– יעקב  andדוד Chapter 18-19 -- Similarities between the stories of

The word
מלא

בראשית פרק כט
ִשׁתִּי כִּי ָמלְאוּ יָמָי וְאָבוֹאָה ֵאלֶי ָה:
כא( וַיֹּאמֶר יַעֲקֹב אֶל ָלבָן ָהבָה אֶת א ְ
ָשׂה כֵן ִבּמְקוֹמֵנוּ ָלתֵת ַה ְצּעִירָה ִל ְפנֵי ַה ְבּכִירָה:
כו( וַיֹּאמֶר ָלבָן לֹא יֵע ֶ
ֲשׁר ַתּעֲבֹד ִע ָמּדִי עוֹד ֶשׁבַע ָשׁנִים ֲאחֵרוֹת:
כז( ַמלֵּא ְשׁ ֻב ַע זֹאת וְנִ ְתּנָה ְל ָך גַּם אֶת זֹאת ַבּעֲבֹדָה א ֶ
ִשּׁה:
כח( וַיַּעַשׂ יַעֲקֹב כֵּן וַיְ ַמלֵּא ְשׁ ֻב ַע זֹאת וַיִּתֶּן לוֹ אֶת ָרחֵל בִּתּוֹ לוֹ ְלא ָ
שמואל א פרק יח
ִשׁר ַה ָדּבָר ְבּעֵינֵי ָדוִד ְל ִה ְת ַחתֵּן ַבּ ֶמּ ֶל ְך וְלֹא ָמלְאוּ ַהיָּמִים:
)כו( וַיַּגִּדוּ ֲע ָבדָיו ְל ָדוִד אֶת ַה ְדּ ָברִים ָה ֵאלֶּה וַיּ ַ
ִשׁתִּים מָא ַתיִם אִישׁ וַיָּבֵא ָדוִד אֶת ָערְלֹתֵיהֶם וַיְ ַמלְאוּם ַל ֶמּ ֶל ְך
ָשׁיו וַיְַּך ַבּ ְפּל ְ
)כז( וַיָּקָם ָדּוִד וַיֵֶּל ְך הוּא וַ ֲאנ ָ
ִשּׁה :ס
ְל ִה ְת ַחתֵּן ַבּ ֶמּ ֶל ְך וַיִתֶּן לוֹ ָשׁאוּל אֶת מִיכַל בִּתּוֹ ְלא ָ
בראשית פרק לא
ַשּׁשׁ ָלבָן אֶת כָּל הָאֹהֶל וְלֹא ָמצָא:
ֵשׁב ֲעלֵיהֶם וַיְמ ֵ
ְשׂמֵם ְבּכַר ַהגָּמָל וַתּ ֶ
לד( וְ ָרחֵל ָל ְקחָה אֶת ַה ְתּ ָרפִים וַתּ ִ
ָשׁים לִי וַיְ ַחפֵּשׂ וְלֹא
)לה( וַתֹּאמֶר אֶל אָבִי ָה אַל יִחַר ְבּעֵינֵי אֲדֹנִי כִּי לוֹא אוּכַל לָקוּם ִמ ָפּנֶי ָך כִּי ֶד ֶר ְך נ ִ
ָמצָא אֶת ַה ְתּ ָרפִים:

The
תרפים

שמואל א פרק יט
ָשׂם אֶל ַה ִמּטָּה וְאֵת ְכּבִיר ָה ִעזִּים ָשׂמָה ְמ ַראֲשֹׁתָיו וַ ְתּכַס ַבּ ָבּגֶד :ס
)יג( וַ ִתּקַּח מִיכַל אֶת ַה ְתּ ָרפִים וַתּ ֶ
ִשׁלַח ָשׁאוּל ַמלְאָכִים ָל ַקחַת אֶת ָדּוִד וַתֹּאמֶר חֹלֶה הוּא :פ
)יד( וַיּ ְ
ִשׁלַח ָשׁאוּל אֶת ַה ַמּלְאָכִים ִלרְאוֹת אֶת ָדּוִד לֵאמֹר ַהעֲלוּ אֹתוֹ ַב ִמּטָּה ֵאלַי ַל ֲהמִתוֹ:
)טו( וַיּ ְ
)טז( וַיָּבֹאוּ ַה ַמּלְאָ ִכים וְ ִהנֵּה ַה ְתּ ָרפִים אֶל ַה ִמּטָּה וּ ְכבִיר ָה ִעזִּים ְמ ַראֲשֹׁתָיו:
ְשׁ ְלּחִי אֶת אֹיְבִי וַיִּ ָמּלֵט וַתֹּאמֶר מִיכַל אֶל ָשׁאוּל הוּא
)יז( וַיֹּאמֶר ָשׁאוּל אֶל מִיכַל ָלמָּה ָכּכָה ִרמִּי ִתנִי וַתּ ַ
אָמַר ֵאלַי ַשׁ ְלּ ִחנִי ָלמָה ֲאמִי ֵת ְך:

