בס"ד

בין שאול לדוד
א .שמואל ב | פרק ו

ד .שמואל א | פרק יח

ֹלשה ֳח ָׁד ִּשים וַ יְׁ ָׁב ֶׁרְך ה' ֶׁאת
(יא) וַ יֵּ ֶׁשב ֲארֹון ה' ֵּבית ע ֵֹּבד ֱאדֹם ַהגִּ ִּתי ְׁש ָׁ

ֹאמר ָׁשאּול ֶׁאל ָׁדוִּ ד ִּהנֵּ ה ִּב ִּתי ַהגְׁ דֹולָׁ ה ֵּמ ַרב א ָֹׁתּה ֶׁא ֶׁתן לְׁ ָך לְׁ ִּא ָׁשה
(יז) וַ י ֶׁ

ע ֵֹּבד ֱאדֹם וְׁ ֶׁאת כָׁ ל ֵּביתֹו( :יב) וַ יֻּ גַ ד לַ ֶׁמלֶׁ ְך ָׁדוִּ ד לֵּ אמֹר ֵּב ַרְך ה' ֶׁאת ֵּבית

ַאְך ֱהיֵּ ה ּלִּ י לְׁ ֶׁבן ַחיִּ ל וְׁ ִּהּלָׁ ֵּחם ִּמלְׁ ֲחמֹות ה' וְׁ ָׁשאּול ָׁא ַמר ַאל ְׁת ִּהי יָׁ ִּדי בֹו

ֹלהים וַ יֵּ לֶׁ ְך ָׁדוִּ ד וַ יַ ַעל ֶׁאת
ע ֵֹּבד ֱאדֹם וְׁ ֶׁאת כָׁ ל ֲא ֶׁשר לֹו ַב ֲעבּור ֲארֹון ָׁה ֱא ִּ

ֹאמר ָׁדוִּ ד ֶׁאל ָׁשאּול ִּמי ָׁאנֹכִּ י ִּּומי ַחיַ י
ְּׁות ִּהי בֹו יַ ד ְׁפלִּ ְׁש ִּתים :ס (יח) וַ י ֶׁ

ֹלהים ִּמ ֵּבית ע ֵֹּבד ֱאדֹם ִּעיר ָׁדוִּ ד ְׁב ִּש ְׁמ ָׁחה( :יג) וַ יְׁ ִּהי כִּ י ָׁצ ֲעדּו
ֲארֹון ָׁה ֱא ִּ

ִּמ ְׁש ַפ ַחת ָׁא ִּבי ְׁביִּ ְׁש ָׁר ֵּאל כִּ י ֶׁא ְׁהיֶׁ ה ָׁח ָׁתן לַ ֶׁמלֶׁ ְך( :יט) וַ יְׁ ִּהי בְׁ ֵּעת ֵּתת ֶׁאת

נ ְֹׁש ֵּאי ֲארֹון ה' ִּש ָׁשה ְׁצ ָׁע ִּדים וַ יִּ זְׁ ַבח שֹור ְּׁומ ִּריא( :יד) וְׁ ָׁדוִּ ד ְׁמכַ ְׁרכֵּ ר ְׁבכָׁ ל

ֵּמ ַרב ַבת ָׁשאּול לְׁ ָׁדוִּ ד וְׁ ִּהיא נִּ ְׁתנָׁ ה לְׁ ַע ְׁד ִּר ֵּיאל ַה ְׁמחֹלָׁ ִּתי לְׁ ִּא ָׁשה( :כ) וַ ֶׁת ֱא ַהב

עֹז לִּ ְׁפנֵּ י ה' וְׁ ָׁדוִּ ד ָׁחגּור ֵּאפֹוד ָׁבד( :טו) וְׁ ָׁדוִּ ד וְׁ כָׁ ל ֵּבית יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל ַמ ֲעלִּ ים ֶׁאת

ֹאמר
ִּמיכַ ל ַבת ָׁשאּול ֶׁאת ָׁדוִּ ד וַ יַ גִּ דּו לְׁ ָׁשאּול וַ יִּ ַשר ַה ָׁד ָׁבר ְׁב ֵּעינָׁ יו( :כא) וַ י ֶׁ

שֹופר( :טז) וְׁ ָׁהיָׁ ה ֲארֹון ה' ָׁבא ִּעיר ָׁדוִּ ד ִּּומיכַ ל
רּועה ְּׁובקֹול ָׁ
ֲארֹון ה' ִּב ְׁת ָׁ

ֹאמר ָׁשאּול
מֹוקש ְּׁות ִּהי בֹו יַ ד ְׁפלִּ ְׁש ִּתים וַ י ֶׁ
ָׁשאּול ֶׁא ְׁתנֶׁ נָׁ ה ּלֹו ְּׁות ִּהי לֹו לְׁ ֵּ

ַבת ָׁשאּול נִּ ְׁש ְׁק ָׁפה ְׁב ַעד ַה ַחּלֹון וַ ֵּת ֶׁרא ֶׁאת ַה ֶׁמלֶׁ ְך ָׁדוִּ ד ְׁמ ַפזֵּ ז ְּׁומכַ ְׁרכֵּ ר לִּ ְׁפנֵּ י

ֶׁאל ָׁדוִּ ד ִּב ְׁש ַתיִּ ם ִּת ְׁת ַח ֵּתן ִּבי ַהיֹום( :כב) וַ יְׁ ַצו ָׁשאּול ֶׁאת ֲע ָׁב ָׁדו ַד ְׁברּו ֶׁאל

ה' וַ ִּת ֶׁבז לֹו ְׁבלִּ ָׁבּה( :יז) וַ יָׁ ִּבאּו ֶׁאת ֲארֹון ה' וַ יַ ִּצגּו אֹתֹו ִּב ְׁמקֹומֹו ְׁבתֹוְך

ָׁדוִּ ד ַבּלָׁ ט לֵּ אמֹר ִּהנֵּ ה ָׁח ֵּפץ ְׁבָך ַה ֶׁמלֶׁ ְך וְׁ כָׁ ל ֲע ָׁב ָׁדיו ֲא ֵּהבּוָך וְׁ ַע ָׁתה ִּה ְׁת ַח ֵּתן

ּושלָׁ ִּמים( :יח) וַ יְׁ כַ ל
ָׁהא ֶֹׁהל ֲא ֶׁשר נָׁ ָׁטה לֹו ָׁדוִּ ד וַ יַ ַעל ָׁדוִּ ד עֹלֹות לִּ ְׁפנֵּ י ה' ְׁ

ֹאמר
ַב ֶׁמלֶׁ ְך( :כג) וַ יְׁ ַד ְׁברּו ַע ְׁב ֵּדי ָׁשאּול ְׁב ָׁאזְׁ נֵּ י ָׁדוִּ ד ֶׁאת ַה ְׁד ָׁב ִּרים ָׁה ֵּאּלֶׁ ה וַ י ֶׁ

ָׁדוִּ ד ֵּמ ַה ֲעלֹות ָׁהעֹולָׁ ה וְׁ ַה ְׁשלָׁ ִּמים וַ יְׁ בָׁ ֶׁרְך ֶׁאת ָׁה ָׁעם ְׁב ֵּשם ה' ְׁצ ָׁבאֹות( :יט)

ָׁדוִּ ד ַהנְׁ ַקּלָׁ ה ְׁב ֵּעינֵּ יכֶׁ ם ִּה ְׁת ַח ֵּתן ַב ֶׁמלֶׁ ְך וְׁ ָׁאנֹכִּ י ִּאיש ָׁרש וְׁ נִּ ְׁקלֶׁ ה( :כד) וַ יַ גִּ דּו

וַ יְׁ ַחּלֵּ ק לְׁ כָׁ ל ָׁה ָׁעם לְׁ כָׁ ל ֲהמֹון יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל לְׁ ֵּמ ִּאיש וְׁ ַעד ִּא ָׁשה לְׁ ִּאיש ַחּלַ ת לֶׁ ֶׁחם

ֹאמר ָׁשאּול כֹה
ַע ְׁב ֵּדי ָׁשאּול לֹו לֵּ אמֹר כַ ְׁד ָׁב ִּרים ָׁה ֵּאּלֶׁ ה ִּד ֶׁבר ָׁדוִּ ד :פ (כה) וַ י ֶׁ

ישה ֶׁא ָׁחת וַ יֵּ לֶׁ ְך כָׁ ל ָׁה ָׁעם ִּאיש לְׁ ֵּביתֹו( :כ) וַ יָׁ ָׁשב
ַא ַחת וְׁ ֶׁא ְׁש ָׁפר ֶׁא ָׁחד וַ ֲא ִּש ָׁ

ֹאמרּו לְׁ ָׁדוִּ ד ֵּאין ֵּח ֶׁפץ לַ ֶׁמלֶׁ ְך ְׁבמ ַֹהר כִּ י ְׁב ֵּמ ָׁאה ָׁע ְׁרלֹות ְׁפלִּ ְׁש ִּתים לְׁ ִּהנָׁ ֵּקם
ת ְׁ

ֹאמר ַמה
ָׁדוִּ ד לְׁ ָׁב ֵּרְך ֶׁאת ֵּביתֹו וַ ֵּת ֵּצא ִּמיכַ ל ַבת ָׁשאּול לִּ ְׁק ַראת ָׁדוִּ ד וַ ת ֶׁ

ְׁבאֹיְׁ ֵּבי ַה ֶׁמלֶׁ ְך וְׁ ָׁשאּול ָׁח ַשב לְׁ ַה ִּפיל ֶׁאת ָׁדוִּ ד ְׁביַ ד ְׁפלִּ ְׁש ִּתים( :כו) וַ יַ גִּ דּו

נִּ כְׁ ַבד ַהיֹום ֶׁמלֶׁ ְך יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל ֲא ֶׁשר נִּ גְׁ לָׁ ה ַהיֹום לְׁ ֵּעינֵּ י ַא ְׁמהֹות ֲע ָׁב ָׁדיו כְׁ ִּהגָׁ לֹות

ֲע ָׁב ָׁדיו לְׁ ָׁדוִּ ד ֶׁאת ַה ְׁד ָׁב ִּרים ָׁה ֵּאּלֶׁ ה וַ יִּ ַשר ַה ָׁד ָׁבר ְׁב ֵּעינֵּ י ָׁדוִּ ד לְׁ ִּה ְׁת ַח ֵּתן ַב ֶׁמלֶׁ ְך

ֹאמר ָׁדוִּ ד ֶׁאל ִּמיכַ ל לִּ ְׁפנֵּ י ה' ֲא ֶׁשר ָׁב ַחר בִּ י
נִּ גְׁ לֹות ַא ַחד ָׁה ֵּר ִּקים( :כא) וַ י ֶׁ

וְׁ ֹלא ָׁמלְׁ אּו ַהיָׁ ִּמים( :כז) וַ יָׁ ָׁקם ָׁדוִּ ד וַ יֵּ לֶׁ ְך הּוא וַ ֲאנָׁ ָׁשיו וַ יַ ְך ַב ְׁפלִּ ְׁש ִּתים

ֵּמ ָׁא ִּביְך ִּּומכָׁ ל ֵּביתֹו לְׁ ַצּוֹת א ִֹּתי נָׁ גִּ יד ַעל ַעם ה' ַעל יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל וְׁ ִּש ַח ְׁק ִּתי לִּ ְׁפנֵּי

ֹלת ֶׁיהם וַ יְׁ ַמלְׁ אּום לַ ֶׁמלֶׁ ְך לְׁ ִּה ְׁת ַח ֵּתן ַב ֶׁמלֶׁ ְך
אתיִּ ם ִּאיש וַ יָׁ ֵּבא ָׁדוִּ ד ֶׁאת ָׁע ְׁר ֵּ
ָׁמ ַ

ֹּלתי עֹוד ִּמזֹאת וְׁ ָׁהיִּ ִּיתי ָׁש ָׁפל ְׁב ֵּעינָׁ י וְׁ ִּעם ָׁה ֲא ָׁמהֹות ֲא ֶׁשר
ה'( :כב) ּונְׁ ַק ִּ

וַ יִּ ֶׁתן לֹו ָׁשאּול ֶׁאת ִּמיכַ ל ִּבתֹו לְׁ ִּא ָׁשה :ס

ָׁא ַמ ְׁר ְׁת ִּע ָׁמם ִּאכָׁ ֵּב ָׁדה( :כג) ּולְׁ ִּמיכַ ל ַבת ָׁשאּול ֹלא ָׁהיָׁ ה לָׁ ּה יָׁ לֶׁ ד ַעד יֹום
מֹותּה :פ
ָׁ
ב .במדבר רבה | פרשת במדבר פרשה ד

ה .פירוש הגר"א | חבקוק ג
והם השלשה הם בני מצרים של ארץ ישראל ,מואב במזרח ,אדום
מדרום ופלשתים ממערב ,ומואב הוא ראש לכל הטומאות שטמאו

וכך אמרה לו מיכל של בית אבי היו צנועין כ"כ ואת עומד ומגלה

לישראל ,והוא מקור הטומאה .ואדום הוא ראש לכל הנזקין שהוא

לבושך כאחד הריקים כיון שגמרה דבריה א"ל וכי לפני מלך ב"ו

הזיק לישראל .ופלשתים הם המצרים מאד לישראל בעבודה הקשה

שחקתי ולא לפני מלך מלכי המלכים שחקתי אשר בחר בי מאביך

ולא הניחו שום ממשלה על ישראל ,כמ״ש 'וחרש לא ימצא' והם

ומכל ביתו ואלו היה אביך צדיק יותר ממני היה האלהים בוחר בי

אבות הלצים והם כנגד ד׳ אבות הקדושים ...וכנגד פלשתים אמר ׳עלי

ופוסל בבית אביך הה"ד (שמואל ב ו) ויאמר דוד אל מיכל לפני ה' וגו'

פלשת אתרועעה׳ מלשון תרועה .כי הם מתלוצצין ושמחין תמיד

א"ל אביך היה מלך על ישראל בלבד אני נגיד על ישראל ויהודה
הה"ד על עם ה' זה שבט יהודה על ישראל אלו שאר שבטים ד"א

במפלתן של שונאי ישראל כמ״ש בשמשון ובשאול אמר ׳אתרועע׳
ואלו הנ״ל הם כתובים בשירת הים ׳חיל אחז יושבי פלשת ,אז נבהלו

א"ל של בית אביך היו מבקשין כבוד עצמן ומניחין כבוד שמים ואני

אלופי אדום ,אילי מואב יאחזמו רעד' ,וכנגדם אמר בלעם לעתיד

איני עושה כן אלא מניח כבוד עצמי ומבקש כבוד שמים הה"ד

לבא ׳ומחץ פאתי מואב והיה אדום ירשה׳ ואמר ׳וירד יעקב׳ והוא

(שמואל ב' ו') ונקלתי עוד מזאת ואל תאמרי שהייתי שפל בעיני

כנגד הפלשתים שמנעו שלטון וממשלה מישראל'.

אחרים ולא נבזה בפני עצמי ת"ל והייתי שפל בעיני ועם האמהות
אשר אמרת עמם אכבדה א"ל אותן בנות ישראל שצווחת אותן

ו .שמואל א | פרק יג

אמהות אינן אמהות אלא אימהות לוואי יהא לי חלק עמהם לע"ל

ּוש ֵּתי ָׁשנִּ ים ָׁמלַ ְך ַעל יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל( :ב) וַ יִּ ְׁב ַחר לֹו
(א) ֶׁבן ָׁשנָׁ ה ָׁשאּול ְׁב ָׁמלְׁ כֹו ְׁ

הה"ד (שמואל ב' ו') ועם האמהות אשר אמרת לואי עמם אכבדה

ֹלשת ֲאלָׁ ִּפים ִּמיִּ ְׁש ָׁר ֵּאל וַ יִּ ְׁהיּו ִּעם ָׁשאּול ַאלְׁ ַפיִּ ם ְׁב ִּמכְׁ ָׁמש ְּׁוב ַהר
ָׁשאּול ְׁש ֶׁ

ולפי שאמרה מיכל כן נענשה שכן כתיב אחריו (שמואל ב' ו') ולמיכל

ֵּב ית ֵּאל וְׁ ֶׁאלֶׁ ף ָׁהיּו ִּעם יֹונָׁ ָׁתן ְׁבגִּ ְׁב ַעת ִּבנְׁ יָׁ ִּמין וְׁ יֶׁ ֶׁתר ָׁה ָׁעם ִּשּלַ ח ִּאיש

בת שאול לא היה לה ולד עד יום מותה.

לְׁ א ָֹׁהלָׁ יו( :ג) וַ יַ ְך יֹונָׁ ָׁתן ֵּאת נְׁ ִּציב ְׁפלִּ ְׁש ִּתים ֲא ֶׁשר ְׁבגֶׁ ַבע וַ יִּ ְׁש ְׁמעּו ְׁפלִּ ְׁש ִּתים
שֹופר ְׁבכָׁ ל ָׁה ָׁא ֶׁרץ לֵּ אמֹר יִּ ְׁש ְׁמעּו ָׁה ִּע ְׁב ִּרים( :ד) וְׁ כָׁ ל
וְׁ ָׁשאּול ָׁת ַקע ַב ָׁ
יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל ָׁש ְׁמעּו לֵּ אמֹר ִּהכָׁ ה ָׁשאּול ֶׁאת נְׁ ִּציב ְׁפלִּ ְׁש ִּתים וְׁ גַ ם נִּ ְׁב ַאש יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל

ַב ְׁפלִּ ְׁש ִּתים וַ יִּ ָׁצ ֲעקּו ָׁה ָׁעם ַא ֲח ֵּרי ָׁשאּול ַהגִּ לְׁ גָׁ ל( :ה) ְּׁופלִּ ְׁש ִּתים נֶׁ ֶׁא ְׁספּו

ֹאמר ָׁדוִּ ד ה' ֲא ֶׁשר ִּה ִּצלַ נִּ י ִּמיַ ד ָׁה ֲא ִּרי ִּּומיַ ד ַהדֹב הּוא יַ ִּצילֵּ נִּ י ִּמיַד
וַ י ֶׁ

ֹלשים ֶׁאלֶׁ ף ֶׁרכֶׁ ב וְׁ ֵּש ֶׁשת ֲאלָׁ ִּפים ָׁפ ָׁר ִּשים וְׁ ָׁעם
לְׁ ִּהּלָׁ ֵּחם ִּעם יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל ְׁש ִּ

ֹאמר ָׁשאּול ֶׁאל ָׁדוִּ ד לֵּ ְך וַ ה' יִּ ְׁהיֶׁ ה ִּע ָׁמְך( :לח) וַ יַ לְׁ ֵּבש
ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי ַהזֶׁ ה ס וַ י ֶׁ

כַ חֹול ֲא ֶׁשר ַעל ְׁש ַפת ַהיָׁ ם לָׁ רֹב וַ יַ ֲעלּו וַ יַ ֲחנּו ְׁב ִּמכְׁ ָׁמש ִּק ְׁד ַמת ֵּבית ָׁאוֶׁ ן( :ו)

קֹובע נְׁ ח ֶֹׁשת ַעל רֹאשֹו וַ יַ לְׁ ֵּבש אֹתֹו ִּש ְׁריֹון:
ָׁשאּול ֶׁאת ָׁדוִּ ד ַמ ָׁדיו וְׁ נָׁ ַתן ַ

וְׁ ִּאיש יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל ָׁראּו כִּ י ַצר לֹו כִּ י נִּ גַ ש ָׁה ָׁעם וַ יִּ ְׁת ַח ְׁבאּו ָׁה ָׁעם ַב ְׁמ ָׁערֹות

ֹאמר
(לט) וַ יַ ְׁחגֹ ר ָׁדוִּ ד ֶׁאת ַח ְׁרבֹו ֵּמ ַעל לְׁ ַמ ָׁדיו וַ י ֶֹׁאל לָׁ לֶׁ כֶׁ ת כִּ י ֹלא נִּ ָׁסה וַ י ֶׁ

ַּוב ֲחוָׁ ִּחים ַּוב ְׁסלָׁ ִּעים ַּוב ְׁצ ִּר ִּחים ַּובבֹרֹות( :ז) וְׁ ִּע ְׁב ִּרים ָׁע ְׁברּו ֶׁאת ַהיַ ְׁר ֵּדן ֶׁא ֶׁרץ

ָׁדוִּ ד ֶׁאל ָׁשאּול ֹלא אּוכַ ל לָׁ לֶׁ כֶׁ ת ָׁב ֵּאּלֶׁ ה כִּ י ֹלא נִּ ִּס ִּיתי וַ יְׁ ִּס ֵּרם ָׁדוִּ ד ֵּמ ָׁעלָׁ יו:

יֹוחל
עֹודנּו ַבגִּ לְׁ גָׁ ל וְׁ כָׁ ל ָׁה ָׁעם ָׁח ְׁרדּו ַא ֲח ָׁריו( :ח) וייחל וַ ֶׁ
גָׁ ד וְׁ גִּ לְׁ ָׁעד וְׁ ָׁשאּול ֶׁ

(מ) וַ יִּ ַקח ַמ ְׁקלֹו ְׁביָׁ דֹו וַ יִּ ְׁב ַחר לֹו ֲח ִּמ ָׁשה ַחּלֻּ ֵּקי ֲא ָׁבנִּ ים ִּמן ַהנַ ַחל וַ יָׁ ֶׁשם

מּואל ַהגִּ לְׁ גָׁ ל וַ יָׁ ֶׁפץ ָׁה ָׁעם
מּואל וְׁ ֹלא ָׁבא ְׁש ֵּ
מֹועד ֲא ֶׁשר ְׁש ֵּ
ִּש ְׁב ַעת יָׁ ִּמים לַ ֵּ

א ָֹׁתם ִּבכְׁ לִּ י ָׁהר ִֹּעים ֲא ֶׁשר לֹו ַּוביַ לְׁ קּוט וְׁ ַקּלְׁ עֹו ְׁביָׁ דֹו וַ יִּ גַ ש ֶׁאל ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי:

ֹאמר ָׁשאּול ַהגִּ שּו ֵּאלַ י ָׁהעֹלָׁ ה וְׁ ַה ְׁשלָׁ ִּמים וַ יַ ַעל ָׁהעֹלָׁ ה( :י)
ֵּמ ָׁע לָׁ יו( :ט) וַ י ֶׁ

(מא) וַ יֵּ לֶׁ ְך ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי הֹלֵּ ְך וְׁ ָׁק ֵּרב ֶׁאל ָׁדוִּ ד וְׁ ָׁה ִּאיש נ ֵֹּשא ַה ִּצנָׁ ה לְׁ ָׁפנָׁ יו( :מב)

מּואל ָׁבא וַ יֵּ ֵּצא ָׁשאּול לִּ ְׁק ָׁראתֹו
וַ יְׁ ִּהי כְׁ כַ ֹּלתֹו לְׁ ַה ֲעלֹות ָׁהעֹלָׁ ה וְׁ ִּהנֵּ ה ְׁש ֵּ

וַ יַ ֵּבט ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי וַ יִּ ְׁר ֶׁאה ֶׁאת ָׁדוִּ ד וַ יִּ ְׁבזֵּ הּו כִּ י ָׁהיָׁ ה נַ ַער וְׁ ַא ְׁדמֹנִּ י ִּעם יְׁ ֵּפה

ֹאמר ָׁשאּול כִּ י ָׁר ִּא ִּיתי כִּ י נָׁ ַפץ
מּואל ֶׁמה ָׁע ִּש ָׁית וַ י ֶׁ
ֹאמר ְׁש ֵּ
לְׁ ָׁב ֲרכֹו( :יא) וַ י ֶׁ

ֹאמר ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי ֶׁאל ָׁדוִּ ד ֲהכֶׁ לֶׁ ב ָׁאנֹכִּ י כִּ י ַא ָׁתה ָׁבא ֵּאלַ י
ַמ ְׁר ֶׁאה( :מג) וַ י ֶׁ

מֹועד ַהיָׁ ִּמים ְּׁופלִּ ְׁש ִּתים נֶׁ ֱא ָׁס ִּפים ִּמכְׁ ָׁמש:
את לְׁ ֵּ
ָׁה ָׁעם ֵּמ ָׁעלַ י וְׁ ַא ָׁתה ֹלא ָׁב ָׁ
(יב) וָׁ א ַֹמר ַע ָׁתה יֵּ ְׁרדּו ְׁפלִּ ְׁש ִּתים ֵּאלַ י ַהגִּ לְׁ גָׁ ל ְּׁופנֵּ י ה' ֹלא ִּחּלִּ ִּיתי וָׁ ֶׁא ְׁת ַא ַפק

ֹאמר ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי ֶׁאל
אֹלהיו( :מד) וַ י ֶׁ
ַב ַמ ְׁקלֹות וַ יְׁ ַקּלֵּ ל ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי ֶׁאת ָׁדוִּ ד ֵּב ָׁ
ָׁדוִּ ד לְׁ כָׁ ה ֵּא לַ י וְׁ ֶׁא ְׁתנָׁ ה ֶׁאת ְׁב ָׁש ְׁרָך לְׁ עֹוף ַה ָׁש ַמיִּ ם ּולְׁ ֶׁב ֱה ַמת ַה ָׁש ֶׁדה :ס (מה)

מּואל ֶׁאל ָׁשאּול נִּ ְׁסכָׁ לְׁ ָׁת ֹלא ָׁש ַמ ְׁר ָׁת ֶׁאת
ֹאמר ְׁש ֵּ
וָׁ ַא ֲעלֶׁ ה ָׁהעֹלָׁ ה :ס (יג) וַ י ֶׁ

ֹאמר ָׁדוִּ ד ֶׁאל ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי ַא ָׁתה ָׁבא ֵּאלַ י ְׁב ֶׁח ֶׁרב ַּוב ֲחנִּ ית ְּׁובכִּ ידֹון וְׁ ָׁאנֹכִּ י ָׁבא
וַ י ֶׁ

ֹלהיָך ֲא ֶׁשר ִּצּוָׁ ְך כִּ י ַע ָׁתה ֵּהכִּ ין ה' ֶׁאת ַמ ְׁמלַ כְׁ ְׁתָך ֶׁאל יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל
ִּמ ְׁצוַ ת ה' ֱא ֶׁ

ֹלהי ַמ ַע ְׁרכֹות יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל ֲא ֶׁשר ֵּח ַר ְׁפ ָׁת( :מו) ַהיֹום
ֵּאלֶׁ יָך ְׁב ֵּשם ה' ְׁצ ָׁבאֹות ֱא ֵּ

ַעד עֹולָׁ ם( :יד) וְׁ ַע ָׁתה ַמ ְׁמלַ כְׁ ְׁתָך ֹלא ָׁתקּום ִּב ֵּקש ה' לֹו ִּאיש כִּ לְׁ ָׁבבֹו

ֹאשָך ֵּמ ָׁעלֶׁ יָך וְׁ נָׁ ַת ִּתי ֶׁפגֶׁ ר
ַהזֶׁ ה יְׁ ַסגֶׁ ְׁרָך ה' ְׁביָׁ ִּדי וְׁ ִּהכִּ ִּיתָך וַ ֲה ִּסר ִֹּתי ֶׁאת ר ְׁ

וַ יְׁ ַצּוֵּ הּו ה' לְׁ נָׁ גִּ יד ַעל ַעמֹו כִּ י ֹלא ָׁש ַמ ְׁר ָׁת ֵּאת ֲא ֶׁשר ִּצּוְׁ ָך ה' :פ

ַמ ֲחנֵּ ה ְׁפלִּ ְׁש ִּתים ַהיֹום ַהזֶׁ ה לְׁ עֹוף ַה ָׁש ַמיִּ ם ּולְׁ ַחיַ ת ָׁה ָׁא ֶׁרץ וְׁ יֵּ ְׁדעּו כָׁ ל ָׁה ָׁא ֶׁרץ
ֹלהים לְׁ יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל( :מז) וְׁ יֵּ ְׁדעּו כָׁ ל ַה ָׁק ָׁהל ַהזֶׁ ה כִּ י ֹלא ְׁב ֶׁח ֶׁרב ַּוב ֲחנִּ ית
כִּ י יֵּ ש ֱא ִּ
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הֹוש ַיע ה' כִּ י לַ ה' ַה ִּמלְׁ ָׁח ָׁמה וְׁ נָׁ ַתן ֶׁא ְׁתכֶׁ ם ְׁביָׁ ֵּדנּו( :מח) וְׁ ָׁהיָׁ ה כִּ י ָׁקם
יְׁ ִּ

מּואל ִּק ְׁבצּו ֶׁאת כָׁ ל יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל ַה ִּמ ְׁצ ָׁפ ָׁתה וְׁ ֶׁא ְׁת ַפּלֵּ ל ַב ַע ְׁדכֶׁ ם ֶׁאל
ֹאמר ְׁש ֵּ
(ה) וַ י ֶׁ

ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי וַ יֵּ לֶׁ ְך וַ יִּ ְׁק ַרב לִּ ְׁק ַראת ָׁדוִּ ד וַ יְׁ ַמ ֵּהר ָׁדוִּ ד וַ יָׁ ָׁרץ ַה ַמ ֲע ָׁרכָׁ ה לִּ ְׁק ַראת

ה'( :ו) וַ יִּ ָׁק ְׁבצּו ַה ִּמ ְׁצ ָׁפ ָׁתה וַ יִּ ְׁש ֲאבּו ַמיִּ ם וַ יִּ ְׁש ְׁפכּו לִּ ְׁפנֵּ י ה' וַ יָׁ צּומּו ַביֹום

ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי( :מט) וַ יִּ ְׁשלַ ח ָׁדוִּ ד ֶׁאת יָׁ דֹו ֶׁאל ַהכֶׁ לִּ י וַ יִּ ַקח ִּמ ָׁשם ֶׁא ֶׁבן וַ יְׁ ַקּלַ ע וַ יְַך

מּואל ֶׁאת ְׁבנֵּ י יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל ַב ִּמ ְׁצ ָׁפה:
ֹאמרּו ָׁשם ָׁח ָׁטאנּו לַ ה' וַ יִּ ְׁשפֹט ְׁש ֵּ
ַההּו א וַ י ְׁ

ֶׁאת ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי ֶׁאל ִּמ ְׁצחֹו וַ ִּת ְׁט ַבע ָׁה ֶׁא ֶׁבן ְׁב ִּמ ְׁצחֹו וַ יִּ פֹל ַעל ָׁפנָׁ יו ָׁא ְׁר ָׁצה( :נ)

(ז) וַ יִּ ְׁש ְׁמעּו ְׁפלִּ ְׁש ִּתים כִּ י ִּה ְׁת ַק ְׁבצּו ְׁבנֵּ י יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל ַה ִּמ ְׁצ ָׁפ ָׁתה וַ יַ ֲעלּו ַס ְׁרנֵּי

וַ יֶׁ ֱחזַ ק ָׁדוִּ ד ִּמן ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי ַב ֶׁקלַ ע ָּׁוב ֶׁא ֶׁבן וַ יַ ְך ֶׁאת ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי וַ יְׁ ִּמ ֵּיתהּו וְׁ ֶׁח ֶׁרב

ְׁפלִּ ְׁש ִּתים ֶׁאל יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל וַ יִּ ְׁש ְׁמעּו ְׁבנֵּ י יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל וַ יִּ ְׁראּו ִּמ ְׁפנֵּ י ְׁפלִּ ְׁש ִּתים( :ח)

ֵּאין ְׁביַ ד ָׁדוִּ ד:

ֹלהינּו
מּואל ַאל ַת ֲח ֵּרש ִּמ ֶׁמנּו ִּמזְׁ עֹק ֶׁאל ה' ֱא ֵּ
ֹאמרּו ְׁבנֵּ י יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל ֶׁאל ְׁש ֵּ
וַ י ְׁ
מּואל ְׁטלֵּ ה ָׁחלָׁ ב ֶׁא ָׁחד ויעלה וַ יַ ֲעלֵּ הּו
וְׁ י ִֹּש ֵּענּו ִּמיַ ד ְׁפלִּ ְׁש ִּתים( :ט) וַ יִּ ַקח ְׁש ֵּ

ט .שמואל א | פרק יח

מּואל ֶׁאל ה' ְׁב ַעד יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל וַ יַ ֲענֵּ הּו ה'( :י) וַ יְׁ ִּהי
עֹולָׁ ה כָׁ לִּ יל לַ ה' וַ יִּ זְׁ ַעק ְׁש ֵּ

בֹואם ְׁבשּוב ָׁדוִּ ד ֵּמ ַהכֹות ֶׁאת ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי וַ ֵּת ֶׁצאנָׁ ה ַהנָׁ ִּשים ִּמכָׁ ל
(ו) וַ יְׁ ִּהי ְׁב ָׁ

מּואל ַמ ֲעלֶׁ ה ָׁהעֹולָׁ ה ְּׁופלִּ ְׁש ִּתים נִּ גְׁ שּו לַ ִּמלְׁ ָׁח ָׁמה ְׁביִּ ְׁש ָׁר ֵּאל וַ יַ ְׁר ֵּעם ה'
ְׁש ֵּ

ָׁע ֵּרי יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל לשור לָׁ ִּשיר וְׁ ַה ְׁמחֹלֹות לִּ ְׁק ַראת ָׁשאּול ַה ֶׁמלֶׁ ְך ְׁב ֻּת ִּפים

ְׁבקֹול גָׁ דֹול ַביֹום ַההּוא ַעל ְׁפלִּ ְׁש ִּתים וַ יְׁ ֻּה ֵּמם וַ יִּ נָׁ גְׁ פּו לִּ ְׁפנֵּ י יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל( :יא)

ֹאמ ְׁרןָׁ ִּהכָׁ ה
ְׁב ִּש ְׁמ ָׁחה ְּׁוב ָׁשלִּ ִּשים( :ז) וַ ַת ֲענֶׁ ינָׁ ה ַהנָׁ ִּשים ַה ְׁמ ַש ֲחקֹות וַ ת ַ

וַ יֵּ ְׁצאּו ַאנְׁ ֵּשי יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל ִּמן ַה ִּמ ְׁצ ָׁפה וַ יִּ ְׁר ְׁדפּו ֶׁאת ְׁפלִּ ְׁש ִּתים וַ יַ כּום ַעד ִּמ ַת ַחת

ָׁשאּול באלפו ַב ֲאלָׁ ָׁפיו וְׁ ָׁדוִּ ד ְׁב ִּר ְׁבב ָֹׁתיו( :ח) וַ יִּ ַחר לְׁ ָׁשאּול ְׁמאֹד וַ ַיֵּרע

מּואל ֶׁא ֶׁבן ַא ַחת וַ יָׁ ֶׁשם ֵּבין ַה ִּמ ְׁצ ָׁפה ֵּּובין ַה ֵּשן
לְׁ ֵּבית כָׁ ר( :יב) וַ יִּ ַקח ְׁש ֵּ

ֹאמר נָׁ ְׁתנּו לְׁ ָׁדוִּ ד ְׁר ָׁבבֹות וְׁ לִּ י נָׁ ְׁתנּו ָׁה ֲאלָׁ ִּפים וְׁ עֹוד לֹו
ְׁב ֵּעינָׁ יו ַה ָׁד ָׁבר ַהזֶׁ ה וַ י ֶׁ

ֹאמר ַעד ֵּהנָׁ ה ֲעזָׁ ָׁרנּו ה'( :יג) וַ יִּ כָׁ נְׁעּו
וַ יִּ ְׁק ָׁרא ֶׁאת ְׁש ָׁמּה ֶׁא ֶׁבן ָׁה ָׁעזֶׁ ר וַ י ַ

ַאְך ַה ְׁמלּוכָׁ ה( :ט) וַ יְׁ ִּהי ָׁשאּול עון עֹויֵּ ן ֶׁאת ָׁדוִּ ד ֵּמ ַהיֹום ַההּוא וָׁ ָׁהלְׁ ָׁאה :ס

ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתים וְׁ ֹלא יָׁ ְׁספּו עֹוד לָׁ בֹוא ִּבגְׁ בּול יִּ ְׁש ָׁר ֵּאל וַ ְׁת ִּהי יַ ד ה' ַב ְׁפלִּ ְׁש ִּתים
מּואל:
כֹל יְׁ ֵּמי ְׁש ֵּ
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י .יערות דבש | דרוש ב
וזהו כי כבר כתבנו כי שאול היה מלך תחת המזל כנודע ,ולכן לא היה
יכול להלחם בגלית ,ולא היה יכול להכות יותר מאלף ,אבל דוד שהיה

ֹאמר ָׁשאּול ֶׁאל ָׁדוִּ ד ֹלא תּוכַ ל לָׁ לֶׁ כֶׁ ת ֶׁאל ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי ַהזֶׁ ה לְׁ ִּהּלָׁ ֵּחם
(לג) וַ י ֶׁ

למעלה מהמזל ,ולכן הכה גלית והוא בצד ימין ה׳ ,כדכתיב ׳נאם ה׳

ֹאמר ָׁדוִּ ד ֶׁאל
ִּעמֹו כִּ י נַ ַער ַא ָׁתה וְׁ הּוא ִּאיש ִּמלְׁ ָׁח ָׁמה ִּמנְׁ ֻּע ָׁריו :ס (לד) וַ י ֶׁ

לאדני שב לימיני׳ והכה ברבבות ,וזהו מאמרם ,׳הכה שאול באלפיו

ָׁשאּול ר ֶֹׁעה ָׁהיָׁ ה ַע ְׁב ְׁדָך לְׁ ָׁא ִּביו בַ צֹאן ָּׁובא ָׁה ֲא ִּרי וְׁ ֶׁאת ַהדֹוב וְׁ נָׁ ָׁשא ֶׁשה

ודוד ברבבותיו׳ .ושאול הבין זה ואמר ,א״כ עוד לו המלוכה ,כי בזה לו

אתי ַא ֲח ָׁריו וְׁ ִּהכִּ ִּתיו וְׁ ִּה ַצלְׁ ִּתי ִּמ ִּפיו וַ יָׁ ָׁקם ָׁעלַ י וְׁ ֶׁה ֱחזַ ְׁק ִּתי
ֵּמ ָׁה ֵּע ֶׁדר( :לה) וְׁ יָׁ ָׁצ ִּ

יאות יותר המלוכה ממני ,שנתנו לו רבבות ,שמע מיניה שהוא

ִּבזְׁ ָׁקנֹו וְׁ ִּהכִּ ִּתיו וַ ֲה ִּמ ִּיתיו( :לו) גַ ם ֶׁאת ָׁה ֲא ִּרי גַ ם ַהדֹוב ִּהכָׁ ה ַע ְׁב ֶׁדָך וְׁ ָׁהיָׁה

למעלה ממזל .וזה הראוי להיות מלך ישראל ולא מלך ככל הגויים

ֹלהים ַחיִּ ים :ס (לז)
ַה ְׁפלִּ ְׁש ִּתי ֶׁה ָׁע ֵּרל ַהזֶׁ ה כְׁ ַא ַחד ֵּמ ֶׁהם כִּ י ֵּח ֵּרף ַמ ַע ְׁרכֹת ֱא ִּ

כהנ״ל ,כי זהו עיקר טיב המלוכה ,ולכן נתקנא בו וא״ש.
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