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The Reign of King David – Part I: Ascendance

פ"א  -מות שאול ותגובת דוד
 .1רלב"ג שמואל ב פרק א 
(יד) ויאמר אליו דוד איך לא יראת לשלח ידך  -יש
לתמוה מדוע צוה דוד להרגו? והנה עשה זה ברצון
שאול ובקשתו! ...הנה עשה דוד זה להוראת שעה
שלא יקלו האנשים לשלוח ידם במלכות ולזאת
הסבה בעינה נזהר משלוח יד בשאול כשהיה במער'
ואעפ"י שהיה רודפו והיה מותר להרגו.
 .2פסיקתא דרב כהנא ג 
[טז] ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לי"י בעמלק
(שמות יז:טז) ... .וַ יֹּאמֶ ר ָּדוִ ד אֶ ל הַ נַעַ ר הַ מַ גִ יד ל ֹּו אֵ י
ִמזֶ ה אָּ ָּתה וַ יֹּאמֶ ר בֶ ן ִאיׁש גֵר עֲמָּ ל ִֵקי ָאנֹּכִ י (שמ"ב
א:יג) .א"ר יצחק דואג האדומי היה .ויאמר לו דוד
דמך על ראשך (שם טז) ,א"ר יצחק דמיך כתב ,א' לו
הרבה דמים שפכת בנוב עיר הכהנים.
 .3מכילתא דרבי ישמעאל בשלח ב 
ר' אליעזר אומר ...וַ יֹּאמֶ ר ָּדוִ ד אֶ ל הַ נַעַ ר הַ מַ גִ יד ל ֹּו אֵ י
ִמזֶ ה אָּ ָּתה וַ יֹּאמֶ ר בֶ ן ִאיׁש גֵר עֲמָּ ל ִֵקי ָאנֹּכִ י (שמ"ב
א:יד) נזכר דוד באותה שעה מה שנאמר למשה רבינו
אם יבא אחד מכל האומות שבעולם להתגייר
שיקבלוהו ומביתו של עמלק שלא יקבלוהו מיד
ֹּאׁשָך כִ י פִ יָך עָּ נָּה בְ ָך לכך
וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָּיו ָּדוִ ד ָּד ְמָך עַ ל ר ֶ
נאמר [מלחמה לה' במעלק] מדור דור.
 .4רד"ק שמואל ב פרק א 
(יג) אי מזה אתה  -לא שאל מאיזה עם שהרי שמע
מספור דבריו כי עמלקי הוא אלא שאל לו מאיזה
מקום כלומר אם היה גר בארצו שהיא ארץ עמלק
ואיך נקרה אל המלחמה והוא ענה כי גם אביו בא
מארץ עמלק וגר בארץ ישראל וכן פירש כל גר סתם
 .5רלב"ג שמואל ב פרק א 
(יד)  ...וידמה שזה הנער המבשר לא היה גר צדק
ואעפ"י שאמר בן איש גר עמלקי כבר אמר זה
להורות שאינו עמלקי באמת אבל אביו התגורר
בארץ עמלק וזאת היתה תשובתו לדוד כי כבר ידע
דוד מפיו כי עמלקי הוא אבל שאל לו על המקום

שהיה חונה בו והוא השיב כי בעבור המקום נקרא
עמלקי לא שהיה ממשפחת עמלק:
 .6רלב"ג שמואל ב פרק א 
(ט) כי אחזני השבץ כי כל עוד נפשי בי  -הרצון בזה
לפי מה שאחשוב שהלבוש שהיה לבוש היה משובץ
להוסיף לו חוזק באופן שלא יוכל החרב לחתכו
בקלות ואמר שאול שהחנית שנפל עליו אחז לו
השבץ ולזה לא היה יכול לעבור לדקרו וכאשר אמר
שהוא חי עדיין ובקש ממנו שימיתהו שלא יתעללו
הערלים בו:
 .7שמואל א פרק כד 
(ו) וַ יֹּאמֶ ר לַאֲ נ ָָּּׁשיו חָּ לִ ילָּה לִ י מֵ יקֹּוָּ ק ִאם אֶ ע ֱֶשה אֶ ת
קוָק לִ ְשֹלח י ִָדי ב ֹּו כִ י
הַ ָּדבָּ ר הַ זֶ ה לַאדֹּנִ י לִ ְמ ִשיח יְ ֹ
קוָק הּוא:
ְמ ִשיח יְ ֹ
 .8שמואל א פרק כו 
קוָק וְ עַ ָּתה
(יא) חָּ לִ ילָּה לִ י מֵ יקֹּוָּ ק ִמ ְשֹלח י ִָדי בִ ְמ ִשיח יְ ֹ
ַקח נָּא אֶ ת הַ חֲ נִ ית אֲ ֶׁשר ְמ ַראֲ ׁשֹּתָּ יו וְ אֶ ת צַ פַ חַ ת הַ מַ יִ ם
וְ ֵנ ֲלכָּה לָּנּו:

