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 מה בין שאול לדוד?
 

 גמ' יומא כב: .1
ָאַמר ַרב הּוָנא: ַכָמה ָלא ָחֵלי ְוָלא ַמְרֵגיׁש ַגְבָרא ְדָמֵריּה 

ַאַחת ַסְייֵעיּה,  אּול בְּ ִוד —שָׁ ה לֹו. דָׁ תָׁ לְּ עָׁ ַתִים  וְּ  —ִבשְּ
ה לֹו תָׁ לְּ לֹא עָׁ  .וְּ

 

 שםרש"י  .2
כמה  -כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמרא סייעיה 

סמוך ומובטח, ואין צריך לחלות ולדאג מכל רעה, 
מי שהקדוש ברוך הוא בעזרו, שהרי מצינו שאול 

לבטל , ועלתה לו לרעה לקונסו מיתה -נכשל באחת 
 לרעה., ודוד נכשל בשתים ולא עלתה לו מלכותו

 

  אברבנאל שמואל ב פרק יא .3
ושב טוב לי שאומר שחטא מאד והודה מאד 

 :וקבל ענשו ובזה נתכפרו עונותיו בתשובה גמורה
 

 ספר העיקרים מאמר ד פרק כו .4
ואולם למה נענש שאול שתוסר המלכות ממנו מפני 
חטאו ולא נענש עונש אחר, כמו שנענש דוד על ענין 
בת שבע ולא הוסרה המלכות ממנו, הטעם בזה לפי 

שדוד לא חטא במצוה פרטיית שנצטוה דעתי הוא 
בה אחר שהיה מלך, או במצוה פרטית שנצטוה בה 

, אלא במצוה כוללת אותו בתורה מצד שהוא מלך
עם כל האנשים, כי איסור אשת איש או רציחה 
כוללת כל האנשים, ולכן ראוי שיהיה עונשו שוה 

אבל שאול חטא במצוה פרטית לעונש כלל האנשים, 
אליו מפי שמואל אחר שהיה מלך או מצד שהיה 

שאמר לו שמואל שבעת ימים תוחל עד בואי  מלך,
אליך, ואמר לו גם כן לך והכיתה את עמלק ולא 

עליו וגו', ובעבור זה נענש בהסרת המלכות תחמול 
 ...מזרעו ושימות בלא עתו

 

 מל"א כ .5
ים  )א( ּוֶבן ֲהַדד ֶמֶלְך ֲאָרם ָקַבץ ֶאת ָכל ֵחילֹו ּוְׁשֹלׁשִׁ
ּתֹו ְוסּוס ָוָרֶכב ַוַיַעל ַוָיַצר ַעל ׁשְֹׁמרֹון  ם ֶמֶלְך אִׁ ּוְׁשַניִׁ

ים ֶאל ְׁשַלח ַמְלָאכִׁ ָלֶחם ָבּה: )ב( ַויִׁ ַאְחָאב ֶמֶלְך  ַויִׁ
ֹׁאֶמר לֹו כֹׁה ָאַמר ֶבן ֲהַדד ַכְסְפָך  יָרה: )ג( ַוי ְשָרֵאל ָהעִׁ יִׁ

י הּוא  יָךּוְזָהְבָך לִׁ שֶׁ נָׁ י ֵהם: )ד( ַוַיַען  וְּ ים לִׁ ּוָבֶניָך ַהּטֹובִׁ
י ְוָכל  י ַהֶמֶלְך ְלָך ֲאנִׁ נִׁ ְדָבְרָך ֲאדֹׁ ֹׁאֶמר כִׁ ְשָרֵאל ַוי ֶמֶלְך יִׁ

י: )ה( ַויָ  ֹׁאְמרּו כֹׁה ָאַמר ֶבן ֲאֶׁשר לִׁ ים ַוי בּו ַהַמְלָאכִׁ ׁשֻׁ
י ֵאֶליָך ֵלאמֹׁר ַכְסְפָך ּוְזָהְבָך  י ָׁשַלְחּתִׁ ֲהַדד ֵלאמֹׁר כִׁ
ם ָכֵעת ָמָחר ֶאְׁשַלח ֶאת  י אִׁ ֵּתן: )ו( כִׁ י תִׁ ְוָנֶׁשיָך ּוָבֶניָך לִׁ

ְפשּו ֶאת ֵביְתָך ְוֵאת ָבֵתי ֲעָבֶדיָך וְ  ל ָהָיה ֲעָבַדי ֵאֶליָך ְוחִׁ כָׁ
חּו קָׁ לָׁ ם וְּ יָׁדָׁ יָך יִָׁשימּו בְּ ַמד ֵעינֶׁ  :ַמחְּ

 

 ירמיהו לח .6
ֵּתנּו ְׁשַמע ָנא ְבקֹול ְיקָֹוק ַלֲאֶׁשר  ֹׁא יִׁ ְרְמָיהּו ל ֹׁאֶמר יִׁ )כ( ַוי
ם ָמֵאן  י ַנְפֶׁשָך: )כא( ְואִׁ יַטב ְלָך ּוְתחִׁ י דֵֹׁבר ֵאֶליָך ְויִׁ ֲאנִׁ

ְרַאנִׁ  ֵנה ַאָּתה ָלֵצאת ֶזה ַהָדָבר ֲאֶׁשר הִׁ י ְיקָֹוק: )כב( ְוהִׁ
ה הּודָׁ ְך יְּ לֶׁ ֵבית מֶׁ ֲארּו בְּ ר ִנשְּ ִשים ֲאשֶׁ ל ַהנָׁ אֹות  כָׁ מּוצָׁ

ל בֶׁ ְך בָׁ לֶׁ ֵרי מֶׁ ל שָׁ יתּוָך ְוָיְכלּו ְלָך  אֶׁ סִׁ ְוֵהָנה אְֹׁמרֹות הִׁ
 ַאְנֵׁשי ְׁשֹלֶמָך ָהְטְבעּו ַבבֹׁץ ַרְגֶלָך ָנסֹׁגּו ָאחֹור:

 

 שמ"ב ג' .7
ֶלגֶ  ֹׁאֶמר ֶאל )ז( ּוְלָׁשאּול פִׁ ְצָפה ַבת ַאָיה ַוי ׁש ּוְׁשָמּה רִׁ

ִביַאְבֵנר  ש אָׁ גֶׁ ל ִפילֶׁ ה אֶׁ אתָׁ ַחר ְלַאְבֵנר ַמדּוַע בָׁ : )ח( ַויִׁ
י ֲאֶׁשר  ֹׁאׁש ֶכֶלב ָאנֹׁכִׁ ֹׁאֶמר ֲהר יׁש בֶֹׁׁשת ַוי ְבֵרי אִׁ ְמאֹׁד ַעל דִׁ
יָך ֶאל  ם ֵבית ָׁשאּול ָאבִׁ יהּוָדה ַהיֹום ֶאֱעֶשה ֶחֶסד עִׁ לִׁ

ְפקֹׁד ָעַלי ֶאחָ  ד ַוּתִׁ ָך ְבַיד ָדוִׁ יתִׁ ְמצִׁ ֹׁא הִׁ יו ְוֶאל ֵמֵרֵעהּו ְול
ים ְלַאְבֵנר ְוכֹׁה  ָשה ַהיֹום: )ט( כֹׁה ַיֲעֶשה ֱאֹלהִׁ ֲעֹון ָהאִׁ
י ֵכן ֶאֱעֶשה לֹו:  ד כִׁ ְׁשַבע ְיקָֹוק ְלָדוִׁ י ַכֲאֶׁשר נִׁ יף לֹו כִׁ יֹׁסִׁ

ֵבית ָׁשאּול יר ַהַמְמָלָכה מִׁ ֵסא  )י( ְלַהֲעבִׁ ים ֶאת כִׁ ּוְלָהקִׁ
ָדן ְוַעד ְבֵאר ָׁשַבע: )יא(  ְשָרֵאל ְוַעל ְיהּוָדה מִׁ ד ַעל יִׁ ָדוִׁ

ְרָאתֹו אֹׁתֹו: ס יִׁ יב ֶאת ַאְבֵנר ָדָבר מִׁ ֹׁא ָיכֹׁל עֹוד ְלָהׁשִׁ  ְול
 

 ז:חאסתר  .8
ן ְוָהָמן  ְׁשֵּתה ַהַייִׁ יָתן ֶאל ֵבית מִׁ ַנת ַהבִׁ גִׁ )ח( ְוַהֶמֶלְך ָׁשב מִׁ

ֹׁאֶמר ַהֶמֶלְך נֵֹׁפל עַ  ָּטה ֲאֶׁשר ֶאְסֵּתר ָעֶליָה ַוי ֲהַגם ל ַהמִׁ
ִית ה ִעִמי ַבבָׁ כָׁ ת ַהַמלְּ בֹוש אֶׁ י ַהֶמֶלְך  ִלכְּ פִׁ ַהָדָבר ָיָצא מִׁ

 ּוְפֵני ָהָמן ָחפּו: ס
 

 שמ"ב טז .9
יתֶֹׁפל ָהבּו ָלֶכם ֵעָצה ַמה  ֹׁאֶמר ַאְבָׁשלֹום ֶאל ֲאחִׁ )כ( ַוי

ֶפל ֶאל ַאְבָׁשֹלם  יתֹׁ ֹׁאֶמר ֲאחִׁ ל ַנֲעֶשה: )כא( ַוי בֹוא אֶׁ
ִביָך ֵשי אָׁ ת ְוָׁשַמע ָכל  ִפַלגְּ ְׁשמֹור ַהָביִׁ יַח לִׁ נִׁ ֲאֶׁשר הִׁ

יָך ְוָחְזקּו ְיֵדי ָכל  ְבַאְׁשָּת ֶאת ָאבִׁ י נִׁ ְשָרֵאל כִׁ ָּתְך: יִׁ ֲאֶׁשר אִׁ
ג)כב( ַוַיּטּו ְלַאְבָׁשלֹום  ל ַעל ַהגָׁ ֹאהֶׁ ֹׁא ַאְבָׁשלֹום ֶאל  הָׁ ַוָיב

יו  ַלְגֵׁשי ָאבִׁ ֵאלפִׁ רָׁ ל ִישְּ ֵעיֵני כָׁ  :לְּ

 


