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 דוד נמלט מחנית שאול
 

 יא-יח:י
ת ַוְיִהי( י) ֳחרָּ אּול ֶאל ָרָעה ֹלִהים-א   רּוח   ַוִתְצַלח ִממָּ  שָּ

א ִיְתנ בֵּ  ַהַבִית ְבתֹוְך ו 
ן ְוָדִוד גֵּ ֲחִנית ְביֹום ְכיֹום ְביָּדוֹ  ְמנ  ד ְוה   :ָשאּול ְבי 

ֶטל( יא) אּול ַויָּ יֹּאֶמר ַהֲחִנית ֶאת שָּ ִקיר ְבָדִוד ַאֶכה ו   ּוב 
ִוד ַוִיֹסב נָּיו דָּ ִים ִמפָּ  :ַפֲעמָּ

 י-יט:ט
אּול ֶאל ָרָעה' ה רּוח   ַוְתִהי  יֹוֵשב ְבֵביתוֹ  ְוהּוא שָּ

 
ֲחִניתוֹּ  ן ְוָדִוד ְבָידוֹּ  ו  גֵּ  .ְביָּד ְמנ 
ש קֵּ ְיב  אּול ו  ִקיר ְבָדִוד ַבֲחִנית ְלַהכֹות שָּ  ּוב 
אּול ִמְפֵני ַוִיְפַטר ְך שָּ י  ֲחִנית ֶאת ו  ִקיר ה   ב 

ִוד ֵלט נָּס ְודָּ ה ַוִימָּ  הּוא ַבַלְילָּ
 
מלבי"ם .1
השאלות: מה השינוי בין פעם זה ובין הפעם השני  

שרצה ג"כ להכותו בחנית ובקיר ששם נפטר דוד 
 מפניו ופה ירא שאול מפניו?:

)יא( ויטל, היה רוצה להכותו כבלתי מתכוין אל דוד 
זה היה  -רק אל הקיר, וכאילו הכהו בשגגה ויסב דוד 

אה מה בהשגחת ה', כי דוד היו עיניו בכנור ולא ר
ששאול עושה רק ה' הזמין שסב מפניו בלא כוונה. 
ובזה ראה שאול בחוש, כי השגחה פרטית דבוקה עם 

 דוד, ולכן:
 

 במדבר כ"ב, ג .2
ָיָגר ם ִמְפֵני מֹוָאב ו  עָּ   הּוא ַרב ִכי ְמֹאד הָּ
ָיָקץ ֵאל ְבֵני ִמְפֵני מֹוָאב ו   ִיְשרָּ

 
כא-טו, כז במדבר .3
ק ֶאל ֹמֶשה ַוְיַדֵבר( טו) ק ִיְפֹקד( טז: )ֵלאֹמר ְיֹקוָּ  ְיֹקוָּ

רּוֹחת ֱאֹלֵהי ל הָּ ר ְלכָּ שָּ ה ַעל ִאיש בָּ ֵעדָּ א ֲאֶשר( יז: )הָּ צֵּ  יֵּ
ֲאֶשר ִלְפנֵּיֶהם ֲאֶשר ִלְפנֵּיֶהם ָיבֹּא ו  ם ו  ֲאֶשר יוִֹּציאֵּ  ו 
ם ק ֲעַדת ִתְהֶיה ְוֹלא ְיִביאֵּ ֶהם ֵאין ֲאֶשר ַכֹצאן ְיֹקוָּ  לָּ

ק ֶמרַוֹיא( יח: )ֹרֶעה עַ  ֶאת ְלָך ַקח ֹמֶשה ֶאל ְיֹקוָּ  ִבן ְיהֹושֻׁ
ַמְכתָּ  בוֹ  רּוחַ   ֲאֶשר ִאיש נּון ְדָך ֶאת ְוסָּ יו יָּ לָּ ( יט: )עָּ

ר ִלְפֵני ֹאתוֹ  ְוַהֲעַמְדתָּ  זָּ ל ְוִלְפֵני ַהֹכֵהן ֶאְלעָּ ה כָּ ֵעדָּ  הָּ
ה ה( כ: )ְלֵעיֵניֶהם ֹאתוֹ  ְוִצִּויתָּ יו ֵמהֹוְדָך ְונַָּתתָּ לָּ  ְלַמַען עָּ
ל ִיְשְמעּו ֵאל ְבֵני ֲעַדת כָּ ר ְוִלְפֵני( כא: )ִיְשרָּ זָּ  ַהֹכֵהן ֶאְלעָּ
ַאל ַיֲעֹמד אּוִרים ְבִמְשַפט לוֹ  ְושָּ ק ִלְפֵני הָּ ל ְיֹקוָּ  ִפיו ע 
ְצאּו ל יֵּ ל הּוא ָיבֹּאּו ִפיו ְוע  ֵאל ְבֵני ְוכָּ ל ִאתוֹ  ִיְשרָּ   ְוכָּ

ה ֵעדָּ  :הָּ
 
ד-ב, לא דברים .4
נָּה ְוֶעְשִרים ֵמָאה ֶבן ֲאֵלֶהם ַוֹיאֶמר( ב)  ֹלא ַהיֹום ָאֹנִכי שָּ

ל את עוֹּד אּוכ  ק ְוָלבוֹּא ָלצֵּ  ֶאת ַתֲעֹבר ֹלא ֵאַלי ָאַמר ַויֹקוָּ
ק( ג: )ַהֶזה ַהַיְרֵדן ֶניָך ֹעֵבר הּוא ֱאֹלֶהיָך ְיֹקוָּ  הּוא ְלפָּ
ֵאֶלה ַהּגֹוִים ֶאת ַיְשִמיד ֶניָך הָּ ם ִמְלפָּ עַ  ִויִרְשתָּ  הּוא ְיהֹושֻׁ

ֶניָך ֹעֵבר ק ִדֶבר ַכֲאֶשר ְלפָּ  :ְיֹקוָּ
 
יב-יא, יד יהושע .5
ק ַהיֹום עֹוֶדִני( יא) זָּ  ֹמֶשה אֹוִתי ְשֹלחַ  ְביֹום ַכֲאֶשר חָּ

ה ּוְכֹכִחי ָאז ְכֹכִחי תָּ ִמְלָחָמה עָּ את ל  ( יב: )ְוָלבוֹּא ְוָלצֵּ
ה ר ֶאת ִלי ְתנָּה ְוַעתָּ הָּ ק ִדֶבר ֲאֶשר ַהֶזה הָּ  ַביֹום ְיֹקוָּ
ה ִכי ַההּוא ַמְעתָּ  ַאתָּ ם ֲענִָּקים ִכי ַההּוא ַביֹום שָּ ִרים שָּ  ְועָּ
רֹות ְּגֹדלֹות ק אּוַלי ְבצֻׁ  ִדֶבר ַכֲאֶשר ְוהֹוַרְשִתים אֹוִתי ְיֹקוָּ
ק  :ְיֹקוָּ

 
. שם במדבר יונתן כתר

 למערכי לפניהם יוצא יהיה אשר( יז)
 מערכי ִמן לפניהם בא היה ואשר ִמלחמה
 ... ִמלחמה

 
.  במ' כז:יז – עזרא אבןר' אברהם 

 ואשר. במלחמה - לפניהם יצא אשר( יז)
 :אחר י"ע - יוציאם

 
. שם במדבר י"רש

 מלכי כדרך לא - לפניהם יצא אשר( יז)
 את ומשלחין בבתיהם שיושבים האומות

 אני שעשיתי כמו אלא, למלחמה חיילותיהם
, כא במדבר) שנאמר, ועוג בסיחון שנלחמתי

, יהושע שעשה וכדרך. אותו תירא אל( לד
 אליו יהושע וילך( יג, ה יהושע) שנאמר
 אומר הוא בדוד וכן'. וגו אתה הלנו לו ויאמר

, לפניהם ובא יוצא הוא כי( טז, יח א"ש)
 :בראש ונכנס בראש יוצא

 
ח-א, קכא תהלים .6
א ַלַמֲעלֹות ִשיר( א) ִרים ֶאל ֵעיַני ֶאשָּ  יָֹּבא ֵמַאִין ֶההָּ

ק ֵמִעם ֶעְזִרי( ב: )ֶעְזִרי ַמִים ֹעֵשה ְיֹקוָּ ָאֶרץ שָּ  ַאל( ג: )וָּ
נּום ַאל ַרְגֶלָך ַלמֹוט ִיֵתן  ְוֹלא יָּנּום ֹלא ִהֵנה( ד: )ֹשְמֶרָך יָּ

ן ֵאל שֹוֵמר ִיישָּ ק( ה: )ִיְשרָּ ק ֹשְמֶרָך ְיֹקוָּ  ַיד ַעל ִצְלָך ְיֹקוָּ
ם( ו: )ְיִמיֶנָך ה ֹלא ַהֶשֶמש יֹומָּ ֵרחַ  ַיֶככָּ ְילָּה ְויָּ ( ז: )ַבלָּ
ק ְרָך ְיֹקוָּ ל ִיְשמָּ ע ִמכָּ ק( ח: )ַנְפֶשָך ֶאת ִיְשֹמר רָּ ר ְיֹקוָּ  ִיְשמָּ
אְתָך ה ּובוֶֹּאָך צֵּ ם ְוַעד ֵמַעתָּ  :עֹולָּ

 
. ח פסוק קכא פרק תהלים עזרא ןאב

 גם למלחמה בצאתך - צאתך ישמר' ה( ח)
 :והיוצאת הבאה כדרך בבואך

 
 תרגום יונתן .7

א ֵדין: א ִמְתֵרין ִתְתַחֵתן ִבי יֹומָּ ִוד ַבֲחדָּ אּול ְלדָּ  ַוֲאַמר שָּ
 
 רש"י .8

 באחת מהןשתי בנות יש לי  -)כא( בשתים תתחתן בי 
תתחתן בי וכן תרגם יונתן בחדא מתרין, כיוצא בו 
שלש אנכי נוטל עליך )שמואל ב' כ"ד י"ב( אחת 

 משלש כמו שמפורש שם בחר לך אחת מהם:


