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דוד נמלט מחנית שאול
יט:ט-י
יח:י-יא
ֹלהים ָרעָ ה אֶ ל שָּ אּול וַ ְת ִהי רּוח ה' ָרעָ ה אֶ ל ָּשאּול וְ הּוא בְ בֵ ית ֹו יו ֵֹשב
(י) וַ יְ ִהי ִממָּ חֳ ָּרת וַ ִת ְצלַח רּוח אִ -
ויִ ְתנבֵּ א בְ תוְֹך הַ בַ יִ ת
וחֲ נִ יתוֹּ בְ יָדוֹּ וְ ָדוִ ד ְמנגֵּן בְ יָּד.
וְ דָ וִ ד ְמנגֵּן בְ יָּד ֹו כְ יוֹם בְ יוֹם וְ החֲ נִ ית בְ יד ָשאּול:
ויְ ב ֵּקש שָּ אּול לְ הַ כוֹת בַ חֲ נִ ית ְב ָדוִ ד ּוב ִקיר
(יא) וַ יָּטֶ ל שָּ אּול אֶ ת הַ חֲ נִ ית ויֹּאמֶ ר אַ כֶה בְ דָ וִ ד ּוב ִקיר
וַ יִ פְ טַ ר ִמפְ נֵי ָּשאּול ויְך אֶ ת החֲ נִ ית ב ִקיר
וַ יִ סֹב ָּדוִ ד ִמפָּ נָּיו פַ עֲמָּ יִ ם:
וְ ָּדוִ ד נָּס וַ יִ מָּ לֵט בַ לַיְ לָּה הּוא
 .1מלבי"ם 
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
רק אל הקיר ,וכאילו הכהו בשגגה ויסב דוד  -זה היה
בהשגחת ה' ,כי דוד היו עיניו בכנור ולא ראה מה
ששאול עושה רק ה' הזמין שסב מפניו בלא כוונה.
ובזה ראה שאול בחוש ,כי השגחה פרטית דבוקה עם
דוד ,ולכן:
 .2במדבר כ"ב ,ג
ויָ גָר מוָֹאב ִמפְ נֵי הָּ עָּ ם ְמאֹד כִ י ַרב הּוא
ויָ ָקץ מוָֹאב ִמפְ נֵי בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל
 .3במדבר כז ,טו-כא 
(טו) וַ יְ ַדבֵ ר מֹשֶ ה אֶ ל יְ קֹוָּ ק לֵאמֹר( :טז) יִ פְ קֹד יְ קֹוָּ ק
אֱ ֹלהֵ י הָּ רּוחֹת לְ ָּכל בָּ שָּ ר ִאיש עַ ל הָּ עֵ ָּדה( :יז) אֲ ֶשר יֵּצֵּ א
לִ ְפנֵּיהֶ ם ואֲ ֶשר ָיבֹּא לִ ְפנֵּיהֶ ם ואֲ ֶשר יוֹּצִ יאֵּ ם ואֲ ֶשר
יְ בִ יאֵּ ם וְ ֹלא ִת ְהיֶה ע ֲַדת יְ קֹוָּ ק ַכצֹאן אֲ שֶ ר אֵ ין לָּהֶ ם
רֹעֶ ה( :יח) וַ יֹאמֶ ר יְ קֹוָּ ק אֶ ל מֹשֶ ה ַקח לְ ָך אֶ ת יְ הוֹשֻׁ עַ בִ ן
נּון ִאיש אֲ שֶ ר רּוחַ ב ֹו וְ סָּ מַ כְ ָּת אֶ ת י ְָּדָך עָּ לָּיו( :יט)
וְ הַ עֲמַ ְד ָּת אֹת ֹו לִ פְ נֵי אֶ לְ עָּ זָּ ר הַ כֹהֵ ן וְ לִ פְ נֵי כָּל הָּ עֵ ָּדה
וְ ִצּוִ יתָּ ה אֹת ֹו לְ עֵ ינֵיהֶ ם( :כ) וְ נָּתַ ָּתה מֵ הו ְֹדָך עָּ לָּיו לְ מַ עַ ן
יִ ְש ְמעּו כָּ ל ע ֲַדת בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל( :כא) וְ לִ פְ נֵי אֶ לְ עָּ זָּ ר הַ כֹהֵ ן
אּורים לִ פְ נֵי יְ קֹוָּ ק על ִפיו
ַי ֲעמֹד וְ שָּ ַאל ל ֹו בְ ִמ ְשפַ ט הָּ ִ
יֵּצְ אּו וְ על ִפיו ָיבֹּאּו הּוא וְ כָּ ל בְ נֵי יִ ְש ָּראֵ ל ִאת ֹו וְ ָּכל
הָּ עֵ ָּדה:
 .4דברים לא ,ב-ד 
(ב) וַ יֹאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם בֶ ן מֵ ָאה וְ עֶ ְש ִרים שָּ נָּה ָאנֹכִ י הַ יוֹם ֹלא
אּוכל עוֹּד לָצֵּ את וְ לָבוֹּא וַ יקֹוָּ ק ָאמַ ר אֵ לַי ֹלא תַ ֲעבֹר אֶ ת
הַ י ְַר ֵדן הַ זֶ ה( :ג) יְ קֹוָּ ק אֱ ֹלהֶ יָך הּוא עֹבֵ ר לְ פָּ נֶיָך הּוא
י ְַש ִמיד אֶ ת הַ ּגוֹיִ ם הָּ אֵ לֶה ִמלְ פָּ נֶיָך וִ ִיר ְש ָּתם יְ הוֹשֻׁ עַ הּוא
עֹבֵ ר לְ פָּ נֶיָך כַאֲ שֶ ר ִדבֶ ר יְ קֹוָּ ק:
 .5יהושע יד ,יא-יב 
(יא) עו ֶֹדנִי הַ יוֹם חָּ זָּ ק כַאֲ שֶ ר בְ יוֹם ְשֹלחַ או ִֹתי מֹשֶ ה
כְ כ ִֹחי ָאז ּוכְ כ ִֹחי עָּ ָּתה ל ִמלְ חָ מָ ה וְ לָצֵּ את וְ לָבוֹּא( :יב)
וְ עַ ָּתה ְתנָּה לִ י אֶ ת הָּ הָּ ר הַ זֶ ה אֲ שֶ ר ִדבֶ ר יְ קֹוָּ ק בַ יוֹם
הַ הּוא כִ י אַ ָּתה שָּ מַ עְ ָּת בַ יוֹם הַ הּוא כִ י ֲענ ִָּקים שָּ ם וְ עָּ ִרים
ּגְ דֹלוֹת בְ צֻׁרוֹת אּולַי יְ קֹוָּ ק או ִֹתי וְ הו ַֹר ְש ִתים כַאֲ שֶ ר ִדבֶ ר
יְ קֹוָּ ק:

 .כתר יונתן במדבר שם 
(יז) אשר יהיה יוצא לפניהם למערכי
ִמלחמה ואשר היה בא לפניהם ִמן מערכי
ִמלחמה ...
 .ר' אברהם אבן עזרא – במ' כז:יז
(יז) אשר יצא לפניהם  -במלחמה .ואשר
יוציאם  -ע"י אחר:
 .רש"י במדבר שם 
(יז) אשר יצא לפניהם  -לא כדרך מלכי
האומות שיושבים בבתיהם ומשלחין את
חיילותיהם למלחמה ,אלא כמו שעשיתי אני
שנלחמתי בסיחון ועוג ,שנאמר (במדבר כא,
לד) אל תירא אותו .וכדרך שעשה יהושע,
שנאמר (יהושע ה ,יג) וילך יהושע אליו
ויאמר לו הלנו אתה וגו' .וכן בדוד הוא אומר
(ש"א יח ,טז) כי הוא יוצא ובא לפניהם,
יוצא בראש ונכנס בראש:
 .6תהלים קכא ,א-ח 
(א) ִשיר לַמַ עֲלוֹת אֶ ָּשא עֵ ינַי אֶ ל הֶ הָּ ִרים מֵ ַאיִ ן ָּיבֹא
ָארץ( :ג) ַאל
עֶ זְ ִרי( :ב) עֶ זְ ִרי מֵ עִ ם יְ קֹוָּ ק ע ֵֹשה ָּשמַ יִ ם וָּ ֶ
יִ ֵתן לַמוֹט ַרגְ לֶָך ַאל יָּנּום ש ְֹמ ֶרָך( :ד) ִהנֵה ֹלא יָּנּום וְ ֹלא
יִ ישָּ ן שוֹמֵ ר יִ ְש ָּראֵ ל( :ה) יְ קֹוָּ ק ש ְֹמ ֶרָך יְ קֹוָּ ק ִצלְ ָך עַ ל יַד
יְ ִמינֶָך( :ו) יוֹמָּ ם הַ ֶשמֶ ש ֹלא ַי ֶכ ָּכה וְ י ֵָּרחַ בַ לָּיְ לָּה( :ז)
יְ קֹוָּ ק יִ ְשמָּ ְרָך ִמכָּ ל ָּרע יִ ְשמֹר ֶאת נַפְ ֶשָך( :ח) יְ קֹוָּ ק יִ ְשמָּ ר
אתָך ּובוֹּאֶ ָך מֵ עַ ָּתה וְ עַ ד ע ֹולָּם:
צֵּ ְ
 .אבן עזרא תהלים פרק קכא פסוק ח 
(ח) ה' ישמר צאתך  -בצאתך למלחמה גם
בבואך כדרך הבאה והיוצאת:
 .7תרגום יונתן
וַ אֲ מַ ר שָּ אּול לְ ָּדוִ ד בַ חֲ ָּדא ִמ ְת ֵרין ִת ְתחַ ֵתן ִבי יוֹמָּ א ֵדין:
 .8רש"י
(כא) בשתים תתחתן בי  -שתי בנות יש לי באחת מהן
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:

