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פרק כ"ג – פר' זיף
 .1רמב"ן בראשית פרק מט פסוק י
אבל ענינו שלא יסור שבט מיהודה אל אחד
מאחיו ,כי מלכות ישראל המושל עליהם ממנו
יהיה ,ולא ימשול אחד מאחיו עליו ...וענין שאול
היה ,כי בעבור שדבר שאלת המלכות בעת ההיא
נתעב אצל הקדוש ברוך הוא ,לא רצה להמליך
עליהם מן השבט אשר לו המלכות שלא יסור
ממנו לעולמים ,ונתן להם מלכות שעה ... .והיה
כל זה מפני שהיה שמואל שופט ונביא ולוחם
מלחמותיהם על פי ה' ומושיע אותם ,ולא היה
להם לשאול מלך בימיו ,כמו שאמר להם וה'
אלהיכם מלככם (ש"א יב יב) ,והקב"ה אמר לו
לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם
(שם ח ז) ,ולפיכך לא נתן להם מלכות של קיימא.
ומה שאמר הכתוב (שם יג יג) נסכלת לא שמרת
את מצות ה' אלהיך אשר צוך כי עתה הכין ה' את
ממלכתך אל ישראל עד עולם ,שאם לא חטא
היה לזרעו מלכות בישראל ,לא על כלם .וזה
טעם אל ישראל .אולי היה מולך על שבטי אמו,
על בנימן ואפרים ומנשה ,כי יהודה ואפרים כשני
עממים נחשבים בישראל ,או היה מלך תחת יד
מלך יהודה:
 .2רד"ק שם
(טו) וירא דוד  -כי הכיר דוד כי שאול יצא לבקש
את נפשו שם במדבר זיף כי שמע כי הזיפי' אמרו
לו כי הוא מסתתר שם והי' בדעתו ללכת משם
ובין כך בא אליו יהונתן שם וכרתו ברית שניהם
והלך יונתן ודוד יושב עדין בחורשה וכאשר שמע
כי שאול בא הלך לו למדבר מעון והוא סמוך
למדבר זיף כמו שכתובים שניהם בנחלת בני
יהודה מעון כרמל וזיף:
(יט) ויעלו זיפים  -וכבר עלו הזיפים ואמרו
לשאול וזהו שאמר וירא דוד כמו שאמרנו
למעלה:
 .3רש"י שם
(כז) ומלאך בא אל שאול  -מלאך ממש כדי
להציל את דוד:

 .4מצודת דוד שם
(כז) ומלאך בא  -ועד שלא תפשם בא שליח אליו
ללכת מול פלשתים:
 .5מדרש תהלים יח:ז
מלאך בא אל שאול  -רבי אומר מלאך מן השמים
היה ...ר' יודן אומר מלאך שליח היה
 .6רד"ק שם
...וכן הוא אומר בדרש מהו סלע המחלקות אמר
רבי שמואל בר נחמני ששם נחלקו גבורים של
שאול על דוד מהם היו אומרים עד שבן ישי
בידינו לא נפנה ממנו ומהם אמרו מלחמת ישראל
קודמת שבן ישי מצוי לנו בכל שעה
דבר אחר מהו סלע המחלקות שבשעה שהיה דוד
ועבדיו עוברים על אותו מקום היה מתחלק
מחיילותיו הוא ושש מאות איש שהיו אתו
באותה שעה והיו יורדין מעל סוסיהן
ומשתטחין על פניהם ואומרין ברוך שעשה לנו
נס במקום הזה:
 .7רש"י שם
(כח) סלע המחלקות  -שהיה לבו של שאול חלוק
לשתי דעות אם לשוב להציל את ארצו מיד
פלשתים או לרדוף ולתפוש את דוד כן תרגמו
יונתן:
 .8תרגום יונתן שם
(כח) וְ תַ ב ָׁשאּול ִמלְ ִמ ְר ַדף בָׁ תַ ר ָׁדוִ ד וַ אֲ זַ ל לִ ְק ָׁדמּות
ַאת ָׁרא הַ הּוא כֵיף פַ לְ גּותָׁ א
פְ לִ ְש ָׁתאֵ י עַ ל כֵן ְקר ֹו לְ ְ
ַאת ָׁרא ְד ִא ְת ְפלֵיג בֵ יּה לִ בָּ א ְדמַ לְ כָּ א לְ מֵ יזַל לְ כָּא
ְ
ּולְ כָּ א:
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Psalms 54
1. To the chief Musician for stringed instruments, A Maskil of
David, 2. When the Ziphites came and said to Saul, Does not
David hide himself with us? 3. Save me, O God, by your
name, and judge me by your strength. 4. Hear my prayer, O
God; give ear to the words of my mouth. 5. For strangers
have risen up against me, and oppressors seek after my
soul; they have not set God before them. Selah. 6. Behold,
God is my helper; the Lord is with those who uphold my soul.
7. (K) He rewards evil to my enemies. O, cut them off in your
truth! 8. I will sacrifice a free will offering to you; I will praise
your name, O Lord; for it is good. 9. For he has saved me from
every trouble; and my eye has gazed upon my enemies.

 תהלים פרק נד.9
:(א) ל ְַמנַצֵ חַ בִ נְגִ ינֹת מַ ְשכִ יל לְ ָׁדוִ ד
ֹאמרּו לְ שָׁ אּול הֲ ֹלא ָׁדוִ ד ִמ ְס ַת ֵתר
ְ יפים וַ י
ִ ִ(ב) בְ בוֹא הַ ז
:עִ מָׁ נּו
:בּור ְתָך ְת ִדינֵנִ י
ָׁ ְֹלהים בְ ִש ְמָך הו ִֹשיעֵ נִ י ּובִ ג
ִ ֱ(ג) א
:ֹלהים ְשמַ ע ְתפִ ל ִָׁתי הַ אֲ זִ ינָׁה לְ ִא ְמ ֵרי פִ י
ִ ֱ(ד) א
(ה) כִ י ז ִָּרים ָּקמּו עָּ לַי וְ עָּ ִריצִ ים בִ ְקׁשּו נ ְַפ ִׁשי ֹלא שָׁ מּו
:ֹלהים לְ נֶגְ ָׁדם סֶ לָׁה
ִ ֱא
:ֹלהים עֹזֵ ר לִ י אֲ ֹדנָׁי בְ ס ְֹמכֵי נַפְ ִשי
ִ ֱ(ו) ִהנֵה א
:(ז) י ִָׁשיב הָׁ ַרע לְ ש ְֹר ָׁרי בַ אֲ ִמ ְתָך הַ ְצ ִמיתֵ ם
:(ח) בִ נ ְָׁדבָׁ ה אֶ זְ בְ חָׁ ה לְָׁך או ֶֹדה ִש ְמָך יְ קֹוָׁ ק כִ י טוֹב
:(ט) כִ י ִמכָׁל צָׁ ָׁרה ִה ִצי ָׁלנִי ּובְ אֹיְ בַ י ָׁראֲ תָׁ ה עֵ ינִ י

Psalms 63
1. A Psalm of David, when he was in the wilderness of Judah.
2. O God, you are my God; I seek you; my soul thirsts for
you, my flesh longs for you in a dry and thirsty land, where
no water is, 3. To see your power and your glory, as I have
seen you in the sanctuary. 4. Because your loving kindness is
better than life, my lips shall praise you. 5. Thus I will bless
you while I live; I will lift up my hands in your name. 6. My
soul shall be satisfied as with marrow and fatness; and my
mouth shall praise you with joyful lips; 7. When upon my bed
I remember you, and meditate on you in the watches of the
night. 8. Because you have been my help, therefore in the
shadow of your wings I will rejoice. 9. My soul clings to you;
your right hand upholds me. 10. But those who seek my soul,
to destroy it, shall go into the lower parts of the earth. 11. They
shall be given over to the sword; they shall be a prey for foxes.
12. But the king shall rejoice in God; every one who swears by
him shall glory; but the mouth of those who speak lies shall be
stopped.

 תהלים פרק סג.10
 :הּודה
ָׁ ְ(א) ִמזְ מוֹר לְ ָׁדוִ ד בִ ְהיוֹת ֹו בְ ִמ ְדבַ ר י
ֹלהים אֵ לִ י אַ ָׁתה אֲ שַ חֲ ֶר ָׁך צָּ ְמָאה לְ ָך נ ְַפ ִׁשי כָׁמַ ּה לְ ָך
ִ ֱ(ב) א
:בְ שָׁ ִרי בְ אֶ ֶרץ צִ יָּ ה וְ עָּ יֵף בְ לִ י מָּ יִ ם
:יתיָך לִ ְראוֹת עֻזְ ָך ּוכְ בו ֶֹדָך
ִ ִ(ג) כֵן בַ ק ֶֹדש חֲ ז
:(ד) כִ י טוֹב חַ ְס ְדָך מֵ חַ יִ ים ְשפָׁ תַ י יְ שַ בְ חּונְָך
:(ה) כֵן אֲ בָׁ ֶרכְ ָך בְ חַ יָׁי בְ ִש ְמָך אֶ שָׁ א כַפָׁ י
:(ו) כְ מ ֹו חֵ לֶב וָׁ ֶד ֶשן ִת ְשבַ ע נַפְ ִשי וְ ִשפְ תֵ י ְרנָׁנוֹת יְ הַ לֶל פִ י
:(ז) ִאם זְ כ ְַר ִתיָך עַ ל יְ צּועָׁ י בְ אַ ְשמֻ רוֹת אֶ ְהגֶה בָׁ ְך
:(ח) כִ י הָׁ יִ יתָׁ עֶ זְ ָׁרתָׁ ה לִ י ּובְ צֵ ל כְ נָׁפֶ יָך אֲ ַרנֵן
:(ט) ָׁדבְ ָׁקה נַפְ ִשי ַאחֲ ֶריָך בִ י ָׁת ְמכָׁה יְ ִמינֶָך
:ָארץ
ֶ ָׁ(י) וְ הֵ מָׁ ה לְ שוָֹאה יְ בַ ְקשּו נַפְ ִשי ָׁיבֹאּו בְ תַ ְח ִתיוֹת ה
:(יא) יַגִ ירֻ הּו עַ ל יְ ֵדי חָׁ ֶרב ְמנָׁת שֻ עָׁ לִ ים יִ ְהיּו
אֹלהים יִ ְתהַ לֵל כָׁ ל הַ נ ְִשבָׁ ע ב ֹו כִ י
ִ ֵ(יב) וְ הַ מֶ לְֶך יִ ְשמַ ח ב
:יִ סָׁ כֵר פִ י דוֹבְ ֵרי שָׁ ֶקר

Job 30
1. But now those who are younger than I have me in derision,
whose fathers I would have disdained to have set with the dogs
of my flock. 2. What could I gain from the strength of their
hands, men whose vigor is gone? 3. Through want and famine
they are solitary; they flee into the wilderness, into a gloomy
waste and desolation. 4. They pick up mallows by the bushes,
and roots of broom for their warmth. 5. They are driven forth
from among men, they shout after them as after a thief, 6. To
dwell in the cliffs of the valleys, in caves of the earth, and in
the rocks. 7. Among the bushes they bray; under the nettles
they huddle together. 8. They are children of fools, children
of base men; they have been whipped out of the land.

 איוב פרק ל.11
ַאס ִתי
ְ ָׁ(א) וְ עַ ָׁתה ָׁשחֲ קּו עָׁ לַי ְצעִ ִירים ִממֶ נִי לְ י ִָׁמים אֲ שֶ ר מ
:אֲ בוֹתָׁ ם ל ִָׁשית עִ ם כַלְ בֵ י צֹאנִי
:(ב) גַם כֹחַ יְ ֵדיהֶ ם לָׁמָׁ ה לִ י עָׁ לֵימ ֹו ָאבַ ד ָׁכלַח
(ג) בְ חֶ סֶ ר ּובְ כָׁפָׁ ן גַלְ מּוד הַ ע ְֹר ִקים ִציָׁה אֶ מֶ ש שוָֹאה
:ּומשָֹאה
ְ
:(ד) הַ ק ְֹטפִ ים מַ לּוחַ ֲעלֵי ִשיחַ וְ ש ֶֹרש ְרתָׁ ִמים ל ְַחמָׁ ם
:(ה) ִמן גֵו יְ ג ָֹׁרשּו י ִָׁריעּו עָׁ לֵימ ֹו ַכ ַגנָׁב
:(ו) בַ עֲרּוץ ְנחָׁ לִ ים לִ ְשכֹן ֹח ֵרי עָׁ פָׁ ר וְ ֵכפִ ים
:יחים יִ נְהָׁ קּו ַתחַ ת חָׁ רּול יְ סֻ פָׁ חּו
ִ (ז) בֵ ין ִש
:ָארץ
ֶ ָׁ(ח) בְ נֵי נָׁבָׁ ל גַם בְ נֵי בְ לִ י ֵׁשם נִ כְ אּו ִמן ה

