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פרק כ"ד – דוד ושאול במערה
ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך לפיכך אמר וקמה
,בידך כלומר מה שלא קמה בידי
ובמדרש כמו שכתבנו למעלה בפסוק וַ יַחֲ זֵ ק בִ כְ נַף ְמעִ ילו וַ יִ ָּק ַרע
כי שמואל רמז לו שם מי שיכרות כנף מעילו הוא ימלוך
תחתיו ועתה כאשר כרת כנף מעילו ידע שזה הוא שאמר לו
:שמואל לפיכך אמר לו ידעתי כי מלוך תמלוך
ד: רלב"ג כד.4
 יתכן לפי הפשט שכבר- (ד) ויקם דוד ויכרת את כנף המעיל
היה רצון דוד להרגו ולא השיג ממנו כי אם הכנף והתחרט
אחר זה דוד על מחשבתו ואף על פי שהותר לו להורגו כי רודף
היה ואמר חלילה לי מה' מעשות הדבר הזה וזה היה מהפלגת
חסידותו עם שזה גם כן יהיה סבה אחר כך להקל בהריגת
המלכים וידע דוד כי הממלכה תהיה לו ולזה רצה להרחיק
ענין הריגת המלכים משיחי ה' ולזאת הסבה בעינה צוה להרוג
הנער העמלקי אשר הגיד לו שהרג שאול אעפ"י שכבר צוהו
שאול על זה ולזה גם כן צוה להרוג אשר הרגו איש בשת בן
:שאול
Tanach - Psalms Chapter 109
1. To the chief Musician, A Psalm of David. Be not silent, O God of my
praise; 2. For the mouth of the wicked and the mouth of the deceitful are
opened against me; they have spoken against me with a lying tongue. 3. They
surrounded me with words of hatred; and fought against me without cause.
4. In return for my love they are my accusers; but I give myself to prayer. 5.
And they have rewarded me evil for good, and hatred for my love. 6. Appoint
a wicked man over him; and let Satan stand at his right hand. 7. When he
shall be judged, let him be condemned; and let his prayer become sin. 8. Let
his days be few; and let another seize his possessions. 9. Let his children
become orphans, and his wife a widow. 10. Let his children become
vagabonds, and beg; let them seek their bread from their desolate places. 11.
Let the creditor seize everything that he has; and let strangers plunder his
labor. 12. Let there be none to extend kindness to him; nor let there be any
to favor his orphaned children. 13. Let his posterity be cut off; and in the
generation following let their name be blotted out. 14. Let the iniquity of his
fathers be remembered by the Lord; and let not the sin of his mother be
blotted out. 15. Let them be before the Lord continually, that he may cut off
the memory of them from the earth. 16. Because he did not remember to
perform kindness, but pursued the poor and needy man, and the broken
hearted to their death. 17. For he loved cursing, so let it come to him; as he
delighted not in blessing, so let it be far from him. 18. And he clothed himself
with cursing as his garment, so let it come into his bowels like water, and like
oil into his bones. 19. Let it be to him as the garment which he puts on, and
as a girdle with which he is girded continually. 20. Let this be the reward of
my accusers from the Lord, and of those who speak evil against my soul. 21.
But you, O God the Lord, do for me for your name’s sake; because your
loving kindness is good, save me. 22. For I am poor and needy, and my heart
is wounded within me. 23. I am gone like the shadow at evening; I am shaken
off like a locust. 24. My knees are weak through fasting; and my flesh lacks
fatness. 25. I have become a taunt to them; when they see me, they shake
their heads. 26. Help me, O Lord my God; O save me according to your
loving kindness; 27. That they may know that this is your hand; that you,
Lord, have done it. 28. Let them curse, but you bless; when they arise, let
them be ashamed; but let your servant rejoice. 29. Let my adversaries be
clothed with shame, and let them cover themselves with their own confusion,
as with a robe. 30. I will greatly praise the Lord with my mouth; I will praise
him among the multitude. 31. For he stands at the right hand of the poor, to
save him from those who condemn his soul.

ד: רד"ק כד.1
 אמר לו ע"י שמואל או גד או נתן הנביא- '(ד) אשר אמר ה
שיתן אויביו בידיו ושיצלח למלוכה אבל על שאול לא נאמר
לו כי לא נפל בידו אבל אנשי דוד אמרו לו אחר שהאל הבטיחך
שיתן אויביך בידיך הנה שאול ראש אויביך והנה עתה הגיע
היום כי הנה הוא בידך ולטעם זה פירשתי שכתיב אויבך וקרי
:אויביך
: מס' ברכות ס"ב.2
ויקם דוד ויכרת את כנף המעיל אשר לשאול בלט אמר רבי
, כל המבזה את הבגדים סוף אינו נהנה מהם:יוסי ברבי חנינא
שנאמר וְ הַ מֶּ לְֶּך ָּדוִ ד זָּ ֵקן בָּ א בַ י ִָּמים וַ יְ ַכסֻּ הּו בַ בְ ג ִָּדים וְ ֹלא יִ חַ ם לו
.)א:(מל"א א
כ: רד"ק כד.3
 כי אני רואה אתה נצול מידי בכל- (כ) ידעתי כי מלוך תמלוך
עת ולא תמצאך ידי ואיפשר גם כן ששמע שמשחו שמואל
למלך וכי שמואל אמר לו בדבר עמלק קרע ה' את ממלכות
 תהלים פרק קט.5
 (ב) כִ י פִ י ָּרׁשָּ ע:(א) ל ְַמנַצֵ חַ לְ דָ וִ ד ִמזְ מוֹר אֱ ֹלהֵ י ְת ִהל ִָּתי ַאל ֶּתחֱ ַרׁש
 (ג) וְ ִדבְ ֵרי ִשנְָאה:ּופִ י ִמ ְרמָּ ה עָּ לַי פָּ תָּ חּו ִדבְ רּו ִא ִתי לְ ׁשון ׁשָּ ֶּקר
: (ד) ַתחַ ת ַאהֲ בָּ ִתי יִ ְש ְטנּונִ י וַ אֲ נִי ְתפִ לָּה:ְסבָּ בּונִי וַ יִ לָּחֲ מּונִי ִחנָּם
 (ו) הַ פְ ֵקד:(ה) וַ י ִָּשימּו עָּ לַי ָּרעָּ ה ַתחַ ת טובָּ ה וְ ִשנְָאה ַתחַ ת ַאהֲ בָּ ִתי
ּותפִ לָּתו
ְ  (ז) בְ ִהשָּ פְ טו יֵצֵ א ָּרׁשָּ ע:עָּ לָּיו ָּרׁשָּ ע וְ שָּ טָּ ן ַיעֲמד עַ ל יְ ִמינו
) (ט: (ח) יִ ְהיּו יָּמָּ יו ְמעַ ִטים פְ קֻּ ָּדתו יִ ַקח ַאחֵ ר:ִת ְהיֶּה לַחֲ טָּ ָאה
 (י) וְ נועַ יָּנּועּו בָּ נָּיו וְ ִׁשאֵ לּו:יִ ְהיּו בָּ נָּיו יְ תו ִמים וְ ִא ְׁשתו ַאלְ מָּ נָּה
 (יא) יְ נ ֵַקׁש נוׁשֶּ ה לְ ָּכל אֲ ׁשֶּ ר לו וְ יָּבּזּו זָּ ִרים:וְ ָּד ְרׁשּו מֵ חָּ ְרבותֵ יהֶּ ם
) (יג: (יב) ַאל יְ ִהי לו מׁשֵ ְך חָּ סֶּ ד וְ ַאל יְ ִהי חונֵן לִ יתומָּ יו:יְ גִ יעו
 (יד) יִ ּזָּ ֵכר עֲון:יְ ִהי ַאחֲ ִריתו לְ הַ כְ ִרית בְ דור ַאחֵ ר יִ מַ ח ְׁשמָּ ם
 (טו) יִ ְהיּו ֶּנגֶּד יְ קוָּ ק:אֲ בתָּ יו אֶּ ל יְ קוָּ ק וְ חַ טַ את ִאמו ַאל ִתמָּ ח
 (טז) יַעַ ן אֲ ׁשֶּ ר ֹלא זָּ ַכר עֲשות חָּ סֶּ ד:ָּת ִמיד וְ יַכְ ֵרת מֵ אֶּ ֶּרץ זִ כְ ָּרם
 (יז) וַ יֶּאֱ הַ ב ְק ָּללָּה:וַ יִ ְרדף ִאיׁש עָּ נִי וְ אֶּ בְ יון וְ נִכְ אֵ ה לֵבָּ ב לְ מותֵ ת
 (יח) וַ יִ לְ בַ ׁש ְק ָּללָּה:וַ ְתבואֵ הּו וְ ֹלא חָּ פֵ ץ בִ בְ ָּרכָּה וַ ִת ְרחַ ק ִממֶּ נּו
 (יט) ְת ִהי לו כְ בֶּ גֶּד:כְ מַ דו וַ ָּתבא כַמַ יִ ם בְ ִק ְרבו וְ כַ שֶּ מֶּ ן בְ עַ ְצמותָּ יו
 (כ) זאת פְ ֻּעלַת ש ְטנַי מֵ אֵ ת יְ קוָּ ק: ַָּי עְ טֶּ ה ּולְ מֵ זַ ח ָּת ִמיד י ְַחגְ ֶּרה
 (כא) וְ אַ ָּתה יְ קוִ ק אֲ דנָּי עֲשֵ ה ִא ִתי לְ מַ עַ ן:וְ הַ דבְ ִרים ָּרע עַ ל נַפְ ִׁשי
 (כב) כִ י עָּ נִי וְ אֶּ בְ יון ָאנכִ י וְ לִ בִ י חָּ ַלל:ְׁשמֶּ ָך כִ י טוב חַ ְס ְדָך הַ ִצי ֵלנִי
 (כד) בִ ְר ַכי:ַָּארבֶּ ה
ְ  (כג) כְ צֵ ל כִ נְ טותו נֶּהֱ לָּכְ ִתי נִ נְעַ ְר ִתי כ:בְ ִק ְרבִ י
יתי חֶּ ְרפָּ ה לָּהֶּ ם
ִ ִ (כה) וַ אֲ ִני הָּ י:כָּ ְׁשלּו ִמצום ּובְ שָּ ִרי כָּחַ ׁש ִמ ָּשמֶּ ן
: (כו) עָּ זְ ֵרנִי יְ קוָּ ק אֱ ֹלהָּ י הו ִׁשיעֵ נִי כְ חַ ְס ֶּדָך:יִ ְראּונִ י יְ נִיעּון ראׁשָּ ם
 (כח) יְ ַקלְ לּו הֵ מָּ ה:(כז) וְ י ְֵדעּו כִ י י ְָּדָך ּזאת אַ ָּתה יְ קוָּ ק ע ֲִשיתָּ ּה
 (כט) יִ לְ בְ ׁשּו שו ְטנַי כְ לִ מָּ ה:וְ אַ ָּתה ְתבָּ ֵרְך ָּקמּו וַ יֵבׁשּו וְ עַ בְ ְדָך יִ ְשמָּ ח
 (ל) או ֶּדה יְ קוָּ ק ְמאד בְ פִ י ּובְ תוְך ַרבִ ים:כַמעִ יל בָּ ְׁש ָּתם
ְ וְ ַיעֲטּו
:ימין אֶּ בְ יון לְ הו ִׁשיעַ ִמשפְ טֵ י נַפְ ׁשו
ִ ִ (לא) כִ י ַיעֲמד ל:אֲ הַ לְ לֶּנּו

