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פרק כ"ו – מפגש אחרון בין שאול ודוד
הקבלות

פרק כ"ד

פרק כ"ו

כג:יט  -וַ ַיעֲלּו זִ ִפים אֶ ל ָׁשאּול הַ גִּ בְ עָׁ תָׁ ה (א) וַ ָׁיבֹאּו הַּ זִ ִפים אֶ ל ָׁשאּול הַ גִּ בְ עָׁ תָׁ ה לֵאמֹר
הֲ לוֹא ָׁדוִּ ד ִמ ְס ַּת ֵּתר בְ גִּ בְ עַ ת הַ חֲ כִּ ילָׁה עַ ל פְ נֵי
לֵאמֹר הֲ לוֹא ָׁדוִּ ד ִמ ְס ַּת ֵּתר עִ מָּ נּו ...
הלשנה ע"י הזפים (א) וַ יְ ִּהי כַאֲ שֶ ר שָׁ ב שָׁ אּול מֵ ַאחֲ ֵרי פְ לִּ ְש ִּתים הַ יְ ִּשימֹן:
וַּיַּ גִ דּו לו לֵאמֹר ִּהנֵה ָׁדוִּ ד בְ ִּמ ְדבַ ר עֵ ין ג ִֶּדי:
ֹלשת אֲ ל ִָּפים ִאיש בָּ חּור (ב) וַ י ָָׁׁקם ָׁשאּול וַ י ֵֶרד אֶ ל ִּמ ְדבַ ר זִּ יף וְ ִּאת ֹו
(ב) וַ יִּ ַקח שָׁ אּול ְש ֶׁ
מרדף שאול –
חּורי יִ ְש ָּראֵּ ל לְ בַּ ֵּקש
ֹלשת אֲ ל ִָּפים ִאיש ְב ֵּ
ִ 3000מכָּל יִ ְש ָּראֵּ ל וַ ֵילְֶך לְ בַּ ֵּקש אֶׁ ת דָּ וִ ד וַ אֲ נָׁשָׁ יו עַ ל ְש ֶׁ
ראל
בחורי יש
אֶׁ ת ָּדוִ ד בְ ִּמ ְדבַ ר זִּ יף:
צּורי הַ יְ עֵ לִּ ים:
פְ נֵי ֵ
(ג)  ...וְ שָׁ ם ְמעָׁ ָׁרה וַ ָׁיבֹא שָׁ אּול לְ הָׁ סֵ ְך אֶ ת (ה) וַּיָּ ָּקם ָּדוִ ד וַ ָׁיבֹא אֶ ל הַ מָׁ קוֹם אֲ ֶשר חָׁ נָׁה
דוד קם –
ַרגְ לָׁיו וְ ָׁדוִּ ד וַ אֲ נ ָָׁׁשיו בְ י ְַרכְ תֵ י הַ ְמעָׁ ָׁרה ָׁשם ָׁשאּול ...
לפגוע
להזדמנות
י ְֹשבִּ ים(:ד)  ...וַּיָּ ָּקם דָּ וִ ד וַ יִּ כְ רֹת אֶ ת כְ נַף
!
בסתר
בשאול
הַ ְמעִּ יל אֲ שֶ ר לְ שָׁ אּול בַ לָׁט:
ֹלהים
ישי אֶ ל ָׁדוִּ ד ִּסגַר אֱ ִּ
ֹאמרּו ַא ְנ ֵשי ָׁדוִּ ד אֵ לָׁיו ִּהנֵה הַּ יום אֲ שֶ ר (ח) וַ יֹאמֶ ר אֲ בִּ ַ
(ד) וַ י ְ
אנשי דוד
דורשים ָאמַ ר יְ קֹוָׁ ק אֵ לֶיָך ִּהנֵה ָאנֹכִּ י נֹתֵ ן אֶ ת איִ בְ ָך הַּ יום אֶ ת אויִ בְ ָך בְ י ֶָּׁדָך וְ עַ ָׁתה ַאכֶנּו נָׁא בַ חֲ נִּית
בשאול
פגיעה
ָארץ פַ עַ ם ַאחַ ת וְ ֹלא אֶ ְשנֶה לוֹ:
ּובָׁ ֶ
בְ יָּדֶׁ ָך וְ עָׁ ִּשיתָׁ ל ֹו כַאֲ שֶ ר יִּ טַ ב בְ עֵ ינֶיָך
ישי ַאל ַת ְש ִּחיתֵ הּו כִּ י
(ו) וַ יֹאמֶ ר לַאֲ נָׁשָׁ יו חָׁ לִּ ילָׁה לִּ י מֵ יקֹוָׁ ק ִּאם (ט) וַ יֹאמֶ ר ָׁדוִּ ד ֶאל אֲ ִּב ַ
נִּקה( ..:יא)
דוד נמנע מלפגוע אֶ עֱשֶ ה אֶ ת הַ ָׁדבָׁ ר הַ זֶ ה לַאדֹנִּ י לִ ְמ ִשיחַּ יְ קוָּק ִּמי ָׁשלַח יָׁד ֹו בִ ְמ ִשיחַּ יְ קוָּק וְ ָׁ
חָׁ לִּ ילָׁה לִּ י ֵמיקֹוָׁ ק ִּמ ְשֹלחַ י ִָּׁדי בִ ְמ ִשיחַּ
לִּ ְשֹלחַ י ִָּׁדי ב ֹו כִּ י ְמ ִשיחַּ יְ קוָּק הּוא:
במשיח ה'
יְ קוָּק...
(ד)  ...וַ יִּ כְ רֹת אֶ ת כְ נַף הַ ְמעִּ יל אֲ שֶ ר לְ שָׁ אּול (יב) וַ יִּ ַקח ָׁדוִּ ד אֶ ת הַ חֲ נִּ ית וְ אֶ ת צַ פַ חַ ת הַ ַמיִּ ם
דוד לוקח משהו
מֵ ַראֲ שֹתֵ י ָׁשאּול ...
בַ לָׁט:
משאול
(ט) וַ יֹאמֶ ר ָׁדוִּ ד לְ שָׁ אּול לָׁמָׁ ה ִּת ְשמַ ע אֶ ת (יח) וַ יֹאמֶ ר ל ָָׁׁמה זֶ ה אֲ ֹדנִּי ר ֵֹדף ַאחֲ ֵרי עַ בְ ד ֹו
ּומה בְ י ִָּׁדי ָׁרעָׁ ה( :יט) וְ עַ ָׁתה
יתי ַ
ָאדם לֵאמֹר ִּהנֵה ָׁדוִּ ד ְמבַ ֵקש ָׁרעָׁ תֶ ָך :כִּ י מֶ ה עָׁ ִּש ִּ
ִּדבְ ֵרי ָׁ
(י) ִּהנֵה הַ יוֹם הַ זֶ ה ָׁראּו עֵ ינֶיָך אֵ ת אֲ שֶ ר ְנתָׁ נְָך יִּ ְשמַ ע נָׁא אֲ ֹדנִּי הַ ֶמלְֶך אֵ ת ִּדבְ ֵרי עַ בְ ד ֹו ִּאם
ָאדם
יתָך בִּ י י ַָׁרח ִּמנְ חָׁ ה וְ ִּאם בְ נֵי הָׁ ָׁ
דוד מציג הפקדון יְ קֹוָׁ ק הַ יוֹם בְ י ִָּׁדי בַ ְמעָׁ ָׁרה וְ ָאמַ ר לַהֲ ָׁרגֲָך יְ קֹוָׁ ק הֱ ִּס ְ
רּורים הֵ ם לִּ פְ נֵי יְ קֹוָׁ ק( ...כב) וַ יַעַ ן ָׁדוִּ ד
וַ ָׁתחָׁ ס עָׁ לֶיָך וָׁ אֹמַ ר ֹלא אֶׁ ְשלַּח י ִָּדי בַּ אדנִ י כִ י אֲ ִּ
כהוכחה שרצונו רק ְמ ִשיחַּ יְ קוָּק הּוא( :יא) וְ ָאבִּ י ְראֵ ה גַם ְראֵ ה וַ יֹאמֶ ר ִּהנֵה חֲ נִּית הַ מֶ לְֶך( ...כג) וַ יקֹוָׁ ק י ִָּׁשיב
שלום
אֶ ת כְ נַף ְמעִּ ילְ ָך בְ י ִָּׁדי כִּ י בְ כָׁ ְר ִּתי אֶ ת כְ נַף ל ִָּׁאיש אֶ ת ִּצ ְד ָׁקת ֹו וְ אֶ ת אֱ מֻ נָׁת ֹו אֲ ֶשר נְ ָׁתנְָך
יתי לִ ְשֹלחַּ י ִָּדי
ָאב ִ
ְמעִּ ילְ ָך וְ ֹלא הֲ ַרגְ ִּתיָך ַדע ְּוראֵ ה כִּ י אֵ ין בְ י ִָּׁדי יְ קֹוָׁ ק הַ יוֹם ְביָׁד וְ ֹלא ִ
אתי לְָׁך וְ אַ ָׁתה צ ֶֹדה אֶ ת בִ ְמ ִשיחַּ יְ קוָּק:
ָׁרעָׁ ה וָׁ פֶ שַ ע וְ ֹלא חָׁ טָׁ ִּ
נַפְ ִּשי לְ ַק ְח ָׁתּה:
(טז) וַ יְ ִּהי כְ כַלוֹת ָׁדוִּ ד לְ ַדבֵ ר אֶ ת הַ ְדבָׁ ִּרים (יז) וַ ַיכֵר ָׁשאּול אֶ ת קוֹל ָׁדוִּ ד וַ יֹאמֶ ר הֲ קולְ ָך
המלך מגיב בחיבה הָׁ אֵ לֶה אֶ ל שָׁ אּול וַ יֹאמֶ ר שָׁ אּול הֲ קלְ ָך זֶׁה בְ נִ י זֶׁה בְ נִ י ָּדוִ ד וַ יֹאמֶ ר ָׁדוִּ ד קוֹלִּ י אֲ דֹנִּי הַ מֶ לְֶך:
דָּ וִ ד ...
(יד) ַאחֲ ֵרי ִּמי יָׁצָׁ א מֶׁ לְֶׁך יִ ְש ָּראֵּ ל ַ...אחֲ ֵרי ֶכלֶב (כ)  ...כִּ י יָׁצָׁ א מֶׁ לְֶׁך יִ ְש ָּראֵּ ל לְ בַ ֵקש אֶ ת פַּ ְרעש
דוד פרעש מול
אֶׁ חָּ ד כַאֲ ֶשר יִּ ְרדֹף הַ ק ֵֹרא בֶ הָׁ ִּרים:
מֵ ת ַאחֲ ֵרי פַּ ְרעש אֶׁ חָּ ד:
המלך
אתי שּוב בְ נִּי ָׁדוִּ ד כִּ י
(יז) וַ יֹאמֶ ר אֶ ל ָׁדוִּ ד צַּ ִדיק אַּ ָּתה ִממֶׁ נִ י כִּ י (כא) וַ יֹאמֶ ר ָׁשאּול חָּ ָּט ִ
ָארע לְ ָך עוֹד ַתחַ ת אֲ ֶשר י ְָׁק ָׁרה נַפְ ִּשי
אַ ָׁתה גְ מַ לְ ַתנִּ י הַ ּטוֹבָׁ ה וַ אֲ נִּ י גְ מַ לְ ִּתיָך הָׁ ָׁרעָׁ הֹ :לא ַ
שאול מכיר
דוד בצדקת (יח) וְ אַ ָׁתה ִּהג ְַד ָׁת הַ יוֹם אֵ ת אֲ שֶ ר עָׁ ִּשיתָׁ ה בְ עֵ ינֶיָך הַ יוֹם הַ זֶ ה ִּהנֵה ִּה ְסכַלְ ִּתי וָׁ אֶ ְשגֶה
אד:
ִּא ִּתי טוֹבָׁ ה אֵ ת אֲ שֶ ר ִּסגְ ַר ִּני יְ קֹוָׁ ק בְ י ְָׁדָך וְ ֹלא הַ ְרבֵ ה ְמ ֹ
הֲ ַרגְ ָׁתנִּ י:
מדרש תהלים (שוחר טוב; בובר) מזמור נח ד"ה [א] [נח ,א
כיון שהלך לו שאול ,אמרו לו גבוריו וכי בשביל שלא הרגך במערה היה צדיק ,יודע היה שאם היה עושה לך
מאומה ,היינו נכנסין ואוכלין אותו מיד ,הביט ונתיירא ,כיון ששמע – 'ויקם וילך מדבר זיף' ' ...ויקרא דוד אל
העם ואל אבנר בן נר לאמר הלוא תענה אבנר'  ,אמר לו מה יש לו עכשיו לענותי ,הרי אמרתם אמש לשאול על
דבר המערה ,שאלמלא עשה לך מאומה ,היינו נכנסין ואוכלין אותו מיד ,עכשיו הרי החנית והצפחת ,מה יש לך
לענות? 'הלוא תענה אבנר'! ולא היה לו לענות ,והיה כאילם ולא הודה בצדקו של דוד...

