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 דוד במחנה פלשתים -פרק כ"ט 
 

 רלב"ג שמואל א פרק כט .1
דוד ללכת עם אכיש להלחם עם ישראל אלא שהתר זה הספק איננו ממה שיקשה וזה כי  הסכיםיש לשאול איך 

דוד הוכרח למלאת מצות אכיש מצד היותו תחתיו ומפני מה שגלה לו שהוא תמיד פושט על ישראל להראות לו 
 כי נבאש דוד את עמו

ממה שיקל לו עשייתו כי זה  להיות לשטן לפלשתים ולסכל עצתם על ישראל בלכתומחשבת דוד  והנה היתר
 אחר שהם בוטחים בו:

 
 תהלים פרק לד .2

ְיָגֲרֵשהּו  ְעמֹו ִלְפֵני ֲאִביֶמֶלְך וַׁ ּנֹותֹו ֶאת טַׁ )א( ְלָדִוד ְבשַׁ
ֵילְַׁך:  וַׁ

 )ב( ֲאָבֲרָכה ֶאת ְיֹקָוק ְבָכל ֵעת ָתִמיד ְתִהָלתֹו ְבִפי:
ֵלל נְַׁפִשי ִיְשְמעּו ֲעָנִוים  יֹקָוק ִתְתהַׁ  ְוִיְשָמחּו:)ג( בַׁ

ְחָדו: יֹקָוק ִאִתי ּוְנרֹוְמָמה ְשמֹו יַׁ ְדלּו לַׁ  )ד( גַׁ
י ִהִציָלִני: ְשִתי ֶאת ְיֹקָוק ְוָעָנִני ּוִמָכל ְמגּורֹותַׁ  )ה( ָדרַׁ

 )ו( ִהִביטּו ֵאָליו ְוָנָהרּו ּוְפֵניֶהם ַאל ֶיְחָפרּו:
יֹקָוק ָשֵמעַׁ ּוִמָכל ָצרוֹ   ָתיו הֹוִשיעֹו:)ז( ֶזה ָעִני ָקָרא וַׁ

ְלֵצם: ְיחַׁ ְך ְיֹקָוק ָסִביב ִליֵרָאיו וַׁ ְלאַׁ  )ח( ֹחֶנה מַׁ
ֶגֶבר ֶיֱחֶסה בֹו: ְשֵרי הַׁ ֲעמּו ּוְראּו ִכי טֹוב ְיֹקָוק אַׁ  )ט( טַׁ

Psalm 34 

Of David, when he feigned madness in the presence of Abimelech, 

who turned him out, and he left. 

I bless the LORD at all times; praise of Him is ever in my mouth. 

I glory in the LORD; let the lowly hear it and rejoice. 

Exalt the LORD with me; let us extol His name together. 

I turned to the LORD, and He answered me; He saved me from all 

my terrors. 

Men look to Him and are radiant; let their faces not be downcast. 

Here was a lowly man who called, and the LORD listened, and 

delivered him from all his troubles. 

The angel of the LORD camps around those who fear Him and 

rescues them. 

Taste and see how good the LORD is; happy the man who takes 

refuge in Him! 

 
 מלבי"ם תהלים פרק לד פסוק א .3

לשמרם ולהצילם ודבוקה עמהם  השגחת ה' הפרטיית חופפת את הצדיקים)א( לדוד, במזמור הזה באר איך 
אבימלך ולא , וביחוד איך הוא קרוב לשמוע תפלה, וילמד את העולם יראת ה' ומהותה, כי זה שגרשהו מכל פגע

 שמע לקול עבדיו להמיתו היה השגחה פרטית:
 
 פרק כט .4

ְשֵכם  ָתה הַׁ בֶֹּקר)י( ְועַׁ ְבֵדי ֲאֹדֶניָך ֲאֶשר ָבאּו ִאָתְך  בַּ ְועַׁ
ְמֶתם  בֶֹּקרְוִהְשכַׁ ְשֵכם ָדִוד הּוא   ָלֶכם ָוֵלכּו: ְואוֹּר בַּ יַׁ )יא( וַׁ

ֲאָנָשיו ָלֶלֶכת  בֶֹּקרוַׁ ָלשּוב ֶאל ֶאֶרץ ְפִלְשִתים ּוְפִלְשִתים  בַּ
 ָעלּו ִיְזְרֶעאל:

 כח פרק .5
ֵפש( ח) ִיְתחַׁ ָיֹבאּו ָשאּול וַׁ   ָלְיָלה ָהִאָשה ֶאל ...וַׁ
ָיֻקמּו( כה) ֵיְלכּו ... וַׁ ְיָלה וַׁ לַּ הּוא בַּ  :הַׁ

 
 בראשית רבה פרשת חיי שרה פרשה נח .6

ל )שמואל א ג(  של שמואלעד שלא שקעה שמשו של עלי זרחה שמשו  ְוֵנר ֱאֹלִהים ֶטֶרם ִיְכֶבה ּוְשמּוֵאל ֹשֵכב ְבֵהיכַׁ
 ְיֹקָוק

 
 צקלג –פרק ל' 
 

 שאול בדור )בעלת אוב( )כח( דוד בצקלג )ל(
ֶצר ְלָדִוד)ו(  תֵּ ר ָשאּול)טו(  ְמֹאד וַּ  ִלי ְמֹאד ּוְפִלְשִתים צַּ

ִיָשא ָדִוד ְוָהָעם ֲאֶשר  ִיְבכּו  ִאתֹו ֶאת קֹוָלם)ד( וַׁ  וַׁ
ין ָבֶהם כֹּחַּ ִלְבכוֹּת ד ֲאֶשר אֵּ  :עַּ

ִיָרא ְמֹאד ִמִדְבֵרי ְשמּוֵאל... )כ(   וַׁ
ל ֶלֶחם ם כֹּחַּ ֹלא ָהָיה בוֹּ ִכי ֹלא ָאכַּ  גַּ

ָלְיָלה: יֹום ְוָכל הַׁ  ָכל הַׁ
יֹקָוק ֱאֹלָהיו: ֵזק ָדִוד בַׁ ִיְתחַׁ  וַׁ

ֵגש ֶאְבָיָתר ֶאת ...  יַׁ פֹּדוַׁ    ֶאל ָדִוד: ָהאֵּ
יקָֹּוק ִיְשַאל ָדִוד בַּ ֶזה  וַּ ְגדּוד הַׁ ֵלאֹמר ֶאְרֹדף ַאֲחֵרי הַׁ

ִשֶגּנּו  אַׁ  הַׁ

יקָֹּוק)ו(  ִיְשַאל ָשאּול בַּ  וַּ
  ְוֹלא ָעָנהּו ְיקָֹּוק

ם  ֲחֹלמֹות גַׁ ם בַׁ ְּנִביִאם: ָבאּוִריםגַׁ ם בַׁ  גַׁ

ֹיאֶמר לוֹ  ִצילְרֹדף  וַׁ ל תַּ צֵּ ִשיג ְוהַּ ג תַּ שֵּ ְעָת ְבקֹול ְיֹקָוק  :ִכי הַּ ֲאֶשר ֹלא ָשמַׁ ּפוֹּ )יח( כַׁ  ְוֹלא ָעִשיָת ֲחרוֹּן אַּ
ֲעָמלֵּק ֶזה: בַּ יֹום הַׁ ֶזה ָעָשה ְלָך ְיֹקָוק הַׁ ָדָבר הַׁ ל ֵכן הַׁ  עַׁ

ָתה ּוָבֶניָך ִעִמי...   ...   ָמָחר אַּ
 


