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פרק כ"ט  -דוד במחנה פלשתים
 .1רלב"ג שמואל א פרק כט
יש לשאול איך הסכים דוד ללכת עם אכיש להלחם עם ישראל אלא שהתר זה הספק איננו ממה שיקשה וזה כי
דוד הוכרח למלאת מצות אכיש מצד היותו תחתיו ומפני מה שגלה לו שהוא תמיד פושט על ישראל להראות לו
כי נבאש דוד את עמו
והנה היתר מחשבת דוד בלכתו להיות לשטן לפלשתים ולסכל עצתם על ישראל כי זה ממה שיקל לו עשייתו
אחר שהם בוטחים בו:
 .2תהלים פרק לד
(א) לְ ָדוִ ד בְ שַׁ ּנוֹת ֹו אֶ ת טַׁ עְ מ ֹו לִ פְ נֵי אֲ בִ ימֶ לְֶך וַׁ יְ גָרֲ שֵ הּו
וַׁ ֵילְַׁך:
(ב) אֲ בָ רֲ כָה אֶ ת יְ קֹוָ ק בְ ָכל עֵ ת ָת ִמיד ְת ִהלָת ֹו בְ פִ י:
(ג) בַׁ יקֹוָ ק ִת ְתהַׁ לֵל נַׁפְ ִשי יִ ְש ְמעּו ֲענָוִ ים וְ יִ ְשמָ חּו:
(ד) ג ְַׁדלּו לַׁיקֹוָ ק ִא ִתי ּו ְנרו ְֹממָ ה ְשמ ֹו י ְַׁח ָדו:
ּומכָל ְמגּורוֹתַׁ י ִה ִצי ָלנִי:
(ה) ָד ַׁר ְש ִתי אֶ ת יְ קֹוָ ק וְ עָ ָננִי ִ
(ו) ִהבִ יטּו אֵ לָיו וְ נָהָ רּו ּופְ נֵיהֶ ם ַאל י ְֶחפָ רּו:
ּומכָל צָ ר ֹותָ יו הו ִֹשיעוֹ:
(ז) זֶ ה עָ ִני ָק ָרא וַׁ יקֹוָ ק שָ מֵ עַׁ ִ
ירָאיו וַׁ יְ חַׁ לְ צֵ ם:
(ח) ֹחנֶה מַׁ לְ אַׁ ְך יְ קֹוָ ק סָ בִ יב לִ ֵ
(ט) טַׁ עֲמּו ְּוראּו כִ י טוֹב יְ קֹוָ ק אַׁ ְש ֵרי הַׁ גֶבֶ ר יֶחֱ סֶ ה בוֹ:

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

 .3מלבי"ם תהלים פרק לד פסוק א
(א) לדוד ,במזמור הזה באר איך השגחת ה' הפרטיית חופפת את הצדיקים ודבוקה עמהם לשמרם ולהצילם
מכל פגע ,וביחוד איך הוא קרוב לשמוע תפלה ,וילמד את העולם יראת ה' ומהותה ,כי זה שגרשהו אבימלך ולא
שמע לקול עבדיו להמיתו היה השגחה פרטית:
 .5פרק כח
 .4פרק כט
(י) וְ עַׁ ָתה הַׁ ְשכֵם בַּ ב ֶֹּקר וְ עַׁ בְ ֵדי אֲ ֹדנֶיָך אֲ שֶ ר בָ אּו ִא ָתְך (ח) וַׁ יִ ְתחַׁ פֵ ש ָשאּול ...וַׁ ָיבֹאּו ֶאל הָ ִא ָשה לָיְ לָה
וְ ִה ְשכ ְַׁמ ֶתם בַּ ב ֶֹּקר וְ אוֹּר ָלכֶם וָ לֵכּו( :יא) וַׁ י ְַׁשכֵם ָדוִ ד הּוא (כה)  ...וַׁ יָקֻ מּו וַׁ יֵלְ כּו בַּ לַּיְ לָה הַׁ הּוא:
וַׁ אֲ נָשָ יו ָללֶכֶ ת בַּ ב ֶֹּקר לָשּוב אֶ ל אֶ ֶרץ פְ לִ ְש ִתים ּופְ לִ ְש ִתים
עָ לּו יִ זְ ְרעֶ אל:
 .6בראשית רבה פרשת חיי שרה פרשה נח
ּושמּואֵ ל שֹכֵב בְ הֵ יכַׁ ל
ֹלהים טֶ ֶרם יִ כְ בֶ ה ְ
עד שלא שקעה שמשו של עלי זרחה שמשו של שמואל (שמואל א ג) וְ נֵר אֱ ִ
יְ קֹוָ ק

פרק ל' – צקלג

דוד בצקלג (ל)

שאול בדור (בעלת אוב) (כח)

(טו) ָשאּול צַּ ר לִ י ְמאֹד ּופְ לִ ְש ִתים
(ו) ו ֵַּּתצֶ ר לְ דָ וִ ד ְמאֹד
(כ)  ...וַׁ יִ ָרא ְמאֹד ִמ ִדבְ ֵרי ְשמּואֵ ל
(ד) וַׁ יִ שָ א ָדוִ ד וְ הָ עָ ם אֲ שֶ ר ִאת ֹו אֶ ת ק ֹולָם וַׁ יִ בְ כּו
גַּם כֹּחַּ ֹלא ָהיָה בוֹּ כִ י ֹלא ָא ַּכל לֶחֶ ם
עַּ ד אֲ ֶשר אֵּ ין בָ הֶ ם כֹּחַּ לִ בְ כוֹּת:
כָל הַׁ יוֹם וְ כָל הַׁ לָיְ לָה:
קוָק
(ו) וַּיִ ְשַאל ָשאּול בַּ י ֹּ
וַׁ יִ ְתחַׁ זֵ ק ָדוִ ד בַׁ יקֹוָ ק אֱ ֹלהָ יו:
קוָק
וְ ֹלא עָ נָהּו יְ ֹּ
 ...וַׁ ַׁיגֵש אֶ בְ יָתָ ר אֶ ת הָ אֵּ פֹּד אֶ ל ָדוִ ד:
יאם:
אּורים גַׁם בַׁ ּנְבִ ִ
קוָק לֵאמֹר אֶ ְרדֹף ַאחֲ ֵרי הַׁ גְ דּוד הַׁ זֶ ה גַׁם בַׁ חֲ ֹלמוֹת גַׁם בָ ִ
וַּיִ ְשַאל דָ וִ ד בַּ י ֹּ
הַׁ אַׁ ִשגֶּנּו
(יח) כַׁאֲ שֶ ר ֹלא ָשמַׁ עְ ָת בְ קוֹל יְ קֹוָ ק וְ ֹלא עָ ִשיתָ חֲ רוֹּן אַּ ּפוֹּ
וַׁ יֹאמֶ ר ל ֹו ְרדֹף כִ י הַּ ֵּשג ַּת ִשיג וְ הַּ צֵּ ל ַּתצִ יל:
בַּ עֲמָ לֵּק עַׁ ל כֵ ן הַׁ ָדבָ ר הַׁ זֶ ה עָ ָשה לְ ָך יְ קֹוָ ק הַׁ יוֹם הַׁ זֶ ה:
 ...מָ חָ ר אַּ ָתה ּובָ נֶיָך עִ ִמי ...

