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 ון בין שאול ודודראחמפגש  –ו "כפרק 
 

 ו"כ פרק ד"כפרק  בלותהק

 י הזפים"ע ההלשנ

ה  ִזִפיםַוַיֲעלּו   - יט:כג תָׁ ְבעָׁ אּול ַהגִּ ֶאל שָׁ
ד  וִּ נּוֵלאֹמר ֲהלֹוא דָׁ ר ִעמָּ תֵּ  ... ִמְסתַּ

ים  ְשתִּ אּול ֵמַאֲחֵרי ְפלִּ ב שָׁ י ַכֲאֶשר שָׁ )א( ַוְיהִּ
ִגדּו לו   יַּ י: וַּ ְדַבר ֵעין ֶגדִּ ד ְבמִּ וִּ ֵנה דָׁ  ֵלאֹמר הִּ

ִזִפים)א( ַויָֹׁבאּו  ה ֵלאֹמר  הַּ תָׁ ְבעָׁ אּול ַהגִּ ֶאל שָׁ
ד  וִּ רֲהלֹוא דָׁ תֵּ ה ַעל ְפֵני  ִמְסתַּ ילָׁ ְבַעת ַהֲחכִּ ְבגִּ

יֹמן:  ַהְישִּ

 3000 –שאול  מרדף
 ראלבחורי יש

אּול  ַקח שָׁ חּור)ב( ַויִּ ִפים ִאיש בָּ ת ֲאלָּ  ְשֹלשֶׁ
ל אֵּ ל ִיְשרָּ ִודַוֵיֶלְך  ִמכָּ ת דָּ ש אֶׁ קֵּ יו ַעל  ְלבַּ ַוֲאנָׁשָׁ

ים:  ְפֵני צּוֵרי ַהְיֵעלִּ

אּול ַוֵיֶר  ם שָׁ תֹו )ב( ַויָׁקָׁ יף ְואִּ ְדַבר זִּ ד ֶאל מִּ
ל אֵּ י ִיְשרָּ ִפים ִאיש ְבחּורֵּ ת ֲאלָּ ש  ְשֹלשֶׁ קֵּ ְלבַּ

ִוד ת דָּ יף: אֶׁ ְדַבר זִּ  ְבמִּ

 –קם דוד 
לפגוע  תלהזדמנו

 !בשאול בסתר

ֵסְך ֶאת  ...)ג(  אּול ְלהָׁ ה ַויָֹׁבא שָׁ רָׁ ם ְמעָׁ ְושָׁ
ה  רָׁ יו ְבַיְרְכֵתי ַהְמעָׁ ד ַוֲאנָׁשָׁ וִּ יו ְודָׁ ַרְגלָׁ

ים: ִוד ...)ד( ֹיְשבִּ ם דָּ קָּ יָּ ְכֹרת ֶאת ְכַנף  וַּ ַויִּ
אּול ַבלָׁט: יל ֲאֶשר ְלשָׁ  ַהְמעִּ

וִ )ה(  ם דָּ קָּ יָּ נָׁה  דוַּ קֹום ֲאֶשר חָׁ ַויָֹׁבא ֶאל ַהמָׁ
אּול  ם שָׁ  ...שָׁ

ם דורשידוד אנשי 
 פגיעה בשאול

ֵנה )ד( ַוֹיאְמרּו ַאְנשֵ  יו הִּ ד ֵאלָׁ וִּ יו םי דָׁ ֲאֶשר  הַּ
י ֹנֵתן ֶאת  ֵנה ָאֹנכִּ ק ֵאֶליָך הִּ ִיְבָךָאַמר ְיֹקוָׁ  א 

ָך דֶׁ ַטב ְבֵעיֶניָך ְביָּ יתָׁ לֹו ַכֲאֶשר יִּ שִּ  ְועָׁ

ים  ַגר ֱאֹלהִּ ד סִּ וִּ יַשי ֶאל דָׁ )ח( ַוֹיאֶמר ֲאבִּ
יו ם ָך או ִיְבָךֶאת  הַּ דֶׁ ית  ְביָּ ה ַאֶכנּו נָׁא ַבֲחנִּ ְוַעתָׁ

ָאֶרץ ַפַעם ַאַחת ְוֹלא ֶאְשֶנה לֹו:  ּובָׁ

גוע פנמנע מלדוד 
 במשיח ה'

ם  ק אִּ י ֵמיֹקוָׁ ה לִּ ילָׁ לִּ יו חָׁ )ו( ַוֹיאֶמר ַלֲאנָׁשָׁ
י  ר ַהֶזה ַלאֹדנִּ בָׁ וָּקֶאֱעֶשה ֶאת ַהדָׁ  ִלְמִשיחַּ ְיק 

י  י בֹו כִּ דִּ ְשֹלַח יָׁ וָּקלִּ  הּוא: ְמִשיחַּ ְיק 

ד אֶ  וִּ י )ט( ַוֹיאֶמר דָׁ יֵתהּו כִּ יַשי ַאל ַתְשחִּ ל ֲאבִּ
ַלח יָׁדוֹ  י שָׁ וָּק מִּ ה: ִבְמִשיחַּ ְיק  קָׁ יא( ). .ְונִּ

י  דִּ ְשֹלַח יָׁ ק מִּ י ֵמיֹקוָׁ ה לִּ ילָׁ לִּ ִשיחַּ ִבְמ חָׁ
וָּק  ...ְיק 

לוקח משהו דוד 
 משאול

אּול  ... (ד) יל ֲאֶשר ְלשָׁ ְכֹרת ֶאת ְכַנף ַהְמעִּ ַויִּ
 ַבלָׁט:

ם  ית ְוֶאת ַצַפַחת ַהַמיִּ ד ֶאת ַהֲחנִּ וִּ ַקח דָׁ )יב( ַויִּ
אּול   ...ֵמַרֲאֹשֵתי שָׁ

פקדון הג ימצדוד 
 צונו רקרשכהוכחה 

 שלום

ְשַמע ֶאת  ה תִּ מָׁ אּול לָׁ ד ְלשָׁ וִּ )ט( ַוֹיאֶמר דָׁ
ֶתָך: עָׁ ד ְמַבֵקש רָׁ וִּ ֵנה דָׁ ם ֵלאֹמר הִּ ְבֵרי ָאדָׁ  דִּ

ְנָך  אּו ֵעיֶניָך ֵאת ֲאֶשר ְנתָׁ ֵנה ַהיֹום ַהֶזה רָׁ )י( הִּ
ק ַהיֹום בְ  ֲגָך ְיֹקוָׁ ה ְוָאַמר ַלֲהרָׁ רָׁ י ַבְמעָׁ דִּ יָׁ

ֹאַמר  ֶליָך וָׁ ס עָׁ חָׁ ִני ִכיַותָׁ אד  ִדי בַּ ְשלַּח יָּ  ֹלא אֶׁ
וָּק י ְרֵאה ַגם ְרֵאה  הּוא: ְמִשיחַּ ְיק  )יא( ְוָאבִּ

י ֶאת ְכַנף  ְרתִּ י ְבכָׁ י כִּ דִּ יְלָך ְביָׁ ֶאת ְכַנף ְמעִּ
י אֵ  יָך ַדע ּוְרֵאה כִּ יְלָך ְוֹלא ֲהַרְגתִּ י ְמעִּ דִּ ין ְביָׁ

ה ֹצֶדה ֶאת  ְך ְוַאתָׁ י לָׁ אתִּ טָׁ ֶפַשע ְוֹלא חָׁ ה וָׁ עָׁ רָׁ
ּה: י ְלַקְחתָׁ  ַנְפשִּ

י ֹרֵדף ַאֲחֵרי ַעְבדֹו  ה ֶזה ֲאֹדנִּ מָׁ )יח( ַוֹיאֶמר לָׁ
ה: עָׁ י רָׁ דִּ י ּוַמה ְביָׁ יתִּ שִּ י ֶמה עָׁ ה  כִּ )יט( ְוַעתָׁ

ם  ְבֵרי ַעְבדֹו אִּ י ַהֶמֶלְך ֵאת דִּ ְשַמע נָׁא ֲאֹדנִּ יִּ
ק ֱהסִּ  ם ְיֹקוָׁ ָאדָׁ ם ְבֵני הָׁ ה ְואִּ ְנחָׁ י יַָׁרח מִּ יְתָך בִּ

ק ְפֵני ְיֹקוָׁ ים ֵהם לִּ ד .. .ֲארּורִּ וִּ )כב( ַוַיַען דָׁ
ֵנה  ית ַהֶמֶלְךַוֹיאֶמר הִּ יב  ...ֲחנִּ ק יָׁשִּ )כג( ַויֹקוָׁ

ְנָך  תֹו ְוֶאת ֱאֻמנָׁתֹו ֲאֶשר ְנתָׁ ְדקָׁ יש ֶאת צִּ אִּ לָׁ
ק ַהיֹום ְביָׁד  ִדיְיֹקוָׁ  ְוֹלא ָאִביִתי ִלְשֹלחַּ יָּ

וָּק  :ִבְמִשיחַּ ְיק 

 חיבהמגיב בהמלך 
ים )טז( ַויְ  רִּ ד ְלַדֵבר ֶאת ַהְדבָׁ וִּ י ְכַכלֹות דָׁ הִּ

אּול  אּול ַוֹיאֶמר שָׁ ֵאֶלה ֶאל שָׁ ה ְבִני הָׁ ְלָך זֶׁ ֲהק 
ִוד  ... דָּ

ד ַוֹיא וִּ אּול ֶאת קֹול דָׁ ֲהקו ְלָך ֶמר )יז( ַוַיֵכר שָׁ
ִוד ה ְבִני דָּ ד  זֶׁ וִּ י ַהֶמֶלְךַוֹיאֶמר דָׁ י ֲאֹדנִּ  :קֹולִּ

פרעש מול דוד 
 המלך

א  י יָׁצָׁ ל)יד( ַאֲחֵרי מִּ אֵּ ְך ִיְשרָּ לֶׁ ַאֲחֵרי ֶכֶלב ... מֶׁ
דֵמת ַאֲחֵרי  חָּ ְרע ש אֶׁ  :פַּ

א  ...)כ(  י יָׁצָׁ ְך ִיְש כִּ לֶׁ למֶׁ אֵּ ְרע ש ְלַבֵקש ֶאת  רָּ פַּ
ד חָּ ים: אֶׁ רִּ ְרֹדף ַהֹקֵרא ֶבהָׁ  ַכֲאֶשר יִּ

קת דמכיר בצשאול 
 דוד

ד  וִּ ִני)יז( ַוֹיאֶמר ֶאל דָׁ ה ִממֶׁ תָּ ִדיק אַּ י  צַּ כִּ
יָך י ְגַמְלתִּ ה ַוֲאנִּ י ַהּטֹובָׁ ה ְגַמְלַתנִּ ה:ַאתָׁ עָׁ רָׁ   הָׁ

ה )יח(  יתָׁ שִּ ַגְדתָׁ ַהיֹום ֵאת ֲאֶשר עָׁ ה הִּ ְוַאתָׁ
ְדָך ְוֹלא  ק ְביָׁ י ְיֹקוָׁ ְגַרנִּ ה ֵאת ֲאֶשר סִּ י טֹובָׁ תִּ אִּ

י: נִּ  ֲהַרְגתָׁ

אּול  אִתי)כא( ַוֹיאֶמר שָׁ טָּ י  חָּ ד כִּ וִּ י דָׁ שּוב ְבנִּ
י  ה ַנְפשִּ ְקרָׁ ֹלא ָאַרע ְלָך עֹוד ַתַחת ֲאֶשר יָׁ
ֶאְשֶגה  י וָׁ ְסַכְלתִּ ֵנה הִּ ְבֵעיֶניָך ַהיֹום ַהֶזה הִּ

 ד:ַהְרֵבה ְמאֹ 

 
 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 
ויקרא דוד אל ' ... 'ויקם וילך מדבר זיף' – תו מיד, הביט ונתיירא, כיון ששמעמאומה, היינו נכנסין ואוכלין או

, אמר לו מה יש לו עכשיו לענותי, הרי אמרתם אמש לשאול על 'העם ואל אבנר בן נר לאמר הלוא תענה אבנר
ת והצפחת, מה יש לך דבר המערה, שאלמלא עשה לך מאומה, היינו נכנסין ואוכלין אותו מיד, עכשיו הרי החני

 ...היה כאילם ולא הודה בצדקו של דודולא היה לו לענות, ו !'הלוא תענה אבנר' ?לענות
 


