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Love and Pain: David and Shaul’s Family 

MEFARSHIM 

UNIT 6.1: The Power of Love 

 
David and Yonasan 

Placement of this Section 
1. Alshich, I Shmuel 18:1 

ונפש יהונתן נקשרה כו'. והוא, כי בסוף דבריו באומרו ואמר כי )א( ויהי ככלותו לדבר אל שאול 

)לעיל יז נח( בית הלחמי, הורה כי מפרץ קא אתי, ואז נתאמת ליהונתן כי אליו נוגע המלכות מאת 

ה', אז סרה ממנו קנאת קחתו המלכות ממנו, כי מה' היתה לו, על כן ויאהבהו על שלמותו, וכי טוב 

לתו, אחר כי בין כך ובין כך אין לו מלכות מאת ה', כי בטלה טוב יהיה המלכות לבעל אחותו מלזו

 מאתו יתברך מלכות שאול. וזהו ויהי ככלותו לדבר כו', כי מסוף דבריו נמשכה אהבתו אותו:

2. Alshich, I Shmuel 18:2 

ויקחהו שאול ביום ההוא כו'. ואמר כי להיות שאול ירא פן דוד ימלוך, על כן ויקחהו שאול וגו' ולא 

לשוב בית אביו, פן בהתרחק ממנו יעשה מלוכה והוא לא ידע, מה שאין כן בהיותו עמו כי לא  נתנו

  יערב שם אל לבו לעשות כן:

What is this Covenant? 

1. Need 

3. Ralbag, I Shmuel 18:1 

וידמה שכרת יהונתן ברית עם דוד כי ראה היותו מלך על ישראל בראותו טוב הצלחתו ולזה תמצא 

יהונתן לדוד ידעתי כי מלוך תמלוך על ישראל וקמה בידך ממלכת ישראל וגם  במה שיבא שאמר

שאול אבי יודע כן והישיר אותם לזאת הידיעה מה שיעד להם שמואל שלא תקום הממלכה 

 לשאול:

4. Alshich I Shmuel 18:3 

ואמר כי ויכרת יהונתן ודוד ברית. ולא אמר ויכרתו, כי יהונתן בקש והתחיל בדבר. ולתת טעם למה 

הוצרך לכרות ברית, וגם להיות יונתן דורש הדבר יותר, אמר באהבתו אותו כנפשו, כלומר בשביל 
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ם היות אהבתו אותו כנפשו, שהיא אהבה בלתי טבעית כי אינן שוים, כי אם כאהבת הגוף לנפשו, ע

שזה גשמי וזאת רוחנית, על כן הוצרך לכרות ברית. וגם היה יהונתן דורש הברית, על כי הוא גרוע 

 מערך דוד וצריך אל אהבתו יותר:

2. Altruism 

5. Malbim, I Shmuel 18:3 

ויכרת. ג[ מצד יהונתן, שע"י האהבה הוסיף לכרות עמו ברית, וסבת הברית לא היה מצד איזה 

סבתם הוא איזה מורא בל ירעו זל"ז או לבניהם, כמו ברית אבימלך עם יראה כדרך כורתי ברית, ש

 אברהם ויצחק וכדומה, רק מצד אהבתו כרת הברית הזאת:

6. Avos 5:16 

ושאינה תלויה בדבר, אינה בטלה  .כל אהבה שהיא תלויה בדבר, בטל דבר, בטלה אהבה
  .לעולם

תלויה בדבר, זו אהבת דויד  ושאינה .איזו היא אהבה התלויה בדבר, זו אהבת אמנון ותמר
 ויהונתן

 

The Servants? 
7. Radak, I Shmuel 18:5 

 הרבוי הזה ר"ל שלא קנאו בו עבדי שאול אף על פי שנתן לו מעלה עליהם -וגם בעיני עבדי שאול 

David and the Women on the Street 

Why does this bother Shaul so much? 
8. Rashi, I Shmuel 18:8 

 ועוד לו מה הוא נחסר שצריך להוסיף לו, אך המלוכה אינו צריך עוד אלא למלכות: -ועוד לו 

Whose Looking? 
9. Rashi, I Shmuel 18:9 

 עין רעה: -עוין 

10. Malbim, I Shmuel 18:9 

ויהי שאול עוין את דוד. נתן עניניו בלבו, בחשבו כי הוא האיש שאמר הנביא ונתנה לרעך הטוב 

 עליו מחשבות להרגו.ממך, ולכן התחיל לחשוב 

Reappointment 

Why the Ruach Ra Now? 
11. Alshich, I Shmuel 18:9 

ומאז היתה עינו עליו להעותו ולרעתו. ומרוב עצבותו )י( ויהי ממחרת ותצלח עליו רוח אלקים רעה, 

 ויתנבא ניב שפתים אשר היה שם הרוח רעה בפיו מאיזה דבר עתיד

Did he want to kill David? 
12. Rashi, I Shmuel 18:11 
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 מכה אחת אכה שיכנס החנית בדוד ובקיר: -אכה בדוד ובקיר 

13. Malbim, I Shmuel 18:11 

 ויטל. היה רוצה להכותו כבלתי מתכוין אל דוד רק אל הקיר, וכאילו הכהו בשגגה:

Why the new job? 
14. Radak, I Shmuel 18:13 

 לפני העם:שלא יהיה תמיד עמו בבית כמו שהיה אלא שיהי' יוצא ובא 

 

15. Alshich, I Shmuel 18:13 

על כן )יג( ויסירהו שאול מעמו, כי ידע כי איננו מצליח על ידו, וישימהו לו שר אלף להפילו ביד 

 אויבי ישראל:

16. Malbim, I Shmuel 18:13 

ויסירהו. חשב להשפילו שלא יהיה עוד קרוב למלך ושר צבא, רק שר אלף. וגם בזה לא הועיל, כי 

 פני העם, שהעם מעצמם לא עשו דבר בלעדיו, והיה היוצא ובא לפניהם:ויצא ויבא ל
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Unit 6.2: Split Loyalties 

David and Meirav   
 

Wasn’t there a promise? 
17. Malbim, I Shmuel 18:17 

הנה בתי הגדולה. ר"ל כי זה שיתן את בתו, מחויב הוא מצד 

לתת לו את הצעירה ההבטחה לנוצח הפלשתי, רק שיכול 

ויצטרך להמתין עד תנשא הבכירה תחלה, והוא רוצה לתת לו את הבכירה, שבזה לא התחייב, 

 וע"כ מתנה עמו תנאי אך היה לי לבן חיל וכו'.

What is going on here? Does he want to be good to David or not? 
18. Rashi, I Shmuel 18:18 

 והלחם מלחמות ה':לכך אמר לו  -ותהי בו יד פלשתים 

19. Alshich, I Shmuel 18:18 

אך היתל בו המלך כי לא מלבו נתנה, כי על כן )יט( ויהי בעת תת וכו', והיא ניתנה כו'. ולא אמר 

ויתנה, הלא הוא כי להודיע כי לב שאול לא היה שלם לתתה לו, כי אם תואנה היתה לשישתקע 

 על זאת להלחם בפלשתים כו

Was Meirav interested in David? 
20. Malbim, I Shmuel 18:19 

ויהי. רק שבעת התעסקו לתת לו את מירב, קרה מקרה כי נתנה לעדריאל, שהתקדשה שלא 

 מדעת אביה כי גדולה היתה

David and Michal  
 

How does one achieve prestige? 

21.  Avos 1:13 

לֹא  ֵמּה. ּודְׁ ָמא, ָאֵבד שְׁ הּוא ָהָיה אֹוֵמר, ָנֵגד שְׁ

ַתֵמש  ִאשְׁ ָטָלא ַחָיב. ּודְׁ לֹא ָיֵליף, קְׁ מֹוִסיף, ָיֵסף. ּודְׁ

ָתָגא, ָחֵלף:  בְׁ
He would say, "Spread a name, lose his 
name. And one who does not increase [knowledge] ceases. And one who does 
not study is liable to die. And one who makes use of the crown [of learning] 
passes away." 
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Why is there more fear now? 
22. Radak, I Shmuel 18:28 

לפיכך הוסיף לירא מפניו לשני דברים האחד שראה כי ה' עמו ועוד  -ומיכל בת שאול אהבתהו 

שמיכל בתו אהבתו ולא יוכל לגרום לו מית' על ידה ואפי' הוא ידבר על מיתתו בביתו מיכל בתו 

 לו:תגלה 

Why did the Plishtim attack now? 
23. Radak, I Shmuel 18:30 

היה יקר בעיני כל השומעים שמעו, ובדרש וייקר שמו בהלכה כיון ששמעו פלשתים  -וייקר שמו 

שנשא דוד אשה ויצאו שרי פלשתים אמרו כתוב בתורתם כי יקח איש אשה חדשה לא יצא בצבא 

ד חכם היה ודורש במה דברים אמורי' במלחמת רשות אבל נלך ונלחם עמהם ולא היו יודעים כי דו

 במלחמת מצוה הכל יוצאין אפילו חתן מחדרו וכלה מחופת':

24. Malbim, I Shmuel 18:30 

ויצאו. באמת כאשר חשב שאול שע"י שיכרות ערלות פלשתים יגורו אתו מלחמות עד מות בעד 

דוד לא התחבא מפניהם, ונלחם חרפתם, כן היתה: כי יצאו שרי פלשתים. לנקום מדוד. אבל 

והשכיל יותר מכל עבדי שאול. ותחת שחשב שאול להפילו עי"כ ביד פלשתים, היה להפך כי וייקר 

 שמו מאד:

 

 

Protecting David 

Didn’t he always want to kill David? 

25. Malbim 19:1  

, ועל ידי חרב פלשתים, אחר שרצה להרגו בשוגג בחניתו וידבר

אבל יונתן , רצה להרגו בדעת על ידי שלוחיו, בידוולא עלתה 

 : חפץ בדוד וגלה הדבר לדוד

Yonatan and Yehonatan 

26. Alshich 19:1 

הורה כמה מעלת האוהב ומקרב את הצדיק ועוזרו. כי הנה כאשר דבר שאול אל בנו להמית את דוד היה 

חת של הקדוש ברוך הוא ויקרא יהונתן. שמו יונתן, ועל ידי היותו אוהב את דוד ומקרבו נתוספה בשמו אות א

יונתן כו' ויהונתן בן שאול חפץ בדוד לאמר מאד, כי על וידבר שאול אל יונתן בנו כו'וזהו וידבר שאול אל 

 חפצו בדוד יהונתן יקרא:

27. Minchas Shai 18:1 

נתן אל מריש ספרא עד הכא יונתן בר מן תרין יהונתן וסימן ויאמר יהו.ונפש יהונתן נקשרה בנפש דוד

ויאמר יהונתן הנה אנחנו עברים אל האנשים ותרווייהו בחד עניינא לעיל ' הנער נשא כליו לכה ונעברה וגו

   ד ומן הכא עד סו ספרא יהונתן בר מן חד"סימן י
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Mediation 

What is Yonasan’s Selling Point? 

28. Malbim, 19:4  

התחיל לאמר כי דוד הוא איש מפקיר את חייו  ד( וידבר יהונתן בדוד. ר"ל שהתחיל הדבור בגנאי, למשל)

ומחרף נפשו למות בחנם, שזה אין ראוי לאיש ישר, ודבר זה היה טוב אל שאול אביו, ר"ל שהוטב בעיניו. 

ואחר שפתח בגנות סבב הדבר ויאמר אליו א"כ אל יחטא המלך בעבדו בדוד, אחר שהוא איש מסכן נפשו 

מו למסור א"ע לסכנות והוא חטא נגד עצמו, עכ"פ לא חטא לך, בעבורך תמיד, הגם שזה דבר רע מצד עצ

ובהפך מעשיו טוב לך מאד, כזאת וכזאת יעשה למסור נפשו כאחד המופקרים, וזה טוב לך ולא יגיע לך מזה 

 נזק אך תועלת:

Does Shaul really mean his commitment?  

29. Chomas Anach, 19:6 

' שאול שהבין עומק דבריו וישבע שאול שנשבע לכוף את יצרו חי האפשר וישמע  .וישמע שאול בקול יהונתן

 :ל"ש המפרשים ז"אם יומת לא על ידי ולא על ידי שלוחי כמ

Conclusion 
30. A New English Translation of the Septuagint, Oxford University Press 20091 

 

 

                                                           
1 http://ccat.sas.upenn.edu/nets/edition/  

http://www.us.oup.com/us/catalog/general/subject/Bibles/TextReferenceBibles/NewEnglishTranslationoftheSeptua/?ci=9780195289756
http://ccat.sas.upenn.edu/nets/edition/
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Official Death Warrant: Michal’s Loyalties 

Why did Shaul wait till the morning? Isn’t that an unnecessary risk? 

31. Radak 19:11 

לשמרו שלא יצא מן הבית ויברח ולהמיתו בבקר כי לא היה ממית אותו הלילה בפני בתו  - לשמרו ולהמיתו

 אלא חשב שיביאוהו אליו בבקר וימיתוהו:

32. Malbim 19:11  

עי"כ מצא עליו עלילה לדונו כדין מורד במלכות על שנפטר ממנו בלא רשותו, וישלח שאול מלאכים. 

תחלה מלאכים לשמרו, והיה בזה תחבולה גדולה, שאם ימיתהו ולמען יהיה לו כסות עינים שהרג בדין שלח 

תיכף ע"י המלאכים יאמרו כי הרגו בלא דין ומשפט, ואם לא היה שולח לשמרו רק היה שולח להביאו בבקר, 

וגם חשב אולי יעמוד נגד  …היו אומרים הלא לא ברח מפני המלך כי הלא ישב בביתו ולא נס בלילה

 השומרים ויהיה דמו בראשו:

What are Terafim? 

33. Rashi, 19:13  

 עשויים בדמות גוף אדם: - את התרפים

34. Radak 19:13 

כי הם ע"ג כמו התרפים אשר ללבן שגנבת' רחל ולבן עובד ע"ג היה כמו שאמר לה למה  י"מועניין התרפים 

שהוא כלי הנחשת העשוי לדעת חלקי  ויש אומריםגנבת את אלהי וחלילה חלילה שהיה בבית דוד ע"ג 

השעות ויראו בהם העתידות במשפט המזלות וזה יתכן בדבר לבן אבל בדבר מיכל הוא קשה לפרש למה 

כתב כי התרפים  והחכם ראב"ע זכרו לברכהשמה אותם במטה מקום דוד ואותו הכלי אינו בתכונ' הזאת 

שהתרפים כן /הן/ התרפים ששמה מיכל במטה הם על צורת בן אדם והיא עשויה לקבל כח עליונים והעד 

 עד שחשבו שומרי הבית שהם דוד:

How is Michal Defending her actions? 

35. Rashi 19:17 

 אתה מסרתני ביד לסטים אחד שלף חרבו עלי עד ששלחתיו:
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36. Alshich 19:17 

יתך כי יקרה יתכן כיוונה לומר כי אמרה לו המיתני ולא אעבור רצון אבי, ושהוא השיב לה למה אמ

נפשך בעיני. וכיוונה למען יאמר אביה בלבו כאשר יקרה נפש בתי בעיניו כן תיקר נפשו בעיני 

 לבלתי בלעו חנם. וייטב בעיניו הדבר וקבל תשובתה:

David and Shmuel: The Overflow of Prophecy 

Were they sitting in Rama or in Nayot? 

37. Radak 19:18  

או היה זה המקום חוץ לעיר הנקראת  …והוא מלשון נוה והיה המקום הזה הנקר' ניות בעיר הנקראת רמה 

 וכת"יוהיה זה המקום מקום לבני הנביאים שהיו יושבים שם ולומדים לפני שמואל  …רמה קרוב לה בגבולה 

סקין בנויו של עולם כלומר מה עניין ניות אצל רמה אלא שהיו יושבין ברמה ועו ורבו' ז"ל אמרובית אולפנא 

 בבית המקדש כלומר באיזה מקום יהיה:

Why does this phrase repeat itself here? 

ה י,י א תָּ ְבעָּ ם ַהגִּ נֵּה ֶחֶבל, ַויָֹּבאּו שָּ אתוֹ -ְוהִּ ְקרָּ ים לִּ אִּ ים; ְנבִּ יו רּוַח ֱאֹלהִּ לָּ ְצַלח עָּ ם, ַותִּ א ְבתֹוכָּ ְתַנבֵּ י יא,י א  .ַויִּ , ַוְיהִּ
ל ְלֹשם-כָּ ְתמֹול שִּ אִּ ְראּו, יֹוְדעֹו מֵּ ם, ַויִּ נֵּה עִּ א-ְוהִּ בָּ ים נִּ אִּ יש ֶאל  {ס}  :ְנבִּ ם אִּ עָּ הּו-ַוֹיאֶמר הָּ עֵּ יָּה ְלֶבן-ַמה, רֵּ יש-ֶזה הָּ --קִּ

אּול ים, ֲהַגם שָּ יאִּ ם ַוֹיאֶמר יב,י א  .ַבְנבִּ שָּ יש מִּ יֶהם, ַוַיַען אִּ י ֲאבִּ ל-ַעל; ּומִּ שָּ ה ְלמָּ ְיתָּ ן הָּ ים, כֵּ אִּ אּול ַבְנבִּ   .ֲהַגם שָּ

 

38. Malbim 19:24 

במעלה יותר ממה שהתנבא בדרך, וזאת שנית שנפל ערום על פניו כל היום והלילה כי לא סר הרוח ממנו, 

מה שלא היה כן למלאכיו שהתנבאו רק לפרקים כברק הנוצץ ומתכסה: על כן יאמרו. ר"ל בזה התחזק שנית 

המתנבא בלא הכנה, לאמר עליו הגם שאול בנביאים )כנ"ל ס' י(, כי הגם המשל שהושם בפי כולם על כל 

שגם מלאכי שאול נבאו, אחר שהיה זה רק שעה קטנה ורק לפני שמואל לא היה למשל, משא"כ שאול 

 שנבא זמן ארוך יום ולילה וגם טרם הגיע אל הנביא, לכן רק הוא היה למשל לא זולתו:

Why is he taking off his clothes? 

39. Rashi 19:24 

 בגדי מלכות ללבוש בגדי התלמידים: - ויפשט גם הוא בגדיו

40. Radak 19:24 

מלמד שהנביאים האחרים פשטו בגדיהם כי גם הוא לרבות ועניין זה כי בבא  - ויפשט גם הוא בגדיו

הנבואה על האדם יתבטלו הרגשותיו ויפול האדם כמו שאומר בבלעם נופל וגלוי עינים ואמר בדניאל ואני 

הייתי נרדם על פני ופני ארצה ופעמים יקרה שיפשט בגדיו מפני רוב בטול הרגשותיו ומחשבותיו הנפשיות 

 שאר בכח השכל לבדו:וי

 תרגם ונפל ברשן ולא מצאתי לו חבר ויש נוסחאות כתיב ביישן: -ויפול ערום 

Why did this incident matter so much? 

41. Rambam, Hilchos Melachim 1:1 

Israel was commanded to fulfill three mitzvot upon entering 

the Promised Land: 

a) To choose a king, as Deuteronomy 17:15 states: 'Appoint 

a king over yourselves;' 

שלש מצות נצטוו ישראל בשעת 
כניסתן לארץ למנות להם מלך 
שנאמר שום תשים עליך מלך 

לק שנאמר ולהכרית זרעו של עמ

http://www.chabad.org/9981#v15
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b) To wipe out the descendents of Amalek, as Deuteronomy 

25:19 states: 'Erase the memory of Amalek;' 

c) To build God's Chosen House, as Deuteronomy 12:5 states: 

'Seek out His Presence and go there.' 

 

תמחה את זכר עמלק ולבנות בית 
הבחירה שנאמר לשכנו תדרשו 

 :ובאת שמה

 

42. Tehillim 27 

2When evildoers draw near to me to devour my flesh, my 

adversaries and my enemies against me-they stumbled and fell. 
  

ַלַ֨י ב ְקֹרֹ֥ב עָּ ַרַ֣י | בִּ ֹ֥י צָּ ָׂ֫רִּ ֱאֹכֹ֪ל ֶאת־ְבשָּ ים֘ ֶלֶֽ עִּ ְמרֵּ
לּו פֶָּֽ ְשלֹּ֥ו ְונָּ ה כֶָּֽ ִ֑י הֵּ ֵ֗֜מָּ ְיַבַ֣י לִּ  :ְוֹאֶֽ

3If a camp encamps against me, my heart shall not fear; if a 

war should rise up against me, in this I trust. 
  

ַלַ֨י ג ֲחֶנֶ֬ה עָּ ם־ַתֶֽ ם־| אִּ ֹ֥י אִּ ָׂ֫בִּ ֹ֪א לִּ ירָּ א־יִּ ֲחֶנה֘ ֹלֶֽ ַמֶֽ
חַ  ַ֣י בֹוטֵֶּֽ ִ֑ה ְב ֹזֵ֗֜את ֲאנִּ מָּ ְלחָּ קַּ֣ום ע ַָּלי מִּ  :תָּ

4One [thing] I ask of the Lord, that I seek-that I may dwell in the 

house of the Lord all the days of my life, to see the pleasantness 

of the Lord and to visit His Temple every morning. 

  

ֹּ֪ה | ַאַחַ֚ת ד ה֘ אֹותָּ ת־ְיֹהוָּ אֵּ י מֵֶּֽ ַאְַ֣לתִּ ֹ֥ש שָּ ֲאַבָׂ֫קֵּ
ַעם־ ֲחזֹֹ֥ות ְבֹנֶֽ ַ֣י ַחַיִ֑י ַלֶֽ ל־ְימֵּ ה כָּ ית־י ְֹהוָּ ַ֣י ְבבֵֶּֽ ְבתִּ שִּ

וֹ  לֶֽ יכָּ ֹ֥ר ְבהֵּ ֵ֗֜ה ּוְלַבקֵּ  :ְי ֹהוָּ

 

  

http://www.chabad.org/9989#v19
http://www.chabad.org/9989#v19
http://www.chabad.org/9976#v5
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16248#v=2
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16248#v=3
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16248#v=4
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David Wants to Kno  (1-4) 
What does Rosh Chodesh have to do with it? 

43. Rashi 20:5  

 חידוש הלבנה וכל אוכלי שולחן המלך אין נמנע איש מלבא ביום טוב אל הלחם: -הנה חדש מחר 

What is the conversation?  

44. Radak 20:2 

יש לשאול היאך היה מבטיחו יהונתן על שקר ואיך אמר לו ולא יגלה את אזני והלא לעיני כל היה  - ויאמר לו חלילה

רדפו ומבקש את נפשו אלא היה חושב יהונ' שלא היה בלב אביו להמיתו אחר שנשבע לו ואמר חי ה' אם יומת ומה שהיה 

אחריו עד ניות ברמה להמיתו היה חושב מטיל לו החנית אחרי השבוע' ומה ששלח לביתו לשמרו ולהמיתו ומה שהלך 

יהונתן כי מפני רוח רעה שהיתה מבעתת אותו היה רוצה להמיתו בעוד שהיתה בו הרוח הרעה כי לא היתה לו רוח רעה 

אלא לעתים כמו שאמר והיה בהיות עליך רוח אלהים רעה אל שאול וכן לא ראינו שהיה רוצה להמיתו אחר השבועה 

ה לפיכך היה מבטיחו יהונתן כי היה יכול להשמר ממנו בהיות עליו רוח הרע' ואף על פי שהיה אלא בהיות עליו רוח רע

לו לנגן לפניו בעת ההוא אף על פי כן היה יכול להשמר ממנו שלא יעמוד למולו ושאול היה בלבו להמיתו גם בלא עת 

יהונתן כמו שאמר לדוד והגידו לדוד  רוח רעה אלא שלא היה מראה זה מפני השבועה שנשבע ליהונתן או כדי שלא יעצב

מעבדי שאול האוהבי' אותו כי בלב שאול להמיתו כי גלה להם והסתיר מיהונתן לפיכך נשבע דוד ואמר חי ה' וחי נפשך 

 כי כפשע ביני ובין המות

Yonatan’s Test and Trust (5-17) 
What are the enemies of David? 

45. Radak 20:16 

הוא כי מיד דוד ר"ל שאם יפר הברית ה' יבקש מידו ועוד הוסיף להשביעו בכח האהבה  כנוי -מיד אויבי דוד 

 שהיה אוהב אותו:

Why did he need a covenant? 

46. Ralbag 20:14 
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ר"ל איני ירא אם עודני חי בהיותך מולך שלא תעשה עמי חסד ה' ולא אמות וגם אחרי  -ולא אם עודני חי וגו' 

מעם ביתי עד עולם ולא בעת שיכרת הש"י את אויבי דוד מעל פני האדמה איני  מותי איני ירא שתכרי' חסדך

ירא שתכרית חסדך מעם ביתי שהוא ממשפחת אויבי דוד, והנה כרת יהונתן גם כן ברית עם בית דוד ר"ל 

שאין בריתו עם דוד לבד אבל עם בית דוד בכללם לשמרם מהרע כפי היכולת וקלל יהונתן עצמו אם יעבור 

 הברית לבגוד בדוד ובביתו ואמר שהש"י יבקש מיד אויבי דוד ויפרע מהם אם יבגוד בזה הברית:על זה 

 

Did this covenant ever take effect? 

 

47. II Shmuel 3:4 

ן  ד ן-ְוִליהֹוָנָתן, בֶּ ה ַרְגָלִים; בֶּ ן, ְנכֵּ ש -ָשאּול, בֵּ ָחמֵּ
אל,  ָשִנים ָהָיה ְבבֹא ְשֻמַעת ָשאּול ִויהֹוָנָתן ִמִיְזְרעֶּ

הּו ֹאַמְנתֹו ַוָתֹנס, ַוְיִהי ְבָחְפָזּה ָלנּוס ַוִיֹפל  ַוִתָשאֵּ
ת.  ַח, ּוְשמֹו ְמִפיֹבשֶּ  ַוִיָפסֵּ

4 Now Jonathan, Saul's son, had a son that was lame of his 
feet. He was five years old when the tidings came of Saul 
and Jonathan out of Jezreel, and his nurse took him up, and 
fled; and it came to pass, as she made haste to flee, that he 
fell, and became lame. And his name was Mephibosheth.  

 

 

 

 

 

48. II Shmuel 9:1-13 

ר ָדִוד  א ד, ַבֲעבּור -ֲהִכי יֶּש--ַויֹאמֶּ סֶּ ה ִעּמֹו חֶּ ֱעשֶּ ית ָשאּול; ְואֶּ ר נֹוַתר ְלבֵּ עֹוד, ֲאשֶּ
 ְיהֹוָנָתן. 

1 And David said: 'Is there yet any that is left of the house of Saul, that I 
may show him kindness for Jonathan's sake?'  

ד ּוְשמֹו ִציָבא, ַוִיְקְראּו  ב בֶּ ית ָשאּול עֶּ ל-ּוְלבֵּ ָליו -לֹו אֶּ ְך אֵּ לֶּ ר ַהּמֶּ ָדִוד; ַויֹאמֶּ
ָך.  ר ַעְבדֶּ  ַהַאָתה ִציָבא, ַויֹאמֶּ

2 Now there was of the house of Saul a servant whose name was Ziba, 
and they called him unto David; and the king said unto him: 'Art thou 
Ziba?' And he said: 'Thy servant is he.'  

ד ֱאֹלִהים;   ג סֶּ ה ִעּמֹו, חֶּ ֱעשֶּ ית ָשאּול, ְואֶּ ס עֹוד ִאיש ְלבֵּ פֶּ ְך, ַהאֶּ לֶּ ר ַהּמֶּ ַויֹאמֶּ
ל ר ִציָבא אֶּ ה ַרְגָלִים. -ַויֹאמֶּ ן ִליהֹוָנָתן ְנכֵּ ְך, עֹוד בֵּ לֶּ  ַהּמֶּ

3 And the king said: 'Is there not yet any of the house of Saul, that I may 
show the kindness of God unto him?' And Ziba said unto the king: 
'Jonathan hath yet a son, who is lame on his feet.'  

ר  ד ל-ַויֹאמֶּ ר ִציָבא, אֶּ יֹפה הּוא; ַויֹאמֶּ ְך, אֵּ לֶּ ה-לֹו ַהּמֶּ ְך, ִהנֵּ לֶּ ית ָמִכיר הּוא בֵּ -ַהּמֶּ
ן ל, ְבלֹו ְדָבר. -בֶּ  ַעִּמיאֵּ

4 And the king said unto him: 'Where is he?' And Ziba said unto the 
king: 'Behold, he is in the house of Machir the son of Ammiel, in Lo-
debar.'  

ן  ה ית ָמִכיר בֶּ הּו, ִמבֵּ ְך ָדִוד; ַוִיָקחֵּ לֶּ ל-ַוִיְשַלח, ַהּמֶּ  Then king David sent, and fetched him out of the house of Machir the 5 ִמּלֹו ְדָבר. --ַעִּמיאֵּ
son of Ammiel, from Lo-debar.  

ן  ו ת בֶּ ן-ַוָיבֹא ְמִפיֹבשֶּ ל-ְיהֹוָנָתן בֶּ ר -ָדִוד, ַוִיֹפל ַעל-ָשאּול, אֶּ ָפָניו, ַוִיְשָתחּו; ַויֹאמֶּ
ָך. ָדִוד ְמפִ  ה ַעְבדֶּ ר ִהנֵּ ת, ַויֹאמֶּ  יֹבשֶּ

6 And Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, came unto 
David, and fell on his face, and prostrated himself. And David said: 
'Mephibosheth!' And he answered: 'Behold thy servant!'  

ר לֹו ָדִוד ַאל  ז ד ַבֲעבּור ְיהֹוָנָתן ָאִביָך, -ַויֹאמֶּ סֶּ ה ִעְּמָך חֶּ ֱעשֶּ ִתיָרא, ִכי ָעֹשה אֶּ
ת ם ַעל-ָכל-ַוֲהִשֹבִתי ְלָך, אֶּ חֶּ ה ָשאּול ָאִביָך; ְוַאָתה, תֹאַכל לֶּ  ָתִמיד. --ֻשְלָחִני-ְשדֵּ

7 And David said unto him: 'Fear not; for I will surely show thee 
kindness for Jonathan thy father's sake, and will restore thee all the land 
of Saul thy father; and thou shalt eat bread at my table continually.'  

ָך:  ח ה ַעְבדֶּ ר מֶּ ל  ַוִיְשַתחּו, ַויֹאמֶּ ר ָכמֹוִני-ִכי ָפִניָת, אֶּ ת ֲאשֶּ ב ַהּמֵּ לֶּ  And he bowed down, and said: 'What is thy servant, that thou 8 . ַהכֶּ
shouldest look upon such a dead dog as I am?'  

ל  ט ְך, אֶּ לֶּ ָליו:--ִציָבא ַנַער ָשאּול-ַוִיְקָרא ַהּמֶּ ר אֵּ ר ָהָיה ְלָשאּול   ַויֹאמֶּ ֹכל ֲאשֶּ
ן-ּוְלָכל יתֹו, ָנַתִתי ְלבֶּ יָך. -בֵּ  ֲאֹדנֶּ

9 Then the king called to Ziba, Saul's servant, and said unto him: 'All 
that pertained to Saul and to all his house have I given unto thy master's 
son.  

ת  י ן-ְוָעַבְדָת ּלֹו אֶּ אָת, ְוָהָיה ְלבֶּ בֵּ יָך ְוהֵּ יָך ַוֲעָבדֶּ חֶּ -ָהֲאָדָמה ַאָתה ּוָבנֶּ יָך ּלֶּ ם ֲאֹדנֶּ
ן ת בֶּ ם ַעל-ַוֲאָכלֹו, ּוְמִפיֹבשֶּ חֶּ יָך, יֹאַכל ָתִמיד לֶּ ֻשְלָחִני; ּוְלִציָבא, ֲחִמָשה -ֲאֹדנֶּ

ְשִרים ֲעָבִדים. --ָעָשר ָבִנים  ְועֶּ

10 And thou shalt till the land for him, thou, and thy sons, and thy 
servants; and thou shalt bring in the fruits, that thy master's son may 
have bread to eat; but Mephibosheth thy master's son shall eat bread 
continually at my table.' Now Ziba had fifteen sons and twenty servants.  
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ל  יא ר ִציָבא, אֶּ ת-ַויֹאמֶּ ְך אֶּ לֶּ ה ֲאֹדִני ַהּמֶּ ר ְיַצּוֶּ ְך, ְכֹכל ֲאשֶּ לֶּ ה ַעבְ -ַהּמֶּ ן ַיֲעשֶּ דֹו, כֵּ
ל ַעל ת, ֹאכֵּ ָך; ּוְמִפיֹבשֶּ ְך. -ַעְבדֶּ לֶּ י ַהּמֶּ  ֻשְלָחִני, ְכַאַחד, ִמְבנֵּ

11 Then said Ziba unto the king: 'According to all that my lord the king 
commandeth his servant, so shall thy servant do; but Mephibosheth 
eateth at my table as one of the king's sons.'  

ן  יב ת בֵּ ית-ְוִלְמִפיֹבשֶּ ת. צִ -ָקָטן, ּוְשמֹו ִמיָכא; ְוֹכל מֹוַשב בֵּ  Now Mephibosheth had a young son, whose name was Mica. And all 12 יָבא, ֲעָבִדים ִלְמִפיֹבשֶּ
that dwelt in the house of Ziba were servants unto Mephibosheth.  

ב ִבירּוָשַלִם, ִכי ַעל  יג ת, ֹישֵּ ַח, -ּוְמִפיֹבשֶּ ל; ְוהּוא ִפסֵּ ְך ָתִמיד, הּוא ֹאכֵּ לֶּ ֻשְלַחן ַהּמֶּ
י ַרְגָליו.  }פ{   ְשתֵּ

13 But Mephibosheth dwelt in Jerusalem; for he did eat continually at 
the king's table; and he was lame on both his feet. {P}  

 

49. I Shmuel 19:25-31 

ן  כה ת, בֶּ ְך; ְולֹא-ּוְמִפֹבשֶּ לֶּ ָעָשה ַרְגָליו -ָשאּול, ָיַרד, ִלְקַראת ַהּמֶּ
ת-ְולֹא ס, ְלִמן-ָעָשה ְשָפמֹו, ְואֶּ ְך, ַעד-ְבָגָדיו לֹא ִכבֵּ לֶּ ת ַהּמֶּ כֶּ -ַהיֹום לֶּ

ר  ָבא ְבָשלֹום. -ַהיֹום ֲאשֶּ

25 And Mephibosheth the son of Saul came down to meet the king; and he had neither 
dressed his feet, nor trimmed his beard, nor washed his clothes, from the day the king 
departed until the day he came home in peace.  

ְך, ָלָּמה ָבא ְירּוָשַלִם, ִלְקַר -ַוְיִהי ִכי  כו לֶּ ר לֹו ַהּמֶּ ְך; ַויֹאמֶּ לֶּ את ַהּמֶּ
ת. -לֹא  ָהַלְכָת ִעִּמי ְמִפיֹבשֶּ

26 And it came to pass, when he was come to Jerusalem to meet the king, that the king 
said unto him: 'Wherefore wentest not thou with me, Mephibosheth?'  

ְך ַעְבִדי ִרָּמִני:  כז לֶּ ְחְבָשה-ִכי  ַויֹאַמר, ֲאֹדִני ַהּמֶּ ִּלי -ָאַמר ַעְבְדָך אֶּ
ת ְך אֶּ לֵּ יָה, ְואֵּ ְרַכב ָעלֶּ ְך-ַהֲחמֹור ְואֶּ לֶּ ָך. --ַהּמֶּ ַח, ַעְבדֶּ  ִכי ִפסֵּ

27 And he answered: 'My lord, O king, my servant deceived me; for thy servant said: I 
will saddle me an ass, that I may ride thereon, and go with the king; because thy servant is 
lame.  

ל  כח ל ְבַעְבְדָך, אֶּ ְך ְכַמְלַאְך -ַוְיַרגֵּ לֶּ ְך; ַואֹדִני ַהּמֶּ לֶּ ֲאֹדִני ַהּמֶּ
יָך.  ינֶּ ה ַהּטֹוב ְבעֵּ  ָהֱאֹלִהים, ַוֲעשֵּ

28 And he hath slandered thy servant unto my lord the king; but my lord the king is as an 
angel of God; do therefore what is good in thine eyes.  

ית ָאִבי, ִכי ִאם-ִכי לֹא ָהָיה ָכל  כט י-בֵּ ְך, -ַאְנשֵּ לֶּ ת ַלאֹדִני ַהּמֶּ ָמוֶּ
ת ת אֶּ ָך; ּוַמה-ַוָתשֶּ י ֻשְלָחנֶּ ִלי עֹוד ְצָדָקה, ְוִלְזֹעק -יֶּש-ַעְבְדָך, ְבֹאְכלֵּ

ל ְך.-עֹוד אֶּ לֶּ  }פ{   ַהּמֶּ

29 For all my father's house were deserving of death at the hand of my lord the king; yet 
didst thou set thy servant among them that did eat at thine own table. What right therefore 
have I yet? or why should I cry any more unto the king?' {P}  

יָך; ָאַמְרִתי  ל ר עֹוד ְדָברֶּ ְך, ָלָּמה ְתַדבֵּ לֶּ ר לֹו ַהּמֶּ ַאָתה --ַויֹאמֶּ
ת ה. -ְוִציָבא, ַתְחְלקּו אֶּ  ַהָשדֶּ

30 And the king said unto him: 'Why speakest thou any more of thy matters? I say: Thou 
and Ziba divide the land.'  

ל  לא ת אֶּ ר ְמִפיֹבשֶּ ת-ַויֹאמֶּ ְך, ַגם אֶּ לֶּ ר  ַהֹכל ִיָקח:-ַהּמֶּ י ֲאשֶּ -ַאֲחרֵּ
ְך, ְבָשלֹום לֶּ ל--ָבא ֲאֹדִני ַהּמֶּ יתֹו.-אֶּ  }ס{   בֵּ

31 And Mephibosheth said unto the king: 'Yea, let him take all, forasmuch as my lord the 
king is come in peace unto his own house.' {S}  

50. Rashi, I Shmuel 20:15 

אתה כנה הכתוב ופירושו בקש הקדוש ברוך הוא את העון מיד דוד כשעבר על הברית ואמר למפיבושת  -מיד אויבי דוד 

וציבא תחלקו את השדה )שמואל ב' י"ט ל'( יצתה בת קול ואמרה רחבעם וירבעם יחלקו את המלכות, וכן תרגם יונתן ואתפרע 

 ליה ה' מיד סנאי דוד:

The Arrow Message (18-22) 
If the arrows are closer, what should he do? 

51. Rashi 20:21 

צא אתה בעצמך ממקום מחבואך וקחנו ובוא אלי כי אין לך לירא כי שלום לך  - אם אמור אומר לנער וגו' קחנו ובואה

 הקדוש ברוך הוא חפץ שתהא כאן ולא תירא ואפי' שמעתי מאבא רעה:

Why can’t they meet incognito like now? Why the whole arrow game? 

52. Radak 20:19 

יום המעשה והוא אותו יום שהיה מעשה ותרד מאד בעמק במקום הסתר ההוא באותו מקום שנסתרת ב

 השבועה שנשבע שאול ליהונתן שלא יומת דוד שהיה שם נסתר דוד בשדה

53. Radak 20:20  
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בא בידיעה אף על פי שלא זכרם בפסוק נראה כי יהונתן אמר לדוד כי שלשת החצים  -כ( שלשת החצים )

 לידיע':יורה לסימן שלשת הימים שיהיה נסתר בשדה לפיכך אמר והחצים 

54. Malbim 20:20 

כ( ואני שלשת החצים. הוא מליצה על לשון הרע שנקרא חץ בכתובים, ונקרא לשנא תלתאי שהורג שלשה, )

 כדברי חז"ל בערכין )טו ב(. ר"ל בסימן זה יתברר לך מה פעלו חצי המלשינים בלב שאול

55. Malbim 20:21  

ה, שאם יאמר והנה, זה סימן שתבא הנה, ואם אם אמר אמר. נתן לו שני סימנים, א[ בלשון, והנה או והלא

אומר והלאה זה סימן שתברח הלאה. ב[ באם יאמר לנער או לעלם, כי שם עלם מורה יותר על הגבורה 

והזריזות משם נער, כמ"ש בכ"מ, ור"ל שבאם יורה החצים במקום קרוב, באופן שיהיה מן הנער והנה, יאמר 

"כ למצוא החצים כשהם קרובים. והסימן אל דוד שא"צ לזרז ולברוח, לנער, יקראהו בשם נער, כי א"צ זירוז כ

 רק יתגלה לפניו במעמד הנער.
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  The Arrow Message 
If the arrows are closer, what should he do? 

56. Rashi 20:21 

צא אתה בעצמך ממקום מחבואך וקחנו ובוא אלי כי אין לך לירא כי  -נער וגו' קחנו ובואה אם אמור אומר ל

 שלום לך הקדוש ברוך הוא חפץ שתהא כאן ולא תירא ואפי' שמעתי מאבא רעה:

Why in the field here? 

57. Radak 20:19 

שהיה מעשה ותרד מאד בעמק במקום הסתר ההוא באותו מקום שנסתרת ביום המעשה והוא אותו יום 

 השבועה שנשבע שאול ליהונתן שלא יומת דוד שהיה שם נסתר דוד בשדה

Symbolism of the Arrows 

Parallel to Reality: 

58. Radak 20:20  

בא בידיעה אף על פי שלא זכרם בפסוק נראה כי יהונתן אמר לדוד כי שלשת החצים יורה  -שלשת החצים 

 ך אמר והחצים לידיע':לסימן שלשת הימים שיהיה נסתר בשדה לפיכ

59. Malbim 20:20  

אם אמר אמר. נתן לו שני סימנים, א[ בלשון, והנה או והלאה, שאם יאמר והנה, זה סימן שתבא הנה, ואם 

אומר והלאה זה סימן שתברח הלאה. ב[ באם יאמר לנער או לעלם, כי שם עלם מורה יותר על הגבורה 

יורה החצים במקום קרוב, באופן שיהיה מן הנער והנה, יאמר והזריזות משם נער, כמ"ש בכ"מ, ור"ל שבאם 

לנער, יקראהו בשם נער, כי א"צ זירוז כ"כ למצוא החצים כשהם קרובים. והסימן אל דוד שא"צ לזרז ולברוח, 

 רק יתגלה לפניו במעמד הנער.

Deeper Messaging 
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60. Malbim 20:20 

חץ בכתובים, ונקרא לשנא תלתאי שהורג שלשה, כ( ואני שלשת החצים. הוא מליצה על לשון הרע שנקרא )

 כדברי חז"ל בערכין )טו ב(. ר"ל בסימן זה יתברר לך מה פעלו חצי המלשינים בלב שאול

Why 3? 

61. Talmud Bavli, Erchin 15b  

 במערבא אמרי: לשון תליתאי קטיל תליתאי, הורג למספרו ולמקבלו ולאומרו.

What Lashon Harah are we dealing with? 

62. Yalkut Shimoni, I Shmuel Remez 131 

 ולמה נקרא שמו אדומי. 

 רבי יהושע בן לוי אמר על שם עירו, 

 ר' שמואל אמר שקנא בדוד שנקרא )אדומי( ]אדמוני[.

ר' אבא בר כהנא אמר שהתיר דם נוב עיר הכהנים. ר' נחמיה בנו של רבי שמואל בר נחמני אמר שהתיר דמו  

 לאחר. של דוד ואשתו מותרת

 בר קפרא אמו שאסר דמו של אגג לשאול ואמר לו ושור או שה אותו ואת בנו וגו'. 

 ר' יצחק אמר שהיה מאדים פני הכל בהלכה. 

ר' חנינא אמר מה אדום מבלע זכיותיו של ישראל כך דואג מבלע זכיותיו של דוד. רבותינו אמרו מה אדום 

נוקם ונוטר ושונא אף דואג כך לדוד. מהו )ויגד( ]כי הגד יגיד[ לשאול אמר ליה ואגיד ליה, אמר לו עשית דוד 

ם ותומים, כיון שאמר לו דואג מלך בחייך אין נשאלים באורים ותומים אלא למלך ודוד הוא נשאל באורי

הדבר הזה הכניס בו רוח קנאה מנין שכן שאול אמר לאחימלך בתתך לו לחם וחרב ולא דייך אלא ושאול לו 

 באלהים לפיכך מות תמות אחימלך. 

Dealing with Bad Tidings 

63. Kedushas Levi, Likutim following Sefer Devarim 

 

 

David is Missing in the Palace 
Why is Shaul so angry? 

64. Ralbag 20:30 

 ר"ל מעוותת המוסר כאילו יאמר שלא הוכיחתו אמו בקטנותו -בן נעות המרדות 
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65. Talmud Bavli. Pesachim 3a  

The Gemara asks: And the tanna of ourmishna, what is the reason that 
he didn’texplicitly teach: The night of the fourteenth, as it was taught in the school of 
Shmuel? The Gemara answers: He employed a euphemism. Since the tannaof our 
mishna did not want to mention darkness, he preferred the term or to refer to the night of 
the fourteenth. And this is in accordance with a statement of Rabbi Yehoshua ben 
Levi. As Rabbi Yehoshua ben Levi said: A person should never express a crude 
matter, as theformulation of a verse was distorted by the addition of eight letters 
rather thanhave it express a crude matter, as it is stated: “From the pure 
animals and from the animals that are not pure [asher einena 
tehora]” (Genesis 7:8). To avoid using the Hebrew term for impure [teme’a], which is 
four letters: Tet, mem, alef, heh, the verse replaced the term with the euphemism meaning 
“that are not pure,” which is spelled with twelve 
letters: Alef, shin, reish; alef, yod, nun, nun, heh; tet, heh, reish, heh 

ותנא דידן מאי טעמא לא 
קתני לילי לישנא מעליא הוא 

דנקט וכדר' יהושע בן לוי 
יהושע בן לוי לעולם דאמר ר' 

אל יוציא אדם דבר מגונה 
מפיו שהרי עקם הכתוב 

שמונה אותיות ולא הוציא 
דבר מגונה מפיו שנאמר 

( מן הבהמה בראשית ז, ח)
הטהורה ומן הבהמה אשר 

 איננה טהורה
 

Rav Pappa said: A different verse added nine letters, as it is stated: “If there be among you 
any man who is not ritually pure [asher lo yihye tahor] by reason of that which happened to 
him by night”(Deuteronomy 23:11). To avoid using the three-letter Hebrew word for 
impure, tameh, spelled tet, mem, alef, the verse employs the twelve-letter phrase “who is 
not ritually pure,” spelled: Alef, shin, reish; lamed, alef; yod, heh, yod, heh; tet, heh, reish. 
Ravina said: The verse actually adds ten letters because of the letter vav of the word tahor, 
as the word is spelled in its plene form. Rav Aḥa bar Ya’akov said: Yet another verse adds 
sixteen letters, as it is stated: “For he said, something has happened to him, he is not 
ritually pure; surely he is not ritually pure [bilti tahor hu ki lo tahor]” (I Samuel 20:26). To 
avoid using the three-letter word tameh, the verse employs the nineteen-letter phrase “he is 
not ritually pure; surely he is not ritually pure,” spelled: Beit, lamed, tav, yod; tet, heh, vav, 
reish; heh, vav, alef; kaf, yod; lamed, alef; tet, heh, vav, reish. 

רב פפא אמר תשע שנאמר 
( כי יהיה בך דברים כג, יא)

איש אשר לא יהיה טהור 
מקרה לילה רבינא אמר עשר 
וי"ו דטהור רב אחא בר יעקב 

אמר שש עשרה שנאמר 
( כי אמר שמואל א כ, כו)

מקרה הוא בלתי טהור הוא 
 כי לא טהור

 

 

The Arrows and the Message 
What happens at the end 

66. Malbim 20:41-42 

עד דוד הגדיל. ר"ל עד שהתחיל דוד לבכות בקול גדול, ונתירא שלא ישמע לכן א"ל לך לשלום, והזכירו 

ה', והגם שהם יתרחקו ה' קרוב אליהם, שלא יפסיק בינם המקום, וז"ש ביני  שנית השבועה שנשבעו בשם

 ובינך. ולא הזמן, וזה שאמר עד עולם:

Closing Point: Rosh Chodesh 
67. Talmud Bavli, Chullin 60b 

Rabbi Shimon ben Pazzi notes a contradiction: ‘And God 

made the two great lights; as it reads ‘The large light, and 
the small light.’ The moon said to the Holy One, Blessed 

Be He, ‘Master of the Universe, How can two kings share 

one crown?’ He said to her, ‘Go and diminish yourself!’ 
She said to him: ‘Master of the universe, because I said a 

logical thing before you, I should diminish myself?’ He 
said to her, ‘Go and you will rule by day and by night’. She 

said to him, ‘What is the greatness in that, How does a 

lamp help in the daytime?’ He said to her: ‘Go! Israel will 
count through you the days and the years.’ She said to 

him, ‘Day is the primary unit of time, and I can’t be used 
to count for days, as it says “And let them be for signs of 

the seasons and days and years”.’ He said, “Go! And great 

רבי שמעון בן פזי רמי כתיב )בראשית 

א, טז( ויעש אלהים את שני המאורות 
הגדולים וכתיב את המאור הגדול ואת 

המאור הקטן אמרה ירח לפני הקב"ה 

רבש"ע אפשר לשני מלכים שישתמשו 
בכתר אחד אמר לה לכי ומעטי את 

עצמך אמרה לפניו רבש"ע הואיל 
ואמרתי לפניך דבר הגון אמעיט את 

ר לה לכי ומשול ביום ובלילה עצמי אמ

אמרה ליה מאי רבותיה דשרגא 
בטיהרא מאי אהני אמר לה זיל לימנו 

בך ישראל ימים ושנים אמרה ליה יומא 
נמי אי אפשר דלא מנו ביה תקופותא 

דכתיב )בראשית א, יד( והיו לאותות 

https://www.sefaria.org/Genesis.7.8
https://www.sefaria.org/Genesis.7.8
https://www.sefaria.org/Deuteronomy.23.11
https://www.sefaria.org/I_Samuel.20.26
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people will be called by your name: ... Yaakov the Small, 
Shmuel the Small, David the Small." God saw that the 

moon was still not happy at the time. The Holy One said, 

“Bring an atonement on Me for I have diminished the 
moon.” And so that is what is meant when Rabbi Shimon 

ben Lakish said, “What is the difference in how the New 
Moon offering is written, “A he-goat on the new moon, 

FOR THE LORD?’ Because the Holy One is saying, ‘Let this 
he-goat be an atonement FOR ME, for the diminishment 

of the moon.” 

ולמועדים ולימים ושנים זיל ליקרו 
צדיקי בשמיך )עמוס ז, ב( יעקב הקטן 

הקטן )שמואל א יז, יד( דוד  שמואל

הקטן חזייה דלא קא מיתבא דעתה 
אמר הקב"ה הביאו כפרה עלי 

שמיעטתי את הירח והיינו דאמר ר"ש 
בן לקיש מה נשתנה שעיר של ראש 

חדש שנאמר בו )במדבר כח, יא( לה' 
אמר הקב"ה שעיר זה יהא כפרה על 

 שמיעטתי את הירח
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Machar Chodesh, R. Yehoshua Bachrach, pages 229-254  

The Vehicle of Love 
68. Rambam, Moreh Nevuchim II:48 
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Example: Yosef 
69. Bereishis 45:3-8 

 

ֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל  ג ֹּא-ַוי -ֶאָחיו ֲאִני יֹוֵסף, ַהעֹוד ָאִבי ָחי; ְול

תֹו, ִכי ִנְבֲהלּו ִמָפָניו.   ָיְכלּו ֶאָחיו ַלֲענֹות אֹּ

3 And Joseph said unto his brethren: 'I am Joseph; doth my father yet 

live?' And his brethren could not answer him; for they were affrighted 

at his presence.  

ֹּאֶמר יֹוֵסף ֶאל  ד ֹּאֶמר, -ֶאָחיו ְגׁשּו-ַוי ָנא ֵאַלי, ַוִיָגׁשּו; ַוי

ִתי, ִמְצָרְיָמה. -ֲאִני יֹוֵסף ֲאִחיֶכם, ֲאֶׁשר  ְמַכְרֶתם אֹּ

4 And Joseph said unto his brethren: 'Come near to me, I pray you.' And 

they came near. And he said: 'I am Joseph your brother, whom ye sold 

into Egypt.  

ְמַכְרֶתם -ִיַחר ְבֵעיֵניֶכם, ִכי-ֵתָעְצבּו, ְוַאל-ְוַעָתה ַאל  ה

ִתי, ֵהָנה:  ִלְפֵניֶכם.  אלקיםִכי ְלִמְחָיה, ְׁשָלַחִני   אֹּ

5 And now be not grieved, nor angry with yourselves, that ye sold me 

hither; for God did send me before you to preserve life.  

ֶזה ְׁשָנַתִים ָהָרָעב, ְבֶקֶרב ָהָאֶרץ; ְועֹוד ָחֵמׁש -ִכי  ו

 ָחִריׁש ְוָקִציר. -ָׁשִנים, ֲאֶׁשר ֵאין

6 For these two years hath the famine been in the land; and there are 

yet five years, in which there shall be neither plowing nor harvest.  

ִלְפֵניֶכם, ָלׂשּום ָלֶכם ְׁשֵאִרית ָבָאֶרץ,  אלקיםַוִיְׁשָלֵחִני   ז

ָלה.   ּוְלַהֲחיֹות ָלֶכם, ִלְפֵליָטה ְגדֹּ

7 And God sent me before you to give you a remnant on the earth, and 

to save you alive for a great deliverance.  

ִתי ֵהָנה, ִכי, הָ -ְוַעָתה, לֹּא  ח ; אלקיםַאֶתם ְׁשַלְחֶתם אֹּ

ה, ּוְלָאדֹון ְלָכל ֵׁשל, ְבָכל-ַוְיִׂשיֵמִני ְלָאב ְלַפְרעֹּ -ֵביתֹו, ּומֹּ

 ֶאֶרץ ִמְצָרִים. 

8 So now it was not you that sent me hither, but God; and He hath 

made me a father to Pharaoh, and lord of all his house, and ruler over 

all the land of Egypt.  

70. Bereishis 37:14 

ְשָלֵחהּו ֵמֵעֶמק ֶחְברֹון וַ  י ָדָבר ַויִׁ ֵבנִׁ ֹּאן ַוֲהשִׁ ֹּאֶמר לֹו ֶלְך ָנא ְרֵאה ֶאת ְשלֹום ַאֶחיָך ְוֶאת ְשלֹום ַהצ  ָיבֹּאַוי

 ְשֶכָמה:

 רש"י

והלא חברון בהר, שנאמר )במדבר יג כב( ויעלו בנגב ויבא עד חברון, אלא מעצה עמוקה של ]אותו[ צדיק הקבור בחברון,  -מעמק חברון 

 לקיים מה שנאמר לאברהם בין הבתרים )לעיל טו יג( כי גר יהיה זרעך

71. Midrash Rabba, Bereishis 86:2  
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72. Ramban, Bereishis 37:15 

 

Example: David and Yonatan 

Rachel and Leah 

Rachel’s Tznius 

73. Talmud Bavli, Bava Basra 123a 
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Leah’s Tefilla 

74. Tanchuma, Vayeitzei 

 

75. Bereishis 30:24 

 

 

Yehuda and Binyamin 
76. Bereishis 41 

26But we said, 'We cannot go down; [only] if our 

youngest brother is with us will we go down, for we 

cannot see the man's face if our youngest brother is not 

with us.' 
  

ֶדת ִאם־ֵישׁ֩ כו א נּוַכַ֖ל ָלֶרֶ֑ אֶמר ל ֹ֥ ַונ ֹּ֕

ְדנּו נּוּ֙ ְוָיַרַ֔ ן ִאָתִ֨ ינּו ַהָקט ֹ֤ א  ָאִחִ֨ ִכי־ל ֹ֣

ן  ינּו ַהָקט ַ֖ יש ְוָאִחֹ֥ ל ִלְראֹותּ֙ ְפֵנֹ֣י ָהִאַ֔ נּוַכַ֗

נּו:  ֵאיֶנֹ֥נּו ִאָתָּֽ

27And your servant, my father, said to us, 'You know 

that my wife bore me two [children].   
ם כז ינּו ַאֶתֹ֣ י ֵאֵלֶ֑ אֶמר ַעְבְדךֹ֥ ָאִבַ֖ ַוי ֹּ֛

י: י ִאְשִתָּֽ ְלָדה־ִלֹ֥ י ְשַנִַַ֖֖ים ָיָּֽ ם ִכֹ֥  ְיַדְעֶתַ֔

28The one went away from me, and I said, "He has 

surely been torn to pieces, and I have not seen him 

since." 

  
ְך כח ר ַאַ֖ ַמֹּ֕ י ָוָּֽא  ִאִתַ֔ ֶאָחדּ֙ ֵמָּֽ א ָהָּֽ ַוֵיֵצֹ֤

ָנה: יו ַעד־ֵהָּֽ א ְרִאיִתַ֖ ף ְול ֹ֥ ָרֶ֑ ף ט   ָטר ֹ֣

29Now if you take this one too away from me, and 

misfortune befalls him, you will bring down my hoary 

head in misery to the grave.' 
  

ם פָ כט ם ַגם־ֶאת־ֶזֹּ֛ה ֵמִעֹ֥ ַנַ֖י ּוְלַקְחֶתֶּ֧

י  יָבִתֹּ֛ ם ֶאת־ֵשָּֽ ֹוַרְדֶתֶּ֧ ֹון ְוהָּֽ הּו ָאסֶ֑ ְוָקָרֹ֣

ָלה: ה ְשא ָּֽ  ְבָרָעַ֖

http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8239/jewish/Chapter-44.htm#v=26
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8239/jewish/Chapter-44.htm#v=27
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8239/jewish/Chapter-44.htm#v=28
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8239/jewish/Chapter-44.htm#v=29
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30And now, when I come to your servant, my father, 

and the boy is not with us [since] his soul is attached to 

his (the boy's) soul, 

  
י ְוַהַנַַ֖ער ל ִאיּ֙ ֶאל־ַעְבְדךֹ֣ ָאִבַ֔ ה ְכב  ְוַעָתַ֗

ֹו: ה ְבַנְפשָּֽ ֹו ְקשּוָרֹ֥ נּו ְוַנְפשַ֖  ֵאיֶנֹ֣נּו ִאָתֶ֑

31it will come to pass, when he sees that the boy is 

gone, he will die, and your servants will have brought 

down the hoary head of your servant, our father, in grief 

to the grave. 

  

ת לא ין ַהַנַַ֖ער ָוֵמֶ֑ ֹו ִכי־ֵאֹ֥ ה ִכְראֹותֹּ֛ ְוָהָיַ֗

ת ַעְבְדךֹ֥  יך ֶאת־ֵשיַבִ֨ ידּו ֲעָבֶדֶ֜ ְוהֹוִרִ֨

ָלה: ֹון ְשא ָּֽ ינּו ְבָיגַ֖  ָאִבֹּ֛

32For your servant assumed responsibility for the boy 

from my father, saying, 'If I do not bring him to you, I will 

have sinned against my father forever.' 
  

ם לב ַער ֵמִעֹ֥ ב ֶאת־ַהַנַ֔ י ַעְבְדךּ֙ ָעַרֹ֣ ִכֹ֤

יך  נּוּ֙ ֵאֶלַ֔ א ֲאִביֶאִ֨ ר ִאם־ל ֹ֤ י ֵלאמ ֶ֑ ָאִבַ֖

ים:ְוָחָטֹ֥  י ָכל־ַהָיִמָּֽ  אִתי ְלָאִבַ֖

33So now, please let your servant stay instead of the 

boy as a slave to my lord, and may the boy go up with 

his brothers. 

  
ַער וְ לג ַחת ַהַנַ֔ ה ֵיֶָּֽשב־ָנֹ֤א ַעְבְדךּ֙ ַתֹ֣ ַעָתַ֗

יו: י ְוַהַנַַ֖ער ַיַֹ֥על ִעם־ֶאָחָּֽ ִנֶ֑ אד  ֶבד ַלָּֽ  ֶעַ֖

77. Yalkut Shimoni, 126 

 

78. I Shmuel 18:1 

http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8239/jewish/Chapter-44.htm#v=30
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8239/jewish/Chapter-44.htm#v=31
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8239/jewish/Chapter-44.htm#v=32
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/8239/jewish/Chapter-44.htm#v=33
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1And it was, as he finished speaking to Saul, that 

Jonathan's soul had become attached to David's soul, 

and Jonathan loved him as himself. 
  

ֶפשּ֙ א ּול ְוֶנּ֙ ר ֶאל־ָשאַ֔ י ְכַכֹּלתֹוּ֙ ְלַדֵבֹ֣ ַוְיִהַ֗

ד  ה ְבֶנֶֹ֣פש ָדִוֶ֑ ן ִנְקְשָרַ֖ ֹוָנָתַ֔ ְיהֹ֣

הּו ּו( ַוֶיֱאָהֵבֹ֥ ֹו:)כתיב ַוֶיֱאָהֵבֹ֥ ן ְכַנְפשָּֽ  ְיהֹוָנָתַ֖

79. I Shmuel 23:16-17 

16And Jonathan, Saul's son, arose and went to David to 

the forest, and he strengthened his hand through God.   
ּול ַוֵיֶֹ֥לְך ֶאל־טז ן ֶבן־ָשאַ֔ ָקםּ֙ ְיהֹוָנָתֹ֣ ַוָיּ֙

ים: ֹו ֵבאֹלִהָּֽ ק ֶאת־ָידַ֖ ְרָשה ַוְיַחֵזֹ֥ ד ח ֶ֑  ָדִוַ֖

17And he said to him, "Fear not, for the hand of my 

father Saul will not find you, and you shall reign over 

Israel, and may I be to you as a viceroy, and my father 

Saul too, knows (that this is) so." 
  

א יז י ל ֹ֚ א ִכִּ֠ יו ַאל־ִתיָרַ֗ אֶמר ֵאָלֶ֜ ַוי ִ֨

י ְוַאָתהּ֙  ּול ָאִבַ֔ ַיד ָשאֹ֣ ְמָצֲאךּ֙ ֹ֤ ִתָּֽ

ְהֶיה־ְלךֹ֣  י ֶאָּֽ ִכַ֖ ל ְוָאנ  ְך ַעל־ִיְשָרֵאַ֔ ִתְמֹלֹ֣

ן: ַע ֵכָּֽ ֵדֹ֥ י י  ּול ָאִבַ֖  ְלִמְשֶנֶ֑ה ְוַגם־ָשאֹ֥

 

 

David and Yonatan 
80. II Shmuel 1:26 

26I am distressed for you, my brother Jonathan, you 

were very pleasant to me. Your love was more 

wonderful to me than the love of women! 
  

ן נָ כו ֹוָנָתַ֔ יך ָאִחיּ֙ ְיהֹ֣ י ָעֶלַ֗ י ַצר־ִלֹ֣ ְמָת ִלַ֖ ַעֹ֥

ת  י ֵמַאֲהַבַ֖ ְתךּ֙ ִלַ֔ ָתה ַאֲהָבָּֽ ד ִנְפְלַאֹ֚ ְמא ֶ֑

ים:  ָנִשָּֽ

81. Asara Maamaros, Rama Mipanu, ‘Chikur Hadin’ IV:17 

 

82. Talmud Bavli, Sotah 36b 

http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15847#v=1
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15852#v=16
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15852#v=17
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/15861#v=26
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