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II Shmuel Unit 1

Unit 1.1: David’s Reaction to Shaul’s Death 
The Survivor 
WHAT HAS CAUGHT HIM NOW? 
1. Ralbag, 1:9 

כי אחזני השבץ כי כל עוד נפשי בי. הרצון בזה לפי מה שאחשוב שהלבוש שהיה לבוש היה משובץ 
להוסיף לו חוזק באופן שלא יוכל החרב לחתכו בקלות ואמר שאול שהחנית שנפל עליו אחז לו השבץ 

ולזה לא היה יכול לעבור לדקרו וכאשר אמר שהוא חי עדיין ובקש ממנו שימיתהו שלא יתעללו 
הערלים בו: 

2. Malbim 1:9 

אחזני השבץ שהוא רעדת המות, ובכל זה 

3. Radak 1:9 

כי אחזני השבץ. שם חולי אולי יקרה לאדם מחמת מכת חרב ותרגם יונתן ארי אחדני רתיתא, ובדרש 
עון נוב עיר הכהנים הלובשים כתנת תשבץ שהרגתי וי"מ הפרשים לובשים תשבץ כמו שאומר ובעלי 

הפרשים הדביקוהו: 

WHO IS HE? 
4. Rashi 1:1 

והנה איש בא מן המחנה. יש בפסיקתא שזה דואג ואינו מיושב על לבי: 

WHY DID DAVID RIP HIS CLOTHES? 
5. Radak 1:11


ויחזק דוד בבגדיו. מכאן למדו רבותינו ז"ל שחייב אדם לקרוע על נשיא ועל אב ב"ד שאול זה נשיא 
ויהונתן זה אב ב"ד וכן על רוב צבור כמו שנאמר ועל עם ה' ועל בית ישראל ולמדו לפי שפרט אותם 

משמע שעל כל אחד ואחד מהם חייב לקרוע וכתב בבגדו שאין אדם חייב לקרוע אלא עליון וקרי בבגדיו 

כי דוד קרעם כלם כי קרע על שאול לבדו וקרע על יהונתן וקרע על עם ה':

David Kills the Young Man 
DIDN’T DAVID ALREADY ASK HIM FROM WHERE HE CAME AND HE TOLD DAVID ‘AMALEKI’? 
6. Abarbanel 1:13


� 
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DIDN’T SHAUL GIVE HIM PERMISSION? 
7. Ralbag 1:14 

יש לתמוה מדוע צוה דוד להרגו והנה עשה זה ברצון שאול ובקשתו, אלא שהתשובה בזה איננה ממה 
שיקשה וזה שהאומר לחברו חבול בי וחבל בו כמו שהתבאר בגמרא כ''ש בהמתת המלך ואין מצות 
המלך ממה שתפטרהו בזה כי דברי הרב ודברי תלמיד דברי מי שומעין והנה הזהירה תורה על דבר 
ההמתה כ''ש על המתת המלכים ואעפ''י שלא היו שם עדים והיה מרשיע את עצמו והיה מפני זה 

פטור בדין  

WHY DID DAVID KILL HIM? 
8. Ralbag, ad loc.


הנה עשה דוד זה להוראת שעה שלא יקלו האנשים לשלוח ידם במלכות ולזאת הסבה בעינה נזהר 
משלוח יד בשאול כשהיה במערה ואעפ''י שהיה רודפו והיה מותר להרגו, וידמה שזה הנער המבשר 

לא היה גר צדק ואעפ''י שאמר בן איש גר עמלקי כבר אמר זה להורות שאינו עמלקי באמת אבל אביו 
התגורר בארץ עמלק וזאת היתה תשובתו לדוד כי כבר ידע דוד מפיו כי עמלקי הוא אבל שאל לו על 

המקום שהיה חונה בו והוא השיב כי בעבור המקום נקרא עמלקי לא שהיה ממשפחת עמלק: 

CLOSING THE CIRCLE 
9. Daat mikra, Summary of the Section, R. Yehuda Kiel

� 
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Questions

WHAT IS SEFER HAYASHAR? 
10. Yehoshua 10:13


וַיִּּדֹם הַּשֶּמֶׁש וְיֵָרחַ עָמָד עַד יִּקֹם ּגֹוי אֹיְבָיו הֲֹלא הִיא כְתּובָה עַל 
סֵפֶר הַּיָׁשָר וַּיַעֲמֹד הַּשֶּמֶׁש ּבַחֲצִי הַּשָּמַיִם וְֹלא אָץ לָבֹוא ּכְיֹום 


ּתָמִים.
And the sun stood still, and the moon stayed, Until the nation 
had avenged themselves of their enemies. Is not this written 
in the book of Jashar? And the sun stayed in the midst of 
heaven, and hasted not to go down about a whole day.

11. Rashi, Yehoshua 10:13

הלא היא כתובה . דבר זה נכתב בתורה שאמר לו יעקב ליוסף 
( בראשית מח יט ) : זרעו של אפרים יהיה מלא וגו' , אימתי , ביום שעמדה חמה ליהושע , נתמלא כל 


העולם שמעו של יהושע , ויעמד השמש בחצי השמים ולא אץ לבא כיום תמים :

12. Mikra Gesher Encyclopedia


ספר הַּיָׁשָר


שם של ספר שירה עתיק שאבד, ונכתבו בו עלילות גבורה ושירי גבורה של בני ישראל

הספר נזכר רק פעמיים בתנ"ך :יהושע י' 13-12: …שמואל ב, א' 18-17: .

WHY ARE THE BNEI YEHUDA BEING TAUGHT ARCHERY? WASN’T SHAUL FROM BINYAMIN? 
13. Metuzdos, II Shmuel 1:18

הנה כתובה . הלא הדבר ההוא הנה כתובה על ספר הישר , והוא התורה שנאמר בה ( בראשית מט ח ) 

: יהודה אתה יודוך אחיך ידך בעורף אויביך וגו' , ונאמר ( דברים לג ז ) : ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה , 

וכן היה , כי דוד הכניעם , וגם מלכי יהודה אחריו :

14. Radak, ad loc

איך היה זוכר בקינת שאול ויהונתן בני יהודה שהיו כנגד מלכותו של שאול אבל פירושו ויאמר ללמד 

בני יהודה קשת קודם שהחל לקונן עליהם אמר לאנשיו אל תתיאשו מן הטובה ואל ירך לבבכם במות 
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שאול ויהונתן כי קשת המלחמה ביד בני יהודה ולהם היא הגבורה והנה היא כתובה בספר הישר והוא 
ספר התורה וכת"י על ספרא דאוריתא שכתוב בה ידך בעורף אויביך וכתיב כרע שכב כארי וכן בברכת 


משה רבינו גם כן ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה ובידם יכנעו פלשתים

15. Malbim, ad loc.

ללמד את בני יהודה קשת כבר בארנו (ביהושע סי' י') מש''ש שמש בגבעון דום הלא היא כתובה על 

ספר הישר, שכיון על הספר הנזכר בפרשת כי תשא, שאמר שם (שמות ל''ד) כתוב לך כל הדברים האלה 
כי על פי הדברים האלה כרתי אתך ברית, והם הדברים הנזכר שם למעלה הנה אנכי כורת ברית נגד 

כל עמך אעשה נפלאות וכו' השמר לך פן תכרות ברית ליושב הארץ וכו', שהבטיחם הקב''ה לגרש 
מפניהם ז' עממין כמ''ש שם הנני גורש מפניך את האמורי וכו' בתנאי שלא יכרתו עמהם ברית 

והבטיחם שיהיה זה בדרך הנסיי עד שלא יצטרכו לקשת ומלחמה כמו שהיה במלחמת גבעון, שעל זה 
אמר נגד כל עמך אעשה נפלאות, ובאר בספר שופטים שעל ידי שלא שמרו ישראל את התנאי הזה 

הכתוב בספר הישר (שהוא הפ' הנ''ל בכי תשא) הוצרכו למלחמה, וה' הניח מן העמים שלא כבשום 
כמ''ש (שם ג) ואלה הגוים אשר הניח ה' לנסות בם את ישראל רק למען דעת דורות הבאים ללמדם 

מלחמה רק אשר לפנים לא ידעו, חמשת סרני פלשתים וכו', מבואר שפלשתים נשארו אז למען יצטרכו 

ישראל ללמוד קשת, יען שלא שמרו את התנאי הכתוב בספר הישר, וזה שכתוב בקינתו

WHAT DOES THE WORD ‘TZVI’ MEAN HEAR? DOESN’T SOUND SO MUCH LIKE A DEAR. 
16. Metzudos 1:19


 כאומר ; אולם עתה עת לקונן במר נפש לומר: הצבי ישראל, רצה לומר: את ארץ ישראל החמודה, וכי 
ראוי שיהיה חלל על במותיך הם הרי גלבוע, ואיך נפלו שם גבורים, ורצה לומר: הלא אף החלשים 


יתחזקו בעמדם על ההר, ועל במותיך נפלו אף הגבורים:

WHY NO RAIN TO THE MOUNTAIN OF GILBOA? 
17. Malbim 1:21


מגן שאול בלי משוח בשמן, מגן הבלתי משוח בשמן, רצה לומר לא מגן של עור רק מגן של זכות 

ומעשים טובים נגעל, כי לא הועיל להם זכותו, אין זה כי אם נסתלק השפע מלמעלה :




18. Macbeth, II:4

ROSS 
     Ha, good father, 
Thou seest the heavens, as troubled with man’s 
act, 
Threatens his bloody stage. By th' clock ’tis day, 
And yet dark night strangles the travelling lamp. 
Is ’t night’s predominance or the day’s shame 
That darkness does the face of Earth entomb 
When living light should kiss it? 
OLD MAN 
     'Tis unnatural, 
Even like the deed that’s done. On Tuesday last, 
A falcon, tow'ring in her pride of place, 
Was by a mousing owl hawked at and killed. 
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WHAT DOES IT MEAN NOT TO SEPARATE IN YOUR DEATH? 
19. Radak 1:23


לא נפרדו. ת"י לא איתפרשו מעמהון כלומר אף על פי שהיו יודעים מותם במלחמה לא נפרדו מעם ה' 
ולא נעצרו ולא נסו מן המלחמה ויתכן פירושו לא נפרדו זה מזה כי כאחד מתו כמו שהיו בחייהם 


נאהבים זה לזה:

20. Ralbag 1:23


ובמותם לא נפרדו. אמר זה מפני מותם יחד במלחמה:

WHY IS THE SUCCESS IN LIFE SEEM TO BE CAPTURED IN THE WAY THE WOMEN RESPOND - 
THE PHILISTINE ONES NOT SCOFFING AND THE ISRAELITE ONES MOURNING OVER SHAUL? 
21. Ralbag 1:24


בנות ישראל אל שאול בכינה. אמר זה כי מרוב הצלחתו על הפלשתים היו ישראל בשלוה בימיו ולא 
שללו אותם אויביהם בימיו ולזה היה זה אל שילבשו בנות ישראל שני עם עדנים ויעלו 


עדי זהב על לבושן

WHAT DOES IT MEAN THAT YONATAN’S LOVE WAS MORE THAN THE LOVE OF 
WOMEN? 
“David is Super Gay”, Meig Dickson 

22.Mishna, Avos 5:16


(טז) ּכָל אַהֲבָה ׁשֶהִיא תְלּויָה בְָדבָר, ּבָטֵל ּדָבָר, ּבְטֵלָה אַהֲבָה. וְׁשֶאֵינָּה ּתְלּויָה בְָדבָר, אֵינָּה 
ּבְטֵלָה לְעֹולָם. אֵיזֹו הִיא אַהֲבָה הַּתְלּויָה בְָדבָר, זֹו אַהֲבַת אַמְנֹון וְתָמָר. וְׁשֶאֵינָּה ּתְלּויָה 


בְָדבָר, זֹו אַהֲבַת ּדָוִד וִיהֹונָתָן:
(16) Any love that is dependent on something, when that thing perishes, the love 

perishes. But [a love] that is not dependent on something, does not ever perish. What's [an example 
of] a love that is dependent on something? That's the love of Amnon and Tamar. And [a love] that is 
not dependent on something? That's the love of David and Jonathan.

23. Rambam, ad loc.

פירוש אלו הדברים כך הוא אתה יודע שאלו הסבות הגשמיות יבטלו ויסורו ויתחייב סור המתחדש 

בסור סבתו ומפני זה כשתהיה סבת האהבה ענין אלהי והוא המדע האמיתי האהבה ההיא אי אפשר 

שתסור לעולם מפני שסבתה מתמדת המציאות:

Impact on Liturgy

אַב הַָרחֲמִים ׁשוכֵן מְרומִים. ּבְַרחֲמָיו הָעֲצּומִים 

הּוא יִפְקד ּבְַרחֲמִים הַחֲסִיִדים וְהַיְׁשִָרים 
וְהַּתְמִימִים. ְקהִּלות הַּקֶדׁש ׁשֶּמָסְרּו נַפְׁשָם עַל 
ְקֻדּשַׁת הַּשֵׁם. הַּנֶאֱהָבִים וְהַּנְעִימִים ּבְחַּיֵיהֶם 

ּובְמותָם לא נִפְָרדּו. מִּנְׁשִָרים ַקּלּו מֵאֲָריות 
ּגָבֵרּו לַעֲשות ְרצון קונָם וְחֵפֶץ צּוָרם. יִזְּכְֵרם 

אֱלהֵינּו לְטובָה עִם ׁשְאָר צַּדִיֵקי עולָם. וְיִקום 

נְִקמַת ּדַם עֲבָָדיו הַּשָׁפּוְ.
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Two accounts of Death of Shaul 

Account One

24. I Shmuel 31:1-7

א ּופְלִׁשְּתִים, נִלְחָמִים ּבְיִׂשְָראֵל; וַּיָנֻסּו אַנְׁשֵי יִׂשְָראֵל, מִּפְנֵי פְלִׁשְּתִים, וַּיִּפְלּו חֲלָלִים, ּבְהַר הַּגִלְּבֹעַ.  ב וַּיְַדּבְקּו 

פְלִׁשְּתִים, אֶת-ׁשָאּול וְאֶת-ּבָנָיו; וַּיַּכּו פְלִׁשְּתִים, אֶת-יְהֹונָתָן וְאֶת-אֲבִינָָדב וְאֶת-מַלְּכִיׁשּועַ--ּבְנֵי ׁשָאּול.   
ג וַּתִכְּבַד הַּמִלְחָמָה אֶל-ׁשָאּול, וַּיִמְצָאֻהּו הַּמֹוִרים אֲנָׁשִים ּבַּקָׁשֶת; וַּיָחֶל מְאֹד, מֵהַּמֹוִרים.  ד וַּיֹאמֶר ׁשָאּול 

לְנֹׂשֵא כֵלָיו ׁשְֹלף חְַרּבְָ וְָדְקֵרנִי בָּה, ּפֶן-יָבֹואּו הָעֲֵרלִים הָאֵּלֶה ּוְדָקֻרנִי וְהִתְעַּלְלּו-בִי, וְֹלא אָבָה נֹׂשֵא כֵלָיו, ּכִי 
יֵָרא מְאֹד; וַּיִּקַח ׁשָאּול אֶת-הַחֶֶרב, וַּיִּפֹל עָלֶיהָ.  ה וַּיְַרא נֹׂשֵא-כֵלָיו, ּכִי מֵת ׁשָאּול; וַּיִּפֹל ּגַם-הּוא עַל-חְַרּבֹו, 

וַּיָמָת עִּמֹו.  ו וַּיָמָת ׁשָאּול ּוׁשְֹלׁשֶת ּבָנָיו וְנֹׂשֵא כֵלָיו ּגַם ּכָל-אֲנָׁשָיו, ּבַּיֹום הַהּוא--יַחְּדָו.  ז וַּיְִראּו אַנְׁשֵי-יִׂשְָראֵל 
אֲׁשֶר-ּבְעֵבֶר הָעֵמֶק וַאֲׁשֶר ּבְעֵבֶר הַּיְַרּדֵן, ּכִי-נָסּו אַנְׁשֵי יִׂשְָראֵל, וְכִי-מֵתּו, ׁשָאּול ּובָנָיו; וַּיַעַזְבּו אֶת-הֶעִָרים, 


וַּיָנֻסּו, וַּיָבֹאּו פְלִׁשְּתִים, וַּיֵׁשְבּו ּבָהֶן.
1 Now the Philistines fought against Israel, and the men of Israel fled from before the Philistines, and fell down slain in mount 
Gilboa. 2 And the Philistines followed hard upon Saul and upon his sons; and the Philistines slew Jonathan, and Abinadab, and 
Malchishua, the sons of Saul. 3 And the battle went sore against Saul, and the archers overtook him; and he was in great anguish 
by reason of the archers. 4 Then said Saul to his armour-bearer: 'Draw thy sword, and thrust me through therewith; lest these 
uncircumcised come and thrust me through, and make a mock of me.' But his armour-bearer would not; for he was sore afraid. 
Therefore Saul took his sword, and fell upon it. 5 And when his armour-bearer saw that Saul was dead, he likewise fell upon his 
sword, and died with him. 6 So Saul died, and his three sons, and his armour-bearer, and all his men, that same day 
together. 7 And when the men of Israel that were on the other side of the valley, and they that were beyond the Jordan, saw that 
the men of Israel fled, and that Saul and his sons were dead, they forsook the cities, and fled; and the Philistines came and dwelt 
in them.

Account Two

25. II Shmuel 1:6-10


 ו וַּיֹאמֶר הַּנַעַר הַּמַּגִיד לֹו, נְִקֹרא נְִקֵריתִי ּבְהַר הַּגִלְּבֹעַ, וְהִּנֵה ׁשָאּול, נִׁשְעָן עַל-חֲנִיתֹו; וְהִּנֵה הֶָרכֶב ּובַעֲלֵי 
הַּפָָרׁשִים, הְִדּבִֻקהּו.  ז וַּיִפֶן אַחֲָריו, וַּיְִראֵנִי; וַּיְִקָרא אֵלַי, וָאֹמַר הִּנֵנִי.  ח וַּיֹאמֶר לִי, מִי-אָּתָה; ויאמר (וָאֹמַר) 

אֵלָיו, עֲמָלִֵקי אָנֹכִי.  ט וַּיֹאמֶר אֵלַי, עֲמָד-נָא עָלַי ּומֹתְתֵנִי--ּכִי אֲחָזַנִי, הַּשָׁבָץ:  ּכִי-כָל-עֹוד נַפְׁשִי, 
ּבִי.  י וָאֶעֱמֹד עָלָיו, וַאֲמֹתְתֵהּו--ּכִי יַָדעְּתִי, ּכִי ֹלא יִחְיֶה אַחֲֵרי נִפְלֹו; וָאֶּקַח הַּנֵזֶר אֲׁשֶר עַל-ֹראׁשֹו, וְאֶצְעָָדה 


אֲׁשֶר עַל-זְֹרעֹו, וָאֲבִיאֵם אֶל-אֲֹדנִי, הֵּנָה.
6 And the young man that told him said: 'As I happened by chance upon mount Gilboa, behold, Saul leaned upon his spear; and, 
lo, the chariots and the horsemen pressed hard upon him. 7 And when he looked behind him, he saw me, and called unto me. And 
I answered: Here am I. 8 And he said unto me: Who art thou? And I answered him: I am an Amalekite. 9 And he said unto me: 
Stand, I pray thee, beside me, and slay me, for the agony hath taken hold of me; because my life is just yet in me. 10 So I stood 
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beside him, and slew him, because I was sure that he could not live after that he was fallen; and I took the crown that was upon 
his head, and the bracelet that was on his arm, and have brought them hither unto my lord.’

Reconciling the Accounts 
26. Radak, I Shmuel 31:5

כי מת שאול. קרוב למיתה כמו בצאת נפשה כי מתה כי לא מת עדיין עד שהמיתו העמלקי כמו שאמר 

הוא בבשורתו לדוד ואפשר כי כזב העמלקי כי לא המיתו הוא אלא מצאו מת אחר שנפל על חרבו 

ולמצוא חן בעיני דוד לפי מחשבתו אמר כן

Tanach’s Approach 
27. I Divrei Hayamim 10:1


א ּופְלִׁשְּתִים, נִלְחֲמּו בְיִׂשְָראֵל; וַּיָנָס אִיׁש-יִׂשְָראֵל מִּפְנֵי פְלִׁשְּתִים, וַּיִּפְלּו חֲלָלִים ּבְהַר ּגִלְּבֹעַ.  ב וַּיְַדּבְקּו 
פְלִׁשְּתִים, אַחֲֵרי ׁשָאּול וְאַחֲֵרי בָנָיו; וַּיַּכּו פְלִׁשְּתִים, אֶת-יֹונָתָן וְאֶת-אֲבִינָָדב וְאֶת-מַלְּכִיׁשּועַ--ּבְנֵי 

ׁשָאּול.  ג וַּתִכְּבַד הַּמִלְחָמָה עַל-ׁשָאּול, וַּיִמְצָאֻהּו הַּמֹוִרים ּבַּקָׁשֶת; וַּיָחֶל, מִן-הַּיֹוִרים.  ד וַּיֹאמֶר ׁשָאּול 
אֶל-נֹׂשֵא כֵלָיו ׁשְֹלף חְַרּבְָ וְָדְקֵרנִי בָּה, ּפֶן-יָבֹאּו הָעֲֵרלִים הָאֵּלֶה וְהִתְעַּלְלּו-בִי, וְֹלא אָבָה נֹׂשֵא כֵלָיו, ּכִי יֵָרא 

מְאֹד;  {ס}  וַּיִּקַח ׁשָאּול אֶת-הַחֶֶרב, וַּיִּפֹל עָלֶיהָ.  ה וַּיְַרא נֹׂשֵא-כֵלָיו, ּכִי מֵת ׁשָאּול; וַּיִּפֹל ּגַם-הּוא עַל-הַחֶֶרב, 
וַּיָמֹת.  {ס}  ו וַּיָמָת ׁשָאּול ּוׁשְֹלׁשֶת ּבָנָיו, וְכָל-ּבֵיתֹו יַחְּדָו מֵתּו.  ז וַּיְִראּו ּכָל-אִיׁש יִׂשְָראֵל אֲׁשֶר-ּבָעֵמֶק, ּכִי נָסּו, 

וְכִי-מֵתּו, ׁשָאּול ּובָנָיו; וַּיַעַזְבּו עֵָריהֶם, וַּיָנֻסּו, וַּיָבֹאּו פְלִׁשְּתִים, וַּיֵׁשְבּו ּבָהֶם.  {ס}  ח וַיְהִי, מִּמָחֳָרת, וַּיָבֹאּו 
פְלִׁשְּתִים, לְפַּשֵׁט אֶת-הַחֲלָלִים; וַּיִמְצְאּו אֶת-ׁשָאּול וְאֶת-ּבָנָיו, נֹפְלִים ּבְהַר ּגִלְּבֹעַ.  ט וַּיַפְׁשִיטֻהּו--וַּיִׂשְאּו 

אֶת-ֹראׁשֹו, וְאֶת-ּכֵלָיו; וַיְׁשַּלְחּו בְאֶֶרץ-ּפְלִׁשְּתִים סָבִיב, לְבַּשֵׂר אֶת-עֲצַּבֵיהֶם--וְאֶת-הָעָם.  י וַּיָׂשִימּו, אֶת-ּכֵלָיו, 
ּבֵית, אֱֹלהֵיהֶם; וְאֶת-ּגֻלְּגָלְּתֹו תְָקעּו, ּבֵית ּדָגֹון.  {ס}  יא וַּיִׁשְמְעּו, ּכֹל יָבֵיׁש ּגִלְעָד, אֵת ּכָל-אֲׁשֶר-עָׂשּו 

פְלִׁשְּתִים, לְׁשָאּול.  יב וַּיָקּומּו, ּכָל-אִיׁש חַיִל, וַּיִׂשְאּו אֶת-ּגּופַת ׁשָאּול וְאֵת ּגּופֹת ּבָנָיו, וַיְבִיאּום יָבֵיׁשָה; וַּיְִקּבְרּו 
אֶת-עַצְמֹותֵיהֶם ּתַחַת הָאֵלָה, ּבְיָבֵׁש, וַּיָצּומּו, ׁשִבְעַת יָמִים.  יג וַּיָמָת ׁשָאּול, ּבְמַעֲלֹו אֲׁשֶר מָעַל ּבַיהוָה, 

עַל-ּדְבַר ה׳, אֲׁשֶר ֹלא-ׁשָמָר; וְגַם-לִׁשְאֹול ּבָאֹוב, לְִדרֹוׁש.  יד וְֹלא-ָדַרׁש ּבַיהוָה, וַיְמִיתֵהּו; וַּיַּסֵב, 
אֶת-הַּמְלּוכָה, לְָדוִיד, ּבֶן-יִׁשָי.   

1 Now the Philistines fought against Israel; and the men of Israel fled from before the Philistines, and fell down slain in mount 
Gilboa. 2 And the Philistines followed hard after Saul and after his sons; and the Philistines slew Jonathan, and Abinadab, and 
Malchi-shua, the sons of Saul. 3 And the battle went sore against Saul, and the archers overtook him; and he was in anguish by 
reason of the archers. 4 Then said Saul unto his armour-bearer: 'Draw thy sword, and thrust me through therewith; lest these 
uncircumcised come and make a mock of me.' But his armour-bearer would not; for he was sore afraid. {S} Therefore Saul took 
his sword, and fell upon it. 5 And when his armour-bearer saw that Saul was dead, he likewise fell upon his sword, and 
died. {S} 6 So Saul died, and his three sons; and all his house died together. 7 And when all the men of Israel that were in the 
valley saw that [Israel] fled, and that Saul and his sons were dead, they forsook their cities, and fled; and the Philistines came 
and dwelt in them. {S} 8 And it came to pass on the morrow, when the Philistines came to strip the slain, that they found Saul and 
his sons fallen in mount Gilboa. 9 And they stripped him, and took his head, and his armour, and sent into the land of the 
Philistines round about, to carry the tidings unto their idols, and to the people. 10 And they put his armour in the house of their 
gods, and fastened his head in the house of Dagon. {S} 11 And when all Jabesh-gilead heard all that the Philistines had done to 
Saul, 12 all the valiant men arose, and took away the body of Saul, and the bodies of his sons, and brought them to Jabesh, and 
buried their bones under the terebinth in Jabesh, and fasted seven days. 13 So Saul died for his transgression which he 
committed against the LORD, because of the word of the LORD, which he kept not; and also for that he asked counsel of a 
ghost, to inquire thereby, 14 and inquired not of the LORD; therefore He slew him, and turned the kingdom unto David the 
son of Jesse. 

28. Kohelles 7:17


אַל־ּתְִרׁשַע הְַרּבֵה וְאַל־ּתְהִי סָכָל לָּמָה תָמּות ּבְֹלא עִּתֶָ׃

29. Rashi, ad loc. 

ָלָּמה ָתמּות ְּבֹלא ִעֶּתָך. ְּכָׁשאּול, ֶׁשּנֱֶאַמר: "ַוּיָָמת ָׁשאּול ְּבַמֲעלֹו ֲאֶׁשר ָמַעל" ְּבנֹב ִעיר ַהּכֲֹהנִים ּוַבֲעָמֵלק: 
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What is the Sin? 

Sin One: Battle Against Plishtim

30. I Shmuel 13:8-14

  ח וייחל (וַּיֹוחֶל) ׁשִבְעַת יָמִים, לַּמֹועֵד אֲׁשֶר ׁשְמּואֵל, וְֹלא-בָא ׁשְמּואֵל, הַּגִלְּגָל; וַּיָפֶץ הָעָם, מֵעָלָיו.  ט וַּיֹאמֶר 

ׁשָאּול--הַּגִׁשּו אֵלַי, הָעֹלָה וְהַּשְׁלָמִים; וַּיַעַל, הָעֹלָה.  י וַיְהִי, ּכְכַּלֹתֹו לְהַעֲלֹות הָעֹלָה, וְהִּנֵה ׁשְמּואֵל, ּבָא; 
וַּיֵצֵא ׁשָאּול לְִקָראתֹו, לְבְָרכֹו.  יא וַּיֹאמֶר ׁשְמּואֵל, מֶה עָׂשִיתָ; וַּיֹאמֶר ׁשָאּול ּכִי-ָראִיתִי כִי-נָפַץ הָעָם מֵעָלַי, 
וְאַּתָה ֹלא-בָאתָ לְמֹועֵד הַּיָמִים, ּופְלִׁשְּתִים, נֶאֱסָפִים מִכְמָׂש.  יב וָאֹמַר, עַּתָה יְֵרדּו פְלִׁשְּתִים אֵלַי הַּגִלְּגָל, 

:  ֹלא ׁשָמְַרּתָ,  ּופְנֵי ה׳, ֹלא חִּלִיתִי; וָאֶתְאַּפַק, וָאַעֲלֶה הָעֹלָה.  {ס}  יג וַּיֹאמֶר ׁשְמּואֵל אֶל-ׁשָאּול, נִסְּכָלְּתָ
אֶת-מִצְוַת ה׳ אֱֹלהֶיָ אֲׁשֶר צִּוְָ, ּכִי עַּתָה הֵכִין ה׳ אֶת-מַמְלַכְּתְָ אֶל-יִׂשְָראֵל, עַד-עֹולָם.  יד וְעַּתָה, מַמְלַכְּתְָ 


ֹלא-תָקּום:  ּבִּקֵׁש ה׳ לֹו אִיׁש ּכִלְבָבֹו, וַיְצַּוֵהּו ה׳ לְנָגִיד עַל-עַּמֹו--ּכִי ֹלא ׁשָמְַרּתָ, אֵת אֲׁשֶר-צִּוְָ ה׳. 
8 And he tarried seven days, according to the set time that Samuel had appointed; but Samuel came not to Gilgal; and the people 
were scattered from him. 9 And Saul said: 'Bring hither to me the burnt-offering and the peace-offerings.' And he offered the 
burnt-offering. 10 And it came to pass that, as soon as he had made an end of offering the burnt-offering, behold, Samuel came; 
and Saul went out to meet him, that he might salute him. 11And Samuel said: 'What hast thou done?' And Saul said: 'Because I 
saw that the people were scattered from me, and that thou camest not within the days appointed, and that the Philistines 
assembled themselves together against Michmas; 12 therefore said I: Now will the Philistines come down upon me to Gilgal, and 
I have not entreated the favour of the LORD; I forced myself therefore, and offered the burnt-offering.' {S} 13 And Samuel said to 
Saul: 'Thou hast done foolishly; thou hast not kept the commandment of the LORD thy God, which He commanded thee; for now 
would the LORD have established thy kingdom upon Israel for ever. 14 But now thy kingdom shall not continue; the LORD hath 
sought him a man after His own heart, and the LORD hath appointed him to be prince over His people, because thou hast not 
kept that which the LORD commanded thee.’

Sin Two: Battle Against Amalek


I Shmuel 15:10-15

י וַיְהִי, ּדְבַר-ה׳, אֶל-ׁשְמּואֵל, 

לֵאמֹר.  יא נִחַמְּתִי, 
ּכִי-הִמְלַכְּתִי אֶת-ׁשָאּול 
לְמֶלְֶ--ּכִי-ׁשָב מֵאַחֲַרי, 

וְאֶת-ּדְבַָרי ֹלא הִֵקים; וַּיִחַר, 
לִׁשְמּואֵל, וַּיִזְעַק אֶל-ה׳, 

ּכָל-הַּלָיְלָה.  יב וַּיַׁשְּכֵם ׁשְמּואֵל 
לְִקַראת ׁשָאּול, ּבַּבֶֹקר; וַּיֻּגַד 
לִׁשְמּואֵל לֵאמֹר, ּבָא-ׁשָאּול 

הַּכְַרמֶלָה וְהִּנֵה מַּצִיב לֹו יָד, 
וַּיִּסֹב וַּיַעֲבֹר, וַּיֵֶרד 

הַּגִלְּגָל.  יג וַּיָבֹא ׁשְמּואֵל, 
אֶל-ׁשָאּול; וַּיֹאמֶר לֹו ׁשָאּול, 

ּבָרּוְ אַּתָה לַיהוָה--הֲִקימֹתִי, 
אֶת-ּדְבַר ה׳.  יד וַּיֹאמֶר ׁשְמּואֵל, ּומֶה קֹול-הַּצֹאן הַּזֶה ּבְאָזְנָי, וְקֹול הַּבָָקר, אֲׁשֶר אָנֹכִי ׁשֹמֵעַ.  טו וַּיֹאמֶר 

ׁשָאּול מֵעֲמָלִֵקי הֱבִיאּום, אֲׁשֶר חָמַל הָעָם עַל-מֵיטַב הַּצֹאן וְהַּבָָקר, לְמַעַן זְבֹחַ, לַיהוָה אֱֹלהֶיָ; וְאֶת-הַּיֹותֵר, 

הֶחֱַרמְנּו.

10 Then came the word of the LORD unto Samuel, saying: 11 'It repenteth Me that I have set up Saul to be king; for he is turned 
back from following Me, and hath not performed My commandments.' And it grieved Samuel; and he cried unto the LORD all 
night. 12 And Samuel rose early to meet Saul in the morning; and it was told Samuel, saying: 'Saul came to Carmel, and, behold, 
he is setting him up a monument, and is gone about, and passed on, and gone down to Gilgal.' 13 And Samuel came to Saul; and 
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Saul said unto him: 'Blessed be thou of the LORD; I have performed the commandment of the LORD.' 14 And Samuel said: 'What 
meaneth then this bleating of the sheep in mine ears, and the lowing of the oxen which I hear?' 15 And Saul said: 'They have 
brought them from the Amalekites; for the people spared the best of the sheep and of the oxen, to sacrifice unto the LORD thy 
God; and the rest we have utterly destroyed.’

Two Ideologies 

Ideology of Philistines

31. I Shmuel 9:15-16

טו וַיהוָה, ּגָלָה אֶת-אֹזֶן ׁשְמּואֵל, יֹום אֶחָד, לִפְנֵי בֹוא-ׁשָאּול לֵאמֹר.  טז ּכָעֵת מָחָר אֶׁשְלַח אֵלֶיָ אִיׁש מֵאֶֶרץ 

ּבִנְיָמִן, ּומְׁשַחְּתֹו לְנָגִיד עַל-עַּמִי יִׂשְָראֵל, וְהֹוׁשִיעַ אֶת-עַּמִי, מִּיַד ּפְלִׁשְּתִים:  ּכִי ָראִיתִי אֶת-עַּמִי, ּכִי ּבָאָה 

צַעֲָקתֹו אֵלָי.

15 Now the LORD had revealed unto Samuel a day before Saul came, saying: 16 'To-morrow about this time I will send thee a 
man out of the land of Benjamin, and thou shalt anoint him to be prince over My people Israel, and he shall save My people out 
of the hand of the Philistines; for I have looked upon My people, because their cry is come unto Me.’

32. I Shmuel 13:5

א יג,ה ּופְלִׁשְּתִים נֶאֶסְפּו לְהִּלָחֵם עִם-יִׂשְָראֵל, ׁשְֹלׁשִים אֶלֶף ֶרכֶב וְׁשֵׁשֶת אֲלָפִים ּפָָרׁשִים, וְעָם, ּכַחֹול אֲׁשֶר 


עַל-ׂשְפַת-הַּיָם לָֹרב; וַּיַעֲלּו וַּיַחֲנּו בְמִכְמָׂש, ִקְדמַת ּבֵית אָוֶן.
And the Philistines assembled themselves together to fight with Israel, thirty thousand chariots, and six thousand horsemen, and 
people as the sand which is on the sea-shore in multitude; and they came up, and pitched in Michmas, eastward of Beth-aven.

33. I Shmuel 13:19


א יג,יט וְחָָרׁש ֹלא יִּמָצֵא, ּבְכֹל אֶֶרץ יִׂשְָראֵל:  ּכִי-אמר (אָמְרּו) פְלִׁשְּתִים--ּפֶן יַעֲׂשּו הָעִבְִרים, חֶֶרב אֹו חֲנִית.

Now there was no smith found throughout all the land of Israel; for the Philistines said: 'Lest the Hebrews make them swords or 
spears’

34.I Shmuel 17:4-7

יז,ד וַּיֵצֵא אִיׁש-הַּבֵנַיִם מִּמַחֲנֹות ּפְלִׁשְּתִים, ּגָלְיָת ׁשְמֹו מִּגַת:  

ּגָבְהֹו, ׁשֵׁש אַּמֹות וָזֶָרת.  א יז,ה וְכֹובַע נְחֹׁשֶת עַל-ֹראׁשֹו, 
וְׁשְִריֹון ַקׂשְַקּשִׂים הּוא לָבּוׁש; ּומִׁשְַקל, הַּשְִׁריֹון--

חֲמֵׁשֶת-אֲלָפִים ׁשְָקלִים, נְחֹׁשֶת.  א יז,ו ּומִצְחַת נְחֹׁשֶת, 
עַל-ַרגְלָיו; וְכִידֹון נְחֹׁשֶת, ּבֵין ּכְתֵפָיו.  א יז,ז וחץ (וְעֵץ) חֲנִיתֹו, 

ּכִמְנֹור אְֹרגִים, וְלַהֶבֶת חֲנִיתֹו, ׁשֵׁש-מֵאֹות ׁשְָקלִים ּבְַרזֶל; וְנֹׂשֵא 

הַּצִּנָה, הֹלְֵ לְפָנָיו.

4 And there went out a champion from the camp of the Philistines, named 
Goliath, of Gath, whose height was six cubits and a span. 5 And he had a 
helmet of brass upon his head, and he was clad with a coat of mail; and 
the weight of the coat was five thousand shekels of brass. 6 And he had 
greaves of brass upon his legs, and a javelin of brass between his 
shoulders. 7 And the shaft of his spear was like a weaver's beam; and his 

spear's head weighed six hundred shekels of iron; and his shield-bearer went 
before him. 
 
35. I Shmuel 10:3-9


ג וְחָלַפְּתָ מִּשָׁם וָהָלְאָה, ּובָאתָ עַד-אֵלֹון ּתָבֹור, ּומְצָאּוָ ּשָׁם ׁשְֹלׁשָה אֲנָׁשִים, עֹלִים אֶל-הָאֱֹלהִים ּבֵית-אֵל; 
אֶחָד נֹׂשֵא ׁשְֹלׁשָה גְָדיִים, וְאֶחָד נֹׂשֵא ׁשְֹלׁשֶת ּכִּכְרֹות לֶחֶם, וְאֶחָד, נֹׂשֵא נֵבֶל-יָיִן.  ד וְׁשָאֲלּו לְָ, לְׁשָלֹום; וְנָתְנּו 
לְָ ׁשְּתֵי-לֶחֶם, וְלַָקחְּתָ מִּיָָדם.  ה אַחַר ּכֵן, ּתָבֹוא ּגִבְעַת הָאֱֹלהִים, אֲׁשֶר-ׁשָם, נְצִבֵי פְלִׁשְּתִים; וִיהִי כְבֹאֲָ 

ׁשָם הָעִיר, ּופָגַעְּתָ חֶבֶל נְבִאִים יְֹרִדים מֵהַּבָמָה, וְלִפְנֵיהֶם נֵבֶל וְתֹף וְחָלִיל וְכִּנֹור, וְהֵּמָה 
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מִתְנַּבְאִים.  ו וְצָלְחָה עָלֶיָ רּוחַ ה׳, וְהִתְנַּבִיתָ עִּמָם; וְנֶהְּפַכְּתָ, לְאִיׁש אַחֵר.  ז וְהָיָה, ּכִי תבאינה 
(תָבֹאנָה) הָאֹתֹות הָאֵּלֶה--לְָ:  עֲׂשֵה לְָ אֲׁשֶר ּתִמְצָא יֶָדָ, ּכִי הָאֱֹלהִים עִּמְָ.  ח וְיַָרְדּתָ לְפָנַי, הַּגִלְּגָל, 

וְהִּנֵה אָנֹכִי יֵֹרד אֵלֶיָ, לְהַעֲלֹות עֹלֹות לִזְּבֹחַ זִבְחֵי ׁשְלָמִים; ׁשִבְעַת יָמִים ּתֹוחֵל, עַד-ּבֹואִי אֵלֶיָ, וְהֹוַדעְּתִי לְָ, 
אֵת אֲׁשֶר ּתַעֲׂשֶה.  ט וְהָיָה, ּכְהַפְנֹתֹו ׁשִכְמֹו לָלֶכֶת מֵעִם ׁשְמּואֵל, וַּיַהֲפְָ-לֹו אֱֹלהִים, לֵב אַחֵר; וַּיָבֹאּו 


ּכָל-הָאֹתֹות הָאֵּלֶה, ּבַּיֹום הַהּוא. 
3 Then shalt thou go on forward from thence, and thou shalt come to the terebinth of Tabor, and there shall meet thee there three 
men going up to God to Beth-el, one carrying three kids, and another carrying three loaves of bread, and another carrying a 
bottle of wine. 4 And they will salute thee, and give thee two cakes of bread; which thou shalt receive of their hand. 5 After that 
thou shalt come to the hill of God, where is the garrison of the Philistines; and it shall come to pass, when thou art come 
thither to the city, that thou shalt meet a band of prophets coming down from the high place with a psaltery, and a timbrel, 
and a pipe, and a harp, before them; and they will be prophesying. 6 And the spirit of the LORD will come mightily upon thee, 
and thou shalt prophesy with them, and shalt be turned into another man. 7 And let it be, when these signs are come unto 
thee, that thou do as thy hand shall find; for God is with thee. 8 And thou shalt go down before me to Gilgal; and, behold, I will 
come down unto thee, to offer burnt-offerings, and to sacrifice sacrifices of peace-offerings; seven days shalt thou tarry, till I 
come unto thee, and tell thee what thou shalt do.' 9 And it was so, that when he had turned his back to go from Samuel, God gave 
him another heart; and all those signs came to pass that day. 

36. Radak, ad loc.

אשר שם נציבי פלשתים. שהיו פלשתים מושלים בישראל והיו להם נציבים ממונים על ישראל שם וכן 

גבע בנימן כמו שאמר בדוד כשהיה מושל באדום וישם באדום נציבים והממונה על דבר נקרא נציב 
שמעמידין אותו עליהם, ואמר לו שמואל כי שם תצלח עליו רוח ה' לשני דברים האחד לפי שהיה שם 


הארון והשני לפי שהיו שם נציבי פלשתים רמז לו כי הוא יסירם משם ויושיע ישראל מידם:

37. I Shmuel 13:3-4

ג וַּיְַ יֹונָתָן, אֵת נְצִיב ּפְלִׁשְּתִים אֲׁשֶר ּבְגֶבַע, וַּיִׁשְמְעּו, ּפְלִׁשְּתִים; וְׁשָאּול ּתַָקע ּבַּשֹּופָר ּבְכָל-הָאֶָרץ לֵאמֹר, 

יִׁשְמְעּו הָעִבְִרים.  ד וְכָל-יִׂשְָראֵל ׁשָמְעּו לֵאמֹר, הִּכָה ׁשָאּול אֶת-נְצִיב ּפְלִׁשְּתִים, וְגַם-נִבְאַׁש יִׂשְָראֵל, 

ּבַּפְלִׁשְּתִים; וַּיִּצָעֲקּו הָעָם אַחֲֵרי ׁשָאּול, הַּגִלְּגָל. 

3 And Jonathan smote the garrison of the Philistines that was in Geba, and the Philistines heard of it. And Saul blew the horn 
throughout all the land, saying: 'Let the Hebrews hear.' 4 And all Israel heard say that Saul had smitten the garrison of the 
Philistines, and that Israel also had made himself odious with the Philistines. And the people were gathered together after Saul to 
Gilgal.

38. I Shmuel 17:33

לג וַּיֹאמֶר ׁשָאּול אֶל-ּדָוִד, ֹלא תּוכַל לָלֶכֶת אֶל-הַּפְלִׁשְּתִי הַּזֶה, לְהִּלָחֵם, עִּמֹו:  ּכִי-נַעַר אַּתָה, וְהּוא אִיׁש 


מִלְחָמָה מִּנְעָֻריו.
 33 And Saul said to David: 'Thou art not able to go against this Philistine to fight with him; for thou art but a youth, and he a 
man of war from his youth.’

39. I Shmuel 14:52

א יד,נב וַּתְהִי הַּמִלְחָמָה חֲזָָקה עַל-ּפְלִׁשְּתִים, ּכֹל יְמֵי ׁשָאּול; וְָראָה ׁשָאּול ּכָל-אִיׁש ּגִּבֹור, וְכָל-ּבֶן-חַיִל, 


וַּיַאַסְפֵהּו, אֵלָיו. 
And there was sore war against the Philistines all the days of Saul; and when Saul saw any mighty man, or any valiant man, he 
took him unto him. 

Ideology of Amalek

40. Mishna Torah, Melachim 1:1

ׁשָֹלׁש מִצְֹות נִצְטַּוּו יִׂשְָראֵל ּבִׁשְעַת ּכְנִיסָתָן לָאֶָרץ. לְמַּנֹות לָהֶם מֶלְֶ ׁשֶּנֶאֱמַר(דברים יז טו) "ׂשֹום ּתָׂשִים עָלֶיָ 

מֶלְֶ". ּולְהַכְִרית זְַרעֹו ׁשֶל עֲמָלֵק ׁשֶּנֶאֱמַר(דברים כה יט) "ּתִמְחֶה אֶת זֵכֶר עֲמָלֵק". וְלִבְנֹות ּבֵית הַּבְחִיָרה 

ׁשֶּנֶאֱמַר (דברים יב ה) "לְׁשִכְנֹו תְִדְרׁשּו ּובָאתָ ּשָּׁמָה”:
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Israel was enjoined with three Commandments upon entering the Land: to appoint a king, as it 
says, “you shall set a king over yourselves” (Deut. 17:15); to destroy the descendents of Amalek, 
as it says “erase the memory of Amalek” (Deut. 25:19); and build the Temple, as 
it says, “you shall seek His habitation, and there you will come” (Deut. 12:5). 
 
Rav Meidan


41. Shoftim 6:2-5

ב וַּתָעָז יַד-מְִדיָן, עַל-יִׂשְָראֵל; מִּפְנֵי מְִדיָן עָׂשּו לָהֶם ּבְנֵי יִׂשְָראֵל, אֶת-הַּמִנְהָרֹות אֲׁשֶר 

ּבֶהִָרים, וְאֶת-הַּמְעָרֹות, וְאֶת-הַּמְצָדֹות.  ג וְהָיָה, אִם-זַָרע יִׂשְָראֵל--וְעָלָה מְִדיָן וַעֲמָלֵק 
ּובְנֵי-ֶקֶדם, וְעָלּו עָלָיו.  ד וַּיַחֲנּו עֲלֵיהֶם, וַּיַׁשְחִיתּו אֶת-יְבּול הָאֶָרץ, עַד-ּבֹואֲָ, עַּזָה; 

וְֹלא-יַׁשְאִירּו מִחְיָה ּבְיִׂשְָראֵל, וְׂשֶה וָׁשֹור וַחֲמֹור.  ה ּכִי הֵם ּומְִקנֵיהֶם יַעֲלּו וְאָהֳלֵיהֶם, 

יבאו (ּובָאּו) כְֵדי-אְַרּבֶה לָֹרב, וְלָהֶם וְלִגְמַּלֵיהֶם, אֵין מִסְּפָר; וַּיָבֹאּו בָאֶָרץ, לְׁשַחֲתָּה

2 And the hand of Midian prevailed against Israel; and because of Midian the children of Israel made 
them the dens which are in the mountains, and the caves, and the strongholds. 3 And so it was, when 
Israel had sown, that the Midianites came up, and the Amalekites, and the children of the east; they came 
up against them; 4 and they encamped against them, and destroyed the produce of the earth, till thou 
come unto Gaza, and left no sustenance in Israel, neither sheep, nor ox, nor ass. 5 For they came up with 
their cattle and their tents, and they came in as locusts for multitude; both they and their camels were without number; and they 
came into the land to destroy it

42. I Shmuel 30:2


ב וַּיִׁשְּבּו אֶת-הַּנָׁשִים אֲׁשֶר-ּבָּה מִּקָטֹן וְעַד-ּגָדֹול, ֹלא הֵמִיתּו אִיׁש; וַּיִנְהֲגּו, וַּיֵלְכּו לְַדְרּכָם.

2 and had taken captive the women and all that were therein, both small and great; they slew not any, but carried them off, and 
went their way.

43. I Shmuel 30:11-13

יא וַּיִמְצְאּו אִיׁש-מִצְִרי ּבַּשֶָׂדה, וַּיְִקחּו אֹתֹו אֶל-ּדָוִד; וַּיִּתְנּו-לֹו לֶחֶם וַּיֹאכַל, וַּיַׁשְֻקהּו מָיִם.  יב וַּיִּתְנּו-לֹו פֶלַח 
ּדְבֵלָה ּוׁשְנֵי צִּמִֻקים, וַּיֹאכַל, וַּתָׁשָב רּוחֹו, אֵלָיו:  ּכִי ֹלא-אָכַל לֶחֶם, וְֹלא-ׁשָתָה מַיִם, ׁשְֹלׁשָה יָמִים, ּוׁשְֹלׁשָה 

לֵילֹות.  {ס}  יג וַּיֹאמֶר לֹו ָדוִד לְמִי-אַּתָה, וְאֵי מִּזֶה אָּתָה; וַּיֹאמֶר נַעַר מִצְִרי אָנֹכִי, עֶבֶד לְאִיׁש עֲמָלִֵקי, וַּיַעַזְבֵנִי 

אֲֹדנִי ּכִי חָלִיתִי, הַּיֹום ׁשְֹלׁשָה. 

11 And they found an Egyptian in the field, and brought him to David, and gave him bread, and he did eat; and they gave him 
water to drink; 12 and they gave him a piece of a cake of figs, and two clusters of raisins; and when he had eaten, his spirit came 
back to him; for he had eaten no bread, nor drunk any water, three days and three nights. {S} 13 And David said unto him: 'To 
whom belongest thou? and whence art thou?' And he said: 'I am a young Egyptian, servant to an Amalekite; and my master left 
me, because three days ago I fell sick.

44. I Shmuel 15:3

ג עַּתָה לְֵ וְהִּכִיתָה אֶת-עֲמָלֵק, וְהַחֲַרמְּתֶם אֶת-ּכָל-אֲׁשֶר-לֹו, וְֹלא תַחְמֹל, עָלָיו; וְהֵמַּתָה מֵאִיׁש עַד-אִּשָׁה, 


מֵעֹלֵל וְעַד-יֹונֵק, מִּשֹּור וְעַד-ׂשֶה, מִּגָמָל וְעַד-חֲמֹור. 
3 Now go and smite Amalek, and utterly destroy all that they have, and spare them not; but slay both man and woman, infant and 
suckling, ox and sheep, camel and ass.’

45. I Shmuel 15:9

ט וַּיַחְמֹל ׁשָאּול וְהָעָם עַל-אֲגָג, וְעַל-מֵיטַב הַּצֹאן וְהַּבָָקר וְהַּמִׁשְנִים וְעַל-הַּכִָרים וְעַל-ּכָל-הַּטֹוב, וְֹלא אָבּו, 


הַחֲִרימָם; וְכָל-הַּמְלָאכָה נְמִבְזָה וְנָמֵס, אֹתָּה הֶחֱִרימּו. 
9 But Saul and the people spared Agag, and the best of the sheep, and of the oxen, even the young of the second birth, and the 
lambs, and all that was good, and would not utterly destroy them; but every thing that was of no account and feeble, that they 
destroyed utterly. 
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