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Relentless Pursuit 

Unit 7.1 (Perek 21): Two Failed Havens 
David Finds Nov 
What is Nov? 

1. Talmud Bavli, Zevachim 112b (Mishna)  

ומשהוקם היו הבמות מותרות, ועבודה בבכורות,  - עד שלא הוקם המשכן
נאסרו הבמות, ועבודה בכהנים; קדשי קדשים נאכלין לפנים מן  - המשכן

הותרו הבמות; קדשי  באו לגלגלהקלעים, וקדשים קלים בכל מחנה ישראל. 
 באו לשילהקדשים נאכלין לפנים מן הקלעים, וקדשים קלים בכל מקום. 

יעות נאסרו הבמות, ולא היה שם תקרה, אלא בית אבנים בלבד מלמטן והיר
מלמעלן, והיא היתה מנוחה; קדשי קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים, 

הותרו הבמות; קדשי  באו לנוב וגבעוןוקדשים קלים ומעשר שני בכל הרואה. 
באו קדשים נאכלין לפנים מן הקלעים, קדשים קלים בכל ערי ישראל. 

נאסרו הבמות, ולא היה להן היתר, והיא היתה נחלה; קדשי  לירושלים
ים נאכלין לפנים מן הקלעים, קדשים קלים ומעשר שני לפנים מן קדש

 החומה.

2. Rashi, ad loc.  

כשחרבה שילה ונלקח הארון בימי עלי באו לנוב וגבעון כמו  -באו לנוב וגבעון 

שנאמר אין לחם חול ]וגו'[ כי אם לחם קדש אשר מלפני ה' )שמואל א כא( אלמא 

שולחן ומזבח התם הוה חרבה נוב בימי שאול באו לגבעון כדכתיב במלכים )א ג( 

 כי שם הבמה גדולה.

 

What is Achimelech scared of? 

3. Radak 21:2 

הגידו לו שהיה בא דוד וחרד ויצא לקראתו והוא לשון תנועה כמו ויחרדו זקני העיר לקראתו ויחרדו  -חרד וי

כצפור ממצרים ויתכן לפרשו כמשמעו ענין חרדה ופחד לפי שהיה בא לבדו פחד וחרד לקראתו מה היה 

 הענין בואו לבדו וכת"י ואיתבעית:

Why does he want five portions of bread? 

4. Malbim 21:4 

 אחר שהנחתי שם חמשה נערים רחוק מעיר מושב: תנה חמשה לחם. לחמשה נערים. או אם אין לך חמשה, תן הנמצא תחת ידך:)ד( ועתה. 

Request for Weapon 
Why do we need to know about Doeg? 

5. Malbim 21:8  

שהכהן לא עלה על לבו כי בורח הוא, וזה מגיד ג"כ רשעת דואג שהיה שם . יספר שהכהן לא נשמר מפני דואג שהיה שם, וזה לאות )ח( ושם איש
 ושמע כי דוד אמר שהולך בשליחות שאול, ובכ"ז הלשין את הכהן בשקר כמו שיבואר:

What does it mean Abir HaRoim?  
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6. Rashi, ad loc. 

 אב בית דין: -אביר הרועים 

What bread was David getting? 

7. Radak 21:7 

פי' כל שכן היום שיהיה עמנו לחם קדש שנשמר בו ונזהר שיהיה בקדושתו  - כי היום יקדש בכליואף 

 :בכלי

לחם קדש כלומר לחמי תודה כי לא היה שם לחם אחר אלא לחם הפנים המוסרי'  - )ז( ויתן לו הכהן קדש

מלפני ה' ואותו אסור לזרי' לפיכך נתן לו לחמי תודה כי לא היה שם לחם חולין כך פי' אדוני אבי ז"ל, 

היה ורבותינו ז"ל פירשו כי לחם הפנים נתן לו ופירשו והוא דרך חול על לחם הפנים כי אחר הקטרת בזיכים 

כמו שאמר המוסרים מלפני ה' ואין מעילה בלחם הפנים אחר הקטרת בזיכים ופי' ואף כי היום יקדש בכלי 

אין צריך לומר זה שנוכל לאכלו כי רעבים אנחנו ומסוכנים אלא אפי' זה שהושם עתה על השלחן שהוא 

לחם אחר שתתן לנו  קדוש בכלי שהשלחן מקדשו ויש בו מעילה אף על פי כן נוכל לאכלו מאחר שאין לך

ואנחנו רעבים ומסוכנים ואמרו שאחזו לדוד חולי הנקרא בולמוס מחמ' רעב ואין לך דבר שעומד בפני פיקוח 

 :נפש אלא ע"א וגלוי עריות ושפיכות דמים

The Sword of Golyas 
Why was the sword here? 

8. Radak 21:10  

מר לו אם אותה תקח והלא אחימלך היה יודע שאין כמוה למה א -אין כמוה 

לך לפי שהיתה באהל מועד לזכרון הנס כמו שפירשתי לא היה ברצון אחימלך 

להוציאה משם אם היתה שם אחרת אבל כיון שלא היתה שם אחר' לא היה 

יכול למנעה מדוד כי הוא לקחה מהפלשתי והוא שם אותה שם באהל מועד 

 ובידו יש לקחתה ולהחזיר' כאשר ירצה:

9. Malbim 21:10  

)י( חרב גלית. פי' מהרי"א כי אנשי החיל ימנעו מקחת חרב שנהרג בו בעליו, כי סימן רע לבעליו, 
וז"ש אם אותה תקח לך קח כי אין אחרת. ודוד השיב אין כמוה, כי אצלו שהוא נצח בה תורה על 

 סימן טוב:
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Refuge in Gat 

 

Are they scared? 

10. Rashi 21:12 

אמרו לו לאכיש תנאי היה בינינו אם יוכל להלחם אתי והכני והיינו לכם לעבדים אין לך אלא  -)יב( הלא זה דוד מלך הארץ 

 שתרד מכסאך ויהיה מלך הארץ הזאת:

Why did David go there in the first place? 

11. Malbim 21:14  

. בדברי שגעון, עד שנראה מדבריו שהוא )יד( וישנו את טעמו. תחלה נתן טעם שבא, כי ברח מאדוניו. עתה שינה ונתן טעם אחר: ויתהולל
 איש משוגע.

Why didn’t Achish just kill him in case? 

12. Rashi 21:16  

בתמיהה וכי הייתי חסר משוגעים וצריך אליהם כי זה הבאתם אלי, ובדרש כי אשתו של אכיש ובתו  -)טז( חסר משוגעים אני 

 ומשטה מבחוץ אמר להם אכיש וכי יודעים אתם בי שחסר משוגעי' אני:היו משוגעות וצועקות ומשטות מבפנים ודוד צועק 

David’s Retrospective 

13. Tehillim 34:1-2 

1Of David, when he disguised his sanity before Abimelech, 
whereupon he drove him out and he departed. 

ְך:א יֵּלַָֽׁ ִ֗הּו וַׁ ְרשֵּ ְַֽ֜יָגָֽ ֣י ֲאִביֶמֶֶ֑לְך וַָֽׁ ּנֹותֹ֣ו ֶאת־ט ְַׁעמֹו ִלְפנֵּ  ְלָדִוִ֗ד ְבשַׁ

2I will bless the Lord at all times; His praise is always in 
my mouth. 

י:ב ִהָלָּ֘תֹ֥ו ְבִפָֽ ֶ֑ת ָתִַֽ֜מִ֗יד ְתָֽ ְרָכ֣ה ֶאת־ְיֹהָו֣ה ְבָכל־עֵּ  ֲאָבָֽ

14. Radak, I Shmuel 1:11  

http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16255#v=1
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16255#v=2


 

Rabbi Ya’akov Trump 4 - MEFARSHIM  

ובספר תהלים קראו אבימלך ושני שמות היו לו וכמוהו רבים או אבימלך שם כנוי  -ויבא אל אכיש 

 אברהם ובימי יצחק:לכל מלכי פלשתים כמו פרעה מלך מצרים וכן מצאנוהו קרוי אבימלך בימי 

15. Midrash Tehillim, 34 

כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא לעולמו עשה יפה, אמר דוד להקב"ה כל מה שעשית יפה עשית, ]והחכמה יפה מן הכל, 
וכן הוא אומר מה רבו מעשיך ה' כולם בחכמה עשית )תהלים קד כד(, כל מה שעשית בחכמה יפה עשית[, חוץ מן השטות 

י הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם מה הנאה יש לעולם מן השטות הזו, שאדם מהלך בשוק ומקרע הזה, אמר דוד לפנ
כסותו, והתינוקות רצין אחריו ומשחקין עליו, זה נאה לפניך, אמר ליה הקדוש ברוך הוא על שטות אתה קורא תגר, חייך 

 שתצטרך לה
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Unit 7.2 (Perek 22): The End of Nov 

 

David and his Family 
16. Daat Mikra Atlas, page 201 
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How did they know he came? 

17. Alshich 22:1 

)א( וילך דוד משם וימלט אל מערת עדלם כו'. אז וילך משם אל מערת עדולם, מקום אשר עמד שם יהודה 

 אבי השבט, כמו שאמרו ז"ל )בראשית רבה פה א( על פסוק )מיכה א טו( עד עדולם יבא כבוד ישראל

Why the bitter people? 

18. Radak, I Shmuel 22:2  

האל"ף במקום ה"א ופירושו כל איש אשר היה בורח מפני המלוים אותו והיו  -וכל איש אשר לו נושא 

 מתקבצים אל דוד:

שהיה רש כמו ויין למרי נפש ישתה וישכח רישו או איש מצוק ר"ל צרות אחרות, והיה יוצא  -וכל איש מר נפש 

 ולשכח צרותיומביתו להתרוח 

Why did he tell David to go South? 

19. Radak 22:5  

על פי ה' אמר לו כי שם יהיה נשמר מן שאול וכן היה כי בעוד שהיה שם לא  -)ה( ובאת לך ארץ יהודה 

בקשו עד שהלך אל קעילה והטעם לפי שבארץ יהודה היו אוהבים אותו ואם היה קם שאול לבקשו היו 

ממקום למקום ואף על פי שקעילה מארץ יהודה היתה רחוקה ממיודעיו וממשפחתו  מגידים לו והוא נמלט

 ואף על פי כן על פי ה' הלך שם גם כן:

Shaul Hears 
How did Shaul find out about Yonasan? 

20. Rashi  22:6  

 כי התבונן להשמר ממנו: -כי נודע דוד 

21. Radak 22:6  

אנשים וכאשר שמע כי עמו כארבע מאות איש אמר בלבו זה כי עד עתה לא ידע שאול כי התקבצו אל דוד 

מרד הוא שמרד בי ודעתו לארוב ולהלחם עלי או לחלוק עלי המלכות וזהו שאמר כי הקים בני את עבדי עלי 

 לאורב, ואמר לכלכם ישים שרי אלפים כלו' בחיל שהוא מקבץ עלי או בהיותו מלך כאשר הוא חושב:

Doeg’s Accusation 
Why wouldn’t Shaul believe Achimelech? 

22. Rashi 22:13;15 

 עשיתו מלך שאין נשאלין באורים ותומי' להדיוט: -ושאול לו באלהים )יג( 

בתמיה זה ימים רבים שצורך הצבור בו שמינהו מוציא ומביא את ישראל ומאז אני שואל לו  -היום החלותי לשאל לו )טו( 

 באלהים:

What Happened What was 

reported by 

Doeg 
ִוד ֹנֶבה, ֶאל כא,ב א ִוד, ַויֹאֶמר לֹו ַמדּוַע -ַויָּבֹא דָּ ֲאִחיֶמֶלְך ַהֹכֵהן; ַוֶיֱחַרד ֲאִחיֶמֶלְך ִלְקַראת דָּ

ְך. ה ְלַבֶדָך, ְוִאיׁש, ֵאין ִאתָּ ר,  כא,ג א  ַאתָּ בָּ ִוד ַלֲאִחיֶמֶלְך ַהֹכֵהן, ַהֶמֶלְך ִצַּוִני דָּ ַויֹאֶמר דָּ
ֲאֹדִמי,  כב,ט א ַוַיַען ֹדֵאג הָּ

ב ַעל אּול-ַעְבֵדי-ְוהּוא ִנצָּ --ׁשָּ
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 ֹ ה ֶאת-אֶמר ֵאַלי ִאיׁש ַאלַוי ר ֲאֶׁשר-ֵיַדע ְמאּומָּ בָּ ֹנִכי ֹׁשֵלֲחָך, ַוֲאֶׁשר ִצִּויִתָך; ְוֶאת-ַהדָּ ִרים -אָּ ַהְנעָּ
ה, ַמה כא,ד א  ְמקֹום ְפֹלִני ַאְלמֹוִני.-יֹוַדְעִתי, ֶאל ה-ֵיׁש ַתַחת-ְוַעתָּ ִדי; אֹו, --ֶלֶחם-יְָּדָך ֲחִמשָּ ה ְביָּ ְתנָּ

א. ִוד ַויֹאֶמר, ֵאין-ַוַיַען ַהֹכֵהן ֶאת כא,ה א  ַהִנְמצָּ ִרים ַאְך -ֶלֶחם ֹקֶדׁש ֵיׁש, ִאם-ִאם-ִכי  ַתַחת יִָּדי:-ֶלֶחם ֹחל ֶאל-דָּ ִנְׁשְמרּו ַהְנעָּ
ה.  ֵמִאשָּ

ִוד ֶאת כא,ו א ה-ַהֹכֵהן ַויֹאֶמר לֹו, ִכי ִאם-ַוַיַען דָּ ה ֲעֻצרָּ נּו ִכְתמֹול ִׁשְלֹׁשם, בְ -ִאשָּ ִרים ֹקֶדׁש:-ֵצאִתי, ַוִיְהיּו ְכֵלילָּ ְוהּוא, ֶדֶרְך   ַהְנעָּ

ם ֶלֶחם, ִכי-ִכי לֹא  לֹו ַהֹכֵהן, ֹקֶדׁש:-ַוִיֶתן כא,ז א  ְוַאף, ִכי ַהיֹום ִיְקַדׁש ַבֶכִלי.--ֹחל יָּה ׁשָּ ֶלֶחם -ִאם-הָּ
ִרים ִמִלְפֵני ה ִנים ַהמּוסָּ ׂשּום ֶלֶחם ֹחם, ְביֹו’, ַהפָּ ְקחֹו.לָּ אּול ַביֹום  כא,ח א  ם ִהלָּ ם ִאיׁש ֵמַעְבֵדי ׁשָּ ְוׁשָּ

ר ִלְפֵני ה ֲאֹדִמי’, ַההּוא, ֶנְעצָּ אּול.--ּוְׁשמֹו, ֹדֵאג הָּ ֹרִעים, ֲאֶׁשר ְלׁשָּ ִוד ַלֲאִחיֶמֶלְך, ְוִאין  כא,ט א  ַאִביר הָּ ַויֹאֶמר דָּ
ֶרב:-יְָּדָך ֲחִנית אֹו-ֹפה ַתַחת-ֶיׁש ִדי, ִכי-ֵכַלי לֹא-ִבי ְוַגםַחְר -ִכי ַגם  חָּ ַקְחִתי ְביָּ יָּה ְדַבר-לָּ -הָּ

חּוץ.   }ס{  ַהֶמֶלְך נָּ
ְליָּת ַהְפִלְׁשִתי ֲאֶׁשר כא,י א ה ִהֵנה-ַויֹאֶמר ַהֹכֵהן, ֶחֶרב גָּ ֵאלָּ ה -ִהִכיתָּ ְבֵעֶמק הָּ ִהיא לּוטָּ

ֵאפֹוד ה ַאֲחֵרי הָּ ּה ִתַקח-ִאם--ַבִשְמלָּ ח, ִכי -ֹאתָּ ֶזה;ְלָך קָּ ּה בָּ תָּ ַויֹאֶמר   }ס{  ֵאין ַאֶחֶרת זּולָּ
ה ִלי. , ְתֶננָּ מֹוהָּ ִוד ֵאין כָּ    דָּ

 

ִאיִתי, ֶאת  ַויֹאַמר: -ֶבן-רָּ
א ֹנֶבה, ֶאל ֲאִחיֶמֶלְך -ִיַׁשי, בָּ

 כב,י א  ֲאִחטּוב.-ֶבן
ַתן ’, לֹו, ַבה-לַוִיְׁשאַ  ה, נָּ ְוֵצידָּ

ְליָּת  לֹו; ְוֵאת, ֶחֶרב גָּ
ַתן לֹו.--ַהְפִלְׁשִתי   נָּ

 

Was not obeying Shaul civil disobedience? 

23. Rashi 22:17 

 דרשו אכין ורקין כל איש אשר ימרה את פיך וגו' )יהושע א' י"ח( יכול אפילו לדבר עבירה ת"ל רק: -ולא אבו 

Why the misspelling of Doyeg? 

24. Rashi 22:18 

 נשתנה שמו אמר לו נתפסת כדג אתה הלשנת עליהם אתה הרוג אותם: -לדויג 

Evyasar’s Escape 
Does David take Responsibility? 

25. Malbim 22:22 

כי סבותי מיתתם )כב( ידעתי. ר"ל אני סבה למיתתם, ואני קצת מזיד אחר שידעתי ביום ההוא כי דואג יגיד לשאול, וא"כ אנ
 :ואני צריך כפרה, וכמ"ש חז"ל א"ל הקדוש ברוך הוא על ידך נהרג נוב עיר הכהנים

Bigger Picture 

Theodicy 
Shaul’s Mismatch of Judgement 

26. Radak 22:19  

דרשו בו בדבר עמלק כתיב ויחמול שאול והעם על מיטב הצאן וגו' יצאתה בת קול ואמרה לו אל תהי צדיק 

ובנוב עיר הכהנים כתי' מעולל ועד יונק ושור וחמור ושה לפי חרב יצאתה בת קול ואמרה לו אל תרשע הרבה 

 הרבה

Was Shaul punished for this? 

27. Radak 22:19  

יש לתמוה כי בכל אשר הזכיר הכתוב עונות שאול לא ראינו שהזכיר עון נוב עיר הכהנים ואפילו כשקראם 

המית את הגבעונים ולא אמר הכהנים ונראה כי חייבים היו הכהנים ולא  בית הדמי' לא אמר אלא על אשר

 נגלה בכתוב עונם זולתי עון בית עלי ואף על פי כן נענש שאול על דמם שנפל בחרב פלשתי' הוא ובניו

Reflection in Tehilim 
28. Tehillim 52 
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For the conductor, a maskil of David. ְשִכ֥יל א ִ֗חַׁ מַׁ צֵּ ְמנַׁ ד:לַָֽׁ  ְלָדִוָֽ

2When Doeg the Edomite came and told Saul and said to him, "David 

came to the house of Ahimelech." 

ֹי֥אֶמר לֶ֑וֹ ב ֵּ֪ד ְלָשָׁ֥֫אּול וַׁ גֵּ יַׁ ֲאֹדִמיָּ֘ וַׁ ֣ג ָהָֽ ָב֥א ָדִַֽ֜וִ֗ד ֶאל־ ְבבֹ֚וא | ּדֹואֵּ
ֶלְך: ֥ית ֲאִחיֶמָֽ  בֵּ

3Why do you boast of evil, you mighty man? God's kindness is 

constant. 

ֹום:ג יָֽ ִַֽ֜֗ל ָכל־הַׁ ִגבֶֹ֑ור ֶחֶ֥סד אֵּ ֣ל ב ְָרָעה הַׁ לֵּ ה־ִתְתהַׁ  מַׁ

4Your tongue plots destruction, as a sharpened razor, working deceit. ה:ד ֥ה ְרִמָיָֽ ר ְמַֻֽ֜לָטִ֗ש ֹעשֵּ ֥עַׁ ְחֹש֣ב ְלשֹוֶנֶָ֑ך ְכתַׁ ּוֹות תַׁ  הַׁ

5You loved evil more than good, falsehood more than speaking 

righteousness forever. 

ָלה:ה בֵּ ר ֶצֶ֣דק ֶסָֽ ְ֣בָת ָר֣ע ִמטֶֹ֑וב ֶשֶֶׁ֓קר | ִמּדַׁ  ָאהַׁ

6You loved all destructive words, a deceitful tongue. ה:ו ע ְל֣שֹון ִמְרָמָֽ י־ָבִ֗לַׁ ְ֥בָת ָכל־ִּדְברֵּ  ָאהַׁ

7God, too, shall tear you down forever; He will break you and pluck 

you from [your] tent, and uproot you from the land of the living 

forever. 

ִי֣ים ז ֶא ֶרץ חַׁ ֶרְשָךָ֙ מֵּ ֹאֶֶ֑הל ְושֵָּֽ ֲחָך֣ מֵּ ְחְתָך֣ ְוִיָסָֽ ח יַׁ לָּ֘ ִיָתְצָךֵּ֪ ָלֶָׁ֫נ֥צַׁ גַׁם־אֵּ
ָלה:  ֶסָֽ

8And righteous men will see and fear, and laugh at him. קּו:ח ִּדיִק֥ים ְוִייָרִ֗אּו ְוָעָל֥יו ִיְשָחָֽ  ְוִיְרא ּו צַׁ

9"Behold the man who does not place his strength in God and trusts 

his great wealth; he strengthened himself in his wickedness." 

ח ְבֹר֣ב ָעְשרֶֹ֑ו ָיֹע֥ז ט עָּׁ֫וזֹ֥ו ו ִַׁיְבטַׁ א־ָיִש֥ים ֱאלִהִ֗ים ָמָֽ ֶגִֶ֗בר לָֽ ֚ה הַׁ ִהּנֵּ
ֹו: ָּותָֽ  ְבהַׁ

10But I am like a fresh olive tree in the house of God; I have trusted 

in the kindness of God forever and ever. 

֣ית ֱאלִהֶ֑ים ָבטַׁ ְחִתי ְבֶחֶ֥סד ֱאַֽ֜לִהִ֗ים עֹוָל֥ם י ִ֣ית ר ֲַָֽׁעָנן ְבבֵּ ֲאִנ֚י | ְכזַׁ וַָֽׁ
ד:  ָוֶעָֽ

11I will thank You forever and ever when You have done [this], and I 

will hope for Your name, for it is good, in the presence of Your 

devoted ones. 

ֹוְדָך֣ ל ְעֹוָלם ִכ֣י ָעִשֶ֑יא יָך:אָֽ ֶּו ה ִשְמָך֥ ִכי־טִַֹֽ֜֗וב ֶנֶ֣גד ֲחִסיֶדָֽ ֲאקַׁ  יָת וַָֽׁ

David’s Return to Yehuda 
29. Tehillim 69:9 

9I was strange to my brothers, and alien to the sons of 

my mother. 
י:מּוָזר ט   ֵ֥י ִאִמִּֽ י ִלְבנ  ָנְכִרִ֗ י ְוְ֜ יִתי ְלֶאָחָ֑  ָהִיִ֣

30. Midrash Rabba, Bereishis 85:1 

ויהי בעת ההיא, )מיכה א( עוד היורש אביא לך יושבת מרשה עד עדולם יבא מלכן וקדושן של ישראל, עד עדולם יבא 
ואל בר נחמן פתח )ירמיה כט( כי כבודן של ישראל, עד עדולם יבא דכתיב ויט עד איש עדולמי, ויהי בעת ההיא, רבי שמ

אנכי ידעתי את המחשבות, שבטים היו עסוקין במכירתו של יוסף, ויוסף היה עסוק בשקו ובתעניתו, ראובן היה עסוק 
בשקו ובתעניתו, ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו, ויהודה היה עסוק ליקח לו אשה, והקב"ה היה עוסק בורא אורו של 

 מלך המשיח

http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16273#v=2
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16273#v=3
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16273#v=4
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16273#v=5
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16273#v=6
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16273#v=7
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16273#v=8
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16273#v=9
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16273#v=10
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16273#v=11
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16290#v=9
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Unit 7.3 - Iyun 1: Who was Doeg? 

 

Major Questions 
31. I Shmuel 22:18 

ה,   יח ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך, לדויג )ְלדֹוֵאג(, ֹסב ַאתָּ
ֲאֹדִמי,  ּוְפַגע ַבֹכֲהִנים; ַוִיֹסב דויג )דֹוֵאג( הָּ

הּוא ַבֹכֲהִנים, ַויֶָּמת ַביֹום ַההּוא -ַוִיְפַגע
ד.  ה ִאיׁש, ֹנֵׂשא ֵאפֹוד בָּ  ְׁשֹמִנים ַוֲחִמשָּ

18 And the king said to Doeg: 'Turn thou, and fall 
upon the priests.' And Doeg the Edomite turned, and 
he fell upon the priests, and he slew on that day 
fourscore and five persons that did wear a linen ephod.  

History of Shaul and Achimelech 
 

32. I Shmuel 14:2-3 

ה, ַתַחת   ב אּול, יֹוֵׁשב ִבְקֵצה ַהִגְבעָּ ְוׁשָּ
ם ֲאֶׁשר  עָּ ִרמֹון, ֲאֶׁשר ְבִמְגרֹון; ְוהָּ הָּ

 ִעמֹו, ְכֵׁשׁש ֵמאֹות ִאיׁש. 

2 And Saul tarried in the uttermost part of Gibeah under the 
pomegranate-tree which is in Migron; and the people that 
were with him were about six hundred men,  

בֹוד -ַוֲאִחיָּה ֶבן  ג ֲאִחטּוב ֲאִחי ִאיכָּ
ס ֶבן-ֶבן --ְבִׁשלֹו’, ֵעִלי ֹכֵהן ה-ִפיְנחָּ

ַלְך  ַדע, ִכי הָּ ם לֹא יָּ עָּ ֹנֵׂשא ֵאפֹוד; ְוהָּ
ן.  תָּ  יֹונָּ

3 and Ahijah, the son of Ahitub, Ichabod's brother, the son of 
Phinehas, the son of Eli, the priest of the LORD in Shiloh, 
wearing an ephod. And the people knew not that Jonathan 
was gone.  
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33. I Shmuel 14:17-19 

ם ֲאֶׁשר ִאתֹו, פִ   יז עָּ אּול, לָּ א ּוְראּו, -ְקדּוַויֹאֶמר ׁשָּ נָּ
ן ְוֹנֵׂשא  תָּ נּו; ַוִיְפְקדּו, ְוִהֵנה ֵאין יֹונָּ ַלְך ֵמִעמָּ ִמי הָּ

יו.   ֵכלָּ

17 Then said Saul unto the people that were with 
him: 'Number now, and see who is gone from 
us.' And when they had numbered, behold, 
Jonathan and his armour-bearer were not there.  

ה ֲארֹון   יח אּול ַלֲאִחיָּה, ַהִגיׁשָּ ַויֹאֶמר ׁשָּ
אלקים: אלקים, ַביֹום ַההּוא-ִכי  הָּ יָּה ֲארֹון הָּ --הָּ

ֵאל.   ּוְבֵני ִיְׂשרָּ

18 And Saul said unto Ahijah: 'Bring hither the 
ark of God.' For the ark of God was there at that 
time with the children of Israel.  

אּול ֶאל  יט מֹון ֲאֶׁשר -ַוְיִהי, ַעד ִדֶבר ׁשָּ ַהֹכֵהן, ְוֶההָּ
ב; רָּ לֹוְך וָּ  }פ{  ְבַמֲחֵנה ְפִלְׁשִתים, ַוֵיֶלְך הָּ

  
אּול ֶאל ֶדָך. -ַויֹאֶמר ׁשָּ  ַהֹכֵהן, ֱאֹסף יָּ

19 And it came to pass, while Saul talked unto the 
priest, that the tumult that was in the camp of the 
Philistines went on and increased; {P} 
  
and Saul said unto the priest: 'Withdraw thy 
hand.'  

34. I Shmuel 14:36-37 

ֶהם ַעד  לו ה בָּ ֹבזָּ ה ְונָּ ה ַאֲחֵרי ְפִלְׁשִתים ַלְילָּ אּול ֵנְרדָּ -ַויֹאֶמר ׁשָּ
ל-אֹור ַהֹבֶקר, ְולֹא ֶהם ִאיׁש, ַויֹאְמרּו, כָּ ַהּטֹוב ְבֵעיֶניָך -ַנְׁשֵאר בָּ

ה ֲהֹלם, ֶאל  }ס{  ֲעֵׂשה; אלקים. -ַויֹאֶמר, ַהֹכֵהן, ִנְקְרבָּ  הָּ

36 And Saul said: 'Let us go down after the Philistines by 
night, and spoil them until the morning light, and let us not 
leave a man of them.' And they said: 'Do whatsoever seemeth 
good unto thee.' {S} Then said the priest: 'Let us draw near 
hither unto God.'  

אּול,   לז ֵבאלקים, ַהֵאֵרד ַאֲחֵרי ְפִלְׁשִתים, ֲהִתְתֵנם ַוִיְׁשַאל ׁשָּ
הּו, ַביֹום ַההּוא.  נָּ ֵאל; ְולֹא עָּ  ְבַיד ִיְׂשרָּ

37 And Saul asked counsel of God: 'Shall I go down after the 
Philistines? wilt Thou deliver them into the hand of Israel?' 
But He answered him not that day.  

Doeg from the Beginning 

35. 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  

 של דוד ואשתו מותרת לאחר.

 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. 

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

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

אג מלך בחייך אין נשאלים באורים ותומים אלא למלך ודוד הוא נשאל באורים ותומים, כיון שאמר לו דו

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

 ם לפיכך מות תמות אחימלך. אלקיב

36. I Shmuel 16:17-18 

אּול, ֶאל  יז יו:-ַויֹאֶמר ׁשָּ דָּ א -ְראּו  ֲעבָּ נָּ
י.   ִלי, ִאיׁש ֵמיִטיב ְלַנֵגן, ַוֲהִביאֹוֶתם, ֵאלָּ

17 And Saul said unto his servants: 'Provide me now a man 
that can play well, and bring him to me.'  

ִרים ַויֹאֶמר, ִהֵנה   יח ד ֵמַהְנעָּ ַוַיַען ֶאחָּ
ִאיִתי ֵבן ְלִיַׁשי ֵבית ַהַלְחִמי, ֹיֵדַע ַנֵגן  רָּ

18 Then answered one of the young men, and said: 'Behold, 
I have seen a son of Jesse the Beth-lehemite, that is skilful in 
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ר,  בָּ ה ּוְנבֹון דָּ מָּ ְוִגבֹור ַחִיל ְוִאיׁש ִמְלחָּ
 ִעמֹו. , ’הֹתַאר; וַ ְוִאיׁש 

playing, and a mighty man of valour, and a man of war, and 
prudent in affairs, and a comely person, and the LORD is 
with him.'  

 

37. Talmud Bavli, Sanhedrin 93b 

David was blessed with six virtues, as it is written: “And one of the 
servants answered and said: Behold, I have seen a son of Yishai of the 
house of Bethlehem who knows to play, and is a fine warrior, and a man 
of war, and prudent in speech, and a comely man, and the Lord is with 
him” (I Samuel 16:18).  
Rav Yehuda says that Rav says: Doeg the Edomite, one of Saul’s 
servants, stated this entire verse only as malicious speech, in an attempt 
to incite Saul to be jealous of David. “Who knows how to play” means that 
he knows how to ask complex and germane questions about Torah 
matters. “A fine warrior”means that he knows how to answer questions 
raised with regard to matters of Torah. “A man of war,” means that he 
knows to negotiate his way in the battle to understand the Torah. “A 
comely man” is one who displays understanding in facets of halakha and 
explains it well. “And prudent in speech [davar]” means that he 
infers one matter [davar] from anothermatter. “And the Lord is with 
him” means that the halakha is ruled in accordance with his opinion in 
every area of halakha.  
The Gemara relates: Inresponse to all of these virtues listed in praise of 
David, Saul said to his servants: My son Jonathan is his equal. 
Once Doeg said to Saul: “And the Lord is with him,” meaning that 
the halakha is ruled in accordance with his opinion in every area 
of halakha, a matter that did not apply even to Saulhimself, he was 
offended and grew jealous of David. As with regard to Saul it is written: 
“And wherever he turned he put them to the worse” (I Samuel 14:47), and 
with regard to David it is written: And wherever he turns he does 
prosper. Although the verse about Saul is referring to his victories and his 
prominence in Torah, he was not privileged to have all of his conclusions 
accepted as halakha.  
The Gemara asks: From where do we derive that it was Doeg who listed 
the virtues in this verse? The Gemara answers that it is written here: “And 
one [eḥad] of the servants answered,” meaning the most notable 
[meyuḥad] of the servants. And it is written there: “And a certain man of 
the servants of Saul was there that day, detained before the Lord, and his 
name was Doeg the Edomite 
 

שמואל א דוד דכתיב )
( ויען אחד טז, יח

מהנערים ויאמר הנה 
ראיתי בן לישי בית 

הלחמי יודע נגן וגבור חיל 
ואיש מלחמה ונבון דבר 
  ואיש תואר וה' עמו וגו'

ואמר רב יהודה אמר רב 
כל הפסוק הזה לא אמרו 

דואג אלא בלשון הרע 
ודע לישאל יודע נגן שי

גבור שיודע להשיב איש 
מלחמה שיודע לישא 
וליתן במלחמתה של 

תורה )איש תואר שמראה 
פנים בהלכה ונבון דבר 
שמבין דבר מתוך דבר( 
וה' עמו שהלכה כמותו 

  בכל מקום
בכולהו אמר להו יהונתן 
בני כמוהו כיון דאמר ליה 
]וה' עמו[ מילתא דבדידיה 

נמי לא הוה ביה חלש 
ניא ביה דעתיה ואיק

שמואל א דבשאול כתיב )
( ובכל אשר יפנה יד, מז

ירשיע ובדוד כתיב ובכל 
  אשר יפנה יצליח

מנלן דדואג הוה כתיב 
( שמואל א טז, יחהכא )

מיוחד  ויען אחד מהנערים
שבנערים וכתיב התם 

( ושם שמואל א כא, ח)
איש מעבדי שאול ביום 

ההוא נעצר לפני ה' ושמו 
 דואג האדומי

 

 

38. I Shmuel 17:54-55 

https://www.sefaria.org/I_Samuel.16.18
https://www.sefaria.org/I_Samuel.16.18
https://www.sefaria.org/I_Samuel.14.47
https://www.sefaria.org/I_Samuel.14.47
https://www.sefaria.org/I_Samuel.16.18
https://www.sefaria.org/I_Samuel.21.8
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ִוד ֶאת  נד רֹאׁש ַהְפִלְׁשִתי, ַוְיִבֵאהּו -ַוִיַקח דָּ
ִם; ְוֶאת לָּ ֳהלֹו.כֵ -ְירּוׁשָּ ם ְבאָּ יו, ׂשָּ  }ס{   לָּ

54 And David took the head of the philistine, and 
brought it to Jerusalem; but he put his armour in his 
tent. {S}  

אּול ֶאת  נה ִוד, ֹיֵצא ִלְקַראת -ְוִכְראֹות ׁשָּ דָּ
ַמר ֶאל א, ֶבן-ַהְפִלְׁשִתי, אָּ בָּ -ִמי-ַאְבֵנר ַׂשר ַהצָּ

ַנְפְׁשָך -ֶזה ַהַנַער ַאְבֵנר; ַויֹאֶמר ַאְבֵנר, ֵחי
ְעִתי. -ַהֶמֶלְך ִאם דָּ  יָּ

55 And when Saul saw David go forth against the 
Philistine, he said unto Abner, the captain of the host: 
'Abner, whose son is this youth?' And Abner said: 'As 
thy soul liveth, O king, I cannot tell.'  

 

39. Talmud Bavli, Yevamos 76b 

Rabbi Yoḥanan said: As the verse states: “And when Saul saw David go forth 
against the Philistine, he said to Abner, the captain of the host: Abner, whose 
son is this youth? And Abner said: As your soul lives, O king, I cannot 
tell” (I Samuel 17:55). This verse is puzzling: Did Saul really not recognize him? 
But isn’t it previously written:“And David came to Saul, and stood before 
him; and he loved him greatly; and he became his armor-bearer” (I Samuel 
16:21)? Rather, it must be thathe was asking about David’s father.  
The Gemara is still puzzled by this verse:And did Saul not 
recognize David’s father? But isn’t it written with regard to Jesse, David’s 
father: “And the man in the days of Saul was old, and came among 
men” (I Samuel 17:12), and Rav, and some say Rabbi Abba, said: This is 
referring to Jesse, father of David, who always entered with multitudes 
[ukhlusa] and left with multitudes. As he was clearly a man of importance, 
everyone must have known who he was.  
Rather, this is what Saul was saying, in his attempt to clarify David’s 
lineage: Does he come from the descendants of Perez, or does he come 
from the descendants of Zerah? What is the significance of this 
question? If he comes from Perez he will be king, as a king may breach 
[poretz] a way for himself and no one can stop him. Andif he comes from 
Zerah he will be merely a man of importance, but not a king.  
The Gemara continues with its explanation: For what reason did Saulsay 
to Abner that he should inquire about David? As it is written: “And Saul clad 
David with his apparel [maddav]” (I Samuel 17:38), which indicates that the 
clothes were of David’s size [kemiddato]. And it is written with regard to 
Saul: “From his shoulders and upward he was higher than any of the 
people” (I Samuel 9:2). Upon seeing that his clothes fit David, Saul began to 
fear that it might be David who was destined for the throne, and he therefore 
inquired into his background. At that point, Doeg the Edomite said 
to Saul: Before you inquire as to whether or not he is fit for kingship, inquire 
as to whether or not he is even fit to enter into the congregation. What is the 
reason for such doubts? It is that he descends from Ruth the Moabite, and 
Moabites are permanently barred from entering the congregation.  
Abner said to him: We already learned that there is no room for such concern. 
As the verse states: “An Ammonite or a Moabite shall not enter into the 
congregation of the Lord” (Deuteronomy 23:4), teaching that an 
Ammonite man is barred from entering into the congregation, but not an 
Ammonite woman; and similarly, a Moabite man is barred from entering into 

א"ר יוחנן דאמר קרא 
( שמואל א יז, נה)

וכראות שאול את דוד 
יוצא לקראת הפלשתי 

אמר אל אבנר שר 
הנער הצבא בן מי זה 

אבנר ויאמר אבנר חי 
נפשך המלך אם 

ידעתי ולא ידע ליה 
שמואל א והכתיב )

( ויאהבהו מאד טז, כא
ויהי לו נושא כלים אלא 

  אאבוה קא משאיל
ואביו לא ידע ליה 

שמואל א יז, והכתיב )
( והאיש בימי שאול יב

זקן בא באנשים ואמר 
רב ואיתימא רבי אבא 
זה ישי אבי דוד שנכנס 

באוכלוסא ויצא 
  באוכלוסא

ה"ק שאול אי מפרץ 
אתי אי מזרח אתי אי 
מפרץ אתי מלכא הוי 
שהמלך פורץ לעשות 
דרך ואין ממחין בידו 
אי מזרח אתי חשיבא 

  בעלמא הוי
אל מ"ט אמר ליה ש

שמואל עליה דכתיב )
( וילבש שאול א יז, לח

את דוד מדיו כמדתו 
וכתיב ביה בשאול 

( שמואל א ט, ב)
משכמו ומעלה גבוה 
מכל העם א"ל דואג 
האדומי עד שאתה 

יו אם הגון משאיל על
הוא למלכות אם לאו 

https://www.sefaria.org/Deuteronomy.23.4
https://www.sefaria.org/I_Samuel.17.55
https://www.sefaria.org/I_Samuel.16.21
https://www.sefaria.org/I_Samuel.16.21
https://www.sefaria.org/I_Samuel.17.12
https://www.sefaria.org/I_Samuel.17.12
https://www.sefaria.org/I_Samuel.17.38
https://www.sefaria.org/I_Samuel.17.38
https://www.sefaria.org/I_Samuel.9.2
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the congregation, but not a Moabite woman. Doeg said to him: However, if 
that is so, say that the verse that renders it prohibited for a mamzer to enter 
the congregation renders prohibited only a male mamzer, but not a 
femalemamzer. Abner replied: It is written: “A mamzer,” which should be 
understood not as a noun but as an adjective, denoting a strange blemish 
[mum zar], one who is defective due to a forbidden relationship, and this 
applies to males and females alike.  
Doeg retorted: If so, say that it is prohibited for only an Egyptian man to enter 
into the congregation, but not an Egyptian woman. Abner answered: Here it is 
different, as the reason for the prohibition recorded in this verse with regard 
to Ammonites is explicit: “Because they did not meet you with bread and 
with water on the way, when you came forth out of Egypt” (Deuteronomy 
23:5). Since it is the way of a man to go forth to meet guests but it is not the 
way of a woman to go forth, females were not included in this prohibition. 
Doeg countered: Still, the men should have gone forth to meet the men, and 
the women to meet the women. Abner was silent, as he did not know how to 
respond to this objection.  
Immediately: “And the king said, inquire you whose son is this lad” (I Samuel 
17:56). The Gemara comments: There, in the previous verse, Saul calls him 
youth [na’ar], and here he calls him lad [elem]. This change in the wording 
hints at the following discussion. Saul said to Doeg as follows:The halakha is 
hidden [nitalma] from you, and you are ignorant of the law.Go and 
inquire about the matter in the study hall. He went to the study hall 
and asked. They said to him: The halakha is: An Ammonite man is 
forbidden, but not an Ammonite woman; a Moabite man is forbidden, but 
not a Moabite woman. 
 

שאל עליו אם ראוי 
לבא בקהל אם לאו 
מ"ט דקאתי מרות 

  המואביה
א"ל אבנר תנינא עמוני 
ולא עמונית מואבי ולא 
מואבית אלא מעתה 
ממזר ולא ממזרת 
  ממזר כתיב מום זר

מצרי ולא מצרית שאני 
הכא דמפרש טעמא 

( דברים כג, הדקרא )
על אשר לא קדמו 

אתכם בלחם ובמים 
דרכו של איש לקדם 
ולא דרכה של אשה 

לקדם היה להם לקדם 
אנשים לקראת אנשים 
ונשים לקראת נשים 

  אישתיק
מיד ויאמר המלך שאל 
אתה בן מי זה העלם 

התם קרי ליה נער 
הכא קרי ליה עלם הכי 

קא אמר ליה הלכה 
צא  נתעלמה ממך

ושאל בבית המדרש 
שאל אמרו ליה עמוני 
ולא עמונית מואבי ולא 

 מואבית
 

 

Shaul’s End 
 

40. Pesikta DeRev Kahana 3 – Zachor 16 

]טז[ ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לי"י בעמלק )שמות יז: טז(. תני בשם ר' אליע' 

רים מכל ימיני ימיני, כסאי כסאי, שאם יבואו ג שבועה נשבע הקדוש ברוך הוא,

אומות העולם שאני מקבלן, ומזרעו של עמלק איני מקבלן לעולם. אף דוד עשה 

כן, ויאמר דוד אל הנער המגיד לו אי מזה אתה ויאמר בן איש גר עמלקי אנכי 

)שמואל ב' א: יג(. א"ר יצחק דואג האדומי היה. ויאמר לו דוד דמך על ראשך )שם 

ב, א' לו הרבה דמים שפכת בנוב עיר שם /שמואל ב' א'/ טז(, א"ר יצחק דמיך כת

 הכהנים.

41. II Shmuel 21:1  

https://www.sefaria.org/Deuteronomy.23.5
https://www.sefaria.org/Deuteronomy.23.5
https://www.sefaria.org/Deuteronomy.23.5
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ה ַאֲחֵרי   א נָּ ִנים, ׁשָּ ֹלׁש ׁשָּ ִוד ׁשָּ ב ִביֵמי דָּ עָּ ַוְיִהי רָּ
ִוד, ֶאת ה, ַוְיַבֵקׁש דָּ נָּ ַויֹאֶמר   }ס{  ;’הְפֵני -ׁשָּ

אּול ְוֶאל-ֶאל, ’ה ִמים, ַעל ֲאֶׁשר-ׁשָּ -ֵבית ַהדָּ
 ַהִגְבֹעִנים. -ֵהִמית, ֶאת

1 And there was a famine in the days of 
David three years, year after year; and 
David sought the face of the LORD. 
{S} And the LORD said: 'It is for Saul, 
and for his bloody house, because he 
put to death the Gibeonites.'  

42. Talmud Bavli, Yevamos 78b 

The verse continues: “And the Lord said: It is for Saul, and for his 
bloody house, because he put to death the Gibeonites” (II Samuel 
21:1). The Gemara explains: “For Saul” means that the Jewish people 
were punished because he was not eulogized properly. “And for his 
bloody house” is “because he put to death the Gibeonites.”The 
Gemara is puzzled by this explanation: Now, where do we find that 
Saul put to death the Gibeonites? The Gemara clarifies: Rather, 
because he killedthe people of Nob, the city of priests, who would 
provide the Gibeoniteswith water and food in exchange for their 
services, the verse ascribes to him as if he himself had killed them. 

וכי היכן מצינו בשאול  

שהמית הגבעונים 
אלא מתוך שהרג נוב 

עיר הכהנים שהיו 
מספיקין להם מים 
ומזון מעלה עליו 

 כאילו הרגןהכתוב 

 

 

  



 

Rabbi Ya’akov Trump 16 - MEFARSHIM

  

Unit 7.4: Tested Loyalties (Perek 23) 

 

The Raiding Party and the Vigilante 

Why did they not trust H’s answer the first time? 
43. Ralbag, 23:3  

הלא תראה בענין פילגש בגבע' מה שקרה לישראל מהרע מפני הספק שהיה בלשון כאשר שאלו באלהים 

ולזה הסכים דוד לשאול באלהים פעם שנית על זה ובא אליו הלשון בזולת שום ספק שירד כשלא דקדקו בו 

 אל קעילה והש"י יתן את פלשתים בידו:

Why did David feel it his responsibility if it he wasn’t king? 
44. Talmud Bavli, Eruvin 45a 

אין יוצאין עליהם בכלי זיינן, ואין מחללין עליהן את השבת. תניא  -אמר רב יהודה אמר רב: נכרים שצרו על עיירות ישראל 
יוצאין עליהן בכלי זיינן,  -כשבאו על עסקי ממון. אבל באו על עסקי נפשות  -נמי הכי: נכרים שצרו וכו'. במה דברים אמורים 

יוצאין עליהן בכלי  -מוכה לספר, אפילו לא באו על עסקי נפשות אלא על עסקי תבן וקש ומחללין עליהן את השבת. ובעיר הס
 זיינן, ומחללין עליהן את השבת. 

נהרדעא. דרש רבי דוסתאי דמן בירי: מאי  -אמר רב יוסף בר מניומי אמר רב נחמן: ובבל כעיר הסמוכה לספר דמיא. ותרגומא 
ה פלשתים נלחמים בקעילה והמה שסים את הגרנות. תנא: קעילה עיר הסמוכה דכתיב +שמואל א כג+ ויגדו לדוד לאמר הנ

לספר היתה, והם לא באו אלא על עסקי תבן וקש. דכתיב והמה שסים את הגרנות, וכתיב +שמואל א' כ"ג+ וישאל דוד בה' 
מבעיא ליה? אילימא אי לאמר האלך והכיתי בפלשתים האלה ויאמר ה' אל דוד לך והכית בפלשתים והושעת את קעילה. מאי ק

הרי בית דינו של שמואל הרמתי קיים. אלא: אי מצלח אי לא מצלח. דיקא נמי, דכתיב לך והכית בפלשתים  -שרי אי אסור 
 והושעת את קעילה, שמע מינה. 
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Shaul’s Attempted Attack 

What does the word ‘Nikar’ mean(23:7)? 
45. Malbim 23:7  

הוא לשון מסירה, ה' מסרו בידי. ולא נמצא לו ריע במקרא. ונראה שמשתתף עם נכר מענין )ז( נכר אותו. לפי ענינו 
נכרי, ר"ל שעתה יכול לנהוג עמו כאילו היה איש נכרי אויב ישראל שבא בעיר מבצר כמורד, וכבא להכין מלחמה 

 שישגב בערי מבצר, ויש לי אמתלא להלחם בו כעם בן נכר:

Why did he ask it twice? 
46. Rashi 23:11  

למדנו מכאן שהשואל שני דברים אין משיבין לו אלא אחד ואין משיבין לו אלא ראשון  -היסגרוני בעלי קעילה וגו' 

 וכאן דוד שאל שלא כסדר שהיה לו לשאול תחילה הירד שאול היסגרוני בידו והשיבוהו כסדר:

Yonatan’s Assurance 
47. Ralbag, 23:18  

באר לנו בזה כי נשען דוד בברית יהונתן עמו שלא יגלה מקומו  -הלך לביתו )יח( וישב דוד בחרשה ויהונתן 

לאביו ואף על פי שנתפרסם ליהונתן כי דוד יקח הממלכה ותסור ממנו ולזה ספר שלא נמנע דוד אחר זה 

 מלשבת ביער ההוא:

The Betrayal of Zif 

 

Who were the Ziffim that they betrayed David? Were they even Israelite? 
48. Radak, Tehillim 54:2 

 )ב( בבוא הזיפים. אנשי זיף, והוא מקום בגבול בני יהודה:

Who was this Malach who diverted Shaul? 
49. Rashi 23:27  
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 מלאך ממש כדי להציל את דוד: -ומלאך בא אל שאול 

Why rock of division? 
50. Rashi 23:28  

ל חלוק לשתי דעות אם לשוב להציל את ארצו מיד פלשתים או לרדוף ולתפוש שהיה לבו של שאו -)כח( סלע המחלקות 

 את דוד כן תרגמו יונתן:

David’s Emotional Response to the Situation 
51. Radak 23:26  

ובדרש נחפז ללכת ז"ש דוד אני אמרתי בחפזי כל האדם כוזב כיון שראה דוד עצמו מצומצם ביד שאול  

אותי שמואל ואמר לי כי משחך ה' למלך היכן היא אותה הבטחה שאמר לי ומנין  ואנשיו אמר על חנם משח

שכך אמר שנאמר אני אמרתי בחפזי כל אדם כוזב אפילו שמואל היכן היא אותה הבטחה שאמר לי אמר לו 

הקדוש ברוך הוא אני מעיד עליו שנאמן שמואל שנאמר וידע כל ישראל מדן ועד באר שבע כי נאמן שמואל 

ואתה קראת לשמואל כוזב מיד ומלאך בא אל שאול לאמר מהרה ולכה וגו' א"ר יודן מלאך שליח היה לנביא 

אמר לו רבי פנחס וכי השליח יועץ הו' שהיה אומ' מהר' ולכה אלא מלאך מן השמים היה שנאמר ישלח 

 משמים ויושיעני:

52. Zevach Pesach, Hagadah of the Abarbanel, Hallel, page 33 

 

 

53. Tehillim 54 

1For the conductor, on neginoth, a maskil of David.   ד:א ְשִכ֥יל ְלָדִוָֽ ֥חַׁ ִבְַֽ֜נִגיֹנִ֗ת מַׁ צֵּ ְמנַׁ  לַָֽׁ

2When the Ziphim came and said to Saul, "Is not David hiding with 
us?"   

֥ר ב תֵּ אְמרּ֥ו ְלָשאֶּ֑ול ֲהל֥א ָדִַֽ֜וִ֗ד ִמְסתַׁ ֹיָֽ ְבבֹ֣וא ה ִַׁזיִפים וַׁ
נּו:  ִעָמָֽ

3O God, with Your name save me, and with Your might avenge me.   ִני:ג ְתָך֥ ְתִדינֵָּֽ ִֶ֑ני ּוִבְגבּוָרָֽ ֹוִשיעֵּ  ֱאלִהים ְבִשְמָך֣ הָֽ

4O God, hearken to my prayer, incline Your ear to the words of my 
mouth.   

י:ד י־ִפָֽ ֲַֽ֜אִזַֽ֜יָנה ְלִאְמרֵּ ֣ע ְתִפָלִתֶ֑י הַָֽׁ  ֱאלִהים ְשמַׁ

5For strangers rose upon me and violent men sought my soul; they did 
not place God before them forever.   

ִריִצים ה ִ֗י ו ְָעָֽ ְפִשֶ֑י לא־ָשִ֨מּו ִכ֚י ָזִרִ֨ים | ָק֚מּו ָעלַׁ ִבְקשּ֣ו נַׁ
ָלה:  ֱאלִה ים ְלֶנְגָּד֣ם ֶסָֽ

6Behold, God is my Helper; the Lord is [help] to those who support 
my soul.   

֣ה ו י:ִהּנֵּ ְפִשָֽ ֥י נַׁ ֹסְמכֵּ ֣ר ִלֶ֑י ֲאַֹֽ֜דָנִ֗י ְבָֽ  א ֱלִהים ֹעזֵּ

7He will return the evil to those who lie in wait for me; cut them off 
with Your truth.   

ם: )כתיב ָיִש֣וב( ָיִש֣יבז ְצִמיתֵָּֽ ֲַֽ֜אִמְתָךִ֗ הַׁ ְרָרֶ֑י בַָֽׁ ע ְלֹשָֽ  ה ָרַׁ

http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16275/jewish/Chapter-54.htm#v=1
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16275/jewish/Chapter-54.htm#v=2
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16275/jewish/Chapter-54.htm#v=3
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16275/jewish/Chapter-54.htm#v=4
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16275/jewish/Chapter-54.htm#v=5
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16275/jewish/Chapter-54.htm#v=6
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16275/jewish/Chapter-54.htm#v=7
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8With generosity, I will slaughter sacrifices to You; I will thank Your 
name, O Lord, because it is good.   

ֹוב:ח  ִבְנָדָב֥ה ֶאְזְבָחה־ָלְֶ֑ך אָֹּ֘וֶד֚ה ִשְמָך  ְיֹהָו֣ה ִכי־טָֽ

9For He saved me from every distress, and my eye saw my enemies.   יט יִנָֽ ֲאָת֥ה עֵּ ִ֗י ָרָֽ ְיבַׁ  ִכ֣י ִמָכל־ָצָר֣ה ִהִציָלִֶ֑ני ּוְַֽ֜בֹאָֽ

54. Malbim, Tehillim 54:5  

)ה( כי זרים קמו עלי, הם הזיפים שהם זרים ואינם קרובי שאול, ועדת עריצים הם שאול וגבוריו, שהם בקשו נפשי 
על לב שאלהים הוא מתנגד להם בדבר הזה להרגני, לא בדין רק מצד שהם עריצים, ולא שמו אלהים לנגדם, לא שמו 

 שהוא נגד רצון אלהים, סלה סיום הענין:

  

http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16275/jewish/Chapter-54.htm#v=8
http://www.chabad.org/library/bible_cdo/aid/16275/jewish/Chapter-54.htm#v=9
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Unit 7.5: Cloak, Dagger and Cave (Perek 24) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shaul in the Cave 
 

Ye’elim in Ein Gedi 

When did H’ say that to David that Shaul would be given 

in his hands? 
55. Radak 24:4  

אמר לו ע"י שמואל או גד או נתן הנביא שיתן  -אשר אמר ה'  )ד(

אויביו בידיו ושיצלח למלוכה אבל על שאול לא נאמר לו כי לא 

נפל בידו אבל אנשי דוד אמרו לו אחר שהאל הבטיחך שיתן 

אויביך בידיך הנה שאול ראש אויביך והנה עתה הגיע היום כי 

  ך וקרי אויביך:הנה הוא בידך ולטעם זה פירשתי שכתיב אויב

56. Alshich Hakadosh 24:1-5  

ה( ויאמרו אנשי דוד אליו כו'. אמרו, אם נאמר לך כי ה' צוה להורגו, כי הותר לך מאת ה' הריגתו מפסוק  -)א 

)שמות כב א( אם במחתרת ימצא הגנב, שלמדנו )סנהדרין עב א( הבא להורגך השכם להורגו, הלא תאמר 

יח ה', או תאמר אם אהרגנו יפלו מישראל עמו, אך עתה שהכינו ה' לידך אלינו כי לא דברה תורה על מש

במחתרת הזה לבדו, וה' אנה לידך שהיית פה והביאו ממש לידך, הרי הוא כאילו זה היום אשר אמר ה' אליך 

 ממש

Was David correct in cutting the cloak of Shaul? 
57. Alshich 1-5  

רצונו יתברך כדבריהם, ויקם דוד ויכרות כו', לומר אם בכרת הכנף מה עשה דוד, רצה לנסות אם כך היה 

לבי נוקפי על שולחי יד, מכל שכן שרעה בעיני ה' ליגע בעצמו ובשרו, ואם אין לבי נוקפי אדע כי מן ה' הוא 

 זה, כי זה דרכו יתברך על ידי התעוררות כזה, לבלתי הביא תקלה על ידי הצדיק:

58. Radak – Chazal 24:4  



 

Rabbi Ya’akov Trump 21 - MEFARSHIM

  

דרשו רבותינו כל המבזה את הבגדים לסוף אינו נהנה מהם שנאמר ויכסוהו בבגדים  -את כנף המעיל  ויכרת

 ולא ייחם לו בעונש שכרת מעיל שאול היה לו זה:

59. I Melachim 1:1 

א ַביִָּמים;   א ֵקן, בָּ ִוד זָּ ְוַהֶמֶלְך דָּ
ִדים, ְולֹא ִיַחם, לֹו.   ַוְיַכֻסהּו, ַבְבגָּ

1 Now king David was old and 
stricken in years; and they covered 
him with clothes, but he could get no 
heat.  

A Larger Agenda 
60. Ralbag 24:4  

יתכן לפי הפשט שכבר היה רצון דוד להרגו ולא השיג ממנו כי אם  - ויקם דוד ויכרת את כנף המעיל

בתו ואף על פי שהותר לו להורגו כי רודף היה ואמר חלילה לי מה' הכנף והתחרט אחר זה דוד על מחש

מעשות הדבר הזה וזה היה מהפלגת חסידותו עם שזה גם כן יהיה סבה אחר כך להקל בהריגת המלכים 

וידע דוד כי הממלכה תהיה לו ולזה רצה להרחיק ענין הריגת המלכים משיחי ה' ולזאת הסבה בעינה צוה 

שר הגיד לו שהרג שאול אעפ"י שכבר צוהו שאול על זה ולזה גם כן צוה להרוג אשר להרוג הנער העמלקי א

 הרגו איש בשת בן שאול:

David’s Response 
 

Who is David trying to counteract when 

telling Shaul not to listen? 
61. Rashi 24:9  

למה תקבל עלי לשון הרע של  -)ט( למה תשמע 

 :דואג

What is the Mashal Hakadmoni? What 

does it mean? 
62. Radak 24:13  

משל מאדם הקדמוני כי הוא סמוך רוצה לומר 

המושל הראשון אשר אמר זה המשל והיה 

 המשל בפי כל אדם אחריו

63. Malbim 24:13  

קין, שהמשל הראשון שהיה בזה בימי קדם היה מעשה קין והבל, שנקם ה' נקמת דמי הבל מקין באמצעות למך שהרג את 
ועליו משלו מרשעים יצא רשע, שכולל שתי כוונות, א[ שמן זרע קין הרשע יצא הרוצח שהרגו, ב[ שנהרג ע"י רשע כמוהו. וכן 

אתה תהרג ע"י רשע, ובשני האופנים האלה ידי אל תהי בך, בין אם תענש ע"י שמים או בידי אדם, לכן אמר שתי פעמים ידי 
 אל תהי בך:

How does this all work? 
64. Yechezkel 33:6 
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ַקע  ֹּא תָּ ה ְול אָּ ְרֶאה ֶאת ַהֶחֶרב בָּ י יִּ ֶפה כִּ ְוַהצֹּ

ַקח  בֹוא ֶחֶרב ַותִּ ר ַותָּ ְזהָּ ֹּא נִּ ם ל עָּ ר ְוהָּ ַבּׁשֹופָּ

ֲעֹוֵמֶהם נֶָּפׁש  נֹו ִנְלָקח ְוָדמֹו ִמיַּד הּוא בַּ

ׁש ֶפה ֶאְדרֹּ צֹּ  .הַּ

But if the sentinel saw the sword coming and he did not 

blow the shofar and the people were not warned, and 

the sword came and took a soul from among them he 

was taken for his own iniquity, but I will seek his blood 

from the sentinel’s hand. 

 

65. Emunos Ve’De’os, Maamar 4, Perek 5 (Saadiah ben Yosef Gaon, Baghdad, d. 942)  

כאשר יהרגהו  1אם היתה מסירת האדם להריגה אחד ממעשי הבורא, או משום עונש או נסיון, ושואלים:

  ?רשע כמו איזבל למקצת הנביאים, מה יאמר האומר במעשה זה ואל מי נייחסהו

כי המות מעשה ה', והרצח מעשה הרשע. ואם כבר חייבה  אנו אומרים

  .החכמה מיתה, אלו לא הזיד הרוצח הזה והרגו, היה מת מסיבה אחרת

ם, או : אם היה מה שמאבד ה' למקצת ממון בני אדוכך העניין בגנב

  ?'בעונש להם או נסיון, מה נאמר בגניבה, האם היא מעשה מאת ה

והתשובה כי האיבוד מעשה ה', והגנבה מעשה בני אדם. וכאשר חייבה 

החכמה שיאבד אותו הדבר, אילו לא גנבו הגנב, היה אבד באופנים 

  .אחרים

 

66. Macbeth I.iii 

67.  

 
First Witch 

All hail, Macbeth! hail to thee, thane of Glamis! 

Second Witch 

All hail, Macbeth, hail to thee, thane of Cawdor! 

Third Witch 

All hail, Macbeth, thou shalt be king hereafter! 

BANQUO 

Good sir, why do you start; and seem to fear 

Things that do sound so fair? I' the name of truth, 

Are ye fantastical, or that indeed 

Which outwardly ye show? My noble partner 

You greet with present grace and great prediction 

Of noble having and of royal hope, 

That he seems rapt withal: to me you speak not. 

If you can look into the seeds of time, 

And say which grain will grow and which will not, 

Speak then to me, who neither beg nor fear 

Your favours nor your hate. 

First Witch 

First Witch 

Lesser than Macbeth, and greater. 

Second Witch 

Not so happy, yet much happier. 

Third Witch 

Thou shalt get kings, though thou be none: 

So all hail, Macbeth and Banquo! 

First Witch 

Banquo and Macbeth, all hail! 

 

MACBETH 

Stay, you imperfect speakers, tell me more: 

By Sinel's death I know I am thane of Glamis; 

But how of Cawdor? the thane of Cawdor lives, 

A prosperous gentleman; and to be king 

Stands not within the prospect of belief, 

No more than to be Cawdor. Say from whence 

You owe this strange intelligence? or why 

                                                           
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Geonim
http://en.wikipedia.org/wiki/Baghdad
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Hail! 

Second Witch 

Hail! 

Third Witch 

Hail! 

 

Upon this blasted heath you stop our way 

With such prophetic greeting? Speak, I charge you. 

 

 

 

68. Talmud Bavli, Makkos 10b  

The verse states: “As the ancient parable says: From the wicked comes forth 

wickedness” (I Samuel 24:13). Evil incidents befall those who have already sinned. Reish 

Lakish explains: In this light, the verse “But God caused it to come to his hand” may be 

understood. With regard to whatscenario is the verse speaking? It is with regard to two 

people who killed a person, where one killed unintentionally while the other killed 

intentionally. For this person there are no witnesses to his action, and for 

that person there are no witnesses to his action; therefore, neither received the 

appropriate punishment of exile and execution, respectively. The Holy One, Blessed be He, 

summons them to one inn. This person who killed intentionally sits beneath a ladder, and 

that person who killed unintentionally descends the ladder, and he falls upon him and 

kills him.There were witnesses to that incident and therefore, that person who killed 

intentionally is killed, and that person who killed unintentionally is exiled,each receiving 

what he deserved. 

ר"ש בן לקיש פתח לה פתחא 

להאי פרשתא מהכא: ואשר לא 

צדה והאלקים אנה לידו וגו', 

דכאשר יאמר משל הקדמוני 

מרשעים יצא רשע וגו', במה 

הכתוב מדבר? בשני בני אדם 

שהרגו את הנפש, אחד הרג 

ד הרג במזיד, לזה אין בשוגג ואח

עדים ולזה אין עדים, הקב"ה 

מזמינן לפונדק אחד, זה שהרג 

במזיד יושב תחת הסולם, וזה 

שהרג בשוגג יורד בסולם ונפל עליו 

והרגו, זה שהרג במזיד נהרג, וזה 

 שהרג בשוגג גולה.

 

What’s this business with the dog and the flee? 
69. Malbim 24:15 

רודף, שהוא על רדיפתו עתה. ומפרש )נגד אחרי מי יצא( אחרי כלב מת, שאז היה דומה לכלב שהוא עבד נאמן וגם אחרי מי 
ושומר את אדוניו, רק שע"י שרחק אותו היה ככלב מת שלא יכול לשמור, ר"ל שהיה עבד נאמן לאדוניו: )ונגד אחרי מי רודף 

נדמה כפרעוש הקופץ ממקום למקום בעת שרוצים לתפשו, עתה( אחרי פרעש אחד. שגם עתה כחו חלוש וכאין נחשב, רק 
 ואינו כפרעושים רבים )ע"י שש מאות איש אשר אתו(, רק כפרעוש אחד:

Shaul Finds Himself 

What made Shaul realize David will be the ruler? 
70. Rashi 24:20  

 מדרש אגדה סימן זה מסר לו שמואל שהקורע מעילו ימלוך תחתיו:

71. I Shmuel 15:27-28 

ֶלֶכת; ַוַיֲחֵזק ִבְכַנף  כז ְמִעילֹו, -ַוִיֹסב ְׁשמּוֵאל, לָּ
ַרע.  }ס{   ַוִיקָּ

27 And as Samuel turned about to go away, he laid hold 
upon the skirt of his robe, and it rent. {S}  
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ה ֶאת  כח ַרע ְיהוָּ יו, ְׁשמּוֵאל, קָּ -ַויֹאֶמר ֵאלָּ
ּה, ְלֵרֲעָך  נָּ ֶליָך, ַהיֹום; ּוְנתָּ ֵאל ֵמעָּ ַמְמְלכּות ִיְׂשרָּ

 }ס{   ַהּטֹוב ִמֶמךָּ.

28 And Samuel said unto him: 'The LORD hath rent the 
kingdom of Israel from thee this day, and hath given it to 
a neighbour of thine, that is better than thou. {S}  

 

72. Alshich 24:21  

ועל דרך הפשט יאמר, כי שמואל אמר אליו קרע כו' ויתנה לרעך הטוב ממך, ואם כן אחר שאני רואה כי 

אתה טוב ממני, כי אתה גמלתני הטובה ואני גמלתיך הרעה, אם כן ודאי עתה הנה ידעתי כי מלוך תמלוך כי 

 טוב ממך, לכפל.עליך אמר ה

The New Mashal 
73. Malbim 24:20  

. ילמד מוסר ממך, ושלחו בדרך טובה. וא"כ למדת צדק לדור דורים, וממילא בכל עת אשר ימצא איש וכי ימצא איש את אויבו
את אויבו ושלחו בדרך טובה, וה' ישלמך טובה תחת היום הזה אשר עשיתה לי, שעל כל פעם שיעשה איש מעשה טובה הזאת 

 תקבל אתה שכר מחדש על היום הזה שהיית המתחיל והמלמד טוב לרבים:
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Death of Shmuel 

How does this impact the story? 
74. Malbim 25:1 

כל ימי חיי שמואל לא נגלה הדבר ששמואל משח את דוד כי ירא מלגלות כמ''ש ושמע שאול והרגני )למעלה ט''ז ב'(  ויקם דוד
ובמות שמואל נתגלה הדבר או על ידי שמואל עצמו לפני מותו או על ידי תלמידיו אחרי כן, ולכן הוסיף דוד להתירא משאול 

 ובעוד עסקו בהספדו של שמואל הלך למדבר פארן :

75. Radak 25:1   

ספר מיתת שמואל כי אפשר שמת שמואל בזה הפרק שנפרד שאול מדוד ונתקיימה נבואת  וימת שמואל.

  שמואל בחייו

David’s Request of Naval 

On what grounds does David request this? 
76. Rashi 25:8 

 לסעודת אנו וצריכין, היה השנה ראש ערב: אחר דבר לשאול עתה באנו, לך שיש טוב ויום משתה סמך על כי על יום טוב באנו.

 :טוב יום

Naval’s Rejection 
77. Chomas Anach 25:17 

. אפשר במ"ש רבינו האר"י זצ"ל דאביגיל קראתו בליעל גימטריא בלעם שהיה גלגול בלעם עכ"ד והוא בן בליעל מדבר אליו
וז"ש הנער והוא בן בליעל פירוש בן גלגול שני בלעם  וידוע מ"ש רבינו האר"י זצ"ל שבגלגול ראשון נקרא אב והשני נקרא בן

 גימטריא בליעל וא"ש בן בליעל כלומר גלגול בלעם:

David’s Decision 

Why is David so angry? 
78. Malbim 25:13  
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דוד חשב את עצמו כמלך, אחר שנמשח על פי נביא ואחר שנטו אליו רוב יהודה, ורצה לדונו כדין מורד במלכות ב''ד  חגרו
שחייב מיתה, וחכמינו זכרונם לברכה אמרו שדנו דיני נפשות, ולכן התחילו מן הצד כמ''ש חגרו איש חרבו, שמי שחגר חרבו 

  גלה דעתו שמחייב אותו מיתה, ודוד חגר חרבו לבסוף כי הוא היה ראש השופטים כפי הדין

79. I Shmuel 10:26-27 

אּול-ְוַגם  כו ַלְך ְלֵביתֹו, --ׁשָּ הָּ
ה; וַ  תָּ -ַהַחִיל, ֲאֶׁשר--ֵיְלכּו ִעמֹוִגְבעָּ

ם.  ַגע ֱאֹלִהים ְבִלבָּ  נָּ

26 And Saul also went to his house to Gibeah; 
and there went with him the men of valour, whose 
hearts God had touched.  

ְמרּו, ַמה  כז ֹיִׁשֵענּו -ּוְבֵני ְבִלַיַעל אָּ
ה; הֵ -ֶזה, ַוִיְבֻזהּו, ְולֹא ִביאּו לֹו ִמְנחָּ
 }פ{   ַוְיִהי, ְכַמֲחִריׁש.

27 But certain base fellows said: 'How shall this 
man save us?' And they despised him, and 
brought him no present. But he was as one that 
held his peace. {P}  

Avigayil’s Interception 

 

Her Argument 
80. Rashi 25:31  

(: לפיק ברכים, שאם היית עושה זאת, לא יהיה לך פתחון פה לרדות אדם נחום ב יא) כמו, לכשלון ולא תהיה וגו' לפוקה.

 לדורות הבאים על שפיכות דמים:

https://www.sefaria.org/Nahum.2.11


 

Rabbi Ya’akov Trump 27 - MEFARSHIM

  

David blesses Avigail 

Contrast to Amasai 
81. I Divrei Hayamim 12:17-19 

ה, ַעד-ַויָֹּבאּו, ִמן יב,יז א ִמן ִויהּודָּ ִויד.-ְבֵני ִבְניָּ ד, ְלדָּ ֶהם, ִאם יב,יח א  ַלְמצָּ ִויד, ִלְפֵניֶהם, ַוַיַען ַויֹאֶמר לָּ -ַוֵיֵצא דָּ
ְזֵרִני ִיְהֶיה אֶתם ֵאַלי ְלעָּ לֹום בָּ ב ְליַָּחד; ְוִאם-ְלׁשָּ ס ְבַכַפי, ֵיֶרא ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתינּו, ְלַרמֹוַתִני ְלצָּ -ִלי ֲעֵליֶכם ֵלבָּ מָּ ַרי, ְבלֹא חָּ

ה, ֶאת יב,יט א  }ס{  ְויֹוַכח. ְבׁשָּ ִויד ְוִעְמָך ֶבן-ְורּוַח לָּ ִליִׁשים(, ְלָך דָּ ַׂשי רֹאׁש השלושים )ַהשָּ לֹום -ֲעמָּ לֹום ׁשָּ ִיַׁשי, ׁשָּ
ְרָך ֱאֹלֶהיָך; ַוְיַקְבלֵ  לֹום ְלֹעְזֶרָך ִכי ֲעזָּ אֵׁשי ַהְגדּוד.ְלָך ְוׁשָּ ִויד, ַוִיְתֵנם ְברָּ    ם דָּ

Naval’s End 

 

Why like the king’s feast? 
82. Malbim 25:36 

שהיה הכל לרוב מאד ולא  הנה לו משתה בביתו כמשתה המלך
 הרגיש בחסרון מה שלקחה

 

What caused him to die? 
83. Ralbag 25:37  

ההפלגה לרוב הדאגה שהיה דואג על גודל המנחה אמר זה על צד  וימת לבו בקרבו והוא היה לאבן.

 ולרוב הפחד שהיה לו מדוד:

84. Rashi 25:37 

 .אלו עשרת ימי תשובה, שהמתין לו הקב"ה שיחזור בתשובה :(ראש השנה יח א )ורבותינו אמרו 

David Marries Avigail 

Avigail’s Impact 
85.  II Shmuel 3:2-5 

ִנים, ְבֶחְברֹון; ַוְיִהי ְבכֹורֹו ַאְמנֹון, ַלֲאִחיֹנַעם ַהִיְזְרֵעאִלת. ג,ב ב ִוד בָּ ְלדּו( ְלדָּ , ִכְלָאבּוִמְׁשֵנהּו  ג,ג ב  וילדו )ַוִיּוָּ

לֹום ֶבן ל ַהַכְרְמִלי; ְוַהְשִלִׁשי ַאְבׁשָּ בָּ ה, ַבת-לאביגל )ַלֲאִביַגִיל( ֵאֶׁשת נָּ ְרִביִעי, ֲאֹדִניָּה  ג,ד ב  ַתְלַמי ֶמֶלְך ְגׁשּור.-ַמֲעכָּ ְוהָּ

ל.-ַחִגית; ְוַהֲחִמיִׁשי, ְׁשַפְטיָּה ֶבן-ֶבן ה ֵאֶׁשת ג,ה ב  ֲאִביטָּ ם, ְלֶעְגלָּ ִוד, ְבֶחְברֹון. ְוַהִשִשי ִיְתְרעָּ ִוד; ֵאֶלה יְֻלדּו ְלדָּ   דָּ

  

https://www.sefaria.org/Rosh_Hashanah.18a
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Unit 7.7: Déjà Vu (Perek 26) 
 Ziphim Betray, Again  

Why is Shaul still at it after his promise? 
86. Chomas Anach (Chida) 26:1 

. לא אמרו בפירוש שיבא לתופסו ועליהם להסגירו כי הלא דוד מסתתר וכו'
יאמר שכבר נשבעו שניהם ודוד גלה צדקתו שהוא יראו לנפשם שמא 

אהובו וא"כ בנפשם דברו להסית לשאול לעבור על השבועה והם מחרחרי 
ריב וחייבים עונש. לכן אמרו לשון סתום שאם יכעוס עליהם יאמרו 

שכונתם שדוד מסתתר לארוב על פלשתים שהם שנאי המלך. ואם ידבר 
ו יאמרו כי לזה באו לבשרו. להם בנחת וניכר שרצונו הוא לרדוף אחרי

 מפרשים:

To Kill or not to Kill? 

What will happen to Shaul in David’s View? 
87. Alshich 26:10 

)י( ויאמר דוד חי ה' כו'. ושמא תאמר כי ה' אנה 
לידנו, לקיים בו מאמר התורה )שמות כב א( אם 

(, לזה אני אומר חי ה' כי לא יבצר מאחת במחתרת כו', שהוא הבא להורגך השכם להורגו )סנהדרין עב א
משלש. אחת, כי אם ה' יגפנו, כי כאשר ויגוף ה' את נבל )לעיל כה לח( על שמרד בי ונגע בכבודי, מכל 
שכן כי ה' יגפנו. ואם יש לזה זכות ליתלות בו, מה שאין כן לנבל, לא יבצר מאחת משתים. אחת, כי או 

לוקו לבא לא היה מושח אותי שמואל למלך, כי אין מלכות נוגעת יומו יבא ומת, כי אם לא שקרוב יום ס
בחברתה כו', וזה הוא אם יונח כי צדיק הוא. או אולי בעונו במלחמה ירד ונספה על דבר נוב עיר 

 הכהנים, כי לא יבצר מזה כי חייב הוא. וטוב טוב הוא שיהיה על ידי זולתינו מעל ידינו:

 

David’s Conversation with Avner 

Why is he not speaking to Shaul? 
88. Radak, II Shmuel 3:26 

נראה כי סירים וקוצים היה מקום הבור ההוא לפיכך נקרא  -כו( מבור הסרה )

כן ורבו' ז"ל דרשו בור וסירה גרמו לו לאבנר שיהרג שלא החזיק דברי דוד אל 

 שאול אלא דחה אותם בדברי הבל בצפחת המים שלקח ממראשותיו אמר לו

אחד מן הנערים שכחה בבור ומצאה דוד שם ושקר הוא שאמר שלקחה 

ממראשותיך ובדבר כנף המעיל אמר בסירים נאחז כנף מעילך ונקרע ולא 

 הרגשת בו כשנקרע ומצאו דוד:

David’s Impassioned Cry  

What is this Mincha metaphor? 
89. Malbim 26:19  

אליו, ור"ל את העולה כבר העליתי לרצון ועתה הוספתי את המנחה שבאה עם ירח מנחה. המנחה נלוה תמיד עם הקרבן וטפל 
העולה, כמ"ש )ויקרא כג, לז( עולה ומנחה. ור"ל שמה שלא הרגו בפעם הראשון כשכרת כנף מעילו יחשב כקרבן הבא לרצות, 

 ומה שלא הרגו עתה שנית יחשב כמנחה הנלוה אל הקרבן, ותחשב לי לצדקה:

What has David added this time that he did not first time round? 
90. Ralbag 26:19 



 

Rabbi Ya’akov Trump 29 - MEFARSHIM

  

אמר זה לפי שמן המסבבים שירדפהו ישר' יהיה סבה שיצא דוד  -כי גרשוני היום מהסתפח בנחלת ה' וגו' 

 מכל ארץ ישראל למלט את נפשו מיד מלך ישראל וילך לו בין עובדי עבודת אלילים:

Shaul Breaks Down 

What changed in Shaul? 
91. Ralbag 26:21 

הרצון בו כי בזולת מה שגמלתני עתה מן הטובה הייתי משועבד  -)כא( הנה הסכלתי ואשגה הרבה מאד 

מאד, לבלתי רדוף אותך כמו שנתבאר מענין כריתת דוד את כנף המעיל אשר לשאול ולזה היה סכלות רב 

ם יתברך עליך ולזה היה ראוי שנסיר ממני ושגגה, אמנם הסכלות היא שכבר נתפרסם לי עוצם השגחת הש

 מלרדפך ואולם השגגה היא שלא זכרתי מה שגמלתני מן הטובה בנפלי בידך בהיותי במערה:

Overview Timeline 
Perek 23 

• David saves Keilah and escapes Shaul 

• Yonatan meets David and pledges to be a Mishne to him 

• David is betrayed by the Ziphim 

• David is surrounded and then saved by the Malach 

Perek 24 

• David and Shaul in the cave and the cut robe 

Perek 25  

• Shmuel Dies 

• David and Naval 

• David marries Avigail and Achinoam 

• Michal is married to Palti ben Layish 

Perek 26 

• Ziphim betray David 

• David doesn’t kill Shaul and takes his flask and spear 

• Shaul admits fault 

 

 


