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ספר שמואל ב' ,חלק ב'

מה בין שאול לדוד?
 .1גמ' יומא כב:
ָאמַ ר ַרב הּונָא :כַמָ ה ָלא חָ לֵ י וְ לָא מַ ְרגֵיׁש גַבְ ָרא ְדמָ ֵריּה
סַ יְיעֵ יּה ,שָׁ אּול ְּב ַאחַ ת — וְּ עָׁ לְּ ָׁתה לֹו .דָׁ וִ ד בִ ְּש ַת ִים —
וְּ ל ֹא עָׁ ל ְָּׁתה לֹו.
 .2רש"י שם
כמה לא חלי ולא מרגיש גברא דמרא סייעיה  -כמה
סמוך ומובטח ,ואין צריך לחלות ולדאג מכל רעה,
מי שהקדוש ברוך הוא בעזרו ,שהרי מצינו שאול
נכשל באחת  -ועלתה לו לרעה לקונסו מיתה ,לבטל
מלכותו ,ודוד נכשל בשתים ולא עלתה לו לרעה.
 .3אברבנאל שמואל ב פרק יא
טוב לי שאומר שחטא מאד והודה מאד ושב
בתשובה גמורה וקבל ענשו ובזה נתכפרו עונותיו:
 .4ספר העיקרים מאמר ד פרק כו
ואולם למה נענש שאול שתוסר המלכות ממנו מפני
חטאו ולא נענש עונש אחר ,כמו שנענש דוד על ענין
בת שבע ולא הוסרה המלכות ממנו ,הטעם בזה לפי
דעתי הוא שדוד לא חטא במצוה פרטיית שנצטוה
בה אחר שהיה מלך ,או במצוה פרטית שנצטוה בה
בתורה מצד שהוא מלך ,אלא במצוה כוללת אותו
עם כל האנשים ,כי איסור אשת איש או רציחה
כוללת כל האנשים ,ולכן ראוי שיהיה עונשו שוה
לעונש כלל האנשים ,אבל שאול חטא במצוה פרטית
אליו מפי שמואל אחר שהיה מלך או מצד שהיה
מלך ,שאמר לו שמואל שבעת ימים תוחל עד בואי
אליך ,ואמר לו גם כן לך והכיתה את עמלק ולא
תחמול עליו וגו' ,ובעבור זה נענש בהסרת המלכות
מזרעו ושימות בלא עתו...
 .5מל"א כ
ֹלׁשים
ּוׁש ִׁ
(א) ּובֶ ן הֲ דַ ד מֶ לְֶך אֲ ָרם ָקבַ ץ ֶאת כָל חֵ ילֹו ְ
ּוׁשנַיִׁ ם מֶ לְֶך ִׁאּתֹו וְ סּוס ו ָָר ֶכב ַויַעַ ל וַ יָצַ ר עַ ל ׁש ְֹׁמרֹון
ְ
וַיִׁ לָחֶ ם בָ ּה( :ב) וַ ִׁי ְׁשלַ ח ַמלְ ָאכִׁ ים ֶאל ַא ְח ָאב מֶ ֶלְך
ירה( :ג) ַוי ֹׁאמֶ ר לֹו כֹׁה ָאמַ ר בֶ ן הֲ דַ ד ַכ ְספְ ָך
יִׁ ְש ָר ֵאל הָ עִׁ ָ
ּוזְ הָ בְ ָך לִׁי הּוא וְּ נָׁשֶׁ יָך ּובָ נֶיָך ַהּטֹובִׁ ים לִׁי הֵ ם( :ד) ַויַעַ ן
מֶ לְֶך ִׁי ְש ָר ֵאל וַ י ֹׁאמֶ ר כִׁ ְדבָ ְרָך אֲ ֹׁדנִׁי הַ ֶמלְֶך לְָך אֲ נִׁ י וְ ָכל
ֹׁאמרּו כֹׁה ָאמַ ר בֶ ן
אֲ ׁשֶ ר לִׁי( :ה) ַו ָיׁשֻׁ בּו הַ מַ ל ְָאכִׁ ים וַי ְ
הֲ דַ ד לֵאמֹׁר כִׁ י ׁשָ לַ ְח ִּׁתי ֵא ֶליָך לֵאמֹׁר כ ְַספְ ָך ּוזְ הָ בְ ָך
וְ נָׁשֶ יָך ּובָ נֶיָך לִׁי ִׁת ֵּתן( :ו) כִׁ י ִׁאם כָעֵ ת מָ חָ ר ֶא ְׁשלַ ח ֶאת
יתָך וְ ֵאת בָ ֵתי עֲבָ דֶ יָך וְ ָהיָה ָׁכל
עֲבָ דַ י ֵאלֶיָך וְ ִׁחפְ שּו ֶאת בֵ ְ
מַ ְּחמַ ד עֵ ינֶׁיָך י ִָׁשימּו בְּ יָׁדָׁ ם וְּ לָׁ ָׁקחּו:

 .6ירמיהו לח
ֹׁאמר י ְִׁר ְמיָהּו ל ֹׁא ִׁי ֵּתנּו ְׁש ַמע נָא ְבקֹול יְקֹוָק לַאֲ ֶׁשר
(כ) וַי ֶ
ּות ִׁחי נַפְ ֶׁשָך( :כא) וְ ִׁאם ָמ ֵאן
יטב לְָך ְ
אֲ נִׁי דֹׁבֵ ר ֵאלֶ יָך וְ יִׁ ַ
ַא ָּתה ָלצֵ את זֶה ַה ָדבָ ר אֲ ֶׁשר ִׁה ְר ַא ִׁני ְיק ָֹוק( :כב) וְ ִׁהנֵה
ְּהּודה מּוצָׁ אֹות
ִשאֲ רּו ְּבבֵ ית ֶׁמלְֶׁך י ָׁ
ָׁשים אֲ ֶׁשר נ ְּ
כָׁל הַ נ ִ
ֶׁאל שָׁ ֵרי ֶׁמלְֶׁך בָׁ בֶׁ ל וְ ֵהנָה א ְֹׁמרֹות ִׁה ִׁסיתּוָך וְ יָכְ לּו לְ ָך
ֹלמָך ָה ְט ְבעּו בַ בֹׁץ ַרגְ לֶ ָך ָנסֹׁגּו ָאחֹור:
ַאנְׁשֵ י ְׁש ֶ
 .7שמ"ב ג'
ֹׁאמר ֶאל
ּוׁש ָמּה ִׁר ְצפָה בַ ת ַאיָה וַ י ֶ
(ז) ּולְׁשָ אּול פִׁ ֶל ֶגׁש ְ
לְא ְבנֵר
אתה ֶׁאל פִ י ֶׁלגֶׁש ָׁא ִבי( :ח) וַ יִׁחַ ר ַ
ַאבְ נֵר מַ דּועַ בָׁ ָׁ
ֹׁאמר הֲ ר ֹׁאׁש כֶלֶב ָאנֹׁכִׁ י אֲ ֶׁשר
ְמאֹׁד עַ ל ִׁד ְב ֵרי ִׁאיׁש ב ֶֹׁׁשת וַי ֶ
ִׁיהּודה ַהיֹום ֶאע ֱֶשה ֶח ֶסד עִׁ ם בֵ ית ָׁשאּול ָא ִׁביָך ֶאל
ל ָ
וַּתפְ קֹׁד עָ לַ י
יתָך ְביַד ָדוִׁ ד ִׁ
ֶאחָ יו וְ ֶאל ֵמ ֵרעֵ הּו וְ ל ֹׁא ִׁה ְמ ִׁצ ִׁ
לְא ְבנֵר וְ כֹׁה
ֹלהים ַ
עֲֹון הָ ִׁא ָשה ַהיֹום( :ט) כֹׁה ַיע ֲֶשה אֱ ִׁ
י ִֹׁׁסיף לֹו כִׁ י כַאֲ ֶׁשר נ ְִׁׁשבַ ע ְיק ָֹוק ל ְָדוִׁ ד כִׁ י כֵ ן ֶאע ֱֶשה לֹו:
(י) לְהַ ע ֲִׁביר ַה ַמ ְמ ָלכָה ִׁמבֵ ית ָׁשאּול ּו ְל ָה ִׁקים ֶאת כִׁ ֵסא
הּודה ִׁמ ָדן וְ עַ ד ְב ֵאר ָׁשבַ ע( :יא)
דָ וִׁ ד עַ ל י ְִׁש ָר ֵאל וְ עַ ל יְ ָ
וְ ל ֹׁא ָיכֹׁל עֹוד לְהָ ִׁׁשיב ֶאת ַא ְבנֵר דָ בָ ר ִׁמיִׁ ְר ָאתֹו אֹׁתֹו :ס
 .8אסתר ז:ח
יתן ֶאל בֵ ית ִׁמ ְׁש ֵּתה ַהיַיִׁ ן וְ ָה ָמן
(ח) וְ הַ ֶמלְֶך ָׁשב ִׁמגִׁ נַת ַה ִׁב ָ
ֹׁאמר ַה ֶמלְֶך הֲ גַם
ֶיה וַי ֶ
ֹׁנפֵל עַ ל ַה ִׁמ ָּטה אֲ ֶׁשר ֶא ְס ֵּתר עָ ל ָ
לִכְּ בֹוש ֶׁאת ַה ַמ ְּל ָׁכה עִ ִמי בַ בָׁ יִ ת ַה ָדבָ ר יָצָ א ִׁמפִׁ י ַה ֶמלֶ ְך
ּופְ נֵי הָ ָמן ָחפּו :ס
 .9שמ"ב טז
תפֶל ָהבּו לָכֶ ם עֵ צָ ה ַמה
ֹׁאמר ַא ְב ָׁשלֹום ֶאל אֲ ִׁחי ֹׁ
(כ) וַי ֶ
ֹׁאמר אֲ ִׁחיתֹׁפֶ ל ֶאל ַא ְב ָׁשֹלם בֹוא ֶׁאל
ַנעֲשֶ ה( :כא) וַי ֶ
ִׁיח לִׁ ְׁשמֹור ַהבָ יִׁ ת וְ ָׁש ַמע כָ ל
פִ לַגְּ שֵ י ָׁא ִביָך אֲ ֶׁשר ִׁהנ ַ
י ְִׁש ָר ֵאל כִׁ י נ ְִׁב ַא ְׁש ָּת ֶאת ָא ִׁביָך וְ ָחזְ קּו י ְֵדי כָ ל אֲ ֶׁשר ִׁא ָּתְך:
(כב) ַויַּטּו ל ְַא ְב ָׁשלֹום ָׁהא ֶֹׁהל עַ ל ַהגָׁג ַויָב ֹׁא ַא ְב ָׁשלֹום ֶאל
ִש ָׁר ֵאל:
פִׁ לַגְ ׁשֵ י ָא ִׁביו לְּעֵ ינֵי כָׁ ל י ְּ

