)Achinoam & Ritzpah (wives of King Saul
 .1שמואל א פרק יד
ִּירה מֵ ַרב ,ו ְשֵ ם הַ קְ טַ נ ָׁה מִּ יכַל .נ ו ְשֵ ם אֵ שֶׁ ת שָׁ אּול,
" מט וַיִּהְ יּו ְבנֵי שָׁ אּול ,יֹונָׁתָׁ ן וְי ִּשְ ו ִּי ּומַ ְלכִּישּועַ ; ו ְשֵ ם ,שְ תֵ י בְנ ֹתָׁ יו--שֵ ם הַ ְבכ ָׁ
אֲ חִ ינ ֹעַ ם בַת-אֲ חִ ימעַ ץ; ו ְשֵ ם שַ רְ -צבָׁאֹו אֲ בִּינֵר ,בֶׁן-נֵר ּדֹוד שָׁ אּול ".
Saul’s sons were: Jonathan, Ishvi, and Malchishua; and the names of his two daughters were Merab, the older, and
Michal, the younger. The name of Saul’s wife was Ahinoam daughter of Ahimaaz; and the name of his army
commander was Abiner son of Saul’s uncle Ner.
 .2שמואל א פרק כ
" ל וַיִּחַ רַ-אף שָׁ אּול ,בִּיהֹונָׁתָׁ ן ,ו ַי ֹאמֶׁ ר לֹו ,בֶׁן-נַעֲ ו ַת הַ מַ ְרּדּות :הֲ לֹוא י ָׁדַ עְ תִּ י ,כִּי-ב ֹחֵ ר אַ תָׁ ה ְלבֶׁן-י ִּשַ יְ ,לבָׁשְ תְ ָךּ ,ולְב ֹשֶׁ ת עֶׁ ְרו ַת אִּ מֶׁ ָך ".
Saul flew into a rage against Jonathan. “You son of a perverse, rebellious woman!” he shouted. “I know that you
!side with the son of Jesse—to your shame, and to the shame of your mother’s nakedness
 .3רש"י שמ"א כ ,ל
" כשחט פו בני בנימן מבנות שילה שיצאו לחול בכרמים ,היה שאול ביישן ולא רצה לחטוף ,עד שבאתה היא עצמה והעיזה פניה
ורדפה אחריו":
 .4שמואל א יא
" ה ו ְהִּ נֵה שָׁ אּול ,בָׁא ַאחֲ ֵרי הַ בָׁקָׁ ר מִּ ן-הַ שָׁ דֶׁ ה ,ו ַי ֹאמֶׁ ר שָׁ אּול ,מַ ה-לָׁעָׁ ם כִּי יִּבְכּו; "
”?Saul was just coming from the field driving the cattle; and Saul asked, “Why are the people crying
 .5שמואל א כ ,כה
" וַיֵשֶׁ ב הַ מֶׁ לְֶׁך עַ ל-מֹושָׁ בֹו כְפַעַם בְפַ עַ ם ,אֶׁ ל-מֹושַ ב הַ קִּ יר",
When the king took his usual place on the seat by the wall,
 .6רד"ק שמ"א כ ,ל
" מאמך היה לך זה שהיא מורדת ברצוני וכמו כן אתה מורד במה שאני רוצה ואוהב ...עתה יאמרו השומעים שאתה אוהב אדם
שאני שונא כי אינך בני ויהיה זה בשתך ובושת ערות אמך שיאמרו שזנתה":
 .7רלב"ג שמ"א כ ,ל
" ר''ל מעוותת המוסר כאילו יאמר שלא הוכיחתו אמו בקטנותו ולזה לא קבל מוסר כראוי  ...וירצה בזה שהוא בן אשה שאינה
ראויה לממשלה "
 .8מצודת דוד שמ"א כ ,ל
" רצה לומר :כאשר אמך היא נפשעת בדבר המרידה למרוד בי ,כן אתה בנה דומה לה לפשוע בדבר המרד ...וזה לבשתך
ולבושת הגלות דופי אמך ,כי הלא יאמרו הבריות ,אין זה כי אם זנתה אמו והוא אינו בן שאול "
 .9אוצר המדרשים (אייזנשטיין) עמוד לה
"שאלמלא לא היה שאול בן קי ש מלקה את בניו בכל שעה ,היה רדפהו יהונתן בנו ,כשאמר לו 'בן נעות המרדות' ,אלא מתוך
שהיה אימתו של שאול עליו ,לא רדפו לאביו .ומנין שהיה מלקה שאול ליהונתן בנו שנאמר 'ויטל שאול את החנית עליו להכותו "

 שמואל א לא.10
". י ַחְ ּדָׁ ו-- בַיֹום הַ הּוא,אֲ נָׁשָׁ יו-" ו וַיָׁמָׁ ת שָׁ אּול ּושְ ֹלשֶׁ ת ָׁבנָׁיו ו ְנ ֹשֵ א ֵכלָׁיו גַם כָׁל
Thus Saul and his three sons and his arms-bearer, as well as all his men, died together on that day.
 ע"ב, סנהדרין יט.11
" ור' יהושע בן קרחה נמי הכתיב את חמשת בני מיכל בת שאול אמר לך רבי יהושע וכי מיכל ילדה והלא מירב ילדה מירב
:ילדה ומיכל גידלה לפיכך נקראו על שמה ללמדך שכל המגדל יתום בתוך ביתו מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו
The Gemara asks: And according to Rabbi Yehoshua ben Korḥa as well, isn’t it written: “And the five sons of
Michal, daughter of Saul, whom she bore to Adriel” (II Samuel 21:8). Rabbi Yehoshua ben Korḥa could have said to
youto understand it this way: And did Michal give birth to these children? But didn’t Merab give birth to them for
Adriel? Rather, Merab gave birth to them and died, and Michal raised them in her house. Therefore, the
children were called by her name, to teach you that with regard to anyone who raises an orphan in his house, the
verse ascribes him credit as if he gave birth to him.
 יב, שמ"ב.12
 מִּ יַד, ו ְָאנֹכִּי הִּ ַצלְתִּ יָך,י ִּשְ ָׁראֵ ל- ָאנֹכִּי מְ שַ חְ תִּ יָך לְמֶׁ לְֶׁך עַ ל,ָאמַ ר י ְהו ָׁה אֱ ֹלהֵ י י ִּשְ ָׁראֵ ל- אַ תָׁ ה הָׁ אִּ יש כ ֹה,ּדָׁ ו ִּד-" ז ו ַי ֹאמֶׁ ר נ ָׁתָׁ ן אֶׁ ל
" ;בֵית י ִּשְ ָׁראֵ ל ו ִּיהּודָׁ ה- אֶׁ ת, ו ָׁאֶׁ תְ נ ָׁה לְָך,נְשֵׁ י אֲ דֹנֶיָך בְחֵ יקֶׁ ָך- וְאֶ ת,בֵית אֲ דֹנֶׁיָך-ח ו ָׁאֶׁ תְ נָׁה לְָך אֶׁ ת. שָׁ אּול
And Nathan said to David, “That man is you! Thus said the LORD, the God of Israel: ‘It was I who anointed you king
over Israel and it was I who rescued you from the hand of Saul. I gave you your master’s house and possession of
your master’s wives; and I gave you the House of Israel and Judah;
 א, רד"ק שמ"ב יב.13
" " עגלה אשת שאול כמו שפירשנו ומיכל בת שאול ושתי הנשים של שאול היו האחת היא אשתו והאחת בתו
, שמ"ב ג.14
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.  בְחֶׁ בְרֹון, לְ עֶ גְלה שֶׁ ת ּדָׁ ו ִּד; לֶׁה יֻלְדּו לְדָׁ ו ִּד," ה ו ְהַ שִּ י י ִּתְ ְרעָׁ ם
 ה,רד"ק שמ"ב ג
"...דרשו רז"ל עגלה זו מיכל בת שאול. " לעגלה אשת דוד
 שמואל ב פרק ג.15
 ּושְ מּה,… ז ּולְשָׁ אּול פִ לֶ גֶש. ּובֵית שָׁ אּול ה ֹ ְלכִּים ו ְדַ לִּים, ּובֵין בֵית ּדָׁ ו ִּד; ו ְדָׁ ו ִּד הֹלְֵך ו ְחָׁ זֵק, בֵין בֵית שָׁ אּול, אֲ ֻרכָׁה," א ו ַתְ הִּ י הַ מִּ לְחָׁ מָׁ ה
 ו ַי ֹאמֶׁ ר הֲ ר ֹאש ֶׁכלֶׁב,ב ֹשֶׁ ת-ּדִּ ב ְֵרי אִּ יש-ח וַיִּחַ ר לְַא ְבנֵר מְ א ֹד עַ ל. פִּי ֶׁלגֶׁש ָאבִּי- אֶׁ ל, מַ ּדּועַ בָׁאתָׁ ה,ַא ְבנֵר- אֶׁ ל,אַ יה; ו ַי ֹאמֶׁ ר-ִרצְפה בַת
,ּדָׁ ו ִּד; ו ַתִּ פְ ק ֹד עָׁ לַי עֲ וֹן הָׁ אִּ שָׁ ה- ו ְֹלא הִּ מְ צִּיתִּ ָך ְבי ַד,מֵ ֵרעֵ הּו-אֶׁ חָׁ יו ו ְאֶׁ ל-בֵית שָׁ אּול ָאבִּיָך אֶׁ ל-חֶׁ סֶׁ ד עִּ ם- הַ יֹום אֶׁ עֱ שֶׁ ה,ָאנֹכִּי אֲ שֶׁ ר לִּיהּודָׁ ה
 מִּ בֵית,י לְהַ עֲ בִּיר הַ מַ מְ ָׁלכָׁה. לֹו- אֶׁ עֱ שֶׁ ה,כֵן-כִּי-- כַאֲ שֶׁ ר נִּשְ בַע י ְהו ָׁה לְדָׁ ו ִּד, כִּי: ו ְכ ֹה י ֹסִּ יף לֹו,י ַעֲ שֶׁ ה אֱ ֹלהִּ ים לְַא ְבנֵר- ט כ ֹה.הַ יֹום
". בְאֵ ר שָׁ ַבע- ו ְעַ ד,מִּ ּדָׁ ן--י ְהּודָׁ ה-י ִּשְ ָׁראֵ ל ו ְעַ ל- עַ ל,כִּסֵ א דָׁ ו ִּד-שָׁ אּול; ּולְהָׁ קִּ ים אֶׁ ת
“The war between the House of Saul and the House of David was long-drawn-out; but David kept growing stronger,
while the House of Saul grew weaker… Now Saul had a concubine named Rizpah, daughter of Aiah; and [Ish-bosheth]
said to Abner, “Why have you lain with my father’s concubine?” Abner was very upset by what Ish-bosheth said, and
he replied, “Am I a dog’s head from Judah? Here I have been loyally serving the House of your father Saul and his
kinsfolk and friends, and I have not betrayed you into the hands of David; yet this day you reproach me over a woman!

May God do thus and more to Abner if I do not do for David as the LORD swore to him— to transfer the kingship
from the House of Saul, and to establish the throne of David over Israel and Judah from Dan to Beer-sheba.”
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 ל,בֵית ּדָׁ ים-שָׁ אּול ו ְאֶׁ ל- אֶׁ ל,פְ נֵי י ְהו ָׁה; {ס} ו ַי ֹאמֶׁ ר י ְהו ָׁה- אֶׁ ת, ויְב ש ּדָׁ ו ִּד, שָׁ נָׁה ַאחֲ רי שָׁ נָׁה," א וַי ְהִּ י ָׁרעָׁ ב ב י דָׁ ו ִּד שָׁ ֹלש שָׁ נִּים
,מִּ יֶׁתֶׁ ר הָׁ אֱ מ ִֹּרי- כִּי אִּ ם, ו ְהַ ִּגבְעֹנִּים ֹלא מִּ ְבנֵי י ִּשְ ָׁראֵ ל הֵ מָׁ ה: ו ַי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵיהֶׁ ם,ב וַיִּקְ ָׁרא הַ מֶׁ ֶׁלְך ַל ִּגבְעֹנִּים. הַ ִּגבְעֹנִּים- אֶׁ ת,הֵ מִּ ית-אֲ שֶׁ ר
 מָׁ ה אֶׁ עֱ שֶׁ ה ָׁלכֶׁם; ּובַמָׁ ה,הַ ִּגבְעֹנִּים-ג ו ַי ֹאמֶׁ ר ּדָׁ ו ִּד אֶׁ ל. י ִּשְ ָׁראֵ ל ו ִּיהּודָׁ ה- וַיְבַקֵ ש שָׁ אּול לְהַ כ ֹתָׁ ם בְקַ נ ֹאתֹו ִּל ְבנֵי,ּו ְבנֵי י ִּשְ ָׁראֵ ל נִּשְ בְעּו לָׁהֶׁ ם
; לְהָׁ מִּ ית ְבי ִּשְ ָׁראֵ ל,לָׁנּו אִּ יש- ו ְאֵ ין,בֵיתֹו-שָׁ אּול ו ְעִּ ם-לי (לָׁנּו) כֶׁסֶׁ ף וְזָׁהָׁ ב עִּ ם- אֵ ין,ד ו ַי ֹאמְ רּו לֹו הַ ִּגבְעֹנִּים. נַחֲ לַת י ְהו ָׁה- ּוב ְָׁרכּו אֶׁ ת,אֲ כַפֵ ר
 ְגבֻל- מֵ הִּ תְ יַצֵב ְבכָׁל,לָׁנּו; נ ִּשְ מַ דְ נּו- ו ַאֲ שֶׁ ר ּדִּ מָׁ ה, הָׁ אִּ יש אֲ שֶׁ ר ִּכלָׁנּו,הַ מֶׁ לְֶׁך- אֶׁ ל,ה ו ַי ֹאמְ רּו.  אֶׁ עֱ שֶׁ ה ָׁלכֶׁם,אַ תֶׁ ם א ֹמְ ִּרים-ו ַי ֹאמֶׁ ר מָׁ ה
ז וַיַחְ מ ֹל.  אֲ נִּי אֶׁ תֵ ן, ְב ִּגבְעַ ת שָׁ אּול בְחִּ יר י ְהו ָׁה; ו ַי ֹאמֶׁ ר הַ מֶׁ לְֶׁך, ו ְהֹוקַ עֲ נּום לַיהו ָׁה, מִּ ָׁבנָׁיו,) לָׁנּו שִּ בְעָׁ ה אֲ נ ָׁשִּ ים- (י ֻתַ ן-ו ינתן. י ִּשְ ָׁראֵ ל
שְ נֵי-ח וַיִּקַ ח הַ מֶׁ לְֶׁך אֶׁ ת. שָׁ אּול- ּובֵין י ְהֹונָׁתָׁ ן בֶׁן,בֵין ּדָׁ ו ִּד-- אֲ שֶׁ ר בֵינ ֹתָׁ ם,שְ בֻעַ ת י ְהו ָׁה-שָׁ אּול; עַ ל-י ְהֹונָׁתָׁ ן בֶׁן-מְ פִּיב ֹשֶׁ ת בֶׁן- עַ ל,הַ מֶׁ לְֶׁך
- אֲ שֶׁ ר יָׁלְדָׁ ה לְעַ דְ ִּריאֵ ל בֶׁן,שָׁ אּול- ְבנֵי מִּ יכַל בַת,חֲ מֵ שֶׁ ת-מְ פִּ ב ֹשֶׁ ת; ו ְאֶׁ ת- ו ְאֶׁ ת,ַארמֹנִּי
ְ - אֶׁ ת, אֲ שֶׁ ר יָׁלְדָׁ ה לְשָׁ אּול,אַ יָׁה-ְבנֵי ִּרצְפָׁ ה בַת
, י ָׁחַ ד; והם (ו ְהֵ מָׁ ה) הֻ מְ תּו בִּימֵ י קָׁ צִּיר,) וַיִּפְלּו שבעתים (שְ בַעְ תָׁ ם, ו ַי ֹקִּ יעֻ ם בָׁהָׁ ר לִּפְ נֵי י ְהו ָׁה,ט וַיִּתְ נֵם ְבי ַד הַ ִּגבְעֹנִּים.  הַ מְ חֹלָׁתִּ י,ב ְַרזִּלַי
מַ י ִּם- עַ ד נ ִּתַ ְך, מִּ תְ חִּ ַלת קָׁ צִּיר,הַ צּור-הַ שַ ק ו ַתַ טֵ הּו לָּׁה אֶׁ ל-אַ יָׁה אֶׁ ת-י ו ַתִּ קַ ח ִּרצְפָׁה בַת.  קְ צִּיר שְ ע ִֹּרים,) תחלת (בִּתְ חִּ לַת,ב ִָּׁראשֹנִּים
עָׁ שְ תָׁ ה ִּרצְפָׁ ה- אֵ ת אֲ שֶׁ ר, לְדָׁ ו ִּד,יא וַיֻגַד.  ָׁליְלָׁה,חַ יַת הַ שָׁ דֶׁ ה- ו ְאֶׁ ת, יֹומָׁ ם,נָׁתְ נ ָׁה עֹוף הַ שָׁ מַ י ִּם לָׁנּוחַ עֲ לֵיהֶׁ ם-הַ שָׁ מָׁ י ִּם; ו ְֹלא- מִּ ן,עֲ לֵיהֶׁ ם
אֲ שֶׁ ר ָׁגנְבּו א ֹתָׁ ם-- בַעֲ לֵי יָׁבֵיש ִּגלְעָׁ ד, מֵ אֵ ת,עַ צְמֹות י ְהֹונָׁתָׁ ן בְנֹו-עַ צְמֹות שָׁ אּול ו ְאֶׁ ת- וַיִּקַ ח אֶׁ ת,יב וַיֵלְֶׁך ּדָׁ ו ִּד.  פִּ ֶׁלגֶׁש שָׁ אּול,אַ יָׁה-בַת
יג וַיַעַ ל מִּ שָׁ ם. ַ ַב ִּגלְב ֹע,שָׁ אּול- בְיֹום הַ כֹות פְ לִּשְ תִּ ים אֶׁ ת,) אֲ שֶׁ ר תלום (תְ לָׁאּום) שם הפלשתים (שָׁ מָׁ ה פְ לִּשְ תִּ ים,שַ ן-מֵ ְרח ֹב בֵית
בְנֹו בְאֶׁ ֶׁרץ ִּבנְי ָׁמִּ ן-שָׁ אּול ו ִּיהֹונָׁתָׁ ן-עַ צְמֹות-יד וַיִּקְ בְרּו אֶׁ ת. עַ צְמֹות הַ מּוקָׁ עִּ ים- אֶׁ ת,עַ צְמֹות י ְהֹונָׁתָׁ ן בְנֹו; וַיַַאסְ פּו- ו ְאֶׁ ת,עַ צְמֹות שָׁ אּול-אֶׁ ת
.כֵן- ַאחֲ ֵרי,ָָׁארץ
ֶׁ  ִּצּוָׁה הַ מֶׁ לְֶׁך; וַיֵעָׁ תֵ ר אֱ ֹלהִּ ים ל- כ ֹל אֲ שֶׁ ר, וַיַעֲשּו, בְקֶׁ בֶׁר קִּ יש ָאבִּיו,ְב ֵצלָׁע
There was a famine during the reign of David, year after year for three years. David inquired of the LORD, and the
LORD replied, “It is because of the bloodguilt of Saul and [his] house, for he put some Gibeonites to death.” The
king summoned the Gibeonites and spoke to them.—Now the Gibeonites were not of Israelite stock, but a remnant
of the Amorites, to whom the Israelites had given an oath; and Saul had tried to wipe them out in his zeal for the
people of Israel and Judah.— David asked the Gibeonites, “What shall I do for you? How shall I make expiation, so
that you may bless the LORD’s own people?” The Gibeonites answered him, “We have no claim for silver or gold
against Saul and his household; and we have no claim on the life of any other man in Israel.” And [David]
responded, “Whatever you say I will do for you.” Thereupon they said to the king, “The man who massacred us and
planned to exterminate us, so that we should not survive in all the territory of Israel— let seven of his male issue
be handed over to us, and we will impale them before the LORD in Gibeah of Saul, the chosen of the LORD.” And
the king replied, “I will do so.” The king spared Mephibosheth son of Jonathan son of Saul, because of the oath
before the LORD between the two, between David and Jonathan son of Saul. Instead, the king took Armoni and
Mephibosheth, the two sons that Rizpah daughter of Aiah bore to Saul, and the five sons that Merab daughter of
Saul bore to Adriel son of Barzillai the Meholathite, and he handed them over to the Gibeonites. They impaled
them on the mountain before the LORD; all seven of them perished at the same time. They were put to death in
the first days of the harvest, the beginning of the barley harvest. Then Rizpah daughter of Aiah took sackcloth and
spread it on a rock for herself, and she stayed there from the beginning of the harvest until rain from the sky fell
on the bodies; she did not let the birds of the sky settle on them by day or the wild beasts [approach] by night.
David was told what Saul’s concubine Rizpah daughter of Aiah had done. And David went and took the bones of
Saul and of his son Jonathan from the citizens of Jabesh-gilead, who had made off with them from the public
square of Beth-shan, where the Philistines had hung them up on the day the Philistines killed Saul at Gilboa. He
brought up the bones of Saul and of his son Jonathan from there; and he gathered the bones of those who had

been impaled. And they buried the bones of Saul and of his son Jonathan in Zela, in the territory of Benjamin, in the
tomb of his father Kish. And when all that the king had commanded was done, God responded to the plea of the
land thereafter.
 .17יהושע ט-י
" א וַי ְהִּ י כִּשְ מ ֹעַ כָׁל-הַ מְ ָׁלכִּים אֲ שֶׁ ר בְעֵ בֶׁר הַ י ְַרּדֵ ן בָׁהָׁ ר ּובַשְ פֵ לָׁהּ ,ובְכ ֹל חֹוף הַ יָׁם הַ גָׁדֹול ,אֶׁ ל-מּול ,הַ ְלבָׁנֹון--הַ חִּ תִּ י ,ו ְהָׁ אֱ מ ִֹּרי ,הַ ְכנַעֲ נִּי
הַ פְ ִּרזִּי ,הַ חִּ ּוִּי ו ְהַ י ְבּוסִּ י .ב וַיִּתְ קַ בְצּו י ַחְ ּדָׁ ו ,לְהִּ לָׁחֵ ם עִּ ם-י ְהֹושֻ עַ ו ְעִּ ם-י ִּשְ ָׁראֵ ל--פֶׁ ה ,אֶׁ חָׁ ד .ג ו ְי ֹשְ בֵי ִּגבְעֹון שָׁ מְ עּו ,אֵ ת אֲ שֶׁ ר עָׁ שָׁ ה י ְהֹושֻ עַ
ִּיריחֹו--וְלָׁעָׁ י .ד וַיַעֲ שּו גַם-הֵ מָׁ ה בְעָׁ ְרמָׁ ה ,וַיֵלְכּו וַיִּצְטַ יָׁרּו; וַיִּקְ חּו שַ קִּ ים ָׁבלִּים ,לַחֲ ֵ
ל ִּ
מֹוריהֶׁ ם ,ו ְנ ֹאדֹות יַי ִּן ָׁבלִּיםּ ,ומְ בֻקָׁ עִּ ים
ּומְ צ ָֹׁר ִּרים .ה ּונְעָׁ לֹות בָׁלֹות ּומְ טֻ לָׁאֹות ב ְַר ְגלֵיהֶׁ םּ ,ושְ לָׁמֹות בָׁלֹות עֲ לֵיהֶׁ ם; ו ְכ ֹל לֶׁחֶׁ ם צֵידָׁ ם ,יָׁבֵש הָׁ י ָׁה נִּקֻ דִּ ים .ו וַיֵלְכּו אֶׁ ל-י ְהֹושֻ עַ אֶׁ ל-
הַ מַ חֲ נֶׁה ,הַ ִּג ְלגָׁל; ו ַי ֹאמְ רּו אֵ לָׁיו ו ְאֶׁ ל-אִּ יש י ִּשְ ָׁראֵ ל ,מֵ אֶׁ ֶׁרץ ְרחֹוקָׁ ה בָׁאנּו ,ו ְעַ תָׁ ה ,כ ְִּרתּו-לָׁנּו ב ְִּרית .ז ויאמרו (ו ַי ֹאמֶׁ ר) אִּ יש-י ִּשְ ָׁראֵ ל ,אֶׁ ל-
הַ חִּ ּוִּי :אּולַי ,בְקִּ ְרבִּי אַ תָׁ ה יֹושֵ ב ,ו ְאֵ יְך ,אכרות( -אֶׁ כ ְָׁרת )-לְָך ב ְִּרית .ח ו ַי ֹאמְ רּו אֶׁ ל-י ְהֹושֻ עַ  ,עֲ בָׁדֶׁ יָך אֲ נָׁחְ נּו; ו ַי ֹאמֶׁ ר אֲ לֵיהֶׁ ם י ְהֹושֻ עַ מִּ י
אַ תֶׁ םּ ,ומֵ ַאי ִּן תָׁ ב ֹאּו .ט ו ַי ֹאמְ רּו אֵ לָׁיו ,מֵ אֶׁ ֶׁרץ ְרחֹוקָׁ ה מְ א ֹד בָׁאּו עֲ בָׁדֶׁ יָך ,לְשֵ ם ,י ְהו ָׁה אֱ ֹלהֶׁ יָך :כִּי-שָׁ מַ עְ נּו שָׁ מְ עֹו ,ו ְאֵ ת כָׁל-אֲ שֶׁ ר עָׁ שָׁ ה
בְמִּ צ ְָׁרי ִּם .י ו ְאֵ ת כָׁל-אֲ שֶׁ ר עָׁ שָׁ ה ,לִּשְ נֵי מַ ְלכֵי הָׁ אֱ מ ִֹּרי ,אֲ שֶׁ ר ,בְעֵ בֶׁר הַ י ְַרּדֵ ן--לְסִּ יחֹון מֶׁ לְֶׁך חֶׁ שְ בֹוןּ ,ולְעֹוג מֶׁ לְֶׁך-הַ בָׁשָׁ ן אֲ שֶׁ ר
ַארצֵנּו לֵאמ ֹר ,קְ חּו ְבי ֶׁדְ כֶׁם צֵידָׁ ה לַּדֶׁ ֶׁרְךּ ,ולְכּו ,לִּקְ ָׁראתָׁ ם; ו ַאֲ מַ ְרתֶׁ ם אֲ לֵיהֶׁ ם עַ בְדֵ יכֶׁם
בְעַ שְ תָׁ רֹות .יא ו ַי ֹאמְ רּו אֵ לֵינּו זְקֵ ינֵינּו וְכָׁל-י ֹשְ בֵי ְ
אֲ נַחְ נּו ,ו ְעַ תָׁ ה כ ְִּרתּו-לָׁנּו ב ְִּרית .יב זֶׁה לַחְ מֵ נּו ,חָׁ ם הִּ צְטַ יַדְ נּו א ֹתֹו מִּ בָׁתֵ ינּו ,בְיֹום ֵצאתֵ נּוָׁ ,ל ֶׁלכֶׁת אֲ לֵיכֶׁם; ו ְעַ תָׁ ה הִּ נֵה יָׁבֵש ,ו ְהָׁ י ָׁה
נִּקֻ דִּ ים .יג ו ְאֵ לֶׁה נ ֹאדֹות הַ יַי ִּן אֲ שֶׁ ר מִּ לֵאנּו חֲ דָׁ שִּ ים ,ו ְהִּ נֵה הִּ תְ בַקָׁ עּו; ו ְאֵ לֶׁה שַ לְמֹותֵ ינּוּ ,ונְעָׁ לֵינּו ,בָׁלּו ,מֵ ר ֹב הַ ּדֶׁ ֶׁרְך מְ א ֹד .יד וַיִּקְ חּו
הָׁ אֲ נָׁשִּ ים ,מִּ צֵידָׁ ם; ו ְאֶׁ ת-פִּי י ְהו ָׁהֹ ,לא שָׁ ָאלּו .טו וַיַעַ ש לָׁהֶׁ ם י ְהֹושֻ עַ שָׁ לֹום ,וַיִּכְר ֹת לָׁהֶׁ ם ב ְִּרית לְחַ יֹותָׁ ם; וַיִּשָׁ בְעּו לָׁהֶׁ ם ,נְשִּ יאֵ י
הָׁ עֵ דָׁ ה .טז וַי ְהִּ י ,מִּ קְ צֵה שְ ֹלשֶׁ ת י ָׁמִּ יםַ ,אחֲ ֵרי ,אֲ שֶׁ ר-כ ְָׁרתּו לָׁהֶׁ ם ב ְִּרית; וַיִּשְ מְ עּו ,כִּי-קְ רֹבִּים הֵ ם אֵ לָׁיוּ ,ובְקִּ ְרבֹו ,הֵ ם י ֹשְ בִּים .יז וַיִּסְ עּו
ְפִּירהּ ,ובְאֵ רֹות ו ְקִּ ְרי ַת י ְעָׁ ִּרים .יח ו ְֹלא הִּ כּוםְ ,בנֵי י ִּשְ ָׁראֵ ל ,כִּי-
ְבנֵי-י ִּשְ ָׁראֵ ל ,וַיָׁב ֹאּו אֶׁ ל-עָׁ ֵריהֶׁ ם--בַיֹום הַ שְ לִּישִּ י; ו ְעָׁ ֵריהֶׁ ם ִּגבְעֹון ו ְהַ כ ָׁ
נִּשְ בְעּו לָׁהֶׁ ם נְשִּ יאֵ י הָׁ עֵ דָׁ ה ,בַיהו ָׁה אֱ ֹלהֵ י י ִּשְ ָׁראֵ ל; וַיִֹּּלנּו כָׁל-הָׁ עֵ דָׁ ה ,עַ ל-הַ נ ְשִּ יאִּ ים .יט ו ַי ֹאמְ רּו כָׁל-הַ נְשִּ יאִּ ים ,אֶׁ ל-כָׁל-הָׁ עֵ דָׁ ה ,אֲ נַחְ נּו
נִּשְ בַעְ נּו לָׁהֶׁ ם ,בַיהו ָׁה אֱ ֹלהֵ י י ִּשְ ָׁראֵ ל; ו ְעַ תָׁ הֹ ,לא נּוכַל ִּלנְג ֹעַ בָׁהֶׁ ם .כ ז ֹאת נַעֲ שֶׁ ה לָׁהֶׁ ם ,ו ְהַ חֲ י ֵה אֹותָׁ ם; ו ְֹלא-י ִּהְ י ֶׁה עָׁ לֵינּו קֶׁ צֶׁף ,עַ ל-
הַ שְ בּועָׁ ה אֲ שֶׁ ר-נ ִּשְ בַעְ נּו לָׁהֶׁ ם .כא ו ַי ֹאמְ רּו אֲ לֵיהֶׁ ם הַ נְשִּ יאִּ ים ,י ִּחְ יּו; וַיִּהְ יּו ח ֹטְ בֵי עֵ צִּים ו ְש ֹאֲ בֵי-מַ י ִּםְ ,לכָׁל-הָׁ עֵ דָׁ ה ,כַאֲ שֶׁ ר ּדִּ בְרּו לָׁהֶׁ ם,
הַ נְשִּ יאִּ ים .כב וַיִּקְ ָׁרא לָׁהֶׁ ם י ְהֹושֻ עַ  ,וַי ְדַ בֵר אֲ לֵיהֶׁ ם לֵאמ ֹר :לָׁמָׁ ה ִּרמִּ יתֶׁ ם א ֹתָׁ נּו לֵאמ ֹרְ ,רחֹוקִּ ים אֲ נַחְ נּו מִּ כֶׁם מְ א ֹד ,ו ְאַ תֶׁ ם ,בְקִּ ְרבֵנּו
י ֹשְ בִּים .כג ו ְעַ תָׁ ה ,אֲ ִּ
רּורים אַ תֶׁ ם; ו ְֹלא-יִּכ ֵָׁרת מִּ כֶׁם עֶׁ בֶׁד ,ו ְח ֹטְ בֵי עֵ צִּים ו ְש ֹאֲ בֵי-מַ י ִּםְ --לבֵית אֱ ֹלהָׁ י .כד וַיַעֲ נּו אֶׁ ת-י ְהֹושֻ עַ ו ַי ֹאמְ רּו ,כִּי
ָארץ מִּ פְ נֵיכֶׁם;
ָארץּ ,ולְהַ שְ מִּ יד אֶׁ ת-כָׁל-י ֹשְ בֵי הָׁ ֶׁ
הֻ גֵד הֻ גַד לַעֲ בָׁדֶׁ יָך אֵ ת אֲ שֶׁ ר ִּצּוָׁה י ְהו ָׁה אֱ ֹלהֶׁ יָך אֶׁ ת-מ ֹשֶׁ ה עַ בְּדֹו ,לָׁתֵ ת ָׁלכֶׁם אֶׁ ת-כָׁל-הָׁ ֶׁ
וַנ ִָּׁירא מְ א ֹד ְלנַפְ ש ֹתֵ ינּו מִּ פְ נֵיכֶׁם ,ו ַנַעֲ שֵ ה אֶׁ ת-הַ ּדָׁ בָׁר הַ זֶׁה .כה ו ְעַ תָׁ ה ,הִּ נְנּו ְבי ָׁדֶׁ ָך :כַטֹוב ו ְ ַכיָׁשָׁ ר בְעֵ ינֶׁיָך לַעֲ שֹות לָׁנּו ,עֲשֵ ה .כו וַיַעַ ש
לָׁהֶׁ ם ,כֵן; וַיַצֵל אֹותָׁ ם מִּ יַד ְבנֵי-י ִּשְ ָׁראֵ ל ,ו ְֹלא הֲ ָׁרגּום .כז וַיִּתְ נֵם י ְהֹושֻ עַ בַיֹום הַ הּוא ,ח ֹטְ בֵי עֵ צִּים ו ְש ֹאֲ בֵי מַ י ִּם--לָׁעֵ דָׁ ה; ּולְמִּ זְבַח י ְהו ָׁה
עַ ד-הַ יֹום הַ זֶׁה ,אֶׁ ל-הַ מָׁ קֹום אֲ שֶׁ ר יִּבְחָׁ ר .א וַי ְהִּ י כִּשְ מ ֹעַ אֲ דֹנִּי-צֶׁדֶׁ ק מֶׁ לְֶׁך י ְרּושָׁ ַלִּם ,כִּיָׁ -לכַד י ְהֹושֻ עַ אֶׁ ת-הָׁ עַ י וַיַחֲ ִּרימָׁ ּה--כַאֲ שֶׁ ר עָׁ שָׁ ה
ל ִּ
ִּיראּו מְ א ֹד--כִּי עִּ יר גְדֹולָׁה ִּגבְעֹון,
ִּיריחֹו ּולְמַ ְלכָּׁה ,כֵן-עָׁ שָׁ ה לָׁעַ י ּולְמַ ְלכָּׁה; וְכִּי הִּ שְ לִּימּו י ֹשְ בֵי ִּגבְעֹון ,אֶׁ ת-י ִּשְ ָׁראֵ ל ,וַיִּהְ יּו ,בְקִּ ְרבָׁם .ב וַי ְ
כְַאחַ ת עָׁ ֵרי הַ מַ מְ ָׁלכָׁה; וְכִּי הִּ יא גְדֹולָׁה מִּ ן-הָׁ עַ י ,וְכָׁל-אֲ נָׁשֶׁ יהָׁ גִּב ִֹּרים .ג וַיִּשְ לַח אֲ דֹנִּי-צֶׁדֶׁ ק מֶׁ לְֶׁך י ְרּושָׁ ַלִּם ,אֶׁ ל-הֹוהָׁ ם מֶׁ לְֶׁך-חֶׁ בְרֹון ו ְאֶׁ ל-
פִּ ְרָאם מֶׁ לְֶׁך-י ְַרמּות ו ְאֶׁ ל-י ָׁפִּיעַ מֶׁ לְֶׁךָׁ -לכִּיש ו ְאֶׁ לּ-דְ בִּיר מֶׁ לְֶׁך-עֶׁ גְלֹון--לֵאמ ֹר .ד עֲ לּו-אֵ לַי ו ְעִּ ז ְֻרנִּי ,וְנַכֶׁה אֶׁ תִּ -גבְעֹון :כִּי-הִּ שְ לִּימָׁ ה אֶׁ ת-
י ְהֹושֻ עַ  ,ו ְאֶׁ תְ -בנֵי י ִּשְ ָׁראֵ ל .ה וַיֵָאסְ פּו וַיַעֲ לּו חֲ מֵ שֶׁ ת מַ ְלכֵי הָׁ אֱ מ ִֹּרי ,מֶׁ לְֶׁך י ְרּושָׁ ַלִּם מֶׁ לְֶׁך-חֶׁ בְרֹון מֶׁ לְֶׁך-י ְַרמּות מֶׁ לְֶׁךָׁ -לכִּיש מֶׁ לְֶׁך-עֶׁ גְלֹון--הֵ ם,
וְכָׁל-מַ חֲ נֵיהֶׁ ם; וַיַחֲ נּו ,עַ לִּ -גבְעֹון ,וַיִּלָׁחֲ מּו ,עָׁ לֶׁיהָׁ .ו וַיִּשְ לְחּו ַאנ ְשֵ י ִּגבְעֹון אֶׁ ל-י ְהֹושֻ עַ אֶׁ ל-הַ מַ חֲ נֶׁה הַ ִּג ְל ָׁגלָׁה לֵאמ ֹרַ ,אל-תֶׁ ֶׁרף י ָׁדֶׁ יָך
מֵ עֲ בָׁדֶׁ יָך :עֲ לֵה אֵ לֵינּו מְ הֵ ָׁרה ,ו ְהֹושִּ יעָׁ ה לָׁנּו ו ְעָׁ ז ְֵרנּו--כִּי נִּקְ בְצּו אֵ לֵינּו ,כָׁל-מַ ְלכֵי הָׁ אֱ מ ִֹּרי י ֹשְ בֵי הָׁ הָׁ ר .ז וַיַעַ ל י ְהֹושֻ עַ מִּ ן-הַ ִּג ְלגָׁל ,הּוא
וְכָׁל-עַ ם הַ מִּ לְחָׁ מָׁ ה עִּ מֹו ,ו ְכ ֹל ,ג ֵ
ירא מֵ הֶׁ ם ,כִּי ְבי ָׁדְ ָך נְתַ תִּ יםֹ :לא-י ַעֲ מ ֹד אִּ יש מֵ הֶׁ ם,
ִּבֹורי הֶׁ חָׁ י ִּל .ח ו ַי ֹאמֶׁ ר י ְהו ָׁה אֶׁל-י ְהֹושֻ עַ ַאל-תִּ ָׁ
בְפָׁ נֶׁיָך .ט וַיָׁב ֹא אֲ לֵיהֶׁ ם י ְהֹושֻ עַ  ,פִּ תְ א ֹם :כָׁל-הַ ַליְלָׁה ,עָׁ לָׁה מִּ ן-הַ ִּג ְלגָׁל .י וַי ְהֻ מֵ ם י ְהו ָׁה לִּפְ נֵי י ִּשְ ָׁראֵ ל ,וַיַכֵם מַ כָׁה-גְדֹולָׁה ְב ִּגבְעֹון;
וַי ְִּרּדְ פֵםּ ,דֶׁ ֶׁרְך מַ עֲ לֵה בֵית-חֹורֹן ,וַיַכֵם עַ ד-עֲ זֵקָׁ ה ,ו ְעַ ד-מַ קֵ דָׁ ה .יא וַי ְהִּ י ְבנֻסָׁ ם מִּ פְ נֵי י ִּשְ ָׁראֵ ל ,הֵ ם ב ַ
ְמֹורד בֵית-חֹורֹן ו ַיהו ָׁה הִּ שְ לִּיְך
עֲ לֵיהֶׁ ם אֲ ָׁבנִּים גְד ֹלֹות מִּ ן-הַ שָׁ מַ י ִּם עַ ד-עֲ זֵקָׁ ה--וַיָׁמֻ תּוַ :רבִּים ,אֲ שֶׁ ר-מֵ תּו בְַא ְבנֵי הַ ב ָָׁׁרד ,מֵ אֲ שֶׁ ר הָׁ ְרגּו ְבנֵי י ִּשְ ָׁראֵ ל ,בֶׁחָׁ ֶׁרב .
When all the kings west of the Jordan—in the hill country, in the Shephelah, and along the entire coast of the
Mediterranean Sea up to the vicinity of Lebanon, the [land of the] Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites,
and Jebusites—learned of this, they gathered with one accord to fight against Joshua and Israel. But when the
inhabitants of Gibeon learned how Joshua had treated Jericho and Ai, they for their part resorted to cunning. They

set out in disguise: they took worn-out sacks for their asses, and worn-out waterskins that were cracked and
patched; they had worn-out, patched sandals on their feet, and threadbare clothes on their bodies; and all the
bread they took as provision was dry and crumbly. And so they went to Joshua in the camp at Gilgal and said to him
and to the men of Israel, “We come from a distant land; we propose that you make a pact with us.” The men of
Israel replied to the Hivites, “But perhaps you live among us; how then can we make a pact with you?” They said to
Joshua, “We will be your subjects.” But Joshua asked them, “Who are you and where do you come from?” They
replied, “Your servants have come from a very distant country, because of the fame of the LORD your God. For we
heard the report of Him: of all that He did in Egypt, and of all that He did to the two Amorite kings on the other side
of the Jordan, King Sihon of Heshbon and King Og of Bashan who lived in Ashtaroth. So our elders and all the
inhabitants of our country instructed us as follows, ‘Take along provisions for a trip, and go to them and say: We
will be your subjects; come make a pact with us.’ This bread of ours, which we took from our houses as provision,
was still hot when we set out to come to you; and see how dry and crumbly it has become. These wineskins were
new when we filled them, and see how they have cracked. These clothes and sandals of ours are worn out from the
very long journey.” The men took [their word] because of their provisions, and did not inquire of the LORD. Joshua
established friendship with them; he made a pact with them to spare their lives, and the chieftains of the
community gave them their oath. But when three days had passed after they made this pact with them, they
learned that they were neighbors, living among them. So the Israelites set out, and on the third day they came to
their towns; these towns were Gibeon, Chephirah, Beeroth, and Kiriath-jearim. But the Israelites did not attack
them, since the chieftains of the community had sworn to them by the LORD, the God of Israel. The whole
community muttered against the chieftains, but all the chieftains answered the whole community, “We swore to
them by the LORD, the God of Israel; therefore we cannot touch them. This is what we will do to them: We will
spare their lives, so that there may be no wrath against us because of the oath that we swore to them.” And the
chieftains declared concerning them, “They shall live!” And they became hewers of wood and drawers of water for
the whole community, as the chieftains had decreed concerning them. Joshua summoned them and spoke to them
thus: “Why did you deceive us and tell us you lived very far from us, when in fact you live among us? Therefore, be
accursed! Never shall your descendants cease to be slaves, hewers of wood and drawers of water for the House of
my God.” But they replied to Joshua, “You see, your servants had heard that the LORD your God had promised His
servant Moses to give you the whole land and to wipe out all the inhabitants of the country on your account; so we
were in great fear for our lives on your account. That is why we did this thing. And now we are at your mercy; do
with us what you consider right and proper.” And he did so; he saved them from being killed by the Israelites. That
day Joshua made them hewers of wood and drawers of water—as they still are—for the community and for the
altar of the LORD, in the place that He would choose. When King Adoni-zedek of Jerusalem learned that Joshua had
captured Ai and proscribed it, treating Ai and its king as he had treated Jericho and its king, and that, moreover, the
people of Gibeon had come to terms with Israel and remained among them, he was very frightened. For Gibeon
was a large city, like one of the royal cities—in fact, larger than Ai—and all its men were warriors. So King Adonizedek of Jerusalem sent this message to King Hoham of Hebron, King Piram of Jarmuth, King Japhia of Lachish, and
King Debir of Eglon: “Come up and help me defeat Gibeon; for it has come to terms with Joshua and the Israelites.”
The five Amorite kings—the king of Jerusalem, the king of Hebron, the king of Jarmuth, the king of Lachish, and the
king of Eglon, with all their armies—joined forces and marched on Gibeon, and encamped against it and attacked it.
The people of Gibeon thereupon sent this message to Joshua in the camp at Gilgal: “Do not fail your servants;
come up quickly and aid us and deliver us, for all the Amorite kings of the hill country have gathered against us.” So

Joshua marched up from Gilgal with his whole fighting force, all the trained warriors. The LORD said to Joshua, “Do
not be afraid of them, for I will deliver them into your hands; not one of them shall withstand you.” Joshua took
them by surprise, marching all night from Gilgal. The LORD threw them into a panic before Israel: [Joshua] inflicted
a crushing defeat on them at Gibeon, pursued them in the direction of the Beth-horon ascent, and harried them all
the way to Azekah and Makkedah. While they were fleeing before Israel down the descent from Beth-horon, the
LORD hurled huge stones on them from the sky, all the way to Azekah, and they perished; more perished from the
hailstones than were killed by the Israelite weapons.
 א, מלכים א יח.18
".פְ נֵי הָׁ אֲ דָׁ מָׁ ה- ו ְאֶׁ תְ נָׁה מָׁ טָׁ ר עַ ל,ַאחְ ָאב- לְֵך הֵ ָׁראֵ ה אֶׁל: בַשָׁ נ ָׁה הַ שְ לִּישִּ ית לֵאמ ֹר,אֵ ִּליָׁהּו-י ְהו ָׁה הָׁ י ָׁה אֶׁ ל- ּודְ בַר, י ָׁמִּ ים ַרבִּים," וַי ְהִּ י
Much later, in the third year, the word of the LORD came to Elijah: “Go, appear before Ahab; then I will send rain
upon the earth.”
 א,מלכים ב ח
ִּ ָׁ ַבאֲ שֶׁ ר ת,ְגּורי
ִּ  ו, קּומִּ י ּו ְלכִּי אתי (אַ תְ ) ּובֵיתֵ ְך, ְבנָּׁה לֵאמ ֹר-הֶׁ חֱ י ָׁה אֶׁ ת-הָׁ אִּ שָׁ ה אֲ שֶׁ ר-א ו ֶׁאֱ לִּישָׁ ע ּדִּ בֶׁר אֶׁ ל
,קָׁ ָׁרא י ְהו ָׁה ל ָָׁׁרעָׁ ב- כִּי:גּורי
.ָארץ שֶׁ בַע שָׁ נִּים
ֶׁ ָׁה-בָׁא אֶׁ ל-וְגַם
Elisha had said to the woman whose son he revived, “Leave immediately with your family and go
sojourn somewhere else; for the LORD has decreed a seven-year famine upon the land, and it has already begun.”
 יבמות עח ע"א.19
מעלה עליו, " "וכי היכן מצינו בשאול שהמית הגבעונים? אלא מתוך שהרג נוב עיר הכהנים שהיו מספיקין להם מים ומזון
"הכתוב כאילו הרגן
 ירושלמי קידושין פ"ד ה"א.20
" שני חוטבי עצים ושני שואבי מים וחזן וסופר ושמש:"על אשר המית ממנו ז' אנשים
 ג, שמואל א כח.21
". ָארץ
ֶׁ ָׁמֵ ה--הַ יִּּדְ עֹנִּים- הֵ סִּ יר הָׁ א ֹבֹות ו ְאֶׁ ת, וַיִּקְ ב ְֻרהּו ב ָָׁׁרמָׁ ה ּובְעִּ ירֹו; ו ְשָׁ אּול,י ִּשְ ָׁראֵ ל-לֹו כָׁל-וַיִּסְ פְ דּו--" ג ּושְ מּואֵ ל מֵ ת
Now Samuel had died and all Israel made lament for him; and he was buried in his own town of Ramah. And Saul
had forbidden [recourse to] ghosts and familiar spirits in the land.
 בראשית לו כד.22
"; ו ְאַ יָׁה ו ַעֲ נָׁה, ִּצבְעֹון-" כד ו ְאֵ לֶׁה ְבנֵי
 סנהדרין כ"א ע"א.23
"..." אמר רב יהודה אמר רב נשים בכתובה ובקידושין פלגשים בלא כתובה ובלא קידושין
Rav Yehuda says that Rav says: Wivesreceive a marriage contract and betrothal; concubines are taken without a
marriage contract and without betrothal.
 אור זרוע ח"א הל' יבום וקידושין ס' תקצה.24
" דאם היתה פלגש לא היתה ראויה,משמע ליה ששאול קידש רצפה בת איה..." הרי דוד נשא רצפה בת איה

 .25תוס' יבמות כ"א ע"א
" הא דוד נשא רצפה בת איה"..
 .26שמואל ב יב ,ח
" ח ו ָׁאֶׁ תְ נָׁה לְָך אֶׁ ת-בֵית אֲ דֹנֶׁיָך ,וְאֶ ת-נְשֵׁ י אֲ דֹנֶיָך בְחֵ יקֶׁ ָך ,ו ָׁאֶׁ תְ נָׁה לְָך ,אֶׁ ת-בֵית י ִּשְ ָׁראֵ ל ו ִּיהּודָׁ ה; ו ְאִּ ם-מְ עָׁ ט--ו ְא ֹסִּ פָׁ ה לְָך ,כָׁהֵ נָׁה
וְכָׁהֵ נָׁה .
 .27יחזקאל כד
ָארץְ ,לכַסֹות עָׁ לָׁיו עָׁ פָׁ ר .ח לְהַ עֲ לֹות חֵ מָׁ ה ִּלנְק ֹם נָׁקָׁ ם ,נ ָׁתַ תִּ י
" ז כִּי דָׁ מָׁ ּה בְתֹוכָּׁה הָׁ י ָׁה ,עַ ל-צְחִּ יחַ סֶׁ לַע שָׁ מָׁ תְ הּו; ֹלא שְ פָׁ כַתְ הּו עַ ל-הָׁ ֶׁ
אֶׁ תּ-דָׁ מָׁ ּה עַ ל-צְחִּ יחַ סָׁ לַעְ --ל ִּבלְתִּ י ,הִּ כָׁסֹות ".
For the blood she shed is still in her; She set it upon a bare rock; She did not pour it out on the ground To cover it
with earth. She set her blood upon the bare rock, So that it was not covered, So that it may stir up [My] fury To
take vengeance.
 .28איוב טז יח
" אֶׁ ֶׁרץַ ,אל-תְ כַסִּ י דָׁ מִּ י; ו ְַאל-י ְהִּ י מָׁ קֹוםְ ,לזַעֲ קָׁ תִּ י".
!Earth, do not cover my blood; Let there be no resting place for my outcry

 .29במדבר לה ,לג
ְדַ
אִּ
פַ
ֻפַ
הַ
אַ
ָָׁארץ ֹלא-יְכ ר ,לַּדָׁ ם אֲ שֶׁ ר שֻ ְך-בָּׁה ,כִּי -ם ,ב ם ש ֹפְ כֹו.
ָארץ; וְל ֶׁ
ָארץ ,אֲ שֶׁ ר תֶׁ ם בָּׁה ,כִּי ּדָׁ ם ,הּוא י ַחֲ נ ִּיף אֶׁ ת-הָׁ ֶׁ
" ו ְֹלא-תַ חֲ נִּיפּו אֶׁ ת-הָׁ ֶׁ
"
You shall not pollute the land in which you live; for blood pollutes the land, and the land can have no expiation for
blood that is shed on it, except by the blood of him who shed it.
 .30רד"ק שמואל א כ"א י
"ומה שאמר 'עד נתך המים עליהם' – ירדו גשמים מעט להודיע שיקברו אותם ,ואחר שקברו אותם נעתר האלהים לארץ וירדו
גשמים הרבה".
 .31ותתך חמתי (ירמיה ד ו)
ותתך עלינו האלה (דניאל ט יא)
כאשר ניתך אפי (ירמיהו מב יח)
ויתכו כמים שאגתי (איוב ג כד)
ומטר לא ניתך ארצה (שמות ט לג)
 .32שמואל א יב
ּוראּו ,כִּיָׁ -רעַ תְ כֶׁם ַרבָׁה אֲ שֶׁ ר עֲ שִּ יתֶׁ ם בְעֵ ינֵי י ְהו ָׁה ,לִּשְ אֹול
" יז הֲ לֹוא קְ צִּיר-חִּ טִּ ים ,הַ יֹום--אֶׁ קְ ָׁרא אֶׁ ל-י ְהו ָׁה ,וְי ִּתֵ ן ק ֹלֹות ּומָׁ טָׁ ר; ּודְ עּו ְ
ָׁלכֶׁם ,מֶׁ לְֶׁך ".
It is the season of the wheat harvest. I will pray to the LORD and He will send thunder and rain; then you will take
”thought and realize what a wicked thing you did in the sight of the LORD when you asked for a king.
 .33רד"ק שמואל ב כא ,יא
" וכבר כתבנו מה שפירשו רבותינו ז"ל כי היו נתלים מי"ו בניסן עד י"ז במרחשון שהוא זמן הגשמים "

 .34אברבנאל שמ"ב כא ,י
" עד ניתך עליהם מן השמים – עד שהקב"ה הוריד עליהם מטר מן השמים ,שמפני מה בא רעב לעולם קודם לכן על שאול ועל
בית הדמים? על אשר המית את הגבעונים ,וכיוון שנפרע עוון זה ,מיד ניתך עליהם מים מן השמים"...
 .35יבמות עח ע"א
" מאי טעמא גזר עלייהו דכתיב (שמואל ב כא ,א) ויהי רעב בימי דוד שלש שנים שנה אחר שנה שנה ראשונה אמר להם שמא
עובדי עבודת כוכבים יש בכם… בדקו ולא מצאו שניה אמר להם שמא עוברי עבירה יש בכם …בדקו ולא מצאו שלישית אמר
להם שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם ואין נותנין … בדקו ולא מצאו אמר אין הדבר תלוי אלא בי מיד ויבקש דוד את פני ה' ...
וכתיב התם (במדבר כז ,כא) ושאל לו במשפט האורים לפני ה' ויאמר ה' אל שאול ואל בית הדמים על אשר המית הגבעונים
אל שאול שלא נספד כהלכה
 .36ילקוט שמעוני שמ"ב רמז ,קנד
" מיד עמד וכנס כל זקני ישראל וגדוליהם ,ועברו את הירדן ובאו ליבש גלעד ומצאו את עצמות שאול ויהונתן בנו ,שלא שלטה
בהם
ִּרמה ,ונטלו אותם ונתנו אותם בתוך ארון .ועברו את הירדן ,שנאמר 'ויקברו את עצמות שאול ויהונתן בנו וגו' ויעשו כל אשר צוה
המלך' .מה צוה המלך? צוה להיות מעבירין ארונו של שאול בכל גבול שבט ושבט ,והיה השבט שנכנס בו ארונו של שאול היו
יוצאים הם ובניהם ובנותיהם ונשותיהן וגומלין חסד עם שאול ובניו ,כדי שיצאו כל ישראל ידי חובתן .וכיון שראה הקב"ה שגמלו
חסד ,מיד נתמלא רחמים ונתן מטר על הארץ ,שנאמר 'ויעתר א-להים לארץ אחרי כן' "
 .37רד"ק שמואל ב כא ,יא
" כי דבר גדול עשתה ומפני זה נכמרו רחמיו וצוה לקברם ,ובדרש ראה כי אשת חיל היתה ולקחה לאשה"
 .38יבמות דף עט עמוד א
"והא כתיב( :דברים כ"ד) לא יומתו אבות על בנים וגו'! אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן :מוטב שתעקר אות אחת מן
התורה ואל יתחלל שם שמים בפרהסיא (.שמואל ב' כ"א) ותקח רצפה בת איה את השק ותטהו לה אל הצור מתחלת קציר
עד נתך מים עליהם מן השמים ולא נתנה עוף השמים לנוח עליהם יומם וחית השדה לילה ,והא כתיב( :דברים כ"א) לא תלין
נבלתו על העץ! אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יהוצדק :מוטב שתעקר אות אחת מן התורה ויתקדש שם שמים
בפרהסיא  ,שהיו עוברים ושבים אומרים :מה טיבן של אלו? הללו בני מלכים הם ,ומה עשו? פשטו ידיהם בגרים גרורים ,אמרו:
אין לך אומה שראויה להדבק בה כזו ,ומה בני מלכים כך ,בני הדיוטות על אחת כמה וכמה! ומה גרים גרורים כך ,ישראל על
אחת כמה וכמה! מיד נתוספו על ישראל מאה וחמשים אלף...".
 .39במדבר רבה ח
" א"ר אלעזר כתיב (צפניה ב) "בקשו את ה' כל ענוי הארץ אשר משפטו פעלו מהו אשר משפטו פעלו" שהוא עושה משפטו
ופעלו כאחת את מוצא הקב"ה תובע משפטן של גבעונים מן שאול וזוכר פעולתו של שאול לשלם לו שכר טוב .באותה שעה
אמר דוד וכי בשביל הגרים הללו עשה הקב"ה לעמו כן א"ל הקב"ה אם תרחיק את הרחוקים סופך לרחק את הקרובים צא
ולמד יהושע רבך שבשעה שאמרו הגבעונים (יהושע י) "עלה אלינו מהרה והושיעה לנו ועזרנו" באותה שעה אמר יהושע וכי
בשביל הגרים הללו אנו מטריחים על הצבור א"ל הקב"ה יהושע אם תרחיק את הרחוקי' סופך לרחק את הקרובים"...

