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Quest for the Crown  
SOURCE PACKETS 

Shmuel Alef, Perakim 8-12 

 

1. Radak, I Shmuel 8:2 

שהיה הולך וסובב על הערים  ספר זה להודיע כי לא הלכו בדרכי אביהם -שופטים בבאר שבע 

שלא להטריח את כל ישראל לבא אליו למשפט והם לא די להם שלא עשו זה אלא שישבו בקצה 

ארץ ישראל כי באר שבע היה בקצה ארץ ישראל כמו שאמר הכתוב מדן ועד באר שבע כי אלה 

ה רע אבל שתיהן היה קצות ארץ ישראל ועדיין אלו היה האחד יושב בדן והאחד בבאר שבע לא הי

שניה' היו שופטי' בבאר שבע להטריח יש' לבא אליהם ולהרבות שכרן, ואמרו רז"ל בני שמואל לא 

חטאו אלא לפי שלא היו מחזירין בכל מקומות ישראל וישבו בבתיהם כדי להרבות שכר לחזניהם 

ולסופריהם מעלה עליהן הכתוב כאילו לקחו שוחד ומהם אמר חלקם שאלו בפיהם ומהם אמר 

 ו' נטלו בזרוע ולפי פשט הפ' נראה שחטאו:מתנ

 

2. Radak, I Shmuel 8:6  

 התפלל שתבא אליו הנבואה בענין זה מה ידבר ה': -ו( ויתפלל שמואל )

3. Talmud Bavli, Sanhedrin 20b 

The Request for a King - Perek 8, Part 1  
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4. Rambam, Hilchos Melachim 4:1-4 

The king is granted license to levy taxes upon the nation for his needs or 

for the purpose of war. He may also fix a duty on merchandise. It is 

forbidden to avoid paying this duty. The king has the right to decree that if 

someone does not pay these duties, his property will be seized or he will 

be killed. These laws are derived as follows: I Samuel 8:17 states: 'You will 

be servants to him, the king.' Previously, Deuteronomy 20:11states: 'They 

shall be subject to your levy and they shall serve you.' From this 

association, it is derived that the king may levy taxes and fix duties. The 

statutes that he establishes in these and related matters are accepted as law 

for all the matters mentioned in the Biblical passage concerning the king 

are rights to which the king is entitled. 

רשות יש למלך ליתן מס על העם 
לצרכיו או לצורך המלחמות וקוצב לו 
מכס ואסור להבריח מן המכס שיש לו 

לגזור שכל מי שיגנוב המכס ילקח ממונו 
או יהרג שנאמר ואתם תהיו לו לעבדים 

ולהלן הוא אומר יהיו לך למס ועבדוך 
ן שנותן מס וקוצב מכס ודיניו בכל מכא

אלו הדברים וכיוצא בהן דין שכל 
 האמור בפרשת מלך מלך זוכה בו:

He may also send throughout the territory of Eretz Yisrael and take from 

the nation valiant men and men of war and employ them as soldiers for his 

chariot and cavalry. Similarly, he may appoint them as his body guard and 

as footmen to run before him as I Samuel 8:11 states: 'He shall place them 

among his charioteers and his horsemen and they shall run before his 

chariot.' He may also take the choicest of them to be his servants and 

attendants as ibid.:16 states: 'He shall take... your finest young men... to do 

his work.' 

 

ושולח בכל גבול ישראל ולוקח מן העם 
הגבורים ואנשי חיל ועושה מהן חיל 

מדים למרכבתו ובפרשיו ומעמיד מהן עו
לפניו ומעמיד מהן אנשים לרוץ לפניו 

שנאמר ושם לו במרכבתו ופרשיו ורצו 
לפני מרכבתו ולוקח מן היפים שבהם 
להיות שמשים ועומדים לפניו שנאמר 

ואת בחוריכם הטובים יקח ועשה 
 למלאכתו:

 
Similarly, he may take all those that are necessary for him from the nation's 

craftsmen and employ them to do his work. He must pay their wages. He 

וכן לוקח מן בעלי האומניות כל מה 
שהוא צריך ועושין לו מלאכתו ונותן 

http://www.chabad.org/15837#v17
http://www.chabad.org/9984#v11
http://www.chabad.org/15837#v11
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may also take all the beasts, servants, and maids that are necessary for his 

tasks. He must pay their hire or their value as ibid.:12-16 states: 'He will set 

them to plough his ground and to reap his harvest, to make instruments of 

war, and gear for his chariots.... He will take your servants, your maids, 

your finest young men, and your donkeys to do his work.' 

 

בהמות והעבדים שכרן ולוקח כל ה
והשפחות למלאכתו ונותן שכרן או 

דמיהן שנאמר ולחרוש חרישו ולקצור 
קצירו ולעשות כלי מלחמתו וכלי רכבו 

ואת עבדיכם ואת שפחותיכם ואת 
בחוריכם הטובים ואת חמוריכם יקח 

 ועשה למלאכתו:

 
Similarly, he may take wives and concubines from the entire territory 

of Eretz Yisrael. The term 'wives' implies women who were married with 

A ketubah and kiddushin; concubines, women who were not given 

A ketubah and kiddushin. With the act of yichud alone, the king acquires 

her and relations with her are permitted him. A commoner is forbidden to 

have a concubine. The only similar relationship is the union with a Hebrew 

maid servant after she has been designated by her master. The king may 

make the concubines which he takes to his palace cooks, bakers, and 

perfumers as ibid.:13 states: 'He will take your daughters to be perfumers, 

cooks, and bakers. 

 

וכן לוקח מכל גבול ישראל נשים 
ופלגשים נשים בכתובה וקדושין 

ופלגשים בלא כתובה ובלא קידושין 
אלא ביחוד בלבד קונה אותה ומותרת 

לו אבל ההדיוט אסור בפילגש אלא 
ש לו באמה העבריה בלבד אחר ייעוד וי
]רשות[ לעשות הפילגשים שלוקח 
לארמונו טבחות ואופות ורקחות 

שנאמר ואת בנותיכם יקח לרקחות 
 ולטבחות ולאופות:

 

 

5. Abarbanel, I Shmuel 8:9 
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6. Ralbag, I Shmuel 8:18 

ואמר להם הנה יכבד עליכם זה עד אשר תזעקו לה' מכובד העול שיעמוס עליכם  -)יח( וזעקתם 

יענה ה' אתכם כי רוח בחירתכם הביאה אתכם כל זה וענו העם כי על כל פנים הם מלככם ולא 

 בוחרים שיהיה להם מלך לשפטם וימשך להם מהתועלת ממנו

7. Malbim, I Shmuel 8:19 

ויאמרו לא. ר"ל לא כדברך שיהיה מושל עריץ בלתי נכנע לדת התורה ומשפטיה, שזה לא יקרא 

המלך הוא הנבחר מן העם וגדר המושל הוא הרודה בהם  בשם מלך רק בשם מושל עריץ )כי גדר

בחזקה(, והוא לא יהיה מושל כי אם מלך יהיה, לא אנחנו נהיה משועבדים אליו לעבדים רק יהיה 

 משועבד אלינו להנהיג אותנו כפי חק ומשפט:
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Issues 
 Is monarchy an ideal? 

 Doesn’t the Torah seem to indicate that we should appoint a king? 

 Doesn’t Shmuel dislike the idea of a king? How does that relate to the Torah telling us to appoint 

a king? 

 When Mashiach comes will there be monarchy? What are the alternatives? 

Does the Torah Command a King? 
1. Devarim 17:14-20  

י  יד  ’הֲאֶשר , ָהָאֶרץ-ָתבֹא ֶאל-כִּ
ָתּה, ָך ֹנֵתן ָלְךאלקי שְׁ ירִּ ָתה , וִּ בְׁ ָישַׁ וְׁ

תָ ; ָבּה רְׁ ָאמַׁ י ֶמֶלְך, וְׁ יָמה ָעלַׁ ָכל, ָאשִּ -כְׁ
ם ּגֹויִּ יֹבָתי, הַׁ בִּ  . ֲאֶשר סְׁ

14 When thou art come unto the land which the LORD thy God giveth thee, and 
shalt possess it, and shalt dwell therein; and shalt say: 'I will set a king over me, 
like all the nations that are round about me';  

ים ָעֶליָך ֶמֶלְך  טו חַׁ , שֹום ָתשִּ בְׁ ר ֲאֶשר יִּ
ֶחיָך  :ָך בֹואלקי ’ה ֶקֶרב אַׁ ים , מִּ ָתשִּ

יש --ָעֶליָך ֶמֶלְך ל ָלֵתת ָעֶליָך אִּ לֹא תּוכַׁ
י רִּ יָך הּוא-ֲאֶשר לֹא, ָנכְׁ  . ָאחִּ

15 thou shalt in any wise set him king over thee, whom the LORD thy God shall 
choose; one from among thy brethren shalt thou set king over thee; thou mayest 
not put a foreigner over thee, who is not thy brother.  

ק  טז ֶבה-לֹא, רַׁ ים-יַׁרְׁ לֹא, ּלֹו סּוסִּ -וְׁ
יב ֶאת ָמה-ָישִּ יְׁ רַׁ צְׁ בֹות , ָהָעם מִּ רְׁ ן הַׁ עַׁ מַׁ לְׁ

ר ָלֶכם, ’הוַׁ ; סּוס פּון ָלשּוב , ָאמַׁ לֹא ֹתסִּ
ֶזה ֶדֶרְך הַׁ  . עֹוד, בַׁ

16 Only he shall not multiply horses to himself, nor cause the people to return to 
Egypt, to the end that he should multiply horses; forasmuch as the LORD hath said 
unto you: 'Ye shall henceforth return no more that way.'  

ֶבה  יז לֹא יַׁרְׁ ים-וְׁ לֹא ָיסּור וְׁ , ּלֹו ָנשִּ
ָבבֹו ָזָהב; לְׁ ֶכֶסף וְׁ ֶבה, וְׁ ֹאד-לֹא יַׁרְׁ  . ּלֹו מְׁ

17 Neither shall he multiply wives to himself, that his heart turn not away; neither 
shall he greatly multiply to himself silver and gold.  

תֹו  יח בְׁ שִּ ָהָיה כְׁ תֹו, וְׁ כְׁ לַׁ מְׁ ֵסא מַׁ ל כִּ --עַׁ
ב לֹו ֶאת ָכתַׁ זֹאת-וְׁ תֹוָרה הַׁ ֵנה הַׁ שְׁ , מִּ

ל ֵני, ֵסֶפר-עַׁ פְׁ ּלִּ יִּם, מִּ וִּ לְׁ ים הַׁ ֹכֲהנִּ  . הַׁ

18 And it shall be, when he sitteth upon the throne of his kingdom, that he shall 
write him a copy of this law in a book, out of that which is before the priests the 
Levites.  

ּמֹו  יט ָתה עִּ ָהיְׁ ָקָרא בֹו ָכל, וְׁ ֵמי -וְׁ יְׁ
ָייו ד--חַׁ מַׁ לְׁ ן יִּ עַׁ מַׁ ָאה ֶאת, לְׁ רְׁ יִּ  ’ה-לְׁ

ֹמר ֶאת, ואלקי שְׁ תֹוָרה -ָכל-לִּ ֵרי הַׁ בְׁ דִּ
ֶאת זֹאת וְׁ ים ָהֵאֶּלה-הַׁ ֻחקִּ ֲעֹשָתם, הַׁ  . לַׁ

19 And it shall be with him, and he shall read therein all the days of his life; that 
he may learn to fear the LORD his God, to keep all the words of this law and these 
statutes, to do them;  

י רּום  כ תִּ לְׁ בִּ ָבבֹו ֵמֶאָחיו-לְׁ י , לְׁ תִּ לְׁ בִּ ּולְׁ
ן צְׁ -סּור מִּ ּמִּ מֹאולהַׁ ין ּושְׁ ן --ָוה ָימִּ עַׁ מַׁ לְׁ

ל ים עַׁ יְך ָימִּ תֹו הּוא ּוָבָניו-יֲַׁארִּ כְׁ לַׁ מְׁ , מַׁ
ָרֵאל שְׁ ֶקֶרב יִּ  { ס}  .בְׁ

20 that his heart be not lifted up above his brethren, and that he turn not aside 
from the commandment, to the right hand, or to the left; to the end that he may 
prolong his days in his kingdom, he and his children, in the midst of Israel. {S}  

On It’s Own Terms: Is this a Command? 
2. Talmud Bavli, Sanhedrin 20b 

King – 

Positive, Negative or Neutral? 

(Part 2) 
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ולהכרית , להעמיד להם מלך: שלש מצות נצטוו ישראל בכניסתן לארץ: וכן היה רבי יהודה אומר

לא נאמרה פרשה זו אלא כנגד : רבי נהוראי אומר. ולבנות להם בית הבחירה, עמלקזרעו של 

זקנים : רבי אליעזר אומר, תניא'. ואמרת אשימה עלי מלך וגו+ ז"דברים י+שנאמר , תרעומתן

אבל עמי הארץ שבהן , תנה לנו מלך לשפטנו'+ ח' שמואל א+שנאמר , כהוגן שאלו -שבדור 

 .והיינו גם אנחנו ככל הגוים ושפטנו מלכנו ויצא לפנינו'+ ח' שמואל א+שנאמר , קלקלו

3. Rashi, ad loc [R. Shlomo Yitzchaki, born in Troyes, Northern France, 1040- 1105] 

 שעתידים לפניו שגלוי, תרעומתם כנגד אלא, מצוה משום מלך עליך תשים דשום - זו פרשה נאמרה לא

 כן לומר אתם עתידין - אשימה ואמרת שנאמר הגוים ככל אנחנו גם והיינו ולומר כך על להתרעם

How does this express itself in the history of Parshanut? 

Optional/Prophetic 
4. Ibn Ezra, Devarim 17:16 [R. Avraham ben Meir ibn Ezra, Tudela, He was apparently in close 

contact with R. Judah ha-Levi, whom he mentions frequently in his commentaries. . He spent the 

first fifty years of his life in Spain and North Africa, and the rest of his life, from 1140 onwards, 

he wandered throughout Europe, mainly in Italy, but also in France, England, and other places.  

1089-1164] 

 .רשות -שום תשים ( טו) 

Imperative 
5. Rambam, Melachim 1:1-2 [R. Moshe b. Maimon (Maimonides), born in Cordova Spain and 

died in Egypt, 1138-1204] 

 א הלכה

 עמלק של זרעו ולהכרית, מלך עליך תשים שום שנאמר מלך להם למנות, לארץ כניסתן בשעת ישראל נצטוו מצות שלש
 . שמה ובאת תדרשו לשכנו שנאמר הבחירה בית ולבנות, עמלק זכר את תמחה שנאמר

 ב הלכה

 קודמת עמלק זרע והכרתת, עמלק את והכיתה לך עתה למלך למשחך' ה שלח אותי שנאמר, עמלק למלחמת קודם מלך מינוי
 בבית יושב אנכי הנביא נתן אל המלך ויאמר אויביו מכל מסביב לו הניח' וה בביתו המלך ישב כי ויהי שנאמר, הבית לבנין
 ולא, בתרעומת ששאלו לפי, משמואל מלך כששאלו הוא ברוך הקדוש רצה לא למה מצוה מלך שהקמת מאחר', וגו ארזים
 '.וגו מאסו אותי כי מאסו אותך לא כי שנאמר, הנביא בשמואל שקצו מפני אלא המצוה לקיים שאלו

Where does Rabbi Nehorai fit in this? 

6. Ohr HaChaim, Devarim 17:14 [R. Chaim ben Moshe ibn Attar, born Morocco, died 

Yerushalayim, 1696-1743] 

מצות נצטוו ישראל ' ג ל רבי יהודה אומר"ל וז"שנחלקו רבותינו ז( ב' כ)וראיתי בסנהדרין פרק כהן גדול 
בכניסתן לארץ להעמיד להם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות בית הבחירה רבי נהוראי אומר לא נאמרה 

יהודה ולא ' ודברינו עולין לדברי ר, כ"ע' פרשה זו אלא כנגד תרעומתן שנאמר ואמרת אשימה עלי מלך וגו
א מהלכות מלכים אף על פי כן צריך ליישב "ם בפ"בוהגם שהלכה כרבי יהודה וכן פסק רמ, נהוראי' לדברי ר

 :לשום מלך' הכתוב לסברת רבי נהוראי שפשט אומרו שום תשים יגיד שמצות ה

' וה( ב"א י"ש)למלך עליהם כדרך אומרו ' ואפשר לומר כי אם ישראל יהיו כשרים ולא ישאלו מלך והיה ה
אבל אם ישראל יכנסו בגדר שאלה שחפצים , יחפוץ להיות מלך ישראל הוא לבדו' גם ה, אלקיכם מלככם

http://en.wikipedia.org/wiki/Morocco
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ולזה לא אמר הכתוב שום תשים אלא אחר , במלך עליהם אז מצות המלך עליהם לעשותו כאומרו שום תשים
וכפי זה אפילו אליבא דרבי נהוראי יפרש שום תשים מצוה אחר שיאמרו אשימה ', מאמר ואמרת אשימה וגו

 ':וגו

 
 

7. Abarbanel, I Shmuel 8 [R. Don Yitzchak b. R. Yehuda Abrabanel, born in Lisbon, died in in 

Venice, 1437- 1508]   
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8. Abraham Lincoln 

“Government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the Earth” 

 

9. US Constitution Article II, Section 4 

The President, Vice President and all civil Officers of the United States, shall be removed from Office on 

Impeachment for, and Conviction of, Treason, Bribery, or other high Crimes and Misdemeanors. 

 

10. Netziv, Devarim 17:14 
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Rabble 

1. Tosefta Sanhedrin 4:5 

 להן ולבנות מלך להן למנות נצטוו לארץ בביאתן ישראל נצטוו מצוות שלש' אומ יהודה' ר
 שהקדימו לפי אלא שמואל בימי נענשו למה כן אם עמלק של זרעו ולהכרית הבחירה בית

 עלי אשימה ואמרת' שנ תרעומות מפני אלא זו פרשה נאמרה לא' אומ נהוראי' ר עליהן
 עמי אבל לשפטינו מלך לנו תנה' שנ כהלכה שאלו זקנים' אומ יוסי' בר אלעזר' ר מלך

 :'וגומ ונלחם' לפ' ויצ מלכינו ושפטנו הגוים ככל אנחנו גם והיינו' שנ וקילקלו חזרו הארץ

System of Judgement 

2. Drashos HaRan, Drush 11 [R. Nissim ben Reuven of Gerona, Barcelona 1320- 1380] 

שימה לנו ואילו שאלו להם מלך בסתם שיאמרו . אלא שישראל נטו בעת ההיא יותר לתיקון קיבוצם המדיני
אך , אבל מצוה, חטא[ או( ]אשר)לא ימצא להם בדבר הזה עון , או שיבקשוהו לסיבת תיקון מלחמותיהם, מלך

לא , שרצו שיהיו משפטיהם נמשכים מצד המלכות, היה חטאתם באמרם שימה לנו מלך לשפטנו ככל הגוים
י שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך וירע הדבר בעינ( שם ו)ויורה על זה מה שכתוב אחריו . מצד שופטי התורה

, אבל מה שהוקשה לו, כי לולי אמרו כן לא היה רע בעיניו, לא אמר כאשר אמרו תנה לנו מלך בלבד, לשפטנו
כי הם (, שם ז)לשמואל לא אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם ' ומפני זה אמר ה. באשר אמרו לשפטנו

 .ענין האלקימשיחול בהם , בוחרים בתיקון ענינם הטבעי
3. Ralbag, I Shmuel 8:4 

והנה נתקבצו כל זקני ישראל ובאו לשמואל הרמתה ואמרו לו שישים להם מלך לשפטם ככל הגוים והנה טעו בזה 

כי ישראל אינם באופן שישפט להם המלך לפי מה שירצה כמו הענין במלכי הע"א שמיסדים לעמם נימוסים כאשר 

הגוים אשר סביבותיהם שלא יוכלו  יעלה על רוחם ולזה אמרה התורה שאם יאמרו ישראל שישימו עליהם מלך ככל

לשים עליהם כי אם מאחיהם שהם נקשרים לקיים התורה ועל פי התורה ינהיגום לא בנימוסים אחרים ולזה צותה 

התורה שיכתוב לו המלך ספר תורה אחר זולת הספר שהיה לו כשהיה הדיוט והיה עמו תמיד וקרא בו כל ימי חייו 
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ה ולזאת הסבה היה רע בעיני שמואל כאשר בקשו ישראל זאת הבקשה ולזה כדי שתהיה הנהגתו לעם על פי התור

הודיע להם בסוף הענין כי אין לישראל מלך זולת הש"י וגם הש"י אמר לשמואל כי בקשתם היתה לסור מדרכי 

 התורה ולזה אמר כי אותי מאסו ממלוך עליהם 

Timing 

4. Ramban, Bereishis 49:10 [R. Moshe b. Nachman, b. Gerona, Spain, d. Israel,  1194- 1270]  

 לשאול להם היה ולא, אותם ומושיע' ה פי על מלחמותיהם ולוחם ונביא שופט שמואל שהיה מפני זה כל והיה
 מאסו אותי כי מאסו אותך לא לו אמר ה"והקב(, יב יב א"ש) מלככם אלקיכם' וה להם שאמר כמו, בימיו מלך

 .קיימא של מלכות להם נתן לא ולפיכך(, ז ח שם) עליהם ממלוך
 

Communal Accountability: Democracy or Monarchy? 
5. Klei Yakar, Devarim 17:15 [R. Shlomo Ephraim b. Aaron Luntschitz, Poland disciple of  R. 

Shlomo Luria. Rosh Yeshiva in Lvov. Assistant Rabbi to the Maharal in Prague, ultimately 

succeeding him.  1540-1619] 

כי לא , לא אמרו עלינו מלך אלא לנו(. א ח ו -שמואל )אבל בימי שמואל לא דיברו נכונה כי אמרו תנה לנו מלך 
והיוצא לנו מזה , רצו לקבל מרות שיהיה מוראו עלינו אלא יהיה לנו מסור בידינו להקים מלכין ולהעדי מלכין

כי עיקר צורך החנופה היא במשפטים ( שם פסוק ה)ועל כן אמרו לשופטינו ככל הגוים , נושבעל כרחו יחניף ל
ועל , וכמנהג ארצות אלו שמקבלים איזה רב על זמן ידוע כדי שלא יהא אימתו עליהם ואדרבה אימתם על הרב

(, שם פסוק ו) וירע הדבר בעיני שמואל כאשר אמרו תנה לנו מלך. כן הוא מוכרח להחניף להם כדי שלא ידחוהו
 .כי עיקר האשמה במלת לנו לשופטינו כי אם יהיה לנו ולא עלינו איך יהיה שופטינו

 

Author’s Argument 

Sefer Shoftim 
6. Shoftim 8:22-23 

יש  כב רּו אִּ יֹאמְׁ ָרֵאל-וַׁ שְׁ עֹון-ֶאל, יִּ דְׁ ָשל, ּגִּ ָבנּו -מְׁ
ם ָתה-ּגַׁ ָך ּגַׁם ֶבן-ּגַׁם, אַׁ נְׁ ֶנָך-בִּ י   :בְׁ ָתנּוכִּ עְׁ יַׁד , הֹושַׁ מִּ

ָין דְׁ  . מִּ

22 Then the men of Israel said unto Gideon: 'Rule thou over us, both 
thou, and thy son, and thy son's son also; for thou hast saved us out of 
the hand of Midian.'  

יֹאֶמר ֲאֵלֶהם  כג עֹון, וַׁ דְׁ י -לֹא, ּגִּ ֹשל ֲאנִּ , ָבֶכםֶאמְׁ
לֹא י ָבֶכם-וְׁ נִּ ֹשל בְׁ מְׁ ֹשל ָבֶכם, ’ה  :יִּ מְׁ  . יִּ

23 And Gideon said unto them: 'I will not rule over you, neither shall 
my son rule over you; the LORD shall rule over you.'  

7. Bava Basra 14b 

 שמואל כתב ספרו ושופטים ורות

8. Shoftim 17:6 

ים  ו ָימִּ ָרֵאל, ָהֵהם בַׁ שְׁ יִּ ָיָשר   :ֵאין ֶמֶלְך בְׁ יש הַׁ אִּ
ֵעיָניו  { פ}  .יֲַׁעֶשה, בְׁ

6 In those days there was no king in Israel; every man did that which 
was right in his own eyes. {P}  

9. Shoftim 19:1 

ים ָהֵהם  א ָימִּ י בַׁ הִּ יְׁ ּוֶמֶלְך ֵאין , וַׁ
ָרֵאל שְׁ יִּ י; בְׁ יש ֵלוִּ י אִּ הִּ יְׁ ֵתי , וַׁ כְׁ יַׁרְׁ ָּגר בְׁ

ר ם-הַׁ יִּ רַׁ ח, ֶאפְׁ קַׁ יִּ יֶלֶגש-וַׁ ָשה פִּ , לֹו אִּ
הּוָדה ֵבית ֶלֶחם יְׁ  . מִּ

1 And it came to pass in those days, when there was no king in Israel, that there 
was a certain Levite sojourning on the farther side of the hill-country of Ephraim, 
who took to him a concubine out of Beth-lehem in Judah.  
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10. Malbim, I Shmuel 8:4 

ויקבצו. כפי המבואר )סי' יג( הרימו הפלשתים ראש בעת ההיא ומשלו על ישראל, תחת שהיתה יד ה' בם כל ימי 

במלחמה, כנודע מענין יהושפט )דהי"ב כ( שכאשר הקים שמואל )למעלה ז, יג(, כי ע"י עוות הדין שבה צור חרבם 

 המשפט על תלו )שם יט, ה( גרש מפניו אויב ויאמר השמד, לכן בראותם כי מטה ידם ואפס עצור ועזוב התקבצו:

11. Ralbag, ad loc. 

וידמה שכבר אמר זה מצד יראתם מנחש מלך בני עמון שבא עליהם להלחם עמם כמו שאמר להם שמואל במה 

ה וכאשר ראה הש"י כוונתם הסכים עמהם אך היישירם בסוף הענין על פי שמואל שיהיו נזהרים לשמור שאחר ז

 מצות התורה ואם לא הנה יספו גם הם גם מלכם:

 

12. Rabbi Shimshon Raphael Hirsch, Devarim 17:14  
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13. The Mutating Virus: Understanding Antisemitism1 

 

How do such absurdities come to be believed? This is a vast and complex subject, and I have written a book 

about it, but the simplest explanation is this. When bad things happen to a group, its members can ask one of 

two questions: “What did we do wrong?” or “Who did this to us?” The entire fate of the group will depend 

on which it chooses. 

 

If it asks, “What did we do wrong?” it has begun the self-criticism essential to a free society. If it asks, “Who 

did this to us?” it has defined itself as a victim. It will then seek a scapegoat to blame for all its problems. 

Classically this has been the Jews. 

 

Anti-Semitism is a form of cognitive failure, and it happens when groups feel that their world is spinning out 

of control. It began in the Middle Ages, when Christians saw that Islam had defeated them in places they 

regarded as their own, especially Jerusalem. That was when, in 1096, on their way to the Holy Land, the 

Crusaders stopped first to massacre Jewish communities in Northern Europe. It was born in the Middle East 

in the 1920s with the collapse of the Ottoman Empire. Antisemitism re-emerged in Europe in the 1870s 

during a period of economic recession and resurgent nationalism. And it is re-appearing in Europe now for 

the same reasons: recession, nationalism, and a backlash against immigrants and other minorities. 

Antisemitism happens when the politics of hope gives way to the politics of fear, which quickly becomes the 

politics of hate. 

  

                                                           
1 http://www.rabbisacks.org/mutating-virus-understanding-antisemitism/  

http://www.rabbisacks.org/mutating-virus-understanding-antisemitism/
http://www.rabbisacks.org/mutating-virus-understanding-antisemitism/
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Meeting Shaul, Part 4 
Perek 9-10: Part 4 

 

 

Background 
Why do we need all this introduction? 

1. Malbim, I Shmuel 9:1-2 

א( ויהי. זכר הסבות שבעבורם בחר ה' בשאול, א[ מצד יחוסו, שאביו היה שמו קיש בן אביאל. ובד"ה א' )ח, )

ופי' חז"ל שלאביאל היו קורים לו נר על שהיה מדליק נרות לרבים במבואות לג( אמר ונר הוליד את קיש, 

 האפלות, וזה אות טוב מדותיו לזכות הרבים. וכן היה קיש עצמו גבור חיל, וגבורת האב תוליד גבורה בבן:

ב( ולו. ב[ מצד שאול עצמו, שהיה שלם בין במדותיו הנפשיות שהיה בחור וטוב, ר"ל הגם שהיה בחור )

ם ואדם ולא נמשך לתאוותיו, עד שלא היה איש מבני אלקיבשנים ורתיחת דמו לא שקטה בכ"ז היה טוב עם 

ישראל גם בין הזקנים לימים טוב ממנו במדותיו. וכן היה שלם בתארו ויפיו, כי היה משכמו ומעלה גבה מכל 

 מלוכה:העם, עד שהיה מיוחד בגבורה )מצד אביו( ובטוב המדות ובתואר הקומה ויצלח ל

The Donkeys and the Seer 

What was the lad adding to convince Shaul? 

2. Malbim, I Shmuel 9:8 

ח( ויוסף. השיב הנער, זה אמת שאם תתראה אתה לפניו דרך ראיית פנים צריך אתה לתת לו תשורה, אבל )

ונתתי אותו אנכי בעד  העצה שרק אנכי אלך אצלו ובידי נמצא רבע שקל כסף שזה יספיק בעד שכר טרחו,

 מה שיגיד לנו את דרכנו, ואנכי בהיותי נער משרת א"צ לתת תשורה:

What’s this business with money? 

3. Ralbag, I Shmuel 9:8 

ראוי שישאל שואל מה המתן הזה למי שהיה מושל בישראל  -)ח( ויאמר הנה נמצא בידי רבע שקל כסף 

קחת אלו המתנות, וידמה שנאמר בזה כי זה המתן לא היה אלא ואיך יתכן שידמה שיהיה מדרך הנביא ל

להעיר הנביא שיתבודד בעניני בעל זה המתן ובזה האופן היתה מחשבתו מתבודדת בעניניו והיתה מגעת לו 

הנבואה בהם ולזה היה נהוג שיתנו לו השואלים ממנו דבר נבואה דבר מה לסבב שיתבודד מחשבתו 

כי אולי מצד הזקנה לא היתה מגעת לו הנבואה בכמו אלו הענינים כי אם בזה בעניניהם ואולי היה זה עתה 

האופן וכן מצאנו ביצחק שאמר לעשו שיביא לו מטעמים ויאכל כדי שתתבודד מחשבתו בעניניו זמן רחב 

ויגיע לו בדרך נבואה מה שעתיד לבא אליו כי אין מדרך השלם שיבקש כמו אלו הדברים לבקשת התענוג 

בפירושנו לדברי התור' והנה שמואל להיות מחשבתו משוטטת בענין המלך ששאלו ישראל מי  כמו שבארנו

מהם יבחר לו להיות מלך כי כבר אמר לו הש"י שימליך לישראל מלך הגיע אליו הנבואה בזה קודם שישאל 

שראל ממנו שאול דבר ולזה הודיע אותו כל עניניו תכף ובשר אותו על צד המלוכה כשאמר לו שכל חמדת י

 היה לו ולכל בית אביו:

Who Says Pasuk 9? 

4. Rashi, I Shmuel 9:9 

 הסופר כתב זאת ואין זה מדברי נער שאול: -לפנים בישראל 

5. Radak, I Shmuel 9:9 
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קבלו חז"ל כי שמואל הנביא כתב ספרו וזה המעשה היה בסוף ימיו כי בחיי שאול מת  -כי לנביא היום 

 שנים אם כן מה הוא לפנים או מהו היום שמואל ושאול לא מלך כי אם שתי

6. Malbim, I Shmuel 9:9 

לפנים. כותב הספר יודיענו בל נתפלא איך היה זה שעל שור ועל חמור ועל כל אבדה היו הולכים אל הרואה 

והיו נותנים לו בשכרו כסף ובעד ראיית פניו תשורה )כי לולא היה המנהג כן לא היה שאול אומר כן לנערו(, 

מצינו כזאת בכל הנביאים אשר היו אחרי הדור ההוא, אומר כי יש הבדל בין הנביא בדור אחרון ובין מה שלא 

הרואה לפנים, שהנביא נקרא שמו על שם דברותיו ותוכחותיו )מלשון ניב שפתים(, על כי ה' דבר בו וישלחהו 

לל והגוי כולו ולא חל להגיד לעם פשעם ולבית יעקב חטאתם, ולא שלחהו במלאכות ה' רק לצורך עניני הכ

רוה"ק עליו להראותו דברים פרטיים הנוגעים אל היחידים, אבל הרואה נקרא בשמו על שם שהיה צופה 

ברוה"ק השורה עליו כל הדברים ההויים והעתידים וגם עניני היחידים ופרטיהם. ועל כן היו בורחים מן הנביא 

ר הרואה באשר כ"א השיג ממנו מבוקשו על הגניבה אשר היה תמיד מגיד פשע ומוכיח עלי עון, ורדפו)ם( אח

ועל האבידה ועל החולה ועל האשה והבנים, והיו נותנים לו תשורה ומתן בעבור שהתבודד לעיין על עניניהם. 

ם לכו ונלכה עד הראה, כי היו הולכים אל הרואה אלקיוז"ש כי לפנים בישראל כה אמר האיש בלכתו לדרוש 

ים אצלו חבורות אנשים כי כ"א היה לו ענין לשאול, כי לנביא היום שאין הרוח חל ודורשים אליו, והיו הולכ

 עליו רק לנבאות ולהוכיח בשבט פיו יקרא לפנים הראה, כי צפה על כל הפרטים ברוה"ק אשר לא מש ממנו:

  

Why the long conversation with the girls? 

7. Rashi, I Shmuel 9:11 

 יכות היו בדברים כדי להסתכל ביופיו של שאול:מאר -כבואכם העיר כן וגו' 

8. Malbim, I Shmuel 9:11 

המה. גם זה היה בהשגחה שאחר שאמר ה' כי כעת מחר אשלח אליך איש מארץ בנימין היה מוכרח שיגיע 

לפני שמואל ברגע זו שגבל ה', לא קודם ולא מאוחר, כמ"ש )להלן פסוק טז( כעת מחר, ולכן סבב שדברו 

 ועכבוהו באריכות לשונם עד בוא הרגע בצמצום:הנערות עמו 

 

What Bracha was he making? 

9. Rashi, I Shmuel 9:13 

ת"י ארי היא פרים מזונא בוצע על המזון על השלמים מברכין באכילתם ברוך אתה ה'  -כי הוא יברך הזבח 

 נו מלך העולם אקב"ו לאכול את הזבח:אלקי

 כאשר היום קיים: -כהיום 

The Meeting 

Was Shmuel Correct in his way of introduction? 

10. Radak, I Shmuel 9:19 

לא היה זה חוץ מדרך הענוה כי כיון ששאל לו איזה בית הרואה לא יתכן שלא יענהו ורבותינו  -אנכי הרואה 

 ז"ל אמרו כי נכשל בזה הדבר כי היה לו לומר שאל לאחרים או כיוצא בזה אמר לו הקדוש ברוך הוא אתה

הוא הרואה אני מודיעך שאין אתה הרואה והיכן הודיעהו בשעה שאמר לו לך ואשלחך אל ישי בית הלחמי 

 וגו' וירא את אליאב אמר לו הקדוש ב"ה לא אמרת אנכי הרואה אל תבט אל מראהו:

Was Shaul being overly humble about his tribe? 

11. Malbim, I Shmuel 9:21 
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 בנימין היה אז מעט ונבזים ע"י מלחמת גבעה, ומשפחתי היא הצעירה בשבט זה:הלא בן ימיני אנכי. ושבט 

Shmuel’s Inclusion of Shaul 

Which Portion is he giving Shaul? 

12. Malbim, I Shmuel 9:23 

תנה את המנה. כי בעת חלק הטבח את המנות לפי מספר הקרואים הפריש שמואל מנה זאת וא"ל להצניעה 

 ני אלמוני, ]זה הודיע לו כי ידע בואו מקודם[:ביחוד בעבור פלו

 

What was he talking about on the roof? 

13. Rashi, I Shmuel 9:23 

 מוכיחו ומלמדו ליראה את הקדוש ברוך הוא: -וידבר עם שאול על הגג 

Anointing and Instructions 
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What is the significance of Vayishokeihu? 

1. Malbim, I Shmuel 10:1 

וע"י הנשיקה שהיא התדבקות רוחא ברוחא המשיך עליו שפע קדש שבזה הכין אותו לנבאות אח"כ עם בני 

  הנביאים, כמ"ש )פ"ו( וצלחה עליך רוח ה' והתנבאת עמהם. 

Why the word Nagid? 

2. Malbim, I Shmuel 10:1  

נחלתו לנגיד, תפס נגיד לא מלך, באשר לא הובטח לו המלכות בירושה כדרך  הלוא כי משחך ה' על

 הנמשח בשמן הקדש ותרם כראם קרני:

Why couldn’t Shmuel anoint him publicly? 

3. Malbim, I Shmuel 10:1 

למותר בעיני ומה שלא משחו בפרהסיא באר מהרי"א כדי שיוכל להפיל גורל אח"ז, ואם היה נמשח בפרהסיא היה הגורל 
 העם, והיו חושדים אותו שהטה את הגורל בערמה על האיש אשר משח.

Where is Kevuras Rachel? 

4. Rashi, I Shmuel 10:2 

והלא קבורת רחל בגבול יהודה בבית לחם אלא עכשיו הם בקבורת רחל  -עם קבורת רחל בגבול בנימין 

 בתוספתא דסוטוכשתפגע בהם תמצאם בגבול בנימן בצלצח כך שנויה 

What does finding the donkeys have to do with the word of G-d? (pasuk 7) 

The Unlikely  Prophet, Part 5 
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5. Rashi, I Shmuel 10:7 

 ותדע כי דברי אמת וכשם שבאו לך אותות הללו כך יתקיים דבר המלוכה: -כי תבאנה האותות האלה לך 

 המלוכה כמו שתוכל:אתקין לך מאני מלכותא והכן לך טכסיסי  -עשה לך אשר תמצא ידך 

What does it mean he got a new heart? 

6. Radak, I Shmuel 10:9 

רוצה לומר שתהיה לך רוח יתירא ורוח נבואה ושררה וזהו שאמר גם כן ויהפוך לו  -ונהפכת לאיש אחר 

 ם לב אחר:אלקי

7. Malbim, I Shmuel 10:9  

מנהיג את כל כחות גויתו, אבל פלגי מים לב ם לב אחר. כי לב כל אדם לאדם הוא מוליך ואלקיויהפך לו 

מלך הוא מנהיג לבב העם המתנהגים על ידו, ויהיה יחס לבותיהם אל לב מלכם כיחס כחות החיים אל הלב 

באיש הפרטי, כי לב מלך ביד ה' אל כל אשר יחפץ יטנו ואת לבות העם עמו. ובהיות לבו מולך על כחות 

שאול נהפך עתה מהיותו מנהיג פרטי אל איש פרטי שהוא שאול, אל  גוויתו, ימלוך גם על הגוי כולו. ולב

 שיהיה מנהיג לאיש כללי שהוא עם ישראל: ויבאו. וכן כל האותות באו לו ביום ההוא ולא נתעכבו ליום אחר:

 

What is the point of the 7 day wait? 

8. Radak, I Shmuel 10:7 

היא מצוה ראשונה שצוהו ואם יעמוד בה תתקיים בידו  רמז לו בזה הדבר תתקיים לו המלוכה אם לאו זו

המלוכה ואם לאו לא תתקיים לפיכך אמר והודעתי לך את אשר תעשה כלומר אז אודיע אותך מה יהיה 

 ממלכותך:

Was Shaul this kind of person? 

9. Radak I Shmuel 10:12  

ה כשהיה אדם שפל עולה במעלה היה אומר פירוש זאת האמירה היתה למשל מהיום ההוא ומעל -על כן היתה למשל 
 הגם שאול בנביאים:

10. Malbim, I Shmuel 10:12 

ויען איש משם. אולם איש אחד סתר דבריהם במה שחשבו שההכנה הטבעיית לא תהיה רק אם גם אביו היה נביא, 
יאים האלה, הלא גם שהגם שיחויב כפי הטבע שהדומה יוליד בדומה, מ"מ הנסיון מכחיש זה, כי מי אביהם של בני הנב

אבותיהם לא נבאו כי דבר ה' היה יקר בדור שלפני שמואל )כנ"ל ג, א(, וא"כ אין פה דבר חדש רק מה שנבא בלא הכנה 
בחיריית: על כן היה למשל הגם שאול בנביאים. רק זה החידוש שנבא בלא הכנה היה למשל אל כל מתנבא ובלתי מכין 

 א"ע לנבואה, לא מה שהיה בן קיש:

What is the significance of these places he is passing? 

11. Radak, I Shmuel 10:6 

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:

What is the reason we have these three signs going on? 

12. Malbim, I Shmuel 10:2-6 
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באותות האלה רמז לו ענין העם אשר ינהיג ואיך יהיה יחס כל כת וכת מכתות המונהגים מעמו. כי נמצאו בין 

העם שלש כתות מפורדות, א[ אנשים ההמונים החיים חיי הבהמה, בלתי עובדים את ה' ולא משכילים 

יתם ואדמתם, ויען שהם הרבים כי רוב העם הם המוניים, א"ל כי אותם באמתותו, וכל מגמתם הוא רק גו

יפגוש ראשונה בדרכו והכנתו אל המלוכה, אמר בלכתך היום מעמדי ומצאוך שני אנשים, כי הם נפרדים 

לשני מחנות, יש הנמשכים אחר כח המתאוה לאכול ולשתות ולהתעדן, ויש הנמשכים אחר כח המתעורר 

ומה. והם עתה עם קבורת רחל ותפגוש אותם בגבול בנימין בצלצח, רומז כי אנשים לאסוף הון ועושר וכד

ת אשר בקרבם אשת חיל היפה בנשים הנרמזת ברחל  אלקיכאלה הם נמצאים עם קבורת רחל, כי הנשמה ה

היא קבורה תוך רגבי אדמה שהוא תחת ממשלת הבשר והגויה. וגם עת יפגשוך לא ימשכו אחריך להכנס 

א שבט בנימין, רק יעמדו בגבול בנימין מן הצד, והם לא ישאלו לך לשלום כמו הכת הב', וכ"ש בגבולך שהו

לא יתנו לך שתי לחם שהוא שי ומנחה, וכמ"ש )פסוק כז( ובני בליעל אמרו מה יושיענו זה ויבזוהו ולא הביאו 

שהם הגמל  לו מנחה. כי הכת הזאת הם רחוקים מחברתך כי הם קרובים אל בע"ח נושאי סבל כמוהם

והאתונות, רק בכ"ז לא יזיקו לך, ולא יחשו מלבשרך בדבר האתונות כי נמצאו. בשגם שענין האתונות מתיחס 

 עמהם, שהם עמהם במדרגה:

ג( וחלפת משם והלאה. הנה תפנה מן הכת הזאת אל כת יותר מעולה, והם היוצאים מגדר הבהמיים אל )

ם בית אל. להקריב קרבנות, ושם ימצאוך שלשה אלקיאל המדרגת האנשים אשר יעסקו בעבודת ה': עולים 

אנשים. ר"ל כי בין הכת העוסקים בעבודה יש שלשה מינים, א[ יש העוסק בעבודת ה' לשם ה' לריח ניחוח 

בלבד, שלא לפניה אחרת חיצונית, וזה האחד נשא שלשה גדיים, שמגמתו להקריב גדי עזים בלבד, ויען 

היא הצומחת והחיונית והמשכלת, צייר שנושא שלשה גדיים להקריב שנפש האדם כלולה מג' כחות ש

שלשה חלקי נפשו לפני ה'. ויש העובד על כוונת הנאת עצמם, שהוא להשיג ע"י עבודתו רצון מה' לתת לו 

חית ידו וצרכיו ההכרחיים, שזה הגם שעובד את ה' הוא עובד את עצמו ג"כ, ונושא שלשה חלקי נפשו 

שלשת ככרת לחם ומזון. ויש הגרוע מכולם העובד את ה' לבעבור ישיג עושר ומותרות וישפכם לפני ה' על 

ותענוגים שכר עבודתו, שזה הנמלץ בהנושא נבל יין. ועכ"פ כל שלשה המינים מהכת הזאת הם פונים 

ם, והם יתחברו עמך ושאלו לך לשלום, וגם יתנו לך שתי לחם אלקיבעבודתם או בשאלת צרכיהם אל ה

 צרכיך, ואתה תקח מידם כי יתמכוך להגן על שלומך ולמלאת צרכיך הגופנים: שהוא הפקת

ים אלקים. ששם ישב הארון: )ושם נציבי פלשתים. רומז כי מהשפעת האלקיה( אחר כן תבוא )אל( גבעת ה)

האלה תזכה להכניע את הפלשתים, כמ"ש )יג, ג( ויך יהונתן את נציב פלשתים אשר בגבע(: ופגעת חבל 

ים, אנשים אלקיירדים מהבמה. שהיא כת שלישית אשר יצאו ממדרגת אנשים אל מדרגה שיקראו נבאים 

אשר התפשטו מכל עניני הבשר, עוסקים ברוחניות ובאלהות: ולפניהם נבל ותף וחליל. משתדלים לעורר את 

 ת אל שתחול עליה רוח הנבואה:אלקיהנפש ה

שע"י התחברותם, א[ וצלחה עליך רוח ה', הוא רוח ים, אלקיו( וצלחה. הכת הזאת הם יסעדוך בענינים )

ת על איש אחד עד שלא אלקיגבורה נפלאה כמ"ש המורה, שזה מדרגה ממדרגת רוה"ק שתחול רוח גבורה 

על שני  אלקייחת להציל קהל רב מהמון מחנות. ב[ בענין נפשי, והתנבית עמם. ואחר שתחול עליך ענין 

 ש:חלקיך, ונהפכת לאיש אחר, בגוף ובנפ

13. Bereishis 35:9-18 

ים ֶאל ט ֵיָרא ֱאֹלהִּ ֲעֹקב עֹוד-וַׁ ן ֲאָרם, יַׁ דַׁ פַׁ ֹבאֹו מִּ ָבֶרְך; בְׁ יְׁ יֹאֶמר י  .ֹאתֹו, וַׁ ים-וַׁ ָך יֲַׁעֹקב, לֹו ֱאֹלהִּ מְׁ ָך עֹוד יֲַׁעֹקב-לֹא  :שִּ מְׁ ָקֵרא שִּ , יִּ

ם י אִּ ֶמָך-כִּ ֶיה שְׁ הְׁ ָרֵאל יִּ שְׁ ָרא ֶאת, יִּ קְׁ יִּ מֹו-וַׁ ָרֵאל, שְׁ שְׁ י יא  .יִּ דַׁ י ֵאל שַׁ ים ֲאנִּ יֹאֶמר לֹו ֱאֹלהִּ ֵבה, וַׁ ֵרה ּורְׁ ִיְהֶיה , ּגֹוי ּוְקַהל ּגֹוִים--פְׁ

ִכים; ִמֶמך   ֶציָך ֵיֵצאּו, ּוְמל  ֶאת יב  .ֵמֲחל  ָחק, ָהָאֶרץ-וְׁ צְׁ יִּ ָרָהם ּולְׁ בְׁ אַׁ י לְׁ תִּ ֶנָנה--ֲאֶשר ָנתַׁ ָך ֶאתְׁ ֲחֶריָך; לְׁ ֲעָך אַׁ רְׁ זַׁ -ֶאֵתן ֶאת, ּולְׁ

ל ֵמָעָליו יג  .ץָהָאֶר  יַׁעַׁ ים, וַׁ ָּמקֹום, ֱאֹלהִּ תֹו-ֲאֶשר, בַׁ ֶבר אִּ ֵצָבה יד  .דִּ ֲעֹקב מַׁ ֵצב יַׁ יַׁ ָּמקֹום ֲאֶשר, וַׁ תֹו-בַׁ ֶבר אִּ ֶצֶבת ָאֶבן--דִּ יֵַׁסְך ; מַׁ וַׁ

ֹצק ָעֶליָה ָשֶמן, ָעֶליָה ֶנֶסְך יִּ ֲעֹקב ֶאת טו  .וַׁ ָרא יַׁ קְׁ יִּ ָּמקֹום-וַׁ יםֲאֶשר , ֵשם הַׁ תֹו ָשם ֱאֹלהִּ ֶבר אִּ ֵבית ֵאל טז  .ֵאל-ֵבית--דִּ עּו מִּ סְׁ יִּ , וַׁ

י הִּ יְׁ ת-וַׁ רַׁ בְׁ ָרָתה-עֹוד כִּ ֵתֶלד ָרֵחל; ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאפְׁ ָתּה, וַׁ דְׁ לִּ ש בְׁ קַׁ תְׁ ֹשָתּה יז  .וַׁ קְׁ הַׁ י בְׁ הִּ יְׁ ָתּה, וַׁ דְׁ לִּ ל; בְׁ ֶּלֶדת אַׁ יַׁ מְׁ תֹאֶמר ָלּה הַׁ -וַׁ

י אִּ ירְׁ י, תִּ ּה יח  .ְך ֵבןֶזה לָ -גַׁם-כִּ ה, ַוְיִהי ְבֵצאת ַנְפש  מֹו, ִכי ֵמת  ָרא שְׁ קְׁ תִּ י-ֶבן, וַׁ יו; אֹונִּ ָאבִּ ין-ָקָרא, וְׁ ָימִּ נְׁ ָתָמת יט  .לֹו בִּ ; ָרֵחל, וַׁ
ָרָתה ֶדֶרְך ֶאפְׁ ָקֵבר בְׁ תִּ וא ֵבית ָלֶחם, וַׁ  .הִּ

 

What does it mean that he was hiding with the vessels? 
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14. Rashi, I Shmuel 10:22  

בבית שנתנו שם הבאין כליהן שהיה בורח מן הגדולה, ומדרש אגדה רבי תנחומא ואל הכלים  -כב( נחבא אל הכלים )
 באורים ותומים אמר שמא אינו ראוי לגדולה עד שישאלו באורים ותומים ושאלו ועלה בידו:

How did Shaul respond to the public appoint? 

15. Radak, I Shmuel 10:26 

להודיע שהלך לו לביתו כבתחילה כיון שראה שלא היה מקובל ומרוצה לכל ישראל הלך לביתו  -וגם שאול הלך לביתו 
 ולא התנהג עדיין כמשפט מלך:
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The Inauguration, Part 6 

 

1. I Shmuel  10:20-27

 
 

2. I Shmuel 11:12-13 

 

 

3. Mishlei 11:12 

ר-ָבז  בי ֵרֵעהּו ֲחסַׁ יש   ; ֵלב-לְׁ בּונֹות יֲַׁחרִּ יש תְׁ אִּ  .וְׁ

Rashi 

 א שמואל א"ש) כמחריש ויהי מנחה לו הביאו ולא ויבזהו דכתיב שאול כמו לב החסר כשמבזהו - יחריש תבונות ואיש

 (:י

 

4. Talmud Bavli, Yoma 22b 

 נענש מה מפני: רב אמר יהודה רב אמר  
 שנאמר, כבודו על שמחל מפני - שאול
 ויבזהו זה ישענו מה אמרו בליעל יזובני

 כמחריש ויהי מנחה לו הביאו ולא

 

Rav Yehuda said in the name of Rav: Why was Shaul 

punished? Because he overlooked his honor, as it says: 

“Who is this savior and they disgraced him and did not 

bring him an offering. And Shaul was silent.” 

 

ֵאל-ֵאת כָּל, וַיְַקֵרב ְשמּוֵאל כ ְִׁשרָּ ְבֵטי י ִׁלָּכֵד; שִׁ ן, וַי ָּמִׁ נְי ן-וַיְַקֵרב ֶאת כא  .ֵשֶבט בִׁ ָּמִׁ נְי , ֵשֶבט בִׁ

ו ְשְפחֹתָּ לָּכֵד, לְמִׁ י, וַתִׁ ְשַפַחת ַהַמְטרִׁ ִׁלָּכֵד שָּאּול ֶבן; מִׁ  כב  .וַיְַבְקשֻׁהּו וְלֹא נְִׁמצָּא, קִׁיש-וַי

ְִׁשֲאלּו נֵה’, וַיֹאֶמר ה  {ס}  ;ֲהֹלם אִׁיש, ֲהבָּא עֹוד’, ַבה, עֹוד-וַי  כג  .ַהכֵלִׁים-הּוא נְֶחבָּא ֶאל-הִׁ

ם שָּ הּו מִׁ ִׁקָּחֻׁ צּו וַי ָּרֻׁ עָּם, וַי ְִׁתיֵַצב ְבתֹוְך הָּ ִׁגְַבּה; וַי כָּל, וַי עָּם-מִׁ כְמֹו, הָּ שִׁ ְעלָּה, מִׁ ָּמָּ וַיֹאֶמר  כד  .ו

עָּם-כָּל-ְשמּוֵאל ֶאל עָּם-ְבכָּל, כִׁי ֵאין כָּמֹהּו’, בֹו ה-ַהְראִׁיֶתם ֲאֶשר בַָּחר, הָּ עּו כָּל; הָּ ָּרִׁ עָּם -וַי הָּ

י ַהֶמלְֶך, וַיֹאְמרּו עָּם-וַיְַדֵבר ְשמּוֵאל ֶאל כה  {ס}  .יְחִׁ ְשַפט ַהְמלֻׁכָּה, הָּ ִׁכְתֹב ַבֵסֶפר, ֵאת מִׁ , וַי

עָּם-כָּל-וַיְַשלַח ְשמּוֵאל ֶאת’; וַיַנַח לְִׁפנֵי ה לְַך לְֵביתֹו--שָּאּול-וְגַם כו  .אִׁיש לְֵביתֹו, הָּ הגִׁ, הָּ ; ְבעָּתָּ

ִׁל--וַיֵלְכּו עִׁמֹו ים ְבלִׁבָּם-ֲאֶשר, ַהַחי ֵענּו זֶה-ַמה, ּוְבנֵי ְבלִׁיַַעל אְָּמרּו כז  .נָּגַע ֱאֹלהִׁ ֻׁהּו, יֹשִׁ ְִׁבז -וְלֹא, וַי

נְחָּה י; ֵהבִׁיאּו לֹו מִׁ יש, וַיְהִׁ   .כְַמֲחרִׁ

 

ת יא ֳחרָּ מָּ י מִׁ ֶָּשם שָּאּול , וַיְהִׁ ים-ֶאתוַי אשִׁ עָּם ְשֹלשָּה רָּ ָּבֹאּו ְבתֹוְך, הָּ וַיַכּו , ַהַמֲחנֶה ְבַאְשמֶֹרת ַהבֶֹקר-וַי

ָּפֻׁצּו; חֹם ַהיֹום-ַעמֹון ַעד-ֶאת ים וַי י ַהנְִׁשאָּרִׁ ַָּחד-וְלֹא נְִׁשֲארּו, וַיְהִׁ ִׁם י עָּם יב  .בָּם ְשנַי , ְשמּוֵאל-ֶאל, וַיֹאֶמר הָּ

אֵֹמר י הָּ ִׁמְ , מִׁ ים  :ֹלְך עָּלֵינּושָּאּול י ֲאנָּשִׁ יֵתם, ְתנּו הָּ כִׁי   :יּוַמת אִׁיש ַביֹום ַהזֶה-לֹא, וַיֹאֶמר שָּאּול יג  .ּונְמִׁ

ֵאל, ְתשּועָּה’ ה-ַהיֹום עָּשָּה ְִׁשרָּ   .ְבי
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5. Me'eri, Yoma 23a 
 תורתם לכבוד בלבם שמור יהא אלא וכל מכל למחול שלא להם ראוי מ"מ בנקימה משתדלים שאינם פ"אע באלו וכיוצא ומלך ח"ת מ"מ הא

 על שאול נענש מה מפני אמרו ז"וע  …  שיזדמן מי ידי על עליה נענש זה שיהא עד בריאה שכר מקפח שאינו למי הענין ויניחו ומעלתם

 ולא. מהם לנקום רצה שלא כלומר" כמחריש ויהי מנחה לו הביאו ולא ויבזוהו זה יושיענו  מה אמרו בליעל ובני ”שנאמר כבודו על שמחל

 גדולה תשועה ואירעה מידו ישראל את הציל והוא ’'וכו העמוני נחש ויעל" בתריה מדכתיב אלא מהם לנקום רצה שלא ממה העונש היה

 מה“ לומר אותו ומבזים מלכותו על תמהים שהיו כלומר ”עלינו ימלוך שאול האומר מי“ כדכתיב בהם לפגוע מהם קצת ורצו י"ע לישראל

 .בכך מזדמן היה השם יושר שממשפטי להתבונן לו והיה ”הזה היום איש ימות לא“ ואמר מיחה והוא ”ונמיתם האנשים תנו' וכו זה יושיענו

 

6. II Shmuel 16:5-13 

 

7. II Shmuel 19:16-24 

 

לְֶּך ָדוִד ַעד ַבחּוִרים וְִהנֵּה ִמָשם ( ה)   ית ָׁשאּול ּוְׁשמֹו ִׁשְמִעי ּוָבא ַהמֶּ א ִמִמְׁשַפַחת בֵּ ִאיׁש יֹוצֵּ

א יָצֹוא ּוְמַקלֵּל ן גֵָּרא יֹצֵּ  : בֶּ

לְֶּך ָדוִד וְָכל ָהָעם וְָכל ַהגִבִֹרים ִמיִמינֹו ( ו)    י ַהמֶּ ת ָכל ַעְבדֵּ ת ָדוִד וְאֶּ ל ָבֲאָבנִים אֶּ וַיְַסקֵּ

 :ּוִמְשמֹאלֹו

א ִאיׁש ַהָדִמים וְִאיׁש ַהְבלִיַָעלוְכֹה ָאַמר ִׁשמְ ( ז)     א צֵּ  : ִעי ְבַקלְלֹו צֵּ

ת ַהְמלּוָכה ( ח)     ן יְיָ אֶּ ר ָמַלְכָת תחתו ַתְחָתיו וַיִתֵּ ית ָׁשאּול ֲאׁשֶּ י בֵּ ִׁשיב ָעלֶּיָך יְיָ ָכל ְדמֵּ הֵּ

ָך ִכי ִאיׁש ָדִמים ָאָתה  :ְביַד ַאְבָׁשלֹום ְבנֶָּך וְִהנְָך ְבָרָעתֶּ

לְֶּך ( ט)     ת ֲאדֹנִי ַהמֶּ ת ַהזֶּה אֶּ לְֶּך לָָמה יְַקלֵּל ַהכֶּלֶּב ַהמֵּ ל ַהמֶּ ן ְצרּויָה אֶּ ר ֲאִביַׁשי בֶּ וַיֹאמֶּ

ת רֹאׁשֹו ְעְבָרה נָא וְָאִסיָרה אֶּ  ס: אֶּ

לְֶּך ַמה לִי וְלָכֶּם ְבנֵּי ְצֻריָה כי כֹה יְַקלֵּל וכי ִכי יְיָ ָאַמר( י)     ר ַהמֶּ ת ָדוִד ּוִמי  וַיֹאמֶּ לֹו ַקלֵּל אֶּ

 ס: יֹאַמר ַמדּוַע ָעִשיָתה כֵּן

ֹּאֶמר( יא)     ִוד ַוי ל ְוֶאל ֲאִביַשי ֶאל דָּ יו כָּ דָּ א ֲאֶשר ְבִני ִהנֵּה ֲעבָּ ַעי יָּצָּ ש ִממֵּ  ִכי ְוַאף ַנְפִשי ֶאת ְמַבקֵּ

ה ל לֹו ַהִנחּו ַהְיִמיִני ֶבן ַעתָּ ַמר ִכי ִויַקלֵּ  :ְייָּ  לֹו אָּ

יִני בעוני ְייָּ  ִיְרֶאה אּוַלי( יב)     ִשיב ְבעֵּ ה ִלי ְייָּ  ְוהֵּ תֹו ַתַחת טֹובָּ  :ַהֶזה ַהיֹום ִקְללָּ

ֶלְך( יג)     ִוד ַויֵּ יו דָּ שָּ ֶרְך ַוֲאנָּ ְך ְוִשְמִעי ס ַבדָּ לֵּ ַלע הֹּ ר ְבצֵּ הָּ תֹו הָּ לֹוְך ְלֻעמָּ ל הָּ ל ַוְיַקלֵּ ִנים ַוְיַסקֵּ ֲאבָּ  בָּ

תֹו ר ְוִעַפר ְלֻעמָּ פָּ  : ֶבעָּ

 

לְֶּך וַיָָׁשב( טז)   ן ַעד וַיָבֹא ַהמֶּ לְֶּך לְִקַראת לָלֶּכֶּת ַהִגלְָגלָה ָבא וִיהּוָדה ַהיְַרדֵּ  אֶּת לְַהֲעִביר ַהמֶּ

לְֶּך ן אֶּת ַהמֶּ  :ַהיְַרדֵּ

ר( יז)     ן ִׁשְמִעי וַיְַמהֵּ ן גֵָּרא בֶּ ר ַהיְִמינִי בֶּ ד ִמַבחּוִרים ֲאׁשֶּ ֵּרֶּ לְֶּך ִלְקַראת יְהּוָדה ִאיׁש ִעם וַי  ַהמֶּ

 : ָדוִד

לֶּף( יח)     ית נַַער וְִציָבא ִמִבנְיִָמן ִעמֹו ִאיׁש וְאֶּ ת ָׁשאּול בֵּ ׁשֶּ ְשִרים ָבנָיו ָעָשר וֲַחמֵּ  ִאתֹו ֲעָבָדיו וְעֶּ

ן וְָצְלחּו לְֶּך לְִפנֵּי ַהיְַרדֵּ  :ַהמֶּ

ית אֶּת לֲַעִביר ָהֲעָבָרה וְָעְבָרה( יט)     לְֶּך בֵּ ינָיו בעינו ַהּטֹוב וְלֲַעשֹות ַהמֶּ ן וְִׁשְמִעי ְבעֵּ  גֵָּרא בֶּ

לְֶּך לְִפנֵּי נַָפל ן ְבָעְברֹו ַהמֶּ  :ַביְַרדֵּ

ר( כ)     ל וַיֹאמֶּ לְֶּך אֶּ ר אֵּת ִתזְכֹר וְַאל ָעֹון ֲאדֹנִי לִי יֲַחָׁשב ַאל ַהמֶּ ֱעוָה ֲאׁשֶּ ר ַביֹום ַעְבְדָך הֶּ  ֲאׁשֶּ

לְֶּך ֲאדֹנִי יָָצא לְֶּך לָשּום ִמירּוָׁשלִָם ַהמֶּ ל ַהמֶּ  :לִבֹו אֶּ

ית לְָכל ִראׁשֹון ַהיֹום ָבאִתי וְִהנֵּה ָחָטאִתי ֲאנִי ִכי ַעְבְדָך יַָדע ִכי( כא)     ף בֵּ ת יֹוסֵּ דֶּ  ִלְקַראת ָלרֶּ

 ס: ַהֶמֶלְך ֲאדֹנִי

ֹּאֶמר ְצרּויָּה ֶבן ֲאִביַשי ַוַיַען( כב)     ֹּאת ֲהַתַחת ַוי ל ִכי ִשְמִעי יּוַמת לֹּא ז  : ְייָּ  ְמִשיחַ  ֶאת ִקלֵּ

ֹּאֶמר( כג)     ִוד ַוי ֶכם ִלי ַמה דָּ י ְולָּ ן ַהיֹום ִלי ִתְהיּו ִכי ְצרּויָּה ְבנֵּ טָּ ל ִאיש יּוַמת ַהיֹום ְלשָּ אֵּ  ֲהלֹוא ִכי ְבִיְשרָּ

ל ַעל ֶמֶלְך ֲאִני ַהיֹום ִכי יַָּדְעִתי אֵּ  :ִיְשרָּ

ֹּאֶמר( כד)     מּות לֹּא ִשְמִעי ֶאל ַהֶמֶלְך ַוי ַבע תָּ  ס: ַהֶמֶלְך לֹו ַוִישָּ
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8. I Melochim 2:8-9 

 

 

 

9. I Shmuel 15:17 

 

10. I Shmuel 15:24 

 

11. Esther 2:5 

 
 

 

 

12. Megilah 12b 
 

He is called ‘a Jew’ [yehudi] which implies that he came from 

[the tribe of] Judah, and he is called ‘a Benjamite’, which 

implies that he came from Benjamin. [How is this]? … 

Rabbah b. Bar Hanah said in the name of R. Joshua b. Levi: His 

father was from Benjamin and his mother from Judah.  

The Rabbis, however, said: The tribes competed with one 

another [for him]. The tribe of Judah said: I am responsible for 

the birth of Mordecai, because David did not kill Shimei the son 

, קאתי מיהודה אלמא - יהודי ליה קרי
 מבנימין אלמא - ימיני ליה וקרי

  ...!קאתי

 יהושע רבי אמר חנה בר בר רבה אמר
. מיהודה ואמו מבנימין אביו: לוי בן

 זו מתגרות משפחות: אמרי ורבנן
 אנא: אומרת יהודה משפחת, בזו

 קטליה דלא, מרדכי דמתיליד גרים

ן ִׁשְמִעי ִעְמָך וְִהנֵּה( ח)   ן גֵָּרא בֶּ צֶּת ְקָללָה ִקלְלַנִי וְהּוא ִמַבֻחִרים ַהיְִמינִי בֶּ  לְֶּכִתי ְביֹום נְִמרֶּ

ן ִלְקָראִתי יַָרד וְהּוא ַמֲחנָיִם ָשַבע ַהיְַרדֵּ ָ  לֹו וָאֶּ ב ֲאִמיְתָך ִאם לֵּאמֹר ַביי ָחרֶּ  : בֶּ

הּו ַאל וְַעָתה( ט)     ר אֵּת וְיַָדְעתָ  ָאָתה ָחָכם ִאיׁש ִכי ְתנַקֵּ ה ֲאׁשֶּ יָבתֹו אֶּת וְהֹוַרְדתָ  לֹו ַתֲעשֶּ  שֵּ

 :ְׁשאֹול ְבָדם

 

ה ְבֵעינֶיָך-ֲהלֹוא אִׁם--וַיֹאֶמר ְשמּוֵאל יז ֵאל אָּתָּה, קָּטֹן ַאתָּ ְִׁשרָּ ְבֵטי י ְִׁמשֲָּחָך ה; רֹאש שִׁ , לְֶמלְֶך’ וַי

ֵאל-ַעל ְִׁשרָּ   .י

 

י-וַיֹאֶמר שָּאּול ֶאל כד אתִׁ טָּ י ֶאת-כִׁי, ְשמּוֵאל חָּ י-עַָּבְרתִׁ י ֶאת  :ְדבֶָּריָך-וְֶאת’ ה-פִׁ ֵָּראתִׁ עָּם-כִׁי י , הָּ

ֶָּאְשַמע ְבקֹולָּם  .ו

 

י ה ה, אִׁיש יְהּודִׁ ָּה ְבשּוַשן ַהבִׁירָּ י ְרֳדכַי; הָּ ָּאִׁיר ֶבן, ּוְשמֹו מָּ ְמעִׁי ֶבן-ֶבן י ינִׁי--קִׁיש-שִׁ אִׁיש יְמִׁ  
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of Gera, and the tribe of Benjamin said: He is actually 

descended from me.  

Raba said: The community of Israel explained [the two 

designations] in the opposite sense: 

‘See what a Judean did to me and how a Benjamite repaid me!’ 

What a Judean did to me viz., that David did not kill Shimei 

from whom was descended Mordecai who provoked Haman. 

‘And how a Benjamite repaid me’, viz., that Saul did not slay 

Agag from whom was descended Haman who oppressed Israel. 

 בנימין ומשפחת. גרא בן לשמעי דוד
 כנסת: אמר רבא. קאתי מינאי: אמרה

 מה ראו: גיסא לאידך אמרה ישראל
, ימיני לי שילם ומה יהודי לי עשה

 דוד קטליה דלא – יהודי לי עשה מה
, מרדכי מיניה דאיתיליד, לשמעי
 ימיני לי שילם ומה. המן ביה דמיקני

 דאיתיליד, לאגג שאול קטליה דלא -
 .לישראל דמצער, המן מיניה

 

13. Esther 4:14 

 

14. Yalkut Shimoni, Parshas Balak 24:7 
 

ִׁזַל ָּו-ז י לְי דָּ ִׁם מִׁ ִׁם ַרבִׁים, ַמי ָּרֹם ֵמֲאגַג ַמלְכֹו; וְזְַרעֹו ְבַמי נֵַשא ַמלְכֻׁתֹו, וְי  .וְתִׁ

 

 שאול של מלכותו זה מדליו מים יזל
 רבים במים וזרעו. הפסק לו שיש כדלי

 לעולם הפסק לו שאין דוד מלכות זה
 שאול מלכות פסקה מה ידי ועל, ועד
, מלכו מאגג וירם שנאמר אגג ידי על

 אסתר ידי על ונשאת חוזרת כ"אעפ
 .מלכותו ותנשא שנאמר

 

 

“Water will flow from his pail” – This is the kingdom of 

Shaul, like a pail which has interruptions.  

“And his seed in much water”- This is the kingdom of 

David which will have no end. What caused the breakage 

of the kingdom of Shaul? Through Agag, as it says: “And 

he will raise from Agag his kingdom.”  

Despite this it returns and is raised through Esther as it 

says: “And his kingdom will be raised.” 

 

 

 

 

 

 

 

Perek 12 (Part 7) 

י-כִׁי אִׁם יד ישִׁ ים --בֵָּעת ַהזֹאת, ַהֲחֵרש ַתֲחרִׁ מָּקֹום ַאֵחרֶרוַח וְַהצָּלָּה יֲַעמֹוד לַיְהּודִׁ -וְַאְת ּוֵבית, מִׁ

י יֹוֵדעַ ; אָּבִׁיְך תֹאֵבדּו גַַעְת לַַמלְכּות, לְֵעת כָּזֹאת-אִׁם--ּומִׁ  .הִׁ
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Perek 12 (Part 7) 

 

 

 

 

What does it mean, my sons are with you? 
1. Malbim, I Shmuel 12:2 

ובני. גם הם לא ירשו גדולתי, כי הנם אתכם כאחד העם, מוסרים מגדולתם. הגם שאני התהלכתי לפניכם 

מנערי עד היום הזה, ולא היה ראוי להעבירני לא מצד שנתרשלתי בעבודת הצבור כי התהלכתי מנעורי עד 

 בי איזה עול מהטיית משפט ולקיחת שוחד, ע"ז:היום הזה עוסק בעבודתכם, ולא מאשר מצאתם 

Glorified in not Stealing? 
2. Rashi, I Shmuel 12:3  

 כשהייתי הולך מעיר לעיר לשפוט אותם על עסקי צרכיהם הייתי הולך על החמור שלי והיה לי ליטול משלהם: -וחמור מי לקחתי 

Who confirmed Eid? 
3. Malbim, I Shmuel 12:5  

 :מוסב על ה' הנזכר תחלה, ה' אמר, עד, וכ"פ חז"ל יצתה ב"ק ואמרה עדויאמר עד.  

Comparison to Moshe 
4. Talmud Bavli, Nedarim 38a 

אמר רבא: גדול מה שנאמר בשמואל יותר משנאמר במשה, דאילו במשה רבינו כתיב: לא חמור אחד מהם 
: +שמואל א' יב+ ויאמרו לא עשקתנו ולא נשאתי דאפי' בשכר, ואילו גבי שמואל אפי' ברצון לא שכרו, דכתיב

 רצותנו וגו'.

Korach dimension reversal 

5. Bamidbar 16:15 

 :ויחר למשה מאד ויאמר אל יקוק אל תפן אל מנחתם לא חמור אחד מהם נשאתי ולא הרעתי את אחד מהם

 

Why the history? 
6. Malbim, I Shmuel 12:12  

עליכם כל היום, למכור אתכם ביד אויב בעת מריכם ולהושיעכם את ותראו. ואחר שראיתם שהשגחת ה' חופף 

תשובו אליו, עתה שראיתם מלך בני עמון בא עליכם, שכחתם שני הצדדים האלה, א[ לשום לב שבא עליכם אויב 

 מפני שמאסתם מלכותו ורציתם במלכות ב"ו, ב[ לשוב מחטא זה כדי שיושיעכם:

Who is Responsible? 
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Why bring up the Shoftim? 
7. Rashi, I Shmuel 12:11 

הרי שלשה קלי עולם עם שלשה חמורי עולם משה ואהרן ושמואל לומר לך הקל בדורו כחמור בדורו כל בית דין המתמנה על  -ואת יפתח 
 :הדור צריך לילך אחריו כאלו הוא אביר שבאבירים

Why does he talk about himself in 3rd person? 
8. Radak, I Shmuel 12:12 

ותי היה לומר אלא כי כן מנהג הלשון במקומות כמו נשי למך ואל משה אמר עלה אל ה', וא -ואת שמואל 

ובדרש אמר רבי אלעזר משום רבי יוסי בן זמרא אף שמואל רבן של נביאים מתנב' ולא היה יודע מה היה 

 מתנבא שנאמר וישלח ה' את ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל אותי לא אמר אלא ושמואל לפי שלא

 היה יודע מה היה מתנבא:

What do their parents have to do with their sins? 
9. Radak, I Shmuel 12:15 

ורז"ל פירשו חטוטי דשכיבי דאמר מר בעון חיים מתים נחטטים כלומר אם תמרו את פי ה' תהיה יד ה' בכם 

 וגם באבותיכם הממרים שמתו שיוציאום מקברותיהם לבזיון:

Why the sign about rain? 
10. Rashi, I Shmuel 12:16-17 

וכשם שעל ידי תפלתי אני יכול לשנות את העתים כך אם פגעה בכם מלחמה היה כח בתפלתי לעמוד על האויב  -טז( התיצבו וראו וגו' )
 ולא הייתם צריכים לשאול מלך בחיי ואף על פי שאני זקן:

בעיני הקדוש ברוך הוא להביא פורענות חנם אף על פי כן יש בי כח ואקרא אל ה' והגשמים סימן קללה וקשה  -יז( הלא קציר חטים היום )
 ויתן קולות ומטר:

11. Radak, I Shmuel 12:16 

ועשה כל זה שמואל להודיעם כי רע בעיני ה' היה מה ששאלו מלך ואף על פי שהם מאמינים לשמואל היה 

ו את שאול ואמרו מה יושיענו זה ואף על בהם בני בליעל שהיה לבם נקפם בדברי שמואל כמו שעשו בהמליכ

פי שאמר להם כי על פי ה' נתנו להם וראו כי נלכד באורים ותומים או בגורל על ידי קלפי לפיכך עשה להם 

 שמואל אות שיראו כלם ולא יוכלו להכחישו לפיכך אמר ויירא כל העם מאד את ה' ואת שמואל:

12. Malbim, I Shmuel 12:17 

טר והקולות שהם טובים בעת זרע ורעים בקיץ, תבינו כי כן גם אתם שאלתם דבר מהאות בעצמו שהוא המ

שלא בעונתו, שאם היה המלך טוב לכם אחרי מותי ובעת שאתם נתונים תחת הטבע, הוא רע לכם בעודני חי 

 ובעוד ה' צבאות יגן עליכם, ועז"א ודעו וראו וכו':

13. Reagan: A Life In Letters, pages 664-5 

Today my mother declared my bedroom a disaster area. I would like to request federal funds to hire a crew to clean up 

my room.  

Andy Smith 

Irmo, South Carolina 

May 11th, 1984 
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Dear Andy: 

I'm sorry to be so late in answering your letter but as you know I've been in China and found your letter here 

upon my return. 

Your application for disaster relief has been duly noted but I must point out one technical problem; the 

authority declaring the disaster is supposed to make the request. In this case your mother. 

However setting that aside I'll have to point out the larger problem of available funds. This has been a year of 

disasters, (539) hurricanes (as of May 4th and several more since, numerous) floods, forest fires, drought in 

Texas and a number of earthquakes. What I'm getting at is that funds are dangerously low. 

May I make a suggestion? This administration, believing that government has done many things that could 

better be done by volunteers at the local level, has sponsored a Private Sector Initiative program, calling upon 

people to practice voluntarism in the solving of a number of local problems. 

Your situation appears to be a natural. I'm sure your mother was fully justified in proclaiming your room a 

disaster. Therefore you are in an excellent position to launch another volunteer program to go along with the 

more than 3,000 already underway in our nation—congratulations. 

Give my best regards to your mother. 

Sincerely, Ronald Reagan 
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Evidence from the Text 
1. Bereishis 35:9-20 

ָבֶרְך, ֹאתֹו.-ַויֵָּרא ֱאֹלִהים ֶאל לה,ט ֹבאֹו ִמַפַדן ֲאָרם; ַויְּ ָך ַיֲעֹקב:-ַויֹאֶמר ה,יל  ַיֲעֹקב עֹוד, בְּ ָך -לֹא  לֹו ֱאֹלִהים, ִשמְּ א ִשמְּ ִיָקרֵּ

ָרא ֶאת-עֹוד ַיֲעֹקב, ִכי ִאם ֶמָך, ַוִיקְּ ֶיה שְּ ל ִיהְּ ָראֵּ ל.-ִישְּ ָראֵּ מֹו, ִישְּ ה לה,יא  שְּ בֵּ ה ּורְּ רֵּ ל ַשַדי, פְּ ּגֹוי --ַויֹאֶמר לֹו ֱאֹלִהים ֲאִני אֵּ

ֶיה ִמֶמךָ  ַהל ּגֹוִים, ִיהְּ אּו.ּוקְּ ֲחָלֶציָך יֵּצֵּ ָלִכים, מֵּ ֶאת לה,יב  ; ּומְּ ָחק-וְּ ִיצְּ ָרָהם ּולְּ ַאבְּ ֲעָך --ָהָאֶרץ, ֲאֶשר ָנַתִתי לְּ ַזרְּ ֶנָנה; ּולְּ ָך ֶאתְּ לְּ

ן ֶאת ָעָליו, ֱאֹלִהים, ַבָמקֹום, ֲאֶשר לה,יג  ָהָאֶרץ.-ַאֲחֶריָך, ֶאתֵּ ב ַיֲעֹקב לה,יד  ִדֶבר ִאתֹו.-ַוַיַעל מֵּ ָבה, ַבָמקֹום ֲאֶשר ַוַיצֵּ -ַמצֵּ

ְך ָעֶליָה ֶנֶסְך, ַוִיֹצק ָעֶליָה ָשֶמן.--ִדֶבר ִאתֹו ָרא ַיֲעֹקב ֶאת לה,טו  ַמֶצֶבת ָאֶבן; ַוַיסֵּ ם ַהָמקֹום, ֲאֶשר ִדֶבר ִאתֹו ָשם -ַוִיקְּ שֵּ

ית--ֱאֹלִהים ל.-בֵּ ִהי לה,טז  אֵּ ל, ַויְּ ית אֵּ עּו ִמבֵּ ָתּה.-ַרתעֹוד ִכבְּ -ַוִיסְּ ִלדְּ ַקש בְּ ל, ַותְּ ֶלד ָרחֵּ ָרָתה; ַותֵּ ִהי  לה,יז  ָהָאֶרץ ָלבֹוא ֶאפְּ ַויְּ

ַיֶלֶדת ַאל ָתּה; ַותֹאֶמר ָלּה ַהמְּ ִלדְּ ֹשָתּה, בְּ ַהקְּ ִאי, ִכי-בְּ ן.-ַגם-ִתירְּ מֹו,  לה,יח  ֶזה ָלְך בֵּ ָרא שְּ ָתה, ַוִתקְּ ָשּה, ִכי מֵּ את ַנפְּ צֵּ ִהי בְּ ַויְּ

ָאִביו, ָקָראאֹונִ -ֶבן ָיִמין.-י; וְּ ית ָלֶחם. לה,יט  לֹו ִבנְּ ָרָתה, ִהוא בֵּ ֶדֶרְך ֶאפְּ ר בְּ ל; ַוִתָקבֵּ ָבה,  לה,כ  ַוָתָמת, ָרחֵּ ב ַיֲעֹקב ַמצֵּ ַוַיצֵּ
ֻבָרָתּה-ַעל ֻבַרת--קְּ ל, ַעד-ִהוא ַמֶצֶבת קְּ   ַהיֹום.-ָרחֵּ

2. Bereishis 49:10 

י-לֹא מט,י   ק ִמבֵּ ֹחקֵּ ֶבט ִמיהּוָדה, ּומְּ ָליו, ַעד ִכיָיסּור שֵּ ַהת ַעִמים.-ן ַרגְּ לֹו ִיקְּ   ָיבֹא ִשיֹלה, וְּ

3. Sefer Meshivas Nefesh, ad loc. 

 ואיני ]יודע[ ליישב שבימי שאול שהיה מלך לא ידעתי שלטון כלל לבני יהודא. וצ"ע

4. I Shmuel 13:13 

ל ֶאל יג,יג א מּואֵּ ָת:-ַויֹאֶמר שְּ ָכלְּ ָת, ֶאת  ָשאּול, ִנסְּ ַות -לֹא ָשַמרְּ הָוה ֶאת ’הִמצְּ ִכין יְּ ָך -ֱאֹלֶהיָך ֲאֶשר ִצָּוְך, ִכי ַעָתה הֵּ תְּ ַלכְּ ַממְּ
ל, ַעד-ֶאל ָראֵּ   עֹוָלם.-ִישְּ

5. Hoshea 

ָכל יג,י יֹוִשיֲעָך בְּ פֹוא, וְּ ָך אֵּ כְּ ֶטיָך-ֱאִהי ַמלְּ ֹשפְּ ָנה--ָעֶריָך; וְּ ָת, תְּ ָשִרים.-ֲאֶשר ָאַמרְּ ֶאַקח -ֶאֶתן יג,יא  ִלי ֶמֶלְך וְּ ַאִפי, וְּ ָך ֶמֶלְך בְּ לְּ
ָרִתי ֶעבְּ  בְּ

 

The Doomed Kingdom?  
Part 8 
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Theories 
6. Chizkuni, Bereishis 49:10 

לא יסור שבט מיהודה משימלוך יהודה תחלה כמו ממלכות דוד ואילך לא יסור ממשלתו להנתן לשבט אחר כמו שהוסרה 
 מלכות שאול להנתן לדוד.

7. Seforno, Bereishis 49:10 

לא יסור שבט מיהודה. כשתהיה לו המלכות כמו שאמר וכלביא מי יקימנו לא יסור שבט המלכות ממנו אל אחד משבטי 
סירותי מעם שאול אשר הסירותי מלפניך )ש"ב ז, טו( אבל כשנפלה המלכות ישראל כאמרו וחסדי לא יסור ממנו כאשר ה

ביד האומות לא היה זה מין הסרה שיסור הדבר ממקום למקום אבל נפסד לגמרי כי לא סר שבט ישראל ומלכותו מזה אל 
 זה אבל אבד לגמרי ולא תפול הסרה על הבלתי נמצא כלל:

8. Hadar Zekeinin, Bereishis 49:10 

ד"א לא יסור שבט כלומר לא יסור מלכות מבית דוד ליתנה לאחר כמו שסר מן שאול עד כי יבא שילה זה מלך המשיח 
 וכ"ש לאחר ביאת מלך המשיח שהרי משיח בן דוד הוא נמצא שלא יסור לעולם:

9. Ramban, Bereishis 49:10 

והכתוב הזה רמז כי יעקב המליך שבט יהודה על אחיו והוריש ליהודה הממשלה על ישראל. והוא מה שאמר 

להיות למלך על ישראל לעולם כי ביהודה בחר לנגיד ובבית ישראל בי מכל בית אבי  אלקידוד ויבחר ה' 

יהודה בית אבי ובבני אבי בי רצה להמליך על כל ישראל )דהי"א כח ד(. ואמר לא יסור, לרמוז כי ימלוך שבט 

אחר על ישראל, אבל מעת שיחל להיות ליהודה שבט מלכות לא יסור ממנו אל שבט אחר. וזהו שנאמר )שם 

 ישראל נתן ממלכה לדוד על ישראל לעולם לו ולבניו: אלקיב יג ה( כי ה' 

וענין שאול היה, כי בעבור שדבר שאלת המלכות בעת ההיא נתעב אצל הקדוש ברוך 

הוא, לא רצה להמליך עליהם מן השבט אשר לו המלכות שלא יסור ממנו לעולמים, 

י ונתן להם מלכות שעה. ולזה רמז הכתוב שאמר אתן לך מלך באפי ואקח בעברת

)הושע יג יא(, שנתנו לו שלא ברצונו, ולכן לקחו בעברתו, שנהרג הוא ובניו ונפסקה 

 ממנו המלכות:

והיה כל זה מפני שהיה שמואל שופט ונביא ולוחם מלחמותיהם על פי ה' ומושיע אותם, 

כם מלככם )ש"א יב יב(, אלקיולא היה להם לשאול מלך בימיו, כמו שאמר להם וה' 

אותך מאסו כי אותי מאסו ממלוך עליהם )שם ח ז(, ולפיכך לא והקב"ה אמר לו לא 

ך אשר צוך אלקינתן להם מלכות של קיימא. ומה שאמר הכתוב )שם יג יג( נסכלת לא שמרת את מצות ה' 

לזרעו מלכות בישראל, לא על כלם. כי עתה הכין ה' את ממלכתך אל ישראל עד עולם, שאם לא חטא היה 

ואפרים ומנשה, כי יהודה ואפרים כשני עממים   היה מולך על שבטי אמו, על בנימןוזה טעם אל ישראל. אולי 

 נחשבים בישראל, או היה מלך תחת יד מלך יהודה:

ולפי דעתי היו המלכים המולכים על ישראל משאר השבטים אחרי דוד עוברים על דעת 

לירבעם ני הנביא שמשח  אביהם ומעבירים נחלה, והם היו סומכים על דבר אחיה השילו

ואמר ואענה את זרע דוד למען זאת אך לא כל הימים )מ"א יא לט(. וכאשר האריכו ישראל 

להמליך עליהם משאר השבטים מלך אחר מלך ולא היו חוזרים אל מלכות יהודה עברו על 

 צוואת הזקן ונענשו בהם, וכמו שאמר הושע )ח ד( הם המליכו ולא ממני:

ת שני, כי היו חסידי עליון, ואלמלא הם נשתכחו וזה היה עונש החשמונאים שמלכו בבי

התורה והמצות מישראל, ואף על פי כן נענשו עונש גדול, כי ארבעת בני חשמונאי הזקן 

החסידים המולכים זה אחר זה עם כל גבורתם והצלחתם נפלו ביד אויביהם בחרב. והגיע 

י קאתינא עבדא העונש בסוף למה שאמרו רז"ל )ב"ב ג ב( כל מאן דאמר מבית חשמונא

הוא, שנכרתו כלם בעון הזה. ואף על פי שהיה בזרע שמעון עונש מן הצדוקים, אבל כל זרע מתתיה 

חשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה שמלכו ולא היו מזרע יהודה ומבית דוד, והסירו השבט והמחוקק 

 דיהם והם הכריתום:לגמרי, והיה עונשם מדה כנגד מדה, שהמשיל הקדוש ברוך הוא עליהם את עב
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קטן בן זקונים ועשו הנה קטן נתתיך בגוים )עובדיה א' ב'( יבא עשו הקטן  ד"א למה עשו נפל ביד יוסף אלא יוסף

)שקראתו( ]שקראתי[ ויפול ביד יוסף הקטן. ד"א כל השבטים נשתתפו במכירתו של יוסף לפיכך אין אחד מן 

ד את השבטים )יכלו( ]יכול[ להזדווג לו שאינם יכולים לישא וליתן עמו. ד"א עשו היה בכור ובמעשיו הרעים איב

בכורתו יוסף הוא היה הקטן ובמעשים הטובים זכה לבכורה יבואו מעשיו הטובים ויפרעו מן עשו שהיה בכור ואיבד 

ם אתכם והעליתם את עצמותי מזה אלקיאת בכורתו במעשים הרעים. ד"א יוסף הודה בתחיית המתים פקוד יפקוד 

למות וגו' )בראשית כ"ה ל"ב( אמר הקדוש ברוך אתכם )שמות י"ג י"ט( ועשו כפר בתחיית המתים הנה אנכי הולך 

הוא יבא יוסף שהודה בתחיית המתים ויפרע מן עשו שכפר בתחיית המתים. ד"א יוסף גדל בין שני רשעים בין 

פוטיפר ]ופרעה[ ולא למד ממעשיהם עשו גדל בין ב' צדיקים ולא למד ממעשיהם אמר הקדוש ברוך הוא יבא יוסף 

למד ממעשיהם ויפרע מן עשו שלא למד ממעשיהם. ד"א יבא יוסף ששילם לאחיו טובה שגדל בין ב' רשעים ולא 

 תחת רעה ועשו שילם רעה תחת טובה אמר הקדוש ברוך הוא יבא יוסף וכו'.

11. Shem Mishmuel, Bereishis 2, 101 

 

  

 


