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What was Yonatan trying to accomplish by doing this? 

1. Radak, I Shmuel 13:3 

 :בפלשתים למרוד כדי הרגו ויונתן פירשתיו כבר - פלשתים נציב את

 :מהגלגל יוצא לא שאול כי הבית את שלמה ויבן כמו הארץ בכל לתקוע צוה - תקע ושאול

 שנהרג פלשתים ישמעו כאשר כי ידע כי למלחמה שיצאו ועוד מפלשתים וישמרו שישמעו כדי - העברים ישמעו

 :ישראל עם להלחם יאספו נציבם

2. Malbim, I Shmuel 13:4 

 העם את והכין יונתן מעשה שחזק אחר כי, פלשתים נציב את שאול הכה כי ישראל כל שמעו כ"ועי ל"ר. וכל

 כן לא, כולם על קצף בזה היה לא מהעם אחד איש מעשה זה היה אם כי. נבאש וגם: אליו הדבר נתיחס למלחמה

 ':א מצד ישראל נאספו, ויצעקו כ"ועי, בפלשתים כולו העם נבאש ישראל כל שהמליכו המלך י"ע שנעשה אחר

Why did Shaul jump the gun? 

3. Malbim, I Shmuel 13:3 

 :לבדו יותר כי והתירא, מעליו העם ויפץ

4. Ralbag, I Shmuel 13:3 

 נמנעה אבל הועיל שלא די ולא שמואל בא לא כי ראה כאשר והשלמים העולה העלה הנבואה אליו להגיע שאול כי וידמה
 שצוהו במה י"הש מצות על עבר שכבר לפי המלחמה זאת בענין יתנהג ואיך יעשה מה אותו להודיע שמואל נבואת כן גם
 היה אז כי זר והוא והשלמים העולות שהעלה במה חטא לא אך אליו באו עד ימים שבעת שיוחיל נביאו שמואל ידי על

 :זבחים בסוף שנתבאר כמו יחיד בבמת להקריב לזר מותר

What was so wrong with this sin that the repercussions were so severe?  

5. Radak, I Shmuel 13:3 

 אם וישראל אתה תושע שלא חשבת כי מלבך בטחונו וסלקת' ה פי את מרית הנה כדבריך ופחדת כן עשית לא וכאשר
 :עוד תוחיל

6. I Shmuel 7:7-10 

ים ז,ז א תִּ שְׁ לִּ עּו פְׁ מְׁ שְׁ י, ַויִּ ֵני-כִּ צּו בְׁ ַקבְׁ תְׁ ָפָתה-הִּ צְׁ ָרֵאל ַהמִּ שְׁ ֵני, יִּ ים-ַוַיֲעלּו ַסרְׁ תִּ שְׁ לִּ ָרֵאל-ֶאל, פְׁ שְׁ ָרֵאל; יִּ שְׁ ֵני יִּ עּו בְׁ מְׁ שְׁ אּו , ַויִּ רְׁ ַויִּ

ים תִּ שְׁ לִּ ֵני פְׁ פְׁ ֵני ח,ז א  .מִּ רּו בְׁ ֹּאמְׁ ָרֵאל-ַוי שְׁ מּוֵאל-ֶאל, יִּ ֶמּנּו-ַאל, שְׁ עֹּק ֶאל, ַתֲחֵרש מִּ זְׁ ֵענּו; קינּואל ’ה-מִּ יֹּשִּ ַיד , וְׁ מִּ
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ים תִּ שְׁ לִּ מּוֵאל ט,ז א  .פְׁ ַקח שְׁ ֵלה ָחָלב ֶאָחד, ַויִּ יל( ַוַיֲעֵלהּו)ויעלה , טְׁ מּוֵאל ֶאל; ’ַלה, עֹוָלה ָכלִּ ַעק שְׁ זְׁ ָרֵאל’ ה-ַויִּ שְׁ ַעד יִּ ַוַיֲעֵנהּו , בְׁ

מּוֵאל י,ז א  .’ה י שְׁ הִּ ים , ַמֲעֶלה ָהעֹוָלה, ַויְׁ תִּ שְׁ לִּ שּוּופְׁ גְׁ ָרֵאל, נִּ שְׁ יִּ ָחָמה בְׁ לְׁ ֵעם ה; ַלמִּ קֹול’ ַוַירְׁ ים-ָגדֹול ַביֹום ַההּוא ַעל-בְׁ תִּ שְׁ לִּ , פְׁ
ֻהֵמם פּו, ַויְׁ ָּנגְׁ ָרֵאל, ַויִּ שְׁ ֵני יִּ פְׁ   .לִּ

 

7. I Shmuel 11:6 

ַלח רּוחַ  ו,יא א צְׁ ים ַעל-ַותִּ עֹו)בשמעו , ָשאּול-ֱאֹלהִּ ָשמְׁ ים ָהֵאלֶ -ֶאת( כְׁ ָברִּ ַחר ַאפֹו; הַהדְׁ אֹּד, ַויִּ ַקח ֶצֶמד ָבָקר  ז,יא א  .מְׁ ַויִּ
ֵחהּו ַנתְׁ ָכל, ַויְׁ ַשַלח בְׁ ים ֵלאמֹּר-ַויְׁ ָאכִּ ַיד ַהַמלְׁ ָרֵאל בְׁ שְׁ בּול יִּ מּוֵאל, גְׁ ַאַחר שְׁ ָקרֹו, ֲאֶשר ֵאיֶנּנּו יֵֹּצא ַאֲחֵרי ָשאּול וְׁ בְׁ פֹּל ; כֹּה ֵיָעֶשה לִּ ַויִּ

הָוה ַעל-ַפַחד יש ֶאָחד, ָהָעם-יְׁ אִּ אּו כְׁ   .ַוֵיצְׁ

8. Oz Melech 

 

9. I Shmuel 10:8 

ָפַני ח,י א ָת לְׁ ָיַרדְׁ ָגל, וְׁ לְׁ י יֵֹּרד ֵאֶליָך, ַהגִּ ֵּנה ָאנֹּכִּ הִּ ים, וְׁ ָלמִּ ֵחי שְׁ בְׁ ַח זִּ בֹּ זְׁ ַהֲעלֹות עֹּלֹות לִּ ים תֹוֵחל; לְׁ ַעת ָימִּ בְׁ י ֵאֶליָך-ַעד, שִּ , בֹואִּ
ָך י לְׁ תִּ הֹוַדעְׁ   .ַתֲעֶשה ֵאת ֲאֶשר, וְׁ

10. Radak, ad loc.  

רמז לו בזה הדבר תתקיים לו המלוכה אם לאו זו היא מצוה ראשונה שצוהו ואם יעמוד בה תתקיים בידו המלוכה ואם 
 לאו לא תתקיים לפיכך אמר והודעתי לך את אשר תעשה כלומר אז אודיע אותך מה יהיה ממלכותך:

 .  
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Part 2: Leaping into Battle 

State of the Nation Before the War 
1. Malbim, I Shmuel 13:15 

ויקם שמואל. ושאול עמו: ויעל כו' גבעת בנימין. ששם היו יונתן 
ואנשיו. מבואר כי מאלף שהיו עם יונתן ומב' אלפים שהיו עם שאול 

לא נשארו רק שש מאות, ויתר העם נפוצו מעליהם. והנה יספר כי 
א[ מצד היותם מתי מספר, שש  מטה ידם מאד במלחמה כפי הטבע,

 מאות איש:

2. Radak, I Shmuel 13:15 

ולא זכר שקם שאול עמו לפי שהוא מבואר  -ויקם שמואל וגו' 

שיבא  כי לא בא שאול בגלגל כ"א בעבור שמואל שייעד לו

 אליו שם להודיע לו מה יעשה

3. Radak, I Shmuel 13:19 

בישראל רבים ויש יש לתמוה איך לא היו חרשי ברזל  -וחרש לא ימצא 

לפרש לפי שפלשתים משלו בישראל שנים רבות כי אף בימי שמשון מושיע ישראל אמרו הלא ידעת כי 

מושלים בנו פלשתים ואעפ"י שבימי שמואל נכנעו פלשתים ושבו הערים אשר לקחו פלשתים מישראל 

שראל אף בימי שמואל לישראל אעפ"י כן מעת אשר זקן שמואל תחת ממשלתם היו והיו להם נציבים בארץ י

כמו שכתוב ובעת משלם והיתה ידם תקיפה עליהם הורידו פלשתים כל חרשי ברזל מן העברים לארץ 

פלשתים ולא השאירו בארץ ישראל חרש ברזל אף לתקן כלי אומנות וכלי חרישה כי אמרו פלשתים פן יעשו 

פלשתים לתקן כלי אומנות וכלי  העברים חרב או חנית וימרדו בנו מנהג כל ישראל בימים ההם לרדת ארץ

חרישה ואפשר כי היו בארץ ישראל חרבות ורמחים וחניתות מאותם אשר נעשו קודם הזמן ההוא אבל מעטים 

היו ובמלחמה הזאת לא נמצא חרב וחנית ביד השש מאות אשר נשארו עם שאול וביד האלף אשר עם יהונתן 

לא יתכן להם אבל היו בידם קשתות ומקלי יד וקלעים  כמו שאמר אשר את שאול ואת יהונתן ובלתי כלי זיין

ורוב הגבורים ואנשי חיל באותו הזמן בחצים ובאבנים היתה מלחמתם כמו שנאמר בספור גבורי דוד מימינים 

ומשמאילים באבנים ובקשת ונאמר במלחמת מואב ויסובו הקלעים ויכוה ונאמר בדוד וקלעו בידו ואעפ"י כן 

שלא היו נמצאים אצלם חרבות וחניתות והיה הספור הנה כי לא נמצא חרב וחנית חסרון גדול היה אצלם כ

ביד כל העם כי אם ביד שאול ויהונתן להודיע כי לא בחרב וחנית יושיע ה' ולה' לבדו התשועה כי ישראל היו 

בלא חרב וחנית ולא היו אלא אלף ושש מאות איש ופלשתים היו שלשים אלף רכב וששת אלפים פרשים עם 

 כחול הים והיתה תשועה גדולה ביום ההוא עד כי נסו פלשתים מפני ישראל והכום ישראל מכה גדולה:

The Preemptive Strike 
4. Radak, I Shmue 14:4 

בוצץ  שי"תכן היה שמם לא נודע אצלינו ענין השמות אלא  - ושם האחד בוצץ ושם האחד סנה

משרועיתא מקום חלקלק מדברי רז"ל בשרעתא דנהרא ותרגומו בחלקלקות באפלה במשרעא 

 בקבלה ותרגם סנה מדרוכיתא פי' מקום דרוך:

5. Ralbag, I Shmuel 14:9 

ראוי שתדע כי העתידות יגלו בפנים שונים וכבר  -אם כה יאמרו אלינו דמו עד הגיענו אליכם ועמדנו תחתנו 
חלושה מושפעת מהש"י בזה האופן החלוש וילקח בה ראיה כמו שנאמר לגדעון שירד תהיה לפעמים הודעה 

הוא ופורה נערה אל מחנה וישמעו מה ידברו כי בזה קצת הוראה מהדברים המתחדשים וזה מבואר אחר 
העיון ממה שזכרנו בשני מספר מלחמות השם ואין הנה מקום זאת החקירה, והנה אמרו דמו עד הגיענו 

כי ההתחלה תהיה מפלשתים לרדוף אחרי ישראל ולזה יש להם לירא שינוצחו כי הרודף הוא  אליכם לאות
 המנצח על הרוב:

6. Radak, I Shmuel 14:9 
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 פיהם עלינו עלו יאמרו אם כי האות לנו וזה ש"כמ אמר ולסימן לאות יהונתן ש"וז המתינו - הגיענו עד דמו

 עוזרו הוא ברוך הקדוש היה לא אסור היה ואם האסור נחש אינו וזה ירדו והם נעלה אנחנו כי הכשילם

 ואל המעשה על ואות' סי הם כי לבו ויחזק אדם ישמע' דברי קול הוא בו וכיוצא הוא אבל ההיא בהליכה

 אינו שאול בן וכיונתן אברהם עבד כאליעזר שאינו נחש כל רב אמר ל"חז בדברי שנמצא מה אותך יטעה

 אינו ובעופות בחולדה המנחשים אלו הנה כי רבים שפירשוהו כמו אסור נחש אותו שיהיה אומר אינו כי נחש

 ובכוכבים ובעופות בחולדה המנחשים אלו תנחשו לא ל"רז ש"כמ אסור היה והוא וכיונתן אליעזר כנחש

 בי תתחיל אל משמאלו ונחש מימינו שועל לו קורא עורב הפסיקו צבי מידו נפל מקלו מפיו נפלה פתו והאומר

 וקבעום הרעות הדיעות בעלי בהן שנהגו בהן וכיוצא הדברים אלו הנה הוא שבת מוצאי הוא ח"ר הוא שחרית

 לעשות אדם ירצה אם אבל התורה שאסרה הוא זה והמריעים המטיבים הם כי וחושבים עליהם ומנהג חק

 אילו כי מותר הדבר זה ההוא לדבר לבו ולעורר לבו לחזק כדי ההוא למעשה' וסי לאות' א דבר ויעשה מעשה

 והנה ועוזרם מעשיהם את ומסייע כהוגן ה"הב אותן עונה היה לא ויהונתן אליעזר הזה בדבר רע עושים היו

 כנחש עושה היה בעצמו הוא נחש אינו ויונתן אליעזר כנחש שאינו נחש כל שאמר הזה המאמר בעל רב

 שלהם
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What did Shaul see which made him feverishly consult? 
1. Radak, I Shmuel 14:18 

וכאשר ראה שאול כי ההמון אשר במחנה פלשתים הולך ומתמוגג אמר לכהן אסוף ידך כי אין פנאי עתה שלא ללכת 
שו ורב למלחמה כי רואים אנחנו כי אלהים עמנו כי כל המון פלשתים מתמוגגים, ומה שאמר וילך הלוך ורב פירו

 להתמוגג ולהשבר והוא חסר וחסרונו ידוע מן הענין

Who are these Ivrim? 
2. Radak, I Shmuel 14:21  

פי' אותן העברים אשר היו לפלשתים כאתמול שלשום שהיו גרים בארצם אשר עלו עמם ועל כרחם להלחם  -והעברים 
ם במחנה אלא סביב מחוץ כדי למשוך ידיהם בישראל והיו במחנה סביב כלומר שלא היו שם מדעתם לא היו שמים עצמ

ולהיותם נשמטים מלהלחם בישראל אם יוכלו ועתה כשראו שישראל נצח היו גם המה עם ישראל אשר היו עם שאול 
 ויונתן והכו בפלשתים גם המה

3. Malbim, I Shmuel 14:21  

שלשום, נכנעים שישראל שגרו בצד מערב ארץ ישראל בערי פלשתים היו לפלשתים כאתמול  והעברים.
תחתם, וגם עלו עמם במחנה סביב, ר"ל עמדו סביבות המחנה להספיק צדה וצרכיהם, וגם המה נהפכו עתה 

 להיות עם ישראל אשר עם שאול, לעזרם:

Can a Person Make such a curse? 
4. Bamidbar 30:3 

י  ג יש כִּ דֹּר ֶנֶדר לַ -אִּ -אֹו, ’היִּ
ָסר ַעל סֹּר אִּ ֻבָעה ֶלאְׁ ָשַבע שְׁ -הִּ

שֹו ָברֹו:--ַנפְׁ ֹּא ַיֵחל, דְׁ ָכל  ל -כְׁ
יו, ַיֲעֶשה.  פִּ  ַהיֵֹּצא מִּ

3 When a man voweth a vow unto the 
LORD, or sweareth an oath to bind his 
soul with a bond, he shall not break his 
word; he shall do according to all that 
proceedeth out of his mouth.  

5. Vayikra 27:29 

ן-ָכל  כט -ֵחֶרם, ֲאֶשר ָיֳחַרם מִּ
ָפֶדה:--ָהָאָדם ֹּא יִּ מֹות,   ל
 יּוָמת. 

29 None devoted, that may be devoted of 
men, shall be ransomed; he shall surely 
be put to death.  

6. Ramban, ad loc.  

Part 3:  

Shaul’s Battle 
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, תניא רבי עקיבא אומר החרם הוא השבועה והשבועה הוא החרם, באגדה בילמדנוועוד מצאתי 

ולכך אני אומר כי מן הכתוב הזה יצא להם הדין הזה . אנשי יבש עברו על החרם ונתחייבו מיתה

אם יחרימו , שכל מלך בישראל או סנהדרי גדולה במעמד כל ישראל שיש להם רשות במשפטים

והוא חיובן של אנשי יבש , העובר עליו חייב מיתה, יחרימו על דבר וכן אם, על עיר להלחם עליה

, כה יעשה אלהים וכה יוסיף כי מות תמות יונתן( א יד מד"ש)ושל יהונתן שאמר לו אביו , גלעד

 :ומהיכן נתחייבו אלו מיתה מן הדין חוץ מן המקום הזה

 

Why did Shaul make this curse?  
7. Radak, I Shmuel 14:24  

נדחק וכן תרגומו אידחיק כלומר שהיו רעבים כי כבר השביע שאול את העם שלא יאכל עד הערב כדי שלא  -נגש 

 יספיקו /יפסיקו/ המלחמה:

8. Malbim, I Shmuel 14:23-24 

כי עקר התשועה היתה השגחיית: והמלחמה עברה את בית און. ר"ל כשבאו לבית און  ויושע ה' ביום ההוא.
 כבר עברה המלחמה, ר"ל פסקה, כי מאז נפוצו הבורחים והיו נסים לא לוחמים:

ר"ל שאול ראה בבואו לבית און שהעם הפסיקו מן המלחמה, כמ"ש והמלחמה עברה, וחדלו  ואיש ישראל נגש.
בא מטעם כי איש ישראל היו נגשים ומוכרחים ביום ההוא אל המלחמה, ר"ל לא  מלרדוף אחרי צריהם, וזה

לחמו בנפש חפצה כעם חרף נפשו למות בעבור חפשיותו וארצו, רק היה אצלם כנגישה ששאול לחץ אותם 
לזה ע"י שהתגרה עם פלשתים, ולכן עת מצאו מנוח מאויביהם רצו לנוח מן המלחמה אשר הלכו אליה מתוך 

לכן ויואל שאול, השביעם באלה בל יאכלו לחם למען יקום גוי אויביו, וכפי הסברא היו מתענים ביום ההכרח. ו
ההוא כמו שהיה דרכם בכל עת צרה, ועתה כי נושעו הותר להם לאכול ע"פ הדין, וגזר שאול בל יאכלו כי עוד 

 אין התשועה שלמה עד ישית אויביו הדום לרגליו.

What is this forest of honey? 
9. Radak, I Shmuel 14:25  

עם הארץ כמו וכל הארץ באו מצרימה ר"ל כל בני המלחמה והנאספים אליהם ודרך רדפם אחרי פלשתים  -וכל הארץ 
באו ביער בעצי היער עדת דבורים והדבש נוטף מהם על פני השדה וה"ר ר' שלמה ז"ל כתב כי יער קנה הצוק' היה והוא 

 י מאין היה לו זה כי י"ת בחורשא:הדבש שהיה נוטף מהם ולא ידעת

Was Shaul Vindicated in making this Shvua? 
10. Ralbag, I Shmuel 14: 24  

וחשב שאם אכל העם משלל אויביו היו מתחזקים יותר ותרב מפני זה המכה בפלשתים עם מה שהתבאר לו כי לא בכח 
 גברו על פלשתים אך מאת ה' היתה זאת:
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What does it mean to eat on the blood? 
1. Rashi, I Shmuel 14: 32  

אומר אני זה אותו ואת בנו לא תשחטו ולכך קראם חוטאים ורבותינו אמרו בשחיט' קדשים שהיו  -צאן ובקר ובני בקר 
 מזרק:מקדישים אותם שלמים ואוכלים לפני זריקת דם הוא שאמר ויאכל העם על הדם אוכלים קדשים ועדין דם ב

2. Talmud Bavli, Sanhedrin 63a 

מנין לאוכל מן הבהמה קודם שתצא נפשה שהוא בלא תעשה תלמוד לומר )ויקרא יט, כו(  דתניא
רבי דוסא  לא תאכלו על הדם לא תאכלו בשר ועדיין דם במזרק דבר אחר לא תאכלו על הדם

מנין לסנהדרין  אומר ר' עקיבא מניין שאין מברין על הרוגי ב"ד ת"ל לא תאכלו על הדם אומר
 )אמר רבי יוחנן( שהרגו את הנפש שאין טועמין כלום כל אותו היום ת"ל לא תאכלו על הדם

וא"ר אבין בר חייא ואיתימא ר' אבין בר  אזהרה לבן סורר ומורה מנין ת"ל לא תאכלו על הדם
 על כולם אינו לוקה משום דהוה ליה לאו שבכללות כהנא

What does it mean he started to build a Mizbeiach? 
3. Rashi, I Shmuel 14: 32 

 אותו המזבח ראשון למזבחות שבנה שאול: - אותו החל

How is this sin connected to the eating ban Shaul placed earlier in the day? 
4. Radak, I Shmuel 14: 32 

הבשר בחפזון כי היו רעבים היו שוחטים בארץ ולא היה  פי' בערב אכלו ופירושו על הדם לפי שהיו מכינים -ויאכל העם 
 הדם נגר ומתמצ' יפה והיה נבלע בבש'

Who suggested the Urim Vetumim? 
5. Malbim, I Shmuel 14: 36 

. חשב כי הם מנוצחים בהחלט וא"צ רק לבוז השלל ולמחות יתר הפלטה, וע"כ לא שאל באורים ותומים: ויאמר ויאמר שאול
 מי יודע אם לא נתאספו שנית בעריהם, ולכן נקרבה לשאול בה':הכהן. השיב 

Why does Shaul frame Yonasan? 
6. Malbim, I Shmuel 14: 39 

הגם שהוא היה אמצעי אל התשועה: מות יומת. כי כפי שדבקה בו ההשגחה כן יגדל החטא שעשה כי אם ישנו ביונתן. 
  י קרבתו אל האלהים.להעלות חמת ה', כי יגדל החטא לפי מעלת החוטא ולפ

How did they acquit Yonasan? 
7. Rashi, I Shmuel 14:45 

 התירו לו לשאול שבועתו: -ויפדו העם 

8. Radak, I Shmuel 14:45 

Part 4: Blame 
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לפי' הזה בטענתם פדו אותו שטענו עליו כי היה שוגג אם כן מה טעם אשר עשה הישועה ויפדו העם את יהונתן וטעם 
אבל ר"ל רע ומר היה אם לא היינו מוצאים עליו טענה לפדותו מן המו' כי ישועה גדולה עשה לא היה אלא מפני שהיה שוגג 
 בישראל וכן פי' אדוני אבי ז"ל,

If so why was the Urim Vetumim silent? 
9. Radak, I Shmuel 14:45 

א נענה שאול באורים אחרי ששגג בזה יהונתן והכתוב מעי' עליו ויונתן לא שמע בהשביע אביו א"כ למה לויש לשאול 

בעבור הראו' לעם כי שוגג היה כי היו אומרים משוא פנים יש בדבר כי בן המלך  פירש הגאון רב סעדיה ז"לותומים, 
עבר על החרם ולא נענש ואילו היה אחר היה נענש וכל העם לא היו יודעים כי לא היה שם יונתן בשעת השבועה וכאשר לא 

כו להפיל גורלו /גורלות/ על מי היה החטא ונפל על יהונתן וחקרו ודרשו ומצאו כי לא היה נענה שאול באורים ותומים הוצר
 שם בשעת השבועה טענו כל העם עליו כי שוגג היה ואין עליו משפט מות

10. Malbim, I Shmuel 14:45 

היה שעקר מה שלא נענה וכתב מהרי"א מדוע לא נענה שאול אחר שיהונתן היה שוגג,  אמנם נשאר הקושיא
בחטאת עצמו על שעבר את פי ה' בגלגל, ולפי שהתשועה הזאת לא היתה ע"י שאול ובזכותו רק ע"י יונתן וזכותו, לכן לא 

השיבו כששאל אם ירדוף אחרי פלשתים, להראות שאינו חפץ בו וברדיפתו. והוא חשב שהיה בסבת האכילה, ושאל על 
 ל, כי ע"ז השיב, רק בעבור שאול, עכ"ד, והוא דוחק מבואר.האוכל, לכן השיבו ה' כדי שידע שלא קצף בעבור האוכ

Why did Shaul desist from this war now? 
11. Radak, I Shmuel 14:46 

כיון שלא ענהו ה' באורים ותומים לא רצה לרדוף אחרי פלשתים בעת הזאת כי חשב  -ויעל שאול מאחרי פלשתים 
השבועה או אחר שהלך הלילה בזה העניין שנתעסקו בו בין כך הלכו פלשתים  אף על פי שנמלט יונתן בטענ' עון יש בינינו על

 למקומם:

What was Shaul’s standing at the end of the day? 
12. Ralbag, I Shmuel 14:47 

כי באלו התשועות הנפלאות שנעשו על ידו בהלחמו בכל אויביו לכד המלוכ' על  -ושאול לכד המלוכה על ישראל 
 ו ממנו כל העם יראה עצומה ונכנעו לעשות מצותו וגזרתו בלא עכוב:ישראל בשיירא
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Shaul and Agag – 

Unwarranted Pity 

(Part 5) 
 

 

 

 

 

 

Why only now? 
1. Rashi, I Shmuel 15:1 

 פעם אחת נסכלת עתה הזהר בעצמך: -ועתה שמע לקול דברי ה' 

2. Radak, I Shmuel 15:1 

נצטוו ישראל בכניסתן לארץ למנות עליהם מלך ולהכרית זרעו של עמלק ולבנות בית ואמרו רבותינו ז"ל שלש מצות 
 הבחירה ועל זה המלך נאמר וירם מאגג מלכו:

Why the animals? 
3. Rashi, I Shmuel 15:3 

 שהיו בעלי כשפים ומשנין עצמן ודומין לבהמה: -משור ועד שה 

4. Radak, I Shmuel 15:3 

שור או חמור יאמרו זה היה משלל עמלק והרי לא נמחה זכר עמלק והכתוב אומר כי אם יחיו מהם  -ועד חמור 

 תמחה את זכר עמלק:

Where did the problem start? 
5. Rashi, I Shmuel 15:5 

ורבותינו אמרו על עסקי נחל רב ודן את עצמו ומה בשביל נפש אחת אמרה תורה ערוף עגלה בנחל בשביל כל 

 חטא בהמה מה חטאה:הנפשות האלו לא כ"ש אם אדם 

6. Malbim, I Shmuel 15:5 

ויבא וכו' וירב בנחל. באשר אין מחוקי המלכים לתגר מלחמה בלא איזה עלה, כענין )שופטים יא, יב( מה לי ולך כי 

באת אלי להלחם בארצי, בקש שם מריבה בנחל שלפני ערי עמלק, ששאול אמר שהנחל והבקעה שייך אליו ועמלק 

יה עלת המלחמה. וגם זה מורה שלא קיים המצוה כראוי, שלא היה לו לבקש רק סבה מפני רב עמו ע"ז עד שזה ה

שה' צוהו, וכמ"ש דוד )תהלים קלט, כא( הלא משנאיך ה' אשנא ובמתקוממיך אתקוטט, לא ריב אחר אשר לא לה' 

 הוא:
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Who are the Keini? 
7. Rashi, I Shmuel 15:6 

יהודה בנגב ערד שהלכו אצל יעבץ ללמוד תורה וערד הוא עמלק, הכנעני בני יתרו שהיו יושבין במדבר  -אל הקיני 

 מלך ערד עמלק היה שנאמר יושב הנגב )במדבר כ"א א'( ועמלק יושב בארץ הנגב )שם /במדבר/ י"ג כ"ט(:

8. Shmos 17:14-16 

הָוה ֶאל  יד ֹּאֶמר יְׁ ֹּאת -ַוי תֹּב ז מֶֹּשה, כְׁ
הֹוֻשַע: ֵני יְׁ ָאזְׁ ים, בְׁ שִּ ָכרֹון ַבֵסֶפר, וְׁ י  זִּ -כִּ

ֶחה ֶאת ַתַחת -ָמחֹּה ֶאמְׁ ֵזֶכר ֲעָמֵלק, מִּ
ם.   ַהָשָמיִּ

14 And the LORD said unto Moses: 'Write this for a 
memorial in the book, and rehearse it in the ears of Joshua: 
for I will utterly blot out the remembrance of Amalek from 
under heaven.'  

הָוה   טו מֹו, יְׁ ָרא שְׁ קְׁ ֵבַח; ַויִּ זְׁ ֶבן מֶֹּשה, מִּ ַויִּ
י.  סִּ  נִּ

15 And Moses built an altar, and called the name of it 
Adonai-nissi.  

י  טז ֹּאֶמר, כִּ ָחָמה -ָיד ַעל-ַוי לְׁ ֵכס ָיּה, מִּ
דֹּר, דֹּר.--ַליהָוה, ַבֲעָמֵלק  }פ{   מִּ

16 And he said: 'The hand upon the throne of the LORD: 
the LORD will have war with Amalek from generation to 
generation.' {P}  

9. Shmos 18:1 

ֵהן   א רֹו כֹּ תְׁ ַמע יִּ שְׁ ֵתן מֶֹּשה, ֵאת ַויִּ ָין, חֹּ דְׁ מִּ
ָרֵאל -ָכל שְׁ יִּ מֶֹּשה, ּולְׁ ים לְׁ ֲאֶשר ָעָשה ֱאֹלהִּ

י  ַעמֹו: הָוה ֶאת-כִּ יא יְׁ ָרֵאל, -הֹוצִּ שְׁ יִּ
ם.  ָריִּ צְׁ מִּ  מִּ

1 Now Jethro, the priest of Midian, Moses' father-in-law, 
heard of all that God had done for Moses, and for Israel 
His people, how that the LORD had brought Israel out of 
Egypt.  

How does H’ ‘change’ His mind?  
10.  Malbim, I Shmuel 15:11 

נחמתי. כ"מ שבא התנחמות אצל ה' שמתנחם על פעולה שעשה, הוא ביטול הפעולה לגמרי, כי קיום כל דבר תלוי 

כאילו לא היה, כמ"ש )בראשית ו, ז( כי נחמתי כי עשיתם, וזה יבא  בחפץ ה' ורצונו, וכשמתנחם על הדבר הרי הוא

 בגז"ד שאינו מקוה עוד על התשובה.

What happened with the coat ripping here? 
11. Rashi, I Shmuel 15:27  

לפי פשוטו משמעו שכשפנה שמואל ללכת מאחרי שאול אחז שאול בכנף של שמואל לפי  -כז( ויחזק בכנף מעילו )

יה שאול מבקש ממנו שישוב עד שישתחוה בגלגל שהיה שם אהל מועד, ומדרש אגדה חולקים אמוראים יש שה

אומרים מעילו של שמואל קרע שאול ויש אומרים מעילו של שאול קרע שמואל ומסר לו סימן זה מי שיכרות כנף 

י מלוך תמלוך )לקמן /שמואל מעילו הוא ימלוך תחתיו, והוא שאמר לו שאול לדוד ביום שכרת את המעיל ידעתי כ

 א'/ כ"ד כ'(:

12. Radak, I Shmuel 15:27  

 

 וי"א כי שמואל קרע מעילו של עצמו שכן דרכן של צדיקים להיות קורעין בשעה שאין נטיעתן משובחת:

13. Malbim, I Shmuel 15:28 

להשתנות ע"י תשובה  קרע ה'. מבואר אצלנו )כפי דברי הרמב"ן( כי הגם שדבר ה' אשר ידבר ע"י נביא לרעה, תוכל

ומע"ט, בכ"ז אם בא איזה פעולה עם דברי הנבואה לא תשתנה, כי הפעולה תורה על קיום הדבר תיכף. וכן הדבר 

 שינבא לטוב ג"כ לא ישתנה בשום אופן.
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Controlling the Crowd 
1. Malbim, I Shmuel 15:9 

אין לומר שהיית ירא מהם, כי וימשחך ה' למלך, אינך כמלך הנבחר מהעם וגם 
 אשר ימשך אחר דעתם, כי ה' משחך:

 

 

 

Lust Driven not Driven by Thought 
2. Ralbag Malbim, I Shmuel 15:9 

וידמה שהכונה היתה בהחרמת עמלק בזה האופן שצוה השם ית' שלא יהנו 

האלהית היתה בזה ללקיחת הנקמה  ישראל כלל מנכסיהם להעיר כי הכונה

ממה שעשה עמלק לישראל בדרך בצאתם ממצרים אשר זנב בהם כל 

הנחשלים אחריהם למען ייראו הבאים מעשות כדבר הרע הזה ולא היתה 

הכונה בזאת המלחמה לקחת שללם וליהנות מנכסיה', וכאשר פשטו שאול 

ה לנקמה אך וישראל ידיהם בשלל הראוי /הראו/ כי לא היתה כוונתם בז

להועיל לעצמם וזה היה הפך הכוונה האלהית וידמה שלזאת הסבה בעינה 

נשמרו ישראל בימי מרדכי ואסתר משלוח ידם בבזת אויביה' שהיו מעמלק כמו 

 שספר ובבזה לא שלחו את ידם:

Intellectual or Emotional Mistake? 
3. Radak, I Shmuel 15:23 

ן כמו לב שמח ייטיב גהה וכת"י ארי כחובי חסר כ"ף הדמיו -כי חטאת קסם מרי 
גבריא דשאלון בקסמא וגומר כלומר כמו שחטא קסם הוא חטאה גדולה כי הוא 

כן הוא חטאת גדולה חטאת מרי והוא  בקסםמסיר בטחונו מהב"ה ונותן בטחונו 
מי שמורה פי האל ואינו עושה מה שצוהו כי אחרי שעבר על מצותו הרי הוא 

ונו ממנו ואומר כי אין בידו להטיב ולהרע לפיכך לא יירא כופר בו ומסיר בטח

What was so Wrong 
with Agag?  

(Part 6) 
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ממנו לעבור על מצותו והרי הוא כעובד ע"א וכתרפים גם כן שהוא חטאת גדולה כן הוא חטאת גדולה הפצר 
 והוא מי שעובר על רצון המצוה אותו כמו שפירשנו:

 

Are All Instinctive Feelings G-dly? 
4. Malbim, I Shmuel 15:9 

. פה באר הטעם השני מדוע לא נתקבלה תשובתו של שאול, כי יש הבדל שאול ויחמל
בין הפעלים הנרדפים, חמל, חוס, רחם, כמ"ש במק"א, שהרחמים לא יהיו רק מאדם 

לאדם בעבור שקצרה נפשו לראות באבדן איזה אדם או בצרתו, והחמלה והחוסה תמצא 
אל הדבר, כמו שחס אדם על על כל דבר. וההבדל ביניהם, שהחוסה תהיה מצד צרכו 

ממונו וכליו באשר הם קנינו, והחמלה תהיה גם על דבר שאין לו תועלת ממנו, רק 
ששופט בשכלו שאין ראוי להשחית הדבר ההוא וקיומו טוב יותר. והנה לא הזהירו ה' 

בל יחוס או בל ירחם על עמלק, כי אלה מתכונות נפשיות, שהגם שיקיים מצות ה' בכ"ז 
ורר רחמיו ויכאיב לבו במיתת ילדים רכים, או יחוס וידאב לבו בהשחיתו יצוייר שיע

 השלל שהיה יכול להנות ממנו.

 

Why the Ends Don’t Justify the Means 
5. Malbim, I Shmuel 15:22 

חפץ מבואר אצלי )בפירוש הספרא )ויקרא א, ג( בפסוק לרצונו לפני ה'( כי יש הבדל בין ויאמר שמואל החפץ לה' וכו'. 
ובין רצון, שהחפץ היא תכונה נפשיית, שיתאוה אל דבר ויחשוק בו מצד תאות נפשו או חשקו אל הדבר, והרצון הוא תכונה 
מחשביית, שהגם שאין נפשו חפצה בדבר ירצה בו מצד טוב הדבר ושלמותו מצד היושר והראוי. והנה הבאת הזבחים אינם 

פקודתו, כמ"ש )ספרי פינחס, קמג( נחת רוח הוא לפני שאמרתי ונעשה רצוני. נרצים מצד עצמם, רק מצד שבם מקיים גזרת ה' ו
ולפ"ז לא נמצא בם חפץ, כי היה חפץ שלא יצטרך אל הקרבן, רק רצון, שכן רצה במחשבתו שיעשה רצונו. אמנם הדבר שהוא 

פסוק )תהלים נא, יח( כי לא תכלית הזבח שהוא השמיעה בקול ה', בו חפץ ה' ויחשוק בו מצד עצמו )ועמ"ש בפירוש תהלות ב
תחפץ זבח ואתנה(. וז"ש החפץ לה' בעלות וזבחים כשמע בקול ה', ר"ל אחר שהשמיעה בקול ה' שהוא תכליתו של הזבח בו 

יחפץ ה' מצד חשקו אליו והוא נחת רוח לפניו, אולם הזבח הוא רק רצונו, שבו גלה רצונו וע"י יראה האדם כי יעשה רצון 
חפץ הוא השמיעה בקול ה' שהוא התכלית, וממילא הנה מבואר כי שמע מזבח טוב, שהשמיעה שהוא בוראו, וא"כ עקר ה

תכלית הזבח וה' חפץ בו מצד עצמו, טוב יותר מן הזבח שהוא רצון סתמי בלא חפץ, ויותר מזה כי גם להקשיב )שההקשבה 
פת הדבר שלא לשמוע בקול ה' ומצותיו פחותה מן השמיעה( הוא טוב מחלב אילים שהוא המקטר מן הזבח, וא"כ איך החל

שבו חפץ ה' כדי להקריב זבחים שתכליתם רק שישמע בקול ה', לא שבו ימרה פי ה' ובלתי שמוע בקולו. ובזה הראה טעותו 
 מ"ש שלקחו הצאן והבקר להקריב זבחים בגלגל:
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Shaul’s Arc Part 7 

What Does the Torah Say? 
1. Shmos 17:8-16 

ם  ח ָלֶחם עִּ ֹּא, ֲעָמֵלק; ַויִּ ָרֵאל, -ַוָיב שְׁ יִּ
ם.  ידִּ פִּ רְׁ  בִּ

8 Then came Amalek, and fought with Israel in Rephidim.  

ֹּאֶמר מֶֹּשה ֶאל  ט ַחר-ַוי הֹוֻשַע בְׁ ָלנּו -יְׁ
י  ָלֵחם ַבֲעָמֵלק; ָמָחר, ָאנֹּכִּ ֵצא הִּ ים, וְׁ ֲאָנשִּ

ָצב עַ  ָעה, ּוַמֵטה הָ -לנִּ בְׁ ֹּאש ַהגִּ ם, אלקיר
י.  ָידִּ  בְׁ

9 And Moses said unto Joshua: 'Choose us out men, and go out, 
fight with Amalek; tomorrow I will stand on the top of the hill with 
the rod of God in my hand.'  

הֹוֻשַע, ַכֲאֶשר ָאַמר  י --לֹו מֶֹּשה-ַוַיַעש יְׁ
חּור, ָעלּו  ן וְׁ ָלֵחם, ַבֲעָמֵלק; ּומֶֹּשה ַאֲהרֹּ הִּ לְׁ

ָעה.  בְׁ ֹּאש ַהגִּ  ר

10 So Joshua did as Moses had said to him, and fought with 
Amalek; and Moses, Aaron, and Hur went up to the top of the hill.  

ים מֶֹּשה ָידֹו  יא ָהָיה, ַכֲאֶשר ָירִּ ָגַבר --וְׁ וְׁ
ָגַבר ֲעָמֵלק.  יַח ָידֹו, וְׁ ַכֲאֶשר ָינִּ ָרֵאל; וְׁ שְׁ  יִּ

11 And it came to pass, when Moses held up his hand, that Israel 
prevailed; and when he let down his hand, Amalek prevailed.  

בֵ   יב יֵדי מֶֹּשה כְׁ חּווִּ קְׁ ים, ַויִּ ימּו -דִּ ֶאֶבן ַוָישִּ
כּו  חּור ָתמְׁ ן וְׁ ַאֲהרֹּ ָתיו ַוֵיֶשב ָעֶליָה; וְׁ ַתחְׁ
י ָיָדיו  הִּ ֶזה ֶאָחד, ַויְׁ ֶזה ֶאָחד ּומִּ ָיָדיו, מִּ בְׁ

ֹּא ַהָשֶמש. -ֱאמּוָנה, ַעד  ב

12 But Moses' hands were heavy; and they took a stone, and put it 
under him, and he sat thereon; and Aaron and Hur stayed up his 
hands, the one on the one side, and the other on the other side; and 
his hands were steady until the going down of the sun.  

הֹוֻשַע ֶאת  יג ֶאת-ַוַיֲחֹלש יְׁ ַעמֹו, -ֲעָמֵלק וְׁ
י פִּ  }פ{   ָחֶרב.-לְׁ

13 And Joshua discomfited Amalek and his people with the edge of 
the sword. {P}  

ֹּאֶמר   יד ָכרֹון -ֶאל ’הַוי ֹּאת זִּ תֹּב ז מֶֹּשה, כְׁ
הֹוֻשַע: ֵני יְׁ ָאזְׁ ים, בְׁ שִּ י  ַבֵסֶפר, וְׁ ָמחֹּה -כִּ

ֶחה ֶאת ם. -ֶאמְׁ ַתַחת ַהָשָמיִּ  ֵזֶכר ֲעָמֵלק, מִּ

14 And the LORD said unto Moses: 'Write this for a memorial in 
the book, and rehearse it in the ears of Joshua: for I will utterly blot 
out the remembrance of Amalek from under heaven.'  

מֹו,   טו ָרא שְׁ קְׁ ֵבַח; ַויִּ זְׁ ֶבן מֶֹּשה, מִּ  ’הַויִּ
י.  סִּ  נִּ

15 And Moses built an altar, and called the name of it Adonai-nissi.  

י  טז ֹּאֶמר, כִּ ָחָמה -ָיד ַעל-ַוי לְׁ ֵכס ָיּה, מִּ
דֹּר, דֹּר.--ַבֲעָמֵלק, ’הלַ   }פ{   מִּ

16 And he said: 'The hand upon the throne of the LORD: the 
LORD will have war with Amalek from generation to generation.' 
{P}  

2. Rashi, ad loc. 

ּוַמהּו ֵּכס ְולֹא ֶנֱאַמר , ה ֻהְרָמה ִלָּׁשַבע ְּבִכְסאֹו ִלְהיֹות לֹו ִמְלָחָמה ְוֵאיָבה ַבֲעָמֵלק עֹוָלִמית"ָידֹו ֶׁשל ַהָּקּבָ  .כי יד על כס יה

, מֹו ֶׁשל ֲעָמֵלק ֻּכּלֹוה ֶׁשֵאין ְׁשמֹו ָׁשֵלם ְוֵאין ִּכְסאֹו ָׁשֵלם ַעד ֶׁשִּיָּמֶחה ְׁש "ִנְׁשַּבע ַהָּקּבָ ? ְוַאף ַהֵּׁשם ֶנֱחַלק ְלֶחְציֹו? ִּכֵּסא

ֶזהּו ֲעָמֵלק ֶׁשָּכתּוב ּבֹו  ,('תהלים ט) "ָהאֹוֵיב ַּתּמּו ֳחָרבֹות ָלֶנַצח"ֶׁשֶּנֱאַמר , ּוְכֶׁשִּיָּמֶחה ְׁשמֹו ִיְהֶיה ַהֵּׁשם ָׁשֵלם ְוַהִּכֵּסא ָׁשֵלם

True Evil: The Problem of Amalek 
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ְלעֹוָלם ' ַוה? "ַמהּו אֹוֵמר ַאֲחָריו(, תהלים שם" )ְוָעִרים ָנַתְׁשָּת ָאַבד ִזְכָרם ֵהָּמה" ,('עמוס א) "ְוֶעְבָרתֹו ְׁשָמָרה ֶנַצח"

 :ֲהֵרי ִּכְּסאֹו ָׁשֵלם —" ּכֹוֵנן ַלִּמְׁשָּפט ִּכְסאֹו, "ֲהֵרי ַהֵּׁשם ָׁשֵלם —" ֵיֵׁשב

3. Devarim 25:17-19 

ָך ֲעָמֵלק, -רָזכֹור, ֵאת ֲאשֶ   יז ָעָשה לְׁ
ם.  ָריִּ צְׁ מִּ ֶכם מִּ ֵצאתְׁ  ַבֶדֶרְך, בְׁ

17 Remember what Amalek did unto thee by the way as ye came 
forth out of Egypt;  

ָך ָכל  יח ַזֵּנב בְׁ ָך ַבֶדֶרְך, ַויְׁ -ֲאֶשר ָקרְׁ
ים ַאֲחֶריָך ֹּא --ַהֶּנֱחָשלִּ ל ָיֵגַע; וְׁ ַאָתה, ָעֵיף וְׁ וְׁ

 ם. אלקיָיֵרא, 

18 how he met thee by the way, and smote the hindmost of thee, all 
that were enfeebled in thy rear, when thou wast faint and weary; 
and he feared not God.  

יַח   יט ָהנִּ ָהָיה בְׁ ָכלאלקי ’הוְׁ ָך מִּ -ָך לְׁ
יב, ָבָאֶרץ ֲאֶשר  ָסבִּ ֶביָך מִּ יְׁ ָך אלקי-’האֹּ

ָתּה שְׁ רִּ ָך ַנֲחָלה לְׁ ֶחה ֶאת--נֵֹּתן לְׁ מְׁ ֵזֶכר -תִּ
ָכח. שְׁ ֹּא, תִּ ם; ל ַתַחת ַהָשָמיִּ  }פ{   ֲעָמֵלק, מִּ

19 Therefore it shall be, when the LORD thy God hath given thee 
rest from all thine enemies round about, in the land which the 
LORD thy God giveth thee for an inheritance to possess it, that thou 
shalt blot out the remembrance of Amalek from under heaven; thou 
shalt not forget. {P}  

Questions 
• What is so wrong that Hash-m’s throne is left empty? 

• Why is it so severe that we eradicate them completely, even their memory? 

• Who is responsible for destroying them: us or G-d? 

Halacha 
4. Sefer Hachinuch, Mitzvah 603-604 

משרשי המצוה, לתת אל לבנו שכל המיצר לישראל שנאוי לפני השם ברוך הוא, וכי לפי רעתו וערמת רוב נזקו תהיה 
מפלתו ורעתו כמו שאתה מוצא בעמלק כי מפני שעשה רעה גדולה לישראל שהתחיל הוא להזיקם ציונו ברוך הוא לאבד 

 זכרם מני ארץ ולשרש אחריו עד כלה. 

 

שנצטוינו למחות זרעו של עמלק ולאבד זכרו מן העולם זכר ונקבה גדול וקטן, ועל זה נאמר ]דברים כ"ה, י"ט[, תמחה את 
זכר עמלק, שבכלל זכר הוא הכל. וכבר טעה בנקוד תיבה זו גדול הדור, והוא יואב בן צרויה, והשאיר מהם הנקבות, לפי 

 ש יואב וקרא זכר, כמו שבא בבבא בתרא פרק לא יחפור ]כ"א ע"ב[. שרבו לא השגיח יפה עליו כשלמדו מקרא זה ונשתב

 משרשי המצוה, הענין שכתבנו במצוה הקודמת לה. 

 דיני המצוה קצרים, והם מבוארים בפרק שמיני מסוטה. 

וזאת מן המצוות המוטלות על הצבור כולן, וכענין שאמרו זכרונם לברכה ]סנהדרין כ' ע"ב[ שלש מצוות נצטוו ישראל 
בשעת כניסתן לארץ למנות להם מלך ולבנות להם בית הבחירה ולהכרית זרע עמלק. ובאמת כי גם על כל יחיד מישראל 

 הזכרים מוטל החיוב להרגם ולאבדם מן העולם אם יש כח בידם בכל מקום ובכל זמן אם אולי ימצא אחד מכל זרעם. 

 ולא הרגו ביטל עשה זה. ועובר על זה ובא לידו אחד מזרע עמלק ויש סיפק בידו להורגו

What is so Wrong with them? 
Shared Destiny 

5. Maharal, Shmos 17  

מה שלא תמצא בכל  -שהוא עמלק  -וביאור ענין זה כי תמצא דבר בזרע עשו '. שאין השם שלם ואין הכסא שלם וכו
וענין זה מורה (. כג, בראשית כה י"רש)כשזה קם זה נופל , שהם מתנגדים לישראל תמיד עד שלא ישוו בגדולה, האומות

כל זמן שזרעו של עשו בעולם ( יא, תנחומא תצא)ולפיכך אמרו . כיון שלא יוכלו להשתתף יחד, שהם הפכים לגמרי מכל וכל
ה "וביאור ענין זה כי השם של הקב". בעמלק וגומר' כי יד על כס יה מלחמה לה"שנאמר , אין השם שלם ואין הכסא שלם

https://www.sefaria.org/Amos.1
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שלא תמצא שם זה לשום נמצא , השם הזה נקרא שם המיוחד", אחד' שמע ישראל ה( "ד, דברים ו 'ר)כדכתיב ", אחד"הוא 
והנה , ונמצא זרעו של עשו בעולם שהם מתנגדים, בעולם כל זמן שאין אחדות, ומפני כי השם הזה מיוחד לכך. בעולם

ואילו היו . והחלוק אינו שלם, כי השניות והחלוק בעולם הזה, אין השם הזה נמצא בשלימות בעולם הזה -השניות בעולם 
אבל לא ישוו , לא היה זה מעכב שיהיה השם נמצא בעולם הזה בשלימות, משתתפים עם ישראל כמו שהוא בשאר אומות

ואם כן איך יתכן שימצא בעולם הזה השם , וכל חלוק במה שהוא חלוק אין בו שלימות, ונמצא כי יש כאן חלוק. חדי
ואין הפירוש . ולפיכך אין השם שלם, יש בו השלימות שאין עוד זולתו -כי במה שהשם זה הוא מיוחד , המיוחד בשלימות

אך אין השם בשלימות נמצא אצלינו כל זמן , לימתו בעצמוכי ש, חס ושלום לומר כך, חס ושלום שאין השם שלם בעצמו
רק הכסא ( "מ, בראשית מא)כדכתיב , רוצה לומר בכל מקום המלכות' הכסא'כי ', אין הכסא שלם'וכן . שזרע עשו בעולם

ורוצה לומר אין מלכותו יתברך שמו בשלימות (, לז, תהלים פט 'ר" )נגדיכסאו כשמש "וכן , ורוצה לומר המלכות אגדל", אגדל
שהרי לא , והוא מיוחד בעמו, שהמלך הוא נבדל מן העם אשר מולך עליהם, וזה כי המלכות גם כן הוא אחדות. בעולם הזה

שמע ( "ב"לב ע)ולכך קיימא לן במסכת ראש השנה בפרק בתרא (. ב"חולין ס ע)תמצא שני מלכים משתמשים בכתר אחד 
ואין אתו , כי המלכות בעצמו הוא האחדות, כי מאחר שהוא אחד הוא מלך, הוא מלכות שמים" אחד' אלקינו ה' ישראל ה

כי אחדותו (,  .פסחים נו" )ברוך שם כבוד מלכותו"אומרים '" אלקינו וגו' שראל השמע י"ולפיכך אחר שאנו אומרים . אחר
כי מלכותו , מלכותו אצלינו בשלימותאיך יתכן שימצא , ואם כן(.  .ברכות יג)ונקרא קבלת מלכות שמים , הוא מלכותו

עד שיכלה כל זרעו ' אין הכסא שלם'לכך , וכאשר השניות בעולם אין שלימות מלכותו נמצא, יתברך נמשך אחר אחדותו
 (:ט, יד זכריה" )אחד ושמו אחד' יהיה ה"ואז , ואז לא יהיו שניות בעולם, של עשו

6. Malbim, Devarim 25:17 

 ונרמז שענין ביאת עמלק היה בטענת הבכורה במה שבא בין פ' היבום לפ' הבכורים שהוא ענין בכורה:

Void of Meaning 
Pachad Yitzchak (Maamar 1, Purim): Reishis goyim Amalek, VeAchariso Adei Oved. They are not an 

existence in and of themselves. They are evil exemplified in essence therefore it is not a problem killing 

them since they are inherently evil. They may be in the same shape as humans but they are not human. 

This would include children since it is like killing a venomous spider in one’s child’s bedroom.  

This is definitely more fitting to the idea of the Chinuch.  

 

War on the Weak 

7. Rav Hirsch, Devarim 25:17 

יז( זכור וגו'. המצוה הקודמת השלימה את ציור התמונה האידיאלית של ישראל: זה הוא עם המתרחק מכל "עול", )

אדם על חברו, אפילו אין זו אלא עליונות לשעה )עול(. בני העם הזה לא ינצלו לרעה מכל ניצול לרעה של עליונות 

את אימון האדם בחברו, שבלעדיו אין בני אדם יכולים לחיות בחברה אחת. הם חדורי אמונה שה' הוא אלוהיהם רק 

בין אדם לחברו. אלה  אם הם נרתעים ויראים מכל עוול כלפי בריותיו, ומכאן נובע צדק ויושר ללא רבב במשא ומתן

היו הקווים האחרונים שהתורה ציירה בהם את תמונת האופי של העם הנקרא על שמה ומודרך על ידיה. באופי 

הלאומי של העם הזה יאירו הקווים של השתתפות ברגשות אחרים, של התחשבות, נדיבות וגמילות חסד עם כל 

ים אחדות. עם זה יהיה מוכן בכל עת להביא אושר ולא חי, והפרקים האחרונים של תורת ה' מזהירים על כך פעמ

יהיה מסוגל לגרום צער. במעלתו האידיאלית השלמה יתהלך בארץ כ"ישרון" )להלן לג, כו(; במשאו ובמתנו עם 

הבריות הוא יהיה ה"ישר" שבעמים, וכך רואה הנביא את אלה שיעברו את מבחני כל העתים וישיגו את השלמות 

המה ירעו  -ימצא בפיהם לשון תרמית כי  -ידברו כזב ולא  -יעשו עולה ולא  -שארית ישראל לא היהודית שלעתיד: "

 ורבצו ואין מחריד" )צפניה ג, יג(.

מסכת האופי של העם הזה ארוגה צדק וחסד. הוא נדרש לראות את כוחו ועתידו רק בקיום נאמן של חובתו, והוא 

יעבור לפני העמים עד שקיום החובה יהיה חזון האנושות כולה. הניגוד לאופיו של העם הזה מוצג על ידי עמלק, 

העם של קיום החובה צעד את צעדו ששמחת תהילתו היא רק בחרב גאותו וברמיסת כל חלש חסר מגן. כאשר 

https://www.sefaria.org/Deuteronomy.6.4
https://www.sefaria.org/Genesis.41.40
https://www.sefaria.org/Psalms.89.37
https://www.sefaria.org/Chullin.60b
https://www.sefaria.org/Pesachim.56a
https://www.sefaria.org/Berakhot.13a
https://www.sefaria.org/Zechariah.14.9
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טז(, וכבר נאמר לעמלק )שם( מיד עם נסיונו  -הראשון בהיסטוריה, כבר התייצב עמלק כנגדו באיבה )שמות יז, ח 

 הראשון להתנגד לישראל שעתיד הוא ליאבד מזכר העמים )ראה פי' שם(.

ל מנת לקיים שם את מצוותיה. משום אחרי שהוטל על ישראל תפקיד חובתו, הרי הוא עולה עתה אל ארץ התורה ע

כך התורה חוזרת ומזכירה לו עתה את הניגוד הזה לעצם מהותו, לבל ישכח אותו לעולם. בתיאור הפרטים של 

הופעת עמלק היא מבהירה לו את הניגוד הזה לייעודו; אלא ששם נאמר שהמאבק עם עקרונו של עמלק עד 

ת של ה' עלי אדמות, ואילו כאן נדרש ישראל לראות את עצמו לאובדנו הגמור הוא תוכן כל ההנהגה ההיסטורי

כמכשיר המשתתף במלחמת ה' בעמלק. זר הדפנה של תהילת עמלק מטעה את בני האדם ומסנוור אותם בזוהרו. 

לא על ידי חרב שהיא חזקה מחרבו, אלא על ידי  -העלה האחרון יישור מן הזר הזה כאשר תתמוטט עוצמת עמלק 

 ק בכח ה' והמושתתת רק על נאמנות מילוי החובה כלפי תורת המוסר של ה':עוצמה הנשואה ר

 

Nazi T4 Program 

 

A poster comparing living-costs of a "healthy family" with a person suffering from an 

incurable disease.
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This image originates from a film produced by the Reich Propaganda Ministry. It shows patients in an 

unidentified asylum. Their existence is described as "life without hope." The Nazis sought, through 

propaganda, to develop public sympathy for the Euthanasia Program. 

 

Slide taken from a Nazi propaganda filmstrip, promoting "euthanasia," prepared for the Hitler Youth. The caption 

says: "Mentally ill Negro (English) 16 years in an institution costing 35,000 RM [Reichsmarks]." Place and date 

uncertain. 

Photograph with the caption: "...because God cannot want the sick and ailing to reproduce." This image originates 

from a film, produced by the Reich Propaganda Ministry, that aimed through propaganda to develop public 

sympathy for the Euthanasia Program. 
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Amalek and Morality II, Part 8 

Does Amalek Exist Today? 
 

8. Kol Dodi Dofek, Mournful Thoughts of Confession, Rav Soloveichik 

In the crisis that the Land of Israel is [at present] 

passing through, Providence is again testing us. It is 

fitting that we openly state that this matter does not just 

involve Israel’s political future. The evil intentions of the 

Arabs are not only directed against our national 

independence but against the continued existence of the 

Jewish presence in Israel. They aspire to exterminate 

(God forbid) the Yishuv — men, women, children, 

infants, sheep, and cattle (cf: I Samuel 15:3). At a 

meeting of Mizrachi (the Religious Zionists of America), I repeated, in the name of my father 

(of blessed memory), that the notion of “the Lord will have war against Amalek from 

generation to generation” (Exodus 17:16) is not confined to a certain race, but includes a 

necessary attack against any nation or group infused with mad hatred that directs its enmity 

against the community of Israel. When a nation emblazon son its standard, “Come, let us cut 

them off from being a nation so that the name of Israel shall no longer be remembered” 

(Psalms 83:5), it becomes Amalek.23 In the 1930’s and 1940’s the Nazis, with Hitler at their 

helm, filled this role. In this most recent period they were the Amalekites, the representatives of 

insane hate. Today, the throngs of Nasser and the Mufti have taken their place. If we are again 

silent, I do not know how we will be judged before God. Do not rely on the justice of the “liberal 

world.” Those pious liberals were alive fifteen years ago and witnessed the destruction of 

millions of people with equanimity and did not lift a finger. They are liable to observe, God 

forbid, the repetition of the bloodbath and not lose a night’s sleep. 

Are We Supposed to Hate? 

Is Killing Our Enemies a Good Thing? 
 

Devarim 13:18-19 

ֹּא יח,יג ל אּוָמה-וְׁ ָך מְׁ ָידְׁ ַבק בְׁ דְׁ ן, יִּ הָוה ֵמֲחרֹון ַאפֹו--ַהֵחֶרם-מִּ ַמַען ָישּוב יְׁ ָנַתן, לְׁ ָך -וְׁ ַחמְׁ רִּ ים וְׁ ָך ַרֲחמִּ לְׁ

ֶבָך רְׁ הִּ ַבע, וְׁ שְׁ ַמע יט,יג  .ַלֲאבֶֹּתיָך, ַכֲאֶשר נִּ שְׁ י תִּ הָוה ֱאֹלֶהיָך, כִּ קֹול יְׁ מֹּר ֶאת, בְׁ שְׁ ֹו-ָכל-לִּ צְׁ ֲאֶשר , ָתיומִּ
ָך ַהיֹום ַצּוְׁ י מְׁ ֵעיֵני, ַהָיָשר, ַלֲעשֹות--ָאנֹּכִּ הָוה ֱאֹלֶהיָך, בְׁ   .יְׁ

 

Rav Hirsch, Devarim 7:16 
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Are All Humans Destined for the World to Come? 
Avos 3:14 

לֶׁם, הּוא ָהָיה אֹוֵמר ִנְבָרא ְבצֶׁ לֶׁם. ָחִביב ָאָדם שֶׁ ִנְבָרא ְבצֶׁ ֱאַמר , ִחָבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת לֹו שֶׁ נֶׁ בראשית )שֶׁ
ת ָהָאָדם( ט לֶׁם ֱאֹלִהים ָעָשה אֶׁ ִנְקְראּו ָבִנים . ִכי ְבצֶׁ ִחָבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת . ַלָמקֹוםֲחִביִבין ִיְשָרֵאל שֶׁ

ִנְקְראּו ָבִנים ַלָמקֹום ם שֶׁ ֱאַמר , ָלהֶׁ נֶׁ ם ַלה( דברים יד)שֶׁ ִנַתן . ֱאֹלֵהיכֶׁם' ָבִנים ַאתֶׁ ֲחִביִבין ִיְשָרֵאל שֶׁ
ְמָדה ם ְכִלי חֶׁ בֹו נִ . ָלהֶׁ ְמָדה שֶׁ ם ְכִלי חֶׁ ִנַתן ָלהֶׁ ם שֶׁ ֱאַמר , ְבָרא ָהעֹוָלםִחָבה ְיֵתָרה נֹוַדַעת ָלהֶׁ נֶׁ משלי )שֶׁ

ַקח טֹוב ָנַתִתי ָלכֶׁם( ד  :תֹוָרִתי ַאל ַתֲעֹזבּו, ִכי לֶׁ
Tiferes Yisrael, ad loc. 

R. Yisrael b"r Gedalya Lipshuetz was born in Germany in 1782, and served as rabbi of a number of 

communities. From 1837 he served as rabbi of Danzig (Prussia, today Gedansk, Poland) and was famous 

for his acumen and righteousness. He died in 1860. 

שכל האומות חביבין שיש בהן צלם אלהים . חביבין ישראל שנקראו בנים למקום( צג

אסור ד[ א"ח ע"מגילה דכ]ל "ש חז"וכמ, כ כשירשיעו מאד אפשר שיסתלק מהן הצלם"ואעפ

אבל ישראל , ם רשע"ש עכו"כ, מ דרוח הטומאה שורה עליו"ש, להסתכל בפני אדם רשע

מ דאף שחטאו אכתי בחביבותא "ש[, א"ו ע"כקידושין ל]ז "אף כי פלחו לע, מדנקראים בנים

 :א שיתטמא אצלם הצלם מכל וכל"וא, י לאביהן"משום שדומין כ'[, ה ב"כחגיגה ד]קיימי 

Our Hate for Evil People 
Being Frum and Being Good: On the Relationship Between Religion and Morality, 

Rav Lichtenstein  

 

http://etzion.org.il/en/being-frum-and-being-good-relationship-between-religion-and-morality  

AN EDUCATIONAL DIFFERENCE? 

There is a third risk as well. I spoke before of accepting the problem 

of the akeida, of recognizing a certain conflict here between 

morality and mitzva, and of granting legitimacy to one’s grappling 

with this issue. This too can present an educational problem. Let 

me illustrate with an incident which occurred to me during the 

Lebanon War. 

             After the massacre at Sabra and Shatila, I published an 

open letter to the Prime Minister.Among other things, this letter dealt with the use of force and the 

motivation behind it. I asked: Why was it that King Shaul was punished for not killing Agag, King of 

Amalek? Was it simply for not having killed the last remaining Amalekite? I suggested that he was 

punished not just for sparing Agag, but because the fact that he refused to kill Agag placed in a totally 

different light his killing of all the other Amalekites beforehand. 

             Shaul had been commanded to take a whole people and kill them—and this is, morally, a 

frightful thing. The only justification lies in it being a response to an unequivocal divine command. 

Therefore, if Shaul had been motivated in his actions purely by fear of God, by obedience to the tzav, 

then he should have followed the command to the letter. God didn’t say, “Kill Amalek but spare Agag.” 

Now, if he didn’t kill Agag but killed everybody else, what does that indicate? It indicates that what 

motivated him in killing the others was not the tzav of God, but rather some baser impulse, some 

instinctive violence. And the proof is that he killed everyone, but spared his peer, his royal comrade. If 

http://etzion.org.il/en/being-frum-and-being-good-relationship-between-religion-and-morality
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that is the case, then Shaul was not punished for sparing Agag: rather, he had to be punished because 

of the Amalekites he did kill! Why? Because he killed them not purely due to a divine command (which 

is the only thing that can overcome the moral consideration), but rather out of military, diplomatic or 

political considerations. 

            Subsequently, I heard that a leading Religious Zionist rabbi in a prominent yeshiva had taken 

thirty minutes out of his Gemara shiur in order to attack what I had said. I called and asked him, “What 

did I say that merits this great wrath?” He replied, “I think it is a terrible thing to speak in this way, 

describing the divine command to destroy Amalek as asking a person to do something which ordinarily 

is not moral. This poses an ethical problem.” 

            I said to him, “Wiping out Amalek does not conform to what we would normally expect a person 

to do. Normally, you should not be killing ‘from child to suckling babe.’ But I’m not saying, God forbid, 

that it is immoral in our case, where God has specifically commanded the destruction of Amalek—‘A 

faithful God, without iniquity, righteous and upright is He’ (Devarim 32:4). Although generally such an 

act would be considered immoral, it assumes a different character when God, from His perception and 

perspective, commands it. The same holds true of the akeida—it demanded that Avraham do 

something which normally is immoral. But in the context of the divine command, surely it partakes of 

the goodness and morality of God. We must admit, though, that there is a conflict in this case between 

the usual moral norm and the immediate tzav given here.” 

             He said, “Yes, but you shouldn’t describe it as being something which is not moral in a sense.” 

So I asked him, “Do you agree that the tzav given here is something which we would not normally 

encourage people to do, something that we would normally consider to be immoral?” He said, “Yes, 

but it should not be described that way.” And he added, “Yesh kan hevdel chinukhi—there is an 

educational difference.” 

            I admit, there is something to this. The moment one speaks of a kind of clash between the 

demands of yirat Shamayim and the demands of morality—even given the qualifications which I 

mentioned—there is some kind of problem. There are risks in this approach. 

9. In Defense of Shmuel, Drasha, Parshat Zachor March 21 1970, Rabbi Norman 

Lamm 

http://brussels.mc.yu.edu/gsdl/collect/lammserm/index/assoc/HASH010f/f1f55367.dir/doc.pdf  

https://www.sefaria.org/Deuteronomy.32.4?lang=he-en
https://www.sefaria.org/Deuteronomy.32.4?lang=he-en
http://brussels.mc.yu.edu/gsdl/collect/lammserm/index/assoc/HASH010f/f1f55367.dir/doc.pdf
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10. “The Virtue of Hate” Rabbi Meir Y. Soloveichik.  

 

https://www.firstthings.com/article/2003/02/the-virtue-of-hate  

In his classic Holocaust text, The Sunflower, Simon Wiesenthal recounts the following 
experience. As a concentration camp prisoner, the monotony of his work detail is suddenly 
broken when he is brought to the bedside of a dying Nazi. The German delineates the 
gruesome details of his career, describing how he participated in the murder and torture of 
hundreds of Jews. Exhibiting, or perhaps feigning, regret and remorse, he explains that he 
sought a Jew—any Jew—to whom to confess, and from whom to beseech forgiveness. 
Wiesenthal silently contemplates the wretched creature lying before him, and then, unable to 
comply but unable to condemn, walks out of the room. Tortured by his experience, wondering 
whether he did the right thing, Wiesenthal submitted this story as the subject of a 
symposium, including respondents of every religious stripe. An examination of the respective 
replies of Christians and Jews reveals a remarkable contrast. “When the first edition of  The 
Sunflower was published,” writes Dennis Prager, “I was intrigued by the fact that all the 
Jewish respondents thought Simon Wiesenthal was right in not forgiving the repentant Nazi 
mass murderer, and that the Christians thought he was wrong.”  

… 

https://www.firstthings.com/article/2003/02/the-virtue-of-hate
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In his At the Entrance to the Garden of Eden , journalist Yossi Klein Halevi speaks with 

Johanna, a Catholic nun who is struck by the hatred Israelis bear for their enemies. Johanna 
tells of an Israeli Hebrew teacher “who was very close to us. She told us how her young son 
hates Saddam. . . . She said it with such enthusiasm. She was so proud of her son.” “I 
realized,” Johanna concluded, “that hatred is in the Jewish religion.” She was right. The 
Hebrew prophets spoke in the name of a God who, in Exodus’ articulation, may “forgive 
iniquity and transgression and sin,” but Who also “by no means exonerates [the guilty].” 
Likewise, in refusing to forgive their enemies, Jewish leaders sought not merely their defeat, 
but their disgrace. When Queen Esther had already visited defeat upon Haman—the Hitler of 
his time, attempted exterminator of the Jewish people—and had killed Haman’s supporters 
and sons, King Ahasuerus asks what more she could possible want: 
The king said to Queen Esther, “In the capital of Susa the Jews have killed also the ten sons of Haman. . . . 
Now what is your petition? It shall be granted you. And what further is your request? It shall be fulfilled.” 
Esther said, “If it pleases the king . . . let the ten sons of Haman be hanged on the gallows.” 

Interestingly, the most vivid response in Wiesenthal’s symposium was also written by a 
woman. The Jewish writer Cynthia Ozick, reflecting on how Wiesenthal, in a moment of 
mercy, brushed a fly away from the Nazi’s broken body, concludes her essay in Deborah’s 
blunt but poetic manner: 

Let the SS man die unshriven. Let him go to hell. Sooner the fly to God than he. 

… 

At the time, my grandfather, a rabbi, joined those on the Israeli right in condemning the Oslo 
process, arguing that it would produce a terrorist state responsible for hundreds of Israeli 
deaths. As a rabbinical student, I could not understand my grandfather’s unremitting 
opposition. He was, I thought, so blinded by his hate that he was unable to comprehend the 
powerful potential of the peace process. Now, many hundreds of Jewish victims of suicide 
bombings later, and fifty years after the Holocaust, the importance and the necessity of 
Jewish hate has once again been demonstrated. Perhaps there will soon be peace in the 
Middle East, perhaps not. But one thing is certain: we will not soon forgive the actions of a 
man who, as he sent children to kill children, knew—all too well—just what he was doing. We 
will not—we cannot—ask God to have mercy upon him. Those Israeli parents whose boys and 
girls did not come home will pray for the destiny of his soul at the conclusion of their holiest 
day, but their prayer will be rather different from the rosary: 

Let the terrorist die unshriven. 
Let him go to hell. 
Sooner a fly to God than he. 

Our Part in Creating Amalek 

The Birth of Amalek: 
11. Bereishis 36:12 

יֶלֶגש יב,לו ָתה פִּ ַנע ָהיְׁ מְׁ תִּ יַפז ֶבן, וְׁ יַפז, ֵעָשו-ֶלֱאלִּ ֵני ָעָדה ֵאֶשת ֵעָשו, ֵאֶלה; ֲעָמֵלק-ֶאת, ַוֵתֶלד ֶלֱאלִּ   .בְׁ

12. Talmud Bavli, Sanhedrin 99b 
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 אלוף לוטן אלוף+ ו"ל בראשית+ דכתיב, הואי מלכים בת תמנע -? היא מאי תמנע לוטן אחות מיהת, עלה דאתן

 הלכה, קבלוה ולא ויעקב יצחק אברהם אצל באתה, לאיגיורי בעיא. היא תאגא בלא מלכותא - אלוף וכל. תמנע

 מינה נפק. אחרת לאומה גבירה תהא ולא, זו לאומה שפחה תהא מוטב: אמרה. עשו בן לאליפז פילגש והיתה

 .לרחקה להו איבעי דלא - טעמא מאי. לישראל דצערינהו, עמלק

The Muslims: 
13. Bereishis 16:5-6 

ֹּאֶמר ָשַרי ֶאל ה,טז ָרם-ַות י ָעֶליָך, ַאבְׁ ֵחיֶקָך--ֲחָמסִּ י בְׁ ָחתִּ פְׁ י שִּ י ָנַתתִּ י ָהָרָתה , ָאנֹּכִּ ֵעיֶניהָ ַוֵתֶרא כִּ פֹּט ה; ָוֵאַקל בְׁ שְׁ י , ’יִּ ֵבינִּ

ָרם ֶאל ו,טז  .ּוֵביֶניָך ֹּאֶמר ַאבְׁ ָיֵדְך, ָשַרי-ַוי ָחֵתְך בְׁ פְׁ ֵּנה שִּ י--הִּ ְך, ָלּה-ֲעשִּ ֵעיָניִּ ַעֶּנָה ָשַרי; ַהטֹוב בְׁ ָפֶניהָ , ַותְׁ ַרח מִּ בְׁ  .ַותִּ

14. Ramban, Bereishis 16:6 

 בן לה ונתן עניה אל' ה ושמע, כן לעשות בהניחו אברהם וגם, הזה בענוי אמנו חטאה - מפניה ותברח שרי ותענה

 :הענוי מיני בכל ושרה אברהם זרע לענות אדם פרא שיהא

In later days it was Rabbi Shmuel Mohiliwer1, rabbi of Bialystock, one of the great leaders of 

the Hibbath Zion movement who made a similar comment when the Turkish government 

was about to banish from the Jewish Settlements those Russian Jews who had moved to 

the country but had not taken Ottoman citizenship. He cried out and said: “It is because of 

‘Drive out this handmaiden (Hagar) and her son.’ ( 21:10) that the Muslims – the children of 

Yishmael – the son of Hagar, would now cast out the sons of Sara from our land.” 

 

The Pain which Returned: 
15. Bereishis 27:34 

ַע ֵעָשו לד,כז מֹּ שְׁ יו-ֶאת, כִּ ֵרי ָאבִּ בְׁ ָעָקה, דִּ ַעק צְׁ צְׁ דָֹּלה , ַויִּ אֹּד-ּוָמָרה ַעדגְׁ יו; מְׁ ָאבִּ ֹּאֶמר לְׁ י ַגם, ַוי ֵכנִּ י -ָברְׁ ָאנִּ
י   .ָאבִּ

16. Esther  4:1 

ֳדַכי א,ד ֳדַכי ֶאת, ֲאֶשר ַנֲעָשה-ָכל-ָיַדע ֶאת, ּוָמרְׁ ַרע ָמרְׁ קְׁ ָגָדיו-ַויִּ ַבש ַשק ָוֵאֶפר, בְׁ לְׁ יר; ַויִּ תֹוְך ָהעִּ דֹוָלה , ַוֵיֵצא בְׁ ָעָקה גְׁ ַעק זְׁ זְׁ ַויִּ
 .ּוָמָרה

 

 

  

                                                           
1 Samuel Mohilever (1824–1898), also Shmuel Mohilever, was a rabbi, pioneer of Religious 

Zionism and one of the founders of the Hovevei Zion movement. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_Zionism
https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_Zionism
https://en.wikipedia.org/wiki/Hovevei_Zion
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Covert Mission 

Did Shmuel not trust in H’? Wasn’t he on the way to doing a Mitzvah? 
1. Radak, I Shmuel 16:2 

שמר מלכת במקום מצאנו כי אף על פי שהיה מבטיח הקדוש ברוך הוא הנביא או הצדיק אף על פי כן הוא נ -עגלת בקר 
סכנה כמו שראינו ביעקב אבינו שהבטיחו הקדוש ברוך הוא בעברו ארם נהרים ואמר לו והשיבותיך אל האדמה הזאת 

ושם גם כן נראה לו המלאך והבטיחו ואמר לו שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך ואהיה עמך וכאשר שמע כי עשו בא 
פי שהקדוש ברוך הוא עושה נסים ונפלאות עם יראיו ברוב הם על והטעם כי אף על …לקראתו וירא יעקב מאד וייצר לו

 מנהג העולם

כי הב"ה אמר לו כך אני אמרתי לך שתלך בהצנע ואתה אמרת ושמע שאול והרגני עתה אני אומר לך שתלך  וי"מ
ך בפרהסיא ותקח עגלת בקר לעשות זבחים שלמים ביום משחך אותו למלך וזה שאמר וקראת לישי בזבח אמר לו ל

בפרהסיא ונראה מי הורג אותך ועל זה הדרך פירשו ג"כ במדרש מה שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה רבינו עבור לפני 
 העם הזה לפי שאמר לו עוד מעט וסקלוני אמר לו הקדוש ברוך הוא עבור לפני העם ונראה מי סוקל אותך:

2. Malbim, I Shmuel 16:2  

באמת גם הנביא היה יכול לשית עצות בנפשו לעשות תחבולה קלה כזאת, רק הצדיק הזה לא רצה להוציא 

, באופן שכאשר אמר לזבוח לה' דבר שקר מפיו. לכן צוהו ה' דרך מצוה שיקח עגלת בקר בידו ויזבח זבח

 באתי, אמת היה בפיו.

Why didn’t H’ just tell him who it would be? 
3. Radak, I Shmuel 16:3  

לה שימשח דוד כדי שידעו כלם כי מה' הוא ויראו כלם כי לא בחר בכל ולמה לא אמר לו מתח - את אשר אומר אליך)ג( 
 בני ישי אלא בדוד כי בפני כל העומדים שם נאמר לו על פי הנבואה:

4. Malbim, I Shmuel 16:4  

 :. אם לא באת על דם הנשפך בסביבות העירויאמר שלום בואך

The Unlikely King 

What was wrong with Eliav? 
5. Rashi, I Shmuel 16:7  

 הוא כמה שנאמר ויחר אף אליאב בדוד )לקמן /שמואל א'/ י"ז כ"ח( לפי שכעסן -כי מאסתיהו 

6. Malbim, I Shmuel 16:6  
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ת אליאב ולא אמר לו ה' למשחו ידע תיכף כי אינו נרצה אצל ה', . פי' כשראה אויאמר אך נגד ה' משיחו

וחשב שמואל שהסבה לזה הוא בעבור היות אליאב שפל קומה ובלתי יפה התואר כשאול, וחשב כי לא יבחר 

ה' רק באיש גבוה הקומה ויפה תואר, שבאמת לא היה נמצא בכל ישראל איש כשאול, כמ"ש )לעיל ט, ב( 

ל העם, ולא ידחה ה' את שאול כל עוד שלא ימצא איש כמוהו, וז"ש אך עוד יש תקוה משכמו ומעלה גבוה מכ

כי משיחו שהוא שאול שנמשח מכבר עודהו נגד ה', ולא ימאס בו כל עוד שלא ימצא איש כמוהו, ובזה 

 התנחם שמואל ורצה להמליץ בל ידחה שאול בהיות שאין בכל ישראל כמוהו:

7. Radak, I Shmuel 16:7  

אמר בלבו או בפיו כי חשב כי זה הוא המלך שצוהו האל למשוח לפי שהיה בכור בבני ישי ועוד כי ראהו יפה צורה וקומ' 
שיהא מוראו על העם וכן אמר בשאול כשאול וחשב כי הקדוש ברוך הוא בוחר באנשים יפה קומה וצורה למלכות כדי 

הראיתם אשר בחר בו ה' כי אין כמוהו בכל העם וכן הוא כמו שחשב שמואל כי בעל קומה וצורה יפה בוחר בו האל 
 למלוכה כדי שייראו ממנו העם

8. I Shmuel 10:23-24 

ל כג כָּ ְגַבּה, מִּ ם; ַויִּ עָּ ב ְבתֹוְך הָּ ְתַיצֵּ ם, ַויִּ שָּ ֻחהּו מִּ קָּ ה.-ַויָֻּרצּו ַויִּ ְעלָּ מָּ ְכמֹו, וָּ שִּ ם, מִּ עָּ ל ֶאל כד  הָּ ֹּאֶמר ְשמּואֵּ ל-ַוי יֶתם -כָּ ם, ַהְראִּ עָּ הָּ
ַחר ל-ֲאֶשר בָּ מֹּהּו, ְבכָּ ין כָּ י אֵּ ה, כִּ עּו -בֹו ְיהוָּ ם; ַויָּרִּ עָּ להָּ י ַהֶמֶלְך.-כָּ ֹּאְמרּו, ְיחִּ ם ַוי עָּ   הָּ

Why is David not in the tent at the beginning? 
9. Yakut Machiri, Tehillim 118:28 

 

What is this Ruach of H’? 
10. Radak 16:13  

וכן רוח הקדש נולדה בו מהיום ההוא ומעלה ואמר השירים והמזמורים ברוח הקדש שנולדה בו כי בכלל רוח ה' רוח 
 הקדש ורוח גבורה:

The Unlikely King 
11. Malbim, I Shmuel 16: 13 
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א כאשר יראה האדם, כי דוד היה אדמוני שגברה בו פה הראה לו אמיתת מ"ש תחלה כי ל והוא אדמוני.

האדומה, והוא בטבעו מוכן לשפיכת דם, ומצד אחר נראה בו ג"כ רושמים טובים כי היה יפה עינים וטוב רואי, 

שזה מורה על שהוא חד העיון וטוב המזג כמ"ש הטבעיים, ואם היה נשאר על ההבחנה האנושית של שמואל 

י. אבל ה' יראה ללבב וידע כי מטוב בחירתו יעשה אך משפט וצדקה, ובטבע היה מחליט היותו בלתי ראו

האדמימות הנטועה בו ישתמש ללחום מלחמות ה' ולהכרית מעיר ה' כל פועלי און, וזה הנרצה בעיני ה' 

 שהגם שנמצא נטיה רעה בטבעו הוא ימשול בה מצד צדקתו וטוב בחירתו

Shaul’s Predicament 

What is wrong with Shaul? 
12. Malbim, I Shmuel 16:15 

ששאול אחר סר ממנו רוח ה' לא נשאר כיתר האנשים, אבל היה דואג תמיד מהרהר בענשו  כמ"ש הרי"א

ו חולי המילאנקאלי"א המתהוה משריפת הדם והמרה ובהפסד מלכותו בחטאו ומתוך כך נשרף דמו ונתהוה ב

האדומה, ולפעמים יהיה ענין השגחיי שיחול רוח דמיוני על כח נפשו ויתגעש ויחרד תמיד. וכן יתרפא, או ע"י 

סבה חיצונית על ידי הרקות ורפואות לתקן הכלים הנשחתים, או על ידי סבה פנימית לישר כח הדמיון 

ועבדיו בחרו את המוזיקא שהיא תעתיק את הנפש מתכונה לתכונה, ותסיר  והמחשבה אל השמחה והמרגעה.

 גם חולי השחורה בשתעתיקהו אל מחשבות אחרות משמחות.

Why did Shaul lose his Ruach? 

13. Ralbag, I Shmuel 16:13  

מצליח בכל אשר היה עושה וסרה רוח ה' מעם שאול שהיתה  הנה ספר שהיום ההוא צלחה רוח ה' אל דוד בדרך שהיהו
לו תחלה בכל אשר יפנה וסבב הש"י שבעתהו רוח רעה להמיתו בלא עתו כי מאסהו ממלך עם שזה היה כלי להתקרב דוד 

 אל המלוכה ברוך השם אשר לו נתכנו עלילות:

The Solution 

Was David the only musician in the country? 
14. Rashi, I Shmuel 16:18  

 :כל עצמו נתכוון להכניס עין רעה של שאול בדוד שיתקנא בו - יודע נגן  :דואג האדומי מיוחד שבהם -אחד מהנערים 

15. Ralbag, I Shmuel 16:18  

כל אשר הוא עושה ה' מצליח ולזה אפשר שתסור הרוח הרעה ממך בהיותו עמך כי מברכת המצליחים  -וה' עמו 
יתברכו אדניהם שזה גם כן היה סבה אל שיהיה דוד ראוי יותר לבא בהיכלי מלך ולזה שבחוהו בכל אלו התארים כי כבר 

 ה בחרוהו מבין שאר המנגנים:ימצאו רבים מטיבים לנגן אך אינם שלמים באלו הענינים כדוד ולז

Closing Words 
16. Malbim, I Shmuel 16:23  

והנה בזה סיפר איך סבב ה' שיבא דוד אצל שאול, שזה היה הסבה הראשיית לכל קורותיו אח"כ עד הגיע 

אל המלכות המיועד לו. ומעתה יתחיל לספר איך יצא לפועל המעלה השניה שהיה לדוד גבור חיל ואיש 

 רם ויתנשא:מלחמה, ואיך צמח קרן דוד וי

17. Oz Melech, page 82 [Yigal Ariel] 

 


