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23.2.2 

19a ( [משנה ב'] המלך לא דן )  20a (ועוסקין בתורה) 

  ח, יב ב"שמו :ְוָכֵהָּנה ָּכֵהָּנה ְּל� ְוֹאִסָפה ְמָעט ְוִאם ִויהּוָדה ִיְׂשָרֵאל ֵּבית ֶאת ְל� ָוֶאְּתָנה ְּבֵחיֶק� ֲאֹדֶני� ְנֵׁשי ְוֶאת ֲאֹדֶני� ֵּבית ֶאת ְל� ָוֶאְּתָנה .1

  יב, כא ירמיהו :ַמַעְלֵליֶכם ֹרעַ  ִמְּפֵני ְמַכֶּבה ְוֵאין ּוָבֲעָרה ֲחָמִתי ָכֵאׁש ֵּתֵצא ֶּפן עֹוֵׁשק ִמַּיד ָגזּול ְוַהִּצילּו ִמְׁשָּפט ַלֹּבֶקר ִּדינּו ה' ָאַמר ֹּכה ָּדִוד ֵּבית .2

  א, ב צפניה :ִנְכָסף �א ַהּגֹוי ָוקֹוּׁשּו ִהְתקֹוְׁשׁשּו .3

  כט, כא שמות :יּוָמת ְּבָעָליו ְוַגם ִיָּסֵקל ַהּׁשֹור ִאָּׁשה אוֹ  ִאיׁש ְוֵהִמית ִיְׁשְמֶרּנּו ְו�א ִּבְבָעָליו ְוהּוַעד ִׁשְלֹׁשם ִמְּתֹמל הּוא ַנָּגח ׁשֹור ְוִאם .4

  יז, יט דברים :ָהֵהם ַּבָּיִמים ִיְהיּו ֲאֶׁשר ְוַהֹּׁשְפִטים ַהֹּכֲהִנים ִלְפֵני ה' ִלְפֵני ָהִריב ָלֶהם ֲאֶׁשר ָהֲאָנִׁשים ְׁשֵני ְוָעְמדּו .5

  טו, יז דברים :הּוא ָאִחי� �א ֲאֶׁשר ָנְכִרי ִאיׁש ָעֶלי� ָלֵתת תּוַכל �א ֶמֶל� ָעֶלי� ָּתִׂשים ַאֶחי� ִמֶּקֶרב ּבוֹ  ֱא�ֶהי� ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ֶמֶל� ָעֶלי� ָּתִׂשים ׂשֹום .6

  יד, ג ב"שמו :ְּפִלְׁשִּתים ָעְרלֹות ְּבֵמָאה ִלי ֵאַרְׂשִּתי ֲאֶׁשר ִמיַכל ֶאת ִאְׁשִּתי ֶאת ְּתָנה ֵלאֹמר ָׁשאּול ֶּבן ֹּבֶׁשת ִאיׁש ֶאל ַמְלָאִכים ָּדִוד ַוִּיְׁשַלח .7

  כה, יז א"שמו :ְּבִיְׂשָרֵאל ָחְפִׁשי ַיֲעֶׂשה ָאִביו ֵּבית ְוֵאת לוֹ  ִיֶּתן ִּבּתוֹ  ְוֶאת ָּגדֹול ֹעֶׁשר ַהֶּמֶל� ַיְעְׁשֶרּנּו ַיֶּכּנּו ֲאֶׁשר ָהִאיׁש ְוָהָיה ... .8

  יט, יח א"שמו :ְלִאָּׁשה ַהְּמֹחָלִתי ְלַעְדִריֵאל ִנְּתָנה ְוִהיא ְלָדִוד ָׁשאּול ַּבת ֵמַרב ֶאת ֵּתת ְּבֵעת ַוְיִהי .9

  ח, כא ב"שמו :ַהְּמֹחָלִתי ַּבְרִזַּלי ֶּבן ְלַעְדִריֵאל ָיְלָדה ֲאֶׁשר ָׁשאּול ַּבת ִמיַכל ְּבֵני ֲחֵמֶׁשת ְוֶאת ... ַהֶּמֶל� ַוִּיַּקח .10

  מד, כה א"שמו :ִמַּגִּלים ֲאֶׁשר ַלִיׁש ֶבן ְלַפְלִטי ָּדִוד ֵאֶׁשת ִּבּתוֹ  ִמיַכל ֶאת ָנַתן ְוָׁשאּול .11

  יז, ד רות: ָדִוד ֲאִבי ִיַׁשי ֲאִבי הּוא עֹוֵבד ְׁשמוֹ  ַוִּתְקֶראָנה ְלָנֳעִמי ֵּבן יַֻּלד ֵלאֹמר ֵׁשם ַהְּׁשֵכנֹות לוֹ  ַוִּתְקֶראָנה .12

  יח, ד א"דהי :ָמֶרד ָלַקח ֲאֶׁשר ַּפְרֹעה ַבת ִּבְתָיה ְּבֵני ְוֵאֶּלה ָזנֹוחַ  ֲאִבי ְיקּוִתיֵאל ְוֶאת ׂשֹוכוֹ  ֲאִבי ֶחֶבר ְוֶאת ְגדֹור ֲאִבי ֶיֶרד ֶאת ָיְלָדה ַהְיֻהִדָּיה ְוִאְׁשּתוֹ  .13

  טז, עז תהלים :ֶסָלה ְויֹוֵסף ַיֲעֹקב ְּבֵני ַעֶּמ� ִּבְזרֹועַ  ָּגַאְלּתָ  .14

 ב-א, ג במדבר :ְוִאיָתָמר ֶאְלָעָזר ַוֲאִביהּוא ָנָדב ַהְּבכֹור ַאֲהֹרן ְּבֵני ְׁשמֹות ְוֵאֶּלה :ִסיָני ְּבַהר ֹמֶׁשה ֶאת ה' ִּדֶּבר ְּביֹום ּוֹמֶׁשה ַאֲהֹרן ּתֹוְלֹדת ְוֵאֶּלה .15

  כב, כט ישעיהו :ֶיֱחָורּו ָּפָניו ַעָּתה ְו�א ַיֲעֹקב ֵיבֹוׁש ַעָּתה �א    ַאְבָרָהם ֶאת ָּפָדה ֲאֶׁשר ַיֲעֹקב ֵּבית ֶאל ה' ָאַמר ֹּכה ָלֵכן .16

  טז, ג ב"שמו :ַוָּיֹׁשב ׁשּוב ֵל� ַאְבֵנר ֵאָליו ַוֹּיאֶמר ַּבֻחִרים ַעד ַאֲחֶריהָ  ּוָבֹכה ָהלֹו� ִאיָׁשּה ִאָּתּה ַוֵּיֶל� .17

  ח, ג רות :ַמְרְּג�ָתיו ֹׁשֶכֶבת ִאָּׁשה ְוִהֵּנה ַוִּיָּלֵפת ָהִאיׁש ַוֶּיֱחַרד ַהַּלְיָלה ַּבֲחִצי ַוְיִהי .18

  כט, לא משלי :ֻּכָּלָנה ַעל ָעִלית ְוַאְּת  ָחִיל ָעׂשּו ָּבנֹות ַרּבֹות .19

  ל, לא משלי:ִתְתַהָּלל ִהיא ה' ִיְרַאת ִאָּׁשה ַהֹּיִפי ְוֶהֶבל ַהֵחן ֶׁשֶקר .20

 

I 'משנה ב: parameters of judging king 

a In ב"ד – he cannot judge nor be judged, testify or be the object of testimony 

i רב יוסף: does not apply to Davidic kings (vv. 1-2); only applies to non-Davidic kings,  

1 Reason: due to story with Alexander Jannaeus (vv. 4-5) 

b ייבום: he doesn’t perform חליצה nor does his widow receive חליצה or ייבום 

i ר' יהודה: if he wishes to perform חליצה or ייבום, this is praiseworthy  

1 Question: how can he allow this, considering v. 6 which prevents a king from foregoing his honor?  

(a) Answer: in case of a מצוה, it is treated differently 

ii רבנן: we do not allow him 

c Marriage: his widow may not be married 

i ר' יהודה: he marry the widow of a previous king, as per דוד marrying שאול’s widow (v. 1)  

   - he may marry women from the king’s family (daughters, not his widows)– ר' יהודה response to :ברייתא 1

2 Meaning: מירב ומיכל  

(a) Tangential אגדות: marriages of דוד to שאול’s daughters (vv. 7-11) 

(i) Tangent: lesson from v. 11 – someone who raises an orphan is considered to be his parent 

1. Alternative sources: vv. 12-16 

(b) Continuation of אגדות about דוד’s marriage to מיכל: vv. 11, 17 

(c) Tangent: ר' יוחנן’s comparison of יוסף, בועז, פלטיאל (as דרשה on v. 19)  

(i) בועז :יוסף was stronger than he (v. 18) 

(ii) פלטיאל :בועז was stronger than he (as per above)  

(d) Alternate version (ר' יונתן): v. 20 interpreted as comparison of יוסף, בועז, פלטיאל 

(i) Alternatively: comparison of generations of משה, יהושע, חזקיה (favoring later generations)  

1. Or: comparison of משה ויהושע, חזקיה, ר' יהודה בר אילעאי 

a. Explanation: in generation of 'יר , 6 students would share a blanket to keep warm and study 


