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23.2.3 

20a ('משנה ג) 21a (ומחצה לבניו) 

 

  לא, ג ב"שמו :ַהִּמָּטה ַאֲחֵרי ֹהֵל� ָּדִוד ְוַהֶּמֶל� ַאְבֵנר ִלְפֵני ְוִסְפדּו ַׂשִּקים ְוִחְגרּו ִבְגֵדיֶכם ִקְרעּו ִאּתוֹ  ֲאֶׁשר ָהָעם ָּכל ְוֶאל יֹוָאב ֶאל ָּדִוד ַוֹּיאֶמר .1

  לז, ג ב"שמו: ֵנר ֶּבן ַאְבֵנר ֶאת ְלָהִמית ֵמַהֶּמֶל� ָהְיָתה �א ִּכי ַההּוא ַּבּיֹום ִיְׂשָרֵאל ְוָכל ָהָעם ָכל ַוֵּיְדעּו .2

  לה, ג ב"שמו :ְמאּוָמה ָכל אוֹ  ֶלֶחם ֶאְטַעם ַהֶּׁשֶמׁש בֹוא ִלְפֵני ִאם ִּכי ֹיִסיף ְוֹכה ֱא�ִהים ִּלי ַיֲעֶׂשה ֹּכה ֵלאֹמר ָּדִוד ַוִּיָּׁשַבע ַהּיֹום ְּבעֹוד ֶלֶחם ָּדִוד ֶאת ְלַהְברֹות ָהָעם ָכל ַוָּיֹבא .3

  לג, ג ב"שמו :ַאְבֵנר ָימּות ָנָבל ַהְּכמֹות ַוֹּיאַמר ַאְבֵנר ֶאל ַהֶּמֶל� ַוְיֹקֵנן .4

  לד, ג ב"שמו :ָעָליו ִלְבּכֹות ָהָעם ָכל ַוֹּיִספּו ָנָפְלּתָ  ַעְוָלה ְבֵני ִלְפֵני ִּכְנפֹול ֻהַּגׁשּו ִלְנֻחְׁשַּתִים �א ְוַרְגֶלי� ֲאֻסרֹות �א ָיֶד� .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, יז דברים: ְסִביֹבָתי ֲאֶׁשר ַהּגֹוִים ְּכָכל ֶמֶל� ָעַלי ָאִׂשיָמה ְוָאַמְרּתָ  ָּבּה ְוָיַׁשְבָּתה ִויִרְׁשָּתּה ָל� ֹנֵתן ֱא�ֶהי� ה' ֲאֶׁשר ָהָאֶרץ ֶאל ָתֹבא ִּכי .7

  ו, ח א"שמו: ה' ֶאל ְׁשמּוֵאל ַוִּיְתַּפֵּלל ְלָׁשְפֵטנּו ֶמֶל� ָּלנּו ְּתָנה ָאְמרּו ַּכֲאֶׁשר ְׁשמּוֵאל ְּבֵעיֵני ַהָּדָבר ַוֵּיַרע .8

  כ, ח א"שמו :ִמְלֲחֹמֵתנּו ֶאת ְוִנְלַחם ְלָפֵנינּו ְוָיָצא ַמְלֵּכנּו ּוְׁשָפָטנּו ַהּגֹוִים ְּכָכל ֲאַנְחנּו ַגם ְוָהִיינּו .9

  טז, יז שמות: ֹּדר ִמֹּדר ַּבֲעָמֵלק ה'לַ  ִמְלָחָמה ָיּה ֵּכס ַעל ָיד ִּכי ַוֹּיאֶמר .10

  כג, כט א"דהי :ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֵאָליו ַוִּיְׁשְמעּו ַוַּיְצַלח ָאִביו ָּדִויד ַּתַחת ְלֶמֶל� ה' ִּכֵּסא ַעל ְׁש�ֹמה ַוֵּיֶׁשב .11

  יא, יב דברים ...ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ַהָּמקֹום ְוָהָיה:ֶּבַטח ִויַׁשְבֶּתם ִמָּסִביב ֹאְיֵביֶכם ִמָּכל ָלֶכם ְוֵהִניחַ  ֶאְתֶכם ַמְנִחיל ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאֶׁשר ָּבָאֶרץ ִויַׁשְבֶּתם ַהַּיְרֵּדן ֶאת ַוֲעַבְרֶּתם .12

  א, ז ב"שמו :ֹאְיָביו ִמָּכל ִמָּסִביב לוֹ  ֵהִניחַ  ה'וַ  ְּבֵביתוֹ  ַהֶּמֶל� ָיַׁשב ִּכי ַוְיִהי .13

  ב, ז ב"שמו :ַהְיִריָעה ְּבתֹו� ֹיֵׁשב ָהֱא�ִהים ַוֲארֹון ֲאָרִזים ְּבֵבית יֹוֵׁשב ָאֹנִכי ָנא ְרֵאה ַהָּנִביא ָנָתן ֶאל ַהֶּמֶל� ַוֹּיאֶמר .14

  ד, ה א"מל :ִמָּסִביב ֲעָבָריו ִמָּכל לוֹ  ָהָיה ְוָׁשלֹום ַהָּנָהר ֵעֶבר ַמְלֵכי ְּבָכל ַעָּזה ְוַעד ִמִּתְפַסח ַהָּנָהר ֵעֶבר ְּבָכל ֹרֶדה הּוא ִּכי .15

ם ִיְׂשָרֵאל ַעל ֶמֶל� ָהִייִתי ֹקֶהֶלת ֲאִני .16   יב, א קהלת :ִּבירּוָׁשָלִ

ם ֶמֶל� ָּדִוד ֶּבן ֹקֶהֶלת ִּדְבֵרי .17   א, א קהלת :ִּבירּוָׁשָלִ

  ז, ג ש"שה :ִיְׂשָרֵאל ִמִּגֹּבֵרי ָלּה ָסִביב ִּגֹּבִרים ִׁשִּׁשים ֶׁשִּלְׁש�ֹמה ִמָּטתוֹ  ִהֵּנה .18

  י, ב קהלת :ֲעָמִלי ִמָּכל ֶחְלִקי ָהָיה ְוֶזה ֲעָמִלי ִמָּכל ָׂשֵמחַ  ִלִּבי ִּכי ִׂשְמָחה ִמָּכל ִלִּבי ֶאת ָמַנְעִּתי �א ֵמֶהם ָאַצְלִּתי �א ֵעיַני ָׁשֲאלּו ֲאֶׁשר ְוֹכל .19

 :כבכט א"דהי :ְלֹכֵהן ּוְלָצדֹוק ְלָנִגיד ה'לַ  ַוִּיְמְׁשחּו ָּדִויד ֶבן ִלְׁש�ֹמה ֵׁשִנית ַוַּיְמִליכּו ְגדֹוָלה ְּבִׂשְמָחה ַההּוא ַּבּיֹום ה' ִלְפֵני ַוִּיְׁשּתּו ַוֹּיאְכלּו .20

  ט, כד ויקרא: עֹוָלם ָחק ה' ֵמִאֵּׁשי לוֹ  הּוא ָקָדִׁשים ֹקֶדׁש ִּכי ָקֹדׁש ְּבָמקֹום ַוֲאָכֻלהּו ּוְלָבָניו ְלַאֲהֹרן ְוָהְיָתה .21

  
  

I 'משנה ג: additional laws of a king 

a If: one of his relatives dies, he doesn’t leave his palace 

i Dissent: ר' יהודה – if he chooses to follow the bier, he may, as we see with דוד at אבנר’s funeral (v. 1)  

ii Counter: that was only done to appease the people  

1 Related ברייתא: women either follow or lead the bier, as is the custom 

(a) ר' יהודה: they always lead, as per דוד’s following (he would have gone with men) 

(b) Response (חכמים): he did that to appease everyone – and was successful (v. 2)  

(i) Tangential דרשה of רבא: on v. 3 (with unattested כתיב of להכרות) – along with discussion of why אבנר 

died – if he was punished for not rebuking שאול for massacre of נוב; depends on read of vv. 4-5 

b And: when he is given סעודת הבראה, everyone sits on the ground and he sits on a דרגש  

i Assumption: it is a kind of “show bed” 

1 Rejected: bed with different type of weave underneath 

II 1משנה ד : rules of engagement (of war) (even though already taught in 'פרק א, mentioned here with other rules of king)  

a King may wage מלחמת הרשות (non-obligatory war) with permission of ב"ד הגדול  

b And: he has eminent domain to create a road (as part of war) and no one can stop him –road has no maximum width 

c And: the soldiers take spoils and give to him, and he gets first pick 

i Source: v. 20 compares נגיד (king) to (כהן) צדוק; just as כהנים split “spoils” (לחם הפנים); ½ to כה"ג, ½ to rest (as per v. 

21), so too with king; half to him, half to soldiers 

III General rights of king: (interpreting משפט המלך" – שמואל א' ח")  

a שמואל (following ר' יוסי) – all the priveleges mentioned there are permissible for the king 

b רב (following רבי יהודה) – only mentioned there to frighten the people, as per v. 6 

c Nature of מצוות מינוי מלך: 

i ר' יהודה: one of the 3 מצוות we were commanded to fulfill when entering the land (along with עמלק and בהמ"ק)  

ii ר' נהוראי: not a מצוה, but a response to their complaints (v. 7)  

iii ר' יוסי: the elders asked properly  (v. 8) but the common folk asked inappropriately (v. 9)  

d Revisiting the “3 ר' יוסי – (מצוות  

i Sequence follows v. 10 – first a king, then destroying עמלק, then building בית הבחירה as per vv. 10-14 

1 Tangential אגדה on שלמה’s diminishing rule (vv. 15-19) 

 

 

 


