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18:1-6
Dan Comes for a Visit
1. Malbim to Shoftim 18:1

. שאם היה להם מלך לא היה שבט מישראל עובדים ע"ז,גם הסיפור שיבא פה היה סבתו מצד שאין מלך עוצר בעם
This story, too, was because there was no leader for the nation. Had there been a king, no Israelite tribe would have
worshipped idols.
2. Metzudat David to Shoftim 18:1

:כי אם הי' מלך הי' הוא לוחם מלחמות העם עם כל עמו ולא שבט לבד
Had there been a king, he would have fought the nation’s wars with his entire nation, not one tribe alone.
3. Abarbanel to Shoftim 18:1

 אבל עשו זה לפי שבימים ההם לא היה,והיה ראוי שבני דן יכבשו את ארץ נחלתם אבל לא יצאו מגבול הנחלה לקחת ארץ אשר לא להם
מלך ושופט על ישראל שימחה בידם ולא היתה עליהם מוראה של מלכות
It would have been appropriate for Dan to conquer their lot, but they left the bounds of the lot to take land that was not
theirs. But they did this because there was neither king nor judge upon Israel in those days to protest, and they lacked
the fear of the throne.
4. Why go north?
• Malbim – Couldn’t hold their own land
• Rashi, Radak, Metzudat David – Their land was insufficient
• Abarbanel, Malbim – Their own land was off the beaten track of the tribes
5. Malbim to Shoftim 18:3

 וערי בני קהת הלוים היו ממטה אפרים ודן וחצי מנשה (כמבואר,)אחר שהלוי הזה היה מבני קהת מבני משה כקבלת חז"ל (ב"ב קט ב
: לכן הכירוהו, היה הלוי הזה מילידי עיר הלוים בדן,) ה,יהושע כא
Since this Levi was from Kehat, from Moshe’s descendants, as per Bava Batra 109b, and the cities of the Levite family
of Kehat were among Ephraim, Dan and half of Menasheh (Yehoshua 21:5), this Levi was a product of a Levite city in
Dan, and so they knew him.
6. Talmud, Bava Batra 110a

 לאו ממשה קא אתית דכתיב ביה "אל תקרב הלום"? לאו ממשה קא אתית דכתיב ביה "מה זה בידך"? לאו ממשה קא אתית דכתיב:אמרו לו
!? תעשה כהן לע"ז- "ביה "ואתה פה עמוד עמדי
They said to him: Do you not come from Moshe, of whom it says, “Do not come near (halom)?” Do you not come from
Moshe, of whom it says, “What is this (zeh) in your hand”? Do you not come from Moshe, of whom it says, “And you
here (poh), stand with Me” – shall you become a priest for idolatry?!
18:7-10
Dan’s Reconnaissance in Layish
7. Rashi to Shoftim 18:27

 וידעו, שמו כתוב על לשם,ובספר יהושע קורא שמה "לשם" על שם שמצאו שם אבן טובה ששמה "לשם" והיא היתה על החשן לשבט דן
:שבאמת היא נחלתם
And in the book of Yehoshua it is called Leshem because they found a gem of the Leshem variety there, and this was on
the [kohen gadol’s] breastplate for the tribe of Dan, their name recorded with the Leshem, and they knew this truly was
their portion.
8. Radak to Shoftim 18:7

...הצדונים היו קרובים לארץ ישראל והיו שוקטים כי לא היו רוצים להלחם עמהם כי לא היו מארץ כנען
The Tzidonim were close to Israel, and were at peace because they did not wish to war with them, for they were not
from Canaan.

9. Abarbanel to Shoftim 18:7

 כמו שעוד היום עושים הויניציאנו"ש והפלורינטינו"ש,ואחשוב שצידונים היו אנשים סוחרים מתנהגים תמיד בהנהגות טובות בלי מלך
והזינובישו"ש ושאר העמים אשר בארץ איטאליא"ה עומדים בהנהגותיהם בלי המלכת מלך בתוכם
I think the Tzidonim were merchants, always acting positively without a king, as the Venetians, Florentines and ? and
other nations in Italy conduct themselves properly without appointing a king in their midst.
18:11-26
Dan raids Michah
10. Radak to Shoftim 18:21

:אלו שש מאות איש חגור כלי מלחמה עם טפם ונשיהם ומקניהם הלכו כי היו בטוחים שילכדו העיר
These 600 men, girded with military weapons, went with their children, wives and cattle because they were confident
they would take the city.
11. Radak to Shoftim 18:25

.אתה תהיה גורם שתמותו כלכם אם תשמיעם קולך ותוסיף לדבר עוד בדבר הזה
You will cause the death of them all if you make your voice heard to them and you continue speaking of this.
18:27-31
Dan Triumphant
12. Ralbag to Shoftim 18:26

:וידמה ששרפו העיר באש כדי שייראו יושבי שאר העיירות אשר נפלו בגורלם מהם וינצחום בקלות יותר מצד נפול פחדם עליהם
It appears that they burned the city in fire so that the residents of the other cities in their portion would fear, and they
could defeat them more easily as a result of this fear.
13. Radak to Shoftim 18:27

ויתכן כי כשנכנסו בני דן בעיר פתאום נכנסו כי הם לא היו מרג ישים ולא היו נשמרים מהם ושלחו אש בעיר להבהיל העם ולא יהיה פנאי
.לאדם להשיב מלחמה בין האש והמלחמה שעשו להם בני דן
...או אפשר כי היתה מלאה גלולים ולפיכך שרפוה ואף על פי שהם הקימו הפסל להם הית' כוונתם לשמים
It is possible that when Dan entered the city they did it suddenly, for the city was not aware and was not on guard for
them. They set the city on fire to frighten the nation, and no one would be able to respond in battle between the fire and
the war by the people of Dan.
Or, perhaps the city was filled with idols and therefore they burned it. Even though they established their own idol, they
intended it for Heaven…
14. Radak to Shoftim 18:29

שלא תחשוב כי ראש המשפחה ההיא אשר באו לליש היה שמו דן
Lest you think the head of the family that came to Layish was named “Dan”.

