Shemuel, Week 39: 12:9-25 – Citing Mixed Shoftim; Shemuel’s Miracle and Message
R’ Mordechai Torczyner – torczyner@torontotorah.com

From Last Time
1. Abarbanel to Shemuel I 12:10

 לפי שגם על ידו נעשו... ואחריו זכר בדן שהוא שמשון, לפי שנעשו על ידו נסים הרבה וזכה לנבואות רבות,וזכר ירובעל שהוא גדעון ראשונה
. אבל היה גבור חיל, ואחריו זכר יפתח שלא נעשו על ידו נסים ולא זכה לנבואה, והוא זכה למדרגה ממדרגות הנבואה,נסים וקרא אל ד ' ויענהו
 ואחריהם כלם זכר שמואל את.' לא בקדימה זמנית כי אם לפי שקדם אליו במעלת הנסים והקורבה לקל ית,ומזה הצד זכר שמשון קודם ליפתח
. להיות שמואל הוא הכותב רצה להקטין עצמו ונזכר באחרונה וגם להיותו אחרון בזמן,עצמו כי עם היותו גדול שבכל השופטים
It mentioned Yerubaal/Gidon first, because many miracles were performed with him and he merited many prophecies.
And then Bedan/Shimshon… because via him as well many miracles were performed, and he called to Gd and Gd
answered him, and he merited levels of prophecy. And then Yiftach, with whom no miracles were performed and who
did not merit prophecy, but who was mighty. And so it mentioned Shimshon before Yiftach – not chronologically, but
because he was higher in miracles and closeness to Gd. And after all of them it mentioned Shemuel himself; even though
he was the greatest judge, since he wrote it he wished to minimize himself… And he was chronologically last.
2. Malbim to Shemuel I 12:9

. שהיו ישראל תחת ידם, וזה היה ביד סיסרא וביד פלשתים בימי שמשון,פעמים מכר אותם בהחלט ביד אויביהם עד ששלטו האויבים עליהם
 שאז עברו בני עמון, ומלך מואב בימי יפתח, וזה היו פלשתים בימי שמואל שעלו על ישראל למלחמה,ופעמים רק לחמו בם ועדן לא שלטו עליהם
.(שהיו מתאחדים עם מואב) את הירדן להלחם בם
Sometimes he sold them entirely to their enemies’ control, as in Sisera, and the Plishtim in the days of Shimshon, when
Israel was entirely under their hand. And sometimes they only fought them, and still didn’t control them; this was with
the Plishtim in Shemuel’s time, when they attacked Israel, and the King of Moav in Yiftach’s time, when Amon crossed
the Jordan to fight with them (united with Moav).
3. Talmud, Rosh HaShanah 25a-b

 ואומר "וישלח ד' את ירבעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל,")ו:ואומר "ויאמר שמואל אל העם ד' אשר עשה את משה ואת אהרן (שמואל א' יב
 יפתח, בדן בדורו כאהרן בדורו, לומר לך ירובעל בדורו כמשה בדורו, שקל הכתוב שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולם...")יא:(שמואל א' יב
... ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנס על הצבור הרי הוא כאביר שבאבירים,בדורו כשמואל בדורו
And Shemuel I 12:6 says, “And Shemuel told the nation: G-d, who established Moshe and Aharon”, and Shemuel I
12:11 says, “And G-d sent Yerubaal [Gidon], Bedan [Shimshon] and Yiftach and Shemuel”… The text weighed the
three global lightweights with the three global heavyweights in order to teach you that Yerubaal in his generation is like
Moshe in his generation, Bedan in his generation is like Aharon in his generation, Yiftach in his generation is like
Shemuel in his generation. This teaches you that even the lightest of the light, if appointed as a communal leader, is like
the mightiest of the mighty…
4. Midrash, Bereishit Rabbah 30:9

: רבי יהודה ורבי נחמיה- בדורותיו
... הא אלו היה בדורו של משה או בדורו של שמואל לא היה צדיק,• רבי יהודה אמר בדורותיו היה צדיק
! אלו היה בדורו של משה או בדורו של שמואל על אחת כמה וכמה,• רבי נחמיה אמר ומה אם בדורותיו היה צדיק
“In his generations" - Rabbi Yehudah and Rabbi Nechemiah [debated]:
• Rabbi Yehudah said: In his generations he was righteous – but were he in the generation of Moshe or the
generation of Samuel, he would not have been righteous…
• Rabbi Nechemiah said: If in his generations he was righteous, then had he been in the generation of Moshe or
the generation of Samuel, how much more so!
5. Abarbanel to Shemuel I 12:12

 שאחרי ששאלו מלך, וישראל לא היו כן כי עם היות שראוי...'שהאנשים מטבעם יוסיפו לחטוא אבל בבוא עליהם צרה וצוקה ישובו ובקשו את ד
...מיד בא נחש מלך בני עמון עליהם (והיה זה להם עונש בקשתם) הנה הם לא חזרו בתשובה ולא נתחרטו מכל אשר שאלו
People naturally continue to sin, but when trouble and pain come upon them, they return and seek Gd… And Israel was
not thus, for even though this [repentance] should have happened, for immediately after they asked for a king, Nachash
king of Amon attacked them (as punishment for their request), they did not repent and did not regret any of their request…

6. Malbim to Shemuel I 12:14

: והוא יהיה אמצעי בין ד' וביניכם, והוא אחריו כשר צבאו ההולך בפקודתו,אז יהיה ד' מלככם ההולך לפניכם להלחם לכם ולהושיע אתכם
Then Hashem will be your king, going before you to fight for you and to save you, and [the king] will follow Him as His
general, going forth at His command, an intermediary between Hashem and you.
7. Talmud, Yevamot 63b

 קא מחטטי, גזרו על המרחצאות מפני הטבילה,] גזרו על הבשר [איסור שחיטה] מפני המתנות [שגזלו מתנות כהונה:'גזרו [חברי] על ג' מפני ג
...",שכבי מפני ששמחים ביום אידם שנאמר "והיתה יד ד' בכם ובאבותיכם
[The chavri] made three decrees, for three [sins]: They decreed against slaughtering meat, because of the [theft of the]
gifts for the kohanim. They decreed against bathhouses because of immersion. And they exhumed bodies because we
rejoiced on their festivals, as in, “And the Hand of Gd will be against you, and against your ancestors.”…
12:16-25
Shemuel’s devastating miracle
8. Radak to Shemuel I 12:16

 ועשה כל זה שמואל להודיעם כי רע...ולפי שהיה מטר בקציר חדוש גדול אצלם פחדו מאד ואמרו התפלל בעד עבדיך אל ד' אלקיך ואל נמות
.בעיני ד' היה מה ששאלו מלך
And because rain at the harvest was highly unusual for them, they were very afraid, saying, “Pray for your servants to
Hashem your Gd, and let us not die”… And Shemuel did all of this to inform them that asking for a king was bad in
Gd’s eyes.
9. Rashi to Shemuel I 12:16-17

 ולא הייתם צריכים לשאול מלך, כך אם פגעה בכם מלחמה היה כח בתפלתי לעמוד על האויב,וכשם שעל ידי תפלתי אני יכול לשנות את העתים
:בחיי ואף על פי שאני זקן
: אעפ"כ יש בי כח ואקרא אל ד' ויתן קולות ומטר, וקשה בעיני הקב"ה להביא פורענות חנם, והגשמים סימן קללה- הלא קציר חטים היום
Just as via my prayer I can change the seasons, so if war should strike you my prayer would be able to stand against
the enemy, and you did not need to ask for a king in my lifetime, despite my age.
“Today is the wheat harvest” – and rain is a sign of a curse, and it is bad in Gd’s eyes to bring harm for nothing. And
yet, I have power and I called to Gd and He sent thunder and rain.
10. Rabbeinu Nisim, Derashot haRan 11

. משנה ענין הטבעי כרצונו, אבל הדבק בענין האלקי. שאינו כן, אשר בחרתם במה שיראה בעיניכם מתוקן סידור עניניכם הטבעי,דעו שגגתכם
Know your mistake, choosing that which appeared in your eyes to be arranging your natural affairs; it isn’t so. One
who adheres to the Divine can change nature at will.
11. Abarbanel to Shemuel I 12:16

 והוא כי אם היה שאלת מלך רעה בעיני הקל יתברך איך בחר ד' יתברך,ואני אחשוב שעשאו שמואל כדי להתיר ספק אחד היה נופל בדבריו
 ואם הוא ישאל מה שירצה," רוצה לומר הנה הקל יתברך נתן הבחירה באדם לבחור בטוב ולמאוס ברע, אמר גם עתה "התיצבו וראו...?בשאול
.לא ימנעהו ממנו ויתן רצונו יהיה טוב או רע
I think that Shemuel did this to resolve a doubt regarding his words. If asking for a king was bad in Gd’s eyes, how did
Gd choose Shaul?... He said now, too, “Stand and see,” meaning: Gd has given people the power to choose good
and avoid evil, and if a person asks for something, Gd will not withhold it. Gd will do his will, good or bad.
12. Three parts to the miracle Destruction, Out of season, At Shemuel’s Request
13. Malbim to Shemuel I 12:20

, אבל אחר שסבת הרעה הזאת תלוי במעשיכם הרעים, היה לכם להתירא באשר נשתנה רצונו אליכם מטוב לרע,אם היה ד' קוצף עליכם בלא סבה
...' אך אל תסורו מאחרי ד, לכן אל תיראו,וא"כ לא נשתנה רצון ד' להיטיב עמכם אם תטיבו מעשיכם
If Gd were angry at you without reason, you would have reason to fear, as His desire regarding you changed from
good to bad. But since the cause for this harm is your bad deeds, then Gd’s desire to benefit you hasn’t changed, if
only you will improve your deeds. So don’t fear, but don’t stray from after Gd…

14. Nechemiah 9:10

ו ִַּתתֵּ ן אֹ תֹ ת ּומֹ פְ ִּתים בְ פ ְַרעֹ ה ּובְ כָל עֲבָ דָ יו ּובְ כָל עַם אַ ְרצֹו כִּ י יָדַ עְ תָ כִּ י הֵּ זִּידּו ֲעלֵּיהֶ ם ,וַתַ עַׂש לְ ָך שֵּ ם כְ הַ ּיֹום הַ זֶה:
And You placed signs and wonders in Pharaoh and all of his servants and the entire nation of his land, for You knew
they had been cruel to them, and You made a name for Yourself, like this day.
15. Ralbag to Nechemiah 9:10

והנה במה שהשפעת מהטוב הנפשי לישראל באלו המכות אשר הכית פרעה ועבדיו ועמו ,בכל מכה לא היה מהעול כלל כי ידעת כי כלם הרשיעו
על ישראל לענותם בענויים נפלאים ...ובזה הוסר הספק איך היה נענש פרעה וד' יתברך הקשה את לבו ,וזה כי הוא לא היה נענש על מה שהקשה
ד' יתברך בו את לבו ,אבל היה ראוי לעונש מצד מה שהרשיע כנגד ישראל.
ורצה ד ' יתברך בהטילו העונש עליו שיגיע מזה תועלת לישראל שידעו כי הוא ד' ,ולזה הבטיח ד' יתברך אברהם שיחדש אלו המופתים בצאתם
ממצרים...
Regarding Your flow of spiritual bounty upon Israel with these plagues with which you struck Pharaoh, his slaves and
his nation, there was no corruption at all in any plague, for You knew that all of them had harmed Israel, torturing them
greatly… This point removes the doubt of how Pharaoh could have been punished when Gd hardened his heart – he
was not punished for Gd’s hardening of his heart, but he deserved punishment for his harming of Israel.
And Gd wished to benefit Israel by punishing him, for they would then know that He is Gd. Therefore, Gd promised
…Avraham that He would create these new wonders when they left Egypt
16. Abarbanel to Shemuel I 12:20

היות שאתם עשיתם את כל הרעה הזאת ,רוצה לומר רעה לעצמכם בשאלת המלך ,הנה לא יחשב לכם חטא מפאת האלוק יתברך ,אך לא תסורו
מאחרי ד' בעשותכם הדברים שהזהיר שלא תעשו.
17. Abarbanel to Shemuel I 12:25

שהיתה שאלת המלך דבר הרשות ,ולזה לא עזבו מלכם ולא אסרו ד' יתברך עליהם
18. Midrash, Bamidbar Rabbah 19:23

ומנין שאם סרח אדם לחבירו ואמר לו 'חטאתי' שנקרא חוטא אם אינו מוחל לו? שנא'' "גם אנכי חלילה לי מחטוא לד' מחדול להתפלל בעדכם"
19. Talmud, Berachot 12b

כל שאפשר לו לבקש רחמים על חבירו ואינו מבקש נקרא חוטא שנאמר...
20. Ralbag to Shemuel I 12, Lesson 24

להודיע שמי שאפשר לו לבקש רחמים על חברו ואינו מבקש נקרא חוטא ...וכן הענין בכל טוב שהיה אפשר שייטיב אדם לחבירו ,ולזה אמר
"והורתי אתכם בדרך הטובה והישרה".

