Shemuel, Week 42: 13:14-14:5 – Shaul’s Mistake, Yehonatan Doubles Down
R’ Mordechai Torczyner – torczyner@torontotorah.com

Shemuel I 13:8-14
Failure #1 (continued)
1. Moshe Halbertal and Stephen Holmes, The Beginning of Politics, pg. 26
Turning worthy ends into disposable means, including the instrumentalization of religion and the sacred by rivals for
power, is a central theme in Samuel, and it surfaces already in this short and harsh encounter. An offering has to be
sacrificed before the battle. The king, who in the new dispensation has been divested of any significant religious role,
has been made dependent on the comings and goings of the prophet, who had insisted that he must preside personally
over the offering. The prophet’s claim to an exclusive role in religious ritual became a tool to be used in a competitive
struggle manipulated by the personally embittered prophet. Samuel used this presumptive monopoly over ritual sacrifices
to shake the throne of the anointed king.
2. Rashi to Shemuel I 13:14
. הא אם סר לא יאריך ימים- )'שכן אמר משה בתורה "לבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל למען יאריך ימים וגו'" (דברים י"ז כ
For so said Moshe, “Not to stray from the mitzvah, right or left, so that he will have a long reign etc.” (Devarim 17:20)
– so if he strayed, he would not have a long reign.
3. Radak to Shemuel I 13:13
 ועתה כי לא האמנת שאבא בזמני כפרת בי ובנבואתי ולא שמרת את מצות ד' אלקיך אשר צוך על,כבר ראית מה שאמרתי לך ולישראל הכל מתקיים
 הנה מרית את פי ד' וסלקת בטחונו מלבך כי חשבת שלא תושע... שאני אמרתי לך ולישראל בשמו "ולא תמרו את פי ד'" והנה אתה מרית את פיו,ידי
:אתה וישראל אם תוחיל עוד
You have already seen that what I tell you and Israel is fulfilled. Now, because you didn’t believe that I would come on
time, you have denied me and my prophecy, and you did not observe the command of Hashem your Gd, instructed at
my hand, when I told you and Israel in Gd’s Name, “And you shall not rebel against the word of Gd,” and now you
have rebelled against His word… You have rebelled against the word of Gd and removed faith in Him from your heart,
thinking that you and Israel would not be saved if you waited.
4. Abarbanel to Shemuel I 13:13
 כמו שאמר (דברים י"ח י"ט) "והיה האיש אשר לא ישמע אל דברי הנביא אשר ידבר בשמי אנכי אדרוש,ו לפי שעבר על דברי הנביא היה חייב מיתה
... והענין דומה לענין עוזא ששלח ידו בארון האלקים." כל שכן שהיה סבת זה אליו מיעוט האמנה והנטיה ממצות הקל יתברך,מעמו
Because he violated the words of the prophet, he was liable for death, as Devarim 18:19 says, “And the one who does
not listen to the words of the prophet who speaks in My Name, I will punish him.” Certainly when this was caused by
lack of faith and straying from the command of Gd. It is like Uza, when he extended his hand to the Ark of Gd…
5. Radak to Shemuel I 13:14

: אבל לא ידע שמואל עדיין מי הוא,ברוח נבואה אמר לו זה
He said this prophetically, but Shemuel did not yet know whom it would be.
6. Shemot 24:12-18 (JPS translation)

 ויָקָ ם מֹּשֶ ה וִּ יהֹושֻ ע ְמשָ ְרתֹו ויעל מֹּשֶ ה:תֹורה וְ ה ִּמצְ וָה אֲשֶ ר כָתבְ ִּתי לְ הֹורֹּ תָ ם
ָ וי ֹּאמֶ ר ד' אֶ ל מֹּ שֶ ה ֲעלֵה אֵ לי הָ הָ ָרה וֶהְ יֵה שָ ם וְ אֶ ְתנָה לְ ָך אֶ ת לֻחֹּ ת הָ אֶ בֶ ן וְ ה
 ויעל מֹּשֶ ה אֶ ל הָ הָ ר ויְ כס: וְ אֶ ל הזְקֵ נִּ ים אָ מר ְשבּו לָנּו בָ זֶה עד אֲשֶ ר נָשּוב ֲאלֵיכֶם וְ הִּ נֵה אהֲרֹּ ן וְ חּור עִּ מָ כֶם ִּמי בעל ְדבָ ִּרים יִּ גש ֲאלֵהֶ ם:אֶ ל הר הָ אֱֹלקִּ ים
 ּומ ְראֵ ה כְ בֹוד ד' כְ אֵ ש אֹּ ֶכלֶת בְ ר ֹּאש: ויִּ ְשכֹּן כְ בֹוד ד ' על הר ִּסיני ויְכסֵ הּו הֶ ָענָן שֵ שֶ ת י ִָּמים ויִּ קְ ָרא אֶ ל מֹּ שֶ ה ביֹום ה ְשבִּ יעִּ י ִּמתֹוְך הֶ ָענָן:הֶ ָענָן אֶ ת הָ הָ ר
: ו ָיב ֹּא מֹּ שֶ ה בְ תֹוְך הֶ ָענָן ויעל אֶ ל הָ הָ ר ויְ הִּ י מֹּ שֶ ה בָ הָ ר א ְרבָ עִּ ים יֹום וְ א ְרבָ עִּ ים לָיְ לָה:הָ הָ ר לְ עֵינֵי בְ נֵי יִּ ְש ָראֵ ל
The Lord said to Moses, “Come up to Me on the mountain and wait there, and I will give you the stone tablets with the
teachings and commandments which I have inscribed to instruct them.” So Moses and his attendant Joshua arose, and
Moses ascended the mountain of Gd. To the elders he had said, “Wait here for us until we return to you. You have
Aaron and Hur with you; let anyone who has a legal matter approach them.” When Moses had ascended the mountain,
the cloud covered the mountain. The Presence of the Lord abode on Mount Sinai, and the cloud hid it for six days. On
the seventh day He called to Moses from the midst of the cloud. Now the Presence of the Lord appeared in the sight of
the Israelites as a consuming fire on the top of the mountain. Moses went inside the cloud and ascended the mountain;
and Moses remained on the mountain forty days and forty nights.

7. Shemot 32:7

:ויְ דבֵ ר ד' אֶ ל מֹּ שֶ ה לְֶך ֵרד כִּ י ִּשחֵ ת ע ְמָך אֲשֶ ר הֶ ֱעלֵיתָ מֵ אֶ ֶרץ ִּמצְ ָריִּם
And Gd said to Moshe: Go, descend, for your nation, whom you brought up from Egypt, has become corrupt.
8. Rashi to Bamidbar 20:10 (and see Bamidbar Rabbah 19:9)
 והיו ישראל אומרים להם "מה לכם מאיזה, לפי שהלך הסלע וישב לו בין הסלעים כשנסתלק הבאר, לפי שלא היו מכירין אותו- ""המן הסלע הזה נוציא
". "המן הסלע הזה" שלא נצטוינו עליו "נוציא לכם מים, מורים את מוריהם..."" לכך אמר להם "המורים,סלע תוציאו לנו מים
“Will we produce water from this stone” – Because they did not recognize it, because the stone [of Miriam] went among
the stones when the well left. Israel said to them, “Why do you care from which stone you produce water for us?” So
Moshe called them morim… those who teach their teachers, “From this stone” regarding which we were not instructed
“shall we produce water for you?”
13:15-23
The Jews are unarmed, the Plishtim attack
9. Divrei haYamim I 12:2

...נֹּ ְשקֵ י קֶ שֶ ת מי ְִּמינִּים ּומ ְש ִּמאלִּ ים בָ אֲבָ ִּנים ּובחִּ צִּ ים בקָ שֶ ת
Those who were armed with the bow, ambidextrous with stones and in arrows from the bow…
10. Shoftim 5:8

:יִּבְ חר אֱֹלהִּ ים חֲדָ ִּשים אָ ז לָחֶ ם ְשע ִָּרים מָ גֵן ִּאם י ֵָראֶ ה וָרֹּ מח בְ א ְרבָ עִּ ים אֶ לֶף בְ י ְִּש ָראֵ ל
They chose new gods, and war then came to the gates. A shield was not to be found, or a spear, among forty thousand
of Israel.
11. Abarbanel to Shemuel I 13:19, 23
... ואחרי זקנת שמואל היו להם נציבים בארץ, הנה להיותם מושלים בהם קודם לזה שנים רבות בימי שמשון ועלי,בהיות ששמואל נלחם בפלשתים
 להתקרב אל הגבעה אשר היו שמה שאול ויונתן,ספר שיצא מצב א חד מגבורי הפלשתים (והוא ראש שרי החיל) ויצא ממכמש אשר היו כלם חונים שם
:בנו
Although Shemuel fought the Plishtim, before this, for many years – from the time of Shimshon and Eli – [the Plishtim]
ruled over them, and once Shemuel aged [the Plishtim] had governors in the land…
It told that one of the rulers, from the mighty of the Plishtim (the head of their military officers) left Michmas, where all of
them camped, to draw close to Givah, where Shaul and his son Yonatan were located.
14:1-5
Shaul and Yehonatan Split Up
12. Ralbag to Shemuel I 14:1
 הלא תראה כי יהונתן לבדו עם נושא כליו היו כנגד החיל הרב הזה ונתן ד' תשועה גדולה,'וזה הספור כלו בא להורות כי לא בחרב ובחנית יהושיע ד
:בידו
This entire story comes to teach that not through sword and spear will G-d save. Don’t you see that Yehonatan alone,
with his armour-bearer, was against this great force, and Hashem gave great salvation into his hand.
13. Abarbanel to Shemuel I 14:1

שהעיר ד' את רוח יונתן ואמר אל הנער נושא כליו לכה ונעברה
Hashem awakened the spirit of Yonatan, and he told his youth, his armour-bearer: Let’s cross.
14. Abarbanel to Shoftim 14:1
 וכן ראוי... כענין אליהו בהר הכרמל,' כדי שיצא מהם עבודת הקל ית,מצאנו פעמים רבות בספורי הנביאים שהיו עושים פעמים דברים אשר לא כדת
 כ"ש שלא היה הרוח האלקי אשר בו מיושב ומסודר לעשות,שנאמר בענין שמשון שעשה דברים אשר לא כדין לפי שימצא תואנה להנקם מפלשתים
 לפי שעם היותם, והקל ית' הספיק בידו לעשותם כן... אבל הקל ית' למשפט שמו וצור להוכיח יסדו.תשועות כשאר השופטים ולא היה דעתו שלם
. הנה ימשך מהם הנקמה מפלשתים,פעולות משובשות מפאת עצמם
We have seen many times in the stories of the prophets that they occasionally acted against the rules, so that the service
of Gd would emerge from those deeds. Like Eliyahu on Mount Carmel… And this is appropriate to say regarding
Shimshon, that he broke the law so that he would find a claim for revenge against the Philistines – certainly given that
he did not have the Divine spirit settled and orderly within him, to perform heroic deeds as the other judges did, and he
did not have a complete mind. But Gd put him in place for justice, and the Rock established him to rebuke… Gd enabled

him to do this, because even though those activities were in themselves mixed up, vengeance against the Philistines
would emerge from them.
15. Talmud, Sotah 9b

איני ,והכתיב "ואביו ואמו לא ידעו כי מד' היא"! כי אזל מיהא בתר ישרותיה אזל.
Can it be so? Shoftim 14:4 says, “And his father and mother did not know that it was from Gd”! When he did it, though,
he followed what seemed good to him.
16. Ralbag to Shemuel I 14:3

והעם לא ידע כי הלך יהונתן  -אמנם אמר זה שאם ידעו היו הולכים עמו:
“The nation did not know Yehonatan had gone” – In truth, it said this for had they known, they would have accompanied
him.
17. Malbim to Shemuel I 14:1, 14:3
לכה ונעברה .אז לא היה דעתו עדיין להלחם בם ,רק לעבור אל העבר שנגד מצב פלשתים ,כי מכמש היה מצפון לגבע (כמו שיתבאר פ"ה) ,ושאול ויונתן
עמדו בצד דרום של גבע ...ולכן לאביו לא הגיד ,כי לא היה דעתו עדיין אל הגבורה שהתעורר עליה אח"כ:
שב אל ספורו שיונתן לא היה דעתו אז אל שיפול במחנה פלשתים ,א] מצד שלא הגיד לאביו ,ולא היה עושה דבר גדול כזה בלעדיו .ב] שהיה שם אורים
ותומים עמהם והיה שואל בד' ...ג] שגם העם לא ידע כי הלך יונתן ,וכל זה ראיה שלא היה במחשבתו אז לעשות נוראות ,שא"כ היה מיעד את העם
להיות נכונים אחריו:
18. Abarbanel to Shemuel I 14:3

העם לא ידע כי הלך יונתן מהמחנה ,כי לא שאלו עליו לכהן ולא ידעו דבר
19. Talmud, Shabbat 55b

גופא ,אמר רב :פנחס לא חטא שנאמר "ואחיה בן אחיטוב אחי אי כבוד בן פנחס בן עלי כהן ד' וגו'" אפשר חטא בא לידו והכתוב מייחסו?
והלא כבר נאמר "יכרת ד' לאיש אשר יעשנה ער וענה מאהלי יעקב ומגיש מנחה לד' צבקות"  -אם ישראל הוא לא יהיה לו ער בחכמים ולא
עונה בתלמידים ,ואם כהן הוא לא יהיה לו בן מגיש מנחה! אלא לאו שמע מינה פנחס לא חטא[ ...אבל] מתוך שהיה לו לפנחס למחות לחפני
ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאילו חטא.
Similarly, Rav said: Pinchas did not sin. It says, “And Achiyah son of Achituv, brother of Ichabod son of Pinchas son of
Eli the priest, etc.” Can it be that [Pinchas] sinned, and yet the text would list his lineage? Does Malachi 2:12 not say,
“Gd will cut off the person who does this from having a descendant in the tents of Yaakov, and bringing an offering to
Gd” – if he is a Yisrael then he will have no descendant among the sages and students, and if he is a kohen then he
will not have a son who brings an offering! We must see from here that Pinchas did not sin… [But] Pinchas should have
protested to Chofni and he did not, the text views him as sinning.
20. Radak to Shemuel I 14:3

...אבל במלחמה הזאת שהיה אחיה נושא אפוד והיה טוב לפני ד' היה הדבר בהפך והיתה תשועה גדולה בישראל:
21. Malbim to Shemuel I 14:5

היו שם שיני סלעים גבוהים מפסיקים ביניהם ,והיו גבוהים מאד עד שנקבו בשמות מיוחדים...

