The King of Complexity:
Introducing King David
Part 1/4: A Jewish King: Triumph or Tragedy?
“My Servant David” (?)
1. 1 Melachim 11:30-39
 בַּ שַּׂ לְמָ ה הַ חֲ דָ שָׁ ה אֲ שֶׁ ר, ל ַויּ ְִתפֹּשׂ אֲ ִחיָּה30 And Ahijah laid hold of the new garment that was on
. ְק ָרעִ ים, ְשׁ ֵים עָ שָׂ ר-- ָ עָ לָיו; ַויּ ְִק ָרעֶ הhim, and rent it in twelve pieces.
 עֲשָׂ ָרה,  ְל- ַקח, ְלי ָָרבְ עָ ם,לא וַיּ ֹאמֶ ר
 כִּ י כֹה ָאמַ ר יְהוָה אֱ הֵ י:ְק ָרעִ ים
הַ מַּ ְמ ָלכָה ִמיַּד- ִה ְ ִי ק ֵֹרעַ ֶאת,י ְִשׂ ָר ֵאל
. ֵאת ֲעשָׂ ָרה הַ ְשּׁבָ ִטים,  וְ ַָת ִתּי ְל,ְשׁ מֹה

31 And he said to Jeroboam: 'Take thee ten pieces; for thus
saith the LORD, the God of Israel: Behold, I will rend the
kingdom out of the hand of Solomon, and will give ten
tribes to thee--

לְמַ עַ ן--לּוֹ- י ְִהיֶה, לב וְ הַ שֵּׁ בֶ ט הָ ֶאחָ ד32 but he shall have one tribe, for My servant David's sake,
 הָ עִ יר אֲ שֶׁ ר, וּלְמַ עַ ן יְרוּשָׁ ַל ִם, עַ בְ ִדּי דָ וִ דand for Jerusalem's sake, the city which I have chosen out
. ִמכֹּל ִשׁבְ טֵ י ִי ְשׂ ָר ֵאל, בָּ חַ ְר ִתּי בָ הּof all the tribes of Israel- ַויּ ְִשׁ ַתּחֲ ווּ לְעַ ְשׁתּ ֶֹרת,לג יַעַ ן אֲ שֶׁ ר ֲעזָבוּ ִי
,מוֹאב
ָ  לִכְ מוֹשׁ אֱ הֵ י,אֱ הֵ י צִ ֹד ִין
הָ לְכוּ-עַ מּוֹן; וְ ל ֹא-וּל ְִמ ְלכֹּם אֱ הֵ י בְ ֵי
 ַלעֲשׂוֹת הַ יָּשָׁ ר בְּ עֵ י ַי וְ חֻ קּ ַֹתי,בִ ְד ָרכַי
.כְּ דָ וִ ד ָאבִ יו--וּמ ְשׁ ָפּטַ י
ִ

33 because that they have forsaken Me, and have
worshipped Ashtoreth the goddess of the Zidonians,
Chemosh the god of Moab, and Milcom the god of the
children of Ammon; and they have not walked in My ways,
to do that which is right in Mine eyes, and to keep My
statutes and Mine ordinances, as did David his father.

,הַ מַּ ְמ ָלכָה-כָּל- ֶא ַקּח ֶאת-לד וְ ל ֹא
, כֹּל יְמֵ י חַ יָּיו, כִּ י ִָשׂיא אֲ ִשׁ ֶתנּוּ:ִמיָּדוֹ
 אֲ שֶׁ ר,לְמַ עַ ן דָּ וִ ד עַ בְ ִדּי אֲ שֶׁ ר בָּ חַ ְר ִתּי אֹתוֹ
.שָׁ מַ ר ִמצְ וֹ ַתי וְ חֻ קּ ָֹתי

34 Howbeit I will not take the whole kingdom out of his
hand; but I will make him prince all the days of his life, for
David My servant's sake, whom I chose, because he kept
My commandments and My statutes;

; ִמיַּד בְּ וֹ, לה וְ ל ַָק ְח ִתּי הַ ְמּלוּכָה35 but I will take the kingdom out of his son's hand, and will
. ֵאת עֲשֶׂ ֶרת הַ ְשּׁבָ ִטים,  וּ ְַת ִתּיהָ ְלּgive it unto thee, even ten tribes.
-לְמַ עַ ן הֱ יוֹת-- ֶאחָ ד- ֶא ֵתּן שֵׁ בֶ ט, לו וְ לִבְ וֹ36 And unto his son will I give one tribe, that David My
,הַ יּ ִָמים ְל ָפ ַי-עַ בְ ִדּי כָּל- ִיר לְדָ וִ ידservant may have a lamp alway before Me in Jerusalem, the
 לָשׂוּם, הָ עִ יר אֲ שֶׁ ר בָּ חַ ְר ִתּי לִי, ִבּירוּשָׁ ַל ִםcity which I have chosen Me to put My name there.
.ְשׁ ִמי שָׁ ם
- בְּ כֹל אֲ שֶׁ ר,וּמָ לַכְ ָתּ-- לז וְ א ְֹת ֶא ַקּח37 And I will take thee, and thou shalt reign over all that thy
. ִי ְשׂ ָר ֵאל- עַ ל, ִית מֶּ ֶל
ָ  ְתּ ַאוֶּה ַפְ שֶׁ ; וְ הָ יsoul desireth, and shalt be king over Israel.
אֲ שֶׁ ר-כָּל- ִתּ ְשׁמַ ע ֶאת- ִאם,לח וְ הָ יָה
ית הַ יָּשָׁ ר
ָ  וְ הָ לַכְ ָתּ בִ ְד ָרכַי וְ עָ ִשׂ, אֲ צַ ֶוּ
 כַּאֲ שֶׁ ר,וּמצְ וֹ ַתי
ִ קּוֹתי
ַ ִֻשׁמוֹר ח
ְ בְּ עֵ י ַי ל
ִיתי
ִ ָ וּב, ִָיתי עִ מּ
ִ וְ הָ י--עָ שָׂ ה דָּ וִ ד עַ בְ ִדּי
 וְ ַָת ִתּי,ִיתי לְדָ וִ ד
ִ ָ ֶאֱ מָ ן כַּאֲ שֶׁ ר בּ-ְל בַ יִת
.יִ ְשׂ ָר ֵאל- ֶאת, ְל

38 And it shall be, if thou wilt hearken unto all that I
command thee, and wilt walk in My ways, and do that
which is right in Mine eyes, to keep My statutes and My
commandments, as David My servant did, that I will be
with thee, and will build thee a sure house, as I built for
David, and will give Israel unto thee.

-- לְמַ עַ ן ז ֹאת, ֶז ַרע דָּ וִ ד- לט וַאעַ נֶּה ֶאת39 And I will for this afflict the seed of David, but not for
{ }ס.הַ יּ ִָמים- ל ֹא כָל,  ַאever.' {S}

2. Yeshayahu 37:35
--ְהוֹשׁיעָ הּ
ִ  ל,הָ עִ יר הַ זּ ֹאת-ַנּוֹתי עַ ל
ִ  לה וְ ג35 For I will defend this city to save it, for Mine own
{ }ס. וּלְמַ עַ ן דָּ וִ ד עַ בְ ִדּי, לְמַ ֲע ִיsake, and for My servant David's sake.' {S}

3. Yirmiyahu 33:19-26
,י ְִר ְמיָהוּ- ֶאל,יְהוָה- ְדּבַ ר, יט ַוי ְִהי19 And the word of the LORD came unto Jeremiah, saying:
.לֵאמוֹר
יתי
ִ בְּ ִר- ָתּפֵרוּ ֶאת- ִאם, ָאמַ ר יְהוָה, כ כֹּה20 Thus saith the LORD: If ye can break My covenant with
יתי הַ לָּיְ לָה; וּ ְלבִ ל ְִתּי הֱ יוֹת
ִ בְּ ִר- וְ ֶאת, הַ יּוֹםthe day, and My covenant with the night, so that there
. בְּ עִ ָתּם, ָולַ יְ לָה- יוֹמָ םshould not be day and night in their season;
,דָּ וִ ד עַ בְ ִדּי-יתי תֻ פַר ֶאת
ִ בְּ ִר- כא גַּם21 Then may also My covenant be broken with David My
-כִּ ְסאוֹ; וְ ֶאת-מ ֵל עַ ל
ֹ לוֹ בֵ ן- ִמ ְהיוֹתservant, that he should not have a son to reign upon his
. ְמשָׁ ְר ָתי, הַ לְוִ יִּם הַ כֹּהֲ ִיםthrone; and with the Levites the priests, My ministers.
 וְ ל ֹא,יִסָּ פֵר צְ בָ א הַ שָּׁ מַ יִם- כב אֲ שֶׁ ר ל ֹא22 As the host of heaven cannot be numbered, neither the
ז ֶַרע דָּ וִ ד- ֶאת,כֵּן ַא ְרבֶּ ה-- יִמַּ ד חוֹל הַ יָּםsand of the sea measured; so will I multiply the seed of
{ }ס. ְמשָׁ ְר ֵתי א ִֹתי,הַ לְוִ יִּם- וְ ֶאת, עַ בְ ִדּיDavid My servant, and the Levites that minister unto
Me. {S}
. לֵאמֹר, ִי ְר ְמיָהוּ- ֶאל,יְהוָה- ְדּבַ ר, כג ַוי ְִהי23 And the word of the LORD came to Jeremiah, saying:
הָ עָ ם הַ זֶּה ִדּבְּ רוּ- מָ ה,ית
ָ כד הֲ לוֹא ָר ִא
 ְשׁ ֵתּי הַ ִמּ ְשׁפָּחוֹת אֲ שֶׁ ר בָּ חַ ר יְהוָה,לֵאמֹר
, ִי ְָאצוּן,עַ ִמּי- ַויּ ְִמ ָאסֵ ם; וְ ֶאת,בָּ הֶ ם
{ }ס. גּוֹי לִפְ ֵיהֶ ם,ִמ ְהיוֹת עוֹד

24 'Considerest thou not what this people have spoken,
saying: The two families which the LORD did choose, He
hath cast them off? and they contemn My people, that they
should be no more a nation before them. {S}

יתי יוֹמָ ם
ִ ל ֹא בְ ִר- ִאם, כה כֹּה ָאמַ ר יְהוָה25 Thus saith the LORD: If My covenant be not with day
.שָׂ ְמ ִתּי- ל ֹא,חֻ קּוֹת שָׁ מַ יִם ו ָָא ֶרץ-- ָו ָל ְילָהand night, if I have not appointed the ordinances of heaven
and earth;
,ז ֶַרע ַיעֲקוֹב וְ דָ וִ ד עַ בְ ִדּי ֶא ְמ ַאס-כו גַּם
,ז ֶַרע ַאבְ ָרהָ ם- ֶאל,ִמ ַקּחַ ת ִמזּ ְַרעוֹ מ ְֹשׁלִים
-)א ִשׁיב( ֶאת
ָ אשוב- כִּ י:י ְִשׂחָ ק וְ ַי ֲעקֹב
{ }פ. וְ ִרחַ ְמ ִתּים,בוּתם
ָ ְשׁ

26 then will I also cast away the seed of Jacob, and of
David My servant, so that I will not take of his seed to be
rulers over the seed of Abraham, Isaac, and Jacob; for I
will cause their captivity to return, and will have
compassion on them.' {P}

4. Yechezkel 37:24-25
 וְ רוֹעֶ ה ֶאחָ ד, כד וְ עַ בְ ִדּי דָ וִ ד מֶ ֶל ֲעלֵיהֶ ם24 And My servant David shall be king over them, and they
קּוֹתי
ַ ֻ וְ ח, י ְִהיֶה ְל ֻכ ָלּם; וּבְ ִמ ְשׁפָּטַ י ֵילֵכוּall shall have one shepherd; they shall also walk in Mine
.אוֹתם
ָ  ִי ְשׁ ְמרוּ וְ עָ שׂוּordinances, and observe My statutes, and do them.
 אֲ שֶׁ ר ַָת ִתּי לְעַ בְ ִדּי,הָ ָא ֶרץ-כה וְ י ְָשׁבוּ עַ ל
;בוֹתיכֶם
ֵ ֲ א,בָ הּ- אֲ שֶׁ ר י ְָשׁבוּ,ְל ַי ֲעקֹב
,וְ י ְָשׁבוּ עָ לֶיהָ הֵ מָּ ה וּבְ ֵיהֶ ם וּבְ ֵי בְ ֵיהֶ ם
 ִָשׂיא לָהֶ ם, וְ דָ וִ ד עַ בְ ִדּי,עוֹלָם-עַ ד
.לְעוֹלָם

25 And they shall dwell in the land that I have given unto
Jacob My servant, wherein your fathers dwelt; and they
shall dwell therein, they, and their children, and their
children's children, for ever; and David My servant shall be
their prince for ever.

5. 2 Shmuel 12:7-14
 ַא ָתּה,דָּ וִ ד- ז וַיּ ֹאמֶ ר ָָתן ֶאל7 And Nathan said to David: 'Thou art the man. {S} Thus
 ָאמַ ר יְהוָה אֱ הֵ י- הָ ִאישׁ; }ס{ כֹּהsaith the LORD, the God of Israel: I anointed thee king
,י ְִשׂ ָר ֵאל- ָא ֹכִ י ְמשַׁ ְח ִתּי לְמֶ ֶל עַ ל, י ְִשׂ ָר ֵאלover Israel, and I delivered thee out of the hand of Saul;
. ִמיַּד שָׁ אוּל, וְ ָא ֹכִ י ִהצַּ ל ְִתּי

8 and I gave thee thy master's house, and thy master's
wives into thy bosom, and gave thee the house of Israel
and of Judah; and if that were too little, then would I add
unto thee so much more.

ח ו ֶָא ְתּ ָה ְל ֶאת-בֵּ ית אֲ ֹד ֶי  ,וְ ֶאתְ -שֵׁ י
יק  ,ו ֶָא ְתּ ָה ְל ֶ ,את-בֵּ ית י ְִשׂ ָר ֵאל
אֲ ֹד ֶי בְּ חֵ ֶ
וִ יהוּדָ ה; וְ ִאםְ -מעָ ט--וְ א ִֹספָה ְלּ  ,כָּהֵ נָּה
וְ כָהֵ נָּה.

9 Wherefore hast thou despised the word of the LORD, to
do that which is evil in My sight? Uriah the Hittite thou
hast smitten with the sword, and his wife thou hast taken
to be thy wife, and him thou hast slain with the sword of
the children of Ammon.

ית ֶאתְ -דּבַ ר יְהוָהַ ,לעֲשׂוֹת הָ ַרע
ט מַ דּוּעַ בָּ זִ ָ
ית
אוּריָּה הַ ִח ִתּי ִהכִּ ָ
בעי ו )בְּ עֵ י ַי(ֵ ,את ִ
בַ חֶ ֶרב ,וְ ֶאתִ -א ְשׁתּוֹ ל ַָק ְח ָתּ ְלּ ל ְִאשָּׁ ה; וְ אֹתוֹ
הָ ַרגְ ָתּ ,בְּ חֶ ֶרב בְּ ֵי עַ מּוֹן.

ית --עַ ד-
 10 Now therefore, the sword shall never depart from thyי וְ עַ ָתּה ,ל ֹאָ -תסוּר חֶ ֶרב ִמבֵּ ְ
 house; because thou hast despised Me, and hast taken theעוֹלָם :עֵ ֶקב ,כִּ י בְ זִ ָת ִי ,ו ִַתּ ַקּח ֶאתֵ -אשֶׁ ת
אוּריָּה הַ ִח ִתּי ,ל ְִהיוֹת ְל ל ְִאשָּׁ ה} .ס{
ִ
}wife of Uriah the Hittite to be thy wife. {S
11 Thus saith the LORD: Behold, I will raise up evil
against thee out of thine own house, and I will take thy
wives before thine eyes, and give them unto thy
neighbour, and he shall lie with thy wives in the sight of
this sun.

יא כֹּה ָאמַ ר יְהוָהִ ,ה ְ ִי מֵ ִקים עָ לֶי ָרעָ ה
ית  ,וְ ל ַָק ְח ִתּי ֶאתָ -שֶׁ י לְעֵ י ֶי  ,וְ ַָת ִתּי
ִמבֵּ ֶ
ל ְֵרעֶ י ; וְ שָׁ כַב עִ םָ -שֶׁ י  ,לְעֵ י ֵי הַ שֶּׁ מֶ שׁ
הַ זּ ֹאת.

ית בַ סָּ ֶתר; וַאֲ ִיֶ ,אעֱשֶׂ ה
 12 For thou didst it secretly; but I will do this thingיב כִּ י ַא ָתּה ,עָ ִשׂ ָ
}ֶ before all Israel, and before the sun.' {Sאת-הַ דָּ בָ ר הַ זֶּה ֶ ,גֶד כָּל-י ְִשׂ ָר ֵאל ,וְ ֶ גֶד
הַ שָּׁ מֶ שׁ} .ס{
אתי
 13 And David said unto Nathan: 'I have sinned againstיג וַיּ ֹאמֶ ר דָּ וִ ד ֶאלָָ -תן ,חָ טָ ִ
 the LORD.' {S} And Nathan said unto David: 'Theלַיהוָה; }ס{ וַיּ ֹאמֶ ר ָָתן ֶאל-דָּ וִ ד ,גַּם-
את --ל ֹא ָתמוּת.
 LORD also hath put away thy sin; thou shalt not die.יְהוָה הֶ עֱבִ יר חַ טָּ ְ
איְבֵ י יְהוָה,
 14 Howbeit, because by this deed thou hast greatlyיד ֶאפֶס ,כִּ יִֵ -אץ ִ ַאצְ ָתּ ֶאתֹ -
 blasphemed the enemies of the LORD, the child also thatבַּ דָּ בָ ר ,הַ זֶּה; גַּם ,הַ בֵּ ן הַ יִּלּוֹד ְל --מוֹת
' is born unto thee shall surely die.יָמוּת.
…Kings

6. Bereshit 14

ימי ַא ְמ ָר ֶפל ֶמלֶ ְךִ ׁ -שנְ ָערַ ,א ְר ֹיו ְךֶ ,מלֶ ְך ֶא ּ ָל ָסר; ְּכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ֶמלֶ ְך ֵעילָ ם ,וְ ִת ְד ָעל ֶמלֶ ְך ג ֹּויִ ם .יד,ב ָעשׂ ּו
יד,א וַ יְ ִהיִּ ,ב ֵ
ִמלְ ָח ָמהֶ ,אתֶ ּ -ב ַרע ֶמלֶ ְך ְסדֹם ,וְ ֶאתִּ -ב ְר ׁ ַשעֶ ,מלֶ ְך עֲ מ ָֹרה; ׁ ִשנְ ָאב ֶמלֶ ְך ַא ְד ָמה ,וְ ׁ ֶש ְמ ֵא ֶבר ֶמלֶ ְך ְצבֹיִ יםּ ,ו ֶמלֶ ְך ּ ֶבלַ ע,
ִהיא-צ ַֹער .יד,ג ָּכלֵ -א ּ ֶלהָ ,ח ְבר ּוֶ ,אלֵ -ע ֶמקַ ,ה ּ ִשׂ ִ ּדים :ה ּוא ,יָם ַה ּ ֶמלַ ח .יד,ד ׁ ְש ּ ֵתים ֶע ְשׂ ֵרה ׁ ָשנָ הָ ,ע ְבד ּו ֶאת-
ְ ּכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר; ּו ׁ ְשל ֹׁשֶ -ע ְשׂ ֵרה ׁ ָשנָ הָ ,מ ָרד ּו .יד,ה ּו ְב ַא ְר ּ ַבע ֶע ְשׂ ֵרה ׁ ָשנָ ה ּ ָבא ְכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ,וְ ַה ְּמלָ ִכים אֲ ׁ ֶשר ִא ּת ֹו ,וַ ּי ַּכ ּו
ימיםּ ְ ,ב ׁ ָשוֵ הִ ,ק ְרי ָָתיִ ם .יד,ו וְ ֶאתַ -הח ִֹריְּ ,ב ַה ְר ָרם שֵׂ ִעיר,
ֶאתְ -ר ָפ ִאים ְ ּב ַע ׁ ְש ְּתרֹת ַק ְרנַיִ ם ,וְ ֶאתַ -ה ּז ּוזִ ים ְּב ָהם; וְ ֵאתָ ,ה ֵא ִ
ָשב ּו וַ ָ ּיבֹא ּו ֶאלֵ -עין ִמ ׁ ְש ּ ָפטִ ,הוא ָק ֵד ׁש ,וַ ּי ַּכ ּוֶ ,אתָּ -כלְ -שׂ ֵדה ָהעֲ ָמלֵ ִקי וְ גַ ם,
ארן ,אֲ ׁ ֶשר ַעלַ -ה ִּמ ְד ּ ָבר .יד,ז וַ ּי ׁ ֻ
ַעד ֵאיל ּ ָפ ָ
ֶאתָ -האֱ מ ִֹריַ ,ה ּי ׁ ֵֹשבּ ְ ,ב ַח ְצצֹן ּ ָת ָמר .יד,ח וַ ּי ֵֵצא ֶמלֶ ְךְ -סדֹם ּו ֶמלֶ ְך עֲ מ ָֹרהּ ,ו ֶמלֶ ְך ַא ְד ָמה ּו ֶמלֶ ְך ְצבֹיִ יםּ ,ו ֶמלֶ ְך ּ ֶבלַ ע,
ִהוא-צ ַֹער; וַ ּי ַַע ְרכ ּו ִא ּ ָתם ִמלְ ָח ָמהּ ְ ,ב ֵע ֶמק ַה ּ ִשׂ ִ ּדים .יד,ט ֵאת ְּכ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ֶמלֶ ְך ֵעילָ ם ,וְ ִת ְד ָעל ֶמלֶ ְך ג ֹּויִ ם ,וְ ַא ְמ ָר ֶפל
ֶמלֶ ְך ׁ ִשנְ ָער ,וְ ַא ְר ֹיו ְך ֶמלֶ ְך ֶא ּ ָל ָסר ַא ְר ּ ָב ָעה ְמלָ ִכיםֶ ,אתַ -החֲ ִמ ּ ׁ ָשה .יד,י וְ ֵע ֶמק ַה ּ ִשׂ ִ ּדיםֶ ּ ,באֱ רֹת ּ ֶבאֱ רֹת ֵח ָמר ,וַ ָ ּינֻס ּו
ֶמלֶ ְךְ -סדֹם וַ עֲ מ ָֹרה ,וַ ִּי ּ ְפל ּוָ ׁ -ש ָּמה; וְ ַה ִּנ ׁ ְש ָא ִריםֶ ,ה ָרה ָ ּנס ּו .יד,יא וַ ִּי ְקח ּו ֶאתָּ -כלְ -ר ֻכ ׁש ְסדֹם וַ עֲ מ ָֹרה ,וְ ֶאתָּ -כל-
לוט וְ ֶאתְ -ר ֻכ ׁש ֹו ּ ֶבן-אֲ ִחי ַא ְב ָרם ,וַ ּיֵלֵ כ ּו; וְ ה ּוא י ׁ ֵֹשבּ ִ ,ב ְסדֹם .יד,יג וַ ָ ּיבֹאַ ,ה ּ ָפלִ יט,
ָא ְכלָ ם וַ ּיֵלֵ כ ּו .יד,יב וַ ִּי ְקח ּו ֶאתֹ -
וַ ַ ּי ּגֵד ,לְ ַא ְב ָרם ָה ִע ְב ִרי; וְ ה ּוא ׁש ֵֹכן ְּב ֵאלֹנֵי ַמ ְמ ֵרא ָהאֱ מ ִֹרי ,אֲ ִחי ֶא ׁ ְש ּכֹל וַ אֲ ִחי ָענֵר ,וְ ֵהםַ ּ ,בעֲ לֵ י ְב ִריתַ -א ְב ָרם .יד,יד
אות ,וַ ִּי ְר ּדֹףַ ,עדּ ָ -דן .יד,טו
מנָ ה ָעשָׂ ר ּו ׁ ְשל ֹׁש ֵמ ֹ
יתוְ ׁ ,ש ֹ
ידי ֵב ֹ
יכיו יְ ִל ֵ
וַ ִּי ׁ ְש ַמע ַא ְב ָרםִּ ,כי נִ ׁ ְש ּ ָבה ָא ִחיו; וַ ּי ֶָרק ֶאת-חֲ נִ ָ
ָשבֵ ,את ָּכל-
חו ָבה ,אֲ ׁ ֶשר ִמ ּ ְשׂ מֹאל ,לְ ַד ּ ָמשֶׂ ק .יד,טז וַ ּי ׁ ֶ
ַכם; וַ ִּי ְר ְ ּד ֵפםַ ,עדֹ -
יהם לַ יְ לָ ה ה ּוא וַ עֲ ָב ָדיו ,וַ ּי ֵּ
וַ ּי ֵָחלֵ ק עֲ לֵ ֶ
אתוַ ,אחֲ ֵרי
לוט ָא ִחיו ּו ְר ֻכ ׁש ֹו ֵה ׁ ִשיב ,וְ גַ ם ֶאתַ -ה ָ ּנ ׁ ִשים וְ ֶאתָ -ה ָעם .יד,יז וַ ּיֵצֵ א ֶמלֶ ְךְ -סדֹם ,לִ ְק ָר ֹ
ָה ְרכֻ ׁש; וְ גַ ם ֶאתֹ -
בו ֵמ ַה ּכ ֹות ֶאתּ ְ -כ ָד ְרלָ ע ֶֹמר ,וְ ֶאתַ -ה ְּמלָ ִכים אֲ ׁ ֶשר ִא ּת ֹו ֶאלֵ -ע ֶמק ׁ ָשוֵ ה ,ה ּוא ֵע ֶמק ַה ּ ֶמלֶ ְך .יד,יח ּו ַמלְ ִ ּכי-צֶ ֶדק
ׁש ּו ֹ
קנֵה ׁ ָש ַמיִ ם
ֹאמרָּ :בר ּו ְך ַא ְב ָרם לְ ֵאל ֶעלְ ֹיוןֹ ,
הו ִציא לֶ ֶחם וָ יָיִ ן; וְ ה ּוא כ ֵֹהן ,לְ ֵאל ֶעלְ ֹיון .יד,יט וַ יְ ָב ְר ֵכה ּו ,וַ ּי ַ
ֶמלֶ ְך ׁ ָשלֵ םֹ ,
וָ ָא ֶרץ .יד,כ ּו ָבר ּו ְך ֵאל ֶעלְ ֹיון ,אֲ ׁ ֶשרִ -מ ּגֵן ָצ ֶר ָ
ֹאמר ֶמלֶ ְךְ -סדֹםֶ ,אל-
לו ַמעֲ שֵׂ רִ ,מ ּכֹל .יד,כא וַ ּי ֶ
יך ְּבי ֶָד ָך; וַ ִּי ּ ֶתןֹ -
ְ
ֹאמר ַא ְב ָרםֶ ,אלֶ -מלֶ ך ְסדֹם :הֲ ִרמ ִֹתי י ִָדי ֶאל-יְ הוָ ה ֵאל ֶעלְ ֹיון,
ַא ְב ָרםֶ ּ :תן-לִ י ַה ּנ ֶֶפ ׁש ,וְ ָה ְרכֻ ׁש ַקח-לָ ְך .יד,כב וַ ּי ֶ
ְ
ֹאמר ,אֲ נִ י ֶהעֱ ׁ ַש ְר ִּתי ֶאת-
רו ְך-נַ ַעל ,וְ ִאםֶ -א ַ ּקח ִמ ָּכל-אֲ ׁ ֶשר-לָ ך; וְ לֹא ת ַ
קנֵה ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ .יד,כג ִאםִ -מח ּוט וְ ַעד ְשׂ ֹ
ֹ

ַא ְב ָרם .יד,כד ִּבלְ ָע ַדיַ ,רק אֲ ׁ ֶשר ָא ְכל ּו ַה ְּנ ָע ִרים ,וְ ֵחלֶ ק ָהאֲ נָ ׁ ִשים ,אֲ ׁ ֶשר ָהלְ כ ּו ִא ִּתיָ :ענֵר ֶא ׁ ְש ּכֹל ּו ַמ ְמ ֵראֵ ,הם יִ ְקח ּו
ֶח ְל ָקם.

7. Bereshit 17:5, 35:10

מון ג ֹּויִ ם נְ ַת ִּת ָ
יך .יז,ו
עוד ֶאתִ ׁ -ש ְמ ָךַ ,א ְב ָרם; וְ ָהיָה ׁ ִש ְמ ָך ַא ְב ָר ָהםּ ִ ,כי ַאב-הֲ ֹ
יז,ה וְ לֹא-יִ ָ ּק ֵרא ֹ
ָ
ָ
וְ ִה ְפ ֵר ִתי א ְֹת ָך ִּב ְמאֹד ְמאֹדּ ,ונְ ַת ִּתיך לְ ֹגויִ ם; ּו ְמלָ ִכיםִ ,מ ְּמך יֵצֵ א ּו.

עוד יַעֲ קֹבּ ִ ,כי ִאם-יִ ְשׂ ָר ֵאל יִ ְהיֶה ׁ ְש ֶמ ָך,
לו אֱ ל ִֹהיםִ ׁ ,ש ְמ ָך יַעֲ קֹב :לֹא-יִ ָ ּק ֵרא ׁ ִש ְמ ָך ֹ
ֹאמרֹ -
לה,י וַ ּי ֶ
לו אֱ ל ִֹהים אֲ נִ י ֵאל ׁ ַש ַּדיְ ּ ,פ ֵרה ּו ְר ֵבה ג ֹּוי ּו ְק ַהל ג ֹּויִ ם,
ֹאמר ֹ
מו ,יִ ְשׂ ָר ֵאל .לה,יא וַ ּי ֶ
וַ ִּי ְק ָרא ֶאתְ ׁ -ש ֹ
ָ
יִ ְהיֶה ִמ ּ ֶמ ּ ָך; ּו ְמלָ ִכיםֵ ,מחֲ לָ צֶ יך יֵצֵ א ּו.

8. Hoshea 13:9-11
 9 It is thy destruction, O Israel, that thou art against Me,ט ִשׁחֶ ְת ִי ְשׂ ָר ֵאל ,כִּ י-בִ י בְ עֶ זְ ֶר .
against thy help.
יוֹשׁי ֲע בְּ כָל-עָ ֶרי ;
 10 Ho, now, thy king, that he may save thee in all thyי אֱ ִהי מַ לְכְּ ֵאפוֹא ,וְ ִ
 cities! and thy judges, of whom thou saidst: 'Give me aוְ שֹׁפְ טֶ י --אֲ שֶׁ ר ָאמַ ְר ָתְּ ,תּ ָה-לִּי מֶ ֶל
'! king and princesוְ שָׂ ִרים.
 11 I give thee a king in Mine anger, and take him away inיא ֶא ֶתּןְ -ל מֶ ֶל בְּ ַאפִּ י ,וְ ֶא ַקּח
} My wrath. {Pבְּ עֶ בְ ָר ִתי} .פ{

9. Devarim 17:14-15
14 When thou art come unto the land which the LORD thy
God giveth thee, and shalt possess it, and shalt dwell
therein; and shalt say: 'I will set a king over me, like all the
;'nations that are round about me

יד כִּ יָ -תב ֹא ֶאל-הָ ָא ֶרץ ,אֲ שֶׁ ר יקוק
אֱ הֶ י ֵֹתן ָל  ,וִ ִיר ְשׁ ָתּהּ ,וְ יָשַׁ בְ ָתּה בָּ הּ;
וְ ָאמַ ְר ָתָּ ,א ִשׂימָ ה עָ לַי מֶ ֶל  ,כְּ כָל-הַ גּוֹיִם,
אֲ שֶׁ ר ְסבִ יב ָֹתי.

15 thou shalt in any wise set him king over thee, whom the
LORD thy God shall choose; one from among thy brethren
shalt thou set king over thee; thou mayest not put a
foreigner over thee, who is not thy brother.

טו שׂוֹם ָתּ ִשׂים עָ לֶי מֶ ֶל  ,אֲ שֶׁ ר יִבְ חַ ר
יקוק אֱ הֶ י בּוִֹ :מ ֶקּ ֶרב ַאחֶ י ָ ,תּ ִשׂים
עָ לֶי מֶ ֶל ל ֹא תוּכַל ל ֵָתת עָ לֶי ִאישׁ
ָכְ ִרי ,אֲ שֶׁ ר ל ֹאָ -א ִחי הוּא.

10. Devarim Rabbah, Shoftim 5
ד"א אשימה עלי מלך רב ן אמרי אמר הקב"ה בעוה"ז בקשתם מלכים ועמדו המלכים מישראל והפילו אתכם
בחרב ,שאול הפילם בהר הגלבוע מ ין )ש"א =שמואל א'= ד( ס ישראל מפ י פלשתים וגו' ,דוד תן מגפה ש א'
)ש"ב =שמואל ב'= כד( ויתן ה' דבר בישראל ,אחאב עצר עליהן את הגשמים ש א' )מלכים א יז( אם יהיה
הש ים האלה טל ומטר וגו' ,צדקיהו החריב את בהמ"ק כיון שראו ישראל מה הגיע מתחת ידי מלכיהם
התחילו צווחין הכל אין א ו מבקשין מלך ישראל למלכ ו הראשון א ו מבקשין )ישעיה לג( כי ה' שופט ו ה'
מחוקק ו ה' מלכ ו הוא יושיע ו אמר להם הקב"ה חייכם כך א י עושה ,מ ין ש אמר )זכריה יד( והיה ה' למלך
על כל הארץ וגו'.

11. Netziv
ואמרת וגו' .אין הפי' אמירה כמשמעו בפה ,אלא כלשון ואמרת אוכלה בשר וכדומה .אכן לפי
לשון זה הי' במשמע שאין זה מצוה במוחלט למנות מלך אלא רשות כמו ואמרת אוכלה בשר וגו',
והרי ידוע בדברי חז"ל דמצוה למנות מלך ,וא"כ למאי כתיב ואמרת וגו'?
ונראה דמשום דהנהגת המדינה משתנה אם מתנהג עפ"י דעת מלוכה או עפ"י דעת העם
ונבחריהם ,ויש מדינה שאינה יכולה לסבול דעת מלוכה ,ויש מדינה שבלא מלך הרי היא כספינה

בלי קברניט ,ודבר זה אי אפשר לעשות עפ"י הכרח מצות עשה ,שהרי בענין השייך להנהגת הכלל
נוגע לסכנת נפשות שדוחה מצות עשה ,מש"ה לא אפשר לצוות בהחלט למנות מלך כל זמן שלא
עלה בהסכמת העם לסבול עול מלך ,עפ"י שרואים מדינות אשר סביבותיהם מתנהגים בסדר יותר
נכון ,או אז מצות עשה לסנהדרין למנות מלך ,ומש"ה כתיב ואמרת וגו' שיהא העם מבקשים כך,
אז שום תשים וגו' .והא ודאי א"א לפרש שאין בו מ"ע כלל כמו ואמרת אוכלה בשר וגו' וזבחת
מבקרך וגו' ,שאינו אלא לאו הבא מכלל עשה שלא לאכול בלי שחיטה ,ה"נ נימא דה"פ שום
תשים עליך מלך אשר יבחר וגו' לא תוכל וגו' דוקא אשר יבחר ,אבל א"א לפרש הכי דאם כן מאי
איריא וירשתה וישבת בה ולא קודם ,הא אפילו קודם ירושה שרי לעשות מלך ,שהרי יהושע היה
כמו מלך כמש"כ הרמב"ם הל' מלכים פ"א ה"ג ופ"ג ה"ח יע"ש ,וכ"ה בסנהדרין די"ט ,אלא ע"כ
מצוה הוא ,ומ"מ אין סנהדרין מצווין עד שיאמרו העם שרוצים בהנהגת מלך ,ומש"ה כל משך
שלש מאות שנה שהיה המשכן נבחר בשילה לא היה מלך ,והיינו משום שלא היה בזה הסכמת
העם:

12. Alshich, 1 Shmuel 12:17
כלומר אם היינו ממתינים עד זמן הרביעה לא היתה באה מאליה והיה סימן ברכה ,ועם כל זה על
ששאלנוה טרם זמנה לא יבצר ממנו שהוא סימן קללה ומזיק .כך הדבר הזה ,שעם היות שאם הייתם
ממתינים היה הוא יתברך ממליך עליכם מלך ,עם כל זה במה שהקדמתם לשאל טרם עת גזרת
חכמתו להמליכו ,לא יבצר מהיות רע בעיני ה' ,שמורה במה שלא עצרתם כח להמתין ,שהוא כי
מאסתם חלילה הנהגתו יתברך אתכם :אז )יח( ויירא כל העם מאד את ה' .על שהיו כמואסים הנהגתו
ואת שמואל ,שהורו כי געלו במשפטיו ויבקשו ישפטם מלכם:

13. Sefer Ha-Chinuch, #71
משרשי המצוה ,לפי שאי אפשר לישוב בני אדם מבלי שיעשו אחד מביניהם ראש על האחרים לעשות
מצותו ולקיים גזרותיו ,מפני שדעות בני אדם חלוקין זה מזה ולא יסכימו כולם לעולם לדעת אחת לעשות
דבר מכל הדברים ,ומתוך כך יצא מביניהם הביטול והאסיפה בפעולות ,ועל כן צריכין לקבל דעת אחד
מהם אם טוב ואם רע ,למען יצלחו ויעסקו בעסקו של עולם ,פעם ימצא בעצתו וחפצו תועלת רב ופעם
ההיפך ,וכל זה טוב מן המחלוקת שגורם ביטול גמור.

14. Abarbanel, 1 Shmuel 8
הביטו וראו הארצות שתהיה הנהגתם על ידי מלכים ,ותראו את שקוציהם ואת גלוליהם איש מהם כל
הישר בעיניו יעשה ומלאה הארץ חמס מפניהם ,ומי יאמר לו מה תעשה? והיום הזה ראינו ארצות רבות
תהיה הנהגתם על ידי שופטים ומושלים זמניים נבחרים ביניהם משלשה חדשים לשלשה חדשים ומלך
אלקום עמהם ,משפט נבחרה להם בסדור מוגבל והמה הרודים בעם העושים במלאכת המלחמות לא יעמוד
איש בפניהם אם לשבט אם לארצם לא לחסד ,ואם איש יחטא מהם בדבר מה עוד מעט יבואו אחרים
תחתיהם ומי אשר חטא יקבל ענשו כראוי באופן שלא יזידון לעשות עוד .הלא ידעת אם לא שמעת היות
רביעאה דחילא רומ"י רשיעא היתה מושלת בכפה ואכלה כל ארעא ותדושינא ותדקינה בהיות הנהגתה על
ידי הקונשו"לי שלמים וכן רבים ,ואחרי שמלך בה קיסר לבדו היתה למס .ועוד היום מלכות ויניצי"א
הגברת רבתי בגוים שרתי במדינות ,ומלכות פלורינצי"אה צבי הוא לכל הארצות ,ומלכות גינוב"א דחילא
ותקיפא ,ולוק"ה ושיינ"ה ובולוני"א ומלכיות אחרות אין מלך בהם כי אם הנהגת המנהיגים הנבחרים
מימים קצובים לימים קצובים כמו שזכרתי ,והמה המלכיות הישרות אין בהם נפתל ועקש לא ירים איש את

 וזהו כלו ממה, והמה כובשות ארצות לא להם בחכמה בתבונה ובדעת,ידו ואת רגלו על כל דבר פשע
שיורה שמציאות המלך אינו הכרחי ומחוייב בעם כל שכן שהוא מזיק מאד וענינו סכנה עצומה אל עמו
.ואל עבדיו שיהיה בידו להשמיד להרוג ולאבד כפי העולה על רוחו

15. Devarim 17:18-20
-- עַ ל כִּ סֵּ א מַ ְמלַכְ תּוֹ, יח וְ הָ יָה כְ ִשׁבְ תּוֹ18 And it shall be, when he sitteth upon the throne of his
- עַ ל,תּוֹרה הַ זּ ֹאת
ָ ַ ִמ ְשׁ ֵה ה- וְ כ ַָתב לוֹ ֶאתkingdom, that he shall write him a copy of this law in a
. הַ כֹּהֲ ִים הַ לְוִ יִּם, ִמלִּפְ ֵי, סֵ פֶרbook, out of that which is before the priests the Levites.
-יְמֵ י חַ יָּיו- וְ ָק ָרא בוֹ כָּל,יט וְ הָ י ְָתה עִ מּוֹ
,יְהוָה אֱ הָ יו- לְ י ְִר ָאה ֶאת,לְמַ עַ ן ִילְמַ דתּוֹרה הַ זּ ֹאת
ָ ַ ִדּבְ ֵרי ה-כָּל-ל ְִשׁמֹר ֶאת
. ַל ֲעשׂ ָֹתם,הַ חֻ ִקּים הָ ֵאלֶּה-וְ ֶאת

19 And it shall be with him, and he shall read therein all the
days of his life; that he may learn to fear the LORD his
God, to keep all the words of this law and these statutes, to
do them;

 וּלְבִ ל ְִתּי,לְבָ בוֹ מֵ ֶאחָ יו-כ לְבִ ל ְִתּי רוּם
לְמַ עַ ן--וּשׂמ ֹאול
ְ הַ ִמּצְ וָה י ִָמין-סוּר ִמן
,מַ ְמלַכְ תּוֹ הוּא וּבָ ָיו-יַאֲ ִרי י ִָמים עַ ל
{ }ס.בְּ ֶק ֶרב ִי ְשׂ ָר ֵאל

20 that his heart be not lifted up above his brethren, and that
he turn not aside from the commandment, to the right hand,
or to the left; to the end that he may prolong his days in his
kingdom, he and his children, in the midst of Israel. {S}

16. Abarbanel
 רוצה לומר כי בהיותו מלך טבע השררה והמלכות,ואמר שהוא הזהירו על זה לבלתי רום לבבו מאחיו
 ולזה הוצרך להזהיר אותו ולצוות עליו ביחוד ליראה את ה' אלהיו ולהשפיל את יצרו,יפתוהו להתגאות
כדי שלא ירום לבבו מאחיו ולא יתגאה במלכותו ובזה הדרך עצמו נתן הסבה למה צוהו ביחוד על שמירות
 רוצה לומר שאף על פי שאינו משועבד כל כך, ואמר שיהיה זה לבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל.התורה
 וכמאמר דוד שאמר )תלים י"ט( גם,למשפטי התורה יהיה נזהר שלא יעבור ולא יסור ממנה ימין ושמאל
...עבדך נזהר בהם
:עוֹמֶ דֶ ת לָעַ ד--הוֹרה
ָ  ְט, י י ְִר ַאת יְהוָה10 The fear of the LORD is clean, enduring for ever; the
.יְהוָה אֱ מֶ ת; צָ ְדקוּ י ְַחדָּ ו- ִמ ְשׁפְּ טֵ יordinances of the LORD are true, they are righteous
altogether;
;וּמפַּז ָרב
ִ , ִמזָּהָ ב-- יא הַ נֶּחֱ מָ ִדים11 More to be desired are they than gold, yea, than much fine
. וְ ֹפֶת צוּפִ ים,תוּקים ִמ ְדּבַ שׁ
ִ וּמ
ְ gold; sweeter also than honey and the honeycomb.
, ִזְ הָ ר בָּ הֶ ם; בְּ שָׁ ְמ ָרם, עַ בְ ְדּ- יב גַּם12 Moreover by them is Thy servant warned; in keeping of
. עֵ ֶקב ָרבthem there is great reward.
.יָבִ ין; ִמנּ ְִס ָתּרוֹת ֵַקּ ִי- יג ְשׁגִ יאוֹת ִמי13 Who can discern his errors? Clear Thou me from hidden
faults.
- ַאל-- ֶשׂ עַ בְ דּ
ֹ ֲ ח, יד גַּם ִמזּ ִֵדים14 Keep back Thy servant also from presumptuous sins, that
;יתם
ָ בִ י ָאז ֵא- י ְִמ ְשׁלוּthey may not have dominion over me; {N}
. ִמפֶּשַׁ ע ָרב,יתי
ִ  וְ ִֵקּthen shall I be faultless, and I shall be clear from great
transgression.
 וְ הֶ גְ יוֹן לִבִּ י,פִ י- טו י ְִהיוּ ל ְָרצוֹן ִא ְמ ֵרי15 Let the words of my mouth and the meditation of my heart
:  ְל ָפ ֶיbe acceptable before Thee, {N}
.צוּרי וְ גֹאֲ לִי
ִ , יְהוָהO LORD, my Rock, and my Redeemer. {P}

