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 מות שמואל
 
 שמ"א כח:גרש"י  .1

הרי כבר נאמר וימת שמואל אלא לפי  -)ג( ושמואל מת 
שבא לדבר בשאול שהוצרך לדרוש בבעלת אוב פתח ואמר 
ושמואל מת שאילו היה קיים ממנו היה שאול דורש 

 ושאול הסיר האובות והוצרך לבקש אשה בעלת אוב:
 
 בראשית פרק ד .2

ֶלד ֶאת ַקִין ַוֹּתאֶמר  ְוָהָאָדם ָיַדע)א(  ּתֹו ַוַּתַהר ַוּתֵּ ה ִאשְׁ ֶאת ַחוָּ
ק: ֹקוָּ ִניִתי ִאיש ֶאת יְׁ  קָּ

 
 שםרש"י א. 2

, קודם כבר קודם הענין של מעלה -)א( והאדם ידע 
שחטא ונטרד מגן עדן, וכן ההריון והלידה, שאם כתב 

 לו בנים:וידע אדם נשמע שלאחר שנטרד היו 
 
 שםתולדות יצחק ב. 2

והאדם ידע את חוה אשתו, פרש"י כבר ידע קודם 
שחטא, וכן ההריון והלידה, שאם כתב וידע אדם, 

 נשמע שלאחר שנטרד היו לו בנים
 
 בראשית פרק כא .3

ה  ַויֹקָוק ָפַקד)א(  רָּ שָּ ק לְׁ ֹקוָּ ר ַוַיַעש יְׁ ה ַכֲאֶשר ָאמָּ רָּ ֶאת שָּ
ר:  ַכֲאֶשר ִדבֵּ

 
 שםרש"י א. 3

סמך פרשה זו לכאן ללמדך  -)א( וה' פקד את שרה וגו' 
שכל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר 
הוא נענה תחילה, שנאמר )לעיל כ יז( ויתפלל וגו' 

שפקד כבר קודם שרפא וסמיך ליה וה' פקד את שרה 
 :את אבימלך

 
 בראשית פרק לא .4

ִפים וַ  ְוָרֵחל ָלְקָחה)לד(  רָּ ֶשב ֶאת ַהּתְׁ ל ַוּתֵּ מָּ ַכר ַהגָּ ם בְׁ ִשמֵּ ּתְׁ
א: צָּ ֹלא מָּ ֹאֶהל וְׁ ל הָּ ן ֶאת כָּ בָּ ש לָּ ַמשֵּ יֶהם ַויְׁ  ֲעלֵּ

 
 שמואל א פרק כ .5

ר  ְוָדִוד ָאַמר)כא(  בָּ ֶזה ַבִמדְׁ ל ֲאֶשר לָּ ִּתי ֶאת כָּ ַמרְׁ ַאְך ַלֶשֶקר שָּ
ה ַּתחַ  עָּ ֶשב ִלי רָּ ה ַויָּ אומָּ ל ֲאֶשר לֹו מְׁ ַקד ִמכָּ ֹלא ִנפְׁ ה:וְׁ  ת טֹובָּ

 
 שםרש"י א. 5

בלבו כשאמרו לו נעריו גדופי נבל אך  -)כא( ודוד אמר 
 לשקר שמרתי וגו':

 
 בראשית פרק לט .6

ֹעה  ְויוֵֹסף הּוַרד)א(  ִריס ַּפרְׁ נֵּהו ּפֹוִטיַפר סְׁ ה ַוִיקְׁ מָּ יְׁ רָּ  ...ִמצְׁ
 

 שםרש"י א. 6
חוזר לענין ראשון, אלא שהפסיק בו  -)א( ויוסף הורד 

 ירידתו של יהודה למכירתו של יוסףכדי לסמוך 
 
 שמואל א פרק ט .7

אול  ַויֹקָוק ָגָלה)טו(  נֵּי בֹוא שָּ ד ִלפְׁ ל יֹום ֶאחָּ מואֵּ ֶאת ֹאֶזן שְׁ
 לֵּאֹמר:

 
 בראשית פרק כ .8

יֵּף: הוא עָּ ֶדה וְׁ ו ִמן ַהשָּ שָּ ֹבא עֵּ ִזיד ַויָּ ֶזד ַיֲעֹקב נָּ )ל(  )כט( ַויָּ
ִעיטֵּ  ו ֶאל ַיֲעֹקב ַהלְׁ שָּ ָאֹדם ַהֶזה ִכי ַוֹיאֶמר עֵּ ָאֹדם הָּ ִני נָּא ִמן הָּ

מֹו ֱאדֹום: א שְׁ רָּ ן קָּ יֵּף ָאֹנִכי ַעל כֵּ ה  עָּ רָּ )לא( ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ִמכְׁ
ָך ִלי: תְׁ ֹכרָּ ְך  ַכיֹום ֶאת בְׁ ו ִהנֵּה ָאֹנִכי הֹולֵּ שָּ )לב( ַוֹיאֶמר עֵּ

ה: ֹכרָּ ה ֶזה ִלי בְׁ מָּ לָּ בְׁ  לָּמות וְׁ ה ִלי )לג( ַוֹיאֶמר ַיֲעֹקב ִהשָּ עָּ
ַיֲעֹקב: תֹו לְׁ ֹכרָּ ֹכר ֶאת בְׁ ַבע לֹו ַוִימְׁ  ְוַיֲעֹקב ָנַתן)לד(  ַכיֹום ַוִישָּ

ו  שָּ ַלְך ַוִיֶבז עֵּ ם ַויֵּ ּתְׁ ַויָּקָּ ִשים ַוֹיאַכל ַויֵּשְׁ ִזיד ֲעדָּ ו ֶלֶחם ונְׁ שָּ עֵּ לְׁ
ה: ס ֹכרָּ  ֶאת ַהבְׁ

 
 שםרש"ר  .9

עוד )לד( ויעקב נתן, לא "ויתן יעקב": הוא נתן לו 
קודם לכן, לא ניצל את רעבונו, כדי לכוף עליו את 

 המכירה.

 
 

 רד"ק שמואל א פרק כד פסוק כ .10
כי אני רואה אתה נצול מידי  -)כ( ידעתי כי מלוך תמלוך 

בכל עת ולא תמצאך ידי ואיפשר גם כן ששמע שמשחו 
שמואל למלך וכי שמואל אמר לו בדבר עמלק קרע ה' את 

ונתנה לרעך הטוב ממך  ממלכות ישראל מעליך היום
לפיכך אמר וקמה בידך כלומר מה שלא קמה בידי, 
ובמדרש כמו שכתבנו למעלה בפסוק ויחזק בכנף מעילו 
ויקרע כי שמואל רמז לו שם מי שיכרות כנף מעילו הוא 
ימלוך תחתיו ועתה כאשר כרת כנף מעילו ידע שזה הוא 

 שאמר לו שמואל לפיכך אמר לו ידעתי כי מלוך תמלוך:
 
 כה:ארד"ק  .11

ספר מיתת שמואל כי אפשר שמת  -)א( וימת שמואל 
שמואל בזה הפרק שנפרד שאול מדוד ונתקיימה נבואת 

 שמואל בחייו כי אף שאול הודה למלוכה לדוד
 
 שםמצודת דוד  .12

אולי דרך מדבר עין גדי היו האנשים הולכים  -וירד וכו' 
ושבים לספוד את שמואל ופחד פן ימצאוהו מי מאנשי 
שאול ולזה הלך משם למדבר פארן ולכך סמכו למיתת 

 שמואל:
 
 רב יוסף אבן כספי .13

נכון כ״ז מאד, ואם אינו וימת שמואל ... ויקם דוד... 
הכרח שבעבור שמת שמואל הרחיק דוד נדוד ללכת אל 
מדבר פארן, כי אין לו מעתה להועץ עמו או לשבת עמו 

 כמו שקדם.
 
 קראב יוסף ר .14

לנו להזכיר כאן מיתתו של שמואל  מה –וימת שמואל וגו׳ 
אלא להודיע אילו היה שמואל קיים לא היה דוד אומר 
למטה מן העינין אם נותר לנבל עד אור הבקר משתין 

 בקיר )פסוק ל״ד( לפי שהיה מתיירא משמואל.


