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מות שמואל
 .1רש"י שמ"א כח:ג
(ג) ושמואל מת  -הרי כבר נאמר וימת שמואל אלא לפי
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:
 .2בראשית פרק ד
(א) וְ הָ ָאדָ ם יָדַ ע אֶ ת חַ וָּ ה ִא ְׁשּת ֹו וַ ַּתהַ ר וַ ֵּּתלֶד אֶ ת ַקיִ ן וַ ּתֹאמֶ ר
נִיתי ִאיש אֶ ת יְׁ קֹוָּ ק:
ָּק ִ
2א .רש"י שם
(א) והאדם ידע  -כבר קודם הענין של מעלה ,קודם
שחטא ונטרד מגן עדן ,וכן ההריון והלידה ,שאם כתב
וידע אדם נשמע שלאחר שנטרד היו לו בנים:
2ב .תולדות יצחק שם
והאדם ידע את חוה אשתו ,פרש"י כבר ידע קודם
שחטא ,וכן ההריון והלידה ,שאם כתב וידע אדם,
נשמע שלאחר שנטרד היו לו בנים
 .3בראשית פרק כא
קוָק פָ ַקד אֶ ת שָּ ָּרה כַאֲ שֶ ר ָאמָּ ר וַ יַעַ ש יְׁ קֹוָּ ק לְׁ שָּ ָּרה
(א) וַי ֹ
כַאֲ שֶ ר ִדבֵּ ר:
3א .רש"י שם
(א) וה' פקד את שרה וגו'  -סמך פרשה זו לכאן ללמדך
שכל המבקש רחמים על חבירו והוא צריך לאותו דבר
הוא נענה תחילה ,שנאמר (לעיל כ יז) ויתפלל וגו'
וסמיך ליה וה' פקד את שרה שפקד כבר קודם שרפא
את אבימלך:
 .4בראשית פרק לא
(לד) וְ ָרחֵ ל ל ְָקחָ ה אֶ ת הַ ְּׁת ָּרפִ ים וַ ְּׁת ִשמֵּ ם בְׁ כַר הַ גָּמָּ ל וַ ֵּּתשֶ ב
ֲעלֵּיהֶ ם וַ יְׁ מַ שֵּ ש לָּבָּ ן אֶ ת כָּ ל הָּ אֹהֶ ל וְׁ ֹלא מָּ צָּ א:
 .5שמואל א פרק כ
(כא) וְ דָ וִ ד ָאמַ ר אַ ְך לַשֶ ֶקר שָּ מַ ְׁר ִּתי אֶ ת כָּל אֲ שֶ ר לָּזֶ ה בַ ִמ ְׁדבָּ ר
וְׁ ֹלא נִ פְׁ ַקד ִמכָּל אֲ שֶ ר ל ֹו ְׁמאומָּ ה וַ יָּשֶ ב לִ י ָּרעָּ ה ַּתחַ ת טוֹבָּ ה:
5א .רש"י שם
(כא) ודוד אמר  -בלבו כשאמרו לו נעריו גדופי נבל אך
לשקר שמרתי וגו':
 .6בראשית פרק לט
הּורד ִמ ְׁצ ָּריְׁ מָּ ה וַ יִ ְׁקנֵּהו ּפו ִֹטיפַ ר ְׁס ִריס ּפַ ְׁרעֹה ...
(א) וְ יוֹסֵ ף ַ
6א .רש"י שם
(א) ויוסף הורד  -חוזר לענין ראשון ,אלא שהפסיק בו
כדי לסמוך ירידתו של יהודה למכירתו של יוסף
 .7שמואל א פרק ט
קוָק ָגלָה אֶ ת אֹזֶ ן ְׁשמואֵּ ל יוֹם אֶ חָּ ד לִ פְׁ נֵּי בוֹא שָּ אול
(טו) וַי ֹ
לֵּאמֹר:

 .8בראשית פרק כ
(כט) וַ יָּזֶ ד ַי ֲעקֹב נָּזִ יד וַ ָּיבֹא עֵּ ָּשו ִמן הַ ָּש ֶדה וְׁ הוא עָּ יֵּף( :ל)
וַ יֹאמֶ ר עֵּ ָּשו אֶ ל ַי ֲעקֹב הַ לְׁ עִ יטֵּ נִ י נָּא ִמן הָּ ָאדֹם הָּ ָאדֹם הַ זֶ ה כִ י
עָּ יֵּף ָאנֹכִ י עַ ל ֵּכן ָּק ָּרא ְׁשמ ֹו אֱ דוֹם( :לא) וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב ִמכְׁ ָּרה
כַיוֹם אֶ ת בְׁ כ ָֹּר ְׁתָך לִ י( :לב) וַ יֹאמֶ ר עֵּ ָּשו ִהנֵּה ָאנֹכִ י ה ֹולְֵּך
לָּמות וְׁ לָּמָּ ה זֶ ה לִ י בְׁ כ ָֹּרה( :לג) וַ יֹאמֶ ר ַי ֲעקֹב ִה ָּשבְׁ עָּ ה לִ י
כַיוֹם וַ יִ ָּשבַ ע ל ֹו וַ יִ ְׁמכֹר אֶ ת בְׁ כ ָֹּרת ֹו לְׁ ַי ֲעקֹב( :לד) וְ ַי ֲעקֹב נָתַ ן
לְׁ עֵּ שָּ ו לֶחֶ ם ו ְׁנזִ יד ע ֲָּד ִשים וַ יֹאכַ ל וַ י ְֵּׁש ְּׁת וַ י ָָּּקם וַ ֵּילְַך וַ יִ בֶ ז עֵּ שָּ ו
אֶ ת הַ בְׁ כ ָֹּרה :ס
 .9רש"ר שם
(לד) ויעקב נתן ,לא "ויתן יעקב" :הוא נתן לו עוד
קודם לכן ,לא ניצל את רעבונו ,כדי לכוף עליו את
המכירה.
 .10רד"ק שמואל א פרק כד פסוק כ
(כ) ידעתי כי מלוך תמלוך  -כי אני רואה אתה נצול מידי
בכל עת ולא תמצאך ידי ואיפשר גם כן ששמע שמשחו
שמואל למלך וכי שמואל אמר לו בדבר עמלק קרע ה' את
ממלכות ישראל מעליך היום ונתנה לרעך הטוב ממך
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:
 .11רד"ק כה:א
(א) וימת שמואל  -ספר מיתת שמואל כי אפשר שמת
שמואל בזה הפרק שנפרד שאול מדוד ונתקיימה נבואת
שמואל בחייו כי אף שאול הודה למלוכה לדוד
 .12מצודת דוד שם
וירד וכו'  -אולי דרך מדבר עין גדי היו האנשים הולכים
ושבים לספוד את שמואל ופחד פן ימצאוהו מי מאנשי
שאול ולזה הלך משם למדבר פארן ולכך סמכו למיתת
שמואל:
 .13רב יוסף אבן כספי
וימת שמואל  ...ויקם דוד ...נכון כ״ז מאד ,ואם אינו
הכרח שבעבור שמת שמואל הרחיק דוד נדוד ללכת אל
מדבר פארן ,כי אין לו מעתה להועץ עמו או לשבת עמו
כמו שקדם.
 .14רב יוסף קרא
וימת שמואל וגו׳ – מה לנו להזכיר כאן מיתתו של שמואל
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.

