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The Crimes of Naval pt 1
מורד במלכות
 .1ירושלמי (וילנא) מסכת סנהדרין ב:ג
ותרא אביגיל את דוד וגו' .א"ל מרי דוד אנא מה
עבדית בניי מה עבדון .בעיריי מה עבד .אמר לה מפני
שקילל מלכות דוד .אמרה ליה ומלך אתה? אמר לה
ולא משחני שמואל למלך .אמרה לו עדיין מוניטה
דמרן שאול קיים.
 .2מס' מגילה י"ד-.יד:
אמרה לו :וכי דנין דיני נפשות בלילה?
אמר לה :מורד במלכות הוא ,ולא צריך למידייניה.
אמרה לו :עדיין שאול קיים ,ולא יצא טבעך בעולם.
 .3שמ"ב ה
(ב) גַּם א ְתמוֹל גַּם ִׁשלְ שוֹם בִׁ ְהיוֹת ָׁשאּול מלְך עָׁ לֵינּו
אַּ ָׁתה הָׁ יִׁ יתָׁ ה הַ ּמוֹצִ יא וְ הַ ּמֵּ בִ יא את יִׁ ְש ָׁראֵ ל וַּ יֹאמר
יְ קֹוָׁ ק לְ ָך אַּ ָׁתה ִׁת ְרעה את עַּ ִׁמי את יִׁ ְש ָׁראֵ ל וְ אַּ ָׁתה ִׁת ְהיה
לְ נָׁגִׁ יד עַּ ל יִׁ ְש ָׁראֵ ל:
 .4שמ"א יח:טז
יהּודה אֹהֵ ב את ָׁדוִׁ ד כִׁ י הּוא יוֹצֵּ א וָבָ א
ָׁ
וְ כָׁל יִׁ ְש ָׁראֵ ל וִׁ
לִׁ פְ נֵיהם:
 .5במדבר פרק כז
(טו) וַּ יְ ַּדבֵ ר מֹשה אל יְ קֹוָׁק לֵאמֹר( :טז) יִׁ פְ קֹד יְ קֹוָׁק
אֱ ֹלהֵ י הָׁ רּוחֹת לְ כָׁל בָׁ ָׁשר ִׁאיש עַּ ל הָׁ עֵ ָׁדה( :יז) אֲ שר יֵּצֵּ א
לִׁ פְ נֵיהם וַּ אֲ שר ָיבֹא לִׁ פְ נֵיהם וַּ אֲ שר יו ִֹׁציאֵ ם וַּ אֲ שר
יְ בִׁ יאֵ ם וְ ֹלא ִׁת ְהיה ע ֲַּדת יְ קֹוָׁ ק ַּכצֹאן אֲ שר אֵ ין לָׁהם
רֹעה:
 .6חברותא  -הערות מגילה דף יד עמוד ב הערה
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העמק ברכה [בענין מצות כתיבת ס"ת ,אות ד'] -
דבאמת דוד כבר נמשח למלך ,אלא שהנהגת המלוכה
לא היתה עדיין בידו .וסבר דוד ,דדין מורד במלכות
 תליא בדין מלך גרידא .ואמרה ליה אביגיל ,דלאכך הדין ,אלא דתליא בהנהגת המלוכה ,והרי שאול
קיים עדיין ,ולא יצא טבעך בעולם!
ובפרשת דרכים [דרוש י"ב] כתב ,שטענת אביגיל
היתה ,שכיון שנמשח למלכות כששאול עדיין מלך,

לא נחשבת למלך ע"י משיחתו ,כל זמן ששאול קיים.
עיין שם.
 .7רמב"ם גזלה ואבדה
הלכה יא ... :אבל מכס שפסקו המלך  ...שדין המלך
דין הוא...
הלכה יח :במה דברים אמורים במלך שמטבעו יוצא
באותן הארצות שהרי הסכימו עליו בני אותה הארץ
וסמכה דעתן שהוא אדוניהם והם לו עבדים אבל אם
אין מטבעו יוצא הרי הוא כגזלן בעל זרוע וכמו
חבורת ליסטים המזויינין שאין דיניהן דין וכן מלך
זה וכל עבדיו כגזלן לכל דבר.

