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א .בראשית פרק מט
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ב .רשב"ם בראשית פרק מט
)ח( יהודה אתה יודוך  -המפרש ישבחוך אחיך שטות בידו ,אלא לפי שגינה את הראשונים ונטל מלכות מראובן ופיזר שמעון ולוי ,אמר ליהודה ,אבל אתה
יתנו לך אחיך הוד מלכות .כמו שמוכיח סוף הפסוק וישתחוו לך בני אביך .וכן ונתתה מהודך עליו ,תן לו משירותך בחייך .וכן בדניאל ולא נתנו עליו הוד
מלכות .וכן בשלמה כתיב הוד מלכות ,ויתן עליו הוד מלכות בדברי הימים .יודוך ,ימליכוך .כמו יהודוך.
)י( לא יסור שבט מיהודה  -המלכות הניתן לו להשתחות לו כל אחיו שנים עשר לא תפסוק ממנו כל אותה הגדולה ולא מחוקק ושררה מזרעו עד כי יבא
יהודה שילה ,כלומר עד כי יבא מלך יהודה הוא רחבעם בן שלמה שבא לחדש המלוכה בשילה ,שזהו קרוב לשכם .אבל אז יסורו עשרת השבטים ממנו
וימליכו את ירבעם ולא נשאר לרחבעם בן שלמה רק יהודה ובנימין:
]ולו[ יקהת עמים  -קבוצת האומות שהיו כפופים תחת שלמה אביו כדכת' כי הוא רודה בכל עבר הנהר ,נתקבצו שם להמליך רחבעם כדכת' וילך רחבעם
שכמה כי שכם בא כל ישראל להמליך אותו .ושכם אצל שילה כדכת' ביהושוע ויאסוף יהושוע ]את[ כל ]שבטי[ ישראל שכמה וכל הפרשה ,ולבסוף מפרש כל
אילו הדברים היו לפני י"י בשילה וגם בשופטים הנה חג י"י בשילה ]וגו'[ למסילה העולה ]מ[בית אל שכמה וגו' .וגם בירמיה ויבאו האנשים משכם ]משלו[
ומשמרון .וקרקע חלקה היה בשכם סביב האלה אשר עם שכם הראויה להתקבץ שם בני אדם ולכבוד משכן אשר בשילה הסמוך שם .ופשט זה תשובה
למינין .שאין כתוב כי אם שילה שם העיר .שאין לעז במקרא ]ו[לא "שלו" כת' כאן כדברי העברים ולא שליח כדברי הנוצרים .ויעקב עיקר הגדולה של
יהודה שמדוד עד רחבעם פירש ,אבל חוסר הגדולה ]לא[ רצה לפרש ,אלא מכללו של מקרא אתה מדקדק שמשילה ואילך נתמעטה:
)יא( אסרי לגפן עירה  -עיר בן אתונות צריך לקשור לגפן אחת להטעינו מרוב ענבים:
ולשורקה בני אתונו  -כפל לשון כדכת' בשלמה וישראל ויהודה רבים איש תחת גפנו ותחת תאנתו .כי משופע ביין היו:
כבס ביין לבושו  -לאחר שבצרו הענבים ודורכין אותן בגיתות מתלכלכין בגדיהם בדריכת היינות ,כדכת' מדוע אדום ללבושך ובגדיך כדורך בגת .וכת' שם
וכל מלבושי אגאלתי .ואחר הדריכה שותים את היין .ולכך הוא אומר חכלילי עינים מיין .כדכת' למי חכלילות עינים למאחרים על היין:
סותה  -לשון בגד:
)יב( חכלילי  -אדמות עינים קרוי כן:
ולבן שינים  -משתיית חלב ,כדכת' שתיתי ייני עם חלבי ,וכן בלא כסף ובלא מחיר יין וחלב .ולבן כמו לבן .כשהוא דבוק יאמר ולבן .כמו מן חלב וחלב צאן:

ג .רמב" בראשית פרק מט
)י( לא יסור שבט מיהודה  7אי 1ענינו שלא יסור לעול ,,כי כתוב )דברי ,כח לו( יול 9ה' אות 9ואת מלכ 9אשר תקי ,עלי 9אל גוי
אשר לא ידעת אתה ואבותי ,9והנה ה ,ומלכ ,בגולה ,אי 1לה ,עוד מל 9ושרי .,וימי ,רבי ,אי 1מל 9בישראל .והנביא לא
יבטיח את ישראל שלא ילכו בשבי בשו ,עני 1בעבור שימלו 9עליה ,יהודה:
אבל ענינו שלא יסור שבט מיהודה אל אחד מאחיו ,כי מלכות ישראל המושל עליה ,ממנו יהיה ,ולא ימשול אחד מאחיו עליו,
וכ 1לא יסור מחוקק מבי 1רגליו ,שכל מחוקק בישראל אשר בידו טבעת המל 9ממנו יהיה ,כי הוא ימשול ויצוה בכל ישראל ,ולו
חות ,המלכות ,עד כי יבא שילה ולו יקהת כל העמי ,לעשות בכול ,כרצונו ,וזהו המשיח ,כי השבט ירמוז לדוד שהוא המל9
הראשו 1אשר לו שבט מלכות ,ושילה הוא בנו אשר לו יקהת העמי:,
והכתוב הזה רמז כי יעקב המלי 9שבט יהודה על אחיו והוריש ליהודה הממשלה על ישראל .והוא מה שאמר דוד ויבחר ה' אלהי
ישראל בי מכל בית אבי להיות למל 9על ישראל לעול ,כי ביהודה בחר לנגיד ובבית יהודה בית אבי ובבני אבי בי רצה להמלי9
על כל ישראל )דהי"א כח ד( .ואמר לא יסור ,לרמוז כי ימלו 9שבט אחר על ישראל ,אבל מעת שיחל להיות ליהודה שבט מלכות
לא יסור ממנו אל שבט אחר .וזהו שנאמר )ש ,ב יג ה( כי ה' אלהי ישראל נת 1ממלכה לדוד על ישראל לעול ,לו ולבניו:
ועני 1שאול היה ,כי בעבור שדבר שאלת המלכות בעת ההיא נתעב אצל הקדוש ברו 9הוא ,לא רצה להמלי 9עליה ,מ 1השבט
אשר לו המלכות שלא יסור ממנו לעולמי ,,ונת 1לה ,מלכות שעה .ולזה רמז הכתוב שאמר את 1ל 9מל 9באפי ואקח בעברתי
)הושע יג יא( ,שנתנו לו שלא ברצונו ,ולכ 1לקחו בעברתו ,שנהרג הוא ובניו ונפסקה ממנו המלכות:
והיה כל זה מפני שהיה שמואל שופט ונביא ולוח ,מלחמותיה ,על פי ה' ומושיע אות ,,ולא היה לה ,לשאול מל 9בימיו ,כמו
שאמר לה ,וה' אלהיכ ,מלככ) ,ש"א יב יב( ,והקב"ה אמר לו לא אות 9מאסו כי אותי מאסו ממלו 9עליה) ,ש ,ח ז( ,ולפיכ9
לא נת 1לה ,מלכות של קיימא .ומה שאמר הכתוב )ש ,יג יג( נסכלת לא שמרת את מצות ה' אלהי 9אשר צו 9כי עתה הכי 1ה'
את ממלכת 9אל ישראל עד עול ,,שא ,לא חטא היה לזרעו מלכות בישראל ,לא על כל .,וזה טע ,אל ישראל .אולי היה מול9
על שבטי אמו ,על בנימ 1ואפרי ,ומנשה ,כי יהודה ואפרי ,כשני עממי ,נחשבי ,בישראל ,או היה מל 9תחת יד מל 9יהודה:
ולפי דעתי היו המלכי ,המולכי ,על ישראל משאר השבטי ,אחרי דוד עוברי ,על דעת אביה ,ומעבירי ,נחלה ,וה ,היו
סומכי ,על דבר אחיה השילוני הנביא שמשח לירבע ,ואמר ואענה את זרע דוד למע 1זאת א 9לא כל הימי) ,מ"א יא לט(.
וכאשר האריכו ישראל להמלי 9עליה ,משאר השבטי ,מל 9אחר מל 9ולא היו חוזרי ,אל מלכות יהודה עברו על צוואת הזק1
ונענשו בה ,,וכמו שאמר הושע )ח ד( ה ,המליכו ולא ממני:
וזה היה עונש החשמונאי ,שמלכו בבית שני ,כי היו חסידי עליו ,1ואלמלא ה ,נשתכחו התורה והמצות מישראל ,וא על פי כ1
נענשו עונש גדול ,כי ארבעת בני חשמונאי הזק 1החסידי ,המולכי ,זה אחר זה ע ,כל גבורת ,והצלחת ,נפלו ביד אויביה,
בחרב .והגיע העונש בסו למה שאמרו רז"ל )ב"ב ג ב( כל מא 1דאמר מבית חשמונאי קאתינא עבדא הוא ,שנכרתו כל ,בעו1
הזה .וא על פי שהיה בזרע שמעו 1עונש מ 1הצדוקי ,,אבל כל זרע מתתיה חשמונאי הצדיק לא עברו אלא בעבור זה שמלכו ולא
היו מזרע יהודה ומבית דוד ,והסירו השבט והמחוקק לגמרי ,והיה עונש ,מדה כנגד מדה ,שהמשיל הקדוש ברו 9הוא עליה,
את עבדיה ,וה ,הכריתו:,
ואפשר ג ,כ 1שהיה עליה ,חטא במלכות ,מפני שהיו כהני ,ונצטוו )במדבר יח ז( תשמרו את כהונתכ ,לכל דבר המזבח
ולמבית לפרכת ועבדת ,עבודת מתנה את 1את כהונתכ ,,ולא היה לה ,למלו 9רק לעבוד את עבודת ה':
ד .בראשית רבה )וילנא( פרשה צט ח
הרי שמעו 1ולוי יצאו א ה ,פניה ,מכורכמות ,והיה מתירא יהודה שלא יזכור לו מעשה תמר התחיל קורא לו יהודה אתה
יודו 9אחי ,9אמר לו הקב"ה אתה הודית במעשה תמר יודו 9אחי 9להיות מל 9עליה,

ה .בראשית פרק לח
ירה:
מ ֹו ִח ָ
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)א( וַ יְ ִהי ָ עֵ ת הַ ִהוא ַוֵֶ 4רד יְ ָ
ו .בראשית רבה )וילנא( פרשה פה
ויהי בעת ההיא ,רבי שמואל בר נחמ 1פתח )ירמיה כט( כי אנכי ידעתי את המחשבות ,שבטי ,היו עסוקי 1במכירתו של יוס,
ויוס היה עסוק בשקו ובתעניתו ,ראוב 1היה עסוק בשקו ובתעניתו ,ויעקב היה עסוק בשקו ובתעניתו ,ויהודה היה עסוק ליקח
לו אשה ,והקב"ה היה עוסק בורא אורו של מל 9המשיח
ז .קול שמחה – ר' שמחה בוני מפשיסחא
המדרש הזה תמוה לכל רואי .,ונראה לפרש דבא המדרש להורות לנו עני 1נפלא דכל השבטי ,ויעקב היו עסוקי ,בצו ,וצעקה
לה' .השבטי ,בשביל מכירת יוס וג ,יוס על מכירתו וג ,יעקב התאבל על בנו והיו מתפללי ,לה' בכל לב ,ובכל נפש ,ויהודה
היה עסק ליקח אשה .נמצא לעיני בשר היה ענינ ,יותר לה' כי הוא היה עסק בנשיאת אשה .א עפי"כ אמר המדרש דאי 1שו,
אד ,יודע מחשבות הטמונות בלב איש וראה הקב"ה יותר מעשה יהודה וממנו היה בורא אורה של משיח .ומעתה יתורצו דברי
המדרש על נכו .1דוק ותשכח ,והב.1
ח .כתר יונת בראשית פרק לח פסוק כה
להר בקשה שלושה משכונות ולא מצאת ,תלתה עיניה לשמי מרו ,וכ 1אמרה אנא ברחמי ,מלפני 9יי ענני
)כה( תמר מוצאת ִ
בזאת שעת צרתי והאר עיני ואמצא שלושה העדי ,ואנוכי אקי ,ל 9מחלציי ,שלושה קדושי ,שמקדשיִ ,מ 9ויורדי ,לכבש1
ותזרוק אות ,לפני רגלי
ותקח אותִ ,
האש בבִ קעת דורא באותה שעה רמז הקדוש ברו 9הוא למיכאל ויאיר עינה ותמצאִ ,
הדייני ,ותאמר איש אשר אלו משכונות שלו ממנו אני הרה וא על גב שאני אשר אי 1אני מפרסמת לו א 9אדו 1עול ,ית1
בלבבו שיכיר אות ,ויציל אותי מ 1המשפט הגדול הזה וכיו 1שראה אות ,יהודה הכיר אות ,וכ 9אמר בלִ בו טוב לי להתביש
להר בעול ,הזה באש כבה ולא אשר
בעול ,הזה שהוא עול ,עובר ולא אתביש בפני אבותי הצדיקי ,בעול ,שיבא טוב לי ִ
מדה כנגד ִמדה היא לפי שאמרתי ליעקב אבא הכר נא כותונת של בנ 9לפי כ 9הוצר 9להישמע
בעול ,שיבא באש אוכלת אשִ ,
בבית די 1למי ה ,החותמת והעטיפות והמטה האלה:
ט .מהר"ל – נתיב העבודה פרק י
בפרק אי 1עומדי) 1ש ,ל"ד ע"א( תנו רבנ 1אלו ברכות שהאד ,שוחה בה 1באבות תחלה וסו בהודאה תחלה וסו וא ,בא לשוח
בסו כל ברכה וברכה ובתחלת כל ברכה וברכה מלמדי 1אותו שלא ישחה .אמר ר"ש ב 1פזי אריב"ל משו ,בר קפרא הדיוט כמו
שאמרו כ"ג בסו כל ברכה וברכה והמל 9תחלת כל ברכה וברכה וסו כל ברכה וברכה א"ר יצחק בר נחמני לדידי מפרשי ליה
מיניה דריב"ל הדיוט כמו שאמר כ"ג כורע תחלת כל ברכה המל 9כיו 1שכרע שוב אינו זוק דכתיב ויהי ככלות שלמה להתפלל
וגו' ק ,מלפני מזבח ה' מכרוע על ברכיו..
כי הכריעה מצד הקירוב הגמור שיש אל האד ,אל הש ,יתבר 9ומצד אותו הקירוב יש כא 1כריעה ,ולפיכ 9המל 9בשעה שכורע
אינו זוק ,כי המל 9מפני שהוא מל 9ראוי אליו לבטל חשיבותו לפני הש ,יתבר 9שאי 1מלכותו לפני הש ,יתבר 9נחשב לכלו,
ולכ 9יהיה תמיד בכריעה ,וכל אלו דברי ,ה ,דברי ,ה ,ברורי ,מאוד:
י .מחשבות חרו – אות טו
ויוס נקרא יהוס כמו שנאמר )תהלי ,פ"א ,ו'( עדות ביהוס דזכה לשלוש אותיות של הש ,הכוללות כל התשע ספירות ,עד
מלכות ,שלא זכה לה דכתר מלכות זכה יהודה ונטלו ועל כ 1הוא נקרא כולו על ש ,ה' יתבר 9כמו שאמרו בסוטה )ל"ו ע"ב( ,ואי1
מפסיק אלא הד' הרומז על דלותו והכרת חסרונו ,ועל ידי זה זכה למילוי החסרו 1בקבלת העובר דאתעביד ה' וזכה לכל הש:,
יא .כתר יונת בראשית פרק מט
)ח( יהודה אתה הודית על מעשה של תמר בעבור כ 1ל 9יהודו) 1יודו( אחי 9ויקראו יהודי ,על שמ 9ידיִ 9תפרענה ל 9מבעלי
שונאי 9לזרוק חיצי ,לה ,כאשר יחזירו )יפנו( ער לפני ,9ויהיו מקדימי ,לִ אול לשלומ 9בני אבי:9
יב .תוספתא מסכת סנהדרי )צוקרמאנדל( פרק ד הלכה ד
כל הע ,עומדי 1והוא יושב ולא היתה ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד כל הע ,שותקי 1והוא מדבר היה קורא אות1
אחיי ועמי שנ' שמעוני אחיי ועמי וה 1קורי 1אותו אדונינו ורבינו שנ' אבל אדונינו המל 9דוד המלי 9את שלמה:
יג .תלמוד בבלי מסכת בבא קמא ד! מא עמוד ב
כדתניא :שמעו 1העמסוני ,ואמרי לה נחמיה העמסוני היה דורש כל אתי 1שבתורה ,כיו 1שהגיע +דברי ,ו' +לאת ה' אלהי9
תירא פירש; אמרו לו תלמידיו :רבי ,כל אתי 1שדרשת מה תהא עליה ?1אמר לה :,כש ,שקבלתי שכר על הדרישה ,כ 9קבלתי
שכר על הפרישה; עד שבא ר' עקיבא ולימד ,את ה' אלהי 9תירא  7לרבות תלמידי חכמי.,
יד .שמואל א פרק ח
)א( וַ יְ ִהי 'ַ אֲ ֶר זָ ֵקְ 1מאֵ ל ַו ,Bֶָ 4אֶ ת ָ נָיו ֹפְ ִטי ,לְ יִ ְָ Bראֵ ל:
)ב( וַ יְ ִהי ֶ ְ ,נ ֹו הַ ְ כוֹר יוֹאֵ ל וְ ִֵ ,מ ְנֵה אֲ בִ ָ4ה ֹפְ ִטי ִ ,בְ אֵ ר ָבַ ע:
)ג( וְ 2א הָ לְ כ בָ נָיו בדרכו ִ ְד ָרכָ יו וַ  *ִ4חֲ ֵרי הַ ָ צַ ע וַ ְ ִ4קח ֹחַ ד וַ ִ *ַ4מ ְ ָCט :פ
)ד( וַ ְ ִ4ת ַקְ צ 'ֹל זִ ְקנֵי יִ ְָ Bראֵ ל וַ ָ4בֹא אֶ ל ְמאֵ ל הָ ָרמָ תָ ה:
ֹאמר אֵ לָיו ִהֵ#ה אַ ָה זָ ַקנ ְָ בָ נֶי 2א הָ לְ כ ִ ְד ָר ֶכי עַ ָה ִBימָ ה >ָנ מֶ לֶ Dלְ ָפְ טֵ נ 'ְ כָ ל הַ +וֹיִ :,
)ה( וַ ְ 4
)ו( וַ ֵַ 4רע הַ ָEבָ ר ְ עֵ ינֵי ְמאֵ ל 'ַאֲ ֶר ְמר ְנָה >ָנ מֶ לֶ Dלְ ָפְ טֵ נ וַ ְִ 4תֵ> ַCל ְמאֵ ל אֶ ל ְיקֹוָ ק :פ
ֹאמר אֵ לֶי 'ִ י 2א א ְֹת מָ ס 'ִ י א ִֹתי מָ אֲ ס ִמ ְֲ D2-עלֵיהֶ :,
קוָק אֶ ל ְמאֵ ל ְמַ ע ְ קוֹל הָ עָ  ,לְ כֹל אֲ ֶר י ְ
)ז( וַ ֹ4אמֶ ר ְי ֹ
2הי ,אֲ חֵ ִרי 1 ֵ' ,הֵ  ַ-ה ע ִֹBי ,ַ+ ,לָ:D
ֲ2תי אֹתָ ִ ,מ ְִ -צ ַריִ  ,וְ עַ ד הַ 4וֹ ,הַ  ֶGה וַ ַ4עַ זְ 3ב ִני וַ ַ4עַ בְ ד אֱ ִ
)ח( 'ְ כָ ל הַ  ַ-ע ֲִBי ,אֲ ֶר עָ ִ Bמ4וֹ ,הַ ע ִ
)ט( וְ עַ ָה ְמַ ע ְ ק ֹולָ ,אַ  ִ' Dי הָ עֵ ד ָעִ יד ָ הֶ  ,וְ ִהְַ +ד ָ לָהֶ ִ ,מ ְ ַCט הַ  ֶ-לֶ Dאֲ ֶר י ְִמֲ D2עלֵיהֶ  :,ס
)י( וַ ֹ4אמֶ ר ְמאֵ ל אֵ ת ָ'ל ִEבְ ֵרי יְ קֹוָ ק אֶ ל הָ עָ  ,הַ ֹHאֲ לִ י ,מֵ ִא ֹו מֶ לֶ :Dס
יִהיֶה ִמ ְ ַCט הַ  ֶ-לֶ Dאֲ ֶר ִי ְמֲ D2עלֵיכֶ  ,אֶ ת ְ נֵיכֶ  ,יִ ָ.ח וְ ָ ,Bל ֹו ְ מֶ ְר'ַבְ  ֹו בְ פָ ָר ָיו וְ ָרצ לִ פְ נֵי מֶ ְר'ַ בְ  ֹו:
)יא( וַ ֹ4אמֶ ר זֶ ה ְ
)יב( וְ לָ ,Bל ֹו ֵָ Bרי אֲ לָפִ י ,וְ ֵָ Bרי חֲ ִמ ִHי ,וְ לַחֲ רֹ חֲ ִרי ֹו וְ לִ ְקצֹר ְק ִציר ֹו וְ ַלעֲBוֹת 'ְ לֵי ִמלְ חַ ְמ ֹו כְ לֵי ִרכְ  ֹו:
)יג( וְ אֶ ת ְ נוֹתֵ יכֶ  ,יִ ָ.ח לְ ַר ָ.חוֹת לְ טַ ָ חוֹת לְ אֹפוֹת:
'ַרמֵ יכֶ  ,וְ זֵ יתֵ יכֶ  ,הַ *וֹבִ י ,י ִָ.ח וְ נָתַ ַ 1לעֲבָ ָדיו:
)יד( וְ אֶ ת ְBדוֹתֵ יכֶ  ,וְ אֶ ת ְ
כַרמֵ יכֶ  ,יַעְ ֹBר וְ נָתַ  1לְ סָ ִריסָ יו וְ ַלעֲבָ ָדיו:
)טו( וְ זַ ְרעֵ יכֶ  ,וְ ְ
חריכֶ  ,הַ *וֹבִ י ,וְ אֶ ת חֲ מו ֵֹריכֶ  ,יִ ָ.ח וְ עָ ָBה לִ ְמלַאכְ  ֹו:
)טז( וְ אֶ ת עַ בְ ֵדי ֶכ ,וְ אֶ ת ִפְ חוֹתֵ יכֶ  ,וְ אֶ ת ַ ֵ
)יז( צֹאנְ כֶ  ,יַעְ ֹBר וְ אַ ְֶ ִ ,הי ל ֹו ַלעֲבָ ִדי:,
)יח( זְ עַ ְק ֶ4 ַ ,וֹ ,הַ הא ִמ>ִ פְ נֵי מַ לְ 'ְ כֶ ,אֲ ֶר ְ חַ ְר ֶ ,לָכֶ  ,וְ 2א ַי ֲענֶה יְ קֹוָ ק אֶ ְתכֶ 4 ַ ,וֹ ,הַ הא:
ֹאמר Iא 'ִ י ִא ,מֶ לֶ Dיִ ְהיֶה עָ לֵינ:
)יט( וַ ְימָ אֲ נ הָ עָ  ,לִ ְמֹעַ ְ קוֹל ְמאֵ ל וַ ְ 4
פָ טָ נ מַ לְ 'ֵ נ וְ יָצָ א לְ פָ נֵינ וְ נִלְ חַ  ,אֶ ת ִמלְ חֲ מֹתֵ נ:
)כ( וְ הָ יִ ינ גַ ,אֲ נ ְַחנ 'ְ כָ ל הַ ֹ +ו ִיְ ,

קוָק :פ
)כא( וַ ְ ִ4מַ ע ְמאֵ ל אֵ ת 'ָ ל ִEבְ ֵרי הָ עָ ַ ,ויְ ַדְ ֵר ְ ,זְ נֵי ְי ֹ
נְי י ְִָ Bראֵ ל לְ כ ִאי לְ עִ יר ֹו :פ
ֵ
)כב( וַ ֹ4אמֶ ר יְ קֹוָ ק אֶ ל ְמאֵ ל ְמַ ע ְ ק ֹולָ ,וְ ִה ְמלַכְ ָ לָהֶ  ,מֶ לֶ Dוַ ֹ4אמֶ ר ְמאֵ ל אֶ ל
טו .מלבי" שמואל א פרק ח פסוק ז
)ז( ויאמר ה' .וה' גלה לו שישמע בקול הע ,לעשות שאלת ,,וזה מצד שתשמע לכל אשר יאמרו אלי ,9ר"ל שמע סו דבריה,
שאמרו לשפטנו ככל הגוי ,,שכוונת ,שישפט ,כמשפטי העמי ,שמקור ,מחפ( המושל ורצונו .ודייק זה כי א ,לא לזה כוונו
היל"ל בהפ ,9תנה ל 9מל 9ככל הגוי ,לשפטנו .וז"ש חז"ל )סנהדרי 1כ ב( שזקני ,שאלו כהוג 1ועמי האר( קלקלו )כי במאמר
הזה בעל שני פני ,כל אחד כוו 1בו כונה אחרת( .ובזה אי 1זה העדר כבוד ל ,9כי לא את 9מאסו כי א ,אתי מאסו ממלו 9עליה,,
כי בזה רוצי ,לפרוק מעליה ,משפטי התורה ומלכות שמי:,
טז .מלבי" שמואל א פרק ח פסוק ט
כי המושל הנכנע אל משפטי התורה לא יתנשא להעביר משפט ולקחת הבלתי מגיע לו מצד הדי ,1כי ג ,הוא צרי 9לשמוע אל
התורה והמשפט ,וכמ"ש )סנהדרי 1יט א( מלכי בית דוד ד 1ודני 1אותו דכתיב )ירמיה כא ,יא( בית דוד דינו לבקר משפט וכיו1
דלא דני 1אותו איהו הכי ד 1וכו' ,אבל המושל הבלתי נכנע אל הדת ימשי 9הכל לעצמו בחזקה ,כמ"ש )סנהדרי 1ש (,מלכי
ישראל לא ד 1ולא דני 1אותו:

