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Ben Shapiro 

 פסוק א מלבי"ם שמואל א פרק טו

השאלות (א) מה נשתנה עמלק מכל אויבי ישראל אשר הרעו והצירו להם ורק עליו צוה למחות את 
 שמו? ובמה היה חטא שאול גדול כ"כ והוא נלחם בעמלק והכריתו?:

ובת שאול ולקח אתי שלח ה'. בספור הכתובים יבואו ג"כ אחת לאחת הטעמים שלא קבל ה' תש
המלכות ממנו, ולא כן דוד שחטא ג"כ ונמחל לו. וטעם א' כתב העקרים (פכ"ד מאמר ד) כי חטא 
שאול היה בעניני המלוכה, וחטא דוד לא היה בענין המלוכה. ונסביר ע"י משל, שני סופרים שחטאו, 

, והראשון שחטא א' זייף שטרות והשני גלה ערות בשר, שהדין הוא שזה השני ילקה וחוזר לאומנתו
באומנתו יפסל מלהיות סופר. וכן דוד חטא באשר הוא אדם, לא באשר הוא מלך, ושאול חטא 
במצוה שנצטוה בה מצד מלכותו, לכן היה הדין שתלקח המלכות ממנו, כמו ששלמה שחטא ברבוי 
נשים שהיא מצות המלך נקרע מלכותו, ויהוא ששמר מה שנצטוה בעניני המלכות להשמיד בית 

בעם, בני רבעים ישבו לו על כסא ישראל אף על פי שחטא בשאר עבירות. וז"ש אותי שלח ה' יר
למשחך למלך, כאומר דע כי מצוה זו היא משתלשלת ממה שנמשחת למלך, וכמו שנשלחתי 
למשחך כן נשלחתי אליך בשליחות הזאת, שזה יהיה בחינה אל קיום המלכות בידך, ולכן עתה שמע 

 לקול דברי ה':



Rabbi Meyer 

 ב-תלמוד בבלי מסכת שבת דף פט עמוד א

הר שירדה שנאה לאמות העולם  נא דאמרי תרווייהו: מאי הר סינידרב חסדא ורבה בריה דרב הו

טוו ישראל עליו, מדבר שנצ -עליו. והיינו דאמר רבי יוסי ברבי חנינא: חמשה שמות יש לו: מדבר צין 

שפרו ורבו עליה  -שנתנה קדומה עליו, מדבר פארן  -שנתקדשו ישראל עליו, מדבר קדמות  -קדש 

חורב שמו. ופליגא דרבי אבהו,  -שירדה שנאה לאמות העולם עליו, ומה שמו  -ישראל, מדבר סיני 

 שירדה חורבה לאמות העולם עליו. -נקרא הר חורב  דאמר רבי אבהו: הר סיני שמו, ולמה

 ספרי במדבר פרשת בהעלותך פיסקא סט

ד( נקוד עליו שלא נשקו בכל לבו ר"ש בן יוחי אומר הלכה בידוע  ,לג בראשיתכיוצא בו וישקהו )

 .שעשו שונא ליעקב אלא נהפכו רחמיו באותה שעה ונשקו בכל לבו כיוצא בו

 דף קיא עמוד א תלמוד בבלי מסכת כתובות

דאמר: ג' שבועות הללו למה? אחת, שלא יעלו ישראל ההוא מיבעי ליה לכדרבי יוסי ברבי חנינא, 

בחומה; ואחת, שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל שלא ימרדו באומות העולם; ואחת, שהשביע 

 לא ישתעבדו בהן בישראל יותר מדאי.הקדוש ברוך הוא את העובדי כוכבים ש

 ז פסוק כחכלי יקר פרשת ויחי פרק מ

ועדיין לא ידענו מאיזה טעם נסתלקה שכינה ממנו, על כן באה פרשה זו סתומה לסמכה לפסוק 

וישב ישראל בארץ גושן, לפי שמהידוע שימשך נזק גדול מן ידיעת הקץ, כי הדורות הקודמים 

היודעים שהגאולה לא תהיה בימיהם לא ידרשו את פני ה' לבקש על הגאולה ועל התמורה. וכן 

על המדרש )ילקוט רמז קנז( האומר כשביקש יעקב לגלות הקץ אמר הקדוש ברוך פירש בעקידה, 

הוא ולא אותי קראת יעקב )ישעיה מג כב( רצה לומר שלא היית חס על כבודי, כי מידיעה זו ימשך 

נזק זה שלא יקראו אותי ולא יבקשו פני הדורות הקודמים ויבקשו לישב וכמתיאשים מן הגאולה, על 

הקץ האחרון כדי שבכל דור ודור יבקשו את פני ה' ואת דוד מלכם ויהיו מחכים קץ כן סתם וחתם ה' 

כאשר בעוונינו מדה זו מצויה בינינו אפילו בזמן שאין הקץ נודע מכל מקום רבים המה ישועתו תמיד, 

עמי הארץ המתישבים בארצות העמים ובונין להם בתים ספונים וחשובים ושל אבנים בנין הקיום, 

לעולם אינן דורשין את פני ה' בכל לב להביאם אל ארצם, ועל כן הקדוש ברוך הוא מניחם  ובסיבה זו

ולהנחה זו פסוק וישב ישראל בארץ גושן מדבר באשמת ישראל, שביקשו להיות תושבים  שמה.

ולהיות להם אחוזה בארץ לא להם, ונזק זה בא להם לפי שקץ גלות מצרים היה נודע להם, על כן 

ים אשר ידעו בבירור כי לא בימיהם תהיה הגאולה ההוא ביקשו להם ישיבה של הדורות הראשונ

קבע ואחוזה בארץ מצרים, על כן סמך לפסוק זה פסוק ויחי יעקב דלהורות שנזק זה הנמשך לאותן 

הדורות מחמת שהיה קצם נודע גרם לויחי יעקב אבל לא רוח יעקב, כי אם יעקב לבדו היה חי כדי 

 ן ושלא יתפשט נזק זה לדורות:שלא יגלה הקץ האחרו



Selected audio from our listeners 

Answers to the question 

Answers to the question 1 click here 

Comments on the Show 

Comments on the show 1 click here 

Comments on the show 2 click here 

Comments on the show 3 click here 

Comments on the show 4 click here 

Comments on the show 5 click here

Comments on the show 6 click here

Comments on the show 7 click here

Comments on the show 8 click here

Answers to the question 2 click here

https://drive.google.com/open?id=1dkb9zrn0-qm9JW_rzTMZnaCbvvgUpwRx
https://drive.google.com/open?id=1Fs7KDq-RI0hPAStNIiAa4PK_rlNjwngv
https://drive.google.com/open?id=1zEdxD5vZFRxkTnFo17jh7np_IXJg8pmY
https://drive.google.com/open?id=1WSO58ZfPBtYkg91ViqPO09RMUr4B_jwe
https://drive.google.com/open?id=1l05evxVEh4Hy70629dtMdQLfMmGK-LI0
https://drive.google.com/open?id=1zV_hU0jgaQZexpx-gz7J0iDzLOjRDKQh
https://drive.google.com/open?id=10kDP9iLlXZaEFjfvEg36l9XuBput9vYa
https://drive.google.com/open?id=1E80h9eXsinsOvY_Fi8DsgvEhI_KN0bjp
https://drive.google.com/open?id=1tM3lYJUwvDbjia4kwK_A_SK86KnRf-6R
https://drive.google.com/open?id=1pF1wIBkYEEb5YPuyCgFqYG51xoMUc9Ep


Comments on Previous show 

Show 198- Gambling in Halacha 

Comment 1 click here 

Show suggestions 

1 click here 

2 click here 

3 click here

https://drive.google.com/open?id=17mamli7u5c3TZLp5QeEs61W9XgVRpTej
https://drive.google.com/open?id=1qqkVK1vwoguG5fKQIcSvq7MMtOzY1HXb
https://drive.google.com/open?id=1nLYOagwGQOjLlqWG0ajhdy9KQksy62DC
https://drive.google.com/open?id=1BqwweEnoK7JdTqptGQGHIvQJh_UjHppB


Selected emails from our listeners 

Comments on the show 

Rabbi Lichtenstein, 

I very much enjoy listening to your podcast. You pick central and relevant topics and 

you ask the hard questions that probe the relationship of reason and tradition. Your 

knowledge is incredible!  In your podcast on criminals, I just want to point out that the 

Gemara Avoda Zara 7a-b seems to be grappling with the issue of when to accept 

sinners back into the community.   

Much continued Hatzlacha! 

Kol Tuv, 

Rafi Eis 

----------------------- 

The Malbim was a lot less than 400 years ago. Otherwise great show! Shapiro is a real 

Kiddush Hashem. 

Eli Cohen 

----------------------- 

Dear R' Dovid!  

I enjoy your show. You ask great hard hitting questions while at the same time not 

embarrassing your guests. A fine line to walk. 

A Hearah on the last show. The Malbim lived from 1809 -1879. 

Ally Ehrman 

----------------------- 

Hi, 

The Malbim lived much more recent than 300 400 years ago. He was Niftar 140 years 

ago in 1879. 

Yaakov M. Berger 



----------------------- 

Show Suggestions 

I would like to first tell you that I enjoy the podcast immensely. You are willing to talk 

about things no one else is, and get to the crux of the issue. Thank you. 

I was just reading about Miss Spain, the transgender contestant in the Miss Universe 

competition. I wanted to show my husband the picture--even though s/he was dressed 

in lingerie because Halachically s/he would be considered male. But then I wondered--is 

it so? What is the Halacha? And thinking of the recent story in a gym in LA where many 

Frum women go, I realized that more and more Halachic issues are sure to arise. 

Would you be able to do an episode on this?  

Thank you, 

A. G. 

----------------------- 

 

I wanted to give some topic suggestions for future shows.  

1. The Jewish view of dinosaurs and relation to age of the earth. 

2. Having a Gentile work for you on Shabbat. 

3. The Torah view of Evolution in the animal world (Have a few thoughts on this one). 

4. Rising and often prohibitive costs of Jewish education. 

5. Laws of birth control after having a boy and a girl. 

Thank you, 

D Perez    

 

 




