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ר ָזֵקן ְשמּוֵאל"" - בקשת המלך :ו-א , כאשר ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ

לשופטים  ,יואל ואביה נחלש כוחו ממנה שמואל את בניו,

בידו בחייו, ולהיות ממשיכי דרכו לאחר לסייע על מנת 

בניו אינם שופטים אינה עולה יפה מאחר ותכנית זו ; מותו

ַחד ַוִיּטּו ַאֲחֵרי ַהָבַצע ַוִיְקחּוכהוגן " ; ראשי ִמְשָפט" ַוַיּטּו שֹׁ

להעם נאספים  כדי לבקש ממנו  ְשמּוֵאל ָהָרָמָתה" "אֶׁ

ְך  ַעָתה ִשיָמה" -. לשון הבקשה למנות להם מלך לֶׁ ָלנּו מֶׁ

ַוֵיַרע ַהָדָבר ְבֵעיֵני  -תגובת שמואל  ַהּגֹוִים"! ְכָכל ְלָשְפֵטנּו

ר ָאְמרּו ְתָנה ְך ְלָשְפֵטנּו ְשמּוֵאל ַכֲאשֶׁ לֶׁ  ."ָלנּו מֶׁ

ל הזכויות שהמלך נוט ךהוא מער  - כב: משפט המלך-ז

 איתור צרכי בית המלוכה;את  ספקלעצמו על מנת ל

ת)".. השונים שהמלך יטול מהעם הפרטים ְבֵניכֶׁם  אֶׁ

ְרַכְבתֹו..ִיָקח ..", ְוַלֲחרֹׁש ֲחִרישֹו ְוִלְקצֹׁר ְקִצירֹו...ְוָרצּו ִלְפֵני מֶׁ

ת" פֹות ְבנֹוֵתיכֶׁם ִיָקח ְלַרָקחֹות-ְואֶׁ ת", "ּוְלַטָבחֹות ּוְלאֹׁ -ְואֶׁ

ת תַכְרֵמיכֶׁם...-ְשדֹוֵתיכֶׁם ְואֶׁ ת-ְואֶׁ ִשְפחֹוֵתיכֶׁם -ַעְבֵדיכֶׁם ְואֶׁ

ת ם ִתְהיּו...ַבחּוֵריכֶׁם ַהּטֹוִבים-ְואֶׁ ֹׁאְנכֶׁם ַיְעשֹׁר ְוַאתֶׁ לֹו -צ

 –הצפוי לקרות על .."( והסיום במשפט התראה ַלֲעָבִדים

ם ַביֹום ַההּו" ם ָלכֶׁםּוְזַעְקתֶׁ ר ְבַחְרתֶׁ ", א ִמִלְפֵני ַמְלְככֶׁם ֲאשֶׁ

ֹׁא" ְתכֶׁם ַביֹום ַההּוא" ַיֲענֶׁה ה' ְול  ; אֶׁ

ֹׁא! ִכי ִאם העם מסרב להשתכנע מדברי שמואל " ֹׁאְמרּו: ל ַוי

ְך ִיְהיֶׁה ָעֵלינּו לֶׁ ּוְשָפָטנּו ַמְלֵכנּו  !ְוָהִיינּו ַגם ֲאַנְחנּו ְכָכל ַהּגֹוִים מֶׁ

מילה, יז -פסוקים טו זנבקש מהתלמידים לאתר בפרק ו זנקשור את תחילת הפרק לסוף פרק  סוף תקופה

טהיא: " תשובהבכל אחד מהפסוקים. ההחוזר  ואפילו ביטוי שלם, פֹּ שְׁ ת ַויִּ ַפט", "ִיְשָרֵאל ְשמּוֵאל אֶׁ שָׁ ת  וְׁ אֶׁ

טְוָשם " ,"ִיְשָרֵאל פָׁ ת שָׁ ". מפסוקים אלו ננסה ללמוד עם התלמידים על אופי הנהגתו של שמואל: ִיְשָרֵאל-אֶׁ

ופותר את בעיותיהם.  ,דן בין אנשים, מלמד אותםשופט והוא סובב בערי ישראל, הוא גר בביתו, הוא 

הושיע קב"ה לבני ישראל שמואל התפלל עליהם והבטחונית כאשר היתה מצוקה  , אנו יודעים כיףבנוס

נאמר  ,עליהמנהיג הראשון בספר שמואל, ממשיך שמואל את הנהגת השופטים. גם על אותם. בפעולתו זו 

ט ְו֛הּוא " ה" )ד, יח(.  ָשַפַ֥ ים ָשָנָֽ ל ַאְרָבִעַ֥ ת ִיְשָרֵאֵ֖ ר  – פרק ח מתחיל, אפוא, כהמשך ישיר לפרק זאֶׁ "ַוְיִהי ַכֲאשֶׁ

ת ָבָניו  ם אֶׁ יםָזֵקן ְשמּוֵאל ַוָישֶׁ טִּ פְׁ . החל מפסוק ד נפתח פרק חדש בתולדות האומה עם פנייתם ְלִיְשָרֵאל" שֹּ

ֵטנּושל זקני ישראל לשמואל: "ִשיָמה ָלנּו  פְׁ שָׁ  "!ֶמֶלְך לְׁ

 שר, כאדמויות אלוובקשתם של זקני ישראל למנות מלך מזמינה השוואה בין שתי  הצעתםשופט ומלך 

שאת זה השאלה היא: מה חסר? מדוע העם מרגיש שהוא זקוק למלך? מה רואים אצל "כל הגויים" 

)התלמידים יכולים לבחור מילה  "שופט" ו"מלך" על הלוח לסמל את המושגים? נוכל מבקשים לחקות

תוך , ומפרטים לגבי כל דמותמילים וולבקש מהתלמידים לציין  נוספת/ציור של חפץ אשר יסמל כל תפקיד(

כך לזהות את ההבדל בין שופט, מנהיג לשעה שהיקף פעילותו מצומצם )לפתרון מצוקתו של שבט מסוים, 

הנהגה קבועה לכל האומה, המתקיימת במקום מרכזי, עוברת מאב  –( לבין מוסד המלוכה משפט העדהאו ל

הוא הפחד  לבן ומופקדת על כל סדרי החיים. בהמשך פרקנו מתברר כי המניע העיקרי לבקשת המלך

ְשַלח  -והלחץ מפני העמים השכנים. נימוק זה עולה בבשורת הקב"ה לשמואל על מינוי שאול  "ָכֵעת ָמָחר אֶׁ

ת ַעִמי ִמַיד ְפִלְשִתים"  ץ ִבְנָיִמן ּוְמַשְחתֹו ְלָנִגיד ַעל ַעִמי ִיְשָרֵאל ְוהֹוִשיַע אֶׁ רֶׁ יָך ִאיש ֵמאֶׁ וכן בנאום , טז( ט)ֵאלֶׁ

ְך ִיְמֹלְך ָעֵלינּו"! "–של שמואל הצוואה  לֶׁ ֹׁא! ִכי מֶׁ ם ַותֹׁאְמרּו ִלי: ל ְך ְבֵני ַעמֹון ָבא ֲעֵליכֶׁ לֶׁ   , יב( יב)ַוִתְראּו ִכי ָנָחש מֶׁ

באופן חיובי את המלוכה בכלל, ואת  פסוקים רבים בתנ"ך מתאריםמדוע התנגד שמואל למינוי מלך? 

. שאול ודוד -מלכות בית דוד בפרט. גם בהמשך הספר נראה את פועלם החיובי של מלכי ישראל הראשונים 

כ, ובמסכת סנהדרין מובאת -, ידיזבפרשת שופטים ישנה לכאורה מצוה למנות מלך )דברים בנוסף, 

 ברים הנחרצים המובאים בפרקנו מעוררים תמיהה.על רקע כל זה, הד מחלוקת תנאים האם זו אכן מצוה(.

מה שצריך להסביר כאן נרחבת ומורכבת, ואין צורך להתעמק בה בהוראה בכיתה ה'. סוגיה זו היא סוגיה 



 

 

 

תְוָיָצא לְ  ֵתנּו-ָפֵנינּו ְוִנְלַחם אֶׁ ; שמואל משיב את דברי "ִמְלֲחמֹׁ

 .העם אל הקב"ה

 

על פי ביאור זה, נלך בעקבות דברי רש"י על פסוק ו "ַוֵיַרע ַהָדָבר ְבֵעיֵני ְשמּוֵאל". זה את עמדתו של שמואל. 

"ַעָתה ִשיָמה ָלנּו   שהיתה שלא כהוגן: הבקשהנוסח תגובתו הקשה של שמואל בפרק שלנו באה במענה ל

ְך ְלָשְפֵטנּו  לֶׁ מה שראה  אתהעם ביקש לחקות . )פס' כ(" ַהּגֹוִים ָכלכְ ֲאַנְחנּו  "ְוָהִיינּו ַגם )פס' ה(" ְכָכל ַהּגֹוִיםמֶׁ

ניסוח הבוטה . בבקשה זו, ובעיקר בלעמוכח מגן  המשמש, בית מלוכה רב פאר ועוצמה עמים אחרים:אצל 

בעיה רוחנית קשה: כביכול מי שיפתור לעם ישראל את בעיותיו הוא מלך ככל , ישנה "ְכָכל ַהּגֹוִים להיות "

שמואל היטיב לתאר לעם את אופיים של בתי מלוכה ושמירת מצוותיו.  הקב"ה, על ידי פניה אליוהגויים, ולא 

על פי פירוש זה, באופן במסגרת רצונם להתהדר בפאר, בכח ובכבוד. לוחצים גם את בני עמם אלו, אשר 

יכול המלך שלא להיות חוצץ בין ישראל  נכונים, -של העם וגם של המלך גם , כאשר ההתייחסות אחר

 לקב"ה אלא אפילו לקרב בינם לבין אביהם שבשמים. 

כ אשר בהם מתדיינים בני העם אודות -)"חוגי אהל"..( סוערים סביב פסוקים יחניתן לשחזר "חוגי בית" 

 ונגד מינוי מלך, בזיקה לנלמד בפסוקים.דברי שמואל, כאשר נשמעות טענות בעד 
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תיאור תכונתו של  - יג: חיפוש האתונות האובדות-א

"ָבחּור  –שאול בן קיש משבט בנימין, הנבחר למלוכה 

ּנּו ִמִשְכמֹו ָומַ   -ְעָלה"; ָוטֹוב ְוֵאין ִאיש ִמְבֵני ִיְשָרֵאל טֹוב ִממֶׁ

זור בחיפוש האתונות תיאור דרכו של שאול מאזור לא

שיח עם הנער ליד העיר בארץ צוף, דברי -האובדות, הדו

ַבח  הנערות המבשרות על המצאו של הנביא בעיר "ִכי זֶׁ

ם  רֶׁ תֹו ְבטֶׁ ֲאכֶׁם ָהִעיר ֵכן ִתְמְצאּון אֹׁ ַהיֹום ָלָעם ַבָבָמה. ְכבֹׁ

ל ֱאכֹׁ ה ַהָבָמָתה לֶׁ  . "ַיֲעלֶׁ

בשער העיר: "ֵהָמה ָבִאים  -: המפגש עם הנביא כא-יד

ֵצא ִלְקָראָתם.ְבתֹוְך ָהִעיר ְוִהּנֵ  " ; הכתוב מגלה כי ה ְשמּוֵאל יֹׁ

יָך ִאיש  ְשַלח ֵאלֶׁ ה' גילה  לשמואל כבר יום קודם כי "ָמָחר אֶׁ

ץ ִבְנָיִמן ּוְמַשְחתֹו ְלָנִגיד ַעל ַעִמי ִיְשָרֵאל", וכעת כאשר  רֶׁ ֵמאֶׁ

ה שמואל את שאול בשער העיר אמר לו הקב"ה: "ִהֵּנה רא

יָך"! זֶׁה ַיְעצֹׁר ְבַעִמי"! ; שאול,  ר ָאַמְרִתי ֵאלֶׁ ָהִאיש ֲאשֶׁ

שאיננו מכיר את שמואל, פונה אליו ומבקש ממנו שיגיד לו 

ה"! ִכי ָהרֹׁאֶׁ ה"? ושמואל מתוודע אליו: "ָאנֹׁ אֶׁ  "ֵאי זֶׁה ֵבית ָהרֹׁ

כפתיח ללימוד הפרק נוכל להעלות על כרטיסים שמות של תכונות ולבקש מהתלמידים הולכים לבחירות 

על מחשבה  לערוך הצבעה מהי התכונה החשובה ביותר למועמד למלוכה. נוכל לבסס את הבחירה

חופשית, או לנסות לקלוע לתכונה המבוקשת על ידי העם לאור מה שלמדנו על בקשתם בפרק הקודם. כך 

או כך, לאחר שנסיים את פרק המינוי של שאול נמשיך ונשווה בין הצעתנו לתכונות המלך הנבחר. לצורך כך 

 עלינו לשים לב למידותיו של שאול כפי שהעולות מתיאור הכתוב וממעשיו.

הוא ביטוי המלמד על האופן המיוחד שבו נתגלגל שאול  "חיפש אתונות ומצא מלוכה" –יד ההשגחה 

וית ראיה של "מה היה קורה אילו". אילו ולמעמד משיחתו, ללא כוונה ומודעות. נוכל להסתכל על הפרק מז

לא אבדו האתונות.. אך הן אבדו, אילו היו נמצאות בארץ שלשה או בארץ ימיני.. אך הן לא נמצאו 

והמחפשים המשיכו, אילו נתקבלה הצעת שאול לשוב פן ידאג להם קיש אביו, אילו לא נזדמנו ליד העיר 

באותו היום, אילו לא היו פוגשים בנערות, אילו לא היה  המסוימת ההיא, אילו לא היה הרואה בעיר בדיוק

המפגש "המקרי" של שאול עם איש בשער העיר אשר  –נמצא אצל הנער רבע שקל כסף.. ושיאו של דבר

ה"!התברר כי הוא הוא הנביא, " אֶׁ ִכי ָהרֹׁ למתבונן מן הצד עלול הסיפור להיראות כרצף התרחשויות מקרי,  ָאנֹׁ

ת" –אין מקרה. יד ההשגחה היא שמסבבת את הדברים  אולם בעולמו של הקב"ה ן ְשמּוֵאל יֹום -ַוה' ָּגָלה אֶׁ זֶׁ אֹׁ

ץ ִבְנָיִמן ּוְמַשְחתֹו ְלָנִגיד ַעל רֶׁ יָך ִאיש ֵמאֶׁ ְשַלח ֵאלֶׁ ָחד ִלְפֵני..ָכֵעת ָמָחר אֶׁ  ".ַעִמי ִיְשָרֵאל-אֶׁ

ֵאל"" רָׁ שְׁ יִּ ים בְׁ נִּ פָׁ מנהגים מצויים בימיהם, שיש להם חשיבות להנבת המתרחש שני הכתוב מספר על  לְׁ

יום.  זו -. הנוהג הרווח לגשת לנביא, אשר היה נקרא "הראה", ולשאול בדברים הנוגעים ליום1בפרקנו: 

. 2הסיבה ששאול מצא לנכון לקבל את הצעת הנער לגשת לנביא ולשאול אותו על אבידת אתונות אביו. 

בא לזבח הוא  . כאשר הנביאוחשוב שבו מתבצעת הקרבה ציבורית בבמהמקובל  "זבח העיר" הוא מעמד



 

 

 

 

 

 

המלכת 

 שאול

(6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. ֲעֵלה ְלָפַני 1ו שלשה דברים: הנביא פונה לשאול ואומר ל

ם ִעִמי ַהיֹום"   ְבדֹות ְלָך...ַאל  . "2ַהָבָמה ַוֲאַכְלתֶׁ נֹות ָהאֹׁ ְוָלֲאתֹׁ

ם ִכי ִנְמָצאּו"  ת ִלְבָך ָלהֶׁ ם אֶׁ ְמַדת ִיְשָרֵאל 3ָתשֶׁ . "ּוְלִמי ָכל חֶׁ

ל ֵבית ָאִביָך"! שאול מגיב בהפתעה לדברי  ֲהלֹוא ְלָך ּוְלכֹׁ

ן ְיִמיִני שמואל, ש לא ראה עצמו ראוי להם כלל: "ֲהלֹוא בֶׁ

ִכי ִמַקַטֵּני ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל ּוִמְשַפְחִתי ַהְצִעָרה ִמָכל  ָאנֹׁ

ה"?!   ִמְשְפחֹות ִשְבֵטי ִבְנָיִמן ְוָלָמה ִדַבְרָת ֵאַלי ַכָדָבר ַהזֶׁ

באותו היום מכבד שמואל את  - כז: מעמד הזבח-כב

ם רבים לעיני המשתתפים בזבח: לעלות עימו שאול בדברי

ֹׁאש ַהְקרּוִאים" ולזכות במנה  לבמה, לקבל "ָמקֹום ְבר

מיוחדת מהזבח; למחרת בהשכמת הבקר עוזב שאול את 

מבקש " העיר וכאשר הוא ושמואל "יֹוְרִדים ִבְקֵצה ָהִעיר

שמואל מהנער לעבור לפניהם כך שרק שאול לבדו יישאר 

ה אליו לבשר לו את דבר ה' על ייעודו: עימו. רק אז פונ

ת ְדַבר אֱ  ד ַכיֹום ְוַאְשִמיֲעָך אֶׁ  ֹלִהים"!-"ְוַאָתה ֲעמֹׁ

  תפוש" את הנביא לפני שיחל הזבח.מתכבד לפתוח ולברך. הנערות הציעו לשאול למהר ו"ל

יש"? אִּ יא לָׁ בִּ ? ְתשּוָרה"שאלה זו נראית תמוהה: וכי אי אפשר לדרוש את הנביא בלא להביא לו " "ּוַמה נָׁ

שאול טעה בדבר זה וייחס ". היה שאול מכיר במעשיו של שמואל וסבר שישאל שכרלא " רש"י מסביר:

לשמואל נוהג שבא מתרבויות אחרות, ולא אצל נביאי ה'. שמואל הנביא, שבוודאי לא לקח שכר עבור 

נבואתו, אף היה לדוגמה וסמל למי שאינו מקבל כל טובת הנאה אף בדברים המקובלים שרצו לארחו ולכבדו 

שכל  כשמואל הרמתי ,אל יהנה - ושאינו רוצה להנותנהג הארץ, כדברי הגמרא במסכת ברכות "בהם, כמ

, ג(. יב", וכן בדברי שמואל בעת פטירתו )להלן (מה שהיה צריך הביא משלו)כל  ביתו עמו -מקום שהלך שם 

 בפועל, לא היה סיפק בידי שאול לא לשאול ולא להציע דבר לנביא, שהרי הנביא הקדימו.  

ֵאל ֲהלֹוא ֶבן" רָׁ שְׁ ֵטי יִּ בְׁ ַקַטֵני שִּ י מִּ כִּ נֹּ י אָׁ ינִּ מִּ ר ַהֶזה...יְׁ בָׁ תָׁ ֵאַלי ַכדָׁ ַברְׁ ה דִּ מָׁ לָׁ משפחה  שאול מציג עצמו כבן "וְׁ

בכל הפרקים הללו מודגשת מידתו של  ., שאיננו ראוי ל"כל חמדת ישראל"צעירה בשבט קטן בישראל

שאול כאדם פשוט ועניו אשר אינו רואה עצמו ראוי למלוכה. זוהי תכונה בסיסית למיועד להיות מלך 

מידתו הפנימית היא ענווה, כדברי התורה  ִמִשְכמֹו ָוַמְעָלה"ישראל. לצד היותו של שאול "ָבחּור ָוטֹוב...

ָחיו ּוְלִבְלִתי סּור ִמןלְ  ְלִבְלִתי רּוםבספרי דברים: "   " ַהִמְצָוה ָיִמין ּוְשמֹׁאול-ָבבֹו ֵמאֶׁ

בסיפור עלייתו של שאול למלוכה ישנם מספר שלבים. יש לשים לב כי במעמד הראשון המתואר  סודי ביותר

בפרקנו איש איננו יודע על מינוי המלך. מה שראו הקרואים בבמה היה כי שמואל מכבד מאד את שאול, ולא 

מעבר לכך. משיחת שאול בידי שמואל נעשתה למחרת בבקר, בלא נוכחות איש מלבדם. שאול עצמו  דבר

ת טו: " ,ילא סיפר בשובו את שארע לו ) ֹׁא ְואֶׁ "(. רק במעמד במצפה כאשר נלכד שאול ִהִּגיד ְדַבר ַהְמלּוָכה ל

 בגורל נתבשר העם על דבר מלכותו.

 

 

 

 

 

 

 

 פרק י

(1-2) 

ל מושח שמואהסבר כללי של המורה:  –: האותות טז-א

אשר יתרחשו  תאותו את שאול למלך ומוסר לו שלושה

ְקֻבַרת ָרֵחל  ִעם. הוא יפגוש בשני אנשים "1במהלך היום: 

" והם יבשרו לו כי האתונות נמצאו וכי אביו ִבְגבּול ִבְנָיִמן

. הוא ימשיך ויפגוש שלשה 2 שאול ולנער. ג להחל לדאו

-"ְשֵתי. הם ישאלו לשלומו ויעניקו לו ֵאלֹון ָתבֹור"אנשים ב"

ם חֶׁ . לאחר מכן יפגוש סיעה של נביאים מתנבאים 3. "לֶׁ

בשעה שמנגנים לפניהם, אז תשרה עליו רוח ה' 

. משעה שיחוש שאול ְוִהְתַנִביָת ִעָמם ְונְֶׁהַפְכָת ְלִאיש ַאֵחר" "

תרבת משמעות ההיא פעולה  המשיחה ן ַוִיצֹׁק ַעל נזכרת בראשית הפרק: ַוִיַקח ְשמּוֵאל אֶׁ מֶׁ . רֹׁאשֹו" ַפְך ַהשֶׁ

מקנה לנמשח מעמד מיוחד ומרומם. פעמים רבות זו מתבצעת על ידי הזאה משמן המשחה והיא פעולה 

 כופסוקים ו,י ; פרק  כדפס' ג,ה ; פרק  יב )פרק, על שם שנמשח לתפקידו ה'" ְמִשיחַ "בספר שמואל מכונה שאול 

)שמות  נעשית "כמין נזר על ראשו". את השמן עשה משה רבנו למלוכה . המשיחהפסוקים ט,יא,טז,כג ועוד(

, כדברי מושחים כהנים גדולים ומלכים לדורות , ז( משמן זהכטנמשחו אהרן ובניו )שמות  וממנו (לפרק 

שמואל את פך השמן ויצוק על  מושחין אותו בשמן המשחה, שנאמר "ויקח -"כשמעמידין המלך : הרמב"ם

טעון  הבן)ואין הרי זה זוכה לו ולבניו לעולם שהמלכות ירושה להם  -ראשו וישקהו". מאחר שמושחין המלך

)רמב"ם הלכות מלכים פרק א  שנאמר "למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל.."  (נוספת משיחה

  .הלכה ז(

גָׁ  לְׁ ַני ַהגִּ פָׁ תָׁ לְׁ יַָׁרדְׁ ֵרד ֵאֶליָךוְׁ י יֹּ כִּ נֹּ ֵנה אָׁ הִּ ים תֹוֵחל ַעד.ל וְׁ ַעת יָׁמִּ בְׁ י ֵאֶליָך ..שִּ ההוראה האחרונה של שמואל  בֹואִּ



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

דשה עליו להכין את מלכותו בטכסיסי שלטון ברוחו הח

ָך ִכי ומלכות כאשר ימצא לנכון: " ר ִתְמָצא ָידֶׁ ֲעֵשה ְלָך ֲאשֶׁ

 .ֹלִהים ִעָמְך"-ָהאֱ 

אּו ָכלהכתוב מעיד על התגשמות כל האותות:  תֹות  "ַוָיבֹׁ ָהאֹׁ

ה ַביֹום ַההּוא עשה רושם ההשתייכות של במיוחד  ;.."ָהֵאלֶׁ

ל" יאיםשאול לחבל הנב ר ָהָעם ִאיש אֶׁ ֹׁאמֶׁ ה  ֵרֵעהּו ַמה ַוי זֶׁ

ן ?!; כאשר שב שאול ֲהַגם ָשאּול ַבְּנִביִאים"? ִקיש-ָהָיה ְלבֶׁ

אל דודו סיפר לו כי פגש בנביא, אך הסתיר את דבר 

תהמלוכה: " נֹות ְואֶׁ ְדַבר  ַהֵּגד ִהִּגיד ָלנּו ִכי ִנְמְצאּו ָהֲאתֹׁ

ֹׁא   "ִהִּגיד לֹו ַהְמלּוָכה ל

את העם שמואל מכנס  – כז: ההמלכה במצפה-יז

; תםעל פי בקשכי ימונה מלך מצפה על מנת לבשר להם ל

)ע"פ האורים ותומים( היא בגורל דרך בחירת המלך 

ט ִבְנָיִמן".. ַוִיָלֵכד  ,ַוִתָלֵכד ִמְשַפַחת ַהַמְטִרי ...ַוִיָלֵכד ֵשבֶׁ

ן  –בשעה שעלה שמו בגורל  בה " אךִקיש-ָשאּול בֶׁ

ֹׁא ִנְמָצא" ל.." משום שהיה "ַוְיַבְקֻשהּו ְול ; ַהֵכִלים"-נְֶׁחָבא אֶׁ

ֹׁאְמרּו"וַ  שמואל מבשר על בחירת שאול ְיִחי  ָיִרעּו ָכל ָהָעם ַוי

ְך לֶׁ  "ּוְבֵני ְבִלַיַעל ָאְמרּו: -, אולם לא כל העם תמך בו "ַהמֶׁ

ִשֵענּו זֶׁה ַמה ֹׁא ? יֹׁ   .."ֵהִביאּו לֹו ִמְנָחה ַוִיְבֻזהּו ְול

א ברור ול, עתידיתהיא שעליו להמתין לו שבעה ימים משעה שירד לגלגל. מדובר בהוראה )פס' ח(  לשאול

מהכתוב אימתי ירד שאול לגלגל. רד"ק פירש כי הציווי מתייחס לטקס חידוש המלוכה שנערך בגלגל לאחר 

אל ואחר שדבר כי בחידוש המלוכה שניהם באו הגלגל יחד עם כל ישר"טו(. -יד יאעל עמון ) וןהנצח

..". עד שיבא אליוומיום שנפרד שמואל משאול אמר לו שייחל לו שבעה ימים ...שמואל דבריו הלך לו

לפי פירוש זה, הפלשתים תקפו את מחנה ישראל ממש בתום טקס ההמלכה. אזי נאלץ שאול להתארגן 

לקרב כאשר בד בבד חל עליו האיסור עליו לעזוב את הגלגל בטרם יבוא שמואל להקריב את הקרבנות. אם 

מעין מבחן שבו תלוי קיום  זוהי הוראה עתידית, מדוע נאמרה כעת במעמד המשיחה למלכות? כנראה שזהו

 המלוכה ביד המלך, ועוד נשוב לכך בפרק יג.   

יד לֹו גִּ ֹּא הִּ ה ל לּוכָׁ ַבר ַהמְׁ ֶאת דְׁ שאול אינו רואה עצמו ראוי למלוכה  "דרך צניעות היתה בו" רש"י ביאר: וְׁ

  ולפיכך מסתיר את דבר משיחתו למלך.

ֵנה" א ֶאל -הִּ בָׁ ים"!הּוא"! "ֶנחְׁ כל  משרטט תמונה ממש בלתי נתפשת: מעמד ההמלכה התיאור של ַהֵכלִּ

שהגיע רגע ההכרזה העם נוכח, הנביא נמצא, כבר היה תהליך של בחירה בין כל השבטים והמשפחות עד 

אז מתברר ש...המלך לא נמצא. המלך מתחבא. אי אפשר שלא להתעכב על רגע של שמו של המלך. אולם 

כמה רחוק שאול מדמות המלך רודף השררה  .ממנו דבר מהותי על סיבת המינוי של שאולזה וללמוד 

זהו מלך שלבבו איננו רם ומתנשא על אחיו, אלא מי שרואה עצמו באמת הרודה בעם לצרכיו ולכבודו! 

ומהמעמד  מן הכבוד כן הסתלקותואמנם, היותו של שאול משבט בעל מעמד נחות, וובתמים כלא ראוי. 

אנשים מקרב העם לפקפק בו. גם לאחר מעמד ההמלכה שאול איננו מקים צבא, או מייסד ארמון גרמה ל

 את בבואת עוצמתם שלאלו שרצו לראות  לחרוש את אדמותיו. ָשאּול ָהַלְך ְלֵביתֹו ִּגְבָעָתה" ְוַגםמלוכה, אלא: "

ִשֵענּו זֶׁה-ַמה רּו:ּוְבֵני ְבִלַיַעל ָאמְ  ".. התאכזבו מרה. –רושם כוחם את מלכי הגויים ו . יחס זה ? ַוִיְבֻזהּו!.."יֹׁ

לא המעמד הוא שהניע את  השתנה רק לאחר ששאול החל לממש את ייעודו כמלך במלחמתו בבני עמון.

 שאול להנהיג את ישראל, אלא קנאתו לכבוד ישראל שנרמס על ידי נחש העמוני.

 

 

 

 

 פרק יא

(2) 

 

נחש, מלך עמון, עורך  – מלחמת שאול בעמון :יא-א

מצור על יביש גלעד, ובתגובה פונים אליו אנשי יביש: 

ךָ  ְכָרת" ְכרֹׁת "! תשובת נחש: "ָלנּו ְבִרית ְוַנַעְבדֶׁ ֹׁאת אֶׁ ְבז

ְרָפה ַעל ִבְנקֹור ָלכֶׁם ָכל :ָלכֶׁם  ָכל ֵעין ָיִמין ְוַשְמִתיָה חֶׁ

ל ְּגבּול ִיְשָרֵאלשולחים שליחים ""; זקני העיר ִיְשָרֵאל " ְבכֹׁ

 בבוא השליחים לגבעת שאול ;לחפש עזרה וישועה

בתחילת הפרק כרקע לפרק יש מיקומה של עמון בעבר הירדן המזרחי. הסיפור שימוש במפה 

יביש גלעד בגבול השטח העמוני, ובגבעת  –: בעבר הירדן שעליהם נצביע במפה זוריםבשני א מתרחש

 שאול, שם שאול חורש את אדמתו.

נחש העמוני איננו מעוניין רק להילחם באנשי יביש גלעד או להרחיב את שטח ארצו. לא מלחמה. השפלה! 

מנהל משא ומתן עם הנצורים,  תחת זאת הואאילו רצה בכך היה נכנס מהר לשלב הלחימה בעיר, אולם 

ת ָלכֶׁםהם באכזריות: ואף משתעשע ב ְכרֹׁ ֹׁאת אֶׁ ם ָכל - "ְבז ֵאלֵעין ָיִמין  ִבְנקֹור ָלכֶׁ רָׁ שְׁ ל יִּ ה ַעל כָׁ פָׁ יהָׁ ֶחרְׁ תִּ ַשמְׁ ". וְׁ

  - להזעיק עזרה לאפשר להם יביש מבקשים מנחש אנשימניע זה גם מסביר התנהגות נוספת בפרק: 



 

 

 

ת ַוִיְשאּו ָכל ,ַהְדָבִרים ְבָאְזֵני ָהָעם ַוְיַדְברּו" קֹוָלם  ָהָעם אֶׁ

"; שאול מגיע לעיר ושומע את בכי העם ואת סיפור ַוִיְבכּו

..ַוִיַחר ַאפֹו .אּולשָ -ֹלִהים ַעל-ַוִתְצַלח רּוַח אֱ המעשה "

ד ָבָקר ַוְיַנְתֵחהּו ַוְיַשַלח ְבָכל מֶׁ ד..ַוִיַקח צֶׁ ְּגבּול ִיְשָרֵאל ְבַיד  ְמאֹׁ

ֵצא ַאֲחֵרי ָשאּול ְוַאַחר ְשמּוֵאל  ר ֵאינֶּׁנּו יֹׁ ר ֲאשֶׁ ַהַמְלָאִכים ֵלאמֹׁ

ה ִלְבָקרֹו" ה ֵיָעשֶׁ ! העם נענה במהירות וכמות עצומה של כֹׁ

ת -ם נאספת אל שאול; למחרת היום לוחמי ַעמֹון -"ַוַיכּו אֶׁ

ם ַהיֹום ַוְיִהי ַהִּנְשָאִר  ַעד ֹׁא ִנְשֲארּו חֹׁ ָבם ְשַנִים ים ַוָיֻפצּו ְול

 ָיַחד"

עתה מתקבלת מלכות שאול    -טו: חידוש המלוכה -בי

לבלב שלם וללא עוררין: " ר ָהָעם אֶׁ ֹׁאמֶׁ ִמי   :ְשמּוֵאל ַוי

ֵמר ָשאּול ִיְמֹלְך ָעֵלינּו ְתנּו ָהֲאָנִשים )בלשון לעג( ? ָהאֹׁ

ר ָשאּול ּוְנִמיֵת"! " ֹׁאמֶׁ ֹׁא :ַוי ה ל  ".יּוַמת ִאיש ַביֹום ַהזֶׁ

ָהָעם ַהִּגְלָּגל ַוַיְמִלכּו ָשם  ַוֵיְלכּו ָכל" -חידוש המלוכה בגלגל 

ת ד" ַאְנֵשי ִיְשָרֵאל ַעד ַוִיְשַמח ָשם ָשאּול ְוָכל...ָשאּול-אֶׁ  .ְמאֹׁ

ף ָלנּו ִשְבַעת ָיִמים ְוִנְשְלָחה " רֶׁ ל ְּגבּול ִיְשָרֵאלהֶׁ  ייענה לבקשה שכזו.." מדוע שמלך עמון ַמְלָאִכים ְבכֹׁ

בני בלצאת ולחפש עזרה מלמדת על הזלזול המופגן העמוני ההרשאה שנתן נחש  ??בשעת קרב

 ישראל, כאומר: "בבקשה, לכו חפשו אם יש מי שיכול לעזור לכם נגדי.."

הסכם  דיון בתוך העיר על אפשר לערוךרה, במקביל ליציאת המשלחת להזעיק עז הסכם כניעה?

 הכניעה: בהנחה שלא תימצא עזרה, האם לקבל אותו או לא.

משיחים את אלא  ,לא אל שאול השליחים מגיעים אמנם לגבעת שאול, אולםאיפה המלך?.. 

אּו ַהַמְלָאִכים ִּגְבַעת ָשאּול ַוְיַדְברּו ַהְדָבִרים -דבריהם בפני אנשי העיר   ַוִיְשאּו ָכל. ְבָאְזֵני ָהָעם "ַוָיבֹׁ

ת זו העיר היחידה שאליה הגיעו, אלא שעברו  היתה לאכנראה שאם כך,  ".קֹוָלם, ַוִיְבכּו ָהָעם אֶׁ

 מעיר לעיר, וכאשר הגיעו לגבעת שאול שחו את דבריהם לציבור כבכל עיר אחרת. העבודה כי

 לא פנו אל שאול מלמדת שוב כי שאול לא פעל כמלך עד כה, ולא נתפש כמנהיג צבאי השליחים 

הא ַאֲחֵרי ַהָבָקר ִמן בָ . שאול "בעיני העם שומע את בכי העם. רגע זה הוא רגע המהפך שבו " וַהָשדֶׁ

ת ָשאּול ֹלִהים ַעל-אֱ  ַוִתְצַלח רּוחַ מתעורר שאול להנהיג את ישראל: " ה ַוִיַחר  ְכָשְמעֹו אֶׁ ַהְדָבִרים ָהֵאלֶׁ

ד  ." ַאפֹו ְמאֹׁ

 נשאל את התלמידים מדוע הי צורך במעמד של חידוש המלוכה? מכאן נחזור לפרק י חידוש המלוכה

ונעמוד על החשיבות שברצון העם ובהסכמתו למלך. רק לאחר המלחמה בעמון קיבל כל העם את מלכות 

: שאול טו(-פס' יד יאכז( לבין המעמד בגלגל )פרק -פס' כד יפה )פרק צבין המעמד במ שאול. אפשר להשוות

 מקבל את מלכותו כאיש אחד ובלב שלם.  –איננו "נחבא אל הכלים", והעם מצידו  –מצידו 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 יבפרק 

מעמד ציבורי בו הוא בא חשבון עם  שמואל מכנס, לעת זקנתו

ם ְוַעָתההעם על דבר בקשת המלוכה: "  ִהְתַיְצבּו ְוִאָשְפָטה ִאְתכֶׁ

ם ְבֵעיֵני  יכִ .. )פס' ז(ה" ִלְפֵני  ר ֲעִשיתֶׁ ם ַרָבה ֲאשֶׁ ִלְשאֹול  ה'ָרַעְתכֶׁ

ְך לֶׁ ם מֶׁ  .)פס' יז( .."ָלכֶׁ

ְלכֶׁם" – פתיחהה: -א ָוַאְמִליְך ֲעֵליכֶׁם ...ִהֵּנה ָשַמְעִתי ְבקֹׁ

ְך לֶׁ ת" –"; נקיון כפיו של שמואל ַוֲאִני ָזַקְנִתי ָוַשְבִתי ..מֶׁ  אֶׁ

ֹׁאְמרּו?...ַקְחִתישֹור ִמי ָלַקְחִתי ַוֲחמֹור ִמי לָ  ֹׁא ֲעַשְקָתנּו  :ַוי ל

ֹׁא ֹׁא ַרצֹוָתנּו ְול  "! ִאיש ְמאּוָמה ָלַקְחָת ִמַיד ְול

הפסוקים על ידי כללי של טענת שמואל: הסבר יד: -ו

י!  י! ֲענּו בִּ נִּ נְׁ תהִּ םאצל משה שאמר "גם מצינו ך וכ ?שֹור ִמי ָלַקְחִתי אֶׁ ָחד ֵמהֶׁ ֹׁא ֲחמֹור אֶׁ ִתי  ל ֹׁא ֲהֵרעֹׁ ָנָשאִתי ְול

ת ם אֶׁ שאסור שיהיה , ושופטים יםובמדרש תנחומא מבואר כי זו דוגמה למנהיג, טו( טז)במדבר " ַאַחד ֵמהֶׁ

צריך שיהיו השופטים נקיים מכל משפט, שלא יהא לאדם פתחון פה עליהם. : "..עליהם כל חשד ולו למראית עין

הנני ענו בי נגד ה' ונגד משיחו את שור מי  ושמואל שאמר, לא חמור אחד מהם נשאתי כמשה שאמר לישראל

שהיה לו אילן  מעשה ברבי חנינא בן אלעזר. שלא יהא בהם דבר של פסול - שופטים ושוטרים ר:הוי אומ...לקחתי

 .בא אדם אחד וקבל לפניו ואמר: אילנו של איש פלוני נוטה לתוך שדי. נטוע בתוך שדהו ונופיו נוטות לשדה אחר

רבי מה עשה ?! אמר ליה: כל הדינין הבאים לפניך, מיד אתה פוסק, ודיני אתה מאחר. אמר ליה: לך ובוא למחר

. למחר בא אותו האיש לפניו לדין .מיד שלח פועליו וקצץ את האילן שהיה בתוך שדהו ונוטה לשדה אחר ינא?חנ

אמר לו: צא וראה אחר? ולמה אילן שלך ענפיו נוטין לשדה  :אמר לו .מר לו לבעל דינו: צריך אתה לקוץ אותוא

שלא יהא , שופטים ושוטרים: פיכך כתיבל . מיד הלך ועשה כךשלך,  כשם שאתה רואה את שלי, כך עשה את 

 "בשופט דבר של פסול

שור שהייתי מקריב עליהם לקרבן ומבקש רחמים .."ורש"י כאן הביא מדברי רבותינו על הנהגתו של שמואל: 
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". ה'ְוַעָתה ִהְתַיְצבּו ְוִאָשְפָטה ִאְתכֶׁם ִלְפֵני " -המורה 

מיומו הראשון של העם, מאז יציאת מצרים ועד  הטענה:

אליו,  כל פעם שזעקומציל מכל צרה ונענה בהקב"ה היום, 

ְך ְבֵניאולם בדור זה בראות העם כי " לֶׁ ַעמֹון ָבא  ָנָחש מֶׁ

 – םמלך שיושיע אולתחת לזעוק אל ה' פנו לש "ֲעֵליכֶׁם

ֹׁא :ַותֹׁאְמרּו ִלי" ְך ִיְמֹלְך ָעֵלינּו ִכי !ל לֶׁ "! ואילו שמואל עומד מֶׁ

כבר הומלך משכעת,  אמנם ; "!ֵהיכֶׁם ַמְלְככֶׁםֱאֹל ה'וַ וזועק: "

אפשר שהדבר יהיה היה לא ראוי, על אף שהמניע המלך, ו

מושיע במקום ה', כהמלך ראו את ובתנאי שלא י ,לברכה

ם ַּגם" -גם הוא כמו העם יעבוד את ה'  אלא ם ְוַגם ִוְהִיתֶׁ  ַאתֶׁ

ר ָמַלְך ֲעֵליכֶׁם ַאַחר  ְך ֲאשֶׁ לֶׁ  !"ֹלֵהיכֶׁם-אֱ  ה'ַהמֶׁ

ת": יח: האות-טו ה ִהְתַיְצבּו ּוְראּו אֶׁ  ...ַהָדָבר ַהָּגדֹול ַהזֶׁ

ל ,ִחִּטים ַהיֹום ֲהלֹוא ְקִציר ְקָרא אֶׁ לֹות ּוָמָטר ה' אֶׁ ", ְוִיֵתן קֹׁ

ָרַעְתכֶׁם  ִכיוהגשמים בעונת הקציר הוא אות רע המסמל "

ם ְבֵעיֵני  ר ֲעִשיתֶׁ ְך ה'ַרָבה ֲאשֶׁ לֶׁ  "ִלְשאֹול ָלכֶׁם מֶׁ

ֹׁאְמרּו ָכל" -הבקשה משמואל כה: חרטת העם: -יט ָהָעם  ַוי

ל ל ְשמּוֵאל ִהְתַפֵלל ְבַעד אֶׁ יָך אֶׁ  ָכל ָיַסְפנּו ַעל ִכי...ה' ֲעָבדֶׁ

ך לֶׁ ל ָלנּו מֶׁ מכאן   –"; תשובת שמואל ַחּטֹׁאֵתינּו ָרָעה ִלְשאֹׁ

 ַאל": מעשים ובעבודת ה'אין הדבר תלוי אלא בואילך 

ֹׁא ..ה'ָתסּורּו ֵמַאֲחֵרי  ְך ַאלאַ  !..ִתיָראּו ש  ִכי ל ת ה'ִיּטֹׁ  "ַעמֹו אֶׁ

דינין  דרך העולם, בעלי .כשהייתי עושה דיניהם וצורכיהם והולך וסובב כל עיירות ישראלו! משלי היה - עליהם

  )במ"ר יח(  "!..שלי – וחמור ,הדיין ואני הייתי הולך וסובב מעיר לעיר וממקום למקוםהולכין אצל 

נאמרו על נקיון כפיו ) שמואל מצהירלדון עם התלמידים בשאלה מדוע דווקא כעת לשיקול דעת המורה 

כדי שלא יחשבו ואם בידיים נקיות,  מוכיח לבואוראוי ל שבא להוכיח פנימבדבר מספר ביאורים: אם 

 (עודו ,אישי צדאיזה תנגד למלוכה מהש

התייחסות הכפולה לנושא בקשת בפרקנו שבה ועולה התמיהה על ה סיכום - שמואל הנביא ובקשת המלך

ם ַרָבה מצד אחד, שמואל הנביא מעמיד את העם למשפט לפני הקב"ה וטוען כלפיהם כי ": המלוכה ָרַעְתכֶׁ

ם ְבֵעיֵני  ר ֲעִשיתֶׁ ם ה'ֲאשֶׁ ְך ִלְשאֹול ָלכֶׁ לֶׁ ְתָך . ודבריו אלו מצטרפים לדברי הקב"ה בעצמו בפרק ח: ""מֶׁ ֹׁא אֹׁ ִכי ל

ם ִכי ָמָאסּו ִתי ָמֲאסּו ִמְמֹלְך ֲעֵליהֶׁ , וכך מצווה עליו . ומצד שני, שמואל ממנה בפועל את המלך, ז(ח)לעיל " אֹׁ

ר" –הקב"ה  ל ֲאשֶׁ יָך ְשַמע ְבקֹול ָהָעם ְלכֹׁ ֹׁאְמרּו ֵאלֶׁ  כך רע מדוע נענית בקשת העם? בנוסף, אם הדבר כלו "!י

ר ָבַחרמתוארת ברוח חיובית " הבחירה של שאול ם ֲאשֶׁ הּו ה'בֹו  ַהְרִאיתֶׁ ? נראה "!ָהָעם ְבָכל ִכי ֵאין ָכמֹׁ

פסול, משום  –שהתשובה עולה מתוך פרקנו, בו מפריד שמואל בין המניע לבקשה לבין המינוי עצמו. המניע 

ם שיעמדו לעם המלך בשר ודם אשר צבאו וממשלתו , וכעת יהיה אל ה'צעוק צורך לשהוא מציע תחליף ל

ת...ַהּגֹוִים ְכָכל ֲאַנְחנּו ְוָהִיינּו ַגםצרתו "עת ב ֵתנּו ְוָיָצא ְלָפֵנינּו ְוִנְלַחם אֶׁ מלך הואולם מינוי , , כ(ח) "ִמְלֲחמֹׁ

המלך וגם כ( -ידפס'  יז)פרק כפי שנראה מפרשת המלך בחומש דברים לכשעצמו יכול להיות דבר חיובי, 

 אם יעבוד את ה' ויוליך את העם בדרך התורה. למלוכהוטוב עצמו יכול להיות ראוי 

יר" בימי אות המטר צִּ ים קְׁ טִּ בזמן מטר  רדתזה כי על האות ה חיית המתיםאגרת תבכותב רמב"ם ה "חִּ

כי מדרך מיני אלו הדברים שיארעו ...האפשריים בטבעמהעניינים "הוא חריג ומופלא וכה הקציר איננו דבר 

אם כך, מה מיוחד באות   ..."המטר הסוחף בזמן הקציר על יד שמואל...כרדת במקצת העתים במקצת המקומות

 כמו שבא בשמואל "אקרא אל ה' ויתן קולות" וגומרמאמר הנביא "..פי דבר קרה על שה משיב הרמב"ם הזה?

הוא להצהרת הנביא בסמיכות ומיד  קיום האותאם כן,  רא שמואל אל ה' ויתן קולות ומטר ביום ההוא"ויק -

  .מופלאהדבר ה

 הגשם הוא דבר מועיל מאד בחורף, ., כג(טו)משלי " בַמה ּטֹו ְבִעתֹו ָדָבר"כך שאנו רואים כאן גם דוגמה ל

ם " -ברכת הגשמים בתורה  מתוארת גם ךכווזקוקים למים,  אדמהמכוסים בכשהזרעים  ְוָנַתִתי ְמַטר ַאְרְצכֶׁ

  .ה להירקבגרום לי והמטרבשדה, גלויה מונחת תבואה הגשמים אינם בעיתם. הבעונת הקציר אולם  ".ְבִעתֹו

 

 

 


