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  ג'התשע סיון                                          ד "בס

  
  ל"השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז

      על פי נאומו של שמואל בהכתרה השלישית של שאול–היחס למלוכה בישראל 
  )  והרב אמנון בזק של הרב אלחנן סמטיםעל פי שיעור(קרח פרשת ל

  
  :כב ב" י– יד ,א"י: 'שמואל א. 1   
לכו ונלכה הגלגל ונחדש שם : ויאמר שמואל אל העם"

' וילכו כל העם הגלגל וימִלכו שם את שאול לפני ה. המלוכה
וישמח שם שאול ', בגלגל ויזבחו שם זבחים שלמים לפני ה

 .וכל אנשי ישראל עד מאֹד
הנה שמעתי בקֹלכם לכל אשר : ויאמר שמואל אל כל ישראל

ועתה הנה המלך מתהלך . ליכם מלךאמרתם לי ואמליך ע
לפניכם ואני זקנתי וׂשבתי ובני ִהנם אתכם ואני התהלכתי 

ונגד משיחו ' הנני ענו בי נגד ה. לפניכם מנֻערי עד היום הזה
את שור מי לקחתי וחמור מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי 

. רצותי ומיד מי לקחתי כֹפר ואעלים עיני בו ואשיב לכם
. ו ולא רצותנו ולא לקחת מיד איש מאומהויאמרו לא עשקתנ

בכם ועד משיחו היום הזה כי לא ' עד ה: ויאמר אליהם
  .ויאמר עד, מצאתם בידי מאומה

אשר עשה את משה ואת אהרן ' ה: ויאמר שמואל אל העם
ועתה התיצבו . ואשר העלה את אבֹתיכם מארץ מצרים

אשר עשה אתכם ' את כל צדקות ה', וִאשפטה אתכם לפני ה
כאשר בא יעקב מצרים ויזעקו אבותיכם אל . את אבותיכםו

את משה ואת אהרן ויוציאו את אבֹתיכם ' וישלח ה' ה
להיהם וימכר -' וישכחו את ה. ממצרים וישבום במקום הזה

אתם ביד סיסרא שר צבא חצור וביד פלשתים וביד מלך 
חטאנו ) ויאמרו: קרי(ויאמֻר ' ויזעקו אל ה. מואב וילחמו בם

ועתה , ונעבֹד את הבעלים ואת העשתרות' נו את הכי עזב
את יֻרבעל ואת בדן ואת ' וישלח ה. הצילנו מיד איבינו ונעבדּךָ 

יפתח ואת שמואל ויצל אתכם מיד אֹיביכם מסביב ותשבו 
ותראו כי נחש מלך בני עמון בא עליכם ותאמרו לי לא . בטח

   .להיכם מלככם-' כי מלך ימלך עלינו וה
' אשר בחרתם אשר שֶאלתם והנה נתן הועתה הנה המלך 

ועבדתם אתו ושמעתם בקלו ' אם תיראו את ה. עליכם מלך
והיתם גם אתם וגם המלך אשר מלך ' ולא תמרו את פי ה

ומריתם ' הואם לא תשמעו בקול . להיכם-' עליכם אחר ה
  .בכם ובאבֹתיכם' והיתה יד ה' את פי ה

עֹשה ' הגם עתה התיצבו וראו את הדבר הגדול הזה אשר 
 ויתן קֹלות' אקרא אל ה, הלוא קציר חטים היום. לעיניכם

' ודעו וראו כי רעתכם רבה אשר עשיתם בעיני ה, ומטר
קֹלֹת ומטר ' ויתן ה', ויקרא שמואל אל ה. לשאול לכם מלך

ויאמרו . ואת שמואל' ביום ההוא ויירא כל העם מאֹד את ה
ך ואל להי-' התפלל בעד עבדיך אל ה: כל העם אל שמואל

  .נמות כי יספנו על כל חטאתינו רעה לשאֹל לנו מלך
אתם עשיתם את כל , ויאמר שמואל אל העם אל תיראו

בכל ' ועבדתם את ה' הרעה הזאת אך אל תסורו מאחרי ה
כי אחרי הּתֹהּו אשר לא יועילו ולא יצילו , ולא תסורו. לבבכם

כי , בעבור שמו הגדול את עמו' כי לא יטֹש ה. כי תֹהּו המה
  ."לעשות אתכם לו לעם' הואיל ה

  ג"י-א א"שמואל א י. 2
ַאְנֵׁשי -ָיֵביׁש ִּגְלָעד ַוּיֹאְמרּו ָּכל-  ַוַּיַעל ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ַוִּיַחן ַעלא

 ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָנָחׁש ב  .ָלנּו ְבִרית ְוַנַעְבֶדּךָ - ָנָחׁש ְּכָרת- ָיֵביׁש ֶאל
ֵעין ָיִמין ְוַׂשְמִּתיָה - ִּבְנקֹור ָלֶכם ָּכלָהַעּמֹוִני ְּבזֹאת ֶאְכרֹת ָלֶכם 

 ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִזְקֵני ָיֵביׁש ֶהֶרף ָלנּו ג  .ִיְׂשָרֵאל-ָּכל-ֶחְרָּפה ַעל
ֵאין -ִׁשְבַעת ָיִמים ְוִנְׁשְלָחה ַמְלָאִכים ְּבכֹל ְּגבּול ִיְׂשָרֵאל ְוִאם

ַהַּמְלָאִכים ִּגְבַעת ָׁשאּול  ַוָּיבֹאּו ד  .מֹוִׁשיַע אָֹתנּו ְוָיָצאנּו ֵאֶליךָ 

  .קֹוָלם ַוִּיְבּכּו-ָהָעם ֶאת-ַוְיַדְּברּו ַהְּדָבִרים ְּבָאְזֵני ָהָעם ַוִּיְׂשאּו ָכל
- ַהָּׂשֶדה ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול ַמה-  ְוִהֵּנה ָׁשאּול ָּבא ַאֲחֵרי ַהָּבָקר ִמןה

- ַוִּתְצַלח רּוחַ ו  ָיֵביׁשִּדְבֵרי ַאְנֵׁשי-לֹו ֶאת-ָּלָעם ִּכי ִיְבּכּו ַוְיַסְּפרּו
ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוִּיַחר -ֶאת) ְּכָׁשְמעֹו(ָׁשאּול בשמעו - ים ַעלִק ֱאלֹ

ְּגבּול - ַוִּיַּקח ֶצֶמד ָּבָקר ַוְיַנְּתֵחהּו ַוְיַׁשַּלח ְּבָכלז  .ַאּפֹו ְמאֹד
אּול ִיְׂשָרֵאל ְּבַיד ַהַּמְלָאִכים ֵלאמֹר ֲאֶׁשר ֵאיֶנּנּו יֵֹצא ַאֲחֵרי ָׁש 

ָהָעם ַוֵּיְצאּו - ַעל'הי-ְוַאַחר ְׁשמּוֵאל ּכֹה ֵיָעֶׂשה ִלְבָקרֹו ַוִּיּפֹל ַּפַחד
ִיְׂשָרֵאל ְׁשלֹׁש ֵמאֹות - ַוִּיְפְקֵדם ְּבָבֶזק ַוִּיְהיּו ְבֵניח ְּכִאיׁש ֶאָחד

 ַוּיֹאְמרּו ַלַּמְלָאִכים ַהָּבִאים ט .ֶאֶלף ְוִאיׁש ְיהּוָדה ְׁשלִֹׁשים ָאֶלף
ָלֶכם ְּתׁשּוָעה בחם -  תֹאְמרּון ְלִאיׁש ָיֵביׁש ִּגְלָעד ָמָחר ִּתְהֶיהּכֹה

 .ַהָּׁשֶמׁש ַוָּיבֹאּו ַהַּמְלָאִכים ַוַּיִּגידּו ְלַאְנֵׁשי ָיֵביׁש ַוִּיְׂשָמחּו) ְּכחֹם(
-  ַוּיֹאְמרּו ַאְנֵׁשי ָיֵביׁש ָמָחר ֵנֵצא ֲאֵליֶכם ַוֲעִׂשיֶתם ָלנּו ְּכָכלי

ָהָעם - ַוְיִהי ִמָּמֳחָרת ַוָּיֶׂשם ָׁשאּול ֶאתיא .יֶכםַהּטֹוב ְּבֵעינֵ 
ַהַּמֲחֶנה ְּבַאְׁשמֶֹרת ַהּבֶֹקר ַוַּיּכּו -ְׁשלָֹׁשה ָראִׁשים ַוָּיבֹאּו ְבתֹוְך 

ָבם -חֹם ַהּיֹום ַוְיִהי ַהִּנְׁשָאִרים ַוָּיֻפצּו ְולֹא ִנְׁשֲארּו-ַעּמֹון ַעד- ֶאת

 ְׁשמּוֵאל ִמי ָהאֵֹמר ָׁשאּול ִיְמלְֹך -ם ֶאל ַוּיֹאֶמר ָהעָ יב  .ְׁשַנִים ָיַחד
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יּוַמת ִאיׁש - ַוּיֹאֶמר ָׁשאּול לֹאיג  . ְּתנּו ָהֲאָנִׁשים ּוְנִמיֵתם ָעֵלינּו

  . ְּתׁשּוָעה ְּבִיְׂשָרֵאל'ה- ִּכי ַהּיֹום ָעָׂשה ַּבּיֹום ַהֶּזה
  : כז-כ'  י'שמואל א. 3

 כא  .ִׁשְבֵטי ִיְׂשָרֵאל ַוִּיָּלֵכד ֵׁשֶבט ִּבְנָיִמן- ַוַּיְקֵרב ְׁשמּוֵאל ֵאת ָּכלכ
ֵׁשֶבט ִּבְנָיִמן ְלִמְׁשְּפחָֹתו ַוִּתָּלֵכד ִמְׁשַּפַחת ַהַּמְטִרי -ַוַּיְקֵרב ֶאת

עֹוד - ַוִּיְׁשֲאלּוכב  .ִקיׁש ַוְיַבְקֻׁשהּו ְולֹא ִנְמָצא-ַוִּיָּלֵכד ָׁשאּול ֶּבן
הּוא - ַוּיֹאֶמר ְיהָוה ִהֵּנה }ס { יהָוה ֲהָבא עֹוד ֲהלֹם ִאיׁשּבַ 

 ַוָּיֻרצּו ַוִּיָּקֻחהּו ִמָּׁשם ַוִּיְתַיֵּצב ְּבתֹוְך ָהָעם כג  .ַהֵּכִלים-ֶנְחָּבא ֶאל

-ָּכל- ַוּיֹאֶמר ְׁשמּוֵאל ֶאלכד  .ָהָעם ִמִּׁשְכמֹו ָוָמְעָלה-ַוִּיְגַּבּה ִמָּכל
ָהָעם -ּבֹו ְיהָוה ִּכי ֵאין ָּכמֹהּו ְּבָכל- ֶׁשר ָּבַחרָהָעם ַהְּרִאיֶתם אֲ 

-  ַוְיַדֵּבר ְׁשמּוֵאל ֶאלכה  .ָהָעם ַוּיֹאְמרּו ְיִחי ַהֶּמֶלְך -ַוָּיִרעּו ָכל
ָהָעם ֵאת ִמְׁשַּפט ַהְּמֻלָכה ַוִּיְכּתֹב ַּבֵּסֶפר ַוַּיַּנח ִלְפֵני ְיהָוה ַוְיַׁשַּלח 

ָׁשאּול ָהַלְך ְלֵביתֹו -  ְוַגםכו  . ְלֵביתֹוָהָעם ִאיׁש-ָּכל-ְׁשמּוֵאל ֶאת

 ּוְבֵני כז  .ָנַגע ֱאלִֹהים ְּבִלָּבם- ִּגְבָעָתה ַוֵּיְלכּו ִעּמֹו ַהַחִיל ֲאֶׁשר
ֵהִביאּו לֹו ִמְנָחה ַוְיִהי - ּיִֹׁשֵענּו ֶזה ַוִּיְבֻזהּו ְולֹא- ְבִלַּיַעל ָאְמרּו ַמה

   .ְּכַמֲחִריׁש

  :ו- ד' ח'שמואל א. 4
ויאמרו . ו כל זקני ישראל ויבֹאו אל שמואל הרמתהויתקבצ"

הנה אתה זקנת ובניך לא הלכו בדרכיך עתה שימה לנו : אליו
וירע הדבר בעיני שמואל כאשר . מלך לשפטנו ככל הגוים

  ."'ויתפלל שמואל אל ה, אמרו תנה לנו מלך לשפטנו
  : ח-ז', ח' שמואל א. 5
 יאמרו שמע בקול העם לכל אשר: אל שמואל' ויאמר ה"

ככל . כי לא אֹתך מאסו כי אֹתי מאסו ממלֹך עליהם, אליך
המעשים אשר עשו מיום העלֹתי אותם ממצרים ועד היום 

  ."כן המה עֹשים גם לך, להים אחרים-הזה ויעזֻבני ויעבדו 
  :כ' ח' שמואל א. 6  

והיינו גם אנחנו ככל הגוים ּוְׁשָפָטנּו מלכנו ויצא לפנינו "
  ."ונלחם את מלחמֹתנו

  ):ה-א(פסקה ראשונה . 7
 ְלכֹל ְבקְֹלֶכם ָׁשַמְעִּתי ִהֵּנה ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֶאל ְׁשמּוֵאל ַוּיֹאֶמר) א(

 ַהֶּמֶלךְ  ִהֵּנה ְוַעָּתה) ב( :ֶמֶלְך  ֲעֵליֶכם ָוַאְמִליךְ  ִלי ֲאַמְרֶּתם ֲאֶׁשר
 ַוֲאִני ְּתֶכםִא  ִהָּנם ּוָבַני ָוַׂשְבִּתי ָזַקְנִּתי ַוֲאִני ִלְפֵניֶכם ִמְתַהֵּלְך 

 ֶנֶגד ִבי ֲענּו ִהְנִני) ג( :ַהֶּזה ַהּיֹום ַעד ִמְּנֻעַרי ִלְפֵניֶכם ִהְתַהַּלְכִּתי
 ִמי ְוֶאת ָלַקְחִּתי ִמי ַוֲחמֹור ָלַקְחִּתי ִמי ׁשֹור ֶאת ְמִׁשיחֹו ְוֶנֶגד' ה

 ּבֹו יֵעינַ  ְוַאְעִלים כֶֹפר ָלַקְחִּתי ִמי ּוִמַּיד ַרּצֹוִתי ִמי ֶאת ָעַׁשְקִּתי
 ָלַקְחּתָ  ְולֹא ַרּצֹוָתנּו ְולֹא ֲעַׁשְקָּתנּו לֹא ַוּיֹאְמרּו) ד( :ָלֶכם ְוָאִׁשיב

 ְמִׁשיחֹו ְוֵעד ָּבֶכם' ה ֵעד ֲאֵליֶהם ַוּיֹאֶמר) ה( :ְמאּוָמה ִאיׁש ִמַּיד
  :ֵעד ַוּיֹאֶמר ְמאּוָמה ְּבָיִדי ְמָצאֶתם לֹא ִּכי ַהֶּזה ַהּיֹום

  :טו, ז"במדבר ט
  ".ור אחד מהם נשאתי ולא הרעֹתי את אחד מהםלא חמ"
  :טו-ד"ב י"י' שמואל א. 8
 ַתְמרּו ְולֹא ְּבקֹלֹו ּוְׁשַמְעֶּתם אֹתֹו ַוֲעַבְדֶּתם' ה ֶאת ִּתיְראּו ִאם) יד(

 ַאַחר ֲעֵליֶכם ָמַלְך  ֲאֶׁשר ַהֶּמֶלְך  ְוַגם ַאֶּתם ַּגם ִוְהִיֶתם' ה ִּפי ֶאת

 ִּפי ֶאת ּוְמִריֶתם' ה ְּבקֹול ִתְׁשְמעּו לֹא ְוִאם) טו( :לֵֹהיֶכם-אֱ ' ה
  :ּוַבֲאבֵֹתיֶכם ָּבֶכם' ה ַיד ְוָהְיָתה' ה

  :מדרש קהלת רבה . 9
אשר עשה את ' ה): "ו, יב, שמואל א(כתיב : אמר רבי יוחנן"

את ' וישלח ה): "יא, שם יב(וכתיב , וגומר" משה ואת אהרן
, ה גדעוןירובעל ז". ירובעל ואת בדן ואת יפתח ואת שמואל

): ו, תהלים צט(וכתיב , יפתח כמשמעו, בדן זה שמשון
  ".ושמואל בקֹראי שמו, משה ואהרן בכֹהניו"

ללמדך , שקל הכתוב שלשה קלי עולם עם שלשה גדולי עולם
ה כבית דינו "שבית דינו של ירובעל גדול וחשוב לפני הקב

ובית ,  כבית דינו של אהרן-ובית דינו של שמשון , של משה
שכל מי , ללמדך.  כבית דינו של שמואל- של יפתח דינו

 הרי -אפילו הוא קל שבקלים , שנתמנה פרנס על הציבור
): ט, דברים יז(שנאמר , הוא כאביר שבאבירים הראשונים

ובאת אל הכֹהנים הלוים ואל השֹפט אשר יהיה בימים "
שופט שאינו בדורך , אין לי אלא שופט שבדורך, וגומר" ההם
ואל השֹפט אשר יהיה בימים "למוד לומר מה ת? מניין
 מלמד שהשופט שבדורך הרי הוא בזמנו כשופט -" ההם

  ."שהיה בימים הראשונים
  :ב"י' שמואל א. 10

' ה ֲאֶׁשר ַהֶּזה ַהָּגדֹול ַהָּדָבר ֶאת ּוְראּו ִהְתַיְּצבּו ַעָּתה ַּגם) טז(
' ה ֶאל ְקָראאֶ  ַהּיֹום ִחִּטים ְקִציר ֲהלֹוא) יז( :ְלֵעיֵניֶכם עֶֹׂשה
 ֲעִׂשיֶתם ֲאֶׁשר ַרָּבה ָרַעְתֶכם ִּכי ּוְראּו ּוְדעּו ּוָמָטר קֹלֹות ְוִיֵּתן

  :ֶמֶלְך  ָלֶכם ִלְׁשאֹול' ה ְּבֵעיֵני
  : ד"כב "י' שמואל א. 11

 ֵאת ְראּו ִּכי ְלַבְבֶכם ְּבָכל ֶּבֱאֶמת אֹתֹו ַוֲעַבְדֶּתם' ה ֶאת ְיראּו ַאְך "
  ". םִעָּמכֶ  ִהְגִּדל ֲאֶׁשר

  : יג, א"דברים י. 12
 ֶאְתֶכם ְמַצֶּוה ָאנִֹכי ֲאֶׁשר ִמְצֹוַתי ֶאל ִּתְׁשְמעּו ָׁשמֹעַ  ִאם ְוָהָיה"

 ּוְבָכל ְלַבְבֶכם ְּבָכל ּוְלָעְבדֹו לֵֹהיֶכם-אֱ ' ה ֶאת ְלַאֲהָבה ַהּיֹום
  ". ַנְפְׁשֶכם

  :ג"ב כ"שמואל א י. 13
 ַּבַעְדֶכם ְלִהְתַּפֵּלל ֵמֲחדֹל' ַלה ֵמֲחטֹא ִּלי ָחִליָלה ָאנִֹכי ַּגם) כג(

  :ְוַהְיָׁשָרה ַהּטֹוָבה ְּבֶדֶרךְ  ֶאְתֶכם ְוהֹוֵריִתי
  


