בס"ד ,ספר שמואל ,עמוד 107

 .2השוואה בין פרק ח' ופרק ט'
(א) סתירות בין הפרקים
פרק ח'
יוזמת העם – מאיסה בה'
בקשת מלך –
יוזמת מי?

פרק ט'
יוזמת הקב"ה  -כמקביל למינוי מש"ר
להציל את ישראל ממצרים! (עי' שמות ג':ז-י)

(ז) וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ְׁשמּואֵ ל ְׁשמַ ע בְׁ קוֹל
הָ עָ ם לְׁ כֹּל אֲ שֶ ר י ְׁ
מּואל יוֹּם אֶ חָ ד לִּ פְׁ נֵי בוֹּא ָשאּול
ֹּאמרּו אֵ לֶיָך כִּ י ֹלא (טו) וַ ה' ָגלָה אֶ ת אֹּזֶ ן ְׁש ֵ
מר( .טז) כָעֵ ת מָ חָ ר אֶ ְׁשלַח אֵ לֶיָך ִּאיש מֵ אֶ ֶרץ בִּ נְׁ י ִָּמן
א ְֹּׁתָך מָ ָאסּו כִּ י א ִֹּתי מָ אֲ סּו ִּמ ְׁמֹלְך לֵא ֹּ
ֲעלֵיהֶ ם:
ּומ ַש ְׁחּתוֹ לְׁ נָגִּ יד עַ ל עַ ִּמי יִּ ְׁש ָראֵ ל וְׁ הו ִֹּשיעַ אֶ ת עַ ִּמי ִּמיַ ד
ְׁ
יתי אֶ ת עַ ִּמי כִּ י בָ ָאה צַ ע ֲָקתוֹ אֵ לָי:
ְׁפלִּ ְׁש ִּּתים כִּ י ָר ִּא ִּ

העם! ושמואל מגיב למיני מלך ה' ממנה "נגיד" בשומעו קול צעקת העם.
הכל "סודי"! אף אחד לא יודע מה קורה!
כשומעו לקול העם!
מי המוביל

מי האויב?
דמות שמואל

הלך לחפש
"צאנו" ומצא
מלוכה

ּומ ַש ְׁחּתוֹ לְׁ נָגִּ יד עַ ל עַ ִּמי יִּ ְׁש ָראֵ ל וְׁ הו ִֹּשיעַ אֶ ת עַ ִּמי ִּמיַ ד
(כב) וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל ְׁשמּואֵ ל ְׁשמַ ע (טז) ְׁ
יתי אֶ ת עַ ִּמי כִּ י בָ ָאה צַ ע ֲָקתוֹ אֵ לָי
בְׁ קוֹלָם וְׁ ִּה ְׁמלַכְׁ ָּת לָהֶ ם מֶ לְֶך וַ יֹּאמֶ ר ְׁפלִּ ְׁש ִּּתים כִּ י ָר ִּא ִּ
ְׁשמּואֵ ל אֶ ל ַאנְׁשֵ י יִּ ְׁש ָראֵ ל לְׁ כּו ִּאיש
לְׁ עִּ יר ֹּו:
פרק ט  -פלשתים?
פרק יב  -עמון
ּומ ַש ְׁחת ֹּו
(יב) וַ ִּת ְׁראּו כִּ י נָחָ ש מֶ לְֶך בְׁ נֵי עַ מוֹן בָ א (טז) כָעֵ ת מָ חָ ר אֶ ְׁשלַח אֵ לֶיָך ִּאיש מֵ אֶ ֶרץ בִּ נְׁ י ִָּמן ְׁ
ֹּאמרּו לִּ י ֹלא כִּ י מֶ לְֶך יִּ ְׁמֹלְך לְׁ נָגִּ יד עַ ל עַ ִּמי יִּ ְׁש ָראֵ ל וְׁ הו ִֹּשיעַ אֶ ת עַ ִּמי ִּמיַ ד ְׁפלִּ ְׁש ִּּתים כִּ י
ֲעלֵיכֶם וַ ת ְׁ
יתי אֶ ת עַ ִּמי כִּ י בָ ָאה צַ ע ֲָקת ֹּו אֵ לָי:
ָר ִּא ִּ
עָ לֵינּו וַ ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם מַ לְׁ כְׁ כֶם:
ג:כ  -וַ י ֵַדע כָל יִּ ְׁש ָראֵ ל ִּמ ָדן וְׁ עַ ד בְׁ אֵ ר ח:יא  -הֵ מָ ה עֹּלִּ ים ְׁבמַ ֲעלֵה הָ עִּ יר וְׁ הֵ ָמה מָ ְׁצאּו נְׁעָ רוֹּת
ֹּאמרּו לָהֶ ן הֲ יֵש בָ זֶ ה הָ רֹאֶ ה:
י ְֹּׁצאוֹּת לִּ ְׁשאֹּב מָ יִּ ם וַ י ְׁ
שָ בַ ע כִּ י נֶאֱ מָ ן ְׁשמּואֵ ל לְׁ נָבִּ יא לַיקֹּוָ ק:
שמואל א פרק ט
(ד) וַ ַי ֲעבֹּר בְׁ הַ ר אֶ פְׁ ַריִּ ם וַ ַי ֲעבֹּר בְׁ אֶ ֶרץ שָ לִּ שָ ה וְׁ ֹלא מָ צָ אּו וַ יַעַ בְׁ רּו בְׁ אֶ ֶרץ ַשעֲלִּ ים וָ ַאיִּ ן וַ ַי ֲעבֹּר בְׁ אֶ ֶרץ יְׁ ִּמינִּ י
וְׁ ֹלא מָ צָ אּו(…:ח) וַ יֹּסֶ ף הַ נַעַ ר ַלעֲנוֹּת אֶ ת שָ אּול וַ יֹּאמֶ ר ִּהנֵה נִּ ְׁמצָ א בְׁ י ִָּדי ֶרבַ ע ֶש ֶקל כָסֶ ף וְׁ נָתַ ִּתי לְׁ ִּאיש
ֹלהים וְׁ ִּהגִּ יד לָנּו אֶ ת ַד ְׁר ֵכנּו:
הָ אֱ ִּ
ֹּאמרּו לָהֶ ן הֲ יֵש בָ זֶ ה
(יא) הֵ מָ ה ֹּעלִּ ים בְׁ מַ ֲעלֵה הָ עִּ יר וְׁ הֵ מָ ה מָ צְׁ אּו נְׁעָ רוֹּת י ְֹּׁצאוֹּת לִּ ְׁשאֹּב ָמיִּ ם וַ י ְׁ
הָ רֹּאֶ ה(…:יג) כְׁ בֹּאֲ כֶם הָ עִּ יר כֵן ִּּת ְׁמצְׁ אּון אֹּת ֹּו בְׁ טֶ ֶרם ַי ֲעלֶה הַ בָ מָ תָ ה לֶאֱ כֹּל כִּ י ֹלא יֹּאכַ ל הָ עָ ם עַ ד בֹּא ֹּו
כִּ י הּוא יְׁ בָ ֵרְך הַ זֶ בַ ח ַאחֲ ֵרי ֵכן יֹּאכְׁ לּו הַ ְׁק ֻר ִּאים וְׁ עַ ָתה עֲלּו כִּ י אֹּת ֹּו כְׁ הַ יוֹּם ִּּת ְׁמצְׁ אּון אֹּתוֹּ:
(כ) וְׁ לָאֲ תֹּ נוֹּת הָ אֹּבְׁ דוֹּת לְׁ ָך הַ יוֹּם ְׁשֹלשֶ ת הַ י ִָּמים ַאל ָת ֶשם אֶ ת לִּ בְׁ ָך לָהֶ ם כִּ י נִּ ְׁמצָ אּו ּולְׁ ִּמי כָ ל חֶ ְׁמ ַדת
יִּ ְׁש ָראֵ ל הֲ לוֹּא לְׁ ָך ּולְׁ כֹּל בֵ ית ָאבִּ יָך :ס

שמות פרק ג
יתי אֶ ת עֳנִּ י עַ ִּמי אֲ שֶ ר בְׁ ִּמ ְׁצ ָריִּ ם וְׁ אֶ ת צַ ע ֲָקתָ ם ָשמַ עְׁ ִּּת י ִּמפְׁ נֵי נֹּגְׁ ָשיו כִּ י י ַָדעְׁ ִּתי אֶ ת מַ כְׁ אֹּבָ יו( … :ט)
(ז) וַ יֹּאמֶ ר יְׁ קֹּוָ ק ָראֹה ָר ִּא ִּ
יתי אֶ ת הַ לַחַ ץ אֲ שֶ ר ִּמ ְׁצ ַריִּ ם ֹלחֲ ִּצים אֹּתָ ם( :י) וְׁ עַ ָתה לְׁ כָה וְׁ אֶ ְׁשלָחֲ ָך אֶ ל
וְׁ עַ ָתה ִּהנֵה צַ ע ֲַקת בְׁ נֵי יִּ ְׁש ָראֵ ל בָ ָאה אֵ לָי וְׁ גַם ָר ִּא ִּ
פַ ְׁרעֹה וְׁ הוֹּצֵ א אֶ ת עַ ִּמי בְׁ נֵי יִּ ְׁש ָראֵ ל ִּמ ִּמ ְׁצ ָריִּ ם:
תלמוד בבלי מסכת ברכות דף מח עמוד ב
רבי נתן אומר :אינו צריך ,הרי הוא אומר:
כבאכם העיר כן תמצאון אותו בטרם יעלה הבמתה לאכול
כי לא יאכל העם עד באו כי הוא יברך הזבח אחרי כן
יאכלו הקראים .וכל כך למה? לפי שהנשים דברניות הן.
ושמואל אמר :כדי להסתכל ביפיו של שאול ,דכתיב:
+שמואל א' ט' +משכמו ומעלה גבה מכל העם.
ורבי יוחנן אמר :לפי שאין מלכות נוגעת בחברתה אפילו
כמלא נימא.
(שמואל א' ט')

Brachot 48b
R. Nathan says: This is not necessary. For see, it says, As soon as ye
be come into the city ye shall straightway find him, before he go up
to the high place to eat; for the people will not eat until he come,
because he doth bless the sacrifice, and afterwards they eat that be
bidden. Why did they make such a long story of it? Because women
are fond of talking. Samuel, however, says that it was so that they
might feast their eyes on Saul's good looks, since it is written, From
his shoulders and upward he was higher than any of the people; R.
Johanan says it was because one kingdom cannot overlap another
by a hair's breadth.

