שמ"א פי"ב  -נאום הפרידה של שמואל
מיהו "בדן"?
גמ' ראש השנה כה-.כה:
תנו רבנן :למה לא נתפרשו שמותם של זקנים הללו  -שלא
יאמר אדם :פלוני כמשה ואהרן? פלוני כנדב ואביהוא? פלוני
כאלדד ומידד? ואומר וַ יֹּאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל אֶ ל הָ עָ ם ה' אֲ שֶ ר עָ שָ ה
אֶ ת מֹּשֶ ה וְׁ אֶ ת ַאהֲ רֹּן ,...ואומר וַ יִּ ְׁשלַח ה' אֶ ת יְׁ רֻ בַ עַ ל וְׁ אֶ ת בְׁ ָדן
וְׁ אֶ ת יִּ פְׁ ָתח וְׁ אֶ ת ְׁשמּואֵ ל  -ירובעל  -זה גדעון ,ולמה נקרא שמו
ירובעל  -שעשה מריבה עם הבעל ,בדן זה שמשון ,ולמה
נקרא שמו בדן  -דאתי מדן ,יפתח  -כמשמעו[ .כה ]:ואומר
ּושמּואֵ ל בְׁ ק ְֹּׁראֵ י ְׁשמ ֹּו .שקל הכתוב
מֹּשֶ ה וְׁ ַאהֲ רֹּן בְׁ כֹּהֲ נָיו ְׁ
שלשה קלי עולם כשלשה חמורי עולם ,לומר לך :ירובעל
בדורו  -כמשה בדורו ,בדן בדורו  -כאהרן בדורו ,יפתח בדורו
 כשמואל בדורו .ללמדך שאפילו קל שבקלין ונתמנה פרנסעל הצבור  -הרי הוא כאביר שבאבירים ,ואומר ּובָ אתָ אֶ ל
הַ כֹּהֲ נִּ ים הַ לְׁ וִּ יִּ ם וְׁ אֶ ל הַ שֹּפֵ ט אֲ שֶ ר יִּ ְׁהיֶה בַ י ִָּמים הָ הֵ ם (דב'
יז:ט) .וכי תעלה על דעתך שאדם הולך אצל הדיין שלא היה
בימיו? הא אין לך לילך אלא אצל שופט שבימיו ,ואומר ַאל
שנִּים הָ יּו טוֹּבִּ ים מֵ אֵ לֶה (קהלת ז:י)
תֹּאמַ ר מֶ ה הָ יָה שֶ הַ י ִָּמים הָ ִּרא ֹּ
רד"ק שמואל א פרק יב פסוק יא
ואת בדן  -הוא שמשון וכת"י ופירוש בדן בן דן כי מן
משפחת הדני היה ואף ע"פ שהיה אחר יפתח הקדימו ליפתח
לפי שהיה גדול ממנו:
אותות (גשם ביום קציר)
רמב"ם הלכות יסודי התורה ח:א
משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה,
שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה
האות בלט וכשוף ,אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי
הצורך עשאם ,לא להביא ראיה על הנבואה ,היה צריך
להשקיע את המצריים קרע את הים והצילן בתוכו ,צרכנו
למזון הוריד לנו את המן ,צמאו בקע להן את האבן ,כפרו בו
עדת קרח בלעה אותן הארץ ,וכן שאר כל האותות ,ובמה
האמינו בו במעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו
ולא אחר האש והקולות והלפידים והוא נגש אל הערפל
והקול מדבר אליו ואנו שומעים משה משה לך אמור להן כך
וכך ,וכן הוא אומר פנים בפנים דבר ה' עמכם ,ונאמר לא את
אבותינו כרת ה' את הברית הזאת ,ומנין שמעמד הר סיני
לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי שנאמר
הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך
וגם בך יאמינו לעולם ,מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו
נאמנות שהיא עומדת לעולם אלא נאמנות שיש אחריה
הרהור ומחשבה.

רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק י
הלכה א
כל נביא שיעמוד לנו ויאמר שה' שלחו אינו צריך לעשות אות
כאחד מאותות משה רבינו או כאותות אליהו ואלישע שיש
בהם שינוי מנהגו של עולם ,אלא האות שלו שיאמר דברים
העתידים להיות בעולם ויאמנו דבריו שנאמר וכי תאמר
בלבבך איכה נדע הדבר וגו' ,לפיכך כשיבוא אדם הראוי
לנבואה במלאכות השם ולא יבוא להוסיף ולא לגרוע אלא
לעבוד את ה' במצות התורה אין אומרין לו קרע לנו הים או
החיה מת וכיוצא באלו ואחר כך נאמין בך ,אלא אומרים לו
אם נביא אתה אמור דברים העתידים להיות והוא אומר
ואנו מחכים לראות היבואו דבריו אם לא יבואו ,ואפילו נפל
דבר קטן בידוע שהוא נביא שקר ,ואם באו דבריו כולן יהיה
בעינינו נאמן.
הלכה ד
דברי הפורענות שהנביא אומר כגון שיאמר פלוני ימות או
שנה פלונית רעב או מלחמה וכיוצא בדברים אלו אם לא
עמדו דבריו אין בזה הכחשה לנבואתו ,ואין אומרים הנה
דבר ולא בא ,שהקב"ה ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה
ואפשר שעשו תשובה ונסלח להם כאנשי נינוה ,או שתלה
להם כחזקיה ,אבל אם הבטיח על טובה ואמר שיהיה כך וכך
ולא באה הטובה שאמר בידוע שהוא נביא שקר ,שכל דבר
טובה שיגזור האל אפילו על תנאי אינו חוזר ,ולא מצינו
שחזר בדבר טובה אלא בחרבן ראשון כשהבטיח לצדיקים
שלא ימותו עם הרשעים וחזר בדבריו ,וזה מפורש במסכת
שבת ,הא למדת שבדברי הטובה בלבד יבחן הנביא ,הוא
שירמיהו אמר בתשובתו לחנניה בן עזור כשהיה ירמיה
מתנבא לרעה וחנניה לטובה ,אמר לו לחנניה אם לא יעמדו
דברי אין בזה ראיה שאני נביא שקר אבל אם לא יעמדו
דבריך יודע שאתה נביא שקר ,שנאמר אך שמע נא את הדבר
הזה וגו' הנביא אשר ידבר שלום בבוא דבר הנביא יודע
הנביא אשר שלחו ה' באמת.
נביא אמת מול נביא שקר
דברים יח
דברים יג
(א) אֵ ת כָל הַ ָדבָ ר אֲ ֶשר ָאנֹּכִּ י (יד) כִּ י הַ ּגוֹּיִּ ם הָ אֵ לֶה אֲ ֶשר
תש ְׁמרּו אַ ָתה יו ֵֹּרש אוֹּתָ ם אֶ ל ְׁמעֹּנְׁנִּ ים
ְׁ
ְׁמצַ ּוֶ ה אֶ ְׁתכֶם אֹּת ֹּו
ַלעֲשוֹּת ֹלא תֹּ סֵ ף עָ לָיו וְׁ ֹלא וְׁ אֶ ל ק ְֹּׁס ִּמים יִּ ְׁשמָ עּו וְׁ אַ ָתה ֹלא
כֵן נ ַָתן לְׁ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך:
ִּתגְׁ ַרע ִּממֶ ּנּו:
(ב) כִּ י יָקּום בְׁ ִּק ְׁרבְׁ ָך נָבִיא א ֹּו (טו) נָבִיא ִּמ ִּק ְׁרבְׁ ָך מֵ ַאחֶ יָך
מנִּי י ִָּקים לְׁ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך
חֹלֵם חֲלֹום וְׁ נָתַ ן אֵ לֶיָך אוֹת א ֹּו ָכ ֹּ
אֵ לָ יו ִת ְׁשמָ עּון:
מוֹפֵ ת:
(ג) ּובָ א הָ אוֹת וְ הַ ּמוֹפֵ ת אֲ ֶשר (טז) כְׁ כֹּל אֲ ֶשר ָשַאלְׁ ָת מֵ עִּ ם ה'
ִּדבֶ ר אֵ לֶיָך לֵאמֹּר נֵלְׁ כָה ַאחֲ ֵרי אֱ ֹלהֶ יָך בְׁ ח ֵֹּרב ְׁביוֹּם הַ ָקהָ ל
ֹלהים אֲ חֵ ִּרים אֲ ֶשר ֹלא לֵאמֹּר ֹלא אֹּסֵ ף לִּ ְׁשמֹּעַ אֶ ת
אֱ ִּ
קוֹל ה' אֱ ֹלהָ י וְׁ אֶ ת הָ אֵ ש
יְׁ ַדעְׁ ָתם וְׁ נָעָ בְׁ ֵדם:
(ד) ֹלא ִת ְׁשמַ ע אֶ ל ִּדבְׁ ֵרי הַ ּגְׁ ֹּדלָה הַ זֹּאת ֹלא אֶ ְׁראֶ ה עוֹּד
הַ ּנָבִּ יא הַ הּוא א ֹּו ֶאל ח ֹּולֵם וְׁ ֹלא ָאמּות:
יטיבּו
הַ חֲ לוֹּם הַ הּוא כִּ י ְׁמנַסֶ ה ה' (יז) וַ יֹּאמֶ ר ה' ֵאלָי הֵ ִּ

אֱ ֹלהֵ יכֶ ם אֶ ְׁתכֶם ל ַָדעַ ת
הֲ יִּ ְׁשכֶ ם אֹּהֲ בִּ ים אֶ ת ה'
אֱ ֹלהֵ יכֶ ם בְׁ כָל לְׁ בַ בְׁ כֶם ּובְׁ ָכל
נַפְׁ ְׁשכֶ ם:
(ה) ַאחֲ ֵרי ה' אֱ ֹלהֵ י ֶכם ֵתלֵכּו
יראּו וְׁ אֶ ת ִּמ ְׁצוֹּתָ יו
וְׁ אֹּת ֹּו ִּת ָ
ּובקֹל ֹו ִת ְׁשמָ עּו וְׁ אֹּת ֹּו
ִּת ְׁשמֹּרּו ְׁ
תַ ֲעבֹּדּו ּוב ֹּו ִּת ְׁדבָ קּון:
(ו) ְו ַהנָבִיא הַ הּוא א ֹּו חֹלֵם
ַהחֲלֹום הַ הּוא יּומָ ת כִּ י ִדבֶּ ר
סָ ָרה עַ ל ה' אֱ ֹלהֵ יכֶם הַ מו ִֹּּציא
אֶ ְׁתכֶ ם מֵ אֶ ֶרץ ִּמ ְׁצ ַריִּ ם וְׁ הַ פ ְֹּׁדָך
ִּמבֵ ית עֲבָ ִּדים לְׁ הַ ִּדיחֲ ָך ִּמן
הַ ֶד ֶרְך אֲ שֶ ר ִּצּוְׁ ָך ה' אֱ ֹלהֶ יָך
ָללֶכֶת בָ ּה ּובִּ עַ ְׁר ָת הָ ָרע
ִּמ ִּק ְׁרבֶ ָך:

אֲ שֶ ר ִּדבֵ רּו:
ָאקים לָהֶ ם ִּמ ֶק ֶרב
(יח) נָבִיא ִּ
אֲ חֵ יהֶ ם כָמוָֹּך וְׁ נָתַ ִּתי ְדבָ ַרי
בְׁ פִּ יו וְ ִדבֶּ ר אֲ לֵיהֶ ם אֵ ת כָ ל
אֲ שֶ ר אֲ צַ ּוֶ ּנּו:
(יט) וְׁ הָ יָה הָ ִּאיש אֲ שֶ ר ֹלא
יִּ ְׁשמַ ע אֶ ל ְדבָ ַרי אֲ שֶ ר יְ דַ בֵ ר
בִּ ְׁש ִּמי ָאנֹּכִּ י אֶ ְׁדרֹּש מֵ עִּ מ ֹּו:
(כ) אַ ְך ַהנָבִיא אֲ שֶ ר יָזִּ יד לְ דַ בֵ ר
דָ בָ ר בִּ ְׁש ִּמי אֵ ת אֲ שֶ ר ֹלא
יתיו לְ דַ בֵ ר וַ אֲ שֶ ר יְ דַ בֵ ר
ִּצּוִּ ִּ
ֹלהים אֲ חֵ ִּרים ּומֵ ת
בְׁ שֵ ם אֱ ִּ
הַ ּנָבִּ יא הַ הּוא:
(כא) וְׁ כִּ י ֹּתאמַ ר בִּ לְׁ בָ בֶ ָך אֵ יכָ ה
נ ֵַדע אֶ ת הַ דָ בָ ר אֲ שֶ ר ֹלא ִדבְ רוֹ
ה':
(כב) אֲ שֶ ר יְ דַ בֵ ר הַ ּנָבִּ יא בְׁ שֵ ם
ה' וְׁ ֹלא יִּ ְׁהיֶה הַ דָ בָ ר וְׁ ֹלא יָבוֹּא
הּוא הַ דָ בָ ר אֲ שֶ ר ֹלא ִדבְ רוֹ ה'
בְׁ זָ דוֹּן ִדבְ רוֹ הַ ּנָבִּ יא ֹלא תָ גּור
ִּממֶ ּנּו :ס

רש"י שמואל א פרק יב
(יז) הלא קציר חטים היום  -והגשמים סימן קללה וקשה
בעיני הקדוש ברוך הוא להביא פורענות חנם אף על פי כן יש
בי כח ואקרא אל ה' ויתן קולות ומטר:
גשם ביום קציר
שמות פרק ט
שמו"א יב
(יז) הֲ לוֹּא ְׁק ִּציר ִּח ִּטים (כג) וַ יֵט מֹּשֶ ה אֶ ת מַ טֵ הּו עַ ל
הַ יוֹּם אֶ ְׁק ָרא אֶ ל ה' וְׁ יִּ ֵתן הַ שָ מַ יִּ ם וַ ה' נָתַ ן קֹֹלת ּובָ ָרד
ָארצָ ה וַ י ְַׁמטֵ ר ה' בָ ָרד
קֹלוֹת ּומָ טָ ר ְּׁודעּו ְּׁוראּו כִּ י וַ ִּתהֲ לְַך אֵ ש ְׁ
ָרעַ ְׁתכֶ ם ַרבָ ה אֲ שֶ ר ע ֲִּשיתֶ ם עַ ל אֶ ֶרץ ִּמ ְׁצ ָריִּ ם( :כד) וַ יְׁ ִּהי בָ ָרד
בְׁ עֵ ינֵי ה' לִּ ְׁשאוֹּל ָלכֶם וְׁ אֵ ש ִּמ ְׁתל ַַקחַ ת בְׁ תוְֹּך הַ בָ ָרד כָבֵ ד
(יח) וַ יִּ ְׁק ָרא ְׁמאֹּד אֲ שֶ ר ֹלא הָ יָה ָכמֹּהּו בְׁ ָכל
מֶ לְֶך :ס
ְׁשמּואֵ ל אֶ ל ה' וַ יִּ ֵתן ה' אֶ ֶרץ ִּמ ְׁצ ַריִּ ם מֵ ָאז הָ יְׁ תָ ה לְׁ גוֹּי...:
קֹֹלת ּומָ טָ ר בַ יוֹּם הַ הּוא
ירא כָ ל הָ עָ ם ְׁמאֹּד אֶ ת
וַ יִּ ָ
ה' וְׁ אֶ ת ְׁשמּואֵ ל:
ֹּאמרּו כָל הָ עָ ם אֶ ל
(יט) וַ י ְׁ
ִה ְתפַ לֵל בְׁ עַ ד
ְׁשמּואֵ ל
עֲבָ ֶדיָך אֶ ל ה' אֱ _ֹלהֶ יָך
וְ ַאל נָמּות כִ י יָסַ ְפנּו עַ ל כָל
חַ טֹאתֵ ינּו ָרעָ ה לִ ְשאֹל לָנּו
מֶּ לְֶּך:ס

(כז) וַ יִּ ְׁשלַח פַ ְׁרעֹּה וַ יִּ ְׁק ָרא לְׁ מֹּשֶ ה
אתי
ּולְׁ ַאהֲ רֹּן וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵהֶ ם חָ ָט ִ
הַ פָ עַ ם ה' הַ צַ ִדיק וַאֲ נִ י וְ עַ ִּמי
הָ ְר ָשעִ ים( :כח) הַ עְ ִתירּו אֶ ל ה'
ֹלהים ּובָ ָרד
וְׁ ַרב ִּמ ְׁהיֹּת קֹֹלת אֱ ִּ
וַ אֲ שַ לְׁ חָ ה אֶ ְׁתכֶם וְׁ ֹלא תֹּ ִּספּון
ַל ֲעמֹּד:

אתי
(כ) וַ יֹּאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל אֶ ל (כט) וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו מֹּשֶ ה כְׁ צֵ ִּ
יראּו אַ ֶתם אֶ ת הָ עִּ יר אֶ פְׁ רֹּש אֶ ת כַפַ י אֶ ל ה'
הָ עָ ם ַאל ִּת ָ
ע ֲִּשיתֶ ם אֵ ת ָכל הָ ָרעָ ה הַ קֹלוֹת י ְֶׁח ָדלּון וְׁ הַ בָ ָרד ֹלא יִּ ְׁהיֶה

ָארץ( :ל)
הַ זֹּאת אַ ְך ַאל ָתסּורּו עוֹּד לְׁ מַ עַ ן ֵת ַדע כִּ י ַלה' הָ ֶ
מֵ ַאחֲ ֵרי ה' וַ עֲבַ ְׁד ֶתם אֶ ת וְׁ אַ ָתה וַ עֲבָ ֶדיָך י ַָדעְׁ ִּתי כִּ י טֶ ֶרם
ֹלהים( :לא)
ִּת ְׁיראּון ִּמפְׁ נֵי ה' אֱ ִּ
ה' בְׁ כָל לְׁ בַ בְׁ כֶם:
(...לג) וַ יֵצֵ א מ ֶֹּשה מֵ עִּ ם פַ ְׁרעֹּה אֶ ת
הָ עִּ יר וַ יִּ פְׁ רֹּש כַ פָ יו אֶ ל ה' וַ י ְַׁח ְׁדלּו
נִּתְך
הַ קֹלוֹת וְׁ הַ בָ ָרד ּומָ טָ ר ֹלא ַ
ָארצָ ה( :לד) וַ י ְַׁרא פַ ְׁרעֹּה כִּ י חָ ַדל
ְׁ
הַ מָ טָ ר וְׁ הַ בָ ָרד וְ הַ קֹֹלת וַ יֹּסֶ ף
לַחֲ טֹּא וַ יַכְׁ בֵ ד לִּ ב ֹּו הּוא וַ עֲבָ ָדיו:
שמות יט
ישי ִּב ְׁהיֹּת הַ ב ֶֹּקר וַ יְׁ ִּהי קֹֹלת ּובְׁ ָר ִּקים וְׁ עָ נָן
(טז) וַ יְׁ ִּהי בַ יוֹּם הַ ְׁשלִּ ִּ
כָבֵ ד עַ ל הָ הָ ר וְ קֹל שֹּפָ ר חָ זָ ק ְׁמאֹּד וַ יֶחֱ ַרד כָל הָ עָ ם אֲ שֶ ר
ֹלהים ִּמן
בַ מַ חֲ נֶה( :יז) וַ יוֹּצֵ א מ ֶֹּשה אֶ ת הָ עָ ם לִּ ְׁק ַראת הָ אֱ ִּ
הַ מַ חֲ נֶה וַ יִּ ְׁתי ְַׁצבּו בְׁ תַ ְׁח ִּתית הָ הָ ר( :יח) וְׁ הַ ר ִּסינַי עָ ַשן כֻל ֹּו ִּמפְׁ נֵי
אֲ שֶ ר י ַָרד עָ לָיו ה' בָ אֵ ש וַ יַעַ ל ע ֲָשנ ֹּו כְׁ עֶ ֶשן הַ כִּ בְׁ ָשן וַ יֶחֱ ַרד כָ ל הָ הָ ר
ְׁמאֹּד( :יט) וַ יְׁ ִּהי קוֹל הַ שוֹּפָ ר ה ֹּולְֵך וְׁ חָ זֵ ק ְׁמאֹּד מ ֶֹּשה יְׁ ַדבֵ ר
ֹלהים ַי ֲענֶּנּו בְ קוֹל:
וְׁ הָ אֱ ִּ
שמות יד:כד
וַ יְׁ ִּהי בְׁ אַ ְׁשמ ֶֹּרת הַ ב ֶֹּקר וַ י ְַׁש ֵקף ה' אֶ ל מַ חֲ נֵה ִּמ ְׁצ ַריִּ ם בְׁ עַ מּוד אֵ ש
וְׁ עָ נָן וַיָ הָ ם אֵ ת מַ חֲ נֵה ִּמ ְׁצ ָריִּ ם:
שמ"ב כב:יד-טו (שירת דוד)
(יד) י ְַׁרעֵ ם ִּמן ָשמַ יִּ ם ה' וְ עֶּ לְ יוֹן יִ ֵתן קוֹלוֹ( :טו) וַ יִּ ְׁשלַח ִּח ִּצים
וַ יְׁ פִּ יצֵ ם בָ ָרק וַיָ הֹם
במדבר טז
ָארץ ֶאת פִּ יהָ וַ ִּתבְׁ לַע אֹּתָ ם וְׁ אֶ ת בָ ֵתיהֶ ם וְׁ אֵ ת כָל
(לב) וַ ִּתפְׁ ַתח הָ ֶ
ָאדם אֲ ֶשר לְׁ ק ַֹּרח וְׁ אֵ ת כָל הָ ֲרכּוש( :לג) וַ י ְֵׁרדּו הֵ ם וְׁ כָל אֲ שֶ ר
הָ ָ
ָארץ וַ יֹּאבְׁ דּו ִּמתוְֹּך הַ ָקהָ ל:
לָהֶ ם חַ יִּ ים ְׁש ֹּאלָה וַ ְׁת ַכס ֲעלֵיהֶ ם הָ ֶ
ָאמרּו פֶ ן
קלָם כִּ י ְׁ
(לד) וְׁ כָל יִּ ְׁש ָראֵ ל אֲ ֶשר ְׁסבִּ יבֹּתֵ יהֶ ם נָסּו לְ ֹ
ָארץ:
ִּתבְׁ לָעֵ נּו הָ ֶ
שמ"א ז:י
מּואל ַמ ֲעלֶה הָ ע ֹּולָה ּופְׁ לִּ ְׁש ִּתים נִּּגְׁ שּו ל ִַּמלְׁ חָ מָ ה ְׁביִּ ְׁש ָראֵ ל
וַ יְׁ ִּהי ְׁש ֵ
וַיַ ְרעֵ ם ה' בְ קוֹל גָדוֹל בַ יוֹּם הַ הּוא עַ ל פְׁ לִּ ְׁש ִּתים וַיְ הֻ ּמֵ ם וַ יִּ ּנָגְׁ פּו
לִּ פְׁ נֵי יִּ ְׁש ָראֵ ל

