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 בס"ד

ק זשמואל א פר, מקורות, 10שיעור   

 

ב ַבגִ  ָ֖ דָּ ית ֲאִבינָּ ֵּ֥ ֹו ֶאל־ב  אּו ֹאתָ֔ ִבֵׁ֣ ָ֔ק ַויָּ ֹון ְיקֹוָּ ַַֽיֲעלּוּ֙ ֶאת־ֲארֵׁ֣ ים ַו  ִרִ֗ י׀ ִקְרַיֵׁ֣ת ְיעָּ ֵׁ֣ אּו ַאְנש  ֹבֹ֜ ּו א( ַויָּ ָ֤ר ְבנֹוּ֙ ִקְדשָ֔ זָּ ה ְוֶאת־ֶאְלעָּ ָ֑ ְבעָּ
ק: פ ֹון ְיקֹוָּ  ר ֶאת־ֲארֵּ֥  ִלְשֹמָ֖

ָ֑ה ַוִינָּ  נָּ ים שָּ ּו ֶעְשִרֵׁ֣ ְהיָ֖ ים ַוִי  ִמָ֔ ים ַוִיְרבּוּ֙ ַהיָּ ִרָ֔ רֹוןּ֙ ְבִקְרַיֵׁ֣ת ְיעָּ אָּ ֶבת הָּ  ֹום ֶשָ֤ י ִמיּ֞ ק: ב( ַוְיִהִ֗ י ְיקֹוָּ  ֵּ֥ ל ַאֲחר  ָ֖ א  ית ִיְשרָּ ֵּ֥ ל־ב  ֛הּו כָּ  

ל־ְלַבְבֶכִ֗  אֹמ֒ר ִאם־ְבכָּ ֘ל ל  א  ית ִיְשרָּ ֵׁ֣ ל־ב  ל ֶאל־כָּ אֶמר ְשמּוא ִ֗ ֵֹׁ֣ ר ג( ַוי ֛ כָּ י ַהנ  ֵ֧ ירּו ֶאת־ֱאֹלה  ִסֹ֜ ָ֔ק הָּ ִביםּ֙ ֶאל־ְיקֹוָּ ם שָּ ם ַאֶתָ֤
ם ִמַיֵּ֥ד ְפִלְש  ל ֶאְתֶכָ֖ ֵּ֥ ֹו ְוַיצ  הּו ְלַבדָ֔ ֵׁ֣ קּ֙ ְוִעְבד  ם ֶאל־ְיקֹוָּ ינּו ְלַבְבֶכָ֤ ִכִ֨ ֹות ְוהָּ רָ֑ ַעְשתָּ ם ְוהָּ יםִמתֹוְכֶכָ֖ ִת  : 

ים ְוֶא  ִלָ֖ ל ֶאת־ַהְבעָּ א ָ֔ ֵׁ֣י ִיְשרָּ ירּוּ֙ ְבנ  ִסּ֙ ֹו: ד( ַויָּ ק ְלַבד  ָ֖ ּו ֶאת־ְיקֹוָּ ת ַוַיַעְבדֵּ֥ ֹרָ֑ ַעְשתָּ ת־הָּ  

ם ֶאל־ְיקֹוָּ ק) ל ַבַעְדֶכָ֖ ֵּ֥ ה ְוֶאְתַפל  תָּ ָ֑ ל ַהִמְצפָּ ָ֖ א  ל־ִיְשרָּ ּו ֶאת־כָּ ל ִקְבצֵּ֥ אֶמר ְשמּוא ָ֔ ֵֹׁ֣  :ה( ַוי

(  ִ֗ ֵׁ֣י ְיקֹוָּ ּו׀ ִלְפנ  ִַֽיְשְפכֵׁ֣ ִים ַו  ְשֲאבּו־ַמֹ֜ ה ַוִי  תָּ ִמְצפָּ ּו ַהַ֠ ְבצֵׁ֣ ט ו( ַוִיקָּ ק ַוִיְשֹפֵ֧ ָ֑ אנּו ַליקֹוָּ ָ֖ טָּ ם חָּ אְמרּו שָָּ֔ ֵֹׁ֣ ּוא ַוי ֹום ַההָ֔ ּומּוּ֙ ַביֵׁ֣ צּ֙ ק ַויָּ
ה ל ַבִמְצפָּ  ָ֖ א  ֵּ֥י ִיְשרָּ ל ֶאת־ְבנ  ֛  :ְשמּוא 

( ּו ַסְרנ  י־ְפִלְשִתָ֖  ה ַוַיֲעלֵּ֥ תָּ לּ֙ ַהִמְצפָָּ֔ א  ּו ְבנ  י־ִיְשרָּ י־ִהְתַקְבצָ֤ ים ִכ  ּו ְפִלְשִתִ֗ ל ז( ַוִיְשְמעֵׁ֣ א ָ֔ ֵׁ֣י ִיְשרָּ ִַֽיְשְמעּוּ֙ ְבנ  ל ַו  ָ֑ א  ים ֶאל־ִיְשרָּ
ים ֵּ֥י ְפִלְשִת  ּו ִמְפנ  ְראָ֖  :ַוִי 

( נּו  ָ֖ ינּו ְוֹיִשע  ָ֑ ֵׁ֣ק ֱאֹלה  ק ֶאל־ְיקֹוָּ נּו ִמְזֹעָ֖ ש ִמֶמָ֔ ֵׁ֣ ל ַאל־ַתֲחר  לּ֙ ֶאל־ְשמּוא ָ֔ א  ּו ְבנ  י־ִיְשרָּ יםח( ַויֹאְמרָ֤ ִמַיֵּ֥ד ְפִלְשִת  : 

( ד ִיְש ט( ַוִיַקֵׁ֣  קּ֙ ְבַעֵׁ֣ ל ֶאל־ְיקֹוָּ ָ֤ ק ְשמּוא  ק ַוִיְזַעִ֨ ָ֑ יקֹוָּ יל ַל  ִלָ֖ ה כָּ ֛ הּו עֹולָּ ֵ֧ ד  ַוַיֲעל  בּ֙ ֶאחָָּ֔ לָּ ה חָּ ָ֤ ל ְטל  קח ְשמּוא ִ֗ ָ֖הּו ְיקֹוָּ  ַַֽיֲענ  ל ַו  א ָ֔ רָּ : 

( ים ה ּוְפִלְשִתֵׁ֣ עֹולָָּ֔ ה הָּ לּ֙ ַמֲעֶלֵׁ֣ י ְשמּוא  ּוא ַעל־ י( ַוְיִהָ֤ ֹום ַההָ֤ דֹול ַביִ֨ ֵׁ֣ק׀ ְבקֹול־גַָּ֠ ם ְיקֹוָּ ֵׁ֣ ל ַוַיְרע  ָ֑ א  ה ְבִיְשרָּ ָ֖ מָּ ּו ַלִמְלחָּ ִנְגשָ֔
ל א   ֵּ֥י ִיְשרָּ ּו ִלְפנ  ְגפָ֖ ם ַוִינָּ מ ָ֔  :ְפִלְשִתיםּ֙ ַוְיה 

( י ּו ֶאת־ְפִלְשִתָ֑ ִַֽיְרְדפָ֖ ה ַו  לּ֙ ִמן־ַהִמְצפָָּ֔ א  י ִיְשרָּ ָ֤ ּו ַאְנש  ְצאֹ֜ ריא( ַוי ִ֨ ית כָּ  ֵּ֥ ַחת ְלב  ּום ַעד־ִמַתָ֖ ם ַוַיכּ֕ : 

(  ָ֑ עָּ ֶבן הָּ ּה ֶאֵׁ֣ ָ֖ א ֶאת־ְשמָּ ֵּ֥ ן ַוִיְקרָּ ין ַהש ָ֔ ֵׁ֣ הּ֙ ּוב  ין־ַהִמְצפָּ ֶָ֤שם ב   ת ַויָּ ֶבן ַאַחִ֗ ל ֶאֵׁ֣ ח ְשמּוא ֹ֜ נּו יב( ַוִיַקִ֨ ֵּ֥ רָּ ה ֲעזָּ נָּ ָ֖ ר ַעד־ה  ֶזר ַויֹאַמּ֕
ק  :ְיקֹוָּ 

( ים וְ  ְנעּוּ֙ ַהְפִלְשִתָ֔ ליג( ַוִיכָּ  י ְשמּוא   ֵּ֥ ל ְימ  ים ֹכָ֖ קּ֙ ַבְפִלְשִתָ֔ י ַיד־ְיקֹוָּ ל ַוְתִהָ֤ ָ֑ א  ּול ִיְשרָּ ֹוא ִבְגבֵׁ֣ בָ֖ ֹוד לָּ ּו עָ֔ ְספֵׁ֣ לֹא־יָּ : 

( ת־ ת ְוֶאִ֨ ֹון ְוַעד־ַגָ֔ ֶעְקרֵׁ֣ לּ֙ מ  א  ל׀ ְלִיְשרָּ ָ֤ א  ת ִיְשרָּ א ִ֨ ְקחּו־ְפִלְשִתי֩ם מ  ר לָּ  ים ֲאֶשֵׁ֣ ִרִ֡ ה ֶהעָּ ְבנָּ ֹשֵׁ֣ ן ִה יד( ַותָּ ל ְגבּולָָּ֔ ָ֖ א  יל ִיְשרָּ ִצֵּ֥
י ֱאֹמִר  ין הָּ ֵּ֥ ל ּוב  ָ֖ א  ין ִיְשרָּ ֵּ֥ ֹום ב  לָ֔ י שָּ ים ַוְיִהֵׁ֣  :ִמַיֵׁ֣ד ְפִלְשִתָ֑

י ַחיָּ יו) ֵּ֥ ל ְימ  ל ֹכָ֖ א ָ֔ לּ֙ ֶאת־ִיְשרָּ ט ְשמּוא   :טו( ַוִיְשֹפָ֤

(  ָ֑ ל ְוַהִמְצפָּ ָ֖ ל ְוַהִגְלגָּ ית־א ָ֔ ַבבּ֙ ב   ה ְוסָּ נָָּ֔ הּ֙ ְבשָּ נָּ י שָּ ָ֤ ְך ִמד  ַלִ֗ ֶלהטז( ְוהָּ א   ֹות הָּ ל־ַהְמקֹומָ֖ ת כָּ ֵּ֥ ל א  א ָ֔ ַפטּ֙ ֶאת־ִיְשרָּ ה ְושָּ : 

ק: פ) יקֹוָּ  ַח ַל  ָ֖ ם ִמְזב  ֵּ֥ ֶבן־שָּ ל ַוִי  ָ֑ א  ט ֶאת־ִיְשרָּ ֵׁ֣ פָּ ם שָּ ָ֖ ֹו ְושָּ יתָ֔ ם ב  ֵׁ֣ י־שָּ הּ֙ ִכ  תָּ ּ֙ מָּ רָּ ֹו הָּ תָ֤ בָּ  יז( ּוְתש 

  

מה גרם לתמורה הרוחנית בחיי העם.1  

המאורעות הקשים: חורבן שילה, גלות הארון, המכה הגדולה שהכה ה' באנשי בית שמש, מכות ה' בערי 
.הפלשתים, ושיבת הארון לישראל עוררו את העם לשוב לאלוקיו  



2 

 

. 

לחדש את )פס' ה(. שמואל רצה  ויאמר שמואל קבצו את כל ישראל המצפתה ואתפלל בעדכם אל ה'. 2
.צפהעבודת ה' באספת עם גדולה במ    

המצפה היא המצפה שבנחלת בנימין )יהו' יח כו(, עיר מפורסמת בימי המקרא ובימי בית שני )שופ' כ א; . 3
שראל.מא; נח' ג ז טו( זו העיר שקיבץ אליה שמואל את כל י-יר' פרקים מ  

 תוכחת שמואל דורשת שני שלבים : . 4

ר ִמתֹוְכֶכם  כָּ י ַהנ  ִסירּו ֶאת ֱאֹלה  רֹות" א." הָּ ַעְשתָּ  הסרת עבודה זרה מהבית } בבחינת 'סור מרע' {.  -ְוהָּ

הּו ְלַבדֹו"  ד ְוִעְבד  ִכינּו ְלַבְבֶכם ֶאל ְידֹוָּ "לעבדו בכל לבבכם ובכל נפשכם" }בבחינת'  קבלת עול מצוות,  -ב. " הָּ
 עשה טוב' {.

לעמ"י בשכם סמוך לכריתת  בלשון זו אמר יעקב לבניו לאחר כבוש שכם  }בראשית לה' ב{.  וכן יהושע
 הברית }יהושע כד' כג {

ל ]ה' [ ֶאְתֶכם ִמַיד ְפִלְשִתים" .  הבטחת שמואל היא אחת : " ְוַיצ 

הצלת ישראל מיד אויביהם זהו גילוי שכינה אדיר  }יצ"מ ושירת הים , מלחמת ברק ושירת דבורה ועוד...{ 
לה , הוא גם מחזיר גלויי שכינה של מלחמת ה' . שמואל שהחזיר נבואה לישראל טרם חורבן משכן שי

 באויבי ישראל לעיני כולם.

 מערכה שניה –הכינוס במצפה ומלחמת העזר . 5

 א.קבלת עול  מלכות שמים מחודשת.   ב. הכרזת עצמאות מדינית מחודשת מעול הפלישתים.

ושפיכת מים . } מנהג בשעת בכינוס זה שמואל נוקט בכמה צעדים : א. כינוס ישראל לפני ה' .   ב. שאיבת 
צרה למסור את המים האחרונים לה' לביטוי האמונה בו.  כיוצ"ב מצאנו אצל אליהו בהר הכרמל ,ובניסוך 

חטאנו !    ה.   –המים בחג האסיף בצאת השנה כאשר אין כבר מים בבורות {    ג. צום .   ד. וידוי לפני ה' 
 ם.קבלת שמואל לשופט ביניהם ולשופט מול הגויי

 כיבוש הארץ —א"י . 6

ותשֹׁבנה הערים אשר לקחו פלשתים מאת ישראל לישראל; מעקרון ועד גת ואת גבולן הציל ישראל מיד 
יש לעמוד על הבטוי "הציל ישראל": וכי מצילים אדמה? כן! אדמת ישראל השבויה ביד גוי  פלשתים...

 טעונה הצלה.

 מנהיג מקדיש את כל זמנו לעם

כלומר, כל הימים, כל הזמן שהוא חי, הוא הקדיש להנהגת  שמואל את ישראל כל ימי חייו. )טו( וישפט
 העם ולא ביזבז זמן על חשבונם.

הוא  )טז( והלך מדי שנה בשנה וסבב בית אל והגלגל והמצפה, ושפט את ישראל את כל המקומות האלה.
 ראות איך הם חיים.לא הטריח את העם לבוא לביתו, אלא הלך אליהם; וזה היה גם כדי ל

)יז( ותֻשבתו ]כלומר, חזרתו היתה[ הרמתה, כי שם ביתו ושם שפט את ישראל, כלומר, את שאר העם, 
(: בכל מקום שהיה הולך, ביתו   הרד"ק מביא: "'כי שם ביתו'... ורז"ל דרשו )ברכות י:שהיה בא לרמה.

 עמו. כלומר, שלא היה נהנה מאדם אלא משלו".

כדי שהוא לא יתגאה, ע"י שתהיה לו תמיד תזכורת ומזכרת שגם המנהיג צריך להקריב  .'ויבן שם מזבח לה
 ולהתפלל

 


