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פרק ז' :שמואל הנביא  /מנהיג  /מצביא
 .1מלכים א פרק ו
ַארבַּ ע מֵ אוֹת ָׁשנָׁה לְ צֵ את בְ נֵי יִ ְש ָראֵ ל
(א) וַ יְ ִהי בִ ְׁשמוֹנִ ים ָׁשנָׁה וְׁ ְׁ
מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם בַ שָ נָה הָ ְרבִ יעִ ית בְ ח ֶֹדׁש זִ ו הּוא הַ ח ֶֹדׁש הַ ֵש ִני
לִ ְמֹלְך ְׁשֹלמֹה עַ ל יִ ְש ָראֵ ל וַ יִ בֶ ן הַ בַ יִ ת לַיקֹוָ ק:
 .2שופטים פרק יא
(כו) בְ ׁשֶ בֶ ת יִ ְש ָראֵ ל בְ חֶ ְׁשבוֹן ּובִ בְ נוֹתֶ יהָ ּובְ עַ ְרעוֹר ּובִ בְ נוֹתֶ יהָ
ַארנוֹן ְׁשֹלש מֵ אוֹת ָׁשנָׁה ּומַ ּדּועַ ֹלא
ּובְ כָל הֶ עָ ִרים אֲ ׁשֶ ר עַ ל יְ ֵדי ְ
ִהצַ לְ ֶתם בָ עֵ ת הַ ִהיא:
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יצ"מ  -עד כיבוש סיחון
כיבוש סיחון  -יפתח
יפתח  -בנין המקדש
 04שנות דוד
 0שנות שלמה
מיפתח עד דוד!
 04 שנה פלשתים (שמשון)
 04 שנות עלי
 = 69 כל ימי שמואל ושאול?

 .0תלמוד בבלי מסכת זבחים קיח-:קיט.
ותנא :כשמת עלי הכהן חרבה שילה ובאו לנוב ,כשמת
שמואל הרמתי חרבה נוב ובאו לגבעון ,וכתיב+ :שמ"א ז+
וַ יְ ִהי ִמיוֹם ׁשֶ בֶ ת הָ ָארוֹן בְ ִק ְריַת יְ עָ ִרים וַ יִ ְרבּו הַ י ִָמים וַ יִ ְהיּו
עֶ ְש ִרים ׁשָ נָה וַ יִ נָהּו ָכל בֵ ית יִ ְש ָראֵ ל ַאחֲ ֵרי ה' הני עשרים שנה,
עשר שנה שמלך שמואל בעצמו ,ושנה שמלך שמואל ושאול,
ושתים שמלך שאול ,ושבע דדוד ,דכתיב+ :מל"א ב +וְ הַ י ִָמים
ַארבָ עִ ים ׁשָ נָה בְ חֶ בְ רוֹן מָ לְַך ֶׁשבַ ע
אֲ ׁשֶ ר מָ לְַך ָּדוִ ד עַ ל יִ ְש ָראֵ ל ְ
ֹלׁשים וְ ׁשָ ֹלׁש ׁשָ נִים] ובשלמה כתיב
ׁשָ נִים [ּובִ ירּוׁשָ ִ ַלם מָ לְַך ְׁש ִ
ַארבַ ע
+דהי"ב ג +וַ יָחֶ ל לִ בְ נוֹת בַ ח ֶֹדׁש הַ שֵ ִני בַ שֵ נִ י בִ ְׁשנַת ְ
לְ מַ לְ כּות ֹו ,נשתיירו לשילה שלש מאות ושבעים חסר אחת .
 .0רלב"ג שמואל א פרק ז פסוק ב
(ב) ויהי מיום שבת הארון בקרית יערים וירבו הימים ויהיו
עשרים שנה ,ר"ל שכבר עמד בבית אבינדב עשרים שנה עד
שהסירו דוד משם ,והנה נאספו כל בית ישראל אחר ה'
אחר מות עלי והתחרטו ממעשיהם הרעים בראותם המגפה
הגדולה שהיתה בעם במלחמה ההיא ושאר הרעות שקרו
להם והכירו כי פעולותיה' הרעות הטו אלה
או יהיה הרצון בזה שכבר רבו הימים מיום שבת הארון
בקרית יערים והיו הימים עשרים שנה ואחר כן נאספו כל
בית ישראל אחרי ה' ואמנם היה שם הארון יותר מעשרים
שנה כי הוא עמד שם עד שמלך דוד שבע שנים והנה לזה
הפי' צריך שנאמר שנכנסו כל שנות שמשון בשנות עלי
ולזה הפי' יתכן שיהיו ימי חיי שמואל בתכליתם כמו ס"ה
שנה ויאות שיאמר ואני זקנתי ושבתי ואמנם אם לא נאמר
כן הנה לא חיה כי אם נ"ב שנה ולא יתכן שיאמר על עצמו
שהוא זקן ואיש שיבה ואפשר עם זה שנולד שמואל קודם
שנתמנה עלי שופט על ישראל ויהיו ימי חייו יותר ממה
שזכרנו…
 .5רמב"ן במדבר פרק טז פסוק כא
ועוד כי מלבד המנין היה עונש על העם מתחלת דבר,
כדכתיב (ש"ב כד א) וַ יֹסֶ ף ַאף ה' לַחֲ רוֹת בְ יִ ְש ָראֵ ל וַ יָסֶ ת אֶ ת
הּודה] .וכתב שם
ָּדוִ ד בָ הֶ ם [לֵאמֹר לְֵך ְמנֵה אֶ ת יִ ְש ָראֵ ל וְ אֶ ת יְ ָ

רש"י לא ידעתי על מה .ואני אומר בדרך סברא ,שהיה
עונש על ישראל בהתאחר בנין בית הבחירה ,שהיה הארון
הולך מאהל אל אהל כגר בארץ ואין השבטים מתעוררים
לאמר נדרוש את ה' ונבנה הבית לשמו ,כענין שנאמר
את ָׁשמָ ה ,עד שנתעורר דוד
(דברים יב ה) לְ ִׁשכְ נ ֹו ִת ְד ְרׁשּו ּובָ ָ
לדבר מימים רבים ולזמן ארוך ,שנאמר (ש"ב ז א ב) וַ יְ ִהי כִ י
יָׁשַ ב הַ מֶ לְֶך בְ בֵ ית ֹו וַ ה' הֵ נִ יחַ ל ֹו ִמסָ בִ יב ִמכָל אֹיְ בָ יו :וַ יֹאמֶ ר
הַ מֶ לְֶך אֶ ל נ ָָתן הַ נ ִָביא ְראֵ ה נָא ָאנֹכִ י יו ֵֹׁשב בְ בֵ ית אֲ ָרזִ ים וַ אֲ רוֹן
ֹלהים י ֵֹׁשב בְ תוְֹך הַ יְ ִריעָ ה .והנה דוד מנעו השם יתברך
הָ א_ ִ
מפני שאמר (דה"י א כב ח) [וַ יְ ִהי עָ לַי ְּדבַ ר ה' לֵאמֹר ָּדם ָלרֹב
ּומלְ חָ מוֹת גְ דֹלוֹת עָ ִשיתָ ֹלא ִתבְ נֶה בַ יִ ת לִ ְׁש ִמי] כִ י ָּד ִמים
ׁשָ פַ כְ ָת ִ
ַארצָ ה לְ פָ נָי ,ונתאחר עוד הבנין עד מלוך שלמה.
ַרבִ ים ָׁשפַ כְ ָת ְ
ואלו היו ישראל חפצים בדבר ונתעוררו בו מתחלה היה
נעשה בימי אחד מהשופטים או בימי שאול ,או גם בימי
דוד ,כי אם שבטי ישראל היו מתעוררים בדבר לא היה
הוא הבונה אבל ישראל הם היו הבונים .אבל כאשר העם
לא השגיחו ,ודוד הוא המשגיח והמתעורר והוא אשר הכין
הכל היה הוא הבונה ,והוא איש משפט ומחזיק במדת הדין
ולא הוכשר בבית הרחמים ,ועל כן נתאחר הבנין כל ימי דוד
בפשיעת ישראל ,ועל כן היה הקצף עליהם .ועל כן היה
המקום אשר יבחר ה' לשום שמו שם נודע בענשם
ובמגפתם .והכתוב ירמוז כל זה ,שנאמר (ש"ב ז ו ז) כִ י ֹלא
ֲֹלתי אֶ ת בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל ִמ ִמ ְצ ַריִ ם וְ עַ ד
יָׁשַ בְ ִתי בְ בַ יִ ת לְ ִמיוֹם הַ ע ִ
הַ יוֹם הַ זֶ ה וָ אֶ ְהיֶה ִמ ְתהַ לְֵך בְ אֹהֶ ל ּובְ ִמ ְׁשכָן :בְ כֹל אֲ ׁשֶ ר
ִה ְתהַ לַכְ ִתי בְ כָל בְ נֵי יִ ְש ָר ֵאל הֲ ָדבָ ר ִּדבַ ְר ִתי אֶ ת ַאחַ ד ִׁשבְ טֵ י
יתי לִ ְרעוֹת ֶאת עַ ִמי ֶאת יִ ְש ָראֵ ל לֵאמֹר לָמָ ה
יִ ְש ָראֵ ל אֲ ֶׁשר ִצּוִ ִ
ֹלא בְ ִניתֶ ם לִ י בֵ ית אֲ ָרזִ ים .:הרי יאשים הכתוב ,כי השכינה
מתהלכת בכל ישראל מאהל אל אהל וממשכן אל משכן ולא
היה אחד בכל שופטי ישראל הרועים אותם מתעורר בדבר.
ואמר הכתוב עוד ,כי גם השם רחק מהם ולא דבר לאחד
מכולם לבנות הבית ,רק עתה שנתעוררת הטיבות כי היה
עם לבבך ,ואצוה עתה לבנותו על יד שלמה בנך שיהיה איש
שלום:
 .6ספרי דברים פיסקא סב
(ה) כי אם אל המקום אשר יבחר ה' אלהיכם מכל שבטיכם,
דרוש על פי נביא יכול תמתין עד שיאמר לך נביא תלמוד
לומר לשכנו תדרשו ובאת שמה דרוש ומצוא ואחר כך יאמר
לך נביא וכן אתה מוצא בדוד שנאמר +תהלים קלב ִׁ [ +שיר
הַ מַ עֲלוֹת] זְ כוֹר ה' לְ ָדוִ ד אֵ ת כָל עֻנוֹת ֹו :אֲ ֶׁשר נִ ְׁשבַ ע ַלה' נ ַָדר
יתי ִאם אֶ עלֶה עַ ל עֶ ֶרש
לַאֲ בִ יר ַי ֲעקֹבִ :אם ָאבֹא ְבאֹהֶ ל בֵ ִ
יְ צּועָ יִ :אם אֶ ֵתן ְׁשנַת לְ עֵ ינָי לְ עַ פְ עַ פַ י ְתנּומָ ה :עַ ד אֶ ְמצָ א
מָ קוֹם ַלה' ִמ ְׁש ָכנוֹת לַאֲ בִ יר ַי ֲעקֹב :מנין שלא עשה אלא על פי
נביא שנאמר +ש"ב כד יח +וַ ָיבֹא גָד אֶ ל ָּדוִ ד בַ יוֹם הַ הּוא
וַ יֹאמֶ ר ל ֹו ֲעלֵה הָ ֵקם לַיקֹוָ ק ִמזְ בֵ חַ בְ ג ֶֹרן אֲ ַרוְ נָה הַ יְ ב ִֻסי ואומר
ירּוׁש ִ ַלם בְ הַ ר
ָ
+דה"ב ג אַ +יָחֶ ל ְׁשֹלמֹה לִ בְ נוֹת אֶ ת בֵ ית ה' בִ
הַ מו ִֹריָה אֲ ֶׁשר נ ְִרָאה לְ ָדוִ יד ָאבִ יהּו [אֲ ֶׁשר הֵ כִ ין ִב ְמקוֹם ָּדוִ יד
בּוסי]
ָארנָן הַ יְ ִ
בְ ג ֶֹרן ְ
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!!א – תקופת הפירוד:ז- פרקים א:סיכום בינים
CHAPTER

CONFLICT
1
Israel vs Tabernacle (Israel vs. G_d)
Chana in the Temple, Chana vs. Pnina
prayer for child
Chana vs. Chofni & Pinchas
Chana vs. Eli
2
Chofni & Pinchas vs. Israel
Chana’s prayer, Chofni & Eli vs. Chofni & Pinchas
Pinchas
Prophet vs. Eli
3
Eli vs. Shmuel
Shmuel’s first prophecy
4
War with Philistines
& Fall of Shiloh
5
Ark in the Land of the
Philistines
6
Ark in Bet Shemesh

Israel vs. Philistines
G_d vs. Israel
G_d vs. Philistines
G_d vs. Bet Shemesh

7:1-4 - REUNIFICATION:
 G_d & ISRAEL
 SHMUEL & THE PEOPLE
 ISRAEL & THE ARK (Tabernacle)

