בס"ד ,ספר שמואל ,עמוד 651

הכתרת שאול פעמים!
 .6רש"י שמ"א יא:יד
(יד) ויאמר שמואל וגו' ונחדש שם המלוכה  -לפי
שבראשונה היו עוררים על הדבר ועתה נתרצו
כולם:
 .2רד"ק שם
(יד) ונחדש שם המלוכה  -לפי שבפעם הראשונה
מקצתם בזוהו ואמרו מה יושיענו זה עכשיו נתרצו
כלם מפני התשועה שבאה על ידו במלחמת נחש
ואמר שמואל לחדש המלוכה בגלגל לכבוד הארון
ואהל מועד שהיו שם מתחלה כשבאו לארץ לפיכך
שמו"א י – בחירת ה'
(כד) וַ יֹּאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל אֶ ל כָּל הָּ עָּ ם
הַ ְׁר ִאיתֶ ם אֲ ֶׁשר בָּ חַ ר בו ה' כִ י אֵ ין ָּכמֹּהּו
ֹּאמרּו יְׁ ִחי
בְׁ כָּל הָּ עָּ ם וַ י ִָּרעּו כָּל הָּ עָּ ם וַ י ְׁ
הַ מֶ לְֶך:
ָאמרּו מַ ה י ִֹּשעֵ נּו זֶ ה
(כז) ּובְׁ נֵי בְׁ לִ יַעַ ל ְׁ
וַ יִ בְׁ זֻהּו וְׁ ֹלא הֵ בִ יאּו ל ֹּו ִמנְׁחָּ ה וַ יְׁ ִהי
כְׁ מַ חֲ ִריש:

היו מכבדים אותו המקום אע"פ שעתה לא היה שם
כי בנוב היה:
 .3רלב"ג שם
(יד) ואולי לזאת הסבה סבב שמואל לחדש המלוכה
בגלגל כאילו הראה שעד עתה לא היה מלך
בשלמות:
 .4מצודת דוד שם
(יד) ונחדש שם המלוכה  -על כי בראשונה לא
קבלוהו כולם ברצון:

שמו"א יא – בחירת העם
(יב) וַ יֹּאמֶ ר הָּ עָּ ם אֶ ל ְׁשמּואֵ ל ִמי הָּ אֹּמֵ ר ָּשאּול יִ ְׁמֹלְך עָּ לֵינּו ְׁתנּו הָּ אֲ נ ִָּשים
ּונ ְִׁמיתֵ ם( :יג) וַ יֹּאמֶ ר שָּ אּול ֹלא יּומַ ת ִאיש בַ יוֹּם הַ זֶ ה כִ י הַ יוֹּם עָּ ָּשה ה'
ְׁתשּועָּ ה בְׁ יִ ְׁש ָּראֵ ל :ס
(יד) וַ יֹּאמֶ ר ְׁשמּואֵ ל אֶ ל הָּ עָּ ם לְׁ כּו וְׁ נֵלְׁ כָּה הַ גִ לְׁ גָּל ּו ְׁנחַ ֵדש ָּשם הַ ְׁמלּוכָּה:
(טו) וַ יֵלְׁ כּו כָּל הָּ עָּ ם הַ גִ לְׁ גָּל וַ י ְַׁמלִ כּו ָּשם ֶאת ָּשאּול לִ פְׁ נֵי ה' בַ גִ לְׁ גָּל וַ יִ זְׁ ְׁבחּו
ְׁשי יִ ְׁש ָּראֵ ל עַ ד
שָּ ם זְׁ בָּ ִחים ְׁשל ִָּמים לִ פְׁ נֵי ה' ויִ ְׁשמַ ח ָּשם ָּשאּול וְׁ ָּכל ַאנ ֵ
ְׁמאֹּד:

 .5ברכות נה ע"א
אמר רבי יצחק :אין מעמידין פרנס על הצבור אלא
אם כן נמלכים בצבור
 .1רמב"ם מלכים א הל' ג'
אין מעמידין מלך בתחילה אלא על פי בית דין של
שבעים זקנים ועל פי נביא ,כיהושע שמינהו משה
רבינו ובית דינו ,וכשאול ודוד שמינם שמואל
הרמתי ובית דינו.
 .7רמב"ן דברים יז:טו
(טו) וטעם אשר יבחר ה' אלהיך בו  -על דעת
המפרשים ,שיהיה נבחר על פי נביא או במשפט
האורים .יצוה הכתוב תשים עליך מלך אשר יבחר
ה' אלהיך בו ,כי הוא יבחר ולא אתה .ובספרי
(שופטים קנז) ,שום תשים עליך מלך ,מת מנה אחר
תחתיו .מלך ,ולא מלכה .אשר יבחר ה' אלהיך ,על
פי נביא .אם כן מה טעם להזהיר "לא תוכל לתת
עליך איש נכרי" ,והשם לא יבחר בנכרי .אבל לדעת
רבותינו יש בכתוב הזה תנאי נסתר ,יאמר שום
תשים עליך המלך שיבחר השם בו אם תוכל

לעשות כן שיענך השם בנביאים ,אבל איש נכרי
לא תוכל לתת עליך לעולם:
ועל דרך הפשט אמרו ,שום תשים עליך מלך אשר
יבחר ה' [אלהיך בו] ולא אשר שנא ה' אלהיך( ,בו)
כי הוא בחר בישראל ולהיות המולך מבחוריו ולא
מקרב העמים אשר שנא .ודעתי בדרך הפשט ,כי
טעם "אשר יבחר" שכל מולך על עמים מאת
האלהים היא לו ,כענין שכתוב (דניאל ד כט) די
שליט עלאה במלכות אנשא ולמאן די יצבא יתננה,
וכך אמרו (ב"ב צא ב) אפילו ריש גרגותא מן שמיא
מוקמי ליה ,יאמר שום תשים עליך מלך כל אשר
יהיה נגזר מן השמים שימלוך ואם הוא מקטני
שבטי ישראל ומשפחתו הצעירה ,אבל איש נכרי לא
תמליך עליך לעולם .וכן על דרך הפשט "המקום
אשר יבחר ה' אלהיך בו" ,כל שיבנו שם בית
המקדש לה' הכל מרצון ה':
 .8רדב"ז הל' מלכים ג:ה
 ...והאי מלך שהומלך על ידי נביא ,או שהסכימו
עליו כל ישראל"...

