
עצמאיתכחטיבהשמואלספרשלומגמתוייחודו

מדןיעקבהרב/הנביאיםספריבמסגרת

הנביאיםספריבמסגרתשמואלספרשלוייחודומגמתועללעמודברצוננוזהבמאמר

מתקופתישראלועםהשכינהקורותאתלנולתת,אחתכיחידהשתפקידם,הראשונים

.הביתחורבןלאחרממנהגלותםיוםעד,בהישראלעםוהתנחלותהארץכיבוש
ועל,גיסאמחדומלכיםשופטיםהספריםביןעצמאיתיחידהשמואלספרהיותעל

בהקדמתוע"וע,א"ע,ידבדףב"ב'במסל"חזעמדו,גיסאמאידךואחדשלםספרהיותו

ישל

'
."מקראדעת"בהוצאתשמואללספרקיל
ננסהכךטרםאך.עצמאיכסכראותושקבעה,זוחלוקהמשמעותעללעמודמטרתנו

.נפרדתכחטיבהלראותושלאמקוםהיהלכאורהמדוע,לבאר

מותולסיפורעדשמואלספראתכתבששמואל,אומרתא"ע,יד,ב"בבהגמרא.1

.שופטיםספראתאףכתבעצמוושמואל,(ג,ח"כ;א,ה"כ,א"בשמו:פעמייםהמצוין)

אתאףכתבעצמוונתן.וגדנתןכתבו.שםהגמראפיעל,שמואלספרשלהמשכואת

.'אבמלכים'וב'אפרקיםבפסוקי."שנראהוכמו,מלכיםספרשלהראשוןחלקו

לספרולצרפם,נתןדבריאתוכן,באמצעםשמואלדבריאתלחלקהטעםאיפואמהו

נביאכלשלנבואותיושקובצי,אחרוניםכבנביאיםהחלוקהתהאלאומדוע?אחד

?עשרכבתרי,עצמאיתחטיבהלפחותאו,עצמאיספרמהווים

המבטמנקודתאף,במבחן,לכאורהעומדתאינה,ומלכיםשמואל,לשופטיםהחלוקה.2

תקופתו,ממנהבחלקיםאוישראלבארץהפלישתיםשלטוןתקופתשהרי.ההסטורית

,(ז"ט-ג"י,שופטים)שופטיםספראת(כרונולוגיתמבחינה)המסיימתהיא,שמשוןשל

ובשני.ודודשאיל,שמואל,עלישלבימיהם,שמואלספרשלתקופתועצמהוהיא

.בהםלנאמרההסטוריהרקעהואהפלישתיםעםהמאבק,הספרים

ביןשמואלספראתלחלקניתן,השלטוןושלהעםשלהפנימיהמכנהמבחינתגם.3

.לובמקבילאףפועלואולי,לשמשוןממשיךשופטהואעלי.ומלכיםשופטיםספרי

(שמשוןלגבי-לא,ז"ט,שופטים)"שנהעשריםישראלאתשפטוהוא":והשווה

הואשמואלואף.(עיילגבי-יה,'ד,א"שמו)"שנהארבעיםישראלאתשפטוהוא"ל

חייוימיכלישראלאתשמואלוישפט"-לעליהממשיךשופט

"
.(טו,'ז,א"שמו)

בן":השווהישוב.מלכיםשבספרכמלכיםודודשאולהעםאתמנהיגיםשמואל"אחר

שלשיםבן":וכן,(א,ג"י,א"שמו)"ישראלעלמלךשניםושתיבמלכושאולשנה

במלכיםהמקביליםלפסוקים,(ד,'ה,ב"שמו)"מלךשנהארבעיםבמלכודודשנה

.(נו,ב"כ,ב"לשמועודוהשווה.רביםועוד;מב,ב"כ;י,ו"ט;כא,ד"י,א"מלכ)

,(שמואלשלכהונתוסוףעד)שופטים:תקופותלשתיחלוקהאיפואהייתהעדיפה

שאול,שמואל,עלי-אלומנהיגיםארבעהקובצוטעםומה.(ואילךמשאול,ומלכים

.עצמאילספר-(ואבשלוםבושתאישוכן)ודוד

(ו"תשמניסן)מגדים
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ושלושכחמישיםהואדודימיסוףעדשילהמחורבןשמואלבספרהנסקרהזמןפרק.4

,משנה)שניםעשרהשלוש-נובחורבןעד.שילהבחורבןפותחשמואלספר]שנים

חורבןעםבערךמלךודוד;('ה,ב"שמו)שנהארבעים-דודמלכותימי.(ד"י,זבחים

ושלושיםמאותכשלוש)שופטיםבספרהנסקרלזמןיחסיתמאודקצרזמןוהוא,[נדב

לספרנוסיףאםואף.(שנהושתייםושלושיםמאותארבע)מלכיםשבספרולזה,(שנה

מנקודתעצמאיספרקצרכהזמןפרקמצדיקלאעדיין,עלימתקופתחלקשמואל
.זומבט

ביכולתוספקאין,(שניםד"בי)יותרעודקצריהושעבספרהנסקרהזמןשפרקאף]

שמואלבספראך.הארץכיבוש-בוהנידוןהנושאבגלל,עצמאיתחטיבהלהוות

[.למקומהקושייתנוחוזרת

אתלחלקמקוםשאין,לכאורהנראה,אלהבספריםהנידוניםהפרטיםמבחינתגם.5

מימיםבשילההנעשההחגבתיאורממשיךא"משמוא"פ,שחולקובמקוםהספרים

חגהנה":יט,א"כ,שופטים)שופטיםספראתהמסייםתיאור,(ג,'א,א"שמו)ימימה

פרקים,ב"לשמופירות"מתקשרמלכיםבספרא"ופ.("ימימהמימיםבשילה'לה

:ה,'א,'אמלכיםבעיקרהשווה.אבשלוםומרדשבעובתדודחטאפרקי,'כ-א"י

...לפניורציםאישוחמשיםופרשיםרכבלוויעש...לאמרמתנשאחגיתבןואדניה"
וכאבשלום":כה,ד"י,ב"לשמו,"אבשלוםאחריילדהואותו,מאדתארטובהואוגם

,כןמאחריויהי":א,ו"ולט(דלעיל"גם"המתייחסולכך)"להלליפהאישהיהלא

."לפניורציםאישוחמשיםוסוסיםמרכבהאבשלוםלוויעש
,שבעבתשלבנההמלכתעלהשאלהסימןואת,שבעלבתאבישגאתהשווהוכן

והשווה.כח,'ב,א"מלכ,ע"וע.דוד,שבעבתשלבועלהשלמלכותולהמשך,שלמה

-כה,'ב,א"במלכאדוניהולמותואשר.רביםועוד,כד,ו"ט,ב"לשמו,כז,'ב,א"מלכ

בעיקרהשווהוכן.טז,ב"י,א"למלכא,'כ,ב"שמוהשווהועוד,ו,ב"י,ב"בשמועיין

.שלמהבהמלכתלתפקידושבעבתבחטאנתןשלתפקידואת
שלמה-אדוניהומאבק"במאמרוגרסלאל'מוהביאם,רביםעמדוזואחרונהבעיהעל)

מלספרבמנעשמואלספרשמחבר,לבסוףוהסיק,דעותיהםאתסיכם,"השלטוןעל

חזקהבידמתנגדיהםאתהדוחיםממלכיםשהסתייגכיוון,שלמההמלכתעל

הכניסולכן,המלכיםשלזולהתנהגותםחשיבותייחסלאמלכיםמחבר.ואכזרית

(.בזהדעתועםמסכמתדעתיאיןואולם.שלמההמלכתאתלספרו

דרקיעאמלכותא-בישראלשכינההשראת

כמקבילה,ומלכיםשמואל,שופטיםהספריםשלחלוקתםאתלראותיש,לדעתנו

תקופותלשלושגםוממילא,ישראלעםעלהשכינההשראתבתולדותתקופותלשלוש

.עצמוישראלעםובתולדותישראלעםהנהגתבתולדותמזועוהמיוחדותמזוזוהשונות
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ניתןיותרעמוקובמבט)התורהחומשישרוב,היאהנחתנו,דברינואתמעטונפרט

ספריביסודםהם,הכתוביםמספריוחלקהנביאיםספריגל,(כולההתורהכל,לזמר

שלאאך.בעברשקרומאורעותקבוצתאו,מסויםמאורעולנתחלתארשבאו,הסטוריה

,בביטחוןבעיקרהקשוריםהעמיםבתולדותמאורעותהסוקרים,רגיליםהסטוריהכספרי

השכינההשראתבתולדותך"התנעוסק,'וכדטבעפגעי,ומשטרחברה,כלכלה,חוץיחסי

ונחתםהנבואהאףפסקה,השניהביתימיבתחילתמישראלשכינהכשפסקה,ואכן.בעולם

חומשיביןהברורההחלוקהשלטיבהאףזהו.לבשרמהעודלוהיהשלאכיוון,ך"התנ

,המחנהבתוךהיהשהארוןבעתהייתההתורהכתיבת.והכתוביםהנביאיםלספריהתורה

שאלהלכלשלהמיידיתתגובהוהייתה,ישראלעםאלמשהשלמגרונודיברהושכינה

בספריהמתוארתמזושונההייתהזודרגה,בפניהשהוצבמוסריאתגרולכלבהלכה

ביןהחילוקב"כיוצ.לעצמההתורהאתייחדהוממילא,משהמותשלאחרהנביאים

לרוחנבואהשביןההבדל-ובכתיבתם;שבהםהשכינהגילויבדרגת-לכתוביםנביאים

.הקודש
מאורעותעללחלוטיןפסחשהמקרא,העובדהאתלהביןניתן,כךורק,כך:הערה)

החתיםממלכתשלונפילתהכעלייתה,מאדרבהחשיבותלהםמייחסיםשההסטוריונים

בריתוובעליעוזיהומלחמת,אחאבבימיקרקרמערכת,ישראלעםשלהתהוותובתקופת

,למאורעותביותרנרחבמקוםהמקראמקדיש,שניומצד,ועוד,פלאסרתגלתנגד

.שוליתחשיבותבעלינראושלהסטוריונים
,הרבההסובייקטיביותואתבפרטיםהגדולהסינוןאתלבארניתן,כךורק,כך

שוודאי,אסתרבמגילתלמשלעיין.שוניםהסטורייםלמאורעותבהמתייחסשהמקרא

אתלהשמידהרצוןעלמלאההסטוריתתמונהלנולתתהתכווןשהמספר,בהלהניחקשה

התשובהכאןואף,אחריםרביםבמקומותוכן,זומהחלטהלחזרההסיבותועלהיהודים

שלבאספקלריהאלא,השורהמןהסטוריוןשלבאספקלריהלנומוצגאינוהמקרא:היא

השכינהגילוימידתמהי-אחתמשאלהרקמוטרדשהיה,הקודשרוחבעלאונביא

מאורעותשלהרוחניתהשפעתםומהי,הסטורייםלמאורעותביחםהאדםעםוהידברותה

'.זולמטרהכמכווניםמראשהוצגווהדברים.אלו
תבונתועלסמכנואך.ומפרטיםמרחיביםהיינו,קולמוסנוויבשיריעתנושקצרהלולא

.(כךעללהעיראלאבאנוולא,המעייןשל
:בתורהונתחיל,הספריםלחלוקתבאשרדוגמאותלמספר,ומכאן

השכינהאיןלעולם.בלבדליחידיםבונגליתשהשכינה,בכךמיוחדבראשיתספר

יצחקאתלהים-אויברך,אברהםמותאחריויהי",לכן.לשנייםתקופהבאותהנגלית

יצחק'נעלם'(טו,ח"כ)עמוושכינהלחרןשבעמבאריעקבמשיוצא,לכן.(יא,ה"כ)"בנו

יוסףמכירתלאחדומת,נוספותשניםלששיםקרובבמשךשחיאף,ההסטוריהסיפורמן

,ב,ט"ל-"יוסףאת'הויהי")עמוושכינהלמצריםיוסףומשנמכר.(ט,ח"כ-י"רשעין)

ליעקבשבההשכינה;ועוד,כז,ה"מ-י"רשעיין)מיעקבהקודשרוחמסתלקת,(ועוד

.(חישעודולובהיוודע,יוסףעםלמחובריעקבנחשבשאז-ו"פמ-שבעבבארבהתגלות
היא,לרביםאוכאחדלשנייםלאואופןפניםובשום,בלבדליחידיםהשכינההתגלות

-שעיקרו,שמותלספרמכאןוהמעבר.התגלותהתולדותבמסגרתועצמאימיוחדשלב
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כהדרךציוןומהווהוחריףחדמעברהוא,עימםוהידברותשלםעםעלשכינההשראת

בכלללוותראפשרותהעלה(א,'א,בראשית-י"רשעיין)במדרשויצחק'שרעד,חשוב

,משמותהחל,היוםמכיריםשאנוהעולםמןרקהתורהאתולהתחילבראשיתספרעל

ספרשלותחילתו.הראשונההמצווה-לעםהשכינהביןהיחסהיווצרותתחילת,א,ב"י
הענייןהתגלותביןההבדללחשיבותבאשר,לעםמיחידיםהמעבר-'אמפרקהחל,שמות

שראה,מז,'א,ל"לריה,"כוזרי"בלמשלעיין,לרביםהתגלותולביןליחידלוהי-הא

ואז")חדשתאריכיםלוחוקביעתהזמןספירתשלחדשהלהתחלהסיבהזובתמורה

,נ"פ,ישראלנצח,ל"במהרע"וע.("לפיהםהמנייןנמנהומאזבקיבוץלוהות-האנגלתה

.ועוד
ספרשלמרכזו.אחרבמישורדומהתמורהבויש,ויקראלספרשמותמספרהמעבר

אלאאינושלפניהמהשכל,השכינהשלהמפורשתההתגלות,סיניהרמעמדהואשמות

המצוותוכל,(רביםועוד,ט,ט"לי,לא,ד"יוהשווה:ז,'ו;יב,'ג,למשלעיין)להכמכין

המעמדמאפייניביןאך.עצמובמעמדשנאמרולדבריםפירושאלאאינןהמעמדשלאחר

כךואחר,בלבדלשעתוקדושהשכינהמקום,(יג,ט"י)"בהריעלוהמה-היבלבמשך"-

,מסויםבמצבנמצאהעםוכאשר.פעמיתחדהיאההתגלות.בהמותלמרעהלשמשיכול

טע,ט"י-"אשהאלתגשואל")זהבמצבולהתקייםלהמשיךלכולתוללא,טבעיבלתי
.(לח-כ,'ה,דבריםע"וע

ממשיךהראשוןשפסוקואלא,חדשההסטוריתתקופהפותחשאינורקלא,ויקראספר

אתוהשווה.אחתותחביריתתוכניתיחידהמהוויםושניהם,שמותספרשבסוףהמשפטאת

שםמופיעדומהשתוכן,טז,ד"כ,לשמות,א,'א,בויקראוהמשכם,לה-לד,'מ,שמות

,ויקראספרבתחילתבדיוקהתמורהחלה,השכינההשראתמבחינתאף.אחדבמקומט

,לח,'מ,שמות)שבמשכןוהענןהאש.הספריםשניביןהמחולק,ל"הנהמשפטכאמצע

ט,ט"י,שמות)סינישבהרוהענןהאשהם(יג,ב,ז"ולט;ו-א,'ו,לויקראעודוהשווה

שלמלאחייםבסדרקבועהכהופעהאלא,בודדתכתופעהעודלאאר(ועוד;יז,ד"כ;וטז

.ולנשותיהםלאוהליהםששבולאחרגם,(טז,ו"ט,ויקרא)"טמאתםבתוךאתםהשכן"
פוקדיםכךולשם.ישראללארץסינימהרהנסיעה-במדברספרבהשמתחילהנקודה

ועיין)'בכבמדברוכמבואר.הנסיעהסדרלפי,ודגליםמחנותלפיאותוועורכיםהעםאת

והספר,למקוםממקוםעמםנוסעתוזו,השכינהמסעהואישראלבנימסע.(כה-י,'בי

;יג,ו"כ/במדבר,י"רשעיין)העודפיםהמסעותושמונתהמסעותב"מבסיכוםמסיים

שילה,המקלטערישש,הלוייםעריב"מ-ישראלבארץשכנגדםובמה,(ו,'י,ודברים

זוובהקבלה.(ח-א,ה"לל,ג"ל,במדברהשווה),השכינהערי-אלושכל,וירושלים

,השכינהמסעות-המסעותשעיקר,מובע

ברבים:הבאהעיקרוןפיעלחומשיםלפיהתורהשלחלוקתהאתלסכםאיפואניתן

:מישוריםבשלושההקדושההתפשטותעלמדוברל"בחזוכןהיהודיתהמחשבהמספרי

-קדושהדרגותלנוקיימותוכך,נפש,שנה,עולם-אחרתלשון.והמקוםהזמן,האדם

,הכיפוריםיום,חגים,המועדחול)בזמן,(גדולכוהן,כוהנים,לוויים,ישראלעם)באדם

.(השונותלדרגותיוהמקדשמקום,ירושלים,ישראלארץ)ובמקום(שבתות
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:החומשיםובחלוקת

;בעולםלוהי-האהענייןחלותתחילת-בראשיתספר

;אדםכלעלאלא,אחדאדםעלרקחללאלוהי-האהעניין-שמותספר

;זמןבכלאלאומיוחדאחדבזמןרקלא-ויקראספר

.מסעותב"מבכל,מקוםבכלאלא,סיניהר-אחדבמקוםרקלא-במדברספר
ולאמשהמפישנאמרבכך-האחריםמןוייחודו,תורהמשנההואהחמישיהספר)

,לעילוכדברינולנביאיםהתורהביןכחלוקהכמעטהיאזווחלוקה,השכינהמפיישירות

(.אמרהשכינהמפי-דבריםבספראףמשהשאמרמהשכלשברוראף

מקומולגבי,עתהשנביאלהנחתנומוצקבסיסלתתמגמהמתוךזהככלהארכנו

לספריםאלושלוחלוקתם,ראשוניםנביאיםספריבמסגרתשמואלספרשלוייחודו

.בודדים

,ישראלעםועמה,השכינה.למדיברורהנראיתיהושעספרשלהיחודיתמסגרתו
משם)רוחניתומבחינה(ט,ב"כעד)גשמיתמבחינה,בהונאחזים,ישראללארץמגיעים

ומובן,כשלעצמופרקמהווהישראללארץשכינהשכניסת,ספקכלואין.(הספרסוףעד

ובעקבותיהעמהנכנסישראלשעםבלאישראללארץשכינהכניסתעללדברמהשאין

,(ועוד,'ד,'ג,יהושעעיין)

בארץהחליםבמהלךעוסקים,ומלכיםשמואל,שופטים:האחריםהספריםשלושת

,שכיבהלהשראתביחס,חלקיםלשלושהנחלקתזוותקופה,לגלותהכיבושביןישראל

,(א,ח"י,יהושע)בשילההמשכןהשכנתשלאחרהתקופהאתמתארשופטיםספי
ישראלובין'הביןוהברית(ב"כ-ט"י,שם)בארצוישראלעםהשכנתתקופתלאחר

.בשילהבמשכןשכינה-שופטיםבספר
הארוןשמואלספרכלבמשך,שבהוהמשכןשילהחרבה,(ד"פ)שמואלספרבתחילת

הבמותהותרוזובתקופה,קבועמקוםללאלמקוםממקוםנודדיםוהם,יחדאינםוהמזבח

מקוםשאין,הדבריםופירוש.(א"פ,הבהירהביתהלכות,ם"רמב;ד"י,זבחים,משנה)

הקודמיםהפרקיםשלושתגםאך.ד"בפהואשילהחורבן,כאמור:הערה).לשכינהמיחד

.(להלןויבואר,הדוקקשרלכרקשורים

(להלןויבואר,הקודמיםהפרקים'בדלכךוהרקע,ה"פ)מתחילתועוסקמלכיםספר

שוב.מחדשמתאחדיםוהמזבחהארון.קבועהלאכסניהחוזרתשכינה-השלישיתבתקופה

,כשילהעודלא.גמורהבקביעותהשכיבהומעתה,(ם"וברמבבמשנהש"עיי)במותנאסרות

שלםמקדשאלא,מחיצותבלאעודלא;זמניותלבטאהבאות,יריעותעםהמשכןבהאשר

ומהווים(כו-כג,'ו)הקרקעעלהעומדיםכרובים,קבועותמחיצותבתוך,גגעםומלא

-עירותהאירושליםרקשלעולם,ה"הקבשלושבועה(לז-כז,'ז)למרכבהמיוחדמקום

.המקדשבביתהשכינה.לנצח
:ישראלבארץשכינהלהשראתדרכיםשלוש-קצרהבלשון

.כבמדבר-היריעהבתור;נחלהללאמנוחה;קבעשלשאינובית.א
שוניםמקומותבשבעהמפוזריםכשכליו,כללביתללא,במלוןכאורחהביתאדון.ב

,ירושלים,אדוםעובדבית,יעריםקריית,שמשבית,דגוןבית:(כה,ח"כ,לדבריםהשווה)

.וגבעוןנוב
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.הנצחבעיר,קבעבית,הקרקעעלשכינה.ג

.ומלכיםשמואל,שופטים:ספריםבשלושה-אלותקופותשלושוסקירת
השכינהשלגורלהאתלנתקכללייתכןשלא,רמזנו,יהושעספרעללעילבדברינו

זונקודההדגישול"חז."הואחד-וישראלאורייתאה"קוב"שהרי,'העםשלמגורלו
ואף.ועוד;ב,'ג,שמות;ד,ו"מ,בראשיתעלרבהש-:במדלמשלעין.ממדרשיהםברבים

כנפיבצלחוסיםשישראלהרעיוןאתהמביעבחגודווקא,כך"ענתקנהמיוחדתתפילה

.(הסוכותחג-להושענותפיוט-"עימךבלודאיליםכהושעת")השכינה
ארצואתלנחוללעםהקריאהיצאה,בה'המשכןהשכנתלאחר,משילהדווקא,ולכן

הספריםבשלושתגםוכן.(א,'א,תרומותהלכות,ם"ברמבעודועיין;ד-א,ח"י,יהושע)

פיעל,בארץכאןההנהגהצורותלשלושהשכיבההשראתדרגותשלושמקבילות,ל"הנ

.דרקועאמלכותאכעיןדארעאשמלכותא,הכלל
בסימןהעומדת,שביניהןהמעברותקומתמלכים,שופטים-הןההנהגהצורותשלוש

.ואופייההעםאתהאנושיתההנהגהטיבמבחינתשאלה

שופטיםספר

:אלוהנהגהלצורותמיללםכמהונייחד

אליצור.ישללחלוקתוהשווה)חלקיםלשלושהלחלקניתןשופטיםספראת

,חלקלכלשנתןלכותרותובעיקר,"מקראדעת"בהוצאתה,לספרלפירושובהקדמתו

:(מללדבריולינראוולא

ההתנחלותהואהעיקרישנושאה,לספרפתיחהמהווה-(ו,'ג-'א)הראשוןהחלק

אני,הפרקיםשלמתוכנםהנובעת,העיקריתתוצאתהאת.ותוצאותיהבארץהרופפת

,מאמריםליקוטי)יהושעלספרבמאמריומלובליןהכהןצדוק'רשלבלשונולנסחמעדיף

:(88'עמ

ולכובשה,הארץקדושתכלאזקולטיםלהיותישראלזכו,ואילו=)ואלמלא"

מקוםבכלשכינתוהשראתשלהברורהההכרהי"עהיינו,הגויםוכלכולה

כלילוהאלילים.לנצחהמוותויבולע,חיםמלךפנישבאוררגליהםכףמדרך

."יחלוף
אתהורישוולא,תומהעדהארץאתנחלולאישראל-עליובנוישהספרהעיקרון

החוליה.שוסיהםבידומכרם,(יג,'ו,שופטיםלמשלעיין)עזבם'ה-והתוצאה.הכנעני
.הענישם'וה,ז"עועבדוממעשיהםלמדו,הגוייםאתהורישושלאשכלוון,היאהמקשרת

הכולולמבטאותנומביאים,שופטיםבספרא"בפ.קו"ובע,מסעיבפרשתמדוקדקעיוןאך

רקאינהישראלארץירושתשלחשיבותה.האחרונהבתוצאההראשונההסיבהאתהקושר

.הארץירושתמאיכתוצאהנמנעתבלתיהלאזוהיגררותכיאם,ז"עאחריהיגררותמחשש
היטבנאחזולאשישראלשכיוון,הואאלומפרקיםהנלמדשהעיקרון,לומראיפואניתן

ביתבתורואינה,ביותרהטובבאופןישראלבארץנאחזהלאהשכינהאף,ישראלבארץ

.בלבדלמנוחהאלאלנחלהזכתהלאהשכינהואףיריעותבתוראלא,קבוע
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שלהמעשיברישוםעוסק,(ז"טפרקסוף-ז,'ג)הספרשללבואףשהוא,השניהחלק

,טז,'ו-ל,יג,'ו:למשלהשווה)עזבםולעתיםעמם'ההיהשלעתים,ובכך,זהעיקרון

מכרםעתים-(יז,ה,ד"בכוהמשכו,יב,'ג,לשמותעודוהשווה;כא,'ו-לובעקבותיו

.גאלםועתים
,מדגישהמקרא.השופטים,דארעאמלכותא-נוסףגורםנכנסהספרשלזהבחלק

..,ויושיעוםשפטים'הויקם"מנהיג,שופטבהיותתלויההיתההשכינהשלשמציאותה
,(ויחטז,'ב)"השפטעם'הוהיה,שפטיםלהם'ההקיםוכי

שהוקדשוהשופטיםבשני,ולכן.מושאלביטויאינו"השפטעם'הוהיה"-הביטוי

השופטיםספקללאהםלהםהמוקדשתהלבתשומתומבחינת,למנהיגותםמראש

,(כ,ג"י;כא,'ו)ההקדשהבשעתהשמייםמןאשיורדת,ושמשוןגדעון,בספרהמרכזיים

בהקדשתווכן(יח,ט"י,שמות)סיניובהר(ב,'ג,שמות)בסנהמשהאצלשהיהוכפי
מןאשוירידת(יב,ט"ליוהשווה;ולחלו,ח"י,א"מלכ)בכרמלאליהושלהשנייה

,'ז,ב"דבהי)ובמקדש(כד-כג,'ט,ויקרא)במשכןשהיהוכפי,שכינההשראתהיאהשמיים

עדיף,דלעילבפסוקיםנדקדקאם,או.שכינההשראתישנה,שופטכשקם:כלומר.(א

להםמקים,בינהםשכינתוומשרה,ישראלאתלגאולה"הקבכשרוצה:ההפוךהניסוח

בספרשהשכינהכשם.אלומלכויותשתיביןההדוקהקשרומכאן.עמו'וה,שופט

-דארעאמלכותאגםכך,יריעותבביתונמצאת,בקביעותשורהואינהשורהשופטים

ולפיהמצבלפי,מזדמןשלטוןהואהשלטון,בשלטוןרציפותאין.מלכיםולאשופטים

.לספרמרכזימאפייןזהו.ממשיכיםודרכושלטונואין-שופטוכשמת,הצרכים
.אחרתעירהיאובירתו,אתרמשבטהריהו,חדששופטקםדבריםשלוכשבסופם

למלכותגדעוןאתלהמליךהניסיון-לשנותוניסיוןהיהשהרי.מקריאינוזהמצב

,'ט)חרוץכשלוןנכשלזהניסיוןאך,(כב,'ח)קבעלבירתעופרהבירתואתולעשותקבע

.שופטיםספרבמסגרתשהיהכיוון,שנכשללהניחויש,(נה,ה-א
מלךשאין,התקופהשלבבעיהישירותדן-(א"כ-ז"י)הספרשלהשלישיחלקו

מופיע,"(יעשהבעיניוהישראיש)בישראלמלךאיןההםבימים"-והביטוי,בישראל

מפסוקים,(כה,א"כ;א,ט"י;א,ח"י;ו,ז"י)פעמיםארבעאלובפרקיםשונותבצורות

הוא,מלךשאיןזהשמצב,בפירושמשמע,הספרשלזהבחלקמפתחפסוקישהם,אלו

חלקשלחשיבותו,בוהמסופרהסוגמןשליליותלתופעותהגורםוהוא,רצויבלתימצב

פיעל,דרקיעאלמלכותאדארעאמלכותאביןשבוהברורההזיקה,היאלענייננוזה

בספרהנאמרמןלקוח,"יעשהבעיניוהישראיש"-הביטוי.לעילשהבאנוהעקרונות

.(ח,ב"י)"בעיניוהישרכלאיש,היוםפהעשיםאנחנואשרככלתעשוןלא":דברים
אשרהמקוםוהיה"-בהמשךלנאמרבניגוד,מקוםבכלהקרבהעלהפסוקמדברושם

,שם,'ראה'פרשת."וזבחיכםעולתיכם...תביאושמה,שםשמולשכןבולהיכם-א'היבחר

לבין,יבחראשרבמקוםשכינתואת'השהשרהטרםבהתנהגותההבדלעלדנה

הישרכלאישעודיעשהלא,בירושליםשכינתואתשישרהלאחר.אחריהההתנהגות

עלמדברזכריהואף,(יז,'ג,בירמיהוכמבואר)'המלכותכיסאהיאירושלים.בעיניו

מולך'האיןעודוכל.רביםועוד,עליהובהגנתוירושליםאתבכיבושוכתלויה'המלכות

ופשר.וכדלעיל,דבריםבספרשםכמבואר,בעיניוהישראישכלעושה,בירושלים

,נחלהלהםבבקשם,דןשבני-יעשהבעיניוהישרשאיששופטיםבספרזוהתנהגות
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שאיןמכיווןוזאת,במרכזומיכהופסל,משלהםמקדשהחדשהבנחלתםלהקיםהולכים

אינהשילה,זוומבחינה.לרגלעוליםהכולשאליה,קבעבירתושלריכוזיותשלתחושה

לשילהלרגלשבעלייהוהבעיות),לירושליםתחליףלשמשואופןפניםבשוםיכולה

כיוון,וזאת.('ח,רבהאליהודביתנאראה-אלקנהעלל"חזממדרשהיטבלנומוכרות

אתלראותניתןבהורק;שבד,התחושהאתלהעניקיכולהואינהקבעמקוםאינהששילה

מיוחדתלרגלעלייהמצוותואף.דיומוגדרמקומהואיןמחיצותלהאיןגםולכן.'הפני
...זכורךכליראה"-שמותבספרהבאמרעלדבריםבספרוכמוסף,לירושליםיותר

פסלפרשתאתעודוהשווה.דווקאירושליםוהוא,(טן,ו"טדברים)"יבחראשרבמקום

,ל"ואכמ,כ"כליהושעמיכה

,בנימיןבגבעתהפילגשעלהסיפור,שופטיםספרשלהאחרוןשבחלקוהשניהסיפור

ביןהשמדמלחמתשלולאפשרות,דארעאמלכותאלבעיית,הראשוןלעומתמתייחס

אחתלממלכההעטאיחוד-הואהמהותישתפקידו,מלךכשאין,ישראלמשבטישבטים

מאפיינותאלא,בספרהכללמןיוצאותאינןאלובעיותשתי.(ט,ויד,זכריהוהשווה)

('הפרק)דבורהשלבביקורתהעיין-ובנימיןושראלשבטימלחמתפרשתלגבי.אותו

אפריםב3יעםלגדעוןשהיובעימותיםעודועיין.במלחמהלעזורבאושלאהשבטיםעל

אפריםבניעםיפתח,(כה-כג,'ט)ומתנגדיואבימלך,(טז-א,'ח)נסוכותפנואלאנשוועם

בעייתכללאתמייצגתמלכהפסלובניית;(יא,ו"ט)יהודהאנשיעםושמשון(ז-א,ב"י)

מלךכשאין:הספרשלהשלישיחלקואתבקצרהנסכם.שופטיםבספרהרבהז"הע

וכשאין.מיכהכפסלבעיהנוצרתמלוכהבעירכמלךמופיעאינו'כשה.בעיותקיימות

תפתורמלכותכעירירושלים.בנימיןבגבעתהאחיםכמלחמתבעיהנוצרתודםבשרמלך

ובסגנונהבמהותההמקבילההגבעהאנשיתועבתאתתתקןוכןמוכהפסלבעייתאת

ימהאת,'המלכותעיר,ירושליםמתקנת,ג"מוביחזקאלד"ישבזכריהכשם,סדוםלחטא

,סדוםשל

לחטיבהאותוהעושההרעיוןואת,שופטיםספרשלייחודואתבקצרהנסכםועתה

:ראשוניםנביאיםספריבמסגרתנפרדת

בהומשליטיםבארץהםשולטיםעתים.רופפתישראלבארץישראלעםשלאחיזתו.א

הנמצאיםמקומותיש.בכךהארץגוייאחריהםנגרריםועתים,התורהאת

עלנשלטת-המלוכהעירוירושלים,הגוייםשלטוןשתחתמקומותוישנם,בשליטתם

,גוייםידי

עתים-ה"והקב,קבועהובלתירופפתבארץהשכינהשלאחיזתה,לכךבמקביל.ב

באוהלה"הקבמתהלך,כששורהואף,בירושליםאינההשכינה.נכסהועתיםנגלה

.היריעותשמביעותבארעיות,ובמשכן

קבעמלכותאינההאדםשלזומלכותואףאנושכןשופטעלהואנגלה,כשנגלהנ

.נופלתעתים,קמהעתים.אחדבמקוםואינה
'המפיהנביאנתןשלבלשונוהיטבמובעות,שופטיםספרכמוקדיאלונקודותשלוש

התהלך,מקדשלהקיםדודשתבעליוםעד.א:הנבואהותורף.ז"כ,'בבשמואלדודאל

שישכוןישראלאתה"הקבנטעלאעדיין,ב.ארזיםבביתולאובמשכןבאוהלה"הקב

שציוההיוםלמןהואזהכל,ג.שלמהבארץנחלתםאיןועדיין,מלחמותבלאתחתיו

.ישראלעמועלשופטיםה"הקב
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לךוהניחתיישראלעמיעלשפטיםצויתיאשרהיוםולמן":זאתכלהמסכםהפסוק

לעם,'הלמלכות-אומרהווה.(יא,'ז)"'הלךיעשהביתכי'הלךוהגיד,אויביךמכל

.אחדגורל-ישראלולארץישראל
.שמואלבספרונסיים,להגדרהפשוטהיותרשהוא,מלכיםלספרנעבור,ומכאן

מלכיםספר

.לעילשהוצגההמבטמנקודתשופטיםספרשלהגמורההיפוךהואמלכיםספר
.ההפוךבכיווןאך,לעילשהוצגולשלושהלחלוטיןמקביליםאותוהמייחדיםהעקרונות

ופרקה.ולגלותהמקדשביתלחורבןעדונמשךדודבןשלמהשלממלכותומתחילהספר

שלהחמישיבפסוקוכברהמתחיל,דודירושתעלהמאבקהואשלמהמלכותשלהראשון

,לומרניתןעוד.(ביהדות"מלכות"המושגבתפיסתעליונהחשיבותזהולמאבק)הספר

בפניהאתגראתמעמידהדודזקנת.הספרשלהראשוןמפסוקו-המאבקשתחילת

המלכתסוגייתבהבנתהראשוניםהפסוקיםארבעתשלמשקלםאך.לירושההטוענים

.בהמשךה"איויבואריותררבשלמה
-שלמהממלכותהישירהוהתוצאה,שלמהבהמלכתמתחילמלכיםספר,מקוםמכל

באשרדודאלנתןלנבואתלרגענשוב,השנייםשביןהזיקהלהבנתהמקדשביתבניין

.המקדשלבניין

אף,ונתן,בירושלים'הלשםקבועביתהקמתיזםשדוד,מסופרן"בפ'בבשמואל

דודשלליוזמתוהמניעיםאת.הבאלדוריוזמתואת'הבשםדחה,עמוהסכיםשמתחילה

,איביומכלמסביבלוהניה'וה,בביתוהמלךישבכיויהי":זובלשוןהמקראמתאר

בתוךישבלהים-אוארוןארזיםבריתיושבאנכי,נאראה,הנביאבתןאלהמלךויאמר

.(ב-א,'ז)"היריעה

לכךקשרההתורה,ואכן.אויביומכללו'ההבחת.א:מניעיוהוושתים:אומרהווה

ויש,ארזיםבית,בביתויושבהמלך.ב.יא-י,ב"י,דבריםעיין,כמקדשביתבנייןאת

,ולוטו,'ו,א"מלכע"וע;ז,'ז,ב"שמו)ארזיםבביתתשרההשכינהשאף,צורךאיפוא

עללבטחישראלמששוכן.;נקודהבאותהאיפואמתחבריםהגורמיםשלושת.(ועוד

ספרבכללמצבוהשווה;י,'ז,ב"שמו)לענותושיוסיפועוולהמבניחששללאאדמתו

בעירקבעבביתישראלעםעלישראלבארץלשרותשכינהאףיכולההוי,(שופטים

שלמלכותישראלכשיש:כלומר.ארזיםבביתהיאאףדארעאכשמלכותא,זהוכל.הנצח

.קבע
:והסיבות.הבאלדור,לשכינהקבועביתלבנייתהתוכניתאתבתןדוחה,כאמור

.י"ופח"מב"משמושמוכחוכפינסתיימולאעדייןישראלעצמאותמלחמות,זו
עיין)ישראלעצמאותאתחמורבמבחןוהעמידוביותרמסוכנותאלומלחמותהיובחלקן

לפירושבניגוד,י"רששלפירושולפי,י,'בזנרמזתזוחיבה;ב"י,'ייואבבדברי

.ש"עי-ק"הרד
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הלריעשהביתכי'הלךהגיד...".ב

והקימתיאבתיךאתושכבתימיםימלאוכי'

עדממלכתוכסאאתושכנתי,לשמיביתיבנההוא.,ממעיךיצאאשראחריךזרעךאת
אינודודשללמלכותוובית.ודםבשרלמלכותבביתתלוילשכינתבית:כלומר."עולם

מלכות,מתמשכתמלכותאלא,וחזקהיציבהמלכות-כלומר,הואשחשבכפיארזיםבית

הוא,ממלכתועלימיםיאריךלמען":השופטמןהמלךאתהמייחדוזה.בירושההעוברת

את,הקביעות,ההמשכיותאתהנותנתהיאהירושה.(כ,ז"י,דביים)"ישראלבקרבובניו

הלשםקבעבית,מקדשלהקיםניתן,קיימתמשזוורק.הנצחממד
,דודמולךעודכל'

,שיודחלאחראו,מותוולאחרכקודמיהגורלויהאשמא.בטוחאינועדייןדברשום

אתדודצפהלאבזאתאףואכה.כשופטאלאהיהשלאלמפרעוהוברר,מלכותותיפסק

דודצפהלאמלכותותעמודשבצלוהגדולהשאלהסימןואתעליולהתרגשהעתיד

התכפרשבהם)אבשלוםמרדשלהחודשיםבששתקרהשאכןוכפימלכותהשתיפסק

(א"פ,בהוריותהירושלמיוכדברי-כהדיוטבשעירה

העיקרוןפיועל,למקדשתשתיתוהמהווההקביעותיוצרתהיאהירושה,כאמור
:כישראלהשכינההשראתמתולדותחדשעידןנפתח,זהבמאמרנוהולכיםאנושלאורו

בספרהנבואהופותחת,קבעבכיתושכיבה(כה,'ז,א"מלכ)בחצרהחונהמרכבה,מקדש

הואוהסיפור,הנביאנתן,שמואלספרממחבריהואשהכותכאף,מלכיםספר-חדש

.המלוכהבירושת-הספרופתיחת;שמואלבספרלנאמרברורהמשך
בלשוןוננסחו,השלישיהעיקרוןאתלהוסיףישלעילשמנינולדחייההסיבותלשתי

כימסביבאויביומכללווהביאותימנוחהאישיהיההוא,לךתלדבןהנה":הפסוק

והכינותי."לשמיביתיבנההואבימיהישראלעלאתןושקטועלוםשמויהיהשלמה

ט,ב"ב,א"דבהי)"עולםעדישראלעלמלכותוכסא

"
אףנחלתםאלישראלשלביאתם

.דודבימיולאשלמהבימי-זאתואף.נחלתהאלשכינהלכניסתיעבורבלתנאיהיא

מלכותפסיקת-ועמו,יה,ח"כעד)המקדשבחורבןהואמלכיםספרשלסיומו

אולימכךשלאחרלתקופהמוקדשיםפסוקיםשמונהורק;כא,ת"כעד)מישראל

כמעט-למצריםוהגלותגדליהתקופתכל(תורהאחריםפסוקיםלשמונהבמקביל

עצמושהוא,(ד"מ-'מ)ירמיהובסכרבהרחבהונכתבה,מלכיםבספרהתייחסותלהשאין

גדליהו-לכךוהסיבה.האחרוניםפרקיואתוכתב,(א"ע,יד,ב"ב)מלכיםספראתערך

אינהוזחדשהותקופה.המקדשמןשכינהגלתה,לכךובמקביל,נשיאאלאמלךאינו

מלכיםספרשלמענינו

,מלכיםספרשלהראשוןלפרקולשובברצוני,מלכיםספרעלדיוננואתשנסייםטרם

א"בפכ'פםהשווה)באבישגלהכשילודודעבדיהצעת.א:סיפוריםשניבתוכוהכולל

.דודעבורשבעובתהנביאלנתןוסיעתואדוניהוביןהירושהעלהמאבקב(ד'לפס

עלעליהותשובהמכישלוןכתוצאהשבאמלרלהעדיף,זהבסיפורהנביאשמטרת,דומה

(ו/א)"מאדתארטובהואגם":הצלחהשלסיפוראלאאינוכולושכל,מלךפני

שדודשבעבתשלבנההואשלמהכז-כה,ד"י/בבשמואלאבשלוםלתיאוריוהשווה

כשם,באדוניהתמכושרובם,דודעבדימבסיםהמלכותירושתעלהמאבקוטרם,בהנכשל

 הוצאת תבונות
מכללת הרצוג 

מגדים א )ניסן תשמ"ו)

www.herzog.ac.il



ולמנועשבעבבתחטאואתלהזכיר,שובדודאתלהכשיל,באבשלוםבזמנוהעםשתמך

אבישגידיעלודווקא,הפוכהפעולהדודפעל,כצפוישלא.למלךשלמהבחירתאת

המוסריהתוקףאתוהגדיל,(אתרעלש"ילקעיין)שבעבתחטאעלתשובתואתהגדיל

,תשובהכבעלדודמצטייר,תהיליםבספרובעיקרשמואלבספרוכבר,שלמהבחירתשל

,יותרקלהיהבעמלקשחטאושאף,לשאולבניגודוזאת.מחטאולקוםשהצליחוכאדם

.עליושבולאבחטאוהודהלא-משחטא

,להיכשלשלאהמתיימרחברועלבתשובההשבהנכשלאתמעדיףשהנביאהסיבה

,בודדתתופעההואמסויםמנהיגעודכל.בישראלהמלוכהמושגלהבנתכקשורהנראית

למנהיג-לנצחהואכשהמינויאך.'הויראהצדיק,הטובהמנהיגאתלמנותייתכן

שהרי,הדורותמןבדורכישלון,מאדגבוההבסבירותבחשבוןלהביאיש,אחריוולבניו

עלנצחלמלכותהתשתיתאתאיפואלבנותאין.צדיקיםיהיושכולםלהניחקשה

זהומאפיין,לכשיהיוהחיסרוןאתאוהכישלוןאתלתקןאפשרותעלאלא,שלמות

.הממונההמלךמן,השושלתמתחילתולאהראשוןהיורשמןכאמורמתחילנצחלמלכות
בלא,חטאבלאלעמודיכולאדםכלאין,ברם.ושלםחכם,צדיקלמנותאפשרשהרי

ירושתספר;מלכיםספרפותחזהובעניין.חטאואתלתקןיכולאדםכלאך,כישלון

שעיקרו,המזבח-אחרמקוםלכלכניסהטרם-בפתחו.מקדשבוכיוצא.המלוכה

צורךישאךצדיקיםכולםשיהיולדרושניתןלאבישראלשכינהשתשרהכדי.לכפרה

"האישייומנו"מלקוחיםבמקדשהלווייםשירי.המזבחוהוא,מתמדתלכפרהבאמצעי

חלקםאתשהמאפיין,תהיליםספר,בישראלהמלוכהאבי,ישראלזמירותנעיםשל

לספרשופטיםספרשביןההבדלממאפייניזהואף.המשברמתוך'לההתשובה-הגדול

שוררונקרא,מאביוגדולתואתשירש,לאבימלךפרט]ככולםרובם,השופטים.מלכים

,מיפתחמסוימתבהסתייגותאףואולי)טיבואתמביעשמוואף(כב,'ט)שופטולא

.[(לפרטהמקוםכאןשלאמסיבות
ביןואילו.'הרוחעליהםששרתהאומבטןשהוקדשו,מעםמורמיםאנשיםהיו

,בירושההמלכותאתשקיבלו,רשעיםאףוהיואישיםחדליהיוהמלכים

לפחות)שופטיםבספר,הנביאיםבתפקיד--הספריםביןאחרחשובלהבדלומכאן

השתמשהשבנביאותה,לדבורהפרט,נביאיםלנומופיעיםלא(ואילךהשנימחלקו

ספריבשארוכן,(לוהמקבילבחלק)הימיםובדברימלכיםבספר,העםאתלהנהיג

שלמתפקידםחשובחלקהיה,מלכיםספרשללזמנובזמנםמקביליםשכולם,הנביאים

,המלכים.לכךזקוקיםהיולאהשופטים,אותםולהדריךלמלכיםלייעץהנביאים

בדרךלהדריכםכדימתמיד'הלדברזקוקיםהיו,כלשהולכישלוןמלכתחילהשנועדו

.לתיקון
בהשראתטמונה,דווקאמלכיםבספרהנביאיםלמציאותהקשורהאחרתסיבה

מאופיינתשמואלספרבתחילתוכבר.מצוי'הדבר,שורהוכששכינה.קבעדרךהשכינה

.(א,'ג,א"שמו)'נפרזחזוןאיןההםבימיםיקר'הודבר"-זובנקודההשופטיםתקופת
.להלןה"אינדוןשמואלבספרהנביאיםשלייחודםועל
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שמואלספר

.עבודתנושלהעיקריהנושאהואזהספר
אתונחל,הספרשלהראשוניםהפרקיםמשלושתקלהלשעהנתעלםדברינובתחילת

.הארוןוגלותשילהחורבן-'דמפרקבוהדיון
בתקופתשבינההואהספראתהעיקריהמציין,זהחיבורבפתיחתהזכרנושכברכפי

ועדערלהשחרבהמרגעבארוןעוסק,זהמפרקנו,והספר,למקדשמשכןשביןהביניים

ספרעלבדברינושהתבארוכפי,המקדשביתבנייןסףאלאותנוהמביא,הספרלסוף

,עקרון,גת,לאשדודומשםהעזרלאבןמשילההארוןנדד,כאןהנידונהבתקופה.מלכים

.דודועיראדוםעובדבית,יעריםקריית,שמשבית
(לגלגלחזרשקודםאומריםויש)לנובמשילהזמןבאותובודדיםוהמזבחהמשכן

.(ד"פי,זבחים,ובמשבה,י-ג,'א,ב"בדבהיע"וע,לגבעוןומנוב

בירושליםאביתר:גדוליםכוהביתשניבנכמשיםובקודש,יחדאינםוהמשכןהארון

מחדשהותרוולכן,במלוןכאורחהביתאדון.'הלשםמיוחדמקוםואלן,בגבעוןוצדוק

המקום"לשםהראויומיוחדאחדמקוםשאיןכיוון,(שםובתוספתא,ד"י,זבחים),הבמות

.(יא-ה,ב"י,דברים)הבמותאתהאוסרתהיאשמציאותו,"'היבחראשר
,אחדמצדהשכינההשראתברמתירידהשלתקופה,איפואהיאשמואלספרתקופת

ירידהשלתקופה.שבימצד,במקדשיותרגדולההתגלותלקראתהמכינהתקופהאך

כמקריתזוירידהלראות,כמובןביתן.זוירידהפשרעללדוןוכרצוננו.עלייהלצורך

וההגיוניהטבעישילובהשמתבקש,דומהאך.שילהחרבהשבגללוהחטאמןוכנובעת

הדורותקוראהשגחתפיעלגםאותההסובבותהתקופותשתיבמסגרתזותקופהשל

השכינרהשראתמידתאת,לעילכדרכנו,נשווהכךולשם,אחריתמראשיתהמגיד,מראש

ייחודהאתבבירורלראותניתןבכרואף,ישראלבארץישראלשלאחיזתםלחוזקבארץ

.כשלעצמהספרהזוקקת,שמואלספרתקופתשל
עםההתמודדותתקופת.הפלישתיםהואלשראלשלהקשההאויב,זובתקופה

:השופטיםבתקופתלישראלשהייתהאחרתהתמודדותמכלבמהותהשונההפלישתים

היותרלכלזאתעשו,הפלישתיתלתקופהעדישראלאתשלחצוהעמים-באורכהג

בימימואבמלךעגלון)שנהעשרהשמונהאו(דבורהבימיכנעןמלךיבין)שנהעשרים

.(יפתחבימיושותפיהםוהעמוניםאהוד
,שופטים)שמשוןהופעתלפנישנהארבעיםהחלה,זאתלעומתהפלישתיתהתקופה

במכהשהכריעוהאחריםהשופטיםכבימישלא,שמשוןתקופתכלוהמערכה,(א,ג"י

ועיין;לא,ז"ט;כ,ו"ט)בוספותשנהארבעים-עצמהשמשוןתקופת;אויביהםאתניצחת

אף.דודמימיניכרוחלקושאולשמואלשנותכל;עלישנותארבעים;(י"וברשבמדרש

מאהלפחותשלתקופהלפנינו,שמשוןבתקופתקמעאנבלעתעלישתקופת,נאמראם

.שנהושלושים

 הוצאת תבונות
מכללת הרצוג 

מגדים א )ניסן תשמ"ו)

www.herzog.ac.il



,נהרייםארם:חיצונייםאויביםנגדהיוכולןהשופטיםמלחמות-המאבקבמהותב

וכפי,בקצהאלאישראלארץבלבישבלאכנעןמלךיביןאף.ועמוןמדיין,מואב

,לאותו,ונפתליזבולון,יששכר:בלבדשבטיםשלושהשיעבד,הפסוקיםמןהמשתמע

'באבןנמצאנגדוהחזיתקוואשר,ישראלארץבלבשישב,פנימיאויבהיוהפלישתים

,(טז,ג"י,א"שמו)מכמש-גבעבקו,(ט,'ו,א"שמו)שמשבבית,(א,'ד,א"שמו)העזר

שטחהייתהלאישראלארץ.(כד,'ה,ב"שמו)רפאיםובעמק(לד,ח"כ,א"שמו)בגלבוע
לבעלותטענווהם,ארצםהייתהזואלא,שופטיםשבספרהמלכיםכשלשלהםחסות

,ואידיאולוגיתצבאיתהייתהעמםהמלחמה.(ל"ואכמ;כז,א"כ,בראשיתהשווה)עליה

הארץעלישראלעםבעלותהייתהובתקופתם,ישראלארץשייכתלמיהשאלהעל

.בסכנה
שלטוןכאלבישראלהפלישתיםשלטוןאללהתייחסעדייןניתןשמשוןבתקופתאם

בירתערלהאתשהחריבולאחר,שמואלבספרד"מפהחלהרי,ודןיהודהבשבטימקומי

,בפועלהשליטיםשניוביניהםאישאלףוארבעהשלושיםבמלחמהשהרגוולאחרישראל

כל,בכללבארץהשלטוןעלעמםוקשהארוכההתמודדותתקופתמתהילה,ופינחסחפני

.דודמימיוחלקשאול,שמואלימי
ואף.שאלהבסימןבארץאחיזתם-במלוןכאורחלעתים,זובתקופהבארצםישראל

כלליתבראייה,הפלישתיםעלתקיפהישראלערד,אלומנהיגיםבימיתקופותשישנן

.שאלהבסימןבארץישראלשלטוןעומד
שלוהשתלטותםהעזרבאבןהפלישתיהניצחוןעם.השכינההשראת-לכךובמקביל

לאחר,דודבימיורק.שכינהעמווגולההארוןגולה,ישראלארץלבעלהפלישתים

הארוןאתדודמעלה,(כה,'ה,ב"שמו)גזרבואךעדמגבערפאיםבעמקהמכריעהניצחון

.לשכינהקבעביתלבנותורוצהלירושלים
ומזווית,הביתאתבונהאינועדייןודוד,שמואלספרמסתייםלאעדייןשכאןאלא

כיוון,לעילשכתבנוכפיהיאהסיבה,עתהההיסטוריהמהלךאתבוחניםשאנוהראייה

בארץישראלשלאחיזתםאיןועדיין,(יא,'ז,ב"שמו)מאויביולדוד'ההניחלאשעדיין

במואבדודשנלחםהנוספותהמלחמותלאחרואף,בארץגמורהשכינההשראתמצדיקה

.לכךהסיבהעללעמודויש,(ו"פ)ובארם
לספרביחסבלבדכירידהלראותניתןלאשמואלספרתקופתשאת,לעילכתבנוכבר

,ישראללארץבאשר,ובמקביל,מלאהשכינהלהשראתמכיןכשלבבעיקראלא,שופטים

,ישראלבארץמלאשלטוןלקראת

,במשכן,בלבדחלקיתהייתההשכינהשהשראת,הבהרנושופטיםספרעלבדברינו

יושביאתבעיקר,כנעןעמיכלאתישראלהורישושלא,שםד"ובפא"בפהמסופרבגלל

הכנענים.בלבדחלקיתהייתה,מבוססתשהייתהאף,בארץואחיזתם.והשפלההעמק

,'אלמשלעיין)א"פמשופטיםכמוכח,משלהםאוטונומייםובחבליםבקרבםישבו

.(לד-לא
.בלבדלזמנםופתרונותמקומייםפתרונותנתנו,העםאתלהושיעשקמוהשופטים

המצבאתלשנותשניסהשופטשוםקםלא,בקרבוהכנעניםלישיבתהתרגלשהעםלאחר

מאדמתהכנעניםשלמוחלטתהורשהעל'הצולקיוםבמלואוולהביאיסודיתמבחינה

.נו-נ,ג"ל,בבמדברכמבוארישראל-ארץ
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הפלישתיםשערערוהערעור.עלייהלצורךכירידה,התקופהלתוכןמגיעיםאנווכאן

ויש,עצמאיכעםקיומועצםועלישראלבארץישראלעםשלשלטונועצםעלהיה

,ובעמקבשפלהבעיקרשנותרו,הכנעניםאתאףעמםשיתפוהשפלהשכיושבי,להניח

יכלוכך.(ועודולדיט,'א,שופטיםלמשלעיין)להורישישראליכלושלאמקומות

ולכן.העמקיםכלעםאחרתאוזובצורהולהתחבר,ובשרוןיהודהבשפלתרצוףקוליצור

בעמק,(לעילעיין)שמשבבית:והשפלהההרגבולעלהםשמואלבספרהחזיתקווי
לראשממזרחהמשוערומקומה-א,'ד,א"שמו)העזרבאבן,(ב-א,ז"י,'אשמואל)האלה

בקעתגבולועל(ח"כ,א"שמו)והגלבועיזרעאלעמקגבולעל-בשונם,(דהיוםהעין

נלחמו,נגדםלהילחםשמואלשבספרהמושיעיםוכשקמו.(ד"י,א"שמו)בגלגלהירדן

ספרכבמלחמותפתאומיתולאמתמשכתמלחמה,כולהישראלארץעלכלליתמלחמה

שבמלחמותיו,בשאולמצאנווכך.ומכנעניםמפלישתיםכולההארץאתוטיהרו,שופטים

כלאתשהכרית,ודוד,(א,א"ב,ב"שמו)הגבעוניםאתאףהכריתהפלישתיםנגד

זכויותללא,בעריםהגריםעקוריםגריםועשאם,מנחלתםעקרם,בארץשישבוהכנענים

מאהשספר,שלמהעל,ז"ט,ב"בדבהיוכמתואר.באדמהלהשתרשאפשרותוללא

דודשעקרהכנעניםאלוהיו,הבראהוכפי,עובדלמסושמם,גריםאלףוחמישים

כי":דודאומרהמקדשבנייןעלבצוותו,ימיושבסוף,יז,ב"כ,א"בדבהיע"וע.מנחלתם
ונפשכםלבבכםתנוועתה.עמוולפני'הלפניהארץונכבשההארץישביאתבידינתן

."להים-האמקדשאתובנווקומו,להיכם-א'להלדרוש
העםאתהכריחהעצמאיכעםבארץישראלישיבתעצםשלגדולסיכוןדווקא:כלומר

הייתהוכך,הנוכריםמיושביההארץכלאתולטהרכלליתלמלחמהלצאתומנהיגיו

גלותהעובדתדווקא:השכינהלגביב"וכיוצ.עלייהלצורךלירידהשמואלספרתקופת

וירבו...":ב,'ז,א"בשמווכנאמר,לשכינהקבעביתלבנותהעםאתעוררהממקומה

."'האחריישראלביתכלויבהו.הימים
:בארץההתנחלותשלהתקופותשלושאתלסכםאיפואניתן

מלךידיעלמשועבדשונותשבתקופותאףבארצועצמאיכעםיושבישראלעם.א

כנענייםלשבטיםאוטונומייםחבליםישנם,בארצוכעםשיושבאף,אמנם.מבחוץ

.שופטיםספרתקופתזוהי.שלמהאינההארץירושתועדיין,רביםבמקומות
עםאחיזת-שילהימיבסוףשהחלההפלישתיםעםהקשהההתמודדותתקופת.ב

,הארץעללבעלותאחריםטועניםידיעללחלוטיןכמעטמעורערתבארצוישראל

והופכםזריםמבחלותכולההארץאתומטהר,למאבקישראלעםנחלץכךומתוך

.שמואלספרתקופתזוהי.נחלהחסרילגרים
שבחלקיםואף,עליהלבעלותאחריםמתחריםבלאהארץבכללבטחיושבישראלעםג

הפורסיםורחוקיםזריםאלאאינם,זריםמלכיםהארץעלמשתלטיםזומתקופה

עד-בקרקעישראלאחיזתעצםאתמערעריםאינםאך,מרחוקהארץעלחסותם

,בחזקיהווכלהמשלמההחל,זוובתקופה,מלכיםספרתקופתזוהי.ולחורבןלגלות

ישראלשלטוןבסיכוןממשיגורםמהוויםאינם,בארץ,שקיימיםאףעל,הפלישתים

.ארצםעל
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כלעלשבדיוננוהשלישימחלק-שמואלבספרדארעאמלכותאשללייחודה,ומכאן

:ספר

ושניים,ושמואלעלי-שופטיםנקראומהםשניים,שמואלשבספרמנהיגיםארבעה

אףהנכונים,והמלכיםהשופטיםביןהיסודייםההבדלים.ודודשאול-מלכיםנקראו

לא-בשופטים;כן-והמלכים,לתפקידםנביאפיעלנמשחולא-השופטים:לספרנו

,חוקתיתמבחינהולפחות,נהגה-ובמלכים,ח"פ,א"בשמוהמופעההמלךפרשתנהגה

אתלצרףמקוםהיהזוחלוקהפיעל.משאולהחלהמלךפישתנהגה,למעשהלאכיאם

כלואת,שופטיםלספרשמואלשבספרהראשוניםהפרקיםעשרשניםאתאושמונה

.מלכיםלספרלסנףהשאר

משלמההמלכיםתקופת,שמשוןשעדהשופטיםתקופת:תקופותשלוש,שניבמבטאך

.בינייםכתקופת,לעילהנזכריםהמנהיגיםארבעתותקופתואילך
:עיקרייםדברינובארבעהמקודמיהםשמואלספרשופטיהסשונים

,כנביאשימשעלישאףמסתבר,כנביאיםגםמשמשים,ושמואלעלי,השופטיםשניא

"מעמושאלתאשרשלתךאתיתןישראללהי-וא":לחנההפסקניתהבטחתולאור
רשותוכראשי,גדוליםככוהניםשניהםשימשוכ"כמו,(כ,'ב:ע"וע;יז,'א,א"שמו)

ככוהןהואאףשימש-ושמואל;מהםוכמשתמע,בפסוקיםכמפורש-עלי:המקדש

הכהונהמזרעכללהיהשלאאף,(ועוד,יט-יח,'ב,א"שמועיין)הדיבורפיעלגדול
,עצמםהפסוקיםמןוכמשתמע,קמח,ב"ח,בזוהרוכמבואר,(לג-יה,'ו,א"דכהי)

.להלןשיבוארוכפי

ופרט,לוימשבטהיהלאשופטיםשבספרהשופטיםמןשאיששבעוד,איפואיוצא

סמכויותארבעכלאתבידםושמואלעלימרכזים,נביאבהםהיהלאלדבורה

משמשים.(ועוד;ח,'ב,ירמיהו;כב,ח"י;ח,ז"י,דבריםעיין)שבעםההנהגה

.המקדשרשותראשי-גדוליםוכוהניםנביאים,מלכיםמעיןכמנהיגים,כשופטים

המתקבלוהרושם,העםכלאתהנהיגושופטיםשבספרשהשופטים,ראיהכלאין.ב

ברשימת,דבורהבשירתלמשלעיין.בלכדמקומיתכללבדרךהייתהשהנהגתם,הוא

,העםכללאתהנהיגוושמואלעלי.ועודאהודמלחמת,גדעוןעםהלוחמיםהשבטים

ישבושם,בשילהלמשכןאחרתאוזובצורהקשורהיההעםשכלספקכלאיןשהרי

;ה,'ז;א,'ד)אליוישראלכלאתשקיבץ,פעמיםמספרמצאנושמואלאצלוכן.עלי

שמואלנאמןכישבעבארועדמדןישראלכלוידע":נאמרובמפורש,(א,כ"י;ד,'ח

,(כ,'ג)"'להלנביא

,השעהצורךאתלמלא,שבהםהגדוליםלפחות,השופטיםקמים-שופטיםספר.ג

עליביתומשמודח,ברוררצףמוצאיםאנוושמואלעליאצל.בצרהנמצאכשהעם

:אליוהבאלהים-האאישכנבואתוכמבואר,במקומושמואלמידממונה,ממשרתו

...בביתךזקןמהיותאביךביתזרועואתזרעךאתוגדעתי,באיםימיםהנה"
.(לה-לא,'ב,א"שמו)"יעשהובנפשיבלבביכאשרנאמןכהןליוהקימתי

ניסיוןמוצאיםאנושמואלאצלוהןעליאצלהן;העיקריתהנקודה,דומניוכאן.ד
.(א,'ח;ג,'א)לבניהםההנהגהאתלהוריש
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הוא,ממלכתועלימיםיאריךלמען":המלךמפרשתבתורהלקוחההנהגהירושת

ממהלחלוטיןשונהממנההנובעתהעולםוהשקפת.(כ,ג"י,דברים)"ישראלבקרבובניו

לרעיוןמלרלהמליךהרעיוןאתהתווההשוותהבכדילא.בלעדיהמקובלשהיה

.בלבדה"לקבשייכתהנצחמלכות.(ה,'ח,א"שמו;יד,ז"י,דברים)הגוייםאצלהמקובל
איבהוממשלתם,בלבדמושליםאלאאיבס,הראשוןלאורכתחליףשבאו,והירחהשמש

וחפרה"-ישעיהונבאשהרי,נצחיתאינהואף,בלילהוזהביוםתחומוזהאלא,רציפה

."ובירושלםציוןבהראות-צב'המלךכל,החמהובושההלבנה
מתחושהלנבועיכולאחריוולזרעוודםלבשררציפהנצחמלכותלהעניקהרעיון

;לד,ד"י,ישעיהועיין)המלכיםמלכימלךאתלהחליףודםבשרמלךשלשבכוחו

לבושאלאאינהדארעאשמלכותא,המהפכבימהרעיוןאו,(ועוד;ב,ח"כ,יחזקאל

;כו,'ל,ישעיהו)והירחהשמשאתלהחליףהעתידהימיםשבעתכאור,דרקיעאלמלכותא

;יט,'ס,ישעיהו)עצמאיתישותבעלואינולבוראולבושאלאאינוואשר,(ז,ר"י,זכריה

.(ב,ד"ק,תהילים
לאליהושע;(ח'מבמדברעלרבהבמדבר)לוניתןולא,בניושיירשוהוביקשמשה

שלאואף,(כב,'ח,שופטים)שלטונולהמשכיותמחשבהעלתהגדעוןבתקופת;בניםהיו

.(ה-א,'ט).כןעלונענש,זהבכיווןפעולותכמהעשה,בכךרצה
.בוהטמונההסכנהבגלל,הסףעלזהרעיוןנדחהשמואלספרלתקופתעד:כלומר

מנהיגיכלשלוכוונותיהםמחשבותיהםאתהשניכחוטהרעיוןחורז,שמואלבספר,וכאן

,לבניוהשלטוןאתלהעבירמגסהשמואל;בפועלהשלטוןאתלבניומעבירעלי:התקופה

כל")לזרעוהשלטוןאתלהעבירשואףשאול;('ח,א"נשמוזהרעיוןדוחיםהזקניםאר

דברי-לא,'כ,א"שמו-"ומלכותךאתהתכוןלאהאדמהעלחיישיבןאשרהימלםכל

אך,לכךרצוןמגלהאלנואמנם(שמואלספרשבמסגרתבקורותיו)ודוד;(ליהונתןשאול

אתוהקימתי,אבתיךאתושכבתימיךלמלאוכי":לבנותעבורשמלכותומבטיחוה"הקב
נכוןיהיהכסאך";(יב,'ז,ב"שמו)"ממלכתואתוהכינתיממעיךיצאאשראחריךזרעך
אומר,בכךומשמתבשר,כךעלחולםאינואףדוד,שכאמוראף,וזאת.(טז,'ז)"עולםעד

.(יח,'ז)"ביתיומיאנכימי"-

שםהן.נצחשושלתלהתחילמועמדיםספקהםהמנהיגיםארבעתכל:כלומר

עלרקולא'הפיעלואשר,המשחהבשמןשנמשחו,המלכיםשניוהןשבספרהשופטים

:נאמרשאולעלאףשהרי.מזרעםשושלתבבנייתלהתחילצריכיםהיו,הםיזמתםפי

.החטאלולא-(יג,ג"ל,א"שמו)"עולםעדישראלאלממלכתךאת'ההכיןעתה'כי..."
ישראלממלכותאת'השקרע,עמלקמחילתאיחטאביןברורההבדלהלהבדיליש]

אך,ממלכותוהודחשלא,(ט,ג"י)העולהבהעלאתבגלגלחטאולבין(יד,ז"ט)משאול

כדוגמתשלאמנהיג,לנצחשלאמנהיג-שופטמעיןאלאמלריהיהשלאהתברר

.[נביאוביד'הדברכלפיעצמולבטלמסוגלשאינוהוכיחשהרי,דרקיעאמלכותא
היוזמהמימצד,כאמורהואהמלכיםלשניהשופטיםשנישביןהיחידההבדל

זולמלכותשיזכהודאיזהאיןעדיין,שמואלספרבמסגרת,דודואף.נצחלמלכות

עד,'הבשםלדודנתןהבטחתעליודעאםשספק,העםבעינילפחות,'ההבטחתלמרות
המלכתבעתשרק-ז-ד,ח"כ,א"בדבהיהעםלשרימדבריווכמוכח.שלמהלעליית
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בגללממלכותוהודחהואשאף,ועוד.מלכותוהמשכיותעלנתןנבואתעלסיפרשלמה

.לעילהוכחנושכברוכפי,שבעבבתחטאו
שליוזמתו,לעילשהדגשנוכפי.כפולהבכךהמנהיגיםארבעתשלבדרכםההדרגה

-משלוקטנהשמואלשל.בפועלבניומינויכדיעדגדולההיאמזרעולהמשכיותעלי

.דודברדיפותכךלשםופועלבכךחפץאך,בנואתממנהאינוכללשאול.בלבדניסיון

.בענייןיוזמהכלנוקטאינודודורק

.ביותרהחריףבאופןלוהים-האאישידיעלנדחיתבכךעלישליוזמתו,גיסאולאידך

ידיעלנדחיתשמואלשליוזמתו.(ג"פ,'אשמואל-שובעיין)'הפיעל-והדחייה

.(ז,ה,'ח)בלבדבדיעבדלכךמסכים,הפסוקיםמשמעותולפי,לכךמסכים'וה,העם
,אמינאהווארקלאזוהיתה,ובדוד,מלכותושתימשך'הדעתמלכתחילההייתהבשאול

.מסקנהגםאלא
מדועולבארלהוסיףצורךאין,לעילשביארנו,בישראלהנצחמלכותעקרוןפיועל

ע"וע)במלכותוה"הקבלרצוןבהיפוךועומדותמנוגדותלמלוךהאדםבשאיפתההדרגות

.(ל"ואכמ;ד,'ח,הושע
,למלכיםשופטיםשביןהמעברתקופתאתכמצייןשמואלספראתאנורואיםשוב

יהיואםיודעיםאנואין,לבניהםירושתםלהעברתשעד,מנהיגיםבאותםבעוסקו

מלכותאכעין,נצחמנהיגיאו-דרקיעאמלכותאמעיןשלאזמנייםמנהיגים-שופטים

שלמהומהמלכתדודירושתעלמהמאבקמתחילמלכיםוספר.להוכלבושדרקיעא

וכמבואר,"למלך'הכסאעל"שישבעליושנאמרהראשוןהמלךמן-שבעקבותיו

ימיםיאריךלמען":הנצחמלכותשזוהי,(כג,א"כ,א"דבהי)"אביודודתחת":בהמשך

."ובניוהואממלכתועל
.לחורבןעד,דודביתשלהנצחבמלכותמלכיםספרכלמטפלואילךומשם
.השכינהבהשראתלמלכיםשופטיםביןבינייםכשלבשמואלספראתאיפואביארנו

תקופתגםאלאירידהתקופתרקווהייתהלא.למקדשהמשכןשביןהנדודיםתקופת

הקדישו...":כח,ו"כ,א"בדבהיוכמבואר.להנהגהשמואלמעלותשהחלה,למקדשהכנה

צרויהבןויואבנרבןואבנרקישבןושאולהרואהשמואלההקדישוכל,'הלביתלחזק

סופוועדג"מפיהחלא"דבהיר"מעוסק,ובכלל."ואחיושלמיתידעלהמקדישכל

.דודאתהמחברשלראייתוזוויתוזוהי,למקדשכמכיןבדוד
אך,ישראלבארץלשראלעםלשיבתבתולדותקשהבינייםשלבאףהואשמואלספר

,ביארנווכעת.שנתבארוכמו,בארץגמורישראלילשלטוןהמכיןהוא,כזהבהיותודווקא

מלא,המאכזב,הקשההמעברשלב,דארעאמלכותאבתולדותהבינייםב"שאףשהוא

.נצחלמלכותהמביאהואאר,למלכותהמיועדיםלמנהיגיםהמשברים

שהרי.בההשכינהלהשראתישראלבארץישראלאחיזתביןהקשרעלכןכמודיברנו

:המילהבבריתלאברהםוכנאמר.ישראלעםעלישראלבארץאלאשורההשכיבהאין

ולזרעךלךונתתי.אחריךולזרעךלהים-לאלרלהיות'...ובינךביניבריתיאתוהקימתו"
,בראשית)"להים-לאלהםוהייתי,עולםלאחזתכנעןארץכלאתמגוריךארץאתאחריך

קבעביתלבין,שמולהשכנתקבעביתוביןבארץהשכינההשראתביןהזיקה..(ח-ו,ז"י

יעשהביתכי'הלךוהגיד...":לדודנתןשעונהוכפי,היאאףנתבארהדארעאלמלכותא
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ממעךיצאאשראחריךזרעךאתוהקימתיאבתיךאתושכבתימיךימלאוכל.'ה-לך

בביתתלוי'להבית.(יג-יא,'ז,ב"שמו)"לשמיביתיבנההוא.ממלכתואתוהכינתי
.יציבותושושלתמשפחהאלאבנייןאינולמלךובית,ישראללמלך

קשרעל.ישראלבארץישראללאחיזתדארעאמלכותאבין,השלישותלזיקהומכיון

ככלאנחנוגםוהינו,עלינו;יהיומלראםכי,לאולאמרו":שמואללפניהעםמדברזה
,(כ,'ח,א"שמו)"מלחמתינואתונלחםלפנינוויצאמלכנוושפטנוהגוים

עלפוסקותבלתימלחמותשלללחץהעםנתוןשמואלספרשלהבינייםבתקופת

העםשתביעתואף,הפלישתיםעםלהתמודדות-באשרכחבנושכברוכפי,בארץהשלטון

,כוללהיותרהלחציםמערךבמסגרתלראותהשלאקשה,עמוןבנימלחמתבגללהיותה

מלחמותרובשמוכיחותוכפי,ממערבפלישתיםבעיקראר,במזרחעמוןבני-בושנמצאו

.שאול
,לעילכתבנושכברכפל.המלחמהבאופידווקאקשורהבמלךלרצונםהטיבה

שברור,מסוימתבעלהלפתורובאו,כללבדרךקצרותהיוהשופטיםבתקופתהמלנזמות

שלסמכויותהספיקולכך.שכניםשבטיםלקבוצתאואחדלשבטקשורההייתהכלל

:(יב-לא,'וא)'אשמואלבספרהמלךמפרשתהנובע,מלךשלהכפילהכוחללא,שופט

במרכבתולוושםיקחבניכםאתעליכםומלךאשרהמלךמשפטיהיהזהויאמר"

מלחמתוכלוולעשות.,.חמשיםושריאלפיםשרילוולשום.מרכבתולפניורונו,ובפרשיו

,"רכבווכלי

חזקבגרעיןצורךישישראלבארץהשלטוןעלומתמדתקשהבמלחמהלהתמודדכדי
-דודכאצלרכבבמאהדיאםלבעיהכרגענכנסואיני)כלשהורכבבצבא,קבעצבאשל

יש'וכן,(כו,'י,א"מלכ-שלמהכאצלמאותוארבעכאלףצוררשישאו,ד,'ח,ב"שמו
:עמוןבביעםשאולבמלחמתוכנאמר,מהירמילואיםגיוסהעםעללכפותבכוחצורך

יצאאיננואשר,לאמרהמלאכיםבידישראלגבולבכלוישלחרנו7חהובקרצמדויקה"

"אחדכאישויצאוהעםעל'הפחדויפל,לבקרויעשהכהשמואלואחרישאולאחרי

בגיוסהכישלוןלמרותניצחוןמאפשרותאינןהפלישתיםעםהמלחמות,(ז,א"י,א"שמו)

,השופטיםכשלמוסריתכסמכותלהןדיולא,(ה"פ,שופטים)דבורהאצלשקרהכפי

ובשובו,למלחמהביציאהחזקיםכפייהאמצעיאנומוצאיםגדעוןאצלאף,אמנם

סוכותזקני-בשראתוברקניםבקוציםודשפנואלארועיאתהואהורגמדילןממלחמת

משאראלותופעותלהפרידשאין,דומניאר,(יז-סו'ח,שופטים)פעולהעמושיתפושלא

,(כז,'ח;כב,'ח;כא,'ח;יח,'ח;טו,'ו:עודגייז;)גדעוןשלהמלכותיתהתנהגותו

אתוהכריתשכמעט,ירושתועלוהמאבקאבימלךבנובימילמוקשלושהייתההתנהגות

.לחלוטיןמשפחתו

המלךשלהמימוןמקורותעלאףלנומגלה,(א"פ,א"שמו)המלךבפרשתנוסףעיון

.השופטיםבידאינוזהואף,הקבעצבאשלהגרעיןלהחזקת
מלכיםהיו,תפקידםהיהשזה,ויהושעמשהואף,מלרדורשישראלארץשלכיבושה

.כמלכיםונהגו
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הכהןצדוק'ר-ושכינהמלכות,ארץ:הגורמיםשלושתביןהקשראתלנסחהיטיב

:(79'עמ,אמריםליקוטי)מלובלין

בריאהשיהיהשרצהיתברך'השלהכוח,ל"ר,ארץמקראדמלכותוידוע"
,בולדבקהואפשרממנוחוץשהיאולהחשובלהפרידהאפשרשיהיה.שלמה

הוא,בודובקתרק,ממנונפרדתשאינה,זובארץהשופעיתברךכוחוהוא

וכנודעעםבלאמלךואין,מלךשייקראשרצה,יתברךמלכותוכוחהמכונה

רק,ממנונפרדתשאינה,זובארץהשופעיתברךכוחוהואספירן'וט.זה

,הימנוונוטלההמלךמזהמלכותמקצףהמפרידכ"משא.המלךגוףבודובקת

."בחכמהמבוארהדברוזה

להיך-א'הבהניח":מצווההתורה,עמלקהכרתתהוא,זולסוגיההקשורנוסףגורם

עמלקזכראתתמחה,לרשתהנחלהלךנתןלהיך-א'האשרבארץמסביבאיביךמכללך

מלחמההייתהעמלקנגדבמדברשהייתההמלחמה.(יט,ה"כ,דברים)"השמיםמתחת

.בארצועם,המלהמובןבמלואעםלהיותישראלעםשהגיעטרם,שבטכנגדשבטשל

יושבאחדשכלעמיםכשני,עמלקלעםישראלעםביןחזיתיעימותדורשתהתורה

גמורההשמדלמלחמתלצאתצריך,הארץאתישראלשנחללאחרדווקאולכן.במקומו

'השלכסאועלמלחמההיאהמלחמה,ומוגבלתמקומיתשבטיתלמלחמהולא,בעמלק

עודוכל,(יז,'ג,ירמיהו)ירושליםהיא'השלכסאווהרי(י'ברעדש"ועי,טז,ז"י,שמות)

.עמלקמלחמתעללדוןמהאין,ירושליםלכיבושבסיסאין
ישראלארץשלכיבושהלאחררקרוחניתמבחינהלבואחייבירושליםכיבושוהרי

,לירושליםפרטהדרוםבריתעריכלאתכבשיהושע;ה"פ,ב"ושמו,י"פ,יהושעעיין)

'האתהמתאר,ד"י,זכריהעיין)'השלמלכותועירהיאירושלים.(דודשכבשהעד

הקשרעל,עמלקבמלחמתקשורוכיבושה(הארץכלעלכמלךזהומכוחירושליםככובש

ג"מ,ב"מפרקים,בישעיהועודעיין,באדום,בעמלק'הלמלחמתירושליםכיבוששבין

.בהרחבהד"וס
,מלךשלמכוחדווקאוזה,כולוישראלעםשלמלחמההיאבעמלקהמלחמה,כאמור

מתגלהואז.ישראלארץכלכיבושמכוחודווקא,שנתבארוכפי,העםאתלאחדהיכול

.המקדשבבית,בביתשכינתוגילויהיא'הומלכות.דארעאמלכותאבעקבות'המלכות
לולאשאולבימילהיותאמורשהיהוכפי,עמלקמחייתלאחרבאהמקדשבנייןולכן

בימיהמקדשבנייתשפסקה,ומרדכיבאסתר,בזרעוונתקיים,(ו"ט,א"שמו)בכךנכשל

בימיהמקדשעבודתונתחדשה,וזרעוהאגגיהמןשהוכרתעד(ו,'ד,עזרא)אחשוורוש

.(ד"פ,עזרא)דריווש,אחשוורוששלבנו
כהכנהשבאה,מוכיח(רביםועוד;ד,'ו;א,'ה;ז-ה,'א)אסתרמגילתשלסגנונהכל

שער"הואלמקדשממזרחהכניסהושער)שבהעמלקמלחמתי"ע-המקדשלבניין

שלזרעולהכרית,מלךלהםלמנות:לארץבבואםישראלנצטוומצוותשלוש.("שושן

-אלוגורמיםמתקשריםושוב.(א,'א,מלכים,ם"רמב)הבחירהביתאתולבנותעמלק

.המלכיםמלכימלךשלמלכותולמקוםוכסאעיר-וביתודםבשרמלך,ישראלארץכיבוש
לידי(ו"ט)שמואלבספרעמלקמלחמתחשיבותבאה,למלכותבהכנה,זוובנקודה

.ביטוי
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;ה,'ז;א,'ד)אחרותולמטרותבפלישתיםלמלחמההעםאתלאחדמצליחשמואלגם

,עליבימיכברהחלזהשמצב,להניחויש.שמואלספרברוח(טו-יד,א"י;יז,'י;ד,'ח

נכשלוזאתובכל.(ה-ד,'ד,א"שמו)העםכלבעיניבניושלהרםמעמדםשמוכיחוכפי

-שמלךשאולואף,שופטיםבגדרונותרו,חרוץכישלוןלמלוךבניסיונםושמואלעלי
לכךהסיבהאתתלינוולעיל.בכךהצליחדודורק,ביותרמוגבלתהצלחתוהייתה

.האישיתהיוזמהבמידת
שמואלבספרלמלכיםשופטיםביןחלוקה

למלכים,ושמואלעלי-שבספרהשופטיםביןברורחלוקהקולהעבירברצוננוכעת

הייתהכמלכיםושמואלמעליהגדולהשההסתייגות,לנונראהובזה.ודודשאול-שבו

.(לעילעיין)גדוליםככוהניםשימושם,מכךויותר,לוימשבטבהיותם
בהבנתמהותיזהויסוד.(יח-טז,ו"מ,יחזקאל)נחלהישלמלך:לוימשבטהיותם

עיין)הישראליתהמלכותמתפיסתחלקזהואף.ובקשתובחרבולוחםהמלךמלכות
שתי.(י,'ז,יהושעעלוהמדרשי"ובפרש;יט-טו,ג"י,'במלכים;יד,'כ,'אמלכיםהיטב

;מט,א"ל;ג.,'א,במדבר-והשווה,ב,ח"י,דברים)לויבשבטקיימותאינןאלותכונות

השרותגיל,עשריםמגילולאחודשמבןנמנהלוישבטמדוע,השאלהלגבי-טו,ג"ל

.(ויובלשמיטההלכותסוף,ם"רמבע"ועבצבא
כוהניםהיותםבעובדתנעוצה,כמלכיםמהםלהסתייגותהמרכזיתהסיבה,כאמוראך

בהלכות)במדינהממלכותהמקדשרשותאתלהפרידבפירושמתכוונתהתורה.גדולים

לשתייםבנוסף)אלוסמכויותשתיהימצאות.(ועוד,התורהומשפטתורהלימוד,רוצה

ינסההסמכויותשמרכזסכנהמהווה,אחדאדםבידי(ותורהנבואה-אותוהמשלימות

בעולמויחידשהיה,הראשוןאדםלעשותשניסהוכפי,המלכיםמלכימלךאתלרשת

כביטוישבאי,והירחהשמש.(כב-וה,'ג,בראשיתעיין)הסמכויותמלואאתבווריכז

המסקנהאתאבינואברהםשיסיקכדי,וזאת.שנייםדווקאהלוהראשוןלאורירוד

,הלבנהשלוחטאה.מעליהםמלךשיש,ומסקנתו,מושליםלהחליףשאין,הנכונה

להשניתנה,הבינהשלאבכךהיה,אחדבכתר-מלכיםלשניאפשרשאיבטענתה

.(טז,יד,ד,'א,לבראשיתי"ברשועיין;יח,'א,בראשית)מלכותולאבלבדממשלה
.המלךהוא-אחד;שניים-המושלים

העבירכ"ואח,ג"כההיההמילואיםימיבד)אלוסמכויותבידיושריכז,רבנומשה

הנותןאת"רשת"לינסהשלאכדי,האדםמכלענולהיותהיהחייב,(ובשרולאחיוזאת

.בניוהמשיכוהולאולכן,בקבעלהישאריכולזהמצבהיהלאאך.סמכויותלו
בכךוגרם,(יט-טז,ז"כ,ב"דבהי)המקדשרשותאתאףלעצמולכבושניסהעוזיהו

.(א,'ו-שםי"ברשועיין,'ו,ישעיהו)השכינהלסילוק
,המלךינאיאצלדומהלאידיאהחשמונאיביתמלכותהביאה,הדורותבהמשךואף

ולאבעצמםהחלבאתלאכולעליבנישלתאוותם,בסוגייתנוואף.רבותוהדוגמאות

ה"אייידוןועוד,'ז,לויקראוהשווה('ג,א"שמו)עצמהבעדמדברתלגבוהלהקטירו

.בהמשך
,בנימיןמשבטשהיה,משאולאףמסוימתבמידהקיימתדומהשהסתייגות,לנונראה

בנויהמקדששבית,היאלהיווצרעלולהשהייתההתחושה.בנחלתובנויהמקדששבית
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-בנימיןשבטביןבכךהחילוקאת,אותוהמארחושהוא,ודםבשרמלרשלבנחלתו

המבנהשיוצרבתחושהלבטאניתן,דודשלשבטו,יהודהלשבט-שאולשלשבטו

נחלתםשלהגיאוגרפי

אתכפורשתונראית,המקדשומקוםהביתהרמעלככולהרובהנמצאתבנימיןרמת

ה"הקבעםנחלעסקיעלשרב,שאולדברימקבליםזהרקעעל.המקדשעדחסותה
בקולשמעתלאולמה":השואלוהנביאכלפיחוצפתווכן,(במדרשועיין-ו"ט,א"שמו)

נחלתעלגםושמא.תוקףמשנה-"'הבקולשמעתיאשר":שאולשלומענהו,''ה

."מאסתיהוכיקומתו;גבוואלמראהואלתבטאל":'הדברימכווניםזאתבנימין
ותוהמזבחמןחלקרקכוללתהיא.המוריההר,'הנחלתבצדנמצאתיהודהנחנת

בהיש-יהודהנחלת.ותשובהכפרה-לעילכתבנוכבר,במקדשהמזבחתפקידועל.לא

כעיר,"דמנחלתהנמוכיםמקומותבהויש,היבוסיככתף,המוריהמהרהגבוהיםצדדים

שלמה,כדוד,אליהבמורדאודודבעירביתואתלבנותמלךכלבידנתונהורשות.דוד

שבנהוכפי,(ציוןהרהיוםהמכונההמקום,היבוסיכתף=)עוזאבגןאו,וממעריכיהם

החנייהמגרשיד"היוםשמקומו)המלךארמוןנראהדודמעיר,מקוםמכל,מנשה

תוכנולכלתוקףמשנהנותןוזה.המקדשביתשלבצלוכחוסה(האשפותלשערשבסמוך

מה,'ה"עם"תחתיעמיהרודד...צורי'דברוך":מחתאבחדאהמסמיךתהיליםספרשל

.(רביםועוד,ד-ב,ד"קמ,תהילים,"ותחשבהואנושבן,ותדעהואדם
ארץבכללשלוטרצוןהמביעההפלישתיתהתקופהאתחלקיםלשניחילקנו,כאמור

הפלישתיםעםהמלחמות-שמשוןבזמו.לעילזאתוביארנו,עלילביןשמשוןבין,ישראל

אתלאחדהדחוףהצורךמתבקשלאעדיין,גרילהמלחמות,שבטיות,מקומיותעדייןהן

לניסיוןרמזאנומוצאיםבשמשוןכבר,הכיואפילו.הארץכלעללמלחמהישראלכלל

,הבינייםבתקופת,לעילהנזכרותהסמכויותריכוז

הוא,כקודמיושלא,אחדשמצד,בכךלנונראהשמשוןאצלזהסמכויותריכוזניסיון

,במדבר)בתורהנזירבפרשתעיון.נזירלהיותמצווהוכן,(ג"פי,שופטים)מרחםמוקדש

,לקרוביםאףהיטמאותאיסוף,יהיהקדוש)גדולכוהןמעיןלהיותשתפקידו,מראה(ו"פ

להים-אנזרכיהראששערגידול,ט,'י,בויקראכוהן"במקבילושכרייןשתייתאיסור

בדורושמשון"-אמרול"חזואף,(יב,א"כ,בויקראג"כהשללציץבמקביל,ראשו"ע

עיין)ג"לכההדיבורפיעלנתמנהשמואלואף,(ב"ע.כה,השבהראש)"בדורוכאהרון
,לשופטיםוהשווה,טו-יד'בפסוכן,יא,'א.א"שמועיין)מלידהנזירשהיהכיוון,(לעיל

אצל.המלךשלתפקידו:כלומר,ולוחםמנהיג,כשופטשמשוןמשמששניומצד

ובספר,אחדבאדםוכהונהמלכותסמכויותריכוזשלניצביםאלאאינםי"אשמשון

.לחלוטיןלפועלהדבריוצא,ושמואלעלי-הראשוניםהמנהיגיםשניאצל,שמואל
,המשכןשהוקםטרםבמדברישראלבניכאצל,מעברלתקופתאופייניזהסמכויותריכוז

ימיבשבעת,ל"חזמדרשפיעל,ג"ככהאףשימש,והנביאהמנהיג,רבנוכשמשה

ג"ל,בשמותתפקידואתבעיקרוהשווה,סיניהרבמעמדאףששימשנראהוכן,המלואים

.(ביותררביםההשוואהפרטי)ו"ט,בויקראג"הכהלתפקיד,ד"ול
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,ג"כהדמוי]הרוחניכמנהיגגםשימשכשמרדכי,פרסבגלותישראלבניאצלכןוכמו
,יג,מגילה)הסנהדריןחבר,(מט,'ב,דניאלעיין)שופט-בשעריושב,תכלתלבוש

בעיקרעיין)המדיניכמנהיגוגם[ועוד,השוניםבשלביםהרוחניותהתקנותמתקן,(ב"ע
.(ט"פ,ח"פ,באסתר

שורההיותהדרךרקאלאכאומהישראלעלשורההשכינהכשאין,המעברלתקופת

בתהילתכתבנווכבר)אחדבאחדהתפקידיםשניריכוזיאה,האומהכוח-כבאהמנהיגעל

ששכינהבעת.(אחדכעםהעםעלאואחדאדםעלאלאשורההשכינהשאין,המאמר

ג"כה)הרוחניתהסמכותריכוז,דווקאמסויםאדםעלולאבכללותההאומהעלשורה

-אחדאדםבידי(מנהיגשלבמובןשופט,מלך)הביצועיתוהסמכות(סנהדריןראשאו/ו

ביתומלכותוהקטורתעוזיהפרשתעיין)לעילשהוכחנווכפי,בוטמונהרבהסכנה

.(שניכביתהכוהניםמלכות-חשמונאי
ספרשלהמעברתקופתאתאיפואמאפיינתושמואלעלישלזומנהיגותתקופת

.שמואל
(שנכשלעד)לכתחילהשלענייןהסמכויותריכוזהיהאלומנהיגיםשניאצלואם

,הראשוןבמבחנושאולנכשלעצמוזהבעניין.ודודשאולבפניאףזובעלהעמדההרי

הכוהןלשמואלהמתיןולא'לההעולהאתהעלההצבאמפקדלהוותובנוסףכאשר

,עמוןבבניהראשונהבמלחמתולהתנהגותובניגודופעל,(יד-יא,ג"ל,א"שמו)עיעלנה

משיחתו.(ז,א"י,א"שמו)"שמואלואחרשאולאחרייצאאלנבואשרכל"-שקרא

שמואלשלתפקידואתאףלעצמוליטולולנסותלהתנשאלושגרמההיאלמלךהשנייה

,מבנימיןמוצאוהיותעללעילשכתבנומהועיין.קרבןהמקריבככוהן,רוחניכמנהיג

למרדכיעודוהשווה,המקדשמקוםעלהמשקיפה(פולאלתל-הלום)שאולמגבעת

,לעילעללושכתכנולמה,מזרעושיצא

רצונואיואת,עמלקמלחמתבחטאהידרדרותואתמסבירלהתנהגותוזהפירושרק
איאת;שלוהמבצעיתהזרועאתמהווהכמלך,הואאשררוחנימנהיגבשמואללראות

אלעזרולפני"-כמנהיגליהושעהנאמראתהרוחניתהמשמעותבעומקלקייםרצונו

והצטרף,בתפקידושאולנכשלכןעל,(כא,ז"כ,במדבר)'"..,לוושאליעמדהכהן

ספראתהמאפיינתלמנהיגות,השכינההשראתאישלהבינייםתקופותלמנהיגות

.שמואל
.ז"פט,ב"בשמווכמתואר,אבשלוםמרדבעת,הרביעיהמנהיג,לדודהיהדומהמבחן
אתולהעביר,לוטפליםלהיותהכוהניםואביתרצדוקרצו,בירושליםדודשגלהבעת

עליהםוציווה,אליוהמקדשרשות,הרוחניתהרשותלכפיפתהתנגדדוד.עמו'הארון

עלהנצחמלכותכמייסדמקומואתקנהזורשויותבהפרדת.בותלויהארוןיהיהשלא

ולהתנחלותהקבעלמלכות,הקבעלשכינת,מלכיםלספר(-בלבו)וכמכין,בארצההאומה

עדייןמקומו-זהבמבחןינהגאיךברורהיהלאשעדיין,עצמודוד.ישראלבארץהקבע

עלכמעמדהכהונהמעמדהידושעלאנושומעיםדודבלמירק,ואכן,שמואלבספר

.שופטיםמספרהתל,מצאנוהושלאדבר,עצמאי
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הספריםבשלושתהנבואהמעמד

איןנביאיםשבספריומובן,זועבודתנובמסגרתעליושנדוןהאחרוןלמאפייןומכאן

,הספריםששלושתדומה,בכךואף.הנבואהמעמד-והוא,עליולפסוחרשותלנו

.לעצמםספריםהמייחדות,שונותתקופותבשלושעוסקים,ומלכיםשמואלשופטים
כנעןעמילמלחמתביסודוקשורשסיפורה,כתבנושכבר)דבורהמלבד,שופטיםבספר

אלמוניםהנביאים.זוויתלקרןנדחקהנבואהשלמעמדה(יהושעלספרוממילא

.(ג"ופי;יא,י"פ,ב"פ,שופטיםבעיקרעיין)בלבדספורותפעמיםומופיעים
ההםבימיםיקר'הודבר":שמואלבספרדווקאהיטבמוגדרתהשופטיםשלזותקופה

.(א,'ג,א"שמו)'נפרץחזוןאין

אתמוצאיםאנוג"בפכבר.השוניבתכליתשופטיםמספרבכךשונהשמואלספר

שמואלנאמןכישבעבארועדמדןישראלכלוידע":הנבואהבמעמדהחלההתמורה

,'י;ט,'ט,א"שמועיין)נביאיםלהקותהספרלאורךאותנומלוותומכאן."'להלנביא

.(סו-וו,ח"כ;כד-כ,ס"י;יד-ה
לספרביחסגםאך,שופטיםלספרביחסודאי,מאודרםבספרהנביאיםשלמעמדם

ובסופהמלכותובתחילתשאול;ימיהםכלושמואלעלי]כמנהיגיםותפקידם.מלכים
מנהיגיםוכמושחי;[ב,ג"כ,ב"שמו-עיין,האברבנאללפילפחות)דודאף;(ט"ופיי"פ)

שאולאתמושחשמואל;ב"פ,א"בשמועלילביתבנבואתולוהים-האאיש)ומדיחיהם

ומעורבותם.(אבשלוםמרדאחרימורידוונתןדודאתמושחשמואל;ממלכותוומדיחו

.לערעורניתנתאינה,רמיםהיותרההנהגהבענייני
איןהספרבתחילתלנתןפרט.רבהבמידהומעמדםתפקידםמצטמצמיםמלכיםבספר

מינויבשאלתיהודהבממלכתאףמאבקיםשהיוואף.המלךבבחירתמעמדלנביאים

ויהויקיםאחזיהו,יהושפטבןיהורם-למשלעיין)בכךמעורביםנביאיםמצאנולא,מלך

ברובנכשלוצבאייםמדינייםבשיקוליםלהתערבניסיונםגם;ועוד,יאשיהובני

.(ועוד,ואמציהלוהים-האאיש,ואסאהרואהחנניפרשתעיין-פעםאחרפעם,המקרים
מצבהאך,מלכיםבהדחתנביאיםעסקוישראלשבממלכת,להעירישאלהדברינופיעל

ללאשמואלבספרהמאוחדתהממלכהאתלתיאורנודווקאמקבילישראלממלכתשל

.זובמסגרתבכךנאריךלאאך,יציבהדארעאמלכותאוללאמקדש

,סערהשלתקופה,בינייםבתקופת.הנבואיבמעמדואףשמואלספראיפואמיוחד

ואף,ביותרחיוני-שעהובכלעתבכלומנחההמתערב'הדבר,ודאותוחוסרטלטלות

.זאתמוכיחהבמדברישראלבנישללמצבםההשוואה-כאן
סיכום

שמכמהלמרות,עצמאיכספרשמואלספרשלייחודואתלהצדיקניסינוזובעבודה.1

.ומלכיםשופטיםבספרי"הטמיעו"לישחיצוניותמבטנקודות
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בתולדותעצמאיפרקלהיותםקשורבמקראספריםלייחדשהגורם,להוכיחניסינו.2

היתר-(למלכיםשופטיםבין)שמואלבספרהרבוכן.ישראלבעםהשכינההשראת

.במלוןכאורחהביתאדון,למקדשמשכןשריןבמות

,ומלכיםשמואל,שופטים-הספריםמאפיינישביןהזיקהאתלהוכוחניסינווכאן.3

:כדלהלןהסדרפיעל.אחדממקוראלומאפייניםשלנביעתםואת

העניין

שכינההשראת.1

דארעאמלכותא.2

ישראלעםאחיזת.3
ישראלבארון

האויבים.4

הנבואהתפקיד.5

שופטים

משכן

ירושהללא-שופטים

חלקיכרובשולטים
ישנןאךהארץ

כנעניותמובלעות

חיצונייםבעיקר
מןליוצאיםביחס)

הכנענים-הכלל
דנו-והפלישתים

(זועבודהבמסגרת

מאדמצומצם

שמואל

-נפרדארון)במות
(ממזבח

ומלכיםשופטים
הירושהכששאלת

והתשובה,אצלםעולה
מאוחרבשלבניתנת
בלבד

ישראלעםאחיזתכל
עומדתישראלבארץ
שאלהבסימן

פלישתיםבעיקר
ישראלארץמתוך

ביותרנרחב

מלכים

מקדש

ברורהירושה

יושבישראלעם
בארצויחידכעם
לחורבנהעד

חיצונייםבעיקר

יותרמצומצם
שמואלבספרמאשר

מבחינתשמואלשבספרהמנהיגיםארבעתשביןההבדליםעלעמדנוכןכמו.4

הרוחניתההנהגהסמכויותריכוזומבחינת,שושלתלייסדויוזמתםשאיפתם

.דווקאזהבסדרשבהופעתםההדרגתיההיגיוןועל,בידםוהמעשית
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