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 השוואה בין פרק ח' ופרק ט'. 2
 
 הפרקיםסתירות בין  (א)
 

 פרק ט' פרק ח' 

 –בקשת מלך 
 יוזמת מי?

 מאיסה בה' –יוזמת העם 
 
מּוֵאל ֶאל ה' ַויֹּאֶמר( ז) ַמע שְׁ קוֹל שְׁ  בְׁ

ל ָהָעם כֹּ רּו ֲאֶשר לְׁ י ֵאֶליָך יֹּאמְׁ  ֹלא כִּ
ָך תְׁ י ָמָאסּו אֹּ י כִּ ֹלְך ָמֲאסּו ֹאתִּ מְׁ  מִּ

  :ֲעֵליֶהם

 כמקביל למינוי מש"ר - יוזמת הקב"ה
 י(-)עי' שמות ג':ז ממצרים!להציל את ישראל 

 
ֶזן ֶאת ָגָלה ה'וַ ( טו) מּוֵאל אֹּ ֵני ֶאָחד יוֹּם שְׁ פְׁ  ָשאּול בוֹּא לִּ

ַלח ָמָחר ָכֵעת .  )טז(רֵלאמֹּ  יש ֵאֶליָך ֶאשְׁ ן ֵמֶאֶרץ אִּ ָימִּ נְׁ  בִּ
ּתוֹ  ַשחְׁ יד ּומְׁ ָנגִּ י ַעל לְׁ ָרֵאל ַעמִּ שְׁ יעַ  יִּ הוֹשִּ י ֶאת וְׁ ַיד ַעמִּ  מִּ
ים ּתִּ שְׁ לִּ י פְׁ י כִּ יתִּ י ֶאת ָראִּ י ַעמִּ  :ֵאָלי ַצֲעָקתוֹ  ָבָאה כִּ

 מי המוביל

!  ושמואל מגיב למיני מלך העם
 כשומעו לקול העם!

 
מּוֵאל ֶאל ה' ַויֹּאֶמר( כב)  ַמע שְׁ  שְׁ

קוָֹלם ָּת  בְׁ ַלכְׁ מְׁ הִּ  ַויֹּאֶמר ֶמֶלְך ָלֶהם וְׁ
מּוֵאל ֵשי ֶאל שְׁ ָרֵאל ַאנְׁ שְׁ כּו יִּ יש לְׁ  אִּ

ירוֹּ  עִּ  :לְׁ

 העם. צעקתבשומעו קול  "נגיד" ממנהה' 
 הכל "סודי"! אף אחד לא יודע מה קורה!

 
ּתוֹ )טז(  ַשחְׁ יד ּומְׁ ָנגִּ י ַעל לְׁ ָרֵאל ַעמִּ שְׁ יעַ  יִּ הוֹשִּ י ֶאת וְׁ ַיד ַעמִּ  מִּ

ים ּתִּ שְׁ לִּ י פְׁ י כִּ יתִּ י ֶאת ָראִּ י ַעמִּ  ֵאָלי ַצֲעָקתוֹ  ָבָאה כִּ

 מי האויב?

 עמון -  יב פרק

אּו( יב) רְׁ י ַותִּ ֵני ֶמֶלְך ָנָחש כִּ  ָבא ַעמוֹן בְׁ
רּו ֲעֵליֶכם אמְׁ י ַותֹּ י ֹלא לִּ ֹלְך ֶמֶלְך כִּ מְׁ  יִּ

ֶכם ֱאֹלֵהיֶכם ה'וַ  ָעֵלינּו כְׁ  :ַמלְׁ

 פלשתים? -פרק ט 
ַלח ָמָחר ָכֵעת )טז( יש ֵאֶליָך ֶאשְׁ ן ֵמֶאֶרץ אִּ ָימִּ נְׁ תוֹּ  בִּ ַשחְׁ  ּומְׁ

יד ָנגִּ י ַעל לְׁ ָרֵאל ַעמִּ שְׁ יעַ  יִּ הוֹשִּ י ֶאת וְׁ ַיד ַעמִּ ים מִּ ּתִּ שְׁ לִּ י פְׁ  כִּ
י יתִּ י ֶאת ָראִּ י ַעמִּ  :ֵאָלי ַצֲעָקתוֹּ  ָבָאה כִּ

 דמות שמואל
ָרֵאל ָכל ַוֵיַדע - ג:כ שְׁ ָדן יִּ ַעד מִּ ֵאר וְׁ  בְׁ

י ָשַבע מּוֵאל ֶנֱאָמן כִּ יא שְׁ ָנבִּ ָוק לְׁ  :ַליקֹּ
ים ֵהָמה - יאח: ַמֲעֵלה עֹּלִּ יר בְׁ ֵהָמה ָהעִּ אּו וְׁ ת ָמצְׁ ָערוֹּ  נְׁ

אוֹּת ב יֹּצְׁ אֹּ שְׁ ם לִּ רּו ָמיִּ  :ָהֹרֶאה ָבֶזה ֲהֵיש ָלֶהן ַויֹּאמְׁ

הלך לחפש 
 ומצא"צאנו" 

 מלוכה

 שמואל א פרק ט 
ֹלא  ָשה וְׁ ֶאֶרץ ָשלִּ ם ַוַיֲעבֹּר בְׁ ַריִּ ַהר ֶאפְׁ י  ָמָצאּו)ד( ַוַיֲעבֹּר בְׁ ינִּ מִּ ֶאֶרץ יְׁ ר בְׁ ן ַוַיֲעבֹּ ים ָוַאיִּ ֶאֶרץ ַשֲעלִּ רּו בְׁ ַוַיַעבְׁ

ֹלא  ֵנה …:ָמָצאּווְׁ ָצא)ח( ַויֶֹּסף ַהַנַער ַלֲענוֹּת ֶאת ָשאּול ַויֹּאֶמר הִּ מְׁ יש  נִּ אִּ י לְׁ ָנַתתִּ י ֶרַבע ֶשֶקל ָכֶסף וְׁ ָידִּ בְׁ
ֵכנּו: יד ָלנּו ֶאת ַדרְׁ גִּ הִּ ים וְׁ  ָהֱאֹלהִּ

ֵהָמה )יא( ֵהָמה עֹּ  יר וְׁ ַמֲעֵלה ָהעִּ ים בְׁ אּולִּ רּו ָלֶהן ֲהֵיש ָבֶזה  ָמצְׁ ם ַויֹּאמְׁ ב ָמיִּ אֹּ שְׁ אוֹּת לִּ צְׁ ָערוֹּת יֹּ נְׁ
יר ֵכן …ָהרֶֹּאה: ֲאֶכם ָהעִּ בֹּ אּון)יג( כְׁ צְׁ מְׁ י ֹלא יֹּאַכל ָהָעם ַעד בֹּאוֹּ  ּתִּ ל כִּ ֶטֶרם ַיֲעֶלה ַהָבָמָתה ֶלֱאכֹּ תוֹּ בְׁ אֹּ

ָבֵרְך ַהֶזַבח י הּוא יְׁ ַהיוֹּם  כִּ תוֹּ כְׁ י אֹּ ַעָתה ֲעלּו כִּ ים וְׁ ֻראִּ לּו ַהקְׁ אּוןַאֲחֵרי ֵכן יֹּאכְׁ צְׁ מְׁ : ּתִּ תוֹּ  אֹּ
י  ָך ָלֶהם כִּ בְׁ ים ַאל ָתֶשם ֶאת לִּ ֹלֶשת ַהָימִּ ָך ַהיוֹּם שְׁ ת לְׁ דוֹּ בְׁ נוֹּת ָהאֹּ ָלֲאתֹּ ָצאּו)כ( וְׁ מְׁ ַדת  נִּ י ָכל ֶחמְׁ מִּ ּולְׁ

ל ֵבית ָא כֹּ ָך ּולְׁ ָרֵאל ֲהלוֹּא לְׁ שְׁ יָך: יִּ  סבִּ
 

 שמות פרק ג 
ָוק  קֹּ י)ז( ַויֹּאֶמר יְׁ י ַעמִּ י ֶאת ֳענִּ יתִּ ֶאת  ָרֹאה ָראִּ ם וְׁ ָריִּ צְׁ מִּ ּתִּ ֲאֶשר בְׁ ָביו:ַצֲעָקָתם ָשַמעְׁ אֹּ י ֶאת ַמכְׁ תִּ י ָיַדעְׁ ָשיו כִּ גְׁ ֵני נֹּ פְׁ )ט( …  י מִּ

ֵנה  ַעָתה הִּ ָרֵאל ָבָאה ֵאָליוְׁ שְׁ ֵני יִּ ַגם  ַצֲעַקת בְׁ י ֶאת וְׁ יתִּ ָתם: ַהַלַחץָראִּ ים אֹּ ם ֹלֲחצִּ ַריִּ צְׁ ַעָתה   ֲאֶשר מִּ ָלֲחָך ֶאל )י( וְׁ ֶאשְׁ ָכה וְׁ לְׁ
ֹעה ם: ַפרְׁ ָריִּ צְׁ מִּ ָרֵאל מִּ שְׁ ֵני יִּ י בְׁ ֵצא ֶאת ַעמִּ הוֹּ  וְׁ

 
 ב עמוד מח דף ברכות מסכת בבלי תלמוד

 '(ט' א שמואל: )אומר הוא הרי, צריך אינו: אומר נתן רבי
 לאכול הבמתה יעלה בטרם אותו תמצאון כן העיר כבאכם

 כן אחרי הזבח יברך הוא כי באו עד העם יאכל לא כי
 .הן דברניות שהנשים לפי? למה כך וכל. הקראים יאכלו

: דכתיב, שאול של ביפיו להסתכל כדי :אמר ושמואל
 .העם מכל גבה ומעלה משכמו '+ט' א שמואל+

 אפילו בחברתה נוגעת מלכות שאין לפי :אמר יוחנן ורבי
 . נימא כמלא

Brachot 48b 

R. Nathan says: This is not necessary. For see, it says, As soon as ye 

be come into the city ye shall straightway find him, before he go up 

to the high place to eat; for the people will not eat until he come, 

because he doth bless the sacrifice, and afterwards they eat that be 

bidden. Why did they make such a long story of it? Because women 

are fond of talking.  Samuel, however, says that it was so that they 

might feast their eyes on Saul's good looks, since it is written, From 

his shoulders and upward he was higher than any of the people; R. 

Johanan says it was because one kingdom cannot overlap another 

by a hair's breadth. 

 


