
 נאום הפרידה של שמואל -שמ"א פי"ב 
 

 מיהו "בדן"?
 

 כה:-כה. השנה ראשגמ'  
 שלא - הללו זקנים של שמותם נתפרשו לא למה: רבנן תנו

 פלוני? ואביהוא כנדב פלוני? ואהרן כמשה פלוני: אדם יאמר
מּוֵאל ַויֹּאֶמר ואומר? ומידד כאלדד  ָעָשה ֲאֶשר ה' ָהָעם ֶאל שְׁ

ֶשה ֶאת ֶאת מֹּ ן וְׁ ַלח ואומר, ...ַאֲהרֹּ שְׁ ֻרַבַעל ֶאת ה' ַויִּ ֶאת יְׁ ָדן וְׁ  בְׁ
ֶאת ָתח וְׁ פְׁ ֶאת יִּ מּוֵאל וְׁ  שמו נקרא ולמה, גדעון זה - ירובעל - שְׁ

 ולמה, שמשון זה בדן, הבעל עם מריבה שעשה - ירובעל
 ואומר]כה:[ . כמשמעו - יפתח, מדן דאתי - בדן שמו נקרא
ֶשה ן מֹּ ַאֲהרֹּ ֲהָניו וְׁ כֹּ מּוֵאל בְׁ ֵאי ּושְׁ רְׁ קֹּ מוֹּ  בְׁ  הכתוב שקל. שְׁ

 ירובעל: לך לומר, עולם חמורי כשלשה עולם קלי שלשה
 בדורו יפתח, בדורו כאהרן - בדורו בדן, בדורו כמשה - בדורו

 פרנס ונתמנה שבקלין קל שאפילו ללמדך. בדורו כשמואל -
 ֶאל ּוָבאתָ  ואומר, שבאבירים כאביר הוא הרי - הצבור על

ים ֲהנִּ ם ַהכֹּ יִּ וִּ ֶאל ַהלְׁ ֶיה ֲאֶשר ַהשֵֹּפט וְׁ הְׁ ים יִּ )דב'  ָהֵהם ַבָימִּ
 היה שלא הדיין אצל הולך שאדם דעתך על תעלה וכי. יז:ט(
 ַאל ואומר, שבימיו שופט אצל אלא לילך לך אין הא? בימיו

אַמר ים ָהָיה ֶמה תֹּ ים ֶשַהָימִּ אשֹּנִּ ים ָהיּו ָהרִּ בִּ  )קהלת ז:י( ֵמֵאֶלה טוֹּ
 

 יא פסוק יב פרק א שמואל ק"רד 
 מן כי דן בן בדן ופירוש י"וכת שמשון הוא - בדן ואת

 ליפתח הקדימו יפתח אחר שהיה פ"ע ואף היה הדני משפחת
 :ממנו גדול שהיה לפי

 
 אותות )גשם ביום קציר(

 

 רמב"ם הלכות יסודי התורה ח:א 
משה רבינו לא האמינו בו ישראל מפני האותות שעשה, 
שהמאמין על פי האותות יש בלבו דופי שאפשר שיעשה 
האות בלט וכשוף, אלא כל האותות שעשה משה במדבר לפי 
הצורך עשאם, לא להביא ראיה על הנבואה, היה צריך 
להשקיע את המצריים קרע את הים והצילן בתוכו, צרכנו 

המן, צמאו בקע להן את האבן, כפרו בו למזון הוריד לנו את 
עדת קרח בלעה אותן הארץ, וכן שאר כל האותות, ובמה 
האמינו בו במעמד הר סיני שעינינו ראו ולא זר ואזנינו שמעו 
ולא אחר האש והקולות והלפידים והוא נגש אל הערפל 
והקול מדבר אליו ואנו שומעים משה משה לך אמור להן כך 

נים בפנים דבר ה' עמכם, ונאמר לא את וכך, וכן הוא אומר פ
אבותינו כרת ה' את הברית הזאת, ומנין שמעמד הר סיני 
לבדו היא הראיה לנבואתו שהיא אמת שאין בו דופי שנאמר 
הנה אנכי בא אליך בעב הענן בעבור ישמע העם בדברי עמך 
וגם בך יאמינו לעולם, מכלל שקודם דבר זה לא האמינו בו 

לעולם אלא נאמנות שיש אחריה  נאמנות שהיא עומדת
 הרהור ומחשבה. 

 

 רמב"ם הלכות יסודי התורה פרק י 
 הלכה א

כל נביא שיעמוד לנו ויאמר שה' שלחו אינו צריך לעשות אות 
כאחד מאותות משה רבינו או כאותות אליהו ואלישע שיש 
בהם שינוי מנהגו של עולם, אלא האות שלו שיאמר דברים 

אמנו דבריו שנאמר וכי תאמר העתידים להיות בעולם וי
בלבבך איכה נדע הדבר וגו', לפיכך כשיבוא אדם הראוי 
לנבואה במלאכות השם ולא יבוא להוסיף ולא לגרוע אלא 
לעבוד את ה' במצות התורה אין אומרין לו קרע לנו הים או 
החיה מת וכיוצא באלו ואחר כך נאמין בך, אלא אומרים לו 

דים להיות והוא אומר אם נביא אתה אמור דברים העתי
ואנו מחכים לראות היבואו דבריו אם לא יבואו, ואפילו נפל 
דבר קטן בידוע שהוא נביא שקר, ואם באו דבריו כולן יהיה 

 בעינינו נאמן. 

 הלכה ד

דברי הפורענות שהנביא אומר כגון שיאמר פלוני ימות או 
שנה פלונית רעב או מלחמה וכיוצא בדברים אלו אם לא 

יו אין בזה הכחשה לנבואתו, ואין אומרים הנה עמדו דבר
דבר ולא בא, שהקב"ה ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה 
ואפשר שעשו תשובה ונסלח להם כאנשי נינוה, או שתלה 
להם כחזקיה, אבל אם הבטיח על טובה ואמר שיהיה כך וכך 
ולא באה הטובה שאמר בידוע שהוא נביא שקר, שכל דבר 

ילו על תנאי אינו חוזר, ולא מצינו טובה שיגזור האל אפ
שחזר בדבר טובה אלא בחרבן ראשון כשהבטיח לצדיקים 
שלא ימותו עם הרשעים וחזר בדבריו, וזה מפורש במסכת 
שבת, הא למדת שבדברי הטובה בלבד יבחן הנביא, הוא 
שירמיהו אמר בתשובתו לחנניה בן עזור כשהיה ירמיה 

חנניה אם לא יעמדו מתנבא לרעה וחנניה לטובה, אמר לו ל
דברי אין בזה ראיה שאני נביא שקר אבל אם לא יעמדו 
דבריך יודע שאתה נביא שקר, שנאמר אך שמע נא את הדבר 
הזה וגו' הנביא אשר ידבר שלום בבוא דבר הנביא יודע 

 הנביא אשר שלחו ה' באמת. 

 
 נביא אמת מול נביא שקר 

 יג דברים
י ֲאֶשר ַהָדָבר ָכל ֵאת( א) כִּ  ָאנֹּ

ַצֶּוה ֶכם מְׁ תוֹּ  ֶאתְׁ רּו אֹּ מְׁ  תשְׁ
ֵסף ֹלא ַלֲעשוֹּת ֹלא ָעָליו תֹּ  וְׁ

ַרע גְׁ ֶמּנּו תִּ  :מִּ

י( ב) ָך ָיקּום כִּ בְׁ רְׁ קִּ  אוֹּ  נִָביא בְׁ

ָנַתן ֲחלֹום חֵֹלם  אוֹּ  אוֹת ֵאֶליָך וְׁ
 :מוֵֹפת

 ֲאֶשר ְוַהּמוֵֹפת ָהאוֹת ּוָבא( ג)
ֶבר ר ֵאֶליָך דִּ ָכה ֵלאמֹּ  ַאֲחֵרי ֵנלְׁ

ים ים ֱאֹלהִּ  ֹלא ֲאֶשר ֲאֵחרִּ
ָתם ַדעְׁ ֵדם יְׁ ָנָעבְׁ  :וְׁ

ַמע ֹלא( ד) ֵרי ֶאל ִתשְׁ בְׁ  דִּ
יא ֵלם ֶאל אוֹּ  ַההּוא ַהָּנבִּ  חוֹּ

ם י ַההּוא ַהֲחלוֹּ ַנֶסה כִּ  ה' מְׁ

 יח דברים
י( יד) ם כִּ יִּ  ֲאֶשר ָהֵאֶלה ַהּגוֹּ

ֵרש ַאָתה ָתם יוֹּ ים ֶאל אוֹּ נִּ נְׁ עֹּ  מְׁ
ֶאל ים וְׁ מִּ סְׁ ָמעּו קֹּ שְׁ ַאָתה יִּ  ֹלא וְׁ

ָך ָנַתן ֵכן  :ֱאֹלֶהיָך ה' לְׁ

ָך נִָביא( טו) בְׁ רְׁ קִּ  ֵמַאֶחיָך מִּ
י נִּ ים ָכמֹּ ָך ָיקִּ  ֱאֹלֶהיָך ה' לְׁ
ָמעּון ֵאָליו  :ִתשְׁ

ל( טז) כֹּ ָת  ֲאֶשר כְׁ ם ָשַאלְׁ  ה' ֵמעִּ
ֵרב ֱאֹלֶהיָך חֹּ יוֹּם בְׁ  ַהָקָהל בְׁ
ר ֵסף ֹלא ֵלאמֹּ עַ  אֹּ מֹּ שְׁ  ֶאת לִּ

ֶאת ֱאֹלָהי ה' קֹול  ָהֵאש וְׁ
ָלה דֹּ את ַהּגְׁ ֶאה ֹלא ַהזֹּ ד ֶארְׁ  עוֹּ

ֹלא  :ָאמּות וְׁ
יבּו ֵאָלי ה' ַויֹּאֶמר( יז)  ֵהיטִּ



ֶכם ֱאֹלֵהיֶכם  ָלַדַעת ֶאתְׁ
ֶכם שְׁ ים ֲהיִּ ֲהבִּ  ה' ֶאת אֹּ

ָכל ֱאֹלֵהיֶכם ֶכם בְׁ ַבבְׁ ָכל לְׁ  ּובְׁ
ֶכם שְׁ  :ַנפְׁ

 ֵתֵלכּו ֱאֹלֵהיֶכם ה' ַאֲחֵרי( ה)
תוֹּ  אֹּ יָראּו וְׁ ֶאת תִּ ָתיו וְׁ וֹּ צְׁ  מִּ

רּו מֹּ שְׁ ֹקלוֹ  תִּ ָמעּו ּובְׁ תוֹּ  ִתשְׁ אֹּ  וְׁ
ָבקּון ּובוֹּ  ַתֲעבֹּדּו דְׁ  :תִּ

 חֵֹלם אוֹּ  ַההּוא ְוַהנִָביא( ו)

י יּוָמת ַההּוא ַהֲחלֹום ר כִּ  ִדבֶּ
יא ֱאֹלֵהיֶכם ה' ַעל ָסָרה צִּ  ַהמוֹּ

ֶכם ם ֵמֶאֶרץ ֶאתְׁ ַריִּ צְׁ ָך מִּ דְׁ ַהפֹּ  וְׁ
ֵבית ים מִּ יֲחָך ֲעָבדִּ ַהדִּ ן לְׁ  מִּ
ָך ֲאֶשר ַהֶדֶרְך ּוְׁ  ֱאֹלֶהיָך ה' צִּ
ָת  ָבּה ָלֶלֶכת ַערְׁ  ָהָרע ּובִּ

ֶבָך רְׁ קִּ  :מִּ

ֵברּו ֲאֶשר  :דִּ

ים נִָביא( יח) ֶקֶרב ָלֶהם ָאקִּ  מִּ
ָך ֲאֵחיֶהם י ָכמוֹּ ָנַתתִּ  ְדָבַרי וְׁ

יו פִּ ר בְׁ  ָכל ֵאת ֲאֵליֶהם ְוִדבֶּ
 :ֲאַצֶּוּנּו ֲאֶשר

ָהָיה( יט) יש וְׁ  ֹלא ֲאֶשר ָהאִּ
ַמע שְׁ  ְיַדֵבר ֲאֶשר ְדָבַרי ֶאל יִּ
י מִּ שְׁ י בִּ כִּ רֹּש ָאנֹּ מוֹּ  ֶאדְׁ  :ֵמעִּ

יד ֲאֶשר ַהנִָביא ַאְך( כ)  ְלַדֵבר ָיזִּ
י ָדָבר מִּ שְׁ  ֹלא ֲאֶשר ֵאת בִּ

יו יתִּ ּוִּ  ְיַדֵבר ַוֲאֶשר ְלַדֵבר צִּ
ֵשם ים בְׁ ים ֱאֹלהִּ  ּוֵמת ֲאֵחרִּ

יא  :ַההּוא ַהָּנבִּ
י( כא) כִּ אַמר וְׁ ָבֶבָך תֹּ לְׁ  ֵאיָכה בִּ

 ִדְברוֹ  ֹלא ֲאֶשר ַהָדָבר ֶאת ֵנַדע
 :ה'

יא ְיַדֵבר ֲאֶשר( כב) ֵשם ַהָּנבִּ  בְׁ
ֹלא ה' ֶיה וְׁ הְׁ ֹלא ַהָדָבר יִּ א וְׁ  ָיבוֹּ

 ה' ִדְברוֹ  ֹלא ֲאֶשר ַהָדָבר הּוא
ן ָזדוֹּ יא ִדְברוֹ  בְׁ  ָתגּור ֹלא ַהָּנבִּ
ֶמּנּו  ס: מִּ

 

   יב פרק א שמואל י"רש 
 וקשה קללה סימן והגשמים - היום חטים קציר הלא( יז)

 יש כן פי על אף חנם פורענות להביא הוא ברוך הקדוש בעיני
 :ומטר קולות ויתן' ה אל ואקרא כח בי
 

 גשם ביום קציר 

  יב א"שמו
יר ֲהלוֹּא( יז) צִּ ים קְׁ טִּ  חִּ

ָרא ַהיוֹּם ֵתן ה' ֶאל ֶאקְׁ יִּ  וְׁ
עּו ּוָמָטר ֹקלוֹת אּו ּודְׁ י ּורְׁ  כִּ

ֶכם יֶתם ֲאֶשר ַרָבה ָרַעתְׁ  ֲעשִּ
ֵעיֵני ל ה' בְׁ אוֹּ שְׁ  ָלֶכם לִּ
ָרא( יח)   ס: ֶמֶלְך קְׁ  ַויִּ

מּוֵאל ֵתן ה' ֶאל שְׁ  ה' ַויִּ
 ַההּוא ַביוֹּם ּוָמָטר ֹקֹלת

יָרא ד ָהָעם ָכל ַויִּ אֹּ  ֶאת מְׁ
ֶאת ה' מּוֵאל וְׁ  :שְׁ
 
רּו( יט)  ֶאל ָהָעם ָכל ַויֹּאמְׁ

מּוֵאל ַעד ִהְתַפֵלל שְׁ  בְׁ
 ֹלֶהיָך_אֱ  ה' ֶאל ֲעָבֶדיָך

 ָכל ַעל ָיַסְפנּו ִכי ָנמּות ְוַאל
 ָלנּו ִלְשֹאל ָרָעה ַחֹטאֵתינּו

ְך לֶּ  ס:מֶּ
 
 
מּוֵאל ַויֹּאֶמר( כ)  ֶאל שְׁ

יָראּו ַאל ָהָעם  ַאֶתם תִּ
יֶתם  ָהָרָעה ָכל ֵאת ֲעשִּ

 שמות פרק ט

ֶשה ַוֵיט( כג)  ַעל ַמֵטהּו ֶאת מֹּ
ם  ּוָבָרד ֹקֹלת ָנַתן ה'וַ  ַהָשַמיִּ
ֲהַלְך ָצה ֵאש ַותִּ ֵטר ָארְׁ  ָבָרד ה' ַוַימְׁ

ם ֶאֶרץ ַעל ָריִּ צְׁ י( כד)  :מִּ הִּ  ָבָרד ַויְׁ
ֵאש ַלַקַחת וְׁ תְׁ ְך מִּ תוֹּ  ָכֵבד ַהָבָרד בְׁ
ד אֹּ הּו ָהָיה ֹלא ֲאֶשר מְׁ ָכל ָכמֹּ  בְׁ
ם ֶאֶרץ ַריִּ צְׁ ָתה ֵמָאז מִּ י ָהיְׁ גוֹּ  ...:לְׁ

 
 
 
 
ַלח( כז) שְׁ עֹּה ַויִּ ָרא ַפרְׁ קְׁ ֶשה ַויִּ מֹּ  לְׁ

ן ַאֲהרֹּ  ָחָטאִתי ֲאֵלֶהם ַויֹּאֶמר ּולְׁ
 ְוַעִּמי ַוֲאִני ַהַצִדיק ה' ַהָפַעם

 ה' ֶאל ַהְעִתירּו( כח)  :ָהְרָשִעים
ַרב יֹּת וְׁ הְׁ ים ֹקֹלת מִּ  ּוָבָרד ֱאֹלהִּ

ָחה ֶכם ַוֲאַשלְׁ ֹלא ֶאתְׁ פּון וְׁ סִּ  תֹּ
ד  :ַלֲעמֹּ

 
ֶשה ֵאָליו ַויֹּאֶמר( כט) י מֹּ ֵצאתִּ  כְׁ

יר ֶאת רֹּש ָהעִּ  ה' ֶאל ַכַפי ֶאת ֶאפְׁ
ָדלּון ַהֹקלוֹת ַהָבָרד ֶיחְׁ ֶיה ֹלא וְׁ הְׁ  יִּ

את  ָתסּורּו ַאל ַאְך ַהזֹּ
ֶתם ה' ֵמַאֲחֵרי  ֶאת ַוֲעַבדְׁ

ָכל ה' ֶכם בְׁ ַבבְׁ  :לְׁ

ד ַמַען עוֹּ י ֵתַדע לְׁ ( ל)  :ָהָאֶרץ ה'לַ  כִּ
ַאָתה י ַוֲעָבֶדיָך וְׁ תִּ י ָיַדעְׁ  ֶטֶרם כִּ

אּון ירְׁ ֵני תִּ פְׁ ים ה' מִּ ( לא)  :ֱאֹלהִּ
ֶשה ַוֵיֵצא( לג)... ם מֹּ ה ֵמעִּ עֹּ  ֶאת ַפרְׁ

יר רֹּש ָהעִּ פְׁ לּו ה' ֶאל ַכָפיו ַויִּ דְׁ  ַוַיחְׁ
ַהָבָרד ַהֹקלוֹת ַתְך ֹלא ּוָמָטר וְׁ  נִּ
ָצה א( לד)  :ָארְׁ עֹּה ַוַירְׁ י ַפרְׁ  ָחַדל כִּ
ַהָבָרד ַהָמָטר  ַויֶֹּסף ְוַהֹקֹלת וְׁ
ֵבד ַלֲחטֹּא בוֹּ  ַוַיכְׁ  :ַוֲעָבָדיו הּוא לִּ

 

  יט שמות 
י( טז) הִּ ם ַויְׁ י ַביוֹּ ישִּ לִּ יֹּת ַהשְׁ הְׁ י ַהבֶֹּקר בִּ הִּ ים ֹקֹלת ַויְׁ ָרקִּ ָעָנן ּובְׁ  וְׁ

ד ָחָזק שָֹּפר ְוֹקל ָהָהר ַעל ָכֵבד אֹּ  ֲאֶשר ָהָעם ָכל ַוֶיֱחַרד מְׁ
ֵצא( יז)  :ַבַמֲחֶנה ֶשה ַויוֹּ ַראת ָהָעם ֶאת מֹּ קְׁ ים לִּ ן ָהֱאֹלהִּ  מִּ
בּו ַהַמֲחֶנה ַיצְׁ תְׁ ית ַויִּ תִּ ַתחְׁ ַהר( יח)  :ָהָהר בְׁ יַני וְׁ ֵני ֻכלוֹּ  ָעַשן סִּ פְׁ  מִּ

ֶעֶשן ֲעָשנוֹּ  ַוַיַעל ָבֵאש ה' ָעָליו ָיַרד ֲאֶשר ָשן כְׁ בְׁ  ָהָהר ָכל ַוֶיֱחַרד ַהכִּ
ד אֹּ י( יט)  :מְׁ הִּ ָפר קוֹל ַויְׁ ֵלְך ַהשוֹּ ָחֵזק הוֹּ ד וְׁ אֹּ ֶשה מְׁ ַדֵבר מֹּ  יְׁ

ים ָהֱאֹלהִּ  :ְבקוֹל ַיֲעֶנּנּו וְׁ

 

 :כדיד שמות 
י הִּ ֶרת ַויְׁ מֹּ ַאשְׁ ֵקף ַהבֶֹּקר בְׁ ם ַמֲחֵנה ֶאל ה' ַוַישְׁ ַריִּ צְׁ ַעמּוד מִּ  ֵאש בְׁ
ָעָנן ם ַמֲחֵנה ֵאת ַוָיָהם וְׁ ָריִּ צְׁ  : מִּ

 

 )שירת דוד(טו -שמ"ב כב:יד 
ֵעם( יד) ן ַירְׁ ם מִּ ְליוֹן ה' ָשַמיִּ ַלח( טו)  :קוֹלוֹ  ִיֵתן ְועֶּ שְׁ ים ַויִּ צִּ  חִּ

יֵצם פִּ  ַוָיֹהם ָבָרק ַויְׁ

 

  טז במדבר 
ַתח( לב) פְׁ יהָ  ֶאת ָהָאֶרץ ַותִּ ַלע פִּ בְׁ ָתם ַותִּ ֶאת אֹּ ֵאת ָבֵתיֶהם וְׁ  ָכל וְׁ

ַרח ֲאֶשר ָהָאָדם קֹּ ֵאת לְׁ דּו( לג)  :ָהֲרכּוש ָכל וְׁ ָכל ֵהם ַוֵירְׁ  ֲאֶשר וְׁ
ים ָלֶהם ָלה ַחיִּ אֹּ ַכס שְׁ דּו ָהָאֶרץ ֲעֵליֶהם ַותְׁ ְך ַויֹּאבְׁ תוֹּ   :ַהָקָהל מִּ

ָכל( לד) ָרֵאל וְׁ שְׁ ֵתיֶהם ֲאֶשר יִּ יבֹּ בִּ י ְלֹקָלם ָנסּו סְׁ רּו כִּ  ֶפן ָאמְׁ
ָלֵענּו בְׁ  :ָהָאֶרץ תִּ

 

 שמ"א ז:י 
י הִּ מּוֵאל ַויְׁ ָלה ַמֲעֶלה שְׁ ים ָהעוֹּ תִּ שְׁ לִּ שּו ּופְׁ ּגְׁ ָחָמה נִּ לְׁ ָרֵאל ַלמִּ שְׁ יִּ  בְׁ

ים ַעל ַההּוא ַביוֹּם ָגדוֹל ְבקוֹל ה' ַוַיְרֵעם תִּ שְׁ לִּ פּו ַוְיֻהֵּמם פְׁ ָּנגְׁ  ַויִּ
ֵני פְׁ ָרֵאל לִּ שְׁ  יִּ

 


