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"הגם שאול בנביאים"

הרב אליעזר קשתיאל

א. שמואל א, פרק י
ֵני  ִדי וָּמָצאָת ׁשְ ָך ַהיֹּום ֵמִעּמָ ֶלְכּתְ ֲחָך יקֹוָק ַעל ַנֲחָלתֹו ְלָנִגיד: }ב{ ּבְ י ְמׁשָ ֵקהוּ וַיֹּאֶמר ֲהלֹוא ּכִ ָ ׁשּ ִּ ִּצֹק ַעל רֹאׁשֹו וַי ֶמן וַי ֶ ְך ַהׁשּ מוֵּאל ֶאת ּפַ ח ׁשְ ּקַ ִּ }א{ וַי

ְבֵרי ָהֲאֹתנֹות ְוָדַאג  ׁש ְוִהּנֵה ָנַטׁש ָאִביָך ֶאת ּדִ ר ָהַלְכּתָ ְלַבּקֵ ֶצְלַצח ְוָאְמרוּ ֵאֶליָך ִנְמְצאוּ ָהֲאֹתנֹות ֲאׁשֶ ְניִָמן ּבְ ְגבוּל ּבִ ים ִעם ְקֻבַרת ָרֵחל ּבִ ֲאָנׁשִ
ית ֵאל ֶאָחד  ים עִֹלים ֶאל ָהֱאלִֹהים ּבֵ ה ֲאָנׁשִ לֹׁשָ ם ׁשְ ָ בֹור וְּמָצאוָּך ׁשּ ם וָָהְלָאה וָּבאָת ַעד ֵאלֹון ּתָ ָ ה ִלְבִני: }ג{ ְוָחַלְפּתָ ִמׁשּ ָלֶכם ֵלאמֹר ָמה ֶאֱעׂשֶ
י ֶלֶחם ְוָלַקְחּתָ ִמיָָּדם: }ה{ ַאַחר  ּתֵ לֹום ְוָנְתנוּ ְלָך ׁשְ ֲאלוּ ְלָך ְלׁשָ א ֵנֶבל יִָין: }ד{ ְוׁשָ רֹות ֶלֶחם ְוֶאָחד נֹׂשֵ ּכְ ת ּכִ לֹׁשֶ א ׁשְ ה ְגָדִיים ְוֶאָחד נֹׂשֵ לֹׁשָ א ׁשְ נֹׂשֵ

ָמה ְוִלְפֵניֶהם ֵנֶבל ְוֹתף ְוָחִליל ְוִכּנֹור  ם ָהִעיר וָּפַגְעּתָ ֶחֶבל ְנִביִאים יְֹרִדים ֵמַהּבָ ים ִויִהי ְכבֲֹאָך ׁשָ ּתִ ם ְנִצֵבי ְפִלׁשְ ר ׁשָ ְבַעת ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ בֹוא ּגִ ן ּתָ ּכֵ
ִאים: ה ִמְתַנּבְ ְוֵהּמָ

ְראוּ  ִּ ְלׁשֹום וַי מֹול ׁשִ ל יֹוְדעֹו ֵמִאּתְ תֹוָכם: }יא{ וְַיִהי ּכָ א ּבְ ְתַנּבֵ ִּ ְצַלח ָעָליו רוַּח ֱאלִֹהים וַי ְבָעָתה ְוִהּנֵה ֶחֶבל ְנִבִאים ִלְקָראתֹו וַּתִ ם ַהּגִ }י{ וַיָּבֹאוּ ׁשָ
ִביִאים: ּנְ אוּל ּבַ א וַיֹּאֶמר ָהָעם ִאיׁש ֶאל ֵרֵעהוּ ַמה זֶּה ָהיָה ְלֶבן ִקיׁש ֲהַגם ׁשָ ְוִהּנֵה ִעם ְנִבִאים ִנּבָ

ב. שמואל א, פרק יח
אוּל ֶאת  ֶָּטל ׁשָ אוּל: }יא{ וַי יַד ׁשָ יֹום ְוַהֲחִנית ּבְ יֹום ּבְ יָדֹו ּכְ ן ּבְ ִית ְוָדִוד ְמַנּגֵ א ְבתֹוְך ַהּבַ ְתַנּבֵ ִּ אוּל וַי ְצַלח רוַּח ֱאלִֹהים ָרָעה ֶאל ׁשָ ֳחָרת וַּתִ }י{ וְַיִהי ִמּמָ

ֲעָמִים: ָניו ּפַ ִוד ִמּפָ ּסֹב ּדָ ִּ יר וַי ה ְבָדִוד וַּבּקִ ַהֲחִנית וַיֹּאֶמר ַאּכֶ

שמואל א, פרק יט
ֵני  ְפַטר ִמּפְ ִּ יר וַי ָדִוד וַּבּקִ ֲחִנית ּבְ אוּל ְלַהּכֹות ּבַ ׁש ׁשָ יָד: }י{ וְַיַבּקֵ ן ּבְ יָדֹו ְוָדִוד ְמַנּגֵ ב וֲַחִניתֹו ּבְ ֵביתֹו יֹוׁשֵ אוּל ְוהוּא ּבְ ִהי רוַּח יקֹוָק ָרָעה ֶאל ׁשָ }ט{ וַּתְ

ְיָלה הוּא: ּלַ ֵלט ּבַ ּמָ ִּ יר ְוָדִוד ָנס וַי ּקִ אוּל וַיְַּך ֶאת ַהֲחִנית ּבַ ׁשָ

ג. תלמוד בבלי מסכת זבחים דף נד עמוד ב
דרש רבא, מאי דכתיב: וילך דוד ושמואל וישבו בנויות ברמה, וכי מה ענין נויות אצל רמה? 

אלא, שהיו יושבין ברמה ועוסקין בנויו של עולם, אמרי, כתיב: וקמת ועלית אל המקום, מלמד שבית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל, 
וארץ ישראל גבוהה מכל ארצות, לא הוו ידעי דוכתיה היכא, אייתו ספר יהושע, בכולהו כתיב: וירד ועלה הגבול ותאר הגבול, בשבט 

בנימין ועלה כתיב וירד לא כתיב, אמרי: שמע מינה הכא הוא מקומו. סבור למבנייה בעין עיטם דמדלי, אמרי: ניתתי ביה קליל, כדכתיב: 
ובין כתפיו שכן. ואיבעית אימא: גמירי, דסנהדרין בחלקו דיהודה ושכינה בחלקו דבנימין, ואי מדלינן ליה מתפליג טובא, מוטב דניתתי 

ביה פורתא, כדכתיב: ובין כתפיו שכן. 

ד. אלשיך שמואל א פרק י
וגם זה רמז לו פה שמואל באות השלישי, )ה( שפגע חבל נביאים )ו( ויתנבא גם הוא עמהם עד יאמרו הגם שאול בנביאים, למען יזכור 

האות הזה ברודפו אחר דוד אשר היה עם שמואל, ואז על ידי להקת נביאים נבא, ויפשט מכל ענייני העולם ויסכים ויאמר כי מן השמים 
נהיה הדבר, ולא ירדפנו עוד, ולא כן עשה:  והורהו שמואל שעל ידי רמז )ז( האותות האלה, אם ישים אליהם לבו יצלח במלוכה. ובדבר 

הזה מצאנו ראינו טוב טעם ודעת אל אומרו בענין התנבאו שאול ושלוחיו בלכתו ביתה שמואל לקחת את דוד להמיתו, כי שם נאמר 
)לקמן יט כד( )כי( על כן יאמרו הגם שאול בנביאים, כי הלא יקשה כי לא על הפעם ההיא נאמר, כי אם על היום אשר אמר שמואל 

שיפגע חבל נביאים יורדים מהבמה ויתנבא אתם, ושם נאמר )פסוק יב( כי על כן היתה למשל הגם שאול בנביאים, ואם כן איך יאמר 
אחרי זמן רב בשובו להתנבא עם נביאים, ברדפו אחרי דוד ויתנבא בית שמואל, כי על הפעם ההיא היה למשל הגם שאול בנביאים. אך 

במאמרינו יתיישב, כי מה שאירע לו פה בלכתו מעם שמואל במשחו אותו שהתנבא עד אומרם הגם שאול כו', היה סימן על מה שהיה 
עתיד לעשות ברודפו אחרי דוד, ומספר הכתוב שנרמז ולא חש. וזהו אומרו בפעם השנית על כן היה למשל הגם שאול כו', כלומר על 

המעשה הזה שהיה עתיד למשל מאז נמשח, הגם שאול כו', ולא חש כי הנה ויברח דוד מניות ברמה כו', )לקמן כ א( ולא שב מלרודפו 
פעמים רבות כמפורש בכתובים שאחרי כן. הנה זה הוא ענין כללות הכתובים ברמז דרך כלל: 

בס"ד

ימי לימוד תנ"ך
ישיבת שבי חברוןלאורה של תורת ארץ ישראל
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מלבי"ם שמואל א פרק יט
)כד( ויפשט. ועת בא לפני שמואל גבר עליו השפע מאד עד פשט בגדי מלכות, כי כשל כח הגוף משאתם עת לבשה נפשו מלכות אלהים: 

ויתנבא גם הוא לפני שמואל. במעלה יותר ממה שהתנבא בדרך, וזאת שנית שנפל ערום על פניו כל היום והלילה כי לא סר הרוח ממנו, 
מה שלא היה כן למלאכיו שהתנבאו רק לפרקים כברק הנוצץ ומתכסה: על כן יאמרו. ר"ל בזה התחזק שנית המשל שהושם בפי כולם 

על כל המתנבא בלא הכנה, לאמר עליו הגם שאול בנביאים )כנ"ל ס' י(, כי הגם שגם מלאכי שאול נבאו, אחר שהיה זה רק שעה קטנה 
ורק לפני שמואל לא היה למשל, משא"כ שאול שנבא זמן ארוך יום ולילה וגם טרם הגיע אל הנביא, לכן רק הוא היה למשל לא זולתו:

ימי לימוד תנ"ך
ישיבת שבי חברוןלאורה של תורת ארץ ישראל


