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 שמואל א' פרק ט'

 י'ד-פסוקים א'

קיש משבט בנימין מאבד את האתונות שלו ושולח את בנו שאול לחפש את 

 האתונות שלו ביחד עם נער. 

ציע דואג לו ולנערו ושאול מ ,לאחר זמן רב של חיפושים שאול חושש שאביו קיש

ַמרשהם יחזרו הביתה ללא האתונות, ציטוט מוכיח מהפסוק: " אּול אָׁ ְלַנֲערֹו  ְושָׁ

ר ה-ֲאשֶׁ שּובָׁ ה ְונָׁ ן--ִעּמֹו, ְלכָׁ ִבי ִמן-פֶׁ ְחַדל אָׁ נּו-יֶׁ ַאג לָׁ ֲאֹתנֹות, ְודָׁ  ."הָׁ

אל( )שמו "איש האלוהים"עוזרו/נערו של שאול מציע שלא יחזרו הביתה ושיילכו ל

בשביל שיגיד להם מה לעשות וכיצד לפעול. שאול מסכים להצעה אך אומר שאין 

הים", עוזרו/נערו של שאול מציע לתת ל"איש האלוהים" לו מה לתת ל"איש האלו

ַתִתי ְלִאיש ציטוט מוכיח מהפסוק: " רבע שקל. ף; ְונָׁ סֶׁ ל כָׁ קֶׁ ַבע שֶׁ ִדי רֶׁ א ְביָׁ ה ִנְמצָׁ ִהנֵּ

ת נּו אֶׁ ֱאֹלִהים, ְוִהִגיד לָׁ נּו-הָׁ  ."ַדְרכֵּ

ובדרך הם פוגשים נערות השואבות שאול ונערו/עוזרו הולכים לחפש את שמואל 

יש האלוהים")שמואל( נמצא ביישוב.     הנערות מים. הם שואלים אותן אם "א

עונות להם שהיום שמואל זובח זבח וכדאי להם למהר ולהגיע אליו. ציטוט מוכיח 

ה, ִכי מהפסוק:" ר ַעתָׁ יָך; ַמהֵּ נֶׁ ה ְלפָׁ ה יֵּש, ִהנֵּ ם ַותֹאַמְרנָׁ ה אֹותָׁ ינָׁ ִעיר ַוַתֲענֶׁ א לָׁ -ַהיֹום בָׁ

ה- מָׁ ם, ַבבָׁ עָׁ ַבח ַהיֹום לָׁ  ."ִכי זֶׁ

שמואל נקרא בפרק זה "איש האלוהים ו"הרואה" הכוונה ב"רואה" היא ששמואל 

 ומייעץ.  רואה את העתיד
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 י"ז-פסוקים ט"ו

ה' נגלה בפני שמואל ומספר לו יום לפני בואו של שאול ליישוב שהוא האיש 

כאשר ראה שמואל את שאול ישראל מהפלישתים. הנבחר כדי להושיע את בני 

 הבין כי הוא האיש הנבחר.

ת"ציטוט מוכיח מהפסוק:  ה אֶׁ לָׁ ה, גָׁ י בֹוא-ַויהוָׁ ד, ִלְפנֵּ חָׁ ל, יֹום אֶׁ ן ְשמּואֵּ אּול -ֹאזֶׁ שָׁ

ץ  רֶׁ אֶׁ יָך ִאיש מֵּ לֶׁ ְשַלח אֵּ ר אֶׁ חָׁ ת מָׁ עֵּ אֹמר.  כָׁ ִגיד ַעללֵּ ִמן, ּוְמַשְחתֹו ְלנָׁ ל, -ִבְניָׁ אֵּ ַעִּמי ִיְשרָׁ

ת ת-ְוהֹוִשיַע אֶׁ ִאיִתי אֶׁ ל, -ַעִּמי, ִמַיד ְפִלְשִתים:  ִכי רָׁ י.  ּוְשמּואֵּ לָׁ תֹו אֵּ ה ַצֲעקָׁ אָׁ ַעִּמי, ִכי בָׁ

ת ה אֶׁ אָׁ הּו-רָׁ נָׁ ה עָׁ אּול; ַויהוָׁ ה --שָׁ יָך, זֶׁ לֶׁ ַמְרִתי אֵּ ר אָׁ ִאיש ֲאשֶׁ ה הָׁ  ."ַיְעֹצר ְבַעִּמיִהנֵּ

 כ"ז -פסוקים י"ח

שאול שואל את שמואל האם ידוע לו על איש האלוהים ושמואל אומר לו שהוא 

שמואל מזמין את שאול ונערו/עוזרו לאכול איתו על הבמה )מעשה איש האלוהים. 

                                 זה מסמל כבוד גדול לשאול(.

תוט מוכיח מהפסוק: "ציט אּול אֶׁ ה-ַוִיַגש שָׁ ר ַהִגידָׁ ַער; ַויֹאמֶׁ ל, ְבתֹוְך ַהשָׁ א -ְשמּואֵּ נָׁ

י ת-ִלי, אֵּ ל אֶׁ ה.  ַוַיַען ְשמּואֵּ ֹראֶׁ ית הָׁ ה בֵּ ה-זֶׁ ֹראֶׁ ֹנִכי הָׁ ר אָׁ אּול, ַויֹאמֶׁ ַני --שָׁ ה ְלפָׁ ֲעלֵּ

ם ִעִּמי ַהיֹום ה, ַוֲאַכְלתֶׁ מָׁ  ".ַהבָׁ

שלא ידאג לאתונות כי כל הרכוש של עם ישראל שייך לו שמואל אומר לשאול 

הוא מתפלא מאוד ושואל את שמואל למה  שאול לא מבין במה מדובר, ולמשפחתו.

הוא אומר לו את הדברים האלה, הוא טוען שהוא בא משבט קטן וממשפחה 

                                       שאול מתגלה כצנוע.                        -קטנה

ֹאְבדֹות ְלָך, ַהיֹום ציטוט מוכיח מהפסוק: "  ֲאֹתנֹות הָׁ ת ַהיִָׁמים ְולָׁ ם -ַאל--ְשֹלשֶׁ שֶׁ תָׁ

ת ל-אֶׁ אּו; ּוְלִמי, כָׁ ם, ִכי ִנְמצָׁ הֶׁ ל-ִלְבָך לָׁ אֵּ ְמַדת ִיְשרָׁ ִביָך.  ֲהלֹוא --חֶׁ ית אָׁ  ַוַיַען  ְלָך, ּוְלֹכל בֵּ
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ן ר, ֲהלֹוא בֶׁ אּול ַויֹאמֶׁ ל-שָׁ ה, ִמכָׁ ל, ּוִמְשַפְחִתי ַהְצִערָׁ אֵּ י ִיְשרָׁ י ִשְבטֵּ ֹנִכי ִמַקַטנֵּ -ְיִמיִני אָׁ

ה. ר ַהזֶׁ בָׁ ַלי, ַכדָׁ ה ִדַבְרתָׁ אֵּ ּמָׁ י ִבְניִָׁמן; ְולָׁ    "ִמְשְפחֹות ִשְבטֵּ

וזרו/נערו של שאול שמואל מבקש לדבר ביחידות עם שאול ולכן הוא מבקש מע

להתקדם קדימה בשביל שיוכל להגיד לו את דבר ה'.                                       

לציטוט מוכיח מהפסוק: " ַמר אֶׁ ל אָׁ ִעיר, ּוְשמּואֵּ ה הָׁ ה, יֹוְרִדים ִבְקצֵּ ּמָׁ אּול ֱאֹמר -הֵּ שָׁ

ה ֲעֹמד ַכי ינּו, ַוַיֲעֹבר; ְוַאתָׁ נֵּ תַלַנַער ְוַיֲעֹבר ְלפָׁ  ."ְדַבר ֱאֹלִהים-ֹום, ְוַאְשִמיֲעָך אֶׁ

 

חּור  ציטוט מוכיח מהפסוק: "חשוב לציין ששאול היה גבוה מכל העם, * אּול, בָׁ שָׁ

נּו; ִמִשְכמֹו וָׁ  ל, טֹוב ִמּמֶׁ אֵּ י ִיְשרָׁ ין ִאיש ִמְבנֵּ טֹוב, ְואֵּ לוָׁ ֹבַה ִמכָׁ ה, גָׁ ם-ַמְעלָׁ עָׁ  ".הָׁ
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