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 שמואל א' פרק י'

 ח'-פסוקים א' - שמואל מושח את שאול למלך על ישראל:

ואל מספר לו על הגג. שמ)ממליך( את שאול למלך בסתר על עליית  שמואל מושח

שיוכיחו )סימנים(  והוא נותן לו אותותהעתיד שהולך לקרות בימים הקרובים 

 על ישראל.)שאול( צריך להיות מלך  לשאול ששמואל דובר אמת ושהוא

 שלושת הסימנים הם:

היום כשתלך תפגוש שני אנשים ליד קבר רחל. הם יספרו לך שהאתונות  .1

 )אבא של שאול( דואג לך. נמצאו ואביך

שלושה גדיים. לשני שלוש  ואחר מכן תפגוש שלושה אנשים. לאחד יהיל  .2

 ככרות לחם ולשלישי יין. קח את הככרות ולך לגבעת האלוהים.

ורוח ה' צטרף אליהם ים תתפגוש חבורת נביאים מתנבאעת האלוהים בבג  .3

 תהיה איתך. מעתה והלאה תעשה כפי שידריך אותך ה'.

ים ֶאל ציטוט מוכיח מהפסוק:" ים, ֹעלִׁ ים -ּוְמָצאּוָך ָשם ְשֹלָשה ֲאָנשִׁ ָהֱאֹלהִׁ

ית ְכרֹות -בֵּ א ְשֹלֶשת כִׁ ים, ְוֶאָחד ֹנשֵּ א ְשֹלָשה ְגָדיִׁ ל; ֶאָחד ֹנשֵּ ֶלֶחם, ְוֶאָחד, אֵּ

ֶבל א נֵּ י-ֹנשֵּ ן.  ד ְוָשֲאלּו ְלָך, ְלָשלֹום; ְוָנְתנּו ְלָך ְשתֵּ ָיָדם.  ה -ָייִׁ ֶלֶחם, ְוָלַקְחָת מִׁ

ים ְבַעת ָהֱאֹלהִׁ ן, ָתבֹוא גִׁ  ".ַאַחר כֵּ

שמואל מבקש משאול לרדת למקום שנקרא גלגל ולחכות לו שם במשך 

                                 שבוע עד לקבלת הוראות נוספות.       

ֶליָך, ְלַהֲעלֹות  ציטוט מוכיח מהפסוק:" ד אֵּ י ֹירֵּ ה ָאֹנכִׁ נֵּ ְלָגל, ְוהִׁ ְוָיַרְדָת ְלָפַני, ַהגִׁ

ל, ַעד ים תֹוחֵּ ְבַעת ָימִׁ ים; שִׁ י ְשָלמִׁ ְבחֵּ ְזֹבַח זִׁ י ְלָך, -ֹעלֹות לִׁ ֶליָך, ְוהֹוַדְעתִׁ י אֵּ בֹואִׁ

ת ֲאֶשר ַתֲעֶשה  ."אֵּ
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 את שמואל:והתגשמות נב

 י"ג-פסוקים ט'

 

)סימנים( שנתן להם שמואל  שאול ונערו יצאו לדרכם, וכל האותות

 התקיימו.

כאשר שאול היה עם חבורת הנביאים האנשים שהכירו אותו לא האמינו 

  נביאים כי הם הכירו אותו כאיש אדמה.ין השגם שאול ב

יש ֶאל ציטוט מוכיח מהפסוק:" הּו, ַמה-ַויֹאֶמר ָהָעם אִׁ עֵּ -ֶזה ָהָיה ְלֶבן-רֵּ

יש ים--קִׁ יאִׁ  ."ֲהַגם ָשאּול, ַבְנבִׁ

 

 פגישת שאול ודודו:

  ט"ז-פסוקים י"ד 

שאול פגש את דודו וסיפר לו את כל מה שעבר עליו אך את נושא המלוכה 

יד -ֶאלַויֹאֶמר ָשאּול,  לא הזכיר בכלל. ציטוט מוכיח מהפסוק:" גִׁ ד הִׁ ּדֹודֹו, ַהגֵּ

ְמְצאּו ָהֲאֹתנֹות; ְוֶאת י נִׁ ל-ְּדַבר ַהְמלּוָכה לֹא-ָלנּו, כִׁ יד לֹו, ֲאֶשר ָאַמר ְשמּואֵּ גִׁ  .  "הִׁ

 

 כ"ו-הצגת שאול לפני העם: פסוקים י"ז

שמואל אסף את זקני העם אל המצפה ואמר להם שהם ביקשו מלך 

 ואלוהים ציווה עליו למצוא להם מלך.

 הם הטילו גורל וראו מי האיש שיהיה להם למלך.

אחר כך על משפחת המטרי משפחתו  בתחילה נפל הגורל על שבט בנימין,

 של שאול בן קיש,ולבסוף נפל הגורל על שאול.

אך לא מצאו אותו כי , את שאול כדי למסור לו את הבשורה זקני העם חיפשו

 )מתיישב ומסתתר(. שאול "נחבא אל הכלים"
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 ו אותו והביאו אותו לפני העם.לבסוף מצא

)שאול היה  משכמו ומעלההוא ראו הכל כי  כאשר עמד שאול בתוך הקהל,

 כולם(.גבוה מ

אמר שמואל לעם: זה האיש שאלוהים בחר בו למלוך עליכם. הביטו בו כי 

אין כמוהו בכל העם. למראה שאול הריע העם כולו: יחי המלך! חלק מהעם 

מהעם לא האמין ששאול יוכל להציל הסכים עם הבחירה ושמח עליה וחלק 

ל, -ֹכה אותם מיד אויביהם. ציטוט מוכיח מהפסוק:" ְשָראֵּ י יִׁ ָאַמר ְיהָוה ֱאֹלהֵּ

י ֶאת יתִׁ י ֶהֱעלֵּ ַיד ָכל-ָאֹנכִׁ ם, ּומִׁ ְצַריִׁ ַיד מִׁ יל ֶאְתֶכם, מִׁ ם; ָוַאצִׁ ְצָריִׁ מִׁ ל, מִׁ ְשָראֵּ -יִׁ

ים ֶאְתֶכם.  ַהַמְמ  יֶכם, ֲאֶשר-יֹום ְמַאְסֶתם ֶאתְוַאֶתם הַ  ָלכֹות, ַהֹּלֲחצִׁ הּוא -ֱאֹלהֵּ

ָכל יַע ָלֶכם מִׁ י-מֹושִׁ יֶכם, ַותֹאְמרּו לֹו, כִׁ יֶכם ְוָצֹרתֵּ ינּו; -ָרעֹותֵּ ים ָעלֵּ ֶמֶלְך ָתשִׁ

ת ָכל ל, אֵּ ב ְשמּואֵּ יֶכם.  כ ַוַיְקרֵּ יֶכם, ּוְלַאְלפֵּ ְבטֵּ י ְיהָוה, ְלשִׁ ְפנֵּ ְתַיְצבּו לִׁ -ְוַעָתה, הִׁ

י  ְבטֵּ ב ֶאתשִׁ ן.  ַוַיְקרֵּ ְנָימִׁ ֶבט בִׁ ד, שֵּ ָלכֵּ ל; ַויִׁ ְשָראֵּ ְשְפֹחָתו, -יִׁ ן, ְלמִׁ ְנָימִׁ ֶבט בִׁ שֵּ

ד ָשאּול ֶבן ָלכֵּ י; ַויִׁ ְשַפַחת ַהַמְטרִׁ ד, מִׁ ָלכֵּ יש, וַ -ַותִׁ ְמָצא.  קִׁ הּו ְולֹא נִׁ ְיַבְקשֻׁ

ְשֲאלּו יש;עֹוד, ַביהָוה-ַויִׁ ֹ  , ֲהָבא עֹוד, ֲהֹלם אִׁ הַוי נֵּ -א ֶאלהּוא ֶנְחבָ -אֶמר ְיהָוה, הִׁ

ים.   לִׁ ָכל ַהכֵּ ְגַבּה, מִׁ ב ְבתֹוְך ָהָעם; ַויִׁ ְתַיצֵּ ָשם, ַויִׁ הּו מִׁ ָקחֻׁ צּו ַויִׁ ְכמֹו, -ַוָירֻׁ שִׁ ָהָעם, מִׁ

ל ֶאל יֶתם ֲאֶשר ָבַחר-ָכל-ָוָמְעָלה.  כד ַויֹאֶמר ְשמּואֵּ ין -ָהָעם, ַהְראִׁ י אֵּ בֹו ְיהָוה, כִׁ

עּו ָכל-ָכֹמהּו, ְבָכל י ַהֶמֶלְך-ָהָעם; ַוָירִׁ  ."ָהָעם ַויֹאְמרּו, ְיחִׁ
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