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 י אמר למי? ספר שמואל א'מ

 
 
 ֱאֹלִהים ָרִאיִתי ֹעִלים ִמן ָהָאֶרץ 

 
 
 

 בעלת האוב לשמואל

 שאול לכהן ֱאֹסף ָיֶדָך  2
 אליאב לדוד ֲאִני ָיַדְעִתי ֶאת ְזֹדְנָך ְוֵאת ֹרַע ְלָבֶבָך )יז:כח(  3
ִאם ְבָכל ְלַבְבֶכם ַאֶתם ָשִבים ֶאל ה' ָהִסירּו ֶאת ֱאֹלֵהי ַהֵנָכר ִמתֹוְכֶכם ְוָהַעְשָתרֹות   4

 ְוָהִכינּו ְלַבְבֶכם ֶאל ה' ְוִעְבֻדהּו ְלַבּדֹו )ז:ג(
 שמואל לעם

 חנה  ב(ֵאין ָקדֹוש ַכה' ִכי ֵאין ִבְלֶתָך ְוֵאין צּור ֵכאֹלֵהינּו )ב:  5
 שאול לדוד ַאְך ֱהֵיה ִלי ְלֶבן ַחִיל ְוִהָלֵחם ִמְלֲחמֹות ה'   6
 עלי  ַאְך ָיֵקם ה' ֶאת ְּדָברֹו   7
 שמואל לעם ַאְך ֶנֶגד ה' ְמִשיחֹו )טז:ו(  8
 עלי לבניו לֹוא טֹוָבה ַהְשֻמָעה ֲאֶשר ָאֹנִכי ֹשֵמַע ַמֲעִבִרים ַעם ה':ַאל ָבָני ִכי   9

דוד לעם במלחמה עם  ַאל ִיֹפל ֵלב ָאָדם ָעָליו  10
 גלית 

 יונתן לשאול  ַאל ֶיֱחָטא ַהֶמֶלְך ְבַעְבּדֹו  ִכי לֹוא ָחָטא ָלְך ְוִכי ַמֲעָשיו טֹוב ְלָך ְמֹאד )יט:ד(  11
 העם לשמואל ַאל ַתֲחֵרש ִמֶמנּו ִמְזֹעק ֶאל ה' ֱאֹלֵהינּו  12
 דוד לאביתר ָאֹנִכי ַסֹבִתי ְבָכל ֶנֶפש ֵבית ָאִביָך  13
 שאול לעם  ָארּור ָהִאיש ֲאֶשר יֹאַכל ֶלֶחם ַעד ָהֶעֶרב ְוִנַקְמִתי מאויבי  14
הפלשתים בעקבות  לֹא ָהְיָתה ָכזֹאת ֶאְתמֹול ִשְלֹשם )ד:ז(אֹוי ָלנּו ִכי   15

 הבאת הארון
 יהונתן לנערו אּוַלי ַיֲעֶשה ה' ָלנּו ִכי ֵאין ַלה' ַמְעצֹור ְלהֹוִשיַע ְבַרב אֹו ִבְמָעט)יד:ח(  16
 שאול לעם  ְבַגְדֶתם ֹגלּו ֵאַלי ַהּיֹום ֶאֶבן ְגדֹוָלה  17
 שאול לזיפים ְברּוִכים ַאֶתם ַלה' ִכי ֲחַמְלֶתם ָעָלי  18
 חנה לעלי ִבי ֲאֹדִני ֵחי ַנְפְשָך ֲאֹדִני ֲאִני ָהִאָשה ַהִנֶצֶבת ִעְמָכה ָבֶזה ְלִהְתַפֵלל ֶאל ה' )שם:כו(  19
 שאול לדוד ִבְשַתִים ִתְתַחֵתן ִבי ַהּיֹום  20
 שאול לשמואל ָתה ַלה' ֲהִקיֹמִתי ֶאת ְּדַבר ה': )טו:יג(ָברּוְך ַא   21
 שמואל לעם ַגם ַעָתה ִהְתַיְצבּו ּוְראּו ֶאת ַהָּדָבר ַהָגדֹול ַהֶזה ֲאֶשר ה' ֹעֶשה ְלֵעיֵניֶכם )יב:טז(  22
 שאול לדוד ַגם ָעֹשה ַתֲעֶשה ְוַגם ָיֹכל תּוָכל )כה:כה(  23
 אשת פנחס ָגָלה ָכבֹוד ִמִּיְשָרֵאל ִכי ִנְלַקח ֲארֹון ָהֱאֹלִהים  24
 שאול לדוד ֹגשּו ֲהֹלם ֹכל ִפנֹות ָהָעם ּוְדעּו ּוְראּו ַבָמה ָהְיָתה ַהַחָטאת ַהזֹאת ַהּיֹום  25
ָתה ֹצֶדה ֶאת ַנְפִשי ַּדע ּוְרֵאה ִכי ֵאין ְבָיִדי ָרָעה ָוֶפַשע ְולֹא ָחָטאִתי ָלְך ְוַא   26

 ְלַקְחָתּה:)כד:יב(
 דוד לשאול

 שמואל לעם ה' ֲאֶשר ָעָשה ֶאת ֹמֶשה ְוֶאת ַאֲהֹרן ַוֲאֶשר ֶהֱעָלה ֶאת ֲאֹבֵתיֶכם ֵמֶאֶרץ ִמְצָרִים  27
ְמִריָביו ָעָליו ַבָשַמִים ַיְרֵעם ה' ָיִדין ַאְפֵסי ָאֶרץ ְוִיֶתן ֹעז ְלַמְלכֹו ְוָיֵרם ֶקֶרן ה' ֵיַחתּו   28

 ְמִשיחֹו  )שם:י(
 חנה 

 חנה ה' ֵמִמית ּוְמַחֶּיה מֹוִריד ְשאֹול ַוָּיַעל )שם:ז(  29
 אכיש מלך גת  ֲהֶזה ָיבֹוא ֶאל ֵביִתי ?  30
 שמואל לשאול ֹטן ַאָתה ְבֵעיֶניָך רֹאש ִשְבֵטי ִיְשָרֵאל ָאָתהֲהלֹוא ִאם ָק   31
 שמואל לעם ִהְנִני ֲענּו ִבי ֶנֶגד ה' ְוֶנֶגד ְמִשיחֹו   32
 ה' לשמואל ִהֵנה ָאֹנִכי ֹעֶשה ָדָבר ְבִיְשָרֵאל ֲאֶשר ָכל ֹשְמעֹו ְתִצֶליָנה ְשֵתי ָאְזָניו )ג:יא(  33
 שאול  ִהֵנה ִהְסַכְלִתי ָוֶאְשֶגה ַהְרֵבה ְמֹאד )כה:כא(  34
 אנשי דוד לדוד ִהֵנה ַהּיֹום ֲאֶשר ָאַמר ה' ֵאֶליָך ִהֵנה ָאֹנִכי ֹנֵתן ֶאת ֹאִיְבָך ְבָיֶדָך )כד:ה(  35
 שמואל לשאול  ט:כד(ִהֵנה ַהִנְשָאר ִשים ְלָפֶניָך ֱאֹכל ִכי ַלמֹוֵעד ָשמּור ְלָך )  36
 דוד ִהֵנה ָלֶכם ְבָרָכה ִמְשַלל ֹאְיֵבי ה' )ל:כו(  37
 סרני פלשתים ִהְתַחְזקּו ִוְהיּו ַלֲאָנִשים  ִוְהִייֶתם ַלֲאָנִשים ְוִנְלַחְמֶתם )ד:ט(  38
העם לאחר שביקשו  ְבַעד ֲעָבֶדיָך ֶאל ה' ֱאֹלֶהיָך ְוַאל ָנמּות ִכי ָיַסְפנּו ַעל ָכל ַחטֹאֵתינּו ָרָעה )יב:יט(ִהְתַפֵלל   39

 מלך
 העקרונים ֵהַסבּו ֵאַלי ֶאת ֲארֹון ֱאֹלֵהי ִיְשָרֵאל ַלֲהִמיֵתִני ְוֶאת ַעִמי  40
 אנשי יבש גלעד ִשְבַעת ָיִמים ְוִנְשְלָחה ַמְלָאִכים ְבֹכל ְגבּול ִיְשָרֵאלֶהֶרף ָלנּו   41
 שאול לאחיה הכהן ַהִגיָשה ֲארֹון ָהֱאֹלִהים  42
 דוד לגלית  ַהּיֹום ַהֶזה ְיַסֶגְרָך ה' ְבָיִדי ְוִהִכיִתָך ְוֵיְדעּו ָכל ָהָאֶרץ ִכי ֵיש ֱאֹלִהים ְלִיְשָרֵאל )יז:מו(  43
ָהֵשב ֶאת ָהִאיש ְוָיֹשב ֶאל ְמקֹומֹו ֲאֶשר ִהְפַקְדתֹו ָשם ְולֹא ֵיֵרד ִעָמנּו ַבִמְלָחָמה    44

 )כט:ד(
 עמו של אכיש לאכיש

 מיכל לשאול  הּוא ָאַמר ֵאַלי ַשְלִחִני ָלָמה ֲאִמיֵתְך  45



 ישי לדוד ִתְפֹקד ְלָשלֹום ְוֶאת ֲעֻרָבָתם ִתָקח )יז:יח(ְוֶאת ַאֶחיָך   46
 שמואל לשאול ְוַאָתה ֲעֹמד ַכּיֹום ְוַאְשִמיֲעָך ֶאת ְּדַבר ֱאֹלִהים )ט:כז(  47
 שאול לקיני ְוַאָתה ָעִשיָתה ֶחֶסד ִעם ָכל ְבֵני ִיְשָרֵאל ַבֲעלֹוָתם ִמִמְצָרִים)טו:ו(  48
 יהונתן לדוד ְוַאָתה ִתְמֹלְך ַעל ִיְשָרֵאל ְוָאֹנִכי ֶאְהֶיה ְלָך ְלִמְשֶנה )כג:יז(  49
דוד לעם במלחמה עם  ְוָאֹנִכי ִאיש ָרש ְוִנְקֶלה  50

 גלית 
 ה' לשמואל ְוָאֹנִכי אֹוִדיֲעָך ֵאת ֲאֶשר ַתֲעֶשה ּוָמַשְחָת ִלי ֵאת ֲאֶשר ֹאַמר ֵאֶליָך  51
 יונתן לדוד ְוַהָּדָבר ֲאֶשר ִּדַבְרנּו ֲאִני ָוָאָתה ִהֵנה ה' ֵביִני ּוֵביְנָך ַעד עֹוָלם )כ:כג(  52
ִהְתַהַלְכנּו ִאָתם ְוָהֲאָנִשים ֹטִבים ָלנּו ְמֹאד ְולֹא ָהְכַלְמנּו ְולֹא ָפַקְדנּו ְמאּוָמה ָכל ְיֵמי   53

 ִבְהיֹוֵתנּו ַבָשֶדה )כה:טו(
 נערי אביגיל

 אביגיל לדוד ְוָהְיָתה ֶנֶפש ֲאֹדִני ְצרּוָרה ִבְצרֹור ַהַחִּיים ֵאת ה' ֱאֹלֶהיָך )כה:כט(  54
 דוד לשאול ֵטִני ִמָּיֶדָך )כד:טז(ְוָהָיה ה' ְלַדָּין ְוָשַפט ֵביִני ּוֵביֶנָך ְוֵיֶרא ְוָיֵרב ֶאת ִריִבי ְוִיְשפְ   55
 שמואל לשאול ְוָהָיה ִכי ָתבֹאָנה ָהֹאתֹות ָהֵאֶלה ָלְך ֲעֵשה ְלָך ֲאֶשר ִתְמָצא ָיֶדָך ִכי ָהֱאֹלִהים ִעָמְך )י:ז(   56
ַהְנָעִרים ֵחן ְבֵעיֶניָך ִכי ַעל יֹום טֹוב ָבנּו ְתָנה ָנא ֵאת ֲאֶשר ִתְמָצא ָיְדָך ַלֲעָבֶדיָך  ְוִיְמְצאּו   57

 )כה:ח(
 דוד ונעריו לנבל

 דוד  ְוֵיְדעּו ָכל ַהָקָהל ַהֶזה ִכי לֹא ְבֶחֶרב ּוַבֲחִנית ְיהֹוִשיַע ה' ִכי ַלה' ַהִמְלָחָמה )יז:מז(  58
ְוָיָצאִתי ַאֲחָריו ְוִהִכִתיו ְוִהַצְלִתי ִמִפיו ַוָּיָקם ָעַלי ְוֶהֱחַזְקִתי ִבְזָקנֹו ְוִהִכִתיו ַוֲהִמיִתיו   59

 )יז:לה(
 דוד לשאול 

 דוד לשאול  ְוָלָמה ַאָתה ִמְתַנֵקש ְבַנְפִשי ַלֲהִמיֵתִני  60
ֶאת ַלְחִמי ְוֶאת ֵמיַמי ְוֵאת ִטְבָחִתי ֲאֶשר ָטַבְחִתי ְלֹגְזָזי ְוָנַתִתי ַלֲאָנִשים ֲאֶשר ְוָלַקְחִתי   61

 לֹא ָיַדְעִתי ֵאי ִמֶזה ֵהָמה
 נבל לאנשי דוד

 יונתן לדוד ְולֹא ִאם עֹוֶדִני ָחי ְולֹא ַתֲעֶשה ִעָמִדי ֶחֶסד ה' ְולֹא ָאמּות )כ:יד(  62
 יונתן לדוד ַתְכִרת ֶאת ַחְסְּדָך ֵמִעם ֵביִתי ַעד עֹוָלםְולֹא   63
 שמואל לעם ְולֹא ָתסּורּו ִכי ַאֲחֵרי ַהֹתהּו ֲאֶשר לֹא יֹוִעילּו ְולֹא ַיִצילּו ִכי ֹתהּו ֵהָמה  64
 שאול לדוד ִתְמלֹוְך ְוָקָמה ְבָיְדָך ַמְמֶלֶכת ִיְשָרֵאלְוַעָתה ִהֵנה ָיַדְעִתי ִכי ָמֹלְך   65
ְוַעָתה ִהָשְבָעה ִלי ַבה' ִאם ַתְכִרית ֶאת ַזְרִעי ַאֲחָרי ְוִאם ַתְשִמיד ֶאת ְשִמי ִמֵבית ָאִבי   66

 )כד:כב(
 שאול לדוד

 שמואל לעם ֵפיֶכם )י:יט(ְוַעָתה ִהְתַיְצבּו ִלְפֵני ה' ְלִשְבֵטיֶכם ּוְלַאלְ   67
ְוַעָתה ַהְבָרָכה ַהזֹאת ֲאֶשר ֵהִביא ִשְפָחְתָך ַלאֹדִני ְוִנְתָנה ַלְנָעִרים ַהִמְתַהְלִכים ְבַרְגֵלי   68

 ֲאֹדִני:
 אביגיל לדוד

 דוד ליונתן כ:ח(ְוָעִשיָת ֶחֶסד ַעל ַעְבֶּדָך ִכי ִבְבִרית ה' ֵהֵבאָת ֶאת ַעְבְּדָך ִעָמְך )  69
 שמואל לעם  ַוֲאִני ִהְתַהַלְכִתי ִלְפֵניֶכם ִמְנֻעַרי ַעד ַהּיֹום ַהֶזה )יב:ב(  70
 שמואל לעם ַוֲאִני ָזַקְנִתי ָוַשְבִתי ּוָבַני ִהָנם ִאְתֶכם  71
 דוד לשאול ַוה' ָיִשיב ָלִאיש ֶאת ִצְדָקתֹו ְוֶאת ֱאֻמָנתֹו   72
 איש האלהים לעלי ַוֲהִקיֹמִתי ִלי ֹכֵהן ֶנֱאָמן ַכֲאֶשר ִבְלָבִבי ּוְבַנְפִשי ַיֲעֶשה ּוָבִניִתי לֹו ַבִית ֶנֱאָמן  )שם:לב(  73
 ּוִמי ִיְשַמע ָלֶכם ַלָּדָבר ַהֶזה ִכי ְכֵחֶלק ַהֹּיֵרד ַבִמְלָחָמה ּוְכֵחֶלק ַהֹּיֵשב ַעל ַהֵכִלים ַיְחָּדו  74
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