שמואל א ט א-כז

1 Samuel 9:1-27

1 Samuel 9:1-2

יָמין
י־איׁש מבן־ימין ִמ ִבנְ ִִ֗
וַֽיְ ִה ִ ִ֣
וּ֠ ְׁשמֹו ִ ִ֣קיׁש
יְמ ִיני
ן־איׁש ִ
ן־א ִפי ַֽ ֶּב ִ ִ֣
כֹורת ֶּב ֲ
ן־ב ַֽ ַ֛
ן־צ ֧רֹור ֶּב ְ
יאל ֶּב ְ
ן־א ִב ֵ֞
ֶּב ֲ
גִ בֹור ָחיִ ל׃
לֹו־ה ָָ֨יה ֵ֜בן
וְ ָ
וׁש ֤מֹו ָׁשאול֙ ָב ִ֣חור וָ ֔טֹוב
ְ
וְ ֵ֥אין ִ ַ֛איׁש ִמ ְבנֵ֥י יִ ְש ָראל ִ֣טֹוב ִמ ֶּמּנו
ל־ה ָעם׃
ִמ ִש ְכ ִ֣מֹו וָ ַֽ֔מ ְע ָלה גָ ב ַֽה ִמ ָכ ָ

1 Samuel 9:3-4

אב ְדנָ ֙ה ָה ֲאתנ֔ ֹות ְל ְִקיׁש ֲא ִ ִ֣בי ָׁשאול
וַֽ ת ַֽ֙
ל־ׁש ִ֣אול ְבנִ֗ ֹו
אמר ִֵ֜קיׁש ֶּא ָ
וַֽ ָ֨י ֶּ
ת־א ַֽ ִ֣חד מ ַֽהּנְ ָע ִ ֔רים
ח־נ֤א ִא ְת ֙ך ֶּא ַֽ
ַֽק ָ
ת־ה ֲאתנת׃
וְ ִ֣קום ֔לְך ַֽבקׁש ֶּא ָ
ר־א ְפ ַֽ ַ֛ריִם
וַֽ יַֽ ֲע ֧בר ְב ַֽה ֶּ
ץ־ׁש ִל ָׁשה וְ ִ֣לא ָמ ָצאו
וַֽ יַֽ ֲע ֵ֥בר ְב ֶּא ֶּר ָ
ץ־ׁש ֲע ִל ֙ים וָ ַֽ֔איִ ן
וַֽ יַֽ ַֽע ְב ֤רו ְב ֶּא ֶּר ַֽ
ץ־יְמ ִיני וְ ֵ֥לא ָמ ָצאו׃
וַֽ יַֽ ֲע ֵ֥בר ְב ֶּא ֶּר ִ

1 Samuel 9:5-6

ִ֗ה ָמה ָ ָּ֚באו ְב ֶּ ִ֣א ֶּרץ ֔צוף
ר־עמֹו
וְ ָׁש ֵ֥אול ָא ַֽ ַ֛מר ְלנַֽ ֲע ֵ֥רֹו ֲא ֶּׁש ִ
ן־ה ֲאתנֹות וְ ָ ֵ֥ד ַֽא ָלנו׃
ובה ֶּפן־יֶּ ְח ַֽ ֵ֥דל ָא ִ ַ֛בי ִמ ָ
ְל ָכִ֣ה וְ נָ ׁש ָ
אמר ִ֗לֹו
וַֽ ִ֣י ֶּ
ֹלה ֙ים ָב ִ ִ֣עיר ַֽה ֔זאת
יׁש־א ִ
ֱ
ה־נ֤א ִא
ִהּנ ָ
וְ ָה ִ ִ֣איׁש נִ ְכ ָ֔בד ֵ֥כל ֲא ֶּׁשר־יְ ַֽדבר ִ֣בֹוא יָבֹוא
ַֽע ָת ֙ה נ ֲִ֣ל ָכה ָ֔שם
יה׃
ר־ה ַֽל ְֵ֥כנו ָע ֶּל ָ
ת־ד ְרכנו ֲא ֶּׁש ָ
אולי יַֽ ִגִ֣יד ֔ ָלנו ֶּא ַֽ
ַֽ ֙

1 Samuel 9:7-8

אמר ָׁש ֵ֜אול ְלנַֽ ֲע ִ֗רֹו
וַֽ ָ֨י ֶּ
ׁש ִ ֤כי ַֽה ֶּ ֶּ֙ל ֶּח ֙ם ָא ַֽזִ֣ל ִמכ ֔לינו
ומה־ּנָ ִ ִ֣ביא ָל ִאי ׁ֒
וְ ִהּנִ֣ה נל ְְ֮ך ַֽ
ֹלהים
ין־ל ָה ִביא ְל ִ ִ֣איׁש ָה ֱא ִ
ׁשורה א ְ
ות ָ ֵ֥
ְ
ָמה ִא ָתנו׃
ת־ׁש ֔אול
וַֽ ֤י ֶּסף ַֽהּנַֽ֙ ַֽע ֙ר ַֽל ֲענִ֣ ֹות ֶּא ָ
אמר
וַֽ ֹּ֕י ֶּ
ׁש ֶּקל ָכ ֶּסף
ִהּנ ֙ה נִ ְמ ָצִ֣א ְביָ ִ ֔די ֶּר ַֽבע ֶּ ִ֣
ֹלהים
תי ְל ִ ִ֣איׁש ָה ֱא ִ֔
וְ ָנ ַֽת ִ ֙
ת־ד ְרכנו׃
וְ ִה ִגֵ֥יד ָלנו ֶּא ַֽ

1 Samuel 9:9-10

ֹלהים
תֹו ִל ְד ִ֣רֹוׁש ֱא ִ֔
יׁש ְב ֶּל ְכ ֙
ה־א ַֽ ֤מר ָה ִא ֙
ְל ָפ ִנִ֣ים ׀ ְביִ ְש ָר ִ֗אל כ ָ
ד־הר ֶּאה
ְל ֵ֥כו וְ נ ְל ָכה ַֽע ָ
יא ַֽהי֔ ֹום יִ ָק ֵ֥רא ְל ָפ ִנים ָהר ֶּאה׃
ִ ֤כי ַֽלּנָ ִב ֙
אמר ָׁש ֧אול ְלנַֽ ֲע ַ֛רֹו
וַֽ ָ֨י ֶּ
ֵ֥טֹוב ְד ָב ְרך ְל ָכִ֣ה ׀ נל ָכה
ר־ׁשם ִ ֵ֥איׁש ָה ֱאֹל ִהים׃
ל־ה ֔ ִעיר ֲא ֶּׁש ָ
כו ֶּא ָ
וַֽ י ְל ֙

1 Samuel 9:11-13

ִ֗ה ָמה ע ִל ֙ים ְב ַֽמ ֲעלִ֣ה ָה ֔ ִעיר
וְ ֙ה ָמ ֙ה ָמ ְצ ִ֣או נְ ָע ֔רֹות י ְצאֹות ִל ְׁש ִ֣אב ָמיִ ם
אמ ִ֣רו ָל ֶּ֔הן
וַֽ י ְ
ֲהיֵׁ֥ש ָב ֶּזה ָהר ֶּאה׃
אמ ְרנָ ה
אֹותם וַֽ ת ַֽ ֵ֥
וַֽ ַֽת ֲע ֶּנ֧ינָ ה ָ ַ֛
יֹום ָ ִ֣בא ָל ֔ ִעיר ִ ִ֣כי ֶּז ַֽ֧בח ַֽהיַ֛ ֹום ָל ָעם
יׁש ִהּנִ֣ה ְל ָפ ֶּניך ַֽמ ִ֣הר ׀ ַֽע ִָ֗תה ִ ֤כי ַֽה ֙
ַֽב ָב ָמה׃ ְכב ֲא ֶּכִ֣ם ָה ִ ִ֣עיר כִ֣ן ִת ְמ ְצ ִ֣און א ֡תֹו ְב ֶּט ֶּר ֩ם יַֽ ֲע ָ֨ ֶּלה ַֽה ָב ֵָ֜מ ָתה
י־הוא ָיְב ִ֣רְך ַֽה ֶּ֔ז ַֽבח ַֽא ֲחרי־כן
֙
אכ֤ל ָה ָע ֙ם ַֽעד־ב ֔אֹו ִכ
ֶּל ֱא ִ֗כל ּ֠ ִכי לא־י ַֽ
אכ ִ֣לו ַֽה ְק ֻר ִאים וְ ַֽע ָ ִ֣תה ֲע ֔לו ִכי־א ֵ֥תֹו ְכ ַֽהיֹום ִת ְמ ְצ ֵ֥און אתֹו׃
י ְ

1 Samuel 9:14-16

ַֽוַֽיַֽ ֲעלו ָה ִעיר
ִ֗ה ָמה ָב ִא ֙ים ְב ִ֣תֹוְך ָה ֔ ִעיר
אתם ַֽל ֲעלֹות ַֽה ָב ָמה׃
וְ ִהּנ֤ה ְׁשמואל֙ יצִ֣א ִל ְק ָר ָ֔
ֹוא־ׁשאול לאמר׃
ת־אזֶּ ן ְׁשמואל יִ֣ ֹום ֶּא ָ֔חד ִל ְפנֵ֥י ב ָ
יהוה גָ ָלה ֶּא ִ֣
ַֽו ָ֔

יָמן
ָכעִ֣ת ׀ ָמ ָ֡חר ֶּא ְׁש ַֽל ֩ח א ָ֨ ֶּליך ִֵ֜איׁש מ ֶּ ִ֣א ֶּרץ ִבנְ ִִ֗
ל־ע ִ ִ֣מי יִ ְש ָר ֔אל
ומ ַֽׁש ְח ֤תֹו ְלנָ ִ ֙יד ַֽע ַֽ
ְ
ת־ע ִמי ִמַֽיִ֣ד ְפ ִל ְׁש ִתים
הֹוׁש ַֽיע ֶּא ַֽ
וְ ִ ֵ֥
ת־ע ִ֔מי
יתי ֶּא ַֽ
ִ ֤כי ָר ִ֙א ִ ֙
ִ ַ֛כי ָ ֵ֥ב ָאה ַֽצ ֲע ָקתֹו א ָלי׃

1 Samuel 9:17-18

ת־ׁשאול
וׁשמואל ָר ָ ִ֣אה ֶּא ָ
ְ
יהוִ֣ה ָע ָ֔נהו
וַֽ ָ
ׁשר ָא ַֽ ִ֣מ ְר ִתי א ֔ ֶּליך
יׁש ֲא ֶּ ִ֣
ִהּנ֤ה ָה ִא ֙
ֶּזה יַֽ ְע ֵ֥צר ְב ַֽע ִמי׃
ת־ׁשמואל ְב ִ֣תֹוְך ַֽה ָש ַֽער
וַֽ יִ ַֽגֵׁ֥ש ָׁש ַ֛אול ֶּא ְ
אמ ֙ר
וַֽ ֙י ֶּ
ה־ּנִ֣א ֔ ִלי
ַֽה ִג ָיד ָ
י־זה ֵ֥בית ָהר ֶּאה׃
א ֶּ

1 Samuel 9:19-20

אמ ֙ר
ת־ׁש ִ֗אול וַֽ ֙י ֶּ
מואל ֶּא ָ
וַֽ ַָֽ֨י ַֽען ְׁש ֵ֜
ָאנ ִ ִ֣כי ָהר ֶּ֔אה
ֲעל֤ה ְל ָפנַֽ ֙י ַֽה ָב ָ֔מה
וַֽ ֲא ַֽכ ְל ֶּ ֵ֥תם ִע ִמי ַֽהיֹום
וְ ִׁש ֶַּֽל ְח ִ ִ֣תיך ַֽב ֔ב ֶּקר
וְ ַ֛כל ֲא ֶּ ֵׁ֥שר ִב ְל ָב ְבך ַֽא ִגֵ֥יד ָלְך׃
יֹום ְׁש ִֹ֣ל ֶּׁשת ַֽהיָ ִ֔מים
וְ ָל ֲאתנֵ֞ ֹות ָהא ְב ִ֣דֹות ְל ִ֗ך ַֽה ֙
ת־ל ְבךַ֛ ָל ֶּהם ִ ִ֣כי נִ ְמ ָצאו
ל־ת ֶּשם ֶּא ִ
ַֽא ָ ֧
ל־ח ְמ ַֽ ִ֣דת יִ ְש ָר ֔אל
מי ָכ ֶּ
ול ִ ֙
ְ
ולכל ֵ֥בית ָא ִביך׃
ֲה ִ֣לֹוא ְל ֔ך ְ

1 Samuel 9:21-22

אמר
וַֽ ַָֽ֨י ַֽען ָׁש ֵ֜אול וַֽ ִ֗י ֶּ
ן־יְמ ִינ֤י ָ֙אנ ִ ֙כי
ֲה ָ֨לֹוא ֶּב ִ
ִמ ַֽק ַֽט ּ֙ני ִׁש ְב ִ֣טי יִ ְש ָר ֔אל
ל־מ ְׁש ְפחֹות ִׁש ְב ִ֣טי ִבנְ ִיָמן
תי ַֽה ְצ ִע ָ ֔רה ִמ ָכ ִ
ומ ְׁש ַֽפ ְח ִ ֙
ִ
וְ ָל ָ֙מ ֙ה ִד ַֽ ִ֣ב ְר ָת א ֔ ַֽלי ַֽכ ָד ָבר ַֽה ֶּזה׃

ת־ׁש ִ֣אול וְ ֶּאת־נַֽ ֲע ֔רֹו
וַֽ יִ ַֽ ֤קח ְׁשמואל֙ ֶּא ָ
וַֽ ִיְביאם ִל ְׁש ָכ ָתה
רואים
קֹום ְב ִ֣ראׁש ַֽה ְק ִ֔
וַֽ יִ ָ֨תן ָל ֶּ ֤הם ָמ ֙
ֹלׁשים ִאיׁש׃
וְ ה ָמה ִכ ְׁש ִ ֵ֥

1 Samuel 9:23-24

אמר ְׁשמואל֙ ַֽל ַֽט ָ֔בח
וַֽ ֤י ֶּ
ת־ה ָמ ָ֔נה ֲא ֶּ ֵׁ֥שר נָ ַֽת ִתי ָלְך
ְתנָ ֙ה ֶּא ַֽ
ֲא ֶּׁש ֙ר ָא ַֽ ִ֣מ ְר ִתי א ֔ ֶּליך ִ ֵ֥שים א ָתּה ִע ָמְך׃
יה
ת־ה ָ֨שֹוק וְ ֶּה ָע ֵ֜ ֶּל ָ
וַֽ ָיִ֣ ֶַּֽרם ּ֠ ַֽה ַֽט ָבח ֶּא ַֽ
וַֽ ָי ִֶּ֣שם ׀ ִל ְפנִ֣י ָׁש ִ֗אול
אמ ֙ר
? וַֽ ֙י ֶּ
ים־ל ָפ ֶּנִ֣יך ֱא ֔כל
ִהּנ֤ה ַֽהּנִ ְׁש ָא ֙ר ִש ְ
מור־לךֵ֥ לאמר
ְ
ִ ֧כי ַֽלמֹועַ֛ד ָׁש
אתי
ָה ָעִ֣ם ׀ ָק ָר ִ
ם־ׁשמואל ַֽביֵ֥ ֹום ַֽההוא׃
אכל ָׁש ַ֛אול ִע ְ
וַֽ ֧י ַֽ

1 Samuel 9:25-26

וַֽ י ְר ֵ֥דו מ ַֽה ָב ָמה ָה ִעיר
ל־ה ָג ׃
ם־ׁשאול ַֽע ַֽ
וַֽ יְ ַֽד ֵ֥בר ִע ָ
וַֽ יַֽ ְׁש ִִ֗כמו
וַֽ יְ ִֵ֞הי ַֽכ ֲע ֤לֹות ַֽה ַֽ֙ש ַֽח ֙ר
ל־ׁשאול֙ ה ַֽה ָ ִ֣גַֽ ָ ה לא ֔מר
מואל ֶּא ָ
וַֽ יִ ְק ָ ָ֨רא ְׁש ֤
ומה וַֽ ֲא ַֽׁש ְֶּל ֶּחךָ
ק ָ
וַֽ ָיִ֣ ַָֽקם ָׁש ִ֗אול
וצה׃
וׁשמואל ַֽהח ָ
יהם ֵ֥הוא ְ
וַֽ י ְצ ֧או ְׁשנ ֶּ ַ֛

1 Samuel 9:27

ִ֗ה ָמה י ְֹור ִד ֙ים ִב ְקצִ֣ה ָה ֔ ִעיר
ל־ׁש ִ֗אול
מואל ָא ַֽ ִ֣מר ֶּא ָ
וׁש ֵ֞
ְ
ֱא ֵ֥מר ַֽל ַּֽנ ַַֽ֛ער
וְ יַֽ ֲע ֵ֥בר ְל ָפנינו
? ַֽוַֽיַֽ ֲעבר
וְ ַֽא ָת ֙ה ֲע ִ֣מד ַֽכי֔ ֹום
ֹלהים׃
ת־ד ַֽ ֵ֥בר ֱא ִ
יעך ֶּא ְ
וְ ַֽא ְׁש ִמ ֲ

