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הקדמה
מלך עַמון שם מצור על יָבֵיׁש גִלעָד )עיר מבין ערי ישראל, מרוחקת 

מהמרכז(, ומאיים על אנשי יָבֵיׁש גִלעָד שיהפוך אותם לעבדיו. 
אנשי יָבֵיׁש גִלעָד מבקשים עזרה. שאול המלך, שומע את פניית אנשי 

יָבֵיׁש גִלעָד, ומגייס חיילים מכל שבטי ישראל למלחמה נגד עמון. 
 שאול מפתיע בתכסיסים ומוביל את צבא ישראל לניצחון על עַמון. 

בזכות הניצחון הזה, שאול מתקבל כמלך על כל העם.

הנושאים המרכזיים בפרק:

פסוקים 5-1 נָָחׁש ָהעַמונִי )מלך בני עמון( שם מצור על     1
יָבֵיׁש גִלעָד. אנשי יָבֵיׁש גִלעָד שולחים שליחים   

לכל ישראל ומבקשים עזרה.  

פסוקים 11-6 שאול שומע את השמועה על המצור על       2
יָבֵיׁש גִלעָד ומגייס חיילים מכל שבטי ישראל  

למלחמה נגד עמון. שאול מפתיע בתכסיסי מלחמה   
ומביס את צבא עמון.  

 

פסוקים 15-12 לאחר המלחמה והניצחון, שאול התקבל     3
כמלך על כל העם.  
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נָָחׁש ָהעַמונִי )מלך בני עמון( שם מצור על יָבֵיׁש גִלעָד. אנשי יָבֵיׁש גִלעָד   1
שולחים שליחים לכל ישראל ומבקשים עזרה. )פסוקים 5-1(

אנחנו מוכנים לברית שלום. נהיה 
עבדים שלך, רק אל תפגע בנו. 

י  ל ַאְנׁשֵ ְלָעד ַוּיֹאְמרּו ּכָ ַחן ַעל ָיֵביׁש ּגִ ַעל ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ַוּיִ "ַוּיַ
:" )פס' 1( ָרת ָלנּו ְבִרית ְוַנַעְבֶדךָּ ָיֵביׁש ֶאל ָנָחׁש ּכְ

וַיִַּחן - עצר וָחנָה , הקים מחנה ושם מצור על יָבֵיׁש גִלעָד 

אין בעיה, בתנאי 
שנעוֵור לכל אחד 
מכם את עין ימין...

אבל אז אהיה 
עיוור לגמרי!

ְנקֹור  ֹזאת ֶאְכֹרת ָלֶכם ּבִ "ַוּיֹאֶמר ֲאֵליֶהם ָנָחׁש ָהַעּמֹוִני ּבְ
ל ֵעין ָיִמין ]...[" )פס' 2( ָלֶכם ּכָ

ֵַּקר, לעשות חור בִּנְקֹור - לְנ
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טוב, תן לנו שבוע למצוא 
מישהו שיציל אותנו. 

אם לא נמצא - 
אז נסכים.

בחיים לא נמצא 
מישהו שיושיע אותנו! 

הם בחיים 
לא ימצאו מישהו 

שיושיע אותם!

ְלָחה  ְבַעת ָיִמים ְוִנׁשְ "ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ִזְקֵני ָיֵביׁש ֶהֶרף ָלנּו ׁשִ
יַע ֹאָתנּו ְוָיָצאנּו  ָרֵאל ְוִאם ֵאין מֹוׁשִ בּול ִיׂשְ ֹכל ּגְ ַמְלָאִכים ּבְ

ֵאֶליָך:" )פס' 3(

ַמלְָאכִּים - שליחים

ָאְזֵני ָהָעם  ָבִרים ּבְ רּו ַהּדְ אּול ַוְיַדּבְ ְבַעת ׁשָ ְלָאִכים ּגִ ֹבאּו ַהּמַ "ַוּיָ
א ַאֲחֵרי  אּול ּבָ ה ׁשָ ְבּכּוּ: ְוִהּנֵ אּו ָכל ָהָעם ֶאת קֹוָלם ַוּיִ ׂשְ ַוּיִ

ֶדה ]...[" )פס' 4-5( ָקר ִמן ַהּשָׂ ַהּבָ
אנחנו חייבים מושיע! מישהו 

שישפוט אותנו, שיילחם 
עבורנו, כמו כל הגויים!  

בחיים לא נמצא מושיע! 
תתחילו להתרגל לבכות 

רק מעַין שמאל... 

כשאני חושב על זה... 
אין שום שופט באזור, 

כבר די הרבה זמן! 
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2  שאול שומע את השמועה על המצור על יָבֵיׁש גִלעָד ומגייס חיילים מכל 
שבטי ישראל למלחמה נגד עמון. שאול מפתיע בתכסיסי מלחמה ומביס 

את צבא עמון. )פסוקים 11-6(

 הי, איש, אולי אתה מכיר 
מושיע? נחש העמוני 

תקפו אותנו!  

וַיִַּחר ַאּפֹו ְמאֹד - כעס מאוד

ְמעֹו ֶאת  ׁשָ אּול ּכְ ְצַלח רּוַח ֱאלִֹהים ַעל ׁשָ "ַוּתִ
ַחר ַאּפֹו ְמֹאד:" )פס' 6( ה ַוּיִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ַהּדְ

מעכשיו - כל שבטי ישראל 
מתגייסים לעזור זה לזה! 

רוץ לאנשי יֵביש גלעד, 
תאמרו להם ששאּול המלך 
מסר שמחר כחום השמש 

תהיה להם תשועה. 

מצוין! באיזו שעה 
זה יוצא? 

וַיְִּפְקדֵם - ָסַפר אותם

ָבֶזק ]...[" )פס' 8( ְפְקֵדם ּבְ "ַוּיִ
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ִאים ּכֹה תֹאְמרּון  ְלָאִכים ַהּבָ "ַוּיֹאְמרּו ַלּמַ
ְהֶיה ָלֶכם  ְלָעד ָמָחר ּתִ ְלִאיׁש ָיֵביׁש ּגִ
ֶמׁש ]...[" )פס' 10-9( ָ ֹחם ַהּשׁ ׁשּוָעה ּכְ ּתְ

שאּול מוסר שעד מחר 
בצהריים הכול יסתדר.

יש! יש! 
אנחנו שמחים! 

מה זה אומר 
מבחינתי?

קצת מוקדם 
בשביל להילחם, 

לא?

עד הצהריים ננצח את 
נחש העמוני. חייבים 
לצאת מוקדם כדי 

להפתיע אותם!

אּול ֶאת ָהָעם  ם ׁשָ ׂשֶ ֳחָרת ַוּיָ  "ַוְיִהי ִמּמָ
ֲחֶנה  ֹבאּו ְבתֹוְך ַהּמַ ים ַוּיָ ה ָראׁשִ לׁשָ ׁשְ

ֹמֶרת ַהּבֶֹקר ]...[" )פס' 11( ַאׁשְ ּבְ

ּכּו ֶאת ַעּמֹון ַעד ֹחם ַהּיֹום ַוְיִהי  "]...[ ַוּיַ
ַנִים  ֲארּו ָבם ׁשְ ֻפצּו ְולֹא ִנׁשְ ָאִרים ַוּיָ ׁשְ ַהּנִ

ָיַחד:" )פס' 11(

וַיָּׂשֶם שָאּול ֶאת ָהָעם שְֹלׁשָה ָראׁשִים - שאול חילק את הצבא לשלושה חלקים
ַאשְמֶֹרת ַהבֶֹקר - משמרת הבוקר של השומרים 

ַעד חֹם ַהיֹום - עד השעות החמות של היום, עד הצהריים 
וַיָּפֻצּו - התפזרו
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לאחר המלחמה והניצחון, שאול התקבל כמלך על כל העם.   3
)פסוקים 15-12(  

מּוֵאל ִמי ָהֹאֵמר  "ַוּיֹאֶמר ָהָעם ֶאל ׁשְ
ים  נּו ָהֲאָנׁשִ אּול ִיְמלְֹך ָעֵלינּו ּתְ ׁשָ

ּוְנִמיֵתם: ]...[" )פס' 12-13(
יחי שאּול 
המלך! 

מי שאמר ששאּול לא 
מלך- נהרוג אותו! 

ֹלא יּוַמת ִאיׁש ּבַּיֹום ַהּזֶה.  
ִּכי ַהּיֹום ָעָׂשה ה' ְּתׁשּוָעה ְּביְִׂשָרֵאל! 

מּוֵאל ֶאל ָהָעם ְלכּו  "ַוּיֹאֶמר ׁשְ
לּוָכה:"  ם ַהּמְ ׁש ׁשָ ל ּוְנַחּדֵ ְלּגָ ְוֵנְלָכה ַהּגִ

)פס' 14(

קדימה לִגלגָל, 
נחגוג את חידוש 

המלוכה!

עכשיו באים?!

אּול  ם ֶאת ׁשָ ְמִלכּו ׁשָ ל ַוּיַ ְלּגָ ְלכּו ָכל ָהָעם ַהּגִ "ַוּיֵ
ל ]...[" )פס' 15( ְלּגָ ּגִ ִלְפֵני ה' ּבַ

אפשר חלק? 

אני זובח רק 
שָלמים!  עד כמה 

עד מאוד! אתה שמח? 

שָלמים=קורבנות


