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הקדמה
הפלישתים נלחמים בישראל. שאול מלך ישראל, בוחר שלושת אלפים 

חיילים, מארגן צבא ומוכן לצאת לקרב. שאול מחכה לשמואל כדי 
שיקריב קורבן לה’ לפני היציאה לקרב. כיוון ששמואל לא מגיע, 

שאול מחליט להקריב בעצמו קורבן לה’. שמואל כועס מאוד על שאול 
 ואומר לו שה’ ימצא איש אחר לתפקיד של מלך. 

בסופו של דבר, המלחמה נגד הפלישתים מסתיימת בניצחון של 
ישראל. 

הנושאים המרכזיים בפרק:

פסוקים 7-1 שאול מתכונן לקרב בין פלישתים לישראל.     1
יהונתן, בנו של שאול הורג את אחד מבכירי   

הצבא של הפלישתים.  

פסוקים 9-8 שאול מוכן לצאת למלחמה ומחכה לשמואל      2
שיקריב קורבן לה’. כיוון ששמואל לא מופיע,  

שאול מקריב בעצמו את הקורבן.       

פסוקים 14-10 שמואל כועס מאוד על שאול כיוון שלא פעל     3
על פי הנחיותיו )של שמואל(, ואומר לו שה’  
ימצא איש מתאים יותר לתפקיד של מלך.  

פסוקים 23-15 המלחמה נגד הפלישתים נמשכת  ומסתיימת     4
בניצחון של ישראל.  
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שאול מתכונן לקרב בין פלישתים לישראל. יהונתן, בנו של שאול הורג את    1
אחד מבכירי צבא של הפלישתים. )פסוקים 7-1(  

י  ֵתּ ָמְלכֹו ּוׁשְ אּול ְבּ ָנה ׁשָ ן ׁשָ “ֶבּ
ָרֵאל:" )פס' 1( ִנים ָמַלְך ַעל ִיׂשְ ׁשָ

לֶֹשת ֲאָלִפים   אּול ׁשְ ְבַחר לֹו ׁשָ “ַוּיִ
ָרֵאל ]...[" )פס' 2( ׂשְ ִמּיִ

מה? שאּול ָמלך 
כשהיה בן שנה?

לא באמת! 
זאת טעות של המעתיק!

וכשתהיה מלחמה, 
תתייצב! 

ָכל  ֹוָפר ְבּ ּשׁ ַקע ַבּ אּול ָתּ “]...[ ְוׁשָ
ָהָאֶרץ ]...[" )פס' 3(

אני שומע מכות. 
מה זה?

 נדמה לי שיונתן מכה
את הנציב שלנו בגבע. 

זה יונתן, 
בנו של שאּול.

צבא הקבע! הרגנו את הנציב מגבע! 
זה הזמן להתייצב! לא לסרב!

אני חושב שהתנ”ך לא 
התכוון שאתה באופן אישי 
תתקע בשופר בכל הארץ...

ר  ים ֲאׁשֶ ּתִ ִלׁשְ ְך יֹוָנָתן ֵאת ְנִציב ּפְ “ַוּיַ
ים ]...[" )פס' 3( ִתּ ִלׁשְ ְמעּו ּפְ ׁשְ ֶגַבע ַוּיִ ְבּ

וַּיְַך - היּכָה 
נְִציב ְּפלִׁשְּתִים - מפקד הצבא של הפלישתים 
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הצילו! 

הפלישתים כבשו אותנו!
שאּול, מה קורה? 

הפלישתים מאיימים 
עלינו! קדימה לקרב!

נְִבַאׁש יִׂשְָרֵאל ַּבְּפלִׁשְּתִים - לישראל נמאס מהתנהגות הפלישתים 
וַּיִָּצֲעקּו  - נאספו 

ָרֵאל  ים ְוַגם ִנְבַאׁש ִיׂשְ ִתּ ִלׁשְ אּול ֶאת ְנִציב ּפְ ה ׁשָ ְמעּו ֵלאֹמר ִהָכּ ָרֵאל ׁשָ “ְוָכל ִיׂשְ
ל: ]...[" )פס' 7-4( ְלּגָ אּול ַהּגִ ֲעקּו ָהָעם ַאֲחֵרי ׁשָ ָצּ ים ַוּיִ ִתּ ִלׁשְ ּפְ ַבּ
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2  שאול מוכן לצאת למלחמה ומחכה לשמואל שיקריב קורבן לה’. כיוון 
ששמואל לא מופיע, שאול מקריב בעצמו את הקורבן. )פסוקים 9-8(

נו! ְלמה אנחנו מחכים? 
עבר כבר שבוע! אנחנו 

צבא או סתם סמרטוטים?

אסור לי לצאת לקרב בלי 
לזבוח לאלוהים קודם. ולפי 
פרק י פסוק 8 אסור לי לזבוח 

בעצמי...

אני חייב לחכות 
לשמואל...

אני מצטער, אני חייב לרדת 
עם החתול...

אני חייב ללכת 
הביתה...

ר  ְבַעת ָיִמים ַלּמֹוֵעד ֲאׁשֶ “ַוּיֹוֶחל ׁשִ
מּוֵאל ]...[" )פס' 8( ׁשְ

ֶפץ  ל ַוּיָ ְלּגָ מּוֵאל ַהּגִ “]...[ ְולֹא ָבא ׁשְ
ָהָעם ֵמָעָליו:" )פס' 8(

וַּיֶָפץ ָהָעם ֵמָעלָיו - העם נפוץ, ברח 

וַּיֹוֶחל - חיכה 
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להעלות או לא להעלות 
עולה ?! זאת השאלה...
להעלות!מצד אחד... מצד שני...

ׁשּו ֵאַלי ָהֹעָלה  אּול ַהּגִ “ַוּיֹאֶמר ׁשָ
ַעל ָהֹעָלה:" )פס' 9( ָלִמים ַוּיַ ְוַהׁשְּ

ָהעֹלָה וְַהּׁשְלִָמים - שני סוגים של קורבנות 
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שמואל כועס מאוד על שאול כיוון שלא פעל על פי הנחיותיו )של שמואל(,   3
ואומר לו שה’ ימצא איש מתאים יותר לתפקיד של מלך. )פסוקים 14-10(

בוקר טוב!

אּול ]...[  יָת ַוּיֹאֶמר ׁשָ מּוֵאל ֶמה ָעׂשִ “ַוּיֹאֶמר ׁשְ
ָוַאֲעֶלה ָהֹעָלה:" )פס' 12-11(

ֶמה ָעִשיָת?!

כולם כבר ברחו! 
וחיכיתי לך, כמו שאמרת לי. 
אבל הפלישתים עוד רגע היו 

עלינו! לא הייתה לי שום ברירה 
אלא לזבוח זבח בעצמי.

עכשיו באים?!

תֹו ְלַהֲעלֹות ָהֹעָלה  ַכלֹּ “ַוְיִהי ְכּ
א ]...[" )פס' 10( מּוֵאל ָבּ ה ׁשְ ְוִהֵנּ

ֶשסיים ּכְכַֹּלתֹו - כְּ
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ָך לֹא ָתקּום ]...[" )פס' 14(  ה ַמְמַלְכְתּ “ְוַעָתּ

נהגָת בטיפשות! 

אבל... אבל... 

ועכשיו אתה מפוטר!  
אלוהים ימצא איש 

כלבבו לתפקיד המלך!

אבל... אבל... אבל 
חשבתי שאלוהים 

אוהב אותי...

מ- פ-ו-ט-ר!

אבל... למה?!? 

י ֹלא ָׁשמְַרָּת ֵאת ֲאֶׁשר צִוְָּך ה’! ִכּ

ְלָתּ ]...[" )פס' 13(  אּול ִנְסָכּ מּוֵאל ֶאל ׁשָ “ַוּיֹאֶמר ׁשְ

ְָּת בִסכְלּות, בִטְּפׁשּות  נְִסּכָלְּתָ - ָּפעַל

המלחמה נגד הפלישתים נמשכת ומסתיימת בניצחון של ישראל.   4
)פסוקים 23-15(  


