
'  שמואל א
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:בו נלמד על

נבואתו הראשונה של שמואל



.עוזר לו בכל הנצרך. שמואל נמצא יחד עם עלי הכהן. אנו נמצאות במשכן שילה
..אינה מתרחש כמעט' הנבואתימיםבאותם

ֵרת ֶאתא ֵהם', ה-ּוְדַבר; ִלְפֵני ֵעִלי', יה-ְוַהַנַער ְשמּוֵאל ְמשָׁ ר ַביִָׁמים הָׁ יָׁה יָׁקָׁ --הָׁ
זֹוןֵאין  ץ, חָׁ .ִנְפרָׁ

.שמואל הולך לישון וגם עלי בחדרו הפנימי נשכב לשנת הלילה.. מאוחר.. לילה

ו ֵהֵחּלּו ֵכהֹות; ְוֵעִלי שֵֹׁכב ִבְמקֹומֹו, ַוְיִהי ַביֹום ַההּואב ֹׁא יּוַכל ִלְראֹות, ְוֵעינָׁ .ל
ם ֲארֹון -ֲאֶשר', ְבֵהיַכל ה, ּוְשמּוֵאל שֵֹׁכב, ֶטֶרם ִיְכֶבהֱאֹלקיםְוֵנר ג .ֱאֹלִקיםשָׁ



..ואז זה קורה

!שמואל: שמואל שומע קול קורא בשמו

!כאןאני!הנני:מידעונהוהוא

א הד ֹׁאֶמר ִהֵנִני, ְשמּוֵאל-ֶאל' ַוִיְקרָׁ ..ַוי

..חיש מהר הוא מתארגן ורץ אל החדר הפנימי לראות מה רצה עלי

ץה ֹׁאֶמר ִהְנִני ִכי, ֵעִלי-ֶאלַויָׁרָׁ אתָׁ ִּלי-ַוי רָׁ ,  קָׁ

.חזור לישון.. לא קראתי לך שמואל: עלי מקשיב לו ועונה מיד

ֹׁא ֹׁאֶמר ל אִתי-ַוי רָׁ ב, קָׁ ב, ַוֵיֶלְך; שּוב ְשכָׁ 1ַוִיְשכָׁ



?!אולי דמיין.. שמואל נשכב תמה במיטתו

..שובלהירדםשמספיקלפני..ואז

!שניהפעםקורהזה

...!שמואל:  קול קורא בשמו

ֹׁא עֹוד ְשמּוֵאל', ַויֶֹׁסף הו ,ְקר

!אני כאן:  ממהר אל חדרו של עלי, ושוב הוא קם בזריזות

ם אתָׁ ִלי, ֵעִלי-ְשמּוֵאל ַוֵיֶלְך ֶאלַויָׁקָׁ רָׁ ֹׁאֶמר ִהְנִני ִכי קָׁ ;  ַוי

לך שכב לישון. לא קראתי לך בני: ועלי עונה

ֹׁא ֹׁאֶמר ל אִתי ְבִני-ַוי רָׁ ב, קָׁ 2.שּוב ְשכָׁ



!הוא לא יודע איך זה אמור להרגיש ולהיות.. שמואל עוד לא התנבא אף פעם

ַדע ֶאת, ּוְשמּוֵאל יו'; ה-ֶטֶרם יָׁ ֶלה ֵאלָׁ .'יה-ְדַבר, ְוֶטֶרם ִיגָׁ

!הוא נוהג באותה הדרך)!( גם כשהסיפור חוזר על עצמו בפעם השלישית , ולכן

!שמואל:בשמוקוראנשמעקול

הנני:ושמואל מגיב

...ואץ רץ לחדרו של עלי כדי לבדוק מה רצונו

ֹׁא' ַויֶֹׁסף הח ם, ַבְשִליִשת, ְשמּוֵאל-ְקר אתָׁ ִלי, ֵעִלי-ַוֵיֶלְך ֶאלַויָׁקָׁ רָׁ ֹׁאֶמר ִהְנִני ִכי קָׁ ַוי

.עלי כבר מבין, אבל הפעם

3.לדבר עם שמואלמבקש'ה



ֶבן ַער  ' ִכי ה, ֵעִליַויָׁ קֵֹׁרא ַלנָׁ

:הוא מחליט להנחות את שמואל כיצד עליו לנהוג

!כי שומע עבדך' דבר ה: תאמר, בשמךקוראקולשתשמעהבאהבפעם

ֹׁאֶמר ֵעִלי ִלְשמּוֵאלט ב, ַוי יָׁה ִאם, ֵלְך ְשכָׁ א ֵאֶליָך-ְוהָׁ ַמְרתָׁ ַדֵבר ה, ִיְקרָׁ ִכי שֵֹׁמַע ' ְואָׁ

;ַעְבֶדָך

שמואל מקשיב היטב וחוזר לשכב

.ַוִיְשַכב ִבְמקֹומֹו, ַוֵיֶלְך ְשמּוֵאל



:ואז זה קורה! יפנה אליו' לא מאמין שבאמת ה. נשכב במיטתו בדריכותשמואל 

ֹׁא הי א ְכַפַעם, ַוִיְתַיַצב' ַויָׁב ֹׁאֶמר ְשמּוֵאל ַדֵבר; ְשמּוֵאלְבַפַעם ְשמּוֵאל -ַוִיְקרָׁ ִכי שֵֹׁמַע , ַוי

.ַעְבֶדָך

...ה בכבודו ובעצמו"זה הקבאיתובסתר ליבו שמואל עדיין לא מאמין שמי שמדבר 

...דבר כי שומע עבדך:הוא עונה... כי שומע עבדך' הדבר : לענותממנו עלי ביקש 

...ואז מתחילה נבואתו

'הבדברימתרכזשמואל

4



ֹׁאֶמר היא ֵאל, ְשמּוֵאל-ֶאל' ַוי ר ְבִיְשרָׁ בָׁ נִֹׁכי עֶֹׁשה דָׁ :ִהֵנה אָׁ
ל, ֲאֶשר ה--שְֹׁמעֹו-כָׁ יו, ְתִצֶּלינָׁ ְזנָׁ .ְשֵתי אָׁ

ִקים ֶאליב ל, ֵעִלי-ַביֹום ַההּוא אָׁ ֵחל--ֵביתֹו-ֲאֶשר ִדַבְרִתי ֶאל-ֵאת כָׁ .ְוַכֵּלה, הָׁ
ם-ֵביתֹו ַעד-שֵֹׁפט ֲאִני ֶאת-ִכי, ְוִהַגְדִתי לֹויג ַדע-ֲאֶשרַבֲעוֹׁן--עֹולָׁ ,יָׁ

יו-ִכי נָׁ ֶהם בָׁ ה, ְמַקְלִלים לָׁ ֹׁא ִכהָׁ ם, ְול .בָׁ
ֵכן ִנְשַבְעִתייד ןִיְתַכֵפר -ִאם:ְלֵבית ֵעִלי, ְולָׁ ה, ֵעִלי-ֵביתֲעוֹׁ ם-ַעד--ְבֶזַבח ּוְבִמְנחָׁ .עֹולָׁ

אשר כל מי ששומע אותה  –שמואל מתנבא בעונש בית עלי וגם בבשורה רעה וכואבת נוספת 
....יצטלצלו לו האוזניים חזק מרוב תדהמה

?השמועה הרעהמהי
.היא לקיחת הארון ביד פלשתים-" עושה דבר": א"י לפסוק י"ברשנסתכל

!הולך להילקח בשבי הפלישתים' ארון ה



!חושש כל כך לגשת לעלי ולספר לו מה ששמע.. שמואל נשאר לשכב במיטה עד הבוקר

!לליבוחשובכךשכל'הובארון!מדוברעליבביתהרי

-ֵמַהִגיד ֶאת, ּוְשמּוֵאל יֵָׁרא'; יה-ַדְלתֹות ֵבית-ַוִיְפַתח ֶאת, ַהבֶֹׁקר-ַוִיְשַכב ְשמּוֵאל ַעדטו

ה ֶאל .ֵעִלי-ַהַמְראָׁ

הוא קורא לשמואל ומבקש ממנו לספר מה שמע מבלי להסתיר ממנו  -אבל עלי לא מוותר

!מאומה

א ֵעִלי ֶאתטז ֹׁאֶמר ְשמּוֵאל ְבִני, ְשמּוֵאל-ַוִיְקרָׁ ֹׁאֶמר; ַוי ֹׁאֶמריז.ִהֵנִני, ַוי ר  , ַוי בָׁ ה ַהדָׁ מָׁ

א ְתַכֵחד-ַאל--ֲאֶשר ִדֶבר ֵאֶליָך :ִמֶמִני, נָׁ

ר-ִאם, ְוכֹׁה יֹוִסיף, ֱאֹלקיםְּלָך -כֹׁה ַיֲעֶשה בָׁ ל, ְתַכֵחד ִמֶמִני דָׁ ר ֲאֶשר-ִמכָׁ בָׁ .ִדֶבר ֵאֶליָך-ַהדָׁ



.לשמואל אין ברירה והוא משתף את עלי בפרטי נבואתו

ל- ְשמּוֵאל ֶאתלֹו-ַוַיֶגדיח ִרים-כָׁ ֹׁא ִכֵחד ִמֶמנּו, ַהְדבָׁ ; ְול

:ועלי בקבלת עול מוחלטת מקבל עליו גזירת שמים

ֹׁאַמר ו ַיֲעֶשה, ה הּוא--ַוי .ַהּטֹוב ְבֵעינָׁ

.להכירוולומד,מתנבאששמואלכולוהעםשומעובנתיים

.'ושמואל ממשיך לקבל נבואות מאת ה

יָׁה ִעמֹו' ַוה; ְשמּוֵאל, ַוִיְגַדליט ֹׁא, הָׁ ל-ְול ה-ִהִפיל ִמכָׁ ְרצָׁ יו אָׁ רָׁ .ְדבָׁ

ל, ַוֵיַדעכ ֵאל-כָׁ ן, ִיְשרָׁ ַבע-ְוַעד, ִמדָׁ ן ְשמּוֵאל:ְבֵאר שָׁ ִביא ַלה, ִכי ֶנֱאמָׁ .'ְלנָׁ

אֹׁה', ַויֶֹׁסף הכא ה ה-ִכי:ְבִשֹלהְלֵהרָׁ .'ִבְדַבר ה, ְשמּוֵאל ְבִשלֹו-ֶאל' ִנְגלָׁ



משימה
.כעת פתחי במחברת עמוד נקי

לשמואל'ההתגלות-'גפרק:כותרתכתבי. 1
-את התרחשות הפרקציירי .2
התגלויות אל שמואל כששמואל רץ אל עלי  3) 

(.  ופעם אחת נוספת שהוא נשאר והתנבא
.  לוואטסאפאת ציורך ושלחי אליי צלמי . 3

!בהצלחה


