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  ו סימן מקץ פרשת( בובר) תנחומא מדרש .8
 כחו ה"הקב להם הודע לכך, מתגאים הנביאים יהו שלא

 ,כלום שאינן להם והראה
 אשר והדבר שאמר על, הנביאים בגדול מוצא אתה וכן

 יכול אתה ה"הקב לו אמר(, יז א דברים' )וגו מכם יקשה
 לפניו שהגיע וכיון, לך מראה שאני חייך, קשה דבר לפתור
 יודע היה ולא בו מתקשה התחיל, צלפחד בנות של עסקן

 משה ויקרב שנאמר', ה לפני משפטן והקריב, לומר מה
 הייתה לא ה"הקב ל"א(. ה כז במדבר' )ה לפני משפטן את

 שהנשים מה הרי', וגו מכם יקשה אשר הדבר אומר
' וגו דוברות צלפחד בנות כן שנאמר, יודע אתה אין יודעות

 ממך יפה דנות אלו(, ז/ ז"כ במדבר/ שם שם)
 שאמר על, ואהרן משה כנגד שקול שהיה שמואל ואף

 אתה ה"הקב ל"א(, יט ט א"מש) ָהֹרֶאה ָאֹנִכי לשאול
 רואה אם לך מראה אני למחר חייך, הרואה אנכי אמרת

ן ַקְרְנָך ַמלֵּא שנאמר, אתה מֶׁ ְך שֶׁ ְשָלֲחָך ְולֵּ ל אֶׁ ית ִיַשי אֶׁ  בֵּ
ְך ִלי ְבָבָניו ָרִאיִתי ִכי ַהַלְחִמי לֶׁ  שהלך כיון(, א טז א"מש) מֶׁ

ת ַוַיְרא ְבבֹוָאם ַוְיִהי, כתיב מה ר ֱאִליָאב אֶׁ ד ַאְך ַוֹיאמֶׁ גֶׁ ה'  נֶׁ
 אנכי שאמרת הוא אתה ה"הקב ל"א(, ו שם) ְמִשיחוֹ 
ט ַאל, הרואה ל ַתבֵּ הּו אֶׁ  (.ז שם' )וגו ַמְראֵּ

 
  טז:ז א שמואל ק"רד .9

 על משיחו' ה נגד אמר כאשר כי' מפרשי ויש... - גבוה
 אליאב כשראה ממנו המלוכה תסור שלא עוד בקש שאול
 באחר שאול יחליף שלא' מה בקש כמוהו יפה היה שלא

 מאסתיהו כי מראהו אל תבט אל האל לו ענה לפיכך
 :קומה וגבה מראה יפה שהיה הוא ושאול

 

  טז פרק א שמואל .10
ר( א) לה'  ַוֹיאמֶׁ ל אֶׁ ל ַאָתה ָמַתי ַעד ְשמּואֵּ  ָשאּול ֶאל ִמְתַאבֵּ

ל ַעל ִמְמֹלְך ְמַאְסִתיו ַוֲאִני א ִיְשָראֵּ ן ַקְרְנָך ַמלֵּ מֶׁ ְך שֶׁ  ְולֵּ
ְשָלֲחָך ל אֶׁ ית ִיַשי אֶׁ ְך ִלי ְבָבָניו ָרִאיִתי ִכי ַהַלְחִמי בֵּ לֶׁ  :מֶׁ

ר( ב) ל ַוֹיאמֶׁ יְך ְשמּואֵּ ְך אֵּ לֵּ   ס ַוֲהָרָגִני ָשאּול ְוָשַמע אֵּ
ר ְגַלתה'  ַוֹיאמֶׁ ָך ִתַקח ָבָקר עֶׁ  ה'לַ  ִלְזֹבחַ  ְוָאַמְרָת  ְבָידֶׁ
ת אֹוִדיֲעָך ְוָאֹנִכי ַבָזַבח ְלִיַשי ְוָקָראתָ ( ג:)ָבאִתי ר אֵּ  ֲאשֶׁ

ה ת ִלי ּוָמַשְחָת  ַתֲעשֶׁ ראֲ  אֵּ יָך ֹאַמר שֶׁ לֶׁ ל ַוַיַעש( ד) :אֵּ  ְשמּואֵּ
ת ר אֵּ ר ֲאשֶׁ ית ַוָיֹבאה'  ִדבֶׁ ם בֵּ ְרדּו ָלחֶׁ חֶׁ י ַויֶׁ  ָהִעיר ִזְקנֵּ

ר ִלְקָראתוֹ  ָך ָשֹלם ַוֹיאמֶׁ ר( ה)  :בֹואֶׁ ה' לַ  ִלְזֹבחַ  ָשלֹום ַוֹיאמֶׁ
ם ִהְתַקְדשּו ָבאִתי ש ַבָזַבח ִאִתי ּוָבאתֶׁ ת ַוְיַקדֵּ ת ִיַשי אֶׁ  ְואֶׁ

ם ַוִיְקָרא ָבָניו ת ַוַיְרא ְבבֹוָאם ַוְיִהי( ו)  :ַלָזַבח ָלהֶׁ  ֱאִליָאב אֶׁ
ר ד ַאְך ַוֹיאמֶׁ  :ְמִשיחוֹ ה'  נֶׁגֶׁ

ר( ז) לה'  ַוֹיאמֶׁ ל אֶׁ ט ַאל ְשמּואֵּ ל ַתבֵּ הּו אֶׁ ל ַמְראֵּ  ְגֹבהַ  ְואֶׁ
ר ֹלא ִכי ְמַאְסִתיהּו ִכי קוָֹמתוֹ   ָהָאָדם ִכי ָהָאָדם ִיְרֶאה ֲאשֶׁ
יַנִים ִיְרֶאה ָבב ִיְרֶאה ה'וַ  ַלעֵּ  :ַללֵּ

הּו ַוִיְשַלח( יב) ה ִעם ַאְדמוִֹני ְוהּוא ַוְיִביאֵּ יַנִים ְיפֵּ  ְוטוֹב עֵּ
ר  .ֹרִאי הּו קּום ְיֹקָוק ַוֹיאמֶׁ ה ִכי ְמָשחֵּ  :הּוא זֶׁ

 
 דברי הימים א פרק ט  .11

( כָֻּלם ַהְברּוִרים ְלֹשֲעִרים ַבִסִפים ָמאַתִים ּוְשנֵּים ָעָשר )כב
ָמה ִיַסד ָדִויד  ם ִהְתַיְחָשם הֵּ יהֶׁ ָמה ְבַחְצרֵּ ל ָהֹרֶאההֵּ  ּוְשמּואֵּ

ֱאמּוָנָתם:  בֶׁ
 

 דברי הימים א פרק כט פסוק כט .12
ְך ָהִראֹשִנים ְוָהַאֲחֹרִנים ִהָנם כְ  לֶׁ י ָדִויד ַהמֶׁ תּוִבים ַעל ְוִדְברֵּ

י  ל ָהֹרֶאהִדְברֵּ י  ְשמּואֵּ י  ָנָתן ַהָנִביאְוַעל ִדְברֵּ ָגד ְוַעל ִדְברֵּ
 :ַהֹחֶזה

 
 

ר( זטז:) לה'  ַוֹיאמֶׁ ל אֶׁ  ַאל ְשמּואֵּ
ט ל ַתבֵּ הּו אֶׁ  ַמְראֵּ
ל  קוָֹמתוֹ  ְגֹבהַ  ְואֶׁ

 
 ְמַאְסִתיהּו ִכי
 

ר ֹלא ִכי  ָהָאָדם ִיְרֶאה ֲאשֶׁ
יַנִים ִיְרֶאה ָהָאָדם ִכי  ַלעֵּ
ָבב ִיְרֶאה ה'וַ   :ַללֵּ

ן ָהָיה ְולוֹ ( בט:) ין ָוטֹוב ָבחּור ָשאּול ּוְשמוֹ  בֵּ ל ִמְבנֵּי ִאיש ְואֵּ נּו טֹוב ִיְשָראֵּ  ִמִשְכמוֹ  ִממֶׁ
 :ָהָעם ִמָכל ָגֹבהַ  ָוַמְעָלה

ת ָשאּול ַוִיַגש( יחט:) ל אֶׁ ר ַהָשַער ְבתֹוְך ְשמּואֵּ י ִלי ָנא ַהִגיָדה ַוֹיאמֶׁ ה אֵּ ית זֶׁ   :ָהֹרֶאה בֵּ
ל ַוַיַען( יט) ת ְשמּואֵּ ר ָשאּול אֶׁ  ...ָהֹרֶאה ָאֹנִכי ַוֹיאמֶׁ
ב...( כגי:) ר( כד)  :ָוָמְעָלה ִמִשְכמוֹ  ָהָעם ִמָכל ַוִיְגַבה ָהָעם ְבתֹוְך ַוִיְתַיצֵּ ל ַוֹיאמֶׁ  ְשמּואֵּ

ל ר ַהְרִאיֶתם ָהָעם ָכל אֶׁ ין ִכיה'  בוֹ  ָבַחר ֲאשֶׁ  ַוֹיאְמרּו ָהָעם ָכל ַוָיִרעּו ָהָעם ְבָכל ָכֹמהּו אֵּ
ְך ְיִחי לֶׁ  :ַהמֶׁ

ר( כוטו:) ל ַוֹיאמֶׁ ל ְשמּואֵּ ת ָמַאְסָתה ִכי ִעָמְך ָאשּוב ֹלא ָשאּול אֶׁ  ַוִיְמָאְסָךה'  ְדַבר אֶׁ
ְך ִמְהיֹותה'  לֶׁ ל ַעל מֶׁ  :ִיְשָראֵּ

 
 א פרק ישעיהו

ן ְיַשְעָיהּו ֲחזֹון( א)  בֶׁ
ר ָאמֹוץ  ַעל ָחָזה ֲאשֶׁ

ם ְיהּוָדה י ִוירּוָשָלִ  ִבימֵּ
 ָאָחז יוָֹתם ֻעִזָיהּו

י ְיִחְזִקָיהּו  ַמְלכֵּ
 :ְיהּוָדה

 

 א פרק ירמיהו
י( א) ר( ב)... ִדְברֵּ  ֲאשֶׁ

ָליוה'  ְדַבר ָהָיה  אֵּ
י ן ֹיאִשָיהּו ִבימֵּ  ָאמֹון בֶׁ
לְֶׁך  ִבְשֹלש ְיהּוָדה מֶׁ

ה ְשרֵּ  :ְלָמְלכוֹ  ָשָנה עֶׁ
י ַוְיִהי( ג)  ְיהוָֹיִקים ִבימֵּ

ן ְך ֹיאִשָיהּו בֶׁ לֶׁ  מֶׁ
י ֹתם ַעד ְיהּוָדה  ַעְשתֵּ
ה ְשרֵּ  ְלִצְדִקָיהּו ָשָנה עֶׁ

ן ְך ֹיאִשָיהּו בֶׁ לֶׁ  מֶׁ
 ְיהּוָדה

 א פרק הושע
ר ה' ְדַבר( א)  ָהָיה ֲאשֶׁ

ל עַ  אֶׁ ן הֹושֵּ ִרי בֶׁ  ְבאֵּ
י  ָאָחז יוָֹתם ֻעִזָיה ִבימֵּ

י ְיִחְזִקָיה  ְיהּוָדה ַמְלכֵּ
י ן ָיָרְבָעם ּוִבימֵּ  יֹוָאש בֶׁ

ְך לֶׁ ל מֶׁ  :ִיְשָראֵּ

 א פרק עמוס
י( א) ר ָעמֹוס ִדְברֵּ  ֲאשֶׁ

 ִמְתקֹועַ  ַבֹנְקִדים ָהָיה
ר ל ַעל ָחָזה ֲאשֶׁ  ִיְשָראֵּ
י ְך ֻעִזָיה ִבימֵּ לֶׁ  מֶׁ

י ְיהּוָדה  ָיָרְבָעם ּוִבימֵּ
ן ְך יֹוָאש בֶׁ לֶׁ ל מֶׁ  ִיְשָראֵּ

 :ָהָרַעש ִלְפנֵּי ְשָנַתִים

 א פרק מיכה
ר ה' ְדַבר( א)  ָהָיה ֲאשֶׁ

ל  ַהֹמַרְשִתי ִמיָכה אֶׁ
י  ָאָחז יוָֹתם ִבימֵּ

י ְיִחְזִקָיה  ְיהּוָדה ַמְלכֵּ
ר  ֹשְמרֹון ַעל ָחָזה ֲאשֶׁ

ם  :ִוירּוָשָלִ

 
ן ִלי ַוֲהִקיֹמִתי ר נֱֶׁאָמן ֹכהֵּ ה ּוְבַנְפִשי ִבְלָבִבי ַכֲאשֶׁ י ְוִהְתַהלְֵּך נֱֶׁאָמן ַבִית לוֹ  ּוָבִניִתי ַיֲעשֶׁ  )שמ"א ב:לה( :ַהָיִמים ָכל ְמִשיִחי ִלְפנֵּ


