
 
 

 

 

 

 

 דף עבודה  ללא דופי: –שאול  

 

סמנו פסוקים המבטאים את היות שאול   –עיינו בפסוקים הבאים ומצאו סימוכין לדברי חז"ל 

 "ללא דופי" וכתבו מדוע. 

 

   ט  פרק   א  שמואל

ן   ִקיׁש  ּוְׁשמֹו ִמִבְנָיִמין  ימין   מבן ִאיׁש  ַוְיִהי( א) ן ֲאִביֵאל בֶּ ן  ְצרֹור בֶּ ן  ְבכֹוַרת   בֶּ ן  ֲאִפיחַ  בֶּ  : ָחִיל ִגבֹור  ְיִמיִני  ִאיׁש  בֶּ

ּנּו טֹוב  ִיְשָרֵאל ִמְבֵני  ִאיׁש   ְוֵאין  ָוטֹוב ָבחּור ָׁשאּול   ּוְׁשמֹו ֵבן  ָהָיה ְולֹו ( ב)  : ָהָעם  ִמָכל ָגֹבהַ  ָוַמְעָלה ִמִשְכמֹו  ִממֶּ

ר  ּולָׁשא ֲאִבי   ְלִקיׁש  ָהֲאֹתנֹות  ַותֹאַבְדָנה ( ג) ל   ִקיׁש  ַויֹאמֶּ ת  ִאְתָך ָנא  ַקח  ְבנֹו  ָׁשאּול אֶּ   ְוקּום ֵמַהְּנָעִרים ַאַחד   אֶּ

ת  ַבֵקׁש  ֵלְך  : ָהֲאֹתֹנת  אֶּ

ְפַרִים  ְבַהר ַוַיֲעֹבר( ד) ץ  ַוַיֲעֹבר  אֶּ רֶּ ץ ַוַיַעְברּו  ָמָצאּו ְולֹא  ָׁשִלָׁשה  ְבאֶּ רֶּ ץ ַוַיֲעֹבר  ָוַאִין   ַׁשֲעִלים  ְבאֶּ רֶּ   ְולֹא  ְיִמיִני  ְבאֶּ

 : ָמָצאּו

ץ   ָבאּו  ֵהָמה( ה) רֶּ ר ְלַנֲערֹו   ָאַמר ְוָׁשאּול צּוף ְבאֶּ ן ְוָנׁשּוָבה ְלָכה  ִעמֹו  ֲאׁשֶּ  : ָלנּו ְוָדַאג  ָהֲאֹתנֹות ִמן  ָאִבי   יְֶּחַדל  פֶּ

ר( ו) ר  ֹכל ִנְכָבד ְוָהִאיׁש  ַהזֹאת  ָבִעיר  ֱאֹלִהים ִאיׁש  ָנא ִהֵּנה לֹו   ַויֹאמֶּ   ָשם  ֵנֲלָכה ַעָתה  ָיבֹוא  בֹוא ְיַדֵבר  ֲאׁשֶּ

ת  ָלנּו ַיִגיד  אּוַלי  ר ַדְרֵכנּו  אֶּ יהָ  ָהַלְכנּו  ֲאׁשֶּ  : ָעלֶּ

ר (  ז) ם  ִכי  ָלִאיׁש  ָּנִביא  ּוַמה ֵנֵלְך ְוִהֵּנה ְלַנֲערֹו   ָׁשאּול ַויֹאמֶּ חֶּ   ְלִאיׁש ְלָהִביא  ֵאין ּוְתׁשּוָרה  ִמֵכֵלינּו ָאַזל  ַהלֶּ

 : ִאָתנּו ָמה ָהֱאֹלִהים 

ף ( ח) ת  ַלֲענֹות  ַהַּנַער ַוֹיסֶּ ר ָׁשאּול  אֶּ ַבע  ְבָיִדי  ִנְמָצא  ִהֵּנה ַויֹאמֶּ ל  רֶּ קֶּ ף ׁשֶּ   ָלנּו  ְוִהִגיד  ָהֱאֹלִהים ְלִאיׁש   ְוָנַתִתי  ָכסֶּ

ת  :ַדְרֵכנּו אֶּ

 

 

   ט  פרק   א  שמואל

ת  ְׁשמּוֵאל ַוַיַען ( יט) ר ָׁשאּול   אֶּ ה ָאֹנִכי ַויֹאמֶּ ם ַהָבָמה ְלָפַני  ֲעֵלה ָהֹראֶּ ר  ְוִׁשַלְחִתיָך  ַהיֹום ִעִמי  ַוֲאַכְלתֶּ   ְוֹכל   ַבֹבקֶּ

ר   : ָלְך  ַאִגיד ִבְלָבְבָך  ֲאׁשֶּ

ת  ַהיֹום ְלָך   ָהֹאְבדֹות ְוָלֲאֹתנֹות(  כ) ם   ַאל ַהָיִמים ְׁשֹלׁשֶּ ת  ָתשֶּ ם  ִלְבָך אֶּ ְמַדת  ָכל ּוְלִמי ִנְמָצאּו ִכי  ָלהֶּ   ִיְשָרֵאל  חֶּ

 ס : ָאִביָך ֵבית   ּוְלֹכל ְלָך ֲהלֹוא 

ר  ָׁשאּול ַוַיַען ( כא) ן ֲהלֹוא ַויֹאמֶּ   ִׁשְבֵטי   ִמְׁשְפחֹות ִמָכל  ַהְצִעָרה ּוִמְׁשַפְחִתי  ִיְשָרֵאל  ִׁשְבֵטי ִמְקַטֵּני  ָאֹנִכי  ְיִמיִני בֶּ

ה  ַכָדָבר ֵאַלי  ִדַבְרתָ   ְוָלָמה  ִבְנָיִמן  ס : ַהזֶּ

 

 

 



 
 

 

 

 

   י פרק   א  שמואל

 

ת  ַוַיְקֵרב( כא) ט   אֶּ ן  ָׁשאּול   ַוִיָלֵכד ַהַמְטִרי  ִמְׁשַפַחת ַוִתָלֵכד ְלִמְׁשְפֹחָתיו   למשפחתו ִבְנָיִמן  ֵׁשבֶּ   ִקיׁש בֶּ

הּו  : ִנְמָצא  ְולֹא   ַוְיַבְקׁשֻׁ

ר   ס  ִאיׁש ֲהֹלם  עֹוד   ֲהָבא  ַביֹקָוק  עֹוד   ַוִיְׁשֲאלּו( כב) ל  נְֶּחָבא  הּוא ִהֵּנה ְיֹקָוק ַויֹאמֶּ  : ַהֵכִלים אֶּ

צּו( כג) הּו  ַוָירֻׁ  : ָוָמְעָלה  ִמִשְכמֹו ָהָעם  ִמָכל  ַוִיְגַבה ָהָעם  ְבתֹוְך ַוִיְתַיֵצב  ִמָשם ַוִיָקחֻׁ

ר ( כד) ל   ְׁשמּוֵאל ַויֹאמֶּ ם ָהָעם ָכל  אֶּ ר   ַהְרִאיתֶּ   ָהָעם ָכל  ַוָיִרעּו  ָהָעם ְבָכל  ָכֹמהּו ֵאין   ִכי ְיֹקָוק   בֹו ָבַחר ֲאׁשֶּ

ְך  ְיִחי ַויֹאְמרּו לֶּ  פ : ַהמֶּ

ל ְׁשמּוֵאל   ַוְיַדֵבר( כה) ר  ַוִיְכֹתב ַהְמלָֻׁכה ִמְׁשַפט ֵאת ָהָעם  אֶּ ת ְׁשמּוֵאל  ַוְיַׁשַלח ְיֹקָוק   ִלְפֵני  ַוַיַּנח ַבֵספֶּ   ָכל  אֶּ

 : ְלֵביתֹו  ִאיׁש ָהָעם

ר   ַהַחִיל ִעמֹו  ַוֵיְלכּו ִגְבָעָתה  ְלֵביתֹו ָהַלְך  ָׁשאּול  ְוַגם( כו)  : ְבִלָבם  ֱאֹלִהים  ָנַגע ֲאׁשֶּ

 פ: ׁש ְכַמֲחִרי ַוְיִהי  ִמְנָחה לֹו ֵהִביאּו  ְולֹא ַוִיְבזֻׁהּו זֶּה ֹיִׁשֵענּו ַמה  ָאְמרּו  ְבִלַיַעל ּוְבֵני ( כז)

 

 

 

   יא  פרק   א  שמואל

 

ל ָיֵביׁש ַאְנֵׁשי   ָכל ַויֹאְמרּו  ִגְלָעד ָיֵבׁש   ַעל  ַוִיַחן   ָהַעמֹוִני ָנָחׁש  ַוַיַעל ( א) ךָ  ְבִרית   ָלנּו ְכָרת  ָנָחׁש אֶּ  : ְוַנַעְבדֶּ

ר( ב) ם  ַויֹאמֶּ ְכֹרת  ְבזֹאת ָהַעמֹוִני ָנָחׁש  ֲאֵליהֶּ ְרָפה  ְוַשְמִתיהָ   ָיִמין ֵעין  ָכל ָלכֶּם  ִבְנקֹור  ָלכֶּם  אֶּ  : ִיְשָרֵאל ָכל  ַעל  חֶּ

ף ָיֵביׁש  ִזְקֵני ֵאָליו ַויֹאְמרּו( ג) רֶּ   מֹוִׁשיעַ  ֵאין   ְוִאם ִיְשָרֵאל   ְגבּול ְבֹכל  ַמְלָאִכים  ְוִנְׁשְלָחה ָיִמים   ִׁשְבַעת ָלנּו הֶּ

יָך  ְוָיָצאנּו ֹאָתנּו  : ֵאלֶּ

ת  ָהָעם  ָכל ַוִיְשאּו  ָהָעם  ְבָאְזֵני ַהְדָבִרים  ַוְיַדְברּו ָׁשאּול ִגְבַעת   ַהַמְלָאִכים ַוָיֹבאּו( ד)  :ַוִיְבכּו קֹוָלם אֶּ

ה ִמן ַהָבָקר ַאֲחֵרי  ָבא ָׁשאּול ְוִהֵּנה(  ה) ר  ַהָשדֶּ ת  לֹו ַוְיַסְפרּו  ִיְבכּו  ִכי ָלָעם  ַמה  ָׁשאּול   ַויֹאמֶּ   ַאְנֵׁשי   ִדְבֵרי  אֶּ

 : ָיֵביׁש 

ת  ְכָׁשְמעֹו בשמעו ָׁשאּול  ַעל ֱאֹלִהים  רּוחַ  ַוִתְצַלח ( ו) ה  ַהְדָבִרים  אֶּ  : ְמֹאד ַאפֹו  ַוִיַחר  ָהֵאלֶּ

ד  ַוִיַקח (  ז) מֶּ ר   ֵלאֹמר ַהַמְלָאִכים  ְבַיד ִיְשָרֵאל   ְגבּול ְבָכל  ַוְיַׁשַלח   ַוְיַנְתֵחהּו ָבָקר  צֶּ   ָׁשאּול   ַאֲחֵרי ֹיֵצא  ֵאינֶּּנּו ֲאׁשֶּ

ה  ֹכה ְׁשמּוֵאל ְוַאַחר  ָחד ְכִאיׁש  ַוֵיְצאּו  ָהָעם  ַעל ְיֹקָוק ַפַחד  ַוִיֹפל  ִלְבָקרֹו   ֵיָעשֶּ  : אֶּ

ק   ַוִיְפְקֵדם( ח) ף ֵמאֹות  ְׁשֹלׁש  ִיְשָרֵאל   ְבֵני ַוִיְהיּו  ְבָבזֶּ לֶּ ף ְׁשֹלִׁשים  ְיהּוָדה ְוִאיׁש   אֶּ  : ָאלֶּ

ׁש  ְכֹחם בחם  ְתׁשּוָעה  ָלכֶּם  ִתְהיֶּה ָמָחר  ִגְלָעד ָיֵביׁש  ְלִאיׁש   תֹאְמרּון ֹכה  ַהָבִאים ַלַמְלָאִכים   ַויֹאְמרּו(  ט)   ַהָשמֶּ

 : ַוִיְשָמחּו ָיֵביׁש  ְלַאְנֵׁשי  ַוַיִגידּו ַהַמְלָאִכים  ַוָיֹבאּו

ם ֲאֵליכֶּם  ֵנֵצא ָמָחר  ָיֵביׁש  ַאְנֵׁשי ַויֹאְמרּו( י)  ס : ְבֵעיֵניכֶּם  ַהּטֹוב ְכָכל  ָלנּו  ַוֲעִשיתֶּ

 



 
 

 

 

 

 

ם  ִמָמֳחָרת  ַוְיִהי (  יא ) ת  ָׁשאּול ַוָישֶּ ת  ַהַמֲחנֶּה ְבתֹוְך ַוָיֹבאּו  ָראִׁשים ְׁשֹלָׁשה  ָהָעם אֶּ ר ְבַאְׁשֹמרֶּ ת  ַוַיכּו ַהֹבקֶּ   אֶּ

צ ַהִּנְׁשָאִרים ַוְיִהי   ַהיֹום ֹחם  ַעד  ַעמֹון  : ָיַחד  ְׁשַנִים  ָבם  ִנְׁשֲארּו ְולֹא  ּוַוָיפֻׁ

ר(  יב ) ל ָהָעם  ַויֹאמֶּ  : ּוְנִמיֵתם ָהֲאָנִׁשים  ְתנּו ָעֵלינּו ִיְמֹלְך  ָׁשאּול ָהֹאֵמר  ִמי ְׁשמּוֵאל   אֶּ

ר (  יג ) ה ַביֹום  ִאיׁש  יּוַמת לֹא   ָׁשאּול ַויֹאמֶּ  ס : ְבִיְשָרֵאל ְתׁשּוָעה ְיֹקָוק  ָעָשה ַהיֹום  ִכי ַהזֶּ

 

 

   כח  פרק   א  שמואל

הּו ִיְשָרֵאל   ָכל  לֹו ַוִיְסְפדּו  ֵמת  ּוְׁשמּוֵאל( ג) ת   ָהֹאבֹות ֵהִסיר  ְוָׁשאּול ּוְבִעירֹו  ָבָרָמה ַוִיְקְברֻׁ   ַהִיְדֹעִנים ְואֶּ

ץ  : ֵמָהָארֶּ

 

 

 מדברי חז"ל 

   ב עמוד  כב דף  יומא מסכת  בבלי  תלמוד 

 

 . חטא  טעם  טעם  שלא , שנה  כבן: הונא  רב  אמר.  במלכו   שאול שנה בן  

 

 


