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 .8מדרש תנחומא (בובר) פרשת מקץ סימן ו
שלא יהו הנביאים מתגאים ,לכך הודע להם הקב"ה כחו
והראה להם שאינן כלום,
וכן אתה מוצא בגדול הנביאים ,על שאמר והדבר אשר
יקשה מכם וגו' (דברים א יז) ,אמר לו הקב"ה אתה יכול
לפתור דבר קשה ,חייך שאני מראה לך ,וכיון שהגיע לפניו
עסקן של בנות צלפחד ,התחיל מתקשה בו ולא היה יודע
מה לומר ,והקריב משפטן לפני ה' ,שנאמר ויקרב משה
את משפטן לפני ה' (במדבר כז ה) .א"ל הקב"ה לא הייתה
אומר הדבר אשר יקשה מכם וגו' ,הרי מה שהנשים
יודעות אין אתה יודע ,שנאמר כן בנות צלפחד דוברות וגו'
(שם שם /במדבר כ"ז /ז) ,אלו דנות יפה ממך
ואף שמואל שהיה שקול כנגד משה ואהרן ,על שאמר
לשאול ָאנֹכִ י הָ רֹאֶ ה (שמ"א ט יט) ,א"ל הקב"ה אתה
אמרת אנכי הרואה ,חייך למחר אני מראה לך אם רואה
אתה ,שנאמר מַ לֵּא ַק ְרנְָך ֶׁשמֶׁ ן וְ לְֵּך אֶׁ ְשלָחֲ ָך אֶׁ ל יִ ַשי בֵּ ית
יתי בְ בָ נָיו לִ י מֶׁ לְֶׁך (שמ"א טז א) ,כיון שהלך
הַ ל ְַח ִמי כִ י ָר ִא ִ
מה כתיב ,וַ יְ ִהי בְ בוָֹאם וַ י ְַרא אֶׁ ת אֱ לִ יָאב וַ יֹאמֶׁ ר אַ ְך ֶׁנגֶׁד ה'
ְמ ִשיח ֹו (שם ו) ,א"ל הקב"ה אתה הוא שאמרת אנכי
הרואהַ ,אל ַתבֵּ ט אֶׁ ל מַ ְראֵּ הּו וגו' (שם ז).
 .9רד"ק שמואל א טז:ז
גבוה ... -ויש מפרשי' כי כאשר אמר נגד ה' משיחו על
שאול בקש עוד שלא תסור המלוכה ממנו כשראה אליאב
שלא היה יפה כמוהו בקש מה' שלא יחליף שאול באחר
לפיכך ענה לו האל אל תבט אל מראהו כי מאסתיהו
ושאול הוא שהיה יפה מראה וגבה קומה:

 .10שמואל א פרק טז
מּואל עַ ד מָ תַ י אַ ָתה ִמ ְתאַ בֵּ ל אֶ ל ָשאּול
(א) וַ יֹאמֶׁ ר ה' ֶׁאל ְש ֵּ
ַאס ִתיו ִמ ְמֹלְך עַ ל יִ ְש ָראֵּ ל מַ לֵּא ַק ְרנְָך ֶׁש ֶׁמן וְ לְֵּך
וַ אֲ ִני ְמ ְ
יתי בְ בָ נָיו לִ י ֶׁמלְֶׁך:
אֶׁ ְשלָחֲ ָך אֶׁ ל יִ ַשי בֵּ ית הַ ל ְַח ִמי כִ י ָר ִא ִ
(ב) וַ יֹאמֶׁ ר ְשמּואֵּ ל ֵּאיְך אֵּ לְֵּך וְ ָשמַ ע ָשאּול וַ הֲ ָרגָנִי ס
וַ יֹאמֶׁ ר ה' עֶׁ גְ לַת בָ ָקר ִת ַקח בְ י ֶָׁדָך וְ ָאמַ ְר ָת לִ זְ בֹחַ ַלה'
אתי(:ג) וְ ָק ָראתָ לְ יִ ַשי בַ זָ בַ ח וְ ָאנֹכִ י או ִֹדיעֲָך אֵּ ת אֲ שֶׁ ר
בָ ִ
ַתעֲשֶׁ ה ּומָ ַש ְח ָת לִ י אֵּ ת אֲ ֶׁשר אֹמַ ר אֵּ לֶׁיָך( :ד) וַ יַעַ ש ְשמּואֵּ ל
אֵּ ת אֲ שֶׁ ר ִדבֶׁ ר ה' וַ ָיבֹא בֵּ ית לָחֶׁ ם וַ יֶׁחֶׁ ְרדּו זִ ְקנֵּי הָ עִ יר
לִ ְק ָראת ֹו וַ יֹאמֶׁ ר ָשֹלם בוֹאֶׁ ָך( :ה) וַ יֹאמֶׁ ר ָשלוֹם לִ זְ בֹחַ ַלה'
אתי ִה ְת ַק ְדשּו ּובָ אתֶׁ ם ִא ִתי בַ זָ בַ ח וַ יְ ַק ֵּדש אֶׁ ת יִ ַשי וְ אֶׁ ת
בָ ִ
בָ נָיו וַ יִ ְק ָרא לָהֶׁ ם לַזָ בַ ח( :ו) וַ יְ ִהי בְ בוָֹאם וַיַ ְרא אֶׁ ת אֱ לִ יָאב
וַ יֹאמֶׁ ר אַ ְך ֶׁנגֶׁד ה' ְמ ִשיח ֹו:
(ז) וַ יֹאמֶׁ ר ה' אֶׁ ל ְשמּואֵּ ל ַאל ַתבֵּ ט אֶׁ ל מַ ְראֵּ הּו וְ אֶׁ ל גְ בֹהַ
ָאדם כִ י ָהָאדָ ם
ַאס ִתיהּו כִ י ֹלא אֲ ֶׁשר יִ ְראֶ ה הָ ָ
קוֹמָ תוֹ כִ י ְמ ְ
יִ ְראֶ ה לַעֵּ ינַיִ ם ַוה' יִ ְראֶ ה ַללֵּבָ ב:
ַאדמוֹנִ י עִ ם יְ פֵּ ה עֵּ ינַיִ ם וְ טוֹב
יאהּו וְ הּוא ְ
(יב) וַ יִ ְשלַח וַ יְ בִ ֵּ
ר ִֹאי .וַ יֹאמֶׁ ר יְ קֹוָ ק קּום ְמ ָשחֵּ הּו כִ י זֶׁ ה הּוא:
 .11דברי הימים א פרק ט
ּושנֵּים עָ שָ ר
שע ֲִרים בַ ִספִ ים מָ אתַ יִ ם ְ
רּורים לְ ֹ
(כב ) ֻּכלָם הַ בְ ִ
ּושמּואֵּ ל הָ רֹאֶ ה
הֵּ מָ ה בְ חַ ְצ ֵּריהֶׁ ם ִה ְתי ְַח ָשם הֵּ מָ ה יִ סַ ד ָדוִ יד ְ
בֶׁ אֱ מּונָתָ ם:
 .12דברי הימים א פרק כט פסוק כט
וְ ִדבְ ֵּרי ָדוִ יד הַ מֶׁ לְֶׁך הָ ִראשֹנִ ים וְ הָ ַאחֲ ֹרנִים ִהנָם כְ תּובִ ים עַ ל
ִדבְ ֵּרי ְשמּואֵּ ל הָ רֹאֶ ה וְ עַ ל ִד ְב ֵּרי נָתָ ן הַ נָבִ יא וְ עַ ל ִדבְ ֵּרי גָד
הַ ֹחזֶה:

ּושמ ֹו שָ אּול בָ חּור וָ טוֹב וְ אֵּ ין ִאיש ִמ ְבנֵּי יִ ְש ָראֵּ ל טוֹב ִמ ֶׁמנּו ִמ ִשכְ מ ֹו
(טז:ז) וַ יֹאמֶׁ ר ה' אֶׁ ל ְשמּואֵּ ל ַאל (ט:ב) וְ ל ֹו הָ יָה בֵּ ן ְ
וָ מַ עְ לָה ָגבֹהַ ִמכָל הָ עָ ם:
ַתבֵּ ט אֶׁ ל מַ ְראֵּ הּו
ידה נָא לִ י אֵּ י זֶׁ ה בֵּ ית הָ רֹאֶ ה:
(ט:יח) וַ יִ גַש שָ אּול אֶׁ ת ְשמּואֵּ ל בְ תוְֹך הַ ָשעַ ר וַ יֹאמֶׁ ר הַ גִ ָ
וְ אֶׁ ל גְ בֹהַ קוֹמָ תוֹ
(יט) וַ יַעַ ן ְשמּואֵּ ל אֶׁ ת שָ אּול וַ יֹאמֶׁ ר ָאנֹכִ י הָ רֹאֶ ה...
מּואל
(י:כג) ...וַ יִ ְתיַצֵּ ב בְ תוְֹך הָ עָ ם וַיִ גְ בַ ה ִמכָל הָ עָ ם ִמ ִשכְ מ ֹו וָ מָ עְ לָה( :כד) וַ יֹאמֶׁ ר ְש ֵּ
ַאס ִתיהּו
כִ י ְמ ְ
ֹאמרּו
אֶׁ ל כָל הָ עָ ם הַ ְר ִאיתֶ ם אֲ שֶׁ ר בָ חַ ר ב ֹו ה' כִ י אֵּ ין ָכמֹהּו בְ כָל הָ עָ ם וַ י ִָרעּו כָל הָ עָ ם וַ י ְ
ָאדם
כִ י ֹלא אֲ שֶׁ ר יִ ְראֶ ה הָ ָ
יְ ִחי הַ מֶׁ לְֶׁך:
ָאסָך
ַאס ָתה אֶׁ ת ְדבַ ר ה' וַיִ ְמ ְ
(טו:כו) וַ יֹאמֶׁ ר ְשמּואֵּ ל אֶׁ ל ָשאּול ֹלא אָ שּוב עִ מָ ְך כִ י מָ ְ
ָאדם יִ ְראֶ ה לַעֵּ ינַיִם
כִ י הָ ָ
ה' ִמ ְהיוֹת מֶׁ לְֶׁך עַ ל יִ ְש ָראֵּ ל:
ַוה' יִ ְראֶ ה ַללֵּבָ ב:
ישעיהו פרק א
(א) חֲ זוֹן יְ שַ עְ יָהּו בֶׁ ן
ָאמוֹץ אֲ שֶׁ ר חָ זָ ה עַ ל
הּודה וִ ירּושָ ִ ָלם בִ ימֵּ י
יְ ָ
עֻזִ יָ הּו יוֹתָ ם ָאחָ ז
מַ לְ ֵּכי
יְ ִחזְ ִקיָ הּו
הּודה:
יְ ָ

ירמיהו פרק א
(א) ִדבְ ֵּרי (...ב) אֲ שֶׁ ר
הָ יָה ְדבַ ר ה' אֵּ לָיו
ֹאשיָ הּו בֶׁ ן ָאמוֹן
בִ ימֵּ י י ִ
הּודה בִ ְשֹלש
מֶׁ לְֶׁך יְ ָ
עֶׁ ְש ֵּרה שָ נָה לְ מָ לְ כ ֹו:
(ג) וַ יְ ִהי בִ ימֵּ י יְ הוֹי ִָקים
ֹאשיָהּו מֶׁ לְֶׁך
בֶׁ ן י ִ
הּודה עַ ד תֹם עַ ְש ֵּתי
יְ ָ
עֶׁ ְש ֵּרה שָ נָה לְ צִ ְד ִקיָ הּו
ֹאשיָהּו מֶׁ לְֶׁך
בֶׁ ן י ִ
הּודה
יְ ָ

הושע פרק א
(א) ְדבַ ר ה' אֲ שֶׁ ר הָ יָה
אֶׁ ל הוֹשֵּ עַ בֶׁ ן בְ אֵּ ִרי
בִ ימֵּ י עֻזִ יָ ה יוֹתָ ם ָאחָ ז
הּודה
יְ ִחזְ ִקיָ ה מַ לְ כֵּי יְ ָ
ּובִ ימֵּ י י ָָרבְ עָ ם בֶׁ ן יוֹאָ ש
מֶׁ לְֶׁך יִ ְש ָראֵּ ל:

עמוס פרק א
(א) ִדבְ ֵּרי עָ מוֹס אֲ ֶׁשר
הָ יָה בַ נ ְֹק ִדים ִמ ְתקוֹעַ
אֲ ֶׁשר חָ זָ ה עַ ל יִ ְש ָר ֵּאל
ֶׁמלְֶׁך
בִ ימֵּ י עֻזִ יָ ה
ימי י ָָרבְ עָ ם
הּודה ּובִ ֵּ
יְ ָ
בֶׁ ן יוֹאָ ש מֶׁ לְֶׁך יִ ְש ָר ֵּאל
ְשנָתַ יִ ם לִ פְ נֵּי הָ ָרעַ ש:

מיכה פרק א
(א) ְדבַ ר ה' אֲ ֶׁשר הָ יָה
אֶׁ ל ִמיכָ ה הַ מ ַֹר ְש ִתי
בִ ימֵּ י יוֹתָ ם ָאחָ ז
הּודה
יְ ִחזְ ִקיָ ה ַמלְ כֵּי יְ ָ
אֲ ֶׁשר חָ זָ ה עַ ל ש ְֹמרוֹן
ירּוש ִ ָלם:
ָ
וִ

יחי כָל הַ יָ ִמים( :שמ"א ב:לה)
ִיתי ל ֹו בַ יִ ת נֶׁאֱ מָ ן וְ ִה ְתהַ לְֵּך לִ ְפנֵּי ְמ ִש ִ
וַ הֲ ִקימ ִֹתי לִ י כֹהֵּ ן נֶׁאֱ מָ ן כַאֲ שֶׁ ר בִ לְ בָ בִ י ּובְ נַפְ ִשי ַיע ֲֶׁשה ּובָ נ ִ

