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 בלבד שבת זכורל קריאת הפטרה
 

 שמואל א פרק טו
 
֔אּול א מּוֵאל֙ ֶאל־שָׁ אֶמר שְׁ ע  וַי ֹּ֤ ַמ֔ ה שְׁ ָ֣ ל וְַׁעתָׁ ֵאֵ֑ רָׁ ֹו ַעל־יִשְׁ ֶלְך ַעל־ַעמּ֖ ֶמ֔ ֳחךָ֣ לְׁ ָֽׁ שָׁ ח יְׁהוָׁ֙ה ִלמְׁ ַלֹּ֤ י שָׁ א ִתִ֨

ָֽׁה׃  י יְׁהוָׁ ֵרֵ֥ ֹול ִדבְׁ קּ֖ ם לֹ֙ו  בלְׁ ֵ֥ ל ֲאֶשר־שָׁ ֵאֵ֑ רָׁ יִשְׁ ק לְׁ ֵלּ֖ ה ֲעמָׁ ֵ֥ שָׁ ת ֲאֶשר־עָׁ ִתי ֵאֵ֛ דְׁ ַקַ֕ ֔אֹות פָׁ בָׁ ה ָאַמ֙ר יְׁהוָָׁ֣ה צְׁ כ ֹּ֤

ֹו ִממִ  ֶרְך ַבֲָֽׁעֹלתּ֖ יִם׃ ַבֶד֔ ָֽׁ רָׁ ל  גצְׁ מ ּ֖ א ַתחְׁ ֶת֙ם ֶאת־כָׁל־ֲאֶשר־֔לֹו וְֹׁלֵ֥ ק וְַׁהֲָֽׁחַרמְׁ ֵלֵ֗ ה ֶאת־ֲעמָׁ ְך וְִׁהִכיתָָׁ֜ ֩ה ֵלִ֨ ַעתָׁ

ֹור׃  ל וְַׁעד־ֲחמָֽׁ ּ֖ ה ִמגָׁמָׁ ֹור וְַׁעד־ֶש֔ ק ִמשָ֣ ה ֵמָֽׁע ֵלל֙ וְַׁעד־יֹונֵ֔ יש ַעד־ִאשֵָׁ֗ ה ֵמִאָ֣ יו וְֵׁהַָֽׁמתָָּׁ֞ ֵ֑ לָׁ אּול֙  דעָׁ ע שָׁ ְַׁשַמֹּ֤ וַי

ם עָׁ֔ ָֽׁה׃  ֶאת־הָׁ יש יְׁהּודָׁ ים ֶאת־ִאֵ֥ ִפּ֖ ֶרת ֲאלָׁ ֲָֽׁעֶשֵ֥ י ַו ִלֵ֑ ֶלף ַרגְׁ יִם ֶאּ֖ אַתֵ֥ ים מָׁ ִא֔ לָׁ ֵד֙ם ַבטְׁ קְׁ ָֽׁיִפְׁ ּול  הַו אּ֖ א שָׁ וַיָׁב ֵ֥

ַָֽׁחל׃  ֶרב ַבנָׁ ק וַיָּׁ֖ ֵלֵ֑ יר ֲעמָׁ ִספְׁ  וַעד־ִעָ֣ י ֶפן־א ָֽׁ ֵלִקֵ֗ ָֽׁ ֹוְך ֲעמָׁ ּו ִמתָ֣ דָ֜ רּו רְׁ כּ֩ו ס ִ֨ י לְׁ ּול ֶאָֽׁל־ַהֵקינִִ֡ אָ֣ אֶמר שָׁ ֙ך ִע֔מֹו וַי ָ֣

ֵלָֽׁק׃  ֹוְך ֲעמָׁ י ִמתֵ֥ ֵַ֥סר ֵקיִנּ֖ יִם וַיָׁ ֵ֑ רָׁ ם ִמִמצְׁ ּ֖ ל ַבֲָֽׁעלֹותָׁ ֵא֔ רָׁ י יִשְׁ ֵנָ֣ ֶס֙ד ִעם־כָׁל־בְׁ ה ֶחִ֨ יתָׁ ִשֹּ֤ ה עָׁ ּול  זוְַׁאתָָּׁ֞ אּ֖ וַַיְֵ֥ך שָׁ

יִם׃  ָֽׁ רָׁ ֵנֵ֥י ִמצְׁ ר ַעל־פְׁ ֹוֲאךָ֣ ֔שּור ֲאֶשּ֖ ֙ה בָֽׁ ֲחוִילָׁ ק ֵמָֽׁ ֵלֵ֑ ש ֶאת־ֲאַגֵ֥  חֶאת־ֲעמָׁ פ ֵ֛ י וְֶׁאת־וַיִתְׁ ֵ֑ ק חָׁ ֵלּ֖ ג ֶמֶָֽׁלְך־ֲעמָׁ

ֶָֽׁרב׃  ִפי־חָׁ ים לְׁ ם ֶהֱָֽׁחִרֵ֥ ּ֖ עָׁ ים  טכָׁל־הָׁ ִנֹּ֤ ר וְַׁהִמשְׁ קִָׁ֨ ב ַהצ א֩ן וְַׁהבָׁ ג וְַׁעל־ֵמיַטָ֣ ם ַעל־ֲאגֵָׁ֗ עָָׁ֜ ּול וְׁהָׁ אִ֨ מ ל֩ שָׁ וַיַחְׁ

ֵ֥ה זָׁ ה נְִׁמבְׁ ֵ֛ אכָׁ לָׁ ם וְׁכָׁל־ַהמְׁ ֵ֑ ּו ַהֲָֽׁחִרימָׁ א ָאבּ֖ ימּו׃  וְַׁעל־ַהכִָׁרי֙ם וְַׁעל־כָׁל־ַה֔טֹוב וְֹׁלֵ֥ ּה ֶהֱָֽׁחִרָֽׁ ֵ֥ ס א תָׁ ָֽׁיְִׁה֙י  יוְׁנֵָׁמּ֖ ַו

ר׃  ל ֵלאמ ָֽׁ מּוֵאּ֖ ה ֶאל־שְׁ ַבר־יְׁהוָׁ֔ י וְֶׁאת־ יאדְׁ ֙ב ֵמַאֲָֽׁחַר֔ ֶלְך ִכי־שָׁ ֶמ֔ אּול֙ לְׁ ִתי ֶאת־שָׁ כְׁ ַלֹּ֤ ִתי ִכָֽׁי־ִהמְׁ מְׁ נִַחֵ֗

יְׁלָׁ  ָֽׁ ה כָׁל־ַהלָׁ ק ֶאל־יְׁהוָּׁ֖ ל וַיִזְַׁעֵ֥ מּוֵא֔ ַח֙ר ִלשְׁ ים וַיִִ֨ א ֵהִקֵ֑ י ֹלָ֣ ַרּ֖ בָׁ ּול  יבה׃ דְׁ אּ֖ את שָׁ ַרֵ֥ ל ִלקְׁ מּוֵאֵ֛ ם שְׁ ֵכֵּ֧ וַיַשְׁ

ר ָֽׁיֲַעב ֔ ד וַיִס ֙ב ַו יב לֹ֙ו יָׁ֔ ה ַמִצֵ֥ ֙ה וְִׁהנִֵ֨ לָׁ ֶמִ֨ ּול ַהַכרְׁ אֹּ֤ ָֽׁא־שָׁ ר בָׁ ל ֵלאמ ֵ֗ מּוֵאָ֜ ד ִלשְׁ ֶקר וַי ַגִ֨ ָֽׁל׃  ַבב ֵ֑ גָׁ ֶרד ַהִגלְׁ  וֵַיּ֖

ּול יג אֵ֑ ל ֶאל־שָׁ מּוֵאּ֖ א שְׁ ָֽׁה׃  וַיָׁב ֵ֥ ר יְׁהוָׁ ַבֵ֥ ִתי ֶאת־דְׁ ה ֲהִקימ ּ֖ ֙ה ַלָֽׁיהוָׁ֔ ּוְך ַאתָׁ רֹּ֤ ּול בָׁ אֵ֗ ֹו שָׁ אֶמר לָ֣ אֶמר  ידוַי ֵּ֧ וַי ָ֣

י ש ֵמַָֽׁע׃  נ ִכּ֖ ָֽׁ ר אָׁ ר ֲאֶשֵ֥ קָׁ֔ ֹול ַהבָׁ י וְׁקָ֣ ֵ֑ ָאזְׁנָׁ ה בְׁ אן ַהֶזּ֖ ֹול־ַהצ ֵ֥ ה קָֽׁ ל ּוֶמֵ֛ מּוֵא֔ י  טושְׁ ֵלִקָ֣ ָֽׁ ּול ֵמֲעמָׁ אָ֜ אֶמר שָׁ וַי ִ֨

ר  ּום ֲאֶשִ֨ ר ֱהִביאֵ֗ יך וְֶׁאת־ַהיֹוֵתּ֖ ַח ַלָֽׁיהוָָׁ֣ה ֱאֹלֶהֵ֑ ַען זְׁב ּ֖ ַמֵ֥ ר לְׁ קָׁ֔ ב ַהצ א֙ן וְַׁהבָׁ ֙ם ַעל־ֵמיַטֹּ֤ עָׁ ל הָׁ ַמֹּ֤ חָׁ

נּו׃  מְׁ ה ויאמרו  טזֶהֱָֽׁחַרָֽׁ יְׁלָׁ ֵ֑ י ַהלָׁ ר יְׁהוֵָׁ֛ה ֵאַלּ֖ ר ִדֶבֵּ֧ ֔ך ֵא֩ת ֲאֶשִ֨ ה לְׁ ידָׁ ֶרף וְַׁאִגָ֣ ֔אּול ֶהֶ֚ מּוֵאל֙ ֶאל־שָׁ אֶמר שְׁ וַי ֹּ֤

ֹו  אֶמר( לּ֖ אֶמר יז ַדֵבָֽׁר׃)וַי ֵ֥ ל וַי ָ֣ מּוֵא֔ ֹוא שְׁ ן ֲהלֵ֗ ט ֹּ֤ ה֙  ִאם־קָׁ יך ַאתָׁ ֵעינֶ֔ אש בְׁ י ר ֵ֛ ֵטֵ֥ ל ִשבְׁ ֵאּ֖ רָׁ ה יִשְׁ תָׁ ֵ֑  אָׁ

ֲחךֵּ֧  ָֽׁ שָׁ ֶלְך יְׁהוֵָׁ֛ה וַיִמְׁ ֶמּ֖ ֵאָֽׁל׃ לְׁ רָׁ ֲָֽׁחךֵ֥  יח ַעל־יִשְׁ לָׁ ה וַיִשְׁ ֶרְך יְׁהוָּׁ֖ ֵ֑ דָׁ אֶמר בְׁ ְך וַי ֵ֗ ה ֵלָ֣ תָָּׁ֞ ִאים֙  וְַׁהֲָֽׁחַרמְׁ  ֶאת־ַהַָֽׁחטָׁ

קאֶ  ֵל֔ ָ֣  ת־ֲעמָׁ תָׁ ַחמְׁ ד ֔בֹו וְׁנִלְׁ ם ַעֵ֥ ּ֖ ָֽׁם׃ ַכלֹותָׁ ה יט א תָׁ מָׁ ֵ֥ תָׁ  וְׁלָׁ עְׁ ַמּ֖ א־שָׁ ֹול ֹלָֽׁ קָ֣ ַעט֙  יְׁהוֵָׁ֑ה בְׁ ל וַַתִ֨ לָׁ֔ ַעש ֶאל־ַהשָׁ  וַַתֵ֥

ע ַרּ֖ ֵעיֵנֵ֥י הָׁ ָֽׁה׃ בְׁ אֶמר כ יְׁהוָׁ ּול וַי ִ֨ אָ֜ ל שָׁ מּוֵאֵ֗ ר ֶאל־שְׁ ִתי֙  ֲאֶשֹּ֤ עְׁ ַמִ֨ ֹול שָׁ קָ֣ ה בְׁ ְך יְׁהוָׁ֔ ֵָֽׁאֵלַ֕ ֶרְך וָׁ נִי ַבֶדּ֖ ַחָ֣ לָׁ  ֲאֶשר־שְׁ
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יא יְׁהוֵָׁ֑ה ָָֽׁאִבֵ֗ ֶלְך ֶאת־ֲאַגג֙  וָׁ ק ֶמָ֣ ֵל֔ ק ֲעמָׁ ֵלּ֖ ִתי׃ וְֶׁאת־ֲעמָׁ מְׁ ח כא ֶהֱָֽׁחַרָֽׁ ם וַיִַקִ֨ ֵּ֧ עָׁ ל הָׁ ֵ֛ לָׁ אן ֵמַָֽׁהשָׁ ר צ ֵ֥ ּ֖ קָׁ ית ּובָׁ  ֵראִשָ֣

ֶרם חַ  ַהֵחֵ֑ יך ַלָֽׁיהוֵָׁ֥ה ִלזְׁב ֵ֛ ָֽׁל׃ ֱאֹלֶהּ֖ גָׁ אֶמר כב ַבִגלְׁ ל וַי ָ֣ מּוֵאֵ֗ ֶפץ שְׁ ֹות ַלָֽׁיהוָׁה֙  ַהֵחֹּ֤ ע לָ֣ ים בְׁ ִח֔ עַ  ּוזְׁבָׁ מ ּ֖ ֹול ִכשְׁ קָ֣  בְׁ

ה ה יְׁהוֵָׁ֑ עַ֙  ִהֵנֹּ֤ מ ִ֨ ַבח שְׁ יב ֔טֹוב ִמֶזָ֣ ִשּ֖ ַהקְׁ ֶלב לְׁ י כג ֵאיִלָֽׁים׃ ֵמֵחֵ֥ ֶסם֙  ִכֹּ֤ ִרי ַחַטאת־ֶקִ֨ וֶן ֶמ֔ ֵ֥ ים וְׁאָׁ ִפּ֖ רָׁ ר ּותְׁ ַצֵ֑  ַהפְׁ

ַען תָׁ֙  יֵַ֗ סְׁ ַאִ֨ ר מָׁ ַבָ֣ ה ֶאת־דְׁ ךּ֖  יְׁהוָׁ֔ ָֽׁסְׁ אָׁ אֶמר כד ִמֶמֶָֽׁלְך׃ וַיִמְׁ ּול וַי ִ֨ אֹּ֤ מּוֵאל֙  שָׁ אִתי ֶאל־שְׁ טָׁ֔ ִתי חָׁ רְׁ ַבֵ֥ ֶאת־ ִכָֽׁי־עָׁ

הִפָֽׁי  יך ־יְׁהוָּׁ֖ ֶרֵ֑ בָׁ י וְֶׁאת־דְׁ אִתי֙  ִכֹּ֤ ם יֵָׁרִ֨ עָׁ֔ ע ֶאת־הָׁ ַמּ֖ ֶָֽׁאשְׁ ָֽׁם׃ וָׁ קֹולָׁ ה כה בְׁ א וְַׁעתַָׁ֕ ֵ֥ א שָׁ ּ֖ י נָׁ אִתֵ֑ ּוב ֶאת־ַחטָׁ  וְׁשָ֣

י ה ִעִמ֔ ַתֲחֶוּ֖ ָֽׁה׃ וְֶׁאָֽׁשְׁ אֶמר כו ַלָֽׁיהוָׁ מּוֵאל֙  וַי ֹּ֤ ֔אּול שְׁ א ֶאל־שָׁ ּוב ֹלֵ֥ שּ֖ ְך אָׁ ֵ֑ י ִעמָׁ ה֙  ִכֹּ֤ תָׁ סְׁ ַאִ֨ ר מָׁ ַבָ֣ ה ֶאת־דְׁ  יְׁהוָׁ֔

ךָ֣  ָֽׁסְׁ אָׁ ה וַיִמְׁ ֹות יְׁהוָׁ֔ יֵ֥ ֶלְך ִמָֽׁהְׁ ֵאָֽׁל׃ ֶמּ֖ רָׁ ב כז  ַעל־יִשְׁ ל וַיִס ֵ֥ מּוֵאּ֖ ֶכת שְׁ ֶלֵ֑ ֲָֽׁחֵזֵ֥ק לָׁ נַף  וַַי ֹוִבכְׁ ִעילּ֖ ע׃ ־מְׁ ַרָֽׁ  כח וַיִקָׁ

אֶמר יו֙  וַי ֹּ֤ ל ֵאלָׁ מּוֵא֔ ע שְׁ ַרִ֨ ה קָׁ ּות יְׁהוָָׁ֜ כֵּ֧ לְׁ ל ֶאָֽׁת־ַממְׁ ֵאֵ֛ רָׁ יך יִשְׁ ֶלּ֖ ֹום ֵמָֽׁעָׁ ּה ַהיֵ֑ נַָׁ֕ ֲעךּ֖  ּונְׁתָׁ ֵרָֽׁ ֹוב לְׁ  כט ִמֶמָֽׁךָׁ׃ ַהטֵ֥

ל ֵנַָ֣צח וְַׁגם֙  ֵא֔ רָׁ א יִשְׁ ר ֹלֵ֥ א יְַׁשֵקּ֖ ם וְֹׁלָ֣ י יִנֵָׁחֵ֑ א ִכָ֣ ם ֹלֵ֥ ֵ֛ ּוא ָאדָׁ ִהנֵָׁחָֽׁם׃ הּ֖ אֶמר ל לְׁ אִתי וַי ָ֣ טָׁ֔ ה חָׁ נִי ַעתֵָׁ֗ ֵדֵ֥ ֵ֛א ַכבְׁ  נָׁ

י ֶנֵֶ֥גד ָֽׁי־ַעִמּ֖ ֵנ ֶגד ִזקְׁ ל וְֶׁנָ֣ ֵאֵ֑ רָׁ ּוב יִשְׁ י וְׁשָ֣ יִתי ִעִמ֔ ַתֲחֵוּ֖ ב לא ֱאֹלֶהָֽׁיך׃ ַלָֽׁיהוֵָׁ֥ה וְִׁהָֽׁשְׁ ֵ֥שָׁ ל וַיָׁ מּוֵאּ֖ י שְׁ ֲחֵרָ֣ ּול ַאָֽׁ אֵ֑  שָׁ

חּו ַתֵ֥ ּול וַיִשְׁ אּ֖ ָֽׁה׃ שָׁ אֶמר לב ַלָֽׁיהוָׁ ל וַי ָ֣ מּוֵאֵ֗ ישּו שְׁ ֶלְך ֶאת־ֲאַגג֙  ֵאַלי֙  ַהִגֹּ֤ ק ֶמָ֣ ֵל֔ ֶלְך ֲעמָׁ יו וֵַיָ֣ ג ֵאלָׁ֔ ת ֲאַגּ֖ ֲעַדנ ֵ֑  ַמָֽׁ

אֶמר ג וַי ָ֣ ן ֲאגָׁ֔ ר ָאֵכּ֖ ֵ֥ וֶת׃ סָׁ ָֽׁ אֶמר לג ַמר־ַהמָׁ ל וַי ָ֣ מּוֵא֔ ר שְׁ ה ַכֲָֽׁאֶשִ֨ ֹּ֤ ך נִָׁשים֙  ִשכְׁלָׁ ֶב֔ ל ַחרְׁ ַכֵ֥ ים ֵכן־ִתשְׁ  ִמנִָׁשּ֖

ך ף ִאֶמֵ֑ ְַׁשֵסִ֨ ל וַי מּוֵאֵּ֧ ג שְׁ ֵ֛ ה ֵנֵ֥יִלפְׁ  ֶאת־ֲאגָׁ ָֽׁל׃ יְׁהוָּׁ֖ גָׁ ֶלְך לד ַבִגלְׁ ל וֵַיֵ֥ מּוֵאּ֖ ה שְׁ תָׁ ֵ֑ מָׁ ָֽׁרָׁ ּול הָׁ אֵ֛ ה וְׁשָׁ ֵ֥ לָׁ ֹו עָׁ  ֶאל־ֵביתּ֖

ת ַעֵ֥ ּול׃ ִגבְׁ אָֽׁ ף לה שָׁ א־יַָׁסִ֨ ל וְֹׁלָֽׁ מּוֵאָ֜ ֹות שְׁ אֹּ֤ אּול֙  ִלרְׁ ֹום ֶאת־שָׁ ל מֹו֔תֹו ַעד־יָ֣ ַאֵבֵ֥ ל ִכָֽׁי־ִהתְׁ מּוֵאּ֖ ּול שְׁ אֵ֑  ֶאל־שָׁ

ָֽׁיהוָָׁ֣ה ם ַו יְך נִחָׁ֔ ִלֵ֥ ּול ִכָֽׁי־ִהמְׁ אּ֖ ֵאָֽׁל׃ ֶאת־שָׁ רָׁ   ַעל־יִשְׁ

 


