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 בס"ד

ח שמואל פרק - 13 שיעור  

  ח פרק א שמואל

ל: ֵֽ ים ְלִיְשָרא  ְפִטֵ֖ ת־ָבָנָ֛יו שֹׁ ם אֶׂ ל ַוָיָּ֧שֶׂ ֵ֑ ן ְשמּוא  ֵ֖ ר ָזק  ֶׁ֥ י ַכֲאשֶׂ  )א( ַוְיִהִ֕

ַבע: ר ָשֵֽ ֶׁ֥ ים ִבְבא  ְפִטֵ֖ ֵ֖הּו ֲאִבָיֵ֑ה שֹׁ ם ִמְשנ  ֶׁ֥ ל ְוש  ם־ְב֤נֹו ַהְבכֹו֙ר יֹוא ֵ֔ י שֶׂ  )ב( ַוְיִהִ֞

ט: פ)ג(  ּו ִמְשָפֵֽ ַחד ַוַיטֵ֖ ְקחּו־שֵֹׁ֔ ַצע ַוִיִּ֨ י ַהָבֵ֑ ֵ֣ ּו ַאֲחר  יו ַוִיטֵ֖ א־ָהְל֤כּו ָבָני֙ו בדרכו ִבְדָרָכֵ֔ ֵֹֽׁ  ְול

ָתה: ל ָהָרָמֵֽ ֵ֖ ל־ְשמּוא  אּו אֶׂ ל ַוָיבֶֹׁׁ֥ ֵ֑ ֵ֣י ִיְשָרא  ל ִזְקנ  ּו כֵֹׁ֖ ְתַקְבצֵ֔  )ד( ַוִיֵֽ

ְנתָ  ה ָזַקֵ֔ ֙ה ַאָתֵ֣ יו ִהנ  ָלָ֗ ּו א  ֹׁאְמרֵ֣ ם:)ה( ַוי נּו ְכָכל־ַהּגֹוִיֵֽ ֵ֖ ְך ְלָשְפט  לֶׂ ָ֛ נּו מֶׂ יָמה־ָלֶׁ֥ ה ִשֵֽ יָך ַעָתָ֗ ֵ֑ ּו ִבְדָרכֶׂ א ָהְלכֵ֖ ֶֹׁׁ֥ יָך ל   ּוָבנִֶׂ֕

ל ְשמּו ֶׁ֥ נּו ַוִיְתַפל  ֵ֑ ְך ְלָשְפט  לֶׂ ֵ֖ נּו מֶׂ ּו ְתָנה־ָלֶׁ֥ ר ָאְמרֵ֔ ֵ֣ ל ַכֲאשֶׂ ֵ֣י ְשמּוא ֵ֔ ינ  ֵַּ֤֤רע ַהָדָב֙ר ְבע  ק: פ)ו( ַוי  ָוֵֽ ל־ְיקֹׁ ל אֶׂ ֵ֖  א 

סּו ִכֵֽ  )ז( ְתָ֙ך ָמָאֵ֔ א אֵֹֽׁ ֹׁ֤ י ל יָך ִכֵ֣ ֵ֑ לֶׂ ּו א  ֹׁאְמרֵ֖ ר־י ל ֲאשֶׂ ם ְלכֶֹׁׁ֥ ֹול ָהָעֵ֔ ל ְשַמ֙ע ְבקֵ֣ ל־ְשמּוא ֵ֔ ָו֙ק אֶׂ ר ְיקֹׁ אמֶׂ ֹׁ֤ ְך ַוי ּו ִמְמלֶׁ֥ י ָמֲאסֵ֖ ִתֶׁ֥ י־אֹׁ
ם: ֵֽ יהֶׂ  ֲעל 

ִי֙ם ְוַעד־הַ  ם ִמִמְצַר֙ ָת֤ י אֹׁ ּו ִמיֹו֩ם ַהֲעלִתִּ֨ ר־ָעשָ֗ ים ֲאשֶׂ ל־ַהַמֲעִשֵ֣ ן )ח( ְכָכֵֽ ָ֛ ים כ  ִרֵ֑ ים ֲאח  ּו ֱאלִהֵ֣ ִני ַוַיַעְבדֵ֖ ה ַוַיֵַ֣עְזב ֵ֔ ֹום ַהזֵֶׂ֔ יֵ֣
ְך: ים ַּגם־ָלֵֽ ִשֵ֖ ַמה עֹׁ ֶׁ֥  ה 

ר ִיְמלֵ֖  ֶׁ֥ ְך ֲאשֶׂ לֶׂ ט ַהמֵֶׂ֔ ם ִמְשַפֵ֣ ם ְוִהַּגְדָתֵ֣ ָלהֵֶׂ֔ ד ָתִעי֙ד ָבהֵֶׂ֔ ֤ י־ָהע  ְך ִכֵֽ ם ַאָ֗ ע ְבקֹוָלֵ֑ ה ְשַמֵ֣ ם: ס)ט( ְוַעָתֵ֖ ֵֽ יהֶׂ  ְך ֲעל 

א ֵֹׁ֣ ְך: ס)י( ַוי לֶׂ ֵֽ ֹו מֶׂ ִאתֵ֖ ים מ  ֲאִלֶׁ֥ ם ַהשֹׁ ל־ָהָעִ֕ ָוֵ֑ק אֶׂ י ְיקֹׁ ֵ֣ ת ָכל־ִדְבר  ֵ֖ ל א  ר ְשמּוא ֵ֔  מֶׂ

ְרכַ  ם לֹ֙ו ְבמֶׂ ח ְוָשֶׁ֥ ם ִיָקָ֗ ֵ֣ ת־ְבנ יכֶׂ ֵ֑ם אֶׂ יכֶׂ ְך ֲעל  ר ִיְמלֵ֖ ֶׁ֥ ְך ֲאשֶׂ לֶׂ ט ַהמֵֶׂ֔ ְהיֶׂ֙ה ִמְשַפֵ֣ ה ִיֵֽ ר זֶָׂ֗ אמֶׂ ִֹׁ֕ ֶׁ֥ )יא( ַוי ּו ִלְפנ  יו ְוָרצֵ֖ ֹו ּוְבָפָרָשֵ֔ י ְבתֵ֣
ֹו: ְרַכְבתֵֽ  מֶׂ

י ֵֽ ֹות ְכל  ֹו ְוַלֲעשֶׁ֥ ר ְקִצירֵ֔ ש ֲחִרישֹ֙ו ְוִלְקצֵֹׁ֣ ים ְוַלֲחרֹׁ֤ י ֲחִמִשֵ֑ ֵ֣ ים ְוָשר  י ֲאָלִפֵ֖ ֶׁ֥ ֹו ָשר  ּום לֵ֔ ֹו:)יב( ְוָלשֵ֣ י ִרְכבֵֽ ֶׁ֥ ֹו ּוְכל   ־ִמְלַחְמתֵ֖

ֹות: פֵֽ ֹות ּוְלאֹׁ ֹות ּוְלַטָבחֵ֖ ח ְלַרָקחֶׁ֥ ם ִיָקֵ֑ ֵ֖ יכֶׂ ת־ְבנֹות   )יג( ְואֶׂ

יו: )יד( ן ַלֲעָבָדֵֽ ח ְוָנַתֵ֖ ים ִיָקֵ֑ ָ֛ם ַהטֹוִבֵ֖ יכֶׂ ָּ֧ם ְוז ית  יכֶׂ ת־ַכְרמ  ם ְואֶׂ יכֶׂ ֹות  דֵֽ ת־ְשְׂ֠  ְואֶׂ

יו: יו ְוַלֲעָבָדֵֽ ן ְלָסִריָסֵ֖ ר ְוָנַתֶׁ֥ ם ַיְעשֵֹׁ֑ ֵ֖ יכֶׂ ֶׁ֥ם ְוַכְרמ  יכֶׂ  )טו( ְוַזְרע 

ים וְ  ָּ֧ם ַהטֹוִבָ֛ יכֶׂ ת־ַבחּור  ם ְואֶׂ יכֶֶׂ֜ ֹות  ת־ִשְפחִּ֨ אֶׂ ֩ם ְוֵֽ יכֶׂ ת־ַעְבד  ֹו:)טז( ְואֶׂ ה ִלְמַלאְכתֵֽ ח ְוָעָשֵ֖ ם ִיָקֵ֑ ֵ֖ יכֶׂ ת־ֲחמֹור   אֶׂ

ים: ֹו ַלֲעָבִדֵֽ ְהיּו־לֶׁ֥ ם ִתֵֽ ֵ֖ ר ְוַאתֶׂ ם ַיְעשֵֹׁ֑ ֵ֖  )יז( צֹׁאְנכֶׂ

ֵ֖ם בַ  ְתכֶׂ ָוָ֛ק אֶׂ ָּ֧ה ְיקֹׁ א־ַיֲענֶׂ ֵֹֽׁ ם ְול ֵ֑ ם ָלכֶׂ ֵ֖ ר ְבַחְרתֶׂ ֶׁ֥ ם ֲאשֶׂ ֵ֣י ַמְלְככֵֶׂ֔ ּוא ִמִלְפנ  ֹום ַההֵ֔ ֙ם ַביֵ֣ ּוא:)יח( ּוְזַעְקתֶׂ ֹום ַההֵֽ  יֶׁ֥

ינּו: ֵֽ ֶׁ֥ה ָעל  ְהיֶׂ ְך ִיֵֽ לֶׂ ֵ֖ י ִאם־מֶׂ א ִכֶׁ֥ ֵֹׁ֔ ּו ל ֹׁאְמרֵ֣ ל ַוי ֵ֑ ֹול ְשמּוא  ַע ְבקֵ֣ ם ִלְשמֵֹׁ֖ ּו ָהָעֵ֔  )יט( ַוְיָמֲאנֵ֣

נּו ֵֽ ת  ת־ִמְלֲחמֹׁ ם אֶׂ ינּו ְוִנְלַחֵ֖ א ְלָפנ ֵ֔ נּ֙ו ְוָיָצֵ֣ נּו ַמְלכ ֙ ם ּוְשָפָט֤ ינּו ַגם־ֲאַנְֵ֖חנּו ְכָכל־ַהּגֹוִיֵ֑  :)כ( ְוָהִיֶׁ֥
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ק: פ)כא(  ָוֵֽ ֶׁ֥י ְיקֹׁ ם ְבָאְזנ  ֵ֖ ְֵּ֤יַדְבר  ם ַוֵֽ י ָהָעֵ֑ ֵ֣ ת ָכל־ִדְבר  ֵ֖ ל א  ע ְשמּוא ֵ֔  ַוִיְשַמֵ֣

י  ֵ֣ ל־ַאְנש  ֙ל אֶׂ ר ְשמּוא  אמֶׂ ֹׁ֤ ְך ַוי לֶׂ ֵ֑ ם מֶׂ ֵ֖ ם ְוִהְמַלְכָתֶׁ֥ ָלהֶׂ ע ְבקֹוָלֵ֔ ֙ל ְשַמֵ֣ ל־ְשמּוא  ָו֤ק אֶׂ ר ְיקֹׁ אמֶׂ ִֹּׁ֨ יש )כב( ַוי ּו ִאֶׁ֥ ל ְלכֵ֖ ִיְשָרא ֵ֔
ֹו: פ  ְלִעירֵֽ

 

 


