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פרק ג
הוָ֖ה ִל ְפנֵ֣י ע ִ ִ֑לי
מּואל ְמ ָׁש ֵ֥רת ֶאת־יְ ָׁ
וְ ַה ַנ ַַּ֧ער ְש ֵ֛
הוה ָׁה ָׁיָ֤ה יָׁ ָׁקר ַביָׁ ִ ֵ֣מים ָׁה ֵ֔הם
ְּוד ַבר־יְ ָָׁ֗
ֵ֥אין ָׁחזָ֖ ֹון נִ ְפ ָׁ ָֽרץ׃ ס
ַוַָֽֽיְ ִהי ַביֵ֣ ֹום ַה ֵ֔הּוא
וְ ע ִ ָ֖לי ש ֹׁכֵ֣ב ִב ְמק ִֹׁ֑מֹו
וְ עינָׁ יו ה ֵ֣חּלּו כ ֵ֔הֹות
יּוכָ֖ל ִל ְר ָֽאֹות׃
ֵ֥ל ֹׁא ַ
יִכ ֵֶ֔בה
ֹלהים ֶ ֵ֣ט ֶרם ְ
וְ נָ֤ר ֱא ִ
הוה
מּואל ש ֹׁכִ֑ב ְבה ַיכֵ֣ל יְ ֵָׁ֔
ּוש ָ֖
ְ
ֹלהים׃ פ
ר־שם ֲא ֵ֥רֹון ֱא ִ ָֽ
ֲא ֶש ָׁ ָ֖
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מּואל
ל־ש ָ֖
הוֵ֛ה ֶא ְ
וַ יִ ְק ָׁ ַּ֧רא יְ ָׁ
אמר
וַ ֵ֥י ֹׁ ֶ

ִהנָֽנִ י׃

וַ ָׁיֵ֣ ַָֽׁרץ ֶאל־ע ָ֗ ִלי
אמר
וַ ָ֤י ֹׁ ֶ
אמר
וַ ֵ֥י ֹׁ ֶ

את ֵ֔ ִּלי
י־ק ָׁ ֵ֣ר ָׁ
ִהנְ נִ י ִ ָֽכ ָׁ
אתי
א־ק ָׁ ָ֖ר ִ
ָֽל ֹׁ ָׁ

ֵ֣שּוב ְש ָׁ ִ֑כב

וַ י ֶָ֖לְך
וַ יִ ְש ָׁ ָֽכב׃ ס
הוה ְק ֵ֣ר ֹׁא עֹוד ְשמּואל
וַ ֵֹׁ֣י ֶסף יְ ָָׁ֗
וַ ָׁ ָ֤י ַָֽׁקם ְשמּואל
וַ י ֵֶ֣לְך ֶאל־ע ֵ֔ ִלי
אמר
וַ ֵ֣י ֹׁ ֶ

את ִ ִ֑לי
ִהנְ ִֵ֔ני ִ ֵ֥כי ָׁק ָׁ ָ֖ר ָׁ

אמר
וַ ֵ֛י ֹׁ ֶ

אתי ְב ִנָ֖י ֵ֥שּוב ְש ָׁ ָֽכב׃
א־ק ָׁ ֵ֥ר ִ
ָֽל ֹׁ ָׁ
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הוִ֑ה
מּואל ֶ ָ֖ט ֶרם יָׁ ַ ֵ֣דע ֶאת־יְ ָׁ
ּוש ֵ֕
ְ
הוָֽה׃
וְ ֶ ֵ֛ט ֶרם יִ גָׁ ֶלֵ֥ה א ָׁלָ֖יו ְד ַבר־יְ ָׁ
א־שמּואל ַב ְש ִל ִשית
הוֵ֥ה ְקר ֹׁ ְ
וַ ֹּ֨י ֹׁ ֶסף יְ ָׁ
וַ יָׁ ָׁקם
וַ י ֵֶ֣לְך ֶאל־ע ֵ֔ ִלי
אמר
וַ ֵ֣י ֹׁ ֶ

את ִ ִ֑לי
ִהנְ ִֵ֔ני ִ ֵ֥כי ָׁק ָׁ ָ֖ר ָׁ

וַ ָׁי ֵֶ֣בן ע ֵ֔ ִלי
הוָ֖ה ק ֵֹׁ֥רא ַל ָׁנ ַָֽער׃
ִ ֵ֥כי יְ ָׁ
אמר ע ִ ֵ֣לי ִל ְשמּואל
וַ ֹּ֨י ֹׁ ֶ
לְֵ֣ך ְש ָׁכב
וְ ָׁהיָׁ ה ִאם־יִ ְק ָׁ ֵ֣רא א ֵ֔ ֶליָך וְ ָׁ ָֽא ַמ ְר ָׁת
הוה ִ ֵ֥כי ש ָֹׁ֖מ ַע ַע ְב ֶ ִ֑דָך
ַדבֵ֣ר יְ ֵָׁ֔
מּואל
וַ י ֵֶ֣לְך ְש ֵ֔
קֹומֹו׃
וַ יִ ְש ַ ָ֖כב ִב ְמ ָֽ
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וַ ָ֤יָׁב ֹׁא יְ הוָׁ ה
וַ יִ ְתיַ ֵַ֔צב
מּואל
מּואל ׀ ְש ִ֑
ם־ב ַ ָ֖פ ַעם ְש ֵ֣
וַ יִ ְק ָׁ ֵ֥רא ְכ ַ ָֽפ ַע ְ
אמר ְשמּואל ַד ֵ֔בר ִ ֵ֥כי ש ָֹׁ֖מ ַע ַע ְב ֶ ָֽדָך׃ פ
וַ ָ֤י ֹׁ ֶ
מּואל
ל־ש ֵ֔
אמר יְ הוָׁ ה ֶא ְ
וַ ָ֤י ֹׁ ֶ
ִהנַּ֧ה ָׁאנ ִ ֵֹׁ֛כי ע ֶ ֵֹׁ֥שה ָׁד ָׁ ָ֖בר ְביִ ְש ָׁר ִ֑אל
ֲא ֶשר ָׁכל־ ֵ֣ש ֹׁ ְמ ֵ֔עֹו
ְת ִצ ֶּלָ֖ינָׁ ה ְש ֵ֥תי ָׁאזְ ָׁנָֽיו׃
ַביָ֤ ֹום ַההּוא
יתֹו
ל־א ֶ ֵ֥שר ִד ַ ָ֖ב ְר ִתי ֶאל־ב ִ֑
ָׁא ִ ֵָ֣קים ֶאל־ע ֵ֔ ִלי ֵ֛את ָׁכ ֲ
ָׁה ָ֖חל וְ ַכ ָּֽלה׃
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וְ ִה ַ ֵ֣ג ְַֽד ִתי ֵ֔לֹו
ד־עֹולִ֑ם
ָׁ
יתֹו ַע
ִ ָֽכי־ש ֵֹׁ֥פט ֲא ִנֵ֛י ֶאת־ב ָ֖
ַב ֲע ֵ֣ון ֲא ֶשר־יָׁ ַ ָ֗דע
י־מ ַ ָָֽק ְל ִ ָ֤לים ָׁל ֶהם ָׁב ֵָׁ֔ניו
ִ ָֽכ ְ
וְ ֵ֥ל ֹׁא ִכ ָׁ ָ֖הה ָׁ ָֽבם׃
וְ ָׁל ֵ֥כן נִ ְש ַ ָ֖ב ְע ִתי ְלבֵ֣ית ע ִ ִ֑לי
ִ ָֽאם־יִ ְת ַכ ֵּ֞פר ֲע ַּ֧ון בית־ע ִ ֵ֛לי
ד־עֹולם׃
ָׁ ָֽ
ּוב ִמנְ ָׁ ָ֖חה ַע
ְב ֶז ֵַ֥בח ְ
ד־ה ֵ֔בֹׁ ֶקר
וַ יִ ְש ַכָ֤ב ְשמּואל ַע ַ
הוִ֑ה
ת־ד ְל ֵ֣תֹות בית־יְ ָׁ
וַ יִ ְפ ַ ָ֖תח ֶא ַ
ת־ה ַמ ְר ָׁ ָ֖אה ֶאל־ע ִ ָֽלי׃
מּואל יָׁ ֵ֔רא מ ַה ִגֵ֥יד ֶא ַ
ּוש ֵ֣
ְ
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מּואל
ת־ש ֵ֔
וַ יִ ְק ָׁ ָ֤רא ע ִלי ֶא ְ
אמר
וַ ָ֖י ֹׁ ֶ

מּואל ְב ִנִ֑י
ְש ֵ֣

אמר
וַ ָ֖י ֹׁ ֶ

ִהנָֽנִ י׃

אמר
וַ ָ֗י ֹׁ ֶ
שר ִד ֶבֵ֣ר א ֵ֔ ֶליָך
ָׁ ָ֤מה ַה ָׁד ָׁבר ֲא ֶ ֵ֣
ל־נֵ֥א ְת ַכ ָ֖חד ִמ ֶ ִ֑מנִ י
ַא ָׁ
יֹוסיף
ֹלהים וְ ֵ֣כֹׁה ִֵ֔
ה־ּלָךָ֤ ֱא ִ
ֵ֣כֹׁה יַ ֲע ֶש ְ
ר־ד ֶ ֵ֥בר א ֶ ָֽליָך׃
ל־ה ָׁד ָׁ ָ֖בר ֲא ֶש ִ
ם־ת ַכ ָ֤חד ִמ ֶמנִ י ָׁד ֵָׁ֔בר ִמ ָׁכ ַ
ִא ְ
ל־ה ְד ָׁב ִ ֵ֔רים
ת־כ ַ
וַ יַ גֶ ד־לָ֤ ֹו ְשמּואל ֶא ָׁ
וְ ֵ֥ל ֹׁא ִכ ָ֖חד ִמ ֶ ִ֑מנּו
אמר
וַ י ֹׁ ֵַ֕
הוֵ֣ה ֵ֔הּוא
יְ ָׁ
ַה ֵ֥טֹוב ְבע ָׁינָ֖ו יַ ֲע ֶ ָֽשה׃ פ
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מּואל
וַ יִ גְ ַ ָ֖דל ְש ִ֑
ַוָֽיהוָׁ ה ָׁה ָׁיֵ֣ה ִע ֵ֔מֹו
ל־ד ָׁב ָׁ ָ֖ריו ָׁ ָֽא ְר ָׁצה׃
א־ה ִ ֵ֥פיל ִמ ָׁכ ְ
וְ ָֽל ֹׁ ִ
וַ י ַדע ָׁכל־יִ ְש ָׁר ֵ֔אל
ד־ב ֵ֣אר ָׁ ִ֑ש ַבע
ִמ ָׁ ָ֖דן וְ ַע ְ
יהוָֽה׃
מּואל ְלנָׁ ִ ָ֖ביא ַל ָׁ
ִ ִּ֚כי נֶ ֱא ָׁ ֵ֣מן ְש ֵ֔
אה ְב ִשֹלִ֑ ה
הוָ֖ה ְלה ָׁר ֵ֣ ֹׁ
וַ ֵֹׁ֥י ֶסף יְ ָׁ
מּואל ְב ִשלָ֖ ֹו
ל־ש ֵ֛
הוַּ֧ה ֶא ְ
ִ ָֽכי־נִ גְ ֹּ֨ ָׁלה יְ ָׁ
הוָֽה׃ פ
ִב ְד ַ ֵ֥בר יְ ָׁ

