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  פרק יא- "שמואל א"ספר 
ַּוַיַעל  ָנָחׁש  ָהַעמֹוִנ א י ּ ל־ַאְנׁשֵ ּי  ַוִיַחן  ַעל־ָיֵביׁש  ִגְלָעד  ַויֹאְמרו  ּכָ ּ ּּ

ָרת־ָלנו  ְבִרית  ְוַנַעְבֶדָך ָּיֵביׁש  ֶאל־ָנָחׁש  ּכְ ַּויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ב:  ּ
ל־ֵעין  ָיִמין  ְנקֹור  ָלֶכם  ּכָ ֹזאת  ֶאְכֹרת  ָלֶכם  ּבִ ָּנָחׁש  ָהַעמֹוִני  ּבְ

ָרֵאל ל־ִיׂשְ ְמִתיָה  ֶחְרָפה  ַעל־ּכָ ְּוׂשַ ּאְמרו  ֵאָליו  ִזְקֵני  ָיֵביׁש ַּויֹ ג:  ּ
ָרֵאל  ֹכל  ְגבול  ִיׂשְ ְלָחה  ַמְלָאִכים  ּבְ ְבַעת  ָיִמים  ְוִנׁשְ ֶּהֶרף  ָלנו  ׁשִ ּּ

יַע  ֹאָתנו  ְוָיָצאנו  ֵאֶליך ְָוִאם־ֵאין  מֹוׁשִ ּ ַּוָיֹבאו  ַהַמְלָאִכים  ד:  ּ ּ ּ
או ָאְזֵני  ָהָעם  ַוִיׂשְ רו  ַהְדָבִרים  ּבְ אול  ַוְיַדּבְ ִּגְבַעת  ׁשָ ּ ּ ּּ   ָכל־ָהָעם ּ

ֶּאת־קֹוָלם  ַוִיְבּכו ֶדה  ה:  ּ ָקר  ִמן־ַהׂשָ א  ַאֲחֵרי  ַהּבָ אול  ּבָ ה  ׁשָ ְּוִהּנֵ ּ
י  י  ִיְבּכו  ַוְיַסְפרו־לֹו  ֶאת־ִדְבֵרי  ַאְנׁשֵ אול  ַמה־ָלָעם  ּכִ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ

אול   ו:  ָיֵביׁש ַּוִתְצַלח  רוַח־ֱאֹלִהים  ַעל־ׁשָ ּ ְמעֹוּ ׁשָ ְמעֹו ּבְ ׁשָ   ּכְ
ִּרים  ָהֵאֶלה  ַוִיַחר  ַאפֹו  ְמֹאדֶּאת־ַהְדָב ּ ָקר  ז:  ּ ח  ֶצֶמד  ּבָ ַּוִיּקַ

ַיד  ַהַמְלָאִכים   ָרֵאל  ּבְ ָכל־ְגבול  ִיׂשְ ַלח  ּבְ ַּוְיַנְתֵחהו  ַוְיׁשַ ּ ּּ ֵלאֹמר |  ּּ
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ה  מוֵאל  ּכֹה  ֵיָעׂשֶ אול  ְוַאַחר  ׁשְ ר  ֵאיֶנּנו  ֹיֵצא  ַאֲחֵרי  ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ
ִּלְבָקרֹו  ַוִיפֹל  ַפַחד־ְיהָוׁה  ַעל־ָה ּ ִאיׁש  ֶאָחדּ ָּעם  ַוֵיְצאו  ּכְ ּ :

לׁש  ֵמאֹות  ֶאֶלף  ְוִאיׁש  ח ָרֵאל  ׁשְ ָבֶזק  ַוִיְהיו  ְבֵני־ִיׂשְ ַּוִיְפְקֵדם  ּבְ ּ ּ
ים  ָאֶלף לׁשִ ִאים  ּכֹה  ט:  ְּיהוָדה  ׁשְ ַּויֹאְמרו  ַלַמְלָאִכים  ַהּבָ ּ ּ

ֹּתאְמרון  ְלִאיׁש  ָיֵביׁש  ִגְלָעד  ָמָחר  ִתְהֶיה־ָלֶכם  ְתׁשוָעה   ּּ ּ ֹחםּ  ּבְ
ָמחוּכְ י  ָיֵביׁש  ַוִיׂשְ ֶמׁש  ַוָיֹבאו  ַהַמְלָאִכים  ַוַיִגידו  ְלַאְנׁשֵ ֹּחם  ַהׁשָ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ :
יֶתם  ָלנו  י י  ָיֵביׁש  ָמָחר  ֵנֵצא  ֲאֵליֶכם  ַוֲעׂשִ ַּויֹאְמרו  ַאְנׁשֵ ּּ ּ

ֵעיֵניֶכם ָכל־ַהטֹוב  ּבְ אול  ֶאת־ָהָעם  יא:  ּּכְ ם  ׁשָ ַּוְיִהי  ִמָמֳחָרת  ַוָיׂשֶ ּ ּ
ים ה  ָראׁשִ לׁשָ ֹמֶרת  ַהּבֶֹקר  ַוַיּכו ׁשְ ַאׁשְ ּ  ַוָיֹבאו  ְבתֹוך־ַהַמֲחֶנה  ּבְ ּּ ּּ ְ

ָאִרים  ַוָיֻפצו  ְוֹלא  ׁשְ ֶּאת־ַעמֹון  ַעד־ֹחם  ַהיֹום  ַוְיִהי  ַהּנִ ּ ּ ּ
ַנִים  ָיַחד ֲארו־ָבם  ׁשְ מוֵאל  ִמי  ָהֹאֵמר  יב:  ִּנׁשְ ַּויֹאֶמר  ָהָעם  ֶאל־ׁשְ ּ

ים  וְנ אול  ִיְמֹלך  ָעֵלינו  ְתנו  ָהֲאָנׁשִ ּׁשָ ּ ּ ּּ אול  יג:  ִמיֵתםְ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ
ה־ְיהָוׁה  ְתׁשוָעה  י  ַהיֹום  ָעׂשָ יֹום  ַהֶזה  ּכִ ֹּלא־יוַמת  ִאיׁש  ּבַ ּּ ּ ּּ

ָרֵאל ִיׂשְ מוֵאל  ֶאל־ָהָעם  ְלכו  ְוֵנְלָכה  ַהִגְלָגל  יד:  ּבְ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּ ּ ּ ּ
ם  ַהְמלוָכה ּוְנַחֵדׁש  ׁשָ ּ ַּוֵיְלכו  ָכל־ָהָעם  ַהִגְלָגל  ַוַיְמִלכו טו:  ּּ ּּ ּּ ם ּ   ׁשָ

ָלִמים  ם  ְזָבִחים  ׁשְ חו־ׁשָ ִגְלָגל  ַוִיְזּבְ אול  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ּבַ ֶּאת־ׁשָ ּּ ּ ּ
ָרֵאל ַעד־ְמֹאד י ִיׂשְ אול ְוָכל־ַאְנׁשֵ ם ׁשָ ַמח ׁשָ ִּלְפֵני ְיהָוׁה ַוִיׂשְ ּ: 
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  פרק יב- "שמואל א"ספר 
ַמְעִתי  ְבֹקְלֶכם א ה  ׁשָ ָרֵאל  ִהּנֵ ל־ִיׂשְ מוֵאל  ֶאל־ּכָ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּ   ְלֹכל ּ

ר־ֲאַמְרֶתם  ִלי  ָוַאְמִליך  ֲעֵליֶכם  ֶמֶלך ְֲאׁשֶ ְ ה  ַהֶמֶלך   ב:  ּ ְְוַעָתה  ִהּנֵ ּ ּ |
ם  ִאְתֶכם  ַוֲאִני  ְבִתי  וָבַני  ִהּנָ ִּמְתַהֵלך  ִלְפֵניֶכם  ַוֲאִני  ָזַקְנִתי  ָוׂשַ ּ ּּ ְ ּ

ֻעַרי  ַעד־ַהיֹום  ַהֶזה ִּהְתַהַלְכִתי  ִלְפֵניֶכם  ִמּנְ ּ ּ ד ִּהְנִני  ֲענו  ִבי  ֶנֶג ג:  ּ
יחֹו  ֶאת־ׁשֹור   ִּמי  ָלַקְחִתי  ַוֲחמֹור  ִמי  ָלַקְחִתי |  ְיהָוׁה  ְוֶנֶגד  ְמׁשִ ּ

ְקִתי  ֶאת־ִמי  ַרצֹוִתי  וִמַיד־ִמי  ָלַקְחִתי  ֹכֶפר  ְּוֶאת־ִמי  ָעׁשַ ּ ּּ ּ
יב  ָלֶכם ְקָתנו  ְוֹלא  ד:  ְוַאְעִלים  ֵעיַני  ּבֹו  ְוָאׁשִ ַּויֹאְמרו  ֹלא  ֲעׁשַ ּּ ּ

ַּרצֹוָתנו  ְוֹלא־ָלַקְחָת  ִמ ַּיד־ִאיׁש  ְמאוָמהּּ ַּויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ֵעד  ה:  ּ
ָיִדי  י  ֹלא  ְמָצאֶתם  ּבְ יחֹו  ַהיֹום  ַהֶזה  ּכִ ֶכם  ְוֵעד  ְמׁשִ ְּיהָוׁה  ּבָ ּ

ְּמאוָמה  ַויֹאֶמר  ֵעד ר  ו:  ּ מוֵאל  ֶאל־ָהָעם  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּ
ר  ֶהֱעָלה  ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם  ה  ְוֶאת־ַאֲהֹרן  ַוֲאׁשֶ ה  ֶאת־ֹמׁשֶ ָעׂשָ

ְפָטה  ִאְתֶכם  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ז:  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים ְּוַעָתה  ִהְתַיְצבו  ְוִאׁשָ ּ ּ ּּ
ה  ִאְתֶכם  ְוֶאת־ֲאֹבֵתיֶכם ר־ָעׂשָ ל־ִצְדקֹות  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ : ֵּאת  ּכָ

ַלח  ח א  ַיֲעֹקב  ִמְצָרִים  ַוִיְזֲעקו  ֲאֹבֵתיֶכם  ֶאל־ְיהָוׁה  ַוִיׁשְ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ּּכַ ּּ
ה  ְוֶאת ּ־ַאֲהֹרן  ַויֹוִציאו  ֶאת־ֲאבֹוֵתיֶכם  ִמִמְצַרִים ְיהָוׁה  ֶאת־ֹמׁשֶ ּ ּ
ָמקֹום  ַהֶזה בום  ּבַ ַּויֹׁשִ ּ ּ חו  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ַוִיְמּכֹר  ט:  ּ ּכְ ַּוִיׁשְ ּּ
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ִתים  וְבַיד  ֶמֶלך  ר־ְצָבא  ָחצֹור  וְבַיד־ְפִלׁשְ ַיד  ִסיְסָרא  ׂשַ ְֹאָתם  ּבְ ּ ּּ ּ
ם ּמֹוָאב  ַוִיָלֲחמו  ּבָ ּ ַּוִיְזֲעקו  ֶא י:  ּ ּ  ַויֹאְמרו  ָחָטאנו ַּוֹיאְמֻרל־ְיהָוׁה  ּ ּ ּ

ָתרֹות  ָעִלים  ְוֶאת־ָהַעׁשְ ֲעֹבד  ֶאת־ַהּבְ י  ָעַזְבנו  ֶאת־ְיהָוׁה  ַוּנַ ּּכִ ּ
ְּוַעָתה  ַהִציֵלנו  ִמַיד  ֹאְיֵבינו  ְוַנַעְבֶדָך ּ ּּ ּ ַלח  ְיהָוׁה  יא:  ּ ַּוִיׁשְ

מוֵאל  ַוַי ָדן  ְוֶאת־ִיְפָתח  ְוֶאת־ׁשְ ַעל  ְוֶאת־ּבְ ֶּאת־ְיֻרּבַ ּ ֵּצל  ֶאְתֶכם ּ
ַטח בו  ּבֶ ִביב  ַוֵתׁשְ ִּמַיד  ֹאְיֵביֶכם  ִמּסָ ּ י  ָנָחׁש  ֶמֶלך  יב:  ּ ְַוִתְראו  ּכִ ּ ּ

י־ֶמֶלך  ִיְמֹלך  ָעֵלינו  א  ֲעֵליֶכם  ַוֹתאְמרו  ִלי  ֹלא  ּכִ ֵני־ַעמֹון  ּבָ ּּבְ ְּ ְ ּ ּ
ֶכם ַחְרֶתם  יג:  ַויהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ַמְלּכְ ר  ּבְ ה  ַהֶמֶלך  ֲאׁשֶ ְּוַעָתה  ִהּנֵ ּ ְּ

ה  ָנַתן  ְיהָוׁה  ֲעֵליֶכם  ֶמֶלךֲא ֶאְלֶתם  ְוִהּנֵ ר  ׁשְ ְׁשֶ ִּאם־ִתיְראו  יד:  ּ ּ
ֹקלֹו  ְוֹלא  ַתְמרו  ֶאת־ִפי  ַמְעֶתם  ּבְ ֶּאת־ְיהָוׁה  ַוֲעַבְדֶתם  ֹאתֹו  וׁשְ ּ ּּ ּ
ר  ָמַלך  ֲעֵליֶכם  ַאַחר  ְְיהָוׁה  ִוְהִיֶתם  ַגם־ַאֶתם  ְוַגם־ַהֶמֶלך  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

קֹול  ְיהָוׁה  וְמִריֶתם ְוִאם־ֹל טו:  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם ְמעו  ּבְ ּא  ִתׁשְ ּ
ֶכם  וַבֲאֹבֵתיֶכם ֶּאת־ִפי  ְיהָוׁה  ְוָהְיָתה  ַיד־ְיהָוׁה  ּבָ ַּגם־ַעָתה  טז:  ּ ּ

ה  ר  ְיהָוׁה  ֹעׂשֶ ִּהְתַיְצבו  וְראו  ֶאת־ַהָדָבר  ַהָגדֹול  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ ּ ּ
ֲּהלֹוא  ְקִציר־ִחִטים  ַהיֹום  ֶאְקָרא  ֶאל־ְיהָוׁה יז:  ְלֵעיֵניֶכם ּ  ְוִיֵתן ּ

ֵעיֵני  יֶתם  ּבְ ר  ֲעׂשִ ה  ֲאׁשֶ י־ָרַעְתֶכם  ַרּבָ ֹּקלֹות  וָמָטר  וְדעו  וְראו  ּכִ ּ ּ ּ ּ
אֹול  ָלֶכם  ֶמֶלך מוֵאל  ֶאל־יהָוׁה  ַוִיֵתן  יח:  ְְיהָוׁה  ִלׁשְ ַּוִיְקָרא  ׁשְ ּ ּּ

יֹום  ַההוא  ַוִייָרא  ָכל־ָהָעם  ְמֹאד  ֶאת־ְיהָוׁה  ְּיהָוׁה  ֹקֹלת  וָמָטר  ּבַ ּּ ּ
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מוֵא מוֵאל  ִהְתַפֵלל  יט:  לְּוֶאת־ׁשְ ַּויֹאְמרו  ָכל־ָהָעם  ֶאל־ׁשְ ּ ּ ּ ּ
י־ָיַסְפנו  ַעד־ֲעָבֶדיך  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ְוַאל־ָנמות  ּכִ ּּבְ ּ ָ ָ

ֹאל  ָלנו  ֶמֶלך ל־ַחטֹאֵתינו  ָרָעה  ִלׁשְ ְַעל־ּכָ ּ ּ מוֵאל  כ:  ּ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּ
ל־ָהָרָעה  ַהזֹ יֶתם  ֵאת  ּכָ ֶּאל־ָהָעם  ַאל־ִתיָראו  ַאֶתם  ֲעׂשִ ּ ְאת  ַאך ּּ

ָכל־ְלַבְבֶכם ַּאל־ָתסורו  ֵמַאֲחֵרי  ְיהָוׁה  ַוֲעַבְדֶתם  ֶאת־ְיהָוׁה  ּבְ ּּ ּ :
י   כא ְּוֹלא  ָתסורו  ּכִ ּ ר  ֹלא־יֹוִעילו  ְוֹלא  ַיִצילו |  ּ ַּאֲחֵרי  ַהֹתהו  ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ

י־ֹתהו  ֵהָמה ּּכִ מֹו  כב:  ּ ֲעבור  ׁשְ י  ֹלא־ִיטֹׁש  ְיהָוׁה  ֶאת־ַעמֹו  ּבַ ּּכִ ּּ
י  ה ַּגם  ָאֹנִכי  כג:  ֹוִאיל  ְיהָוׁה  ַלֲעׂשֹות  ֶאְתֶכם  לֹו  ְלָעםַּהָגדֹול  ּכִ

ַעְדֶכם  ְוהֹוֵריִתי  ָּחִליָלה  ִלי  ֵמֲחֹטא  ַליהָוׁה  ֵמֲחֹדל  ְלִהְתַפֵלל  ּבַ ּּ
ָרה ֶדֶרך  ַהטֹוָבה  ְוַהְיׁשָ ֶּאְתֶכם  ּבְ ְּיראו  ֶאת־ְיהָוׁה |  ְַאך   כד:  ְ

י ָכל־ְלַבְבֶכם  ּכִ ֱאֶמת  ּבְ ר־ִהְגִדל ַּוֲעַבְדֶתם  ֹאתֹו  ּבֶ ּ  ְראו  ֵאת  ֲאׁשֶ ּ
פו כה: ִּעָמֶכם ֶכם ִתּסָ ְּוִאם־ָהֵרַע ָתֵרעו ַגם־ַאֶתם ַגם־ַמְלּכְ ּּ ּ ּ ּ ּ: 

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם   לזכות  את,ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח' ו'נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )תך  פרק  טומדרש  תנחומא  בהעלו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים,  בכל תפוצות ישראלך המחולק"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"רות נטועים אוכמשמ ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


