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  פרק יג- "שמואל א"ספר 
ָרֵאל א ִנים  ָמַלך  ַעל־ִיׂשְ ֵתי  ׁשָ ָמְלכֹו  וׁשְ אול  ּבְ ָנה  ׁשָ ן־ׁשָ ְּבֶ ּ ּ ּ :
אול  ב ָרֵאל  ַוִיְהיו  ִעם־ׁשָ ת  ֲאָלִפים  ִמִיׂשְ לׁשֶ אול  ׁשְ ַּוִיְבַחר־לֹו  ׁשָ ּ ּּ ּ ּ

ִמְכָמׂש  ו ַּאְלַפִים  ּבְ ִגְבַעת ּ ית־ֵאל  ְוֶאֶלף  ָהיו  ִעם־יֹוָנָתן  ּבְ ְּבַהר  ּבֵ
ַלח  ִאיׁש  ְלֹאָהָליו ְנָיִמין  ְוֶיֶתר  ָהָעם  ׁשִ ְַוַיך  יֹוָנָתן  ֵאת  ְנִציב  ג:  ּּבִ ּ

ׁשֹוָפר  אול  ָתַקע  ּבַ ִתים  ְוׁשָ ְמעו  ְפִלׁשְ ֶגַבע  ַוִיׁשְ ר  ּבְ ִתים  ֲאׁשֶ ְּפִלׁשְ ּ ּ ּּ ּּ ּּ
ְמעו ָכל־ָהָאֶרץ  ֵלאֹמר  ִיׁשְ ְמעו  ד:    ָהִעְבִריםּּבְ ָרֵאל  ׁשָ ְּוָכל־ִיׂשְ

ָרֵאל  ִתים  ְוַגם־ִנְבַאׁש  ִיׂשְ אול  ֶאת־ְנִציב  ְפִלׁשְ ה  ׁשָ ֵּלאֹמר  ִהּכָ ּ ּ
אול  ַהִגְלָגל ִתים  ַוִיָצֲעקו  ָהָעם  ַאֲחֵרי  ׁשָ ְפִלׁשְ ּּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ ִתים  ה:  ּ ּוְפִלׁשְ ּ

ים  ֶאֶלף  ֶרֶכב|  ֶּנֶאְספו   לׁשִ ָרֵאל  ׁשְ ת  ֲאָלִפים ְּלִהָלֵחם  ִעם־ִיׂשְ ׁשֶ   ְוׁשֵ
ַפת־ַהָים  ָלֹרב  ַוַיֲעלו  ַוַיֲחנו  ר  ַעל־ׂשְ חֹול  ֲאׁשֶ ים  ְוָעם  ּכַ ָּפָרׁשִ ּּ ּ ּ ּ

ית־ָאֶון י  ו:  ְבִמְכָמׂש  ִקְדַמת  ּבֵ י  ַצר־לֹו  ּכִ ָרֵאל  ָראו  ּכִ ְּוִאיׁש  ִיׂשְ
ָלִעים  וַבְצ ְמָערֹות  וַבֲחָוִחים  וַבּסְ או  ָהָעם  ּבַ ִּנַגׂש  ָהָעם  ַוִיְתַחּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ ִרִחים ּ
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אול  ז:  ּוַבּבֹרֹות ְּוִעְבִרים  ָעְברו  ֶאת־ַהַיְרֵדן  ֶאֶרץ  ָגד  ְוִגְלָעד  ְוׁשָ ּ ּּ ּ
ּעֹוֶדּנו  ַבִגְלָגל  ְוָכל־ָהָעם  ָחְרדו  ַאֲחָריו ּּ ְבַעת |  ּ  ַויֹוֶחל  ַּויֹיֶחל ח:  ּ ׁשִ

מוֵאל  ַהִגְלָגל  ַוָיֶפץ  ָהָעם  מוֵאל  ְוֹלא־ָבא  ׁשְ ר  ׁשְ ָּיִמים  ַלמֹוֵעד  ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ָלִמים  ַוַיַעל  ט:  ֵמָעָליו אול  ַהִגׁשו  ֵאַלי  ָהֹעָלה  ְוַהׁשְ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּּ ּּ ּ
א  ַוֵיֵצא  י:  ָהֹעָלה מוֵאל  ּבָ ה  ׁשְ ַכלֹתֹו  ְלַהֲעלֹות  ָהֹעָלה  ְוִהּנֵ ַּוְיִהי  ּכְ ּ ּ

אול  ִלְקָראתֹו  ְלָבְרכֹו יָת  ַויֹאֶמר  יא:  ּׁשָ מוֵאל  ֶמה  ָעׂשִ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּּ
י־ָרִאיִת אול  ּכִ ּי  ִכי־ָנַפץ  ָהָעם  ֵמָעַלי  ְוַאָתה  ֹלא־ָבאָת  ְלמֹוֵעד ּׁשָ

ִתים  ֶנֱאָסִפים  ִמְכָמׂש ַּהָיִמים  וְפִלׁשְ ּ ִתים  יב:  ּ ָּוֹאַמר  ַעָתה  ֵיְרדו  ְפִלׁשְ ּּ
ֵּאַלי  ַהִגְלָגל  וְפֵני  ְיהָוׁה  ֹלא  ִחִליִתי  ָוֶאְתַאַפק  ָוַאֲעֶלה  ָהֹעָלה ּ ּ ּ ּ :

אול  ִנ יג מוֵאל  ֶאל־ׁשָ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּ ַמְרָת  ֶאת־ִמְצַות ּ ְלָת  ֹלא  ׁשָ ְּסּכָ ּ
י  ַעָתה  ֵהִכין  ְיהָוׁה  ֶאת־ַמְמַלְכְתך  ר  ִצָוך  ּכִ ְָיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ֲאׁשֶ ְ ָּ ּ ּ

ָרֵאל ַעד־עֹוָלם ׁש ְיהָוׁה  יד: ֶאל־ִיׂשְ ּקֵ ְּוַעָתה ַמְמַלְכְתך ֹלא־ָתקום ּבִ ָ ּ ּ
ְלָבבֹו  ַוְיַצֵוהו  ְיהָוׁה  ְלָנִגיד  ַעל־ַעמ ּלֹו  ִאיׁש  ּכִ ּ ַמְרָת  ֵאת ּ י  ֹלא  ׁשָ ֹּו  ּכִ

ר־ִצְוך  ְיהָוׁה ֲָאׁשֶ ְנָיִמן  טו:  ּ מוֵאל  ַוַיַעל  ִמן־ַהִגְלָגל  ִגְבַעת  ּבִ ַּוָיָקם  ׁשְ ּ ּ ּ ּּ
ׁש  ֵמאֹות  ִאיׁש ׁשֵ ְמְצִאים  ִעמֹו  ּכְ אול  ֶאת־ָהָעם  ַהּנִ ַּוִיְפֹקד  ׁשָ ּ ּ :

ִב טז ְמָצא  ִעָמם  ֹיׁשְ נֹו  ְוָהָעם  ַהּנִ אול  ְויֹוָנָתן  ּבְ ְּוׁשָ ְנָיִמן ּ ֶגַבע  ּבִ ים  ּבְ
ִתים  ָחנו  ְבִמְכָמׂש ּוְפִלׁשְ ִתים  יז:  ּּ ִחית  ִמַמֲחֵנה  ְפִלׁשְ ַּוֵיֵצא  ַהַמׁשְ ּ ּ ּ

ים  ָהֹראׁש  ֶאָחד  ִיְפֶנה  ֶאל־ֶדֶרך  ָעְפָרה  ֶאל־ֶאֶרץ  ה  ָראׁשִ לׁשָ ְׁשְ ּ
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ית  ֹחרֹון  ְוָהֹראׁש  ֶאָחד  ִיְפֶנה  יח:  ּׁשוָעל ְְוָהֹראׁש  ֶאָחד  ִיְפֶנה  ֶדֶרך  ּבֵ ּ
ָרה ָקף  ַעל־ֵגי  ַהְצֹבִעים  ַהִמְדּבָ ׁשְ ֶּדֶרך  ַהְגבול  ַהּנִ ּ ּ ּּ ְוָחָרׁש  ֹלא  יט:  ְּ

י־   ָרֵאל  ּכִ ֹכל  ֶאֶרץ  ִיׂשְ ִתים  ֶפן  ַיֲעׂשו ָאְמֻרִּיָמֵצא  ּבְ ּ  ָאְמרו  ְפִלׁשְ ּּ ּ
ִתים  ִלְלטֹוׁש  כ:  ָהִעְבִרים  ֶחֶרב  אֹו  ֲחִנית ָרֵאל  ַהְפִלׁשְ ַּוֵיְרדו  ָכל־ִיׂשְ ּ ּ ּ

תֹוִאיׁש  ֶאת־ תֹו  ְוֶאת־ֵאתֹו  ְוֶאת־ַקְרֻדמֹו  ְוֵאת  ַמֲחֵרׁשָ ַּמֲחַרׁשְ ּּ :
לׁש  ִקְלׁשֹון  כא ְּוָהְיָתה  ַהְפִציָרה  ִפים  ַלַמֲחֵרׁשֹת  ְוָלֵאִתים  ְוִלׁשְ ּ ּ

ְרֻדִמים  וְלַהִציב  ַהָדְרָבן ּוְלַהּקַ ּ ּ ּּ יֹום  ִמְלֶחֶמת  ְוֹלא  ִנְמָצא  כב:  ּ ְוָהָיה  ּבְ
ל־ָה ַיד  ּכָ אול  ְוֶאת־יֹוָנָתן  ַוִתָמֵצא ֶחֶרב  ַוֲחִנית  ּבְ ר  ֶאת־ׁשָ ָּעם  ֲאׁשֶ ּ ּ
נֹו אול  וְליֹוָנָתן  ּבְ ְּלׁשָ ִתים  ֶאל־ַמֲעַבר  כג:  ּ ַּוֵיֵצא  ַמַצב  ְפִלׁשְ ּּ ּ

 :ִמְכָמׂש

  פרק יד- "שמואל א"ספר 
א  ֵכָליו  ְלָכה  א ַער  ֹנׂשֵ אול  ֶאל־ַהּנַ ן־ׁשָ ַּוְיִהי  ַהיֹום  ַויֹאֶמר  יֹוָנָתן  ּבֶ ּ ּ

ָרה   ר  ֵמֵעֶבר  ַהָלז  וְלָאִביו  ֹלא  ִהִגידְוַנְעּבְ ִתים  ֲאׁשֶ ֶּאל־ַמַצב  ְפִלׁשְ ּ ּּ ּ ּ :
ִמְגרֹון  ְוָהָעם  ב ר  ּבְ ְקֵצה  ַהִגְבָעה  ַתַחת  ָהִרמֹון  ֲאׁשֶ ב  ּבִ אול  יֹוׁשֵ ְּוׁשָ ּ ּ ּ

ׁש  ֵמאֹות  ִאיׁש ׁשֵ ר  ִעמֹו  ּכְ ַּוֲאִחָיה  ֶבן־ֲאִחטוב  ֲאִחי  ִאיָכבֹוד  ג:  ֲּאׁשֶ ּ
ן־|   ן־ִפיְנָחס  ּבֶ א  ֵאפֹוד  ְוָהָעם  ֹלא |  ֵעִלי  ּכֵֹהן  ּּבֶ לֹו  ֹנׂשֵ ׁשִ ְיהָוׁה  ּבְ

י  ָהַלך  יֹוָנָתן ׁש  יֹוָנָתן  ַלֲעֹבר  ד:  ְָיַדע  ּכִ ּקֵ ר  ּבִ רֹות  ֲאׁשֶ ּוֵבין  ַהַמְעּבְ ּ
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ַלע  ֵמָהֵעֶבר  ן־ַהּסֶ ַלע  ֵמָהֵעֶבר  ִמֶזה  ְוׁשֵ ן־ַהּסֶ ִתים  ׁשֵ ַּעל־ַמַצב  ְפִלׁשְ ּ ּּ
ם  ָהֶאָחד  ּבֹוֵצץ   הִּמֶזה  ְוׁשֵ ם  ָהֶאָחד  ֶסּנֶ ן  ָהֶאָחד  ָמצוק  ה:  ְוׁשֵ ַּהׁשֵ ּ

ֶגב  מול  ָגַבע ִּמָצפֹון  מול  ִמְכָמׂש  ְוָהֶאָחד  ִמּנֶ ּּ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוָנָתן  ו:  ּ
ַער   ָרה  ֶאל־ַמַצב  ָהֲעֵרִלים  ָהֵאֶלה |  ֶאל־ַהּנַ א  ֵכָליו  ְלָכה  ְוַנְעּבְ ֹּנׂשֵ ּ

י  ֵאין  ַליהָוׁה  ַמ ה  ְיהָוׁה  ָלנו  ּכִ ּאוַלי  ַיֲעׂשֶ ַרב  אֹו ּ יַע  ּבְ ְעצֹור  ְלהֹוׁשִ
ְלָבֶבך  ְנֵטה  ָלך  ז:  ִבְמָעט ר  ּבִ ל־ֲאׁשֶ ה  ּכָ א  ֵכָליו  ֲעׂשֵ ְַויֹאֶמר  לֹו  ֹנׂשֵ ָ ּ

ְלָבֶבך ִָהְנִני  ִעְמך  ּכִ ָ ה  ֲאַנְחנו  ֹעְבִרים  ח:  ּ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוָנָתן  ִהּנֵ ּ
ים  ְוִנְגִלינו  ֲאֵליֶהם ִּאם־ּכֹה  ֹיאְמרו  ֵאֵלינו ט:  ֶּאל־ָהֲאָנׁשִ ּ  דֹמו ּ ּּ

ַּעד־ַהִגיֵענו  ֲאֵליֶכם  ְוָעַמְדנו  ַתְחֵתינו  ְוֹלא  ַנֲעֶלה  ֲאֵליֶהם ּ ּּ ּ :
ָיֵדנו  י י־ְנָתָנם  ְיהָוׁה  ּבְ ְּוִאם־ּכֹה  ֹיאְמרו  ֲעלו  ָעֵלינו  ְוָעִלינו  ּכִ ּ ּ ּ ּ

ְּוֶזה־ָלנו  ָהאֹות ִתים  ַויֹאְמרו  יא:  ּ ֵניֶהם  ֶאל־ַמַצב  ְפִלׁשְ ַּוִיָגלו  ׁשְ ּּ ּּ ּ ּּ
ִת םְּפִלׁשְ או־ׁשָ ר  ִהְתַחּבְ ה  ִעְבִרים  ֹיְצִאים  ִמן־ַהֹחִרים  ֲאׁשֶ : ּים  ִהּנֵ

י  ַהַמָצָבה  ֶאת־יֹוָנָתן   יב ַּוַיֲענו  ַאְנׁשֵ ּ ּ א  ֵכָליו  ַויֹאְמרו |  ּ ְּוֶאת־ֹנׂשֵ ּ
א  ֵכָליו  ֲּעלו  ֵאֵלינו  ְונֹוִדיָעה  ֶאְתֶכם  ָדָבר  ַויֹאֶמר  יֹוָנָתן  ֶאל־ֹנׂשֵ ּ ּ ּ

י־ְנָתָנם  ְי ָרֵאלֲעֵלה  ַאֲחַרי  ּכִ ַיד  ִיׂשְ ַּוַיַעל  יֹוָנָתן  ַעל־ָיָדיו  יג:  הָוׁה  ּבְ
א  ֵכָליו  א  ֵכָליו  ַאֲחָריו  ַוִיְפלו  ִלְפֵני  יֹוָנָתן  ְוֹנׂשֵ ְּוַעל־ַרְגָליו  ְוֹנׂשֵ ּ ּ

א  יד:  ְממֹוֵתת  ַאֲחָריו ה  יֹוָנָתן  ְוֹנׂשֵ ר  ִהּכָ ה  ָהִראׁשָֹנה  ֲאׁשֶ ַּוְתִהי  ַהַמּכָ ּ
ִרים  ִאיׁש  ּכְ ֶעׂשְ ֶדהֵכָליו  ּכְ ַּוְתִהי  ֲחָרָדה  טו:  ַבֲחִצי  ַמֲעָנה  ֶצֶמד  ׂשָ
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ִחית  ָחְרדו  ַגם־ֵהָמה  ֶדה  וְבָכל־ָהָעם  ַהַמָצב  ְוַהַמׁשְ ַּבַמֲחֶנה  ַבׂשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ַּוִתְרַגז  ָהָאֶרץ  ַוְתִהי  ְלֶחְרַדת  ֱאֹלִהים ּ ּ אול  טז:  ּ ַּוִיְראו  ַהצִֹפים  ְלׁשָ ּּ ּ

ה  ֶהָהמֹון  ָנ ְנָיִמן  ְוִהּנֵ ִגְבַעת  ּבִ ְמֹוג  ַוֵיֶלך  ַוֲהֹלםּבְ אול  יז:  ּ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ
ה  ר  ִאתֹו  ִפְקדו־ָנא  וְראו  ִמי  ָהַלך  ֵמִעָמנו  ַוִיְפְקדו  ְוִהּנֵ ָּלָעם  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ְּ ּ

א  ֵכָליו ה  ֲארֹון  יח:  ֵאין  יֹוָנָתן  ְוֹנׂשֵ אול  ַלֲאִחָיה  ַהִגיׁשָ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ ּּ
י י־ָהָיה  ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ּבַ ָרֵאלָּהֱאֹלִהים  ּכִ ֹּום  ַההוא  וְבֵני  ִיׂשְ ּ :

ַמֲחֵנה  יט ר  ּבְ אול  ֶאל־ַהּכֵֹהן  ְוֶהָהמֹון  ֲאׁשֶ ר  ׁשָ ַּוְיִהי  ַעד  ִדּבֶ ּ
אול  ֶאל־ַהּכֵֹהן  ֱאֹסף  ָיֶדך ִתים  ַוֵיֶלך  ָהלֹוך  ָוָרב  פ  ַויֹאֶמר  ׁשָ ְָפִלׁשְ ְ ְּ ּ ּ ּ :

ר  ִאתֹו  ַוָיֹבאו  ַעד־ַהִמ כ אול  ְוָכל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ַּוִיָזֵעק  ׁשָ ּּ ּּ ה ּּ ְלָחָמה  ְוִהּנֵ
ֵרֵעהו  ְמהוָמה  ְגדֹוָלה  ְמֹאד ָּהְיָתה  ֶחֶרב  ִאיׁש  ּבְ ּ ְּוָהִעְבִרים  ָהיו  כא:  ּ

ַמֲחֶנה  ָסִביב  ר  ָעלו  ִעָמם  ּבַ ְלׁשֹום  ֲאׁשֶ ֶאְתמֹול  ׁשִ ִתים  ּכְ ַּלְפִלׁשְ ּ ּּ ּ
אול  ְויֹוָנָתן ר  ִעם־ׁשָ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ְּוַגם־ֵהָמה  ִלְהיֹות  ִעם־ִיׂשְ ְוֹכל  כב:  ּ

ִתים ִאיׁש י־ָנסו  ְפִלׁשְ ְמעו  ּכִ ַהר־ֶאְפַרִים  ׁשָ ִאים  ּבְ ָרֵאל  ַהִמְתַחּבְ ּ  ִיׂשְ ּּ ּ ּ
ִמְלָחָמה קו  ַגם־ֵהָמה  ַאֲחֵריֶהם  ּבַ ַּוַיְדּבְ ּ ּ יֹום  ַההוא  כג:  ּ ע  ְיהָוׁה  ּבַ ַּויֹוׁשַ ּ ּ

ית  ָאֶון ָרֵאל  ְוַהִמְלָחָמה  ָעְבָרה  ֶאת־ּבֵ ָרֵאל  כד:  ֶּאת־ִיׂשְ ְוִאיׁש־ִיׂשְ
אול  ֶאת־ָהָעם  ֵלאֹמר  ָארור  ָהִאיׁש ִּנַגׂש  ּבַ ּיֹום  ַההוא  ַויֶֹאל  ׁשָ ּ ּּ ּ

ל־ָהָעם  ְמִתי  ֵמֹאְיַבי  ְוֹלא  ָטַעם  ּכָ ר־ֹיאַכל  ֶלֶחם  ַעד־ָהֶעֶרב  ְוִנּקַ ֲּאׁשֶ
ֶדה כה:  ָלֶחם או  ַבָיַער  ַוְיִהי  ְדַבׁש  ַעל־ְפֵני  ַהׂשָ ְּוָכל־ָהָאֶרץ  ּבָ ּ ּ ּ :
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ַּוָיֹבא  ָהָעם  ֶאל־ַהַיַער  ְוִהּנֵ כו יג  ָידֹו ּ ּה  ֵהֶלך  ְדָבׁש  ְוֵאין־ַמׂשִ ּ ְ

ֻבָעה י־ָיֵרא  ָהָעם  ֶאת־ַהׁשְ ֶּאל־ִפיו  ּכִ ַמע  כז:  ּ ְויֹוָנָתן  ֹלא־ׁשָ
ָידֹו  ר  ּבְ ַלח  ֶאת־ְקֵצה  ַהַמֶטה  ֲאׁשֶ יַע  ָאִביו  ֶאת־ָהָעם  ַוִיׁשְ ּבִ ַהׁשְ ּּבְ ּ ּ

ב  ָידֹו  ֶאל־ִפיו ַיְעַרת  ַהְדָבׁש  ַוָיׁשֶ ַּוִיְטּבֹל  אֹוָתה  ּבְ ּ ּּ ּ  ַוָתֹאְרָנה ַּוָתֹרְאָנה  ּ
יַע  ָאִביך  כח:  ֵעיָניו ּבִ ַע  ִהׁשְ ּבֵ ַָוַיַען  ִאיׁש  ֵמָהָעם  ַויֹאֶמר  ַהׁשְ ּ ּ

ר־ֹיאַכל  ֶלֶחם  ַהיֹום  ַוָיַעף  ֶּאת־ָהָעם  ֵלאֹמר  ָארור  ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ ּ ּ
י־ֹארו  כט:  ָהָעם ַּויֹאֶמר  יֹוָנָתן  ָעַכר  ָאִבי  ֶאת־ָהָאֶרץ  ְראו־ָנא  ּכִ ּ ּ

ּי  ָטַעְמִתי  ְמַעט  ְדַבׁש  ַהֶזהֵעיַני  ּכִ ּ י  לוא  ָאֹכל  ָאַכל  ַהיֹום  ל:  ּ ַּאף  ּכִ ּ
ה  י־ַעָתה  ֹלא־ָרְבָתה  ַמּכָ ר  ָמָצא  ּכִ ַלל  ֹאְיָביו  ֲאׁשֶ ָּהָעם  ִמׁשְ ּ

ִתים ְפִלׁשְ ּּבַ ִתים ִמִמְכָמׂש ַאָיֹלָנה ַוָיַעף  לא: ּ ְפִלׁשְ יֹום ַההוא ּבַ ַּוַיּכו ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ָלל ֶאלּ  ַוַיַעט  ָהָעםַעׂשַּוַי לב:  ָהָעם  ְמֹאד ָלל  ַוִיְקחו  ֹצאן  וָבָקר ּׁשָ ּ  ַהׁשָ ּ ּ ּ

ֲחטו־ָאְרָצה  ַויֹאַכל  ָהָעם  ַעל־ַהָדם ּוְבֵני  ָבָקר  ַוִיׁשְ ּ ּּ ַּוַיִגידו  לג:  ּ ּ ּ
ה  ָהָעם  ֹחִטאים  ַליהָוׁה  ֶלֱאֹכל  ַעל־ַהָדם  ַויֹאֶמר  אול  ֵלאֹמר  ִהּנֵ ְּלׁשָ ּ ּ

ַגְדֶתם  ֹגלו־ֵאַלי  ַהיֹום   ּּבְ ּ ּ ּ אול  ֻפצו  ָבָעם  לד:  ֶּאֶבן  ְגדֹוָלהּ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּּ ּ
ַחְטֶתם  ֵיהו  וׁשְ ַּוֲאַמְרֶתם  ָלֶהם  ַהִגיׁשו  ֵאַלי  ִאיׁש  ׁשֹורֹו  ְוִאיׁש  ׂשְ ּ ּּ ּ ּ
ֶזה  ַוֲאַכְלֶתם  ְוֹלא־ֶתֶחְטאו  ַליהָוׁה  ֶלֱאֹכל  ֶאל־ַהָדם  ַוַיִגׁשו  ּּבָ ּ ּּ ּּ

ָּכל־ָהָעם  ִאיׁש  ׁשֹורֹו  ְבָידֹו  ַהַלְיָלה  ַוִי םּ ֲחטו־ׁשָ אול  לה:  ּׁשְ ַּוִיֶבן  ׁשָ ּ
ַח  ַליהָוׁה ַח  ַליהָוׁה  ֹאתֹו  ֵהֵחל  ִלְבנֹות  ִמְזּבֵ אול  לו:  ִמְזּבֵ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ
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ִתים  ַלְיָלה  ְוָנֹבָזה  ָבֶהם   ַעד־אֹור  ַהּבֶֹקר |  ֵּנְרָדה  ַאֲחֵרי  ְפִלׁשְ
ֵעיֶניך  ֲע ל־ַהטֹוב  ּבְ ֶהם  ִאיׁש  ַויֹאְמרו  ּכָ ֵאר  ּבָ ְָוֹלא־ַנׁשְ ּ ּ ה  ס ּ ׂשֵ

אול  לז:  ַּויֹאֶמר  ַהּכֵֹהן  ִנְקְרָבה  ֲהֹלם  ֶאל־ָהֱאֹלִהים ַאל  ׁשָ ַּוִיׁשְ ּ
ָרֵאל  ְוֹלא  ָעָנהו  ַיד  ִיׂשְ ִתים  ֲהִתְתֵנם  ּבְ אֹלִהים  ַהֵאֵרד  ַאֲחֵרי  ְפִלׁשְ ּּבֵ ּ ּ

יֹום  ַההוא ּּבַ אול  ֹגׁשו  ֲהֹלם  ּכֹל  ִפּנֹות  ָהָעם  וְדעו  לח:  ּ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ
ּוְראו  ּבַ ָּמה  ָהְיָתה  ַהַחָטאת  ַהזֹאת  ַהיֹוםּ ּ ּ יַע  לט:  ּ י  ַחי־ְיהָוׁה  ַהמֹוׁשִ ּּכִ

י  מֹות  ָימות  ְוֵאין  ֹעֵנהו  ִני  ּכִ יֹוָנָתן  ּבְ נֹו  ּבְ י  ִאם־ֶיׁשְ ָרֵאל  ּכִ ֶּאת־ִיׂשְ ּ
ל־ָהָעם ָרֵאל  ַאֶתם  ִתְהיו  ְלֵעֶבר  ֶאָחד  מ:  ִמּכָ ל־ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ֶאל־ּכָ ּ ּ ּ

ִנ אול ַוֲאִני  ְויֹוָנָתן  ּבְ ּי  ִנְהֶיה  ְלֵעֶבר  ֶאָחד  ַויֹאְמרו  ָהָעם  ֶאל־ׁשָ ּ ּ
ה ֵעיֶניך  ֲעׂשֵ ַָהטֹוב  ּבְ ָרֵאל  מא:  ּ אול  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ

אול  ְוָהָעם  ָיָצאו ָּהָבה  ָתִמים  ַוִיָלֵכד  יֹוָנָתן  ְוׁשָ ּ ּ אול  מב:  ּ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ
ִנ יִני  וֵבין  יֹוָנָתן  ּבְ ַּהִפילו  ּבֵ ּ ּי  ַוִיָלֵכד  יֹוָנָתןּ אול  מג:  ּ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ

יָתה  ַוַיֶגד־לֹו  יֹוָנָתן  ַויֹאֶמר  ָטֹעם  ֶּאל־יֹוָנָתן  ַהִגיָדה  ִלי  ֶמה  ָעׂשִ ּּ ּּ
ָיִדי  ְמַעט  ְדַבׁש  ִהְנִני  ָאמות ר־ּבְ ְקֵצה  ַהַמֶטה  ֲאׁשֶ ָּטַעְמִתי  ּבִ ּ ּ ּ ּ :

ה  ֱאֹלִהים  ְוֹכה  יֹוִס מד אול  ּכֹה־ַיֲעׂשֶ ַּויֹאֶמר  ׁשָ י־מֹות  ָתמות ּ ּף  ּכִ ּ
אול  ֲהיֹוָנָתן   מה:  יֹוָנָתן ַּויֹאֶמר  ָהָעם  ֶאל־ׁשָ ה |  ּ ר  ָעׂשָ ָּימות  ֲאׁשֶ

ָרֵאל  ָחִליָלה  ַחי־ְיהָוׁה  ִאם־ִיפֹל  ִיׂשְ ַּהְיׁשוָעה  ַהְגדֹוָלה  ַהזֹאת  ּבְ ּ ּ ּ
ה  ַהיֹום  ַהֶזה  ַוִיְפדו  י־ִעם־ֱאֹלִהים  ָעׂשָ ֲעַרת  ֹראׁשֹו  ַאְרָצה  ּכִ ִּמׂשַ ּ ּ ּּ ּ
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ִתים  מו:  ָעם  ֶאת־יֹוָנָתן  ְוֹלא־ֵמתָה אול  ֵמַאֲחֵרי  ְפִלׁשְ ַּוַיַעל  ׁשָ ּ ּ ּ
ִתים  ָהְלכו  ִלְמקֹוָמם ְּוְפִלׁשְ ָרֵאל  מז:  ּ אול  ָלַכד  ַהְמלוָכה  ַעל־ִיׂשְ ְּוׁשָ ּּ

ַּוִיָלֶחם  ָסִביב   מֹוָאב  |  ּ ָכל־ֹאְיָביו  ּבְ ּוִבְבֵני־ַעמֹון  וֶבֱאדֹום |  ּבְ ּּ
ּוְבַמְלֵכי  צֹוָבה  וַבְפ ּ יַעּ ר־ִיְפֶנה  ַיְרׁשִ ִתים  וְבֹכל  ֲאׁשֶ ִּלׁשְ ַּוַיַעׂש  מח:  ּ

ָרֵאל  ִמַיד  ׁשֵֹסהו ַּחִיל  ַוַיך  ֶאת־ֲעָמֵלק  ַוַיֵצל  ֶאת־ִיׂשְ ּ ּ ּּ ֵני  מט:  ְ ַּוִיְהיו  ּבְ ּ
ִכיָרה  ם  ַהּבְ ֵתי  ְבֹנָתיו  ׁשֵ ם  ׁשְ י־ׁשוַע  ְוׁשֵ ִוי  וַמְלּכִ אול  יֹוָנָתן  ְוִיׁשְ ּׁשָ ּ ּ ּ

ַט ם  ַהּקְ ה  ִמיַכלֵמַרב  ְוׁשֵ אול  ֲאִחיֹנַעם  נ:  ּנָ ת  ׁשָ ם  ֵאׁשֶ ְּוׁשֵ
אול ן־ֵנר  דֹוד  ׁשָ ר־ְצָבאֹו  ֲאִביֵנר  ּבֶ ם  ׂשַ ת־ֲאִחיָמַעץ  ְוׁשֵ ּּבַ ּ :

ן־ֲאִביֵאל נא אול  ְוֵנר  ֲאִבי־ַאְבֵנר  ּבֶ ַּוְתִהי  נב:  ְּוִקיׁש  ֲאִבי־ׁשָ
אול  ְוָרָאה  ׁשָ ִתים  ּכֹל  ְיֵמי  ׁשָ ַּהִמְלָחָמה  ֲחָזָקה  ַעל־ְפִלׁשְ ּ ּאול ּּ

ן־ַחִיל ַוַיַאְסֵפהו ֵאָליו ל־ִאיׁש ִגּבֹור ְוָכל־ּבֶ ּּכָ ּ ּ: 
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,  הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את, 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 כר ברכיה הכהן ברבי "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  כתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  ו
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 מש"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"מרות כהונה כר 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


