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  פרק כה- "שמואל א"ספר 
ֵביתֹו  א ֻרהו  ּבְ ָרֵאל  ַוִיְסְפדו־לֹו  ַוִיְקּבְ ְבצו  ָכל־ִיׂשְ מוֵאל  ַוִיּקָ ַּוָיָמת  ׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ

ר  ָפאָרן ָרָמה  ַוָיָקם  ָדִוד  ַוֵיֶרד  ֶאל־ִמְדּבַ ּּבָ ּ ָמעֹון  ב:  ּּ ְוִאיׁש  ּבְ
הו  ַב ּוַמֲעׂשֵ ת־ֲאָלִפים ּ לׁשֶ ְרֶמל  ְוָהִאיׁש  ָגדֹול  ְמֹאד  ְולֹו  ֹצאן  ׁשְ ּּכַ

ְרֶמל ּכַ ְגֹזז  ֶאת־ֹצאנֹו  ּבַ ם  ָהִאיׁש  ָנָבל  ג:  ְּוֶאֶלף  ִעִזים  ַוְיִהי  ּבִ ְוׁשֵ
ֶכל  ִויַפת  ֹתַאר  ְוָהִאיׁש  ה  טֹוַבת־ׂשֶ תֹו  ֲאִבָגִיל  ְוָהִאׁשָ ם  ִאׁשְ ְּוׁשֵ ּ ּ

ה  ְוַרע  ַמֲעָלִלים  ְוהוא   יוָכִלּבִָּקׁשֶ ר  ד:    ָכִלּבִ ִמְדּבָ ַמע  ָדִוד  ּבַ ַּוִיׁשְ ּ ּ
י־ֹגֵזז  ָנָבל  ֶאת־ֹצאנֹו ָרה  ְנָעִרים  ַויֹאֶמר  ָדִוד  ה:  ּכִ ַלח  ָדִוד  ֲעׂשָ ַּוִיׁשְ ּּ ּ

ִמי  ֶאְלֶתם־לֹו  ִבׁשְ ָעִרים  ֲעלו  ַכְרֶמָלה  וָבאֶתם  ֶאל־ָנָבל  וׁשְ ַּלּנְ ּ ּ ּ
לֹום ל ו:  ְלׁשָ ַּוֲאַמְרֶתם  ּכֹה  ֶלָחי  ְוַאָתה  ׁשָ לֹום  ְוֹכל ּ ָֹום  וֵביְתך  ׁשָ ּ

לֹום ר־ְלך  ׁשָ י  ֹגְזִזים  ָלך  ַעָתה  ָהֹרִעים  ז:  ֲָאׁשֶ ַמְעִתי  ּכִ ְּוַעָתה  ׁשָ ּ ְּ

ר־ְלך  ָהיו  ִעָמנו  ֹלא  ֶהְכַלְמנום  ְוֹלא־ִנְפַקד  ָלֶהם  ְמאוָמה  ֲּאׁשֶ ּ ּ ּּ ָ

ְרֶמל ּכַ ל־ְיֵמי  ֱהיֹוָתם  ּבַ ַאל  ֶאת־ְנָעֶריך  ְוַיִגידו  ָלך  ְוִי ח:  ּכָ ְׁשְ ָּ ְּמְצאו ּ
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י־ַעל־יֹום  טֹוב   ֵעיֶניך  ּכִ ָעִרים  ֵחן  ּבְ נוַָהּנְ א  ֵאת ּּבָ אנו  ְתָנה־ּנָ ּ  ּבָ ּ
ר  ִתְמָצא  ָיְדך  ַלֲעָבֶדיך  וְלִבְנך  ְלָדִוד ֲָאׁשֶ ָ ָּ ַּוָיֹבאו  ַנֲעֵרי  ָדִוד  ט:  ּ ּ

ם  ָדִוד  ַוָינוחו ׁשֵ ָכל־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ּבְ רו  ֶאל־ָנָבל  ּכְ ַּוְיַדּבְ ּ ּ ּ ּּ ן ַּוַיַע י:  ּ
י  ַהיֹום  ַרּבו  ָּנָבל  ֶאת־ַעְבֵדי  ָדִוד  ַויֹאֶמר  ִמי  ָדִוד  וִמי  ֶבן־ִיׁשָ ּּ ּ

ֲּעָבִדים  ַהִמְתָפְרִצים  ִאיׁש  ִמְפֵני  ֲאֹדָניו ּ ְּוָלַקְחִתי  ֶאת־ַלְחִמי  יא:  ּ
ים  ר  ָטַבְחִתי  ְלֹגְזָזי  ְוָנַתִתי  ַלֲאָנׁשִ ְּוֶאת־ֵמיַמי  ְוֵאת  ִטְבָחִתי  ֲאׁשֶ ּ

ר  ֹלא  ָיַדְעִת ּי  ֵאי  ִמֶזה  ֵהָמהֲּאׁשֶ ם  יב:  ּ ַּוַיַהְפכו  ַנֲעֵרי־ָדִוד  ְלַדְרּכָ ּ
ֹכל  ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה בו  ַוָיֹבאו  ַוַיִגדו  לֹו  ּכְ ַּוָיׁשֻ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  יג:  ּ ּ

יו  ִחְגרו   ִּאיׁש  ֶאת־ַחְרּבֹו  ַוַיְחְגרו  ִאיׁש  ֶאת־ַחְרּבֹו  ַוַיְחֹגר |  ַּלֲאָנׁשָ ּּ ּּ
ַּגם־ָדִוד  ֶאת־ַח ְּרּבֹו  ַוַיֲעלו  ּ ע  ֵמאֹות  ִאיׁש |  ּ ַאְרּבַ ַאֲחֵרי  ָדִוד  ּכְ

ִלים בו  ַעל־ַהּכֵ ּוָמאַתִים  ָיׁשְ ת  ָנָבל  ִהִגיד  יד:  ּ ְּוַלֲאִביַגִיל  ֵאׁשֶ
ַלח  ָדִוד  ַמְלָאִכים   ה  ׁשָ ָעִרים  ֵלאֹמר  ִהּנֵ ר |  ַּנַער־ֶאָחד  ֵמַהּנְ ֵּמַהִמְדּבָ

ֶהם ְּלָבֵרך  ֶאת־ֲאֹדֵנינו  ַוָיַעט  ּבָ ּ ים  ֹטִבים  ָלנו  ְמֹאד  וט:  ְ ְּוָהֲאָנׁשִ
ל־ְיֵמי  ִהְתַהַלְכנו  ִאָתם  ְּוֹלא  ָהְכַלְמנו  ְוֹלא־ָפַקְדנו  ְמאוָמה  ּכָ ּ ּ ּ ּּ

ֶדה ׂשָ ְהיֹוֵתנו  ּבַ ּּבִ ל־ְיֵמי  טז:  ּ ּחֹוָמה  ָהיו  ָעֵלינו  ַגם־ַלְיָלה  ַגם־יֹוָמם  ּכָ ּ ּ ּ
ֱּהיֹוֵתנו  ִעָמם  ֹרִעים  ַהצֹאן ּ ְּוַעָתה  ְדִעי  וְרִא יז:  ּ ּ י ּ ּי  ַמה־ַתֲעׂשִ

ִלַיַעל  ן־ּבְ יתֹו  ְוהוא  ּבֶ ל־ּבֵ י־ָכְלָתה  ָהָרָעה  ֶאל־ֲאֹדֵנינו  ְוַעל  ּכָ ּּכִ ּ ּ
ר  ֵאָליו ח  ָמאַתִים  ֶלֶחם ֲאִבוַגִילַּוְתַמֵהר   יח:  ִּמַדּבֵ ּ  ֲאִביַגִיל  ַוִתּקַ
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ַנִים  ִנְבֵלי־ַיִין  ְוָחֵמׁש  ֹצאן    ּ  ֲעׂשויֹות  ְוָחֵמׁש  ְסִאים  ָקִליֲּעׂשוֹותּוׁשְ
ם  ַעל־ַהֲחֹמִרים ּוֵמָאה  ִצֻמִקים  וָמאַתִים  ְדֵבִלים  ַוָתׂשֶ ּּ ּ ַּוֹתאֶמר  יט:  ּ

ה  ָנָבל  ֹלא  ָאה  וְלִאיׁשָ ִּלְנָעֶריָה  ִעְברו  ְלָפַני  ִהְנִני  ַאֲחֵריֶכם  ּבָ ּ ּ
ֵסֶתר  ָהָהר |  ְוָהָיה  ִהיא   כ:  ִּהִגיָדה ֹרֶכֶבת  ַעל־ַהֲחמֹור  ְוֹיֶרֶדת  ּבְ

יו ה  ָדִוד  ַוֲאָנׁשָ ּ  ֹיְרִדים  ִלְקָראָתה  ַוִתְפֹגׁש  ֹאָתםְוִהּנֵ ּ ְוָדִוד  ָאַמר  כא:  ּ
ר  ְוֹלא־ִנְפַקד  ִמְדּבָ ר  ָלֶזה  ּבַ ל־ֲאׁשֶ ַמְרִתי  ֶאת־ּכָ ֶקר  ׁשָ ַּאך  ַלׁשֶ ּ ּ ְ

ב־ִלי  ָרָעה  ַתַחת  טֹוָבה ר־לֹו  ְמאוָמה  ַוָיׁשֶ ל־ֲאׁשֶ ִּמּכָ ּ ה  כב:  ּ ּכֹה־ַיֲעׂשֶ
ר־לֹו ֱאֹלִהים  ְלֹאְיֵבי  ָדִוד  ְוֹכה  ֹיִסיף  ִאם־ ל־ֲאׁשֶ ִאיר  ִמּכָ ַאׁשְ

ִקיר ִתין  ּבְ ַּוֵתֶרא  ֲאִביַגִיל  ֶאת־ָדִוד  ַוְתַמֵהר  כג:  ַּעד־ַהּבֶֹקר  ַמׁשְ ּּ
ַתחו  ָאֶרץ ַּוֵתֶרד  ֵמַעל  ַהֲחמֹור  ַוִתפֹל  ְלַאֵפי  ָדִוד  ַעל־ָפֶניָה  ַוִתׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ :

י־ֲאִני  ֲאֹדִני  ֶהָעֹון  וְת כד ַּוִתפֹל  ַעל־ַרְגָליו  ַוֹתאֶמר  ּבִ ּ ר־ָנא ּּ ַדּבֶ
ַמע  ֵאת  ִדְבֵרי  ֲאָמֶתך ָאְזֶניך  וׁשְ ֲָאָמְתך  ּבְ ָ ָּ ים  ֲאֹדִני  כה:  ּ ַאל־ָנא  ָיׂשִ

ן־הוא |   מֹו  ּכֶ י  ִכׁשְ ִלַיַעל  ַהֶזה  ַעל־ָנָבל  ּכִ ֶּאת־ִלּבֹו  ֶאל־ִאיׁש  ַהּבְ ּ ּ
מֹו  וְנָבָלה  ִעמֹו  ַוֲאִני  ֲאָמְתך  ֹלא־ָרִאיִתי  ֶאת־ַנֲעֵרי  ֲאֹדִני  ָָנָבל  ׁשְ ּ ּ

ָלְחָתֲאׁשֶ ר  ְמָנֲעך  כו:  ּר  ׁשָ ך  ֲאׁשֶ ְָוַעָתה  ֲאֹדִני  ַחי־ְיהָוׁה  ְוֵחי־ַנְפׁשְ ָ ּ
ַע  ָיְדך  ָלך  ְוַעָתה  ִיְהיו  ְכָנָבל  ֹאְיֶביך  ְָיהָוׁה  ִמּבֹוא  ְבָדִמים  ְוהֹוׁשֵ ְ ָּ ּ

ים  ֶאל־ֲאֹדִני  ָרָעה ר־ֵהִביא  כז:  ְוַהְמַבְקׁשִ ָרָכה  ַהזֹאת  ֲאׁשֶ ְּוַעָתה  ַהּבְ ּ
ְפָחְתך  ַלא ַרְגֵלי  ֲאֹדִניָׁשִ ָעִרים  ַהִמְתַהְלִכים  ּבְ ֹּדִני  ְוִנְתָנה  ַלּנְ ּ ּ :
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ִית  כח ה  ְיהָוׁה  ַלאֹדִני  ּבַ י־ָעׂשה  ַיֲעׂשֶ ע  ֲאָמֶתך  ּכִ א  ָנא  ְלֶפׁשַ ָׂשָ

י־ִמְלֲחמֹות  ְיהָוׁה  ֲאֹדִני  ִנְלָחם  ְוָרָעה  ֹלא־ִתָמֵצא  ְבך  ֶָנֱאָמן  ּכִ ּ
ִָמָיֶמיך ַּוָיָקם  ָאָדם  ִלְרָדְפך  ו כט:  ּ ָ ך  ְוָהְיָתה  ֶנֶפׁש ּ ׁש  ֶאת־ַנְפׁשֶ ְָלַבּקֵ

ְצרֹור  ַהַחִיים  ֵאת  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ְוֵאת  ֶנֶפׁש  ֹאְיֶביך |  ֲּאֹדִני  ְצרוָרה   ָּבִ ָ ּ
ַלע ף  ַהּקָ תֹוך  ּכַ ה  ּבְ ְְיַקְלֶעּנָ ֹכל  ל:  ּ ה  ְיהָוׁה  ַלאֹדִני  ּכְ י־ַיֲעׂשֶ ְוָהָיה  ּכִ

ר  ֶאת־ַהטֹוָבה  ָעֶליך  ְוִצְו ר־ִדּבֶ ֲּאׁשֶ ּ ָרֵאלָּ : ָך  ְלָנִגיד  ַעל־ִיׂשְ
ְּלך  ְלפוָקה  וְלִמְכׁשֹול  ֵלב  ַלאֹדִני |  ְוֹלא־ִתְהֶיה  ֹזאת   לא ּ ָ

יַע  ֲאֹדִני  לֹו  ְוֵהיִטב  ְיהָוׁה  ַלאֹדִני  ְוָזַכְרָת  ם  וְלהֹוׁשִ ָפך־ָדם  ִחּנָ ְּוִלׁשְ ּ ּ ְ ּ
רוך  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ לב:  ֶָאת־ֲאָמֶתך ְַויֹאֶמר  ָדִוד  ַלֲאִביַגל  ּבָ ּ ּ ָרֵאל ּ

ָלֵחך  ַהיֹום  ַהֶזה  ִלְקָראִתי ר  ׁשְ ֲּאׁשֶ ּ ּוָברוך  ַטְעֵמך  וְברוָכה  ָאְת  לג:  ְ ּ ּ ּ ְּ ְ

ַע  ָיִדי  ִלי ִלִתִני  ַהיֹום  ַהֶזה  ִמּבֹוא  ְבָדִמים  ְוהׁשֵ ר  ּכְ ֲּאׁשֶ ְּואוָלם  לד:  ּ
י   ר  ְמָנַעִני  ֵמָהַרע  ֹאָתך  ּכִ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ּלוֵלי |  ְַחי־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

י  ִאם־נֹוַתר  ְלָנָבל  ַעד־אֹור ַּוָתֹבאתי  ִּמַהְרְת ּ  ַוָתֹבאת  ִלְקָראִתי  ּכִ
ִקיר ִתין  ּבְ ר־ֵהִביָאה  לֹו  לה:  ַּהּבֶֹקר  ַמׁשְ ח  ָדִוד  ִמָיָדה  ֵאת  ֲאׁשֶ ַּוִיּקַ ּּ ּ

א  ַמְעִתי  ְבקֹוֵלך  ָוֶאׂשָ לֹום  ְלֵביֵתך  ְרִאי  ׁשָ ְּוָלה  ָאַמר  ֲעִלי  ְלׁשָ ְּ ְ ּ
ְָפָנִיך ֵביתֹו |  ַגִיל  ַּוָתֹבא  ֲאִבי לו:  ּ ֶתה  ּבְ ה־לֹו  ִמׁשְ ֶּאל־ָנָבל  ְוִהּנֵ

ּכֹר  ַעד־ְמֹאד  ֵתה  ַהֶמֶלך  ְוֵלב  ָנָבל  טֹוב  ָעָליו  ְוהוא  ׁשִ ִמׁשְ ּּכְ ְ ּ ּ
ְּוֹלא־ִהִגיָדה  לֹו  ָדָבר  ָקֹטן  ְוָגדֹול  ַעד־אֹור  ַהּבֶֹקר ּ ַוְיִהי  ַבּבֶֹקר  לז:  ּ
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תֹו  ֶא ָבל  ַוַתֶגד־לֹו  ִאׁשְ ֵצאת  ַהַיִין  ִמּנָ ּּבְ ּ ּ ּת־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ַוָיָמת ּ ּ ּ
ִקְרּבֹו  ְוהוא  ָהָיה  ְלָאֶבן ֶרת  ַהָיִמים  ַוִיֹגף  ְיהָוׁה  לח:  ִּלּבֹו  ּבְ ֲעׂשֶ ַּוְיִהי  ּכַ ּ ּ

רוך  ְיהָוׁה  לט:  ֶּאת־ָנָבל  ַוָיֹמת י  ֵמת  ָנָבל  ַויֹאֶמר  ּבָ ַמע  ָדִוד  ּכִ ְַוִיׁשְ ּ ּּ ּ
ר  ָרב  ֶאת־ִריב  ֶחְרָפִתי  ִמַיד  ָנָבל  ְוֶא ֲּאׁשֶ ך  ֵמָרָעה ּ ְת־ַעְבדֹו  ָחׂשַ ּ

ֲאִביַגִיל  ר  ּבַ ַלח  ָדִוד  ַוְיַדּבֵ ֹראׁשֹו  ַוִיׁשְ יב  ְיהָוׁה  ּבְ ְּוֵאת  ָרַעת  ָנָבל  ֵהׁשִ ּ
ה ְּלַקְחָתה  לֹו  ְלִאׁשָ ְרֶמָלה  מ:  ּּ ַּוָיֹבאו  ַעְבֵדי  ָדִוד  ֶאל־ֲאִביַגִיל  ַהּכַ ּ

ָלָחנו  ֵאַלִיך  ְל רו  ֵאֶליָה  ֵלאֹמר  ָדִוד  ׁשְ ְַוְיַדּבְ ּ ּ הּ ַּקְחֵתך  לֹו  ְלִאׁשָ ְּ :
ְפָחה  מא ה  ֲאָמְתך  ְלׁשִ ַתחו  ַאַפִים  ָאְרָצה  ַוֹתאֶמר  ִהּנֵ ַָוָתָקם  ַוִתׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ

ב  מב:  ִלְרֹחץ  ַרְגֵלי  ַעְבֵדי  ֲאֹדִני ַּוְתַמֵהר  ַוָתָקם  ֲאִביַגִיל  ַוִתְרּכַ ּ ּ
ְַעל־ַהֲחמֹור  ְוָחֵמׁש  ַנֲעֹרֶתיָה  ַהֹהְלכֹות  ְלַרְגָלה  ַוֵתֶלך  ַאֲחֵר ּ י  ַמְלֲאֵכי ּ

ה ָּדִוד  ַוְתִהי־לֹו  ְלִאׁשָ ְּוֶאת־ֲאִחיֹנַעם  ָלַקח  ָדִוד  ִמִיְזְרֶעאל  מג:  ּ ּ
יםַָּוִתְהֶיין ֵתיֶהן  לֹו  ְלָנׁשִ ּ  ַגם־ׁשְ תֹו  מד:  ּ אול  ָנַתן  ֶאת־ִמיַכל  ּבִ ְּוׁשָ ּ

ר ִמַגִלים ת ָדִוד ְלַפְלִטי ֶבן־ַלִיׁש ֲאׁשֶ ֵּאׁשֶ ּ ּ: 

  פרק כו- "שמואל א"ספר 
אול  ַהִגְבָעָתה  ֵלאֹמר  ֲהלֹוא  ָדִוד  ִמְסַתֵתר ַּוָי א ֹּבאו  ַהִזִפים  ֶאל־ׁשָ ּ ּ ּ ּּ

יֹמן ִגְבַעת  ַהֲחִכיָלה  ַעל  ְפֵני  ַהְיׁשִ אול  ַוֵיֶרד  ב:  ּּבְ ַּוָיָקם  ׁשָ ּּ
ָרֵאל  חוֵרי  ִיׂשְ ת־ֲאָלִפים  ִאיׁש  ּבְ לׁשֶ ר־ִזיף  ְוִאתֹו  ׁשְ ֶּאל־ִמְדּבַ ּ
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ר־ִזיף ִמְדּבַ ׁש  ֶאת־ָדִוד  ּבְ ִגְבַעת  ַהֲחִכיָלה  ג:  ְּלַבּקֵ אול  ּבְ ַּוִיַחן  ׁשָ ּ
י  ר  ַוַיְרא  ּכִ ִמְדּבָ ב  ּבַ יֹמן  ַעל־ַהָדֶרך  ְוָדִוד  יׁשֵ ר  ַעל־ְפֵני  ַהְיׁשִ ֲּאׁשֶ ּ ְ ּ ּ

ָרה אול  ַאֲחָריו  ַהִמְדּבָ ָּבא  ׁשָ י־ָבא  ד:  ּ ַלח  ָדִוד  ְמַרְגִלים  ַוֵיַדע  ּכִ ַּוִיׁשְ ּּ ּ
אול  ֶאל־ָנכֹון ַּוָיָקם  ָדִוד  ַוָי ה:  ּׁשָ ם ּּ ר  ָחָנה־ׁשָ ֹּבא  ֶאל־ַהָמקֹום  ֲאׁשֶ

אול  ְוַאְבֵנר  ם  ׁשָ ַכב־ׁשָ ר  ׁשָ אול  ַוַיְרא  ָדִוד  ֶאת־ַהָמקֹום  ֲאׁשֶ ּׁשָ ּ ּּ ּ
ַמְעָגל  ְוָהָעם  ֹחִנים   אול  ׁשֵֹכב  ּבַ ר־ְצָבאֹו  ְוׁשָ ן־ֵנר  ׂשַ ּּבֶ ּ  ְסִביֹבָתוּ

ַּוַיַען  ָדִוד  ַויֹאֶמר   ו:  ְסִביֹבָתיו ֶּאל־ֲאִחיֶמֶלך  ַהִחִת|  ּּ י ְ י  ְוֶאל־ֲאִביׁשַ
אול  ֶאל־ַהַמֲחֶנה  ן־ְצרוָיה  ֲאִחי  יֹוָאב  ֵלאֹמר  ִמי־ֵיֵרד  ִאִתי  ֶאל־ׁשָ ּּבֶ ּּ ּ

י  ֲאִני  ֵאֵרד  ִעָמך ְַויֹאֶמר  ֲאִביׁשַ ּ י   ז:  ּ ֶאל־ָהָעם |  ַּוָיֹבא  ָדִוד  ַוֲאִביׁשַ
ַמְעָגל  ַוֲחִניתֹו  ְמעוָכה־ָבָאֶר ן  ּבַ אול  ׁשֵֹכב  ָיׁשֵ ה  ׁשָ ַּלְיָלה  ְוִהּנֵ ּּ ץ ּ

:   ְסִביֹבָתיוְסִביֹבָתו  ְמַרֲאׁשָֹתיו  ְוַאְבֵנר  ְוָהָעם  ׁשְֹכִבים  ְמַרֲאׁשָֹתו
ָיֶדך  ח י  ֶאל־ָדִוד  ִסַגר  ֱאֹלִהים  ַהיֹום  ֶאת־ֹאִיְבך  ּבְ ַָויֹאֶמר  ֲאִביׁשַ ָ ּ ּּ ּ

ֶנה  לֹו ֲחִנית  וָבָאֶרץ  ַפַעם  ַאַחת  ְוֹלא  ֶאׁשְ ּנו  ָנא  ּבַ ְּוַעָתה  ַאּכֶ ּ ּ ּ :
ַּויֹאֶמר  ָדִוד ט ַלח  ָידֹו ּ י  ִמי  ׁשָ ִחיֵתהו  ּכִ י  ַאל־ַתׁשְ ּ  ֶאל־ֲאִביׁשַ ּ

ה יַח  ְיהָוׁה  ְוִנּקָ ְמׁשִ י  ִאם־ְיהָוׁה  ִיָגֶפּנו  י:  ּבִ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ַחי־ְיהָוׁה  ּכִ ּּ ּ
ּאֹו־יֹומֹו  ָיבֹוא  ָוֵמת  אֹו  ַבִמְלָחָמה  ֵיֵרד  ְוִנְסָפה ָּחִליָלה  ִלי  יא:  ּ

ְמׁשִ ֹלַח  ָיִדי  ּבִ ר ֵּמיהָוׁה  ִמׁשְ ּיַח  ְיהָוׁה  ְוַעָתה  ַקח־ָנא  ֶאת־ַהֲחִנית  ֲאׁשֶ
ּ  ְמַרֲאׁשָֹתיו  ְוֶאת־ַצַפַחת  ַהַמִים  ְוֵנְלָכה  ָלנוְמַרֲאׁשָֹתו ּ ּ ח  ָדִוד  יב:  ּ ַּוִיּקַ ּ
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אול  ַוֵיְלכו  ָלֶהם  ְוֵאין  ֶּאת־ַהֲחִנית  ְוֶאת־ַצַפַחת  ַהַמִים  ֵמַרֲאׁשֵֹתי  ׁשָ ּּ ּ ּ
י  ַתְרֵדַמת  ְיהָוׁה ֹרֶאה  ְוֵאין  יֹוֵדַע  ְוֵאין  ֵמִקיץ  ּכִ ִנים  ּכִ ּי  ֻכָלם  ְיׁשֵ ּ ּ

ַּוַיֲעֹבר  ָדִוד  ָהֵעֶבר  ַוַיֲעֹמד  ַעל־ֹראׁש־ָהָהר  יג:  ָנְפָלה  ֲעֵליֶהם ּּ
יֵניֶהם ַּוִיְקָרא  ָדִוד  ֶאל־ָהָעם  ְוֶאל־ַאְבֵנר  יד:  ֵּמָרֹחק  ַרב  ַהָמקֹום  ּבֵ

ן־ֵנר  ֵלאֹמר  ֲהלֹוא  ַתֲעֶנה  ַאְבֵנר  ַוַיַען  ַאְבֵנר  ַו ּיֹאֶמר  ִמי  ַאָתה ּּבֶ ּ
ְָקָראָת  ֶאל־ַהֶמֶלך ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ֶאל־ַאְבֵנר  ֲהלֹוא־ִאיׁש  ַאָתה  טו:  ּ ּ ּ

י־ָבא  ַמְרָת  ֶאל־ֲאֹדֶניך  ַהֶמֶלך  ּכִ ָרֵאל  ְוָלָמה  ֹלא  ׁשָ ִיׂשְ ְוִמי  ָכמֹוך  ּבְ ָ ָּ ּ ּ ּ
ִחית  ֶאת־ַהֶמֶלך  ֲאֹדֶניך ַָאַחד  ָהָעם  ְלַהׁשְ ְ ֹּלא־טֹוב  ַהָדָבר  ַהֶזה  טז:  ּ ּ

ַמְרֶתם  ר  ֹלא־ׁשְ י  ְבֵני־ָמֶות  ַאֶתם  ֲאׁשֶ יָת  ַחי־ְיהָוׁה  ּכִ ר  ָעׂשִ ֲּאׁשֶ ּ
יַח  ְיהָוׁה  ְוַעָתה   ְְרֵאה  ֵאי־ֲחִנית  ַהֶמֶלך |  ַּעל־ֲאֹדֵניֶכם  ַעל־ְמׁשִ ּ

ר   ְּוֶאת־ַצַפַחת  ַהַמִים  ֲאׁשֶ אול  יז:    ְמַרֲאׁשָֹתיוְמַרֲאׁשָֹתוּ ר  ׁשָ ַּוַיּכֵ ּ
ֶּאת־קֹול  ָדִוד  ַויֹאֶמר  ֲה ִני  ָדִוד  ַויֹאֶמר  ָדִוד  קֹוִלי ֲאֹדִני ּ ּקֹוְלך  ֶזה  ּבְ ּ ָ

ְַהֶמֶלך י  ֶמה  יח:  ּ ַּויֹאֶמר  ָלָמה  ֶזה  ֲאֹדִני  ֹרֵדף  ַאֲחֵרי  ַעְבדֹו  ּכִ ּ ּ ּ
ָיִדי  ָרָעה יִתי  וַמה־ּבְ ַמע־ָנא  ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך  ֵאת  יט:  ָּעׂשִ ְְוַעָתה  ִיׁשְ ּ ּ

ִָדְבֵרי  ַעְבדֹו  ִאם־ְיהָוׁה  ֱהִסיְתך  ִבי ּ ֵני  ָהָאָדם |    ָיַרח  ִמְנָחה  ְוִאם  ּ ּבְ
ַנֲחַלת  ְיהָוׁה  י־ֵגְרׁשוִני  ַהיֹום  ֵמִהְסַתֵפַח  ּבְ ֲּארוִרים  ֵהם  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ּכִ ּ ּ ּ ּ

ְּוַעָתה  ַאל־ִיפֹל  ָדִמי  ַאְרָצה  כ:  ְֵלאֹמר  ֵלך  ֲעֹבד  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים ּ ּ
ָרֵאל  ְל י־ָיָצא  ֶמֶלך  ִיׂשְ ֶגד  ְפֵני  ְיהָוׁה  ּכִ ְִמּנֶ ׁש  ֶאת־ַפְרֹעׁש  ֶאָחד ּ ַּבּקֵ
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ָהִרים ר  ִיְרדֹף  ַהּקֵֹרא  ּבֶ ֲאׁשֶ אול  ָחָטאִתי  ׁשוב  כא:  ּּכַ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ ּ
ֵעיֶניך  י  ּבְ ר  ָיְקָרה  ַנְפׁשִ י  ֹלא־ָאַרע  ְלך  עֹוד  ַתַחת  ֲאׁשֶ ִני־ָדִוד  ּכִ ָּבְ ָּ

ה  ְמֹאד ֶגה  ַהְרּבֵ ְלִתי  ָוֶאׁשְ ה  ִהְסּכַ ַּהיֹום  ַהֶזה  ִהּנֵ ּ ּ ַּען  ָדִוד ַּוַי כב:  ּ
ה   ֶחָההֲחִניתַּויֹאֶמר  ִהּנֵ ָעִרים  ְוִיּקָ ְ  ֲחִנית  ַהֶמֶלך  ְוַיֲעֹבר  ֶאָחד  ֵמַהּנְ ּ :

ר  ְנָתְנך  כג יב  ָלִאיׁש  ֶאת־ִצְדָקתֹו  ְוֶאת־ֱאֻמָנתֹו  ֲאׁשֶ ַָויהָוׁה  ָיׁשִ

יַח  ְיהָוׁה|  ְיהָוׁה   ְמׁשִ ֹלַח  ָיִדי  ּבִ ָיד  ְוֹלא  ָאִביִתי  ִלׁשְ ה ְוִהּנֵ כד:  ַּהיֹום  ּבְ
ֵעיֵני  י  ּבְ ן  ִתְגַדל  ַנְפׁשִ ֵעיָני  ּכֵ ך  ַהיֹום  ַהֶזה  ּבְ ר  ָגְדָלה  ַנְפׁשְ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ּּ ּ ָ

ל־ָצָרה רוך  ַאָתה  כה:  ְּיהָוׁה  ְוַיִצֵלִני  ִמּכָ אול  ֶאל־ָדִוד  ּבָ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ְ ּ ּ ּ ּ
ה  ְוַגם  ָיֹכל  תוָכל  ַוֵיֶלך  ָדִוד  ְלַדְרּכֹו  ִני  ָדִוד  ַגם  ָעׂשה  ַתֲעׂשֶ ּּבְ ְּ ּ ּ ּ

ב ִלְמקֹומֹוְו אול ׁשָ  :ּׁשָ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
ים  לפרסםהרב 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 )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. 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, שראלך המחולק בכל תפוצות י"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 )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


