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  פרק כט- "מואל אש"ספר 
ָרֵאל  ֹחִנים  א ל־ַמֲחֵניֶהם  ֲאֵפָקה  ְוִיׂשְ ִתים  ֶאת־ּכָ צו  ְפִלׁשְ ַּוִיְקּבְ ּ ּ

ִיְזְרֶעאל ר  ּבְ ַעִין  ֲאׁשֶ ִתים  ֹעְבִרים  ְלֵמאֹות  ב:  ּבַ ְּוַסְרֵני  ְפִלׁשְ
ַאֲחֹרָנה  ִעם־ָאִכיׁש יו  ֹעְבִרים  ּבָ ַּויֹאְמרו  ג:  ְוַלֲאָלִפים  ְוָדִוד  ַוֲאָנׁשָ ּ

ֵרי ֵרי ׂשָ ִתים  ָמה  ָהִעְבִרים  ָהֵאֶלה  ַויֹאֶמר  ָאִכיׁש  ֶאל־ׂשָ ּ  ְפִלׁשְ ּ ּ
ִתים  ֲהלֹוא־ֶזה  ָדִוד  ֶעֶבד   ר  ָהָיה |  ְּפִלׁשְ ָרֵאל  ֲאׁשֶ אול  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְׁשָ ּ

ִנים  ְוֹלא־ָמָצאִתי  בֹו  ְמאוָמה  ִמיֹום  ִּאִתי  ֶזה  ָיִמים  אֹו־ֶזה  ׁשָ ּ ּ
ָּנְפלֹו  ַעד־ַהיֹום  ַהֶזה ַּוִיְקְצפו ד:  ּ ִתים  ַויֹאְמרו ּ ֵרי  ְפִלׁשְ ּ  ָעָליו  ׂשָ ּ ּ

ר  ב  ֶאת־ָהִאיׁש  ְוָיׁשֹב  ֶאל־ְמקֹומֹו  ֲאׁשֶ ִתים  ָהׁשֵ ֵרי  ְפִלׁשְ ּלֹו  ׂשָ
ָטן  ִמְלָחָמה  ְוֹלא־ִיְהֶיה־ָלנו  ְלׂשָ ם  ְוֹלא־ֵיֵרד  ִעָמנו  ּבַ ִּהְפַקְדתֹו  ׁשָ ּּ ּ ּ ּ

ִמְלָחָמה  וַבֶמה  ִיְתַרֶצה  ֶזה  ֶאל־ֲאֹדָניו  ֲהלֹוא  ּבְ ּּבַ ּ ים ּּ י  ָהֲאָנׁשִ ָראׁשֵ
ה  ה:  ָהֵהם ְמֹחלֹות  ֵלאֹמר  ִהּכָ ר  ַיֲענו־לֹו  ּבַ ֲּהלֹוא־ֶזה  ָדִוד  ֲאׁשֶ ּ

ֲאָלָפיו  ְוָדִוד   אול  ּבַ ִרְבֹבָתוּׁשָ ִרְבֹבָתיוּבְ ַּוִיְקָרא  ָאִכיׁש  ו:    ּבְ
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ֵעיַני  ר  ַאָתה  ְוטֹוב  ּבְ י־ָיׁשָ ֶּאל־ָדִוד  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ַחי־ְיהָוׁה  ּכִ ּ ּ
ֵּצאְתך  וֹב י  ֹלא־ָמָצאִתי  ְבך  ָרָעה  ִמיֹום ָ ַמֲחֶנה  ּכִ ֲּאך  ִאִתי  ּבַ ָ ָּ ּ

ָרִנים  ֹלא־טֹוב  ָאָתה ּּבֲֹאך  ֵאַלי  ַעד־ַהיֹום  ַהֶזה  וְבֵעיֵני  ַהּסְ ּ ּ ּ ָ :
ֵעיֵני  ַסְרֵני  ז ה  ָרע  ּבְ לֹום  ְוֹלא־ַתֲעׂשֶ ׁשָ ְְוַעָתה  ׁשוב  ְוֵלך  ּבְ ּ ּ

ִתים י ח:  ְּפִלׁשְ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ֶאל־ָאִכיׁש  ּכִ יִתי ּ   ֶמה  ָעׂשִ
ר  ָהִייִתי  ְלָפֶניך  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה  ּוַמה־ָמָצאָת  ְבַעְבְדך  ִמיֹום  ֲאׁשֶ ּ ָּ ָ ּ ּּ

ֹאְיֵבי  ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך י  ֹלא  ָאבֹוא  ְוִנְלַחְמִתי  ּבְ ְּכִ ּ ַּוַיַען  ָאִכיׁש  ט:  ּ
ַמְלַאך  ֱאֹלִהים  ֵעיַני  ּכְ י  טֹוב  ַאָתה  ּבְ ְַויֹאֶמר  ֶאל־ָדִוד  ָיַדְעִתי  ּכִ ּ ּ ּ ּ

ִמְלָחָמהַא ִתים  ָאְמרו  ֹלא־ַיֲעֶלה  ִעָמנו  ּבַ ֵרי  ְפִלׁשְ ּך  ׂשָ ּ ּּ ּ ְּוַעָתה  י:  ְ
ְמֶתם  ּכַ או  ִאָתך  ְוִהׁשְ ר־ּבָ ּבֶֹקר  ְוַעְבֵדי  ֲאֹדֶניך  ֲאׁשֶ ם  ּבַ ּכֵ ַּהׁשְ ְּ ָּ

ּבֶֹקר  ְואֹור  ָלֶכם  ָוֵלכו יו  ָלֶלֶכת  יא:  ּּבַ ם  ָדִוד  הוא  ַוֲאָנׁשָ ּכֵ ַּוַיׁשְ ּ ּ
ּבֶֹקר ָלׁשוב  ִתים ָעלו ִיְזְרֶעאלּּבַ ִתים וְפִלׁשְ ֶּאל־ֶאֶרץ ְפִלׁשְ ּּ ּ ּ: 

  פרק ל- "שמואל א"ספר 
י  ַוֲעָמֵלִקי  א ִליׁשִ יֹום  ַהׁשְ יו  ִצְקַלג  ּבַ ֹבא  ָדִוד  ַוֲאָנׁשָ ַּוְיִהי  ּבְ ּ

ְרפו  ֹאָתה  טו  ֶאל־ֶנֶגב  ְוֶאל־ִצְקַלג  ַוַיּכו  ֶאת־ִצְקַלג  ַוִיׂשְ ָּפׁשְ ּ ּ ּּ ּ
ֵאׁש ּבו ב:  ּבָ ַּוִיׁשְ ֹטן  ְוַעד־ָגדֹול  ֹלא ּ ה  ִמּקָ ר־ּבָ ים  ֲאׁשֶ ׁשִ ּ  ֶאת־ַהּנָ ּ

ם ֵּהִמיתו  ִאיׁש  ַוִיְנֲהגו  ַוֵיְלכו  ְלַדְרּכָ ּ ּּ יו  ג:  ּ ַּוָיֹבא  ָדִוד  ַוֲאָנׁשָ
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יֶהם  וְבֵניֶהם  וְבֹנֵתיֶהם  ֵאׁש  וְנׁשֵ רוָפה  ּבָ ה  ׂשְ ֶּאל־ָהִעיר  ְוִהּנֵ ּ ּ ּ
ּבו ר־ִא ד:  ִּנׁשְ א  ָדִוד  ְוָהָעם  ֲאׁשֶ ַּוִיׂשָ ּתֹו  ֶאת־קֹוָלם  ַוִיְבּכו  ַעד ּ ּ ּ

ֶהם  ּכַֹח  ִלְבּכֹות ר  ֵאין־ּבָ ּבו  ֲאִחיֹנַעם  ה:  ֲאׁשֶ י־ָדִוד  ִנׁשְ ֵתי  ְנׁשֵ ּוׁשְ ּּ
ְרְמִלי ת  ָנָבל  ַהּכַ ַּוֵתֶצר  ְלָדִוד  ְמֹאד  ו:  ַּהִיְזְרֵעִלית  ַוֲאִביַגִיל  ֵאׁשֶ

ל־ָהָעם  ִא י־ָמָרה  ֶנֶפׁש  ּכָ י־ָאְמרו  ָהָעם  ְלָסְקלֹו  ּכִ ָנויׁש  ַעל־  ּּכִ  ּבָ
יהָוׁה  ֱאֹלָהיו ֹנָתיו  ַוִיְתַחֵזק  ָדִוד  ּבַ ָניו  ְוַעל־ּבְ ּּבָ ּ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ז:  ּ ּ

א  ִלי  ָהֵאֹפד  ַוַיֵגׁש  ה־ּנָ ן־ֲאִחיֶמֶלך  ַהִגיׁשָ ֶּאל־ֶאְבָיָתר  ַהּכֵֹהן  ּבֶ ּּ ְ

יהָוׁה  ֵלאֹמר  ח:  ֶּאְבָיָתר  ֶאת־ָהֵאֹפד  ֶאל־ָדִוד ַאל  ָדִוד  ּבַ ַּוִיׁשְ ּ
ג ֶּאְרדֹ י־ַהׂשֵ ֶגּנו  ַויֹאֶמר  לֹו  ְרֹדף  ּכִ ּף  ַאֲחֵרי  ַהְגדוד־ַהֶזה  ַהַאׂשִ ּ ּּ ּ ּּ

יג  ְוַהֵצל  ַתִציל ַּתׂשִ ּ ּ ּ ר  ט:  ּ ׁש־ֵמאֹות  ִאיׁש  ֲאׁשֶ ַּוֵיֶלך  ָדִוד  הוא  ְוׁשֵ ּ ְ ּ
ׂשֹור  ְוַהּנֹוָתִרים  ָעָמדו ִּאתֹו  ַוָיֹבאו  ַעד־ַנַחל  ַהּבְ ּ ּ ַּוִיְרדֹף  ָדִוד  י:  ּ ּ ּ

ר  ִפְגרו ּהוא  ְוַאְרּבַ ּע־ֵמאֹות  ִאיׁש  ַוַיַעְמדו  ָמאַתִים  ִאיׁש  ֲאׁשֶ ּּ ּ ּ
ׂשֹור ֶדה  ַוִיְקחו  יא:  ֵמֲעֹבר  ֶאת־ַנַחל  ַהּבְ ׂשָ ַּוִיְמְצאו  ִאיׁש־ִמְצִרי  ּבַ ּּ ּּ

ֻקהו  ָמִים ֹּאתֹו  ֶאל־ָדִוד  ַוִיְתנו־לֹו  ֶלֶחם  ַויֹאַכל  ַוַיׁשְ ּ ּּ ּ ַּוִיְתנו־לֹו  יב:  ּּ ּ ּ
ֵני  ִצ ֶּפַלח  ְדֵבָלה  וׁשְ י ּ ב  רוחֹו  ֵאָליו  ּכִ ֻּמִקים  ַויֹאַכל  ַוָתׁשָ ּ ּּ

ה  ֵלילֹות לׁשָ ה  ָיִמים  וׁשְ לׁשָ ָתה  ַמִים  ׁשְ : ֹּלא־ָאַכל  ֶלֶחם  ְוֹלא־ׁשָ
ַּויֹאֶמר  לֹו  ָדִוד  ְלִמי־ַאָתה  ְוֵאי  ִמֶזה  ָאָתה  ַויֹאֶמר  ַנַער  ִמְצִרי  יג ּּ ּּ

ּי  ָחִליִתי  ַהיֹום ָּאֹנִכי  ֶעֶבד  ְלִאיׁש  ֲעָמֵלִקי  ַוַיַעְזֵבִני  ֲאֹדִני  ּכִ
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ה לׁשָ ר  ִליהוָדה  יד:  ׁשְ ֵרִתי  ְוַעל־ֲאׁשֶ ְטנו  ֶנֶגב  ַהּכְ ֲּאַנְחנו  ָפׁשַ ּ ּּ
ַרְפנו  ָבֵאׁש ֵלב  ְוֶאת־ִצְקַלג  ׂשָ ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  ָדִוד  טו:  ְּוַעל־ֶנֶגב  ּכָ ּ

ְבָעה  ִלי  ֵבאֹלִהים  ֲּהתֹוִרֵדִני  ֶאל־ַהְגדוד  ַהֶזה  ַויֹאֶמר  ִהׁשָ ּ ּּ ּ ּ
ַיד־ֲאֹדִני  ְואֹוִרְדך  ֶאל־ַהְגדוד ִּאם־ְתִמיֵת ִּני  ְוִאם־ַתְסִגֵרִני  ּבְ ּ ּ ָּ

ים  ַעל־ְפֵני  ָכל־ָהָאֶרץ  ֹאְכִלים  טז:  ַּהֶזה ה  ְנֻטׁשִ ַּויִֹרֵדהו  ְוִהּנֵ ּ
ר  ָלְקחו  ֵמֶאֶרץ  ָלל  ַהָגדֹול  ֲאׁשֶ ָכל  ַהׁשָ ְּוׁשִֹתים  ְוֹחְגִגים  ּבְ ּ ּ

ִתים  וֵמֶאֶרץ  ְיהוָדה ְּפִלׁשְ ּ ּ ף  ְוַעד־ָהֶעֶרב ַּוַיּכֵ יז:  ּ ׁשֶ ּם  ָדִוד  ֵמַהּנֶ
ע  ֵמאֹות  י  ִאם־ַאְרּבַ ְלָמֳחָרָתם  ְוֹלא־ִנְמַלט  ֵמֶהם  ִאיׁש  ּכִ

ר־ָרְכבו  ַעל־ַהְגַמִלים  ַוָיֻנסו ִּאיׁש־ַנַער  ֲאׁשֶ ּּ ּ ַּוַיֵצל  ָדִוד  ֵאת  יח:  ּ ּ ּ
יו  ִהִציל  ָדִוד ֵתי  ָנׁשָ ר  ָלְקחו  ֲעָמֵלק  ְוֶאת־ׁשְ ל־ֲאׁשֶ ּּכָ ּּ ְוֹלא  יט:  ּ

ָלל ֶנְע ִנים  וָבנֹות  וִמׁשָ ֹטן  ְוַעד־ַהָגדֹול  ְוַעד־ּבָ ַּדר־ָלֶהם  ִמן־ַהּקָ ּּ ּ ּ
יב  ָדִוד ר  ָלְקחו  ָלֶהם  ַהּכֹל  ֵהׁשִ ל־ֲאׁשֶ ְּוַעד  ּכָ ח  ָדִוד  כ:  ּ ַּוִיּקַ ּ

ָקר  ָנֲהגו  ִלְפֵני  ַהִמְקֶנה  ַההוא  ַויֹאְמרו  ֶזה  ל־ַהֹצאן  ְוַהּבָ ֶּאת־ּכָ ּ ּּ ּ ּ
ַלל  ָדִוד ר־ִפְגרו  ַּוָיֹבא  ָד כא:  ּׁשְ ים  ֲאׁשֶ ִּוד  ֶאל־ָמאַתִים  ָהֲאָנׁשִ ּ ּ |

ׂשֹור  ַוֵיְצאו  ִלְקַראת  ָדִוד |  ִּמֶלֶכת   ַנַחל  ַהּבְ יֻבם  ּבְ ַּאֲחֵרי  ָדִוד  ַויֹׁשִ ּ ּ ּ
ַאל  ָלֶהם  ר־ִאתֹו  ַוִיַגׁש  ָדִוד  ֶאת־ָהָעם  ַוִיׁשְ ְּוִלְקַראת  ָהָעם  ֲאׁשֶ ּּ ּ ּ

לֹום ל־ִאיׁש   כב:  ְלׁשָ ר ָּרע  וְבִל|  ַּוַיַען  ּכָ ים  ֲאׁשֶ ַּיַעל  ֵמָהֲאָנׁשִ
ר  ֹלא־ָהְלכו  ִעִמי  ֹלא־ִנֵתן  ָּהְלכו  ִעם־ָדִוד  ַויֹאְמרו  ַיַען  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּּ
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ָניו  תֹו  ְוֶאת־ּבָ י  ִאם־ִאיׁש  ֶאת־ִאׁשְ ר  ִהַצְלנו  ּכִ ָלל  ֲאׁשֶ ָּלֶהם  ֵמַהׁשָ ּ ּּ
ְּוִיְנֲהגו  ְוֵיֵלכו ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ֹלא־ַתֲעׂשו  ֵכן  ֶאָחי  ֵאת  כג:  ּ ּ ּ

א ֲאׁשֶ ֹמר  ֹאָתנו  ַוִיֵתן  ֶאת־ַהְגדוד  ַהּבָ ּר־ָנַתן  ְיהָוׁה  ָלנו  ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָיֵדנו ָּעֵלינו  ּבְ ֵחֶלק   כד:  ּ י  ּכְ ַמע  ָלֶכם  ַלָדָבר  ַהֶזה  ּכִ ּוִמי  ִיׁשְ ּ ַּהיֵֹרד |  ּ

ִלים  ַיְחָדו  ַיֲחֹלקו ב  ַעל־ַהּכֵ ִמְלָחָמה  וְכֵחֶלק  ַהיֹׁשֵ ּּבַ ּ ּּ ַוְיִהי  כה:  ּ
ֵּמַהיֹום  ַההוא   ָרֵאל  ַעד ּ ָפט  ְלִיׂשְ ֶמָה  ְלֹחק  וְלִמׁשְ ָּוָמְעָלה  ַוְיׂשִ ּ

ַּהיֹום  ַהֶזה ָלל  ְלִזְקֵני  כו:  ּ ַלח  ֵמַהׁשָ ַּוָיֹבא  ָדִוד  ֶאל־ִצְקַלג  ַוְיׁשַ ּ ּ
ַלל  ֹאְיֵבי  ְיהָוׁה ָרָכה  ִמׁשְ ה  ָלֶכם  ּבְ ְּיהוָדה  ְלֵרֵעהו  ֵלאֹמר  ִהּנֵ ּ ּ :

ָרמֹו כז ר  ּבְ ֵבית־ֵאל  ְוַלֲאׁשֶ ר  ּבְ ַיִתרַלֲאׁשֶ ר  ּבְ : ּת־ֶנֶגב  ְוַלֲאׁשֶ
ְתֹמַע כח ֶאׁשְ ר  ּבְ ְפמֹות  ְוַלֲאׁשֶ ׂשִ ר  ּבְ ֲעֹרֵער  ְוַלֲאׁשֶ ר  ּבַ : ְּוַלֲאׁשֶ
ָעֵרי  כט ר  ּבְ ָעֵרי  ַהְיַרְחְמֵאִלי  ְוַלֲאׁשֶ ר  ּבְ ָרָכל  ְוַלֲאׁשֶ ר  ּבְ ְּוַלֲאׁשֶ

יִני ן  ְוַלֲאׁשֶ ל:  ַהּקֵ כֹור־ָעׁשָ ר  ּבְ ָחְרָמה  ְוַלֲאׁשֶ ר  ּבְ ֲעָתךְוַלֲאׁשֶ : ְר  ּבַ
ם  ָדִוד  לא ר־ִהְתַהֶלך־ׁשָ ֶחְברֹון  וְלָכל־ַהְמֹקמֹות  ֲאׁשֶ ר  ּבְ ְּוַלֲאׁשֶ ְּ ּ ּ

יו  :ּהוא ַוֲאָנׁשָ

  פרק לא- "שמואל א"ספר 
ָרֵאל  ִמְפֵני  א י  ִיׂשְ ָרֵאל  ַוָיֻנסו  ַאְנׁשֵ ִיׂשְ ִתים  ִנְלָחִמים  ּבְ ּוְפִלׁשְ ּ ּּ ּ

ַהר   ִתים  ַוִיְפלו  ֲחָלִלים  ּבְ ְּפִלׁשְ ּ ּ ִתים  ב:  ַּהִגְלּבַֹעּ קו  ְפִלׁשְ ַּוַיְדּבְ ּ ּ
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ִתים  ֶאת־ְיהֹוָנָתן  ָניו  ַוַיּכו  ְפִלׁשְ אול  ְוֶאת־ּבָ ֶּאת־ׁשָ ּ ּּ
אול ֵני  ׁשָ י־ׁשוַע  ּבְ ְּוֶאת־ֲאִביָנָדב  ְוֶאת־ַמְלּכִ ד  ַהִמְלָחָמה  ג:  ּ ַּוִתְכּבַ ּ

ת  ַוָיֶחל ׁשֶ ּקָ ים  ּבַ אול  ַוִיְמָצֻאהו  ַהמֹוִרים  ֲאָנׁשִ ֶּאל־ׁשָ ּּ ּ   ְמֹאד ּ
ך   ד:  ֵּמַהמֹוִרים ֹלף־ַחְרּבְ א  ֵכָליו  ׁשְ אול  ְלֹנׂשֵ ַָויֹאֶמר  ׁשָ ּ ְוָדְקֵרִני |  ּ

ָּבה  ֶפן־ָיבֹואו  ָהֲעֵרִלים  ָהֵאֶלה  וְדָקֻרִני  ְוִהְתַעְללו־ִבי  ְוֹלא  ָאָבה  ּ ּ ּּ ּ ּ
אול  ֶאת־ַהֶחֶרב  ַוִיפֹל  ָעֶליָה ח  ׁשָ י  ָיֵרא  ְמֹאד  ַוִיּקַ א  ֵכָליו  ּכִ ֹּנׂשֵ ּ ּּ :

אול  ַוִיפֹל  ַגם־הוא  ַעל־ַחְרּבֹו ַּוַי ה י־ֵמת  ׁשָ א־ֵכָליו  ּכִ ְּרא  ֹנׂשֵ ּּ ּ ּ
ַּוָיָמת  ִעמֹו א  ֵכָליו  ַגם  ו:  ּ ָניו  ְוֹנׂשֵ ת  ּבָ לׁשֶ אול  וׁשְ ַּוָיָמת  ׁשָ ּ ּ ּ

יֹום  ַההוא  ַיְחָדו יו  ּבַ ל־ֲאָנׁשָ ּּכָ ּ ָרֵאל  ז:  ּ י־ִיׂשְ ַּוִיְראו  ַאְנׁשֵ ּ
ר   ֵעֶבר  ָהֵעֶמק  ַוֲאׁשֶ ר־ּבְ י ּבְ|  ֲאׁשֶ י־ָנסו  ַאְנׁשֵ ֵּעֶבר  ַהַיְרֵדן  ּכִ ּ ּ

אול  וָבָניו  ַוַיַעְזבו  ֶאת־ֶהָעִרים  ַוָיֻנסו  ַוָיֹבאו  ָרֵאל  ְוִכי־ֵמתו  ׁשָ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ֶהן בו  ּבָ ִתים  ַוֵיׁשְ ְּפִלׁשְ ּ ט  ח:  ּ ִתים  ְלַפׁשֵ ַּוְיִהי  ִמָמֳחָרת  ַוָיֹבאו  ְפִלׁשְ ּ ּּ ּ

אול  ְו ֶּאת־ַהֲחָלִלים  ַוִיְמְצאו  ֶאת־ׁשָ ּ ָניו  ֹנְפִלים ּ ת  ּבָ לׁשֶ ֶאת־ׁשְ
ַהר  ַהִגְלּבַֹע ָליו  ט:  ּּבְ יטו  ֶאת־ּכֵ ַּוִיְכְרתו  ֶאת־ֹראׁשֹו  ַוַיְפׁשִ ּּ ּ

יֶהם  ית  ֲעַצּבֵ ר  ּבֵ ִתים  ָסִביב  ְלַבׂשֵ ְלחו  ְבֶאֶרץ־ְפִלׁשְ ַּוְיׁשַ ּ ּ ּ ּ
ָתרֹות  ְוֶאת־ְגִוָיתֹו  י:  ְוֶאת־ָהָעם ית  ַעׁשְ ָליו  ּבֵ מו  ֶאת־ּכֵ ַּוָיׂשִ ּּ ּ ּ

ןָּת ית  ׁשָ חֹוַמת  ּבֵ ֵבי  ָיֵביׁש  ִגְלָעד  יא:  ְּקעו  ּבְ ְמעו  ֵאָליו  ֹיׁשְ ַּוִיׁשְ ּ ּ
אול ִתים  ְלׁשָ ר־ָעׂשו  ְפִלׁשְ ֵּאת  ֲאׁשֶ ל־ִאיׁש  ַחִיל  יב:  ּּ ַּוָיקומו  ּכָ ּ ּ
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ָניו  אול  ְוֵאת  ְגִויֹת  ּבָ ַּוֵיְלכו  ָכל־ַהַלְיָלה  ַוִיְקחו  ֶאת־ְגִוַית  ׁשָ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּּ
ן  ַו ית  ׁשָ םֵמחֹוַמת  ּבֵ ְרפו  ֹאָתם  ׁשָ ה  ַוִיׂשְ ָּיֹבאו  ָיֵבׁשָ ּּ ַּוִיְקחו  יג:  ּ ּ

ְבַעת  ה  ַוָיֻצמו  ׁשִ ָיֵבׁשָ ל  ּבְ רו  ַתַחת־ָהֵאׁשֶ ֶּאת־ַעְצֹמֵתיֶהם  ַוִיְקּבְ ּּ ּ
 :ָיִמים

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,  כל  החברים  וידידיםול,  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,  נסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כ–השנה  

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

ן וח, ספרי המקרא הם עליו מליצי יושרד "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 מסמרות ללמדך שאם קבעת או"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. תם כמסמר בלבבך הם משמרי


