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  פרק א- "שמואל א"ספר 
מֹו ַוְיִהי  ִאיׁש  ֶאָחד  ִמן־ָהָרָמַתִים  צֹוִפ א ּים  ֵמַהר  ֶאְפָרִים  וׁשְ

ן־ֹתחו  ֶבן־צוף  ֶאְפָרִתי ן־ֱאִליהוא  ּבֶ ן־ְיֹרָחם  ּבֶ ֶּאְלָקָנה  ּבֶ ּ ְולֹו  ב:  ּּ
ה  ה  ַוְיִהי  ִלְפִנּנָ ִנית  ְפִנּנָ ם  ַהׁשֵ ה  ְוׁשֵ ם  ַאַחת  ַחּנָ ים  ׁשֵ ֵתי  ָנׁשִ ּׁשְ ּ ּ

ה  ֵאין  ְיָלִדים ִּמָיִמים ְּוָעָלה  ָהִאיׁש  ַההוא  ֵמִעירֹו   ג:  ְּיָלִדים  וְלַחּנָ
ֵני |   ם  ׁשְ ֹלה  ְוׁשָ ׁשִ ַתֲחֹות  ְוִלְזּבַֹח  ַליהָוׁה  ְצָבאֹות  ּבְ ָּיִמיָמה  ְלִהׁשְ

ח  ד:  ְּבֵני־ֵעִלי  ָחְפִני  וִפְנָחס  ּכֲֹהִנים  ַליהָוׁה ַּוְיִהי  ַהיֹום  ַוִיְזּבַ ּ
ֶניָה  וְבנֹוֶתיָה  ָמנֹות תֹו  וְלָכל־ּבָ ה  ִאׁשְ ֶּאְלָקָנה  ְוָנַתן  ִלְפִנּנָ ּ ּ :

ה  ָאֵהב  ַויהָוׁה  ָסַגר ּוְלַח ה י  ֶאת־ַחּנָ ה  ִיֵתן  ָמָנה  ַאַחת  ַאָפִים  ּכִ ּּנָ ּ
י־ָסַגר  ו:  ַּרְחָמה ֲעבור  ַהְרִעָמה  ּכִ ַעס  ּבַ ְּוִכֲעַסָתה  ָצָרָתה  ַגם־ּכַ ּ ּ ּּ ּ

ַעד  ַרְחָמה ֵבית  ז:  ְּיהָוׁה  ּבְ ָנה  ִמֵדי  ֲעֹלָתה  ּבְ ָנה  ְבׁשָ ה  ׁשָ ְּוֵכן  ַיֲעׂשֶ ּ
ן  ַתְכִעֶסּנָ ה  ְוֹלא  ֹתאַכלְּיהָוׁה  ּכֵ ַּויֹאֶמר  ָלה  ֶאְלָקָנה  ח:  ּה  ַוִתְבּכֶ ּ

י  ְוָלֶמה  ֹלא  ֹתאְכִלי  ְוָלֶמה  ֵיַרע  ְלָבֵבך  ה  ָלֶמה  ִתְבּכִ ה  ַחּנָ ְִאיׁשָ ּ
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ִנים ָרה  ּבָ ה  ַאֲחֵרי  ט:  ְֲהלֹוא  ָאֹנִכי  טֹוב  ָלך  ֵמֲעׂשָ ַּוָתָקם  ַחּנָ
ֹתה  ְוֵעִלי  ַהּכֵֹהן  יׁשֵ ֹלה  ְוַאֲחֵרי  ׁשָ א ָאְכָלה  ְבׁשִ ּסֵ ב  ַעל־ַהּכִ

ְּוִהיא  ָמַרת  ָנֶפׁש  ַוִתְתַפֵלל  ַעל־ְיהָוׁה  י:  ַּעל־ְמזוַזת  ֵהיַכל  ְיהָוׁה ּ ּ
ה ַּוִתֹדר  ֶנֶדר  ַוֹתאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ִאם־ָרֹאה  יא:  ּוָבֹכה  ִתְבּכֶ ּּ

ח  ֶאת־ֲאָמֶתך  ְוָנַתָתה |  ִתְרֶאה   ּכַ ֳעִני  ֲאָמֶתך  וְזַכְרַתִני  ְוֹלא־ִתׁשְ ּּבָ ָּ ָּ
ל־ְיֵמי  ַחָייו  ומֹוָרה ַלֲאָמ ים  וְנַתִתיו  ַליהָוׁה  ּכָ ְּתך  ֶזַרע  ֲאָנׁשִ ּּ ּ ָ

ָתה  ְלִהְתַפֵלל  ִלְפֵני  יב:  ֹלא־ַיֲעֶלה  ַעל־ֹראׁשֹו י  ִהְרּבְ ְּוָהָיה  ּכִ ּ
ה  ַרק  יג:  ְּיהָוׁה  ְוֵעִלי  ׁשֵֹמר  ֶאת־ִפיָה ֶרת  ַעל־ִלּבָ ה  ִהיא  ְמַדּבֶ ְּוַחּנָ

עֹות  ְוקֹוָלה  ֹלא ָפֶתיָה  ּנָ ּכָֹרהּׂשְ ֶבָה  ֵעִלי  ְלׁשִ ֵמַע  ַוַיְחׁשְ ּ  ִיׁשָ ּ :
ִרין  ָהִסיִרי  ֶאת־ֵייֵנך  יד ַתּכָ ְַויֹאֶמר  ֵאֶליָה  ֵעִלי  ַעד־ָמַתי  ִתׁשְ ּ ּ ּ

ת־רוַח  טו:  ְֵמָעָלִיך ה  ְקׁשַ ה  ַוֹתאֶמר  ֹלא  ֲאֹדִני  ִאׁשָ ַּוַתַען  ַחּנָ ּ ּ ּ
פֹך  ֶאת־ַנְפׁשִ ִתיִתי  ָוֶאׁשְ ָכר  ֹלא  ׁשָ ְָאֹנִכי  ְוַיִין  ְוׁשֵ : י  ִלְפֵני  ְיהָוׁהּ

יִחי  טז י  ֵמֹרב  ׂשִ ִלָיַעל  ּכִ ת־ּבְ ַּאל־ִתֵתן  ֶאת־ֲאָמְתך  ִלְפֵני  ּבַ ָ ּ ּ
ה ְרִתי  ַעד־ֵהּנָ ְּוַכְעִסי  ִדּבַ לֹום  יז:  ּ ַּוַיַען  ֵעִלי  ַויֹאֶמר  ְלִכי  ְלׁשָ ּ

ַאְלְת  ֵמִעמֹו ר  ׁשָ ָלֵתך  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ִיֵתן  ֶאת־ׁשֵ ֵּואֹלֵהי  ִיׂשְ ּ ְּ :
ַּוֹתאֶמר  ִת יח ה ּ ה  ְלַדְרּכָ ֵעיֶניך  ַוֵתֶלך  ָהִאׁשָ ְפָחְתך  ֵחן  ּבְ ְּמָצא  ׁשִ ּ ְּ ָ ָ

ַּוֹתאַכל  וָפֶניָה  ֹלא־ָהיו־ָלה  עֹוד ּ ּ ַתֲחוו  יט:  ּ מו  ַבּבֶֹקר  ַוִיׁשְ ּכִ ַּוַיׁשְ ּּ ּ ּ
יָתם  ָהָרָמָתה  ַוֵיַדע  ֶאְלָקָנה  בו  ַוָיֹבאו  ֶאל־ּבֵ ִּלְפֵני  ְיהָוׁה  ַוָיׁשֻ ּ ּּ ּ
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תֹו  ַוִי ה  ִאׁשְ ֶּאת־ַחּנָ ֶרָה  ְיהָוׁהּ ַּוְיִהי  ִלְתֻקפֹות  ַהָיִמים  ַוַתַהר  כ:  ְזּכְ ּ
ִאְלִתיו י  ֵמְיהָוׁה  ׁשְ מוֵאל  ּכִ מֹו  ׁשְ ן  ַוִתְקָרא  ֶאת־ׁשְ ה  ַוֵתֶלד  ּבֵ ַּחּנָ ּ ּּ :

יתֹו  ִלְזּבַֹח  ַליהָוׁה  ֶאת־ֶזַבח  כא ַּוַיַעל  ָהִאיׁש  ֶאְלָקָנה  ְוָכל־ּבֵ
ה  ֹלא כב:  ַּהָיִמים  ְוֶאת־ִנְדרֹו ה  ַעד ְוַחּנָ י־ָאְמָרה  ְלִאיׁשָ ּ  ָעָלָתה  ּכִ

ם  ב  ׁשָ ַער  ַוֲהִבֹאִתיו  ְוִנְרָאה  ֶאת־ְפֵני  ְיהָוׁה  ְוָיׁשַ ִּיָגֵמל  ַהּנַ ּ
ֵעיַנִיך  כג:  ַעד־עֹוָלם י  ַהטֹוב  ּבְ ה  ֲעׂשִ ְַויֹאֶמר  ָלה  ֶאְלָקָנה  ִאיׁשָ ּ ּ ּ ּ

ב ִבי  ַעד־ָגְמֵלך  ֹאתֹו  ַאך  ָיֵקם  ְיהָוׁה  ֶאת־ְדָברֹו  ַוֵתׁשֶ ּׁשְ ּּ ְ ה ְ ּ  ָהִאׁשָ
ָנה  ַעד־ָגְמָלה  ֹאתֹו ַּוֵתיֶנק  ֶאת־ּבְ ּּ ר  כד:  ּ ֲאׁשֶ ַּוַתֲעֵלהו  ִעָמה  ּכַ ּּ ּ

ה  ְוֵאיָפה  ַאַחת  ֶקַמח  ְוֵנֶבל  ַיִין  ַוְתִבֵאהו  לׁשָ ָפִרים  ׁשְ ְּגָמַלתו  ּבְ ּּ ּ ּ
ַער  ָנַער לֹו  ְוַהּנַ ֲחטו  ֶאת־ַהָפר  ַוָיִביאו  כה:  ֵבית־ְיהָוׁה  ׁשִ ַּוִיׁשְ ּּ ּּ

ַע ך  ֲאֹדִני  ֲאִני  כו:  ר  ֶאל־ֵעִליֶאת־ַהּנַ י  ֲאֹדִני  ֵחי  ַנְפׁשְ ַָוֹתאֶמר  ּבִ ּ
ֶזה  ְלִהְתַפֵלל  ֶאל־ְיהָוׁה ֶצֶבת  ִעְמָכה  ּבָ ה  ַהּנִ ָּהִאׁשָ ּ ּ ּ ַער  כז:  ּ ֶאל־ַהּנַ

ַאְלִתי  ר  ׁשָ ֵאָלִתי  ֲאׁשֶ ַּהֶזה  ִהְתַפָלְלִתי  ַוִיֵתן  ְיהָוׁה  ִלי  ֶאת־ׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ר  ָהָיה ְוַגם  ָאֹנִכי  ִה כח:  ֵּמִעמֹו ל־ַהָיִמים  ֲאׁשֶ ִאְלִתהו  ַליהָוׁה  ּכָ ּׁשְ ּ ּ

ם ַליהָוׁה ַתחו ׁשָ אול ַליהָוׁה ַוִיׁשְ ּהוא ׁשָ ּ ּּ ּ: 

  פרק ב- "שמואל א"ספר 
יהָוׁה  א יהָוׁה  ָרָמה  ַקְרִני  ּבַ י  ּבַ ה  ַוֹתאַמר  ָעַלץ  ִלּבִ ַּוִתְתַפֵלל  ַחּנָ ּּ ּ
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יׁשו ַמְחִתי  ּבִ י  ׂשָ ָּרַחב  ִפי  ַעל־אֹוְיַבי  ּכִ ּ יהָוׁה  ב:  ָָעֶתךּ ֵאין־ָקדֹוׁש  ּכַ
אֹלֵהינו ְלֶתך  ְוֵאין  צור  ּכֵ י־ֵאין  ּבִ ּּכִ ּ ָ רו  ְגֹבָהה  ג:  ּ ַּאל־ַתְרּבו  ְתַדּבְ ּּ ּ

י  ֵאל  ֵדעֹות  ְיהָוׁה   ְּגֹבָהה  ֵיֵצא  ָעָתק  ִמִפיֶכם  ּכִ נו ְולֹאּ ּ  ְולֹו  ִנְתּכְ
ִלים  ָאְזרו־ָח ד:  ֲעִללֹות ת  ִגּבִֹרים  ַחִתים  ְוִנְכׁשָ ֶּקׁשֶ ּ ֵבִעים  ה:  ִילּ ׂשְ

ת  ְבָעה  ְוַרּבַ רו  וְרֵעִבים  ָחֵדלו  ַעד־ֲעָקָרה  ָיְלָדה  ׁשִ ּכָ ֶלֶחם  ִנׂשְ ּּבַ ּ ּּ ּ
ִנים  ֻאְמָלָלה אֹול  ַוָיַעל ו:  ּבָ ְּיהָוׁה  ֵמִמית  וְמַחֶיה  מֹוִריד  ׁשְ ּ ּ :

ִפיל  ַאף־ְמרֹוֵמם ז יר  ַמׁשְ ְּיהָוׁה  מֹוִריׁש  וַמֲעׁשִ ֵמִקים  ֵמָעָפר  ח:  ּ
פֹ ָּדל  ֵמַאׁשְ א  ָכבֹוד ּ יב  ִעם־ְנִדיִבים  ְוִכּסֵ ת  ָיִרים  ֶאְביֹון  ְלהֹוׁשִ

ת  ֲעֵליֶהם  ֵתֵבל י  ַליהָוׁה  ְמֻצֵקי  ֶאֶרץ  ַוָיׁשֶ ַּיְנִחֵלם  ּכִ ַרְגֵלי  ט:  ּ
י־ֹלא  ְבֹכַח ֲחִסיָדו ך  ִיָדמו  ּכִ חׁשֶ ִעים  ּבַ ֹמר  וְרׁשָ ּ  ֲחִסיָדיו  ִיׁשְ ּ ּּ ְ

ר־ִאיׁש ְּיהָוׁה  ֵיַחתו   י:  ִיְגּבַ ַמִים ָעָלוְמִריָביו    ְמִריָבוּ ׁשָ ּ  ָעָליו  ּבַ
ַּיְרֵעם  ְיהָוׁה  ָיִדין  ַאְפֵסי־ָאֶרץ  ְוִיֶתן־ֹעז  ְלַמְלּכֹו  ְוָיֵרם  ֶקֶרן 

יחֹו ֵרת  יא:  ְמׁשִ ַער  ָהָיה  ְמׁשָ יתֹו  ְוַהּנַ ְַוֵיֶלך  ֶאְלָקָנה  ָהָרָמָתה  ַעל־ּבֵ ּ
ֵני   יב:  ֶּאת־ְיהָוׁה  ֶאת־ְפֵני  ֵעִלי  ַהּכֵֹהן ְּבִלָיַעל  ֹלא ּוְבֵני  ֵעִלי  ּבְ

ל־ִאיׁש  ֹזֵבַח  יג:  ָּיְדעו  ֶאת־ְיהָוׁה ַפט  ַהּכֲֹהִנים  ֶאת־ָהָעם  ּכָ ּוִמׁשְ ּ
ִים  ּנַ לׁש־ַהׁשִ ר  ְוַהַמְזֵלג  ׁשְ ׂשָ ל  ַהּבָ ַבׁשֵ ֶּזַבח  וָבא  ַנַער  ַהּכֵֹהן  ּכְ ּ ּ ּ

ָידֹו ַלַחת  אֹו  ַבָפרור  ּכֹל  יד:  ּבְ יֹור  אֹו  ַבדוד  אֹו  ַבּקַ ה  ַבּכִ ְּוִהּכָ ּ ּּ ּ ּ
ָרֵאל ֲאׁשֶ ָכה  ַיֲעׂשו  ְלָכל־ִיׂשְ ח  ַהּכֵֹהן  ּבֹו  ּכָ ּר  ַיֲעֶלה  ַהַמְזֵלג  ִיּקַ ּ
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ֹלה ׁשִ ם  ּבְ ִאים  ׁשָ ֶטֶרם  ַיְקִטרון  ֶאת־ַהֵחֶלב  וָבא   טו:  ַהּבָ ַּגם  ּבְ ּ ּ |
ר  ִלְצלֹות  ַלּכֵֹהן  ַּנַער  ַהּכֵֹהן  ְוָאַמר  ָלִאיׁש  ַהזֵֹבַח  ְתָנה  ָבׂשָ ּ

ר  ְמֻב ׂשָ ח  ִמְמך  ּבָ ְָוֹלא־ִיּקַ י  ִאם־ָחיּ ל  ּכִ ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  טז:  ּׁשָ
ר  ְתַאֶוה  ֲאׁשֶ יֹום  ַהֵחֶלב  ְוַקח־ְלך  ּכַ ָּהִאיׁש  ַקֵטר  ַיְקִטירון  ּכַ ּ ּּ ָ ּ

ך  ְוָאַמר   י  ַעָתה  ִתֵתן  ְוִאם־ֹלא  ָלַקְחִתי  ְבָחְזָקהלֹו|  ַָנְפׁשֶ ּ  ֹלא  ּכִ ּ ּ :
ָעִרים  ְגדֹוָלה  ְמֹאד  ֶאת־ְפֵני  ְיה יז ַּוְתִהי  ַחַטאת  ַהּנְ ּ י  ִנֲאצו ּּ ָּוׁה  ּכִ

ים  ֵאת  ִמְנַחת  ְיהָוׁה ֵרת  ֶאת־ְפֵני  ְיהָוׁה  יח:  ָהֲאָנׁשִ מוֵאל  ְמׁשָ ּוׁשְ ּ ּ
ד ה־לֹו  ִאמֹו  ְוַהַעְלָתה  יט:  ַּנַער  ָחגור  ֵאפֹוד  ּבָ ּוְמִעיל  ָקֹטן  ַתֲעׂשֶ ּּ ּ

ה  ִלְזּבַֹח  ֶאת־ֶזַבח |  ּלֹו  ִמָיִמים   ֲעלֹוָתה  ֶאת־ִאיׁשָ ָּיִמיָמה  ּבַ ּ
ם  כ:  ַּהָיִמים תֹו  ְוָאַמר  ָיׂשֵ ּוֵבַרך  ֵעִלי  ֶאת־ֶאְלָקָנה  ְוֶאת־ִאׁשְ ְ ּ

ַאל  ר  ׁשָ ֵאָלה  ֲאׁשֶ ה  ַהזֹאת  ַתַחת  ַהׁשְ ְּיהָוׁה  ְלך  ֶזַרע  ִמן־ָהִאׁשָ ּ ּּ ָ

ה  ַוַתַהר  ַוֵתֶלד  כא:  ַּליהָוׁה  ְוָהְלכו  ִלְמֹקמֹו י־ָפַקד  ְיהָוׁה  ֶאת־ַחּנָ ּּכִ ּ
ֵתי  ָבנֹות  ַוִיְגַד ה־ָבִנים  וׁשְ לׁשָ ּׁשְ ּּ מוֵאל  ִעם־ְיהָוׁהּ ַער  ׁשְ : ּל  ַהּנַ

ָניו  כב ר  ַיֲעׂשון  ּבָ ל־ֲאׁשֶ ַמע  ֵאת  ּכָ ְּוֵעִלי  ָזֵקן  ְמֹאד  ְוׁשָ
ים  ַהצְֹבאֹות  ֶפַתח  ׁשִ ֻבן  ֶאת־ַהּנָ ּכְ ר־ִיׁשְ ָרֵאל  ְוֵאת  ֲאׁשֶ ְּלָכל־ִיׂשְ ּ

ְדָבִרים  ָהֵאֶלה  כג:  ֹאֶהל  מֹוֵעד ַּויֹאֶמר  ָלֶהם  ָלָמה  ַתֲעׂשון  ּכַ ּ ּ ּ ּ
ר ל־ָהָעם  ֵאֶלהֲאׁשֶ ּ  ָאֹנִכי  ׁשֵֹמַע  ֶאת־ִדְבֵריֶכם  ָרִעים  ֵמֵאת  ּכָ ּ :

ר  ָאֹנִכי  ׁשֵֹמַע  ַמֲעִבִרים  כד ֻמָעה  ֲאׁשֶ י  לֹוא־טֹוָבה  ַהׁשְ ָני  ּכִ ַּאל  ּבָ
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ִּאם־ֶיֱחָטא  ִאיׁש  ְלִאיׁש  וִפְללֹו  ֱאֹלִהים  ְוִאם  כה:  ַעם־ְיהָוׁה
ַּליהָוׁה  ֶיֱחָטא־ִאיׁש  ִמי  ִיְתַפֶלל־לֹו  ְוֹל ְמעו  ְלקֹול  ֲאִביֶהם ּ ּא  ִיׁשְ

י־ָחֵפץ  ְיהָוׁה  ַלֲהִמיָתם מוֵאל  ֹהֵלך  ְוָגֵדל  ָוטֹוב  כו:  ּכִ ַער  ׁשְ ְְוַהּנַ ּ
ים ַּוָיֹבא  ִאיׁש־ֱאֹלִהים  ֶאל־ֵעִלי  כז:  ַּגם  ִעם־ְיהָוׁה  ְוַגם  ִעם־ֲאָנׁשִ

ית  ָאִביך  ַָויֹאֶמר  ֵאָליו  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֲהִנְגֹלה  ִנְגֵליִתי  ֶאל־ּבֵ ּ
ִמְצַרִים  ְלֵבית  ַפְרֹעה ְהיֹוָתם  ּבְ ְבֵטי  כח:  ּּבִ ל־ׁשִ ּוָבֹחר  ֹאתֹו  ִמּכָ

את  ִחי  ְלַהְקִטיר  ְקֹטֶרת  ָלׂשֵ ָרֵאל  ִלי  ְלֹכֵהן  ַלֲעלֹות  ַעל־ִמְזּבְ ִיׂשְ
ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ י  ּבְ ל־ִאׁשֵ ֵּאפֹוד  ְלָפָני  ָוֶאְתָנה  ְלֵבית  ָאִביך  ֶאת־ּכָ ָּ :

ִזְבִחי כט ָּלָמה  ִתְבֲעטו  ּבְ ד ּ ר  ִצִויִתי  ָמעֹון  ַוְתַכּבֵ ּ  וְבִמְנָחִתי  ֲאׁשֶ ּ ּ
ָרֵאל  ל־ִמְנַחת  ִיׂשְ ית  ּכָ י  ְלַהְבִריֲאֶכם  ֵמֵראׁשִ ֶניך  ִמֶמּנִ ֶּאת־ּבָ ָ

יְתך  ל:  ְּלַעִמי ָרֵאל  ָאמֹור  ָאַמְרִתי  ּבֵ ָָלֵכן  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ
ּוֵבית  ָאִביך  ִיְתַהְלכו  ְלָפַני  ַעד־עֹוָלם  ְוַעָת ּ ּּ ה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ָחִליָלה ָ

ד  וֹבַזי  ֵיָקלו ַדי  ֲאַכּבֵ י־ְמַכּבְ ִּלי  ּכִ ּּ ִאים  ְוָגַדְעִתי  לא:  ּ ה  ָיִמים  ּבָ ִּהּנֵ
ֵביֶתך ית  ָאִביך  ִמְהיֹות  ָזֵקן  ּבְ ֶָאת־ְזֹרֲעך  ְוֶאת־ְזֹרַע  ּבֵ ָ ָ :

ָרֵאל  ְוֹלא־ִיְהֶיה  לב ר־ֵייִטיב  ֶאת־ִיׂשְ ֹכל  ֲאׁשֶ ְטָת  ַצר  ָמעֹון  ּבְ ְּוִהּבַ
ל־ַהָיִמים ֵביְתך  ּכָ ָּזֵקן  ּבְ ִחי  לג:  ָ ְָוִאיׁש  ֹלא־ַאְכִרית  ְלך  ֵמִעם  ִמְזּבְ

יְתך  ית  ּבֵ ך  ְוָכל־ַמְרּבִ ְָלַכלֹות  ֶאת־ֵעיֶניך  ְוַלֲאִדיב  ֶאת־ַנְפׁשֶ ָ ָ ּ
ים ָּימותו  ֲאָנׁשִ ֵני  ָבֶניך  לד:  ּ ר  ָיֹבא  ֶאל־ׁשְ ְָוֶזה־ְלך  ָהאֹות  ֲאׁשֶ ָ ּ
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יֹום ֵניֶהםֶּאל־ָחְפִני  וִפיְנָחס  ּבְ ּ  ֶאָחד  ָימותו  ׁשְ ַוֲהִקיֹמִתי  ִלי  לה:  ּ
ִית  ה  וָבִניִתי  לֹו  ּבַ י  ַיֲעׂשֶ ְלָבִבי  וְבַנְפׁשִ ר  ּבִ ֲאׁשֶ ּּכֵֹהן  ֶנֱאָמן  ּכַ ּ

ל־ַהָיִמים יִחי  ּכָ ֶּנֱאָמן  ְוִהְתַהֵלך  ִלְפֵני־ְמׁשִ ְ ל־ַהּנֹוָתר  לו:  ּ ְוָהָיה  ּכָ
ַתֲחֹות  לֹו  ַלֲאגֹוַר ֵביְתך  ָיבֹוא  ְלִהׁשְ ּּבְ ר־ָלֶחם  ְוָאַמר ָ ֶסף  ְוִכּכַ ת  ּכֶ

ֻהּנֹות ֶלֱאֹכל ַפת־ָלֶחם  :ְּסָפֵחִני ָנא ֶאל־ַאַחת ַהּכְ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  שנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  ה
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 "ספרי תורה כד אף "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

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


