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  פרק ג- "שמואל א"ספר 
ֵרת  ֶאת־ְיהָוׁה  ִלְפֵני  ֵעִלי  וְדַבר־ְיהָוׁה  ָהָיה  א מוֵאל  ְמׁשָ ַער  ׁשְ ְּוַהּנַ ּ

ָיִמים  ָהֵהם  ֵאין  ָחזֹון  ִנְפָרץ יֹום  ַההוא  ְוֵעִלי  ב:  ָּיָקר  ּבַ ַּוְיִהי  ּבַ ּ
ְמקֹומֹו   ּיו  ֵהֵחלו  ֵכהֹות  ֹלא  יוַכל  ִלְראֹות  ְוֵעיָנְוֵעיָנוׁשֵֹכב  ּבִ ּ ּ :

ֵהיַכל  ְיהָוׁה  ג מוֵאל  ׁשֵֹכב  ּבְ ה  וׁשְ ְּוֵנר  ֱאֹלִהים  ֶטֶרם  ִיְכּבֶ ּ
ם  ֲארֹון  ֱאֹלִהים ר־ׁשָ מוֵאל  ַוֹיאֶמר  ד:  ֲאׁשֶ ַּוִיְקָרא  ְיהָוׁה  ֶאל־ׁשְ ּּ

ִני י־ָקָראָת  ִלי  ַויֹ ה:  ִהּנֵ ִני  ּכִ ַּוָיָרץ  ֶאל־ֵעִלי  ַויֹאֶמר  ִהּנְ ּ אֶמר ּּ
ב ּכָ ָכב  ַוֵיֶלך  ַוִיׁשְ ֹּלא־ָקָראִתי  ׁשוב  ׁשְ ְּ ַּויֶֹסף  ְיהָוׁה  ְקֹרא  עֹוד  ו:  ּ

י  ָקָראָת  מוֵאל  ַוֵיֶלך  ֶאל־ֵעִלי  ַויֹאֶמר  ִהְנִני  ּכִ מוֵאל  ַוָיָקם  ׁשְ ּׁשְ ּ ְּ ּ ּ
ָכב ִּלי  ַויֹאֶמר  ֹלא־ָקָראִתי  ְבִני  ׁשוב  ׁשְ מוֵאל  ֶטֶרם  ָיַדע  ז:  ּ ּוׁשְ ּ

ּם  ִיָגֶלה  ֵאָליו  ְדַבר־ְיהָוׁהֶאת־ְיהָוׁה  ְוֶטֶר ַּויֶֹסף  ְיהָוׁה  ח:  ּ
י  ית  ַוָיָקם  ַוֵיֶלך  ֶאל־ֵעִלי  ַויֹאֶמר  ִהְנִני  ּכִ ִלׁשִ ׁשְ מוֵאל  ּבַ ְּקֹרא־ׁשְ ּ ְּ ּ ּ

ַער י  ְיהָוׁה  ֹקֵרא  ַלּנָ ַּויֹאֶמר  ֵעִלי  ט:  ָּקָראָת  ִלי  ַוָיֶבן  ֵעִלי  ּכִ
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ָכב  ְוָהָיה  ִאם־ִיְקָרא  ֵא מוֵאל  ֵלך  ׁשְ ְִלׁשְ ר  ְיהָוׁה ּ ֶּליך  ְוָאַמְרָת  ַדּבֵ ּ ָ

ְמקֹומֹו ב  ּבִ ּכַ מוֵאל  ַוִיׁשְ י  ׁשֵֹמַע  ַעְבֶדך  ַוֵיֶלך  ׁשְ ּּכִ ּּ ְּ ַּוָיֹבא  ְיהָוׁה  י:  ָ
מוֵאל   ַפַעם  ׁשְ ַּוִיְתַיַצב  ַוִיְקָרא  ְכַפַעם־ּבְ ּ מוֵאל  ַוֹיאֶמר |  ּּ ּׁשְ ּ

י  ׁשֵֹמַע  ַעְבֶדך ר  ּכִ מוֵאל  ַדּבֵ ָׁשְ ּ ּ מוֵאל ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁ יא:  ּ ּה  ֶאל־ׁשְ
ל־ׁשְֹמעֹו  ְתִצֶליָנה  ר  ּכָ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ִיׂשְ ה  ָדָבר  ּבְ ה  ָאֹנִכי  ֹעׂשֶ ִּהּנֵ ּ

ֵתי  ָאְזָניו ר  יב:  ּׁשְ ל־ֲאׁשֶ יֹום  ַההוא  ָאִקים  ֶאל־ֵעִלי  ֵאת  ּכָ ּּבַ ּ
יתֹו  ָהֵחל  ְוַכֵלה ְרִתי  ֶאל־ּבֵ ִּדּבַ ּ י־ׁשֵֹפט  ֲאִני  יג:  ּ ְּוִהַגְדִתי  לֹו  ּכִ ּ

יתֹו  ַע ָניו ֶאת־ּבֵ י־ְמַקְלִלים  ָלֶהם  ּבָ ר־ָיַדע  ּכִ ֲעֹון  ֲאׁשֶ ד־עֹוָלם  ּבַ
ם ֵפר  ֲעֹון  יד:  ְוֹלא  ִכָהה  ּבָ ְעִתי  ְלֵבית  ֵעִלי  ִאם־ִיְתּכַ ּבַ ְּוָלֵכן  ִנׁשְ ּ

ֶזַבח  וְבִמְנָחה  ַעד־עֹוָלם ית־ֵעִלי  ּבְ מוֵאל  טו:  ּּבֵ ב  ׁשְ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ
ית ַּעד־ַהּבֶֹקר  ַוִיְפַתח  ֶאת־ַדְלתֹות  ּבֵ ּ מוֵאל  ָיֵרא  ֵמַהִגיד ּ ּ־ְיהָוׁה  וׁשְ ּ ּ

מוֵאל  ַוֹיאֶמר  טז:  ֶּאת־ַהַמְרָאה  ֶאל־ֵעִלי ַּוִיְקָרא  ֵעִלי  ֶאת־ׁשְ ּּ
ִני ִני  ַויֹאֶמר  ִהּנֵ מוֵאל  ּבְ ּׁשְ ר  יז:  ּ ר  ִדּבֶ ַּויֹאֶמר  ָמה  ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ ּ

ה־ְלך  ֱאֹלִהים  ְוֹכה  יֹו י  ּכֹה  ַיֲעׂשֶ ֵָאֶליך  ַאל־ָנא  ְתַכֵחד  ִמֶמּנִ ָּ ִסיף ּ
ר  ֵאֶליך ר־ִדּבֶ ל־ַהָדָבר  ֲאׁשֶ י  ָדָבר  ִמּכָ ִָאם־ְתַכֵחד  ִמֶמּנִ ּ ּ ּ ּ ּ :

ל־ַהְדָבִרים  ְוֹלא  ִכֵחד  ִמֶמּנו  ַוֹיאַמר  יח מוֵאל  ֶאת־ּכָ ַּוַיֶגד־לֹו  ׁשְ ּ ּּ ּ ּ
ה ֵעיָנו  ַיֲעׂשֶ ְּיהָוׁה  הוא  ַהטֹוב  ּבְ מוֵאל  ַויהָוׁה  ָהָיה  יט:  ּ ַּוִיְגַדל  ׁשְ ּ ּ

ִּעמֹו  ְוֹלא־ִהִפיל ל־ְדָבָריו  ָאְרָצהּ ָרֵאל  ִמָדן  כ:  ּ  ִמּכָ ל־ִיׂשְ ַּוֵיַדע  ּכָ ּ



––277 

מוֵאל  ְלָנִביא  ַליהָוׁה י־ֶנֱאָמן  ׁשְ ַבע  ּכִ ֵאר  ׁשָ ַּויֶֹסף  כא:  ְּוַעד־ּבְ
ְדַבר  לֹו  ּבִ ׁשִ מוֵאל  ּבְ י־ִנְגָלה  ְיהָוׁה  ֶאל־ׁשְ ֹלה  ּכִ ְּיהָוׁה  ְלֵהָרֹאה  ְבׁשִ

 :ְיהָוׁה

  פרק ד- "שמואל א"ספר 
ָרֵאל  ִלְקַראת ַוְיִהי א ָרֵאל  ַוֵיֵצא  ִיׂשְ מוֵאל  ְלָכל־ִיׂשְ ּ  ְדַבר־ׁשְ ּ

ִתים  ָחנו  ִתים  ַלִמְלָחָמה  ַוַיֲחנו  ַעל־ָהֶאֶבן  ָהֶעֶזר  וְפִלׁשְ ְּפִלׁשְ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ָרֵאל  ַוִתטׁש  ַהִמְלָחָמה  ב:  ַבֲאֵפק ִתים  ִלְקַראת  ִיׂשְ ַּוַיַעְרכו  ְפִלׁשְ ּ ּּ ּ ּ

ָרֵאל  ִלְפֵני  ְפִל ֶגף  ִיׂשְ ַעת ַּוִיּנָ ַאְרּבַ ֶדה  ּכְ ׂשָ ִתים  ַוַיּכו  ַבַמֲעָרָכה  ּבַ ּׁשְ ּ ּּ ּ
ָרֵאל  ג:  ֲאָלִפים  ִאיׁש ַּוָיֹבא  ָהָעם  ֶאל־ַהַמֲחֶנה  ַויֹאְמרו  ִזְקֵני  ִיׂשְ ּ ּּ

ֹלה  ִתים  ִנְקָחה  ֵאֵלינו  ִמׁשִ ָּלָמה  ְנָגָפנו  ְיהָוׁה  ַהיֹום  ִלְפֵני  ְפִלׁשְ ּ ּּ ּּ
ִרית  ְיהָוׁה  ְוָיֹבא  ְבִק ף  ֹאְיֵבינוֶאת־ֲארֹון  ּבְ ֵענו  ִמּכַ נו  ְויׁשִ ְּרּבֵ ּ ּ :

ִרית־ְיהָוׁה  ד ם  ֵאת  ֲארֹון  ּבְ או  ִמׁשָ ֹלה  ַוִיׂשְ ַלח  ָהָעם  ׁשִ ַּוִיׁשְ ּ ּ ּ
ִרית  ֵני  ְבֵני־ֵעִלי  ִעם־ֲארֹון  ּבְ ם  ׁשְ ֻרִבים  ְוׁשָ ב  ַהּכְ ְצָבאֹות  יׁשֵ

ִרית־ְיהָוׁ ה:  ָּהֱאֹלִהים  ָחְפִני  וִפיְנָחס בֹוא  ֲארֹון  ּבְ ה ַוְיִהי  ּכְ
ָרֵאל  ְתרוָעה  ְגדֹוָלה  ַוֵתֹהם  ָהָאֶרץ ֶּאל־ַהַמֲחֶנה  ַוָיִרעו  ָכל־ִיׂשְ ּ ּּ ּ ּ :

ִתים  ֶאת־קֹול  ַהְתרוָעה  ַויֹאְמרו  ֶמה  קֹול  ו ְמעו  ְפִלׁשְ ַּוִיׁשְ ּ ּּ ּּ ּ
י  ֲארֹון  ְיהָוׁה  ַמֲחֵנה  ָהִעְבִרים  ַוֵיְדעו  ּכִ ַּהְתרוָעה  ַהְגדֹוָלה  ַהזֹאת  ּבְ ּּ ּ ּ ּ
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א  ֶאל־ַהַמֲחֶנה א  ֱאֹלִהים  ז:  ּּבָ י  ָאְמרו  ּבָ ִתים  ּכִ ַּוִיְראו  ַהְפִלׁשְ ּּ ּ ּ
ֹזאת  ֶאְתמֹול  י  ֹלא  ָהְיָתה  ּכָ ֶּאל־ַהַמֲחֶנה  ַויֹאְמרו  אֹוי  ָלנו  ּכִ ּ ּ ּ

ְלׁשֹם ּאֹוי  ָלנו  ִמי  ַיִציֵלנו  ִמַיד  ָהֱאֹלִהים  ָהַאִדיִרים  ָהֵאֶלה  ח:  ׁשִ ּ ּ ּּ ּ
ים  ֶאת־ִמְצַרִים ֵּאֶלה  ֵהם  ָהֱאֹלִהים  ַהַמּכִ רּ ִמְדּבָ ה  ּבַ ָכל־ַמּכָ : ּ  ּבְ

ר  ט ֲאׁשֶ ִתים  ֶפן  ַתַעְבדו  ָלִעְבִרים  ּכַ ים  ְפִלׁשְ ִּהְתַחְזקו  ִוְהיו  ַלֲאָנׁשִ ּ ּּ ּּ ּ ּ
ים  ְוִנְלַחְמֶתם ָּעְבדו  ָלֶכם  ִוְהִייֶתם  ַלֲאָנׁשִ ִתים  י:  ּ ַּוִיָלֲחמו  ְפִלׁשְ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ַוָיֻנסו  ִאיׁש  ְלֹאָהָליו  ַוְתִהי ֶגף  ִיׂשְ ַּוִיּנָ ּ ּ ה  ְגדֹוָלה  ְמֹאד ּ ּ  ַהַמּכָ ּ

ים  ֶאֶלף  ַרְגִלי לׁשִ ָרֵאל  ׁשְ ַּוִיפֹל  ִמִיׂשְ ַוֲארֹון  ֱאֹלִהים  ִנְלָקח  יא:  ּּ
ֵני  ְבֵני־ֵעִלי  ֵמתו  ָחְפִני  וִפיְנָחס ּוׁשְ ּ ְנָיִמן  יב:  ּ ַּוָיָרץ  ִאיׁש־ּבִ

יֹום  ַההוא  וַמָדיו  ְקֻרִעים  ַוֲאָדָמה ֹלה  ּבַ ֵּמַהַמֲעָרָכה  ַוָיֹבא  ׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ 
א   יג:  ַעל־ֹראׁשֹו ּסֵ ב  ַעל־ַהּכִ ה  ֵעִלי  יׁשֵ ְ  ַיד  ֶדֶרך ַיךַּוָיבֹוא  ְוִהּנֵ ּ

א  י־ָהָיה  ִלּבֹו  ָחֵרד  ַעל  ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ְוָהִאיׁש  ּבָ ְּמַצֶפה  ּכִ
ל־ָהִעיר ִעיר  ַוִתְזַעק  ּכָ ְּלַהִגיד  ּבָ ַמע  ֵעִלי  ֶאת־קֹול  יד:  ּ ַּוִיׁשְ

ַּהְצָעָקה  ַויֹאֶמר  ֶמה  קֹול  ֶהָהמֹו ּן  ַהֶזה  ְוָהִאיׁש  ִמַהר  ַוָיֹבא  ַוַיֵגד ּ ּ ּ ּ
ָנה  ְוֵעיָניו  ָקָמה  ְוֹלא  טו:  ְלֵעִלי ֹמֶנה  ׁשָ ִעים  וׁשְ ן־ִתׁשְ ְּוֵעִלי  ּבֶ ּ

א  טז:  ָיכֹול  ִלְראֹות ַּויֹאֶמר  ָהִאיׁש  ֶאל־ֵעִלי  ָאֹנִכי  ַהּבָ
ִּמן־ַהַמֲעָרָכה  ַוֲאִני  ִמן־ַהַמֲעָרָכה  ַנְסִתי  ַהיֹום  ַויֹאֶמר  ֶמה ּ ּ ּ ־ָהָיה ּ

ִני ִתים  יז:  ַּהָדָבר  ּבְ ָרֵאל  ִלְפֵני  ְפִלׁשְ ר  ַויֹאֶמר  ָנס  ִיׂשְ ַּוַיַען  ַהְמַבׂשֵ ּּ ּ
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ֵני  ָבֶניך  ֵמתו  ָחְפִני  ְּוַגם  ַמֵגָפה  ְגדֹוָלה  ָהְיָתה  ָבָעם  ְוַגם־ׁשְ ָ ּ
ירֹו   יח:  ּוִפיְנָחס  ַוֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ִנְלָקָחה ַהְזּכִ ֶאת־ֲארֹון |  ַוְיִהי  ּכְ

ַעד  ָהֱאֹלִה ית  ּבְ א  ֲאֹחַרּנִ ּסֵ ּים  ַוִיפֹל  ֵמַעל־ַהּכִ ֵבר |  ּ ַער  ַוִתׁשָ ַּיד  ַהׁשַ ּ ּ
ָרֵאל  ַפט  ֶאת־ִיׂשְ י־ָזֵקן  ָהִאיׁש  ְוָכֵבד  ְוהוא  ׁשָ ַּמְפַרְקתֹו  ַוָיֹמת  ּכִ ּ ּ

ָנה ִעים  ׁשָ ַמע  יט:  ַאְרּבָ ת־ִפיְנָחס  ָהָרה  ָלַלת  ַוִתׁשְ ְּוַכָלתֹו  ֵאׁשֶ ּ ּ
מוָעה  ֶאל־ִהָל ֶּאת־ַהׁשְ ּ ה ּ ַּקח  ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  וֵמת  ָחִמיָה  ְוִאיׁשָ ּ

י־ֶנֶהְפכו  ָעֶליָה  ִצֶריָה ַּוִתְכַרע  ַוֵתֶלד  ּכִ ּ ְרָנה  כ:  ּ ּוְכֵעת  מוָתה  ַוְתַדּבֵ ּ ּ ּ
ָתה  י־ֵבן  ָיָלְדְת  ְוֹלא  ָעְנָתה  ְוֹלא־ׁשָ ָצבֹות  ָעֶליָה  ַאל־ִתיְרִאי  ּכִ ַּהּנִ ּ ּ

ה ַער  ִאי  ָכבֹוד כא:  ִּלּבָ ָרֵאל ַּוִתְקָרא  ַלּנַ ּ  ֵלאֹמר  ָגָלה  ָכבֹוד  ִמִיׂשְ ּ
ה ֶּאל־ִהָלַקח  ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ְוֶאל־ָחִמיָה  ְוִאיׁשָ ַּוֹתאֶמר  ָגָלה  כב:  ּ ּ

י ִנְלַקח ֲארֹון ָהֱאֹלִהים ָרֵאל ּכִ  :ָּכבֹוד ִמִיׂשְ
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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,    ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות–השנה  

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

ן וח, המקרא הם עליו מליצי יושרד ספרי "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 אותם כמ"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. סמר בלבבך הם משמרי

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


