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  פרק ה- "שמואל א"ספר 
ִתים  ָלְקחו  ֵאת  ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ַוְיִבֻאהו  ֵמֶאֶבן  ָהֶעֶזר  א ּוְפִלׁשְ ּ ּּ

דֹוָדה ִתים  ֶא ב:  ַּאׁשְ ַּוִיְקחו  ְפִלׁשְ ּ ּת־ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ַוָיִביאו  ֹאתֹו ּ ּ
ית  ָדגֹון  ַוַיִציגו  ֹאתֹו  ֵאֶצל  ָדגֹון ּּבֵ ּ ּּ דֹוִדים  ג:  ּ מו  ַאׁשְ ּכִ ַּוַיׁשְ ּ ּ

ה  ָדגֹון  ֹנֵפל  ְלָפָניו  ַאְרָצה  ִלְפֵני  ֲארֹון  ְיהָוׁה  ַוִיְקחו  ִּמָמֳחָרת  ְוִהּנֵ ּ ּ
בו  ֹאתֹו  ִלְמקֹומֹו ֶּאת־ָדגֹון  ַוָיׁשִ ּכִ ד:  ּּ ה ַּוַיׁשְ ּמו  ַבּבֶֹקר  ִמָמֳחָרת  ְוִהּנֵ ּ

ֵתי   ָּדגֹון  ֹנֵפל  ְלָפָניו  ַאְרָצה  ִלְפֵני  ֲארֹון  ְיהָוׁה  ְוֹראׁש  ָדגֹון  וׁשְ ּ ּ |
ַאר  ָעָליו ֻרתֹות  ֶאל־ַהִמְפָתן  ַרק  ָדגֹון  ִנׁשְ פֹות  ָיָדיו  ּכְ ּּכַ ּ ּ ּ :

ית־ָדגֹון  ה ִאים  ּבֵ ן  ֹלא־ִיְדְרכו  ֹכֲהֵני  ָדגֹון  ְוָכל־ַהּבָ ַּעל־ּכֵ ּ
דֹוד  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ַאׁשְ ַּעל־ִמְפַתן  ָדגֹון  ּבְ ּ ּ ּ ד  ַיד־ְיהָוׁה  ו:  ּ ַּוִתְכּבַ

ֵמם  ַוַיך  ֹאָתם   דֹוִדים  ַוְיׁשִ ְֶאל־ָהַאׁשְ ּ ּ ְעֹפִליםּ ְטֹחִרים ּבַ ּ  ּבַ
דֹוד  ְוֶאת־ְגבוֶליָה ֶּאת־ַאׁשְ י־ֵכן  ז:  ּּ דֹוד  ּכִ י־ַאׁשְ ַּוִיְראו  ַאְנׁשֵ ּ ּ

ב  ֲארֹון   ָתה  ָידֹו ְּוָאְמרו  ֹלא־ֵיׁשֵ י־ָקׁשְ ָרֵאל  ִעָמנו  ּכִ ֱּאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ



––281 

ָּעֵלינו  ְוַעל  ָדגֹון  ֱאֹלֵהינו ּ ל־ַסְרֵני  ח:  ּ ְלחו  ַוַיַאְספו  ֶאת־ּכָ ַּוִיׁשְ ּּ ּ
ָרֵאל  ה  ַלֲארֹון  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ֲעׂשֶ ִתים  ֲאֵליֶהם  ַויֹאְמרו  ַמה־ּנַ ְּפִלׁשְ ּ ּ

ָרֵאל  ַו ַּויֹאְמרו  ַגת  ִיּסֹב  ֲארֹון  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ ּבו  ֶאת־ֲארֹון  ֱאֹלֵהי ּ ַּיּסֵ ּ
ָרֵאל ֵּהַסּבו  ֹאתֹו  ַוְתִהי  ַיד־ְיהָוׁה  |  ַוְיִהי  ַאֲחֵרי   ט:  ִיׂשְ ִעיר |  ּ ּבָ

ֹטן  ְוַעד־ָגדֹול  י  ָהִעיר  ִמּקָ ְּמהוָמה  ְגדֹוָלה  ְמֹאד  ַוַיך  ֶאת־ַאְנׁשֵ ְּ ּ ּ
ְתרו  ָלֶהם   ַּוִיׂשָ ּ ְלחו  ֶאת־ֲארֹון  ָהֱא י:    ְטֹחִריםֲעֹפִליםּ ַּוְיׁשַ ֹלִהים ּ

בֹוא  ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ֶעְקרֹון  ַוִיְזֲעקו  ָהֶעְקֹרִנים  ֶּעְקרֹון  ַוְיִהי  ּכְ ּ
ָרֵאל  ַלֲהִמיֵתִני  ֵּלאֹמר  ֵהַסּבו  ֵאַלי  ֶאת־ֲארֹון  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ִתים  ַויֹאְמרו  יא:  ְּוֶאת־ַעִמי ל־ַסְרֵני  ְפִלׁשְ ְלחו  ַוַיַאְספו  ֶאת־ּכָ ַּוִיׁשְ ּ ּּ ּ ּּ
ְלחו  ֶאת־ֲארֹון ּׁשַ ָרֵאל  ְוָיׁשֹב  ִלְמֹקמֹו  ְוֹלא־ָיִמית  ֹאִתי ּ   ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ְבָדה  ְמֹאד  ַיד  ָכל־ָהִעיר  ּכָ י־ָהְיָתה  ְמהוַמת־ָמֶות  ּבְ ְּוֶאת־ַעִמי  ּכִ ּ
ם ר  ֹלא־ֵמתו  ֻהּכו   יב:  ָהֱאֹלִהים  ׁשָ ים  ֲאׁשֶ ְּוָהֲאָנׁשִ ֲעֹפִליםּ  ּבַ

ָמִים ְוַעת ָהִעיר ַהׁשָ ְטֹחִרים ַוַתַעל ׁשַ ּּבַ ּ ּ: 

  פרק ו- "שמואל א" ספר
ים א ְבָעה  ֳחָדׁשִ ִתים  ׁשִ ֵדה  ְפִלׁשְ ׂשְ ַּוִיְקְראו  ב:  ַּוְיִהי  ֲארֹון־ְיהָוׁה  ּבִ ּ

ה  ַלֲארֹון  ְיהָוׁה  ֲעׂשֶ ִתים  ַלּכֲֹהִנים  ְוַלּקְֹסִמים  ֵלאֹמר  ַמה־ּנַ ְּפִלׁשְ
ְלֶחּנו  ִלְמקֹומֹו ֶמה  ְנׁשַ ּהֹוִדֻענו  ּבַ ּּ ְלִחים  ג:  ּ ַּויֹאְמרו  ִאם־ְמׁשַ ּ ּ
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ב  י־ָהׁשֵ ְלחו  ֹאתֹו  ֵריָקם  ּכִ ָרֵאל  ַאל־ְתׁשַ ֶּאת־ֲארֹון  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ ּ
ם  ָאז  ֵתָרְפאו  ְונֹוַדע  ָלֶכם  ָלָמה  ֹלא־ָתסור  ָידֹו  יבו  לֹו  ָאׁשָ ָּתׁשִ ּ ּּ ּ ּ

ם יב  לֹו  ַויֹאְמרו  ִמְסַפר  ד:  ִמּכֶ ר  ָנׁשִ ם  ֲאׁשֶ ַּויֹאְמרו  ָמה  ָהָאׁשָ ּ ּּ ּ
ה   ִתים  ֲחִמׁשָ ַּסְרֵני  ְפִלׁשְ ֵרי  ָזָהב ֹפֵליֲעּ ה  ַעְכּבְ ּ  ְטֹחֵרי  ָזָהב  ַוֲחִמׁשָ

י־ַמֵגָפה  ַאַחת  ְלֻכָלם  וְלַסְרֵניֶכם ּּכִ ּ יֶתם  ַצְלֵמי   ה:  ּ  ֲעֹפֵליֶכםַוֲעׂשִ
ִחיִתם  ֶאת־ָהָאֶרץ  וְנַתֶתם  ֵריֶכם  ַהַמׁשְ ְּטֹחֵריֶכם  ְוַצְלֵמי  ַעְכּבְ ּּ

בֹוד  אוַלי  ָיֵקל  ֶאת־ָידֹו  ֵמֲעֵל ָרֵאל  ּכָ ּיֶכם  וֵמַעל ֵּלאֹלֵהי  ִיׂשְ
ר  ו:  ֱּאֹלֵהיֶכם  וֵמַעל  ַאְרְצֶכם ֲאׁשֶ דו  ֶאת־ְלַבְבֶכם  ּכַ ְּוָלָמה  ְתַכּבְ ּ

ֶהם  ר  ִהְתַעֵלל  ּבָ ֲאׁשֶ ם  ֲהלֹוא  ּכַ דו  ִמְצַרִים  וַפְרֹעה  ֶאת־ִלּבָ ּבְ ּּכִ ּ ּ
ְלחום  ַוֵיֵלכו ַּוְיׁשַ ּּ ֵתי  ז:  ּ ה  ֶאָחת  וׁשְ ְּוַעָתה  ְקחו  ַוֲעׂשו  ֲעָגָלה  ֲחָדׁשָ ּּ ּ ּ

ר  ֹלא־ָעָלה  ֲעֵליֶהם  ֹעל  ַוֲאַסְרֶתם  ֶאת־ַהָפרֹות ָפרֹו ּת  ָעלֹות  ֲאׁשֶ ּ
ְיָתה ֵניֶהם  ֵמַאֲחֵריֶהם  ַהּבָ יֹבֶתם  ּבְ ֲעָגָלה  ַוֲהׁשֵ ּוְלַקְחֶתם  ח:  ּבָ ּ

ֶּאת־ֲארֹון  ְיהָוׁה  וְנַתֶתם  ֹאתֹו  ֶאל־ָהֲעָגָלה  ְוֵאת   ֵלי  ַהָזָהב |  ּ ּּכְ
ימו   ם  ָתׂשִ ֹבֶתם  לֹו  ָאׁשָ ר  ֲהׁשֵ ֲּאׁשֶ ַלְחֶתם  ֹאתֹו ּ ָּבַאְרַגז  ִמִצדֹו  ְוׁשִ ּ ּּ ּ

ה  ט:  ְְוָהָלך ֶמׁש  הוא  ָעׂשָ ית  ׁשֶ ּוְרִאיֶתם  ִאם־ֶדֶרך  ְגבולֹו  ַיֲעֶלה  ּבֵ ּ ּ ּּ ְ

י  ֹלא  ָידֹו  ָּלנו  ֶאת־ָהָרָעה  ַהְגדֹוָלה  ַהזֹאת  ְוִאם־ֹלא  ְוָיַדְענו  ּכִ ּּ ּ
נו  ִמְקֶרה  הוא  ָהָיה  ָלנו ָּנְגָעה  ּבָ ּ ַּוַיֲעׂשו  ָהֲאָנ י:  ּ ן  ַוִיְקחו ּ ים  ּכֵ ּׁשִ ּ

ִית לו  ַבּבָ ֵניֶהם  ּכָ ֲעָגָלה  ְוֶאת־ּבְ ֵתי  ָפרֹות  ָעלֹות  ַוַיַאְסרום  ּבָ ּׁשְ ּ ּ ּ :
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מו  ֶאת־ֲארֹון  ְיהָוׁה  ֶאל־ָהֲעָגָלה  ְוֵאת  ָהַאְרַגז  ְוֵאת  יא ַּוָיׂשִ ּ ּ
ֵרי  ַהָזָהב  ְוֵאת  ַצְלֵמי  ְטֹחֵריֶהם ֶדֶר יב:  ַּעְכּבְ ְרָנה  ַהָפרֹות  ּבַ ַּוִיׁשַ ּ ּ ְך ּ

ְמִסָלה  ַאַחת  ָהְלכו  ָהֹלך  ְוָגעֹו  ְוֹלא־ָסרו  ֶמׁש  ּבִ ית  ׁשֶ ַּעל־ֶדֶרך  ּבֵ ּ ְּ ְּ
ית  ִתים  ֹהְלִכים  ַאֲחֵריֶהם  ַעד־ְגבול  ּבֵ ֹמאול  ְוַסְרֵני  ְפִלׁשְ ָּיִמין  וׂשְ ּּ ּ

ֶמׁש או  יג:  ׁשָ ֵעֶמק  ַוִיׂשְ ֶמׁש  ֹקְצִרים  ְקִציר־ִחִטים  ּבָ ּוֵבית  ׁשֶ ּ ּּ
ֶּאת־ֵעיֵניֶהם  ַוִיְראו ְמחו  ִלְראֹותּ ּ  ֶאת־ָהָארֹון  ַוִיׂשְ ְוָהֲעָגָלה  יד:  ּ

ם  ֶאֶבן  ם  ְוׁשָ י  ַוַתֲעֹמד  ׁשָ ְמׁשִ ית־ַהׁשִ ַע  ּבֵ ֵדה  ְיהֹוׁשֻ ָאה  ֶאל־ׂשְ ּּבָ ּ
עו  ֶאת־ֲעֵצי  ָהֲעָגָלה  ְוֶאת־ַהָפרֹות  ֶהֱעלו  ֹעָלה  ְּגדֹוָלה  ַוְיַבּקְ ּּ ּ

ְּוַהְלִוִים  הֹוִרידו   טו:  ַליהָוׁה ָּוׁה  ְוֶאת־ָהַאְרַגז ֶאת־ֲארֹון  ְיה|  ּ
מו  ֶאל־ָהֶאֶבן  ַהְגדֹוָלה  ר־ּבֹו  ְכֵלי־ָזָהב  ַוָיׂשִ ר־ִאתֹו  ֲאׁשֶ ֲּאׁשֶ ּּ ּ
יֹום  ַההוא  חו  ְזָבִחים  ּבַ ֶמׁש  ֶהֱעלו  ֹעלֹות  ַוִיְזּבְ י  ֵבית־ׁשֶ ְּוַאְנׁשֵ ּ ּּ ּ

יֹום  טז:  ַליהָוׁה בו  ֶעְקרֹון  ּבַ ִתים  ָראו  ַוָיׁשֻ ה  ַסְרֵני־ְפִלׁשְ ַּוֲחִמׁשָ ּּ ּ ּ ּ
ם  יז:  ַּההוא ִתים  ָאׁשָ יבו  ְפִלׁשְ ר  ֵהׁשִ ְּוֵאֶלה  ְטֹחֵרי  ַהָזָהב  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ְקלֹון  ֶאָחד  ְלַגת  ֶאָחד  דֹוד  ֶאָחד  ְלַעָזה  ֶאָחד  ְלַאׁשְ ַּליהָוׁה  ְלַאׁשְ ּ
ִתים  יח:  ְלֶעְקרֹון  ֶאָחד ל־ָעֵרי  ְפִלׁשְ ֵרי  ַהָזָהב  ִמְסַפר  ּכָ ְּוַעְכּבְ ּ ּ

ָרִנים  ֵמִעיר  ִמ ת  ַהּסְ ָאֵבל |  ְּבָצר  ְוַעד  ּכֶֹפר  ַהְפָרִזי  ְוַעד  ַלֲחֵמׁשֶ
יחו  ָעֶליָה  ֵאת  ֲארֹון  ְיהָוׁה  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה  ר  ִהּנִ ַּהְגדֹוָלה  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

י ְמׁשִ ית־ַהׁשִ ַע  ּבֵ ֵדה  ְיהֹוׁשֻ ׂשְ י  יט:  ּּבִ ֶמׁש  ּכִ י  ֵבית־ׁשֶ ַאְנׁשֵ ְַוַיך  ּבְ ּ
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ְבִעים  ִאיׁש ָעם  ׁשִ ֲארֹון  ְיהָוׁה  ַוַיך  ּבָ ְָראו  ּבַ ּ ים  ֶאֶלף  ִאיׁש ּ ּ  ֲחִמׁשִ
ה  ְגדֹוָלה ָעם  ַמּכָ ה  ְיהָוׁה  ּבָ י־ִהּכָ לו  ָהָעם  ּכִ ַּוִיְתַאּבְ ַּויֹאְמרו  כ:  ּ ּ

ֶמׁש  ִמי  יוַכל  ַלֲעֹמד  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ָהֱאֹלִהים  י  ֵבית־ׁשֶ ַּאְנׁשֵ
דֹוׁש  ַהֶזה  ְוֶאל־ִמי  ַיֲעֶלה  ֵמָעֵלינו ַּהּקָ ְלחו  ַמְלָאִכים  כא:  ּ ַּוִיׁשְ ּ

ִתים  ֶאת־ֲארֹון ֶאל־יֹוׁשְ בו  ְפִלׁשְ ֵּבי  ִקְרַית־ְיָעִרים  ֵלאֹמר  ֵהׁשִ ּ
ְּיהָוׁה ְרדו ַהֲעלו ֹאתֹו ֲאֵליֶכם ּ: 

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, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"רי נלימוד ספ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  ) מפאנוע"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,  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


