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  פרק ז- "שמואל א"ספר 
י   א ַּוָיֹבאו  ַאְנׁשֵ ִּקְרַית  ְיָעִרים  ַוַיֲעלו  ֶאת־ֲארֹון  ְיהָוׁה  ַוָיִבאו |  ּ ּּ ּ

נֹו  ִקְדׁשו  ִגְבָעה  ְוֶאת־ֶאְלָעָזר  ּבְ ית  ֲאִביָנָדב  ּבַ ֹּאתֹו  ֶאל־ּבֵ ּ ּ
ֹמר  ֶאת־ֲארֹון  ְיהָוׁה ִקְרַית  ב:  ִלׁשְ ֶבת  ָהָארֹון  ּבְ ַּוְיִהי  ִמיֹום  ׁשֶ

ית  ל־ּבֵ הו  ּכָ ָנה  ַוִיּנָ ִרים  ׁשָ ְּיָעִרים  ַוִיְרּבו  ַהָיִמים  ַוִיְהיו  ֶעׂשְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ַאֲחֵרי  ְיהָוׁה ָרֵאל  ג:  ִיׂשְ ית  ִיׂשְ ל־ּבֵ מוֵאל  ֶאל־ּכָ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּ

ִבים  ֶאל־ְיהָוׁ ָכל־ְלַבְבֶכם  ַאֶתם  ׁשָ ּה  ָהִסירו ֵּלאֹמר  ִאם־ּבְ
ָתרֹות  ְוָהִכינו  ְלַבְבֶכם  ָכר  ִמתֹוְכֶכם  ְוָהַעׁשְ ֶּאת־ֱאֹלֵהי  ַהּנֵ ּ ּ
ִתים ֶּאל־ְיהָוׁה  ְוִעְבֻדהו  ְלַבדֹו  ְוַיֵצל  ֶאְתֶכם  ִמַיד  ְפִלׁשְ ּּ ּ ּ ּ :

ָתֹרת  ַוַיַעְבדו  ד ָעִלים  ְוֶאת־ָהַעׁשְ ָרֵאל  ֶאת־ַהּבְ ֵני  ִיׂשְ ַּוָיִסירו  ּבְ ּּ ּּ
ָרֵאל  ה:  ֶּאת־ְיהָוׁה  ְלַבדֹו ל־ִיׂשְ מוֵאל  ִקְבצו  ֶאת־ּכָ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּ ּ

ַעְדֶכם  ֶאל־ְיהָוׁה ַּהִמְצָפָתה  ְוֶאְתַפֵלל  ּבַ ּ ּ ְבצו  ַהִמְצָפָתה  ו:  ּ ַּוִיּקָ ּ ּ
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ְפכו   ֲאבו־ַמִים  ַוִיׁשְ ַּוִיׁשְ ּּ ּ יֹום  ַההוא |  ּ ִּלְפֵני  ְיהָוׁה  ַוָיצומו  ּבַ ּ ּּ ּ
ם  ָחָטאנו  ַליהָוׁה  ַוִיׁשְ ַּויֹאְמרו  ׁשָ ּּ ָרֵאל ּ ֵני  ִיׂשְ מוֵאל  ֶאת־ּבְ ֹּפט  ׁשְ ּ

ִמְצָפה ּּבַ ָרֵאל  ז:  ּ צו  ְבֵני־ִיׂשְ י־ִהְתַקּבְ ִתים  ּכִ ְמעו  ְפִלׁשְ ַּוִיׁשְ ּּ ּ
ֵני  ְמעו  ּבְ ָרֵאל  ַוִיׁשְ ִתים  ֶאל־ִיׂשְ ַּהִמְצָפָתה  ַוַיֲעלו  ַסְרֵני־ְפִלׁשְ ּּ ּּ ּּ

ִתים ָרֵאל  ַוִיְראו  ִמְפֵני  ְפִלׁשְ ִּיׂשְ ּ ּ ַּויֹאְמרו ח:  ּ ָרֵאל ּ   ְבֵני־ִיׂשְ
מוֵאל  ַאל־ַתֲחֵרׁש  ִמֶמּנו  ִמְזֹעק  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ֶּאל־ׁשְ ּ ּּ ּ ּ

ִתים ֵענו  ִמַיד  ְפִלׁשְ ְּוֹיׁשִ ּ ּ מוֵאל  ְטֵלה  ָחָלב  ֶאָחד  ט:  ּ ח  ׁשְ ַּוִיּקַ ּ
מוֵאל  ֶאל־ְיהָוׁה ַּוַיֲעֵלֻה ִליל  ַליהָוׁה  ַוִיְזַעק  ׁשְ ּ  ַוַיֲעֵלהו  עֹוָלה  ּכָ ּּ ּ

ַעד  ִיׂשְ ָּרֵאל  ַוַיֲעֵנהו  ְיהָוׁהּבְ מוֵאל  ַמֲעֶלה  ָהעֹוָלה  י:  ּ ַּוְיִהי  ׁשְ
ָרֵאל  ַוַיְרֵעם  ְיהָוׁה   ִיׂשְ ִתים  ִנְגׁשו  ַלִמְלָחָמה  ּבְ ּוְפִלׁשְ ּ ּ ּּ ּ |

ְגפו  ִלְפֵני  ִתים  ַוְיֻהֵמם  ַוִיּנָ יֹום  ַההוא  ַעל־ְפִלׁשְ קֹול־ָגדֹול  ּבַ ּּבְ ּּ ּּ ּ ּּ
ָרֵאל ַּוֵיְצאו  ַאְנׁשֵ יא:  ִיׂשְ ָרֵאל  ִמן־ַהִמְצָפה  ַוִיְרְדפו ּ ּי  ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ

ר ִתים  ַוַיּכום  ַעד־ִמַתַחת  ְלֵבית  ּכָ ֶּאת־ְפִלׁשְ ּּ ּ מוֵאל  יב:  ּ ח  ׁשְ ַּוִיּקַ ּ
ָמה  ן  ַוִיְקָרא  ֶאת־ׁשְ ין־ַהִמְצָפה  וֵבין  ַהׁשֵ ם  ּבֵ ֶּאֶבן  ַאַחת  ַוָיׂשֶ ּּ ּּ ּּ

ה  ֲעָזָרנו  ְיהָוׁה ֶּאֶבן  ָהָעֶזר  ַויֹאַמר  ַעד־ֵהּנָ ְנעו  יג:  ּ ַּוִיּכָ ּ
ָרֵאל  ַוְתִהי  ְגבול  ִיׂשְ ִתים  ְוֹלא־ָיְספו  עֹוד  ָלבֹוא  ּבִ ַּהְפִלׁשְ ּּ ּ ּ

מוֵאל ִתים  ּכֹל  ְיֵמי  ׁשְ ְפִלׁשְ ַּיד־ְיהָוׁה  ּבַ ּ ַּוָתׁשְֹבָנה  ֶהָעִרים  יד:  ּ
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ָרֵאל   ִתים  ֵמֵאת  ִיׂשְ ר  ָלְקחו־ְפִלׁשְ ֲּאׁשֶ ָרֵאל  ֵמֶעְקרֹון |  ּ ְלִיׂשְ
ְּוַעד־ַגת  ְוֶאת־ְגבו ּ ִתים  ַוְיִהי ּ ָרֵאל  ִמַיד  ְפִלׁשְ ָּלן  ִהִציל  ִיׂשְ ּּ ּ

ָרֵאל  וֵבין  ָהֱאֹמִרי ין  ִיׂשְ לֹום  ּבֵ מוֵאל  טו:  ּׁשָ ֹפט  ׁשְ ַּוִיׁשְ ּ ּ
ָרֵאל  ּכֹל  ְיֵמי  ַחָייו ָנה  ְוָסַבב  טז:  ֶּאת־ִיׂשְ ׁשָ ָנה  ּבְ ְּוָהַלך  ִמֵדי  ׁשָ ְ

ַפט  ֶאת־ִיׂשְ ית־ֵאל  ְוַהִגְלָגל  ְוַהִמְצָפה  ְוׁשָ ּּבֵ ּ ּ ָרֵאל  ֵאת ּ
ל־ַהְמקֹומֹות  ָהֵאֶלה ּּכָ יתֹו  יז:  ּ ם  ּבֵ י־ׁשָ ָבתֹו  ָהָרָמָתה  ּכִ ּוְתׁשֻ

ַח ַליהָוׁה ם ִמְזּבֵ ָרֵאל ַוִיֶבן־ׁשָ ָפט ֶאת־ִיׂשְ ם ׁשָ  :ְּוׁשָ

  פרק ח- "שמואל א"ספר 
ָניו  ׁשְֹפִטים  א ם  ֶאת־ּבָ מוֵאל  ַוָיׂשֶ ר  ָזֵקן  ׁשְ ֲאׁשֶ ַּוְיִהי  ּכַ ּ

ָרֵאל ֵנהו  ֲאִבָיה ַוְי ב:  ְלִיׂשְ ם  ִמׁשְ כֹור  יֹוֵאל  ְוׁשֵ נֹו  ַהּבְ ם־ּבְ ִּהי  ׁשֶ ּ
ַבע ְבֵאר  ׁשָ ְדָרָכוְּוֹלא־ָהְלכו  ָבָניו   ג:  ׁשְֹפִטים  ּבִ ְדָרָכיו  ַוִיטו ּבִ ּ  ּבִ ּ ּ

ָפט ַצע  ַוִיְקחו־ׁשַֹחד  ַוַיטו  ִמׁשְ ַּאֲחֵרי  ַהּבָ ּ ּ ּּ צו  ּכֹל  ִזְקֵני  ד:  ּ ַּוִיְתַקּבְ ּ
ָרֵאל  ַוָיֹבאו  ֶאל־ ִּיׂשְ מוֵאל  ָהָרָמָתהּ ה  ה:  ּׁשְ ַּויֹאְמרו  ֵאָליו  ִהּנֵ ּ

יָמה־ָלנו  ֶמֶלך  ְדָרֶכיך  ַעָתה  ׂשִ ְַאָתה  ָזַקְנָת  וָבֶניך  ֹלא  ָהְלכו  ּבִ ָ ָּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָכל־ַהגֹוִים ְפֵטנו  ּכְ ְּלׁשָ ר  ו:  ּ ֲאׁשֶ מוֵאל  ּכַ ֵעיֵני  ׁשְ ַּוֵיַרע  ַהָדָבר  ּבְ ּ ּ

ְפֵטנו  ַוִי ָּאְמרו  ְתָנה־ָלנו  ֶמֶלך  ְלׁשָ ּ ּ ְּ ּ מוֵאל  ֶאל־ְיהָוׁהּ ְּתַפֵלל  ׁשְ ּ ּ :
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קֹול  ָהָעם  ְלֹכל  ז ַמע  ּבְ מוֵאל  ׁשְ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ׁשְ ּ
י־ֹאִתי  ָמֲאסו  י  ֹלא  ֹאְתך  ָמָאסו  ּכִ ר־ֹיאְמרו  ֵאֶליך  ּכִ ֲּאׁשֶ ּ ָּ ָ

ְִמְמֹלך  ֲעֵליֶהם ר־ָעׂשו  ִמיֹום  ַהֲעֹלִתי  ח:  ּ ים  ֲאׁשֶ ָכל־ַהַמֲעׂשִ ּּכְ ּ ּ
ְּוַעד־ַהיֹום  ַהֶזה  ַוַיַעְזֻבִני  ַוַיַעְבדו  ֱאֹלִהים ֹּאָתם  ִמִמְצַרִים   ּ ּ ּּ

ים  ַגם־ָלך ן  ֵהָמה  ֹעׂשִ ְֲאֵחִרים  ּכֵ ּ קֹוָלם  ַאך  ט:  ּ ַמע  ּבְ ְְוַעָתה  ׁשְ ּ
ר  ִיְמֹלך  ַפט  ַהֶמֶלך  ֲאׁשֶ ֶהם  ְוִהַגְדָת  ָלֶהם  ִמׁשְ י־ָהֵעד  ָתִעיד  ּבָ ְּכִ ְ ּ ּ ּ ּּ

ל־ִד י:  ֲעֵליֶהם מוֵאל  ֵאת  ּכָ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּ ְבֵרי  ְיהָוׁה  ֶאל־ָהָעם ּ
ְַהׁשֲֹאִלים  ֵמִאתֹו  ֶמֶלך ּ ַפט  ַהֶמֶלך  יא:  ּ ְַויֹאֶמר  ֶזה  ִיְהֶיה  ִמׁשְ ּ ּ ּ

ְבתֹו  ֶמְרּכַ ם  לֹו  ּבְ ח  ְוׂשָ ֵניֶכם  ִיּקָ ר  ִיְמֹלך  ֲעֵליֶכם  ֶאת־ּבְ ֲּאׁשֶ ְ

ְבתֹו יו  ְוָרצו  ִלְפֵני  ֶמְרּכַ ּוְבָפָרׁשָ ּ ֵרי  ֲאָלִפים  יב:  ּ ְּוָלׂשום  לֹו  ׂשָ
ים  ְוַלֲחרׁש  ֲחִריׁשֹו  ְוִלְקֹצר  ְקִצירֹו  ְוַלֲעׂשֹות ְוׂשָ ֵּרי  ֲחִמׁשִ

ֵלי־ִמְלַחְמתֹו  וְכֵלי  ִרְכּבֹו ּּכְ חֹות  יג:  ּ ח  ְלַרּקָ נֹוֵתיֶכם  ִיּקָ ְוֶאת־ּבְ
חֹות  וְלֹאפֹות ּוְלַטּבָ ְרֵמיֶכם  יד:  ּ דֹוֵתיֶכם  ְוֶאת־ּכַ ְוֶאת־ׂשְ

ח  ְוָנַתן  ַלֲעָבָד ְוַזְרֵעיֶכם  ְוַכְרֵמיֶכם  טו:  יוְּוֵזיֵתיֶכם  ַהטֹוִבים  ִיּקָ
ְוֶאת־ַעְבֵדיֶכם  טז:  ַיְעׂשֹר  ְוָנַתן  ְלָסִריָסיו  ְוַלֲעָבָדיו

חוֵריֶכם  ַהטֹוִבים  ְוֶאת־ֲחמֹוֵריֶכם  ְפחֹוֵתיֶכם  ְוֶאת־ּבַ ְּוֶאת־ׁשִ ּ
ה  ִלְמַלאְכתֹו ח  ְוָעׂשָ ֹּצאְנֶכם  ַיְעׂשֹר  ְוַאֶתם  ִתְהיו־לֹו  יז:  ִּיּקָ ּ ּ
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ר ּו יח:  ַלֲעָבִדים ֶכם  ֲאׁשֶ יֹום  ַההוא  ִמִלְפֵני  ַמְלּכְ ְּזַעְקֶתם  ּבַ ּ ּ ּ
יֹום  ַההוא ַחְרֶתם  ָלֶכם  ְוֹלא־ַיֲעֶנה  ְיהָוׁה  ֶאְתֶכם  ּבַ ּּבְ ּ ּ :

י  יט מוֵאל  ַויֹאְמרו  לֹא  ּכִ קֹול  ׁשְ ֹמַע  ּבְ ַּוְיָמֲאנו  ָהָעם  ִלׁשְ ּ ּ ּּ
ִּאם־ֶמֶלך  ִיְהֶיה  ָעֵלינו ָכל־ כ:  ְ ְּוָהִיינו  ַגם־ֲאַנְחנו  ּכְ ַּהגֹוִים ּ

נו  ְוָיָצא  ְלָפֵנינו  ְוִנְלַחם  ֶאת־ִמְלֲחֹמֵתנו ָפָטנו  ַמְלּכֵ ּוׁשְ ּ ּ ּ ּ :
ָאְזֵני  כא ֵרם  ּבְ ל־ִדְבֵרי  ָהָעם  ַוְיַדּבְ מוֵאל  ֵאת  ּכָ ַמע  ׁשְ ַּוִיׁשְ ּ ּ

קֹוָלם  ְוִהְמַלְכָת  כב:  ְיהָוׁה ַמע  ּבְ מוֵאל  ׁשְ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ׁשְ ּ ּ
ָּלֶהם  ֶמֶלך  ַויֹאֶמר  ׁשְ ָרֵאל  ְלכו  ִאיׁש ְ י  ִיׂשְ ּמוֵאל  ֶאל־ַאְנׁשֵ ּ

 :ְלִעירֹו
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .חטא בא על ידוואין , 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 "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"לומר לך מה משמרות כהונה כר 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,  ם  ליוםשני  פרקי,  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 )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


