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  פרק ט- "שמואל א"ספר 
ן־ָיִמיןַוְיִהי־ִאיׁש   א ן־ְצרֹור ִמּבִ ן־ֲאִביֵאל  ּבֶ מֹו  ִקיׁש  ּבֶ ְנָיִמין  וׁשְ ּ  ִמּבִ

ן־ִאיׁש  ְיִמיִני  ִגּבֹור  ָחִיל ן־ֲאִפיַח  ּבֶ כֹוַרת  ּבֶ ן־ּבְ ְולֹו־ָהָיה  ֵבן  ב:  ּּבֶ
ָרֵא ֵני  ִיׂשְ חור  ָוטֹוב  ְוֵאין  ִאיׁש  ִמּבְ אול  ּבָ מֹו  ׁשָ ּוׁשְ ּ ּל  טֹוב  ִמֶמּנו ּ ּ

ל־ָהָעם ְכמֹו  ָוַמְעָלה  ָגֹבַה  ִמּכָ ִּמׁשִ ּ ַּוֹתאַבְדָנה  ָהֲאֹתנֹות  ְלִקיׁש  ג:  ּ
נֹו  ַקח־ָנא  ִאְתך  אול  ּבְ אול  ַויֹאֶמר  ִקיׁש  ֶאל־ׁשָ ֲָאִבי  ׁשָ ּ ּ ּּ

ׁש  ֶאת־ָהֲאֹתֹנת ּקֵ ָעִרים  ְוקום  ֵלך  ּבַ ְֶאת־ַאַחד  ֵמַהּנְ ַּוַיֲעֹבר  ד:  ּ
ַהר־ֶאְפַרִים  ַוַי ה  ְוֹלא  ָמָצאו  ַוַיַעְברו ּּבְ ִלׁשָ ֶאֶרץ־ׁשָ ֲּעֹבר  ּבְ ּּ

ֶאֶרץ־ְיִמיִני  ְוֹלא  ָמָצאו ֲעִלים  ָוַאִין  ַוַיֲעֹבר  ּבְ ְּבֶאֶרץ־ׁשַ ֵּהָמה  ה:  ּ
ר־ִעמֹו  ְלָכה  ְוָנׁשוָבה  אול  ָאַמר  ְלַנֲערֹו  ֲאׁשֶ ֶאֶרץ  צוף  ְוׁשָ או  ּבְ ּּבָ ּ ּ ּּ

ֶּפן־ֶיְחַדל  ָאִבי  ִמן־ָהֲאֹתנֹות  ְוָדַאג  ָל ה־ָנא  ו:  ּנוּ ַּויֹאֶמר  לֹו  ִהּנֵ
ר  ּבֹוא  ר־ְיַדּבֵ ד  ּכֹל  ֲאׁשֶ ִעיר  ַהזֹאת  ְוָהִאיׁש  ִנְכּבָ ִּאיׁש־ֱאֹלִהים  ּבָ
ר־ָהַלְכנו  נו  ֲאׁשֶ ם  אוַלי  ַיִגיד  ָלנו  ֶאת־ַדְרּכֵ ָּיבֹוא  ַעָתה  ֵנְלָכה  ׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ



––291 

ה  ֵנֵלך  וַמה־ּנָ ז:  ָעֶליָה אול  ְלַנֲערֹו  ְוִהּנֵ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ְּ י ּ ִביא  ָלִאיׁש  ּכִ
ֵלינו  וְתׁשוָרה  ֵאין־ְלָהִביא  ְלִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ָמה  ַּהֶלֶחם  ָאַזל  ִמּכֵ ּ ּ ּ

ִּאָתנו ה  ִנְמָצא  ח:  ּ אול  ַויֹאֶמר  ִהּנֵ ַער  ַלֲענֹות  ֶאת־ׁשָ ַּויֶֹסף  ַהּנַ ּּ
ֶסף  ְוָנַתִתי  ְלִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ְוִהִגיד  ָלנו  ֶקל  ּכָ ְּבָיִדי  ֶרַבע  ׁשֶ ּ ּ

ֶלְכתֹו |  ְלָפִנים   ט:  ּנוֶּאת־ַדְרּכֵ ָרֵאל  ּכֹה־ָאַמר  ָהִאיׁש  ּבְ ִיׂשְ ּּבְ
ֵרא  ִביא  ַהיֹום  ִיּקָ י  ַלּנָ ִּלְדרֹוׁש  ֱאֹלִהים  ְלכו  ְוֵנְלָכה  ַעד־ָהֹרֶאה  ּכִ ּ

אול  ְלַנֲערֹו  טֹוב  ְדָבְרך  ְלָכה   י:  ְלָפִנים  ָהֹרֶאה ַָויֹאֶמר  ׁשָ ּ ּ ֵנֵלָכה |  ּ
ם  ִא ר־ׁשָ ַּוֵיְלכו  ֶאל־ָהִעיר  ֲאׁשֶ ֵּהָמה  ֹעִלים  יא:  יׁש  ָהֱאֹלִהיםּ

ֹאב  ָמִים  ַמֲעֵלה  ָהִעיר  ְוֵהָמה  ָמְצאו  ְנָערֹות  ֹיְצאֹות  ִלׁשְ ּּבְ ּ
ֶזה  ָהֹרֶאה ַּויֹאְמרו  ָלֶהן  ֲהֵיׁש  ּבָ ַּוַתֲעֶניָנה  אֹוָתם  ַוֹתאַמְרָנה  יב:  ּ ּ

ה  ְלָפֶניך  ַמֵהר   ֵָיׁש  ִהּנֵ י  ֶזַבח  ַה|  ּ א  ָלִעיר  ּכִ י  ַהיֹום  ּבָ ַּעָתה  ּכִ ּיֹום ּ
ָמה ּבָ ֶטֶרם  ַיֲעֶלה  יג:  ָלָעם  ּבַ ן  ִתְמְצאון  ֹאתֹו  ּבְ ֹבֲאֶכם  ָהִעיר  ּכֵ ּּכְ ּ

י־הוא  ְיָבֵרך  י  ֹלא־ֹיאַכל  ָהָעם  ַעד־ּבֹאֹו  ּכִ ָמָתה  ֶלֱאֹכל  ּכִ ְַהּבָ ּ
י־ֹאתֹו  ְכַהיֹום  ֻרִאים  ְוַעָתה  ֲעלו  ּכִ ַּהֶזַבח  ַאֲחֵרי־ֵכן  ֹיאְכלו  ַהּקְ ּ ּּ ּ

ִּתְמְצאון  ֹאתֹו ה  יד:  ּ תֹוך  ָהִעיר  ְוִהּנֵ ִאים  ּבְ ְַוַיֲעלו  ָהִעיר  ֵהָמה  ּבָ ּ ּ ּ
ָמה מוֵאל  ֹיֵצא  ִלְקָראָתם  ַלֲעלֹות  ַהּבָ ַּויהָוׁה  ָגָלה  ֶאת־ֹאֶזן  טו:  ּׁשְ

אול  ֵלאֹמר מוֵאל  יֹום  ֶאָחד  ִלְפֵני  בֹוא־ׁשָ ּׁשְ ֵעת   טז:  ּ ָמָחר |  ּכָ
ְחתֹו ְנָיִמן  וְמׁשַ ַלח  ֵאֶליך  ִאיׁש  ֵמֶאֶרץ  ּבִ ֶּאׁשְ ּ ּ  ְלָנִגיד  ַעל־ַעִמי ָ
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י  ָרִאיִתי  ֶאת־ַעִמי  ִתים  ּכִ יַע  ֶאת־ַעִמי  ִמַיד  ְפִלׁשְ ָרֵאל  ְוהֹוׁשִ ִּיׂשְ ּ ּּ ּ
ָאה  ַצֲעָקתֹו  ֵאָלי י  ּבָ אול  ַויהָוׁה  יז:  ּכִ מוֵאל  ָרָאה  ֶאת־ׁשָ ּוׁשְ ּ ּ

ַעִמי ר  ָאַמְרִתי  ֵאֶליך  ֶזה  ַיְעֹצר  ּבְ ה  ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ ָּעָנהו  ִהּנֵ ָּ ּ :
ַּוִיַגׁש יח א ּ ַער  ַויֹאֶמר  ַהִגיָדה־ּנָ תֹוך  ַהׁשָ מוֵאל  ּבְ אול  ֶאת־ׁשְ ּ  ׁשָ ּּ ְ ּ ּ

ית  ָהֹרֶאה אול  ַוֹיאֶמר  יט:  ִלי  ֵאי־ֶזה  ּבֵ מוֵאל  ֶאת־ׁשָ ַּוַיַען  ׁשְ ּּ ּ
ַלְחִתיך  ָמה  ַוֲאַכְלֶתם  ִעִמי  ַהיֹום  ְוׁשִ ָָאֹנִכי  ָהֹרֶאה  ֲעֵלה  ְלָפַני  ַהּבָ ּ ּ ּּ ּ

ְלָבְבך ר  ּבִ ְ  ַאִגיד  ָלךַָבּבֶֹקר  ְוֹכל  ֲאׁשֶ ְָוָלֲאֹתנֹות  ָהֹאְבדֹות  ְלך  כ:  ּ

י  ִנְמָצאו  ך  ָלֶהם  ּכִ ם  ֶאת־ִלּבְ ת  ַהָיִמים  ַאל־ָתׂשֶ לׁשֶ ַּהיֹום  ׁשְ ָ ּ ּ ּ
ית  ָאִביך ָרֵאל  ֲהלֹוא  ְלך  וְלֹכל  ּבֵ ל־ֶחְמַדת  ִיׂשְ ָוְלִמי  ּכָ ָּ ּ ַּוַיַען  כא:  ּ

י   ַטּנֵ אול  ַויֹאֶמר  ֲהלֹוא  ֶבן־ְיִמיִני  ָאֹנִכי  ִמּקְ ּׁשָ ָרֵאל ּ ְבֵטי  ִיׂשְ ׁשִ
ְרָת  ְבֵטי  ִבְנָיִמן  ְוָלָמה  ִדּבַ ְפחֹות  ׁשִ ל־ִמׁשְ ַפְחִתי  ַהְצִעָרה  ִמּכָ ּוִמׁשְ ּ ּ ּּ ּּ ּ

ָדָבר  ַהֶזה ֵּאַלי  ּכַ אול  ְוֶאת־ַנֲערֹו  כב:  ּ מוֵאל  ֶאת־ׁשָ ח  ׁשְ ַּוִיּקַ ּ ּ
רוִאים  ְוֵהָמ ֹראׁש  ַהּקְ ָתה  ַוִיֵתן  ָלֶהם  ָמקֹום  ּבְ ּכָ ַּוְיִביֵאם  ִלׁשְ ּּ ה ּ

ים  ִאיׁש לׁשִ ׁשְ ח  ְתָנה  ֶאת־ַהָמָנה  כג:  ּכִ מוֵאל  ַלַטּבָ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּ ּ ּ ּ
ים  ֹאָתה  ִעָמך ר  ָאַמְרִתי  ֵאֶליך  ׂשִ ר  ָנַתִתי  ָלך  ֲאׁשֶ ְֲאׁשֶ ָ ְּ ּ ַּוָיֶרם  כד:  ּּ

ם   ח  ֶאת־ַהׁשֹוק  ְוֶהָעֶליָה  ַוָיׂשֶ ַּהַטּבָ ּ ה |  ּ אול  ַויֹאֶמר  ִהּנֵ ִּלְפֵני  ׁשָ ּ
ים־ְל ָאר  ׂשִ ׁשְ מור־ְלך  ֵלאֹמר  ָהָעם  ַהּנִ י  ַלמֹוֵעד  ׁשָ ָָפֶניך  ֱאֹכל  ּכִ ָּ ּ |

יֹום  ַההוא מוֵאל  ּבַ אול  ִעם־ׁשְ ָּקָראִתי  ַויֹאַכל  ׁשָ ּ ּּ ַּוֵיְרדו  כה:  ּ ּ
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אול  ַעל־ַהָגג ר  ִעם־ׁשָ ָמה  ָהִעיר  ַוְיַדּבֵ ֵּמַהּבָ מו  ַוְיִהי  כו:  ּ ּכִ ַּוַיׁשְ ּ
מוֵאל  ֶאל־ׁשָ ַחר  ַוִיְקָרא  ׁשְ ֲעלֹות  ַהׁשַ ּּכַ ּ ָגּאול  ּ ּ  ַהָגָגה  ֵלאֹמר ַהּגָ

מוֵאל  ֵניֶהם  הוא  וׁשְ אול  ַוֵיְצאו  ׁשְ ְלֶחָך  ַוָיָקם  ׁשָ ּקוָמה  ַוֲאׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
מוֵאל  ָאַמר  כז:  ַּהחוָצה ְקֵצה  ָהִעיר  וׁשְ ֵּהָמה  יֹוְרִדים  ּבִ ּ ּ

ַער  ְוַיֲעֹבר  ְלָפֵנינו  ַוַיֲעֹבר  ְוַאָתה  ֲעֹמד  אול  ֱאֹמר  ַלּנַ ֶּאל־ׁשָ ּ ּ ּ
יֹום ְו ִמיֲעך ֶאת־ְדַבר ֱאֹלִהיםּּכַ ַּאׁשְ ָ: 

  פרק י- "שמואל א"ספר 
ֵקהו  א ֶמן  ַוִיֹצק  ַעל־ֹראׁשֹו  ַוִיׁשָ מוֵאל  ֶאת־ַפך  ַהׁשֶ ח  ׁשְ ַּוִיּקַ ּּ ּּ ּ ְּ ּ

ֲחך  ְיהָוׁה  ַעל־ַנֲחָלתֹו  ְלָנִגיד י־ְמׁשָ ַָויֹאֶמר  ֲהלֹוא  ּכִ ֶלְכְתך  ב:  ּ ָּבְ ּ
ֵני  ֲאָנׁשִ ַּהיֹום  ֵמִעָמִדי  וָמָצאָת  ׁשְ ּ ְגבול ּ ּים  ִעם־ְקֻבַרת  ָרֵחל  ּבִ

ר  ָהַלְכָת  ֶצְלַצח  ְוָאְמרו  ֵאֶליך  ִנְמְצאו  ָהֲאֹתנֹות  ֲאׁשֶ ְנָיִמן  ּבְ ּּבִ ּ ָּ

ה  ָנַטׁש  ָאִביך  ֶאת־ִדְבֵרי  ָהֲאֹתנֹות  ְוָדַאג  ָלֶכם  ׁש  ְוִהּנֵ ְּלַבּקֵ ָ

ה  ִלְבִני ם  ָוָהְלָאה  וָבאָת  ג:  ֵלאֹמר  ָמה  ֶאֱעׂשֶ ְּוָחַלְפָת  ִמׁשָ ּ ּ
ים  ֹעִלים ַעד־ֵא ה  ֲאָנׁשִ לׁשָ ם  ׁשְ ּלֹון  ָתבֹור  וְמָצאוך  ׁשָ ָּ ּ ּ

א   ית־ֵאל  ֶאָחד  ֹנׂשֵ א |  ֶאל־ָהֱאֹלִהים  ּבֵ ה  ְגָדִיים  ְוֶאָחד  ֹנׂשֵ לׁשָ ׁשְ
א  ֵנֶבל־ָיִין רֹות  ֶלֶחם  ְוֶאָחד  ֹנׂשֵ ּכְ ת  ּכִ לׁשֶ ֲאלו  ְלך  ד:  ׁשְ ְָוׁשָ ּ

ֵתי־ֶלֶחם  ְוָלַקְחָת  ִמָי לֹום  ְוָנְתנו  ְלך  ׁשְ ְּלׁשָ ּ ּ ָ ן  ָתבֹוא  ה:  ָדםּ ַּאַחר  ּכֵ
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ם  ִתים  ִויִהי  ְכֹבֲאך  ׁשָ ם  ְנִצֵבי  ְפִלׁשְ ר־ׁשָ ִָגְבַעת  ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ּ ּ
ָמה  ְוִלְפֵניֶהם  ֵנֶבל  ְוֹתף  ָּהִעיר  וָפַגְעָת  ֶחֶבל  ְנִביִאים  ֹיְרִדים  ֵמַהּבָ ּ

ִאים ְּוָצְלָחה  ָעֶליך  רוַח  ְיהָוׁ ו:  ְּוָחִליל  ְוִכּנֹור  ְוֵהָמה  ִמְתַנּבְ ה ָ
יָת  ִעָמם  ְוֶנְהַפְכָת  ְלִאיׁש  ַאֵחר ְּוִהְתַנּבִ י   ז:  ּּ  ָתֹבאיָנהְוָהָיה  ּכִ

י  ר  ִתְמָצא  ָיֶדך  ּכִ ה  ְלך  ֲאׁשֶ ָָתֹבאָנה  ָהֹאתֹות  ָהֵאֶלה  ָלך  ֲעׂשֵ ָ ְּ ּ
ְָהֱאֹלִהים  ִעָמך ה  ָאֹנִכי  ֹיֵרד  ֵאֶליך  ח:  ּ ְָוָיַרְדָת  ְלָפַני  ַהִגְלָגל  ְוִהּנֵ ּ ּ ּ

ְבַעת  ָיִמים  תֹוֵחל ְלַהֲעלֹות  ֹעלֹות  ִל ָלִמים  ׁשִ ְּזּבַֹח  ִזְבֵחי  ׁשְ
ה ר  ַתֲעׂשֶ ַּעד־ּבֹוִאי  ֵאֶליך  ְוהֹוַדְעִתי  ְלך  ֵאת  ֲאׁשֶ ָּ ְוָהָיה  ט:  ָ

מוֵאל  ַוַיֲהָפך־לֹו  ֱאֹלִהים  ֵלב  ְכמֹו  ָלֶלֶכת  ֵמִעם  ׁשְ ַהְפֹנתֹו  ׁשִ ְּכְ ּ ּ
יֹום  ַההוא ל־ָהֹאתֹות  ָהֵאֶלה  ּבַ ַּאֵחר  ַוָיֹבאו  ּכָ ּּ ם  י:  ּּ ַּוָיֹבאו  ׁשָ ּ

ה  ֶחֶבל־ְנִבִאים  ִלְקָראתֹו  ַוִתְצַלח  ָעָליו  רוַח  ַּהִגְבָעָתה  ְוִהּנֵ ּ ּ
תֹוָכם א  ּבְ ְלׁשֹם  יא:  ֱּאֹלִהים  ַוִיְתַנּבֵ ל־יֹוְדעֹו  ֵמִאְתמֹול  ׁשִ ַּוְיִהי  ּכָ

א  ַויֹאֶמר  ָהָעם  ִאיׁש  ֶאל־ֵרֵעהו  ה  ִעם־ְנִבִאים  ִנּבָ ַּוִיְראו  ְוִהּנֵ ּּ ּ
ִביִאיםַּמה־ֶזה  ָהָי ּנְ אול  ּבַ ַּוַיַען  ִאיׁש  יב:  ּה  ְלֶבן־ִקיׁש  ֲהַגם  ׁשָ

אול  ל  ֲהַגם  ׁשָ ן  ָהְיָתה  ְלָמׁשָ ם  ַויֹאֶמר  וִמי  ֲאִביֶהם  ַעל־ּכֵ ִּמׁשָ ּ ּ ּ
ִבִאים ּנְ ָמה יג:  ּבַ ַּויֹאֶמר  דֹוד  יד:  ַּוְיַכל  ֵמִהְתַנּבֹות  ַוָיֹבא  ַהּבָ ּ

אול  ֵאָליו  ְוֶאל־ַנֲערֹו  ָאן  ֲהַלְכֶתם  ַו ּׁשָ ׁש ּ ּיֹאֶמר  ְלַבּקֵ
מוֵאל בֹוא  ֶאל־ׁשְ ְרֶאה  ִכי־ַאִין  ַוּנָ ַּוֹיאֶמר  טו:  ֶּאת־ָהֲאֹתנֹות  ַוּנִ
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מוֵאל א  ִלי  ָמה־ָאַמר  ָלֶכם  ׁשְ אול  ַהִגיָדה־ּנָ ּדֹוד  ׁשָ ּ ַּוֹיאֶמר  טז:  ּּ
י  ִנְמְצאו  ָהֲאֹתנֹות  אול  ֶאל־דֹודֹו  ַהֵגד  ִהִגיד  ָלנו  ּכִ ּׁשָ ּ ּ ּּ ּ

ְּוֶאת־ְדַבר  ַהְמלוָכ מוֵאלּּ ר  ָאַמר  ׁשְ ּה  ֹלא־ִהִגיד  לֹו  ֲאׁשֶ ּ :
מוֵאל  ֶאת־ָהָעם  ֶאל־ְיהָוׁה  ַהִמְצָפה יז ַּוַיְצֵעק  ׁשְ ּ ּ | ַּויֹאֶמר   יח:  ּ

ָרֵאל  ָאֹנִכי  ֶהֱעֵליִתי  ָרֵאל  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ֵני  ִיׂשְ ֶאל־ּבְ
ָרֵאל  ִמִמְצָרִים  ָוַאִציל  ֶאְתֶכם  ִמַיד  ִמְצַרִי ֶּאת־ִיׂשְ ּ ּם  וִמַיד ּ ּ

ל־ַהַמְמָלכֹות  ַהלֲֹחִצים  ֶאְתֶכם ּּכָ ְּוַאֶתם  ַהיֹום  ְמַאְסֶתם  יט:  ּ ּּ
ל־ָרעֹוֵתיֶכם  יַע  ָלֶכם  ִמּכָ ר־הוא  מֹוׁשִ ֶּאת־ֱאֹלֵהיֶכם  ֲאׁשֶ
ים  ָעֵלינו  ְוַעָתה  ִהְתַיְצבו  י־ֶמֶלך  ָתׂשִ ְּוָצֹרֵתיֶכם  ַוֹתאְמרו  לֹו  ּכִ ּ ּּ ּ ּ ְּ

ְבֵטיֶכם  ו מוֵאל  ֵאת  כ:  ְלַאְלֵפיֶכםִּלְפֵני  ְיהָוׁה  ְלׁשִ ַּוַיְקֵרב  ׁשְ ּ
ְנָיִמן ֶבט  ּבִ ָרֵאל  ַוִיָלֵכד  ׁשֵ ְבֵטי  ִיׂשְ ל־ׁשִ ּּכָ ֶבט  כא:  ּ ַּוַיְקֵרב  ֶאת־ׁשֵ

ְנָיִמן   ְּפֹחָתוּבִ ַפַחת  ַהַמְטִרי  ַוִיָלֵכד ְלִמׁשְ ְפֹחָתיו  ַוִתָלֵכד  ִמׁשְ ּ  ְלִמׁשְ ּּ ּ ּּ ּ
הו  ְוֹלא  ִנ ן־ִקיׁש  ַוְיַבְקׁשֻ אול  ּבֶ ּׁשָ יהָוׁה  כב:  ְמָצאּ ֲאלו־עֹוד  ּבַ ַּוִיׁשְ ּ

א  ה־הוא  ֶנְחּבָ ֲּהָבא  עֹוד  ֲהֹלם  ִאיׁש  ס  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ִהּנֵ ּ
ִלים ה  כג:  ֶאל־ַהּכֵ תֹוך  ָהָעם  ַוִיְגּבַ ם  ַוִיְתַיֵצב  ּבְ ֻחהו  ִמׁשָ ַּוָיֻרצו  ַוִיּקָ ּ ּּ ּ ּ ְּ ּ ּ

ְכמֹו  ָוָמְעָלה ל־ָהָעם  ִמׁשִ מוֵאל  ֶא כד:  ִּמּכָ ַּוֹיאֶמר  ׁשְ ל־ָהָעם ּ ל־ּכָ
ָכל־ָהָעם  ַוָיִרעו  ֹמהו  ּבְ י  ֵאין  ּכָ ַחר־ּבֹו  ְיהָוׁה  ּכִ ר  ּבָ ַּהְרִאיֶתם  ֲאׁשֶ ּ ּּ

ְָכל־ָהָעם  ַויֹאְמרו  ְיִחי  ַהֶמֶלך ּ ּ מוֵאל  ֶאל־ָהָעם  ֵאת  כה:  ּ ר  ׁשְ ַּוְיַדּבֵ
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ַלח  ׁשְ ח  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ַוְיׁשַ ֶפר  ַוַיּנַ ּסֵ ַפט  ַהְמֻלָכה  ַוִיְכֹתב  ּבַ ִּמׁשְ ּ ּּ ּ ּמוֵאל ּ
ל־ָהָעם  ִאיׁש  ְלֵביתֹו אול  ָהַלך  ְלֵביתֹו  ִגְבָעָתה  כו:  ֶאת־ּכָ ְּוַגם־ׁשָ ְ ּ

ם ִלּבָ ר־ָנַגע  ֱאֹלִהים  ּבְ ַּוֵיְלכו  ִעמֹו  ַהַחִיל  ֲאׁשֶ ּ ּוְבֵני  ְבִלַיַעל  כז:  ּ ּ
ֵענו  ֶזה  ַוִיְבזֻהו  ְוֹלא־ֵהִביאו  לֹו  ִמְנָחה  ַוְיִהי  ָּאְמרו  ַמה־יׁשִ ּ ּ ּּ ּ

ַמֲחִריׁש  :ּכְ
gG 

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

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 
                                      

ו"כ ן וח,  מליצי יושרד ספרי המקרא הם עלי 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 כמסמר בלבבך הם "ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. משמרי


