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  פרק כא- "שמואל א"ספר 
א  ָהִעיר א ְַוָיָקם  ַוֵיַלך  ִויהֹוָנָתן  ּבָ ּ ַּוָיֹבא  ָדִוד  ֹנֶבה  ב:  ּ

ֶּאל־ֲאִחיֶמֶלך  ַהּכֵֹהן  ַוֶיֱחַרד  ֲאִחיֶמֶלך  ִלְקַראת  ָדִוד  ַויֹאֶמר   ּּ ְ לֹו ְ
ְַמדוַע  ַאָתה  ְלַבֶדך  ְוִאיׁש  ֵאין  ִאָתך ָּ ּּ ּ ְַויֹאֶמר  ָדִוד  ַלֲאִחיֶמֶלך  ג:  ּ ּ ּ

ַּהּכֵֹהן  ַהֶמֶלך  ִצַוִני  ָדָבר  ַויֹאֶמר  ֵאַלי  ִאיׁש  ַאל־ֵיַדע  ְמאוָמה  ּּ ְ ּ
ָעִרים  ר  ִצִויִתך  ְוֶאת־ַהּנְ ר־ָאֹנִכי  ׁשֵֹלֲחך  ַוֲאׁשֶ ֶָאת־ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ָּ ּ

ְָוַעָתה  ַמה־ֵיׁש  ַתַחת־ָיְדך  ד:  ּם  ְפֹלִני  ַאְלמֹוִניּיֹוַדְעִתי  ֶאל־ְמקֹו ּ ּּ
ְמָצא ה־ֶלֶחם  ְתָנה  ְבָיִדי  אֹו  ַהּנִ ֲּחִמׁשָ ַּוַיַען  ַהּכֵֹהן  ֶאת־ָדִוד  ה:  ּ ּ

י־ִאם־ֶלֶחם  ֹקֶדׁש  ֵיׁש  ַּויֹאֶמר  ֵאין־ֶלֶחם  ֹחל  ֶאל־ַתַחת  ָיִדי  ּכִ ּ
ה ָעִרים  ַאך  ֵמִאׁשָ ְמרו  ַהּנְ ִּאם־ִנׁשְ ְ ַּען  ָדִוד  ֶאת־ַהּכֵֹהן ַּוַי ו:  ּ

ֵצאִתי  ְלׁשֹם  ּבְ ְתמֹול  ׁשִ ה  ֲעֻצָרה־ָלנו  ּכִ י  ִאם־ִאׁשָ ַּויֹאֶמר  לֹו  ּכִ ּ ּ
י  ַהיֹום  ִיְקַדׁש  ָעִרים  ֹקֶדׁש  ְוהוא  ֶדֶרך  ֹחל  ְוַאף  ּכִ ַּוִיְהיו  ְכֵלי־ַהּנְ ּ ּ ּּ ְּ

ִלי ּכֶ ם  ֶלֶחם  ז:  ּבַ י  ֹלא־ָהָיה  ׁשָ ַּוִיֶתן־לֹו  ַהּכֵֹהן  ֹקֶדׁש  ּכִ ּ
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י ּ־ִאם־ֶלֶחם  ַהָפִנים  ַהמוָסִרים  ִמִלְפֵני  ְיהָוׁה  ָלׂשום  ֶלֶחם  ֹחם ּכִ ּּ ּ ּ
יֹום  ִהָלְקחֹו יֹום  ַההוא  ֶנְעָצר  ח:  ּּבְ אול  ּבַ ם  ִאיׁש  ֵמַעְבֵדי  ׁשָ ְּוׁשָ ּּ

אול ר  ְלׁשָ יר  ָהֹרִעים  ֲאׁשֶ מֹו  דֵֹאג  ָהֲאֹדִמי  ַאּבִ ִּלְפֵני  ְיהָוׁה  וׁשְ ּ ּ :
ְַויֹאֶמר  ָדִוד  ַלֲאִחיֶמֶלך ט ּ ָ  ְוִאין  ֶיׁש־פֹה  ַתַחת־ָיְדך  ֲחִנית ּ ּ

י־ָהָיה  ַלי  ֹלא־ָלַקְחִתי  ְבָיִדי  ּכִ י  ְוַגם־ּכֵ י  ַגם־ַחְרּבִ ּאֹו־ָחֶרב  ּכִ
ְּדַבר־ַהֶמֶלך  ָנחוץ ְ ִתי  י:  ּ ַּויֹאֶמר  ַהּכֵֹהן  ֶחֶרב  ָגְלָית  ַהְפִלׁשְ ּּ ּ

יָת   ר־ִהּכִ ְמָלה  ַא|  ֲאׁשֶ ה־ִהיא  לוָטה  ַבׂשִ ֵעֶמק  ָהֵאָלה  ִהּנֵ ּּבְ ֲחֵרי ּ
ֶזה  י  ֵאין  ַאֶחֶרת  זוָלָתה  ּבָ ח־ְלך  ָקח  ּכִ ָּהֵאפֹוד  ִאם־ֹאָתה  ִתּקַ ּ ָּ ּ

ה  ִלי מֹוָה  ְתֶנּנָ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ֵאין  ּכָ ּ ּ ַּוָיָקם  ָדִוד  ַוִיְבַרח  יא:  ּ ּּ
אול  ַוָיֹבא  ֶאל־ָאִכיׁש  ֶמֶלך  ַגת יֹום־ַההוא  ִמְפֵני  ׁשָ ּּבַ ְ ּ ּּ ַּויֹאְמרו  יב:  ּּ ּ

ָּליו  ֲהלֹוא־ֶזה  ָדִוד  ֶמֶלך  ָהָאֶרץ  ֲהלֹוא  ָלֶזה  ַיֲענו ַעְבֵדי  ָאִכיׁש  ֵא ְ

אול   ה  ׁשָ ַּבְמֹחלֹות  ֵלאֹמר  ִהּכָ ֲאָלָפוּ ֲאָלָפיו  ְוָדִוד  ּבַ ִרְבֹבָתו  ּבַ  ּבְ
ִרְבֹבָתיו ְלָבבֹו  ַוִיָרא  יג:  ּבְ ם  ָדִוד  ֶאת־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ּבִ ַּוָיׂשֶ ּּ ּ ּ

ְּמֹאד  ִמְפֵני  ָאִכיׁש  ֶמֶלך־ַגת ְ ֵעיֵניֶהם ַו יד:  ּ ּנֹו  ֶאת־ַטְעמֹו  ּבְ ְיׁשַ
ָיָדם   ַער  ַויֹוֶרד  ִרירֹו ַוְיָתוַּוִיְתֹהֵלל  ּבְ ּ  ַוְיָתיו  ַעל־ַדְלתֹות  ַהׁשַ ּ ּ

ה  ִתְראו  ִאיׁש  טו:  ֶאל־ְזָקנֹו ַּויֹאֶמר  ָאִכיׁש  ֶאל־ֲעָבָדיו  ִהּנֵ ּ
ַתֵגַע  ָלָמה  ָתִביאו  ֹאתֹו  ֵאָלי ִּמׁשְ ּ ּ ָגִעים  ָאִני  טז:  ּ ֲּחַסר  ְמׁשֻ

יִתיּכִ ַתֵגַע ָעָלי ֲהֶזה ָיבֹוא ֶאל־ּבֵ ּי־ֲהֵבאֶתם ֶאת־ֶזה ְלִהׁשְ ּ: 
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  פרק כב- "שמואל א"ספר 
ְמעו  ֶאָחיו  א ם  ַוִיָמֵלט  ֶאל־ְמָעַרת  ֲעֻדָלם  ַוִיׁשְ ַּוֵיֶלך  ָדִוד  ִמׁשָ ּּ ּ ּּ ּ ּ ְ

ָמה ית  ָאִביו  ַוֵיְרדו  ֵאָליו  ׁשָ ְּוָכל־ּבֵ ּ ל־ִאיׁש  ב:  ּ צו  ֵאָליו  ּכָ ַּוִיְתַקּבְ ּ
א  ְוָכל־ִאיׁש  ַמר־ֶנֶפׁש  ַוְיִהי ָמ ר־לֹו  ֹנׁשֶ צֹוק  ְוָכל־ִאיׁש  ֲאׁשֶ

ע  ֵמאֹות  ִאיׁש ַאְרּבַ ר  ַוִיְהיו  ִעמֹו  ּכְ ֲּעֵליֶהם  ְלׂשָ ּ ַּוֵיֶלך  ָדִוד  ג:  ּ ְ ּ
ם  ִמְצֵפה  מֹוָאב  ַויֹאֶמר   ִּמׁשָ ּ ְֶאל־ֶמֶלך  מֹוָאב  ֵיֵצא־ָנא  ָאִבי |  ּ

ר  ֵאַדע  ַמה־ַי ְּוִאִמי  ִאְתֶכם  ַעד  ֲאׁשֶ ּ ה־ִלי  ֱאֹלִהיםּ ַּוַיְנֵחם  ד:  ֲּעׂשֶ
ְמצוָדה ל־ְיֵמי  ֱהיֹות־ָדִוד  ּבַ בו  ִעמֹו  ּכָ ֶּאת־ְפֵני  ֶמֶלך  מֹוָאב  ַוֵיׁשְ ּ ּּ ּ ּ ְ ּ :

ְמצוָדה  ֵלך  ה ב  ּבַ ִביא  ֶאל־ָדִוד  ֹלא  ֵתׁשֵ ְַויֹאֶמר  ָגד  ַהּנָ ּ ּּ ּ ּ
ּוָבאָת־ְלך  ֶאֶרץ  ְיהוָדה  ַוֵיֶלך  ָדִוד  ַוָיֹבא  ַיַער  ָחֶרת ּּ ּ ְּ ָ ַמע  ו:  ּ ַּוִיׁשְ

ִגְבָעה  ב  ּבַ אול  יֹוׁשֵ ר  ִאתֹו  ְוׁשָ ים  ֲאׁשֶ י  נֹוַדע  ָדִוד  ַוֲאָנׁשִ אול  ּכִ ּׁשָ ּּ ּ ּ
ָרָמה  ַוֲחִניתֹו  ְבָידֹו  ְוָכל־ֲעָבָדיו  ִנָצִבים  ָעָליו ל  ּבָ ַּתַחת־ָהֵאׁשֶ ּ :

ֵני  ְיִמיִני  ז ְמעו־ָנא  ּבְ ָצִבים  ָעָליו  ׁשִ אול  ַלֲעָבָדיו  ַהּנִ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּּ ּ
ֵרי ַּג ים  ׂשָ דֹות  וְכָרִמים  ְלֻכְלֶכם  ָיׂשִ י  ׂשָ ן־ִיׁשַ ּם־ְלֻכְלֶכם  ִיֵתן  ּבֶ ּּ ּ

ֵרי  ֵמאֹות ְלֶכם  ָעַלי  ְוֵאין־ֹגֶלה  ח:  ֲאָלִפים  ְוׂשָ ְרֶתם  ּכֻ י  ְקׁשַ ּּכִ ּּ
ם  ָעַלי  ְוֹגֶלה  י  ְוֵאין־ֹחֶלה  ִמּכֶ ן־ִיׁשַ ִני  ִעם־ּבֶ ְכָרת־ּבְ ֶאת־ָאְזִני  ּבִ

י  ֵהִקים  ּבְ יֹום  ַהֶזהֶאת־ָאְזִני  ּכִ ִּני  ֶאת־ַעְבִדי  ָעַלי  ְלֹאֵרב  ּכַ ּ ּ :
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אול  ַוֹיאַמר  ט ַּוַיַען  דֵֹאג  ָהֲאֹדִמי  ְוהוא  ִנָצב  ַעל־ַעְבֵדי־ׁשָ ּּ ּ ּּ
ן־ֲאִחטוב א  ֹנֶבה  ֶאל־ֲאִחיֶמֶלך  ּבֶ י  ּבָ ן־ִיׁשַ ָּרִאיִתי  ֶאת־ּבֶ ְ :

יהָוׁה  ְוֵציָדה  ָנַתן  לֹו  ְוֵאת  ֶחֶרב  ָגְלָית   י ַאל־לֹו  ּבַ ַּוִיׁשְ ִתי ּ ַּהְפִלׁשְ ּ
ן־ֲאִחיטוב  יא:  ָנַתן  לֹו ַלח  ַהֶמֶלך  ִלְקֹרא  ֶאת־ֲאִחיֶמֶלך  ּבֶ ַּוִיׁשְ ְ ְ ּ ּ

ֹנב  ַוָיֹבאו  ֻכָלם  ר  ּבְ ית  ָאִביו  ַהּכֲֹהִנים  ֲאׁשֶ ל־ּבֵ ַּהּכֵֹהן  ְוֵאת  ּכָ ּ ּ
ְֶאל־ַהֶמֶלך ן־ֲאִחיטוב  ַוֹיאֶמר  יב:  ּ ַמע־ָנא  ּבֶ אול  ׁשְ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּּ ּ
ְרֶתם  ָעַלי ֵאָלוַּויֹאֶמר   יג:  ִהְנִני  ֲאֹדִני אול  ָלָמה  ְקׁשַ ּ  ֵאָליו  ׁשָ ּ ּ

אֹלִהים  אֹול  לֹו  ּבֵ ִתְתך  לֹו  ֶלֶחם  ְוֶחֶרב  ְוׁשָ י  ּבְ ַָאָתה  וֶבן־ִיׁשָ ּ ּּ
יֹום  ַהֶזה ָּלקום  ֵאַלי  ְלֹאֵרב  ּכַ ּ ְַוַיַען  ֲאִחיֶמֶלך  ֶאת־ַהֶמֶלך  יד:  ּ ְּ ּ

ָדִוד  ֶנֱאָמ ַָויֹאַמר  וִמי  ְבָכל־ֲעָבֶדיך  ּכְ ּ ְן  ַוֲחַתן  ַהֶמֶלך  ְוָסר ּ ּ
ֵביֶתך ד  ּבְ ַמְעֶתך  ְוִנְכּבָ ֶָאל־ִמׁשְ ָ ַּהיֹום  ַהִחלִֹתי   טו:  ּ ָאולּ ָאל ִלׁשְ   ִלׁשְ

ַעְבדֹו  ָדָבר  ם  ַהֶמֶלך  ּבְ ּ־לֹו  ֵבאֹלִהים  ָחִליָלה  ִלי  ַאל־ָיׂשֵ ְ ּ ּ
ָכל־ֹזאת  ָדָבר  ָקֹטן  אֹו  י  ֹלא־ָיַדע  ַעְבְדך  ּבְ ית  ָאִבי  ּכִ ָכל־ּבֵ ּּבְ ָּ

ית  טז:  ָגדֹול ַּויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  מֹות  ָתמות  ֲאִחיֶמֶלך  ַאָתה  ְוָכל־ּבֵ ּ ְּ ְּ ּ
ָצִבים  ָעָליו  ֹסּבו  ְוָהִמיתו   יז:  ָָאִביך ַּויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ָלָרִצים  ַהּנִ ּ ּ ְּ ּ |

י־ֹבֵרַח  הוא  ְוֹלא  י  ַגם־ָיָדם  ִעם־ָדִוד  ְוִכי  ָיְדעו  ּכִ ּּכֲֹהֵני  ְיהָוׁה  ּכִ ּ ּ
ֹלַח  ֶאת־ָיָדם   ָאְזִניָאְזִנוָּגלו  ֶאת־   ְ  ְוֹלא־ָאבו  ַעְבֵדי  ַהֶמֶלך  ִלׁשְ ּ ּ

ֹכֲהֵני  ְיהָוׁה ְַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך   יח:  ִלְפֹגַע  ּבְ ּ ּ  ְלדֹוֵאג  ֹסב  ַאָתה ְלדֹוֵיגּ
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ּכֲֹהִנים  ַוִיּסֹב   ּוְפַגע  ּבַ ּכֲֹהִנים ּדֹוֵיגּ ּ  דֹוֵאג  ָהֲאֹדִמי  ַוִיְפַגע־הוא  ּבַ ּּ ּ
ֹמִנים  |  ַּוָיֶמת   יֹום  ַההוא  ׁשְ ּּבַ דּ א  ֵאפֹוד  ּבָ ה  ִאיׁש  ֹנׂשֵ : ַּוֲחִמׁשָ

ה  יט ה  ְלִפי־ֶחֶרב  ֵמִאיׁש  ְוַעד־ִאׁשָ ְּוֵאת  ֹנב  ִעיר־ַהּכֲֹהִנים  ִהּכָ
ה  ְלִפי־ָחֶרב ַּוִיָמֵלט  כ:  ֵמעֹוֵלל  ְוַעד־יֹוֵנק  ְוׁשֹור  ַוֲחמֹור  ָוׂשֶ ּ

מֹו  ֶאְבָיָתר  ַוִיְבַרח  ַאֲחֵר ן־ֲאִחטוב  וׁשְ ן־ֶאָחד  ַלֲאִחיֶמֶלך  ּבֶ ּּבֵ ּ ּ י ְ
אול  ֵאת  ּכֲֹהֵני  ְיהָוׁה כא:  ָדִוד י  ָהַרג  ׁשָ ַּוַיֵגד  ֶאְבָיָתר  ְלָדִוד  ּכִ ּ ּ :
ם   כב י־ׁשָ יֹום  ַההוא  ּכִ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ְלֶאְבָיָתר  ָיַדְעִתי  ּבַ ּּ ּ  דֹוֵאג ּדֹוֵיגּּ

ית  ָכל־ֶנֶפׁש  ּבֵ אול  ָאֹנִכי  ַסּבִֹתי  ּבְ י־ַהֵגד  ַיִגיד  ְלׁשָ ָּהֲאֹדִמי  ּכִ ּ ּ
י  כג:  ָָאִביך ׁש  ֶאת־ַנְפׁשִ ר־ְיַבּקֵ י  ֲאׁשֶ ָבה  ִאִתי  ַאל־ִתיָרא  ּכִ ּׁשְ ּ

ֶמֶרת ַאָתה ִעָמִדי י־ִמׁשְ ך ּכִ ׁש ֶאת־ַנְפׁשֶ ְּיַבּקֵ ּ ָ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  כתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  ו
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 מש"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"מרות 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 "מור  כל  ספרי  נכך  יג,  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"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  כמשמרות ואנו קורי


