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  פרק טו- "שמואל א"ספר 
ֳחך  א ַלח  ְיהָוׁה  ִלְמׁשָ אול  ֹאִתי  ׁשָ מוֵאל  ֶאל־ׁשָ ַָויֹאֶמר  ׁשְ ּ ּ ּ

ַמע  ְלקֹול  ִדְבֵרי  ְיהָוׁה ָרֵאל  ְוַעָתה  ׁשְ ְּלֶמֶלך  ַעל־ַעמֹו  ַעל־ִיׂשְ ּ ּ ְ :
ה  ֲעָמֵלק  ב ר־ָעׂשָ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ָפַקְדִתי  ֵאת  ֲאׁשֶ ּ
ֲעֹלתֹו  ִמִמְצָרִיםְל ֶדֶרך  ּבַ ם  לֹו  ּבַ ר־ׂשָ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ִּיׂשְ ְ ְַעָתה  ֵלך  ג:  ּ ּ

ר־לֹו  ְוֹלא  ל־ֲאׁשֶ יָתה  ֶאת־ֲעָמֵלק  ְוַהֲחַרְמֶתם  ֶאת־ּכָ ְּוִהּכִ
ה  ֵמֹעֵלל  ְוַעד־יֹוֵנק  ַּתְחֹמל  ָעָליו  ְוֵהַמָתה  ֵמִאיׁש  ַעד־ִאׁשָ ּ

ה  ִמָגָמל  ְוַעד־ֲחמֹור ִּמׁשֹור  ְוַעד־ׂשֶ אול ַו ד:  ּ ַמע  ׁשָ ְּיׁשַ ּ
ֶרת  ְטָלִאים  ָמאַתִים  ֶאֶלף  ַרְגִלי  ַוֲעׂשֶ ֶּאת־ָהָעם  ַוִיְפְקֵדם  ּבַ ּ

אול  ַעד־ִעיר  ֲעָמֵלק  ה:  ֲּאָלִפים  ֶאת־ִאיׁש  ְיהוָדה ַּוָיֹבא  ׁשָ ּ
ַחל ּנָ רו  ְרדו  ִמתֹוך  ו:  ַּוָיֶרב  ּבַ יִני  ְלכו  ּסֻ אול  ֶאל־ַהּקֵ ְַויֹאֶמר  ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ֵני ֲּעָמֵלִקי  ֶפן־ֹאִסְפ ל־ּבְ יָתה  ֶחֶסד  ִעם־ּכָ ּך  ִעמֹו  ְוַאָתה  ָעׂשִ ּ ָ
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ֲעלֹוָתם  ִמִמְצָרִים  ַוָיַסר  ֵקיִני  ִמתֹוך  ֲעָמֵלק ָרֵאל  ּבַ ְִיׂשְ ּ ְַוַיך  ז:  ּּ ּ
ר  ַעל־ְפֵני  אול  ֶאת־ֲעָמֵלק  ֵמֲחִויָלה  ּבֹוֲאך  ׁשור  ֲאׁשֶ ּׁשָ ּ ָּ

ְַוִיְתֹפׂש  ֶאת־ֲאַגג  ֶמֶלך־ֲעָמֵלק  ָחי  ְוֶאת ח:  ִמְצָרִים ּ ל־ָהָעם ּ ־ּכָ
אול  ְוָהָעם  ַעל־ֲאָגג  ט:  ֶהֱחִרים  ְלִפי־ָחֶרב ַּוַיְחֹמל  ׁשָ ּ

ִרים  ִנים  ְוַעל־ַהּכָ ָקר  ְוַהִמׁשְ ְּוַעל־ֵמיַטב  ַהצֹאן  ְוַהּבָ ּ
ל־ַהטֹוב  ְוֹלא  ָאבו  ַהֲחִריָמם  ְוָכל־ַהְמָלאָכה  ְנִמְבָזה  ְּוַעל־ּכָ ּ ּ

ְּוָנֵמס  ֹאָתה  ֶהֱחִרימו מוֵאל  ֵלאֹמרַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁ י:  ּ : ּה  ֶאל־ׁשְ
ב  ֵמַאֲחַרי  יא י־ׁשָ אול  ְלֶמֶלך  ּכִ י־ִהְמַלְכִתי  ֶאת־ׁשָ ְִנַחְמִתי  ּכִ ּ ּ ּ

מוֵאל  ַוִיְזַעק  ֶאל־ְיהָוׁה  ְּוֶאת־ְדָבַרי  ֹלא  ֵהִקים  ַוִיַחר  ִלׁשְ ּּ ּ
ל־ַהָלְיָלה ּבֶֹקר  ַוֻיַגד  יב:  ּּכָ אול  ּבַ מוֵאל  ִלְקַראת  ׁשָ ם  ׁשְ ּכֵ ַּוַיׁשְ ּ ּּ ּ

מוֵא ה  ַמִציב  לֹו  ָיד ִּלׁשְ ְרֶמָלה  ְוִהּנֵ אול  ַהּכַ א־ׁשָ ּל  ֵלאֹמר  ּבָ ּ
ַּוִיּסֹב  ַוַיֲעֹבר  ַוֵיֶרד  ַהִגְלָגל ּ ּ ּ אול  יג:  ּ מוֵאל  ֶאל־ׁשָ ַּוָיֹבא  ׁשְ ּ ּ

רוך  ַאָתה  ַליהָוׁה  ֲהִקיֹמִתי  ֶאת־ְדַבר  אול  ּבָ ַּויֹאֶמר  לֹו  ׁשָ ּ ּּ ְ ּ
מוֵאל  וֶמה  קֹול־ַהצֹא יד:  ְיהָוׁה ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּ ּ ָאְזָני  ְוקֹול ּ ּן  ַהֶזה  ּבְ

ר  ָאֹנִכי  ׁשֵֹמַע ָקר  ֲאׁשֶ אול  ֵמֲעָמֵלִקי  טו:  ַהּבָ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ
ָקר  ְלַמַען  ר  ָחַמל  ָהָעם  ַעל־ֵמיַטב  ַהצֹאן  ְוַהּבָ ֱּהִביאום  ֲאׁשֶ ּ

ְּזֹבַח  ַליהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ְוֶאת־ַהיֹוֵתר  ֶהֱחַרְמנו ּ מוֵאל  טז:  ָ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּ
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אול  ֶהֶרף   ר  ְיהָוׁה  ֵאַלי ֶּאל־ׁשָ ר  ִדּבֶ ְּוַאִגיָדה  ְלך  ֵאת  ֲאׁשֶ ָ ּ ּ
רַּויֹאֶמרוַּהָלְיָלה   ּ  ַויֹאֶמר  לֹו  ַדּבֵ מוֵאל  ֲהלֹוא  יז:  ּ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּ

ֲחך  ָרֵאל  ָאָתה  ַוִיְמׁשָ ְבֵטי  ִיׂשְ ֵעיֶניך  ֹראׁש  ׁשִ ִָאם־ָקֹטן  ַאָתה  ּבְ ָּ ּ ּ
ָרֵאל ָלֲחך  ְי יח:  ְְיהָוׁה  ְלֶמֶלך  ַעל־ִיׂשְ ַָוִיׁשְ ָדֶרך  ַויֹאֶמר ּ ּהָוׁה  ּבְ ְ

ֵּלך  ְוַהֲחַרְמָתה  ֶאת־ַהַחָטִאים  ֶאת־ֲעָמֵלק  ְוִנְלַחְמָת  בֹו  ַעד  ּּ ְ

לֹוָתם  ֹאָתם קֹול  ְיהָוׁה  ַוַתַעט  יט:  ּּכַ ַמְעָת  ּבְ ְּוָלָמה  ֹלא־ׁשָ ּ ּ
ֵעיֵני  ְיהָוׁה ָלל  ַוַתַעׂש  ָהַרע  ּבְ ֶּאל־ַהׁשָ אול  כ:  ּ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ

ר   מוֵאל  ֲאׁשֶ ֶדֶרך ֶּאל־ׁשְ קֹול  ְיהָוׁה  ָוֵאֵלך  ּבַ ַמְעִתי  ּבְ ְׁשָ ְּ ּ
ָלַחִני  ְיהָוׁה  ָוָאִביא  ֶאת־ֲאַגג  ֶמֶלך  ֲעָמֵלק  ר־ׁשְ ְֲאׁשֶ

ָלל  ֹצאן  וָבָקר  כא:  ְּוֶאת־ֲעָמֵלק  ֶהֱחַרְמִתי ח  ָהָעם  ֵמַהׁשָ ַּוִיּקַ ּ ּ
ִגְלָגל ית  ַהֵחֶרם  ִלְזּבַֹח  ַליהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ּבַ ֵּראׁשִ ּ ַּויֹאֶמר  כב:  ָ

קֹול  ְיהָוׁה ׁשְ ֹמַע  ּבְ ׁשְ ֹעלֹות  וְזָבִחים  ּכִ ּמוֵאל  ַהֵחֶפץ  ַליהָוׁה  ּבְ ּ
יב  ֵמֵחֶלב  ֵאיִלים ֹמַע  ִמֶזַבח  טֹוב  ְלַהְקׁשִ ה  ׁשְ י  כג:  ִּהּנֵ ּכִ

ַּחַטאת־ֶקֶסם  ֶמִרי  ְוָאֶון  וְתָרִפים  ַהְפַצר  ַיַען  ָמַאְסָת  ֶאת־ְדַבר  ּ ּּ
ְְיהָוׁה  ַוִיְמָאְסך  ִמֶמֶלך ָּ מוֵאל  ָחָטאִתי ַּויֹאֶמ כד:  ּ אול  ֶאל־ׁשְ ּר  ׁשָ ּ

י  ָיֵראִתי  ֶאת־ָהָעם  י־ָעַבְרִתי  ֶאת־ִפי־ְיהָוׁה  ְוֶאת־ְדָבֶריך  ּכִ ָּכִ ּ ּ ּ
קֹוָלם ַמע  ּבְ א  ָנא  ֶאת־ַחָטאִתי  ְוׁשוב  ִעִמי  כה:  ָוֶאׁשְ ְּוַעָתה  ׂשָ ּּ ּ
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ַתֲחֶוה  ַליהָוׁה אול  ֹלא  ָאׁשוב  כו:  ְּוֶאׁשְ מוֵאל  ֶאל־ׁשָ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּ ּ ּ
י  ָמַאְסָתה  ֶאת־ְדַבר  ְיהָוׁה  ַוִיְמָאְסך  ְיהָוׁה  ִמְהיֹות  ֶמֶלך ִּעָמ ְך  ּכִ ָ ְּ ּ ּ

ָרֵאל ְכַנף־ְמִעילֹו  כז:  ַעל־ִיׂשְ מוֵאל  ָלֶלֶכת  ַוַיֲחֵזק  ּבִ ַּוִיּסֹב  ׁשְ ּּ
ַרע מוֵאל  ָקַרע  ְיהָוׁה  ֶאת־ַמְמְלכות  כח:  ַּוִיּקָ ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  ׁשְ ּ ּ

ָרֵאל  ֵמָעֶליך  ַהיֹום  ו ִּיׂשְ ּ ְּנָתָנה  ְלֵרֲעך  ַהטֹוב  ִמֶמָךָ ּ ּּ ְוַגם  כט:  ָ
י  ֹלא  ָאָדם  הוא  ֵחם  ּכִ ר  ְוֹלא  ִיּנָ ּקֵ ָרֵאל  ֹלא  ְיׁשַ ֵּנַצח  ִיׂשְ

ֵחם ֵדִני  ָנא  ֶנֶגד־ִזְקֵני  ַעִמי  ל:  ְלִהּנָ ּבְ ַּויֹאֶמר  ָחָטאִתי  ַעָתה  ּכַ ּ ּ
ַתֲחֵויִתי  ַליהָוׁה  ֱאֹלֶה ָרֵאל  ְוׁשוב  ִעִמי  ְוִהׁשְ ְּוֶנֶגד  ִיׂשְ ּ : ָיךּ

אול  ַליהָוׁה לא ַתחו  ׁשָ אול  ַוִיׁשְ מוֵאל  ַאֲחֵרי  ׁשָ ב  ׁשְ ַּוָיׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ :
מוֵאל  ַהִגיׁשו  ֵאַלי  ֶאת־ֲאַגג  ֶמֶלך  ֲעָמֵלק  ַוֵיֶלך  לב ְַויֹאֶמר  ׁשְ ְּ ּּ ּּ

ֵּאָליו  ֲאַגג  ַמֲעַדּנֹת  ַויֹאֶמר  ֲאָגג  ָאֵכן  ָסר  ַמר־ַהָמֶות ּ :
ָל לג ּכְ ר  ׁשִ ֲאׁשֶ מוֵאל  ּכַ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ל ּ ּכַ ן־ִתׁשְ ך  ּכֵ ים  ַחְרּבֶ ּה  ָנׁשִ ָ

ִגְלָגל מוֵאל  ֶאת־ֲאָגג  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ּבַ ף  ׁשְ ּסֵ ים  ִאֶמך  ַוְיׁשַ ׁשִ ִּמּנָ ּ ּּ ָ :
יתֹו  ִגְבַעת  לד אול  ָעָלה  ֶאל־ּבֵ מוֵאל  ָהָרָמָתה  ְוׁשָ ַּוֵיֶלך  ׁשְ ּ ּ ְ ּ

אול אול  ַעד־יֹום  לה:  ּׁשָ מוֵאל  ִלְראֹות  ֶאת־ׁשָ ְּוֹלא־ָיַסף  ׁשְ ּ
י־ִהְמִליך מֹות אול  ַויהָוׁה  ִנָחם  ּכִ מוֵאל  ֶאל־ׁשָ ל  ׁשְ י־ִהְתַאּבֵ ְֹו  ּכִ ּ ּ

ָרֵאל אול ַעל־ִיׂשְ  :ֶּאת־ׁשָ
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  פרק טז- "שמואל א"ספר 
ל  א מוֵאל  ַעד־ָמַתי  ַאָתה  ִמְתַאּבֵ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ׁשְ ּ ּ

ָרֵאל  ַמֵלא  ַקְרְנך אול  ַוֲאִני  ְמַאְסִתיו  ִמְמֹלך  ַעל־ִיׂשְ ֶָאל־ׁשָ ְּ ּ ּ ּ 
ָבָניו  י־ָרִאיִתי  ּבְ ית־ַהַלְחִמי  ּכִ י  ּבֵ ָלֲחך  ֶאל־ִיׁשַ ֶמן  ְוֵלך  ֶאׁשְ ּׁשֶ ָ ְ

אול  ַוֲהָרָגִני  ב:  ְִלי  ֶמֶלך ַמע  ׁשָ מוֵאל  ֵאיך  ֵאֵלך  ְוׁשָ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ְּ ְ ּ
ָיֶדך  ְוָאַמְרָת  ִלְזּבַֹח  ַליהָוׁה  ח  ּבְ ָקר  ִתּקַ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶעְגַלת  ּבָ ָּ ּ

אִתי ָזַבח  ְוָאֹנִכי  אֹוִדיֲעך  ֵאת ְוָקָראָת ג:  ּבָ י  ּבַ ָ  ְלִיׁשַ ּ
ר־ֹאַמר  ֵאֶליך ְחָת  ִלי  ֵאת  ֲאׁשֶ ה  וָמׁשַ ר־ַתֲעׂשֶ ֲָאׁשֶ ּ ַּוַיַעׂש  ד:  ּּ

ית  ָלֶחם  ַוֶיֶחְרדו  ִזְקֵני  ר  ְיהָוׁה  ַוָיֹבא  ּבֵ ר  ִדּבֶ מוֵאל  ֵאת  ֲאׁשֶ ּׁשְ ּ ּּ ּ
ֹלם  ּבֹוֶאך ָָהִעיר  ִלְקָראתֹו  ַויֹאֶמר  ׁשָ לֹום  ִלְזּבַֹח |  ַּויֹאֶמר   ה:  ּ ׁשָ

י  ָזַבח  ַוְיַקֵדׁש  ֶאת־ִיׁשַ אִתי  ִהְתַקְדׁשו  וָבאֶתם  ִאִתי  ּבַ ַּליהָוׁה  ּבָ ּ ּ ּּ ּ
ָניו  ַוִיְקָרא  ָלֶהם  ַלָזַבח ְּוֶאת־ּבָ בֹוָאם  ַוַיְרא  ו:  ּ ַּוְיִהי  ּבְ

יחֹו ְֶאת־ֱאִליָאב  ַויֹאֶמר  ַאך  ֶנֶגד  ְיהָוׁה  ְמׁשִ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ז:  ּ
מוֵאל  ַא י ֶּאל־ׁשְ ט  ֶאל־ַמְרֵאהו  ְוֶאל־ְגֹבַה  קֹוָמתֹו  ּכִ ּל־ַתּבֵ ּּ ּ
י   ְּמַאְסִתיהו  ּכִ י  ָהָאָדם  ִיְרֶאה |  ּ ר  ִיְרֶאה  ָהָאָדם  ּכִ ֹלא  ֲאׁשֶ

י  ֶאל־ֲאִביָנָדב  ח:  ַּלֵעיַנִים  ַויהָוׁה  ִיְרֶאה  ַלֵלָבב ַּוִיְקָרא  ִיׁשַ
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ֶזה  ֹלא־ָב מוֵאל  ַויֹאֶמר  ַגם־ּבָ ַּוַיֲעִבֵרהו  ִלְפֵני  ׁשְ ּ ּּ : ַחר  ְיהָוׁהּ
ֶזה  ֹלא־ָבַחר  ְיהָוׁה ט ָמה  ַויֹאֶמר  ַגם־ּבָ י  ׁשַ ַּוַיֲעֵבר  ִיׁשַ ּּ ַּוַיֲעֵבר  י:  ּ

י  מוֵאל  ֶאל־ִיׁשַ מוֵאל  ַויֹאֶמר  ׁשְ ָניו  ִלְפֵני  ׁשְ ְבַעת  ּבָ י  ׁשִ ִּיׁשַ ּּ
ֵאֶלה י  ֲהַתמו  יא:  ֹּלא־ָבַחר  ְיהָוׁה  ּבָ מוֵאל  ֶאל־ִיׁשַ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּּ ּ

ָעִרים  ַויֹ צֹאן  ַויֹאֶמר ַּהּנְ ה  ֹרֶעה  ּבַ ָטן  ְוִהּנֵ ַאר  ַהּקָ ּאֶמר  עֹוד  ׁשָ ּ
י  ֹלא־ָנֹסב  ַעד־ּבֹאֹו  ֹפה ְלָחה  ְוָקֶחּנו  ּכִ י  ׁשִ מוֵאל  ֶאל־ִיׁשַ ּׁשְ ּ :

ַלח  ַוְיִביֵאהו  ְוהוא  ַאְדמֹוִני  ִעם־ְיֵפה  ֵעיַנִים  ְוטֹוב  ֹרִאי  יב ַּוִיׁשְ ּ ּ
י־ֶזה ֵחהו  ּכִ ּפ  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  קום  ְמׁשָ ּ מוֵאל  יג:  ּ  הואּ ח  ׁשְ ַּוִיּקַ ּ

ֶקֶרב  ֶאָחיו  ַוִתְצַלח  רוַח־ְיהָוׁה  ח  ֹאתֹו  ּבְ ֶמן  ַוִיְמׁשַ ֶּאת־ֶקֶרן  ַהׁשֶ ּ ּּ
מוֵאל  ַוֵיֶלך  ָהָרָמָתה ְֶאל־ָדִוד  ֵמַהיֹום  ַההוא  ָוָמְעָלה  ַוָיָקם  ׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ :

אול  וִבֲעַתתו  רוַח־ָרָעה  ֵמֵאת יד ְּורוַח  ְיהָוׁה  ָסָרה  ֵמִעם  ׁשָ ּ ּ ּ ּּ 
ה־ָנא  רוַח־ֱאֹלִהים  טו:  ְיהָוׁה אול  ֵאָליו  ִהּנֵ ַּויֹאְמרו  ַעְבֵדי־ׁשָ ּ ּ ּ

ָָרָעה  ְמַבִעֶתך ֹּיאַמר־ָנא  ֲאֹדֵננו  ֲעָבֶדיך  ְלָפֶניך  ְיַבְקׁשו  טז:  ּ ָּ ָ

ְהיֹות  ָעֶליך  רוַח־ֱאֹלִהים  ָרָעה  ּנֹור  ְוָהָיה  ּבִ ּכִ ִּאיׁש  ֹיֵדַע  ְמַנֵגן  ּבַ ָ ּ
ָידֹו  ְוטֹוב  ָל אול  ֶאל־ֲעָבָדיו  ְראו־ָנא  יז:  ְךְּוִנֵגן  ּבְ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ ּ

ַּוַיַען  ֶאָחד  יח:  ִּלי  ִאיׁש  ֵמיִטיב  ְלַנֵגן  ַוֲהִביאֹוֶתם  ֵאָלי
ית  ַהַלְחִמי  ֹיֵדַע  י  ּבֵ ן  ְלִיׁשַ ה  ָרִאיִתי  ּבֵ ָעִרים  ַויֹאֶמר  ִהּנֵ ֵּמַהּנְ ּ
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ַּנֵגן  ְוִגּבֹור  ַחִיל  ְוִאיׁש  ִמְלָחָמה  וְנבֹון  ָדָבר  ְוִאיׁש ּ ּ  ֹתַאר  ַויהָוׁה ּ
ְלָחה  ֵאַלי  יט:  ִּעמֹו י  ַויֹאֶמר  ׁשִ אול  ַמְלָאִכים  ֶאל־ִיׁשָ ַלח  ׁשָ ַּוִיׁשְ ּּ

צֹאן ר  ּבַ ְנך  ֲאׁשֶ ֶּאת־ָדִוד  ּבִ ָ י  ֲחמֹור  ֶלֶחם  ְוֹנאד  כ:  ּ ח  ִיׁשַ ַּוִיּקַ
אול נֹו  ֶאל־ׁשָ ַיד־ָדִוד  ּבְ ַלח  ּבְ ַּיִין  וְגִדי  ִעִזים  ֶאָחד  ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ :

אול  ַוַיֲעֹמד  ְלָפָניו  ַוֶיֱאָהֵבהו  ְמֹאד ַּוָיֹבא   כא ָּדִוד  ֶאל־ׁשָ ּּ ּ
א  ֵכִלים י  ֵלאֹמר  כב:  ַוְיִהי־לֹו  ֹנׂשֵ אול  ֶאל־ִיׁשַ ַלח  ׁשָ ַּוִיׁשְ ּ

ֵעיָני י־ָמָצא  ֵחן  ּבְ ְהיֹות  כג:  ַיֲעָמד־ָנא  ָדִוד  ְלָפַני  ּכִ ְוָהָיה  ּבִ
ּנֹור אול  ְוָלַקח  ָדִוד  ֶאת־ַהּכִ ּרוַח־ֱאֹלִהים  ֶאל־ׁשָ ּ ָידֹו ּ ּ  ְוִנֵגן  ּבְ
אול ְוטֹוב לֹו ְוָסָרה ֵמָעָליו רוַח ָהָרָעה ְּוָרַוח ְלׁשָ ּ: 

gG 

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

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,    לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא–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 מסמרות ללמד"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי


