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  פרק כג- "שמואל א"ספר 
ְקִעיָלה  ְוֵהָמה  א ִתים  ִנְלָחִמים  ּבִ ה  ְפִלׁשְ ַּוַיִגדו  ְלָדִוד  ֵלאֹמר  ִהּנֵ ּ ּּ ּ

יהָוׁה  ֵלאֹמר  ַהֵאֵלך  ב:  ּׁשִֹסים  ֶאת־ַהֳגָרנֹות ַאל  ָדִוד  ּבַ ְַוִיׁשְ ּ ּ
י יָת ְוִהּכֵ ִתים  ָהֵאֶלה  ס  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ָדִוד  ֵלך  ְוִהּכִ ְפִלׁשְ ְִתי  ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ

ְעָת  ֶאת־ְקִעיָלה ִתים  ְוהֹוׁשַ ַּבְפִלׁשְ ּ י  ָדִוד  ֵאָליו  ג:  ּ ַּויֹאְמרו  ַאְנׁשֵ ּ
י־ֵנֵלך  ְקִעָלה  יהוָדה  ְיֵרִאים  ְוַאף  ּכִ ה  ֲאַנְחנו  ֹפה  ּבִ ְִהּנֵ ּ ּ

ִתים ֶּאל־ַמַעְרכֹות  ְפִלׁשְ יהָוׁה  ד:  ּ ֹאל  ּבַ ַּויֹוֶסף  עֹוד  ָדִוד  ִלׁשְ ּ
י־ֲאִני  ֹנֵתן  ַּוַיֲעֵנהו  ְיהָוׁה  ַויֹאֶמר  קום  ֵרד  ְקִעיָלה  ּכִ ּּ ּ

ָיֶדך ִתים  ּבְ ֶָאת־ְפִלׁשְ ּ ַּוֵיֶלך  ָדִוד   ה:  ּ ְ וּ יו  ְקִעיָלה  ַוִיָלֶחם ַוֲאָנׁשָ ּ  ַוֲאָנׁשָ ּ
ֶהם ִתים  ַוִיְנַהג  ֶאת־ִמְקֵניֶהם  ַוַיך  ּבָ ְפִלׁשְ ְּבַ ּ ּ ּ ע ּ ה  ְגדֹוָלה  ַויֹׁשַ ּ  ַמּכָ

ֵבי  ְקִעיָלה ן־ֲאִחיֶמֶלך  ו:  ָּדִוד  ֵאת  ֹיׁשְ ְבֹרַח  ֶאְבָיָתר  ּבֶ ְַוְיִהי  ּבִ

ָידֹו י־ָבא  ָדִוד  ז:  ֶּאל־ָדִוד  ְקִעיָלה  ֵאפֹוד  ָיַרד  ּבְ אול  ּכִ ַּוֻיַגד  ְלׁשָ ּ ּ
י  ִנְסַגר   ָיִדי  ּכִ ר  ֹאתֹו  ֱאֹלִהים  ּבְ אול  ִנּכַ ְּקִעיָלה  ַויֹאֶמר  ׁשָ ּ ָלבֹוא ּ
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ִעיר  ְדָלַתִים  וְבִריַח ּּבְ ל־ָהָעם  ַלִמְלָחָמה  ח:  ּ אול  ֶאת־ּכָ ַמע  ׁשָ ַּוְיׁשַ ּּ
יו ָּלֶרֶדת  ְקִעיָלה  ָלצור  ֶאל־ָדִוד  ְוֶאל־ֲאָנׁשָ י  ט:  ּ ַּוֵיַדע  ָדִוד  ּכִ ּ

ה  אול  ַמֲחִריׁש  ָהָרָעה  ַויֹאֶמר  ֶאל־ֶאְבָיָתר  ַהּכֵֹהן  ַהִגיׁשָ ָּעָליו  ׁשָ ּ ּ
ַמע  ַעְבְדך ַּויֹ י:  ָהֵאפֹוד ֹמַע  ׁשָ ָרֵאל  ׁשָ ָאֶמר  ָדִוד  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ ּ

ֲעבוִרי ֵחת  ָלִעיר  ּבַ אול  ָלבֹוא  ֶאל־ְקִעיָלה  ְלׁשַ ׁש  ׁשָ י־ְמַבּקֵ ּּכִ ּ :
ַמע  יא ר  ׁשָ ֲאׁשֶ אול  ּכַ ֲּהַיְסִגֻרִני  ַבֲעֵלי  ְקִעיָלה  ְבָידֹו  ֲהֵיֵרד  ׁשָ ּ

ָרֵאל  ַהֶגד־ ַּעְבֶדך  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ָ ָּנא  ְלַעְבֶדך  ס  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה ּ ָ ּ
י  יב:  ֵיֵרד ֲעֵלי  ְקִעיָלה  ֹאִתי  ְוֶאת־ֲאָנׁשַ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ֲהַיְסִגרו  ּבַ ּּ ּ

אול  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ַיְסִגירו ַיד־ׁשָ ּּבְ ּּ יו  יג:  ּ ַּוָיָקם  ָדִוד  ַוֲאָנׁשָ ּ
ֲא ִעָלה  ַוִיְתַהְלכו  ּבַ ׁש־ֵמאֹות  ִאיׁש  ַוֵיְצאו  ִמּקְ ׁשֵ ּּכְ ּּ ּ ר  ִיְתַהָלכו ּ ּׁשֶ ּ

ִעיָלה  ַוֶיְחַדל  ָלֵצאת י־ִנְמַלט  ָדִוד  ִמּקְ אול  ֻהַגד  ּכִ ּוְלׁשָ ּ ּ ּּ ב  יד:  ּ ַּוֵיׁשֶ
הו  ר־ִזיף  ַוְיַבְקׁשֵ ִמְדּבַ ָהר  ּבְ ב  ּבָ ְמָצדֹות  ַוֵיׁשֶ ר  ּבַ ִמְדּבָ ָּדִוד  ּבַ ּּ ּ ּ

ָידֹו ל־ַהָיִמים  ְוֹלא־ְנָתנֹו  ֱאֹלִהים  ּבְ אול  ּכָ ּׁשָ ַּוַיְרא  ָד טו:  ּ ִוד ּ
ה ֹחְרׁשָ ר־ִזיף  ּבַ ִמְדּבַ ׁש  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ְוָדִוד  ּבְ אול  ְלַבּקֵ י־ָיָצא  ׁשָ : ּּכִ

ה  ַוְיַחֵזק  טז אול  ַוֵיֶלך  ֶאל־ָדִוד  ֹחְרׁשָ ן־ׁשָ ַּוָיָקם  ְיהֹוָנָתן  ּבֶ ּ ְּ ּ ּ
אֹלִהים י  ֹלא  ִתְמָצֲאך  יז:  ֶאת־ָידֹו  ּבֵ ַָויֹאֶמר  ֵאָליו  ַאל־ִתיָרא  ּכִ ּ ּ

אול  ָאִבי  ְוַא ָרֵאל  ְוָאֹנִכי  ֶאְהֶיה־ְלך ַּיד  ׁשָ ָָתה  ִתְמֹלך  ַעל־ִיׂשְ ְּ ּ ּ
ן אול  ָאִבי  ֹיֵדַע  ּכֵ ֶנה  ְוַגם־ׁשָ ִרית  יח:  ְּלִמׁשְ ֵניֶהם  ּבְ ַּוִיְכְרתו  ׁשְ ּ
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ה  ִויהֹוָנָתן  ָהַלך  ְלֵביתֹו ֹחְרׁשָ ב  ָדִוד  ּבַ ְִלְפֵני  ְיהָוׁה  ַוֵיׁשֶ ּ ַּוַיֲעלו  יט:  ּ ּ
אול  ַהִגְבָעָתה  ֵלא ִּזִפים  ֶאל־ׁשָ ֹּמר  ֲהלֹוא  ָדִוד  ִמְסַתֵתר  ִעָמנו ּ ּ ּ ּ

ימֹון ר  ִמיִמין  ַהְיׁשִ ִגְבַעת  ַהֲחִכיָלה  ֲאׁשֶ ה  ּבְ ֹחְרׁשָ : ַּבְמָצדֹות  ּבַ
ַיד  כ ך  ַהֶמֶלך  ָלֶרֶדת  ֵרד  ְוָלנו  ַהְסִגירֹו  ּבְ ְּוַעָתה  ְלָכל־ַאַות  ַנְפׁשְ ּ ּּ ְּ ָ

ְַהֶמֶלך רוִכים  ַאֶתם  ַליהָוׁה  ּכִ כא:  ּ אול  ּבְ ַּויֹאֶמר  ׁשָ ּ ּ ּי  ֲחַמְלֶתם ּ
ר  כב:  ָעָלי ְּלכו־ָנא  ָהִכינו  עֹוד  וְדעו  וְראו  ֶאת־ְמקֹומֹו  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

י  ָאַמר  ֵאַלי  ָעֹרם  ַיְעִרם  הוא ם  ּכִ ִּתְהֶיה  ַרְגלֹו  ִמי  ָרָאהו  ׁשָ ּ ּ :
ְבֶתם  ֵאַלי  כג ם  ְוׁשַ א  ׁשָ ר  ִיְתַחּבֵ ּוְראו  וְדעו  ִמּכֹל  ַהַמֲחֹבִאים  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ִתי  ֹאתֹו ֶאל־ָנכֹון  ְוָהַלְכ נֹו  ָבָאֶרץ  ְוִחַפׂשְ ִּתי  ִאְתֶכם  ְוָהָיה  ִאם־ֶיׁשְ ּ ּּ
ֹכל  ַאְלֵפי  ְיהוָדה אול  ְוָדִוד  כד:  ּּבְ ַּוָיקומו  ַוֵיְלכו  ִזיָפה  ִלְפֵני  ׁשָ ּ ּ ּּ ּ

ימֹון ֲעָרָבה  ֶאל  ְיִמין  ַהְיׁשִ ר  ָמעֹון  ּבָ ִמְדּבַ יו  ּבְ ְַוֵיֶלך  כה:  ַוֲאָנׁשָ ּ
ׁש   יו  ְלַבּקֵ אול  ַוֲאָנׁשָ ר ּׁשָ ִמְדּבַ ב  ּבְ ַלע  ַוֵיׁשֶ ַּוַיִגדו  ְלָדִוד  ַוֵיֶרד  ַהּסֶ ּ ּ ּ

ר  ָמעֹון אול  ַוִיְרדֹף  ַאֲחֵרי־ָדִוד  ִמְדּבַ ַמע  ׁשָ ָּמעֹון  ַוִיׁשְ ּּ ְַוֵיֶלך  כו:  ּ ּ
יו  ִמַצד  ָהָהר  ִמֶזה  ַוְיִהי  ָדִוד  אול  ִמַצד  ָהָהר  ִמֶזה  ְוָדִוד  ַוֲאָנׁשָ ּׁשָ ּּ ּ ּ

או ֶּנְחָפז  ָלֶלֶכת  ִמְפֵני  ׁשָ ּ יו  ֹעְטִרים  ֶאל־ָדִוד ּ אול  ַוֲאָנׁשָ ּל  ְוׁשָ ּ
ם יו  ְלָתְפׂשָ אול  ֵלאֹמר  ַמֲהָרה  כז:  ְוֶאל־ֲאָנׁשָ א  ֶאל־ׁשָ ּוַמְלָאך  ּבָ ְּ

ִתים  ַעל־ָהָאֶרץ טו  ְפִלׁשְ י־ָפׁשְ ְּוֵלָכה  ּכִ אול  ִמְרֹדף  כח:  ּ ב  ׁשָ ַּוָיׁשָ ּ
ן  ָקְרא ִתים  ַעל־ּכֵ ַּאֲחֵרי  ָדִוד  ַוֵיֶלך  ִלְקַראת  ְפִלׁשְ ּ ְ ּו  ַלָמקֹום ּ ּ
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ַּההוא  ֶסַלע  ַהַמְחְלקֹות ְמָצדֹות  כט:  ּ ב  ּבִ ם  ַוֵיׁשֶ ַּוַיַעל  ָדִוד  ִמׁשָ ּּ ּ
 :ֵּעין־ֶגִדי

  פרק כד- "שמואל א"ספר 
ִתים  ַוַיִגדו  לֹו  ֵלאֹמר  א אול  ֵמַאֲחֵרי  ְפִלׁשְ ב  ׁשָ ר  ׁשָ ֲאׁשֶ ַּוְיִהי  ּכַ ּּ ּּ ּ

ר  ֵעין  ֶגִדי ִמְדּבַ ה  ָדִוד  ּבְ ח   ב:  ִּהּנֵ ת  ֲאָלִפים ַּוִיּקַ לׁשֶ אול  ׁשְ ּׁשָ
יו  ׁש  ֶאת־ָדִוד  ַוֲאָנׁשָ ָרֵאל  ַוֵיֶלך  ְלַבּקֵ ל־ִיׂשְ חור  ִמּכָ ִּאיׁש  ּבָ ְּ ּ

ַּעל־ְפֵני  צוֵרי  ַהְיֵעִלים ּ ְַוָיֹבא  ֶאל־ִגְדרֹות  ַהֹצאן  ַעל־ַהֶדֶרך  ג:  ּ ּ ּ ּ ּ
יו  אול  ְלָהֵסך  ֶאת־ַרְגָליו  ְוָדִוד  ַוֲאָנׁשָ ם  ְמָעָרה  ַוָיֹבא  ׁשָ ְְוׁשָ ּ ּ

ִביםּבְ ֵתי  ַהְמָעָרה  ֹיׁשְ ה  ַהיֹום  ד:  ַּיְרּכְ י  ָדִוד  ֵאָליו  ִהּנֵ ַּויֹאְמרו  ַאְנׁשֵ ּּ
ה  ָאֹנִכי  ֹנֵתן  ֶאת־   ר־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֵאֶליך  ִהּנֵ ָ  ֹאִיְבך ָֹאִיְביךֲָאׁשֶ

ֵעיֶניך  ַוָיָקם  ָדִוד  ַוִיְכֹרת  ר  ִיַטב  ּבְ ֲאׁשֶ יָת  לֹו  ּכַ ָיֶדך  ְוָעׂשִ ּּבְ ּּ ָ ָּ
ַנף־ַהְמִע ָלטֶּאת־ּכְ אול  ּבַ ר־ְלׁשָ ּיל  ֲאׁשֶ ְַוְיִהי  ַאֲחֵרי־ֵכן  ַוַיך  ה:  ּ ּ

אול ר  ְלׁשָ ָנף  ֲאׁשֶ ַרת  ֶאת־ּכָ ר  ּכָ ֵּלב־ָדִוד  ֹאתֹו  ַעל  ֲאׁשֶ ַּוֹיאֶמר  ו:  ּ
ה  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ַלאֹדִני  יו  ָחִליָלה  ִלי  ֵמְיהָוׁה  ִאם־ֶאֱעׂשֶ ַּלֲאָנׁשָ ּ ּ

ֹלַח  ָיִדי  ּבֹו  ּכִ יַח  ְיהָוׁה  ִלׁשְ יַח  ְיהָוׁה  הואִלְמׁשִ ע  ז:  ּי־ְמׁשִ ּסַ ַוְיׁשַ
אול  אול  ְוׁשָ ְדָבִרים  ְוֹלא  ְנָתָנם  ָלקום  ֶאל־ׁשָ יו  ּבַ ָּדִוד  ֶאת־ֲאָנׁשָ ּ ּ ּ ּ

ָדֶרך ְָקם  ֵמַהְמָעָרה  ַוֵיֶלך  ּבַ ְּ ּ ַּוָיָקם  ָדִוד  ַאֲחֵרי־ֵכן  ַוֵיֵצא  ח:  ּ ּּ
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אול  ֵלאֹמרֵּמן־ַהְמָעָרה ּ  ֵמַהְמָעָרה  ַוִיְקָרא  ַאֲחֵרי־ׁשָ ּ ְ  ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך ּ ּ
ָתחו אול  ַאֲחָריו  ַוִיּקֹד  ָדִוד  ַאַפִים  ַאְרָצה  ַוִיׁשְ ט  ׁשָ ַּוַיּבֵ ּ ּּ ּ ּ ַּוֹיאֶמר  ט:  ּּ

ה  ָדִוד  ַמע  ֶאת־ִדְבֵרי  ָאָדם  ֵלאֹמר  ִהּנֵ אול  ָלָמה  ִתׁשְ ָּדִוד  ְלׁשָ ּ ּּ
ׁש  ָרָעֶתך ר־ְנָתְנ י:  ְָמַבּקֵ ה  ַהיֹום  ַהֶזה  ָראו  ֵעיֶניך  ֵאת  ֲאׁשֶ ִָהּנֵ ּ ּ ָך ּ

ְמָעָרה  ְוָאַמר  ַלֲהָרְגך  ַוָתָחס  ָעֶליך  ָוֹאַמר |  ַּהיֹום  |  ְיהָוׁה   ָיִדי  ּבַ ָּבְ ָּ ּ
יַח  ְיהָוׁה  הוא י־ְמׁשִ אֹדִני  ּכִ ַלח  ָיִדי  ּבַ ְּוָאִבי  ְרֵאה  ַגם  יא:  ֹּלא־ֶאׁשְ

ַנף  ְמִעיְלך  ְוֹלא  ָכְרִתי  ֶאת־ּכְ י  ּבְ ָיִדי  ּכִ ַנף  ְמִעיְלך  ּבְ ְָרֵאה  ֶאת־ּכְ ָ

ע  ְוֹלא־ָחָטאִתי  ָלך ֲּהַרְגִתי ָיִדי  ָרָעה  ָוֶפׁשַ י  ֵאין  ּבְ ְך  ַדע  וְרֵאה  ּכִ ָּ ּ
י  ְלַקְחָתה ְּוַאָתה  ֹצֶדה  ֶאת־ַנְפׁשִ ּ יִני  וֵביֶנך  יב:  ּ פֹט  ְיהָוׁה  ּבֵ ִָיׁשְ ּ ּ

ך ְוְנָקַמִני  ְיהָוׁה  ִמֶמָך  ְוָיִדי  ֹלא  ִתְהֶיה־ּבָ ּ ל  יג:  ּּ ר  ֹיאַמר  ְמׁשַ ֲאׁשֶ ּכַ
ִעי ְדֹמִני  ֵמְרׁשָ ךַהּקַ ע  ְוָיִדי  ֹלא  ִתְהֶיה־ּבָ ַאֲחֵרי  ִמי  יד:  ְם  ֵיֵצא  ֶרׁשַ

ֶלב  ֵמת  ַאֲחֵרי  ָרֵאל  ַאֲחֵרי  ִמי  ַאָתה  ֹרֵדף  ַאֲחֵרי  ּכֶ ָּיָצא  ֶמֶלך  ִיׂשְ ְ

יִני  וֵביֶנך  ְוֵיֶרא  ְוָיֵרב  טו:  ַּפְרֹעׁש  ֶאָחד ַפט  ּבֵ ְָוָהָיה  ְיהָוׁה  ְלַדָין  ְוׁשָ ּ ּ
ְפֵטִני  ִמָיֶדך ֶָאת־ִריִבי  ְוִיׁשְ ּ ר |  ַוְיִהי   טז:  ּ ַכלֹות  ָדִוד  ְלַדּבֵ ּּכְ ּ

ִני  אול  ֲהֹקְלך  ֶזה  ּבְ אול  ַויֹאֶמר  ׁשָ ֶָאת־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ֶאל־ׁשָ ּ ּ ּּ ּ
אול  ֹקלֹו  ַוֵיְבְך א  ׁשָ ָּדִוד  ַוִיׂשָ ּּ ַּויֹאֶמר  ֶאל־ָדִוד  ַצִדיק  ַאָתה  יז:  ּּ ּ ּ ּ

י  ַאָתה  ְגַמְלַתִני  ַהטֹוָבה  ַוֲאִני  ְג י  ּכִ ִּמֶמּנִ ּ ּ ּ ַָמְלִתיך  ָהָרָעהּּ  ְּוַאָת יח:  ּ
ר  יָתה  ִאִתי  טֹוָבה  ֵאת  ֲאׁשֶ ר־ָעׂשִ ְּוַאָתה  ִהַגְדָת  ַהיֹום  ֵאת  ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ
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ָיְדך  ְוֹלא  ֲהַרְגָתִני ִּסְגַרִני  ְיהָוׁה  ּבְ ְוִכי־ִיְמָצא  ִאיׁש  ֶאת־ֹאְיבֹו  יט:  ָּ
ֶלְמך  טֹוָבה  ַתַחת  ַה ֶדֶרך  טֹוָבה  ַויהָוׁה  ְיׁשַ ְלחֹו  ּבְ ְּוׁשִ ָ ְּ ּיֹום  ַהֶזה ּ ּ

יָתה  ִלי ר  ָעׂשִ י  ָמֹלך  ִתְמלֹוך  ְוָקָמה  כ:  ֲאׁשֶ ה  ָיַדְעִתי  ּכִ ְְוַעָתה  ִהּנֵ ְּ ּ ּ
ָרֵאל ָיְדך  ַמְמֶלֶכת  ִיׂשְ יהָוׁה  כא:  ָּבְ ְבָעה  ִלי  ּבַ ְּוַעָתה  ִהׁשָ ּ ּ

ית  ִמי  ִמּבֵ ִמיד  ֶאת־ׁשְ ִּאם־ַתְכִרית  ֶאת־ַזְרִעי  ַאֲחָרי  ְוִאם־ַתׁשְ ּ
ַּוִיׁשָ כב:  ָאִבי יתֹו  ְוָדִוד ּ אול  ֶאל־ּבֵ אול  ַוֵיֶלך  ׁשָ ַּבע  ָדִוד  ְלׁשָ ּ ְּ ּ

יו ָעלו ַעל־ַהְמצוָדה ַּוֲאָנׁשָ ּּ: 
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,    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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  כל  החברים  וידידיםול,  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


