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  פרק ז- "שמואל ב"ספר 
ִביב  א ֵביתֹו  ַויהָוׁה  ֵהִניַח־לֹו  ִמּסָ ב  ַהֶמֶלך  ּבְ י־ָיׁשַ ְַוְיִהי  ּכִ ּ

ל־ֹאְיָביו ִביא  ְרֵאה  ָנא  ָאֹנִכי  ב:  ִמּכָ ְַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ֶאל־ָנָתן  ַהּנָ ּ ּ
תֹוך  ַהְיִריָעהיֹוׁשֵ ב  ּבְ ֵבית  ֲאָרִזים  ַוֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  יׁשֵ : ְב  ּבְ

י  ְיהָוׁה  ג ה  ּכִ ְלָבְבך  ֵלך  ֲעׂשֵ ר  ּבִ ְַויֹאֶמר  ָנָתן  ֶאל־ַהֶמֶלך  ּכֹל  ֲאׁשֶ ָ ְ ּ ּ
ְִעָמך ַלְיָלה  ַההוא  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ָנָתן  ֵלאֹמר ד:  ּ ַּוְיִהי  ּבַ ּ ּ :

ֵּלך  ְוָאַמְרָת  ֶאל־ַעְבִד ה ּ ּי  ֶאל־ָדִוד  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ַהַאָתה ְ ּ
ְבִתי ִּתְבֶנה־ִלי  ַבִית  ְלׁשִ ַבִית  ְלִמיֹום  ַהֲעֹלִתי  ו:  ּּ ְבִתי  ּבְ י  ֹלא  ָיׁשַ ּּכִ ּ

ָרֵאל  ִמִמְצַרִים  ְוַעד  ַהיֹום  ַהֶזה  ָוֶאְהֶיה  ִמְתַהֵלך  ֵני  ִיׂשְ ְֶאת־ּבְ ּ ּ ּ ּ
ן ּכָ ֹאֶהל  וְבִמׁשְ ר־ִהְתַהַלְכ ז:  ּּבְ ֹכל  ֲאׁשֶ ָרֵאל ּּבְ ֵני  ִיׂשְ ָכל־ּבְ ִּתי  ּבְ

ר  ִצִויִתי  ִלְרעֹות  ָרֵאל  ֲאׁשֶ ְבֵטי  ִיׂשְ ְרִתי  ֶאת־ַאַחד  ׁשִ ֲּהָדָבר  ִדּבַ ּּ
ית  ֲאָרִזים ָרֵאל  ֵלאֹמר  ָלָמה  ֹלא־ְבִניֶתם  ִלי  ּבֵ ֶּאת־ַעִמי  ֶאת־ִיׂשְ ּ :

ְּוַעָתה  ּכֹה־ֹתאַמר  ְלַעְבִדי  ְלָדִוד  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֲאִני ח ּ 
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ֶוה  ֵמַאַחר  ַהֹצאן  ִלְהיֹות  ָנִגיד  ַעל־ַעִמי  ְּלַקְחִתיך  ִמן־ַהּנָ ּ ָּ

ָרֵאל ר  ָהַלְכָת  ָוַאְכִרָתה  ט:  ַעל־ִיׂשְ ֹכל  ֲאׁשֶ ָּוֶאְהֶיה  ִעְמך  ּבְ ָּ

ם  ַהְגֹדִלים  ׁשֵ ם  ָגדֹול  ּכְ ִתי  ְלך  ׁשֵ ל־ֹאְיֶביך  ִמָפֶניך  ְוָעׂשִ ֶּאת־ּכָ ּ ָ ָ ָּ
ָאֶרץ ר  ּבָ ְמִתי  ָמקֹו י:  ֲאׁשֶ ַכן ְּוׂשַ ָרֵאל  וְנַטְעִתיו  ְוׁשָ ּם  ְלַעִמי  ְלִיׂשְ ּּ

ר  ֲאׁשֶ ַּתְחָתיו  ְוֹלא  ִיְרַגז  עֹוד  ְוֹלא־ֹיִסיפו  ְבֵני־ַעְוָלה  ְלַעּנֹותֹו  ּכַ ּ ּ ּ
ִראׁשֹוָנה ר  ִצִויִתי  ׁשְֹפִטים  ַעל־ַעִמי  יא:  ּבָ ּוְלִמן־ַהיֹום  ֲאׁשֶ ּ ּּ

ל־ֹאְיֶביך  ְוִהִגי ָרֵאל  ַוֲהִניֹחִתי  ְלך  ִמּכָ ִּיׂשְ ָ י־ַבִית ָ ָד  ְלך  ְיהָוׁה  ּכִ

ה־ְלך  ְיהָוׁה ַָיֲעׂשֶ י   יב:  ּ ַכְבָת  ֶאת־ֲאֹבֶתיך |  ּכִ ִָיְמְלאו  ָיֶמיך  ְוׁשָ ָּ ּ
ר  ֵיֵצא  ִמֵמֶעיך  ַוֲהִכיֹנִתי  ַָוֲהִקיֹמִתי  ֶאת־ַזְרֲעך  ַאֲחֶריך  ֲאׁשֶ ָ ָּ

א  יג:  ֶּאת־ַמְמַלְכתֹו ּסֵ ִמי  ְוֹכַנְנִתי  ֶאת־ּכִ ִית  ִלׁשְ ּהוא  ִיְבֶנה־ּבַ ּ
ֲּאִני  ֶאְהֶיה־לֹו  ְלָאב  ְוהוא  ִיְהֶיה־ִלי  ְלֵבן  יד:  ַּלְכתֹו  ַעד־עֹוָלםַמְמ ּּ

ֵני  ָאָדם ים  וְבִנְגֵעי  ּבְ ֶבט  ֲאָנׁשִ ׁשֵ ַהֲעֹותֹו  ְוֹהַכְחִתיו  ּבְ ר  ּבְ ֲּאׁשֶ ּ :
ר  טו אול  ֲאׁשֶ ר  ֲהִסֹרִתי  ֵמִעם  ׁשָ ֲאׁשֶ ְּוַחְסִדי  ֹלא־ָיסור  ִמֶמּנו  ּכַ ּ ּ ּּ

ֲָהִסֹרִתי  ִמְלָפֶניך יְתך  וַמְמַלְכְתך  ַעד־עֹוָלם  ְלָפֶניך  טז:  ּ ְָוֶנְאַמן  ּבֵ ָ ָּ ּ
ְסֲאך  ִיְהֶיה  ָנכֹון  ַעד־עֹוָלם ֹכל  ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  וְכֹכל  יז:  ָּכִ ּּכְ ּּ

ר  ָנָתן  ֶאל־ָדִוד ן  ִדּבֶ ַּהִחָזיֹון  ַהֶזה  ּכֵ ּ ּ ב  יח:  ּ ַּוָיֹבא  ַהֶמֶלך  ָדִוד  ַוֵיׁשֶ ּּ ְ ּ
י  ֲהִביֹאַתִני ִּלְפֵני  ְיהָוׁה  ַויֹאֶמר  ִמי  ָא ֹּנִכי  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  וִמי  ֵביִתי  ּכִ

ר  ַגם  יט:  ַעד־ֲהֹלם ֵעיֶניך  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַוְתַדּבֵ ַּוִתְקַטן  עֹוד  ֹזאת  ּבְ ּ ָּ
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ית־ַעְבְדך  ְלֵמָרחֹוק  ְוֹזאת  תֹוַרת  ָהָאָדם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ֶּאל־ּבֵ ָ ּ :
ר  ֵאֶליך  ְוַאָת כ ּוַמה־יֹוִסיף  ָדִוד  עֹוד  ְלַדּבֵ ָ ּ ָה  ָיַדְעָת  ֶאת־ַעְבְדך ּּ ּ ּ

ל־ַהְגדוָלה  כא:  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה יָת  ֵאת  ּכָ ך  ָעׂשִ ֲעבור  ְדָבְרך  וְכִלּבְ ּּבַ ּ ּ ּ ּּ ָ ָ

ַָהזֹאת  ְלהֹוִדיַע  ֶאת־ַעְבֶדך ּ ן  ָגַדְלָת  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  כב:  ּ ַּעל־ּכֵ ּ
ַמְענו  ר־ׁשָ ֹכל  ֲאׁשֶ מֹוך  ְוֵאין  ֱאֹלִהים  זוָלֶתך  ּבְ י־ֵאין  ּכָ ּּכִ ָּ ָ

ר  כג:  ָּאְזֵנינוּבְ ָאֶרץ  ֲאׁשֶ ָרֵאל  גֹוי  ֶאָחד  ּבָ ִיׂשְ ּוִמי  ְכַעְמך  ּכְ ָּ ּ
ם  ְוַלֲעׂשֹות  ָלֶכם  ָּהְלכו־ֱאֹלִהים  ִלְפדֹות־לֹו  ְלָעם  ְוָלׂשום  לֹו  ׁשֵ ּ ּ
ר  ָפִדיָת  ְלך  ִמִמְצַרִים  ַּהְגדוָלה  ְוֹנָראֹות  ְלַאְרֶצך  ִמְפֵני  ַעְמך  ֲאׁשֶ ּ ָּ ָ ָּ ּּ ּ ּ

ָרֵאל   כד:  ּגֹוִים  ֵואֹלָהיו ַָוְתכֹוֵנן  ְלך  ֶאת־ַעְמך  ִיׂשְ ָּ ְָלך  ְלָעם |  ּ

ְּוַעָתה  ְיהָוׁה  כה:  ַּעד־עֹוָלם  ְוַאָתה  ְיהָוׁה  ָהִייָת  ָלֶהם  ֵלאֹלִהים
יתֹו  ָהֵקם  ְרָת  ַעל־ַעְבְדך  ְוַעל־ּבֵ ר  ִדּבַ ֱָאֹלִהים  ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ

ְרָת ר  ִדּבַ ֲאׁשֶ ה  ּכַ ַּעד־עֹוָלם  ַוֲעׂשֵ ְָמך  ַעד־עֹוָלם ְּוִיְגַדל  ׁשִ כו:  ּ

ָרֵאל  וֵבית  ַעְבְדך  ָדִוד  ֵּלאֹמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלִהים  ַעל־ִיׂשְ ּ ָּ

ָרֵאל  כז:  ִָיְהֶיה  ָנכֹון  ְלָפֶניך י־ַאָתה  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּּכִ
ן  ָמָצא  ִית  ֶאְבֶנה־ָלך  ַעל־ּכֵ ְָגִליָתה  ֶאת־ֹאֶזן  ַעְבְדך  ֵלאֹמר  ּבַ ָּ ּ ּ

ַָעְבְדך  ֶאת־ִלּב ֹּו  ְלִהְתַפֵלל  ֵאֶליך  ֶאת־ַהְתִפָלה  ַהזֹאתּ ּ ּּ ָ ְּוַעָתה  כח:  ּ
ר |   ֲּאֹדָני  יֱהִוׁה  ַאָתה־הוא  ָהֱאֹלִהים  וְדָבֶריך  ִיְהיו  ֱאֶמת  ַוְתַדּבֵ ּּ ּ ָּ

ֶּאל־ַעְבְדך  ֶאת־ַהטֹוָבה  ַהזֹאת ּ ית  כט:  ָּ ֵרך  ֶאת־ּבֵ ְְוַעָתה  הֹוֵאל  וּבָ ּ ּ
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ַָעְבְדך  ִלְהיֹות  ְלעֹוָלם  ְלָפֶניך   ָ ְרָת ּ י־ַאָתה  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִדּבַ ּּכִ ּּ
ית־ַעְבְדך ְלעֹוָלם ְרָכְתך ְיֹבַרך ּבֵ ָוִמּבִ ְ ָּ ּ: 

  פרק ח- "שמואל ב"ספר 
ח  ָדִוד  א ִתים  ַוַיְכִניֵעם  ַוִיּקַ ַּוְיִהי  ַאֲחֵרי־ֵכן  ַוַיך  ָדִוד  ֶאת־ְפִלׁשְ ּּ ּ ּּ ּ ְ

ִתים ֶּאת־ֶמֶתג  ָהַאָמה  ִמַיד  ְפִלׁשְ ּּ ְַוַיך  ֶאת־מֹו ב:  ּ ָּאב  ַוְיַמְדֵדם ּ
ֵני־ֲחָבִלים  ְלָהִמית  וְמֹלא  ב  אֹוָתם  ַאְרָצה  ַוְיַמֵדד  ׁשְ ּכֵ ֶחֶבל  ַהׁשְ ּּבַ ּ

ֵאי  ִמְנָחה ְַוַיך  ג:  ַּהֶחֶבל  ְלַהֲחיֹות  ַוְתִהי  מֹוָאב  ְלָדִוד  ַלֲעָבִדים  ֹנׂשְ ּ
יב  ָידֹו  ֶלְכתֹו  ְלָהׁשִ ן־ְרֹחב  ֶמֶלך  צֹוָבה  ּבְ ָּדִוד  ֶאת־ֲהַדְדֶעֶזר  ּבֶ ְ ּ

ַּוִיְלּכֹד  ָדִוד  ִמֶמּנו  ֶאֶלף  ד:  ּ  ְפָרת:)קרי  ולא  כתיב(ְנַהר־  ּבִ ּּ ּ
ר  ָדִוד  ִרים  ֶאֶלף  ִאיׁש  ַרְגִלי  ַוְיַעּקֵ ים  ְוֶעׂשְ ַבע־ֵמאֹות  ָפָרׁשִ ּוׁשְ ּּ

ל־ָהֶרֶכב  ַויֹוֵתר  ִמֶמּנו  ֵמָאה  ָרֶכב ֶּאת־ּכָ ּ ק  ה:  ּ ַּוָתֹבא  ֲאַרם  ַדֶמׂשֶ ּּ
ַנִים ְַלְעֹזר  ַלֲהַדְדֶעֶזר  ֶמֶלך  צֹו ִרים־וׁשְ ֲאָרם  ֶעׂשְ ָּבה  ַוַיך  ָדִוד  ּבַ ּ ְ ּ

ק  ַוְתִהי  ֲאָרם  ו:  ֶאֶלף  ִאיׁש ֲאַרם  ַדֶמׂשֶ ם  ָדִוד  ְנִצִבים  ּבַ ַּוָיׂשֶ ּ ּ ּ ּ
ר  ֹכל  ֲאׁשֶ ע  ְיהָוׁה  ֶאת־ָדִוד  ּבְ ֵאי  ִמְנָחה  ַויֹׁשַ ְּלָדִוד  ַלֲעָבִדים  נֹוׂשְ ּ

ְלֵטי  ַהָזָהב  ֲא ז:  ְָהָלך ח  ָדִוד  ֵאת  ׁשִ ַּוִיּקַ ּ ר  ָהיו  ֶאל  ַעְבֵדי ּ ּׁשֶ
ָלם ֹרַתי  ָעֵרי  ֲהַדְדָעֶזר  ח:  ֲּהַדְדָעֶזר  ַוְיִביֵאם  ְירוׁשָ ַטח  וִמּבֵ ּוִמּבֶ ּ

ה  ְמֹאד ת  ַהְרּבֵ ָּלַקח  ַהֶמֶלך  ָדִוד  ְנחׁשֶ ְ ַמע  ֹתִעי  ֶמֶלך  ט:  ּ ְַוִיׁשְ ּ ּ
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ל־ֵחיל  ֲהַדְדָעֶזר ה  ָדִוד  ֵאת  ּכָ י  ִהּכָ ַלח  ֹתִעי  י:  ֲחָמת  ּכִ ַּוִיׁשְ ּ
לֹום  וְלָבֲרכֹו  ַעל ֶאת־יֹו ָאל־לֹו  ְלׁשָ נֹו  ֶאל־ַהֶמֶלך  ָדִוד  ִלׁשְ ָּרם־ּבְ ּ ְ ּ

י־ִאיׁש  ִמְלֲחמֹות  ֹתִעי  ָהָיה  הו  ּכִ ֲהַדְדֶעֶזר  ַוַיּכֵ ר  ִנְלַחם  ּבַ ֲּאׁשֶ ּ ּ
ת ֵלי־ֶכֶסף  וְכֵלי־ָזָהב  וְכֵלי  ְנֹחׁשֶ ֲּהַדְדָעֶזר  וְבָידֹו  ָהיו  ּכְ ּ ּ ּ :

ְַגם־ֹאָתם  ִהְקִדיׁש  ַהֶמֶלך יא ּ ֶסף  ְוַהָזָהב ּּ ּ  ָדִוד  ַליהָוׁה  ִעם־ַהּכֶ ּ
ׁש ּבֵ ר  ּכִ ל־ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ ר  ִהְקִדיׁש  ִמּכָ ֲּאׁשֶ ֵּמֲאָרם  וִממֹוָאב  יב:  ּ ּ

ן־ְרֹחב  ַלל  ֲהַדְדֶעֶזר  ּבֶ ִתים  וֵמֲעָמֵלק  וִמׁשְ ֵני  ַעמֹון  וִמְפִלׁשְ ּוִמּבְ ּ ּּ ּ ּ ּּ
בֹו  ֵמַהּכ יג:  ְֶמֶלך  צֹוָבה ׁשֻ ם  ּבְ ַּוַיַעׂש  ָדִוד  ׁשֵ ֹותֹו  ֶאת־ֲאָרם ּ

ר  ָאֶלף מֹוָנה  ָעׂשָ ֵגיא־ֶמַלח  ׁשְ ֱאדֹום  ְנִצִבים  יד:  ּבְ ם  ּבֶ ַּוָיׂשֶ
ע  ם  ְנִצִבים  ַוְיִהי  ָכל־ֱאדֹום  ֲעָבִדים  ְלָדִוד  ַויֹוׁשַ ָכל־ֱאדֹום  ׂשָ ּּבְ

ר  ָהָלך ֹכל  ֲאׁשֶ ְְיהָוׁה  ֶאת־ָדִוד  ּבְ ַּוִיְמֹלך  ָדִוד  טו:  ּ ְ ּ
ָרֵאל  ַוְיִהי  ָדִו ל־ִיׂשְ ָפט  וְצָדָקה  ְלָכל־ַעמֹוַעל־ּכָ ה  ִמׁשְ ּד  ֹעׂשֶ ּ ּ :

יר טז ן־ֲאִחילוד  ַמְזּכִ ָפט  ּבֶ ן־ְצרוָיה  ַעל־ַהָצָבא  ִויהֹוׁשָ ְּויֹוָאב  ּבֶ ּּ :
ָרָיה  יז ן־ֶאְבָיָתר  ּכֲֹהִנים  וׂשְ ן־ֲאִחיטוב  ַוֲאִחיֶמֶלך  ּבֶ ְּוָצדֹוק  ּבֶ ְּ

ֵרִתי  ְוַהְפ יח:  סֹוֵפר ן־ְיהֹוָיָדע  ְוַהּכְ ּוְבָנָיהו  ּבֶ ּ ֵּלִתי  וְבֵני  ָדִוד  ּכֲֹהִנים ּ
 :ָּהיו
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  פרק ט- "שמואל ב"ספר 
ה  א אול  ְוֶאֱעׂשֶ ר  נֹוַתר  ְלֵבית  ׁשָ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ֲהִכי  ֶיׁש־עֹוד  ֲאׁשֶ ּ ּ

ֲעבור  ְיהֹוָנָתן ִּעמֹו  ֶחֶסד  ּבַ מֹו  ִציָבא  ב:  ּ אול  ֶעֶבד  וׁשְ ּוְלֵבית  ׁשָ ּ ּ
ַּוִיְקְראו־לֹו  ֶאל־ָדִוד  ַויֹאֶמר  ַהֶמֶל ּ ּּ ּך  ֵאָליו  ַהַאָתה  ִציָבא  ַוֹיאֶמר ּ ּ ְ

ַָעְבֶדך ה  ג:  ּ אול  ְוֶאֱעׂשֶ ַּויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ַהֶאֶפס  עֹוד  ִאיׁש  ְלֵבית  ׁשָ ְ ּ ּ
ן  ִליהֹוָנָתן  ְִעמֹו  ֶחֶסד  ֱאֹלִהים  ַויֹאֶמר  ִציָבא  ֶאל־ַהֶמֶלך  עֹוד  ּבֵ ּ ּּ

ַּויֹאֶמר־לֹו  ַהֶמֶלך  ֵאיֹפה  הוא  ַויֹאֶמר  ִצ ד:  ְנֵכה  ַרְגָלִים ּּ ְ יָבא ּ
לֹו  ְדָבר ן־ַעִמיֵאל  ּבְ ית  ָמִכיר  ּבֶ ה־הוא  ּבֵ ֶּאל־ַהֶמֶלך  ִהּנֵ ּּ ְ :

ן־ַעִמיֵאל  ִמלֹו  ה ית  ָמִכיר  ּבֶ ֵחהו  ִמּבֵ ַלח  ַהֶמֶלך  ָדִוד  ַוִיּקָ ַּוִיׁשְ ּ ּּ ּּ ְּ

אול  ֶאל־ָדִוד  ַוִיפֹל  ו:  ְדָבר ן־ׁשָ ן־ְיהֹוָנָתן  ּבֶ ת  ּבֶ ַּוָיֹבא  ְמִפיֹבׁשֶ ּ ּּ ּ
ָת ַּעל־ָפָניו  ַוִיׁשְ ּ ה  ַעְבֶדךּ ת  ַויֹאֶמר  ִהּנֵ ָחו  ַויֹאֶמר  ָדִוד  ְמִפיֹבׁשֶ ּ ּ ּּ ּ :

ה  ִעְמך  ֶחֶסד  ז י  ָעׂשֹה  ֶאֱעׂשֶ ַָויֹאֶמר  לֹו  ָדִוד  ַאל־ִתיָרא  ּכִ ּ ּ ּ
אול  ָאִביך  ֵדה  ׁשָ ל־ׂשְ ֹבִתי  ְלך  ֶאת־ּכָ ֲעבור  ְיהֹוָנָתן  ָאִביך  ַוֲהׁשִ ָּבַ ָ ָּ ּ

ְלָחִני  ָתִמיד ְּוַאָתה  ֹתאַכל  ֶלֶחם  ַעל־ׁשֻ ּ ַתחו  ַויֹאֶמר  ֶמה  ח:  ּ ַּוִיׁשְ ּּ ּ
מֹוִני ר  ּכָ ֶלב  ַהֵמת  ֲאׁשֶ י  ָפִניָת  ֶאל־ַהּכֶ ַּעְבֶדך  ּכִ ָ ְַוִיְקָרא  ַהֶמֶלך  ט:  ּ ּ ּ

אול  ר  ָהָיה  ְלׁשָ אול  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ּכֹל  ֲאׁשֶ ֶּאל־ִציָבא  ַנַער  ׁשָ ּּ
יתֹו  ָנַתִתי  ְלֶבן־ֲאֹדֶניך ָוְלָכל־ּבֵ ּ ְּוָעַבְדָת  לֹו  ֶאת־ָהֲא י:  ּ ָּדָמה  ַאָתה ּ
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ּוָבֶניך  ַוֲעָבֶדיך  ְוֵהֵבאָת  ְוָהָיה  ְלֶבן־ֲאֹדֶניך  ֶלֶחם  ַוֲאָכלֹו  ָ ָ ָ ּ
ְלָחִני  וְלִציָבא  ן־ֲאֹדֶניך  ֹיאַכל  ָתִמיד  ֶלֶחם  ַעל־ׁשֻ ת  ּבֶ ּוְמִפיֹבׁשֶ ּּ ָ

ִרים  ֲעָבִדים ִנים  ְוֶעׂשְ ר  ּבָ ה  ָעׂשָ ַּויֹאֶמר  ִציָבא  יא:  ֲּחִמׁשָ
ר ֹכל  ֲאׁשֶ ְֶאל־ַהֶמֶלך  ּכְ ה ּ ן  ַיֲעׂשֶ ּ  ְיַצֶוה  ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך  ֶאת־ַעְבדֹו  ּכֵ ְּ ּ

ֵני  ַהֶמֶלך ַאַחד  ִמּבְ ְלָחִני  ּכְ ת  ֹאֵכל  ַעל־ׁשֻ ְַעְבֶדך  וְמִפיֹבׁשֶ ָּ ּ ּ :
ית־ִציָבא  יב ב  ּבֵ מֹו  ִמיָכא  ְוֹכל  מֹוׁשַ ן־ָקָטן  וׁשְ ת  ּבֵ ְּוִלְמִפיֹבׁשֶ

ת ירוׁשָ יג:  ֲעָבִדים  ִלְמִפיֹבׁשֶ ב  ּבִ ת  יׁשֵ ּוְמִפיבׁשֶ ְלַחן ּ י  ַעל־ׁשֻ ַלם  ּכִ
ֵתי ַרְגָליו ַח ׁשְ ַּהֶמֶלך ָתִמיד הוא ֹאֵכל ְוהוא ִפּסֵ ּ ּּ ּ ּ ְ: 
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,  נסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כ–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ספרי המקרא הם עליו מליצי יושרד "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 ללמדך שאם קבעת או"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. תם 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,  ידיםולכל  החברים  ויד,  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' וטרינ, 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 )בהעלותך  פרק  טומדרש  תנחומא  (. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


