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  פרק כג- "שמואל ב"ספר 
י  וְנֻאם  ַהֶגֶבר ְו א ן־ִיׁשַ ֵּאֶלה  ִדְבֵרי  ָדִוד  ָהַאֲחֹרִנים  ְנֻאם  ָדִוד  ּבֶ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל יַח  ֱאֹלֵהי  ַיֲעֹקב  וְנִעים  ְזִמרֹות  ִיׂשְ ּרוַח  ְיהָוׁה  ב:  ֻּהַקם  ָעל  ְמׁשִ
י  וִמָלתֹו  ַעל־ְלׁשֹוִני ר־ּבִ ִּדּבֶ ּ ר  צור  ג:  ּ ָרֵאל  ִלי  ִדּבֶ ָּאַמר  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ָרֵאל  מֹוׁשֵ ל  ִיְרַאת  ֱאֹלִהיםִיׂשְ ָאָדם  ַצִדיק  מֹוׁשֵ ּוְכאֹור  ּבֶֹקר  ד:  ּל  ּבָ
א  ֵמָאֶרץ ֶמׁש  ּבֶֹקר  ֹלא  ָעבֹות  ִמּנַֹגה  ִמָמָטר  ֶדׁשֶ ִּיְזַרח־ׁשָ ּּ :

ם  ִלי  ֲערוָכה  ַבּכֹל  ה י  ְבִרית  עֹוָלם  ׂשָ יִתי  ִעם־ֵאל  ּכִ י־ֹלא־ֵכן  ּבֵ ּּכִ
י־ ִעי  ְוָכל־ֵחֶפץ  ּכִ י־ָכל־ִיׁשְ ֻמָרה  ּכִ קֹוץ  ו:  ֹלא  ַיְצִמיַחּוׁשְ ּוְבִלַיַעל  ּכְ ּ

חו י־ֹלא  ְבָיד  ִיּקָ ָלַהם  ּכִ ֻּמָנד  ּכֻ ֶהם  ִיָמֵלא  ַבְרֶזל  ז:  ּ ְּוִאיׁש  ִיַגע  ּבָ ּ
ֶבת ׁשָ ְרפו  ּבַ רֹוף  ִיׂשָ ְּוֵעץ  ֲחִנית  וָבֵאׁש  ׂשָ ּּ מֹות  ַהִגּבִֹרים  ח:  ּ ֵּאֶלה  ׁשְ ּ

ֹמִני   ֶבת  ַתְחּכְ ׁשֶ ב  ּבַ ר  ְלָדִוד  יׁשֵ ֲּאׁשֶ י  הוא  ֲעִדינֹו ֹראׁש|  ּ ִלׁשִ ּ  ַהׁשָ ּ
ַפַעם  ָהֶעְצִנו ֹמֶנה  ֵמאֹות  ָחָלל  ּבְ  ְוַאֲחָרו ט:    ֶאָחתֶאָחד  ָהֶעְצִני  ַעל־ׁשְ

ן־   ן־ֲאֹחִחיּדֹֹדיְוַאֲחָריו  ֶאְלָעָזר  ּבֶ ּבִֹרים ִּבְׁשלָׁשּ  דֹדֹו  ּבֶ ּ  ַהִגּבִֹרים ּגִ



––435 

ם  ַלִמ ִתים  ֶנֶאְספו־ׁשָ ְפִלׁשְ ָחְרָפם  ּבַ ִּעם־ָדִוד  ּבְ ּּ ְּלָחָמה  ַוַיֲעלו  ִאיׁש ּּ ּ
ָרֵאל ִתים  ַעד   י:  ִיׂשְ ְפִלׁשְ ּהוא  ָקם  ַוַיך  ּבַ ּ ְ ּ ק |  ּ י־ָיְגָעה  ָידֹו  ַוִתְדּבַ ּּכִ

יֹום  ַההוא  ְוָהָעם  ָּידֹו  ֶאל־ַהֶחֶרב  ַוַיַעׂש  ְיהָוׁה  ְתׁשוָעה  ְגדֹוָלה  ּבַ ּּ ּּ
ט בו  ַאֲחָריו  ַאך־ְלַפׁשֵ ָּיׁשֻ ְ ָמא  ֶבן־ָאֵגא   יא:  ּ ָהָרִרי ְּוַאֲחָריו  ׁשַ

ים  ֶדה  ְמֵלָאה  ֲעָדׁשִ ם  ֶחְלַקת  ַהׂשָ ִתים  ַלַחָיה  ַוְתִהי־ׁשָ ַּוֵיָאְספו  ְפִלׁשְ ּ ּּ ּּ
ִתים ְּוָהָעם  ָנס  ִמְפֵני  ְפִלׁשְ תֹוך־ַהֶחְלָקה  ַוַיִציֶלָה  ַוַיך  יב:  ּ ְַוִיְתַיֵצב  ּבְ ְּ ּ ּּ ּ

ִתים  ַוַיַעׂש  ְיהָוׁה  ְתׁשוָעה  ְגדֹוָלה ֶּאת־ְפִלׁשְ ּ ּּ ַּוֵיְרדו יג:  ּ ים  ּ לֹׁשָ  ׁשְ
ים  ֹראׁש  ַוָיֹבאו  ֶאל־ָקִציר  ֶאל־ָדִוד  ֶאל־ְמָעַרת  ֹלׁשִ ה  ֵמַהׁשְ ֹלׁשָ ּׁשְ ּ ּ ּ

ֵעֶמק  ְרָפִאים ִתים  ֹחָנה  ּבְ ֲּעֻדָלם  ְוַחַית  ְפִלׁשְ ּ ּ ְמצוָדה  יד:  ּ ְּוָדִוד  ָאז  ּבַ ּ
ית  ָלֶחם ִתים  ָאז  ּבֵ ּוַמַצב  ְפִלׁשְ ּּ ַּוִיְתַאֶוה  ָדִוד  ַויֹאַמר  ִמי  ַיׁשְ טו:  ּ ֵקִני ּּ

ַער ׁשָ ר  ּבַ ית־ֶלֶחם  ֲאׁשֶ ת  ַהִגּבִֹרים  טז:  ַּמִים  ִמּבֹאר  ּבֵ לׁשֶ ַּוִיְבְקעו  ׁשְ ּ ּ
ַער  ׁשַ ר  ּבַ ית־ֶלֶחם  ֲאׁשֶ ֲאבו־ַמִים  ִמּבֹאר  ּבֵ ִתים  ַוִיׁשְ ַמֲחֵנה  ְפִלׁשְ ּּבְ ּּ ּ
ך  ֹאָתם  ַליהָוׁה תֹוָתם  ַוַיּסֵ או  ַוָיִבאו  ֶאל־ָדִוד  ְוֹלא  ָאָבה  ִלׁשְ ְַוִיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ: 

ים  ַהֹהְלִכים  יז ַּויֹאֶמר  ָחִליָלה  ִלי  ְיהָוׁה  ֵמֲעׂשִתי  ֹזאת  ֲהַדם  ָהֲאָנׁשִ ּ
ת  ַהִגּבִֹרים לׁשֶ תֹוָתם  ֵאֶלה  ָעׂשו  ׁשְ ַנְפׁשֹוָתם  ְוֹלא  ָאָבה  ִלׁשְ ּּבְ ּּ ּ :

י  ֲאִחי   יח ן־ְצרוָיה  הוא  ֹראׁש  |  ַוֲאִביׁשַ ּיֹוָאב  ּבֶ יּ לׁשָ ה ַּהׁשְ לׁשָ ּ  ַהׁשְ
הְּוהוא  עֹוֵרר  ֶאת־ֲח לׁשָ ׁשְ ם  ּבַ לׁש  ֵמאֹות  ָחָלל  ְולֹו־ׁשֵ : ִּניתֹו  ַעל־ׁשְ

ה  יט לׁשָ ר  ְוַעד־ַהׁשְ ד  ַוְיִהי  ָלֶהם  ְלׂשָ ה  ֲהִכי  ִנְכּבָ לׁשָ ִּמן־ַהׁשְ ּ
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ן־ִאיׁש־   כ:  ֹלא־ָבא ּוְבָנָיהו  ֶבן־ְיהֹוָיָדע  ּבֶ ּ  ַחִיל  ַרב־ְפָעִלים ַחִיּ
ֵני ֲאִרֵאל מֹוָאב ְו ה ֵאת ׁשְ ְבְצֵאל  הוא  ִהּכָ ה ֶאת־ ִּמּקַ ּהוא ָיַרד ְוִהּכָ

ֶלגָהֲאִריה יֹום  ַהׁשָ תֹוך  ַהּבֹאר  ּבְ ּ  ָהֲאִרי  ּבְ ה  ֶאת־ִאיׁש  כא:  ְ ְּוהוא  ִהּכָ
ֶבט אשרִמְצִרי   ׁשָ ּ  ִאיׁש  ַמְרֶאה  וְבַיד  ַהִמְצִרי  ֲחִנית  ַוֵיֶרד  ֵאָליו  ּבַ ּּ ּ

ֲחִניתֹו ַּוִיְגֹזל  ֶאת־ַהֲחִנית  ִמַיד  ַהִמְצִרי  ַוַיַהְרֵגהו  ּבַ ּ ּ ה  בכ:  ּּ ֵּאֶלה  ָעׂשָ
ה  ַהִגּבִֹרים לׁשָ ׁשְ ם  ּבִ ן־ְיהֹוָיָדע  ְולֹו־ׁשֵ ָנָיהו  ּבֶ ּּבְ ים  כג:  ּ לׁשִ ִּמן־ַהׁשְ

ַמְעתֹו ֵמהו  ָדִוד  ֶאל־ִמׁשְ ה  ֹלא־ָבא  ַוְיׂשִ לׁשָ ד  ְוֶאל־ַהׁשְ ִּנְכּבָ ּּ :
ית  ָלֶחם כד ן־דֹדֹו  ּבֵ ים  ֶאְלָחָנן  ּבֶ לׁשִ ׁשְ הֵאל  ֲאִחי־יֹוָאב  ּבַ ֲּעׂשָ ּ :
ָמ כה ׁש  כו:  ה  ַהֲחֹרִדי  ֱאִליָקא  ַהֲחֹרִדיּׁשַ ֶּחֶלץ  ַהַפְלִטי  ִעיָרא  ֶבן־ִעּקֵ

ִתי כז:  ַּהְתקֹוִעי י  ַהֻחׁשָ ֹתִתי  ְמֻבּנַ ַצְלמֹון  ָהֲאֹחִחי  כח:  ֲאִביֶעֶזר  ָהַעּנְ
ֹטָפִתי ן־ִריַבי  כט:  ַמְהַרי  ַהּנְ ֹטָפִתי  ִאַתי  ּבֶ ֲעָנה  ַהּנְ ן־ּבַ ֵּחֶלב  ּבֶ

ֵני  ִבְנָי ֲחֵלי  ָגַעׁש ל:  ִמןִּמִגְבַעת  ּבְ ָנָיהו  ִפְרָעֹתִני  ִהַדי  ִמּנַ ּּבְ ּּ :
ְרֻחִמי לא ַעְלֹבִני  לב:  ֲאִבי־ַעְלבֹון  ָהַעְרָבִתי  ַעְזָמֶות  ַהּבַ א  ַהׁשַ ֶּאְלַיְחּבָ

ן  ְיהֹוָנָתן ֵני  ָיׁשֵ ָרר  ָהאָרִרי לג:  ּבְ ן־ׁשָ ָמה  ַהֲהָרִרי  ֲאִחיָאם  ּבֶ : ּׁשַ
ן־ לד י  ּבֶ ן־ֲאַחְסּבַ ן־ֲאִחיֹתֶפל  ַהִגֹלִניֱאִליֶפֶלט  ּבֶ ַּהַמֲעָכִתי  ֱאִליָעם  ּבֶ ּ :
יֶחְצַרו לה ְרְמִלי  ַפֲעַרי  ָהַאְרּבִ ן־ָנָתן  ִמצָֹבה  לו:  ּ  ֶחְצַרי  ַהּכַ ִּיְגָאל  ּבֶ

ִני  ַהָגִדי ֵאֹרִתי   לז:  ּּבָ איֶּצֶלק  ָהַעֹמִני  ַנְחַרי  ַהּבְ ֵלי  יֹוָאב ֹנׂשֵ א  ּכְ   ֹנׂשֵ
ן־ְצֻרָיה ָּגֵרב  ַהִיְתִריִּעיָרא  ַהִיְתִרי   לח:  ּבֶ ּאוִרָיה  ַהִחִתי  ּכֹל  לט:  ּ ּ ּ
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ְבָעה ים ְוׁשִ לׁשִ  :ׁשְ

  פרק כד- "שמואל ב"ספר 
ֶהם  ֵלאֹמר  א ָרֵאל  ַוָיֶסת  ֶאת־ָדִוד  ּבָ ִיׂשְ ַּויֶֹסף  ַאף־ְיהָוׁה  ַלֲחרֹות  ּבְ ּ ּ

ָרֵאל  ְוֶאת־ְיהוָדה ֵּלך  ְמֵנה  ֶאת־ִיׂשְ ְַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ֶאל־יֹוָאב   ב:  ְ ּ ּ |
ר־ַהַח ָרֵאל  ִמָדן ׂשַ ְבֵטי  ִיׂשְ ָכל־ׁשִ ר־ִאתֹו  ׁשוט־ָנא  ּבְ ִּיל  ֲאׁשֶ ּ ּ

ַבע  וִפְקדו  ֶאת־ָהָעם  ְוָיַדְעִתי  ֵאת  ִמְסַפר  ָהָעם ֵאר  ׁשֶ ְּוַעד־ּבְ ּ ּ ּ :
ֵהם   ג ַָויֹאֶמר  יֹוָאב  ֶאל־ַהֶמֶלך  ְויֹוֵסף  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ֶאל־ָהָעם  ּכָ ְ ּ ּ |

ֶּמֶלך  ֹראֹות  ַואֹדִני  ַהֶמֶלך  ָלָמה ְוָכֵהם  ֵמָאה  ְפָעִמים  ְוֵעיֵני  ֲאֹדִני־ַה ּ ְּ ְ

ָדָבר  ַהֶזה ָּחֵפץ  ּבַ ֵרי  ֶהָחִיל  ד:  ּ ְַוֶיֱחַזק  ְדַבר־ַהֶמֶלך  ֶאל־יֹוָאב  ְוַעל  ׂשָ ּ ּ ּ
ֵרי  ַהַחִיל  ִלְפֵני  ַהֶמֶלך  ִלְפֹקד  ֶאת־ָהָעם  ְַוֵיֵצא  יֹוָאב  ְוׂשָ ּ ּ

ָרֵאל ַּוַיַעְברו  ֶאת־ַהַיְרֵדן  ַוַיֲחנו  ַב ה:  ֶאת־ִיׂשְ ּ ּּ ּ ֲערֹוֵער  ְיִמין  ָהִעיר ּ
ַחל  ַהָגד  ְוֶאל־ַיְעֵזר תֹוך־ַהּנַ ר  ּבְ ֲּאׁשֶ ַּוָיֹבאו  ַהִגְלָעָדה  ְוֶאל־ֶאֶרץ  ו:  ְ ּ ּ

י  ַוָיֹבאו  ָדָנה  ַיַען  ְוָסִביב  ֶאל־ִצידֹון ַּתְחִתים  ָחְדׁשִ ּּ ּ ּ ַּוָיֹבאו  ז:  ּ ּ
ַנֲעִני  ַוֵיְצאו  ֶאל־ֶנֶג ִּמְבַצר־ֹצר  ְוָכל־ָעֵרי  ַהִחִוי  ְוַהּכְ ֵאר ּּ ּב  ְיהוָדה  ּבְ

ַבע ים  ח:  ׁשָ ָעה  ֳחָדׁשִ ָכל־ָהָאֶרץ  ַוָיֹבאו  ִמְקֵצה  ִתׁשְ טו  ּבְ ַּוָיׁשֻ ּּ ּ
ָלם ִרים  יֹום  ְירוׁשָ ַּוִיֵתן  יֹוָאב  ֶאת־ִמְסַפר  ִמְפַקד־ָהָעם  ט:  ְּוֶעׂשְ ּ ּ

ֹמֶנה  ֵמאֹות  ֶאֶלף  ִאיׁש־ַחִיל  ׁשֵֹלף  ָרֵאל  ׁשְ ֶּאל־ַהֶמֶלך  ַוְתִהי  ִיׂשְ ְּ
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ַּוַיך  ֵלב־ָדִוד  ֹאתֹו  י:  ּ  ְיהוָדה  ֲחֵמׁש־ֵמאֹות  ֶאֶלף  ִאיׁשֶחֶרב  ְוִאיׁש ְ ּ
ַּאֲחֵרי־ֵכן  ָסַפר  ֶאת־ָהָעם  ס  ַויֹאֶמר  ָדִוד  ֶאל־ְיהָוׁה  ָחָטאִתי  ְמֹאד  ּ
ְלִתי  י  ִנְסּכַ יִתי  ְוַעָתה  ְיהָוׁה  ַהֲעֶבר־ָנא  ֶאת־ֲעֹון  ַעְבְדך  ּכִ ר  ָעׂשִ ֲּאׁשֶ ָּ ּ

ּבֹ יא:  ְמֹאד ַּוָיָקם  ָדִוד  ּבַ ִביא ּ ֶּקר  פ  וְדַבר־ְיהָוׁה  ָהָיה  ֶאל־ָגד  ַהּנָ ּ
לׁש  יב:  ֹחֶזה  ָדִוד  ֵלאֹמר ְרָת  ֶאל־ָדִוד  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ׁשָ ָּהלֹוך  ְוִדּבַ ּ ְ

ה־ָלך ַחר־ְלך  ַאַחת־ֵמֶהם  ְוֶאֱעׂשֶ ְָאֹנִכי  נֹוֵטל  ָעֶליך  ּבְ ָ ַּוָיֹבא־ָגד  יג:  ָּ
ֶּאל־ָדִוד  ַוַיֶגד־לֹו  ַויֹאֶמר  לֹו  ֲהָתבֹוא ּּ ִנים  ּ ַבע  ׁשָ | ָרָעב  |  ָ  ְלך  ׁשֶ

ים  ֻנְסך  ִלְפֵני־ָצֶריך  ְוהוא  ֹרְדֶפך  ה  ֳחָדׁשִ לׁשָ ַאְרֶצך  ִאם־ׁשְ ָּבְ ָ ָ ָּ
ַאְרֶצך  ַעָתה  ַדע  וְרֵאה  ת  ָיִמים  ֶדֶבר  ּבְ לׁשֶ ְּוִאם־ֱהיֹות  ׁשְ ּ ּּ ָ

יב  ׁשְֹלִחי  ָדָבר ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ֶאל־ָגד  ַצר־ִלי  ְמֹאד  יד:  ָּמה־ָאׁשִ ּ ּ
ים  ִּנְפָלה־ּנָ י־ַרּבִ ּ  ַרֲחָמיו  וְבַיד־ָאָדם ַרֲחָמוא  ְבַיד־ְיהָוׁה  ּכִ

ָרֵאל  ֵמַהּבֶֹקר  ְוַעד־ֵעת  מֹוֵעד  טו:  ַּאל־ֶאפָֹלה ִיׂשְ ַּוִיֵתן  ְיהָוׁה  ֶדֶבר  ּבְ ּ ּ
ְבִעים  ֶאֶלף  ִאיׁש ַבע  ׁשִ ֵאר  ׁשֶ ַּוָיָמת  ִמן־ָהָעם  ִמָדן  ְוַעד־ּבְ ּ :

ַלח  ָידֹו  ַהַמְלָאך   טז ְַוִיׁשְ ּ ֶחם  ְיהָוׁה ְּירוׁשָ|  ּ ֲחָתה  ַוִיּנָ ַּלם  ְלׁשַ ּ
ָעם  ַרב  ַעָתה  ֶהֶרף  ָיֶדך  ִחית  ּבָ ֶָאל־ָהָרָעה  ַויֹאֶמר  ַלַמְלָאך  ַהַמׁשְ ְּ ּ ּ ּ

ּוַמְלַאך  ְיהָוׁה  ָהָיה  ִעם־ֹגֶרן   ְ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  יז:    ָהֲאַרְוָנה  ַהְיֻבִסיָהֲאַוְרָנהּ ּ
ְרֹאתֹו   ְֶאת־ַהַמְלָאך  |  ֶאל־ְיהָוׁה  ּבִ ה  ָאֹנִכי ַּהַמּכֶ|  ּ ּה  ָבָעם  ַויֹאֶמר  ִהּנֵ

י  ָָחָטאִתי  ְוָאֹנִכי  ֶהֱעֵויִתי  ְוֵאֶלה  ַהצֹאן  ֶמה  ָעׂשו  ְתִהי  ָנא  ָיְדך  ּבִ ּ ּּ ּ
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יֹום  ַההוא  ַויֹאֶמר  לֹו  ֲעֵלה  יח:  ּוְבֵבית  ָאִבי ַּוָיֹבא־ָגד  ֶאל־ָדִוד  ּבַ ּ ּּ ּ
ֹגֶרן   ַח  ּבְ ַּוַיַעל  ָדִוד  יט:  י  ֲאַרְוָנה  ַהְיֻבִסֲאַרְנָיהָהֵקם  ַליהָוׁה  ִמְזּבֵ ּ
ר  ִצָוה  ְיהָוׁה ֲאׁשֶ ְדַבר־ָגד  ּכַ ּּכִ ֵקף  ֲאַרְוָנה  ַוַיְרא  ֶאת־ַהֶמֶלך  כ:  ּ ְַוַיׁשְ ּ ּ ּ

ַתחו  ַלֶמֶלך  ַאָפיו  ְּוֶאת־ֲעָבָדיו  ֹעְבִרים  ָעָליו  ַוֵיֵצא  ֲאַרְוָנה  ַוִיׁשְ ְ ּ ּּ ּ ּ
א  ֲאֹדִני־ַהֶמֶלך   כא:  ָאְרָצה ְַויֹאֶמר  ֲאַרְוָנה  ַמדוַע  ּבָ ּ ּ ּ ֶּאל־ַעְבדֹו ּ

ַח  ַליהָוׁה  ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ִלְקנֹות  ֵמִעְמך  ֶאת־ַהֹגֶרן  ִלְבנֹות  ִמְזּבֵ ָּ ּ ּ
ְּוֵתָעַצר  ַהַמֵגָפה  ֵמַעל  ָהָעם ח  ְוַיַעל  כב:  ּ ַּויֹאֶמר  ֲאַרְוָנה  ֶאל־ָדִוד  ִיּקַ ּ

ֲּאֹדִני  ַהֶמֶלך  ַהטֹוב   ְ ֵעיָנוּ ָקר  ָלֹעָלה  ְוַהמִֹרִגּבְ ֵעיָניו  ְרֵאה  ַהּבָ ּ  ּבְ ים ּ
ָקר  ָלֵעִצים ַּהּכֹל  ָנַתן  ֲאַרְוָנה  ַהֶמֶלך  ַלֶמֶלך  ס  ַויֹאֶמר  כג:  ּוְכֵלי  ַהּבָ ְ ְּ ּ

ֲָאַרְוָנה  ֶאל־ַהֶמֶלך  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ִיְרֶצך ָ ְ ְַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  כד:  ּ ּ ּ
ְמִחיר  ְוֹלא  ַאֲעֶלה  י־ָקנֹו  ֶאְקֶנה  ֵמאֹוְתך  ּבִ ֶָאל־ֲאַרְוָנה  ֹלא  ּכִ

ֶכֶסף ַליהָוׁה  ֱאֹלַהי  ֹעלֹו ָקר  ּבְ ם  ַוִיֶקן  ָדִוד  ֶאת־ַהֹגֶרן  ְוֶאת־ַהּבָ ּת  ִחּנָ ּ ּ
ים ָקִלים  ֲחִמׁשִ ַח  ַליהָוׁה  ַוַיַעל  ֹעלֹות  כה:  ּׁשְ ם  ָדִוד  ִמְזּבֵ ַּוִיֶבן  ׁשָ ּּ

ָרֵאל ָלִמים ַוֵיָעֵתר ְיהָוׁה ָלָאֶרץ ַוֵתָעַצר ַהַמֵגָפה ֵמַעל ִיׂשְ ּוׁשְ ּ ּ ּ ּ: 
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,  דרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מ–השנה  

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

ן וח,  עליו מליצי יושרד ספרי המקרא הם"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 אותם כמסמר בלבב"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ך הם משמרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם תלזכות  א,  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 נ'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'נו חיתבו
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 )ומדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  ט(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


