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  פרק א- "שמואל ב"ספר 
ב  א ב  ֵמַהּכֹות  ֶאת־ָהֲעָמֵלק  ַוֵיׁשֶ אול  ְוָדִוד  ׁשָ ַּוְיִהי  ַאֲחֵרי  מֹות  ׁשָ ּ

ָנִים ִצְקָלג  ָיִמים  ׁשְ יֹום  ַהׁשְ|  ַוְיִהי   ב:  ָּדִוד  ּבְ א ּּבַ ה  ִאיׁש  ּבָ י  ְוִהּנֵ ִליׁשִ
אול  וְבָגָדיו  ְקֻרִעים  ַוֲאָדָמה  ַעל־ֹראׁשֹו  ַוְיִהי  ִּמן־ַהַמֲחֶנה  ֵמִעם  ׁשָ ּ ּ

ָתחו ֹבאֹו  ֶאל־ָדִוד  ַוִיפֹל  ַאְרָצה  ַוִיׁשְ ּּבְ ּּ ּ ַּויֹאֶמר  לֹו  ָדִוד  ֵאי  ִמֶזה  ג:  ּּ ּ ּ
ָרֵאל  ִנְמָלְטִתי ָּתבֹוא  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ִמַמֲחֵנה  ִיׂשְ ּ ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  ד:  ּּ

ר־ָנס  ָהָעם  ָּדִוד  ֶמה־ָהָיה  ַהָדָבר  ַהֶגד־ָנא  ִלי  ַויֹאֶמר  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
אול  ה  ָנַפל  ִמן־ָהָעם  ַוָיֻמתו  ְוַגם  ׁשָ ִּמן־ַהִמְלָחָמה  ְוַגם־ַהְרּבֵ ּ ּ ּ

נֹו  ֵמתו ַער  ַהַמִגיד  לֹו  ֵאיך  ה:  ִּויהֹוָנָתן  ּבְ ְַויֹאֶמר  ָדִוד  ֶאל־ַהּנַ ּ ּ ּ ּ
י־ֵמ נֹוָּיַדְעָת  ּכִ אול  ִויהֹוָנָתן  ּבְ ַער   ו:  ּת  ׁשָ ַּהַמִגיד  לֹו |  ַּויֹאֶמר  ַהּנַ ּ

ה  ָען  ַעל־ֲחִניתֹו  ְוִהּנֵ אול  ִנׁשְ ה  ׁשָ ַהר  ַהִגְלּבַֹע  ְוִהּנֵ ִּנְקֹרא  ִנְקֵריִתי  ּבְ ּ
ֻקהו ים  ִהְדּבִ ָּהֶרֶכב  וַבֲעֵלי  ַהָפָרׁשִ ַּוִיֶפן  ַאֲחָריו  ַוִיְרֵאִני  ַוִיְקָרא  ז:  ּּ ּ ּ

ִניֵאָלי  ָוֹאַמ ַּויֹאֶמר  ִלי  ִמי־ָאָתה   ח:  ר  ִהּנֵ   ָוֹאַמר  ֵאָליו ָּויֹאַמרּ
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י  ֲאָחַזִני  ט:  ֲעָמֵלִקי  ָאֹנִכי ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ֲעָמד־ָנא  ָעַלי  וֹמְתֵתִני  ּכִ ּ
י י  ּבִ י־ָכל־עֹוד  ַנְפׁשִ ָבץ  ּכִ י  י:  ַּהׁשָ ָּוֶאֱעֹמד  ָעָליו  ַוֲאֹמְתֵתהו  ּכִ

י  ֹלא  ִיְחֶיה  ַאֲחֵרי ֶזר  ָּיַדְעִתי  ּכִ ח  ַהּנֵ ר  ַעל־ֹראׁשֹו |    ִנְפלֹו  ָוֶאּקַ ֲאׁשֶ
ה ר  ַעל־ְזֹרעֹו  ָוֲאִביֵאם  ֶאל־ֲאֹדִני  ֵהּנָ ַּוַיֲחֵזק  ָדִוד  יא:  ְוֶאְצָעָדה  ֲאׁשֶ ּ

ְבָגָדו ר  ִאתֹוּבִ ים  ֲאׁשֶ ל־ָהֲאָנׁשִ ְבָגָדיו  ַוִיְקָרֵעם  ְוַגם  ּכָ ּ  ּבִ ַּוִיְסְפדו  יב:  ּ ּ ּ
ַּוִיְבּכו  ַוָיֻצמו  ַעד־ָהָעֶרב ּּ נֹו  ְוַעל־ַעם ּ אול  ְוַעל־ְיהֹוָנָתן  ּבְ ּ  ַעל־ׁשָ

ָחֶרב י ָנְפלו ּבֶ ָרֵאל ּכִ ית ִיׂשְ ַער  יג: ְּיהָוׁה  ְוַעל־ּבֵ ַּויֹאֶמר ָדִוד ֶאל־ַהּנַ ּ
ן־ִאיׁש  ֵגר  ֲעָמֵלִקי  ָאֹנִכי ַּהַמִגיד  לֹו  ֵאי  ִמֶזה  ָאָתה  ַויֹאֶמר  ּבֶ ּ ּ ּּ ּ :

ְַויֹאֶמר  ֵאָליו  ָדִוד  ֵאיך  ֹלא  ָיֵראָת יד ּ ֵחת ּ ֹלַח  ָיְדך  ְלׁשַ ָ  ִלׁשְ

יַח  ְיהָוׁה ָעִרים  ַויֹאֶמר  ַגׁש  טו:  ֶאת־ְמׁשִ ַּוִיְקָרא  ָדִוד  ְלַאַחד  ֵמַהּנְ ּ ּ
הו  ַוָיֹמת ְּפַגע־ּבֹו  ַוַיּכֵ ּּ ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  ָדִוד   טז:  ּ ָָדְמיךּ ך ּ ָ  ָדְמך  ַעל־ֹראׁשֶ ָ ּ

יַח י  ִפיך  ָעָנה  ְבך  ֵלאֹמר  ָאֹנִכי  ֹמַתִתי  ֶאת־ְמׁשִ ּּכִ ָ ַוְיֹקֵנן  יז:    ְיהָוׁהָ
נֹו אול  ְוַעל־ְיהֹוָנָתן  ּבְ יָנה  ַהזֹאת  ַעל־ׁשָ ָּדִוד  ֶאת־ַהּקִ ַּויֹאֶמר  יח:  ּּ

ר ה  ְכתוָבה  ַעל־ֵסֶפר  ַהָיׁשָ ת  ִהּנֵ ֵני־ְיהוָדה  ָקׁשֶ ְּלַלֵמד  ּבְ ּ ּ ַּהְצִבי  יט:  ּ
מֹוֶתיך  ָחָלל  ֵאיך  ָנְפלו  ִגּבֹוִרים ָרֵאל  ַעל־ּבָ ִּיׂשְ ְ ַּאל־ַתִגיד כ:  ָ ּו  ְבַגת ּ

ִתים  נֹות  ְפִלׁשְ ַמְחָנה  ּבְ ְקלֹון  ֶפן־ִתׂשְ חוֹצת  ַאׁשְ רו  ּבְ ַּאל־ְתַבׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
נֹות  ָהֲעֵרִלים ֶּפן־ַתֲעֹלְזָנה  ּבְ ָּהֵרי  ַבִגְלּבַֹע  ַאל־ַטל  ְוַאל־ָמָטר  כא:  ּ

ִלי  אול  ּבְ ם  ִנְגַעל  ָמֵגן  ִגּבֹוִרים  ָמֵגן  ׁשָ י  ׁשָ ֵדי  ְתרוֹמת  ּכִ ֲּעֵליֶכם  וׂשְ ּ ּּ
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ֶמןָמׁשִ ׁשָ ת  ְיהֹוָנָתן  ֹלא  כב:  ּיַח  ּבַ ִּמַדם  ֲחָלִלים  ֵמֵחֶלב  ִגּבֹוִרים  ֶקׁשֶ ּ
אול  ֹלא  ָתׁשוב  ֵריָקם ָּנׂשֹוג  ָאחֹור  ְוֶחֶרב  ׁשָ אול  ִויהֹוָנָתן  כג:  ּ ּׁשָ

ִרים  ַקלו  ׁשָ ַחֵייֶהם  וְבמֹוָתם  ֹלא  ִנְפָרדו  ִמּנְ ִעיִמם  ּבְ ֱאָהִבים  ְוַהּנְ ַּהּנֶ ּ ּּ ּ
ֶכם  כד:  ּוֵּמֲאָריֹות  ָגֵבר ׁשְ ֶכיָנה  ַהַמְלּבִ אול  ּבְ ָרֵאל  ֶאל־ׁשָ נֹות  ִיׂשְ ּּבְ ּ

ֶכן ִני  ִעם־ֲעָדִנים  ַהַמֲעֶלה  ֲעִדי  ָזָהב  ַעל  ְלבוׁשְ ּׁשָ ֵּאיך  ָנְפלו  כה:  ּ ְ

מֹוֶתיך  ָחָלל תֹוך  ַהִמְלָחָמה  ְיהֹוָנָתן  ַעל־ּבָ ִָגּבִֹרים  ּבְ ַצר־ִלי  כו:  ְּ
ָּעֶליך  ָאִחי  ְיהֹוָנָתן  ָנַעְמָת  ִל ּ ָי  ְמֹאד  ִנְפְלַאָתה  ַאֲהָבְתך  ִלי  ֵמַאֲהַבת ָ

ים ֵלי ִמְלָחָמה כז: ָנׁשִ ֵּאיך ָנְפלו ִגּבֹוִרים ַויֹאְבדו ּכְ ּּ ְ: 

  פרק ב- "שמואל ב"ספר 
יהָוׁה   א ַאל  ָדִוד  ּבַ ַּוְיִהי  ַאֲחֵרי־ֵכן  ַוִיׁשְ ַאַחת  ָעֵרי |  ּ ֵלאֹמר  ַהֶאֱעֶלה  ּבְ

ְּיהוָדה  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאָליו  ֲע ֵּלה  ַויֹאֶמר  ָדִוד  ָאָנה  ֶאֱעֶלה  ַויֹאֶמר ּ ּּ
יו  ֲאִחיֹנַעם  ַהִיְזְרֵעִלית  ב:  ֶחְבֹרָנה ֵתי  ָנׁשָ ם  ָדִוד  ְוַגם  ׁשְ ַּוַיַעל  ׁשָ ּּ ּ

ְרְמִלי ת  ָנָבל  ַהּכַ ר־ִעמֹו  ֶהֱעָלה  ָדִוד  ג:  ַוֲאִביַגִיל  ֵאׁשֶ יו  ֲאׁשֶ ַּוֲאָנׁשָ
ָעֵרי  ֶחְברֹון בו  ּבְ ִּאיׁש  וֵביתֹו  ַוֵיׁשְ י  ְיהוָדה  ד:  ּּ ַּוָיֹבאו  ַאְנׁשֵ ּ ּ

ית  ְיהוָדה  ַוַיִגדו  ְלָדִוד  ֵלאֹמר  ם  ֶאת־ָדִוד  ְלֶמֶלך  ַעל־ּבֵ חו־ׁשָ ַּוִיְמׁשְ ּ ּ ּּ ּ ְּ

אול ר  ָקְברו  ֶאת־ׁשָ י  ָיֵביׁש  ִגְלָעד  ֲאׁשֶ ַּאְנׁשֵ ּ ַלח  ָדִוד  ה:  ּ ַּוִיׁשְ ּ
ֻר י  ָיֵביׁש  ִגְלָעד  ַויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ּבְ ַּמְלָאִכים  ֶאל־ַאְנׁשֵ ִּכים  ַאֶתם ּ
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אול  יֶתם  ַהֶחֶסד  ַהֶזה  ִעם־ֲאֹדֵניֶכם  ִעם־ׁשָ ר  ֲעׂשִ ַּליהָוׁה  ֲאׁשֶ ּ
רו  ֹאתֹו ַּוִתְקּבְ ְּוַעָתה  ַיַעׂש־ְיהָוׁה  ִעָמֶכם  ֶחֶסד  ֶוֱאֶמת  ְוַגם  ָאֹנִכי  ו:  ּ ּ

יֶתם ַהָדָבר ַהֶזה ר  ֲעׂשִ ה  ִאְתֶכם  ַהטֹוָבה  ַהזֹאת  ֲאׁשֶ ֶּאֱעׂשֶ ּּ ּ | ְּוַעָתה  ז: ּ
אול  ְוַגם־ֹאִתי ֶּתֱחַזְק י־ֵמת  ֲאֹדֵניֶכם  ׁשָ ָּנה  ְיֵדיֶכם  ִוְהיו  ִלְבֵני־ַחִיל  ּכִ ּ

חו  ֵבית־ְיהוָדה  ְלֶמֶלך  ֲעֵליֶהם ְָמׁשְ ּ ר־ָצָבא  ח:  ּ ן־ֵנר  ׂשַ ְוַאְבֵנר  ּבֶ
אול  ַוַיֲעִבֵרהו  ַמֲחָנִים ן־ׁשָ ת  ּבֶ אול  ָלַקח  ֶאת־ִאיׁש  ּבֹׁשֶ ר  ְלׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּּ :

ַּוַיְמִלֵכהו  ֶאל־ַהִגְל ט ּ ָּעד  ְוֶאל־ָהֲאׁשוִרי  ְוֶאל־ִיְזְרֶעאל  ְוַעל־ֶאְפַרִים ּ
לֹה ָרֵאל  ּכֻ ְנָיִמן  ְוַעל־ִיׂשְ ת  י:  ְּוַעל־ּבִ ָנה  ִאיׁש־ּבֹׁשֶ ִעים  ׁשָ ן־ַאְרּבָ ּבֶ

ית  ִנים  ָמָלך  ַאך  ּבֵ ַתִים  ׁשָ ָרֵאל  וׁשְ ָמְלכֹו  ַעל־ִיׂשְ אול  ּבְ ן־ׁשָ ְּבֶ ְ ּ ּ ּ
ְּיהוָדה  ָהיו  ַאֲחֵרי ָדִוד ר ָהָיה ָדִוד ֶמֶלך ַוְיִהי יא: ּ ְ ִמְסַפר ַהָיִמים ֲאׁשֶ ּ ּ

ים ה  ֳחָדׁשִ ׁשָ ִנים  ְוׁשִ ַבע  ׁשָ ית  ְיהוָדה  ׁשֶ ֶחְברֹון  ַעל־ּבֵ ּּבְ ַּוֵיֵצא  יב:  ּ
אול  ִמַמֲחַנִים  ִגְבעֹוָנה ן־ׁשָ ת  ּבֶ ן־ֵנר  ְוַעְבֵדי  ִאיׁש־ּבֹׁשֶ ַּאְבֵנר  ּבֶ ּ ּ :

ן־ְצרוָיה  ְוַעְבֵדי  ָדִוד  ָיְצאו   יג ְּויֹוָאב  ּבֶ ֵרַכת  ִגְבעֹון ּ ַּוִיְפְגׁשום  ַעל־ּבְ ּּ ּ
ֵרָכה  ִמֶזה ֵרָכה  ִמֶזה  ְוֵאֶלה  ַעל־ַהּבְ בו  ֵאֶלה  ַעל־ַהּבְ ַּיְחָדו  ַוֵיׁשְ ּּ ּ ּ ּּ :

ֲחקו  ְלָפֵנינו  יד ָעִרים  ִויׂשַ ַּויֹאֶמר  ַאְבֵנר  ֶאל־יֹוָאב  ָיקומו  ָנא  ַהּנְ ּ ּ ּ ּ
ַּויֹאֶמר  יֹוָאב  ָיֻקמו ַּוָיֻקמו  ַוַיַעְברו  ְב טו:  ּ ּּ ר ּ ֵנים  ָעׂשָ ִּמְסָפר  ׁשְ

ר  ֵמַעְבֵדי  ָדִוד ֵנים  ָעׂשָ אול  וׁשְ ן־ׁשָ ת  ּבֶ ְּלִבְנָיִמן  וְלִאיׁש  ּבֹׁשֶ ּ ּ :
ַּוַיֲחִזקו  ִאיׁש   טז ַצד  ֵרֵעהו  ַוִיְפלו  ַיְחָדו |  ּ ֹראׁש  ֵרֵעהו  ְוַחְרּבֹו  ּבְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ



––368 

ִגְבעֹון ר  ּבְ ַּוִיְקָרא  ַלָמקֹום  ַההוא  ֶחְלַקת  ַהֻצִרים  ֲאׁשֶ ּּ ַּוְתִהי  זי:  ּ
י  ֶגף  ַאְבֵנר  ְוַאְנׁשֵ יֹום  ַההוא  ַוִיּנָ ה  ַעד־ְמֹאד  ּבַ ַּהִמְלָחָמה  ָקׁשָ ּּ ּ

ָרֵאל  ִלְפֵני  ַעְבֵדי  ָדִוד ֵני  ְצרוָיה  יֹוָאב  יח:  ִיׂשְ ה  ּבְ לׁשָ ם  ׁשְ ַּוִיְהיו־ׁשָ ּ ּ
ר  ַאַחד  ַהְצָבִים  ֲאׁשֶ ַרְגָליו  ּכְ הֵאל  ַקל  ּבְ הֵאל  ַוֲעׂשָ י  ַוֲעׂשָ ַּוֲאִביׁשַ

ׂשָ הֵאל  ַאֲחֵרי  ַאְבֵנר  ְוֹלא־ָנָטה  ָלֶלֶכת  יט:  ֶדהּּבַ ַּוִיְרדֹף  ֲעׂשָ ּ
ֹמאול  ֵמַאֲחֵרי  ַאְבֵנר ַּעל־ַהָיִמין  ְוַעל־ַהׂשְ ַּוִיֶפן  ַאְבֵנר  ַאֲחָריו  כ:  ּ
הֵאל  ַויֹאֶמר  ָאֹנִכי ַּויֹאֶמר  ַהַאָתה  ֶזה  ֲעׂשָ ַּויֹאֶמר  לֹו  ַאְבֵנר  כא:  ּּ

ְָנֵטה  ְלך  ַעל־ְיִמיְנך  אֹו  ַע ָעִרים ָ ֹמאֶלך  ֶוֱאֹחז  ְלך  ֶאָחד  ֵמַהּנְ ָל־ׂשְ ָ

הֵאל  ָלסור  ֵמַאֲחָריו ְּוַקח־ְלך  ֶאת־ֲחִלָצתֹו  ְוֹלא־ָאָבה  ֲעׂשָ ַּויֶֹסף  כב:  ָ
ה  ּכָ הֵאל  סור  ְלך  ֵמַאֲחָרי  ָלָמה  ַאּכֶ ּעֹוד  ַאְבֵנר  ֵלאֹמר  ֶאל־ֲעׂשָ ָ ּ

א  ָפַני  ֶאל־יֹוָאב  ָאִחיך ַָאְרָצה  ְוֵאיך  ֶאׂשָ הו ַוְיָמֵא כג:  ְּ ּן  ָלסור  ַוַיּכֵ ּּ
ַאֲחֵרי  ַהֲחִנית  ֶאל־ַהֹחֶמׁש  ַוֵתֵצא  ַהֲחִנית  ֵמַאֲחָריו  ַּאְבֵנר  ּבְ

ם  ַוָיָמת   ַּוִיָפל־ׁשָ ַּתְחָתוּּ א  ֶאל־ַהָמקֹום ּ ל־ַהּבָ ּ  ַתְחָתיו  ַוְיִהי  ּכָ ּ ּ
הֵאל  ַוָיֹמת  ַוַיֲעֹמדו ם  ֲעׂשָ ר־ָנַפל  ׁשָ ֲּאׁשֶ ּ י כד:  ּ ַּוִיְרְדפו  יֹוָאב  ַוֲאִביׁשַ ּ ּ 

ר  או  ַעד־ִגְבַעת  ַאָמה  ֲאׁשֶ ָאה  ְוֵהָמה  ּבָ ֶמׁש  ּבָ ַּאֲחֵרי  ַאְבֵנר  ְוַהׁשֶ ּ ּ ּּ
ר  ִגְבעֹון ַּעל־ְפֵני־ִגיַח  ֶדֶרך  ִמְדּבַ ְ ּ צו  ְבֵני־ִבְנָיִמן  ַאֲחֵרי  כה:  ּ ַּוִיְתַקּבְ ּ

ַּאְבֵנר  ַוִיְהיו  ַלֲאֻגָדה  ֶאָחת  ַוַיַעְמדו  ַעל  ֹראׁש־ִגְבָעה  ֶאָחת ּ ּ ּּ ּ :
ּ  ַאְבֵנר  ֶאל־יֹוָאב  ַויֹאֶמר  ֲהָלֶנַצח  ֹתאַכל  ֶחֶרב  ֲהלֹוא ַּוִיְקָרא כו ּ
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ַאֲחרֹוָנה  ְוַעד־ָמַתי  ֹלא־ֹתאַמר  ָלָעם  י־ָמָרה  ִתְהֶיה  ּבָ ָּיַדְעָתה  ּכִ
י  לוֵלא  כז:  ָּלׁשוב  ֵמַאֲחֵרי  ֲאֵחיֶהם ַּויֹאֶמר  יֹוָאב  ַחי  ָהֱאֹלִהים  ּכִ ּ

י  ָאז  ֵמַהּבֶֹקר  ַנֲעָלה  ָהָעם  ִא ְרָת  ּכִ ִּדּבַ ַּוִיְתַקע  כח:  יׁש  ֵמַאֲחֵרי  ָאִחיוּ
ָרֵאל  ל־ָהָעם  ְוֹלא־ִיְרְדפו  עֹוד  ַאֲחֵרי  ִיׂשְ ׁשֹוָפר  ַוַיַעְמדו  ּכָ ּיֹוָאב  ּבַ ּ ּ ּ ּ

ְּוֹלא־ָיְספו  עֹוד  ְלִהָלֵחם ֲעָרָבה  ּכֹל  כט:  ּ יו  ָהְלכו  ּבָ ְּוַאְבֵנר  ַוֲאָנׁשָ
ַּהַלְיָלה  ַההוא  ַוַיַעְברו  ֶאת־ַהַיְרֵדן  ַוֵיְלכ ּ ּּ ּ ּ ְתרֹון  ַוָיֹבאו ּ ל־ַהּבִ ּו  ּכָ ּּ

ל־ָהָעם  ַוִיָפְקדו  ל:  ַמֲחָנִים ב  ֵמַאֲחֵרי  ַאְבֵנר  ַוִיְקּבֹץ  ֶאת־ּכָ ְּויֹוָאב  ׁשָ ּ ּ ּ
הֵאל ר  ִאיׁש  ַוֲעׂשָ ָעה־ָעׂשָ ְּוַעְבֵדי  ָדִוד  ִהּכו  לא:  ֵּמַעְבֵדי  ָדִוד  ִתׁשְ

ים   ׁשִ ֹלׁש־ֵמאֹות  ְוׁשִ י  ַאְבֵנר  ׁשְ ְנָיִמן  וְבַאְנׁשֵ ִּמּבִ : ִּאיׁש  ֵמתוּ
ית  ָלֶחם  לב ר  ּבֵ ֶקֶבר  ָאִביו  ֲאׁשֶ ֻרהו  ּבְ הֵאל  ַוִיְקּבְ או  ֶאת־ֲעׂשָ ַּוִיׂשְ ּּ ּ

ֶחְברֹון יו ַוֵיֹאר ָלֶהם ּבְ ַּוֵיְלכו ָכל־ַהַלְיָלה יֹוָאב ַוֲאָנׁשָ ּּ ּ: 
gG 

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

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,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

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

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


