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  פרק טו- "שמואל ב"ספר 
ים ַּוְיִהי  ֵמַאֲחֵרי  ֵכן  ַוַיַע א ָבה  ְוֻסִסים  ַוֲחִמׁשִ לֹום  ֶמְרּכָ ּׂש  לֹו  ַאְבׁשָ

לֹום  ְוָעַמד  ַעל־ַיד  ֶדֶרך  ב:  ִאיׁש  ָרִצים  ְלָפָניו ים  ַאְבׁשָ ּכִ ְְוִהׁשְ ּ ּ
ר־ִיְהֶיה־לֹו־ִריב  ָלבֹוא  ֶאל־ַהֶמֶלך  ל־ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ ַער  ַוְיִהי  ּכָ ְַהׁשָ ּ ּּ

לֹום  ֵאָליו  ַויֹאֶמ ָפט  ַוִיְקָרא  ַאְבׁשָ ַּלִמׁשְ ּ ּ ּר  ֵאי־ִמֶזה  ִעיר  ַאָתה ּ ּ
ָרֵאל  ַעְבֶדך ְבֵטי־ִיׂשְ ַָויֹאֶמר  ֵמַאַחד  ׁשִ ּ לֹום  ג:  ּ ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  ַאְבׁשָ

ְְרֵאה  ְדָבֶריך  טֹוִבים  וְנֹכִחים  ְוׁשֵֹמַע  ֵאין־ְלך  ֵמֵאת  ַהֶמֶלך ָ ָּ ּ :
ָאֶרץ  ְוָעַלי  ָיבֹוא  ד ֵמִני  ׁשֵֹפט  ּבָ לֹום  ִמי־ְיׂשִ ַּויֹאֶמר  ַאְבׁשָ

ָפט  ְוִהְצַדְקִתיוָכל־ִאיׁש ר־ִיְהֶיה־לֹו  ִריב־וִמׁשְ ּ  ֲאׁשֶ ּ ּּ ְוָהָיה  ה:  ּ
ַלח  ֶאת־ָידֹו  ְוֶהֱחִזיק  לֹו  ַתֲחֹות  לֹו  ְוׁשָ ְקָרב־ִאיׁש  ְלִהׁשְ ּּבִ

ק־לֹו ָרֵאל  ו:  ְוָנׁשַ ָדָבר  ַהֶזה  ְלָכל־ִיׂשְ לֹום  ּכַ ַּוַיַעׂש  ַאְבׁשָ ּ ּ
ָפט  ֶאל־ַהֶמֶלך  ַוְיַגּנֵ ר־ָיֹבאו  ַלִמׁשְ ְֲאׁשֶ ּ ּּ לֹום  ֶאת־ֵלב ּ ב  ַאְבׁשָ

ָרֵאל י  ִיׂשְ לֹום  ז:  ַאְנׁשֵ ָנה  ַויֹאֶמר  ַאְבׁשָ ִעים  ׁשָ ץ  ַאְרּבָ ַּוְיִהי  ִמּקֵ
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ר־ָנַדְרִתי  ַליהָוׁה  ֵלם  ֶאת־ִנְדִרי  ֲאׁשֶ א  ַוֲאׁשַ ֶּאל־ַהֶמֶלך  ֵאְלָכה  ּנָ ּּ ְ

ֶחְברֹון ֲאָרם  ֵל ח:  ּבְ ְבִתי  ִבְגׁשור  ּבַ ׁשִ י־ֵנֶדר  ָנַדר  ַעְבְדך  ּבְ ּּכִ ּּ אֹמר ָ
ַלם  ְוָעַבְדִתי  ֶאת־ְיהָוׁהָיׁשֹיבִאם־   יֵבִני  ְיהָוׁה  ְירוׁשָ ּ  ָיׁשֹוב  ְיׁשִ ּ :

לֹום  ַוָיָקם  ַוֵיֶלך  ֶחְברֹוָנה ט ׁשָ ְַויֹאֶמר־לֹו  ַהֶמֶלך  ֵלך  ּבְ ְ ְּ ּ ַלח  י:  ּּ ַּוִיׁשְ
ְמֲעֶכם  ׁשָ ָרֵאל  ֵלאֹמר  ּכְ ְבֵטי  ִיׂשְ ָכל־ׁשִ לֹום  ְמַרְגִלים  ּבְ ַּאְבׁשָ

ֶחְברֹוןֶּאת־קֹול  ַהׁשֹ לֹום  ּבְ ְָפר  ַוֲאַמְרֶתם  ָמַלך  ַאְבׁשָ ּ :
ַלם  ְקֻרִאים  יא לֹום  ָהְלכו  ָמאַתִים  ִאיׁש  ִמירוׁשָ ְּוֶאת־ַאְבׁשָ ּ

ל־ָדָבר ְּוֹהְלִכים  ְלֻתָמם  ְוֹלא  ָיְדעו  ּכָ ּ לֹום  יב:  ּ ַלח  ַאְבׁשָ ַּוִיׁשְ
ָז ֶּאת־ֲאִחיֹתֶפל  ַהִגיֹלִני  יֹוֵעץ  ָדִוד  ֵמִעירֹו  ִמִגֹלה  ּבְ ְבחֹו ּּ

ר  ַאִמץ  ְוָהָעם  הֹוֵלך  ָוָרב  ׁשֶ ְֶאת־ַהְזָבִחים  ַוְיִהי  ַהּקֶ ּ ּ
לֹום ַּוָיֹבא  ַהַמִגיד  ֶאל־ָדִוד  ֵלאֹמר  ָהָיה  ֶלב־ִאיׁש  יג:  ֶאת־ַאְבׁשָ ּ ּ ּ

לֹום ָרֵאל  ַאֲחֵרי  ַאְבׁשָ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ְלָכל־ֲעָבָדיו  יד:  ִיׂשְ ּ
ַלם  קומו  ְוִנְבָרָחה   ר־ִאתֹו  ִבירוׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ י  ֹלא־ִתְהֶיה־ָלנו  ְפֵליָטה ּ ּּכִ ּ

ָגנו  ְוִהִדיַח  ָעֵלינו  ֹלם  ַמֲהרו  ָלֶלֶכת  ֶפן־ְיַמֵהר  ְוִהׂשִ ִּמְפֵני  ַאְבׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ
ה  ָהִעיר  ְלִפי־ָחֶרב ְַויֹאְמרו  ַעְבֵדי־ַהֶמֶלך  טו:  ֶאת־ָהָרָעה  ְוִהּכָ ּ ּ ּ

ה  ֲעָבֶד ר־ִיְבַחר  ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך  ִהּנֵ ֹכל  ֲאׁשֶ ְֶאל־ַהֶמֶלך  ּכְ ְּ : ָיךּ
ר  טז ַרְגָליו  ַוַיֲעֹזב  ַהֶמֶלך  ֵאת  ֶעׂשֶ יתֹו  ּבְ ְַוֵיֵצא  ַהֶמֶלך  ְוָכל־ּבֵ ְּ ּּ ּ

ִית ֹמר  ַהּבָ ים  ִלׁשְ ים  ִפַלְגׁשִ ְַוֵיֵצא  ַהֶמֶלך  ְוָכל־ָהָעם  יז:  ָּנׁשִ ּ ּ
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ית  ַהֶמְרָחק ַרְגָליו  ַוַיַעְמדו  ּבֵ ּּבְ ּ ְוָכל־ֲעָבָדיו  ֹעְבִרים  ַעל־ָידֹו  יח:  ּ
ֵרִתי ׁש־ֵמאֹות  ִאיׁש ְוָכל־ַהּכְ ּ  ְוָכל־ַהְפֵלִתי  ְוָכל־ַהִגִתים  ׁשֵ ּ ּ

או  ְבַרְגלֹו  ִמַגת  ֹעְבִרים  ַעל־ְפֵני  ַהֶמֶלך ר־ּבָ ְֲאׁשֶ ּ ּּ ַּוֹיאֶמר  יט:  ּ
ב  ַּהֶמֶלך  ֶאל־ִאַתי  ַהִגִתי  ָלָמה  ֵתֵלך  ַגם־ַאָתה  ִאָתנו  ׁשוב  ְוׁשֵ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ְּ ְ

י־ָנְכִרי  ַאָתה  ְוַגם־ֹגֶלה  ַא ִּעם־ַהֶמֶלך  ּכִ ּ ָָתה  ִלְמקֹוֶמךְּ | ְּתמֹול   כ:  ּ
ּּבֹוֶאך  ְוַהיֹום   ְ  ֲאִניֲעך  ִעָמנו  ָלֶלֶכת  ַוֲאִני  הֹוֵלך  ַעל ֲָאִנוֲעךָ ָּ ּ

ב  ֶאת־ַאֶחיך  ִעָמך  ֶחֶסד  ֶוֱאֶמת ר־ֲאִני  הֹוֵלך  ׁשוב  ְוָהׁשֵ ְֲאׁשֶ ָ ְּ ּ :
ְַוַיַען  ִאַתי  ֶאת־ַהֶמֶלך  ַויֹאַמר  ַחי־ְיהָוׁה  ְוֵחי  ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך   כא ְּ ּ ּּ י ּ ּכִ
ם  )אם:  כתיב  ולא  קרי( ר  ִיְהֶיה־ׁשָ ְמקֹום  ֲאׁשֶ ְֲאֹדִני  ַהֶמֶלך |  ּ  ּבִ ּ

ם  ִיְהֶיה  ַעְבֶדך י־ׁשָ ִָאם־ְלָמֶות  ִאם־ְלַחִיים  ּכִ ּ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  כב:  ּ ּ
יו  ְוָכל־ַהַטף  ֶּאל־ִאַתי  ֵלך  ַוֲעֹבר  ַוַיֲעֹבר  ִאַתי  ַהִגִתי  ְוָכל־ֲאָנׁשָ ּ ּ ּ ּּ ְ

ר  ִאתֹו ָּאֶרץ  ּבֹוִכים  קֹול  ָגדֹול  ְוָכל־ָהָעם  ֹעְבִרים ְוָכל־ָה כג:  ֲּאׁשֶ
ַנַחל  ִקְדרֹון  ְוָכל־ָהָעם  ֹעְבִרים  ַעל־ְפֵני־ֶדֶרך  ְְוַהֶמֶלך  ֹעֵבר  ּבְ ְּ ּ

ר ִאים  כד:  ֶּאת־ַהִמְדּבָ ה  ַגם־ָצדֹוק  ְוָכל־ַהְלִוִים  ִאתֹו  ֹנׂשְ ְּוִהּנֵ ּ
ִרית  ָהֱאֹלִהים  ַוַיִצקו  ֶאת־ֲארֹון  ָהֱא ֶּאת־ֲארֹון  ּבְ ּ ֹּלִהים  ַוַיַעל ּ

ל־ָהָעם  ַלֲעבֹור  ִמן־ָהִעיר ְַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  כה:  ֶּאְבָיָתר  ַעד־ֹתם  ּכָ ּ ּ
ֵעיֵני  ב  ֶאת־ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ָהִעיר  ִאם־ֶאְמָצא  ֵחן  ּבְ ְלָצדֹוק  ָהׁשֵ

ַבִני  ְוִהְרַאִני  ֹאתֹו  ְוֶאת־ָנֵוהו ְוִאם  ּכֹה  ֹיאַמר  ֹלא  כו:  ְּיהָוׁה  ֶוֱהׁשִ
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ך ְָחַפְצִתי  ּבָ ֵעיָניוּ ר  טֹוב  ּבְ ֲאׁשֶ ה־ִלי  ּכַ ַּוֹיאֶמר  כז:  ּ  ִהְנִני  ַיֲעׂשֶ
לֹום  ׁשָ ָבה  ָהִעיר  ּבְ ַּהֶמֶלך  ֶאל־ָצדֹוק  ַהּכֵֹהן  ֲהרֹוֶאה  ַאָתה  ׁשֻ ְּ

ֵני  ְבֵניֶכם  ִאְתֶכם ן־ֶאְבָיָתר  ׁשְ ְנך  ִויהֹוָנָתן  ּבֶ ַּוֲאִחיַמַעץ  ּבִ ָ :
ְּראו  ָאֹנִכי  ִמְתַמְהֵמַה   כח ַעְברֹותּ ַעּבְ ר  ַעד  ּבֹוא   ּבְ ְּרבֹות  ַהִמְדּבָ

ָּדָבר  ֵמִעָמֶכם  ְלַהִגיד  ִלי ב  ָצדֹוק  ְוֶאְבָיָתר  ֶאת־ֲארֹון  כט:  ּ ַּוָיׁשֶ
ם בו  ׁשָ ָלם  ַוֵיׁשְ ָּהֱאֹלִהים  ְירוׁשָ ְּוָדִוד  ֹעֶלה  ְבַמֲעֵלה  ַהֵזיִתים  ל:  ּּ

ְובֹוֶכה  ְוֹראׁש  לֹו  ָחפוי  ְוהוא  ֹהֵלך  ָיֵחף  ְוָכל־ָהָעם |  ֹעֶלה   ּ ּ ּ
ר ּ־ִאתֹו  ָחפו  ִאיׁש  ֹראׁשֹו  ְוָעלו  ָעֹלה  וָבֹכהֲאׁשֶ ּ ּ ְּוָדִוד  ִהִגיד  לא:  ּ

ל־ָנא  לֹום  ַויֹאֶמר  ָדִוד  ַסּכֶ ִרים  ִעם־ַאְבׁשָ ּקֹׁשְ ֵּלאֹמר  ֲאִחיֹתֶפל  ּבַ ּ
א  ַעד־ָהֹראׁש  לב:  ֶאת־ֲעַצת  ֲאִחיֹתֶפל  ְיהָוׁה ַוְיִהי  ָדִוד  ּבָ

ה  ִל ם  ֵלאֹלִהים  ְוִהּנֵ ַתֲחֶוה  ׁשָ ר־ִיׁשְ י ֲּאׁשֶ י  ָהַאְרּכִ ְּקָראתֹו  חוׁשַ
ָתְנתֹו  ַוֲאָדָמה  ַעל־ֹראׁשֹו ָּקרוַע  ּכֻ ּ ַּויֹאֶמר  לֹו  ָדִוד  ִאם  ָעַבְרָת  לג:  ּ ּ ּ

א ִּאִתי  ְוָהִיָת  ָעַלי  ְלַמׂשָ ְּוִאם־ָהִעיר  ָתׁשוב  ְוָאַמְרָת  לד:  ּ ּּ
לֹום  ַעְבְדך  ֲאִני  ַהֶמֶלך  ֶאְהֶיה  ֶעֶבד  ָאִביך  ַוֲאִני  ֵמָאז ְָלַאְבׁשָ ְ ָּ ּ 

ְּוַעָתה  ַוֲאִני  ַעְבֶדך  ְוֵהַפְרָתה  ִלי  ֵאת  ֲעַצת  ֲאִחיֹתֶפל ָּ ַוֲהלֹוא  לה:  ּ
ר  ל־ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ם  ָצדֹוק  ְוֶאְבָיָתר  ַהּכֲֹהִנים  ְוָהָיה  ּכָ ִּעְמך  ׁשָ ָ ּ
ית  ַהֶמֶלך  ַתִגיד  ְלָצדֹוק  וְלֶאְבָיָתר  ַהּכֲֹהִנים ַמע  ִמּבֵ ִּתׁשְ ּ ּ ּ ְּ :

ֵני  ְב לו ם  ִעָמם  ׁשְ ה־ׁשָ ֵניֶהם  ֲאִחיַמַעץ  ְלָצדֹוק  ִויהֹוָנָתן ִּהּנֵ
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ָמעו ר  ִתׁשְ ל־ָדָבר  ֲאׁשֶ ָיָדם  ֵאַלי  ּכָ ַלְחֶתם  ּבְ ְּלֶאְבָיָתר  וׁשְ ּ ּּ ּ :
ָלם לז לֹום ָיֹבא ְירוׁשָ י ֵרֶעה ָדִוד ָהִעיר ְוַאְבׁשָ ַּוָיֹבא חוׁשַ ּ ּ: 

  פרק טז- "שמואל ב"ספר 
ה  ִציָבא  ַנ א ת ְוָדִוד  ָעַבר  ְמַעט  ֵמָהֹראׁש  ְוִהּנֵ ַער  ְמִפיֹבׁשֶ

ים  ַוֲעֵליֶהם  ָמאַתִים  ֶלֶחם  וֵמָאה  ִּלְקָראתֹו  ְוֶצֶמד  ֲחֹמִרים  ֲחֻבׁשִ
ִּצמוִקים  וֵמָאה  ַקִיץ  ְוֵנֶבל  ָיִין ּ ְַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ֶאל־ִציָבא  ב:  ּ ּ ּ

ְָמה־ֵאֶלה  ָלך  ַויֹאֶמר  ִציָבא  ַהֲחמֹוִרים  ְלֵבית־ַהֶמֶלך  ִלְרּכֹב  ְּ ּ ּ ּ
תֹות  ַהָיֵעף ּ  ְוַהֶלֶחםְּולַהֶלֶחם ָעִרים  ְוַהַיִין  ִלׁשְ ִיץ  ֶלֱאכֹול  ַהּנְ ּ  ְוַהּקַ ּּ
ר ִמְדּבָ ן־ֲאֹדֶניך  ַויֹאֶמר  ִציָבא  ג:  ּּבַ ַּויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ְוַאֵיה  ּבֶ ּ ָּ ְ ּ

ית  יבו  ִלי  ּבֵ י  ָאַמר  ַהיֹום  ָיׁשִ ַלם  ּכִ ירוׁשָ ב  ּבִ ה  יֹוׁשֵ ֶּאל־ַהֶמֶלך  ִהּנֵ ּּ ְ ּ
ָרֵאל  ֵאת  ַמְמְלכות  ָאִבי ה  ְלך  ד:  ִּיׂשְ ַָויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ְלִצָבא  ִהּנֵ ְ ּ ּ

ַתֲחֵויִתי  ֶאְמָצא־ֵחן  ת  ַויֹאֶמר  ִציָבא  ִהׁשְ ר  ִלְמִפיבׁשֶ ּּכֹל  ֲאׁשֶ ּ
ֵעיֶניך  ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך ְּבְ ה  ה:  ָּ חוִרים  ְוִהּנֵ ּוָבא  ַהֶמֶלך  ָדִוד  ַעד־ּבַ ּ ְּ ּ

ְמ מֹו  ׁשִ אול  וׁשְ ית־ׁשָ ַפַחת  ּבֵ ם  ִאיׁש  יֹוֵצא  ִמִמׁשְ ִּמׁשָ ּ ּ ּ ִּעי  ֶבן־ֵגָרא ּ
ֹּיֵצא  ָיצֹוא  וְמַקֵלל ל־ַעְבֵדי  ו:  ּ ֲאָבִנים  ֶאת־ָדִוד  ְוֶאת־ּכָ ל  ּבָ ַּוְיַסּקֵ

ֹמאלֹו ַּהֶמֶלך  ָדִוד  ְוָכל־ָהָעם  ְוָכל־ַהִגּבִֹרים  ִמיִמינֹו  וִמׂשְ ּ ּּ ּ ְ :
ַקְללֹו  ֵצא  ֵצא  ִאיׁש  ַהָדִמים  ְוִאיׁש  ז ְמִעי  ּבְ ְּוֹכה־ָאַמר  ׁשִ
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ִלָיַעל ר |  ָיב  ָעֶליך  ְיהָוׁה  ּכֹל  ֵהׁשִ ח:  ַּהּבְ אול  ֲאׁשֶ ְּדֵמי  ֵבית־ׁשָ ּ
ַּתְחָתוָּמַלְכָת   לֹום ּ ַיד  ַאְבׁשָ ּ  ַתְחָתיו  ַוִיֵתן  ְיהָוׁה  ֶאת־ַהְמלוָכה  ּבְ ּ ּ ּ ּּ

י  ִאיׁש  ָדִמים  ָאָתה ָרָעֶתך  ּכִ ך  ּבְ ֶנך  ְוִהּנְ ּּבְ ּ ָ ָ י  ט:  ָ ַּויֹאֶמר  ֲאִביׁשַ
ן־ְצרוָיה  ֶאל־ַהֶמֶלך  ָלָמה  ְיַק ּּבֶ ְּ ֶלב  ַהֵמת  ַהֶזה  ֶאת־ֲאֹדִני ּ ֵּלל  ַהּכֶ ּ ּ

א  ְוָאִסיָרה  ֶאת־ֹראׁשֹו ָרה־ּנָ ְַהֶמֶלך  ֶאְעּבְ ְַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  י:  ּ ּ ּ
ֵני  ְצֻרָיה   י  ְיהָוׁה  ָאַמר  לֹו ּוכֹיּ  ּכֹה  ְיַקֵלל  ּכֹיַּמה־ִלי  ְוָלֶכם  ּבְ   ּכִ

ן יָתה  ּכֵ ַּקֵלל  ֶאת־ָדִוד  וִמי  ֹיאַמר  ַמדוַע  ָעׂשִ ּ ּ ּ ּאֶמר  ָדִוד ַּויֹ יא:  ּ
ר־ָיָצא  ִמֵמַעי  ה  ְבִני  ֲאׁשֶ ל־ֲעָבָדיו  ִהּנֵ י  ְוֶאל־ּכָ ֶּאל־ֲאִביׁשַ
י  חו  לֹו  ִויַקֵלל  ּכִ ן־ַהְיִמיִני  ַהּנִ י־ַעָתה  ּבֶ י  ְוַאף  ּכִ ׁש  ֶאת־ַנְפׁשִ ְּמַבּקֵ ּ ּ

ֵעוִניּאוַלי  ִיְרֶאה  ְיהָוׁה   יב:  ָאַמר־לֹו  ְיהָוׁה יב  ְיהָוׁה ּבְ ֵעיִני  ְוֵהׁשִ   ּבְ
ָּבה  ַתַחת  ִקְלָלתֹו  ַהיֹום  ַהֶזהִלי  טֹו ּ ָדֶרך  יג:  ּ יו  ּבַ ְַוֵיֶלך  ָדִוד  ַוֲאָנׁשָ ְּ ּ ּ

ל  ֵצַלע  ָהָהר  ְלֻעָמתֹו  ָהלֹוך  ַוְיַקֵלל  ַוְיַסּקֵ ְמִעי  ֹהֵלך  ּבְ ּס  ְוׁשִ ְ ְּ
ָעָפר ֲאָבִנים  ְלֻעָמתֹו  ְוִעַפר  ּבֶ ּּבָ ְַוָיֹבא  ַהֶמֶלך  ְוָכל־ָהָעם  יד:  ּ ּ ּ

ר־ִאתֹו  ֲעֵיִפים   םֲּאׁשֶ ֵפׁש  ׁשָ לֹום  ְוָכל־ָהָעם  ִאיׁש  טו:  ַּוִיּנָ ְוַאְבׁשָ
ָלם  ַוֲאִחיֹתֶפל  ִאתֹו או  ְירוׁשָ ָרֵאל  ּבָ ִּיׂשְ ּ א  טז:  ּ ר־ּבָ ֲאׁשֶ ַוְיִהי  ּכַ

י  ֹלם  ַויֹאֶמר  חוׁשַ י  ֵרֶעה  ָדִוד  ֶאל־ַאְבׁשָ י  ָהַאְרּכִ ּחוׁשַ ּּ
ֹלם  ְיִחי  ַהֶמֶלך  ְיִחי  ַהֶמֶלך ְֶאל־ַאְבׁשָ ְּ לֹום ַּויֹאֶמר   יז:  ּ ַאְבׁשָ

י  ֶזה  ַחְסְדך  ֶאת־ֵרֶעך  ָלָמה  ֹלא־ָהַלְכָת  ֶאת־ֵרֶעך ֶָאל־חוׁשַ ָ ָּ ּ ּ ּ :
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ַחר  ְיהָוׁה  ְוָהָעם  יח ר  ּבָ י  ֲאׁשֶ ֹלם  ֹלא  ּכִ י  ֶאל־ַאְבׁשָ ַּויֹאֶמר  חוׁשַ ּ
ָרֵאל   בלֹאַּהֶזה  ְוָכל־ִאיׁש  ִיׂשְ ִנית  יט:  ּ  לֹו  ֶאְהֶיה  ְוִאתֹו  ֵאׁשֵ ְּוַהׁשֵ

ר  ָעַבְדִתי  ִלְפֵני  ָאִביך ְלִמי  ֲאִני  ֶאֱעֹבד   ֲאׁשֶ ֲָהלֹוא  ִלְפֵני  ְבנֹו  ּכַ ּ
ן  ֶאְהֶיה  ְלָפֶניך לֹום  ֶאל־ֲאִחיֹתֶפל  ָהבו  ָלֶכם  כ:  ָּכֵ ַּויֹאֶמר  ַאְבׁשָ ּ
ה ֲעׂשֶ ֹלם  ּבֹוא  כא:  ֵעָצה  ַמה־ּנַ ַּויֹאֶמר  ֲאִחיֹתֶפל  ֶאל־ַאְבׁשָ

ִי מֹור  ַהּבָ יַח  ִלׁשְ ר  ִהּנִ י  ָאִביך  ֲאׁשֶ ֶָאל־ִפַלְגׁשֵ ַמע ּ ת  ְוׁשָ
ר  ִאָתך ל־ֲאׁשֶ ָת  ֶאת־ָאִביך  ְוָחְזקו  ְיֵדי  ּכָ י־ִנְבַאׁשְ ָרֵאל  ּכִ ל־ִיׂשְ ְּכָ ָּ ּּ :

לֹום  כב לֹום  ָהֹאֶהל  ַעל־ַהָגג  ַוָיֹבא  ַאְבׁשָ ַּוַיטו  ְלַאְבׁשָ ּּ ּ ּ
ָרֵאל ל־ִיׂשְ י  ָאִביו  ְלֵעיֵני  ּכָ ר  כג:  ֶּאל־ִפַלְגׁשֵ ַוֲעַצת  ֲאִחיֹתֶפל  ֲאׁשֶ

ָיִמים   ַאל־  ָּיַעץ  ּבַ ר  ִיׁשְ ֲאׁשֶ ְדַבר :)קרי  ולא  כתיב(ָהֵהם  ּכַ   ִאיׁש  ּבִ
ֹלם ל־ֲעַצת ֲאִחיֹתֶפל ַגם־ְלָדִוד ַגם ְלַאְבׁשָ ן ּכָ ָּהֱאֹלִהים ּכֵ ּ: 
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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"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 כמשמרות ואנו"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  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,  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


