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  פרק כה- "דברי הימים ב"פר ס
ע  א ִרים  ָוֵתׁשַ ָנה  ָמַלך  ֲאַמְצָיהו  ְוֶעׂשְ ִרים  ְוָחֵמׁש  ׁשָ ן־ֶעׂשְ ּּבֶ ְ

ָלִים ם  ִאמֹו  ְיהֹוַעָדן  ִמירוׁשָ ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ָנה  ָמַלך  ּבִ ּׁשָ ּ ּּ ַּוַיַעׂש  ב:  ְ
ֵלם ֵלָבב  ׁשָ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ַרק  ֹלא  ּבְ ר  ּבְ ר  ָח ג:  ַּהָיׁשָ ֲאׁשֶ ְזָקה ַוְיִהי  ּכַ

ים  ֶאת־ַהֶמֶלך  ָאִביו ְַהַמְמָלָכה  ָעָליו  ַוַיֲהֹרג  ֶאת־ֲעָבָדיו  ַהַמּכִ ּ ּ ּּ :
ה  ד ֵסֶפר  ֹמׁשֶ תֹוָרה  ּבְ תוב  ּבַ י  ַכּכָ ֵניֶהם  ֹלא  ֵהִמית  ּכִ ְּוֶאת־ּבְ ּ

ִנים  וָבִנים  ר־ִצָוה  ְיהָוׁה  ֵלאֹמר  ֹלא־ָימותו  ָאבֹות  ַעל־ּבָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ
י  ִא ֹּלא־ָימותו  ַעל־ָאבֹות  ּכִ ֶחְטאֹו  ָימותוּ ּיׁש  ּבְ ַּוִיְקּבֹץ  ה:  ּ

ֵרי  ָהֲאָלִפים  ֲּאַמְצָיהו  ֶאת־ְיהוָדה  ַוַיֲעִמיֵדם  ְלֵבית־ָאבֹות  ְלׂשָ ּ ּ
ִרים  ן  ֶעׂשְ ֵרי  ַהֵמאֹות  ְלָכל־ְיהוָדה  וִבְנָיִמן  ַוִיְפְקֵדם  ְלִמּבֶ ּוְלׂשָ ּ ּ ּּ

חור  יֹוֵצ ֹלׁש־ֵמאֹות  ֶאֶלף  ּבָ ָנה  ָוַמְעָלה  ַוִיְמָצֵאם  ׁשְ ּׁשָ א  ָצָבא ּ
ה ָרֵאל  ֵמָאה  ֶאֶלף  ִגּבֹור  ָחִיל  ו:  ֹאֵחז  ֹרַמח  ְוִצּנָ ּכֹר  ִמִיׂשְ ַּוִיׂשְ ּ ּ
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ֶסף ר־ּכָ ֵמָאה  ִכּכַ א  ֵאָליו  ֵלאֹמר  ַהֶמֶלך  ז:  ּבְ ְְוִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ּבָ ּ
ָרֵאל  ּכֹל  י  ֵאין  ְיהָוׁה  ִעם־ִיׂשְ ָרֵאל  ּכִ ַָאל־ָיבֹוא  ִעְמך  ְצָבא  ִיׂשְ ּ

ֵני  ֶאְפָרִים ה  ֲחַזק  ַלִמְלָחָמה ּכִ ח:  ּבְ ּי  ִאם־ּבֹא  ַאָתה  ֲעׂשֵ ּ
אֹלִהים  ַלְעזֹור  י  ֶיׁש־ּכַֹח  ּבֵ יְלך  ָהֱאֹלִהים  ִלְפֵני  אֹוֵיב  ּכִ ַָיְכׁשִ

יל ַּויֹאֶמר  ֲאַמְצָיהו  ְלִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  וַמה־ַלֲעׂשֹות  ט:  ּוְלַהְכׁשִ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ַויֹאֶמ ר  ָנַתִתי  ִלְגדוד  ִיׂשְ ר  ֲאׁשֶ ּכָ ִּלְמַאת  ַהּכִ ּ ר  ִאיׁש ּ

ה  ִמֶזה ָּהֱאֹלִהים  ֵיׁש  ַליהָוׁה  ָלֶתת  ְלך  ַהְרּבֵ ַּוַיְבִדיֵלם  י:  ָ ּ
א  ֵאָליו  ֵמֶאְפַרִים  ָלֶלֶכת  ִלְמקֹוָמם  ר־ּבָ ֲּאַמְצָיהו  ְלַהְגדוד  ֲאׁשֶ ּּ
ֳחִרי־ָאף יהוָדה  ַוָיׁשובו  ִלְמקֹוָמם  ּבָ ַּוִיַחר  ַאָפם  ְמֹאד  ּבִ ּ ּּ ּּ :

ַּוֲאַמְצָיהו  ִהְתַחַזק  ַוִי יא ּ ְְנַהג  ֶאת־ַעמֹו  ַוֵיֶלך  ֵגיא  ַהֶמַלח  ַוַיך ּ ְּ ּּ ּ ּ
ֶרת  ֲאָלִפים ִעיר  ֲעׂשֶ ֵני־ׂשֵ ֶרת  ֲאָלִפים  ַחִיים  יב:  ֶאת־ּבְ ַּוֲעׂשֶ

ִליכום  ַלע  ַוַיׁשְ ֵני  ְיהוָדה  ַוְיִביאום  ְלֹראׁש  ַהּסָ בו  ּבְ ּׁשָ ּ ּ ּּ
ַלע  ְוֻכָלם  ִנְבָקעו ֵּמֹראׁש־ַהּסֶ ר  ֵהׁשִ יג:  ּ ּוְבֵני  ַהְגדוד  ֲאׁשֶ יב ּּ

ָעֵרי  ְיהוָדה  טו  ּבְ ֲּאַמְצָיהו  ִמֶלֶכת  ִעמֹו  ַלִמְלָחָמה  ַוִיְפׁשְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ת  ֲאָלִפים  ַוָיֹבזו  לׁשֶ ית  חֹורֹון  ַוַיּכו  ֵמֶהם  ׁשְ ִּמׁשְֹמרֹון  ְוַעד־ּבֵ ּּ ּ ּ ּ

ה ָזה  ַרּבָ ַּוְיִהי  ַאֲחֵרי  בֹוא  ֲאַמְצָיהו  ֵמַהּכֹות  ֶאת־ֲאדֹוִמים  יד:  ּּבִ
ִעיר  ַוַיֲעִמיֵדם  לֹו  ֵלאֹלִהים  ְוִלְפֵניֶהם ַּוָיֵבא  ֶאת־ֱאֹלֵהי  ּבְ ֵּני  ׂשֵ
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ַתֲחֶוה  ְוָלֶהם  ְיַקֵטר ִּיׁשְ ַלח  טו:  ּ ֲאַמְצָיהו  ַוִיׁשְ ַּוִיַחר־ַאף  ְיהָוׁה  ּבַ ּּ
ר  ָת  ֶאת־ֱאֹלֵהי  ָהָעם  ֲאׁשֶ ֵּאָליו  ָנִביא  ַויֹאֶמר  לֹו  ָלָמה  ָדַרׁשְ ּ ּ

ָֹלא־ִהִצילו  ֶאת־ַעָמם  ִמָיֶדך ּ ּ רֹו  ֵאָליו  ַויֹאֶמר |ַוְיִהי   טז:  ּּ ַדּבְ ּ  ּבְ
ּלֹו  ַהְליֹוֵעץ  ַלֶמֶלך  ְנַתּנוך  ֲחַדל־ְלך  ָלָמה  ַיּכוך  ַוֶיְחַדל  ּ ּּ ָ ָ ָ ְּ ּ
יָת  י־ָעׂשִ ִחיֶתך  ּכִ י־ָיַעץ  ֱאֹלִהים  ְלַהׁשְ ִביא  ַויֹאֶמר  ָיַדְעִתי  ּכִ ַָהּנָ ּ ּ

ַמְעָת  ַלֲעָצִתי ּזֹאת  ְוֹלא  ׁשָ ְַוִיָוַעץ  ֲאַמְצָיהו  ֶמֶלך  ְיה יז:  ּ ּ ּ ּוָדה ּ
ָרֵאל  ֵלאֹמר  ן־ֵיהוא  ֶמֶלך  ִיׂשְ ן־ְיהֹוָאָחז  ּבֶ ַלח  ֶאל־יֹוָאׁש  ּבֶ ְַוִיׁשְ ּ ּ

ָרֵאל  יח:    ְלָכה  ִנְתָרֶאה  ָפִניםְָלך ַלח  יֹוָאׁש  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְַוִיׁשְ ּ
ַלח  ְלָבנֹון  ׁשָ ר  ּבַ ֶּאל־ֲאַמְצָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ֵלאֹמר  ַהחֹוַח  ֲאׁשֶ ּ ְּ

ְלָבנֹו ר  ּבַ ה ֶּאל־ָהֶאֶרז  ֲאׁשֶ ְתך  ִלְבִני  ְלִאׁשָ ּן  ֵלאֹמר  ְתָנה  ֶאת־ּבִ ּ ָּ

ְלָבנֹון  ַוִתְרֹמס  ֶאת־ַהחֹוַח ר  ּבַ ֶדה  ֲאׁשֶ ַּוַתֲעֹבר  ַחַית  ַהׂשָ ּ ּּ ּ :
יד  ַעָתה  יט ך  ְלַהְכּבִ ֲאך  ִלּבְ יָת  ֶאת־ֱאדֹום  וְנׂשָ ה  ִהּכִ ָּאַמְרָת  ִהּנֵ ָּ ָ ּ

ָרָעה  ְוָנַפְלָת   ֵביֶתך  ָלָמה  ִתְתָגֶרה  ּבְ ָבה  ּבְ ּׁשְ ּ ּ ַּאָתה  ִויהוָדה ָ ּ
ְִעָמך י  ֵמָהֱאֹלִהים  ִהיא  ְלַמַען  ִתָתם  כ:  ּ ַמע  ֲאַמְצָיהו  ּכִ ְּוֹלא־ׁשָ ּ ּ

י  ָדְרׁשו  ֵאת  ֱאֹלֵהי  ֱאדֹום ָיד  ּכִ ַּוַיַעל  יֹוָאׁש  כא:  ּּבְ
ָרֵאל  ַוִיְתָראו  ָפִנים  הוא  ַוֲאַמְצָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ֶּמֶלך־ִיׂשְ ּ ּ ְּ ְּ

ר  ִליהוָד ֶמׁש  ֲאׁשֶ ֵבית  ׁשֶ ָרֵאל  כב:  הּּבְ ֶגף  ְיהוָדה  ִלְפֵני  ִיׂשְ ַּוִיּנָ ּ
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ַּוָיֻנסו  ִאיׁש  ְלֹאָהָליו ן־יֹוָאׁש  כג:  ּ ְּוֵאת  ֲאַמְצָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ּבֶ ְּ

ֶמׁש  ַוְיִביֵאהו  ֵבית  ׁשָ ָרֵאל  ּבְ ן־ְיהֹוָאָחז  ָתַפׂש  יֹוָאׁש  ֶמֶלך־ִיׂשְ ּּבֶ ְ ּ
ַלם  ִמׁשַ חֹוַמת  ְירוׁשָ ַלם  ַוִיְפֹרץ  ּבְ ְּירוׁשָ ּ ַער ּּ ַער  ֶאְפַרִים  ַעד־ׁשַ

ע  ֵמאֹות  ַאָמה ַּהפֹוֶנה  ַאְרּבַ ֶסף  ְוֵאת  כד:  ּ ְּוָכל־ַהָזָהב  ְוַהּכֶ
ֵבית־ָהֱאֹלִהים  ִעם־ֹעֵבד  ֱאדֹום  ְמְצִאים  ּבְ ִלים  ַהּנִ ל־ַהּכֵ ּכָ
ב  ׁשְֹמרֹון ֵני  ַהַתֲעֻרבֹות  ַוָיׁשָ ית  ַהֶמֶלך  ְוֵאת  ּבְ ְּוֶאת־ֹאְצרֹות  ּבֵ ּ ְּ :

ּהו  ֶבן־יֹוָאׁש  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ַאֲחֵרי  מֹות  יֹוָאׁש ַוְיִחי  ֲאַמְצָי כה ְּ

ָנה ֵרה  ׁשָ ָרֵאל  ֲחֵמׁש  ֶעׂשְ ן־ְיהֹוָאָחז  ֶמֶלך  ִיׂשְ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  כו:  ְּבֶ
תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ם  ּכְ ֲּאַמְצָיהו  ָהִראׁשִֹנים  ְוָהַאֲחרֹוִנים  ֲהֹלא  ִהּנָ ּ

ָרֵאל ר־ כז:  ַּמְלֵכי־ְיהוָדה  ְוִיׂשְ ָּסר  ֲאַמְצָיהו  ֵמַאֲחֵרי ּוֵמֵעת  ֲאׁשֶ
ְלחו  ה  ַוִיׁשְ ַלם  ַוָיָנס  ָלִכיׁשָ ירוׁשָ ר  ּבִ רו  ָעָליו  ֶקׁשֶ ְּיהָוׁה  ַוִיְקׁשְ ּ ּּ ּ ּ

ם ה  ַוְיִמיֻתהו  ׁשָ ֻאהו  ַעל־ַהּסוִסים  כח:  ַּאֲחָריו  ָלִכיׁשָ ַּוִיׂשָ ּ ּ ּ
ִעיר ְיהוָדה רו ֹאתֹו ִעם־ֲאֹבָתיו ּבְ ַּוִיְקּבְ ּ ּ: 

 כו פרק - "דברי הימים ב"ספר 
ֵרה  א ׁש  ֶעׂשְ ן־ׁשֵ ל־ַעם  ְיהוָדה  ֶאת־ֻעִזָיהו  ְוהוא  ּבֶ ַּוִיְקחו  ּכָ ּ ּ ּּ ּּ

ָנה  ַוַיְמִליכו  ֹאתֹו  ַתַחת  ָאִביו  ֲאַמְצָיהו ּׁשָ ּּ ָנה  ב:  ּ ּהוא  ּבָ
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ַכב־ַהֶמֶלך  ִעם־ֲאֹבָתיו יֶבָה  ִליהוָדה  ַאֲחֵרי  ׁשְ ְֶאת־ֵאילֹות  ַוְיׁשִ ּ ּ :
ָנה  ֻעִזָי ג ֵרה  ׁשָ ׁש  ֶעׂשְ ן־ׁשֵ ּּבֶ ָנה ּ ַתִים  ׁשָ ים  וׁשְ ּהו  ְבָמְלכֹו  ַוֲחִמׁשִ ּּ ּ

ם  ִאמֹו   ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ָּמַלך  ּבִ ּ ָלםְיָכיְלָיהְ : ּ  ְיָכְלָיה  ִמן־ְירוׁשָ
ה  ֲאַמְצָיהו  ָאִביו ד ר־ָעׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ּכְ ר  ּבְ ַּוַיַעׂש  ַהָיׁשָ ּ ּ :
יֵמי  ְזַכְרָיהו  ַהֵמִבי ה ַּוְיִהי  ִלְדֹרׁש  ֱאֹלִהים  ּבִ ְרֹאת  ָהֱאֹלִהים ּ ן  ּבִ

ּוִביֵמי  ָדְרׁשֹו  ֶאת־ְיהָוׁה  ִהְצִליחֹו  ָהֱאֹלִהים ַּוֵיֵצא  ַוִיָלֶחם  ו:  ּ ּ ּ
ִתים  ַוִיְפֹרץ  ֶאת־חֹוַמת  ַגת  ְוֵאת  חֹוַמת  ַיְבֶנה  ְוֵאת  ְפִלׁשְ ּּבַ ּּ ּ

ִתים דֹוד  וַבְפִלׁשְ ַאׁשְ דֹוד  ַוִיְבֶנה  ָעִרים  ּבְ ּחֹוַמת  ַאׁשְ ּ ּ ּ ַּוַיְעְזֵרהו  ז:  ּּ ּ
ִתים  ְוַעל־   ָּהֱאֹלִהים  ַעל־ְפִלׁשְ ִבים ָהַעְרִבייםּ ּ  ָהַעְרִבים  ַהֹיׁשְ

ַעל  ְוַהְמעוִנים גור־ּבָ ּּבְ ַּוִיְתנו  ָהַעמֹוִנים  ִמְנָחה  ְלֻעִזָיהו  ח:  ּּ ּּ ּּ ּ ּ
י  ֶהֱחִזיק  ַעד־ְלָמְעָלה מֹו  ַעד־ְלבֹוא  ִמְצַרִים  ּכִ ְַוֵיֶלך  ׁשְ ַּוִיֶבן  ט:  ּ

ֻּעִזָיהו  ִמְגָדִלים  ּבִ ּ ּ ַער  ַהַגְיא ּ ה  ְוַעל־ׁשַ ַער  ַהִפּנָ ַלם  ַעל־ׁשַ ּירוׁשָ ּ ּ
ְּוַעל־ַהִמְקצֹוַע  ַוְיַחְזֵקם ר  ַוַיְחֹצב  ּבֹרֹות  י:  ּ ִמְדּבָ ַּוִיֶבן  ִמְגָדִלים  ּבַ ּ ּ

ִרים  ֵפָלה  וַבִמיׁשֹור  ִאּכָ י  ִמְקֶנה־ַרב  ָהָיה  לֹו  וַבׁשְ ים  ּכִ ַּרּבִ ּּ ּ
י־ֹא ְרֶמל  ּכִ ָהִרים  וַבּכַ ַוְיִהי  יא:  ֵהב  ֲאָדָמה  ָהָיהְּוֹכְרִמים  ּבֶ

ִמְסַפר  ה  ִמְלָחָמה  יֹוְצֵאי  ָצָבא  ִלְגדוד  ּבְ ְּלֻעִזָיהו  ַחִיל  ֹעׂשֵ ּ ּ ּ ּ
ַיד   ְּפֻקָדָתם  ּבְ ָיהו  ַהׁשֹוֵטר  ַעל ְיִעוֵאלּ ּ  ְיִעיֵאל  ַהּסֹוֵפר  וַמֲעׂשֵ ּ ּ
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ֵרי  ַהֶמֶלך ְַיד־ֲחַנְנָיהו  ִמׂשָ ּ ּ י  ָהָאבֹות  יב:  ּ ּּכֹל  ִמְסַפר  ָראׁשֵ
ׁש  ֵמאֹותְלִגּב ְוַעל־ָיָדם  ֵחיל  ָצָבא  יג:  ֹּוֵרי  ָחִיל  ַאְלַפִים  ְוׁשֵ

י  ְבַעת  ֲאָלִפים  ַוֲחֵמׁש  ֵמאֹות  עֹוׂשֵ ֹלׁש  ֵמאֹות  ֶאֶלף  ְוׁשִ ׁשְ
ֹכַח  ָחִיל  ַלְעֹזר  ַלֶמֶלך  ַעל־ָהאֹוֵיב ְִמְלָחָמה  ּבְ ַּוָיֶכן  ָלֶהם  יד:  ּ

ים  וְרָמִחים  ְוכ ֻּעִזָיהו  ְלָכל־ַהָצָבא  ָמִגּנִ ּּ ּ ְרֹינֹות ּ ֹוָבִעים  ְוׁשִ
תֹות  וְלַאְבֵני  ְקָלִעים ּוְקׁשָ ֹבנֹות |  ַּוַיַעׂש   טו:  ּ ַלם  ִחׁשְ ירוׁשָ ּּבִ ּ

ב  ִלְהיֹות  ַעל־ַהִמְגָדִלים  ְוַעל־ַהִפּנֹות  ִלירֹוא  ֶבת  חֹוׁשֵ ַּמֲחׁשֶ ּ ּ
מֹו  ַעד־ְלֵמָרחֹוק  ִחִצים  וָבֲאָבִנים  ְגֹדלֹות  ַוֵיֵצא  ׁשְ ּּבַ ּ ּּ

י־ִהְפִליא  ְלֵהָע י־ָחָזקּכִ ּוְכֶחְזָקתֹו  ָגַבה  ִלּבֹו  טז:  ֵזר  ַעד  ּכִ ּּ
יהָוׁה  ֱאֹלָהיו  ַוָיֹבא  ֶאל־ֵהיַכל  ְיהָוׁה  ִחית  ַוִיְמַעל  ּבַ ַּעד־ְלַהׁשְ ּ

ֹטֶרת ח  ַהּקְ ַּוָיֹבא  ַאֲחָריו  ֲעַזְרָיהו  ַהּכֵֹהן  יז:  ְלַהְקִטיר  ַעל־ִמְזּבַ ּ
ֵני־ָחִי|  ְּוִעמֹו  ּכֲֹהִנים   מֹוִנים  ּבְ ַּוַיַעְמדו  יח:  לַליהָוׁה  ׁשְ ּ

ַּעל־ֻעִזָיהו  ַהֶמֶלך  ַויֹאְמרו  לֹו  ֹלא־ְלך  ֻעִזָיהו  ְלַהְקִטיר  ַליהָוׁה  ּ ּּ ּ ּּ ָּ ְ ּ
ים  ְלַהְקִטיר  ֵצא  ִמן־ַהִמְקָדׁש  ֵני־ַאֲהֹרן  ַהְמֻקָדׁשִ י  ַלּכֲֹהִנים  ּבְ ּּכִ ּּ

י  ָמַעְלָת  ְוֹלא־ְלך  ְלָכבֹוד  ֵמְיהָוׁה  ֱאֹלִהים ָּכִ ַּוִיְזַעף  ֻעִזָי יט:  ּ ּהו ּּ
ּוְבָידֹו  ִמְקֶטֶרת  ְלַהְקִטיר  וְבַזְעפֹו  ִעם־ַהּכֲֹהִנים  ְוַהָצַרַעת  ָזְרָחה  ּ ּ ּ
ֹטֶרת ח  ַהּקְ ֵבית  ְיהָוׁה  ֵמַעל  ְלִמְזּבַ : ְבִמְצחֹו  ִלְפֵני  ַהּכֲֹהִנים  ּבְ
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ַּוִיֶפן  ֵאָליו  ֲעַזְרָיהו  ֹכֵהן  ָהֹראׁש  ְוָכל־ַהּכֲֹהִנים  ְוִהּנֵה־הוא  כ ּ ּ
ִמְצחֹו י ְמֹצָרע  ּבְ ם  ְוַגם־הוא  ִנְדַחף  ָלֵצאת  ּכִ ּ  ַוַיְבִהלוהו  ִמׁשָ ּ ּּ ּ

ְַוְיִהי  ֻעִזָיהו  ַהֶמֶלך  ְמֹצָרע   כא:  ִּנְגעֹו  ְיהָוׁה ּ ּ ּ ַעד־יֹום  מֹותֹו |  ּ
ית   ב  ּבֵ ותַּוֵיׁשֶ ית  ְיהָוׁה ַהָחְפׁשִ י  ִנְגַזר  ִמּבֵ ית  ְמֹצָרע  ּכִ   ַהָחְפׁשִ

ית  ַהֶמֶלך  ׁשֹוֵפט  ֶא נֹו  ַעל־ּבֵ ְְויֹוָתם  ּבְ ְוֶיֶתר  כב:  ת־ַעם  ָהָאֶרץּ
ְעָיהו  ֶבן־ָאמֹוץ  ַתב  ְיׁשַ ִּדְבֵרי  ֻעִזָיהו  ָהִראׁשִֹנים  ְוָהַאֲחֹרִנים  ּכָ ּ ּּ ּ

ִביא רו  ֹאתֹו  כג:  ַהּנָ ב  ֻעִזָיהו  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיְקּבְ ּכַ ַּוִיׁשְ ּּ ּ ּּ
י  ָאְמרו  ְמצֹוָרע  ר  ַלְמָלִכים  ּכִ בוָרה  ֲאׁשֶ ֵדה  ַהּקְ ׂשְ ִּעם־ֲאֹבָתיו  ּבִ ּּ

נֹו ַתְחָתיוּהו ּא ַוִיְמֹלך יֹוָתם ּבְ ּ ְ ּ: 
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,  שות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדר–השנה  

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

ן וח, ליו מליצי יושרד ספרי המקרא הם ע"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 בלבבך "ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. 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,  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 מסמרות ל"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. למדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי


