
––370 

 

 
F––f 

        
                                    

                                      
                                   
                           

                                

  פרק ג- "שמואל ב"ספר 
ית  ָדִוד  ַוָדִוד  א אול  וֵבין  ּבֵ ית  ׁשָ ין  ּבֵ ה  ּבֵ ַּוְתִהי  ַהִמְלָחָמה  ֲאֻרּכָ ּ ּ ּ ּ

אול  ֹהְלִכ ֹּהֵלך  ְוָחֵזק  וֵבית  ׁשָ ּ ַּוָיְלדו ב:  ּים  ְוַדִליםְ ּ  ַוִיָוְלדו  ְלָדִוד ּ ּ ּ
ֶחְברֹון  ַוְיִהי  ְבכֹורֹו  ַאְמנֹון  ַלֲאִחיֹנַעם  ַהִיְזְרֵעאִלת ִנים  ּבְ : ּּבָ

ְלָאב   ג ֵנהו  ּכִ ּוִמׁשְ י ַלֲאִביַגלּ ִלׁשִ ְרְמִלי  ְוַהׁשְ ת  ָנָבל  ַהּכַ ּ  ַלֲאִביַגִיל  ֵאׁשֶ
ת־ַתְלַמי  ֶמֶל ן־ַמֲעָכה  ּבַ לֹום  ּבֶ ּך  ְגׁשורַּאְבׁשָ ּ ְּוָהְרִביִעי  ֲאֹדִנָיה  ד:  ְ

ַפְטָיה  ֶבן־ֲאִביָטל י  ׁשְ י  ִיְתְרָעם  ה:  ֶּבן־ַחִגית  ְוַהֲחִמיׁשִ ׁשִ ְּוַהׁשִ ּ
ֶחְברֹון ת  ָדִוד  ֵאֶלה  ֻיְלדו  ְלָדִוד  ּבְ ְּלֶעְגָלה  ֵאׁשֶ ּּ ְהיֹות  ו:  ּ ַוְיִהי  ּבִ
ית  ָדִוד  ְוַאְב אול  וֵבין  ּבֵ ית  ׁשָ ין  ּבֵ ַּהִמְלָחָמה  ּבֵ ּ ּ ֵּנר  ָהָיה  ִמְתַחֵזק ּ

אול ֵבית  ׁשָ ָמה  ִרְצָפה  ַבת־ַאָיה  ַויֹאֶמר  ז:  ּּבְ אול  ִפֶלֶגׁש  וׁשְ ּוְלׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
אָתה  ֶאל־ִפיֶלֶגׁש  ָאִבי ֶּאל־ַאְבֵנר  ַמדוַע  ּבָ ּ ַּוִיַחר  ְלַאְבֵנר  ְמֹאד  ח:  ּ

ר  ִליהוָד ֶלב  ָאֹנִכי  ֲאׁשֶ ת  ַויֹאֶמר  ֲהֹראׁש  ּכֶ ַּעל־ִדְבֵרי  ִאיׁש־ּבֹׁשֶ ה ּּ
ית   ה־ֶחֶסד  ִעם־ּבֵ אול  ָאִביך  ֶאל־ֶאָחיו |  ַּהיֹום  ֶאֱעׂשֶ ָׁשָ ּ
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ה  ַיד־ָדִוד  ַוִתְפֹקד  ָעַלי  ֲעֹון  ָהִאׁשָ ְּוֶאל־ֵמֵרֵעהו  ְוֹלא  ִהְמִציִתך  ּבְ ּ ּ ָּ

ר  ט:  ַּהיֹום ֲאׁשֶ י  ּכַ ה  ֱאֹלִהים  ְלַאְבֵנר  ְוֹכה  ֹיִסיף  לֹו  ּכִ ּכֹה־ַיֲעׂשֶ
י־ֵכן   ע  ְיהָוׁה  ְלָדִוד  ּכִ ּבַ ה־לֹוִנׁשְ ית  י:  ֶּאֱעׂשֶ ְּלַהֲעִביר  ַהַמְמָלָכה  ִמּבֵ

ָרֵאל  ְוַעל־ְיהוָדה  ִמָדן  א  ָדִוד  ַעל־ִיׂשְ ּסֵ אול  וְלָהִקים  ֶאת־ּכִ ּׁשָ ּ ּ ּ
ַבע ֵאר  ׁשָ יב  ֶאת־ַאְבֵנר  ָדָבר  יא:  ְוַעד־ּבְ ְּוֹלא־ָיֹכל  עֹוד  ְלָהׁשִ

ַלח  ַאְבֵנר  ַמְלָאִכים   יב:  ִּמִיְרָאתֹו  ֹאתֹו ַּתְחָתוִוד  ֶּאל־ָד|  ַּוִיׁשְ ּ  ַתְחָתיו ּ ּ
ה  ָיִדי  ִעָמך  ְרָתה  ְבִריְתך  ִאִתי  ְוִהּנֵ ְֵלאֹמר  ְלִמי־ָאֶרץ  ֵלאֹמר  ּכָ ָּ ּ

ָרֵאל ל־ִיׂשְ ַָויֹאֶמר  טֹוב  ֲאִני  ֶאְכֹרת  ִאְתך  יג:  ְָלָהֵסב  ֵאֶליך  ֶאת־ּכָ ּ ּ
ִרית  ַאך  ָדָבר  ֶאָחד  ָאֹנִכי  ׁשֵֹאל  ֵמִאְתך  ֵלאֹמר  ֹלא־ִתְרֶאה  ָּבְ ְּ ּ

י  ֶּאת־ָפַנ ֹבֲאך |  י  ּכִ אול  ּבְ ת־ׁשָ ִָאם־ִלְפֵני  ֱהִביֲאך  ֵאת  ִמיַכל  ּבַ ָּ
ת  יד:  ִּלְראֹות  ֶאת־ָפָני ַלח  ָדִוד  ַמְלָאִכים  ֶאל־ִאיׁש־ּבֹׁשֶ ַּוִיׁשְ ּ

ִתי  ִלי  ר  ֵאַרׂשְ ִתי  ֶאת־ִמיַכל  ֲאׁשֶ אול  ֵלאֹמר  ְתָנה  ֶאת־ִאׁשְ ן־ׁשָ ּּבֶ ּ ּ ּ
ִתים ֵמָאה  ָעְרלֹות  ְפִלׁשְ ּּבְ ֶחָה ֵמִעם ִאיׁש ַּוִיׁשְ טו: ּ ת ַוִיּקָ ַּלח ִאיׁש ּבֹׁשֶ

ן־   ה  ָהלֹוך  וָבֹכה  טז:    ָלִיׁשָלִוׁשֵּמִעם  ַפְלִטיֵאל  ּבֶ ַּוֵיֶלך  ִאָתה  ִאיׁשָ ּ ְּ ְּ ּ
ֻחִרים  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ַאְבֵנר  ֵלך  ׁשוב  ַוָיׁשֹב ַּאֲחֶריָה  ַעד־ּבַ ּּ ְ :

ָרֵאל  ֵלאֹמר  ַג יז ּוְדַבר־ַאְבֵנר  ָהָיה  ִעם־ִזְקֵני  ִיׂשְ ּם־ְתמֹול ּ
ים  ֶאת־ָדִוד  ְלֶמֶלך  ֲעֵליֶכם ְלׁשֹם  ֱהִייֶתם  ְמַבְקׁשִ ְַגם־ׁשִ ּ ְּוַעָתה  יח:  ּ

ַיד   י  ְיהָוׁה  ָאַמר  ֶאל־ָדִוד  ֵלאֹמר  ּבְ ֲּעׂשו  ּכִ יַע |  ּ ָּדִוד  ַעְבִדי  הֹוׁשִ ּ
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ל־ֹאְיֵביֶהם ִתים  וִמַיד  ּכָ ָרֵאל  ִמַיד  ְפִלׁשְ ֶּאת־ַעִמי  ִיׂשְ ּּ ּ ר  ַגם  יט:  ּּ ַּוְיַדּבֵ
ֶחְברֹון  ָאְזֵני  ָדִוד  ּבְ ר  ּבְ ָאְזֵני  ִבְנָיִמין  ַוֵיֶלך  ַגם־ַאְבֵנר  ְלָדּבֵ ַּאְבֵנר  ּבְ ְ ּ
ְנָיִמן ית  ּבִ ל־ּבֵ ָרֵאל  וְבֵעיֵני  ּכָ ֵעיֵני  ִיׂשְ ר־טֹוב  ּבְ ל־ֲאׁשֶ : ֵּאת  ּכָ

ים  ַוַיַעׂש  ָדִוד  כ ִרים  ֲאָנׁשִ ַּוָיֹבא  ַאְבֵנר  ֶאל־ָדִוד  ֶחְברֹון  ְוִאתֹו  ֶעׂשְ ּּ ּּ
ֶתהְלַא ר־ִאתֹו  ִמׁשְ ים  ֲאׁשֶ ְּבֵנר  ְוַלֲאָנׁשִ ַּויֹאֶמר  ַאְבֵנר  ֶאל־ָדִוד  כא:  ּ ּ

ָרֵאל |  ָּאקוָמה   ל־ִיׂשְ ָצה  ֶאל־ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך  ֶאת־ּכָ ְְוֵאֵלָכה  ְוֶאְקּבְ ּ
ַלח  ָדִוד  ך  ַוְיׁשַ ר־ְתַאֶוה  ַנְפׁשֶ ֹכל  ֲאׁשֶ ִרית  וָמַלְכָת  ּבְ ְּוִיְכְרתו  ִאְתך  ּבְ ּ ּ ּּ ּ ָ ָּ ּ ּ

לֹוםֶאת־ַאְבֵנ ׁשָ ְר  ַוֵיֶלך  ּבְ א  ֵמַהְגדוד  כב:  ּ ה  ַעְבֵדי  ָדִוד  ְויֹוָאב  ּבָ ְּוִהּנֵ ּ
ְלחֹו  י  ׁשִ ֶחְברֹון  ּכִ ָלל  ָרב  ִעָמם  ֵהִביאו  ְוַאְבֵנר  ֵאיֶנּנו  ִעם־ָדִוד  ּבְ ְּוׁשָ ּ ּ ּ ּ

לֹום ׁשָ ְַוֵיֶלך  ּבְ או  ַוַיִגדו  כג:  ּ ר־ִאתֹו  ּבָ ְּויֹוָאב  ְוָכל־ַהָצָבא  ֲאׁשֶ ּּ ּ ּּ
ְלֵחהו  ַוֵיֶלך ְליֹוָאב  ֵל ן־ֵנר  ֶאל־ַהֶמֶלך  ַוְיׁשַ א־ַאְבֵנר  ּבֶ ְאֹמר  ּבָ ְּ ּ ּ ּ

לֹום ׁשָ ה־ָבא  כד:  ּבְ יָתה  ִהּנֵ ַּוָיֹבא  יֹוָאב  ֶאל־ַהֶמֶלך  ַויֹאֶמר  ֶמה  ָעׂשִ ְּ ּ
ַלְחתֹו  ַוֵיֶלך  ָהלֹוך ְַאְבֵנר  ֵאֶליך  ָלָמה־ֶזה  ׁשִ ְ ָּ ּ ּּ ָּיַדְעָת  ֶאת־ַאְבֵנר  כה:  ּ

י  ְלַפֹתְת ן־ֵנר  ּכִ א  ְוָלַדַעת  ֶאת־מֹוָצֲאך  ְוֶאת־  ּּבֶ ָך  ּבָ ָ  מֹוָבֶאך ָֹמָבוֶאךָ

ה ר  ַאָתה  ֹעׂשֶ ל־ֲאׁשֶ ַּוֵיֵצא  יֹוָאב  ֵמִעם  ָדִוד  כו:  ְּוָלַדַעת  ֵאת  ּכָ ּ
ָרה  ְוָדִוד  ֹלא  בו  ֹאתֹו  ִמּבֹור  ַהּסִ ַלח  ַמְלָאִכים  ַאֲחֵרי  ַאְבֵנר  ַוָיׁשִ ַּוִיׁשְ ּ ּ

ב  ַאְבֵנר  ֶחְברֹון  ַו כז:  ָיָדע ר ַּוָיׁשָ ַער  ְלַדּבֵ ַּיֵטהו  יֹוָאב  ֶאל־תֹוך  ַהׁשַ ּּ ְּ ּ
הֵאל  ָאִחיו ַדם  ֲעׂשָ ם  ַהֹחֶמׁש  ַוָיָמת  ּבְ הו  ׁשָ ִלי  ַוַיּכֵ ׁשֶ ִּאתֹו  ּבַ ּּ ּ ּ :
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ַמע  ָדִוד  ֵמַאֲחֵרי  ֵכן  ַויֹאֶמר  ָנִקי  ָאֹנִכי  וַמְמַלְכִתי  ֵמִעם  כח ַּוִיׁשְ ּ ּּ ּ
ן־ֵנר ָּיֻחלו  ַעל־ֹראׁש  יֹוָאב  כט:  ְּיהָוׁה  ַעד־עֹוָלם  ִמְדֵמי  ַאְבֵנר  ּבֶ

ית  יֹוָאב  ָזב  וְמֹצָרע  וַמֲחִזיק  ֵרת  ִמּבֵ ית  ָאִביו  ְוַאל־ִיּכָ ל־ּבֵ ְּוֶאל  ּכָ ּ
ֶחֶרב  ַוֲחַסר־ָלֶחם ֶפֶלך  ְוֹנֵפל  ּבַ ְּבַ י  ָאִחיו  ָהְרגו  ל:  ּ ְּויֹוָאב  ַוֲאִביׁשַ

ִמְל ִגְבעֹון  ּבַ הֵאל  ֲאִחיֶהם  ּבְ ר  ֵהִמית  ֶאת־ֲעׂשָ : ָחָמהְּלַאְבֵנר  ַעל  ֲאׁשֶ
ר־ִאתֹו  ִקְרעו  לא ל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר  ָדִוד  ֶאל־יֹוָאב  ְוֶאל־ּכָ ּּ ּ

ים  ְוִסְפדו  ִלְפֵני  ַאְבֵנר  ְוַהֶמֶלך  ָדִוד  ֹהֵלך  ּקִ ְִבְגֵדיֶכם  ְוִחְגרו  ׂשַ ְּ ּ ּּ
ַּאֲחֵרי  ַהִמָטה א  ַהֶמֶלך  לב:  ּ ֶחְברֹון  ַוִיׂשָ רו  ֶאת־ַאְבֵנר  ּבְ ְַוִיְקּבְ ּ ּ ּ ּ
ל־ָהָעםֶּאת־קֹולֹו  ַוֵיְב ְּך  ֶאל־ֶקֶבר  ַאְבֵנר  ַוִיְבּכו  ּכָ ְַוְיֹקֵנן  ַהֶמֶלך  לג:  ּּ ּ

מֹות  ָנָבל  ָימות  ַאְבֵנר ֶּאל־ַאְבֵנר  ַויֹאַמר  ַהּכְ ָָיֶדך  ֹלא־ֲאֻסרֹות  לד:  ּ

ְנפֹול  ִלְפֵני  ְבֵני־ַעְוָלה  ָנָפְלָת  ַתִים  ֻהָגׁשו  ּכִ ְּוַרְגֶליך  ֹלא־ִלְנֻחׁשְ ּ ּּ ָ

ַּויִֹספו  ָכל־ָהָעם  ִלְב ַּוָיֹבא  ָכל־ָהָעם  ְלַהְברֹות  לה:  ּכֹות  ָעָליוּ
ה־ִלי  ַבע  ָדִוד  ֵלאֹמר  ּכֹה  ַיֲעׂשֶ עֹוד  ַהיֹום  ַוִיׁשָ ֶּאת־ָדִוד  ֶלֶחם  ּבְ ּ ּּ ּ ּ
ֶמׁש  ֶאְטַעם־ֶלֶחם  אֹו  י  ִאם־ִלְפֵני  בֹוא־ַהׁשֶ ֱּאֹלִהים  ְוֹכה  ֹיִסיף  ּכִ

ֵעיֵנ לו:  ָּכל־ְמאוָמה ירו  ַוִייַטב  ּבְ ְּוָכל־ָהָעם  ִהּכִ ר ּ ֹכל  ֲאׁשֶ יֶהם  ּכְ
ֵעיֵני  ָכל־ָהָעם  טֹוב ה  ַהֶמֶלך  ּבְ ְָעׂשָ ַּוֵיְדעו  ָכל־ָהָעם  לז:  ּ ּ

י  ֹלא  ָהְיָתה  ֵמַהֶמֶלך  ְלָהִמית  יֹום  ַההוא  ּכִ ָרֵאל  ּבַ ְְוָכל־ִיׂשְ ּ ּ ּ
ן־ֵנר ַּויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ֶאל־ֲעָבָדיו  ֲהלֹוא  ֵתְדעו  לח:  ֶאת־ַאְבֵנר  ּבֶ ְ ּ ּ
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ר  ְוָגדֹול  ָנַפל  ַה י־ׂשַ ָרֵאלּכִ ִיׂשְ ּיֹום  ַהֶזה  ּבְ ְְוָאֹנִכי  ַהיֹום  ַרך  לט:  ּ ּ
ֵלם  י  ְיׁשַ ים  ִמֶמּנִ ֵני  ְצרוָיה  ָקׁשִ ים  ָהֵאֶלה  ּבְ ּוָמׁשוַח  ֶמֶלך  ְוָהֲאָנׁשִ ּּ ּ ּ ְּ

ָרָעתֹו ה ָהָרָעה ּכְ  :ְיהָוׁה ְלֹעׂשֵ

  פרק ד- "שמואל ב"ספר 
ֶחְברֹון  ַו א י  ֵמת  ַאְבֵנר  ּבְ אול  ּכִ ן־ׁשָ ַמע  ּבֶ ַּוִיׁשְ ִּיְרפו  ָיָדיו ּ ּ ּ

ָרֵאל  ִנְבָהלו אול  ב:  ְּוָכל־ִיׂשְ ֵרי־ְגדוִדים  ָהיו  ֶבן־ׁשָ ים  ׂשָ ֵני  ֲאָנׁשִ ּוׁשְ ּ ּ ּ
ֵני  ֵאֹרִתי  ִמּבְ ֵני  ִרמֹון  ַהּבְ ִני  ֵרָכב  ּבְ ם  ַהׁשֵ ֲעָנה  ְוׁשֵ ם  ָהֶאָחד  ּבַ ּׁשֵ ּ

ְנָיִמן ב  ַעל־ּבִ ֵארֹות  ֵתָחׁשֵ י  ַגם־ּבְ ִּבְנָיִמן  ּכִ ַּוִיְבְרחו  ַה ג:  ּ ֵאֹרִתים ּ ּבְ
ם  ָגִרים  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ִּגָתְיָמה  ַוִיְהיו־ׁשָ ּ ּּ ּ ן  ד:  ּּ אול  ּבֵ ן־ׁשָ ְּוִליהֹוָנָתן  ּבֶ

אול  ִויהֹוָנָתן  ֻמַעת  ׁשָ ֹבא  ׁשְ ִנים  ָהָיה  ּבְ ן־ָחֵמׁש  ׁשָ ְּנֵכה  ַרְגָלִים  ּבֶ
ָחְפָזה  ָלנוס ֵאהו  ֹאַמְנתֹו  ַוָתֹנס  ַוְיִהי  ּבְ ִּמִיְזְרֶעאל  ַוִתׂשָ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ  ַוִיפֹל  ַוִיָפֵסַח ּ ּּ ּ

ת מֹו  ְמִפיֹבׁשֶ ֵאֹרִתי  ֵרָכב  וַבֲעָנה  ַוָיֹבאו  ה:  ּוׁשְ ֵני־ִרמֹון  ַהּבְ ַּוֵיְלכו  ּבְ ּ ּּ ּּ
ב  ַהָצֳהָרִים ּכַ ת  ְוהוא  ׁשֵֹכב  ֵאת  ִמׁשְ ית  ִאיׁש  ּבֹׁשֶ ֹחם  ַהיֹום  ֶאל־ּבֵ ּּכְ ּ ּ :

ִית  ֹלְקֵחי  ִחִטים  ַוַיּכֻ ו או  ַעד־תֹוך  ַהּבַ ה  ּבָ ְּוֵהּנָ ּ ְּ ּהו  ֶאל־ַהֹחֶמׁש  ְוֵרָכב ּ
ּוַבֲעָנה  ָאִחיו  ִנְמָלטו ֲחַדר  ז: ּ ִית ְוהוא־ׁשֵֹכב ַעל־ִמָטתֹו ּבַ ַּוָיֹבאו ַהּבַ ּ ּ ּ

הו  ַוְיִמֻתהו  ַוָיִסירו  ֶאת־ֹראׁשֹו  ַוִיְקחו  ֶאת־ֹראׁשֹו  ַוֵיְלכו  בֹו  ַוַיּכֻ ּכָ ִּמׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ל־ַהָלְיָלה ֶּדֶרך  ָהֲעָרָבה  ּכָ ְ ַּוָיִבאו  ֶא ח:  ּ ת ּ ת־ֹראׁש  ִאיׁש־ּבׁשֶ
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ת  ה־ֹראׁש  ִאיׁש־ּבֹׁשֶ ְֶאל־ָדִוד  ֶחְברֹון  ַויֹאְמרו  ֶאל־ַהֶמֶלך  ִהּנֵ ּ ּ ּּ
ך ַוִיֵתן ְיהָוׁה ַלאֹדִני ַהֶמֶלך  ׁש ֶאת־ַנְפׁשֶ ּקֵ ר ּבִ אול  ֹאִיְבך ֲאׁשֶ ן־ׁשָ ְּבֶ ָ ָּ ּ ּ ּ

אול  וִמַזְרעֹו ְּנָקמֹות  ַהיֹום  ַהֶזה  ִמׁשָ ּּ ּ ּ ַּוַיַען  ָדִוד  ֶאת־ֵר ט:  ּ | ָכב  ּ
ֵאֹרִתי  ַויֹאֶמר  ָלֶהם  ַחי־ְיהָוׁה  ֵני  ִרמֹון  ַהּבְ ֲעָנה  ָאִחיו  ּבְ ְּוֶאת־ּבַ ּ

ל־ָצָרה י  ִמּכָ ר־ָפָדה  ֶאת־ַנְפׁשִ י  ַהַמִגיד  ִלי  ֵלאֹמר  י:  ֲּאׁשֶ ּּכִ ּ
ֵעיָניו  ָוֹאֲחָזה  בֹו  ָוֶאְהְרֵגהו  ר  ּבְ אול  ְוהוא־ָהָיה  ִכְמַבׂשֵ ה־ֵמת  ׁשָ ִּהּנֵ ּ ּּ

ר  ְל ִצְקָלג  ֲאׁשֶ ׂשָֹרהּבְ ִעים  ָהְרגו  יא:  ִּתִתי־לֹו  ּבְ ים  ְרׁשָ י־ֲאָנׁשִ ַּאף  ּכִ
ׁש  בֹו  ְוַעָתה  ֲהלֹוא  ֲאַבּקֵ ּכָ ֵביתֹו  ַעל־ִמׁשְ ֶּאת־ִאיׁש־ַצִדיק  ּבְ ּ

ֶּאת־ָדמֹו  ִמֶיְדֶכם  וִבַעְרִתי  ֶאְתֶכם  ִמן־ָהָאֶרץ ּ ַּוְיַצו  ָדִוד  יב:  ּּ
ָעִרים  ַוַיַהְרגום  ַוְיַקְצצו  ֶאת־ְי ֶּאת־ַהּנְ ּּ ֵּדיֶהם  ְוֶאת־ַרְגֵליֶהם  ַוִיְתלו ּ ּ

רו  ת  ָלָקחו  ַוִיְקּבְ ֶחְברֹון  ְוֶאת  ֹראׁש  ִאיׁש־ּבׁשֶ ֵרָכה  ּבְ ַּעל־ַהּבְ ּּ
ֶחְברֹון  :ְבֶקֶבר־ַאְבֵנר ּ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,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, שראלך המחולק בכל תפוצות י"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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  ל
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 מס"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"מרות לומר לך מה משמרות כהונה כר 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


