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  פרק כט- "ירמיה"ספר 
ָלם ְוֵא א ִביא  ִמירוׁשָ ַלח  ִיְרְמָיה  ַהּנָ ר  ׁשָ ֶפר  ֲאׁשֶ ֶּלה  ִדְבֵרי  ַהּסֵ ּ ּ

ִביִאים  ֶאל־ֶיֶתר  ִזְקֵני  ַהּגֹוָלה  ְוֶאל־ַהּכֲֹהִנים  ְוֶאל־ַהּנְ
ֶבָלה ַלם  ּבָ ר  ִמירוׁשָ ר  ֶהְגָלה  ְנבוַכְדֶנאּצַ ל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ְּוֶאל־ּכָ ּ :

ִביָרה ב ֶלך  ְוַהּגְ ֵרי  ְיהוָדה ְַאֲחֵרי  ֵצאת  ְיָכְנָיה־ַהּמֶ ִריִסים  ׂשָ ּ  ְוַהּסָ
ָלם ר  ִמירוׁשָ ְסּגֵ ַלם  ְוֶהָחָרׁש  ְוַהּמַ ִּוירוׁשָ ה  ג:  ּ ַיד  ֶאְלָעׂשָ ּבְ

ַלח  ִצְדִקָיה  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ר  ׁשָ ן־ִחְלִקָיה  ֲאׁשֶ ָפן  וְגַמְרָיה  ּבֶ ֶּבן־ׁשָ ְּ ּ ּ
ֶבָלה  ֵלאֹמר ֶבל  ּבָ ר  ֶמֶלך  ּבָ ְֶאל־ְנבוַכְדֶנאּצַ  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה ד:  ּ

ַלם  ר־ִהְגֵליִתי ִמירוׁשָ ָרֵאל ְלָכל־ַהּגֹוָלה ֲאׁשֶ ְּצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ֶבָלה בו  ְוִנְטעו  ַגּנֹות  ְוִאְכלו  ֶאת־ִפְרָין ה:  ּבָ ים  ְוׁשֵ נו  ָבּתִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ :

ים  ו ִנים  וָבנֹות  וְקחו  ִלְבֵניֶכם  ָנׁשִ ים  ְוהֹוִלידו  ּבָ ְּקחו  ָנׁשִ ּ ּ ּ ּ
נו  ַלֲא נֹוֵתיֶכם  ּתְ ִנים  וָבנֹות ְּוֶאת־ּבְ ים  ְוֵתַלְדָנה  ּבָ ָּנׁשִ
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ְמָעטו ם  ְוַאל־ּתִ ּוְרבו־ׁשָ ּ ר  ז:  ּ לֹום  ָהִעיר  ֲאׁשֶ ְּוִדְרׁשו  ֶאת־ׁשְ
י  ה  ְוִהְתַפְללו  ַבֲעָדה  ֶאל־ְיהָוׁה  ּכִ ּמָ ִּהְגֵליִתי  ֶאְתֶכם  ׁשָ ּ ּ

לֹום לֹוָמה  ִיְהֶיה  ָלֶכם  ׁשָ י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ח:  ִּבׁשְ ּכִ
ֶכם ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ִקְרּבְ ר־ּבְ יאו  ָלֶכם  ְנִביֵאיֶכם  ֲאׁשֶ ָּרֵאל  ַאל־ַיּשִׁ

ם  ר  ַאּתֶ ְמעו  ֶאל־ֲחֹלֹמֵתיֶכם  ֲאׁשֶ ׁשְ ְּוֹקְסֵמיֶכם  ְוַאל־ּתִ
ים  ט:  ַמְחְלִמים ַלְחּתִ ִמי  ֹלא  ׁשְ ׁשְ ִאים  ָלֶכם  ּבִ ֶקר  ֵהם  ִנּבְ י  ְבׁשֶ ּכִ

י  ְלִפי  ְמֹלאת י:  ְנֻאם־ְיהָוׁה י־ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ּכִ   ְלָבֶבל ּכִ
ָנה  ֶאְפֹקד  ֶאְתֶכם  ַוֲהִקֹמִתי  ֲעֵליֶכם  ֶאת־ְדָבִרי  ְבִעים  ׁשָ ּׁשִ

קֹום  ַהֶזה יב  ֶאְתֶכם  ֶאל־ַהּמָ ַּהטֹוב  ְלָהׁשִ י  יא:  ּ י  ָאֹנִכי  ָיַדְעּתִ ּכִ
ב  ֲעֵליֶכם  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ר  ָאֹנִכי  חׁשֵ ֹבת  ֲאׁשֶ ֲחׁשָ ֶאת־ַהּמַ

לֹום  ְוֹלא  ְלָרָעה  ָלֵתת  ָלֶכ בֹות  ׁשָ : ם  ַאֲחִרית  ְוִתְקָוהַמְחׁשְ
י  יב ַמְעּתִ ם  ֵאָלי  ְוׁשָ ם  ְוִהְתַפַלְלּתֶ ּוְקָראֶתם  ֹאִתי  ַוֲהַלְכּתֶ ּ ּ

ִני  יג:  ֲאֵליֶכם י  ִתְדְרׁשֻ ם  ֹאִתי  וְמָצאֶתם  ּכִ ּתֶ ׁשְ ּוִבּקַ ּ
ָכל־ְלַבְבֶכם י  ֶאת־  יד:  ּבְ ְבּתִ ְוִנְמֵצאִתי  ָלֶכם  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוׁשַ

ביְתֶכם בוְתֶכם  ְוִקּׁשְ ל־ַהּגֹוִים ּ  ׁשְ י  ֶאְתֶכם  ִמּכָ ְצּתִ ּבַ
ם  ְנֻאם־ְיהָוׁה  י  ֶאְתֶכם  ׁשָ ר  ִהַדְחּתִ קֹומֹות  ֲאׁשֶ ל־ַהּמְ ּוִמּכָ ּ
ם ר־ִהְגֵליִתי  ֶאְתֶכם  ִמּשָׁ קֹום  ֲאׁשֶ ֹבִתי  ֶאְתֶכם  ֶאל־ַהּמָ : ַוֲהׁשִ
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ֶבָלה טו ם  ֵהִקים  ָלנו  ְיהָוׁה  ְנִבִאים  ּבָ י  ֲאַמְרּתֶ י־ֹכה   טז:  ּּכִ | ּכִ
ל־ָהָעם ָאַמר  ְיה א  ָדִוד  ְוֶאל־ּכָ ּסֵ ב  ֶאל־ּכִ ֶלך  ַהיֹוׁשֵ ָּוׁה  ֶאל־ַהּמֶ ְ

ּגֹוָלה ֶכם  ּבַ ר  ֹלא־ָיְצאו  ִאּתְ ִעיר  ַהזֹאת  ֲאֵחיֶכם  ֲאׁשֶ ב  ּבָ ַּהיֹוׁשֵ ּ ּ :
ם  ֶאת־ַהֶחֶרב  יז ֵלַח  ּבָ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ִהְנִני  ְמׁשַ

י  אֹוָתם  ּכַ ָֹעִרים ֶּאת־ָהָרָעב  ְוֶאת־ַהָדֶבר  ְוָנַתּתִ ֵאִנים  ַהּשׁ ּתְ
ר  ֹלא־ֵתָאַכְלָנה  ֵמֹרַע ָרָעב  יח:  ֲאׁשֶ ֶחֶרב  ּבָ י  ַאֲחֵריֶהם  ּבַ ְוָרַדְפּתִ

ים   ּוַבָדֶבר  וְנַתּתִ ּ ַמְמְלכֹות  ָהָאֶרץ  ְלָאָלה |    ְלַזֲעָוה  ְלֹכל  ְלַזֲוָעהּ
ם ים  ׁשָ ר־ִהַדְחּתִ ָכל־ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ ֵרָקה  וְלֶחְרָפה  ּבְ ה  ְוִלׁשְ ּמָ ּוְלׁשַ ּ ּּ :

ר  יט ְמעו  ֶאל־ְדָבַרי  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ר־ֹלא־ׁשָ ַחת  ֲאׁשֶ ּּתַ ּ
ֹלַח  ְוֹלא  ם  ְוׁשָ ּכֵ ִבִאים  ַהׁשְ י  ֲאֵליֶהם  ֶאת־ֲעָבַדי  ַהּנְ ַלְחּתִ ׁשָ

ם  ְנֻאם־ְיהָוׁה ַמְעּתֶ ל־ַהּגֹוָלה  כ:  ׁשְ ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה  ּכָ ם  ׁשִ ְּוַאּתֶ
ֶבָלה ַלם  ּבָ י  ִמירוׁשָ ַלְחּתִ ר־ׁשִ ֲּאׁשֶ ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  כא:  ּ

ן־קֹוָלָיה  ְוֶאל־ִצְדִקָיהו  ָרֵאל  ֶאל־ַאְחָאב  ּבֶ ֱּאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ
ֶקר  ִהְנִני   ִמי  ׁשָ ׁשְ ִאים  ָלֶכם  ּבִ ּבְ ָיה  ַהּנִ ֹנֵתן  ֹאָתם |  ֶבן־ַמֲעׂשֵ

ם  ְלֵעיֵניֶכם ֶבל  ְוִהּכָ ר  ֶמֶלך־ּבָ ַיד  ְנבוַכְדֶראּצַ ְּבְ ח  ֵמֶהם  כב:  ּ ְוֻלּקַ
ְמך  ְיהָוׁה ְקָלָלה  ְל ָבֶבל  ֵלאֹמר  ְיׂשִ ר  ּבְ לות  ְיהוָדה  ֲאׁשֶ ָֹכל  ּגָ ּ ּ

ֵאׁש ֶבל  ּבָ ר־ָקָלם  ֶמֶלך־ּבָ ִצְדִקָיהו  וְכֶאָחב  ֲאׁשֶ ְּכְ ּ ּ ר  כג:  ּ ַיַען  ֲאׁשֶ
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רו  ָדָבר  י  ֵרֵעיֶהם  ַוְיַדּבְ ָרֵאל  ַוְיַנֲאפו  ֶאת־ְנׁשֵ ִיׂשְ ָּעׂשו  ְנָבָלה  ּבְ ּ ּ
ר  לֹוא  ִצִויִת ֶקר  ֲאׁשֶ ִמי  ׁשֶ ׁשְ ּ  ַהיֹוֵדַע  ָוֵעד ַּהוֹיֵדַעם  ְוָאֹנִכי  ּּבִ

ֱחָלִמי  ּתֹאַמר  ֵלאֹמר כד:  ְנֻאם־ְיהָוׁה ַמְעָיהו  ַהּנֶ : ְּוֶאל־ׁשְ
ר  כה ָרֵאל  ֵלאֹמר  ַיַען  ֲאׁשֶ ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ַלם  ירוׁשָ ר  ּבִ ל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ְמָכה  ְסָפִרים  ֶאל־ּכָ ַלְחּתָ  ְבׁשִ ה  ׁשָ ַּאּתָ
ל־ַהּכֲֹהִנים  ֵלאֹמרְוֶאל ָיה  ַהּכֵֹהן  ְוֶאל  ּכָ : ־ְצַפְנָיה  ֶבן־ַמֲעׂשֵ

ית  כו ַחת  ְיהֹוָיָדע  ַהּכֵֹהן  ִלְהיֹות  ְפִקִדים  ּבֵ ְּיהָוׁה  ְנָתְנך  ֹכֵהן  ּתַ ָ

ְהֶפֶכת  ה  ֹאתֹו  ֶאל־ַהּמַ א  ְוָנַתּתָ ע  וִמְתַנּבֵ ּגָ ְּיהָוׁה  ְלָכל־ִאיׁש  ְמׁשֻ ּ
יֹנק ה  ָלּמָ כז:  ְוֶאל־ַהּצִ ֹתִתי ְוַעּתָ ִיְרְמָיהו  ָהֲעּנְ ּה  ֹלא  ָגַעְרּתָ  ּבְ

א  ָלֶכם ְתַנּבֵ ֶבל  ֵלאֹמר  כח:  ַהּמִ ַלח  ֵאֵלינו  ּבָ ן  ׁשָ י  ַעל־ּכֵ ּּכִ
בו ְוִנְטעו ַגּנֹות ְוִאְכלו ֶאת־ְפִריֶהן ים ְוׁשֵ נו ָבּתִ ה ִהיא ּבְ ֲּאֻרּכָ ּ ּ ּ ּ :

ָאְזֵני כט ֶפר  ַהֶזה  ּבְ ַּוִיְקָרא  ְצַפְנָיה  ַהּכֵֹהן  ֶאת־ַהּסֵ ּ  ִיְרְמָיהו ּ
ִביא ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֵלאֹמר ל:  ַהּנָ ַלח  לא:  ּ ׁשְ

ֱחָלִמי  ַמְעָיה  ַהּנֶ ל־ַהּגֹוָלה  ֵלאֹמר  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ׁשְ ַעל־ּכָ
יו  ַוַיְבַטח  ַלְחּתִ ַמְעָיה  ַוֲאִני  ֹלא  ׁשְ א  ָלֶכם  ׁשְ ר  ִנּבָ ַּיַען  ֲאׁשֶ

ֶקר ן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ֹפֵקד ָלֵכ לב:  ֶאְתֶכם  ַעל־ׁשָ
ֱחָלִמי  ְוַעל־ַזְרעֹו  ֹלא־ִיְהֶיה  לֹו  ִאיׁש   ַמְעָיה  ַהּנֶ ב  |  ַעל־ׁשְ | יֹוׁשֵ
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י  ה־ְלַעּמִ ר־ֲאִני  ֹעׂשֶ תֹוך־ָהָעם  ַהֶזה  ְוֹלא־ִיְרֶאה  ַבטֹוב  ֲאׁשֶ ּּבְ ּ ְ

ר ַעל־ְיהָוׁה י־ָסָרה ִדּבֶ  :ְנֻאם־ְיהָוׁה ּכִ

  פרק ל- "ירמיה"ספר 
ר  ָהָיה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ֵלאֹמרַּהָד א : ָּבר  ֲאׁשֶ
ָתב־ְלך  ֵאת  ב ָרֵאל  ֵלאֹמר  ּכְ ָּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

י  ֵאֶליך  ֶאל־ֵסֶפר ְרּתִ ר־ִדּבַ ל־ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ָּכָ ּ ה  ָיִמים  ג:  ּ י  ִהּנֵ ּכִ
ָרֵא י  ִיׂשְ בות  ַעּמִ י  ֶאת־ׁשְ ְבּתִ ִאים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוׁשַ ּל  ִויהוָדה ּּבָ

י  ַלֲאבֹוָתם  ר  ָנַתּתִ ֹבִתים  ֶאל־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ָאַמר  ְיהָוׁה  ַוֲהׁשִ
ָרֵאל  ד:  ִּויֵרׁשוָה ר  ְיהָוׁה  ֶאל־ִיׂשְ ר  ִדּבֶ ְּוֵאֶלה  ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ּ ּ

ָמְענו  ַפַחד  ה:  ְּוֶאל־ְיהוָדה י־ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  קֹול  ֲחָרָדה  ׁשָ ּּכִ ּ
לֹום ֲאלו־ָנא ו:  ְוֵאין  ׁשָ ּ  וְראו  ִאם־ֹיֵלד  ָזָכר  ַמדוַע  ָרִאיִתי ּׁשַ ּ ּ ּ

יֹוֵלָדה  ְוֶנֶהְפכו  ָכל־ָפִנים  ְלֵיָרקֹון ֶבר  ָיָדיו  ַעל־ֲחָלָציו  ּכַ ָּכל־ּגֶ ּ ּ :
ֹמהו  ְוֵעת־ָצָרה  ִהיא  ז י  ָגדֹול  ַהיֹום  ַההוא  ֵמַאִין  ּכָ ּהֹוי  ּכִ ּ ּ

ַע ה  ִיָוׁשֵ ּנָ ְּלַיֲעֹקב  וִמּמֶ ְּוָהָיה  ַביֹום  ַההוא  ְנֻאם   ח:  ּ ְיהָוׁה |  ּ
ק  ּבֹר  ֻעלֹו  ֵמַעל  ַצָואֶרך  ומֹוְסרֹוֶתיך  ֲאַנּתֵ ְָצָבאֹות  ֶאׁשְ ָּ ּ ּ

ְּוָעְבדו ֵאת ְיהָוׁה ֱאֹלֵהיֶהם ְוֵאת  ט: ְּוֹלא־ַיַעְבדו־בֹו עֹוד ָזִרים
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ר  ָאִקים  ָלֶהם ם  ֲאׁשֶ יָרא  ַעְבִדי  י:  ָּדִוד  ַמְלּכָ ה  ַאל־ּתִ ְּוַאּתָ
ַחת   יֲעך ַיֲעֹקב  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוַאל־ּתֵ י  ִהְנִני  מֹוׁשִ ָרֵאל  ּכִ ִָיׂשְ

ֲאַנן  ַקט  ְוׁשַ ב  ַיֲעֹקב  ְוׁשָ ְבָים  ְוׁשָ ֵָמָרחֹוק  ְוֶאת־ַזְרֲעך  ֵמֶאֶרץ  ׁשִ

י  יא:  ְוֵאין  ַמֲחִריד יֶעך  ּכִ ך  ֲאִני  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְלהֹוׁשִ י־ִאּתְ ָּכִ ָ

ָכל־ַהּגֹוִים   ה  ָכָלה  ּבְ ם  ַאך  ֹאְתך |  ֶאֱעׂשֶ ר  ֲהִפצֹוִתיך  ּשָׁ ֲָאׁשֶ ְ ָ

ָך ה  ֹלא  ֲאַנּקֶ ָפט  ְוַנּקֵ ׁשְ יך  ַלּמִ ְרּתִ ה  ָכָלה  ְוִיּסַ ֹּלא־ֶאֱעׂשֶ ּ י  יב:  ָ ּכִ
ֵתך ְבֵרך  ַנְחָלה ַמּכָ ְֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ָאנוׁש  ְלׁשִ ְ ְֵאין־ָדן ִדיֵנך  יג: ּ ּ ּ

ָעָלה  ֵאין  ָלך ֵכחוך  יד:  ְְלָמזֹור  ְרֻפאֹות  ּתְ ל־ְמַאֲהַבִיך  ׁשְ ְּכָ ְּ
ּאֹוָתך  ֹלא  ִיְדֹרׁשו  ּכִ יִתיך  מוַסר  ַאְכָזִרי  ַעל ְ ת  אֹוֵיב  ִהּכִ ּי  ַמּכַ ְ

ְֹרב  ֲעֹוֵנך  ָעְצמו  ַחטֹאָתִיך ְּ ְבֵרך  ָאנוׁש  טו:  ּ ְזַעק  ַעל־ׁשִ ַּמה־ּתִ ְ

יִתי  ֵאֶלה  ָלך|  ְַמְכֹאֵבך  ַעל   ְֹרב  ֲעֹוֵנך  ָעְצמו  ַחטֹאַתִיך  ָעׂשִ ְ ְּ ּ ּ :
ָלם  ּבַ טז ל־ֹאְכַלִיך  ֵיָאֵכלו  ְוָכל־ָצַרִיך  ּכֻ ָּלֵכן  ּכָ ְ ִבי  ֵיֵלכו  ְוָהיו ְּ ּּשְׁ ּ

ן  ָלַבז ה  ְוָכל־ּבְֹזַזִיך  ֶאּתֵ ּסָ ְׁשֹאַסִיך  ִלְמׁשִ י  ַאֲעֶלה  ֲאֻרָכה  יז:  ְ ּכִ
י  ִנָדָחה  ָקְראו  ָלך  ִציֹון  ּכֹוַתִיך  ֶאְרָפֵאך  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּכִ ָּלך  וִמּמַ ְ ְ ְ ְּ ּ ּּ

ִּהיא  דֵֹרׁש  ֵאין  ָלה בות|  ּכֹה   יח:  ּ ב  ׁשְ  ָּאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני־ׁשָ
ָלה  ֹנָתיו  ֲאַרֵחם  ְוִנְבְנָתה  ִעיר  ַעל־ּתִ ּכְ ָּאֳהֵלי  ַיֲעקֹוב  וִמׁשְ ּּ

ב ָפטֹו  ֵיׁשֵ ְוָיָצא  ֵמֶהם  ּתֹוָדה  ְוקֹול  יט:  ְּוַאְרמֹון  ַעל־ִמׁשְ
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ים  ְוֹלא  ִיְצָערו ְדּתִ ִתים  ְוֹלא  ִיְמָעטו  ְוִהְכּבַ ֲחִקים  ְוִהְרּבִ ְּמׂשַ ּ :
ֶקֶדם  ַוֲעָדתֹו  ְלָפ כ י  ַעל ְּוָהיו  ָבָניו  ּכְ ּכֹון  וָפַקְדּתִ ַּני  ּתִ

ל־ֹלֲחָציו ְרּבֹו  ֵיֵצא  כא:  ּכָ לֹו  ִמּקִ ּנו  ומׁשְ ְּוָהָיה  ַאִדירֹו  ִמּמֶ ּ ּ
ת  י  ִמי  הוא־ֶזה  ָעַרב  ֶאת־ִלּבֹו  ָלֶגׁשֶ ׁש  ֵאָלי  ּכִ יו  ְוִנּגַ ְּוִהְקַרְבּתִ

ִוְהִייֶתם  ִלי  ְלָעם  ְוָאֹנִכי  ֶאְהֶיה  ָלֶכם  כב:  ֵאַלי  ְנֻאם־ְיהָוׁה
ה   כג:  יםֵלאֹלִה ַסֲעַרת  ְיהָוׁה  ֵחָמה  ָיְצָאה  ַסַער  ִמְתּגֹוֵרר |  ִהּנֵ

ִעים  ָיחול ֹּלא  ָיׁשוב  ֲחרֹון  ַאף־ְיהָוׁה  כד:  ַּעל  ֹראׁש  ְרׁשָ
ַאֲחִרית  ַהָיִמים  ַּעד־ֲעׂשֹתֹו  ְוַעד־ֲהִקימֹו  ְמִזּמֹות  ִלּבֹו  ּבְ

ְתּבֹוְננו  ָבה ּּתִ ֵעת  ַהִהיא  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֶאְהֶיה  ֵלא כה:  ּ ֹלִהים ּבָ
ה ִיְהיו־ִלי ְלָעם ָרֵאל ְוֵהּמָ ְפחֹות ִיׂשְ ְּלֹכל ִמׁשְ ּ: 
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, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

 )ותך פרק טומדרש תנחומא בהעל(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד

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, ק בכל תפוצות ישראלך המחול"לימוד ספרי נ 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"מרות  נטועים  אוכמש

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


