
––750 

 

 
F––f 

     
                                      

                                      
                                   
                           

                                 

  פרק מג- "ירמיה"ספר 
ל־ִדְבֵרי  א ל־ָהָעם  ֶאת־ּכָ ר  ֶאל־ּכָ ַכלֹות  ִיְרְמָיהו  ְלַדּבֵ ַּוְיִהי  ּכְ ּ ּ

ָלחֹו  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ֲאֵליֶהם  ֵאת  ר  ׁשְ ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ֲאׁשֶ
ל־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה ּּכָ ְעָיה  ְויֹוָחָנ ב:  ּ ן ַּויֹאֶמר  ֲעַזְרָיה  ֶבן־הֹוׁשַ

ֶקר  ים  ַהֵזִדים  ֹאְמִרים  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ׁשֶ ן־ָקֵרַח  ְוָכל־ָהֲאָנׁשִ ּּבֶ ּ
ָלֲחך  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ֵלאֹמר  ֹלא־ָתֹבאו  ר  ֹלא  ׁשְ ה  ְמַדּבֵ ַּאּתָ ּ ָ

ם נו  ג:  ִּמְצַרִים  ָלגור  ׁשָ ית  ֹאְתך  ּבָ ן־ֵנִרָיה  ַמּסִ רוך  ּבֶ י  ּבָ ּּכִ ָּ ְּ
ִדי ׂשְ ת  ֹאָתנו  ְבַיד־ַהּכַ ְּלַמַען  ּתֵ ּם  ְלָהִמית  ֹאָתנו  וְלַהְגלֹות ּ ּ

ֶבל ֵרי  ַהֲחָיִלים  ד:  ֹּאָתנו  ּבָ ן־ָקֵרַח  ְוָכל־ׂשָ ַמע  יֹוָחָנן  ּבֶ ְוֹלא־ׁשָ
ֶאֶרץ  ְיהוָדה ֶבת  ּבְ קֹול  ְיהָוׁה  ָלׁשֶ ח  יֹוָחָנן  ה:  ְּוָכל־ָהָעם  ּבְ ַּוִיּקַ

ֵאִרית  ְיהוָדה  ל־ׁשְ ֵרי  ַהֲחָיִלים  ֵאת  ּכָ ן־ָקֵרַח  ְוָכל־ׂשָ ּּבֶ
ר־ ֶאֶרץ ֲאׁשֶ ם  ָלגור  ּבְ ר  ִנְדחו־ׁשָ ל־ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ בו  ִמּכָ ּׁשָ ּ ּ ּ
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נֹות  ו:  ְּיהוָדה ים  ְוֶאת־ַהַטף  ְוֶאת־ּבְ ׁשִ ָבִרים  ְוֶאת־ַהּנָ ֶּאת־ַהּגְ
ִחים  יַח  ְנבוַזְרֲאָדן  ַרב־ַטּבָ ר  ִהּנִ ֶפׁש  ֲאׁשֶ ל־ַהּנֶ ֶלך  ְוֵאת  ּכָ ַּהּמֶ ְ

ָפן  ְוֵא ן־ׁשָ ן־ֲאִחיָקם  ּבֶ ַדְלָיהו  ּבֶ ִביא ֶּאת־ּגְ ּת  ִיְרְמָיהו  ַהּנָ
ן־ֵנִרָיהו רוך  ּבֶ ְּוֶאת־ּבָ ּּ ְמעו  ז:  ְ י  ֹלא  ׁשָ ַּוָיֹבאו  ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ּכִ ּ ּ

ְחַפְנֵחס קֹול  ְיהָוׁה  ַוָיֹבאו  ַעד־ּתַ ּּבְ ּ ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ח:  ּ
ַתְחַפְנֵחס  ֵלאֹמר ֶּאל־ִיְרְמָיהו  ּבְ ֹדלֹות  ט:  ּ ָיְדך  ֲאָבִנים  ּגְ ַָקח  ּבְ

ַתְחַפְנֵחס ּוְטַמְנ ית־ַפְרֹעה  ּבְ ֶפַתח  ּבֵ ר  ּבְ ן  ֲאׁשֶ ְלּבֵ ּמַ ֶלט  ּבַ ּמֶ ם  ּבַ ּּתָ ּ
ים  ְיהוִדים ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  י:  ְּלֵעיֵני  ֲאָנׁשִ

ר  י  ֶאת־ְנבוַכְדֶראּצַ ָרֵאל  ִהְנִני  ׁשֵֹלַח  ְוָלַקְחּתִ ְּצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ְמּתִ ֶבל ַעְבִדי ְוׂשַ ֶּמֶלך־ּבָ ר ְ ַעל ָלֲאָבִנים ָהֵאֶלה ֲאׁשֶ ּי ִכְסאֹו ִמּמַ
י  ְוָנָטה  ֶאת־   ְפִרורֹוָטָמְנּתִ ְפִרירֹו  ֲעֵליֶהםׁשַ ּ  וָבא ּוָבאה יא:    ׁשַ

ִבי  ר  ַלּשְׁ ֶות  ַוֲאׁשֶ ֶות  ַלּמָ ר  ַלּמָ ה  ֶאת־ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ֲאׁשֶ ְוִהּכָ
ר  ַלֶחֶרב  ֶלָחֶרב ִבי  ַוֲאׁשֶ ָב יב:  ַלּשֶׁ י  ֵאׁש  ּבְ ּתִ י  ֱאֹלֵהי ְוִהּצַ ּתֵ

ָבם  ְוָעָטה  ֶאת־ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ָרָפם  ְוׁשָ ִּמְצַרִים  וׂשְ
לֹום ׁשָ ם  ּבְ ְגדֹו  ְוָיָצא  ִמּשָׁ ר־ַיְעֶטה  ָהֹרֶעה  ֶאת־ּבִ ֲאׁשֶ : ּכַ

ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  יג ר  ּבְ ֶמׁש  ֲאׁשֶ ית  ׁשֶ בֹות  ּבֵ ר  ֶאת־ַמּצְ ּבַ ְוׁשִ
ֵאׁש ֹרף ּבָ י ֱאֹלֵהי־ִמְצַרִים ִיׂשְ ּתֵ  :ְוֶאת־ּבָ
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  פרק מד- "ירמיה"פר ס
ִבים  א ל־ַהְיהוִדים  ַהיׁשְ ר  ָהָיה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֶאל  ּכָ ַּהָדָבר  ֲאׁשֶ ּּ ּ ּ

ִמְגדֹל  וְבַתְחַפְנֵחס  וְבֹנף  וְבֶאֶרץ  ִבים  ּבְ ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ַהיׁשְ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ
ָרֵאל  ב:  ַּפְתרֹוס  ֵלאֹמר ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ם  ְרִאיֶתם  ֵא ַלם ַאּתֶ ר  ֵהֵבאִתי  ַעל־ְירוׁשָ ל־ָהָרָעה  ֲאׁשֶ ּת  ּכָ
ֶהם  ה  ַהיֹום  ַהֶזה  ְוֵאין  ּבָ ם  ָחְרּבָ ל־ָעֵרי  ְיהוָדה  ְוִהּנָ ְּוַעל  ּכָ ּ ּ

ב ר  ָעׂשו  ְלַהְכִעֵסִני  ָלֶלֶכת  ְלַקֵטר  ג:  יֹוׁשֵ ִּמְפֵני  ָרָעָתם  ֲאׁשֶ ּ ּ
ם  ה  ַאּתֶ ר  ֹלא  ְיָדעום  ֵהּמָ ַּלֲעֹבד  ֵלאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ֲאׁשֶ

ִביִאים  ד:  ֲאֹבֵתיֶכםַו ל־ֲעָבַדי  ַהּנְ ַלח  ֲאֵליֶכם  ֶאת־ּכָ ָוֶאׁשְ
ֹלַח  ֵלאֹמר  ַאל־ָנא  ַתֲעׂשו  ֵאת  ְדַבר־ַהּתֵֹעָבה  ים  ְוׁשָ ּכֵ ַּהׁשְ ּ

ֵנאִתי ר  ׂשָ ְמעו  ְוֹלא־ִהטו  ֶאת־ָאְזָנם  ה:  ַּהזֹאת  ֲאׁשֶ ְּוֹלא  ׁשָ ּ ּ
י  ַקֵטר  ֵלאֹלִהים  ֲאֵחִרים ָּלׁשוב  ֵמָרָעָתם  ְלִבְלּתִ ך  ו:  ּ ּתַ ְַוּתִ

ְהֶייָנה  ָלם  ַוּתִ ָעֵרי  ְיהוָדה  וְבֻחצֹות  ְירוׁשָ ְבַער  ּבְ ֲּחָמִתי  ְוַאִפי  ַוּתִ ּ ּ ּ
יֹום  ַהֶזה ָמָמה  ּכַ ה  ִלׁשְ ְּלָחְרּבָ ה  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ז:  ּ ְוַעּתָ

ים  ָרָעה  ְגדֹוָלה  ם  ֹעׂשִ ָרֵאל  ָלָמה  ַאּתֶ ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ה  עֹוֵלל  ְויֹוֵנק  ִמּתֹוך ֶאל־ַנְפׁשֵֹתֶכם  ְל ְַהְכִרית  ָלֶכם  ִאיׁש־ְוִאּשָׁ
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ֵאִרית י  הֹוִתיר  ָלֶכם  ׁשְ י  ח:  ְּיהוָדה  ְלִבְלּתִ ַמֲעׂשֵ ְלַהְכִעֵסִני  ּבְ
ם  ר־ַאּתֶ ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ֲאׁשֶ ְּיֵדיֶכם  ְלַקֵטר  ֵלאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ּבְ

ם  ְלַמַען  ַהְכִרית  ָלֶכם  וְלַמַען  ֱהיֹו ִאים  ָלגור  ׁשָ ּּבָ ְתֶכם  ִלְקָלָלה ּ
ֹכל  ּגֹוֵיי  ָהָאֶרץ ּוְלֶחְרָפה  ּבְ ם  ֶאת־ָרעֹות  ֲאבֹוֵתיֶכם  ט:  ּ ַכְחּתֶ ַהׁשְ

יו  ְוֵאת  ָרֹעֵתֶכם |  ְוֶאת־ָרעֹות   ַּמְלֵכי  ְיהוָדה  ְוֵאת  ָרעֹות  ָנׁשָ
ֶאֶרץ  ְיהוָדה  וְבֻחצֹות  ר  ָעׂשו  ּבְ יֶכם  ֲאׁשֶ ְּוֵאת  ָרֹעת  ְנׁשֵ ּ ּ

ָלם או  ַע י:  ְּירוׁשָ ּד  ַהיֹום  ַהֶזה  ְוֹלא  ָיְראו  ְוֹלא־ָהְלכו ֹּלא  ֻדּכְ ּ ּ ּ
י  ִלְפֵניֶכם  ְוִלְפֵני  ֲאבֹוֵתיֶכם ר־ָנַתּתִ : ְּבתֹוָרִתי  וְבֻחּקַֹתי  ֲאׁשֶ

ם  ָפַני  יא ָרֵאל  ִהְנִני  ׂשָ ָּלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ל־ְיהוָדה ֶכם  ְלָרָעה  וְלַהְכִרית  ֶאת־ּכָ ּּבָ י ְוָלַקְחּתִ יב:  ּ

מו  ְפֵניֶהם  ָלבֹוא  ֶאֶרץ־ִמְצַרִים  ר־ׂשָ ֵאִרית  ְיהוָדה  ֲאׁשֶ ֶּאת־ׁשְ ּ
ּמו  ָרָעב  ִיּתַ ֶחֶרב  ּבָ ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ִיפֹלו  ּבַ ם  ְוַתּמו  ֹכל  ּבְ ָּלגור  ׁשָ ּ ּ ּּ
ה  ּמָ ֶחֶרב  וָבָרָעב  ָיֻמתו  ְוָהיו  ְלָאָלה  ְלׁשַ דֹול  ּבַ ֹטן  ְוַעד־ּגָ ִּמּקָ ּ ּ

ְּוִלְקָלָלה  וְלֶחְרָפה ֶאֶרץ  ִמְצַרִים  גי:  ּ ִבים  ּבְ י  ַעל  ַהיֹוׁשְ ּוָפַקְדּתִ ּ
ָרָעב  וַבָדֶבר ֶחֶרב  ּבָ ָלם  ּבַ י  ַעל־ְירוׁשָ ר  ָפַקְדּתִ ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ּ ְוֹלא  יד:  ּ

ם  ִאים  ָלגור־ׁשָ ֵאִרית  ְיהוָדה  ַהּבָ ִריד  ִלׁשְ ִּיְהֶיה  ָפִליט  ְוׂשָ ּ ּ
ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ְוָלׁשוב   ר־ֵהּמָ|  ּּבְ ִאים ֶּאֶרץ  ְיהוָדה  ֲאׁשֶ ה  ְמַנּשְׂ
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י  י  ֹלא־ָיׁשובו  ּכִ ם  ּכִ ֶבת  ׁשָ ם  ָלׁשוב  ָלׁשֶ ֶּאת־ַנְפׁשָ ּ ּ
ים  ַהיְֹדִעים  טו:  ִּאם־ְפֵלִטים ל־ָהֲאָנׁשִ ַּוַיֲענו  ֶאת־ִיְרְמָיהו  ּכָ ּּ ּ

ים  ָהֹעְמדֹות  ׁשִ יֶהם  ֵלאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ְוָכל־ַהּנָ י־ְמַקְטרֹות  ְנׁשֵ ּּכִ
ִב דֹול  ְוָכל־ָהָעם  ַהיׁשְ ַפְתרֹוס ָּקָהל  ּגָ ֶאֶרץ־ִמְצַרִים  ּבְ ים  ּבְ

ם  ְיהָוׁה  ֵאיֶנּנו  טז:  ֵלאֹמר ׁשֵ ְרּתָ  ֵאֵלינו  ּבְ ר־ִדּבַ ַּהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ל־ַהָדָבר   יז:  ָׁשְֹמִעים  ֵאֶליך ה  ֶאת־ּכָ י  ָעׂשה  ַנֲעׂשֶ | ּּכִ

יך־ָלה  ְנָסִכים  ַמִים  ְוַהּסֵ ר־ָיָצא  ִמִפינו  ְלַקֵטר  ִלְמֶלֶכת  ַהּשָׁ ֲּאׁשֶ ּ ְּ ּ
ֲאׁשֶ ָעֵרי  ְיהוָדה ּכַ ֵרינו  ּבְ ינו  ֲאַנְחנו  ַוֲאֹבֵתינו  ְמָלֵכינו  ְוׂשָ ּר  ָעׂשִ ּ ּ ּ ּ ּ

ְהֶיה  טֹוִבים  ְוָרָעה  ֹלא  ע־ֶלֶחם  ַוּנִ ּבַ ׂשְ ָלם  ַוּנִ ּוְבֻחצֹות  ְירוׁשָ ּ
ך־ָלה  יח:  ָּרִאינו ַמִים  ְוַהּסֵ ּוִמן־ָאז  ָחַדְלנו  ְלַקֵטר  ִלְמֶלֶכת  ַהּשָׁ ּ ּ ְּ

ְּנָסִכים  ָחַסְרנו  ֹכל  וַב ְמנוּ ֶּחֶרב  וָבָרָעב  ּתָ ְּוִכי־ֲאַנְחנו  יט:  ּ
ְלֲעֵדי  ך  ָלה  ְנָסִכים  ֲהִמּבַ ַמִים  וְלַהּסֵ ְּמַקְטִרים  ִלְמֶלֶכת  ַהּשָׁ ּ ְּ

ך  ָלה  ְנָסִכים ָוִנים  ְלַהֲעִצָבה  ְוַהּסֵ ינו  ָלה  ּכַ ינו  ָעׂשִ ֲּאָנׁשֵ ּ ּ ּ ְּ :
ָבִרים  ְוַעל כ ל־ָהָעם  ַעל־ַהּגְ ַּויֹאֶמר  ִיְרְמָיהו  ֶאל־ּכָ ים ּ ׁשִ ־ַהּנָ

ל־ָהָעם  ָהֹעִנים  ֹאתֹו  ָדָבר  ֵלאֹמר ֲהלֹוא  כא:  ְּוַעל־ּכָ
ַלם  ָעֵרי  ְיהוָדה  וְבֻחצֹות  ְירוׁשָ ם  ּבְ ר  ִקַטְרּתֶ ֵטר  ֲאׁשֶ ֶּאת־ַהּקִ ּ ּ ּ ּ
ֵריֶכם  ְוַעם  ָהָאֶרץ  ֹאָתם  ָזַכר  ם  ַוֲאבֹוֵתיֶכם  ַמְלֵכיֶכם  ְוׂשָ ַאּתֶ
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ֲעֶלה  ַעל־ִלּבֹו את ְּוֹלא־יו כב:  ְיהָוׁה  ַוּתַ ַכל  ְיהָוׁה  עֹוד  ָלׂשֵ
ִהי  יֶתם  ַוּתְ ר  ֲעׂשִ ִּמְפֵני  ֹרַע  ַמַעְלֵליֶכם  ִמְפֵני  ַהּתֹוֵעֹבת  ֲאׁשֶ ּ
ַהיֹום  ַהֶזה ב  ּכְ ה  ְוִלְקָלָלה  ֵמֵאין  יֹוׁשֵ ּמָ ה  וְלׁשַ ַּאְרְצֶכם  ְלָחְרּבָ ּ ּ :

ם  כג ַמְעּתֶ ר  ֲחָטאֶתם  ַליהָוׁה  ְוֹלא  ׁשְ ם  ַוֲאׁשֶ ר  ִקַטְרּתֶ ִּמְפֵני  ֲאׁשֶ ּ
ן ּבְ ם  ַעל־ּכֵ ּקֹול  ְיהָוׁה  וְבֹתָרתֹו  וְבֻחּקָֹתיו  וְבֵעְדֹוָתיו  ֹלא  ֲהַלְכּתֶ ּ ּ

יֹום  ַהֶזה ָּקָראת  ֶאְתֶכם  ָהָרָעה  ַהזֹאת  ּכַ ַּויֹאֶמר  ִיְרְמָיהו  כד:  ּּ ּ
ל־ְיהוָדה  ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה  ּכָ ים  ׁשִ ׁשִ ל־ַהּנָ ל־ָהָעם  ְוֶאל  ּכָ ֶּאל־ּכָ ּ ּ

ֶאֶרץ  ִמְצָרִים ר  ּבְ ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁהְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  כה:  ֲאׁשֶ
ִפיֶכם  וִביֵדיֶכם  ְרָנה  ּבְ ַדּבֵ יֶכם  ַוּתְ ם  וְנׁשֵ ָרֵאל  ֵלאֹמר  ַאּתֶ ִּיׂשְ ּ

ר  ָנַדְרנו |  ִּמֵלאֶתם   ה  ֶאת־ְנָדֵרינו  ֲאׁשֶ ֵּלאֹמר  ָעׂשה  ַנֲעׂשֶ ּ
ִקיְמָנה  ך  ָלה  ְנָסִכים  ָהֵקים  ּתָ ַמִים  וְלַהּסֵ ְּלַקֵטר  ִלְמֶלֶכת  ַהּשָׁ ּ ְּ

יָנה  ֶאת־ִנְדֵריֶכםֶאת ְמעו  כו:  ־ִנְדֵריֶכם  ְוָעׂשה  ַתֲעׂשֶ ָּלֵכן  ׁשִ
ֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ִהְנִני  ִבים  ּבְ ל־ְיהוָדה  ַהיׁשְ ְּדַבר־ְיהָוׁה  ּכָ ּ
ִמי  דֹול  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִאם־ִיְהֶיה  עֹוד  ׁשְ ִמי  ַהּגָ ׁשְ י  ּבִ ְעּתִ ּבַ ִנׁשְ

ִפי  |  ִנְקָרא   ל־ִאיׁש  ְיהוָדה  ֹאֵמר  ַחי־ֲא|  ּבְ ֹדָני  יֱהִוׁה ּּכָ
ָכל־ֶאֶרץ  ִמְצָרִים ִהְנִני  ׁשֵֹקד  ֲעֵליֶהם  ְלָרָעה  ְוֹלא  כז:  ּבְ

ֶחֶרב  ֶאֶרץ־ִמְצַרִים  ּבַ ר  ּבְ ְּלטֹוָבה  ְוַתּמו  ָכל־ִאיׁש  ְיהוָדה  ֲאׁשֶ ּ
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לֹוָתם בון ִמן־ֶאֶרץ ִמְצַרִים  כח: ּוָבָרָעב  ַעד־ּכְ ּוְפִליֵטי ֶחֶרב ְיׁשֻ ּ
ֶּאֶרץ  ְיהוָדה  ְמֵתי  ִמְסָפר ִאים ּ ֵאִרית  ְיהוָדה  ַהּבָ ל־ׁשְ ּ  ְוָיְדעו  ּכָ ּ

י  וֵמֶהם ּנִ ם  ְדַבר־ִמי  ָיקום  ִמּמֶ ְּלֶאֶרץ־ִמְצַרִים  ָלגור  ׁשָ ּ ּ ּ :
י־ֹפֵקד  ֲאִני  ֲעֵליֶכם  כט ְוֹזאת־ָלֶכם  ָהאֹות  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ּכִ

י  קֹום  ָיקומו  ְדָבַרי  ֲעֵליֶכם  ְדעו  ּכִ קֹום  ַהֶזה  ְלַמַען  ּתֵ ּמָ ּּבַ ּ ּ ּ
ָּאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ֹנֵתן  ֶאת־ַפְרֹעה  ָחְפַרע |  ּכֹה   ל:  ְלָרָעה

י  ר  ָנַתּתִ ֲאׁשֶ י  ַנְפׁשֹו  ּכַ ַיד  ֹאְיָביו  וְבַיד  ְמַבְקׁשֵ ֶּמֶלך־ִמְצַרִים  ּבְ ְ

ֶבל  ֹאְיבֹו  ר  ֶמֶלך־ּבָ ַיד  ְנבוַכְדֶראּצַ ְֶאת־ִצְדִקָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ּבְ ְּ ּ ּ ּ
ׁש ַנְפׁשֹו  :ּוְמַבּקֵ

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
בים  לפרסםהר 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

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. 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, ישראלך המחולק בכל תפוצות "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

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


