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  פרק לז- "ישעיה"ספר 
ק  א ּשָׂ ס  ּבַ ָגָדיו  ַוִיְתּכַ ֶלך  ִחְזִקָיהו  ַוִיְקַרע  ֶאת־ּבְ ֹמַע  ַהּמֶ ׁשְ ַּוְיִהי  ּכִ ּ ּּ ְ

ית  ְיהָוׁה ִית  ְוֵאת  ב:  ַּוָיֹבא  ּבֵ ר־ַעל־ַהּבַ ַלח  ֶאת־ֶאְלָיִקים  ֲאׁשֶ ַּוִיׁשְ
ְבָנ|   ים ׁשֶ ּקִ ּשַׂ ים  ּבַ ּסִ א  ַהּסֹוֵפר  ְוֵאת  ִזְקֵני  ַהּכֲֹהִנים  ִמְתּכַ

ִביא ְעָיהו  ֶבן־ָאמֹוץ  ַהּנָ ַּויֹאְמרו  ֵאָליו  ּכֹה  ָאַמר  ג:  ֶּאל־ְיׁשַ ּ
י  ָבאו  ָבִנים  ִּחְזִקָיהו  יֹום־ָצָרה  ְותֹוֵכָחה  וְנָאָצה  ַהיֹום  ַהֶזה  ּכִ ּ ּּ ּ ּ

ר  ְוֹכַח  ַאִין  ְלֵלָדה ּבֵ ַמע  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ֵאת  ּאוַל ד:  ַעד־ַמׁשְ | ָי  ִיׁשְ
ור  ָלחֹו ֶמֶלך־ַאּשׁ ר ׁשְ ֵקה ֲאׁשֶ ִּדְבֵרי ַרבׁשָ ֲאֹדָניו ְלָחֵרף ֱאֹלִהים | ְּ

אָת  ְתִפָלה  ַמע  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ְוָנׂשָ ר  ׁשָ ְדָבִרים  ֲאׁשֶ ַּחי  ְוהֹוִכיַח  ּבַ ָ ּ
ְמָצָאה ֵאִרית  ַהּנִ ַעד  ַהּשְׁ ֶל ה:  ּבְ ַּוָיֹבאו  ַעְבֵדי  ַהּמֶ ּך  ִחְזִקָיהו ּ ּ ְ

ְעָיהו ְעָיהו  ּכֹה  ֹתאְמרון  ו:  ֶּאל־ְיׁשַ ַּויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ְיׁשַ ּ ּ
ר |  ֶאל־ֲאֹדֵניֶכם  ּכֹה   יָרא  ִמְפֵני  ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ַאל־ּתִ ּ

ור  אֹוִתי ְדפו  ַנֲעֵרי  ֶמֶלך־ַאּשׁ ר  ּגִ ַמְעּתָ  ֲאׁשֶ ּׁשָ ּ ִהְנִני  נֹוֵתן  ּבֹו  ז:  ְּ
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ַמע   ַאְרצֹוּרוַח  ְוׁשָ ֶחֶרב  ּבְ יו  ּבַ ב  ֶאל־ַאְרצֹו  ְוִהַפְלּתִ מוָעה  ְוׁשָ ּׁשְ ּ :
י  ח ור  ִנְלָחם  ַעל־ִלְבָנה  ּכִ ֵקה  ַוִיְמָצא  ֶאת־ֶמֶלך  ַאּשׁ ב  ַרבׁשָ ַּוָיׁשָ ְ ּ ּ

י  ָנַסע  ִמָלִכיׁש ַמע  ּכִ ְרָהָקה  ֶמֶלך־ּכוׁש  ט:  ּׁשָ ַמע  ַעל־ּתִ ַּוִיׁשְ ְ ּ
ך  ַוִיׁשְ ֵּלאֹמר  ָיָצא  ְלִהָלֵחם  ִאּתָ ְ ַלח  ַמְלָאִכים ּ ַּמע  ַוִיׁשְ

ֶּאל־ִחְזִקָיהו  ֵלאֹמר ּּכֹה  ֹתאְמרון  ֶאל־ִחְזִקָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  י:  ּ ּ ְּ ּ
ה  ּבֹוֵטַח  ּבֹו  ֵלאֹמר  ֹלא  ר  ַאּתָ ֲאך  ֱאֹלֶהיך  ֲאׁשֶ ֵָלאֹמר  ַאל־ַיּשִׁ ָ

ור ַיד  ֶמֶלך  ַאּשׁ ַלם  ּבְ ֵתן  ְירוׁשָ ִּתּנָ ה   יא:  ְּ ר |  ִהּנֵ ַמְעּתָ  ֲאׁשֶ ה  ׁשָ ַאּתָ
ֵצלָע ּנָ ה  ּתִ ור  ְלָכל־ָהֲאָרצֹות  ְלַהֲחִריָמם  ְוַאּתָ ּׂשו  ַמְלֵכי  ַאּשׁ ּ :
ִחיתו ֲאבֹוַתי ֶאת־ּגֹוָזן  יב ר ִהׁשְ ילו  אֹוָתם  ֱאֹלֵהי  ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ ַּהִהּצִ ּ

ר ְתַלּשָׂ ר  ּבִ ְַאֵיה  ֶמֶלך־ֲחָמת  יג:  ְּוֶאת־ָחָרן  ְוֶרֶצף  וְבֵני־ֶעֶדן  ֲאׁשֶ ּ
ְוֶמֶלך  ַאְרָפד  וֶמֶלך ְּ ח  ִחְזִקָיהו  יד:  ּ  ָלִעיר  ְסַפְרָוִים  ֵהַנע  ְוִעָוהּּ ַּוִיּקַ ּ ּ

ית  ְיהָוׁה  ְלָאִכים  ַוִיְקָרֵאהו  ַוַיַעל  ּבֵ ָפִרים  ִמַיד  ַהּמַ ֶּאת־ַהּסְ ּ ּּ
הו  ִחְזִקָיהו  ִלְפֵני  ְיהָוׁה ַּוִיְפְרׂשֵ ּּ ַּוִיְתַפֵלל  ִחְזִקָיהו  ֶאל־ְיהָוׁה  טו:  ּ ּ ּּ ּ

ֻרִבים ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱא טז:  ֵלאֹמר ב  ַהּכְ ָרֵאל  יׁשֵ ֹלֵהי  ִיׂשְ
יָת  ה  ָעׂשִ ה־הוא  ָהֱאֹלִהים  ְלַבְדך  ְלֹכל  ַמְמְלכֹות  ָהָאֶרץ  ַאּתָ ַָאּתָ ּ ּ

ַמִים  ְוֶאת־ָהָאֶרץ ָמע  ְפַקח |  ַּהֵטה  ְיהָוׁה   יז:  ֶאת־ַהּשָׁ ָּאְזְנך  וׁשְ ּ ָ

ר  ׁשָ ל־ִדְבֵרי  ַסְנֵחִריב  ֲאׁשֶ ַמע  ֵאת  ּכָ ְּיהָוׁה  ֵעיֶנך  וְרֵאה  וׁשְ ּ ּ ַלח ָ
ור  יח:  ְלָחֵרף  ֱאֹלִהים  ָחי ָּאְמָנם  ְיהָוׁה  ֶהֱחִריבו  ַמְלֵכי  ַאּשׁ ּ
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ל־ָהֲאָרצֹות  ְוֶאת־ַאְרָצם י  יט:  ֶאת־ּכָ ֵאׁש  ּכִ ְוָנֹתן  ֶאת־ֱאֹלֵהיֶהם  ּבָ
דום ה ְיֵדי־ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן ַוְיַאּבְ י ִאם־ַמֲעׂשֵ ה ּכִ : ֹּלא ֱאֹלִהים ֵהּמָ

ה  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו   כ ל־ַמְמְלכֹות ְּוַעּתָ יֵענו  ִמָידֹו  ְוֵיְדעו  ּכָ ּהֹוׁשִ ּּ
ה  ְיהָוׁה  ְלַבֶדך י־ַאּתָ ָָהָאֶרץ  ּכִ ְעָיהו  ֶבן־ָאמֹוץ  כא:  ּ ַלח  ְיׁשַ ַּוִיׁשְ ּ

ר  ָרֵאל  ֲאׁשֶ ֶּאל־ִחְזִקָיהו  ֵלאֹמר  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ
ור ִּהְתַפַלְלּתָ  ֵאַלי  ֶאל־ַסְנֵחִריב  ֶמֶלך  ַאּשׁ ְ ּ ַּהָדָבר ֶזה   כב:  ּ

ת־ִציֹון  תוַלת  ּבַ ָזה  ְלך  ָלֲעָגה  ְלך  ּבְ ר  ְיהָוׁה  ָעָליו  ּבָ ר־ִדּבֶ ֲּאׁשֶ ּ ָּ ָ

ָלם ת  ְירוׁשָ ַּאֲחֶריך  ֹראׁש  ֵהִניָעה  ּבַ ֶּאת־ִמי  ֵחַרְפּתָ  ְוִגַדְפּתָ  כג:  ָ
א  ָמרֹום  ֵעיֶניך  ֶאל־ְקדֹוׁש  ּשָׂ ְָוַעל־ִמי  ֲהִרימֹוָתה  ּקֹול  ַוּתִ

ָרֵאל ַיד  ֲעָב כד:  ִיׂשְ י ֲאִני | ֶָדיך  ֵחַרְפּתָ ּבְ ֹרב ִרְכּבִ ֲאֹדָני ַוּתֹאֶמר ּבְ
ֵתי  ְלָבנֹון  ְוֶאְכֹרת  קֹוַמת  ֲאָרָזיו  ִמְבַחר  ָעִליִתי  ְמרֹום  ָהִרים  ַיְרּכְ

ְרִמלֹו יו  ְוָאבֹוא  ְמרֹום  ִקּצֹו  ַיַער  ּכַ ֹרׁשָ ִתיִתי  כה:  ּּבְ י  ְוׁשָ ֲאִני  ַקְרּתִ
ַכף־ְפָעַמי  ּכֹל   ַמְעּתָ  כו:  ְיֹאֵרי  ָמצֹורָּמִים  ְוַאְחִרב  ּבְ ֲהלֹוא־ׁשָ

ה  ֲהֵבאִתיָה  יָה  ַעּתָ יִתי  ִמיֵמי  ֶקֶדם  ִויַצְרּתִ ְּלֵמָרחֹוק  אֹוָתה  ָעׂשִ
ֻצרֹות ים  ָעִרים  ּבְ ִלים  ִנּצִ אֹות  ּגַ ּוְתִהי  ְלַהׁשְ ֵביֶהן  כז:  ּ ְוֹיׁשְ

א  ֲחִציר  ּגַ ֶדה  ִויַרק  ֶדׁשֶ ב  ׂשָ ִּקְצֵרי־ָיד  ַחּתו  ָוֹבׁשו  ָהיו  ֵעׂשֶ ּ ּ ּגֹות ּ
ֵדָמה  ִלְפֵני  ָקָמה י  ְוֵאת  כח:  ּוׁשְ ך  ְוֵצאְתך  ובֹוֲאך  ָיָדְעּתִ ְבּתְ ְָוׁשִ ָ ָּ

ְזך  ֵאָלי ֲאַנְנך  ָעָלה  ְבָאְזָני  כט:  ִָהְתַרּגֶ ְזך  ֵאַלי  ְוׁשַ ַָיַען  ִהְתַרּגֶ ָ
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ֶדֶרך  יֹבִתיך  ּבַ ָפֶתיך  ַוֲהׁשִ ׂשְ י  ּבִ ַאֶפך  וִמְתּגִ י  ַחִחי  ּבְ ְמּתִ ְְוׂשַ ָ ָ ָּ ּ ּ
ר־ּבָ הֲאׁשֶ ָנה  ל:  ּאָת  ּבָ ָנה  ָסִפיַח  וַבּשָׁ ְּוֶזה־ְלך  ָהאֹות  ָאכֹול  ַהּשָׁ ָ ּ

ית  ִזְרעו  ְוִקְצרו  ְוִנְטעו  ְכָרִמים  ִליׁשִ ָנה  ַהּשְׁ ִחיס  וַבּשָׁ ִנית  ׁשָ ַּהּשֵׁ ּ ּ ּ
ָאָרה  לא:  ּ  ְוִאְכלו  ִפְרָיםְוִאְכוֻל ׁשְ ית־ְיהוָדה  ַהּנִ ְּוָיְסָפה  ְפֵליַטת  ּבֵ ּ

ֵצא  לב:  ה  ְפִרי  ְלָמְעָלהּׁשֶֹרׁש  ְלָמָטה  ְוָעׂשָ ַלם  ּתֵ י  ִמירוׁשָ ּּכִ
ה־זֹאת ֲעׂשֶ ֵאִרית  וְפֵליָטה  ֵמַהר  ִציֹון  ִקְנַאת  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ּתַ ּׁשְ ּ ּ :

ור  ֹלא  ָיבֹוא  ֶאל־ָהִעיר  לג ָּלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ֶמֶלך  ַאּשׁ ְ

ה ָמֵגן ְוֹלא ם ֵחץ ְוֹלא־ְיַקְדֶמּנָ ַּהזֹאת  ְוֹלא־יֹוֶרה  ׁשָ פֹך ָעֶליָה ּ ְ־ִיׁשְ ּ
ה  ָיׁשוב  ְוֶאל־ָהִעיר  ַהזֹאת  ֹלא  לד:  ֹסְלָלה א  ּבָ ר־ּבָ ֶדֶרך  ֲאׁשֶ ּּבַ ּ ּ ְּ

יָעה  לה:  ָיבֹוא  ְנֻאם־ְיהָוׁה ְּוַגּנֹוִתי  ַעל־ָהִעיר  ַהזֹאת  ְלהֹוׁשִ ּ
ְּלַמֲעִני  וְלַמַען  ָדִוד ַעְבִדי ּ ַמֲחֵנה | ַּוֵיֵצא  לו: ּ ה ּבְ ַּמְלַאך ְיהָוׁה ַוַיּכֶ ְ

ה  ֻכָלם ַאּשׁ ימו  ַבּבֶֹקר  ְוִהּנֵ ּכִ ה  ָאֶלף  ַוַיׁשְ ֹמִנים  ַוֲחִמּשָׁ ּור  ֵמָאה  וׁשְ ּ ּ ּּ
ב  לז:  ְּפָגִרים  ֵמִתים ור  ַוֵיׁשֶ ב  ַסְנֵחִריב  ֶמֶלך־ַאּשׁ ע  ַוֵיֶלך  ַוָיׁשָ ַּוִיּסַ ּ ּ ּּ ְ ְ

ִניְנֵוה ית   לח:  ּבְ ֲחֶוה  ּבֵ ּתַ ֶלך |  ַּוְיִהי  הוא  ִמׁשְ ְִנְסֹרך  ֱאֹלָהיו  ְוַאְדַרּמֶ ְ

ה  ִנְמְלטו  ֶאֶרץ  ֲאָרָרט  ַוִיְמֹלך  הו  ַבֶחֶרב  ְוֵהּמָ ָניו  ִהּכֻ ְרֶאֶצר  ּבָ ְְוׂשַ ּ ּ ּ
יו ְחּתָ נֹו ּתַ  :ֵּאַסר־ַחדֹן ּבְ
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  פרק לח- "ישעיה"ספר 
ְעָיהו  ֶבן־ָאמֹוץ  א ָיִמים  ָהֵהם  ָחָלה  ִחְזִקָיהו  ָלמות  ַוָיבֹוא  ֵאָליו  ְיׁשַ ּּבַ ּ ּּ ּ ּ

ִביא  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ּכֹה־ָא י  ֵמת  ַאָתה  ְוֹלא ַּהּנָ ַּמר  ְיהָוׁה  ַצו  ְלֵביֶתך  ּכִ ָ

יר  ַוִיְתַפֵלל  ֶאל־ְיהָוׁה ב:  ִתְחֶיה ב  ִחְזִקָיהו  ָפָניו  ֶאל־ַהּקִ ַּוַיּסֵ ּ ּּ ּ ּּ :
ֱאֶמת  ג ר  ִהְתַהַלְכִתי  ְלָפֶניך  ּבֶ ה  ְיהָוׁה  ְזָכר־ָנא  ֵאת  ֲאׁשֶ ַָויֹאַמר  ָאּנָ ּ ּ ּ

י ֵעיֶניך  ָעׂשִ ֵלם  ְוַהטֹוב  ּבְ ָוְבֵלב  ׁשָ ּ ִכי  ָגדֹולּ ִּתי  ַוֵיְבְך  ִחְזִקָיהו  ּבְ ּּ ּ :
ְעָיהו  ֵלאֹמר ד ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ְיׁשַ ָּהלֹוך  ְוָאַמְרָת  ה:  ּ ְ

ַמְעִתי  ֶּאל־ִחְזִקָיהו  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ָדִוד  ָאִביך  ׁשָ ָ ּ ּ ּ

ֶָאת־ְתִפָלֶתך  ָרִאיִתי  ֶאת־ִדְמָעֶתך  ִהְנִני  יֹוִסף  ַעל־ָיֶמיך  ֲח ָ ָּ ּ ֵמׁש ּ
ָנה ֵרה  ׁשָ ף  ֶמֶלך־ַאׁשור  ַאִציְלך  ְוֵאת  ָהִעיר  ַהזֹאת  ו:  ֶעׂשְ ּוִמּכַ ָ ְּ ּּ ּ

ר  ז:  ְּוַגּנֹוִתי  ַעל־ָהִעיר  ַהזֹאת ְָוֶזה־ְלך  ָהאֹות  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּ
ר ר  ִדּבֵ ה  ְיהָוׁה  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ַּיֲעׂשֶ יב  ֶאת־ֵצל  ח:  ּּ ִהְנִני  ֵמׁשִ

ר  ָי ר ַּהַמֲעלֹות  ֲאׁשֶ ית  ֶעׂשֶ ֶמׁש  ֲאֹחַרּנִ ׁשֶ ְּרָדה  ְבַמֲעלֹות  ָאָחז  ּבַ
ר  ָיָרָדה ַמֲעלֹות  ֲאׁשֶ ר  ַמֲעלֹות  ּבַ ֶמׁש  ֶעׂשֶ ב  ַהׁשֶ ַּמֲעלֹות  ַוָתׁשָ ּ ּ :

ֲחֹלתֹו  ַוְיִחי  ֵמָחְליֹו ט ִּמְכָתב  ְלִחְזִקָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ּבַ ְּ ּ ֲאִני  י:  ּ
ֲעֵרי  ׁשְ ׁשַ ְדִמי  ָיַמי  ֵאֵלָכה  ּבְ נֹוָתיָּאַמְרִתי  ּבִ ְדִתי  ֶיֶתר  ׁשְ ּאֹול  ֻפּקַ ּ :

יט  ָאָדם  עֹוד  יא ֶאֶרץ  ַהַחִיים  ֹלא־ַאּבִ ָּאַמְרִתי  ֹלא־ֶאְרֶאה  ָיה  ָיה  ּבְ ּ ּ ּ
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ֵבי  ָחֶדל ֹאֶהל  ֹרִעי  ִקַפְדִתי  יב:  ִעם־יֹוׁשְ י  ּכְ ע  ְוִנְגָלה  ִמּנִ ּדֹוִרי  ִנּסַ ּ ּ
ָּכֹאֵרג  ַחַיי  ִמַדָלה  ְיַבְצֵעִני  ִמיֹום  ַעד־ַלְיָלה   ּּ ּ ִליֵמִניּ ִויִתי  יג:  ַּתׁשְ ּׁשִ

ל־ַעְצמֹוָתי  ִמיֹום  ַעד־ַלְיָלה  ר  ּכָ ּבֵ ן  ְיׁשַ ֲאִרי  ּכֵ ַּעד־ּבֶֹקר  ּכָ

ִליֵמִני יֹוָנה  ַדלו  ֵעיַני  יד:  ַּתׁשְ ן  ֲאַצְפֵצף  ֶאְהֶגה  ּכַ סוס  ָעגור  ּכֵ ּּכְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָקה־ִלי  ָעְרֵבִני ַּלָמרֹום  ֲאֹדָני  ָעׁשְ ר  ְוָאַמר־ִלי   טו:  ּ ְּוהוא ָמה־ֲאַדּבֵ

י נֹוַתי  ַעל־ַמר  ַנְפׁשִ ה  ֶאַדֶדה  ָכל־ׁשְ ָּעׂשָ ֲּאֹדָני  ֲעֵליֶהם  ִיְחיו  טז:  ּ
ֶהן  ַחֵיי  רוִחי  ְוַתֲחִליֵמִני  ְוַהֲחֵיִני ּוְלָכל־ּבָ לֹום  ַמר־ִלי  יז:  ּּ ִהּנֵה  ְלׁשָ

ַלְכָת  ַאֲחֵרי  ֵגְוך  י־ִהׁשְ ִלי  ּכִ ַחת  ּבְ י  ִמׁשַ ְקָת  ַנְפׁשִ ָָמר  ְוַאָתה  ָחׁשַ ּ ּ ּ ּ
ל רו  יח:  ־ֲחָטָאיּכָ ּבְ אֹול  תֹוֶדָך  ָמֶות  ְיַהְלֶלָך  ֹלא־ְיׂשַ י־ֹלא  ׁשְ ּּכִ ּ ּ ּ

ָיֹוְרֵדי־בֹור  ֶאל־ֲאִמֶתך מֹוִני  ַהיֹום  ָאב  יט:  ּ ַּחי  ַחי  הוא  יֹוֶדך  ּכָ ָ ּ
ְָלָבִנים  יֹוִדיַע  ֶאל־ֲאִמֶתך יֵעִני  וְנִגינֹוַתי  ְנַנֵגן  כ:  ּ ְּיהָוׁה  ְלהֹוׁשִ ּ

ל־ְיֵמי  ַחֵיינו  ַעל־ּבֵ ּּכָ או  ְדֶבֶלת  כא:  ית  ְיהָוׁהּ ְעָיהו  ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ְיׁשַ ּ ּ ּ

ִחין  ְוֶיִחי ְּתֵאִנים  ְוִיְמְרחו  ַעל־ַהׁשְ י  כב:  ּּ ַּויֹאֶמר  ִחְזִקָיהו  ָמה  אֹות  ּכִ ּ ּ

ית ְיהָוׁה  :ֶאֱעֶלה ּבֵ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  וד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימ
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ין חטא בא על ידווא, 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"ות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמר"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,  רקים  ליוםשני  פ,  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 "כד  אף  ספרי  תורה  "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


