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  פרק ז- "ירמיה"ספר 
ר  ָהָיה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ֵלאֹמר א ַּהָדָבר  ֲאׁשֶ ֲעֹמד  ב  :ּ

ם  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ְוָאַמְרּתָ  ית  ְיהָוׁה  ְוָקָראָת  ּשָׁ ַער  ּבֵ ׁשַ ּּבְ ּ
ָעִרים  ָהֵאֶלה  ּשְׁ ִאים  ּבַ ל־ְיהוָדה  ַהּבָ ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה  ּכָ ּׁשִ ּ ּ

ֲחֹות  ַליהָוׁה ּתַ ָרֵאל  ג:  ְלִהׁשְ ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ֵּהיִטיבו  ַדְרֵכיֶכם  וַמַעְלֵל קֹום  ַהֶזהּ ּמָ ָנה  ֶאְתֶכם  ּבַ ּכְ : ּיֶכם  ַוֲאׁשַ

ֶקר  ֵלאֹמר  ֵהיַכל  ְיהָוׁה  ד ְבְטחו  ָלֶכם  ֶאל־ִדְבֵרי  ַהּשֶׁ ַּאל־ּתִ ּ
ה יִטיבו  ה:  ֵהיַכל  ְיהָוׁה  ֵהיַכל  ְיהָוׁה  ֵהּמָ י  ִאם־ֵהיֵטיב  ּתֵ ּּכִ

ין  ָפט  ּבֵ ֶּאת־ַדְרֵכיֶכם  ְוֶאת־ַמַעְלֵליֶכם  ִאם־ָעׂשֹו  ַתֲעׂשו  ִמׁשְ ּ ּ
ּיׁש  וֵבין  ֵרֵעהוִא ר  ָיתֹום  ְוַאְלָמָנה  ֹלא  ַתֲעׁשֹקו  ְוָדם  ָנִקי  ו:  ּ ּּגֵ

קֹום  ַהֶזה  ְוַאֲחֵרי  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ֹלא  ֵתְלכו  ּמָ ְפכו  ּבַ ׁשְ ַּאל־ּתִ ּּ ּ
ר  ז:  ְלַרע  ָלֶכם ָאֶרץ  ֲאׁשֶ קֹום  ַהֶזה  ּבָ ּמָ י  ֶאְתֶכם  ּבַ ְנּתִ ּכַ ְּוׁשִ
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י  ַלֲאבֹוֵתיֶכם  ְלִמן־עֹוָלם   ם  ח:  ְוַעד־עֹוָלםָנַתּתִ ה  ַאּתֶ ִהּנֵ
י  הֹוִעיל ֶקר  ְלִבְלּתִ | ֲהָגֹנב   ט:  ּּבְֹטִחים  ָלֶכם  ַעל־ִדְבֵרי  ַהּשָׁ

ַעל  ְוָהֹלך ַאֲחֵרי ֱאֹלִהים  ֶקר  ְוַקֵטר  ַלּבָ ֵבַע  ַלּשֶׁ ְָרֹצַח  ְוָנֹאף  ְוִהּשָׁ ּ
ם ר  ֹלא־ְיַדְעּתֶ ִית י:  ֲאֵחִרים  ֲאׁשֶ ּבַ ם  ְלָפַני  ּבַ  ּוָבאֶתם  ַוֲעַמְדּתֶ

ְלנו  ְלַמַען  ֲעׂשֹות  ם  ִנּצַ ִמי  ָעָליו  ַוֲאַמְרּתֶ ר  ִנְקָרא־ׁשְ ַּהֶזה  ֲאׁשֶ ּ
ל־ַהּתֹוֵעבֹות  ָהֵאֶלה ִית  יא:  ֵּאת  ּכָ ַּהְמָעַרת  ָפִרִצים  ָהָיה  ַהּבַ

ה ָרִאיִתי  ם ָאֹנִכי ִהּנֵ ֵעיֵניֶכם ּגַ ִמי ָעָליו ּבְ ר־ִנְקָרא־ׁשְ ַּהֶזה ֲאׁשֶ
י  ְלכו־ָנ יב:  ְנֻאם־ְיהָוׁה ר ּּכִ ילֹו  ֲאׁשֶ ׁשִ ר  ּבְ א  ֶאל־ְמקֹוִמי  ֲאׁשֶ

יִתי  לֹו  ר־ָעׂשִ ִראׁשֹוָנה  וְראו  ֵאת  ֲאׁשֶ ם  ּבָ ִמי  ׁשָ י  ׁשְ ְנּתִ ּכַ ּׁשִ ּ
ָרֵאל י  ִיׂשְ ה  ַיַען  ֲעׂשֹוְתֶכם  יג:  ִּמְפֵני  ָרַעת  ַעּמִ ְוַעּתָ

ם  ּכֵ ר  ֲאֵליֶכם  ַהׁשְ ים  ָהֵאֶלה  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ָוֲאַדּבֵ ֲעׂשִ ל־ַהּמַ ֶּאת־ּכָ
ם  ָוֶאְקָרא  ֶאְתֶכם  ְוֹלא  ֲעִניֶתםְוַדּבֵ ַמְעּתֶ יִתי  יד:  ר  ְוֹלא  ׁשְ ְוָעׂשִ

ִית   ם  ּבְֹטִחים  ּבֹו |  ַלּבַ ר  ַאּתֶ ִמי  ָעָליו  ֲאׁשֶ ר  ִנְקָרא־ׁשְ ֲאׁשֶ
יִתי  ר  ָעׂשִ ֲאׁשֶ י  ָלֶכם  ְוַלֲאבֹוֵתיֶכם  ּכַ ר־ָנַתּתִ קֹום  ֲאׁשֶ ְוַלּמָ

לֹו י  ֶאְתֶכם  ֵמַעל  ָפ טו:  ְלׁשִ ַלְכּתִ י ְּוִהׁשְ ַלְכּתִ ר  ִהׁשְ ֲאׁשֶ ָני  ּכַ
ל־ֶזַרע  ֶאְפָרִים ל־ֲאֵחיֶכם  ֵאת  ּכָ ְתַפֵלל  טז:  ֶאת־ּכָ ה  ַאל־ּתִ ְּוַאּתָ ּ

ה  וְתִפָלה |   א  ַבֲעָדם  ִרּנָ ּשָׂ ַעד־ָהָעם  ַהֶזה  ְוַאל־ּתִ ּּבְ ּ ּ
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י  ׁשֵֹמַע  ֹאָתך י־ֵאיֶנּנִ י  ּכִ ע־ּבִ ְפּגַ ַָהֵאיְנך  ֹרֶאה  ָמה  יז:  ְְוַאל־ּתִ

ים  ּבְ ה  ֹעׂשִ ָלםֵהּמָ ָּעֵרי  ְיהוָדה  וְבֻחצֹות  ְירוׁשָ ּ ִנים  יח:  ּ ַהּבָ
ים  ָלׁשֹות  ׁשִ ִטים  ֵעִצים  ְוָהָאבֹות  ְמַבֲעִרים  ֶאת־ָהֵאׁש  ְוַהּנָ ְמַלּקְ
ך  ְנָסִכים  ֵלאֹלִהים  ַמִים  ְוַהּסֵ ָוִנים  ִלְמֶלֶכת  ַהּשָׁ ֵצק  ַלֲעׂשֹות  ּכַ ְּבָ ּ

ִסים  ְנֻאם־ְיהָוׁה ַהֹאִתי  ֵהם  ַמְכִע יט:  ֲאֵחִרים  ְלַמַען  ַהְכִעֵסִני
ת  ְפֵניֶהם ֲאֹדָני |  ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר   כ:  ֲּהלֹוא  ֹאָתם  ְלַמַען  ּבֹׁשֶ

קֹום  ַהֶזה  ַעל־ָהָאָדם  ֶכת  ֶאל־ַהּמָ ה  ַאִפי  ַוֲחָמִתי  ִנּתֶ ּיֱהִוׁה  ִהּנֵ ּ
ֶדה  ְוַעל־ְפִרי  ָהֲאָדָמה  וָבֲעָרה  ֵהָמה  ְוַעל־ֵעץ  ַהּשָׂ ְּוַעל־ַהּבְ ּ

ה ָרֵאל ּכֹה   כא:  ְוֹלא  ִתְכּבֶ ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ר ֹּעלֹוֵתיֶכם  ְספו  ַעל־ִזְבֵחיֶכם  ְוִאְכלו  ָבׂשָ י  כב:  ּ ְרּתִ י  ֹלא־ִדּבַ ּכִ

יֹום     הֹוִציִאי  אֹוָתם הֹוִציִאֶּאת־ֲאבֹוֵתיֶכם  ְוֹלא  ִצִויִתים  ּבְ
י  ִאם־ֶאת־ַהָדָבר  כג:  ֵּמֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ַעל־ִדְבֵרי  עֹוָלה  ָוָזַבח ּּכִ

ְמעו  ְבקֹוִלי  ְוָהִייִתי  ָלֶכם  ַּהֶזה  ִצִויִתי  אֹוָתם  ֵלאֹמר  ׁשִ ּ ּ
ר  ָכל־ַהֶדֶרך  ֲאׁשֶ ם  ּבְ ְהיו־ִלי  ְלָעם  ַוֲהַלְכּתֶ ם  ּתִ ְֵלאֹלִהים  ְוַאּתֶ ּ ּ

ְמעו  ְוֹלא־ִהטו  כד:  ֲּאַצֶוה  ֶאְתֶכם  ְלַמַען  ִייַטב  ָלֶכם ְּוֹלא  ׁשָ ּ ּ
ִררו ׁשְ ֹמֵעצֹות  ּבִ ֶּאת־ָאְזָנם  ַוֵיְלכו  ּבְ ּ ם  ָהָרע  ַוִיְהיו  ְלָאחֹור ּ ּת  ִלּבָ ּ

ר  ָיְצאו  ֲאבֹוֵתיֶכם  ֵמֶאֶרץ  כה:  ְוֹלא  ְלָפִנים ְּלִמן־ַהיֹום  ֲאׁשֶ ּ
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ל־ֲעָבַדי  ַלח  ֲאֵליֶכם  ֶאת־ּכָ ִּמְצַרִים  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה  ָוֶאׁשְ ּ
ֹלַח ם  ְוׁשָ ּכֵ ִביִאים  יֹום  ַהׁשְ ְמעו  ֵאַלי  ְוֹלא  ִהטו  כו:  ַהּנְ ְּולֹוא  ׁשָ ּ ּ

ּם  ַוַיְקׁשו  ֶאת־ָעְרָפם  ֵהֵרעו  ֵמֲאבֹוָתםֶאת־ָאְזָנ ּּ ְרּתָ  כז:  ּ ְוִדּבַ
ְמעו  ֵאֶליך  ְוָקָראָת  ל־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ְוֹלא  ִיׁשְ ֲָאֵליֶהם  ֶאת־ּכָ ּ ּּ

ר  כח:  ֲּאֵליֶהם  ְוֹלא  ַיֲענוָכה ְוָאַמְרּתָ  ֲאֵליֶהם  ֶזה  ַהּגֹוי  ֲאׁשֶ
קֹול  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיו  ְוֹלא  ָלְק ְמעו  ּבְ ּחו  מוָסר  ָאְבָדה ּלֹוא־ׁשָ ּ

ָּהֱאמוָנה  ְוִנְכְרָתה  ִמִפיֶהם ִאי  כט:  ּ ִליִכי  וׂשְ ִזי  ִנְזֵרך  ְוַהׁשְ ּּגָ ְ ּ
י  ָמַאס  ְיהָוׁה  ַוִיטֹׁש  ֶאת־דֹור  ֶעְבָרתֹו ָפִים  ִקיָנה  ּכִ ַּעל־ׁשְ ּ ּ :

מו  ל ֵעיַני  ְנֻאום־ְיהָוׁה  ׂשָ י־ָעׂשו  ְבֵני־ְיהוָדה  ָהַרע  ּבְ ּּכִ ּ ּ
ִי ּבַ ּקוֵציֶהם  ּבַ אֹוּׁשִ ִמי  ָעָליו  ְלַטּמְ ר־ִנְקָרא־ׁשְ ּוָבנו  לא:  ת  ֲאׁשֶ ּ

ֵניֶהם  ֹרף  ֶאת־ּבְ ֵגיא  ֶבן־ִהּנֹם  ִלׂשְ ר  ּבְ מֹות  ַהּתֶֹפת  ֲאׁשֶ ּבָ
י ר  ֹלא  ִצִויִתי  ְוֹלא  ָעְלָתה  ַעל־ִלּבִ ֵאׁש  ֲאׁשֶ ֹנֵתיֶהם  ּבָ : ְּוֶאת־ּבְ

ִאים  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוֹלא־ֵיָאֵמר  עֹו לב ה־ָיִמים  ּבָ ד  ַהּתֶֹפת ָלֵכן  ִהּנֵ
יא  ַהֲהֵרָגה  ְוָקְברו  ְבֹתֶפת  ֵמֵאין  י  ִאם־ּגֵ ְּוֵגיא  ֶבן־ִהּנֹם  ּכִ

ַמִים  לג:  ָמקֹום ְּוָהְיָתה  ִנְבַלת  ָהָעם  ַהֶזה  ְלַמֲאָכל  ְלעֹוף  ַהּשָׁ
י   לד:  ּוְלֶבֱהַמת  ָהָאֶרץ  ְוֵאין  ַמֲחִריד ּתִ ּבַ ֵּמָעֵרי  ְיהוָדה |  ְוִהׁשְ

ׂש ַלם  קֹול  ׂשָ ּוֵמֻחצֹות  ְירוׁשָ ְמָחה  קֹול  ָחָתן  ְוקֹול ּ ֹון  ְוקֹול  ׂשִ
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ְהֶיה ָהָאֶרץ ה ּתִ י ְלָחְרּבָ ָלה ּכִ  :ּּכַ

  פרק ח- "ירמיה"ספר 
ֵעת  ַהִהיא  ְנֻאם־ְיהָוׁה   א ּ  יֹוִציאו  ֶאת־ַעְצמֹות ּוֹיִציאוּבָ

ָריו  ְוֶאת־ַעְצמֹות  ַהּכֲֹהִנים  ְוֵאת  ַּמְלֵכי־ְיהוָדה  ְוֶאת־ַעְצמֹות־ׂשָ
ִבי|   ְבֵריֶהםַעְצמֹות  ַהּנְ ָלם  ִמּקִ ֵבי־ְירוׁשָ : ִּאים  ְוֵאת  ַעְצמֹות  יֹוׁשְ
ֶמׁש  ְוַלָיֵרַח  וְלֹכל   ב ָטחום  ַלּשֶׁ ּוׁשְ ּ ר |  ּּ ַמִים  ֲאׁשֶ ְצָבא  ַהּשָׁ

ר  ְדָרׁשום  ר  ָהְלכו  ַאֲחֵריֶהם  ַוֲאׁשֶ ר  ֲעָבדום  ַוֲאׁשֶ ֲּאֵהבום  ַוֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ֲחוו  ָלֶהם  ֹלא  ֵיָאְספו  ְוֹלא  ִיּקָ ּתַ ר  ִהׁשְ ַּוֲאׁשֶ ֵּברו  ְלֹדֶמן  ַעל־ְפֵני ּ ּ

ֵאִרית  ג:  ָּהֲאָדָמה  ִיְהיו ְּוִנְבַחר  ָמֶות  ֵמַחִיים  ְלֹכל  ַהּשְׁ
ֹקמֹות  ָכל־ַהּמְ ָפָחה  ָהָרָעה  ַהזֹאת  ּבְ ׁשְ ָאִרים  ִמן־ַהּמִ ׁשְ ַּהּנִ ּ

ם  ְנֻאם  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ים  ׁשָ ר  ִהַדְחּתִ ָאִרים  ֲאׁשֶ ׁשְ ְוָאַמְרּתָ  ד:  ַּהּנִ
ַּמר  ְיהָוׁה  ֲהִיְפלו  ְוֹלא  ָיקומו  ִאם־ָיׁשוב  ְוֹלא ֲאֵליֶהם  ּכֹה  ָא ּ ּ ּ ּ

ַחת  ה:  ָּיׁשוב ָבה  ִנּצַ ַלם  ְמׁשֻ ַּמדוַע  ׁשֹוְבָבה  ָהָעם  ַהֶזה  ְירוׁשָ ּ ּּ
ְרִמית  ֵמֲאנו  ָלׁשוב ּתַ ֶּהֱחִזיקו  ּבַ ּ ָמע  לֹוא־ֵכן  ו:  ּ י  ָוֶאׁשְ ְבּתִ ִהְקׁשַ

רו  ֵאין  ִאיׁש  ִנָחם  ַעל־ָרָעתֹו  ֵלאֹמר  ֶמה לֹה ְּיַדּבֵ יִתי  ּכֻ ּ  ָעׂשִ
ב   ְמֻרָצוָתםׁשָ ְלָחָמהּבִ ּמִ סוס  ׁשֹוֵטף  ּבַ ְמרוָצָתם  ּכְ ּ  ּבִ ּ :
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ַמִים  ָיְדָעה  מֹוֲעֶדיָה  ְוֹתר   ז ם־ֲחִסיָדה  ַבּשָׁ ּ  ְוִסיס  ְוָעגור ְוִסוסּגַ
ַפט  ְיהָוׁה י  ֹלא  ָיְדעו  ֵאת  ִמׁשְ ְמרו  ֶאת־ֵעת  ּבָֹאָנה  ְוַעּמִ ּׁשָ ּ ּ :

ה ֵּאיָכה  ֹתאְמרו  ֲחָכִמים   ח נו  ָאֵכן  ִהּנֵ ֲּאַנְחנו  ְותֹוַרת  ְיהָוׁה  ִאּתָ ּ
ֶקר  ֹסְפִרים ה  ֵעט  ׁשֶ ֶקר  ָעׂשָ ֹּהִביׁשו  ֲחָכִמים  ַחּתו  ט:  ַלּשֶׁ ּ

ה  ִבְדַבר־ְיהָוׁה  ָמָאסו  ְוָחְכַמת־ֶמה  ָלֶהם ַּוִיָלֵכדו  ִהּנֵ ּ ּ ָלֵכן  י:  ּ
י  ִמּקָ ים  ּכִ דֹוֵתיֶהם  ְליֹוְרׁשִ יֶהם  ַלֲאֵחִרים  ׂשְ ן  ֶאת־ְנׁשֵ ֹטן ֶאּתֵ

ה  ֹלה  ֹעׂשֶ ִביא  ְוַעד־ּכֵֹהן  ּכֻ ַצע  ִמּנָ לֹה  ּבֵֹצַע  ּבָ דֹול  ּכֻ ְּוַעד־ּגָ ּ
ֶקר לֹום  יא:  ּשָׁ י  ַעל־ְנַקָלה  ֵלאֹמר  ׁשָ ת־ַעּמִ ֶבר  ּבַ ַּוְיַרפו  ֶאת־ׁשֶ ּ ּ

לֹום|   לֹום  ְוֵאין  ׁשָ ם־ּבֹוׁש  יב:  ׁשָ י  תֹוֵעָבה  ָעׂשו  ּגַ ֹּהִבׁשו  ּכִ ּ
ֵלם  ֹלא  ָיָד ֵעת ֹּלא־ֵיבׁשו  ְוִהּכָ ּעו  ָלֵכן  ִיְפלו  ַבּנְֹפִלים  ּבְ ּּ
לו  ָאַמר  ְיהָוׁה ׁשְ ְּפֻקָדָתם  ִיּכָ ּ ָאֹסף  ֲאִסיֵפם  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ֵאין  יג:  ּ

ן  ָלֶהם  ֵאָנה  ְוֶהָעֶלה  ָנֵבל  ָוֶאּתֵ ּתְ ֵאִנים  ּבַ ֶפן  ְוֵאין  ּתְ ּגֶ ֲעָנִבים  ּבַ
ִבים  ֵהָאְספו  ְוָנבֹוא  ֶא יד:  ַּיַעְברום ַּעל־ָמה  ֲאַנְחנו  יׁשְ ל־ָעֵרי ּ

ֵקנו  נו  ַוַיׁשְ י  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ֲהִדּמָ ם  ּכִ ְבָצר  ְוִנְדָמה־ּשָׁ ַּהּמִ ּ ּ ּּ
י  ָחָטאנו  ַליהָוׁה לֹום  ְוֵאין  טֹוב  ְלֵעת  טו:  ֵּמי־ֹראׁש  ּכִ ַּקֵוה  ְלׁשָ

ה  ְבָעָתה ַמע  ַנְחַרת  סוָסיו  ִמּקֹול  טז:  ַּמְרֵפה  ְוִהּנֵ ִּמָדן  ִנׁשְ ּ
יָריו  ָרֲעׁשָ ל־ָהָאֶרץ  ַוָיבֹואו  ַויֹאְכלו  ֶאֶרץ ִמְצֲהלֹות  ַאּבִ ּה  ּכָ ּּ ּ
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ֵבי  ָבה ּוְמלֹוָאה  ִעיר  ְויׁשְ ּ ים  יז:  ּ ֶכם  ְנָחׁשִ ֵלַח  ּבָ י  ִהְנִני  ְמׁשַ ּּכִ
כו  ֶאְתֶכם  ְנֻאם־ְיהָוׁה ר  ֵאין־ָלֶהם  ָלַחׁש  ְוִנּשְׁ : ִּצְפֹעִנים  ֲאׁשֶ

י  ַדָוי יח ה־קֹו יט:  ַּמְבִליִגיִתי  ֲעֵלי  ָיגֹון  ָעַלי  ִלּבִ ְוַעת ִהּנֵ ל  ׁשַ
ה  ֵאין  ִציֹון  ִאם־ַמְלּכָ ים  ַהיהָוׁה  ֵאין  ּבְ י  ֵמֶאֶרץ  ַמְרַחּקִ ת־ַעּמִ ּּבַ ּ

ַהְבֵלי  ֵנָכר ְפִסֵליֶהם  ּבְ ה  ַמדוַע  ִהְכִעסוִני  ּבִ ּּבָ ּ ּ ָעַבר  ָקִציר  כ:  ּ
ְענו ָלה  ָקִיץ  ַוֲאַנְחנו  לֹוא  נֹוׁשָ ּּכָ י  כא:  ּ ת־ַעּמִ ֶבר  ּבַ ַעל־ׁשֶ

י  ָקַדְרּתִ ְרּתִ ּבַ ה  ֶהֱחִזָקְתִניָהׁשְ ּמָ ִגְלָעד  כב:  י  ׁשַ ַהֳצִרי  ֵאין  ּבְ
י ת־ַעּמִ י  ַמדוַע  ֹלא  ָעְלָתה  ֲאֻרַכת  ּבַ ם  ּכִ ִּאם־ֹרֵפא  ֵאין  ׁשָ ּ :

ה  יֹוָמם  כג י  ַמִים  ְוֵעיִני  ְמקֹור  ִדְמָעה  ְוֶאְבּכֶ ן  ֹראׁשִ ִּמי־ִיּתֵ
י  :ָוַלְיָלה ֵאת ַחְלֵלי ַבת־ַעּמִ

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,  סם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפר–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(. ם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שא"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,  חברים  וידידיםולכל  ה,  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 י, ד ספרי המקרא הם עלי וטרי, י"ן וחכמנ 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

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


