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  פרק לז- "ירמיה"ספר 
ן־ְיהֹוָיִקים  א ְנָיהו  ּבֶ ַחת  ּכָ ָיהו  ּתַ ן־ֹיאׁשִ ַּוִיְמָלך־ֶמֶלך  ִצְדִקָיהו  ּבֶ ּ ּּ ּ ְּ ְ

ֶאֶרץ  ְיהוָדה ֶבל  ּבְ ר  ֶמֶלך־ּבָ ר  ִהְמִליך  ְנבוַכְדֶראּצַ ֲּאׁשֶ ְּ ְוֹלא  ב:  ְ
ַמע  הוא  ַוֲע ר ּׁשָ ר  ִדּבֶ ָּבָדיו  ְוַעם  ָהָאֶרץ  ֶאל־ִדְבֵרי  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּ

ִביא ַיד  ִיְרְמָיהו  ַהּנָ ֶלך  ִצְדִקָיהו  ֶאת־ְיהוַכל  ג:  ּּבְ ַלח  ַהּמֶ ַּוִיׁשְ ּ ּ ְּ

ָיה  ַהּכֵֹהן  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ֶלְמָיה  ְוֶאת־ְצַפְנָיהו  ֶבן־ַמֲעׂשֵ ן־ׁשֶ ּּבֶ ּ
ִביא  ֵלאֹמר  ִהְתַפֶלל־ָנא  ַבֲעֵדנו  ֶא ַּהּנָ ּ : ּל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינוּ

ית   ד תֹוך  ָהָעם  ְוֹלא־ָנְתנו  ֹאתֹו  ּבֵ א  ְוֹיֵצא  ּבְ ְּוִיְרְמָיהו  ּבָ ַּהְכליאְּ ּ 
לוא ִדים  ה:  ַּהּכְ ׂשְ ְמעו  ַהּכַ ְצָרִים  ַוִיׁשְ ְּוֵחיל  ַפְרֹעה  ָיָצא  ִמּמִ ּ ּ ּ

ָלם ְמָעם  ַוֵיָעלו  ֵמַעל  ְירוׁשָ ַלם  ֶאת־ׁשִ ִרים  ַעל־ְירוׁשָ ַּהּצָ ּ ּּ :
ִביא  ֵלאֹמרַוְיִה ו ּי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ַהּנָ ּכֹה־ָאַמר  ז:  ּ

ֵֹלַח  ָרֵאל  ּכֹה  ֹתאְמרו  ֶאל־ֶמֶלך  ְיהוָדה  ַהּשׁ ְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ְּ
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ה   ִני  ִהּנֵ ֵּחיל  ַפְרֹעה  ַהֹיֵצא  ָלֶכם  ְלֶעְזָרה |  ֶאְתֶכם  ֵאַלי  ְלָדְרׁשֵ ּ
ב  ְלַאְרצֹו  ִמְצָרִים ׂשְ ח:  ׁשָ בו  ַהּכַ ִּדים  ְוִנְלֲחמו  ַעל־ָהִעיר ְּוׁשָ ּ

ָרֻפָה  ָבֵאׁש ַּהזֹאת  וְלָכֻדָה  וׂשְ ּ או |  ּכֹה   ט:  ּ ּשִׁ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ַאל־ּתַ
י־ֹלא ֵיֵלכו ִדים ּכִ ׂשְ ַּנְפׁשֵֹתיֶכם  ֵלאֹמר  ָהֹלך ֵיְלכו ֵמָעֵלינו ַהּכַ ּ ּ ּ ְ :

ֶכם  ְוִנׁשְ י ְלָחִמים  ִאּתְ ִדים  ַהּנִ ׂשְ ל־ֵחיל  ּכַ יֶתם  ּכָ י  ִאם־ִהּכִ ֲּארו ּּכִ
ְרפו  ֶאת־ָהִעיר  ָאֳהלֹו  ָיקומו  ְוׂשָ ִרים  ִאיׁש  ּבְ ים  ְמֻדּקָ ָּבם  ֲאָנׁשִ ּ ּ

ֵאׁש ָלם  יא:  ַּהזֹאת  ּבָ ִדים  ֵמַעל  ְירוׁשָ ׂשְ ֵהָעלֹות  ֵחיל  ַהּכַ ְּוָהָיה  ּבְ ּ
ִּמְפֵני  ֵחיל  ַפְרֹעה ַלם  ָלֶלֶכת  ֶאֶרץ  יב:  ּ ַּוֵיֵצא  ִיְרְמָיהו  ִמירוׁשָ ּ ּ
ְנָיִמן  ַלֲחִלק  ִמּשָׁ תֹוך  ָהָעםּבִ ְנָיִמן  יג:  ְם  ּבְ ַער  ּבִ ׁשַ ַּוְיִהי־הוא  ּבְ

ן־ֲחַנְנָיה  ֶלְמָיה  ּבֶ ן־ׁשֶ מֹו  ִיְרִאָייה  ּבֶ ַעל  ְפִקֻדת  וׁשְ ם  ּבַ ְּוׁשָ ּ ּ
ה  ֹנֵפל ִדים  ַאּתָ ׂשְ ִביא  ֵלאֹמר  ֶאל־ַהּכַ ַּוִיְתפֹׂש  ֶאת־ִיְרְמָיהו  ַהּנָ ּ ּ ּ :

י  ֹנֵפ יד ֶקר  ֵאיֶנּנִ ַּויֹאֶמר  ִיְרְמָיהו  ׁשֶ ַמע ּ ִדים  ְוֹלא  ׁשָ ׂשְ ּל  ַעל־ַהּכַ
ִרים ִיְרְמָיהו  ַוְיִבֵאהו  ֶאל־ַהּשָׂ ֵּאָליו  ַוִיְתפֹׂש  ִיְרִאָייה  ּבְ ּ ּ ּּ :

ית  טו ִרים  ַעל־ִיְרְמָיהו  ְוִהּכו  ֹאתֹו  ְוָנְתנו  אֹותֹו  ּבֵ ַּוִיְקְצפו  ַהּשָׂ ּ ּ ּ ּ
ֶל י־ֹאתֹו  ָעׂשו  ְלֵבית  ַהּכֶ ית  ְיהֹוָנָתן  ַהּסֵֹפר  ּכִ ָּהֵאסור  ּבֵ : אּ

ם  טז ב־ׁשָ ית  ַהּבֹור  ְוֶאל־ַהֲחֻניֹות  ַוֵיׁשֶ י  ָבא  ִיְרְמָיהו  ֶאל־ּבֵ ּּכִ ּ
ים ֵחהו  יז:  ִּיְרְמָיהו  ָיִמים  ַרּבִ ֶלך  ִצְדִקָיהו  ַוִיּקָ ַלח  ַהּמֶ ַּוִיׁשְ ּּ ּ ְּ
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ֶתר  ַויֹאֶמר  ֲהֵיׁש  ָדָבר  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ּסֵ ֵביתֹו  ּבַ ֶלך  ּבְ ָאֵלהו  ַהּמֶ ַּוִיׁשְ ּּ ְּ

ֵתןַּויֹאֶמר  ִיְר ּנָ ֶבל  ּתִ ַיד  ֶמֶלך־ּבָ ְְמָיהו  ֵיׁש  ַויֹאֶמר  ּבְ ּ ַּויֹאֶמר  יח:  ּ
ֶלך  ִצְדִקָיהו  ֶמה  ָחָטאִתי  ְלך  ְוַלֲעָבֶדיך  ְוָלָעם  ִָיְרְמָיהו  ֶאל־ַהּמֶ ָ ְּ ּּ

ֶלא ית ַהּכֶ ם  אֹוִתי ֶאל־ּבֵ י־ְנַתּתֶ ּ ְוַאֵיה ְנִביֵאיֶכם ְּוַאֵיו יט: ַּהֶזה  ּכִ
או  ָלֶכם  ֵלאֹמר ר־ִנּבְ ֶבל  ֲעֵליֶכם  ְוַעל ֲּאׁשֶ ְ  ֹלא־ָיֹבא  ֶמֶלך־ּבָ

ָפל־ָנא  כ:  ָּהָאֶרץ  ַהזֹאת ֶלך  ּתִ ַמע־ָנא  ֲאֹדִני  ַהּמֶ ה  ׁשְ ְּוַעּתָ ְ

ית  ְיהֹוָנָתן  ַהּסֵֹפר  ְוֹלא  ָאמות  ֵבִני  ּבֵ ׁשִ ִתי  ְלָפֶניך  ְוַאל־ּתְ ְּתִחּנָ ָ

ם ֶלך  ִצְדִקָיהו  ַוַיְפִקדו  ֶאת־ִיְרְמָיה כא:  ׁשָ ַּוְיַצֶוה  ַהּמֶ ּ ּּ ּ ֲחַצר ְ ּו  ּבַ
ר־ֶלֶחם  ַליֹום  ִמחוץ  ָהֹאִפים  ַעד־ּתֹם  ָטָרה  ְוָנֹתן  לֹו  ִכּכַ ַּהּמַ ּּ

ָטָרה ֲחַצר ַהּמַ ב ִיְרְמָיהו ּבַ ל־ַהֶלֶחם ִמן־ָהִעיר ַוֵיׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ: 

  פרק לח- "ירמיה"ספר 
חור  ְויוַכל  א ן־ַפׁשְ ן  וְגַדְלָיהו  ּבֶ ַפְטָיה  ֶבן־ַמּתָ ַמע  ׁשְ ַּוִיׁשְ ּ ּ ּּ ּ

ֶל ן־ׁשֶ ר  ִיְרְמָיהו ּבֶ ָיה  ֶאת־ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ן־ַמְלּכִ חור  ּבֶ ְּמָיהו  וַפׁשְ ּ ּ ּ ּּ
ל־ָהָעם  ֵלאֹמר ר  ֶאל־ּכָ ִעיר  ב:  ְמַדּבֵ ב  ּבָ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ַהיֹׁשֵ

ִדים   ׂשְ ָרָעב  וַבָדֶבר  ְוַהֹיֵצא  ֶאל־ַהּכַ ֶחֶרב  ּבָ ַּהזֹאת  ָימות  ּבַ ּ ּ ּּ  ְיָחָיהּ
ָלל  ָוָחיְּוָחָיה  ְוָהְיָתה־לֹו  ַנְפׁשֹו ֹתן  ג:    ְלׁשָ ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהּנָ
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ֶבל  וְלָכָדה ַיד  ֵחיל  ֶמֶלך־ּבָ ֵתן  ָהִעיר  ַהזֹאת  ּבְ ּנָ ּּתִ ּ ְ ַּויֹאְמרו  ד:  ּ ּ
ן  י־ַעל־ּכֵ ֶלך  יוַמת  ָנא  ֶאת־ָהִאיׁש  ַהֶזה  ּכִ ִרים  ֶאל־ַהּמֶ ַּהּשָׂ ּ ְ

ָאִרים   ׁשְ ְלָחָמה  ַהּנִ י  ַהּמִ ּהוא־ְמַרֵפא  ֶאת־ְיֵדי  ַאְנׁשֵ ִעיר |  ּ ּבָ
י  ְדָבִרים ָהֵאֶלה ּכִ ר ֲאֵליֶהם ּכַ ַּהזֹאת  ְוֵאת ְיֵדי ָכל־ָהָעם ְלַדּבֵ ּ ּ |
י  ִאם־ְלָרָעה לֹום  ָלָעם  ַהֶזה  ּכִ ָּהִאיׁש  ַהֶזה  ֵאיֶנּנו  ֹדֵרׁש  ְלׁשָ ּּ :

ֶלך  ה י־ֵאין  ַהּמֶ ֶיְדֶכם  ּכִ ה־הוא  ּבְ ֶלך  ִצְדִקָיהו  ִהּנֵ ְַויֹאֶמר  ַהּמֶ ְּ ּ ּ ּ
ּיוַכל  ֶאְתֶכם  ָדָב ִלכו  ֹאתֹו  ו:  רּ ַּוִיְקחו  ֶאת־ִיְרְמָיהו  ַוַיׁשְ ּ ּּ ּ

ְלחו |  ֶאל־ַהּבֹור   ָטָרה  ַוְיׁשַ ֲחַצר  ַהּמַ ר  ּבַ ֶלך  ֲאׁשֶ ָיהו  ֶבן־ַהּמֶ ַּמְלּכִ ּ ּּ ְ ּ
ע  י  ִאם־ִטיט  ַוִיְטּבַ ֲחָבִלים  וַבּבֹור  ֵאין־ַמִים  ּכִ ֶּאת־ִיְרְמָיהו  ּבַ ּ ּ

ִטיט ִּיְרְמָיהו  ּבַ ַמע  ֶעֶבד־ֶמֶל ז:  ּ י  ִאיׁש  ָסִריס ְוהוא ַּוִיׁשְ ּך  ַהּכוׁשִ ּ ְ

ב  ֶלך  יֹוׁשֵ י־ָנְתנו  ֶאת־ִיְרְמָיהו  ֶאל־ַהּבֹור  ְוַהּמֶ ֶלך  ּכִ ֵבית  ַהּמֶ ְּבְ ְּ ּ
ְנָיִמן ַער  ּבִ ׁשַ ר  ח:  ּבְ ֶלך  ַוְיַדּבֵ ית  ַהּמֶ ְַוֵיֵצא  ֶעֶבד־ֶמֶלך  ִמּבֵ ְ ּ

ֶלך  ֵלאֹמר ים  ָהֵאֶל ט:  ְֶאל־ַהּמֶ ֶלך  ֵהֵרעו  ָהֲאָנׁשִ ֲּאֹדִני  ַהּמֶ ּ ה ְ
ִליכו  ר־ִהׁשְ ִביא  ֵאת  ֲאׁשֶ ר  ָעׂשו  ְלִיְרְמָיהו  ַהּנָ ל־ֲאׁשֶ ֵּאת  ּכָ ּ ּ
י  ֵאין  ַהֶלֶחם  עֹוד  יו  ִמְפֵני  ָהָרָעב  ּכִ ְחּתָ ֶּאל־ַהּבֹור  ַוָיָמת  ּתַ ּ ּ

ִעיר י  ֵלאֹמר  ַקח  י:  ּבָ ֶלך  ֵאת  ֶעֶבד־ֶמֶלך  ַהּכוׁשִ ַּוְיַצֶוה  ַהּמֶ ְּ ְ

ים   ים  ֲאָנׁשִ ֹלׁשִ ָיְדך  ִמֶזה  ׁשְ ּּבְ ִביא ָ ְּוַהֲעִליָת  ֶאת־ִיְרְמָיהו  ַהּנָ
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ֶטֶרם  ָימות ח   יא:  ִּמן־ַהּבֹור  ּבְ ים |  ַּוִיּקַ ְֶעֶבד־ֶמֶלך  ֶאת־ָהֲאָנׁשִ

לֹוֵי  ם  ּבְ ח  ִמּשָׁ ַחת  ָהאֹוָצר  ַוִיּקַ ֶלך  ֶאל־ּתַ ָידֹו  ַוָיֹבא  ֵבית־ַהּמֶ ּּבְ ְּ

ְלֵחם  ֶאל־ִיְרְמָיההְסָחבֹות ּ  ְסָחבֹות  וְבלֹוֵי  ְמָלִחים  ַוְיׁשַ ּו ּ
ֲחָבִלים י  יב:  ֶאל־ַהּבֹור  ּבַ ַּויֹאֶמר  ֶעֶבד־ֶמֶלך  ַהּכוׁשִ ְ ּ

ַחת  ָלִחים  ּתַ ָחבֹות  ְוַהּמְ לֹוֵאי  ַהּסְ ים  ָנא  ּבְ ֶּאל־ִיְרְמָיהו  ׂשִ
ן ַחת  ַלֲחָבִלים  ַוַיַעׂש  ִיְרְמָיהו  ּכֵ לֹות  ָיֶדיך  ִמּתַ ַּאּצִ ּ כו  יג:  ָ ַּוִיְמׁשְ ּ

ֲחָבִלים  ַוַיֲעלו   ֶּאת־ִיְרְמָיהו  ּבַ ב  ִיְרְמָיהו ּּ ֹּאתֹו  ִמן־ַהּבֹור  ַוֵיׁשֶ ּ
ָטָרה ֲחַצר  ַהּמַ ח  ֶאת־ִיְרְמָיהו  יד:  ּּבַ ֶלך  ִצְדִקָיהו  ַוִיּקַ ַלח  ַהּמֶ ַּוִיׁשְ ּּ ּ ְּ

ֵבית  ְיהָוׁה  ַויֹאֶמר  ר  ּבְ י  ֲאׁשֶ ִליׁשִ ִביא  ֵאָליו  ֶאל־ָמבֹוא  ַהּשְׁ ַּהּנָ
ֶלך  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ׁשֵֹאל  ֲאִני  ֹאְתך  ָדָבר  ַא ַּהּמֶ ָּ י ְ ּנִ ַכֵחד  ִמּמֶ ל־ּתְ

יד  ְלך  ֲהלֹוא  טו:  ָּדָבר י  ַאּגִ ַָויֹאֶמר  ִיְרְמָיהו  ֶאל־ִצְדִקָיהו  ּכִ ּ ּּ ּ
ַמע  ֵאָלי ִמיֵתִני  ְוִכי  ִאיָעְצך  ֹלא  ִתׁשְ ַבע  טז:  ָָהֵמת  ּתְ ַּוִיּשָׁ

ֶתר  ֵלאֹמר  ַחי־ְיהָוׁה   ּסֵ ֶלך  ִצְדִקָיהו  ֶאל־ִיְרְמָיהו  ּבַ ַּהּמֶ ּ ּ כתיב  ולא (ְ

ֶפׁש  ַהזֹאת  ִאם־ֲאִמיֶתך   ֲא)ֵאת:  קרי ה־ָלנו  ֶאת־ַהּנֶ ר  ָעׂשָ ָׁשֶ ּ ּ
ים  ר  ְמַבְקׁשִ ים  ָהֵאֶלה  ֲאׁשֶ ַיד  ָהֲאָנׁשִ ְנך  ּבְ ְּוִאם־ֶאּתֶ ָ

ך ַּויֹאֶמר  ִיְרְמָיהו  ֶאל־ִצְדִקָיהו  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  יז:  ֶָאת־ַנְפׁשֶ ּּ ּ
ֵרי  ָרֵאל  ִאם־ָיֹצא  ֵתֵצא  ֶאל־ׂשָ ֱאֹלֵהי  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
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ֵאׁש  ֵרף  ּבָ ך  ְוָהִעיר  ַהזֹאת  ֹלא  ִתּשָׂ ֶבל  ְוָחְיָתה  ַנְפׁשֶ ֶּמֶלך־ּבָ ָ ְ

ה  וֵביֶתך ְָוָחִיָתה  ַאּתָ ֶבל  יח:  ּ ֵרי  ֶמֶלך  ּבָ ְְוִאם  ֹלא־ֵתֵצא  ֶאל־ׂשָ

ה  ֵאׁש  ְוַאּתָ ָרפוָה  ּבָ ִדים  וׂשְ ׂשְ ַיד  ַהּכַ ָנה  ָהִעיר  ַהזֹאת  ּבְ ְּוִנּתְ ּ ּ ּ
ֵלט  ִמָיָדם ֶלך  ִצְדִקָיהו  ֶאל־ִיְרְמָיהו ַּויֹאֶמ יט:  ֹּלא־ִתּמָ ּר  ַהּמֶ ּ ּ ְ

נו  ִדים  ֶפן־ִיּתְ ׂשְ ר  ָנְפלו  ֶאל־ַהּכַ ֲּאִני  ֹדֵאג  ֶאת־ַהְיהוִדים  ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ָיָדם  ְוִהְתַעְללו־ִבי ֹּאִתי  ּבְ נו  כ:  ּ ַּויֹאֶמר  ִיְרְמָיהו  ֹלא  ִיּתֵ ּ ּ

ַמע־ָנא   ר  ֲאִני  דֵֹבר  ֵאֶליך  ְוִייַטב|  ׁשְ קֹול  ְיהָוׁה  ַלֲאׁשֶ ָּבְ ָ  ְלך ּ

ך ָוְתִחי  ַנְפׁשֶ ר  כא:  ּ ה  ָלֵצאת  ֶזה  ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ְּוִאם־ָמֵאן  ַאּתָ
ֵבית  כב:  ִהְרַאִני  ְיהָוׁה ֲארו  ּבְ ר  ִנׁשְ ים  ֲאׁשֶ ׁשִ ה  ָכל־ַהּנָ ְּוִהּנֵ

ה  ֹאְמרֹות  ֶבל  ְוֵהּנָ ֵרי  ֶמֶלך  ּבָ ְֶמֶלך־ְיהוָדה  מוָצאֹות  ֶאל־ׂשָ ְּ ּ
ֹל י  ׁשְ יתוך  ְוָיְכלו  ְלך  ַאְנׁשֵ ִָהּסִ ָּ עו  ַבּבֹץ  ַרְגֶלך  ָנֹסגו ּ ֶּמך  ָהְטּבְ ָּ ָ

ִדים  כג:  ָאחֹור ׂשְ ֶניך  מֹוִצִאים  ֶאל־ַהּכַ יך  ְוֶאת־ּבָ ל־ָנׁשֶ ְּוֶאת־ּכָ ָ ָ

ֵפׂש  ּתָ ֶבל  ּתִ י  ְבַיד  ֶמֶלך־ּבָ ֵלט  ִמָיָדם  ּכִ ה  ֹלא־ִתּמָ ְְוַאּתָ ּ
ֵאׁש ֹרף  ּבָ ׂשְ ַּויֹאֶמר  ִצְדִקָיהו  כד:  ְּוֶאת־ָהִעיר  ַהזֹאת  ּתִ ּ ּ

ְדָבִרים־ָהֵאֶלה  ְוֹלא  ָתמותֶאל־ִיְרְמ ָּיהו  ִאיׁש  ַאל־ֵיַדע  ּבַ ּ ּּ :
ך  וָבאו  ֵאֶליך  ְוָאְמרו  כה י  ִאּתָ ְרּתִ י־ִדּבַ ִרים  ּכִ ְמעו  ַהּשָׂ ְּוִכי־ִיׁשְ ּ ּ ָּ ְ

ַכֵחד  ֶלך  ַאל־ּתְ ְרּתָ  ֶאל־ַהּמֶ א  ָלנו  ַמה־ִדּבַ יָדה־ּנָ ְֵאֶליך  ַהּגִ ָּ ּ
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ר  ֵאֶל ּנו  ְוֹלא  ְנִמיֶתך  וַמה־ִדּבֶ ִּמּמֶ ּ ֶלךָּ ְיך  ַהּמֶ ְוָאַמְרּתָ  כו:  ָ
ית  יֵבִני ּבֵ י ֲהׁשִ ֶלך ְלִבְלּתִ ִתי  ִלְפֵני ַהּמֶ ְֲאֵליֶהם  ַמִפיל־ֲאִני  ְתִחּנָ ּ

ם ִרים  ֶאל־ִיְרְמָיהו  כז:  ְּיהֹוָנָתן  ָלמות  ׁשָ ַּוָיֹבאו  ָכל־ַהּשָׂ ּ ּ
ר  ִצָו ָכל־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ֲאׁשֶ ד  ָלֶהם  ּכְ ֲאלו  ֹאתֹו  ַוַיּגֵ ַּוִיׁשְ ּ ּּ ּ ה ּ

ַמע ַהָדָבר י ֹלא־ִנׁשְ ּנו ּכִ ֶלך  ַוַיֲחִרׁשו  ִמּמֶ ַּהּמֶ ּ ּ ּ ב ִיְרְמָיהו  כח: ְ ַּוֵיׁשֶ ּ
ָלם  ס  ְוָהָיה  ָדה  ְירוׁשָ ר־ִנְלּכְ ָטָרה  ַעד־יֹום  ֲאׁשֶ ֲחַצר  ַהּמַ ּּבַ ּ

ָלם ָדה ְירוׁשָ ר ִנְלּכְ ֲאׁשֶ  :ּּכַ
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, 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

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, לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה , 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"  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב"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


