
––922 

 

 
F––f 

      
                                      

                                       
                                   
                          

                                 

  פרק מז- "יחזקאל"ספר 
ִית  ְוִהּנֵ א ֵבִני  ֶאל־ֶפַתח  ַהּבַ ן ַּוְיׁשִ ַחת  ִמְפּתַ ה־ַמִים  ֹיְצִאים  ִמּתַ

ַחת  ִים  ֹיְרִדים  ִמּתַ ִית  ָקִדים  ְוַהּמַ י־ְפֵני  ַהּבַ ִית  ָקִדיָמה  ּכִ ַהּבַ
ַח ְזּבֵ ֶגב  ַלּמִ ִית  ַהְיָמִנית  ִמּנֶ ֶתף  ַהּבַ ַער  ב:  ִמּכֶ ְַויֹוִצֵאִני  ֶדֶרך־ׁשַ ּ ּ

ַער  ַהחוץ  ֶדֶרך  ַה ִני  ֶדֶרך  חוץ  ֶאל־ׁשַ ְָצפֹוָנה  ַוְיִסּבֵ ְּ ּ ּ ּפֹוֶנה  ָקִדים ּ
ֵתף  ַהְיָמִנית ים  ִמן־ַהּכָ ה־ַמִים  ְמַפּכִ ֵצאת־ָהִאיׁש  ָקִדים  ג:  ְוִהּנֵ ּבְ

ִים  ֵמי  ָאְפָסִים ה  ַוַיֲעִבֵרִני  ַבּמַ ַאּמָ ָידֹו  ַוָיָמד  ֶאֶלף  ּבָ ְּוָקו  ּבְ ּ :
ִים  ַוָיָמד  ֶאֶלף  ַוַיֲעִבֵרִנ ד ְרּכָ ִים  ַמִים  ּבִ ַּוָיָמד  ֶאֶלף  ַוַיֲעִבֵרִני  ַבּמַ ּ ּ י ּ

י־ָגאו  ה:  ֵמי  ָמְתָנִים ר  ֹלא־אוַכל  ַלֲעֹבר  ּכִ ַּוָיָמד  ֶאֶלף  ַנַחל  ֲאׁשֶ ּ ּ
ר  ֹלא־ֵיָעֵבר חו  ַנַחל  ֲאׁשֶ ִים  ֵמי  ׂשָ ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ֲהָרִאיָת  ו:  ַּהּמַ

ַחל ַפת  ַהּנָ ֵבִני  ַעל  ׂשְ ה  ז:  ֶּבן־ָאָדם  ַויֹוִלֵכִני  ַוְיׁשִ ׁשוֵבִני  ְוִהּנֵ ּּבְ
ַחל  ֵע ַפת  ַהּנַ ּץ  ַרב  ְמֹאד  ִמֶזה  וִמֶזהֶאל־ׂשְ ִים  ח:  ּּ ַּויֹאֶמר ֵאַלי ַהּמַ

ְדמֹוָנה  ְוָיְרדו  ַעל־ָהֲעָרָבה  ִליָלה  ַהּקַ ָּהֵאֶלה  יֹוְצִאים  ֶאל־ַהּגְ ּ



––923 

ה  ַהּמוָצִאים   ה  ֶאל־ַהָיּמָ ּוָבאו  ַהָיּמָ ּ ּּ ִיםְּוִנְרּפאוּ ּ  ְוִנְרפו  ַהּמָ ְוָהָיה  ט:  ּ
ֹרץ  ֶאל|  ָּכל־ֶנֶפׁש  ַחָיה   ר־ִיׁשְ ם  ַנֲחַלִים ֲאׁשֶ ר  ָיבֹוא  ׁשָ ל־ֲאׁשֶ   ּכָ

ִים  ָהֵאֶלה  ה  ַהּמַ ּמָ י  ָבאו  ׁשָ ה  ְמֹאד  ּכִ ִּיְחֶיה  ְוָהָיה  ַהָדָגה  ַרּבָ ּ ּ
ַחל ה  ַהּנָ ּמָ ר־ָיבֹוא  ׁשָ ּ  ָעְמדו ּיָעְמדוְוָהָיה   י:  ְּוֵיָרְפאו  ָוָחי  ּכֹל  ֲאׁשֶ

טֹוַח   ִדי  ְוַעד־ֵעין  ֶעְגַלִים  ִמׁשְ ָּעָליו  ַדָוִגים  ֵמֵעין  ּגֶ ַּלֲחָרִמים  ִיְהיו ּ
ה  ְמֹאד דֹול  ַרּבָ ְדַגת  ַהָים  ַהּגָ ְהֶיה  ְדָגָתם  ּכִ צֹאָתו יא:  ְּלִמיָנה  ּתִ  ּּבִ

נו ּצֹאָתיו  וְגָבָאיו  ְוֹלא  ֵיָרְפאו  ְלֶמַלח  ִנּתָ ּּבִ ּ ַחל  ַיֲעֶלה  יב:  ּ ְוַעל־ַהּנַ
ָפתֹו  ִמֶזה   ּוִמֶזה  |  ַּעל־ׂשְ ל־ֵעץ־ַמֲאָכל  ֹלא־ִיּבֹול  ָעֵלהו |  ּ ּּכָ

ה ְוֹל ְקָדׁש  ֵהּמָ י  ֵמיָמיו  ִמן־ַהּמִ ר  ּכִ יו  ְיַבּכֵ ּא־ִיּתֹם  ִפְריֹו  ָלֳחָדׁשָ ּ
ּ  ְוָהָיה  ִפְריֹו  ְלַמֲאָכל  ְוָעֵלהו  ִלְתרוָפהְוָהָיויֹוְצִאים   ּכֹה  ָאַמר  יג:  ּ

ר  ֵני  ָעׂשָ ְתַנֲחלו  ֶאת־ָהָאֶרץ  ִלׁשְ ר  ּתִ ה  ְגבול  ֲאׁשֶ ֲּאֹדָני  יֱהִוׁה  ּגֵ ּ
ָרֵאל  יֹוֵס ְבֵטי  ִיׂשְ ָאִחיו  יד:  ף  ֲחָבִליםׁשִ ם  אֹוָתה  ִאיׁש  ּכְ ּוְנַחְלּתֶ ּ

ה  ַלֲאֹבֵתיֶכם  ְוָנְפָלה  ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  אִתי  ֶאת־ָיִדי  ְלִתּתָ ר  ָנׂשָ ֲּאׁשֶ ּ
ַנֲחָלה בול  ָהָאֶרץ  ִלְפַאת  ָצפֹוָנה  ִמן־ַהָים  טו:  ָלֶכם  ּבְ ְּוֶזה  ּגְ ּ

דֹול  ַהֶדֶרך  ֶחְתֹלן  ְלבֹוא  ְצָדָדה ְַהּגָ רֹוָתה  ִסְבַרִים ּבֵ|  ֲחָמת   טז:  ּ
ר  יכֹון  ֲאׁשֶ בול  ֲחָמת  ָחֵצר  ַהּתִ ק  וֵבין  ּגְ ׂשֶ בול  ַדּמֶ ין־ּגְ ר  ּבֵ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ

בול  ַחְוָרן בול  יז:  ֶּאל־ּגְ ְּוָהָיה  ְגבול  ִמן־ַהָים  ֲחַצר  ֵעינֹון  ּגְ ּּ
ק  ְוָצפֹון   ׂשֶ ָּצפֹוָנה  וְגבול  ֲחָמת  ְוֵאת  ְפַאת  ָצפֹון|  ַּדּמֶ ּ ּוְפַאת  יח:  ּ
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ין  ֶאֶרץ ָקִדים  ִמּבֵ ְלָעד  וִמּבֵ ין  ַהּגִ ק  וִמּבֵ ׂשֶ ין־ַדּמֶ ּין  ַחְוָרן  וִמּבֵ ּ ּ ּ
ֹמדו  ְוֵאת  ְפַאת  ְדמֹוִני  ּתָ בול  ַעל־ַהָים  ַהּקַ ָרֵאל  ַהַיְרֵדן  ִמּגְ ִּיׂשְ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָמר  ַעד־ֵמי  ְמִריבֹות  ָקֵדׁש  יט:  ָקִדיָמה יָמָנה  ִמּתָ ּוְפַאת  ֶנֶגב  ּתֵ
דֹול  ְוֵא הַּנֲחָלה  ֶאל־ַהָים  ַהּגָ יָמָנה  ֶנְגּבָ ּוְפַאת־ָים  כ:  ּת  ְפַאת־ּתֵ

בול  ַעד־ֹנַכח  ְלבֹוא  ֲחָמת  ֹזאת  ְפַאת־ָים דֹול  ִמּגְ ַּהָים  ַהּגָ ּ ּ :
ָרֵאל כא ְבֵטי  ִיׂשְ ם  ֶאת־ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  ָלֶכם  ְלׁשִ ְּוִחַלְקּתֶ ְוָהָיה  כב:  ּ

תֹוְכֶכ ִרים  ּבְ ִרים  ַהּגָ ַנֲחָלה  ָלֶכם  וְלַהּגֵ ִפלו  אֹוָתה  ּבְ ּּתַ ּ ּ ם ּ
ָרֵאל  ְבֵני  ִיׂשְ ֶאְזָרח  ּבִ תֹוְכֶכם  ְוָהיו  ָלֶכם  ּכְ ר־הֹוִלדו  ָבִנים  ּבְ ֲּאׁשֶ ּ

ָרֵאל ְבֵטי  ִיׂשְ תֹוך  ׁשִ ֶכם  ִיְפלו  ְבַנֲחָלה  ּבְ ְִאּתְ ּ ֶבט  כג:  ּ ְוָהָיה  ַבּשֵׁ
נו ַנֲחָלתֹו ְנֻאם ֲאֹדָני יֱהִוׁה ּתְ ם ּתִ ר ִאּתֹו ׁשָ ר ַהּגֵ ר־ּגָ  :ֲּאׁשֶ

  פרק מח- "יחזקאל"ספר 
ָבִטים  ִמְקֵצה  ָצפֹוָנה  ֶאל־ַיד  ֶדֶרך־ֶחְתֹלן   א מֹות  ַהּשְׁ ְְוֵאֶלה  ׁשְ ּ ּ |

ק  ָצפֹוָנה  ֶאל־ַיד  ֲחָמת  ׂשֶ בול  ַדּמֶ ְּלבֹוא־ֲחָמת  ֲחַצר  ֵעיָנן  ּגְ ּ
ְּוָהיו־לֹו  ְפַאת־ָקִדים  ַהָים  ָדן  ֶאָחד בול  ָדן  ִמְפַאת |  ְוַעל   ב:  ּּ ּּגְ ּ ּ
ר  ֶאָח ה  ָאׁשֵ ר |  ְוַעל   ג:  דָּקִדים  ַעד־ְפַאת־ָיּמָ בול  ָאׁשֵ ּּגְ

ִלי  ֶאָחד ה  ַנְפּתָ ִּמְפַאת  ָקִדיָמה  ְוַעד־ְפַאת־ָיּמָ בול |  ְוַעל   ד:  ּ ּּגְ
ה  ֶאָחד ה  ְמַנּשֶׁ ִלי  ִמְפַאת  ָקִדָמה  ַעד־ְפַאת־ָיּמָ ַּנְפּתָ | ְוַעל   ה:  ּ
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ה  ֶאְפַרִים  ֶאָחד ה  ִמְפַאת  ָקִדָמה  ַעד־ְפַאת־ָיּמָ בול  ְמַנּשֶׁ ּּגְ ּ ּ :
ה  ְראוֵבן ּגְ|  ְוַעל   ו ּבול  ֶאְפַרִים  ִמְפַאת  ָקִדים  ְוַעד־ְפַאת־ָיּמָ ּּ ּ

ה |  ְוַעל   ז:  ֶאָחד בול  ְראוֵבן  ִמְפַאת  ָקִדים  ַעד־ְפַאת־ָיּמָ ּּגְ ּ ּ ּ
בול  ְיהוָדה  ִמְפַאת  ָקִדים  ח:  ְּיהוָדה  ֶאָחד ְּוַעל  ּגְ ּ ּ

ה  ְוֶע ִרימו  ֲחִמּשָׁ ר־ּתָ רוָמה  ֲאׁשֶ ְהֶיה  ַהּתְ ה  ּתִ ַּעד־ְפַאת־ָיּמָ ּ ִרים ּ ׂשְ
ַאַחד  ַהֲחָלִקים  ִמְפַאת  ָקִדיָמה  ֶּאֶלף  ֹרַחב  ְוֹאֶרך  ּכְ ְ

תֹוכֹו ְקָדׁש  ּבְ ה  ְוָהָיה  ַהּמִ ַּעד־ְפַאת־ָיּמָ ר  ט:  ּ רוָמה  ֲאׁשֶ ַּהּתְ
ֶרת  ִרים  ֶאֶלף  ְוֹרַחב  ֲעׂשֶ ה  ְוֶעׂשְ ִרימו  ַליהָוׁה  ֹאֶרך  ֲחִמּשָׁ ְּתָ ּ

ְהֶיה  ְתרוַמת־ַהּקֹ י:  ֲאָלִפים ּוְלֵאֶלה  ּתִ ֶדׁש  ַלּכֲֹהִנים  ָצפֹוָנה ּּ
ֶרת  ֲאָלִפים  ְוָקִדיָמה  ה  ֹרַחב  ֲעׂשֶ ִרים  ֶאֶלף  ְוָיּמָ ה  ְוֶעׂשְ ֲחִמּשָׁ
ִרים ָאֶלף ְוָהָיה  ה ְוֶעׂשְ ה ֹאֶרך ֲחִמּשָׁ ֶרת ֲאָלִפים ְוֶנְגּבָ ְֹרַחב ֲעׂשֶ

תֹוכֹו ר  יא:  ִּמְקַדׁש־ְיהָוׁה  ּבְ ֵני  ָצדֹוק  ֲאׁשֶ ַּלּכֲֹהִנים  ַהְמֻקָדׁש  ִמּבְ
ר ׁשָ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכַ ֵני  ִיׂשְ ְתעֹות  ּבְ ר  ֹלא־ָתעו  ּבִ י  ֲאׁשֶ ַמְרּתִ ְּמרו  ִמׁשְ ּ

עו  ַהְלִוִים ּּתָ רוַמת  ָהָאֶרץ  ֹקֶדׁש  יב:  ּ רוִמָיה  ִמּתְ ְּוָהְיָתה  ָלֶהם  ּתְ ּּ
בול  ַהְלִוִים ים  ֶאל־ּגְ ָּקָדׁשִ בול  ַהּכֲֹהִנים  יג:  ּ ת  ּגְ ְּוַהְלִוִים  ְלֻעּמַ ּ

ִרים   ה  ְוֶעׂשְ ל־ֹאֶרך ֲחִמּשָׁ ֶרת  ֲאָלִפים  ּכָ ְֶאֶלף  ֹאֶרך  ְוֹרַחב  ֲעׂשֶ ְ

ֶרת  ֲאָלִפים ִרים  ֶאֶלף  ְוֹרַחב  ֲעׂשֶ ה  ְוֶעׂשְ רו  יד:  ֲחִמּשָׁ ְּוֹלא־ִיְמּכְ
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ּנו  ְוֹלא  ָיֵמר  ְוֹלא   י־ֹקֶדׁש ַיֲעִבורִּמּמֶ ית  ָהָאֶרץ  ּכִ   ַיֲעִביר  ֵראׁשִ
ֹרַחב  ַעל טו:  ַליהָוׁה ת  ֲאָלִפים  ַהּנֹוָתר  ּבָ ה ַוֲחֵמׁשֶ ּ־ְפֵני  ֲחִמּשָׁ

ב  וְלִמְגָרׁש  ְוָהְיָתה  ִרים  ֶאֶלף  ֹחל־הוא  ָלִעיר  ְלמֹוׁשָ ְּוֶעׂשְ ּ
תֹוֹכהָהִעיר   תֹוכֹוּבְ ְּוֵאֶלה  ִמדֹוֶתיָה  ְפַאת  ָצפֹון  ֲחֵמׁש  טז:    ּבְ ּ ּ

ַעת ֲאָלִפים וְפַאת־ֶנֶגב ֲחֵמׁש   )חמׁש:  כתיב  ולא  קרי(ֵּמאֹות ְוַאְרּבַ
ַעת  ֲאָלִפי ַעת ֵמאֹות  ְוַאְרּבַ ּם וִמְפַאת ָקִדים ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוַאְרּבַ ּ

ַעת  ֲאָלִפים ה  ֲחֵמׁש  ֵמאֹות  ְוַאְרּבַ ְוָהָיה  יז:  ֲּאָלִפים  וְפַאת־ָיּמָ
ים  ה  ֲחִמּשִׁ ים  וָמאַתִים  ְוֶנְגּבָ ִּמְגָרׁש  ָלִעיר  ָצפֹוָנה  ֲחִמּשִׁ

ים  וָמ ה  ֲחִמּשִׁ ים  וָמאַתִים  ְוָיּמָ ּוָמאָתִים  ְוָקִדיָמה  ֲחִמּשִׁ ּ : אָתִיםּ
ת   יח ֹאֶרך  ְלֻעּמַ ֶרת  ֲאָלִפים |  ְְוַהּנֹוָתר  ּבָ רוַמת  ַהּקֶֹדׁש  ֲעׂשֶ ּּתְ

רוַמת  ַהּקֶֹדׁש  ת  ּתְ ה  ְוָהָיה  ְלֻעּמַ ֶרת  ֲאָלִפים  ָיּמָ ָּקִדיָמה  ַוֲעׂשֶ
ְוָהֹעֵבד  יט:  ּ  ְתבוָאתֹו  ְלֶלֶחם  ְלֹעְבֵדי  ָהִעירְּתבוָאֹתהְוָהְיָתה  

ָּהִעיר  ַיַעְבדוהו  ִמּכֹל  ׁשִ ָרֵאלּ ה  כ:  ְבֵטי  ִיׂשְ רוָמה  ֲחִמּשָׁ ל־ַהּתְ ּּכָ
ִרימו  ִרים  ָאֶלף  ְרִביִעית  ּתָ ה  ְוֶעׂשְ ֲחִמּשָׁ ִרים  ֶאֶלף  ּבַ ְּוֶעׂשְ

רוַמת  ַהּקֶֹדׁש  ֶאל־ֲאֻחַזת  ָהִעיר ֶּאת־ּתְ יא  כא:  ּ ׂשִ ְוַהּנֹוָתר  ַלּנָ
ּוִמֶזה  |  ִּמֶזה   ִּלְתרוַמת־ַהּקֶֹדׁש  ְוַלֲאֻחַזת  ָהִעיר  ֶאל־ְפֵנ|  ּ ּ י ּ

ִרים  ֶאֶלף   ה  ְוֶעׂשְ ה |  ֲחִמּשָׁ בול  ָקִדיָמה  ְוָיּמָ רוָמה  ַעד־ּגְ ּּתְ ּ
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ת ֲחָלִקים  ה ְלֻעּמַ בול ָיּמָ ִרים ֶאֶלף ַעל־ּגְ ה ְוֶעׂשְ ַּעל־ְפֵני ֲחִמּשָׁ ּ
ִית   רוַמת  ַהּקֶֹדׁש  וִמְקַדׁש  ַהּבַ יא  ְוָהְיָתה  ּתְ ׂשִ ַּלּנָ ּ תֹוֹכהּ תֹוכֹוּבְ :   ּבְ

ּוֵמֲאֻחַזת  ַהְלִוִי כב ּ יא  ִיְהֶיה ּ ׂשִ ר  ַלּנָ תֹוך  ֲאׁשֶ ְם  וֵמֲאֻחַזת  ָהִעיר  ּבְ ּ ּ
ין   יא  ִיְהֶיה|  ּבֵ ׂשִ ְנָיִמן  ַלּנָ בול  ּבִ בול  ְיהוָדה  וֵבין  ּגְ ּּגְ ּ ּ ְוֶיֶתר  כג:  ּ

ְנָיִמן  ֶאָחד ה  ּבִ ָבִטים  ִמְפַאת  ָקִדיָמה  ַעד־ְפַאת־ָיּמָ ַּהּשְׁ ּ :
ְנָיִמן  ִמְפַאת  ָקִדיָמה  ַע|  ְוַעל   כד בול  ּבִ ּּגְ ְמעֹון ּ ה  ׁשִ ּד־ְפַאת־ָיּמָ

ה |  ְוַעל   כה:  ֶאָחד ְמעֹון  ִמְפַאת  ָקִדיָמה  ַעד־ְפַאת־ָיּמָ בול  ׁשִ ּּגְ ּ ּ
שָכר  ֶאָחד שָכר  ִמְפַאת  ָקִדיָמה |  ְוַעל   כו:  ִיׂשָ בול  ִיׂשָ ּּגְ ּ

ה  ְזבוֻלן  ֶאָחד ַּעד־ְפַאת־ָיּמָ בול  ְזבוֻלן  ִמְפַאת |  ְוַעל   כז:  ּ ּּגְ ּ ּ
ד  ֶאָחדָּקִדָמה  ַעד־ְפַאת־ָיּמָ ד  ֶאל־ְפַאת  כח:  ה  ּגָ בול  ּגָ ְּוַעל  ּגְ ּ

ָמר  ֵמי  ְמִריַבת  ָקֵדׁש  ַנֲחָלה  יָמָנה  ְוָהָיה  ְגבול  ִמּתָ ֶּנֶגב  ּתֵ
דֹול ֲחָלה  כט:  ַּעל־ַהָים  ַהּגָ ִפילו  ִמּנַ ר־ּתַ ֹּזאת  ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ּ

ָרֵאל  ְוֵאֶלה  ַמְחְלקֹוָתם  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ְבֵטי  ִיׂשְ ֶּלה ְוֵא ל:  ְּלׁשִ
ַעת  ֲאָלִפים  ּּתֹוְצֹאת  ָהִעיר  ִמְפַאת  ָצפֹון  ֲחֵמׁש  ֵמאֹות  ְוַאְרּבַ

ָעִרים  לא:  ִּמָדה ָרֵאל  ׁשְ ְבֵטי  ִיׂשְ מֹות  ׁשִ ֲעֵרי  ָהִעיר  ַעל־ׁשְ ְוׁשַ
ַער  ַער  ְיהוָדה  ֶאָחד  ׁשַ ַער  ְראוֵבן  ֶאָחד  ׁשַ ה  ָצפֹוָנה  ׁשַ לֹוׁשָ ּׁשְ ּ

ַעת ְּוֶאל־ְפַאת  ָקִדיָמה  ֲח לב:  ֵלִוי  ֶאָחד ֵמׁש  ֵמאֹות  ְוַאְרּבַ
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ְנָיִמן ֶאָחד  ַער ּבִ ַער יֹוֵסף ֶאָחד ׁשַ ה ְוׁשַ ֹלׁשָ ָעִרים ׁשְ ֲּאָלִפים וׁשְ
ַער  ָדן  ֶאָחד ַעת  לג:  ּׁשַ ה  ֲחֵמׁש  ֵמאֹות  ְוַאְרּבַ ּוְפַאת־ֶנְגּבָ

ַער  ְמעֹון  ֶאָחד  ׁשַ ַער  ׁשִ ה  ׁשַ ֹלׁשָ ָעִרים  ׁשְ ֲּאָלִפים  ִמָדה  וׁשְ ּ
שָכר  ֶאָחד  ׁשַ ה  ֲחֵמׁש  ֵמאֹות  לד:  ַּער  ְזבוֻלן  ֶאָחדִיּשָׂ ְּפַאת־ָיּמָ

ַער  ד  ֶאָחד  ׁשַ ַער  ּגָ ה  ׁשַ ֹלׁשָ ֲעֵריֶהם  ׁשְ ַעת  ֲאָלִפים  ׁשַ ְוַאְרּבַ
ִלי  ֶאָחד ַער  ַנְפּתָ ר  ֶאָחד  ׁשַ ר  ָאֶלף  לה:  ָאׁשֵ ֹמָנה  ָעׂשָ ָסִביב  ׁשְ

ם־ָהִעיר ִמיֹום ְיהָוׁה  ה| ְּוׁשֵ ּמָ  :ׁשָ
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, כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםו, 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"  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה"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,  רי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספ
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .א בא על ידוואין חט, 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"מר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לו"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


