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  פרק לה- "דברי הימים ב"ספר 
ֲחטו   א ַלם  ֶפַסח  ַליהָוׁה  ַוִיׁשְ ָיהו  ִבירוׁשָ ַּוַיַעׂש  ֹיאׁשִ ּ ּּ ּ ָעה ּּ ַאְרּבָ ַּהֶפַסח  ּבְ

ר  ַלֹחֶדׁש  ָהִראׁשֹון ְמרֹוָתם  ַוְיַחְזֵקם  ב:  ָעׂשָ ַּוַיֲעֵמד  ַהּכֲֹהִנים  ַעל־ִמׁשְ ּ
ית  ְיהָוׁה ַּויֹאֶמר  ַלְלִוִים   ג:  ַלֲעבֹוַדת  ּבֵ ּ  ַהְמִביִנים ַּהְמִבוִניםּ

ּבַ ים  ַליהָוׁה  ְתנו  ֶאת־ֲארֹון־ַהּקֶֹדׁש  ּבַ דֹוׁשִ ָרֵאל  ַהּקְ ְּלָכל־ִיׂשְ ִית ּ
ֵתף  ּכָ א  ּבַ ָרֵאל  ֵאין־ָלֶכם  ַמׂשָ ֹלֹמה  ֶבן־ָדִויד  ֶמֶלך  ִיׂשְ ָנה  ׁשְ ר  ּבָ ֲּאׁשֶ ְ ּ

ָרֵאל ַּעָתה  ִעְבדו  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ְוֵאת  ַעמֹו  ִיׂשְ  ְּוָהִכונו ד:  ּּ
ָרֵאל  ְכָתב  ָדִויד  ֶמֶלך  ִיׂשְ ַמְחְלקֹוֵתיֶכם  ּבִ ְְוָהִכינו  ְלֵבית־ֲאֹבֵתיֶכם  ּכְ ּ ּ

ּוְבִמְכַת ֹלֹמה  ְבנֹוּ ית  ָהָאבֹות  ה:  ב  ׁשְ ְּוִעְמדו  ַבּקֶֹדׁש  ִלְפֻלגֹות  ּבֵ ּ
ית־ָאב  ַלְלִוִים ת  ּבֵ ֵני  ָהָעם  ַוֲחֻלּקַ ֲחטו  ַהָפַסח  ו:  ַּלֲאֵחיֶכם  ּבְ ְּוׁשַ ּ

ה ַיד־ֹמׁשֶ ְדַבר־ְיהָוׁה  ּבְ ְּוִהְתַקְדׁשו  ְוָהִכינו  ַלֲאֵחיֶכם  ַלֲעׂשֹות  ּכִ ּ ּ :
ָיהו  ִלְבֵנ ז ַּוָיֶרם  ֹיאׁשִ ּ ים  וְבֵני־ִעִזים  ַהּכֹל ּ ָבׂשִ ּי  ָהָעם  ֹצאן  ּכְ ּ

ת  ֹלׁשֶ ים  ֶאֶלף  וָבָקר  ׁשְ ֹלׁשִ ְמָצא  ְלִמְסַפר  ׁשְ ַּלְפָסִחים  ְלָכל־ַהּנִ ּ ּ
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ְֲאָלִפים  ֵאֶלה  ֵמְרכוׁש  ַהֶמֶלך ּ ּ ָריו  ִלְנָדָבה  ָלָעם  ַלּכֲֹהִנים  ח:  ּ ְוׂשָ
ְּוַלְלִוִים  ֵהִרימו  ִחְלִקָיה  וְזַכְרָיהו  ִויִחיֵאל   ּ ּּ ית  ָהֱאֹלִהים ּ ְנִגיֵדי  ּבֵ

ֹלׁש  ֵמאֹות ׁש  ֵמאֹות  וָבָקר  ׁשְ ַּלּכֲֹהִנים  ָנְתנו  ַלְפָסִחים  ַאְלַפִים  ְוׁשֵ ּּ ּ :
ְבָיהו  ִויִעיֵאל ְּוָכוַנְנָיהו ט ַמְעָיהו  וְנַתְנֵאל  ֶאָחיו  ַוֲחׁשַ ּ  ְוָכַנְנָיהו  וׁשְ ּ ּ ּ ּ

ֵרי  ַהְלִוִים  ֵהִרימו  ַלְלִוִים  ַלְפָסִח ְּויֹוָזָבד  ׂשָ ּ ת  ֲאָלִפים  וָבָקר ּּ ּים  ֲחֵמׁשֶ
ַּוִתּכֹון  ָהֲעבֹוָדה  ַוַיַעְמדו  ַהּכֲֹהִנים  ַעל־ָעְמָדם  י:  ֲחֵמׁש  ֵמאֹות ּ ּ

ִמְצַות  ַהֶמֶלך ְְוַהְלִוִים  ַעל־ַמְחְלקֹוָתם  ּכְ ּ ֲחטו  ַהָפַסח  ַוִיְזְרקו  יא:  ּ ַּוִיׁשְ ּּ ּּ
יִטים ַּהּכֲֹהִנים  ִמָיָדם  ְוַהְלִוִים  ַמְפׁשִ ּו  ָהֹעָלה  ְלִתָתם ַּוָיִסיר יב:  ּ ּ

ֵסֶפר  תוב  ּבְ ּכָ ְּלִמְפַלגֹות  ְלֵבית־ָאבֹות  ִלְבֵני  ָהָעם  ְלַהְקִריב  ַליהָוׁה  ּכַ ּ
ָקר ה  ְוֵכן  ַלּבָ ים  יג:  ֹמׁשֶ ָדׁשִ ָפט  ְוַהּקֳ ִמׁשְ ֵאׁש  ּכַ לו  ַהֶפַסח  ּבָ ַּוְיַבׁשְ ּּ ּּ

ירֹות  וַבְדָוִדים  וַבֵצָלחֹות  ַוָיִריצו  ְלָכל ּסִ לו  ּבַ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ ּּ ּ ֵני  ָהָעםּ : ־ּבְ
ַהֲעלֹות  יד ֵני  ַאֲהֹרן  ּבְ י  ַהּכֲֹהִנים  ּבְ ְּוַאַחר  ֵהִכינו  ָלֶהם  ְוַלּכֲֹהִנים  ּכִ

ֵני  ָּהעֹוָלה  ְוַהֲחָלִבים  ַעד־ָלְיָלה  ְוַהְלִוִים  ֵהִכינו  ָלֶהם  ְוַלּכֲֹהִנים  ּבְ ּ
ִמְצַות  ָדִויד   טו:  ַאֲהֹרן ֵני־ָאָסף  ַעל־ַמֲעָמָדם  ּכְ ְוָאָסף ְּוַהְמׁשְֹרִרים  ּבְ

ַער  ֵאין  ָלֶהם  ַער  ָוׁשַ ְּוֵהיָמן  ִויֻדתון  חֹוֵזה  ַהֶמֶלך  ְוַהׁשֲֹעִרים  ְלׁשַ ְּ ּ
י־ֲאֵחיֶהם  ַהְלִוִים  ֵהִכינו  ָלֶהם ָּלסור  ֵמַעל  ֲעֹבָדָתם  ּכִ ַּוִתּכֹון  טז:  ּּ

יֹום  ַההוא  ַלֲעׂשֹות  ַהֶפַסח  ְוַהֲעלֹות  ֹעלֹות  ַעל  ל־ֲעבֹוַדת  ְיהָוׁה  ּבַ ּּכָ ּ ּ
ח  ְי ָיהוִמְזּבַ ִמְצַות  ַהֶמֶלך  ֹיאׁשִ ּהָוׁה  ּכְ ּ ְ ָרֵאל  יז:  ּ ַּוַיֲעׂשו  ְבֵני־ִיׂשְ ּ
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ְבַעת  ָיִמים ֵעת  ַהִהיא  ְוֶאת־ַחג  ַהַמצֹות  ׁשִ ְמְצִאים  ֶאת־ַהֶפַסח  ּבָ ַּהּנִ ּ ּ :
ִביא  יח מוֵאל  ַהּנָ ָרֵאל  ִמיֵמי  ׁשְ ִיׂשְ ֹמהו  ּבְ ה  ֶפַסח  ּכָ ְּוֹלא־ַנֲעׂשָ ּ

ָרֵאל   ָיהו ֹלא|  ְוָכל־ַמְלֵכי  ִיׂשְ ה  ֹיאׁשִ ר־ָעׂשָ ֶפַסח  ֲאׁשֶ ּ־ָעׂשו  ּכַ ּּ ּ
ָלם ֵבי  ְירוׁשָ ְמָצא  ְויֹוׁשְ ָרֵאל  ַהּנִ ְּוַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ְוָכל־ְיהוָדה  ְוִיׂשְ ּ ּ :

ה  ַהֶפַסח  ַהֶזה יט ָיהו  ַנֲעׂשָ ָנה  ְלַמְלכות  ֹיאׁשִ ֵרה  ׁשָ מֹוֶנה  ֶעׂשְ ׁשְ ּּבִ ּ ּ ּּ :
ר  ֵהִכין  ֹיאׁשִ כ ִית  ָעָלה  ְנכֹו ַאֲחֵרי  ָכל־ֹזאת  ֲאׁשֶ ָּיהו  ֶאת־ַהּבַ ּ

ִמיׁש  ַעל־ְפָרת  ַוֵיֵצא  ִלְקָראתֹו  ַכְרּכְ ֶּמֶלך־ִמְצַרִים  ְלִהָלֵחם  ּבְ ּ ּ ְ

ָיהו ֹּיאׁשִ ַלח  ֵאָליו  ַמְלָאִכים   כא:  ּ ְַמה־ִלי  ָוָלך  ֶמֶלך |  ֵלאֹמר  |  ַּוִיׁשְ ְ ּ
ית  ִמְלַחְמִתי  ֵוא י  ֶאל־ּבֵ ְּיהוָדה  ֹלא־ָעֶליך  ַאָתה  ַהיֹום  ּכִ ּּ ָ ֹלִהים ָאַמר ּ

ִחיֶתך ר־ִעִמי  ְוַאל־ַיׁשְ ְָלַבֲהֵלִני  ֲחַדל־ְלך  ֵמֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ָּ :
י  ְלִהָלֶחם־ּבֹו  ִהְתַחֵפׂש  ְוֹלא  כב ָיהו  ָפָניו  ִמֶמּנו  ּכִ ְּוֹלא־ֵהֵסב  ֹיאׁשִ ּ ּ ּּ ּ

ִבְקַעת  ְמִגדֹו ַמע  ֶאל־ִדְבֵרי  ְנכֹו  ִמִפי  ֱאֹלִהים  ַוָיֹבא  ְלִהָלֵחם  ּבְ ּׁשָ ּּ ּ ּ :
ָיהו  ַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ַלֲעָבָדיו  ַהֲעִבירוִני ַּויֹ כג ּרו  ַהיִֹרים  ַלֶמֶלך  ֹיאׁשִ ּ ְּ ְּ ּּ ּ ּ

י  ָהֳחֵליִתי  ְמֹאד יֻבהו  כד:  ּכִ ָבה  ַוַיְרּכִ ַּוַיֲעִביֻרהו  ֲעָבָדיו  ִמן־ַהֶמְרּכָ ּּ ּּ
ֵבר  ַלם  ַוָיָמת  ַוִיּקָ ר־לֹו  ַויֹוִליֻכהו  ְירוׁשָ ֶנה  ֲאׁשֶ ַּעל  ֶרֶכב  ַהִמׁשְ ּ ּּ ּ ּ

ִקְב ָיהוּבְ ִלים  ַעל־ֹיאׁשִ ַלם  ִמְתַאּבְ ּרֹות  ֲאֹבָתיו  ְוָכל־ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ּ ּּ :
ִרים   כה ָיהו  ַויֹאְמרו  ָכל־ַהׁשָ ַּוְיקֹוֵנן  ִיְרְמָיהו  ַעל־ֹיאׁשִ ּ ּ ּּ רֹות |  ּ ְּוַהׁשָ

ָרֵאל  ָיהו  ַעד־ַהיֹום  ַוִיְתנום  ְלֹחק  ַעל־ִיׂשְ ִקינֹוֵתיֶהם  ַעל־ֹיאׁשִ ּּבְ ּּ ּ ּ ּ
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תוִבי ם  ּכְ ינֹותְּוִהּנָ ָיהו  ַוֲחָסָדיו  כו:  ם  ַעל־ַהּקִ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ֹיאׁשִ ּּ
תֹוַרת  ְיהָוׁה תוב  ּבְ ּכָ ם  כז:  ּּכַ ּוְדָבָריו  ָהִראׁשִֹנים  ְוָהַאֲחֹרִנים  ִהּנָ

ָרֵאל ִויהוָדה תוִבים ַעל־ֵסֶפר ַמְלֵכי־ִיׂשְ ּּכְ ּ: 

  פרק לו- "דברי הימים ב"ספר 
ַּוִיְקחו  ַעם־ָהָאֶרץ  ֶאת־ְיהֹוָא א ָיהו  ַוַיְמִליֻכהו ּ ן־ֹיאׁשִ ָּחז  ּבֶ ּּ ּ

ָלם ירוׁשָ ָמְלכֹו  ב:  ַּתַחת־ָאִביו  ּבִ ָנה  יֹוָאָחז  ּבְ ִרים  ׁשָ לֹוׁש  ְוֶעׂשְ ן־ׁשָ ּבֶ
ָלם ירוׁשָ ים  ָמַלך  ּבִ ה  ֳחָדׁשִ לׁשָ ּוׁשְ ְַוְיִסיֵרהו  ֶמֶלך־ִמְצַרִים  ג:  ְּ ּ

ֶסף  ְוִכ ר־ּכֶ ָלם  ַוַיֲענׁש  ֶאת־ָהָאֶרץ  ֵמָאה  ִכּכַ ירוׁשָ ּּבִ ר  ָזָהבּ : ּכַ
ַלם  ד ַּוַיְמֵלך  ֶמֶלך־ִמְצַרִים  ֶאת־ֶאְלָיִקים  ָאִחיו  ַעל־ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ּ ְ ְ ּ

מֹו  ְיהֹוָיִקים  ְוֶאת־יֹוָאָחז  ָאִחיו  ָלַקח  ְנכֹו  ַוְיִביֵאהו  ב  ֶאת־ׁשְ ַּוַיּסֵ ּ
ָמְלכֹו  ְוַאַחת  ה:  ִמְצָרְיָמה ָנה  ְיהֹוָיִקים  ּבְ ִרים  ְוָחֵמׁש  ׁשָ ן־ֶעׂשְ ּבֶ

ֵר ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיוֶעׂשְ ָלם  ַוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ ירוׁשָ ָנה  ָמַלך  ּבִ ּה  ׁשָ ּ ְ :
ַתִים  ְלֹהִליכֹו  ו ְנֻחׁשְ ֶבל  ַוַיַאְסֵרהו  ּבַ ָּעָליו  ָעָלה  ְנבוַכְדֶנאַצר  ֶמֶלך  ּבָ ּּ ּּ ְ

ֶבָלה ית  ְיהָוׁה  ֵהִביא  ְנבוַכְדֶנאַצר  ְלָבֶבל  ַוִיְתֵנם  ז:  ּבָ ֵלי  ּבֵ ּוִמּכְ ּּ ּ ּ
ֵהיָכלֹו   ָבֶבלּבְ ה  ח:  ּבְ ר־ָעׂשָ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ְיהֹוָיִקים  ְוֹתֲעֹבָתיו  ֲאׁשֶ

ָרֵאל  ִויהוָדה  תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ַמְלֵכי  ִיׂשְ ם  ּכְ ְמָצא  ָעָליו  ִהּנָ ְּוַהּנִ ּ
נֹו  ַתְחָתיו ַּוִיְמֹלך  ְיהֹוָיִכין  ּבְ ּ ְ ָמְלכֹו  ט:  ּ ִנים  ְיהֹוָיִכין  ּבְ מֹוֶנה  ׁשָ ן־ׁשְ ּבֶ
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י ה  ֳחָדׁשִ ֹלׁשָ ֵעיֵני ּוׁשְ ָלם  ַוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ ירוׁשָ ֶרת  ָיִמים  ָמַלך  ּבִ ּם  ַוֲעׂשֶ ּ ְ

ַלח  ַהֶמֶלך  ְנבוַכְדֶנאַצר  ַוְיִבֵאהו  י:  ְיהָוׁה ָנה  ׁשָ ְּוִלְתׁשוַבת  ַהׁשָ ּ ּּ ּ ְּ

ית־ְיהָוׁה  ַוַיְמֵלך  ֶאת־ִצְדִקָיהו  ָאִחיו  ֵלי  ֶחְמַדת  ּבֵ ָּבֶבָלה  ִעם־ּכְ ּּ ְּ

ָלם ַּעל־ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ָנה  ִצְדִקָיהו  ְבָמְלכֹו  יא:  ּ ִרים  ְוַאַחת  ׁשָ ן־ֶעׂשְ ּּבֶ ּ
ָלם ירוׁשָ ָנה  ָמַלך  ּבִ ֵרה  ׁשָ ְּוַאַחת  ֶעׂשְ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  יב:  ְ ַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ

ִביא  ִמִפי  ְיהָוׁה ֱּאֹלָהיו  ֹלא  ִנְכַנע  ִמִלְפֵני  ִיְרְמָיהו  ַהּנָ ּ ְוַגם  יג:  ּ
ר   ֶמֶלך  ְנבוַכְדֶנאַצר  ָמָרד  ֲאׁשֶ ּּבַ ּּ אֹלִהים  ַוֶיֶקׁש ְ יעֹו  ּבֵ ּבִ ִּהׁשְ

ָרֵאל ֶּאת־ָעְרפֹו  ַוְיַאֵמץ  ֶאת־ְלָבבֹו  ִמׁשוב  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ ּ ּ :
ֵרי  ַהּכֲֹהִנים  ְוָהָעם  ִהְרּבו   יד ל־ׂשָ ַּגם  ּכָ ֹכל ִלְמָעולּ   ִלְמָעל־ַמַעל  ּכְ

ר  ִהְקִדי ית  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ֹּתֲעבֹות  ַהגֹוִים  ַוְיַטְמאו  ֶאת־ּבֵ ּ ּ ּ ָלםּ ירוׁשָ : ּׁש  ּבִ
ם  טו ּכֵ ַיד  ַמְלָאָכיו  ַהׁשְ ַלח  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתיֶהם  ֲעֵליֶהם  ּבְ ַּוִיׁשְ

י־ָחַמל  ַעל־ַעמֹו  ְוַעל־ְמעֹונֹו לֹוַח  ּכִ ַּוִיְהיו  ַמְלִעיִבים  טז:  ְּוׁשָ ּ
ְנִבָאיו  ַעד  ֲעלֹות ַמְלֲאֵכי  ָהֱאֹלִהים  ובֹוִזים  ְדָבָריו  וִמַתְעְתִעים  ּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ּ 

ַעמֹו  ַעד־ְלֵאין  ַמְרֵפא ֲּחַמת־ְיהָוׁה  ּבְ ְַוַיַעל  ֲעֵליֶהם  ֶאת־ֶמֶלך  יז:  ּ ּ
ִדיים ַּכׂשְ ם  ְוֹלא  ָחַמל ּ ֵבית  ִמְקָדׁשָ ֶחֶרב  ּבְ חוֵריֶהם  ּבַ ִדים  ַוַיֲהֹרג  ּבַ ׂשְ ּ  ּכַ ּ ּּ

ָידֹו ׁש  ַהּכֹל  ָנַתן  ּבְ חור  וְבתוָלה  ָזֵקן  ְוָיׁשֵ ַּעל־ּבָ ּ ית  יח:  ּ ֵלי  ּבֵ ְוֹכל  ּכְ
ית  ְיהָוׁה  ְוֹאְצרֹות  ַהֶמֶלך ָהֱא ים  ְוֹאְצרֹות  ּבֵ ַטּנִ ְֹלִהים  ַהְגֹדִלים  ְוַהּקְ ּ ּ

ָריו  ַהּכֹל  ֵהִביא  ָבֶבל ית  ָהֱאֹלִהים  ַוְיַנְתצו  יט:  ְוׂשָ ְרפו  ֶאת־ּבֵ ַּוִיׂשְ ּּ ּ
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ֵלי  ְרפו  ָבֵאׁש  ְוָכל־ּכְ ָלם  ְוָכל־ַאְרְמנֹוֶתיָה  ׂשָ ֵּאת  חֹוַמת  ְירוׁשָ ּ
ִח ֶבל  כ:  יתַּמֲחַמֶדיָה  ְלַהׁשְ ֵאִרית  ִמן־ַהֶחֶרב  ֶאל־ּבָ ַּוֶיֶגל  ַהׁשְ ּ

ַּוִיְהיו־לֹו  וְלָבָניו  ַלֲעָבִדים  ַעד־ְמֹלך  ַמְלכות  ָפָרס ּ ּ ְּ ְּלַמלֹאות  כא:  ּ
ל־ְיֵמי  תֹוֶתיָה  ּכָ ּבְ ִפי  ִיְרְמָיהו  ַעד־ָרְצָתה  ָהָאֶרץ  ֶאת־ׁשַ ְּדַבר־ְיהָוׁה  ּבְ ּ

ְבִעים   ָבָתה  ְלַמלֹאות  ׁשִ ָמה  ׁשָ ָּהׁשַ ּ ָנהּ ַנת  ַאַחת  ְלכֹוֶרׁש  כב:  ׁשָ ּוִבׁשְ
ִפי  ִיְרְמָיהו  ֵהִעיר  ְיהָוׁה  ֶאת־רוַח  ֶּמֶלך  ָפַרס  ִלְכלֹות  ְדַבר־ְיהָוׁה  ּבְ ּ ּ ּ ְ

ִמְכָתב  ֵלאֹמר ָכל־ַמְלכותֹו  ְוַגם־ּבְ ּּכֹוֶרׁש  ֶמֶלך־ָפַרס  ַוַיֲעֶבר־קֹול  ּבְ ּ ּ ּ ְ :
ל־ַמְמְלכֹו|  ּכֹה־ָאַמר  ּכֹוֶרׁש   כג ֶּמֶלך  ָפַרס  ּכָ ת  ָהָאֶרץ  ָנַתן  ִלי  ְיהָוׁה ְ

ר  ַלם  ֲאׁשֶ ירוׁשָ ַמִים  ְוהוא־ָפַקד  ָעַלי  ִלְבנֹות־לֹו  ַבִית  ּבִ ֱּאֹלֵהי  ַהׁשָ ּ ּ
ל־ַעמֹו ְיהָוׁה ֱאֹלָהיו ִעמֹו ְוָיַעל יהוָדה ִמי־ָבֶכם ִמּכָ ּּבִ ּ ּ: 
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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,  י  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבת–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן מסמרות ללמדך שאם קבעת"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  אותם כמסמר בלבבך הם משמרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  וידידיםולכל  החברים  ,  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 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מא  בהעלותך  פרק  טומדרש  תנחו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


