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  פרק יא- "יאלדנ"ספר 
ַנת  ַאַחת  ְלָדְרָיֶוׁש  ַהָמִדי  ָעְמִדי  ְלַמֲחִזיק  וְלָמעֹוז  לֹו א ׁשְ ַּוֲאִני  ּבִ ּ :
ה  ְמָלִכים  ֹעְמִדים  ב לׁשָ ה־עֹוד  ׁשְ ְְוַעָתה  ֱאֶמת  ַאִגיד  ָלך  ִהּנֵ ּ ּ

רֹו  ר־ָגדֹול  ִמּכֹל  וְכֶחְזָקתֹו  ְבָעׁשְ יר  ֹעׁשֶ ְּלָפַרס  ְוָהְרִביִעי  ַיֲעׁשִ ּ
ל  ג:  ּל  ֵאת  ַמְלכות  ָיָוןָיִעיר  ַהּכֹ ל  ִמְמׁשָ ְּוָעַמד  ֶמֶלך  ִגּבֹור  וָמׁשַ ּ ְ

ְרצֹונֹו ה  ּכִ ע  ד:  ַרב  ְוָעׂשָ ֵבר  ַמְלכותֹו  ְוֵתָחץ  ְלַאְרּבַ ּוְכָעְמדֹו  ִתׁשָ ּּ ּ
י  ל  ּכִ ר  ָמׁשָ לֹו  ֲאׁשֶ ָמִים  ְוֹלא  ְלַאֲחִריתֹו  ְוֹלא  ְכָמׁשְ ּרוחֹות  ַהׁשָ ּ

ֵתׁש  ַמְלכותֹו  ְוַלֲאֵחִרים   ִּמְלַבד־ֵאֶלהִּתּנָ ֶגב  ה:  ּ ְְוֶיֱחַזק  ֶמֶלך־ַהּנֶ

ְלתֹו ל  ַרב  ֶמְמׁשַ ל  ִמְמׁשָ ָריו  ְוֶיֱחַזק  ָעָליו  וָמׁשָ ּוִמן־ׂשָ ּ ּוְלֵקץ  ו:  ּ
ֶגב  ָתבֹוא  ֶאל־ֶמֶלך  ַהָצפֹון  רו  וַבת  ֶמֶלך־ַהּנֶ ִנים  ִיְתַחּבָ ּׁשָ ְּ ְ ּ ּ

ִרים  ְוֹלא־ַתְעֹצר  ּכֹוַח  ַהְזרֹוַע  ְוֹלא  ַי ֲּעֹמד  וְזֹרעֹו ַּלֲעׂשֹות  ֵמיׁשָ
ִעִתים ֵתן  ִהיא  וְמִביֶאיָה  ְוַהיְֹלָדה  וַמֲחִזָקה  ּבָ ְּוִתּנָ ּ ּ ּ ֶצר  ז:  ּּ ְוָעַמד  ִמּנֵ

ה  ָמעֹוז  ֶמֶלך  ַהָצפֹון  ְוָעׂשָ ּנֹו  ְוָיֹבא  ֶאל־ַהַחִיל  ְוָיֹבא  ּבְ יָה  ּכַ ָרׁשֶ ּׁשָ ְ
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ֵלי  ֶחְמָד ח:  ָבֶהם  ְוֶהֱחִזיק ָתם ְּוַגם  ֱאֹלֵהיֶהם  ִעם־ְנִסֵכיֶהם  ִעם־ּכְ
ִנים  ַיֲעֹמד  ִמֶמֶלך  ִבי  ָיִבא  ִמְצָרִים  ְוהוא  ׁשָ ׁשְ ֶסף  ְוָזָהב  ּבַ ְּכֶ ּ ּּ

ב  ֶאל־ַאְדָמתֹו ט:  ַּהָצפֹון ֶגב  ְוׁשָ ַמְלכות  ֶמֶלך  ַהּנֶ ְוָבא  ּבְ ּ  ּוָבָנו י:  ּ
ַטף  ְוָעָבר  ים  וָבא  בֹוא  ְוׁשָ ּוָבָניו  ִיְתָגרו  ְוָאְספו  ֲהמֹון  ֲחָיִלים  ַרּבִ ּ ּ ּּ

ֶרוְוִיְתְוָיׁשֹב   ֶגב  יא:  ּ  ָמֻעזֹוָּמֻעֹזהּ  ְוִיְתָגֶרה  ַעד־  ּגָ ְְוִיְתַמְרַמר  ֶמֶלך  ַהּנֶ

ְּוָיָצא  ְוִנְלַחם  ִעמֹו  ִעם־ֶמֶלך  ַהָצפֹון  ְוֶהֱעִמיד  ָהמֹון  ָרב  ְוִנַתן  ּ ְּ

ָידֹו א  ֶהָהמֹון   יב:  ֶהָהמֹון  ּבְ ּ  ְוָרם  ְלָבבֹו  ְוִהִפיל  ִרּבֹאֹות ְיָרוםְּוִנׂשָ
ּב  ֶמֶלך  ַהָצפֹון  ְוֶהֱעִמיד  ָהמֹון  ַרב  ִמן־ָהִראׁשֹון ְוׁשָ יג:  ְוֹלא  ָיעֹוז ְ

ַחִיל  ָגדֹול  וִבְרכוׁש  ָרב ִנים  ָיבֹוא  בֹוא  ּבְ ּוְלֵקץ  ָהִעִתים  ׁשָ ּ ּּ ּ :
ֶגב  וְבֵני   יד ים  ַיַעְמדו  ַעל־ֶמֶלך  ַהּנֶ ּוָבִעִתים  ָהֵהם  ַרּבִ ּ ְּ ָּפִריֵצי |  ּ

או  ְלַהֲעִמיד  ָחזֹון  ְוִנְכׁשָ ׂשְ ַּעְמך  ִיּנַ ּ ְּוָיֹבא  ֶמֶלך  ַהָצפֹון  טו:  ּלוָּ ְ

ֶגב  ֹלא  ַיֲעֹמדו  פֹך  סֹוְלָלה  ְוָלַכד  ִעיר  ִמְבָצרֹות  וְזֹרעֹות  ַהּנֶ ְּוִיׁשְ ּ ְ ּ
ְרצֹונֹו  טז:  ְוַעם  ִמְבָחָריו  ְוֵאין  ּכַֹח  ַלֲעֹמד א  ֵאָליו  ּכִ ְוַיַעׂש  ַהּבָ

ֶאֶרץ־ַהְצִבי  ְוָכָלה  ְבָידֹו ם   יז:  ְּוֵאין  עֹוֵמד  ְלָפָניו  ְוַיֲעֹמד  ּבְ | ְוָיׂשֵ
ה  וַבת  ִרים  ִעמֹו  ְוָעׂשָ ל־ַמְלכותֹו  ִויׁשָ ֹתֶקף  ּכָ ָּפָניו  ָלבֹוא  ּבְ ּּ ּ

ִחיָתה  ְוֹלא  ַתֲעֹמד  ְוֹלא־לֹו  ִתְהֶיה ים  ִיֶתן־לֹו  ְלַהׁשְ ׁשִ ַּהּנָ ב יח:  ּ  ְוָיׁשֵ
ְלִת ית  ָקִצין  ֶחְרָפתֹו  לֹו  ּבִ ּבִ ים  ְוִהׁשְ ם  ָפָניו  ְלִאִיים  ְוָלַכד  ַרּבִ ְּוָיׂשֵ ּ י ּּ

יב  לֹו ל  ְוָנַפל  יט:  ֶּחְרָפתֹו  ָיׁשִ ב  ָפָניו  ְלָמעוֵזי  ַאְרצֹו  ְוִנְכׁשַ ְּוָיׁשֵ ּ ּ
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ּנֹו  ַמֲעִביר  נֹוֵגׂש  ֶהֶדר  ַמְלכות  כ:  ְּוֹלא  ִיָמֵצא ְּוָעַמד  ַעל־ּכַ
ֵבר  ְוֹלא  ְבַאַפִים  ְוֹלא  ְבִמְלָחָמה ּוְבָיִמים  ֲאָחִדים  ִיׁשָ ּ ְוָעַמד  כא:  ּ

ּנֹו  ִנְבֶזה  ְו ְלָוה ַעל־ּכַ ֹּלא־ָנְתנו  ָעָליו  הֹוד  ַמְלכות  וָבא  ְבׁשַ ּ ּ
ֲחַלְקַלּקֹות ְטפו  כב:  ְּוֶהֱחִזיק  ַמְלכות  ּבַ ֶטף  ִיׁשָ ּוְזֹרעֹות  ַהׁשֶ ּּ ּ

ִרית ֵברו  ְוַגם  ְנִגיד  ּבְ ִּמְלָפָניו  ְוִיׁשָ ּ רות  ֵאָליו  כג:  ּ ּוִמן־ִהְתַחּבְ ּ
ְמַעט־גֹוי ה  ִמְרָמה  ְוָעָלה  ְוָעַצם  ּבִ י ּבְ כד:  ַּיֲעׂשֶ ַמּנֵ ְלָוה  וְבִמׁשְ ּׁשַ

ָזה  ר  ֹלא־ָעׂשו  ֲאֹבָתיו  ַוֲאבֹות  ֲאֹבָתיו  ּבִ ה  ֲאׁשֶ ְּמִדיָנה  ָיבֹוא  ְוָעׂשָ ּ
ֹבָתיו  ב  ַמְחׁשְ ָלל  וְרכוׁש  ָלֶהם  ִיְבזֹור  ְוַעל  ִמְבָצִרים  ְיַחׁשֵ ְּוׁשָ ּ ּ

ַחִיל  ָגדֹול  כה:  ְוַעד־ֵעת ֶגב  ּבְ ְּוָיֵער  ּכֹחֹו  וְלָבבֹו  ַעל־ֶמֶלך  ַהּנֶ ְ ּ
ַחִיל־ָגדֹול  ְוָעצום  ַעד־ְמֹאד ּו ֶגב  ִיְתָגֶרה  ַלִמְלָחָמה  ּבְ ֶּמֶלך  ַהּנֶ ּ ּ ּ ְ

בֹות בו  ָעָליו  ַמֲחׁשָ י־ַיְחׁשְ גֹו  כו:  ְּוֹלא  ַיֲעֹמד  ּכִ ְוֹאְכֵלי  ַפת־ּבָ
ים טֹוף  ְוָנְפלו  ֲחָלִלים  ַרּבִ רוהו  ְוֵחילֹו  ִיׁשְ ּבְ ִּיׁשְ ּ ֵניֶהם  כז:  ּ ּוׁשְ

רו  ְוֹלא ַּהְמָלִכים  ְלָבָבם  ְלֵמָרע   ָזב  ְיַדּבֵ ְלָחן  ֶאָחד  ּכָ ְּוַעל־ׁשֻ
י־עֹוד  ֵקץ  ַלמֹוֵעד ְרכוׁש  ָגדֹול  כח:  ִּתְצָלח  ּכִ ְּוָיׁשֹב  ַאְרצֹו  ּבִ ּ

ב  ְלַאְרצֹו ה  ְוׁשָ ִרית  ֹקֶדׁש  ְוָעׂשָ ַּלמֹוֵעד  ָיׁשוב  כט:  ּוְלָבבֹו  ַעל־ּבְ ּ
ֶגב  ְוֹלא־ִתְהֶיה  ָכִראׁשָֹנה  ְוָכַאֲחֹרָנה ּאו  בֹו  ִצִיים ּוָב ל:  ּוָבא  ַבּנֶ ּ

ב  ְוָיֵבן  ה  ְוׁשָ ִרית־קֹוֶדׁש  ְוָעׂשָ ב  ְוָזַעם  ַעל־ּבְ ִתים  ְוִנְכָאה  ְוׁשָ ּּכִ
ִרית  ֹקֶדׁש ּוְזֹרִעים  ִמֶמּנו  ַיֲעֹמדו  ְוִחְללו  לא:  ַעל־ֹעְזֵבי  ּבְ ּ ּ ּּ ּ
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ּקוץ  ְמׁשֵֹמם ַּהִמְקָדׁש  ַהָמעֹוז  ְוֵהִסירו  ַהָתִמיד  ְוָנְתנו  ַהׁשִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ :
י לב ֲחַלּקֹות  ְוַעם  ֹיְדֵעי  ֱאֹלָהיו  ַיֲחִזקו ּוַמְרׁשִ ֵּעי  ְבִרית  ַיֲחִניף  ּבַ

ֶחֶרב  וְבֶלָהָבה  לג:  ְּוָעׂשו לו  ּבְ ים  ְוִנְכׁשְ יֵלי  ָעם  ָיִבינו  ָלַרּבִ ּכִ ּוַמׂשְ ּ ּ ּ
ִבי  וְבִבָזה  ָיִמים ׁשְ ּּבִ ָלם  ֵיָעְזרו  ֵעֶזר  ְמָעט  ְוִנְלוו  לד:  ּ ׁשְ ּוְבִהּכָ ּ ּ
ֲחַלְק ים  ּבַ לו  ִלְצרֹוף  לה:  ַלּקֹותֲעֵליֶהם  ַרּבִ ׁשְ יִלים  ִיּכָ ּכִ ּוִמן־ַהַמׂשְ ּּ

י־עֹוד  ַלמֹוֵעד ן  ַעד־ֵעת  ֵקץ  ּכִ ֶהם  וְלָבֵרר  ְוַלְלּבֵ ּּבָ ה  לו:  ּ ְוָעׂשָ
ל־ֵאל  ְוַעל  ֵאל  ֵאִלים  ִּכְרֹצנֹו  ַהֶמֶלך  ְוִיְתרֹוֵמם  ְוִיְתַגֵדל  ַעל־ּכָ ּ ְּ

ָלה  ַזַעם   ר  ִנְפָלאֹות  ְוִהְצִליַח  ַעד־ּכָ ָתהְיַדּבֵ י־ֶנֱחָרָצה  ֶנֱעׂשָ : ּכִ
ים  לז ְּוַעל־ֱאֹלֵהי  ֲאֹבָתיו  ֹלא  ָיִבין  ְוַעל־ֶחְמַדת  ָנׁשִ

י  ַעל־ּכֹל  ִיְתַגָדל ל־ֱאלֹוַה  ֹלא  ָיִבין  ּכִ ְּוַעל־ּכָ ְּוֶלֱאֹלַה  ָמֻעִזים  לח:  ּּ ּ
ָזָהב  ד  ּבְ ר  ֹלא־ְיָדֻעהו  ֲאֹבָתיו  ְיַכּבֵ ד  ְוֶלֱאלֹוַה  ֲאׁשֶ ּנֹו  ְיַכּבֵ ַּעל־ּכַ ּ

ֶּכֶסף  וְבֶאֶבן  ְיָקָרה  וַבֲחֻמדֹותּוְב ה  ְלִמְבְצֵרי  ָמֻעִזים  לט:  ּ ְּוָעׂשָ
ר   ים ַּהִכירִּעם־ֱאלֹוַה  ֵנָכר  ֲאׁשֶ ַרּבִ יָלם  ּבָ ה  ָכבֹוד  ְוִהְמׁשִ יר  ַיְרּבֶ   ַיּכִ
ְמִחיר ֶגב  מ:  ַּוֲאָדָמה  ְיַחֵלק  ּבִ ְוְבֵעת  ֵקץ  ִיְתַנַגח  ִעמֹו  ֶמֶלך  ַהּנֶ ּ ּ ּ

ָתֵער  ָעָליו  ֶמ ים  וָבֳאִניֹות  ַרּבֹות ְּוִיׂשְ ֶרֶכב  וְבָפָרׁשִ ֶּלך  ַהָצפֹון  ּבְ ּ ּ ּ ְ

ַטף  ְוָעָבר ֶאֶרץ  ַהְצִבי  ְוַרּבֹות  מא:  ּוָבא  ַבֲאָרצֹות  ְוׁשָ ּוָבא  ּבְ ּ
ֵני  ַעמֹון ית  ּבְ לו  ְוֵאֶלה  ִיָמְלטו  ִמָידֹו  ֱאדֹום  ומֹוָאב  ְוֵראׁשִ ׁשֵ ִּיּכָ ּּ ּ ּּ ּ :

ֲאָרצֹות  ְוֶאֶרץ   מב ַלח  ָידֹו  ּבַ : ִמְצַרִים  ֹלא  ִתְהֶיה  ִלְפֵליָטהְוִיׁשְ
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ֶסף  וְבֹכל  ֲחֻמדֹות  ִמְצָרִים  ְוֻלִבים  מג י  ַהָזָהב  ְוַהּכֶ ִמְכַמּנֵ ל  ּבְ ּוָמׁשַ ּּ
ִמְצָעָדיו ים  ּבְ ֻמעֹות  ְיַבֲהֻלהו  ִמִמְזָרח  וִמָצפֹון  ְוָיָצא  מד:  ְוֻכׁשִ ּוׁשְ ּּ ּ ּ

ים ִמיד  וְלַהֲחִרים  ַרּבִ ֵחָמא  ְגֹדָלה  ְלַהׁשְ ַּטע  ָאֳהֵלי  ַאַפְדנֹו ְוִי מה:  ּּבְ ּ
ין ַיִמים ְלַהר־ְצִבי־ֹקֶדׁש וָבא ַעד־ִקצֹו ְוֵאין עֹוֵזר לֹו ּּבֵ ּּ: 

  פרק יב- "דניאל"ספר 
ֵני  א ר  ַהָגדֹול  ָהֹעֵמד  ַעל־ּבְ ּוָבֵעת  ַהִהיא  ַיֲעֹמד  ִמיָכֵאל  ַהׂשַ ּ ּ

ר  ֹלא־ִנְהְיָתה  ִמְהיֹות  גֹוי  ַעד  ָה ַּעֶמך  ְוָהְיָתה  ֵעת  ָצָרה  ֲאׁשֶ ֵעת ָּ
ֶפר ּסֵ תוב  ּבַ ְמָצא  ּכָ ל־ַהּנִ ַּהִהיא  וָבֵעת  ַהִהיא  ִיָמֵלט  ַעְמך  ּכָ ָּ ּ ּ :

ֵני  ַאְדַמת־ָעָפר  ָיִקיצו  ֵאֶלה  ְלַחֵיי  עֹוָלם  ְוֵאֶלה  ב ים  ִמְיׁשֵ ְּוַרּבִ ּּ ּּ
ֹזַהר  ָהָרִקיַע  ג:  ַלֲחָרפֹות  ְלִדְראֹון  עֹוָלם ִלים  ַיְזִהרו  ּכְ ּכִ ְּוַהַמׂשְ ּ

ּוַמְצִדיֵקי  ָהַרּבִ ּכֹוָכִבים  ְלעֹוָלם  ָוֶעדּ ְּוַאָתה  ָדִנֵיאל  ְסֹתם  ד:  ים  ּכַ ּ
ה  ים  ְוִתְרּבֶ ֶפר  ַעד־ֵעת  ֵקץ  ְיׁשְֹטטו  ַרּבִ ַּהְדָבִרים  ַוֲחֹתם  ַהּסֵ ּ

ַנִים  ֲאֵחִרים  ֹעְמִדים  ה:  ַּהָדַעת ה  ׁשְ ְּוָרִאיִתי  ֲאִני  ָדִנֵיאל  ְוִהּנֵ
ה  ִלׂשְ ַפת  ַהְיֹאר  ְוֶאָחד  ֵהּנָ ה  ִלׂשְ ַּוֹיאֶמר  ו:  ַפת  ַהְיֹארֶאָחד  ֵהּנָ

ר  ִמַמַעל  ְלֵמיֵמי  ַהְיֹאר  ַעד־ָמַתי  ֵקץ  ִדים  ֲאׁשֶ ָּלִאיׁש  ְלבוׁש  ַהּבַ ּ ּ
ַמע  ֶאת־ָהִאיׁש   ז:  ַּהְפָלאֹות ר  ִמַמַעל |  ָוֶאׁשְ ִדים  ֲאׁשֶ ְּלבוׁש  ַהּבַ ּ ּ

ֵח ַבע  ּבְ ַמִים  ַוִיׁשָ ֹמאלֹו  ֶאל־ַהׁשָ ְּלֵמיֵמי  ַהְיֹאר  ַוָיֶרם  ְיִמינֹו  וׂשְ ּּ י ּּ
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י  ְלמֹוֵעד  מֹוֲעִדים  ָוֵחִצי  וְכַכלֹות  ַנֵפץ  ַיד־ַעם־ֹקֶדׁש  ָּהעֹוָלם  ּכִ ּ ּ
ִּתְכֶליָנה  ָכל־ֵאֶלה ַמְעִתי  ְוֹלא  ָאִבין  ָוֹאְמָרה  ֲאֹדִני  ח:  ּ ַּוֲאִני  ׁשָ
י־ְסֻתִמים  ַוֲחֻתִמים  ט:  ָּמה  ַאֲחִרית  ֵאֶלה ַּויֹאֶמר  ֵלך  ָדִנֵיאל  ּכִ ּּ ְ

ים ִי י:  ַּהְדָבִרים  ַעד־ֵעת  ֵקץ נו  ְוִיָצְרפו  ַרּבִ ְררו  ְוִיְתַלּבְ ְּתּבָ ּ ּּ
ִלים  ָיִבינו ּכִ ִעים  ְוַהַמׂשְ ל־ְרׁשָ ִעים  ְוֹלא  ָיִבינו  ּכָ יעו  ְרׁשָ ְּוִהְרׁשִ ּ ּּ :

ּקוץ  ׁשֵֹמם  ָיִמים  ֶאֶלף  ָמאַתִים  יא ּוֵמֵעת  הוַסר  ַהָתִמיד  ְוָלֵתת  ׁשִ ּ ּּ
ִעים ה  ְוַיִגיַע  ְלָיִמ יב:  ְוִתׁשְ ֵרי  ַהְמַחּכֶ לׁש  ֵמאֹות ַּאׁשְ ים  ֶאֶלף  ׁשְ

ה ים  ַוֲחִמׁשָ לׁשִ ץ  ְוָתנוַח  ְוַתֲעֹמד  ְלֹגָרְלך  יג:  ּׁשְ ְָוַאָתה  ֵלך  ַלּקֵ ְּ ּ
 :ְּלֵקץ ַהָיִמין
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  יאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נב
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .על ידוואין חטא בא , 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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" מה משמרות כהונה כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

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

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


