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  פרק ז- "דניאל"ספר 
ַנת  ֲחָדה  ְל א ׁשְ ֶבל  ָדִנֵיאל  ֵחֶלם  ֲחָזה  ְוֶחְזֵוי ּבִ ַצר  ֶמֶלך  ּבָ ֵּבְלאׁשַ ּ ְ ּ

אַדִין  ֶחְלָמא  ְכַתב  ֵראׁש  ִמִלין  ֲאַמר ֵבה  ּבֵ ּכְ ה  ַעל־ִמׁשְ ֵּראׁשֵ ּ ּ :
ֶחְזִוי  ִעם־ֵליְלָיא  ַוֲארו  ב ָּעֵנה  ָדִנֵיאל  ְוָאַמר  ָחֵזה  ֲהֵוית  ּבְ ּ

א ַמָיא  ְמִגיָחן  ְלַיָמא  ַרּבָ ע  רוֵחי  ׁשְ ַּאְרּבַ ּ ע  ֵחיָון  ג:  ּ ְוַאְרּבַ
ְנָין  ָדא  ִמן־ָדא ַּרְבְרָבן  ָסְלָקן  ִמן־ַיָמא  ׁשָ ּ ַקְדָמְיָתא  ְכַאְרֵיה  ד:  ּ

ר  ַלה  ָחֵזה  ֲהֵוית  ַעד  ִדי־ְמִריטו   ְּוַגִפין  ִדי־ְנׁשַ ּ ּ ּּ ּ  ַגַפה ַגּפַיּהּ ּ
ֱאָנׁש  ֳהִקיַמת  וְלַבב  ֱאָנׁש  ּוְנִטיַלת  ִמן־ַאְרָעא  ְוַעל־ַרְגַלִין  ּכֶ ּ

ַטר־ַחד  ה  :ְּיִהיב  ַלה ַּוֲארו  ֵחיָוה  ָאֳחִרי  ִתְנָיָנה  ָדְמָיה  ְלֹדב  ְוִלׂשְ ּ
ין   ֻפַמה  ּבֵ ֳּהִקַמת  וְתָלת  ִעְלִעין  ּבְ ּנַיּהּּ ה  ְוֵכן  ָאְמִרין  ַלה ׁשִ ּנַ ּ  ׁשִ ּ

ִגיא ר  ׂשַ ׂשַ ּקוִמי  ֲאֻכִלי  ּבְ אַתר  ְדָנה  ָחֵזה  ֲהֵוית  ַוֲארו  ו:  ּ ּּבָ ּ
ְנַמר  ְוַלה  ַגִפין  ַאְרּבַ ָּאֳחִרי  ּכִ ּ יּהּע  ִדי־עֹוף  ַעל־  ּ ּבַ ה ּגַ ּ  ַגּבַ ּ
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ְלָטן  ְיִהיב  ַלה ין  ְלֵחיְוָתא  ְוׁשָ ָעה  ֵראׁשִ אַתר  ְדָנה  ז:  ְּוַאְרּבְ ּּבָ
ֶחְזֵוי  ֵליְלָיא  ַוֲארו  ֵחיָוה   ּ  ְרִביָעָאה  ְדִחיָלה ְרִביָעָיאָּחֵזה  ֲהֵוית  ּבְ

ִין  ִדי־ַפְרֶזל  ַלה ּנַ יָפא  ַיִתיָרה  ְוׁשִ ְּוֵאיְמָתִני  ְוַתּקִ ּ   ַרְבְרָבן  ָאְכָלה ּ
ָאָרא   ּוַמְדָקה  וׁשְ ּ ַרְגַליּהּ ָיה ּבְ ּנְ ַרְגַלה  ָרְפָסה  ְוִהיא  ְמׁשַ ּ  ּבְ

ל־ֵחיָוָתא  ִדי   ר  ַלהָקָדַמיּהִּמן־ּכָ ּ  ָקָדַמה  ְוַקְרַנִין  ֲעׂשַ ּ :
ַקְרַנָיא  ַוֲאלו  ֶקֶרן  ָאֳחִרי  ְזֵעיָרה  ִסְלָקת  ח ל  ֲהֵוית  ּבְ ַתּכַ ִּמׂשְ ּ ּ

יֵניֵהון יֵניֵהּבֵ ּן  וְתָלת  ִמן־ַקְרַנָיא  ַקְדָמָיָתא    ּבֵ   ֶאְתֲעַקָרה ֶאְתֲעַקָרוּ
ַקְרָנא־ָדא ֳקָדַמיּהִמן־   א  ּבְ ַעְיֵני  ֲאָנׁשָ ּ  ֳקָדַמה  ַוֲאלו  ַעְיִנין  ּכְ ּ

ּוֻפם  ְמַמִלל  ַרְבְרָבן ָּחֵזה  ֲהֵוית  ַעד  ִדי  ָכְרָסָון  ְרִמיו  ְוַעִתיק  ט:  ּ ּ
ה   ּיֹוִמין  ְיִתב  ְלבוׁשֵ ְתַלג  ִחָור|  ּ ֲעַמר  ְנֵקא ּּכִ ה  ּכַ ַער  ֵראׁשֵ ּ  וׂשְ ּ

ִביִבין  ִדי־נור  ַגְלִגלֹוִהי  נור  ָדִלק ְרְסֵיה  ׁשְ ּּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ ְּנַהר  ִדי־נור  י:  ּ ּ
ה  ְוִרּבֹו ַאְלִפיםָנֵגד  ְוָנֵפק  ִמן־ֳקָדמֹוִהי  ֶאֶלף   ְמׁשוּנֵ ּ  ַאְלִפין  ְיׁשַ ּ ּ

ּ  ִרְבָבן  ָקָדמֹוִהי  ְיקומון  ִדיָנא  ְיִתב  ְוִסְפִרין  ִרְבָון ּ ְּפִתיחוּ ָחֵזה  יא:  ּ
אַדִין  ִמן־ָקל  ִמַלָיא  ַרְבְרָבָתא  ִדי  ַקְרָנא  ְמַמֱלָלא  ָחֵזה  ֲּהֵוית  ּבֵ ּּ ּ
ַמה  ִויִהיַבת  ִליֵקַדת  ֲּהֵוית  ַעד  ִדי  ְקִטיַלת  ֵחיְוָתא  ְוהוַבד  ִגׁשְ ּ ּ

א ְלָטְנהֹון  ְוַאְרָכה  ְבַחִיין  יב:  ֶּאׁשָ ָאר  ֵחיָוָתא  ֶהְעִדיו  ׁשָ ּוׁשְ ּ ּ
ֶחְזֵוי  ֵליְלָיא  ַוֲארו  יג:  ּן  ַעד־ְזַמן  ְוִעָדןְיִהיַבת  ְלהֹו ָּחֵזה  ֲהֵוית  ּבְ
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ַבר  ֱאָנׁש  ָאֵתה  ֲהָוא  ְוַעד־ַעִתיק  יֹוַמָיא  ַמָיא  ּכְ ִּעם־ֲעָנֵני  ׁשְ ּּ
ְּמָטה  וְקָדמֹוִהי  ַהְקְרבוִהי ְלָטן  ִויָקר  וַמְלכו  יד:  ּ ְּוֵלה  ְיִהיב  ׁשָ ּ ּ

ַנָיא   ְּוֹכל  ַעְמַמָיא  ֻאַמָיא  ְוִלׁשָ ּ ְלָטן ּּ ְלָטֵנה  ׁשָ ֵּלה  ִיְפְלחון  ׁשָ ּ ּ
ל ָּעַלם  ִדי־ָלא  ֶיְעֵדה  וַמְלכוֵתה  ִדי־ָלא  ִתְתַחּבַ ּ ּ ּ ּ ִרַית  טו:  ּ ֶּאְתּכְ

ִני י  ְיַבֲהֻלּנַ גֹוא  ִנְדֶנה  ְוֶחְזֵוי  ֵראׁשִ ּרוִחי  ֲאָנה  ָדִנֵיאל  ּבְ ּ :
ה  טז ִּקְרֵבת  ַעל־ַחד  ִמן־ָקֲאַמָיא  ְוַיִציָבא  ֶאְבֵעא  ִמּנֵ ּ ּ

ל ִניַעל־ּכָ ר  ִמַלָיא  ְיהֹוְדִעּנַ ּ־ְדָנה  ַוֲאַמר־ִלי  וְפׁשַ ּ ּ ִּאֵלין  יז:  ּ
ָעה  ַמְלִכין  ְיקומון  ע  ַאְרּבְ ין  ַאְרּבַ ֵּחיָוָתא  ַרְבְרָבָתא  ִדי  ִאּנִ ּ ּ

י  ֶעְליֹוִנין  ְוַיְחְסנון  יח:  ִמן־ַאְרָעא לון  ַמְלכוָתא  ַקִדיׁשֵ ִּויַקּבְ ּ ּ ּ
ֱאַדִין  ְצִבית  יט:  ָּיאַּמְלכוָתא  ַעד־ָעְלָמא  ְוַעד  ָעַלם  ָעְלַמ

ְנָיה  ִמן־   ְּלַיָצָבא  ַעל־ֵחיְוָתא  ְרִביָעְיָתא  ִדי־ֲהָות  ׁשָ  )'יתיר  ו(ּ
ְלֵהון  ְדִחיָלה  ַיִתיָרה   ּּכָ ּ ּנַיּהּ ה  ִדי־ַפְרֶזל  ׁשִ ּנַ ּ  ׁשִ ּ  ְוִטְפַרה ְוִטְפַריּהּ

ָאָרא   ִּדי־ְנָחׁש  ָאְכָלה  ַמְדָקה  וׁשְ ּ ַרְגַליּהּ ַרְגַלה  ָרְפָסהּבְ  :ּ  ּבְ
ה  ְוָאֳחִרי  ִדי  ִסְלַקת   כ ר  ִדי  ְבֵראׁשַ ְּוַעל־ַקְרַנָיא  ֲעׂשַ ּ ּ  ּוְנַפָלוּ

ן  ְוַעְיִנין  ַלה  ְוֻפם ֳקָדַמיּהּוְנַפָלה  ִמן־   ּ  ֳקָדַמה  ְתָלת  ְוַקְרָנא  ִדּכֵ ּּ
ְּמַמִלל  ַרְבְרָבן  ְוֶחְזַוה  ַרב  ִמן־ַחְבָרַתה ּ ָחֵזה  ֲהֵוית  ְוַקְרָנא  כא:  ּ

ן  ָעְבָדא  ְקָרב  ִעם ין  ְוָיְכָלה  ְלהֹוןִדּכֵ ַּעד  ִדי־ֲאָתה  כב:  ּ־ַקִדיׁשִ
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י  ֶעְליֹוִנין  ְוִזְמָנא  ְמָטה  ַּעִתיק  יֹוַמָיא  ְוִדיָנא  ְיִהב  ְלַקִדיׁשֵ ּ ּ
ין ּוַמְלכוָתא  ֶהֱחִסנו  ַקִדיׁשִ ּ ּ ן  ֲאַמר  ֵחיְוָתא  ְרִביָעְיָתא  כג:  ּ ּכֵ

ֵנאְרִביָעיהַּמְלכו   ּ  ְרִביָעָאה  ֶתֱהֵוא  ְבַאְרָעא  ִדי  ִתׁשְ ּ 
ה ה  ְוַתְדִקּנַ ּנַ ל־ַאְרָעא  וְתדוׁשִ ל־ַמְלְכָוָתא  ְוֵתאֻכל  ּכָ ִּמן־ּכָ ּ ּ ּ ּ :

ָרה  ַמְלִכין  ְיֻקמון  ְוָאֳחָרן  כד ה  ַמְלכוָתא  ַעׂשְ ר  ִמּנַ ְּוַקְרַנָיא  ֲעׂשַ ּ ּ ּ
ֵנא  ִמן־ַקְדָמֵיא  וְתָלָתה  ַמְלִכין  ְּיקום  ַאֲחֵריֹהן  ְוהוא  ִיׁשְ ּ ּ

ִפל ּוִמִלין  ְלַצד   כה:  ְּיַהׁשְ י ָּליָאִעּ ּ  ִעָלָאה  ְיַמִלל  וְלַקִדיׁשֵ ּ ּ ּ
יֵדה  ָנָיה  ִזְמִנין  ְוָדת  ְוִיְתַיֲהבון  ּבִ ר  ְלַהׁשְ ֶּעְליֹוִנין  ְיַבֵלא  ְוִיְסּבַ ּ ּ

ַּעד־ִעָדן  ְוִעָדִנין  וְפַלג  ִעָדן ּ ּ ְלָטֵנה  ְיַהְעדון  כו:  ּ ְּוִדיָנא  ִיִתב  ְוׁשָ ּ ּ ּ
ָמָדה  וְלהֹוָבָדה  ַעד־סֹוָפא ְלָטָנא ּוַמְלכ כז:  ְּלַהׁשְ ּוָתא  ְוׁשָ

י  ַמָיא  ְיִהיַבת  ְלַעם  ַקִדיׁשֵ ל־ׁשְ ּוְרבוָתא  ִדי  ַמְלְכָות  ְתחֹות  ּכָ ּ ּ ּּ ּ
ְלָטַנָיא  ֵלה  ִיְפְלחון  ֶּעְליֹוִנין  ַמְלכוֵתה  ַמְלכות  ָעַלם  ְוֹכל  ׁשָ ּ ּ ּ ּּ

ַתְמעון ְּוִיׁשְ ּ ִגיא  כח:  ּ ה  סֹוָפא  ִדי־ִמְלָתא  ֲאָנה  ָדִנֵיאל  ׂשַ ַּעד־ּכָ ּ ּ
י ִנְטֵרתַרְעיֹוַנ|  ִלּבִ ַתּנֹון ֲעַלי וִמְלָתא ּבְ ִני ְוִזיַוי ִיׁשְ ּי ְיַבֲהֻלּנַ ּ ּ: 

  פרק ח- "דניאל"ספר 
ַצר  ַהֶמֶלך  ָחזֹון  ִנְרָאה  ֵאַלי  א ְלאׁשַ לֹוׁש  ְלַמְלכות  ּבֵ ַנת  ׁשָ ׁשְ ְּבִ ּ ּ ּ
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ְתִחָלה ְרָאה  ֵאַלי  ּבַ ֲּאִני  ָדִנֵיאל  ַאֲחֵרי  ַהּנִ ּ ָחזֹון  ב:  ּ ָוֶאְרֶאה  ּבֶ
ֵעיָלם  ַהְמִדיָנה ַוְיִה ר  ּבְ יָרה  ֲאׁשֶ ן  ַהּבִ ׁשוׁשַ ְרֹאִתי  ַוֲאִני  ּבְ ּי  ּבִ ּ

ָחזֹון  ַוֲאִני  ָהִייִתי  ַעל־אוַבל  אוָלי ָּוֶאְרֶאה  ּבֶ א  ֵעיַני  ג:  ּ ָּוֶאׂשָ
ה   ַאִיל  ֶאָחד  ֹעֵמד  ִלְפֵני  ָהֻאָבל  ְולֹו  ְקָרָנִים |  ָוֶאְרֶאה  ְוִהּנֵ

ָרַנִים  ְגֹבהֹות  ְוָהַאַחת  ְג ְּוַהּקְ ִנית  ְוַהְגֹבָהה  ֹעָלה ּ ֹּבָהה  ִמן־ַהׁשֵ ּ
ַאֲחֹרָנה ה  ד:  ּבָ ָּרִאיִתי  ֶאת־ָהַאִיל  ְמַנֵגַח  ָיָמה  ְוָצפֹוָנה  ָוֶנְגּבָ ּ

ה  ִכְרֹצנֹו  ְּוָכל־ַחיֹות  ֹלא־ַיַעְמדו  ְלָפָניו  ְוֵאין  ַמִציל  ִמָידֹו  ְוָעׂשָ ּּ ּ
ה  ְצִפיר־ָהִע|  ַוֲאִני   ה:  ְּוִהְגִדיל א ָהִייִתי  ֵמִבין  ְוִהּנֵ ִּזים  ּבָ

ָאֶרץ  ְוַהָצִפיר  ִּמן־ַהַמֲעָרב  ַעל־ְפֵני  ָכל־ָהָאֶרץ  ְוֵאין  נֹוֵגַע  ּבָ ּּ
ין  ֵעיָניו ר  ו:  ֶּקֶרן  ָחזות  ּבֵ ָרַנִים  ֲאׁשֶ ַעל  ַהּקְ ַּוָיֹבא  ַעד־ָהַאִיל  ּבַ

ֲחַמת  ּכֹחֹו ּוְרִאיִתיו  ז:  ָּרִאיִתי  ֹעֵמד  ִלְפֵני  ָהֻאָבל  ַוָיָרץ  ֵאָליו  ּבַ
ר ֵאֶצ|  ַּמִגיַע   ּבֵ ְל  ָהַאִיל  ַוִיְתַמְרַמר  ֵאָליו  ַוַיך  ֶאת־ָהַאִיל  ַוְיׁשַ ּ ּ

ַאִיל  ַלֲעֹמד  ְלָפָניו  ֵתי  ְקָרָניו  ְוֹלא־ָהָיה  ֹכַח  ּבָ ֶּאת־ׁשְ
ִליֵכהו  ַאְרָצה  ַוִיְרְמֵסהו  ְוֹלא־ָהָיה  ַמִציל  ָלַאִיל  ִמָידֹו ַּוַיׁשְ ּ ּּ ּ ּ :

ּוְצִפיר  ָהִעִזים  ִהְגִדיל  ַעד־ְמֹאד  וְכָעְצ ח ּ ֶרן ּּ ָרה  ַהּקֶ ּבְ מֹו  ִנׁשְ
ע  רוחֹות  ע  ַתְחֶתיָה  ְלַאְרּבַ ַּהְגֹדָלה  ַוַתֲעֶלָנה  ָחזות  ַאְרּבַ ּּ ּ ּ ּ

ָמִים ּוִמן־ָהַאַחת  ֵמֶהם  ָיָצא  ֶקֶרן־ַאַחת  ִמְצִעיָרה  ט:  ַּהׁשָ ּ
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ֶגב  ְוֶאל־ַהִמְזָרח  ְוֶאל־ַהֶצִבי ַּוִתְגַדל־ֶיֶתר  ֶאל־ַהּנֶ ּ ַּוִתְגַדל  י:  ּּ ּ
ָמ ִּים  ַוַתֵפל  ַאְרָצה  ִמן־ַהָצָבא  וִמן־ַהּכֹוָכִבים ַּעד־ְצָבא  ַהׁשָ ּ ּּ

ר־ַהָצָבא  ִהְגִדיל  וִמֶמּנו   יא:  ַּוִתְרְמֵסם ְּוַעד  ׂשַ ּ ּּ   ֻהַרם ֻהַריםּ
ַלך  ְמכֹון  ִמְקָדׁשֹו ַּהָתִמיד  ְוֻהׁשְ ְ ֵתן  ַעל־ַהָתִמיד  יב:  ּ ְּוָצָבא  ִתּנָ ּ

ָתה  ְוִהְצ ֵלך  ֱאֶמת  ַאְרָצה  ְוָעׂשְ ע  ְוַתׁשְ ָפׁשַ ְמָעה  יג:  ִליָחהְּבְ ָוֶאׁשְ
ר  ר  ַויֹאֶמר  ֶאָחד  ָקדֹוׁש  ַלַפְלמֹוִני  ַהְמַדּבֵ ֶּאָחד־ָקדֹוׁש  ְמַדּבֵ ּ
ע  ׁשֵֹמם  ֵתת  ְוֹקֶדׁש  ְוָצָבא  ַּעד־ָמַתי  ֶהָחזֹון  ַהָתִמיד  ְוַהֶפׁשַ ּּ

לׁש  ֵמאֹות  יד:  ִמְרָמס ַּויֹאֶמר  ֵאַלי  ַעד  ֶעֶרב  ּבֶֹקר  ַאְלַפִים  וׁשְ ּ ּ
ְרֹאִתי  ֲאִני  ָדִנֵיאל  ֶאת־ֶהָחזֹון  טו:  ְּוִנְצַדק  ֹקֶדׁש ַּוְיִהי  ּבִ

ַמְרֵאה־ָגֶבר ה  ֹעֵמד  ְלֶנְגִדי  ּכְ ה  ִביָנה  ְוִהּנֵ ַמע  טז:  ָּוֲאַבְקׁשָ ָוֶאׁשְ
ין  אוָלי  ַוִיְקָרא  ַויֹאַמר  ַגְבִריֵאל  ָהֵבן  ְלַהָלז  ּקֹול־ָאָדם  ּבֵ ּ ּ ּ ּ

ַּוָיֹבא  ֵאֶצל  ָעְמִדי  וְבֹבאֹו  ִנ יז:  ֶּאת־ַהַמְרֶאה ְּבַעִתי  ָוֶאְפָלה ּ ּ
י  ְלֶעת־ֵקץ  ֶהָחזֹון ן־ָאָדם  ּכִ ַּעל־ָפָני  ַויֹאֶמר  ֵאַלי  ָהֵבן  ּבֶ ּ :

י  ַוַיֲעִמיֵדִני  יח רֹו  ִעִמי  ִנְרַדְמִתי  ַעל־ָפַני  ָאְרָצה  ַוִיַגע־ּבִ ּוְבַדּבְ ּּ ּ ּּ ּ ּ
ר־ִיְהֶיה  יט:  ַעל־ָעְמִדי ַָויֹאֶמר  ִהְנִני  מֹוִדיֲעך  ֵאת  ֲאׁשֶ ּ

ַאֲחִרית  ַהָז י  ְלמֹוֵעד  ֵקץּּבְ ַעל  כ:  ַעם  ּכִ ר־ָרִאיָת  ּבַ ָהַאִיל  ֲאׁשֶ
ָרָנִים  ַמְלֵכי  ָמַדי  וָפָרס ִעיר  ֶמֶלך  ָיָון  כא:  ַּהּקְ ְְוַהָצִפיר  ַהׂשָ ּ ּ
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ין־ֵעיָניו  הוא  ַהֶמֶלך  ָהִראׁשֹון ר  ּבֵ ֶרן  ַהְגדֹוָלה  ֲאׁשֶ ְְוַהּקֶ ּ ּּ :
ע  ַתְחֶתי כב ֶרת  ַוַתֲעֹמְדָנה  ַאְרּבַ ּבֶ ׁשְ ְּוַהּנִ ּ ע  ַמְלֻכיֹות  ִמגֹוי ּ ָּה  ַאְרּבַ

ִעים  כג:  ַיֲעֹמְדָנה  ְוֹלא  ְבֹכחֹו ָהֵתם  ַהפׁשְ ּוְבַאֲחִרית  ַמְלכוָתם  ּכְ ּ ּ
ַּיֲעֹמד  ֶמֶלך  ַעז־ָפִנים  וֵמִבין  ִחידֹות ּ ְוָעַצם  ּכֹחֹו  ְוֹלא  כד:  ְ

ִחית  ֲעצוִמים  ה  ְוִהׁשְ ִחית  ְוִהְצִליַח  ְוָעׂשָ ְּבֹכחֹו  ְוִנְפָלאֹות  ַיׁשְ
יםְוַעם־ְק ָידֹו  וִבְלָבבֹו  כה:  דׁשִ ְכלֹו  ְוִהְצִליַח  ִמְרָמה  ּבְ ְּוַעל־ׂשִ

ִרים  ַיֲעֹמד  וְבֶאֶפס  ר־ׂשָ ים  ְוַעל־ׂשַ ִחית  ַרּבִ ְלָוה  ַיׁשְ ַּיְגִדיל  וְבׁשַ ּ ּ
ֵבר ר  ֶנֱאַמר  ֱאֶמת  הוא  כו:  ָּיד  ִיׁשָ ּוַמְרֵאה  ָהֶעֶרב  ְוַהּבֶֹקר  ֲאׁשֶ ּ

י  ְלָיִמים יםְּוַאָתה  ְסֹתם  ֶהָחזֹון  ּכִ ַּוֲאִני  ָדִנֵיאל  ִנְהֵייִתי  כז:    ַרּבִ
ה  ֶאת־ְמֶלאֶכת  ַהֶמֶלך  ְְוֶנֱחֵליִתי  ָיִמים  ָוָאקום  ָוֶאֱעׂשֶ ּ ּ

תֹוֵמם ַעל־ַהַמְרֶאה ְוֵאין ֵמִבין ָּוֶאׁשְ ּ: 
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,  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  –השנה  

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

ן וח, ם עליו מליצי יושרד ספרי המקרא ה"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 אותם כמסמר בלב"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. בך הם משמרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם אתלזכות  ,  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  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'ננו חיתבו'ו' נוטרי, י"כמני
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 )טומדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  (. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


