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  פרק א- "מלאכי"ספר 
ַיד  ַמְלָאִכי א ָרֵאל  ּבְ א  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ִיׂשְ י  ֶאְתֶכם ָא ב:  ַמּשָׂ ַהְבּתִ

ו  ְלַיֲעֹקב  נו  ֲהלֹוא־ָאח  ֵעׂשָ ה  ֲאַהְבּתָ ּמָ ם  ּבַ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ַוֲאַמְרּתֶ
ים  ג:  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ָוֹאַהב  ֶאת־ַיֲעֹקב ֵנאִתי  ָוָאׂשִ ו  ׂשָ ְוֶאת־ֵעׂשָ

ר ָמָמה  ְוֶאת־ַנֲחָלתֹו  ְלַתּנֹות  ִמְדּבָ י־ֹתאַמר  ד:  ֶאת־ָהָריו  ׁשְ ּכִ
נו  ְוָנ ׁשְ ּׁשוב  ְוִנְבֶנה  ֳחָרבֹות  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ֱּאדֹום  ֻרּשַׁ

ָעה  ְוָהָעם  בול  ִרׁשְ ה  ִיְבנו  ַוֲאִני  ֶאֱהרֹוס  ְוָקְראו  ָלֶהם  ּגְ ֵּהּמָ ּ ּ
ר־ָזַעם ְיהָוׁה ַעד־עֹוָלם ם ּתֹאְמרו  ה: ֲאׁשֶ ְרֶאיָנה ְוַאּתֶ ְּוֵעיֵניֶכם ּתִ

ָרֵאל ִּיְגַדל  ְיהָוׁה  ֵמַעל  ִלְגבול  ִיׂשְ ן   ו:  ּ ד  ָאב  ְוֶעֶבד  ֲאֹדָניו ּבֵ ְיַכּבֵ
ְּוִאם־ָאב  ָאִני  ַאֵיה  ְכבֹוִדי  ְוִאם־ֲאדֹוִנים  ָאִני  ַאֵיה  מֹוָרִאי  ָאַמר  ּ

ה  ָבִזינו |   ּמֶ ם  ּבַ ִמי  ַוֲאַמְרּתֶ ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  ָלֶכם  ַהּכֲֹהִנים  ּבֹוֵזי  ׁשְ
ֶמך ם ז:  ֶָאת־ׁשְ ִחי  ֶלֶחם  ְמֹגָאל  ַוֲאַמְרּתֶ ים  ַעל־ִמְזּבְ יׁשִ ה ַמּגִ ּמֶ   ּבַ

ְלַחן  ְיהָוׁה  ִנְבֶזה  הוא ֱאָמְרֶכם  ׁשֻ ֵּגַאְלנוך  ּבֶ ׁשון  ִעֵור  ח:  ָּ ְּוִכי־ַתּגִ ּ
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ַח  ְוֹחֶלה  ֵאין  ָרע  ַהְקִריֵבהו  ָנא  יׁשו  ִפּסֵ ִּלְזּבַֹח  ֵאין  ָרע  ְוִכי  ַתּגִ ּּ
א  ָפֶניך  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ְָלֶפָחֶתך  ֲהִיְרְצך  אֹו  ֲהִיּשָׂ ָ ה  ט:  ָ ְוַעּתָ

ַּחלו־ ם  ָפִנים ּ א  ִמּכֶ ָּנא  ְפֵני־ֵאל  ִויָחֵננו  ִמֶיְדֶכם  ָהְיָתה  זֹאת  ֲהִיּשָׂ ּ ּ ּ
ֶכם  ְוִיְסּגֹר  ְדָלַתִים  ְוֹלא־ָתִאירו  י:  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ִּמי  ַגם־ּבָ ּ

ֶכם  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  וִמְנָחה  ם  ֵאין־ִלי  ֵחֶפץ  ּבָ ִחי  ִחּנָ ִּמְזּבְ
דֹול ּכִ יא:  ֹּלא־ֶאְרֶצה  ִמֶיְדֶכם ֶמׁש  ְוַעד־ְמבֹואֹו  ּגָ ְזַרח־ׁשֶ י  ִמּמִ

ִמי  וִמְנָחה  ְטהֹוָרה  ׁש  ִלׁשְ ּגֹוִים  וְבָכל־ָמקֹום  ֻמְקָטר  ֻמּגָ ִמי  ּבַ ּׁשְ ּ
ּגֹוִים  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ִמי  ּבַ י־ָגדֹול  ׂשְ ם  ְמַחְלִלים  יב:  ּכִ ְּוַאּתֶ

ְלַחן  ֲאֹדָני  ְמֹגָאל  הוא  ְוִניבֹו ֱאָמְרֶכם  ׁשֻ :   ִנְבֶזה  ָאְכלֹוּאֹותֹו  ּבֶ
ם  אֹותֹו  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  יג ָלָאה  ְוִהַפְחּתֶ ה  ַמּתְ ם  ִהּנֵ ַּוֲאַמְרּתֶ

ְנָחה  ַח  ְוֶאת־ַהחֹוֶלה  ַוֲהֵבאֶתם  ֶאת־ַהּמִ זול  ְוֶאת־ַהִפּסֵ ַּוֲהֵבאֶתם  ּגָ ּ
ַּהֶאְרֶצה  אֹוָתה  ִמֶיְדֶכם  ָאַמר  ְיהָוׁה ֶעְדרֹו  יד:  ּ ְּוָארור  נֹוֵכל  ְוֵיׁש  ּבְ

דֹול  ָאִני  ָאַמר  ְיהָוׁה ָז י  ֶמֶלך  ּגָ ָחת  ַלאֹדָני  ּכִ ְָכר  ְוֹנֵדר  ְוֹזֵבַח  ָמׁשְ

ִמי נֹוָרא ַבּגֹוִים  :ְּצָבאֹות וׁשְ

  פרק ב- "מלאכי"ספר 
ְצָוה  ַהזֹאת  ַהּכֲֹהִנים א ה  ֲאֵליֶכם  ַהּמִ ְמעו  ב:  ְּוַעּתָ ִּאם־ֹלא  ִתׁשְ

בֹוד  ִלׁשְ ימו  ַעל־ֵלב  ָלֵתת  ּכָ ִמי  ָאַמר  ְיהָוׁה ְּוִאם־ֹלא  ָתׂשִ
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ְרכֹוֵתיֶכם  ֵאָרה  ְוָארֹוִתי  ֶאת־ּבִ י  ָבֶכם  ֶאת־ַהּמְ ַלְחּתִ ְּצָבאֹות  ְוׁשִ
ִמים  ַעל־ֵלב י  ֵאיְנֶכם  ׂשָ ִהְנִני  ֹגֵער  ָלֶכם  ג:  ְוַגם  ָארֹוִתיָה  ּכִ

א  יֶכם  ְוָנׂשָ ֶּאת־ַהֶזַרע  ְוֵזִריִתי  ֶפֶרׁש  ַעל־ְפֵניֶכם  ֶפֶרׁש  ַחּגֵ ּ ּ
ְצָוה ִוי ד:  ֶאְתֶכם  ֵאָליו י  ֲאֵליֶכם  ֵאת  ַהּמִ ַלְחּתִ י  ׁשִ ם  ּכִ ַּדְעּתֶ

ִריִתי  ֶאת־ֵלִוי  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ִריִתי   ה:  ַּהזֹאת  ִלְהיֹות  ּבְ | ּבְ
ֵנם־לֹו  מֹוָרא  ַוִייָרֵאִני  וִמְפֵני  לֹום  ָוֶאּתְ ָּהְיָתה  ִאּתֹו  ַהַחִיים  ְוַהּשָׁ ּ ּ ּ

ִמי  ִנַחת  הוא ִּפיהו  ְוַעְוָלה ּתֹוַרת  ֱאֶמת  ָהְיָתה  ּבְ ו:  ּׁשְ
ים  י  ְוַרּבִ לֹום  וְבִמיׁשֹור  ָהַלך  ִאּתִ ׁשָ ָפָתיו  ּבְ ְֹלא־ִנְמָצא  ִבׂשְ ּ

יב  ֵמָעֹון ְמרו־ַדַעת  ְותֹוָרה  ְיַבְקׁשו  ז:  ֵהׁשִ ְפֵתי  ֹכֵהן  ִיׁשְ י־ׂשִ ּּכִ ּ
י  ַמְלַאך  ְיהָוׁהְצָבאֹות  הוא ִּמִפיהו  ּכִ ְּ ם  ח:  ּ ם  ַסְרּתֶ ְוַאּתֶ

ְלּתֶ ְִמן־ַהֶדֶרך  ִהְכׁשַ ִרית  ַהֵלִוי  ָאַמר ּ ם  ּבְ ַחּתֶ ּתֹוָרה  ׁשִ ים  ּבַ ּם  ַרּבִ
ָפִלים  ט:  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות י  ֶאְתֶכם  ִנְבִזים  וׁשְ ְּוַגם־ֲאִני  ָנַתּתִ

ִאים  ר  ֵאיְנֶכם  ׁשְֹמִרים  ֶאת־ְדָרַכי  ְוֹנׂשְ ִפי  ֲאׁשֶ ְּלָכל־ָהָעם  ּכְ
ּתֹוָרה ֲּהלֹוא  ָאב  ֶאָחד  ְלֻכָלנו  ֲהלֹוא  ֵאל י:  ָּפִנים  ּבַ   ֶאָחד ּ

ִרית  ֲאֹבֵתינו ָאִחיו  ְלַחֵלל  ּבְ ד  ִאיׁש  ּבְ ָרָאנו  ַמדוַע  ִנְבּגַ ּּבְ ּ ּ ּּ :
י   יא ָלם  ּכִ ָרֵאל  וִבירוׁשָ ָתה  ְבִיׂשְ ְגָדה  ְיהוָדה  ְותֹוֵעָבה  ֶנֶעׂשְ ּּבָ ּ ּ |

ת־ֵאל  ֵנָכר ר  ָאֵהב  וָבַעל  ּבַ ִּחֵלל  ְיהוָדה  ֹקֶדׁש  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּ ּ :
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ה  ֵער  ְוֹעֶנה  ֵמָאֳהֵלי  ַיֲעֹקב ַיְכֵרת  ְיהָוׁה  ָלִאיׁש  ֲא יב ּנָ ר  ַיֲעׂשֶ ׁשֶ
יׁש  ִמְנָחה  ַליהָוׁה  ְצָבאֹות ּסֹות  יג:  ּוַמּגִ ֲעׂשו  ּכַ ִנית  ּתַ ְּוֹזאת  ׁשֵ

ִכי  ַוֲאָנָקה  ֵמֵאין  עֹוד  ְפנֹות  ח  ְיהָוׁה  ּבְ ִּדְמָעה  ֶאת־ִמְזּבַ ּ
ְנָחה  ְוָלַקַחת  ָרצֹון  ִמֶיְדֶכם ם  ַעל־ָמה יד:  ֶּאל־ַהּמִ   ַעל ַוֲאַמְרּתֶ

יְנך  וֵבין   י־ְיהָוׁה  ֵהִעיד  ּבֵ ּּכִ ה |  ָ ר  ַאּתָ ת  ְנעוֶריך  ֲאׁשֶ ֵָאׁשֶ ּ
ִריֶתך ת  ּבְ ך  ְוֵאׁשֶ ה  ְוִהיא  ֲחֶבְרּתְ ה  ּבָ ַגְדּתָ ָּבָ ָ ְוֹלא־ֶאָחד  טו:  ּ

ׁש  ֶזַרע  ֱאֹלִהים  ָאר  רוַח  לֹו  וָמה  ָהֶאָחד  ְמַבּקֵ ה  וׁשְ ָּעׂשָ ּ ּ
ת  ְנעו רוֲחֶכם  וְבֵאׁשֶ ם  ּבְ ַמְרּתֶ ְּוִנׁשְ ּ ֵנא  טז:  ֶָריך  ַאל־ִיְבּגֹדּ י־ׂשָ ּכִ

ה  ָחָמס ַעל־ְלבוׁשֹו ָאַמר  ָרֵאל  ְוִכּסָ ַלח  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּׁשַ ּ
רוֲחֶכם  ְוֹלא  ִתְבּגֹדו ם  ּבְ ַמְרּתֶ ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  ְוִנׁשְ ם  יז:  ּ הֹוַגְעּתֶ

ֱאָמְרֶכם ה  הֹוָגְענו  ּבֶ ּמָ ם  ּבַ ִדְבֵריֶכם  ַוֲאַמְרּתֶ ה ְּיהָוׁה  ּבְ ל־ֹעׂשֵ   ּכָ
ֵעיֵני  ְיהָוׁה  וָבֶהם  הוא  ָחֵפץ  אֹו  ַאֵיה  ֱאֹלֵהי |  ָרע  טֹוב   ּּבְ ּ ּ

ָפט ׁשְ  :ַּהּמִ

  פרק ג- "מלאכי"ספר 
ה־ֶדֶרך  ְלָפָני  וִפְתֹאם  ָיבֹוא  א ִּהְנִני  ׁשֵֹלַח  ַמְלָאִכי  וִפּנָ ְּ

ִרית |  ֶאל־ֵהיָכלֹו  ָהָאדֹון   ים  וַמְלַאך  ַהּבְ ם  ְמַבְקׁשִ ר־ַאּתֶ ְֲאׁשֶ ּ
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ה־ָבא  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹותֲא ם  ֲחֵפִצים  ִהּנֵ ר־ַאּתֶ ּוִמי  ב:  ׁשֶ
ֵאׁש  י־הוא  ּכְ ֵהָראֹותֹו  ּכִ ל  ֶאת־יֹום  ּבֹואֹו  וִמי  ָהֹעֵמד  ּבְ ְּמַכְלּכֵ ּ

ִסים ֶסף  ְוִטַהר  ג:  ְּמָצֵרף  וְכֹבִרית  ְמַכּבְ ב  ְמָצֵרף  וְמַטֵהר  ּכֶ ְּוָיׁשַ
ָזָהב   ק  ֹאָתם  ּכַ ֵני־ֵלִוי  ְוִזּקַ י ֶּאת־ּבְ יׁשֵ ֶסף  ְוָהיו  ַליהָוׁה  ַמּגִ ְּוַכּכָ

ְצָדָקה ָלם  ד:  ִמְנָחה  ּבִ ְּוָעְרָבה  ַליהָוׁה  ִמְנַחת  ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ּ
ִנים  ַקְדֹמִניֹות יֵמי  עֹוָלם  וְכׁשָ ּּכִ ָפט  ה:  ּ ׁשְ י  ֲאֵליֶכם  ַלּמִ ְּוָקַרְבּתִ

ּבָ|  ְוָהִייִתי   ׁשְ ִפים  וַבְמָנֲאִפים  וַבּנִ ְמַכּשְׁ ֵּעד  ְמַמֵהר  ּבַ ִעים ּ
ִכיר  ַאְלָמָנה  ְוָיתֹום  וַמֵטי־ֵגר  ְוֹלא  ַכר־ׂשָ ֵקי  ׂשְ ֶקר  וְבֹעׁשְ ַּלּשָׁ ּ ּ

ִניִתי  ו:  ְּיֵראוִני  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ֹלא  ׁשָ ּכִ
ֵני־ַיֲעֹקב  ֹלא  ְכִליֶתם ם  ּבְ ם  ז:  ְוַאּתֶ ְלִמיֵמי  ֲאֹבֵתיֶכם  ַסְרּתֶ

ם  ׁשובו ַמְרּתֶ י  ְוֹלא  ׁשְ ֵּמֻחּקַ ּ  ֵאַלי  ְוָאׁשוָבה  ֲאֵליֶכם  ָאַמר  ְיהָוׁה ּ
ה  ָנׁשוב ּמֶ ם  ּבַ י  ח:  ְּצָבאֹות  ַוֲאַמְרּתֶ ע  ָאָדם  ֱאֹלִהים  ּכִ ֲהִיְקּבַ

ר  ֲעׂשֵ ה  ְקַבֲענוך  ַהּמַ ּמֶ ם  ּבַ ם  ֹקְבִעים  ֹאִתי  ַוֲאַמְרּתֶ ַָאּתֶ ּ
רוָמה ם  ֹקְבִעים  ַהּגֹו ט:  ְּוַהּתְ ם  ֵנָאִרים  ְוֹאִתי  ַאּתֶ ֵאָרה  ַאּתֶ ּמְ י ּבַ

לֹו ית  ָהאֹוָצר  ִויִהי  ֶטֶרף  י:  ּּכֻ ר  ֶאל־ּבֵ ֲעׂשֵ ל־ַהּמַ ָּהִביאו  ֶאת־ּכָ
ֹזאת  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ִאם־ֹלא  ֵביִתי  וְבָחנוִני  ָנא  ּבָ ּּבְ ּ
ָרָכה  ַמִים  ַוֲהִריֹקִתי  ָלֶכם  ּבְ ח  ָלֶכם  ֵאת  ֲאֻרּבֹות  ַהּשָׁ ֶאְפּתַ
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ִלי־ָדי ֹאֵכל יא:  ַעד־ּבְ י  ָלֶכם  ּבָ ִחת  ָלֶכם ְוָגַעְרּתִ   ְוֹלא־ַיׁשְ
ֶדה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ּשָׂ ֶפן  ּבַ ל  ָלֶכם  ַהּגֶ ּכֵ ֶּאת־ְפִרי  ָהֲאָדָמה  ְוֹלא־ְתׁשַ

ם  ֶאֶרץ  יב:  ְצָבאֹות י־ִתְהיו  ַאּתֶ ל־ַהּגֹוִים  ּכִ רו  ֶאְתֶכם  ּכָ ְּוִאּשְׁ ּ
ָּחְזקו  ָעַלי  ִדְבֵריֶכם  ָאַמר  ְיהָוׁה  יג:  ֵחֶפץ  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ּ

ְרנו  ָעֶליךַוֲאַמְרּתֶ ְדּבַ ָם  ַמה־ּנִ ְוא  ֲעֹבד  ֱאֹלִהים  יד:  ּ ם  ׁשָ ֲאַמְרּתֶ
ית  ִמְפֵני  ַמְרּתֹו  ְוִכי  ָהַלְכנו  ְקֹדַרּנִ ַמְרנו  ִמׁשְ י  ׁשָ ַצע  ּכִ ּוַמה־ּבֶ ּ ּ ּ

ם־ִנְבנו  טו:  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ִרים  ֵזִדים  ּגַ ה  ֲאַנְחנו  ְמַאּשְׁ ְּוַעּתָ ּ
ֲחנו  ֱאֹלִהי ם  ּבָ ָעה  ּגַ י  ִרׁשְ ֵלטוֹּעׂשֵ ּם  ַוִיּמָ רו  ִיְרֵאי  טז:  ּ ָּאז  ִנְדּבְ

ֵתב  ֵסֶפר  ָמע  ַוִיּכָ ב  ְיהָוׁה  ַוִיׁשְ ְּיהָוׁה  ִאיׁש  ֶאל־ֵרֵעהו  ַוַיְקׁשֵ ּ ּ ּ
מֹו ֵבי  ׁשְ רֹון  ְלָפָניו  ְלִיְרֵאי  ְיהָוׁה  וְלֹחׁשְ ְּוָהיו  ִלי  ָאַמר  יז:  ִּזּכָ

ה  ְסֻגָלה  ְוָח ר  ֲאִני  ֹעׂשֶ ְּיהָוׁה  ְצָבאֹות  ַליֹום  ֲאׁשֶ י  ֲעֵליֶהם ּ ַמְלּתִ
נֹו  ָהֹעֵבד  ֹאתֹו ר  ַיְחֹמל  ִאיׁש  ַעל־ּבְ ֲאׁשֶ ם  וְרִאיֶתם  יח:  ּכַ ְבּתֶ ְּוׁשַ

ר  ֹלא  ֲעָבדֹו ין  ֹעֵבד  ֱאֹלִהים  ַלֲאׁשֶ ע  ּבֵ ין  ַצִדיק  ְלָרׁשָ י  יט:  ּּבֵ ּכִ
ָעה  ה  ִרׁשְ ּנור  ְוָהיו  ָכל־ֵזִדים  ְוָכל־ֹעׂשֵ ּתַ א  ּבֵֹער  ּכַ ה  ַהיֹום  ּבָ ִּהּנֵ ּ ּ

ר ַקׁש  ְוִל א  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֲאׁשֶ ַּהט  ֹאָתם  ַהיֹום  ַהּבָ
ֶמׁש  כ:  ֹלא־ַיֲעֹזב  ָלֶהם  ׁשֶֹרׁש  ְוָעָנף ִמי  ׁשֶ ְוָזְרָחה  ָלֶכם  ִיְרֵאי  ׁשְ

ק ֶעְגֵלי  ַמְרּבֵ ם  ּכְ ּתֶ ְכָנֶפיָה  ִויָצאֶתם  וִפׁשְ ְּצָדָקה  וַמְרֵפא  ּבִ ּּ :
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ַח כא י־ִיְהיו  ֵאֶפר  ּתַ ִעים  ּכִ יֹום ְּוַעּסֹוֶתם  ְרׁשָ פֹות  ַרְגֵליֶכם  ּבַ ּת  ּכַ ּ
ה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות ר  ֲאִני  ֹעׂשֶ ה  כב:  ֲאׁשֶ ִּזְכרו  ּתֹוַרת  ֹמׁשֶ

ים  ָרֵאל  ֻחּקִ ל־ִיׂשְ ר  ִצִויִתי  אֹותֹו  ְבֹחֵרב  ַעל־ּכָ ַּעְבִדי  ֲאׁשֶ ּ
ָפִטים ּוִמׁשְ ִביא  ִלְפֵני  כג:  ּ ה  ָאֹנִכי  ׁשֵֹלַח  ָלֶכם  ֵאת  ֵאִלָיה  ַהּנָ ִּהּנֵ

דֹול  ְוַהּנֹוָראּבֹוא  י יב  ֵלב־ָאבֹות  כד:  ֹום  ְיהָוׁה  ַהּגָ ְוֵהׁשִ
יִתי  ִנים  ַעל־ֲאבֹוָתם  ֶפן־ָאבֹוא  ְוִהּכֵ ִנים  ְוֵלב  ּבָ ַּעל־ּבָ

 :ֶאת־ָהָאֶרץ ֵחֶרם
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,  בכל תפוצות ישראלך המחולק"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"רות  נטועים  אוכמשמ

 )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,  נה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנהה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, בנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה ל, 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


