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  פרק כא- "יחזקאל"ספר 
ים  ָפֶניך  ֶדֶרך  ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א ן־ָאָדם  ׂשִ ְּבֶ ָּ ּ

יָמָנה  ְוַהֵטף  ֶאל־ָדרֹום  ְוִהּנָ ּּתֵ ֶדה  ֶנֶגבּ : ֵבא  ֶאל־ַיַער  ַהּשָׂ
ַמע ְדַבר־ְיהָוׁה ּכֹה־ָאַמר ֲאֹדָני יֱהִוׁה  ג ֶגב ׁשְ ְּוָאַמְרּתָ ְלַיַער ַהּנֶ

ך   ית־ּבְ ֵָאׁש  ְוָאְכָלה  ְבך  ָכל־ֵעץ־ַלח  ְוָכל־ֵעץ  ָיֵבׁש |  ִָהְנִני  ַמּצִ

ֶגב  ל־ָפִנים  ִמּנֶ ְלֶהֶבת  ְוִנְצְרבו־ָבה  ּכָ ה  ַלֶהֶבת  ׁשַ ֹּלא־ִתְכּבֶ ּ ּ
ה ד:  פֹוָנהָצ ְכּבֶ יָה  ֹלא  ּתִ ַעְרּתִ י  ֲאִני  ְיהָוׁה  ּבִ ר  ּכִ ׂשָ ל־ּבָ : ְּוָראו  ּכָ
ל  ה ה  ֹאְמִרים  ִלי  ֲהֹלא  ְמַמּשֵׁ ָּוֹאַמר  ֲאָהה  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ֵהּמָ

ִלים  הוא ים  ז: ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר ו:  ְּמׁשָ ן־ָאָדם ׂשִ ּבֶ
ַלם  ְוַהֵטף   ָּפֶניך  ֶאל־ְירוׁשָ ּ ָ ֵבא  ֶאל־ַאְדַמת ּ ים  ְוִהּנָ ֶּאל־ִמְקָדׁשִ

ָרֵאל ָרֵאל  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ח:  ִיׂשְ ְוָאַמְרּתָ  ְלַאְדַמת  ִיׂשְ
ע ך  ַצִדיק  ְוָרׁשָ י  ִמּמֵ ְעָרה  ְוִהְכַרּתִ י  ִמּתַ ֵּאַלִיך  ְוהֹוֵצאִתי  ַחְרּבִ ְּ ְ :
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ֵצ ט ע  ָלֵכן  ּתֵ ך  ַצִדיק  ְוָרׁשָ י  ִמּמֵ ר־ִהְכַרּתִ ַּיַען  ֲאׁשֶ י ְ א  ַחְרּבִ
ֶגב  ָצפֹון ר  ִמּנֶ ׂשָ ל־ּבָ ְעָרה  ֶאל־ּכָ י  י:  ִּמּתַ ר  ּכִ ׂשָ ל־ּבָ ְּוָיְדעו  ּכָ

ְעָרה  ֹלא  ָתׁשוב  עֹוד י  ִמּתַ ֲּאִני  ְיהָוׁה  הֹוֵצאִתי  ַחְרּבִ ה  יא:  ּ ְוַאּתָ
ָאַנח  ְלֵעיֵניֶהם ְברֹון  ָמְתַנִים  וִבְמִרירות  ּתֵ ׁשִ ֶּבן־ָאָדם  ֵהָאַנח  ּבְ ּ :

י־ יב ה  ֶנֱאָנח  ְוָאַמְרּתָ ְוָהָיה  ּכִ ָֹיאְמרו  ֵאֶליך  ַעל־ָמה  ַאּתָ ּ
ל־ֵלב  ְוָרפו  ָכל־ָיַדִים  ְוִכֲהָתה  מוָעה  ִכי־ָבָאה  ְוָנֵמס  ּכָ ֶּאל־ׁשְ ּ
ה  ָבָאה  ְוִנְהָיָתה  ְנֻאם  ִים  ִהּנֵ ַלְכָנה  ּמַ ִים  ּתֵ ְרּכַ ָּכל־רוַח  ְוָכל־ּבִ

ן־ָאָדם  יד:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר יג:  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ּבֶ
ֵבא  ְוָאַמְרּתָ  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  ֱאֹמר  ֶחֶרב  ֶחֶרב  הוַחָדה  ִּהּנָ ּ

ְּלַמַען  ְטֹבַח  ֶטַבח  הוַחָדה  ְלַמַען־ֱהֵיה־ָלה  טו:  ְּוַגם־ְמרוָטה ּ ּ
ל־ֵעץ ִני  ֹמֶאֶסת  ּכָ ֶבט  ּבְ יׂש  ׁשֵ ָרק  ֹמָרָטה  אֹו  ָנׂשִ ן  טז:  ּּבָ ַּוִיּתֵ

ּכָ ֹּאָתה  ְלָמְרָטה  ִלְתפֹׂש  ּבַ ּף  ִהיא  הוַחָדה  ֶחֶרב  ְוִהיא  ֹמָרָטה ּ ּ ּ
ַיד־הֹוֵרג י־ִהיא  יז:  ָּלֵתת  אֹוָתה  ּבְ ן־ָאָדם  ּכִ ְזַעק  ְוֵהיֵלל  ּבֶ

ָרֵאל  ְמגוֵרי  ֶאל־ֶחֶרב  ָהיו  יֵאי  ִיׂשְ ָכל־ְנׂשִ י  ִהיא  ּבְ ָּהְיָתה  ְבַעּמִ ּ
י  ָלֵכן  ְסֹפק  ֶאל־ָיֵרך ֶבט  יח:  ְֶאת־ַעּמִ ם־ׁשֵ י  ֹבַחן  וָמה  ִאם־ּגַ ּּכִ

ֵבא  יט:  ֶאֶסת  ֹלא  ִיְהֶיה  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁהֹמ ה  ֶבן־ָאָדם  ִהּנָ ְוַאּתָ
ָתה  ֶחֶרב  ֲחָלִלים  ִהיא  ִליׁשִ ֵפל  ֶחֶרב  ׁשְ ף  ְוִתּכָ ף  ֶאל־ּכָ ְְוַהך  ּכַ
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דֹול  ַהֹחֶדֶרת  ָלֶהם ה |  ְלַמַען   כ:  ֶחֶרב  ָחָלל  ַהּגָ ָּלמוג  ֵלב  ְוַהְרּבֵ
ֲעֵריֶהם  ָנַת ל־ׁשַ ְכׁשִֹלים  ַעל  ּכָ י  ִאְבַחת־ָחֶרב  ָאח  ֲעׂשוָיה ַהּמִ ּּתִ

ִמיִלי  כא:  ְּלָבָרק  ְמֻעָטה  ְלָטַבח יִמי  ַהׂשְ ִהְתַאֲחִדי  ֵהיִמִני  ָהׂשִ
ְָאָנה  ָפַנִיך  ֻמָעדֹות ִפי  ַוֲהִנֹחִתי  כב:  ּ ה  ַכִפי  ֶאל־ּכַ ְּוַגם־ֲאִני  ַאּכֶ ּ

י ְרּתִ : רַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמ כג:  ֲּחָמִתי  ֲאִני  ְיהָוׁה  ִדּבַ
ים־ְלך   כד ה  ֶבן־ָאָדם  ׂשִ ַנִים  ְדָרִכים  ָלבֹוא  ֶחֶרב |  ְָוַאּתָ ּׁשְ

ֹראׁש־ֶדֶרך  ֵרא  ּבְ ֵניֶהם  ְוָיד  ּבָ ֶבל  ֵמֶאֶרץ  ֶאָחד  ֵיְצאו  ׁשְ ְֶמֶלך־ּבָ ְּ ּ
ֵרא ֵני־ַעּמֹון  כה:  ִעיר  ּבָ ת  ּבְ ים  ָלבֹוא  ֶחֶרב  ֵאת  ַרּבַ ׂשִ ְֶדֶרך  ּתָ ּ

צוָרה ַלם  ּבְ ְּוֶאת־ְיהוָדה  ִבירוׁשָ ּ ֶבל  כו:  ּ י־ָעַמד  ֶמֶלך־ּבָ ְּכִ

ֵני  ַהְדָרִכים  ִלְקָסם־ָקֶסם  ִקְלַקל  ֹראׁש  ׁשְ ֶּאל־ֵאם  ַהֶדֶרך  ּבְ ְּ

ֵבד ּכָ ָרִפים  ָרָאה  ּבַ ּתְ ַאל  ּבַ ים  ׁשָ ִחּצִ יִמינֹו  ָהָיה   כז:  ּבַ ֶסם |  ּבִ ַהּקֶ
ֶרַצח  ְלָהִרים  קֹול  ִרים  ִלְפּתַֹח  ֶפה  ּבְ ַלם  ָלׂשום  ּכָ ְּירוׁשָ ּ ּ

ְתרוָעה  ָל פֹך  ֹסְלָלה  ִלְבנֹות ּּבִ ָעִרים  ִלׁשְ ִרים  ַעל־ׁשְ ְׂשום  ּכָ ּ ּ
ֻבֵעי ִּכְקָסוםְוָהָיה  ָלֶהם   כח:  ָּדֵיק ֵעיֵניֶהם  ׁשְ ְוא  ּבְ ְקָסם־ׁשָ   ּכִ

ֵפׂש יר  ָעֹון  ְלִהּתָ ֻבעֹות  ָלֶהם  ְוהוא־ַמְזּכִ ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  כט:  ּׁשְ
ל ִהּגָ ְרֶכם  ֲעֹוְנֶכם  ּבְ ֵעיֶכם  ְלֵהָראֹות ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַיַען  ַהְזּכַ ֹּות  ִפׁשְ

ֵפׂשו ּתָ ף  ּתִ ּכַ ֹכל  ֲעִלילֹוֵתיֶכם  ַיַען  ִהָזֶכְרֶכם  ּבַ ַּחטֹאוֵתיֶכם  ּבְ ּּ :
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ֵעת  ֲעֹון  ל א  יֹומֹו  ּבְ ר־ּבָ ָרֵאל  ֲאׁשֶ יא  ִיׂשְ ע  ְנׂשִ ה  ָחָלל  ָרׁשָ ְוַאּתָ
ְצֶנֶפת  ְוָהִרים  ָהֲעָטָרה  לא:  ֵקץ ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ָהִסיר  ַהּמִ

ִפילֹז ֹבַה  ַהׁשְ ַה  ְוַהּגָ ָפָלה  ַהְגּבֵ ּאת  ֹלא־ֹזאת  ַהּשָׁ ּ ַּעָוה  ַעָוה  לב:  ּ ּ
ָפט  ׁשְ ר־לֹו  ַהּמִ ם־ֹזאת  ֹלא  ָהָיה  ַעד־ּבֹא  ֲאׁשֶ ה  ּגַ יֶמּנָ ַּעָוה  ֲאׂשִ ּ

יו ֵבא  ְוָאַמְרּתָ  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  לג:  ּוְנַתּתִ ה  ֶבן־ָאָדם  ִהּנָ ְוַאּתָ
ֵני  ַעּמֹון  ְוֶא ּל־ֶחְרָפָתם  ְוָאַמְרּתָ  ֶחֶרב  ֶחֶרב  ְפתוָחה יֱהִוׁה  ֶאל־ּבְ ּ ּ

ָרק ְוא  לד:  ְּלֶטַבח  ְמרוָטה  ְלָהִכיל  ְלַמַען  ּבָ ֲחזֹות  ָלך  ׁשָ ְּבַ

ִעים  ָזב  ָלֵתת  אֹוָתך  ֶאל־ַצְואֵרי  ַחְלֵלי  ְרׁשָ ְקָסם־ָלך  ּכָ ּּבִ ְ ְ

ֵעת  ֲעֹון  ֵקץ א  יֹוָמם  ּבְ ר־ּבָ ְמקֹום  לה:  ֲאׁשֶ ְעָרה  ּבִ ב  ֶאל־ּתַ ָּהׁשַ
ֹפט  ֹאָתךֲאׁשֶ ֶאֶרץ  ְמֻכרֹוַתִיך  ֶאׁשְ ְר־ִנְבֵראת  ּבְ י  לו:  ְּ ַפְכּתִ ְוׁשָ

ים  ַיד  ֲאָנׁשִ יך  ּבְ ֵאׁש  ֶעְבָרִתי  ָאִפיַח  ָעָלִיך  וְנַתּתִ ְָעַלִיך  ַזְעִמי  ּבְ ְ ְּ
ִחית י  ַמׁשְ ְהֶיה  ְלָאְכָלה  ָדֵמך  ִיְהֶיה  לז:  ּבֲֹעִרים  ָחָרׁשֵ ְָלֵאׁש  ּתִ ּ
תֹוך ָהָאֶרץ ֹלא ִתָזֵכִר ּּבְ יְ ְרּתִ י ֲאִני ְיהָוׁה ִדּבַ  :ּי ּכִ

  פרק כב- "יחזקאל"ספר 
ֹפט  ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר א ה  ֶבן־ָאָדם  ֲהִתׁשְ ְּוַאּתָ

ל־ּתֹוֲעבֹוֶתיָה ה  ֵאת  ּכָ ֹפט  ֶאת־ִעיר  ַהָדִמים  ְוהֹוַדְעּתָ ֲּהִתׁשְ ּ ּ :
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תֹוָכה ְּוָאַמְרּתָ  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ִעיר  ׁשֶֹפֶכת  ָד ג ּם  ּבְ
ָתה  ִגלוִלים  ָעֶליָה  ְלָטְמָאה ה  ְוָעׂשְ ָּלבֹוא  ִעּתָ ָדֵמך  ד:  ּּ ְּבְ

ית  ָטֵמאת  ר־ָעׂשִ ְמּתְ  וְבִגלוַלִיך  ֲאׁשֶ ַפְכּתְ  ָאׁשַ ר־ׁשָ ְֲאׁשֶ ּ ּּ
יך  ֶחְרָפה  ן  ְנַתּתִ נֹוָתִיך  ַעל־ּכֵ בֹוא  ַעד־ׁשְ ְקִריִבי  ָיַמִיך  ַוּתָ ַּוּתַ ְ ְ ְ

ך  ה:  ־ָהֲאָרצֹותַּלּגֹוִים  ְוַקָלָסה  ְלָכל ֹרבֹות  ְוָהְרֹחקֹות  ִמּמֵ ְַהּקְ

הוָמה ת  ַהּמְ ם  ַרּבַ ִּיְתַקְלסו־ָבך  ְטֵמַאת  ַהּשֵׁ ְּ יֵאי  ו:  ּ ה  ְנׂשִ ִהּנֵ
ָפך־ָדם ָרֵאל  ִאיׁש  ִלְזֹרעֹו  ָהיו  ָבך  ְלַמַען  ׁשְ ִּיׂשְ ְּ ָאב  ָוֵאם  ז:  ְ
תֹוֵכך ָיתֹום ְוַאְלָמ ק ּבְ ר ָעׂשו ַבֹעׁשֶ ְֵהַקלו ָבך ַלּגֵ ְּ ּ ְָנה הֹונו ָבךּ ּ :

ֹתַתי  ִחָלְלּתְ ח ּבְ ִזית  ְוֶאת־ׁשַ י  ּבָ י  ָרִכיל  ָהיו  ָבך  ט:  ָּקָדׁשַ ְַאְנׁשֵ ּ
ה  ָעׂשו  ְבתֹוֵכך ָפך־ָדם  ְוֶאל־ֶהָהִרים  ָאְכלו  ָבך  ִזּמָ ְְלַמַען  ׁשְ ְ ְּ ּ ּ :

ָדה  ִעּנו־ָבך י ָלה־ָבך  ְטֵמַאת  ַהּנִ ְֶעְרַות־ָאב  ּגִ ְּ ּ | ְוִאיׁש   יא:  ּ
ת  ֵרֵעה ה ֶאת־ֵאׁשֶ א  ְבִזּמָ ָלתֹו  ִטּמֵ ה  ּתֹוֵעָבה  ְוִאיׁש  ֶאת־ּכַ ּו  ָעׂשָ ּ

ה־ָבך ְׁשַֹחד  ָלְקחו־ָבך  יב:  ְְוִאיׁש  ֶאת־ֲאֹחתֹו  ַבת־ָאִביו  ִעּנָ ּ
ק  ֹעׁשֶ ִעי  ֵרַעִיך  ּבַ ַבּצְ ית  ָלַקַחּתְ  ַוּתְ ך  ְוַתְרּבִ ָפך־ָדם  ֶנׁשֶ ְְלַמַען  ׁשְ ְ ְּ

ַכַחּתְ  ְנֻאם  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה יִתי  ַכִפי ְו יג:  ְוֹאִתי  ׁשָ ה  ִהּכֵ ִּהּנֵ
תֹוֵכך ר  ָהיו  ּבְ ית  ְוַעל־ָדֵמך  ֲאׁשֶ ר  ָעׂשִ ְצֵעך  ֲאׁשֶ ְֶאל־ּבִ ְ ְּ ּ :

ה  יד ר  ֲאִני  ֹעׂשֶ ֱחַזְקָנה  ָיַדִיך  ַלָיִמים  ֲאׁשֶ ך  ִאם־ּתֶ ֲּהַיֲעֹמד  ִלּבֵ ְ ְ
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יִתי י  ְוָעׂשִ ְרּתִ ּאֹוָתך  ֲאִני  ְיהָוׁה  ִדּבַ ּגֹוִים  טו:  ְ ְַוֲהִפיצֹוִתי  אֹוָתך  ּבַ

ךְוֵז ֲאָרצֹות  ַוֲהִתּמִֹתי  ֻטְמָאֵתך  ִמּמֵ ְִריִתיך  ּבָ ְ ך  טז:  ְ ְְוִנַחְלּתְ  ּבָ

י־ֲאִני  ְיהָוׁה ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  יז:  ְלֵעיֵני  גֹוִים  ְוָיַדַעּתְ  ּכִ
ָרֵאל   יח:  ֵלאֹמר ן־ָאָדם  ָהיו־ִלי  ֵבית־ִיׂשְ ָלם ְלִסוגּּבֶ ּ  ְלִסיג  ּכֻ

ת  וְבִדיל  וַבְרֶזל  ְוע ְּנֹחׁשֶ ֶסף  ָהיוּ תֹוך  ּכור  ִסִגים  ּכֶ ֹּוֶפֶרת  ּבְ ּ ְ :
ְלֶכם  ְלִסִגים  ָלֵכן  יט ָּלֵכן  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַיַען  ֱהיֹות  ּכֻ

ָלם ִּהְנִני  ֹקֵבץ  ֶאְתֶכם  ֶאל־ּתֹוך  ְירוׁשָ ת  כ:  ְ ֶסף  וְנחׁשֶ ְּקֻבַצת  ּכֶ
ּוַבְרֶזל  ְועֹוֶפֶרת  וְבִדיל  ֶאל־ּתֹוך  ּכור  ָלַפַחת־ָעָליו  ֵאׁש ּ ְּ 
י  ֶאְתֶכם ְכּתִ י  ְוִהּתַ ְחּתִ ַאִפי  וַבֲחָמִתי  ְוִהּנַ ן  ֶאְקּבֹץ  ּבְ יך  ּכֵ ְּלַהְנּתִ ּ ְ :

ם  כא ְכּתֶ ֵאׁש  ֶעְבָרִתי  ְוִנּתַ י  ֲעֵליֶכם  ּבְ י  ֶאְתֶכם  ְוָנַפְחּתִ ְסּתִ ְוִכּנַ
תֹוָכה כו  ְבתֹוָכה  כב:  ּּבְ ּתְ ן  ּתֻ תֹוך  ּכור  ּכֵ ֶסף  ּבְ ִהּתוך  ּכֶ ּּכְ ּ ּ ְּ ְ

ם  ּכִ י  ֲחָמִתי  ֲעֵליֶכםִויַדְעּתֶ ַפְכּתִ ַוְיִהי  כג:  י־ֲאִני  ְיהָוׁה  ׁשָ
ן־ָאָדם  ֱאָמר־ָלה  ַאּתְ  ֶאֶרץ  ֹלא  כד:  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֵלאֹמר ּּבֶ

יֹום  ָזַעם ָמה  ּבְ ר  ְנִביֶאיָה  כה:  ְּמֹטָהָרה  ִהיא  ֹלא  ֻגׁשְ ֶקׁשֶ
ֲאִרי  ׁשֹוֵאג  ֹטֵרף  ָטֶרף  ֶנֶפׁש  ָאָכלו  ֹחֶסן  ִויָק תֹוָכה  ּכַ ּּבְ חו ּ ּר  ִיּקָ

ַּאְלְמנֹוֶתיָה  ִהְרּבו  ְבתֹוָכה ּּכֲֹהֶניָה  ָחְמסו  תֹוָרִתי  ַוְיַחְללו  כו:  ּ ּּ
ין־ֹקֶדׁש  ְלֹחל  ֹלא  ִהְבִדילו  וֵבין־ַהָטֵמא  ְלָטהֹור  ֹלא  י  ּבֵ ָּקָדׁשַ ּ ּ ּ
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תֹוָכם תֹוַתי ֶהְעִלימו ֵעיֵניֶהם ָוֵאַחל ּבְ ּבְ ּהֹוִדיעו וִמׁשַ ּ ֶריָה  כז: ּ ׂשָ
ה  ּכִ ד  ְנָפׁשֹות ְּבִקְרּבָ ָפך־ָדם  ְלַאּבֵ ְּזֵאִבים  ֹטְרֵפי  ָטֶרף  ִלׁשְ ְ ּ

ַצע ֹצַע  ּבָ ְוא  כח:  ְלַמַען  ּבְ ֵפל  ֹחִזים  ׁשָ ּוְנִביֶאיָה  ָטחו  ָלֶהם  ּתָ ּ
ָזב  ֹאְמִרים  ּכֹה  ָאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ַויהָוׁה  ֹלא  ְוֹקְסִמים  ָלֶהם  ּכָ

ר ק  ְוָגְזלו   כט:  ִּדּבֵ קו  ֹעׁשֶ ַּעם  ָהָאֶרץ  ָעׁשְ ֵזל  ְוָעִני  ְוֶאְביֹון ּ ּגָ
ָפט ֹלא  ִמׁשְ קו  ּבְ ר  ָעׁשְ ּהֹונו  ְוֶאת־ַהּגֵ ּ ׁש  ֵמֶהם  ִאיׁש  ל:  ּ ָוֲאַבּקֵ

ֲחָתה  י  ׁשַ ַעד  ָהָאֶרץ  ְלִבְלּתִ ֶפֶרץ  ְלָפַני  ּבְ ֵדר  ְוֹעֵמד  ּבַ ּּגֵֹדר־ּגָ ּ
ֵאׁש  ֶעְבָרִתי  לא:  ְוֹלא  ָמָצאִתי פֹך  ֲעֵליֶהם  ַזְעִמי  ּבְ ְָוֶאׁשְ ּ

ִליִתים ַד ּּכִ י ְנֻאם ֲאֹדָני יֱהִוׁהּ ם ָנַתּתִ ֹראׁשָ ם ּבְ  :ְרּכָ
gG 

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 
                         

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"  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך"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,  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 
                         

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"וכמשמרות  נטועים  א

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


