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  פרק א- "שופטים"ספר 
יהָוׁה  ֵלאֹמר  א ָרֵאל  ּבַ ֵני  ִיׂשְ ֲאלו  ּבְ ַע  ַוִיׁשְ ַּוְיִהי  ַאֲחֵרי  מֹות  ְיהֹוׁשֻ ּ

ְתִחָלה  ְלִהָלֶחם  ּבֹו ַנֲעִני  ּבַ ִּמי־ַיֲעֶלה־ָלנו  ֶאל־ַהּכְ ּ ּּ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ב:  ּ
ה  ָנַתִת ְּיהוָדה  ַיֲעֶלה  ִהּנֵ ָידֹוּ ַּויֹאֶמר  ְיהוָדה  ג:  י  ֶאת־ָהָאֶרץ  ּבְ ּ

ַנֲעִני  ְוָהַלְכִתי  ּכְ ְמעֹון  ָאִחיו  ֲעֵלה  ִאִתי  ְבגֹוָרִלי  ְוִנָלֲחָמה  ּבַ ְּלׁשִ ּּ
ְמעֹון גֹוָרֶלך  ַוֵיֶלך  ִאתֹו  ׁשִ ַּגם־ֲאִני  ִאְתך  ּבְ ְּ ָ ַּוַיַעל  ְיהוָדה  ַוִיֵתן  ד:  ָּ ּ ּּ

ַנֲעִני  ְוַהְפִרִז ְּיהָוׁה  ֶאת־ַהּכְ ֶרת  ֲאָלִפים ּ ֶבֶזק  ֲעׂשֶ ָיָדם  ַוַיּכום  ּבְ ּי  ּבְ ּ
ֶבֶזק  ַוִיָלֲחמו  ּבֹו  ַוַיּכו  ה:  ִאיׁש ַּוִיְמְצאו  ֶאת־ֲאֹדִני  ֶבֶזק  ּבְ ּ ּּ ּ ּּ

ַנֲעִני  ְוֶאת־ַהְפִרִזי ֶּאת־ַהּכְ ַּוָיָנס  ֲאֹדִני  ֶבֶזק  ַוִיְרְדפו  ַאֲחָריו  ו:  ּ ּ ּ ּ
ֹהנֹות   ַּויֹאֲחזו  ֹאתֹו  ַוְיַקְצצו  ֶאת־ּבְ ּּ ַּויֹאֶמר  ז:  ָיָדיו  ְוַרְגָליוּ

ְבִעים   ֹהנֹות  ְיֵדיֶהם  ְוַרְגֵליֶהם  ְמֻקָצִצים |  ֲאֹדִני־ֶבֶזק  ׁשִ ְּמָלִכים  ּבְ
ַלם־ִלי  ֱאֹלִהים  ן  ׁשִ יִתי  ּכֵ ר  ָעׂשִ ֲאׁשֶ ְלָחִני  ּכַ ִטים  ַתַחת  ׁשֻ ָּהיו  ְמַלּקְ ּ ּ

ם ַלם  ַוָיָמת  ׁשָ ַּוְיִביֻאהו  ְירוׁשָ ּ ַּוִיָלֲחמו  ְבֵני־ְי ח:  ּ ּ ַלם ּ ירוׁשָ ּהוָדה  ּבִ ּ
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ְלחו  ָבֵאׁש דו  אֹוָתה  ַוַיּכוָה  ְלִפי־ָחֶרב  ְוֶאת־ָהִעיר  ׁשִ ַּוִיְלּכְ ּ ּ ּּ ּ ְוַאַחר  ט:  ּ
ֵפָלה ֶגב  ְוַהׁשְ ב  ָהָהר  ְוַהּנֶ ַנֲעִני  יֹוׁשֵ ּכְ ֵני  ְיהוָדה  ְלִהָלֵחם  ּבַ ָּיְרדו  ּבְ ּ ּ ּ :

ֶחְברֹו י ב  ּבְ ַנֲעִני  ַהיֹוׁשֵ ַּוֵיֶלך  ְיהוָדה  ֶאל־ַהּכְ ּּ ם־ֶחְברֹון  ְלָפִנים ְ ן  ְוׁשֵ
י  ְוֶאת־ֲאִחיַמן  ְוֶאת־ַתְלָמי ׁשַ ע  ַוַיּכו  ֶאת־ׁשֵ ִּקְרַית  ַאְרּבַ ּ ְַוֵיֶלך  יא:  ּ ּ
ם־ְדִביר  ְלָפִנים  ִקְרַית־ֵסֶפר ֵבי  ְדִביר  ְוׁשֵ ם  ֶאל־יֹוׁשְ ִּמׁשָ ּ ַּויֹאֶמר  יב:  ּ
ה  ֶאת־ִקְרַית־ֵסֶפר  וְלָכָדה  ְוָנַתִתי  לֹו ר  ַיּכֶ ֵלב  ֲאׁשֶ ּּכָ ּ   ֶאת־ַעְכָסה ּ

ה ִּבִתי  ְלִאׁשָ ֹטן  ִמֶמּנו  יג:  ּ ן־ְקַנז  ֲאִחי  ָכֵלב  ַהּקָ ָדה  ָעְתִניֵאל  ּבֶ ַּוִיְלּכְ ּּ ּ
ה ַּוִיֶתן־לֹו  ֶאת־ַעְכָסה  ִבתֹו  ְלִאׁשָ ּ ּ ַּוְיִהי  ְבבֹוָאה  ַוְתִסיֵתהו  יד:  ּ ּּ

ֶדה ַוִתְצַנח ֵמַעל ַהֲחמֹור ַויֹאֶמר־ָלה  אֹול ֵמֵאת־ָאִביָה ַהׂשָ ִּלׁשְ ּ ּ ֵלב ּ ּכָ
ְַמה־ָלך ֶגב  ְנַתָתִני  טו:  ּ י  ֶאֶרץ  ַהּנֶ ַּוֹתאֶמר  לֹו  ָהָבה־ִלי  ְבָרָכה  ּכִ ּּ

ֵלב  ֵאת  ֻגלֹת  ִעִלית  ְוֵאת  ֻגלֹת  ְּוָנַתָתה  ִלי  ֻגלֹת  ָמִים  ַוִיֶתן־ָלה  ּכָ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ַּתְחִתית ֵני  טז:  ּ ה  ָעלו  ֵמִעיר  ַהְתָמִרים  ֶאת־ּבְ ּוְבֵני  ֵקיִני  ֹחֵתן  ֹמׁשֶ ּ ּ

ב  ֶאת־ָהָעםְּיהוָד ֶנֶגב  ֲעָרד  ַוֵיֶלך  ַוֵיׁשֶ ר  ּבְ ר  ְיהוָדה  ֲאׁשֶ ּה  ִמְדּבַ ְּ ּ :
ב  ְצַפת  יז ַנֲעִני  יֹוׁשֵ ְמעֹון  ָאִחיו  ַוַיּכו  ֶאת־ַהּכְ ַּוֵיֶלך  ְיהוָדה  ֶאת־ׁשִ ּּ ְּ

ם־ָהִעיר  ָחְרָמה ַּוַיֲחִרימו  אֹוָתה  ַוִיְקָרא  ֶאת־ׁשֵ ּּ ַּוִיְלּכֹד  ְיהוָדה  יח:  ּ ּ
ְקלֹון  ְוֶאת־ְגבוָלה  ְוֶאת־ֶעְקרֹון ֶּאת־ַעָזה  ְוֶאת־ ְּגבוָלה  ְוֶאת־ַאׁשְ ּ ּ ּּ ּ

ְּוֶאת־ְגבוָלה ּ י  ֹלא  יט:  ּ ַּוְיִהי  ְיהָוׁה  ֶאת־ְיהוָדה  ַויֶֹרׁש  ֶאת־ָהָהר  ּכִ ּ
ְרֶזל  ָלֶהם י־ֶרֶכב  ּבַ ֵבי  ָהֵעֶמק  ּכִ ַּוִיְתנו  ְלָכֵלב  כ:  ְלהֹוִריׁש  ֶאת־ֹיׁשְ ּ ּ
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ר  ֹמׁשֶ ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ֵני ֶּאת־ֶחְברֹון  ּכַ ה  ּבְ לׁשָ ם  ֶאת־ׁשְ ּה  ַויֹוֶרׁש  ִמׁשָ ּ
ֵני  ִבְנָיִמן  כא:  ָהֲעָנק ַלם  ֹלא  הֹוִריׁשו  ּבְ ב  ְירוׁשָ ְּוֶאת־ַהְיבוִסי  ֹיׁשֵ ּ ּ

ַלם  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ירוׁשָ ֵני  ִבְנָיִמן  ּבִ ב  ַהְיבוִסי  ֶאת־ּבְ ַּוֵיׁשֶ ּ ּּ ַּוַיֲעלו  כב:  ּ ּ
ית־ֵאל  ַויהָוׁה  ִעָמ ֵּבית־יֹוֵסף  ַגם־ֵהם  ּבֵ ַּוָיִתירו  ֵבית־יֹוֵסף  כג:  םּ ּ

ם־ָהִעיר  ְלָפִנים  לוז ֵבית־ֵאל  ְוׁשֵ ַּוִיְראו  ַהׁשְֹמִרים  ִאיׁש  יֹוֵצא  כד:  ּּבְ ּ ּ
ינו  ִעְמך  ִָמן־ָהִעיר  ַויֹאְמרו  לֹו  ַהְרֵאנו  ָנא  ֶאת־ְמבֹוא  ָהִעיר  ְוָעׂשִ ּ ּ ּ ּ ּ

ַּוַיְרֵאם  ֶאת־ְמבֹוא  ָהִעיר  ַוַיּכו  ֶאת־ָהִעיר  ְלִפי כה:  ָחֶסד ּ ־ָחֶרב ּ
ֵלחו ַפְחתֹו  ׁשִ ל־ִמׁשְ ְּוֶאת־ָהִאיׁש  ְוֶאת־ּכָ ּ ּ ְַוֵיֶלך  ָהִאיׁש  ֶאֶרץ  כו:  ּ ּ

ָמה  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ָמה  לוז  הוא  ׁשְ ַּהִחִתים  ַוִיֶבן  ִעיר  ַוִיְקָרא  ׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ :
נֹוֶתיָה  ְוֶאת־ַתְעַנך  כז ָאן  ְוֶאת־ּבְ ית־ׁשְ ה  ֶאת־ּבֵ ְְוֹלא־הֹוִריׁש  ְמַנׁשֶ ּ ּ

ֹנ ֵבֶתיָה  ְוֶאת־  ְוֶאת־ּבְ ֵבי ֹיׁשְ נֹוֶתיָה  ְוֶאת־יֹוׁשְ ֵבי  דֹור  ְוֶאת־ּבְ   ֹיׁשְ
נֹוֶתיָה  ַויֹוֶאל  ֵבי  ְמִגדֹו  ְוֶאת־ּבְ ֹנֶתיָה  ְוֶאת־יֹוׁשְ ִּיְבְלָעם  ְוֶאת־ּבְ ּ

ָאֶרץ  ַהזֹאת ֶבת  ּבָ ַנֲעִני  ָלׁשֶ ם  כח:  ַּהּכְ ָרֵאל  ַוָיׂשֶ י־ָחַזק  ִיׂשְ ַּוְיִהי  ּכִ
ַנֲעִני  ָלַמס  ְו ְוֶאְפַרִים  ֹלא  הֹוִריׁש  כט:  הֹוֵריׁש  ֹלא  הֹוִריׁשֹוֶאת־ַהּכְ

ָגֶזר ִקְרּבֹו  ּבְ ַנֲעִני  ּבְ ב  ַהּכְ ָגֶזר  ַוֵיׁשֶ ב  ּבְ ַנֲעִני  ַהיֹוׁשֵ ֶּאת־ַהּכְ ְּזבוֻלון  ל:  ּ
ַנֲעִני  ב  ַהּכְ ֵבי  ַנֲהֹלל  ַוֵיׁשֶ ֵבי  ִקְטרֹון  ְוֶאת־יֹוׁשְ ֹּלא  הֹוִריׁש  ֶאת־יֹוׁשְ

ִקְרּבֹו  ַוִיְהיו  ָל ּּבְ ֵבי  ַעּכֹו  לא:  ַמסּ ר  ֹלא  הֹוִריׁש  ֶאת־ֹיׁשְ ָאׁשֵ
ה  ֵבי  ִצידֹון  ְוֶאת־ַאְחָלב  ְוֶאת־ַאְכִזיב  ְוֶאת־ֶחְלּבָ ְוֶאת־יֹוׁשְ
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ֵבי  לב:  ְוֶאת־ֲאִפיק  ְוֶאת־ְרֹחב ַנֲעִני  ֹיׁשְ ֶקֶרב  ַהּכְ ִרי  ּבְ ב  ָהָאׁשֵ ַּוֵיׁשֶ
י  ֹלא  הֹוִריׁשֹו ֵבי ַּנְפָתִלי  ֹלא־הֹוִריׁש  ֶאת לג:  ָהָאֶרץ  ּכִ ־ֹיׁשְ

ֵבי  ַנֲעִני  ֹיׁשְ ֶקֶרב  ַהּכְ ב  ּבְ ֵבי  ֵבית־ֲעָנת  ַוֵיׁשֶ ֶמׁש  ְוֶאת־ֹיׁשְ ֵּבית־ׁשֶ
ֶמׁש  וֵבית  ֲעָנת  ָהיו  ָלֶהם  ָלַמס ֵבי  ֵבית־ׁשֶ ָּהָאֶרץ  ְוֹיׁשְ ַּוִיְלֲחצו  לד:  ּ ּ

י־ֹלא  ְנָתנֹו  ָלֶרֶדת  ָלֵעֶמק ֵני־ָדן  ָהָהָרה  ּכִ ַּויֹוֶאל  לה:  ָהֱאֹמִרי  ֶאת־ּבְ
ד  ַיד ָהֱאֹמ ַעְלִבים  ַוִתְכּבַ ַאָילֹון  וְבׁשַ ַהר־ֶחֶרס  ּבְ ֶבת  ּבְ ִּרי  ָלׁשֶ ּ ּ

ית־יֹוֵסף  ַוִיְהיו  ָלַמס ּּבֵ ים  לו:  ּ ּוְגבול  ָהֱאֹמִרי  ִמַמֲעֵלה  ַעְקַרּבִ ּ ּ
ַלע ָוָמְעָלה  :ֵמַהּסֶ

  פרק ב- "שופטים"ספר 
ַּוַיַעל  ַמְלַאך־ְיהָוׁה  ִמן־ַהִגְלָגל  ֶאל־ַהּבִֹכים  ס  ַויֹא א ּּ ּ ֶמר  ַאֲעֶלה ְ

ְעִתי  ּבַ ר  ִנׁשְ ֶּאְתֶכם  ִמִמְצַרִים  ָוָאִביא  ֶאְתֶכם  ֶאל־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ּ
ִריִתי  ִאְתֶכם  ְלעֹוָלם ְּוַאֶתם  ב:  ַּלֲאֹבֵתיֶכם  ָוֹאַמר  ֹלא־ָאֵפר  ּבְ

חֹוֵתיֶהם  ִתֹתצון  ֵבי  ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  ִמְזּבְ ֹּלא־ִתְכְרתו  ְבִרית  ְליׁשְ ּּ ּ ּ
קֹוִל ַמְעֶתם  ּבְ יֶתםְּוֹלא־ׁשְ ְּוַגם  ָאַמְרִתי  ג:  ּי  ַמה־זֹאת  ֲעׂשִ

ֹּלא־ֲאָגֵרׁש  אֹוָתם  ִמְפֵניֶכם  ְוָהיו  ָלֶכם  ְלִצִדים  ֵואֹלֵהיֶהם  ִיְהיו  ּ ּ ּ
ר  ַמְלַאך  ְיהָוׁה  ֶאת־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ד:  ָלֶכם  ְלמֹוֵקׁש ַדּבֵ ַּוְיִהי  ּכְ ּ ְ

או  ָהָעם  ֶאת־קֹוָלם  ַוִי ָרֵאל  ַוִיׂשְ ֵני  ִיׂשְ ל־ּבְ ֶּאל־ּכָ ַּוִיְקְראו  ה:  ְּבּכוּּ ּ
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ם  ַליהָוׁה חו־ׁשָ ם־ַהָמקֹום  ַההוא  ּבִֹכים  ַוִיְזּבְ ּׁשֵ ּּ ַע  ו:  ּ ַלח  ְיהֹוׁשֻ ַּוְיׁשַ
ת  ֶאת־ָהָאֶרץ ָרֵאל  ִאיׁש  ְלַנֲחָלתֹו  ָלֶרׁשֶ ֶּאת־ָהָעם  ַוֵיְלכו  ְבֵני־ִיׂשְ ּ :

ַע  ְוֹכל   ז ַּוַיַעְבדו  ָהָעם  ֶאת־ְיהָוׁה  ּכֹל  ְיֵמי  ְיהֹוׁשֻ ַּהְזֵקִנים ְיֵמי  |  ּ
ה  ל־ַמֲעׂשֵ ר  ָראו  ֵאת  ּכָ ר  ֶהֱאִריכו  ָיִמים  ַאֲחֵרי  ְיהֹוׁשוַע  ֲאׁשֶ ֲּאׁשֶ ּ ּ

ָרֵאל ה  ְלִיׂשְ ר  ָעׂשָ ן־נון  ֶעֶבד  ח:  ְּיהָוׁה  ַהָגדֹול  ֲאׁשֶ ַע  ּבִ ַּוָיָמת  ְיהֹוׁשֻ ּ
ִנים ר  ׁשָ ן־ֵמָאה  ָוֶעׂשֶ ְגבול  ַנֲחָלתֹו  ט:  ְיהָוׁה  ּבֶ רו  אֹותֹו  ּבִ ַּוִיְקּבְ ּ ּ

ִת ַהר  ֶאְפָרִים  ִמְצפֹון  ְלַהר־ָגַעׁשּבְ ְּמַנת־ֶחֶרס  ּבְ ל־ַהדֹור  י:  ּ ְּוַגם  ּכָ
ר  ַּההוא  ֶנֶאְספו  ֶאל־ֲאבֹוָתיו  ַוָיָקם  דֹור  ַאֵחר  ַאֲחֵריֶהם  ֲאׁשֶ ּ ּּ
ָרֵאל ה  ְלִיׂשְ ר  ָעׂשָ ה  ֲאׁשֶ ֹּלא־ָיְדעו  ֶאת־ְיהָוׁה  ְוַגם  ֶאת־ַהַמֲעׂשֶ ּ :

ָרֵאל  ֶאת־ יא ַּוַיֲעׂשו  ְבֵני־ִיׂשְ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ַוַיַעְבדו ּ ָּהַרע  ּבְ ּ
ָעִלים ַּוַיַעְזבו  ֶאת־ְיהָוׁה   יב:  ֶאת־ַהּבְ ֱּאֹלֵהי  ֲאבֹוָתם  ַהמֹוִציא |  ּ

ּאֹוָתם  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ַוֵיְלכו  ַאֲחֵרי   ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ֵמֱאֹלֵהי |  ּ
ַתֲחוו  ָלֶהם  ַוַיְכִעסו  ֶא ר  ְסִביבֹוֵתיֶהם  ַוִיׁשְ ָּהַעִמים  ֲאׁשֶ ּּ ּּ : ת־ְיהָוׁהּ

ָתרֹות יג ַעל ְוָלַעׁשְ ַּוַיַעְזבו ֶאת־ְיהָוׁה ַוַיַעְבדו ַלּבַ ּ ּּ ַּוִיַחר־ַאף ְיהָוׁה  יד: ּ
ַיד  אֹוְיֵביֶהם  ֵרם  ּבְ ַיד־ׁשִֹסים  ַוָיׁשֹּסו  אֹוָתם  ַוִיְמּכְ ָרֵאל  ַוִיְתֵנם  ּבְ ִיׂשְ ּּבְ ּ ּּ ּ

ִביב  ְוֹלא־ָיְכלו  עֹוד  ַלֲעֹמד  ִלְפֵני  אֹוְיֵביֶהם ֹכל   וט:  ִּמּסָ ר |  ּבְ ֲאׁשֶ
ר  ר  ְיהָוׁה  ְוַכֲאׁשֶ ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ם  ְלָרָעה  ּכַ ָּיְצאו  ַיד־ְיהָוׁה  ָהְיָתה־ּבָ ּ

ע  ְיהָוׁה  ָלֶהם  ַוֵיֶצר  ָלֶהם  ְמֹאד ּבַ ַּוָיֶקם  ְיהָוׁה  ׁשְֹפִטים  טז:  ִּנׁשְ
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יעום  ִמַיד  ׁשֵֹסיֶהם ַּויֹוׁשִ י  ָזנו  יז:  ּּ ֵמעו  ּכִ ְּוַגם  ֶאל־ׁשְֹפֵטיֶהם  ֹלא  ׁשָ ּ
ר ַא ַתֲחוו  ָלֶהם  ָסרו  ַמֵהר  ִמן־ַהֶדֶרך  ֲאׁשֶ ְֲחֵרי  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ַוִיׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ֹמַע  ִמְצֹות־ְיהָוׁה  ֹלא־ָעׂשו  ֵכן ָּהְלכו  ֲאבֹוָתם  ִלׁשְ ְוִכי־ֵהִקים  יח:  ּ
יָעם  ִמַיד |  ְיהָוׁה   ָּלֶהם  ׁשְֹפִטים  ְוָהָיה  ְיהָוׁה  ִעם־ַהׁשֵֹפט  ְוהֹוׁשִ ּ

ֲאָקָתם  ִמְפֵני  ֹלֲחֵציֶהם ֹּאְיֵביֶהם  ּכֹל  ְיֵמי  ַהׁש ֵחם  ְיהָוׁה  ִמּנַ י־ִיּנָ ֹּוֵפט  ּכִ
ִחיתו  ֵמֲאבֹוָתם |  ְוָהָיה   יט:  ְוֹדֲחֵקיֶהם בו  ְוִהׁשְ מֹות  ַהׁשֹוֵפט  ָיׁשֻ ּּבְ ּ ּ

ַתֲחֹות  ָלֶהם  ֹלא  ָּלֶלֶכת  ַאֲחֵרי  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ְלָעְבָדם  וְלִהׁשְ ּ
ם  ַה ִּהִפילו  ִמַמַעְלֵליֶהם  וִמַדְרּכָ ּ ּּ הּ ׁשָ ָרֵאל  כ:  ּקָ ִיׂשְ ַּוִיַחר־ַאף  ְיהָוׁה  ּבְ

ר  ִצִויִתי  ִריִתי  ֲאׁשֶ ר  ָעְברו  ַהגֹוי  ַהֶזה  ֶאת־ּבְ ַּויֹאֶמר  ַיַען  ֲאׁשֶ ּּ ּ ּ
ְמעו  ְלקֹוִלי ַּגם־ֲאִני  ֹלא  אֹוִסיף  ְלהֹוִריׁש  כא:  ֶּאת־ֲאבֹוָתם  ְוֹלא  ׁשָ

ַע  ַו ר־ָעַזב  ְיהֹוׁשֻ ִּאיׁש  ִמְפֵניֶהם  ִמן־ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ ְלַמַען  כב:  ָּיֹמתּ
ם  ָרֵאל  ֲהׁשְֹמִרים  ֵהם  ֶאת־ֶדֶרך  ְיהָוׁה  ָלֶלֶכת  ּבָ ם  ֶאת־ִיׂשְ ְַנּסֹות  ּבָ ּ

ְמרו  ֲאבֹוָתם  ִאם־ֹלא ר  ׁשָ ֲאׁשֶ ח  ְיהָוׁה  ֶאת־ַהגֹוִים  ָהֵאֶלה  כג:  ּּכַ ַּוַיּנַ ּ ּ
ַע ַיד־ְיהֹוׁשֻ ם ַמֵהר ְוֹלא ְנָתָנם ּבְ  :ְּלִבְלִתי הֹוִריׁשָ
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  םשני  פרקים  ליו,  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 "ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. 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,  ם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרס–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"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי


