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  פרק ג- "שופטים"ספר 
יַח  ְיהָוׁה  ְל א ר  ִהּנִ ְּוֵאֶלה  ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ֵאת ּ ם  ֶאת־ִיׂשְ ַנּסֹות  ּבָ

ָנַען ל־ִמְלֲחמֹות  ּכְ ר  ֹלא־ָיְדעו  ֵאת  ּכָ ל־ֲאׁשֶ ַּרק  ְלַמַען  ַדַעת  ב:  ּּכָ
ר־ְלָפִנים  ֹלא  ָרֵאל  ְלַלְמָדם  ִמְלָחָמה  ַרק  ֲאׁשֶ ֵני־ִיׂשְ ּדֹרֹות  ּבְ ּ

ת   ג:  ְּיָדעום ַנֲעִני  ְוַהִציֹדִני  |  ֲחֵמׁשֶ ִתים  ְוָכל־ַהּכְ ַּסְרֵני  ְפִלׁשְ ְּוַהִחִוי ּ
ַעל  ֶחְרמֹון  ַעד  ְלבֹוא  ֲחָמת ב  ַהר  ַהְלָבנֹון  ֵמַהר  ּבַ ַּוִיְהיו  ד:  ֹּיׁשֵ ּ

ְמעו  ֶאת־ִמְצֹות  ְיהָוׁה  ָרֵאל  ָלַדַעת  ֲהִיׁשְ ם  ֶאת־ִיׂשְ ְּלַנּסֹות  ּבָ
ה ַיד־ֹמׁשֶ ר־ִצָוה  ֶאת־ֲאבֹוָתם  ּבְ ֶקֶרב  ה:  ֲּאׁשֶ בו  ּבְ ָרֵאל  ָיׁשְ ּוְבֵני  ִיׂשְ ּ

ַנֲעִני  ַהִח ִּתי  ְוָהֱאֹמִרי  ְוַהְפִרִזי  ְוַהִחִוי  ְוַהְיבוִסיַהּכְ ּ ּ ּ ַּוִיְקחו  ו:  ּ ּ
נֹוֵתיֶהם  ָנְתנו  ִלְבֵניֶהם  ַוַיַעְבדו  ים  ְוֶאת־ּבְ נֹוֵתיֶהם  ָלֶהם  ְלָנׁשִ ֶּאת־ּבְ ּּ

ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ז:  ֶאת־ֱאֹלֵהיֶהם ָרֵאל  ֶאת־ָהַרע  ּבְ ַּוַיֲעׂשו  ְבֵני־ִיׂשְ ּ
חו  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱא ּכְ ַּוִיׁשְ רֹותּ ָעִלים  ְוֶאת־ָהֲאׁשֵ ֹּלֵהיֶהם  ַוַיַעְבדו  ֶאת־ַהּבְ ּ :

ָעַתִים  ֶמֶלך  ח ן  ִרׁשְ ַיד  ּכוׁשַ ֵרם  ּבְ ָרֵאל  ַוִיְמּכְ ִיׂשְ ְַוִיַחר־ַאף  ְיהָוׁה  ּבְ ּ ּ ּ
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ֹמֶנה  ָעַתִים  ׁשְ ן  ִרׁשְ ָרֵאל  ֶאת־ּכוׁשַ ֲּאַרם  ַנֲהָרִים  ַוַיַעְבדו  ְבֵני־ִיׂשְ ּ ּ
ִנים ַּוִיְזֲעקו  ְבֵני־ ט:  ׁשָ יַע  ִלְבֵני ּ ָרֵאל  ֶאל־ְיהָוׁה  ַוָיֶקם  ְיהָוׁה  מֹוׁשִ ִּיׂשְ

ֹטן  ִמֶמּנו ן־ְקַנז  ֲאִחי  ָכֵלב  ַהּקָ יֵעם  ֵאת  ָעְתִניֵאל  ּבֶ ָרֵאל  ַויֹוׁשִ ִּיׂשְ ּ ּ :
ָרֵאל  ַוֵיֵצא  ַלִמְלָחָמה  ַוִיֵתן  י פֹט  ֶאת־ִיׂשְ ַּוְתִהי  ָעָליו  רוַח־ְיהָוׁה  ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ָידֹו  ֶאת־ּכ ן ְיהָוׁה  ּבְ ָעַתִים  ֶמֶלך  ֲאָרם  ַוָתָעז  ָידֹו  ַעל  ּכוׁשַ ן  ִרׁשְ ּוׁשַ ּּ ְ

ָעָתִים ָנה  ַוָיָמת  ָעְתִניֵאל  יא:  ִרׁשְ ִעים  ׁשָ ֹקט  ָהָאֶרץ  ַאְרּבָ ַּוִתׁשְ ּ
ן־ְקַנז ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ַוְיַחֵזק  יב:  ּבֶ ָרֵאל  ַלֲעׂשֹות  ָהַרע  ּבְ ֵני  ִיׂשְ ַּויִֹספו  ּבְ ּ ּ

י־ָעׂשו  ֶאת־ָהַרע ְְיהָוׁה  ֶאת־ֶעְגלֹון  ֶמֶלך־מֹו ָרֵאל  ַעל  ּכִ ָּאב  ַעל־ִיׂשְ
ֵעיֵני  ְיהָוׁה ֵני־ַעמֹון  ַוֲעָמֵלק  ַוֵיֶלך  ַוַיך  יג:  ּבְ ְַוֶיֱאֹסף  ֵאָליו  ֶאת־ּבְ ְּ ּ ּּ

ָרֵאל  ַוִייְרׁשו  ֶאת־ִעיר  ַהְתָמִרים ֶּאת־ִיׂשְ ּ ָרֵאל  יד:  ּ ַּוַיַעְבדו  ְבֵני־ִיׂשְ ּ
מֹוֶנה  ֶעׂשְ ָנהְֶאת־ֶעְגלֹון  ֶמֶלך־מֹוָאב  ׁשְ ַּוִיְזֲעקו  טו:  ֵרה  ׁשָ ּ

יַע  ֶאת־ֵאהוד  ָרֵאל  ֶאל־ְיהָוׁה  ַוָיֶקם  ְיהָוׁה  ָלֶהם  מֹוׁשִ ְּבֵני־ִיׂשְ ּ
ָרֵאל  ְלחו  ְבֵני־ִיׂשְ ן־ַהְיִמיִני  ִאיׁש  ִאֵטר  ַיד־ְיִמינֹו  ַוִיׁשְ ן־ֵגָרא  ּבֶ ּּבֶ ּּ ּ

ָידֹו  ִמְנָחה  ְלֶעְגלֹון  ֶמֶלך  מֹוָאב ַּוַיַעׂש  לֹו  ֵאהוד  ֶח טז:  ְּבְ ֶּרב  ְוָלה ּ
ה  ַוַיְחֹגר  אֹוָתה  ִמַתַחת  ְלַמָדיו  ַעל  ֶיֶרך  ֵני  ֵפיֹות  ֹגֶמד  ָאְרּכָ ְׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ְַוַיְקֵרב  ֶאת־ַהִמְנָחה  ְלֶעְגלֹון  ֶמֶלך  מֹוָאב  ְוֶעְגלֹון  ִאיׁש  יז:  ְיִמינֹו ּ ּ
ִריא  ְמֹאד ַלח  יח:  ּבָ ָלה  ְלַהְקִריב  ֶאת־ַהִמְנָחה  ַוְיׁשַ ר  ּכִ ֲאׁשֶ ַּוְיִהי  ּכַ ּּ

ֵאי  ַהִמְנָחה ר  יט:  ֶּאת־ָהָעם  ֹנׂשְ ב  ִמן־ַהְפִסיִלים  ֲאׁשֶ ְּוהוא  ׁשָ ּ
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ֶּאת־ַהִגְלָגל  ַויֹאֶמר  ְדַבר־ֵסֶתר  ִלי  ֵאֶליך  ַהֶמֶלך  ַויֹאֶמר  ָהס  ַוֵיְצאו  ּּ ּ ְּ ָּ ּ ּ
ל־ָהֹעְמִדים  ָעָליו ב |  ְּוֵאהוד   כ:  ֵמָעָליו  ּכָ א  ֵאָליו  ְוהוא־ֹיׁשֵ ּּבָ

ֲעִלַית  ַהְמֵקָרה  ֲאׁשֶ ּּבַ ּר־לֹו  ְלַבדֹו  ַויֹאֶמר  ֵאהוד  ְדַבר־ֱאֹלִהים  ִלי ּ ּ ּּ
א ּסֵ ֵּאֶליך  ַוָיָקם  ֵמַעל  ַהּכִ ח  כא:  ָ ֹמאלֹו  ַוִיּקַ ַלח  ֵאהוד  ֶאת־ַיד  ׂשְ ַּוִיׁשְ ּּ

ִבְטנֹו ֶּאת־ַהֶחֶרב  ֵמַעל  ֶיֶרך  ְיִמינֹו  ַוִיְתָקֶעָה  ּבְ ָצב  כב:  ְ ַּוָיֹבא  ַגם־ַהּנִ ּ
ַּאַחר  ַהַלַהב  ַוִיְסֹגר  ַהֵחֶלב ּ ְטנֹו ּ ַלף  ַהֶחֶרב  ִמּבִ י  ֹלא  ׁשָ ַעד  ַהַלַהב  ּכִ ּ  ּבְ

ֹדָנה ַּוֵיֵצא  ַהַפְרׁשְ ַּוֵיֵצא  ֵאהוד  ַהִמְסְדרֹוָנה  ַוִיְסֹגר  ַדְלתֹות  כג:  ּ ּ ּּ ּּ ּ
ֲעדֹו  ְוָנָעל ה  כד:  ָּהַעִלָיה  ּבַ או  ַוִיְראו  ְוִהּנֵ ְּוהוא  ָיָצא  ַוֲעָבָדיו  ּבָ ּ ּּ

ַּדְלתֹות  ָהֲעִלָיה  ְנֻעלֹות  ַויֹאְמ ּ ֲחַדר ּ ּרו  ַאך  ֵמִסיך  הוא  ֶאת־ַרְגָליו  ּבַ ְּ ְ

ה  ֵאיֶנּנו  ֹפֵתַח  ַדְלתֹות  ָהֲעִלָיה  כה:  ַּהְמֵקָרה ַּוָיִחילו  ַעד־ּבֹֹוׁש  ְוִהּנֵ ּּ ּ ּ
ה  ֲאֹדֵניֶהם  ֹנֵפל  ַאְרָצה  ֵמת ַּוִיְקחו  ֶאת־ַהַמְפֵתַח  ַוִיְפָתחו  ְוִהּנֵ ּּ ּ ּּ ּ :

ְּוֵאהוד  ִנְמַלט  ַעד  ִהְתַמְהְמָהם  ְוהוא כו ּ  ָעַבר  ֶאת־ַהְפִסיִלים  ַוִיָמֵלט ּ ּ ּ
ִעיָרָתה ַהר  ֶאְפָרִים  ַוֵיְרדו  כז:  ַּהׂשְ ׁשֹוָפר  ּבְ ַּוְיִהי  ְבבֹואֹו  ַוִיְתַקע  ּבַ ּ ּּ

ָרֵאל  ִמן־ָהָהר  ְוהוא  ִלְפֵניֶהם ִּעמֹו  ְבֵני־ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  כח:  ּ
י־ָנַתן  ְיהָוׁה  ֶאת־ֹאְיֵביֶכם  ֶאת־מֹוָא ֶיְדֶכם  ַוֵיְרדו ִּרְדפו  ַאֲחַרי  ּכִ ּב  ּבְ ּ

רֹות  ַהַיְרֵדן  ְלמֹוָאב  ְוֹלא־ָנְתנו  ִאיׁש  דו  ֶאת־ַמְעּבְ ַּאֲחָריו  ַוִיְלּכְ ּ ּּ ּ
ֶרת  ֲאָלִפים  ִאיׁש  כט:  ַלֲעֹבר ֲעׂשֶ ֵעת  ַהִהיא  ּכַ ַּוַיּכו  ֶאת־מֹוָאב  ּבָ ּ

ֵמן  ְוָכל־ִאיׁש  ָחִיל  ְוֹלא  ִנְמַלט  ִאיׁש ל־ׁשָ יֹו ל:  ּכָ ַנע  מֹוָאב  ּבַ ַּוִתּכָ ם ּ
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ָנה מֹוִנים  ׁשָ ֹקט  ָהָאֶרץ  ׁשְ ָרֵאל  ַוִתׁשְ ַּההוא  ַתַחת  ַיד  ִיׂשְ ּ ְוַאֲחָריו  לא:  ּ
ַמְלַמד  ׁש־ֵמאֹות  ִאיׁש  ּבְ ִתים  ׁשֵ ן־ֲעָנת  ַוַיך  ֶאת־ְפִלׁשְ ְמַגר  ּבֶ ָּהָיה  ׁשַ ּּ ְ ּ

ָרֵאל ע ַגם־הוא ֶאת־ִיׂשְ ָקר ַויוׁשַ ַּהּבָ ּ ּ: 

  פרק ד- "שופטים"ספר 
ֵני  ִי א ַּויִֹספו  ּבְ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ְוֵאהוד  ֵמתּ ָרֵאל  ַלֲעׂשֹות  ָהַרע  ּבְ : ּׂשְ
ָחצֹור  ב ר  ָמַלך  ּבְ ַנַען  ֲאׁשֶ ַיד  ָיִבין  ֶמֶלך־ּכְ ֵרם  ְיהָוׁה  ּבְ ְַוִיְמּכְ ְ ּ

ת  ַהגֹוִים ֲחֹרׁשֶ ב  ּבַ ר־ְצָבאֹו  ִסיְסָרא  ְוהוא  יֹוׁשֵ ְּוׂשַ ַּוִיְצֲעקו  ג:  ּ ּ
ע  ֵמ י  ְתׁשַ ָרֵאל  ֶאל־ְיהָוׁה  ּכִ ְרֶזל  לֹו  ְוהוא  ָלַחץ ְּבֵני־ִיׂשְ ּאֹות  ֶרֶכב־ּבַ

ָנה ִרים  ׁשָ ָחְזָקה  ֶעׂשְ ָרֵאל  ּבְ ֵני  ִיׂשְ ה  ְנִביָאה  ד:  ֶאת־ּבְ ּוְדבֹוָרה  ִאׁשָ ּ
ֵעת  ַהִהיא ָרֵאל  ּבָ ת  ַלִפידֹות  ִהיא  ׁשְֹפָטה  ֶאת־ִיׂשְ ְוִהיא  ה:  ֵּאׁשֶ
ית־ֵאל  ּבְ ין  ָהָרָמה  וֵבין  ּבֵ ֶבת  ַתַחת־ֹתֶמר  ְדבֹוָרה  ּבֵ ּיֹוׁשֶ ּ ּ ַהר  ֶאְפָרִים ּ

ָפט ָרֵאל  ַלִמׁשְ ֵני  ִיׂשְ ַּוַיֲעלו  ֵאֶליָה  ּבְ ּ ּ ַלח  ַוִתְקָרא  ְלָבָרק  ו:  ּ ַּוִתׁשְ ּ
ֶדׁש  ַנְפָתִלי  ַוֹתאֶמר  ֵאָליו  ֲהֹלא־ִצָוה   ן־ֲאִביֹנַעם  ִמּקֶ ּּבֶ ּ ְיהָוׁה |  ּ

ֶרת ַהר  ָתבֹור  ְוָלַקְחָת  ִעְמך  ֲעׂשֶ ְכָת  ּבְ ָרֵאל  ֵלך  וָמׁשַ ֱָאֹלֵהי־ִיׂשְ ְּ ּ ּ ּ ּ 
ֵני  ְזֻבלון ֵני  ַנְפָתִלי  וִמּבְ ֲּאָלִפים  ִאיׁש  ִמּבְ ּ ְכִתי  ֵאֶליך  ז:  ּ ָוָמׁשַ ּ ּ

ר־ְצָבא  ָיִבין  ְוֶאת־ִרְכּבֹו  ֶאל־ַנַחל  ִקיׁשֹון  ֶאת־ִסיְסָרא  ׂשַ
ָיֶדך ְָוֶאת־ֲהמֹונֹו  וְנַתִתיהו  ּבְ ּ ָרק  ִאם־ֵתְלִכי  ִעִמי  ח:  ּּ ַּויֹאֶמר  ֵאֶליָה  ּבָ ּ ּ
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ְֵתְלִכי  ִעִמי  ֹלא  ֵאֵלךְּוָהָלְכִתי  ְוִאם־ֹלא   ְַוֹתאֶמר  ָהֹלך  ֵאֵלך  ט:  ּ ְ ּ
ר־ַאָתה  הֹוֵלך  י  ֹלא  ִתְהֶיה  ִתְפַאְרְתך  ַעל־ַהֶדֶרך  ֲאׁשֶ ְִעָמך  ֶאֶפס  ּכִ ְ ָ ְּ ּ ּ ּּ
ה  ִיְמּכֹר  ְיהָוׁה  ֶאת־ִסיְסָרא  ַוָתָקם  ְדבֹוָרה  ַוֵתֶלך  י  ְבַיד  ִאׁשָ ְּכִ ּ ּ ּּ

ה ָרק  ֵקְדׁשָ ָרק  ֶא י:  ִעם־ּבָ ה ַּוַיְזֵעק  ּבָ ּת־ְזבוֻלן  ְוֶאת־ַנְפָתִלי  ֵקְדׁשָ ּ
ֶרת  ַאְלֵפי  ִאיׁש  ַוַתַעל  ִעמֹו  ְדבֹוָרה ַרְגָליו  ֲעׂשֶ ַּוַיַעל  ּבְ ּ ּ ְוֶחֶבר  יא:  ּ

ה  ַוֵיט  ָאֳהלֹו  ַעד־ֵאלֹון  ֵני  ֹחָבב  ֹחֵתן  ֹמׁשֶ ִין  ִמּבְ יִני  ִנְפָרד  ִמּקַ ַּהּקֵ
ַצֲעּנִַים ר  ֶאת־ֶקֶדׁשּבְ ים  ֲאׁשֶ ַצֲעַנּנִ י  ָעָלה ַּוַי יב:    ּבְ ִּגדו  ְלִסיְסָרא  ּכִ ּ

ן־ֲאִביֹנַעם  ַהר־ָתבֹור ָרק  ּבֶ ל־ִרְכּבֹו  יג:  ּּבָ ַּוַיְזֵעק  ִסיְסָרא  ֶאת־ּכָ
ת  ר  ִאתֹו  ֵמֲחֹרׁשֶ ל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ְרֶזל  ְוֶאת־ּכָ ע  ֵמאֹות  ֶרֶכב  ּבַ ְּתׁשַ ּ

י  ֶזה  יד:  ַּהגֹוִים  ֶאל־ַנַחל  ִקיׁשֹון ָרק  קום  ּכִ ַּוֹתאֶמר  ְדֹבָרה  ֶאל־ּבָ ּ ּ
ָיֶדך  ֲהֹלא  ְיהָוׁה  ָיָצא  ְלָפֶניך ַה ר  ָנַתן  ְיהָוׁה  ֶאת־ִסיְסָרא  ּבְ ָיֹום  ֲאׁשֶ ָ ּ

ֶרת  ֲאָלִפים  ִאיׁש  ַאֲחָריו ָרק  ֵמַהר  ָתבֹור  ַוֲעׂשֶ ַּוֵיֶרד  ּבָ ַּוָיָהם  טו:  ּ
ל־ַהַמֲחֶנה  ְלִפי־ֶחֶרב  ל־ָהֶרֶכב  ְוֶאת־ּכָ ְּיהָוׁה  ֶאת־ִסיְסָרא  ְוֶאת־ּכָ

ַרְגָליוִּלְפֵני  ָבָרק  ַוֵיֶרד   ָבה  ַוָיָנס  ּבְ ִּסיְסָרא  ֵמַעל  ַהֶמְרּכָ ּוָבָרק  טז:  ּ
ת  ַהגֹוִים  ַוִיפֹל  ָּרַדף  ַאֲחֵרי  ָהֶרֶכב  ְוַאֲחֵרי  ַהַמֲחֶנה  ַעד  ֲחֹרׁשֶ ּ ּ ּ

ַאר  ַעד־ֶאָחד ל־ַמֲחֵנה  ִסיְסָרא  ְלִפי־ֶחֶרב  ֹלא  ִנׁשְ ְוִסיְסָרא  ָנס  יז:  ּכָ
ת  ֶחֶבר  ַה ַרְגָליו  ֶאל־ֹאֶהל  ָיֵעל  ֵאׁשֶ ין  ָיִבין ּבְ לֹום  ּבֵ י  ׁשָ יִני  ּכִ ּקֵ

יִני ית  ֶחֶבר  ַהּקֵ ֶּמֶלך־ָחצֹור  וֵבין  ּבֵ ַּוֵתֵצא  ָיֵעל  ִלְקַראת  ִסיְסָרא  יח:  ְ
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ַּוֹתאֶמר  ֵאָליו  סוָרה  ֲאֹדִני  סוָרה  ֵאַלי  ַאל־ִתיָרא  ַוָיַסר  ֵאֶליָה  ּ ּּ ּ
ִמיָכה ׂשְ הו  ּבַ ָּהֹאֱהָלה  ַוְתַכּסֵ ִק יט:  ּּ יִני־ָנא ַּויֹאֶמר  ֵאֶליָה  ַהׁשְ

ֵקהו  י  ָצֵמאִתי  ַוִתְפַתח  ֶאת־ֹנאוד  ֶהָחָלב  ַוַתׁשְ ְּמַעט־ַמִים  ּכִ ּ ּ ּ
הו ַּוְתַכּסֵ ַּויֹאֶמר  ֵאֶליָה  ֲעֹמד  ֶפַתח  ָהֹאֶהל  ְוָהָיה  ִאם־ִאיׁש  ָיבֹוא  כ:  ּ ּ

ֵאֵלך  ְוָאַמר  ֲהֵיׁש־פֹה  ִאיׁש  ְוָאַמְרְת  ָאִין ּוׁשְ ּ ְ ח  ָיֵעל  כא:  ּ ַּוִתּקַ
ת־ֶחֶבר  ֶאת־ְיַת ָיָדה  ַוָתבֹוא ֵאׁשֶ ֶבת  ּבְ ם  ֶאת־ַהַמּקֶ ּד  ָהֹאֶהל  ַוָתׂשֶ ּ ּּ

ָאֶרץ  תֹו  ַוִתְצַנח  ּבָ ַרּקָ ָלאט  ַוִתְתַקע  ֶאת־ַהָיֵתד  ּבְ ֵּאָליו  ּבַ ּּ ּ
ְּוהוא־ִנְרַדם  ַוָיַעף  ַוָיֹמת ּ ּ ה  ָבָרק  ֹרֵדף  ֶאת־ִסיְסָרא  ַוֵתֵצא  כב:  ּ ְּוִהּנֵ

ָּיֵעל  ִלְקָראתֹו  ַוֹתאֶמר  לֹו  ֵלך  ְוַאְרֶאָך ְ ר־ַאָתה ּ ּ  ֶאת־ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ
תֹו ַרּקָ ה  ִסיְסָרא  ֹנֵפל  ֵמת  ְוַהָיֵתד  ּבְ ׁש  ַוָיֹבא  ֵאֶליָה  ְוִהּנֵ ְּמַבּקֵ ּ :

ֵני  כג ָנַען  ִלְפֵני  ּבְ יֹום  ַההוא  ֵאת  ָיִבין  ֶמֶלך־ּכְ ְַוַיְכַנע  ֱאֹלִהים  ּבַ ּ ּ ּ
ָרֵאל ה  ַעל   כד:  ִיׂשְ ָרֵאל  ָהלֹוך  ְוָקׁשָ ֵני־ִיׂשְ ְַוֵתֶלך  ַיד  ּבְ ְ ָיִבין ּ

ָנַען ר ִהְכִריתו ֵאת ָיִבין ֶמֶלך־ּכְ ָנַען ַעד ֲאׁשֶ ְֶמֶלך־ּכְ ְּ: 
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,  מחותובש,    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, י יושרד ספרי המקרא הם עליו מליצ"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 בלבבך הם משמרי"ד )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ן אותךא 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
רסםהרבים  לפ 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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


