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  פרק ז- "שופטים"ספר 
ַעל  הוא  ִגְדעֹון  ְו א ם  ְיֻרּבַ ּכֵ ַּוַיׁשְ ר  ִאתֹו  ַוַיֲחנו  ַעל־ֵעין ּ ָּכל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ּ ּ

ֵעֶמק ֲּחֹרד  וַמֲחֵנה  ִמְדָין  ָהָיה־לֹו  ִמָצפֹון  ִמִגְבַעת  ַהמֹוֶרה  ּבָ ּ ּ ּ :
ר  ִאָתך  ִמִתִתי  ֶאת־ִמְדָין  ב ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ִגְדעֹון  ַרב  ָהָעם  ֲאׁשֶ ּ ּ ְּ ּ

ָרֵאל  ֵלאֹמר  ָיִדי  ה ָיָדם  ֶפן־ִיְתָפֵאר  ָעַלי  ִיׂשְ ּּבְ יָעה  ִליּ ְּוַעָתה  ג:  ֹּוׁשִ
ָאְזֵני  ָהָעם  ֵלאֹמר  ִמי־ָיֵרא  ְוָחֵרד  ָיׁשֹב  ְוִיְצפֹר  ֵמַהר  ְּקָרא  ָנא  ּבְ
ֶרת  ֲאָלִפים  ַנִים  ֶאֶלף  ַוֲעׂשֶ ִרים  וׁשְ ב  ִמן־ָהָעם  ֶעׂשְ ַּהִגְלָעד  ַוָיׁשָ ּ ּ

ָארו ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ִגְדעֹון  עֹוד  ָהָעם  ָרב  הֹוֵרד  אֹוָתם  ד:  ִּנׁשְ ּ
ר  ֹאַמר  ֵאֶליך  ֶזה   ם  ְוָהָיה  ֲאׁשֶ ֶָאל־ַהַמִים  ְוֶאְצְרֶפּנו  ְלך  ׁשָ ָ ּ ְֵיֵלך |  ּ

ר־ֹאַמר  ֵאֶליך  ֶזה  ֹלא־ֵיֵלך  ִעָמך  ְִאָתך  הוא  ֵיֵלך  ִאָתך  ְוֹכל  ֲאׁשֶ ְ ָ ְ ְ ְּ ּ ּּ
ְהוא  ֹלא  ֵיֵלך ַּויֹוֶרד  ֶאת־ָהָעם  ֶאל־ַהָמִים  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ה:  ּ ּּ

ר־ָי ֶלב ֶּאל־ִגְדעֹון  ּכֹל  ֲאׁשֶ ר  ָיֹלק  ַהּכֶ ֲאׁשֶ ְלׁשֹונֹו  ִמן־ַהַמִים  ּכַ ֹּלק  ּבִ
תֹות יו  ִלׁשְ ְרּכָ ר־ִיְכַרע  ַעל־ּבִ ַּתִציג  אֹותֹו  ְלָבד  ְוֹכל  ֲאׁשֶ ּ ַוְיִהי  ו:  ּ
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ֹלׁש  ֵמאֹות  ִאיׁש  ְוֹכל  ֶיֶתר  ָיָדם  ֶאל־ִפיֶהם  ׁשְ ִּמְסַפר  ַהֲמַלְקִקים  ּבְ ּ
תֹות  ָמִי ְרֵכיֶהם  ִלׁשְ ְרעו  ַעל־ּבִ ָּהָעם  ּכָ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ִגְדעֹון  ז:  םּ ּ

יַע  ֶאְתֶכם  ְוָנַתִתי  ֶאת־ִמְדָין  ֹלׁש  ֵמאֹות  ָהִאיׁש  ַהְמַלְקִקים  אֹוׁשִ ׁשְ ּּבִ
ָיֶדך  ְוָכל־ָהָעם  ֵיְלכו  ִאיׁש  ִלְמֹקמֹו ּּבְ ַּוִיְקחו  ֶאת־ֵצָדה  ָהָעם  ח:  ָ ּ

ַל ָרֵאל  ׁשִ ל־ִאיׁש  ִיׂשְ ָיָדם  ְוֵאת  ׁשֹוְפֹרֵתיֶהם  ְוֵאת  ּכָ ח  ִאיׁש ּּבְ
ֹלׁש־ֵמאֹות  ָהִאיׁש  ֶהֱחִזיק  וַמֲחֵנה  ִמְדָין  ָהָיה  לֹו  ְּלֹאָהָליו  וִבׁשְ ּ

ֵעֶמק ַלְיָלה  ַההוא  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ְיהָוׁה  קום  ֵרד  ט:  ִּמַתַחת  ּבָ ַּוְיִהי  ּבַ ּּ ּ
ָיֶדך י  ְנַתִתיו  ּבְ ַמֲחֶנה  ּכִ ָּבַ ּ ְּוִאם־ָיֵרא  ַאָתה  ָלֶרֶדת  ֵרד  ַאָתה  וֻפָרה  י:  ּ ּ ּ

ְּרך  ֶאל־ַהַמֲחֶנהַנַע רו  ְוַאַחר  ֶתֱחַזְקָנה  ָיֶדיך  יא:  ָ ַמְעָת  ַמה־ְיַדּבֵ ְָוׁשָ ּ ּּ
ר  ים  ֲאׁשֶ ַמֲחֶנה  ַוֵיֶרד  הוא  וֻפָרה  ַנֲערֹו  ֶאל־ְקֵצה  ַהֲחֻמׁשִ ְּוָיַרְדָת  ּבַ ּ ּ ּ ּ

ַמֲחֶנה ה  יב:  ּּבַ ַאְרּבֶ ֵעֶמק  ּכָ ֵני־ֶקֶדם  ֹנְפִלים  ּבָ ּוִמְדָין  ַוֲעָמֵלק  ְוָכל־ּבְ
ַפת  ַהָים  ָלֹרבָלֹרב   ַעל־ׂשְ חֹול  ׁשֶ ְּוִלְגַמֵליֶהם  ֵאין  ִמְסָפר  ּכַ ּ ַּוָיֹבא  יג:  ּ

ה ֲחלֹום ָחַלְמִתי  ה־ִאיׁש ְמַסֵפר ְלֵרֵעהו ֲחלֹום ַויֹאֶמר ִהּנֵ ִּגְדעֹון ְוִהּנֵ ּ ּ ּ
ה   ַמֲחֵנה  ִמְדָין  ַוָיֹבא ְצִלולְוִהּנֵ ֹעִרים  ִמְתַהֵפך  ּבְ ּ  ְצִליל  ֶלֶחם  ׂשְ ְ ּ

הו  ַוִיפֹל  ַוַיַהְפֵכהו  ְלַמְעָלה  ְוָנַפל  ָהֹאֶהלַעד־ָהֹאֶהל  ַו ַּיּכֵ ּּ ּ ַּוַיַען  יד:  ּּ
ן־יֹוָאׁש  ִאיׁש  ְלִתי  ִאם־ֶחֶרב  ִגְדעֹון  ּבֶ ֵּרֵעהו  ַויֹאֶמר  ֵאין  ֹזאת  ּבִ ּ ּ ּ

ל־ַהַמֲחֶנה ָידֹו  ֶאת־ִמְדָין  ְוֶאת־ּכָ ָרֵאל  ָנַתן  ָהֱאֹלִהים  ּבְ ַוְיִהי  טו:  ִּיׂשְ
ֹמַע  ִגְדעֹון  ֶא ב ִּכׁשְ ָתחו  ַוָיׁשָ ְברֹו  ַוִיׁשְ ּת־ִמְסַפר  ַהֲחלֹום  ְוֶאת־ׁשִ ּּ ּ ּ
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ֶיְדֶכם  ֶאת־ַמֲחֵנה  י־ָנַתן  ְיהָוׁה  ּבְ ָרֵאל  ַויֹאֶמר  קומו  ּכִ ֶּאל־ַמֲחֵנה  ִיׂשְ ּ ּ
ים  ַוִיֵתן  טז:  ִמְדָין ה  ָראׁשִ ֹלׁשָ ֹלׁש־ֵמאֹות  ָהִאיׁש  ׁשְ ַּוַיַחץ  ֶאת־ׁשְ ּ ּ

ָלם  ְוַכִדים  ֵר ַיד־ּכֻ ּׁשֹוָפרֹות  ּבְ ִדיםּ תֹוך  ַהּכַ ִּקים  ְוַלִפִדים  ּבְ ְ ַּויֹאֶמר  יז:  ּ
ְקֵצה  ַהַמֲחֶנה  ה  ָאֹנִכי  ָבא  ּבִ י  ִתְראו  ְוֵכן  ַתֲעׂשו  ְוִהּנֵ ֲּאֵליֶהם  ִמֶמּנִ ּ ּּ ּ

ן  ַתֲעׂשון ה  ּכֵ ר־ֶאֱעׂשֶ ֲאׁשֶ ְּוָהָיה  ּכַ ׁשֹוָפר  ָאֹנִכי  יח:  ּ ְּוָתַקְעִתי  ּבַ ּ
ׁשֹו ר  ִאִתי  וְתַקְעֶתם  ּבַ ְּוָכל־ֲאׁשֶ ּ ָּפרֹות  ַגם־ַאֶתם  ְסִביבֹות ּּ ּ

ל־ַהַמֲחֶנה  ַוֲאַמְרֶתם  ַליהָוׁה  וְלִגְדעֹון ּּכָ ּ ַּוָיֹבא  ִגְדעֹון  יט:  ּ
ֹמֶרת  ַהִתיכֹוָנה  ְקֵצה  ַהַמֲחֶנה  ֹראׁש  ָהַאׁשְ ר־ִאתֹו  ּבִ ּוֵמָאה־ִאיׁש  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ׁשֹוָפרֹות  ְוָנפֹוץ ַּאך  ָהֵקם  ֵהִקימו  ֶאת־ַהׁשְֹמִרים  ַוִיְתְקעו  ּבַ ּּ ּּ ִדים ְ ּ  ַהּכַ
ָיָדם ר  ּבְ רו  כ:  ֲאׁשֶ ּבְ ׁשֹוָפרֹות  ַוִיׁשְ ים  ּבַ ת  ָהָראׁשִ לׁשֶ ַּוִיְתְקעו  ׁשְ ּּ ּּ

ַלִפִדים  וְבַיד־ְיִמיָנם  ַהׁשֹוָפרֹות  מאֹוָלם  ּבַ ִדים  ַוַיֲחִזיקו  ְבַיד־ׂשְ ַּהּכַ ּ ּ ּּ ּ ּ
ִּלְתקֹוַע  ַוִיְקְראו  ֶחֶרב  ַליהָוׁה  וְלִגְדעֹון ּ ַּוַיַעְמדו  ִאיׁש  ַת כא:  ּ ּ ְּחָתיו ּ

ל־ַהַמֲחֶנה  ַוָיִריעו   ָּסִביב  ַלַמֲחֶנה  ַוָיָרץ  ּכָ ּ ּּ ַּוָיניסוּ ּ ּ  ַוָינוסוּ ּ ַּוִיְתְקעו  כב:  ּ ּ
ֵרֵעהו  ם  ְיהָוׁה  ֵאת  ֶחֶרב  ִאיׁש  ּבְ ֹלׁש־ֵמאֹות  ַהׁשֹוָפרֹות  ַוָיׂשֶ ּׁשְ ּ ּ
ָטה  ְצֵרָרָתה  ַעד  ית  ַהׁשִ ּוְבָכל־ַהַמֲחֶנה  ַוָיָנס  ַהַמֲחֶנה  ַעד־ּבֵ ּּ ּ ּּ

תׂשְ ְפָתִלי  כג:  ַפת־ָאֵבל  ְמחֹוָלה  ַעל־ַטּבָ ָרֵאל  ִמּנַ ַּוִיָצֵעק  ִאיׁש־ִיׂשְ ּ ּ
ה  ַוִיְרְדפו  ַאֲחֵרי  ִמְדָין ל־ְמַנׁשֶ ר  וִמן־ּכָ ּוִמן־ָאׁשֵ ּ ּ ּּ ּוַמְלָאִכים  כד:  ּ

ָכל־ַהר  ֶאְפַרִים  ֵלאֹמר  ְרדו  ִלְקַראת  ִמְדָין  ְוִלְכדו  ַלח  ִגְדעֹון  ּבְ ּׁשָ ּ ּ
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ל־ִאיׁש ָּלֶהם  ֶאת־ַהַמִים   ָרה  ְוֶאת־ַהַיְרֵדן  ַוִיָצֵעק  ּכָ ית  ּבָ ַּעד  ּבֵ ּ ּּ
ָרה  ְוֶאת־ַהַיְרֵדן ית  ּבָ דו  ֶאת־ַהַמִים  ַעד  ּבֵ ֶּאְפַרִים  ַוִיְלּכְ ּּ דו  כה:  ּּ ַּוִיְלּכְ ּ

ֵרי  ִמְדָין  ֶאת־ֹעֵרב  ְוֶאת־ְזֵאב  ַוַיַהְרגו  ֶאת־עֹוֵרב  ֵני־ׂשָ ּׁשְ ּ
צור־עֹוֵרב  ְוֶאת־ְזֵאב  ָהְרגו  ְבֶיֶק ּּבְ ּב־ְזֵאב  ַוִיְרְדפו  ֶאל־ִמְדָין ּ ּ ּ

ְּוֹראׁש־ֹעֵרב וְזֵאב ֵהִביאו ֶאל־ִגְדעֹון ֵמֵעֶבר ַלַיְרֵדן ּ ּּ ּ: 

  פרק ח- "שופטים"ספר 
יָת  ָלנו  ְלִבְלִתי  א ַּויֹאְמרו  ֵאָליו  ִאיׁש  ֶאְפַרִים  ָמה־ַהָדָבר  ַהֶזה  ָעׂשִ ּ ּ ּּ ּ ּ

ִמְדָין י  ָהַלְכָת  ְלִהָלֵחם  ּבְ ְּקֹראות  ָלנו  ּכִ ּ ָחְזָקהּ ּ  ַוְיִריבון  ִאתֹו  ּבְ ּ :
ֶכם  ֲהֹלא  טֹוב  ֹעְללֹות  ב יִתי  ַעָתה  ּכָ ַּויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ֶמה־ָעׂשִ ּ

ֵרי  ִמְדָין  ג:  ֶאְפַרִים  ִמְבִציר  ֲאִביֶעֶזר ֶיְדֶכם  ָנַתן  ֱאֹלִהים  ֶאת־ׂשָ ּבְ
ֶכם  ָאז  ָרְפָתה  רוָחם  ֶּאת־ֹעֵרב  ְוֶאת־ְזֵאב  וַמה־ָיֹכְלִתי  ֲעׂשֹות  ּכָ ּּ ּ

רֹו  ַהָדָבר  ַהֶזהֵמָע ַדּבְ ָּליו  ּבְ ַּוָיֹבא  ִגְדעֹון  ַהַיְרֵדָנה  ֹעֵבר  הוא  ד:  ּ ּ ּ ּ
ר  ִאתֹו  ֲעֵיִפים  ְוֹרְדִפים ֹלׁש־ֵמאֹות  ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ ּוׁשְ ַּויֹאֶמר  ה:  ּ

י־ֲעֵיִפים  ַרְגָלי  ּכִ ר  ּבְ רֹות  ֶלֶחם  ָלָעם  ֲאׁשֶ ּכְ י  ֻסּכֹות  ְתנו־ָנא  ּכִ ְּלַאְנׁשֵ ּ
ע  ַמְלֵכי  ִמְדָיןֵהם  ְוָאֹנִכי  ֹרֵדף ֵרי  ו:    ַאֲחֵרי  ֶזַבח  ְוַצְלֻמּנָ ַּויֹאֶמר  ׂשָ

י־ִנֵתן  ִלְצָבֲאך  ָלֶחם ָיֶדך  ּכִ ע  ַעָתה  ּבְ ָֻסּכֹות  ֲהַכף  ֶזַבח  ְוַצְלֻמּנָ ָּ ּ :
ָיִדי  ז ע  ּבְ ֵתת  ְיהָוׁה  ֶאת־ֶזַבח  ְוֶאת־ַצְלֻמּנָ ַּויֹאֶמר  ִגְדעֹון  ָלֵכן  ּבְ ּ
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ְרֶכם  ֶאת־ק ׂשַ ִתי  ֶאת־ּבְ ְרֳקִניםְּוַדׁשְ ר  ְוֶאת־ַהּבַ ַּוַיַעל  ח:  ֹּוֵצי  ַהִמְדּבָ
י  ְפנוֵאל  ֹזאת  ַוַיֲענו  אֹותֹו  ַאְנׁשֵ ר  ֲאֵליֶהם  ּכָ ם  ְפנוֵאל  ַוְיַדּבֵ ִּמׁשָ ּ ּּ ּ ּ

י  ֻסּכֹות ר  ָענו  ַאְנׁשֵ ֲאׁשֶ י  ְפנוֵאל  ֵלאֹמר  ט:  ּּכַ ַּויֹאֶמר  ַגם־ְלַאְנׁשֵ ּ ּ
לֹום  ֶאֹתץ  ֶאת־ַהִמְגָדל  ַה ׁשוִבי  ְבׁשָ ּּבְ ּּ ְרֹקר  י:  ֶּזהּ ּקַ ע  ּבַ ְוֶזַבח  ְוַצְלֻמּנָ

ר  ֶאֶלף  ּכֹל  ַהּנֹוָתִרים  ִמּכֹל  ַמֲחֵנה  ת  ָעׂשָ ֲחֵמׁשֶ ּוַמֲחֵניֶהם  ִעָמם  ּכַ ּ
ִרים  ֶאֶלף  ִאיׁש  ׁשֵֹלף  ָחֶרב : ְבֵני־ֶקֶדם  ְוַהּנְֹפִלים  ֵמָאה  ְוֶעׂשְ

ֶדם  ְלֹנ יא כוֵני  ָבֳאָהִלים  ִמּקֶ ַּוַיַעל  ִגְדעֹון  ֶדֶרך  ַהׁשְ ּּ ְּ ָהה  ַוַיך ּ ְַבח  ְוָיְגּבֳ ּ
ֶּאת־ַהַמֲחֶנה  ְוַהַמֲחֶנה  ָהָיה  ֶבַטח ע  ַוִיְרדֹף  יב:  ּ ַּוָינוסו  ֶזַבח  ְוַצְלֻמּנָ ּ ּּ ּ

ֵני   ע |  ַּאֲחֵריֶהם  ַוִיְלּכֹד  ֶאת־ׁשְ ַמְלֵכי  ִמְדָין  ֶאת־ֶזַבח  ְוֶאת־ַצְלֻמּנָ
ן־יֹוָאׁש  ִמ יג:  ְּוָכל־ַהַמֲחֶנה  ֶהֱחִריד ב  ִגְדעֹון  ּבֶ ַּוָיׁשָ ּן־ַהִמְלָחָמה ּ

ָאֵלהו  ַוִיְכֹתב  יד:  ִמְלַמֲעֵלה  ֶהָחֶרס י  ֻסּכֹות  ַוִיׁשְ ד־ַנַער  ֵמַאְנׁשֵ ַּוִיְלּכָ ּ ּ ּּ
ְבָעה  ִאיׁש ְבִעים  ְוׁשִ ֵרי  ֻסּכֹות  ְוֶאת־ְזֵקֶניָה  ׁשִ ַּוָיֹבא  טו:  ֵאָליו  ֶאת־ׂשָ
ר  ֵחַרְפ ע  ֲאׁשֶ ה  ֶזַבח  ְוַצְלֻמּנָ י  ֻסּכֹות  ַויֹאֶמר  ִהּנֵ ֶּתם  אֹוִתי ֶּאל־ַאְנׁשֵ

יך  ַהְיֵעִפים  י  ִנֵתן  ַלֲאָנׁשֶ ָיֶדך  ּכִ ע  ַעָתה  ּבְ ֵּלאֹמר  ֲהַכף  ֶזַבח  ְוַצְלֻמּנָ ָ ָּ ּ
ר  טז:  ָלֶחם ח  ֶאת־ִזְקֵני  ָהִעיר  ְוֶאת־קֹוֵצי  ַהִמְדּבָ ַּוִיּקַ ּ

י  ֻסּכֹות ֶהם  ֵאת  ַאְנׁשֵ ְרֳקִנים  ַויַֹדע  ּבָ ְּוֶאת־ִמְגַדל  יז:  ְּוֶאת־ַהּבַ
ְּפנוֵאל  ָנָתץ  ַו י  ָהִעירּ ַּויֹאֶמר  ֶאל־ֶזַבח  יח:  ַּיֲהֹרג  ֶאת־ַאְנׁשֵ

ָתבֹור  ַויֹאְמרו  ר  ֲהַרְגֶתם  ּבְ ים  ֲאׁשֶ ע  ֵאיֹפה  ָהֲאָנׁשִ ְּוֶאל־ַצְלֻמּנָ ּ ּ
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ֵני  ַהֶמֶלך ֹתַאר  ּבְ מֹוך  ְכמֹוֶהם  ֶאָחד  ּכְ ְּכָ ֵני־ִאִמי  יט:  ָּ ַּויֹאַמר  ַאַחי  ּבְ ּ
ַּויֹאֶמר  כ:  ַּרְגִתי  ֶאְתֶכםֵּהם  ַחי־ְיהָוׁה  לו  ַהֲחִיֶתם  אֹוָתם  ֹלא  ָה

י  י  ָיֵרא  ּכִ ַער  ַחְרּבֹו  ּכִ ַלף  ַהּנַ כֹורֹו  קום  ֲהֹרג  אֹוָתם  ְוֹלא־ׁשָ ְּלֶיֶתר  ּבְ
י  כא:  ּעֹוֶדּנו  ָנַער נו  ּכִ ע  קום  ַאָתה  וְפַגע־ּבָ ַּויֹאֶמר  ֶזַבח  ְוַצְלֻמּנָ ּ ּּ ּ

ָּכִאיׁש  ְגבוָרתֹו  ַוָיָקם  ִגְדעֹון  ַוַיֲהֹרג  ֶאת־ֶזַבח  ְו ּּ ח ּּ ע  ַוִיּקַ ֶּאת־ַצְלֻמּנָ
ַצְואֵרי  ְגַמֵליֶהם ר  ּבְ ֲהֹרִנים  ֲאׁשֶ ֶּאת־ַהׂשַ ּ ָרֵאל  כב:  ּ ַּויֹאְמרו  ִאיׁש־ִיׂשְ ּ

י  ֶנך  ּכִ ן־ּבְ ְנך  ַגם  ּבֶ נו  ַגם־ַאָתה  ַגם־ּבִ ל־ּבָ ֶָאל־ִגְדעֹון  ְמׁשָ ָּ ּ ּ ּ ּּ
ְעָתנו  ִמַיד  ִמְדָין ּהֹוׁשַ ּ ַּויֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  ִגְדעֹון  ֹלא־ֶאְמׁשֹ כג:  ּ ל  ֲאִני ּ

ֶכם ֶכם  ְיהָוׁה  ִיְמׁשֹל  ּבָ ִני  ּבָ ֶכם  ְוֹלא־ִיְמׁשֹל  ּבְ ַּויֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  כד:  ּבָ
י־ִנְזֵמי  ָללֹו  ּכִ ֵאָלה  וְתנו־ִלי  ִאיׁש  ֶנֶזם  ׁשְ ם  ׁשְ ֲאָלה  ִמּכֶ ִּגְדעֹון  ֶאׁשְ ּ ּ

ְמֵעאִלים  ֵהם י  ִיׁשְ ַּויֹאְמרו  ָנתֹון  ִנֵתן  ַוִיְפְרׂשו  כה:  ָזָהב  ָלֶהם  ּכִ ּּ ּּ
ָללֹוֶא ָמה  ִאיׁש  ֶנֶזם  ׁשְ ִליכו  ׁשָ ְמָלה  ַוַיׁשְ ּת־ַהׂשִ ּּ ַקל  כו:  ּ ַוְיִהי  ִמׁשְ

ַבע־ֵמאֹות  ָזָהב  ְלַבד  ָאל  ֶאֶלף  וׁשְ ר  ׁשָ ִּנְזֵמי  ַהָזָהב  ֲאׁשֶ ּ
ַעל  ַמְלֵכי  ִמְדָין  וְלַבד  ִטפֹות  וִבְגֵדי  ָהַאְרָגָמן  ׁשֶ ֲהֹרִנים  ְוַהּנְ ִּמן־ַהׂשַ ּּ ּ

ר  ּבְ ַּצְואֵרי  ְגַמֵליֶהםִמן־ָהֲעָנקֹות  ֲאׁשֶ ַּוַיַעׂש  אֹותֹו  ִגְדעֹון  כז:  ּ
ם  ָרֵאל  ַאֲחָריו  ׁשָ ָעְפָרה  ַוִיְזנו  ָכל־ִיׂשְ ְּלֵאפֹוד  ַוַיֵצג  אֹותֹו  ְבִעירֹו  ּבְ ּ ּּ

ָרֵאל  כח:  ַּוְיִהי  ְלִגְדעֹון  וְלֵביתֹו  ְלמֹוֵקׁש ֵני  ִיׂשְ ַנע  ִמְדָין  ִלְפֵני  ּבְ ַּוִיּכָ
את  ֹראׁשָ יֵמי ְּוֹלא  ָיְספו  ָלׂשֵ ָנה  ּבִ ִעים  ׁשָ ֹקט  ָהָאֶרץ  ַאְרּבָ ּם  ַוִתׁשְ
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ֵביתֹו כט:  ִגְדעֹון ב  ּבְ ן־יֹוָאׁש  ַוֵיׁשֶ ַעל  ּבֶ ַּוֵיֶלך  ְיֻרּבַ ּוְלִגְדעֹון  ָהיו  ל:  ְּ ּ
ים  ַרּבֹות  ָהיו  לֹו י־ָנׁשִ ִנים  ֹיְצֵאי  ְיֵרכֹו  ּכִ ְבִעים  ּבָ ּוִפיַלְגׁשֹו  לא:  ּׁשִ

ֶכם  ָיְלָדה־לֹו  ַגם־ ׁשְ ר  ּבִ מֹו  ֲאִביֶמֶלךֲּאׁשֶ ם  ֶאת־ׁשְ ן  ַוָיׂשֶ ְִהיא  ּבֵ ּ :
ֶקֶבר  יֹוָאׁש  לב ֵבר  ּבְ יָבה  טֹוָבה  ַוִיּקָ ׂשֵ ן־יֹוָאׁש  ּבְ ַּוָיָמת  ִגְדעֹון  ּבֶ ּּ

ָעְפָרה  ֲאִבי  ָהֶעְזִרי ֵני  לג:  ָאִביו  ּבְ ר  ֵמת  ִגְדעֹון  ַוָיׁשובו  ּבְ ֲאׁשֶ ַּוְיִהי  ּכַ ּ ּ ּ
ָעִלי ָרֵאל  ַוִיְזנו  ַאֲחֵרי  ַהּבְ ִּיׂשְ ִרית  ֵלאֹלִהיםּ ַעל  ּבְ ימו  ָלֶהם  ּבַ ּם  ַוָיׂשִ ּ :

ָרֵאל  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ַהַמִציל  אֹוָתם  ִמַיד  לד ֵני  ִיׂשְ ְּוֹלא  ָזְכרו  ּבְ ּ ּ ּ
ִביב ל־ֹאְיֵביֶהם  ִמּסָ ַעל  ִגְדעֹון  לה:  ּכָ ית  ְיֻרּבַ ְּוֹלא־ָעׂשו  ֶחֶסד  ִעם־ּבֵ ּ

ָרֵאל ה ִעם־ִיׂשְ ר ָעׂשָ ָכל־ַהטֹוָבה ֲאׁשֶ  :ּּכְ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ם  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובי
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 "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"כהונה כר 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

ך  במעגל "ל  ספרי  נכך  יגמור  כ,  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 
                                      

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 למה כתיב כמשמ"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. רות ואנו קורי


