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  פרק ט- "שופטים"ספר 
ן א ְַוֵיֶלך  ֲאִביֶמֶלך  ּבֶ ְ ר ּ ֶכָמה  ֶאל־ֲאֵחי  ִאמֹו  ַוְיַדּבֵ ַעל  ׁשְ ּ־ְיֻרּבַ

ית־ֲאִבי  ִאמֹו  ֵלאֹמר ַפַחת  ּבֵ ל־ִמׁשְ ֲּאֵליֶהם  ְוֶאל־ּכָ רו־ָנא  ב:  ּ ַּדּבְ ּ
ְבִעים  ֶכם  ׁשִ ֶכם  ַמה־טֹוב  ָלֶכם  ַהְמׁשֹל  ּבָ ֲעֵלי  ׁשְ ָאְזֵני  ָכל־ּבַ ּּבְ

ֶכם  ִאיׁש  ֶאָחד   ַעל  ִאם־ְמׁשֹל  ּבָ ֵני  ְיֻרּבַ ּוְזַכְרֶתם ִאיׁש  ּכֹל  ּבְ ּ
ְרֶכם  ָאִני י־ַעְצְמֶכם  וְבׂשַ ָאְזֵני  ג:  ּּכִ רו  ֲאֵחי־ִאמֹו  ָעָליו  ּבְ ַּוְיַדּבְ ּ

ם  ַאֲחֵרי  ל־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ַוֵיט  ִלּבָ ֶכם  ֵאת  ּכָ ֲעֵלי  ׁשְ ל־ּבַ ּּכָ ּ ּ
י  ָאְמרו  ָאִחינו  הוא ֲּאִביֶמֶלך  ּכִ ּ ּ ֶסף  ד:  ְ ְבִעים  ּכֶ ַּוִיְתנו־לֹו  ׁשִ ּ ּ

ַעל ית  ּבַ ים  ֵריִקים ִמּבֵ ֶהם  ֲאִביֶמֶלך  ֲאָנׁשִ ּכֹר  ּבָ ִרית  ַוִיׂשְ ְ  ּבְ ּ
ּוֹפֲחִזים  ַוֵיְלכו  ַאֲחָריו ַּוָיֹבא  ֵבית־ָאִביו  ָעְפָרָתה  ַוַיֲהֹרג  ה:  ּּ ּ

ְבִעים  ִאיׁש  ַעל־ֶאֶבן  ֶאָחת  ַוִיָוֵתר  ַעל  ׁשִ ֵני־ְיֻרּבַ ֶּאת־ֶאָחיו  ּבְ ּ
א י  ֶנְחּבָ ֹטן  ּכִ ַעל  ַהּקָ ן־ְיֻרּבַ ֶכם  ו:  יֹוָתם  ּבֶ ֲעֵלי  ׁשְ ל־ּבַ ַּוֵיָאְספו  ּכָ ּ

ית  ִמלֹוא  ַוֵיְלכו  ַוַיְמִליכו  ֶאת־ֲאִביֶמֶלך  ְלֶמֶלך  ִעם־ֵאלֹון  ְְוָכל־ּבֵ ְ ּ ּּ ּ ּ
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ֶכם ׁשְ ר  ּבִ ֹראׁש  ז:  ֻּמָצב  ֲאׁשֶ ַּוַיִגדו  ְליֹוָתם  ַוֵיֶלך  ַוַיֲעֹמד  ּבְ ּ ְּ ּ ּ
א  קֹולֹו  ַוִיְקָרא  ַויֹאֶמר  ָלֶהם  ׁשִ ַּהר־ְגִרִזים  ַוִיׂשָ ּ ּּ ֲעֵלי ּ ְּמעו  ֵאַלי  ּבַ

ַמע  ֲאֵליֶכם  ֱאֹלִהים ֶכם  ְוִיׁשְ ָּהלֹוך  ָהְלכו  ָהֵעִצים  ִלְמׁשַֹח  ח:  ׁשְ ְ

ֲּעֵליֶהם  ֶמֶלך  ַויֹאְמרו  ַלַזִית   ּ ּ ַּויֹאֶמר  ָלֶהם  ט:  ּ  ָמְלָכה  ָעֵלינוָמְלוָכהְ
ים דו  ֱאֹלִהים  ַוֲאָנׁשִ י  ְיַכּבְ ר־ּבִ ִני  ֲאׁשֶ ַּהַזִית  ֶהֳחַדְלִתי  ֶאת־ִדׁשְ ּ ּ ּ 

ְּוָהַלְכִתי  ָלנוַע  ַעל־ָהֵעִצים ַּויֹאְמרו  ָהֵעִצים  ַלְתֵאָנה  ְלִכי־ַאְת  י:  ּ ּ ּ ּ
ַּוֹתאֶמר  ָלֶהם  ַהְתֵאָנה  ֶהֳחַדְלִתי  ֶאת־ָמְתִקי  יא:  ָּמְלִכי  ָעֵלינו ּ ּ

ְּוֶאת־ְתנוָבִתי  ַהטֹוָבה  ְוָהַלְכִתי  ָלנוַע  ַעל־ָהֵעִצים ּ ּּ ַּויֹאְמרו  יב:  ּ ּ
ַּוֹתאֶמר  ָלֶהם  יג:  ּ  ָמְלִכי  ָעֵלינוָמְלוִכיּ־ַאְת  ָּהֵעִצים  ַלָגֶפן  ְלִכי

ים  ְוָהַלְכִתי  ֵמַח  ֱאֹלִהים  ַוֲאָנׁשִ י  ַהְמׂשַ ַּהֶגֶפן  ֶהֳחַדְלִתי  ֶאת־ִתירֹוׁשִ ּ ּ ּ ּ
ַּויֹאְמרו  ָכל־ָהֵעִצים  ֶאל־ָהָאָטד  ֵלך  ַאָתה  יד:  ָּלנוַע  ַעל־ָהֵעִצים ְ ּ ּ

ְּמָלך־ָעֵלינו ֱאֶמת  ַאֶתם ַּויֹאֶמר  ָהָאָטד  ֶאל־ָה טו:  ְ ֵּעִצים  ִאם  ּבֶ
ִחים  ֹאִתי  ְלֶמֶלך  ֲעֵליֶכם  ּבֹאו  ֲחסו  ְבִצִלי  ְוִאם־ַאִין  ֵתֵצא  ֹּמׁשְ ּ ּ ּ ְ

ְּוַעָתה  טז:  ֵּאׁש  ִמן־ָהָאָטד  ְוֹתאַכל  ֶאת־ַאְרֵזי  ַהְלָבנֹון
יֶתם  ַוַתְמִליכו  ֶאת־ֲאִביֶמֶלך  ֱאֶמת  וְבָתִמים  ֲעׂשִ ְִאם־ּבֶ ּ ּּ

יֶתם  ִעם־ ְגמול  ָיָדיו ְוִאם־טֹוָבה  ֲעׂשִ יתֹו  ְוִאם־ּכִ ַעל  ְוִעם־ּבֵ ְּיֻרּבַ
יֶתם  לֹו ֵלך  ֶאת־ַנְפׁשֹו  יז:  ֲעׂשִ ר־ִנְלַחם  ָאִבי  ֲעֵליֶכם  ַוַיׁשְ ְֲאׁשֶ ּ

ֶגד  ַוַיֵצל  ֶאְתֶכם  ִמַיד  ִמְדָין ִּמּנֶ ית  ָאִבי  יח:  ּּ ְּוַאֶתם  ַקְמֶתם  ַעל־ּבֵ ּ
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ְבִעים  ִאיׁש  ַעל־ֶא ָניו  ׁשִ ַּהיֹום  ַוַתַהְרגו  ֶאת־ּבָ ּ ֶּבן  ֶאָחת  ַוַתְמִליכו ּ ּ
י  ֲאִחיֶכם  הוא ֶכם  ּכִ ֲעֵלי  ׁשְ ן־ֲאָמתֹו  ַעל־ּבַ ֶּאת־ֲאִביֶמֶלך  ּבֶ ְ :

יתֹו  ַהיֹום  יט ַעל  ְוִעם־ּבֵ יֶתם  ִעם־ְיֻרּבַ ֱאֶמת  וְבָתִמים  ֲעׂשִ ְּוִאם־ּבֶ ּ
ֶכם ַמח  ַגם־הוא  ּבָ ֲאִביֶמֶלך  ְוִיׂשְ ְמחו  ּבַ ַּהֶזה  ׂשִ ּּ ְ ְּוִאם־ַאִין  ֵתֵצא  כ:  ּ

ית  ִמלֹוא ֵאׁש   ֶכם  ְוֶאת־ּבֵ ֲעֵלי  ׁשְ ֵּמֲאִביֶמֶלך  ְוֹתאַכל  ֶאת־ּבַ ְ

ית  ִמלֹוא  ְוֹתאַכל  ֶאת־ֲאִביֶמֶלך ֶכם  וִמּבֵ ֲעֵלי  ׁשְ ְְוֵתֵצא  ֵאׁש  ִמּבַ ּ ּ :
ם  ִמְפֵני  ֲאִביֶמֶלך  כא ב  ׁשָ ֵאָרה  ַוֵיׁשֶ ְַוָיָנס  יֹוָתם  ַוִיְבַרח  ַוֵיֶלך  ּבְ ְּ ּ ּ ּ ּ

ר  ֲאִביֶמֶלך   כב:  ָאִחיו ְַוָיׂשַ ִניםּ ֹלׁש  ׁשָ ָרֵאל  ׁשָ ַלח  כג:  ַעל־ִיׂשְ ַּוִיׁשְ
ֶכם  ַוִיְבְגדו  ֲעֵלי  ׁשְ ין  ֲאִביֶמֶלך  וֵבין  ּבַ ֱּאֹלִהים  רוַח  ָרָעה  ּבֵ ּ ּּ ּ ְ

ֲאִביֶמֶלך ֶכם  ּבַ ַעל  כד:  ְַבֲעֵלי־ׁשְ ֵני־ְיֻרּבָ ְבִעים  ּבְ ָלבֹוא  ֲחַמס  ׁשִ
ר  ָהַרג  אֹוָת ְְוָדָמם  ָלׂשום  ַעל־ֲאִביֶמֶלך  ֲאִחיֶהם  ֲאׁשֶ ם  ְוַעל ּ

ר־ִחְזקו  ֶאת־ָיָדיו  ַלֲהֹרג  ֶאת־ֶאָחיו ֶכם  ֲאׁשֶ ֲעֵלי  ׁשְ ּּבַ ימו  כה:  ּ ַּוָיׂשִ ּ
י  ֶהָהִרים  ַוִיְגְזלו  ֵאת  ֶכם  ְמָאְרִבים  ַעל  ָראׁשֵ ּלֹו  ַבֲעֵלי  ׁשְ ּ

ָדֶרך  ַוֻיַגד  ַלֲאִביֶמֶלך ר־ַיֲעֹבר  ֲעֵליֶהם  ּבַ ל־ֲאׁשֶ ְּכָ ְּ ּ ַּוָיֹבא  ַגַעל  כו:  ּ ּ
ן־ֶעֶבד  ְוֶאָח ֶכםּבֶ ֲעֵלי  ׁשְ ֶכם  ַוִיְבְטחו־בֹו  ּבַ ׁשְ ּיו  ַוַיַעְברו  ּבִ ּּ ּ :

ְרֵמיֶהם  ַוִיְדְרכו  ַוַיֲעׂשו  ִהלוִלים  כז ֶדה  ַוִיְבְצרו  ֶאת־ּכַ ַּוֵיְצאו  ַהׂשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּּ
תו  ַוְיַקְללו  ֶאת־ֲאִביֶמֶלך ית  ֱאֹלֵהיֶהם  ַויֹאְכלו  ַוִיׁשְ ְַוָיֹבאו  ּבֵ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ :

י  ַנַעְבֶדּנו ַּגַעל  ּבֶ|  ַּויֹאֶמר   כח ֶכם  ּכִ ּן־ֶעֶבד  ִמי־ֲאִביֶמֶלך  וִמי־ׁשְ ּ ְ
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י  ֲחמֹור  ֲאִבי  ַעל  וְזֻבל  ְפִקידֹו  ִעְבדו  ֶאת־ַאְנׁשֵ ֲּהֹלא  ֶבן־ְיֻרּבַ ּּ
ֶכם  וַמדוַע  ַנַעְבֶדּנו  ֲאָנְחנו ּׁשְ ּ ּ ּ ָיִדי  כט:  ּ ּוִמי  ִיֵתן  ֶאת־ָהָעם  ַהֶזה  ּבְ ּ ּ

ְּוָאִסיָרה  ֶאת־ֲאִביֶמֶלך  ַויֹאֶמר  ַלֲאִב ה  ְצָבֲאך  ָוֵצָאהְ ָיֶמֶלך  ַרּבֶ ְ :
ן־ָעֶבד  ַוִיַחר  ַאפֹו ל ר־ָהִעיר  ֶאת־ִדְבֵרי  ַגַעל  ּבֶ ַמע  ְזֻבל  ׂשַ ַּוִיׁשְ ּ ּּ ּ :
ה  ַגַעל  לא ָתְרָמה  ֵלאֹמר  ִהּנֵ ַלח  ַמְלָאִכים  ֶאל־ֲאִביֶמֶלך  ּבְ ְַוִיׁשְ ּ

ם  ָצִרים  ֶאת־ָהִעיר  ָעֶליך ֶכָמה  ְוִהּנָ ִאים  ׁשְ ן־ֶעֶבד  ְוֶאָחיו  ּבָ : ָּבֶ
ֶדה לב ׂשָ ר־ִאָתך  ֶוֱאֹרב  ּבַ ְּוַעָתה  קום  ַלְיָלה  ַאָתה  ְוָהָעם  ֲאׁשֶ ּ ּ ְּ ּ :
ְטָת  ַעל־ָהִעיר  לג ים  וָפׁשַ ּכִ ֶמׁש  ַתׁשְ ְזֹרַח  ַהׁשֶ ְּוָהָיה  ַבּבֶֹקר  ּכִ ּ ּּ

ר  ֲאׁשֶ יָת  לֹו  ּכַ ר־ִאתֹו  ֹיְצִאים  ֵאֶליך  ְוָעׂשִ ה־הוא  ְוָהָעם  ֲאׁשֶ ְּוִהּנֵ ָ ּ ּ
ִָתְמָצא  ָיֶדך ר־ִעמֹו  ָלְיָלה ַו לד:  ּ ָּיָקם  ֲאִביֶמֶלך  ְוָכל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ְ ּ

ים ָעה  ָראׁשִ ֶכם  ַאְרּבָ ַּוֶיֶאְרבו  ַעל־ׁשְ ן־ֶעֶבד  לה:  ּ ַּוֵיֵצא  ַגַעל  ּבֶ ּ
ר־ִאתֹו  ַער  ָהִעיר  ַוָיָקם  ֲאִביֶמֶלך  ְוָהָעם  ֲאׁשֶ ַּוַיֲעֹמד  ֶפַתח  ׁשַ ְ ּ ּּ

ַּוַיְרא־ַגַעל  ֶאת־ָהָעם  ַויֹאֶמ לו:  ִּמן־ַהַמֲאָרב ה־ָעם ּּ ר  ֶאל־ְזֻבל  ִהּנֵ
י  ֶהָהִרים  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ְזֻבל  ֵאת  ֵצל  ֶהָהִרים  ַאָתה  ּיֹוֵרד  ֵמָראׁשֵ ּ

ים ֲאָנׁשִ ה־ָעם  לז:  ֹרֶאה  ּכַ ר  ַויֹאֶמר  ִהּנֵ ַּויֶֹסף  עֹוד  ַגַעל  ְלַדּבֵ ּּ
א  ִמֶדֶרך  ֵאלֹון  ְיֹוְרִדים  ֵמִעם  ַטּבור  ָהָאֶרץ  ְוֹראׁש־ֶאָחד  ּבָ ּ ּ

ר  ֹתאַמר ַו לח:  ְמעֹוְנִנים ּיֹאֶמר  ֵאָליו  ְזֻבל  ַאֵיה  ֵאפֹוא  ִפיך  ֲאׁשֶ ָ ּ ּ
ר־ָמַאְסָתה  ּבֹו  י  ַנַעְבֶדּנו  ֲהֹלא  ֶזה  ָהָעם  ֲאׁשֶ ִּמי  ֲאִביֶמֶלך  ּכִ ּ ְ
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ֵּצא־ָנא  ַעָתה  ְוִהָלֶחם  ּבֹו ֶכם  לט:  ּ ֲעֵלי  ׁשְ ַוֵיֵצא  ַגַעל  ִלְפֵני  ּבַ
ֲאִביֶמֶלך ְַוִיָלֶחם  ּבַ ּ ַּוִיְרְדֵפהו  ֲאִביֶמֶל מ:  ּ ּ ּך  ַוָיָנס  ִמָפָניו  ַוִיְפלו ּ ּ ּּ ּ ְ

ַער ים  ַעד־ֶפַתח  ַהׁשָ ֲּחָלִלים  ַרּבִ ארוָמה  מא:  ּ ב  ֲאִביֶמֶלך  ּבָ ַּוֵיׁשֶ ְ ּ
ֶכם ׁשְ ֶבת  ּבִ ַּוְיָגֶרׁש  ְזֻבל  ֶאת־ַגַעל  ְוֶאת־ֶאָחיו  ִמׁשֶ ַוְיִהי  מב:  ּ
ֶדה  ַוַיִגדו  ַלֲאִביֶמֶלך ְִמָמֳחָרת  ַוֵיֵצא  ָהָעם  ַהׂשָ ּ ּ ּ ּּ ח ַּוִיּקַ מג:  ּ

ה  ֶדה  ַוַיְרא  ְוִהּנֵ ׂשָ ים  ַוֶיֱאֹרב  ּבַ ה  ָראׁשִ לׁשָ ֶּאת־ָהָעם  ַוֶיֱחֵצם  ִלׁשְ ּ ּּ
ם ָּהָעם  ֹיֵצא  ִמן־ָהִעיר  ַוָיָקם  ֲעֵליֶהם  ַוַיּכֵ ְַוֲאִביֶמֶלך  מד:  ּ

ֵני  ַער  ָהִעיר  וׁשְ טו  ַוַיַעְמדו  ֶפַתח  ׁשַ ר  ִעמֹו  ָפׁשְ ים  ֲאׁשֶ ְּוָהָראׁשִ ּ ּּ ּּ ּ
טו  ַע ים  ָפׁשְ ָּהָראׁשִ ֶדה  ַוַיּכוםּ ׂשָ ר  ּבַ ל־ֲאׁשֶ ּל־ּכָ ּ ְַוֲאִביֶמֶלך  מה:  ּ

ִעיר  ּכֹל  ַהיֹום  ַההוא  ַוִיְלּכֹד  ֶאת־ָהִעיר  ְוֶאת־ָהָעם  ִּנְלָחם  ּבָ ּּ
ה  ָהָרג  ַוִיֹתץ  ֶאת־ָהִעיר  ַוִיְזָרֶעָה  ֶמַלח ר־ּבָ ֲּאׁשֶ ּּ ְמעו  מו:  ּ ַּוִיׁשְ ּ

ֶכם  ַוָיֹבאו  ֶאל־ְצִריַח   ֲעֵלי  ִמְגַדל־ׁשְ ל־ּבַ ּּכָ ִריתּּ ית  ֵאל  ּבְ : ּבֵ
ֶכם מז ֲעֵלי  ִמְגַדל־ׁשְ ל־ּבַ צו  ּכָ י  ִהְתַקּבְ ַּוֻיַגד  ַלֲאִביֶמֶלך  ּכִ ּ ְ ּ ּ :
ח  מח ר־ִאתֹו  ַוִיּקַ ַּוַיַעל  ֲאִביֶמֶלך  ַהר־ַצְלמֹון  הוא  ְוָכל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ּּ ּ ְ

ֶאָה  ָידֹו  ַוִיְכֹרת  ׂשֹוַכת  ֵעִצים  ַוִיׂשָ ְרֻדמֹות  ּבְ ֲּאִביֶמֶלך  ֶאת־ַהּקַ ּּ ּ ּ ְ

ר־ִעמֹו  ָמה  ְרִאיֶתם ַו ְכמֹו  ַויֹאֶמר  ֶאל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ם  ַעל־ׁשִ ָּיׂשֶ ּ ּ
יִתי  ַמֲהרו  ֲעׂשו  ָכמֹוִני ָּעׂשִ ל־ָהָעם  ִאיׁש  מט:  ּ ַּוִיְכְרתו  ַגם־ּכָ ּ

ימו  ַעל־ַהְצִריַח  ַוַיִציתו  ּׂשֹוֹכה  ַוֵיְלכו  ַאֲחֵרי  ֲאִביֶמֶלך  ַוָיׂשִ ּ ּּ ּּ ּ ְּ
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ֵאׁש  ַוָי ֲּעֵליֶהם  ֶאת־ַהְצִריַח  ּבָ ֶכם ּ י  ִמְגַדל־ׁשְ ל־ַאְנׁשֵ ֻּמתו  ַגם  ּכָ ּּ
ה ֶאֶלף  ִאיׁש  ְוִאׁשָ ֵתֵבץ  נ:  ּּכְ ַּוֵיֶלך  ֲאִביֶמֶלך  ֶאל־ֵתֵבץ  ַוִיַחן  ּבְ ּּ ְ ְ

ָדה ַּוִיְלּכְ ָמה  נא:  ּ ּוִמְגַדל־ֹעז  ָהָיה  ְבתֹוך־ָהִעיר  ַוָיֻנסו  ׁשָ ּ ּ ּּ ְ

ֲעֵלי  ָהִעיר  ַוִיְסְג ים  ְוֹכל  ּבַ ׁשִ ים  ְוַהּנָ ל־ָהֲאָנׁשִ ּּכָ ֲעָדם  ַוַיֲעלו ּ ּרו  ּבַ ּּ
ַּעל־ַגג  ַהִמְגָדל ּ ַּוָיֹבא  ֲאִביֶמֶלך  ַעד־ַהִמְגָדל  ַוִיָלֶחם  ּבֹו  נב:  ּ ּ ּּ ּ ְ

ְרפֹו  ָבֵאׁש ַּוִיַגׁש  ַעד־ֶפַתח  ַהִמְגָדל  ְלׂשָ ּ ּּ ה  ַאַחת  נג:  ּ ֵלך  ִאׁשָ ַּוַתׁשְ ְּ

ֶּפַלח  ֶרֶכב  ַעל־ֹראׁש  ֲאִביֶמֶלך  ַוָתִרץ  ֶאת־ֻגְלָגְלתֹו ּ ּ ּ ְ ִּיְקָרא ַו נד:  ּ
ַער   ך  ומֹוְתֵתִני |  ְמֵהָרה  ֶאל־ַהּנַ ֹלף  ַחְרּבְ א  ֵכָליו  ַויֹאֶמר  לֹו  ׁשְ ֹּנׂשֵ ָ ּ

ה  ֲהָרָגְתהו  ַוִיְדְקֵרהו  ַנֲערֹו  ַוָיֹמת ֶּפן־ֹיאְמרו  ִלי  ִאׁשָ ּּ ּ ּּ ַּוִיְראו  נה:  ּ ּ
י־ֵמת  ֲאִביֶמֶלך  ַוֵיְלכו  ִאיׁש  ִלְמֹקמֹו ָרֵאל  ּכִ ִּאיׁש־ִיׂשְ ּ ב  נו:  ְ ַּוָיׁשֶ

ה  ְלָאִביו  ַלֲהֹרג ֱא ר  ָעׂשָ ְֹלִהים  ֵאת  ָרַעת  ֲאִביֶמֶלך  ֲאׁשֶ

ְבִעים  ֶאָחיו יב  נז:  ֶאת־ׁשִ ֶכם  ֵהׁשִ י  ׁשְ ל־ָרַעת  ַאְנׁשֵ ְוֵאת  ּכָ
ַעל ן־ְיֻרּבָ ם ַוָתֹבא ֲאֵליֶהם ִקֲללת יֹוָתם ּבֶ ֹראׁשָ  :ֱּאֹלִהים ּבְ

  פרק י- "שופטים"ספר 
י א ְַוָיָקם  ַאֲחֵרי  ֲאִביֶמֶלך  ְלהֹוׁשִ ן־פוָאה ּ ָרֵאל  תֹוָלע  ּבֶ ַּע  ֶאת־ִיׂשְ ּ ּ

ַהר  ֶאְפָרִים ִמיר  ּבְ ׁשָ ב  ּבְ ׂשָכר  ְוהוא־יׁשֵ ן־דֹודֹו  ִאיׁש  ִיׂשָ ּּבֶ ּּ :
ֵבר  ב ָנה  ַוָיָמת  ַוִיּקָ ֹלׁש  ׁשָ ִרים  ְוׁשָ ָרֵאל  ֶעׂשְ פֹט  ֶאת־ִיׂשְ ַּוִיׁשְ ּ ּּ
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ִמיר ׁשָ פֹט  ֶא ג:  ּבְ ַּוָיָקם  ַאֲחָריו  ָיִאיר  ַהִגְלָעִדי  ַוִיׁשְ ּ ָרֵאל ּּ ת־ִיׂשְ
ָנה ַתִים  ׁשָ ִרים  וׁשְ ֶּעׂשְ ִנים  ֹרְכִבים  ד:  ּ ים  ּבָ ֹלׁשִ ַוְיִהי־לֹו  ׁשְ

ים  ֲעָיִרים  ָלֶהם  ָלֶהם  ִיְקְראו   ֹלׁשִ ים  ֲעָיִרים  וׁשְ ֹלׁשִ ַּעל־ׁשְ ַּחוֹת |  ּ
ֶאֶרץ  ַהִגְלָעד ר  ּבְ ָּיִאיר  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ּ ֵבר  ה:  ּ ַּוָיָמת  ָיִאיר  ַוִיּקָ ּ

ָקמֹון ַּויִֹספו   ו:  ּבְ ֵעיֵני  ְיהָוׁה |  ּ ָרֵאל  ַלֲעׂשֹות  ָהַרע  ּבְ ֵני  ִיׂשְ ּבְ
ָתרֹות  ְוֶאת־ֱאֹלֵהי  ֲאָרם  ָעִלים  ְוֶאת־ָהַעׁשְ ַּוַיַעְבדו  ֶאת־ַהּבְ ּ ּ

ֱּאֹלֵהי  מֹוָאב  ְוֵאת  ֱאֹלֵהי  ְבֵני־ַעמֹון |  ְוֶאת־ֱאֹלֵהי  ִצידֹון  ְוֵאת  
ִתים  ַוַיַעְזבו  ֶאת־ ְּוֵאת  ֱאֹלֵהי  ְפִלׁשְ ּ ְּיהָוׁה  ְוֹלא  ֲעָבדוהוּ ּ :

ֵני  ז ִתים  וְבַיד  ּבְ ַיד־ְפִלׁשְ ֵרם  ּבְ ָרֵאל  ַוִיְמּכְ ִיׂשְ ַּוִיַחר־ַאף  ְיהָוׁה  ּבְ ּ ּ ּ ּ
ֹמֶנה  ח:  ַּעמֹון ָנה  ַהִהיא  ׁשְ ׁשָ ָרֵאל  ּבַ ֵני  ִיׂשְ ַּוִיְרֲעצו  ַוְיֹרְצצו  ֶאת־ּבְ ּ ּ ּ

ֵעֶבר ר  ּבְ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ֵני  ִיׂשְ ל־ּבְ ָנה  ֶאת־ּכָ ֵרה  ׁשָ ֶאֶרץ ֶעׂשְ ּ  ַהַיְרֵדן  ּבְ ּ
ִגְלָעד ר  ּבַ ַּוַיַעְברו  ְבֵני־ַעמֹון  ֶאת־ַהַיְרֵדן  ְלִהָלֵחם  ט:  ָּהֱאֹמִרי  ֲאׁשֶ ּ ּּ ּּ

ָרֵאל  ְמֹאד יהוָדה  וְבִבְנָיִמין  וְבֵבית  ֶאְפָרִים  ַוֵתֶצר  ְלִיׂשְ ַּגם־ּבִ ּּ ּ ּ :
ָרֵאל  ֶאל־ְיהָוׁה  ֵלאֹמר  ָחָטאנו  ָלך  ְוִכ י ֵני  ִיׂשְ ְַוִיְזֲעקו  ּבְ ּ ּ ּי  ָעַזְבנו ּ

ָעִלים ֲעֹבד  ֶאת־ַהּבְ ֵני  יא:  ֶּאת־ֱאֹלֵהינו  ַוּנַ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ּבְ
ֵני  ַעמֹון  ָרֵאל  ֲהֹלא  ִמִמְצַרִים  וִמן־ָהֱאֹמִרי  ִמן־ּבְ ִּיׂשְ ּּ

ִתים ּוִמן־ְפִלׁשְ ּ ְּוִצידֹוִנים  ַוֲעָמֵלק  וָמעֹון  ָלֲחצו  ֶאְתֶכם  יב:  ּ ּ
יָעה ַּוִתְצֲעקו  ֵאַלי  ָואֹוׁשִ ְּוַאֶתם  ֲעַזְבֶתם  אֹוִתי  יג:  ּ  ֶאְתֶכם  ִמָיָדםּ ּ
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יַע  ֶאְתֶכם ַּוַתַעְבדו  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ָלֵכן  ֹלא־אֹוִסיף  ְלהֹוׁשִ ּ :
יעו  יד ם  ֵהָמה  יֹוׁשִ ַחְרֶתם  ּבָ ר  ּבְ ְּלכו  ְוַזֲעקו  ֶאל־ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ

ֵעת  ָצַרְתֶכם ָרֵאל  ֶאל־ְי טו:  ָלֶכם  ּבְ ַּויֹאְמרו  ְבֵני־ִיׂשְ ּהָוׁה  ָחָטאנו ּ
ֵעיֶניך  ַאך  ַהִציֵלנו  ָנא  ַהיֹום  ָכל־ַהטֹוב  ּבְ ה־ַאָתה  ָלנו  ּכְ ֲּעׂשֵ ּ ּ ּּ ְּ ָ

ם  ַוַיַעְבדו  ֶאת־ְיהָוׁה  טז:  ַּהֶזה ְרּבָ ָכר  ִמּקִ ַּוָיִסירו  ֶאת־ֱאֹלֵהי  ַהּנֵ ּּ ּ
ָרֵאל ֲעַמל  ִיׂשְ ֵני  ַעמֹון  ַוַיֲחנו יז:  ַּוִתְקַצר  ַנְפׁשֹו  ּבַ ַּוִיָצֲעקו  ּבְ ּּ ּּ ּ 

ִמְצָפה ָרֵאל  ַוַיֲחנו  ּבַ ֵני  ִיׂשְ ִגְלָעד  ַוֵיָאְספו  ּבְ ּּבַ ּ ּּ ּּ ַּויֹאְמרו  ָהָעם  יח:  ּ ּ
ְבֵני  ר  ָיֵחל  ְלִהָלֵחם  ּבִ ֵרי  ִגְלָעד  ִאיׁש  ֶאל־ֵרֵעהו  ִמי  ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ ּׂשָ ּ

ֵבי ִגְלָעד  :ַּעמֹון ִיְהֶיה ְלֹראׁש ְלֹכל ֹיׁשְ
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,  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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ברים  וידידיםולכל  הח,  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, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ י ננו ח'ו' נוטרי, י" וחכמנ  )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 )  תנחומא  בהעלותך  פרק  טומדרש(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


