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  פרק יא- "שופטים"ספר 
ה   א ן־ִאׁשָ ְּוִיְפָתח  ַהִגְלָעִדי  ָהָיה  ִגּבֹור  ַחִיל  ְוהוא  ּבֶ ּ ּ ּזֹוָנה  ַויֹוֶלד ּּ

ִּגְלָעד  ֶאת־ִיְפָתח ִנים  ַוִיְגְדלו  ב:  ּ ת־ִגְלָעד  לֹו  ּבָ ַּוֵתֶלד  ֵאׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ה  ַוְיָגְרׁשו  ֶאת־ִיְפָתח  ַויֹאְמרו  לֹו  ֹלא־ִתְנַחל  ְּבֵני־ָהִאׁשָ ּּ ּ ּ

ה  ַאֶחֶרת  ָאָתה ן־ִאׁשָ י  ּבֶ ֵבית־ָאִבינו  ּכִ ּּבְ ּ ַּוִיְבַרח  ִיְפָתח  ִמְפֵני  ג:  ּ ּ ּ
ים  ֵריִקים ֶּאָחיו  ַוֵי טו  ֶאל־ִיְפָתח  ֲאָנׁשִ ֶאֶרץ  טֹוב  ַוִיְתַלּקְ ב  ּבְ ּׁשֶ ּ ּ

ַּוֵיְצאו  ִעמֹו ּ ָרֵאל ד:  ּ ַּוְיִהי  ִמָיִמים  ַוִיָלֲחמו  ְבֵני־ַעמֹון  ִעם־ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ :
ָרֵאל  ַוֵיְלכו  ִזְקֵני  ִגְלָעד  ה ר־ִנְלֲחמו  ְבֵני־ַעמֹון  ִעם־ִיׂשְ ֲאׁשֶ ַּוְיִהי  ּכַ ּּ ּ

ַּויֹאְמרו  ְלִיְפָתח  ְלָכה  ְוָהִייָתה  ו:    ֵמֶאֶרץ  טֹובָּלַקַחת  ֶאת־ִיְפָתח ּ ּ
ְבֵני  ַעמֹון ָּלנו  ְלָקִצין  ְוִנָלֲחָמה  ּבִ ּ ַּויֹאֶמר  ִיְפָתח  ְלִזְקֵני  ִגְלָעד  ז:  ּּ ּ

אֶתם  ית  ָאִבי  וַמדוַע  ּבָ ֵנאֶתם  אֹוִתי  ַוְתָגְרׁשוִני  ִמּבֵ ֲּהֹלא  ַאֶתם  ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ
ר  ַצר  ָלֶכם ֲאׁשֶ ַּויֹאְמרו  ִזְקֵני  ִגְלָעד  ֶאל־ִיְפָתח  ח  :ֵּאַלי  ַעָתה  ּכַ ּ ּ

ְבֵני  ַעמֹון  ְוָהִייָת  ְבנו  ֵאֶליך  ְוָהַלְכָת  ִעָמנו  ְוִנְלַחְמָת  ּבִ ָּלֵכן  ַעָתה  ׁשַ ּ ּ ּ ּּ ָּ
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ֵבי  ִגְלָעד ָּלנו  ְלֹראׁש  ְלֹכל  ֹיׁשְ ַּויֹאֶמר  ִיְפָתח  ֶאל־ִזְקֵני  ִגְלָעד  ט:  ּ ּ
יִבים  ַאֶתם  אֹוִתי  ְלִהָלֵחם   ִּאם־ְמׁשִ ְבֵני  ַעמֹון  ְוָנַתן  ְיהָוׁה  אֹוָתם ּ ּּבִ

ַּויֹאְמרו  ִזְקֵני־ִגְלָעד  ֶאל־ִיְפָתח  י:  ְלָפָני  ָאֹנִכי  ֶאְהֶיה  ָלֶכם  ְלֹראׁש ּ ּ
ה ן  ַנֲעׂשֶ ינֹוֵתינו  ִאם־ֹלא  ִכְדָבְרך  ּכֵ ְָיהָוׁה  ִיְהֶיה  ׁשֵֹמַע  ּבֵ ְַוֵיֶלך  יא:  ּ ּ

ימו  ָהָעם  א ִּיְפָתח  ִעם־ִזְקֵני  ִגְלָעד  ַוָיׂשִ ּ ֹּותֹו  ֲעֵליֶהם ְלֹראׁש וְלָקִצין ּ
ִמְצָפה ל־ְדָבָריו  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ּבַ ר  ִיְפָתח  ֶאת־ּכָ ַּוְיַדּבֵ ּ ַלח  יב:  ּּ ַּוִיׁשְ

י־ָבאָת  ֵני־ַעמֹון  ֵלאֹמר  ַמה־ִלי  ָוָלך  ּכִ ְִיְפָתח  ַמְלָאִכים  ֶאל־ֶמֶלך  ּבְ ְּ ּ ּ
ַאְרִצי ֵני־ַע יג:  ֵּאַלי  ְלִהָלֵחם  ּבְ ְַויֹאֶמר  ֶמֶלך  ּבְ ּמֹון  ֶאל־ַמְלֲאֵכי ּ

ֲעלֹותֹו  ִמִמְצַרִים  ֵמַאְרנֹון  ָרֵאל  ֶאת־ַאְרִצי  ּבַ י־ָלַקח  ִיׂשְ ִּיְפָתח  ּכִ ּ
לֹום ׁשָ יָבה  ֶאְתֶהן  ּבְ ְּוַעד־ַהַיּבֹק  ְוַעד־ַהַיְרֵדן  ְוַעָתה  ָהׁשִ ּ ּ ַּויֹוֶסף  יד:  ּ

ֵני  ַעמֹון ַלח  ַמְלָאִכים  ֶאל־ֶמֶלך  ּבְ ּעֹוד  ִיְפָתח  ַוִיׁשְ ְּ אֶמר  לֹו ַּויֹ טו:  ּ
ָרֵאל  ֶאת־ֶאֶרץ  מֹוָאב  ְוֶאת־ֶאֶרץ  ּּכֹה  ָאַמר  ִיְפָתח  ֹלא־ָלַקח  ִיׂשְ

ֵני  ַעמֹון ר  טז:  ּּבְ ִמְדּבָ ָרֵאל  ּבַ ֲעלֹוָתם  ִמִמְצָרִים  ַוֵיֶלך  ִיׂשְ י  ּבַ ּּכִ ְּ ּ
ה ַּעד־ַים־סוף  ַוָיֹבא  ָקֵדׁשָ ָרֵאל  ַמְלָאִכים   יז:  ּ ָלח  ִיׂשְ ְֶאל־ֶמֶלך |  ַּוִיׁשְ

ַמע  ֶמֶלך  ֱאדֹום  ְוַגם ֵל|  ֱאדֹום   א  ְבַאְרֶצך  ְוֹלא  ׁשָ ָרה־ּנָ ְאֹמר  ֶאְעּבְ ָ

ָקֵדׁש ָרֵאל  ּבְ ב  ִיׂשְ ַלח  ְוֹלא  ָאָבה  ַוֵיׁשֶ ֶּאל־ֶמֶלך  מֹוָאב  ׁשָ ְַוֵיֶלך  יח:  ְ ּ
ר  ַוָיָסב  ֶאת־ֶאֶרץ  ֱאדֹום  ְוֶאת־ֶאֶרץ  מֹוָאב  ַוָיֹבא  ִמְדּבָ ּּבַ ּ ּ

ֶמׁש  ְלֶאֶרץ  מֹוָאב  ַוַיֲחנ ִּמִמְזַרח־ׁשֶ ֵעֶבר  ַאְרנֹון  ְוֹלא־ָבאו ּ ּון  ּבְ ּ
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י  ַאְרנֹון  ְגבול  מֹוָאב ְגבול  מֹוָאב  ּכִ ּּבִ ָרֵאל  ַמְלָאִכים  יט:  ּּ ַלח  ִיׂשְ ַּוִיׁשְ
ָרֵאל  ּבֹון  ַויֹאֶמר  לֹו  ִיׂשְ ֶּאל־ִסיחֹון  ֶמֶלך־ָהֱאֹמִרי  ֶמֶלך  ֶחׁשְ ְ

א  ְבַאְרְצך  ַעד־ְמקֹוִמי ָרה־ּנָ ְוֹלא־ֶהֱאִמין  ִסיחֹון  כ:  ַָנְעּבְ
ל־ַעמֹו  ַוַיֲחנו ֶא ְגֻבלֹו  ַוֶיֱאֹסף  ִסיחֹון  ֶאת־ּכָ ָרֵאל  ֲעֹבר  ּבִ ּת־ִיׂשְ ּ ּּ

ָרֵאל ָיְהָצה  ַוִיָלֶחם  ִעם־ִיׂשְ ּּבְ ָרֵאל  כא:  ּ ַּוִיֵתן  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי־ִיׂשְ ּ
ָרֵאל  ֵאת  ָרֵאל  ַוַיּכום  ַוִייַרׁש  ִיׂשְ ַיד  ִיׂשְ ל־ַעמֹו  ּבְ ֶּאת־ִסיחֹון  ְוֶאת־ּכָ ּּ ּ

ל־ֶאֶרץ  ָהֱא ב  ָהָאֶרץ  ַהִהיאּכָ ל־ְגבול  כב:  ֹמִרי  יֹוׁשֵ ַּוִייְרׁשו  ֵאת  ּכָ ּּ ּ
ר  ְוַעד־ַהַיְרֵדן ָּהֱאֹמִרי  ֵמַאְרנֹון  ְוַעד־ַהַיּבֹק  וִמן־ַהִמְדּבָ ּּ ְּוַעָתה  כג:  ּּ

ָרֵאל |  ְיהָוׁה   ָרֵאל  הֹוִריׁש  ֶאת־ָהֱאֹמִרי  ִמְפֵני  ַעמֹו  ִיׂשְ ֱּאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ
ּנו ְּוַאָתה  ִתיָרׁשֶ ּ מֹוׁש  ֱאֹלֶהיך  אֹותֹו ֲה כד:  ּ ך  ּכְ ר  יֹוִרֹיׁשְ ָֹלא  ֵאת  ֲאׁשֶ ָ

ר  הֹוִריׁש  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ִמָפֵנינו  אֹותֹו  ִניָרׁש ל־ֲאׁשֶ ִּתיָרׁש  ְוֵאת  ּכָ ּּ :
ן־ִצפֹור  ֶמֶלך  מֹוָאב  ֲהרֹוב  ָרב  כה ָלק  ּבֶ ְְוַעָתה  ֲהטֹוב  טֹוב  ַאָתה  ִמּבָ ּ ּ ּ

ם ָרֵאל  ִאם־ִנְלֹחם  ִנְלַחם  ּבָ ּבֹון  כו:  ִעם־ִיׂשְ ֶחׁשְ ָרֵאל  ּבְ ֶבת  ִיׂשְ ׁשֶ ּבְ
ר  ַעל־ְיֵדי  ּוִבְבנֹוֶתיָה  וְבַעְרעֹור  וִבְבנֹוֶתיָה  וְבָכל־ֶהָעִרים  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
ֵעת  ַהִהיא ָנה  וַמדוַע  ֹלא־ִהַצְלֶתם  ּבָ לׁש  ֵמאֹות  ׁשָ ַּאְרנֹון  ׁשְ ּ ּ ּ ּ :

ה  ִאִתי  ָרָעה  ְלִהָלֶח כז ְּוָאֹנִכי  ֹלא־ָחָטאִתי  ָלך  ְוַאָתה  ֹעׂשֶ ּ ּ י ְ ם  ּבִ
ֵני  ַעמֹון ָרֵאל  וֵבין  ּבְ ֵני  ִיׂשְ ין  ּבְ פֹט  ְיהָוׁה  ַהׁשֵֹפט  ַהיֹום  ּבֵ ִּיׁשְ ּּ ּ ּ :

ַלח  ֵאָליו כח ר  ׁשָ ֵני  ַעמֹון  ֶאל־ִדְבֵרי  ִיְפָתח  ֲאׁשֶ ַמע  ֶמֶלך  ּבְ ְּוֹלא  ׁשָ ּּ ְ :



––237 

ה  כט ַּוְתִהי  ַעל־ִיְפָתח  רוַח  ְיהָוׁה  ַוַיֲעֹבר  ֶאת־ַהִגְלָעד  ְוֶאת־ְמַנׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ֵני  ַעמֹוןַּוַי ֲּעֹבר  ֶאת־ִמְצֵפה  ִגְלָעד  וִמִמְצֵפה  ִגְלָעד  ָעַבר  ּבְ ּּ ַּוִיַדר  ל:  ּּ ּ

ָיִדי ֵני  ַעמֹון  ּבְ ִּיְפָתח  ֶנֶדר  ַליהָוׁה  ַויֹאַמר  ִאם־ָנתֹון  ִתֵתן  ֶאת־ּבְ ּ ּ ּּ :
ׁשוִבי  לא ר  ֵיֵצא  ִמַדְלֵתי  ֵביִתי  ִלְקָראִתי  ּבְ ְּוָהָיה  ַהיֹוֵצא  ֲאׁשֶ ּ ּ

לֹום  ִמּבְ ֵּני  ַעמֹון  ְוָהָיה  ַליהָוׁה  ְוַהֲעִליִתהו  עֹוָלהְבׁשָ ַּוַיֲעֹבר  לב:  ּ
ָידֹו ם  ַוִיְתֵנם  ְיהָוׁה  ּבְ ֵני  ַעמֹון  ְלִהָלֶחם  ּבָ ִּיְפָתח  ֶאל־ּבְ ּ ּּ ם  לג:  ּ ַּוַיּכֵ

ה  ָרִמים  ַמּכָ ִרים  ִעיר  ְוַעד  ָאֵבל  ּכְ ית  ֶעׂשְ ֵָמֲערֹוֵער  ְוַעד־ּבֹוֲאך  ִמּנִ

ְנ ְּגדֹוָלה  ְמֹאד  ַוִיּכָ ָרֵאלּ ֵני ִיׂשְ ֵני  ַעמֹון  ִמְפֵני ּבְ ּעו  ּבְ ּ ַּוָיֹבא ִיְפָתח  לד: ּ ּ
ה  ִבתֹו  ֹיֵצאת  ִלְקָראתֹו  ְבֻתִפים  וִבְמֹחלֹות  יתֹו  ְוִהּנֵ ַּהִמְצָפה  ֶאל־ּבֵ ּ ּּ ּ

ן  אֹו־ַבת ְּוַרק  ִהיא  ְיִחיָדה  ֵאין־לֹו  ִמֶמּנו  ּבֵ ַוְיִהי  ִכְראֹותֹו  לה:  ּ
ָגָדיו ִתי  ַהְכֵרַע  ִהְכַרְעִתִני  ְוַאְת ּאֹוָתה  ַוִיְקַרע  ֶאת־ּבְ ּ  ַויֹאֶמר  ֲאָהה  ּבִ ּ ּ ּ ּ

ֹעְכָרי  ְוָאֹנִכי  ָפִציִתי־ִפי  ֶאל־ְיהָוׁה  ְוֹלא  אוַכל  ָלׁשוב ָּהִייְת  ּבְ ּ ּ :
ר  לו ֲאׁשֶ ה  ִלי  ּכַ ַָוֹתאֶמר  ֵאָליו  ָאִבי  ָפִציָתה  ֶאת־ִפיך  ֶאל־ְיהָוׁה  ֲעׂשֵ ּ ּ ּ

ה  ְלך ר  ָעׂשָ ָָיָצא  ִמִפיך  ַאֲחֵרי  ֲאׁשֶ ָ ֵני ּ ָ  ְיהָוׁה  ְנָקמֹות  ֵמֹאְיֶביך  ִמּבְ

י  לז:  ַּעמֹון ה  ִלי  ַהָדָבר  ַהֶזה  ַהְרֵפה  ִמֶמּנִ ַּוֹתאֶמר  ֶאל־ָאִביָה  ֵיָעׂשֶ ּּ ּ ּ ּ
תוַלי  ה  ַעל־ּבְ ים  ְוֵאְלָכה  ְוָיַרְדִתי  ַעל־ֶהָהִרים  ְוֶאְבּכֶ ַנִים  ֳחָדׁשִ ּׁשְ ּ

ַּויֹאֶמר  ֵלִכי  ַוִי לח:    ְוֵרעֹוָתיְוֵרֹעיָתיָאֹנִכי   ים ּ ֵני  ֳחָדׁשִ ַלח  אֹוָתה  ׁשְ ּׁשְ
תוֶליָה  ַעל־ֶהָהִרים ַּוֵתֶלך  ִהיא  ְוֵרעֹוֶתיָה  ַוֵתְבְך  ַעל־ּבְ ּ ּ ַוְיִהי  לט:  ְּ
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ץ   ב  ֶאל־ָאִביָה  ַוַיַעׂש  ָלה  ֶאת־ִנְדרֹו |  ִמּקֵ ים  ַוָתׁשָ ַנִים  ֳחָדׁשִ ּׁשְ ּ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ר  ָנָדר  ְוִהיא  ֹלא־ָיְדָעה  ִאיׁש  ַוְתִהי־ֹחק  ּבְ | ִּמָיִמים   מ:  ֲּאׁשֶ

ָרֵאל  ְלַתּנֹות  ְלַבת־ִיְפָתח  ַהִגְלָעִדי  נֹות  ִיׂשְ ָּיִמיָמה  ֵתַלְכָנה  ּבְ ּ ּ
ָנה ׁשָ ַעת ָיִמים ּבַ  :ַּאְרּבַ

  פרק יב- "שופטים"ספר 
ַּוִיָצֵעק  ִאיׁש  ֶאְפַרִים  ַוַיֲעֹבר  ָצפֹוָנה  ַויֹאְמרו  ְלִיְפָתח  ַמדוַע   א ּ ּּ ּּ ּ ּ |

ְבֵנ|  ָּעַבְרָת   יְתך ְּלִהָלֵחם  ּבִ ָי־ַעמֹון  ְוָלנו  ֹלא  ָקָראָת  ָלֶלֶכת  ִעָמך  ּבֵ ְ ּ ּּ
ֵאׁש ֹרף  ָעֶליך  ּבָ ַּויֹאֶמר  ִיְפָתח  ֲאֵליֶהם  ִאיׁש  ִריב  ָהִייִתי  ֲאִני  ב:  ִָנׂשְ ּ

ְעֶתם  אֹוִתי  ְּוַעִמי  וְבֵני־ַעמֹון  ְמֹאד  ָוֶאְזַעק  ֶאְתֶכם  ְוֹלא־הֹוׁשַ ּ ּּ
יַע ג:  ִּמָיָדם י־ֵאיְנך  מֹוׁשִ ָרה ָָוֶאְרֶאה  ּכִ י ְבַכִפי ַוֶאְעּבְ יָמה  ַנְפׁשִ ּ  ָוָאׂשִ

ָיִדי  ְוָלָמה  ֲעִליֶתם  ֵאַלי  ַהיֹום  ַהֶזה  ֵני  ַעמֹון  ַוִיְתֵנם  ְיהָוׁה  ּבְ ֶּאל־ּבְ ּ ּּ ּ
י י  ִגְלָעד  ַוִיָלֶחם  ד:  ְּלִהָלֶחם  ּבִ ל־ַאְנׁשֵ ַּוִיְקּבֹץ  ִיְפָתח  ֶאת־ּכָ ּ ּּ

י  ִגְלָעד  ֶאת־ֶא ֶּאת־ֶאְפָרִים  ַוַיּכו  ַאְנׁשֵ י  ָאְמרו  ְפִליֵטי ּ ְּפַרִים  ּכִ ּ
ה תֹוך  ְמַנׁשֶ תֹוך  ֶאְפַרִים  ּבְ ֶּאְפַרִים  ַאֶתם  ִגְלָעד  ּבְ ּ ְּ ַּוִיְלּכֹד  ִגְלָעד  ה:  ְ ּ

י  ֹיאְמרו  ְפִליֵטי  ֶאְפַרִים  רֹות  ַהַיְרֵדן  ְלֶאְפָרִים  ְוָהָיה  ּכִ ֶּאת־ַמְעּבְ ּ ּ ּ
י־ִגְלָעד  ַהֶאְפָרִתי   ֶּאֱעֹבָרה  ַויֹאְמרו  לֹו  ַאְנׁשֵ ַּאָתה  ַויֹאֶמר  ּ : ֹלא|  ּ

ן  ו ר  ּכֵ ּבֶֹלת  ַויֹאֶמר  ִסּבֶֹלת  ְוֹלא  ָיִכין  ְלַדּבֵ ַּויֹאְמרו  לֹו  ֱאָמר־ָנא  ׁשִ ּּ
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ֵעת  ַהִהיא  רֹות  ַהַיְרֵדן  ַוִיפֹל  ּבָ ָחטוהו  ֶאל־ַמְעּבְ ַּויֹאֲחזו  אֹותֹו  ַוִיׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ַנִים  ָאֶלף ִעים  וׁשְ פֹט  ִיְפ ז:  ֵּמֶאְפַרִים  ַאְרּבָ ַּוִיׁשְ ָרֵאל ּ ָּתח  ֶאת־ִיׂשְ

ָעֵרי  ִגְלָעד ֵבר  ּבְ ִנים  ַוָיָמת  ִיְפָתח  ַהִגְלָעִדי  ַוִיּקָ ׁש  ׁשָ ּׁשֵ ּּ פֹט  ח:  ּ ַּוִיׁשְ ּ
ית  ָלֶחם ָרֵאל  ִאְבָצן  ִמּבֵ ִנים  ט:  ַאֲחָריו  ֶאת־ִיׂשְ ים  ּבָ לׁשִ ַוְיִהי־לֹו  ׁשְ

נֹות  ֵהִביא  ְל ים  ּבָ לׁשִ ַלח  ַהחוָצה  וׁשְ נֹות  ׁשִ ים  ּבָ לׁשִ ּוׁשְ ּ ָבָניו ּּ
ִנים ַבע  ׁשָ ָרֵאל  ׁשֶ פֹט  ֶאת־ִיׂשְ ִּמן־ַהחוץ  ַוִיׁשְ ּ ֵבר  י:  ּ ַּוָיָמת  ִאְבָצן  ַוִיּקָ ּ

ֵבית  ָלֶחם ָרֵאל  ֵאילֹון  ַהְזבוֹלִני  יא:  ּבְ פֹט  ַאֲחָריו  ֶאת־ִיׂשְ ַּוִיׁשְ ּ ּ ּ
ִנים ר  ׁשָ ָרֵאל  ֶעׂשֶ פֹט  ֶאת־ִיׂשְ ַּוִיׁשְ ֵב יב:  ּ ַּוָיָמת  ֵאלֹון  ַהְזבוֹלִני  ַוִיּקָ ּּ ר ּ

ֶאֶרץ  ְזבוֻלן ַאָילֹון  ּבְ ּּבְ ָרֵאל  ַעְבדֹון  יג:  ּ פֹט  ַאֲחָריו  ֶאת־ִיׂשְ ַּוִיׁשְ ּ ּ
ן־ִהֵלל  ַהִפְרָעתֹוִני ּּבֶ ֵני  יד:  ּ ים  ּבְ לׁשִ ִנים  וׁשְ ִעים  ּבָ ַּוְיִהי־לֹו  ַאְרּבָ

ֹמֶנה  ָרֵאל  ׁשְ פֹט  ֶאת־ִיׂשְ ְבִעים  ֲעָיִרם  ַוִיׁשְ ָּבִנים  ֹרְכִבים  ַעל־ׁשִ ּ
ִנים ִפְרָעתֹון ַו טו:  ׁשָ ֵבר  ּבְ ן־ִהֵלל  ַהִפְרָעתֹוִני  ַוִיּקָ ָּיָמת  ַעְבדֹון  ּבֶ ּּ ּ ּ

ַהר ָהֲעָמֵלִקי ֶאֶרץ ֶאְפַרִים ּבְ  :ּבְ
gG 

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

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 
                                      

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 כר ברכ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"יה 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


