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  פרק טו- "שופטים"ספר 
תֹו  א ְמׁשֹון  ֶאת־ִאׁשְ יֵמי  ְקִציר־ִחִטים  ַוִיְפֹקד  ׁשִ ַּוְיִהי  ִמָיִמים  ּבִ ּ ּּ

ְגִדי  ִעִזים  ַויֹאֶמר  ָאֹבָאה  ֶאל־ִאׁשְ ּּבִ ִּתי  ֶהָחְדָרה  ְוֹלא־ְנָתנֹו  ָאִביָה ּ
ה  ב:  ָלבֹוא ֵנאָתה  ָוֶאְתֶנּנָ ֹנא  ׂשְ י־ׂשָ ַּויֹאֶמר  ָאִביָה  ָאֹמר  ָאַמְרִתי  ּכִ ּּ ּ

ה  ְתִהי־ָנא  ְלך  ַתְחֶתיָה ה  טֹוָבה  ִמֶמּנָ ַטּנָ ְּלֵמֵרֶעך  ֲהֹלא  ֲאֹחָתה  ַהּקְ ּ ּ ּ ָּ ָּ :
יִתי  ַהַפַעם  ִמְפ ג ְמׁשֹון  ִנּקֵ ַּויֹאֶמר  ָלֶהם  ׁשִ ּ ה  ֲאִני ּ י־ֹעׂשֶ ִתים  ּכִ ִּלׁשְ

ח  ד:  ִּעָמם  ָרָעה לׁש־ֵמאֹות  ׁשוָעִלים  ַוִיּקַ ְמׁשֹון  ַוִיְלּכֹד  ׁשְ ַּוֵיֶלך  ׁשִ ּ ּּ ְ

ֵני  ַהְזָנבֹות  ין־ׁשְ ם  ַלִפיד  ֶאָחד  ּבֵ ַּלִפִדים  ַוֶיֶפן  ָזָנב  ֶאל־ָזָנב  ַוָיׂשֶ ּ ּּ ּ
ָתֶוך ְּבַ ַלח   ה:  ּ ַלִפיִדים  ַוְיׁשַ ַּוַיְבֶער־ֵאׁש  ּבַ ּּ ִתים  ַוַיְבֵער ּ ָקמֹות  ְפִלׁשְ ּּבְ ּ ּ

ֶרם  ָזִית ה  ו:  ִּמָגִדיׁש  ְוַעד־ָקָמה  ְוַעד־ּכֶ ִתים  ִמי  ָעׂשָ ַּויֹאְמרו  ְפִלׁשְ ּ ּ
תֹו  ַוִיְתָנה  י  ָלַקח  ֶאת־ִאׁשְ ְמׁשֹון  ֲחַתן  ַהִתְמִני  ּכִ ֹּזאת  ַויֹאְמרו  ׁשִ ּּ ּ ּּ ּ

ְרפו  אֹוָתה ִתים  ַוִיׂשְ ְּלֵמֵרֵעהו  ַוַיֲעלו  ְפִלׁשְ ּ ּ ּּ ֵאׁשּּ :   ְוֶאת־ָאִביָה  ּבָ
ְמִתי  ָבֶכם  ז י  ִאם־ִנּקַ ֹזאת  ּכִ ְמׁשֹון  ִאם־ַתֲעׂשון  ּכָ ַּויֹאֶמר  ָלֶהם  ׁשִ ּּ ּ
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ה  ְגדֹוָלה  ַוֵיֶרד  ח:  ְּוַאַחר  ֶאְחָדל ַּוַיך  אֹוָתם  ׁשֹוק  ַעל־ָיֵרך  ַמּכָ ְּ ְ

ְסִעיף  ֶסַלע  ֵעיָטם ב  ּבִ יה ט:  ַּוֵיׁשֶ ִתים  ַוַיֲחנו  ּבִ ַּוַיֲעלו  ְפִלׁשְ ּּ ּוָדה ּּ
ֶלִחי ְטׁשו  ּבַ ַּוִיּנָ ּ ַּויֹאְמרו  ִאיׁש  ְיהוָדה  ָלָמה  ֲעִליֶתם  ָעֵלינו  י:  ּ ּ ּ ּ

ה  ר  ָעׂשָ ֲאׁשֶ ְמׁשֹון  ָעִלינו  ַלֲעׂשֹות  לֹו  ּכַ ַּויֹאְמרו  ֶלֱאסֹור  ֶאת־ׁשִ ּ ּ
ת  ֲאָלִפים  ִאיׁש  ִמיהוָדה  ֶאל־ְסִעיף  ֶסַלע  יא:  ָּלנו לׁשֶ ַּוֵיְרדו  ׁשְ ּ ּ

ֵּעיָטם  ַויֹאְמרו  ְלׁשִ ִתים ּ נו  ְפִלׁשְ ִלים  ּבָ י־מׁשְ ְּמׁשֹון  ֲהֹלא  ָיַדְעָת  ּכִ ּּ ּ
יִתי  ן  ָעׂשִ ר  ָעׂשו  ִלי  ּכֵ ֲאׁשֶ יָת  ָלנו  ַויֹאֶמר  ָלֶהם  ּכַ ּוַמה־זֹאת  ָעׂשִ ּ ּּ ּ ּ

ִתים  ַויֹאֶמר  יב:  ָלֶהם ַיד־ְפִלׁשְ ַּויֹאְמרו  לֹו  ֶלֱאָסְרך  ָיַרְדנו  ְלִתְתך  ּבְ ּּ ּּ ָ ָּ ּ
ְבעו ְמׁשֹון  ִהׁשָ ָּלֶהם  ׁשִ י  ַאֶתםּ ּ  ִלי  ֶפן־ִתְפְגעון  ּבִ ּ ּּ ַּויֹאְמרו  לֹו  יג:  ּ ּ

י־ָאֹסר  ֶנֱאָסְרך  וְנַתּנוך  ְבָיָדם  ְוָהֵמת  ֹלא  ְנִמיֶתך  ֵָלאֹמר  ֹלא  ּכִ ָ ָּ ּ
ַלע ים  ַוַיֲעלוהו  ִמן־ַהּסָ ַנִים  ֲעֹבִתים  ֲחָדׁשִ ׁשְ ַּוַיַאְסֻרהו  ּבִ ּ ּּ ּהוא־ָבא  יד:  ּ

ִתים  ֵהִריעו  ִלְקָר ַּעד־ֶלִחי  וְפִלׁשְ ּאתֹו  ַוִתְצַלח  ָעָליו  רוַח  ְיהָוׁה ּּ ּ
ֲערו  ר  ּבָ ִתים  ֲאׁשֶ ִפׁשְ ר  ַעל־ְזרֹועֹוָתיו  ּכַ ַּוִתְהֶייָנה  ָהֲעֹבִתים  ֲאׁשֶ ּ ּּ

ָּבֵאׁש  ַוִיַמּסו  ֱאסוָריו  ֵמַעל  ָיָדיו ּ ּ ַּוִיְמָצא  ְלִחי־ֲחמֹור  ְטִרָיה  טו:  ּ ּ
ה  ֶאֶלף  ִאיׁש ֶחָה  ַוַיך־ּבָ ַלח  ָידֹו  ַוִיּקָ ַּוִיׁשְ ְ ּ ּ ְלִחי  טז:  ּ ְמׁשֹון  ּבִ ַּויֹאֶמר  ׁשִ

יִתי  ֶאֶלף  ִאיׁש ְלִחי  ַהֲחמֹור  ִהּכֵ ַוְיִהי  יז:  ַהֲחמֹור  ֲחמֹור  ֲחֹמָרָתִים  ּבִ
ֵלך  ַהְלִחי  ִמָידֹו  ַוִיְקָרא  ַלָמקֹום  ַההוא  ָרַמת  ר  ַוַיׁשְ ַכלֹתֹו  ְלַדּבֵ ּּכְ ּ ּ ּ ּּ ְּ

ַּוִיְצָמא  ְמֹאד  ַוִיְקָרא  ֶאל־ְיהָוׁה  ַויֹאַמ יח:  ֶלִחי ּ ּר  ַאָתה  ָנַתָת ּ ּ
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ָצָמא  ְּבַיד־ַעְבְדך  ֶאת־ַהְתׁשוָעה  ַהְגֹדָלה  ַהזֹאת  ְוַעָתה  ָאמות  ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּּ ָ

ַיד  ָהֲעֵרִלים ַּוִיְבַקע  ֱאֹלִהים  ֶאת־ַהַמְכֵתׁש  יט:  ְּוָנַפְלִתי  ּבְ ּ ּ
ב  רוחֹו  ַוֶיִחי  ַעל־ּכֵ ְת  ַוָתׁשָ ֶלִחי  ַוֵיְצאו  ִמֶמּנו  ַמִים  ַוֵיׁשְ ר־ּבַ ֲּאׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ | ן  ּ

ֶלִחי  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ר  ּבַ ָמה  ֵעין  ַהּקֹוֵרא  ֲאׁשֶ ָּקָרא  ׁשְ ּ ּ פֹט  כ:  ּ ַּוִיׁשְ ּ
ָנה ִרים ׁשָ ִתים ֶעׂשְ יֵמי ְפִלׁשְ ָרֵאל ּבִ  :ֶּאת־ִיׂשְ

  פרק טז- "שופטים"ספר 
ה  זֹוָנה  ַוָיֹבא  ֵאֶליָה א ם  ִאׁשָ ְמׁשֹון  ַעָזָתה  ַוַיְרא־ׁשָ ַּוֵיֶלך  ׁשִ ּ ּּ ּ ְ :
ה  ַוָיֹסּבו  ַוֶיֶאְרבו־לֹו |ַּלַעָזִתים   ב ְמׁשֹון  ֵהּנָ א  ׁשִ ּ  ֵלאֹמר  ּבָ ּּ ּ

ַער  ָהִעיר  ַוִיְתָחְרׁשו  ָכל־ַהַלְיָלה  ֵלאֹמר  ַעד־אֹור  ׁשַ ָּכל־ַהַלְיָלה  ּבְ ּּ ּ
ְמׁשֹון  ַעד־ֲחִצי  ַהַלְיָלה  ַוָיָקם   ג:  ַּהּבֶֹקר  ַוֲהַרְגֻנהו ב  ׁשִ ּכַ ַּוִיׁשְ ֲחִצי |  ּּ ּבַ

ַד ַּהַלְיָלה  ַוֶיֱאֹחז  ּבְ ֵעם ּ ֵתי  ַהְמזוזֹות  ַוִיּסָ ַער־ָהִעיר  וִבׁשְ ְּלתֹות  ׁשַ ּ ּּ ּ
ר  ֵתָפיו  ַוַיֲעֵלם  ֶאל־ֹראׁש  ָהָהר  ֲאׁשֶ ם  ַעל־ּכְ ִריַח  ַוָיׂשֶ ִּעם־ַהּבְ ּ

ָמה  ד:  ַּעל־ְפֵני  ֶחְברֹון ַנַחל  ׂשֵרק  וׁשְ ה  ּבְ ַּוְיִהי  ַאֲחֵרי־ֵכן  ַוֶיֱאַהב  ִאׁשָ ּ ּ ּ
ַּוַיֲעלו  ֵאֶליָה  ַסְרֵנ ה:  ְּדִליָלה ִתים  ַויֹאְמרו  ָלה  ַפִתי  אֹותֹו ּ ּי  ְפִלׁשְ ּּ ּ ּ ּ

ֶמה  ּכֹחֹו  ָגדֹול  וַבֶמה  נוַכל  לֹו  ַוֲאַסְרֻנהו  ְלַעּנֹתֹו  ַוֲאַנְחנו  ּוְרִאי  ּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ
ֶסף ִּנַתן־ָלך  ִאיׁש  ֶאֶלף  וֵמָאה  ּכָ ְ ְמׁשֹון  ו:  ּ ַּוֹתאֶמר  ְדִליָלה  ֶאל־ׁשִ ּ
ֶמה  ּכֲֹחך  ָגדֹול  ו א  ִלי  ּבַ ַּהִגיָדה־ּנָ ָ ּ ַָבֶמה  ֵתָאֵסר  ְלַעּנֹוֶתךּ ַּויֹאֶמר  ז:  ּ
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ר  ְבָעה  ְיָתִרים  ַלִחים  ֲאׁשֶ ׁשִ ְמׁשֹון  ִאם־ַיַאְסֻרִני  ּבְ ֵאֶליָה  ׁשִ
ַאַחד  ָהָאָדם ַּוַיֲעלו־ָלה  ַסְרֵני  ח:  ֹּלא־ֹחָרבו  ְוָחִליִתי  ְוָהִייִתי  ּכְ ּ ּ

ר  ֹלא־ֹחָרבו  ַוַתַאְסֵר ְבָעה  ְיָתִרים  ַלִחים  ֲאׁשֶ ִתים  ׁשִ ְּפִלׁשְ ֶהםּּ : ּהו  ּבָ
ְמׁשֹון  ט ִתים  ָעֶליך  ׁשִ ֶחֶדר  ַוֹתאֶמר  ֵאָליו  ְפִלׁשְ ב  ָלה  ּבַ ְָוָהֹאֵרב  יׁשֵ ּ ּ ּ

ֲהִריחֹו  ֵאׁש  ֹעֶרת  ּבַ ֵתק  ְפִתיל־ַהּנְ ר  ִיּנָ ֲאׁשֶ ַּוְיַנֵתק  ֶאת־ַהְיָתִרים  ּכַ ּ
י  י:  ְוֹלא  נֹוַדע  ּכֹחֹו ה  ֵהַתְלָת  ּבִ ְמׁשֹון  ִהּנֵ ַּוֹתאֶמר  ְדִליָלה  ֶאל־ׁשִ ּּ

ֶמה  ֵתָאֵסרַו א  ִלי  ּבַ ָזִבים  ַעָתה  ַהִגיָדה־ּנָ ר  ֵאַלי  ּכְ ְּתַדּבֵ ּ ּ ּ ַּויֹאֶמר  יא:  ּ
ה  ר  ֹלא־ַנֲעׂשָ ים  ֲאׁשֶ ֲעֹבִתים  ֲחָדׁשִ ֵּאֶליָה  ִאם־ָאסֹור  ַיַאְסרוִני  ּבַ

ַאַחד  ָהָאָדם ח  ְדִליָלה  יב:  ָבֶהם  ְמָלאָכה  ְוָחִליִתי  ְוָהִייִתי  ּכְ ַּוִתּקַ ּ
ים  ַו ִתים  ָעֶליך ֲעֹבִתים  ֲחָדׁשִ ַָתַאְסֵרהו  ָבֶהם  ַוֹתאֶמר  ֵאָליו  ְפִלׁשְ ּ ּ ּּ ּ

חוט ָחֶדר  ַוְיַנְתֵקם  ֵמַעל  ְזֹרֹעָתיו  ּכַ ב  ּבֶ ְמׁשֹון  ְוָהֹאֵרב  יׁשֵ ּׁשִ ּ :
ר  ֵאַלי  יג י  ַוְתַדּבֵ ה  ֵהַתְלָת  ּבִ ְמׁשֹון  ַעד־ֵהּנָ ַּוֹתאֶמר  ְדִליָלה  ֶאל־ׁשִ ּ ּּ

ֶמה  ֵתָאֵס ָזִבים  ַהִגיָדה  ִלי  ּבַ ּּכְ ּ ּר  ַויֹאֶמר  ֵאֶליָה  ִאם־ַתַאְרִגי ּּ ּ
ֶכת י  ִעם־ַהַמּסָ ַבע  ַמְחְלפֹות  ֹראׁשִ ָיֵתד  ַוֹתאֶמר  יד:  ֶּאת־ׁשֶ ַּוִתְתַקע  ּבַ ּּ

ע  ֶאת־ַהְיַתד  ָנתֹו  ַוִיּסַ ְמׁשֹון  ַוִייַקץ  ִמׁשְ ִתים  ָעֶליך  ׁשִ ֵּאָליו  ְפִלׁשְ ּ ָּ ּ
ֶכת ַּוֹתאֶמר  ֵאָליו  ֵאיך  ֹתא טו:  ָּהֶאֶרג  ְוֶאת־ַהַמּסָ ְַמר  ֲאַהְבִתיך ְּ ּ

ֶמה  י  ְוֹלא־ִהַגְדָת  ִלי  ּבַ לׁש  ְפָעִמים  ֵהַתְלָת  ּבִ ך  ֵאין  ִאִתי  ֶזה  ׁשָ ְּוִלּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ ָ

ל־ַהָיִמים  ַוְתַאֲלֵצהו  טז:  ָּכֲֹחך  ָגדֹול י־ֵהִציָקה  לֹו  ִבְדָבֶריָה  ּכָ ַּוְיִהי  ּכִ ּ ּ ּ
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ַּוִתְקַצר  ַנְפׁשֹו  ָלמות ל־ִלּבֹו  ַו יז:  ּ ַּוַיֶגד־ָלה  ֶאת־ּכָ ּ ּיֹאֶמר  ָלה  מֹוָרה ּ ּ
ֶטן  ִאִמי  י־ְנִזיר  ֱאֹלִהים  ֲאִני  ִמּבֶ י  ּכִ ֹּלא־ָעָלה  ַעל־ֹראׁשִ

ָכל־ָהָאָדם י  ֹכִחי  ְוָחִליִתי  ְוָהִייִתי  ּכְ ִּאם־ֻגַלְחִתי  ְוָסר  ִמֶמּנִ ּ ַּוֵתֶרא  יח:  ּּ
ַלח  ַוִתְקָרא  ְלַסְרֵני  ל־ִלּבֹו  ַוִתׁשְ י־ִהִגיד  ָלה  ֶאת־ּכָ ְּדִליָלה  ּכִ ּ ּּ ּ

י־ִהִגיד  ְפִל ִתים  ֵלאֹמר  ֲעלו  ַהַפַעם  ּכִ ּׁשְ ּּ ל־ִלּבֹו  ְוָעלו ִלהּ ּ  ִלי  ֶאת־ּכָ
ָיָדם ֶסף  ּבְ ִתים  ַוַיֲעלו  ַהּכֶ ֵּאֶליָה  ַסְרֵני  ְפִלׁשְ ּ ֵנהו  יט:  ּ ַּוְתַיׁשְ ּ ּ

ַבע  ַמְחְלפֹות  ֹראׁשֹו  ְרֶכיָה  ַוִתְקָרא  ָלִאיׁש  ַוְתַגַלח  ֶאת־ׁשֶ ַּעל־ּבִ ּ ּ
ַּוָתֶחל  ְלַעּנֹותֹו  ַוָי ִתים  ָעֶליך  כ:  ַסר  ּכֹחֹו  ֵמָעָליוּ ַָוֹתאֶמר  ְפִלׁשְ ּ ּּ

ֵער  ְוהוא  ַפַעם  ְוִאּנָ ַפַעם  ּבְ ָנתֹו  ַויֹאֶמר  ֵאֵצא  ּכְ ְמׁשֹון  ַוִיַקץ  ִמׁשְ ּׁשִ ּ ּּ
י  ְיהָוׁה  ָסר  ֵמָעָליו רו  כא:  ֹלא  ָיַדע  ּכִ ִתים  ַוְיַנּקְ ַּויֹאֲחזוהו  ְפִלׁשְ ּ ּּ ּ

ֶּאת־ֵעיָניו  ַויֹוִרידו  אֹותֹו  ַעָז ּ ַתִים  ַוְיִהי  טֹוֵחן ּ ְנֻחׁשְ ָּתה  ַוַיַאְסרוהו  ּבַ ּ ּ ּ
ֵבית   ר  כב:  ּ  ָהֲאסוִריםָּהֲאסיִריםּבְ ֲאׁשֶ ַער־ֹראׁשֹו  ְלַצֵמַח  ּכַ ַּוָיֶחל  ׂשְ ּ

ֻּגָלח ִתים  ֶנֶאְספו  ִלְזּבַֹח  ֶזַבח־ָגדֹול  ְלָדגֹון  כג:  ּ ְּוַסְרֵני  ְפִלׁשְ ּּ
ְמָחה  ַויֹאְמרו  ָנַתן  ֱא ֱּאֹלֵהיֶהם  וְלׂשִ ְמׁשֹון ּּ ָיֵדנו  ֶאת  ׁשִ ֹּלֵהינו  ּבְ ּ

י ָאְמרו ָנַתן  כד:  ּאֹוְיֵבינו ַּוִיְראו  ֹאתֹו  ָהָעם ַוְיַהְללו ֶאת־ֱאֹלֵהיֶהם ּכִ ּ ּ ּ
ה  ר  ִהְרּבָ ֱּאֹלֵהינו  ְבָיֵדנו  ֶאת־אֹוְיֵבנו  ְוֵאת  ַמֲחִריב  ַאְרֵצנו  ַוֲאׁשֶ ּ ּ ּ

י   כה:  ֶּאת־ֲחָלֵלינו ם  ַויֹטֹובַוְיִהי  ּכְ טֹוב  ִלּבָ ְמׁשֹון ּ  ּכְ ּאְמרו  ִקְראו  ְלׁשִ ּ
ית   ְמׁשֹון  ִמּבֵ ֶחק־ָלנו  ַוִיְקְראו  ְלׁשִ ִּויׂשַ ּ  ָהֲאסוִרים  ַוְיַצֵחק ָּהֲאסיִריםּּ
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ין  ָהַעמוִדים ִּלְפֵניֶהם  ַוַיֲעִמידו  אֹותֹו  ּבֵ ּּ ְמׁשֹון  כו:  ּ ַּויֹאֶמר  ׁשִ
יָחה  אֹוִתי   ָידֹו  ַהּנִ ַער  ַהַמֲחִזיק  ּבְ ִניֶּאל־ַהּנַ ִני   ַוֲהַוֲהיִמׁשֵ ִמׁשֵ

ֵען ֲעֵליֶהם ִית  ָנכֹון ֲעֵליֶהם ְוֶאׁשָ ר  ַהּבַ ֶּאת־ָהַעֻמִדים  ֲאׁשֶ ִית  כז: ּ ְוַהּבַ
ִתים  ְוַעל־ַהָגג  ָמה  ּכֹל  ַסְרֵני  ְפִלׁשְ ים  ְוׁשָ ׁשִ ים  ְוַהּנָ ָּמֵלא  ָהֲאָנׁשִ ּ ּ

ְמׁשֹון חֹוק  ׁשִ ׂשְ ה  ָהֹרִאים  ּבִ ת  ֲאָלִפים  ִאיׁש  ְוִאׁשָ לׁשֶ ׁשְ  ַּוִיְקָרא כח:  ּּכִ
ְמׁשֹון  ֶאל־ְיהָוׁה  ַויֹאַמר  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ָזְכֵרִני  ָנא  ְוַחְזֵקִני  ָנא  ַאך  ְׁשִ ּ ּ
ֵתי  ֵעיַני  ְקָמה  ְנַקם־ַאַחת  ִמׁשְ ַּהַפַעם  ַהֶזה  ָהֱאֹלִהים  ְוִאּנָ ּ ּ

ִתים ִּמְפִלׁשְ ֵני   כט:  ּ ְמׁשֹון  ֶאת־ׁשְ ַּוִיְלפֹת  ׁשִ ר |  ּ ְַעמוֵדי  ַהָתֶוך  ֲאׁשֶ ּ ּּ
ִית  ָנכֹון  ֲע ֹמאלֹוַהּבַ ׂשְ יִמינֹו  ְוֶאָחד  ּבִ ֵמך  ֲעֵליֶהם  ֶאָחד  ּבִ ְֵליֶהם  ַוִיּסָ ּ :

ֹכַח  ַוִיפֹל  ל ִתים  ַוֵיט  ּבְ י  ִעם־ְפִלׁשְ ְמׁשֹון  ָתמֹות  ַנְפׁשִ ַּויֹאֶמר  ׁשִ ּּ ּ ּּ ּ
ר  ר־ּבֹו  ַוִיְהיו  ַהֵמִתים  ֲאׁשֶ ל־ָהָעם  ֲאׁשֶ ָרִנים  ְוַעל־ּכָ ִית  ַעל־ַהּסְ ַּהּבַ ּ ּ

י מֹותֹו  ַרּבִ ַחָייוֵהִמית  ּבְ ר  ֵהִמית  ּבְ ַּוֵיְרדו  ֶאָחיו  לא:  ּם  ֵמֲאׁשֶ ּ
או  ֹאתֹו  ַוַיֲעלו   ית  ָאִביהו  ַוִיׂשְ ְּוָכל־ּבֵ ּ ּּ ין  ָצְרָעה |  ּ רו  אֹותֹו  ּבֵ ַּוִיְקּבְ ּ

ָרֵאל  ַפט  ֶאת־ִיׂשְ ֶקֶבר  ָמנֹוַח  ָאִביו  ְוהוא  ׁשָ ָתֹאל  ּבְ ּוֵבין  ֶאׁשְ ּּ
ָנה ִרים ׁשָ  :ֶעׂשְ
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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

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,    ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, המקרא הם עליו מליצי יושרד ספרי "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 כמ"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. סמר בלבבך הם משמרי


