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  פרק יז- "שופטים"ספר 
מֹו  ִמיָכְיהו א ַּוְיִהי־ִאיׁש  ֵמַהר־ֶאְפָרִים  וׁשְ ַּויֹאֶמר  ְלִאמֹו  ֶאֶלף  ב:  ּ ּ

ח־ָלך   ר  ֻלּקַ ֶסף  ֲאׁשֶ ְוֵמָאה  ַהּכֶ ָאְזַני ְּוַאְתיּ ּ  ְוַאְת  ָאִלית  ְוַגם  ָאַמְרְת  ּבְ ּ
ִני  ַליהָוׁה רוך  ּבְ ֶסף  ִאִתי  ֲאִני  ְלַקְחִתיו  ַוֹתאֶמר  ִאמֹו  ּבָ ה־ַהּכֶ ְִהּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ :

ֶסף  ְלִאמֹו  ַוֹתאֶמר   ג ב  ֶאת־ֶאֶלף־וֵמָאה  ַהּכֶ ַּוָיׁשֶ ּ ּ ִּאמֹו  ַהְקֵדׁש ּ ּ
ָכה  ֶסף  ַליהָוׁה  ִמָיִדי  ִלְבִני  ַלֲעׂשֹות  ֶפֶסל  וַמּסֵ ִתי  ֶאת־ַהּכֶ ִּהְקַדׁשְ ּּ ּ ּ

יֶבּנו  ָלך ְְוַעָתה  ֲאׁשִ ּ ח  ִאמֹו  ד:  ּ ֶסף  ְלִאמֹו  ַוִתּקַ ב  ֶאת־ַהּכֶ ַּוָיׁשֶ ּ ּ ּ
ָכה  ַוְיִה הו  ֶפֶסל  וַמּסֵ ֶסף  ַוִתְתֵנהו  ַלצֹוֵרף  ַוַיֲעׂשֵ ָּמאַתִים  ּכֶ ּ ּּ ּ ּ ּ ֵבית ּ י  ּבְ

ית  ֱאֹלִהים  ַוַיַעׂש  ֵאפֹוד  וְתָרִפים  ה:  ִּמיָכְיהו ְּוָהִאיׁש  ִמיָכה  לֹו  ּבֵ ּ
ָניו  ַוְיִהי־לֹו  ְלֹכֵהן ָיִמים  ָהֵהם  ֵאין  ו:  ַּוְיַמֵלא  ֶאת־ַיד  ַאַחד  ִמּבָ ּּבַ
ה ֵעיָניו  ַיֲעׂשֶ ר  ּבְ ָרֵאל  ִאיׁש  ַהָיׁשָ ִיׂשְ ֶּמֶלך  ּבְ ית  ז:  ְ ַוְיִהי־ַנַער  ִמּבֵ

םֶלֶחם   ַפַחת  ְיהוָדה  ְוהוא  ֵלִוי  ְוהוא  ָגר־ׁשָ ְּיהוָדה  ִמִמׁשְ ּ ּ ּּ ְַוֵיֶלך  ח:  ּ ּ
ר  ִיְמָצא  ַוָיֹבא  ֲאׁשֶ ית  ֶלֶחם  ְיהוָדה  ָלגור  ּבַ ָּהִאיׁש  ֵמָהִעיר  ִמּבֵ ּ ּ
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ית  ִמיָכה  ַלֲעׂשֹות  ַדְרּכֹו ַּויֹאֶמר־לֹו  ִמיָכה  ט:  ַּהר־ֶאְפַרִים  ַעד־ּבֵ
ֵּמַאִין  ָתבֹוא  ַויֹאֶמר  ֵאָליו ית  ֶלֶחם  ְיהוָדה  ְוָאֹנִכי ּ ּ  ֵלִוי  ָאֹנִכי  ִמּבֵ

ר  ֶאְמָצא ֲאׁשֶ ֹּהֵלך  ָלגור  ּבַ ָבה  ִעָמִדי  י:  ְ ַּויֹאֶמר  לֹו  ִמיָכה  ׁשְ ּ
ֶסף  ַלָיִמים  ְוֵעֶרך  ֶרת  ּכֶ ְֶוְהֵיה־ִלי  ְלָאב  וְלֹכֵהן  ְוָאֹנִכי  ֶאֶתן־ְלך  ֲעׂשֶ ָּ ּ ּ

ָגִדים  וִמְחָיֶתך  ַוֵיֶלך  ַהֵלִוי ּּבְ ְ ָּ ֶבת  ֶאת־ָהִאיׁש ַּויֹו יא:  ּ ֶּאל  ַהֵלִוי  ָלׁשֶ
ָניו ַאַחד  ִמּבָ ַער  לֹו  ּכְ ַּוְיַמֵלא  ִמיָכה  ֶאת־ַיד  ַהֵלִוי  יב:  ַוְיִהי  ַהּנַ ּ

ֵבית  ִמיָכה ַער  ְלֹכֵהן  ַוְיִהי  ּבְ ַּויֹאֶמר  ִמיָכה  ַעָתה  יג:  ַוְיִהי־לֹו  ַהּנַ ּ
י ָהָיה־ִלי ַהֵלִוי ְל י־ֵייִטיב ְיהָוׁה ִלי ּכִ ָּיַדְעִתי ּכִ  :ֹכֵהןּ

  פרק יח- "שופטים"ספר 
ֶבט  ַהָדִני  א ָרֵאל  וַבָיִמים  ָהֵהם  ׁשֵ ִיׂשְ ָיִמים  ָהֵהם  ֵאין  ֶמֶלך  ּבְ ּּבַ ּּ ְ

י  ֹלא־ָנְפָלה  לֹו  ַעד־ַהיֹום  ַההוא  ֶבת  ּכִ ׁש־לֹו  ַנֲחָלה  ָלׁשֶ ְּמַבּקֶ ּ ּ
ַנֲחָלה ָרֵאל  ּבְ ְבֵטי  ִיׂשְ תֹוך־ׁשִ ְלחו  ְבֵני־ָדן   ב:  ְּבְ ַּוִיׁשְ ַּפְחָתם ִּמִמׁשְ|  ּ ּ

ָתֹאל  ֵני־ַחִיל  ִמָצְרָעה  וֵמֶאׁשְ ים  ּבְ ים  ִמְקצֹוָתם  ֲאָנׁשִ ה  ֲאָנׁשִ ֲּחִמׁשָ ּ ּּ
ְּלַרֵגל  ֶאת־ָהָאֶרץ  וְלָחְקָרה  ַויֹאְמרו  ֲאֵלֶהם  ְלכו  ִחְקרו  ֶאת־ָהָאֶרץ  ּ ּ ּ ּּ ּ

ם ית  ִמיָכה  ַוָיִלינו  ׁשָ ַּוָיֹבאו  ַהר־ֶאְפַרִים  ַעד־ּבֵ ּּ ית  ג:  ּ ֵּהָמה  ִעם־ּבֵ
ם  ַויֹאְמרו  לֹו ִמיָכה ַער  ַהֵלִוי  ַוָיסורו  ׁשָ ירו  ֶאת־קֹול  ַהּנַ ּ  ְוֵהָמה  ִהּכִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֶזה  וַמה־ְלך  ֹפה ה  ּבָ ִָמי־ֱהִביֲאך  ֲהֹלם  וָמה־ַאָתה  ֹעׂשֶ ָּ ּ ַּויֹאֶמר  ד:  ּּ
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ֵרִני  ָוֱאִהי־לֹו  ְלֹכֵהן ּכְ ה  ִלי  ִמיָכה  ַוִיׂשְ ֹזה  ְוָכֶזה  ָעׂשָ : ֲּאֵלֶהם  ּכָ
ַּויֹאְמרו  לֹו  ׁשְ ה ר ּ נו  ֲאׁשֶ ַּאל־ָנא  ֵבאֹלִהים  ְוֵנְדָעה  ֲהַתְצִליַח  ַדְרּכֵ ּ

לֹום  ֹנַכח  ו:  ֲּאַנְחנו  ֹהְלִכים  ָעֶליָה ַּויֹאֶמר  ָלֶהם  ַהּכֵֹהן  ְלכו  ְלׁשָ ּ
ר  ֵתְלכו־ָבה ֶכם  ֲאׁשֶ ְּיהָוׁה  ַדְרּכְ ּ ים  ַוָיֹבאו  ז:  ּּ ת  ָהֲאָנׁשִ ַּוֵיְלכו  ֲחֵמׁשֶ ּּ ּ
ה  ַוִיְראו  ֶאת־ָהָעם  ֲאׁשֶ ָּלְיׁשָ ַפט ּ ִמׁשְ ֶבת־ָלֶבַטח  ּכְ ה  יֹוׁשֶ ִקְרּבָ ּר־ּבְ ּ

ָאֶרץ  יֹוֵרׁש  ֶעֶצר |  ִצֹדִנים  ׁשֵֹקט   ּוֹבֵטַח  ְוֵאין־ַמְכִלים  ָדָבר  ּבָ ּ
ּוְרֹחִקים  ֵהָמה  ִמִצֹדִנים  ְוָדָבר  ֵאין־ָלֶהם  ִעם־ָאָדם ּ ַּוָיֹבאו  ח:  ּ ּ
ָתֹאל  ַויֹאְמרו  ָלֶהם  ֲאֵחיֶהם   ֶּאל־ֲאֵחיֶהם  ָצְרָעה  ְוֶאׁשְ ּ : ָּמה  ַאֶתםּ

ה  ט י  ָרִאינו  ֶאת־ָהָאֶרץ  ְוִהּנֵ ַּויֹאְמרו  קוָמה  ְוַנֲעֶלה  ֲעֵליֶהם  ּכִ ּ ּ ּ
ת  ים  ַאל־ֵתָעְצלו  ָלֶלֶכת  ָלֹבא  ָלֶרׁשֶ ּטֹוָבה  ְמֹאד  ְוַאֶתם  ַמְחׁשִ ּ ּ

ֹבֲאֶכם  ָתֹבאו   י:  ֶאת־ָהָאֶרץ ּּכְ ֶאל־ַעם  ּבֵֹטַח  ְוָהָאֶרץ  ַרֲחַבת  ָיַדִים |  ּ
י־ְנָתָנה  ֱאֹלִה ל־ָדָבר ּּכִ ם  ַמְחסֹור  ּכָ ר  ֵאין־ׁשָ ֶיְדֶכם  ָמקֹום  ֲאׁשֶ ּים  ּבְ
ָאֶרץ ר  ּבָ ַפַחת  ַהָדִני  ִמָצְרָעה  יא:  ֲאׁשֶ ם  ִמִמׁשְ ַּוִיְסעו  ִמׁשָ ּ ּּ ּּ ּ

ֵלי  ִמְלָחָמה ׁש־ֵמאֹות  ִאיׁש  ָחגור  ּכְ ָתֹאל  ׁשֵ ּוֵמֶאׁשְ ַּוַיֲעלו  ַוַיֲחנו  יב:  ּּ ּּ ּ
יהוָדה  ַעל־ּכֵ ִקְרַית  ְיָעִרים  ּבִ ּן  ָקְראו  ַלָמקֹום  ַההוא  ַמֲחֵנה־ָדן ּּבְ ּּ

ה  ַאֲחֵרי  ִקְרַית  ְיָעִרים ַּעד  ַהיֹום  ַהֶזה  ִהּנֵ ם  יג:  ּ ַּוַיַעְברו  ִמׁשָ ּ ּ
ית  ִמיָכה ַּהר־ֶאְפָרִים  ַוָיֹבאו  ַעד־ּבֵ ים  יד:  ּ ת  ָהֲאָנׁשִ ַּוַיֲענו  ֲחֵמׁשֶ ּ

ַּהֹהְלִכים  ְלַרֵגל  ֶאת־ָהָאֶרץ  ַלִיׁש  ַויֹאְמרו  ֶאל־ֲאֵחיֶהם ּ י ּ ּ  ַהְיַדְעֶתם  ּכִ
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ָכה  ְוַעָתה  ְדעו  ִתים  ָהֵאֶלה  ֵאפֹוד  וְתָרִפים  וֶפֶסל  וַמּסֵ ּבָ ֵּיׁש  ּבַ ּ ּ ּ ּּ ּּ
ַּמה־ַתֲעׂשו ית  טו:  ּ ַער  ַהֵלִוי  ּבֵ ית־ַהּנַ ָמה  ַוָיֹבאו  ֶאל־ּבֵ ַּוָיסורו  ׁשָ ּ ּ ּּ ּּ

לֹום ֲאלו־לֹו  ְלׁשָ ִּמיָכה  ַוִיׁשְ ֵל טז:  ּ ׁש־ֵמאֹות  ִאיׁש  ֲחגוִרים  ּכְ י ְּוׁשֵ
ֵני־ָדן ר  ִמּבְ ַער  ֲאׁשֶ ִּמְלַחְמָתם  ִנָצִבים  ֶפַתח  ַהׁשָ ּ ת  יז:  ּּ ַּוַיֲעלו  ֲחֵמׁשֶ ּ

ָמה  ָלְקחו  ֶאת־ַהֶפֶסל  או  ׁשָ ים  ַהֹהְלִכים  ְלַרֵגל  ֶאת־ָהָאֶרץ  ּבָ ָּהֲאָנׁשִ ּ ּּ ּ
ָכה  ְוַהּכֵֹהן  ִנָצב  ֶפַתח  ְּוֶאת־ָהֵאפֹוד  ְוֶאת־ַהְתָרִפים  ְוֶאת־ַהַמּסֵ ּ ּ ּ

ַער  ְוׁשֵ ֵלי  ַהִמְלָחָמהַּהׁשַ ּׁש־ֵמאֹות  ָהִאיׁש  ֶהָחגור  ּכְ או  יח:  ּ ְּוֵאֶלה  ּבָ ּ
ָכה  ית  ִמיָכה  ַוִיְקחו  ֶאת־ֶפֶסל  ָהֵאפֹוד  ְוֶאת־ַהְתָרִפים  ְוֶאת־ַהַמּסֵ ּּבֵ ּ ּ ּ ּ

ים ַּויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ַהּכֵֹהן  ָמה  ַאֶתם  ֹעׂשִ ַּויֹאְמרו  לֹו  ַהֲחֵרׁש  יט:  ּ ּ
ים־ָיְדך  ַעל־ִפיך  ְוֵלך  ִע ְׂשִ ָ ָּמנו  ֶוְהֵיה־ָלנו  ְלָאב  וְלֹכֵהן  ֲהטֹוב  ָּ ּ ּ ּ |

ָפָחה  ֶבט  וְלִמׁשְ ֱּהיֹוְתך  ֹכֵהן  ְלֵבית  ִאיׁש  ֶאָחד  אֹו  ֱהיֹוְתך  ֹכֵהן  ְלׁשֵ ּ ָ ָ

ָרֵאל ִיׂשְ ח  ֶאת־ָהֵאפֹוד  ְוֶאת־ַהְתָרִפים  כ:  ּבְ ַּוִייַטב  ֵלב  ַהּכֵֹהן  ַוִיּקַ ּ ּ
ֶקֶרב  ָהָעם ְּוֶאת־ַהָפֶסל  ַוָיֹבא  ּבְ ימו  ֶאת־ַהַטף ַּוִי כא:  ּ ְּפנו  ַוֵיֵלכו  ַוָיׂשִ ּ ּ ּּ ּ

בוָדה  ִלְפֵניֶהם ְּוֶאת־ַהִמְקֶנה  ְוֶאת־ַהּכְ ּ ית  כב:  ּ ֵּהָמה  ִהְרִחיקו  ִמּבֵ ּ
ית  ִמיָכה  ִנְזֲעקו  ר  ִעם־ּבֵ ִתים  ֲאׁשֶ ּבָ ר  ּבַ ים  ֲאׁשֶ ִּמיָכה  ְוָהֲאָנׁשִ ּ

ֵני־ָדן יקו  ֶאת־ּבְ ַּוַיְדּבִ ֵני־ָדן  ַו כג:  ּ ַּוִיְקְראו  ֶאל־ּבְ ּבו  ְפֵניֶהם ּ ַּיּסֵ ּ ּ
י  ִנְזָעְקָת ַּויֹאְמרו  ְלִמיָכה  ַמה־ְלך  ּכִ ָ ּ ּ ַּויֹאֶמר  ֶאת־ֱאֹלַהי  כד:  ּ

יִתי  ְלַקְחֶתם  ְוֶאת־ַהּכֵֹהן  ַוֵתְלכו  וַמה־ִלי  עֹוד  וַמה־ֶזה  ר־ָעׂשִ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
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ְֹתאְמרו  ֵאַלי  ַמה־ָלך ּ ּ ַמע  קֹוְלך כה:  ּ ֵני־ָדן  ַאל־ַתׁשְ ַָויֹאְמרו  ֵאָליו  ּבְ ּ ּ ּ 
ך  ְוֶנֶפׁש  ים  ָמֵרי  ֶנֶפׁש  ְוָאַסְפָתה  ַנְפׁשְ ִָעָמנו  ֶפן־ִיְפְגעו  ָבֶכם  ֲאָנׁשִ ּ ּ ּּ ּּ

יֶתך י־ֲחָזִקים  ֵהָמה  כו:  ָּבֵ ם  ַוַיְרא  ִמיָכה  ּכִ ַּוֵיְלכו  ְבֵני־ָדן  ְלַדְרּכָ ּ ּּ
יתֹו ב  ֶאל־ּבֵ ִּמֶמּנו  ַוִיֶפן  ַוָיׁשָ ּ ּ ה  כז:  ּ ר־ָעׂשָ ְּוֵהָמה  ָלְקחו  ֵאת  ֲאׁשֶ ּ

ר  ָהָיה־לֹו  ַוָיֹבאו  ַעל־ַלִיׁש  ַעל־ַעם  ׁשֵֹקט ִמיָכה ּ  ְוֶאת־ַהּכֵֹהן  ֲאׁשֶ ּ
ְרפו  ָבֵאׁש ּוֹבֵטַח  ַוַיּכו  אֹוָתם  ְלִפי־ָחֶרב  ְוֶאת־ָהִעיר  ׂשָ ּ ְוֵאין  כח:  ּּ

י  ְרחֹוָקה־ִהיא  ִמִצידֹון  ְוָדָבר  ֵאין־ָלֶהם  ִעם־ָאָדם  ְוִהיא  ַּמִציל  ּכִ ּ
ר  ְלֵבית־ְרחֹוב  ַוִי ֵעֶמק  ֲאׁשֶ בו  ָבהּּבָ ְּבנו  ֶאת־ָהִעיר  ַוֵיׁשְ ּ ַּוִיְקְראו  כט:  ּּ ּ

ָרֵאל  ְואוָלם  ַלִיׁש  ר  יוַלד  ְלִיׂשְ ם  ָדן  ֲאִביֶהם  ֲאׁשֶ ׁשֵ ם־ָהִעיר  ָדן  ּבְ ּׁשֵ ּ ּ ּּ
ם־ָהִעיר  ָלִראׁשָֹנה ֵני־ָדן  ֶאת־ַהָפֶסל  ִויהֹוָנָתן  ל:  ׁשֵ ַּוָיִקימו  ָלֶהם  ּבְ ּ ּ

ה  הוא  וָבָנ ן־ְמַנׁשֶ ן־ֵגְרׁשֹם  ּבֶ ּּבֶ ּ ּ ֶבט  ַהָדִני ַעד־יֹום ּ ּיו  ָהיו  ֹכֲהִנים  ְלׁשֵ ּ
ה  לא:  ְּגלֹות  ָהָאֶרץ ר  ָעׂשָ ימו  ָלֶהם  ֶאת־ֶפֶסל  ִמיָכה  ֲאׁשֶ ַּוָיׂשִ ּ ּ

ֹלה ׁשִ ית־ָהֱאֹלִהים ּבְ ל־ְיֵמי ֱהיֹות ּבֵ  :ּכָ
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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

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"רי נלימוד ספ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  ) מפאנוע"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


