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  פרק יט- "שופטים"ספר 
ָרֵאל  ַוְיִהי   א ִיׂשְ ָיִמים  ָהֵהם  וֶמֶלך  ֵאין  ּבְ ְַוְיִהי  ּבַ ּ ִּאיׁש  ֵלִוי  ָגר |  ּ

ֵתי  ַהר־ֶאְפַרִים  ַוִיּקַ ַיְרּכְ ית  ֶלֶחם  ְיהוָדהּּבְ ה  ִפיֶלֶגׁש  ִמּבֵ ּח־לֹו  ִאׁשָ ּ :
ית  ב ית  ָאִביָה  ֶאל־ּבֵ ַּוִתְזֶנה  ָעָליו  ִפיַלְגׁשֹו  ַוֵתֶלך  ֵמִאתֹו  ֶאל־ּבֵ ּ ְּ ּ

ים ָעה  ֳחָדׁשִ ם  ָיִמים  ַאְרּבָ ֶּלֶחם  ְיהוָדה  ַוְתִהי־ׁשָ ה  ג:  ּ ַּוָיָקם  ִאיׁשָ ּ
ה   ר  ַעל־ִלּבָ ַּוֵיֶלך  ַאֲחֶריָה  ְלַדּבֵ ְ יָבה  ְוַנֲערֹו  ִעמֹו ּיָבוַלֲהׁשִּ ּ  ַלֲהׁשִ ּ

ֲעָרה  ית  ָאִביָה  ַוִיְרֵאהו  ֲאִבי  ַהּנַ ְּוֶצֶמד  ֲחֹמִרים  ַוְתִביֵאהו  ּבֵ ּּ ּ
ַמח  ִלְקָראתֹו ב  ִאתֹו  ד:  ַּוִיׂשְ ֲעָרה  ַוֵיׁשֶ ַּוֶיֱחַזק־ּבֹו  ֹחְתנֹו  ֲאִבי  ַהּנַ ּ ּ

ם תו  ַוָיִלינו  ׁשָ ת  ָיִמים  ַויֹאְכלו  ַוִיׁשְ לׁשֶ ּׁשְ ּ ּּ ּ יֹום  ָהְרִביִעי  ה:  ּּ ַּוְיִהי  ּבַ
ֲעָרה  ֶאל־ֲחָתנֹו  ימו  ַבּבֶֹקר  ַוָיָקם  ָלֶלֶכת  ַויֹאֶמר  ֲאִבי  ַהּנַ ּכִ ַּוַיׁשְ ּ ּּ

ך  ַפת־ֶלֶחם  ְוַאַחר  ֵתֵלכו ְּסָעד  ִלּבְ ּ ּ ֵניֶהם  ו:  ָ בו  ַויֹאְכלו  ׁשְ ַּוֵיׁשְ ּּ ּ
ֲעָרה  ֶאל־ָהִאיׁש  הֹוֶאל־ תו  ַויֹאֶמר  ֲאִבי  ַהּנַ ַּיְחָדו  ַוִיׁשְ ּּ ָנא  ְוִלין ּּ

ך ב  ַוָיֶלן  ז:  ְָוִיַטב  ִלּבֶ ַּוָיָקם  ָהִאיׁש  ָלֶלֶכת  ַוִיְפַצר־ּבֹו  ֹחְתנֹו  ַוָיׁשָ ּ ּ ּ
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ם י  ָלֶלֶכת  ַויֹאֶמר   ח:  ׁשָ יֹום  ַהֲחִמיׁשִ ּבֶֹקר  ּבַ ם  ּבַ ּכֵ ַּוַיׁשְ ּ ֲאִבי |  ּ
ֲעָרה  ְסָעד־ָנא  ְלָבְבך  ְוִהְתַמְהְמהו  ַעד־ְנטֹות  ַהיֹום  ַויֹאְכלו  ַּהּנַ ּּ ּ ָ

ַּוָיָקם  ָהִאיׁש  ָלֶלֶכת  הוא  וִפיַלְגׁשֹו  ְוַנֲערֹו  ַויֹאֶמר  לֹו  ט:  ֵניֶהםׁשְ ּּ ּ
ה  ה  ָנא  ָרָפה  ַהיֹום  ַלֲעֹרב  ִלינו־ָנא  ִהּנֵ ֲעָרה  ִהּנֵ ֹּחְתנֹו  ֲאִבי  ַהּנַ ּ
ֶכם  ְמֶתם  ָמָחר  ְלַדְרּכְ ּכַ ֲּחנֹות  ַהיֹום  ִלין  פֹה  ְוִייַטב  ְלָבֶבך  ְוִהׁשְ ָ ּ ּ

ְָוָהַלְכָת  ְלֹאָהֶלך ְּוֹלא־ָאָבה  ָהִאיׁש  ָללון  ַוָיָקם  ַוֵיֶלך  ַוָיֹבא  י  :ּ ּ ְּ ּ
ָל ַּעד־ֹנַכח  ְיבוס  ִהיא  ְירוׁשָ ים ִּ ּם  ְוִעמֹו  ֶצֶמד  ֲחמֹוִרים  ֲחבוׁשִ ּ

ּוִפיַלְגׁשֹו  ִעמֹו ַער  יא:  ּ ֵּהם  ִעם־ְיבוס  ְוַהיֹום  ַרד  ְמֹאד  ַויֹאֶמר  ַהּנַ ּ ּ
א  ְוָנסוָרה  ֶאל־ִעיר־ַהְי הֶּאל־ֲאֹדָניו  ְלָכה־ּנָ ּבוִסי  ַהזֹאת  ְוָנִלין  ּבָ ּּ :

ר  יב ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  ֲאֹדָניו  ֹלא  ָנסור  ֶאל־ִעיר  ָנְכִרי  ֲאׁשֶ ּ
ה  ְוָעַבְרנו  ַעד־ִגְבָעה ָרֵאל  ֵהּנָ ֵני  ִיׂשְ ֹּלא־ִמּבְ ַּויֹאֶמר  ְלַנֲערֹו  יג:  ּ

ַאַחד  ַהְמֹקמֹות  ְוַלּנו  ַבִגְבָעה  אֹו  ָבָרָמה ְּלך  ְוִנְקְרָבה  ּבְ ּּ ָ :
ר ַּוַיַע יד ֶמׁש  ֵאֶצל  ַהִגְבָעה  ֲאׁשֶ ְּברו  ַוֵיֵלכו  ַוָתֹבא  ָלֶהם  ַהׁשֶ ּ ּ ּ ּּ

ְרחֹוב  טו:  ְלִבְנָיִמן ב  ּבִ ִגְבָעה  ַוָיֹבא  ַוֵיׁשֶ ם  ָלבֹוא  ָללון  ּבַ ַּוָיֻסרו  ׁשָ ּ ּּ ּ ּ
ְיָתה  ָללון ף־אֹוָתם  ַהּבַ ה   טז:  ָּהִעיר  ְוֵאין  ִאיׁש  ְמַאּסֵ ִאיׁש |  ְוִהּנֵ

הו  ִמ א  ִמן־ַמֲעׂשֵ ֶעֶרב  ְוָהִאיׁש  ֵמַהר  ֶאְפַרִים ָּזֵקן  ּבָ ֶדה  ּבָ ּן־ַהׂשָ
ֵני  ְיִמיִני י  ַהָמקֹום  ּבְ ִגְבָעה  ְוַאְנׁשֵ ְּוהוא־ָגר  ּבַ ּ א  ֵעיָניו  יז:  ּ ַּוִיׂשָ ּ

ְרֹחב  ָהִעיר  ַויֹאֶמר  ָהִאיׁש  ַהָזֵקן  ָאָנה  ַּוַיְרא  ֶאת־ָהִאיׁש  ָהֹאֵרַח  ּבִ ּ ּ
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ֵּתֵלך  וֵמַאִין  ָתבֹוא ּ ית־ֶלֶחם ַּויֹאֶמר  ֵאָליו   יח:  ְ ֹּעְבִרים  ֲאַנְחנו  ִמּבֵ
ית  ם  ָאֹנִכי  ָוֵאֵלך  ַעד־ּבֵ ֵתי  ַהר־ֶאְפַרִים  ִמׁשָ ְְיהוָדה  ַעד־ַיְרּכְ ּ ּ
ף  אֹוִתי  ית  ְיהָוׁה  ֲאִני  ֹהֵלך  ְוֵאין  ִאיׁש  ְמַאּסֵ ְֶלֶחם  ְיהוָדה  ְוֶאת־ּבֵ ּ

ְיָתה ְּוַגם־ֶתֶבן  ַגם־ִמְספֹוא  ֵיׁש  ַלֲחמֹוֵרינו  ְוַגם  ֶלֶחם יט:  ַהּבָ ּ ּ   ָוַיִין ּ
ל־ָדָבר ַער  ִעם־ֲעָבֶדיך  ֵאין  ַמְחסֹור  ּכָ ֶּיׁש־ִלי  ְוַלֲאָמֶתך  ְוַלּנַ ָ ָ :

ל־ַמְחסֹוְרך  ָעָלי  ַרק  כ לֹום  ָלך  ַרק  ּכָ ַָויֹאֶמר  ָהִאיׁש  ַהָזֵקן  ׁשָ ְ ּ ּ
ְרחֹוב  ַאל־ָתַלן ּ  ַוָיָבל  ַלֲחמֹוִרים ַּוָיָבולַּוְיִביֵאהו  ְלֵביתֹו   כא:  ּּבָ

ַּוִיְרֲחצו  ַרְגֵליֶה תוּ ּם  ַויֹאְכלו  ַוִיׁשְ ּּ ּ ם  כב:  ּ ֵּהָמה  ֵמיִטיִבים  ֶאת־ִלּבָ
ִית  י  ְבֵני־ְבִלַיַעל  ָנַסּבו  ֶאת־ַהּבַ י  ָהִעיר  ַאְנׁשֵ ה  ַאְנׁשֵ ְּוִהּנֵ ּ
ִית  ַהָזֵקן  ַעל  ַהּבַ ִּמְתַדְפִקים  ַעל־ַהָדֶלת  ַויֹאְמרו  ֶאל־ָהִאיׁש  ּבַ ּ ּ ּּ ּ

י א  ֶאל־ּבֵ ר־ּבָ ְּתך  ְוֵנָדֶעּנוֵלאֹמר  הֹוֵצא  ֶאת־ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ ָ :
ִית  ַויֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  ַאל־ַאַחי  כג ַעל  ַהּבַ ַּוֵיֵצא  ֲאֵליֶהם  ָהִאיׁש  ּבַ ּ

יִתי  א  ָהִאיׁש  ַהֶזה  ֶאל־ּבֵ ר־ּבָ ַּאל־ָתֵרעו  ָנא  ַאֲחֵרי  ֲאׁשֶ ּ ּ
ָבָלה  ַהזֹאת ַּאל־ַתֲעׂשו  ֶאת־ַהּנְ ּ תוָלה  כד:  ּ ה  ִבִתי  ַהּבְ ִּהּנֵ ּ

א  אֹו הו  אֹוִציָאה־ּנָ ּוִפיַלְגׁשֵ ָּתם  ְוַעּנו  אֹוָתם  ַוֲעׂשו  ָלֶהם  ַהטֹוב ּ ּ ּ
ָבָלה  ַהזֹאת ֵעיֵניֶכם  ְוָלִאיׁש  ַהֶזה  ֹלא  ַתֲעׂשו  ְדַבר  ַהּנְ ּּבְ ּּ ּ :

ִפיַלְגׁשֹו  ַויֵֹצא  כה ֹמַע  לֹו  ַוַיֲחֵזק  ָהִאיׁש  ּבְ ים  ִלׁשְ ְּוֹלא־ָאבו  ָהֲאָנׁשִ ּ ּ
ֲּאֵליֶהם  ַהחוץ  ַוֵיְדעו  אֹוָתה  ַוִיְתַעְללו־ָבה  ּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּל־ַהַלְיָלה ּ
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ְלחוָה   ַּעד־ַהּבֶֹקר  ַוְיׁשַ ֲעלֹותּ ַחרּבַ ֲעלֹות  ַהׁשָ ה  כו:  ּ  ּכַ ַּוָתֹבא  ָהִאׁשָ ּ
ם  ר־ֲאדֹוֶניָה  ׁשָ ית־ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ ִּלְפנֹות  ַהּבֶֹקר  ַוִתפֹל  ֶפַתח  ּבֵ ּּ ּ

ִית  ַוֵיֵצא  כז:  ַעד־ָהאֹור ּבֶֹקר  ַוִיְפַתח  ַדְלתֹות  ַהּבַ ַּוָיָקם  ֲאֹדֶניָה  ּבַ ּ ּּ ּ
ִית  ְוָיֶדיָה ָלֶל ה  ִפיַלְגׁשֹו  ֹנֶפֶלת  ֶפַתח  ַהּבַ ה  ָהִאׁשָ ֶּכת  ְלַדְרּכֹו  ְוִהּנֵ ּ

ף ֶחָה  כח:  ַעל־ַהּסַ ַּויֹאֶמר  ֵאֶליָה  קוִמי  ְוֵנֵלָכה  ְוֵאין  ֹעֶנה  ַוִיּקָ ּּ
ְַעל־ַהֲחמֹור  ַוָיָקם  ָהִאיׁש  ַוֵיֶלך  ִלְמֹקמֹו ּ יתֹו  כט:  ּ ַּוָיֹבא  ֶאל־ּבֵ

ח  ֶאת־ַהַמֲאֶכֶל ַּוִיּקַ ֵנים ּ ִפיַלְגׁשֹו  ַוְיַנְתֶחָה  ַלֲעָצֶמיָה  ִלׁשְ ּת  ַוַיֲחֵזק  ּבְ ּ
ָרֵאל ֹכל  ְגבול  ִיׂשְ ְלֶחָה  ּבְ ר  ְנָתִחים  ַוְיׁשַ ָּעׂשָ ּ ְוָהָיה  ָכל־ָהֹרֶאה  ל:  ּ

ֹזאת  ְלִמיֹום  ֲעלֹות  ְּוָאַמר  ֹלא־ִנְהְיָתה  ְוֹלא־ִנְרֲאָתה  ּכָ
ָרֵאל  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ַעד  ַהיֹום   ֵני־ִיׂשְ ימו־ָלֶכם  ָעֶליָה ּּבְ ַּהֶזה  ׂשִ ּ

רו ֻּעצו ְוַדּבֵ ּ: 

  פרק כ- "שופטים"ספר 
ִאיׁש  ֶאָחד  ְלִמָדן  א ֵהל  ָהֵעָדה  ּכְ ָרֵאל  ַוִתּקָ ֵני  ִיׂשְ ל־ּבְ ַּוֵיְצאו  ּכָ ּּ ּ

ַבע  ְוֶאֶרץ  ַהִגְלָעד  ֶאל־ְיהָוׁה  ַהִמְצָפה ֵאר  ׁשֶ ְּוַעד־ּבְ ּ ּ :
ל־ָהָעם  ּכֹל  ׁשִ ב ַּוִיְתַיְצבו  ִפּנֹות  ּכָ ּ ּ ְקַהל  ַעם ּ ָרֵאל  ּבִ ְבֵטי  ִיׂשְ

ע  ֵמאֹות  ֶאֶלף  ִאיׁש  ַרְגִלי  ׁשֵֹלף  ָחֶרב : ָהֱאֹלִהים  ַאְרּבַ
ָרֵאל  ַהִמְצָפה  ַויֹאְמרו  ג י־ָעלו  ְבֵני־ִיׂשְ ֵני  ִבְנָיִמן  ּכִ ְמעו  ּבְ ַּוִיׁשְ ּ ּּ ּּ ּ
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רו  ֵאיָכה  ִנְהְיָתה  ָהָרָעה  ַהזֹאת ָרֵאל  ַדּבְ ֵני  ִיׂשְ ּּבְ ּ ׁש ַּוַיַען  ָהִאי ד:  ּ
ר  ְלִבְנָיִמן  ְרָצָחה  ַויֹאַמר  ַהִגְבָעָתה  ֲאׁשֶ ה  ַהּנִ ַּהֵלִוי  ִאיׁש  ָהִאׁשָ ּּ ּ

י  ָללון אִתי  ֲאִני  וִפיַלְגׁשִ ּּבָ ֲעֵלי  ַהִגְבָעה  ה:  ּ ַּוָיֻקמו  ָעַלי  ּבַ ּ ּ
י  ִית  ָלְיָלה  אֹוִתי  ִדמו  ַלֲהֹרג  ְוֶאת־ִפיַלְגׁשִ ַּוָיֹסּבו  ָעַלי  ֶאת־ַהּבַ ּ ּ ּּ ּ

ִּעּנו  ַוָתֹמת ֵדה  ו:  ּ ָכל־ׂשְ ְלֶחָה  ּבְ י  ָוֲאַנְתֶחָה  ָוֲאׁשַ ִפיַלְגׁשִ ָּוֹאֵחז  ּבְ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ י  ָעׂשו  ִזָמה  וְנָבָלה  ּבְ ָרֵאל  ּכִ ַּנֲחַלת  ִיׂשְ ה  ֻכְלֶכם  ז:  ּּ ִּהּנֵ

ָרֵאל  ָהבו  ָלֶכם  ָדָבר  ְוֵעָצה  ֲהֹלם ֵני  ִיׂשְ ּּבְ ל־ָהָעם  ח:  ּ ַּוָיָקם  ּכָ
ִאיׁש  ֶאָחד  ֵלאֹמר  ֹלא  ֵנֵלך   ִּאיׁש  ְלָאֳהלֹו  ְוֹלא  ָנסור  ִאיׁש ְּכְ

ה  ַלִגְבָעה  ָעֶליָה  ט:  ְלֵביתֹו ר  ַנֲעׂשֶ ְּוַעָתה  ֶזה  ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ּּ
גֹוָרל ים  ַלֵמָאה  ְלֹכל   י:  ּבְ ָרה  ֲאָנׁשִ ְּוָלַקְחנו  ֲעׂשָ ְבֵטי |  ּ ׁשִ

ָרֵאל  וֵמָאה  ָלֶאֶלף  ְוֶאֶלף  ָלְרָבָבה  ָלַקַחת  ֵצָדה  ָלָעם  ִּיׂשְ
ה ַלֲעׂשֹות  ְלבֹוָא ר  ָעׂשָ ָבָלה  ֲאׁשֶ ָכל־ַהּנְ ְנָיִמן  ּכְ ם  ְלֶגַבע  ּבִ

ָרֵאל ִיׂשְ ִאיׁש  יא:  ּבְ ָרֵאל  ֶאל־ָהִעיר  ּכְ ל־ִאיׁש  ִיׂשְ ַּוֵיָאֵסף  ּכָ
ְבֵטי  יב:  ֶאָחד  ֲחֵבִרים ָכל־ׁשִ ים  ּבְ ָרֵאל  ֲאָנׁשִ ְבֵטי  ִיׂשְ ְלחו  ׁשִ ַּוִיׁשְ ּ

ר  ִנְהְיָתה ְּוַעָתה  יג:    ָבֶכםִּבְנָיִמן  ֵלאֹמר  ָמה  ָהָרָעה  ַהזֹאת  ֲאׁשֶ
ִגְבָעה  וְנִמיֵתם  ר  ּבַ ֵני־ְבִלַיַעל  ֲאׁשֶ ים  ּבְ ְּתנו  ֶאת־ָהֲאָנׁשִ ּּ ּּ

ָרֵאל  ְוֹלא  ָאבו ּוְנַבֲעָרה  ָרָעה  ִמִיׂשְ ְנָיִמן :)קרי  ולא  כתיב(  ּּ ֵני  ּבִ   ּבְ
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ָרֵאל ֵני־ִיׂשְ קֹול  ֲאֵחיֶהם  ּבְ ֹמַע  ּבְ ַּוֵיָאְספו  ְבֵני־ִבְנָיִמן  יד:  ִלׁשְ ּ
ָרֵאלִמן־ֶהָעִר ֵני  ִיׂשְ ּים  ַהִגְבָעָתה  ָלֵצאת  ַלִמְלָחָמה  ִעם־ּבְ ּ :

ה  טו ׁשָ ִרים  ְוׁשִ יֹום  ַההוא  ֵמֶהָעִרים  ֶעׂשְ ַּוִיְתָפְקדו  ְבֵני  ִבְנָיִמן  ּבַ ּ ּּ ּּ
ַבע  ֵבי  ַהִגְבָעה  ִהְתָפְקדו  ׁשְ ֶּאֶלף  ִאיׁש  ׁשֵֹלף  ָחֶרב  ְלַבד  ִמיׁשְ ּ ּ ּ

חור ַבע  ֵמאֹות  ִאיׁש ָהָעם  |  ִמּכֹל   טז:  ֵּמאֹות  ִאיׁש  ּבָ ַּהֶזה  ׁשְ
ֲעָרה  ְוֹלא  ֶאֶבן  ֶאל־ַהׂשַ ל־ֶזה  ֹקֵלַע  ּבָ חור  ִאֵטר  ַיד־ְיִמינֹו  ּכָ ּּבָ ּ ּ

ע  ֵמאֹות  יז:  ַיֲחִטא ְנָיִמן  ַאְרּבַ ָרֵאל  ִהְתָפְקדו  ְלַבד  ִמּבִ ְּוִאיׁש  ִיׂשְ ּ
ל־ֶזה  ִאיׁש  ִמְלָחָמה ַּוָיֻקמו  ַוַיֲעלו יח:  ֶאֶלף  ִאיׁש  ׁשֵֹלף  ָחֶרב  ּכָ ּּ ּ 

ָרֵאל  ִמי  ֵני  ִיׂשְ ֲאלו  ֵבאֹלִהים  ַויֹאְמרו  ּבְ ֵּבית־ֵאל  ַוִיׁשְ ּּ ּ
ֵני  ִבְנָיִמן  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ַּיֲעֶלה־ָלנו  ַבְתִחָלה  ַלִמְלָחָמה  ִעם־ּבְ ּ ּּ ּּ

ְּיהוָדה  ַבְתִחָלה ּ ּבֶֹקר  ַוַיֲחנו  יט:  ּ ָרֵאל  ּבַ ַּוָיקומו  ְבֵני־ִיׂשְ ּ ּּ ּ
ְנָיִמן ַּוֵיֵצא  ִאיׁש  ִי כ:  ַּעל־ַהִגְבָעה ָרֵאל  ַלִמְלָחָמה  ִעם־ּבִ ּׂשְ

ָרֵאל  ִמְלָחָמה  ֶאל־ַהִגְבָעה ַּוַיַעְרכו  ִאָתם  ִאיׁש־ִיׂשְ ּ ּ ַּוֵיְצאו  כא:  ּ ּ
ַנִים  יֹום  ַההוא  ׁשְ ָרֵאל  ּבַ ִחיתו  ְבִיׂשְ ְּבֵני־ִבְנָיִמן  ִמן־ַהִגְבָעה  ַוַיׁשְ ּּ ּ ּ

ִרים  ֶאֶלף  ִאיׁש  ָאְרָצה ַּוִיְתַחֵזק  ָהָעם  ִא כב:  ְוֶעׂשְ ָרֵאל ּ יׁש  ִיׂשְ
יֹום  ם  ּבַ ר־ָעְרכו  ׁשָ ָמקֹום  ֲאׁשֶ ַּויִֹספו  ַלֲעֹרך  ִמְלָחָמה  ּבַ ּּ ּּ ְ

ָרֵאל  ַוִיְבּכו  ִלְפֵני־ְיהָוׁה  כג:  ָהִראׁשֹון ַּוַיֲעלו  ְבֵני־ִיׂשְ ּּ ּ
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ת  ַלִמְלָחָמה  ֲאלו  ַביהָוׁה  ֵלאֹמר  ַהאֹוִסיף  ָלֶגׁשֶ ַּעד־ָהֶעֶרב  ַוִיׁשְ ּ ּ
ֵני  ִבְנָיִמן  ָאִח ּי  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֲעלו  ֵאָליוִעם־ּבְ ַּוִיְקְרבו  כד:  ּ ּ

ִני יֹום  ַהׁשֵ ֵני  ִבְנָיִמן  ּבַ ָרֵאל  ֶאל־ּבְ ְּבֵני־ִיׂשְ | ַּוֵיֵצא  ִבְנָיִמן   כה:  ּ
ָרֵאל |  ִלְקָראָתם   ִחיתו  ִבְבֵני  ִיׂשְ ִני  ַוַיׁשְ יֹום  ַהׁשֵ ִּמן־ַהִגְבָעה  ּבַ ּ ּּ ּ

ר  ֶאֶלף  ִאיׁש  ָאְרָצה  ּכָ ֹמַנת  ָעׂשָ : ּל־ֵאֶלה  ׁשְֹלֵפי  ָחֶרבעֹוד  ׁשְ
ָרֵאל  ְוָכל־ָהָעם  ַוָיֹבאו  ֵבית־ֵאל  ַוִיְבּכו  כו ֵני  ִיׂשְ ַּוַיֲעלו  ָכל־ּבְ ּ ּּ ּ ּ

ם  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ַוָיצומו  ַביֹום־ַההוא  ַעד־ָהָעֶרב  ַוַיֲעלו  בו  ׁשָ ַּוֵיׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ָלִמים  ִלְפֵני  ְיהָוׁה ָרֵא כז:  ֹּעלֹות  וׁשְ ֲאלו  ְבֵני־ִיׂשְ ַּוִיׁשְ יהָוׁה ּ ל  ּבַ

ָיִמים  ָהֵהם ִרית  ָהֱאֹלִהים  ּבַ ם  ֲארֹון  ּבְ ּוִפיְנָחס  כח:  ְּוׁשָ
ן־ַאֲהֹרן  ֹעֵמד   ן־ֶאְלָעָזר  ּבֶ ָיִמים  ָהֵהם  ֵלאֹמר |  ּבֶ ְּלָפָניו  ּבַ

ֵני־ִבְנָיִמן  ָאִחי  ַּהאֹוִסף  עֹוד  ָלֵצאת  ַלִמְלָחָמה  ִעם־ּבְ
י  ָמָחר   ִּאם־ֶאְחָדל  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֲעלו  ּכִ ֶָאְתֶנּנו  ְבָיֶדךּּ ּ ּ :

ָרֵאל  ֹאְרִבים  ֶאל־ַהִגְבָעה  ָסִביב כט ם  ִיׂשְ ַּוָיׂשֶ ַּוַיֲעלו  ל:  ּ ּ
י  ַוַיַעְרכו  ִליׁשִ יֹום  ַהׁשְ ֵני  ִבְנָיִמן  ּבַ ָרֵאל  ֶאל־ּבְ ְּבֵני־ִיׂשְ ּ ּּ

ָפַעם ַפַעם  ּבְ ַּוֵיְצאו  ְבֵני־ִבְנָיִמן  ִלְקַראת  לא:  ֶּאל־ַהִגְבָעה  ּכְ ּ
ָּהָעם  ָהְנְתקו  ִמ ַפַעם  ּ ּן־ָהִעיר  ַוָיֵחלו  ְלַהּכֹות  ֵמָהָעם  ֲחָלִלים  ּכְ ּ ּ |

ר  ַאַחת  ֹעָלה  ֵבית־ֵאל  ְוַאַחת  ִגְבָעָתה  ְמִסלֹות  ֲאׁשֶ ַפַעם  ּבַ ּּבְ ּ
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ָרֵאל ִיׂשְ ים  ִאיׁש  ּבְ לׁשִ ׁשְ ֶדה  ּכִ ׂשָ ֵני  ִבְנָיִמן  לב:  ּּבַ ַּויֹאְמרו  ּבְ ּ
ָבִראׁשָֹנה  וְבֵני  ִי ִּנָגִפים  ֵהם  ְלָפֵנינו  ּכְ ּ ָרֵאל  ָאְמרו  ָננוָסה ּ ּׂשְ ּ

ֻנהו  ִמן־ָהִעיר  ֶאל־ַהְמִסלֹות ּוְנַתּקְ ּ ָרֵאל |  ְוֹכל   לג:  ּ ִאיׁש  ִיׂשְ
ָרֵאל  ֵמִגיַח  ַבַעל  ָתָמר  ְוֹאֵרב  ִיׂשְ ָּקמו  ִמְמקֹומֹו  ַוַיַעְרכו  ּבְ ּּ ּּ

ִּמְמֹקמֹו  ִמַמֲעֵרה־ָגַבע ֶרת  לד:  ּ ֶגד  ַלִגְבָעה  ֱעׂשֶ ַּוָיֹבאו  ִמּנֶ ּ ּ
ֵבָדה  ְוֵהם  ֹלא ֲאָלִפים  ִאיׁש ָרֵאל  ְוַהִמְלָחָמה  ּכָ ל־ִיׂשְ חור  ִמּכָ ּ  ּבָ ּ

י־ֹנַגַעת  ֲעֵליֶהם  ָהָרָעה ַּוִיֹגף  ְיהָוׁה   לה:  ָּיְדעו  ּכִ ְנָיִמן |  ּ ֶאת־ּבִ
יֹום  ַההוא  ִבְנָיִמן  ּבַ ָרֵאל  ּבְ ִחיתו  ְבֵני  ִיׂשְ ָרֵאל  ַוַיׁשְ ִּלְפֵני  ִיׂשְ ּּ ּ

ה  ֶאֶלף  וֵמָאה  ִא ִרים  ַוֲחִמׁשָ ֶּעׂשְ ל־ֵאֶלה  ׁשֵֹלף  ָחֶרבּ : ּיׁש  ּכָ
ָרֵאל  ָמקֹום  לו י  ִנָגפו  ַוִיְתנו  ִאיׁש־ִיׂשְ ַּוִיְראו  ְבֵני־ִבְנָיִמן  ּכִ ּ ּּ ּּ ּ

מו  ֶאל־ַהִגְבָעה ר  ׂשָ י  ָבְטחו  ֶאל־ָהֹאֵרב  ֲאׁשֶ ְּלִבְנָיִמן  ּכִ ּ ּ :
טו  ֶאל־ַהִגְבָעה  ַוִיְמׁשֹך  ָהֹאֵרב  ַוַי לז ְּוָהֹאֵרב  ֵהִחיׁשו  ַוִיְפׁשְ ּ ְּ ּ ּ ְך ּ

ל־ָהִעיר  ְלִפי־ָחֶרב ָרֵאל  לח:  ֶאת־ּכָ ְּוַהמֹוֵעד  ָהָיה  ְלִאיׁש  ִיׂשְ
ן  ִמן־ָהִעיר ַאת  ֶהָעׁשָ : ִעם־ָהֹאֵרב  ֶהֶרב  ְלַהֲעלֹוָתם  ַמׂשְ

ִמְלָחָמה  וִבְנָיִמן  ֵהֵחל  ְלַהּכֹות  לט ָרֵאל  ּבַ ַּוַיֲהֹפך  ִאיׁש־ִיׂשְ ּ ְ ּ
ים  ִאיׁש  ּכִ לׁשִ ׁשְ ָרֵאל  ּכִ ִאיׁש־ִיׂשְ ּי  ָאְמרו  ַאך  ִנגֹוף ֲחָלִלים  ּבְ ְ ּ

ִמְלָחָמה  ָהִראׁשָֹנה ִּנָגף  הוא  ְלָפֵנינו  ּכַ ּּ ֵאת  ֵהֵחָלה  מ:  ּ ְּוַהַמׂשְ ּ
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ה  ָעָלה  ְנָיִמן  ַאֲחָריו  ְוִהּנֵ ן  ַוִיֶפן  ּבִ ַּלֲעלֹות  ִמן־ָהִעיר  ַעמוד  ָעׁשָ ּ ּ
ָמְיָמה ֵהל  ִאיׁש  מא:  ְּכִליל־ָהִעיר  ַהׁשָ ָרֵאל  ָהַפך  ַוִיּבָ ְּוִאיׁש  ִיׂשְ ְ

י־ָנְגָעה  ָעָליו  ָהָרָעהּבִ י  ָרָאה  ּכִ ַּוִיְפנו  ִלְפֵני  ִאיׁש  מב:  ְנָיִמן  ּכִ ּ
ר  יָקְתהו  ַוֲאׁשֶ ר  ְוַהִמְלָחָמה  ִהְדּבִ ָרֵאל  ֶאל־ֶדֶרך  ַהִמְדּבָ ִּיׂשְ ּּ ּ ְ

תֹוכֹו ִחיִתים  אֹותֹו  ּבְ ְנָיִמן  מג:  ֵמֶהָעִרים  ַמׁשְ ְתרו  ֶאת־ּבִ ּּכִ ּ
ִּהְרִדיֻפהו  ְמנוָחה  ִהְדִריֻכהו ּ ֶמׁשּ ּ  ַעד  ֹנַכח  ַהִגְבָעה  ִמִמְזַרח־ׁשָ ּ :

ל־ֵאֶלה  מד ר  ֶאֶלף  ִאיׁש  ֶאת־ּכָ ֹמָנה־ָעׂשָ ְנָיִמן  ׁשְ ַּוִיְפלו  ִמּבִ ּ ּ ּ
י־ָחִיל ָרה  ֶאל־ֶסַלע  ָהִרמֹון  מה:  ַאְנׁשֵ ַּוִיְפנו  ַוָיֻנסו  ַהִמְדּבָ ּ ּ ּּ ּ

יקו   ת  ֲאָלִפים  ִאיׁש  ַוַיְדּבִ ְמִסלֹות  ֲחֵמׁשֶ ַּוְיֹעְלֻלהו  ּבַ ּּ ַאֲחָריו ּ
ַּעד־ִגְדֹעם  ַוַיּכו  ִמֶמּנו  ַאְלַפִים  ִאיׁש ּּ ַוְיִהי  ָכל־ַהּנְֹפִלים  מו:  ּּ

יֹום  ַההוא  ה  ֶאֶלף  ִאיׁש  ׁשֵֹלף  ֶחֶרב  ּבַ ִרים  ַוֲחִמׁשָ ְנָיִמן  ֶעׂשְ ִּמּבִ ּ ּ
י־ָחִיל ל־ֵאֶלה  ַאְנׁשֵ ָרה  ֶאל־ֶסַלע  מז:  ֶּאת־ּכָ ַּוִיְפנו  ַוָיֻנסו  ַהִמְדּבָ ּ ּּ ּ

ָעה ָּהִרמֹון  ׁשֵ ֶסַלע  ִרמֹון  ַאְרּבָ בו  ּבְ ּׁש  ֵמאֹות  ִאיׁש  ַוֵיׁשְ ּ ּ
ים ֵני  ִבְנָיִמן  ַוַיּכום  מח:  ֳחָדׁשִ בו  ֶאל־ּבְ ָרֵאל  ׁשָ ְּוִאיׁש  ִיׂשְ ּּ

ְמָצא  ַגם  ל־ַהּנִ ֵהָמה  ַעד  ּכָ ְּלִפי־ֶחֶרב  ֵמִעיר  ְמֹתם  ַעד־ּבְ
ְלחו ָבֵאׁש ְמָצאֹות ׁשִ ל־ֶהָעִרים ַהּנִ ּּכָ ּ: 
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 כא פרק - "שופטים"ספר 
ִמְצָפה  ֵלאֹמר  ִאיׁש  ִמֶמּנו  ֹלא־ִיֵתן  א ע  ּבַ ּבַ ָרֵאל  ִנׁשְ ְּוִאיׁש  ִיׂשְ ּ ּּ ּ

ה תֹו  ְלִבְנָיִמן  ְלִאׁשָ ּּבִ ם  ב:  ּ בו  ׁשָ ית־ֵאל  ַוֵיׁשְ ַּוָיֹבא  ָהָעם  ּבֵ ּ ּ
ִכי  ָגדֹול או  קֹוָלם  ַוִיְבּכו  ּבְ ַּעד־ָהֶעֶרב  ִלְפֵני  ָהֱאֹלִהים  ַוִיׂשְ ּּ ּ :

ַּויֹאְמרו  ָלָמה  ְיה ג ָרֵאל ּ ִיׂשְ ָרֵאל  ָהְיָתה  ֹזאת  ּבְ ָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ֶבט  ֶאָחד ָרֵאל  ׁשֵ ְּלִהָפֵקד  ַהיֹום  ִמִיׂשְ ּ ימו  ד:  ּ ּכִ ַּוְיִהי  ִמָמֳחָרת  ַוַיׁשְ ּ ּ

ָלִמים ַח  ַוַיֲעלו  ֹעלֹות  וׁשְ ם  ִמְזּבֵ ָּהָעם  ַוִיְבנו־ׁשָ ּ ּּ ֵני  ה:  ּ ַּויֹאְמרו  ּבְ ּ
ר  ֹלא־ָעָלה  ַבּקָ ָרֵאל  ִמי  ֲאׁשֶ ָרֵאל ִיׂשְ ְבֵטי  ִיׂשְ ל־ׁשִ ָהל  ִמּכָ

ר  ֹלא־ָעָלה  בוָעה  ַהְגדֹוָלה  ָהְיָתה  ַלֲאׁשֶ י  ַהׁשְ ֶּאל־ְיהָוׁה  ּכִ ּּ
ֶּאל־ְיהָוׁה  ַהִמְצָפה  ֵלאֹמר  מֹות  יוָמת ּ ָרֵאל  ו:  ּ ֵני  ִיׂשְ ֲחמו  ּבְ ַּוִיּנָ ּ

ָרֵאל ֶבט  ֶאָחד  ִמִיׂשְ ְנָיִמן  ָאִחיו  ַויֹאְמרו  ִנְגַדע  ַהיֹום  ׁשֵ ֶּאל־ּבִ ּ ּּ ּ: 
ְענו  ַביהָוׁה  ז ּבַ ים  ַוֲאַנְחנו  ִנׁשְ ה  ָלֶהם  ַלּנֹוָתִרים  ְלָנׁשִ ֲעׂשֶ ַּמה־ּנַ ּ

ים נֹוֵתינו  ְלָנׁשִ ְּלִבְלִתי  ֵתת־ָלֶהם  ִמּבְ ּ ַּויֹאְמרו  ִמי  ֶאָחד  ח:  ּ ּ
ה  ֹלא  ר  ֹלא־ָעָלה  ֶאל־ְיהָוׁה  ַהִמְצָפה  ְוִהּנֵ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ְבֵטי  ִיׂשְ ִּמׁשִ ּ ּ

ָהלָּבא־ִאיׁש  ֶאל־ַהַמֲחֶנה  ִמ ָּיֵביׁש  ִגְלָעד  ֶאל־ַהּקָ ַּוִיְתָפֵקד  ט:  ּ ּ
ֵבי  ָיֵבׁש  ִגְלָעד ם  ִאיׁש  ִמיֹוׁשְ ה  ֵאין־ׁשָ ָּהָעם  ְוִהּנֵ ּ :
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ֵני  ֶהָחִיל  י ר  ֶאֶלף  ִאיׁש  ִמּבְ ֵנים־ָעׂשָ ם  ָהֵעָדה  ׁשְ ְלחו־ׁשָ ַּוִיׁשְ ּ
ֵבי  ָיֵבׁש  ִגְלָעד  יֶתם  ֶאת־יֹוׁשְ ַּוְיַצוו  אֹוָתם  ֵלאֹמר  ְלכו  ְוִהּכִ ּ ּ ּ

ים  ְוַהָטף ׁשִ ר  ַתֲעׂשו  יא:  ְּלִפי־ֶחֶרב  ְוַהּנָ ְּוֶזה  ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ּּ
ב־ָזָכר  ַתֲחִרימו ּכַ ה  ֹיַדַעת  ִמׁשְ ל־ָזָכר  ְוָכל־ִאׁשָ ּּכָ ּ ַּוִיְמְצאו  יב:  ּ ּ

ֵבי   ר |  ִּמיֹוׁשְ ע  ֵמאֹות  ַנֲעָרה  ְבתוָלה  ֲאׁשֶ ָּיֵביׁש  ִגְלָעד  ַאְרּבַ ּ
ב  ָזָכר   ּכַ ַּוָיִביאו  אֹוָתם  ֶאל־ַהַמֲחֶנה ֹלא־ָיְדָעה  ִאיׁש  ְלִמׁשְ ּ ּ

ָנַען ֶאֶרץ  ּכְ ר  ּבְ ֹלה  ֲאׁשֶ רו  יג:  ׁשִ ל־ָהֵעָדה  ַוְיַדּבְ ְלחו  ּכָ ַּוִיׁשְ ּ ּ
לֹום ֶסַלע  ִרמֹון  ַוִיְקְראו  ָלֶהם  ׁשָ ר  ּבְ ֵני  ִבְנָיִמן  ֲאׁשֶ ֶּאל־ּבְ ּ ּ :

ר יד ים  ֲאׁשֶ ׁשִ ֵעת  ַהִהיא  ַוִיְתנו  ָלֶהם  ַהּנָ ְנָיִמן  ּבָ ב  ּבִ ַּוָיׁשָ ּ ּ ּ  ִחיו ּ ּ
ן י  ָיֵבׁש  ִגְלָעד  ְוֹלא־ָמְצאו  ָלֶהם  ּכֵ ׁשֵ ִּמּנְ ְוָהָעם  ִנָחם  טו:  ּ

ָרֵאל ְבֵטי  ִיׂשְ ׁשִ ה  ְיהָוׁה  ֶפֶרץ  ּבְ י־ָעׂשָ ַּויֹאְמרו  טז:  ְּלִבְנָיִמן  ּכִ ּ
ְמָדה  י־ִנׁשְ ים  ּכִ ה  ַלּנֹוָתִרים  ְלָנׁשִ ֲעׂשֶ ִזְקֵני  ָהֵעָדה  ַמה־ּנַ

ה ְנָיִמן  ִאׁשָ ת  ְפֵליָטה  ְלִבְנָיִמן  ְוֹלא־ִיָמֶחה ַּויֹאְמ יז:  ִּמּבִ ּרו  ְיֻרׁשַ ּּ ּ
ָרֵאל ֶבט  ִמִיׂשְ ים  יח:  ּׁשֵ ַּוֲאַנְחנו  ֹלא  נוַכל  ָלֵתת־ָלֶהם  ָנׁשִ ּ

ה  ָרֵאל  ֵלאֹמר  ָארור  ֹנֵתן  ִאׁשָ עו  ְבֵני־ִיׂשְ ּבְ י־ִנׁשְ נֹוֵתינו  ּכִ ִּמּבְ ּ ּ ּ
לֹו  ִמ יט:  ְלִבְנָיִמן ׁשִ ה  ַחג־ְיהָוׁה  ּבְ ַּויֹאְמרו  ִהּנֵ ָיִמיָמה |  ָּיִמים  ּ

ֶמׁש  ִלְמִסָלה  ָהֹעָלה  ר  ִמְצפֹוָנה  ְלֵבית־ֵאל  ִמְזְרָחה  ַהׁשֶ ֲּאׁשֶ ּ ּ
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ֶגב  ִלְלבֹוָנה ֶכָמה  וִמּנֶ ית־ֵאל  ׁשְ ֵני ַּוְיַצֻו כ:  ִּמּבֵ ּ  ַוְיַצֻוו  ֶאת־ּבְ
ָרִמים ּכְ ִּבְנָיִמן  ֵלאֹמר  ְלכו  ַוֲאַרְבֶתם  ּבַ ה  כא:  ּ ּוְרִאיֶתם  ְוִהּנֵ

ָרִמים ִּאם־ֵיְצאו  ְבנֹו ְמֹחלֹות  ִויָצאֶתם  ִמן־ַהּכְ ילֹו  ָלחול  ּבַ ּת־ׁשִ ּ
ילֹו  ַוֲהַלְכֶתם  ֶאֶרץ  נֹות  ׁשִ תֹו  ִמּבְ ַּוֲחַטְפֶתם  ָלֶכם  ִאיׁש  ִאׁשְ ּ ּ

ְנָיִמן י־ָיֹבאו  ֲאבֹוָתם  אֹו  ֲאֵחיֶהם   כב:  ּבִ |   ָלִריב  ָלִרובְּוָהָיה  ּכִ
י  ֹל ֵּאֵלינו  ְוָאַמְרנו  ֲאֵליֶהם  ָחּנונו  אֹוָתם  ּכִ ּ ּ ּא  ָלַקְחנו  ִאיׁש ּ

מו ֵעת  ֶתְאׁשָ י  ֹלא  ַאֶתם  ְנַתֶתם  ָלֶהם  ּכָ ִמְלָחָמה  ּכִ תֹו  ּבַ ִּאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ :
ים  ְלִמְסָפָרם  כג או  ָנׁשִ ֵני  ִבְנָיִמן  ַוִיׂשְ ַּוַיֲעׂשו־ֵכן  ּבְ ּ ּּ ּ

ר  ָגָזלו  ַוֵיְלכו  ַוָיׁשובו  ֶאל־ַנֲחָלָתם  ַוִיְבנו  ִּמן־ַהְמֹחְללֹות  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ
ֶהםֶאת־ֶהָעִר בו  ּבָ ּים  ַוֵיׁשְ ָרֵאל  כד:  ּ ֵני־ִיׂשְ ם  ּבְ ַּוִיְתַהְלכו  ִמׁשָ ּ ּ ּ

ם  ִאיׁש  ַפְחתֹו  ַוֵיְצאו  ִמׁשָ ְבטֹו  וְלִמׁשְ ֵעת  ַהִהיא  ִאיׁש  ְלׁשִ ּּבָ ּּ ּּ ּ
ר  כה:  ְלַנֲחָלתֹו ָרֵאל  ִאיׁש  ַהָיׁשָ ִיׂשְ ָיִמים  ָהֵהם  ֵאין  ֶמֶלך  ּבְ ּּבַ ְּ

ה ֵעיָניו ַיֲעׂשֶ  :ּבְ
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,    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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .חטא בא על ידוואין , 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 "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"לומר לך מה משמרות 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


