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  פרק ה- "שופטים"ספר 
יֹום  ַההוא  ֵלאֹמר א ן־ֲאִביֹנַעם  ּבַ ר  ְדבֹוָרה  וָבָרק  ּבֶ ַּוָתׁשַ ּ ּּ ְפֹרַע  ב:  ּ ּבִ

ְרכו  ְיהָוׁה ִהְתַנֵדב  ָעם  ּבָ ָרֵאל  ּבְ ִיׂשְ ְּפָרעֹות  ּבְ ּ ְמעו  ְמָלִכים  ג:  ּ ּׁשִ
ּיָרה  ֲאַזֵמר  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי ַּהֲאִזינו  ֹרְזִנים  ָאֹנִכי  ַליהָוׁה  ָאֹנִכי  ָאׁשִ

ָרֵאל ֵדה  ֱאדֹום  ֶאֶרץ  ד:  ִיׂשְ ַצְעְדך  ִמׂשְ ִעיר  ּבְ ֵצאְתך  ִמׂשֵ ְּיהָוׁה  ּבְ ָּ ָּ
ַמִים  ָנָטפו  ַגם־ָעִבים  ָנְטפו  ָמִים ה  ַגם־ׁשָ ָּרָעׁשָ ּּ ָּהִרים  ָנְזלו  ה:  ּ
ָרֵאל ִּמְפֵני  ְיהָוׁה  ֶזה  ִסיַני  ִמְפֵני  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ְמַגר ּבִ ו:  ּ ּיֵמי  ׁשַ

יֵמי  ָיֵעל  ָחְדלו  ֳאָרחֹות  ְוֹהְלֵכי  ְנִתיבֹות  ֵיְלכו  ֳאָרחֹות  ן־ֲעָנת  ּבִ ּּבֶ ּ
ְמִתי  ְדבֹוָרה  ז:  ֲּעַקְלַקלֹות ּקַ ָרֵאל  ָחֵדלו  ַעד  ׁשַ ִיׂשְ ָּחְדלו  ְפָרזֹון  ּבְ ּ ּּ ּ

ָרֵאל ִיׂשְ ְמִתי  ֵאם  ּבְ ּקַ ָעִר ח:  ּׁשַ ים  ָאז  ָלֶחם  ׁשְ ים ִיְבַחר  ֱאֹלִהים  ֲחָדׁשִ
ָרֵאל ִיׂשְ ִעים  ֶאֶלף  ּבְ ַאְרּבָ י  ְלחֹוְקֵקי  ט:  ָמֵגן  ִאם־ֵיָרֶאה  ָוֹרַמח  ּבְ ִלּבִ

ְרכו  ְיהָוׁה ָעם  ּבָ ָרֵאל  ַהִמְתַנְדִבים  ּבָ ִּיׂשְ ּ ֹרְכֵבי  ֲאֹתנֹות  ְצֹחרֹות  י:  ּ
יחו ֵבי  ַעל־ִמִדין  ְוֹהְלֵכי  ַעל־ֶדֶרך  ׂשִ ֹּיׁשְ ּ ין  יא:  ְּ ִמּקֹול  ְמַחְצִצים  ּבֵ
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ַאּבִ ָרֵאל  ָאז ַמׁשְ ִיׂשְ ם  ְיַתּנו  ִצְדקֹות  ְיהָוׁה  ִצְדֹקת  ִפְרֹזנֹו  ּבְ ּים  ׁשָ ּ
ָעִרים  ַעם־ְיהָוׁה ָּיְרדו  ַלׁשְ ּעוִרי  עוִרי  ְדבֹוָרה  עוִרי  עוִרי  יב:  ּ ּ ּ ּ ּ

ן־ֲאִביֹנַעם ְבְיך  ּבֶ ֵבה  ׁשֶ ָרק  וׁשֲ יר  קום  ּבָ ִרי־ׁשִ ַָדּבְ ּ ּ ָאז  ְיַרד  יג:  ּ
ִריד  ְלַאִדיִרים  ָעם  ְיהָוׁה   ִגּבֹוִריםּׂשָ י  ֶאְפַרִים  יד:  ְּיַרד־ִלי  ּבַ ִמּנִ

י  ָמִכיר  ָיְרדו  ֲעָמֶמיך  ִמּנִ ֲעָמֵלק  ַאֲחֶריך  ִבְנָיִמין  ּבַ ם  ּבַ ְרׁשָ ּׁשָ ָ ָ

ֶבט  ֹסֵפר ׁשֵ ִכים  ּבְ ְּמֹחְקִקים  וִמְזבוֻלן  ֹמׁשְ ׂשָכר  טו:  ּּ ִיׂשָ ַרי  ּבְ ְּוׂשָ ּ
ַל ֵעֶמק  ׁשֻ ָרק  ּבָ ן  ּבָ ׂשָכר  ּכֵ ִּעם־ְדֹבָרה  ְוִיׂשָ ּ ּ ְפַלגֹות ּ ַרְגָליו  ּבִ ּח  ּבְ

ְּראוֵבן  ְגֹדִלים  ִחְקֵקי־ֵלב ֹמַע  טז:  ּ ְפַתִים  ִלׁשְ ין  ַהִמׁשְ ְבָת  ּבֵ ָּלָמה  ָיׁשַ ּ ּ ּ
ִרקֹות  ֲעָדִרים  ִלְפַלגֹות  ְראוֵבן  ְגדֹוִלים  ִחְקֵרי־ֵלב ּׁשְ ִּגְלָעד  יז:  ּּ

ר   ֵכן  ְוָדן  ָלָמה  ָיגור  ֳאִניֹות  ָאׁשֵ ֵעֶבר  ַהַיְרֵדן  ׁשָ ּּבְ ּּ ב  ְלחֹוף  ַיִמים ּּ ָּיׁשַ
ּכֹון ְּזֻבלון  ַעם  ֵחֵרף  ַנְפׁשֹו  ָלמות  ְוַנְפָתִלי  ַעל  יח:  ְוַעל  ִמְפָרָציו  ִיׁשְ ּ ּ

ֶדה או  ְמָלִכים  ִנְלָחמו  ָאז  ִנְלֲחמו  ַמְלֵכי  ְכַנַען  יט:  ְמרֹוֵמי  ׂשָ ּּבָ ּ ּ
ֶסף  ֹלא  ָלָקחו ַצע  ּכֶ ַתְעַנך  ַעל־ֵמי  ְמִגדֹו  ּבֶ ּּבְ ּ ַמִים  ִנְל כ:  ְ ָּחמו ִמן־ׁשָ

ַּהּכֹוָכִבים  ִמְמִסלֹוָתם  ִנְלֲחמו  ִעם־ִסיְסָרא ּ ַּנַחל  ִקיׁשֹון  ְגָרָפם  כא:  ּ
י  ֹעז ַּנַחל  ְקדוִמים  ַנַחל  ִקיׁשֹון  ִתְדְרִכי  ַנְפׁשִ ָּאז  ָהְלמו  כב:  ּ

יָריו ֵבי־סוס  ִמַדֲהרֹות  ַדֲהרֹות  ַאּבִ ִּעּקְ ּ ְאֹורו  ֵמרֹוז  ָאַמר  ַמְלַאך  כג:  ּ ּ
י  ֹלא־ָבאו  ְלֶעְזַרת  ְיהָוׁה  ְלֶעְזַרת  ְיהָוׁה ְּיהָוׁה  ֹארו  ָארֹו ֶביָה  ּכִ ּר  ֹיׁשְ

ִגּבֹוִרים ים  כד:  ּּבַ ׁשִ יִני  ִמּנָ ת  ֶחֶבר  ַהּקֵ ים  ָיֵעל  ֵאׁשֶ ׁשִ ְְתֹבַרך  ִמּנָ ּ
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ֹאֶהל  ְתֹבָרך ְּבָ ֵסֶפל  ַאִדיִרים  ִהְקִריָבה  כה:  ּ ַאל  ָחָלב  ָנָתָנה  ּבְ ַּמִים  ׁשָ
ָּיָדה  ַלָיֵתד  ִת כו:  ֶחְמָאה ּ ַלְחָנה  ִויִמיָנה  ְלַהְלמות  ֲעֵמִלים  ְוָהְלָמה ּ ּׁשְ ּ

תֹו ַרע  כז:  ִּסיְסָרא  ָמֲחָקה  ֹראׁשֹו  וָמֲחָצה  ְוָחְלָפה  ַרּקָ ין  ַרְגֶליָה  ּכָ ּבֵ
דוד ם  ָנַפל  ׁשָ ַרע  ׁשָ ר  ּכָ ֲאׁשֶ ַרע  ָנָפל  ּבַ ָכב  ֵבין  ַרְגֶליָה  ּכָ : ָּנַפל  ׁשָ

ב  ֵא כח ְקָפה  ַוְתַיּבֵ ַעד  ַהַחלֹון  ִנׁשְ ּּבְ ָנב  ַמדוַע ּ ַעד  ָהֶאׁשְ ּם  ִסיְסָרא  ּבְ ּ
בֹוָתיו ׁש  ִרְכּבֹו  ָלבֹוא  ַמדוַע  ֶאֱחרו  ַפֲעֵמי  ַמְרּכְ ּּבֹׁשֵ ּ ּ ַחְכמֹות  כט:  ּ

יב  ֲאָמֶריָה  ָלה ה  ַאף־ִהיא  ָתׁשִ רֹוֶתיָה  ַתֲעֶניּנָ ּׂשָ ּ ֲּהֹלא  ִיְמְצאו  ל:  ּ
ַלל  ְצָב ָלל  ַרַחם  ַרֲחָמַתִים  ְלֹראׁש  ֶגֶבר  ׁשְ ְּיַחְלקו  ׁשָ ּ ִעים  ְלִסיְסָרא ּ
ָלל ַלל  ְצָבִעים  ִרְקָמה  ֶצַבע  ִרְקָמַתִים  ְלַצְואֵרי  ׁשָ ן  ֹיאְבדו  לא:  ּׁשְ ּּכֵ

ֹקט  ָהָאֶרץ  ְגֻבָרתֹו  ַוִתׁשְ ֶמׁש  ּבִ ֵצאת  ַהׁשֶ ָּכל־אֹוְיֶביך  ְיהָוׁה  ְוֹאֲהָביו  ּכְ ּ ָ

ָנה ִעים ׁשָ  :ַאְרּבָ

  פרק ו- "שופטים"ספר 
ָרֵאל  ָהַר א ַּוַיֲעׂשו  ְבֵני־ִיׂשְ ַיד־ִמְדָין ּ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ַוִיְתֵנם  ְיהָוׁה  ּבְ ּע  ּבְ ּ

ִנים ַבע  ׁשָ ָרֵאל  ִמְפֵני  ִמְדָין  ָעׂשו  ָלֶהם  ב:  ׁשֶ ַּוָתָעז  ַיד־ִמְדָין  ַעל־ִיׂשְ ּ ּ
ָהִרים  ְוֶאת־ַהְמָערֹות |   ר  ּבֶ ָרֵאל  ֶאת־ַהִמְנָהרֹות  ֲאׁשֶ ֵני  ִיׂשְ ּּבְ ּ

ָרֵאל  ְוָעָלה  ִמְדָין  ַוֲעָמֵלק ְוָהָיה  ִאם־ָזַרע  ִיׂשְ ג:  ְּוֶאת־ַהְמָצדֹות
ּוְבֵני־ֶקֶדם  ְוָעלו  ָעָליו ִחיתו  ֶאת־ְיבול  ָהָאֶרץ  ד:  ּ ַּוַיֲחנו  ֲעֵליֶהם  ַוַיׁשְ ּ ּּ ּ
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ה  ָוׁשֹור  ַוֲחמֹור ָרֵאל  ְוׂשֶ ִיׂשְ ִאירו  ִמְחָיה  ּבְ ַּעד־ּבֹוֲאך  ַעָזה  ְוֹלא־ַיׁשְ ּ ָ :
י  ֵהם  וִמְקֵניֶהם  ַיֲעלו  ְוָאֳהֵליֶהם   ה ּּכִ ּיָבאוּ ה  ָלֹרב ּ ּ  וָבאו  ְכֵדי־ַאְרּבֶ ּ

ֲחָתה ְּוָלֶהם  ְוִלְגַמֵליֶהם  ֵאין  ִמְסָפר  ַוָיֹבאו  ָבָאֶרץ  ְלׁשַ ּ ּ ּ ַּוִיַדל  ו:  ּ ּ
ָרֵאל  ֶאל־ְיהָוׁה ָרֵאל  ְמֹאד  ִמְפֵני  ִמְדָין  ַוִיְזֲעקו  ְבֵני־ִיׂשְ ִּיׂשְ ּ ַוְיִהי  ז:  ּ

ָרֵאל  ֶאל־ְיהָוׁה  ַעל  ֹאדֹות  ִמְד י־ָזֲעקו  ְבֵני־ִיׂשְ ַלח  ְיהָוׁה  ח:  ָיןּּכִ ַּוִיׁשְ
ָרֵאל  ַויֹאֶמר  ָלֶהם  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה   ֵני  ִיׂשְ ֱאֹלֵהי |  ִּאיׁש  ָנִביא  ֶאל־ּבְ

ית  ָרֵאל  ָאֹנִכי  ֶהֱעֵליִתי  ֶאְתֶכם  ִמִמְצַרִים  ָוֹאִציא  ֶאְתֶכם  ִמּבֵ ִּיׂשְ
ל־ֹלֲחֵציֶכם  ַו ט:  ֲעָבִדים ָּוַאִצל  ֶאְתֶכם  ִמַיד  ִמְצַרִים  וִמַיד  ּכָ ּּ ֲאָגֵרׁש ּ

ּאֹוָתם  ִמְפֵניֶכם  ָוֶאְתָנה  ָלֶכם  ֶאת־ַאְרָצם ָוֹאְמָרה  ָלֶכם  ֲאִני  י:  ּ
ִבים  ר  ַאֶתם יֹוׁשְ ְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ֹלא  ִתיְראו  ֶאת־ֱאֹלֵהי  ָהֱאֹמִרי  ֲאׁשֶ ּ

קֹוִלי ַמְעֶתם  ּבְ ַאְרָצם  ְוֹלא  ׁשְ ב  ַתַחת  יא:  ּּבְ ַּוָיֹבא  ַמְלַאך  ְיהָוׁה  ַוֵיׁשֶ ּ ְּ

נֹו  ֹחֵבט ָהֵאָלה  ֲא ר  ְליֹוָאׁש  ֲאִבי  ָהֶעְזִרי  ְוִגְדעֹון  ּבְ ָעְפָרה  ֲאׁשֶ ר  ּבְ ׁשֶ
ַגת ְלָהִניס ִמְפֵני ִמְדָין ִּחִטים ּבַ ּ ַּוֵיָרא ֵאָליו ַמְלַאך ְיהָוׁה ַויֹאֶמר  יב: ּ ְּ

ֵּאָליו  ְיהָוׁה  ִעְמך  ִגּבֹור  ֶהָחִיל י  ֲאֹדִני  יג:  ָּ ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  ִגְדעֹון  ּבִ ּ
ל־ֹזאת  ְוַאֵיה  ָכל־ִנְפְלֹאָתיו ְוֵיׁש  ְי ּהָוׁה  ִעָמנו  ְוָלָמה  ְמָצַאְתנו  ּכָ ּ ּּ ּ

ר  ִסְפרו־ָלנו  ֲאבֹוֵתינו  ֵלאֹמר  ֲהֹלא  ִמִמְצַרִים  ֶהֱעָלנו  ְיהָוׁה  ֲּאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ַכף־ִמְדָין נו  ְיהָוׁה  ַוִיְתֵננו  ּבְ ְּוַעָתה  ְנָטׁשָ ּּ ַּוִיֶפן  ֵאָליו  ְיהָוׁה  ַויֹאֶמר  יד:  ּּ ּ

ֹכֲח ַלְחִתיךְֵלך  ּבְ ף  ִמְדָין  ֲהֹלא  ׁשְ ָרֵאל  ִמּכַ ְעָת  ֶאת־ִיׂשְ ָך  ֶזה  ְוהֹוׁשַ ָּ ּ :
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ה  ַאְלִפי  טו ָרֵאל  ִהּנֵ יַע  ֶאת־ִיׂשְ ָמה  אֹוׁשִ י  ֲאֹדָני  ּבַ ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  ּבִ ּ ּ
ֵבית  ָאִבי ה  ְוָאֹנִכי  ַהָצִעיר  ּבְ ְמַנׁשֶ ַּהַדל  ּבִ ּ י  טז:  ּ ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  ְיהָוׁה  ּכִ

ִאיׁש  ֶאָחדֶּאְהֶיה  ִעָמ יָת  ֶאת־ִמְדָין  ּכְ ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  יז:  ְך  ְוִהּכִ
ר  ִעִמי ַאָתה  ְמַדּבֵ יָת  ִלי  אֹות  ׁשָ ֵעיֶניך  ְוָעׂשִ ִּאם־ָנא  ָמָצאִתי  ֵחן  ּבְ ּ ּ ָ :

ַָאל־ָנא  ָתֻמׁש  ִמֶזה  ַעד־ּבִֹאי  ֵאֶליך  ְוֹהֵצאִתי  ֶאת־ִמְנָחִתי  יח ּ
ְחִתי  ְלָפֶניך  ַויֹאַמר  ָאֹנִכי  ֵא ְּוִהּנַ ָ ב  ַעד  ׁשוֶבךּ ָׁשֵ א  יט:  ּ ְוִגְדעֹון  ּבָ

ל  ְוַהָמַרק  ּסַ ם  ּבַ ר  ׂשָ ׂשָ ַּוַיַעׂש  ְגִדי־ִעִזים  ְוֵאיַפת־ֶקַמח  ַמצֹות  ַהּבָ ּ ּּ ּ
ָפרור  ַויֹוֵצא  ֵאָליו  ֶאל־ַתַחת  ָהֵאָלה  ַוַיַגׁש ם  ּבַ ּׂשָ ּּ ּ ּ ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  כ:  ּ

ר  ְוֶאת־ַהַמצֹו ׂשָ ַּמְלַאך  ָהֱאֹלִהים  ַקח  ֶאת־ַהּבָ ּ ַלע ְ ח  ֶאל־ַהּסֶ ת  ְוַהּנַ
ן פֹוך  ַוַיַעׂש  ּכֵ ַּהָלז  ְוֶאת־ַהָמַרק  ׁשְ ְ ּ ַלח  ַמְלַאך  ְיהָוׁה  כא:  ּ ְַוִיׁשְ ּ

ר  וַבַמצֹות  ַוַתַעל  ׂשָ ּבָ ָידֹו  ַוִיַגע  ּבַ ר  ּבְ ֶעֶנת  ֲאׁשֶ ֶּאת־ְקֵצה  ַהִמׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ר  ְוֶאת־ַהַמצֹות  וַמְלַאך ׂשָ ְָהֵאׁש  ִמן־ַהצור  ַוֹתאַכל  ֶאת־ַהּבָ ּ ּּ ּ ּ   ְיהָוׁה ּ

י־ַמְלַאך  ְיהָוׁה  הוא  ַויֹאֶמר  ִגְדעֹון  כב:  ְָהַלך  ֵמֵעיָניו ַּוַיְרא  ִגְדעֹון  ּכִ ּּ ּּ ְ

ן  ָרִאיִתי  ַמְלַאך  ְיהָוׁה  ָפִנים  ֶאל־ָפִנים י־ַעל־ּכֵ ֲּאָהה  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה  ּכִ ּ ְ ּ :
לֹום  ְלך  ַאל־ִתיָרא  ֹלא  ָתמות כג ַּויֹאֶמר  לֹו  ְיהָוׁה  ׁשָ ּ ּ ָ ם ַּוִיֶבן  ׁשָ כד:  ּ

לֹום  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה  עֹוֶדּנו  ַח  ַליהָוׁה  ַוִיְקָרא־לֹו  ְיהָוׁה  ׁשָ ִּגְדעֹון  ִמְזּבֵ ּ ּ ּ ּ
ַעְפָרת  ֲאִבי  ָהֶעְזִרי ַלְיָלה  ַההוא  ַויֹאֶמר  לֹו  ְיהָוׁה  ַקח  כה:  ּבְ ַּוְיִהי  ּבַ ּ ּ

ִנים  ְוָהַרְסָת  ַבע  ׁשָ ִני  ׁשֶ ר  ְלָאִביך  וַפר  ַהׁשֵ ֶּאת־ַפר־ַהׁשֹור  ֲאׁשֶ ּ ּּ ָ ּ
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ר־ָעָליו ִתְכֹרתֶא ָרה ֲאׁשֶ ר  ְלָאִביך  ְוֶאת־ָהֲאׁשֵ ַעל  ֲאׁשֶ ח  ַהּבַ ּת־ִמְזּבַ ָ :
ַמֲעָרָכה  כו ַח  ַליהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ַעל  ֹראׁש  ַהָמעֹוז  ַהֶזה  ּבַ ּוָבִניָת  ִמְזּבֵ ּּ ָ ּ

ר  ָרה  ֲאׁשֶ ֲעֵצי  ָהֲאׁשֵ ִני  ְוַהֲעִליָת  עֹוָלה  ּבַ ְּוָלַקְחָת  ֶאת־ַהָפר  ַהׁשֵ ּּ
ר ַו כז:  ִּתְכֹרת ֲאׁשֶ ים  ֵמֲעָבָדיו  ַוַיַעׂש  ּכַ ָרה  ֲאָנׁשִ ח  ִגְדעֹון  ֲעׂשָ ִּיּקַ ּּ

י  ית  ָאִביו  ְוֶאת־ַאְנׁשֵ ר  ָיֵרא  ֶאת־ּבֵ ֲאׁשֶ ר  ֵאָליו  ְיהָוׁה  ַוְיִהי  ּכַ ִּדּבֶ
י  ָהִעיר  כח:  ָּהִעיר  ֵמֲעׂשֹות  יֹוָמם  ַוַיַעׂש  ָלְיָלה ימו  ַאְנׁשֵ ּכִ ַּוַיׁשְ ּ

ה  ֻנַתץ  ִמְזּבַ ּבֶֹקר  ְוִהּנֵ ר־ָעָליו  ּכָֹרָתה  ְוֵאת ּּבַ ָרה  ֲאׁשֶ ַעל  ְוָהֲאׁשֵ ח  ַהּבַ
נוי ַח  ַהּבָ ִני  ֹהֲעָלה  ַעל־ַהִמְזּבֵ ַּהָפר  ַהׁשֵ ּ ּ ַּויֹאְמרו  ִאיׁש  ֶאל־ֵרֵעהו  כט:  ּ ּ ּ

ן־יֹוָאׁש  ה  ַהָדָבר  ַהֶזה  ַוִיְדְרׁשו  ַוְיַבְקׁשו  ַויֹאְמרו  ִגְדעֹון  ּבֶ ִּמי  ָעׂשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ה  ַהָדָבר  ַהֶזה ָּעׂשָ י  ָהִעיר  ֶאל־יֹוָאׁש  הֹוֵצא  ל:  ּ ַּויֹאְמרו  ַאְנׁשֵ ּ

ָרה  ַעל  ְוִכי  ָכַרת  ָהֲאׁשֵ ח  ַהּבַ י  ָנַתץ  ֶאת־ִמְזּבַ ְנך  ְוָיֹמת  ּכִ ֶָאת־ּבִ

ר־ָעָליו ר־ָעְמדו  ָעָליו  ַהַאֶתם   לא:  ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר  יֹוָאׁש  ְלֹכל  ֲאׁשֶ ּ ּ |
ר   יעון  אֹותֹו  ֲאׁשֶ ַעל  ִאם־ַאֶתם  תֹוׁשִ ְּתִריבון  ַלּבַ ּּ ּ ָּיִריב  לֹו  יוַמת ּ

חֹו י  ָנַתץ  ֶאת־ִמְזּבְ : ַּעד־ַהּבֶֹקר  ִאם־ֱאֹלִהים  הוא  ָיֶרב  לֹו  ּכִ
י  ָנַתץ  לב ַעל  ּכִ ַעל  ֵלאֹמר  ָיֶרב  ּבֹו  ַהּבַ ַּוִיְקָרא־לֹו  ַביֹום־ַההוא  ְיֻרּבַ ּ ּ

חֹו ְּוָכל־ִמְדָין  ַוֲעָמֵלק  וְבֵני־ֶקֶדם  ֶנֶאְספו  ַיְחָדו  לג:  ֶאת־ִמְזּבְ ּ ּ
ַּוַיַעְברו ֵעֶמק  ִיְזְרֶעאלּ ּ  ַוַיֲחנו  ּבְ ה  ֶאת־ִגְדעֹון  לד:  ּ ְּורוַח  ְיהָוׁה  ָלְבׁשָ ּ

ׁשֹוָפר  ַוִיָזֵעק  ֲאִביֶעֶזר  ַאֲחָריו ַּוִיְתַקע  ּבַ ּ ַלח  לה:  ּּ ּוַמְלָאִכים  ׁשָ
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ר  ָאׁשֵ ַלח  ּבְ ה  ַוִיָזֵעק  ַגם־הוא  ַאֲחָריו  וַמְלָאִכים  ׁשָ ָכל־ְמַנׁשֶ ּּבְ ּ ּ ּּ ּ
ּוִבְזֻבלון  וְבַנְפָת ּ ּ ִּלי  ַוַיֲעלו  ִלְקָראָתםּ ַּויֹאֶמר  ִגְדעֹון  לו:  ּ ּ

ְרָת ר  ִדּבַ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכַ ָיִדי  ֶאת־ִיׂשְ יַע  ּבְ ך  מֹוׁשִ ֶּאל־ָהֱאֹלִהים  ִאם־ֶיׁשְ ּ ָ :
ֹגֶרן  ִאם  ַטל  ִיְהֶיה  לז ה  ָאֹנִכי  ַמִציג  ֶאת־ִגַזת  ַהֶצֶמר  ּבַ ִּהּנֵ ּ ּ ּּ

ל־ָהָאֶרץ  ֹחֶרב   ַּעל־ַהִגָזה  ְלַבָדה  ְוַעל־ּכָ ּ ּ ָיִדי ּ יַע  ּבְ י־תֹוׁשִ ְּוָיַדְעִתי  ּכִ
ְרָת ר  ִדּבַ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכַ ֶּאת־ִיׂשְ ם  ִמָמֳחָרת  ַוָיַזר  לח:  ּ ּכֵ ַּוְיִהי־ֵכן  ַוַיׁשְ ּּ

ֶפל  ָמִים ֶּאת־ַהִגָזה  ַוִיֶמץ  ַטל  ִמן־ַהִגָזה  ְמלֹוא  ַהּסֵ ּּ ַּויֹאֶמר  לט:  ּּ
י  ַוֲאַדּבְ ִָגְדעֹון  ֶאל־ָהֱאֹלִהים  ַאל־ִיַחר  ַאְפך  ּבִ ּ ָּרה  ַאך  ַהָפַעם ּ ְ

ִגָזה  ְיִהי־ָנא  ֹחֶרב  ֶאל־ַהִגָזה  ְלַבָדה  א־ַרק־ַהַפַעם  ּבַ ה  ּנָ ֲּאַנּסֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
ל־ָהָאֶרץ  ִיְהֶיה־ָטל ַלְיָלה  ַההוא  מ:  ְּוַעל־ּכָ ן  ּבַ ַּוַיַעׂש  ֱאֹלִהים  ּכֵ ּ ּ

ל־ָהָאֶרץ ָהָיה ָטל ַּוְיִהי־ֹחֶרב ֶאל־ַהִגָזה ְלַבָדה ְוַעל־ּכָ ּ ּ ּ: 
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, תפוצות ישראלך המחולק בכל "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"טועים אוכמשמרות נ 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,  בא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מו
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים , 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 ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"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


