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מדריך לקריאת נביאים וכתובים

מבוא

וכי מה היו הפסקות משמשות?

ליתן רווח למשה להתבונן
בין פרשה לפרשה
ובין עניין לעניין.

והרי דברים קל וחומר:
ומה אם אדם שהוא שומע

מפי הקדוש ברוך הוא
ומדבר ברוח הקודש

צריך להתבונן בין פרשה לפרשה
ובין ענין לענין,

על אחת כמה וכמה
הדיוט שהוא שומע מן הדיוט.

מתוך הפתיחה ל"תורת כהנים" ב"דבורא דנדבה"), (מדרש על הפרשיות הפתוחות והסתומות

  ך  "  בעיה יסודית בקריאת התנ  .   א

לקרוא וכמהלדעת : ך קיימת בעייה לא קטנה"כאשר ניגשים לקרוא את התנ לעצורהיכן    
 ך, פשוט בגלל שלא"נרתעתי מקריאה רצופה בתנ במשך שנים רבות. ולהתבונן במה שקראנו

 ,ידעתי היכן להתחיל לקרוא והיכן לעצור. ולא רק בספרים שקראתי אותם במלואם לראשונה
 אלא שבעייה זו אף הקשתה עלי את החזרה על הספרים אותם למדתי בעיון בעבר. ישנם

 אולם הם סייעו אך במעט בהחלטה מה כדאי לקרוא בפרק, והם נגישים ביותר, פירושים רבים
 הנגישות של פירושים כה רבים אף מגדילה את הבעיה, משום שהיא גורמת, למעשה. זמן נתון

. נראה כמשימה גדולה מאוד, אף של קטע קצר, לכך שלימוד ראשוני

ולקרוא – אף היא הטילה עלי"הקיצוניות השניה – קרי: לקחת תנ  ך שלם ללא מפרשים 
 משום שזכיתי ללמוד אותה, וכן משום שקל הבעיה העיקרית לא הייתה לשון המקרא. אימה

 :הבעייה היתה הרבה יותר פשוטה שאלא. להסתכל בפירוש או בתרגום כאשר נתקלים בבעייה
  פרשה זו משתלבת במבנה הכלליאיךאני עומד לקרוא, וגם לא ידעתי  מהלא ידעתי , ראשית

 כלומר: בנקודת המוצא לא ידעתי מהו.  לקרואכמהלא ידעתי , שנית. של הספר בו אני קורא
 לא ידעתי אם.  הוא מסתייםהיכןוכן לא ידעתי ,  של סיפור מסויים או נבואה מסויימתאורכו

 ולהמשיך למחרת., או אם כדאי לחלק אותו, בקריאה רצופה אחת, כדאי לקרוא אותו במלואו
 אם אכן יש לחלק את הפרשה, לא ידעתי היכן המקום המתאים לעצור, זאת אומרת המקום

.שבו ניתן להפסיק בלי לקטוע בצורה קשה את זרימת הטקסט

 ך על"כבר קיימות תוכניות פשוטות לקריאת ספרי נ פרק יומי"? למעשה"אבל לא לא לקרוא 
?מדוע תוכניות אלה לא הועילו לי 1בסיס של פרק אחד או שני פרקים ליום.

 התוכנית הנפוצה ביותר לקריאה של שני פרקים בנ"ך בכל יום מתפרסמת מזה שנים רבות, הן בלוח דינים1
ומנהגים של היכל שלמה, והן בלוח דומה המופץ על ידי הרבנות הצבאית.
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 אלא בעיקר משום, לא רק בגלל שמקורה אינה בקודש, ך היא בעייתית"חלוקת הפרקים בתנ
 על, והיא קוטעת אותו בנקודות בלתי מתאימות. בנוסף לכך, שהחלוקה אינה נאמנה לטקסט

 אך, לפעמים מתוך סיבות טקסטואליות לגיטימיות, פי חלוקה זו אין הפרקים שווים באורכם
הפרקים. של  באורכם  הגדולים  להבדלים  הצדקה  שום  אין  קרובות  מכל לעיתים   הגרוע 

 שמספרי הפרקים אינם מספקים מידע כלשהו על תוכנו של הכתוב. בגלל שחלוקת הפרקים
 כלל אינו מייצג פרשה עצמאית! ואף כאשר" פרק ב"ייתכן מאוד ש, היא הרבה פעמים גרועה

מזל בני  כלל"ו אנו  רומזת  אינה  הכותרת המספרית  עצמאית,  יחידה  מייצג  אכן  ב"   פרק 
 פרק"לפניו ו" פרק א"ואף אינה מלמדת שום דבר על המיקום שלו בין , לתוכנם של הכתובים

.וכמובן שאינה מסבירה את מקומו של פרק זה בתוך ההקשר הכולל של הספר אחריו." ג

 נקודה זו היא חשובה במיוחד, משום שידיעה מוקדמת על הקשרו של הפרק המקראי ועל
 אפילו כותרות קצרות של מילה או שתיים יסייעו רבות. תוכנו – תורמת רבות להבנת הנקרא

 . וכך נהגו גם חז"ל והראשונים, שמעולם לא הפנו אותנו למקום במקרא על פי מספרלעניין זה
 שרירותי לפרק או לפסוק, אלא ציינו פרשיות ע"פ כותרות בעלות משמעות. לפעמים כותרות
 אלו היו בנויות ע"פ הנושא של הפרשה (כגון "פרשת ציצית" או "פרשת פרה") ולפעמים פשוט

הביאו מהמלים הראשונות בפרשה (כגון "פרשת שמע" או "פרשת זכור").

  פתרון מעשי  .   ב

 התחלתי לפתח חלוקה חדשה של ספרי הנביאים והכתובים כדי שאוכל ללמוד ספרים חדשים
תהיההחלוקה העניינית א): (ולחזור על הספרים המוכרים לי. שני עקרונות החלוקה היו   

תהיה סבירה עבור יחידותהחלוקה הכמותיתנאמנה לחלוקתם הטבעית של הספרים; (ב)    
.לקריאה יומית

 ך בתוך תוכנית קריאה כוללת. לבסוף, קבעתי את"ניסיתי מספר אפשרויות לארגן את ספרי הנ
התוכנית ההגיונית ביותר עבורי למערכת גמישה של לימוד וחזרה מתמשכים.

 קטעים. בעקבות-לאחר מכן עבדתי על חלוקתו של כל ספר לקטעים קצרים יותר ואף לתת
 כדי להדריך את עצמי בדרך כלל עמוד אחד עבור כל ספר)(זאת התחלתי ליצור דפים בודדים 

.אני מקוה שאף אחרים יפיקו תועלת מן הדפים האלה. בקריאה ובחזרה

  מערכת גמישה  .   ג

 כלומר: בכל חודש ניתן המערכת אותה פיתחתי מסתמכת על הרעיון שכל חודש הוא עצמאי.
 כל ראש חודש הוא התחלה. או לחזור על כל ספר שרוצים, ללמוד כל ספר חדש שרוצים

 ולכן מה שנלמד הוא גמיש מאוד: אפשר לקרוא את כל ספרי הנביאים והכתובים בתוך, חדשה
 שנה, או לחזור על נביאים ראשונים ארבע פעמים, או לחזור על נביאים אחרונים שלוש פעמים.
 כמו כן ניתן לבחור בראש חודש כל ספר שרוצים, בלי להתחייב לשום סדר קבוע במשך כל

 ולחזור עליו מספר פעמים, חודש אחרי, השנה. ניתן להתמקד בספר אחד שמעניין במיוחד
.חודש, עד ששולטים בו היטב

 לאחר מכן יש. יש לבחור את הספר שבו רוצים ללמוד לפני ראש חודש: הרעיון העיקרי הוא
לחצאים  לקפל אותו  דף ההדרכה,  בתוך התנ(להדפיס את  ולהחזיק אותו  לרבעים)   ך"או 

.להדרכה תוך כדי ההתקדמות בקריאה ולימוד במשך החודש

)חטיבה אחת לחודש(   ך בשתים עשרה חטיבות  "  נ  .   ד
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 ).חטיבה אחת לחודש(עשרה חטיבות -כל ספרי הנביאים והכתובים ביחד – מחולקים לשתים
(לספרים קצרים, בכל חודש יותר החטיבה מוקדשת לספר אחד באורך ממוצע   שניים או 

2כדלהלן:), לחודש

יהושע ושופטים (דף אחד לכל ספר) :1חודש 
שמואל :2חודש 
מלכים :3חודש 
ישעיהו :4חודש 
)דפים 2(ירמיהו  :5חודש 
יחזקאל :6חודש 
)דפים 2(תרי עשר  :7חודש 
איוב :8חודש 
משלי וקהלת :9חודש 
ודניאלמלבד קהלת) (מגילות  :10חודש 

)דפים 3(נחמיה -דברי הימים ועזרא :11-12חודשים 

  ספר תהלים  .   ה

 קריאת ספר תהלים היא על פי לוח נפרד, שבו מחזור קריאה לששה חודשים. במשך ששה
יום  בכל  קוראים  ורקחודשים  ממוצע אך  באורך  אחד  יותר. מזמור  ארוכים   מזמורים 

.כמה מזמורים קצרים מאוד מחוברים בזוגות. מחולקים חלוקה פנימית

 בניגוד למנהג הרווח של קריאת הרבה מזמורים( כל יום מזמור אחד בלבדעל ידי התמקדות ב
, ברצף  .ומתוך הבנה, ישנו סיכוי רב יותר כי האדם יקרא את המזמור ברגש ובכוונת הלב)

 עשויה, תוך כדי דגש על משמעות והבנה, חזרה על כל ספר תהלים פעמיים בשנה, בנוסף לכך
.ך"לשפר מאוד את הבנת הנקרא בלשון המקרא גם בשביל שאר ספרי התנ

  מטרתם של דפי ההדרכה  .   ו

ויתירה מכך להוות מעין  :מטרה ראשונה  תמונה"להראות את ראשי הפרקים של הספר, 
 את המבנה של" לצייר"הזאת עשיתי כמיטב יכולתי " תמונה"של כל הספר. ב" טקסטואלית

שבו היסוד  רעיונות  פי  על  ספר  בתוך הטקסט, כל  הקיימים  ארגוניים  לסימנים   .בהתאם 
 חלוקה זו נשארת ככלי(בחלוקה חדשה זו של הספר התעלמתי לחלוטין מן החלוקה לפרקים 

. עזר טכני בלבד בסוגריים  על הפרשיות) אך לא בצורה נוקשה(במקום זה הסתמכתי רבות )
 סופו של כמעט כל יחידה בחלוקת הספרים הוא גם סופה של פרשה 3.הפתוחות וסתומות

.פתוחה או סתומה

 בכל מקום אפשרי נסיתי לכתוב כותרות אשר מסייעות לקורא להבין מיד כיצד הקטע אותו
 ל מוצגות תוך כדי שימוש"כל התכונות הנ. הוא עתיד לקרוא מתאים למבנה הכללי של הספר

" (לקראת הסוף).מקורות והערותלשיקולים הטכניים שהביאו אותי לארגון את הספרים בצורה הזאת, ראו "2
 בספרים מסויימים (מגילות רות וקהלת, סוף ספר יחזקאל, וחלק גדול מספר משלי) חלוקת הפרשות נעדרת3

 כמעט לחלוטין, חוץ ממקומות בודדים. באותם מקומות נסיתי להסתמך על הפרשיות המעטות שקיימות,
 וסימנתי אותן כך: {פ} או {ס}. כמו כן, סימנתי אותן במקומות שחלוקת הטקסט לא ברור, ושם לא נתתי
 כותרות ליחידות הקריאה, כגון במגילת שיר השירים, ובנבואות הנחמה בסוף ישעיהו. במקומות אלה, סופה

של כל יחידת קריאה הוא גם סוף פרשה.
לגבי מיקומם של והדפוסים השונים של התנ"ך  היד  בין כתבי  יש הבדלים   במקומות מסויימים 
 הפרשיות הפתוחות והסתומות. בדרך כלל סמכתי על חלוקת הפרשיות שקיים (או שהיה קיים) בכתר ארם
 צובה. במקומות נדירים, כאשר יש פרשה בכתב יד אחר (בעיקר בכתב יד לנינגרד) שאינו בכתר אבל הסמכתי

עליו, סימנתי אותו כך: {פ?} או {ס?}.
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 ניקוד וכו') כדי שמבט קצר על דף אחד –, מרווחים, פונטים(סלקטיבי ודקדקני בכלי פורמט 
.ייתן תמונה ברורה על מתכונתו של כל הספר המדובר

 לחלק את הספר ליחידות קריאה יומיות. עד כמה שאפשר, הקפדתי כי יחידת מטרה שנייה:
 וגם (ב) תתחיל ותסתיים בנקודות מתאימות,; הקריאה לכל יום (א) תהיה בעלת אורך סביר

. במקום בו ישנה הפרעה קשה לזרימה של הטקסטלאאבל 

 עשיתי כמיטב .ברור כי לא ניתן להשיג את שתי המטרות האלה במלואן בעת ובעונה אחת
ספציפיות הצעות  לי  להציע  יוכלו  שהקוראים  מקוה  ואני  ביניהן,  לאיזון  להגיע   יכולתי 

).וכן את הכותרות(למקומות בהם ניתן לשפר את חלוקת הטקסט 

  ולמי כדאי לנסות זאת?  ,   כמה זמן יש להקדיש לכך  .   ז

 באופן כללי, שיטה זו של קריאה וחזרה דורשת קריאה של ארבעים עד חמישים פסוקים ביום,
 מסיבות שלא ניתן למנוע הקשורות לחלוקת(לפעמים  עבור רוב ספרי הנביאים והכתובים.

 הטקסט) נחוץ היה לחלק את הטקסט לקטעים קצרים יותר או ארוכים יותר מארבעים עד
.תהיה נמוכה ככל האפשר" סטיית התקן"חמישים פסוקים. אך ניסיתי לדאוג לכך ש

 גיליתי כי הטוב ביותר הוא לשבת ולקרוא את היחידה היומית בנחת, כשאני לומד בעצמי
 ובנעימה על פי מנגינת טעמי המקרא. קריאה בטעמים מסייעת לי לקלוט את החומר טוב יותר

 ללא טעמים). אני מקדיש לכך כעשרים דקות ליום. אנשים בעלי סגנונות" (יבשה"מקריאה 
 יבשה", שהיא מהירה"או אנשים שלא למדו לקרוא בטעמים, יעדיפו קריאה , למידה אחרות

.או לימוד בעזרת מפרשים – גם הם אופציות מעולות, ברור כי גם קריאה שקטה 4.אף יותר

 אורכת לעיתים כגון איוב, משלי, ישעיהו)(הקריאה הראשונית בספרים שלשונם קשה במיוחד 
 יותר מעשרים דקות. אך קריאות חוזרות לאחר מכן לוקחות פחות זמן. אם תופסים קרובות

 טווח של חזרה מתמדת, ההערכה של לימוד האורך כעשרים-לימוד זה כפרוייקט למידה ארוך
.דקות ליום היא די סבירה, אף עבור ספרי שירה וחכמה

 כמו כן ראוי לציין כי ניתן לחצות את כמות הלימוד: אפשר פשוט לחלק כל יחידה יומית
 התוצאה תהיה שהכמות שיש לקרוא בכל יום תהיה קטנה למדי, אך עדיין קוראים. 5לשניים

 או חוזרים על ספר כל חודשיים). אופציה זו חשובה במיוחד לקריאה(ספר שלם כל חודשיים 
ראשונית בספרים הקשים ביותר.

 ,לכן"ך! יש לזכור כי הדרך הכי טובה לרכוש את לשון המקרא היא פשוט לקרוא הרבה תנ
 שניים מקרא ואחד תרגום""שיטה זו תעבוד בצורה הטובה ביותר עבור אנשים שכבר קראו 

 למעשה, אני מציע לאותם אנשים שבעבר). בטעמים שניים מקרא""עדיף (במשך שנים רבות 
קראו לא לנסותולאבתורה – להתחיל לעשות זאת במשך לפחות שנתיים, " שניים מקרא"    

 מצוה" – שניים מקרא"לקרוא את ספרי הנביאים והכתובים בהתחלה. זה קודם כל בגלל ש
 שניים("היא, אבל גם מבחינה פדגוגית הסדר הזה הוא הנכון. כדאי להתחיל קודם כל בתורה 

 ורק), בששה חודשים(אולי להוסיף אחר כך מספר מחזורי-קריאה של ספר תהלים "), מקרא
.ך"לאחר מכן לעבור לשאר ספרי נ

 לשמוע קריאה "יבשה" ללא טעמים מפיו של קריין מקצועי ומרגש, אפשר לרכוש את קריאתו של שלמה4
ברטונוב, שקרא מקרא במשך שנים רבות ב"קול ישראל". הוצאת הספרייה המרכזית לעוורים.

 הדרך הפשוטה ביותר לעשות זאת היא לקחת את דף ההדרכה ולציין "א-ב" בתחילת השורה של הלימוד5
המיועד ליום הראשון. בשורה של היום השני יש לציין "ג-ד", וכו'. בשורה המסומן "טו" – כבר תגיע עד כ"ט-

ל. השורה המסומנת "טז" תהיה ההתחלה של החודש השני, ויש לכתוב לידה שוב פעם "א-ב", וכן הלאה.

5



 שניים מקרא ואחד תרגום" במשך הרבה שנים בכל זאת"ייתכן כי אף אנשים שכבר קראו 
 ך בצורה האיטית. אולי יעדיפו בהתחלה לחזור על הספרים"ירצו לאמץ את שיטת קריאת הנ

.ך כבר בשנה הראשונה"במקום לנסות לקרוא את כל ספרי הנ, הנקראים מספר פעמים

  מנגינות הטעמים  .   ח

 אם אדם רוצה לקרוא נביאים וכתובים בטעמים, באלו מנגינות ניתן להשתמש? אולי הדרך
ואת הכתובים ביותר היא לקרוא את הנביאים במנגינת הטעמים של ההפטרות,   הטבעית 

 כך אני עושה, ודרך זו מתאימה למסורת וותיקה לייחד מנגינה. 6בנעימת הטעמים של המגילות
 היום קיימות הקלטות 7אחת לטעמי תורה, מנגינה אחרת לנביאים, ומנגינה שלישית לכתובים.

8.דיגיטליות רבות לתורה, להפטרות, ולחמש מגילות

 הלים – עדיין העמידו אותי בפני בעיה אמיתית. בשלושתת, ושלימ, יובאת – "אך ספרי אמ
 א" – אשר לא נמצאת בשאר כת"טעמי אמהספרים האלה קיימת מערכת שונה של טעמים – 

9ספרי מקרא. אין מסורת אשכנזית לקריאה מוזיקלית של טעמים אלה.

 כוונתי ב"נעימת הטעמים של המגילות" לטעמי שלושת המגילות הנקראות בציבור בשלושת הרגלים במסורת6
 אשכנז: שיר השירים בפסח, רות בשבועות, וקהלת בסוכות. סביר להחשיב את נעימתן של שלוש מגילות אלו
 כמנגינה ה"כללית" של הכתובים, בניגוד למנגינות הנרגשות במיוחד של אסתר (שמחה) ואיכה (צער). הצעתי
 היא לקרוא את הספרים בסוף הכתובים (דניאל, עזרא-נחמיה, ודברי הימים) במנגינת המגילות הרגילה. אבל

כמובן שאין שום חובה לעשות כך.
 כדי ללמוד את טעמי המגילות ה"רגילות" במסורת אשכנז, אני ממליץ במיוחד על קריאתו המושלמת

 במסגרת תוכניתם" רננותשל החזן אביגדור הרצוג למגילת שיר השירים. ניתן לרכוש אותה במחיר סביר מ"
 . לצערי לא הקליט החזן הרצוג את מגילות רות וקהלת (אפילו כתבתי לו מכתב בבקשה כזו),"ושננתם לבניך"

במגילה הקצרה חסרות כי  מושלם  לא  (למרות שהמודל  מודל  בתור  בשיר השירים  להשתמש  ניתן   אבל 
דוגמאות למספר טעמים).

 למנגינות הטעמים למגילות אסתר ואיכה אני ממליץ על קריאתו היפה  של ג'יי בראון, שניתן לשמוע
M, וגם לרכוש במחיר סביר את כל החומר באותו אתר בדיסק כאןאותו חינם  (שכולל את איכה ואת⚐3   

אסתר בשתי גירסאות: גירסה רגילה וגירסה איטית בשביל לימוד).
 בחלק מספרי הכתובים האחרונים יש גם מסורת מוזיקלית מזרחית לטעמיהם, כגון לדניאל. ניתן

.כאן, ולרכוש את הקריאה כולה כאןלשמוע דוגמה לקריאה יפה ומדוייקת לספר דניאל במסורת מרוקו 
 ראה ספר חסידים סימן ש"ב. גישה זו משתקפת במסורת קריאת הטעמים האשכנזית. אף על פי כן, צריך7

לציין שאין חובה הלכתית להשתמש בשלוש במנגינות שונות.
 והשווה גם דברי הרשב"ץ בספר מגן אבות (החלק הפילוסופי ח"ג דף נ"ה ע"ב) וז"ל: "הטעמים, והם
לקריאת והשני  התורה,  לקריאת  הובדל  והראשון  שלושה,  הלחנים  במיני  לנו  נשאר  והנה  הלחנים.   מיני 
 הנביאים – וזה יש בו שני מינים קרובים זה לזה, כי קריאת ההפטרה אינה כקריאת שאר הנביאים – והשלישי
 קריאת שלושת הספרים תלים ומשלי, איוב." הנה עדות מובהקת שבזמנו בספרד היו שלוש נעימות עיקריות
 לטעמי המקרא: תורה, נביאים, וספרי אמ"ת (אין התייחסות לשאר ספרי כתובים). ויש כאן גם ראייה  ומופת
 שהיתה קיימת בספרד מסורת מוזיקלית חיה לקריאת טעמי אמ"ת, מסורת שהביאו חכמי ספרד – כמו
 הרשב"ץ בכבודו ובעצמו – לצפון אפריקה לאחר מכן (עוד על טעמי אמ"ת ראו בהמשך). וגם היתה אצלם

הבחנה קלה ("קרובים זה לזה") בין "הפטרה" לבין קריאה בנביאים לשם לימוד.
ידי הרב8 ומדוייקת להפליא במנגינה האשכנזית הנפוצה, אני ממליץ על הדיסק שהופק על  יפה   לקריאה 

 כאןירמיהו וידר, מראשי הישיבה בישיבת ר' יצחק אלחנן ("ישיבה אוניברסיטה") בניו יורק. ניתן לרכוש אותו 
 בהברה ישראלית או בהברה אשכנזית, והוא כולל את כל קריאת התורה וההפטרות והמגילות לכל השנה
 כולה. המנגינה האישית שלי לקריאתן של ההפטרות וספרי הנביאים מבוססת לגמרי על מנגינתו של הרב וידר.
נוסחים (אשכנזי-ישראלי, אשכנזי-ליטאי, ספרדי-ירושלמי,  לתוכנה מצויינת עם קריאות איכותיות בכמה 

 (חבל שהתוכנה יקרה מאוד).קול קוראומרוקאי) ראו 
 לצערי לא מצאתי הקלטות שלמות למנגינת הטעמים האשכנזית של מרכז ומערב אירופה (השונה
 מהמנגינה האשכנזית הנפוצה, אשר מקורה במזרח אירופה). מסורת מוזיקלית זאת הולכת ומשתכחת מאז
 חורבנן האכזרית של קהילות ישראל באירופה הי"ד, וחבל על דאבדין ולא משתכחין. והלוואי שגם מסורת זו

תשמר וגם תמסר לדורות הבאים.
את  ראו  מלאכותי;  בקול  הטעמים  פי  על  ש"קוראות"  מעניינות  מחשב  תוכנות  גם  יש   Tro e⚐ 

Trainerהציפיות שלי מתוכנות כאלה היו נמוכות מאוד, אבל התוצאות הפתיעו קצת לטובה, לפחות בדוגמה . 
 להורדה חינם. בכל זאת הקול המלאכותי תמיד מאבד לחלוטין את היופי ואת הסגנון האישי המיוחד של בעל

קורא מיומן, שרק בעזרתם הקריאה הופכת לבעלת משמעות.
יש "נוסח" אשכנזי (כלומר מנגינה) לאמירת תהלים, אך אין הוא בנוי על טעמי המקרא באופן מובהק.9
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 אולם ישנן מסורות מוזיקליות מזרחיות רבות לקריאתם של טעמי אמ"ת. לספר תהלים יש
Mהיום באינטרנט ובשוק ההקלטות ב-   קריאות רבות ע"פ טעמי אמ"ת בנעימות מזרחיות,⚐3

11כמו כן יש אף כמה הקלטות למשלי ולאיוב. 10חלקן מדהימות ביופין.

  בתי ספר  .   ט

 ,ם יומי"רמב, הלכה יומית, משנה יומית, דף יומיכמו: (מחזורים שונים של לימוד תורה יומי 
) וכו  עצמית, המחוייבים לקביעת עתים-מכוונים בעיקרן לציבור של אנשים בעלי מוטיבציה'

 ,אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים"והמייחסים גם חשיבות רבה לחזרה על לימודם: , לתורה
 עקרון זה בוודאי נכון במקרא, אשר יש לחזור עליו). ב"חגיגה ט' ע" (לשונה פרקו מאה ואחד

).אבות פרק ה' משנה כ"א" (בן חמש למקרא"בקביעות מגיל צעיר מאוד: 

. דוגמת שיעור בדף היומי(מחזורי לימוד כאלה לפעמים מתאימים ללימוד קבוצתי   למרות)
 זה מיועד בעיקרו ללימוד עצמי, ניתן לפעמים להתאים אותו גם לבית הספר, ואף" מדריך"ש

הפורמלית הבגרות. לכיתה  מבחן  לקראת  לחזרה,  כטכניקה  לתלמידי  אותה  הצעתי   אני 
ילווה במערכת שאלות(בבקיאות בנביאים ראשונים  י'). אני סבור כי שיטה זו, אם   בכתה 

 ך בתוך כיתה"בנויה היטב על כל אחת מן היחידות היומיות, תוכל להועיל רבות ללימוד התנ
ומחוצה לה.

  חמישה חומשי תורה  .   י

 מנהג כל ישראל לקרוא את פרשת השבוע – הוא כלי חינוכי עצום, במיוחד אם מוסיפים עליו
 מחזור קריאה" חדש"שניים מקרא ואחד תרגום". לכן אין שום צורך בכלל לבנות "את מצוות 

).לעומת ספרי נביאים וכתובים(עבור חמישה חומשי תורה 

 בכל זאת, ישנו צורך מסויים להציג את המבנה הכללי של כל אחד מחמשת החומשים באופן
 נמצאים כעתוכן להציג ראשי פרקים מפורט לתוכנה של כל פרשה ופרשה. דפים כאלה , בהיר

.בהכנה

יא. תודות

   לאתר של  "   מדריך  "  הגירסה המקורית של הר שלום ברגר על אשר הכניס את "אני מודה לרב ד
LookJed ,פשוטה של סידור-חנה הוניג גרמן על הסבלנות הרבה שלה במשימה הלא' וכן לגב 

 חזנים רבים בעלי מגוון מסורות מזרחיות (תימנים, עירקים, סורים, מרוקאים, תוניסאים ועוד) הקליטו את10
וגם לשמוע רבים מהם חינם באינטרנט. ראו ניתן לרכוש אותם בקבצים דיגיטליים  והיום   ספר תהלים, 

 , שם משמיעים קריאות מדוייקות ויפות ביותר בנוסח "ספרדי ירושלמי" (מפי הרבtehilim.netלדוגמה באתר 
 ציון פאלח), ובנוסח מרוקו (מפי הרב לוי סודרי והאהוב עלי ביותר), ועוד (כולל ביצוע אשכנזי באיכות ממש
 גרועה). הקלטות כאלו פופולריות מאוד אצל בני עדות המזרח בארץ, רבים מהם נעשו במשך השנים, ויש בהם
 מגוון של רמות לגבי הביצוע המוזיקלי, בדיוקה של ההגייה, ובנאמנות לטעמי המקרא. בתור אשכנזי מובהק,

 קריאתו הנפלאה של לשמיעת טעמי אמ"ת, ובמיוחד ממליץ בחום את מנהג מרוקואני ממליץ במיוחד על 
.כאן). לרכישה ראו tehilim.net (שאפשר לשמוע אותו כאמור באתר הרב לוי סודרי

 לספרים משלי ואיוב אין הקלטות מזרחיות כה רבות כמו לספר תהלים. לספרים אלה אני ממליץ כמו11
ואתמשלי כאן, היפה להפליא והמדוייקת ביותר. ניתן לרכוש את קריאתו של הרב לוי סודריבתהלים על    

).איוב ומשלי במחירים סבירים, וגם לשמוע ולהוריד דוגמאות חינם לפרקים הראשונים (איוב כאן
  מפיו של הרב מאיר מאזוז, ראש ישיבת "כסא רחמים"אמ"ת קנה קלטות בשם 4יש גם אלבום ב-

 בבני ברק, על פי המסורת הטוניסאית (בהוצאת "מכון לב מצליח", תשנ"ז). ספר משלי נקרא פסוק פסוק ע"י
 הרב מאזוז ותלמידיו. בפתח האלבום הקדמתו של הרב מאזוז לטעמי אמ"ת, והקריאה משולבת בדברי תורה
 על הספר (גם ענייני מוסר וגם ענייני דקדוק וטעמים). האלבום מסתיים בהדגמות לנעימת הטעמים בספרי

תהלים ואיוב. כדאי מאוד.
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הנ המדריך, ך"דפי  של  ומתוקנת  שנייה  גירסה  לאתר.  נכונה  בצורה  והעלתם   התאמתם, 
 ויישר כוח גדול על עזרתו הנדיבה ועל רצונו,  על ידי אראל סגלהועלתה לאתר הניווט בתנ"ך

 ותודה על אדיבותם וסבלנותם.  LookJed  לאתר של שית עלתה הרב לעזור. אף גירסה שלי

.כדי לאפשר תיקונים ועדכונים שוטפים, לאתר שליהגירסה הנוכחית הועלתה על ידי 

יב. משוב

מאוד  לשיפוריםאשמח  טכניים  להצעות  וכן  הזה,  למדריך  כללית  התייחסות  על   להשיב 
 בכותרות, בחלוקת הטקסט, או בעימוד הדפים. במידה ותעשה בעצמך שינויים במדריך –

 כדי שאוכל ללמוד מהתיקונים בעצמי. נא לזכור כי כרגע דפי, תכתוב אליאודה מאוד אם 
12ובהם נקודות רבות שיש לתקן., ההדרכה הם רק בגדר טיוטות לא מושלמות

  אישי  .   יג

 כולל פרויקט קטן זה) הוא רק(כל מה שהצלחתי לעשות בשנים שאנו בארץ  שושנה:לאשתי 
 בזכות אהבתך, סבלנותך ועידודך. עבודה זו כמו אחרות נעשית בזכותך, והיא מוקדשת לבנינו

).ה בקרוב"ועוד אקדיש לך אישית עבודה גדולה מזו בעזר(

תנ ילדים קטנים. סיומו של"פרויקט  והיו  נולדו  בנינו  שני  בשנים שבהן  לרוב  נעשה  זה   ך 
 שהיה לבן חמש בקיץ( דוד צביסימנה את שנתו הרביעית של ) ד"ניסן תשס(הגירסה הראשונה 

 ד"וביום אזכרתו של הגרי, מ פסח" לבן שנתיים (בחוהעזרא שמואלתמוז), ואת היותו של ' בכ
.על כך' ל רבם של רבותי). אנחנו מודים לה"יק זצ'סולובייצ

 ה להדריך"פרויקט זה מוקדש לשני הבנים שלנו. אנחנו מתפללים שברצונו יזכה אותנו הקב
– במשנה ובתלמוד – ומשם לחופה ולמעשים טובים!, אותם במקרא  מתוך בריאות, פרנסה 

ולבעלי מידות טובות יהי רצון שיהיו שניהם לבני תורה   וימצאו חן בעיני אלהים, ושלום. 
.ואדם

אבי קדיש
"טחנוכה תשס

.ישראל, 21950כרמיאל , 5/10רחוב מגידו : כתובת לתגובות והערות
skadish1@gmail.comל: "דוא

.eitan585@mscc.huji.ac.ilחנה לוין:  ע"י הטיוטה הראשונה של המדריך בעברית תורגמה 

 זכויות יוצרים

ל וכתוביםכל הזכויות  שמורות לאבי קדישמדריך לקריאת נביאים   מותר להעתיק ולהפיץ את"ט. תשס,  
 ייחוס-Creative Commonsואף לעדכן אותו ולשנות אותו באופן חופשי, בהתאם לרשיון , התוכן של המדריך

.שיתוף זהה

 ייתכן כי יש צורך לתקן פרטים רבים. אך שימו לב כי קיים חסרון אחד רציני: כל דף מותאם רק לחודש עברי12
  יחידות עבור חודש עברי מלא,30 יום). רצוי שתהיה אפשרות לחלק כל ספר גם ל-29חסר (כלומר: חודש של 

 או שיהיו קיימים שתי גרסאות עבור כל דף. בינתיים, ניתן לחלק את אחת היחידות הארוכות יותר ליומיים,
או להשתמש ביום הנוסף לחזרה, או להשלים בו יום שהוחסר.
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יוצרים:  לזכויות  במותרהסבר  לכל אחד להשתמש  אותו" מדריך"  ולעדכן  לפתח  ואף  עיניו,  כראות   זה 
 ישולב בתוך עבודה גדולה" מדריך" שיאפשר לאחרים לעשות אותו דבר גם בעבודתו. אם הבתנאיולשנותו, 

 אז הגבלה זו כוללת רק את מה שמבוסס על ראשי הפרקים הנמצאים כאן, ולא), ך או פירוש"כגון תנ(יותר 
 ל"אף בתוך עבודה גדולה יותר) חייבת לכלול את ההערה הקצרה הנ(את העבודה הגדולה. כל גרסה מתוקנת 

.עם הקישורים

כותרות אלו כוללות:.  מותר להשתמש אך ורק לגרסאות שראו אור על ידיבשם הרשמי של המדריך

יך לקריאת נביאים וכתוביםרמד(ה)•

•A Guide to Reading Nevi’im and Ketuvim
•Guide Sheets for Reading Nevi’im and Ketuvim: A S stem for Stud  and Review✡ ✡
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איך משתמשים בדפי ההדרכה?
כל דף לקריאת אחד מהספרים בנביאים או בכתובים משמש שתי מטרות:

  לתת תמונה כללית, מעין צילום טקסטואלי, של הספר אותו קוראים. הספרמטרה ראשונה:
יש הרמות  בכל  חלק  ולכל  יותר,  קטנים  וחלקים  תת-חלקים,  העיקריים,  לחלקיו   מחולק 
 כותרת. כך, במבט אחד, ניתן תמיד לראות כיצד החלק הקטן אותו עומדים לקרוא מתאים
לכך, הכותרת בנוסף  כיצד הקטע קשור להקשר הכללי של הספר.  וכן   לסביבתו הקרובה, 

רומזת לתוכנו של הקטע, כבר לפני שקוראים אותו.

 לחלק את הספר לקטעים בעלי אורך סביר ללימוד יומי.מטרה שנייה:

אותו לקפל  הנלמד,  עבור הספר  דף ההדרכה  את  להדפיס  יש  בתוכנית,  להתחיל  מנת   על 
 לחצאים (או לרבעים), ולהחזיק אותו בתוך הספר שיהיה נגיש בעת הקריאה והלימוד במשך

החודש.

גמה מתוך ספר מלכים):יחידה יומית טיפוסית נראית כך (הדו

 (ה/טו-לב); עסקי מלכים ומיסים (ה/ב-יד) עשיר וחכם (ד/ב-ה/א) שרים ונציבים ג.) 51(

 ) – מציין את מספר הפסוקים שיש לקרוא באותו יום.51המספר בסוגריים בתחילת השורה – (

 – מציין את התאריך בחודש העברי.ג.האות בתחילת השורה – 

  פסוקים בשלוש יחידות קצרות:51 לחודש כוללת, במקרה זה, ג'הקריאה עבור יום  הסבר:
 "שרים ונציבים", "עשיר וחכם", "עסקי מלכים ומסים". האותיות בכתב קטן בתוך הסוגריים

  הקצרות. לאחר מספר הפרק מופיע לוכסן,הם הפרק והפסוקים עבור כל אחת מן היחידות
 דף עבור הספרים יהושע ושופטים הוא קצת שונה,יש לשים לב כי מבנה ה. (ואחר כך הפסוקים

אך עוד יותר פשוט להבנה.)

לעיתים מופיע קטע ארוך מאוד, ולכן נוצר מבנה כזה:

 (ח/יב-כא); ברכה (ח/א-יא); מאוהל אל בית (ו-ז) בנין בית ה' ובית המלך ד-ה.) 110/2(
[קריאה ליום ד לחודש עד "ולאולם הבית" (ז/יב)]

 בדוגמה זו מספר מלכים, מפעלי הבניה של המלך שלמה הם יחידה אחת ארוכה ביותר, אך גם
 מלוכדת. יש לחלק יחידה זו לקריאה של יומיים (הימים ד' וה' לחודש) בצורה מלאכותית.
 ההמלצה הכתובה בכתב זעיר היא שיש לחלק את הקריאה ליומיים ולעצור בפסוק שצויין

  פסוקים, שיש110) – מציין כי מדובר ביחידה ארוכה של 110/2(ז/יב). המספר בסוגריים – (
לחלקה ליומיים.

מצד שני, לפעמים ישנן דוגמאות כלקמן (הדוגמה הבאה מספר שמואל):

 (כ/כג-כו); עוזרי המלך (כא-כב) מרד חדש .1כז) 26/48(

  פרקים כא-כד)שמ"ב( חלק חמישי. שאר דברי דוד
 (כא/טו-כב); מעשי גבורה (כא/א-ד)נקמה מול חסד . 2כז) 22/48(

 פירושו של דבר שהקריאה עבור יום כ"ז לחודש מכילה שני חלקים: היא כוללת את סופו של
וגם את תחילתו של החלק החמישי. המספרים בסוגריים  החלק הרביעי של ספר שמואל, 

  פסוקים מסוף החלק26 – 48הוא בראשית כל שורה מסבירים כי סך כל הפסוקים ליום זה 
פסוקים מתחילת החלק השני. המספרים בסוגריים – (22הראשון, ו-  26) – פירושם: 26/48 

, וכו'.48מתוך 

פשוט הוא  הזמן, הרעיון הבסיסי  עם  אליו  את. ותתרגלו  לקרוא  היא   העבודה האמיתית 
 ש"שה(תלמיד חכם – צריך שיהא רגיל בעשרים וארבעה ספרים" : "הספרים ולחזור עליהם

יהי רצון מלפניו שיתן חלקנו בתורתו.). יא,רבה ד
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 (עמוד א): יהושע ושופטים1חודש 

מדריך לקריאת ספר יהושע
(ימים א-טו לחודש)

(פרקים א-יב) כיבוש הארץ
)656(

 (פרק א עד ה/יב)חלק ראשון. מערבות מואב לערבות יריחו
"חזק ואמץ" ליהושע (א) א)42(

המרגלים ליריחו (ב)
"ביבשה עבר ישראל את הירדן הזה" (ג/א-ה/א) ב)53(

*הקמת אבנים לזכרון (פעמיים!)

מילה ופסח בערבות יריחו (ה/ב-יב)
*השבתת המן

 (ה/יג עד פרק יב) חלק שני. כיבוש הארץ
כיבוש יריחו (ה/יג-ו/כז) ג)56(

*שר צבא ה' ויהושע

מעילה ועונשה: מלחמת העי הראשונה (ז)
עידוד ונצחון: מלחמת העי השנייה (ח/א-כט) ד)62(

הברכה והקללה מספר תורת משה (ח/ל-לה)
הערמת גבעון (ט)

הצלת גבעון וכיבוש הדרום (י) ה)43(
כיבוש הצפון וסיכום כל כיבושי יהושע (יא) ו)47(

חתימה: מלכי הארץ אשר הכו משה ויהושע (יב)

(פרקים יג-כד) חלוקת הארץ

 (פרקים יג-יט)חלק שלישי. נחלות שנים עשר השבטים שהנחילו משה ויהושע
הארץ הנשארת וציווי החלוקה (יג/א-יד) ז)38(

 - נחלות שהנחיל משה בעבר הירדן: שנים וחצי שבטים (יג/טו-יד/ה)בערבות מואב
 - נחלות שהנחיל יהושע לבני יהודה ובני יוסף: שנים וחצי שבטים (יד/ו-יז/יח)בגלגלח-י)101/3(

נחלת כלב בחברון (יד/ו-טו) ח)29(
נה ועתניאל בן קנז בתוכם (טו/א-יט) Rגבול בני יהודה, עם נחלות כלב בן יפ

ערי יהודה (טו/כ-סג) ט)44(
גבול בני יוסף: אפרים (טז); בני מנשה ובנותיו: גבולות (יז/א-יג) י)28(

הבטחת הרחבה לבני יוסף (יז/יד-יח) 
 - נחלות שהנחיל יהושע לשבעת השבטים שנותרו (יח-יט)בשילהיא-יב)79/2(

*המשכן בשילה

הגורל (יח/א-י); בנימין (יח/יא-כח); שמעון (יט/א-ט) יא)37(
*שבט בנימין מפריד בין "בני יהודה" לבין "בני יוסף"

זבולון (יט/י-טז); יששכר (יט/יז-כג); אשר (יט/כד-לא); נפתלי (יט/לב-לט) יב)42(
דן (יט/מ-מח); נחלת יהושע וחתימה (יט/מט-נא)

 (פרקים כ-כב)חלק רביעי. קיום שאר דברי משה בערבות מואב
 [ראה סוף ספר במדבר (לה/ט-לד)]ערי מקלט (כ)  יג)49(

 [ראה סוף ספר במדבר (לה/א-ח)]ערי הלויים (כא/א-מ) 
 [ראה סוף ספר במדבר (לב)]שבטי עבר הירדן (כא/מא-כב/לד)  יד)37(

*מעשה המזבח בגלילות הירדן

 (פרקים כג-כד) חלק חמישי. דברי יהושע האחרונים
"ויקרא יהושע לכל ישראל": אספה ראשונה (כג) טו)49(

"ויכרות יהושע ברית לעם... בשכם": אספה שנייה (כד/א-כח)
כבוד אחרון (כד/כט-לג)
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 (עמוד ב): יהושע ושופטים1חודש 

מדריך לקריאת ספר שופטים
(ימים טז-כט לחודש)

ישו7" יש לא הו7ר9 הו7ר; (פרק א עד ב/ה) "ו>
)618(
מבוא: התרשלותם של רוב השבטים להוריש את הארץ הנשארת (א/א-ב/ה)  טז)41(

*השוואת הפרטים לספר יהושע

יעום" יו7ש9 ים ו? ט9 ם ה' ש7פ> ק@ Aי (ב/ו עד פרק טז) "ו?

הקדמה לSשופטים: מעגל החטא והעונש וההצלה (ב/ו-ג/ו) יז)24(
*הקטע הזה מהווה המשך ישיר לסוף ספר יהושע

עתניאל, אהוד, ושמגר (ג/ה-לא) יח)26(
דבורה וברק (ד-ה) {"ותשר דבורה..." (ה) בצורת שיר} יט)55(
תקופת גדעון (ו-ח) כ-כא)100/2(

[חלוקה: ביום כ' לחודש עד "...מתחת בעמק" (ז/ח), וביום כ"א לחודש מ"ויהי בלילה ההוא..."]
אבימלך והשופטים שבאו אחריו (ט/א-י/ה) כב-כד)130/3(

יפתח והשופטים שבאו אחריו (י/ו-יב/טו) 
מ"וילך אבימלך..." (ט/א) עד "משבת בשכם" (ט/מא). כב) 41(
מ"ויהי ממחרת..." (ט/מב) עד "לפני ה' במצפה" (יא/יא). כג) 45(
מ"וישלח יפתח מלאכים..." (יא/יב) עד "בהר העמלקי" (יב/טו). כד) 44(

שמשון (יג-טז) כה-כו)96/2(
[חלוקה: ביום כ"ה לחודש עד "...אשר רעה לו" (יד/כ), וביום כ"ו לחודש מ"ויהי מימים..."]

ה" ש@ Cע יו י? Aינ ע; ר ב> Aש Aי יש ה? (פרקים יז-כא) "א9

פסל מיכה ונחלת בני דן (יז-יח)  כז)44(
 פילגש בגבעה (יט-כא)כח-כט)103/2(

[חלוקה: ביום כ"ח לחודש עד "...ולא יחטיא" (כ/טז), וביום כ"ט לחודש מ"ואיש ישראל..."]

 (פרק ה)מבנה שירת דבורה
פתיחה (א) (פסוקים א-ב)מבוא

קיצור רעיונות השיר (ב)
 (ג-ח)"בפר7ע פרעות בישראל... ברכו ה'!"

+ קריאה למלכים נוכרים לשמוע את השיר לה' (ג)
+ הזכרת מעשי ה' הגדולים ביציאת מצרים (ד-ה)

- סבל ישראל קודם למלחמת דבורה (ו-ח)
 (ט-כג) "המתנדבים בעם... ברכו ה'!"

+ שבח למנהיגים וזימון לשבח את ה' (ט-י)) הקרב1(
+ התלהבות על גבורת המתנדבים שניצחו (יא-יב)

)א+ השבטים הלוחמים (יג-טו
-יז)ב- השבטים שלא לחמו (טו

+ שבחי זבולון ונפתלי (יח)
+ מפולת האיוב (יט-כב)

ז (כג) Uרו Vגינוי מ -
) + "תברך מנשים יעל אשת חבר הקיני" (כד-כז)2(
ם סיסרא (כח-ל)–) 3( Vא 

)א-ב (לאסיום: "כן יאבדו כל אויביך ה', וא7הביו כצאת השמש בגבורתו"
)גחתימה: "ותשקUט הארץ ארבעים שנה" (לא
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: שמואל2חודש 

מדריך לקריאת ספר שמואל

)1506(
 פרקים א-ז) שמ"א (חלק ראשון. חיי שמואל

 (א/א-ב/כא) נדר וקיומו א.)49(
 (ד/א-כב); יום פקודה (ג/א-כא); התגלות (ב/כב-לו) נבואת פורענות ב.)58(
זרה (ה/א-יב) יד ה' ג.)50( W(ז/ב-יז); סיכום: שופט ומנהיג (ו/א-ז/א); הח 

 פרקים ח-יד) שמ"א (חלק שני. מלכות שאול
כינון מלוכה

 (ט/א-י/טז); משיחת מלך (ח/א-כב) בקשת מלך ד.)65(
 (יב); מנביא למלך (יא); תשועת מלך (י/יז-כז) בחירת מלך ה.)51(

תשועת מלוכה
(יג/א-יד/מה) מלך ובנו לוחמים ו.)68(
 (יד/מו-נב) סיכום: מלחמות המלך ובני המלך .1ז)7/65(

 פרק ח) שמ"ב פרק טו עד שמ"א (חלק שלישי. עליית דוד וירידת שאול
עליית דוד וקנאת שאול

 (טז/יד-כג); נגן המלך (טז/א-יג); משיחה חדשה (טו/א-לה) הדחה .2ז)58/65(
 (יז/א-יח/ה) גבורת הרועה ח.)63(
 (יט/א-כד); הימלטות (יח/ו-ל) קנאה ט.)49(
 (כ/א-מב) ידידות י.)42(

נדודי דוד בגלותו עד מות שאול
 (כב/ו-כג); טבח (כב/א-ה); עדולם (כא/יא-טז); תחבולה (כא/א-י) סיוע קדוש יא.)39(
 (כד); אצילות נפש במערה (כג/יט-כט); בעור שיניו (כג/יד-יח); חיזוק ידיים (כג/א-יג) קעילה יב.)51(
 (כה) אביגיל אשת חיל יג.)44(
ה (כו) עצילות נפש במחנה יד.)62( Xמ Xר Yע S(כח/ג-כה); נבואת מוות (כז/א-כח/ב); ה 
 (ל/א-לא); מתבוסה לניצחון (כט/א-יא) פתרון גואל טו.)42(
  א/יז-כז)שמ"ב(; קינה  א/א-טז)שמ"ב(; בשורת מוות  לא)שמ"א( סוף הדרך טז.)40(

דוד המלך
 (ג/ב-ה); ריבוי בנים בחברון (ב/יב-ג/א); מלחמת אחים (ב/א-יא) מלך יהודה בחברון יז.)37(
 (ד/א-יב); סופו של איש חלש (ג/ו-לט) סופו של איש חזק יח.)46(
 (ו/א-כג); אל עיר הקודש (ה/יז-כה); ניצחון סופי (ה/א-טז) מלך ישראל בירושלים יט.)48(
 (ח/טו-יח); סיכום: מלך ועוזריו (ח/א-יד); התפשטות (ז/א-כט) בית כנגד בית כ.)47(

 פרקים ט-כ) שמ"ב (חלק רביעי. נפילת דוד משיא כוחו
חטא ועונשו

 (יא/א-כז); חטא (י/א-יט); מחסד למלחמה (ט/א-יג) חסד כא.)59(
 (יג/א-כב); אונס (יב/כו-לא); כיבוש (יב/א-כה) חרטה כב.)53(
 (יג/לח-יד/לג); פיוס (יג/כג-לז) נקם כג.)50(

עונשו של חטא: מרד
 (טו/יג-טז/יד); בריחה (טו/א-יב) הכנות כד.)51(
 (יח/א-יח); סופו של מורד (יז/טו-כט); אל עבר הירדן (טז/טו-יז/יד) מלחמת יועצים כה.)56(
 (יט/י-מד); שיבה (יח/יט-יט/ט) מניצחון לאבל כו.)56(
 (כ/כג-כו); סיכום: עוזרי המלך (כ/א-כב) מרד חדש .1כז)26/48(

 פרקים כא-כד)שמ"ב (חלק חמישי. שאר דברי דוד
 (כא/טו-כב); מעשי גבורה (כא/א-יד) נקמה מול חסד .2כז)22/48(
 (כב) שירת דוד כח.)51(
בוUרים אשר לדוד (כג/א-ז) דברי דוד האחרונים כט.)64( Zד ועונשו (כג/ח-לט); הג Sפק Z(כד); המ 
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: מלכים3חודש 

מדריך לקריאת ספר מלכים

)1534(
 פרקים א-יא)מל"א (חלק ראשון. מלכות שלמה: עלייתה, תפארתה, ושקיעתה

ד✡; צוואת (א) על פני יריביו שWויבירי ינפ לע הֹמֹלמUה✡ המלכת א.)65( Zו X(ב/א-יב) וקבורתו ד
(ג/טז-ד/א); משפט (ג/א-טו); שאלת חלום (ב/כח-מו); קיום צוואה (ב/יג-כז) קץ ליריבים ב.)63(
(ה/טו-לב); עסקי מלכים ומיסים (ה/ב-יד); עשיר וחכם (ד/ב-ה/א) שרים ונציבים ג.)51(
(ח/יב-כא); ברכה (ח/א-יא); מאוהל אל בית (ו-ז) בנין בית ה' ובית המלך ד-ה.)110/2(

לם הבית" (ז/יב)]  Rקריאה ליום ד לחודש עד "…ולא]

(ט/א-ט); אזהרה (ח/נד-סו); ברכה וחג (ח/כב-נג) תפילת שלמה ו.)54(
(י/א-כט); עושר וחכמה מביאים כבוד (י/א-יג); ביקור (ט/י-כח) עסקי מלכים ומיסים לבנייה ז.)61(
(יא/כו-מג) ש>למ7ה✡; שטן מבפנים וחתימה ל-(יא/יד-כה); שטנים מבחוץ (יא/א-יג) חטא וגזר דין ח.)43(

 פרק יב עד טז/כט)מל"א (חלק שני. מרד והתפלגות: מלכי ישראל הראשונים
ם ו-✡ קרע: ט.)43( Aע ב> ח? ם⚐ר> Aע ב> Aר Aם (יב/א-כד) י Xע Wב XרX(יג/א-י); דברי איש הא־להים (יב/כה-לג); חטאי י
ם (יד/א-כ); מחלה ובשורת מות (יג/יא-לד) הנביא ואיש הא־להים י.)55( Xע Wב Sח W(יד/כא-לא); דברי ר
ם✡ יא.)56( Aי ב9 Cא✡; (טו/א-ח) א Aב⚐; (טו/ט-כד) אסAדAוהירצחו נ א ⚐; (טו/כה-לב)  Aש ע>  ונבואת מות על ביתוב?

י⚐; מות (טז/ח-יד) והירצחו א;לAה⚐; (טו/לג-טז/ז) ר9 מ> (טז/טו-כב) והמלכת עמרי ז9

 פרק יב)מל"ב טז/כג עד מל"א (חלק שלישי. מלכי בית עמרי ונביאיהם
מעשי אליהו ומלכי דורו: אחאב ואחזיהו בנו (תקופת שלום בין ישראל ליהודה)

המלכים הראשונים בשומרון: מעשי יב-יג.)103/2( י⚐  ר9 מ> Aוחטאי (טז/כג-כח) ע אב⚐   ; שלושה(טז/כט-לד) אח>
(יח/מו-יט/כא); בריחה ונבואה  (יח/א-מה); "ה' הוא הא-להים"(יז)נסים בשנות רעב 

[קריאה ליום יב לחודש עד "...כי היום אראה אליו" (יח/טו).]

(כ/לה-מג); תוכחת נביא (כ/א-לד) שני נצחונות בארם יד.)43(
ט✡; (כב/ב-מ); "מלכים ונביאים": תבוסה (כא/א-כב/א) כרם נבות טו-טז.)101/2( Aפ Aהוש יAהו⚐; (כב/מא-נא) י> ז> ח? Cא 

 א/יח)מל"ב כב/נב עד מל"א(ומותו כדבר הנביא 
[קריאה ליום טו לחודש עד "...שמעו עמים כלם" (כב/כח).]

מעשי אלישע ומלכי דורו
ם⚐; (ב/יט-כח); חסד וקללה (ב/א-יח) פרידת הרב מתלמידו יז.)55( Aהו7ר  ; "מלכים ונביאים": ישועה(ג/א-ג) י>

(ג/ד-כז)
יXהיח.)44( Zענ W(ד/מב-מד); אכול והותר (ד/לח-מא); מות בסיר (ד/ח-לז); גמול טוב לעשירה  (ד/א-ז) חסד ל
(ו/ח-כג); גדודי ארם (ו/א-ז); ריבוי תלמידים (ה) צרעת נעמן יט.)50(
ם✡; (ח/ז-טו); מלך חדש בארם (ח/א-ו); שדה האשה (ו/כד-ז/כ) ממצור לרווחה כ.)54( Aהו7ר (ח/טז-כה) י>

נקמת ה' כדבר אליהו
יAהו✡ כא.)59( ז> ח? Cעם  והירגתו ביחד א⚐Xר Uהו W(י/א-יז); השמדת צאצאי אחאב (ח/כה-ט/לז)ם י
ש✡; (יא); חידוש הברית ביהודה (י/ל-לו) י;הוא⚐; (י/יח-כט) השמדת הבעל כב.)51( Aהו7א (יב) י>

 פרקים יג-יז) מל"ב (חלק רביעי. היחלשות וחורבן: מלכי ישראל האחרונים
ים" Gע Gליהוא על כסא ישראל, ואחר־כך תקופת אי־יציבות עד חורבן שומרון. מלחמה בין ישראל ליהודה.)1-4("בני רב 

ז⚐ כג.)54( Aהו7אח ש⚐; (יג/א-ט) 1י> Aהו7א אחרונה (יג/י-יג) 2י> נבואה  אלישע:  נצחון (יג/יד-כא);   ;(יג/כב-כה); 

יAהו✡ צ> מ? Cא⚐ : תבוסתו ע"יאUהו Wם⚐; (יד/א-כב)ש והירצחו י Aע ב> Aר A(יד/כג-כט) 3י

וצרעתו עCזAר>יAהו✡ כד.)58( והירצחו 4ז>כ?ר>יAהו⚐; (טו/א-ז)  לום⚐; (טו/ח-יב)  והירצחו בידיש? ם⚐   נ?ח; (טו/יג- מ>
(טז) והכנעתו לאשור אחAז✡; (טו/לב-לח) יו7תAם✡; (טו/כז-לא) והירצחו פ@ק?ח⚐; (טו/כג-כו) והירצחו פ>ק?ח>יAה⚐; כב)

ע? וחורבן שומרון⚐ כה.)41( ירי אריות (יז/ז-כג); על מה חרבה הארץ? (יז/א-ו) הו7ש; V(יז/כד-מא); ג

 פרקים יח-כה)מל"ב (חלק תמישי. מלכי יהודה האחרונים
מלך צדיק ונביאו 

(יט/טו-יט); תפילה (יח/יז-יט/יד); איום והקלה (יח/ט-טז); חורבן וכניעה (יח/א-ח) ח9ז>קיAהו✡ כו.)57(
(כ/יב-כא); גאווה ומכירה (כ/א-יא); תפילה ואות (יט/כ-לז) ישועה .1כז)39/65(

מאפילה לאורה 
(כא/יט-כו) והירצחו אמו7ן✡; (כא/א-יח) וחטאיו מ>נ?א✡ ;)חי-א/אכ( ויאטחו הֶּׁש@ה✡ אפילה: .2כז)26/65(
(כב/א-כג/ל) י7אש9יAהו✡ אורה: כח.)50(

בני יאשיהו וחורבן יהודה 
ז✡כט. )57( Aהו7אח (כג/לא-לה); י> והדחתו  ים✡  הו7יAק9 (כג/לו-כד/ז); י> ומרדו  (כד/ח-יז);י>הו7יAכ9ין✡  וגלותו    

הו✡ Aי ק9 ד>  וגורלו (כד/יח-כה/ז); חורבן וגלות ורצח מנהיג (כה/ח-כו); פתח תקוה (כה/כז-ל)צ9
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: ישעיהו4חודש 

מדריך לקריאת ספר ישעיהו

)1291(
 (פרקים א-יב) חלק ראשון. נבואות על יהודה וישראל

זיהו יותם אחז יחזקיהו מלכי יהודה" (א/א). "חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה וירושלים, בימי ע�
 (א) אב טיפוס לתוכחה א.)31(

"הדבר אשר חזה ישעיהו בן אמוץ על יהודה וירושלים" (ב/א).
 (ד/ב-ו); הנשאר בציון (ג/א-ד/א); גמולם וגמולן (ב) ונשגב ה' לבדו ב.)54(
(ה/כד-ל); אויב עצום (ה/ח-כג); הוי! (ה/א-ז) כרם ה' .1ג)30/43(

זיהו..." (ו/א). "בשנת מות המלך ע�
 (פרק ו) שליחות קדושה .2ג)13/43(

מפלתם של אויבי יהודה: אפרים, ארם ואשור
זיהו מלך יהודה..." (ז/א). "ויהי בימי אחז בן יותם בן ע�

 (ח/א-י); אות סכנה אבל "עמנו אל" (ז/י-כה); אות "עמנואל" (ז/א-ט) אל תירא ד.)35(
ת בדרכם ה.)37( bכ bל Z(ט/ז-י/ד); לא שב אפו מאפרים (ח/טז-ט/ו); חושך ואור (ח/יא-טו) מ 
 (י/כ-יב/ו); הנה א-ל ישועתי (י/ה-יט) אשור שבט אפי ו.)52(

(פרקים יג-כג) חלק שני. משאות לעמים
 (יד/כד-כז); שבועה על אשור (יג/א-יד/כג) משא בבל אשר חזה ישעיהו בן אמוץ ז.)49(

"בשנת מות המלך אחז היה המשא הזה" (יד/כח). 
 (יח); עם רחוק (יז); משא דמשק (טו-טז); משא מואב (יד/כח-לב) משא על פלשת ח.)49(
 (כא/יא-יב); משא דומה (כא/א-י); משא מדבר ים (כ); עוזר ערום ויחף (יט) משא מצרים ט.)43(
 (כג); משא צור (כב/טו-כה); החלפת שבנא (כב/א-יד); משא גיא חזיון (כא/יג-יז) משא בערב י.)48(

(פרקים כד-לה) חלק שלישי. נבואות על יהודה וישראל

חורבן הארץ ותשועת ישראל 
 (כו/כ-כז/יג); עד יעבור זעם (כה/א-כו/יט); שיר ביהודה (כד) פחד בעמים יא-יב.)69/2(

[חלוקה ליומיים (יא-יב): ביום יא עד "...כי ה' דבר" (כה/ח), וביום יב מ"ואמר ביום ההוא..." (כה/ט).]

תוכחות ונחמות בקריאות "הוי!" 
(כט/טו-כד); הוי המעמיקים מה' (כט/א-יד); הוי אריאל אריאל (פרק כח) הוי עטרת גאות יג.)53(
 (לא), הוי היורדים מצרים לעזרה (ל) נגד הבוטחים במצרים: הוי בנים סוררים יד.)42(
 (לג); הוי שודד (לב/ט-כ); נשים שאננות (לד) צדק ושלום טו.)44(
 (לה); גאולת ישראל (לד) נקמת ה' באדום .1טז)27/47(
 

  בשינויים קלים)[מל"ב יח/יג-כא/יט](פרקים לו-לט; נמצא גם בספר מלכים  חלק רביעי. מלך צדיק ונביאו
"ויהי בארבע עשרה שנה למלך חזקיהו..." (לו/א). 

לו) איום (.2טז)22/47(
(לז/טו-לח); תפילה וישועה (לז/א-יד) הקלה יז.)37(
(פרק לט); גאווה ומכירה (לח/ט-כב); מכתב הודאה (לח/א-ח) תפילה ואות .1יח )30/41(

 (פרקים מ-סו) חלק חמישי. נחמות
  בחלוקה כאן ניסינו לפחות שלאקשה מאוד לחלק את נחמות ישעיהו לחלקים ברורים על פי תוכנן, ולכן לא ניתנו כותרות ליחידות הקריאה.

לחלק את הקריאות באמצע עניין, ונעזרנו בכך בחלוקת הפרשות (כל יחידת קריאה מסתיימת בסוף פרשה).
נחמה וגאולה: "דברו על לב ירושלים..."

י..." .2יח)11/41( Zמ Sמו ע YחSמו נ YחS(מ/א-יא) "נ
ם..." יט.)40( Zי Sמ Uלו fע Xש Wד ב Sד Xי מ Z(מ/יב-מא/כ) {ס} "מ
ר ה'..." כ.)47( SאמUם י bכ Wיב Zבו ר Wר X(מא/כא-מג/יג) {פ} "ק
ל..." כא.)38( Vא Xר Wש Zש יUדו Wם, ק bכ WאלUר ה' ג Sה אמU(מג/יד-מד/כג) {ס} "כ
ן..."  {פ}כב. )43( bט Xב Zך מ Wר bצUי Wך, ו bל Yא Uר ה' ג Sה אמU(מד/כד-מו/יג)"כ
ר..." כג.)50( Xפ Xל ע Sי ע Zב Wי וש Zד W(מז/א-מט/יג) {ס} "ר
י ה'..." כד.)47( Zנ Sב Xז Yן ע Uיו Zר צ bאמ Uת S(מט/יד-נא/כג) {ס} "ו
ן..." כה.)49( Uיו Zך צ Vז Rי ע Zש Wב Zי, ל Zי עור Z(נב/א-נה/ה) {ס} "עור

תשובה ורחמים: "וישב אל ה' וירחמהו..." 
..." כו.)55( Uאו Wצ Xמ Zה Wשו ה' ב Wר Z(נה/ו-נח/יד) {ס} "ד
..." כז.)43( Sיע Zש Uהו Vד ה' מSה י Xר Wצ Xן ויבירי ינפ לע הֹמֹלא ק V(נט-ס) {ס} "ה
י..." כח.)53( Xל Xה' א-להים ע S(סא-סד) {ס} "רוח
י..." כט.)49( Zנ Rש Wק Zויבירי ינפ לע הֹמֹלא ב Wי ל Zאת Vצ Wמ Zאלו, נ Xא שUלו Wי ל Zת Wש Sר Wד Zסו)(סה- {ס} "נ 
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 (עמוד א): ירמיהו5חודש 

מדריך לקריאת ספר ירמיהו

כות, �ל מ� מ  ל ה  ע  גוי"ם ו� ל ה  ז$ה ע  יום ה  יך ה  ת" ד� ק  פ� ה ה" א( ר�
! נ�טוע  ל" נות ו� ב� רוס, ל" ה, ל  יד ו� ב" א, ה  נ�תוץ ול� ל" נ�תוש ו� ל"

)1364(
 (פרקים א-כה) חלק ראשון. נבואות תוכחה ופורענות

רוס" ה, ל  יד ו� ב" א, ה  נ�תוץ ול� ל" נ�תוש ו� "ל"

 שליחות וזירוז. משלים: מקל שקד, סיר נפוח. אתך אני. הנבואה הראשונה (א):
ן...". 1א)19/47( מ9 Aי נ> ץ ב9 ר@ א@ נAתו7ת ב> Cע ר ב? ש@ Cים א נ9 Cכ7ה ן ה? הו, מ9 Aי ק9 ל> ן ח9 יAהו ב@ מ> ר> י י9 ר; ב>  (א) "ד9

 חסד נעורים וכפיית טובה. עבודה זרה ועונשה. אהבת זרים, זנות ועזות מצח. הנבואה השניה (ב/א-ג/ה):
ם ל;אמ7ר.... "2א)28/47( ל?9 Aרוש י י> נ; אז> אתA ב> Aר Aק לך ו> Aי ל;אמ7ר: ה ל? ר ה' א; ב? י ד> ה9 י>  (ב/א-כח) "ו?
ם ה' ".1ב)14/42( Rא Wי נ Zם ב bת Wע Sש Wם פ bכ Wל Rי, כ Xל Vיבו א Zר Xה ת Xמ X(ב/כט-ג/ה)..." ל 

 משובה ישראל ובוגדה יהודה. אם תשוב אלי תשוב. רעה מצפון. הנבואה השלישית (ג/ו-ו/ל):
ל.... "2ב)28/42( א; Aר ש> ה י9 Aב Oש ה מ> Aת ש> Aר ע ש@ Cא Aית א9 Aר Cל@ך: ה מ@ הו ה? Aי י י7אש9 ימ; י ב9 ל? ר ה' א; י7אמ@  (ג/ו-ד/ח) "ו?
ים "ג.)42( Zר Xש Sב הVל Wך ו bל bמ Sב הVד ל SאבUם ה', י Rא Wהוא, נ Sם הUיו Sה בXי Xה W(ד/ט-ה/יט)..." ו 
ר "ד.)42( UאמVה ל Xיהוד Zב Xיעוה Zמ Wש Sה Wב, ו Uק Yע Sית י Vב Wאת ב Uידו ז Zג S(ה/כ-ו/ל)..." ה 

  בטחון שוא. אינני שומע תפילה ואינני מקבל עולה. אכזריות, אבל, מות. מאנו לשוב. אין חכמה. חורבןהנבואה הרביעית (ז-י):
ובכי. שחיתות. מקוננות. דעת ה'. ערלי לב. על האלילים. קינה ותפילה. 

ית ה'..."ה. ")51( ר ב; ע? ש? מ7ד ב> Cת ה' ל;אמ7ר: ע א; יAהו מ; מ> ר> ל י9 יAה א@ Aר ה ש@ Cר א Aב Aד  (ז/א-ח/יז) ה?
י... "ו.)56( Xו Sי ד Zב Zי ל Sל Xן, ע Uגו Xי י Vל Yי ע Zית Zיג Zל Wב S(ח/יח-י/כה)" מ 

  לא שמעו בקולי, ולא אשמע אליהם. הזית. תלונה ותשובה. מדוע דרך רשעים צלחה? קינה ונחמה.הנבואה החמישית (יא-יג):
משלים: אזור פשתים, נבל. למלך ולגבירה. 

ז7את..."ז. ")54( ית ה? ר9 ב> י ה? ר; ב> ת ד9 עו א@ מ> ת ה' ל;אמ7ר: ש9 א; יAהו מ; מ> ר> ל י9 יAה א@ Aר ה ש@ Cר א Aב Aד ד)(יא/א-יג/י ה?
ר..."  {ס?} ".1ח)13/56( Vב Zי ה' ד Zהו כ Xב Wג Zינו אל ת Zז Yא Sה Wעו ו Wמ Z(יג/טו-כז)ש 

בצורת. תפילה ודחייה. נביאי השקר. תפילה ודחייה. תלונה ועידוד. איסורים. הצדקת הדין ונחמההנבואה הששית (יד-יז):   
לעתיד. דיגים וצידים. אם תשוב. חטאת יהודה. פתגמי חכמה. תפילה. קדושת שבת. 

רו7ת. "2ח)43/56( Aצ ב? י ה? ר; ב> ל ד9 יAהו, ע? מ> ר> ל י9 ר ה' א@ ב? יAה ד> Aר ה ש@ C(יד-טו) ..."א 
ה "ט.)48( Xש Zך א Wח ל Sק Zר: ויבירי ינפ לע הֹמֹלא תUאמVי ל Sל Vר ה' א Sב Wי ד Zה Wי S(טז-יז)..." ו 

 משל: היוצר. שערורה. רודפים. משל: בקבוק. עינויים. הנבואה השביעית (יח-כ):
רי. ")56( יו7צ; ית ה? תA ב; ד> ר? Aי ת ה' ל;אמ7ר: קום ו> א; יAהו, מ; מ> ר> ל י9 יAה א@ Aר ה ש@ Cר א Aב Aד  (יח-כ) ..."ה?

  תשובה לצדקיהו. תנאי להצלה. על שלום. על יהויקים. קינה. על יכניה. על הרועים. על הנביאים.הנבואה השמינית (כא-כד):
משא ה'. משל: שני דודאי תאנים. 

הויא. ")52( Aי ק9 ד> ל@ך צ9 מ@ יו ה? Aל לח? א; ש> ת ה', ב9 א; יAהו מ; מ> ר> ל י9 יAה א@ Aר ה ש@ Cר א Aב Aד  (כא/א-כג/ח) "...ה?
י "יב.)42( Sת Uמו Wצ Sל ע Xפו כ Yח Xי, ר Zב Wר Zק Wי ב Zב Zר ל Sב Wש Zים: נ Zא Zב Wנ S(כג/ט-כד/י)..." ל 

 סיכום נבואות ירמיהו: "לא שמעתם". לכן תחרב הארץ, אבל גם הגוים ישתו את כוס החמה.הנבואה התשיעית (כה):
ה...יג. ")38( Aהוד ם י> ל ע? Aל כ יAהו, ע? מ> ר> ל י9 יAה ע? Aר ה ש@ Cר א Aב Aד  (כה) "ה?
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 (עמוד ב): ירמיהו5חודש 

מדריך לקריאת ספר ירמיהו (המשך)

 (פרקים כו-מה)חלק שני. נבואות משולבות עם סיפורים מחיי הנביא

רוס" ה, ל  יד ו� ב" א, ה  נ�תוץ ול� ל" נ�תוש ו�  "ל"
רות ומוטות. מוטות עץ וברזל. אגרת אל הגולה. הנבואה העשירית (כו-כט): Wהתנקשות והצלה בחצר בית ה'. משל: מוס 

ר ה':יד. ")46( ת ה' ל;אמ7ר, כ7ה אמ? א; ה מ; ז@ ר ה? Aב Aד יAה ה? Aה, ה Aהוד ך י> ל@ הו מ@ Aי ן י7אש9 ים ב@ ק9 Aהו7י כות י> ל> מ> ית מ? אש9 ר;  ב>
ה Aהוד י י> ר; Aל ע Aל כ תA ע? ר> ב? ד9 ית ה', ו> ר ב; צ? Cח מ7ד ב? C(כו-כז) ..."ע 

י "טו.)49( Sל Vר א Sי, אמ Zיש Zמ Yח Sש ה bד Uח Sית ב Zע Zב Wר Xה הXנ Xש Sה, ב Xהוד Wך י bל bה מXי Zק Wד Zת צ bכ bל Wמ Sית מ Zאש Vר Wיא, ב Zה Sה הXנ Xש Sי ב Zה Wי Sו 
יא..."  ZבXנ Sזור ה Sן ע bה בXי Wנ Sנ Y(כח-כט)ח 

נ�טוע " ל" נות ו� ב�  "ל"
 דברי נחמה לאפרים וליהודה. הנבואה האחת עשרה (ל-לא):

ר ה'..."טז. ")33( ת ה' ל;אמ7ר: כ7ה אמ? א; יAהו מ; מ> ר> ל י9 יAה א@ Aר ה ש@ Cר א Aב Aד  (ל/א-לא/ח) ה?
ק... "יז.)31( Xח Wר bמ Zים מ Zי Zא Xידו ב Zג Sה Wם, ו Zי Uר ה' גו Sב Wעו ד Wמ Z(לא/ט-לט)" ױש 

. ועוד דברי נחמה בשעת חורבן.  משל לחיזוק דברי הנחמה: קנין השדההנבואה השתים עשרה (לב-לג):
הו...")44( Aי ק9 ד> צ9 ית ל> ר9 ש9 Cע Aה הAנ Aא✡ ;)חי-א/אכ( ויאטחו הֶּׁש ת ה', ב? א; יAהו מ; מ> ר> ל י9 יAה א@ Aר ה ש@ Cר א Aב Aד  (לב) יח. "ה?
ה..." .1יט)26/48( Xר Xט Sמ Sר ה Sצ Yח Sצור ב Xנו ע bד Uהוא עו Wית, ו Zנ Vהו שXי Wמ Wר Zל י bר ה' א Sב Wי ד Zה Wי S(לג) "ו 

רוס" ה, ל  יד ו� ב" א, ה  נ�תוץ ול� ל" נ�תוש ו�  "ל"
 שתי נבואות על צדקיהו: גורלו; קריאת דרור. הנבואה השלש עשרה (לד):

ילו7 .... "2יט)22/48( ל ח; Aכ ל ו> ב@ Aל@ך ב ר מ@ אצ? ר@ ד> בוכ? ת ה', ונ> א; יAהו מ; מ> ר> ל י9 יAה א@ Aר ה ש@ Cר א Aב Aד  (לד) "ה?

כבים. הנבואה הארבע עשרה (לה): Wמשל: בית הר 
ים. "1כ)19/62( ק9 Aהו7י י י> ימ; ת ה', ב9 א; יAהו מ; מ> ר> ל י9 יAה א@ Aר ה ש@ Cר א Aב Aד  (לה) ..."ה?

 ספר ושריפתו. ירמיהו במצור: נבואות חורבן ועינויים. חורבן ירושלים וגורל הנביא.הנבואה החמש עשרה (לו-לט):
ה.... "2כ)43/62( ז@ ר ה? Aב Aד יAה ה? Aה, ה Aהוד ך י> ל@ הו מ@ Aי ן י7אש9 ים ב@ ק9 Aיהו7י ת ל9 יע9 ב9 ר> Aה הAנ Aא✡ ;)חי-א/אכ( ויאטחו הֶּׁש י ב? ה9 י>  (לו/א-לז/יא) "ו?
ם "כא.)56( Xע Xך הUתו Wם ב Xש Zק מ Zל Yח Sן, ל ZמXי Wנ Zץ ב bר bת א bכ bל Xם ל ZSל Xירוש Zהו מXי Wמ Wר Zא י VצVי S(לז/יב-לט/יח)..." ו 

ירמיהו במצרים: משלהנבואה השש עשרה (מ-מה): נבוא".  ירמיהו לאחר החורבן: שחרור; רצח גדליהו; "מצרים  קורות    
האבנים, תוכחות ובשורות רעות. נבואה על ברוך בן נריה. 

יםכב. ")56( ח9 Aב ב ט? ן ר? Aד Cא ר> בוז? ל?ח א7תו7 נ> ר ש? ת ה', אח? א; יAהו מ; מ> ר> ל י9 יAה א@ Aר ה ש@ Cר א Aב Aד  (מ-מב) ..."ה?
ם "כג.)48( bיה Vויבירי ינפ לע הֹמֹלה- xי ה' א Vר Wב Zל ד Xת כ bם א Xע Xל ה Xל כ bר א Vב Sד Wהו לXי Wמ Wר Zת יUלו Sכ Wי כ Zה Wי S(מג-מה)..." ו 

ס,חלק זה של ספר ירמיה מסתיים בלשון אשר מצאנו גם בנבואת השליחות בתחילת הספר: " Wי הרGנ Yי א GיתGנ Zר ב ש\ Yה אWנ Gר ה': ה  כה אמ_
ש Wי נתGנ Yי א Gת cע ר נZט_ ש\ Yת א Wאc(מה/ד)ו ".... 

 (פרקים מו-נא)   "  חלק שלישי. "אשר היה דבר ה' אל ירמיהו הנביא על הגוים

כות" �ל מ� מ  ל ה  ע  גוי"ם ו� ל ה   "ע 
ת כZלחלק אחרון זה של ספר ירמיה מוזכר בסיכום לחלק הראשו Wא , Zל\יה Zי ע Gת cר ב_ Gר ד ש\ Yי א ר_ Zב cל דZת כ יא א\ Gה ץ ה_ י ע_ל הZאר\ GאתWב Wהcן: "ו 

גויGם" (כה/יג). יZהו ע_ל כZל ה_ cמ cרGא יZבGר נ ש\ Yז\ה א ר ה_ פ\ Wתוב ב_סZכ  ה_
ם.כד. ")35( גו7י9 ל ה? יא ע? נAב9 יAהו ה? מ> ר> ל י9 ר ה' א@ ב? יAה ד> Aר ה ש@ Cם..."א Zי Sר Wצ Zמ Wים" ; "(מו)  ל Zת Wש Zל Wל פ b(מז)א 
ה... "כה.)47( Xד Xד Rי ש Zכ Uבו Wל נ bי א Uל: הו Vא Xר Wש Zי י Vויבירי ינפ לע הֹמֹלה xת אUאו Xב Wר ה' צ Sה אמUאב. כUמו W(מח)" ל 
ן" "כו.)39( Uמו Sי עVנ Wב Zם; "(מט/א-ז) לUדוxאbק" ; "(מט/ח-כב)" ל bש bמ Sד Wר" "; (מט/כג-כז)לUצו Xת חUכו Wל Wמ Sמ Wר ול Xד Vק Wמט/כח-ל)

ילXם" לג) Vל ע b(מט/לד-לט); "א 
 על בבל (נ-נא)

יא..."כז. ")46( נAב9 יAהו ה? מ> ר> ד י9 י? ים, ב> ד9 ש> ץ כ? ר@ ל א@ ל א@ ב@ Aל ב ר ה' א@ ב@ ר ד9 ש@ Cר א Aב Aד  (נ) ה?
ית "כח.)51( Zח Wש Sמ Sי רוח Xמ Xב קVי ל Vב WשUל י bא Wל ו bב Xל ב Sיר ע Zע Vי מ Zנ Wנ Zר ה': ה Sה אמU(נא/א-נא)..." כ 
ל... ".1כט)13/47( Xל Xק חUנ xאbה י Xצ Wל אר Xכ Wוב , Xיה bיל Zס Wל פ Sי ע Zת Wד Sק Xם ה', ופ Rא Wים נ Zא Xים ב ZמXה יVנ Zן ה Vכ X(נא/נב-סד)" ל 

[מקביל לסוף ספר מלכים (מל"ב כד/יח-כה/ל)] (פרק נב) אחרית דבר: חורבן ופתח תקוה
ם. "2כט)34/47( 9Aל Aירוש ל?ך ב9 Aה מAנ Aה ש ר; ש> ת ע@ אח? כו7, ו> ל> Aמ הו ב> Aי ק9 ד> נAה צ9 Aת ש אח? ים ו> ר9 ש> ן ע@  (נב) ..."ב@
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: יחזקאל6חודש 

מדריך לקריאת ספר יחזקאל

)1273(
 (פרקים א-כד) חלק ראשון. נבואות שקדמו לחורבן ירושלים

 "ויהי בשלשים שנה ברביעי בחמשה לחודש, ואני בתוך הגולה על נהר כבר, נפתחו השמים ואראה מראות א-להים. בחמשה לחדש, היא
השנה החמישית לגלות המלך יויכין" (א/א-ב). 

 (הוא ה"מראה אשר ראיתי על נהר כבר" [ראה מג/ג].)מראות א-להים: שליחות 
 (א) מראות א-להים: "מעשה המרכבה" א.)28(
 (ג/טז-כא); צופה לבית ישראל (ג/י-טו); כבוד ה' וסיום המראה (ב/ו-ג/ט); חיזוק (ב/א-ה) שליחות .1ב)31/37(

פורענות (ב"בקעה") 
 (ג/כב-כז) הסתגרות .2ב)6/37(
 (ו); אל הרי ישראל (ה); תגלחת (ד/א-יז) מצור ג.)48(
 (ז) קץ לאדמת ישראל .1ד)27/48(

 (הוא ה"מראה אשר ראיתי בבאי לשחת את העיר" [ראה מג/ג].)מראות א-להים: תועבות ירושלים וחורבנה 
 (ח/טו-ט/ג); גזירה (ח/א-יד) תועבות ירושלים .2ד)21/48(
 (יא/ב-כה); תושבים לעומת גולים והסתלקות כבוד ה' (י/א-יא/א); מראה המענישים (ט/ד-יא) עונש ה.)55(

פשע ותועבה, משפט וגזר דין 
 (יג/א-טז); לנביאים מלבם (יב/כא-כח); קרוב ולא רחוק (יב/יז-כ); לחם ומים (יב/א-טז) גלות ו.)44(
 (טו); עץ הגפן (יד/יב-כג); הניצולים (יד/א-יא); עון הדורש ועון הנביא (יג/יז-כג) המתנבאות מלבהן ז.)38(
[חלוקה: ביום ח לחודש עד "...ושקטתי ולא אכעס עוד" (טז/מב)] (יז); שני הנשרים (טז) תועבות ירושלים הבוגדת ח-ט.)87/2(

 (יט); קינה אל נשיאי ישראל (יח) איש כדרכיו אשפוט י.)46(
 (כא/יא-יב); אנחה (כא/ו-י); חרב (כא/א-ה); ביעור (כ) תועבות אבותם יא.)56(
 (כב/כג-לא); ארץ לא מטוהרה (כב/יז-כב); סיגים (כב/א-טז); משפט (כא/יג-לז) חרב מלך בבל יב.)56(
[ביום יג לחודש עד: "...שאי זמתך ואת תזנותיך" (כג/לה)]. (כד/טו-כז); אילם (כד/א-יד); בתוך הסיר (כג) ניאוף יג-יד.)76/2(

 (פרקים כה-לב) חלק שני. דבר ה' על העמים
על העמים שהם כ"קוצים מכאיבים" מסביב לישראל 

 (כו); על צור (כה/טו-יז); על פלישתים (כה/ח-יד); על מואב ושעיר (כה/א-ז) אל בני עמון טו.)38(
 (כח/יא-יט); קינה על מלך צור (כח/א-י); לנגיד צור (כז) קינה על צור טז.)55(
 (כח/כה-כו); וישבו בית ישראל לבטח (כח/כ-כד) על צידון .1יז)7/54(

על מצרים 
 (ל/כ-כו); זרועות שבורות (ל/א-יט); יום ה' (ל/יז-כא); שכר מלך בבל (כט/א-טז) על פרעה ועל מצרים .2יז)47/54(
 (לב/יז-לב); נהי על מצרים (לב/א-טז); קינה על פרעה (לא) כאשור כן מצרים יח.)50(

 (פרקים לג-לט) חלק שלישי. נבואות לאחר חורבן ירושלים
 "ויהי בשתי עשרה שנה, בעשירי בחמשה לחודש, לגלותנו, בא אלי הפליט מירושלים, לאמר: הוכתה העיר!" (לג/כא). המשך ישיר לסוף

החלק הראשון. 
 (לג/ל-לג); לא שומעים (לג/כא-כט); לא יורשים (לג/י-כ); צדיק ורשע (לג/א-ט) הצופה לבית ישראל יט.)33(
 (לה); על הר שעיר (לד) הצאן והרועים כ.)46(
 (לו/טז-לח); לא למענכם (לו/א-טו) על הרי ישראל כא.)38(
 (לז/טו-כח); אחדות (לז/א-יד) "בתוך הבקעה": תחייה כב.)28(
 (לח-לט) קידוש השם במלחמת גוג כג.)52(

 (פרקים מ-מח) חלק רביעי. מראות א-להים: ירושלים של תפארת וצדק
 "בעשרים וחמש שנה לגלותנו, בראש השנה בעשור לחודש, בארבע עשרה שנה אחר אשר הוכתה העיר, בעצם היום הזה היתה עלי יד ה'

ויבא אותי שמה. במראות א-להים הביאני אל ארץ ישראל..." (מ/א-ב). 

. (חלק זה מוגדר בפרשה פתוחה בפניה ובפרשה סתומה לאחריה, אבל אין בתוכה שום חלוקה לפרשיות)בית המקדש העתיד 
 (מ/א-מז) {פ} מדידות מסביב לבית: חומה, שערים, וחצרות כד.)47(
 (מב/א-יד); הלשכות (מ/מח-מא/כו) מבנה הבית כה.)42(
 {ס} (מג/א-ט); חזרת השכינה (מב/טו-כ) שטח הר הבית .1כו)15/47(

חוקות בית ה' ותורותיו 
 (מד/א-יד); כניסה מוגבלת (מג/י-כז) מהבית לחנוכת המזבח .2כו)32/47(
 (מה/יח-כה); לפסח (מה/ט-יז); לנשיא (מה/א-ח); קודש לה' מן הארץ (מד/טו-לא) שומרי משמרת ה' כז.)42(
 (מו/יט-מז/יב); בית המבשלים ומי המקדש (מו/א-יח) קרבן הנשיא ונחלתו כח.)36(

ירושלים העתידה בתוך נחלות שבטי ישראל 
 (מח/ל-לה); שערי השבטים (מח/א-כט); שטח עיר הקודש בתוך השבטים (מז/יג-כג) גבול הארץ כט.)46(
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 (עמוד א): תרי עשר7חודש 

מדריך לקריאת נביאי "תרי עשר"
)1050(

 אמרו בגמרא על ספר הושע "איידי דזוטר – מירכס", כלומר: מכיון שהוא קטן – יאבד עם ייכתב כספר בפני עמצו
(בבא בתרא י"ד ע"ב). ואפשר לומר כמו כן על שאר ספרי שנים עשר הנביאים. 

 קבוצה ראשונה. נביאים מתקופת ישעיהו (והנלווים עליהם)

"בפרק אחד נתנבאו ארבעה נביאים... ואלו הן: הושע, ישעיהו, עמוס, ומיכה" (פסחים פז ע"א). 

יומרון וליהודה בתקופת ישעיהו: "נביא לש הושע כ( ל* י,ה מ+ ק. ז* ח. ז י* ם אח, ת, ה יו0 י, ז. י ע� ימ( י, ב. ר. א( ן ב* ב3 ע+  ש( ל הו0 י,ה א3 ר ה, ש3 ר ה' א5 ב+  ד*
ל א( ר, ש* ך י. ל3 ש מ3 א, ן יו0 ם ב3 ע, ב* י י,ר, ימ( ה, וב. הוד, " (א/א). י*

נישואי הושע כסמל (א-ג) 
 אשת זנונים וילדיה (א); הפך השמות (ב); אשה מנאפת (ג)א.)39(

תוכחות אפרים (ד/א-יד/א) 
 "שמעו דבר ה' בני ישראל, כי ריב לה' עם יושבי הארץ..." (ד-ו)ב.)45(
 "כרפאי לישראל, ונגלה עון אפרים ורעות שומרון..." (ז-ט/ט)ג.)39(
 "כענבים במדבר מצאתי ישראל..." (ט/י-יא/יא)ד.)34(
 "סבבני בכחש אפרים, ובמרמה בית ישראל..." (יב/א-יד/א).1ה)31/40(

אפשרות התשובה 
 "שובה ישראל..." (יד/ב-י).2ה)9/40(

ר ה'ים וליהודה. זמנו אינו ידוע מפשוטי המקראות; לפי קבלת חז"ל היה בימי מנשה. הספר פותח: "נביא לירושל יואל ב+  ד*
ל תוא( ן פ* ל ב3 א( ל יו0 י,ה א3 ר ה, ש3 ", ובאותו נוסח בדיוק פתח גם ספר הושע, ואולי בגלל זה בא אחריו. ...א5

הארבה (א-ב) 
 "דבר ה' אשר היה אל יואל בן פתואל. שמעו זאת הזקנים..." (א/א-ב/יד)ו.)34(
 "תקעו שופר בציון, קדשו צום קראו עצרה" (ב/טו-כז; עצרת תפילה ומענה ה').1ז)13/39(

לעתיד לבוא (ג-ד) 
 "והיה אחרי כן אשפך את רוחי על כל בשר, ונבאו בניכם ובנתיכם..." (ג-ד).2ז)26/39(

ישעיהו: "נביא בתקופת י עמוס ימ( ה, וב. הוד, י* ך  ל3 י,ה מ3 ז. י ע� ימ( ל, ב. א( ר, ש* ל י. ז,ה ע+ ר ח, ש3 א5 ע+  קו0 ת* ים מ. ד. ק* נ0 י,ה ב+ ר ה, ש3 ס א5 מו0 י ע, ר( ב*  ד.
ש ע+ ר, נ(י ה, פ* ם ל. י. נ,ת+ ל, ש* א( ר, ש* ך י. ל3 ש מ3 א, ן יו0 ם ב3 ע, ב* לו0" (א/א). נבואתו הראשונה מתחילה: "ה' י,ר, ן קו0 ת( ל+ .ם י. ירוש, אג, ומ. ש* ן י. יו0 צ.  ".מ.

נוסח זה מצוי גם בסוף ספר יואל (ד/טז), ואולי בגלל זה בא עמוס אחריו. 
על ישראל ועל שכניה 

 על שלושה ועל ארבעה (א-ב)ח.)31(
נבואות "שמעו את הדבר הזה..." (ג/א-ה/יז) ונבואות "הוי!" (ה/יז-ו/יד) 

 "שמעו את הדבר הזה ..." (ג/א-ה/ח) [ס בכת"י ל]ט.)36(
 "המבליג שד על עז..." (ה/ט-ו/יד)י.)33(

מראות 
 "כה הראני א-דני ה' והנה..." (ז-ט)יא.)46(

שוטי המקראות. נבואתו על אדום מקביל לספר ירמיהו (מט/ז-טז). בסוף עמוס כתוב "זמנו אינו ידוע מפשו עובדיה יר* ן י. ע+ מ+  ל*
ם דו0 Aית א ר. א( ת ש* ואולי בגלל זה בא עובדיה אחריו. " (ט/יב), א3

 "חזון עבדיה. כה אמר א-דני ה' לאדום..." (א/א-כא)יב.)21(

 :כתובא בתקופת ישעיהו. על מעשי ירבעם בן יואש מלך ישראל, אשר מלך בימי אמציהו בן יואש מלך יהודה, נבי יונה
ר"... פ3 ח( ג+ת ה+ ר מ. ש3 יא א5 נ,ב. י ה+ ת+ מ. ן א5 נ,ה ב3 דו0 יו0 ב* י+ד ע+ ר ב* ב3 ר ד. ש3 ל, א5 א( ר, ש* י י. -לה( Aר ה' א ב+ ד* ).כה/ב יד"מל" (כ.

 בריחה והצלה (א-ב).1יג)27/48(
 תשובה ותלונה (ג/א-ד/ג); משל (ד/ד-יא).2יג)21/48(

ה,תקופת ישעיהו: "נביא לישראל וליהודה ב מיכה הוד, י י* כ( ל* י,ה מ+ ק. ז* ח. ז י* ם אח, ת, י יו0 ימ( י, ב. ת. ש* ר+ מ0 יכ,ה ה+ ל מ. י,ה א3 ר ה, ש3 ר ה' א5 ב+  ד*
ל, .ם ירוש, ן ו. רו0 ל ש0מ* ז,ה ע+ ר ח, ש3 " (א/א). א5

 חורבן ותוכחה (א-ג)יד.)41(
 גאולה (ד-ה)טו.)28(
 תוכחה ומוסר (ו/א-ז/ח); צפיה לישועה (ז/ט-כ) טז.)36(
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 (עמוד ב): תרי עשר7חודש 

מדריך לקריאת נביאי "תרי עשר" (המשך)

 קבוצה שניה. נביאים מתקופת מנשה ויאשיהו
 זמנם של נחום וחבקוק לא נודע מפשוטם של המקראות. לפי חז"ל: "יואל ונחום וחבקוק נתנבאו בימי מנשה, ומפני שלא היה

. צפניה נבא בימי יאשיהו, שהתחיל למלוך שנתיים לאחר מות סבו מנשה. (סדר עולם פרק כ')מנשה כשר – לא נקראו על שמו" 

 נחום
י" ש. ק0 ל* א3 ן נ+חום ה, זו0 ר ח5 פ3 ה, ס( ו( ינ* א נ. ש, " (א/א). מ+
 (ב-ג); חורבן עיר הדמים (א) נוקם ה' לצריו יז.)47(

 חבקוק
יא" נ,ב. קוק ה+ ב+ ז,ה ח5 ר ח, ש3 א א5 ש, מ+ " (א/א). ה+

"תוכחת" הנביא 
 (א) תרעומת .1יח)17/28(

תשובת ה' 
 (ב/א-יא) "על משמרתי אעמדה, ואתיצב על מצור..." .2יח)11/28(
 (ב/יב-כ) "הוי בנה עיר בדמים, וכונן קריה בעולה..." .1יט)9/28(

ת"מזמור:  נו0 י0 ג* ל ש. יא ע+ נ,ב. קוק ה+ ב+ ח5 ה ל+ ל, פ. י... ת* ת, ינו0 ג. נ* ח+ ב. נ+צ( מ* " (פתיחת המזמור וחתימתו). ל+
 (ג) "בה' אעלוזה!" .2יט)19/28(

 צפניה
ה" הוד, ך י* ל3 ן מ3 ן אמו0 י,הו ב3 אש. י י0 ימ( ה, ב. י, ק. ז* ן ח. י,ה ב3 ר* מ+ ן א5 י,ה ב3 ל* ד+ ן ג* י ב3 ן כוש. י,ה, ב3 נ* פ+ ל צ* י,ה א3 ר ה, ש3 ר ה' א5 ב+ " (א/א). ד*
 (א/א-ב/ד) יום עברת ה' כ.)22(
 (ג); שארית ישראל צדיקים (ב/ה-טו) שארית עמי ינחיל אותם כא.)31(

 קבוצה שלישית. נביאי שיבת ציון

 חגי
ה, הוד, ת י* ח+ ל פ+ יא( ת. אל* ן ש* ל ב3 ב3 ב, ר� ל ז* יא א3 נ,ב. י ה+ ג+ י+ד ח+ ר ה' ב* ב+ י,ה ד* ש, ה, ד3 ח0 ד ל+ ח, ם א3 יו0 י ב* ש. ש. ש ה+ ד3 ח0 ך, ב+ ל3 מ3 ש ה+ י,ו3 ר* ד, ם ל* י. ת+ נ+ת ש* ש*  "ב.

ר..." (א/א).  אמ0 ל, ל( דו0 ג, ן ה+ ה( כ0 ק ה+ ד, צ, הו0 ן י* ע+ ב3 ש� הו0 ל י* א3 ו*
 (א/א-יד) זירוז .1כב)14/38(

י"... ג+ י+ד ח+ ר ה' ב* ב+ י,ה ד* ש, ה, ד3 ח0 ד ל+ ח, א3 ים ו* ר. ש* ע3 י, ב* יע. ב. ש* ך, ב+ ל3 מ3 ה+ ש  י,ו3 ר* ד, ם ל* י. ת+ נ+ת ש* ש* י, ב. ש. ש. ב+ ש  ד3 ח0 ה ל+ ע, ב, אר* ים ו* ר. ש* ם ע3 יו0  ב*
ר..." (א/טו-ב/א)  אמ0 יא ל( נ,ב. ה+

 (א/טו-ב/ט) חיזוק .2כב)10/38(
ר..." (ב/י). " אמ0 יא ל( נ,ב. י ה+ ג+ ל ח+ ר ה' א3 ב+ י,ה ד* ש ה, י,ו3 ר* ד, ם ל* י. ת+ נ+ת ש* ש* י ב. יע. ש. ת* ה ל+ ע, ב, אר* ים ו* ר. ש* ע3 ב*
 (ב/כ-כג); בך בחרתי (ב/י-יט) מן היום הזה אברך .3כב)14/38(

 זכריה
ר..." (א/א). " אמ0 יא, ל( נ,ב. דו0 ה+ ן ע. י,ה ב3 כ* ר3 ן ב3 י,ה ב3 ר* כ+ ל ז* ר ה' א3 ב+ י,ה ד* ש, ה, י,ו3 ר* ד, ם ל* י. ת+ נ+ת ש* ש* י, ב. ינ. מ. ש* ש ה+ ד3 ח0 ב+
(א/א-ו) פתח דבר: "אל תהיו כאבותיכם" .1כג)6/44(

מראות (א/ז-ו/טו) 
א" דו0 ן ע. י,הו ב3 כ* ר3 ן ב3 י,ה ב3 ר* כ+ ל ז* ר ה' א3 ב+ י,ה ד* ש, ה, י,ו3 ר* ד, ם ל* י. ת+ נ+ת ש* ש* ט, ב. ב, ש ש* ד3 ש, הוא ח0 ד3 ר ח0 ש, י ע, ת( ש* ע+ ה ל* ע, ב, אר* ים ו* ר. ש* ם ע3 יו0  ב*

ר..." (א/ז).  אמ0 יא ל( נ,ב. ה+
 (ג); כהן גדול (ב/ה-יז); המודד (ב/א-ד); קרנות וחרשים (א/ז-יז) סוסים .2כג)38/44(
 (ו/ט-טו); עטרות (ו/א-ח); מרכבות (ה/א-יא); מגילה ואיפה (ד) מנורת הזהב כד.)40(
ו..." (ז/א). " ל( ס* כ. י ב* ע. ש. ת* ש ה+ ד3 ח0 ה ל+ ע, ב, אר* י,ה ב* ר* כ+ ל ז* ר ה' א3 ב+ י,ה ד* ך ה, ל3 מ3 ש ה+ י,ו3 ר* ד, ע ל* ב+ נ+ת אר* ש* י ב. ה. י* ו+
 (ז-ח) מאבל ליום טוב כה.)37(

משאות (ט-יד) 
: על מלחמות ה' ועל הרועים (ט-יא) "משא דבר ה'..." כו.)46(
: ביום ההוא (יב-יד) "משא דבר ה' על ישראל..." כז.)44(

י..." "מלאכי אכ. ל* י+ד מ+ ל, ב* א( ר, ש* ל י. ר ה' א3 ב+ א ד* ש, . (א/א)מ+
 (ב/י-טז); בגידה (א/ו-ב/ט); הכהנים בוזי שמי (א/א-ה) יעקב ועשו כח.)30(
 (ב/יז-ג/כד) בין צדיק לרשע ביום ה' כט.)25(
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: איוב8חודש 

מדריך לקריאת ספר איוב

)1070(
 (פרק א עד ג/א) דברי איוב הראשונים

חלק זה בטעמי כ"א הספרים ובכתיבה הרגילה בהם (ללא צורת שירה).
 (ב/יא-ג/א); ביקור (ב/א-י); נסיון בגופו (א/ו-כב); נסיון בביתו (א/א-ה) צדיק מבורך א.)36(

ת יו7מו7" (ג/א).  ל א@ ל; ק? י> יהו, ו? ת פ9 יו7ב א@ ח א9 ת? Aן פ י כ; ר; Cאח"

 (ג/ב-כו)קללת איוב
מכאן ואילך בטעמי אמ"ת ובצורת השיר של ספרי אמ"ת.

 (ב/יא-כו); שמחת הקבר (ב/ב-י) קללת יום ולילה ב.)25(

 (פרקים ד-יד) מחזור ויכוחים ראשון
 (ד-ה) מענה אליפז התימני ג.)48(
 (ו-ז) מענה איוב ד.)51(
 (ח) מענה בלדד השוחי ה.)22(
 (ט-י) מענה איוב ו-ז.)57/2(

[חלוקה: ביום ו לחודש עד "...אם לא אפוא מי הוא" (ט/כד). ביום ז לחודש מ"וימי קלו מני רץ..."]

 (יא) מענה צופר הנעמתי ח.)20(
 (יב-יד) מענה איוב ט-י.)75/2(

[חלוקה: ביום ט לחודש עד "...כי לא לפניו חנף יבוא" (יג/טז). וביום י לחודש מ"שמעו שמוע מלתי..." ]

 (פרקים טו-כא) מחזור ויכוחים שני
 (טו) מענה אליפז התימני יא.)35(
 (טז-יז) מענה איוב יב.)38(
 (יח) מענה בלדד השחי .1יג)21/50(
 (יט) מענה איוב .2יג)29/50(
 (כ) מענה צופר הנעמתי יד.)29(
 (כא) מענה איוב טו.)34(

 (פרקים כב-לא)מחזור ויכוחים שלישי
 (כב) מענה אליפז התמני טז.)30(
 (כג-כד) מענה איוב יז.)42(
 (כה) מענה בלדד השחי .1יח)6/20(
 (כו) מענה איוב .2יח)14/20(
 (כז-כח) מוסף: משל ראשון של איוב יט.)51(
 (כט/א-לב/א) מוסף: משל שני של איוב כ-כא.)97/2(

דו להן שוע" (ל/כד). וביום כא לחודש מ"אם לא בכיתי לקשה יום..."] [חלוקה: ביום כ לחודש עד "...אם בפי

ינ�יו" (לב/א).  ע( יק ב� ד" יוב, כ"י הוא צ  ת א" נות א$ ע, ה מ( ל$ א( �ים ה נ�ש" א, �ת ה לש$ תו ש� ב� י"ש� "ו 

 (לב/ב עד פרק לז) מענות אליהוא
 (לב/ב-ה) חרון אפו של אליהוא .1כב)4/54(
 (לב/ו--לג/לג) מענה ראשון של אליהוא .2כב)50/54(
 (לד) מענה שני של אליהוא .1כג)37/53(
 (לה) מענה שלישי של אליהוא .2כג)16/53(
 (לו-לז) מוסף לדברי אליהוא כד.)57(

 (פרק לח עד מב/ו)מענות ה' והכנעות איוב
 (לח-לט) . מענה ה' הראשון מן הסערה1כה-כו)71/2(

 (לח/א-לח) גדולת ה' במעשיו: שמים וארץ כה.)38(
 (לח/לט-לט/ל) גדולת ה' במעשיו: בעלי החיים .1כו)33/38(

 (מ/א-ה) הכנעות איוב לה' .2כו)5/38(
 (מ/ו-מא/כו) כז-כח. מענה ה' השני מן הסערה)53/2(

לתו נכזבה...".] Sח Uחלוקה: ביום כז לחודש עד "...זכר מלחמה אל תוסף" (מ/לב). וביום כח לחודש מ"הן ת]

 (מב/א-ו) הכנעות איוב לה' .1כט)6/17(

 [חזרה לטעמי כ"א הספרים.] (פרק מב/ז-יז) דברי איוב האחרונים
חזרה לטעמי כ"א הספרים ולכתיבה הרגילה בהם (ללא צורת שירה).

 (מב/י-יז); אחרית איוב (מב/ז-ט) נזיפה וכפרה .2כט)11/17(
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קהלת: משלי ו9חודש 

מדריך לקריאת ספר משלי

)915(
ל: א; Aר ש> ך י9 ל@ ד מ@ ו9 Aן ד למ7ה ב@ י ש> ל; ש>  (פרקים א-ט) מ9

מבוא, ואח"כ נאומים קצרים בגוף החיבור: דברי אב לבנו (או חכם לתלמידו), ושל החכמה בדמות אשה.
ל..." א.)33( Vא Xר Wש Zך י bל bד מ Zו Xן ד bה ב Uויבירי ינפ לע הֹמֹלמ Wי ש Vל Wש Z(א) "מ
י..." ב.)40( Xר Xמ Yח א Sק Zם ת Zי א Zנ W(ב/א-ג/יח) {פ} "ב
ץ..." ג.)44( bד אר SסXה י Xמ Wכ Xח W(ג/יט-ד/כז) {פ} "ה' ב
נbך..." ד.)42( Wט אז Sי ה ZתXבונ Wת Zה ל Xיב Zש Wק Sי ה Zת Xמ Wכ Xח Wי ל Zנ W(ה/א-ו/יט) {פ} "ב
יך..." ה.)43( Zת אב Sו Wצ Zי מ Zנ Wר ב Uצ W(ו/כ-ז/כז) {פ} "נ
לXה..." ו.)54( Uן קו Vת Zה תXבונ Wא, ות Xר Wק Zה ת Xמ Wכ Xויבירי ינפ לע הֹמֹלא ח Y{פ}(ח-ט) {פ} "ה 

למ7ה י ש> ל; ש>  (פרקים י-כד) מ9
 אוסף פתגמים קצרים על מגוון נושאים: צדיק ורשע, שכר ועונש, מלך ומלכות. רוב הפתגמים בגוף נסתר, והקשר הרופף ביניהם נשען על
 רמזות לשון ועניין בלבד. שני הצלעות בכל פתגם בתקבולת ניגודית או נרדפת. (חלוקת הפרשיות נעדרת לרוב בחלק זה של ספר משלי.

השתדלנו לא לחלק את יחידות הקריאה באמצע עניין, וסימנו את הפרשיות המעטות שקיימות בחלק זה.)
ח אב..." ז.)40( Sמ Sש Wם י Xכ Xן ח Vה. ב Uויבירי ינפ לע הֹמֹלמ Wי ש Vל Wש Z(י/א-יא/ח) "מ 
הו..." ח.)39( Vע Vת ר Zח WשSף יVנ Xה ח bפ W(יא/ט-יב/טז) "ב 
ק..." ט.)37( bד bיד צ Zג Sה יXמונ xא Sיח Zפ X(יב/יז-יג/כה) "י 
ה..." י.)40( Xית Vה ב Xת Wנ Xים ב ZשXת נUמו Wכ S(יד/א-טו/ה) "ח 
ב..." יא.)37( Xן ר bס Uיק ח Zד Sית צ V(טו/ו-טז/ט) "ב 
לbך..." יב.)39( bי מ Vת Wפ Zל ש Sם ע bס b(טז/י-יז/טו) "ק 
יל..." יג.)46( Zס Wד כSי Wיר ב Zח Wה מ bה ז Xמ X(יז/טז-יט/ט) "ל
נוג..." יד.)41( Yע Sיל ת Zס Wכ Zה ל bאוX(יט/י-כ/כא) {פ} "ויבירי ינפ לע הֹמֹלא נ 
ע..." טו.)39( Xה ר Xמ Wל Sש Yר א Sאמ U(כ/כב-כא/ל) "אל ת
ה..." טז.)48( Xשוע Wת Sה' הSל Wה, ו Xמ Xח Wל Zם מUיו Wן ל X(כא/לא-כג/יח) {פ} "סוס מוכ 

י..." ת9 ע> ד? ית ל> ש9 Aך ת ב> ל9 ים, ו> מ9 Aכ Cי ח ר; ב> ע ד9 מ? ך וש> נ> ט אז>  (כב/יז) "ה?
. ח_ Wמכאן ואילך (עד סוף "משלי שלמה") משלים המקיפים פסוקים אחדים, בלשון צווי נוכ

ם..." יז.)51( Xכ Yח Sי ו Zנ Wה ב Xת Sע א Sמ W{פ}(כג/יט-כד/לד) "ש 
ים..." מ9 Aכ Cח ל@ה ל?  [משלים של חכמים אחרים? או שהפירוש: "ראויים לחכמים".] (כד/כג) "ג?ם א;

ה: Aהוד ך י> ל@ ה מ@ Aי ק9 ז> י ח9 ש; יקו אנ> ת9 ע> ר ה@ ש@ Cלמ7ה, א י ש> ל; ש> ל@ה מ9  (פרקים כה-כט) ג?ם א;
ה..." יח.)49( Uויבירי ינפ לע הֹמֹלמ Wי ש Vל Wש Zה מbל Vם אS(כה/א-כו/כא) "ג
ים..." יט.)44( Zמ YהSל Wת Zמ Wן כ Xג Wר Zי נ Vר Wב Z(כו/כב-כח/י) {פ} "ד
יר..." כ.)45( Zש Xיש ע Zיו אXינ Vע Wם ב Xכ X{פ}(כח/יא-כט/כז) {פ} "ח 

ל: כא.)33( Aכ Oא ל ו> יא; ית9 א9 ל ל> יא; ית9 א9 ר ל> ב@ ג@ ם ה? Oא א נ> Aש מ? ה ה? ן יAק@ י אגור ב9 ר; ב>  {פ}(ל/א-לג) ד9
ה..." Aלוק Cע  [אולי: אסופת משלים קצרה של חכם המכונה "עלוקה".] (ל/טו-לג) "ל?

מו7: כב.)31( תו א9 ר? ס> ר י9 ש@ א א? Aש ל@ך, מ? ל מ@ מוא; י ל> ר; ב>  {פ}(לא/א-ט) ד9
א..." Aצ מ> י י9 ל מ9 י9 ת ח? ש@  (לא/י-לא) "א;

מדריך לקריאת מגילת קהלת
 פסוקים)222 (מגילת קהלת

 קשה מאד לחלק את מגילת קהלת על פי תוכנה, ובנוסף לכך חלוקת הפרשיות (פתוחות וסתומות) נעדרת ברובה של המגילה. לכן לא נתנו
כותרות ליחידות הקריאה, אלא נסינו שלא להתחיל את הקריאות באמצע עניין, וסימנו את הפרשיות המעטות שבמגילה.

ם..." .1כג)11/34( 9Aל Aירוש ל@ך ב9 ד מ@ ו9 Aן ד ל@ת ב@ י ק7ה@ ר; ב> נXה עד ""ד9 Uר YאחXיו ל Wה Zי bם ש Z(א/א-יא)" ע.
ם..." {פ} .2כג)23/34( 9Aל Aירוש ל ב9 א; Aר ש> ל י9 ל@ך ע? י מ@ ית9 י9 Aל@ת ה י ק7ה@ נ9 Cיל עד ""אZסWכSם הZ(א/יב-ב/טז)" ע.
יו"  "כד.)32( Xר Yה אחbי Wה Zי bה ש bמ Wים" עד "ב Zי Sח Sת ה bי א ZאתVנ Xש W(ב/יז-ג/כב)ו.

ם" י9 Aמ Aא✡ ;)חי-א/אכ( ויאטחו הֶּׁש ת ה? ח? ץ ת? פ@ ל ח; Aכ ת ל> ע; ן, ו> Aמ כ7ל ז> .(ג/א) :"ל?
לוUם" " עד "עVת לXלbדbת...{ס} " Xת ש Vע Wבצורת שיר {ס} (ג/ב-ח)ו

ים..." ע. "כה)33( Zק Rש Yע Xל ה Xת כ bה א bא Wר bא Xי, ו Zנ Yי א Zת Wב Sש Wף" ו bצ Xק Xו Uיו Wל Xח Wה ו Vב Wר Sס ה Sע Xכ W(ד/א-ה/טז)ד "ו.
תוUת "כו.)27( Wש Zל Wל ו Uכו xא bה ל bפ Xר י bש Yב אUי, טו Zי אנ Zית Zא Xר ר bש Yה אVנ Zעד "ה "...Xיה bל Xע Wה בbי Sח Wה ת Xמ Wכ Xח S(ה/יז-ז/יב)" ה.
ים "כז.)34( Zויבירי ינפ לע הֹמֹלה- xא Xה ה Vש Yע Sת מ bה א Vא Wא..." עד "ר Uצ Wמ Zל ל S(ז/יג-ח/יז)" ויבירי ינפ לע הֹמֹלא יוכ.
י... "כח.)38( Zב Zל ל bי א Zת SתXה נ bל ז Xת כ bי א Zר" עד "כ Xב Xיד ד Vג Sם (הכנפים) י Zי SפXנ Wל כ Sע S(ט-י)" וב.

ש..." {ס?} " bמ bש Sת ה Sח Sה תUא Xר Wי ו Zת Wב S(ט/יא)ש.
ע" "כט.)24( Xם ר Zא Wב ו Uם טו Zם..." עד "א Zי Xמ Sי הVנ Wל פ Sך ע Wמ WחSח לSל S(יא-יב) ש .
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דניאל: מגילות ו10חודש 

מדריך לקריאת המגילות
שיר השירים, רות, איכה, אסתר

   נמצא לעיל אחרי ספר משלי)  ק7הלת  (המדריך לקריאת 

 פסוקים)117 (מגילת שיר השירים
 קשה מאוד לחלק את מגילת שיר השירים לחלקים ברורים על פי תוכנה, ולכן לא נתנו כותרות ליחידות הקריאה. בחלוקה שלנו נסינו שלא

 חלוקת הפרקיםראוי לציין שלחלק את הקריאות באמצע עניין, ונעזרנו בכך בחלוקת הפרשיות (כל יחידת קריאה מסתיימת בסוף פרשה). 
גרועה במיוחד במגילת שיר השירים.

ץ" "א.)24( Xפ Wח bת bד ש Sה ע Xב Yאה Xת ה bה..." עד "א Uויבירי ינפ לע הֹמֹלמ Wש Zר ל bש Yים א Zיר Zש Sיר ה Z(א/א עד ב/ז) ש.
א... {ס} "ב.)21( Xה ב bה זVנ Zי ה Zד Uל דו Uעד "קו "Uבו Zת ל Sח Wמ Zם שUיו W(ב/ח עד ג/יא)" וב.
י {ס} "ג.)17( ZתXי Wע Sה ר Xפ Xך יXנ Zים..." עד "ה Zד Uרו דו Wכ Zש Wתו ו W(ד/א-ה/א)" ש.
ק {ס} "ד.)25( Vפ Uי דו Zד Uל דו Uר, קו Vי ע Zב Zל Wה וXנ Vש Wי י Zנ Yת..." עד "אUלו Xג Wד Zנ Sה כ XמRי Y(ה/ב-ו/י)" א.
י... {ס} "ה.)30( Zת Wד SרXז י Uגו xת אSנ Zל ג bים " עד "א Zמ Xש Wי ב Vר Xל ה S(ו/יא-ח/יד)" ע.

 פסוקים)85 (מגילת רות
 חלוקת הפרשיות (פתוחות וסתומות) נעדרת במגילת רות (מבלד מפרשה פתוחה אחת לפני "תולדות פרץ" בסוף המגילה). אמנם חלוקת

המגילה ברורה דיה על פי תוכנה, ובספר זה המחלק את הפרקים קלע לאמת.
 (ב); חסד בקציר שעורים (א) חסד בארץ נכריה ו.)45(
 (ד/יח-כב); {פ} תולדות פרץ (ד/א-יז); גאולה (ג) בגורן בלילה ז.)40(

 פסוקים)154 (מגילת איכה
ד... ("ח. קינה ראשונה Xד Xה ב Xב WשXה י Xיכ V(לפי סדר א-ב, שש צלעות בכל פסוק)"): ירושלים בבדידותה א.

... ("ט. קינה שנייה Uפו Sא Wיב ב Zע Xה י Xיכ V(לפי סדר א-ב, שש צלעות ברוב הפסוקים)"): חרון אף ה' א.
ר... ("י. קינה שלישית bב bג Sי ה Zנ Y(א-ב משולש, שתי צלעות בכל פסוק)"): ייסורי "הגבר", גאולתו ונקמתו א.
ב... ("יא. קינה רביעית Xה Xם ז Sה יוע Xיכ V(לפי סדר א-ב, ארבע צלעות ברוב הפסוקים)"): מוראות החורבן א.

נו... ("יב. קינה חמישית Xה לXי Xה ה bר ה' מUכ W(כ"ב פסוקים לא לפי סדר א-ב, שתי"): סבלות שארית הפליטה ותפילתם ז 
.צלעות בכל פסוק)

 פסוקים)167 (מגילת אסתר
י אחשורוש יג.)45( Zת Wש S(ב); מרדכי ואסתר המלכה (א) המלכה וו
(ד-ה); צרת היהודים והחלטת אסתר (ג) גדולת המן יד.)46(
 (ח/ג-יד); תשועה ליהודים (ו/א-ח/ב) נפילת המן טו.)38(
 (ח/טו-י/ג) גדולת מרדכי, נצחון וקבלה לדורות טז.)38(

מדריך לקריאת ספר דניאל
)357(

 (פרקים א-ו)חלק ראשון. קורות דניאל וחבריו
 בני יהודה בשבי (א) יז.)21(
ך א5" ל3 מ3 ים ל+ ד. כ+ש* רו ה+ ב* ד+ י* ית" (ב/ד): ו+ מ.   (לאחר פתיחה קצרה), וכן הפרשיות הבאות אחריו.בארמיתסיפור החלום נכתב ר,
 (ב) חלום הצלם ופתרונו יח-יט.)49/2(

[ביום י"ח עד "ופשרא למלכא אחוא" (ב/כד), וביום י"ט מ"אדין אריוך..." (ב/כה).]
 (ג/א-ל) צלם הזהב וכבשן האש כ.)30(
 (ג/לא-ד/לד) חלום האילן והגשמתו כא.)37(
 (ה) כתב העונש על כותל ההיכל כב.)30(
 (ו) דניאל בגוב האריות כג.)29(

 (פרקים ז-יב)חלק שני. חזיונות דניאל
 (ז) חזון החיות ובן האדם כד.)28(

 .בעברית. מכאן ועד סוף הספר בארמיתסוף הכתיבה 
 (ח) חזון האיל וצפיר העזים כה.)27(
 (ט) תחנונים ופתרון שבעים השנה כו.)27(
 (י-יב) חזון אחרית הימים כז-כט.)79/3(

 [ביום כ"ז עד "מיכאל שרכם" (י/כא), ביום כ"ח עד "ושב לארצו" (יא/כח), וביום כ"ט מ"למועד ישוב..." (יא/כט).]
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 (עמוד א)עזרא-נחמיה: דברי הימים ו11-12חודשים 

מדריך לקריאת ספר דברי הימים
)11(עמוד א': ימים א-כא לחודש 

חלקי ספר דברי הימים:
 (דה"א פרקים א-י) חלק ראשון. תולדות שבטי ישראל

 (דה"א פרקים יא-כט) חלק שני. מלכות דוד בן ישי
 (דה"ב פרקים א-ט) חלק שלישי. מלכות שלמה בן דוד

 (דה"ב פרקים י-לו) חלק רביעי. מלכי בית דוד

)1765(
 פרקים א-י) דה"א (חלק ראשון. תולדות שבטי ישראל

תולדות בני ישראל בין העמים 
 (א/כח-ב/ב); בני ישראל בין בני אברהם (א/א-כז) אברהם בין שבעים האומות א.)56(

 תולדות יהודה ולוי, ושאר בני לאה
לXה..."  "ב.)53( Vש Wן וXנ Uאו Wר ו Vה: ע Xהוד Wי יVנ W(ב/ב-נה)ב 
יד..."  ".1ג)24/47( Zו Xי דVנ Wיו ב Xה הbל Vא W(ג/א-כד)ו 
ה:.2ג)23/47( Xהוד Wי יVנ Wל..."   "ב Xב Uשו Wחור ו Wי ו Zמ Wר Sכ Wן ו Uרו Wצ bץ ח bר b(ד/א-כג)פ 
ן..."  ".1ד)20/46( Uעו Wמ Zי שVנ W(ד/כד-מג)ב 
ל..." ושבטי עבר הירדן .2ד)26/46( Vא Xר Wש Zר י Uכו Wן ב Vאוב Wי רVנ W(ה/א-כו) "וב 
 (ו/א-לד); שאר משפחות בני לוי ה/כז-מא)(  בני לוי: בני אהרןה.)53(
 (ז/א-ה); בני יששכר (ו/לה-סו)ערי הכהנים והלויים  .1ו)37/60(

תולדות בנימין ושאר בני רחל והשפחות 
 (ז/כ-כט) ואפרים (ז/יד-יט); בני יוסף: מנשה (ז/ו-יג) בנימין ובני נפתלי בן בלהה .2ו)23/60(
 (ח/א-מ); בנימין ותולדות בית שאול (ז/ל-מ) בני אשר ז.)50(

מעילות בה': של יהודה ושל שאול 
 (ט/לה-י/יד); שאול: תולדות ביתו ומותו במעלו (ט/א-לד) גלות יהודה במעלם והשבים לירושלים ח.)58(
י" (י/יג-יד). " ש, ן י. יד ב3 ו. ד, ה ל* לוכ, מ* ת ה+ ב א3 ס( י+ ה'... ו+ ל ב+ ע+ ר מ, ש3 לו0 א5 ע5 מ+ אול ב* ת ש, מ, י, ו+

 פרקים יא-כט) דה"א (  דוד  חלק שני. מלכות 
מלך מוצלח בתחילת דרכו 

 (יא/י-מז); הגיבורים אשר לדוד (יא/א-ט) מחברון לירושלים ט.)47(
 (יב/כד-מא); תומכים בחברון מכל ישראל (יב/א-כג) תומכים בצקלג ובמצדות י.)41(

ארון ה' ובית ה' 
 (יד/ח-טו/ב); פרץ בפלישתים (יד/א-ז); בית המלך ובניו (יג) פרץ בעוזא יא.)33(
 (טו/ג-טז/ז) ארון ברית ה' לאהלו יב.)34(
 (טז/ח-מג) הודיה יג.)36(
 (יז) בית כנגד בית יד.)27(

מלחמות דוד 
 (כ/ד-ח); פלישתים (יט/א-כ/ג); עמון וארם (יח) כיבושים טו.)44(

הכנות לבית ה' 
 (כב/ב-יט); הכנות וצוואה (כא/א-כב/א) פתיחה: מקום המזבח טז.)49(

איוש תפקידים (בבית ה' ובממלכה) 
 (כד/א-יט); מחלקות הכהנים (כג) מחלקות הלויים ועבודתם יז.)51(
 (כה); המשוררים (כד/כ-לא) הלויים הנותרים יח.)43(
 (כו/כט-לב); שוטרים ושופטים (כו/א-כח) שוערים וגזברים יט.)32(
 (כז/כה-לד); שרי אוצרות דוד, ושאר יועציו ושריו (כז/א-כד) מחלקות ישראל ושריהם כ.)34/44(

מעבר 
 (כח/א-י) הכרזה .2כ)10/44(
(כט/כו- ; חתימה לדוד(כט/כ-כה); המלכה (כט/י-יט); ברכה (כט/א-ט); נדבות ח/יא-כא) מסירת תבנית (ככא.)41(

ל)
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 (עמוד ב)עזרא-נחמיה: דברי הימים ו11-12חודשים 

מדריך לקריאת ספר דברי הימים (המשך)
)12, וימים א-יב לחודש 11(עמוד ב': ימים כב-ל לחודש 

 פרקים א-ט) דה"ב (חלק שלישי. מלכות שלמה בן דוד
קיום דברי דוד 

 (א/יד-ב/טו); עושר והכנות (א/א-יג) שאלת חלום כב.)33(
 (ה/ב-יד); מאוהל אל בית (ב/טז-ה/א) עשייה כג.)55(
 (ו) ברכה ותפילה כד.)42(
 (ז) בעקבות התפילה .1כה)22/40(

גדולת שלמה 
 (ח) מעשי מלך .2כה)18/40(
 (ט/יג-לא) שלמה✡; עשר וכבוד, חתימה ל-(ט/א-יב) ביקור כו.)31(

 פרקים י-לו) דה"ב (חלק רביעי. מלכי בית דוד
הנאמנים לה' ולדוד כנגד הבוגדים בם 

 (יא/ה-יב/א); מעשי רחבעם (י/א-יא/ד) ירבעם⚐ ו-רחבעם✡ קרע: כז.)43(
 (יג): תוכחה לבוגדים אביה✡; (יב/ב-טז) עונש כח.)38(
 (טז); הנשען על בשר ודם (טו); ברית ושבועה (יד) אסא✡ מעשי כט.)47(

מלך צדיק וידידו רשע
 (יח/א-יט/א); יהושפט ואחאב (יז) יהושפט✡ דרכי ל.)54(
 (כ/יד-ל); עמק ברכה (כ/א-יג); דרישת ה' (יט/ב-יא) עושה משפט א.)40(
 (כ/לא-כא/ג) שאר מעשי יהושפט ושמות בניו .1ב)10/39(

הצלת המלכות מהשפעה מרושעת 
 (כב/ב-יב) עתליהו✡ ו-אחזיהו✡; (כא/יב-כב/א); מיתה משונה (כא/ד-יא) יהורם✡ חטאי .2ב)29/39(
 (כד/יז-כז); ירא ה' וידרוש (כד/ג-טז); חידוש בית ה' וחיזוקו (כג/א-כד/ב) יואש✡ המלכת ג.)48(

נאמנות מעורערת 
 (כה/יד-כו/ב); לא בלבב שלם (כה/א-יג): הישר בעיני ה' אמציהו✡ ד.)30(
 (כז): המכין דרכיו לפני ה' יותם✡; (כו/ג-כג): הצלחה ומעילה עוזיהו✡ ה.)30(
 (כח/טז-כז); הכנעה ומעילה (כח/ו-טו); מכת אחים ורחמי אחים (כח/א-ה): חטא ומכה אחז✡ ו.)26(

מלך חסיד 
 (כט): קידוש בית ה' והכנת עבודתו חזקיהו✡ ז.)36(
 (לא/ב-כא); הכהנים והלויים: עבודתם ומנותיהם (ל/א-לא/א) פסח חזקיהו ח.)48(
 (לב/כד-לג); גבה לב, ושאר מעשי חזקיהו (לב/א-כג) תשועה גדולה ט.)33(

אפילה 
 (לג/כא-כד) אמון; (לג/י-כ); הכנעה (לג/א-ט) מנשה✡ חטאי .1י)24/31(

אורה 
 (לד/א-ז): הדורש את ה' יאשיהו✡ .2י)7/31(
 (לה/א-יח); פסח יאשיהו (לד/ח-לג) ספר תורת ה' ביד משה יא.)44(
 (לה/יט-כז) מות וקינות .1יב)9/32(

בני יאשיהו וחורבן יהודה 
 ;(לו/טו-כא); חורבן (לו/יא-יד) צדקיהו✡; (לו/ט-י) יהויכין✡; (לו/ה-ח) יהויקים✡; (לו/א-ד) יהואחז✡ .2יב)23/32(

 (לו/כב-כג)פתח תקוה 
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 (עמוד ג) ועזרא-נחמיהדברי הימים: 11-12חודשים 

מדריך לקריאת ספר עזרא-נחמיה
)12(עמוד ג': ימים יג-כט לחודש 

)685(
א Aר ז>  ע@

פתיחת ספר עזרא (עד "ויעל") נספחה לסוף דברי הימים, וניתן לקרוא את עזרא כהמשכו הישיר של דברי הימים. 

י,ה..." (א/א).  התעוררות: מ* ר* י י. פ. ר ה' מ. ב+ ת ד* לו0 כ* ס, ל. ר+ ך פ, ל3 ש מ3 ר3 כו0 ת ל* נ+ת אח+ ש* "וב.
זרה (א/א-ו) הכרזה .1יג)11/46( W(א/ז-יא); הח 

     עליה
 )[ז/ה](ראה נחמיה  "ספר היחש העולים בראשונה" או: "העולים משבי הגולה" -יד.2יג)70/2(

 (ב/א-לה) "בני המדינה העולים משבי הגולה" .2יג)35/46(
 ספקות; (ב/לו-נח) קבוצות מיוחדות: הכהנים, הלוים, המשוררים, השוערים, הנתינים ובני עבדי שלמה יד.)35(

 (ב/ע); התישבות (ב/סח-סט); נדבות (ב/נט-סז)ביחוס, וכל הקהל כאחד 

התחלת בנין 
ים..." (ג/א).: (ג/א-ז) מזבח .1טו)7/37( Zר Xע bל ב Vא Xר Wש Zי יVנ Wי, וב Zיע Zב Wש Sש ה bחד Sע ה Sג Zי Sו"
י..." (ג/ח). (ג/ח-יג):יסודות היכל ה' . 2טו)6/37( Zנ Vש Sש ה bד Uח Sם, ב ZSל Xירוש Zים ל Zויבירי ינפ לע הֹמֹלה- xא Xית ה Vל ב bאם אUבו Wית ל Zנ Vש Sה הXנ Xש Sב"

מכשולים והצלחה 
ת ל+ ח. ת* ב. ש  רו0 ו( ש* ח+ כות א5 ל* מ+ ס... וב* ר, פ, ך  ל3 מ3 ש  י,ו3 ר* כות ד, ל* ד מ+ ע+ ס, ו* ר+ פ, ך  ל3 מ3 ש  י כור3 מ( ל י*  אויבי היהודים התמידו בפעולות איבה זמן רב: "כ,

א..." (ד/ה-ז).  ת, ש* ש+ ח* ת+ י אר* ימ( ם... וב. ל,. ירוש, ה ו. הוד, י י* ב( ל יש* נ,ה ע+ ט* בו ש. ת* כותו0 כ, ל* מ+
 (ד/יז-כד)עיכוב א; (ד/ז-טז)הלשנה א; (ד/א-ו) איבה .3טו)24/37(

ס". ר, ך פ, ל3 ש מ3 י,ו3 ר* כות ד, ל* מ+ ין ל* ת( ר* נ+ת ת+ ד ש* א ע+ ל, ט* ת ב, ו, ה5 ם, ו+ ל3 ירוש* י ב. א ד. ה, -ל, Aית א ת ב( יד+ ב. ת ע5 ל+ ט( ן ב* י. אד+ חזרה לימי דריוש: "ב(
 (ו/יט-כב); שמחת חג (ו/יג-יח)הצלחה א; (ו/א-יב)תמיכה א; (ה/ו-יז)חקירה א; (ד/כד-ה/ה)התמדה א טז.)39(

א..." (ו/טו).  כ, ל* ש מ+ י,ו3 ר* כות ד, ל* מ+ ת ל* נ+ת ש( יא ש* י ה. ר, ד. ד, ח א5 יר+ ה ל. ת, ל, ם ת* ד יו0 בית המקדש נשלם "ע+

מנהיגות עזרא: עליה ותיקון 
ך" (ז/ח). " ל3 מ3 ית ל+ יע. ב. ש* נ+ת ה+ י,ה..." (ז/א) והיא "ש* ר, ן ש* א ב3 ר, ז* ס, ע3 ר, ך פ, ל3 א מ3 ת* ס* ש+ ח* ת+ כות אר* ל* מ+ ה, ב* ל3 א( ים ה, ר. ב, ד* ר ה+ אח+ ו*
מי (ז/יא-כח)הענקת סמכות א; (ז/א-י) עלית הכהן הסופר יז.)42( Z(ח/א-יד); העולים ע 
 (ט/ג-טו); תפילה ווידוי (ט/א-ב); מעל בני הגולה (ח/לא-לו); בירושלים (ח/טו-ל) לפני הנסיעה יח.)37(
 (י/יח-מד); שמות האשמים (י/א-יז) תיקון יט.)44(
פרשיות המסומנות באות "א" (בכתב עילי) הן בארמית. א

יAה" ל> כ? Cן ח יAה ב@ מ> ח@ י נ> ר; ב> "ד9
מנהיגות נחמיה: רצון וביצוע 

ה..."  יר, ב. ן ה+ שוש+ י ב* ית. י. י ה, נ. א5 ים, ו+ ר. ש* נ+ת ע3 יו ש* ל( ס* ש כ. ד3 ח0 י ב* ה. י* ך" (א/א)"ו+ ל3 מ3 א ה+ ת* ס* ש+ ח* ת+ אר* ים ל* ר. ש* נ+ת ע3 . (ב/א), והיא "ש*
 ; משמר(ב/יט-ג/לח); חיזוק ידים חרף הלעג (ב/י-יח); הערכת מצב (ב/א-ט); קבלת רשות (א) תפילה כ-כא.)86/2(

 (ד)ומלאכה 
[חלוקה: ביום כ לחודש עד "...המעלות היורדות מעיר דוד" (ג/טו), וביום כא לחודש מ"אז אחריו החזיק נחמיה בן עזבוק..."]

 {פ?}(ו); עצת ה' היא תקום (ה) יראת א-להים כב.)38(
ה..." " מ, חו0 ה ה+ ת, נ* ב* ר נ. ש3 א5 י כ+ ה. י* לול" (ז/א)ו+ Aא ה ל3 ש, מ. ח5 ים ו+ ר. ש* ע3  באותה שנה. (ו/טו), וזה היה "ב*
נXה" על פי "(ז/ד-עא) ואוכלוסיה (ז/א-ג) סדרי בטחון .1כג-כד)71/2( Uאשו Zר Xים ב Zל Uעו Xש ה SחSי Sר ה bפ Vס

 בטחון ומצב העיר (ז/א-ה); בני המדינה (ז/ו-לח); הכהנים, הלוים, המשוררים, והשוערים (ז/לט-מה) כג.)45(
ספקות ביחוס וכל הקהל כאחד (ז/סא-סח); נדבות (ז/סט-עא)  הנתינים ובני עבדי שלמה (ז/מו-ס); .1כד)27/45(

תשובת הצבור 
ד..." " ח, א3 יש  א. ם כ* ע, ל ה, כ, פו  אס* י( ם... ו+ יה3 ר( ע, ל ב* א( ר, ש* נ(י י. י וב* יע. ב. ש* ה+ ש  ד3 ח0 ע ה+ ג+ י.  . מסוף "ספר היחש" המקרא נמשך לעצרת(ז/עב-ח/א)...ו+

שהיתה בחודש השביעי בימי עזרא. 
 (ח/יג-יח); סוכות (ז/עב-ח/יב) ויבינו במקרא .2כד)18/45(
 (ט) וידוי כה.)37(
 (י/כט-יא/ב) והתחייבותם (י/א-כח) החתומים כו.)42(

הכאת שורשים 
 (יא/ג-לו) התיישבות בירושלים ובערי השדה כז.)34(
 (יב/כז-מז); שמחת חנוכת החומה (יב/א-כו) כהנים ולוים כח.)47(

פעולותיו הטובות של נחמיה 
 (יג/כג-לא); בנות נכר ובני נכר (יג/יד-כב); שבת (יג/י-יג); ללוים (יג/א-ט) בקהל ה' ובמקדשו כט.)31(

26



ספר תהלים: לוח לקריאה ולימוד

אלול
אדר

אב
שבט

תמוז
טבת

סיון
כסלו

אייר
חשון

ניסן
תשרי

מזמור יום מזמור יום מזמור יום מזמור יום מזמור יום מזמור יום

קיט ש-ת א קד/א-יח א עח/נו-עב א נה א כח א 1א א
קכ ב קד/יט-לה ב עט ב נו ב כט ב ב ב

קכא ג קה/א-כב ג פ ג נז ג ל ג ג ג
קכב ד קה/כג-מה ד פא ד נח ד לא/א-יד ד ד ד
קכג ה קו/א-כג ה פב ה נט ה לא/טו-כה ה ה ה
קכד ו קו/כד-מח ו פג ו ס ו לב ו ו ו
קכה ז 5קז/א-כב ז פד ז סא ז לג ז ז ז
קכו ח קז/כג-מג ח פה ח סב ח לד ח ח ח
קכז ט קח ט פו ט סג ט לה/א-טז ט ט ט

קכח-קכט י קט/א-טו י פז י סד י לה/יז-כח י י י
קל-קלא יא קט/טז-לא יא פח יא סה יא לו יא יא יא

קלב יב קי יב פט/א-יט יב סו יב לז/א-כ יב יב יב
קלג-קלד יג קיא יג פט/כ-לח יג סז יג לז/כא-מ יג יג יג

קלה יד קיב יד פט/לט-נג יד סח/א-יט יד לח יד יד יד
קלו טו קיג טו 4צ טו סח/יט-לו טו לט טו טו טו
קלז טז קיד טז צא טז סט/א-יט טז מ טז טז טז
קלח יז קטו יז צב יז סט/כ-לז יז מא יז יז יז
קלט יח קטז יח צג יח ע יח 2מב-מג יח יח/א-טז יח
קמ יט קיז-קיח/יד יט צד יט עא/א-יג יט מד/א-יז יט יח/יז-לא יט

קמא כ קיח/טו-כט כ צה כ עא/יד-כג כ מד/יח-כז כ יח/לב-נא כ
קמב כא קיט א-ב כא צו כא עב כא מה כא יט כא
קמג כב קיט ג-ד כב צז כב 3עג/א-טו כב מו כב כ כב
קמד כג קיט ה-ו כג צח כג עג/טז-כח כג מז כג כא כג
קמה כד קיט ז-ח כד צט כד עד כד מח כד כב/א-יט כד
קמו כה קיט ט-י כה ק כה עה כה מט כה כב/כ-לב כה
קמז כו קיט כ-ל כו קא כו עו כו נ כו כג כו
קמח כז קיט מ-נ כז קב/א-יב כז עז כז נא כז כד כז
קמט כח קיט ס-ע כח קב/יג-כט כח עח/א-כ כח נב כח כה כח
קנ כט קיט פ-צ כט קג כט עח/כא-לט כט נג-נד כט כו כט

קיט ק-ר ל עח/מ-נה **ל (נד) * כז ל

*כאשר חודש חשון מלא – ביום ל' (א' דר"ח): מזמור נד (במקום ביום כט).
**כאשר חודש כסלו חסר – ביום כט לחודש: עח/כא-נה.

חתימה: "ברוך ה' א-להי ישראל, מהעולם ועד העולם, אמן ואמן." (א-מא).   ספר ראשון.1
  (מב-עב). חתימה: "וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. כלו תפלות דוד  ספר שני.2

בן ישי."
 (עג-פט). חתימה: "ברוך ה' לעולם, אמן ואמן."  ספר שלישי.3
 (צ-קו). חתימה: "ברוך ה' א-להי ישראל, מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם אמן, הללו י-ה."  ספר רביעי.4
 (קז-קנ). חתימה: "כל הנשמה תהלל י-ה, הללו י-ה."  ספר חמישי.5

  מזמורים שבספר תהלים – כנגד שנותיו של יעקב" (מדרש תהלים). שני מזמורים שהםמאה וארבעים ושבעה"
 מזמור אחד (שמא או ודאי): א-ב | ט-י | מב-מג | ע-עא | צו-צז | קיד-קטו. לגבי מזמור קיז, יש שמחברים אותו

למזמור שלפניו או שלאחריו.
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ספר תהלים: לוח לקריאה ולימוד
(לשנה מעוברת)

אדר ב'אדר א'שבטטבתכסלוחשוןתשרי
מזמוריוםמזמוריוםמזמוריוםמזמוריוםמזמוריוםמזמוריוםמזמוריום

קכבאקידאצאאעאמואכה/א-יאא1אא

קכגבקטובצבבעא/א-יגבמזבכה/יב-כאבבב

קכדגקטזגצגגעא/יד-כגגמחגכוגגג

קכהדקיזדצד/א-יאדעבדמט/א-יבדכזדדד

קכוהקיח/א-ידהצד/יב-כגה3עג/א-טוהמט/יג-כאהכחההה

קכזוקיח/טו-כטוצהועג/טזכחונ/א-יגוכטווו

קכחזקיט אזצוזעד/א-יאזנ/יד-כגזלזז/א-טז

קכטחקיט בחצזחעד/יב-כגחנא/א-יאחלא/א-ידחז/י-יחח

קלטקיט גטצחטעהטנא/יב-כאטלא/טו-כהטחט

קלאיקיט דיצטיעוינבילביט/א-יאי

קחביאקיט היאקיאעזיאנגיאלג/א-יאיאט/יב-כאיא

קלגיבקיט ויבקאיבעח/א-כיבנדיבלג/יב-כביבי/א-ייב

קלדיגקיט זיגקב/א-יביגעח/כא-לטיגנה/א-יגיגלד/א-יאיגי/יא-יחיג

קלהידקיט חידקב/יג-כטידעח/מ-נהידנה/יד-כדידלד/יב-כגידיאיד

קלוטוקיט טטוקגטועח/נו-עבטונוטולה/א-טזטויבטו

קלזטזקיט יטזקד/א-יחטזעטטזנזטזלה/יז-כחטזיגטז

קלחיזקיט כיזקד/יט-להיזפיזנחיזלויזידיז

קלטיחקיט ליחקה/א-כביחפאיחנטיחלז/א-כיחטויח

קמיטקיט מיטקה/כג-מהיטפביטסיטלז/כא-מיטטזיט

קמאכקיט נכקו/א-כגכפגכסאכלח/א-יאכיזכ

קמבכאקיט סכאקו/כד-מחכאפדכאסבכאלח/יב-כבכאיח/א-טזכא

קמגכבקיט עכב5קז/א-כבכבפהכבסגכבלטכביח/יז-לאכב

קמדכגקיט פכגקז/כג-מגכגפוכגסדכגמכגיח/לב-נאכג

קמהכדקיט צכדקחכדפזכדסהכדמאכדיטכד

קמוכהקיט קכהקט/א-טוכהפחכהסוכה2מבכהככה

קמזכוקיט רכוקט/טז-לאכופט/א-יטכוסזכומגכוכאכו

קמחכזקיט שכזקיכזפט/כ-לחכזסח/א-יטכזמד/א-יזכזכב/א-יטכז

קמטכחקיט תכחקיאכחפט/לט-נגכחסח/יט-לוכחמד/יח-כזכחכב/כ-לבכח

קנכטקככטקיבכט4צכטסט/א-יטכטמהכטכגכט

קכאלקיגלסט/כ-לזל***כדל

*כאשר חודש חשון מלא – בכ"ט לחודש: מה/א-ט, ובל' לחודש: מה/י-יח.
**כאשר חודש כסלו חסר – בר"ח טבת: סט/כ-לז יחד עם מזמור ע.

חתימה: "ברוך ה' א-להי ישראל, מהעולם ועד העולם, אמן ואמן." (א-מא).   ספר ראשון.1
  (מב-עב). חתימה: "וברוך שם כבודו לעולם, וימלא כבודו את כל הארץ, אמן ואמן. כלו תפלות דוד  ספר שני.2

בן ישי."
 (עג-פט). חתימה: "ברוך ה' לעולם, אמן ואמן."  ספר שלישי.3
 (צ-קו). חתימה: "ברוך ה' א-להי ישראל, מן העולם ועד העולם, ואמר כל העם אמן, הללו י-ה."  ספר רביעי.4
 (קז-קנ). חתימה: "כל הנשמה תהלל י-ה, הללו י-ה."  ספר חמישי.5

  מזמורים שבספר תהלים – כנגד שנותיו של יעקב" (מדרש תהלים). שני מזמורים שהםמאה וארבעים ושבעה"
 מזמור אחד (שמא או ודאי): א-ב | ט-י | מב-מג | ע-עא | צו-צז | קיד-קטו. לגבי מזמור קיז, יש שמחברים אותו

למזמור שלפניו או שלאחריו.
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מדריך לקריאת חמש מגילות בציבור
אסתרקהלת, שיר השירים, רות, איכה, 

  בקהילות רבות נהוג לחלק את קריאת המגילות (חוץ מאסתר) בין כמה קוראים. גם כאשר המגילההסבר:
 כולה נקראת על ידי קורא אחד, נהוג להדגיש את סופי הפרקים במנגינה מיוחדת. חלוקת המגילות בדף זה

מוצעת כחלופה לחלוקת הפרקים, והיא מתאימה גם ללימוד עצמי ולקריאה עצמית.

 פסוקים)117 (מגילת שיר השירים
 קשה מאד לחלק את מגילת שיר השירים לחלקים ברורים על פי תוכנה, ולכן לא נתנו כותרות ליחידות הקריאה. בחלוקה שלנו נסינו שלא

 חלוקת הפרקיםראוי לציין שלחלק את הקריאות באמצע עניין, ונעזרנו בכך בחלוקת הפרשיות (כל יחידת קריאה מסתיימת בסוף פרשה). 
גרועה במיוחד במגילת שיר השירים.

ץ" "א.)24( Xפ Wח bת bד ש Sה ע Xב Yאה Xת ה bה..." עד "א Uויבירי ינפ לע הֹמֹלמ Wש Zר ל bש Yים א Zיר Zש Sיר ה Z(א/א עד ב/ז) ש.
א... {ס} "ב.)21( Xה ב bה זVנ Zי ה Zד Uל דו Uעד "קו "Uבו Zת ל Sח Wמ Zם שUיו W(ב/ח עד ג/יא)" וב.
י {ס} "ג.)17( ZתXי Wע Sה ר Xפ Xך יXנ Zים..." עד "ה Zד Uרו דו Wכ Zש Wתו ו W(ד/א-ה/א)" ש.
ק {ס} "ד.)25( Vפ Uי דו Zד Uל דו Uר, קו Vי ע Zב Zל Wה וXנ Vש Wי י Zנ Yת..." עד "אUלו Xג Wד Zנ Sה כ XמRי Y(ה/ב-ו/י)" א.
י... {ס} "ה.)30( Zת Wד SרXז י Uגו xת אSנ Zל ג bים " עד "א Zמ Xש Wי ב Vר Xל ה S(ו/יא-ח/יד)" ע.

 פסוקים)85 (מגילת רות
 חלוקת הפרשיות (פתוחות וסתומות) נעדרת במגילת רות (מבלד מפרשה פתוחה אחת לפני "תולדות פרץ" בסוף המגילה). אמנם חלוקת

המגילה ברורה דיה על פי תוכנה, ובספר זה המחלק את הפרקים קלע לאמת.
 (ב); חסד בקציר שעורים (א) חסד בארץ נכריה א.)45(
 (ד/יח-כב); {פ} תולדות פרץ (ד/א-יז); גאולה (ג) בגורן בלילה ב.)40(

 פסוקים)154 (מגילת איכה
ד... ("א. קינה ראשונה Xד Xה ב Xב WשXה י Xיכ V(לפי סדר א-ב, שש צלעות בכל פסוק)"): ירושלים בבדידותה א.

... ("ב. קינה שנייה Uפו Sא Wיב ב Zע Xה י Xיכ V(לפי סדר א-ב, שש צלעות ברוב הפסוקים)"): חרון אף ה' א.
ר... ("ג. קינה שלישית bב bג Sי ה Zנ Y(א-ב משולש, שתי צלעות בכל פסוק)"): ייסורי "הגבר", גאולתו ונקמתו א.
ב... ("ד. קינה רביעית Xה Xם ז Sה יוע Xיכ V(לפי סדר א-ב, ארבע צלעות ברוב הפסוקים)"): מוראות החורבן א.

נו... ("ה. קינה חמישית Xה לXי Xה ה bר ה' מUכ W(כ"ב פסוקים לא לפי סדר א-ב, שתי"): סבלות שארית הפליטה ותפילתם ז 
.צלעות בכל פסוק)

 פסוקים)222 (מגילת קהלת
 קשה מאד לחלק את מגילת קהלת על פי תוכנה, ובנוסף לכך חלוקת הפרשיות (פתוחות וסתומות) נעדרת ברובה של המגילה. לכן לא נתנו

כותרות ליחידות הקריאה, אלא נסינו שלא להתחיל את הקריאות באמצע עניין, וסימנו את הפרשיות המעטות שבמגילה.
ם..." .1א)11/34( 9Aל Aירוש ל@ך ב9 ד מ@ ו9 Aן ד ל@ת ב@ י ק7ה@ ר; ב> נXה עד ""ד9 Uר YאחXיו ל Wה Zי bם ש Z(א/א-יא)" ע.
ם..." {פ} .2א)23/34( 9Aל Aירוש ל ב9 א; Aר ש> ל י9 ל@ך ע? י מ@ ית9 י9 Aל@ת ה י ק7ה@ נ9 Cיל עד ""אZסWכSם הZ(א/יב-ב/טז)" ע.
יו"  "ב.)32( Xר Yה אחbי Wה Zי bה ש bמ Wים" עד "ב Zי Sח Sת ה bי א ZאתVנ Xש W(ב/יז-ג/כב)ו.

ם" י9 Aמ Aא✡ ;)חי-א/אכ( ויאטחו הֶּׁש ת ה? ח? ץ ת? פ@ ל ח; Aכ ת ל> ע; ן, ו> Aמ כ7ל ז> .(ג/א) :"ל?
לוUם" " עד "עVת לXלbדbת...{ס} " Xת ש Vע Wבצורת שיר {ס} (ג/ב-ח)ו

ף" . "ג)33( bצ Xק Xו Uיו Wל Xח Wה ו Vב Wר Sס ה Sע Xכ Wים..." עד "ו Zק Rש Yע Xל ה Xת כ bה א bא Wר bא Xי, ו Zנ Yי א Zת Wב Sש W(ד/א-ה/טז)ו.
תוUת "ד.)27( Wש Zל Wל ו Uכו xא bה ל bפ Xר י bש Yב אUי, טו Zי אנ Zית Zא Xר ר bש Yה אVנ Zעד "ה "...Xיה bל Xע Wה בbי Sח Wה ת Xמ Wכ Xח S(ה/יז-ז/יב)" ה.
ים "ה.)34( Zויבירי ינפ לע הֹמֹלה- xא Xה ה Vש Yע Sת מ bה א Vא Wא..." עד "ר Uצ Wמ Zל ל S(ז/יג-ח/יז)" ויבירי ינפ לע הֹמֹלא יוכ.
י... "ו.)38( Zב Zל ל bי א Zת SתXה נ bל ז Xת כ bי א Zר" עד "כ Xב Xיד ד Vג Sם (הכנפים) י Zי SפXנ Wל כ Sע S(ט-י)" וב.

ש..." {ס?} " bמ bש Sת ה Sח Sה תUא Xר Wי ו Zת Wב S(ט/יא)ש.
ע" "ז.)24( Xם ר Zא Wב ו Uם טו Zם..." עד "א Zי Xמ Sי הVנ Wל פ Sך ע Wמ WחSח לSל S(יא-יב) ש.

 פסוקים)167 (מגילת אסתר
י אחשורוש א.)45( Zת Wש S(ב); מרדכי ואסתר המלכה (א) המלכה וו
(ד-ה); צרת היהודים והחלטת אסתר (ג) גדולת המן ב.)46(
 (ח/ג-יד); תשועה ליהודים (ו/א-ח/ב) נפילת המן ג.)38(
 (ח/טו-י/ג) גדולת מרדכי, נצחון וקבלה לדורות ד.)38(
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מקורות והערות

א. מקורות כללים
ב. הערות על ספרים ספציפיים

)חטיבות 12-החלוקה ל( ג. הערות על תוכנית הקריאה הכללית
)בהכנה(הערה על תפקידן של הפרשיות הפתוחות והסתומות במקרא . ד

)מידע חשוב להדפסה בשלבי הכנה( ה. מבנה העמוד

  :   מקורות כללים  .   א
 הן משום שהיה עלי להכין את תלמידי למבחן, הספר הראשון עבורו יצרתי דף הדרכה היה ספר שמואל

 ",מקרא לישראל"סדרת (והן משום שנתקלתי בפירושו הנפלא של שמעון בר אפרת , בקיאות על כל הספר
. ו"תשנ, מאגנס: ירושלים  המחלקת את ספר שמואל ליחידות קריאה, חלוקתו המדוייקת של בר אפרת)

 בדף שלי על ספר. היא אשר נתנה לי את הרעיון ליצור סוג כזה של דף חזרה, טבעיות ומוסיפה כותרות ברורות
 .אף על פי שהכנסתי שינויים רבים, מבוססת בעיקר על בר אפרת) וכן הכותרות" (מיקרו"חלוקת ה, שמואל

).1987, קרית ספר: ירושלים(סגל . ז.של מ" ספרי שמואל"ליחידות גדולות יותר לקוחה מ" מקרו"חלוקת ה
 בספרים נרטיביים אחרים ניסיתי ליצור כותרות עבור יחידות קטנות דומות לאלה שכתב בר אפרת

והכתובים. אך אני מודע לכך שהצלחתי באופן חלקי בלבד, בספר שמואל  כדי לחלק את ספרי הנביאים 
:השתמשתי בשלושה סוגי מקורות, הנוספים ליחידות הגיוניות על פי נושאים

 .כפי שהן מופיעות בכתבי היד החשובים, ראשית כל התייחסתי לפרשיות הפתוחות והסתומות. 1
 לא קבעתי יחידה חדשה כל פעם שקיימת, מצד אחד. על החלוקה לפרשיות) אך לא בלבד(הסתמכתי רבות 

 הוא כמעט תמיד יתאים לפרשה פתוחה או, כאשר סימנתי פרק חדש, אך מצד שני. פרשיה פתוחה או סתומה
.סתומה

 .כתבי היד של המקרא מתאימים זה לזה בנושא פרשיות פתוחות וסתומות ברוב מכריע של המקרים
 אף בין כתבי היד במסורת כתבי היד הקרובים(קיימים מספר הבדלים משמעותיים ביניהם , למרות זאת

. לכתר ארם צובה  במקרים נדירים בהם החלוקה שלי מבוססת על חלוקה לפרשיות אשר מופיעה באחד)
.ציינתי זאת בסוגריים מרובעים, אך לא בכולם, מכתבי היד

 ישנם קטעים) רות והחלק האחרון של ספר יחזקאל, קוהלת, משלי(בספרים מסויימים : בנוסף לכך
כלל לפרשיות  ללא חלוקה  בסוגריים במעט. ארוכים מאוד  לפרשיות  ציינתי את החלוקה  אלה   במקרים 

קיימת אכן  היא  בהן  היא, בספר משלי. המקומות  מן הספר  גדולים  של חלקים   ששם בהכרח החלוקה 
אפשרי, שרירותית מקום  בכל  הפרשיות  על  הספר , התבססתי  כל  לאורך  זו  חלוקה   בסוגריים(וציינתי 

).מרובעים
 לפי מפרשי המקרא הגדולים אשר עסקו בחלוקה" מיקרו"וה" מקרו"יצרתי את חלוקות ה, שנית. 2

.סעדיה גאון ואחרים), על משלי(מאירי , אברבנאל, ג"רלב: כגון, מדוייקת של הספרים
בזמננו . 3 ונפוצים  והאחרונה של מקורותי היא הפירושים   ,דעת מקרא: כגון(הקבוצה השלישית 

. ך"עולם התנ, ך לעם"תנ, סגל, הרטום  ואלו כותרות הם, בדקתי היכן מחלקים פירושים אלה את הספרים)
 מצאתי כי לעיתים קרובות תופיע אותה חלוקה אצל פרשנים שונים משום שהם מסתמכים. העניקו ליחידות

.אך לעיתים קיימות בספריהם תובנות מעניינות לגבי המבנה והסידור של הספרים, זה על זה
 ההכרעה הסופית לגבי חלוקה וכותרות נעשתה, ל"אף על פי שעשיתי שימוש אקלקטי בכל המקורות הנ

 האחריות לשגיאות מוטלת אך ורק. וכן הוספתי גורמים רבים מדעתי, על פי הרשמים שלי בתור קורא במקרא
.עלי

   הערות על ספרים ספציפיים  .   ב
, לעילראה (כמו העבודה על ספר שמואל : יהושע ושופטים  אף העבודה על יהושע ושופטים נעשתה)

יהיו. בשלב מוקדם כדי להכין את תלמידי לבחינות הבקיאות ושופטים  יהושע   השתדלתי שהדפים עבור 
 ך הראשונים אשר אנשים"משום שאני מניח כי אלה הם ספרי הנ, יעילים וקלים לשימוש, ברורים במיוחד

.רבים קוראים אותם
 ניסיתי להפוך את הדפים האלה להקדמות פשוטות להבנה לגבי הרעיון שלי, מאחר וכל התחלות קשות

 ולכן היה די, כל אחד משני הספרים הקצרים האלה מופיע בדף נפרד. ך"לדפי הדרכה לרכישת בקיאות בנ
.מקום להצליח בכך

והקשה של חלוקת הנחלות לשבטים מיוחד להציג את הקטע הארוך  יהושע עשיתי מאמץ   בספר 
.בצורה ברורה אשר תקל על קריאת כל הפרשה בשלמותה) יט-פרקים יג(

רב נשאר מקום  שופטים  שירת דבורה, בדף של ספר  על המבנה של   הרעיון. ולכן הוספתי הסבר 
 ,אך הכנסתי בטבלה זו שינויים גורפים). 51' עמ, כרך שופטים(ך "הראשוני הגיע מטבלה הנמצאת עולם התנ

.ולכן נראה לי כי הטבלה שלי שימושית הרבה יותר
 )מגן דוד(=לזהות את מלכי בית דוד , במבט אחד, בספר זה הוספתי סמלים כדי שהקורא יוכל   :  מלכים

).דגל(=ואת מלכי ישראל 
 ,נבואות הנחמה חולקו ליחידות קריאה יומיות. ל היה לעזר רב במספר נקודות קשות"שד   :  ישעיהו

).ראה להלן(בהתאם לפרשיות 
 על פי, י אברבנאל"כפי שהוצע על ידי ר, הנבואות האינדיווידואליות של ירמיהו מחולקות   :  ירמיהו

 רציתי לאמץ את סיכומיו.) פרט למקרה אחד, הלך סגל בעקבות האברבנאל, מאוחר יותר. (נוסחאות פתיחה
 ולכן הכנתי סיכומים כאלה בעצמי, אך הדבר לא היה מעשי, של אברבנאל לגבי הנבואות האינדיווידאוליות
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. שצריך עדיין לשכלל אותם יותר(  של ירמיהו עם כותרות מן הביטויים המופיעים בפסוק" מקרו"חלוקת ה)
.היא שלי), י/א(בראשית הספר 

האינדיווידאוליות הנבואות  של  ה, הסיכומים  חלוקת  , מקרו"בתוספת  ירמיהו" שספר  לכך   גרמו 
 יש להציג את שני דפי, כדי לקלוט את המבנה של כל הספר במבט אחד, לכן. משתרע על פני שני דפי הדרכה

.ההדרכה זה מול זה
 החלטה זאת. אך החלטתי לא לעשות זאת, לחלק את ספר יונה לשניים" מקום"היה די    :  תרי עשר

 כדי להקל על, שלושה מתוך ארבעת הספרים חולקו: צפניה ומלאכי, חבקוק, גרמה לתוצאה הבאה עבור נחום
 הספר הקצר והאחיד ביותר, נחום. צפניה ומלאכי, החלטתי לחלק את חבקוק, בסופו של דבר. הקריאה בהם

.נקרא ביחד כיחידה אחת, מתוך ארבעת הספרים הקצרים
 .נפרדות" מענות"על בסיס מבנה הספר המחולק ל, החומר התחלק בקלות לעשרים ושמונה יום   :  איוב
 או לחלק את, לשני חלקים) פסוקים 57(י -לחלק את פרקים ט) א: יום היו מספר אפשרויות 29-כדי להגיע ל

 אני בחרתי באפשרות הראשונה כדי להקל על הלימוד בראשית. לשני חלוקים) פסוקים 57(לז -פרקים לו
 ברור כי הדרך בה נקטתי בדף ההדרכה. לה-או לא לחבר את פרקים לד, יט-לא לחבר את פרקים יח) ב. החודש

.וניתן לשנות אותה בקלות אם רצונו של הקורא בכך, היא שרירותית לרוב
 ,במידת האפשר, חילקתי את הקריאה ליחידות לקריאה יומית לפי פרשיות פתוחות וסתומות   :  משלי

.והן מצויינות בדף ההדרכה
.בשינוי קל אחד, הכותרות של חמש הקינות לקוחות מדעת מקרא  :   איכה

חד   :  קוהלת אינו  על, משמעי-הטקסט  מובהק  באופן  המצביעים  סימנים  מאוד  מעט  בו   וקיימים 
).ראה להלן(החלוקה מתבססת בעיקר על הכמות , לכן. חלוקתו

 החלוקה הכמותית ליחידות קריאה יומיות מתאימה. משמעי-אף כאן הטקסט אינו חד   :  שיר השירים
.לפרשיות

תוכנו  :   דניאל ידי  על  יותר  או  פחות  מוכתבת  זה  ספר  של  ידיעתי. החלוקה  מיטב   הסמכות, לפי 
.המוקדמת יותר אשר הצביעה מפורשות על החלקים השונים של הספר היה הרב סעדיה גאון בפירושו

ונחמיה הכללי   :  עזרא  המבנה  בתוך  ולתוכן  לתיארוך  המתייחסים  פסוקים  מספר   כדי, ציטטתי 
.שהמבנה יהיה ברור יותר

 ניסיתי להעניק לחלקים הגדולים והקטנים כותרות אשר ישקפו את המבנה של הספר   :  דברי הימים
. כפי שהבנתי אותם(ואת מטרותיו   ,אף כאשר ישנם פרקים בדברי הימים אשר מקבילים לפרקים במלכים)

.הכותרות עשויות להיות שונות
 עשיתי, באופן כללי   ):  והנחמות בסוף ספר ישעיהו  ,   שיר השירים  ,   קוהלת  ,   משלי  : (  חלוקות שרירותיות

 וכן לפי סימנים ארגוניים המופיעים בטקסט, כמיטב יכולתי לחלק את הספר ולהעניק לו כותרות על פי התוכן
 אך במספר ספרי שירה לא. השתדלתי להתאים את יחידות הקריאה היומיות לסימנים ארגוניים אלה. עצמו

זה יעד   או שאינם, אלה הם בעלי משמעויות שונות" סימנים ארגוניים"משום ש, היתה אפשרות להשיג 
 וציטטתי את, במקרים אלה חילקתי את הטקסט ליחידות קריאה יומיות בעיקר לפי הכמות. קיימים כלל

).שכנראה אף תטעה את הקורא(הפסוק הראשון של הקטע במקום לתת כותרת עניינית 
 וכן בנבואות, ניתן היה לבחור את נקודת ההתחלה הספציפית במגילת שיר השירים, למרבה המזל

.פרשיות אלה מצויינות בדפי ההדרכה. על פי הפרשיות הפתוחות והסתומות, הנחמה שבסוף ספר ישעיהו
 אף הפרשיות לא יכלו תמיד להדריך אותנו לגבי נקודות: במשלי ובקהלת הבעיה היתה חריפה יותר

 הנקודות, כך. וכן ברובו של ספר קוהלת) כד-פרקים י(כי הן נדירות בחלקים נרחבים של משלי , התחלה וסיום
 אף על פי שניסיתי להימנע(בהם הטקסט מחולק הן כמעט לגמרי שרירותיות ומבוססות כמעט לגמרי על כמות 

).מלהתחיל יחידות חדשות באמצע חוט מחשבה אחד
 ספר תהלים במטא את הצד האישי והאנושי. בספר תהלים" להרגיש בבית"כל יהודי חייב    :  תהילים

'.של עבודת ה
 כי אף פעם לא אהבתי את הרעיון של קריאת כל ספר תהלים בשבוע או אפילו בחודש. נראה, אך

 קריאתם של מזמורים רבים ברצף הוא מרשם בטוח לקריאה מכנית, ואינני מאמין כי ישנו ערך לקריאה
 אני,  במקום זאת13אף על פי שאני מודע לכך שישנם הסוברים כי יש ערך לקריאה כזאת).(מכנית של תהלים 

ובאווירה, מעדיף את הרעיון של קריאת מזמור אחד ליום  אשר מאפשר לקורא להרהר בפירוש המילים 
.השוררת במזמור

 מזמורים במהדורות המודפסות של 150קיימים : הרעיון הבסיסי בטבלת ששת החודשים הוא פשוט
 לכן ניתן. יום 177-ששה חודשים עברים מסתכמים ב). ל מנו מזמורים אלה בצורה שונה"למרות שחז(תהלים 

.ולחלק את המזמורים הארוכים יותר, לקרוא מזמור אחד ליום
 אשר, הקביעה כיצד לחלק את המזמורים הארוכים בצורה הטובה ביותר היה תהליך ארוך וטכני

 או במקומות, ניסיתי לחלק אותם במקומות שבהם נראה כי ישנה הפסקה, באופן כללי. הצריך ספירה מרובה
 כדי, לחבר שני מזמורים מאד קצרים, לעיתים, בסופו של דבר החלטתי. בהם נראה כי מתחיל רעיון חדש

.לאפשר לחלק למספר חלקים את המזמורים הארוכים ביותר

= א'-כ"ט; וןיום ראשהחלוקה המקובלת לקריאת ספר תהלים פעם בשבוע הוא: 13 = ל'-נ'; יום שני   יום 
 = ק"כ-יום שבת = ק"ז-קי"ט; יום ששי = ע"ג-פ"ט; יום חמישי = צ'-ק"ו; יום רביעי = נ"א-ע"ב; שלישי

=כ"ג-ד=י"ח-כ"ב; ג=י'-י"ז; ב=א'-ט'; אק"נ. החלוקה המקובלת לקריאת ספר תהלים פעם בחודש הוא: 
 =יב=ס'-ס"ה; יא=נ"ה-נ"ט; י=מ"ט-נ"ד; ט=מ"ד-מ"ח; ח=ל"ט-מ"ג; ז=ל"ה-ל"ח; ו=כ"ט-ל"ד; הכ"ח; 

 =צ'-צ"ו;יט=פ"ח-פ"ט; יח=פ"ג-פ"ז; יז=ע"ט-פ"ב; טז=ע"ז-ע"ח; טו=ע"ב-ע"ו; יד=ס"ט-ע"א; יגס"ו-ס"ח; 
 =קיט/"א"-"ל";כה=קי"ג-קי"ח; כד=ק"ח-קי"ב; כג=ק"ו-ק"ז; כב=ק"ד-ק"ה; כא=צ"ז-ק"ג; כ

=קמ"ה-ק"נ.ל=ק"מ-קמ"ד ; כט=קל"ה-קל"ט; כח=ק"כ-קל"ד; כז=קיט/"מ"-"ת"; כו
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 אני אשמח. חלק גדול מן החלוקה היא שרירותית, אף כאן, אך בסופו של דבר, ניסיתי ליצור איזון
.או לגבי חלוקתם של המזמורים הארוכים בצורה אחרת, לקבל הצעות לגבי שינויים בחיבור מזמורים יחדיו

)חטיבות 12-החלוקה ל(   הערות כלליות על תוכנית הקריאה הכללית  .   ג
 היא רק דרך אחת, החודשים בדפי ההדרכה 12-המבוססת על יחידות המחולקות ל, התוכנית הכללית

 אני ניסיתי מספר אפשרויות אחרות לפני שהחלטתי על. ליצור מערכת קבועה לקריאת הנביאים והכתובים
 הגמישות שלה(שהיא הגמישה ביותר וההגיונית ביותר לארגון מערכת של לימוד וחזרה , התוכנית הנוכחית

 להלן חלק מן השיקולים אשר עמדו לנגד עיני כאשר הגעתי לתוכנית הנוכחית של). היא חלק מן ההגיון שבה
:דפי ההדרכה

 התחלתי מן העובדה הפשוטה כי כל אחד מספרי הנביאים הוא יחידה   :  נקודת ההתחלה – נביאים
 שני, למרבה המזל, אך, החריגים היחידים הם יהושע ושופטים. ופחות או יותר כולם באורך שווה, מלוכדת

יחדיו בקלות יחידה אחת סטנדרטית, הספרים האלה מתחברים  ליצור   התוצאה הישירה היא שבע. כדי 
 ,ירמיהו) 5, ישעיהו) 4, מלכים) 3, שמואל) 2, יהושע ושופטים) 1: והם, יחידות ברורות לקריאת ספרי הנביאים

 עובדה כמותית פשוטה זו היא הסיבה לכך שבדרך כלל מדפיסים את מהדורות. 14תרי עשר) 7, יחזקאל) 6
.כרכים 7-על הנביאים ב" מקראות גדולות"

 וכן ספר תהלים הוא, דברי הימים הוא ספר ארוך מאוד: ספרי הכתובים הם בעייתיים יותר   :  כתובים
 אשר כל אחד, מלבד שני ספרים אלה). וגם לעיתים קרובות קשה לקריאה(ך "הספר הארוך ביותר בכל התנ

 .נחמיה-עזרא, דניאל, חמש מגילות: ישנם ספרים קצרים רבים, מהם הוא ארוך מכדי להיות יחידה אחת לבד
 ניתן לארגן ספרים, אם כן, איך. אך עדיין קצר מדי מכדי להיות יחידה בפני עצמה, משלי הוא ארוך יותר מהם

? אלה
 אשר מתאים באופן אוטומטי, הוא איוב, מבחינת אורכו ומבנהו, בכתובים" קל"הספר היחיד ה   :  איוב

 אבל מצד שני הלשון שלו), כמו תרי עשר(איוב הוא מעט קצר . בדומה לספרי הנביאים, ליחידה חודשית ברורה
 כך איוב הפך בקלות ליחידה המתאימה. ולכן היה סביר ליצור יחידות יומיות קצרות יותר, היא קשה במיוחד

.לקריאה בחודש אחד
:כדלהלן, התלבטתי בין מספר אפשרויות, עבור ספרי הכתובים האחרים

 או שיש ליצור עבור ספר זה מחזור, האם ספר תהלים צריך להיות חלק מתוכנית הבקיאות הרגילה
 משום שמבנו של ספר תהלים שונה לחלוטין מן המבנה, בסופו של דבר בחרתי באפשרות השניה? לימוד נפרד

 6מתאים מאוד למחזור של ) מזמורים עצמאיים 150 15בערך(וכן משום שמבנה זה , של יתר ספרי המקרא
16.חודשי לימוד

 מאחר והן נקראות במשך, האם יש צורך לכלול את חמש מגילות בתוכנית הבקיאות הרגילה   :  מגילות
 אין לחשוב כי הקריאה בציבור) 1: (בסופו של דבר החלטתי לכלול אותן וזאת משני טעמים? השנה במועדים

ולמד את התוכן ברמה האישית  במיוחד משום שהמגילות הן ארוכות מדי מכדי, פירושה שהאדם קרא 
 נכון הדבר) 2. (במקום זאת יש לחלק אותן ליחידות קטנות יותר. שתוכלנה להוות כל אחת יחידה יומית אחת

 כולל רוב(אך קהילות רבות . ואת מגילת איכה בתשעה באב, כי כל עם ישראל קורא את מגילת אסתר בפורים
 ואפילו תהיה תועלת בחלוקתן 17.קוראות בציבור את שלושת המגילות בשלוש רגלים אינן!) הקהילות בישראל

יומית יחידות לקריאה  ואיכה למספר  לכלול את חמש, לכן. של מגילות אסתר   בסופו של דבר החלטתי 
 בכך שחילקתי את הקשות שבהן ליחידות קצרות, ואף הענקתי להן תשומת לב מיוחדת, המגילות בתוכנית

.יחסית
 ,בסופו של דבר החלטתי כן לעשות זאת? משום ששניהם ספרי חוכמה, אולי יש לצרף את קהלת למשלי

 קריאתן של קהלת ומשלי כיחידה. למרות שמשמעותה של ההחלטה היא הפרדתה של קהלת מן שאר המגילות
 וכן ספרים אלה מצטרפים יחדיו ליחידה חודשית מבחינת אורכם ורמת הקושי, אחת היא בעלת ערך רעיוני

.שלהם
 ?ליחידה אחת) נחמיה-עזרא, דניאל, אסתר(אולי יש לצרף את הספרים המתמקדים בתקופה הפרסית 

 וליצור מהם יחידה, נחמיה-לעזרא) שלושת האחרונים בתרי עשר(או אולי יש לצרף את נביאי שיבת ציון 
 אופציות אלה הן אטרקטיביות מאוד מבחינת התוכן וייתכן כי יהיו אנשים אשר ירצו לקרוא אותם? אחת

 בסופו של דבר אני לא חילקתי כך את היחידות החודשיות משום שדרך זו יצרה קשיים לגבי. בצורה הזאת
.אם מישהו ייצור מחזור קריאה המבוסס על סוגים אלה של צירופים יבורך. ספרים אחרים

 ובשניהם יש חלקים, שניהם ספרים על התקופה הפרסית? נחמיה-אולי יש לצרף את דניאל ועזרא
 שהוא, או אולי יש לצרף את דניאל. ומבחינת אורכם הם מתחברים היטב ליחידה של חודש אחד, בארמית

  ספרים12תרי עשר הוא הקצר ביותר מבין שבע היחידות של הנביאים, אך משום ש"ספר" זה הוא צרוף של 14
 קצרים ושונים – הוא גם קשה יותר לקריאה, ולכן חשבתי שראוי להקדיש קצת יותר זמן לכל ספר קצר. בכל

יום (כפי שנראה בדפי ההדרכה). לכן, אנו מתחילים29-30מקרה, ספרי תרי עשר מחולקים באופן טבעי ל-   
בשבע יחידות ברורות לקריאת הנביאים.

  מבוסס על החלוקה לפרקים. למעשה, מספר המזמורים הוא קצת150בערך, אך לא בדיוק, משום שהמספר 15
 , משום שנראה כי מספר זוגות של מזמורים היו למעשה מצורפים לאחד (ראה בדף ההדרכה).150פחות מ-

חז"ל הזכירו קמ"ז מזמורים בספר תהילים.
כמו כן ראה לעיל את ההערות לגבי השאלה מדוע יש ללמוד את ספר תהלים במחזור לימוד נפרד.16
 רוב החסידים, הספרדים, והתימנים (בלדים) אינם קוראים שיר השירים בציבור בשבת חול המועד פסח. (אך17

 לעיתים קרובות, קוראים מגילה זו בסוף סדר ליל פסח בבית. כמו כן, ספרדים קוראים את שיר השירים
 בציבור כל ערב שבת לפני קבלת שבת.) אותן עדות אינן קוראות את רות בשבועות (אף כי ייתכן כי יקראו

מגילה זו במשך ה"תיקון"), ולחלק מהן אין שום מסורת בכלל הקושרת את מגילת קהלת לחג הסוכות.
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 בחרתי? שהוא ההמשך הטבעי שלו, בעוד ספר עזרא יצורף לדברי הימים, עם המגילות, ספר יחסית קצר
 ואולי אף, אך אני מעודד את הלומדים לצרף ספרים בדרך אשר מועילה ללימוד שלהם, באפשרות השניה

.לתרום דף הדרכה חדש
 שאר, יחידה אחת- משלי וקוהלת , יחידה אחת- איוב : ההחלטה הסופית שלי לגבי הכתובים היתה

 ודברי הימים ולאחריהם עזרא ונחמיה – יחידה כפולה של, ארבעת המגילות יחד עם ספר דניאל – יחידה אחת
18.חודשיים

 וכן מתאימה, לספרים קצרים, יחסית, מעניקה קצת יותר זמן, התוכנית עליה החלטתי היא די מאוזנת
 אני אשמח אם אלה אשר רוצים, אף על פי כן. ך במהדורות המודפסות"למדי לסדר המקובל של ספרי התנ

.יעשו זאת, לשנות תוכנית זו כדי להועיל ללימוד העצמי שלהם

ד. הערה על תפקידן של הפרשיות הפתוחות והסתומות במקרא

)בהכנה(

ה. מבנה העמוד

)מידע חשוב להדפסה – בשלבי הכנה(
בגודל  בדפים  נייר  על  להדפסה  מוכנים  וכתובים  נביאים  לקריאת  ההדרכה  הנייר, A4דפי   גודל 

.מ"ס 2.5כולם , וימניים והשמאליים, השוליים העליונים והתחתונים. הסטנדרתי במדינת ישראל ובאירופה
 לכן. A4-הוא קצת יותר עבה וקצת פחות ארוך מה )letter sizeגודל הנייר הסטנדרטי בצפון אמריקה (

 דבר, אבל תתכן חסרון של שורות אחדות בטקסט, לא צפויה שום בעייה לגבי השוליים הימניים והשמאליים
 במקרה זה אפשר להקטין קצת את השוליים העליונים והתחתונים. שתלוי בשוליים העליונים והתחתונים

".וורד"בתוכנת " קובץ"בתוך " הגדרת עמוד"ראה (

מתוך18 בעיקר  מסויימים,  בחודשים  ייקראו  מסויימים  ספרים  פיהן  על  אשר  יחידות  לארגן  אף   ניסיתי 
 התבססות על חמש מגילות, אך זנחתי רעיונות אלה. למשל: איכה וירמיהו באב, קהלת ומשלי בתשרי, אסתר
 ודניאל (וכן עזרא ונחמיה) באדר, ספרי שיבת ציון באייר (יום העצמאות ויום ירושלים) יחד עם רות (לקראת
 סיון). כמו כן הרהרתי ברעיון של צרופה של מגילת רות ליהושע-שופטים (סיון). אף על פי כן, נראה לי כי

הגמישות המתאפשרת מן התוכנית הנוכחית היא הרבה יותר טובה מכל הנסיונות המובאים כאן.
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