
 3עמוד , ספר שופטים, ד"בס

 

 :יד בתרא בבא' גמ
, ומלכים שמואל, ושופטים יהושע: נביאים של סדרן, ר"ת

 ...עשר ושנים ישעיה, ויחזקאל ירמיה
 לישעיה ליקדמיה, ויחזקאל מירמיה קדים ישעיה מכדי

, חורבנא כוליה וירמיה חורבנא סופיה דמלכים כיון! ברישא
 כוליה וישעיה, נחמתא וסיפיה חורבנא רישיה ויחזקאל

. לנחמתא ונחמתא לחורבנא חורבנא סמכינן, נחמתא
, קהלת, ומשלי ואיוב, תהלים וספר רות: כתובים של סידרן

 ודברי עזרא, אסתר ומגילת דניאל, וקינות השירים שיר
. הימים

 אתחולי! ברישא לאיוב ליקדמיה, היה משה בימי איוב: ד"ולמ
 דאית פורענות! היא פורענות נמי רות. מתחלינן לא בפורענותא

 שיצא? רות שמה נקרא למה: יוחנן רבי דאמר; אחרית ליה
 .ותושבחות בשירות ה"להקב שריוהו דוד ממנה

 
 ?כתבן ומי

 ;ואיוב בלעם ופרשת ספרו כתב משה
 ;שבתורה פסוקים ושמונה ספרו כתב יהושע

 ;ורות ושופטים ספרו כתב שמואל
 על, הראשון אדם י"ע: זקנים עשרה י"ע תהלים ספר כתב דוד
 י"וע, הימן ידי ועל, משה י"וע, אברהם ידי ועל, צדק מלכי ידי

 ;קרח בני שלשה ידי ועל.( טו שם), אסף ידי ועל, ידותון
 ;וקינות מלכים וספר ספרו כתב ירמיה
 שיר, משלי, ישעיה( סימן ק"ימש) כתבו וסיעתו חזקיה

 ;וקהלת השירים
, עשר ושנים יחזקאל( סימן ג"קנד) כתבו הגדולה כנסת אנשי

 ;אסתר ומגילת דניאל
 ליה מסייעא. לו עד הימים דברי של ויחס ספרו כתב עזרא

 שיחס עד מבבל עזרא עלה לא: רב אמר יהודה רב דאמר, לרב
 .חכליה בן נחמיה? אסקיה ומאן. ועלה עצמו

Baba Batra 14b 

Our Rabbis taught: The order of the Prophets is, Joshua, Judges, 

Samuel, Kings, Jeremiah, Ezekiel, Isaiah, and the Twelve Minor 

Prophets… 

Let us see again. Isaiah was prior to Jeremiah and Ezekiel. Then why should 

not Isaiah be placed first? — Because the Book of Kings ends with a record 

of destruction and Jeremiah speaks throughout of destruction and Ezekiel 

commences with destruction and ends with consolation and Isaiah is full of 

consolation; therefore we put destruction next to destruction and consolation 

next to consolation. 

The order of the Hagiographa is Ruth, the Book of Psalms, Job, 

Prophets, Ecclesiastes, Song of Songs, Lamentations, Daniel and the 

Scroll of Esther, Ezra and Chronicles. 

Now on the view that Job lived in the days of Moses, should not the book of 

Job come first? — We do not begin with a record of suffering. But Ruth also 

is a record of suffering? — It is a suffering with a sequel [of happiness], as R. 

Johanan said: Why was her name called Ruth? — Because there issued from 

her David who replenished the Holy One, blessed be He, with hymns and 

praises. 

 

Who wrote them? 

Moses wrote his own book and the portion of Balaam and Job. 

Joshua wrote the book which bears his name and [the last] eight verses of the 

Pentateuch. 

Samuel wrote the book which bears his name and the Book of Judges 

and Ruth. 

David wrote the Book of Psalms, including in it the work of the elders, 

namely, Adam, Melchizedek, Abraham, Moses, Heman, Yeduthun, Asaph, 

and the three sons of Korah. 

Jeremiah wrote the book which bears his name, the Book of Kings, and 

Lamentations. 

Hezekiah and his colleagues wrote Isaiah, Proverbs, the Song of Songs and 

Ecclesiastes. 

The Men of the Great Assembly wrote Ezekiel, the Twelve Minor Prophets, 

Daniel and the Scroll of Esther. 

Ezra wrote the book that bears his name and the genealogies of the Book of 

Chronicles up to his own time. This confirms the opinion of Rab, since Rab 

Judah has said in the name of Rab: Ezra did not leave Babylon to go up to 

Eretz Yisrael until he had written his own genealogy. Who then finished it 

[the Book of Chronicles]? — Nehemiah the son of Hachaliah 

  
  ה:רפג דעה יורה ע"שו

, איוב, תהלים, רות: הכתובים וסדר. עשר תרי, ישעיה, יחזקאל, ירמיה, מלכים, שמואל, שופטים, יהושע: נביאים של סדרן
.  הימים דברי, עזרא, אסתר מגילת, דניאל, קינות, השירים שיר, קהלת, משלי

 
 נביאים לפי הגמרא

 יהושע  יהושע
 שמואל  שופטים
 שמואל  שמואל
 ירמיהו  מלכים
 ירמיהו  ירמיה

 ג"אכה  יחזקאל
 חזקיה  ישעיה

 ג"אכה  עשר תרי

 ך היום"נביאים לפי תנ
 יהושע

 שופטים
 שמואל
 מלכים
 ישעיהו
 ירמיהו
 יחזקאל
 תרי עשר

 כתובים לפי הגמרא
 שמואל  רות

 10 +דוד   תהלים
 (איוב)  איוב

 חזקיה   משלי
 חזקיה  קהלת

 חזקיה השירים שיר
 ירמיהו   קינות
 ג"אכה   דניאל
 ג"אכה  אסתר מגילת
 'עזרא ונח  עזרא
 'עזרא ונח הימים דברי

 ך היום"כתובים לפי תנ
 תהלים
 משלי
 איוב

 שיר השירים
 רות

 איכה
 קהלת
 אסתר
 דניאל

 נחמיה-עזרא
 דברי הימים
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 כתובים נביאים תורה

 בראשית. 1

 שמות. 2

 ויקרא. 3

 במדבר. 4

 דברים. 5

 יהושע. 6

 שופטים. 7

 ('וב' א) שמואל. 8

 ('וב' א) מלכים. 9

 

 ישעיהו. 10

 ירמיהו. 11

 יחזקאל. 12

 עשר תרי. 13

 הושע .1

 יואל .2

 עמוס .3

 עובדיה .4

 יונה .5

 מיכה .6

 נחום .7

 חבקוק .8

 צפניה .9

 חגי .01

 זכריה .11

 מלאכי .21

 תהלים. 14

 משלי. 15

 איוב. 16

 

 השירים שיר. 17

 רות. 18

 איכה. 19

 קהלת. 20

 אסתר. 21

 

 דניאל. 22

 נחמיה  -עזרא. 23

 

 ('וב' א) הימים דברי. 24

 


