
על אף הפירושים המרובים שהתחברו על הנ"ך, הרי רובם מתמקדים 
בביאור המילים הקשות, והסבר הפסוקים באופן מקומי.

פירושו של רבינו המלבי"ם הקדוש מתייחד בכך שהוא אורג את כל 
הנבואות למקשה אחת, ושופך אור חדש המאיר את כל המעשים 

והנבואות בהבנה מאוחדת ושלימה, כאשר כל מילה וכל פסוק מבוארים 
לעומקם, פירוש אשר רבים מגדולי ישראל העידו עליו שנכתב ללא 

ספק ברוח הקודש.

קוים לדמותו של 'הנ"ך המבואר'
מבית "שתי הלכות ביום"

לאחר כמאתיים שנה מעת כתיבת הפירוש,
נטלו על עצמם עורכי 'שתי הלכות ביום'

את עריכת והתאמת הביאור ללומדי זמנינו, בלשון קלה ובהירה,
בביאור המשולב באופן מלא בלשון הפסוקים,

באופן שכל אחד וכל אחת יכולים ללמוד את כל ספרי הנביאים 
והכתובים, ללא יוצאים מן הכלל,

בהבנה מלאה ומעמיקה, בקלות ובבהירות.

יחד תפסעו בארץ ישראל הנכבשת על ידי יהושע בן נון, תספגו את 
דברי ימי השופטים שעמדו לישראל לאחריו.

תלמדו על הנהגת הדור בזמן שמואל הנביא, ומשפטיו עם ישראל עד 
המלכת שאול ודוד, ותלמדו על בניית בית המקדש הראשון וקורות 

ימיהם של כל המלכים שמלכו בישראל.
תדמעו עם נבואות החורבן של ירמיהו, בנבואתו ובמגילת איכה, תצהלו 
בנבואות הנחמה של ישעיהו, תעברו את נדודיהם של דניאל עזרא ונחמיה 

בגלות בבל ופרס, עד לבניית בית המקדש השני.
תעברו בין חומות ושערי בית המקדש השלישי בנבואת יחזקאל, תרכשו 

הבנה בהירה בדברי תרי עשר הנביאים.
תתייסרו עם איוב, מכאוביו וטענותיו, על צדיק ורע לו רשע וטוב לו, עד 

התובנה המופלאה על דרכי ה' והנהגותיו עם יושבי תבל.
תשוררו בהבנה את מגילת שיר השירים, תבינו לעומקם את מעשי 
מגילת רות ומגילת אסתר, תהבילו את הבלי העולם הזה במגילת קהלת.

תבינו לעומקם את נמשליו של משלי שלמה מלך ישראל, החכם מכל 
אדם, תזמרו בהבנה את מזמורי התהילים של נעים זמירות ישראל, 

ותשננו את כל קורות ישראל בדברי הימים.

כעת, גם אתם יכולים ללמוד ולהבין את כל הנ"ך, מתחילתו לסופו,
מילה אחר מילה, פסוק אחר פסוק, כרך אחרי כרך


