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 ספר

  פרק כט- "דברי הימים ב"ספר 
ן־ֶע א ְְיִחְזִקָיהו  ָמַלך  ּבֶ ּ ָנה ּ ע  ׁשָ ִרים  ָוֵתׁשַ ָנה  ְוֶעׂשְ ִרים  ְוָחֵמׁש  ׁשָ ׂשְ

ת־ְזַכְרָיהו ם  ִאמֹו  ֲאִבָיה  ּבַ ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ָּמַלך  ּבִ ּּ ּ ר  ב:  ְ ַּוַיַעׂש  ַהָיׁשָ ּ
ה  ָדִויד  ָאִביו ר־ָעׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ּכְ ָנה  ג:  ּּבְ ּהוא  ַבׁשָ ּ
ֹחֶדׁש  ָהִראׁשֹון  ָפַת ּח  ֶאת־ַדְלתֹות ָּהִראׁשֹוָנה  ְלָמְלכֹו  ּבַ

ית־ְיהָוׁה  ַוְיַחְזֵקם ַּוָיֵבא  ֶאת־ַהּכֲֹהִנים  ְוֶאת־ַהְלִוִים  ַוַיַאְסֵפם  ד:  ּּבֵ ּ ּ
ָמעוִני  ַהְלִוִים  ַעָתה  ִהְתַקְדׁשו  ה:  ִּלְרחֹוב  ַהִמְזָרח ַּויֹאֶמר  ָלֶהם  ׁשְ ּ ּּ ּ ּ

ָד ית  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאֹבֵתיֶכם  ְוהֹוִציאו  ֶאת־ַהּנִ ְּוַקְדׁשו  ֶאת־ּבֵ ּ ּ ה ּ
ֵעיֵני  ו:  ִמן־ַהּקֶֹדׁש י־ָמֲעלו  ֲאֹבֵתינו  ְוָעׂשו  ָהַרע  ּבְ ּּכִ ּ ּ

ן  ְיהָוׁה  ַוִיְתנו־ֹעֶרף ּכַ ּבו  ְפֵניֶהם  ִמִמׁשְ ְּיהָוׁהֱאֹלֵהינו  ַוַיַעְזֻבהו  ַוַיּסֵ ּ ּ ּּ ּּ ּ ּ :
רֹות  וְקֹטֶרת  ֹלא  ז ַּגם  ָסְגרו  ַדְלתֹות  ָהאוָלם  ַוְיַכּבו  ֶאת־ַהּנֵ ּ ּ ּ ּ ּ
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ָרֵאלִּהְקִטירו  ְוֹעָלה ַוְיִהי  ֶקֶצף  ח:  ּ  ֹלא־ֶהֱעלו  ַבּקֶֹדׁש  ֵלאֹלֵהי  ִיׂשְ
ָלם  ַוִיְתֵנם   ְּיהָוׁה  ַעל־ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ּ ּ ָמה ְלַזֲוָעהּ ּ  ְלַזֲעָוה  ְלׁשַ
ֵעיֵניֶכם ר  ַאֶתם  ֹרִאים  ּבְ ֲאׁשֶ ֵרָקה  ּכַ ה  ָנְפלו  ֲאבֹוֵתינו  ט:  ְּוִלׁשְ ְּוִהּנֵ ּ

ָחֶרב  וָבֵנינו  וְבנֹוֵתינו  ְוָנ ּּבֶ ּ ּ ִבי  ַעל־ֹזאתּ ׁשְ ינו  ּבַ ּׁשֵ ַּעָתה  י:  ּ
ָרֵאל  ְוָיׁשֹב  ִמֶמּנו  ִרית  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ִּעם־ְלָבִבי  ִלְכרֹות  ּבְ ּ

ַחר  ְיהָוׁה  ַלֲעֹמד  יא:  ֲּחרֹון  ַאפֹו י־ָבֶכם  ּבָ לו  ּכִ ַני  ַעָתה  ַאל־ִתׁשָ ּּבָ ּ ּ ּ
ְרִתים  וַמְקִטִרים ְרתֹו  ְוִלְהיֹות  לֹו  ְמׁשָ ַּוָיֻקמו  יב:  ְּלָפָניו  ְלׁשָ ּ

ָהִתי  ֵני  ַהּקְ ן־ֲעַזְרָיהו  ִמן־ּבְ י  ְויֹוֵאל  ּבֶ ן־ֲעָמׂשַ ַּהְלִוִים  ַמַחת  ּבֶ ּ
ן־ְיַהֶלְלֵאל  ן־ַעְבִדי  ַוֲעַזְרָיהו  ּבֶ ֵני  ְמָרִרי  ִקיׁש  ּבֶ ּוִמן־ּבְ ּ ּ ּ

ן־יֹוָאח ן־ִזָמה  ְוֵעֶדן  ּבֶ י  יֹוָאח  ּבֶ ּנִ ּוִמן־ַהֵגְרׁשֻ ּ ֵני  יג:  ּ ּוִמן־ּבְ
ֵני  ָאָסף  ְזַכְרָיהו  וַמַתְנָיהוִויִעוֵאלְמִרי  ֱאִליָצָפן  ׁשִ ּ  ִויִעיֵאל  וִמן־ּבְ ּ ּ ּּ :

ֵני  ֵהיָמן   יד ַמְעָיה ְיִחוֵאלּוִמן־ּבְ ֵני  ְידותון  ׁשְ ְמִעי  וִמן־ּבְ ּ  ְיִחיֵאל  ְוׁשִ ּ ּ
ַּוַיַאְספו  ֶאת־ֲאֵחיֶהם  ַוִיְתַקְדׁשו  ַוָיֹבאו  טו:  ְּוֻעִזיֵאל ּ ּ ּּ ּ ּ

ִדְב ְְכִמְצַות־ַהֶמֶלך  ּבְ ית  ְיהָוׁהּ ַּוָיֹבאו  טז:  ֵרי  ְיהָוׁה  ְלַטֵהר  ּבֵ ּ
ל־ַהֻטְמָאה  ַּהּכֲֹהִנים  ִלְפִניָמה  ֵבית־ְיהָוׁה  ְלַטֵהר  ַויֹוִציאו  ֵאת  ּכָ ּ ּ
לו  ַהְלִוִים  ית  ְיהָוׁה  ַוְיַקּבְ ֵהיַכל  ְיהָוׁה  ַלֲחַצר  ּבֵ ר  ָמְצאו  ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּ

ַּוָיֵחלו   יז:  ְּלהֹוִציא  ְלַנַחל־ִקְדרֹון  חוָצה ּ ֶאָחד  ַלֹחֶדׁש  ָהִראׁשֹון ּ ּבְ
או  ְלאוָלם  ְיהָוׁה  ַוְיַקְדׁשו  מֹוָנה  ַלֹחֶדׁש  ּבָ ְּלַקֵדׁש  וְביֹום  ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ
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ר  ַלֹחֶדׁש  ה  ָעׂשָ ׁשָ מֹוָנה  וְביֹום  ׁשִ ית־ְיהָוׁה  ְלָיִמים  ׁשְ ֶּאת־ּבֵ ּ
לו ָּהִראׁשֹון  ּכִ ַּוָיבֹואו  ְפִניָמה  ֶאל־ִחְזִקָיהו  ַהֶמֶלך  ַוֹיאְמר יח:  ּ ּ ְּ ּ ּ ּו ּ

ָליו  ל־ּכֵ ח  ָהעֹוָלה  ְוֶאת־ּכָ ית  ְיהָוׁה  ֶאת־ִמְזּבַ ל־ּבֵ ִּטַהְרנו  ֶאת־ּכָ
ָליו ל־ּכֵ ְלַחן  ַהַמֲעֶרֶכת  ְוֶאת־ּכָ ִלים  יט:  ְּוֶאת־ׁשֻ ל־ַהּכֵ ְוֵאת  ּכָ

נו  ַמֲעלֹו  ֵהַכּנו  ְוִהְקָדׁשְ ַמְלכותֹו  ּבְ ר  ִהְזִניַח  ַהֶמֶלך  ָאָחז  ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ ְ ּ
ם  ִלְפֵני  ִמְזּבַ ם  ְיִחְזִקָיהו  ַהֶמֶלך  ַוֶיֱאֹסף  ֵאת  כ:  ח  ְיהָוׁהְוִהּנָ ּכֵ ַּוַיׁשְ ּ ְּ ּ ּ

ית  ְיהָוׁה ֵרי  ָהִעיר  ַוַיַעל  ּבֵ ְבָעה  ְוֵאיִלים  כא:  ּׂשָ ַּוָיִביאו  ָפִרים־ׁשִ ּ
ְבָעה  ְלַחָטאת  ְבָעה  וְצִפיֵרי  ִעִזים  ׁשִ ים  ׁשִ ְבָעה  וְכָבׂשִ ּׁשִ ּ ּּ

ַּעל־ַהַמְמָלָכה  ְוַעל־ַהִמְקָדׁש  ְוַעל־ְי ּ ּהוָדה  ַויֹאֶמר  ִלְבֵני  ַאֲהֹרן ּ ּ
ח  ְיהָוׁה לו  כב:  ַהּכֲֹהִנים  ְלַהֲעלֹות  ַעל־ִמְזּבַ ָקר  ַוְיַקּבְ ֲחטו  ַהּבָ ַּוִיׁשְ ּ ּ

ֲחטו  ָהֵאִלים  ַוִיְזְרקו  ָחה  ַוִיׁשְ ַּהּכֲֹהִנים  ֶאת־ַהָדם  ַוִיְזְרקו  ַהִמְזּבֵ ּ ּ ּּ ּ ּּ
ים  ַוִי ָבׂשִ ֲחטו  ַהּכְ ָחה  ַוִיׁשְ ַּהָדם  ַהִמְזּבֵ ּּ ָחהּּ ְּזְרקו  ַהָדם  ַהִמְזּבֵ ּ ּ :

ָהל  ַוִיְסְמכו  כג ִעיֵרי  ַהַחָטאת  ִלְפֵני  ַהֶמֶלך  ְוַהּקָ ַּוַיִגיׁשו  ֶאת־ׂשְ ּ ּּ ְּ ּ ּ
ָחטום  ַהּכֲֹהִנים  ַוְיַחְטאו  ֶאת־ָדָמם  כד:  ְיֵדיֶהם  ֲעֵליֶהם ַּוִיׁשְ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל  ָאַמ י  ְלָכל־ִיׂשְ ָרֵאל  ּכִ ל־ִיׂשְ ָחה  ְלַכֵפר  ַעל־ּכָ ַּהִמְזּבֵ ּ ְר  ַהֶמֶלך ּ ּ
ְמִצְלַתִים  כה:  ָּהעֹוָלה  ְוַהַחָטאת ית  ְיהָוׁה  ּבִ ַּוַיֲעֵמד  ֶאת־ַהְלִוִים  ּבֵ ּ ּ

ִביא  ִמְצַות  ָדִויד  ְוָגד  ֹחֵזה־ַהֶמֶלך  ְוָנָתן  ַהּנָ ְנָבִלים  וְבִכּנֹרֹות  ּבְ ְּבִ ּ ּ ּ
ַיד־ְנִביָאיו י  ְבַיד־ְיהָוׁה  ַהִמְצָוה  ּבְ ַּוַיַעְמדו  ַהְלִוִים  ּבִ כו:  ּּכִ ְכֵלי ּּ
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ֲחֹצְצרֹות ַּויֹאֶמר  ִחְזִקָיהו  ְלַהֲעלֹות  ָהֹעָלה  כז:  ָדִויד  ְוַהּכֲֹהִנים  ּבַ ּ ּ
יר־ְיהָוׁה  ְוַהֲחֹצְצרֹות  ַח  וְבֵעת  ֵהֵחל  ָהעֹוָלה  ֵהֵחל  ׁשִ ְּלַהִמְזּבֵ ּ

ָרֵאל ֵלי  ָדִויד  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְְוַעל־ְיֵדי  ּכְ ַתֲחִוים  כח:  ּ ָהל  ִמׁשְ ְּוָכל־ַהּקָ
יר  ְמׁשֹו   ַמְחְצִרים  ַהּכֹל  ַעד  ִלְכלֹות ַמְחְצצִריםֵרר  ְוַהֲחֹצְצרֹות  ְּוַהׁשִ

ְמְצִאים  ִאתֹו  כט:  ָהֹעָלה ְרעו  ַהֶמֶלך  ְוָכל־ַהּנִ ּוְכַכלֹות  ְלַהֲעלֹות  ּכָ ְּ ּ ּּ
ַתֲחוו ַּוִיׁשְ ּ ִרים  ַלְלִוִים  ְלַהֵלל  ל:  ּ ַּויֹאֶמר  ְיִחְזִקָיהו  ַהֶמֶלך  ְוַהׂשָ ּ ּ ּּ ְּ ּ

ִדְבֵרי  ָדִו דו ַליהָוׁה  ּבְ ְמָחה  ַוִיּקְ ּיד  ְוָאָסף  ַהֹחֶזה  ַוְיַהְללו  ַעד־ְלׂשִ ּּ
ַתֲחוו ַּוִיׁשְ ּ ַּוַיַען  ְיִחְזִקָיהו  ַויֹאֶמר  ַעָתה  ִמֵלאֶתם  ֶיְדֶכם  ַליהָוׁה  לא:  ּ ּ ּ ּ ּּ

ָהל  ְזָבִחים  ֹּגׁשו  ְוָהִביאו  ְזָבִחים  ְותֹודֹות  ְלֵבית  ְיהָוׁה  ַוָיִביאו  ַהּקָ ּ ּּ ּ
ר  לב:    ֹעלֹותְותֹודֹות  ְוָכל־ְנִדיב  ֵלב ַּוְיִהי  ִמְסַפר  ָהֹעָלה  ֲאׁשֶ

ים  ָמאָתִים  ָבׂשִ ְבִעים  ֵאיִלים  ֵמָאה  ּכְ ָקר  ׁשִ ָהל  ּבָ ֵּהִביאו  ַהּקָ
ל־ֵאֶלה ׁש  ֵמאֹות  ְוֹצאן  לג:  ְּלֹעָלה  ַליהָוׁה  ּכָ ָקר  ׁשֵ ים  ּבָ ָדׁשִ ְוַהּקֳ

ת  ֲאָלִפים ֹלׁשֶ ַּרק  ַהּכֲֹהִנים  ָהיו  ִלְמָעט  ְוֹלא  ָיְכלו  לד:  ׁשְ ּ
לֹות ְל ל־ָהֹעלֹות  ַוְיַחְזקום  ֲאֵחיֶהם  ַהְלִוִים  ַעד־ּכְ יט  ֶאת־ּכָ ַּהְפׁשִ ּּ ּ

ֵרי  ֵלָבב  י  ַהְלִוִים  ִיׁשְ ַּהְמָלאָכה  ְוַעד  ִיְתַקְדׁשו  ַהּכֲֹהִנים  ּכִ ּ ּ ּ
ָלִמים  לה:  ְּלִהְתַקֵדׁש  ֵמַהּכֲֹהִנים ֶחְלֵבי  ַהׁשְ ְּוַגם־ֹעָלה  ָלֹרב  ּבְ
ָסִכים  ָלֹעָלה  ַוִתּכֹו ּוַבּנְ ית־ְיהָוׁהּ ַמח  ְיִחְזִקָיהו  לו:  ן  ֲעבֹוַדת  ּבֵ ַּוִיׂשְ ּ ּ

ִפְתֹאם ָהָיה ַהָדָבר י ּבְ  :ְּוָכל־ָהָעם ַעל ַהֵהִכין ָהֱאֹלִהים ָלָעם ּכִ
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  פרק ל- "דברי הימים ב"ספר 
ַתב  א ָרֵאל  ִויהוָדה  ְוַגם־ִאְגרֹות  ּכָ ל־ִיׂשְ ַלח  ְיִחְזִקָיהו  ַעל־ּכָ ַּוִיׁשְ ּ ּ ּ ּ

ָלם  ַלֲעׂשֹות  ֶפַסח ַּעל־ֶאְפַרִים  וְמ ירוׁשָ ה  ָלבֹוא  ְלֵבית־ְיהָוׁה  ּבִ ַּנׁשֶ ּ ּ
ָרֵאל ָהל  ב:  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ָריו  ְוָכל־ַהּקָ ְַוִיָוַעץ  ַהֶמֶלך  ְוׂשָ ּ ּ ּ

ִני ֹחֶדׁש  ַהׁשֵ ָלם  ַלֲעׂשֹות  ַהֶפַסח  ּבַ ירוׁשָ ּּבִ ּ י  ֹלא  ָיְכלו  ַלֲעׂשתֹו  ג:  ּ ּּכִ
י  ַהּכֲֹהִנים  ֹל ֵעת  ַהִהיא  ּכִ ּא־ִהְתַקְדׁשו  ְלַמַדי  ְוָהָעם  ֹלא־ֶנֶאְספו ּבָ ּ ּ ּ

ָלם ָהל ד:  ִּלירוׁשָ ל־ַהּקָ ֵעיֵני  ַהֶמֶלך  וְבֵעיֵני  ּכָ ר  ַהָדָבר  ּבְ ַּוִייׁשַ ְּ ּ ּ :
ַבע  ה ֵאר־ׁשֶ ָרֵאל  ִמּבְ ָכל־ִיׂשְ ַּוַיֲעִמידו  ָדָבר  ְלַהֲעִביר  קֹול  ּבְ ּ

ְּוַעד־ָדן  ָלבֹוא  ַלֲעׂשֹות  ֶפַסח  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי־ִיׂשְ ָלם ּ ירוׁשָ ָּרֵאל  ּבִ
תוב ּכָ י  ֹלא  ָלֹרב  ָעׂשו  ּכַ ּּכִ ִאְגרֹות  ִמַיד  ַהֶמֶלך  ו:  ּ ְַוֵיְלכו  ָהָרִצים  ּבָ ּ ּּ ּּ

ֵני  ָרֵאל  ִויהוָדה  וְכִמְצַות  ַהֶמֶלך  ֵלאֹמר  ּבְ ָכל־ִיׂשְ ָריו  ּבְ ְְוׂשָ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ְוָי ָרֵאל  ׁשובו  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ַאְבָרָהם  ִיְצָחק  ְוִיׂשְ ִּיׂשְ ׁשֹב ּ

ף  ַמְלֵכי  ַאׁשור ֶאֶרת  ָלֶכם  ִמּכַ ׁשְ ֶּאל־ַהְפֵליָטה  ַהּנִ ּ ְּוַאל־ִתְהיו  ז:  ּ ּ
יהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתיֶהם  ר  ָמֲעלו  ּבַ ֲאבֹוֵתיֶכם  ְוַכֲאֵחיֶכם  ֲאׁשֶ ּּכַ

ר  ַאֶתם  ֹרִאים ֲאׁשֶ ָמה  ּכַ ַּוִיְתֵנם  ְלׁשַ ּ ּ ַּעָתה  ַאל־ַתְקׁשו  ָעְרְפֶכם  ח:  ּ ּ ּ ּ
ֲאבֹוֵתיֶכם  ְתנ ר  ִהְקִדיׁש ּּכַ ּו־ָיד  ַליהָוׁה  וֹבאו  ְלִמְקָדׁשֹו  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ם  ֲחרֹון  ַאפֹו ְּלעֹוָלם  ְוִעְבדו  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ְוָיׁשֹב  ִמּכֶ י  ט:  ּ ּכִ
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ְּבׁשוְבֶכם  ַעל־ְיהָוׁה  ֲאֵחיֶכם  וְבֵניֶכם  ְלַרֲחִמים  ִלְפֵני  ׁשֹוֵביֶהם  ּ
י־ַחּנון  ְוַרחו ְּוָלׁשוב  ָלָאֶרץ  ַהזֹאת  ּכִ ּ ם  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ְוֹלא־ָיִסיר ּּ

ם  ִאם־ָתׁשובו  ֵאָליו ָּפִנים  ִמּכֶ ּ ּ ַּוִיְהיו  ָהָרִצים  ֹעְבִרים  ֵמִעיר   י:  ּ ּ |
ִחיִקים  ה  ְוַעד־ְזֻבלון  ַוִיְהיו  ַמׂשְ ֶאֶרץ־ֶאְפַרִים  וְמַנׁשֶ ָּלִעיר  ּבְ ּ ּּ ּ

ם ה   יא:  ֲּעֵליֶהם  וַמְלִעִגים  ּבָ ר  וְמַנׁשֶ ים  ֵמָאׁשֵ ַּאך  ֲאָנׁשִ ּ ּוִמְזֻבלון ְ ּּ
ָלם ִּנְכְנעו  ַוָיֹבאו  ִלירוׁשָ ּ יהוָדה  ָהְיָתה  ַיד  ָהֱאֹלִהים  יב:  ּּ ַּגם  ּבִ ּ

ְדַבר  ִרים  ּבִ ָּלֵתת  ָלֶהם  ֵלב  ֶאָחד  ַלֲעׂשֹות  ִמְצַות  ַהֶמֶלך  ְוַהׂשָ ְּ

ַלם  ַעם־ָרב  ַלֲעׂשֹות  ֶאת־ַחג  ַהַמצֹות  יג:  ְיהָוׁה ַּוֵיָאְספו  ְירוׁשָ ּ ּ ּ ּ
ִני ֹחֶדׁש  ַהׁשֵ חֹות  יד:    ָקָהל  ָלֹרב  ְמֹאדּּבַ ַּוָיֻקמו  ַוָיִסירו  ֶאת־ַהִמְזּבְ ּ ּּ ּ

ִליכו  ְלַנַחל  ל־ַהְמַקְטרֹות  ֵהִסירו  ַוַיׁשְ ָלם  ְוֵאת  ּכָ ירוׁשָ ר  ּבִ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּּ
ִני  טו:  ִקְדרֹון ר  ַלֹחֶדׁש  ַהׁשֵ ָעה  ָעׂשָ ַאְרּבָ ֲחטו  ַהֶפַסח  ּבְ ַּוִיׁשְ ּ ּ ּ

ְּוַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ִנְכְלמו   ית  ְיהָוׁהּ ַּוִיְתַקְדׁשו  ַוָיִביאו  ֹעלֹות  ּבֵ ּ ּּ ּ :
ה  ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים  טז תֹוַרת  ֹמׁשֶ ָפָטם  ּכְ ִמׁשְ ַּוַיַעְמדו  ַעל־ָעְמָדם  ּכְ ּ ּ

ַּהּכֲֹהִנים  ֹזְרִקים  ֶאת־ַהָדם  ִמַיד  ַהְלִוִים ּ ר  יז:  ּ ָהל  ֲאׁשֶ ּקָ ת  ּבַ י־ַרּבַ ּכִ
ִחיַטת   ֹּלא־ִהְתַקָדׁשו  ְוַהְלִוִים  ַעל־ׁשְ ּ ַּהְפָסִחים  ְלֹכל  ֹלא  ָטהֹור ּ

ה  יח:  ְּלַהְקִדיׁש  ַליהָוׁה ת  ֵמֶאְפַרִים  וְמַנׁשֶ ית  ָהָעם  ַרּבַ י  ַמְרּבִ ּּכִ ּ
תוב  ֹלא  ַכּכָ י־ָאְכלו  ֶאת־ַהֶפַסח  ּבְ ׂשָכר  וְזֻבלון  ֹלא  ִהֶטָהרו  ּכִ ִּיׂשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ

י  ִהְתַפֵלל  ְיִחְזִקָיהו  ֲעֵליֶהם  ֵלאֹמר  ְיהָוׁה  ַהטֹוב  ְיַכ ּּכִ ּ ּ ּ ַעדּ : ֵּפר  ּבְ
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ל־ְלָבבֹו  ֵהִכין  ִלְדרֹוׁש  ָהֱאֹלִהים   יט ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוָתיו  ְוֹלא |  ּכָ
ָטֳהַרת  ַהּקֶֹדׁש ַמע  ְיהָוׁה  ֶאל־ְיִחְזִקָיהו  ַוִיְרָפא  ֶאת־ָהָעם כ:  ּכְ ַּוִיׁשְ ּ ּ ּּ :

ַלם  ֶאת־ַחג  ַהַמצֹות  כא ירוׁשָ ְמְצִאים  ּבִ ָרֵאל  ַהּנִ ַּוַיֲעׂשו  ְבֵני־ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ
ְמָחה  ְגדֹוָלה  וְמַהְלִלים  ַליהָוׁה  יֹום   ׂשִ ְבַעת  ָיִמים  ּבְ יֹום |  ּׁשִ ּבְ

ְכֵלי־ֹעז  ַליהָוׁה ר  ְיִחְזִקָיהו  ַעל־ֵלב  כב:  ַּהְלִוִים  ְוַהּכֲֹהִנים  ּבִ ַּוְיַדּבֵ ּ
ֶכל־טֹוב  ַליהָוׁה  ַויֹאְכלו  ֶאת־ַהמֹוֵעד  יִלים  ׂשֵ ּכִ ל־ַהְלִוִים  ַהַמׂשְ ּּכָ ּּ ּ ּ

ְבַעת  ַהָיִמי ָלִמים  וִמְתַוִדים  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי ּׁשִ ִחים  ִזְבֵחי  ׁשְ ּם  ְמַזּבְ ּ
ְבַעת  ָיִמים  ֲאֵחִרים  כג:  ֲאבֹוֵתיֶהם ָהל  ַלֲעׂשֹות  ׁשִ ל־ַהּקָ ַּוִיָוֲעצו  ּכָ ּ ּ

ְמָחה ְבַעת־ָיִמים  ׂשִ ַּוַיֲעׂשו  ׁשִ י  ִחְזִקָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ֵהִרים  כד:  ּ ּּכִ ְּ ּ
ְבַע ָהל  ֶאֶלף  ָפִרים  ְוׁשִ ָהל ַּלּקָ ִרים  ֵהִרימו  ַלּקָ ּת  ֲאָלִפים  ֹצאן  ְוַהׂשָ ּ

ֶרת  ֲאָלִפים  ַוִיְתַקְדׁשו  ֹכֲהִנים  ָלֹרב ָּפִרים  ֶאֶלף  ְוֹצאן  ֲעׂשֶ ּ ּ ּ :
ְמחו   כה ַּוִיׂשְ ָהל |  ּ ל־ְקַהל  ְיהוָדה  ְוַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ְוָכל־ַהּקָ ּּכָ ּ

ִאים  ֵמֶאֶרץ  ִי ָרֵאל  ְוַהֵגִרים  ַהּבָ ִאים  ִמִיׂשְ ַּהּבָ ִבים ּ ָרֵאל  ְוַהיֹוׁשְ ּׂשְ
יהוָדה ֹלֹמה  כו:  ּּבִ י  ִמיֵמי  ׁשְ ָלם  ּכִ ירוׁשָ ְמָחה  ְגדֹוָלה  ּבִ ַּוְתִהי  ׂשִ ּ

ָלם ירוׁשָ ָרֵאל  ֹלא  ָכֹזאת  ּבִ ֶּבן־ָדִויד  ֶמֶלך  ִיׂשְ ַּוָיֻקמו  ַהּכֲֹהִנים  כז:  ְּ ּ
קֹוָלם  ַוָתבֹוא  ְתִפָל ַמע  ּבְ ַּהְלִוִים  ַוְיָבְרכו  ֶאת־ָהָעם  ַוִיׁשָ ּ ּ ּ ָתם ּּ

ָמִים  :ִּלְמעֹון ָקְדׁשֹו ַלׁשָ
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  פרק א- "קהלת"ספר 
ָלם א ירוׁשָ ן־ָדִוד  ֶמֶלך  ּבִ ִּדְבֵרי  ֹקֶהֶלת  ּבֶ ּ ֲהֵבל  ֲהָבִלים  ָאַמר  ב:  ְּ

ַּמה־ִיְתרֹון  ָלָאָדם  ג:  ֹקֶהֶלת  ֲהֵבל  ֲהָבִלים  ַהּכֹל  ָהֶבל
ֶמׁש ַיֲעֹמל  ַתַחת  ַהׁשָ ָכל־ֲעָמלֹו  ׁשֶ ּּבְ ּ א  ד:  ּ ְדֹור  ֹהֵלך  ְודֹור  ּבָ ּ

ֶמׁש ה:  ְוָהָאֶרץ  ְלעֹוָלם  ֹעָמֶדת ֶמׁש ְּוָזַרח  ַהׁשֶ ּ  וָבא  ַהׁשָ ּ
ם ּהֹוֵלך  ֶאל־ָדרֹום  ְוסֹוֵבב  ו:  ְּוֶאל־ְמקֹומֹו  ׁשֹוֵאף  זֹוֵרַח  הוא  ׁשָ ְ

ב  ָהרוַח|  ֶאל־ָצפֹון  סֹוֵבב   ֹּסֵבב  הֹוֵלך  ָהרוַח  ְוַעל־ְסִביֹבָתיו  ׁשָ ּ ְ :
ָחִלים  ֹהְלִכים  ֶאל־ַהָים  ְוַהָים  ֵאיֶנּנו  ָמֵלא  ֶאל־ְמקֹום  ז ל־ַהּנְ ּּכָ ּ ּ

ָחִלים   ַהּנְ ִבים  ָלָלֶכתׁשֶ ם  ֵהם  ׁשָ ל־ַהְדָבִרים  ח:  ֹהְלִכים  ׁשָ ּּכָ
ע  ַעִין  ִלְראֹות  ּבַ ר  ֹלא־ִתׂשְ ְּיֵגִעים  ֹלא־יוַכל  ִאיׁש  ְלַדּבֵ

ֹמַע ְּוֹלא־ִתָמֵלא  ֹאֶזן  ִמׁשְ ִיְהֶיה  ט:  ּ ָהָיה  הוא  ׁשֶ ַּמה־ׁשֶ ּ ּ
ֶמ ל־ָחָדׁש  ַתַחת  ַהׁשָ ה  ְוֵאין  ּכָ ֵיָעׂשֶ ה  הוא  ׁשֶ ֲעׂשָ ּנַ ּוַמה־ׁשֶ ּ ּּ ּ : ׁשּ
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ָבר  ָהָיה  ְלֹעָלִמים  י יֹאַמר  ְרֵאה־ֶזה  ָחָדׁש  הוא  ּכְ ֵּיׁש  ָדָבר  ׁשֶ ּּ
ר  ָהָיה  ִמְלָפֵננו ֲּאׁשֶ ֵאין  ִזְכרֹון  ָלִראׁשִֹנים  ְוַגם  ָלַאֲחֹרִנים  יא:  ּ

ִיְהיו  ָלַאֲחֹרָנה רֹון  ִעם  ׁשֶ ִיְהיו  ֹלא־ִיְהֶיה  ָלֶהם  ִזּכָ ּׁשֶ ּּ ֲאִני  יב:  ּ
ָלםְֹקֶהֶלת  ָהִייִתי  ֶמֶלך  ַעל ירוׁשָ ָרֵאל  ּבִ ְּוָנַתִתי  יג:  ּ־ִיׂשְ

ה  ַתַחת  ר  ַנֲעׂשָ ל־ֲאׁשֶ ָחְכָמה  ַעל  ּכָ י  ִלְדרֹוׁש  ְוָלתור  ּבַ ֶּאת־ִלּבִ ּ
ָמִים  הוא   ַּהׁשָ ִעְנַין  ָרע  ָנַתן  ֱאֹלִהים  ִלְבֵני  ָהָאָדם  ַלֲענֹות |  ּ

ֶמׁש   יד:  ּבֹו ֲעׂשו  ַתַחת  ַהׁשָ ּנַ ים  ׁשֶ ל־ַהַמֲעׂשִ ָּרִאיִתי  ֶאת־ּכָ ּ ה ּּ ְוִהּנֵ
ַּהּכֹל  ֶהֶבל  וְרעות  רוַח ּ ְּמֻעָות  ֹלא־יוַכל  ִלְתֹקן  ְוֶחְסרֹון  טו:  ּ ּ

ֹּלא־יוַכל  ְלִהָמנֹות ה  טז:  ּ י  ֵלאֹמר  ֲאִני  ִהּנֵ ְרִתי  ֲאִני  ִעם־ִלּבִ ִּדּבַ ּ
ר־ָהָיה  ְלָפַני  ל־ֲאׁשֶ ִּהְגַדְלִתי  ְוהֹוַסְפִתי  ָחְכָמה  ַעל  ּכָ ּ ּ

י  ָרָאה  ַה ָלם  ְוִלּבִ ה  ָחְכָמה  ָוָדַעתַּעל־ְירוׁשָ י  יז:  ְרּבֵ ָּוֶאְתָנה  ִלּבִ
ַגם־ֶזה  הוא  ְכלות  ָיַדְעִתי  ׁשֶ ָּלַדַעת  ָחְכָמה  ְוַדַעת  ֹהֵללֹות  ְוׂשִ ּּ ּ

ַעס  ְויֹוִסיף  ַדַעת  יֹוִסיף  יח:  ַּרְעיֹון  רוַח ֹרב  ָחְכָמה  ָרב־ּכָ י  ּבְ ּּכִ
 :ַמְכאֹוב

  פרק ב- "קהלת"ספר 
י  ְלָכה א ִלּבִ ְמָחה  וְרֵאה  ְבטֹוב ָּאַמְרִתי  ֲאִני  ּבְ ָכה  ְבׂשִ א  ֲאַנּסְ ּ־ּנָ
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ה  ַגם־הוא  ָהֶבל ְמָחה  ב:  ְּוִהּנֵ חֹוק  ָאַמְרִתי  ְמהֹוָלל  וְלׂשִ ִּלׂשְ ּ
ה י  ג:  ַּמה־זֹה  ֹעׂשָ ִרי  ְוִלּבִ ׂשָ ַיִין  ֶאת־ּבְ י  ִלְמׁשֹוך  ּבַ ַּתְרִתי  ְבִלּבִ ְ ּ ּ

ר־ֶאְרֶאה  ֵאי ִסְכלות  ַעד  ֲאׁשֶ ָחְכָמה  ְוֶלֱאֹחז  ּבְ ־ֶזה  טֹוב ֹּנֵהג  ּבַ
ַמִים  ִמְסַפר  ְיֵמי  ַחֵייֶהם ר  ַיֲעׂשו  ַתַחת  ַהׁשָ ִּלְבֵני  ָהָאָדם  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ :

ָרִמים ד ִתים  ָנַטְעִתי  ִלי  ּכְ ִניִתי  ִלי  ּבָ י  ּבָ ִּהְגַדְלִתי  ַמֲעׂשָ ּ ּ ּ :
ל־ֶפִרי ה יִתי  ִלי  ַגּנֹות  וַפְרֵדִסים  ְוָנַטְעִתי  ָבֶהם  ֵעץ  ּכָ ָּעׂשִ ּ ּּ ּ :
ֵר ו יִתי  ִלי  ּבְ קֹות  ֵמֶהם  ַיַער  צֹוֵמַח  ֵעִציםָעׂשִ : כֹות  ָמִים  ְלַהׁשְ
ָפחֹות  וְבֵני־ַבִית  ָהָיה  ִלי  ַגם  ִמְקֶנה  ָבָקר  ז ָּקִניִתי  ֲעָבִדים  וׁשְ ּ ּ

ָלם ירוׁשָ ָהיו  ְלָפַני  ּבִ ה  ָהָיה  ִלי  ִמּכֹל  ׁשֶ ָּוֹצאן  ַהְרּבֵ ַנְסִתי  ח:  ּ ּּכָ
ֶסף  ְוָזָהב  וְסֻגַלת  ְמָלִכים  ְוַהְמ ִּלי  ַגם־ּכֶ ּּ יִתי  ִלי ּ ִדינֹות  ָעׂשִ

דֹות ָדה  ְוׁשִ ֵני  ָהָאָדם  ׁשִ רֹות  ְוַתֲעֻנגֹות  ּבְ ִרים  ְוׁשָ ּׁשָ ְּוָגַדְלִתי  ט:  ּ
ָלם  ַאף  ָחְכָמִתי  ָעְמָדה  ִלי ירוׁשָ ָהָיה  ְלָפַני  ּבִ ְּוהֹוַסְפִתי  ִמּכֹל  ׁשֶ ּ ּ :

ֲאלו  ֵעיַני  ֹלא  ָאַצְלִתי  ֵמֶהם  ֹלא־ָמַנְעִתי  י ר  ׁשָ ְּוֹכל  ֲאׁשֶ ּ ּ
ל־ֲעָמִלי  ְוֶזה־ָהָיה ֶאת־ִל ֵמַח  ִמּכָ י  ׂשָ י־ִלּבִ ְמָחה  ּכִ ל־ׂשִ י  ִמּכָ ּבִ

ל־ֲעָמִלי ָעׂשו  ָיַדי  יא:  ֶחְלִקי  ִמּכָ י  ׁשֶ ָכל־ַמֲעׂשַ ּוָפִניִתי  ֲאִני  ּבְ ּ
ה  ַהּכֹל  ֶהֶבל  וְרעות  רוַח  ְוֵאין  ָעַמְלִתי  ַלֲעׂשֹות  ְוִהּנֵ ּוֶבָעָמל  ׁשֶ ּ ּ ּּ

ֶמׁש ִּיְתרֹון  ַתַחת  ַהׁשָ ָפִניִתי  ֲאִני  ִלְראֹות  ָחְכָמה  ְוהֹוֵללֹות ּו יב:  ּ
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י   ָיבֹוא  ַאֲחֵרי  ַהֶמֶלך  ֵאת |  ְּוִסְכלות  ּכִ ְֶמה  ָהָאָדם  ׁשֶ ּ ּ
ָבר  ָעׂשוהו ר־ּכְ ֲּאׁשֶ ֵיׁש  ִיְתרֹון  ַלָחְכָמה  יג:  ּ ְּוָרִאיִתי  ָאִני  ׁשֶ

ך יְתרֹון  ָהאֹור  ִמן־ַהֹחׁשֶ ְכלות  ּכִ ְִמן־ַהּסִ ֶהָחָכם  ֵעיָניו  יד:  ּ
ֹראׁש ִמְקֶרה ּבְ ך  הֹוֵלך  ְוָיַדְעִתי  ַגם־ָאִני  ׁשֶ ֹחׁשֶ ִסיל  ּבַ ֹּו  ְוַהּכְ ּ ְ ְ

ָלם ִסיל  טו:  ֶּאָחד  ִיְקֶרה  ֶאת־ּכֻ ִמְקֵרה  ַהּכְ י  ּכְ ִלּבִ ְּוָאַמְרִתי  ֲאִני  ּבְ
י  ְרִתי  ְבִלּבִ ַּגם־ֲאִני  ִיְקֵרִני  ְוָלָמה  ָחַכְמִתי  ֲאִני  ָאז  ֹיֵתר  ְוִדּבַ ּ ּ ּ

ַגם־ֶזה  ָהֶבל י   טז:  ּׁשֶ ִסיל  ְלעֹוָלם ּכִ ֵאין  ִזְכרֹון  ֶלָחָכם  ִעם־ַהּכְ
ח  ְוֵאיך  ָימות  ֶהָחָכם  ּכָ ִאים  ַהּכֹל  ִנׁשְ ָבר  ַהָיִמים  ַהּבָ ּכְ ׁשֶ ּּבְ ְ ּ

ִסיל ה  יז:  ִעם־ַהּכְ י  ַרע  ָעַלי  ַהַמֲעׂשֶ ֵנאִתי  ֶאת־ַהַחִיים  ּכִ ְּוׂשָ ּ
י־ַהּכֹל  ֶהֶבל  וְרעות  רוַח ֶמׁש  ּכִ ה  ַתַחת  ַהׁשָ ֲעׂשָ ּנַ ּׁשֶ ּ ּ ּ ּ :

ֶמׁש  יח ֲאִני  ָעֵמל  ַתַחת  ַהׁשָ ל־ֲעָמִלי  ׁשֶ ֵנאִתי  ֲאִני  ֶאת־ּכָ ְּוׂשָ ּ
ִיְהֶיה  ַאֲחָרי יֶחּנו  ָלָאָדם  ׁשֶ ַאּנִ ּׁשֶ ּוִמי  יֹוֵדַע  ֶהָחָכם  ִיְהֶיה  אֹו  יט:  ּ

ֶמׁש  ָחַכְמִתי  ַתַחת  ַהׁשָ ָעַמְלִתי  ְוׁשֶ ָכל־ֲעָמִלי  ׁשֶ ַלט  ּבְ ָּסָכל  ְוִיׁשְ ּ ּ ּ
ל־ֶהָעָמל ְוַסּבֹו כ:  ַּגם־ֶזה  ָהֶבל י  ַעל  ּכָ ִתי  ֲאִני  ְלַיֵאׁש  ֶאת־ִלּבִ

ֶמׁש ָעַמְלִתי  ַתַחת  ַהׁשָ ּׁשֶ ּ ָחְכָמה  כא:  ּ ֲעָמלֹו  ּבְ י־ֵיׁש  ָאָדם  ׁשֶ ּכִ
לֹא  ָעַמל־ּבֹו  ִיְתֶנּנו  ֶחְלקֹו  ַגם־ֶזה  רֹון  וְלָאָדם  ׁשֶ ּוְבַדַעת  וְבִכׁשְ ּּ ּ ּ ּּ

ה ָכ כב:  ֶהֶבל  ְוָרָעה  ַרּבָ י  ֶמה־הֶוׁה  ָלָאָדם  ּבְ ּל־ֲעָמלֹו  וְבַרְעיֹון ּכִ
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ֶמׁש הוא  ָעֵמל  ַתַחת  ַהׁשָ ִּלּבֹו  ׁשֶ ּ י  ָכל־ָיָמיו  ַמְכֹאִבים  כג:  ּ ּכִ
ַכב  ִלּבֹו  ַגם־ֶזה  ֶהֶבל  הוא ַלְיָלה  ֹלא־ׁשָ ָּוַכַעס  ִעְנָינֹו  ַגם־ּבַ ּ ּּ :

ָתה  ְוֶהְרָאה  ֶאת־ַנְפׁשֹו  טֹוב  כד יֹאַכל  ְוׁשָ ָאָדם  ׁשֶ ֵּאין־טֹוב  ּבָ
ֲעָמלֹו  ַגם־ֹז י  ִמַיד  ָהֱאֹלִהים  ִהיאּּבַ י  ִמי  כה:  ּה  ָרִאיִתי  ָאִני  ּכִ ּכִ

י ֹּיאַכל  וִמי  ָיחוׁש  חוץ  ִמֶמּנִ ּ ּ טֹוב  ְלָפָניו  ָנַתן  כו:  ּ י  ְלָאָדם  ׁשֶ ּּכִ
ְמָחה  ְוַלחֹוֶטא  ָנַתן  ִעְנָין  ֶלֱאסֹוף  ְוִלְכנֹוס  ָחְכָמה  ְוַדַעת  ְוׂשִ

ָּלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני ָהֱאֹלִהים ַגם־ֶזה ֶהֶבל ו ְּרעות רוַחּ ּ: 
gG 

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

 .ידוואין חטא בא על , וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" משמרות כהונה כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי

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

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן אותךא למה כ"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. תיב כמשמרות ואנו קורי


