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  פרק יג- "מלכים א"ספר 
ה   א ְדַבר  ְיהָוׁה  ֶא|  ְוִהּנֵ א  ִמיהוָדה  ּבִ ית  ֵאל ִּאיׁש  ֱאֹלִהים  ּבָ ל־ּבֵ

ַח  ְלַהְקִטיר ַח  ב:  ְּוָיָרְבָעם  ֹעֵמד  ַעל־ַהִמְזּבֵ ַּוִיְקָרא  ַעל־ַהִמְזּבֵ ּ
ה־ֵבן  נֹוָלד  ַח  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהּנֵ ַח  ִמְזּבֵ ְדַבר  ְיהָוׁה  ַויֹאֶמר  ִמְזּבֵ ּּבִ
מֹות  מֹו  ְוָזַבח  ָעֶליך  ֶאת־ּכֲֹהֵני  ַהּבָ ָיהו  ׁשְ ְָלֵבית־ָדִוד  ֹיאׁשִ ּ ּּ

ְרפו  ָעֶליךַּהַמְקִט ִָרים  ָעֶליך  ְוַעְצמֹות  ָאָדם  ִיׁשְ יֹום  ג:  ָּ ְּוָנַתן  ּבַ
ַח  ה  ַהִמְזּבֵ ר  ְיהָוׁה  ִהּנֵ ר  ִדּבֶ ַּההוא  מֹוֵפת  ֵלאֹמר  ֶזה  ַהמֹוֵפת  ֲאׁשֶ ּּ ּ

ר־ָעָליו ן  ֲאׁשֶ ַפך  ַהֶדׁשֶ ִּנְקָרע  ְוִנׁשְ ְ ֹמַע  ַהֶמֶלך  ד:  ּ ְַוְיִהי  ִכׁשְ ּ
ֵבית־ֵאל ֶּאת־ְדַבר  ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ַח  ּבְ ּר  ָקָרא  ַעל־ַהִמְזּבֵ

ַח  ֵלאֹמר   ַלח  ָיָרְבָעם  ֶאת־ָידֹו  ֵמַעל  ַהִמְזּבֵ ַּוִיׁשְ הו  ַוִתיַבׁש |  ּ ִּתְפׂשֻ ּּ
יָבה  ֵאָליו ַלח  ָעָליו  ְוֹלא  ָיֹכל  ַלֲהׁשִ ר  ׁשָ ַח  ה:  ָּידֹו  ֲאׁשֶ ְּוַהִמְזּבֵ

מֹוֵפת ַח  ּכַ ן  ִמן־ַהִמְזּבֵ ֵפך  ַהֶדׁשֶ ִּנְקָרע  ַוִיׁשָ ּ ּּ ְ ר  ָנַתן  ִאיׁש ּ   ֲאׁשֶ
ְדַבר  ְיהָוׁה ַּוַיַען  ַהֶמֶלך  ַויֹאֶמר   ו:  ָהֱאֹלִהים  ּבִ ְּ ֶאל־ִאיׁש |  ּ
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ֲעִדי  ְוָתׁשֹב  ָּהֱאֹלִהים  ַחל־ָנא  ֶאת־ְפֵני  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ְוִהְתַפֵלל  ּבַ ּ ָּ

ב  ַיד־ַהֶמֶלך  ְָיִדי  ֵאָלי  ַוְיַחל  ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ְפֵני  ְיהָוׁה  ַוָתׁשָ ּ ּ ּ
ָבִראׁשָֹנהֵאָל ר  ַהֶמֶלך  ֶאל־ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ז:  ּיו  ַוְתִהי  ּכְ ְַוְיַדּבֵ ּ

ְיָתה  וֳסָעָדה  ְוֶאְתָנה  ְלך  ַמָתת ּּבָֹאה־ִאִתי  ַהּבַ ּ ָּ ַּוֹיאֶמר  ח:  ּ
ִָאיׁש־ָהֱאֹלִהים  ֶאל־ַהֶמֶלך  ִאם־ִתֶתן־ִלי  ֶאת־ֲחִצי  ֵביֶתך  ֹלא  ְּ ּ ּ

ֶת ָּאֹבא  ִעָמך  ְוֹלא־ֹאַכל  ֶלֶחם  ְוֹלא  ֶאׁשְ ָמקֹום  ַהֶזהְּ ּה־ַמִים  ּבַ ּ ּ :
י־ֵכן   ט ְדַבר  ְיהָוׁה  ֵלאֹמר  ֹלא־ֹתאַכל  ֶלֶחם  ְוֹלא |  ּכִ ִּצָוה  ֹאִתי  ּבִ

ר  ָהָלְכָת ֶדֶרך  ֲאׁשֶ ֶתה־ָמִים  ְוֹלא  ָתׁשוב  ּבַ ִּתׁשְ ּ ְּ ּ ֶדֶרך  י:  ּ ְַוֵיֶלך  ּבְ ְ ּ
ית־ֵאל א  ָבה  ֶאל־ּבֵ ר  ּבָ ֶדֶרך  ֲאׁשֶ ב  ּבַ ַּאֵחר  ְוֹלא־ׁשָ  ְוָנִביא יא:  ְּ

ֵבית־ֵאל  ַוָיבֹוא  ְבנֹו  ַוְיַסֶפר־לֹו  ב  ּבְ ֶּאָחד  ָזֵקן  ֹיׁשֵ ּ
ה  ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים   ר־ָעׂשָ ה  ֲאׁשֶ ל־ַהַמֲעׂשֶ ֵבית־ֵאל |  ֶּאת־ּכָ ַּהיֹום  ּבְ

ר  ֶאל־ַהֶמֶלך  ַוְיַסְפרום  ַלֲאִביֶהם ר  ִדּבֶ ֶּאת־ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ּ ּּ ְ ּ :
ר  ֲאֵלֶהם  ֲאִביֶהם  ֵאי־ֶזה  ַהֶדֶרך יב ְַוְיַדּבֵ ּ  ָהָלך  ַוִיְראו  ָבָניו ּ ּ ְ

א  ִמיהוָדה ר־ּבָ ר  ָהַלך  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ֶּאת־ַהֶדֶרך  ֲאׁשֶ ְּ ְ :
ׁשו־לֹו  ַהֲחמֹור  יג ָניו  ִחְבׁשו־ִלי  ַהֲחמֹור  ַוַיְחּבְ ַּויֹאֶמר  ֶאל־ּבָ ּּ ּ

ב  ָעָליו ב  יד:  ַּוִיְרּכַ ַּוֵיֶלך  ַאֲחֵרי  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ַוִיְמָצֵאהו  ֹיׁשֵ ּ ְּ

אָת ַּתַחת   ר־ּבָ ָּהֵאָלה  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ַהַאָתה  ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ּ
ִּמיהוָדה  ַויֹאֶמר  ָאִני ְיָתה  ֶוֱאֹכל  טו:  ּ ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  ֵלך  ִאִתי  ַהּבָ ְ ּ
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ְַויֹאֶמר  ֹלא  אוַכל  ָלׁשוב  ִאָתך  ְוָלבֹוא  ִאָתך  ְוֹלא־ֹאַכל  טז:  ָלֶחם ְּ ּ ּ ּ ּ
ֶתה  ִאְתך  ַמִים  ּבַ ֶָלֶחם  ְוֹלא־ֶאׁשְ ּ ָּמקֹום  ַהֶזהּ י־ָדָבר  ֵאַלי  יז:  ּ ּכִ

ם  ָמִים  ֹלא־ָתׁשוב  ֶתה  ׁשָ ְדַבר  ְיהָוׁה  ֹלא־ֹתאַכל  ֶלֶחם  ְוֹלא־ִתׁשְ ּּבִ ּ
ה ר־ָהַלְכָת  ּבָ ֶדֶרך  ֲאׁשֶ ָּלֶלֶכת  ּבַ ּּ ַּויֹאֶמר  לֹו  ַגם־ֲאִני  ָנִביא  יח:  ְ ּ

ֵבהו ְדַבר  ְיהָוׁה  ֵלאֹמר  ֲהׁשִ ר  ֵאַלי  ּבִ מֹוך  וַמְלָאך  ִדּבֶ ּּכָ ּ ְּ ָ  ִאְתך ָ ּ
ֵחׁש  לֹו ְת  ָמִים  ּכִ יֶתך  ְוֹיאַכל  ֶלֶחם  ְוֵיׁשְ ֶּאל־ּבֵ ב  ִאתֹו  יט:  ָ ַּוָיׁשָ ּ

ְת  ָמִים ֵביתֹו  ַוֵיׁשְ ַּויֹאַכל  ֶלֶחם  ּבְ ּ ְלָחן  כ:  ּ ִבים  ֶאל־ַהׁשֻ ַּוְיִהי  ֵהם  ֹיׁשְ
יבֹו ר  ֱהׁשִ ִביא  ֲאׁשֶ ַּוִיְקָרא  כא:  ּפ  ַוְיִהי  ְדַבר  ְיהָוׁה  ֶאל־ַהּנָ

א  ִמיהוָדה  ֵלאֹמר  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה ֶאל־ִאיׁש  ָה ר־ּבָ ֱּאֹלִהים  ֲאׁשֶ
ר  ִצְוך  ַמְרָת  ֶאת־ַהִמְצָוה  ֲאׁשֶ י  ָמִריָת  ִפי  ְיהָוׁה  ְוֹלא  ׁשָ ַָיַען  ּכִ ּ ּ ּ ּ

ָמקֹום  כב:  ְָיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך ְת  ַמִים  ּבַ ב  ַוֹתאַכל  ֶלֶחם  ַוֵתׁשְ ַּוָתׁשָ ּ ּ ּ ּ
ר  ֵאֶליך  ַאל־ֹתאַכל  ֶלֶחם  ְו ר  ִדּבֶ ֲּאׁשֶ ָ ְת  ָמִים  ֹלא־ָתבֹוא ּ ַּאל־ֵתׁשְ ּ

ִָנְבָלְתך  ֶאל־ֶקֶבר  ֲאֹבֶתיך ַוְיִהי  ַאֲחֵרי  ָאְכלֹו  ֶלֶחם  ְוַאֲחֵרי  כג:  ָ
יבֹו ר  ֱהׁשִ ִביא  ֲאׁשֶ תֹותֹו  ַוַיֲחָבׁש־לֹו  ַהֲחמֹור  ַלּנָ ְַוֵיֶלך  כד:  ּׁשְ ּ

ֶלֶכ ֶדֶרך  ַוְיִמיֵתהו  ַוְתִהי  ִנְבָלתֹו  ֻמׁשְ ַּוִיְמָצֵאהו  ַאְרֵיה  ּבַ ּ ּ ְּ ֶדֶרך ּ ְת  ּבַ ּ
ֵבָלה ה  כה:  ְּוַהֲחמֹור  ֹעֵמד  ֶאְצָלה  ְוָהַאְרֵיה  ִעֵמד  ֵאֶצל  ַהּנְ ְוִהּנֵ

ֶדֶרך  ֶלֶכת  ּבַ ֵבָלה  ֻמׁשְ ים  ֹעְבִרים  ַוִיְראו  ֶאת־ַהּנְ ְֲאָנׁשִ ּ ּ ּ
ר  רו  ָבִעיר  ֲאׁשֶ ֵבָלה  ַוָיֹבאו  ַוְיַדּבְ ְּוֶאת־ָהַאְרֵיה  ֹעֵמד  ֵאֶצל  ַהּנְ ּ ּ
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ִביא  ַהָזֵקן  ֹיׁשֵ הַּהּנָ יבֹו  כו:  ּב  ּבָ ר  ֱהׁשִ ִביא  ֲאׁשֶ ַמע  ַהּנָ ַּוִיׁשְ
ר  ָמָרה  ֶאת־ִפי  ְיהָוׁה  ִּמן־ַהֶדֶרך  ַויֹאֶמר  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  הוא  ֲאׁשֶ ּ ּּ ְ

ר  ְדַבר  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ֵרהו  ַוְיִמֵתהו  ּכִ ּבְ ַּוִיְתֵנהו  ְיהָוׁה  ָלַאְרֵיה  ַוִיׁשְ ּ ּּ ּּ
ר־לֹו ָניו  ֵלאֹמ כז:  ִּדּבֶ ר  ֶאל־ּבָ ּר  ִחְבׁשו־ִלי  ֶאת־ַהֲחמֹור ַוְיַדּבֵ
ַּוַיֲחבׁשו ֶדֶרך  ַוֲחמֹור  כח:  ּ ֶלֶכת  ּבַ ְַוֵיֶלך  ַוִיְמָצא  ֶאת־ִנְבָלתֹו  ֻמׁשְ ְּ ּ ּ

ֵבָלה  ֵבָלה  ֹלא־ָאַכל  ָהַאְרֵיה  ֶאת־ַהּנְ ְוָהַאְרֵיה  ֹעְמִדים  ֵאֶצל  ַהּנְ
ַבר  ֶאת־ַהֲחמֹור ִביא  ֶאת־ִנְבַלת  כט:  ְוֹלא  ׁשָ א  ַהּנָ ַּוִיׂשָ ּ

יֵבהו  ַוָיֹבא  ֶאל־ִעיר ִאיׁש־ָהֱא ֵחהו  ֶאל־ַהֲחמֹור  ַוְיׁשִ ֹּלִהים  ַוַיּנִ ּּ ּ
ִביא  ַהָזֵקן  ִלְספֹד  וְלָקְברֹו ַּהּנָ ּ ִקְברֹו  ל:  ּ ח  ֶאת־ִנְבָלתֹו  ּבְ ַּוַיּנַ

ַּוִיְסְפדו  ָעָליו  הֹוי  ָאִחי ּ ַּוְיִהי  ַאֲחֵרי  ָקְברֹו  ֹאתֹו  ַוֹיאֶמר  לא:  ּ
מֹוִתי  וְקַב ָניו  ֵלאֹמר  ּבְ ר  ִאיׁש ֶּאל־ּבָ ֶקֶבר  ֲאׁשֶ ְּרֶתם  ֹאִתי  ּבַ

יחו  ֶאת־ַעְצֹמָתי ָּהֱאֹלִהים  ָקבור  ּבֹו  ֵאֶצל  ַעְצֹמָתיו  ַהּנִ י  לב:  ּ ּכִ
ר  ַח  ֲאׁשֶ ְדַבר  ְיהָוׁה  ַעל־ַהִמְזּבֵ ר  ָקָרא  ּבִ ָּהֹיה  ִיְהֶיה  ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ

ָעֵרי  ׁשְֹמרֹון ר  ּבְ מֹות  ֲאׁשֶ ֵתי  ַהּבָ ל־ּבָ ֵבית־ֵאל  ְוַעל  ּכָ ַאַחר  לג:  ּּבְ
ב  ַוַיַעׂש  ִמְקצֹות  ב  ָיָרְבָעם  ִמַדְרּכֹו  ָהָרָעה  ַוָיׁשָ ַּהָדָבר  ַהֶזה  ֹלא־ׁשָ ּ ּ ּּ
: ָּהָעם  ּכֲֹהֵני  ָבמֹות  ֶהָחֵפץ  ְיַמֵלא  ֶאת־ָידֹו  ִויִהי  ּכֲֹהֵני  ָבמֹות

ִמיד  לד ית  ָיָרְבָעם  וְלַהְכִחיד  וְלַהׁשְ ָדָבר  ַהֶזה  ְלַחַטאת  ּבֵ ַּוְיִהי  ּבַ ּ ּ ּּ
 : ָהֲאָדָמהֵּמַעל ְפֵני
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  פרק יד- "מלכים א"ספר 
ֵעת  ַהִהיא  ָחָלה  ֲאִבָיה  ֶבן־ָיָרְבָעם א ַּויֹאֶמר  ָיָרְבָעם  ב:  ּּבָ

י־   ית  ְוֹלא  ֵיְדעו  ּכִ ַתּנִ תֹו  קוִמי  ָנא  ְוִהׁשְ ְּלִאׁשְ ּּ ת ַּאְתיּ ּ  ַאְת  ֵאׁשֶ
ר  ָע ִביא  הוא־ִדּבֶ ם  ֲאִחָיה  ַהּנָ ה־ׁשָ ֹלה  ִהּנֵ ָּיָרְבָעם  ְוָהַלְכְת  ׁשִ ּ ַלי ּ

ְּלֶמֶלך  ַעל־ָהָעם  ַהֶזה ִדים  ג:  ְ ָרה  ֶלֶחם  ְוִנּקֻ ָיֵדך  ֲעׂשָ ְְוָלַקַחְת  ּבְ ּ
ַער ק  ְדַבׁש  וָבאת  ֵאָליו  הוא  ַיִגיד  ָלך  ַמה־ִיְהֶיה  ַלּנָ ּוַבְקּבֻ ְ ּ ּ ּ ּ ּ :

ית  ֲאִחָיה  ד ֹלה  ַוָתֹבא  ּבֵ ת  ָיָרְבָעם  ַוָתָקם  ַוֵתֶלך  ׁשִ ן  ֵאׁשֶ ַּוַתַעׂש  ּכֵ ּ ּ ּ ְּ

ַּוֲאִחָיהו  ֹלא יבֹוּ י  ָקמו  ֵעיָניו  ִמׂשֵ ּ־ָיֹכל  ִלְראֹות  ּכִ ַויהָוׁה  ָאַמר  ה:  ּ
ָאה  ִלְדֹרׁש  ָדָבר  ֵמִעְמך  ת  ָיָרְבָעם  ּבָ ה  ֵאׁשֶ ֶָאל־ֲאִחָיהו  ִהּנֵ ּ ּ ּ ּ
ר  ֵאֶליָה  ִויִהי  ְכֹבָאה  ֹזה  ְוָכֶזה  ְתַדּבֵ י־ֹחֶלה  הוא  ּכָ ָנה  ּכִ ֶּאל־ּבְ ּ ּּ

ָרה ֹמַע  ֲא ו:  ְוִהיא  ִמְתַנּכֵ ָאה ַוְיִהי  ִכׁשְ ִּחָיהו  ֶאת־קֹול  ַרְגֶליָה  ּבָ ּ
ָרה  ְוָאֹנִכי  ת  ָיָרְבָעם  ָלָמה  ֶזה  ַאְת  ִמְתַנּכֵ ַּבֶפַתח  ַויֹאֶמר  ּבִֹאי  ֵאׁשֶ ּּ ּ ּ

ה לוַח  ֵאַלִיך  ָקׁשָ ְׁשָ ְלִכי  ִאְמִרי  ְלָיָרְבָעם  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ז:  ּ
ר  ֲהִריֹמִתיך  ִמתֹוך  ָהָעם  ָוֶא ָרֵאל  ַיַען  ֲאׁשֶ ְֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ֶָתְנך  ָנִגיד ָּ ּ

ָרֵאל ית  ָדִוד  ָוֶאְתֶנָה  ח:  ַּעל  ַעִמי  ִיׂשְ ָּוֶאְקַרע  ֶאת־ַהַמְמָלָכה  ִמּבֵ ּּ
ר־ָהַלך  ַמר  ִמְצֹוַתי  ַוֲאׁשֶ ר  ׁשָ ַעְבִדי  ָדִוד  ֲאׁשֶ ְָלך  ְוֹלא  ָהִייָת  ּכְ ְּ

ֵעיָני ר  ּבְ ָכל־ְלָבבֹו  ַלֲעׂשֹות  ַרק  ַהָיׁשָ ַּוָתַרע  ַלֲעׂשֹות  ט:  ַּאֲחַרי  ּבְ
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ה־ְלך  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים ִמּכֹל ר־ָהיו  ְלָפֶניך  ַוֵתֶלך  ַוַתֲעׂשֶ ָ  ֲאׁשֶ ְ ָּ ּ ּ ּ
ַלְכָת  ַאֲחֵרי  ַגֶוך כֹות  ְלַהְכִעיֵסִני  ְוֹאִתי  ִהׁשְ ָוַמּסֵ ּ ָלֵכן  ִהְנִני  י:  ּּ

ִקיר  ִתין  ּבְ ית  ָיָרְבָעם  ְוִהְכַרִתי  ְלָיָרְבָעם  ַמׁשְ ֵּמִביא  ָרָעה  ֶאל־ּבֵ ּ
ָרֵא ִיׂשְ ָּעצור  ְוָעזוב  ּבְ ר ּ ֲאׁשֶ ּל  וִבַעְרִתי  ַאֲחֵרי  ֵבית־ָיָרְבָעם  ּכַ ּ
ְּיַבֵער  ַהָגָלל  ַעד־ֻתמֹו ּ ָלִבים  יא:  ּ ִעיר  ֹיאְכלו  ַהּכְ ַּהֵמת  ְלָיָרְבָעם  ּבָ ּ

ר י  ְיהָוׁה  ִדּבֵ ָמִים  ּכִ ֶדה  ֹיאְכלו  עֹוף  ַהׁשָ ׂשָ ְּוַהֵמת  ּבַ ּּ ּ ְּוַאְת  קוִמי  יב:  ּ ּ
ֹבָאה  ַרְגַלִיך  ָהִעי ְְלִכי  ְלֵביֵתך  ּבְ ָּרה  וֵמת  ַהָיֶלדְ ְּוָסְפדו־לֹו  יג:  ּ

י־ֶזה  ְלַבדֹו  ָיֹבא  ְלָיָרְבָעם  ֶאל־ָקֶבר  ָרֵאל  ְוָקְברו  ֹאתֹו  ּכִ ָּכל־ִיׂשְ ּ
ֵבית  ָרֵאל  ּבְ ַּיַען  ִנְמָצא־בֹו  ָדָבר  טֹוב  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ר  ַיְכִרית  יד:  ָיָרְבָעם ָרֵאל  ֲאׁשֶ ְְוֵהִקים  ְיהָוׁה  לֹו  ֶמֶלך  ַעל־ִיׂשְ

ית  ָיָרְבָעם  ֶזה  ַהיֹום  וֶמה  ַגם־ָעָתה ֶּאת־ּבֵ ּ ּ ה  ְיהָוׁה  טו:  ּ ְוִהּכָ
ָרֵאל  ַמִים  ְוָנַתׁש  ֶאת־ִיׂשְ ֶנה  ּבַ ר  ָינוד  ַהּקָ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכַ ֶּאת־ִיׂשְ ּ
ר  ָנַתן  ַלֲאבֹוֵתיֶהם  ְוֵזָרם  ֵּמַעל  ָהֲאָדָמה  ַהטֹוָבה  ַהזֹאת  ֲאׁשֶ ּ

ר  ָעׂשו  ֶאת־ ָהר  ַיַען  ֲאׁשֶ ֵריֶהם  ַמְכִעיִסים ֵּמֵעֶבר  ַלּנָ ֲאׁשֵ
ר  טז:  ֶאת־ְיהָוׁה ְגַלל  ַחֹטאות  ָיָרְבָעם  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּבִ ְּוִיֵתן  ֶאת־ִיׂשְ ּ

ָרֵאל ר  ֶהֱחִטיא  ֶאת־ִיׂשְ ת  ָיָרְבָעם  ַוֵתֶלך  יז:  ָחָטא  ַוֲאׁשֶ ְַוָתָקם  ֵאׁשֶ ּ ּ
ַער  ֵמת ִית  ְוַהּנַ ָאה  ְבַסף־ַהּבַ רו יח:  ַּוָתֹבא  ִתְרָצָתה  ִהיא  ּבָ ַּוִיְקּבְ ּ 

ר  ר  ִדּבֶ ְדַבר  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכִ ל־ִיׂשְ ֹּאתֹו  ַוִיְסְפדו־לֹו  ּכָ ּ ּ ּ
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ִביא ַיד־ַעְבדֹו  ֲאִחָיהו  ַהּנָ ּּבְ ר  ִנְלַחם  יט:  ּּ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ָיָרְבָעם  ֲאׁשֶ
תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ם  ּכְ ר  ָמָלך  ִהּנָ ַּוֲאׁשֶ ּ ּ ְ

ָרֵאל ָנה ְּוַהָיִמים  ֲא כ:  ִיׂשְ ַתִים  ׁשָ ִרים  וׁשְ ר־ָמַלך  ָיָרְבָעם  ֶעׂשְ ּׁשֶ ּ ְ

נֹו  ַתְחָתיו ב  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיְמֹלך  ָנָדב  ּבְ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ ְ ּ ּוְרַחְבָעם  כא:  ּ
ָנה  ְרַחְבָעם  ִעים  ְוַאַחת  ׁשָ ן־ַאְרּבָ יהוָדה  ּבֶ ֹלֹמה  ָמַלך  ּבִ ן־ׁשְ ּּבֶ ְ

ָנה   ֵרה  ׁשָ ַבע  ֶעׂשְ ָמְלכֹו  וׁשְ ירו|  ּּבְ ָּמַלך  ּבִ ַחר ְ ר־ּבָ ַלם  ָהִעיר  ֲאׁשֶ ׁשָ
ם  ִאמֹו  ָרֵאל  ְוׁשֵ ְבֵטי  ִיׂשְ ם  ִמּכֹל  ׁשִ מֹו  ׁשָ ְּיהָוׁה  ָלׂשום  ֶאת־ׁשְ ּ

ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ַוְיַקְנאו  כב:  ַּנֲעָמה  ָהַעֹמִנית ַּוַיַעׂש  ְיהוָדה  ָהַרע  ּבְ ּ ּ
ר  ָחָטאו ַחטֹאָתם  ֲאׁשֶ ר  ָעׂשו  ֲאֹבָתם  ּבְ ֹּאתֹו  ִמּכֹל  ֲאׁשֶ ּ ַּוִיְבנו כג:  ּ ּ 

ל־ִגְבָעה  ְגֹבָהה  ִרים  ַעל  ּכָ מֹות  וַמֵצבֹות  ַוֲאׁשֵ ַּגם־ֵהָמה  ָלֶהם  ּבָ ּ ּּ
ל־ֵעץ  ַרֲעָנן ֹכל  כד:  ְוַתַחת  ּכָ ְּוַגם־ָקֵדׁש  ָהָיה  ָבָאֶרץ  ָעׂשו  ּכְ

ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ ר  הֹוִריׁש  ְיהָוׁה  ִמְפֵני  ּבְ ַּהתֹוֲעֹבת  ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ ּ ַוְיִהי  כה:  ּ
ית   ָנה  ַהֲחִמיׁשִ ׁשָ ְַלֶמֶלך  ְרַחְבָעם  ָעָלה  ּּבַ קּ וׁשַ ק ׁשִ יׁשַ   ׁשִ

ָלם ֶּמֶלך־ִמְצַרִים  ַעל־ְירוׁשָ ית־ְיהָוׁה  כו:  ְ ח  ֶאת־ֹאְצרֹות  ּבֵ ַּוִיּקַ
י  ל־ָמִגּנֵ ח  ֶאת־ּכָ ית  ַהֶמֶלך  ְוֶאת־ַהּכֹל  ָלָקח  ַוִיּקַ ְּוֶאת־אֹוְצרֹות  ּבֵ ְ ּ

ֹלֹמה ה  ׁשְ ר  ָעׂשָ ְַוַיַעׂש  ַהֶמֶלך  ְרַח כז:  ַּהָזָהב  ֲאׁשֶ ּ ְּבָעם  ַתְחָתם ּ ּ
ית  ֵרי  ָהָרִצים  ַהׁשְֹמִרים  ֶפַתח  ּבֵ ת  ְוִהְפִקיד  ַעל־ַיד  ׂשָ י  ְנֹחׁשֶ ָּמִגּנֵ ּ

ְַהֶמֶלך אום  ָהָרִצים  כח:  ּ ית  ְיהָוׁה  ִיׂשָ ַּוְיִהי  ִמֵדי־ֹבא  ַהֶמֶלך  ּבֵ ּּ ְּ
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יבום  ֶאל־ָתא  ָהָרִצים ֶּוֱהׁשִ ר  כט:  ּ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ְרַחְבָעם  ְוָכל־ֲאׁשֶ
ה  ֲה ֹּלא־ֵהָמה  ְכתוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי ָעׂשָ ּ ּ ּ

ל־ַהָיִמים ל:  ְּיהוָדה ּוִמְלָחָמה  ָהְיָתה  ֵבין־ְרַחְבָעם  וֵבין  ָיָרְבָעם  ּכָ ּ ּ :
ִעיר  ָדִוד  לא ֵבר  ִעם־ֲאֹבָתיו  ּבְ ב  ְרַחְבָעם  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיּקָ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ ּ

ם ִאמֹו ַנֲעָמה ָהַעֹמִנית ַו ְּוׁשֵ נֹו ַתְחָתיוּ ִּיְמֹלך ֲאִבָים ּבְ ּ ּ ְּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  תובשמחו,    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, ושרד ספרי המקרא הם עליו מליצי י"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 א"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי

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

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, 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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


