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  פרק כא- "מלכים א"ספר 
ר ַּוְיִהי  ַאַחר  ַהְד א ֶרם  ָהָיה  ְלָנבֹות  ַהִיְזְרֵעאִלי  ֲאׁשֶ ָּבִרים  ָהֵאֶלה  ּכֶ ּ

ִיְזְרֶעאל  ֵאֶצל  ֵהיַכל  ַאְחָאב  ֶמֶלך  ׁשְֹמרֹון ר  ַאְחָאב  ב:  ְּבְ ַוְיַדּבֵ
י |  ֶאל־ָנבֹות   ְרְמך  ִויִהי־ִלי  ְלַגן־ָיָרק  ּכִ ֵָלאֹמר  ְתָנה־ִלי  ֶאת־ּכַ ּ ּ

יִתי  ְוֶאְתָנה  ְלך  ַת ּהוא  ָקרֹוב  ֵאֶצל  ּבֵ ָּ ֶרם  טֹוב  ִמֶמּנו  ִאם ּ ְּחָתיו  ּכֶ ּ ּ
ֵעיֶניך  ֶאְתָנה־ְלך  ֶכֶסף  ְמִחיר  ֶזה ָטֹוב  ּבְ ַּויֹאֶמר  ָנבֹות  ג:  ָּ

ְֶאל־ַאְחָאב  ָחִליָלה  ִלי  ֵמיהָוׁה  ִמִתִתי  ֶאת־ַנֲחַלת  ֲאֹבַתי  ָלך ּ ּ ּ :
ר  ֵאָליו  ד ר־ִדּבֶ יתֹו  ַסר  ְוָזֵעף  ַעל־ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ַּוָיֹבא  ַאְחָאב  ֶאל־ּבֵ ּ ּ

ָת  ַהִיְזְרֵעאִלי  ַויֹאֶמר  ֹלא־ֶאֵתן  ְלך  ֶאת־ַנֲחַלת  ֲאבֹוָתי ָנבֹו ּ ּ ּ
ב  ֶאת־ָפָניו  ְוֹלא־ָאַכל  ָלֶחם ב  ַעל־ִמָטתֹו  ַוַיּסֵ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ ַּוָתֹבא  ה:  ּּ

ר  ֵאָליו  ַמה־ֶזה  רוֲחך  ָסָרה  ְוֵאיְנך  תֹו  ַוְתַדּבֵ ֵָאָליו  ִאיֶזֶבל  ִאׁשְ ָ ּ ּ ּ ּ
ר  ֵאֶליָה  ּכִ ו:  ֹאֵכל  ָלֶחם ר  ֶאל־ָנבֹות  ַהִיְזְרֵעאִלי ַוְיַדּבֵ ּי־ֲאַדּבֵ

ֶכֶסף  אֹו  ִאם־ָחֵפץ  ַאָתה  ְרְמך  ּבְ ָּוֹאַמר  לֹו  ְתָנה־ִלי  ֶאת־ּכַ ָּ ּ
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ְרִמי ֶָאְתָנה־ְלך  ֶכֶרם  ַתְחָתיו  ַויֹאֶמר  ֹלא־ֶאֵתן  ְלך  ֶאת־ּכַ ָּ ּ ּ ּּ :
ה  ְמלוָכה  ז תֹו  ַאָתה  ַעָתה  ַתֲעׂשֶ ַּוֹתאֶמר  ֵאָליו  ִאיֶזֶבל  ִאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ֶרם ַעל־ִי ך  ֲאִני  ֶאֵתן  ְלך  ֶאת־ּכֶ ָרֵאל  קום  ֱאָכל־ֶלֶחם  ְוִיַטב  ִלּבֶ ָׂשְ ָּ ּ
ם  ַאְחָאב  ַוַתְחֹתם  ח:  ָּנבֹות  ַהִיְזְרֵעאִלי ׁשֵ ַּוִתְכֹתב  ְסָפִרים  ּבְ ּ ּ ּ
ַלח   ֹחָתמֹו  ַוִתׁשְ ר הְסָפִריםּּבְ ּ  ְסָפִרים  ֶאל־ַהְזֵקִנים  ְוֶאל־ַהֹחִרים  ֲאׁשֶ

ִבים  ֶאת־ָנב ִעירֹו  ַהיֹׁשְ ָפִרים  ֵלאֹמר  ט:  ֹותּּבְ ּסְ ַּוִתְכֹתב  ּבַ ּ
ֹראׁש  ָהָעם יבו  ֶאת־ָנבֹות  ּבְ ִּקְראו־צֹום  ְוֹהׁשִ ַנִים  י:  ּ יבו  ׁשְ ְּוהֹוׁשִ

ַרְכָת  ֱאֹלִהים  ָוֶמֶלך  ֵני־ְבִלַיַעל  ֶנְגדֹו  ִויִעֻדהו  ֵלאֹמר  ּבֵ ים  ּבְ ְֲאָנׁשִ ּ ּ ּ ּ
ְּוהֹוִציֻאהו  ְוִסְקֻלהו  ְוָיֹמת ַּוַיֲעׂשו  ַאְנׁשֵ יא:  ּ ּי  ִעירֹו  ַהְזֵקִנים ּ

ְלָחה  ֲאֵליֶהם  ִאיָזֶבל  ר  ׁשָ ֲאׁשֶ ִעירֹו  ּכַ ִבים  ּבְ ר  ַהיֹׁשְ ְּוַהֹחִרים  ֲאׁשֶ
ְלָחה  ֲאֵליֶהם ר  ׁשָ ָפִרים  ֲאׁשֶ ּסְ תוב  ּבַ ר  ּכָ ֲאׁשֶ ָּקְראו  צֹום  יב:  ּּכַ

ֹראׁש  ָהָעם יבו  ֶאת־ָנבֹות  ּבְ ים  יג:  ְּוֹהׁשִ ֵני  ָהֲאָנׁשִ ַּוָיֹבאו  ׁשְ ּ
ֵני־ְבִלַי ִלַיַעל  ֶאת־ָנבֹות ּּבְ י  ַהּבְ בו  ֶנְגדֹו  ַוְיִעֻדהו  ַאְנׁשֵ ַּעל  ַוֵיׁשְ ּּ ּ ּ

ַרך  ָנבֹות  ֱאֹלִהים  ָוֶמֶלך  ַויִֹצֻאהו  ִמחוץ  ֶּנֶגד  ָהָעם  ֵלאֹמר  ּבֵ ּ ּ ְ ְ

ָּלִעיר  ַוִיְסְקֻלהו  ָבֲאָבִנים  ַוָיֹמת ְלחו  ֶאל־ִאיֶזֶבל  ֵלאֹמר  יד:  ּּ ַּוִיׁשְ ּ
ל  ָנבֹות  ַוָיֹמת ל  ָנבֹות  ַוָיֹמת ַוְי טו:  ֻּסּקַ י־ֻסּקַ ֹמַע  ִאיֶזֶבל  ּכִ ׁשְ ִּהי  ּכִ

ֶרם   ַּוֹתאֶמר  ִאיֶזֶבל  ֶאל־ַאְחָאב  קום  ֵרׁש  ֶאת־ּכֶ ָנבֹות |  ּ
י  ֵאין  ָנבֹות  ַחי  ר  ֵמֵאן  ָלֶתת־ְלך  ְבֶכֶסף  ּכִ ַָהִיְזְרֵעאִלי  ֲאׁשֶ
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י־ֵמת י  ֵמת  ָנבֹות  ַוָיָקם  ַאְחָאב  טז:  ּכִ ֹמַע  ַאְחָאב  ּכִ ׁשְ ַּוְיִהי  ּכִ
תֹוָל ֶרם  ָנבֹות  ַהִיְזְרֵעאִלי  ְלִרׁשְ ֶּרֶדת  ֶאל־ּכֶ ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  יז:  ּ

י  ֵלאֹמר ּבִ ֶּאל־ֵאִלָיהו  ַהִתׁשְ ּ ּקום  ֵרד  ִלְקַראת  ַאְחָאב  יח:  ּ
ם  ר־ָיַרד  ׁשָ ֶכֶרם  ָנבֹות  ֲאׁשֶ ה  ּבְ ׁשְֹמרֹון  ִהּנֵ ר  ּבְ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ְֶמֶלך־ִיׂשְ

תֹו ְרָת  ֵאָל יט:  ְּלִרׁשְ ּיו  ֵלאֹמר  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֲהָרַצְחָת ְּוִדּבַ
ר  ְמקֹום  ֲאׁשֶ ְרָת  ֵאָליו  ֵלאֹמר  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ּבִ ָת  ְוִדּבַ ְּוַגם־ָיָרׁשְ ּ
ָלִבים  ֶאת־ָדְמך  ָלִבים  ֶאת־ַדם  ָנבֹות  ָיֹלּקו  ַהּכְ ָָלְקקו  ַהּכְ ּ ּ ּ ּ

ַּגם־ָאָתה ַּויֹאֶמר  ַאְחָאב  ֶאל־ֵאִלָיהו  ַהְמָצאַתִני  ֹאְיִב כ:  ּ ּ ּי  ַוֹיאֶמר ּ
ֵעיֵני  ְיהָוׁה ְרך  ַלֲעׂשֹות  ָהַרע  ּבְ  ֵמִביִהְנִני   כא:  ָָמָצאִתי  ַיַען  ִהְתַמּכֶ

ִתין  ֵּמִביא  ֵאֶליך  ָרָעה  וִבַעְרִתי  ַאֲחֶריך  ְוִהְכַרִתי  ְלַאְחָאב  ַמׁשְ ּ ָּ ָּ
ָרֵאל ִיׂשְ ִקיר  ְוָעצור  ְוָעזוב  ּבְ ּּבְ ֵבית  כב:  ּ יְתך  ּכְ ְָוָנַתִתי  ֶאת־ּבֵ ּ

ר ָיָרְבָע ַעס  ֲאׁשֶ א  ֶבן־ֲאִחָיה  ֶאל־ַהּכַ ְעׁשָ ן־ְנָבט  וְכֵבית  ּבַ ּם  ּבֶ ּ
ָרֵאל ִּהְכַעְסָת  ַוַתֲחִטא  ֶאת־ִיׂשְ ר  ְיהָוׁה  כג:  ּ ְּוַגם־ְלִאיֶזֶבל  ִדּבֶ

ֵחל  ִיְזְרֶעאל ָלִבים  ֹיאְכלו  ֶאת־ִאיֶזֶבל  ּבְ ַּהֵמת  כד:  ֵּלאֹמר  ַהּכְ
ָלִבים  ְוַהֵמ ִעיר  ֹיאְכלו  ַהּכְ ְּלַאְחָאב  ּבָ ֶדה  ֹיאְכלו  עֹוף ּ ׂשָ ּת  ּבַ ּ

ָמִים ר  ַלֲעׂשֹות  ָהַרע  כה:  ַּהׁשָ ר  ִהְתַמּכֵ ַרק  ֹלא־ָהָיה  ְכַאְחָאב  ֲאׁשֶ
תֹו ר־ֵהַסָתה  ֹאתֹו  ִאיֶזֶבל  ִאׁשְ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּּבְ ַּוַיְתֵעב  ְמֹאד  כו:  ּ

ר  הֹוִריׁש ר  ָעׂשו  ָהֱאֹמִרי  ֲאׁשֶ ֹכל  ֲאׁשֶ ָּלֶלֶכת  ַאֲחֵרי  ַהִגֻלִלים  ּכְ ּ ּ 
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ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ ֹמַע  ַאְחָאב  ֶאת־ַהְדָבִרים  כז:  ְּיהָוׁה  ִמְפֵני  ּבְ ַּוְיִהי  ִכׁשְ
ק  ׂשָ ב  ּבַ ּכַ רֹו  ַוָיצֹום  ַוִיׁשְ ׂשָ ק  ַעל־ּבְ ם־ׂשַ ָגָדיו  ַוָיׂשֶ ָּהֵאֶלה  ַוִיְקַרע  ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ

ְַוְיַהֵלך  ַאט י  ֵלאֹמר כח:  ּ ּבִ ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ֵאִלָיהו  ַהִתׁשְ ּ ּּ :
י־ִנְכַנע  ִמָפַני  ֹלא־ ֲה כט י־ִנְכַנע  ַאְחָאב  ִמְלָפָני  ַיַען  ּכִ ָּרִאיָת  ּכִ ּ
יתֹוָאִבי יֵמי ְבנֹו ָאִביא ָהָרָעה ַעל־ּבֵ ָיָמיו ּבִ  : ָאִביא ָהָרָעה ּבְ

  פרק כב- "מלכים א"ספר 
ָרֵאל א ין  ֲאָרם  וֵבין  ִיׂשְ ִנים  ֵאין  ִמְלָחָמה  ּבֵ ֹלׁש  ׁשָ בו  ׁשָ ַּוֵיׁשְ ּ ּ :
ָפט  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ֶאל־ֶמֶלך ַוְיִהי   ב ית  ַוֵיֶרד  ְיהֹוׁשָ ִליׁשִ ָנה  ַהׁשְ ׁשָ ְּבַ ְּ ּ ּ ּ

ָרֵאל י־ָלנו  ג:  ִיׂשְ ָרֵאל  ֶאל־ֲעָבָדיו  ַהְיַדְעֶתם  ּכִ ַּויֹאֶמר  ֶמֶלך־ִיׂשְ ּ ְ ּ
ַחת  ֹאָתה  ִמַיד  ֶמֶלך  ֲאָרם ים  ִמּקַ ְָרֹמת  ִגְלָעד  ַוֲאַנְחנו  ַמְחׁשִ ּ ּ ּ ּ :

ָפט  ֲה ד ֵּתֵלך  ִאִתי  ַלִמְלָחָמה  ָרֹמת  ִגְלָעד ַּויֹאֶמר  ֶאל־ְיהֹוׁשָ ּ ּ ְ

ַעִמי  ְכַעֶמך  מֹוִני  ָכמֹוך  ּכְ ָרֵאל  ּכָ ָפט  ֶאל־ֶמֶלך  ִיׂשְ ַָויֹאֶמר  ְיהֹוׁשָ ָ ְּ ּ ּ
סוֶסיך סוַסי  ּכְ ָּכְ ּ ָרֵאל  ְדָרׁש־ָנא  ה:  ּ ָפט  ֶאל־ֶמֶלך  ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשָ ְ ּ

ַּכיֹום  ֶאת־ְדַבר  ְיהָוׁה ְַוִיְקּבֹץ  ֶמֶלך־ִי ו:  ּ ִביִאים ּ ָרֵאל  ֶאת־ַהּנְ ׂשְ
ע  ֵמאֹות  ִאיׁש  ַויֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  ַהֵאֵלך  ַעל־ָרֹמת  ִגְלָעד  ַאְרּבַ ּּכְ ְ ּ
ַיד  ַהֶמֶלך ְַלִמְלָחָמה  ִאם־ֶאְחָדל  ַויֹאְמרו  ֲעֵלה  ְוִיֵתן  ֲאֹדָני  ּבְ ּ ּ ּּ ּּ :

ה  ֵמאֹותֹו ז ָפט  ַהֵאין  פֹה  ָנִביא  ַליהָוׁה  עֹוד  ְוִנְדְרׁשָ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשָ ּ: 
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ָרֵאל   ח ְַויֹאֶמר  ֶמֶלך־ִיׂשְ ָפט  עֹוד  ִאיׁש־ֶאָחד  ִלְדֹרׁש |  ּ ֶאל־ְיהֹוׁשָ
י  א  ָעַלי  טֹוב  ּכִ י  ֹלא־ִיְתַנּבֵ ֵנאִתיו  ּכִ ֶאת־ְיהָוׁה  ֵמֹאתֹו  ַוֲאִני  ׂשְ
ָפט  ַאל־ֹיאַמר  ַהֶמֶלך  ן־ִיְמָלה  ַויֹאֶמר  ְיהֹוׁשָ ְִאם־ָרע  ִמיָכְיהו  ּבֶ ּ ּ ּ

ן ְַוִיְקָרא  ֶמֶלך  ִיׂשְ ט:  ּכֵ ָּרֵאל  ֶאל־ָסִריס  ֶאָחד  ַויֹאֶמר  ַמֲהָרה ּ
ָפט  ֶמֶלך־ְיהוָדה  י:  ִּמיָכְיהו  ֶבן־ִיְמָלה ָרֵאל  ִויהֹוׁשָ ּוֶמֶלך  ִיׂשְ ְּ ְ

ַער  ֹגֶרן  ֶפַתח  ׁשַ ָגִדים  ּבְ ים  ּבְ ׁשִ ְסאֹו  ְמֻלּבָ ִבים  ִאיׁש  ַעל־ּכִ ֹּיׁשְ
ִאים  ִלְפֵניֶהם ִביִאים  ִמְתַנּבְ ּׂש  לֹו  ִצְדִקָיה ַּוַיַע יא:  ׁשְֹמרֹון  ְוָכל־ַהּנְ

ֵאֶלה  ְתַנַגח  ַנֲעָנה  ַקְרֵני  ַבְרֶזל  ַויֹאֶמר  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ּבְ ֶּבן־ּכְ ּ ּ ּ
לָֹתם ן  ֵלאֹמר  ֲעֵלה  יב:  ֶּאת־ֲאָרם  ַעד־ּכַ ִאים  ּכֵ ִבִאים  ִנּבְ ְוָכל־ַהּנְ

ַיד  ַהֶמֶלך ְָרֹמת  ִגְלָעד  ְוַהְצַלח  ְוָנַתן  ְיהָוׁה  ּבְ ּ ְְוַהַמְלָאך  יג:  ּ ּ
ר־ָה ה־ָנא  ִדְבֵרי |  ְַלך  ֲאׁשֶ ר  ֵאָליו  ֵלאֹמר  ִהּנֵ ִּלְקֹרא  ִמיָכְיהו  ִדּבֶ ּ ּ

ִביִאים  ֶפה־ֶאָחד  טֹוב  ֶאל־ַהֶמֶלך  ְיִהי־ָנא   ְַהּנְ ּ ָ  ְדָבְרך ְָדָבְריךּ

ְרָת  טֹוב ְדַבר  ַאַחד  ֵמֶהם  ְוִדּבַ ּּכִ י  יד:  ּ ַּויֹאֶמר  ִמיָכְיהו  ַחי־ְיהָוׁה  ּכִ ּ
ר  ֹיאַמר  ְיהָוׁה  ֵאַלי  ֹא רֶאת־ֲאׁשֶ ְַוָיבֹוא  ֶאל־ַהֶמֶלך  טו:  תֹו  ֲאַדּבֵ ּ ּ

ַּויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ֵאָליו  ִמיָכְיהו  ֲהֵנֵלך  ֶאל־ָרֹמת  ִגְלָעד  ַלִמְלָחָמה  ּ ְּ ְּ ּ
ַיד  ַהֶמֶלך ְִאם־ֶנְחָדל  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ֲעֵלה  ְוַהְצַלח  ְוָנַתן  ְיהָוׁה  ּבְ ּ ּ ּ :

ֶמה  ְפָעִמים  ֲאִנ טז ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  ַהֶמֶלך  ַעד־ּכַ ְּ ר ּ ֶעך  ֲאׁשֶ ּבִ ָי  ַמׁשְ

ם  ְיהָוׁה ׁשֵ ר  ֵאַלי  ַרק־ֱאֶמת  ּבְ ַּויֹאֶמר  ָרִאיִתי  יז:  ֹלא־ְתַדּבֵ
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ר  ֵאין־ָלֶהם  ֹצאן  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ְנֹפִצים  ֶאל־ֶהָהִרים  ּכַ ל־ִיׂשְ ֶּאת־ּכָ
ֹּרֶעה  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֹלא־ֲאֹדִנים  ָלֵאֶלה  ָיׁשובו  ִאיׁש־ְלֵביתֹו  ּ ּ ּ

לֹום ׁשָ ָפט  ֲהלֹוא  ָאַמְרִתי ַּויֹאֶמר  ֶמ יח:  ּבְ ָרֵאל  ֶאל־ְיהֹוׁשָ ֶּלך־ִיׂשְ ְ

י  ִאם־ָרע א  ָעַלי  טֹוב  ּכִ ַמע  יט:  ֵָאֶליך  לֹוא־ִיְתַנּבֵ ַּויֹאֶמר  ָלֵכן  ׁשְ
ְסאֹו  ְוָכל־ְצָבא  ב  ַעל־ּכִ ְּדַבר־ְיהָוׁה  ָרִאיִתי  ֶאת־ְיהָוׁה  ֹיׁשֵ

ֹמאלֹו ַמִים  ֹעֵמד  ָעָליו  ִמיִמינֹו  וִמׂשְ ַּהׁשָ   ְיהָוׁה  ִמי ַּויֹאֶמר כ:  ּּ
ֹכה  ְוֶזה  ָרֹמת  ִגְלָעד  ַויֹאֶמר  ֶזה  ּבְ ְּיַפֶתה  ֶאת־ַאְחָאב  ְוַיַעל  ְוִיפֹל  ּבְ ּ ּּ

ֹכה ַּוֵיֵצא  ָהרוַח  ַוַיֲעֹמד  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ַויֹאֶמר  ֲאִני  כא:  ֹאֵמר  ּבְ ּ ּּ
ָמה ֲּאַפֶתּנו  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאָליו  ּבַ ּּ ַּויֹאֶמר  ֵאֵצא  ְוָהִייִתי  רוַח  כב:  ּ ּ

ה־ֵכןׁשֶ ל־ְנִביָאיו  ַויֹאֶמר  ְתַפֶתה  ְוַגם־תוָכל  ֵצא  ַוֲעׂשֵ ִפי  ּכָ ֶּקר  ּבְ ּ ּ ּ ּ :
ל־ְנִביֶאיך  ֵאֶלה  כג ִפי  ּכָ ֶקר  ּבְ ה  ָנַתן  ְיהָוׁה  רוַח  ׁשֶ ְּוַעָתה  ִהּנֵ ָ ּ ּ

ר  ָעֶליך  ָרָעה ַָויהָוׁה  ִדּבֶ ה  כד:  ּ ַנֲעָנה  ַוַיּכֶ ַּוִיַגׁש  ִצְדִקָיהו  ֶבן־ּכְ ּ ּּ ּ
ּל־ַהֶלִחי  ַויֹאֶמר  ֵאי־ֶזה  ָעַבר  רוַח־ְיהָוׁה  ֵמִאִתי ֶּאת־ִמיָכְיהו  ַע ּ ּ ּ

ר  אֹוָתך ר  כה:  ְְלַדּבֵ יֹום  ַההוא  ֲאׁשֶ ך  ֹרֶאה  ּבַ ַּויֹאֶמר  ִמיָכְיהו  ִהּנְ ּּ ָּ

ֶחֶדר  ְלֵהָחֵבה ָרֵאל  ַקח  כו:  ָּתֹבא  ֶחֶדר  ּבְ ְַוֹיאֶמר  ֶמֶלך  ִיׂשְ ּ
ר־ָהִעיר יֵבהו  ֶאל־ָאֹמן  ׂשַ ֶּאת־ִמיָכְיהו  ַוֲהׁשִ   ְוֶאל־יֹוָאׁש ּ

ן־ַהֶמֶלך ְּבֶ ית  כז:  ּ ימו  ֶאת־ֶזה  ּבֵ ְּוָאַמְרָת  ּכֹה  ָאַמר  ַהֶמֶלך  ׂשִ ְ ּ ּ
לֹום ֶלא  ְוַהֲאִכיֻלהו  ֶלֶחם  ַלַחץ  וַמִים  ַלַחץ  ַעד  ּבִֹאי  ְבׁשָ ַּהּכֶ ּ :
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י  כח ר  ְיהָוׁה  ּבִ לֹום  ֹלא־ִדּבֶ ׁשָ ַּויֹאֶמר  ִמיָכְיהו  ִאם־ׁשֹוב  ָתׁשוב  ּבְ ּּ ּ
ְמעו ַּויֹאֶמר  ׁשִ ָלםּ ּ  ַעִמים  ּכֻ ָפט  כט:  ּ ָרֵאל  ְויהֹוׁשָ ְַוַיַעל  ֶמֶלך־ִיׂשְ ּ

ֶּמֶלך־ְיהוָדה  ָרֹמת  ִגְלָעד ּ ָפט  ל:  ְ ָרֵאל  ֶאל־ְיהֹוׁשָ ְַויֹאֶמר  ֶמֶלך  ִיׂשְ ּ
ָגֶדיך  ַוִיְתַחֵפׂש  ֶמֶלך  ְִהְתַחֵפׂש  ָוֹבא  ַבִמְלָחָמה  ְוַאָתה  ְלַבׁש  ּבְ ָּ ּּ ּ ּ

ִמְלָחָמה ָרֵאל  ַוָיבֹוא  ּבַ ִּיׂשְ ֵרי  ָהֶרֶכב  לא:  ּ ּוֶמֶלך  ֲאָרם  ִצָוה  ֶאת־ׂשָ ְּ

ַנִים  ֵלאֹמר  ֹלא  ִתָלֲחמו  ֶאת־ָקֹטן  ים  וׁשְ ֹלׁשִ ר־לֹו  ׁשְ ֲּאׁשֶ ּּ ּ
ָרֵאל  ְלַבדֹו י  ִאם־ֶאת־ֶמֶלך  ִיׂשְ ְּוֶאת־ָגדֹול  ּכִ ְ ְראֹות  לב:  ּ ַוְיִהי  ּכִ

ָרֵאל ָפט  ְוֵהָמה  ָאְמרו  ַאך  ֶמֶלך־ִיׂשְ ֵרי  ָהֶרֶכב  ֶאת־ְיהֹוׁשָ ְׂשָ ְ ּ ּ  הוא ּ
ָפט ַּוָיֻסרו  ָעָליו  ְלִהָלֵחם  ַוִיְזַעק  ְיהֹוׁשָ ּּ ֵרי  לג:  ּ ְראֹות  ׂשָ ַוְיִהי  ּכִ

ָרֵאל  הוא  ַוָיׁשובו  ֵמַאֲחָריו י־ֹלא־ֶמֶלך  ִיׂשְ ָּהֶרֶכב  ּכִ ּ ּּ ְוִאיׁש  לד:  ְ
ין  ַהְדָבִקים  וֵבין  ָרֵאל  ּבֵ ה  ֶאת־ֶמֶלך  ִיׂשְ ת  ְלֻתמֹו  ַוַיּכֶ ׁשֶ ּקֶ ך  ּבַ ָּמׁשַ ּ ְ ְּ ּ

ְר י ַּהׁשִ בֹו  ֲהֹפך  ָיְדך  ְוהֹוִציֵאִני  ִמן־ַהַמֲחֶנה  ּכִ ָּין  ַויֹאֶמר  ְלַרּכָ ָ ְ ּ
יֹום  ַההוא  ְוַהֶמֶלך  ָהָיה  ָמֳעָמד  לה:  ָהֳחֵליִתי ְַוַתֲעֶלה  ַהִמְלָחָמה  ּבַ ּ ּ ּּ ּ

ה  ֶאל־ֵחיק  ֶעֶרב  ַוִיֶצק  ַדם־ַהַמּכָ ָבה  ֹנַכח  ֲאָרם  ַוָיָמת  ּבָ ֶמְרּכָ ּּבַ ּּ ּ ּ
ֶמׁש  ֵלאֹמר  ִאיׁש ַּוַיֲעֹבר  ָה לו:  ָהָרֶכב ֹבא  ַהׁשֶ ַמֲחֶנה  ּכְ ה  ּבַ ִּרּנָ ּ

ַּוָיָמת  ַהֶמֶלך  ַוָיבֹוא  ׁשְֹמרֹון  לז:  ֶאל־ִעירֹו  ְוִאיׁש  ֶאל־ַאְרצֹו ְּ ּ
ׁשְֹמרֹון רו  ֶאת־ַהֶמֶלך  ּבְ ְַוִיְקּבְ ּ ּ ֹטף  ֶאת־ָהֶרֶכב  ַעל   לח:  ּ | ַּוִיׁשְ

ָלִבים  ֶאת־ָדמֹו  ְו ֵרַכת  ׁשְֹמרֹון  ַוָיֹלּקו  ַהּכְ ּּבְ ּ ְדַבר ּ ַּהֹזנֹות  ָרָחצו  ּכִ ּ
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ר ר  ִדּבֵ ה  וֵבית  לט:  ְּיהָוׁה  ֲאׁשֶ ר  ָעׂשָ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ַאְחָאב  ְוָכל־ֲאׁשֶ ּ
תוִבים  ָנה  ֲהלֹוא־ֵהם  ּכְ ר  ּבָ ָנה  ְוָכל־ֶהָעִרים  ֲאׁשֶ ר  ּבָ ן  ֲאׁשֶ ַּהׁשֵ ּ

ָרֵאל ַּעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ב  ַאְחָאב  מ:  ּ ּכַ ַּוִיׁשְ
ּ־ֲאֹבָתיו  ַוִיְמֹלך  ֲאַחְזָיהו  ְבנֹו  ַתְחָתיוִעם ּ ּ ְ ן־ָאָסא  מא:  ּ ָפט  ּבֶ ִויהֹוׁשָ

ָרֵאל ע  ְלַאְחָאב  ֶמֶלך  ִיׂשְ ַנת  ַאְרּבַ ׁשְ ְָמַלך  ַעל־ְיהוָדה  ּבִ ְּ :
ִרים  ְוָחֵמׁש  מב ָמְלכֹו  ְוֶעׂשְ ָנה  ּבְ ים  ְוָחֵמׁש  ׁשָ ֹלׁשִ ן־ׁשְ ָפט  ּבֶ ְיהֹוׁשָ

ָלם  ְו ירוׁשָ ָנה  ָמַלך  ּבִ ּׁשָ ְלִחיְ ת־ׁשִ ם  ִאמֹו  ֲעזוָבה  ּבַ ּׁשֵ ְַוֵיֶלך  מג:  ּ ּ
ֵעיֵני  ר  ּבְ ָכל־ֶדֶרך  ָאָסא  ָאִביו  ֹלא־ָסר  ִמֶמּנו  ַלֲעׂשֹות  ַהָיׁשָ ּּבְ ּ ּּ ְ

ִחים  וְמַקְטִרים  מד:  ְיהָוׁה מֹות  ֹלא־ָסרו  עֹוד  ָהָעם  ְמַזּבְ ַּאך  ַהּבָ ּ ּ ְ

מֹות ּבָ ָר מה:  ּבַ ָפט  ִעם־ֶמֶלך  ִיׂשְ ֵלם  ְיהֹוׁשָ ְַוַיׁשְ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  מו:  ֵאלּ
תוִבים  ר  ִנְלָחם  ֲהֹלא־ֵהם  ּכְ ה  ַוֲאׁשֶ ר־ָעׂשָ ָפט  וְגבוָרתֹו  ֲאׁשֶ ְּיהֹוׁשָ ּ ּ

ַּעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ְיהוָדה ר  מז:  ּּ ֵדׁש  ֲאׁשֶ ְוֶיֶתר  ַהּקָ
ֵער  ִמן־ָהָאֶרץ יֵמי  ָאָסא  ָאִביו  ּבִ ַאר  ּבִ ְוֶמֶלך  ֵאין  מח:  ִנׁשְ ּ

ֱאדֹום   ְִנָצב  ֶמֶלךּבֶ ָפט   מט:  ּ רְיהֹוׁשָ יׁש ָעׂשָ ה  ֳאִניֹות  ַתְרׁשִ ּ  ָעׂשָ ּ
י־   ְָלֶלֶכת  אֹוִפיָרה  ַלָזָהב  ְוֹלא  ָהָלך  ּכִ ֻרהּ ּבְ רו  ֳאִניֹות ִנׁשְ ּבְ ּ  ִנׁשְ ּ

ֶעְציֹון  ָגֶבר ָפט  ֵיְלכו  נ:  ּּבְ ָּאז  ָאַמר  ֲאַחְזָיהו  ֶבן־ַאְחָאב  ֶאל־ְיהֹוׁשָ ּ
ֳאִני ֲּעָבַדי  ִעם־ֲעָבֶדיך  ּבָ ָפטָ ב  נא:  ֹות  ְוֹלא  ָאָבה  ְיהֹוׁשָ ּכַ ַּוִיׁשְ

ִעיר  ָדִוד  ָאִביו  ֵבר  ִעם־ֲאֹבָתיו  ּבְ ָפט  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיּקָ ְּיהֹוׁשָ ּ
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נֹו  ַתְחָתיו ַּוִיְמֹלך  ְיהֹוָרם  ּבְ ּ ְ ְֲאַחְזָיהו  ֶבן־ַאְחָאב  ָמַלך  נב:  ּ ּ
ָפ ֵרה  ִליהֹוׁשָ ַבע  ֶעׂשְ ַנת  ׁשְ ׁשְ ׁשְֹמרֹון  ּבִ ָרֵאל  ּבְ ְט  ֶמֶלך ַעל־ִיׂשְ

ָנָתִים ָרֵאל  ׁשְ ְְיהוָדה  ַוִיְמֹלך  ַעל־ִיׂשְ ּ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  נג:  ּ ַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ
ר  ן־ְנָבט  ֲאׁשֶ ֶדֶרך  ָאִביו  וְבֶדֶרך  ִאמֹו  וְבֶדֶרך  ָיָרְבָעם  ּבֶ ְַוֵיֶלך  ּבְ ְ ְ ְּ ּּ ּ

ָרֵאל ַתֲחֶוה  לֹו  ַוַי נד:  ֶהֱחִטיא  ֶאת־ִיׂשְ ַעל  ַוִיׁשְ ַּוַיֲעֹבד  ֶאת־ַהּבַ ּ ְכֵעס ּּ
ה ָאִביו ר־ָעׂשָ ֹכל ֲאׁשֶ ָרֵאל ּכְ  :ֶאת־ְיהָוׁה ֱאֹלֵהי ִיׂשְ
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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

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, ל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכ, 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 כר ברכיה "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"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


