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  פרק יא- "מלכים ב"ספר 
ד וָרֲאָתהַּוֲעַתְלָיה  ֵאם  ֲאַחְזָיהו   א ָנה  ַוָתָקם  ַוְתַאּבֵ י  ֵמת  ּבְ ּ  ָרֲאָתה  ּכִ ּ ּ

ל־ֶזַרע  ַהַמְמָלָכה ח  ְיה ב:  ֵּאת  ּכָ ת־ַהֶמֶלך־יֹוָרם  ֲאחֹות ַּוִתּקַ ַבע  ּבַ ְֹוׁשֶ ּ
ֵני־ַהֶמֶלך  ן־ֲאַחְזָיה  ַוִתְגֹנב  ֹאתֹו  ִמתֹוך  ּבְ ְֲאַחְזָיהו  ֶאת־יֹוָאׁש  ּבֶ ְּ ּ ּ ּ

ֲחַדר  ַהִמטֹות  ַוַיְסִתרו ַּהֻמָמוִתתים ּ  ַהמוָמִתים  ֹאתֹו  ְוֶאת־ֵמִנְקתֹו  ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּּ
ֹּאתֹו  ִמְפֵני  ֲעַתְלָיהו  ְוֹלא  הוָמת ּ א ַוְיִהי  ִא ג:  ּ ית  ְיהָוׁה  ִמְתַחּבֵ ָּתה  ּבֵ ּ

ִנים  ַוֲעַתְלָיה  ֹמֶלֶכת  ַעל־ָהָאֶרץ ׁש  ׁשָ ַלח  ד:  ׁשֵ ִביִעית ׁשָ ָנה  ַהׁשְ ּוַבׁשָ ּ ּ
ח   ֵרי  |  ְּיהֹוָיָדע  ַוִיּקַ ִרי  ְוָלָרִצים  ַוָיֵבא ַּהֵמֹאיותֶאת־ׂשָ ּ  ַהֵמאֹות  ַלּכָ ּ

ִרית  ַוַיׁשְ ית  ְיהָוׁה  ַוִיְכֹרת  ָלֶהם  ּבְ ֹּאָתם  ֵאָליו  ּבֵ ֵבית ּ ע  ֹאָתם  ּבְ ּבַ
ן־ַהֶמֶלך ְְיהָוׁה  ַוַיְרא  ֹאָתם  ֶאת־ּבֶ ּ ר  ה:  ּ ַּוְיַצֵום  ֵלאֹמר  ֶזה  ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ

ית  ַהֶמֶלך ֶמֶרת  ּבֵ ת  ְוׁשְֹמֵרי  ִמׁשְ ּבָ ֵאי  ַהׁשַ ם  ּבָ ית  ִמּכֶ ִלׁשִ ְַתֲעׂשון  ַהׁשְ ּ ּ ּ ּּ :
ַער  ַאַח ו ׁשַ ית  ּבַ ִלׁשִ ַער  סור  ְוַהׁשְ ׁשַ ית  ּבְ ִלׁשִ ְּוַהׁשְ ּ ר  ָהָרִצים ּּ

ח ִית  ַמּסָ ֶמֶרת  ַהּבַ ַמְרֶתם  ֶאת־ִמׁשְ ּוׁשְ ֶכם  ּכֹל  ז:  ּ ֵתי  ַהָידֹות  ּבָ ּוׁשְ ּ ּ



––571 

ית־ְיהָוׁה  ֶאל־ַהֶמֶלך ֶמֶרת  ּבֵ ְמרו  ֶאת־ִמׁשְ ת  ְוׁשָ ּבָ ְֹיְצֵאי  ַהׁשַ ּ ּּ :
א  ח ָידֹו  ְוַהּבָ ְפֶתם  ַעל־ַהֶמֶלך  ָסִביב  ִאיׁש  ְוֵכָליו  ּבְ ְְוִהּקַ ּ ּ

ֵדרֹות  יו ֶּאל־ַהׂשְ ֵצאתֹו  וְבֹבאֹוּ ָּמת  ִוְהיו  ֶאת־ַהֶמֶלך  ּבְ ְּ ַּוַיֲעׂשו  ט:  ּ ּ
ֵרי   ר־ִצָוה  ְיהֹוָיָדע  ַהּכֵֹהן  ַוִיְקחו  ִאיׁש ַּהֵמֹאיותׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ּ  ַהֵמאֹות  ּכְ ּּ ּ

ת  ַוָיֹבאו  ֶאל־ְיהֹוָיָדע  ּבָ ת  ִעם  ֹיְצֵאי  ַהׁשַ ּבָ ֵאי  ַהׁשַ יו  ּבָ ֶּאת־ֲאָנׁשָ ּ ּ ּ
ַּוִיֵתן  ַהּכֵֹה י:  ַהּכֵֹהן ֵרי  ּ ּ  ַהֵמאֹות  ֶאת־ַהֲחִנית ַּהֵמֹאיותן  ְלׂשָ

ֵבית  ְיהָוׁה ר  ּבְ ר  ַלֶמֶלך  ָדִוד  ֲאׁשֶ ָלִטים  ֲאׁשֶ ְּוֶאת־ַהׁשְ ְ ּ ַּוַיַעְמדו  יא:  ּ ּ
ִית |  ָהָרִצים  ִאיׁש   ֶתף  ַהּבַ ִית  ַהְיָמִנית  ַעד־ּכֶ ֶתף  ַהּבַ ָידֹו  ִמּכֶ ְוֵכָליו  ּבְ

ִית  ַעל־ַה ַח  ְוַלּבָ ָמאִלית  ַלִמְזּבֵ ַּהׂשְ ְֶמֶלך  ָסִביבּ ַּויֹוִצא  יב:  ּ
ֶזר  ְוֶאת־ָהֵעדות  ַוַיְמִלכו  ֹאתֹו  ן־ַהֶמֶלך  ַוִיֵתן  ָעָליו  ֶאת־ַהּנֵ ֶּאת־ּבֶ ּּ ּּ ְּ

ֻחהו  ַוַיּכו־ָכף  ַויֹאְמרו  ְיִחי  ַהֶמֶלך ְַוִיְמׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ַמע  ֲעַתְלָיה  יג:  ּ ַּוִתׁשְ
ית  ְיהָוׁה ה  די:  ֶּאת־קֹול  ָהָרִצין  ָהָעם  ַוָתֹבא  ֶאל־ָהָעם  ּבֵ ַּוֵתֶרא  ְוִהּנֵ

ִרים ְוַהֲחֹצְצרֹות ֶאל־ַהֶמֶלך  ָפט ְוַהׂשָ ִמׁשְ ְַהֶמֶלך  ֹעֵמד ַעל־ָהַעמוד ּכַ ְּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ֲחֹצְצרֹות  ַוִתְקַרע  ֲעַתְלָיה  ֵמַח  ְוֹתֵקַע  ּבַ ְּוָכל־ַעם  ָהָאֶרץ  ׂשָ

ר ר  ָקׁשֶ ָגֶדיָה  ַוִתְקָרא  ֶקׁשֶ ֵר טו:  ֶּאת־ּבְ י ַוְיַצו  ְיהֹוָיָדע  ַהּכֵֹהן  ֶאת־ׂשָ
ְּפֻקֵדי  ַהַחִיל  ַויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  הֹוִציאו  ֹאָתה |  ּ  ַהֵמאֹות  ַּהֵמיאֹות ּ ּ ּ

י  ָאַמר  ַהּכֵֹהן  ָחֶרב  ּכִ א  ַאֲחֶריָה  ָהֵמת  ּבֶ ֵדֹרת  ְוַהּבָ ית  ַלׂשְ ֶּאל־ִמּבֵ
ית  ְיהָוׁה ַּאל־תוַמת  ּבֵ מו  ָלה  ָיַדִים  ַוָתבֹוא  ֶדֶרך־ְמבֹוא  טז:  ּ ְַוָיׂשִ ּ ּ ּּ ּ
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ית  ַה םַּהּסוִסים  ּבֵ ֶּמֶלך  ַותוַמת  ׁשָ ּ ִרית  יז:  ְּ ַּוִיְכֹרת  ְיהֹוָיָדע  ֶאת־ַהּבְ
ין  ְיהָוׁה  וֵבין  ַהֶמֶלך  וֵבין  ָהָעם  ִלְהיֹות  ְלָעם  ַליהָוׁה  וֵבין  ַהֶמֶלך  ְּבֵ ְּ ּּ ּ ּ

ַעל  ַוִיְתֻצהו  ֶאת־  יח:  ּוֵבין  ָהָעם ית־ַהּבַ ַּוָיֹבאו  ָכל־ַעם  ָהָאֶרץ  ּבֵ ּּ ּ ּ
ֹחָתו ֹחָתיו  ְוֶאִמְזּבְ ַעל   ִמְזּבְ רו  ֵהיֵטב  ְוֵאת  ַמָתן  ּכֵֹהן  ַהּבַ ּבְ ּת־ְצָלָמיו  ׁשִ ּ

ית  ְיהָוׁה ם  ַהּכֵֹהן  ְפֻקדֹת  ַעל־ּבֵ חֹות  ַוָיׂשֶ ָּהְרגו  ִלְפֵני  ַהִמְזּבְ ּּ ּ ח  יט:  ּ ַּוִיּקַ
ִרי  ְוֶאת־ָהָרִצים  ְוֵאת   ֵרי  ַהֵמאֹות  ְוֶאת־ַהּכָ ל־ַעם  ָהָאֶרץ |  ֶּאת־ׂשָ ּכָ

ְַויִֹרידו  ֶאת־ַהֶמֶלך  ִמּבֵ ּ ּ ית ּ ַער  ָהָרִצים  ּבֵ ְית  ְיהָוׁה  ַוָיבֹואו  ֶדֶרך־ׁשַ ּ ּ ּ
א  ַהְמָלִכים ּסֵ ב  ַעל־ּכִ ַּהֶמֶלך  ַוֵיׁשֶ ּּ ל־ַעם־ָהָאֶרץ  ְוָהִעיר  כ:  ְ ַמח  ּכָ ַּוִיׂשְ

ָקָטה ְוֶאת־ֲעַתְלָיהו ֵהִמיתו ַבֶחֶרב ּׁשָ ְֶמֶלך ֵּביּ ְ ַהֶמֶלךּ ּ: 

  פרק יב- "מלכים ב"ספר 
ִנים  ְיהֹו א ַבע  ׁשָ ן־ׁשֶ ָמְלכֹוּבֶ ַבע  ְלֵיהוא  ָמַלך  ב:  ָאׁש  ּבְ ַנת־ׁשֶ ׁשְ ְּבִ ּ

ֵאר  ם  ִאמֹו  ִצְבָיה  ִמּבְ ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ָנה  ָמַלך  ּבִ ִעים  ׁשָ ְּיהֹוָאׁש  ְוַאְרּבָ ּ ְ

ַבע ר  הֹוָרהו  ג:  ׁשָ ל־ָיָמיו  ֲאׁשֶ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ּכָ ר  ּבְ ַּוַיַעׂש  ְיהֹוָאׁש  ַהָיׁשָ ּ ּ
מֹו ד:  ְיהֹוָיָדע  ַהּכֵֹהן ִחים ַרק  ַהּבָ ּת  ֹלא־ָסרו  עֹוד  ָהָעם  ְמַזּבְ

מֹות ּבָ ּוְמַקְטִרים  ּבַ ֶסף  ה:  ּ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוָאׁש  ֶאל־ַהּכֲֹהִנים  ּכֹל  ּכֶ
ֶסף  ַנְפׁשֹות  ֶסף  עֹוֵבר  ִאיׁש  ּכֶ ר  יוָבא  ֵבית־ְיהָוׁה  ּכֶ ים  ֲאׁשֶ ָדׁשִ ַּהּקֳ

ית  ְיה ר  ַיֲעֶלה  ַעל  ֶלב־ִאיׁש  ְלָהִביא  ּבֵ ֶסף  ֲאׁשֶ ל־ּכֶ : ָוׁהֶעְרּכֹו  ּכָ
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ֶדק  ו רֹו  ְוֵהם  ְיַחְזקו  ֶאת־ּבֶ ִּיְקחו  ָלֶהם  ַהּכֲֹהִנים  ִאיׁש  ֵמֵאת  ַמּכָ ּּ
ֶדק ם  ּבָ ר־ִיָמֵצא  ׁשָ ִית  ְלֹכל  ֲאׁשֶ ֹלׁש  ז:  ַּהּבַ ִרים  ְוׁשָ ַנת  ֶעׂשְ ׁשְ ַוְיִהי  ּבִ

ִית ֶדק ַהּבָ ָנה  ַלֶמֶלך  ְיהֹוָאׁש  ֹלא־ִחְזקו  ַהּכֲֹהִנים  ֶאת־ּבֶ ּׁשָ ּ ְ ַּוִיְקָרא  ח: ּ
ֶּלך  ְיהֹוָאׁש  ִליהֹוָיָדע  ַהּכֵֹהן  ְוַלּכֲֹהִנים  ַויֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  ַמדוַע ַּהֶמ ּ ּ ְ

ִית  ְוַעָתה  ַאל־ִתְקחו־ֶכֶסף  ֵמֵאת  ֶדק  ַהּבָ ֵּאיְנֶכם  ְמַחְזִקים  ֶאת־ּבֶ ּ ּ ּ
ִית  ִתְתֻנהו י־ְלֶבֶדק  ַהּבַ ֵריֶכם  ּכִ ַּמּכָ ּ ַּוֵיֹאתו  ַהּכֲֹהִנים  ְלִבְלִתי  ט:  ּ ּ ּ

ֶסף  ֵמֵאת   ִיתְקַחת־ּכֶ ֶדק  ַהּבָ ָּהָעם  וְלִבְלִתי  ַחֵזק  ֶאת־ּבֶ ּ ח  י:  ּ ַּוִיּקַ
ַדְלתֹו  ַוִיֵתן  ֹאתֹו  ֵאֶצל  ְּיהֹוָיָדע  ַהּכֵֹהן  ֲארֹון  ֶאָחד  ַוִיּקֹב  ֹחר  ּבְ ּּ ּ

ַח   ָמה  ַהּכֲֹהִנים ִּבָיִמיןַּהִמְזּבֵ ית  ְיהָוׁה  ְוָנְתנו־ׁשָ בֹוא־ִאיׁש  ּבֵ ּ  ִמָיִמין  ּבְ ּ ּ
ל־ ף  ֶאת־ּכָ ֶסף  ַהמוָבא  ֵבית־ְיהָוׁהׁשְֹמֵרי  ַהּסַ ַּהּכֶ ְראֹוָתם  יא:  ּ ַוְיִהי  ּכִ

ָארֹון  ַוַיַעל  ֹסֵפר  ַהֶמֶלך  ְוַהּכֵֹהן  ַהָגדֹול  ַוָיֻצרו  ֶסף  ּבָ י־ַרב  ַהּכֶ ּּכִ ּ ּּ ְּ

ְמָצא  ֵבית־ְיהָוׁה ֶסף  ַהּנִ ַּוִיְמנו  ֶאת־ַהּכֶ ן  יב:  ּ ֶסף  ַהְמֻתּכָ ְּוָנְתנו  ֶאת־ַהּכֶ
י  ַהְמָלְיֵדַעל־   ית  ְיהָוׁה ַהֻפָקִדיםאָכה  ּ  ְיֵדי  ֹעׂשֵ ּ  ַהֻמְפָקִדים  ּבֵ

ית  ְיהָוׁה ים  ּבֵ י  ָהֵעץ  ְוַלּבִֹנים  ָהֹעׂשִ ַּויֹוִציֻאהו  ְלָחָרׁשֵ ְּוַלֹגְדִרים  יג:  ּ
ֶדק  ּוְלֹחְצֵבי  ָהֶאֶבן  ְוִלְקנֹות  ֵעִצים  ְוַאְבֵני  ַמְחֵצב  ְלַחֵזק  ֶאת־ּבֶ ּ

ִית  ְל ר־ֵיֵצא  ַעל־ַהּבַ ית־ְיהָוׁה  וְלֹכל  ֲאׁשֶ ה  יד:  ָחְזָקהּּבֵ ְַאך  ֹלא  ֵיָעׂשֶ

ִלי  ָזָהב  ל־ּכְ ֶסף  ְמַזְמרֹות  ִמְזָרקֹות  ֲחֹצְצרֹות  ּכָ ית  ְיהָוׁה  ִספֹות  ּכֶ ּּבֵ ּ
ֶסף  ַהמוָבא  ֵבית־ְיהָוׁה ּוְכִלי־ָכֶסף  ִמן־ַהּכֶ י  ַהְמָלאָכה  טו:  ּּ י־ְלֹעׂשֵ ּּכִ
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ית  ְיהָוׁה ִּיְתֻנהו  ְוִחְזקו־בֹו  ֶאת־ּבֵ ּּ בו טז:  ּ ְּוֹלא  ְיַחׁשְ ים ּ   ֶאת־ָהֲאָנׁשִ
י  י  ַהְמָלאָכה  ּכִ ֶסף  ַעל־ָיָדם  ָלֵתת  ְלֹעׂשֵ ר  ִיְתנו  ֶאת־ַהּכֶ ֲּאׁשֶ ּּ

ים ית  יז:  ֶבֱאֻמָנה  ֵהם  ֹעׂשִ ם  ְוֶכֶסף  ַחָטאֹות  ֹלא  יוָבא  ּבֵ ֶסף  ָאׁשָ ּּכֶ ּ
ָּאז  ַיֲעֶלה  ֲחָזֵאל  ֶמֶלך  ֲאָרם  ַוִיָלֶחם  ַעל־ַגת  יח:  ְּיהָוׁה  ַלּכֲֹהִנים  ִיְהיו ּ ּ ְ

ָלםַּוִיְל ם  ֲחָזֵאל  ָפָניו  ַלֲעלֹות  ַעל־ְירוׁשָ ָדה  ַוָיׂשֶ ּּכְ ּּ ח  ְיהֹוָאׁש  יט:  ּ ַּוִיּקַ
ָפט  ִויהֹוָרם  ר־ִהְקִדיׂשו  ְיהֹוׁשָ ים  ֲאׁשֶ ָדׁשִ ל־ַהּקֳ ֶּמֶלך־ְיהוָדה  ֵאת  ּכָ ּ ּ ְ

ל־ַהָזָהב  יו  ְוֵאת  ּכָ ַּוֲאַחְזָיהו  ֲאֹבָתיו  ַמְלֵכי  ְיהוָדה  ְוֶאת־ֳקָדׁשָ ּ ּ
ֹא ְמָצא  ּבְ ַלח  ַלֲחָזֵאל  ֶמֶלך ַהּנִ ית־ְיהָוׁה  וֵבית  ַהֶמֶלך  ַוִיׁשְ ְְצרֹות  ּבֵ ְּ ּ ּ

ָלם ֲּאָרם  ַוַיַעל  ֵמַעל  ְירוׁשָ ה  כ:  ּ ר  ָעׂשָ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  יֹוָאׁש  ְוָכל־ֲאׁשֶ
תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ְיהוָדה ֲּהלֹוא־ֵהם  ּכְ ּ ּּ :

רו־ כא ַּוָיֻקמו  ֲעָבָדיו  ַוִיְקׁשְ ּּ ית  ִמלֹא  ַהיֹוֵרד ּ ר  ַוַיּכו  ֶאת־יֹוָאׁש  ּבֵ ָּקׁשֶ ּּ ּ
ן־ׁשֵֹמר   כב:  ִּסָלא ְמָעת  ִויהֹוָזָבד  ּבֶ ן־ׁשִ הו |  ְויֹוָזָכר  ּבֶ ֲּעָבָדיו  ִהּכֻ

ִעיר  ָדִוד  ַוִיְמֹלך  ֲאַמְצָיה  ְבנֹו  רו  ֹאתֹו  ִעם־ֲאֹבָתיו  ּבְ ְַוָיֹמת  ַוִיְקּבְ ּ ּ ּּ ּ
ַּתְחָתיו ּ: 
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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,  בתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  וב–השנה  

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

ן וח, רא הם עליו מליצי יושרד ספרי המק"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 מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  בלבבך הם משמרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם כות  אתלז,  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 )פרק  טומדרש  תנחומא  בהעלותך  (. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


