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  פרק טו- "מלכים ב"ספר 
ָרֵאל  ָמַלך  א ָנה  ְלָיָרְבָעם  ֶמֶלך  ִיׂשְ ַבע  ׁשָ ִרים  ָוׁשֶ ַנת  ֶעׂשְ ׁשְ ְּבִ ְ

ֲּעַזְרָיה  ֶבן־ֲאַמְצָיה  ֶמֶלך  ְיהוָדה ָנה  ָהָיה  ב:  ְ ֵרה  ׁשָ ׁש  ֶעׂשְ ן־ׁשֵ ּבֶ
ם  ִאמֹו ְּבָמְלכֹו  ַוֲחִמׁשִ ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ָנה  ָמַלך  ּבִ ַתִים  ׁשָ ּים  וׁשְ ּּ ְּ

ָלם ְּיָכְלָיהו  ִמירוׁשָ ֹכל  ג:  ּ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ּכְ ר  ּבְ ַּוַיַעׂש  ַהָיׁשָ ּ
ה  ֲאַמְצָיהו  ָאִביו ר־ָעׂשָ מֹות  ֹלא־ָסרו  עֹוד  ָהָעם  ד:  ֲּאׁשֶ ַּרק  ַהּבָ
מֹות ּבָ ִחים  וְמַקְטִרים  ּבַ ְּמַזּבְ ְהָוׁה  ֶאת־ַהֶמֶלך  ַוְיִהי ַּוְיַנַגע  ְי ה:  ּ ּ

ן־ַהֶמֶלך  ית  ְויֹוָתם  ּבֶ ֵבית  ַהָחְפׁשִ ב  ּבְ ְְמֹצָרע  ַעד־יֹום  ֹמתֹו  ַוֵיׁשֶ ּ ּ
ִית  ׁשֵֹפט  ֶאת־ַעם  ָהָאֶרץ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ֲעַזְרָיהו  ו:  ַעל־ַהּבַ ּ

תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ה  ֲהֹלא־ֵהם  ּכְ ר  ָעׂשָ ְּוָכל־ֲאׁשֶ ּ ּ
רו  ֹאתֹו  ז:  ּוָדהְלַמְלֵכי  ְיה ב  ֲעַזְרָיה  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיְקּבְ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ ּ

נֹו  ַתְחָתיו ִעיר  ָדִוד  ַוִיְמֹלך  יֹוָתם  ּבְ ִּעם־ֲאֹבָתיו  ּבְ ּ ְ ּ ַנת  ח:  ּ ׁשְ ּבִ
ָנה  ַלֲעַזְרָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ָמַלך  ְזַכְרָיהו  ֹמֶנה  ׁשָ ים  וׁשְ ֹלׁשִ ּׁשְ ּ ּ ְּ ְ
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ׁשֹ ָרֵאל  ּבְ יםֶבן־ָיָרְבָעם  ַעל־ִיׂשְ ה  ֳחָדׁשִ ׁשָ ַּוַיַעׂש  ָהַרע  ט:  ְּמרֹון  ׁשִ
ר  ָעׂשו  ֲאֹבָתיו  ֹלא  ָסר  ֵמַחֹטאות  ָיָרְבָעם  ֲאׁשֶ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ּכַ ּּבְ ּ

ָרֵאל ר  ֶהֱחִטיא  ֶאת־ִיׂשְ ן־ְנָבט  ֲאׁשֶ ֻלם  י:  ּבֶ ַּוִיְקׁשֹר  ָעָליו  ׁשַ ּ
הו  ָקָבְל  ָעם  ַוְיִמיֵתהו  ַוִיְמֹלך  ַתְחָת ן־ָיֵבׁש  ַוַיּכֵ ּּבֶ ּ ְ ּ ּּ ְוֶיֶתר  יא:  יוּ

תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ם  ּכְ ִּדְבֵרי  ְזַכְרָיה  ִהּנָ ּ ּ ּ
ָרֵאל ֵני  יב:  ִיׂשְ ר  ֶאל־ֵיהוא  ֵלאֹמר  ּבְ ר  ִדּבֶ ּהוא  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּ ּ

ָרֵאל  ַוְיִהי־ֵכן א  ִיׂשְ ּסֵ בו  ְלך  ַעל־ּכִ ְָרִביִעים  ֵיׁשְ לום  יג:  ּ ּׁשַ ּ
ן־ָיֵבׁש  ָמַלך ָנה  ְלֻעִזָיה  ֶמֶלך  ְיהוָדה ְּבֶ ע  ׁשָ ים  ָוֵתׁשַ ֹלׁשִ ַנת  ׁשְ ׁשְ ּ  ּבִ ְ ּ

ׁשְֹמרֹון ְַוִיְמֹלך  ֶיַרח־ָיִמים  ּבְ ן־ָגִדי  ִמִתְרָצה  יד:  ּ ַּוַיַעל  ְמַנֵחם  ּבֶ ּ ּ
ׁשְֹמרֹון  ַוְיִמיֵתהו  ן־ָיֵביׁש  ּבְ לום  ּבֶ ַּוָיֹבא  ׁשְֹמרֹון  ַוַיך  ֶאת־ׁשַ ּ ּ ְ ּ ּ

ַּוִיְמֹלך  ַתְחָתיו ּ ְ ם ְו טו:  ּ ר  ִהּנָ ר  ָקׁשָ רֹו  ֲאׁשֶ לום  ְוִקׁשְ ֶּיֶתר  ִדְבֵרי  ׁשַ ּּ
ָרֵאל ֻתִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ּּכְ ָאז  טז:  ּ

ה  ְוֶאת־ְגבוֶליָה  ר־ּבָ ל־ֲאׁשֶ ה־ְמַנֵחם  ֶאת־ִתְפַסח  ְוֶאת־ּכָ ַּיּכֶ ּּ ּ
ּקֵ ל־ֶהָהרֹוֶתיָה  ּבִ י  ֹלא  ָפַתח  ַוַיך  ֵאת  ּכָ ְִמִתְרָצה  ּכִ ּ ַנת  יז:  ַעּ ׁשְ ּבִ

ן־ָגִדי  ָנה  ַלֲעַזְרָיה  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ָמַלך  ְמַנֵחם  ּבֶ ע  ׁשָ ים  ָוֵתׁשַ ֹלׁשִ ּׁשְ ְ ְּ
ׁשְֹמרֹון ִנים  ּבְ ר  ׁשָ ָרֵאל  ֶעׂשֶ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  יח:  ַעל־ִיׂשְ ַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ

ר־ֶהֱחִטיא  ן־ְנָבט  ֲאׁשֶ ֹּלא־ָסר  ֵמַעל  ַחֹטאות  ָיָרְבָעם  ּבֶ
ָרֵאל  ּכָ א  פול  ֶמֶלך־ַאׁשור  ַעל־ָהָאֶרץ  יט:  ל־ָיָמיוֶאת־ִיׂשְ ּּבָ ּּ ְ
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ֶסף  ִלְהיֹות  ָיָדיו  ִאתֹו  ְלַהֲחִזיק  ר־ּכָ ּכַ ַּוִיֵתן  ְמַנֵחם  ְלפול  ֶאֶלף  ּכִ ּּ ּ
ָידֹו ָרֵאל  ַעל  כ:  ַּהַמְמָלָכה  ּבְ ֶסף  ַעל־ִיׂשְ ַּויֵֹצא  ְמַנֵחם  ֶאת־ַהּכֶ

ל־ִגּבֹוֵרי  ַהַחִיל  ָלֵתת  ְלֶמֶלך  ַאׁשור  ֲח ּּכָ ּ ֶסף ְּ ָקִלים  ּכֶ ים  ׁשְ ִּמׁשִ
ָאֶרץ ם  ּבָ ב  ֶמֶלך  ַאׁשור  ְוֹלא־ָעַמד  ׁשָ ְּלִאיׁש  ֶאָחד  ַוָיׁשָ ּ ְ ְוֶיֶתר  כא:  ּ

תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ה  ֲהלֹוא־ֵהם  ּכְ ר  ָעׂשָ ִּדְבֵרי  ְמַנֵחם  ְוָכל־ֲאׁשֶ ּ
ָרֵאל ִּדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ב  ְמַנֵחם  ִעם־ֲאֹבָתיו  כב:  ּ ּכַ ַּוִיׁשְ

ְּמֹלך  ְפַקְחָיה  ְבנֹו  ַתְחָתיוַּוִי ּ ּ ָנה  ַלֲעַזְרָיה  כג:  ְ ים  ׁשָ ַנת  ֲחִמׁשִ ׁשְ ּּבִ
ׁשְֹמרֹון  ָרֵאל  ּבְ ֶּמֶלך  ְיהוָדה  ָמַלך  ְפַקְחָיה  ֶבן־ְמַנֵחם  ַעל־ִיׂשְ ְ ְּ

ָנָתִים ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ֹלא  ָסר  ֵמַחֹטאות  ָיָרְבָעם  כד:  ׁשְ ַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ ּ
ר  ֶהֱחִט ן־ְנָבט  ֲאׁשֶ ָרֵאלּבֶ ַּוִיְקׁשֹר  ָעָליו  ֶפַקח  כה:  יא  ֶאת־ִיׂשְ ּ

ית־   ַאְרמֹון  ּבֵ הו  ְבׁשְֹמרֹון  ּבְ ִליׁשֹו  ַוַיּכֵ ן־ְרַמְלָיהו  ׁשָ ּּבֶ ְֶמֶלךּּ ְ  ַהֶמֶלך ּ ּ
ֵני  ִגְלָעִדים  ים  ִאיׁש  ִמּבְ ֶּאת־ַאְרֹגב  ְוֶאת־ָהַאְרֵיה  ְוִעמֹו  ֲחִמׁשִ ּ ּ

ַּוְיִמיֵתהו  ַוִיְמֹלך  ַתְחָתיו ּ ְ ּ ה ְוֶי כו:  ּ ר  ָעׂשָ ֶּתר  ִדְבֵרי  ְפַקְחָיה  ְוָכל־ֲאׁשֶ
ָרֵאל תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ם  ּכְ ִּהּנָ ּ ַנת  כז:  ּ ׁשְ ּבִ

ָנה  ַלֲעַזְרָיה  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ָמַלך  ֶפַקח  ַתִים  ׁשָ ים  וׁשְ ֲּחִמׁשִ ְ ְּ ּּ ּ
ָנ ִרים  ׁשָ ׁשְֹמרֹון  ֶעׂשְ ָרֵאל  ּבְ ן־ְרַמְלָיהו  ַעל־ִיׂשְ ַּוַיַעׂש  ָהַרע  כח:  הּּבֶ

ר  ֶהֱחִטיא  ן־ְנָבט  ֲאׁשֶ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ֹלא  ָסר  ִמן־ַחֹטאות  ָיָרְבָעם  ּבֶ ּּבְ
ָרֵאל א  ִתְגַלת  ִפְלֶאֶסר  כט:  ֶאת־ִיׂשְ ָרֵאל  ּבָ יֵמי  ֶפַקח  ֶמֶלך־ִיׂשְ ּּבִ ּּ ְ
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ית־ַמֲעָכה  ְוֶאת־ָינֹוַח  ח  ֶאת־ִעיֹון  ְוֶאת־ָאֵבל  ּבֵ ֶּמֶלך  ַאׁשור  ַוִיּקַ ּ ּ ּ ְ

ֶּאת־ֶקֶדׁש  ְוֶאת־ָחצֹור  ְוֶאת־ַהִגְלָעד  ְוֶאת־ַהָגִליָלה  ּכֹל  ֶאֶרץ ְו ּ
ַּנְפָתִלי  ַוַיְגֵלם  ַאׁשוָרה ּ ן־ֵאָלה  ל:  ּּ ַע  ּבֶ ר  הֹוׁשֵ ר־ֶקׁשֶ ַּוִיְקׁשָ

ַנת  ׁשְ הו  ַוְיִמיֵתהו  ַוִיְמֹלך  ַתְחָתיו  ּבִ ן־ְרַמְלָיהו  ַוַיּכֵ ַּעל־ֶפַקח  ּבֶ ּ ְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ן־ֻע ִרים  ְליֹוָתם  ּבֶ ה  לא:  ִּזָיהֶעׂשְ ר  ָעׂשָ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי־ֶפַקח  ְוָכל־ֲאׁשֶ

ָרֵאל תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ם  ּכְ ִּהּנָ ּ ּ :
ָרֵאל  ָמַלך  יֹוָתם  לב ן־ְרַמְלָיהו  ֶמֶלך  ִיׂשְ ַתִים  ְלֶפַקח  ּבֶ ַנת  ׁשְ ׁשְ ְּבִ ְ ּ ּ

ן־ֻעִזָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה ּּבֶ ְּ ִרים  ְו לג:  ּ ן־ֶעׂשְ ָנה  ָהָיה  ְבָמְלכֹו ּבֶ ָחֵמׁש  ׁשָ
א  ם  ִאמֹו  ְירוׁשָ ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ָנה  ָמַלך  ּבִ ֵרה  ׁשָ ׁש־ֶעׂשְ ְּוׁשֵ ּּ ְ

ת־ָצדֹוק ה  לד:  ּבַ ר־ָעׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ּכְ ר  ּבְ ַּוַיַעׂש  ַהָיׁשָ ּ
ה ֻּעִזָיהו  ָאִביו  ָעׂשָ ִחים  לה:  ּ מֹות  ֹלא  ָסרו  עֹוד  ָהָעם  ְמַזּבְ ַּרק  ַהּבָ

ית־ְיהָוׁה  ָהֶעְליֹוןּוְמַק ַער  ּבֵ ָנה  ֶאת־ׁשַ מֹות  הוא  ּבָ ּבָ ְּטִרים  ּבַ ּ :
תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  לו ה  ֲהֹלא־ֵהם  ּכְ ר  ָעׂשָ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  יֹוָתם  ֲאׁשֶ ּ

ִּדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ְיהוָדה ָיִמים  ָהֵהם  ֵהֵחל  ְיהָוׁה  לז:  ּּ ּּבַ
יהוָדה  ְרִצין  ֶמֶלך  ֲאָר ִליַח  ּבִ ְְלַהׁשְ ן־ְרַמְלָיהוּ ּם  ְוֵאת  ֶפַקח  ּבֶ ּ :

ִעיר  ָדִוד  לח ֵבר  ִעם־ֲאֹבָתיו  ּבְ ב  יֹוָתם  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיּקָ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ ּ
נֹו ַתְחָתיו ָּאִביו ַוִיְמֹלך ָאָחז ּבְ ּ ְ ּ: 
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  פרק טז- "מלכים ב"ספר 
ן־ְרַמְלָיהו  ָמַלך  ָאָחז  א ָנה  ְלֶפַקח  ּבֶ ֵרה  ׁשָ ַבע־ֶעׂשְ ַנת  ׁשְ ׁשְ ְּבִ ּ

ן־יֹו ָּתם  ֶמֶלך  ְיהוָדהּבֶ ָמְלכֹו  ב:  ְ ָנה  ָאָחז  ּבְ ִרים  ׁשָ ן־ֶעׂשְ ּבֶ
ֵעיֵני  ר  ּבְ ה  ַהָיׁשָ ָלם  ְוֹלא־ָעׂשָ ירוׁשָ ָנה  ָמַלך  ּבִ ֵרה  ׁשָ ׁש־ֶעׂשְ ְּוׁשֵ ּ ְ

ָדִוד  ָאִביו ָרֵאל  ְוַגם  ג:  יהָוׁה  ֱאֹלָהיו  ּכְ ֶדֶרך  ַמְלֵכי  ִיׂשְ ְַוֵיֶלך  ּבְ ְ ּ
ֹתֲע ֵאׁש  ּכְ נֹו  ֶהֱעִביר  ּבָ ר  הֹוִריׁש  ְיהָוׁה ֶאת־ּבְ ּבֹות  ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ

ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ מֹות  ְוַעל־ַהְגָבעֹות  ד:  ֹּאָתם  ִמְפֵני  ּבְ ּבָ ַח  ַוְיַקֵטר  ּבַ ַּוְיַזּבֵ ּ
ל־ֵעץ  ַרֲעָנן ָּאז  ַיֲעֶלה  ְרִצין  ֶמֶלך־ֲאָרם  וֶפַקח  ה:  ְוַתַחת  ּכָ ְ

ַלם  ַלִמְלָחָמה  ַו ָרֵאל  ְירוׁשָ ן־ְרַמְלָיהו  ֶמֶלך־ִיׂשְ ּּבֶ ּ ָּיֻצרו  ַעל־ָאָחז ְּ ּ
ְּוֹלא  ָיְכלו  ְלִהָלֵחם יב  ְרִצין  ֶמֶלך־ֲאָרם  ו:  ּ ֵעת  ַהִהיא  ֵהׁשִ ְּבָ

ל  ֶאת־ַהְיהוִדים  ֵמֵאילֹות   ֶּאת־ֵאיַלת  ַלֲאָרם  ַוְיַנׁשֵ  ַוֲארֹוִמיםּ
ם  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה בו  ׁשָ או  ֵאיַלת  ַוֵיׁשְ ַּוֲאדֹוִמים  ּבָ ּ ּּ ַלח  ָאָחז  ז:  ּ ַּוִיׁשְ

ָ־ִתְגַלת  ְפֶלֶסר  ֶמֶלך־ַאׁשור  ֵלאֹמר  ַעְבְדך  וִבְנך ַמְלָאִכים  ֶאל ָ ְּ ּ ּ ּ ּּ
ָרֵאל  ף  ֶמֶלך  ִיׂשְ ף  ֶמֶלך־ֲאָרם  וִמּכַ ֵעִני  ִמּכַ ְָאִני  ֲעֵלה  ְוהֹוׁשִ ְּ

ְמָצא  ח:  ַהּקֹוִמים  ָעָלי ֶסף  ְוֶאת־ַהָזָהב  ַהּנִ ח  ָאָחז  ֶאת־ַהּכֶ ַּוִיּקַ ּ
ית  ַהֶמֶלך  ַוִי ית  ְיהָוׁה  וְבֹאְצרֹות  ּבֵ ּּבֵ ְ ּ ַלח  ְלֶמֶלך־ַאׁשור  ׁשַֹחדּ ּׁשְ ּ ְ :

ק  ט ַמע  ֵאָליו  ֶמֶלך  ַאׁשור  ַוַיַעל  ֶמֶלך  ַאׁשור  ֶאל־ַדֶמׂשֶ ַּוִיׁשְ ּ ּּ ּ ְּ ְּ ּ
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ָה  ַוַיְגֶלָה  ִקיָרה  ְוֶאת־ְרִצין  ֵהִמית ַּוִיְתְפׂשֶ ְַוֵיֶלך  ַהֶמֶלך  ָאָחז  י:  ּּ ְּ ּ
ק  ַוַי ִּלְקַראת  ִתְגַלת  ִפְלֶאֶסר  ֶמֶלך־ַאׁשור  דוֶמׂשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ ַח ּ ְּרא  ֶאת־ַהִמְזּבֵ

ַלח  ַהֶמֶלך  ָאָחז  ֶאל־אוִרָיה  ַהּכֵֹהן  ֶאת־ְדמות  ק  ַוִיׁשְ ַדָמׂשֶ ר  ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּּ ְּ ּ ּ
הו ַח  ְוֶאת־ַתְבִניתֹו  ְלָכל־ַמֲעׂשֵ ַּהִמְזּבֵ ּ ַּוִיֶבן  אוִרָיה  ַהּכֵֹהן  יא:  ּ ּּ

ן ק  ּכֵ ַלח  ַהֶמֶלך  ָאָחז  ִמַדֶמׂשֶ ר־ׁשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ַח  ּכְ ֶּאת־ַהִמְזּבֵ ּ ּּ ה ְ   ָעׂשָ
ק ּאוִרָיה  ַהּכֵֹהן  ַעד־ּבֹוא  ַהֶמֶלך־ָאָחז  ִמַדָמׂשֶ ּּ ְּ ְַוָיֹבא  ַהֶמֶלך  יב:  ּ ּ ּ

ַח  ַח  ַוִיְקַרב  ַהֶמֶלך  ַעל־ַהִמְזּבֵ ק  ַוַיְרא  ַהֶמֶלך  ֶאת־ַהִמְזּבֵ ִּמַדֶמׂשֶ ּ ּ ּ ְּ ְּ ּ ּ
ך  ֶאת־ִנְסּכ יג:  ַּוַיַעל  ָעָליו ְַוַיְקֵטר  ֶאת־ֹעָלתֹו  ְוֶאת־ִמְנָחתֹו  ַוַיּסֵ ּ ֹו ּ

ַח ר־לֹו  ַעל־ַהִמְזּבֵ ָלִמים  ֲאׁשֶ ַּוִיְזֹרק  ֶאת־ַדם־ַהׁשְ ּ ּ ח  יד:  ּ ְּוֵאת  ַהִמְזּבַ
ַח  ין  ַהִמְזּבֵ ִית  ִמּבֵ ר  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ַוַיְקֵרב  ֵמֵאת  ְפֵני  ַהּבַ ת  ֲאׁשֶ ֹחׁשֶ ַּהּנְ ּ ּ

ַח  ָצפֹוָנה ית  ְיהָוׁה  ַוִיֵתן  ֹאתֹו  ַעל־ֶיֶרך  ַהִמְזּבֵ ין  ּבֵ ּוִמּבֵ ְּ ּ  ַּצֶוהוַוְי טו:  ּ
ַח  ַהָגדֹול  ַּוְיַצֶוה  ַהֶמֶלך־ָאָחז  ֶאת־אוִרָיה  ַהּכֵֹהן  ֵלאֹמר  ַעל  ַהִמְזּבֵ ּ ּּ ּ ְּ

ְַהְקֵטר  ֶאת־ֹעַלת־ַהּבֶֹקר  ְוֶאת־ִמְנַחת  ָהֶעֶרב  ְוֶאת־ֹעַלת  ַהֶמֶלך  ּ
יֶהם  ל־ַעם  ָהָאֶרץ  וִמְנָחָתם  ְוִנְסּכֵ ְּוֶאת־ִמְנָחתֹו  ְוֵאת  ֹעַלת  ּכָ

ת ְּוָכל־ַדם  ֹעָלה  ְוָכל ֹחׁשֶ ח  ַהּנְ ּ־ַדם־ֶזַבח  ָעָליו  ִתְזֹרק  וִמְזּבַ ּּ
ר ר־ִצָוה  ַהֶמֶלך  טז:  ִּיְהֶיה־ִלי  ְלַבּקֵ ֹכל  ֲאׁשֶ ְַוַיַעׂש  אוִרָיה  ַהּכֵֹהן  ּכְ ּ ּ ּּ ּ

ַּוְיַקֵצץ  ַהֶמֶלך  ָאָחז  ֶאת־ַהִמְסְגרֹות  ַהְמֹכנֹות  ַוָיַסר  יז:  ָאָחז ּ ּ ּ ּ ְּ

יֹר  ְוֶאת־ַהָיםוֶאתֵמֲעֵליֶהם   ּ  ֶאת־ַהּכִ ת ּ ֹחׁשֶ ָקר  ַהּנְ   הֹוִרד  ֵמַעל  ַהּבָ
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ר  ַתְחֶתיָה  ַוִיֵתן  ֹאתֹו  ַעל  ַמְרֶצֶפת  ֲאָבִנים ֲּאׁשֶ ּ ְמיַסךְוֶאת־   יח:  ּּ ּ 
ִית  ְוֶאת־ְמבֹוא  ַהֶמֶלך  ַהִחיצֹוָנה  נו  ַבּבַ ר־ּבָ ת  ֲאׁשֶ ּבָ ְמוַסך  ַהׁשַ ְּ ּּ ּ

ית  ְיהָוׁה  ִמְפֵני  ֶמֶלך  ַאׁשור ֵּהֵסב  ּבֵ ּ ְ ר ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ָא יט:  ּ ָחז  ֲאׁשֶ
תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ְיהוָדה ה  ֲהֹלא־ֵהם  ּכְ ָּעׂשָ ּ ּּ :

ִעיר  ָדִוד  ַוִיְמֹלך  כ ֵבר  ִעם־ֲאֹבָתיו  ּבְ ב  ָאָחז  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיּקָ ּכַ ְַוִיׁשְ ּ ּ ּּ
ִּחְזִקָיהו ְבנֹו ַתְחָתיו ּ ּ ּ: 

gG 

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

 . בא על ידוואין חטא, 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 לומ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר לך מה 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 "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  יוםשני  פרקים  ל,  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


