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  פרק ט- "מלכים ב"ספר 
ִביִאים  ַויֹאֶמר  לֹו  ֲחֹגר  א ֵני  ַהּנְ ִביא  ָקָרא  ְלַאַחד  ִמּבְ ע  ַהּנָ ֶּוֱאִליׁשָ

ָיֶדך  ְוֵלך ֶמן  ַהֶזה  ּבְ ְָמְתֶניך  ְוַקח  ַפך  ַהׁשֶ ָ ְ ָּ ּ ּוָבאָת  ב:  ּ  ָרֹמת  ִגְלָעדּ
י  וָבאָת  ַוֲהֵקֹמתֹו  ן־ִנְמׁשִ ָפט  ּבֶ ם  ֵיהוא  ֶבן־ְיהֹוׁשָ ָמה  וְרֵאה־ׁשָ ּׁשָ ּ ּ ּ

ָחֶדר ְִמתֹוך  ֶאָחיו  ְוֵהֵביאָת  ֹאתֹו  ֶחֶדר  ּבְ ֶמן  ג:  ּ ְּוָלַקְחָת  ַפך־ַהׁשֶ ְּ

ְחִתיך  ְלֶמ ְָוָיַצְקָת  ַעל־ֹראׁשֹו  ְוָאַמְרָת  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ְמׁשַ ּ ּ ְֶלך ּ

ה ָרֵאל  וָפַתְחָת  ַהֶדֶלת  ְוַנְסָתה  ְוֹלא  ְתַחּכֶ ֶּאל־ִיׂשְ ּּ ַער  ד:  ּ ְַוֵיֶלך  ַהּנַ ּ
ִביא  ָרֹמת  ִגְלָעד ַער  ַהּנָ ִבים  ה:  ַּהּנַ ֵרי  ַהַחִיל  יׁשְ ה  ׂשָ ַּוָיֹבא  ְוִהּנֵ

ָלנו  ר  ַויֹאֶמר  ֵיהוא  ֶאל־ִמי  ִמּכֻ ַּויֹאֶמר  ָדָבר  ִלי  ֵאֶליך  ַהׂשָ ּ ּּ ּ ּּ ָ

רַּויֹאֶמר  ֵאֶל ּיך  ַהׂשָ ֶמן  ו:  ָ ְיָתה  ַוִיֹצק  ַהׁשֶ ַּוָיָקם  ַוָיֹבא  ַהּבַ ּ ּ ּ
ְחִתיך  ָרֵאל  ְמׁשַ ֶָאל־ֹראׁשֹו  ַויֹאֶמר  לֹו  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ ּ

ָרֵאל ית  ַאְחָאב  ז:  ְְלֶמֶלך  ֶאל־ַעם  ְיהָוׁה  ֶאל־ִיׂשְ יָתה  ֶאת־ּבֵ ְוִהּכִ
ְמִתי  ְדֵמי   ֲּאֹדֶניך  ְוִנּקַ ּ ל־ַעְבֵדי  ְיהָוׁה ֲעָבַדי  |  ָ ִביִאים  וְדֵמי  ּכָ ַּהּנְ
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ִתין  ח:  ִּמַיד  ִאיָזֶבל ית  ַאְחָאב  ְוִהְכַרִתי  ְלַאְחָאב  ַמׁשְ ל־ּבֵ ְּוָאַבד  ּכָ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ִקיר  ְוָעצור  ְוָעזוב  ּבְ ּּבְ ֵבית  ט:  ּ ית  ַאְחָאב  ּכְ ְּוָנַתִתי  ֶאת־ּבֵ

א  ֶבן־ֲאִחָיה ְעׁשָ ן־ְנָבט  וְכֵבית  ּבַ ָּיָרְבָעם  ּבֶ ְוֶאת־ִאיֶזֶבל  י:  ּ
ֵחֶלק  ִיְזְרֶעאל  ְוֵאין  ֹקֵבר  ַוִיְפַתח  ַהֶדֶלת  ַוָיֹנס ָלִבים  ּבְ ֹּיאְכלו  ַהּכְ ּּ ּּ :

לֹום  ַמדוַע  יא ְּוֵיהוא  ָיָצא  ֶאל־ַעְבֵדי  ֲאֹדָניו  ַויֹאֶמר  לֹו  ֲהׁשָ ּ ּּ
ָגע  ַהֶזה  ֵאֶליך  ַויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ַאֶתם  ְיַדְעֶתם  א־ַהְמׁשֻ ּּבָ ּ ּּ ָ ּ

יחֹוֶאת־ָהִאיׁש  ְו ֶקר  ַהֶגד־ָנא  ָלנו  ַוֹיאֶמר  יב:  ֶאת־ׂשִ ַּויֹאְמרו  ׁשֶ ּּ ּּ
ְחִתיך  ֹזאת  ְוָכֹזאת  ָאַמר  ֵאַלי  ֵלאֹמר  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְמׁשַ ָּכָ ּ

ָרֵאל ימו  יג:  ְְלֶמֶלך  ֶאל־ִיׂשְ ְגדֹו  ַוָיׂשִ ַּוְיַמֲהרו  ַוִיְקחו  ִאיׁש  ּבִ ּ ּּ ּ
ַּתְחָתיו  ֶאל־ֶגֶרם  ַהַמֲעלֹות  ַוִיְתְקעו ּ ּ ּ ׁשֹוָפר  ַויֹאְמרו  ָמַלך  ֵיהואּ ּ  ּבַ ְּ ּ ּ :

י  ֶאל־יֹוָרם  ְויֹוָרם  ָהָיה  יד ן־ִנְמׁשִ ָפט  ּבֶ ן־ְיהֹוׁשָ ר  ֵיהוא  ּבֶ ַּוִיְתַקׁשֵ ּ ּ
ָרֵאל  ִמְפֵני  ֲחָזֵאל  ֶמֶלך־ֲאָרם ָרֹמת  ִגְלָעד  הוא  ְוָכל־ִיׂשְ ְׁשֵֹמר  ּבְ ּ ּ ּ :

ב  ְיהֹוָרם  ַהֶמֶלך  ְלִהְתַרֵפא  ִבְיְזְרֶעא טו ַּוָיׁשָ ְ ּ ר ּ ים  ֲאׁשֶ ּל  ִמן־ַהַמּכִ
ִהָלֲחמֹו  ֶאת־ֲחָזֵאל  ֶמֶלך  ֲאָרם  ַויֹאֶמר  ֵיהוא  הו  ֲאַרִמים  ּבְ ַּיּכֻ ּּ ְ ּ ּ

ֶכם  ַאל־ֵיֵצא  ָפִליט  ִמן־ָהִעיר  ָלֶלֶכת   ידִאם־ֵיׁש  ַנְפׁשְ ּ  ְלַהִגיד לּגִ
ִיְזְרֶעאל ָמ טז:  ּבְ י  יֹוָרם  ׁשֵֹכב  ׁשָ ב  ֵיהוא  ַוֵיֶלך  ִיְזְרֶעאָלה  ּכִ ַּוִיְרּכַ ְ ּ ה ּּ

ַּוֲאַחְזָיה  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ָיַרד  ִלְראֹות  ֶאת־יֹוָרם ְּוַהצֶֹפה  ֹעֵמד  יז:  ְ
ֹבאֹו  ַוֹיאֶמר  ְפַעת  ֵיהוא  ּבְ ִיְזְרֶעאל  ַוַיְרא  ֶאת־ׁשִ ַּעל־ַהִמְגָדל  ּבְ ּּ ּ ּ
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ַלח  ִלְקָראָתם  ב  וׁשְ ְפַעת  ֲאִני  ֹרֶאה  ַויֹאֶמר  ְיהֹוָרם  ַקח  ַרּכָ ּׁשִ ּ
לֹום ּך  ֹרֵכב  ַהּסוס  ִלְקָראתֹו  ַויֹאֶמר  ּכֹה־ָאַמר ַּוֵיֶל יח:  ְוֹיאַמר  ֲהׁשָ ּ ְ

לֹום  ֹסב  ֶאל־ַאֲחָרי  לֹום  ַויֹאֶמר  ֵיהוא  ַמה־ְלך  וְלׁשָ ַּהֶמֶלך  ֲהׁשָ ָּ ְּ ּ ּ
ב א־ַהַמְלָאך  ַעד־ֵהם  ְוֹלא־ׁשָ ְַוַיֵגד  ַהצֶֹפה  ֵלאֹמר  ּבָ ּ ּ ַלח  יט:  ּ ַּוִיׁשְ

ִני  ַוָיֹבא  ֲאֵלֶהם  ַויֹאֶמר  ּכֹה־ָאַמ ֹּרֵכב  סוס  ׁשֵ ּ לֹום ּ ְר  ַהֶמֶלך  ׁשָ ּ
לֹום  ֹסב  ֶאל־ַאֲחָרי ַּויֹאֶמר  ֵיהוא  ַמה־ְלך  וְלׁשָ ָּ ּ ַּוַיֵגד  ַהצֶֹפה  כ:  ּ ּ

ִמְנַהג  ֵיהוא  ב  ְוַהִמְנָהג  ּכְ א  ַעד־ֲאֵליֶהם  ְוֹלא־ׁשָ ֵּלאֹמר  ּבָ ּ
ָגעֹון  ִיְנָהג י  ְבׁשִ י  ּכִ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוָרם  ֱאֹסר  ַוֶיְאֹסר  כא:  ֶּבן־ִנְמׁשִ ּ

ָרֵאל  ַוֲאַחְזָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ִאיׁש ִּרְכּבֹו  ַוֵי ֵּצא  ְיהֹוָרם  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְּ ְ

ֶחְלַקת  ָנבֹות  ִרְכּבֹו  ַוֵיְצאו  ִלְקַראת  ֵיהוא  ַוִיְמָצֻאהו  ּבְ ּּבְ ּ ּּ ּ
לֹום  כב:  ַּהִיְזְרֵעאִלי ְראֹות  ְיהֹוָרם  ֶאת־ֵיהוא  ַויֹאֶמר  ֲהׁשָ ַּוְיִהי  ּכִ ּ

לֹום  ַעד־ְזנ ֵּיהוא  ַויֹאֶמר  ָמה  ַהׁשָ ּ ֶפיָה ּ ּוֵני  ִאיֶזֶבל  ִאְמך  וְכׁשָ ָּ ּ
ים ַּוַיֲהֹפך  ְיהֹוָרם  ָיָדיו  ַוָיֹנס  ַויֹאֶמר  ֶאל־ֲאַחְזָיהו  ִמְרָמה  כג:  ָהַרּבִ ּ ּ ְּ

ין  ְזֹרָעיו  כד:  ֲאַחְזָיה ת  ַוַיך  ֶאת־ְיהֹוָרם  ּבֵ ׁשֶ ְְוֵיהוא  ִמֵלא  ָידֹו  ַבּקֶ ּ ּ ּ
ִרְכּבֹו ַּוֵיֵצא  ַהֵחִצי  ִמִלּבֹו  ַוִיְכַרע  ּבְ ְדַקר   כה:  ּּ ִלׁשֹהַּויֹאֶמר  ֶאל־ּבִ  ׁשָ

י  ְזֹכר  ֵדה  ָנבֹות  ַהִיְזְרֵעאִלי  ּכִ ֶחְלַקת  ׂשְ ִלֵכהו  ּבְ א  ַהׁשְ ִלׁשֹו  ׂשָ ּׁשָ ּ
א  ֲּאִני  ָוַאָתה  ֵאת  ֹרְכִבים  ְצָמִדים  ַאֲחֵרי  ַאְחָאב  ָאִביו  ַויהָוׁה  ָנׂשָ

א  ַהֶזה ָּעָליו  ֶאת־ַהַמׂשָ ּ ִּאם־ֹלא  ֶאת־ְדֵמי  ָנבֹות  ְוֶאת־ְד כו:  ּ ֵמי ּ
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ֶחְלָקה  ַהזֹאת  ַלְמִתי  ְלך  ּבַ ָּבָניו  ָרִאיִתי  ֶאֶמׁש  ְנֻאם־ְיהָוׁה  ְוׁשִ ָ ּ ּ
ְדַבר  ְיהָוׁה ֶחְלָקה  ּכִ ִלֵכהו  ּבַ א  ַהׁשְ ְּנֻאם־ְיהָוׁה  ְוַעָתה  ׂשָ ּ :

ית  ַהָגן  ַוִיְרדֹף  ַאֲחָריו  כז ַּוֲאַחְזָיה  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ָרָאה  ַוָיָנס  ֶדֶרך  ּבֵ ּ ּּ ּּ ְ ְ

ֵּיהוא  ַויֹאֶמר ר ּ ַמֲעֵלה־גור  ֲאׁשֶ ָבה  ּבְ הו  ֶאל־ַהֶמְרּכָ ּ  ַגם־ֹאתֹו  ַהּכֻ ּּ ּ
ם ֶּאת־ִיְבְלָעם  ַוָיָנס  ְמִגדֹו  ַוָיָמת  ׁשָ בו  ֹאתֹו  ֲעָבָדיו  כח:  ּּ ַּוַיְרּכִ ּ

ִעיר  ָדִוד ְקֻבָרתֹו  ִעם־ֲאֹבָתיו  ּבְ רו  ֹאתֹו  ּבִ ָלְ◌ָמה  ַוִיְקּבְ ְּירוׁשָ ּ ּּ :
ָנה  ְל כט ֵרה  ׁשָ ַנת  ַאַחת־ֶעׂשְ ן־ַאְחָאב  ָמַלך  ֲאַחְזָיה ּוִבׁשְ ְיֹוָרם  ּבֶ

ם  ל:  ַּעל־ְיהוָדה ְמָעה  ַוָתׂשֶ ַּוָיבֹוא  ֵיהוא  ִיְזְרֶעאָלה  ְוִאיֶזֶבל  ׁשָ ּ ּ
ַעד  ַהַחלֹון ֵקף  ּבְ ה  ַוַתׁשְ פוך  ֵעיֶניָה  ַוֵתיֶטב  ֶאת־ֹראׁשָ ּּבַ ּ ּּ ְּ ּ :

לֹום  ִזְמִרי  ֹהֵרג  ֲאֹדָניו לא ַער  ַוֹתאֶמר  ֲהׁשָ א  ַבׁשָ ְּוֵיהוא  ּבָ ּ ּ :
ִקיפו  ֵאָליו  לב א  ָפָניו  ֶאל־ַהַחלֹון  ַויֹאֶמר  ִמי  ִאִתי  ִמי  ַוַיׁשְ ַּוִיׂשָ ּ ּ ּּ ּּ

ה  ָסִריִסים ֹלׁשָ ַנִים  ׁשְ ְמֻטָהוַּויֹאֶמר   לג:  ׁשְ ְמטוָה  ַוִיז ׁשִ ְמטוָה  ַוִיׁשְ ּ  ׁשִ ּּ ּ
ה יר  ְוֶאל־ַהּסוִסים  ַוִיְרְמֶסּנָ ִּמָדָמה  ֶאל־ַהּקִ ּ ּ ַּוָיֹבא  ַויֹאַכל  לד:  ּ ּ

י ַּוֵיׁשְ ְּת  ַויֹאֶמר  ִפְקדו־ָנא  ֶאת־ָהֲארוָרה  ַהזֹאת  ְוִקְברוָה  ּכִ ּ ּּ ּ ּ ּ
י  לה:  ְַבת־ֶמֶלך  ִהיא ַּוֵיְלכו  ְלָקְבָרה  ְוֹלא־ָמְצאו  ָבה  ּכִ ּ ּ ּ ּ

ִּאם־ַהֻגְלֹגֶלת  ְוָהַרְגַלִים  ְוַכפֹות  ַהָיָדִים ּ ּ בו  ַוַיִגידו  לֹו  לו:  ּ ַּוָיׁשֻ ּּ ּ ּ
ר   ַּויֹאֶמר  ְדַבר־ְיהָוׁה  הוא  ֲאׁשֶ ּ י ּ ּבִ ַיד־ַעְבדֹו  ֵאִלָיהו  ַהִתׁשְ ר  ּבְ ִּדּבֶ ּ ּ ּּ

ר  ִאיָזֶבל ׂשַ ָלִבים  ֶאת־ּבְ ֵחֶלק  ִיְזְרֶעאל  ֹיאְכלו  ַהּכְ : ֵּלאֹמר  ּבְ
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ֵחֶלק ְוָהְיָת לז ֶדה  ּבְ ֹדֶמן  ַעל־ְפֵני  ַהׂשָ ּ  ְוָהְיָתה  ִנְבַלת  ִאיֶזֶבל  ּכְ ּ
ר ֹלא־ֹיאְמרו ֹזאת ִאיָזֶבל  :ִּיְזְרֶעאל ֲאׁשֶ

  פרק י- "מלכים ב"ספר 
ׁשְֹמרֹון  ַוִיְכֹתב  ֵיהוא  ְסָפִרים  א ִנים  ּבְ ְבִעים  ּבָ ּוְלַאְחָאב  ׁשִ ּּ ּ

ֵרי  ִיְזְרֶעאל  ַהְזֵקִנים  ְוֶאל־ָהֹאְמִנים  ַלח  ׁשְֹמרֹון  ֶאל־ׂשָ ַּוִיׁשְ ּ
ֵני  ב:  ַאְחָאב  ֵלאֹמר ֶפר  ַהֶזה  ֲאֵליֶכם  ְוִאְתֶכם  ּבְ ֹבא  ַהּסֵ ְּוַעָתה  ּכְ ּּ

קֲּאֹדֵניֶכם  ְוִאְתֶכם  ָהֶר ׁשֶ : ֶּכב  ְוַהּסוִסים  ְוִעיר  ִמְבָצר  ְוַהּנָ
א  ג ּסֵ ְמֶתם  ַעל־ּכִ ֵני  ֲאֹדֵניֶכם  ְוׂשַ ר  ִמּבְ ּוְרִאיֶתם  ַהטֹוב  ְוַהָיׁשָ ּ ּ ּ

ית  ֲאֹדֵניֶכם ָּאִביו  ְוִהָלֲחמו  ַעל־ּבֵ ַּוִיְראו  ְמֹאד  ְמֹאד  ד:  ּ ּ
ֵני  ַהְמָלִכים  ֹלא  ָעְמדו  ְלָפָניו  ְוֵאיך ה  ׁשְ ְַויֹאְמרו  ִהּנֵ ּ ּּ   ַנֲעֹמד ּ

ר  ַעל־ָהִעיר  ְוַהְזֵקִנים  ה:  ֲּאָנְחנו ִית  ַוֲאׁשֶ ר־ַעל־ַהּבַ ַלח  ֲאׁשֶ ַּוִיׁשְ ּ
ֵּלאֹמר  ֲעָבֶדיך  ֲאַנְחנו  ְוֹכל |  ְּוָהֹאְמִנים  ֶאל־ֵיהוא   ָ

ֵעיֶניך  ה  ֹלא־ַנְמִליך  ִאיׁש  ַהטֹוב  ּבְ ר־ֹתאַמר  ֵאֵלינו  ַנֲעׂשֶ ֲָאׁשֶ ְּ ּ ּ
ה ַּוִיְכֹתב  ֲאֵליֶהם  ֵסֶפר ו:  ֲעׂשֵ ִנית  ֵלאֹמר  ִאם־ִלי  ַאֶתם   |  ּ ּׁשֵ

י  ְבֵני־ֲאֹדֵניֶכם |  ּוְלֹקִלי   י  ַאְנׁשֵ ַּאֶתם  ׁשְֹמִעים  ְקחו  ֶאת־ָראׁשֵ ּ
ְבִעים  ִאיׁש  ֵעת  ָמָחר  ִיְזְרֶעאָלה  וְבֵני  ַהֶמֶלך  ׁשִ ְוֹבאו  ֵאַלי  ּכָ ּ ּ ּ ּ
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ֶּאת־ְגֹדֵלי  ָהִעיר  ְמַגְדִלים  אֹוָתם ֶפר  ֲאֵליֶהם  ז:  ּ ֹבא  ַהּסֵ ַוְיִהי  ּכְ
ימו ַו ְבִעים  ִאיׁש  ַוָיׂשִ ֲחטו  ׁשִ ֵני  ַהֶמֶלך  ַוִיׁשְ ִּיְקחו  ֶאת־ּבְ ּ ּּ ּ ְּ ּ

ְלחו  ֵאָליו  ִיְזְרֶעאָלה דוִדים  ַוִיׁשְ יֶהם  ּבַ ֶּאת־ָראׁשֵ ּ ַּוָיֹבא  ח:  ּּ
י  ְבֵני־ַהֶמֶלך  ַויֹאֶמר  ַּהַמְלָאך  ַוַיֶגד־לֹו  ֵלאֹמר  ֵהִביאו  ָראׁשֵ ְּ ְּ ּ ּּ

ִרים  ֶפ ֵני  ִצּבֻ ימו  ֹאָתם  ׁשְ ּׂשִ ַער  ַעד־ַהּבֶֹקרּ ַוְיִהי  ט:  ַּתח  ַהׁשַ
ה  ל־ָהָעם  ַצִדִקים  ַאֶתם  ִהּנֵ ַּבּבֶֹקר  ַוֵיֵצא  ַוַיֲעֹמד  ַויֹאֶמר  ֶאל־ּכָ ּ ּ ּ ּ
ל־ֵאֶלה ה  ֶאת־ּכָ ְרִתי  ַעל־ֲאֹדִני  ָוֶאְהְרֵגהו  וִמי  ִהּכָ ֲּאִני  ָקׁשַ ּ ּ ּ :

ר־ִד י י  ֹלא  ִיפֹל  ִמְדַבר  ְיהָוׁה  ַאְרָצה  ֲאׁשֶ ְּדעו  ֵאפֹוא  ּכִ ּ ּ ר ּּ ּבֶ
ַיד  ַעְבדֹו  ר  ּבְ ר  ִדּבֶ ה  ֵאת  ֲאׁשֶ ית  ַאְחָאב  ַויהָוׁה  ָעׂשָ ְּיהָוׁה  ַעל־ּבֵ ּ

ֵּאִלָיהו ָאִרים  ְלֵבית־ַאְחָאב  יא:  ּ ׁשְ ל־ַהּנִ ַּוַיך  ֵיהוא  ֵאת  ּכָ ְ ּ
ִאיר־לֹו  ְלִתי  ִהׁשְ ִיְזְרֶעאל  ְוָכל־ְגֹדָליו  וְמֻיָדָעיו  ְוֹכֲהָניו  ַעד־ּבִ ּּבְ ּּ ּ

ִריד ית־ֵעֶקד  ָהֹרִעים ַּוָיָקם יב:  ׂשָ ּ  ַוָיֹבא  ַוֵיֶלך  ׁשְֹמרֹון  הוא  ּבֵ ְ ּ ּ
ָדֶרך ְּבַ ְּוֵיהוא  ָמָצא  ֶאת־ֲאֵחי  ֲאַחְזָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ַויֹאֶמר  יג:  ּ ּ ּ ְּ

לֹום  ֶרד  ִלׁשְ ִּמי  ַאֶתם  ַויֹאְמרו  ֲאֵחי  ֲאַחְזָיהו  ֲאַנְחנו  ַוּנֵ ּ ּ ּ ּ
ֵני־ַהֶמֶלך  וְבֵני  ַהְגִביָרה ּּבְ ּּ ַּויֹאֶמר  ִת יד:  ְ ְּפׂשום  ַחִיים  ַוִיְתְפׂשום ּ ּּ ּ ּ

ַנִים  ִאיׁש  ִעים  וׁשְ ית־ֵעֶקד  ַאְרּבָ ָחטום  ֶאל־ּבֹור  ּבֵ ַּחִיים  ַוִיׁשְ ּ ּ ּ
ִאיר  ִאיׁש  ֵמֶהם ם  ַוִיְמָצא  ֶאת־ְיהֹוָנָדב  טו:  ְוֹלא־ִהׁשְ ַּוֵיֶלך  ִמׁשָ ּּ ְ
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ן־ֵרָכב  ִלְקָראתֹו  ַוְיָבְרֵכהו  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ֲהֵיׁש  ֶאת־ְלָבְבך ָּבֶ ּ ּ 
ר  ְלָבִבי  ִעם־ְלָבֶבך  ַויֹאֶמר  ְיהֹוָנָדב  ֵיׁש  ָוֵיׁש  ְתָנה  ֲאׁשֶ ר  ּכַ ָּיׁשָ ּ ָ

ָבה ֶּאת־ָיֶדך  ַוִיֵתן  ָידֹו  ַוַיֲעֵלהו  ֵאָליו  ֶאל־ַהֶמְרּכָ ּּ ּ ּ ַּויֹאֶמר  טז:  ָ
ִרְכּבֹו בו  ֹאתֹו  ּבְ ִקְנָאִתי  ַליהָוׁה  ַוַיְרּכִ ְּלָכה  ִאִתי  וְרֵאה  ּבְ ּּ ּ :

ׁשְֹמרֹון ַּוָיֹבא  ׁשְֹמרֹון   יז ָאִרים  ְלַאְחָאב  ּבְ ׁשְ ל־ַהּנִ ְַוַיך  ֶאת־ּכָ ּ
ר  ֶאל־ֵאִלָיהו ר  ִדּבֶ ְדַבר  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ִמידֹו  ּכִ ַּעד־ִהׁשְ ַּוִיְקּבֹץ  יח:  ּּ

ַעל  ל־ָהָעם  ַויֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  ַאְחָאב  ָעַבד  ֶאת־ַהּבַ ֵּיהוא  ֶאת־ּכָ ּ
ה ְּמָעט  ֵיהוא  ַיַעְבֶדּנו  ַהְרּבֵ ַעל ְּוַעָתה  ָכל־ְנִב יט:  ּ יֵאי  ַהּבַ

י  ֶזַבח  ל־ֹעְבָדיו  ְוָכל־ּכֲֹהָניו  ִקְראו  ֵאַלי  ִאיׁש  ַאל־ִיָפֵקד  ּכִ ּּכָ ּ
ה  ר־ִיָפֵקד  ֹלא  ִיְחֶיה  ְוֵיהוא  ָעׂשָ ַעל  ּכֹל  ֲאׁשֶ ָּגדֹול  ִלי  ַלּבַ ּ ּ

ַעל ה  ְלַמַען  ַהֲאִביד  ֶאת־ֹעְבֵדי  ַהּבָ ַּויֹאֶמר  ֵיהוא  כ:  ְבָעְקּבָ ּ
ַעל  ַו ַּקְדׁשו  ֲעָצָרה  ַלּבַ ִּיְקָראוּ ָרֵאל  כא:  ּ ָכל־ִיׂשְ ַלח  ֵיהוא  ּבְ ַּוִיׁשְ ּ

ר  ֹלא־ָבא  ַאר  ִאיׁש  ֲאׁשֶ ַעל  ְוֹלא־ִנׁשְ ל־ֹעְבֵדי  ַהּבַ ַּוָיֹבאו  ּכָ ּ
ַעל  ֶפה  ָלֶפה ַעל  ַוִיָמֵלא  ֵבית־ַהּבַ ית  ַהּבַ ַּוָיֹבאו  ּבֵ ּ ּ ַּויֹאֶמר  כב:  ּּ
ר  ַעל־ַהֶמְלָתָחה  הֹוֵצא  ְלבוׁש  ְלֹכל  ֹעְבֵדי  ַה ַּלֲאׁשֶ ּ ַעל  ַוֹיֵצא ּ ּּבַ

ָּלֶהם  ַהַמְלּבוׁש ַעל  כג:  ּ ית  ַהּבָ ן־ֵרָכב  ּבֵ ַּוָיֹבא  ֵיהוא  ִויהֹוָנָדב  ּבֶ ּ
ַעל  ַחְפׂשו  וְראו  ֶפן־ֶיׁש־פֹה  ִעָמֶכם  ֵמַעְבֵדי  ַּויֹאֶמר  ְלֹעְבֵדי  ַהּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
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ַעל  ְלַבָדם י  ִאם־ֹעְבֵדי  ַהּבַ ַּוָיֹבאו  ַלֲעׂשֹות  ְזָבִחים  כד:  ְּיהָוׁה  ּכִ ּ
ֹמִנים  ִאיׁש  ַויֹאֶמר  ָהִאיׁש ְוֹע ם־לֹו  ַבחוץ  ׁשְ ּלֹות  ְוֵיהוא  ׂשָ ּ ּ

ר  ֲאִני  ֵמִביא  ַעל־ְיֵדיֶכם  ַנְפׁשֹו  ים  ֲאׁשֶ ר־ִיָמֵלט  ִמן־ָהֲאָנׁשִ ֲּאׁשֶ
ַכלֹתֹו   כה:  ַּתַחת  ַנְפׁשֹו ַּלֲעׂשֹות  ָהֹעָלה  ַויֹאֶמר  ֵיהוא |  ַּוְיִהי  ּכְ ּ

ים  ּבֹאו  ַהּכום   ִלׁשִ ָּלָרִצים  ְוַלׁשָ ּ ִּאיׁש  ַאל־ֵיֵצא  ַוַיּכום ּ ּ
ים  ַוֵיְלכו  ַעד־ִעיר  ִלׁשִ ִלכו  ָהָרִצים  ְוַהׁשָ ְּלִפי־ָחֶרב  ַוַיׁשְ ּּ ּּ

ַעל ית־ַהּבָ ְרפוָה כו:  ּבֵ ַעל  ַוִיׂשְ ית־ַהּבַ ַּויִֹצאו  ֶאת־ַמְצבֹות  ּבֵ ּּ ּּ :
ֻמהו  כז ַעל  ַוְיׂשִ ית  ַהּבַ ַעל  ַוִיְתצו  ֶאת־ּבֵ ַּוִיְתצו  ֵאת  ַמְצַבת  ַהּבָ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ַעל  כח:  ּ  ְלמֹוָצאֹות  ַעד־ַהיֹוםֹמָחראֹותְל ֵמד  ֵיהוא  ֶאת־ַהּבַ ַּוַיׁשְ ּ

ָרֵאל ר  ֶהֱחִטיא  כט:  ִּמִיׂשְ ן־ְנָבט  ֲאׁשֶ ַרק  ֲחָטֵאי  ָיָרְבָעם  ּבֶ
ר  ָרֵאל  ֹלא־ָסר  ֵיהוא  ֵמַאֲחֵריֶהם  ֶעְגֵלי  ַהָזָהב  ֲאׁשֶ ֶּאת־ִיׂשְ ּ

ָדן ר  ּבְ ית־ֵאל  ַוֲאׁשֶ ֵּיהוא  ַיַען ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ ל:  ּבֵ
ְלָבִבי  ר  ּבִ ֹכל  ֲאׁשֶ ֵעיַני  ּכְ ר  ּבְ ר־ֱהִטיֹבָת  ַלֲעׂשֹות  ַהָיׁשָ ֲּאׁשֶ
א  ּסֵ בו  ְלך  ַעל־ּכִ ֵני  ְרִבִעים  ֵיׁשְ יָת  ְלֵבית  ַאְחָאב  ּבְ ָָעׂשִ ּ

ָרֵאל תֹוַרת־ְיהָוׁה  לא:  ִיׂשְ ַמר  ָלֶלֶכת  ּבְ ְּוֵיהוא  ֹלא  ׁשָ
ָכל־ְלָבבֹו  ֹלא  ָסר  ֵמ ָרֵאל  ּבְ ַּעל  ַחטֹאות  ָיָרְבָעם ֱאֹלֵהי־ִיׂשְ

ָרֵאל ר  ֶהֱחִטיא  ֶאת־ִיׂשְ ָיִמים  ָהֵהם  ֵהֵחל  ְיהָוׁה  לב:  ֲאׁשֶ ּּבַ
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ָרֵאל ָכל־ְגבול  ִיׂשְ ם  ֲחָזֵאל  ּבְ ָרֵאל  ַוַיּכֵ ִיׂשְ ְּלַקצֹות  ּבְ ּ ּּ :
ל־ֶאֶרץ  ַהִגְלָעד  ַהָגִדי  לג ֶמׁש  ֵאת  ּכָ ִּמן־ַהַיְרֵדן  ִמְזַרח  ַהׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ְּוָהראוֵבִני  ְוַהְמַנׁשִ ר  ַעל־ַנַחל  ַאְרֹנן  ְוַהִגְלָעד ּ ּי  ֵמֲעֹרֵער  ֲאׁשֶ
ן ׁשָ ה  ְוָכל־ְגבוָרתֹו  לד:  ְוַהּבָ ר  ָעׂשָ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ֵיהוא  ְוָכל־ֲאׁשֶ ּ ּּ

ָרֵאל תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ֲּהלֹוא־ֵהם  ּכְ ּ ּ :
רו  ֹאתֹו לה ב  ֵיהוא  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיְקּבְ ּכַ ַּוִיׁשְ ּּ ׁשְֹמרֹון  ַוִיְמֹלך ּ ְ  ּבְ ּ

נֹו  ַתְחָתיו ְּיהֹוָאָחז  ּבְ ר  ָמַלך  ֵיהוא  לו:  ּ ְּוַהָיִמים  ֲאׁשֶ ְ ּ
ׁשְֹמרֹון ָנה ּבְ ֹמֶנה־ׁשָ ִרים וׁשְ ָרֵאל ֶעׂשְ  :ַּעל־ִיׂשְ
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,  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 "י תורה כד אף ספר"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, 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 מ"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. סמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי


