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  פרק יג- "מלכים ב"ספר 
ָנה  ְליֹוָאׁש  ּבֶ א ֹלׁש  ׁשָ ִרים  ְוׁשָ ַנת  ֶעׂשְ ׁשְ ּן־ֲאַחְזָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה ּבִ ְּ

ֵרה  ַבע  ֶעׂשְ ׁשְֹמרֹון  ׁשְ ָרֵאל  ּבְ ן־ֵיהוא  ַעל־ִיׂשְ ָּמַלך  ְיהֹוָאָחז  ּבֶ ְ

ָנה ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ַוֵיֶלך  ַאַחר  ַחטֹאת  ָיָרְבָעם  ב:  ׁשָ ַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ ְ ּ ּ
ה ָרֵאל  ֹלא־ָסר  ִמֶמּנָ ר־ֶהֱחִטיא  ֶאת־ִיׂשְ ן־ְנָבט  ֲאׁשֶ ַאף ַּוִיַחר־ ג:  ּּבֶ

ַיד   ָרֵאל  ַוִיְתֵנם  ּבְ ִיׂשְ ְּיהָוׁה  ּבְ ן־ֲהַדד |  ּ ֲּחָזֵאל  ֶמֶלך־ֲאָרם  וְבַיד  ּבֶ ְ

ל־ַהָיִמים ן־ֲחָזֵאל  ּכָ ַמע  ד:  ּּבֶ ַּוְיַחל  ְיהֹוָאָחז  ֶאת־ְפֵני  ְיהָוׁה  ַוִיׁשְ ּ
י־ָלַחץ  ֹאָתם  ֶמֶלך  ָרֵאל  ּכִ י  ָרָאה  ֶאת־ַלַחץ  ִיׂשְ ְֵאָליו  ְיהָוׁה  ּכִ

ַּוִיֵת ה:  ֲאָרם יַע  ַוֵיְצאו  ִמַתַחת  ַיד־ֲאָרם ּ ָרֵאל  מֹוׁשִ ּן  ְיהָוׁה  ְלִיׂשְ ּ ּ
ְלׁשֹום ְתמֹול  ׁשִ ָאֳהֵליֶהם  ּכִ ָרֵאל  ּבְ בו  ְבֵני־ִיׂשְ ַּוֵיׁשְ ַּאך  ֹלא־ָסרו  ו:  ּ ְ

ר־   ית־ָיָרְבָעם  ֲאׁשֶ ה ֱהֱחִטיֵּמַחֹטאות  ּבֵ ָרֵאל  ּבָ ּ  ֱהֱחִטיא  ֶאת־ִיׂשְ
ׁשֹ ָרה  ָעְמָדה  ּבְ ִאיר  ִליהֹוָאָחז  ז:  ְמרֹוןְָהָלך  ְוַגם  ָהֲאׁשֵ י  ֹלא  ִהׁשְ ּכִ

ֶרת  ֲאָלִפים  ָרה  ֶרֶכב  ַוֲעׂשֶ ים  ַוֲעׂשָ ים  ָפָרׁשִ י  ִאם־ֲחִמׁשִ ָּעם  ּכִ ּ
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ָעָפר  ָלֻדׁש ֵמם  ּכֶ ָדם  ֶמֶלך  ֲאָרם  ַוְיׂשִ י  ִאּבְ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ח:  ְַרְגִלי  ּכִ
תו ה  וְגבוָרתֹו  ֲהלֹוא־ֵהם  ּכְ ר  ָעׂשָ ְּיהֹוָאָחז  ְוָכל־ֲאׁשֶ ּ ִבים  ַעל־ֵסֶפר ּ

ָרֵאל ִּדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ב  ְיהֹוָאָחז  ִעם־ֲאֹבָתיו  ט:  ּ ּכַ ַּוִיׁשְ
נֹו  ַתְחָתיו ׁשְֹמרֹון  ַוִיְמֹלך  יֹוָאׁש  ּבְ ֻרהו  ּבְ ַּוִיְקּבְ ּ ְ ּ ים  י:  ּּ ֹלׁשִ ַנת  ׁשְ ׁשְ ּבִ

ן־ְיהֹוָא ָנה  ְליֹוָאׁש  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ָמַלך  ְיהֹוָאׁש  ּבֶ ַבע  ׁשָ ְָוׁשֶ ָחז ְּ
ָנה ֵרה  ׁשָ ׁש  ֶעׂשְ ׁשְֹמרֹון  ׁשֵ ָרֵאל  ּבְ ֵעיֵני  יא:  ַעל־ִיׂשְ ה  ָהַרע  ּבְ ַּוַיֲעׂשֶ

ר־ֶהֱחִטיא  ן־ְנָבט  ֲאׁשֶ ל־ַחֹטאות  ָיָרְבָעם  ּבֶ ְּיהָוׁה  ֹלא  ָסר  ִמּכָ
ה  ָהָלך ָרֵאל  ּבָ ְֶאת־ִיׂשְ ה  יב:  ּ ר  ָעׂשָ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  יֹוָאׁש  ְוָכל־ֲאׁשֶ
ר  ִנְל ּוְגבוָרתֹו  ֲאׁשֶ ַּחם  ִעם  ֲאַמְצָיה  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ֲהֹלא־ֵהם ּ ְ

ָרֵאל תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ּּכְ ּ ב  יג:  ּ ּכַ ַּוִיׁשְ
ֵבר  יֹוָאׁש  ְסאֹו  ַוִיּקָ ב  ַעל־ּכִ ּיֹוָאׁש  ִעם־ֲאֹבָתיו  ְוָיָרְבָעם  ָיׁשַ

ָרֵאל ׁשְֹמרֹון  ִעם  ַמְלֵכי  ִיׂשְ ע  ָחָלה  ֶא יד:  ּבְ ר ֶוֱאִליׁשָ ת־ָחְליֹו  ֲאׁשֶ
ָרֵאל  ַוֵיְבְך  ַעל־ָפָניו  ַוֹיאַמר  ָּימות  ּבֹו  ַוֵיֶרד  ֵאָליו  יֹוָאׁש  ֶמֶלך־ִיׂשְ ּ ּּ ּ ְּ

יו|  ָאִבי   ָרֵאל  וָפָרׁשָ ע  ַקח  טו:  ָּאִבי  ֶרֶכב  ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  לֹו  ֱאִליׁשָ
ת  ְוִחִצים ח  ֵאָליו  ֶקׁשֶ ת  ְוִחִצים  ַוִיּקַ ֶּקׁשֶ ְְלֶמֶלך |  ַּויֹאֶמר   טז:  ּּ

ע  ָיָדיו ִי ם  ֱאִליׁשָ ב  ָידֹו  ַוָיׂשֶ ת  ַוַיְרּכֵ ׁשֶ ב  ָיְדך  ַעל־ַהּקֶ ָרֵאל  ַהְרּכֵ ּׂשְ ּ ָ

ְַעל־ְיֵדי  ַהֶמֶלך ַּויֹאֶמר  ְפַתח  ַהַחלֹון  ֵקְדָמה  ַוִיְפָתח  ַוֹיאֶמר  יז:  ּ ּ ּּ ּ ּ
ע  ְיֵרה  ַויֹור  ַויֹאֶמר  ֵחץ־ְתׁשוָעה  ַליהָוׁה  ְוֵחץ־ְתׁשוָעה  ֱּאִליׁשָ ּּ ּ ּ ּ
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ֵלהַבֲאָרם  ְוִהּכִ ֲאֵפק  ַעד־ּכַ ַּויֹאֶמר  ַקח  יח:  ּיָת  ֶאת־ֲאָרם  ּבַ
ָרֵאל  ַהך־ַאְרָצה  ַוַיך  ח  ַויֹאֶמר  ְלֶמֶלך־ִיׂשְ ְַהִחִצים  ַוִיּקָ ְ ְּ ּ ּ ּ

ֹלׁש־ְפָעִמים  ַוַיֲעֹמד ּׁשָ ַּוִיְקֹצף  ָעָליו  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ַוֹיאֶמר  יט:  ּ ּ
יָת  ֶאת־ ׁש  ְפָעִמים  ָאז  ִהּכִ ֵלה ְּלַהּכֹות  ָחֵמׁש  אֹו־ׁשֵ ֲּאָרם  ַעד־ּכַ

ה  ֶאת־ֲאָרם ֹלׁש  ְפָעִמים  ַתּכֶ ְּוַעָתה  ׁשָ ֻרהו  כ:  ּּ ע  ַוִיְקּבְ ַּוָיָמת  ֱאִליׁשָ ּ ּ
ָנה א  ׁשָ ּוְגדוֵדי  מֹוָאב  ָיֹבאו  ָבָאֶרץ  ּבָ ּ ֹקְבִרים |  ַוְיִהי  ֵהם   כא:  ּ

ֶקֶבר  ִליכו  ֶאת־ָהִאיׁש  ּבְ ה  ָראו  ֶאת־ַהְגדוד  ַוַיׁשְ ִּאיׁש  ְוִהּנֵ ּ ּּ ּ
ע  ַו ע  ַוְיִחי  ַוָיָקם ֱאִליׁשָ ַעְצמֹות  ֱאִליׁשָ ֵּיֶלך  ַוִיַגע  ָהִאיׁש  ּבְ ּ ּּ ְ

ָרֵאל  ּכֹל  ְיֵמי  כב:  ַעל־ַרְגָליו ְַוֲחָזֵאל  ֶמֶלך  ֲאָרם  ָלַחץ  ֶאת־ִיׂשְ

ִריתֹו  כג:  ְיהֹוָאָחז ַּוָיָחן  ְיהָוׁה  ֹאָתם  ַוְיַרֲחֵמם  ַוִיֶפן  ֲאֵליֶהם  ְלַמַען  ּבְ ּ
ִליָכם ֶאת־ַאְבָרָהם  ִיְצָחק  ְוַיֲעֹקב   ִחיָתם  ְוֹלא־ִהׁשְ ְוֹלא  ָאָבה  ַהׁשְ

ֵּמַעל־ָפָניו  ַעד־ָעָתה ְַוָיָמת  ֲחָזֵאל  ֶמֶלך־ֲאָרם  ַוִיְמֹלך  כד:  ּ ְּ ּ
נֹו  ַתְחָתיו ן־ֲהַדד  ּבְ ּּבֶ ח  כה:  ּ ן־ְיהֹוָאָחז  ַוִיּקַ ב  ְיהֹוָאׁש  ּבֶ ַּוָיׁשָ ּ

ר  ָלַקח  ִמַיד   ן־ֲחָזֵאל  ֲאׁשֶ ן־ֲהַדד  ּבֶ ֶּאת־ֶהָעִרים  ִמַיד  ּבֶ ְיהֹוָאָחז ּ
ב  ֶאת־ָעֵרי  הו  יֹוָאׁש  ַוָיׁשֶ ֹלׁש  ְפָעִמים  ִהּכָ ִמְלָחָמה  ׁשָ ָּאִביו  ּבַ ּ ּ ּ

ָרֵאל  :ִיׂשְ
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  פרק יד- "מלכים ב"ספר 
ָרֵאל  ָמַלך  א ן־יֹוָאָחז  ֶמֶלך  ִיׂשְ ַתִים  ְליֹוָאׁש  ּבֶ ַנת  ׁשְ ׁשְ ְּבִ ְ ּ

ֲּאַמְצָיהו  ֶבן־יֹוָאׁש  ֶמֶלך  ְיהוָדה ִרים  ְוָחֵמ ב:  ְּ ן־ֶעׂשְ ָנה ּבֶ ׁש  ׁשָ
ם  ִאמֹו  ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ָנה  ָמַלך  ּבִ ע  ׁשָ ִרים  ָוֵתׁשַ ָּהָיה  ְבָמְלכֹו  ְוֶעׂשְ ּ ְ

ָלםְּיהֹוַעָדין ּ  ְיהֹוַעָדן  ִמן־ְירוׁשָ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ַרק  ג:  ּ ר  ּבְ ַּוַיַעׂש  ַהָיׁשָ ּ
ה ה  יֹוָאׁש  ָאִביו  ָעׂשָ ר־ָעׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ָדִוד  ָאִביו  ּכְ ַרק  ד:  ֹלא  ּכְ

מֹות   מֹותַהּבָ ּבָ ִחים  וְמַקְטִרים  ּבַ ֹּלא־ָסרו  עֹוד  ָהָעם  ְמַזּבְ ּ ּ :
ים  ה ָידֹו  ַוַיך  ֶאת־ֲעָבָדיו  ַהַמּכִ ר  ָחְזָקה  ַהַמְמָלָכה  ּבְ ֲאׁשֶ ַּוְיִהי  ּכַ ְּ ּ

ְֶאת־ַהֶמֶלך  ָאִביו תוב  ו:  ּ ּכָ ים  ֹלא  ֵהִמית  ּכַ ֵני  ַהַמּכִ ְּוֶאת־ּבְ ּ
ר־ִצָוה  ְיהָוׁה ה  ֲאׁשֶ ֵסֶפר  תֹוַרת־ֹמׁשֶ ּּבְ ּ  ֵלאֹמר  ֹלא־יוְמתו  ָאבֹות ּ ּ

ֶחְטאֹו  י  ִאם־ִאיׁש  ּבְ ִנים  וָבִנים  ֹלא־יוְמתו  ַעל־ָאבֹות  ּכִ ַּעל־ּבָ ּ ּ
ֵגי־   ז:  ּ  יוָמתֻיָמות ה  ֶאת־ֱאדֹום  ּבְ ֶרת הֶמַלחּהוא־ִהּכָ   ֶמַלח  ֲעׂשֶ

ָמה  ִמְלָחָמה  ַוִיְקָרא  ֶאת־ׁשְ ַלע  ּבַ ֲּאָלִפים  ְוָתַפׂש  ֶאת־ַהּסֶ ּ ּ
ַלח  ֲאַמְצָיה  ַמְלָאִכים  ח:  ּם  ַהֶזהָּיְקְתֵאל  ַעד  ַהיֹו ָאז  ׁשָ

ָרֵאל  ֵלאֹמר  ְלָכה  ן־ֵיהוא  ֶמֶלך  ִיׂשְ ן־ְיהֹוָאָחז  ּבֶ ְֶאל־ְיהֹוָאׁש  ּבֶ ּ
ָרֵאל  ֶאל־ֲאַמְצָיהו  ט:  ִנְתָרֶאה  ָפִנים ַלח  ְיהֹוָאׁש  ֶמֶלך־ִיׂשְ ַּוִיׁשְ ְ ּ
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ַלח  ֶאל־ ְלָבנֹון  ׁשָ ר  ּבַ ֶּמֶלך־ְיהוָדה  ֵלאֹמר  ַהחֹוַח  ֲאׁשֶ ּ ָהֶאֶרז ְ
ה  ַוַתֲעֹבר  ְתך  ְלְבִני  ְלִאׁשָ ְלָבנֹון  ֵלאֹמר  ְתָנה־ֶאת־ּבִ ר  ּבַ ֲּאׁשֶ ּ ּ ָּ ּ

ְלָבנֹון  ַוִתְרֹמס  ֶאת־ַהחֹוַח ר  ּבַ ֶדה  ֲאׁשֶ ַּחַית  ַהׂשָ ּּ יָת  י:  ּ ה  ִהּכִ ַהּכֵ
ֵביֶתך  ְוָלָמה  ִתְתָגֶרה  ב  ּבְ ֵבד  ְוׁשֵ ך  ִהּכָ ֲאך  ִלּבֶ ֶּאת־ֱאדֹום  וְנׂשָ ּ ָ ָ ָ ּ

ָרָעה  ְוָנַפ ְְלָתה  ַאָתה  ִויהוָדה  ִעָמךּבְ ּ ּ ַמע  ֲאַמְצָיהו  יא:  ּּ ְּוֹלא־ׁשָ
ָרֵאל  ַוִיְתָראו  ָפִנים  הוא  ַוֲאַמְצָיהו  ַּוַיַעל  ְיהֹוָאׁש  ֶמֶלך־ִיׂשְ ּ ּ ּ ְּ

ר  ִליהוָדה ֶמׁש  ֲאׁשֶ ֵבית  ׁשֶ ֶּמֶלך־ְיהוָדה  ּבְ ּ ֶגף  ְיהוָדה  יב:  ְ ַּוִיּנָ ּ
ָרֵאל  ַוָיֻנסו  ִאיׁש   ִּלְפֵני  ִיׂשְ ְּוֵאת  ֲאַמְצָיהו  יג:    ְלֹאָהָליוְלֹאָהָלוּ

ן־ֲאַחְזָיהו  ָתַפׂש  ְיהֹוָאׁש  ן־ְיהֹוָאׁש  ּבֶ ֶּמֶלך־ְיהוָדה  ּבֶ ּ ּ ְ

ֶמׁש   ֵבית  ׁשָ ָרֵאל  ּבְ ַלם  ַוִיְפֹרץ ַּוָיֹבאוְֶמֶלך־ִיׂשְ ּ  ַוָיֹבא  ְירוׁשָ ּּ
ע  ה  ַאְרּבַ ַער  ַהִפּנָ ַער  ֶאְפַרִים  ַעד־ׁשַ ׁשַ ַלם  ּבְ חֹוַמת  ְירוׁשָ ּּבְ ּ

ֶסף  ְוֵאת  יד:  ָּמהֵמאֹות  ַא ל־ַהָזָהב  ְוַהּכֶ ְּוָלַקח  ֶאת־ּכָ
ית  ַהֶמֶלך  ית־ְיהָוׁה  וְבאֹוְצרֹות  ּבֵ ְמְצִאים  ּבֵ ִלים  ַהּנִ ל־ַהּכֵ ְּכָ ּ ּ

ב  ׁשְֹמרֹוָנה ֵני  ַהַתֲעֻרבֹות  ַוָיׁשָ ְּוֵאת  ּבְ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ְיהֹוָאׁש  טו:  ּ
ר  ִנְלַחם  ִעם  ֲא ה  וְגבוָרתֹו  ַוֲאׁשֶ ר  ָעׂשָ ֲּאׁשֶ ַּמְצָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה ּ ְּ

ָרֵאל תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ֲּהֹלא־ֵהם  ּכְ ּ ּ :
ׁשְֹמרֹון  ִעם  ַמְלֵכי  טז ֵבר  ּבְ ב  ְיהֹוָאׁש  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיּקָ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ
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נֹו  ַתְחָתיו ָרֵאל  ַוִיְמֹלך  ָיָרְבָעם  ּבְ ִּיׂשְ ּ ְ ַּוְיִחי  ֲאַמְצָיהו  יז:  ּ
ן־ְיהֹוָאָחז  ֶמֶלך ֶבן־יֹו ְָאׁש  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ַאֲחֵרי  מֹות  ְיהֹוָאׁש  ּבֶ ְּ

ָנה ֵרה  ׁשָ ָרֵאל  ֲחֵמׁש  ֶעׂשְ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ֲאַמְצָיהו  יח:  ִיׂשְ ּ
תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ְיהוָדה ֲּהֹלא־ֵהם  ּכְ ּ ּּ :

ַלם  ַוָיָנ יט ירוׁשָ ר  ּבִ רו  ָעָליו  ֶקׁשֶ ַּוִיְקׁשְ ּּ ְלחו ּ ה  ַוִיׁשְ ּס  ָלִכיׁשָ ּ
ם ה  ַוְיִמֻתהו  ׁשָ או  ֹאתֹו  ַעל־ַהּסוִסים  כ:  ַּאֲחָריו  ָלִכיׁשָ ַּוִיׂשְ ּ ּ

ִעיר  ָדִוד ַלם  ִעם־ֲאֹבָתיו  ּבְ ירוׁשָ ֵבר  ּבִ ַּוִיּקָ ּ ל־ַעם  כא:  ּ ַּוִיְקחו  ּכָ ּ
ָנה  ַוַיְמִלכו  ֹאתֹו  ֵרה  ׁשָ ׁש  ֶעׂשְ ן־ׁשֵ ְּיהוָדה  ֶאת־ֲעַזְרָיה  ְוהוא  ּבֶ ּ ּּ

ֶבָה  כב:  ּת  ָאִביו  ֲאַמְצָיהוַּתַח ָנה  ֶאת־ֵאיַלת  ַוְיׁשִ ּהוא  ּבָ
ַכב־ַהֶמֶלך  ִעם־ֲאֹבָתיו ְִליהוָדה  ַאֲחֵרי  ׁשְ ּ ַנת  כג:  ּ ׁשְ ּבִ

ָנה  ַלֲאַמְצָיהו  ֶבן־יֹוָאׁש  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ָמַלך  ֵרה  ׁשָ ְֲחֵמׁש־ֶעׂשְ ְּ ּ
ׁשְֹמרֹון  ַאְרּבָ ָרֵאל  ּבְ ן־יֹוָאׁש  ֶמֶלך־ִיׂשְ ִעים  ְוַאַחת ְָיָרְבָעם  ּבֶ

ָנה ל־ַחטֹאות  כד:  ׁשָ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ֹלא  ָסר  ִמּכָ ַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ ּ
ָרֵאל ר  ֶהֱחִטיא  ֶאת־ִיׂשְ ן־ְנָבט  ֲאׁשֶ יב  כה:  ָיָרְבָעם  ּבֶ ּהוא  ֵהׁשִ

ְדַבר  ְיהָוׁה  ָרֵאל  ִמְלבֹוא  ֲחָמת  ַעד־ָים  ָהֲעָרָבה  ּכִ ֶּאת־ְגבול  ִיׂשְ ּ ּ
ר  ִדּבֶ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ִביא ֱּאֹלֵהי  ִיׂשְ ַיד־ַעְבדֹו  יֹוָנה  ֶבן־ֲאִמַתי  ַהּנָ ּר  ּבְ ּ

ר  ִמַגת  ַהֵחֶפר ָרֵאל  ֹמֶרה  כו:  ֲּאׁשֶ י־ָרָאה  ְיהָוׁה  ֶאת־ֳעִני  ִיׂשְ ּכִ
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ָרֵאל ְּמֹאד  ְוֶאֶפס  ָעצור  ְוֶאֶפס  ָעזוב  ְוֵאין  ֹעֵזר  ְלִיׂשְ ּ :
ָמִי כז ָרֵאל  ִמַתַחת  ַהׁשָ ם  ִיׂשְ ר  ְיהָוׁה  ִלְמחֹות  ֶאת־ׁשֵ ְּוֹלא־ִדּבֶ ם ּ

ן־יֹוָאׁש ַיד  ָיָרְבָעם  ּבֶ יֵעם  ּבְ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ָיָרְבָעם  כח:  ַּויֹוׁשִ
יב  ר  ֵהׁשִ ר־ִנְלָחם  ַוֲאׁשֶ ה  וְגבוָרתֹו  ֲאׁשֶ ר  ָעׂשָ ְּוָכל־ֲאׁשֶ ּ
תוִבים  ָרֵאל  ֲהֹלא־ֵהם  ּכְ ִיׂשְ ק  ְוֶאת־ֲחָמת  ִליהוָדה  ּבְ ֶּאת־ַדֶמׂשֶ ּ ּּ

ַּעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ִיׂשְ ב  ָיָרְבָעם  כט:  ָרֵאלּ ּכַ ַּוִיׁשְ
ָרֵאל ַוִיְמֹלך ְזַכְרָיה ְבנֹו ַתְחָתיו ִּעם־ֲאֹבָתיו ִעם ַמְלֵכי ִ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"נלימוד ספרי  
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )אנוע מפ"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, בים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הר, 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 הכהן ברבי כמש"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"מרות 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


