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  פרק כא- "מלכים ב"ספר 
ָנה  א ים  ְוָחֵמׁש  ׁשָ ה  ְבָמְלכֹו  ַוֲחִמּשִׁ ָנה  ְמַנּשֶׁ ֵרה  ׁשָ ים  ֶעׂשְ ּתֵ ן־ׁשְ ּבֶ

ם  ִאּמֹו  ֶחְפִצי־ָבה ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ָּמַלך  ּבִ ּ ֵעיֵני  ב:  ְ ַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ
ר  הֹו תֹוֲעֹבת  ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ ָרֵאלְיהָוׁה  ּכְ ֵני  ִיׂשְ : ִּריׁש  ְיהָוׁה  ִמְפֵני  ּבְ

ד  ִחְזִקָיהו  ָאִביו  ַוָיֶקם  ג ר  ִאּבַ מֹות  ֲאׁשֶ ב  ַוִיֶבן  ֶאת־ַהּבָ ַּוָיׁשָ ּ ּ ּּ
ָרֵאל  ה ַאְחָאב ֶמֶלך ִיׂשְ ר ָעׂשָ ֲאׁשֶ ָרה ּכַ ַעל ַוַיַעׂש ֲאׁשֵ ֹחת  ַלּבַ ְִמְזּבְ ּ

ַמִים  ַוַיֲעֹבד  ֹאָת חו  ְלָכל־ְצָבא  ַהּשָׁ ּתַ ַּוִיׁשְ ֹחת  ד:  םּּ ּוָבָנה  ִמְזּבְ
ִמי ים  ֶאת־ׁשְ ַלם  ָאׂשִ ירוׁשָ ר  ָאַמר  ְיהָוׁה  ּבִ ֵבית  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ : ּּבְ

ית־ְיהָוׁה ה י  ַחְצרֹות  ּבֵ ּתֵ ׁשְ ָמִים  ּבִ חֹות  ְלָכל־ְצָבא  ַהּשָׁ : ַּוִיֶבן  ִמְזּבְ
ה  אֹוב  ְוִיְדֹעִנים  ו ֵאׁש  ְועֹוֵנן  ְוִנֵחׁש  ְוָעׂשָ נֹו  ּבָ ְּוֶהֱעִביר  ֶאת־ּבְ
ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ְלַהְכִעיסִה ה  ַלֲעׂשֹות  ָהַרע  ּבְ ם  ֶאת־ֶפֶסל  ז:  ְרּבָ ַּוָיׂשֶ ּ

ר  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ָדִוד  ִית  ֲאׁשֶ ּבַ ה  ּבַ ר  ָעׂשָ ָרה  ֲאׁשֶ ָּהֲאׁשֵ
י  ִמּכֹל  ַחְרּתִ ר  ּבָ ַלם  ֲאׁשֶ ִית  ַהֶזה  וִבירוׁשָ ּבַ ֹלֹמה  ְבנֹו  ּבַ ְּוֶאל־ׁשְ ּ ּ
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ים  ֶאת־ׁשְ ָרֵאל  ָאׂשִ ְבֵטי  ִיׂשְ ְוֹלא  ֹאִסיף  ְלָהִניד  ח:  ִמי  ְלעֹוָלםׁשִ
י  ַלֲאבֹוָתם  ַרק   ר  ָנַתּתִ ָרֵאל  ִמן־ָהֲאָדָמה  ֲאׁשֶ | ֶרֶגל  ִיׂשְ

ר  ִצִויִתים  וְלָכל־ַהּתֹוָרה  ֹכל  ֲאׁשֶ ְמרו  ַלֲעׂשֹות  ּכְ ִּאם־ִיׁשְ ּ ּ
ה ר־ִצָוה  ֹאָתם  ַעְבִדי  ֹמׁשֶ ֲּאׁשֶ ה  ט:  ּ ֵמעו  ַוַיְתֵעם  ְמַנּשֶׁ ְּוֹלא  ׁשָ ּ

ֵני ַלֲעׂשֹות ִמיד  ְיהָוׁה  ִמְפֵני  ּבְ ר  ִהׁשְ ּ  ֶאת־ָהָרע  ִמן־ַהּגֹוִים  ֲאׁשֶ
ָרֵאל ִביִאים  ֵלאֹמר י:  ִיׂשְ ַיד־ֲעָבָדיו  ַהּנְ ר  ְיהָוׁה  ּבְ ַיַען  יא:  ַוְיַדּבֵ

ה  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ַהּתֵֹעבֹות  ָהֵאֶלה  ֵהַרע  ִמּכֹל  ה  ְמַנּשֶׁ ר  ָעׂשָ ֲּאׁשֶ ּ ְ

ר  ְלָפָנ ר־ָעׂשו  ָהֱאֹמִרי  ֲאׁשֶ ּיו  ַוַיֲחִטא  ַגם־ֶאת־ְיהוָדה ֲּאׁשֶ ּ
ִגלוָליו ּּבְ ָרֵאל  ִהְנִני  ֵמִביא  יב:  ּ ָלֵכן  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ל־   ר  ּכָ ַלם  ִויהוָדה  ֲאׁשֶ ָּרָעה  ַעל־ְירוׁשָ ְלָנה ּׁשְֹמָעיוּ ּצַ ּ  ׁשְֹמָעה  ּתִ
י  ָאְזָניו ּתֵ ַלם  ֵאת  ַקו  ׁשְֹמרֹון  יג:  ׁשְ ְּוָנִטיִתי  ַעל־ְירוׁשָ

ר־ִיְמֶחה ְוֶא ֲאׁשֶ ַלם  ּכַ ית  ַאְחָאב  וָמִחיִתי  ֶאת־ְירוׁשָ ֹקֶלת  ּבֵ ּת־ִמׁשְ ּ
ַלַחת  ָמָחה  ְוָהַפך  ַעל־ָפֶניָה ֶּאת־ַהּצַ ְ ֵאִרית  יד:  ּ י  ֵאת  ׁשְ ּתִ ְוָנַטׁשְ

ה  ּסָ ַיד  ֹאְיֵביֶהם  ְוָהיו  ְלַבז  ְוִלְמׁשִ ים  ּבְ ַּנֲחָלִתי  וְנַתּתִ ּ
ר  ָעׂשו טו:  ְלָכל־ֹאְיֵביֶהם ֵעיַני  ַוִיְהיו ַּיַען  ֲאׁשֶ ּ  ֶאת־ָהַרע  ּבְ ּ

ְצַרִים  ְוַעד  ר  ָיְצאו  ֲאבֹוָתם  ִמּמִ ַּמְכִעִסים  ֹאִתי  ִמן־ַהיֹום  ֲאׁשֶ ּ
ַּהיֹום  ַהֶזה ה  ְמֹאד  ַעד  טז:  ּ ה  ַהְרּבֵ ַפך  ְמַנּשֶׁ ְְוַגם  ָדם  ָנִקי  ׁשָ ּ

ר  ַלם  ֶפה  ָלֶפה  ְלַבד  ֵמַחָטאתֹו  ֲאׁשֶ ר־ִמֵלא  ֶאת־ְירוׁשָ ֲּאׁשֶ ּּ ּ
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ֵעיֵני  ְיהָוׁהֶהֱחִטיא  ֶאת־ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  יז:  ְּיהוָדה  ַלֲעׂשֹות  ָהַרע  ּבְ
תוִבים  ר ָחָטא ֲהֹלא־ֵהם ּכְ ה ְוַחָטאתֹו ֲאׁשֶ ר ָעׂשָ ה ְוָכל־ֲאׁשֶ ְּמַנּשֶׁ ּ

ַּעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ְיהוָדה ה  יח:  ּּ ב  ְמַנּשֶׁ ּכַ ַּוִיׁשְ
יתֹו  ּבְ ַגן־ּבֵ ֵבר  ּבְ נֹו ִּעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיּקָ ְַגן־ֻעָזא  ַוִיְמֹלך  ָאמֹון  ּבְ ּ ּ

יו ְחּתָ ִים  יט:  ּתַ ּתַ ָמְלכֹו  וׁשְ ָנה  ָאמֹון  ּבְ ִים  ׁשָ ּתַ ִרים  וׁשְ ן־ֶעׂשְ ּּבֶ ּ
ת־ָחרוץ ִמן־ָיְטָבה ֶלֶמת ּבַ ם ִאּמֹו ְמׁשֻ ָלם ְוׁשֵ ירוׁשָ ִנים ָמַלך ּבִ ּׁשָ ּּ ְ :

ה  ְמַנּשֶׁ כ ר  ָעׂשָ ֲאׁשֶ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ּכַ ְַוֵיֶלך  כא:  ה  ָאִביוַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ ּ
ר  ָעַבד  ֻלִלים  ֲאׁשֶ ר־ָהַלך  ָאִביו  ַוַיֲעֹבד  ֶאת־ַהּגִ ָכל־ַהֶדֶרך  ֲאׁשֶ ּּבְ ּ ְ ְ ּ

חו  ָלֶהם ּתַ ָּאִביו  ַוִיׁשְ ַּוַיֲעֹזב  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאֹבָתיו  ְוֹלא  כב:  ּ
ֶדֶרך  ְיהָוׁה ְָהַלך  ּבְ רו  ַעְבֵדי־ָאמֹון  ָעָליו  ַוָיִמי כג:  ְ ַּוִיְקׁשְ ּתו ּּ
ֵביתֹו ֶלך  ּבְ ִרים  כד:  ְֶאת־ַהּמֶ ל־ַהּקׁשְ ְַוַיך  ַעם־ָהָאֶרץ  ֵאת  ּכָ ּ

יו ְחּתָ ָיהו ְבנֹו ּתַ ֶלך ָאמֹון ַוַיְמִליכו ַעם־ָהָאֶרץ ֶאת־ֹיאׁשִ ַּעל־ַהּמֶ ּּ ּ ְ :
תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  כה ה  ֲהֹלא־ֵהם  ּכְ ר  ָעׂשָ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ָאמֹון  ֲאׁשֶ ּ

ִּדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי   ַגן־ֻעָזא  כו:  ְּיהוָדהּ ְקֻבָרתֹו  ּבְ ַּוִיְקּבֹר  ֹאתֹו  ּבִ ּ
יו ְחּתָ ָיהו ְבנֹו ּתַ ַּוִיְמֹלך ֹיאׁשִ ּ ְּ: 

  פרק כב- "מלכים ב"ספר 
ָנה  ָמַלך  א ים  ְוַאַחת  ׁשָ ֹלׁשִ ָיהו  ְבָמְלכֹו  וׁשְ ָנה  ֹיאׁשִ ֹמֶנה  ׁשָ ן־ׁשְ ְּבֶ ּ ּ ּ
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ם  ִאּמֹו  ְיִדיָדה  ַבת־ֲעָדָיה  ִמ ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ְצַקתּּבִ ר  ב: ּבָ ַּוַיַעׂש ַהָיׁשָ ּ
ָכל־ֶדֶרך  ָדִוד  ָאִביו  ְוֹלא־ָסר  ָיִמין  ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ַוֵיֶלך  ּבְ ּּבְ ְּ ְ ּ

ֹמאול ַלח  ג:  ּוׂשְ ָיהו  ׁשָ ֶלך  ֹיאׁשִ ָנה  ַלּמֶ ֵרה  ׁשָ ֹמֶנה  ֶעׂשְ ׁשְ ַּוְיִהי  ּבִ ּ ְ

ית  ְיה ָלם  ַהּסֵֹפר  ּבֵ ן־ֲאַצְלָיהו  ֶבן־ְמׁשֻ ָפן  ּבֶ ֶלך  ֶאת־ׁשָ ַּהּמֶ ּ ָוׁה ְ
ֶסף  ד:  ֵלאֹמר ם  ֶאת־ַהּכֶ דֹול  ְוַיּתֵ ֲּעֵלה  ֶאל־ִחְלִקָיהו  ַהּכֵֹהן  ַהּגָ ּ

ף  ֵמֵאת ָהָעם ר  ָאְספו  ׁשְֹמֵרי  ַהּסַ ית  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ַּהּמוָבא  ּבֵ נֻֻה ה: ּ  ְוִיּתְ
ְפָקִדים   ָלאָכה  ַהּמֻ י  ַהּמְ ֻנהו  ַעל־ַיד  ֹעׂשֵ יתְּוִיּתְ ּבֵ ית  ְיהָוׁה ּבְ   ּבֵ

נו  ֹאתֹו  ְל ֶדק ְּוִיּתְ ֵבית  ְיהָוׁה  ְלַחֵזק  ּבֶ ר  ּבְ ָלאָכה  ֲאׁשֶ י  ַהּמְ ֹּעׂשֵ
ִית ים  ְוַלּבִֹנים  ְוַלּגְֹדִרים  ְוִלְקנֹות  ֵעִצים  ְוַאְבֵני  ו:  ַהּבָ ֶלָחָרׁשִ

ִית ן  ז:  ַּמְחֵצב  ְלַחֵזק  ֶאת־ַהּבָ ּתָ ֶסף  ַהּנִ ם  ַהּכֶ ב  ִאּתָ ְַאך  ֹלא־ֵיָחׁשֵ

ים י  ֶבֱאמוָנה  ֵהם  ֹעׂשִ ּיֹאֶמר  ִחְלִקָיהו  ַהּכֵֹהן ַו ח:  ַּעל־ָיָדם  ּכִ ּ ּ
ן  ֵבית  ְיהָוׁה  ַוִיּתֵ ָפן  ַהּסֵֹפר  ֵסֶפר  ַהּתֹוָרה  ָמָצאִתי  ּבְ דֹול  ַעל־ׁשָ ַּהּגָ

ָפן  ַוִיְקָרֵאהו ֶפר  ֶאל־ׁשָ ִּחְלִקָיה  ֶאת־ַהּסֵ ּ ָפן  ַהּסֵֹפר  ט:  ּ ַּוָיֹבא  ׁשָ
יכו  ֲע ֶלך  ָדָבר  ַויֹאֶמר  ִהּתִ ב  ֶאת־ַהּמֶ ֶלך  ַוָיׁשֶ ֶּאל־ַהּמֶ ּּ ְּ ָָבֶדיך ְ

ָלאָכה  י  ַהּמְ ֻנהו  ַעל־ַיד  ֹעׂשֵ ִית  ַוִיּתְ ְמָצא  ַבּבַ ֶסף  ַהּנִ ֶּאת־ַהּכֶ ּ
ית  ְיהָוׁה ְפָקִדים  ּבֵ ֶלך  ֵלאֹמר  ֵסֶפר  י:  ַהּמֻ ָפן  ַהּסֵֹפר  ַלּמֶ ד  ׁשָ ְַוַיּגֵ ּ

ֶלך ָפן  ִלְפֵני  ַהּמֶ ְָנַתן  ִלי  ִחְלִקָיה  ַהּכֵֹהן  ַוִיְקָרֵאהו  ׁשָ ּ ּ ַוְיִהי  יא:  ּ
ֹמַע   ׁשְ ָגָדיוּכִ ֶלך  ֶאת־ִדְבֵרי  ֵסֶפר  ַהּתֹוָרה  וִיְקַרע  ֶאת־ּבְ ַּהּמֶ ּ ְ :
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ָפן  יב ן־ׁשָ ֶלך  ֶאת־ִחְלִקָיה  ַהּכֵֹהן  ְוֶאת־ֲאִחיָקם  ּבֶ ַּוְיַצו  ַהּמֶ ְ

ן־ִמיָכָיה  ְוֵאת   ָיה |  ְוֶאת־ַעְכּבֹור  ּבֶ ָפן  ַהּסֵֹפר  ְוֵאת  ֲעׂשָ ׁשָ
ֶלך  ֵלאֹמר ְּלכו  ִדְרׁשו  ֶאת־ְיהָוׁ יג:  ְֶעֶבד־ַהּמֶ ֲעִדי  וְבַעד־ָהָעם ּ ּה  ּבַ

י־ְגדֹוָלה  ְמָצא  ַהֶזה  ּכִ ֶפר  ַהּנִ ל־ְיהוָדה  ַעל־ִדְבֵרי  ַהּסֵ ּוְבַעד  ּכָ ּ ּ ּ
ְמעו  ר  ֹלא־ׁשָ ָתה  ָבנו  ַעל  ֲאׁשֶ ר־ִהיא  ִנּצְ ֲּחַמת  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּ
תוב  ָעֵלינו ָכל־ַהּכָ ֶפר  ַהֶזה  ַלֲעׂשֹות  ּכְ ֲּאֹבֵתינו  ַעל־ִדְבֵרי  ַהּסֵ ּ ּ ּּ :

ְַוֵיֶלך יד ָיה ּ ָפן  ַוֲעׂשָ ּ  ִחְלִקָיהו  ַהּכֵֹהן  ַוֲאִחיָקם  ְוַעְכּבֹור  ְוׁשָ ּ
ת   ִביָאה  ֵאׁשֶ ן־ַחְרַחס  ׁשֵֹמר |  ֶּאל־ֻחְלָדה  ַהּנְ ְקָוה  ּבֶ ן־ּתִ ֻלם  ּבֶ ּׁשַ

רו  ֵאֶליָה ֶנה  ַוְיַדּבְ ׁשְ ּמִ ַלם  ּבַ ירוׁשָ ֶבת  ּבִ ָגִדים  ְוִהיא  ֹיׁשֶ ַּהּבְ ּ :
ָרֵאל  ִאְמרו  ָלִאיׁש ַוּתֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁ טו ּה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ַלח  ֶאְתֶכם  ֵאָלי ר־ׁשָ ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ֵמִביא  ָרָעה  טז:  ֲאׁשֶ
ר  ָקָרא  ֶפר  ֲאׁשֶ ל־ִדְבֵרי  ַהּסֵ ָביו  ֵאת  ּכָ קֹום  ַהֶזה  ְוַעל־ֹיׁשְ ֶּאל־ַהּמָ ּ

ֶּמֶלך  ְיהוָדה ַחת   יז:  ְ ר  ֲעָזבוִני  ַוְיַקְטרו  ֵלאֹלִהי|  ּתַ ֲּאׁשֶ ּ ם  ֲאֵחִרים ּ
קֹום ַהֶזה  ּמָ ָתה  ֲחָמִתי ּבַ ה  ְיֵדיֶהם  ְוִנּצְ ֹכל  ַמֲעׂשֵ ְּלַמַען  ַהְכִעיֵסִני  ּבְ

ה ֵֹלַח  ֶאְתֶכם  ִלְדרׁש  יח:  ְוֹלא  ִתְכּבֶ ְּוֶאל־ֶמֶלך  ְיהוָדה  ַהּשׁ ְ

ָרֵאל  ֶּאת־ְיהָוׁה  ּכֹה  ֹתאְמרו  ֵאָליו  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ָמ ר  ׁשָ ַנע   יט:  ְעּתַָּהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ּכָ ַָיַען  ַרך־ְלָבְבך  ַוּתִ ִּמְפֵני  ְיהָוׁה |  ְ

ָביו  ִלְהיֹות  קֹום  ַהֶזה  ְוַעל־ֹיׁשְ י  ַעל־ַהּמָ ְרּתִ ר  ִדּבַ ְמֲעך  ֲאׁשֶ ׁשָ ּּבְ ּ ָ
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ה  ְלָפָני  ְוַגם  ָאֹנִכי  ְבּכֶ ָגֶדיך  ַוּתִ ְקַרע  ֶאת־ּבְ ה  ְוִלְקָלָלה  ַוּתִ ּמָ ְָלׁשַ

י  ְנֻאם־ְיהָוׁה ַמְעּתִ ָן  ִהְנִני  ֹאִסְפך  ַעל־ֲאֹבֶתיך  ְוֶנֱאַסְפּתָ ָלֵכ כ:  ׁשָ ָ

ֹכל  ָהָרָעה  לֹום  ְוֹלא־ִתְרֶאיָנה  ֵעיֶניך  ּבְ ׁשָ ֶָאל־ִקְבֹרֶתיך  ּבְ ָ

ֶלך ָדָבר יבו ֶאת־ַהּמֶ קֹום ַהֶזה ַוָיׁשִ ר־ֲאִני ֵמִביא ַעל־ַהּמָ ֲּאׁשֶ ְּ ּ ּ: 
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, ים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרב, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"רות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמ"וכמשמרות  נטועים  א

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתוב
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 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"  כהונה  כר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות"וכמשמרות  נטועים  א

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


