
––50 

 

 
F––f 

 
        

                                     
                                      

                                  
                           

                                

  פרק כג- "דברי הימים ב"ספר 
ֵרי  ַהֵמאֹות  א ח  ֶאת־ׂשָ ִבִעית  ִהְתַחַזק  ְיהֹוָיָדע  ַוִיּקַ ָנה  ַהׁשְ ּוַבׁשָ ּ ּּ ּ ּ

ן־ְיהֹוָחָנן  ְוַלֲעַזְרָי ָמֵעאל  ּבֶ ַּלֲעַזְרָיהו  ֶבן־ְיֹרָחם  וְלִיׁשְ ּהו  ֶבן־עֹוֵבד ּ
ִרית ן־ִזְכִרי  ִעמֹו  ַבּבְ ָפט  ּבֶ ָיהו  ֶבן־ֲעָדָיהו  ְוֶאת־ֱאִליׁשָ ְּוֶאת־ַמֲעׂשֵ ּ ּ :

י  ב ל־ָעֵרי  ְיהוָדה  ְוָראׁשֵ צו  ֶאת־ַהְלִוִים  ִמּכָ יהוָדה  ַוִיְקּבְ ַּוָיֹסּבו  ּבִ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָלם ָרֵאל  ַוָיֹבאו  ֶאל־ְירוׁשָ ָּהָאבֹות  ְלִיׂשְ ּ ל־ַהּקָ ג:  ּ ָהל ַּוִיְכֹרת  ּכָ

ה  ֶבן־ַהֶמֶלך  ֵבית  ָהֱאֹלִהים  ִעם־ַהֶמֶלך  ַויֹאֶמר  ָלֶהם  ִהּנֵ ִרית  ּבְ ְּבְ ְּ ּּ
ֵני  ָדִויד ר  ְיהָוׁה  ַעל־ּבְ ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ִּיְמֹלך  ּכַ ר  ד:  ְ ֶּזה  ַהָדָבר  ֲאׁשֶ

ת  ַלּכֲֹהִנים  ְוַלְלִוִים  ְלׁשֲֹעֵרי  ּבָ ֵאי  ַהׁשַ ם  ּבָ ית  ִמּכֶ ִלׁשִ ַּתֲעׂשו  ַהׁשְ ּ ּ ּּ
ִפים ַער  ַהְיסֹוד  ה:  ַּהּסִ ׁשַ ית  ּבְ ִלׁשִ ֵבית  ַהֶמֶלך  ְוַהׁשְ ית  ּבְ ִלׁשִ ְּוַהׁשְ ּ ְּ

ית  ְיהָוׁה ַחְצרֹות  ּבֵ י  ו:  ְוָכל־ָהָעם  ּבְ ְוַאל־ָיבֹוא  ֵבית־ְיהָוׁה  ּכִ
י־ֹקֶדׁש  ֵהָמה  ְרִתים  ַלְלִוִים  ֵהָמה  ָיֹבאו  ּכִ ִּאם־ַהּכֲֹהִנים  ְוַהְמׁשָ ּּ ּ

ֶמֶרת  ְיה ְמרו  ִמׁשְ יפו  ַהְלִוִים  ֶאת־ַהֶמֶלך  ז:  ָוׁהְּוָכל־ָהָעם  ִיׁשְ ְְוִהּקִ ּ ּ ּ
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ִית  יוָמת  ִוְהיו  ֶאת־ַהֶמֶלך  א  ֶאל־ַהּבַ ָידֹו  ְוַהּבָ ְָסִביב  ִאיׁש  ְוֵכָליו  ּבְ ּ ּ ּ
ֹבאֹו  וְבֵצאתֹו ר־ִצָוה  ח:  ּּבְ ֹכל  ֲאׁשֶ ַּוַיֲעׂשו  ַהְלִוִים  ְוָכל־ְיהוָדה  ּכְ ּ ּּ ּ

ְּיהֹוָיָדע  ַהּכֵֹהן  ַוִיְקחו  ִאיׁש  ֶאת־ֲאָנׁשָ ת  ִעם  יֹוְצֵאי ּ ּבָ ֵאי  ַהׁשַ ּיו  ּבָ
י  ֹלא־ָפַטר  ְיהֹוָיָדע  ַהּכֵֹהן  ֶאת־ַהַמְחְלקֹות ת  ּכִ ּבָ ַּהׁשַ ַּוִיֵתן  ט:  ּ ּ

ֵרי  ַהֵמאֹות  ֶאת־ַהֲחִניִתים  ְוֶאת־ַהָמִגּנֹות  ְּיהֹוָיָדע  ַהּכֵֹהן  ְלׂשָ ּ
ית  ָהֱאֹלִהים ר  ּבֵ ר  ַלֶמֶלך  ָדִויד  ֲאׁשֶ ָלִטים  ֲאׁשֶ ְּוֶאת־ַהׁשְ ְ ּ ּ :

ל־ָהָעם  ְוִאיׁש   י ִית |  ַּוַיֲעֵמד  ֶאת־ּכָ ֶתף  ַהּבַ ְלחֹו  ְבָידֹו  ִמּכֶ ׁשִ
ִית  ַעל־ַהֶמֶלך  ַח  ְוַלּבָ ָמאִלית  ַלִמְזּבֵ ִית  ַהׂשְ ֶתף  ַהּבַ ְַהְיָמִנית  ַעד־ּכֶ ּ ּ ּ

ֶזר  יא:  ָסִביב ן־ַהֶמֶלך  ַוִיְתנו  ָעָליו  ֶאת־ַהּנֵ ַּויֹוִציאו  ֶאת־ּבֶ ּּ ּּ ְּ

ְּוֶאת־ָהֵעדות  ַוַיְמִליכ ֻחהו  ְיהֹוָיָדע  וָבָניו  ַויֹאְמרו ּ ּו  ֹאתֹו  ַוִיְמׁשָ ּ ּ ּּ ּ
ְְיִחי  ַהֶמֶלך ַמע  ֲעַתְלָיהו  ֶאת־קֹול  ָהָעם  ָהָרִצים  יב:  ּ ַּוִתׁשְ ּ

ית  ְיהָוׁה ְּוַהְמַהְלִלים  ֶאת־ַהֶמֶלך  ַוָתבֹוא  ֶאל־ָהָעם  ּבֵ ַּוֵתֶרא  יג:  ְּ
ָמבֹוא  ְוַה ה  ַהֶמֶלך  עֹוֵמד  ַעל־ַעמודֹו  ּבַ ְּוִהּנֵ ּ ּּ ִרים  ְוַהֲחֹצְצרֹות ְ ּׂשָ

ֲחֹצְצרֹות  ֵמַח  ְותֹוֵקַע  ּבַ ְַעל־ַהֶמֶלך  ְוָכל־ַעם  ָהָאֶרץ  ׂשָ ּ
יר  ומֹוִדיִעים  ְלַהֵלל  ַוִתְקַרע  ֲעַתְלָיהו  ְכֵלי  ַהׁשִ ְּוַהְמׁשֹוְרִרים  ּבִ ּּ ּּ

ר ר  ָקׁשֶ ָגֶדיָה  ַוֹתאֶמר  ֶקׁשֶ ַּויֹוֵצא  ְיהֹוָיָדע  ַהּכֵֹהן  יד:  ֶּאת־ּבְ
ֵרי  ַהֵמ ְּפקוֵדי  ַהַחִיל  ַויֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  הֹוִציאוָה |  אֹות  ֶּאת־ׂשָ ּּ ּ

י  ָאַמר  ַהּכֵֹהן  ָחֶרב  ּכִ א  ַאֲחֶריָה  יוַמת  ּבֶ ֵדרֹות  ְוַהּבָ ית  ַהׂשְ ֶּאל־ִמּבֵ ּ
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ית  ְיהָוׁה ימו  ָלה  ָיַדִים  ַוָתבֹוא  ֶאל־ְמבֹוא  טו:  ֹּלא  ְתִמיתוָה  ּבֵ ַּוָיׂשִ ּ ּ ּ
ית  ַהֶמֶלך  ַוְיִמ ַער־ַהּסוִסים  ּבֵ ְׁשַ ּ םּ ַּוִיְכֹרת  ְיהֹוָיָדע  טז:  ּיתוָה  ׁשָ

ל־ָהָעם  וֵבין  ַהֶמֶלך  ִלְהיֹות  ְלָעם  ַליהָוׁה ינֹו  וֵבין  ּכָ ִרית  ּבֵ ְּבְ ּ ּ ּ :
ֹחָתיו  יז ַעל  ַוִיְתֻצהו  ְוֶאת־ִמְזּבְ ית־ַהּבַ ַּוָיֹבאו  ָכל־ָהָעם  ּבֵ ּּ ּ ּ

ַעל  ָהְרגו  ִלְפֵני רו  ְוֵאת  ַמָתן  ּכֵֹהן  ַהּבַ ּבֵ ְּוֶאת־ְצָלָמיו  ׁשִ ּּ 
חֹות ַיד  ַהּכֲֹהִנים  יח:  ַּהִמְזּבְ ית  ְיהָוׁה  ּבְ ם  ְיהֹוָיָדע  ְפֻקדֹת  ּבֵ ַּוָיׂשֶ ּ ּ

ית  ְיהָוׁה  ְלַהֲעלֹות  ֹעלֹות  ְיהָוׁה  ר  ָחַלק  ָדִויד  ַעל־ּבֵ ַּהְלִוִים  ֲאׁשֶ ּ
יר  ַעל  ְיֵדי  ָדִויד ְמָחה  וְבׁשִ ׂשִ ה  ּבְ תֹוַרת  ֹמׁשֶ תוב  ּבְ ּכָ ּּכַ ַּוַיֲעֵמד  יט:  ּ

ית  ְיהָוׁה  ְוֹלא־ָיֹבא  ָטֵמא  ְלָכל־ָדָברַּהׁשֹוֲעִרים   ֲעֵרי  ּבֵ : ַּעל־ׁשַ
ָעם  כ ִלים  ּבָ ֵרי  ַהֵמאֹות  ְוֶאת־ָהַאִדיִרים  ְוֶאת־ַהמֹוׁשְ ח  ֶאת־ׂשָ ַּוִיּקַ ּּ ּ

ית  ְיהָוׁה  ַוָיֹבאו |  ְוֵאת   ל־ַעם  ָהָאֶרץ  ַויֹוֶרד  ֶאת־ַהֶמֶלך  ִמּבֵ ּּכָ ּ ְּ ּ
ית  ַהֶמֶלך ַער  ָהֶעְליֹון  ּבֵ תֹוך־ׁשַ ְּבְ א ְּ ּסֵ יבו  ֶאת־ַהֶמֶלך  ַעל  ּכִ ְ  ַויֹוׁשִ ּ ּ ּ

ָקָטה  כא:  ַּהַמְמָלָכה ְמחו  ָכל־ַעם־ָהָאֶרץ  ְוָהִעיר  ׁשָ ַּוִיׂשְ ּ
ְּוֶאת־ֲעַתְלָיהו ֵהִמיתו ֶבָחֶרב ּ: 

  פרק כד- "דברי הימים ב"ספר 
ָלם  א ירוׁשָ ָנה  ָמַלך  ּבִ ִעים  ׁשָ ָמְלכֹו  ְוַאְרּבָ ִנים  ֹיָאׁש  ּבְ ַבע  ׁשָ ן־ׁשֶ ּּבֶ ְ

ַבעְוׁשֵ ֵאר  ׁשָ ֵעיֵני  ב:  ּם  ִאמֹו  ִצְבָיה  ִמּבְ ר  ּבְ ַּוַיַעׂש  יֹוָאׁש  ַהָיׁשָ ּ
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ל־ְיֵמי  ְיהֹוָיָדע  ַהּכֵֹהן ָתִים  ג:  ְיהָוׁה  ּכָ ים  ׁשְ א־לֹו  ְיהֹוָיָדע  ָנׁשִ ַּוִיׂשָ ּ ּ
ִנים  וָבנֹות ַּויֹוֶלד  ּבָ ַּוְיִהי  ַאֲחֵרי־ֵכן  ָהָיה  ִעם־ֵלב  יֹוָאׁש  ְלַחֵדׁש  ד:  ּ

ית  ְיה ַּוִיְקּבֹץ  ֶאת־ַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ַויֹאֶמר  ָלֶהם  ה:  ָוׁהֶאת־ּבֵ ּ ּ
ֶסף  ְלַחֵזק   ָרֵאל  ּכֶ ל־ִיׂשְ ְּצאו  ְלָעֵרי  ְיהוָדה  ְוִקְבצו  ִמּכָ ּ ּ ית |  ּ ֶאת־ּבֵ

ָנה  ְוַאֶתם  ְתַמֲהרו  ַלָדָבר  ְוֹלא  ִמֲהרו  ׁשָ ָנה  ּבְ ֱּאֹלֵהיֶכם  ִמֵדי  ׁשָ ּ ּ ּּ ּ
ְַוִיְקָרא  ַהֶמֶלך ו:  ַּהְלִוִים ּ ּ  ִליהֹוָיָדע  ָהֹראׁש  ַויֹאֶמר  לֹו  ַמדוַע ּ ּ ּ

ַלם  ָת  ַעל־ַהְלִוִים  ְלָהִביא  ִמיהוָדה  וִמירוׁשָ ֹּלא־ָדַרׁשְ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ְלֹאֶהל  ָהֵעדות ָהל  ְלִיׂשְ ה  ֶעֶבד־ְיהָוׁה  ְוַהּקָ ַאת  ֹמׁשֶ : ֶּאת־ַמׂשְ

ית  ָהֱאֹלִהים  ְו ז ֶניָה  ָפְרצו  ֶאת־ּבֵ ַעת  ּבָ י  ֲעַתְלָיהו  ַהִמְרׁשַ ּּכִ ַגם ּּ
ָעִלים י  ֵבית־ְיהָוׁה  ָעׂשו  ַלּבְ ל־ָקְדׁשֵ ַּויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ַוַיֲעׂשו  ח:  ּּכָ ּ ְּ ּ

ית־ְיהָוׁה  חוָצה ַער  ּבֵ ׁשַ ֲּארֹון  ֶאָחד  ַוִיְתֻנהו  ּבְ ּ ּ ַּוִיְתנו־קֹול  ט:  ּ ּ ּ
ה  ַאת  ֹמׁשֶ ַלם  ְלָהִביא  ַליהָוׁה  ַמׂשְ יהוָדה  וִבירוׁשָ ּּבִ ּ ּ

ָרֵאל   רֶעֶבד־ָהֱאֹלִהים  ַעל־ִיׂשְ ִמְדּבָ ִרים  י:  ּּבַ ְמחו  ָכל־ַהׂשָ ַּוִיׂשְ ּ ּ
ִליכו  ָלָארֹון  ַעד־ְלַכֵלה ְּוָכל־ָהָעם  ַוָיִביאו  ַוַיׁשְ ּ ּּ ֵעת  יא:  ּ ַוְיִהי  ּבְ

ַיד  ַהְלִוִים  ְוִכְראֹוָתם  ָּיִביא  ֶאת־ָהָארֹון  ֶאל־ְפֻקַדת  ַהֶמֶלך  ּבְ ְ ּ ּ ּ
ֶסף  וָבא  סֹוֵפר  ַהֶמֶלך  וְפִקיד  ּכֵֹהן י־ַרב  ַהּכֶ ּּכִ ְּ ּ  ָהֹראׁש  ִויָערו ּ

יֻבהו  ֶאל־ְמֹקמֹו  ּכֹה  ָעׂשו  ְליֹום   ֻאהו  ִויׁשִ ֶּאת־ָהָארֹון  ְוִיׂשָ ּ ּ יֹום |  ּ ּבְ
ַּוַיַאְספו־ֶכֶסף  ָלֹרב ה  יב:  ּ ְַוִיְתֵנהו  ַהֶמֶלך  ִויהֹוָיָדע  ֶאל־עֹוׂשֵ ּ ּּ ּ
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ים  ית־ְיהָוׁה  ַוִיְהיו  ׂשְֹכִרים  ֹחְצִבים  ְוָחָרׁשִ ְּמֶלאֶכת  ֲעבֹוַדת  ּבֵ ּ
ית ְּלַחֵד ת  ְלַחֵזק  ֶאת־ּבֵ י  ַבְרֶזל  וְנֹחׁשֶ ית  ְיהָוׁה  ְוַגם  ְלָחָרׁשֵ ּׁש  ּבֵ ּ
ָיָדם  יג:  ְיהָוׁה י  ַהְמָלאָכה  ַוַתַעל  ֲארוָכה  ַלְמָלאָכה  ּבְ ַּוַיֲעׂשו  ֹעׂשֵ ּ ּּ ּ ּ

ְנתֹו  ַוְיַאְמֻצהו ית  ָהֱאֹלִהים  ַעל־ַמְתּכֻ ַּוַיֲעִמידו  ֶאת־ּבֵ ּּ ּ ּ :
ּוְכַכלֹוָתם  ֵהִביאו  ִלְפֵנ יד ֶסף ּּ ָאר  ַהּכֶ ְי  ַהֶמֶלך  ִויהֹוָיָדע  ֶאת־ׁשְ ּ

ֵרת  ְוַהֲעלֹות  ְוַכפֹות  וְכֵלי  ֵלי  ׁשָ הו  ֵכִלים  ְלֵבית־ְיהָוׁה  ּכְ ַּוַיֲעׂשֵ ּּ ּ
ֵבית־ְיהָוׁה  ָתִמיד  ּכֹל  ְיֵמי  ָּזָהב  ָוָכֶסף  ַוִיְהיו  ַמֲעִלים  ֹעלֹות  ּבְ ּ ּ

ע  ָיִמים   טו:  ְיהֹוָיָדע ּבַ ַּוִיְזַקן  ְיהֹוָיָדע  ַוִיׂשְ ן־ֵמָאה ּ ַּוָיֹמת  ּבֶ
מֹותֹו ָנה  ּבְ ים  ׁשָ ֹלׁשִ ֻרהו  ְבִעיר־ָדִויד  ִעם־ַהְמָלִכים  טז:  ּוׁשְ ַּוִיְקּבְ ּ ּ ּ

ָרֵאל  ְוִעם  ָהֱאֹלִהים  וֵביתֹו ִיׂשְ ה  טֹוָבה  ּבְ י־ָעׂשָ ְוַאֲחֵרי  מֹות  יז:  ּּכִ
ַמע  ַהֶמ ַתֲחוו  ַלֶמֶלך  ָאז  ׁשָ ֵרי  ְיהוָדה  ַוִיׁשְ או  ׂשָ ְּיהֹוָיָדע  ּבָ ּ ְּ ּ ּ ְֶלך ּּ

ית  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתיֶהם  ַוַיַעְבדו  יח:  ֲאֵליֶהם ַּוַיַעְזבו  ֶאת־ּבֵ ּּ ּ
ַלם  ים  ַוְיִהי  ֶקֶצף  ַעל־ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ִרים  ְוֶאת־ָהֲעַצּבִ ֶּאת־ָהֲאׁשֵ ּ

ָמָתם  ֹזאת ַאׁשְ יָבם  ֶאל־ְיהָוׁה  יט:  ּבְ ֶהם  ְנִבִאים  ַלֲהׁשִ ַלח  ּבָ ַּוִיׁשְ
ַּוָיִעידו  ָבם  ְוֹלא  ֶהֱא ה  ֶאת־ְזַכְרָיה  כ:  ִּזינוּ ְּורוַח  ֱאֹלִהים  ָלְבׁשָ

ן־ְיהֹוָיָדע  ַהּכֵֹהן  ַוַיֲעֹמד  ֵמַעל  ָלָעם  ַויֹאֶמר  ָלֶהם  ּכֹה   ּּבֶ ָאַמר |  ּ
ָּהֱאֹלִהים  ָלָמה  ַאֶתם  ֹעְבִרים  ֶאת־ִמְצֹות  ְיהָוׁה  ְוֹלא  ַתְצִליחו  ּ

י־ֲעַזְבֶתם  ֶאת־ְיהָוׁה  ַוַיֲעֹזב  ֶאְתֶכם ּּכִ רו  ָעָליו  ַוִיְרְגֻמהו ַּוִיְק כא:  ּ ּׁשְ ּּ ּ
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ית  ְיהָוׁה ֲחַצר  ּבֵ ִמְצַות  ַהֶמֶלך  ּבַ ְֶאֶבן  ּבְ ְוֹלא־ָזַכר  יֹוָאׁש  כב:  ּ
נֹו  ה  ְיהֹוָיָדע  ָאִביו  ִעמֹו  ַוַיֲהֹרג  ֶאת־ּבְ ר  ָעׂשָ ַּהֶמֶלך  ַהֶחֶסד  ֲאׁשֶ ּ ְּ

ִּלְתקוַפת  ַהׁשָ|  ַוְיִהי   כג:  ּוְכמֹותֹו  ָאַמר  ֵיֶרא  ְיהָוׁה  ְוִיְדֹרׁש ָנה ּ
ִחיתו  ַלם  ַוַיׁשְ ָּעָלה  ָעָליו  ֵחיל  ֲאָרם  ַוָיֹבאו  ֶאל־ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ּ ּ ּּ ּ
ק ְלחו  ְלֶמֶלך  ַדְרָמׂשֶ ָלָלם  ׁשִ ֵרי  ָהָעם  ֵמָעם  ְוָכל־ׁשְ ל־ׂשָ ֶּאת־ּכָ ְּ ּ :

או   כד ים  ּבָ י  ְבִמְצַער  ֲאָנׁשִ ָיָדם  ַחִיל |  ּּכִ ֵחיל  ֲאָרם  ַויהָוׁה  ָנַתן  ּבְ
י  ָעְזבו   ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתיֶהם  ְוֶאת־יֹוָאׁש ָּלֹרב  ְמֹאד  ּכִ

ָפִטים י־ָעְזבו  ֹאתֹו   כה:  ָּעׂשו  ׁשְ ּוְבֶלְכָתם  ִמֶמּנו  ּכִ ּ ּּ ַמֲחֻלִייםּ  ּבְ
ֵני  ְיהֹוָיָדע  ְדֵמי  ּבְ רו  ָעָליו  ֲעָבָדיו  ּבִ ים  ִהְתַקׁשְ ַמֲחלוִים  ַרּבִ ּּבְ ּּ

ַּהּכֵֹהן  ַוַיַהְרֻגהו  ַעל־ִמָטתֹו  ַוָיֹמת  ַוִיְק ּ ּּ ִעיר  ָדִויד  ְוֹלא ּ ֻרהו  ּבְ ּּבְ ּ
ִקְברֹות  ַהְמָלִכים ְּקָבֻרהו  ּבְ ִרים  ָעָליו  ָזָבד  כו:  ּ ְּוֵאֶלה  ַהִמְתַקׁשְ ּ ּ

ְמִרית  ַהמֹוָאִבית ן־ׁשִ ְמָעת  ָהַעמֹוִנית  ִויהֹוָזָבד  ּבֶ ן־ׁשִ ּּבֶ ּוָבָניו  כז:  ּ
תִוֶרב ם  ּכְ ית  ָהֱאֹלִהים  ִהּנָ א  ָעָליו  ִויסֹוד  ּבֵ ּ  ִיֶרב  ַהַמׂשָ ּוִבים ּ

ַּעל־ִמְדַרׁש ֵסֶפר ַהְמָלִכים ַוִיְמֹלך ֲאַמְצָיהו ְבנֹו ַתְחָתיו ּ ּּ ְ ּ: 

  פרק א- "יונה"ספר 
ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־יֹוָנה  ֶבן־ֲאִמַתי  ֵלאֹמר א ְקום  ֵלך  ב:  ּ ּ

י־ָעְלָתה  ָרָעָתם  ְלָפָני ֶּאל־ִניְנֵוה  ָהִעיר  ַהְגדֹוָלה  וְקָרא  ָעֶליָה  ּכִ ּ :
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ה  ִמִלְפֵני  ְיהָוׁה  ַוֵיֶרד  ָיפֹו  ַוִיְמָצא ַּוָיָקם ג יׁשָ ּ  יֹוָנה  ִלְבֹרַח  ַתְרׁשִ ּ ּ ּ
ה  ָלבֹוא  ִעָמֶהם |  ֳּאִנָיה   ָכָרה  ַוֵיֶרד  ּבָ יׁש  ַוִיֵתן  ׂשְ ָאה  ַתְרׁשִ ּּבָ ּּ ּּ ּ

ה  ִמִלְפֵני  ְיהָוׁה יׁשָ ַּתְרׁשִ ַּויהָוׁה  ֵהִטיל  רוַח־ְגדֹוָלה  ֶאל־ַהָים  ד:  ּ ּ ּ
ֵברַּוְיִהי  ַסַער־ָגדֹול ָבה  ְלִהׁשָ ָים  ְוָהֳאִנָיה  ִחׁשְ ּ  ּבַ ּ ּ ַּוִייְראו  ה:  ּ ּ

ר  ִלים  ֲאׁשֶ ַּהַמָלִחים  ַוִיְזֲעקו  ִאיׁש  ֶאל־ֱאֹלָהיו  ַוָיִטלו  ֶאת־ַהּכֵ ּּ ּ ּ ּ
ֵתי  ֳאִנָיה  ֶאל־ַהָים  ְלָהֵקל  ֵמֲעֵליֶהם  ְויֹוָנה  ָיַרד  ֶאל־ַיְרּכְ ּּבָ ּ

ב  ַוֵיָרַדם ּכַ ִפיָנה  ַוִיׁשְ ַּהּסְ ּב  ֵאָליו  ַרב  ַהֹחֵבל  ַויֹאֶמר  לֹו ַּוִיְקַר ו:  ּ
ת  ָהֱאֹלִהים  ַּמה־ְלך  ִנְרָדם  קום  ְקָרא  ֶאל־ֱאֹלֶהיך  אוַלי  ִיְתַעׁשֵ ּ ּ ָּ ָ ּ

ַּויֹאְמרו  ִאיׁש  ֶאל־ֵרֵעהו  ְלכו  ְוַנִפיָלה  ז:  ָּלנו  ְוֹלא  ֹנאֵבד ּ ּ ּ ּ
ְלִמי  ָהָרָעה  ַהזֹאת  ָלנו  ַוַיִפלו  גֹוָרלֹות ׁשֶ ּגֹוָרלֹות  ְוֵנְדָעה  ּבְ ּ ּּ ּ ּ ּ  ַוִיפֹל ּ ּ

ר  ח:  ַּהגֹוָרל  ַעל־יֹוָנה ֲאׁשֶ א  ָלנו  ּבַ ַּויֹאְמרו  ֵאָליו  ַהִגיָדה־ּנָ ּּ ּ
ְָלִמי־ָהָרָעה  ַהזֹאת  ָלנו  ַמה־ְמַלאְכְתך  וֵמַאִין  ָתבֹוא  ָמה  ַאְרֶצך  ָּ ּ ּּ ּ ּ

ְּוֵאי־ִמֶזה  ַעם  ָאָתה ַּויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ִעְבִרי  ָאֹנִכי  ְוֶאת־ְיהָוׁה  ט:  ּ
ַמִי הֱּאֹלֵהי  ַהׁשָ ׁשָ ה  ֶאת־ַהָים  ְוֶאת־ַהַיּבָ ר־ָעׂשָ ּם  ֲאִני  ָיֵרא  ֲאׁשֶ ּ :

יָת  י ים  ִיְרָאה  ְגדֹוָלה  ַויֹאְמרו  ֵאָליו  ַמה־זֹאת  ָעׂשִ ַּוִייְראו  ָהֲאָנׁשִ ּ ּּ ּ
י  ִהִגיד  ָלֶהם י־ִמִלְפֵני  ְיהָוׁה  הוא  ֹבֵרַח  ּכִ ים  ּכִ י־ָיְדעו  ָהֲאָנׁשִ ּּכִ ּ ּּ :

ה יא ֲעׂשֶ ַּויֹאְמרו  ֵאָליו  ַמה־ּנַ י  ַהָים ּ ֹתק  ַהָים  ֵמָעֵלינו  ּכִ ּ  ָלך  ְוִיׁשְ ּּ ּ ְ ּ
אוִני  ַוֲהִטיֻלִני  ֶאל־ַהָים  יב:  ְהֹוֵלך  ְוֹסֵער ַּויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ׂשָ ּּ
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ַער  ַהָגדֹול  ִלי  ַהּסַ י  ְבׁשֶ י  יֹוֵדַע  ָאִני  ּכִ ֹתק  ַהָים  ֵמֲעֵליֶכם  ּכִ ְּוִיׁשְ ּּ ּ
ים  ְלָהׁשִ יג:  ַּהֶזה  ֲעֵליֶכם ַּוַיְחְתרו  ָהֲאָנׁשִ ּ ה  ְוֹלא ּ ׁשָ ּיב  ֶאל־ַהַיּבָ

י  ַהָים  הֹוֵלך  ְוֹסֵער  ֲעֵליֶהם ְָיֹכלו  ּכִ ּ ַּוִיְקְראו  ֶאל־ְיהָוׁה  יד:  ּ ּ
ֶנֶפׁש  ָהִאיׁש  ַהֶזה  ה  ְיהָוׁה  ַאל־ָנא  ֹנאְבָדה  ּבְ ַּויֹאְמרו  ָאּנָ ּ ּ
ר  ָחַפְצָת  ֲאׁשֶ י־ַאָתה  ְיהָוׁה  ּכַ ְּוַאל־ִתֵתן  ָעֵלינו  ָדם  ָנִקיא  ּכִ ּ ּ ּּ ּ

יָת או  ֶאת־יֹוָנה  ַוְיִטֻלהו  ֶאל־ַהָים  ַוַיֲעֹמד  ַהָים  טו:  ָעׂשִ ַּוִיׂשְ ּ ּ ּּ ּ
ִּמַזְעפֹו ים  ִיְרָאה  ְגדֹוָלה  ֶאת־ְיהָוׁה  טז:  ּ ַּוִייְראו  ָהֲאָנׁשִ ּ

חו־ֶזַבח ַליהָוׁה ַוִיְדרו ְנָדִרים ַּוִיְזּבְ ּ ּּ ּ: 

  פרק ב- "יונה"ספר 
ַּוְיַמן  ְיהָוׁה  ָדג  ָגדֹול  ִלְבֹלַע  ֶאת־יֹוָנה א ְמֵעי  ַהָדג ּ ּ  ַוְיִהי  יֹוָנה  ּבִ

ה  ֵלילֹות לׁשָ ה  ָיִמים  וׁשְ לׁשָ ַּוִיְתַפֵלל  יֹוָנה  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיו  ב:  ּׁשְ ּ ּ
ִּמְמֵעי  ַהָדָגה ַּויֹאֶמר  ָקָראִתי  ִמָצָרה  ִלי  ֶאל־ְיהָוׁה  ַוַיֲעֵנִני  ג:  ּ ּּ

ַמְעָת  קֹוִלי ַוְעִתי  ׁשָ אֹול  ׁשִ ֶטן  ׁשְ ִּמּבֶ ּ ִליֵכִנ ד:  ּ ְלַבב ַּוַתׁשְ ּי  ְמצוָלה  ּבִ
ֶריך  ְוַגֶליך  ָעַלי  ָעָברו ּבָ ל־ִמׁשְ ַּיִמים  ְוָנָהר  ְיֹסְבֵבִני  ּכָ ָ ָּ ַוֲאִני  ה:  ּ

יט  ֶאל־ֵהיַכל  ֶגד  ֵעיֶניך  ַאך  אֹוִסיף  ְלַהּבִ ִתי  ִמּנֶ ְָאַמְרִתי  ִנְגַרׁשְ ָ ּ ּ
ך ֲּאָפפוִני  ַמִים  ַעד־ֶנֶפׁש  ְתהֹום  ְיֹסְבֵבִני  סוף  ָחבוׁש  ו:  ָָקְדׁשֶ ּ ּּ

יְל ִרֶחיָה  ַבֲעִדי  ְלעֹוָלם  ז:  ֹראׁשִ ְּלִקְצֵבי  ָהִרים  ָיַרְדִתי  ָהָאֶרץ  ּבְ
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ַחת  ַחַיי  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהי ַּוַתַעל  ִמׁשַ ּ י  ח:  ּ ִהְתַעֵטף  ָעַלי  ַנְפׁשִ ּּבְ
ך ֶָאת־ְיהָוׁה  ָזָכְרִתי  ַוָתבֹוא  ֵאֶליך  ְתִפָלִתי  ֶאל־ֵהיַכל  ָקְדׁשֶ ָּ ּ ּ ּ :

ְוא  ַח ט ְמִרים  ַהְבֵלי־ׁשָ ְּסָדם  ַיֲעֹזבוְּמׁשַ קֹול  תֹוָדה  י:  ּ ַּוֲאִני  ּבְ
ֵלָמה  ְיׁשוָעָתה  ַליהָוׁה ר  ָנַדְרִתי  ֲאׁשַ ָחה־ָלך  ֲאׁשֶ ֶּאְזּבְ ּ ּּ ַּוֹיאֶמר  יא:  ְ

ה ׁשָ ְּיהָוׁה ַלָדג ַוָיֵקא ֶאת־יֹוָנה ֶאל־ַהַיּבָ ּ ּ: 

  פרק ג- "יונה"ספר 
ִנית  ֵלאֹמר א ְ  ֵלך ּקום ב:  ַוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־יֹוָנה  ׁשֵ

ר  ִריָאה  ֲאׁשֶ ֶּאל־ִניְנֵוה  ָהִעיר  ַהְגדֹוָלה  וְקָרא  ֵאֶליָה  ֶאת־ַהּקְ ּ
ָָאֹנִכי  דֵֹבר  ֵאֶליך ְדַבר  ְיהָוׁה  ג:  ּ ְַוָיָקם  יֹוָנה  ַוֵיֶלך  ֶאל־ִניְנֵוה  ּכִ ּ ּ

ת  ָיִמים לׁשֶ ְְוִניְנֵוה  ָהְיָתה  ִעיר־ְגדֹוָלה  ֵלאֹלִהים  ַמֲהַלך  ׁשְ ּ :
ִּעיר  ַמֲהַלך  יֹום  ֶאָחד  ַוִיְקָרא  ַויֹאַמר  עֹוד ַּוָיֶחל  יֹוָנה  ָלבֹוא  ָב ד ּ ְ

ִעים  יֹום  ְוִניְנֵוה  ֶנְהָפֶכת אֹלִהים  ה:  ַּאְרּבָ י  ִניְנֵוה  ּבֵ ַּוַיֲאִמינו  ַאְנׁשֵ ּ
ם ים  ִמְגדֹוָלם  ְוַעד־ְקַטּנָ ּקִ ׁשו  ׂשַ ַּוִיְקְראו־צֹום  ַוִיְלּבְ ּ ּּ ַּוִיַגע  ו:  ּ ּ

ַּהָדָבר  ֶאל־ֶמֶלך  ִניְנֵוה  ַוָיָקם   ְ ְסאֹו  ַוַיֲעֵבר  ַאַדְרתֹו  ֵמָעָליו ּ ִּמּכִ ּ ּ
ב  ַעל־ָהֵאֶפר ק  ַוֵיׁשֶ ִניְנֵוה  ִמַטַעם  ז:  ַּוְיַכס  ׂשַ ַּוַיְזֵעק  ַויֹאֶמר  ּבְ ּ ּ

ָקר  ְוַהֹצאן  ֵהָמה  ַהּבָ ַּהֶמֶלך  וְגֹדָליו  ֵלאֹמר  ָהָאָדם  ְוַהּבְ ּּ ְ

תו ַּאל־ִיְטֲעמו  ְמאוָמה  ַאל־ִיְרעו  וַמִים  ַאל־ִיׁשְ ּ ּ ּ ּסו ְוִיְת ח:  ּּ ּּכַ
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בו  ָחְזָקה  ְוָיׁשֻ ֵהָמה  ְוִיְקְראו  ֶאל־ֱאֹלִהים  ּבְ ים  ָהָאָדם  ְוַהּבְ ּקִ ּׂשַ ּ
ַכֵפיֶהם ר  ּבְ ִּאיׁש  ִמַדְרּכֹו  ָהָרָעה  וִמן־ֶהָחָמס  ֲאׁשֶ ּ ִמי־יֹוֵדַע  ט:  ּ

ב  ֵמֲחרֹון  ַאפֹו  ְוֹלא  ֹנאֵבד ָּיׁשוב  ְוִנַחם  ָהֱאֹלִהים  ְוׁשָ ַּוַיְרא  י:  ּ
ֶחם ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ַמֲעׂשֵ ם  ָהָרָעה  ַוִיּנָ בו  ִמַדְרּכָ י־ׁשָ ּיֶהם  ּכִ ּ ּ

ה ר ַלֲעׂשֹות־ָלֶהם ְוֹלא ָעׂשָ ר־ִדּבֶ  :ָּהֱאֹלִהים ַעל־ָהָרָעה ֲאׁשֶ

  פרק ד- "יונה"ספר 
ַּוֵיַרע  ֶאל־יֹוָנה  ָרָעה  ְגדֹוָלה  ַוִיַחר  לֹו א ַּוִיְתַפֵלל  ֶאל־ְיהָוׁה  ב:  ּ ּ ּ

ה  ְיהָוׁה  ֲהלֹוא־ֶזה  ְד ָבִרי  ַעד־ֱהיֹוִתי  ַעל־ַאְדָמִתי ַּויֹאַמר  ָאּנָ
י  ַאָתה  ֵאל־ַחּנון  י  ָיַדְעִתי  ּכִ ה  ּכִ יׁשָ ן  ִקַדְמִתי  ִלְבֹרַח  ַתְרׁשִ ַּעל־ּכֵ ּּ ּ ּ ּ

ְּוַרחום  ֶאֶרך  ַאַפִים  ְוַרב־ֶחֶסד  ְוִנָחם  ַעל־ָהָרָעה ְ ְּוַעָתה  ְיהָוׁה  ג:  ּ
י  טֹוב  מֹוִתי  ֵמַחָיי י  ּכִ י  ִמֶמּנִ ַּקח־ָנא  ֶאת־ַנְפׁשִ ּיֹאֶמר  ְיהָוׁה ַו ד:  ּ

ֶדם  ָלִעיר  ה:  ְַהֵהיֵטב  ָחָרה  ָלך ב  ִמּקֶ ַּוֵיֵצא  יֹוָנה  ִמן־ָהִעיר  ַוֵיׁשֶ ּ
ר  ִיְרֶאה  ֵצל  ַעד  ֲאׁשֶ ב  ַתְחֶתיָה  ּבַ ה  ַוֵיׁשֶ ם  ֻסּכָ ַּוַיַעׂש  לֹו  ׁשָ ּ ּ ּ ּ

ִעיר ֵמַעל  ְליֹוָנה |  ַּוְיַמן  ְיהָוׁהֱאֹלִהים  ִקיָקיֹון  ַוַיַעל   ו:  ַּמה־ִיְהֶיה  ּבָ
ַמח  יֹוָנה ִלְהי ֹּות  ֵצל  ַעל־ֹראׁשֹו  ְלַהִציל  לֹו  ֵמָרָעתֹו  ַוִיׂשְ ּ

ְמָחה  ְגדֹוָלה יָקיֹון  ׂשִ ֲעלֹות  ז:  ַעל־ַהּקִ ַּוְיַמן  ָהֱאֹלִהים  תֹוַלַעת  ּבַ
יָקיֹון  ַוִייָבׁש ַחר  ַלָמֳחָרת  ַוַתך  ֶאת־ַהּקִ ַּהׁשַ ְ ּ ּ ְזֹרַח |  ַוְיִהי   ח:  ּ ּכִ



––60 

ֶמׁש  ַוְיַמן  ֱאֹלִהים  רוַח  ָק ַּהׁשֶ ֶמׁש ּ ית  ַוַתך  ַהׁשֶ ִּדים  ֲחִריׁשִ ְּ

ַאל  ֶאת־ַנְפׁשֹו  ָלמות  ַויֹאֶמר  טֹוב  ַּעל־ֹראׁש  יֹוָנה  ַוִיְתַעָלף  ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ
ַָויֹאֶמר  ֱאֹלִהים  ֶאל־יֹוָנה  ַהֵהיֵטב  ָחָרה־ְלך  ט:  ּמֹוִתי  ֵמַחָיי ּ

יָקיֹון  ַויֹאֶמר  ֵהיֵטב  ָחָרה־ִלי  ַעד־ָמֶות  ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה י:  ַּעל־ַהּקִ
ר  ֹלא־ָעַמְלָת  ּבֹו  ְוֹלא  ִגַדְלתֹו  יָקיֹון  ֲאׁשֶ ַּאָתה  ַחְסָת  ַעל־ַהּקִ ּ ּ ּּ

ן־ַלְיָלה  ָהָיה  וִבן־ַלְיָלה  ָאָבד ּבִ ַּוֲאִני  ֹלא  ָאחוס  ַעל־ִניְנֵוה  יא:  ּׁשֶ
ֵרה  ִרּבֹו  ָאָדם  ֵתים־ֶעׂשְ ה  ִמׁשְ ה  ַהְרּבֵ ר  ֶיׁש־ּבָ ָּהִעיר  ַהְגדֹוָלה  ֲאׁשֶ ּּ

ין ר ֹלא־ָיַדע ּבֵ הֲאׁשֶ ֹמאלֹו וְבֵהָמה ַרּבָ  :ּ־ְיִמינֹו ִלׂשְ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  רקים  ליוםשני  פ,  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 "כד אף ספרי תורה "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,  ם  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאי
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ידוואין חטא בא על , 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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" 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


