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  פרק לג- "דברי הימים ב"ספר 
ֵתים  ֶע א ן־ׁשְ ים  ְוָחֵמׁש ּּבֶ ה  ְבָמְלכֹו  ַוֲחִמׁשִ ָנה  ְמַנׁשֶ ֵרה  ׁשָ ּׂשְ ּ

ָלם ירוׁשָ ָנה  ָמַלך  ּבִ ּׁשָ תֹוֲעבֹות  ב:  ְ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ּכְ ַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ
ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ ר  הֹוִריׁש  ְיהָוׁה  ִמְפֵני  ּבְ ַּהגֹוִים  ֲאׁשֶ ב  ַוִיֶבן  ג:  ּ ַּוָיׁשָ ּ

ר  ִנַתץ  ְיִחְזִקָי מֹות  ֲאׁשֶ ֶּאת־ַהּבָ חֹות ּ ּהו  ָאִביו  ַוָיֶקם  ִמְזּבְ ּ
ַמִים  ַוַיֲעֹבד  ַתחו  ְלָכל־ְצָבא  ַהׁשָ רֹות  ַוִיׁשְ ָעִלים  ַוַיַעׂש  ֲאׁשֵ ַּלּבְ ּ ּּ ּּ

ר  ָאַמר  ְיהָוׁה  ד:  ֹאָתם ֵבית  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ חֹות  ּבְ ּוָבָנה  ִמְזּבְ
ִמי  ְלעֹוָלם ַלם  ִיְהֶיה־ׁשְ ירוׁשָ ּּבִ חֹות  ְלָכל־ְצָבא  ה:  ּ ַּוִיֶבן  ִמְזּבְ

ית־ְיהָוׁה ֵתי  ַחְצרֹות  ּבֵ ׁשְ ָמִים  ּבִ ַּהׁשָ ָניו  ו:  ּ ְּוהוא  ֶהֱעִביר  ֶאת־ּבָ
ה  אֹוב  ְוִיְדעֹוִני  ף  ְוָעׂשָ ֵגי  ֶבן־ִהּנֹם  ְועֹוֵנן  ְוִנֵחׁש  ְוִכׁשֵ ֵאׁש  ּבְ ּּבָ ּ

ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ְלַהְכִעיסֹו ה  ַלֲעׂשֹות  ָהַרע  ּבְ ם  ז:  ִהְרּבָ ַּוָיׂשֶ
ר  ָע ֶמל  ֲאׁשֶ ר  ָאַמר ֶּאת־ֶפֶסל  ַהּסֶ ֵבית  ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ה  ּבְ ׂשָ
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ַלם  ִית  ַהֶזה  וִבירוׁשָ ּבַ ֹלֹמה  ְבנֹו  ּבַ ֱּאֹלִהים  ֶאל־ָדִויד  ְוֶאל־ׁשְ ּ ּּ
ִמי  ְלֵעילֹום ים  ֶאת־ׁשְ ָרֵאל  ָאׂשִ ְבֵטי  ִיׂשְ ַחְרִתי  ִמּכֹל  ׁשִ ר  ּבָ : ֲּאׁשֶ

ר ח ָרֵאל  ֵמַעל  ָהֲאָדָמה  ֲאׁשֶ  ְוֹלא  אֹוִסיף  ְלָהִסיר  ֶאת־ֶרֶגל  ִיׂשְ
ְמרו  ַלֲעׂשֹות  ֵאת |  ֶּהֱעַמְדִתי  ַלֲאבֹוֵתיֶכם  ַרק   ִּאם־ִיׁשְ

ָפִטים  ים  ְוַהִמׁשְ ר  ִצִויִתים  ְלָכל־ַהתֹוָרה  ְוַהֻחּקִ ל־ֲאׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ
ה ַיד־ֹמׁשֶ ָלם  ט:  ּבְ ֵבי  ְירוׁשָ ה  ֶאת־ְיהוָדה  ְוֹיׁשְ ַּוֶיַתע  ְמַנׁשֶ ּ ּ ּ

ִמיד  ְיהָוׁה ר  ִהׁשְ ֵני ַּלֲעׂשֹות  ָרע  ִמן־ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ ּ  ִמְפֵני  ּבְ
ָרֵאל יבו י:  ִיׂשְ ה  ְוֶאל־ַעמֹו  ְוֹלא  ִהְקׁשִ ר  ְיהָוׁה  ֶאל־ְמַנׁשֶ ַּוְיַדּבֵ ּ ּ :

ר  ְלֶמֶלך  ַאׁשור  יא ֵרי  ַהָצָבא  ֲאׁשֶ ַּוָיֵבא  ְיהָוׁה  ֲעֵליֶהם  ֶאת־ׂשָ ּ ְּ ּ
ַתִים  ַויֹוִליֻכהו  ְנֻחׁשְ ֹחִחים  ַוַיַאְסֻרהו  ּבַ ה  ּבַ דו  ֶאת־ְמַנׁשֶ ַּוִיְלּכְ ּ ּּ ּ ּּ ּ

ַנע  ְמֹאד  יב:  ֶבָלהּבָ ּוְכָהֵצר  לֹו  ִחָלה  ֶאת־ְפֵני  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיו  ַוִיּכָ ּ ּ ּ
ַמע  יג:  ִּמִלְפֵני  ֱאֹלֵהי  ֲאֹבָתיו ַּוִיְתַפֵלל  ֵאָליו  ַוֵיָעֶתר  לֹו  ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ

י  ְיהָוׁה  ה  ּכִ ַלם  ְלַמְלכותֹו  ַוֵיַדע  ְמַנׁשֶ יֵבהו  ְירוׁשָ תֹו  ַוְיׁשִ ְּתִחּנָ ּּ ּ ּ ּ
ָנה  חֹוָמה  ִחיצֹוָנה   יד:  יםּהוא  ָהֱאֹלִה | ְוַאֲחֵרי־ֵכן  ּבָ

ַער  ַהָדִגים  ַחל  ְוָלבֹוא  ְבׁשַ ּנַ ְּלִעיר־ָדִויד  ַמְעָרָבה  ְלִגיחֹון  ּבַ ּ
ָכל־ֶהָעִרים  ֵרי־ַחִיל  ּבְ ם  ׂשָ יֶהָה  ְמֹאד  ַוָיׂשֶ ְּוָסַבב  ָלֹעֶפל  ַוַיְגּבִ ּ

יהוָדה ֻצרֹות  ּבִ ָכר  ְו טו:  ַּהּבְ ֶמל ַּוָיַסר  ֶאת־ֱאֹלֵהי  ַהּנֵ ֶאת־ַהּסֶ
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ית־ְיהָוׁה  ַהר  ּבֵ ָנה  ּבְ ר  ּבָ חֹות  ֲאׁשֶ ית  ְיהָוׁה  ְוָכל־ַהִמְזּבְ ִּמּבֵ
ֵלך  חוָצה  ָלִעיר ָלם  ַוַיׁשְ ּוִבירוׁשָ ּ ְּ ח  ְיהָוׁה ַּוִיֶכן טז:  ּ ּ  ַוִיֶבן  ֶאת־ִמְזּבַ

ָלִמים  ְותֹוָדה  ַויֹאֶמר  ִליהוָדה  ַלֲעבֹוד  ח  ָעָליו  ִזְבֵחי  ׁשְ ַּוִיְזּבַ ּ ּ
ָרֵאלֶאת־ְיהָוׁה מֹות  יז:    ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּבָ ֲאָבל  עֹוד  ָהָעם  ֹזְבִחים  ּבַ

ה  וְתִפָלתֹו  יח:  ַרק  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ְמַנׁשֶ ּ ּּ
ם  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ׁשֵ ִרים  ֵאָליו  ּבְ ֶאל־ֱאֹלָהיו  ְוִדְבֵרי  ַהֹחִזים  ַהְמַדּבְ

ָרֵאל ם  ַעל־ִדְבֵרי  ַמְלֵכי  ִיׂשְ ָרֵאל  ִהּנָ ּוְתִפָלתֹו  יט  :ִּיׂשְ ּ
ָנה  ָבֶהם  ר  ּבָ ְּוֵהָעֶתר־לֹו  ְוָכל־ַחָטאתֹו  וַמְעלֹו  ְוַהְמֹקמֹות  ֲאׁשֶ ּ ּ
ם  ְנעֹו  ִהּנָ ִרים  ְוַהְפִסִלים  ִלְפֵני  ִהּכָ מֹות  ְוֶהֱעִמיד  ָהֲאׁשֵ ּּבָ

תוִבים  ַעל  ִדְבֵרי  חֹוָזי ּּכְ ה  ִעם־ֲאֹבָתיו  כ:  ּ ב  ְמַנׁשֶ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ
יתֹו   ֻרהו  ּבֵ ַּוִיְקּבְ נֹו  ַתְחָתיוּ ַּוִיְמֹלך  ָאמֹון  ּבְ ּ ְ ִרים  כא:  ּ ן־ֶעׂשְ ּבֶ

ָלם ירוׁשָ ִנים  ָמַלך  ּבִ ַתִים  ׁשָ ָמְלכֹו  וׁשְ ָנה  ָאמֹון  ּבְ ַתִים  ׁשָ ּוׁשְ ּ ְּ ּ ּ :
ה  ָאִביו  כב ה  ְמַנׁשֶ ר  ָעׂשָ ֲאׁשֶ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ּכַ ַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ ּ

ה  ָאִבי ה  ְמַנׁשֶ ר  ָעׂשָ ּוְלָכל־ַהְפִסיִלים  ֲאׁשֶ ּ ח  ָאמֹון ּ ו  ִזּבַ
י  כג:  ַּוַיַעְבֵדם ה  ָאִביו  ּכִ ַנע  ְמַנׁשֶ ִהּכָ ְּוֹלא  ִנְכַנע  ִמִלְפֵני  ְיהָוׁה  ּכְ ּ

ָמה ה  ַאׁשְ רו  ָעָליו  ֲעָבָדיו  ַוְיִמיֻתהו  כד:  ּהוא  ָאמֹון  ִהְרּבָ ַּוִיְקׁשְ ּ ּ
ֵביתֹו ִרים  ַעל־ַהֶמֶלך  כה:  ּבְ ל־ַהּקֹׁשְ ְַוַיּכו  ַעם־ָהָאֶרץ  ֵאת  ּכָ ּ ּ ּ
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ָיהו ְבנֹו ַתְחָתיוָאמֹון  ַּוַיְמִליכו ַעם־ָהָאֶרץ ֶאת־ֹיאׁשִ ּ ּ ּּ ּ: 

  פרק לד- "דברי הימים ב"ספר 
ָנה  א ים  ְוַאַחת  ׁשָ ֹלׁשִ ָיהו  ְבָמְלכֹו  וׁשְ ִנים  ֹיאׁשִ מֹוֶנה  ׁשָ ן־ׁשְ ּּבֶ ּ ּ

ָלם ירוׁשָ ָּמַלך  ּבִ ַדְרֵכי  ב:  ְ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ַוֵיֶלך  ּבְ ר  ּבְ ְַוַיַעׂש  ַהָיׁשָ ּ ּ ּ
ֹמאולָּדִויד   ִנים  ג:  ָּאִביו  ְוֹלא־ָסר  ָיִמין  וׂשְ מֹוֶנה  ׁשָ ּוִבׁשְ

ְּלָמְלכֹו  ְוהוא  עֹוֶדּנו  ַנַער  ֵהֵחל  ִלְדרֹוׁש  ֵלאֹלֵהי  ָדִויד  ָאִביו  ּ ּ
ֵתים   ּוִבׁשְ ַלם |  ּ ָנה  ֵהֵחל  ְלַטֵהר  ֶאת־ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ֵרה  ׁשָ ֶּעׂשְ ּ

ִרים  ְוַהְפִסִלים  ְוַהַמּסֵ מֹות  ְוָהֲאׁשֵ ִּמן־ַהּבָ ַּוְיַנְתצו  ְלָפָניו  ד:  כֹותּ ּ
ר־ְלַמְעָלה  ֵמֲעֵליֶהם  ָעִלים  ְוַהַחָמִנים  ֲאׁשֶ חֹות  ַהּבְ ֵּאת  ִמְזּבְ
ר  ְוֵהַדק  ַוִיְזֹרק  ּבַ כֹות  ׁשִ ִרים  ְוַהְפִסִלים  ְוַהַמּסֵ ִּגֵדַע  ְוָהֲאׁשֵ ּ ּּ ּ

ָבִרים  ַהזְֹבִחים  ָלֶהם ַּעל־ְפֵני  ַהּקְ ַרף  ה:  ּ ְוַעְצמֹות  ּכֲֹהִנים  ׂשָ
חֹוָתיםַעל־   ָלםִמְזּבְ חֹוָתם  ַוְיַטֵהר  ֶאת־ְיהוָדה  ְוֶאת  ְירוׁשָ ּ  ִמְזּבְ ּ :

ְמעֹון  ְוַעד־ַנְפָתִלי   ו ה  ְוֶאְפַרִים  ְוׁשִ ּוְבָעֵרי  ְמַנׁשֶ ּ ַחְר  ֹבֵתיֶהםּ  ּבְ
ַחְרֹבֵתיֶהם  ָסִביב ִרים  ז:  ּבְ חֹות  ְוֶאת־ָהֲאׁשֵ ַּוְיַנֵתץ  ֶאת־ַהִמְזּבְ ּ

ַתת  ְלֵהַדק  ְו ְּוַהְפִסִלים  ּכִ ָרֵאל ּ ָכל־ֶאֶרץ  ִיׂשְ ָּכל־ַהַחָמִנים  ִגַדע  ּבְ ּ ּ
ָלם ב  ִלירוׁשָ ַּוָיׁשָ ֵרה  ְלָמְלכֹו  ְלַטֵהר  ח:  ּ מֹוֶנה  ֶעׂשְ ַנת  ׁשְ ּוִבׁשְ
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ָיהו  ן־ֲאַצְלָיהו  ְוֶאת־ַמֲעׂשֵ ָפן  ּבֶ ַלח  ֶאת־ׁשָ ִית  ׁשָ ָּהָאֶרץ  ְוַהּבָ ּ
יר  ְלַחֵזק ן־יֹוָאָחז  ַהַמְזּכִ ר־ָהִעיר  ְוֵאת  יֹוָאח  ּבֶ ּׂשַ ית ּ   ֶאת־ּבֵ

ַּוָיֹבאו  ֶאל־ִחְלִקָיהו   ט:  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיו ּּ ַּהּכֵֹהן  ַהָגדֹול  ַוִיְתנו |  ּ ּ ּּ
ר  ָאְספו־ַהְלִוִים  ׁשְֹמֵרי  ֶסף  ַהמוָבא  ֵבית־ֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ֶּאת־ַהּכֶ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ֵאִרית  ִיׂשְ ה  ְוֶאְפַרִים  וִמּכֹל  ׁשְ ף  ִמַיד  ְמַנׁשֶ ַּהּסַ ּ ּ

ל־ְיהוָדה  וִבְנָי ּוִמּכָ ּ ביִמן  ּ ַּוָיׁשֻ ָלםּ בו  ְירוׁשָ ּ  ַוָיׁשֻ ּ ַּוִיְתנו  ַעל־ַיד  י:  ּ ּ ּ
י  ֵבית  ְיהָוׁה  ַוִיְתנו  ֹאתֹו  עֹוׂשֵ ה  ַהְמָלאָכה  ַהֻמְפָקִדים  ּבְ ֹּעׂשֵ ּ ּ ּּ
ִית ֵבית  ְיהָוׁה  ִלְבדֹוק  וְלַחֵזק  ַהּבָ ים  ּבְ ר  ֹעׂשִ ַּהְמָלאָכה  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ :

ים  ְוַלּבִֹנים  ִלְקנ יא ַּוִיְתנו  ֶלָחָרׁשִ ּ ֹות  ַאְבֵני  ַמְחֵצב  ְוֵעִצים ּ
ִחיתו  ַמְלֵכי  ְיהוָדה ר  ִהׁשְ ִתים  ֲאׁשֶ רֹות  וְלָקרֹות  ֶאת־ַהּבָ ַּלְמַחּבְ ּ ּּ :

ְמָלאָכה  ַוֲעֵליֶהם   יב ֱאמוָנה  ּבַ ים  ּבֶ ים  ֹעׂשִ ְּוָהֲאָנׁשִ ֻמְפָקִדים |  ּ
ָלם  ִמ ֵני  ְמָרִרי  וְזַכְרָיה  וְמׁשֻ ַּיַחת  ְוֹעַבְדָיהו  ַהְלִוִים  ִמן־ּבְ ּ ּ ֵני ּּ ן־ּבְ

יר ְכֵלי־ׁשִ ל־ֵמִבין  ּבִ ָהִתים  ְלַנֵצַח  ְוַהְלִוִים  ּכָ ַּהּקְ ְוַעל  יג:  ּ
ה  ְמָלאָכה  ַלֲעבֹוָדה  ַוֲעבֹוָדה  ִלים  וְמַנְצִחים  ְלֹכל  ֹעׂשֵ ּבָ ַּהּסַ ּ

ּוֵמַהְלִוִים  סֹוְפִרים  ְוׁשְֹטִרים  ְוׁשֹוֲעִרים ּוְבהֹוִציָאם  יד:  ּ
ית  ְיהָוׁה ֶסף  ַהמוָבא  ּבֵ ֶּאת־ַהּכֶ ּ  ָמָצא  ִחְלִקָיהו  ַהּכֵֹהן  ֶאת־ֵסֶפר ּ ּ

ה ַיד־ֹמׁשֶ ָפן  טו:  ּתֹוַרת־ְיהָוׁה  ּבְ ַּוַיַען  ִחְלִקָיהו  ַויֹאֶמר  ֶאל־ׁשָ ּ ּּ
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ֵבית  ְיהָוׁה  ַוִיֵתן  ִחְלִקָיהו  ַּהּסֹוֵפר  ֵסֶפר  ַהתֹוָרה  ָמָצאִתי  ּבְ ּ ּּ ּ
ָפן ֶפר  ֶאל־ׁשָ ֶפר  ֶאל־ַהֶמ טז:  ֶאת־ַהּסֵ ָפן  ֶאת־ַהּסֵ ַּוָיֵבא  ׁשָ ְֶלך ּ

ר־ִנַתן  ב  עֹוד  ֶאת־ַהֶמֶלך  ָדָבר  ֵלאֹמר  ּכֹל  ֲאׁשֶ ַּוָיׁשֶ ּּ ְ ּ
ים ַיד־ֲעָבֶדיך  ֵהם  ֹעׂשִ ְמָצא  יז:  ָּבְ ֶסף  ַהּנִ ַּוַיִתיכו  ֶאת־ַהּכֶ ּ ּ

י  ֵבית־ְיהָוׁה  ַוִיְתנוהו  ַעל־ַיד  ַהֻמְפָקִדים  ְוַעל־ַיד  עֹוׂשֵ ּּבְ ּּ ּ ּ
ָפן  ַהּסֹוֵפר  ַלֶמ יח:  ַּהְמָלאָכה ַּוַיֵגד  ׁשָ ּ ְֶלך  ֵלאֹמר  ֵסֶפר  ָנַתן  ִלי ּ

ָפן  ִלְפֵני  ַהֶמֶלך ְִחְלִקָיהו  ַהּכֵֹהן  ַוִיְקָרא־בֹו  ׁשָ ּ ּ ֹמַע  יט:  ּּ ׁשְ ַוְיִהי  ּכִ
ָגָדיו ַּהֶמֶלך  ֵאת  ִדְבֵרי  ַהתֹוָרה  ַוִיְקַרע  ֶאת־ּבְ ּ ּּ ְַוְיַצו  ַהֶמֶלך  כ:  ְ ּ

ן ָפן  ְוֶאת־ַעְבדֹון  ּבֶ ן־ׁשָ ֶּאת־ִחְלִקָיהו  ְוֶאת־ֲאִחיָקם  ּבֶ ּ ־ִמיָכה ּ
ָיה  ֶעֶבד־ַהֶמֶלך  ֵלאֹמר|  ְוֵאת   ָפן  ַהּסֹוֵפר  ְוֵאת  ֲעׂשָ ְׁשָ ְּלכו  כא:  ּ

ָרֵאל  וִביהוָדה  ִיׂשְ ָאר  ּבְ ׁשְ ֲעִדי  וְבַעד  ַהּנִ ִּדְרׁשו  ֶאת־ְיהָוׁה  ּבַ ּ ּ ּ
ר  י־ְגדֹוָלה  ֲחַמת־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ר  ִנְמָצא  ּכִ ֶפר  ֲאׁשֶ ַּעל־ִדְבֵרי  ַהּסֵ

ר  ֹל ִּנְתָכה  ָבנו  ַעל  ֲאׁשֶ ְמרו  ֲאבֹוֵתינו  ֶאת־ְדַבר  ְיהָוׁה ּ ּא־ׁשָ ּ ּ
ֶפר  ַהֶזה תוב  ַעל־ַהּסֵ ָכל־ַהּכָ ַּלֲעׂשֹות  ּכְ ַּוֵיֶלך  ִחְלִקָיהו  כב:  ּ ּ ְּ

ת   ִביָאה  ֵאׁשֶ ר  ַהֶמֶלך  ֶאל־ֻחְלָדה  ַהּנְ ַּוֲאׁשֶ ְ ן־  |  ּ ֻלם  ּבֶ  ָּתוְקַהתּׁשַ
ֶבת  ּבִ ָגִדים  ְוִהיא  יֹוׁשֶ ן־ַחְסָרה  ׁשֹוֵמר  ַהּבְ ַלם ָּתְקַהת  ּבֶ ּירוׁשָ

ֹזאת רו  ֵאֶליָה  ּכָ ֶנה  ַוְיַדּבְ ִמׁשְ ּּבַ ַּוֹתאֶמר  ָלֶהם  ּכֹה־ָאַמר  כג:  ּ
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ַלח  ֶאְתֶכם  ֵאָלי ר־ׁשָ ָרֵאל  ִאְמרו  ָלִאיׁש  ֲאׁשֶ : ְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ִהְנִני  ֵמִביא  ָרָעה  ַעל־ַהָמקֹום  ַהֶזה  כד ּ

ל־ָהָאלֹות  ַה ָביו  ֵאת  ּכָ ר ְוַעל־יֹוׁשְ ֶפר  ֲאׁשֶ תובֹות  ַעל־ַהּסֵ ּּכְ
ָּקְראו  ִלְפֵני  ֶמֶלך  ְיהוָדה ר  ֲעָזבוִני  |  ַּתַחת   כה:  ְּ ַּוְיַקְטירוֲּאׁשֶ ּ 

י  ְיֵדיֶהם  ֹכל  ַמֲעׂשֵ ַּוְיַקְטרו  ֵלאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ְלַמַען  ַהְכִעיֵסִני  ּבְ ּ
ה ָמקֹום  ַהֶזה  ְוֹלא  ִתְכּבֶ ְּוִתַתך  ֲחָמִתי  ּבַ ּ ּהוָדה ְְוֶאל־ֶמֶלך  ְי כו:  ְּ

יהָוׁה  ּכֹה  ֹתאְמרו  ֵאָליו  ּכֹה־ָאַמר  ַּהׁשֵֹלַח  ֶאְתֶכם  ִלְדרֹוׁש  ּבַ ּ
ָמְעָת ר  ׁשָ ָרֵאל  ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ַיַען  כז:  ּ

ַנע   ַּרך־ְלָבְבך  ַוִתּכָ ָ ְמֲעך  ֶאת־ְדָבָריו |  ְ ׁשָ ִּמִלְפֵני  ֱאֹלִהים  ּבְ ָ ּ
ָבי ַּעל־ַהָמקֹום  ַהֶזה  ְוַעל־ֹיׁשְ ַנע  ְלָפַני  ַוִתְקַרע ּ ּו  ַוִתּכָ ּ

ַמְעִתי  ְנֻאם־ְיהָוׁה ָגֶדיך  ַוֵתְבְך  ְלָפָני  ְוַגם־ֲאִני  ׁשָ ֶּאת־ּבְ ּּ ָ :
לֹום  כח ׁשָ ִָהְנִני  ֹאִסְפך  ֶאל־ֲאֹבֶתיך  ְוֶנֱאַסְפָת  ֶאל־ִקְבֹרֶתיך  ּבְ ָ ָּ

ר  ֲאִני  ֵמִביא  ֹכל  ָהָרָעה  ֲאׁשֶ ְָוֹלא־ִתְרֶאיָנה  ֵעיֶניך  ּבְ

יבו  ֶאת־ַהֶמֶלך  ָדָברַּעל־ַהָמקֹום   ָביו  ַוָיׁשִ ַּהֶזה  ְוַעל־ֹיׁשְ ְּ ּ ּ ּ :
ָלם כט ל־ִזְקֵני  ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ַלח  ַהֶמֶלך  ַוֶיֱאֹסף  ֶאת־ּכָ ַּוִיׁשְ ּ ּ ְּ ּ :
ַלם  ל ֵבי  ְירוׁשָ ית־ְיהָוׁה  ְוָכל־ִאיׁש  ְיהוָדה  ְוֹיׁשְ ַּוַיַעל  ַהֶמֶלך  ּבֵ ּ ְ ּ ּ

ְּוַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ְוָכל־ָהָעם  ִמָג ּדֹול  ְוַעד־ָקָטן  ַוִיְקָרא ּ
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ית  ְיהָוׁה ְמָצא  ּבֵ ִרית  ַהּנִ ל־ִדְבֵרי  ֵסֶפר  ַהּבְ : ְּבָאְזֵניֶהם  ֶאת־ּכָ
ִרית  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  לא ְַוַיֲעֹמד  ַהֶמֶלך  ַעל־ָעְמדֹו  ַוִיְכֹרת  ֶאת־ַהּבְ ּ ּ

יו  מֹור  ֶאת־ִמְצֹוָתיו  ְוֵעְדֹוָתיו  ְוֻחּקָ ָלֶלֶכת  ַאֲחֵרי  ְיהָוׁה  ְוִלׁשְ
ָכ ִרית ּבְ ּל־ְלָבבֹו  וְבָכל־ַנְפׁשֹו  ַלֲעׂשֹות  ֶאת־ִדְבֵרי  ַהּבְ ּ

ֶפר  ַהֶזה תוִבים  ַעל־ַהּסֵ ַּהּכְ ְמָצא  לב:  ּ ל־ַהּנִ ַּוַיֲעֵמד  ֵאת  ּכָ
ְבִרית  ֱאֹלִהים  ַלם  ּכִ ֵבי  ְירוׁשָ ַלם  וִבְנָיִמן  ַוַיֲעׂשו  יֹוׁשְ ִּבירוׁשָ ּ ּ ּּ

ָיהו  ֶאת לג:  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתיֶהם ַּוָיַסר  ֹיאׁשִ ּ ל־ַהתֹוֵעבֹות ּ ּ־ּכָ
ְמָצא  ל־ַהּנִ ָרֵאל  ַוַיֲעֵבד  ֶאת־ּכָ ר  ִלְבֵני  ִיׂשְ ל־ָהֲאָרצֹות  ֲאׁשֶ ִּמּכָ
ל־ָיָמיו  ֹלא  ָסרו  ָרֵאל  ַלֲעבֹוד  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ּכָ ִיׂשְ ּּבְ

 :ֵמַאֲחֵרי ְיהָוׁה ֱאֹלֵהי ֲאבֹוֵתיֶהם
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  לק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחו
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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" 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 "י  נכך  יגמור  כל  ספר,  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 אותךא למה כתיב כמשמרות ו"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. אנו קורי


