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  פרק לא- "י הימים בדבר"ספר 
ְמְצִאים  ְלָעֵרי  ְיהוָדה  א ָרֵאל  ַהּנִ ל־ֹזאת  ָיְצאו  ָכל־ִיׂשְ ּוְכַכלֹות  ּכָ ּ ּּ

מֹות  ִרים  ַוְיַנְתצו  ֶאת־ַהּבָ רו  ַהַמֵצבֹות  ַוְיַגְדעו  ָהֲאׁשֵ ּבְ ַּוְיׁשַ ּ ּ ּּ ּ ּ
ה  ל־ְיהוָדה  וִבְנָיִמן  וְבֶאְפַרִים  וְמַנׁשֶ ֹחת  ִמּכָ ְּוֶאת־ַהִמְזּבְ ּּ ּ ּ ּ

ָרֵאל  ִאיׁש  ַלֲאֻחָזתֹו  ְלָעֵריֶהםַעד־ְל ֵני  ִיׂשְ ל־ּבְ ַּכֵלה  ַוָיׁשובו  ּכָ ּ ּ ּ ּ :
ַּוַיֲעֵמד  ְיִחְזִקָיהו  ֶאת־ַמְחְלקֹות  ַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ב ּ ּּ

ִפי  ֲעֹבָדתֹו  ַלּכֲֹהִנים  ְוַלְלִוִים  ְלֹעָלה |  ַעל־ַמְחְלקֹוָתם  ִאיׁש   ּּכְ
ֵרת  וְלֹהדֹות  וְל ָלִמים  ְלׁשָ ְּוִלׁשְ ֲעֵרי  ַמֲחנֹות  ְיהָוׁהּ ׁשַ : ַּהֵלל  ּבְ

ּוְמָנת  ַהֶמֶלך  ִמן־ְרכוׁשֹו  ָלֹעלֹות  ְלֹעלֹות  ַהּבֶֹקר  ְוָהֶעֶרב  ג ְּ ּ
תֹוַרת  ְיהָוׁה תוב  ּבְ ּכָ ים  ְוַלמֲֹעִדים  ּכַ תֹות  ְוֶלֳחָדׁשִ ּבָ ְּוָהֹעלֹות  ַלׁשַ ּ ּ :

ַלם  ָלֵתת  ְמָנת  ַהּכֲֹהִנים ד ֵבי  ְירוׁשָ ַּויֹאֶמר  ָלָעם  ְליֹוׁשְ ּ  ְוַהְלִוִים ּ
תֹוַרת  ְיהָוׁה ָרֵאל  ה:  ְּלַמַען  ֶיֶחְזקו  ּבְ ְּוִכְפֹרץ  ַהָדָבר  ִהְרּבו  ְבֵני־ִיׂשְ ּ

ר  ֶדה  וַמְעׂשַ ית  ָדָגן  ִתירֹוׁש  ְוִיְצָהר  וְדַבׁש  ְוֹכל  ְתבוַאת  ׂשָ ֵּראׁשִ ּ ּ ּּ ּ
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ָעֵרי  ו:  ַּהּכֹל  ָלֹרב  ֵהִביאו ִבים  ּבְ ָרֵאל  ִויהוָדה  ַהיֹוׁשְ ּוְבֵני  ִיׂשְ ּ ּ
ים ְי ים  ַהְמֻקָדׁשִ ר  ָקָדׁשִ ָקר  ָוֹצאן  וַמְעׂשַ ר  ּבָ ּהוָדה  ַגם־ֵהם  ַמְעׂשַ ּ ּּ

ַּליהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ֵהִביאו  ַוִיְתנו  ֲעֵרמֹות  ֲעֵרמֹות ּּ ֹחֶדׁש  ז:  ּ ּבַ
לו ִביִעי  ּכִ י  ֵהֵחלו  ָהֲעֵרמֹות  ִליּסֹוד  וַבֹחֶדׁש  ַהׁשְ ִלׁשִ ַּהׁשְ ּ ּּ ּּ ַּוָיֹבאו  ח:  ּ ּ

ְּיִחְזִקָיהו  ְוַהׂשָ ּ ִּרים  ַוִיְראו  ֶאת־ָהֲעֵרמֹות  ַוְיָבְרכו  ֶאת־ְיהָוׁה  ְוֵאת ּ ּ ּ
ָרֵאל ַּוִיְדֹרׁש  ְיִחְזִקָיהו  ַעל־ַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ט:  ַּעמֹו  ִיׂשְ ּ ּּ
ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  ֲעַזְרָיהו  ַהּכֵֹהן  ָהֹראׁש  ְלֵבית  י:  ַעל־ָהֲעֵרמֹות ּ

ָּצדֹוק  ַויֹאֶמר  ֵמָהֵחל  ַהְתרוָמה  ָלִביא  ֵב ּ בֹוַע ּ ית־ְיהָוׁה  ָאכֹול  ְוׂשָ
ַרך  ֶאת־ַעמֹו  ְוַהּנֹוָתר  ֶאת־ֶהָהמֹון  י  ְיהָוׁה  ּבֵ ְּוהֹוֵתר  ַעד־ָלרֹוב  ּכִ ְ

ֵבית  ְיהָוׁה  ַוָיִכינו יא:  ַּהֶזה כֹות  ּבְ ַּויֹאֶמר  ְיִחְזִקָיהו  ְלָהִכין  ְלׁשָ ּּ ּ ּ :
ֱא יב ים  ּבֶ ָדׁשִ ר  ְוַהּקֳ ַּוָיִביאו  ֶאת־ַהְתרוָמה  ְוַהַמֲעׂשֵ ּּ ּ ּמוָנה  ַוֲעֵליֶהם ּ

ָּכוַנְנָיהוָנִגיד   ֶנהּ ְמִעי  ָאִחיהו  ִמׁשְ ַנְנָיהו  ַהֵלִוי  ְוׁשִ ּ  ּכָ ִויִחיֵאל  יג:  ּּ
הֵאל  ִויִרימֹות  ְויֹוָזָבד  ֶוֱאִליֵאל  ְוִיְסַמְכָיהו  ַּוֲעַזְזָיהו  ְוַנַחת  ַוֲעׂשָ ּ

ּוַמַחת  וְבָנָיהו  ְפִקיִדים  ִמַיד   ּ ּ ּ ָּכוַנְנָיהוּ ַנְנָיהו  ְוׁשִּ ְמִעי  ָאִחיו ּ  ּכָ
ית־ָהֱאֹלִהים ִמְפַקד  ְיִחְזִקָיהו  ַהֶמֶלך  ַוֲעַזְרָיהו  ְנִגיד  ּבֵ ּּבְ ְּ ּ ּ :

ְּוקֹוֵרא  ֶבן־ִיְמָנה  ַהֵלִוי  ַהׁשֹוֵער  ַלִמְזָרָחה  ַעל  ִנְדבֹות  ָהֱאֹלִהים  יד ּ ּ
ים ָדׁשִ י  ַהּקֳ ָּלֵתת  ְתרוַמת  ְיהָוׁה  ְוָקְדׁשֵ ְּוַעל־ָידֹו  ֵעֶדן  וִמְנָיִמן  טו:  ּ

ֱאמוָנה ְוֵי ָעֵרי  ַהּכֲֹהִנים  ּבֶ ַכְנָיהו  ּבְ ַמְעָיהו  ֲאַמְרָיהו  וׁשְ ּׁשוַע  וׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
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ָטן ּקָ ָגדֹול  ּכַ ַמְחְלקֹות  ּכַ ם  טז:  ָּלֵתת  ַלֲאֵחיֶהם  ּבְ ִּמְלַבד  ִהְתַיְחׂשָ
א  ְלֵבית־ְיהָוׁה  ִנים  וְלַמְעָלה  ְלָכל־ַהּבָ לֹוׁש  ׁשָ ן  ׁשָ ִּלְזָכִרים  ִמּבֶ

יֹומֹו ַמְחְלקֹוֵתיֶהםִלְדַבר־יֹום  ּבְ ְמרֹוָתם  ּכְ ִמׁשְ :   ַלֲעבֹוָדָתם  ּבְ
ִרים  יז ן  ֶעׂשְ ְּוֵאת  ִהְתַיֵחׂש  ַהּכֲֹהִנים  ְלֵבית  ֲאבֹוֵתיֶהם  ְוַהְלִוִים  ִמּבֶ

ַמְחְלקֹוֵתיֶהם ְמרֹוֵתיֶהם  ּבְ ִמׁשְ ָנה  וְלָמְעָלה  ּבְ ּוְלִהְתַיֵחׂש  יח:  ּׁשָ
יֶהם  וְבֵניֶהם  וְבנֹוֵתיֶה ָכל־ַטָפם  ְנׁשֵ ּּבְ ּ י  ֶבֱאמוָנָתם ּ ּם  ְלָכל־ָקָהל  ּכִ

ִּיְתַקְדׁשו־ֹקֶדׁש ֵדי  ִמְגַרׁש  ָעֵריֶהם  יט:  ּ ׂשְ ְוִלְבֵני  ַאֲהֹרן  ַהּכֲֹהִנים  ּבִ
מֹות  ָלֵתת  ָמנֹות  ׁשֵ בו  ּבְ ר  ִנּקְ ים  ֲאׁשֶ ָכל־ִעיר  ָוִעיר  ֲאָנׁשִ ּּבְ

ְלִוִים ּכֲֹהִנים  וְלָכל־ִהְתַיֵחׂש  ּבַ ְּלָכל־ָזָכר  ּבַ ֹזאת ַּוַיַעׂש  ּכָ כ:  ּ
ר  ְוָהֱאֶמת  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ָכל־ְיהוָדה  ַוַיַעׂש  ַהטֹוב  ְוַהָיׁשָ ְּיִחְזִקָיהו  ּבְ ּ ּּ ּ ּ

ר־ֵהֵחל   כא:  ֱאֹלָהיו ה  ֲאׁשֶ ית־ָהֱאֹלִהים |  ּוְבָכל־ַמֲעׂשֶ ֲעבֹוַדת  ּבֵ ּבַ
ה ְוִהְצִליַח ָכל־ְלָבבֹו ָעׂשָ ּוַבתֹוָרה וַבִמְצָוה ִלְדֹרׁש ֵלאֹלָהיו ּבְ ּּ ּ: 

  פרק לב- "הימים בדברי "ספר 
א  ַסְנֵחִריב  ֶמֶלך־ַאׁשור  א ַּאֲחֵרי  ַהְדָבִרים  ְוָהֱאֶמת  ָהֵאֶלה  ּבָ ּּ ְ ּ

ֻצרֹות  ַויֹאֶמר  ְלִבְקָעם  ֵאָליו ַּוָיֹבא  ִביהוָדה  ַוִיַחן  ַעל־ֶהָעִרים  ַהּבְ ּ ּּ :
ָלם ב י־ָבא  ַסְנֵחִריב  וָפָניו  ַלִמְלָחָמה  ַעל־ְירוׁשָ ַּוַיְרא  ְיִחְזִקָיהו  ּכִ ּ ּּ ּ ּ: 
ר  ג ָריו  ְוִגּבָֹריו  ִלְסתֹום  ֶאת־ֵמיֵמי  ָהֲעָינֹות  ֲאׁשֶ ַּוִיָוַעץ  ִעם־ׂשָ ּ ּ
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ִּמחוץ  ָלִעיר  ַוַיְעְזרוהו ּ ְבצו  ַעם־ָרב  ַוִיְסְתמו  ד:  ּּ ַּוִיּקָ ּּ ּ ּ
תֹוך־ָהָאֶרץ  ֵלאֹמר  ַחל  ַהׁשֹוֵטף  ּבְ ל־ַהַמְעָינֹות  ְוֶאת־ַהּנַ ְֶאת־ּכָ ּ ּ

ָּלָמה  ָיבֹואו  ַמְלֵכי  ַאׁשור  וָמ ּ ּּ יםּ ַּוִיְתַחַזק  ַוִיֶבן  ה:  ְּצאו  ַמִים  ַרּבִ ּּ
ל־ַהחֹוָמה  ַהְפרוָצה  ַוַיַעל  ַעל־ַהִמְגָדלֹות  ְוַלחוָצה  ַהחֹוָמה  ֶּאת־ּכָ ּ ּּ ּ ּ
ים ַלח  ָלֹרב  וָמִגּנִ ַּאֶחֶרת  ַוְיַחֵזק  ֶאת־ַהִמלֹוא  ִעיר  ָדִויד  ַוַיַעׂש  ׁשֶ ּּ ּ ּ ּ :

ֵרי  ִמְלָחמֹות  ַעל־ָהָעם  ַוִיְקּבְ ו ַּוִיֵתן  ׂשָ ַער ּּ ֵצם  ֵאָליו  ֶאל־ְרחֹוב  ׁשַ
ר  ַעל־ְלָבָבם  ֵלאֹמר ִּחְזקו  ְוִאְמצו  ַאל־ִתיְראו  ז:  ָהִעיר  ַוְיַדּבֵ ּ ּּ

ר־ִעמֹו  ל־ֶהָהמֹון  ֲאׁשֶ ְּוַאל־ֵתַחתו  ִמְפֵני  ֶמֶלך  ַאׁשור  וִמִלְפֵני  ּכָ ּ ּ ּּ ּ ּ ְּ ּ
י־ִעָמנו  ַרב  ֵמִעמֹו ּּכִ ר  ְוִעָמנו  ְיהָוׁה ח:  ּּ ׂשָ ִּעמֹו  ְזרֹוַע  ּבָ ּ ּ  ֱאֹלֵהינו ּ

ְמכו  ָהָעם  ַעל־ִדְבֵרי  ְיִחְזִקָיהו  ְּלָעְזֵרנו  וְלִהָלֵחם  ִמְלֲחֹמֵתנו  ַוִיּסָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ֶּמֶלך־ְיהוָדה ַלח  ַסְנֵחִריב  ֶמֶלך־ַאׁשור  ֲעָבָדיו  ט:  ְ ַּאַחר  ֶזה  ׁשָ ּ ְ

ְלתֹו  ִעמֹו  ַעל־ְיִחְזִקָיהו  ַלְיָמה  ְוהוא  ַעל־ָלִכיׁש  ְוָכל־ֶמְמׁשַ ְּירוׁשָ ּ ּּ ּ ּ
ַלם  ֵלאֹמרֶמֶל ירוׁשָ ר  ּבִ ל־ְיהוָדה  ֲאׁשֶ ּך  ְיהוָדה  ְוַעל־ּכָ ּ ּ ּכֹה  י:  ְ

ִבים  ָּאַמר  ַסְנֵחִריב  ֶמֶלך  ַאׁשור  ַעל־ָמה  ַאֶתם  ּבְֹטִחים  ְוֹיׁשְ ּּ ְ

ָלם ירוׁשָ ָמצֹור  ּבִ ית  ֶאְתֶכם  ָלֵתת  ֶאְתֶכם  יא:  ּּבְ ֲּהֹלא  ְיִחְזִקָיהו  ַמּסִ ּ
ָרָעב  וְבָצָמא  ֵלאֹמר  ְיהָוׁ ָּלמות  ּבְ ף  ֶמֶלך ּ ְה  ֱאֹלֵהינו  ַיִציֵלנו  ִמּכַ ּ ּּ

ַּאׁשור ֹחָתיו  יב:  ּ ֹמָתיו  ְוֶאת־ִמְזּבְ ֲּהֹלא־הוא  ְיִחְזִקָיהו  ֵהִסיר  ֶאת־ּבָ ּּ
ַתֲחוו  ַח  ֶאָחד  ִתׁשְ ַלם  ֵלאֹמר  ִלְפֵני  ִמְזּבֵ ַּויֹאֶמר  ִליהוָדה  ְוִלירוׁשָ ּ ּּ ּ ּ
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ְּוָעָליו  ַתְקִטירו יִתי  ֲאִנ יג:  ּ י  ַוֲאבֹוַתי  ְלֹכל ֲּהֹלא  ֵתְדעו  ֶמה  ָעׂשִ
ַּעֵמי  ָהֲאָרצֹות  ֲהָיכֹול  ָיְכלו  ֱאֹלֵהי  גֹוֵי  ָהֲאָרצֹות  ְלַהִציל  ּ ּּ

ר  יד:  ֶּאת־ַאְרָצם  ִמָיִדי ָכל־ֱאֹלֵהי  ַהגֹוִים  ָהֵאֶלה  ֲאׁשֶ ִּמי  ּבְ ּ
י  יוַכל  ר  ָיכֹול  ְלַהִציל  ֶאת־ַעמֹו  ִמָיִדי  ּכִ ֶּהֱחִרימו  ֲאבֹוַתי  ֲאׁשֶ ּּ ּ ּ

יא  ֶאְתֶכם  טו:  ּל  ֶאְתֶכם  ִמָיִדיֱּאֹלֵהיֶכם  ְלַהִצי ְּוַעָתה  ַאל־ַיׁשִ ּ
י־ֹלא  יוַכל  ֹזאת  ְוַאל־ַתֲאִמינו  לֹו  ּכִ ית  ֶאְתֶכם  ּכָ ִּחְזִקָיהו  ְוַאל־ַיּסִ ּ ּּ ּ
ל־גֹוי  וַמְמָלָכה  ְלַהִציל  ַעמֹו  ִמָיִדי  וִמַיד  ֲאבֹוָתי  ל־ֱאלֹוַה  ּכָ ּּכָ ּּ ּ ּּ ּ ּ

י  ֱאֹלֵהיֶכם  ֹלא־ַיִצילו  ֶאְתֶכם ַּאף  ּכִ רו  ֲעָבָדיו  טז:  ּ  ִמָיִדיּ ְּועֹוד  ִדּבְ ּ
ַּעל־ְיהָוׁה  ָהֱאֹלִהים  ְוַעל  ְיִחְזִקָיהו  ַעְבדֹו ּ ַתב  ְלָחֵרף  יז:  ּ ּוְסָפִרים  ּכָ

אֹלֵהי  גֹוֵיי  ָרֵאל  ְוֵלאֹמר  ָעָליו  ֵלאֹמר  ּכֵ ַּליהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ן  ֹלא־ַיִציל ר  ֹלא־ִהִצילו  ַעָמם  ִמָיִדי  ּכֵ ָּהֲאָרצֹות  ֲאׁשֶ ּ ּּ   ֱאֹלֵהי ּ

ְּיִחְזִקָיהו  ַעמֹו  ִמָיִדי ּּ ַּוִיְקְראו  ְבקֹול־ָגדֹול  ְיהוִדית  ַעל־ַעם  יח:  ּ ּּ ּ
דו  ר  ַעל־ַהחֹוָמה  ְלָיְרָאם  וְלַבֲהָלם  ְלַמַען  ִיְלּכְ ַלם  ֲאׁשֶ ְּירוׁשָ ּ ּ

ַעל  ֱאֹלֵהי  ַעֵמי  יט:  ֶאת־ָהִעיר ָלם  ּכְ רו  ֶאל־ֱאֹלֵהי  ְירוׁשָ ַּוְיַדּבְ ּ ּ
ה  ְי ְעָיהו  כ:  ֵדי  ָהָאָדםָהָאֶרץ  ַמֲעׂשֵ ַּוִיְתַפֵלל  ְיִחְזִקָיהו  ַהֶמֶלך  ִויׁשַ ְּ ּ ּ ּּ ּ

ָמִים ִביא  ַעל־ֹזאת  ַוִיְזֲעקו  ַהׁשָ ֶּבן־ָאמֹוץ  ַהּנָ ּ ַלח  ְיהָוׁה  כא:  ּ ַּוִיׁשְ
ַמֲחֵנה  ֶמֶלך  ַאׁשור  ר  ּבְ ל־ִגּבֹור  ַחִיל  ְוָנִגיד  ְוׂשָ ַּמְלָאך  ַוַיְכֵחד  ּכָ ּ ְּ ְּ

ת  ָפִנ ֹבׁשֶ ב  ּבְ ַּוָיׁשָ ית  ֱאֹלָהיו  ּ ּ  וִמיִציֵאי ּוִמיִציֵאוּים  ְלַאְרצֹו  ַוָיֹבא  ּבֵ
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ם  ִהִפיֻלהו  ֶבָחֶרב ֵּמָעיו  ׁשָ ע  ְיהָוׁה  ֶאת־ְיִחְזִקָיהו  ְוֵאת   כב:  ּ ַּויֹוׁשַ ּ ּ |
ַלם  ִמַיד  ַסְנֵחִריב  ֶמֶלך־ַאׁשור  וִמַיד־ּכֹל  ַוְיַנֲהֵלם  ֵבי  ְירוׁשָ ֹּיׁשְ ּּ ּ ּּ ְ

ִביב ים  ְמִביִאי כג:  ִמּסָ ַלם  וִמְגָדנֹות ְוַרּבִ ּם  ִמְנָחה  ַליהָוׁה  ִלירוׁשָ ּ ּ
א  ְלֵעיֵני  ָכל־ַהגֹוִים  ֵמַאֲחֵרי־ֵכן ׂשֵ ִּליִחְזִקָיהו  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ַוִיּנַ ּ ּ ּּ ְּ :

ָיִמים  ָהֵהם  ָחָלה  ְיִחְזִקָיהו  ַעד־ָלמות  ַוִיְתַפֵלל  ֶאל־ְיהָוׁה  כד ּּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ
ַּויֹאֶמר  לֹו  ומֹוֵפת  ָנַתן  לֹו יב  ְיִחְזִקָיהו ְוֹלא־ִכְג כה:  ּ ֻּמל  ָעָליו  ֵהׁשִ ּ

ָלם י  ָגַבה  ִלּבֹו  ַוְיִהי  ָעָליו  ֶקֶצף  ְוַעל־ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ּּכִ ּ ַנע  כו:  ּ ַּוִיּכָ
ָלם  ְוֹלא־ָבא  ֲעֵליֶהם  ֵבי  ְירוׁשָ ֹגַבה  ִלּבֹו  הוא  ְוֹיׁשְ ְּיִחְזִקָיהו  ּבְ ּ ּ ּ ּ

יֵמי  ְיִחְזִקָיהו ֶּקֶצף  ְיהָוׁה  ּבִ ר  ְוָכבֹוד ַּוְיִהי  ִליִחְזִקָי כז:  ּ ּהו  ֹעׁשֶ
ה־לֹו  ְלֶכֶסף  וְלָזָהב  וְלֶאֶבן  ְיָקָרה  ה  ְמֹאד  ְואֹוָצרֹות  ָעׂשָ ַּהְרּבֵ ּ

ֵלי  ֶחְמָדה ים  וְלֹכל  ּכְ ִמים  וְלָמִגּנִ ְּוִלְבׂשָ ּ נֹות  ִלְתבוַאת  כח:  ּ ּוִמְסּכְ ּ
ֵהָמה  וְבֵהָמה  ַוֲעָדִרים  ָּדָגן  ְוִתירֹוׁש  ְוִיְצָהר  ְוֻאָרֹות  ְלָכל־ּבְ ּ

י  כט:  רֹותַלֲאֵו ה  לֹו  וִמְקֵנה־ֹצאן  וָבָקר  ָלֹרב  ּכִ ְּוָעִרים  ָעׂשָ ּ
ְּוהוא  ְיִחְזִקָיהו  ָסַתם  ל:  ָּנַתן־לֹו  ֱאֹלִהים  ְרכוׁש  ַרב  ְמֹאד ּּ

ֵרם  ְלַמָטה־ַמְעָרָבה  ְלִעיר  ֶּאת־מֹוָצא  ֵמיֵמי  ִגיחֹון  ָהֶעְליֹון  ַוַייׁשְ ּּ ּ
ָכל־ַמֲעׂשֵ ָּדִויד  ַוַיְצַלח  ְיִחְזִקָיהו  ּבְ ּּ ְמִליֵצי   לא:  ּהוּ ֵרי |  ְוֵכן  ּבִ ׂשָ

ר  ָהָיה  ָבָאֶרץ  ֲעָזבֹו  ְלִחים  ָעָליו  ִלְדֹרׁש  ַהמֹוֵפת  ֲאׁשֶ ָּבֶבל  ַהְמׁשַ ּ
ְלָבבֹו ל־ּבִ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ְיִחְזִקָיהו  לב:  ָהֱאֹלִהים  ְלַנּסֹותֹו  ָלַדַעת  ּכָ ּּ
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ְעָיהו  ֶבן־ָאמֹו ֲחזֹון  ְיׁשַ תוִבים  ּבַ ם  ּכְ ַּוֲחָסָדיו  ִהּנָ ִביא ּ ץ  ַהּנָ
ָרֵאל ב  ְיִחְזִקָיהו  לג:  ַּעל־ֵסֶפר  ַמְלֵכי־ְיהוָדה  ְוִיׂשְ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ ּ

ַמֲעֵלה  ִקְבֵרי  ְבֵני־ָדִויד  ְוָכבֹוד  ָעׂשו־לֹו  ֻרהו  ּבְ ִּעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיְקּבְ ּ ּ
ה ְבנֹו ַתְחָתיו ָלם ַוִיְמֹלך ְמַנׁשֶ ֵבי ְירוׁשָ ל־ְיהוָדה ְוֹיׁשְ ְּבמֹותֹו ּכָ ּ ּ ְ ּ ּ ּ: 

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, ת ישראלך המחולק בכל תפוצו"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" אוכמשמרות נטועים 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,  ן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כא
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, םוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקי, 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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" מסמרות לומר לך מה 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


