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  פרק יא- "מלכים א"ספר 
ת־ַפְרֹעה ְּוַהֶמ א ים  ָנְכִריֹות  ַרּבֹות  ְוֶאת־ּבַ ֹלֹמה  ָאַהב  ָנׁשִ ֶּלך  ׁשְ ּ ְ

ּמֹוֲאִביֹות  ַעֳמִניֹות  ֲאֹדִמיֹת  ֵצְדִניֹת  ִחִתיֹת ּ ּ ּ ּּ ר  ב:  ּ ִּמן־ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ
ָרֵאל  ֹלא־ָתֹבאו  ָבֶהם  ְוֵהם  ֹלא־ָיֹבאו  ֵני  ִיׂשְ ָּאַמר־ְיהָוׁה  ֶאל־ּבְ ּ

ָּבֶכם  ָאֵכן  ַיטו  ֶאת־ְלַבְבֶכם  ַא ֹלֹמה ּ ֶהם  ָדַבק  ׁשְ ֲּחֵרי  ֱאֹלֵהיֶהם  ּבָ
ֹלׁש  ג:  ְלַאֲהָבה ים  ׁשְ ַבע  ֵמאֹות  וִפַלְגׁשִ רֹות  ׁשְ ים  ׂשָ ַּוְיִהי־לֹו  ָנׁשִ

יו  ֶאת־ִלּבֹו ֵּמאֹות  ַוַיטו  ָנׁשָ יו  ד:  ּ ֹלֹמה  ָנׁשָ ַוְיִהי  ְלֵעת  ִזְקַנת  ׁשְ
ִּהטו  ֶאת־ְלָבבֹו  ַאֲחֵרי  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ְוֹלא־ָהָיה  ְלָב ֵלם ּ בֹו  ׁשָ

ְלַבב  ָדִויד  ָאִביו ֹלֹמה  ַאֲחֵרי  ה:  ִּעם־ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיו  ּכִ ְַוֵיֶלך  ׁשְ ּ
ץ  ַעֹמִנים ּקֻ ֹתֶרת  ֱאֹלֵהי  ִצֹדִנים  ְוַאֲחֵרי  ִמְלּכֹם  ׁשִ ַּעׁשְ ַּוַיַעׂש  ו:  ּ

ָדִוד  ָאִביו ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ְוֹלא  ִמֵלא  ַאֲחֵרי  ְיהָוׁה  ּכְ ֹלֹמה  ָהַרע  ּבְ : ּׁשְ
ר ָאז  ִיְבֶנ ז ָהר  ֲאׁשֶ ץ  מֹוָאב  ּבָ ּקֻ ָמה  ִלְכמֹוׁש  ׁשִ ֹלֹמה  ּבָ ה  ׁשְ

ֵני  ַעמֹון ץ  ּבְ ּקֻ ָלם  וְלֹמֶלך  ׁשִ ַּעל־ְפֵני  ְירוׁשָ ְ ּ ּ ה  ח:  ּ ְוֵכן  ָעׂשָ
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חֹות  ֵלאֹלֵהיֶהן ְכִריֹות  ַמְקִטירֹות  וְמַזּבְ יו  ַהּנָ ְּלָכל־ָנׁשָ ף  ט:  ּ ַּוִיְתַאּנַ
י־ָנָטה  ְלָבבֹו  ֵמִע ֹלֹמה  ּכִ ׁשְ ָרֵאל ְיהָוׁה  ּבִ ם  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ְרָאה  ֵאָליו  ַפֲעָמִים ְּוִצָוה  ֵאָליו  ַעל־ַהָדָבר  ַהֶזה  י:  ַּהּנִ ּ ּ
ר־ִצָוה  ַמר  ֵאת  ֲאׁשֶ ְּלִבְלִתי־ֶלֶכת  ַאֲחֵרי  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ְוֹלא  ׁשָ ּ

ר  ָהְיָתה־זֹאת  ִעָמך  יא:  ְיהָוׁה ֹלֹמה  ַיַען  ֲאׁשֶ ְַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ִלׁשְ ּ ּ ּ
ר  ִצִויִתי  ָעֶליך  ָקֹרַע  ֶאְקַרע ְוֹלא  ׁשָ ִריִתי  ְוֻחּקַֹתי  ֲאׁשֶ ַָמְרָת  ּבְ ּ ּ

ֶָאת־ַהַמְמָלָכה  ֵמָעֶליך  וְנַתִתיָה  ְלַעְבֶדך ָּ ּּ ָיֶמיך  ֹלא  יב:  ּ ַָאך־ּבְ ְ

ה ְנך  ֶאְקָרֶעּנָ ה  ְלַמַען  ָדִוד  ָאִביך  ִמַיד  ּבִ ּנָ ֶָאֱעׂשֶ ָּ ַרק  יג:  ּ
ֶב ל־ַהַמְמָלָכה  ֹלא  ֶאְקָרע  ׁשֵ ָט  ֶאָחד  ֶאֵתן  ִלְבֶנך  ְלַמַען ֶּאת־ּכָ ּ

ָחְרִתי ר  ּבָ ַלם  ֲאׁשֶ ָּדִוד  ַעְבִדי  וְלַמַען  ְירוׁשָ ּ ּ ּ ָטן  יד:  ּ ַּוָיֶקם  ְיהָוׁה  ׂשָ
ֱאדֹום ֹלֹמה  ֵאת  ֲהַדד  ָהֲאֹדִמי  ִמֶזַרע  ַהֶמֶלך  הוא  ּבֶ ִּלׁשְ ְ ּ ַוְיִהי  טו:  ּ

ר  ַהָצָבא  ְלַק ֲעלֹות  יֹוָאב  ׂשַ ְהיֹות  ָדִוד  ֶאת־ֱאדֹום  ּבַ ּּבִ ר ּ ּבֵ
ֱאדֹום ל־ָזָכר  ּבֶ ְֶאת־ַהֲחָלִלים  ַוַיך  ּכָ ים  טז:  ּ ת  ֳחָדׁשִ ׁשֶ י־ׁשֵ ּכִ

ֱאדֹום ל־ָזָכר  ּבֶ ָרֵאל  ַעד־ִהְכִרית  ּכָ ם  יֹוָאב  ְוָכל־ִיׂשְ ב־ׁשָ : ָיׁשַ
ים  ֲאֹדִמִיים  ֵמַעְבֵדי  ָאִביו  ִאתֹו  ָלבֹוא  יז ַּוִיְבַרח  ֲאַדד  הוא  ַוֲאָנׁשִ ּ ּּ

ַּוָיֻקמו  ִמִמְדָין  ַוָיֹבאו  ָפאָרן  ַוִיְקחו  יח:  ןִמְצָרִים  ַוֲהַדד  ַנַער  ָקָט ּ ּּ ּ ּּ ּ
ים  ִעָמם  ִמָפאָרן  ַוָיֹבאו  ִמְצַרִים  ֶאל־ַפְרֹעה  ֶמֶלך־ִמְצַרִים  ְֲאָנׁשִ ּ ּּ ּ ּ

ַּוִיֶתן־לֹו  ַבִית  ְוֶלֶחם  ָאַמר  לֹו  ְוֶאֶרץ  ָנַתן  לֹו ַּוִיְמָצא  ֲהַדד  ֵחן  יט:  ּ
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ֵעיֵני  ַפְרֹעה  ְמֹאד  ַוִיֶתן־לֹו  ִא ּּבְ תֹו  ֲאחֹות ּ ה  ֶאת־ֲאחֹות  ִאׁשְ ּׁשָ ּ
ַּתְחְפֵניס  ַהְגִביָרה נֹו  כ:  ּּ ַּוֵתֶלד  לֹו  ֲאחֹות  ַתְחְפֵניס  ֵאת  ְגֻנַבת  ּבְ ּ ּּ

ית  ַפְרֹעה  ית  ַפְרֹעה  ַוְיִהי  ְגֻנַבת  ּבֵ תֹוך  ּבֵ ַּוִתְגְמֵלהו  ַתְחְפֵנס  ּבְ ּ ְּ ּ ּ
ֵני  ַפְרֹעה תֹוך  ּבְ ִמְצַרִים  ּכִ כא:  ְּבְ ַמע  ּבְ ַכב  ָדִוד ַוֲהַדד  ׁשָ ּי־ׁשָ

ר־ַהָצָבא  ַויֹאֶמר  ֲהַדד  ֶאל־ַפְרֹעה  ִּעם־ֲאֹבָתיו  ְוִכי־ֵמת  יֹוָאב  ׂשַ ּ ּ
ְלֵחִני  ְוֵאֵלך  ֶאל־ַאְרִצי ְׁשַ י  ָמה־ַאָתה  כב:  ּ ַּויֹאֶמר  לֹו  ַפְרֹעה  ּכִ ּ

ׁש  ָלֶלֶכת  ֶאל־ַאְרֶצך  ַויֹאֶמר   ך  ְמַבּקֵ ָּחֵסר  ִעִמי  ְוִהּנְ ָ ָ י |  ּ ֹלא  ּכִ
ְל ֵלַח  ְתׁשַ ּׁשַ ן־ֶאְלָיָדע  כג:  ֵחִניּּ ָטן  ֶאת־ְרזֹון  ּבֶ ַּוָיֶקם  ֱאֹלִהים  לֹו  ׂשָ

ַרח  ֵמֵאת  ֲהַדְדֶעֶזר  ֶמֶלך־צֹוָבה  ֲאֹדָניו ר  ּבָ ַּוִיְקּבֹץ  ָעָליו  כד:  ְֲאׁשֶ
בו  ק  ַוֵיׁשְ ֲהֹרג  ָדִוד  ֹאָתם  ַוֵיְלכו  ַדֶמׂשֶ ר־ְגדוד  ּבַ ים  ַוְיִהי  ׂשַ ֲּאָנׁשִ ּ ּ ּּ ּּ ּ

ַדָמ ָּבה  ַוִיְמְלכו  ּבְ ּ קּּ ֹלֹמה  כה:  ׂשֶ ל־ְיֵמי  ׁשְ ָרֵאל  ּכָ ָטן  ְלִיׂשְ ַוְיִהי  ׂשָ
ָרֵאל  ַוִיְמֹלך  ַעל־ֲאָרם ִיׂשְ ר  ֲהָדד  ַוָיָקץ  ּבְ ְְוֶאת־ָהָרָעה  ֲאׁשֶ ּ ּ :

ם  ִאמֹו  ְצרוָעה  כו ן־ְנָבט  ֶאְפָרִתי  ִמן־ַהְצֵרָדה  ְוׁשֵ ְּוָיָרְבָעם  ּבֶ ּ ּ
ֶמ ֹלֹמה  ַוָיֶרם  ָיד  ּבַ ה  ַאְלָמָנה  ֶעֶבד  ִלׁשְ ִּאׁשָ ְּוֶזה  ַהָדָבר  כז:  ְֶלךּּ

ָנה  ֶאת־ַהִמלֹוא  ָסַגר  ֶאת־ֶפֶרץ  ֹלֹמה  ּבָ ֶמֶלך  ׁשְ ר־ֵהִרים  ָיד  ּבַ ֲּאׁשֶ ּ ּ ְּ

ֹלֹמה  כח:  ִּעיר  ָדִוד  ָאִביו ְּוָהִאיׁש  ָיָרְבָעם  ִגּבֹור  ָחִיל  ַוַיְרא  ׁשְ ּ
ית  ה  ְמָלאָכה  הוא  ַוַיְפֵקד  ֹאתֹו  ְלָכל־ֵסֶבל  ּבֵ י־ֹעׂשֵ ַער  ּכִ ֶּאת־ַהּנַ ּ

ָלם  ַוִיְמָצא  כט:  ֵסףיֹו ֵעת  ַהִהיא  ְוָיָרְבָעם  ָיָצא  ִמירוׁשָ ַּוְיִהי  ּבָ ּ
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ְלָמה  ׂשַ ה  ּבְ ּסֶ ֶדֶרך  ְוהוא  ִמְתּכַ ִביא  ּבַ יֹלִני  ַהּנָ ֹּאתֹו  ֲאִחָיה  ַהׁשִ ְּ ּ ּ
ֶדה ׂשָ ֵניֶהם  ְלַבָדם  ּבַ ה  וׁשְ ֲּחָדׁשָ ּ ְלָמה  ל:  ּ ׂשַ ַּוִיְתפֹׂש  ֲאִחָיה  ּבַ ּ ּּ

ר  ָעָליו   ה  ֲאׁשֶ ר  ְקָרִעיםַהֲחָדׁשָ ֵנים  ָעׂשָ ַּוֹיאֶמר  לא:  ַּוִיְקָרֶעָה  ׁשְ
י  ֹכה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ָרה  ְקָרִעים  ּכִ ְָלָיָרְבָעם  ַקח־ְלך  ֲעׂשָ

ֹלֹמה  ְוָנַתִתי  ְלך  ֵאת  ָרֵאל  ִהְנִני  ֹקֵרַע  ֶאת־ַהַמְמָלָכה  ִמַיד  ׁשְ ִָיׂשְ ּ ּּ
ָבִטים ָרה  ַהׁשְ ֶבט  ָהֶאָחד  ִיְהֶיה־ל לב:  ֲּעׂשָ ְּוַהׁשֵ ַּעְבִדי |  ֹו  ְלַמַען  ּ

ְבֵטי  ַחְרִתי  ָבה  ִמּכֹל  ׁשִ ר  ּבָ ַלם  ָהִעיר  ֲאׁשֶ ָּדִוׁד  וְלַמַען  ְירוׁשָ ּ ּּ
ָרֵאל ֹתֶרת  ֱאֹלֵהי |  ַיַען   לג:  ִיׂשְ ַתֲחוו  ְלַעׁשְ ר  ֲעָזבוִני  ַוִיׁשְ ֲּאׁשֶ ּּ ּּ

ִּצֹדִנין  ִלְכמֹוׁש  ֱאֹלֵהי  מֹוָאב  וְלִמְלּכֹם  ֱאֹלֵהי  ְבֵני־ַעמֹון  ּ
ָפַטי ְוֹלא־ָה ֵעיַני  ְוֻחּקַֹתי  וִמׁשְ ר  ּבְ ְּלכו  ִבְדָרַכי  ַלֲעׂשֹות  ַהָיׁשָ ּ ּּ

ָדִוד  ָאִביו י   לד:  ּכְ ל־ַהַמְמָלָכה  ִמָידֹו  ּכִ ח  ֶאת־ּכָ ְּוֹלא־ֶאּקַ יא |  ּ ָנׂשִ
ַחְרִתי  ֹאתֹו  ר  ּבָ ֶתּנו  ּכֹל  ְיֵמי  ַחָייו  ְלַמַען  ָדִוד  ַעְבִדי  ֲאׁשֶ ֲּאׁשִ ּ ּ ּּ

ַמר  ִמְצֹוַתי  ְו ר  ׁשָ נֹו  לה:  ֻחּקָֹתיֲאׁשֶ ְּוָלַקְחִתי  ַהְמלוָכה  ִמַיד  ּבְ ּ ּ ּ
ָבִטים ֶרת  ַהׁשְ ּוְנַתִתיָה  ְלך  ֵאת  ֲעׂשֶ ָּ ּ ֶבט־ֶאָחד  לו:  ּ ְּוִלְבנֹו  ֶאֵתן  ׁשֵ

ל־ַהָיִמים   ְּלַמַען  ֱהיֹות־ִניר  ְלָדִויד־ַעְבִדי  ּכָ ַלם |  ּ ירוׁשָ ְּלָפַני  ּבִ
ִמי  ׁשָ ַחְרִתי  ִלי  ָלׂשום  ׁשְ ר  ּבָ ָּהִעיר  ֲאׁשֶ ח  לז:  םּ ְָוֹאְתך  ֶאּקַ

ָרֵאל ך  ְוָהִייָת  ֶמֶלך  ַעל־ִיׂשְ ר־ְתַאֶוה  ַנְפׁשֶ ֹכל  ֲאׁשֶ ְוָמַלְכָת  ּבְ ָּ ּ ּּ ּ :
ר  ֲאַצֶוך  ְוָהַלְכָת  ִבְדָרַכי  לח ל־ֲאׁשֶ ַמע  ֶאת־ּכָ ְּוָהָיה  ִאם־ִתׁשְ ָּ ּ
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ה  ָד ר  ָעׂשָ ֲאׁשֶ מֹור  ֻחּקֹוַתי  וִמְצֹוַתי  ּכַ ֵעיַני  ִלׁשְ ר  ּבְ יָת  ַהָיׁשָ ְּוָעׂשִ ּ ִוד ּ
ִניִתי  ְלָדִוד  ר  ּבָ ֲאׁשֶ ַָעְבִדי  ְוָהִייִתי  ִעָמך  וָבִניִתי  ְלך  ַבִית־ֶנֱאָמן  ּכַ ְּ ּּ

ָרֵאל ְָוָנַתִתי  ְלך  ֶאת־ִיׂשְ ה  ֶאת־ֶזַרע  ָדִוד  ְלַמַען  ֹזאת  לט:  ּ ַּואַעּנֶ
ַּאך  ֹלא  ָכל־ַהָיִמים ֹלֹמה  ְלָהִמית  ֶאת־ָיָרְבָעם  מ:  ְ ׁש  ׁשְ ַוְיַבּקֵ

ק  ֶמֶלך־ִמְצַרִים  ַוְיִהי ַּוָיָקם  ָיָרְבָעם   יׁשַ ְַוִיְבַרח  ִמְצַרִים  ֶאל־ׁשִ ּ
ֹלֹמה ר  מא:  ְבִמְצַרִים  ַעד־מֹות  ׁשְ ֹלֹמה  ְוָכל־ֲאׁשֶ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ׁשְ

ֹלֹמה ֻתִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ׁשְ ה  ְוָחְכָמתֹו  ֲהלֹוא־ֵהם  ּכְ : ָּעׂשָ
ַלם  ַעל־ מב ֹלֹמה  ִבירוׁשָ ר  ָמַלך  ׁשְ ְּוַהָיִמים  ֲאׁשֶ ְ ָרֵאל ּ ל־ִיׂשְ ּכָ

ָנה ִעים  ׁשָ ִעיר  מג:  ַאְרּבָ ֵבר  ּבְ ֹלֹמה  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיּקָ ב  ׁשְ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ
נֹו ַתְחָתיו ָּדִוד ָאִביו ַוִיְמֹלך ְרַחְבָעם ּבְ ּ ְ ּ ּ: 

  פרק יב- "מלכים א"ספר 
ָרֵאל  ְלַהְמִליך  ֹאתֹו א א  ָכל־ִיׂשְ ֶכם  ּבָ י  ׁשְ ֶכם  ּכִ ְַוֵיֶלך  ְרַחְבָעם  ׁשְ ְ ּ :
ֹמַע  ַו ב ׁשְ ר |  ְיִהי  ּכִ ן־ְנָבט  ְוהוא  עֹוֶדּנו  ְבִמְצַרִים  ֲאׁשֶ ָּיָרְבָעם  ּבֶ ּ

ִמְצָרִים ב  ָיָרְבָעם  ּבְ ֹלֹמה  ַוֵיׁשֶ ַרח  ִמְפֵני  ַהֶמֶלך  ׁשְ ּּבָ ְ ּ ְלחו  ג:  ּ ַּוִיׁשְ ּ
ַּוִיְקְראו־לֹו   רו ַּוָיֹבאוּ ָרֵאל  ַוְיַדּבְ ּ  ַוָיֹבא  ָיָרְבָעם  ְוָכל־ְקַהל  ִיׂשְ ּ
ה  ֶאת־ֻעֵלנו  ְוַאָתה  ַעָתה  ד:    ֵלאֹמרֶאל־ְרַחְבָעם ָּאִביך  ִהְקׁשָ ּ ּ ּ ָ

ר־ָנַתן  ָעֵלינו  ֵבד  ֲאׁשֶ ה  וֵמֻעלֹו  ַהּכָ ׁשָ ָּהֵקל  ֵמֲעֹבַדת  ָאִביך  ַהּקָ ּּ ָ



––488 

ה  ָיִמים  ְוׁשובו  ֵאָלי  ה:  ְּוַנַעְבֶדָך ֹלׁשָ ַּויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ְלכו  ֹעד  ׁשְ ּ ּ ּ
ַּוֵיְלכו  ָהָעם ְַוִיָוַעץ  ַהֶמֶלך  ְר ו:  ּ ּ ּ ר־ָהיו ּ ַּחְבָעם  ֶאת־ַהְזֵקִנים  ֲאׁשֶ ּ

ְהֹיתֹו  ַחי  ֵלאֹמר  ֵאיך  ַאֶתם  ֹלֹמה  ָאִביו  ּבִ ֹּעְמִדים  ֶאת־ְפֵני  ׁשְ ְ ּ
יב  ֶאת־ָהָעם־ַהֶזה  ָדָבר ּנֹוָעִצים  ְלָהׁשִ ֻר ז:  ּ רו  ֵאָליו ַוְיַדּבְ ּ  ַוְיַדּבְ

ֵּלאֹמר  ִאם־ַהיֹום  ִתְהֶיה־ֶעֶבד  ָלָעם  ַהֶזה  ַוֲעַבְדָתם  ַוֲעִניָת ּּ ם ּ
ל־ַהָיִמים ְרָת  ֲאֵליֶהם  ְדָבִרים  טֹוִבים  ְוָהיו  ְלך  ֲעָבִדים  ּכָ ְּוִדּבַ ָ ּ ּ ּ :

ר  ְיָעֻצהו  ַוִיָוַעץ  ֶאת־ַהְיָלִדים  ח ַּוַיֲעֹזב  ֶאת־ֲעַצת  ַהְזֵקִנים  ֲאׁשֶ ּּ ּּ
ר  ָהֹעְמִדים  ְלָפָניו ר  ָגְדלו  ִאתֹו  ֲאׁשֶ ֲּאׁשֶ ַּויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ָמה  ט:  ּּ

רו  ֵאַלי ַּאֶתם  נֹוָעִצים  ְוָנ ר  ִדּבְ יב  ָדָבר  ֶאת־ָהָעם  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ּׁשִ ּ ּּ
ר־ָנַתן  ָאִביך  ָעֵלינו ֵּלאֹמר  ָהֵקל  ִמן־ָהֹעל  ֲאׁשֶ רו  ֵאָליו  י:  ָ ַּוְיַדּבְ

ר  ר  ָגְדלו  ִאתֹו  ֵלאֹמר  ּכֹה־ֹתאַמר  ָלָעם  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ַּהְיָלִדים  ֲאׁשֶ ּ ּּ
יד  ֶאת־ֻעֵלנו רו  ֵאֶליך  ֵלאֹמר  ָאִביך  ִהְכּבִ ִּדּבְ ּ ּּ ָ ּ  ְוַאָתה  ָהֵקל ָ

י  ָעָבה  ִמָמְתֵני  ָאִבי ר  ֲאֵליֶהם  ָקָטּנִ ֵּמָעֵלינו  ּכֹה  ְתַדּבֵ ּ ְּוַעָתה  יא:  ּ
ֵבד  ַוֲאִני  אֹוִסיף  ַעל־ֻעְלֶכם  ָאִבי  ָּאִבי  ֶהְעִמיס  ֲעֵליֶכם  ֹעל  ּכָ

ים ַעְקַרּבִ ר  ֶאְתֶכם  ּבָ ׁשֹוִטים  ַוֲאִני  ֲאַיּסֵ ר  ֶאְתֶכם  ּבַ  ַּוָיבֹו יב:  ִּיּסַ
ר ַּוָיבֹו ֲאׁשֶ י  ּכַ ִליׁשִ יֹום  ַהׁשְ ּא  ָיָרְבָעם  ְוָכל־ָהָעם  ֶאל־ְרַחְבָעם  ּבַ ּ

י ִליׁשִ יֹום  ַהׁשְ ר  ַהֶמֶלך  ֵלאֹמר  ׁשובו  ֵאַלי  ּבַ ִּדּבֶ ּּ ּ ּ ְַוַיַען  ַהֶמֶלך  יג:  ְּ ּ ּ
ר  ְיָעֻצהו ה  ַוַיֲעֹזב  ֶאת־ֲעַצת  ַהְזֵקִנים  ֲאׁשֶ ֶּאת־ָהָעם  ָקׁשָ ּ ּ :
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ֲעַצת   יד ר  ֲאֵליֶהם  ּכַ יד ַוְיַדּבֵ ַהְיָלִדים  ֵלאֹמר  ָאִבי  ִהְכּבִ
ׁשֹוִטים  ר  ֶאְתֶכם  ּבַ ֶּאת־ֻעְלֶכם  ַוֲאִני  ֹאִסיף  ַעל־ֻעְלֶכם  ָאִבי  ִיּסַ ּ ּ

ים ַעְקַרּבִ ר  ֶאְתֶכם  ּבָ ַמע  ַהֶמֶלך  ֶאל־ָהָעם  טו:  ַוֲאִני  ֲאַיּסֵ ְְוֹלא־ׁשָ ּ
ר  ִד ה  ֵמִעם  ְיהָוׁה  ְלַמַען  ָהִקים  ֶאת־ְדָברֹו  ֲאׁשֶ י־ָהְיָתה  ִסּבָ ּּכִ ר ּ ּבֶ

ן־ְנָבט יֹלִני  ֶאל־ָיָרְבָעם  ּבֶ ַיד  ֲאִחָיה  ַהׁשִ ְּיהָוׁה  ּבְ ַּוַיְרא  טז:  ּ
בו  ָהָעם  ַמע  ַהֶמֶלך  ֲאֵליֶהם  ַוָיׁשִ י  ֹלא־ׁשָ ָרֵאל  ּכִ ל־ִיׂשְ ּּכָ ּ ְ ּ

ֶּאת־ַהֶמֶלך  ָדָבר   ְ ָדִוד  ְוֹלא־ַנֲחָלה |  ּ ֵּלאֹמר  ַמה־ָלנו  ֵחֶלק  ּבְ ּ
ָרֵא י  ְלֹאָהֶליך  ִיׂשְ ֶבן־ִיׁשַ ְל  ַעָתה  ְרֵאה  ֵביְתך  ָדִוד  ַוֵיֶלך ָּבְ ָּ ּ ּ

ָרֵאל  ְלֹאָהָליו ָעֵרי  ְיהוָדה  ַוִיְמֹלך  יז:  ִיׂשְ ִבים  ּבְ ָרֵאל  ַהיֹׁשְ ְוְבֵני  ִיׂשְ ּ ּּ ּ
ר  יח:  ֲעֵליֶהם  ְרַחְבָעם ַלח  ַהֶמֶלך  ְרַחְבָעם  ֶאת־ֲאֹדָרם  ֲאׁשֶ ְַוִיׁשְ ּ ּ

ָרֵאל  ּבֹו  ֶאֶבן  ַוָי ַּעל־ַהַמס  ַוִיְרְגמו  ָכל־ִיׂשְ ּּ ּ ְֹמת  ְוַהֶמֶלך  ְרַחְבָעם ּ ּ
ָלם ָבה  ָלנוס  ְירוׁשָ ֶמְרּכָ ִּהְתַאֵמץ  ַלֲעלֹות  ּבַ ּ ּ ָרֵאל  יט:  ּ עו  ִיׂשְ ַּוִיְפׁשְ ּ

ֵבית  ָדִוד  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ּּבְ ּ ב  כ:  ּ י־ׁשָ ָרֵאל  ּכִ ל־ִיׂשְ ֹמַע  ּכָ ׁשְ ַוְיִהי  ּכִ
ְלחו  ַוִיְקְראו  ֹאתֹו  ֶאל־ָהֵעָדה  ַוַיְמִל ָּיָרְבָעם  ַוִיׁשְ ּ ּּ ּיכו  ֹאתֹו ּ

ֶבט־ְיהוָדה  ָרֵאל  ֹלא  ָהָיה  ַאֲחֵרי  ֵבית־ָדִוד  זוָלִתי  ׁשֵ ל־ִיׂשְ ַּעל־ּכָ ּ ּ
ַלַּוָיֹבאו כא:  ְּלַבדֹו ּ  ַוָיֹבא  ְרַחְבָעם  ְירוׁשָ ית ִּ ל־ּבֵ ּם  ַוַיְקֵהל  ֶאת־ּכָ

ה  חור  ֹעׂשֵ ֹמִנים  ֶאֶלף  ּבָ ְנָיִמן  ֵמָאה  וׁשְ ֶבט  ּבִ ְּיהוָדה  ְוֶאת־ׁשֵ ּ ּ
יב  ֶאת־ַהְמלוָכה ִּמְלָחָמה  ְלִהָל ָרֵאל  ְלָהׁשִ ית  ִיׂשְ ֵּחם  ִעם־ּבֵ ּ



––490 

ֹלֹמה ן־ׁשְ ַמְעָיה  כב:  ִלְרַחְבָעם  ּבֶ ַּוְיִהי  ְדַבר  ָהֱאֹלִהים  ֶאל־ׁשְ
ֹלֹמה  ֶמֶלך  כג:  ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים  ֵלאֹמר ן־ׁשְ ְֱאֹמר  ֶאל־ְרַחְבָעם  ּבֶ

ית  ְיהוָדה  וִבְנָיִמין  ְוֶיֶתר  ָהָעם  ֵל ל־ּבֵ ְּיהוָדה  ְוֶאל־ּכָ ּ ּכֹה  כד:  אֹמרּ
ָרֵאל  ֵני־ִיׂשְ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ֹלא־ַתֲעלו  ְוֹלא־ִתָלֲחמון  ִעם־ֲאֵחיֶכם  ּבְ ּּ
ְמעו  י  ֵמִאִתי  ִנְהָיה  ַהָדָבר  ַהֶזה  ַוִיׁשְ ּׁשובו  ִאיׁש  ְלֵביתֹו  ּכִ ּ ּ ּּ ּ ּ

ְדַבר  ְיהָוׁה בו  ָלֶלֶכת  ּכִ ֶּאת־ְדַבר  ְיהָוׁה  ַוָיׁשֻ ַּוִיֶבן  ָיָרְבָעם  כה:  ּּ
ֶכם  ּבְ ם  ַוִיֶבן  ֶאת־ְפנוֵאלֶאת־ׁשְ ה  ַוֵיֵצא  ִמׁשָ ב  ּבָ ַּהר  ֶאְפַרִים  ַוֵיׁשֶ ּּ ּ ּ ּּ :

ִלּבֹו  ַעָתה  ָתׁשוב  ַהַמְמָלָכה  ְלֵבית־ָדִוד כו ַּויֹאֶמר  ָיָרְבָעם  ּבְ ּּ ּ ּ ּ :
ַלם |  ִאם־ַיֲעֶלה   כז ירוׁשָ ֵבית־ְיהָוׁה  ּבִ ָּהָעם  ַהֶזה  ַלֲעׂשֹות  ְזָבִחים  ּבְ ּ

ב  ֵלב  ָהָעם  ַהֶזה  ֶאל־ ֲּאֹדֵניֶהם  ֶאל־ְרַחְבָעם  ֶמֶלך  ְיהוָדה ְּוׁשָ ְ

בו  ֶאל־ְרַחְבָעם  ֶמֶלך־ְיהוָדה ַּוֲהָרֻגִני  ְוׁשָ ַּוִיָוַעץ  ַהֶמֶלך  ַוַיַעׂש  כח:  ְּ ְּ ּ ּ
ה  ַלם  ִהּנֵ ֵני  ֶעְגֵלי  ָזָהב  ַויֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  ַרב־ָלֶכם  ֵמֲעלֹות  ְירוׁשָ ּׁשְ ּ

ר  ֶהֱעלוך  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָר ָרֵאל  ֲאׁשֶ ֱָאֹלֶהיך  ִיׂשְ ם  כט:  ִיםָּ ַּוָיׂשֶ
ָדן ֵבית־ֵאל  ְוֶאת־ָהֶאָחד  ָנַתן  ּבְ ַּוְיִהי  ַהָדָבר  ַהֶזה  ל:  ֶאת־ָהֶאָחד  ּבְ ּ
ְּלַחָטאת  ַוֵיְלכו  ָהָעם  ִלְפֵני  ָהֶאָחד  ַעד־ָדן ּ ית  לא:  ּּ ַּוַיַעׂש  ֶאת־ּבֵ

ֵני  ֵלִוי ר  ֹלא־ָהיו  ִמּבְ מֹות  ַוַיַעׂש  ּכֲֹהִנים  ִמְקצֹות  ָהָעם  ֲאׁשֶ ּּבָ ּ :
ר  יֹום  |  ַעׂש  ָיָרְבָעם  ַּוַי לב ה־ָעׂשָ ֲחִמׁשָ ִמיִני  ּבַ ֹחֶדׁש  ַהׁשְ ָּחג  ּבַ ּ |

ָחג   ה |  ַלֹחֶדׁש  ּכֶ ן  ָעׂשָ ַח  ּכֵ יהוָדה  ַוַיַעל  ַעל־ַהִמְזּבֵ ר  ּבִ ֲּאׁשֶ ּ ּ
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ֵבית  ֵאל  ה  ְוֶהֱעִמיד  ּבְ ר־ָעׂשָ ַח  ָלֲעָגִלים  ֲאׁשֶ ֵבית־ֵאל  ְלַזּבֵ ּבְ
ה ר  ָעׂשָ מֹות  ֲאׁשֶ ַח   לג:  ֶאת־ּכֲֹהֵני  ַהּבָ ַּוַיַעל  ַעל־ַהִמְזּבֵ ּ |

ִמיִני  ֹחֶדׁש  ַהׁשְ ר  יֹום  ּבַ ה  ָעׂשָ ֲחִמׁשָ ֵבית־ֵאל  ּבַ ה  ּבְ ר־ָעׂשָ ֲּאׁשֶ ּ
ָדא   ר־ּבָ ֹחֶדׁש  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ַוַיַעל ִּמִלּבֹדּבַ ּ  ִמִלּבֹו  ַוַיַעׂש  ָחג  ִלְבֵני  ִיׂשְ ּ ּ
ַח ְלַהְקִטיר  :ַּעל־ַהִמְזּבֵ
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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"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"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  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,  בתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  ב–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 מסמרות ללמדך שאם קב"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. עת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי


