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  פרק ג- "מלכים ב"ספר 
ֹמֶנה  א ַנת  ׁשְ ׁשְ ׁשְֹמרֹון  ּבִ ָרֵאל  ּבְ ן־ַאְחָאב  ָמַלך  ַעל־ִיׂשְ ְִויהֹוָרם  ּבֶ

ָנה ֵרה  ׁשָ ֵתים־ֶעׂשְ ָפט  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ַוִיְמֹלך  ׁשְ ֵרה  ִליהֹוׁשָ ֶּעׂשְ ְ ְּ ּ :
ֵעיֵני  ְיהָוׁה   ב ה  ָהַרע  ּבְ ַּרק  ֹלא  ְכָאִביו  וְכִאמֹו  ַוָיַסר ַּוַיֲעׂשֶ ּ ּ

ה  ָאִביו ר  ָעׂשָ ַעל  ֲאׁשֶ ַחֹטאות  ָיָרְבָעם  ג:  ֶּאת־ַמְצַבת  ַהּבַ ַּרק  ּבְ
ה ָרֵאל  ָדֵבק  ֹלא־ָסר  ִמֶמּנָ ר־ֶהֱחִטיא  ֶאת־ִיׂשְ ן־ְנָבט  ֲאׁשֶ ּּבֶ ּ :

ָרֵאל  ד יב  ְלֶמֶלך־ִיׂשְ ע  ֶמֶלך־מֹוָאב  ָהָיה  ֹנֵקד  ְוֵהׁשִ ְוֵמיׁשַ ְ ּ
ִרים  וֵמָאה  ֶאֶלף  ֵאיִלים  ָצֶמרֵמָאה־ֶאֶלף מֹות  ה:  ּ  ּכָ ַוְיִהי  ּכְ

ָרֵאל ֶמֶלך  ִיׂשְ ע  ֶמֶלך־מֹוָאב  ּבְ ְַאְחָאב  ַוִיְפׁשַ ְ ְַוֵיֵצא  ַהֶמֶלך  ו:  ּ ּ ּ
ָרֵאל ל־ִיׂשְ יֹום  ַההוא  ִמׁשְֹמרֹון  ַוִיְפֹקד  ֶאת־ּכָ ְּיהֹוָרם  ּבַ ּּ ְַוֵיֶלך  ז:  ּ ּ

ָפט  ֶמֶלך־ְיהוָד ַלח  ֶאל־ְיהֹוׁשָ ַּוִיׁשְ ְ י ּ ע  ּבִ ּה  ֵלאֹמר  ֶמֶלך  מֹוָאב  ָפׁשַ ְ

מֹוִני  ָכמֹוך  ֲָהֵתֵלך  ִאִתי  ֶאל־מֹוָאב  ַלִמְלָחָמה  ַויֹאֶמר  ֶאֱעֶלה  ּכָ ְּ ּ ּ
סוֶסיך סוַסי  ּכְ ַעִמי  ְכַעֶמך  ּכְ ָּכְ ָּ ּ ּ ְַוֹיאֶמר  ֵאי־ֶזה  ַהֶדֶרך  ַנֲעֶלה  ח:  ּ ּ ּ
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ר  ֱאדֹום ְַויֹאֶמר  ֶדֶרך  ִמְדּבַ ּ ָרֵא ט:  ּ ְַוֵיֶלך  ֶמֶלך  ִיׂשְ ְ ּל  וֶמֶלך־ְיהוָדה ּ ְּ

ְבַעת  ָיִמים  ְוֹלא־ָהָיה  ַמִים  ַלַמֲחֶנה  ּוֶמֶלך  ֱאדֹום  ַוָיֹסּבו  ֶדֶרך  ׁשִ ְ ְּ ּ ּּ
ַרְגֵליֶהם ר  ּבְ ֵהָמה  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ֲאָהה  י:  ְוַלּבְ ַּויֹאֶמר  ֶמֶלך  ִיׂשְ ְ ּ

ת  ַהְמָלִכים  ָהֵאֶלה  ָלֵתת  אֹוָתם  ֹלׁשֶ י־ָקָרא  ְיהָוׁה  ִלׁשְ ּּכִ ּ
ַיד־מֹוָאב ָפט  ַהֵאין  פֹה  ָנִביא  ַליהָוׁה  יא:  ּבְ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשָ ּ

ָרֵאל  ה  ֶאת־ְיהָוׁה  ֵמאֹותֹו  ַוַיַען  ֶאָחד  ֵמַעְבֵדי  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְְוִנְדְרׁשָ ּ
ר־ָיַצק  ַמִים  ַעל־ְיֵדי  ֵאִלָיהו ָפט  ֲאׁשֶ ן־ׁשָ ע  ּבֶ ַּויֹאֶמר  פֹה  ֱאִליׁשָ ּ ּּ :

ָפט  ֵיׁש  אֹותֹו  ְדַבר־ְיהָוׁ יב ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשָ ְה  ַוֵיְרדו  ֵאָליו  ֶמֶלך ּ ּ ּ
ָפט  וֶמֶלך  ֱאדֹום ָרֵאל  ִויהֹוׁשָ ְִיׂשְ ע  ֶאל־ֶמֶלך  יג:  ּ ְַויֹאֶמר  ֱאִליׁשָ ּ

ָרֵאל  ַמה־ִלי  ָוָלך  ֵלך  ֶאל־ְנִביֵאי  ָאִביך  ְוֶאל־ְנִביֵאי  ִאֶמך  ִָיׂשְ ָ ְ ְּ ּ
ת  ַהְמָלִכים ֹלׁשֶ י־ָקָרא  ְיהָוׁה  ִלׁשְ ָרֵאל  ַאל  ּכִ ַּויֹאֶמר  לֹו  ֶמֶלך  ִיׂשְ ְ ּ 

ַיד־מֹוָאב ע  ַחי־ְיהָוׁה  יד:  ָּהֵאֶלה  ָלֵתת  אֹוָתם  ּבְ ַּויֹאֶמר  ֱאִליׁשָ
ָפט  י  לוֵלי  ְפֵני  ְיהֹוׁשָ ר  ָעַמְדִתי  ְלָפָניו  ּכִ ְּצָבאֹות  ֲאׁשֶ ּ ּ

יט  ֵאֶליך  ְוִאם־ֶאְרֶאָך א  ִאם־ַאּבִ ֶּמֶלך־ְיהוָדה  ֲאִני  ֹנׂשֵ ָּ ְּוַעָתה  טו:  ְ
ַנֵגן  ַה ְּקחו־ִלי  ְמַנֵגן  ְוָהָיה  ּכְ ּ ְּמַנֵגן  ַוְתִהי  ָעָליו  ַיד־ְיהָוׁהּ ּ :

ַחל  ַהֶזה  ֵגִבים   טז ַּויֹאֶמר  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ָעׂשה  ַהּנַ ּ : ֵּגִבים|  ּ
י־ֹכה   יז ַחל |  ּכִ ם  ְוַהּנַ ָּאַמר  ְיהָוׁה  ֹלא־ִתְראו  רוַח  ְוֹלא־ִתְראו  ֶגׁשֶ ּ ּ

ִתיֶתם  ַאֶתם  וִמְקֵניֶכם  וְבֶהְמְתֶכ ַּההוא  ִיָמֵלא  ָמִים  וׁשְ ּ ּּ ּ ּ ְוָנַקל  יח:  םּ
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ֶיְדֶכם ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ְוָנַתן  ֶאת־מֹוָאב  ּבְ ל־ִעיר  יט:  ֹזאת  ּבְ יֶתם  ּכָ ְוִהּכִ
ִּמְבָצר  ְוָכל־ִעיר  ִמְבחֹור  ְוָכל־ֵעץ  טֹוב  ַתִפילו  ְוָכל־ַמְעְיֵני־ַמִים  ּ ּ

ֲאָבִנים ִּתְסֹתמו  ְוֹכל  ַהֶחְלָקה  ַהטֹוָבה  ַתְכִאבו  ּבָ ּ ּּ ּ ַוְיִהי  ַבּבֶֹקר  כ:  ּ
ֲע ִאים  ִמֶדֶרך  ֱאדֹום  ַוִתָמֵלא  ָהָאֶרץ ּכַ ה־ַמִים  ּבָ ּלֹות  ַהִמְנָחה  ְוִהּנֵ ּ ְּ ּ

ם  כא:  ֶּאת־ַהָמִים י־ָעלו  ַהְמָלִכים  ְלִהָלֶחם  ּבָ ְמעו  ּכִ ְּוָכל־מֹוָאב  ׁשָ ּ ּ ּ
ַּוִיָצֲעקו  ִמּכֹל  ֹחֵגר  ֲחֹגָרה  ָוַמְעָלה  ַוַיַעְמדו  ַעל־ַהְגבול ּ ּּ ּּ ּ :

ימו  ַבּבֶֹקר  ְו כב ּכִ ַּוַיׁשְ ֶמׁש  ָזְרָחה  ַעל־ַהָמִים  ַוִיְראו  מֹוָאב ּ ַּהׁשֶ ּ ּ ּ
ָדם ֶגד  ֶאת־ַהַמִים  ֲאֻדִמים  ּכַ ִּמּנֶ ּ ַּויֹאְמרו  ָדם  ֶזה  ָהֳחֵרב  כג:  ּ ּ ּ

ָלל  מֹוָאב ֶּנֶחְרבו  ַהְמָלִכים  ַוַיּכו  ִאיׁש  ֶאת־ֵרֵעהו  ְוַעָתה  ַלׁשָ ּ ּּ ּ ּּ :
ָר כד ָרֵאל  ַוָיֻקמו  ִיׂשְ ַּוָיֹבאו  ֶאל־ַמֲחֵנה  ִיׂשְ ּּ ֵּאל  ַוַיּכו  ֶאת־מֹוָאב ּ ּ

ַּוָיֻנסו  ִמְפֵניֶהם   ּ ַּוַיּבוּ ּ  ַוַיּכו־ָבה  ְוַהּכֹות  ֶאת־מֹוָאבּ ּ ְוֶהָעִרים  כה:  ּ
ִליכו  ִאיׁש־ַאְבנֹו  וִמְלאוָה  ַּיֲהֹרסו  ְוָכל־ֶחְלָקה  טֹוָבה  ַיׁשְ ּ ּ ּ
ִאיר  ְּוָכל־ַמְעַין־ַמִים  ִיְסֹתמו  ְוָכל־ֵעץ־טֹוב  ַיִפילו  ַעד־ִהׁשְ ּּ ּ

ָלִעים  ַוַיּכוָהֲאָבֶניָה ת  ַוָיֹסּבו  ַהּקַ יר  ֲחָרׂשֶ ּקִ ּ  ּבַ ּּ ְַוַיְרא  ֶמֶלך  כו:  ּּ ּ
ַבע־ֵמאֹות  ִאיׁש  ח  אֹותֹו  ׁשְ י־ָחַזק  ִמֶמּנו  ַהִמְלָחָמה  ַוִיּקַ ּמֹוָאב  ּכִ ּ ּּ

ּׁשֵֹלף  ֶחֶרב  ְלַהְבִקיַע  ֶאל־ֶמֶלך  ֱאדֹום  ְוֹלא  ָיֹכלו ח  כז:  ְ ַּוִיּקַ
ר־ִי כֹור  ֲאׁשֶ נֹו  ַהּבְ ְּמֹלך  ַתְחָתיו  ַוַיֲעֵלהו  ֹעָלה  ַעל־ַהֹחָמה ֶאת־ּבְ ּ ּ ּ ְ

בו ָלָאֶרץ ָרֵאל ַוִיְסעו ֵמָעָליו ַוָיׁשֻ ַּוְיִהי ֶקֶצף־ָגדֹול ַעל־ִיׂשְ ּּ ּ ּ: 
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  פרק ד- "מלכים ב"ספר 
ע  ֵלאֹמר  א ִביִאים  ָצֲעָקה  ֶאל־ֱאִליׁשָ י  ְבֵני־ַהּנְ ׁשֵ ה  ַאַחת  ִמּנְ ְּוִאׁשָ

י  ֵמת  ְוַאָתה   ַּעְבְדך  ִאיׁשִ ָ י  ַעְבְדך  ָהָיה  ָיֵרא  ֶאת־ְיהָוׁה ּ ָָיַדְעָת  ּכִ ּ ּ
ֵני  ְיָלַדי  לֹו  ַלֲעָבִדים א  ָלַקַחת  ֶאת־ׁשְ ה  ּבָ ַּויֹאֶמר  ֵאֶליָה  ב:  ְוַהּנֹׁשֶ

ה־ָלך  ַהִגיִדי  ִלי  ַמה־ֶיׁש־   ע  ָמה  ֶאֱעׂשֶ ֱּאִליׁשָ ּ ְ ִית ָלְכיּ ּבָ ְ  ָלך  ּבַ

י  ִאם־ ִית  ּכִ ּבַ ְפָחְתך  ֹכל  ּבַ ַָוֹתאֶמר  ֵאין  ְלׁשִ ֶמןּ ְָאסוך  ׁשָ ַּוֹיאֶמר  ג:  ּ
ל־   ִלים  ִמן־ַהחוץ  ֵמֵאת  ּכָ ֲאִלי־ָלך  ּכֵ ְּלִכי  ׁשַ ֵכָנִיְכיְ ֵכָנִיך ׁשְ ְ  ׁשְ

ִלים  ֵרִקים  ַאל־ַתְמִעיִטי ֲעֵדך  ד:  ּּכֵ ְוָבאת  ְוָסַגְרְת  ַהֶדֶלת  ּבַ ּ ּּ
יִעי ִלים  ָהֵאֶלה  ְוַהָמֵלא  ַתּסִ ל־ַהּכֵ ַנִיך  ְוָיַצְקְת  ַעל  ּכָ ּוְבַעד־ּבָ ּ ּּ ְ ּ: 

ים  ה ֶניָה  ֵהם  ַמִגׁשִ ֲעָדה  וְבַעד  ּבָ ַּוֵתֶלך  ֵמִאתֹו  ַוִתְסֹגר  ַהֶדֶלת  ּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ְ

ִלים  ַוֹתאֶמר |  ַוְיִהי   ו:    מֹוָצֶקתֹמיָצֶקתֵאֶליָה  ְוִהיא   ְמֹלאת  ַהּכֵ ּּכִ
ִלי  ִלי  ַויֹאֶמר  ֵאֶליָה  ֵאין  עֹוד  ּכֶ ה  ֵאַלי  עֹוד  ּכֶ ָנה  ַהִגיׁשָ ֶּאל־ּבְ ּ ּ

ֶמ ַּוַיֲעֹמד  ַהׁשָ ַּוָתֹבא  ַוַתֵגד  ְלִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ַויֹאֶמר  ְלִכי  ז:  ןּ ּ ּ ּ
ְלִמי  ֶאת־   ֶמן  ְוׁשַ ִּמְכִרי  ֶאת־ַהׁשֶ ֵיְכיּ ֵיךִנׁשְ ְ  ִנׁשְ

ּ  וָבַנִיך  ִתְחִיי ָבַנִיְכי ְוַאּת ְ ּ
ּנֹוָתר ה  ח:  ּבַ ם  ִאׁשָ ע  ֶאל־ׁשוֵנם  ְוׁשָ ַּוְיִהי  ַהיֹום  ַוַיֲעֹבר  ֱאִליׁשָ ּ ּ ּ

ָמה ְּגדֹוָלה  ַוַתֲחֶזק־ּבֹו ּ  ֶלֱאָכל־ָלֶחם  ַוְיִהי  ִמֵדי  ָעְברֹו  ָיֻסר  ׁשָ ּ
י  ִאיׁש  ט:  ֶלֱאָכל־ָלֶחם ה־ָנא  ָיַדְעִתי  ּכִ ה  ִהּנֵ ַּוֹתאֶמר  ֶאל־ִאיׁשָ ּּ
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ֱּאֹלִהים  ָקדֹוׁש  הוא  ֹעֵבר  ָעֵלינו  ָתִמיד ּ א  י:  ּ ה־ּנָ ַנֲעׂשֶ
א ְלָחן  ְוִכּסֵ ם  ִמָטה  ְוׁשֻ ים  לֹו  ׁשָ ה  ְוָנׂשִ ֲּעִלַית־ִקיר  ְקַטּנָ ּ  וְמנֹוָרה ּ

ָמה ֹבאֹו  ֵאֵלינו  ָיסור  ׁשָ ְּוָהָיה  ּבְ ּ ָמה  ַוָיַסר  יא:  ּ ַּוְיִהי  ַהיֹום  ַוָיֹבא  ׁשָ ּ ּּ
ָמה ב־ׁשָ ּכַ ֶּאל־ָהֲעִלָיה  ַוִיׁשְ ּ ַּויֹאֶמר  ֶאל־ֵגיֲחִזי  ַנֲערֹו  ְקָרא  יב:  ּ ּ

ַּלׁשוַנִמית  ַהזֹאת  ַוִיְקָרא־ָלה  ַוַתֲעֹמד  ְלָפָניו ּ ּּ ּּ ַּויֹאֶמר  לֹו  יג:  ּ
ה  ָחַרְדְת  ֱא ל־ַהֲחָרָדה  ַהזֹאת |  ָּמר־ָנא  ֵאֶליָה  ִהּנֵ ֵּאֵלינו  ֶאת־ּכָ ּ

ר  ַהָצָבא  ר־ָלך  ֶאל־ַהֶמֶלך  אֹו  ֶאל־ׂשַ ֶּמה  ַלֲעׂשֹות  ָלך  ֲהֵיׁש  ְלַדּבֶ ְּ ְ ְ

ֶבת תֹוך  ַעִמי  ָאֹנִכי  ֹיׁשָ ַּוֹתאֶמר  ּבְ ַּויֹאֶמר  וֶמה  ַלֲעׂשֹות  ָלה  יד:  ְּ ּ ּ
ן   ַּויֹאֶמר  ֵגיֲחִזי  ֲאָבל  ּבֵ ה  ָזֵקןּ ֵּאין־ָלה  ְוִאיׁשָ ַּוֹיאֶמר  טו:  ּ

ָפַתח ְּקָרא־ָלה  ַוִיְקָרא־ָלה  ַוַתֲעֹמד  ּבַ ּ ּ ַּויֹאֶמר  ַלמֹוֵעד  ַהֶזה  טז:  ּּ ּ ּ
ֵעת  ַחָיה   ן  ַוֹתאֶמר  ַאל־ֲאֹדִני  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים ַּאְתיּּכָ ּ  ַאְת  ֹחֶבֶקת  ּבֵ ּ

ְפָחֶתך ׁשִ ַָאל־ְתַכֵזב  ּבְ ּ ה  ַוֵת יז:  ּ ַּוַתַהר  ָהִאׁשָ ּ ן  ַלמֹוֵעד  ַהֶזה ּ ֶּלד  ּבֵ ּ
ע ר  ֵאֶליָה  ֱאִליׁשָ ר־ִדּבֶ ֵעת  ַחָיה  ֲאׁשֶ ּּכָ ַּוִיְגַדל  ַהָיֶלד  ַוְיִהי  יח:  ּ ּּ

ַּהיֹום  ַוֵיֵצא  ֶאל־ָאִביו  ֶאל־ַהּקְֹצִרים י  יט:  ּ ַּויֹאֶמר  ֶאל־ָאִביו  ֹראׁשִ
ֵאהו  ֶאל־ִאמֹו|   ַער  ׂשָ י  ַויֹאֶמר  ֶאל־ַהּנַ ֹּראׁשִ ּ ֵאהו  ַו כ:  ּ ַּוִיׂשָ ּ ְּיִביֵאהו ּ

יָה  ַעד־ַהָצֳהַרִים  ַוָיֹמת ְרּכֶ ב  ַעל־ּבִ ֶּאל־ִאמֹו  ַוֵיׁשֶ ּּ ַּוַתַעל  כא:  ּ
ֲעדֹו  ַוֵתֵצא ֵבהו  ַעל־ִמַטת  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ַוִתְסֹגר  ּבַ ּכִ ַּוַתׁשְ ּ ּ ּּ ּ :

ָעִרים  כב ְלָחה  ָנא  ִלי  ֶאָחד  ִמן־ַהּנְ ה  ַוֹתאֶמר  ׁשִ ַּוִתְקָרא  ֶאל־ִאיׁשָ ּּ
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ּת  ְוָארוָצה  ַעד־ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ְוָאׁשוָבהְוַאַחת  ָהֲאֹתנֹו ּ :
ַּויֹאֶמר  ַמדוַע   כג ּ ּ  ֹהֶלֶכת  ֵאָליו  ַהיֹום  ֹלא־ֹחֶדׁש ֹהֶלֶכתיּ  ַאְת  ַּאְתיּ

לֹום ת  ַוֹתאֶמר  ׁשָ ּבָ ַּוַתֲחֹבׁש  ָהָאתֹון  ַוֹתאֶמר  כד:  ְּוֹלא  ׁשַ ּ
י  ִאם־ָאַמ ֶּאל־ַנֲעָרה  ְנַהג  ָוֵלך  ַאל־ַתֲעָצר־ִלי  ִלְרּכֹב  ּכִ ְ ְְרִתי  ָלךּ ּ :

ְרֶמל  ַוְיִהי  כה ַּוֵתֶלך  ַוָתבֹוא  ֶאל־ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ֶאל־ַהר  ַהּכַ ְּ

ֶגד  ַויֹאֶמר  ֶאל־ֵגיֲחִזי  ַנֲערֹו  ְראֹות  ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים  ֹאָתה  ִמּנֶ ּּכִ ּ ּ
ה  ַהׁשוַנִמית  ַהָלז ִּהּנֵ ּ ַּעָתה  רוץ־ָנא  ִלְקָראָתה  ֶוֱאָמר־ָלה  כו:  ּּ ּ ּ ּ
לֹו לֹום  ָלך  ֲהׁשָ לֹוםְֲהׁשָ לֹום  ַלָיֶלד  ַוֹתאֶמר  ׁשָ ך  ֲהׁשָ ּם  ְלִאיׁשֵ ּ ְ :

ַרְגָליו  ַוִיַגׁש  כז ַּוָתֹבא  ֶאל־ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ֶאל־ָהָהר  ַוַתֲחֵזק  ּבְ ּ ּּ
ה  י־ַנְפׁשָ ֵּגיֲחִזי  ְלָהְדָפה  ַויֹאֶמר  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ַהְרֵפה־ָלה  ּכִ ּ ּּ ּ ּ

י  ְוֹלא  ִהִג ָּמָרה־ָלה  ַויהָוׁה  ֶהְעִלים  ִמֶמּנִ ּ ַּוֹתאֶמר  כח:  יד  ִליּ
ֶלה  ֹאִתי ַאְלִתי  ֵבן  ֵמֵאת  ֲאֹדִני  ֲהֹלא  ָאַמְרִתי  ֹלא  ַתׁשְ ֲּהׁשָ ּ :

י  כט ַעְנִתי  ְבָיְדך  ָוֵלך  ּכִ ְַויֹאֶמר  ְלֵגיֲחִזי  ֲחֹגר  ָמְתֶניך  ְוַקח  ִמׁשְ ָ ָּ ּ
ְמָת  ִּתְמָצא־ִאיׁש  ֹלא  ְתָבֲרֶכּנו  ְוִכי־ְיָבֶרְכך  ִאיׁש  ֹלא  ַתֲעֶנּנו  ְוׂשַ ּ ָּ

ַערִמׁשְ ַּעְנִתי  ַעל־ְפֵני  ַהּנָ ַער  ַחי־ְיהָוׁה  ל:  ּ ַּוֹתאֶמר  ֵאם  ַהּנַ
ך  ִאם־ֶאֶעְזֶבָך  ַוָיָקם  ַוֵיֶלך  ַאֲחֶריָה ְְוֵחי־ַנְפׁשְ ָּ ּ ְוֵגֲחִזי  ָעַבר  לא:  ּ

ַער  ְוֵאין  קֹול  ְוֵאין  ֶעֶנת  ַעל־ְפֵני  ַהּנַ ם  ֶאת־ַהִמׁשְ ִּלְפֵניֶהם  ַוָיׂשֶ ּ ּ
ב  ִלְקָראתֹו  ַו ב  ַוָיׁשָ ַערָּקׁשֶ ַּיֶגד־לֹו  ֵלאֹמר  ֹלא  ֵהִקיץ  ַהּנָ ּ :



––545 

ב  ַעל־ִמָטתֹו לב ּכָ ַער  ֵמת  ֻמׁשְ ה  ַהּנַ ְיָתה  ְוִהּנֵ ע  ַהּבָ ַּוָיֹבא  ֱאִליׁשָ ּ :
ֵניֶהם  ַוִיְתַפֵלל  ֶאל־ְיהָוׁה לג ַעד  ׁשְ ַּוָיֹבא  ַוִיְסֹגר  ַהֶדֶלת  ּבְ ּ ּ ּ ּּ ּ :
ם  ִפיו  ַעל־ִפ לד ב  ַעל־ַהֶיֶלד  ַוָיׂשֶ ּכַ ַּוַיַעל  ַוִיׁשְ ּ ּ ּ ּ יו  ְוֵעיָניו  ַעל־ֵעיָניו ּ

ר  ַהָיֶלדַּכּפָוְּוַכָפיו  ַעל־   ׂשַ ָפיו  ַוִיְגַהר  ָעָליו  ַוָיָחם  ּבְ ּ  ּכַ ּ ּ ב  לה:  ּ ַּוָיׁשָ
ה  ַוַיַעל  ַוִיְגַהר  ָעָליו  ַוְיזֹוֵרר  ה  ְוַאַחת  ֵהּנָ ִית  ַאַחת  ֵהּנָ ּבַ ַּוֵיֶלך  ּבַ ּ ְּ

ַער  ֶאת ַבע  ְפָעִמים  ַוִיְפַקח  ַהּנַ ַער  ַעד־ׁשֶ ַּהּנַ ַּוִיְקָרא  לו:  ־ֵעיָניוּ
ַנִמית  ַהזֹאת  ַוִיְקָרֶאָה  ַוָתבֹוא  ֶּאל־ֵגיֲחִזי  ַויֹאֶמר  ְקָרא  ֶאל־ַהׁשֻ ּ ּ ּּ ּּ

ִאי  ְבֵנך ְֵאָליו  ַויֹאֶמר  ׂשְ ַתחו  לז:  ּ ַּוָתֹבא  ַוִתפֹל  ַעל־ַרְגָליו  ַוִתׁשְ ּ ּ ּ ּּ
ָנה  ַוֵתֵצא א  ֶאת־ּבְ ָּאְרָצה  ַוִתׂשָ ּ ב  ַהִגְלָג לח:  ּּ ע  ׁשָ ֶּוֱאִליׁשָ ָלה ּ

ִבים  ְלָפָניו  ַויֹאֶמר  ְלַנֲערֹו  ִביִאים  ֹיׁשְ ָאֶרץ  וְבֵני  ַהּנְ ְּוָהָרָעב  ּבָ ּ
ִביִאים ל  ָנִזיד  ִלְבֵני  ַהּנְ יר  ַהְגדֹוָלה  וַבׁשֵ ֹפת  ַהּסִ ּׁשְ ַּוֵיֵצא  לט:  ּּ

ט  ִמֶמּנו  ֶדה  ַוְיַלּקֵ ט  ֹאֹרת  ַוִיְמָצא  ֶגֶפן  ׂשָ ֶדה  ְלַלּקֵ ֶּאָחד  ֶאל־ַהׂשָ ּ ּ ּּ
ֹעת  ׂשָ י־ֹלא ַּפּקֻ ִזיד  ּכִ ֶּדה  ְמֹלא  ִבְגדֹו  ַוָיֹבא  ַוְיַפַלח  ֶאל־ִסיר  ַהּנָ ּ

ִזיד  ְוֵהָמה  מ:  ָּיָדעו ָאְכָלם  ֵמַהּנָ ים  ֶלֱאכֹול  ַוְיִהי  ּכְ ַּוִיְצקו  ַלֲאָנׁשִ ּ ּ
יר  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ְוֹלא  ָיְכלו  ֶלֱאֹכל ּסִ ָּצָעקו  ַויֹאְמרו  ָמֶות  ּבַ ּ ּּ :

ַּויֹאֶמר  וְקחו־ֶקַמח  ַוַי מא ּּ יר  ַויֹאֶמר  ַצק  ָלָעם ּ ֵלך  ֶאל־ַהּסִ ּׁשְ ְ

יר ּסִ ְּוֹיאֵכלו  ְוֹלא  ָהָיה  ָדָבר  ָרע  ּבַ ה  מב:  ּ ִלׁשָ ַעל  ׁשָ א  ִמּבַ ְוִאיׁש  ּבָ
ֹעִרים  ִרים־ֶלֶחם  ׂשְ ּכוִרים  ֶעׂשְ ַּוָיֵבא  ְלִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ֶלֶחם  ּבִ ּ
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ִצְקֹלנֹו  ַויֹאֶמר  ֵתן  ָלָעם  ְוֹיאֵכלו ְּוַכְרֶמל  ּבְ ּ ְרתֹו ַּויֹא מג:  ּ ֶמר  ְמׁשָ
י  ֹכה  ָּמה  ֶאֵתן  ֶזה  ִלְפֵני  ֵמָאה  ִאיׁש  ַויֹאֶמר  ֵתן  ָלָעם  ְוֹיאֵכלו  ּכִ ּ ּּ

ַּוִיֵתן  ִלְפֵניֶהם  ַויֹאְכלו  ַויֹוִתרו  מד:  ָאַמר  ְיהָוׁה  ָאכֹול  ְוהֹוֵתר ּּ ּ ּּ
ְדַבר ְיהָוׁה  :ּכִ

gG 

ך  במעגל "פרי  נכך  יגמור  כל  ס,  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"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  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  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  וב–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, רא הם עליו מליצי יושרד ספרי המק"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 קבעת אותם כמסמר"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  בלבבך הם משמרי


