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  פרק ה- "מלכים ב"ספר 
ר־ְצָבא  ֶמֶלך־ֲאָרם  ָהָיה  ִאיׁש  ָגדֹול  ִלְפֵני  ֲאֹדָניו  א ְּוַנֲעָמן  ׂשַ ְ

י־ א  ָפִנים  ּכִ ּבֹו  ָנַתן־ְיהָוׁה  ְתׁשוָעה  ַלֲאָרם  ְוָהִאיׁש  ָהָיה ּוְנׂשֻ ּ
ּבו  ֵמֶאֶרץ  ב:  ִּגּבֹור  ַחִיל  ְמֹצָרע ַּוֲאָרם  ָיְצאו  ְגדוִדים  ַוִיׁשְ ּ ּּ

ת  ַנֲעָמן ה  ַוְתִהי  ִלְפֵני  ֵאׁשֶ ָרֵאל  ַנֲעָרה  ְקַטּנָ ַּוֹתאֶמר  ג:  ִּיׂשְ
ר ִביא  ֲאׁשֶ ֶּאל־ְגִבְרָתה  ַאֲחֵלי  ֲאֹדִני  ִלְפֵני  ַהּנָ ּ ׁשְֹמרֹון  ָאז ּ   ּבְ

ֶּיֱאֹסף  ֹאתֹו  ִמָצַרְעתֹו ֹזאת  ד:  ּ ַּוָיֹבא  ַוַיֵגד  ַלאֹדָניו  ֵלאֹמר  ּכָ ּ ּ
ָרֵאל ר  ֵמֶאֶרץ  ִיׂשְ ֲעָרה  ֲאׁשֶ ָרה  ַהּנַ ַּוֹיאֶמר  ה:  ְּוָכֹזאת  ִדּבְ

ָרֵאל  ַוֵיֶלך  ְלָחה  ֵסֶפר  ֶאל־ֶמֶלך  ִיׂשְ ְֶמֶלך־ֲאָרם  ֶלך־ּבֹא  ְוֶאׁשְ ְ ְ ְּ
ָידֹו  ֶע ח  ּבְ ר ַּוִיּקַ ת  ֲאָלִפים  ָזָהב  ְוֶעׂשֶ ׁשֶ ֵרי־ֶכֶסף  ְוׁשֵ ּכְ ר  ּכִ ׂשֶ
ָגִדים ָרֵאל  ֵלאֹמר  ְוַעָתה  ו:  ֲחִליפֹות  ּבְ ֶפר  ֶאל־ֶמֶלך  ִיׂשְ ַּוָיֵבא  ַהּסֵ ְ ּ

ַלְחִתי  ֵאֶליך  ֶאת־ַנֲעָמן  ַעְבִדי  ה  ׁשָ ֶפר  ַהֶזה  ֵאֶליך  ִהּנֵ בֹוא  ַהּסֵ ּּכְ ָ ָּ ּ
ַּוֲאַסְפתֹו  ִמָצַרְעתֹו ּ ֶפר ַוְיִהי  ּכִ ז:  ּ ָרֵאל  ֶאת־ַהּסֵ ְְקֹרא  ֶמֶלך־ִיׂשְ
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י־ֶזה  ָגָדיו  ַויֹאֶמר  ַהֱאֹלִהים  ָאִני  ְלָהִמית  וְלַהֲחיֹות  ּכִ ַּוִיְקַרע  ּבְ ּ ּ
י  ַאך־ְדעו־ָנא  וְראו  ּׁשֵֹלַח  ֵאַלי  ֶלֱאֹסף  ִאיׁש  ִמָצַרְעתֹו  ּכִ ּ ּ ּ ְ ּ ּ

ה  הוא  ִלי י־ִמְתַאּנֶ ֹמַע   ח:  ּּכִ ׁשְ ע  ִאיׁש־ָהֱא|  ַוְיִהי  ּכִ ֹלִהים ֱאִליׁשָ
ַלח  ֶאל־ַהֶמֶלך  ֵלאֹמר  ָגָדיו  ַוִיׁשְ ָרֵאל  ֶאת־ּבְ י־ָקַרע  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְּכִ ְּ ּ
י  ֵיׁש  ָנִביא  ָגֶדיך  ָיֹבא־ָנא  ֵאַלי  ְוֵיַדע  ּכִ ָָלָמה  ָקַרְעָת  ּבְ ּ ּ

ָרֵאל ִיׂשְ סוָסוַּוָיֹבא  ַנֲעָמן   ט:  ּבְ סוָסיו  וְבִרְכּבֹו  ַוַיֲעֹמד ּּבְ ּ  ּבְ ּ ּ
ִית  ֶלֱאִליׁשָ ע  ַמְלָאך  ֵלאֹמר  י:  עֶּפַתח־ַהּבַ ַלח  ֵאָליו  ֱאִליׁשָ ְַוִיׁשְ ּ

ְרך  ְלך  וְטָהר ׂשָ ַיְרֵדן  ְוָיׁשֹב  ּבְ ַבע־ְפָעִמים  ּבַ ָּהלֹוך  ְוָרַחְצָת  ׁשֶ ָּ ָ ְּ ּ ּ :
ה  ָאַמְרִתי  ֵאַלי   יא ַּוִיְקֹצף  ַנֲעָמן  ַוֵיַלך  ַויֹאֶמר  ִהּנֵ ּ ּ ֵיֵצא  ָיצֹוא |  ְּ

ם־ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיו ׁשֵ ּ  ְוֵהִניף  ָידֹו  ֶאל־ַהָמקֹום  ְוָאַסף ְוָעַמד  ְוָקָרא  ּבְ
ק  ִמּכֹל ֲאָבָנהֲהֹלא  טֹוב   יב:  ַּהְמֹצָרע ּ  ֲאָמָנה  וַפְרַפר  ַנֲהרֹות  ַדֶמׂשֶ ּ ּּ

ֵחָמה ֶהם  ְוָטָהְרִתי  ַוִיֶפן  ַוֵיֶלך  ּבְ ָרֵאל  ֲהֹלא־ֶאְרַחץ  ּבָ ְֵמיֵמי  ִיׂשְ ּ ּ ּ :
רו  ֵאָליו  ַויֹאְמרו   יג ַּוִיְגׁשו  ֲעָבָדיו  ַוְיַדּבְ ּ ּּ ִביא ּּ ָּאִבי  ָדָבר  ָגדֹול  ַהּנָ ּ

י־ָאַמר  ֵאֶליך  ְרַחץ  וְטָהר ה  ְוַאף  ּכִ ר  ֵאֶליך  ֲהלֹוא  ַתֲעׂשֶ ִּדּבֶ ָּ ָ :
ְדַבר  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  יד ַבע  ְפָעִמים  ּכִ ַיְרֵדן  ׁשֶ ַּוֵיֶרד  ַוִיְטּבֹל  ּבַ ּ ּ ּ ּ

ר  ַנַער  ָקֹטן  ַוִיְטָהר ְבׂשַ רֹו  ּכִ ׂשָ ב  ּבְ ַּוָיׁשָ ב  ֶאל־ִא טו:  ּ יׁש ַּוָיׁשָ
ה־ָנא  ָּהֱאֹלִהים  הוא  ְוָכל־ַמֲחֵנהו  ַוָיֹבא  ַוַיֲעֹמד  ְלָפָניו  ַויֹאֶמר  ִהּנֵ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ְוַעָתה  ִיׂשְ י  ִאם־ּבְ ָכל־ָהָאֶרץ  ּכִ י  ֵאין  ֱאֹלִהים  ּבְ ָּיַדְעִתי  ּכִ ּ
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ַָקח־ָנא  ְבָרָכה  ֵמֵאת  ַעְבֶדך ר־ָעַמְדִתי  טז:  ּ ַּויֹאֶמר  ַחי־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּ
ַּויֹאֶמר  ַנֲעָמן  ָוֹלא  יז:  ּח  ַוִיְפַצר־ּבֹו  ָלַקַחת  ַוְיָמֵאןְלָפָניו  ִאם־ֶאּקָ

ה  י  לֹוא־ַיֲעׂשֶ א  ֶצֶמד־ְפָרִדים  ֲאָדָמה  ּכִ ֻּיַתן־ָנא  ְלַעְבְדך  ַמׂשָ ּ ָּ ּ
י  ִאם־ַליהָוׁה ָעֹוד  ַעְבְדך  ֹעָלה  ָוֶזַבח  ֵלאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ּכִ ּ :

ַָלָדָבר  ַהֶזה  ִיְסַלח  ְיהָוׁה  ְלַעְבֶדך  ּבְ יח ּ ּבֹוא  ֲאֹדִני  ֵבית־ִרמֹון ּּ
ָמה  ְוהוא   ַתֲחֹות  ׁשָ ְּלִהׁשְ ּ ית  ִרמֹן |  ּ ַתֲחֵויִתי  ּבֵ ָען  ַעל־ָיִדי  ְוִהׁשְ ִּנׁשְ ּ

ית  ִרמֹן  ִיְסַלח־   ַתֲחָוָיִתי  ּבֵ ִהׁשְ ּּבְ ָ  ְיהָוׁה  ְלַעְבְדך )נא:  כתיב  ולא  קרי(ּ ּ
ָדָבר  ַהֶזה ּּבַ לֹום  ַוֵיֶלך  ֵמִא יט:  ּ ְַויֹאֶמר  לֹו  ֵלך  ְלׁשָ ְּ ּתֹו ּ
ְבַרת־ָאֶרץ ה  כ:  ּכִ ע  ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים  ִהּנֵ ַּויֹאֶמר  ֵגיֲחִזי  ַנַער  ֱאִליׁשָ ּ

ַחת  ִמָידֹו  ֵאת |   ך  ֲאֹדִני  ֵאת־ַנֲעָמן  ָהֲארִמי  ַהֶזה  ִמּקַ ָּחׂשַ ּ ּ ְ

י־ִאם־ַרְצִתי  ַאֲחָריו  ְוָלַקְחִתי  ֵמִאתֹו  ר־ֵהִביא  ַחי־ְיהָוׁה  ּכִ ֲּאׁשֶ ּ ּ
ַּוִיְרדֹף  ֵגי כא:  ְּמאוָמה ּ ֲּחִזי  ַאֲחֵרי  ַנֲעָמן  ַוִיְרֶאה  ַנֲעָמן  ָרץ  ַאֲחָריו ּ

לֹום ָבה  ִלְקָראתֹו  ַויֹאֶמר  ֲהׁשָ ַּוִיפֹל  ֵמַעל  ַהֶמְרּכָ ּּ | ַּויֹאֶמר   כב:  ּ
או  ֵאַלי  ה  ַעָתה  ֶזה  ּבָ ָלַחִני  ֵלאֹמר  ִהּנֵ לֹום  ֲאֹדִני  ׁשְ ּׁשָ ּ

ִביִאים  ְתָנה ֵני  ַהּנְ ֵני־ְנָעִרים  ֵמַהר  ֶאְפַרִים  ִמּבְ א  ָלֶהם ּׁשְ ־ּנָ
ָגִדים ֵתי  ֲחִלפֹות  ּבְ ֶסף  וׁשְ ר־ּכֶ ּכַ ּּכִ ַּויֹאֶמר  ַנֲעָמן  הֹוֵאל  ַקח  כג:  ּ

ֵתי  ֵני  ֲחִרִטים  וׁשְ ׁשְ ֶסף  ּבִ ַרִים  ּכֶ ּכְ ָרִים  ַוִיְפָרץ־ּבֹו  ַוָיַצר  ּכִ ּכָ ּּכִ ּ ּ ּ
או  ְלָפָניו ֵני  ְנָעָריו  ַוִיׂשְ ָגִדים  ַוִיֵתן  ֶאל־ׁשְ ֲּחִלפֹות  ּבְ ּ  ַּוָיֹבא כד:  ּּ
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ים  ַלח  ֶאת־ָהֲאָנׁשִ ִית  ַוְיׁשַ ּבָ ח  ִמָיָדם  ַוִיְפֹקד  ּבַ ֶּאל־ָהֹעֶפל  ַוִיּקַ ּ ּ ּ
ַּוֵיֵלכו ע  כה:  ּ ְּוהוא־ָבא  ַוַיֲעֹמד  ֶאל־ֲאֹדָניו  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ֱאִליׁשָ ּ ּ

ָ  ֵמַאִין  ֵגֲחִזי  ַויֹאֶמר  ֹלא־ָהַלך  ַעְבְדך  ָאֶנה  ָוָאָנהֵמַאן ְּ ּ ַּוֹיאֶמר  כו:  ּ
ְבתֹו ֵאָליו  ֹלא־ִלּבִ ר  ָהַפך־ִאיׁש  ֵמַעל  ֶמְרּכַ ֲאׁשֶ ּי  ָהַלך  ּכַ ְ ְ

ָגִדים  ְוֵזיִתים  ֶסף  ְוָלַקַחת  ּבְ ִָלְקָראֶתך  ַהֵעת  ָלַקַחת  ֶאת־ַהּכֶ

ָפחֹות ּוְכָרִמים  ְוֹצאן  וָבָקר  ַוֲעָבִדים  וׁשְ ּ ְוָצַרַעת  ַנֲעָמן  כז:  ּ
ך וְבַזְרֲעך ְלעֹוָלם ַוֵיֵצא ִמְלָפָניו ְמֹצָר ק־ּבְ ִּתְדּבַ ּ ָ ָּ ֶלגּ ׁשָ  :ּע ּכַ

  פרק ו- "מלכים ב"ספר 
ר  א ה־ָנא  ַהָמקֹום  ֲאׁשֶ ע  ִהּנֵ ִביִאים  ֶאל־ֱאִליׁשָ ַּויֹאְמרו  ְבֵני־ַהּנְ ּ ּ

ם  ְלָפֶניך  ַצר  ִמֶמּנו ִבים  ׁשָ ֲּאַנְחנו  ֹיׁשְ ּּ א  ַעד־ַהַיְרֵדן  ב:  ָ ֵּנְלָכה־ּנָ ּ
ם  ָמק ה־ָלנו  ׁשָ ם  ִאיׁש  קֹוָרה  ֶאָחת  ְוַנֲעׂשֶ ְּוִנְקָחה  ִמׁשָ ּ ֶבת ּ ֹום  ָלׁשֶ

ם  ַויֹאֶמר  ֵלכו ּׁשָ ַָויֹאֶמר  ָהֶאָחד  הֹוֶאל  ָנא  ְוֵלך  ֶאת־ֲעָבֶדיך  ג:  ּ ְ ּ
ְַויֹאֶמר  ֲאִני  ֵאֵלך ַּוֵיֶלך  ִאָתם  ַוָיֹבאו  ַהַיְרֵדָנה  ַוִיְגְזרו  ָהֵעִצים ד:  ּ ּ ּּ ּ ּ ּּ ְ :

ְרֶזל  ָנַפל  ֶאל־ַהָמִים  ה ַּוְיִהי  ָהֶאָחד  ַמִפיל  ַהּקֹוָרה  ְוֶאת־ַהּבַ ּ
אולַּוִיְצ ַּעק  ַויֹאֶמר  ֲאָהה  ֲאֹדִני  ְוהוא  ׁשָ ּ ּ ַּוֹיאֶמר  ו:  ּ

ִּאיׁש־ָהֱאֹלִהים  ָאָנה  ָנָפל  ַוַיְרֵאהו  ֶאת־ַהָמקֹום  ַוִיְקָצב־ֵעץ  ּּ ּ
ְרֶזל ָמה  ַוָיֶצף  ַהּבַ ֶלך־ׁשָ ַּוַיׁשְ ּּ ַלח  ָידֹו  ז:  ְ ַּויֹאֶמר  ָהֶרם  ָלך  ַוִיׁשְ ְּ
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ֵחהו ַּוִיּקָ ְוֶמֶלך  ֲאָרם  ָהָיה  ִנְלָח ח:  ּ ָרֵאל  ַוִיָוַעץ  ֶאל־ֲעָבָדיו ּ ִיׂשְ ּם  ּבְ ּ
ֵּלאֹמר  ֶאל־ְמקֹום  ְפֹלִני  ַאְלֹמִני  ַתֲחֹנִתי ַלח  ִאיׁש  ט:  ּ ַּוִיׁשְ

ֶמר  ֵמֲעֹבר  ַהָמקֹום  ַהֶזה  ָרֵאל  ֵלאֹמר  ִהׁשָ ָּהֱאֹלִהים  ֶאל־ֶמֶלך  ִיׂשְ ּ ּ ְ

ם  ֲאָרם  ְנִחִתים י־ׁשָ ָרֵאל  ֶאל־ַהָמקֹו י:  ּּכִ ַלח  ֶמֶלך  ִיׂשְ ַּוִיׁשְ ְ ר ּ ם  ֲאׁשֶ
ם  ֹלא־ַאַחת ְוִהְזִהיֹרהָאַמר־לֹו  ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים   ַמר  ׁשָ   ְוִהְזִהירֹו  ְוִנׁשְ

ָתִים ֵער  ֵלב  ֶמֶלך־ֲאָרם  ַעל־ַהָדָבר  ַהֶזה  ַוִיְקָרא  יא:  ְּוֹלא  ׁשְ ַּוִיּסָ ּּ ּ ְ

ָלנו  ֶּאל־ֲעָבָדיו  ַויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ֲהלֹוא  ַתִגידו  ִלי  ִמי  ִמׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ּ
ָר ְַויֹאֶמר  ַאַחד  ֵמֲעָבָדיו  לֹוא  ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך  יב:  ֵאלְֶאל־ֶמֶלך  ִיׂשְ ּ ּ

ָרֵאל  ָרֵאל  ַיִגיד  ְלֶמֶלך  ִיׂשְ ִיׂשְ ר  ּבְ ִביא  ֲאׁשֶ ע  ַהּנָ י־ֱאִליׁשָ ְּכִ ּ
ֶבך ּכָ ֲחַדר  ִמׁשְ ר  ּבַ ר  ְתַדּבֵ ֶָאת־ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ּ ַּויֹאֶמר  ְלכו  וְראו  יג:  ּ ּ ּ ּ

ֵחהו  ַוֻי ַלח  ְוֶאּקָ ֵּאיֹכה  הוא  ְוֶאׁשְ ּ ה  ְבֹדָתןּ : ַּגד־לֹו  ֵלאֹמר  ִהּנֵ
פו  יד ֵבד  ַוָיֹבאו  ַלְיָלה  ַוַיּקִ ָמה  סוִסים  ְוֶרֶכב  ְוַחִיל  ּכָ ַלח־ׁשָ ַּוִיׁשְ ּ ּּ ּ ּּ

ֵרת  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ָלקום  ַוֵיֵצא  טו:  ַעל־ָהִעיר ם  ְמׁשָ ּכֵ ַּוַיׁשְ ּּ
ה־ַחִיל  סֹוֵבב  ֶאת־ָהִעיר  ְוסוס  ָוָרֶכב  ַויֹאֶמר  ַנֲערֹו  ֵא ְּוִהּנֵ ָליו ּ

ה ר  טז:  ֲּאָהה  ֲאֹדִני  ֵאיָכה  ַנֲעׂשֶ ים  ֲאׁשֶ י  ַרּבִ ַּויֹאֶמר  ַאל־ִתיָרא  ּכִ ּ
ר  אֹוָתם ִּאָתנו  ֵמֲאׁשֶ ע  ַויֹאַמר  ְיהָוׁה  ְפַקח־ָנא  יז:  ּ ַּוִיְתַפֵלל  ֱאִליׁשָ ּּ ּּ

ה  ַער  ַוַיְרא  ְוִהּנֵ ֶּאת־ֵעיָניו  ְוִיְרֶאה  ַוִיְפַקח  ְיהָוׁה  ֶאת־ֵעיֵני  ַהּנַ ּ
עָהָהר  ָמֵלא   ַּוֵיְרדו  ֵאָליו  יח:  ּסוִסים  ְוֶרֶכב  ֵאׁש  ְסִביֹבת  ֱאִליׁשָ ּ



––552 

ע  ֶאל־ְיהָוׁה  ַויֹאַמר  ַהך־ָנא  ֶאת־ַהגֹוי־ַהֶזה  ַּוִיְתַפֵלל  ֱאִליׁשָ ּ ְ ּ ּּ ּ
ע ְדַבר  ֱאִליׁשָ ְנֵוִרים  ּכִ ּסַ ם  ּבַ ְנֵוִרים  ַוַיּכֵ ּסַ ַּויֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  יט:  ּּבַ

ע  ֹלא  ֶזה  ַהֶדֶרך  ְוֹלא־ֹזה   ְֱאִליׁשָ ָּהִעיר  ְלכו  ַאֲחַרי  ְואֹוִליָכה ּ
ׁשון  ַויֶֹלך  אֹוָתם  ׁשְֹמרֹוָנה ר  ְתַבּקֵ ְֶאְתֶכם  ֶאל־ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ ּ ּ ַוְיִהי  כ:  ּ

ע  ְיהָוׁה  ְפַקח  ֶאת־ֵעיֵני־ֵאֶלה  ֹבָאם  ׁשְֹמרֹון  ַויֹאֶמר  ֱאִליׁשָ ּּכְ ּ ּ
תֹוך ה  ּבְ ְְוִיְראו  ַוִיְפַקח  ְיהָוׁה  ֶאת־ֵעיֵניֶהם  ַוִיְראו  ְוִהּנֵ ּ ּּ :   ׁשְֹמרֹוןּ

ה  כא ְרֹאתֹו  אֹוָתם  ַהַאּכֶ ע  ּכִ ָרֵאל  ֶאל־ֱאִליׁשָ ְַויֹאֶמר  ֶמֶלך־ִיׂשְ ּ
ה  ָאִבי ך  כב:  ַאּכֶ ַחְרּבְ ִביָת  ּבְ ר  ׁשָ ה  ַהֲאׁשֶ ַָויֹאֶמר  ֹלא  ַתּכֶ ּ

תו  ים  ֶלֶחם  ָוַמִים  ִלְפֵניֶהם  ְוֹיאְכלו  ְוִיׁשְ ה  ׂשִ ְתך  ַאָתה  ַמּכֶ ּוְבַקׁשְ ּ ּּ ּ ָּ

ָרה  ְגדֹוָלה  ַויֹאְכלו  כג:  יֶהםְּוֵיְלכו  ֶאל־ֲאֹדֵנ ַּוִיְכֶרה  ָלֶהם  ּכֵ ּ ּ
ְלֵחם  ַוֵיְלכו  ֶאל־ֲאֹדֵניֶהם  ְוֹלא־ָיְספו  עֹוד  ְגדוֵדי  תו  ַוְיׁשַ ַּוִיׁשְ ּ ּ ּּ ּּ ּּ

ָרֵאל ֶאֶרץ  ִיׂשְ ן־ֲהַדד  כד:  ֲאָרם  ָלבֹוא  ּבְ ַּוְיִהי  ַאֲחֵרי־ֵכן  ַוִיְקּבֹץ  ּבֶ
ל־ַמֲחֵנהו  ַוַיַע ֶּמֶלך־ֲאָרם  ֶאת־ּכָ ּ ַוְיִהי  כה:  ּל  ַוָיַצר  ַעל־ׁשְֹמרֹוןְ

ה  ָצִרים  ָעֶליָה  ַעד  ֱהיֹות  ֹראׁש־ֲחמֹור  ׁשְֹמרֹון  ְוִהּנֵ ָּרָעב  ָגדֹול  ּבְ
ב   ֶסף  ְוֹרַבע  ַהּקַ ֹמִנים  ּכֶ ׁשְ ה־ָכֶסףִחְרייֹוִניםּבִ ֲחִמׁשָ ּ  ִדְביֹוִנים  ּבַ ּ :

ה  ָצֲעָק כו ָרֵאל  ֹעֵבר  ַעל־ַהֹחָמה  ְוִאׁשָ ַּוְיִהי  ֶמֶלך  ִיׂשְ ה  ֵאָליו ְ
יָעה  ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך ְֵלאֹמר  הֹוׁשִ ֵעך  ְיהָוׁה  כז:  ּ ְַויֹאֶמר  ַאל־יֹוׁשִ ּ

יֵעך  ֲהִמן־ַהֹגֶרן  אֹו  ִמן־ַהָיֶקב ֵּמַאִין  אֹוׁשִ ּ ְַויֹאֶמר־ָלה  ַהֶמֶלך  כח:  ְ ּ ּ ּ
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ֵנך  ה  ַהזֹאת  ָאְמָרה  ֵאַלי  ְתִני  ֶאת־ּבְ ְַמה־ָלך  ַוֹתאֶמר  ָהִאׁשָ ְּ ּ ּּ ּ
ְּוֹנאְכֶלּנו  ַהיֹום   ִני  ֹנאַכל  ָמָחרּ ִני  כט:  ְוֶאת־ּבְ ל  ֶאת־ּבְ ַבׁשֵ ַּוּנְ

ֵנך  ְוֹנאְכֶלּנו  יֹום  ָהַאֵחר  ְתִני  ֶאת־ּבְ ַּוּנֹאְכֵלהו  ָוֹאַמר  ֵאֶליָה  ּבַ ְּ ּ ּ
ָנה א  ֶאת־ּבְ ַּוַתְחּבִ ה  ל:  ּ ֹמַע  ַהֶמֶלך  ֶאת־ִדְבֵרי  ָהִאׁשָ ַּוְיִהי  ִכׁשְ ּּ ְ

ָגָדיו  ְוהוא  ֹעֵבר  ַעל־ַה ַּוִיְקַרע  ֶאת־ּבְ ה ּ ֹּחָמה  ַוַיְרא  ָהָעם  ְוִהּנֵ
ִית רֹו  ִמּבָ ׂשָ ק  ַעל־ּבְ ה־ִלי  ֱאֹלִהים  ְוֹכה  לא:  ַּהׂשַ ַּויֹאֶמר  ּכֹה־ַיֲעׂשֶ ּ

ָפט  ָעָליו  ַהיֹום ן־ׁשָ ע  ּבֶ : ּיֹוִסף  ִאם־ַיֲעֹמד  ֹראׁש  ֱאִליׁשָ
ַלח  ִאיׁש  לב ִבים  ִאתֹו  ַוִיׁשְ ֵביתֹו  ְוַהְזֵקִנים  ֹיׁשְ ב  ּבְ ע  ֹיׁשֵ ֶּוֱאִליׁשָ ּ ּ

ֶטֶרם  ָיֹבא  ַהַמְלָאך  ֵאָליו  ְוהוא  ִּמְל ָּפָניו  ּבְ ְ ָּאַמר  ֶאל־ַהְזֵקִנים |  ּ
י  ְראו   ן־ַהְמַרֵצַח  ַהֶזה  ְלָהִסיר  ֶאת־ֹראׁשִ ַלח  ּבֶ י־ׁשָ ַּהְרִאיֶתם  ּכִ ּּ ּ |

ֶדֶלת  ֲהלֹוא  קֹול  ֹבא  ַהַמְלָאך  ִסְגרו  ַהֶדֶלת  וְלַחְצֶתם  ֹאתֹו  ּבַ ּּכְ ּ ּ ּּ ְּ

ה  ַהַמְלָאך  ֹיֵרד  גל:  ַרְגֵלי  ֲאֹדָניו  ַאֲחָריו ר  ִעָמם  ְוִהּנֵ ְעֹוֶדּנו  ְמַדּבֵ ּ ּ ּ
ה־ֹזאת  ָהָרָעה  ֵמֵאת  ְיהָוׁה  ָמה־אֹוִחיל  ַליהָוׁה  ֵּאָליו  ַויֹאֶמר  ִהּנֵ
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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,  ם  וידידיםולכל  החברי,  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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )חומא  בהעלותך  פרק  טומדרש  תנ(. א למה 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,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

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

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )אנוע מפ"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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


