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  פרק יז- "מלכים ב"ספר 
ַע  א ֵרה  ְלָאָחז  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ָמַלך  הֹוׁשֵ ֵתים  ֶעׂשְ ַנת  ׁשְ ׁשְ ְּבִ ְּ ּ

ן־ֵא ִניםּבֶ ע  ׁשָ ָרֵאל  ֵתׁשַ ַּוַיַעׂש  ָהַרע  ב:  ָּלה  ְבׁשְֹמרֹון  ַעל־ִיׂשְ
ר  ָהיו  ְלָפָניו ָרֵאל  ֲאׁשֶ ַמְלֵכי  ִיׂשְ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ַרק  ֹלא  ּכְ ָעָליו  ג:  ּּבְ

ב  לֹו  ַע  ֶעֶבד  ַוָיׁשֶ ְלַמְנֶאֶסר  ֶמֶלך  ַאׁשור  ַוְיִהי־לֹו  הֹוׁשֵ ָּעָלה  ׁשַ ּ ּ ְ

ְַוִיְמָצא  ֶמֶלך־ַא ד:  ִמְנָחה ַלח ּ ר  ׁשָ ר  ֲאׁשֶ ַע  ֶקׁשֶ הֹוׁשֵ ּׁשור  ּבְ ּ
ְַמְלָאִכים  ֶאל־סֹוא  ֶמֶלך־ִמְצַרִים  ְוֹלא־ֶהֱעָלה  ִמְנָחה  ְלֶמֶלך  ְ

ֶלא ית  ּכֶ ָנה  ַוַיַעְצֵרהו  ֶמֶלך  ַאׁשור  ַוַיַאְסֵרהו  ּבֵ ָנה  ְבׁשָ ׁשָ ַּאׁשור  ּכְ ּ ּ ּּ ּּ ְּ :
ָכל־ָהָאֶרץ  ַוַיַעל  ׁשְֹמרֹון ה ַּוַיַעל  ֶמֶלך  ַאׁשור  ּבְ ּּ ּ ּ  ַוָיַצר  ָעֶליָה ְ

ִנים ֹלׁש  ׁשָ ַע  ָלַכד  ֶמֶלך־ַאׁשור  ו:  ׁשָ יִעית  ְלהֹוׁשֵ ַנת  ַהְתׁשִ ׁשְ ּּבִ ּ ְּ

ָרֵאל  ַאׁשוָרה  ַויֶֹּאת־ׁשְֹמרֹון  ַוֶיֶגל   ֶּאת־ִיׂשְ ּ ְחַלח ּ ב  ֹאָתם  ּבַ ׁשֶ
ּוְבָחבֹור  ְנַהר  גֹוָזן  ְוָעֵרי  ָמָדי ָרֵאל  ז:  ּ י־ָחְטאו  ְבֵני־ִיׂשְ ַּוְיִהי  ּכִ

ּה  ֱאֹלֵהיֶהם  ַהַמֲעֶלה  ֹאָתם  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ִמַתַחת  ַיד  ַפְרֹעה ַליהָוׁ ּ ּ
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ֶּמֶלך־ִמְצָרִים  ַוִייְראו  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים ּ ֻחּקֹות  ַהגֹוִים  ח:  ְ ַּוֵיְלכו  ּבְ ּ ּ
ר  ָרֵאל  ֲאׁשֶ ָרֵאל  וַמְלֵכי  ִיׂשְ ֵני  ִיׂשְ ר  הֹוִריׁש  ְיהָוׁה  ִמְפֵני  ּבְ ֲּאׁשֶ ּ

ַּוְיַחְפאו  ְב ט:  ָּעׂשו ר  ֹלא־ֵכן  ַעל־ְיהָוׁה ּ ָרֵאל  ְדָבִרים  ֲאׁשֶ ֵּני־ִיׂשְ
ָכל־ָעֵריֶהם  ִמִמְגַדל  נֹוְצִרים  מֹות  ּבְ ֱּאֹלֵהיֶהם  ַוִיְבנו  ָלֶהם  ּבָ ּּ ּ

ל־ִגְבָעה  י:  ַעד־ִעיר  ִמְבָצר ִרים  ַעל  ּכָ ַּוַיִצבו  ָלֶהם  ַמֵצבֹות  ַוֲאׁשֵ ּ ּּ ּ
ל־ֵעץ  ַרֲעָנן ַּוְיַקְטרו־ׁשָ יא:  ְגֹבָהה  ְוַתַחת  ּכָ גֹוִים ּ מֹות  ּכַ ָכל־ּבָ ּם  ּבְ

ר־ֶהְגָלה  ְיהָוׁה  ִמְפֵניֶהם  ַוַיֲעׂשו  ְדָבִרים  ָרִעים  ְלַהְכִעיס  ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ
ר  ָאַמר  ְיהָוׁה  ָלֶהם  ֹלא  יב:  ֶאת־ְיהָוׁה ַּוַיַעְבדו  ַהִגֻלִלים  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ַּתֲעׂשו  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה ּ ָרֵאל  וִביהוָדה  ּבְ יג:  ּ ִיׂשְ ַּוָיַעד  ְיהָוׁה  ּבְ ּ ַיד ּ
ל־   בו  ִמַדְרֵכיֶכם  ָהָרִעים ְנִביֵאוּכָ ּ  ְנִביֵאי  ָכל־ֹחֶזה  ֵלאֹמר  ׁשֻ ּ

ר  ִצִויִתי  ֶאת־ֲאֹבֵתיֶכם  ָכל־ַהתֹוָרה  ֲאׁשֶ ְמרו  ִמְצֹוַתי  ֻחּקֹוַתי  ּכְ ְּוׁשִ ּּ
ִביִאים ַיד  ֲעָבַדי  ַהּנְ ַלְחִתי  ֲאֵליֶכם  ּבְ ר  ׁשָ ֵמעו  יד:  ַּוֲאׁשֶ ְּוֹלא  ׁשָ

ַּוַיְקׁשו  ֶאת־ָעְרָפם ּ יהָוׁה ּ ר  ֹלא  ֶהֱאִמינו  ּבַ ֹעֶרף  ֲאבֹוָתם  ֲאׁשֶ ּ  ּכְ
ַרת  טו:  ֱאֹלֵהיֶהם ר  ּכָ ִריתֹו  ֲאׁשֶ יו  ְוֶאת־ּבְ ַּוִיְמֲאסו  ֶאת־ֻחּקָ ּ

ם  ַוֵיְלכו  ַאֲחֵרי  ַהֶהֶבל  ר  ֵהִעיד  ּבָ ֶּאת־ֲאבֹוָתם  ְוֵאת  ֵעְדֹוָתיו  ֲאׁשֶ ּ
ר   ר  ְסִביֹבָתם  ֲאׁשֶ לו  ְוַאֲחֵרי  ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ ַּוֶיְהּבָ ּ ִּצָוה  ְיהָוׁה  ֹאָתם ּ

ֶהם ל־ִמְצֹות  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  טז:  ְּלִבְלִתי  ֲעׂשֹות  ּכָ ַּוַיַעְזבו  ֶאת־ּכָ ּ
ָכה   ַּוַיֲעׂשו  ָלֶהם  ַמּסֵ ֵניםּ ַתֲחוו ׁשְ יָרה  ַוִיׁשְ ֵני  ֲעָגִלים  ַוַיֲעׂשו  ֲאׁשֵ ּ  ׁשְ ּּ ּ ּ
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ַעל ַמִים  ַוַיַעְבדו  ֶאת־ַהּבָ ְּלָכל־ְצָבא  ַהׁשָ ּ ַּוַיֲעִבירו יז:  ּ ֵניֶהם ּ   ֶאת־ּבְ
רו  ַלֲעׂשֹות  ֵאׁש  ַוִיְקְסמו  ְקָסִמים  ַוְיַנֵחׁשו  ַוִיְתַמּכְ נֹוֵתיֶהם  ּבָ ְּוֶאת־ּבְ ּ ּּ ּ

ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ְלַהְכִעיסֹו ָרֵאל  יח:  ָהַרע  ּבְ ִיׂשְ ף  ְיהָוׁה  ְמֹאד  ּבְ ַּוִיְתַאּנַ
ֶבט  ְיהוָדה  ְלַבדֹו ַאר  ַרק  ׁשֵ ַּוְיִסֵרם  ֵמַעל  ָפָניו  ֹלא  ִנׁשְ ּ ּ :

ַמר  ֶאת־ִמְצֹות  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ַוֵיְלכו  יט ַּגם־ְיהוָדה  ֹלא  ׁשָ ּּ ּ
ר  ָעׂשו ָרֵאל  ֲאׁשֶ ֻחּקֹות  ִיׂשְ ָרֵאל  כ:  ּּבְ ָכל־ֶזַרע  ִיׂשְ ַּוִיְמַאס  ְיהָוׁה  ּבְ

ִליָכם  ִמָפָניו ר  ִהׁשְ ַיד־ׁשִֹסים  ַעד  ֲאׁשֶ ם  ַוִיְתֵנם  ּבְ ַּוְיַעּנֵ ּ ּ :
ָרֵאל  ֵמַעל  ּבֵ כא י־ָקַרע  ִיׂשְ ּית  ָדִוד  ַוַיְמִליכו  ֶאת־ָיָרְבָעם ּכִ ּּ

ן־ְנָבט   ַּוַיַדאּבֶ ָרֵאל  ֵמַאֲחֵרי  ְיהָוׁה ּ ּ  ַוַיַדח  ָיָרְבָעם  ֶאת־ִיׂשְ ּ
ָכל־ַחֹטאות  כב:  ְוֶהֱחִטיָאם  ֲחָטָאה  ְגדֹוָלה ָרֵאל  ּבְ ֵני  ִיׂשְ ַּוֵיְלכו  ּבְ ּ ּ

ה ה  ֹלא־ָסרו  ִמֶמּנָ ר  ָעׂשָ ָּיָרְבָעם  ֲאׁשֶ ר־ֵהִסיר כג:  ּ   ְיהָוׁה ַעד  ֲאׁשֶ
ִביִאים  ל־ֲעָבָדיו  ַהּנְ ַיד  ּכָ ר  ּבְ ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ֵמַעל  ָפָניו  ּכַ ֶּאת־ִיׂשְ ּ

ָרֵאל  ֵמַעל  ַאְדָמתֹו  ַאׁשוָרה  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ַּוִיֶגל  ִיׂשְ ּ ּּ ַּוָיֵבא  כד:  ּ
ֶבל  וִמּכוָתה  וֵמַעָוא   ֶּמֶלך־ַאׁשור  ִמּבָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ  ומְסַפְרַוִים  וְסַפְרַוִים ּוֵמֲחָמתְ ּ

ָרֵאל  ַוִיְרׁשו  ֶאת־ׁשְֹמרֹון  ֵני  ִיׂשְ ָעֵרי  ׁשְֹמרֹון  ַתַחת  ּבְ ב  ּבְ ַּויֹׁשֶ ּ ּּ
ָעֶריָה בו  ּבְ ַּוֵיׁשְ ם  ֹלא  ָיְראו  כה:  ּ ְבָתם  ׁשָ ְתִחַלת  ׁשִ ַּוְיִהי  ּבִ ּ ּ

ֶהם ֶהם  ֶאת־ָהֲאָריֹות  ַוִיְהיו  ֹהְרִגים  ּבָ ַלח  ְיהָוׁה  ּבָ ֶּאת־ְיהָוׁה  ַוְיׁשַ ּ ּ :
ַּויֹאְמרו  ְלֶמֶל כו ב ּ ר  ִהְגִליָת  ַותֹוׁשֶ ּך  ַאׁשור  ֵלאֹמר  ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ ּ ּּ ְ
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ם  ַלח־ּבָ ַפט  ֱאֹלֵהי  ָהָאֶרץ  ַוְיׁשַ ָעֵרי  ׁשְֹמרֹון  ֹלא  ָיְדעו  ֶאת־ִמׁשְ ּּבְ ּ ּ
ר  ֵאיָנם  ֹיְדִעים  ֲאׁשֶ ם  ְמִמיִתים  אֹוָתם  ּכַ ֶאת־ָהֲאָריֹות  ְוִהּנָ

ַפט  ֱאֹלֵהי  ָהָאֶרץ ַּוְיַצו  ֶמֶלך־ַאׁש כז:  ֶּאת־ִמׁשְ ּור  ֵלאֹמר  ֹהִליכו ְ ּ
ם  בו  ׁשָ ם  ְוֵיְלכו  ְוֵיׁשְ ר  ִהְגִליֶתם  ִמׁשָ ָמה  ֶאָחד  ֵמַהּכֲֹהִנים  ֲאׁשֶ ּׁשָ ּ ּ ּ

ַפט  ֱאֹלֵהי  ָהָאֶרץ ר  כח:  ְּוֹיֵרם  ֶאת־ִמׁשְ ַּוָיֹבא  ֶאָחד  ֵמַהּכֲֹהִנים  ֲאׁשֶ
ֵבית־ֵאל  ַוְיִהי  מֹוֶרה  ֹאָתם  ֵאיך  ִייְראו ב  ּבְ ִּהְגלו  ִמׁשְֹמרֹון  ַוֵיׁשֶ ְּ ּ ּ 

יחו   כט:  ֶאת־ְיהָוׁה ים  גֹוי  גֹוי  ֱאֹלָהיו  ַוַיּנִ ַּוִיְהיו  ֹעׂשִ ּּ ּּ ֵבית |  ּ ּבְ
ר  ֵהם  ָעֵריֶהם  ֲאׁשֶ ר  ָעׂשו  ַהׁשְֹמֹרִנים  גֹוי  גֹוי  ּבְ מֹות  ֲאׁשֶ ַּהּבָ ּ ּ ּ

ם ִבים  ׁשָ י־כות  ל:  ֹיׁשְ נֹות  ְוַאְנׁשֵ י  ָבֶבל  ָעׂשו  ֶאת־ֻסּכֹות  ּבְ ְּוַאְנׁשֵ ּ
יָמאָּעׂשו  ֶאת־ֵנְרַגל  ְוַא י  ֲחָמת  ָעׂשו  ֶאת־ֲאׁשִ ְּוָהַעִוים  לא:  ְּנׁשֵ

ֵאׁש  ֵניֶהם  ּבָ ָּעׂשו  ִנְבַחז  ְוֶאת־ַתְרָתק  ְוַהְסַפְרִוים  ׁשְֹרִפים  ֶאת־ּבְ ּ ּ
ְְלַאְדַרֶמֶלך  ַוֲעַנֶמֶלך   ְּ ַּוִיְהיו  ְיֵרִאים  לב:    ְסַפְרָוִיםְסַפֳרִים  ֱאֹלֵהי  ֱאלֵֹהּ ּ

ֶּאת־ְיהָוׁה  ַוַיֲעׂשו  ָלֶהם  ִמְקצֹו ים  ָלֶהם ּ ָּתם  ּכֲֹהֵני  ָבמֹות  ַוִיְהיו  ֹעׂשִ ּ
מֹות ֵבית  ַהּבָ ֶּאת־ְיהָוׁה  ָהיו  ְיֵרִאים  ְוֶאת־ֱאֹלֵהיֶהם  ָהיו  לג:  ּבְ ּ

ם ר־ִהְגלו  ֹאָתם  ִמׁשָ ַפט  ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ ִמׁשְ ֹּעְבִדים  ּכְ ּּ ַּעד  ַהיֹום  לד:  ּ
ָפִטים  ָהִראׁשִֹנים  ֵאיָנם  ְיֵרִא ִמׁשְ ים  ּכַ ַּהֶזה  ֵהם  ֹעׂשִ ּ ים  ֶאת־ְיהָוׁה ּ

ר  ִצָוה  ָפָטם  ְוַכתֹוָרה  ְוַכִמְצָוה  ֲאׁשֶ ֻחּקָֹתם  וְכִמׁשְ ים  ּכְ ְּוֵאיָנם  ֹעׂשִ ּּ ּ ּ
ָרֵאל מֹו  ִיׂשְ ם  ׁשְ ר־ׁשָ ֵני  ַיֲעֹקב  ֲאׁשֶ ַּוִיְכֹרת  ְיהָוׁה  לה:  ְיהָוׁה  ֶאת־ּבְ
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ִרית  ַוְיַצֵום  ֵלאֹמר  ֹלא  ִתיְראו  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ִּאָתם  ּבְ ּ ּ
ַת חו  ָלֶהםְּוֹלא־ִתׁשְ ֲּחוו  ָלֶהם  ְוֹלא  ַתַעְבדום  ְוֹלא  ִתְזּבְ ּ י   לו:  ּ | ּכִ

ֹכַח  ָגדֹול  ר  ֶהֱעָלה  ֶאְתֶכם  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ּבְ ִּאם־ֶאת־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ
חו ַתֲחוו  ְולֹו  ִתְזּבָ ּוִבְזרֹוַע  ְנטוָיה  ֹאתֹו  ִתיָראו  ְולֹו  ִתׁשְ ּ ּ ּ ּּ :

ָפִטים  ְוַה לז ים  ְוֶאת־ַהִמׁשְ ְּוֶאת־ַהֻחּקִ ַתב ּ ר  ּכָ ּתֹוָרה  ְוַהִמְצָוה  ֲאׁשֶ ּ
ל־ַהָיִמים  ְוֹלא  ִתיְראו  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים ְמרון  ַלֲעׂשֹות  ּכָ ָּלֶכם  ִתׁשְ ּּ ּ :

חו  ְוֹלא  ִתיְראו  לח ּכָ ַרִתי  ִאְתֶכם  ֹלא  ִתׁשְ ר־ּכָ ִרית  ֲאׁשֶ ְּוַהּבְ ּ ּ ּ
י  ִאם־ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ִתיָראו  ְוהוא  לט:  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים ּּכִ ּ ּ

ל־ֹאְיֵביֶכם ַּיִציל  ֶאְתֶכם  ִמַיד  ּכָ י  מ:  ּ ֵמעו  ּכִ ְּוֹלא  ׁשָ
ים ָפָטם  ָהִראׁשֹון  ֵהם  ֹעׂשִ ִמׁשְ ַּוִיְהיו   מא:  ִּאם־ּכְ ַּהגֹוִים  ָהֵאֶלה |  ּ ּ

ֵניֶהם   ְּיֵרִאים  ֶאת־ְיהָוׁה  ְוֶאת־ְפִסיֵליֶהם  ָהיו  ֹעְבִדים  ַגם־ּבְ ּ ּוְבֵני |  ּ
ר ָעׂשו ֲאֹבָתם ֵה ֲאׁשֶ ים ַעד ַהיֹום ַהֶזהְּבֵניֶהם ּכַ ּם ֹעׂשִ ּ: 

  פרק יח- "מלכים ב"ספר 
ָרֵאל  ָמַלך  ִחְזִקָיה  א ן־ֵאָלה  ֶמֶלך  ִיׂשְ ַע  ּבֶ ֹלׁש  ְלהֹוׁשֵ ַנת  ׁשָ ׁשְ ַּוְיִהי  ּבִ ְ ְ

ֶּבן־ָאָחז  ֶמֶלך  ְיהוָדה ָנה  ָהָיה  ְבַמְלכֹו  ב:  ְ ִרים  ְוָחֵמׁש  ׁשָ ן־ֶעׂשְ ּבֶ
ירו ָנה  ָמַלך  ּבִ ע  ׁשָ ִרים  ָוֵתׁשַ ְּוֶעׂשְ ת־ְזַכְרָיהְ ם  ִאמֹו  ֲאִבי  ּבַ ָלם  ְוׁשֵ : ּׁשָ

ה  ָדִוד  ָאִביו ג ר־ָעׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ּכְ ר  ּבְ ַּוַיַעׂש  ַהָיׁשָ ּ | ּהוא   ד:  ּ
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ַתת  ָרה  וּכִ ר  ֶאת־ַהַמֵצֹבת  ְוָכַרת  ֶאת־ָהֲאׁשֵ ּבַ מֹות  ְוׁשִ ֵּהִסיר  ֶאת־ַהּבָ ּ ּ
י  ַעד ה  ּכִ ה  ֹמׁשֶ ר־ָעׂשָ ת  ֲאׁשֶ ֹחׁשֶ ּ־ַהָיִמים  ָהֵהָמה  ָהיו ְנַחׁש  ַהּנְ ּ ּ

ָתן ָרֵאל  ְמַקְטִרים  לֹו  ַוִיְקָרא־לֹו  ְנֻחׁשְ ְּבֵני־ִיׂשְ ּ יהָוׁה  ה:  ּ ּבַ
ֹכל  ַמְלֵכי  ְיהוָדה  ָטח  ְוַאֲחָריו  ֹלא־ָהָיה  ָכֹמהו  ּבְ ָרֵאל  ּבָ ֱּאֹלֵהי־ִיׂשְ ּ

ר  ָהיו  ְלָפָניו ֹמ ו:  ַּוֲאׁשֶ יהָוׁה  ֹלא־ָסר  ֵמַאֲחָריו  ַוִיׁשְ ק  ּבַ ַּוִיְדּבַ ר ּ
ה ר־ִצָוה  ְיהָוׁה  ֶאת־ֹמׁשֶ ֹכל  ז:  ִּמְצֹוָתיו  ֲאׁשֶ ְּוָהָיה  ְיהָוׁה  ִעמֹו  ּבְ

ֶמֶלך־ַאׁשור  ְוֹלא  ֲעָבדֹו יל  ַוִיְמֹרד  ּבְ ּכִ ר־ֵיֵצא  ַיׂשְ ֲּאׁשֶ ּ ְ ה  ח:  ּ ּהוא־ִהּכָ
ִתים  ַעד־ַעָזה  ְוֶאת־ְגבוֶליָה  ִמִמְגַדל  נֹוְצִרים  ַעד־ִעיר  ֶּאת־ְפִלׁשְ ּּ ּ ּּ ּ

ָנה ַוְיִה ט:  ִמְבָצר ָנה  ָהְרִביִעית  ַלֶמֶלך  ִחְזִקָיהו  ִהיא  ַהׁשָ ׁשָ ּי  ּבַ ּּ ּ ְ

ְלַמְנֶאֶסר  ָרֵאל  ָעָלה  ׁשַ ן־ֵאָלה  ֶמֶלך  ִיׂשְ ַע  ּבֶ ִביִעית  ְלהֹוׁשֵ ְַהׁשְ ּ
ֶּמֶלך־ַאׁשור  ַעל־ׁשְֹמרֹון  ַוָיַצר  ָעֶליָה ּ ּ ֹלׁש  י:  ְ ֻדָה  ִמְקֵצה  ׁשָ ַּוִיְלּכְ

ׁש  ְלִחְזִקָיה   ַנת־ׁשֵ ׁשְ ִנים  ּבִ ַע  ֶמֶלך ּׁשָ ע  ְלהֹוׁשֵ ַנת־ֵתׁשַ ְִהיא  ׁשְ ּ
ָדה  ׁשְֹמרֹון ָרֵאל  ִנְלּכְ ָרֵאל  יא:  ִיׂשְ ַּוֶיֶגל  ֶמֶלך־ַאׁשור  ֶאת־ִיׂשְ ּ ְ ּ

ְחַלח  וְבָחבֹור  ְנַהר  גֹוָזן  ְוָעֵרי  ָמָדי ַּאׁשוָרה  ַוַיְנֵחם  ּבַ ּּ ר |  ַעל   יב:  ּּ ֲאׁשֶ
קֹול  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ַוַיַעְברו  ֶא ְמעו  ּבְ ֹּלא־ׁשָ ִריתֹו  ֵאת ּּ ת־ּבְ

ְמעו  ְוֹלא  ָעׂשו ה  ֶעֶבד  ְיהָוׁה  ְוֹלא  ׁשָ ר  ִצָוה  ֹמׁשֶ ל־ֲאׁשֶ ּּכָ ּ ּ :
ָנה  ַלֶמֶלך  ִחְזִקָיה  ָעָלה  ַסְנֵחִריב  ֶמֶלך־ַאׁשור  יג ֵרה  ׁשָ ע  ֶעׂשְ ּוְבַאְרּבַ ּּ ְּ ְּ

ם ֻצרֹות  ַוִיְתְפׂשֵ ל־ָעֵרי  ְיהוָדה  ַהּבְ ַּעל  ּכָ ּ ַלח  ִחְזִקָיה  יד:  ּ ַּוִיׁשְ ּ
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ְּיהוָדה  ֶאל־ֶמֶלך־ַאׁשור  ְֶמֶלך־ ּּ ה  |  ְ ָּחָטאִתי  ׁשוב |  ֵלאֹמר  |  ָלִכיׁשָ
ם  ֶמֶלך־ַאׁשור  ַעל־ִחְזִקָיה  א  ַוָיׂשֶ ר־ִתֵתן  ָעַלי  ֶאׂשָ ֵּמָעַלי  ֵאת  ֲאׁשֶ ּּ ּ ּ ּ ְּ

ר  ָזָהב ּכַ ים  ּכִ ֹלׁשִ ֶסף  וׁשְ ר־ּכֶ ּכַ ֹלׁש  ֵמאֹות  ּכִ ֶּמֶלך־ְיהוָדה  ׁשְ ּ ַּוִיֵתן  טו:  ְ ּ
ל־ ית  ַהֶמֶלךִּחְזִקָיה  ֶאת־ּכָ ְמָצא  ֵבית־ְיהָוׁה  וְבאֹוְצרֹות  ּבֵ ֶסף  ַהּנִ ְַהּכֶ ּ ּ :

ֵעת  ַהִהיא  ִקַצץ  ִחְזִקָיה  ֶאת־ַדְלתֹות  ֵהיַכל  ְיהָוׁה  טז ּּבָ ּ ּ
ר  ִצָפה  ִחְזִקָיה  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ַוִיְתֵנם  ְלֶמֶלך  ְְוֶאת־ָהֹאְמנֹות  ֲאׁשֶ ְּ ּ ּּ ּ

ַּאׁשור ַלח  ֶמֶלך־ַאׁשור  ֶאת־ַתְר יז:  ּ ַּוִיׁשְ ּּ ְ | ָּתן  ְוֶאת־ַרב־ָסִריס  ּ
ָלם  ֵבד  ְירוׁשָ ֵחיל  ּכָ ֵקה  ִמן־ָלִכיׁש  ֶאל־ַהֶמֶלך  ִחְזִקָיהו  ּבְ ְּוֶאת־ַרְבׁשָ ּ ּ ְ ּ
ֵרָכה  ְתָעַלת  ַהּבְ ַלם  ַוַיֲעלו  ַוָיֹבאו  ַוַיַעְמדו  ּבִ ַּוַיֲעלו  ַוָיֹבאו  ְירוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ

ֵדה  כֹוֵבס ְמִסַלת  ׂשְ ר  ּבִ ְּראו  ֶאל־ַהֶמֶלך  ַוֵיֵצא ַּוִיְק יח:  ָּהֶעְליֹוָנה  ֲאׁשֶ ְ ּ ּ
ְבָנה  ַהּסֵֹפר  ִית  ְוׁשֶ ר  ַעל־ַהּבָ ן־ִחְלִקָיהו  ֲאׁשֶ ֲּאֵלֶהם  ֶאְלָיִקים  ּבֶ ּ

יר ן־ָאָסף  ַהַמְזּכִ ֵקה  ִאְמרו־ָנא  יט:  ְּויֹוָאח  ּבֶ ַּויֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  ַרְבׁשָ ּ
ֶּאל־ִחְזִקָיהו  ּכֹה־ָאַמר  ַהֶמֶלך  ַהָגדֹול  ֶמֶלך  ַאׁשור  ָמה  ַהּבִ ּּ ּ ְּ ְ ָּטחֹון ּ

ָטְחָת ר  ּבָ ַּהֶזה  ֲאׁשֶ ָפַתִים  ֵעָצה  וְגבוָרה  כ:  ּ ָּאַמְרָת  ַאך־ְדַבר  ׂשְ ּ ּ ְ ּ
י י  ָמַרְדָת  ּבִ ַּלִמְלָחָמה  ַעָתה  ַעל־ִמי  ָבַטְחָת  ּכִ ּ ּ ה  ָבַטְחָת  כא:  ּ ַּעָתה  ִהּנֵ ּ

ֵמך  ר  ִיּסָ ֶנה  ָהָרצוץ  ַהֶזה  ַעל־ִמְצַרִים  ֲאׁשֶ ֶעֶנת  ַהּקָ ְְלך  ַעל־ִמׁשְ ָּ ּ ּ
ן  ַפְרֹעה  ֶמֶלך־ִמְצַרִים ִאיׁש   ְָעָליו  וָבא  ְבַכפֹו  וְנָקָבה  ּכֵ ּ ּּ ּ ּ

ְּוִכי־ֹתאְמרון  ֵאַלי  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  כב:  ְלָכל־ַהּבְֹטִחים  ָעָליו ּ
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ֹמָתיו  ר  ֵהִסיר  ִחְזִקָיהו  ֶאת־ּבָ ָטְחנו  ֲהלֹוא־הוא  ֲאׁשֶ ּּבָ ּ ּּ
ַלם ֹחָתיו  ַויֹאֶמר  ִליהוָדה  ְוִלירוׁשָ ְּוֶאת־ִמְזּבְ ּ ַח  ַהֶזה ּ ּ  ִלְפֵני  ַהִמְזּבֵ ּ

ָלם ירוׁשָ ַתֲחוו  ּבִ ִּתׁשְ ּ ּ ְְוַעָתה  ִהְתָעֶרב  ָנא  ֶאת־ֲאֹדִני  ֶאת־ֶמֶלך  כג:  ּ ּ
ַָאׁשור  ְוֶאְתָנה  ְלך  ַאְלַפִים  סוִסים  ִאם־תוַכל  ָלֶתת  ְלך  ֹרְכִבים  ָּ ּ ּּ ּ ּּ

יב  ֵאת  ְפֵני  ַפַחת  ַאַחד  ַעְבֵדי  ֲאֹדִני  ַהּקְ כד:  ֲעֵליֶהם ְּוֵאיך  ָתׁשִ ּ ים ְ ַטּנִ
ים ַּוִתְבַטח  ְלך  ַעל־ִמְצַרִים  ְלֶרֶכב  וְלָפָרׁשִ ָ ְלֲעֵדי  כה:  ּ ַּעָתה  ֲהִמּבַ

ִחתֹו  ְיהָוׁה  ָאַמר  ֵאַלי  ֲעֵלה  ְּיהָוׁה  ָעִליִתי  ַעל־ַהָמקֹום  ַהֶזה  ְלַהׁשְ ּ
ִחיָתה ַּעל־ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  ְוַהׁשְ ן־ִחְלִקָיהו  כו:  ּ ַּויֹאֶמר  ֶאְלָיִקים  ּבֶ ּ ּ

ְבָנה  ְו י ְוׁשֶ ר־ָנא  ֶאל־ֲעָבֶדיך  ֲאָרִמית  ּכִ ֵקה  ַדּבֶ ָיֹוָאח  ֶאל־ַרְבׁשָ ּ
ר  ָאְזֵני  ָהָעם  ֲאׁשֶ ר  ִעָמנו  ְיהוִדית  ּבְ ּׁשְֹמִעים  ֲאָנְחנו  ְוַאל־ְתַדּבֵ ּ ּּ ּ

ֵקה  ַהַעל  ֲאֹדֶניך  ְוֵאֶליך  כז:  ַעל־ַהֹחָמה ַָויֹאֶמר  ֲאֵליֶהם  ַרְבׁשָ ָ ּ
ר  ֶאת־ַהְדָבִרים ָלַחִני  ֲאֹדִני  ְלַדּבֵ ים ּׁשְ ּ  ָהֵאֶלה  ֲהֹלא  ַעל־ָהֲאָנׁשִ
ִבים  ַעל־ַהֹחָמה  ֶלֱאֹכל  ֶאת־   תֹות  ֶאת־ ֹחָריָהםַּהיֹׁשְ ּ  צֹוָאָתם  ְוִלׁשְ

יֵניֶהם ֵקה  ַוִיְקָרא  כח:  ּ  ֵמיֵמי  ַרְגֵליֶהם  ִעָמֶכםׁשִ ַּוַיֲעֹמד  ַרְבׁשָ ּ
ְמעו  ְדַבר־ַהֶמֶלך  ַהָג ר  ַויֹאֶמר  ׁשִ ְּבקֹול־ָגדֹול  ְיהוִדית  ַוְיַדּבֵ ּ ְּ ּ ּ דֹול ּּ

ֶּמֶלך  ַאׁשור ּ י־ֹלא  כט:  ְ יא  ָלֶכם  ִחְזִקָיהו  ּכִ ּּכֹה  ָאַמר  ַהֶמֶלך  ַאל־ַיׁשִ ּ ּ ְּ

ּיוַכל  ְלַהִציל  ֶאְתֶכם  ִמָידֹו ּ ְּוַאל־ַיְבַטח  ֶאְתֶכם  ִחְזִקָיהו  ֶאל־ְיהָוׁה  ל:  ּ ּ
ַיד  ֶמֶלך  ֵתן  ֶאת־ָהִעיר  ַהזֹאת  ּבְ ְֵלאֹמר  ַהֵצל  ַיִציֵלנו  ְיהָוׁה  ְוֹלא  ִתּנָ ּ ּ ּ ּ
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ּׁשורַא י  ֹכה  ָאַמר  ֶמֶלך  ַאׁשור  לא:  ּ ְמעו  ֶאל־ִחְזִקָיהו  ּכִ ַּאל־ִתׁשְ ּ ּּ ְּ ּ
ֲּעׂשו  ִאִתי  ְבָרָכה  וְצאו  ֵאַלי  ְוִאְכלו  ִאיׁש־ַגְפנֹו  ְוִאיׁש  ְתֵאָנתֹו  ּ ּּ ּ ּ ּ

תו  ִאיׁש  ֵמי־בֹורֹו ּוׁשְ ַּעד־ּבִֹאי  ְוָלַקְחִתי  ֶאְתֶכם  ֶאל־ֶאֶרץ  לב:  ּ
ַאְרְצֶכם  ֶאֶרץ  ָדָגן  ְו ִּתירֹוׁש  ֶאֶרץ  ֶלֶחם  וְכָרִמים  ֶאֶרץ  ֵזית  ִיְצָהר ּּכְ

ית  י־ַיּסִ ְמעו  ֶאל־ִחְזִקָיהו  ּכִ ּוְדַבׁש  ִוְחיו  ְוֹלא  ָתֻמתו  ְוַאל־ִתׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ
ֶּאְתֶכם  ֵלאֹמר  ְיהָוׁה  ַיִציֵלנו ַּהַהֵצל  ִהִצילו  ֱאֹלֵהי  ַהגֹוִים  ִאיׁש  לג:  ּ ּ ּּ

ֶּאת־ַאְרצֹו  ִמַיד  ֶמֶלך  ַאׁשור ּ ְ ּה  ֱאֹלֵהי  ֲחָמת  ְוַאְרָפד  ַאֵיה ַּאֵי לד:  ּ ּ
י־ִהִצילו  ֶאת־ׁשְֹמרֹון  ִמָיִדי ֱּאֹלֵהי  ְסַפְרַוִים  ֵהַנע  ְוִעָוה  ּכִ ּ ִמי  לה:  ּּ

י־ַיִציל  ר־ִהִצילו  ֶאת־ַאְרָצם  ִמָיִדי  ּכִ ָכל־ֱאֹלֵהי  ָהֲאָרצֹות  ֲאׁשֶ ּּבְ ּּ ּ
ַלם  ִמָיִדי ְּיהָוׁה  ֶאת־ְירוׁשָ ּנו  ֹאתֹו  ָדָבר ְּוֶהֱחִריׁשו  ָהָעם  ְוֹלא־ָע לו:  ּ ּ

י־ִמְצַות  ַהֶמֶלך  ִהיא  ֵלאֹמר  ֹלא  ַתֲעֻנהו ּּכִ ְ ַּוָיֹבא  ֶאְלָיִקים  לז:  ּ
ן־ָאָסף  ְבָנא  ַהּסֵֹפר  ְויֹוָאח  ּבֶ ִית  ְוׁשֶ ר־ַעל־ַהּבַ ן־ִחְלִקָיה  ֲאׁשֶ ּּבֶ

ֵקה יר ֶאל־ִחְזִקָיהו ְקרוֵעי ְבָגִדים ַוַיִגדו לֹו ִדְבֵרי ַרְבׁשָ ַּהַמְזּכִ ּ ּ ּּ ּּ ּ: 
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, 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 מ"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. סמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי

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,  בשמחותו,    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, יצי יושרד ספרי המקרא הם עליו מל"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 בלבבך הם משמ"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. רי


