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  פרק יט- "מלכים ב"ספר 
ֶלך   א ֹמַע  ַהּמֶ ׁשְ ק ְַוְיִהי  ּכִ ּשָׂ ס  ּבַ ָגָדיו  ַוִיְתּכַ ִּחְזִקָיהו  ַוִיְקַרע  ֶאת־ּבְ ּ ּּ

ית  ְיהָוׁה ִית  ב:  ַּוָיֹבא  ּבֵ ר־ַעל־ַהּבַ ַלח  ֶאת־ֶאְלָיִקים  ֲאׁשֶ ַּוִיׁשְ
ים  ּקִ ּשַׂ ים  ּבַ ּסִ ְבָנא  ַהּסֵֹפר  ְוֵאת  ִזְקֵני  ַהּכֲֹהִנים  ִמְתּכַ ְוׁשֶ

ן־ָאמֹוץ ִביא  ּבֶ ְעָיהו  ַהּנָ ַּויֹאְמרו ג:  ֶּאל־ְיׁשַ   ֵאָליו  ּכֹה  ָאַמר ּ
י  ָבאו  ָבִנים  ִּחְזִקָיהו  יֹום־ָצָרה  ְותֹוֵכָחה  וְנָאָצה  ַהיֹום  ַהֶזה  ּכִ ּ ּּ ּ ּ

ר  ְוֹכַח  ַאִין  ְלֵלָדה ּבֵ ַמע  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ֵאת   ד:  ַעד־ַמׁשְ ָאוַלי  ִיׁשְ ּ |
ור   ָלחֹו  ֶמֶלך־ַאּשׁ ר  ׁשְ ֵקה  ֲאׁשֶ ל־ִדְבֵרי  ַרְבׁשָ ּּכָ ֲאֹדָניו  ְלָחֵרף |  ְּ

אָת ֱאֹל ַמע  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ְוָנׂשָ ר  ׁשָ ְדָבִרים  ֲאׁשֶ ִָהים  ַחי  ְוהֹוִכיַח  ּבַ ּ
ְמָצָאה ֵאִרית  ַהּנִ ַעד  ַהּשְׁ ֶלך ִחְזִקָיהו  ה:  ְּתִפָלה  ּבְ ַּוָיֹבאו  ַעְבֵדי  ַהּמֶ ּּ ְּ

ְעָיהו ְעָיהו  ּכֹה  ֹתאְמרון  ֶאל־ֲאֹדֵניֶכם  ו:  ֶּאל־ְיׁשַ ַּויֹאֶמר  ָלֶהם  ְיׁשַ ּ ּ
ר ָאַמר  ְי|  ּכֹה   ַמְעּתָ  ֲאׁשֶ ר  ׁשָ יָרא  ִמְפֵני  ַהְדָבִרים  ֲאׁשֶ ּהָוׁה  ַאל־ּתִ ּ

ור  ֹאִתי ְדפו  ַנֲעֵרי  ֶמֶלך־ַאּשׁ ּּגִ ּ ַמע  ז:  ְּ ִּהְנִני  ֹנֵתן  ּבֹו  רוַח  ְוׁשָ
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ַאְרצֹו ֶחֶרב ּבְ יו ּבַ ב ְלַאְרצֹו ְוִהַפְלּתִ מוָעה ְוׁשָ ּׁשְ ֵקה  ח: ּ ב ַרְבׁשָ ַּוָיׁשָ
ו ַּוִיְמָצא  ֶאת־ֶמֶלך  ַאּשׁ ְ י  ָנַסע ּ ַמע  ּכִ י  ׁשָ ר  ִנְלָחם  ַעל־ִלְבָנה  ּכִ

ה  ָיָצא  ט:  ִּמָלִכיׁש ְרָהָקה  ֶמֶלך־ּכוׁש  ֵלאֹמר  ִהּנֵ ַמע  ֶאל־ּתִ ַּוִיׁשְ ְ ּ
ַלח  ַמְלָאִכים  ֶאל־ִחְזִקָיהו  ֵלאֹמר ב  ַוִיׁשְ ך  ַוָיׁשָ ְּלִהָלֵחם  ִאּתָ ּ ּ ּ ְ ּכֹה  י:  ּ

ֹּתאְמרון  ֶאל־ִחְזִקָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ֵלאֹמר  ַא ּ ְּ ֲאך  ֱאֹלֶהיך ּ ָל־ַיּשִׁ ָ

ַיד  ֶמֶלך  ַלם  ּבְ ֵתן  ְירוׁשָ ה  ּבֵֹטַח  ּבֹו  ֵלאֹמר  ֹלא  ִתּנָ ר  ַאּתָ ְֲאׁשֶ ּ
ור ה   יא:  ַּאּשׁ ור |  ִהּנֵ ר  ָעׂשו  ַמְלֵכי  ַאּשׁ ַמְעּתָ  ֵאת  ֲאׁשֶ ה  ׁשָ ַּאּתָ ּ

ֵצל ּנָ ה ּתִ ילו ֹאָתם ֱאֹלֵהי  יב: ְלָכל־ָהֲאָרצֹות  ְלַהֲחִריָמם ְוַאּתָ ַּהִהּצִ
ֲחתו  ֲאבֹוַתי ֶאת־ּגֹוָזן ְוֶאת־ָחָרן ְוֶרֶצף וְבֵני־ֶעֶדן ַהּגֹו ר  ׁשִ ִּים  ֲאׁשֶ ּ

ר ְתַלאּשָׂ ר  ּבִ ְַאיֹו  ֶמֶלך־ֲחָמת  וֶמֶלך  ַאְרָפד  וֶמֶלך  ָלִעיר  יג:  ֲאׁשֶ ְ ְּ ּּ ּ
ָפִרים  ִמַיד  יד:  ְּסַפְרָוִים  ֵהַנע  ְוִעָוה ח  ִחְזִקָיהו  ֶאת־ַהּסְ ַּוִיּקַ ּ ּּ

ְלָאִכים  ַוִיְקָרֵא הו  ִחְזִקָיהו  ִלְפֵני ַּהּמַ ית  ְיהָוׁה  ַוִיְפְרׂשֵ ּם  ַוַיַעל  ּבֵ ּּ ּ ּ
ַּוִיְתַפֵלל  ִחְזִקָיהו  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ַויֹאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  טו:  ְיהָוׁה ּ ּּ ּ ּ

ה־הוא  ָהֱאֹלִהים  ְלַבְדך  ְלֹכל  ֻרִבים  ַאּתָ ב  ַהּכְ ָרֵאל  ֹיׁשֵ ִָיׂשְ ּ ּ
יָת  ֶאת־ַהּשָׁ ה  ָעׂשִ : ַמִים  ְוֶאת־ָהָאֶרץַמְמְלכֹות  ָהָאֶרץ  ַאּתָ

ַמע |  ַּהֵטה  ְיהָוׁה   טז ָמע  ְפַקח  ְיהָוׁה  ֵעיֶניך  וְרֵאה  וׁשְ ָּאְזְנך  וׁשֲ ּ ָּ ָּ
ָלחֹו  ְלָחֵרף  ֱאֹלִהים  ָחי ר  ׁשְ ָאְמָנם  יז:  ֵּאת  ִדְבֵרי  ַסְנֵחִריב  ֲאׁשֶ
ור  ֶאת־ַהּגֹוִים  ְוֶאת־ַאְרָצם ְּיהָוׁה  ֶהֱחִריבו  ַמְלֵכי  ַאּשׁ ְּוָנְתנו  יח:  ּ



––600 

ה ֶא י  ִאם־ַמֲעׂשֵ ה  ּכִ י  ֹלא  ֱאֹלִהים  ֵהּמָ ֵאׁש  ּכִ ת־ֱאֹלֵהיֶהם  ּבָ
דום יֵענו  יט: ְּיֵדי־ָאָדם ֵעץ ָוֶאֶבן ַוְיַאּבְ ה ְיהָוׁה ֱאֹלֵהינו הֹוׁשִ ְּוַעּתָ ּ

ה  ְיהָוׁה  ֱאֹלִהים  י  ַאּתָ ל־ַמְמְלכֹות  ָהָאֶרץ  ּכִ ָּנא  ִמָידֹו  ְוֵיְדעו  ּכָ ּ
ְָלַבֶדך ְעָי כ:  ּ ַלח  ְיׁשַ ּהו  ֶבן־ָאמֹוץ  ֶאל־ִחְזִקָיהו  ֵלאֹמר ַּוִיׁשְ ּּ

ר ִהְתַפַלְלּתָ ֵאַלי ֶאל־ַסְנֵחִרב  ָרֵאל ֲאׁשֶ ּּכֹה־ָאַמר ְיהָוׁה ֱאֹלֵהי ִיׂשְ ּ
י ָמְעּתִ ור  ׁשָ ֶּמֶלך־ַאּשׁ ָזה  כא:  ְ ר  ְיהָוׁה  ָעָליו  ּבָ ר־ִדּבֶ ֶּזה  ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ

ת־ִציֹון  ַאֲחֶריך  ֹר תוַלת  ּבַ ְָלך  ָלֲעָגה  ְלך  ּבְ ָ ָּ ת ּ אׁש  ֵהִניָעה  ּבַ
ָלם ֶּאת־ִמי  ֵחַרְפּתָ  ְוִגַדְפּתָ  ְוַעל־ִמי  ֲהִרימֹוָת  ּקֹול  כב:  ְּירוׁשָ

ָרֵאל א  ָמרֹום  ֵעיֶניך  ַעל־ְקדֹוׁש  ִיׂשְ ּשָׂ ַיד  ַמְלָאֶכיך  כג:  ַָוּתִ ָּבְ

ֹרכבֲאֹדָני  ַוּתֹאֶמר  |  ֵחַרְפּתָ   י  ֲאִני  ָעִליִתי  ְמרֹום ּבְ ֹרב  ִרְכּבִ   ּבְ
ֵת יו ָהִרים  ַיְרּכְ ֹרׁשָ י  ְלָבנֹון  ְוֶאְכֹרת  קֹוַמת  ֲאָרָזיו  ִמְבחֹור  ּבְ

ְרִמלֹו ִתיִתי  ַמִים  כד:  ְּוָאבֹוָאה  ְמלֹון  ִקּצֹה  ַיַער  ּכַ י  ְוׁשָ ֲאִני  ַקְרּתִ
ַכף־ְפָעַמי  ּכֹל  ְיֹאֵרי  ָמצֹור ַמְעּתָ  כה:  ָּזִרים  ְוַאְחִרב  ּבְ ֲהֹלא־ׁשָ

יִתי  ְלִמיֵמי  ֶקֶדם  ִו ה  ֲהֵביאִתיָה ְּלֵמָרחֹוק  ֹאָתה  ָעׂשִ יָה  ַעּתָ יַצְרּתִ
ֻצרֹות ים  ָעִרים  ּבְ ִלים  ִנּצִ ּוְתִהי  ַלְהׁשֹות  ּגַ ֵביֶהן  ִקְצֵרי־ָיד  כו:  ּ ְוֹיׁשְ

ֵדָפה  ּגֹות  וׁשְ א  ֲחִציר  ּגַ ֶדה  ִויַרק  ֶדׁשֶ ב  ׂשָ ַּחּתו  ַוֵיֹבׁשו  ָהיו  ֵעׂשֶ ּ ּ ּ ּּ
י   כז:  ִלְפֵני  ָקָמה ך  ְוֵצאְתך  וֹבֲאך  ָיָדְעּתִ ְבּתְ ְָוׁשִ ָ ְזך ָּ ְָוֵאת  ִהְתַרּגֶ

י  ַחִחי  כח:  ֵאָלי ְמּתִ ֲאַנְנך  ָעָלה  ְבָאְזָני  ְוׂשַ ְזך  ֵאַלי  ְוׁשַ ַָיַען  ִהְתַרּגֶ ָ
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ה אָת  ּבָ ר־ּבָ ֶדֶרך  ֲאׁשֶ ֹבִתיך  ּבַ ָפֶתיך  ַוֲהׁשִ ׂשְ י  ּבִ ַאֶפך  וִמְתּגִ ּּבְ ּ ְּ ָ ָ ָ ּ :
ִנית כט ָנה  ַהּשֵׁ ָנה  ָסִפיַח  וַבּשָׁ ְּוֶזה־ְלך  ָהאֹות  ָאכֹול  ַהּשָׁ ָ   ָסִחיׁש ּ

ית  ִזְרעו  ְוִקְצרו  ְוִנְטעו  ְכָרִמים  ְוִאְכלו  ִפְרָים ִליׁשִ ָנה  ַהּשְׁ ּוַבּשָׁ ּ ּ ּ ּ :
ה  ל ָאָרה  ׁשֶֹרׁש  ְלָמָטה  ְוָעׂשָ ׁשְ ית־ְיהוָדה  ַהּנִ ְּוָיְסָפה  ְפֵליַטת  ּבֵ ּ ּ

ֵאִרית  וְפֵליָטה  ֵמַהר  לא:  ְפִרי  ְלָמְעָלה ֵצא  ׁשְ ַלם  ּתֵ י  ִמירוׁשָ ּּכִ ּ
ה־זֹאת:)קרי  ולא  כתיב(  ְיהָוׁה  ִּציֹון  ִקְנַאת ֲעׂשֶ ָלֵכן  לב:  ּ  ְצָבאֹות  ּתַ

ור  ֹלא  ָיֹבא  ֶאל־ָהִעיר  ַהזֹאת  ּּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ֶמֶלך  ַאּשׁ ּ ְ

פֹך  ָעֶליָה  ה  ָמֵגן  ְוֹלא־ִיׁשְ ם  ֵחץ  ְוֹלא־ְיַקְדֶמּנָ ְְוֹלא־יֹוֶרה  ׁשָ ּ ּ
ה  ָיׁשוב  ְוֶאל לג:  ֹסְלָלה ר־ָיֹבא  ּבָ ֶדֶרך  ֲאׁשֶ ּּבַ ּ ּ־ָהִעיר  ַהזֹאת  ֹלא ְּ

יָעה  ְלַמֲעִני  לד:  ָיֹבא  ְנֻאם־ְיהָוׁה ְּוַגּנֹוִתי  ֶאל־ָהִעיר  ַהזֹאת  ְלהֹוׁשִ ּ
ּוְלַמַען  ָדִוד  ַעְבִדי ּ ַלְיָלה  ַההוא  ַוֵיֵצא   לה:  ּ ַּוְיִהי  ּבַ ּ ְַמְלַאך  ְיהָוׁה |  ּ

ּכִ ה  ָאֶלף  ַוַיׁשְ מֹוִנים  ַוֲחִמּשָׁ ור  ֵמָאה  ׁשְ ַמֲחֵנה  ַאּשׁ ַּוַיך  ּבְ ּּ ּימו ְ
ה  ֻכָלם  ְפָגִרים  ֵמִתים ַּבּבֶֹקר  ְוִהּנֵ ב  ַסְנֵחִריב  לו:  ּ ע  ַוֵיֶלך  ַוָיׁשָ ַּוִיּסַ ּ ְּ

ִניְנֵוה ב  ּבְ ור  ַוֵיׁשֶ ֶּמֶלך־ַאּשׁ ּ ית   לז:  ְ ֲחֶוה  ּבֵ ּתַ ְִנְסֹרך |  ַּוְיִהי  הוא  ִמׁשְ

ֶלך   ְרֶאֶצרְֱאֹלָהיו  ְוַאְדַרּמֶ ה  ִנְמְוׂשַ הו  ַבֶחֶרב  ְוֵהּמָ ָניו  ִהּכֻ ְּלטו ּ  ּבָ
יו ְחּתָ נֹו ּתַ ֶּאֶרץ ֲאָרָרט ַוִיְמֹלך ֵאַסר־ַחדֹן ּבְ ְ ּ: 
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  פרק כ- "מלכים ב"ספר 
ְעָיהו  א ָיִמים  ָהֵהם  ָחָלה  ִחְזִקָיהו  ָלמות  ַוָיֹבא  ֵאָליו  ְיׁשַ ּּבַ ּ ּּ ּ ּ

י  ִביא  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ַצו  ְלֵביֶתך  ּכִ ֶָבן־ָאמֹוץ  ַהּנָ ּ
ה  ְוֹלא  ִתְח יר  ַוִיְתַפֵלל  ב:  ֶיהֵמת  ַאּתָ ב  ֶאת־ָפָניו  ֶאל־ַהּקִ ַּוַיּסֵ ּ ּּ ּ

י  ג:  ֶאל־ְיהָוׁה  ֵלאֹמר ר  ִהְתַהַלְכּתִ ה  ְיהָוׁה  ְזָכר־ָנא  ֵאת  ֲאׁשֶ ָּאּנָ
יִתי  ַוֵיְבְך  ֵעיֶניך  ָעׂשִ ֵלם  ְוַהטֹוב  ּבְ ֱאֶמת  וְבֵלָבב  ׁשָ ְּלָפֶניך  ּבֶ ּ ּּ ָ ָ

ִכי  ָגדֹול ִּחְזִקָיהו  ּבְ ְעָי ד:  ּ   ָחֵצר ָהֵעירּהו  ֹלא  ָיָצא  ַוְיִהי  ְיׁשַ
יֹכָנה  וְדַבר־ְיהָוׁה  ָהָיה  ֵאָליו  ֵלאֹמר ּׁשוב  ְוָאַמְרּתָ  ה:  ַּהּתִ

י  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ָדִוד  ָאִביך  ֶָאל־ִחְזִקָיהו  ְנִגיד־ַעּמִ ּ ּ ּ
יֹום  ִפָלֶתך  ָרִאיִתי  ֶאת־ִדְמָעֶתך  ִהְנִני  ֹרֵפא ָלך ּבַ י  ֶאת־ּתְ ַמְעּתִ ּׁשָ ְ ָ ָּ ּ

ית  ְיהָוׁהַהּשְׁ ֲעֶלה  ּבֵ י  ּתַ ֵרה  ו:  ִליׁשִ י  ַעל־ָיֶמיך  ֲחֵמׁש  ֶעׂשְ ְָוֹהַסְפּתִ

יְלך  ְוֵאת  ָהִעיר  ַהזֹאת  ְוַגּנֹוִתי  ור  ַאּצִ ף  ֶמֶלך־ַאּשׁ ָנה  וִמּכַ ּׁשָ ָ ְּ ּ
ַּעל־ָהִעיר  ַהזֹאת  ְלַמֲעִני  וְלַמַען  ָדִוד  ַעְבִדי ּ ּ ְעָיהו  ז:  ּ ַּויֹאֶמר  ְיׁשַ ּ

ֵאִנ ְּקחו  ְדֶבֶלת  ּתְ ִחין  ַוֶיִחיּ ימו  ַעל־ַהּשְׁ ּים  ַוִיְקחו  ַוָיׂשִ ּ ּּ ַּויֹאֶמר  ח:  ּ
יֹום  י־ִיְרָפא  ְיהָוׁה  ִלי  ְוָעִליִתי  ּבַ ְעָיהו  ָמה  אֹות  ּכִ ִּחְזִקָיהו  ֶאל־ְיׁשַ ּּ ּ ּ

ית  ְיהָוׁה י  ּבֵ ִליׁשִ ְעָיהו  ֶזה־ְלך  ָהאֹות  ֵמֵאת  ט:  ַהּשְׁ ַָויֹאֶמר  ְיׁשַ ּ ּ ּ
ה  ְיהָוׁה   י  ַיֲעׂשֶ ר ְיהָוׁה  ּכִ ל  ֶעׂשֶ ר  ָהַלך  ַהּצֵ ר  ִדּבֵ ְֶאת־ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ ּ
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ר  ַמֲעלֹות ל  י:  ַּמֲעלֹות  ִאם־ָיׁשוב  ֶעׂשֶ ַּויֹאֶמר  ְיִחְזִקָיהו  ָנֵקל  ַלּצֵ ּ ּ
ר  ית  ֶעׂשֶ ל  ֲאֹחַרּנִ ר  ַמֲעלֹות  ֹלא  ִכי  ָיׁשוב  ַהּצֵ ִּלְנטֹות  ֶעׂשֶ

ִביא  ֶאל־ְיהָוׁה  ַוָי יא:  ַמֲעלֹות ְעָיהו  ַהּנָ ַּוִיְקָרא  ְיׁשַ ל ּּ ב  ֶאת־ַהּצֵ ׁשֶ
ר  ַמֲעלֹות ית  ֶעׂשֶ ַמֲעלֹות  ָאָחז  ֲאֹחַרּנִ ר  ָיְרָדה  ּבְ ֲעלֹות  ֲאׁשֶ ּמַ : ּבַ

ֶבל  יב ְלֲאָדן  ֶמֶלך־ּבָ ן־ּבַ ְלֲאָדן  ּבֶ ֹראַדך  ּבַ ַלח  ּבְ ֵעת  ַהִהיא  ׁשָ ְּבָ ְ

י  ָחָלה  ִחְזִקָיהו ַמע  ּכִ י  ׁשָ ְּסָפִרים  וִמְנָחה  ֶאל־ִחְזִקָיהו  ּכִ ּ ּּ ּ :
ַמע יג ית  ַּוִיׁשְ ל־ּבֵ ּ  ֲעֵליֶהם  ִחְזִקָיהו  ַוַיְרֵאם  ֶאת־ּכָ   ְנֹכתֹו ְנֹכֹתהּּ

ִמים  ְוֵאת   ׂשָ ֶסף  ְוֶאת־ַהָזָהב  ְוֶאת־ַהּבְ ֶמן  ַהטֹוב  ְוֵאת |  ֶּאת־ַהּכֶ ּׁשֶ
אֹוְצֹרָתיו  ֹלא־ָהָיה  ָדָבר  ר  ִנְמָצא  ּבְ ל־ֲאׁשֶ ָליו  ְוֵאת  ּכָ ית  ּכֵ ּבֵ

ֵביתֹו  ו ר  ֹלא־ֶהְרָאם  ִחְזִקָיהו  ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ְלּתֹוּ ַּוָיֹבא  יד:  ְבָכל־ֶמְמׁשַ
ֶלך  ִחְזִקָיהו  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ָמה  ָאְמרו   ִביא  ֶאל־ַהּמֶ ְעָיהו  ַהּנָ ְּיׁשַ ּ ּּ ּ ְ |

ים  ָהֵאֶלה  וֵמַאִין  ָיֹבאו  ֵאֶליך  ַויֹאֶמר  ִחְזִקָיהו  ֵמֶאֶרץ  ָּהֲאָנׁשִ ּ ּּ ּ ָ ּ
ֶבל או  ִמּבָ ֵביֶתך  ַויֹ טו:  ְּרחֹוָקה  ּבָ ַּויֹאֶמר  ָמה  ָראו  ּבְ ָּ ּאֶמר  ִחְזִקָיהו ּ ּ

ר  ֹלא־ִהְרִאיִתם  ֵביִתי  ָראו  ֹלא־ָהָיה  ָדָבר  ֲאׁשֶ ר  ּבְ ל־ֲאׁשֶ ֵּאת  ּכָ
ֹאְצֹרָתי ַמע  ְדַבר־ְיהָוׁה טז:  ּבְ ְעָיהו  ֶאל־ִחְזִקָיהו  ׁשְ ַּויֹאֶמר  ְיׁשַ ּ ּּ ּ :

א   יז ִאים  ְוִנּשָׂ ה  ָיִמים  ּבָ ר  ָאְצרו |  ִהּנֵ ֵביֶתך  ַוֲאׁשֶ ר  ּבְ ל־ֲאׁשֶ ּּכָ ָ

ֶבָלה  ֹלא־ִיָוֵתר  ָדָבר  ָאַמר  ְיהָוׁהֲָאֹבֶתיך   ַּעד־ַהיֹום  ַהֶזה  ּבָ ּ ּ ּ :
ר  ּתֹוִליד   יח ך  ֲאׁשֶ ר  ֵיְצאו  ִמּמְ ֶניך  ֲאׁשֶ ָוִמּבָ ָּ חו  ְוָהיו ִּיָקֻחּ ּ  ִיּקָ ּ
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ֶבל ֵהיַכל  ֶמֶלך  ּבָ ְעָיהו  יט:  ְָסִריִסים  ּבְ ַּויֹאֶמר  ִחְזִקָיהו  ֶאל־ְיׁשַ ּ ּ ּ
ְר ר  ִדּבַ ּטֹוב  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ לֹום  ֶוֱאֶמת ּ ּּתָ  ַויֹאֶמר  ֲהלֹוא  ִאם־ׁשָ

ה  כ:  ִיְהֶיה  ְבָיָמי ר  ָעׂשָ בוָרתֹו  ַוֲאׁשֶ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ִחְזִקָיהו  ְוָכל־ּגְ ּ ּּ
ִים  ָהִעיָרה  ֲהֹלא־ֵהם  ָעָלה  ַוָיֵבא  ֶאת־ַהּמַ ֵרָכה  ְוֶאת־ַהּתְ ֶּאת־ַהּבְ

תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ְיהוָדה ּּכְ ּ ב  כא  :ּּ ּכַ ַּוִיׁשְ
יו ְחּתָ ה ְבנֹו ּתַ ְִחְזִקָיהו ִעם־ֲאֹבָתיו ַוִיְמֹלך ְמַנּשֶׁ ּ ּּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם ות  אתלזכ,  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 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו חי'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'תבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"וכמשמרות  נטועים  א

 )רק טומדרש תנחומא בהעלותך פ(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד

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,  תפוצות ישראלך המחולק בכל"לימוד ספרי נ 
                         

ושר"כ צי י ו מלי ן וח, ד ספרי המקרא הם עלי י וטרי, י"כמנ ו ח'ו' נ ננ )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ד "ד  אף  ספרי  תורה  כ"ר  ברכיה  הכהן  ברבי  כמשמרות  כתיב  ואנו  קורין  מסמרות  לומר  לך  מה  משמרות  כהונה  כ"נטועים  אוכמשמרות  

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותך"ד


