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  פרק כג- "מלכים ב"ספר 
ָלם א ל־ִזְקֵני  ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ֶלך  ַוַיַאְספו  ֵאָליו  ּכָ ַלח  ַהּמֶ ַּוִיׁשְ ּ ּ ּ ְּ :
ַלם ַּוַי ב ֵבי  ְירוׁשָ ית־ְיהָוׁה  ְוָכל־ִאיׁש  ְיהוָדה  ְוָכל־ֹיׁשְ ֶלך  ּבֵ ַּעל  ַהּמֶ ּ ְ

דֹול  ַוִיְקָרא  ֹטן  ְוַעד־ּגָ ִביִאים  ְוָכל־ָהָעם  ְלִמּקָ ִּאּתֹו  ְוַהּכֲֹהִנים  ְוַהּנְ
ֵבית  ְיהָוׁה ְמָצא  ּבְ ִרית  ַהּנִ ל־ִדְבֵרי  ֵסֶפר  ַהּבְ : ְּבָאְזֵניֶהם  ֶאת־ּכָ

ֶלך ג ְַוַיֲעֹמד  ַהּמֶ ִרית  ּ ּ  ַעל־ָהַעּמוד  ַוִיְכֹרת  ֶאת־ַהּבְ ִלְפֵני  ְיהָוׁה |  ּ
ֹמר  ִמְצֹוָתיו  ְוֶאת־ֵעְדֹוָתיו  ְוֶאת־ֻחּקָֹתיו  ָלֶלֶכת  ַאַחר  ְיהָוׁה  ְוִלׁשְ
ֻתִבים  ִרית ַהזֹאת ַהּכְ ָכל־ֵלב וְבָכל־ֶנֶפׁש ְלָהִקים ֶאת־ִדְבֵרי ַהּבְ ּּבְ ּ ּ

ל־ָהָעם   ֶפר  ַהֶזה  ַוַיֲעֹמד  ּכָ ַּעל־ַהּסֵ ִריתּ ּבְ ֶלך  ד:  ּבַ ְַוְיַצו  ַהּמֶ

ֶנה  ְוֶאת־ׁשְֹמֵרי  ׁשְ דֹול  ְוֶאת־ּכֲֹהֵני  ַהּמִ ֶּאת־ִחְלִקָיהו  ַהּכֵֹהן  ַהּגָ ּ
ַעל  ִלים  ָהֲעׂשוִים  ַלּבַ ל־ַהּכֵ ף  ְלהֹוִציא  ֵמֵהיַכל  ְיהָוׁה  ֵאת  ּכָ ַּהּסַ
ַלם ְרֵפם  ִמחוץ  ִלירוׁשָ ָמִים  ַוִיׂשְ ָרה  וְלֹכל  ְצָבא  ַהּשָׁ ְּוָלֲאׁשֵ ּ ּּ 

ית־ֵאל א  ֶאת־ֲעָפָרם  ּבֵ ְדמֹות  ִקְדרֹון  ְוָנׂשָ ׁשַ ית  ה:  ּבְ ּבִ ְוִהׁשְ
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ָעֵרי  מֹות  ּבְ ּבָ ר  ָנְתנו  ַמְלֵכי  ְיהוָדה  ַוְיַקֵטר  ּבַ ָמִרים  ֲאׁשֶ ֶּאת־ַהּכְ ּ ּ
ֶמׁש  ְוַלָיֵרַח  ַעל  ַלּשֶׁ ָלם  ְוֶאת־ַהְמַקְטִרים  ַלּבַ י  ְירוׁשָ ְּיהוָדה  וְמִסּבֵ ּ ּ ּ ּ

ָזלֹות  וְלֹכל   ְּוַלּמַ ָמִיםּ ית  ו:  ְצָבא  ַהּשָׁ ָרה  ִמּבֵ ַּויֵֹצא  ֶאת־ָהֲאׁשֵ
ַנַחל  ֹרף  ֹאָתה  ּבְ ַלם  ֶאל־ַנַחל  ִקְדרֹון  ַוִיׂשְ ְּיהָוׁה  ִמחוץ  ִלירוׁשָ ּ ּּ
ֵני  ָהָעם ֵלך  ֶאת־ֲעָפָרה  ַעל־ֶקֶבר  ּבְ ִּקְדרֹון  ַוָיֶדק  ְלָעָפר  ַוַיׁשְ ְ ּ ּ :

ֵבית   ז ר  ּבְ ים  ֲאׁשֶ ֵדׁשִ י  ַהּקְ ּתֵ ים ַּוִיּתֹץ  ֶאת־ּבָ ׁשִ ר  ַהּנָ ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ
ָרה ים  ָלֲאׁשֵ ּתִ ם  ּבָ ל־ַהּכֲֹהִנים  ֵמָעֵרי  ח:  ֹאְרגֹות  ׁשָ ַּוָיֵבא  ֶאת־ּכָ

ַבע  ה  ַהּכֲֹהִנים  ִמּגֶ ּמָ ר  ִקְטרו־ׁשָ מֹות  ֲאׁשֶ א  ֶאת־ַהּבָ ְּיהוָדה  ַוְיַטּמֵ ּ ּ
ַער  ר־ֶפַתח  ׁשַ ָעִרים  ֲאׁשֶ מֹות  ַהּשְׁ ַבע  ְוָנַתץ  ֶאת־ּבָ ֵאר  ׁשָ ַּעד־ּבְ

ַער  ָהִעירְיהֹו ׁשַ ֹמאול  ִאיׁש  ּבְ ר־ַעל־ׂשְ ר־ָהִעיר  ֲאׁשֶ ַע  ׂשַ : ׁשֻ
י  ט ָלם  ּכִ ירוׁשָ ח  ְיהָוׁה  ּבִ מֹות  ֶאל־ִמְזּבַ ַּאך  ֹלא  ַיֲעלו  ּכֲֹהֵני  ַהּבָ ּ ְ

תֹוך  ֲאֵחיֶהם ְִאם־ָאְכלו  ַמּצֹות  ּבְ ֵגי  י:  ּ ר  ּבְ א  ֶאת־ַהּתֶֹפת  ֲאׁשֶ ְוִטּמֵ
י  ְלַהֲעִביר  ֶבני ֵאׁש   ֶבן־ִהּנֹם  ְלִבְלּתִ ּתֹו  ּבָ נֹו  ְוֶאת־ּבִ ִאיׁש  ֶאת־ּבְ

ר  ָנְתנו  ַמְלֵכי  ְיהוָדה  יא:  ְַלּמֶֹלך ת  ֶאת־ַהּסוִסים  ֲאׁשֶ ּבֵ ַּוַיׁשְ ּ ּ ּ
ר  ִריס  ֲאׁשֶ ת  ְנַתן־ֶמֶלך  ַהּסָ ּכַ ֶמׁש  ִמּבֹא  ֵבית־ְיהָוׁה  ֶאל־ִלׁשְ ְַלּשֶׁ

ֵאׁש ַרף ּבָ ֶמׁש ׂשָ בֹות ַהּשֶׁ ַפְרָוִרים ְוֶאת־ַמְרּכְ חֹות ְוֶאת יב: ּּבַ ְזּבְ ־ַהּמִ
ר־ָעׂשו   ג  ֲעִלַית  ָאָחז  ֲאׁשֶ ר  ַעל־ַהּגָ ֲּאׁשֶ ַּמְלֵכי  ְיהוָדה |  ּ

ית־ְיהָוׁה  י  ַחְצרֹות  ּבֵ ּתֵ ׁשְ ה  ּבִ ה  ְמַנּשֶׁ ר־ָעׂשָ חֹות  ֲאׁשֶ ְזּבְ ְוֶאת־ַהּמִ
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ִליך  ֶאת־ֲעָפָרם  ֶאל־ַנַחל  ִקְדרֹון ם  ְוִהׁשְ ֶלך  ַוָיָרץ  ִמּשָׁ ְָנַתץ  ַהּמֶ ְּ :
מֹו יג ר  ְוֶאת־ַהּבָ ר  ִמיִמין |  ת  ֲאׁשֶ ַלם  ֲאׁשֶ ַּעל־ְפֵני  ְירוׁשָ ּ

ּתֶֹרת   ָרֵאל  ְלַעׁשְ ֹלֹמה  ֶמֶלך־ִיׂשְ ָנה  ׁשְ ר  ּבָ ִחית  ֲאׁשֶ ׁשְ | ְְלַהר־ַהּמַ
ץ  מֹוָאב  וְלִמְלּכֹם  ּתֹוֲעַבת  ּקֻ ץ  ִציֹדִנים  ְוִלְכמֹוׁש  ׁשִ ּקֻ ּׁשִ

ֶלך א  ַהּמֶ ֵני־ַעּמֹון  ִטּמֵ בֹות   יד:  ְּבְ ּצֵ ר  ֶאת־ַהּמַ ּבַ ַּוִיְכֹרת ְוׁשִ
ִרים  ַוְיַמֵלא  ֶאת־ְמקֹוָמם  ַעְצמֹות  ָאָדם ְוַגם  טו:  ֶּאת־ָהֲאׁשֵ

ה  ָיָרְבָעם  ר  ָעׂשָ ָמה  ֲאׁשֶ ֵבית־ֵאל  ַהּבָ ר  ּבְ ַח  ֲאׁשֶ ְזּבֵ ֶאת־ַהּמִ
ַח  ַההוא  ְזּבֵ ם  ֶאת־ַהּמִ ָרֵאל  ּגַ ר  ֶהֱחִטיא  ֶאת־ִיׂשְ ן־ְנָבט  ֲאׁשֶ ּּבֶ

ֹרף  ֶאת־ַהּבָ ָמה  ָנָתץ  ַוִיׂשְ ַרף ְּוֶאת־ַהּבָ ָמה  ֵהַדק  ְלָעָפר  ְוׂשָ
ָרה ָהר  טז:  ֲאׁשֵ ם  ּבָ ר־ׁשָ ָבִרים  ֲאׁשֶ ָיהו  ַוַיְרא  ֶאת־ַהּקְ ַּוִיֶפן  ֹיאׁשִ ּ ּּ

ַח  ְזּבֵ ֹרף  ַעל־ַהּמִ ָבִרים  ַוִיׂשְ ח  ֶאת־ָהֲעָצמֹות  ִמן־ַהּקְ ַלח  ַוִיּקַ ַּוִיׁשְ ּ ּ
ר  ָקָרא  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ְדַבר  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ֵאהו  ּכִ ר  ָקָרא ַּוְיַטּמְ

ֶּאת־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה ר  ֲאִני  ֹרֶאה  יז:  ּ יון  ַהָלז  ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר  ָמה  ַהּצִ ּ ּ ּ
א  ר־ּבָ ֶבר  ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ י  ָהִעיר  ַהּקֶ ַּויֹאְמרו  ֵאָליו  ַאְנׁשֵ ּ
ח  ְזּבַ יָת  ַעל  ַהּמִ ר  ָעׂשִ ִּמיהוָדה  ַוִיְקָרא  ֶאת־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ֲאׁשֶ ּ ּּ

ית־ֵאל יחו  לֹו  ִאיׁש  ַאל־ָיַנע  ַעְצֹמָתיו  ַוְיַמְלטו ַו יח:  ּבֵ ּיֹאֶמר  ַהּנִ ּּ ּ
ְֹמרֹון א  ִמּשׁ ר־ּבָ ִביא  ֲאׁשֶ ְוַגם  יט:  ַעְצֹמָתיו  ֵאת  ַעְצמֹות  ַהּנָ

ר   מֹות  ֲאׁשֶ ֵתי  ַהּבָ ל־ּבָ ר  ָעׂשו  ַמְלֵכי |  ֶאת־ּכָ ָעֵרי  ׁשְֹמרֹון  ֲאׁשֶ ּּבְ
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ָיהו  ַוַיַע ָרֵאל  ְלַהְכִעיס  ֵהִסיר  ֹיאׁשִ ִּיׂשְ ים ּּ ֲעׂשִ ָכל־ַהּמַ ׂש  ָלֶהם  ּכְ
ֵבית־ֵאל ה  ּבְ ר  ָעׂשָ מֹות  כ:  ֲאׁשֶ ל־ּכֲֹהֵני  ַהּבָ ח  ֶאת־ּכָ ַּוִיְזּבַ

ֹרף  ֶאת־ַעְצמֹות  ָאָדם  ֲעֵליֶהם  חֹות  ַוִיׂשְ ְזּבְ ם  ַעל־ַהּמִ ר־ׁשָ ֲּאׁשֶ
ָלם ב  ְירוׁשָ ַּוָיׁשָ ל־ָהָעם  ֵלאֹמר ֲעׂשו ֶפַסח  כא:  ּ ֶלך  ֶאת־ּכָ ַּוְיַצו  ַהּמֶ ְ

ִרית  ַהֶזהַליהָוׁה תוב  ַעל  ֵסֶפר  ַהּבְ ּכָ ּ  ֱאֹלֵהיֶכם  ּכַ י  ֹלא  כב:  ּ ּכִ
ָרֵאל  ְפטו  ֶאת־ִיׂשְ ר  ׁשָ ְֹפִטים  ֲאׁשֶ ֶפַסח  ַהֶזה  ִמיֵמי  ַהּשׁ ה  ּכַ ַּנֲעׂשָ ּ ּ

ָרֵאל  וַמְלֵכי  ְיהוָדה ְּוֹכל  ְיֵמי  ַמְלֵכי  ִיׂשְ ֹמֶנה  כג:  ּ ׁשְ י  ִאם־ּבִ ּכִ
ָיהו  ַנ ֶלך  ֹיאׁשִ ָנה  ַלּמֶ ֵרה  ׁשָ ֶּעׂשְ ּ ה  ַהֶפַסח  ַהֶזה  ַליהָוׁה ְ ֲּעׂשָ ּ

ָלם ירוׁשָ ָרִפים  כד:  ּּבִ ְּוַגם  ֶאת־ָהֹאבֹות  ְוֶאת־ַהִיְדֹעִנים  ְוֶאת־ַהּתְ ּ
ֶאֶרץ  ְיהוָדה  ר  ִנְראו  ּבְ ִצים  ֲאׁשֶ ּקֻ ל־ַהּשִׁ ֻלִלים  ְוֵאת  ּכָ ְּוֶאת־ַהּגִ ּ ּ

ָיהו  ְלַמַען  ָהִקים  ֶאת־ִדְבֵרי  ַהּתֹוָר ֵער  ֹיאׁשִ ַלם  ּבִ ּוִבירוׁשָ ּ ּ ה ּּ
ית  ְיהָוׁה ר  ָמָצא  ִחְלִקָיהו  ַהּכֵֹהן  ּבֵ ֶפר  ֲאׁשֶ ֻתִבים  ַעל־ַהּסֵ ַּהּכְ ּ :

ב  ֶאל־ְיהָוׁה  כה ר־ׁשָ ְְוָכֹמהו  ֹלא־ָהָיה  ְלָפָניו  ֶמֶלך  ֲאׁשֶ ּ
ה ְוַאֲחָריו  ֹכל ּתֹוַרת ֹמׁשֶ ָכל־ְלָבבֹו וְבָכל־ַנְפׁשֹו וְבָכל־ְמֹאדֹו ּכְ ּּבְ ּ

ֹמהו דֹול ֹלא־ׁשָ|  ְַאך   כו:  ֹּלא־ָקם  ּכָ ּב  ְיהָוׁה  ֵמֲחרֹון  ַאפֹו  ַהּגָ
ר  ִהְכִעיסֹו  ָעִסים  ֲאׁשֶ ל־ַהּכְ יהוָדה  ַעל  ּכָ ר־ָחָרה  ַאפֹו  ּבִ ֲּאׁשֶ ּ

ה ר  כז:  ְמַנּשֶׁ ֲאׁשֶ ם  ֶאת־ְיהוָדה  ָאִסיר  ֵמַעל  ָפַני  ּכַ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ּגַ ּ ּ
ַחְר ר־ּבָ י  ֶאת־ָהִעיר  ַהזֹאת  ֲאׁשֶ ָרֵאל  וָמַאְסּתִ ֲּהִסֹרִתי  ֶאת־ִיׂשְ י ּ ּתִ
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ם ִמי  ׁשָ י  ִיְהֶיה  ׁשְ ר  ָאַמְרּתִ ִית  ֲאׁשֶ ַלם  ְוֶאת־ַהּבַ : ֶּאת־ְירוׁשָ
תוִבים  כח ה  ֲהֹלא־ֵהם  ּכְ ר  ָעׂשָ ָיהו  ְוָכל־ֲאׁשֶ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ֹיאׁשִ ּ ּּ

ַּעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ְיהוָדה ָיָמיו  ָעָלה  ַפְרֹעה  כט:  ּּ ּבְ
ֶלך ְְנֹכה  ֶמֶלך־ִמְצַרִים  ַעל־ֶמֶל ור  ַעל־ְנַהר־ְפָרת  ַוֵיֶלך  ַהּמֶ ְך  ַאּשׁ ְ ְּ ּ ּ

ְרֹאתֹו  ֹאתֹו ְמִגדֹו  ּכִ ָיהו  ִלְקָראתֹו  ַוְיִמיֵתהו  ּבִ ֹּיאׁשִ ּ ּ ֻבהו  ל:  ּ ַּוַיְרּכִ ּ
ח  ְקֻבָרתֹו  ַוִיּקַ ֻרהו  ּבִ ַלם  ַוִיְקּבְ ִגדֹו  ַוְיִבֻאהו  ְירוׁשָ ֲּעָבָדיו  ֵמת  ִמּמְ ּּ ּ ּ ּ

ן־ֹי חו  ֹאתֹו  ַוַיְמִליכו ַעם־ָהָאֶרץ  ֶאת־ְיהֹוָאָחז  ּבֶ ָיהו  ַוִיְמׁשְ ּאׁשִ ּ ּּ ּ ּ
ַחת  ָאִביו ָמְלכֹו  לא:  ֹאתֹו  ּתַ ָנה  ְיהֹוָאָחז  ּבְ ֹלׁש  ׁשָ ִרים  ְוׁשָ ן־ֶעׂשְ ּבֶ

ת־ִיְרְמָיהו  ם ִאּמֹו ֲחמוַטל ּבַ ָלם ְוׁשֵ ירוׁשָ ים ָמַלך ּבִ ה ֳחָדׁשִ ֹלׁשָ ּוׁשְ ּ ּ ְּ

ֵעיֵני  ְיהָוׁה   לב:  ִּמִלְבָנה ר־ָעׂשו  ֲאֹבָתיוַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ ֹכל  ֲאׁשֶ : ּּכְ
ֶאֶרץ  ֲחָמת   לג ַּוַיַאְסֵרהו  ַפְרֹעה  ְנֹכה  ְבִרְבָלה  ּבְ לֹךּ ֹלך ְִבּמְ ְ  ִמּמְ

ר  ָזָהב ֶסף  ְוִכּכַ ר־ּכֶ ן־ֹעֶנׁש  ַעל־ָהָאֶרץ  ֵמָאה  ִכּכַ ָלם  ַוִיּתֶ ירוׁשָ ּּבִ ּ :
ַחת לד ָיהו  ּתַ ן־ֹיאׁשִ ַּוַיְמֵלך  ַפְרֹעה  ְנֹכה  ֶאת־ֶאְלָיִקים  ּבֶ ּ ּּ ָיהו ְ ּ  ֹיאׁשִ ּ

מֹו  ְיהֹוָיִקים  ְוֶאת־ְיהֹוָאָחז  ָלַקח  ַוָיֹבא  ִמְצַרִים  ב  ֶאת־ׁשְ ָּאִביו  ַוַיּסֵ ּ
ם ֶסף  ְוַהָזָהב  ָנַתן  ְיהֹוָיִקים  ְלַפְרֹעה  ַאך  ֶהֱעִריך  לה:  ַּוָיָמת  ׁשָ ְְוַהּכֶ ְ ּ

ֶעְרּכֹו  ָנַגׂש  ֶסף  ַעל־ִפי  ַפְרֹעה  ִאיׁש  ּכְ ֶּאת־ָהָאֶרץ  ָלֵתת  ֶאת־ַהּכֶ
ֶסף  ְוֶאת־ַהָזָהב  ֶאת־ַעם  ָהָאֶרץ  ָלֵתת  ְלַפְרֹעה  ְנֹכהֶאת־ : ַּהּכֶ

ָנה  לו ֵרה  ׁשָ ָמְלכֹו  ְוַאַחת  ֶעׂשְ ָנה  ְיהֹוָיִקים  ּבְ ִרים  ְוָחֵמׁש  ׁשָ ן־ֶעׂשְ ּבֶ
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ם  ִאּמֹו   ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ָּמַלך  ּבִ הְ ּ  ְזבוָדה  ַבת־ְפָדָיה  ִמן־רוָמהְּזביּדָ ּ ּּ :
ֵעיֵני ְיה לז ר־ָעׂשו ֲאֹבָתיוַּוַיַעׂש ָהַרע ּבְ ֹכל ֲאׁשֶ  :ָּוׁה ּכְ

  פרק כד- "מלכים ב"ספר 
ֶבל  ַוְיִהי־לֹו  ְיהֹוָיִקים  ֶעֶבד  א ר  ֶמֶלך  ּבָ ָיָמיו  ָעָלה  ְנֻבַכְדֶנאּצַ ְּבְ

ב  ַוִיְמָרד־ּבֹו ִנים  ַוָיׁשָ ֹלׁש  ׁשָ ּׁשָ ַלח  ְיהָוׁה   ב:  ּ דוֵדי |  ַּוְיׁשַ ּּבֹו  ֶאת־ּגְ
דוֵדי  ֲאָרם   ִדים  ְוֶאת־ּגְ ַּכׂשְ דוֵדי |  ְוֵאת  ּ דוֵדי  מֹוָאב  ְוֵאת  ּגְ ּּגְ ּ

ר  ר  ִדּבֶ ְדַבר  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ יהוָדה  ְלַהֲאִבידֹו  ּכִ ְלֵחם  ּבִ ְּבֵני־ַעּמֹון  ַוְיׁשַ ּ ּ
ִביִאים ַיד  ֲעָבָדיו  ַהּנְ יהוָדה |  ְַאך   ג:  ּבְ ַּעל־ִפי  ְיהָוׁה  ָהְיָתה  ּבִ ּ

ֹכל  ֲאׁשֶ ה  ּכְ ַחטֹאת  ְמַנּשֶׁ ְּלָהִסיר  ֵמַעל  ָפָניו  ּבְ הּ ְוַגם  ד:  ר  ָעׂשָ
ַלם  ָדם  ָנִקי  ְוֹלא־ָאָבה  ָפך  ַוְיַמֵלא  ֶאת־ְירוׁשָ ר  ׁשָ ִקי  ֲאׁשֶ ַּדם־ַהּנָ ּ ּּ ְ

ה  ֲהֹלא־ֵהם  ה:  ְיהָוׁה  ִלְסֹלַח ר  ָעׂשָ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ְיהֹוָיִקים  ְוָכל־ֲאׁשֶ
תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַהָיִמים  ְלַמְלֵכי  ְיהוָדה ּּכְ ּ ב  ו:  ּּ ּכַ ַּוִיׁשְ

יוְיהֹו ְחּתָ נֹו  ּתַ ְָיִקים  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיְמֹלך  ְיהֹוָיִכין  ּבְ ְוֹלא־ֹהִסיף  ז:  ּ
ַחל  ֶבל  ִמּנַ י־ָלַקח  ֶמֶלך  ּבָ ְעֹוד  ֶמֶלך  ִמְצַרִים  ָלֵצאת  ֵמַאְרצֹו  ּכִ ְ

ר  ָהְיָתה  ְלֶמֶלך  ִמְצָרִים ְִמְצַרִים  ַעד־ְנַהר־ְפָרת  ּכֹל  ֲאׁשֶ ּ :
ָנה  ְיהֹוָי ח ֵרה  ׁשָ ֹמֶנה  ֶעׂשְ ן־ׁשְ ים ּבֶ ה  ֳחָדׁשִ ֹלׁשָ ָמְלכֹו  וׁשְ ִּכין  ּבְ

ָלם א  ַבת־ֶאְלָנָתן  ִמירוׁשָ ּתָ ם  ִאּמֹו  ְנֻחׁשְ ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ָּמַלך  ּבִ ּ ְ :
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ה  ָאִביו ט ר־ָעׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ּכְ ֵעת  י:  ַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ ּבָ
ָלםָעֻלהַהִהיא   ֶבל  ְירוׁשָ ר  ֶמֶלך־ּבָ ּ  ָעלו  ַעְבֵדי  ְנֻבַכְדֶנאּצַ ֹבא ְּ   ַוּתָ

צֹור ּמָ ֶבל  ַעל־ָהִעיר  יא:  ָהִעיר  ּבַ ר  ֶמֶלך־ּבָ ְַוָיֹבא  ְנֻבַכְדֶנאּצַ ּ
ְַוֵיֵצא  ְיהֹוָיִכין  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ַעל־ֶמֶלך  יב:  ַוֲעָבָדיו  ָצִרים  ָעֶליָה ְּ ּ

ֶבל  ח  ֹאתֹו  ֶמֶלך  ּבָ ָריו  ְוָסִריָסיו  ַוִיּקַ ֶבל  הוא  ְוִאּמֹו  ַוֲעָבָדיו  ְוׂשָ ְּבָ ּ ּ
ַנת  ׁשְ ׁשְ ית  יג:  ֹמֶנה  ְלָמְלכֹוּבִ ל־אֹוְצרֹות  ּבֵ ם  ֶאת־ּכָ ַּויֹוֵצא  ִמּשָׁ

ר  ֵלי  ַהָזָהב  ֲאׁשֶ ל־ּכְ ץ  ֶאת־ּכָ ֶלך  ַוְיַקּצֵ ית  ַהּמֶ ְּיהָוׁה  ְואֹוְצרֹות  ּבֵ ְ

ר  ְיהָוׁה ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ֵהיַכל  ְיהָוׁה  ּכַ ָרֵאל  ּבְ ֹלֹמה  ֶמֶלך־ִיׂשְ ה  ׁשְ ָּעׂשָ ְ :
ַל יד ל־ְירוׁשָ ִרים  ְוֵאת  םְִּוִהְגָלה  ֶאת־ּכָ ל־ַהּשָׂ ּבֹוֵרי |    ְוֶאת־ּכָ ל־ּגִ ּכָ

ֶרהַהַחִיל   ר  ֹלא ֲעׂשֶ ְסּגֵ ֶרת  ֲאָלִפים  ּגֹוֶלה  ְוָכל־ֶהָחָרׁש  ְוַהּמַ   ֲעׂשֶ
ַאר  זוַלת  ַדַלת  ַעם־ָהָאֶרץ ִּנׁשְ ּ ֶבָלה  טו:  ּ ַּוֶיֶגל  ֶאת־ְיהֹוָיִכין  ּבָ

ֶלך  ְוֶאת־ָסִריָסיו   י  ַהּמֶ ֶלך  ְוֶאת־ְנׁשֵ ְְוֶאת־ֵאם  ַהּמֶ   ֵאיֵלי ֵאוֵליְוֵאת  ְ
ֶבָלה ַלם  ּבָ ָּהָאֶרץ  הֹוִליך  ּגֹוָלה  ִמירוׁשָ י ַהַחִיל  טז:  ְ ל־ַאְנׁשֵ ְוֵאת ּכָ

י  ּבֹוִרים  ֹעׂשֵ ר  ֶאֶלף  ַהּכֹל  ּגִ ְסּגֵ ְבַעת  ֲאָלִפים  ְוֶהָחָרׁש  ְוַהּמַ ׁשִ
ֶבָלה ֶבל  ּגֹוָלה  ּבָ ֶבל  יז:  ְִמְלָחָמה  ַוְיִביֵאם  ֶמֶלך־ּבָ ְַוַיְמֵלך  ֶמֶלך־ּבָ ְ ּ

מֹו  ִצְדִקָיהו ב  ֶאת־ׁשְ יו  ַוַיּסֵ ְחּתָ ְנָיה  ֹדדֹו  ּתַ ֶּאת־ַמּתַ ּ ּ :
ָנה  יח ֵרה  ׁשָ ָנה  ִצְדִקָיהו  ְבָמְלכֹו  ְוַאַחת  ֶעׂשְ ִרים  ְוַאַחת  ׁשָ ן־ֶעׂשְ ּּבֶ ּ

ם  ִאּמֹו   ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ָּמַלך  ּבִ ת־ִיְרְמָיהו  ִמִלְבָנהֲּחמיַטלְ ּ  ֲחמוַטל  ּבַ ּ ּ :
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ֵעיֵנ יט ה  ְיהֹוָיִקיםַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ ר־ָעׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ י   כ:  י  ְיהָוׁה  ּכְ | ּכִ
ִלכֹו  ֹאָתם  ַלם  וִביהוָדה  ַעד־ִהׁשְ ַּעל־ַאף  ְיהָוׁה  ָהְיָתה  ִבירוׁשָ ּ ּ

ֶבל ֶמֶלך ּבָ ְֵמַעל ָפָניו ַוִיְמֹרד ִצְדִקָיהו ּבְ ּ ּ ּ ּ: 

  פרק כה- "מלכים ב"ספר 
ֹחֶדׁש  ָה א יִעית  ְלָמְלכֹו  ּבַ ׁשִ ַנת  ַהּתְ ָעׂשֹור ַוְיִהי  ִבׁשְ יִרי  ּבֶ ֲעׂשִ

ַלם  ֶבל הוא ְוָכל־ֵחילֹו ַעל־ְירוׁשָ ר ֶמֶלך־ּבָ א ְנֻבַכְדֶנאּצַ ַּלֹחֶדׁש ּבָ ּ ְ

ַּוִיַחן  ָעֶליָה  ַוִיְבנו  ָעֶליָה  ָדֵיק  ָסִביב ּ ּ צֹור  ַעד  ב:  ּ ּמָ ֹבא  ָהִעיר  ּבַ ַוּתָ
ֶלך  ִצְדִקָיהו ָנה  ַלּמֶ ֵרה  ׁשָ י  ֶעׂשְ ּתֵ ַּעׁשְ ּ ָעה  ַלֹחֶדׁש ג:  ְ ִתׁשְ ּ  ַוֶיֱחַזק ּבְ

ִעיר  ְוֹלא־ָהָיה  ֶלֶחם  ְלַעם  ָהָאֶרץ ַקע  ָהִעיר  ד:  ָהָרָעב  ּבָ ּבָ ַוּתִ
ְלָחָמה   י  ַהּמִ ַער  |  ְוָכל־ַאְנׁשֵ ְַהַלְיָלה  ֶדֶרך  ׁשַ ּ ר |  ּ ין  ַהֹחֹמַתִים  ֲאׁשֶ ּבֵ

ִדים  ַעל־ָהִעיר  ָסִביב  ַוֵיֶלך  ֶדֶרך  ָהֲעָרָבה ֶלך  ְוַכׂשְ ן  ַהּמֶ ְַעל־ּגַ ְ ְּ ּּ :
ַּוִיְרְד ה ַעְרבֹות  ְיֵרחֹו ּ גו  ֹאתֹו  ּבְ ֶלך  ַוַיׂשִ ִדים  ַאַחר  ַהּמֶ ׂשְ ּפו  ֵחיל־ּכַ ּ ּּ ְ

ֶלך  ַוַיֲעלו  ֹאתֹו  ו:  ְּוָכל־ֵחילֹו  ָנֹפצו  ֵמָעָליו ַּוִיְתְפׂשו  ֶאת־ַהּמֶ ּּ ְּ ּ
ָפט רו  ִאּתֹו  ִמׁשְ ֶבל  ִרְבָלָתה  ַוְיַדּבְ ֶּאל־ֶמֶלך  ּבָ ּ ֵני  ז:  ְ ְוֶאת־ּבְ

ֲחטו  ְלֵעיָנ ִּצְדִקָיהו  ׁשָ ּ ּיו  ְוֶאת־ֵעיֵני  ִצְדִקָיהו  ִעֵור  ַוַיַאְסֵרהו ּ ּ ּּ ּ
ֶבל ִים  ַוְיִבֵאהו  ּבָ ּתַ ְנֻחׁשְ ְבָעה  ַלֹחֶדׁש  ח:  ּּבַ ׁשִ י  ּבְ ּוַבֹחֶדׁש  ַהֲחִמיׁשִ

ֶבל  ר  ֶמֶלך־ּבָ ֶלך  ְנֻבַכְדֶנאּצַ ָנה  ַלּמֶ ֵרה  ׁשָ ע־ֶעׂשְ ׁשַ ַנת  ּתְ ְִהיא  ׁשְ ְ
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ִחים  ֶעֶבד  ֶמֶלך א  ְנבוַזְרֲאָדן  ַרב־ַטּבָ ְּבָ ָלםּ ֶבל  ְירוׁשָ ֹרף  ט:  ּ־ּבָ ַּוִיׂשְ
ַלם  י  ְירוׁשָ ּתֵ ל־ּבָ ֶלך  ְוֵאת  ּכָ ית  ַהּמֶ ית־ְיהָוׁה  ְוֶאת־ּבֵ ֶּאת־ּבֵ ְ

ֵאׁש ַרף  ּבָ דֹול  ׂשָ ית  ּגָ ל־ּבֵ ַלם  ָסִביב  י:  ְוֶאת־ּכָ ְּוֶאת־חֹוֹמת  ְירוׁשָ
ִחים ר  ַרב־ַטּבָ ִדים  ֲאׁשֶ ׂשְ ל־ֵחיל  ּכַ ָּנְתצו  ּכָ ְוֵאת  ֶיֶתר  ַהָעם  יא:  ּ

ֶבל ַה ֶלך  ּבָ ר  ָנְפלו  ַעל־ַהּמֶ ִעיר  ְוֶאת־ַהּנְֹפִלים  ֲאׁשֶ ָאִרים  ּבָ ׁשְ ְּנִ ּ
ִחים ּוִמַדַלת  יב:  ְּוֵאת  ֶיֶתר  ֶהָהמֹון  ֶהְגָלה  ְנבוַזְרֲאָדן  ַרב־ַטּבָ ּ ּ

ִחים  ְלֹכְרִמים   ִאיר  ַרב־ַטּבָ : ּ  וְלֹיְגִבים  ּוְלְגִביםָהָאֶרץ  ִהׁשְ
ר יג ת  ֲאׁשֶ ֹחׁשֶ ֹכנֹות ְּוֵאת־ַעּמוֵדי  ַהּנְ ית־ְיהָוׁה  ְוֶאת־ַהּמְ   ּבֵ

או  ִדים  ַוִיׂשְ רו  ַכׂשְ ּבְ ֵבית־ְיהָוׁה  ׁשִ ר  ּבְ ת  ֲאׁשֶ ֹחׁשֶ ְּוֶאת־ָים  ַהּנְ ּ ּּ
ֶבָלה ם  ּבָ ּתָ יֹרת  ְוֶאת־ַהָיִעים  יד:  ֶאת־ְנֻחּשְׁ ְּוֶאת־ַהּסִ

ר  ת  ֲאׁשֶ ֹחׁשֶ ֵלי  ַהּנְ ל־ּכְ פֹות  ְוֵאת  ּכָ רֹות  ְוֶאת־ַהּכַ ְּוֶאת־ַהְמַזּמְ
ְרתו ר  ָזָהב  טו:  ּ  ָבם  ָלָקחוְּיׁשָ ְזָרקֹות  ֲאׁשֶ ְחּתֹות  ְוֶאת־ַהּמִ ְוֶאת־ַהּמַ

ִחים ֶסף  ָלַקח  ַרב־ַטּבָ ֶסף  ּכָ ר־ּכֶ ַנִים |  ָּהַעּמוִדים   טז:  ָזָהב  ַוֲאׁשֶ ׁשְ
ֹלֹמה  ְלֵבית  ְיהָוׁה  ֹלא־ָהָיה  ה  ׁשְ ר־ָעׂשָ ֹכנֹות  ֲאׁשֶ ַּהָים  ָהֶאָחד  ְוַהּמְ

ִל ל־ַהּכֵ ת  ּכָ ָקל  ִלְנֹחׁשֶ ה  יז:  ּים  ָהֵאֶלהִמׁשְ ֵרה  ַאּמָ ֹמֶנה  ֶעׂשְ ׁשְ
ת  ְוקֹוַמת  ַהּכֶֹתֶרת |  ָּהַעּמוד  ָהֶאָחד  ְוֹכֶתֶרת  ָעָליו  |  קֹוַמת   ְנֹחׁשֶ
ֹלׁש   ָבָכה  ְוִרּמִֹנים  ַעל־ַהּכֶֹתֶרת  ָסִביב  ַהּכֹל ַאּמֹהׁשָ ּ  ַאּמֹות  וׂשְ

ָבָכה ִני ַעל־ַהּשְׁ ת ְוָכֵאֶלה ָלַעּמוד ַהּשֵׁ ְּנֹחׁשֶ ִחים ַּוִי יח: ּ ח ַרב־ַטּבָ ּקַ
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ת  ֹלׁשֶ ֶנה  ְוֶאת־ׁשְ ָרָיה  ּכֵֹהן  ָהֹראׁש  ְוֶאת־ְצַפְנָיהו  ּכֵֹהן  ִמׁשְ ֶּאת־ׂשְ
ף ר־הוא  ָפִקיד   יט:  ׁשְֹמֵרי  ַהּסַ ּוִמן־ָהִעיר  ָלַקח  ָסִריס  ֶאָחד  ֲאׁשֶ ּ |

ר  ֶלך  ֲאׁשֶ ים  ֵמֹרֵאי  ְפֵני־ַהּמֶ ה  ֲאָנׁשִ ְלָחָמה  ַוֲחִמּשָׁ י  ַהּמִ ְַעל־ַאְנׁשֵ

א  ֶאת־ַעם  ָהָאֶרץ ִנְמְצא ְצּבִ ָבא  ַהּמַ ר  ַהּצָ ּו  ָבִעיר  ְוֵאת  ַהּסֵֹפר  ׂשַ
ִעיר ְמְצִאים  ּבָ ים  ִאיׁש  ֵמַעם  ָהָאֶרץ  ַהּנִ ּשִׁ ח  ֹאָתם  כ:  ְוׁשִ ַּוִיּקַ

ֶבל  ִרְבָלָתה ִחים  ַויֶֹלך  ֹאָתם  ַעל־ֶמֶלך  ּבָ ְְנבוַזְרֲאָדן  ַרב־ַטּבָ ְ ּ ּ :
ֶבל  ַוְיִמיֵתם   כא ְַוַיך  ֹאָתם  ֶמֶלך  ּבָ ְ ֶאֶרץ  ֲחָמת  ַוִיֶגל ּ ִרְבָלה  ּבְ ּּבְ

ר  כב:  ְּיהוָדה  ֵמַעל  ַאְדָמתֹו ֶאֶרץ  ְיהוָדה  ֲאׁשֶ ָאר  ּבְ ׁשְ ְּוָהָעם  ַהּנִ
ַדְלָיהו  ֶבל  ַוַיְפֵקד  ֲעֵליֶהם  ֶאת־ּגְ ר  ֶמֶלך  ּבָ ִאיר  ְנבוַכְדֶנאּצַ ִּהׁשְ ּּ ְ

ָפן ן־ׁשָ ן־ֲאִחיָקם  ּבֶ ֵרי  ַהֲחָיִלים  ֵהּמָ כג:  ּבֶ ְמעו  ָכל־ׂשָ ַּוִיׁשְ ה ּ
ַדְלָיהו  ַוָיֹבאו  ֶבל  ֶאת־ּגְ י־ִהְפִקיד  ֶמֶלך־ּבָ ים  ּכִ ְּוָהֲאָנׁשִ ּּ ְ

ן־ָקֵרַח  ן־ְנַתְנָיה  ְויֹוָחָנן  ּבֶ ָמֵעאל  ּבֶ ְצָפה  ְוִיׁשְ ַדְלָיהו  ַהּמִ ֶּאל־ּגְ ּ
ה  ֲעָכִתי  ֵהּמָ ן־ַהּמַ ֹטָפִתי  ְוַיֲאַזְנָיהו  ּבֶ ְנֻחֶמת  ַהּנְ ָרָיה  ֶבן־ּתַ ּוׂשְ ּ

יֶהם יֶהם  ַויֹאֶמר  ָלֶהם ַּוִי כד:  ְוַאְנׁשֵ ַדְלָיהו  וְלַאְנׁשֵ ַבע  ָלֶהם  ּגְ ּּשָׁ ּ ּ
בו  ָבָאֶרץ  ְוִעְבדו  ֶאת־ֶמֶלך  ִדים  ׁשְ ׂשְ יְראו  ֵמַעְבֵדי  ַהּכַ ְַאל־ּתִ ּ ּ ּ ּ

ֶבל  ְוִיַטב  ָלֶכם ָמֵעאל |  ַוְיִהי   כה:  ּבָ א  ִיׁשְ ִביִעי  ּבָ ֹחֶדׁש  ַהּשְׁ ּבַ
ָמע  ִמֶזַרע  ַהּמְ ן־ֱאִליׁשָ ן־ְנַתְנָיה  ּבֶ ים  ִאּתֹו ּּבֶ ָרה  ֲאָנׁשִ ּלוָכה  ַוֲעׂשָ

ִדים  ׂשְ ַדְלָיהו  ַוָיֹמת  ְוֶאת־ַהְיהוִדים  ְוֶאת־ַהּכַ ַּוַיּכו  ֶאת־ּגְ ּ ּ ּּ ּ ּ
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ְצָפה ּמִ ר־ָהיו  ִאּתֹו  ּבַ ֲּאׁשֶ דֹול  כו:  ּ ֹטן  ְוַעד־ּגָ ַּוָיֻקמו  ָכל־ָהָעם  ִמּקָ ּ
י  ָיְראו  ִמְפֵני  ַכ ֵרי  ַהֲחָיִלים  ַוָיֹבאו  ִמְצָרִים  ּכִ ְּוׂשָ ּ ּ ִדיםּ ַוְיִהי  כז:  ּׂשְ

ֵנים  ׁשְ ָנה  ְלָגלות  ְיהֹוָיִכין  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ּבִ ַבע  ׁשָ ים  ָוׁשֶ ֹלׁשִ ִּבׁשְ ְּ

א  ֱאִויל  ְמֹרַדך  ֶמֶלך  ְבָעה  ַלֹחֶדׁש  ָנׂשָ ִרים  ְוׁשִ ֶעׂשְ ר  ֹחֶדׁש  ּבְ ְָעׂשָ ְ

ֶלא ית ּכֶ ַנת  ָמְלכֹו  ֶאת־ֹראׁש  ְיהֹוָיִכין  ֶמֶלך־ְיהוָדה ִמּבֵ ׁשְ ֶבל  ּבִ ּּבָ ְ :
ָלִכים  כח א  ַהּמְ ּסֵ ְסאֹו  ֵמַעל  ּכִ ן  ֶאת־ּכִ ר  ִאּתֹו  ֹטבֹות  ַוִיּתֵ ַּוְיַדּבֵ

ָבֶבל ר ִאּתֹו ּבְ ִמיד  כט: ֲאׁשֶ ְגֵדי ִכְלאֹו ְוָאַכל ֶלֶחם ּתָ א ֵאת ּבִ ּנָ ְוׁשִ
ל־ְיֵמי  ַחָייו ָנה־לֹו  ֵמֵאת  ל:  ְּלָפָניו  ּכָ ִמיד  ִנּתְ ַּוֲאֻרָחתֹו  ֲאֻרַחת  ּתָ

ֶלך ְדַבר־יֹום  ַּהּמֶ יֹומֹו ּכֹל ְיֵמי ַחָיוְ  :ּּבְ
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  וםשני  פרקים  לי,  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 
                         

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"וכמשמרות  נטועים  א

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(.  למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא"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,  סם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפר–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 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"וכמשמרות  נטועים  א

 )מדרש תנחומא בהעלותך פרק טו(. ם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרין אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורין מסמרות ללמדך שא"ד


