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  פרק כז- "דברי הימים ב"ספר 
ָנה  א ֵרה  ׁשָ ׁש־ֶעׂשְ ָמְלכֹו  ְוׁשֵ ָנה  יֹוָתם  ּבְ ִרים  ְוָחֵמׁש  ׁשָ ן־ֶעׂשְ ּבֶ

ת־ָצדֹוק ה  ּבַ ם  ִאמֹו  ְירוׁשָ ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ָּמַלך  ּבִ ּּ ר  ב:  ְ ַּוַיַעׂש  ַהָיׁשָ ּ
ה  ֻעִזָיהו  ָאִביו  ַרק  ֹלא־ָבא  ר־ָעׂשָ ֹכל  ֲאׁשֶ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ּכְ ּּבְ ּ ּ

ִחיִתיםֶאל ָנה  ג:  ־ֵהיַכל  ְיהָוׁה  ְועֹוד  ָהָעם  ַמׁשְ ּהוא  ּבָ
ָנה  ָלֹרב ית־ְיהָוׁה  ָהֶעְליֹון  וְבחֹוַמת  ָהֹעֶפל  ּבָ ַער  ּבֵ : ֶּאת־ׁשַ

יָרִניֹות  ד ָנה  ּבִ ים  ּבָ ַהר־ְיהוָדה  וֶבֳחָרׁשִ ָנה  ּבְ ְּוָעִרים  ּבָ ּ ּ
ּוִמְגָדִלים ֵני־ַעמֹון  ַוֶי ה:  ּ ְּוהוא  ִנְלַחם  ִעם־ֶמֶלך  ּבְ ּ ְ ֱחַזק  ֲעֵליֶהם ּ

ֶרת  ֶסף  ַוֲעׂשֶ ר־ּכֶ ּכַ ָנה  ַהִהיא  ֵמָאה  ּכִ ׁשָ ַּוִיְתנו־לֹו  ְבֵני־ַעמֹון  ּבַ ּ ּּ ּ
יבו  ֶרת  ֲאָלִפים  ֹזאת  ֵהׁשִ עֹוִרים  ֲעׂשֶ ֲּאָלִפים  ּכִֹרים  ִחִטים  וׂשְ ּ ּ

ית ִלׁשִ ִנית  ְוַהׁשְ ָנה  ַהׁשֵ ֵני  ַעמֹון  וַבׁשָ ּלֹו  ּבְ ּ ּ י  ו:  ּּ ַּוִיְתַחֵזק  יֹוָתם  ּכִ ּ
ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  יֹוָתם  ז:  ִּכין  ְדָרָכיו  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיוֵה
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ָרֵאל  תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ַמְלֵכי־ִיׂשְ ם  ּכְ ְּוָכל־ִמְלֲחֹמָתיו  וְדָרָכיו  ִהּנָ ּ
ֵרה  ח:  ִּויהוָדה ׁש־ֶעׂשְ ָנה  ָהָיה  ְבָמְלכֹו  ְוׁשֵ ִרים  ְוָחֵמׁש  ׁשָ ן־ֶעׂשְ ּבֶ

ָלם ירוׁשָ ָנה  ָמַלך  ּבִ ּׁשָ רו ַּוִי ט:  ְ ב  יֹוָתם  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיְקּבְ ּכַ ּׁשְ ּ
נֹו ַתְחָתיו ִעיר ָדִויד ַוִיְמֹלך ָאָחז ּבְ ֹּאתֹו ּבְ ּ ְ ּ ּ: 

  פרק כח- "דברי הימים ב"ספר 
ָנה  ָמַלך  א ֵרה  ׁשָ ׁש־ֶעׂשְ ָמְלכֹו  ְוׁשֵ ָנה  ָאָחז  ּבְ ִרים  ׁשָ ן־ֶעׂשְ ְּבֶ

ֵעיֵני  ְיהָוׁ ר  ּבְ ה  ַהָיׁשָ ָלם  ְוֹלא־ָעׂשָ ירוׁשָ ּּבִ ָדִויד  ָאִביוּ : ה  ּכְ
ָעִלים ב ה  ַלּבְ כֹות  ָעׂשָ ָרֵאל  ְוַגם  ַמּסֵ ַדְרֵכי  ַמְלֵכי  ִיׂשְ ְַוֵיֶלך  ּבְ ּ :
ֵאׁש  ג ָניו  ּבָ ֵגיא  ֶבן־ִהּנֹם  ַוַיְבֵער  ֶאת־ּבָ ְּוהוא  ִהְקִטיר  ּבְ ּ

ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ ר  ֹהִריׁש  ְיהָוׁה  ִמְפֵני  ּבְ ֹתֲעבֹות  ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ ּּכְ ּ :
ַח  ַוְי ד ל־ֵעץ  ַרֲעָנןַוְיַזּבֵ מֹות  ְוַעל־ַהְגָבעֹות  ְוַתַחת  ּכָ ּבָ ַּקֵטר  ּבַ ּ :
ּבו  ִמֶמּנו  ה ַיד  ֶמֶלך  ֲאָרם  ַוַיּכו־בֹו  ַוִיׁשְ ַּוִיְתֵנהו  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיו  ּבְ ּ ּ ּּ ּּ ּ ְּ

ָרֵאל  ִנָתן  ַיד־ֶמֶלך  ִיׂשְ ק  ְוַגם  ּבְ ְבָיה  ְגדֹוָלה  ַוָיִביאו  ַדְרָמׂשֶ ּׁשִ ְ ּ ּ ּ
ה  ְגד ְַוַיך־ּבֹו  ַמּכָ יהוָדה  ו:  ֹוָלהּ ן־ְרַמְלָיהו  ּבִ ַּוַיֲהֹרג  ֶפַקח  ּבֶ ּ ּ ּ

ָעְזָבם  ֵני־ָחִיל  ּבְ יֹום  ֶאָחד  ַהּכֹל  ּבְ ִרים  ֶאֶלף  ּבְ ֵמָאה  ְוֶעׂשְ
ִּגּבֹור  ֶאְפַרִים |  ַּוַיֲהֹרג  ִזְכִרי   ז:  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוָתם
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ן־ַהֶמֶלך  ְוֶאת־ַעְזִריָקם  ְנִגיד  ַהּבָ ָיהו  ּבֶ ְֶאת־ַמֲעׂשֵ ּ ִית ּ
ֵנה  ַהֶמֶלך ְְוֶאת־ֶאְלָקָנה  ִמׁשְ ָרֵאל  ֵמֲאֵחיֶהם  ח:  ּ ּבו  ְבֵני־ִיׂשְ ַּוִיׁשְ ּ

ְזזו  ֵמֶהם  ָלל  ָרב  ּבָ ִנים  וָבנֹות  ְוַגם־ׁשָ ים  ּבָ ָּמאַתִים  ֶאֶלף  ָנׁשִ ּ
ָלל  ְלׁשְֹמרֹון ַּוָיִביאו  ֶאת־ַהׁשָ ּ ם  ָהָיה  ָנִביא  ַליהָוׁה  ֹעֵדד  ט:  ּ ְוׁשָ

מֹו  ַוֵיֵצא  ִלְפֵני   ה ּׁשְ א  ְלׁשְֹמרֹון  ַויֹאֶמר  ָלֶהם  ִהּנֵ ַּהָצָבא  ַהּבָ ּ
ֶיְדֶכם  ֲחַמת  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי־ֲאבֹוֵתיֶכם  ַעל־ְיהוָדה  ְנָתָנם  ּבְ ּּבַ

ַמִים  ִהִגיַע ַזַעף  ַעד  ַלׁשָ ַּוַתַהְרגו־ָבם  ּבְ ּ ְּוַעָתה  ְבֵני־ְיהוָדה  י:  ּּ ּ
ָפ ַלם  ַאֶתם  ֹאְמִרים  ִלְכּבֹׁש  ַלֲעָבִדים  ְוִלׁשְ ִּוירוׁשָ חֹות  ָלֶכם ּ
מֹות  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם ֲּהֹלא  ַרק־ַאֶתם  ִעָמֶכם  ֲאׁשָ ְּוַעָתה  יא:  ּ

י  ֲחרֹון  ִביֶתם  ֵמֲאֵחיֶכם  ּכִ ר  ׁשְ ְבָיה  ֲאׁשֶ יבו  ַהׁשִ ָמעוִני  ְוָהׁשִ ּׁשְ ּ ּ
י  ְבֵני־ֶאְפַרִים  יב:  ַאף־ְיהָוׁה  ֲעֵליֶכם ים  ֵמָראׁשֵ ַּוָיֻקמו  ֲאָנׁשִ ּ

ֻלם ֲּעַזְרָיהו  ֶבן־ְיהֹוָחָנן   ן־ׁשַ ֵלמֹות  ִויִחְזִקָיהו  ּבֶ ֶרְכָיהו  ֶבן־ְמׁשִ ּּבֶ ּּ ּּ
ִאים  ִמן־ַהָצָבא ן־ַחְדָלי  ַעל־ַהּבָ א  ּבֶ ַּויֹאְמרו  ָלֶהם  יג:  ַּוֲעָמׂשָ ּ

ַמת  ְיהָוׁה  ָעֵלינו  ַאֶתם  י  ְלַאׁשְ ה  ּכִ ְבָיה  ֵהּנָ ֹּלא־ָתִביאו  ֶאת־ַהׁשִ ּּ ּ
ָמ ֹּאְמִרים  ְלֹהִסיף  ַעל־ַחטֹאֵתינו  ְוַעל־ַאׁשְ ה ּ י־ַרּבָ ֵּתינו  ּכִ

ָרֵאל ָמה  ָלנו  ַוֲחרֹון  ָאף  ַעל־ִיׂשְ ַּוַיֲעֹזב  ֶהָחלוץ  יד:  ַּאׁשְ ּ
ָהל ִרים  ְוָכל־ַהּקָ ָזה  ִלְפֵני  ַהׂשָ ְבָיה  ְוֶאת־ַהּבִ ֶּאת־ַהׁשִ ַּוָיֻקמו  טו:  ּּ ּ
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ְבָיה  מֹות  ַוַיֲחִזיקו  ַבׁשִ בו  ְבׁשֵ ר־ִנּקְ ים  ֲאׁשֶ ָּהֲאָנׁשִ ּ ּּ
ׁשום  ַוַיְנִעלום ְּוָכל־ַמֲעֻרֵמיֶהם  ִהְלּבִ ָלל  ַוַיְלּבִ ּיׁשו  ִמן־ַהׁשָ ּ ּּ ּ ּ

ל  ֲחֹמִרים  ְלָכל־ּכֹוׁשֵ קום  ַוְיֻסכום  ַוְיַנֲהלום  ּבַ ַּוַיֲאִכלום  ַוַיׁשְ ּ ּ ּּ ּ
ַּוְיִביאום  ְיֵרחֹו  ִעיר־ַהְתָמִרים  ֵאֶצל  ֲאֵחיֶהם  ַוָיׁשובו  ׁשְֹמרֹון ּ ּּ ּ :

ַלח  ַהֶמֶלך  ָאָחז  ַעל־ַמְלֵכ טז ֵעת  ַהִהיא  ׁשָ ְּבָ ּי  ַאׁשור  ַלְעֹזר  לֹוּ ּ :
ִבי יז ּבו־ׁשֶ או  ַוַיּכו  ִביהוָדה  ַוִיׁשְ ְּועֹוד  ֲאדֹוִמים  ּבָ ּ ּ ּּ ּ :
דו  יח ֶגב  ִליהוָדה  ַוִיְלּכְ ֵפָלה  ְוַהּנֶ ָעֵרי  ַהׁשְ טו  ּבְ ִתים  ָפׁשְ ּוְפִלׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ֶמׁש  ְוֶאת־ַאָילֹון  ְוֶאת־ַהְגֵדרֹות  ְוֶאת־ׂשֹוכֹו  ית־ׁשֶ ֶּאת־ּבֵ ּ
בו ּוְבנֹוֶתיָה  ְו ֹנֶתיָה  ַוֵיׁשְ ֶּאת־ִתְמָנה  וְבנֹוֶתיָה  ְוֶאת־ִגְמזֹו  ְוֶאת־ּבְ ּּ ּ ּ

ם ֲעבור  ָאָחז  יט:  ׁשָ י־ִהְכִניַע  ְיהָוׁה  ֶאת־ְיהוָדה  ּבַ ּּכִ ּ
יהָוׁה יהוָדה  וָמעֹול  ַמַעל  ּבַ י  ִהְפִריַע  ּבִ ָרֵאל  ּכִ ֶּמֶלך־ִיׂשְ ּ ְ :

ַּוָיֹבא  ָעָליו  ִתְלַגת  ִפְלְנֶאֶסר  ֶמֶלך  ַאׁשו כ ּ ְּ ּ ּ ּר  ַוָיַצר  לֹו  ְוֹלא ּ
ית  ַהֶמֶלך  כא:  ֲחָזקֹו ית  ְיהָוׁה  ְוֶאת־ּבֵ י־ָחַלק  ָאָחז  ֶאת־ּבֵ ְּכִ ּ

ִרים  ַוִיֵתן  ְלֶמֶלך  ַאׁשור  ְוֹלא  ְלֶעְזָרה  לֹו ְּוַהׂשָ ּ ּ ְּ ּוְבֵעת  ָהֵצר  כב:  ּ
יהָוׁה  הוא  ַהֶמֶלך  ָאָחז ְלֹו  ַויֹוֶסף  ִלְמעֹול  ּבַ ּ ּ ח  ֵלאֹלֵהי  כג:  ּ ַּוִיְזּבַ

י  ֱאֹלֵהי  ַמְלֵכי־ֲאָרם  ֵהם ַדְרֶמׂשֶ ים  ּבֹו  ַויֹאֶמר  ּכִ ּק  ַהַמּכִ ּ
ילֹו  ַח  ְוַיְעְזרוִני  ְוֵהם  ָהיו־לֹו  ְלַהְכׁשִ ַּמְעְזִרים  אֹוָתם  ָלֶהם  ֲאַזּבֵ ּ
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ָרֵאל ֵלי  ֵבית־ָהֱאֹלִהים  כד:  ּוְלָכל־ִיׂשְ ַּוֶיֱאֹסף  ָאָחז  ֶאת־ּכְ
ֵלי  ֵבית־ָהֱאֹלִהים  ַוִיְסֹגר ַּוְיַקֵצץ  ֶאת־ּכְ ית־ְיהָוׁה ּּ ּ  ֶאת־ַדְלתֹות  ּבֵ

ָלם ירוׁשָ ה  ּבִ ָכל־ִפּנָ חֹות  ּבְ ַּוַיַעׂש  לֹו  ִמְזּבְ ּ ּוְבָכל־ִעיר  ָוִעיר  כה:  ּ
ה  ָבמֹות  ְלַקֵטר  ֵלאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ַוַיְכֵעס  ִּליהוָדה  ָעׂשָ ּ ּ

ְּוֶיֶתר  ְדָבָריו  ְוָכל־ְדָרָכיו  כו:  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאֹבָתיו ּ
תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ַמְלֵכי  ְיהוָדה ָהִראׁשִֹנים  ְוָהַא ם  ּכְ ֲּחרֹוִנים  ִהּנָ ּ

ָרֵאל ֻרהו  ָבִעיר  כז:  ְוִיׂשְ ב  ָאָחז  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיְקּבְ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ
ָרֵאל  ַוִיְמֹלך  י  ֹלא  ֱהִביֻאהו  ְלִקְבֵרי  ַמְלֵכי  ִיׂשְ ַלם  ּכִ ירוׁשָ ְּבִ ּ ּ ּ

ְּיִחְזִקָיהו ְבנֹו ַתְחָתיו ּ ּ ּ: 
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, ולק בכל תפוצות ישראלך המח"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"משמרות נטועים אוכ 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

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 ו'ו' נוטרי, י"כמני ננ  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י' חיתבו
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


