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  פרק ט- "דברי הימים א"ספר 
ָרֵאל  א תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ַמְלֵכי  ִיׂשְ ם  ּכְ ָרֵאל  ִהְתַיְחׂשו  ְוִהּנָ ְּוָכל־ִיׂשְ ּ

ַמֲעָלם ִּויהוָדה  ָהְגלו  ְלָבֶבל  ּבְ ר  ב:  ּ ִבים  ָהִראׁשִֹנים  ֲאׁשֶ ְּוַהיֹוׁשְ

ִתיִנים ָרֵאל  ַהּכֲֹהִנים  ַהְלִוִים  ְוַהּנְ ָעֵריֶהם  ִיׂשְ ֲאֻחָזָתם  ּבְ ּּבַ ּ :
ֵני  ג ֵני  ִבְנָיִמן  וִמן־ּבְ ֵני  ְיהוָדה  וִמן־ּבְ בו  ִמן־ּבְ ַלם  ָיׁשְ ּוִבירוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ה ֶּאְפַרִים  וְמַנׁשֶ ן־ָעְמִרי   ד:  ּ ן־ַעִמיהוד  ּבֶ ּעוַתי  ּבֶ ן־ִאְמִרי  ֶבן־ ּּ ּבֶ
ִניִמן ן־ְיהוָדהּבָ ֵני־ֶפֶרץ  ּבֶ ִני  ִמן־ּבְ ָיה  ה:  ּ  ּבָ ילֹוִני  ֲעׂשָ ּוִמן־ַהׁשִ ּ

כֹור  וָבָניו ׁש־ֵמאֹות  ו:  ַּהּבְ ֵני־ֶזַרח  ְיעוֵאל  ַוֲאֵחיֶהם  ׁשֵ ּוִמן־ּבְ ּ
ִעים ן־הֹוַדְוָיה  ז:  ְוִתׁשְ ָלם  ּבֶ ן־ְמׁשֻ ְנָיִמן  ַסלוא  ּבֶ ֵני  ּבִ ּוִמן־ּבְ ּּ ּ

ן־ַה ֻנָאהּבֶ ן־ִמְכִרי  ח:  ּסְ ן־ְיֹרָחם  ְוֵאָלה  ֶבן־ֻעִזי  ּבֶ ְּוִיְבְנָיה  ּבֶ
ן־ִיְבִנָיה ן־ְרעוֵאל  ּבֶ ַפְטָיה  ּבֶ ן־ׁשְ ָלם  ּבֶ ּוְמׁשֻ ּ ַוֲאֵחיֶהם  ט:  ּּ

ים  ל־ֵאֶלה  ֲאָנׁשִ ה  ּכָ ׁשָ ים  ְוׁשִ ע  ֵמאֹות  ַוֲחִמׁשִ ְּלתֹוְלֹדָתם  ְתׁשַ ּ ּ ּ
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י  ָאבֹות  ְלֵבית  ֲאֹבֵתיֶהם ן־ַהּכֲֹהִנים  ְיַדְעָיה  ִויהֹוָיִריב ּוִמ י:  ָראׁשֵ
ן־ְמָריֹות  יא:  ְוָיִכין ן־ָצדֹוק  ּבֶ ָלם  ּבֶ ן־ְמׁשֻ ַּוֲעַזְרָיה  ֶבן־ִחְלִקָיה  ּבֶ ּ

ית  ָהֱאֹלִהים ן־ֲאִחיטוב  ְנִגיד  ּבֵ ן־ְיֹרָחם  יב:  ּּבֶ ַוֲעָדָיה  ּבֶ
ן־ַיְחֵזָרה ן־ֲעִדיֵאל  ּבֶ י  ּבֶ ָיה  וַמְעׂשַ ן־ַמְלּכִ חור  ּבֶ ן־ַפׁשְ ּּבֶ ּּ ּ 

ן־ִאֵמר ֵלִמית  ּבֶ ן־ְמׁשִ ָלם  ּבֶ ן־ְמׁשֻ ּּבֶ ּ ים  ְלֵבית  יג:  ּ ַוֲאֵחיֶהם  ָראׁשִ
ים  ִגּבֹוֵרי  ֵחיל  ְמֶלאֶכת  ׁשִ ַבע  ֵמאֹות  ְוׁשִ ֲּאבֹוָתם  ֶאֶלף  וׁשְ ּ ּ

ית־ָהֱאֹלִהים ַמְעָיה  ֶבן־ַחׁשוב  יד:  ֲעבֹוַדת  ּבֵ ּוִמן־ַהְלִוִים  ׁשְ ּּ ּ

ֵנ ְבָיה  ִמן־ּבְ ן־ֲחׁשַ ן־ַעְזִריָקם  ּבֶ ר  ֶחֶרׁש  ְוָגָלל  טו:  י  ְמָרִריּבֶ ּקַ ּוַבְקּבַ
ן־ָאָסף ן־ִזְכִרי  ּבֶ ן־ִמיָכא  ּבֶ ּוַמַתְנָיה  ּבֶ ַמְעָיה  טז:  ּ ן־ׁשְ ְוֹעַבְדָיה  ּבֶ

ב  ן־ֶאְלָקָנה  ַהיֹוׁשֵ ן־ְידותון  וֶבֶרְכָיה  ֶבן־ָאָסא  ּבֶ ן־ָגָלל  ּבֶ ּּבֶ ּ ּ ּ ּ
ַחְצֵרי  ְנטֹוָפִתי לום  ְוַעּק יז:  ּבְ ְּוַהׁשֹוֲעִרים  ׁשַ ּ ּוב  ְוַטְלֹמן  ַוֲאִחיָמן ּ

לום  ָהֹראׁש ַּוֲאִחיֶהם  ׁשַ ַער  ַהֶמֶלך  ִמְזָרָחה  יח:  ּ ׁשַ ה  ּבְ ְְוַעד־ֵהּנָ ּ
ֵני  ֵלִוי ֵּהָמה  ַהׁשֲֹעִרים  ְלַמֲחנֹות  ּבְ ן־קֹוֵרא  יט:  ּ לום  ּבֶ ְּוׁשַ ּ

ְרִחים  ַעל  ְמֶלאֶכת  ן־ֹקַרח  ְוֶאָחיו  ְלֵבית־ָאִביו  ַהּקָ ן־ֶאְבָיָסף  ּבֶ ּבֶ
ִפים  ָלֹאֶהל  ַוֲאֹבֵתיֶהם  ַעל־ַמֲחֵנה  ְיהָוׁה ָהֲעבֹוָדה ּ  ׁשְֹמֵרי  ַהּסִ

ן־ֶאְלָעָזר  ָנִגיד  ָהָיה  ֲעֵליֶהם  ְלָפִנים  כ:  ּׁשְֹמֵרי  ַהָמבֹוא ּוִפיְנָחס  ּבֶ
ֶלְמָיה  ׁשֵֹער  ֶפַתח  ְלֹאֶהל  מֹוֵעד כא:  ִּעמֹו|  ְיהָוׁה   ן  ְמׁשֶ : ְּזַכְרָיה  ּבֶ
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רוִרים  ְלׁשֲֹעִרים   כב ָלם  ַהּבְ ּּכֻ ר  ֵהָמה ּ ֵנים  ָעׂשָ ִפים  ָמאַתִים  וׁשְ ּסִ ּּבַ ּ ּ
מוֵאל  ָהֹרֶאה  ד  ָדִויד  וׁשְ ם  ֵהָמה  ִיּסַ ְּבַחְצֵריֶהם  ִהְתַיְחׂשָ ּ ּ ּ

ֱאמוָנָתם ָעִרים  ְלֵבית־ְיהָוׁה  כג:  ּּבֶ ְּוֵהם  וְבֵניֶהם  ַעל־ַהׁשְ ּ
ָמרֹות ע  רוחֹות  ִיְהיו  ַהׁשֲֹעִרים  כד:  ְלֵבית־ָהֹאֶהל  ְלִמׁשְ ְּלַאְרּבַ ּ ּ

הִמְז ַחְצֵריֶהם  ָלבֹוא  כה:  ָּרח  ָיָמה  ָצפֹוָנה  ָוֶנְגּבָ ַוֲאֵחיֶהם  ּבְ
ְבַעת  ַהָיִמים  ֵמֵעת  ֶאל־ֵעת  ִעם־ֵאֶלה ְּלׁשִ י  ֶבֱאמוָנה  ֵהָמה  כו:  ּ ּּכִ ּ

כֹות  ְוַעל  ַעת  ִגּבֵֹרי  ַהׁשֲֹעִרים  ֵהם  ַהְלִוִים  ְוָהיו  ַעל־ַהְלׁשָ ַּאְרּבַ ּ ּ ּ ּ
ית  ָהֱאֹלִהים ית־ָהֱאֹלִהים  ָיִלינו ּוְס כז:  ָהֹאְצרֹות  ּבֵ ִּביבֹות  ּבֵ

ֶמֶרת  ְוֵהם  ַעל־ַהַמְפֵתַח  ְוַלּבֶֹקר  ַלּבֶֹקר י־ֲעֵליֶהם  ִמׁשְ ּּכִ ּוֵמֶהם  כח:  ּ
ִמְסָפר  ְיִביאום  וְבִמְסָפר  יֹוִציאום י  ּבְ ֵלי  ָהֲעבֹוָדה  ּכִ ַּעל־ּכְ ּ ּּ ּ :

ֵלי  ַהּקֶֹדׁש  ְוַע כט ל־ּכְ ִלים  ְוַעל  ּכָ ים  ַעל־ַהּכֵ ל־ַהּסֶֹלת ּוֵמֶהם  ְמֻמּנִ
ִמים ׂשָ ֶמן  ְוַהְלבֹוָנה  ְוַהּבְ ְּוַהַיִין  ְוַהׁשֶ ּ ֵני  ַהּכֲֹהִנים  ֹרְקֵחי  ל:  ּ ּוִמן־ּבְ

ִמים ׂשָ ֻלם  לא:  ַּהִמְרַקַחת  ַלּבְ כֹור  ְלׁשַ ּוַמִתְתָיה  ִמן־ַהְלִוִים  הוא  ַהּבְ ּ ּּ ּ
ה  ַהֲחִבִתים ֱאמוָנה  ַעל  ַמֲעׂשֵ ְרִחי  ּבֶ ַּהּקָ ָהִת לב:  ּ ֵני  ַהּקֳ י ּוִמן־ּבְ

ת ּבָ ת  ׁשַ ּבַ ְּוֵאֶלה  לג:  ִּמן־ֲאֵחיֶהם  ַעל־ֶלֶחם  ַהַמֲעָרֶכת  ְלָהִכין  ׁשַ
ֹכת   ְלׁשָ י  ָאבֹות  ַלְלִוִים  ּבַ ַּהְמׁשְֹרִרים  ָראׁשֵ ּ  ְפטוִרים ְּּפטיִריםּ ּ

ְמָלאָכה י־יֹוָמם  ָוַלְיָלה  ֲעֵליֶהם  ּבַ י  ָהָאבֹות  לד:  ּּכִ ֵּאֶלה  ָראׁשֵ
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ים   ָלםַּלְלִוִים  ְלֹתְלדֹוָתם  ָראׁשִ בו  ִבירוׁשָ ֵּאֶלה  ָיׁשְ ּ ּוְבִגְבעֹון  לה:  ּ
בו  ֲאִבי־ִגְבעֹון   תֹו  ַמֲעָכהְיִעוֵאלָּיׁשְ ם  ִאׁשְ ּוְבנֹו  לו:  ּ  ְיִעיֵאל  ְוׁשֵ

כֹור  ַעְבדֹון  ְוצור  ְוִקיׁש  וַבַעל  ְוֵנר  ְוָנָדב ַּהּבְ ּ ּוְגדֹור  ְוַאְחיֹו  לז:  ּ
ּוְזַכְרָיה  וִמְקלֹות ְמָאם  ְוַאף־ֵהם  ֶנֶגד ּוִמְקלֹות  הֹוִליד  ֶאת־ׁשִ לח:  ּ

ַלם  ִעם־ֲאֵחיֶהם בו  ִבירוׁשָ ֲּאֵחיֶהם  ָיׁשְ ְוֵנר  הֹוִליד  ֶאת־ִקיׁש  לט:  ּ
אול  הֹוִליד  ֶאת־ְיהֹוָנָתן  אול  ְוׁשָ ְּוִקיׁש  הֹוִליד  ֶאת־ׁשָ ּ

ַעל ּבָ י־ׁשוַע  ְוֶאת־ֲאִביָנָדב  ְוֶאת־ֶאׁשְ ּוֶבן־ְיהֹוָנָתן  מ:  ְּוֶאת־ַמְלּכִ
ַעל  וְמִרי־ ּוְבֵני  ִמיָכה  ִפיתֹון  מא:  ַבַעל  הֹוִליד  ֶאת־ִמיָכהְּמִריב  ּבָ ּ

ְוָאָחז  הֹוִליד  ֶאת־ַיְעָרה  ְוַיְעָרה  הֹוִליד  מב:  ְָוֶמֶלך  ְוַתְחֵרַע
: ֶאת־ָעֶלֶמת  ְוֶאת־ַעְזָמֶות  ְוֶאת־ִזְמִרי  ְוִזְמִרי  הֹוִליד  ֶאת־מֹוָצא

ה  ְב מג ְנָעא  וְרָפָיה  ְבנֹו  ֶאְלָעׂשָ ּומֹוָצא  הֹוִליד  ֶאת־ּבִ נֹו  ָאֵצל ּ
נֹו מֹוָתם  ַעְזִריָקם   מד:  ּבְ ה  ָבִנים  ְוֵאֶלה  ׁשְ ׁשָ ּוְלָאֵצל  ׁשִ ּ ּּבְֹכרו |  ּ

ֵני ָאַצל ַעְרָיה ְוֹעַבְדָיה ְוָחָנן ֵאֶלה ּבְ ָמֵעאל וׁשְ ְּוִיׁשְ ּ: 

  פרק י- "דברי הימים א"ספר 
ָרֵאל  ִמְפֵנ א ָרֵאל  ַוָיָנס  ִאיׁש־ִיׂשְ ִתים  ִנְלֲחמו  ְבִיׂשְ ּוְפִלׁשְ ּ ּ י ּּ

ַהר  ִגְלּבַֹע ִתים  ַוִיְפלו  ֲחָלִלים  ּבְ ְּפִלׁשְ ּּ ּ ִתים  ב:  ּ קו  ְפִלׁשְ ַּוַיְדּבְ ּ ּ
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ִתים  ֶאת־יֹוָנָתן  אול  ְוַאֲחֵרי  ָבָניו  ַוַיּכו  ְפִלׁשְ ַּאֲחֵרי  ׁשָ ּ ּּ
אול ֵני  ׁשָ י־ׁשוַע  ּבְ ְּוֶאת־ֲאִביָנָדב  ְוֶאת־ַמְלּכִ ד  ג:  ּ ַּוִתְכּבַ

אול  ַוִיְמָצ ַּהִמְלָחָמה  ַעל־ׁשָ ּ ת  ַוָיֶחל ּ ׁשֶ ּקָ ֻּאהו  ַהמֹוִרים  ּבַ ּ ּ
ך   ד:  ִּמן־ַהיֹוִרים ֹלף  ַחְרּבְ א  ֵכָליו  ׁשְ אול  ֶאל־ֹנׂשֵ ַָויֹאֶמר  ׁשָ ּ ּ |

ְּוָדְקֵרִני  ָבה  ֶפן־ָיֹבאו  ָהֲעֵרִלים  ָהֵאֶלה  ְוִהְתַעְללו־ִבי  ְוֹלא  ּ ּּ ּ ּ
אול  ֶאת־ַהֶחֶרב  ַוִי ח  ׁשָ י  ָיֵרא  ְמֹאד  ַוִיּקַ א  ֵכָליו  ּכִ ָּאָבה  ֹנׂשֵ ּפֹל ּּ

אול  ַוִיפֹל  ַגם־הוא  ה:  ָעֶליָה י  ֵמת  ׁשָ א־ֵכָליו  ּכִ ַּוַיְרא  ֹנׂשֵ ּּ ּ ּ ּ
יתֹו  ו:  ַּעל־ַהֶחֶרב  ַוָיֹמת ָניו  ְוָכל־ּבֵ ת  ּבָ ֹלׁשֶ אול  וׁשְ ַּוָיָמת  ׁשָ ּ ּ

ַּיְחָדו  ֵמתו י  ָנסו  ז:  ּ ֵעֶמק  ּכִ ר־ּבָ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ל־ִאיׁש  ִיׂשְ ַּוִיְראו  ּכָ ּ ּ
אול  וָבָנ ְּוִכי־ֵמתו  ׁשָ ּ ִתים ּ ּיו  ַוַיַעְזבו  ָעֵריֶהם  ַוָיֻנסו  ַוָיֹבאו  ְפִלׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ

ֶהם בו  ּבָ ַּוֵיׁשְ ט  ח:  ּ ִתים  ְלַפׁשֵ ַּוְיִהי  ִמָמֳחָרת  ַוָיֹבאו  ְפִלׁשְ ּ ּּ ּ
ַהר  ָניו  ֹנְפִלים  ּבְ אול  ְוֶאת־ּבָ ֶּאת־ַהֲחָלִלים  ַוִיְמְצאו  ֶאת־ׁשָ ּ ּ

או  ֶאת־ֹרא ט:  ִּגְלּבַֹע יֻטהו  ַוִיׂשְ ַּוַיְפׁשִ ּּ ְלחו ּ ָליו  ַוְיׁשַ ּׁשֹו  ְוֶאת־ּכֵ ּ
יֶהם  ְוֶאת־ָהָעם ר  ֶאת־ֲעַצּבֵ ִתים  ָסִביב  ְלַבׂשֵ ְּבֶאֶרץ־ְפִלׁשְ ּ ּ :

ית  י ית  ֱאֹלֵהיֶהם  ְוֶאת־ֻגְלָגְלתֹו  ָתְקעו  ּבֵ ָליו  ּבֵ ימו  ֶאת־ּכֵ ַּוָיׂשִ ּּ ּ ּ ּ
ר־ָעׂשו  יא:  ָּדגֹון ל־ֲאׁשֶ ְמעו  ּכֹל  ָיֵביׁש  ִגְלָעד  ֵאת  ּכָ ַּוִיׁשְ ּּ ּ
אולְפִלׁשְ ִּתים  ְלׁשָ או  יב:  ּ ל־ִאיׁש  ַחִיל  ַוִיׂשְ ַּוָיקומו  ּכָ ּ ּּ ּ
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רו  ה  ַוִיְקּבְ ָניו  ַוְיִביאום  ָיֵביׁשָ אול  ְוֵאת  גוֹפת  ּבָ ֶּאת־גוַפת  ׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ְבַעת  ָיִמים ָיֵבׁש  ַוָיצומו  ׁשִ ֶּאת־ַעְצמֹוֵתיֶהם  ַתַחת  ָהֵאָלה  ּבְ ּ ּ ּ :

ר  ָמַעל יג ַמֲעלֹו  ֲאׁשֶ אול  ּבְ ַּוָיָמת  ׁשָ יהָוׁה  ַעל־ְדַבר  ְיהָוׁה ּ ּ  ּבַ
אֹוב  ִלְדרֹוׁש אֹול  ּבָ ָמר  ְוַגם־ִלׁשְ ר  ֹלא־ׁשָ ְוֹלא־ָדַרׁש  יד:  ֲאׁשֶ

י ן־ִיׁשָ ב ֶאת־ַהְמלוָכה ְלָדִויד ּבֶ יהָוׁה ַוְיִמיֵתהו ַוַיּסֵ ּּבַ ּּ ּ: 
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,  בבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ו–השנה  

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

ן וח, קרא הם עליו מליצי יושרד ספרי המ"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 כמסמ"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ר 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 זכות  אתל,  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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )  פרק  טומדרש  תנחומא  בהעלותך(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


