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  פרק יא- "דברי הימים א"ספר 
ה  ַעְצְמך  א ָרֵאל  ֶאל־ָדִויד  ֶחְברֹוָנה  ֵלאֹמר  ִהּנֵ ְבצו  ָכל־ִיׂשְ ַָוִיּקָ ּ ּ ּ

ְרך  ֲאָנְחנו ּוְבׂשָ אול  ב:  ָּ ְהיֹות  ׁשָ ְלׁשֹום  ַגם  ּבִ ַּגם־ְתמֹול  ַגם־ׁשִ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ֶָמֶלך  ַאָתה  ַהמֹוִציא  ְוַהֵמִביא  ֶאת־ִיׂשְ ְּ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ְוַאָתה  ִתְהֶיה  ָנִגיד  ַעל  ְּלך  ַאָתה  ִתְרֶעה  ֶאת־ַעִמי  ֶאת־ִיׂשְ ּ ּ ּ ָ

ָרֵאל ל־ִזְקֵני   ג:  ַּעִמי  ִיׂשְ ַּוָיֹבאו  ּכָ ָרֵאל  ֶאל־ַהֶמֶלך  ֶחְברֹוָנה ּ ְִיׂשְ ּ
חו  ֶאת־ָדִויד  ֶחְברֹון  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ַוִיְמׁשְ ִרית  ּבְ ַּוִיְכֹרת  ָלֶהם  ָדִויד  ּבְ ּ ּּ ּ

מוֵאל ַיד־ׁשְ ְדַבר  ְיהָוׁה  ּבְ ָרֵאל  ּכִ ְּלֶמֶלך  ַעל־ִיׂשְ ַּוֵיֶלך  ָדִויד  ד:  ְ ְ ּ
ם  ַהְיבו ַלם  ִהיא  ְיבוס  ְוׁשָ ָרֵאל  ְירוׁשָ ְּוָכל־ִיׂשְ ּ ֵבי  ָהָאֶרץּ : ִסי  ֹיׁשְ

ה  ַוִיְלּכֹד  ָדִויד  ה ֵבי  ְיבוס  ְלָדִויד  ֹלא  ָתבֹוא  ֵהּנָ ַּויֹאְמרו  ֹיׁשְ ּ ּּ ּ
ֶּאת־ְמֻצַדת  ִציֹון  ִהיא  ִעיר  ָדִויד ה  ו:  ּ ל־ַמּכֵ ַּויֹאֶמר  ָדִויד  ּכָ ּ

ִראׁשֹוָנה  יֹוָאב  ר  ַוַיַעל  ּבָ ִראׁשֹוָנה  ִיְהֶיה  ְלֹראׁש  וְלׂשָ ְּיבוִסי  ּבָ ּ ּ
ן־ְצ ן  ָקְראו־לֹו  ז:  ּרוָיה  ַוְיִהי  ְלֹראׁשּבֶ ְמָצד  ַעל־ּכֵ ב  ָדִויד  ּבַ ַּוֵיׁשֶ ּ ּ
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ִביב  ח:  ִּעיר  ָדִויד ִביב  ִמן־ַהִמלֹוא  ְוַעד־ַהּסָ ַּוִיֶבן  ָהִעיר  ִמּסָ ּ ּ
ָאר  ָהִעיר ְַוֵיֶלך  ָדִויד  ָהלֹוך  ְוָגדֹול  ַויהָוׁה  ט:  ְּויֹוָאב  ְיַחֶיה  ֶאת־ׁשְ ְּ ּ

ר  ְלָדִויד  ַהִמְתַחְזִקים ְּוֵאֶל י:  ְּצָבאֹות  ִעמֹו י  ַהִגּבִֹרים  ֲאׁשֶ ּה  ָראׁשֵ ּ ּ
ְדַבר  ְיהָוׁה  ָרֵאל  ְלַהְמִליכֹו  ּכִ ל־ִיׂשְ ִּעמֹו  ְבַמְלכותֹו  ִעם־ּכָ ּ

ָרֵאל ְבָעם  יא:  ַעל־ִיׂשְ ר  ְלָדִויד  ָיׁשָ ְּוֵאֶלה  ִמְסַפר  ַהִגּבִֹרים  ֲאׁשֶ ּ ּ
ן־ַחְכמֹוִני  ֹראׁש   יםּבֶ ִלוׁשִ ים  הַּהׁשָ ִליׁשִ ּוא־עֹוֵרר  ֶאת־ֲחִניתֹו ּ  ַהׁשָ

ַפַעם  ֶאָחת ֹלׁש־ֵמאֹות  ָחָלל  ּבְ ְוַאֲחָריו  ֶאְלָעָזר  יב:  ַעל־ׁשְ
ה  ַהִגּבִֹרים לֹוׁשָ ׁשְ ן־דֹודֹו  ָהֲאחֹוִחי  הוא  ּבִ ּּבֶ ּ ּהוא־ָהָיה  יג:  ּ

ם  ַלִמְלָחָמה  ַוְתִהי  ִתים  ֶנֶאְספו־ׁשָ ַפס  ַדִמים  ְוַהְפִלׁשְ ִּעם־ָדִויד  ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ִתיםֶּחְלַקת  ַהׂשָ עֹוִרים  ְוָהָעם  ָנסו  ִמְפֵני  ְפִלׁשְ ֶּדה  ְמֵלָאה  ׂשְ ּ ּ :

ע  יד ִתים  ַויֹוׁשַ ַּוִיְתַיְצבו  ְבתֹוך־ַהֶחְלָקה  ַוַיִצילוָה  ַוַיּכו  ֶאת־ְפִלׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ ּ ְּ

ְּיהָוׁה  ְתׁשוָעה  ְגדֹוָלה ים  ֹראׁש  טו:  ּ לֹוׁשִ ה  ִמן־ַהׁשְ לֹוׁשָ ַּוֵיְרדו  ׁשְ ּ ּ
ַּעל־ַהֻצר  ֶאל־ָדִויד  ֶא ִתים  ֹחָנה ּ ּל־ְמָעַרת  ֲעֻדָלם  וַמֲחֵנה  ְפִלׁשְ ּ ּ

ֵעֶמק  ְרָפִאים ִתים  ָאז  טז:  ּבְ ְמצוָדה  וְנִציב  ְפִלׁשְ ְּוָדִויד  ָאז  ּבַ ּּ ּ ּ
ֵבית  ָלֶחם ֵקִני  ַמִים  ִמּבֹור ַּוִיְתַאו יז:  ּבְ ּ  ַוִיְתַאיו  ָדִויד  ַוֹיאַמר  ִמי  ַיׁשְ ּּ

ַער ׁשָ ר  ּבַ ית־ֶלֶחם  ֲאׁשֶ ִתים ַּוִיְבְקע יח:  ּּבֵ ַמֲחֵנה  ְפִלׁשְ ה  ּבְ ֹלׁשָ ּו  ַהׁשְ ּ ּ
או  ַוָיִבאו  ַער  ַוִיׂשְ ׁשַ ר  ּבַ ית־ֶלֶחם  ֲאׁשֶ ֲאבו־ַמִים  ִמּבֹור  ּבֵ ַּוִיׁשְ ּ ּּ ּ ּּ
ך  ֹאָתם  ַליהָוׁה תֹוָתם  ַוְיַנּסֵ ְֶאל־ָדִויד  ְוֹלא־ָאָבה  ָדִויד  ִלׁשְ ּ ּ :
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ַּויֹאֶמר  ָחִליָלה  ִלי  ֵמֱאֹלַהי  ֵמֲעׂשֹות  ֹזאת  ֲהַדם  ָהֲאָנ יט ים ּ ׁשִ
י  ְבַנְפׁשֹוָתם  ֱהִביאום  ְוֹלא  ָאָבה  ֶתה  ְבַנְפׁשֹוָתם  ּכִ ָּהֵאֶלה  ֶאׁשְ ּ ּ

ת  ַהִגּבֹוִרים ֹלׁשֶ תֹוָתם  ֵאֶלה  ָעׂשו  ׁשְ ִּלׁשְ ּּ י  ֲאִחי־יֹוָאב  כ:  ּ ְוַאְבׁשַ
ֹלׁש  ה  ְוהוא  עֹוֵרר  ֶאת־ֲחִניתֹו  ַעל־ׁשְ לֹוׁשָ ּהוא  ָהָיה  ֹראׁש  ַהׁשְ ּּ

ה  ְולֹו־ׁשְֵולֹאֵמאֹות  ָחָלל   לֹוׁשָ ׁשְ ַנִים  כא:  ּם  ּבַ ה  ַבׁשְ לֹוׁשָ ִּמן־ַהׁשְ ּ
ה  ֹלא־ָבא לֹוׁשָ ר  ְוַעד־ַהׁשְ ד  ַוְיִהי  ָלֶהם  ְלׂשָ ָנָיה  כב:  ִּנְכּבָ ּבְ

ה  ן־ִאיׁש־ַחִיל  ַרב־ְפָעִלים  ִמן־ַקְבְצֵאל  הוא  ִהּכָ ֶּבן־ְיהֹוָיָדע  ּבֶ ּ
ה  ֶאת־ָהֲאִרי   ֵני  ֲאִריֵאל  מֹוָאב  ְוהוא  ָיַרד  ְוִהּכָ תֹוך ֵּאת  ׁשְ ְּבְ

ֶלג יֹום  ַהׁשָ ה  ֶאת־ָהִאיׁש  ַהִמְצִרי  ִאיׁש  כג:  ַּהּבֹור  ּבְ ְּוהוא  ִהּכָ ּ
ְמנֹור  ֹאְרִגים  ַוֵיֶרד |  ִּמָדה   ַאָמה  וְבַיד  ַהִמְצִרי  ֲחִנית  ּכִ ָּחֵמׁש  ּבָ ּ ּּ

ֲחִניתֹו ֶבט  ַוִיְגֹזל  ֶאת־ַהֲחִנית  ִמַיד  ַהִמְצִרי  ַוַיַהְרֵגהו  ּבַ ׁשָ ֵּאָליו  ּבַ ּ ּ ּּ ּ :
ה  ַהִגּבִֹריםֵּאֶל כד לֹוׁשָ ׁשְ ם  ּבִ ן־ְיהֹוָיָדע  ְולֹו  ׁשֵ ָנָיהו  ּבֶ ה  ּבְ ּה  ָעׂשָ ּ :
ה  ֹלא־ָבא  כה ֹלׁשָ ד  הוא  ְוֶאל־ַהׁשְ ים  ִהּנֹו  ִנְכּבָ לֹוׁשִ ִּמן־ַהׁשְ ּּ

ַמְעתֹו יֵמהו  ָדִויד  ַעל־ִמׁשְ ַּוְיׂשִ הֵאל  ֲאִחי  כו:  ּ ְוִגּבֹוֵרי  ַהֲחָיִלים  ֲעׂשָ
ן־דֹוד ית  ָלֶחםּיֹוָאב  ֶאְלָחָנן  ּבֶ מֹות  ַהֲהרֹוִרי  ֵחֶלץ  כז:  ֹו  ִמּבֵ ּׁשַ

תֹוִתי כח:  ַּהְפלֹוִני ׁש  ַהְתקֹוִעי  ֲאִביֶעֶזר  ָהֲעּנְ : ִּעיָרא  ֶבן־ִעּקֵ
ִתי  ִעיַלי  ָהֲאחֹוִחי כט ַכי  ַהֻחׁשָ ֹטָפִתי  ֵחֶלד  ל:  ִסּבְ ַמְהַרי  ַהּנְ

טֹוָפִתי ֲעָנה  ַהּנְ ן־ּבַ ן־ִריַבי  ִמִגְבַעת  ּבְ לא:  ּבֶ ֵני  ִבְנָיִמן ִּאיַתי  ּבֶ
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ָנָיה  ַהִפְרָעֹתִני ֲחֵלי  ָגַעׁש  ֲאִביֵאל  ָהַעְרָבִתי לב:  ּּבְ : ּחוַרי  ִמּנַ
ַעְלֹבִני לג א  ַהׁשַ ֲחרוִמי  ֶאְלַיְחּבָ ַּעְזָמֶות  ַהּבַ ם  ַהִגזֹוִני  לד:  ּ ֵני  ָהׁשֵ ּּבְ

ֵגה  ַהֲהָרִרי ן־ׁשָ ָכר  ַהֲהָרִרי  ֱאִליַפל  לה:  יֹוָנָתן  ּבֶ ן־ׂשָ ֲאִחיָאם  ּבֶ
ן־א ֵּחֶפר  ַהְמֵכָרִתי  ֲאִחָיה  ַהְפֹלִני לו:  ּורּבֶ ּ ְרְמִלי  לז:  ּ ֶחְצרֹו  ַהּכַ

י ן־ֶאְזּבָ ן־ַהְגִרי לח:  ַנֲעַרי  ּבֶ ֶצֶלק  לט:  יֹוֵאל  ֲאִחי  ָנָתן  ִמְבָחר  ּבֶ
ן־ְצרוָיה ֵלי  יֹוָאב  ּבֶ א  ּכְ ֹרִתי  ֹנׂשֵ ָּהַעמֹוִני  ַנְחַרי  ַהּבֵ ִעיָרא  מ:  ּ

ַּהִיְתִרי  ָגֵרב  ַהִיְתִרי ן־ַאְחָלי מא:  ּּ ּאוִרָיה  ַהִחִתי  ָזָבד  ּבֶ ּ ֲעִדיָנא  מב:  ּ
ים ֹלׁשִ יָזא  ָהראוֵבִני  ֹראׁש  ָלראוֵבִני  ְוָעָליו  ׁשְ ֶּבן־ׁשִ ָחָנן  מג:  ּ

ָפט  ַהִמְתִני ן־ַמֲעָכה  ְויֹוׁשָ ָמע   מד:  ּּבֶ ְתָרִתי  ׁשָ ֻּעִזָיא  ָהֲעׁשְ ּ  ִויִעוֵאלּ
ֵני  חֹוָתם  ָהֲעֹרֵעִרי ְמִרי  ְוֹיָחא  ָאִחיו ְיִדיֲעֵא מה:  ִויִעיֵאל  ּבְ ן־ׁשִ ל  ּבֶ

ֵני  ֶאְלָנַעם  מו:  ַּהִתיִצי ְוָיה  ּבְ ֱּאִליֵאל  ַהַמֲחִוים  ִויִריַבי  ְויֹוׁשַ
יֵאל ַהְמֹצָבָיה מז: ְּוִיְתָמה ַהמֹוָאִבי  :ֱּאִליֵאל ְועֹוֵבד ְוַיֲעׂשִ

  פרק יב- "דברי הימים א"ספר 
ִאים  ֶאל־ָדִויד  ְלִציְקָלג  עֹוד   א ְּוֵאֶלה  ַהּבָ אול ּ ָּעצור  ִמְפֵני  ׁשָ ּּ

ִגּבֹוִרים  ֹעְזֵרי  ַהִמְלָחָמה ן־ִקיׁש  ְוֵהָמה  ּבַ ּּבֶ ּ ת  ב:  ּ ֵקי  ֶקׁשֶ ֹנׁשְ
אול  ת  ֵמֲאֵחי  ׁשָ ׁשֶ ּקָ ֲאָבִנים  וַבִחִצים  ּבַ ִמאִלים  ּבָ ַּמְיִמיִנים  וַמׂשְ ּ ּּ

ְנָיִמן ָמָעה  ַהִגְבָעִתי  ג:  ִמּבִ ֵני  ַהׁשְ ָּהֹראׁש  ֲאִחיֶעֶזר  ְויֹוָאׁש  ּבְ ּ



––1730 

ֹתִתייִזוֵאלִו ֵני  ַעְזָמֶות  וְבָרָכה  ְוֵיהוא  ָהֲעּנְ ּ  ִויִזיֵאל  ָוֶפֶלט  ּבְ ּ :
ים  ְוִיְרְמָיה  ד ֹלׁשִ ים  ְוַעל־ַהׁשְ ֹלׁשִ ׁשְ ַמְעָיה  ַהִגְבעֹוִני  ִגּבֹור  ּבַ ְּוִיׁשְ ּ ּ ּ

ֶּאְלעוַזי  ִויִרימֹות  וְבַעְלָיה  ה:  ְּוַיֲחִזיֵאל  ְויֹוָחָנן  ְויֹוָזָבד  ַהְגֵדָרִתי ּ
ַמְר ַפְטָיהו  ּוׁשְ ָּיהו  וׁשְ ּ ָיהו  ו:  ּ  ַהֲחרוִפיַּהֲחריִפיּ ֶּאְלָקָנה  ְוִיׁשִ ּ ּ

ְרִחים ְבָעם  ַהּקָ ֵני  ז:  ַוֲעַזְרֵאל  ְויֹוֶעֶזר  ְוָיׁשָ ְּויֹוֵעאָלה  וְזַבְדָיה  ּבְ
ּוִמן־ַהָגִדי  ִנְבְדלו  ֶאל־ָדִויד  ַלְמַצד  ח:  ְּיֹרָחם  ִמן־ַהְגדֹור ּ ּ ּּ

ָרה  ִגּבֵֹרי  ַהַחִיל  ַא ה  ָוֹרַמח ִּמְדּבָ י  ָצָבא  ַלִמְלָחָמה  ֹעְרֵכי  ִצּנָ ְּנׁשֵ
ּוְפֵני  ַאְרֵיה  ְפֵניֶהם  ְוִכְצָבאִים  ַעל־ֶהָהִרים  ְלַמֵהר ֵעֶזר  ט:  ּ

י ִלׁשִ ִני  ֱאִליָאב  ַהׁשְ ָּהֹראׁש  ֹעַבְדָיה  ַהׁשֵ ה  ָהְרִביִעי  י:  ּ ַמּנָ ִמׁשְ
י ִבִע יא:  ִיְרְמָיה  ַהֲחִמׁשִ י  ֱאִליֵאל  ַהׁשְ ׁשִ ַּעַתי  ַהׁשִ ּ ּ יֹוָחָנן  יב:  יּ

יִעי ִמיִני  ֶאְלָזָבד  ַהְתׁשִ ַּהׁשְ ֵתי  יג:  ּ י  ַעׁשְ ּנַ יִרי  ַמְכּבַ ִּיְרְמָיהו  ָהֲעׂשִ ּ
ר ָטן  יד:  ָעׂשָ י  ַהָצָבא  ֶאָחד  ְלֵמָאה  ַהּקָ ֵני־ָגד  ָראׁשֵ ֵּאֶלה  ִמּבְ ּ

ֹחֶדׁש  טו:  ְּוַהָגדֹול  ְלָאֶלף ר  ָעְברו  ֶאת־ַהַיְרֵדן  ּבַ ֵּאֶלה  ֵהם  ֲאׁשֶ ּּ ּ
ל־  ָהִראׁש ֹּון  ְוהוא  ְמַמֵלא  ַעל־ּכָ ֹדיָתיוּ ּ  ְגדֹוָתיו  ַוַיְבִריחו ּגְ ּ ּ

ל־ָהֲעָמִקים  ַלִמְזָרח  ְוַלַמֲעָרב ֶּאת־ּכָ ֵני  ִבְנָיִמן  טז:  ּ ַּוָיֹבאו  ִמן־ּבְ ּ
ַּוֵיֵצא  ָדִויד  ִלְפֵניֶהם  ַוַיַען  יז:  ִּויהוָדה  ַעד־ַלְמָצד  ְלָדִויד ּ

אֶתם  ֵא לֹום  ּבָ ַּלי  ְלָעְזֵרִני  ִיְהֶיה־ִלי ַּויֹאֶמר  ָלֶהם  ִאם־ְלׁשָ
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ַכַפי  ֹלא  ָחָמס  ּבְ ֲּעֵליֶכם  ֵלָבב  ְלָיַחד  ְוִאם־ְלַרמֹוַתִני  ְלָצַרי  ּבְ ּ
י  ֹראׁש  יח:  ֵּיֶרא  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתינו  ְויֹוַכח ה  ֶאת־ֲעָמׂשַ ְּורוַח  ָלְבׁשָ

ים ִלוׁשִ לֹום  ַּהׁשָ י  ׁשָ ים  ְלך  ָדִויד  ְוִעְמך  ֶבן־ִיׁשַ ִליׁשִ ָ  ַהׁשָ ָּ ל|  ּ ֹום ׁשָ
ֵלם  ָדִויד  ַוִיְתֵנם  י  ֲעָזְרך  ֱאֹלֶהיך  ַוְיַקּבְ לֹום  ְלֹעְזֶרך  ּכִ ְּלך  ְוׁשָ ּ ּ ָ ָ ָ ָ

י  ַהְגדוד ָראׁשֵ ּּבְ ֹבאֹו  יט:  ּ ה  ָנְפלו  ַעל־ָדִויד  ּבְ ּוִמְמַנׁשֶ ּ ּּ ּ
י  ְבֵעָצה  אול  ַלִמְלָחָמה  ְוֹלא  ֲעָזֻרם  ּכִ ִתים  ַעל־ׁשָ ִּעם־ְפִלׁשְ ּּ ּ

ִת ְלֻחהו  ַסְרֵני  ְפִלׁשְ ּׁשִ ּ ינו  ִיפֹול  ֶאל־ֲאֹדָניו ּ ָראׁשֵ ּים  ֵלאֹמר  ּבְ ּ
אול ֶלְכתֹו  ֶאל־ִציְקַלג  ָנְפלו  ָעָליו   כ:  ּׁשָ ּּבְ ה  ַעְדַנח |  ּ ִּמְמַנׁשֶ ּ

י  ְּויֹוָזָבד  ִויִדיֲעֵאל  וִמיָכֵאל  ְויֹוָזָבד  ֶוֱאִליהוא  ְוִצְלָתי  ָראׁשֵ ּ ּ
ה ר  ִלְמַנׁשֶ ְּוֵהָמה  ָעְזרו  ִעם־ָדִוי כא:  ָּהֲאָלִפים  ֲאׁשֶ ּ ד ּ

ָצָבא ִרים  ּבַ ָלם  ַוִיְהיו  ׂשָ י־ִגּבֹוֵרי  ַחִיל  ּכֻ ַּעל־ַהְגדוד  ּכִ ּּ ּּ י  כב:  ּ ּכִ
יֹום  ָיֹבאו  ַעל־ָדִויד  ְלָעְזרֹו  ַעד־ְלַמֲחֶנה  ָגדֹול  ְּלֶעת־יֹום  ּבְ ּ

ַמֲחֵנה  ֱאֹלִהים או  כג:  ּכְ י  ֶהָחלוץ  ַלָצָבא  ּבָ ְּוֵאֶלה  ִמְסְפֵרי  ָראׁשֵ ּּ ּ ּ
ִפי  ְיהָוׁהַּעל־ָדִויד  ֶחְברֹוָנה  ְלָה אול  ֵאָליו  ּכְ ֵּסב  ַמְלכות  ׁשָ ּ :

מֹוֶנה  כד ת  ֲאָלִפים  וׁשְ ׁשֶ ה  ָוֹרַמח  ׁשֵ ֵאי  ִצּנָ ֵני  ְיהוָדה  ֹנׂשְ ּּבְ ּ
ְמעֹון  ִגּבֹוֵרי  ַחִיל  ַלָצָבא  כה:  ֵּמאֹות  ֲחלוֵצי  ָצָבא ֵני  ׁשִ ִּמן־ּבְ ּ

ְבַעת  ֲאָלִפים  וֵמָאה ַעת  ֲאָלִפ כו:  ּׁשִ ֵני  ַהֵלִוי  ַאְרּבַ ים ִּמן־ּבְ
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ׁש  ֵמאֹות ת  כז:  ְוׁשֵ ֹלׁשֶ ִגיד  ְלַאֲהֹרן  ְוִעמֹו  ׁשְ ִּויהֹוָיָדע  ַהּנָ
ַבע  ֵמאֹות ְּוָצדֹוק  ַנַער  ִגּבֹור  ָחִיל  וֵבית־ָאִביו  כח:  ֲּאָלִפים  וׁשְ ּ

ָנִים ִרים  וׁשְ ִרים  ֶעׂשְ אול  כט:  ּׂשָ ֵני  ִבְנָיִמן  ֲאֵחי  ׁשָ ּוִמן־ּבְ ּ
ה  ַמְרּבִ ת  ֲאָלִפים  ְוַעד־ֵהּנָ ֹלׁשֶ ית ׁשְ ֶמֶרת  ּבֵ יָתם  ׁשְֹמִרים  ִמׁשְ

אול מֹוֶנה  ֵמאֹות  ל:  ּׁשָ ִרים  ֶאֶלף  וׁשְ ֵני  ֶאְפַרִים  ֶעׂשְ ּוִמן־ּבְ ּ
מֹות  ְלֵבית  ֲאבֹוָתם י  ׁשֵ ּוֵמֲחִצי  ַמֵטה  לא:  ִּגּבֹוֵרי  ַחִיל  ַאְנׁשֵ ּ

מֹות  ָלבֹוא  ׁשֵ בו  ּבְ ר  ִנּקְ ר  ָאֶלף  ֲאׁשֶ מֹוָנה  ָעׂשָ ה  ׁשְ ְּמַנׁשֶ ּ
ְּלַהְמִליך  ֶאת־ָד ׂשָכר  יֹוְדֵעי  ִביָנה  ָלִעִתים  לב:  ִוידְ ֵני  ִיׂשָ ּוִמּבְ ּ ּ

יֶהם  ָמאַתִים  ְוָכל־ֲאֵחיֶהם  ָרֵאל  ָראׁשֵ ה  ִיׂשְ ָּלַדַעת  ַמה־ַיֲעׂשֶ
ֵלי  לג:  ַּעל־ִפיֶהם ָכל־ּכְ ִּמְזֻבלון  יֹוְצֵאי  ָצָבא  ֹעְרֵכי  ִמְלָחָמה  ּבְ ּ

ֹלא־ֵלב  ָוֵלב ים  ָאֶלף  ְוַלֲעֹדר  ּבְ ְפָתִלי  לד:  ִּמְלָחָמה  ֲחִמׁשִ ּוִמּנַ ּ
ְבָעה  ָאֶלף ים  ְוׁשִ ֹלׁשִ ה  ַוֲחִנית  ׁשְ ִצּנָ ִרים  ָאֶלף  ְוִעָמֶהם  ּבְ : ּׂשָ

ׁש  לה מֹוָנה  ֶאֶלף  ְוׁשֵ ִרים־וׁשְ ּוִמן־ַהָדִני  ֹעְרֵכי  ִמְלָחָמה  ֶעׂשְ ּ ּ
ִעים  לו:  ֵמאֹות ר  יֹוְצֵאי  ָצָבא  ַלֲעֹרך  ִמְלָחָמה  ַאְרּבָ ְוֵמָאׁשֵ ּ
ַּיְרֵדן  ִמן־ָהראוֵבִני  ְוַהָגִדי  ַוֲחִצי  ּוֵמֵעֶבר  ַל לז:  ָאֶלף ּ ּ ֶבט |  ּ ׁשֵ

ִרים  ָאֶלף ֵלי  ְצָבא  ִמְלָחָמה  ֵמָאה  ְוֶעׂשְ ֹכל  ּכְ ה  ּבְ : ְּמַנׁשֶ
או  לח ֵלם  ּבָ ֵלָבב  ׁשָ י  ִמְלָחָמה  ֹעְדֵרי  ַמֲעָרָכה  ּבְ ל־ֵאֶלה  ַאְנׁשֵ ּּכָ ּ
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ָרֵאל  ְוַגם  ּכָ ל־ִיׂשְ ֶּחְברֹוָנה  ְלַהְמִליך  ֶאת־ָדִויד  ַעל־ּכָ ִרית ְ ל־ׁשֵ
ָרֵאל  ֵלב  ֶאָחד  ְלַהְמִליך  ֶאת־ָדִויד ִּיׂשְ ם  לט:  ְ ַּוִיְהיו־ׁשָ ּ

י־ֵהִכינו  ָלֶהם  ה  ֹאְכִלים  ְוׁשֹוִתים  ּכִ לֹוׁשָ ִּעם־ָדִויד  ָיִמים  ׁשְ ּ
ׂשָכר  וְזֻבלון  מ:  ֲאֵחיֶהם רֹוִבים־ֲאֵליֶהם  ַעד־ִיׂשָ ְּוַגם  ַהּקְ ּ

ֲחמֹוִרים  ו ְּוַנְפָתִלי  ְמִביִאים  ֶלֶחם  ּבַ ַּבְגַמִלים  וַבְפָרִדים  ּ ּ ּ ּ |
ֶמן  וָבָקר  ְוֹצאן  ָקר  ַמֲאָכל  ֶקַמח  ְדֵבִלים  ְוִצֻמִקים  ְוַיִין  ְוׁשֶ ּוַבּבָ ּ ּּ

ָרֵאל ִיׂשְ ְמָחה ּבְ י ׂשִ  :ָלֹרב ּכִ
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" נלימוד ספרי 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )פאנוע מ"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 )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, רבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את ה, 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 כר ברכיה הכהן ברבי כמ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"שמרות 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


