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  פרק יג- "דברי הימים א"ספר 
ֵרי  ָהֲאָלִפים  ְוַהֵמאֹות  ְלָכל־ָנִגיד א ַּוִיָוַעץ  ָדִויד  ִעם־ׂשָ ּ ּ ּ :
ַּויֹאֶמר  ָדִויד  ְלֹכל   ב ָרֵאל  ִאם־ֲעֵליֶכ|  ּ ם  טֹוב ְקַהל  ִיׂשְ

ָאִרים  ׁשְ ְלָחה  ַעל־ַאֵחינו  ַהּנִ ּוִמן־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ִנְפְרָצה  ִנׁשְ ּ ּ
ָעֵרי  ָרֵאל  ְוִעָמֶהם  ַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ּבְ ֹכל  ַאְרצֹות  ִיׂשְ ּּבְ ּ

ְבצו  ֵאֵלינו יֶהם  ְוִיּקָ ִּמְגְרׁשֵ ה  ֶאת־ֲארֹון  ֱאֹלֵהינו  ג:  ּ ְּוָנֵסּבָ
ֻנהו י־ֹלא  ְדַרׁשְ ֵּאֵלינו  ּכִ אולּ יֵמי  ׁשָ ָהל  ד:  ּ  ּבִ ַּויֹאְמרו  ָכל־ַהּקָ ּ

ֵעיֵני  ָכל־ָהָעם ר  ַהָדָבר  ּבְ י־ָיׁשַ ן  ּכִ ַּוַיְקֵהל  ָדִויד  ה:  ַּלֲעׂשֹות  ּכֵ ּ
יחֹור  ִמְצַרִים  ְוַעד־ְלבֹוא  ֲחָמת  ְלָהִביא  ָרֵאל  ִמן־ׁשִ ל־ִיׂשְ ֶאת־ּכָ

ְרַית  ְיָעִרים ַּוַיַעל  ָדִויד  ו:  ֶאת־ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ִמּקִ ּ
ר  ִליהוָדה  ֲעָלָתה  ֶאל־ִקְרַית  ְיָעִרים  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּבַ ְּוָכל־ִיׂשְ

ם  ֵאת  ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים   רוִבים |  ְּלַהֲעלֹות  ִמׁשָ ב  ַהּכְ ְּיהָוׁה  יֹוׁשֵ
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ם ר־ִנְקָרא  ׁשֵ יבו  ֶאת־ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ַעל־ֲעָגָלה  ז:  ֲאׁשֶ ַּוַיְרּכִ ּ
ית  ֲאִביָנָדב  ְוֻעָזא  ְוַאְחיֹו ה  ִמּבֵ ֲעָגָלהֲּחָדׁשָ ְוָדִויד  ח:    ֹנֲהִגים  ּבַ

יִרים  ָכל־ֹעז  וְבׁשִ ֲחִקים  ִלְפֵני  ָהֱאֹלִהים  ּבְ ָרֵאל  ְמׂשַ ְּוָכל־ִיׂשְ
ּוְבִכּנֹרֹות  וִבְנָבִלים  וְבֻתִפים  וִבְמִצְלַתִים  וַבֲחֹצְצרֹות ּ ּ ּ ּּ ַּוָיֹבאו  ט:  ּ ּ

ַלח  ֻעָזא  ֶאת־ָידֹו  ֶלֱאֹחז  ֶאת־ָהָארֹו יֹדן  ַוִיׁשְ ַּעד־ֹגֶרן  ּכִ ּ י ּ ן  ּכִ
ָקר ְמטו  ַהּבָ ַלח  י:  ּׁשָ ר־ׁשָ הו  ַעל  ֲאׁשֶ ֻעָזא  ַוַיּכֵ ַּוִיַחר־ַאף  ְיהָוׁה  ּבְ ּ ּּ

ם  ִלְפֵני  ֱאֹלִהים ַּוִיַחר  ְלָדִויד  יא:  ָּידֹו  ַעל־ָהָארֹון  ַוָיָמת  ׁשָ
ֻעָזא  ַוִיְקָרא  ַלָמקֹום  ַההוא  ֶפֶרץ  ֻעָזא  י־ָפַרץ  ְיהָוׁה  ֶפֶרץ  ּבְ ּּכִ ּּ ּּ ּ ּ

ַּעד  ַהיֹום  ַהֶז יֹום  ַההוא  יב:  הּ ַּוִייָרא  ָדִויד  ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ּבַ ּ ּ
ְוֹלא־ֵהִסיר  יג:  ְֵלאֹמר  ֵהיך  ָאִביא  ֵאַלי  ֵאת  ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים

ָּדִויד  ֶאת־ָהָארֹון  ֵאָליו  ֶאל־ִעיר  ָדִויד  ַוַיֵטהו  ּ ּ ּּ
ית־ֹעֵבד־ֱאֹדם  ַהִגִתי ֶּאל־ּבֵ ית  יד:  ּ ב  ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ִעם־ּבֵ ַּוֵיׁשֶ

ית ֹעֵבד ים  ַוְיָבֶרך  ְיהָוׁה  ֶאת־ּבֵ ה  ֳחָדׁשִ ֹלׁשָ ֵביתֹו  ׁשְ ְ  ֱאֹדם  ּבְ

ר־לֹו ל־ֲאׁשֶ  :ֹעֵבד־ֱאֹדם ְוֶאת־ּכָ

  פרק יד- "דברי הימים א"ספר 
ַלח   א ּ  חוָרם  ֶמֶלך־ֹצר  ַמְלָאִכים  ֶאל־ָדִויד  ַוֲעֵצי ּחיָרםַּוִיׁשְ ְּ



––1736 

י  ֵעִצים  ִלְבנֹות  לֹו  ּבָ י  ִקיר  ְוָחָרׁשֵ ַּוֵיַדע  ב:  ִיתֲאָרִזים  ְוָחָרׁשֵ
את  ְלַמְעָלה  י־ִנׂשֵ ָרֵאל  ּכִ י־ֱהִכינֹו  ְיהָוׁה  ְלֶמֶלך  ַעל־ִיׂשְ ָּדִויד  ּכִ ְ ּ

ָרֵאל ֲעבור  ַעמֹו  ִיׂשְ ַּמְלכותֹו  ּבַ ּ ים  ג:  ּ ח  ָדִויד  עֹוד  ָנׁשִ ַּוִיּקַ ּ
ִנים  וָבנֹות ָלם  ַויֹוֶלד  ָדִויד  עֹוד  ּבָ ירוׁשָ ּּבִ ּ מֹות  ד:  ּּ ְּוֵאֶלה  ׁשְ

מוַע  ְוׁשֹוָבב  ָנָתן ַּהְילוִדים  ֲא ָלם  ׁשַ ירוׁשָ ר  ָהיו־לֹו  ּבִ ּׁשֶ ּ ּּ
ֹלֹמה ְּוִיְבָחר  ֶוֱאִליׁשוַע  ְוֶאְלָפֶלט ה:  ּוׁשְ : ְּוֹנַגה  ְוֶנֶפג  ְוָיִפיַע ו:  ּ

ָמע  וְבֶעְלָיָדע  ֶוֱאִליָפֶלט ז ִתים  ח:  ֶּוֱאִליׁשָ ְמעו  ְפִלׁשְ ַּוִיׁשְ ּ ּ
ל־ִיׂשְ ח  ָדִויד  ְלֶמֶלך  ַעל־ּכָ י־ִנְמׁשַ ְּכִ ִתים ּ ָּרֵאל  ַוַיֲעלו  ָכל־ְפִלׁשְ ּ ּ ּ

ַמע  ָדִויד  ַוֵיֵצא  ִלְפֵניֶהם ׁש  ֶאת־ָדִויד  ַוִיׁשְ ְּלַבּקֵ ּּ ִתים  ט:  ּ ּוְפִלׁשְ ּ
ֵעֶמק  ְרָפִאים טו  ּבְ או  ַוִיְפׁשְ ּּבָ אֹלִהים  ֵלאֹמר  י:  ּּ ַאל  ָדִויד  ּבֵ ַּוִיׁשְ ּ

ִתייםַהֶאֱעֶלה  ַעל־   ָיִדּּפְִלׁשְ ִתים  וְנַתָתם  ּבְ ּ  ְפִלׁשְ ּּ ּי  ַויֹאֶמר  לֹו ּ
ָיֶדך ְָיהָוׁה  ֲעֵלה  וְנַתִתים  ּבְ ּ ם  יא:  ּ ם  ׁשָ ַבַעל־ְפָרִצים  ַוַיּכֵ ַּוַיֲעלו  ּבְ ּּ ּ

ֶפֶרץ  ָיִדי  ּכְ ָּדִויד  ַויֹאֶמר  ָדִויד  ָפַרץ  ָהֱאֹלִהים  ֶאת־אֹוְיַבי  ּבְ ּ ּּ
ַעל  ְפָרִצים ם־ַהָמקֹום  ַההוא  ּבַ ן  ָקְראו  ׁשֵ ָּמִים  ַעל־ּכֵ ּ ּּ :

ַּוַיַעְזבו־ יב ֵאׁשּ ְרפו  ּבָ ם  ֶאת־ֱאֹלֵהיֶהם  ַויֹאֶמר  ָדִויד  ַוִיׂשָ ּׁשָ ּּ ּ ּ :
ֵעֶמק יג טו  ּבָ ִתים  ַוִיְפׁשְ ַּויִֹסיפו  עֹוד  ְפִלׁשְ ּּ ּּ ַאל  עֹוד  יד:  ּ ַּוִיׁשְ

אֹלִהים  ַויֹאֶמר  לֹו  ָהֱאֹלִהים  ֹלא  ַתֲעֶלה  ַאֲחֵריֶהם  ָהֵסב  ָּדִויד  ּבֵ ּ
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ָכִאי ֵּמֲעֵליֶהם  וָבאָת  ָלֶהם  ִממול  ַהּבְ ְמֲעך  טו:  םּּ ׁשָ ִָויִהי  ּכְ

ָכִאים  ָאז  ֵתֵצא  ַבִמְלָחָמה  י  ַהּבְ ָראׁשֵ ֶּאת־קֹול  ַהְצָעָדה  ּבְ ּ ּ
ִתים י־ָיָצא  ָהֱאֹלִהים  ְלָפֶניך  ְלַהּכֹות  ֶאת־ַמֲחֵנה  ְפִלׁשְ ּּכִ ָ :

ר  ִצָוהו  ָהֱאֹלִהים  ַוַיּכו  ֶאת־ַמֲחֵנה  טז ֲאׁשֶ ַּוַיַעׂש  ָדִויד  ּכַ ּ ּ ּּ ּ
ִתים  ִמִגְבעֹו ְּפִלׁשְ ם־ָדִויד  יז:  ּן  ְוַעד־ָגְזָרהּ ַּוֵיֵצא  ׁשֵ ּ

ל־ַהגֹוִים ָכל־ָהֲאָרצֹות ַויהָוׁה ָנַתן ֶאת־ַפְחדֹו ַעל־ּכָ ּּבְ ּ ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  רי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספ
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .א בא על ידוואין חט, 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 לו"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"מר לך מה משמרות כהונה כר 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,  ליוםשני  פרקים  ,  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 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 )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


