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  פרק טו- "דברי הימים א"ספר 
ִעיר  ָדִויד  ַוָיֶכן  ָמקֹום  ַלֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  א ַּוַיַעׂש־לֹו  ָבִתים  ּבְ ּּ ּ

את  ֶאת־ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ב:  ַּוֶיט־לֹו  ֹאֶהל ָּאז  ָאַמר  ָדִויד  ֹלא  ָלׂשֵ
י  ִאם־ י־ָבם  ּכִ את  ֶאת־ֲארֹון  ְיהָוׁה |  ַּהְלִוִים  ּכִ ַחר  ְיהָוׁה  ָלׂשֵ ּבָ

ְרתֹו  ַעד־עֹוָלם ָרֵאל  ג:  ּוְלׁשָ ל־ִיׂשְ ַּוַיְקֵהל  ָדִויד  ֶאת־ּכָ ּ
ר־ֵהִכין  ָלם  ְלַהֲעלֹות  ֶאת־ֲארֹון  ְיהָוׁה  ֶאל־ְמקֹומֹו  ֲאׁשֶ ֶּאל־ְירוׁשָ

ֵני  ַאֲהֹרן  ְוֶאת־ַה ד:  לֹו ַּוֶיֱאֹסף  ָדִויד  ֶאת־ּבְ ִלְבֵני  ְקָהת  ה:  ְּלִוִיםּ
ִרים ר  ְוֶאָחיו  ֵמָאה  ְוֶעׂשְ ּאוִריֵאל  ַהׂשָ ר  ו:  ּ ָיה  ַהׂשָ ִּלְבֵני  ְמָרִרי  ֲעׂשָ

ִרים ר  ְוֶאָחיו  ֵמָאה  ז:  ְוֶאָחיו  ָמאַתִים  ְוֶעׂשְ ִּלְבֵני  ֵגְרׁשֹם  יֹוֵאל  ַהׂשָ ּ
ים ֹלׁשִ ר  ְוֶאָחיו  ָמאָת ח:  ּוׁשְ ַמְעָיה  ַהׂשָ : ִיםִּלְבֵני  ֱאִליָצָפן  ׁשְ

מֹוִנים ט ר  ְוֶאָחיו  ׁשְ ִּלְבֵני  ֻעִזיֵאל  י:  ִּלְבֵני  ֶחְברֹון  ֱאִליֵאל  ַהׂשָ
ר ֵנים  ָעׂשָ ר  ְוֶאָחיו  ֵמָאה  וׁשְ ַּעִמיָנָדב  ַהׂשָ ּ ַּוִיְקָרא  ָדִויד  יא:  ּ

ָיה  ְויֹוֵאל  ְּלָצדֹוק  וְלֶאְבָיָתר  ַהּכֲֹהִנים  ְוַלְלִוִים  ְלאוִריֵאל  ֲעׂשָ ּּ
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ַמְעָיה  ֶוֱאִליֵאל   י  יב:  ְּוַעִמיָנָדבׁשְ ַּויֹאֶמר  ָלֶהם  ַאֶתם  ָראׁשֵ ּ
ָּהָאבֹות  ַלְלִוִים  ִהְתַקְדׁשו  ַאֶתם  ַוֲאֵחיֶכם  ְוַהֲעִליֶתם  ֵאת  ֲארֹון  ּ ּ ּ

ָרֵאל  ֶאל־ֲהִכינֹוִתי  לֹו ִראׁשֹוָנה  ֹלא  יג:  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ י  ְלַמּבָ ּכִ
י־ֹלא  ְדַר נו  ּכִ ַּאֶתם  ָפַרץ  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ּבָ ּ ּ ָפטּ ִמׁשְ ֻנהו  ּכַ ּׁשְ ּ ּ :

ַּוִיְתַקְדׁשו  ַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ְלַהֲעלֹות  ֶאת־ֲארֹון  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  יד ּּ ּ
ָרֵאל ר  ִצָוה  טו:  ִיׂשְ ֲאׁשֶ או  ְבֵני־ַהְלִוִים  ֵאת  ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ּכַ ַּוִיׂשְ ּּ ּ

מֹטֹות  ֲעֵליֶהם ְכֵתָפם  ּבַ ְדַבר  ְיהָוׁה  ּבִ ה  ּכִ ּר  ָדִויד ַּויֹאֶמ טז:  ֹּמׁשֶ
יר  ְכֵלי־ׁשִ ֵרי  ַהְלִוִים  ְלַהֲעִמיד  ֶאת־ֲאֵחיֶהם  ַהְמׁשְֹרִרים  ּבִ ְּלׂשָ
ְמָחה קֹול  ְלׂשִ ִמיִעים  ְלָהִרים־ּבְ ְּנָבִלים  ְוִכּנֹרֹות  וְמִצְלָתִים  ַמׁשְ ּ ּ :

ן־יֹוֵאל  וִמן־ֶאָחיו  ָאָסף  יז ַּוַיֲעִמידו  ַהְלִוִים  ֵאת  ֵהיָמן  ּבֶ ּּ ּ
ֶרְכָיהו  וִמן ן־ּבֶ ּּבֶ ָיהוּ ן־קוׁשָ ֵני  ְמָרִרי  ֲאֵחיֶהם  ֵאיָתן  ּבֶ ּ־ּבְ ּ :

ִמיָרמֹות  יח ן  ְוַיֲעִזיֵאל  וׁשְ ִנים  ְזַכְרָיהו  ּבֵ ְּוִעָמֶהם  ֲאֵחיֶהם  ַהִמׁשְ ּ ּ ּ
ָיהו  וַמִתְתָיהו  ֶוֱאִליְפֵלהו |  ִויִחיֵאל   י  ֱאִליָאב  וְבָנָיהו  וַמֲעׂשֵ ְּוֻעּנִ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ּוִמְקֵנָיהו  ְוֹעֵבד  ֱאֹדם  ִויִעיֵאל   ְוַהְמׁשְֹרִרים  ֵהיָמן  יט:  ַּהׁשֲֹעִריםּ
ִמיַע ת  ְלַהׁשְ ְמִצְלַתִים  ְנֹחׁשֶ ּוְזַכְרָיה  ַוֲעִזיֵאל  כ:  ָּאָסף  ְוֵאיָתן  ּבִ

ְנָבִלים  ָיהו  וְבָנָיהו  ּבִ י  ֶוֱאִליָאב  וַמֲעׂשֵ ִמיָרמֹות  ִויִחיֵאל  ְוֻעּנִ ּוׁשְ ּ ּ ּ ּ
ּוַמִתְתָיהו  ֶוֱאִליְפֵלהו  וִמְק כא:  ַעל־ֲעָלמֹות ּ ּ ֵּנָיהו  ְוֹעֵבד  ֱאֹדם ּּ

ִמיִנית  ְלַנֵצַח ִכּנֹרֹות  ַעל־ַהׁשְ ִּויִעיֵאל  ַוֲעַזְזָיהו  ּבְ ּ ּוְכַנְנָיהו  כב:  ּ ּ
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י  ֵמִבין  הוא א  ּכִ ַמׂשָ א  ָיֹסר  ּבַ ַמׂשָ ר־ַהְלִוִים  ּבַ ּׂשַ ּ ּ ּ ּוֶבֶרְכָיה  כג:  ּ
ָפט  וְנַתְנֵאל כד:  ְוֶאְלָקָנה  ׁשֲֹעִרים  ָלָארֹון ַבְנָיהו  ְויֹוׁשָ ּוׁשְ ּ י ּ   ַוֲעָמׂשַ

ּוְזַכְרָיהו  וְבָנָיהו  ֶוֱאִליֶעֶזר  ַהּכֲֹהִנים   ּ ּ   ַמְחְצִרים ַמְחְצצִריםּ
ֲחֹצְצרֹות  ִלְפֵני  ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ְוֹעֵבד  ֱאֹדם  ִויִחָיה  ׁשֲֹעִרים  ּּבַ

ֵרי  ָהֲאָלִפים  ַהֹהְלִכים  כה:  ָלָארֹון ָרֵאל  ְוׂשָ ַוְיִהי  ָדִויד  ְוִזְקֵני  ִיׂשְ
ְמָחהְלַהֲעלֹות  ֶאת־ֲא ׂשִ ית  ֹעֵבד־ֱאֹדם  ּבְ ִרית־ְיהָוׁה  ִמן־ּבֵ : רֹון  ּבְ

ִרית־ְיהָוׁה  כו ֵאי  ֲארֹון  ּבְ ְעֹזר  ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ַהְלִוִים  ֹנׂשְ ַּוְיִהי  ּבֶ
ְבָעה  ֵאיִלים ְבָעה־ָפִרים  ְוׁשִ חו  ׁשִ ַּוִיְזּבְ ל   כז:  ּ | ְוָדִויד  ְמֻכְרּבָ
ִאים   ְמִעיל  ּבוץ  ְוָכל־ַהְלִוִים  ַהּנֹׂשְ ּּבִ ֶאת־ָהָארֹון  ְוַהְמׁשְֹרִרים ּ

ד א  ַהְמׁשְֹרִרים  ְוַעל־ָדִויד  ֵאפֹוד  ּבָ ר  ַהַמׂשָ ּוְכַנְנָיה  ַהׂשַ ּּ ּ ּ :
ְתרוָעה  וְבקֹול  כח ִרית־ְיהָוׁה  ּבִ ָרֵאל  ַמֲעִלים  ֶאת־ֲארֹון  ּבְ ְּוָכל־ִיׂשְ ּ

ְנָבִלים  ְוִכּנֹרֹות ִמִעים  ּבִ ּׁשֹוָפר  וַבֲחֹצְצרֹות  וִבְמִצְלָתִים  ַמׁשְ ּ ּ :
אול  טכ ת־ׁשָ א  ַעד־ִעיר  ָדִויד  וִמיַכל  ּבַ ִרית־ְיהָוׁה  ּבָ ַּוְיִהי  ֲארֹון  ּבְ ּ ּ

ְקָפה   ֵחק |  ִנׁשְ ד  וְמׂשַ ַעד  ַהַחלֹון  ַוֵתֶרא  ֶאת־ַהֶמֶלך  ָדִויד  ְמַרּקֵ ּּבְ ּ ְ ּ ּ ּ
ה ִלּבָ ַּוִתֶבז לֹו ּבְ ּ: 

  פרק טז- "דברי הימים א"ספר 
ַּוָיִביאו  ֶאת־ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ַוַיִצי א ּ ר ּּ תֹוך  ָהֹאֶהל  ֲאׁשֶ ְגו  ֹאתֹו  ּבְ ּ
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ָלִמים  ִלְפֵני  ָהֱאֹלִהים ָּנָטה־לֹו  ָדִויד  ַוַיְקִריבו  ֹעלֹות  וׁשְ ּ ַוְיַכל  ב:  ּּ
ם  ְיהָוׁה ׁשֵ ָלִמים  ַוְיָבֶרך  ֶאת־ָהָעם  ּבְ ְָדִויד  ֵמַהֲעלֹות  ָהֹעָלה  ְוַהׁשְ ּ ּ :

ה  ְלִא ג ָרֵאל  ֵמִאיׁש  ְוַעד־ִאׁשָ ַּוְיַחֵלק  ְלָכל־ִאיׁש  ִיׂשְ יׁש ּ
ה יׁשָ ָפר  ַוֲאׁשִ ר־ֶלֶחם  ְוֶאׁשְ ּכַ ַּוִיֵתן  ִלְפֵני  ֲארֹון  ְיהָוׁה  ד:  ּּכִ ּ

יר  וְלהֹודֹות  וְלַהֵלל  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ְרִתים  וְלַהְזּכִ ִּמן־ַהְלִוִים  ְמׁשָ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל ִמיָרמֹות  ה:  ִיׂשְ ֵנהו  ְזַכְרָיה  ְיִעיֵאל  וׁשְ ָּאָסף  ָהֹראׁש  וִמׁשְ ּ ּ

ִּויִחיֵאל  וַמִתְתָי ְכֵלי ּ ּה  ֶוֱאִליָאב  וְבָנָיהו  ְוֹעֵבד  ֱאֹדם  ִויִעיֵאל  ּבִ ּ
ִמיַע ְמִצְלַתִים  ַמׁשְ ְּנָבִלים  וְבִכּנֹרֹות  ְוָאָסף  ּבַ ּוְבָנָיהו  ְוַיֲחִזיֵאל  ו:  ּ ּ

ִרית־ָהֱאֹלִהים ֲחֹצְצרֹות  ָתִמיד  ִלְפֵני  ֲארֹון  ּבְ יֹום  ז:  ַּהּכֲֹהִנים  ּבַ ּּבַ
ֹרא ַּההוא  ָאז  ָנַתן  ָדִויד  ּבָ ַיד־ָאָסף  ְוֶאָחיוּ : ׁש  ְלֹהדֹות  ַליהָוׁה  ּבְ

מֹו  הֹוִדיעו  ָבַעִמים  ֲעִליֹלָתיו ח ּהֹודו  ַליהָוׁה  ִקְראו  ִבׁשְ ּ ּ ירו  ט:  ּ ּׁשִ
ָכל־ִנְפְלֹאָתיו יחו  ּבְ ּלֹו  ַזְמרו־לֹו  ׂשִ ּ ם  ָקְדׁשֹו  י:  ּ ׁשֵ ִּהְתַהְללו  ּבְ

י  ְיהָוׁה ַמח  ֵלב  ְמַבְקׁשֵ ִּדְרׁשו  ְיהָוׁה  ְוֻע יא:  ִיׂשְ ׁשו  ָפָניו ּ ּקְ ּזֹו  ּבַ ּ
ְפֵטי־ִפיהו יב:  ָּתִמיד ה  ֹמְפָתיו  וִמׁשְ ר  ָעׂשָ ִּזְכרו  ִנְפְלֹאָתיו  ֲאׁשֶ ּ ּּ :

ִחיָריו יג ֵני  ַיֲעֹקב  ּבְ ָרֵאל  ַעְבדֹו  ּבְ ּהוא  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  יד:  ֶּזַרע  ִיׂשְ ּ
ָפָטיו ָכל־ָהָאֶרץ  ִמׁשְ ִריתֹו  ָדָבר  ִצָו טו:  ּּבְ ִּזְכרו  ְלעֹוָלם  ּבְ ּ ה  ְלֶאֶלף ּ

בוָעתֹו  ְלִיְצָחק טז:  ּדֹור ַרת  ֶאת־ַאְבָרָהם  וׁשְ ר  ּכָ ֲּאׁשֶ ַּוַיֲעִמיֶדָה  יז:  ּ
ִרית  עֹוָלם ָרֵאל  ּבְ ֵּלאֹמר  ְלך  ֶאֵתן  יח:  ְלַיֲעֹקב  ְלֹחק  ְלִיׂשְ ָ
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ָנַען  ֶחֶבל  ַנֲחַלְתֶכם ְמַעט  יט:  ֶאֶרץ־ּכְ ְהיֹוְתֶכם  ְמֵתי  ִמְסָפר  ּכִ ּּבִ
ה ְּתַהְלכו  ִמגֹוי  ֶאל־גֹוי  וִמַמְמָלָכה  ֶאל־ַעם  ַאֵחרַּוִי כ:  ְּוָגִרים  ּבָ ּ ּּ ּ ּ :

ָקם  ַויֹוַכח  ֲעֵליֶהם  ְמָלִכים כא יַח  ְלִאיׁש  ְלָעׁשְ : ֹּלא־ִהּנִ
יָחי  וִבְנִביַאי  ַאל־ָתֵרעו כב ְמׁשִ ַּאל־ִתְגעו  ּבִ ּ ּּ ּ ירו  ַליהָוׁה  כג:  ּ ּׁשִ

רו  ִמיֹום־ֶאל־יֹום  ְיׁשוָעתֹו ׂשְ ל־ָהָאֶרץ  ּבַ ּּכָ ּּ ַּסְפרו  ַבגֹוִים  כד:  ּ ּ ּ
ָכל־ָהַעִמים  ִנְפְלֹאָתיו בֹודֹו  ּבְ י  ָגדֹול  ְיהָוׁה  וְמֻהָלל  כה:  ֶּאת־ּכְ ּּכִ ּ
ל־ֱאֹלִהים ל־ֱאֹלֵהי  ָהַעִמים  כו:  ְּמֹאד  ְונֹוָרא  הוא  ַעל־ּכָ י  ּכָ ּּכִ

ה ַמִים  ָעׂשָ הֹוד  ְוָהָדר  ְלָפָניו  ֹעז  ְוֶחְדָוה  כז:  ֱאִליִלים  ַויהָוׁה  ׁשָ
ְמֹקמֹו בֹוד  ָוֹעז כח:  ּבִ ְפחֹות  ַעִמים  ָהבו  ַליהָוׁה  ּכָ ָּהבו  ַליהָוׁה  ִמׁשְ ּּ ּ :

ַתֲחוו  כט או  ִמְנָחה  וֹבאו  ְלָפָניו  ִהׁשְ מֹו  ׂשְ בֹוד  ׁשְ ָּהבו  ַליהָוׁה  ּכְ ּ ּ ּ ּּ
ַהְדַרת־ֹקֶדׁש ל־ָהָאֶרץ  ַאף־ִתּכֹון  ל:  ַליהָוׁה  ּבְ ִּחילו  ִמְלָפָניו  ּכָ ּ ּ

ל־ִתמֹוט ֵּתֵבל  ּבַ ּ ְמח לא:  ּ ַמִים  ְוָתֵגל  ָהָאֶרץ  ְוֹיאְמרו ִיׂשְ ּו  ַהׁשָ ּּ
ְַבגֹוִים  ְיהָוׁה  ָמָלך ֶדה  לב:  ּ ִּיְרַעם  ַהָים  וְמלֹואֹו  ַיֲעֹלץ  ַהׂשָ ּ ּ

ר־ּבֹו י־ָבא  לג:  ְוָכל־ֲאׁשֶ נו  ֲעֵצי  ַהָיַער  ִמִלְפֵני  ְיהָוׁה  ּכִ ָּאז  ְיַרּנְ ּ ּ
פֹוט  ֶאת־ָהָאֶרץ י  ְלע לד:  ִּלׁשְ י  טֹוב  ּכִ : ֹּוָלם  ַחְסדֹוּהֹודו  ַליהָוׁה  ּכִ

ֵצנו  ְוַהִציֵלנו  ִמן־ַהגֹוִים  לה ֵענו  ְוַקּבְ יֵענו  ֱאֹלֵהי  ִיׁשְ ְּוִאְמרו  הֹוׁשִ ּּ ּ ּ ּ ּ
ְתִהָלֶתך ַח  ּבִ ַתּבֵ ך  ְלִהׁשְ ם  ָקְדׁשֶ ְָלֹהדֹות  ְלׁשֵ ָּ רוך  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  לו:  ּ ְּבָ ּ

ָרֵאל  ִמן־ָהעֹוָלם  ְוַעד  ָהֹעָלם  ַויֹאְמרו  ָכל־ָהָעם  ָאֵמן  ְו ִּיׂשְ ַּהֵלל ּ
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ִרית־ְיהָוׁה  ְלָאָסף  וְלֶאָחיו  לז:  ַליהָוׁה ם  ִלְפֵני  ֲארֹון  ּבְ ַּוַיֲעָזב־ׁשָ ּ
יֹומֹו ֵרת  ִלְפֵני  ָהָארֹון  ָתִמיד  ִלְדַבר־יֹום  ּבְ ְוֹעֵבד  ֱאֹדם  לח:  ְּלׁשָ

ן־ְיִדיתון  ְוֹחָסה  מֹוָנה  ְוֹעֵבד  ֱאֹדם  ּבֶ ים  וׁשְ ׁשִ ַּוֲאֵחיֶהם  ׁשִ ּ ּ
ן ָצ|  ְוֵאת   לט:  ְלׁשֲֹעִרים ּכַ דֹוק  ַהּכֵֹהן  ְוֶאָחיו  ַהּכֲֹהִנים  ִלְפֵני  ִמׁשְ

ִגְבעֹון ר  ּבְ ָמה  ֲאׁשֶ ּבָ ְלַהֲעלֹות  ֹעלֹות  ַליהָוׁה  מ:  ְיהָוׁה  ּבַ
תֹוַרת  תוב  ּבְ ח  ָהֹעָלה  ָתִמיד  ַלּבֶֹקר  ְוָלָעֶרב  וְלָכל־ַהּכָ ַּעל־ִמְזּבַ ּ ּ

ָרֵאל ר  ִצָוה  ַעל־ִיׂשְ ָאר ְּוִעָמֶהם  ֵהיָמן   מא:  ְּיהָוׁה  ֲאׁשֶ ִּוידותון  וׁשְ ּ ּ
י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו מֹות  ְלֹהדֹות  ַליהָוׁה  ּכִ ׁשֵ בו  ּבְ ר  ִנּקְ רוִרים  ֲאׁשֶ ַּהּבְ ּ ּ :

ִמיִעים  וְכֵלי  מב ְּוִעָמֶהם  ֵהיָמן  ִוידותון  ֲחֹצְצרֹות  וְמִצְלַתִים  ְלַמׁשְ ּ ּ ּּ ּ
ַער יר  ָהֱאֹלִהים  וְבֵני  ְידותון  ַלׁשָ ּׁשִ ּ ּ ַּוֵיְלכו  ָכל־ָהָעם  ִאי מג:  ּ ׁש ּ
יתֹו ְְלֵביתֹו ַוִיּסֹב ָדִויד ְלָבֵרך ֶאת־ּבֵ ּ ּ: 
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ל ך  במעג"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 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 "ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר 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 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, ליצי יושרד ספרי המקרא הם עליו מ"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 כמסמר בלבבך הם מש"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. מרי


