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  פרק יט- "דברי הימים א"ספר 
נֹו  א ֵני־ַעמֹון  ַוִיְמֹלך  ּבְ ְַוְיִהי  ַאֲחֵרי־ֵכן  ַוָיָמת  ָנָחׁש  ֶמֶלך  ּבְ ְּ ּּ

ַּתְחָתיו ה־ֶחֶסד   ב  :ּ ַּויֹאֶמר  ָדִויד  ֶאֱעׂשֶ ן־ָנָחׁש |  ּ ִּעם־ָחנון  ּבֶ
ַלח  ָדִויד  ַמְלָאִכים  ְלַנֲחמֹו  ה  ָאִביו  ִעִמי  ֶחֶסד  ַוִיׁשְ י־ָעׂשָ ּּכִ ּ ּ
ֵני־ַעמֹון  ֶאל־ָחנון  ַּעל־ָאִביו  ַוָיֹבאו  ַעְבֵדי  ָדִויד  ֶאל־ֶאֶרץ  ּבְ ּּ ּ

ֵרי  ְבֵני־ַעמֹון  ְלָח ג:  ְלַנֲחמֹו ַּויֹאְמרו  ׂשָ ּ ד  ָדִויד ּ ּנון  ַהְמַכּבֵ ּ
ֲעבור  ַלְחֹקר  ַלח  ְלך  ְמַנֲחִמים  ֲהֹלא  ּבַ י־ׁשָ ֵעיֶניך  ּכִ ֶּאת־ָאִביך  ּבְ ָ ָ ָ

או  ֲעָבָדיו  ֵאֶליך ְָוַלֲהֹפך  וְלַרֵגל  ָהָאֶרץ  ּבָ ְּ ח  ָחנון  ד:  ּּ ַּוִיּקַ ּ
ֵחִצי  ֶּאת־ַעְבֵדי  ָדִויד  ַוְיַגְלֵחם  ַוִיְכֹרת  ֶאת־ַמְדֵויֶהם  ּבַ ּ

ְלֵחםַּעד־ַהִמְפׂשָ ים  ה:  ָּעה  ַוְיׁשַ ַּוֵיְלכו  ַוַיִגידו  ְלָדִויד  ַעל־ָהֲאָנׁשִ ּּ ּ ּ
ים  ִנְכָלִמים  ְמֹאד  ַוֹיאֶמר  י־ָהיו  ָהֲאָנׁשִ ַלח  ִלְקָראָתם  ּכִ ַּוִיׁשְ ּּ

ְבֶתם ר־ְיַצַמח  ְזַקְנֶכם  ְוׁשַ בו  ִביֵרחֹו  ַעד  ֲאׁשֶ ַּהֶמֶלך  ׁשְ ּ ּּ ַּוִיְראו  ו:  ְ ּ
ֲאׁש י  ִהְתּבָ ֵני  ַעמֹון  ּכִ ַלח  ָחנון  וְבֵני  ַעמֹון  ֶאֶלף ּּבְ ּו  ִעם־ָדִויד  ַוִיׁשְ ּ ּ ּ ּּ
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ּכֹר  ָלֶהם  ִמן־ֲאַרם  ַנֲהַרִים  וִמן־ֲאַרם  ַמֲעָכה  ֶסף  ִלׂשְ ר־ּכֶ ּכַ ּּכִ
ים ּוִמצֹוָבה  ֶרֶכב  וָפָרׁשִ ים  ֶאֶלף  ז:  ּּ ֹלׁשִ ַנִים  וׁשְ רו  ָלֶהם  ׁשְ ּכְ ַּוִיׂשְ ּ ּ

ֶּרֶכב  ְוֶאת־ֶמֶלך  ַמֲעָכה  ְוֶאת־ַעמֹו  ַוָיֹב ּ ּאו  ַוַיֲחנו  ִלְפֵני  ֵמיְדָבא ְ ּּ
ּוְבֵני  ַעמֹון  ֶנֶאְספו  ֵמָעֵריֶהם  ַוָיֹבאו  ַלִמְלָחָמה ּּ ּ ַמע  ָדִויד  ח:  ּּ ַּוִיׁשְ ּ

ל־ָצָבא  ַהִגּבֹוִרים ַלח  ֶאת־יֹוָאב  ְוֵאת  ּכָ ַּוִיׁשְ ֵני  ַעמֹון  ט:  ּ ַּוֵיְצאו  ּבְ ּ ּ
ר ַּוַיַעְרכו  ִמְלָחָמה  ֶפַתח  ָהִעיר  ְוַהְמָלִכים  ֲאׁשֶ ּ ּ או  ְלַבָדם ּ ּ־ּבָ ּ

ֶדה ׂשָ י־ָהְיָתה  ְפֵני־ַהִמְלָחָמה  ֵאָליו  ָפִנים  י:  ּּבַ ַּוַיְרא  יֹוָאב  ּכִ ּ ּ
ָרֵאל  ַוַיֲעֹרך  ִלְקַראת  ֲאָרם ִיׂשְ חור  ּבְ ל־ּבָ ְְוָאחֹור  ַוִיְבַחר  ִמּכָ ּ ּּ :

ֵני  יא י  ָאִחיו  ַוַיַעְרכו  ִלְקַראת  ּבְ ַיד  ַאְבׁשַ ְּוֵאת  ֶיֶתר  ָהָעם  ָנַתן  ּבְ ּ
י  ֲאָרם  ְוָהִייָת  ִלי  ִלְתׁשוָעה  יב:  ןַּעמֹו ַּויֹאֶמר  ִאם־ֶתֱחַזק  ִמֶמּנִ ּ ּ ּ ּ

ְעִתיך ֵני  ַעמֹון  ֶיֶחְזקו  ִמְמך  ְוהֹוׁשַ ְָוִאם־ּבְ ָּ ּ ֲּחַזק  ְוִנְתַחְזָקה  יג:  ּּ
ה ֵעיָניו  ַיֲעׂשֶ ַעד־ַעֵמנו  וְבַעד  ָעֵרי  ֱאֹלֵהינו  ַויהָוׁה  ַהטֹוב  ּבְ ּּבְ ּ ּ ּ ּ :

ַּוִיַגׁש  יֹוָאב  ְוָה יד ר־ִעמֹו  ִלְפֵני  ֲאָרם  ַלִמְלָחָמה  ַוָינוסו ּ ָּעם  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ
י־ָנס  ֲאָרם  ַוָינוסו  ַגם־ֵהם  ִמְפֵני  טו:  ִּמָפָניו ּוְבֵני  ַעמֹון  ָראו  ּכִ ּ ּ ּ ּּ ּ

ָלם י  ָאִחיו  ַוָיֹבאו  ָהִעיָרה  ַוָיֹבא  יֹוָאב  ְירוׁשָ ַּאְבׁשַ ּּ ַּוַיְרא  ֲאָרם  טז:  ּ
ָרֵאל  ַו י  ִנְגפו  ִלְפֵני  ִיׂשְ ּּכִ ְלחו  ַמְלָאִכים  ַויֹוִציאו  ֶאת־ֲאָרם ּ ִּיׁשְ ּּ ּ

ר־ְצָבא  ֲהַדְדֶעֶזר  ִלְפֵניֶהם ָהר  ְוׁשֹוַפך  ׂשַ ר  ֵמֵעֶבר  ַהּנָ : ְֲאׁשֶ
ָרֵאל  ַוַיֲעֹבר  ַהַיְרֵדן  ַוָיֹבא  יז ל־ִיׂשְ ַּוֻיַגד  ְלָדִויד  ַוֶיֱאֹסף  ֶאת־ּכָ ּ ּ ּ ּּ ּ
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ֲּאֵלֶהם  ַוַיֲעֹרך  ֲאֵלֶהם  ַוַיֲעֹרך  ָדִויד  ִלְקַרא ְ ְּ ת  ֲאָרם  ִמְלָחָמה ּ
ַּוִיָלֲחמו  ִעמֹו ּ ּ ָרֵאל  ַוַיֲהֹרג  ָדִויד  ֵמֲאָרם  יח:  ּ ַּוָיָנס  ֲאָרם  ִמִלְפֵני  ִיׂשְ ּ ּּ

ִעים  ֶאֶלף  ִאיׁש  ַרְגִלי  ְוֵאת  ׁשֹוַפך  ְבַעת  ֲאָלִפים  ֶרֶכב  ְוַאְרּבָ ְׁשִ

ר־ַהָצָבא  ֵהִמית י  ִנְגפו  ִלְפֵנ יט:  ּׂשַ ַּוִיְראו  ַעְבֵדי  ֲהַדְדֶעֶזר  ּכִ ּּ י ּ
יַע  ִלימו  ִעם־ָדִויד  ַוַיַעְבֻדהו  ְוֹלא־ָאָבה  ֲאָרם  ְלהֹוׁשִ ָרֵאל  ַוַיׁשְ ִּיׂשְ ּ ּּ ּ

ֵני־ַעמֹון עֹוד  :ֶּאת־ּבְ

  פרק כ- "דברי הימים א"ספר 
ָנה  ְלֵעת   א ַּוְיִהי  ְלֵעת  ְתׁשוַבת  ַהׁשָ ֵּצאת  ַהְמָלִכים  ַוִיְנַהג  יֹוָאב |  ּ ּ

ֵחת   ֶּאת־ֵחיל  ַהָצָבא  ַוַיׁשְ ֵני־ַעמֹון  ַוָיֹבא  ַוָיַצר ֶאת־ֶאֶר|  ּ ּץ  ּבְ ּ ּ
ה  ַוֶיֶהְרֶסָה ָלם  ַוַיך  יֹוָאב  ֶאת־ַרּבָ ירוׁשָ ב  ּבִ ה  ְוָדִויד  ֹיׁשֵ ֶּאת־ַרּבָ ְּ ּ :

ם  ֵמַעל  ֹראׁשֹו  ַוִיְמָצָאה   ב ח  ָדִויד  ֶאת־ֲעֶטֶרת־ַמְלּכָ ַּוִיּקַ ּּ ַקל |  ּ ִמׁשְ
ר־ָזָהב  וָבה  ֶאֶבן  ְיָקָרה  ַוְתִהי  ַעל־ֹראׁש  ָדִו ּכַ ּּכִ ּ ַלל  ָהִעיר ּּ ּיד  וׁשְ

ה  ְמֹאד ר  ג:  הֹוִציא  ַהְרּבֵ ה  הֹוִציא  ַוָיׂשַ ר־ּבָ ְּוֶאת־ָהָעם  ֲאׁשֶ ּ
ה  ָדִויד  ְלֹכל  ָעֵרי  ְרֶזל  וַבְמֵגרֹות  ְוֵכן  ַיֲעׂשֶ ְמֵגָרה  וַבֲחִריֵצי  ַהּבַ ּּבַ ּּ ּ

ָלם ב  ָדִויד  ְוָכל־ָהָעם  ְירוׁשָ ְּבֵני־ַעמֹון  ַוָיׁשָ ּ ּ ַוְיִהי  ַאֲחֵריֵכן  ד:  ּ
ִתי ַּוַתֲע ַכי  ַהֻחׁשָ ה  ִסּבְ ִתים  ָאז  ִהּכָ ֶגֶזר  ִעם־ְפִלׁשְ ֹּמד  ִמְלָחָמה  ּבְ ּ

ֵנעו ֶּאת־ִסַפי  ִמיִלֵדי  ָהְרָפִאים  ַוִיּכָ ּ ַּוְתִהי־עֹוד  ִמְלָחָמה  ה:  ּ
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ן־   ִתים  ַוַיך  ֶאְלָחָנן  ּבֶ ְֶאת־ְפִלׁשְ ּ ּ ּ  ָיִעיר  ֶאת־ַלְחִמי  ֲאִחי  ָגְלָית ָיִעורּ
ַּהִגִתי  ְוֵעץ  ֲחִניתֹו  ּכִ ַגת  ו:  ְמנֹור  ֹאְרִגיםּ ַּוְתִהי־עֹוד  ִמְלָחָמה  ּבְ

ע |  ַוְיִהי   ִרים  ְוַאְרּבַ ׁש  ֶעׂשְ ׁש־ָוׁשֵ ֹעָתיו  ׁשֵ ִּאיׁש  ִמָדה  ְוֶאְצּבְ
הו  ְיהֹוָנָתן  ז:  ְּוַגם־הוא  נֹוַלד  ְלָהָרָפא ָרֵאל  ַוַיּכֵ ַּוְיָחֵרף  ֶאת־ִיׂשְ ּ
ְמָעא  ֲאִחי  ָדִויד ן־ׁשִ ֵּאל  נוְלדו  ְלָהָרָפא ח:  ּבֶ ַגת  ַוִיְפלו ּּ ּ  ּבְ ּ ּ
ְּבַיד־ָדִויד וְבַיד־ֲעָבָדיו ּ: 

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, 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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכת
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 משמר"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ות 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


