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  פרק כא- "דברי הימים א"ספר 
ָרֵאל  ַוָיֶסת  ֶאת־ָדִויד  ִלְמנֹות  א ָטן  ַעל־ִיׂשְ ַּוַיֲעֹמד  ׂשָ ּ ּ

ָרֵאל ֵרי  ָהָעם  ְלכו  ב:  ֶאת־ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ָדִויד  ֶאל־יֹוָאב  ְוֶאל־ׂשָ ּ ּ
ַבע  ְוַעד־ָדן  ְוָהִביאו  ֵאָלי  ְוֵאְדָעה  ֵאר  ׁשֶ ָרֵאל  ִמּבְ ִּסְפרו  ֶאת־ִיׂשְ ּ ּ

ַּויֹאֶמר  יֹוָאב  יֹוֵסף  ְיהָוׁה  ַעל־ַעמֹו   ג:  ּת־ִמְסָפָרםֶא ֵהם  ֵמָאה |  ּ ּכָ
ׁש  ָלם  ַלאֹדִני  ַלֲעָבִדים  ָלָמה  ְיַבּקֵ ְּפָעִמים  ֲהֹלא  ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך  ּכֻ ּּ ְ

ָרֵאל ָמה  ְלִיׂשְ ְוְדַבר־ַהֶמֶלך  ָחַזק  ד:  ֹּזאת  ֲאֹדִני  ָלָמה  ִיְהֶיה  ְלַאׁשְ ּ ּ
ָלםַּעל־יֹוָאב  ַוֵיֵצא  יֹוָא ָרֵאל  ַוָיֹבא  ְירוׁשָ ָכל־ִיׂשְ ּב  ַוִיְתַהֵלך  ּבְ ּ ְּ ּ :

ַּוִיֵתן  יֹוָאב  ֶאת־ִמְסַפר  ִמְפַקד־ָהָעם  ֶאל־ָדִויד  ַוְיִהי  ה ּ ּ ּ
ָרֵאל  ֶאֶלף  ֲאָלִפים  וֵמָאה  ֶאֶלף  ִאיׁש  ׁשֵֹלף  ֶחֶרב  ִויהוָדה  ָּכל־ִיׂשְ ּ

ְבִעים  ֶאֶלף  ִאיׁש  ׁשֵֹלף  ָחֶרב ע  ֵמאֹות  ְוׁשִ ִּוי  וִבְנָיִמן ְוֵל ו:  ַאְרּבַ
י־ִנְתַעב  ְדַבר־ַהֶמֶלך  ֶאת־יֹוָאב תֹוָכם  ּכִ ְֹלא  ָפַקד  ּבְ ּ ַּוֵיַרע  ז:  ּ

ָרֵאל ֵעיֵני  ָהֱאֹלִהים  ַעל־ַהָדָבר  ַהֶזה  ַוַיך  ֶאת־ִיׂשְ ְּבְ ּ ּ ַּוֹיאֶמר  ח:  ּ
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יִתי  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ר  ָעׂשִ ָּדִויד  ֶאל־ָהֱאֹלִהים  ָחָטאִתי  ְמֹאד  ֲאׁשֶ ּ ּ
ְלִתי  ְמֹאדְּוַעָתה  ַהֲעֶב י  ִנְסּכַ ּר־ָנא  ֶאת־ֲעוֹון  ַעְבְדך  ּכִ ָ ר  ט:  ּ ַוְיַדּבֵ

ְרָת  ֶאל־ָדִויד  ֵלאֹמר  י:  ְּיהָוׁה  ֶאל־ָגד  ֹחֵזה  ָדִויד  ֵלאֹמר ֵּלך  ְוִדּבַ ּ ְ

ה  ַחר־ְלך  ַאַחת  ֵמֵהּנָ לֹוׁש  ֲאִני  ֹנֶטה  ָעֶליך  ּבְ ָּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ׁשָ ָ

ה־ָלך ְְוֶאֱעׂשֶ ָּדִויד  ַויֹאֶמר  לֹו  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה ַּוָיֹבא  ָגד  ֶאל־ יא:  ּ ּ
ל־ָלך ים  יב:  ְַקּבֶ ה  ֳחָדׁשִ ֹלׁשָ ִנים  ָרָעב  ְוִאם־ׁשְ לֹוׁש  ׁשָ ִאם־ׁשָ

ִָנְסֶפה  ִמְפֵני־ָצֶריך  ְוֶחֶרב  אֹוְיֶבך   ָ ּ ת  ָיִמים |  ּ ֹלׁשֶ ֶגת  ְוִאם־ׁשְ ְּלַמׂשֶ
ָכ ִחית  ּבְ ָאֶרץ  וַמְלַאך  ְיהָוׁה  ַמׁשְ ְֶחֶרב  ְיהָוׁה  ְוֶדֶבר  ּבָ ּל־ְגבול ּ ּ

יב  ֶאת־ׁשְֹלִחי  ָדָבר ָרֵאל  ְוַעָתה  ְרֵאה  ָמה־ָאׁשִ ִּיׂשְ ַּוֹיאֶמר  יג:  ּ
ים  י־ַרּבִ א  ְבַיד־ְיהָוׁה  ּכִ ָּדִויד  ֶאל־ָגד  ַצר־ִלי  ְמֹאד  ֶאְפָלה־ּנָ ּ ּ

ַּרֲחָמיו  ְמֹאד  וְבַיד־ָאָדם  ַאל־ֶאפֹל ָרֵאל  יד:  ּ ִיׂשְ ַּוִיֵתן  ְיהָוׁה  ֶדֶבר  ּבְ ּ ּ
ָר ַּוִיפֹל  ִמִיׂשְ ְבִעים  ֶאֶלף  ִאיׁשּּ ַלח  ָהֱאֹלִהים   טו:  ֵאל  ׁשִ | ַּוִיׁשְ

ַל|  ְַמְלָאך   ֶחם ִִּלירוׁשָ ִחית  ָרָאה  ְיהָוׁה  ַוִיּנָ ִחיָתה  וְכַהׁשְ ּם  ְלַהׁשְ ּ ּ
ִחית  ַרב  ַעָתה  ֶהֶרף  ָיֶדך  ַָעל־ָהָרָעה  ַויֹאֶמר  ַלַמְלָאך  ַהַמׁשְ ְּ ּ ּ ּ

ּוַמְלַאך  ְיהָוׁה  ֹעֵמד  ִעם־ֹגֶרן  ָאְרָנן  ַהְיב ְ א  ָדִויד  טז:  ּוִסיּ ַּוִיׂשָ ּ
ין  ָהָאֶרץ  וֵבין  ֶּאת־ֵעיָניו  ַוַיְרא  ֶאת־ַמְלַאך  ְיהָוׁה  ֹעֵמד  ּבֵ ְ ּ
ָלם  ַוִיפֹל  ָדִויד  ָידֹו  ְנטוָיה  ַעל־ְירוׁשָ לוָפה  ּבְ ַמִים  ְוַחְרּבֹו  ׁשְ ַּהׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ

ים  ַעל־ְפֵניֶהם ּקִ ׂשַ ים  ּבַ ְּוַהְזֵקִנים  ְמֻכּסִ ּ ַּויֹאֶמר  ָדִויד  יז:  ּ ּ
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ָעם  ַוֲאִני־הוא ֶא ּל־ָהֱאֹלִהים  ֲהֹלא  ֲאִני  ָאַמְרִתי  ִלְמנֹות  ּבָ ּ
ר־ָחָטאִתי  ְוָהֵרַע  ֲהֵרעֹוִתי  ְוֵאֶלה  ַהֹצאן  ֶמה  ָעׂשו  ְיהָוׁה  ֲּאׁשֶ ּ ּ
י  וְבֵבית  ָאִבי  וְבַעְמך  ֹלא  ְלַמֵגָפה ֱּאֹלַהי  ְתִהי  ָנא  ָיְדך  ּבִ ּ ָּ ָּ ּ :

ּוַמְלַאך  ְיהָוׁה  ָאַמר  ֶאל־ָגד  ֵלאֹמר   יח ְ י  ּ ַיֲעֶלה  ָדִויד |  ְלָדִויד  ּכִ
ֹגֶרן  ָאְרָנן  ַהְיֻבִסי ַח  ַליהָוׁה  ּבְ ַּוַיַעל  ָדִויד  יט:  ְלָהִקים  ִמְזּבֵ ּ

ם  ְיהָוׁה ׁשֵ ר  ּבְ ר  ִדּבֶ ְדַבר־ָגד  ֲאׁשֶ ּּבִ ב  ָאְרָנן  ַוַיְרא  כ:  ּ ַּוָיׁשָ ּ
ִאים  ְוָאְרָנן  ָדׁש   ָניו  ִעמֹו  ִמְתַחּבְ ַעת  ּבָ ֶּאת־ַהַמְלָאך  ְוַאְרּבַ ּ : ִּחִטיםְּ

ט  ָאְרָנן  ַוַיְרא  ֶאת־ָדִויד  ַוֵיֵצא  כא ַּוָיֹבא  ָדִויד  ַעד־ָאְרָנן  ַוַיּבֵ ּ ּ ּ
ַתחו  ְלָדִויד  ַאַפִים  ָאְרָצה ִּמן־ַהֹגֶרן  ַוִיׁשְ ּ ּ ַּויֹאֶמר  ָדִויד  כב:  ּּ ּ

ֶכֶסף  ַח  ַליהָוׁה  ּבְ ֶּאל־ָאְרָנן  ְתָנה־ִלי  ְמקֹום  ַהֹגֶרן  ְוֶאְבֶנה־ּבֹו  ִמְזּבֵ ּּ
ּהו  ִלי  ְוֵתָעַצר  ַהַמֵגָפה  ֵמַעל  ָהָעםָּמֵלא  ְתֵנ ּ ַּויֹאֶמר  ָאְרָנן  כג:  ּ

ֵעיָניו  ְרֵאה  ָנַתִתי  ֶּאל־ָדִויד  ַקח־ָלך  ְוַיַעׂש  ֲאֹדִני  ַהֶמֶלך  ַהטֹוב  ּבְ ּּ ְּ ְ

ָקר  ָלֹעלֹות  ְוַהמֹוִרִגים  ָלֵעִצים  ְוַהִחִטים  ַלִמְנָחה  ַהּכֹל  ָנָתִתי ַּהּבָ ּ ּ ּּ :
ַּויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ָד כד ְ ּ ֶכֶסף  ָמֵלא ּ י־ָקֹנה  ֶאְקֶנה  ּבְ ִויד  ְלָאְרָנן  ֹלא  ּכִ

ם ר־ְלך  ַליהָוׁה  ְוַהֲעלֹות  עֹוָלה  ִחּנָ א  ֲאׁשֶ י  ֹלא־ֶאׂשָ ָּכִ ַּוִיֵתן  כה:  ּ ּ
ׁש  ֵמאֹות ַקל  ׁשֵ ְקֵלי  ָזָהב  ִמׁשְ ָמקֹום  ׁשִ ָּדִויד  ְלָאְרָנן  ּבַ ַּוִיֶבן  כו:  ּ

ַח  ַליהָוׁה  ַוַיַעל  ֹעלֹות ם  ָדִויד  ִמְזּבֵ ּׁשָ ָלִמים  ַוִיְקָרא  ֶאל־ְיהָוׁה ּ ּ  וׁשְ ּ
ח  ָהֹעָלה ַמִים  ַעל  ִמְזּבַ ַּוַיֲעֵנהו  ָבֵאׁש  ִמן־ַהׁשָ ּ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  כז:  ּ
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ב  ַחְרּבֹו  ֶאל־ְנָדָנה ַּלַמְלָאך  ַוָיׁשֶ ּ ְ ְראֹות  ָדִויד  כח:  ּ ֵעת  ַהִהיא  ּבִ ּּבָ
ח   ֹגֶרן  ָאְרָנן  ַהְיבוִסי  ַוִיְזּבַ י־ָעָנהו  ְיהָוׁה  ּבְ ּּכִ ּ םּ ן  ְיהָוׁה  כט:  ׁשָ ּכַ ּוִמׁשְ

ָמה  ּבָ ֵעת  ַהִהיא  ּבַ ח  ָהעֹוָלה  ּבָ ר  וִמְזּבַ ה  ַבִמְדּבָ ה  ֹמׁשֶ ר־ָעׂשָ ֲּאׁשֶ ּ
ִגְבעֹון י  ל:  ּבְ ְּוֹלא־ָיֹכל  ָדִויד  ָלֶלֶכת  ְלָפָניו  ִלְדֹרׁש  ֱאֹלִהים  ּכִ

ְִנְבַעת ִמְפֵני ֶחֶרב ַמְלַאך ְיהָוׁה ּ: 

  פרק כב- "דברי הימים א"ספר 
ַח  ְלֹעָלה ַּויֹ א ית  ְיהָוׁה  ָהֱאֹלִהים  ְוֶזה־ִמְזּבֵ ּאֶמר  ָדִויד  ֶזה  הוא  ּבֵ ּ ּ

ָרֵאל ֶאֶרץ  ב:  ְלִיׂשְ ר  ּבְ ַּויֹאֶמר  ָדִויד  ִלְכנֹוס  ֶאת־ַהֵגִרים  ֲאׁשֶ ּ ּ
ית  ָרֵאל  ַוַיֲעֵמד  ֹחְצִבים  ַלְחצֹוב  ַאְבֵני  ָגִזית  ִלְבנֹות  ּבֵ ִּיׂשְ

ָעִרים ָּלֹרב  ַלִמְסְמ|  ּוַבְרֶזל   ג:  ָהֱאֹלִהים ִּרים  ְלַדְלתֹות  ַהׁשְ
ָקל ת  ָלֹרב  ֵאין  ִמׁשְ רֹות  ֵהִכין  ָדִויד  וְנֹחׁשֶ ְּוַלְמַחּבְ ַוֲעֵצי  ד:  ּ

י  ֵהִביאו  ַהִציֹדִנים  ְוַהצִֹרים  ֲעֵצי  ֲאָרִזים  ֲּאָרִזים  ְלֵאין  ִמְסָפר  ּכִ ּ ּ ּ
ִית ה:  ָלֹרב  ְלָדִויד ֹלֹמה  ְבִני  ַנַער  ָוָרך  ְוַהּבַ ְַויֹאֶמר  ָדִויד  ׁשְ ּ ּ 

ם  וְלִתְפֶאֶרת |  ִּלְבנֹות־ַליהָוׁה  ְלַהְגִדיל   ְּלַמְעָלה  ְלׁשֵ
א  לֹו  ַוָיֶכן  ָדִויד  ָלֹרב  ִלְפֵני  מֹותֹו ְּלָכל־ָהֲאָרצֹות  ָאִכיָנה  ּנָ ּ :

ִית  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ו ֹלֹמה  ְבנֹו  ַוְיַצֵוהו  ִלְבנֹות־ּבַ ַּוִיְקָרא  ִלׁשְ ּ ּ
ָרֵאל ֹלֹמה ז:  ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ָדִויד  ִלׁשְ ִנו  ּ ִני  ֲאִני  ָהָיה  ִעם־ְלָבִבי ּבְ   ּבְ
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ם  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהי ִית  ְלׁשֵ ַּוְיִהי  ָעַלי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֵלאֹמר  ח:  ִלְבנֹות  ּבַ
יָת  ֹלא־ִתְבֶנה  ַבִית  ַפְכָת  וִמְלָחמֹות  ְגֹדלֹות  ָעׂשִ ָּדם  ָלֹרב  ׁשָ ּּ ּ

ַפְכָת  ַאְרָצה  ְלָפָני ים  ׁשָ י  ָדִמים  ַרּבִ ִמי  ּכִ ִּלׁשְ ה־ ט:  ּ ֵבן  נֹוָלד ִהּנֵ
ִביב  ל־אֹוְיָביו  ִמּסָ ָּלך  הוא  ִיְהֶיה  ִאיׁש  ְמנוָחה  ַוֲהִנחֹוִתי  לֹו  ִמּכָ ּ ְ

ָיָמיו ָרֵאל  ּבְ ֶקט  ֶאֵתן  ַעל־ִיׂשְ לֹום  ָוׁשֶ מֹו  ְוׁשָ ֹלֹמה  ִיְהֶיה  ׁשְ י  ׁשְ : ּּכִ
ִמי  ְוהוא  ִיְהֶיה־ִלי  ְלֵבן  ַוֲאִני־לֹו  ְלָאב  י ּהוא־ִיְבֶנה  ַבִית  ִלׁשְ ּ ּ

ָרֵאל  ַעד־עֹוָלםַוֲהִכינֹוִתי א  ַמְלכותֹו  ַעל־ִיׂשְ ּסֵ ַּעָתה  ְבִני  יא:  ּ  ּכִ
ר  ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ית  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ּכַ ְּיִהי  ְיהָוׁה  ִעָמך  ְוִהְצַלְחָת  וָבִניָת  ּבֵ ָּ ְּ ּ

ָרֵאל  יב:  ָָעֶליך ֶכל  וִביָנה  ִויַצְוך  ַעל־ִיׂשְ ַָאך  ִיֶתן־ְלך  ְיהָוׁה  ׂשֵ ָ ְּ ּ ּ ּ
מֹור  ֶאת־תֹוַרת  ְי מֹור  יג:  ָהָוׁה  ֱאֹלֶהיךְּוִלׁשְ ָּאז  ַתְצִליַח  ִאם־ִתׁשְ ּ

ר  ִצָוה  ְיהָוׁה  ָפִטים  ֲאׁשֶ ים  ְוֶאת־ַהִמׁשְ ַּלֲעׂשֹות  ֶאת־ַהֻחּקִ ּ ּ
ָרֵאל  ֲחַזק  ֶוֱאָמץ  ַאל־ִתיָרא  ְוַאל־ֵתָחת ה  ַעל־ִיׂשְ ֶּאת־ֹמׁשֶ ּ :

ִרים  ֵמָאה יד ּכָ ה  ְבָעְנִיי  ֲהִכינֹוִתי  ְלֵבית־ְיהָוׁה  ָזָהב  ּכִ ־ֶאֶלף ְוִהּנֵ
י  ָקל  ּכִ ְרֶזל  ֵאין  ִמׁשְ ת  ְוַלּבַ ֹחׁשֶ ִרים  ְוַלּנְ ּכָ ְוֶכֶסף  ֶאֶלף  ֲאָלִפים  ּכִ

ְָוִעְמך  טו:  ָּלֹרב  ָהָיה  ְוֵעִצים  ַוֲאָבִנים  ֲהִכינֹוִתי  ַוֲעֵליֶהם  תֹוִסיף

י  ֶאֶבן  ָוֵעץ  ְוָכל־ָחָכם  י  ְמָלאָכה  ֹחְצִבים  ְוָחָרׁשֵ ָלֹרב  ֹעׂשֵ
ָכל־ְמָלאָכה ְרֶזל  ֵאין  ִמְסָפר ַּלָזָה טז:  ּבְ ת  ְוַלּבַ ֹחׁשֶ ֶסף  ְוַלּנְ ּב  ַלּכֶ

ה  ִויִהי  ְיהָוׁה  ִעָמך ְקום  ַוֲעׂשֵ ּ ָרֵאל  יז:  ּ ֵרי  ִיׂשְ ַּוְיַצו  ָדִויד  ְלָכל־ׂשָ



––1758 

ֹלֹמה  ְבנֹו ֲּהֹלא  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ִעָמֶכם  ְוֵהִניַח  ָלֶכם  יח:  ַלֲעֹזר  ִלׁשְ
י   ִביב  ּכִ ֵב|  ִמּסָ ָיִדי  ֵאת  ֹיׁשְ ה  ָהָאֶרץ  ִלְפֵני ָנַתן  ּבְ ׁשָ י  ָהָאֶרץ  ְוִנְכּבְ

ֶכם  ִלְדרֹוׁש  יט:  ְּיהָוׁה  ְוִלְפֵני  ַעמֹו ַּעָתה  ְתנו  ְלַבְבֶכם  ְוַנְפׁשְ ּ ּ
ַּליהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ְוקומו  וְבנו  ֶאת־ִמְקַדׁש  ְיהָוׁה  ָהֱאֹלִהים  ְלָהִביא  ּ ּ ּ ּ

ִית ִרית־ְיהָוׁה  וְכֵלי  ֹקֶדׁש  ָהֱאֹלִהים  ַלּבַ ְבֶנה ֶּאת־ֲארֹון  ּבְ   ַהּנִ
ם־ְיהָוׁה  :ְלׁשֵ

gG 

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

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,  פרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  ל–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 מסמרות ללמדך "ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי


