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  פרק יא- "דברי הימים ב"ספר 
ַל א ַּוָיֹבא  ְרַחְבָעם  ְירוׁשָ ית  ְיהוָדה  וִבְנָיִמן ִּ ּם  ַוַיְקֵהל  ֶאת־ּבֵ ּ ּ

ה  ִמְלָחָמה  ְלִהָלֵחם  חור  ֹעׂשֵ מֹוִנים  ֶאֶלף  ּבָ ֵּמָאה  וׁשְ ּ ּ
יב  ֶאת־ַהַמְמָלָכה  ִלְרַחְב ָרֵאל  ְלָהׁשִ ַוְיִהי  ב:  ָעםִּעם־ִיׂשְ

ַמְעָיהו  ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים  ֵלאֹמר ְּדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ׁשְ ֱאֹמר  ג:  ּ
ָרֵאל  ל־ִיׂשְ ֹלֹמה  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ְוֶאל  ּכָ ן־ׁשְ ֶּאל־ְרַחְבָעם  ּבֶ ְ

יהוָדה  וִבְנָיִמן  ֵלאֹמר ּּבִ ּּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ֹלא־ַתֲעלו  ד:  ּ
ְּוֹלא־ִתָלֲחמו  ִעם־ֲאֵחיֶכם  ׁשובו  ִאיׁש  ְל ּ ּ י־ֵמִאִתי  ִנְהָיה ּ ֵּביתֹו  ּכִ

בו  ִמֶלֶכת  ְמעו  ֶאת־ִדְבֵרי  ְיהָוׁה  ַוָיׁשֻ ַּהָדָבר  ַהֶזה  ַוִיׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ָלם  ַוִיֶבן  ָעִרים  ְלָמצֹור  ה:  ֶאל־ָיָרְבָעם ירוׁשָ ב  ְרַחְבָעם  ּבִ ַּוֵיׁשֶ ּּ

יהוָדה ית־ֶלֶחם  ְוֶאת־ֵעיָטם  ְוֶאת־ְתקֹוַע ו:  ּּבִ ַּוִיֶבן  ֶאת־ּבֵ ּ :
ּית־צור  ְוֶאת־ׂשֹוכֹו  ְוֶאת־ֲעֻדָלםְוֶאת־ּבֵ ז ְּוֶאת־ַגת  ח:  ּ
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ה  ְוֶאת־ִזיף ְוֶאת־ֲאדֹוַרִים  ְוֶאת־ָלִכיׁש  ט:  ְוֶאת־ָמֵרׁשָ
ר  י:  ְוֶאת־ֲעֵזָקה ְּוֶאת־ָצְרָעה  ְוֶאת־ַאָילֹון  ְוֶאת־ֶחְברֹון  ֲאׁשֶ

יהוָדה  וְבִבְנָיִמן  ָעֵרי  ְמֻצרֹות ּּבִ ַּוְיַחֵזק  ֶאת־ַהְמֻצרֹות  ַוִי יא:  ּ ּ ֵּתן ּ
ֶמן  ָוָיִין ֶהם  ְנִגיִדים  ְוֹאְצרֹות  ַמֲאָכל  ְוׁשֶ ּוְבָכל־ִעיר  ָוִעיר  יב:  ּבָ

ה  ְמֹאד  ַוְיִהי־לֹו  ְיהוָדה  וִבְנָיִמן ִּצּנֹות  וְרָמִחים  ַוְיַחְזֵקם  ְלַהְרּבֵ ּ ּּ :
ָרֵאל  ִהְתַיְצבו  ָעָליו  יג ָכל־ִיׂשְ ר  ּבְ ְּוַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ֲאׁשֶ ּ ּ

ל־ְגבוָל ִּמּכָ יֶהם  ַוֲאֻחָזָתם  יד:  םּ י־ָעְזבו  ַהְלִוִים  ֶאת־ִמְגְרׁשֵ ּּכִ ּ ּ
ֵהן  י־ִהְזִניָחם  ָיָרְבָעם  וָבָניו  ִמּכַ ָלם  ּכִ ַּוֵיְלכו  ִליהוָדה  ְוִלירוׁשָ ּ ּ ּ ּ

ִעיִרים  ְוָלֲעָגִלים  טו:  ַליהָוׁה מֹות  ְוַלׂשְ ַּוַיֲעֶמד־לֹו  ּכֲֹהִנים  ַלּבָ ּ
ה ר  ָעׂשָ ָרֵאל  ַהּנְֹתִנים ְוַאֲחֵריֶהם  ִמּכֹל   טז:  ֲאׁשֶ ְבֵטי  ִיׂשְ ׁשִ

ַלם  או  ְירוׁשָ ָרֵאל  ּבָ ׁש  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ֶּאת־ְלָבָבם  ְלַבּקֵ ּ
ַּוְיַחְזקו  ֶאת־ַמְלכות  ְיהוָדה  יז:  ִלְזּבֹוַח  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתיֶהם ּ ּ ּ

י  ָהְלכו  לֹוׁש  ּכִ ִנים  ׁשָ ֹלֹמה  ְלׁשָ ן־ׁשְ ַּוְיַאְמצו  ֶאת־ְרַחְבָעם  ּבֶ ּ ּ
לֹוׁש ִנים  ׁשָ ֹלֹמה  ְלׁשָ ֶדֶרך  ָדִויד  וׁשְ ּּבְ ּ ח־לֹו  ְרַחְבָעם  יח:  ְ ַּוִיּקַ

ה  ֶאת־ָמֲחַלת   ןִּאׁשָ ן־ָדִויד  ֲאִביַהִיל ּבַ ת  ־ְיִרימֹות  ּבֶ ּ  ּבַ
י ן־ִיׁשָ ת־ֱאִליָאב  ּבֶ ִנים  ֶאת־ְיעוׁש  יט:  ּבַ ַּוֵתֶלד  לֹו  ּבָ ּ

ַמְרָיה  ְוֶאת־ָזַהם ת־ַמֲעָכה ְוַאֲחֶריָה  ָלַקח  ֶא כ:  ְוֶאת־ׁשְ
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לֹום  ַוֵתֶלד  לֹו  ֶאת־ֲאִבָיה  ְוֶאת־ַעַתי  ְוֶאת־ִזיָזא  ת־ַאְבׁשָ ּּבַ ּּ
ֹלִמית לֹום  כא:  ְוֶאת־ׁשְ ַּוֶיֱאַהב  ְרַחְבָעם  ֶאת־ַמֲעָכה  ַבת־ַאְבׁשָ

א  ֵרה  ָנׂשָ מֹוֶנה־ֶעׂשְ ים  ׁשְ י  ָנׁשִ יו  ּכִ יו  וִפיַלְגׁשָ ל־ָנׁשָ ִּמּכָ
ים  ַויֹוֶלד  ֶעׂשְ ׁשִ ים  ׁשִ ּוִפיַלְגׁשִ ּ ים ּ ׁשִ ִנים  ְוׁשִ מֹוָנה  ּבָ ִּרים  וׁשְ ּ

נֹות ַּוַיֲעֵמד  ָלֹראׁש  ְרַחְבָעם  ֶאת־ֲאִבָיה  ֶבן־ַמֲעָכה  כב:  ּבָ ּ
י  ְלַהְמִליכֹו ֶאָחיו  ּכִ ָניו  כג:  ְלָנִגיד  ּבְ ל־ּבָ ַּוָיֶבן  ַוִיְפֹרץ  ִמּכָ ּ

ְּלָכל־ַאְרצֹות  ְיהוָדה  וִבְנָיִמן  ְלֹכל  ָעֵרי  ַהְמֻצרֹות  ַוִיֵתן  ָלֶהם  ּּ ּ ּ
ים ַאל ֲהמֹון ָנׁשִ ַּהָמזֹון ָלֹרב ַוִיׁשְ ּ: 

  פרק יב- "דברי הימים ב"ספר 
ָהִכין  ַמְלכות  ְרַחְבָעם  וְכֶחְזָקתֹו  ָעַזב  ֶאת־תֹוַרת  א ַּוְיִהי  ּכְ ּ ּ

ָרֵאל  ִעמֹו ית  ַלֶמֶלך  ב:  ְּיהָוׁה  ְוָכל־ִיׂשְ ָנה  ַהֲחִמיׁשִ ׁשָ ְַוְיִהי  ּבַ ּ ּ
ק  ֶמֶלך־ִמְצ יׁשַ י  ָמֲעלו ְְרַחְבָעם  ָעָלה  ׁשִ ָלם  ּכִ ַּרִים  ַעל־ְירוׁשָ ּ

יהָוׁה ים  ְוֵאין  ג:  ּבַ ים  ֶאֶלף  ָפָרׁשִ ׁשִ ֶאֶלף  וָמאַתִים  ֶרֶכב  וְבׁשִ ּּבְ ּ ּ ּ
ִיים  או  ִעמֹו  ִמִמְצַרִים  לוִבים  ֻסּכִ ר־ּבָ ִּמְסָפר  ָלָעם  ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ ּ

ים ר  ִליהוָדה  ַוָיֹבא  ד:  ְּוכוׁשִ ַּוִיְלּכֹד  ֶאת־ָעֵרי  ַהְמֻצרֹות  ֲאׁשֶ ּּ ּ
ָלםַע ֵרי  ה:  ּד־ְירוׁשָ א  ֶאל־ְרַחְבָעם  ְוׂשָ ִביא  ּבָ ַמְעָיה  ַהּנָ ּוׁשְ
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ק  ַויֹאֶמר  ָלֶהם  יׁשָ ַלם  ִמְפֵני  ׁשִ ר־ֶנֶאְספו  ֶאל־ְירוׁשָ ְּיהוָדה  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ּּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ַאֶתם  ֲעַזְבֶתם  ֹאִתי  ְוַאף־ֲאִני  ָעַזְבִתי  ֶאְתֶכם  ּ ּ

ק יׁשָ ַיד־ׁשִ ֵר ו:  ּבְ ְנעו  ׂשָ ַּוִיּכָ ָרֵאל  ְוַהֶמֶלך  ַויֹאְמרו  ַצִדיק  ּ ּי־ִיׂשְ ּ ּ ְ ּ |
י  ִנְכָנעו  ָהָיה  ְדַבר־ְיהָוׁה  ז:  ְיהָוׁה ּוִבְראֹות  ְיהָוׁה  ּכִ ּ

ַמְעָיה   ִחיֵתם  ְוָנַתִתי  ָלֶהם |  ֶאל־ׁשְ ֵּלאֹמר  ִנְכְנעו  ֹלא  ַאׁשְ ּ
ק יׁשָ ַיד־ׁשִ ַלם  ּבְ ירוׁשָ ְמַעט  ִלְפֵליָטה  ְוֹלא־ִתַתך  ֲחָמִתי  ּבִ ּּכִ ְ ּ :

ּי  ִיְהיו־לֹו  ַלֲעָבִדים  ְוֵיְדעו  ֲעבֹוָדִתי  ַוֲעבֹוַדת  ַמְמְלכֹות ּכִ ח ּ
ַל ט:  ָהֲאָרצֹות ק  ֶמֶלך־ִמְצַרִים  ַעל־ְירוׁשָ יׁשַ ַּוַיַעל  ׁשִ ְ ח ִּ ּם  ַוִיּקַ

ית  ַהֶמֶלך  ֶאת־ַהּכֹל  ית־ְיהָוׁה  ְוֶאת־ֹאְצרֹות  ּבֵ ְֶאת־ֹאְצרֹות  ּבֵ ּ
י  ַהָזָהב  ֲאׁשֶ ח  ֶאת־ָמִגּנֵ ָּלָקח  ַוִיּקַ ֹלֹמהּ ה  ׁשְ ַּוַיַעׂש  י:  ר  ָעׂשָ

ֵרי  ת  ְוִהְפִקיד  ַעל־ַיד  ׂשָ י  ְנֹחׁשֶ ַּהֶמֶלך  ְרַחְבָעם  ַתְחֵתיֶהם  ָמִגּנֵ ּ ְּ

ית  ַהֶמֶלך ְָהָרִצים  ַהׁשְֹמִרים  ֶפַתח  ּבֵ ּ ְַוְיִהי  ִמֵדי־בֹוא  ַהֶמֶלך  יא:  ּּ ּ ּ
בום  ֶאל־ָתא  ָהָרִצ אום  ֶוֱהׁשִ או  ָהָרִצים  וְנׂשָ ית  ְיהָוׁה  ּבָ ּּבֵ ּ ּ ּ : יםּ

ִחית  ְלָכָלה  ְוַגם  יב ב  ִמֶמּנו  ַאף־ְיהָוׁה  ְוֹלא  ְלַהׁשְ ְנעֹו  ׁשָ ּוְבִהּכָ ּּ
יהוָדה  ָהָיה  ְדָבִרים  טֹוִבים ּּבִ ְַוִיְתַחֵזק  ַהֶמֶלך  ְרַחְבָעם  יג:  ּ ּ ּ ּ

ָנה  ְרַחְבָעם  ִעים  ְוַאַחת  ׁשָ י  ֶבן־ַאְרּבָ ַלם  ַוִיְמֹלך  ּכִ ירוׁשָ ְּבִ ּ ּ
ֵרה   ַבע  ֶעׂשְ ָמְלכֹו  וׁשֲ ָנה  ּּבְ ַלם  ָהִעיר |  ׁשָ ירוׁשָ ָּמַלך  ּבִ ְ



––23 

ָרֵאל  ְבֵטי  ִיׂשְ ם  ִמּכֹל  ׁשִ מֹו  ׁשָ ַחר  ְיהָוׁה  ָלׂשום  ֶאת־ׁשְ ר־ּבָ ֲּאׁשֶ
ם  ִאמֹו  ַנֲעָמה  ָהַעֹמִנית ְּוׁשֵ י  ֹלא  ֵהִכין  ִלּבֹו  יד:  ּ ַּוַיַעׂש  ָהָרע  ּכִ

ִנים ְוִדְבֵרי  ְרַחְבָעם  ָהִראׁשִֹנים  ְוָהַאֲחרֹו טו:  ִלְדרֹוׁש  ֶאת־ְיהָוׁה
ִביא  ְוִעדֹו  ַהֹחֶזה  ַמְעָיה  ַהּנָ ִדְבֵרי  ׁשְ תוִבים  ּבְ ֲּהֹלא־ֵהם  ּכְ ּ

ל־ַהָיִמים ְּלִהְתַיֵחׂש  וִמְלֲחמֹות  ְרַחְבָעם  ְוָיָרְבָעם  ּכָ ב  טז:  ּ ּכַ ַּוִיׁשְ
ִעיר  ָדִויד  ַוִיְמֹלך  ֲאִבָיה  ְבנֹו  ֵבר  ּבְ ְּרַחְבָעם  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיּקָ ּ ְּ ּ

ַּתְחָתיו ּ: 
gG 

  במעגל ך"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 אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו ק"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ורי

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,  יות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנס–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, רי המקרא הם עליו מליצי יושרד ספ"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"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  כמסמר בלבבך הם משמרי


