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  פרק יג- "דברי הימים ב"ספר 
מֹוֶנה  ֶעׂשְ א ַנת  ׁשְ ׁשְ ֵּרה  ַלֶמֶלך  ָיָרְבָעם  ַוִיְמֹלך  ֲאִבָיה ּבִ ְּ ְ ּ

ם  ִאמֹו  ִמיָכָיהו  ב:  ַּעל־ְיהוָדה ַלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ִנים  ָמַלך  ּבִ לֹוׁש  ׁשָ ּׁשָ ּּ ְ

ין  ֲאִבָיה  וֵבין  ָיָרְבָעם ַּבת־אוִריֵאל  ִמן־ִגְבָעה  וִמְלָחָמה  ָהְיָתה  ּבֵ ּ ּּ ּ :
ַחִיל  ִג ג ַּוֶיְאֹסר  ֲאִבָיה  ֶאת־ַהִמְלָחָמה  ּבְ ּ ּ ּבֹוֵרי  ִמְלָחָמה ּ

חור  ְוָיָרְבָעם  ָעַרך  ִעמֹו  ִמְלָחָמה  ע־ֵמאֹות  ֶאֶלף  ִאיׁש  ּבָ ַּאְרּבַ ְ ּ
חור  ִגּבֹור  ָחִיל מֹוֶנה  ֵמאֹות  ֶאֶלף  ִאיׁש  ּבָ ׁשְ ּּבִ ַּוָיָקם  ֲאִבָיה  ד:  ּ ּ

ָמעוִני  ָיָרְבָעם  ַהר  ֶאְפָרִים  ַויֹאֶמר  ׁשְ ר  ּבְ ֵּמַעל  ְלַהר  ְצָמַרִים  ֲאׁשֶ ּ
י  ְיהָוׁה   ה:  ָרֵאלְוָכל־ִיׂשְ ָרֵאל |  ֲהֹלא  ָלֶכם  ָלַדַעת  ּכִ ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ִרית  ָרֵאל  ְלעֹוָלם  לֹו  וְלָבָניו  ּבְ ָּנַתן  ַמְמָלָכה  ְלָדִויד  ַעל־ִיׂשְ
ֹלֹמה  ֶבן־ָדִויד  ַוִיְמֹרד  ו:  ֶמַלח ן־ְנָבט  ֶעֶבד  ׁשְ ַּוָיָקם  ָיָרְבָעם  ּבֶ ּּ

ְבצו  ָעָליו  ֲאָנׁשִ ז:  ַעל־ֲאֹדָניו ַּוִיּקָ ֵני  ְבִלַיַעל ּ ּים  ֵרִקים  ּבְ
ֹלֹמה  וְרַחְבָעם  ָהָיה  ַנַער  ְוַרך־ֵלָבב  ן־ׁשְ ְַוִיְתַאְמצו  ַעל־ְרַחְבָעם  ּבֶ ּ ּ ּ ּ
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ַּאֶתם  ֹאְמִרים  ְלִהְתַחֵזק  ִלְפֵני |  ְּוַעָתה   ח:  ְּוֹלא  ִהְתַחַזק  ִלְפֵניֶהם ּ
ֵני  ָדִויד  ְוַאֶתם  ָהמֹון  ָרב  ְוִעָמֶכ ַיד  ּבְ ַּמְמֶלֶכת  ְיהָוׁה  ּבְ ם  ֶעְגֵלי ּ

ה  ָלֶכם  ָיָרְבָעם  ֵלאֹלִהים ר  ָעׂשָ ֲּהֹלא  ִהַדְחֶתם  ט:  ָזָהב  ֲאׁשֶ ּ
ֵני  ַאֲהֹרן  ְוַהְלִוִים  ַוַתֲעׂשו  ָלֶכם  ּכֲֹהִנים  ֶּאת־ּכֲֹהֵני  ְיהָוׁה  ֶאת־ּבְ ּ ּ
ָקר  ְוֵאיִלם  ן־ּבָ ַפר  ּבֶ א  ְלַמֵלא  ָידֹו  ּבְ ל־ַהּבָ ַעֵמי  ָהֲאָרצֹות  ּכָ ּּכְ ּ

ְבָעה  ְוָהָיה  ֹכֵהן ַּוֲאַנְחנו  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ְוֹלא  י:    ְלֹלא  ֱאֹלִהיםׁשִ ּ
ְמָלאֶכת ֵני  ַאֲהֹרן  ְוַהְלִוִים  ּבַ ְרִתים  ַליהָוׁה  ּבְ ֲּעַזְבֻנהו  ְוֹכֲהִנים  ְמׁשָ ּ :

ֶעֶרב  יא ּבֶֹקר  וָבֶעֶרב־ּבָ ּבֶֹקר־ּבַ ּוַמְקִטִרים  ַליהָוׁה  ֹעלֹות  ּבַ ּ
ּוְקֹטֶרת־ַסִמים  וַמֲעֶרֶכת  ֶלֶחם  ַעל־ַהׁשֻ ּּ ְּלָחן  ַהָטהֹור  וְמנֹוַרת ּ ּ

י־ׁשְֹמִרים  ֲאַנְחנו  ֶעֶרב  ּכִ ֶעֶרב  ּבָ ַּהָזָהב  ְוֵנֹרֶתיָה  ְלָבֵער  ּבָ ּ
ֶמֶרת  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ְוַאֶתם  ֲעַזְבֶתם  ֹאתֹו ֶּאת־ִמׁשְ ּ ה  ִעָמנו  יב:  ּ ְּוִהּנֵ ּ

ְּוֹכֲהָניו  ַוֲחֹצְצרֹות  ַהְתרוָעה  ְלָהִריַע  ֲעֵליֶכ|  ָבֹראׁש  ָהֱאֹלִהים   ם ּ
י־ֹלא  ָרֵאל  ַאל־ִתָלֲחמו  ִעם־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי־ֲאֹבֵתיֶכם  ּכִ ֵני  ִיׂשְ ּּבְ ּ ּ

ְּוָיָרְבָעם  ֵהֵסב  ֶאת־ַהַמְאָרב  ָלבֹוא  ֵמַאֲחֵריֶהם  ַוִיְהיו  יג:  ַּתְצִליחו ּ ּ
ִּלְפֵני  ְיהוָדה  ְוַהַמְאָרב  ֵמַאֲחֵריֶהם ה  ָלֶהם  יד:  ּ ַּוִיְפנו  ְיהוָדה  ְוִהּנֵ ּ ּ

ַּהִמְלָחָמה  ָפִנ ּים  ְוָאחֹור  ַוִיְצֲעקו  ַליהָוׁה  ְוַהּכֲֹהִנים  ּ  ַמְחְצִצריםּ
ֲחֹצְצרֹות ָהִריַע  ִאיׁש  טו:  ַמְחְצִרים  ּבַ ַּוָיִריעו  ִאיׁש  ְיהוָדה  ַוְיִהי  ּבְ ּ ּ

ָרֵאל  ִלְפֵני  ֲאִבָיה  ְּיהוָדה  ְוָהֱאֹלִהים  ָנַגף  ֶאת־ָיָרְבָעם  ְוָכל־ִיׂשְ ּ
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ָר טז:  ִּויהוָדה ַּוָינוסו  ְבֵני־ִיׂשְ ּ ֵּאל  ִמְפֵני  ְיהוָדה  ַוִיְתֵנם  ֱאֹלִהים ּ ּ ּ ּ
ָיָדם ה  ַוִיְפלו  ֲחָלִלים  יז:  ּבְ ה  ַרּבָ ַּוַיּכו  ָבֶהם  ֲאִבָיה  ְוַעמֹו  ַמּכָ ּּ ּ ּ ּּ

חור ָרֵאל  ֲחֵמׁש־ֵמאֹות  ֶאֶלף  ִאיׁש  ּבָ ִּמִיׂשְ ְנעו  יח:  ּ ַּוִיּכָ ּ
י   ֵני  ְיהוָדה  ּכִ ֵעת  ַהִהיא  ַוֶיֶאְמצו  ּבְ ָרֵאל  ּבָ ְּבֵני־ִיׂשְ ּ ֲענו ּ ִּנׁשְ

ַּוִיְרדֹף  ֲאִבָיה  ַאֲחֵרי  ָיָרְבָעם  יט:  ַעל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתיֶהם ּּ
ָנה  נֹוֶתיָה  ְוֶאת־ְיׁשָ ית־ֵאל  ְוֶאת־ּבְ ַּוִיְלּכֹד  ִמֶמּנו  ָעִרים  ֶאת־ּבֵ ּ ּ

נֹוֶתיָה  ְוֶאת־   ְוֹלא־ָעַצר  כ:  ּ  ֶעְפַרִין  וְבֹנֶתיָהֶעְפַרִוןְוֶאת־ּבְ
ּיֵמי  ֲאִבָיהו  ַוִיְגֵפהו  ְיהָוׁה  ַוָיֹמתּכַֹח־ָיָרְבָעם  עֹוד  ּבִ ּ ּּ ַּוִיְתַחֵזק  כא:  ּּ ּ

ַנִים  ִרים  וׁשְ ֵרה  ַויֹוֶלד  ֶעׂשְ ע  ֶעׂשְ ים  ַאְרּבַ א־לֹו  ָנׁשִ ֲּאִבָיהו  ַוִיׂשָ ּּ ּ ּּ
נֹות ֵרה  ּבָ ׁש  ֶעׂשְ ִנים  ְוׁשֵ ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  ֲאִבָיה  וְדָרָכיו  וְדָבָריו  כב:  ּבָ ּ ּּ

ִמְדַרׁש תוִבים  ּבְ ִביא  ִעדֹוּּכְ ב  ֲאִבָיה  ִעם־ֲאֹבָתיו  כג:  ּ  ַהּנָ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ
ָיָמיו  ִעיר  ָדִויד  ַוִיְמֹלך  ָאָסא  ְבנֹו  ַתְחָתיו  ּבְ רו  ֹאתֹו  ּבְ ַּוִיְקּבְ ּ ְ ּ ּּ ּ

ִנים ר ׁשָ ְקָטה ָהָאֶרץ ֶעׂשֶ  :ׁשָ

  פרק יד- "דברי הימים ב"ספר 
ֵעיֵני  ְיהָוׁה   א ר  ּבְ ַּוַיַעׂש  ָאָסא  ַהטֹוב  ְוַהָיׁשָ ַּוָיַסר  ב:  ֱאֹלָהיוּּ

ר  ֶאת־ַהַמֵצבֹות  ַוְיַגַדע  ּבֵ מֹות  ַוְיׁשַ ָכר  ְוַהּבָ חֹות  ַהּנֵ ֶּאת־ִמְזּבְ ּ ּ
ִרים ַּויֹאֶמר  ִליהוָדה  ִלְדרֹוׁש  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ג:  ֶאת־ָהֲאׁשֵ ּ
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ֲּאבֹוֵתיֶהם  ְוַלֲעׂשֹות  ַהתֹוָרה  ְוַהִמְצָוה ל־ָעֵרי  ְיהוָדה  ד:  ּ ַּוָיַסר  ִמּכָ ּ
ֹקט  ַהַמְמָלָכה  ְלָפָניוֶאת־ַהּבָ ּמֹות  ְוֶאת־ַהַחָמִנים  ַוִתׁשְ ּ ַּוִיֶבן  ה:  ּ

ְקָטה  ָהָאֶרץ  ְוֵאין־ִעמֹו  ִמְלָחָמה  י־ׁשָ יהוָדה  ּכִ ָּעֵרי  ְמצוָרה  ּבִ ּ ּ
י־ֵהִניַח  ְיהָוׁה  לֹו ִנים  ָהֵאֶלה  ּכִ ׁשָ ּּבַ ַּויֹאֶמר  ִליהוָדה  ִנְבֶנה   ו:  ּ ּ |

ּה  וִמְגָדִלים  ְדָלַתִים  וְבִריִחים ֶּאת־ֶהָעִרים  ָהֵאֶלה  ְוָנֵסב  חֹוָמ ּ ּ ּ
נו  נו  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ָדַרׁשְ י  ָדַרׁשְ ּעֹוֶדּנו  ָהָאֶרץ  ְלָפֵנינו  ּכִ ּ ּ ּ ּ ּ

ִביב  ַוִיְבנו  ַוַיְצִליחו ַּוָיַנח  ָלנו  ִמּסָ ּ ּּ ּ ה  ז:  ּ א  ִצּנָ ַוְיִהי  ְלָאָסא  ַחִיל  ֹנׂשֵ
ְנ ֹלׁש  ֵמאֹות  ֶאֶלף  וִמּבִ ָּוֹרַמח  ִמיהוָדה  ׁשְ ֵאי  ָמֵגן  ְוֹדְרֵכי ּ ָיִמן  ֹנׂשְ

ל־ֵאֶלה  ִגּבֹוֵרי  ָחִיל מֹוִנים  ָאֶלף  ּכָ ת  ָמאַתִים  וׁשְ ֶּקׁשֶ ּ ַּוֵיֵצא  ח:  ּ
ֹלׁש  ֵמאֹות  בֹות  ׁשְ ַחִיל  ֶאֶלף  ֲאָלִפים  וַמְרּכָ י  ּבְ ֲּאֵליֶהם  ֶזַרח  ַהּכוׁשִ ּ

ה ַּוֵיֵצא  ָאָסא  ְלָפָניו  ַוַיַעְרכו  ִמְלָחָמ ט:  ַּוָיֹבא  ַעד־ָמֵרׁשָ ּ ֵגיא ּ ה  ּבְ
ה ַּוִיְקָרא  ָאָסא  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיו  ַויֹאַמר  ְיהָוׁה  י:  ְצַפָתה  ְלָמֵרׁשָ ּ

ין  ַרב  ְלֵאין  ּכַֹח  ָעְזֵרנו  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ֵּאין־ִעְמך  ַלְעזֹור  ּבֵ ּ ָ ּ
ְמך  ָבאנו  ַעל־ֶהָהמֹון  ַהֶזה  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ַעּנו  וְבׁשִ י־ָעֶליך  ִנׁשְ ּּכִ ּ ּ ּּ ָ ָ

ַָיְעֹצר  ִעְמך  ֱאנֹוׁשַּאָתה  ַאל־ ים  ִלְפֵני  יא:  ּ ַּוִיֹגף  ְיהָוׁה  ֶאת־ַהּכוׁשִ ּ ּ
ים ָּאָסא  ְוִלְפֵני  ְיהוָדה  ַוָיֻנסו  ַהּכוׁשִ ּ ַּוִיְרְדֵפם  ָאָסא  ְוָהָעם  יב:  ּּ ּ

ים  ְלֵאין־ָלֶהם  ִמְחָיה  ר־ִעמֹו  ַעד־ִלְגָרר  ַוִיפֹל  ִמּכוׁשִ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ
רו  ִלְפֵני־ְיהָוׁה  ְוִל ּבְ י־ִנׁשְ ה  ְמֹאדּּכִ ָלל  ַהְרּבֵ או  ׁשָ ְּפֵני  ַמֲחֵנהו  ַוִיׂשְ ּּ :
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י־ָהָיה  ַפַחד־ְיהָוׁה  יג ל־ֶהָעִרים  ְסִביבֹות  ְגָרר  ּכִ ַּוַיּכו  ֵאת  ּכָ ּ ּ
ה  ָהְיָתה  ָבֶהם י־ִבָזה  ַרּבָ ל־ֶהָעִרים  ּכִ ֲּעֵליֶהם  ַוָיֹבזו  ֶאת־ּכָ ּּ ּ :

ּבו  ֹצאן  ָלֹרב  וְג יד ְּוַגם־ָאֳהֵלי  ִמְקֶנה  ִהּכו  ַוִיׁשְ ּ בו ּּ ַּמִלים  ַוָיׁשֻ ּ ּ
ָלם  :ְּירוׁשָ

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, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל" ספרי נלימוד 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"מהר(. 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,  יםולכל  החברים  וידיד,  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' רינוט, 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 )עלותך  פרק  טומדרש  תנחומא  בה(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


