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  פרק טו- " הימים בדברי"ספר 
ן־עֹוֵדד  ָהְיָתה  ָעָליו  רוַח  ֱאֹלִהים א ַּוֲעַזְרָיהו  ּבֶ ַּוֵיֵצא  ִלְפֵני  ב:  ּ

ָמעוִני  ָאָסא  ְוָכל־ְיהוָדה  וִבְנָיִמן  ְיהָוׁה  ָּאָסא  ַויֹאֶמר  לֹו  ׁשְ ּ ּ ּ
הו  ִיָמֵצא  ָלֶכם  ְוִאם־ַתַעְזֻבהו  ְהיֹוְתֶכם  ִעמֹו  ְוִאם־ִתְדְרׁשֻ ִּעָמֶכם  ּבִ ּּ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל  ְלֹלא   ג:  ֲעֹזב  ֶאְתֶכםַי ים  ְלִיׂשְ ֱאֹלֵהי  ֱאֶמת |  ְוָיִמים  ַרּבִ
ּוְלֹלא  ּכֵֹהן  מֹוֶרה  וְלֹלא  תֹוָרה ַצר־לֹו  ַעל־ְיהָוׁה  ד:  ּ ב  ּבַ ַּוָיׁשָ ּ

הו  ַוִיָמֵצא  ָלֶהם ָרֵאל  ַוְיַבְקׁשֻ ֱּאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ ּוָבִעִתים  ָהֵהם  ֵאין  ה:  ּ ּ
י  ְמה א  ּכִ לֹום  ַליֹוֵצא  ְוַלּבָ ֵבי  ָהֲאָרצֹותּׁשָ ל־ֹיׁשְ : ּוֹמת  ַרּבֹות  ַעל  ּכָ

ָכל־ָצָרה ו י־ֱאֹלִהים  ֲהָמָמם  ּבְ ִעיר  ּכִ גֹוי  ְוִעיר  ּבְ ְּוֻכְתתו  גֹוי־ּבְ ּ :
ָכר  ִלְפֻעַלְתֶכם ז י  ֵיׁש  ׂשָ ְּוַאֶתם  ִחְזקו  ְוַאל־ִיְרפו  ְיֵדיֶכם  ּכִ ּ ּּ ּ :
בוָאה  ֹעֵד ח ֹמַע  ָאָסא  ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ְוַהּנְ ְּוִכׁשְ ִביא  ִהְתַחַזק ּּ ּד  ַהּנָ

ר  ל־ֶאֶרץ  ְיהוָדה  וִבְנָיִמן  וִמן־ֶהָעִרים  ֲאׁשֶ ּקוִצים  ִמּכָ ַּוַיֲעֵבר  ַהׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
ר  ִלְפֵני  אוָלם  ח  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ָּלַכד  ֵמַהר  ֶאְפָרִים  ַוְיַחֵדׁש  ֶאת־ִמְזּבַ ּ
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ל־ְיהוָדה  וִבְנָיִמן  ְוַהָגִרים  ִעָמֶהם  ט:  ְיהָוׁה ַּוִיְקּבֹץ  ֶאת־ּכָ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ָלֹרב  י־ָנְפלו  ָעָליו  ִמִיׂשְ ְמעֹון  ּכִ ה  וִמׁשִ ֵּמֶאְפַרִים  וְמַנׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

י־ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיו  ִעמֹו ְרֹאָתם  ּכִ ֹחֶדׁש  י:  ּּבִ ַלם  ּבַ ְבצו  ְירוׁשָ ַּוִיּקָ ּ ּ
ֵרה  ְלַמְלכות  ָאָסא ַנת  ֲחֵמׁש־ֶעׂשְ י  ִלׁשְ ִליׁשִ ַּהׁשְ חו  ַליהָוׁה  יא:  ּ ַּוִיְזּבְ ּ

יֹום  ַההוא ּּבַ ְבַעת ּ ַבע  ֵמאֹות  ְוֹצאן  ׁשִ ָקר  ׁשְ ָלל  ֵהִביאו  ּבָ ּ  ִמן־ַהׁשָ ּ
ִרית  ִלְדרֹוׁש  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתיֶהם  יב:  ֲאָלִפים ַּוָיֹבאו  ַבּבְ ּ

ם ָכל־ְלָבָבם  וְבָכל־ַנְפׁשָ ר  ֹלא־ִיְדרׁש  ַליהָוׁה  יג:  ּּבְ ְוֹכל  ֲאׁשֶ
ָרֵאל  יוָמת  ְלִמן־ָקֹטן  ְוַעד־ָגדֹו ֱּאֹלֵהי־ִיׂשְ הּ : ּל  ְלֵמִאיׁש  ְוַעד־ִאׁשָ

קֹול  ָגדֹול  וִבְתרוָעה  וַבֲחֹצְצרֹות  יד ְבעו  ַליהָוׁה  ּבְ ַּוִיׁשָ ּ ּ ּּ ּ ּ
י  טו:  ּוְבׁשֹוָפרֹות בוָעה  ּכִ ְמחו  ָכל־ְיהוָדה  ַעל־ַהׁשְ ַּוִיׂשְ ּ ּּ ּ

הו  ַוִיָמֵצא  ָלֶהם  ַוָיַנח  ְקׁשֻ עו  וְבָכל־ְרצֹוָנם  ּבִ ּבָ ְּבָכל־ְלָבָבם  ִנׁשְ ּּ ּ ּ ּ
ִביבְיהָוׁה ָּאָסא  ַהֶמֶלך  ֱהִסיָרה |  ְוַגם־ַמֲעָכה  ֵאם   טז:    ָלֶהם  ִמּסָ ְ ּ

ָרה  ִמְפָלֶצת  ַוִיְכֹרת  ָאָסא  ָתה  ַלֲאׁשֵ ר־ָעׂשְ ִּמְגִביָרה  ֲאׁשֶ ּ
ַנַחל  ִקְדרֹון ֹרף  ּבְ ֶּאת־ִמְפַלְצָתה  ַוָיֶדק  ַוִיׂשְ ּ ּ מֹות  ֹלא־ָסרו  יז:  ּ ְּוַהּבָ
ֵל ָרֵאל  ַרק  ְלַבב־ָאָסא  ָהָיה  ׁשָ ל־ָיָמיוִּמִיׂשְ ַּוָיֵבא  יח:  ם  ּכָ

ֶסף  ְוָזָהב  ְוֵכִלים ית  ָהֱאֹלִהים  ּכֶ יו  ּבֵ י  ָאִביו  ְוָקָדׁשָ : ֶאת־ָקְדׁשֵ
ים  ְוָחֵמׁש  ְלַמְלכות  יט ֹלׁשִ ַנת־ׁשְ ּוִמְלָחָמה  ֹלא  ָהָיָתה  ַעד  ׁשְ ּ

 :ָאָסא
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  פרק טז- "דברי הימים ב"ספר 
ׁש  ְלַמְלכות  ָאָסא  ָע א ים  ָוׁשֵ ֹלׁשִ ַנת  ׁשְ ׁשְ א ּּבִ ְעׁשָ ָלה  ּבַ

ָרֵאל  ַעל־ְיהוָדה  ַוִיֶבן  ֶאת־ָהָרָמה  ְלִבְלִתי  ֵתת  יֹוֵצא  ֶּמֶלך־ִיׂשְ ּ ּ ּ ְ

ָּוָבא  ְלָאָסא  ֶמֶלך־ְיהוָדה ֶסף  ְוָזָהב  ֵמֹאְצרֹות  ב:  ְ ַּויֵֹצא  ָאָסא  ּכֶ
ב  ן־ֲהַדד  ֶמֶלך  ֲאָרם  ַהיֹוׁשֵ ַלח  ֶאל־ּבֶ ית  ְיהָוׁה  וֵבית  ַהֶמֶלך  ַוִיׁשְ ּּבֵ ְּ ְ ּ ּ

ַדְרֶמׂשֶ יִני  וֵביֶנך  וֵבין  ָאִבי  וֵבין  ָאִביך  ג:  ק  ֵלאֹמרּבְ ִרית  ּבֵ ָּבְ ָּ ּ ּ
א  ֶמֶלך  ְעׁשָ ִריְתך  ֶאת־ּבַ ֶסף  ְוָזָהב  ֵלך  ָהֵפר  ּבְ ַלְחִתי  ְלך  ּכֶ ה  ׁשָ ְִהּנֵ ָ ְ ָ ּ

ָרֵאל  ְוַיֲעֶלה  ֵמָעָלי ן־ֲהַדד  ֶאל־ַהֶמֶלך  ָאָסא  ד:  ִיׂשְ ַמע  ּבֶ ְַוִיׁשְ ּ ּ
ֵרי  ַהֲחָיִלי ַלח  ֶאת־ׂשָ ָרֵאל  ַוַיּכו ַּוִיׁשְ ר־לֹו  ֶאל־ָעֵרי  ִיׂשְ ּם  ֲאׁשֶ ּ

נֹות  ָעֵרי  ל־ִמְסּכְ ֶּאת־ִעיֹון  ְוֶאת־ָדן  ְוֵאת  ָאֵבל  ָמִים  ְוֵאת  ּכָ ּ
נֹות  ֶאת־ָהָרָמה  ה:  ַּנְפָתִלי א  ַוֶיְחַדל  ִמּבְ ְעׁשָ ֹמַע  ּבַ ׁשְ ַּוְיִהי  ּכִ ּ

ת  ֶאת־ְמַלאְכתֹו ּבֵ ַּוַיׁשְ ל־ ו:  ּ ְְוָאָסא  ַהֶמֶלך  ָלַקח  ֶאת־ּכָ ְּיהוָדה ּ
א  ַוִיֶבן  ְעׁשָ ָנה  ּבַ ר  ּבָ או  ֶאת־ַאְבֵני  ָהָרָמה  ְוֶאת־ֵעֶציָה  ֲאׁשֶ ַּוִיׂשְ ּּ

ֶהם  ֶאת־ֶגַבע  ְוֶאת־ַהִמְצָפה ּּבָ ּ א  ֲחָנִני  ָהֹרֶאה  ז:  ּ ּוָבֵעת  ַהִהיא  ּבָ
ֶעְנך  ַעל־ֶמֶלך  ֲאָרם  ִהׁשָ ְֶאל־ָאָסא  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ַויֹאֶמר  ֵאָליו  ּבְ ָ ְּ ּ ּ

ַעְנָת ן  ִנְמַלט  ֵחיל  ֶמֶלך־ֲאָרם ְּוֹלא  ִנׁשְ ְ  ַעל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ַעל־ּכֵ ָ

ִָמָיֶדך ים  ְוַהלוִבים  ָהיו  ְלַחִיל  |  ֲהֹלא   ח:  ּ ַּהּכוׁשִ ּ ָלֹרב  ְלֶרֶכב |  ּּ
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ָיֶדך ֶעְנך  ַעל־ְיהָוׁה  ְנָתָנם  ּבְ ה  ְמֹאד  וְבִהׁשָ ים  ְלַהְרּבֵ ָוְלָפָרׁשִ ָ ּ ּ ּ :
ָכל־ ט י  ְיהָוׁה  ֵעיָניו  ְמׁשְֹטטֹות  ּבְ ָּהָאֶרץ  ְלִהְתַחֵזק  ִעם־ְלָבָבם ּכִ

י  ֵמַעָתה  ֵיׁש  ִעְמך  ִמְלָחמֹות ְלָת  ַעל־ֹזאת  ּכִ ֵלם  ֵאָליו  ִנְסּכַ ָׁשָ ּ ּ ּ :
י־ְבַזַעף  ִעמֹו  י ית  ַהַמְהֶפֶכת  ּכִ ַּוִיְכַעס  ָאָסא  ֶאל־ָהֹרֶאה  ַוִיְתֵנהו  ּבֵ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֵעת  ַהִהיא ה   יא:  ַּעל־ֹזאת  ַוְיַרֵצץ  ָאָסא  ִמן־ָהָעם  ּבָ ִּדְבֵרי ְוִהּנֵ
תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ַהְמָלִכים  ם  ּכְ ָּאָסא  ָהִראׁשֹוִנים  ְוָהַאֲחרֹוִנים  ִהּנָ ּ

ָרֵאל ע  יב:  ִּליהוָדה  ְוִיׂשְ ים  ָוֵתׁשַ לֹוׁשִ ַנת  ׁשְ ׁשְ ַּוֶיֱחֶלא  ָאָסא  ּבִ
ָחְליֹו  ֹלא־ָדַרׁש  ַרְגָליו  ַעד־ְלַמְעָלה  ָחְליֹו  ְוַגם־ּבְ ְּלַמְלכותֹו  ּבְ

ֹר י  ּבָ ב  ָאָסא  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוָיָמת  יג:  ְפִאיםֶאת־ְיהָוׁה  ּכִ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ
ִעים  ְוַאַחת  ְלָמְלכֹו ַנת  ַאְרּבָ ׁשְ ר  יד:  ּבִ ֻרהו  ְבִקְבֹרָתיו  ֲאׁשֶ ַּוִיְקּבְ ּ

ִמים  ׂשָ ר  ִמֵלא  ּבְ ב  ֲאׁשֶ ּכָ ִמׁשְ יֻבהו  ּבַ ּכִ ִעיר  ָדִויד  ַוַיׁשְ ָרה־לֹו  ּבְ ּּכָ ּ ּ ּּ
ִמְרַקַחת  ַמֲעׂשֶ ִחים  ּבְ ֵרָפה  ְגדֹוָלה ּוְזִנים  ְמֻרּקָ ְרפו־לֹו  ׂשְ ּה  ַוִיׂשְ ּ ּ

 :ַעד־ִלְמֹאד
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  וד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימ
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ין חטא בא על ידווא, 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 מסמר"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ות לומר לך מה משמרות 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

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,  את הרבים זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה, 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 בר"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"בי 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


