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  פרק ד- "ם אדברי הימי"ספר 
ֵני  ְיהוָדה  ֶפֶרץ  ֶחְצרֹון  ְוַכְרִמי  ְוחור  ְוׁשֹוָבל א ּּבְ ּוְרָאָיה  ב:  ּּ

ֶּבן־ׁשֹוָבל  ֹהִליד  ֶאת־ַיַחת  ְוַיַחת  ֹהִליד  ֶאת־ֲאחוַמי  ְוֶאת־ָלַהד 
ְפחֹות  ַהָצְרָעִתי ֵּאֶלה  ִמׁשְ ּ ָמא  ג:  ּ ְּוֵאֶלה  ֲאִבי  ֵעיָטם  ִיְזְרֶעאל  ְוִיׁשְ

ם  ֲא ׁש  ְוׁשֵ ּוְפנוֵאל  ֲאִבי  ְגֹדר  ְוֵעֶזר  ד:  ּחֹוָתם  ַהְצֶלְלפֹוִניְוִיְדּבָ ּ
ית  ָלֶחם כֹור  ֶאְפָרָתה  ֲאִבי  ּבֵ ה  ֵאֶלה  ְבֵני־חור  ּבְ ֲּאִבי  חוׁשָ ּּ :

ים  ֶחְלָאה  ְוַנֲעָרה ה ֵתי  ָנׁשִ חור  ֲאִבי  ְתקֹוַע  ָהיו  ׁשְ ּוְלַאׁשְ ּ ּ ַּוֵתֶלד  ו:  ּ
ּלֹו  ַנֲעָרה  ֶאת־ֲאֻחָזם  ְוֶאת־ֵחֶפר  ְוֶאת־ֵתי ָתִרי ּ ְּמִני  ְוֶאת־ָהֲאַחׁשְ

ֵני  ַנֲעָרה :   ְוֹצַחר  ְוֶאְתָנןְיֹצַחרּוְבֵני  ֶחְלָאה  ֶצֶרת   ז:  ֵּאֶלה  ּבְ
ְפֹחת  ֲאַחְרֵחל  ח ְּוקֹוץ  הֹוִליד  ֶאת־ָענוב  ְוֶאת־ַהצֵֹבָבה  וִמׁשְ ּ ּּ

ן־ָהֻרם ץ  ט:  ּבֶ מֹו  ַיְעּבֵ ד  ֵמֶאָחיו  ְוִאמֹו  ָקְרָאה  ׁשְ ץ  ִנְכּבָ ַּוְיִהי  ַיְעּבֵ
ֹעֶצבֵלא י  ָיַלְדִתי  ּבְ ָרֵאל  י:  ֹּמר  ּכִ ץ  ֵלאֹלֵהי  ִיׂשְ ַּוִיְקָרא  ַיְעּבֵ

יָת  ֶאת־ְגבוִלי  ְוָהְיָתה  ָיְדך  ִעִמי  ֵרך  ְתָבְרֵכִני  ְוִהְרּבִ ֵּלאֹמר  ִאם־ּבָ ּ ָּ ְּ
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ָאל ר  ׁשָ י  ַוָיֵבא  ֱאֹלִהים  ֵאת־ֲאׁשֶ יָת  ֵמָרָעה  ְלִבְלִתי  ָעְצּבִ ְּוָעׂשִ ּ :
ּוְכלוב  ֲאִחי־ׁשוָחה יא ּ תֹוןּ ּ  הֹוִליד  ֶאת־ְמִחיר  הוא  ֲאִבי  ֶאׁשְ ּ :
ה  ֲאִבי  יב ית  ָרָפא  ְוֶאת־ָפֵסַח  ְוֶאת־ְתִחּנָ תֹון  הֹוִליד  ֶאת־ּבֵ ְּוֶאׁשְ ּּ

י  ֵרָכה ָרָיה  וְבֵני  יג:  ִּעיר־ָנָחׁש  ֵאֶלה  ַאְנׁשֵ ּוְבֵני  ְקַנז  ָעְתִניֵאל  וׂשְ ּ ּ
ּוְמעֹוֹנַתי  הֹוִליד  ֶאת־ָעְפָרה  ו יד:  ָעְתִניֵאל  ֲחַתת ָרָיה  הֹוִליד ּ ׂשְ

ים  ָהיו י  ֲחָרׁשִ ים  ּכִ ֶּאת־יֹוָאב  ֲאִבי  ֵגיא  ֲחָרׁשִ ֵלב  טו:  ּ ּוְבֵני  ּכָ
ה  ִעירו  ֵאָלה  ָוָנַעם  וְבֵני  ֵאָלה  וְקַנז ן־ְיֻפּנֶ ּּבֶ ּ ּוְבֵני  ְיַהֶלְלֵאל  טז:  ּ ּ

ְרֵאל ּוֶבן־ֶעְזָרה  ֶיֶתר  וֶמֶרד  ְוֵעֶפר  יז:  ִּזיף  ְוִזיָפה  ִתיְרָיא  ַוֲאׂשַ ּ
ְתֹמַעְוָילֹו ח  ֲאִבי  ֶאׁשְ ּבַ ַמי  ְוֶאת־ִיׁשְ ּן  ַוַתַהר  ֶאת־ִמְרָים  ְוֶאת־ׁשַ ּ ּ :

תֹו  ַהְיֻהִדָיה  ָיְלָדה  ֶאת־ֶיֶרד  ֲאִבי  ְגדֹור  ְוֶאת־ֶחֶבר  ֲאִבי  יח ְּוִאׁשְ ּ
ְתָיה  ַבת־ַפְרֹעה  ֵני  ּבִ ּׂשֹוכֹו  ְוֶאת־ְיקוִתיֵאל  ֲאִבי  ָזנֹוַח  ְוֵאֶלה  ּבְ ּ ּ

ר  ָלַקח  ָמֶרד ת  הֹוִדָיה  ֲאחֹות  ַנַחם  ֲאִבי  ְקִעיָלה ּוְב יט:  ֲאׁשֶ ֵּני  ֵאׁשֶ
ְתֹמַע  ַהַמֲעָכִתי ַּהַגְרִמי  ְוֶאׁשְ ּ ן־ָחָנן  כ:  ּ ה  ּבֶ ימֹון  ַאְמנֹון  ְוִרּנָ ּוְבֵני  ׁשִ

ִעי  זֹוֵחת  וֶבן־זֹוֵחתְוִתולֹון ּ  ְוִתילֹון  וְבֵני  ִיׁשְ ָלה  כא:  ּ ֵני  ׁשֵ ּבְ
ֶּבן־ְיהוָדה  ֵער  ֲאִבי  ֵלָכה  ְוַלְעָדה  ֲאִב ְפחֹות ּ ה  וִמׁשְ ּי  ָמֵרׁשָ ּ

ַע ּבֵ ץ  ְלֵבית  ַאׁשְ ית־ֲעֹבַדת  ַהּבֻ י  ֹכֵזָבא  כב:  ּבֵ ְויֹוִקים  ְוַאְנׁשֵ
ִבי  ָלֶחם  ְוַהְדָבִרים  ֲעלו  ְלמֹוָאב  ְוָיׁשֻ ר־ּבָ ָרף  ֲאׁשֶ ְּויֹוָאׁש  ְוׂשָ ּ

ֵבי  ְנָטִעים  וְגֵדָרה  ִעם־ַהֶמֶלך  כג:  ַּעִתיִקים ְֵהָמה  ַהיֹוְצִרים  ְוֹיׁשְ ּ ּּ ּ
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ְמ םּבִ בו  ׁשָ ַּלאְכתֹו  ָיׁשְ ְמעֹון  ְנמוֵאל  ְוָיִמין  ָיִריב  ֶזַרח  כד:  ּ ֵני  ׁשִ ּּבְ
אול נֹו כה:  ּׁשָ ָמע  ּבְ נֹו  ִמׁשְ ם  ּבְ נֹו  ִמְבׂשָ ֻלם  ּבְ ָמע  כו:  ּׁשַ ּוְבֵני  ִמׁשְ

ְמִעי  ְבנֹו נֹו  ׁשִ נֹו  ַזּכור  ּבְ ַּחמוֵאל  ּבְ ּ ה  כז:  ּ ׁשָ ִנים  ׁשִ ְמִעי  ּבָ ּוְלׁשִ ּ
ר  וָבנֹות  ׁשֵ ַפְחָתם  ֹלא ָּעׂשָ ים  ְוֹכל  ִמׁשְ ִנים  ַרּבִ ּׁש  וְלֶאָחיו  ֵאין  ּבָ ּ ּ

ֵני  ְיהוָדה ִּהְרּבו  ַעד־ּבְ ַבע  ומֹוָלָדה  ַוֲחַצר  כח:  ּ ְבֵאר־ׁשֶ בו  ּבִ ַּוֵיׁשְ ּ ּ
ּוְבִבְלָהה  וְבֶעֶצם  וְבתֹוָלד כט:  ּׁשוָעל ּ ּוִבְבתוֵאל  וְבָחְרָמה  ל:  ּ ּ ּ

בֹות  וַב לא:  ּוְבִציְקָלג ּוְבֵבית  ַמְרּכָ ְרִאי ּ ֲּחַצר  סוִסים  וְבֵבית  ּבִ ּ
ֲעָרִים  ֵאֶלה  ָעֵריֶהם  ַעד־ְמֹלך  ָדִויד ּוְבׁשַ ְּ ְוַחְצֵריֶהם  ֵעיָטם  לב:  ּ

ן  ָעִרים  ָחֵמׁש ר  לג:  ָּוַעִין  ִרמֹון  ְוֹתֶכן  ְוָעׁשָ ְוָכל־ַחְצֵריֶהם  ֲאׁשֶ
ם  ֹבָתם  ְוִהְתַיְחׂשָ ַעל  ֹזאת  מֹוׁשְ ְּסִביבֹות  ֶהָעִרים  ָהֵאֶלה  ַעד־ּבָ

ן־ֲאַמְצָיה לד:  םָלֶה ה  ּבֶ ְוְמׁשֹוָבב  ְוַיְמֵלך  ְויֹוׁשָ ְּויֹוֵאל  ְוֵיהוא  לה:  ּ
יֵאל ן־ֲעׂשִ ָרָיה  ּבֶ ן־ׂשְ ְבָיה  ּבֶ ן־יֹוׁשִ ְוֶאְליֹוֵעיַני  ְוַיֲעֹקָבה  לו:  ּבֶ

יִמֵאל  וְבָנָיה ָיה  ַוֲעִדיֵאל  ִויׂשִ ְפִעי  לז:  ִּויׁשֹוָחָיה  ַוֲעׂשָ ְוִזיָזא  ֶבן־ׁשִ
ן־ְי ַמְעָיהֶּבן־ַאלֹון  ּבֶ ן־ׁשְ ְמִרי  ּבֶ ִאים  לח:  ָדָיה  ֶבן־ׁשִ ֵּאֶלה  ַהּבָ

ְפחֹוָתם  וֵבית  ֲאבֹוֵתיֶהם  ָפְרצו  ָלרֹוב ִמׁשְ יִאים  ּבְ מֹות  ְנׂשִ ׁשֵ ּּבְ ּּ ּ :
ׁש  ִמְרֶעה  לט ַּוֵיְלכו  ִלְמבֹוא  ְגֹדר  ַעד  ְלִמְזַרח  ַהָגְיא  ְלַבּקֵ ּ ּ

ֵמן  ָוטֹוב  ְוָהָא מ:  ְלֹצאָנם ַּוִיְמְצאו  ִמְרֶעה  ׁשָ ֶרץ  ַרֲחַבת  ָיַדִים ּ
ם  ְלָפִנים ִבים  ׁשָ י  ִמן־ָחם  ַהיֹׁשְ ֵלָוה  ּכִ ְּוׁשֶֹקֶטת  וׁשְ ַּוָיֹבאו  מא:  ּ ּ
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יֵמי   מֹות  ּבִ ׁשֵ תוִבים  ּבְ ֵּאֶלה  ַהּכְ ְּיִחְזִקָיהו  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ַוַיּכו |  ּ ּ ּּ ְּ

ַּהְמעיִניםֶאת־ָאֳהֵליֶהם  ְוֶאת־   ָמה ּ ר  ִנְמְצאו־ׁשָ ּ  ַהְמעוִנים  ֲאׁשֶ ּּ ּ
י־ִמְרֶעה  ְלֹצאָנם ַּוַי בו  ַתְחֵתיֶהם  ּכִ ֲּחִריֻמם  ַעד־ַהיֹום  ַהֶזה  ַוֵיׁשְ ּ ּ ּ ּּ

ם ים |  ּוֵמֶהם   מב:  ׁשָ ִעיר  ֲאָנׁשִ ְמעֹון  ָהְלכו  ְלַהר  ׂשֵ ֵני  ׁשִ ִּמן־ּבְ
ִעי  ֵני  ִיׁשְ ֲּחֵמׁש  ֵמאֹות  וְפַלְטָיה  וְנַעְרָיה  וְרָפָיה  ְוֻעִזיֵאל  ּבְ ּ ּ ּ

ם ֹראׁשָ ַּוַיּכו  ֶאת־ׁשְ מג:  ּבְ ם  ַעד ּ בו  ׁשָ ֵּאִרית  ַהְפֵלָטה  ַלֲעָמֵלק  ַוֵיׁשְ ּ
ַּהיֹום ַהֶזה ּ : 

  פרק ה- "דברי הימים א"ספר 
כֹור  וְבַחְללֹו  ְיצוֵעי  א י־הוא  ַהּבְ ָרֵאל  ּכִ כֹור־ִיׂשְ ּוְבֵני  ְראוֵבן  ּבְ ּ ּ ּ ּּ

ָרֵאל  ְוֹלא  ְלִהְתַיֵחׂש  ן־ִיׂשְ ֹכָרתֹו  ִלְבֵני  יֹוֵסף  ּבֶ ָּאִביו  ִנְתָנה  ּבְ
ֹכ ֹכָרה  ב:  ָרהַלּבְ ֶאָחיו  וְלָנִגיד  ִמֶמּנו  ְוַהּבְ י  ְיהוָדה  ָגַבר  ּבְ ּּכִ ּ ּּ ּ

ָרֵאל  ֲחנֹוך  וַפלוא  ֶחְצרֹון  ְוַכְרִמי ג:  ְליֹוֵסף כֹור  ִיׂשְ ֵני  ְראוֵבן  ּבְ ּּבְ ּ ּּ ְ :
ְמִעי  ְבנֹו ד נֹו  ׁשִ ַמְעָיה  ְבנֹו  גֹוג  ּבְ ֵני  יֹוֵאל  ׁשְ ִמיָכה  ְבנֹו  ה:  ּּבְ

ַעל  ּבְ ר  ֶהְגָלה  ִתְלַגת  ו:  נֹוְרָאָיה  ְבנֹו  ּבַ ֵאָרה  ְבנֹו  ֲאׁשֶ ּּבְ ּ
יא  ָלראוֵבִני ר  הוא  ָנׂשִ ִּפְלְנֶאֶסר  ֶמֶלך  ַאׁשֻ ּ ּ ְ ְוֶאָחיו  ז:  ּ

ִהְתַיֵחׂש  ְלֹתְלדֹוָתם  ָהֹראׁש  ְיִעיֵאל  וְזַכְרָיהו ְפֹחָתיו  ּבְ ְּלִמׁשְ ּ ּ :
ֲעֹרֵע ח ב  ּבַ ן־יֹוֵאל  הוא  יֹוׁשֵ ַמע  ּבֶ ן־ׁשֶ ן־ָעָזז  ּבֶ ּוֶבַלע  ּבֶ ר ּ
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ָרה  ט:  ְּוַעד־ְנבֹו  וַבַעל  ְמעֹון ב  ַעד־ְלבֹוא  ִמְדּבָ ְּוַלִמְזָרח  ָיׁשַ
ֶאֶרץ  ִגְלָעד י  ִמְקֵניֶהם  ָרבו  ּבְ ָהר  ְפָרת  ּכִ ְּלִמן־ַהּנָ ּ ּוִביֵמי  י:  ּ

בו  ָיָדם  ַוֵיׁשְ אול  ָעׂשו  ִמְלָחָמה  ִעם־ַהַהְגִרִאים  ַוִיְפלו  ּבְ ּׁשָ ּ ּ ּּ ּּ
ל־ְפֵני  ִמ ָאֳהֵליֶהם  ַעל־ּכָ ּוְבֵני־ָגד  ְלֶנְגָדם  יא:  ְּזָרח  ַלִגְלָעדּּבְ ּ

ן  ַעד־ַסְלָכה ׁשָ ֶאֶרץ  ַהּבָ בו  ּבְ ֶנה  יב:  ָּיׁשְ ָפם  ַהִמׁשְ ּיֹוֵאל  ָהֹראׁש  ְוׁשָ
ן ׁשָ ּבָ ָפט  ּבַ ַוֲאֵחיֶהם  ְלֵבית  ֲאבֹוֵתיֶהם  ִמיָכֵאל  יג:  ְוַיְעַני  ְוׁשָ

ן  ְוִזיַע  ָוֵעֶבר  ׁשִ ַבע  ְויֹוַרי  ְוַיְעּכָ ָלם  ְוׁשֶ ּוְמׁשֻ ֵני |  ֵּאֶלה   יד:  ְבָעהּ ּבְ
י  יׁשַ ן־ְיׁשִ ן־ִמיָכֵאל  ּבֶ ן־ִגְלָעד  ּבֶ ן־ָירֹוַח  ּבֶ ן־חוִרי  ּבֶ ֲּאִביַחִיל  ּבֶ ּ

ן־ּבוז ן־ַיְחדֹו  ּבֶ ּּבֶ ן־גוִני  ֹראׁש  ְלֵבית  טו:  ּ ן־ַעְבִדיֵאל  ּבֶ ֲּאִחי  ּבֶ ּּ
ן  וִבְבֹנֶתיָה  וְבָכל־ִמ טז:  ֲאבֹוָתם ׁשָ ּבָ ִגְלָעד  ּבַ בו  ּבַ ַּוֵיׁשְ ּ ּּ י ּ ְגְרׁשֵ

רֹון  ַעל־תֹוְצאֹוָתם יֵמי  יֹוָתם  ֶמֶלך־ְיהוָדה  יז:  ּׁשָ ָלם  ִהְתַיְחׂשו  ּבִ ּּכֻ ְּ ּ
ָרֵאל ְוִביֵמי  ָיָרְבָעם  ֶמֶלך־ִיׂשְ ֵני־ְראוֵבן  ְוָגִדי  ַוֲחִצי  יח:  ּ ּּבְ

ֵאי  ָמֵגן  ְוֶחֶרב  ְוֹדְרֵכי  ים  ֹנׂשְ ֵני־ַחִיל  ֲאָנׁשִ ה  ִמן־ּבְ ֶבט־ְמַנׁשֶ ּׁשֵ
ת  וְלמוֵד ֶּקׁשֶ ַבע־ֵמאֹות ּ ָעה  ֶאֶלף  וׁשְ ִעים  ְוַאְרּבָ ּי  ִמְלָחָמה  ַאְרּבָ

ים  ֹיְצֵאי  ָצָבא ׁשִ ַּוַיֲעׂשו  ִמְלָחָמה  ִעם־ַהַהְגִריִאים  ִויטור  יט:  ְּוׁשִ ּ ּ
ְתנו  ְבָיָדם  ַהַהְגִריִאים  ְוֹכל  כ:  ְוָנִפיׁש  ְונֹוָדב ַּוֵיָעְזרו  ֲעֵליֶהם  ַוִיּנָ ּּ ּ

י  ֵלאֹלִהים  ָזֲעק ִעָמֶהם  ּכִ י־ָבְטחו ּׁשֶ ִמְלָחָמה  ְוַנְעתֹור  ָלֶהם  ּכִ ּו  ּבַ ּּ ּ
ים  ֶאֶלף  ְוֹצאן  ָמאַתִים  כא:  בֹו ּבו  ִמְקֵניֶהם  ְגַמֵליֶהם  ֲחִמׁשִ ַּוִיׁשְ ּּ ּ ּ
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ים  ֶאֶלף  ַוֲחמֹוִרים  ַאְלָפִים  ְוֶנֶפׁש  ָאָדם  ֵמָאה  ָאֶלף ַּוֲחִמׁשִ ּ :
י  ֵמָהֱאֹלִהים  ַהִמְלָח כב ים  ָנָפלו  ּכִ י־ֲחָלִלים  ַרּבִ ּּכִ בו ּ ָּמה  ַוֵיׁשְ ּ

ַּתְחֵתיֶהם  ַעד־ַהֹגָלה ָאֶרץ  כג:  ּ בו  ּבָ ה  ָיׁשְ ֶבט  ְמַנׁשֶ ּוְבֵני  ֲחִצי  ׁשֵ ּּ
ִניר  ְוַהר־ֶחְרמֹון  ֵהָמה  ָרבו ַעל  ֶחְרמֹון  וׂשְ ן  ַעד־ּבַ ׁשָ ִּמּבָ ְּוֵאֶלה  כד:  ּּ

ִעי  ֶוֱאִליֵאל  ְוַעְזִריֵאל  ְוִיְרְמָיה  י  ֵבית־ֲאבֹוָתם  ְוֵעֶפר  ְוִיׁשְ ָראׁשֵ
ים ְוהֹו מֹות  ָראׁשִ י  ׁשֵ ים  ִגּבֹוֵרי  ַחִיל  ַאְנׁשֵ ַּדְוָיה  ְוַיְחִדיֵאל  ֲאָנׁשִ ּ

אֹלֵהי  ֲאֹבֵתיֶהם  ַוִיְזנו  ַאֲחֵרי  ֱאֹלֵהי  כה:  ְלֵבית  ֲאבֹוָתם ַּוִיְמֲעלו  ּבֵ ּּ ּ
ִמיד  ֱאֹלִהים  ִמְפֵניֶהם ר־ִהׁשְ ַּעֵמי־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ַּוָיַער  ֱאֹלֵהי  כו:  ּ

ָרֵאל  ֶאת־רוַח   ּול  ֶמֶלך־ַאׁשור  ְוֶאת־רוַח  ִתְלַגת  ִפְלֶנֶסר ּפ|  ִּיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ְּ

ה  ֶבט  ְמַנׁשֶ ֶּמֶלך  ַאׁשור  ַוַיְגֵלם  ָלראוֵבִני  ְוַלָגִדי  ְוַלֲחִצי  ׁשֵ ּ ּּ ּּ ְ

ַּוְיִביֵאם  ַלְחַלח  ְוָחבֹור  ְוָהָרא  וְנַהר  גֹוָזן  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ּ ּ ֵני  כז:  ּ ּבְ
ֵּלִוי  ֵגְרׁשֹן  ְקָהת  וְמָרִרי ְקָהת  ַעְמָרם  ִיְצָהר  ְוֶחְברֹון ּוְבֵני   כח:  ּ

ה  וִמְרָים  וְבֵני  ַאֲהֹרן  ָנָדב  כט:  ְּוֻעִזיֵאל ּוְבֵני  ַעְמָרם  ַאֲהֹרן  וֹמׁשֶ ּ ּ ּ
ֶּאְלָעָזר  הֹוִליד  ֶאת־ִפיְנָחס  ל:  ַּוֲאִביהוא  ֶאְלָעָזר  ְוִאיָתָמר
ִּפיְנָחס  ֹהִליד  ֶאת־ֲאִביׁשוַע י  לא:  ּ ּקִ ַּוֲאִביׁשוַע  הֹוִליד  ֶאת־ּבֻ

י  הֹוִליד  ֶאת־ֻעִזיּוֻב ְּוֻעִזי  הֹוִליד  ֶאת־ְזַרְחָיה  וְזַרְחָיה  לב:  ּּקִ ּ
ְמָריֹות  הֹוִליד  ֶאת־ֲאַמְרָיה  ַוֲאַמְרָיה  לג:  הֹוִליד  ֶאת־ְמָריֹות

ַּוֲאִחיטוב  הֹוִליד  ֶאת־ָצדֹוק  ְוָצדֹוק  לד:  ּהֹוִליד  ֶאת־ֲאִחיטוב
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ת־ֲעַזְרָיה  ַוֲעַזְרָיה ַוֲאִחיַמַעץ  הֹוִליד  ֶא לה:  הֹוִליד  ֶאת־ֲאִחיָמַעץ
ֵהן  לו:  הֹוִליד  ֶאת־יֹוָחָנן ר  ּכִ ְּויֹוָחָנן  הֹוִליד  ֶאת־ֲעַזְרָיה  הוא  ֲאׁשֶ

ָלם ירוׁשָ ֹלֹמה  ּבִ ָנה  ׁשְ ר־ּבָ ִית  ֲאׁשֶ ּבַ ַּויֹוֶלד  ֲעַזְרָיה  לז:  ּּבַ
ַּוֲאִחיטוב  הֹוִליד  לח:  ֶּאת־ֲאַמְרָיה  ַוֲאַמְרָיה  הֹוִליד  ֶאת־ֲאִחיטוב

לוםֶאת־ָצדֹוק  ְו ָּצדֹוק  הֹוִליד  ֶאת־ׁשַ לום  הֹוִליד  לט:  ּ ְּוׁשַ ּ
ֶּאת־ִחְלִקָיה  ְוִחְלִקָיה  הֹוִליד  ֶאת־ֲעַזְרָיה ַוֲעַזְרָיה  הֹוִליד  מ:  ּ
ָרָיה  הֹוִליד  ֶאת־ְיהֹוָצָדק ָרָיה  וׂשְ ְִויהֹוָצָדק  ָהַלך  מא:  ֶּאת־ׂשְ

ַיד ְנֻבַכְד ָלם ּבְ ַהְגלֹות ְיהָוׁה ֶאת־ְיהוָדה ִוירוׁשָ ּּבְ  :ֶּנאַצרּ

  פרק ו- "דברי הימים א"ספר 
ֵני  ֵלִוי  ֵגְרׁשֹם  ְקָהת  וְמָרִרי א ּּבְ ֵני־ֵגְרׁשֹום  ב:  ּ מֹות  ּבְ ְּוֵאֶלה  ׁשְ

ְמִעי ּוְבֵני  ְקָהת  ַעְמָרם  ְוִיְצָהר  ְוֶחְברֹון  ְוֻעִזיֵאל ג:  ִלְבִני  ְוׁשִ ּ :
ְפחֹות  ַהֵלִוי ד י  ְוֵאֶלה  ִמׁשְ ֵני  ְמָרִרי  ַמְחִלי  וֻמׁשִ ּּבְ ּּ :   ַלֲאֹבֵתיֶהםּ
נֹו  ִזָמה  ְבנֹו ה נֹו  ִעדֹו  ְבנֹו  ו:  ְּלֵגְרׁשֹום  ִלְבִני  ְבנֹו  ַיַחת  ּבְ ּיֹוָאח  ּבְ

נֹו נֹו  ְיָאְתַרי  ּבְ יר  ז:  ֶזַרח  ּבְ נֹו  ַאּסִ נֹו  ֹקַרח  ּבְ ֵני  ְקָהת  ַעִמיָנָדב  ּבְ ּּבְ
נֹו נֹו ח:  ּבְ יר  ּבְ נֹו  ְוַאּסִ נֹו ַּתַחת ט:  ֶאְלָקָנה  ְבנֹו  ְוֶאְבָיָסף  ּבְ   ּבְ

נֹו אול  ּבְ נֹו  ֻעִזָיה  ְבנֹו  ְוׁשָ ּאוִריֵאל  ּבְ ּּ י  י:  ּ ּוְבֵני  ֶאְלָקָנה  ֲעָמׂשַ
ֵנוֶאְלָקָנה   יא:  ַוֲאִחימֹות נֹוּבְ נֹו  ְוַנַחת  ּבְ ֵני  ֶאְלָקָנה  צֹוַפי  ּבְ :   ּבְ
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נֹו  ֶאְלָקָנה  ְבנֹו יב נֹו  ְיֹרָחם  ּבְ ֹכר  יג:  ֱאִליָאב  ּבְ מוֵאל  ַהּבְ ּוְבֵני  ׁשְ ּ
ִנ ְמִעי  ְבנֹו  ֻעָזה  יד:  ּי  ַוֲאִבָיהַוׁשְ ֵני  ְמָרִרי  ַמְחִלי  ִלְבִני  ְבנֹו  ׁשִ ּּבְ
ָיה  ְבנֹו טו:  ְבנֹו ְמָעא  ְבנֹו  ַחִגָיה  ְבנֹו  ֲעׂשָ ּׁשִ ר  טז:  ּ ְּוֵאֶלה  ֲאׁשֶ

ית  ְיהָוׁה  ִמְמנֹוַח  ָהָארֹון יר  ּבֵ ֶּהֱעִמיד  ָדִויד  ַעל־ְיֵדי־ׁשִ ַּוִיְהיו  יז:  ּ ּ
ְרִתים  ִלְפֵני  ִמ ֹלֹמה ְמׁשָ נֹות  ׁשְ יר  ַעד־ּבְ ׁשִ ן  ֹאֶהל־מֹוֵעד  ּבַ ּכַ ּׁשְ

ָפָטם  ַעל־ֲעבֹוָדָתם ָלם  ַוַיַעְמדו  ְכִמׁשְ ירוׁשָ ית  ְיהָוׁה  ּבִ ֶּאת־ּבֵ ּ ּּ :
ָהִתי  ֵהיָמן  ַהְמׁשֹוֵרר  יח ֵני  ַהּקְ ְּוֵאֶלה  ָהֹעְמִדים  וְבֵניֶהם  ִמּבְ ּ

מוֵאל ן־ׁשְ ן־יֹוֵאל  ּבֶ ן־ְיֹרָח יט:  ּּבֶ ן־ֶאְלָקָנה  ּבֶ ן־ֱאִליֵאל ּבֶ ם  ּבֶ
ן־תֹוַח ן־   כ:  ּּבֶ יּציףּבֶ ן־ֲעָמׂשָ ן־ַמַחת  ּבֶ ן־ֶאְלָקָנה  ּבֶ : ּ  צוף  ּבֶ

ן־ְצַפְנָיה כא ן־ֲעַזְרָיה  ּבֶ ן־יֹוֵאל  ּבֶ ן־ֶאְלָקָנה  ּבֶ ן־ַתַחת  כב:  ּבֶ ּּבֶ
ן־ֹקַרח ן־ֶאְבָיָסף  ּבֶ יר  ּבֶ ן־ַאּסִ ן־ֵלִוי  כג:  ּבֶ ן־ְקָהת  ּבֶ ן־ִיְצָהר  ּבֶ ּבֶ

ָרֵא ן־ִיׂשְ ֶרְכָיהו  כד:  לּבֶ ן־ּבֶ ְּוָאִחיו  ָאָסף  ָהֹעֵמד  ַעל־ְיִמינֹו  ָאָסף  ּבֶ
ְמָעא ן־ׁשִ ָיה כה:  ּבֶ ן־ַמְלּכִ ָיה  ּבֶ ֲעׂשֵ ן־ּבַ ן־ִמיָכֵאל  ּבֶ ן־ֶאְתִני  כו:  ּּבֶ ּבֶ

ן־ֲעָדָיה ְמִעי כז:  ֶבן־ֶזַרח  ּבֶ ן־ׁשִ ן־ִזָמה  ּבֶ ן־ֵאיָתן  ּבֶ ן־ַיַחת  כח:  ּּבֶ ּבֶ
ן־ֵלִוי ן־ֵגְרׁשֹם  ּבֶ ֹמאול  ֵאיָתן  כט  :ּּבֶ ּוְבֵני  ְמָרִרי  ֲאֵחיֶהם  ַעל־ַהׂשְ ּ

ן־ַמלוך ן־ַעְבִדי  ּבֶ י  ּבֶ ן־ִקיׁשִ ְּבֶ ּ ְבָיה  ֶבן־ֲאַמְצָיה  ל:  ּּ ן־ֲחׁשַ ּבֶ
ן־ִחְלִקָיה ֶמר לא:  ּּבֶ ן־ׁשָ ִני  ּבֶ ן־ַאְמִצי  ֶבן־ּבָ ן־ַמְחִלי  לב:  ּבֶ ּבֶ

ן־ֵלִוי ן־ְמָרִרי  ּבֶ י  ּבֶ ן־מוׁשִ ִּים  ְנתוִנים ַוֲאֵחיֶהם  ַהְלִו לג:  ּּבֶ ּ
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ית  ָהֱאֹלִהים ן  ּבֵ ּכַ ְּוַאֲהֹרן  וָבָניו  לד:  ְלָכֹ◌ל־ֲעבֹוַדת  ִמׁשְ
ֹטֶרת  ְלֹכל  ְמֶלאֶכת  ח  ַהּקְ ח  ָהעֹוָלה  ְוַעל־ִמְזּבַ ַמְקִטיִרים  ַעל־ִמְזּבַ
ה  ר  ִצָוה  ֹמׁשֶ ֹכל  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכְ ים  וְלַכֵפר  ַעל־ִיׂשְ ָדׁשִ ֹּקֶדׁש  ַהּקֳ ּּ

נֹו ְוֵא לה:  ֶעֶבד  ָהֱאֹלִהים נֹו  ִפיְנָחס  ּבְ ֵני  ַאֲהֹרן  ֶאְלָעָזר  ּבְ ֶּלה  ּבְ ּ
נֹו י  ְבנֹו  ֻעִזי  ְבנֹו  ְזַרְחָיה  ְבנֹו לו:  ֲּאִביׁשוַע  ּבְ ּקִ נֹו  לז:  ּּבֻ ְמָריֹות  ּבְ

נֹו נֹו לח:  ֲּאַמְרָיה  ְבנֹו  ֲאִחיטוב  ּבְ נֹו  ֲאִחיַמַעץ  ּבְ : ָצדֹוק  ּבְ
ְגבוָל לט בֹוָתם  ְלִטירֹוָתם  ּבִ ְּוֵאֶלה  מֹוׁשְ ַפַחת ּ ּם  ִלְבֵני  ַאֲהֹרן  ְלִמׁשְ

י  ָלֶהם  ָהָיה  ַהגֹוָרל ָהִתי  ּכִ ֶאֶרץ  מ:  ַּהּקְ ַּוִיְתנו  ָלֶהם  ֶאת־ֶחְברֹון  ּבְ ּ ּ
יָה  ְסִביֹבֶתיָה ֵדה  ָהִעיר  מא:  ְּיהוָדה  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ְוֶאת־ׂשְ
ה ן־ְיֻפּנֶ ְּוִלְבֵני  ַאֲהֹרן  ָנְתנו  מב:  ְּוֶאת־ֲחֵצֶריָה  ָנְתנו  ְלָכֵלב  ּבֶ

יָה ֶא ּת־ָעֵרי  ַהִמְקָלט  ֶאת־ֶחְברֹון  ְוֶאת־ִלְבָנה  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ
יָה ְתֹמַע  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ְּוֶאת־ַיִתר  ְוֶאת־ֶאׁשְ ְוֶאת־ִחיֵלז  מג:  ּ
יָה יָה  ֶאת־ְדִביר  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ן  מד:  ְּוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ְוֶאת־ָעׁשָ

י ֶמׁש  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ית  ׁשֶ יָה  ְוֶאת־ּבֵ ּוִמַמֵטה  מה:  ָהְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ּּ
יָה  יָה  ְוֶאת־ָעֶלֶמת  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ִּבְנָיִמן  ֶאת־ֶגַבע  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ
ֵרה  ִעיר  ֹלׁש־ֶעׂשְ ל־ָעֵריֶהם  ׁשְ יָה  ּכָ ְוֶאת־ֲעָנתֹות  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ

ְפחֹוֵתיֶהם ִמׁשְ ַפַחת  ַהַמֶטה  מו:  ּּבְ ְּוִלְבֵני  ְקָהת  ַהּנֹוָתִרים  ִמִמׁשְ ּ ּּ
ִּמַמֲחִצית  ַמֵט רּ גֹוָרל  ָעִרים  ָעׂשֶ ה  ּבַ ּה  ֲחִצי  ְמַנׁשֶ ְוִלְבֵני  מז:  ּ
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ר  וִמַמֵטה  ׂשָכר  וִמַמֵטה  ָאׁשֵ ְפחֹוָתם  ִמַמֵטה  ִיׂשָ ֵּגְרׁשֹום  ְלִמׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ
ֵרה ֹלׁש  ֶעׂשְ ן  ָעִרים  ׁשְ ׁשָ ּבָ ה  ּבַ ַּנְפָתִלי  וִמַמֵטה  ְמַנׁשֶ ּ ּּ ִלְבֵני  מח:  ּ

ְפחֹוָתם  ִמַמֵטה  ְראו ְּמָרִרי  ְלִמׁשְ ּ ּ ֵּבן  וִמַמֵטה־ָגד  וִמַמֵטה  ְזֻבֻלון ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ֵרה ֵתים  ֶעׂשְ גֹוָרל  ָעִרים  ׁשְ ּּבַ ָרֵאל  ַלְלִוִים  מט:  ּ ַּוִיְתנו  ְבֵני־ִיׂשְ ּּ ּ
יֶהם ַּוִיְתנו  ַבגֹוָרל  ִמַמֵטה  נ:  ֶאת־ֶהָעִרים  ְוֶאת־ִמְגְרׁשֵ ּּ ּ ּ ּ

ֵני  ִבְנ ְמעֹון  וִמַמֵטה  ּבְ ְּבֵני־ְיהוָדה  וִמַמֵטה  ְבֵני־ׁשִ ּ ּ ּ ּּ ָיִמן  ֵאת ּ
מֹות ׁשֵ ר־ִיְקְראו  ֶאְתֶהם  ּבְ ֶּהָעִרים  ָהֵאֶלה  ֲאׁשֶ ְפחֹות  נא:  ּ ּוִמִמׁשְ ּ ּ
ֵני  ְקָהת  ַוְיִהי  ָעֵרי  ְגבוָלם  ִמַמֵטה  ֶאְפָרִים ּּבְ ַּוִיְתנו  ָלֶהם  נב:  ּּ ּ ּ

ַהר  ֶאְפָרִים  יָה  ּבְ ֶכם  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ֶּאת־ָעֵרי  ַהִמְקָלט  ֶאת־ׁשְ
יָהְּוֶאת־ֶגֶזר  ְוֶאת־ִמְג יָה  נג:  ָרׁשֶ ְוֶאת־ָיְקְמָעם  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ

יָה ית  חֹורֹון  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ יָה  נד:  ְוֶאת־ּבֵ ְּוֶאת־ַאָילֹון  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ
יָה ְּוֶאת־ַגת־ִרמֹון  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ה  נה:  ּ ּוִמַמֲחִצית  ַמֵטה  ְמַנׁשֶ ּּ ּ

ְלָעם  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ יָה  ְוֶאת־ּבִ ַפַחת ֶאת־ָעֵנר  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ּיָה  ְלִמׁשְ
ַפַחת  ֲחִצי  ַמֵטה  נו:  ִלְבֵני־ְקָהת  ַהּנֹוָתִרים ִּלְבֵני  ֵגְרׁשֹום  ִמִמׁשְ ּ ּ ּ

ָתרֹות  יָה  ְוֶאת־ַעׁשְ ן  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ׁשָ ּבָ ה  ֶאת־גֹוָלן  ּבַ ְּמַנׁשֶ ּ ּ
יָה יָה  נז:  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ׂשָכר  ֶאת־ֶקֶדׁש  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ּוִמַמֵטה  ִיׂשָ ּּ

יָהֶּאת־ָדְבַר יָה  נח:  ת  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ְוֶאת־ָראמֹות  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ
יָה ל  נט:  ְוֶאת־ָעֵנם  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ר  ֶאת־ָמׁשָ ּוִמַמֵטה  ָאׁשֵ ּּ
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יָה יָה  ְוֶאת־ַעְבדֹון  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ְּוֶאת־חוֹקק  ס:  ְּוֶאת־ִמְגָרׁשֶ
יָה יָה  ְוֶאת־ְרֹחב  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ּוִמַמֵט סא:  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ּה  ַנְפָתִלי ּּ

יָה  יָה  ְוֶאת־ַחמֹון  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ָגִליל  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ֶּאת־ֶקֶדׁש  ּבַ ּ
יָה ִּלְבֵני  ְמָרִרי  ַהּנֹוָתִרים  ִמַמֵטה  סב:  ְוֶאת־ִקְרָיַתִים  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ּ

יָה יָה  ֶאת־ָתבֹור  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ְּזֻבֻלון  ֶאת־ִרמֹונֹו  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ּ ּ :
ֶצר ּוֵמֵעֶבר   סג ְּלַיְרֵדן  ְיֵרחֹו  ְלִמְזַרח  ַהַיְרֵדן  ִמַמֵטה  ְראוֵבן  ֶאת־ּבֶ ּ ּ ּּ ּ

יָה יָה  ְוֶאת־ַיְהָצה  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ר  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ִמְדּבָ : ּּבַ
יָה סד יָה  ְוֶאת־ֵמיַפַעת  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ : ְוֶאת־ְקֵדמֹות  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ
ִגְלָעד  ְוֶא סה ּוִמַמֵטה־ָגד  ֶאת־ָראמֹות  ּבַ ּּ יָה ּ ת־ִמְגָרׁשֶ

יָה יָה  סו:  ְוֶאת־ַמֲחַנִים  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ּבֹון  ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ ְוֶאת־ֶחׁשְ
יָה  :ְוֶאת־ַיְעֵזיר ְוֶאת־ִמְגָרׁשֶ

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, כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםו, 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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" 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,  רי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספ
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .א בא על ידוואין חט, 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 לו"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"מר 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


