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  פרק כה- "דברי הימים א"ספר 
ֵרי  ַהָצָבא  ַלֲעֹבָדה  ִלְבֵני  ָאָסף  ְוֵהיָמן  ִוידותון  א ַּוַיְבֵדל  ָדִויד  ְוׂשָ ּ ּ ּּ ּ

יִאים ּבְ ְנָבִלים  וִבְמִצְלָתַהּנִ ִכּנֹרֹות  ּבִ ִאים  ּבְ ּבְ ּ  ַהּנִ ִּים  ַוְיִהי  ִמְסָפָרם ּ
י  ְמָלאָכה  ַלֲעֹבָדָתם ִּלְבֵני  ָאָסף  ַזּכור  ְויֹוֵסף  וְנַתְנָיה  ב:  ַאְנׁשֵ ּ

א  ַעל־ְיֵדי  ַהֶמֶלך ּבָ ֵני  ָאָסף  ַעל  ַיד־ָאָסף  ַהּנִ ְרֵאָלה  ּבְ ְַוֲאׂשַ ּ :
ְבָיהו  ג ְעָיהו  ֲחׁשַ ֵני  ְידותון  ְגַדְלָיהו  וְצִרי  ִויׁשַ ִּלידותון  ּבְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ ּּ

ּוַמִת א ּ ּבָ ּנֹור  ַהּנִ ּכִ ה  ַעל  ְיֵדי  ֲאִביֶהם  ְידותון  ּבַ ׁשָ ְּתָיהו  ׁשִ ּ ּּ
ָיהו  ַמַתְנָיהו  ד:  ַּעל־ֹהדֹות  ְוַהֵלל  ַליהָוׁה ּקִ ֵני  ֵהיָמן  ּבֻ ְּלֵהיָמן  ּבְ ּּ ּ

בוֵאל  ִויִרימֹות  ֲחַנְנָיה  ֲחָנִני  ֱאִליָאָתה  ִגַדְלִתי  ְוֹרַמְמִתי  ֻּעִזיֵאל  ׁשְ ּ ּ ּ ּ
ה   ָקׁשָ ּבְ ל־ֵאֶלה  ָבִנים  ה:  ַּמלֹוִתי  הֹוִתיר  ַמֲחִזיאֹותֶעֶזר  ָיׁשְ ּּכָ

ִדְבֵרי  ָהֱאֹלִהים  ְלָהִרים  ָקֶרן  ַוִיֵתן  ָהֱאֹלִהים  ְּלֵהיָמן  ֹחֵזה  ַהֶמֶלך  ּבְ ּּ ְ

לֹוׁש ר  וָבנֹות  ׁשָ ָעה  ָעׂשָ ִנים  ַאְרּבָ ל־ֵאֶלה  ַעל־ְיֵדי  ו:  ְּלֵהיָמן  ּבָ ּּכָ
ְמִצְלַת ית  ְיהָוׁה  ּבִ יר  ּבֵ ׁשִ ֲּאִביֶהם  ּבַ ִים  ְנָבִלים  ְוִכּנֹרֹות  ַלֲעֹבַדת ּ
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ית  ָהֱאֹלִהים  ַעל  ְיֵדי  ַהֶמֶלך  ָאָסף  ִוידותון  ְוֵהיָמן ּּבֵ ּ ְ ַוְיִהי  ז:  ּ
ל־ַהֵמִבין  ָמאַתִים  יר  ַליהָוׁה  ּכָ ִּמְסָפָרם  ִעם־ֲאֵחיֶהם  ְמֻלְמֵדי־ׁשִ ּ ּ

מֹוָנה מֹוִנים  וׁשְ ֶמֶרת  ְלֻעַמת  ּכַ ח:  ּׁשְ ַּוַיִפילו  גֹוָרלֹות  ִמׁשְ ּ ּ ּ ֹטן ּ ּקָ
ָגדֹול  ֵמִבין  ִעם־ַתְלִמיד ּּכַ ַּוֵיֵצא  ַהגֹוָרל  ָהִראׁשֹון  ְלָאָסף  ט:  ּ ּ

ר ֵנים  ָעׂשָ ִני  הוא־ְוֶאָחיו  וָבָניו  ׁשְ ְּליֹוֵסף  ְגַדְלָיהו  ַהׁשֵ ּ ּּ י  י:  ּ ִלׁשִ ַּהׁשְ
ר ֵנים  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ָניו  ְוֶאָחיו  יא:  ַּזּכור  ּבָ ָּהְרִביִעי  ַלִיְצִרי  ּבָ

ֵנ רׁשְ ר יב:  ים  ָעׂשָ ֵנים  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ י  ְנַתְנָיהו  ּבָ : ַּהֲחִמיׁשִ
ר יג ֵנים  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ָיהו  ּבָ י  ֻבּקִ ׁשִ ַּהׁשִ ּ ּ ְרֵאָלה  יד:  ּ ִבִעי  ְיׂשַ ַּהׁשְ

ר ֵנים  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ָניו  ְוֶאָחיו  טו:  ּבָ ְעָיהו  ּבָ ִמיִני  ְיׁשַ ַּהׁשְ ּ
ר ֵנים  ָעׂשָ ר טז:  ׁשְ ֵנים  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ יִעי  ַמַתְנָיהו  ּבָ ַּהְתׁשִ ּ ּ :

ר יז ֵנים  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ְמִעי  ּבָ יִרי  ׁשִ ר  יח:  ָהֲעׂשִ ֵתי־ָעׂשָ ַּעׁשְ
ר ֵנים  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ְבָיה  יט:  ֲעַזְרֵאל  ּבָ ר  ַלֲחׁשַ ֵנים  ָעׂשָ ַּהׁשְ

ר ֵנים  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ֹל כ:  ּבָ ָניו  ְוֶאָחיו ִלׁשְ ר  ׁשוָבֵאל  ּבָ ה  ָעׂשָ ּׁשָ
ר ֵנים  ָעׂשָ ֵנים  כא:  ׁשְ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ר  ַמִתְתָיהו  ּבָ ָעה  ָעׂשָ ְּלַאְרּבָ ּ

ר ר כב:  ָעׂשָ ֵנים  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ר  ִליֵרמֹות  ּבָ ה  ָעׂשָ : ַּלֲחִמׁשָ
ר כג ֵנים  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ר  ַלֲחַנְנָיהו  ּבָ ה  ָעׂשָ ׁשָ ְּלׁשִ ְבָעה  כד  :ּ ְלׁשִ

ר ֵנים  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ה  ּבָ ָקׁשָ ּבְ ר  ְלָיׁשְ ר  כה:  ָעׂשָ מֹוָנה  ָעׂשָ ִלׁשְ
ר ֵנים  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ר  ְלַמלֹוִתי  כו:  ַלֲחָנִני  ּבָ ָעה  ָעׂשָ ְּלִתׁשְ
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ר ֵנים  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ָניו  ְוֶאָחיו  כז:  ּבָ ִרים  ֶלֱאִלָיָתה  ּבָ ְּלֶעׂשְ
ֵנים   רׁשְ ֵנים  כח:  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ִרים  ְלהֹוִתיר  ּבָ ְלֶאָחד  ְוֶעׂשְ

ר ר כט:  ָעׂשָ ֵנים  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ִרים  ְלִגַדְלִתי  ּבָ ַנִים  ְוֶעׂשְ ִּלׁשְ ּ :
ר ל ֵנים  ָעׂשָ ָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ִרים  ְלַמֲחִזיאֹות  ּבָ ה  ְוֶעׂשְ ֹלׁשָ : ִלׁשְ
ִרים ְלרֹוַמְמ לא ָעה ְוֶעׂשְ רְלַאְרּבָ ֵנים ָעׂשָ ָניו ְוֶאָחיו ׁשְ  :ִּתי ָעֶזר ּבָ

  פרק כו- "דברי הימים א"ספר 
ֵני  א ֶלְמָיהו  ֶבן־ֹקֵרא  ִמן־ּבְ ְרִחים  ְמׁשֶ ְּלַמְחְלקֹות  ְלׁשֲֹעִרים  ַלּקָ

ִני  ְזַבְדָיהו  ב:  ָאָסף כֹור  ְיִדיֲעֵאל  ַהׁשֵ ִנים  ְזַכְרָיהו  ַהּבְ ֶלְמָיהו  ּבָ ְּוִלְמׁשֶ ּ ּּ
י  ַיְת ִליׁשִ י  ג:  ִניֵאל  ָהְרִביִעיַּהׁשְ ׁשִ י  ְיהֹוָחָנן  ַהׁשִ ֵּעיָלם  ַהֲחִמיׁשִ ּ

ִביִעי כֹור  ד:  ֶאְלְיהֹוֵעיַני  ַהׁשְ ַמְעָיה  ַהּבְ ִנים  ׁשְ ּוְלֹעֵבד  ֱאֹדם  ּבָ
י ָכר  ָהְרִביִעי  וְנַתְנֵאל  ַהֲחִמיׁשִ י  ְוׂשָ ִלׁשִ ִני  יֹוָאח  ַהׁשְ ְּיהֹוָזָבד  ַהׁשֵ ּ ּ :

ׂש ה י  ִיׂשָ ׁשִ ַּעִמיֵאל  ַהׁשִ ּ י  ֵבְרכֹו ּ ִמיִני  ּכִ ִביִעי  ְפֻעְלַתי  ַהׁשְ ָּכר  ַהׁשְ ּּ ּ
ִלים  ְלֵבית  ֲאִביֶהם  ו:  ֱאֹלִהים ִנים  ַהִמְמׁשָ ַמְעָיה  ְבנֹו  נֹוַלד  ּבָ ְּוִלׁשְ

י־ִגּבֹוֵרי  ַחִיל  ֵהָמה ַמְעָיה  ָעְתִני  וְרָפֵאל  ְועֹוֵבד  ֶאְלָזָבד  ז:  ּּכִ ֵני  ׁשְ ּּבְ
ֵני־ָחִיל  ֱאִליהו  וְסַמ ֶּאָחיו  ּבְ ֵני   ח:  ְּכָיהוּ ל־ֵאֶלה  ִמּבְ ֹעֵבד  ֱאֹדם |  ּּכָ

ַנִים  ים  וׁשְ ׁשִ ּכַֹח  ַלֲעֹבָדה  ׁשִ ֵּהָמה  וְבֵניֶהם  ַוֲאֵחיֶהם  ִאיׁש־ַחִיל  ּבַ ּּ ּ
מֹוָנה  ט:  ְלֹעֵבד  ֱאֹדם ֵני־ָחִיל  ׁשְ ִנים  ְוַאִחים  ּבְ ֶלְמָיהו  ּבָ ְּוִלְמׁשֶ
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ר ְמִר י:  ָעׂשָ ִנים  ׁשִ ֵני־ְמָרִרי  ּבָ י  ֹלא־ָהָיה ּוְלֹחָסה  ִמן־ּבְ י  ָהֹראׁש  ּכִ
יֵמהו  ָאִביהו  ְלֹראׁש ְּבכֹור  ַוְיׂשִ י  יא: ּ ִלׁשִ ִני ְטַבְלָיהו ַהׁשְ ִּחְלִקָיהו ַהׁשֵ ּּ ּ ּ

ר ה  ָעׂשָ ֹלׁשָ ִנים  ְוַאִחים  ְלֹחָסה  ׁשְ ל־ּבָ ְּלֵאֶלה  יב:  ְּזַכְרָיהו  ָהְרִבִעי  ּכָ
ָמרֹות   י  ַהְגָבִרים  ִמׁשְ ַּמְחְלקֹות  ַהׁשֲֹעִרים  ְלָראׁשֵ ְּלֻעַמת  ֲאֵחיֶהם ּ

ֵבית  ְיהָוׁה ֵרת  ּבְ ָגדֹול  ְלֵבית  יג:  ְלׁשָ ֹטן  ּכַ ּקָ ַּוַיִפילו  גֹוָרלֹות  ּכַ ּ ּ ּ
ַער ַער  ָוׁשָ ֶלְמָיהו  וְזַכְרָיהו  יד:  ֲאבֹוָתם  ְלׁשַ ַּוִיפֹל  ַהגֹוָרל  ִמְזָרָחה  ְלׁשֶ ּ ּ ּ ּ ּ

ֶכל  ִהִפילו  גֹוָרלֹות  ַוֵיֵצא  גֹוָרלֹו  ָצפֹו|  ְבנֹו  יֹוֵעץ   ׂשֶ ּּבְ ּ ּ ְלֹעֵבד  טו:  ָנהּ
ית  ָהֲאֻסִפים ה  וְלָבָניו  ּבֵ ֱּאֹדם  ֶנְגּבָ ִפים וְלֹחָסה ַלַמֲעָרב ִעם  טז:  ּ ְּלׁשֻ ּ ּ

ָמר ָמר  ְלֻעַמת  ִמׁשְ ְמִסָלה  ָהעֹוָלה  ִמׁשְ ֶלֶכת  ּבַ ַער  ׁשַ ּׁשַ ּ ַּלִמְזָרח  יז:  ּ
ה  ַליֹום  ַאְר ְגּבָ ָעה  ַלּנֶ ה  ַלָצפֹוָנה  ַליֹום  ַאְרּבָ ׁשָ ַּהְלִוִים  ׁשִ ּ ּּ ָעה ּ ּבָ

ָנִים ַנִים  ׁשְ ָעה  ַלְמִסָלה  יח:  ְּוָלֲאֻסִפים  ׁשְ ר  ַלַמֲעָרב  ַאְרּבָ ַּלַפְרּבָ ּ ּ
ר ַנִים  ַלַפְרּבָ ְרִחי  ְוִלְבֵני  יט:  ּׁשְ ֵּאֶלה  ַמְחְלקֹות  ַהׁשֲֹעִרים  ִלְבֵני  ַהּקָ ּ

ית  ָהֱאֹלִהים  וְלֹאְצרֹות  כ:  ְמָרִרי ְּוַהְלִוִים  ֲאִחָיה  ַעל־אֹוְצרֹות  ּבֵ ּ ּ
ָד יםַהּקֳ י  ָהָאבֹות  כא:  ׁשִ י  ְלַלְעָדן  ָראׁשֵ ּנִ ֵני  ַהֵגְרׁשֻ ֵני  ַלְעָדן  ּבְ ּּבְ ּּ

י  ְיִחיֵאִלי ּנִ ְּלַלְעָדן  ַהֵגְרׁשֻ ֵני  ְיִחיֵאִלי  ֵזָתם  ְויֹוֵאל  ָאִחיו  כב:  ּ ּבְ
ית  ְיהָוׁה ָּלַעְמָרִמי  ַלִיְצָהִרי  ַלֶחְברֹוִני  ָלָעִזיֵאִלי כג:  ַעל־ֹאְצרֹות  ּבֵ ּ :

ֻבֵאל   כד ה  ָנִגיד  ַעל־ָהֹאָצרֹותּוׁשְ ן־ֹמׁשֶ ן־ֵגְרׁשֹום  ּבֶ ְוֶאָחיו  כה:  ּּבֶ
נֹו  ְוִזְכִרי  ְבנֹו   ְעָיהו  ְבנֹו  ְוֹיָרם  ּבְ ֶּלֱאִליֶעֶזר  ְרַחְבָיהו  ְבנֹו  ִויׁשַ לִֹמותּ  ּוׁשְ
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נֹו ֹלִמית  ּבְ ים  כו:  ּוׁשְ ָדׁשִ ל־ֹאְצרֹות  ַהּקֳ ֹלמֹות  ְוֶאָחיו  ַעל  ּכָ ּהוא  ׁשְ
ר  ִהְקִדיׁש  ָד ֲּאׁשֶ ֵרי־ָהֲאָלִפים ּ י  ָהָאבֹות  ְלׂשָ ְִויד  ַהֶמֶלך  ְוָראׁשֵ ּ

ֵרי  ַהָצָבא ְּוַהֵמאֹות  ְוׂשָ ָלל  ִהְקִדיׁשו  כז:  ּ ִּמן־ַהִמְלָחמֹות  וִמן־ַהׁשָ ּ ּּ ּ
אול  כח:  ְּלַחֵזק  ְלֵבית  ְיהָוׁה מוֵאל  ָהֹרֶאה  ְוׁשָ ְּוֹכל  ַהִהְקִדיׁש  ׁשְ ּ ּ

ן־ְצ ן־ֵנר  ְויֹוָאב  ּבֶ ן־ִקיׁש  ְוַאְבֵנר  ּבֶ ּרוָיה  ּכֹל  ַהַמְקִדיׁש  ַעל ּבֶ ּּ
ֹלִמית  ְוֶאָחיו ַנְנָיהו  וָבָניו  ַלְמָלאָכה  ַהִחיצֹוָנה  כט:  ַיד־ׁשְ ַּלִיְצָהִרי  ּכְ ּ ּ ּ

ָרֵאל  ְלׁשְֹטִרים  וְלׁשְֹפִטים ְבָיהו  ְוֶאָחיו  ל:  ַּעל־ִיׂשְ ַּלֶחְברֹוִני  ֲחׁשַ
ָרֵאל  ֵמ ַבע־ֵמאֹות  ַעל  ְפֻקַדת  ִיׂשְ ֵני־ַחִיל  ֶאֶלף  וׁשְ ּּבְ ֵּעֶבר  ַלַיְרֵדן ּּ ּ

ְַמְעָרָבה  ְלֹכל  ְמֶלאֶכת  ְיהָוׁה  ְוַלֲעֹבַדת  ַהֶמֶלך ַּלֶחְברֹוִני  ְיִרָיה  לא:  ּ
ִעים  ְלַמְלכות  ַנת  ָהַאְרּבָ ׁשְ ָּהֹראׁש  ַלֶחְברֹוִני  ְלֹתְלֹדָתיו  ְלָאבֹות  ּבִ

ַיְעֵזיר  ִגְלָעד ָּדִויד  ִנְדָרׁשו  ַוִיָמֵצא  ָבֶהם  ִגּבֹוֵרי  ַחִיל  ּבְ ּ ּ ּ ּ ְוֶאָחיו  לב:  ּ
י  ָהָאבֹות  ַוַיְפִקיֵדם  ָדִויד  ַבע  ֵמאֹות  ָראׁשֵ ֵני־ַחִיל  ַאְלַפִים  וׁשְ ּּבְ ּּ ּ
י  ְלָכל־ְדַבר  ֶבט  ַהְמַנׁשִ ַּהֶמֶלך  ַעל־ָהראוֵבִני  ְוַהָגִדי  ַוֲחִצי  ׁשֵ ּּ ּ ְּ

ְָהֱאֹלִהים וְדַבר ַהֶמֶלך ּ ּ: 
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, כל תפוצות ישראלך המחולק ב"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"ת נטועים אוכמשמרו 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,    מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, ים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנ, 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 ברבי כמשמרות כתיב וא"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"נו 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


