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  פרק יז- "דברי הימים ב"ספר 
ָרֵאל א נֹו  ַתְחָתיו  ַוִיְתַחֵזק  ַעל־ִיׂשְ ָפט  ּבְ ַּוִיְמֹלך  ְיהֹוׁשָ ּ ּּ ּ ְ :
ֶאֶרץ  ב ֻצרֹות  ַוִיֵתן  ְנִציִבים  ּבְ ָכל־ָעֵרי  ְיהוָדה  ַהּבְ ַּוִיֶתן־ַחִיל  ּבְ ּּ ּּ

ר  ָלַכד  ָאָסא  ָאִביו ְּיהוָדה  וְבָעֵרי  ֶאְפַרִים  ֲאׁשֶ ִהי  ְיהָוׁה ַוְי ג:  ּ
ַדְרֵכי  ָדִויד  ָאִביו  ָהִראׁשִֹנים  ְוֹלא  י  ָהַלך  ּבְ ָפט  ּכִ ִּעֹ◌ם־ְיהֹוׁשָ ְ

ָעִלים י  ֵלאֹלֵהי  ָאִביו  ָדָרׁש  וְבִמְצֹוָתיו  ָהָלך  ְוֹלא  ד:  ָדַרׁש  ַלּבְ ְּכִ ּ ּ
ָרֵאל ה  ִיׂשְ ַמֲעׂשֵ ָידֹו  ַוִיְתנו  ה:  ּכְ ַּוָיֶכן  ְיהָוׁה  ֶאת־ַהַמְמָלָכה  ּבְ ּ ּּ ּ

ר־ְוָכבֹוד  ָלֹרבָּכל־ְיהוָד ָפט  ַוְיִהי־לֹו  ֹעׁשֶ : ה  ִמְנָחה  ִליהֹוׁשָ
מֹות  ו ַדְרֵכי  ְיהָוׁה  ְועֹוד  ֵהִסיר  ֶאת־ַהּבָ ה  ִלּבֹו  ּבְ ַּוִיְגּבַ ּ

ִרים  ִמיהוָדה ָריו  ז:  ְּוֶאת־ָהֲאׁשֵ ַלח  ְלׂשָ לֹוׁש  ְלָמְלכֹו  ׁשָ ַנת  ׁשָ ּוִבׁשְ
ָעֵרי ְּלֶבן־ַחִיל  וְלֹעַבְדָיה  ְוִלְזַכְרָיה  ְוִלְנַתְנ ֵּאל  וְלִמיָכָיהו  ְלַלֵמד  ּבְ ּ ּ

הֵאל  ח:  ְּיהוָדה ַמְעָיהו  וְנַתְנָיהו  וְזַבְדָיהו  ַוֲעׂשָ ְּוִעָמֶהם  ַהְלִוִים  ׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ִמָרימֹות ִמיָרמֹות  ִויהֹוָנָתן  ַוֲאֹדִנָיהו  ְוטֹוִבָיהו  ְוטֹוב  ֲאדֹוִנָיה ּוׁשְ ּ  וׁשְ ּ ּּ ּ ּ
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ָמע  ִויהֹוָר ַּהְלִוִים  ְוִעָמֶהם  ֱאִליׁשָ יהוָדה  ט:  ם  ַהּכֲֹהִניםּ ַּוְיַלְמדו  ּבִ ּ ּ
ָכל־ָעֵרי  ְיהוָדה  ַוְיַלְמדו  ְּוִעָמֶהם  ֵסֶפר  תֹוַרת  ְיהָוׁה  ַוָיֹסּבו  ּבְ ּ ּּ ּ ּּ

ָעם ר |  ַוְיִהי   י:  ּבָ ל־ַמְמְלכֹות  ָהֲאָרצֹות  ֲאׁשֶ ַּפַחד  ְיהָוׁה  ַעל  ּכָ
ָפט ְּסִביבֹות  ְיהוָדה  ְוֹלא  ִנְלֲחמו  ִעם־ְיהֹוׁשָ ּוִמן־ְפ יא:  ּ ִתים ּ ִּלׁשְ

א  ַגם  ָהַעְרִביִאים  ְמִביִאים  ָפט  ִמְנָחה  ְוֶכֶסף  ַמׂשָ ְּמִביִאים  ִליהֹוׁשָ ּ
ְבַעת  ים  ׁשִ ַבע  ֵמאֹות  וְתָיׁשִ ְבַעת  ֲאָלִפים  וׁשְ ּלֹו  ֹצאן  ֵאיִלים  ׁשִ ּ

ַבע  ֵמאֹות ָפט  ֹהֵלך  ְוָגֵדל  ַעד־ְלָמְעָלה  יב:  ֲּאָלִפים  וׁשְ ְַוְיִהי  ְיהֹוׁשָ

יהוָד ַּוִיֶבן  ּבִ נֹותּ יָרִניֹות  ְוָעֵרי  ִמְסּכְ ה  ָהָיה  לֹו  יג:  ּה  ּבִ ּוְמָלאָכה  ַרּבָ
ָלם ירוׁשָ י  ִמְלָחָמה  ִגּבֹוֵרי  ַחִיל  ּבִ ָעֵרי  ְיהוָדה  ְוַאְנׁשֵ ּּבְ ְּוֵאֶלה  יד:  ּּ

ר  ֵרי  ֲאָלִפים  ַעְדָנה  ַהׂשָ ְּפֻקָדָתם  ְלֵבית  ֲאבֹוֵתיֶהם  ִליהוָדה  ׂשָ ּ ּ
ֹלׁש ְּוִעמֹו  ִגּבֹוֵרי  ַחִיל  ׁשְ ר  טו:    ֵמאֹות  ָאֶלףּ ְּוַעל־ָידֹו  ְיהֹוָחָנן  ַהׂשָ

מֹוִנים  ָאֶלף ְּוִעמֹו  ָמאַתִים  וׁשְ ְוַעל־ָידֹו  ֲעַמְסָיה  ֶבן־ִזְכִרי  טז:  ּ
ַּהִמְתַנֵדב  ַליהָוׁה  ְוִעמֹו  ָמאַתִים  ֶאֶלף  ִגּבֹור  ָחִיל ּ ְנָיִמן  יז:  ּּ ּוִמן־ּבִ

ֵקי־ֶקׁשֶ ִּגּבֹור  ַחִיל  ֶאְלָיָדע  ְוִעמֹו  ֹנׁשְ : ּת  וָמֵגן  ָמאַתִים  ָאֶלףּ
מֹוִנים  ֶאֶלף  ֲחלוֵצי  ָצָבא יח ְּוַעל־ָידֹו  ְיהֹוָזָבד  ְוִעמֹו  ֵמָאה־וׁשְ ּ ּ :
ָעֵרי  יט ר־ָנַתן  ַהֶמֶלך  ּבְ ְרִתים  ֶאת־ַהֶמֶלך  ִמְלַבד  ֲאׁשֶ ְֵאֶלה  ַהְמׁשָ ְּ ּּ ּ

ָכל־ְיהוָדה ַּהִמְבָצר ּבְ ּ: 
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  פרק יח- "דברי הימים ב"ספר 
ר  ְוָכבֹוד  ָלֹרב  ַוִיְתַחֵתן  ְלַאְחָאבַוְיִהי  ִליהֹוׁשָ א ָּפט  ֹעׁשֶ ַּוֵיֶרד  ב:  ּ

ח־לֹו  ַאְחָאב  ֹצאן  וָבָקר  ִנים  ֶאל־ַאְחָאב  ְלׁשְֹמרֹון  ַוִיְזּבַ ְּלֵקץ  ׁשָ ּ
ר  ִעמֹו  ַוְיִסיֵתהו  ַלֲעלֹות  ֶאל־ָרמֹות  ִגְלָעד ָּלֹרב  ְוָלָעם  ֲאׁשֶ ּּ :

ָרֵאל  ֶאל־ְיהֹו|  ַּויֹאֶמר  ַאְחָאב   ג ָפט  ֶמֶלך  ְיהוָדה ְֶמֶלך־ִיׂשְ ּׁשָ ְ

מֹוִני  ָכמֹוך  וְכַעְמך  ַעִמי  ֲּהֵתֵלך  ִעִמי  ָרֹמת  ִגְלָעד  ַויֹאֶמר  לֹו  ּכָ ּ ּ ָּ ָ ְּ ּ
ִמְלָחָמה ְּוִעְמך  ּבַ ָרֵאל  ד:  ָּ ָפט  ֶאל־ֶמֶלך  ִיׂשְ ְַויֹאֶמר  ְיהֹוׁשָ ּ

ְּדָרׁש־ָנא  ַכיֹום  ֶאת־ְדַבר  ְיהָוׁה ָרֵאל  ה:  ּּ ְַוִיְקּבֹץ  ֶמֶלך־ִיׂשְ ּ
ע  ֵמאֹות  ִאיׁש  ַויֹאֶמר  ֲאֵלֶהם  ֲהֵנֵלך ֶאת־ַהּנְ ְִבִאים  ַאְרּבַ ּ

ֶּאל־ָרֹמת  ִגְלָעד  ַלִמְלָחָמה  ִאם־ֶאְחָדל  ַויֹאְמרו  ֲעֵלה  ְוִיֵתן  ּ ּּ ּּ
ַיד  ַהֶמֶלך ְָהֱאֹלִהים  ּבְ ָפט  ַהֵאין  פֹה  ָנִביא  ַליהָוׁה  ו:  ּ ַּויֹאֶמר  ְיהֹוׁשָ ּ
ה  ֵמֹאתֹו ְַויֹאֶמר  ֶמֶלך ז:  עֹוד  ְוִנְדְרׁשָ ָרֵאל  ּ ָפט |  ־ִיׂשְ ֶאל־ְיהֹוׁשָ

י  ֵנאִתיהו  ּכִ ּעֹוד  ִאיׁש־ֶאָחד  ִלְדרֹוׁש  ֶאת־ְיהָוׁה  ֵמֹאתֹו  ַוֲאִני  ׂשְ
י  ָכל־ָיָמיו  ְלָרָעה  הוא  ִמיָכְיהו  א  ָעַלי  ְלטֹוָבה  ּכִ ֵּאיֶנּנו  ִמְתַנּבֵ ּ ּ

ן ָפט  ַאל־ֹיאַמר  ַהֶמֶלך  ּכֵ ְֶבן־ִיְמָלא  ַויֹאֶמר  ְיהֹוׁשָ ּ ַּוִיְקָרא  ח:  ּ
ָרֵאל  ֶאל־ָסִריס  ֶאָחד  ַויֹאֶמר  ַמֵהר  ֶמֶל ּך  ִיׂשְ ּ  ִמיָכְיהו ִּמיָכְהוְ

ִבים  ט:  ֶבן־ִיְמָלא ָפט  ֶמֶלך־ְיהוָדה  יֹוׁשְ ָרֵאל  ִויהֹוׁשָ ּוֶמֶלך  ִיׂשְ ְּ ְ
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ַער  ֹגֶרן  ֶפַתח  ׁשַ ִבים  ּבְ ָגִדים  ְויֹוׁשְ ים  ּבְ ׁשִ ְסאֹו  ְמֻלּבָ ִּאיׁש  ַעל־ּכִ
ִביִאים  ִמְתַנ ִאים  ִלְפֵניֶהםׁשְֹמרֹון  ְוָכל־ַהּנְ ַּוַיַעׂש  לֹו  ִצְדִקָיהו  י:  ּבְ ּ ּ

ֵאֶלה  ְתַנַגח  ַנֲעָנה  ַקְרֵני  ַבְרֶזל  ַויֹאֶמר  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ּבְ ֶּבן־ּכְ ּ ּ ּ
לֹוָתם ן  ֵלאֹמר  ֲעֵלה  יא:  ֶּאת־ֲאָרם  ַעד־ּכַ ִאים  ּכֵ ִבִאים  ִנּבְ ְוָכל־ַהּנְ

ַיד  ַהֶמ ָּרֹמת  ִגְלָעד  ְוַהְצַלח  ְוָנַתן  ְיהָוׁה  ּבְ ְְוַהַמְלָאך  יב:  ְֶלךּ ּ
ר־ָהַלך   ה  ִדְבֵרי |  ְֲאׁשֶ ר  ֵאָליו  ֵלאֹמר  ִהּנֵ ִּלְקֹרא  ְלִמיָכְיהו  ִדּבֶ ּ ּ

ַאַחד  ֵמֶהם  ִבִאים  ֶפה־ֶאָחד  טֹוב  ֶאל־ַהֶמֶלך  ִויִהי־ָנא  ְדָבְרך  ּכְ ַָהּנְ ְ ּ ּ
ְרָת  טֹוב ְּוִדּבַ ר־ֹיאַמר  יג:  ּ י  ֶאת־ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר  ִמיָכְיהו  ַחי־ְיהָוׁה  ּכִ ּ

ר ְַוָיֹבא  ֶאל־ַהֶמֶלך  ַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ֵאָליו  יד:  ֱאֹלַהי  ֹאתֹו  ֲאַדּבֵ ְּ ּּ ּ
ִּמיָכה  ֲהֵנֵלך  ֶאל־ָרֹמת  ִגְלָעד  ַלִמְלָחָמה  ִאם־ֶאְחָדל  ַויֹאֶמר  ֲעלו  ּּ ּ ּ ְ

ֶיְדֶכם ְתנו  ּבְ ְּוַהְצִליחו  ְוִיּנָ ֶמה  טו:  ּ ַּויֹאֶמר  ֵאָליו  ַהֶמֶלך  ַעד־ּכַ ְּ ּ
ּבִ ם ְפָעִמים  ֲאִני  ַמׁשְ ׁשֵ ר  ֵאַלי  ַרק־ֱאֶמת  ּבְ ר  ֹלא־ְתַדּבֵ ָיֶעך  ֲאׁשֶ

ָרֵאל  ְנפֹוִצים  ַעל־ֶהָהִרים  טז:  ְיהָוׁה ל־ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ָרִאיִתי  ֶאת־ּכָ
ר  ֵאין־ָלֶהן  ֹרֶעה  ַויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֹלא־ֲאֹדִנים  ָלֵאֶלה  ֹצאן  ֲאׁשֶ ּּכַ ּ ּ

לֹום ׁשָ ָּיׁשובו  ִאיׁש־ְלֵביתֹו  ּבְ ְַויֹאֶמר  ֶמֶלך־ִי יז:  ּ ָרֵאל ּ ׂשְ
י  א  ָעַלי  טֹוב  ּכִ ָפט  ֲהֹלא  ָאַמְרִתי  ֵאֶליך  ֹלא־ִיְתַנּבֵ ֶָאל־ְיהֹוׁשָ ּ

ְמעו  ְדַבר־ְיהָוׁה  ָרִאיִתי  ֶאת־ְיהָוׁה  יח:  ִאם־ְלָרע ַּויֹאֶמר  ָלֵכן  ׁשִ ּ
ַמִים  ֹעְמִדים  ַעל־ְיִמינֹו  ְסאֹו  ְוָכל־ְצָבא  ַהׁשָ ב  ַעל־ּכִ ּיֹוׁשֵ
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ֹמאלֹו ָרֵאל ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה יט:  ּוׂשְ ְ  ִמי  ְיַפֶתה  ֶאת־ַאְחָאב  ֶמֶלך־ִיׂשְ ּ
ָכה  ְוֶזה  ֹאֵמר  ָרמֹות  ִגְלָעד  ַויֹאֶמר  ֶזה  ֹאֵמר  ּכָ ְּוַיַעל  ְוִיפֹל  ּבְ ּ ּ

ָכה ַּוֵיֵצא  ָהרוַח  ַוַיֲעֹמד  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ַויֹאֶמר  ֲאִני  ֲאַפֶתּנו  כ:  ּכָ ּּ ּ ּ ּ
ָמה ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֵאָליו  ּבַ ֶקר ַּויֹאֶמר  ֵאֵצא  ְו כא:  ּ ָּהִייִתי  ְלרוַח  ׁשֶ

ה־ֵכן ל־ְנִביָאיו  ַויֹאֶמר  ְתַפֶתה  ְוַגם־תוָכל  ֵצא  ַוֲעׂשֵ ִפי  ּכָ ּּבְ ּ ּ ּ ּ :
ִפי  ְנִביֶאיך  ֵאֶלה  ַויהָוׁה  כב ֶקר  ּבְ ה  ָנַתן  ְיהָוׁה  רוַח  ׁשֶ ְּוַעָתה  ִהּנֵ ָ ּ ּ

ר  ָעֶליך  ָרָעה ִָדּבֶ ַנֲעָנה  ַוַיך  ֶאת־ִמ כג:  ּ ְַוִיַגׁש  ִצְדִקָיהו  ֶבן־ּכְ ּ ּ ּּ ּיָכְיהו ּ
ר  ַּעל־ַהֶלִחי  ַויֹאֶמר  ֵאי  ֶזה  ַהֶדֶרך  ָעַבר  רוַח־ְיהָוׁה  ֵמִאִתי  ְלַדּבֵ ּ ְּ ּ ּ

ר  ָתבֹוא  כד:  ְֹאָתך יֹום  ַההוא  ֲאׁשֶ ך  ֹרֶאה  ּבַ ַּויֹאֶמר  ִמיָכְיהו  ִהּנְ ּ ּּ ָּ

ֶחֶדר  ְלֵהָחֵבא ָרֵאל  ְקחו  ֶאת־ִמיָכְיהו  כה:  ֶחֶדר  ּבְ ַּויֹאֶמר  ֶמֶלך  ִיׂשְ ּ ְ ּ
יֻבהו ן־ַהֶמֶלךַּוֲהׁשִ ר־ָהִעיר  ְוֶאל־יֹוָאׁש  ּבֶ ְ  ֶאל־ָאמֹון  ׂשַ ּ :

ֶלא  ְוַהֲאִכֻלהו  כו ית  ַהּכֶ ימו  ֶזה  ּבֵ ַּוֲאַמְרֶתם  ּכֹה  ָאַמר  ַהֶמֶלך  ׂשִ ּ ְ ּ ּ
לֹום ֶּלֶחם  ַלַחץ  וַמִים  ַלַחץ  ַעד  ׁשוִבי  ְבׁשָ ַּויֹאֶמר  ִמיָכְיהו  כז:  ּ ּ

ר  ְיהָוׁה   לֹום  ֹלא־ִדּבֶ ׁשָ ִּאם־ׁשֹוב  ָתׁשוב  ּבְ ּ ְמעו ּ י  ַויֹאֶמר  ׁשִ ּּבִ ּ
ָלם ַּעִמים  ּכֻ ָפט  ֶמֶלך־ְיהוָדה  כח:  ּ ָרֵאל  ִויהֹוׁשָ ַּוַיַעל  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְ ְ ּ

ָפט  כט:  ֶּאל־ָרֹמת  ִגְלָעד ָרֵאל  ֶאל־ְיהֹוׁשָ ְַויֹאֶמר  ֶמֶלך  ִיׂשְ ּ
ָגֶדיך  ַוִיְתַחֵפׂש  ֶמֶלך  ְִהְתַחֵפׂש  ָובֹוא  ַבִמְלָחָמה  ְוַאָתה  ְלַבׁש  ּבְ ָּ ּּ ּ ּ

ָרֵא ִמְלָחָמהִיׂשְ ּל  ַוָיֹבאו  ּבַ ּ ֵרי  ָהֶרֶכב  ל:  ּ ּוֶמֶלך  ֲאָרם  ִצָוה  ֶאת־ׂשָ ְּ
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י  ֹטן  ֶאת־ַהָגדֹול  ּכִ ר־לֹו  ֵלאֹמר  ֹלא  ִתָלֲחמו  ֶאת־ַהּקָ ֲּאׁשֶ ּּ ּ
ָרֵאל  ְלַבדֹו ִּאם־ֶאת־ֶמֶלך  ִיׂשְ ֵרי  ָהֶרֶכב  לא:  ְ ְראֹות  ׂשָ ַוְיִהי  ּכִ

ָר ָפט  ְוֵהָמה  ָאְמרו  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְֶאת־ְיהֹוׁשָ ּ ֵּאל  הוא  ַוָיֹסּבו  ָעָליו ּ ּּ
ָפט  ַויהָוׁה  ֲעָזרֹו  ַוְיִסיֵתם  ֱאֹלִהים  ִמֶמּנו ְּלִהָלֵחם  ַוִיְזַעק  ְיהֹוׁשָ ּ ּ ּ :

בו  לב ָרֵאל  ַוָיׁשֻ י  ֹלא־ָהָיה  ֶמֶלך  ִיׂשְ ֵרי  ָהֶרֶכב  ּכִ ְראֹות  ׂשָ ַּוְיִהי  ּכִ ּ ְ

ת  ְלֻתמֹו  ַוַיך  ֶאת־ֶמ לג:  ֵמַאֲחָריו ׁשֶ ּקֶ ך  ּבַ ְְוִאיׁש  ָמׁשַ ְּ ָרֵאל ּ ְֶלך  ִיׂשְ

ב  ֲהֹפך   ְרָין  ַויֹאֶמר  ָלַרּכָ ין  ַהְדָבִקים  וֵבין  ַהׁשִ ְּבֵ ּ ּ ּ ָ  ָיְדך ָָיְדיךּ

י  ָהֳחֵליִתי יֹום  לד:  ְּוהֹוֵצאַתִני  ִמן־ַהַמֲחֶנה  ּכִ ַּוַתַעל  ַהִמְלָחָמה  ּבַ ּ ּ
ָבה  ֹנַכח  ֲאָרם  ֶמְרּכָ ָרֵאל  ָהָיה  ַמֲעִמיד  ּבַ ַּההוא  וֶמֶלך  ִיׂשְ ְ ּ ּ

ֶמׁשַעד־ָהָעֶרב  ַּוָיָמת ְלֵעת ּבֹוא ַהׁשָ ּ: 
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,  רקים  ליוםשני  פ,  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 "כד אף ספרי תורה "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


