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  פרק יט- "ימים בדברי ה"ספר 
ָלם א לֹום  ִלירוׁשָ ׁשָ יתֹו  ּבְ ָפט  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ֶאל־ּבֵ ב  ְיהֹוׁשָ ַּוָיׁשָ ּ ְ ּ :
ְַוֵיֵצא  ֶאל־ָפָניו  ֵיהוא  ֶבן־ֲחָנִני  ַהֹחֶזה  ַויֹאֶמר  ֶאל־ַהֶמֶלך  ב ּ ּ ּּ ּ

ע  ַלְעֹזר  וְלׂשְנֵאי  ְיהָוׁה  ֶתֱאָהב  וָבֹזאת  ָעֶליך  ָפט  ֲהָלָרׁשָ ְָיהֹוׁשָ ּ ּּ
ֶצף  ִמִל ְֲאָבל  ְדָבִרים  טֹוִבים  ִנְמְצאו  ִעָמך  ג:  ְפֵני  ְיהָוׁהּּקֶ ּ ּ ּ

רֹות  ִמן־ָהָאֶרץ  ַוֲהִכינֹוָת  ְלָבְבך  ִלְדֹרׁש  י־ִבַעְרָת  ָהֲאׁשֵ ָּכִ ּ
ֵאר  ד:  ָהֱאֹלִהים ב  ַוֵיֵצא  ָבָעם  ִמּבְ ָלם  ַוָיׁשָ ירוׁשָ ָפט  ּבִ ב  ְיהֹוׁשָ ַּוֵיׁשֶ ּ ּּ

יֵבם  ֶאל־ְי ַבע  ַעד־ַהר  ֶאְפַרִים  ַוְיׁשִ : הָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאבֹוֵתיֶהםׁשֶ
ֻצרֹות  ְלִעיר  ה ָכל־ָעֵרי  ְיהוָדה  ַהּבְ ָאֶרץ  ּבְ ַּוַיֲעֵמד  ׁשְֹפִטים  ּבָ ּ

י  ֹלא  ו:  ָוִעיר ים  ּכִ ַּויֹאֶמר  ֶאל־ַהׁשְֹפִטים  ְראו  ָמה־ַאֶתם  ֹעׂשִ ּּ ּ
ָפט ְדַבר  ִמׁשְ י  ַליהָוׁה  ְוִעָמֶכם  ּבִ ְפטו  ּכִ ְּלָאָדם  ִתׁשְ ּּ ְּוַעָתה  ְיִהי  ז:  ּּ

י־ֵאין  ִעם־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו ַפ ְמרו  ַוֲעׂשו  ּכִ ַּחד־ְיהָוׁה  ֲעֵליֶכם  ׁשִ ּ ּ
ח־ׁשַֹחד ַּעְוָלה  וַמׂשֹא  ָפִנים  וִמּקַ ַל ח:  ּּ ירוׁשָ ם  ֶהֱעִמיד ְִּוַגם  ּבִ
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ָרֵאל  י  ָהָאבֹות  ְלִיׂשְ ָפט  ִמן־ַהְלִוִים  ְוַהּכֲֹהִנים  וֵמָראׁשֵ ְּיהֹוׁשָ ּ
ַפט  ְיהָוׁה  ְוָלִריב  ַוָי ְּלִמׁשְ ָלםּ בו  ְירוׁשָ ּׁשֻ ַוְיַצו  ֲעֵליֶהם  ֵלאֹמר  ט:  ּ

ֵלם ֱאמוָנה  וְבֵלָבב  ׁשָ ִיְרַאת  ְיהָוׁה  ּבֶ ּּכֹה  ַתֲעׂשון  ּבְ ּ ְוָכל־ִריב  י:  ּ
ר־ָיבֹוא  ֲעֵליֶכם  ֵמֲאֵחיֶכם   ין־ָדם  |  ֲאׁשֶ ָעֵריֶהם  ּבֵ ִבים  ּבְ ַּהיֹׁשְ ּ |

ָפִטים  ְו ים  וְלִמׁשְ ין־תֹוָרה  ְלִמְצָוה  ְלֻחּקִ ְּלָדם  ּבֵ ּ ִּהְזַהְרֶתם  ֹאָתם ּ
מו  ַליהָוׁה  ְוָהָיה־ֶקֶצף  ֲעֵליֶכם  ְוַעל־ֲאֵחיֶכם  ּכֹה  ְּוֹלא  ֶיְאׁשְ

מו ַּתֲעׂשון  ְוֹלא  ֶתְאׁשָ ה  ֲאַמְרָיהו  ֹכֵהן  ָהֹראׁש  ֲעֵליֶכם  יא:  ּ ְּוִהּנֵ
ִגיד  ְלֵבית־ְיהוָדה  ָמֵעאל  ַהּנָ ְּלֹכל  ְדַבר־ְיהָוׁה  וְזַבְדָיהו  ֶבן־ִיׁשְ ּ ּ ּ

ְּלֹכל  ְדַבר־ַהֶמ ֶּלך  ְוׁשְֹטִרים  ַהְלִוִים  ִלְפֵניֶכם  ִחְזקו  ַוֲעׂשו  ִויִהי ּ ּ ּ ְ

 :ְּיהָוׁה ִעם־ַהטֹוב

  פרק כ- "דברי הימים ב"ספר 
או  ְבֵני־מֹוָאב  וְבֵני  ַעמֹון  ְוִעָמֶהם   א ַּוְיִהי  ַאֲחֵריֵכן  ּבָ ּ ּ ּ |

ָפט  ַלִמְלָחָמה ֵּמָהַעמֹוִנים  ַעל־ְיהֹוׁשָ ַּוָיֹבאו  ַוַיִגידו  ִל ב:  ּ ּּ ּ ָפט ּ יהֹוׁשָ
ַחְצצֹון  ם  ּבְ א  ָעֶליך  ָהמֹון  ָרב  ֵמֵעֶבר  ַלָים  ֵמֲאָרם  ְוִהּנָ ֵּלאֹמר  ּבָ ָ

ָּתָמר  ִהיא  ֵעין  ֶגִדי ָפט  ֶאת־ָפָניו  ִלְדרֹוׁש  ג:  ּ ַּוִיָרא  ַוִיֵתן  ְיהֹוׁשָ ּ ּ
ל־ְיהוָדה ַּליהָוׁה  ַוִיְקָרא־צֹום  ַעל־ּכָ ׁש  ד:  ּ ְבצו  ְיהוָדה  ְלַבּקֵ ַּוִיּקָ ּ ּ

ׁש  ֶאת־ְיהָוׁהֵּמְיהָוׁה  ַג או  ְלַבּקֵ ל־ָעֵרי  ְיהוָדה  ּבָ ּם  ִמּכָ ַּוַיֲעֹמד  ה:  ּ
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ֵבית  ְיהָוׁה  ִלְפֵני  ֶהָחֵצר  ַלם  ּבְ ְקַהל  ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ָפט  ּבִ ְּיהֹוׁשָ ּ
ה ַּויֹאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאֹבֵתינו  ֲהֹלא  ַאָתה־הוא  ו:  ַהֲחָדׁשָ ּּ ּ

ֹכ ל  ּבְ ַמִים  ְוַאָתה  מֹוׁשֵ ׁשָ ֱּאֹלִהים  ּבַ ָל  ַמְמְלכֹות  ַהגֹוִים  וְבָיְדך  ּכַֹח ּ ּ ּ
ּוְגבוָרה  ְוֵאין  ִעְמך  ְלִהְתַיֵצב ָּ ּ ָת |  ֲהֹלא   ז:  ּ ַּאָתה  ֱאֹלֵהינו  הֹוַרׁשְ ּּ

ָרֵאל  ַוִתְתָנה  ְלֶזַרע  ֵבי  ָהָאֶרץ  ַהזֹאת  ִמִלְפֵני  ַעְמך  ִיׂשְ ֶּאת־ֹיׁשְ ּ ּ ָּ ּ ּ
בו־ָבה  ַוִיְבנ ח:  ַָאְבָרָהם  ֹאַהְבך  ְלעֹוָלם ַּוֵיׁשְ ּּ ָו  ְלך  ּ ה  ִמְקָדׁש |  ּ ּּבָ ּ

ְמך  ֵלאֹמר פֹוט  ְוֶדֶבר  ט:  ְָלׁשִ ִּאם־ָתבֹוא  ָעֵלינו  ָרָעה  ֶחֶרב  ׁשְ ּ
ִית  ַהֶזה  ּבַ ְמך  ּבַ י  ׁשִ ִית  ַהֶזה  וְלָפֶניך  ּכִ ְּוָרָעב  ַנַעְמָדה  ִלְפֵני  ַהּבַ ָּ ָ ּ

יַע ַמע  ְותֹוׁשִ ְּוִנְזַעק  ֵאֶליך  ִמָצָרֵתנו  ְוִתׁשְ ּ ה  י:  ָ ְּוַעָתה  ִהּנֵ
ָרֵאל  ָלבֹוא ְבֵנ ר  ֹלא־ָנַתָתה  ְלִיׂשְ ִעיר  ֲאׁשֶ ּי־ַעמֹון  ומֹוָאב  ְוַהר־ׂשֵ ּּ

ִמידום י  ָסרו  ֵמֲעֵליֶהם  ְוֹלא  ִהׁשְ ֹבָאם  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים  ּכִ ָּבֶהם  ּבְ ּ :
ר  יא ְתך  ֲאׁשֶ נו  ִמְיֻרׁשָ ה־ֵהם  ֹגְמִלים  ָעֵלינו  ָלבֹוא  ְלָגְרׁשֵ ְָוִהּנֵ ּ ּּ ּ ּ

ָתנו ּהֹוַרׁשְ נו  ּכַֹח  ִלְפֵני ֱּאֹלֵהינו   יב:  ּ י  ֵאין  ּבָ ם  ּכִ ָפט־ּבָ ֲּהֹלא  ִתׁשְ ּ
י  ה  ּכִ ֲעׂשֶ א  ָעֵלינו  ַוֲאַנְחנו  ֹלא  ֵנַדע  ַמה־ּנַ ֶּהָהמֹון  ָהָרב  ַהֶזה  ַהּבָ ּ ּ

ָּעֶליך  ֵעיֵנינו ְּוֹכל־ְיהוָדה  ֹעְמִדים  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ַגם־ַטָפם  יג:  ָ ּ ּ
יֶהם  וְבֵניֶהם ן־ְזַכְרָי יד:  ְּנׁשֵ ן־ְיִעיֵאל ְוַיֲחִזיֵאל  ּבֶ ָנָיה  ּבֶ ן־ּבְ ּהו  ּבֶ

תֹוך  ֵני  ָאָסף  ָהְיָתה  ָעָליו  רוַח  ְיהָוׁה  ּבְ ן־ַמַתְנָיה  ַהֵלִוי  ִמן־ּבְ ְּבֶ ּ ּ ּ
ָהל ַלם  ְוַהֶמֶלך  טו:  ַהּקָ ֵבי  ְירוׁשָ יבו  ָכל־ְיהוָדה  ְוֹיׁשְ ְַויֹאֶמר  ַהְקׁשִ ּ ּ ּ ּ ּ
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ָפט  ּכֹה־ָאַמר  ְיהָוׁה  ָלֶכם  ַאֶתם  ַאל־ִתיְראו  ְוַא ְּיהֹוׁשָ ּ ּל־ֵתַחתו ּ ּ ּ
י  ֵלאֹלִהים י  ֹלא  ָלֶכם  ַהִמְלָחָמה  ּכִ ִּמְפֵני  ֶהָהמֹון  ָהָרב  ַהֶזה  ּכִ ּ ּ :

ַמֲעֵלה  ַהִציץ  וְמָצאֶתם  ֹאָתם  טז ם  ֹעִלים  ּבְ ָּמָחר  ְרדו  ֲעֵליֶהם  ִהּנָ ּּ
ר  ְירוֵאל ַחל  ְפֵני  ִמְדּבַ סֹוף  ַהּנַ ּּבְ ֹזאת  יז:  ּ ֹּלא  ָלֶכם  ְלִהָלֵחם  ּבָ

ִּהְתַיְצבו  ִעְמדו ּ ַלם ּ ּ  וְראו  ֶאת־ְיׁשוַעת  ְיהָוׁה  ִעָמֶכם  ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ּ ּ ּ ּּ
ַּאל־ִתיְראו  ְוַאל־ֵתַחתו  ָמָחר  ְצאו  ִלְפֵניֶהם  ַויהָוׁה  ִעָמֶכם ּ ּ ּּ ּ ּ :

ַלם  יח ֵבי  ְירוׁשָ ָפט  ַאַפִים  ָאְרָצה  ְוָכל־ְיהוָדה  ְוֹיׁשְ ַּוִיּקֹד  ְיהֹוׁשָ ּ ּ ּ
ַתֲחֹות  ַל ָּנְפלו  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ְלִהׁשְ ֵני  יט:  יהָוׁהּ ַּוָיֻקמו  ַהְלִוִים  ִמן־ּבְ ּּ

קֹול  ָרֵאל  ּבְ ְרִחים  ְלַהֵלל  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ֵני  ַהּקָ ָהִתים  וִמן־ּבְ ַּהּקְ ּ
ר  ְתקֹוַע  כ:  ָּגדֹול  ְלָמְעָלה ימו  ַבּבֶֹקר  ַוֵיְצאו  ְלִמְדּבַ ּכִ ַּוַיׁשְ ּ ּּ ּ

ָמעוִני  ְי ָפט  ַויֹאֶמר  ׁשְ ּוְבֵצאָתם  ָעַמד  ְיהֹוׁשָ ֵבי ּּ ּהוָדה  ְוֹיׁשְ
יהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ְוֵתָאֵמנו  ַהֲאִמינו  ִבְנִביָאיו  ַלם  ַהֲאִמינו  ּבַ ְּירוׁשָ ּ ּ ּ

ַּוִיָוַעץ  ֶאל־ָהָעם  ַוַיֲעֵמד  ְמׁשְֹרִרים  ַליהָוׁה  כא:  ְּוַהְצִליחו ּּ
ֵצאת  ִלְפֵני  ֶהָחלוץ  ְוֹאְמִרים  הֹודו  ּוְמַהְלִלים  ְלַהְדַרת־ֹקֶדׁש  ּבְ ּ ּ

י   ה  וְתִהָלה  ָנַתן  כב:  ְּלעֹוָלם  ַחְסדֹוַליהָוׁה  ּכִ ּוְבֵעת  ֵהֵחלו  ְבִרּנָ ּּ ּ ּ
ִאים |  ְיהָוׁה   ִעיר  ַהּבָ ֵני  ַעמֹון  מֹוָאב  ְוַהר־ׂשֵ ְּמָאְרִבים  ַעל־ּבְ

ֵגפו ִּליהוָדה  ַוִיּנָ ֵבי  כג:  ּּ ֵני  ַעמֹון  ומֹוָאב  ַעל־ֹיׁשְ ַּוַיַעְמדו  ּבְ ּּ ּ
ִמיד  וְכַכ ִעיר  ְלַהֲחִרים  וְלַהׁשְ ַּהר־ׂשֵ ִעיר  ָעְזרו ּ ֵבי  ׂשֵ יֹוׁשְ ּלֹוָתם  ּבְ ּ
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ִחית ֵרֵעהו  ְלַמׁשְ ר  כד:  ִּאיׁש־ּבְ א  ַעל־ַהִמְצֶפה  ַלִמְדּבָ ִּויהוָדה  ּבָ ּּ ּ
ם  ְפָגִרים  ֹנְפִלים  ַאְרָצה  ְוֵאין  ְפֵליָטה ַּוִיְפנו  ֶאל־ֶהָהמֹון  ְוִהּנָ ּ ּ ּ :

ָלָלם  ַוִיְמְצאו כה ָפט  ְוַעמֹו  ָלֹבז  ֶאת־ׁשְ ַּוָיֹבא  ְיהֹוׁשָ ּ   ָבֶהם  ָלֹרב ּּ
א  ַוִיְהיו  ּוְרכוׁש  וְפָגִרים  וְכֵלי  ֲחֻמדֹות  ַוְיַנְצלו  ָלֶהם  ְלֵאין  ַמׂשָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ

י  ַרב־הוא ָלל  ּכִ ה  ּבְֹזִזים  ֶאת־ַהׁשָ לֹוׁשָ ָּיִמים  ׁשְ ּוַביֹום  ָהְרִבִעי  כו:  ּ ּ
ן  ָקְראו  ְרכו  ֶאת־ְיהָוׁה  ַעל־ּכֵ ם  ּבֵ י־ׁשָ ָרָכה  ּכִ ִּנְקֲהלו  ְלֵעֶמק  ּבְ ּ ּ

ָרָכה  ַעד־ַהיֹוםֶאת־ׁשֵ ּם  ַהָמקֹום  ַההוא  ֵעֶמק  ּבְ ּ בו  כז:  ּ ַּוָיׁשֻ ּ
ם  ָלׁשוב  ֹראׁשָ ָפט  ּבְ ַלם  ִויהֹוׁשָ ל־ִאיׁש  ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ּּכָ ּ ּ

ְמָחם  ְיהָוׁה  ֵמאֹוְיֵביֶהם י־ׂשִ ְמָחה  ּכִ ׂשִ ַלם  ּבְ ַּוָיֹבאו  כח:  ֶּאל־ְירוׁשָ ּ
ְנָבִלים  וְבִכּנֹרֹות  וַבֲחֹצְצ ַלם  ּבִ ְּירוׁשָ ּ ית  ְיהָוׁהּ ַוְיִהי  כט:  רֹות  ֶאל־ּבֵ

י  ִנְלַחם  ְמָעם  ּכִ ׁשָ ל־ַמְמְלכֹות  ָהֲאָרצֹות  ּבְ ַּפַחד  ֱאֹלִהים  ַעל  ּכָ
ָרֵאל ָפט  ַוָיַנח  לֹו  ל:  ְיהָוׁה  ִעם  אֹוְיֵבי  ִיׂשְ ֹקט  ַמְלכות  ְיהֹוׁשָ ַּוִתׁשְ ּ ּ

ִביב ן־ׁשְ לא:  ֱאֹלָהיו  ִמּסָ ָפט  ַעל־ְיהוָדה  ּבֶ ַּוִיְמֹלך  ְיהֹוׁשָ ְ ים ּ לׁשִ
ם  ַלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ָנה  ָמַלך  ּבִ ִרים  ְוָחֵמׁש  ׁשָ ָמְלכֹו  ְוֶעׂשְ ָנה  ּבְ ְּוָחֵמׁש  ׁשָ ְ

ְלִחי ת־ׁשִ ִּאמֹו  ֲעזוָבה  ּבַ ֶדֶרך  ָאִביו  ָאָסא  ְוֹלא־ָסר  לב:  ּ ְַוֵיֶלך  ּבְ ְ ּ
ֵעיֵני  ְיהָוׁה ר  ּבְ ה  ַלֲעׂשֹות  ַהָיׁשָ ִּמֶמּנָ מֹות  ֹלא־ָסרו  לג:  ּ ַּאך  ַהּבָ ְ

ְּוֶיֶתר  ִדְבֵרי  לד:  ּ  ֹלא־ֵהִכינו  ְלָבָבם  ֵלאֹלֵהי  ֲאֹבֵתיֶהםְועֹוד  ָהָעם
ִדְבֵרי  ֵיהוא  תוִבים  ּבְ ם  ּכְ ָפט  ָהִראׁשִֹנים  ְוָהַאֲחֹרִנים  ִהּנָ ְּיהֹוׁשָ ּ
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ָרֵאל ר  ֹהֲעָלה  ַעל־ֵסֶפר  ַמְלֵכי  ִיׂשְ ְוַאֲחֵרי־ֵכן  לה:  ֶבן־ֲחָנִני  ֲאׁשֶ
ָפט  ֶמֶלך־ְיהוָדה  ִעם   ר  ְיהֹוׁשָ ֶּאְתַחּבַ ָרֵאל  הוא ְ ֲּאַחְזָיה  ֶמֶלך־ִיׂשְ ְ

יַע  ַלֲעׂשֹות ֵרהו  ִעמֹו  ַלֲעׂשֹות  ֳאִניֹות  ָלֶלֶכת  לו:  ִהְרׁשִ ַּוְיַחּבְ ּ ּ
ֶעְציֹון  ָגֶבר יׁש  ַוַיֲעׂשו  ֳאִניֹות  ּבְ ַּתְרׁשִ ּּ א  ֱאִליֶעֶזר  לז:  ּּ ַּוִיְתַנּבֵ

ְרך ִהְתַחּבֶ ָפט  ֵלאֹמר  ּכְ ה  ַעל־ְיהֹוׁשָ ן־דָֹדָוהו  ִמָמֵרׁשָ ָּבֶ ּ ּ ּ 
ְברו  ֳאִניֹות  ְוֹלא  ָעְצרו  יך  ַוִיׁשָ ִּעם־ֲאַחְזָיהו  ָפַרץ  ְיהָוׁה  ֶאת־ַמֲעׂשֶ ּ ּּ ּּ ָ ּ

יׁש  :ָּלֶלֶכת ֶאל־ַתְרׁשִ
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,  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

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,  שות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדר–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ליו מליצי יושרד ספרי המקרא הם ע"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 מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך "ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. הם משמרי


