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  פרק כא- "דברי הימים ב"ספר 
ִעיר  א ֵבר  ִעם־ֲאֹבָתיו  ּבְ ָפט  ִעם־ֲאֹבָתיו  ַוִיּקָ ב  ְיהֹוׁשָ ּכַ ַּוִיׁשְ ּ

נֹו  ַתְחָתיו ָּדִויד  ַוִיְמֹלך  ְיהֹוָרם  ּבְ ּ ְ ּ ָפט  ב:  ּ ֵני  ְיהֹוׁשָ ְולֹו־ַאִחים  ּבְ
ל־ֵאֶלה ֲעַז ַפְטָיהו  ּכָ ְּרָיה  ִויִחיֵאל  וְזַכְרָיהו  ַוֲעַזְרָיהו  וִמיָכֵאל  וׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל ָפט  ֶמֶלך־ִיׂשְ ֵני  ְיהֹוׁשָ ַּוִיֵתן  ָלֶהם   ג:  ְּבְ ֲּאִביֶהם  ַמָתנֹות |  ּ
יהוָדה  ַּרּבֹות  ְלֶכֶסף  וְלָזָהב  וְלִמְגָדנֹות  ִעם־ָעֵרי  ְמֻצרֹות  ּבִ ּ ּ ּ

כֹורְּוֶאת־ַהַמְמָלָכה  ָנַתן   י־הוא  ַהּבְ ַּוָיָקם  ְיהֹוָרם  ד:  ִּליהֹוָרם  ּכִ
ָחֶרב  ְוַגם  ל־ֶאָחיו  ּבֶ ַּעל־ַמְמֶלֶכת  ָאִביו  ַוִיְתַחַזק  ַוַיֲהֹרג  ֶאת־ּכָ ּּ

ָרֵאל ֵרי  ִיׂשְ ָמְלכֹו  ה:  ִּמׂשָ ָנה  ְיהֹוָרם  ּבְ ַתִים  ׁשָ ים  וׁשְ ֹלׁשִ ן־ׁשְ ּּבֶ ּ
ָלם ירוׁשָ ִנים  ָמַלך  ּבִ מֹוֶנה  ׁשָ ּוׁשְ ֶדֶרך  ַּוֵי ו:  ְּ ְֶלך  ּבְ ַמְלֵכי |  ְ

ת־ַאְחָאב  ָהְיָתה  לֹו  י  ּבַ ית  ַאְחָאב  ּכִ ר  ָעׂשו  ּבֵ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכַ ִּיׂשְ ּ
ֵעיֵני  ְיהָוׁה ה  ַוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ ִּאׁשָ ִחית  ז:  ּ ְוֹלא־ָאָבה  ְיהָוׁה  ְלַהׁשְ
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ר  ַרת  ְלָדִויד  ְוַכֲאׁשֶ ר  ּכָ ִרית  ֲאׁשֶ ית  ָדִויד  ְלַמַען  ַהּבְ ֶּאת־ּבֵ
ל־ַהָיִמיםָאַמר  ָלֵתת ּ  לֹו  ִניר  וְלָבָניו  ּכָ ע  ֱאדֹום  ח:  ּ ָיָמיו  ָפׁשַ ּּבְ

ְִמַתַחת  ַיד־ְיהוָדה  ַוַיְמִליכו  ֲעֵליֶהם  ֶמֶלך ּ ּּ ַּוַיֲעֹבר  ְיהֹוָרם  ט:  ּ
ָריו  ְוָכל־ָהֶרֶכב  ִעמֹו  ַוְיִהי  ָקם  ַלְיָלה  ַוַיך  ֶאת־ֱאדֹום  ְִעם־ׂשָ ּ ּ

ֵרי  ָהָרֶכב ע  ֱאדֹום  ִמַתַחת ַּוִי י:  ַהּסֹוֵבב  ֵאָליו  ְוֵאת  ׂשָ ְּפׁשַ
ֵעת  ַהִהיא  ע  ִלְבָנה  ּבָ ַּיד־ְיהוָדה  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה  ָאז  ִתְפׁשַ ּ ּ ּ

י  ָעַזב  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאֹבָתיו ַּגם־הוא  יא:  ִּמַתַחת  ָידֹו  ּכִ ּ
ַלם  ַוַיַדח  ֵבי  ְירוׁשָ ָהֵרי  ְיהוָדה  ַוֶיֶזן  ֶאת־ֹיׁשְ ה  ָבמֹות  ּבְ ָּעׂשָ ּ ּּ ּ

ִביא  ֵלאֹמר  ּכֹה ַו יב:  ֶּאת־ְיהוָדה ָּיֹבא  ֵאָליו  ִמְכָתב  ֵמֵאִלָיהו  ַהּנָ ּ ּּ
ר  ֹלא־ָהַלְכָת |   ָּאַמר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ָדִויד  ָאִביך  ַתַחת  ֲאׁשֶ ּ ָ ּ

ָפט  ָאִביך  וְבַדְרֵכי  ָאָסא  ֶמֶלך  ְיהוָדה ַדְרֵכי  ְיהֹוׁשָ ּּבְ ְּ ְַוֵתֶלך  יג:  ָ ּ
ָרֵאל  ַוַתְזֶנה  ֶאת־ְיהוָד ֶדֶרך  ַמְלֵכי  ִיׂשְ ּּבְ ּ ַלם ְ ֵבי  ְירוׁשָ ּה  ְוֶאת־ֹיׁשְ

ית־ָאִביך  ַהטֹוִבים  ית  ַאְחָאב  ְוַגם  ֶאת־ַאֶחיך  ּבֵ ַהְזנֹות  ּבֵ ּּכְ ָ ָ

ִּמְמך  ָהָרְגָת ַעֶמך  וְבָבֶניך  יד:  ָּ ה  ְיהָוׁה  ֹנֵגף  ַמֵגָפה  ְגדֹוָלה  ּבְ ִָהּנֵ ָּ ּ ּ
ך יך  וְבָכל־ְרכוׁשֶ ָוְבָנׁשֶ ָּ ּ ַמֲחֵל טו:  ּ ים  ּבְ ֳחָלִיים  ַרּבִ ה ְּוַאָתה  ּבָ

ֵָמֶעיך  ַעד־ֵיְצאו  ֵמֶעיך  ִמן־ַהֹחִלי  ָיִמים  ַעל־ָיִמים ַּוָיַער  טז:  ָּ
ר  ַעל־ַיד  ִתים  ְוָהַעְרִבים  ֲאׁשֶ ְּיהָוׁה  ַעל־ְיהֹוָרם  ֶאת  רוַח  ַהְפִלׁשְ ּ ּ
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ים ל־ָהְרכוׁש  יז:  ּּכוׁשִ ּבו  ֵאת  ּכָ ַּוַיֲעלו  ִביהוָדה  ַוִיְבָקעוָה  ַוִיׁשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ
ְמָצא  ְלֵבית־ַהֶמֶלך ְַהּנִ י ּ ן  ּכִ ַאר־לֹו  ּבֵ יו  ְוֹלא  ִנׁשְ ָניו  ְוָנׁשָ   ְוַגם־ּבָ

ָניו ל־ֹזאת  ְנָגפֹו  ְיהָוׁה   יח:  ִאם־ְיהֹוָאָחז  ְקֹטן  ּבָ | ְוַאֲחֵרי  ּכָ
ֵמָעיו  ָלֳחִלי  ְלֵאין  ַמְרֵפא ִּמָיִמים  וְכֵעת |  ַוְיִהי  ְלָיִמים   יט:  ּּבְ ּ

ץ  ְלָיִמים   ַנִים  ָיְצאו  ֵמָעיו  ִעם־ָחְל|  ֵצאת  ַהּקֵ ּיֹו  ַוָיָמת ּׁשְ
ֵרַפת  ֲאֹבָתיו ׂשְ ֵרָפה  ּכִ ַתֲחֻלִאים  ָרִעים  ְוֹלא־ָעׂשו  לֹו  ַעמֹו  ׂשְ ּּבְ ּ :

ִנים  ָמַלך  כ מֹוֶנה  ׁשָ ַתִים  ָהָיה  ְבָמְלכֹו  וׁשְ ים  וׁשְ ֹלׁשִ ן־ׁשְ ְּבֶ ּ ּּ
ִעיר  ָדִויד  ְוֹלא  ֻרהו  ּבְ ֹלא  ֶחְמָדה  ַוִיְקּבְ ָלם  ַוֵיֶלך  ּבְ ירוׁשָ ּּבִ ּ ּ ּּ ְּ

ִקְברֹות ַהְמ  :ָלִכיםּּבְ

  פרק כב- "דברי הימים ב"ספר 
י  א ֹטן  ַתְחָתיו  ּכִ ַלם  ֶאת־ֲאַחְזָיהו  ְבנֹו  ַהּקָ ֵבי  ְירוׁשָ ַּוַיְמִליכו  יֹוׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

א  ָבַעְרִבים  ַלַמֲחֶנה  ַוִיְמֹלך  ְָכל־ָהִראׁשִֹנים  ָהַרג  ַהְגדוד  ַהּבָ ּ ּ ּּ
ֲּאַחְזָיהו  ֶבן־ְיהֹוָרם  ֶמֶלך  ְיהוָדה ִעי ב:  ְּ ןְ◌  ַאְרּבָ ַתִים ּבֶ ּם  וׁשְ ּ

ם  ִאמֹו  ָלם  ְוׁשֵ ירוׁשָ ָנה  ַאַחת  ָמַלך  ּבִ ָנה  ֲאַחְזָיהו  ְבָמְלכֹו  ְוׁשָ ּׁשָ ּ ְּ

ת־ָעְמִרי י  ג:  ֲּעַתְלָיהו  ּבַ ית  ַאְחָאב  ּכִ ַדְרֵכי  ּבֵ ְַגם־הוא  ָהַלך  ּבְ ּ ּ
יַע ִּאמֹו  ָהְיָתה  יֹוַעְצתֹו  ְלַהְרׁשִ ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ד:  ּ ַּוַיַעׂש  ָהַרע  ּבְ
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ֵבית  ַאְח י־ֵהָמה  ָהיו־לֹו  יֹוֲעִצים  ַאֲחֵרי  מֹות  ָאִביו ּכְ ָּאב  ּכִ ּ
ִחית  לֹו ֲעָצָתם  ָהַלך  ַוֵיֶלך  ֶאת־ְיהֹוָרם  ה:  ְלַמׁשְ ְַגם  ּבַ ְּ ּ

ָרֵאל  ַלִמְלָחָמה  ַעל־ֲחָזֵאל  ֶמֶלך־ֲאָרם  ן־ַאְחָאב  ֶמֶלך  ִיׂשְ ְּבֶ ְּ
ָרמֹות  ִגְלָעד  ַוַיּכו  ָהַרִמים  ֶאת־יֹוָרם ּּבְ ּּ ב  ְל ו:  ּ ִּהְתַרֵפא ַּוָיׁשָ

ִהָלֲחמֹו  הו  ָבָרָמה  ּבְ ר  ִהּכֻ ים  ֲאׁשֶ י  ַהַמּכִ ְּבִיְזְרֶעאל  ּכִ ּ ּ
ֶּאת־ֲחָזהֵאל  ֶמֶלך  ֲאָרם  ַוֲעַזְרָיהו  ֶבן־ְיהֹוָרם  ֶמֶלך  ְיהוָדה  ָיַרד  ְּ ְ

י־ֹחֶלה  הוא ִיְזְרֶעאל  ּכִ ן־ַאְחָאב  ּבְ : ִּלְראֹות  ֶאת־ְיהֹוָרם  ּבֶ
ּוֵמֱאֹלִהים  ָהְיָתה  ְתבוַסת  ֲאַח ז ְּזָיהו  ָלבֹוא  ֶאל־יֹוָרם  וְבֹבאֹו ּּ ּ

חֹו  ְיהָוׁה  ר  ְמׁשָ י  ֲאׁשֶ ָּיָצא  ִעם־ְיהֹוָרם  ֶאל־ֵיהוא  ֶבן־ִנְמׁשִ
ית  ַאְחָאב ית  ח:  ְלַהְכִרית  ֶאת־ּבֵ ֵפט  ֵיהוא  ִעם־ּבֵ ִהׁשָ ַּוְיִהי  ּכְ ּ

ְרִתים  ֵרי  ְיהוָדה  וְבֵני  ֲאֵחי  ֲאַחְזָיהו  ְמׁשָ ַּאְחָאב  ַוִיְמָצא  ֶאת־ׂשָ ּ ּ ּ
ְּזָיהו  ַוַיַהְרֵגםַלֲאַח ֻדהו  ְוהוא  ט:  ּ ׁש  ֶאת־ֲאַחְזָיהו  ַוִיְלּכְ ַּוְיַבּקֵ ּ ּּ

י  ֻרהו  ּכִ א  ְבׁשְֹמרֹון  ַוְיִבֻאהו  ֶאל־ֵיהוא  ַוְיִמֻתהו  ַוִיְקּבְ ִּמְתַחּבֵ ּ ּ ּּ
ָכל־ְלָבבֹו  ר־ָדַרׁש  ֶאת־ְיהָוׁה  ּבְ ָפט  הוא  ֲאׁשֶ ן־ְיהֹוׁשָ ָּאְמרו  ּבֶ ּ ּ

ַּוֲעַתְלָיהו  ֵאם  י:  ֹצר  ּכַֹח  ְלַמְמָלָכהְּוֵאין  ְלֵבית  ֲאַחְזָיהו  ַלְע
ל־ֶזַרע  ר  ֶאת־ּכָ ָנה  ַוָתָקם  ַוְתַדּבֵ י  ֵמת  ּבְ ֲּאַחְזָיהו  ָרֲאָתה  ּכִ ּ ּ ּ

ַּהַמְמָלָכה  ְלֵבית  ְיהוָדה ת־ַהֶמֶלך  יא:  ּ ְבַעת  ּבַ ח  ְיהֹוׁשַ ְַוִתּקַ ּ ּ
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ֵני־ַהֶמֶל ן־ֲאַחְזָיהו  ַוִתְגֹנב  ֹאתֹו  ִמתֹוך  ּבְ ֶּאת־יֹוָאׁש  ּבֶ ּ ְּ ְך ּ
ֲחַדר ַהִמטֹות ַוַתְסִתיֵרהו  ַּהמוָמִתים  ַוִתֵתן  ֹאתֹו  ְוֶאת־ֵמיִנְקתֹו ּבַ ּ ּּ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
י  ִהיא  ת  ְיהֹוָיָדע  ַהּכֵֹהן  ּכִ ת־ַהֶמֶלך  ְיהֹוָרם  ֵאׁשֶ ְבַעת  ּבַ ְְיהֹוׁשַ ּ

ָּהְיָתה  ֲאחֹות  ֲאַחְזָיהו  ִמְפֵני  ֲעַתְלָיהו  ְוֹלא  ֱהִמיָתְתהו ּ ַוְיִהי  יב:  ּּ
ֵבית ִנים  ַוֲעַתְלָיה  ֹמֶלֶכת ִּאָתם  ּבְ ׁש  ׁשָ א  ׁשֵ   ָהֱאֹלִהים  ִמְתַחּבֵ
 :ַעל־ָהָאֶרץ

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,  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

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, ולק בכל תפוצות ישראלך המח"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"משמרות נטועים אוכ 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


