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  פרק ז- "דברי הימים ב"ספר 
ַמִים  ַוֹתאַכל  א ֹלֹמה  ְלִהְתַפֵלל  ְוָהֵאׁש  ָיְרָדה  ֵמַהׁשָ ּוְכַכלֹות  ׁשְ ּ ּ ּּ ּ

ִית ָּהֹעָלה  ְוַהְזָבִחים  וְכבֹוד  ְיהָוׁה  ָמֵלא  ֶאת־ַהּבָ ְּוֹלא  ָיְכלו  ב:  ּ
י־ָמֵלא  ְכבֹוד־ְיהָוׁה  ֶאת־ ית  ְיהָוׁה  ּכִ ית ַהּכֲֹהִנים  ָלבֹוא  ֶאל־ּבֵ ּבֵ

ֶרֶדת  ָהֵאׁש  וְכבֹוד  ְיהָוׁה |  ְוֹכל   ג:  ְיהָוׁה ָרֵאל  ֹרִאים  ּבְ ֵני  ִיׂשְ ּּבְ
ַתֲחוו  ְוהֹודֹות  ִית  ַוִיְכְרעו  ַאַפִים  ַאְרָצה  ַעל־ָהִרְצָפה  ַוִיׁשְ ַּעל־ַהּבָ ּּ ּ ּּ

י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו י  טֹוב  ּכִ ְְוַהֶמֶלך  ְוָכל־ָהָעם  ֹזְבִחים  ד:  ַּליהָוׁה  ּכִ ּ
ָקר  ה:  י  ְיהָוׁהֶזַבח  ִלְפֵנ ֹלֹמה  ֶאת־ֶזַבח  ַהּבָ ח  ַהֶמֶלך  ׁשְ ְַוִיְזּבַ ּ ּ

ִרים  ָאֶלף  ַוַיְחְנכו  ַנִים  ֶאֶלף  ְוֹצאן  ֵמָאה  ְוֶעׂשְ ִרים  וׁשְ ֶּעׂשְ ּּ
ית  ָהֱאֹלִהים  ַהֶמֶלך  ְוָכל־ָהָעם ְֶאת־ּבֵ ְוַהּכֲֹהִנים  ו:  ּ

יר  ְיהָוׁ ְכֵלי־ׁשִ ְמרֹוָתם  ֹעְמִדים  ְוַהְלִוִים  ּבִ ה ַּעל־ִמׁשְ ר  ָעׂשָ ה  ֲאׁשֶ
ַהֵלל  ָדִויד  י־ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו  ּבְ ָּדִויד  ַהֶמֶלך  ְלֹהדֹות  ַליהָוׁה  ּכִ ּ ּּ ְ ּ

ָיָדם  ְוַהּכֲֹהִנים   ָרֵאל  ֹעְמִדיםַמְחְצִצריםּבְ : ּ  ַמְחְצִרים  ֶנְגָדם  ְוָכל־ִיׂשְ
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ר  ִלְפֵני  ֵבית־ְיהָוׁה  ז ֹלֹמה  ֶאת־תֹוך  ֶהָחֵצר  ֲאׁשֶ ְַוְיַקֵדׁש  ׁשְ ּ ּ
ה י־ָעׂשָ ת ּכִ ֹחׁשֶ ח  ַהּנְ י־ִמְזּבַ ָלִמים  ּכִ ם  ָהֹעלֹות  ְוֵאת  ֶחְלֵבי  ַהׁשְ ּ  ׁשָ

ֹלֹמה  ֹלא  ָיכֹול  ְלָהִכיל  ֶאת־ָהֹעָלה  ְוֶאת־ַהִמְנָחה  ה  ׁשְ ר  ָעׂשָ ֲּאׁשֶ
ְבַעת  ח:  ְוֶאת־ַהֲחָלִבים ֵעת  ַהִהיא  ׁשִ ֹלֹמה  ֶאת־ֶהָחג  ּבָ ַּוַיַעׂש  ׁשְ

ָרֵאל  ִעמֹו  ָקָהל  ָגדֹול ָּיִמים  ְוָכל־ִיׂשְ ּ  ְמֹאד  ִמְלבֹוא  ֲחָמת ּ
י   ט:  ַעד־ַנַחל  ִמְצָרִים ִמיִני  ֲעָצֶרת  ּכִ יֹום  ַהׁשְ ַּוַיֲעׂשו  ּבַ ּ ת |  ּּ ֲחֻנּכַ

ְבַעת  ָיִמים ְבַעת  ָיִמים  ְוֶהָחג  ׁשִ ַח  ָעׂשו  ׁשִ ַּהִמְזּבֵ ִרים  י:  ּ ּוְביֹום  ֶעׂשְ
ֵמ ַלח  ֶאת־ָהָעם  ְלָאֳהֵליֶהם  ׂשְ ִביִעי  ׁשִ ה  ַלֹחֶדׁש  ַהׁשְ ֹלׁשָ ּוׁשְ ּ ִחים ּ

ֹלֹמה  ה  ְיהָוׁה  ְלָדִויד  ְוִלׁשְ ר  ָעׂשָ ְּוטֹוֵבי  ֵלב  ַעל־ַהטֹוָבה  ֲאׁשֶ
ָרֵאל  ַעמֹו ּוְלִיׂשְ ית  יא:  ּ ית  ְיהָוׁה  ְוֶאת־ּבֵ ֹלֹמה  ֶאת־ּבֵ ַוְיַכל  ׁשְ

ֵבית־ְיהָוׁה  ֹלֹמה  ַלֲעׂשֹות  ּבְ א  ַעל־ֵלב  ׁשְ ל־ַהּבָ ְַהֶמֶלך  ְוֵאת  ּכָ ּ
ָלְיָלה  ַויֹאֶמר  לֹו ַּוֵיָרא  ְי יב:  ּוְבֵביתֹו  ִהְצִליַח ֹלֹמה  ּבַ ּהָוׁה  ֶאל־ׁשְ ּ

ָמקֹום  ַהֶזה  ִלי  ְלֵבית  ָזַבח ַמְעִתי  ֶאת־ְתִפָלֶתך  וָבַחְרִתי  ּבַ ּׁשָ ּ ּ ּ ּּ ָ ּ :
ַמִים  ְוֹלא־ִיְהֶיה  ָמָטר  ְוֵהן־ֲאַצֶוה  ַעל־ָחָגב  יג ֵּהן  ֶאֱעֹצר  ַהׁשָ ּ

ַעִמי ַלח  ֶדֶבר  ּבְ ֶּלֱאכֹול  ָהָאֶרץ  ְוִאם־ֲאׁשַ ּ ר ְוִיּכָ יד:  ּ ְּנעו  ַעִמי  ֲאׁשֶ ּ
בו  ִמַדְרֵכיֶהם  ִמי  ֲעֵליֶהם  ְוִיְתַפְללו  ִויַבְקׁשו  ָפַני  ְוָיׁשֻ ִּנְקָרא־ׁשְ ּ ּ ּ ּ
ַמִים  ְוֶאְסַלח  ְלַחָטאָתם  ְוֶאְרָפא  ַמע  ִמן־ַהׁשָ ָּהָרִעים  ַוֲאִני  ֶאׁשְ ּ ּ

בֹות  ִלְתִפַלת  טו:  ֶאת־ַאְרָצם ַּעָתה  ֵעיַני  ִיְהיו  ְפֻתחֹות  ְוָאְזַני  ַקׁשֻ ּ ּּ
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ַּהָמקֹום  ַהֶזה ִית  ַהֶזה  טז:  ּ ִתי  ֶאת־ַהּבַ ַחְרִתי  ְוִהְקַדׁשְ ְּוַעָתה  ּבָ ּ ּ ּּ
ל־ַהָיִמים ם  ּכָ י  ׁשָ ם  ַעד־עֹוָלם  ְוָהיו  ֵעיַני  ְוִלּבִ ִמי  ׁשָ ִּלְהיֹות־ׁשְ ּ :

ר  ָהַלך  ָדִויד  ָאִביך  ְוַלֲעׂשֹות  יז ֲאׁשֶ ְָוַאָתה  ִאם־ֵתֵלך  ְלָפַני  ּכַ ְ ְּ ּ ּ
ר  ִצִויִתי ֹכל  ֲאׁשֶ מֹורּּכְ ָפַטי  ִתׁשְ י  וִמׁשְ ּך  ְוֻחּקַ ּ ּ ַוֲהִקימֹוִתי  ֵאת  יח:  ָ

ֵרת  ַרִתי  ְלָדִויד  ָאִביך  ֵלאֹמר  ֹלא־ִיּכָ ר  ּכָ ֲאׁשֶ א  ַמְלכוֶתך  ּכַ ּסֵ ָּכִ ָּ ּ
ָרֵאל ִיׂשְ ל  ּבְ ְּוִאם־ְתׁשובון  ַאֶתם  ַוֲעַזְבֶתם  יט:  ְָלך  ִאיׁש  מֹוׁשֵ ּ ּּ ּ

ר  ָנַתִתי  ִלְפֵני ֻּחּקֹוַתי  וִמְצֹוַתי  ֲאׁשֶ ֶּכם  ַוֲהַלְכֶתם  ַוֲעַבְדֶתם  ֱאֹלִהים ּ ּ
ַתֲחִויֶתם  ָלֶהם ר  כ:  ֲּאֵחִרים  ְוִהׁשְ ִתים  ֵמַעל  ַאְדָמִתי  ֲאׁשֶ ּוְנַתׁשְ ּ

ִליך  ִמי  ַאׁשְ ִתי  ִלׁשְ ר  ִהְקַדׁשְ ִית  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ְָנַתִתי  ָלֶהם  ְוֶאת־ַהּבַ ּ ּּ ּ
ָכל־ָהַעִמ ִניָנה  ּבְ ל  ְוִלׁשְ ֵּמַעל  ָפָני  ְוֶאְתֶנּנו  ְלָמׁשָ ּּ ִית  כא:  יםּ ְוַהּבַ

ה  ֶמה  ָעׂשָ ר  ָהָיה  ֶעְליֹון  ְלָכל־ֹעֵבר  ָעָליו  ִיׁשֹם  ְוָאַמר  ּבַ ַּהֶזה  ֲאׁשֶ ּ ּ
ִית  ַהֶזה ָכה  ָלָאֶרץ  ַהזֹאת  ְוַלּבַ ְּיהָוׁה  ּכָ ר  כב:  ּ ְּוָאְמרו  ַעל  ֲאׁשֶ

ר  הֹוִציָאם  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים |  ָּעְזבו  ֶאת־ְיהָוׁה   ֱאֹלֵהי  ֲאֹבֵתיֶהם  ֲאׁשֶ
ן ַּוַיֲחִז ַתֲחוו  ָלֶהם  ַוַיַעְבדום  ַעל־ּכֵ אֹלִהים  ֲאֵחִרים  ַוִיׁשְ ּיקו  ּבֵ ּ ּּ ּּ

ל־ָהָרָעה ַהזֹאת  :ֵּהִביא ֲעֵליֶהם ֵאת ּכָ

  פרק ח- "דברי הימים ב"ספר 
ץ   א ית  ְיהָוׁה |  ַוְיִהי  ִמּקֵ ֹלֹמה  ֶאת־ּבֵ ָנה  ׁשְ ר  ּבָ ָנה  ֲאׁשֶ ִרים  ׁשָ ֶעׂשְ
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יתֹו ר  ָנַת ב:  ְוֶאת־ּבֵ ֹלֹמה ְוֶהָעִרים  ֲאׁשֶ ָנה  ׁשְ ֹלֹמה  ּבָ ּן  חוָרם  ִלׁשְ
ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ ם  ֶאת־ּבְ ב  ׁשָ ֹלֹמה  ֲחָמת  צֹוָבה  ג:  ֹּאָתם  ַויֹוׁשֶ ְַוֵיֶלך  ׁשְ ּ

ל־ָעֵרי  ד:  ַּוֶיֱחַזק  ָעֶליָה ר  ְוֵאת  ּכָ ִמְדּבָ ַּוִיֶבן  ֶאת־ַתְדֹמר  ּבַ ּ ּ
ֲחָמת ָנה  ּבַ ר  ּבָ נֹות  ֲאׁשֶ ית  חֹורֹו ה:  ַּהִמְסּכְ ן  ָהֶעְליֹון ַּוִיֶבן  ֶאת־ּבֵ

ית  חֹורֹון  ַהַתְחתֹון  ָעֵרי  ָמצֹור  חֹומֹות  ְדָלַתִים  וְבִריַח ְּוֶאת־ּבֵ ּ ּ ּ :
ֹלֹמה  ְוֵאת  ו ר  ָהיו  ִלׁשְ נֹות  ֲאׁשֶ ל־ָעֵרי  ַהִמְסּכְ ֲעָלת  ְוֵאת  ּכָ ְּוֶאת־ּבַ ּ

ים  ְוֵאת   ל־ָעֵרי  ָהֶרֶכב  ְוֵאת  ָעֵרי  ַהָפָרׁשִ ֹלֹמה |  ּּכָ ק  ׁשְ ל־ֵחׁשֶ ּכָ
ק  ִל ר  ָחׁשַ ְלתֹוֲאׁשֶ ַלם  וַבְלָבנֹון  וְבֹכל  ֶאֶרץ  ֶמְמׁשַ ירוׁשָ ְּבנֹות  ּבִ ּ ּ ּּ :

ל־ָהָעם  ַהּנֹוָתר  ִמן־ַהִחִתי  ְוָהֱאֹמִרי  ְוַהְפִרִזי  ְוַהִחִוי  ְוַהְיבוִסי  ז ּּכָ ּ ּ ּ ּ
ָרֵאל  ֵהָמה ר  ֹלא  ִמִיׂשְ ֲּאׁשֶ ר  נֹוְתרו  ַאֲחֵריֶהם  ח:  ּ ֵניֶהם  ֲאׁשֶ ִּמן־ּבְ
ר  ֹלא־ִכלום  ּבְ ָאֶרץ  ֲאׁשֶ ּּבָ ֹלֹמה  ְלַמס  ַעד ּ ָרֵאל  ַוַיֲעֵלם  ׁשְ ֵּני  ִיׂשְ

ַּהיֹום  ַהֶזה ֹלֹמה  ַלֲעָבִדים  ט:  ּ ר  ֹלא־ָנַתן  ׁשְ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ֵני  ִיׂשְ ּוִמן־ּבְ
ֵרי  ִרְכּבֹו  יו  ְוׂשָ ִליׁשָ ֵרי  ׁשָ י  ִמְלָחָמה  ְוׂשָ י־ֵהָמה  ַאְנׁשֵ ִּלְמַלאְכתֹו  ּכִ ּ

יו ֵרי   י:  ּוָפָרׁשָ ָציִביםְּוֵאֶלה  ׂשָ ֹלֹמה   ַהַּהּנִ ר־ַלֶמֶלך  ׁשְ ָצִבים  ֲאׁשֶ ְּנִ ּ ּ
ָעם ים  וָמאָתִים  ָהֹרִדים  ּבָ ֲּחִמׁשִ ת־ַפְרֹעה  ֶהֱעָלה  יא:  ּ ְּוֶאת־ּבַ

ב  י  ָאַמר  ֹלא־ֵתׁשֵ ָנה־ָלה  ּכִ ר  ּבָ ִית  ֲאׁשֶ ֹלֹמה  ֵמִעיר  ָדִויד  ַלּבַ ּׁשְ ּ
ר־ּבָ י־ֹקֶדׁש  ֵהָמה  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכִ ֵבית  ָדִויד  ֶמֶלך־ִיׂשְ ה  ִלי  ּבְ ִּאׁשָ ְּ ָאה ּ

ֹלֹמה  ֹעלֹות  ַליהָוׁה  ַעל  יב:  ֲאֵליֶהם  ֲארֹון  ְיהָוׁה ָאז  ֶהֱעָלה  ׁשְ
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ָנה  ִלְפֵני  ָהאוָלם ר  ּבָ ח  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ יֹום  יג:  ִּמְזּבַ ּוִבְדַבר־יֹום  ּבְ
לֹוׁש  ים  ְוַלמֹוֲעדֹות  ׁשָ תֹות  ְוֶלֳחָדׁשִ ּבָ ה  ַלׁשַ ִמְצַות  ֹמׁשֶ ְּלַהֲעלֹות  ּכְ ּ

ַח ָנה  ּבְ ׁשָ ְּפָעִמים  ּבַ ּכֹותּ ֻבעֹות  וְבַחג  ַהּסֻ ּג  ַהַמצֹות  וְבַחג  ַהׁשָ ּּ ּ ּ :
ַפט  ָדִויד־ָאִביו  ֶאת־ַמְחְלקֹות  ַהּכֲֹהִנים  יד ִמׁשְ ַּוַיֲעֵמד  ּכְ ּ ּ

ֵרת  ֶנֶגד  ְמרֹוָתם  ְלַהֵלל  וְלׁשָ ַּעל־ֲעֹבָדָתם  ְוַהְלִוִים  ַעל־ִמׁשְ ּ ּ
ַמְחְלקֹו יֹומֹו  ְוַהׁשֲֹעִרים  ּבְ ַער ַּהּכֲֹהִנים  ִלְדַבר־יֹום  ּבְ ָתם  ְלׁשַ

י  ֵכן  ִמְצַות  ָדִויד  ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים ַער  ּכִ ְּוֹלא  ָסרו  ִמְצַות  טו:  ָּוׁשָ
ַּהֶמֶלך  ַעל־ַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ְלָכל־ָדָבר  ְוָלֹאָצרֹות ּ ְ ַּוִתּכֹן  טז:  ּ

ֹלתֹו  ית־ְיהָוׁה  ְוַעד־ּכְ ד  ּבֵ ֹלֹמה  ַעד־ַהיֹום  מוּסַ ל־ְמֶלאֶכת  ׁשְ ּּכָ ּ
ית  ְיהָוׁ ֵלם  ּבֵ ֹלֹמה  ְלֶעְציֹון־ֶגֶבר  ְוֶאל־ֵאילֹות  יז:  הׁשָ ָּאז  ָהַלך  ׁשְ ְ

ֶאֶרץ  ֱאדֹום ַפת  ַהָים  ּבְ ַיד־ֲעָבָדיו  יח:  ַּעל־ׂשְ ַלח־לֹו  חוָרם  ּבְ ַּוִיׁשְ ּ
ֹלֹמה ֳּאוִניֹות ּ  ֳאִניֹות  ַוֲעָבִדים  יֹוְדֵעי  ָים  ַוָיֹבאו  ִעם־ַעְבֵדי  ׁשְ ּ ּ

ע־ֵמאֹו ם  ַאְרּבַ ּאֹוִפיָרה  ַוִיְקחו  ִמׁשָ ּ ר  ָזָהב  ַוָיִביאו ּ ּכַ ים  ּכִ ּת  ַוֲחִמׁשִ ּ ּ
ֹלֹמה ְֶאל־ַהֶמֶלך ׁשְ ּ: 
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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, אלך המחולק בכל תפוצות ישר"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 "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"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,  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" ספרי נלימוד 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"מהר(. 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 )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


