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  פרק א- "דברי הימים א"ספר 
ת  ֱאנֹוׁש א ַלח  ג:  ֵקיָנן  ַמֲהַלְלֵאל  ָיֶרד ב:  ָאָדם  ׁשֵ ֲּחנֹוך  ְמתוׁשֶ ְ

ם  ָחם  ָוָי ד:  ְָלֶמך ֵני  ֶיֶפת  ֹגֶמר  וָמגֹוג  וָמַדי  ְוָיָון  ה:  ֶפתֹנַח  ׁשֵ ּּבְ ּ ּ
ך  ְוִתיָרס ְְוֻתָבל  וֶמׁשֶ ַנז  ְוִדיַפת  ְותֹוַגְרָמה ו:  ּ ּכְ ּוְבֵני  ֹגֶמר  ַאׁשְ ּ :

ִתים  ְורֹוָדִנים ז ה  ּכִ יׁשָ ה  ְוַתְרׁשִ ּוְבֵני  ָיָון  ֱאִליׁשָ ֵני  ָחם  ּכוׁש  ח:  ּ ּּבְ
ּוִמְצַרִים  פוט  וְכָנַען ּ ּוְבֵני  כו ט:  ּּ ּׁש  ְסָבא  ַוֲחִויָלה  ְוַסְבָתא  ְוַרְעָמא ּ

ָבא  וְדָדן ְּוַסְבְתָכא  וְבֵני  ַרְעָמא  ׁשְ ּ ְּוכוׁש  ָיַלד  ֶאת־ִנְמרֹוד  י:  ּ
ָאֶרץ ּהוא  ֵהֵחל  ִלְהיֹות  ִגּבֹור  ּבָ  ּלוִדייםּוִמְצַרִים  ָיַלד  ֶאת־   יא:  ּ

ּלוִדים  ְוֶאת־ֲעָנִמים  ְוֶאת־ְלָהִבים  ְוֶאת־ַנְפֻתִחים ּ :
ִתים ְוֶאת־ יב ם  ְפִלׁשְ ר  ָיְצאו  ִמׁשָ ְסֻלִחים  ֲאׁשֶ ַּפְתֻרִסים  ְוֶאת־ּכַ ּּ ּּ

ְפֹתִרים ֹכרֹו  ְוֶאת־ֵחת יג:  ְּוֶאת־ּכַ : ּוְכַנַען  ָיַלד  ֶאת־ִצידֹון  ּבְ
י יד ְּוֶאת־ַהְיבוִסי  ְוֶאת־ָהֱאֹמִרי  ְוֵאת  ַהִגְרָגׁשִ ּ ְּוֶאת־ַהִחִוי  טו:  ּ

יִני ָּהַאְרָוִדי  ְוֶאת־ַהְצָמִרי ְוֶאת־ טז:  ְוֶאת־ָהַעְרִקי  ְוֶאת־ַהּסִ
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ד  ְולוד  ַוֲאָרם  יז:  ְוֶאת־ַהֲחָמִתי ם  ֵעיָלם  ְוַאׁשור  ְוַאְרַפְכׁשַ ֵני  ׁשֵ ּּבְ ּּ ּ
ך ְְועוץ  ְוחול  ְוֶגֶתר  ָוֶמׁשֶ ּ ַלח  יח:  ּ ַלח  ְוׁשֶ ד  ָיַלד  ֶאת־ׁשָ ְּוַאְרַפְכׁשַ

ם  ָהֶאָחד  ֶפֶל יט:  ָיַלד  ֶאת־ֵעֶבר ֵני  ָבִנים  ׁשֵ ּוְלֵעֶבר  ֻיַלד  ׁשְ ּ י ּ ג  ּכִ
ם  ָאִחיו  ָיְקָטן ְוָיְקָטן  ָיַלד  כ:  ְבָיָמיו  ִנְפְלָגה  ָהָאֶרץ  ְוׁשֵ

ֶלף  ְוֶאת־ֲחַצְרָמֶות  ְוֶאת־ָיַרח : ֶאת־ַאְלמֹוָדד  ְוֶאת־ׁשָ
ְּוֶאת־ֲהדֹוָרם  ְוֶאת־אוָזל  ְוֶאת־ִדְקָלה כא ְוֶאת־ֵעיָבל  כב:  ּ

ָבא יָלה ְוֶאת־אֹוִפיר  ְוֶאת־ֲחִו כג:  ְוֶאת־ֲאִביָמֵאל  ְוֶאת־ׁשְ
ֵני  ָיְקָטן ל־ֵאֶלה  ּבְ ַלח כד:  ְּוֶאת־יֹוָבב  ּכָ ד  ׁשָ ם  ַאְרַפְכׁשַ : ּׁשֵ

ֵּעֶבר  ֶפֶלג  ְרעו כה רוג  ָנחֹור  ָתַרח כו:  ּ ּׂשְ ַּאְבָרם  הוא  כז:  ּ
ָמֵעאל כח:  ַאְבָרָהם ֵני  ַאְבָרָהם  ִיְצָחק  ְוִיׁשְ ֵּאֶלה  ֹתְלדֹוָתם  כט:  ּבְ ּ

ָמֵעאל  ְנָביֹות  ְוֵקָדר  ְו כֹור  ִיׁשְ םּבְ ֵאל  וִמְבׂשָ ָמע  ל:  ַּאְדּבְ ִמׁשְ
א  ֲחַדד  ְוֵתיָמא ְּודוָמה  ַמׂשָ ְּיטור  ָנִפיׁש  ָוֵקְדָמה  ֵאֶלה  ֵהם  לא:  ּ ּ

ָמֵעאל ֵני  ִיׁשְ ּוְבֵני  ְקטוָרה  ִפיֶלֶגׁש  ַאְבָרָהם  ָיְלָדה  לב:  ּבְ ּ ּ
ן  ׁשְ ק  ְוׁשוַח  וְבֵני  ָיְקׁשָ ּבָ ן  וְמָדן  וִמְדָין  ְוִיׁשְ ֶּאת־ִזְמָרן  ְוָיְקׁשָ ּ ּ ָבא ּ

ּוְבֵני  ִמְדָין  ֵעיָפה  ָוֵעֶפר  ַוֲחנֹוך  ַוֲאִביָדע  ְוֶאְלָדָעה  לג:  ּוְדָדן ְּ

ֵני  ְקטוָרה ל־ֵאֶלה  ּבְ ּּכָ ֵני  ִיְצָחק  לד:  ּ ַּויֹוֶלד  ַאְבָרָהם  ֶאת־ִיְצָחק  ּבְ
ָרֵאל ו  ְוִיׂשְ ו  ֱאִליָפז  ְרעוֵאל  ִויעוׁש  ְוַיְעָלם  לה:  ֵעׂשָ ֵני  ֵעׂשָ ּּבְ ּ

ֵני  ֱא לו:  ְוֹקַרח ִּליָפז  ֵתיָמן  ְואֹוָמר  ְצִפי  ְוַגְעָתם  ְקַנז  ְוִתְמָנע ּבְ ּ
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ָמה  וִמָזה לז:  ַוֲעָמֵלק ֵני  ְרעוֵאל  ַנַחת  ֶזַרח  ׁשַ ּּבְ ּ ִעיר  לח:  ּּ ּוְבֵני  ׂשֵ
ן ּוְבֵני  לֹוָטן  לט:  לֹוָטן  ְוׁשֹוָבל  ְוִצְבעֹון  ַוֲעָנה  ְוִדיׁשֹן  ְוֵאֶצר  ְוִדיׁשָ

ֵני  ׁשֹוָבל  ַעְלָין  וָמַנַחת  מ:  ָנעֹּחִרי  ְוהֹוָמם  ַוֲאחֹות  לֹוָטן  ִתְמ ּּבְ
ִפי  ְואֹוָנם  וְבֵני  ִצְבעֹון  ַאָיה  ַוֲעָנה ְּוֵעיָבל  ׁשְ ֵני  ֲעָנה  מא:  ּ ּבְ
ן  ְוִיְתָרן  וְכָרן ּבָ ִּדיׁשֹון  וְבֵני  ִדיׁשֹון  ַחְמָרן  ְוֶאׁשְ ּ ֵני־ֵאֶצר  מב:  ּ ּבְ

ֵני  ִדיׁשֹון  עוץ  ַוֲאָרן ְלָהן  ְוַזֲעָון  ַיֲעָקן  ּבְ ְּוֵאֶלה  ַהְמָלִכים  מג:  ּּבִ ּ
ַלע  ָרֵאל  ּבֶ ֶאֶרץ  ֱאדֹום  ִלְפֵני  ְמָלך־ֶמֶלך  ִלְבֵני  ִיׂשְ ר  ָמְלכו  ּבְ ְֲאׁשֶ ְ ּ

ם  ִעירֹו  ִדְנָהָבה עֹור  ְוׁשֵ ן־ּבְ ַלע  ַוִיְמֹלך  ַתְחָתיו  מד:  ּּבֶ ַּוָיָמת  ּבָ ּ ְ ּ ּ
ְצָרה ן־ֶזַרח  ִמּבָ ַּוָיָמת  יֹוָבב  ַוִיְמֹלך  ַתְחָתיו  חו מה:  יֹוָבב  ּבֶ ּ ּ ְ ּ ם ּ ׁשָ

ַדד  מו:  ֵּמֶאֶרץ  ַהֵתיָמִני ן־ּבְ ם  ַוִיְמֹלך  ַתְחָתיו  ֲהַדד  ּבֶ ַּוָיָמת  חוׁשָ ּ ְ ּ ּּ
ם  ִעירֹו   ֵדה  מֹוָאב  ְוׁשֵ ׂשְ ה  ֶאת־ִמְדָין  ּבִ ַּוָיָמת  מז:    ֲעִויתֲעִיותַּהַמּכֶ

ֵרָקה ְמָלה  ִמַמׂשְ ֲּהָדד  ַוִיְמֹלך  ַתְחָתיו  ׂשַ ּ ּ ְ ְמָלה  ַוִיְמֹלך  מח:  ּ ְַוָיָמת  ׂשַ ּ ּ
ָהרַּת אול  ֵמְרֹחבֹות  ַהּנָ ְּחָתיו  ׁשָ אול  ַוִיְמֹלך  ַתְחָתיו  מט:  ּ ַּוָיָמת  ׁשָ ּ ְ ּ ּּ

ן־ַעְכּבֹור ַעל  ָחָנן  ּבֶ ַעל  ָחָנן  ַוִיְמֹלך  ַתְחָתיו  ֲהַדד  נ:  ּבַ ַּוָיָמת  ּבַ ּ ְ ּ ּ
ת  ֵמי  ת־ַמְטֵרד  ּבַ תֹו  ְמֵהיַטְבֵאל  ּבַ ם  ִאׁשְ ם  ִעירֹו  ָפִעי  ְוׁשֵ ְּוׁשֵ ּ

ָּדד  ַוִיְהיו  ַאלוֵפי  ֱאדֹום  ַאלוף  ִתְמָנע  ַאלוף ַּוָיָמת  ֲה נא:  ָזָהב ּ ּ ּּ ּ ּּ ּ
ּ  ַעְלָוה  ַאלוף  ְיֵתתַעְלָיה ַּאלוף  ָאֳהִליָבָמה  ַאלוף  ֵאָלה  ַאלוף  נב:  ּ ּ ּּ ּ ּ
ַּאלוף  ְקַנז  ַאלוף  ֵתיָמן  ַאלוף  ִמְבָצר נג:  ִּפיֹנן ּ ּּ ּ ַּאלוף  נד:  ּּ ּ
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ַּמְגִדיֵאל ַאלוף ִעיָרם ֵאֶלה ַאלוֵפי ֱאדֹום ּ ּּ ּ ּ: 

  פרק ב- "דברי הימים א"ספר 
ׂשָכר  א ְמעֹון  ֵלִוי  ִויהוָדה  ִיׂשָ ָרֵאל  ְראוֵבן  ׁשִ ֵני  ִיׂשְ ֵּאֶלה  ּבְ ּ ּ

ּוְזֻבלון ר ב:  ּ ָּדן  יֹוֵסף  וִבְנָיִמן  ַנְפָתִלי  ָגד  ְוָאׁשֵ ּ ּ ֵני  ְיהוָדה  ג:  ּ ּּבְ
ַנֲעִנית  ת־ׁשוַע  ַהּכְ ה  נֹוַלד  לֹו  ִמּבַ לֹוׁשָ ָלה  ׁשְ ֵּער  ְואֹוָנן  ְוׁשֵ

ֵעיֵני  ְיהָוׁה  ַוְיִמיֵתהו|  ְיִהי  ֵער  ַו כֹור  ְיהוָדה  ַרע  ּבְ ּּבְ ְוָתָמר  ד:  ּ
ה ֵני  ְיהוָדה  ֲחִמׁשָ ל־ּבְ ָלתֹו  ָיְלָדה  לֹו  ֶאת־ֶפֶרץ  ְוֶאת־ָזַרח  ּכָ ּּכַ ּ ּ ּ ּ :

ֵני־ֶפֶרץ  ֶחְצרֹון  ְוָחמול ה ּוְבֵני  ֶזַרח  ִזְמִרי  ְוֵאיָתן  ְוֵהיָמן  ו:  ּּבְ
ָלם   הְּוַכְלּכֹל  ָוָדַרע  ּכֻ ָרֵאל  ז:  ֲּחִמׁשָ ְרִמי  ָעָכר  עֹוֵכר  ִיׂשְ ּוְבֵני  ּכַ
ֵחֶרם ר  ָמַעל  ּבַ ר  ט:  ּוְבֵני  ֵאיָתן  ֲעַזְרָיה ח:  ֲאׁשֶ ּוְבֵני  ֶחְצרֹון  ַאׁשֶ

לוָבי ְוָרם  הֹוִליד  י:  ּנֹוַלד־לֹו  ֶאת־ְיַרְחְמֵאל  ְוֶאת־ָרם  ְוֶאת־ּכְ
ֶּאת־ַעִמיָנָדב  ְוַעִמיָנָדב  הֹוִליד  ֶאת־ַנְחׁשֹון  ְנׂשִ ֵני  ְיהוָדהּ : ּיא  ּבְ

ְלָמא  הֹוִליד  ֶאת־ּבַֹעז יא ְלָמא  ְוׂשַ : ְוַנְחׁשֹון  הֹוִליד  ֶאת־ׂשַ
י יב י  יג:  ּוֹבַעז  הֹוִליד  ֶאת־עֹוֵבד  ְועֹוֵבד  הֹוִליד  ֶאת־ִיׁשָ ְוִאיׁשַ

ְמָעא  ִני  ְוׁשִ ֹכרֹו  ֶאת־ֱאִליָאב  ַוֲאִביָנָדב  ַהׁשֵ ּהֹוִליד  ֶאת־ּבְ
י ִליׁשִ יְנַתְנֵאל יד:  ַּהׁשְ י  טו:  ּ  ָהְרִביִעי  ַרַדי  ַהֲחִמיׁשִ ׁשִ ֹּאֶצם  ַהׁשִ ּ
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ִבִעי ָּדִויד  ַהׁשְ ְּוַאְחֹיֵתיֶהם  ְצרוָיה  ַוֲאִביָגִיל  וְבֵני  ְצרוָיה  טז:  ּ ּ ּ
ה ֹלׁשָ ה־ֵאל  ׁשְ י  ְויֹוָאב  ַוֲעׂשָ ַוֲאִביַגִיל  ָיְלָדה  יז:  ַאְבׁשַ

ְמֵעאִלי א  ֶיֶתר  ַהִיׁשְ א  ַוֲאִבי  ֲעָמׂשָ ָכֵלב ְו יח:  ֶּאת־ֲעָמׂשָ
ה  ְוֶאת־ְיִריעֹות  ְוֵאֶלה  ָבֶניָה  ן־ֶחְצרֹון  הֹוִליד  ֶאת־ֲעזוָבה  ִאׁשָ ּּבֶ ּ ּ

ר  ְוׁשֹוָבב  ְוַאְרדֹון ח־לֹו  ָכֵלב  יט:  ֵּיׁשֶ ַּוָתָמת  ֲעזוָבה  ַוִיּקַ ּ ּ
ֶּאת־ֶאְפָרת  ַוֵתֶלד  לֹו  ֶאת־חור ְּוחור  הֹוִליד  ֶאת־אוִרי  כ:  ּ ּ
ַצְלֵאל א  ֶחְצרֹון ְוַא כא:  ְּואוִרי  הֹוִליד  ֶאת־ּבְ ַחר  ּבָ

ים  ׁשִ ן־ׁשִ ת־ָמִכיר  ֲאִבי  ִגְלָעד  ְוהוא  ְלָקָחה  ְוהוא  ּבֶ ֶּאל־ּבַ ּ ּ ּ
גוב ָנה  ַוֵתֶלד  לֹו  ֶאת־ׂשְ ּׁשָ גוב  הֹוִליד  ֶאת־ָיִאיר  כב:  ּ ּוׂשְ ּ

ֶאֶרץ  ַהִגְלָעד לֹוׁש  ָעִרים  ּבְ ִרים  ְוׁשָ ח  כג:  ַּוְיִהי־לֹו  ֶעׂשְ ַּוִיּקַ
ְּגׁשור־ַוֲאָרם  ֶאת־ַחֹות  ָיִא ּ נֹוֶתיָה ּ ּיר  ֵמִאָתם  ֶאת־ְקָנת  ְוֶאת־ּבְ

ֵני  ָמִכיר  ֲאִבי־ִגְלָעד ל־ֵאֶלה  ּבְ ים  ִעיר  ּכָ ׁשִ ּׁשִ ְוַאַחר  כד:  ּ
ת  ֶחְצרֹון  ֲאִבָיה  ַוֵתֶלד  לֹו  ָכֵלב  ֶאְפָרָתה  ְוֵאׁשֶ ּמֹות־ֶחְצרֹון  ּבְ ּ

חור  ֲאִבי  ְתקֹוַע כֹור  ֶחְצרֹו כה:  ֶּאת־ַאׁשְ ַּוִיְהיו  ְבֵני־ְיַרְחְמֵאל  ּבְ ן ּ
כֹור   ָּרם  ובוָנה  ָוֹאֶרן  ָוֹאֶצם  ֲאִחָיה|  ַהּבְ ּ ה  ַאֶחֶרת  כו:  ּ ַּוְתִהי  ִאׁשָ ּ

ָמה  ֲעָטָרה  ִהיא  ֵאם  אֹוָנם ִּליַרְחְמֵאל  וׁשְ ַּוִיְהיו  ְבֵני־ָרם  כז:  ּ ּ
כֹור  ְיַרְחְמֵאל  ַמַעץ  ְוָיִמין  ָוֵעֶקר ַמי  כח:  ּבְ ַּוִיְהיו  ְבֵני־אֹוָנם  ׁשַ ּ ּ
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ַמי ְּוָיָדע  וְבֵני  ׁשַ ת  ֲאִביׁשור  כט:  ּ  ָנָדב  ַוֲאִביׁשורּ ם  ֵאׁשֶ ְּוׁשֵ
ן  ְוֶאת־מֹוִליד ּוְבֵני  ָנָדב  ֶסֶלד  ל:  ֲּאִביָהִיל  ַוֵתֶלד  לֹו  ֶאת־ַאְחּבָ

ְּוַאָפִים  ַוָיָמת  ֶסֶלד  ֹלא  ָבִנים ִעי  וְבֵני  לא:  ּ ּוְבֵני  ַאַפִים  ִיׁשְ ּּ
ן  ַאְחָלי ׁשָ ן  וְבֵני  ׁשֵ ׁשָ ִעי  ׁשֵ ַמי  ֶיֶתר ּוְבֵני  ָיָדע לב:  ִּיׁשְ ּ  ֲאִחי  ׁשַ
ּוְבֵני  יֹוָנָתן  ֶפֶלת  ְוָזָזא  ֵאֶלה  לג:  ְּויֹוָנָתן  ַוָיָמת  ֶיֶתר  ֹלא  ָבִנים ּ ּ

ֵני־ְיַרְחְמֵאל נֹות  לד:  ָּהיו  ּבְ י  ִאם־ּבָ ִנים  ּכִ ן  ּבָ ׁשָ ְוֹלא־ָהָיה  ְלׁשֵ
מֹו  ַיְרָחע ן  ֶעֶבד  ִמְצִרי  וׁשְ ׁשָ ּוְלׁשֵ תֹו  לה:  ּ ן  ֶאת־ּבִ ׁשָ ַּוִיֵתן  ׁשֵ ּ ּ

ה  ַוֵתֶלד  לֹו  ֶאת־ַעָתיְל ַּיְרָחע  ַעְבדֹו  ְלִאׁשָ ּ ּ ְּוַעַתי  ֹהִליד  לו:  ּ
ְוָזָבד  הֹוִליד  ֶאת־ֶאְפָלל  לז:  ֶאת־ָנָתן  ְוָנָתן  הֹוִליד  ֶאת־ָזָבד

ְּועֹוֵבד  הֹוִליד  ֶאת־ֵיהוא  ְוֵיהוא  לח:  ְוֶאְפָלל  הֹוִליד  ֶאת־עֹוֵבד ּ
ת־ָחֶלץ  ְוֶחֶלץ  ֹהִליד ַוֲעַזְרָיה  ֹהִליד  ֶא לט:  הֹוִליד  ֶאת־ֲעַזְרָיה

ה ה  ֹהִליד  ֶאת־ִסְסָמי  ְוִסְסַמי  ֹהִליד  מ:  ֶאת־ֶאְלָעׂשָ ְוֶאְלָעׂשָ
לום ֶּאת־ׁשַ לום  הֹוִליד  ֶאת־ְיַקְמָיה  ִויַקְמָיה  ֹהִליד  מא:  ּ ְּוׁשַ ּ

ָמע ֹכרֹו  מב:  ֶאת־ֱאִליׁשָ ע  ּבְ ּוְבֵני  ָכֵלב  ֲאִחי  ְיַרְחְמֵאל  ֵמיׁשָ
ּהוא  ֲאִבי־ִזיף  וְבֵני  ָמֵרׁשָ ּוְבֵני  ֶחְברֹון  ֹקַרח  מג:  ה  ֲאִבי  ֶחְברֹוןּ

ַמע ַמע  הֹוִליד  ֶאת־ַרַחם  ֲאִבי  ָיְרְקָעם  מד:  ְּוַתֻפַח  ְוֶרֶקם  ָוׁשָ ְוׁשֶ
ָמי ַמי  ָמעֹון  וָמעֹון  ֲאִבי  מה:  ְּוֶרֶקם  הֹוִליד  ֶאת־ׁשַ ּוֶבן־ׁשַ ּּ
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ֵלב  ָיְלָדה  ֶאת־ָחָרן  מו:  ֵּבית־צור ְּוֵעיָפה  ִפיֶלֶגׁש  ּכָ
ָּצא  ְוֶאת־ָגֵזז  ְוָחָרן  ֹהִליד  ֶאת־ָגֵזזְוֶאת־מֹו ּוְבֵני  ָיְהָדי  מז:  ּ ּ

ַעף ן  ָוֶפֶלט  ְוֵעיָפה  ָוׁשָ ֵלב  מח:  ֶרֶגם  ְויֹוָתם  ְוֵגיׁשָ ִּפֶלֶגׁש  ּכָ
ֶבר  ְוֶאת־ִתְרֲחָנה ה  מט:  ַּמֲעָכה  ָיַלד  ׁשֶ ַעף  ֲאִבי  ַמְדַמּנָ ַּוֵתֶלד  ׁשַ

ָנה  ַוֲאִבי  ִגְבָעא  ו ָוא  ֲאִבי  ַמְכּבֵ ֵלב  ַעְכָסהֶּאת־ׁשְ : ַבת־ּכָ
כֹור  ֶאְפָרָתה  ׁשֹוָבל  ֲאִבי  נ ן־חור  ּבְ ֵני  ָכֵלב  ּבֶ ֵּאֶלה  ָהיו  ּבְ ּ ּ

ְלָמא  ֲאִבי  ֵבית־ָלֶחם  ָחֵרף  ֲאִבי  נא:  ִקְרַית  ְיָעִרים ׂשַ
ַּוִיְהיו  ָבִנים  ְלׁשֹוָבל  ֲאִבי  ִקְרַית  ְיָעִרים  ָהֹרֶאה  נב:  ֵּבית־ָגֵדר ּ

ְפ נג:  ֲּחִצי  ַהְמֻנחֹות ּוִמׁשְ ּחֹות  ִקְרַית  ְיָעִרים  ַהִיְתִרי  ְוַהפוִתי ּ ּ ּ
ָתֻאִלי ָרִעי  ֵמֵאֶלה  ָיְצאו  ַהָצְרָעִתי  ְוָהֶאׁשְ ָמִתי  ְוַהִמׁשְ ְּוַהׁשֻ ּ ּ ּּ ּ :

ית  יֹוָאב  ַוֲחִצי  נד ית  ֶלֶחם  וְנטֹוָפִתי  ַעְטרֹות  ּבֵ ְלָמא  ּבֵ ֵני  ׂשַ ּּבְ
ַּהָמַנְחִתי  ַהָצְרִעי ּ ְפחֹות  סֹוְפִרים   נה:  ּ ּוִמׁשְ ץ ֵבוֹיׁשְּ ֵבי  ַיְעּבֵ   ֹיׁשְ

ִאים  ֵמַחַמת  יִנים  ַהּבָ ְמָעִתים  ׂשוָכִתים  ֵהָמה  ַהּקִ ִּתְרָעִתים  ׁשִ ּ ּּ
 :ֲאִבי ֵבית־ֵרָכב

  פרק ג- "דברי הימים א"ספר 
כֹור   א ֶחְברֹון  ַהּבְ ר  נֹוַלד־לֹו  ּבְ ֵני  ָדִויד  ֲאׁשֶ ְּוֵאֶלה  ָהיו  ּבְ ּ |
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ִנ ּי  ָדִנֵיאל  ַלֲאִביַגִיל ַּאְמֹנן  ַלֲאִחיֹנַעם  ַהִיְזְרֵעאִלית  ׁשֵ ּ
ְרְמִלית ת־ַתְלַמי  ֶמֶלך  ב:  ַהּכַ ן־ַמֲעָכה  ּבַ לֹום  ּבֶ י  ְלַאְבׁשָ ִלׁשִ ְַהׁשְ ּ ּ

ְּגׁשור  ָהְרִביִעי  ֲאֹדִנָיה  ֶבן־ַחִגית ּּ ַפְטָיה  ג:  ּ י  ׁשְ ַהֲחִמיׁשִ
תֹו י  ִיְתְרָעם  ְלֶעְגָלה  ִאׁשְ ׁשִ ַּלֲאִביָטל  ַהׁשִ ּ ה  נֹוַלד־לֹו  ד:  ּ ׁשָ ּׁשִ

ים ְבֶחְב ֹלׁשִ ים  וׁשְ ה  ֳחָדׁשִ ׁשָ ִנים  ְוׁשִ ַבע  ׁשָ ם  ׁשֶ ּרֹון  ַוִיְמָלך־ׁשָ ּ ְ ּ
ָלם ירוׁשָ ָנה  ָמַלך  ּבִ לֹוׁש  ׁשָ ְּוׁשָ ָלם  ה:  ְ ירוׁשָ ְּוֵאֶלה  נוְלדו־לֹו  ּבִ ּ ּּ ּ

ָעה  ְלַבת־ׁשוַע  ֹלֹמה  ַאְרּבָ ְמָעא  ְוׁשֹוָבב  ְוָנָתן  וׁשְ ּׁשִ ּ
ת־ַעִמיֵאל ָמע  ֶו ו:  ּּבַ ְּוֹנַגה  ְוֶנֶפג  ז:  ֱאִליָפֶלטְוִיְבָחר  ֶוֱאִליׁשָ

ָעה ח:  ְוָיִפיַע ָמע  ְוֶאְלָיָדע  ֶוֱאִליֶפֶלט  ִתׁשְ ֵני  ט:  ֶּוֱאִליׁשָ ּכֹל  ּבְ
ים  ְוָתָמר  ֲאחֹוָתם ֵני־ִפיַלְגׁשִ ֹלֹמה  י:  ָּדִויד  ִמְלַבד  ּבְ ּוֶבן־ׁשְ
נֹו ָפט  ּבְ נֹו  יא:  ְּרַחְבָעם  ֲאִבָיה  ְבנֹו  ָאָסא  ְבנֹו  ְיהֹוׁשָ יֹוָרם  ּבְ

נֹוֲאַח ֲּאַמְצָיהו  ְבנֹו  ֲעַזְרָיה  ְבנֹו  יֹוָתם  יב:  ְּזָיהו  ְבנֹו  יֹוָאׁש  ּבְ
נֹו ה  ְבנֹו יג:  ּבְ נֹו  ִחְזִקָיהו  ְבנֹו  ְמַנׁשֶ ָּאָחז  ּבְ ּ נֹו  יד:  ּ ָאמֹון  ּבְ

ָיהו  ְבנֹו ֹּיאׁשִ ִני  ְיהֹוָיִקים  טו:  ּ כֹור  יֹוָחָנן  ַהׁשֵ ָיהו  ַהּבְ ּוְבֵני  ֹיאׁשִ ּ ּּ
י  ִצְדִק ִלׁשִ לוםַּהׁשְ ָּיהו  ָהְרִביִעי  ׁשַ ּּ ּוְבֵני  ְיהֹוָיִקים  ְיָכְנָיה  טז:  ּ

נֹו יז:  ְּבנֹו  ִצְדִקָיה  ְבנֹו ַאְלִתיֵאל  ּבְ ר  ׁשְ ּוְבֵני  ְיָכְנָיה  ַאּסִ ּ :
ָמע  וְנַדְבָיה יח ְנַאַצר  ְיַקְמָיה  הֹוׁשָ יָרם  וְפָדָיה  ְוׁשֶ ּוַמְלּכִ ּ ּּ :
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ְמִעי  וֶבן יט ֶבל  ְוׁשִ ּוְבֵני  ְפָדָיה  ְזֻרּבָ ָלם  ַוֲחַנְנָיה ּ ֶבל  ְמׁשֻ ּ־ְזֻרּבָ
ֹלִמית  ֲאחֹוָתם ב  כ:  ּוׁשְ ָבה  ָוֹאֶהל  וֶבֶרְכָיה  ַוֲחַסְדָיה  יוׁשַ ַּוֲחׁשֻ ּ

ֵני  כא:  ֶחֶסד  ָחֵמׁש ֵני  ְרָפָיה  ּבְ ְעָיה  ּבְ ּוֶבן־ֲחַנְנָיה  ְפַלְטָיה  ִויׁשַ ּ
ַכְנָיה ֵני  ׁשְ ֵני  ֹעַבְדָיה  ּבְ ַכְנָיה  ׁשְ כב:  ַאְרָנן  ּבְ ַּמְעָיה  וְבֵני ּוְבֵני  ׁשְ

ה ׁשָ ָפט  ׁשִ ַמְעָיה  ַחטוׁש  ְוִיְגָאל  וָבִריַח  וְנַעְרָיה  ְוׁשָ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ :
ה כג ֹלׁשָ ּוֶבן־ְנַעְרָיה  ֶאְליֹוֵעיַני  ְוִחְזִקָיה  ְוַעְזִריָקם  ׁשְ ּוְבֵני  כד:  ּ

יב  וְפָלָיה  ְוַעּקוב  ְויֹוָחָנן ֹּהַדְיָוהוֶאְליֹוֵעיַני   ּ  הֹוַדְוָיהו  ְוֶאְלָיׁשִ ּ ּ
ְבָעהּוְד  :ָלָיה ַוֲעָנִני ׁשִ

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,  ים  וידידיםולכל  החבר,  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 ו, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"חכמני  )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 )נחומא  בהעלותך  פרק  טומדרש  ת(. 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" נלימוד ספרי 
                                      

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


