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  פרק ז- "דברי הימים א"ספר 
ׂשָכר  תֹוָלע  ופוָאה   א ְּוִלְבֵני  ִיׂשָ ּ ָעהָּיׁשיבּ ְמרֹון  ַאְרּבָ : ּ  ָיׁשוב  ְוׁשִ
ם  ו ב ּוְבֵני  תֹוָלע  ֻעִזי  וְרָפָיה  ִויִריֵאל  ְוַיְחַמי  ְוִיְבׂשָ ּ מוֵאל ּּ ּׁשְ

ים  ְלֵבית־ֲאבֹוָתם  ְלתֹוָלע  ִגּבֹוֵרי  ַחִיל  ְלֹתְלדֹוָתם  ִמְסָפָרם  ָּראׁשִ ּ
ׁש  ֵמאֹות ַנִים־ֶאֶלף  ְוׁשֵ ִרים  וׁשְ יֵמי  ָדִויד  ֶעׂשְ ּוְבֵני  ֻעִזי  ג:  ּּבִ ּ

ה  ָיה  ֲחִמׁשָ ִּיְזַרְחָיה  וְבֵני  ִיְזַרְחָיה  ִמיָכֵאל  ְוֹעַבְדָיה  ְויֹוֵאל  ִיׁשִ ּּ ּ
ים  ּכֻ ַּוֲעֵליֶהם  ְלֹתְלדֹוָתם  ְלֵבית  ֲאבֹוָתם  ְגדוֵדי  ְצָבא  ד:  ָּלםָראׁשִ ּ

ים  וָבִנים י־ִהְרּבו  ָנׁשִ ה  ָאֶלף  ּכִ ׁשָ ים  ְוׁשִ ֹלׁשִ ִּמְלָחָמה  ׁשְ ּ ּ :
מֹוִנים  ה ׂשָכר  ִגּבֹוֵרי  ֲחָיִלים  ׁשְ ְפחֹות  ִיׂשָ ַּוֲאֵחיֶהם  ְלֹכל  ִמׁשְ ּ

ם  ַלּכֹל ְבָעה  ֶאֶלף  ִהְתַיְחׂשָ ְנָיִמ ו:  ְוׁשִ ַלע  ָוֶבֶכר  ִויִדיֲעֵאל ּבִ ן  ּבֶ
ה ֹלׁשָ ּוְבֵני  ֶבַלע  ֶאְצּבֹון  ְוֻעִזי  ְוֻעִזיֵאל  ִויִרימֹות  ְוִעיִרי  ז:  ׁשְ ּ ּ

ִרים  ם  ֶעׂשְ ית  ָאבֹות  ִגּבֹוֵרי  ֲחָיִלים  ְוִהְתַיְחׂשָ י  ּבֵ ה  ָראׁשֵ ֲּחִמׁשָ ּ
ָעה ים  ְוַאְרּבָ ֹלׁשִ ַנִים  ֶאֶלף  וׁשְ ּוׁשְ ֹוָעׁש ּוְבֵני  ֶבֶכר  ְזִמיָרה  ְוי ח:  ּ
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ֶּוֱאִליֶעֶזר  ְוֶאְליֹוֵעיַני  ְוָעְמִרי  ִויֵרמֹות  ַוֲאִבָיה  ַוֲעָנתֹות  ְוָעָלֶמת 
ֵני־ָבֶכר ל־ֵאֶלה  ּבְ ית  ט:  ּּכָ י  ּבֵ ם  ְלֹתְלדֹוָתם  ָראׁשֵ ְוִהְתַיְחׂשָ

ִרים  ֶאֶלף  וָמאָתִים ֲּאבֹוָתם  ִגּבֹוֵרי  ָחִיל  ֶעׂשְ ּוְבֵני  ְיִדיֲעֵאל  י:  ּ
ְלָהן  וְבֵני  ִבְלָה ּ  ְיעוׁש  וִבְנָיִמן  ְוֵאהוד  וְכַנֲעָנה  ְוֵזיָתן ְּיעיׁשן  ּּבִ ּ ּ ּ

ַחר יׁש  ַוֲאִחיׁשָ י  ָהָאבֹות  יא:  ְוַתְרׁשִ ֵני  ְיִדיֲעֵאל  ְלָראׁשֵ ל־ֵאֶלה  ּבְ ּּכָ
ר  ֶאֶלף  וָמאַתִים  ֹיְצֵאי  ָצָבא  ְבָעה־ָעׂשָ ִּגּבֹוֵרי  ֲחָיִלים  ׁשִ ּ

ֵני  ִעיר  ֻח יב:  ַּלִמְלָחָמה ִפם  ְוֻחִפם  ּבְ ְּוׁשֻ ֵני  ַאֵחרּ ם  ּבְ ֵני  יג:  ׁשִ ּבְ
ֵני  ִבְלָהה לום  ּבְ ַּנְפָתִלי  ַיֲחִציֵאל  ְוגוִני  ְוֵיֶצר  ְוׁשַ ּּ ה  יד:  ּ ֵני  ְמַנׁשֶ ּּבְ

ר  ָיָלָדה  ִפיַלְגׁשֹו  ָהֲאַרִמָיה  ָיְלָדה  ֶאת־ָמִכיר  ֲאִבי  ִריֵאל  ֲאׁשֶ ַּאׂשְ ּ ּ
ִפים  ְוׁשֵ טו:  ִגְלָעד ה  ְלֻחִפים  וְלׁשֻ ּוָמִכיר  ָלַקח  ִאׁשָ ּּ ם  ֲאֹחתֹו ּּ

נֹות ִני  ְצָלְפָחד  ַוִתְהֶיָנה  ִלְצָלְפָחד  ּבָ ם  ַהׁשֵ ַּמֲעָכה  ְוׁשֵ ַּוֵתֶלד  טז:  ּ
ֶרׁש  ם  ָאִחיו  ׁשָ מֹו  ֶפֶרׁש  ְוׁשֵ ן  ַוִתְקָרא  ׁשְ ת־ָמִכיר  ּבֵ ַּמֲעָכה  ֵאׁשֶ ּ

ּוָבָניו  אוָלם  ָוָרֶקם ֵני  ִגְלָעד  יז:  ּ ָדן  ֵאֶלה  ּבְ ּוְבֵני  אוָלם  ּבְ ּ ּ
ן ן־ָמִכיר  ּבֶ הּבֶ הֹוד  יח:  ּ־ְמַנׁשֶ ַּוֲאֹחתֹו  ַהמֶֹלֶכת  ָיְלָדה  ֶאת־ִאֹיׁשְ

ֶכם  יט:  ְוֶאת־ֲאִביֶעֶזר  ְוֶאת־ַמְחָלה ִמיָדע  ַאְחָין  ָוׁשֶ ֵני  ׁשְ ַּוִיְהיו  ּבְ ּ
נֹו  כ:  ְוִלְקִחי  ַוֲאִניָעם נֹו  ְוַתַחת  ּבְ ּוְבֵני  ֶאְפַרִים  ׁשוָתַלח  וֶבֶרד  ּבְ ּ ּ

נֹו נֹו  ְוֶעֶזר  כא:  ְוֶאְלָעָדה  ְבנֹו  ְוַתַחת  ּבְ נֹו  ְוׁשוֶתַלח  ּבְ ְּוָזָבד  ּבְ
י  ָיְרדו  ָלַקַחת  ָאֶרץ  ּכִ י־ַגת  ַהּנֹוָלִדים  ּבָ ְּוֶאְלָעד  ַוֲהָרגום  ַאְנׁשֵ ּ



––1716 

ים  ַוָיֹבאו  כב:  ֶאת־ִמְקֵניֶהם ל  ֶאְפַרִים  ֲאִביֶהם  ָיִמים  ַרּבִ ַּוִיְתַאּבֵ ּ ּ
תֹו  ַוַתַהר  ַוֵת כג:  ֶאָחיו  ְלַנֲחמֹו ַּוָיֹבא  ֶאל־ִאׁשְ ּ ּ ן  ַוִיְקָרא ּ ֶּלד  ּבֵ

ֵביתֹו י  ְבָרָעה  ָהְיָתה  ּבְ ִריָעה  ּכִ מֹו  ּבְ ֱאָרה  כד:  ֶאת־ׁשְ ּוִבתֹו  ׁשֶ ּ
ֱאָרה ית־חֹורֹון  ַהַתְחתֹון  ְוֶאת־ָהֶעְליֹון  ְוֵאת  ֻאֵזן  ׁשֶ ַּוִתֶבן  ֶאת־ּבֵ ּ ּ ּ :

נֹו כה נֹו  ְוַתַחן  ּבְ ף  ְוֶתַלח  ּבְ נֹו  ְוֶרׁשֶ נֹו  כו:  ְוֶרַפח  ּבְ ַּלְעָדן  ּבְ
נֹוַּעִמ ָמע  ּבְ נֹו  ֱאִליׁשָ נֹו כז:  ּיהוד  ּבְ ַע  ּבְ נֹו  ְיהֹוׁשֻ : נֹון  ּבְ
ית־ֵאל  וְבֹנֶתיָה  ְוַלִמְזָרח  ַנֲעָרן  כח בֹוָתם  ּבֵ ַּוֲאֻחָזָתם  וֹמׁשְ ּ ּ ּ

ֶכם  וְבֹנֶתיָה  ַעד־ַעָיה  וְבֹנֶתיָה ְּוַלַמֲעָרב  ֶגֶזר  וְבֹנֶתיָה  וׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ :
ית־ כט ה  ּבֵ ָאן  וְבֹנֶתיָה  ַתְעַנך  וְבֹנֶתיָה ְּוַעל־ְיֵדי  ְבֵני־ְמַנׁשֶ ּׁשְ ְּ ּ

ֵני  יֹוֵסף  בו  ּבְ ֵאֶלה  ָיׁשְ ְּמִגדֹו  וְבנֹוֶתיָה  דֹור  וְבנֹוֶתיָה  ּבְ ּ ּ ּ ּּ
ָרֵאל ן־ִיׂשְ ַרח  ל:  ּבֶ ִוי  וְבִריָעה  ְוׂשֶ ָוה  ְוִיׁשְ ר  ִיְמָנה  ְוִיׁשְ ֵני  ָאׁשֵ ּּבְ

יֵאל  הוא  ֲאִב לא:  ֲאחֹוָתם ּוְבֵני  ְבִריָעה  ֶחֶבר  וַמְלּכִ ּ  ִבְרָזִותי  ּ
ְוֶחֶבר  הֹוִליד  ֶאת־ַיְפֵלט  ְוֶאת־ׁשֹוֵמר  ְוֶאת־חֹוָתם  לב:  ִבְרָזִית

ָות  ֵאֶלה  לג:  ְּוֵאת  ׁשוָעא  ֲאחֹוָתם ּוְבֵני  ַיְפֵלט  ָפַסך  וִבְמָהל  ְוַעׁשְ ּ ְּ ּ
ֵני  ַיְפֵלט ֶמר  ֲאִחי   לד:  ּבְ הּוְבֵני  ׁשָ הּ  ְוָרְהָגה  ְוָרוְהּגָ ה  ַוֲאָרםְיֻחּבָ :   ְוֻחּבָ

ֶלׁש  ְוָעָמלּו לה ֵני  צֹוָפח  לו:  ֶבן־ֵהֶלם  ָאִחיו  צֹוַפח  ְוִיְמָנע  ְוׁשֵ ּבְ
ּסוַח  ְוַחְרֶנֶפר  ְוׁשוָעל  וֵבִרי  ְוִיְמָרה ּ ָמא  לז:  ּ ֶצר  ָוהֹוד  ְוׁשַ ּּבֶ

ה  ְוִיְתָרן  וְבֵאָרא ְלׁשָ ה  וִפְסָפה  ַוְאָרא לח:  ְּוׁשִ ּוְבֵני  ֶיֶתר  ְיֻפּנֶ ּ ּ :
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יֵא לט ּוְבֵני  ֻעָלא  ָאַרח  ְוַחּנִ ר  מ:  ל  ְוִרְצָיאּ ל־ֵאֶלה  ְבֵני־ָאׁשֵ ּּכָ
יִאים  ׂשִ י  ַהּנְ רוִרים  ִגּבֹוֵרי  ֲחָיִלים  ָראׁשֵ י  ֵבית־ָהָאבֹות  ּבְ ָּראׁשֵ ּ
ה  ׁשָ ִרים  ְוׁשִ ים  ֶעׂשְ ִמְלָחָמה  ִמְסָפָרם  ֲאָנׁשִ ָצָבא  ּבַ ם  ּבַ ְּוִהְתַיְחׂשָ ּ ּּ

 :ָאֶלף

  פרק ח- "דברי הימים א"ספר 
ִני  ְוַאְחַרח ּוִבְנָיִמן  הֹוִליד  ֶאת א ל  ַהׁשֵ ּבֵ ֹכרֹו  ַאׁשְ ַלע  ּבְ ּ־ּבֶ

י ִליׁשִ י ב:  ַּהׁשְ ַּוִיְהיו  ָבִנים  ְלָבַלע  ג:  נֹוָחה  ָהְרִביִעי  ְוָרָפא  ַהֲחִמיׁשִ ּ
ַּאָדר  ְוֵגָרא  ַוֲאִביהוד ְוֵגָרא  ה:  ַּוֲאִביׁשוַע  ְוַנֲעָמן  ַוֲאחֹוַח ד:  ּ

פוָפן  ְוחוָרם ּוׁשְ ּ ֵני  ֵאחוד  ֵאֶל ו:  ּ ְּוֵאֶלה  ּבְ י  ָאבֹות ּּ ה  ֵהם  ָראׁשֵ
ֵבי  ֶגַבע  ַוַיְגלום  ֶאל־ָמָנַחת ְּליֹוׁשְ ְּוַנֲעָמן  ַוֲאִחָיה  ְוֵגָרא  הוא  ז:  ּ ּ

ֲחַרִים  הֹוִליד  ח:  ֶּהְגָלם  ְוהֹוִליד  ֶאת־ֻעָזא  ְוֶאת־ֲאִחיֻחד ְוׁשַ
יו ֲעָרא  ָנׁשָ ים  ְוֶאת־ּבַ ְלחֹו  ֹאָתם  חוׁשִ ֵדה  מֹוָאב  ִמן־ׁשִ ׂשְ : ּּבִ

א ַּויֹוֶלד  ִמן־ֹח ט תֹו  ֶאת־יֹוָבב  ְוֶאת־ִצְבָיא  ְוֶאת־ֵמיׁשָ ֶּדׁש  ִאׁשְ
ם ְכָיה  ְוֶאת־ִמְרָמה  ֵאֶלה  ָבָניו  י:  ְוֶאת־ַמְלּכָ ְּוֶאת־ְיעוץ  ְוֶאת־ׂשָ ּ

י  ָאבֹות ים  הֹוִליד  ֶאת־ֲאִביטוב  ְוֶאת־ֶאְלָפַעל יא:  ָראׁשֵ ּוֵמֻחׁשִ ּ ּ :
ֶמד  הוא  ּבָ יב ָעם  ָוׁשָ ּוְבֵני  ֶאְלַפַעל  ֵעֶבר  וִמׁשְ ּ ָנה  ֶאת־אֹונֹו ּּ

י  ָהָאבֹות  יג:  ְּוֶאת־ֹלד  וְבֹנֶתיָה ַמע  ֵהָמה  ָראׁשֵ ּוְבִרָעה  ָוׁשֶ ּ
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ֵבי  ַגת ֵבי  ַאָילֹון  ֵהָמה  ִהְבִריחו  ֶאת־יֹוׁשְ ְּלֹיֹוׁשְ ּ ק  יד:  ּ ׁשָ ְוַאְחיֹו  ׁשָ
ֵני  טז:  ּוְזַבְדָיה  ַוֲעָרד  ָוָעֶדר טו:  ִויֵרמֹות ָפה  ְויֹוָחא  ּבְ ּוִמיָכֵאל  ְוִיׁשְ ּ
ָלם  ְוִחְזִקי  ָוָחֶבר יז:  הְבִריָע ּוְזַבְדָיה  וְמׁשֻ ּ ְמַרי  ְוִיְזִליָאה  יח:  ּ ְוִיׁשְ

ֵני  ֶאְלָפַעל ֶּוֱאִליֵעַני  ְוִצְלַתי  כ:  ְּוָיִקים  ְוִזְכִרי  ְוַזְבִדי יט:  ְּויֹוָבב  ּבְ
ְמִעי כא:  ֶוֱאִליֵאל ֵני  ׁשִ ְמָרת  ּבְ ָפן  כב:  ַּוֲעָדָיה  וְבָראָיה  ְוׁשִ ְּוִיׁשְ
ַוֲחַנְנָיה  ְוֵעיָלם  כד:  ְּוַעְבדֹון  ְוִזְכִרי  ְוָחָנן כג:  ֱאִליֵאלָוֵעֶבר  ֶו
ּוְפניֵאלְּוִיְפְדָיה   כה:  ְּוַעְנֹתִתָיה קּ ׁשָ ֵני  ׁשָ ּ  וְפנוֵאל  ּבְ ַרי  כו:  ּ ְמׁשְ ְוׁשַ

ַחְרָיה  ַוֲעַתְלָיה ֵני  ְיֹרָחם כז:  ּוׁשְ ָיה  ְוֵאִלָיה  ְוִזְכִרי  ּבְ : ְּוַיֲעֶרׁשְ
י  ָא כח בו ֵּאֶלה  ָראׁשֵ ים  ֵאֶלה  ָיׁשְ ּבֹות  ְלֹתְלדֹוָתם  ָראׁשִ ּ

ָלם תֹו  ַמֲעָכה כט:  ִּבירוׁשָ ם  ִאׁשְ בו  ֲאִבי  ִגְבעֹון  ְוׁשֵ ּוְבִגְבעֹון  ָיׁשְ ּ ּ :
כֹור  ַעְבדֹון  ְוצור  ְוִקיׁש  וַבַעל  ְוָנָדב ל ּוְבנֹו  ַהּבְ ּ ּ ּוְגדֹור  ְוַאְחיֹו  לא:  ּ

ְמָאה  ְוַאף לב:  ָוָזֶכר ּ־ֵהָמה  ֶנֶגד  ֲאֵחיֶהם ּוִמְקלֹות  הֹוִליד  ֶאת־ׁשִ
ַלם  ִעם־ֲאֵחיֶהם בו  ִבירוׁשָ ָּיׁשְ ְוֵנר  הֹוִליד  ֶאת־ִקיׁש  ְוִקיׁש  לג:  ּ

י־ׁשוַע  אול  הֹוִליד  ֶאת־ְיהֹוָנָתן  ְוֶאת־ַמְלּכִ אול  ְוׁשָ ּהֹוִליד  ֶאת־ׁשָ ּ ּ
ַעל ּבָ ַעל  לד:  ְוֶאת־ֲאִביָנָדב  ְוֶאת־ֶאׁשְ ּוֶבן־ְיהֹוָנָתן  ְמִריב  ּבָ

ַעל  ה ְוְבֵני  ִמיָכה  ִפיתֹון  ָוֶמֶלך  לה:  ֹוִליד  ֶאת־ִמיָכהּוְמִריב  ּבַ ּ ּ
ְּוָאָחז  הֹוִליד  ֶאת־ְיהֹוַעָדה  ִויהֹוַעָדה  הֹוִליד  לו:  ְוַתְאֵרַע  ְוָאָחז ּ

: ֶאת־ָעֶלֶמת  ְוֶאת־ַעְזָמֶות  ְוֶאת־ִזְמִרי  ְוִזְמִרי  הֹוִליד  ֶאת־מֹוָצא
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ְנָעא  ָרָפה  ְבנֹו  ֶאְלָעׂשָ לז נֹוּומֹוָצא  הֹוִליד  ֶאת־ּבִ : ה  ְבנֹו  ָאֵצל  ּבְ
מֹוָתם  ַעְזִריָקם   לח ה  ָבִנים  ְוֵאֶלה  ׁשְ ׁשָ ּוְלָאֵצל  ׁשִ ּ ּּבְֹכרו |  ּ

ֵני  ָאַצל ל־ֵאֶלה  ּבְ ַעְרָיה  ְוֹעַבְדָיה  ְוָחָנן  ּכָ ָמֵעאל  וׁשְ ְּוִיׁשְ ּוְבֵני  לט:  ּ
י ִלׁשִ ִני  ֶוֱאִליֶפֶלט  ַהׁשְ ֹכרֹו  ְיעוׁש  ַהׁשֵ ק  ָאִחיו  אוָלם  ּבְ ֵּעׁשֶ ּ ּ ּ :

ים ַו מ ת  וַמְרּבִ ים  ִגּבֹוֵרי־ַחִיל  דְֹרֵכי  ֶקׁשֶ ִּיְהיו  ְבֵני־אוָלם  ֲאָנׁשִ ּ ּ ּּ ּ
ֵני ִבְנָיִמן ל־ֵאֶלה ִמּבְ ים ּכָ ִנים וְבֵני ָבִנים ֵמָאה ַוֲחִמׁשִ ּּבָ ּ ּ: 
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנ
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 "רי תורה כד אף ספ"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

ל ך  במעג"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 "ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי


