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  פרק יז- "דברי הימים א"ספר 
ִביא  א ֵביתֹו  ַויֹאֶמר  ָדִויד  ֶאל־ָנָתן  ַהּנָ ב  ָדִויד  ּבְ ר  ָיׁשַ ֲאׁשֶ ַּוְיִהי  ּכַ ּּ

ִרית־ְיהָוׁה  ַתַחת  ֵבית  ָהֲאָרִזים  ַוֲארֹון  ּבְ ב  ּבְ ה  ָאֹנִכי  יֹוׁשֵ ִּהּנֵ
ְלָב ב:  ְיִריעֹות ר  ּבִ ַּויֹאֶמר  ָנָתן  ֶאל־ָדִויד  ּכֹל  ֲאׁשֶ י ּ ה  ּכִ ְָבך  ֲעׂשֵ

ְָהֱאֹלִהים  ִעָמך ַלְיָלה  ַההוא  ַוְיִהי  ְדַבר־ֱאֹלִהים  ג:  ּ ַּוְיִהי  ּבַ ּ ּ
ֵּלך  ְוָאַמְרָת  ֶאל־ָדִויד  ַעְבִדי  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ד:  ֶאל־ָנָתן  ֵלאֹמר ּ ּ ְ

ֶבת ִית  ָלׁשָ ֹּלא  ַאָתה  ִתְבֶנה־ִלי  ַהּבַ ּ ַבִית  ה:  ּ ְבִתי  ּבְ י  ֹלא  ָיׁשַ ּּכִ
ָרֵאל  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה  ָוֶאְהֶיה ִּמן־ַהיֹום   ר  ֶהֱעֵליִתי  ֶאת־ִיׂשְ ֲּאׁשֶ ּ

ן ּכָ ֵּמֹאֶהל  ֶאל־ֹאֶהל  וִמִמׁשְ ר־ִהְתַהַלְכִתי  ו:  ּ ֹכל  ֲאׁשֶ ּּבְ ּ
ר  ָרֵאל  ֲאׁשֶ ְרִתי  ֶאת־ַאַחד  ׁשְֹפֵטי  ִיׂשְ ָרֵאל  ֲהָדָבר  ִדּבַ ָכל־ִיׂשְ ּּבְ ּ

ִּצִויִתי  ִלְרעֹות  ֶאת־ַעִמי  ֵלאֹמר  ָלָמה  ֹלא־ְבִנ ּ ית ּ יֶתם  ִלי  ּבֵ
ְּוַעָתה  ּכֹה  ֹתאַמר  ְלַעְבִדי  ְלָדִויד  ּכֹה  ָאַמר  ְיהָוׁה  ז:  ֲאָרִזים ּ

ֶוה  ִמן־ַאֲחֵרי  ַהֹצאן  ִלְהיֹות  ָנִגיד  ְּצָבאֹות  ֲאִני  ְלַקְחִתיך  ִמן־ַהּנָ ָּ
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ָרֵאל ר  ָהַלְכָת  ָוַאְכִרית  ח:  ַּעל  ַעִמי  ִיׂשְ ֹכל  ֲאׁשֶ ָּוֶאְהֶיה  ִעְמך  ּבְ ָּ

ל־אֹוְי ר ֶאת־ּכָ ם  ַהְגדֹוִלים  ֲאׁשֶ ׁשֵ ם  ּכְ יִתי  ְלך  ׁשֵ ֶּביך  ִמָפֶניך  ְוָעׂשִ ָ ָ ָּ
ָאֶרץ ַכן  ַתְחָתיו  ט:  ּבָ ָרֵאל  וְנַטְעִתיהו  ְוׁשָ ְמִתי  ָמקֹום  ְלַעִמי  ִיׂשְ ְּוׂשַ ּ ּ ּ ּּ ּ

ר  ֲאׁשֶ ְּוֹלא  ִיְרַגז  עֹוד  ְוֹלא־יֹוִסיפו  ְבֵני־ַעְוָלה  ְלַבלֹתֹו  ּכַ ּ ּ
ִראׁשֹוָנה ּוְלִמָיִמים   י:  ּבָ ָרֵאל ּ ר  ִצִויִתי  ׁשְֹפִטים  ַעל־ַעִמי  ִיׂשְ ֲּאׁשֶ ּ

ל־אֹוְיֶביך  ָוַאִגד  ָלך  וַבִית  ִיְבֶנה־ְלך  ְיהָוׁה ְָוִהְכַנְעִתי  ֶאת־ּכָ ְ ָּ ּ ּ ּ :
י־ָמְלאו  ָיֶמיך  ָלֶלֶכת  ִעם־ֲאֹבֶתיך  ַוֲהִקימֹוִתי  יא ְָוָהָיה  ּכִ ָ ּ

ֶניך  ַוֲהִכינֹו ר  ִיְהֶיה  ִמּבָ ֶָאת־ַזְרֲעך  ַאֲחֶריך  ֲאׁשֶ ָ : ִּתי  ֶאת־ַמְלכותֹוָ
ְסאֹו  ַעד־עֹוָלם יב ִית  ְוֹכַנְנִתי  ֶאת־ּכִ ּהוא  ִיְבֶנה־ִלי  ּבָ ּ ֲאִני  יג:  ּ

ֶּאְהֶיה־לֹו  ְלָאב  ְוהוא  ִיְהֶיה־ִלי  ְלֵבן  ְוַחְסִדי  ֹלא־ָאִסיר  ֵמִעמֹו  ּ ּּ ּ
ר  ָהָיה  ְלָפֶניך ר  ֲהִסירֹוִתי  ֵמֲאׁשֶ ֲאׁשֶ ֵביִתי  יד:  ָּכַ ְּוַהֲעַמְדִתיהו  ּבְ ּ

ֹכל  טו:  ְּלכוִתי  ַעד־ָהעֹוָלם  ְוִכְסאֹו  ִיְהֶיה  ָנכֹון  ַעד־עֹוָלםּוְבַמ ּכְ
ר  ָנָתן  ֶאל־ָדִויד ן  ִדּבֶ ַּהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  וְכֹכל  ֶהָחזֹון  ַהֶזה  ּכֵ ּ ּ ּּ ּ :

ב  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ַויֹאֶמר  ִמי־ֲאִני  ְיהָוׁה  טז ַּוָיֹבא  ַהֶמֶלך  ָדִויד  ַוֵיׁשֶ ּ ּּ ְ ּ
י ַּוִתְקַטן  ֹזאת  יז:    ֲהִביֹאַתִני  ַעד־ֲהֹלםֱּאֹלִהים  וִמי  ֵביִתי  ּכִ

ית־ַעְבְדך  ְלֵמָרחֹוק  וְרִאיַתִני  ר  ַעל־ּבֵ ֵעיֶניך  ֱאֹלִהים  ַוְתַדּבֵ ּּבְ ָּ ָּ
תֹור  ָהָאָדם  ַהַמֲעָלה  ְיהָוׁה  ֱאֹלִהים ַּמה־יֹוִסיף  עֹוד  ָדִויד  יח:  ּּכְ ּ

ֵּאֶליך  ְלָכבֹוד  ֶאת־ַעְבֶדך  ְוַאָתה  ֶאת־ַעְבְדך  ָיָדְעָת ָּ ָ ָּ ְיהָוׁה  יט:  ּ
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ל־ַהְגדוָלה  ַהזֹאת  ְלֹהִדיַע  יָת  ֵאת  ּכָ ך  ָעׂשִ ֲעבור  ַעְבְדך  וְכִלּבְ ּּבַ ּ ּ ּ ּ ּּ ָ ָ

ל־ַהְגֻדלֹות ֶּאת־ּכָ ֹכל  כ:  ּ מֹוך  ְוֵאין  ֱאֹלִהים  זוָלֶתך  ּבְ ְָיהָוׁה  ֵאין  ּכָ ָּ
ָאְזֵנינו ַמְענו  ּבְ ר־ׁשָ ֲּאׁשֶ ָא כא:  ּ ָרֵאל  גֹוי  ֶאָחד  ּבָ ַעְמך  ִיׂשְ ּוִמי  ּכְ ָּ ֶרץ ּ

ם  ְגֻדלֹות  ר  ָהַלך  ָהֱאֹלִהים  ִלְפדֹות  לֹו  ָעם  ָלׂשום  ְלך  ׁשֵ ֲּאׁשֶ ּ ָ ְּ ּ
ר־ָפִדיָת  ִמִמְצַרִים  גֹוִים ְּונֹוָראֹות  ְלָגֵרׁש  ִמְפֵני  ַעְמך  ֲאׁשֶ ּ ּּ ָּ :

ָרֵאל   כב ַָוִתֵתן  ֶאת־ַעְמך  ִיׂשְ ּ ּ ְּלך  ְלָעם  ַעד־עֹוָלם  ְוַאָתה  ְיהָוׁה |  ּ ָ

ְרָת  גכ:  ָהִייָת  ָלֶהם  ֵלאֹלִהים ר  ִדּבַ ְּוַעָתה  ְיהָוׁה  ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ּּ ּ
ְרָת ר  ִדּבַ ֲאׁשֶ ה  ּכַ יתֹו  ֵיָאֵמן  ַעד־עֹוָלם  ַוֲעׂשֵ ַּעל־ַעְבְדך  ְוַעל־ּבֵ ּ ָּ :

ְמך  ַעד־עֹוָלם  ֵלאֹמר  ְיהָוׁה  ְצָבאֹות  ֱאֹלֵהי  כד ְָוֵיָאֵמן  ְוִיְגַדל  ׁשִ ּ
ָרֵאל  וֵבית־ָדִויד  ַעְבְד ָרֵאל  ֱאֹלִהים  ְלִיׂשְ ִּיׂשְ ּ ָך  ָנכֹון  ְלָפֶניךּ ָ :

י   כה ִית |  ּכִ ַָאָתה  ֱאֹלַהי  ָגִליָת  ֶאת־ֹאֶזן  ַעְבְדך  ִלְבנֹות  לֹו  ּבָ ּ ּ ּ
ן  ָמָצא  ַעְבְדך  ְלִהְתַפֵלל  ְלָפֶניך ַָעל־ּכֵ ָּ ּ ְּוַעָתה  ְיהָוׁה  כו:  ּ

ר  ַעל־ַעְבְדך  ַהטֹוָבה  ַהֹזאת ַּאָתה־הוא  ָהֱאֹלִהים  ַוְתַדּבֵ ּ ּ ָּ ּ ּ :
ְּוַעָתה  הֹוַאְלָת   כז ית  ַעְבְדך  ִלְהיֹות  ְלעֹוָלם  ְלָפֶניך ּ ְָלָבֵרך  ֶאת־ּבֵ ָ ְּ

ַרְכָת וְמֹבָרך ְלעֹוָלם י־ַאָתה ְיהָוׁה ּבֵ ְּכִ ּ ּ ּ: 

  פרק יח- "דברי הימים א"ספר 
ח  א ִתים  ַוַיְכִניֵעם  ַוִיּקַ ַּוְיִהי  ַאֲחֵרי־ֵכן  ַוַיך  ָדִויד  ֶאת־ְפִלׁשְ ּ ּּ ּ ּ ְ
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ִת ֶּאת־ַגת  וְבֹנֶתיָה  ִמַיד  ְפִלׁשְ ּּ ּ ַּוַיך  ֶאת־מֹוָאב  ַוִיְהיו  מֹוָאב  ב:  יםּ ּ ְּ

ֵאי  ִמְנָחה ַּוַיך  ָדִויד  ֶאת־ֲהַדְדֶעֶזר  ג:  ֲעָבִדים  ְלָדִויד  ֹנׂשְ ְ ּ
ְנַהר־ְפָרת ֶלְכתֹו  ְלַהִציב  ָידֹו  ּבִ ֶּמֶלך־צֹוָבה  ֲחָמָתה  ּבְ ּ ּ ַּוִיְלּכֹד  ד:  ְ ּ

ים   ְבַעת  ֲאָלִפים  ָפָרׁשִ ָּדִויד  ִמֶמּנו  ֶאֶלף  ֶרֶכב  ְוׁשִ ּ ִרים  ֶאֶלף ּּ ְוֶעׂשְ
ל־ָהֶרֶכב  ַויֹוֵתר  ִמֶמּנו  ֵמָאה  ר  ָדִויד  ֶאת־ּכָ ִּאיׁש  ַרְגִלי  ַוְיַעּקֵ ּּ ּ

ק  ַלְעזֹור  ַלֲהַדְדֶעֶזר  ֶמֶלך  צֹוָבה  ַוַיך  ה:  ָרֶכב ְַוָיֹבא  ֲאַרם  ַדְרֶמׂשֶ ְּ ּּ
ַנִים  ֶאֶלף  ִאיׁש ִרים־וׁשְ ֲאָרם  ֶעׂשְ ָּדִויד  ּבַ ֲאַרם  ו:  ּ ם  ָדִויד  ּבַ ַּוָיׂשֶ ּ

ע  ְיהָוׁה ַּד ֵאי  ִמְנָחה  ַויֹוׁשַ ק  ַוְיִהי  ֲאָרם  ְלָדִויד  ֲעָבִדים  ֹנׂשְ ְּרֶמׂשֶ
ר  ָהָלך ֹכל  ֲאׁשֶ ר  ז:  ְְלָדִויד  ּבְ ְלֵטי  ַהָזָהב  ֲאׁשֶ ח  ָדִויד  ֵאת  ׁשִ ַּוִיּקַ ּ ּ

ָלם ָּהיו  ַעל  ַעְבֵדי  ֲהַדְדָעֶזר  ַוְיִביֵאם  ְירוׁשָ ּוִמִטְבַחת  וִמּכון  ח:  ּ ּ ּ ּ
ה  ָעֵרי  ֲהַדְדֶעֶזר   ה  ְמֹאד  ּבָ ת  ַרּבָ ָּלַקח  ָדִויד  ְנֹחׁשֶ ֹלֹמה |  ּ ה  ׁשְ ָעׂשָ

ת ֹחׁשֶ ֵלי  ַהּנְ ת  ְוֶאת־ָהַעמוִדים  ְוֵאת  ּכְ ֹחׁשֶ ֶּאת־ָים  ַהּנְ ַמע  ט:  ּ ַּוִיׁשְ
ל־ֵחיל  ֲהַדְדֶעֶזר  ה  ָדִויד  ֶאת־ּכָ י  ִהּכָ ְֹתעו  ֶמֶלך  ֲחָמת  ּכִ ּ ּ

נֹו  ֶאל י:  ְֶמֶלך־צֹוָבה ַלח  ֶאת־ֲהדֹוָרם־ּבְ ּ־ַהֶמֶלך־ָדִויד  ַּוִיׁשְ ְ ָאולּ  ִלׁשְ
הו  ֲהַדְדֶעֶזר  ַוַיּכֵ ר  ִנְלַחם  ּבַ לֹום  וְלָבְרכֹו  ַעל  ֲאׁשֶ ָאל־לֹו  ְלׁשָ ִּלׁשְ ּּ
ֵלי  ָזָהב  ָוֶכֶסף  י־ִאיׁש  ִמְלֲחמֹות  ֹתעו  ָהָיה  ֲהַדְדָעֶזר  ְוֹכל  ּכְ ּּכִ ּ

ת ַּגם־ֹאָתם  ִהְקִדיׁש  ַהֶמֶלך  ָדִויד  ַליהָוׁה  ִעם־ַהּכֶ יא:  ּוְנֹחׁשֶ ְּ ּ ֶסף ּ
ֵני  ַעמֹון  ל־ַהגֹוִים  ֵמֱאדֹום  וִממֹוָאב  וִמּבְ א  ִמּכָ ר  ָנׂשָ ְּוַהָזָהב  ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
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ִתים  וֵמֲעָמֵלק ּוִמְפִלׁשְ ּּ ה  ֶאת־ֱאדֹום  יב:  ּ ן־ְצרוָיה  ִהּכָ י  ּבֶ ְּוַאְבׁשַ
ר  ָאֶלף מֹוָנה  ָעׂשָ ֵגיא  ַהֶמַלח  ׁשְ ֱאדֹום  ְנִציִבים  יג:  ּּבְ ם  ּבֶ ַּוָיׂשֶ

ַּוִיְהיו  ָכל־ֱאד ֹכל ּ ע  ְיהָוׁה  ֶאת־ָדִויד  ּבְ ֹּום  ֲעָבִדים  ְלָדִויד  ַויֹוׁשַ ּ
ר  ָהָלך ָפט  יד:  ְֲאׁשֶ ה  ִמׁשְ ָרֵאל  ַוְיִהי  ֹעׂשֶ ל־ִיׂשְ ַּוִיְמֹלך  ָדִויד  ַעל־ּכָ ּ ְ ּ

ּוְצָדָקה  ְלָכל־ַעמֹו ָפט  טו:  ּ ן־ְצרוָיה  ַעל־ַהָצָבא  ִויהֹוׁשָ ְּויֹוָאב  ּבֶ ּ
יר ן־ֲאִחילוד  ַמְזּכִ ן־ֲאִחיטוב  ַוֲאִביֶמֶלך ְוָצדֹוק טז:  ּּבֶ ְ  ּבֶ ּ

א  סֹוֵפר ְוׁשָ ן־ֶאְבָיָתר  ּכֲֹהִנים  ְוׁשַ ן־ְיהֹוָיָדע  יז:  ּבֶ ּוְבָנָיהו  ּבֶ ּ
ֵרִתי ְוַהְפֵלִתי וְבֵני־ָדִויד ָהִראׁשִֹנים ְלַיד ַהֶמֶלך ְַעל־ַהּכְ ּ ּ ּ: 
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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 זכות  אתל,  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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )  פרק  טומדרש  תנחומא  בהעלותך(. 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, כל תפוצות ישראלך המחולק ב"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"ת נטועים אוכמשמרו 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


