
––1759 

 

 
F––f 

        
                                     

                                      
                                   
                           

                                 

  פרק כג- "ים אדברי הימ"ספר 
ָרֵאל א ֹלֹמה  ְבנֹו  ַעל־ִיׂשְ ַבע  ָיִמים  ַוַיְמֵלך  ֶאת־ׁשְ ְְוָדִויד  ָזֵקן  ְוׂשָ ּ :
ָרֵאל  ְוַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים ב ֵרי  ִיׂשְ ל־ׂשָ ַּוֶיֱאֹסף  ֶאת־ּכָ ְפרו  ג:  ּ ַּוִיּסָ ּ

ָנה  ָוָמְעָלה  ַוְיִהי  ִמְסָפָרם  ְלֻגְלְגֹלָת ים  ׁשָ ֹלׁשִ ן  ׁשְ ַּהְלִוִים  ִמּבֶ ּ ם ּ
מֹוָנה  ָאֶלף ים  וׁשְ ֹלׁשִ ֵּמֵאֶלה  ְלַנֵצַח  ַעל־ְמֶלאֶכת  ד:  ִּלְגָבִרים  ׁשְ ּ

ת  ׁשֶ ָעה  ָאֶלף  ְוׁשְֹטִרים  ְוׁשְֹפִטים  ׁשֵ ִרים  ְוַאְרּבָ ית־ְיהָוׁה  ֶעׂשְ ּבֵ
ַעת  ֲאָלִפים  ְמַהְלִלים  ה:  ֲאָלִפים ַעת  ֲאָלִפים  ׁשֲֹעִרים  ְוַאְרּבַ ְּוַאְרּבַ

ִלים  ֲאׁשֶ ּכֵ יִתי  ְלַהֵללַליהָוׁה  ּבַ ַּוֶיָחְלֵקם  ָדִויד  ַמְחְלקֹות  ו:  ּר  ָעׂשִ ּ
ְמִעי ז:  ִּלְבֵני  ֵלִוי  ְלֵגְרׁשֹון  ְקָהת  וְמָרִרי י  ַלְעָדן  ְוׁשִ ּנִ ַּלֵגְרׁשֻ ּ :

ה ח ֹלׁשָ ֵני  ַלְעָדן  ָהֹראׁש  ְיִחיֵאל  ְוֵזָתם  ְויֹוֵאל  ׁשְ ְמִעי  ט:  ּּבְ ֵני  ׁשִ ּבְ
לִֹמות לֹוִמית  ַוֲחִזיֵאל  ְוָהָרׁשְ י  ָהָאבֹות   ׁשְ ה  ֵאֶלה  ָראׁשֵ ֹלׁשָ ּן  ׁשְ
ְמִעי  ַיַחת  ִזיָנא  ִויעוׁש  וְבִריָעה  ֵאֶלה  י:  ְּלַלְעָדן ּוְבֵני  ׁשִ ּ ּ ּ

ָעה ְמִעי  ַאְרּבָ ִני  ִויעוׁש  יא:  ְבֵני־ׁשִ ַּוְיִהי־ַיַחת  ָהֹראׁש  ְוִזיָזה  ַהׁשֵ ּ



––1760 

ּוְבִריָעה  ֹלא־ִהְרּבו  ָבִנים  ַוִיְהיו  ְלֵבית  ָאב  ִלְפֻקָדה  ֶאָחת ּ ּ ֵני  יב:  ּּ ּבְ
ָעה ֵני  ַעְמָרם  יג:  ְּקָהת  ַעְמָרם  ִיְצָהר  ֶחְברֹון  ְוֻעִזיֵאל  ַאְרּבָ ּבְ

ים  הוא־וָבָניו  ֵדל  ַאֲהֹרן  ְלַהְקִדיׁשֹו  ֹקֶדׁש  ָקָדׁשִ ה  ַוִיּבָ ַּאֲהֹרן  וֹמׁשֶ ּ ּ ּּ
מֹו  ׁשְ ְרתֹו  וְלָבֵרך  ּבִ ְַעד־עֹוָלם  ְלַהְקִטיר  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ְלׁשָ ּ

ֶבט ּוֹמ יד:  ַעד־עֹוָלם ְראו  ַעל־ׁשֵ ָניו  ִיּקָ ה  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ּבָ ּׁשֶ
ה  ֵגְרׁשֹום  ֶוֱאִליֶעֶזר טו:  ַּהֵלִוי ֵני  ֹמׁשֶ בוֵאל  טז:  ּּבְ ֵני  ֵגְרׁשֹום  ׁשְ ּּבְ

ַּוִיְהיו  ְבֵני־ֱאִליֶעֶזר  ְרַחְבָיה  ָהֹראׁש  ְוֹלא־ָהָיה  יז:  ָהֹראׁש ּ
ִנים  ֲאֵחִרים  וְבֵני  ְרַחְבָיה  ָרב ֵני  יח:  ּו  ְלָמְעָלהֶּלֱאִליֶעֶזר  ּבָ ּבְ

ֹלִמית  ָהֹראׁש ֵני  ֶחְברֹון  ְיִרָיהו  ָהֹראׁש  ֲאַמְרָיה  יט:  ִיְצָהר  ׁשְ ּּבְ ּ
י  ִויַקְמָעם  ָהְרִביִעי ִליׁשִ ִני  ַיֲחִזיֵאל  ַהׁשְ ַּהׁשֵ ֵני  ֻעִזיֵאל  ִמיָכה  כ:  ּ ּּבְ

ִני ָיה  ַהׁשֵ ָּהֹראׁש  ְוִיׁשִ ֵנ כא:  ּּ י  ּבְ ֵני  ְמָרִרי  ַמְחִלי  ומוׁשִ ּּבְ י  ַמְחִלי ּ
י  כב:  ֶאְלָעָזר  ְוִקיׁש ִנים  ּכִ ַּוָיָמת  ֶאְלָעָזר  ְוֹלא־ָהיו  לֹו  ּבָ ּ

ֵני־ִקיׁש  ֲאֵחיֶהם אום  ּבְ נֹות  ַוִיׂשָ ִּאם־ּבָ ּ י  ַמְחִלי  כג:  ּ ֵני  מוׁשִ ּּבְ
ה לֹוׁשָ ֵּאֶלה  ְבֵני־ֵלִוי  ְלֵבית  ֲאבֹוֵתיֶהם  כד:  ְוֵעֶדר  ִויֵרמֹות  ׁשְ

י  ָהָאבֹות  ִלְפקוֵדיֶהם ה ָּראׁשֵ מֹות  ְלֻגְלְגֹלָתם  ֹעׂשֵ ִמְסַפר  ׁשֵ ּ  ּבְ ּ
ָנה  ָוָמְעָלה ִרים  ׁשָ ן  ֶעׂשְ ית  ְיהָוׁה  ִמּבֶ י  כה:  ַּהְמָלאָכה  ַלֲעֹבַדת  ּבֵ ּכִ

ַלם  ירוׁשָ ּכֹן  ּבִ ָרֵאל  ְלַעמֹו  ַוִיׁשְ ָּאַמר  ָדִויד  ֵהִניַח  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי־ִיׂשְ ּּ ּ
את  ֶא כו:  ַעד־ְלעֹוָלם ן ְּוַגם  ַלְלִוִים  ֵאין־ָלׂשֵ ּכָ ּת־ַהִמׁשְ
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ָליו  ַלֲעֹבָדתֹו ל־ּכֵ י  ְבִדְבֵרי  ָדִויד  ָהַאֲחרֹוִנים  ֵהָמה  כז:  ְוֶאת־ּכָ ּּכִ
ָנה  וְלָמְעָלה ִרים  ׁשָ ן  ֶעׂשְ ֵני־ֵלִוי  ִמּבֶ ִּמְסַפר  ּבְ י  ַמֲעָמָדם  כח:  ּ ּכִ

כֹות  ית  ְיהָוׁה  ַעל־ַהֲחֵצרֹות  ְוַעל־ַהְלׁשָ ֵני־ַאֲהֹרן  ַלֲעֹבַדת  ּבֵ ְּלַיד  ּבְ
ית  ָהֱאֹלִהיםְוַעל־ָט ה  ֲעֹבַדת  ּבֵ : ֳּהַרת  ְלָכל־ֹקֶדׁש  וַמֲעׂשֵ

ּוְלֶלֶחם  ַהַמֲעֶרֶכת  וְלֹסֶלת  ְלִמְנָחה  ְוִלְרִקיֵקי  ַהַמצֹות  ְוַלַמֲחַבת  כט ּ ּ ּּ ּ
ֶכת  וְלָכל־ְמׂשוָרה  וִמָדה ְּוַלֻמְרּבָ ּ ּ ּ ּבֶֹקר  ל:  ּ ּבֶֹקר  ּבַ ְוַלֲעֹמד  ּבַ
ְּלֹהדֹות  וְלַהֵלל  ַליהָוׁה  ְוֵכן  ָלָעֶר ּוְלֹכל  ַהֲעלֹות  ֹעלֹות  לא:  בּ

ָפט  ֲעֵליֶהם  ִמׁשְ ִמְסָפר  ּכְ ים  ְוַלמֲֹעִדים  ּבְ תֹות  ֶלֳחָדׁשִ ּבָ ַּליהָוׁה  ַלׁשַ ּ ּ ּ
ֶמֶרת  ֹאֶהל־מֹוֵעד  ְוֵאת  לב:  ָּתִמיד  ִלְפֵני  ְיהָוׁה ְמרו  ֶאת־ִמׁשְ ְּוׁשָ

ֵני  ַאֲהֹרן  ֲאֵחיֶהם  ַלֲעֹבַדת  ּבֵ ֶמֶרת  ּבְ ֶמֶרת  ַהּקֶֹדׁש  וִמׁשְ ית ִּמׁשְ
 :ְיהָוׁה

  פרק כד- "דברי הימים א"ספר 
ֵני  ַאֲהֹרן  ָנָדב  ַוֲאִביהוא  ֶאְלָעָזר  א ְּוִלְבֵני  ַאֲהֹרן  ַמְחְלקֹוָתם  ּבְ

ַּוָיָמת  ָנָדב  ַוֲאִביהוא  ִלְפֵני  ֲאִביֶהם  וָבִנים  ֹלא־ָהיו  ב:  ְוִאיָתָמר ּ ּ ּ
ַּוֶיָחְלֵקם  ָדִוי ג:  ָּלֶהם  ַוְיַכֲהנו  ֶאְלָעָזר  ְוִאיָתָמר ֵני ּ ד  ְוָצדֹוק  ִמן־ּבְ

ֲעֹבָדָתם ֵני  ִאיָתָמר  ִלְפֻקָדָתם  ּבַ ֶּאְלָעָזר  ַוֲאִחיֶמֶלך  ִמן־ּבְ ְ :
ֵני  ִאיָתָמר  ד י  ַהְגָבִרים  ִמן־ּבְ ים  ְלָראׁשֵ ַּוִיָמְצאו  ְבֵני־ֶאְלָעָזר  ַרּבִ ּּ ּ
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ר  ה  ָעׂשָ ׁשָ ים  ְלֵבית־ָאבֹות  ׁשִ ַּוַיְחְלקום  ִלְבֵני  ֶאְלָעָזר  ָראׁשִ ּ ּ
מֹוָנהְוִלְבֵני   גֹוָרלֹות  ה:  ִאיָתָמר  ְלֵבית  ֲאבֹוָתם  ׁשְ ַּוַיְחְלקום  ּבְ ּ

ֵני  ֵרי  ָהֱאֹלִהים  ִמּבְ ֵרי־ֹקֶדׁש  ְוׂשָ י־ָהיו  ׂשָ ֵּאֶלה  ִעם־ֵאֶלה  ּכִ ּ ּ
ַמְעָיה  ֶבן־ְנַתְנֵאל  ַהּסֹוֵפר  ו:  ֶּאְלָעָזר  וִבְבֵני  ִאיָתָמר ַּוִיְכְתֵבם  ׁשְ ּ

ִּמן־ַהֵלִוי  ִלְפֵני  ַהֶמֶלך  ְוַהׂשָ ְּ ְִרים  ְוָצדֹוק  ַהּכֵֹהן  ַוֲאִחיֶמֶלך ּ

ית־ָאב  ֶאָחד  י  ָהָאבֹות  ַלּכֲֹהִנים  ְוַלְלִוִים  ּבֵ ן־ֶאְבָיָתר  ְוָראׁשֵ ּּבֶ
ַּוֵיֵצא  ַהגֹוָרל  ָהִראׁשֹון  ז:  ָאֻחז  ְלִאיָתָמר|  ָאֻחז  ְלֶאְלָעָזר  ְוָאֻחז   ּ

ִני ֹע ח:  ִּליהֹוָיִריב  ִליַדְעָיה  ַהׁשֵ י  ִלׂשְ ִליׁשִ : ִרים  ָהְרִבִעיְּלָחִרם  ַהׁשְ
י ט ׁשִ י  ְלִמָיִמן  ַהׁשִ ָיה  ַהֲחִמיׁשִ ְּלַמְלּכִ ּ ּ ִבִעי  ַלֲאִבָיה  י:  ּ ְּלַהּקֹוץ  ַהׁשְ ּ

ִמיִני ִרי יא:  ַּהׁשְ ַכְנָיהו  ָהֲעׂשִ ִעי  ִלׁשְ ְּלֵיׁשוַע  ַהְתׁשִ יב  יב:  ּּ ְלֶאְלָיׁשִ
ר ֵנים  ָעׂשָ ר  ְלָיִקים  ׁשְ ֵתי  ָעׂשָ ה  ָעׂשָ יג:  ַּעׁשְ ֹלׁשָ ר ְּלֻחָפה  ׁשְ

ר ָעה  ָעׂשָ ְבָאב  ַאְרּבָ ה  יד:  ְלֶיׁשֶ ׁשָ ר  ְלִאֵמר  ׁשִ ה  ָעׂשָ ְּלִבְלָגה  ֲחִמׁשָ ּ ּ ּ
ר ר טו:  ָעׂשָ מֹוָנה  ָעׂשָ ר  ְלַהִפֵצץ  ׁשְ ְבָעה  ָעׂשָ ְּלֵחִזיר  ׁשִ ּ :

ִרים טז ר  ִליֶחְזֵקאל  ָהֶעׂשְ ָעה  ָעׂשָ ְלָיִכין  ֶאָחד  יז:  ִּלְפַתְחָיה  ִתׁשְ
ַנִים  ְו ִרים  ְלָגמול  ׁשְ ִריםְּוֶעׂשְ ִרים  יח:  ֶעׂשְ ה  ְוֶעׂשְ ֹלׁשָ ִּלְדָלָיהו  ׁשְ

ִרים ָעה  ְוֶעׂשְ ֵּאֶלה  ְפֻקָדָתם  ַלֲעֹבָדָתם  ָלבֹוא  יט:  ְּלַמַעְזָיהו  ַאְרּבָ ּ
ר  ִצָוהו  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ַיד  ַאֲהֹרן  ֲאִביֶהם  ּכַ ָפָטם  ּבְ ִמׁשְ ְּלֵבית־ְיהָוׁה  ּכְ ּ ּ

ָרֵאל ּים  ִלְבֵני  ַעְמָרם  ׁשוָבֵאל ְוִלְבֵני  ֵלִוי  ַהּנֹוָתִר כ:  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
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ִּלְבֵני  ׁשוָבֵאל  ֶיְחְדָיהו ּ ִּלְרַחְבָיהו  ִלְבֵני  ְרַחְבָיהו  ָהֹראׁש  כא:  ּ ּ
ָיה ִּיׁשִ ֹלמֹות  ָיַחת כב:  ּ ֹלמֹות  ִלְבֵני  ׁשְ ּוְבֵני  ְיִרָיהו  כג:  ַּלִיְצָהִרי  ׁשְ ּּ

י  ְיַקְמָעם  ָהְרִביִע ִליׁשִ ִני  ַיֲחִזיֵאל  ַהׁשְ ֲּאַמְרָיהו  ַהׁשֵ ּ ֵני  כד:  יּ ּבְ
ִמורֻּעִזיֵאל  ִמיָכה  ִלְבֵני  ִמיָכה   ִמירׁשָ ָיה  כה:    ׁשָ ֲּאִחי  ִמיָכה  ִיׁשִ ּ

ָיה  ְזַכְרָיהו ִּלְבֵני  ִיׁשִ ּ ֵני  ַיֲעִזָיהו  כו:  ּ י  ּבְ ֵני  ְמָרִרי  ַמְחִלי  ומוׁשִ ּּבְ ּ ּּ
ֵני  ְמָרִרי  ְלַיֲעִזָיהו  ְבנֹו  ְוׁשַֹהם  ְוַזּכור  ְוִעְבִרי כז:  ְבנֹו ּּבְ ּ ּ :
ִנים כח ֵני־ִקיׁש  כט:  ְלַמְחִלי  ֶאְלָעָזר  ְוֹלא־ָהָיה  לֹו  ּבָ ְלִקיׁש  ּבְ

ֵני  ַהְלִוִים  ל:  ְיַרְחְמֵאל י  ַמְחִלי  ְוֵעֶדר  ִויִרימֹות  ֵאֶלה  ּבְ ּוְבֵני  מוׁשִ ּ ּ ּ
ַּוַיִפילו  ַגם־ֵהם  גֹוָרלֹות  ְלֻעַמת   לא:  ְלֵבית  ֲאֹבֵתיֶהם ּ ּ ּ ֲאֵחיֶהם |  ּ

ֵני־ַאֲהֹרן  ִלְפֵני  ָדִויד י  ָהָאבֹות ּבְ ְ  ַהֶמֶלך  ְוָצדֹוק  ַוֲאִחיֶמֶלך  ְוָראׁשֵ ְ ּ
ָטן ַּלּכֲֹהִנים ְוַלְלִוִים ָאבֹות ָהֹראׁש ְלֻעַמת ָאִחיו ַהּקָ ּ: 
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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, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ליצי יושרד ספרי המקרא הם עליו מ"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 מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם מש"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. מרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
  לפרסםהרבים 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'י יסד'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


