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  פרק א- "דברי הימים ב"ספר 
ַּוִיְתַחֵז א ֹלֹמה  ֶבן־ָדִויד  ַעל־ַמְלכותֹו  ַויהָוׁה  ֱאֹלָהיו  ִעמֹו ּ ּק  ׁשְ ּ ּ

ַּוְיַגְדֵלהו  ְלָמְעָלה ֵרי  ב:  ּ ָרֵאל  ְלׂשָ ֹלֹמה  ְלָכל־ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ׁשְ
י  ָרֵאל  ָראׁשֵ יא  ְלָכל־ִיׂשְ ָּהֲאָלִפים  ְוַהֵמאֹות  ְוַלׁשְֹפִטים  וְלֹכל  ָנׂשִ ּ ּ

ֹלֹמה  ְוָכל־ַהּקָ ג:  ָהָאבֹות ַּוֵיְלכו  ׁשְ ִגְבעֹון ּ ר  ּבְ ָמה  ֲאׁשֶ ָּהל  ִעמֹו  ַלּבָ
ה  ה  ֹמׁשֶ ר  ָעׂשָ ם  ָהָיה  ֹאֶהל  מֹוֵעד  ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ י־ׁשָ ּכִ

ר ִמְדּבָ ֲאָבל  ֲארֹון  ָהֱאֹלִהים  ֶהֱעָלה  ָדִויד  ד:  ֶּעֶבד־ְיהָוׁה  ּבַ
ָלם ירוׁשָ י  ָנָטה־לֹו  ֹאֶהל  ּבִ ֵהִכין  לֹו  ָדִויד  ּכִ ְרַית  ְיָעִרים  ּבַ ִּמּקִ ּ :

ם ּוִמְז ה ן־אוִרי  ֶבן־חור  ׂשָ ַצְלֵאל  ּבֶ ה  ּבְ ר  ָעׂשָ ת  ֲאׁשֶ ֹחׁשֶ ח  ַהּנְ ּּבַ ּ
ָהל ֹלֹמה  ְוַהּקָ הו  ׁשְ ן  ְיהָוׁה  ַוִיְדְרׁשֵ ּכַ ִּלְפֵני  ִמׁשְ ֹלֹמה  ו:  ּ ַּוַיַעל  ׁשְ

ר  ְלֹאֶהל  מֹוֵעד  ַוַיַעל  ת  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ֹחׁשֶ ח  ַהּנְ ם  ַעל־ִמְזּבַ ּׁשָ
ַל ז:  ָעָליו  ֹעלֹות  ָאֶלף ֹלֹמה ּּבַ ְּיָלה  ַההוא  ִנְרָאה  ֱאֹלִהים  ִלׁשְ

ַאל  ָמה  ֶאֶתן־ָלך ְַויֹאֶמר  לֹו  ׁשְ ּ ֹלֹמה  ֵלאֹלִהים  ַאָתה  ח:  ּ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּ
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יָת  ִעם־ָדִויד  ָאִבי  ֶחֶסד  ָגדֹול  ְוִהְמַלְכַתִני  ַתְחָתיו ָּעׂשִ ּ ּ ּ ַּעָתה  ט:  ּ
י   ְּיהָוׁה  ֱאֹלִהים  ֵיָאֵמן  ְדָבְרך  ִעם  ָדִויד  ָאִבי  ּכִ ַּאָתה  ִהְמַלְכַתִני ָּ ּ

ֲעַפר  ָהָאֶרץ ַּעָתה  ָחְכָמה  וַמָדע  ֶתן־ִלי  ְוֵאְצָאה  י:  ַעל־ַעם  ַרב  ּכַ ּּ ּ
פֹט  ֶאת־ַעְמך  ַהֶזה  ַהָגדֹול י־ִמי  ִיׁשְ ִּלְפֵני  ָהָעם־ַהֶזה  ְוָאבֹוָאה  ּכִ ּּ ָּ ּ :

ר  ָהְיָתה  ֹזאת  ִעם־ְלָבֶבך |  ַּויֹאֶמר־ֱאֹלִהים   יא ֹלֹמה  ַיַען  ֲאׁשֶ ִָלׁשְ

ר  ְנָכִסים  ְוָכבֹוד  ְוֵאת  ֶנֶפׁש  ׂשְנֶאיך  ְוַגם־ָיִמים ְוֹל ַאְלָת  ֹעׁשֶ ָא  ׁשָ ּ
פֹוט  ר  ִתׁשְ ַאל־ְלך  ָחְכָמה  וַמָדע  ֲאׁשֶ ָאְלָת  ַוִתׁשְ ים  ֹלא  ׁשָ ַּרּבִ ּ ּ ּּ ּ ָ

ר  ִהְמַלְכִתיך  ָעָליו ֶָאת־ַעִמי  ֲאׁשֶ ּ ְַהָחְכָמה  ְוַהַמָדע  ָנתון  ָלך  יב:  ּ ּ ּ ּ
ר  וְנָכִסים  ְוָכבֹוד ר  ְּוֹעׁשֶ ְ  ֶאֶתן־ָלך  ֲאׁשֶ ֹּלא־ָהָיה  ֵכן  ַלְמָלִכים |  ּ

ן ר  ְלָפֶניך  ְוַאֲחֶריך  ֹלא  ִיְהֶיה־ּכֵ ֲָאׁשֶ ָמה  יג:  ָ ֹלֹמה  ַלּבָ ַּוָיֹבא  ׁשְ
ַלם  ִמִלְפֵני  ֹאֶהל  מֹוֵעד  ַוִיְמֹלך  ִגְבעֹון  ְירוׁשָ ר־ּבְ ְֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ָרֵאל ים  ַוְיִהי יד:  ַעל־ִיׂשְ ֹלֹמה  ֶרֶכב  וָפָרׁשִ ַּוֶיֱאֹסף  ׁשְ ־לֹו  ֶאֶלף ּ
ָעֵרי  יֵחם  ּבְ ים  ַוַיּנִ ר  ֶאֶלף  ָפָרׁשִ ֵנים־ָעׂשָ ע־ֵמאֹות  ֶרֶכב  וׁשְ ְּוַאְרּבַ ּ ּ

ָלם ירוׁשָ ָּהֶרֶכב  ְוִעם־ַהֶמֶלך  ּבִ ְ ֶסף  טו:  ּ ְַוִיֵתן  ַהֶמֶלך  ֶאת־ַהּכֶ ּ ּ ּ
ְקִמים  ׁשִ ֲאָבִנים  ְוֶאת־ָהֲאָרִזים  ָנַתן  ּכַ ַלם  ּכָ ירוׁשָ ְּוֶאת־ַהָזָהב  ּבִ ּ ּ

ׁשְ ר־ּבַ ֹלֹמה  טז:  ֵפָלה  ָלֹרבֲּאׁשֶ ר  ִלׁשְ ּומֹוָצא  ַהּסוִסים  ֲאׁשֶ ּ
ְמִחיר ִּמִמְצָרִים  וִמְקֵוא  ֹסֲחֵרי  ַהֶמֶלך  ִמְקֵוא  ִיְקחו  ּבִ ְּ ּ ַּוַיֲעלו  יז:  ּ ּ

ים  ֲחִמׁשִ ֶסף  ְוסוס  ּבַ ׁש  ֵמאֹות  ּכֶ ׁשֵ ָבה  ּבְ ַּויֹוִציאו  ִמִמְצַרִים  ֶמְרּכָ ּּ ּ ּ
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ּוֵמָאה  ְוֵכן  ְלָכל־ַמְלֵכי  ַהִחִתים ָיָדם  יֹוִציאוּ ּ  וַמְלֵכי  ֲאָרם  ּבְ ּ :
ם ְיהָוׁה וַבִית ְלַמְלכותֹו יח ִית ְלׁשֵ ֹלֹמה ִלְבנֹות ּבַ ַּויֹאֶמר ׁשְ ּ ּ : 

  פרק ב- "דברי הימים ב"ספר 
מֹוִנים  ֶאֶלף  ִאיׁש  א ל  וׁשְ ְבִעים  ֶאֶלף  ִאיׁש  ַסּבָ ֹלֹמה  ׁשִ ַּוִיְספֹר  ׁשְ ּ ּ

ָהר  וְמַנְצִחים  ֲעֵליֶהם  ׁשְ ֹּחֵצב  ּבָ ׁש  ֵמאֹותּ ת  ֲאָלִפים  ְוׁשֵ : ֹלׁשֶ
יָת  ב ר  ָעׂשִ ֲאׁשֶ ֹלֹמה  ֶאל־חוָרם  ֶמֶלך־ֹצר  ֵלאֹמר  ּכַ ַלח  ׁשְ ְַוִיׁשְ ּ ּ

ֶבת  ּבֹו ַלח־לֹו  ֲאָרִזים  ִלְבנֹות־לֹו  ַבִית  ָלׁשֶ ִּעם־ָדִויד  ָאִבי  ַוִתׁשְ ּ :
ם   ג ִית  ְלׁשֵ ה  ֲאִני  בֹוֶנה־ּבַ ְּיהָוׁה  ֱאֹלָהי  ְלַהְקִדיׁש  לֹו |  ִהּנֵ

ִּטיר  ְלָפָניו  ְקֹטֶרת־ַסִמים  וַמֲעֶרֶכת  ָתִמיד  ְוֹעלֹות  ַלּבֶֹקר ְלַהְק ּּ
ים  וְלמֹוֲעֵדי  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ְלעֹוָלם  תֹות  ְוֶלֳחָדׁשִ ּבָ ְּוָלֶעֶרב  ַלׁשַ ּ ּ

ָרֵאל י־ָגדֹול  ד:  ֹזאת  ַעל־ִיׂשְ ר־ֲאִני  בֹוֶנה  ָגדֹול  ּכִ ִית  ֲאׁשֶ ְּוַהּבַ
ל־ָהֱאֹלִהים י ּו ה:  ֱּאֹלֵהינו  ִמּכָ ִמי  ַיֲעָצר־ּכַֹח  ִלְבנֹות־לֹו  ַבִית  ּכִ

ר  ֶאְבֶנה־לֹו  ֻלהו  וִמי  ֲאִני  ֲאׁשֶ ַמִים  ֹלא  ְיַכְלּכְ ֵמי  ַהׁשָ ַמִים  וׁשְ ַּהׁשָ ּ ּ ּּ ּ
י  ִאם־ְלַהְקִטיר  ְלָפָניו ַלח־ִלי  ִאיׁש־ָחָכם  ו:  ַבִית  ּכִ ְּוַעָתה  ׁשְ

ְרֶזל  ו ת  וַבּבַ ֹחׁשֶ ֶסף  וַבּנְ ָזָהב  וַבּכֶ ַּלֲעׂשֹות  ּבַ ּ ּ ּ ָּבַאְרְגָון  ְוַכְרִמיל ּ
יהוָדה  ר  ִעִמי  ּבִ ּוְתֵכֶלת  ְוֹיֵדַע  ְלַפֵתַח  ִפתוִחים  ִעם־ַהֲחָכִמים  ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ ּּ

ר  ֵהִכין  ָדִויד  ָאִבי ַלם  ֲאׁשֶ ּוִבירוׁשָ ּ ַלח־ִלי  ֲעֵצי  ֲאָרִזים  ז:  ּ ּוׁשְ
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ר  ֲעָבֶד י  ֲאִני  ָיַדְעִתי  ֲאׁשֶ ים  ְוַאְלגוִמים  ֵמַהְלָבנֹון  ּכִ רֹוׁשִ ּּבְ ּ ּּ ָיך ּ

ה  ֲעָבַדי  ִעם־ֲעָבֶדיך ּוְלָהִכין  ח:  ָיֹוְדִעים  ִלְכרֹות  ֲעֵצי  ְלָבנֹון  ְוִהּנֵ
ר־ֲאִני  בֹוֶנה  ָגדֹול  ְוַהְפֵלא ִית  ֲאׁשֶ י  ַהּבַ : ִּלי  ֵעִצים  ָלֹרב  ּכִ

ה  ַלֹחְטִבים   ט ָּהֵעִצים  ָנַתִתי  ִחִטים  |  ְלֹכְרֵתי  |  ְוִהּנֵ ַמּכֹות |  ּ
ִרים  ֶא ִרים  ָאֶלף  ְוַיִין ַָלֲעָבֶדיך  ּכִֹרים  ֶעׂשְ ֹעִרים  ּכִֹרים  ֶעׂשְ ֶּלף  וׂשְ

ִרים  ָאֶלף ִתים  ֶעׂשְ ֶמן  ּבַ ִרים  ֶאֶלף  ְוׁשֶ ִתים  ֶעׂשְ ּּבַ ַּויֹאֶמר  חוָרם  י:  ּ ּ
ַאֲהַבת  ְיהָוׁה  ֶאת־ַעמֹו  ֹלֹמה  ּבְ ַלח  ֶאל־ׁשְ ְכָתב  ַוִיׁשְ ֶּמֶלך־ֹצר  ּבִ ּ ְ

ְְנָתְנך  ֲעֵליֶהם  ֶמֶלך רוך יא:  ָ ְַויֹאֶמר  חוָרם  ּבָ ּ ּ ָרֵאל ּ   ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ר  ָנַתן  ְלָדִויד  ַהֶמֶלך  ַמִים  ְוֶאת־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ה  ֶאת־ַהׁשָ ר  ָעׂשָ ְֲאׁשֶ ּ ּ
ִית  ַליהָוׁה  וַבִית  ר  ִיְבֶנה־ּבַ ֶכל  וִביָנה  ֲאׁשֶ ן  ָחָכם  יֹוֵדַע  ׂשֵ ּּבֵ ּ

יָנה  ְלחוָרם  יב:  ְּלַמְלכותֹו ַלְחִתי  ִאיׁש־ָחָכם  יֹוֵדַע  ּבִ ְּוַעָתה  ׁשָ ּ ּ
נֹות  ָדן  ְוָאִביו  ִאיׁש־ֹצִרי  יֹוֵדַע  ַלֲעׂשֹות  יג:  ִביָא ה  ִמן־ּבְ ן־ִאׁשָ ּּבֶ ּ

ַאְרָגָמן  ֲאָבִנים  וָבֵעִצים  ּבָ ְרֶזל  ּבָ ּבַ ת  ּבַ ֹחׁשֶ ּנְ ֶסף  ּבַ ָזָהב  וַבּכֶ ּּבַ ּ ּ ּ
ל־ִפתוַח  ְוַלְחׁשֹב  ְרִמיל  וְלַפֵתַח  ּכָ ְתֵכֶלת  וַבּבוץ  וַבּכַ ּּבַ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ

ר ֶבת  ֲאׁשֶ ל־ַמֲחׁשָ ֶתן־לֹו  ִעם־ֲחָכֶמיך  ְוַחְכֵמי  ֲאֹדִני  ָדִויד ּכָ ּ  ִיּנָ ָ

ר־ָאַמר  יד:  ָָאִביך ֶמן  ְוַהַיִין  ֲאׁשֶ ֹעִרים  ַהׁשֶ ְּוַעָתה  ַהִחִטים  ְוַהׂשְ ּ ּּ
ַלח  ַלֲעָבָדיו ַּוֲאַנְחנו  ִנְכֹרת  ֵעִצים  ִמן־ַהְלָבנֹון  טו:  ֲאֹדִני  ִיׁשְ ּ

ך  וְנִביֵאם  ְלך  ַרְפֹסדֹות  ַעל־ ָכל־ָצְרּכֶ ָּכְ ָּים  ָיפֹו  ְוַאָתה  ַתֲעֶלה ָּ ּ
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ָלם ר  טז:  ֹּאָתם  ְירוׁשָ ים  ַהֵגיִרים  ֲאׁשֶ ל־ָהֲאָנׁשִ ֹלֹמה  ּכָ ַּוִיְספֹר  ׁשְ ּ ּ
ר  ְסָפָרם  ָדִויד  ָאִביו  ַוִיָמְצאו  ָפר  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ַאֲחֵרי  ַהּסְ ֶאֶרץ  ִיׂשְ ּּבְ ּּ ּ

ׁש  ֵמאֹות ת  ֲאָלִפים  ְוׁשֵ ֹלׁשֶ ים  ֶאֶלף  וׁשְ ֵּמָאה  ַוֲחִמׁשִ ַעׂש ַּוַי יז:  ּ
ת  ֹלׁשֶ ָהר  וׁשְ ֹמִנים  ֶאֶלף  ֹחֵצב  ּבָ ל  וׁשְ ְבִעים  ֶאֶלף  ַסּבָ ֵּמֶהם  ׁשִ ּ

ׁש ֵמאֹות ְמַנְצִחים ְלַהֲעִביד ֶאת־ָהָעם  :ֲּאָלִפים ְוׁשֵ
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,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,  פרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  ל–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 מסמרות ללמדך "ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,    החברים  וידידיםולכל,  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 וחכמ, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"ני  )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 )דרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טומ(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


