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  פרק ז- "מלכים א"ספר 
יתֹו א ָנה  ַוְיַכל ְוֶאת־ּבֵ ֵרה  ׁשָ ֹלׁש  ֶעׂשְ ֹלֹמה  ׁשְ ָנה  ׁשְ   ּבָ

יתֹו ל־ּבֵ ית   ב:  ֶאת־ּכָ ַּיַער  ַהְלָבנֹון  ֵמָאה  ַאָמה |  ַּוִיֶבן  ֶאת־ּבֵ ּ
ָעה  ים  ַאָמה  קֹוָמתֹו  ַעל  ַאְרּבָ ֹלׁשִ ים  ַאָמה  ָרְחּבֹו  וׁשְ ָּאְרּכֹו  ַוֲחִמׁשִ ּ ּּ

ּטוֵרי  ַעמוֵדי  ֲאָרִזים  וְכֻרתֹות  ֲאָרִזים  ַעל־ָהַע ּ ּמוִדיםּּ ְוָסֻפן  ג:  ּ
ִעים  ר  ַעל־ָהַעמוִדים  ַאְרּבָ ֶאֶרז  ִמַמַעל  ַעל־ַהְצָלֹעת  ֲאׁשֶ ּּבָ ּ ּ ּ

ר  ַהטור ה  ָעׂשָ ה  ֲחִמׁשָ ַּוֲחִמׁשָ ּ ּ ה  טוִרים  וֶמֱחָזה  ד:  ּ ֹלׁשָ ֻקִפים  ׁשְ ּוׁשְ ּ ּ
ֹלׁש  ְפָעִמים ְּוָכל־ַהְפָתִחים  ְוַהְמזוזֹות  ְרֻבִעים  ה:  ֶּאל־ֶמֱחָזה  ׁשָ ּ ּ

ֶקף  ומו ּׁשָ ֹלׁש  ְפָעִמיםּ ְּוֵאת  אוָלם  ו:  ּל  ֶמֱחָזה  ֶאל־ֶמֱחָזה  ׁשָ
ים  ַאָמה  ָרְחּבֹו  ֹלׁשִ ים  ַאָמה  ָאְרּכֹו  וׁשְ ה  ֲחִמׁשִ ָּהַעמוִדים  ָעׂשָ ּ ּ ּּ ּ

ְּואוָלם  ַעל־ְפֵניֶהם  ְוַעֻמִדים  ְוָעב  ַעל־ְפֵניֶהם ּּ א  ז:  ּ ּסֵ ְּואוָלם  ַהּכִ
ָפט  ָעׂשָ ם  ֻאָלם  ַהִמׁשְ ָפט־ׁשָ ר  ִיׁשְ ֲּאׁשֶ ְרַקע ּּ ֶאֶרז  ֵמַהּקַ ּה  ְוָספון  ּבָ

ְרָקע ית  ח:  ַעד־ַהּקַ ם  ָחֵצר  ָהַאֶחֶרת  ִמּבֵ ב  ׁשָ ר־ֵיׁשֶ ּוֵביתֹו  ֲאׁשֶ
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ר  ָלַקח  ה  ְלַבת־ַפְרֹעה  ֲאׁשֶ ה  ַהֶזה  ָהָיה  וַבִית  ַיֲעׂשֶ ַמֲעׂשֶ ָּלאוָלם  ּכַ ּ ּּ ּ
אוָלם  ַהֶזה ֹלֹמה  ּכָ ּׁשְ ִמדֹות  ָגִז ט:  ּ ל־ֵאֶלה  ֲאָבִנים  ְיָקֹרת  ּכְ ּּכָ ּ ית ּ

ד  ַעד־ַהְטָפחֹות  וִמחוץ  ִית  וִמחוץ  וִמַמּסַ ְמֵגָרה  ִמּבַ ְּמֹגָררֹות  ּבַ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ
ד  ֲאָבִנים  ְיָקרֹות  ֲאָבִנים  ְגֹדלֹות  י:  ַּעד־ֶהָחֵצר  ַהְגדֹוָלה ּוְמֻיּסָ ּ

ֹמֶנה  ַאמֹות ר  ַאמֹות  ְוַאְבֵני  ׁשְ ַּאְבֵני  ֶעׂשֶ ּוִמְלַמְעָלה  ֲאָבִנים  יא:  ּ
ִמדֹות  ָג ְּיָקרֹות  ּכְ ה  יב:  ִזית  ָוָאֶרזּ ֹלׁשָ ְּוָחֵצר  ַהְגדֹוָלה  ָסִביב  ׁשְ

ית־ְיהָוׁה  ַהְפִניִמית  ֻרֹתת  ֲאָרִזים  ְוַלֲחַצר  ּבֵ ּטוִרים  ָגִזית  ְוטור  ּכְ ּ ּּ
ִית ח  ֶאת־ִחיָרם  ִמצֹר יג:  ּוְלֻאָלם  ַהּבָ ֹלֹמה  ַוִיּקַ ַלח  ַהֶמֶלך  ׁשְ ַּוִיׁשְ ּּ ְּ :

ה  ַאְלָמָנה  הוא  ִמַמֵטה יד ן־ִאׁשָ ּּבֶ ּּ ּ  ַנְפָתִלי  ְוָאִביו  ִאיׁש־ֹצִרי  ֹחֵרׁש ּ
ת  ַוִיָמֵלא  ֶאת־ַהָחְכָמה  ְוֶאת־ַהְתבוָנה  ְוֶאת־ַהַדַעת  ַלֲעׂשֹות  ְּנֹחׁשֶ ּ ּ ּ ּ
ֹלֹמה  ַוַיַעׂש  ת  ַוָיבֹוא  ֶאל־ַהֶמֶלך  ׁשְ ֹחׁשֶ ּנְ ל־ְמָלאָכה  ּבַ ּּכָ ְּ ּ

ל־ְמַלאְכתֹו ת  ׁשְ טו:  ֶּאת־ּכָ ֵני  ָהַעמוִדים  ְנֹחׁשֶ ַּוָיַצר  ֶאת־ׁשְ ּ ֹמֶנה ּ
ֵרה  ַאָמה  ֵתים־ֶעׂשְ ֵרה  ַאָמה  קֹוַמת  ָהַעמוד  ָהֶאָחד  ְוחוט  ׁשְ ֶּעׂשְ ּ ּ ּּ ּ

ִני ָּיֹסב  ֶאת־ָהַעמוד  ַהׁשֵ י  טז:  ּּ ה  ָלֵתת  ַעל־ָראׁשֵ ֵתי  ֹכָתֹרת  ָעׂשָ ּוׁשְ ּ
ת  ָחֵמׁש  ַאמֹות  קֹוַמת  ַהּכֶֹתֶרת  ָהֶאָחת  ָּהַעמוִדים  ֻמַצק  ְנֹחׁשֶ ּּ

ִניתְּוָחֵמׁש  ַאמֹות  קֹוַמת  ַהּכֹ ָבָכה  יז:  ֶּתֶרת  ַהׁשֵ ה  ׂשְ ָבִכים  ַמֲעׂשֵ ׂשְ
ר  ַעל־ֹראׁש  ָהַעמוִדים  רֹות  ַלּכָֹתֹרת  ֲאׁשֶ ְרׁשְ ה  ׁשַ ְּגִדִלים  ַמֲעׂשֵ ּ ּ

ִנית ְבָעה  ַלּכֶֹתֶרת  ַהׁשֵ ְבָעה  ַלּכֶֹתֶרת  ָהֶאָחת  ְוׁשִ ַּוַיַעׂש  יח:  ּׁשִ
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ָבָכה  ָה ֵני  טוִרים  ָסִביב  ַעל־ַהׂשְ ֶּאת־ָהַעמוִדים  וׁשְ ּּ ּ ֶאָחת  ְלַכּסֹות ּ
ה  ַלּכֶֹתֶרת  ר  ַעל־ֹראׁש  ָהִרֹמִנים  ְוֵכן  ָעׂשָ ֶּאת־ַהּכָֹתֹרת  ֲאׁשֶ

ִנית ן  יט:  ַּהׁשֵ ה  ׁשוׁשַ ר  ַעל־ֹראׁש  ָהַעמוִדים  ַמֲעׂשֵ ְּוֹכָתֹרת  ֲאׁשֶ ּ ּ
ע  ַאמֹות אוָלם  ַאְרּבַ ּּבָ ֵני  ָהַעמוִדים  ַגם־ִמַמַעל  כ:  ּ ְּוֹכָתֹרת  ַעל־ׁשְ ּ ּּ

ֶטן   ִּמְלֻעַמת  ַהּבֶ רּ ָבָכה ְלֵעֶבֲאׁשֶ ָבָכה  ְוָהִרמֹוִנים  ָמאַתִים ּׂשְ ּ  ַהׂשְ ּ
ִנית ַּוָיֶקם  ֶאת־ָהַעֻמִדים  כא:  ֻּטִרים  ָסִביב  ַעל  ַהּכֶֹתֶרת  ַהׁשֵ ּ

מֹו  ָיִכין  ְּלֻאָלם  ַהֵהיָכל  ַוָיֶקם  ֶאת־ָהַעמוד  ַהְיָמִני  ַוִיְקָרא  ֶאת־ׁשְ ּּ ּ
ָמאִלי  ַוִיְקָרא  ֶא ַּוָיֶקם  ֶאת־ָהַעמוד  ַהׂשְ ּּ מֹו  ּבַֹעזּּ ְוַעל  כב:  ת־ׁשְ

ן  ַוִתֹתם  ְמֶלאֶכת  ָהַעמוִדים ה  ׁשֹוׁשָ ֹּראׁש  ָהַעמוִדים  ַמֲעׂשֵ ּּ ּ ּ ּ :
ָפתֹו  ָעֹגל  כג ָפתֹו  ַעד־ׂשְ ַאָמה  ִמׂשְ ר  ּבָ ַּוַיַעׂש  ֶאת־ַהָים  מוָצק  ֶעׂשֶ ּ ּ ּ ּ
ַאָמה  קֹוָמתֹו  |   ַאָמה  ָיֹסב ְוָקוהָּסִביב  ְוָחֵמׁש  ּבָ ים  ּבָ ֹלׁשִ ּ  ְוָקו  ׁשְ

ָפתֹו   כד:    ָסִביבֹאתֹו ּוְפָקִעים  ִמַתַחת  ִלׂשְ ָסִביב  ֹסְבִבים  ֹאתֹו |  ּ
ֵני  טוִרים  ַהְפָקִעים  ִפים  ֶאת־ַהָים  ָסִביב  ׁשְ ַאָמה  ַמּקִ ר  ּבָ ֶּעׂשֶ ּ ּ ּ

יֻצָקתֹו ה  ֹפִנים   כה:  ְיֻצִקים  ּבִ ֹלׁשָ ָקר  ׁשְ ר  ּבָ ֵני  ָעׂשָ | ֹעֵמד  ַעל־ׁשְ
ֹל ה  ֹפִנים  ָיָמה  וׁשְ ֹלׁשָ ָּצפֹוָנה  וׁשְ ה  ּּ ה |  ׁשָ ֹלׁשָ ה  וׁשְ ֹּפִנים  ֶנְגּבָ ּ

ְיָתה ֹּפִנים  ִמְזָרָחה  ְוַהָים  ֲעֵליֶהם  ִמְלָמְעָלה  ְוָכל־ֲאֹחֵריֶהם  ּבָ ּ :
ן  ַאְלַפִים  כו ַפת־ּכֹוס  ֶפַרח  ׁשֹוׁשָ ה  ׂשְ ַמֲעׂשֵ ָפתֹו  ּכְ ְּוָעְביֹו  ֶטַפח  וׂשְ ּ ּ

ת  ָיִכיל ת  ַאְר כז:  ּבַ ר  ְנֹחׁשֶ ַּוַיַעׂש  ֶאת־ַהְמֹכנֹות  ֶעׂשֶ ַאָמה ּ ע  ּבָ ּּבַ
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ַאָמה  ֹלׁש  ּבָ ה  ְוׁשָ ַאָמה  ָרְחּבָ ע  ּבָ ֹּאֶרך  ַהְמכֹוָנה  ָהֶאָחת  ְוַאְרּבַ ּ ּּ ְ

ין  כח:  ּקֹוָמָתה ה  ַהְמכֹוָנה  ִמְסְגֹרת  ָלֶהם  וִמְסְגֹרת  ּבֵ ְּוֶזה  ַמֲעׂשֵ ּ ּּ
ים ַלּבִ ר   כט:  ַהׁשְ ְּוַעל־ַהִמְסְגרֹות  ֲאׁשֶ ים  ֲאָריֹות  |  ּ ַלּבִ ין  ַהׁשְ | ּבֵ
ָקר  ו ן  ִמָמַעל  וִמַתַחת  ַלֲאָריֹות ּּבָ ים  ּכֵ ַלּבִ ְּכרוִבים  ְוַעל־ַהׁשְ ּּ ּ

ה  מֹוָרד ָקר  ֹליֹות  ַמֲעׂשֵ ת  ַלְמכֹוָנה  ל:  ְוַלּבָ י  ְנֹחׁשֶ ָעה  אֹוַפּנֵ ְּוַאְרּבָ
ֵתֹפת  ָלֶהם  ִמַתַחת  ָעה  ַפֲעֹמָתיו  ּכְ ת  ְוַאְרּבָ ָּהַאַחת  ְוַסְרֵני  ְנֹחׁשֶ

ֵתֹפת  ְיֻצקֹות  ֵמֵעֶב יֹר  ַהּכְ ית  לא:  ר  ִאיׁש  ֹליֹותַּלּכִ ּוִפיהו  ִמּבֵ ּ
ה־ֵכן  ַאָמה  ַוֲחִצי  ַאָמה  וִפיָה  ָעֹגל  ַמֲעׂשֵ ַּלּכֶֹתֶרת  ָוַמְעָלה  ּבָ ּּ
עֹות  ָּהַאָמה  ְוַגם־ַעל־ִפיָה  ִמְקָלעֹות  וִמְסְגֹרֵתיֶהם  ְמֻרּבָ ּּ ּ

ים  ְלִמַתַחת  ַלִמְסְגרֹות  ִוידֹות  לב:  ֹּלא־ֲעֻגלֹות ַעת  ָהאֹוַפּנִ ְּוַאְרּבַ ּ ּ
ְמכֹוָנה  ְוקֹוַמת  ָהאֹוַפן  ָהֶאָחד  ַאָמה  ַוֲחִצי  ָהַאָמהָה ים  ּבַ ּאֹוַפּנִ ּ ּ :
יֶהם  לג ָבה  ְידֹוָתם  ְוַגּבֵ ה  אֹוַפן  ַהֶמְרּכָ ַמֲעׂשֵ ים  ּכְ ה  ָהאֹוַפּנִ ּוַמֲעׂשֵ ּ

ֵריֶהם  ַהּכֹל  מוָצק ֵקיֶהם  ְוִחׁשֻ ְּוִחׁשֻ ּ ֵתפֹות  ֶאל  לד:  ּ ע  ּכְ ְוַאְרּבַ
ע  ִפּנֹות  ַהְמֹכָנ ַּאְרּבַ ֵתֶפיָהּ ּוְבֹראׁש  לה:  ּה  ָהֶאָחת  ִמן־ַהְמֹכָנה  ּכְ

ַּהְמכֹוָנה  ֲחִצי  ָהַאָמה  קֹוָמה  ָעֹגל  ָסִביב  ְוַעל  ֹראׁש  ַהְמֹכָנה  ּ ּ
ה ְּיֹדֶתיָה  וִמְסְגֹרֶתיָה  ִמֶמּנָ ּ ַּוְיַפַתח  ַעל־ַהֻלֹחת  ְיֹדֶתיָה  ְוַעל  לו:  ּ ּ

ֹרֶתיָה רוִבים  ֲאָריֹות  ְוִתוִמְסּגְ ּ  ִמְסְגֹרֶתיָה  ּכְ ַמַער־ִאיׁש  ְוֹליֹות ּ ֹמֹרת  ּכְ
ר  ַהְמֹכנֹות  מוָצק  ֶאָחד  ִמָדה  לז:  ָסִביב ה  ֵאת  ֶעׂשֶ ֹזאת  ָעׂשָ ּּכָ ּ ּ
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ת  לח:  ַּאַחת  ֶקֶצב  ֶאָחד  ְלֻכָלְהָנה ָרה  ִכיֹרֹות  ְנֹחׁשֶ ַּוַיַעׂש  ֲעׂשָ ּ
ת  ָיִכיל   ִעים  ּבַ יֹור  ָהֶאָחד |  ַאְרּבָ ַאָמה  ַהּכִ ע  ּבָ יֹור  ָהֶאָחד  ַאְרּבַ ַּהּכִ ּּ

ר  ַהְמֹכנֹות יֹור  ֶאָחד  ַעל־ַהְמכֹוָנה  ָהַאַחת  ְלֶעׂשֶ ּּכִ ּ ַּוִיֵתן  לט:  ּ ּ
ֶתף  ִית  ִמָיִמין  ְוָחֵמׁש  ַעל־ּכֶ ֶתף  ַהּבַ ֶּאת־ַהְמֹכנֹות  ָחֵמׁש  ַעל־ּכֶ ּ
ִית  ַהְיָמִנית  ֵקְדָמה  ֶתף  ַהּבַ ֹמאלֹו  ְוֶאת־ַהָים  ָנַתן  ִמּכֶ ִית  ִמׂשְ ַּהּבַ ּ

ִּממול  ֶנֶגב יֹרֹות  ְוֶאת־ַהָיִעים ַּוַיַעׂש  ִחיר מ:  ּ ֹּום  ֶאת־ַהּכִ ּ
ר  ל־ַהְמָלאָכה  ֲאׁשֶ ְּוֶאת־ַהִמְזָרקֹות  ַוְיַכל  ִחיָרם  ַלֲעׂשֹות  ֶאת־ּכָ ּ

ית  ְיהָוׁה ֹלֹמה  ּבֵ ה  ַלֶמֶלך  ׁשְ ְָעׂשָ ַנִים  ְוֻגלֹת  מא:  ּ ַּעֻמִדים  ׁשְ ּ
ַתִים ָבכֹות  ׁשְ ָתִים  ְוַהׂשְ ר־ַעל־ֹראׁש  ָהַעֻמִדים  ׁשְ ַּהּכָֹתֹרת  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ 
ר  ַעל־ֹראׁש  ָהַעמוִדים ֵתי  ֻגלֹת  ַהּכָֹתֹרת  ֲאׁשֶ ְּלַכּסֹות  ֶאת־ׁשְ ּ ּ ּּ :

ֵני־טוִרים  מב ָבכֹות  ׁשְ ֵתי  ַהׂשְ ע  ֵמאֹות  ִלׁשְ ְּוֶאת־ָהִרֹמִנים  ַאְרּבַ ּ ּ ּ
ר  ֵתי  ֻגלֹת  ַהּכָֹתֹרת  ֲאׁשֶ ָבָכה  ָהֶאָחת  ְלַכּסֹות  ֶאת־ׁשְ ִּרֹמִנים  ַלׂשְ ּ ּ ּ ּ

ַּעל־ְפֵני  ָהַעמוִדים ּ יֹֹרת ְו מג:  ּ ר  ְוֶאת־ַהּכִ ֶּאת־ַהְמֹכנֹות  ָעׂשֶ ּ
ָרה  ַעל־ַהְמֹכנֹות ָקר  מד:  ֲּעׂשָ ְּוֶאת־ַהָים  ָהֶאָחד  ְוֶאת־ַהּבָ

ר  ַתַחת  ַהָים ֵנים־ָעׂשָ ּׁשְ ירֹות  ְוֶאת־ַהָיִעים  מה:  ּ ְּוֶאת־ַהּסִ
ִלים   ל־ַהּכֵ ה ָהֵאֶהלְּוֶאת־ַהִמְזָרקֹות  ְוֵאת  ּכָ ר  ָעׂשָ ּ  ָהֵאֶלה  ֲאׁשֶ

ת  ְמֹמָרטִּחיָרם  ַלֶמ ית  ְיהָוׁה  ְנֹחׁשֶ ֹלֹמה  ּבֵ ר  ַהַיְרֵדן  מו:  ְֶלך  ׁשְ ִכּכַ ּּבְ ּ
ין  ֻסּכֹות  וֵבין  ָצְרָתן ַמֲעֵבה  ָהֲאָדָמה  ּבֵ ְּיָצָקם  ַהֶמֶלך  ּבְ ְ ח  מז:  ּ ַּוַיּנַ
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ַקל  ִלים  ֵמֹרב  ְמֹאד  ְמֹאד  ֹלא  ֶנְחַקר  ִמׁשְ ל־ַהּכֵ ֹלֹמה  ֶאת־ּכָ ׁשְ
ת ֹחׁשֶ ֹלֹמה  ֵא מח:  ַהּנְ ית  ְיהָוׁה  ֵאת ַּוַיַעׂש  ׁשְ ר  ּבֵ ִלים  ֲאׁשֶ ל־ַהּכֵ ת  ּכָ

ר  ָעָליו  ֶלֶחם  ַהָפִנים  ָזָהב ְלָחן  ֲאׁשֶ ח  ַהָזָהב  ְוֶאת־ַהׁשֻ ִּמְזּבַ ּ ּ :
ֹמאול  ִלְפֵני  ַהְדִביר  מט ְּוֶאת־ַהְמֹנרֹות  ָחֵמׁש  ִמָיִמין  ְוָחֵמׁש  ִמׂשְ ּ ּּ

ֹרת  ְוַהֶמְלָקַחִים  ָזָהב ָּזָהב  ָסגור  ְוַהֶפַרח  ְוַהּנֵ ּ פֹות ְו נ:  ּ ַּהּסִ
פֹות  ְוַהַמְחתֹות  ָזָהב  ָסגור  ְוַהפֹתֹות  ְּוַהְמַזְמרֹות  ְוַהִמְזָרקֹות  ְוַהּכַ ּּ ּ ּ ּ ּ
ִית  ַלֵהיָכל  ים  ְלַדְלֵתי  ַהּבַ ָדׁשִ ִית  ַהְפִניִמי  ְלֹקֶדׁש  ַהּקֳ ְּלַדְלתֹות  ַהּבַ

ית  נא:  ָזָהב ֹלֹמה  ּבֵ ה  ַהֶמֶלך  ׁשְ ר  ָעׂשָ ל־ַהְמָלאָכה  ֲאׁשֶ ַלם  ּכָ ְַוִתׁשְ ּ ּ ּ
י   ֹלֹמה  ֶאת־ָקְדׁשֵ ֶסף |  ְּיהָוׁה  ַוָיֵבא  ׁשְ ָּדִוד  ָאִביו  ֶאת־ַהּכֶ

ית ְיהָוׁה ֹאְצרֹות ּבֵ ִלים ָנַתן ּבְ  :ְּוֶאת־ַהָזָהב ְוֶאת־ַהּכֵ

  פרק ח- "מלכים א"ספר 
י  ַהַמטֹות  א ל־ָראׁשֵ ָרֵאל  ֶאת־ּכָ ֹלֹמה  ֶאת־ִזְקֵני  ִיׂשְ ָּאז  ַיְקֵהל  ׁשְ ּ

יֵאי  ָהָאבֹות  ִלְבֵני  ִי ָלם ְנׂשִ ֹלֹמה  ְירוׁשָ ָרֵאל  ֶאל־ַהֶמֶלך  ׁשְ ּׂשְ ְ ּ
ִרית־ְיהָוׁה  ֵמִעיר  ָדִוד  ִהיא  ִציֹון ְּלַהֲעלֹות  ֶאת־ֲארֹון  ּבְ ּ :

ֶיַרח  ָהֵאָתִנים  ב ָרֵאל  ּבְ ל־ִאיׁש  ִיׂשְ ֹלֹמה  ּכָ ֲהלו  ֶאל־ַהֶמֶלך  ׁשְ ְַוִיּקָ ּ ּ ּ
ִביִעי ָחג  הוא  ַהֹחֶדׁש  ַהׁשְ ּּבֶ ַּוָיֹבאו  ּכֹל  ִזְקֵני  ִיׂשְ ג:  ּ או ּ ָּרֵאל  ַוִיׂשְ

ַּוַיֲעלו  ֶאת־ֲארֹון  ְיהָוׁה  ְוֶאת־ֹאֶהל  מֹוֵעד  ד:  ַהּכֲֹהִנים  ֶאת־ָהָארֹון ּ
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ֹאֶהל  ַוַיֲעלו  ֹאָתם  ַהּכֲֹהִנים  ר  ּבָ ֵלי  ַהּקֶֹדׁש  ֲאׁשֶ ל־ּכְ ְּוֶאת־ּכָ ּ
ָרֵאל  ַהּנֹוָעִדים  ָעָליו  ה:  ְּוַהְלִוִים ֹלֹמה  ְוָכל־ֲעַדת  ִיׂשְ ְְוַהֶמֶלך  ׁשְ ּ
ְפרו  ְוֹלא ִּאתֹו   ר  ֹלא־ִיּסָ ִחים  ֹצאן  וָבָקר  ֲאׁשֶ ִּלְפֵני  ָהָארֹון  ְמַזּבְ ּ

ִּיָמנו  ֵמֹרב ִרית־ְיהָוׁה  ֶאל־ְמקֹומֹו  ו:  ּ ַּוָיִבאו  ַהּכֲֹהִנים  ֶאת־ֲארֹון  ּבְ ּ
רוִבים ְנֵפי  ַהּכְ ים  ֶאל־ַתַחת  ּכַ ָדׁשִ ִית  ֶאל־ֹקֶדׁש  ַהּקֳ ֶּאל־ְדִביר  ַהּבַ ּּ :

רוִבים  פְֹרׂשִ ז י  ַהּכְ ּּכִ ָנַפִים  ֶאל־ְמקֹום  ָהָארֹון  ַוָיֹסּכו ּ ּים  ּכְ ּ
ָדיו  ִמְלָמְעָלה ֻרִבים  ַעל־ָהָארֹון  ְוַעל־ּבַ ִדים  ח:  ַּהּכְ ַּוַיֲאִרכו  ַהּבַ ּ ּ

ִדים  ִמן־ַהּקֶֹדׁש  ַעל־ְפֵני  ַהְדִביר  ְוֹלא  ֵיָראו  י  ַהּבַ ַּוֵיָראו  ָראׁשֵ ּ ּ ּּ ּ
ם  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ַּהחוָצה  ַוִיְהיו  ׁשָ ּ ּּ ֵני  ֻלחֹות ֵאי ט:  ּ ָארֹון  ַרק  ׁשְ ן  ּבָ

ֵני  ַרת  ְיהָוׁה  ִעם־ּבְ ר  ּכָ ֹחֵרב  ֲאׁשֶ ה  ּבְ ם  ֹמׁשֶ ַח  ׁשָ ר  ִהּנִ ָהֲאָבִנים  ֲאׁשֶ
ֵצאָתם  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים ָרֵאל  ּבְ ֵצאת  ַהּכֲֹהִנים  י:  ִיׂשְ ַוְיִהי  ּבְ

ית  ְיהָוׁה ם ְּוֹלא־ָיְכלו  ַהּכֲֹהִני יא:  ִמן־ַהּקֶֹדׁש  ְוֶהָעָנן  ָמֵלא  ֶאת־ּבֵ
ית  י־ָמֵלא  ְכבֹוד־ְיהָוׁה  ֶאת־ּבֵ ֵרת  ִמְפֵני  ֶהָעָנן  ּכִ ַּלֲעֹמד  ְלׁשָ

ֲעָרֶפל יב:  ְיהָוׁה ּכֹן  ּבָ ֹלֹמה  ְיהָוׁה  ָאַמר  ִלׁשְ ֹנה  יג:  ָאז  ָאַמר  ׁשְ ּבָ
ְבְתך  עֹוָלִמים ית  ְזֻבל  ָלך  ָמכֹון  ְלׁשִ ָָבִניִתי  ּבֵ ב  ַהֶמֶלך  יד:  ְּ ְַוַיּסֵ ּ ּ

ְֶאת־ָפָניו  ַוְיָבֶרך  ֵאת   ָרֵאל ּ ָרֵאל  ְוָכל־ְקַהל  ִיׂשְ ל־ְקַהל  ִיׂשְ ּכָ
ִפיו  טו:  ֹעֵמד ר  ּבְ ר  ִדּבֶ ָרֵאל  ֲאׁשֶ רוך  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ּבָ ְּ ּ

ֵּאת  ָדִוד  ָאִבי  וְבָידֹו  ִמֵלא  ֵלאֹמר ּ ר  הֹוֵצאִתי  טז:  ּ ִּמן־ַהיֹום  ֲאׁשֶ
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ָרֵאל  ִמִמְצַרִים  ֹלא־ָבַחְרִתי  ְבִע ֶּאת־ַעִמי  ֶאת־ִיׂשְ ּ ְבֵטי ּ יר  ִמּכֹל  ׁשִ
ָדִוד  ִלְהיֹות  ם  ָוֶאְבַחר  ּבְ ִמי  ׁשָ ִית  ִלְהיֹות  ׁשְ ָרֵאל  ִלְבנֹות  ּבַ ִיׂשְ

ָרֵאל ם  יז:  ַּעל־ַעִמי  ִיׂשְ ִית  ְלׁשֵ ַּוְיִהי  ִעם־ְלַבב  ָדִוד  ָאִבי  ִלְבנֹות  ּבַ
ָרֵאל ר  יח:  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ֶאל־ָדִוד  ָאִבי  ַיַען  ֲאׁשֶ ּ

י  ָהָיה  ִעם־ְלָבֶבךָה ִמי  ֱהִטיֹבָת  ּכִ ִית  ִלׁשְ ָָיה  ִעם־ְלָבְבך  ִלְבנֹות  ּבַ ָ :
ְנך  ַהיֵֹצא  ֵמֲחָלֶציך  יט י  ִאם־ּבִ ִית  ּכִ ַָרק  ַאָתה  ֹלא  ִתְבֶנה  ַהּבָ ָּ ּ

ִמי ִית  ִלׁשְ ר  כ:  ּהוא־ִיְבֶנה  ַהּבַ ר  ִדּבֵ ַּוָיֶקם  ְיהָוׁה  ֶאת־ְדָברֹו  ֲאׁשֶ ּ ּ
ָּוָאֻקם  ַתַחת  ָדִוד  ָאִבי ר ּ ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכַ א  ִיׂשְ ּסֵ ב  ַעל־ּכִ ּ  ָוֵאׁשֵ

ָרֵאל ם  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ִית  ְלׁשֵ ם  כא:  ְיהָוׁה  ָוֶאְבֶנה  ַהּבַ ם  ׁשָ ָוָאׂשִ
ַרת  ִעם־ֲאֹבֵתינו  ר  ּכָ ִרית  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ם  ּבְ ר־ׁשָ ָּמקֹום  ָלָארֹון  ֲאׁשֶ

הֹוִציאֹו  ֹאָתם  ֵמֶאֶרץ  ִמְצָרִים ח ַּוַיֲעֹמד  ׁשְ כב:  ּבְ ֹלֹמה  ִלְפֵני  ִמְזּבַ
ָמִים ָפיו  ַהׁשָ ָרֵאל  ַוִיְפֹרׂש  ּכַ ל־ְקַהל  ִיׂשְ ְּיהָוׁה  ֶנֶגד  ּכָ ּ ַּוֹיאַמר  כג:  ּ

ַמִים  ִמַמַעל  ׁשָ מֹוך  ֱאֹלִהים  ּבַ ָרֵאל  ֵאין־ּכָ ְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ ָ

ִרית  ְוַהֶחֶסד  ַלֲעָבֶדיך  ַהֹהְלִכים  ְָוַעל־ָהָאֶרץ  ִמָתַחת  ׁשֵֹמר  ַהּבְ ּ
םְלָפ ָכל־ִלּבָ ַמְרָת  ְלַעְבְדך  ָדִוד  ָאִבי  ֵאת  כד:  ֶָניך  ּבְ ר  ׁשָ ֲּאׁשֶ ָּ ּ

יֹום  ַהֶזה ִפיך  וְבָיְדך  ִמֵלאָת  ּכַ ר  ּבְ ְרָת  לֹו  ַוְתַדּבֵ ר־ִדּבַ ֲּאׁשֶ ּ ּ ָ ָּ ּּ ּ :
ֹמר  ְלַעְבְדך  ָדִוד  ָאִבי  ֵאת |  ְּוַעָתה  ְיהָוׁה   כה ָרֵאל  ׁשְ ֱָאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ

ְרָת  לֹו  ֵלא ר  ִדּבַ ֲּאׁשֶ ּ ב ּ ֵרת  ְלך  ִאיׁש  ִמְלָפַני  ֹיׁשֵ ֹּמר  ֹלא־ִיּכָ ָ



––471 

ם  ָלֶלֶכת  ְמרו  ָבֶניך  ֶאת־ַדְרּכָ ָרֵאל  ַרק  ִאם־ִיׁשְ א  ִיׂשְ ּסֵ ַּעל־ּכִ ָּ

ר  ָהַלְכָת  ְלָפָני ֲאׁשֶ ָרֵאל  ֵיָאֶמן  ָנא  כו:  ְּלָפַני  ּכַ ְּוַעָתה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ְָדָבְריך ְרָת  ְלַעְבְדך  ָדִודּ ר  ִדּבַ ּ  ְדָבְרך  ֲאׁשֶ ּ ּ ָּ י  ַהֻאְמָנם  כז:    ָאִביָּ ּכִ

ַמִים  ֹלא  ֵמי  ַהׁשָ ַמִים  וׁשְ ה  ַהׁשָ ב  ֱאֹלִהים  ַעל־ָהָאֶרץ  ִהּנֵ ֵּיׁשֵ ּּ
ִניִתי ר  ּבָ ִית  ַהֶזה  ֲאׁשֶ י־ַהּבַ לוך  ַאף  ּכִ ְּיַכְלּכְ ָ ּוָפִניָת  כח:  ּ

ה  ֹמַע  ֶאל־ָהִרּנָ תֹו  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהי  ִלׁשְ ֶּאל־ְתִפַלת  ַעְבְדך  ְוֶאל־ְתִחּנָ ָּ ּ ּ
ר  ַעְבְדך  ִמְתַפֵלל  ְלָפֶניך  ַהיֹוםְוֶאל־ ַּהְתִפָלה  ֲאׁשֶ ָ ָּ ּּ ּ ִלְהיֹות  כט:  ּ

ר  ִית  ַהֶזה  ַלְיָלה  ָויֹום  ֶאל־ַהָמקֹום  ֲאׁשֶ ֵּעיֶנך  ְפֻתֹחת  ֶאל־ַהּבַ ּ ָ

ר  ִיְתַפֵלל  ֹמַע  ֶאל־ַהְתִפָלה  ֲאׁשֶ ם  ִלׁשְ ִמי  ׁשָ ָּאַמְרָת  ִיְהֶיה  ׁשְ ּּ ּ ּ
ַּעְבְדך  ֶאל־ַהָמקֹום  ַהֶזה ּ ָ ת  ַעְבְדך  ְוַעְמך ְוׁשָ ל:  ּ ַָמְעָת  ֶאל־ְתִחּנַ ָּ ּ ּּ

ַמע  ר  ִיְתַפְללו  ֶאל־ַהָמקֹום  ַהֶזה  ְוַאָתה  ִתׁשְ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ִּיׂשְ ּ ּּ ּ ּ
ַמְעָת  ְוָסָלְחָת ַמִים  ְוׁשָ ְבְתך  ֶאל־ַהׁשָ ֶּאל־ְמקֹום  ׁשִ ּ ּ ר  לא:  ָּ ֵאת  ֲאׁשֶ

א־בֹו  ָאָלה  ְלַהֲאֹלתֹו  וָבא  ָא ֶּיֱחָטא  ִאיׁש  ְלֵרֵעהו  ְוָנׁשָ ָלה  ִלְפֵני ּ
ִית  ַהֶזה ּבַ ֲחך  ּבַ ִּמְזּבַ ַפְטָת |  ְּוַאָתה   לב:  ָ יָת  ְוׁשָ ַמִים  ְוָעׂשִ ַמע  ַהׁשָ ִּתׁשְ ּ ּ

ֹראׁשֹו  וְלַהְצִדיק  ע  ָלֵתת  ַדְרּכֹו  ּבְ יַע  ָרׁשָ ֶּאת־ֲעָבֶדיך  ְלַהְרׁשִ ּ ּ ָ

ִצְדָקתֹו ָרֵאל  ִלְפֵני  אֹוֵי לג:  ַּצִדיק  ָלֶתת  לֹו  ּכְ ֵגף  ַעְמך  ִיׂשְ ִהּנָ ָּבְ ב ּ
ֶמך  ְוִהְתַפְללו  בו  ֵאֶליך  ְוהֹודו  ֶאת־ׁשְ ר  ֶיֶחְטאו־ָלך  ְוׁשָ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּּ ָ ָ ְ

ִית  ַהֶזה ּבַ נו  ֵאֶליך  ּבַ ְּוִהְתַחּנְ ָ ַמִים  ְוָסַלְחָת  לד:  ּ ַמע  ַהׁשָ ְּוַאָתה  ִתׁשְ ּ ּ ּ
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ר  ָנַתָת  ֹבָתם  ֶאל־ָהֲאָדָמה  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ַוֲהׁשֵ ְּלַחַטאת  ַעְמך  ִיׂשְ ָּ ּ
ֵהָע לה:  ַלֲאבֹוָתם י  ֶיֶחְטאו־ָלך ּבְ ַמִים  ְוֹלא־ִיְהֶיה  ָמָטר  ּכִ ְֵצר  ׁשָ ּ

ֶמך  וֵמַחָטאָתם  ְיׁשובון  ְּוִהְתַפְללו  ֶאל־ַהָמקֹום  ַהֶזה  ְוהֹודו  ֶאת־ׁשְ ּ ּ ּ ּ ָּ ּ ּ ּ
י  ַתֲעֵנם ַמִים  ְוָסַלְחָת  ְלַחַטאת  ֲעָבֶדיך |  ְּוַאָתה   לו:  ּכִ ַמע  ַהׁשָ ִָתׁשְ ּ ּ ּ ּ

י  תֹוֵרם  ֶאת־ַה ָרֵאל  ּכִ ְָוַעְמך  ִיׂשְ ר  ֵיְלכו־ָבה ּ ֶּדֶרך  ַהטֹוָבה  ֲאׁשֶ ּ ּ ְּ

ר־ָנַתָתה  ְלַעְמך  ְלַנֲחָלה ְָוָנַתָתה  ָמָטר  ַעל־ַאְרְצך  ֲאׁשֶ ָּ ּ ָרָעב  לז:  ּ
י  ה  ָחִסיל  ּכִ ָדפֹון  ֵיָרקֹון  ַאְרּבֶ י־ִיְהֶיה  ׁשִ י־ִיְהֶיה  ָבָאֶרץ  ֶדֶבר  ּכִ ּּכִ ּ

ל־ֶנַג ָעָריו  ּכָ ֶאֶרץ  ׁשְ י  ָיַצר־לֹו  ֹאְיבֹו  ּבְ ל־ַמֲחָלהִיְהֶיה  ּכִ : ע  ּכָ
ר  ִתְהֶיה  ְלָכל־ָהָאָדם  ְלֹכל  ַעְמך  לח ה  ֲאׁשֶ ל־ְתִפָלה  ָכל־ְתִחּנָ ָּכָ ּ ּ ּ ּּ

ִית  ָפיו  ֶאל־ַהּבַ ר  ֵיְדעון  ִאיׁש  ֶנַגע  ְלָבבֹו  וָפַרׂש  ּכַ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ִּיׂשְ ּ ּ
יָת  לט:  ַּהֶזה ְבֶתך  ְוָסַלְחָת  ְוָעׂשִ ַמִים  ְמכֹון  ׁשִ ַמע  ַהׁשָ ְּוַאָתה  ִתׁשְ ּ ּ ּ ָּ

י־ַאָתה ְוָנ ר  ֵתַדע  ֶאת־ְלָבבֹו  ּכִ ָכל־ְדָרָכיו  ֲאׁשֶ ַּתָת  ָלִאיׁש  ּכְ ּ ּּ
ֵני  ָהָאָדם ל־ּבְ ָָיַדְעָת  ְלַבְדך  ֶאת־ְלַבב  ּכָ ּ ְָלַמַען  ִיָראוך  מ:  ּ ּ

ר  ָנַתָתה  ר־ֵהם  ַחִיים  ַעל־ְפֵני  ָהֲאָדָמה  ֲאׁשֶ ל־ַהָיִמים  ֲאׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ
ר מא:  ַּלֲאֹבֵתינו ְכִרי  ֲאׁשֶ ָרֵאל  הוא ְוַגם  ֶאל־ַהּנָ ּ  ֹלא־ֵמַעְמך  ִיׂשְ ָ ּ

ֶמך ָוָבא  ֵמֶאֶרץ  ְרחֹוָקה  ְלַמַען  ׁשְ ְמך  מב:  ּ ְמעון  ֶאת־ׁשִ י  ִיׁשְ ָּכִ ּ
טוָיה  וָבא  ְוִהְתַפֵלל  ַּהָגדֹול  ְוֶאת־ָיְדך  ַהֲחָזָקה  וְזֹרֲעך  ַהּנְ ּ ּ ּ ָּ ָ ּ

ִית  ַהֶזה ְבֶתך  ְוָעׂשִ מג:  ֶּאל־ַהּבַ ַמִים  ְמכֹון  ׁשִ ַמע  ַהׁשָ ַָאָתה  ִתׁשְ ּ ּ ּ יָת ּ
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ל־ַעֵמי  ָהָאֶרץ  ְכִרי  ְלַמַען  ֵיְדעון  ּכָ ר־ִיְקָרא  ֵאֶליך  ַהּנָ ֹכל  ֲאׁשֶ ּּכְ ּ ָ

ְמך  י־ׁשִ ָרֵאל  ְוָלַדַעת  ּכִ ַעְמך  ִיׂשְ ֶמך  ְלִיְרָאה  ֹאְתך  ּכְ ֶָאת־ׁשְ ָ ָ ָּ
ִניִתי ר  ּבָ ִית  ַהֶזה  ֲאׁשֶ י־ֵיֵצא  ַעְמך  ַלִמְלָחָמה  מד:  ִּנְקָרא  ַעל־ַהּבַ ּּכִ ָּ

ֶד ָלֵחם  ְוִהְתַפְללו  ֶאל־ְיהָוׁה  ֶדֶרך  ָהִעיר ַּעל־ֹאְיבֹו  ּבַ ר  ִתׁשְ ְֶרך  ֲאׁשֶ ְּ ּ ּ ּ
ֶמך ִנִתי  ִלׁשְ ר־ּבָ ִית  ֲאׁשֶ ה  ְוַהּבַ ַחְרָת  ּבָ ר  ּבָ ֲָאׁשֶ ּ ַמְעָת  מה:  ּ ְּוׁשָ

ָפָטם יָת  ִמׁשְ ָתם  ְוָעׂשִ ַמִים  ֶאת־ְתִפָלָתם  ְוֶאת־ְתִחּנָ ַּהׁשָ ּ ּ י  מו:  ּּ ּכִ
י  ֵאין  ָאָדם  ֲאׁשֶ ְֶיֶחְטאו־ָלך  ּכִ ּר  ֹלא־ֶיֱחָטא  ְוָאַנְפָת  ָבם  וְנַתָתם ּ ּּ

בום  ׁשֵֹביֶהם  ֶאל־ֶאֶרץ  ָהאֹוֵיב  ְרחֹוָקה  אֹו  ִּלְפֵני  אֹוֵיב  ְוׁשָ
בו   מז:  ְקרֹוָבה ם  ְוׁשָ ּבו־ׁשָ ר  ִנׁשְ ָאֶרץ  ֲאׁשֶ ם  ּבָ יבו  ֶאל־ִלּבָ ְּוֵהׁשִ ּ ּ |

ֶאֶרץ  ׁשֵֹביֶהם  ֵלאֹמר  ָחָטאנו  ְוֶהֱעִוינ נו  ֵאֶליך  ּבְ ְּוִהְתַחּנְ ְענוָּ ּו  ָרׁשָ ּ :
ֶאֶרץ  ֹאְיֵביֶהם  מח ם  ּבְ ָכל־ְלָבָבם  וְבָכל־ַנְפׁשָ בו  ֵאֶליך  ּבְ ְּוׁשָ ָּ

ר־ָנַתָתה  בו  ֹאָתם  ְוִהְתַפְללו  ֵאֶליך  ֶדֶרך  ַאְרָצם  ֲאׁשֶ ר־ׁשָ ֲּאׁשֶ ְ ָּ ּ ּּ
ר־   ִית  ֲאׁשֶ ַחְרָת  ְוַהּבַ ר  ּבָ ִניִתַּלֲאבֹוָתם  ָהִעיר  ֲאׁשֶ ֶמךּבָ ִניִתי  ִלׁשְ : ָ  ּבָ

ַמ מט ָתם ְוׁשָ ְבְתך  ֶאת־ְתִפָלָתם  ְוֶאת־ְתִחּנָ ַמִים  ְמכֹון  ׁשִ ְּעָת  ַהׁשָ ּ ּ ּ ּּ ָ

ָפָטם יָת  ִמׁשְ ר  ָחְטאו־ָלך  נ:  ְּוָעׂשִ ְְוָסַלְחָת  ְלַעְמך  ֲאׁשֶ ָּ ּ ּ
עו־ָבך  וְנַתָתם  ְלַרֲחִמים  ִלְפֵני  ר  ָפׁשְ ֵעיֶהם  ֲאׁשֶ ּוְלָכל־ִפׁשְ ּ ּ ְּ ּ ּ

י־ַעְמך  ְוַנֲח נא:  ּׁשֵֹביֶהם  ְוִרֲחמום ָּכִ ר  הֹוֵצאָת ּ ָָלְתך  ֵהם  ֲאׁשֶ

ְרֶזל ִּמִמְצַרִים  ִמתֹוך  ּכור  ַהּבַ ְ ּ ִָלְהיֹות  ֵעיֶניך  ְפֻתחֹות  נב:  ּ
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ֹמַע  ֲאֵליֶהם  ָרֵאל  ִלׁשְ ת  ַעְמך  ִיׂשְ ת  ַעְבְדך  ְוֶאל־ְתִחּנַ ֶָאל־ְתִחּנַ ָּ ּ ּּ
ֹכל  ָקְרָאם  ֵאֶליך י־ַאָתה  ִהְבַדְלָתם  ְלך  ְלַנֲחָלה  ִמּכֹל  נג:  ָּבְ ָּכִ ּ ּּ

ַיד  ַּעֵמי ְרָת  ּבְ ר  ִדּבַ ֲאׁשֶ ּ  ָהָאֶרץ  ּכַ הֹוִציֲאך |  ּ ה  ַעְבֶדך  ּבְ ָֹמׁשֶ ָ ּ
ֶּאת־ֲאֹבֵתינו  ִמִמְצַרִים  ֲאֹדָני  יֱהִוׁה ֹלֹמה |  ַוְיִהי   נד:  ּ ַכלֹות  ׁשְ ּּכְ

ה  ַהֹזאת  ָקם  ל־ַהְתִפָלה  ְוַהְתִחּנָ ְּלִהְתַפֵלל  ֶאל־ְיהָוׁה  ֵאת  ּכָ ּ ּּ ּ ּ
ֹר ח  ְיהָוׁה  ִמּכְ ָמִיםִּמִלְפֵני  ִמְזּבַ יו  ְוַכָפיו  ְפֻרׂשֹות  ַהׁשָ ְרּכָ ַּע  ַעל־ּבִ ּ ּ :

ָרֵאל  קֹול  ָגדֹול  ֵלאֹמר נה ל־ְקַהל  ִיׂשְ ַּוַיֲעֹמד  ַוְיָבֶרך  ֵאת  ּכָ ְ ּ :
ר  נו ר  ִדּבֵ ֹכל  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכְ ר  ָנַתן  ְמנוָחה  ְלַעמֹו  ִיׂשְ רוך  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּּבָ ּ ּּ ְ

ֹּלא־ָנַפל  ָדָבר  ֶאָחד  ִמּכֹל  ְדָברֹו  ַהטֹוב   ּ ה ּ ַיד  ֹמׁשֶ ר  ּבְ ר  ִדּבֶ ֲּאׁשֶ
ר  ָהָיה  ִעם־ֲאֹבֵתינו  נז:  ַּעְבדֹו ֲאׁשֶ ְּיִהי  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ִעָמנו  ּכַ ּ ּּ

נו ַּאל־ַיַעְזֵבנו  ְוַאל־ִיְטׁשֵ ּ ְּלַהטֹות  ְלָבֵבנו  ֵאָליו  ָלֶלֶכת  נח:  ּ ּ
ר  ִצָו ָפָטיו  ֲאׁשֶ יו  וִמׁשְ ֹמר  ִמְצֹוָתיו  ְוֻחּקָ ָכל־ְדָרָכיו  ְוִלׁשְ ּּבְ ּ ה ּּ

ְנִתי  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  נט:  ֶּאת־ֲאֹבֵתינו ר  ִהְתַחּנַ ְּוִיְהיו  ְדָבַרי  ֵאֶלה  ֲאׁשֶ ּ ּ
ַפט  ַעְבדֹו |  ְּקֹרִבים  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  יֹוָמם  ָוָלְיָלה  ַלֲעׂשֹות   ִּמׁשְ ּ

יֹומֹו ָרֵאל  ְדַבר־יֹום  ּבְ ַפט  ַעמֹו  ִיׂשְ ּוִמׁשְ ּּ ל־ַעֵמי  ס:  ּ ְּלַמַען  ַדַעת  ּכָ ּ
ֵלם  סא:  ּי  ְיהָוׁה  הוא  ָהֱאֹלִהים  ֵאין  עֹודָהָאֶרץ  ּכִ ְוָהָיה  ְלַבְבֶכם  ׁשָ

יֹום  ַהֶזה ֹמר  ִמְצֹוָתיו  ּכַ יו  ְוִלׁשְ ֻחּקָ ִּעם  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ָלֶלֶכת  ּבְ ּ ּ :
ָרֵאל  ִעמֹו  ֹזְבִחים  ֶזַבח  ִלְפֵני  ְיהָוׁה סב ְּוַהֶמֶלך  ְוָכל־ִיׂשְ ח  סג:  ְּ ַּוִיְזּבַ
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ֹלֹמה  ֵאת  ֶזַבח  ַהׁשְ ִרים ּׁשְ ָקר  ֶעׂשְ ר  ָזַבח  ַליהָוׁה  ּבָ ָלִמים  ֲאׁשֶ
ית  ְיהָוׁה  ִרים  ָאֶלף  ַוַיְחְנכו  ֶאת־ּבֵ ַנִים  ֶאֶלף  ְוֹצאן  ֵמָאה  ְוֶעׂשְ ּוׁשְ ּּ

ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ ְַהֶמֶלך  ְוָכל־ּבְ יֹום  ַההוא  ִקַדׁש  ַהֶמֶלך  ֶאת־תֹוך  סד:  ּ ְּבַ ְּ ּ ּ ּ ּ
י־ָעׂשָ ר  ִלְפֵני  ֵבית־ְיהָוׁה  ּכִ ם  ֶאת־ָהֹעָלה ֶהָחֵצר  ֲאׁשֶ ה  ׁשָ

ר  ת  ֲאׁשֶ ֹחׁשֶ ח  ַהּנְ י־ִמְזּבַ ָלִמים  ּכִ ְּוֶאת־ַהִמְנָחה  ְוֵאת  ֶחְלֵבי  ַהׁשְ ּ
ִּלְפֵני  ְיהָוׁה  ָקֹטן  ֵמָהִכיל  ֶאת־ָהֹעָלה  ְוֶאת־ַהִמְנָחה  ְוֵאת  ֶחְלֵבי 

ָלִמים ֹלֹמה  ָבֵעת־ַהִהיא   סה:  ַּהׁשְ ֶאת־ֶהָחג |  ַּוַיַעׂש  ׁשְ
ָרֵאל  ִעמֹו   ָּקָהל  ָגדֹול  ִמְלבֹוא  ֲחָמת  ְּוָכל־ִיׂשְ ַעד־ַנַחל  ִמְצַרִים |  ּ

ר  ָעה  ָעׂשָ ְבַעת  ָיִמים  ַאְרּבָ ְבַעת  ָיִמים  ְוׁשִ ִּלְפֵני  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ׁשִ
ַלח  ֶאת־ָהָעם  ַוְיָבֲרכו  ֶאת־ַהֶמֶלך  סו:  יֹום ִמיִני  ׁשִ יֹום  ַהׁשְ ְּבַ ּ ּּ ּ ּ

ֵמִחים  ְוטֹוֵבי  ֵלב  ַעל ַּוֵיְלכו  ְלָאֳהֵליֶהם  ׂשְ ר ּ ל־ַהטֹוָבה  ֲאׁשֶ ּ  ּכָ
ָרֵאל ַעמֹו ה ְיהָוׁה ְלָדִוד ַעְבדֹו וְלִיׂשְ ָּעׂשָ ּ ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם תלזכות  א,  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 נ'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'נו חיתבו
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 )ומדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  ט(. 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, צות ישראלך המחולק בכל תפו"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"ים אוכמשמרות נטוע 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


