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  פרק ט- "מלכים א"ספר 
ית  ַהֶמֶלך  א ית  ְיהָוׁה  ְוֶאת־ּבֵ ֹלֹמה  ִלְבנֹות  ֶאת־ּבֵ ַכלֹות  ׁשְ ְַוְיִהי  ּכְ ּ ּ

ר  ָחֵפץ  ַלֲעׂשֹות ֹלֹמה  ֲאׁשֶ ק  ׁשְ ל־ֵחׁשֶ ַּוֵיָרא  ְיהָוׁה  ב:  ְוֵאת  ּכָ
ִגְבעֹו ר  ִנְרָאה  ֵאָליו  ּבְ ֲאׁשֶ ִנית  ּכַ ֹלֹמה  ׁשֵ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ג:  ןֶאל־ׁשְ

ְנָתה  ר  ִהְתַחּנַ ְתך  ֲאׁשֶ ַמְעִתי  ֶאת־ְתִפָלְתך  ְוֶאת־ְתִחּנָ ֵּאָליו  ׁשָ ּ ּ ָּ ָ ּ
ם  ִמי  ׁשָ ִנָתה  ָלׂשום־ׁשְ ר  ּבָ ִית  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ִתי  ֶאת־ַהּבַ ְּלָפַני  ִהְקַדׁשְ ּּ ּ

ל־ַהָיִמים ם  ּכָ י  ׁשָ ַּעד־עֹוָלם  ְוָהיו  ֵעיַני  ְוִלּבִ ְּוַאָתה  ִאם־ֵתֵל ד:  ּ ְך ּ
ֹכל  ר  ַלֲעׂשֹות  ּכְ ָתם־ֵלָבב  וְבֹיׁשֶ ר  ָהַלך  ָדִוד  ָאִביך  ּבְ ֲאׁשֶ ְּלָפַני  ּכַ ָּ ְ

ֹמר ָפַטי  ִתׁשְ י  וִמׁשְ ר  ִצִויִתיך  ֻחּקַ ֲּאׁשֶ ּ ּ א  ה:  ָּ ּסֵ ַוֲהִקֹמִתי  ֶאת־ּכִ
ְרִתי  ַעל־ָדִוד  ָאִביך  ר  ִדּבַ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ְלֹעָלם  ּכַ ַָמְמַלְכְתך  ַעל־ִיׂשְ ָּ ּּ ּ

ָרֵאלֵלאֹמר  ֹלא־ִיּכָ א  ִיׂשְ ּסֵ ִאם־ׁשֹוב  ו:  ֵָרת  ְלך  ִאיׁש  ֵמַעל  ּכִ
ר  ְמרו  ִמְצֹוַתי  ֻחּקַֹתי  ֲאׁשֶ בון  ַאֶתם  וְבֵניֶכם  ֵמַאֲחַרי  ְוֹלא  ִתׁשְ ְּתׁשֻ ּ ּּ ּ
ַתֲחִויֶתם  ָּנַתִתי  ִלְפֵניֶכם  ַוֲהַלְכֶתם  ַוֲעַבְדֶתם  ֱאֹלִהים  ֲאֵחִרים  ְוִהׁשְ ּ ּ ּ
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ָרֵאל   ז:  ָלֶהם ר  ָנַתִתי ְּוִהְכַרִתי  ֶאת־ִיׂשְ ֵּמַעל  ְפֵני  ָהֲאָדָמה  ֲאׁשֶ ּ
ַלח  ֵמַעל  ָפָני  ְוָהָיה  ִמי  ֲאׁשַ ִתי  ִלׁשְ ר  ִהְקַדׁשְ ִית  ֲאׁשֶ ָּלֶהם  ְוֶאת־ַהּבַ ּ ּ ּ

ָכל־ָהַעִמים ִניָנה  ּבְ ל  ְוִלׁשְ ָרֵאל  ְלָמׁשָ ִית  ַהֶזה  ִיְהֶיה  ח:  ִּיׂשְ ְּוַהּבַ
ָרק  ְוָאְמרו   ל־ֹעֵבר  ָעָליו  ִיׁשֹם  ְוׁשָ ֶּעְליֹון  ּכָ ה  ְיהָוׁה ּ ַעל־ֶמה  ָעׂשָ

ִית  ַהֶזה ָכה  ָלָאֶרץ  ַהזֹאת  ְוַלּבַ ּּכָ ר  ָעְזבו  ט:  ּ ְּוָאְמרו  ַעל  ֲאׁשֶ ּ
ר  הֹוִציא  ֶאת־ֲאֹבָתם  ֵמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ֲאׁשֶ

אֹלִהים  ֲאֵחִרים   ַּוַיֲחִזקו  ּבֵ ַתֲחוּ ַּוִיׁשְ ּ ַתֲחוו  ָלֶהם  ַוַיַעְבֻדם  ַעל־ּכֵּ ּ  ַוִיׁשְ ּּ ן ּ
ל־ָהָרָעה  ַהזֹאת ַוְיִהי  ִמְקֵצה  י:  ֵּהִביא  ְיהָוׁה  ֲעֵליֶהם  ֵאת  ּכָ

ית  ִתים  ֶאת־ּבֵ ֵני  ַהּבָ ֹלֹמה  ֶאת־ׁשְ ָנה  ׁשְ ר־ּבָ ָנה  ֲאׁשֶ ִרים  ׁשָ ֶּעׂשְ
ית  ַהֶמֶלך ְְיהָוׁה  ְוֶאת־ּבֵ לֹמה  יא:  ּ א  ֶאת־ׁשְ ִּחיָרם  ֶמֶלך־ֹצר  ִנׂשָ ְ

ים  וַב ֲעֵצי  ֲאָרִזים  וַבֲעֵצי  ְברֹוׁשִ ּּבַ ָּזָהב  ְלָכל־ֶחְפצֹו  ָאז  ִיֵתן ּ ּ
ֶאֶרץ  ַהָגִליל ִרים  ִעיר  ּבְ ֹלֹמה  ְלִחיָרם  ֶעׂשְ ַּהֶמֶלך  ׁשְ ַּוֵיֵצא  יב:  ְּ

ֹלֹמה  ְוֹלא  ר  ָנַתן־לֹו  ׁשְ ִּחיָרם  ִמצֹר  ִלְראֹות  ֶאת־ֶהָעִרים  ֲאׁשֶ
ֵעיָניו רו  ּבְ ר־ָנַתָתה  ִלי  יג:  ָּיׁשְ ַּויֹאֶמר  ָמה  ֶהָעִרים  ָהֵאֶלה  ֲאׁשֶ ּּ ּ

בול  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזהָאִח ּי  ַוִיְקָרא  ָלֶהם  ֶאֶרץ  ּכָ ּ ַלח  ִחיָרם  יד:  ּּ ַּוִיׁשְ
ר  ָזָהב ּכַ ִרים  ּכִ ְַלֶמֶלך  ֵמָאה  ְוֶעׂשְ ְּוֶזה  ְדַבר־ַהַמס  טו:  ּ

ר־ֶהֱעָלה   יתֹו |  ֲאׁשֶ ית  ְיהָוׁה  ְוֶאת־ּבֵ ֹלֹמה  ִלְבנֹות  ֶאת־ּבֵ ְַהֶמֶלך  ׁשְ ּ
ְּוֶאת־ַהִמלֹוא  ְוֵאת  חֹוַמת  ְירוׁשָ ּ ָּלם  ְוֶאת־ָחֹצר  ְוֶאת־ְמִגדֹו ּ
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ַּפְרֹעה  ֶמֶלך־ִמְצַרִים  ָעָלה  ַוִיְלּכֹד  ֶאת־ֶגֶזר  טז:  ְּוֶאת־ָגֶזר ּ ְ ּ
ֻלִחים  ִעיר  ָהָרג  ַוִיְתָנה  ׁשִ ב  ּבָ ַנֲעִני  ַהיֹׁשֵ ֵאׁש  ְוֶאת־ַהּכְ ְרָפה  ּבָ ַּוִיׂשְ ּ ּּ ּ ּ ּ

ֹלֹמה ת  ׁשְ ֹלֹמה  ֶאת־ָגֶזר  ְוֶאת יז:  ְּלִבתֹו  ֵאׁשֶ ַּוִיֶבן  ׁשְ ית  ֹחֹרן ּ ־ּבֵ
ַּתְחתֹון ֲעָלת  ְוֶאת־   יח:  ּ ָאֶרץַּתֹמרְוֶאת־ּבַ ר  ּבָ ִמְדּבָ ּ  ַתְדֹמר  ּבַ ּ :

ֹלֹמה  ְוֵאת  ָעֵרי  ָהֶרֶכב  יט ר  ָהיו  ִלׁשְ נֹות  ֲאׁשֶ ל־ָעֵרי  ַהִמְסּכְ ְּוֵאת  ּכָ ּ
ים  ְוֵאת   ק  ִלְבנֹות |  ְּוֵאת  ָעֵרי  ַהָפָרׁשִ ר  ָחׁשַ ֹלֹמה  ֲאׁשֶ ק  ׁשְ ֵחׁשֶ

ַלם  ו ירוׁשָ ּּבִ ְלתֹוּ ַּבְלָבנֹון  וְבֹכל  ֶאֶרץ  ֶמְמׁשַ ּ ל־ָהָעם  ַהּנֹוָתר  כ:  ּ ּכָ
ֵני  ר  ֹלא־ִמּבְ ִּמן־ָהֱאֹמִרי  ַהִחִתי  ַהְפִרִזי  ַהִחִוי  ְוַהְיבוִסי  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל  ֵהָמה ר  כא:  ִּיׂשְ ָאֶרץ  ֲאׁשֶ ר  ֹנְתרו  ַאֲחֵריֶהם  ּבָ ֵניֶהם  ֲאׁשֶ ּּבְ
ָרֵאל  ְלַהֲחִריָמ ֵני  ִיׂשְ ֹלֹמה  ְלַמס־ֹעֵבד  ַעד ֹּלא־ָיְכלו  ּבְ ּם  ַוַיֲעֵלם  ׁשְ

ַּהיֹום  ַהֶזה י־ֵהם  כב:  ּ ֹלֹמה  ָעֶבד  ּכִ ָרֵאל  ֹלא־ָנַתן  ׁשְ ֵני  ִיׂשְ ּוִמּבְ
יו ֵרי  ִרְכּבֹו  וָפָרׁשָ יו  ְוׂשָ ִלׁשָ ָריו  ְוׁשָ י  ַהִמְלָחָמה  ַוֲעָבָדיו  ְוׂשָ ַּאְנׁשֵ ּ :

ר  ַעל־ַהְמָלאָכה  ִל|  ֵּאֶלה   כג ָצִבים  ֲאׁשֶ ֵרי  ַהּנִ ּׂשָ ים ּ ֹלֹמה  ֲחִמׁשִ ּׁשְ
ְמָלאָכה ים  ּבַ ָעם  ָהֹעׂשִ ְַאך  כד:  ַּוֲחֵמׁש  ֵמאֹות  ָהֹרִדים  ּבָ

ָנה־ָלה  ָאז  ר  ּבָ יָתה  ֲאׁשֶ ת־ַפְרֹעה  ָעְלָתה  ֵמִעיר  ָדִוד  ֶאל־ּבֵ ּּבַ ּ ּ ּ
ָנה  ֶאת־ַהִמלֹוא ּּבָ ָנה  כה:  ּ ׁשָ ֹלׁש  ְפָעִמים  ּבַ ֹלֹמה  ׁשָ ְּוֶהֱעָלה  ׁשְ ּ

ָלִמים  ַעל־ַה ָנה  ַליהָוׁה  ְוַהְקֵטיר  ִאתֹו ֹּעלֹות  וׁשְ ר  ּבָ ַח  ֲאׁשֶ ִּמְזּבֵ ּ
ִית ַלם  ֶאת־ַהּבָ ר  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ְוׁשִ ה  ַהֶמֶלך  כו:  ֲּאׁשֶ ְָוֳאִני  ָעׂשָ ּ
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ַפת  ַים־סוף  ר  ֶאת־ֵאלֹות  ַעל־ׂשְ ֶעְציֹון־ֶגֶבר  ֲאׁשֶ ֹלֹמה  ּבְ ּׁשְ ּ
ֶאֶרץ  ֱאדֹום ֳאִני  ֶאת־ֲעָבָדיו  ַא כז:  ּבְ ַלח  ִחיָרם  ּבָ י  ֳאִניֹות ַּוִיׁשְ ְּנׁשֵ

ֹלֹמה ם  כח:  ֹּיְדֵעי  ַהָים  ִעם  ַעְבֵדי  ׁשְ ַּוָיֹבאו  אֹוִפיָרה  ַוִיְקחו  ִמׁשָ ּ ּּ ּ
ֹלֹמה ר ַוָיִבאו ֶאל־ַהֶמֶלך ׁשְ ּכָ ִרים ּכִ ע־ֵמאֹות ְוֶעׂשְ ְָזָהב ַאְרּבַ ּ ּ ּ: 

  פרק י- "מלכים א"ספר 
ם  ְיהָוׁ א ֹלֹמה  ְלׁשֵ ַמע  ׁשְ ָבא  ׁשַֹמַעת  ֶאת־ׁשֵ ת־ׁשְ ּה  ַוָתֹבא ּוַמְלּכַ

ִחידֹות ַל ב:  ְלַנּסֹתֹו  ּבְ ַּוָתֹבא  ְירוׁשָ ֵבד  ְמֹאד  ְגַמִלים ְּ ַחִיל  ּכָ ָּמה  ּבְ ּ
ֹלֹמה  ִמים  ְוָזָהב  ַרב־ְמֹאד  ְוֶאֶבן  ְיָקָרה  ַוָתֹבא  ֶאל־ׁשְ ׂשָ ִאים  ּבְ ֹּנׂשְ

ר  ָהָיה  ִעם־ְלָבָבה ל־ֲאׁשֶ ר  ֵאָליו  ֵאת  ּכָ ַּוְתַדּבֵ ֹלֹמה  ג:  ּ ַּוַיֶגד־ָלה  ׁשְ ּ ּ
ר  ֹלא ֶאת ל־ְדָבֶריָה  ֹלא־ָהָיה  ָדָבר  ֶנְעָלם  ִמן־ַהֶמֶלך  ֲאׁשֶ ְ־ּכָ ּ ּ ּ

ִּהִגיד  ָלה ִית  ד:  ּ ֹלֹמה  ְוַהּבַ ל־ָחְכַמת  ׁשְ ָבא  ֵאת  ּכָ ת־ׁשְ ַּוֵתֶרא  ַמְלּכַ
ָנה ר  ּבָ ב  ֲעָבָדיו  וַמֲעַמד   ה:  ֲאׁשֶ ְלָחנֹו  ומֹוׁשַ ּוַמֲאַכל  ׁשֻ ּ ְרָתוּ  ְמׁשָ

יֶהם  וַמ ׁשֵ ְרָתיו  וַמְלּבֻ ְּמׁשָ ית  ְיהָוׁה ּ ר  ַיֲעֶלה  ּבֵ ָקיו  ְוֹעָלתֹו  ֲאׁשֶ ׁשְ
ְּוֹלא־ָהָיה  ָבה  עֹוד  רוַח ַּוֹתאֶמר  ֶאל־ַהֶמֶלך  ֱאֶמת  ָהָיה  ַהָדָבר  ו:  ּ ְ ּ ּ

ַאְרִצי  ַעל־ְדָבֶריך  ְוַעל־ָחְכָמֶתך ַמְעִתי  ּבְ ר  ׁשָ ֲָאׁשֶ ָ ּ ּ :
אִתי  ַוִתְרֶאיָנה  ֵעיַנ ז ר־ּבָ ְּוֹלא־ֶהֱאַמְנִתי  ַלְדָבִרים  ַעד  ֲאׁשֶ ה ּּ י  ְוִהּנֵ

ר  מוָעה  ֲאׁשֶ ֹּלא־ֻהַגד־ִלי  ַהֵחִצי  הֹוַסְפָת  ָחְכָמה  ָוטֹוב  ֶאל־ַהׁשְ ּ ּ ּ
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ָמְעִתי ֵרי  ֲעָבֶדיך  ֵאֶלה  ָהֹעְמִדים  ח:  ּׁשָ יך  ַאׁשְ ֵרי  ֲאָנׁשֶ ַּאׁשְ ָ ָ

ְָלָפֶניך  ָתִמיד  ַהׁשְֹמִעים  ֶאת־ָחְכָמֶתך ָּ ְָיִהי  ְיהָוׁה  ֱאֹלֶהיך  ט:  ּ

ך ר  ָחֵפץ  ּבְ רוך  ֲאׁשֶ ָּבָ ְ ַאֲהַבת  ְיהָוׁה ּ ָרֵאל  ּבְ א  ִיׂשְ ּסֵ ָ  ְלִתְתך  ַעל־ּכִ ּ
ָפט  וְצָדָקה יְמך  ְלֶמֶלך  ַלֲעׂשֹות  ִמׁשְ ָרֵאל  ְלֹעָלם  ַוְיׂשִ ֶּאת־ִיׂשְ ּ ְ ָ :

ִרים   י ְַוִתֵתן  ַלֶמֶלך  ֵמָאה  ְוֶעׂשְ ּ ּ ה  ְמֹאד |  ּ ִמים  ַהְרּבֵ ר  ָזָהב  וְבׂשָ ּכַ ּּכִ
ם  ַההוא  עֹו ר־ָנְתָנה ְּוֶאֶבן  ְיָקָרה  ֹלא־ָבא  ַכּבֹׂשֶ ד  ָלֹרב  ֲאׁשֶ

ֹלֹמה ָבא  ַלֶמֶלך  ׁשְ ת־ׁשְ ְַמְלּכַ א  יא:  ּ ר־ָנׂשָ ְוַגם  ֳאִני  ִחיָרם  ֲאׁשֶ
ה  ְמֹאד  ְוֶאֶבן  ָּזָהב  ֵמאֹוִפיר  ֵהִביא  ֵמֹאִפיר  ֲעֵצי  ַאְלֻמִגים  ַהְרּבֵ

ַּוַיַעׂש  ַהֶמֶלך  ֶאת־ֲעֵצי  ָהַאְלֻמִגים  ִמְסָעד  ְלֵבית־ְיהָוׁה  יב:  ְיָקָרה ְּ ּ
ִרים  ֹלא־ָבא  ֵכן  ֲעֵצי ּוְלֵבית ּ  ַהֶמֶלך  ְוִכּנֹרֹות  וְנָבִלים  ַלׁשָ ּּ ְ

ַּאְלֻמִגים  ְוֹלא  ִנְרָאה  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ּ ֹלֹמה  ָנַתן  יג:  ּ ְְוַהֶמֶלך  ׁשְ ּ
ר  ָאָלה  ִמְלַבד  ֲאׁשֶ ר  ׁשָ ל־ֶחְפָצה  ֲאׁשֶ ָבא  ֶאת־ּכָ ת־ׁשְ ְּלַמְלּכַ ּ

ֹלֹמה  ַוֵתֶפן  ַוֵת ַיד  ַהֶמֶלך  ׁשְ ָּנַתן־ָלה  ּכְ ּ ְּ ֶּלך  ְלַאְרָצה  ִהיא  ַוֲעָבֶדיָהּ ְ :
ׁש  יד ָנה  ֶאָחת  ׁשֵ ׁשָ ֹלֹמה  ּבְ א  ִלׁשְ ר־ּבָ ַקל  ַהָזָהב  ֲאׁשֶ ַּוְיִהי  ִמׁשְ

ר  ָזָהב ּכַ ׁש  ּכִ ים  ָוׁשֵ ׁשִ י  ַהָתִרים  וִמְסַחר  טו:  ֵּמאֹות  ׁשִ ְּלַבד  ֵמַאְנׁשֵ ּ
ְֶמֶלך ַּוַיַעׂש  ַה טז:  ָּהֹרְכִלים  ְוָכל־ַמְלֵכי  ָהֶעֶרב  וַפחֹות  ָהָאֶרץ ּ

ׁש־ֵמאֹות  ָזָהב  ַיֲעֶלה  חוט  ׁשֵ ה  ָזָהב  ׁשָ ֹלֹמה  ָמאַתִים  ִצּנָ ּׁשְ
ה  ָהֶאָחת ת  יז:  ַּעל־ַהִצּנָ ֹלׁשֶ חוט  ׁשְ ים  ָזָהב  ׁשָ ֹלׁש־ֵמאֹות  ָמִגּנִ ּוׁשְ ּ
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ית  ַיַער  ְָמִנים  ָזָהב  ַיֲעֶלה  ַעל־ַהָמֵגן  ָהֶאָחת  ַוִיְתֵנם  ַהֶמֶלך  ּבֵ ּ ּ ּּ
ַּוַיַעׂש  ַהֶמ יח:  ַּהְלָבנֹון ן  ָגדֹול  ַוְיַצֵפהו  ָזָהב  מוָפזּ א־ׁשֵ ּסֵ ֶּלך  ּכִ ּ ּ ּ ְ :

ה  ֵמַאֲחָריו  ְוָיֹדת  ִמֶזה  יט ּסֵ ה  ְוֹראׁש־ָעֹגל  ַלּכִ ּסֵ ׁש  ַמֲעלֹות  ַלּכִ ּׁשֵ
ַנִים  ֲאָריֹות  ֹעְמִדים  ֵאֶצל  ַהָידֹות ֶבת  וׁשְ ּוִמֶזה  ֶאל־ְמקֹום  ַהׁשָ ּ ּּ ּ :

ם  ַעל־ׁשֵ כ ר  ֲאָרִיים  ֹעְמִדים  ׁשָ ֵנים  ָעׂשָ ּׁש  ַהַמֲעלֹות  ִמֶזה ּוׁשְ ּ
ה  ֵכן  ְלָכל־ַמְמָלכֹות ּוִמֶזה  ֹלא־ַנֲעׂשָ ֵקה  ַהֶמֶלך  כא:  ּ ֵלי  ַמׁשְ ְְוֹכל  ּכְ ּ

ֶסף  ית־ַיַער  ַהְלָבנֹון  ָזָהב  ָסגור  ֵאין  ּכֶ ֵלי  ּבֵ ֹלֹמה  ָזָהב  ְוֹכל  ּכְ ּׁשְ ּ
ֹלֹמה  ִלְמאוָמה יֵמי  ׁשְ ב  ּבִ יׁש  ַלֶמֶלך כב:  ֹּלא  ֶנְחׁשָ י  ֳאִני  ַתְרׁשִ ְּכִ ּ 

ִנים  ָתבֹוא   ֹלׁש  ׁשָ ָים  ִעם  ֳאִני  ִחיָרם  ַאַחת  ְלׁשָ ּּבַ יׁש |  ּ ֳאִני  ַתְרׁשִ
ִיים ים  ְוֹקִפים  ְוֻתּכִ ְנַהּבִ ֵאת  ָזָהב  ָוֶכֶסף  ׁשֶ ְַוִיְגַדל  ַהֶמֶלך  כג:  ֹּנׂשְ ּ ּ ּ

ר  וְלָחְכָמה ֹלֹמה  ִמּכֹל  ַמְלֵכי  ָהָאֶרץ  ְלֹעׁשֶ ְוָכל־ָהָאֶרץ  כד:  ּׁשְ
ים  ֶאת־ְפֵני  ׁשְ ר־ָנַתן ְּמַבְקׁשִ ֹמַע  ֶאת־ָחְכָמתֹו  ֲאׁשֶ ֹלֹמה  ִלׁשְ

ִלּבֹו ֵלי  ֶכֶסף  וְכֵלי  כה:  ֱאֹלִהים  ּבְ ְּוֵהָמה  ְמִבִאים  ִאיׁש  ִמְנָחתֹו  ּכְ ּ
ָנה  ִמים  סוִסים  וְפָרִדים  ְדַבר־ׁשָ ק  וְבׂשָ ָלמֹות  ְוֵנׁשֶ ָּזָהב  וׂשְ ּ ּ ּ ּ

ָנה ׁשָ ים  ַוְיִהי־ל כו:  ּבְ ֹלֹמה  ֶרֶכב  וָפָרׁשִ ַּוֶיֱאֹסף  ׁשְ ֹו  ֶאֶלף ּ
ָעֵרי  ים  ַוַיְנֵחם  ּבְ ר  ֶאֶלף  ָפָרׁשִ ֵנים־ָעׂשָ ע־ֵמאֹות  ֶרֶכב  וׁשְ ְּוַאְרּבַ ּ ּ

ָלם ירוׁשָ ָּהֶרֶכב  ְוִעם־ַהֶמֶלך  ּבִ ְ ֶסף  כז:  ּ ְַוִיֵתן  ַהֶמֶלך  ֶאת־ַהּכֶ ּ ּ ּ
ֵפָלה  ׁשְ ר־ּבַ ְקִמים  ֲאׁשֶ ׁשִ ֲאָבִנים  ְוֵאת  ָהֲאָרִזים  ָנַתן  ּכַ ַלם  ּכַ ירוׁשָ ּּבִ ּ ּ
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ֹלֹמה  ִמִמְצָרִים  וִמְקֵוה  ֹסֲחֵרי ּו כח:  ָלֹרב ר  ִלׁשְ ּמֹוָצא  ַהּסוִסים  ֲאׁשֶ ּּ
ְמִחיר ַּהֶמֶלך  ִיְקחו  ִמְקֵוה  ּבִ ְ ָבה  ִמִמְצַרִים  כט:  ּ ַּוַתֲעֶלה  ַוֵתֵצא  ֶמְרּכָ ּ ּ

ים  וֵמָאה  ְוֵכן  ְלָכל־ַמְלֵכי  ֲחִמׁשִ ֶסף  ְוסוס  ּבַ ׁש  ֵמאֹות  ּכֶ ׁשֵ ּּבְ ּּ
ָי ַּהִחִתים וְלַמְלֵכי ֲאָרם ּבְ  :ָּדם ֹיִצאוּ

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,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים ז, 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 כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  חולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מ
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 כהו"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"נה כר 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


