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  פרק ג- "מלכים א"ספר 
ח  א ֹלֹמה  ֶאת־ַפְרֹעה  ֶמֶלך  ִמְצָרִים  ַוִיּקַ ַּוִיְתַחֵתן  ׁשְ ְ ּ ּ

לֹתֹו  ִלְבנֹות  ת־ַפְרֹעה  ַוְיִביֶאָה  ֶאל־ִעיר  ָדִוד  ַעד  ּכַ ֶּאת־ּבַ ּ ּ
יתֹו   ַלם  ָסִביבֶאת־ּבֵ ית  ְיהָוׁה  ְוֶאת־חֹוַמת  ְירוׁשָ ַרק  ב:  ְּוֶאת־ּבֵ

ם  ְיהָוׁה  ַעד  י  ֹלא־ִנְבָנה  ַבִית  ְלׁשֵ מֹות  ּכִ ּבָ ִחים  ּבַ ָהָעם  ְמַזּבְ
ֻחּקֹות  ָדִוד  ג:  ַּהָיִמים  ָהֵהם ֹלֹמה  ֶאת־ְיהָוׁה  ָלֶלֶכת  ּבְ ַּוֶיֱאַהב  ׁשְ ּ

ַח  וַמְקִטיר מֹות  הוא  ְמַזּבֵ ּבָ ָּאִביו  ַרק  ּבַ ַּוֵיֶלך  ַהֶמֶלך  ִגְבֹעָנה  ד:  ּ ְּ ְ ּ
ֹלֹמה  ָמה  ַהְגדֹוָלה  ֶאֶלף  ֹעלֹות  ַיֲעֶלה  ׁשְ י  ִהיא  ַהּבָ ם  ּכִ ִּלְזּבַֹח  ׁשָ

ַח  ַההוא ַּעל  ַהִמְזּבֵ ֲחלֹום  ה:  ּ ֹלֹמה  ּבַ ִגְבעֹון  ִנְרָאה  ְיהָוׁה  ֶאל־ׁשְ ּבְ
ַאל  ָמה  ֶאֶתן־ָלך ְַהָלְיָלה  ַויֹאֶמר  ֱאֹלִהים  ׁשְ ּ ּ ֹלֹמה ַּויֹאֶמר  ׁשְ ו:  ּ

ר  ָהַלך  ֲאׁשֶ יָת  ִעם־ַעְבְדך  ָדִוד  ָאִבי  ֶחֶסד  ָגדֹול  ּכַ ְַאָתה  ָעׂשִ ָּ ּּ
ָמר־לֹו  ַרת  ֵלָבב  ִעָמך  ַוִתׁשְ ֱאֶמת  וִבְצָדָקה  וְבִיׁשְ ְּלָפֶניך  ּבֶ ְּ ָּ ּ
יֹום  ַהֶזה ְסאֹו  ּכַ ב  ַעל־ּכִ ֶּאת־ַהֶחֶסד  ַהָגדֹול  ַהֶזה  ַוִתֶתן־לֹו  ֵבן  ֹיׁשֵ ּּ ּ ּ ּ :
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ֱּאֹלָהי  ַאָתה  ִהְמַלְכָת  ֶאת־ַעְבְדך  ַתַחת  ָדִוד  ָאִבי ְּוַעָתה  ְיהָוׁה   ז ּּ ּ ָּ

תֹוך  ַעְמך  ח:  ְוָאֹנִכי  ַנַער  ָקֹטן  ֹלא  ֵאַדע  ֵצאת  ָוֹבא ְָוַעְבְדך  ּבְ ְ ָּ ּ
ֵפר  ֵמֹרב ר  ֹלא־ִיָמֶנה  ְוֹלא  ִיּסָ ָחְרָת  ַעם־ָרב  ֲאׁשֶ ר  ּבָ ֲּאׁשֶ ְּוָנַתָת  ט:  ּ

פֹט  ֶאת־ַע ְּלַעְבְדך  ֵלב  ׁשֵֹמַע  ִלׁשְ ָ י ּ ין־טֹוב  ְלָרע  ּכִ ְָמך  ְלָהִבין  ּבֵ ּ
ֵבד  ַהֶזה פֹט  ֶאת־ַעְמך  ַהּכָ ִּמי  יוַכל  ִלׁשְ ָ ּ ּ ֵעיֵני  י:  ּ ַּוִייַטב  ַהָדָבר  ּבְ ּ

ֹלֹמה  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה ַאל  ׁשְ י  ׁשָ ֲּאֹדָני  ּכִ ַּויֹאֶמר  ֱאֹלִהים  יא:  ּ
ַאְלָת ַאְלָת  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ְוֹלא־ׁשָ ר  ׁשָ ֵּאָליו  ַיַען  ֲאׁשֶ ּּ ָ  ְלך  ָיִמים ּ ּ

ַאְלָת  ַאְלָת  ֶנֶפׁש  ֹאְיֶביך  ְוׁשָ ר  ְוֹלא  ׁשָ ַאְלָת  ְלך  ֹעׁשֶ ים  ְוֹלא־ׁשָ ַּרּבִ ּ ָּ ָ ּ
ָפט ֹמַע  ִמׁשְ ְּלך  ָהִבין  ִלׁשְ ָ ה   יב:  ּ ְדָבֶריך  ִהּנֵ יִתי  ּכִ ה  ָעׂשִ ָּנַתִתי |  ִָהּנֵ

מֹוך  ֹלא־ָהָיה  ְלָפֶניך  ְוַאֲחֶריך ר  ּכָ ְָלך  ֵלב  ָחָכם  ְוָנבֹון  ֲאׁשֶ ָ ָ ָ 
מֹוך ָֹלא־ָיקום  ּכָ ר  יג:  ּ ַאְלָת  ָנַתִתי  ָלך  ַגם־ֹעׁשֶ ר  ֹלא־ׁשָ ְּוַגם  ֲאׁשֶ ּ ְּ

ל־ָיֶמיך ְמָלִכים  ּכָ ר  ֹלא־ָהָיה  ָכמֹוך  ִאיׁש  ּבַ בֹוד  ֲאׁשֶ ַָגם־ּכָ ָּ ּ :
ר  ָהַלך  ָדִויד |  ְוִאם   יד ֲאׁשֶ י  וִמְצֹוַתי  ּכַ ֹמר  ֻחּקַ ְדָרַכי  ִלׁשְ ֵּתֵלך  ּבִ ְּ ְ ּ

ָּאִביך  ְוַהֲאַרְכִתי   ה  ֲחלֹום  ַוָיבֹוא  טו:  ֶָאת־ָיֶמיךָ ֹלֹמה  ְוִהּנֵ ַּוִיַקץ  ׁשְ ּ
ַלם  ַוַיֲעֹמד   ְּירוׁשָ ִרית־ֲאֹדָני  ַוַיַעל  ֹעלֹות  ַוַיַעׂש |  ִלְפֵני  |  ּ ֲּארֹון  ּבְ ּ

ֶתה  ְלָכל־ֲעָבָדיו ָלִמים  ַוַיַעׂש  ִמׁשְ ּׁשְ ַתִים  טז:  ּ ָּאז  ָתֹבאָנה  ׁשְ ּ
ים  ֹזנֹות  ֶאל־ַהֶמֶלך  ַוַתֲעֹמְד ָּנׁשִ ה  יז:  ָנה  ְלָפָניוְּ ַּוֹתאֶמר  ָהִאׁשָ ּ

ַבִית  ֶאָחד  ָוֵאֵלד  ֹבת  ּבְ ה  ַהזֹאת  ֹיׁשְ י  ֲאֹדִני  ֲאִני  ְוָהִאׁשָ ָּהַאַחת  ּבִ ּ
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ִית ּבָ ִּעָמה  ּבַ ה  יח:  ּ י  ְלִלְדִתי  ַוֵתֶלד  ַגם־ָהִאׁשָ ִליׁשִ יֹום  ַהׁשְ ַּוְיִהי  ּבַ ּ ּ ּ ּ ּ
ּבַ ַּהזֹאת  ַוֲאַנְחנו  ַיְחָדו  ֵאין־ָזר  ִאָתנו  ּבַ ּ ּּ ַתִים־ֲאַנְחנו ּ ִּית  זוָלִתי  ׁשְ ּּ

ִית ּבָ ְכָבה  ָעָליו יט:  ּבַ ר  ׁשָ ה  ַהזֹאת  ָלְיָלה  ֲאׁשֶ ן־ָהִאׁשָ ַּוָיָמת  ּבֶ ּ ּ :
ָנה  כ ִני  ֵמֶאְצִלי  ַוֲאָמְתך  ְיׁשֵ ח  ֶאת־ּבְ תֹוך  ַהַלְיָלה  ַוִתּקַ ַָוָתָקם  ּבְ ְּ ּּ

יָב ּכִ ָנה  ַהֵמת  ִהׁשְ ֵחיָקה  ְוֶאת־ּבְ יֵבהו  ּבְ ּכִ ַּוַתׁשְ ּּ ּ ָוָאֻקם  כא:  ה  ְבֵחיִקיּ
ה  ּבֶֹקר  ְוִהּנֵ ה־ֵמת  ָוֶאְתּבֹוֵנן  ֵאָליו  ּבַ ִני  ְוִהּנֵ ּבֶֹקר  ְלֵהיִניק  ֶאת־ּבְ ּבַ

ר  ָיָלְדִתי ה  ָהַאֶחֶרת  ֹלא  ִכי  כב:  ֹּלא־ָהָיה  ְבִני  ֲאׁשֶ ַּוֹתאֶמר  ָהִאׁשָ ּ
ֵנך  ַהֵמת  וְבִנ ִני  ַהַחי  וְבֵנך  ַהֵמת  ְוֹזאת  ֹאֶמֶרת  ֹלא  ִכי  ּבְ ּּבְ ּּ ְּ י  ֶהָחי ְ

ְרָנה  ִלְפֵני  ַהֶמֶלך ְַוְתַדּבֵ ּ ִני  כג:  ּ ְַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ֹזאת  ֹאֶמֶרת  ֶזה־ּבְ ּ ּ
ֵנך  ַהֵמת  וְבִני  ֶהָחי ַּהַחי  וְבֵנך  ַהֵמת  ְוֹזאת  ֹאֶמֶרת  ֹלא  ִכי  ּבְ ּּ ְּ ְ :

ְַויֹאֶמר  ַהֶמֶלך  ְקחו  ִלי־ָחֶרב  ַוָיִבאו  ַהֶחֶרב  ִלְפֵני  ַהֶמֶלך כד ְּ ּּ ּּ ּ :
ָנִים  וְתנו  ֶאת־ַהֲחִצי ַּויֹאֶמר  ַה כה ֶּמֶלך  ִגְזרו  ֶאת־ַהֶיֶלד  ַהַחי  ִלׁשְ ּ ּּ ּ ְּ

ָנה  ַהַחי  כו:  ְלַאַחת  ְוֶאת־ַהֲחִצי  ְלֶאָחת ר־ּבְ ה  ֲאׁשֶ ַּוֹתאֶמר  ָהִאׁשָ ּ ּ
ָנה  ַוֹתאֶמר   י־ִנְכְמרו  ַרֲחֶמיָה  ַעל־ּבְ ֶּאל־ַהֶמֶלך  ּכִ ּּ ּ י  ֲאֹדִני |  ְ ּבִ

ְּתנו־ָלה  ֶאת־ַהָילוד  ַהַחי  ְוָהֵמ ּ ּּ ּת  ַאל־ְתִמיֻתהו  ְוֹזאת  ֹאֶמֶרת ּ ּ
ַּגם־ִלי  ַגם־ָלך  ֹלא  ִיְהֶיה  ְגֹזרו ּ ַּוַיַען  ַהֶמֶלך  ַויֹאֶמר  ְתנו־ָלה  כז:  ְּ ּ ּ ּּ ְּ

ֶּאת־ַהָילוד  ַהַחי  ְוָהֵמת  ֹלא  ְתִמיֻתהו  ִהיא  ִאמֹו ּ ּ ְמעו  כח:  ּ ַּוִיׁשְ ּ
ַפט  ַהֶמֶלך  ַוִיְראו ר  ׁשָ ָפט  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ֶאת־ַהִמׁשְ ָּכל־ִיׂשְ ּ ְ ּ ּ  ִמְפֵני ּּ
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ָפט ִקְרּבֹו ַלֲעׂשֹות ִמׁשְ י־ָחְכַמת ֱאֹלִהים ּבְ י ָראו ּכִ ַּהֶמֶלך ּכִ ּ ְ ּ: 

  פרק ד- "מלכים א"ספר 
ָרֵאל א ל־ִיׂשְ ֹלֹמה  ֶמֶלך  ַעל־ּכָ ְַוְיִהי  ַהֶמֶלך  ׁשְ ְ ִרים  ב:  ּ ְּוֵאֶלה  ַהׂשָ ּ

ר־לֹו  ֲעַזְרָיהו  ֶבן־ָצדֹוק  ַהּכֵֹהן ֵני ֱּאִליֹחֶרף  ַוֲאִחָיה   ג:  ֲּאׁשֶ ּבְ
יר ן־ֲאִחילוד  ַהַמְזּכִ ָפט  ּבֶ א  ֹסְפִרים  ְיהֹוׁשָ יׁשָ ּׁשִ ּוְבָנָיהו  ד:  ּ ּ
ַּוֲעַזְרָיהו  ה:  ֶּבן־ְיהֹוָיָדע  ַעל־ַהָצָבא  ְוָצדֹוק  ְוֶאְבָיָתר  ּכֲֹהִנים

ן־ָנָתן  ּכֵֹהן  ֵרֶעה  ַהֶמֶלך ָצִבים  ְוָזבוד  ּבֶ ְֶבן־ָנָתן  ַעל־ַהּנִ ּ ּּ :
ִית  ַו ו ר  ַעל־ַהּבָ ן־ַעְבָדא  ַעל־ַהַמסַוֲאִחיׁשָ ֲּאֹדִניָרם  ּבֶ ּ :
לו  ז ָרֵאל  ְוִכְלּכְ ל־ִיׂשְ ר  ִנָצִבים  ַעל־ּכָ ֵנים־ָעׂשָ ֹלֹמה  ׁשְ ְּוִלׁשְ ּ

ָנה  ִיְהֶיה  ַעל־   ׁשָ יתֹו  ֹחֶדׁש  ּבַ ֶּאת־ַהֶמֶלך  ְוֶאת־ּבֵ   ָהֶאָחד ֶאָחדְּ
ל ַהר  ֶאְפָרִים ח:  ְלַכְלּכֵ ן־חור  ּבְ מֹוָתם  ּבֶ ְּוֵאֶלה  ׁשְ ן־ֶדֶק ט:  ּ ר ּּבֶ

ית־ָחָנן ֶמׁש  ְוֵאילֹון  ּבֵ ַעְלִבים  וֵבית  ׁשָ ָמַקץ  וְבׁשַ ּּבְ ן־ֶחֶסד  י:  ּ ּבֶ
ֲאֻרּבֹות  לֹו  ׂשֹֹכה  ְוָכל־ֶאֶרץ  ֵחֶפר ל־ָנַפת  יא:  ּבָ ן־ֲאִביָנָדב  ּכָ ּבֶ

ה ֹלֹמה  ָהְיָתה  לֹו  ְלִאׁשָ ת־ׁשְ ּדֹאר  ָטַפת  ּבַ ּ ן־ֲאִחילוד  יב:  ּ ֲעָנא  ּבֶ ּּבַ
ַּתְעַנך  וְמִגדֹו  ְוָכל־ּבֵ ּ ְ ר  ֵאֶצל  ָצְרַתָנה  ִמַתַחת ּ ָאן  ֲאׁשֶ ּית  ׁשְ

ָאן  ַעד  ָאֵבל  ְמחֹוָלה  ַעד  ֵמֵעֶבר  ְלָיְקֳמָעם ית  ׁשְ : ְלִיְזְרֶעאל  ִמּבֵ
ר  יג ה  ֲאׁשֶ ן־ְמַנׁשֶ ָרֹמת  ִגְלָעד  לֹו  ַחוֹת  ָיִאיר  ּבֶ ן־ֶגֶבר  ּבְ ּּבֶ ּ ּּ
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ים  ָעִרים  ְג ׁשִ ן  ׁשִ ׁשָ ּבָ ר  ּבַ ִגְלָעד  לֹו  ֶחֶבל  ַאְרֹגב  ֲאׁשֶ ּּבַ ּ ּ ֹדלֹות ּ
ת ן־ִעדֹא  ַמֲחָנְיָמה יד:  ּחֹוָמה  וְבִריַח  ְנֹחׁשֶ : ֲּאִחיָנָדב  ּבֶ

ֹלֹמה  טו ת־ׁשְ ַמת  ּבַ ׂשְ ַנְפָתִלי  ַגם־הוא  ָלַקח  ֶאת־ּבָ ֲּאִחיַמַעץ  ּבְ ּ ּ
ה ר  וְבָעלֹות טז:  ְּלִאׁשָ ָאׁשֵ י  ּבְ ן־חוׁשָ ֲעָנא  ּבֶ ּּבַ ָפט  יז:  ּ ְיהֹוׁשָ

ׂשָכר ִיׂשָ ן־ָפרוַח  ּבְ ּּבֶ ְמ יח:  ּ ִבְנָיִמןׁשִ ֶּגֶבר  יט:  ִעי  ֶבן־ֵאָלא  ּבְ
ֶאֶרץ  ִגְלָעד  ֶאֶרץ  ִסיחֹון   ן־ֻאִרי  ּבְ ְֶמֶלך  ָהֱאֹמִרי  ְוֹעג  ֶמֶלך |  ּּבֶ ְ

ָאֶרץ ר  ּבָ ן  וְנִציב  ֶאָחד  ֲאׁשֶ ׁשָ חֹול  כ:  ַּהּבָ ים  ּכַ ָרֵאל  ַרּבִ ְּיהוָדה  ְוִיׂשְ
ֵמִחים ר־ַעל־ַהָים ָלֹרב ֹאְכִלים ְוׁשִֹתים וׂשְ ֲּאׁשֶ ּ: 
gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  אים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נבי
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ל ידוואין חטא בא ע, 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 "וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"מה משמרות כהונה 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

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, 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 אותךא למה"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  כתיב כמשמרות ואנו קורי


