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  פרק ה- "מלכים א"ספר 
ל  ּבְ א ֹלֹמה  ָהָיה  מֹוׁשֵ ִתים ּוׁשְ ָהר  ֶאֶרץ  ְפִלׁשְ ָּכל־ַהַמְמָלכֹות  ִמן־ַהּנָ ּּ

ל־ְיֵמי  ֹלֹמה  ּכָ ים  ִמְנָחה  ְוֹעְבִדים  ֶאת־ׁשְ ְּוַעד  ְגבול  ִמְצָרִים  ַמִגׁשִ ּּ
ים  ב:  ַּחָייו ׁשִ ים  ּכֹר  ֹסֶלת  ְוׁשִ ֹלׁשִ ֹלֹמה  ְליֹום  ֶאָחד  ׁשְ ַּוְיִהי  ֶלֶחם־ׁשְ

ִרִאים  ְוֶעׂשְ ג:  ּכֹר  ָקַמח ָרה  ָבָקר  ּבְ ָקר  ְרִעי  וֵמָאה  ֹצאן ֲעׂשָ ִּרים  ּבָ
ִרים  ֲאבוִסים ְּלַבד  ֵמַאָיל  וְצִבי  ְוַיְחמור  וַבְרּבֻ ּ ּ ּ י־הוא  ֹרֶדה   ד:  ּ | ּּכִ

ָהר  ָכל־ַמְלֵכי  ֵעֶבר  ַהּנָ ָהר  ִמִתְפַסח  ְוַעד־ַעָזה  ּבְ ָכל־ֵעֶבר  ַהּנָ ּּבְ ּ
ִביב ל־ֲעָבָריו  ִמּסָ לֹום  ָהָיה  לֹו  ִמּכָ ב  ְיהוָדה  ְו ה:  ְוׁשָ ַּוֵיׁשֶ ָרֵאל ּ ִיׂשְ

ַבע  ּכֹל  ֵאר  ׁשָ ָּלֶבַטח  ִאיׁש  ַתַחת  ַגְפנֹו  ְוַתַחת  ְתֵאָנתֹו  ִמָדן  ְוַעד־ּבְ ּ ּ ּ
ֹלֹמה ִעים  ֶאֶלף  ֻאְרֹות  סוִסים  ו:  ְיֵמי  ׁשְ ֹלֹמה  ַאְרּבָ ַּוְיִהי  ִלׁשְ

ים ר  ֶאֶלף  ָפָרׁשִ ֵנים־ָעׂשָ בֹו  וׁשְ ְּלֶמְרּכָ ָצִבים  ָהֵאֶלה  ז:  ּ לו  ַהּנִ ְּוִכְלּכְ ּ ּ
ֹלֹמה ֶּאת־ַהֶמ ְלַחן  ַהֶמֶלך־ׁשְ ֵרב  ֶאל־ׁשֻ ל־ַהּקָ ֹלֹמה  ְוֵאת  ּכָ ְֶלך  ׁשְ ְּ

ִּאיׁש  ָחְדׁשֹו  ֹלא  ְיַעְדרו  ָדָבר ּ ֹעִרים  ְוַהֶתֶבן  ַלּסוִסים  ח:  ּ ְּוַהׂשְ ּ ּ
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ָפטֹו ִמׁשְ ם  ִאיׁש  ּכְ ר  ִיְהֶיה־ׁשָ ְּוָלָרֶכׁש  ָיִבאו  ֶאל־ַהָמקֹום  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ :
ֹל ט ַּוִיֵתן  ֱאֹלִהים  ָחְכָמה  ִלׁשְ ה  ְמֹאד  ְוֹרַחב  ֵלב ּ ֹּמה  וְתבוָנה  ַהְרּבֵ ּ

ַפת  ַהָים ר  ַעל־ׂשְ חֹול  ֲאׁשֶ ֹלֹמה  ֵמָחְכַמת  י:  ּּכַ ַּוֵתֶרב  ָחְכַמת  ׁשְ
ֵני־ֶקֶדם  וִמּכֹל  ָחְכַמת  ִמְצָרִים ל־ּבְ ל־ָהָאָדם  יא:  ּּכָ ם  ִמּכָ ַּוֶיְחּכַ

ֵני  ָמחֹול   מֹו ֵּמֵאיָתן  ָהֶאְזָרִחי  ְוֵהיָמן  ְוַכְלּכֹל  ְוַדְרַדע  ּבְ ַוְיִהי־ׁשְ
ירֹו  יב:  ְּבָכל־ַהגֹוִים  ָסִביב ל  ַוְיִהי  ׁשִ ת  ֲאָלִפים  ָמׁשָ ֹלׁשֶ ר  ׁשְ ַוְיַדּבֵ

ה  ָוָאֶלף ְלָבנֹון  ְוַעד  יג:  ֲּחִמׁשָ ר  ּבַ ר  ַעל־ָהֵעִצים  ִמן־ָהֶאֶרז  ֲאׁשֶ ַּוְיַדּבֵ
ֵהָמה  ְוַעל־ָהעֹוף  ר  ַעל־ַהּבְ יר  ַוְיַדּבֵ ּקִ ר  ֹיֵצא  ּבַ ָהֵאזֹוב  ֲאׁשֶ

ֹמַע  ֵאת  יד:  ֶּרֶמׂש  ְוַעל־ַהָדִגיםְוַעל־ָה ל־ָהַעִמים  ִלׁשְ ַּוָיֹבאו  ִמּכָ ּ ּ
ְמעו  ֶאת־ָחְכָמתֹו ר  ׁשָ ל־ַמְלֵכי  ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ֹלֹמה  ֵמֵאת  ּכָ : ָּחְכַמת  ׁשְ

י  טו ַמע  ּכִ י  ׁשָ ֹלֹמה  ּכִ ַלח  ִחיָרם  ֶמֶלך־צֹור  ֶאת־ֲעָבָדיו  ֶאל־ׁשְ ְַוִיׁשְ ּ
חו  ְלֶמֶלך  ַתַחת  ָאִב ֹּאתֹו  ָמׁשְ ְ י  ֹאֵהב  ָהָיה  ִחיָרם  ְלָדִוד ּ ּיהו  ּכִ

ל־ַהָיִמים ֹלֹמה  ֶאל־ִחיָרם  ֵלאֹמר טז:  ּּכָ ַלח  ׁשְ ַּאָתה  ָיַדְעָת  יז:  ַּוִיׁשְ ּ
ם  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיו  ִמְפֵני  ִית  ְלׁשֵ י  ֹלא  ָיֹכל  ִלְבנֹות  ּבַ ֶּאת־ָדִוד  ָאִבי  ּכִ ּ

ר  ְסָבֻבהו  ַעד  ֵתת־ְיהָוׁה  ֹאָתם  ַתַח ַּהִמְלָחָמה  ֲאׁשֶ ּ פֹות  ּּ  ַרְגָלוּת  ּכַ
ָטן  ְוֵאין  ֶפַגע  יח:  ַרְגָלי ִביב  ֵאין  ׂשָ ְּוַעָתה  ֵהִניַח  ְיהָוׁה  ֱאֹלַהי  ִלי  ִמּסָ ּ
ר   יט:  ָרע ֲאׁשֶ ם  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהי  ּכַ ִית  ְלׁשֵ ר |  ְוִהְנִני  ֹאֵמר  ִלְבנֹות  ּבַ ִּדּבֶ

ר  ֶאֵתן  ַתְחֶתיך  ַעל ְנך  ֲאׁשֶ ְָיהָוׁה  ֶאל־ָדִוד  ָאִבי  ֵלאֹמר  ּבִ ָּ ּ ּ ְסֶאך ּ ָ־ּכִ
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ִמי ִית  ִלׁשְ ְּוַעָתה  ַצֵוה  ְוִיְכְרתו־ִלי  ֲאָרִזים  כ:  ּהוא־ִיְבֶנה  ַהּבַ ּ ּ
ֹכל  ַכר  ֲעָבֶדיך  ֶאֵתן  ְלך  ּכְ ִָמן־ַהְלָבנֹון  ַוֲעָבַדי  ִיְהיו  ִעם־ֲעָבֶדיך  וׂשְ ָ ָּ ּ ּ ּ

י   ר  ֹתאֵמר  ּכִ נו  ִאיׁש  ֹיֵדַע |  ֲּאׁשֶ י  ֵאין  ּבָ ַּאָתה  ָיַדְעָת  ּכִ ּ ּ
ִצֹדִניםִלְכָרת־ֵעִצים   ֹלֹמה  כא:  ּּכַ ֹמַע  ִחיָרם  ֶאת־ִדְבֵרי  ׁשְ ׁשְ ַּוְיִהי  ּכִ

ן  ָחָכם  ר  ָנַתן  ְלָדִוד  ּבֵ רוך  ְיהָוׁה  ַהיֹום  ֲאׁשֶ ַמח  ְמֹאד  ַויֹאֶמר  ּבָ ַּוִיׂשְ ּ ְּ ּ
ַמְעִתי  כב:  ַּעל־ָהָעם  ָהָרב  ַהֶזה ֹלֹמה  ֵלאֹמר  ׁשָ ַלח  ִחיָרם  ֶאל־ׁשְ ַּוִיׁשְ ּ

ַלְחָת  ֵאָלי   ר־ׁשָ ֲעֵצי  ֲאָרִזים ֵּאת  ֲאׁשֶ ל־ֶחְפְצך  ּבַ ה  ֶאת־ּכָ ֲָאִני  ֶאֱעׂשֶ

ים יֵמם  כג:  ּוַבֲעֵצי  ְברֹוׁשִ ֲּעָבַדי  ֹיִרדו  ִמן־ַהְלָבנֹון  ָיָמה  ַוֲאִני  ֲאׂשִ ּ
ם  ְוַאָתה  ַלח  ֵאַלי  ְוִנַפְצִתים  ׁשָ ר־ִתׁשְ ָים  ַעד־ַהָמקֹום  ֲאׁשֶ ּדְֹברֹות  ּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ

ה  ֶאת־ֶחְפִצי  ָל א  ְוַאָתה  ַתֲעׂשֶ ִּתׂשָ ּ יִתיּ ַוְיִהי  ִחירֹום  כד:  ֵתת  ֶלֶחם  ּבֵ
ל־ֶחְפצֹו ים  ּכָ ֹלֹמה  ֲעֵצי  ֲאָרִזים  ַוֲעֵצי  ְברֹוׁשִ ֹלֹמה  כה:  ֹנֵתן  ִלׁשְ ּוׁשְ

ִרים  ּכֹר  ִרים  ֶאֶלף  ּכֹר  ִחִטים  ַמּכֶֹלת  ְלֵביתֹו  ְוֶעׂשְ ָּנַתן  ְלִחיָרם  ֶעׂשְ
ָנ ָנה  ְבׁשָ ֹלֹמה  ְלִחיָרם  ׁשָ ִתית  ּכֹה־ִיֵתן  ׁשְ ֶמן  ּכָ ַויהָוׁה  ָנַתן  כו:  הּׁשֶ

ֹלֹמה  ין ִחיָרם וֵבין ׁשְ ֹלם  ּבֵ ר־לֹו  ַוְיִהי  ׁשָ ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ֹלֹמה  ּכַ ָּחְכָמה  ִלׁשְ ּ
ֵניֶהם ַּוִיְכְרתו  ְבִרית  ׁשְ ָרֵאל  כז:  ּ ל־ִיׂשְ ֹלֹמה  ַמס  ִמּכָ ְַוַיַעל  ַהֶמֶלך  ׁשְ ּ ּ

ים  ֶאֶלף  ִאיׁש ֹלׁשִ ָלֵחם  ְלָבנֹוָנה כח:  ַּוְיִהי  ַהַמס  ׁשְ ֶרת ַּוִיׁשְ   ֲעׂשֶ
ֵביתֹו  ים  ּבְ ַנִים  ֳחָדׁשִ ֹחֶדׁש  ֲחִליפֹות  ֹחֶדׁש  ִיְהיו  ַבְלָבנֹון  ׁשְ ֲּאָלִפים  ּבַ ּ

ל  כט:  ַּוֲאֹדִניָרם  ַעל־ַהַמס א  ַסּבָ ְבִעים  ֶאֶלף  ֹנׂשֵ ֹלֹמה  ׁשִ ַוְיִהי  ִלׁשְ
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ָהר ֹמִנים  ֶאֶלף  ֹחֵצב  ּבָ ר  ל:  ּוׁשְ ֹלֹמה  ֲאׁשֶ ָצִבים  ִלׁשְ ֵרי  ַהּנִ ְּלַבד  ִמׂשָ ּ
ָעם ַעל ֹלׁש  ֵמאֹות  ָהֹרִדים  ּבָ ת  ֲאָלִפים  וׁשְ ֹלׁשֶ ּ־ַהְמָלאָכה  ׁשְ ּ

ְמָלאָכה ים  ּבַ עו  ֲאָבִנים  ְגֹדלֹות  ֲאָבִנים  לא:  ָּהֹעׂשִ ַּוְיַצו  ַהֶמֶלך  ַוַיּסִ ּּ ּ ְ

ִית  ַאְבֵני  ָגִזית ד  ַהּבָ ֹלֹמה  וֹבֵני  לב:  ְיָקרֹות  ְלַיּסֵ ַּוִיְפְסלו  ּבֵֹני  ׁשְ ּ ּ
ִיתִּחירֹום ְוַהִגְבִלים ַו ָּיִכינו ָהֵעִצים ְוָהֲאָבִנים ִלְבנֹות ַהּבָ ּ: 

  פרק ו- "מלכים א"ספר 
ָרֵאל  א ֵני־ִיׂשְ ָנה  ְלֵצאת  ּבְ ע  ֵמאֹות  ׁשָ ָנה  ְוַאְרּבַ מֹוִנים  ׁשָ ַוְיִהי  ִבׁשְ

ִני  ֹחֶדׁש  ִזו  הוא  ַהֹחֶדׁש  ַהׁשֵ ָנה  ָהְרִביִעית  ּבְ ׁשָ ֵּמֶאֶרץ־ִמְצַרִים  ּבַ ּּ
ֹלֹמה  ַעל־ִי ִית  ַליהָוׁהְִלְמֹלך  ׁשְ ָרֵאל  ַוִיֶבן  ַהּבַ ר  ב:  ּׂשְ ִית  ֲאׁשֶ ְוַהּבַ

ִרים  ָרְחּבֹו  ים־ַאָמה  ָאְרּכֹו  ְוֶעׂשְ ׁשִ ֹלֹמה  ַליהָוׁה  ׁשִ ָנה  ַהֶמֶלך  ׁשְ ּּבָ ּ ְּ

ים  ַאָמה  קֹוָמתֹו ֹלׁשִ ּוׁשְ ִרים  ג:  ּ ִית  ֶעׂשְ ְּוָהאוָלם  ַעל־ְפֵני  ֵהיַכל  ַהּבַ ּ
ַּאָמה  ָאְרּכֹו  ַעל־ְפֵני  ֹרַחב  ַהּבָ ַאָמה  ָרְחּבֹו  ַעל־ְפֵני ּ ר  ּבָ ִּית  ֶעׂשֶ ּ

ִית ֻקִפים  ֲאֻטִמים ד:  ַהּבָ ִית  ַחלֹוֵני  ׁשְ ַּוַיַעׂש  ַלּבָ ַּוִיֶבן  ַעל־ִקיר  ה:  ּ
ִית   ִית  ָסִביב  ַלֵהיָכל  ְוַלְדִביר ָיִצוַעַהּבַ ּ  ָיִציַע  ָסִביב  ֶאת־ִקירֹות  ַהּבַ

ה ּ  ַהָיִציַע  ַּהָיִצוַע ו:  ַּוַיַעׂש  ְצָלעֹות  ָסִביב ַאָמה  ָרְחּבָ ַּהַתְחֹתָנה  ָחֵמׁש  ּבָ ּ ּ ּ
י  ה  ּכִ ַאָמה  ָרְחּבָ ַבע  ּבָ ית  ׁשֶ ִליׁשִ ה  ְוַהׁשְ ַאָמה  ָרְחּבָ ׁש  ּבָ ְּוַהִתיֹכָנה  ׁשֵ ּּ ּ ּ ּ
ִית ִקירֹות  ַהּבָ ִית  ָסִביב  חוָצה  ְלִבְלִתי  ֲאֹחז  ּבְ ִּמְגָרעֹות  ָנַתן  ַלּבַ ּ :
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ע ז ֵלָמה  ַמּסָ ֹנתֹו  ֶאֶבן  ׁשְ ִהּבָ ִית  ּבְ בֹות  ְוַהַגְרֶזן ְוַהּבַ ּ  ִנְבָנה  וַמּקָ ּ
ֹנתֹו ִהּבָ ִית  ּבְ ּבַ ַמע  ּבַ ִלי  ַבְרֶזל  ֹלא־ִנׁשְ ל־ּכְ ֶּפַתח  ַהֵצָלע  ח:  ּכָ ּ

ִית  ַהְיָמִנית  וְבלוִלים  ַיֲעלו  ַעל־ַהִתיֹכָנה  ֶתף  ַהּבַ ַּהִתיֹכָנה  ֶאל־ּכֶ ּּ ּ ּּ
ים ִלׁשִ ּוִמן־ַהִתיֹכָנה  ֶאל־ַהׁשְ ּ ִית  ַוְיַכ ט:  ּ ֵּלהו  ַוִיְספֹן ַּוִיֶבן  ֶאת־ַהּבַ ּ ּ ּ

ֲאָרִזים ֵדֹרת  ּבָ ִית  ֵגִבים  וׂשְ ֶּאת־ַהּבַ ּ  ַהָיִציַע ַּהָיִצוַעַּוִיֶבן  ֶאת־   י:  ּ
ֲעֵצי  ִית  ּבַ ִית  ָחֵמׁש  ַאמֹות  קֹוָמתֹו  ַוֶיֱאֹחז  ֶאת־ַהּבַ ל־ַהּבַ ַּעל־ּכָ ּ

ֹלֹמה  ֵלאֹמר יא:  ֲאָרִזים ִית  ַהֶזה  יב:  ַּוְיִהי  ְדַבר־ְיהָוׁה  ֶאל־ׁשְ ַּהּבַ
ַמְרָת ֲא ה  ְוׁשָ ָפַטי  ַתֲעׂשֶ ֻחּקַֹתי  ְוֶאת־ִמׁשְ ר־ַאָתה  ֹבֶנה  ִאם־ֵתֵלך  ּבְ ּׁשֶ ּ ּ ּּ ְ

ר  ֶהם  ַוֲהִקֹמִתי  ֶאת־ְדָבִרי  ִאָתך  ֲאׁשֶ ל־ִמְצֹוַתי  ָלֶלֶכת  ּבָ ְֶאת־ּכָ ּ ּ
ְרִתי  ֶאל־ָדִוד  ָאִביך ִָדּבַ ּ ָרֵאל  ְוֹלא  יג:  ּּ ֵני  ִיׂשְ תֹוך  ּבְ ַכְנִתי  ּבְ ְְוׁשָ ּ

ָרֵאלֶּאֱעֹזב  ֶאת־ַעִמ ִית  ַוְיַכֵלהו יד:  י  ִיׂשְ ֹלֹמה  ֶאת־ַהּבַ ַּוִיֶבן  ׁשְ ּ ּ :
ִית  טו ְרַקע  ַהּבַ ַצְלעֹות  ֲאָרִזים  ִמּקַ ְיָתה  ּבְ ִית  ִמּבַ ַּוִיֶבן  ֶאת־ִקירֹות  ַהּבַ

ִית  ִית  ַוְיַצף  ֶאת־ַקְרַקע  ַהּבַ ֻפן  ִצָפה  ֵעץ  ִמּבָ ַּעד־ִקירֹות  ַהּסִ ּ
ים רֹוׁשִ ַצְלעֹות  ּבְ ִרים  ַאָמה  ַּוִיֶבן   טז:  ּבְ ִּמַיְרְכוֵתיֶּאת־ֶעׂשְ ֵתי ּ ּ  ִמַיְרּכְ

ִית  ירֹות  ַוִיֶבן  לֹו  ִמּבַ ְרַקע  ַעד־ַהּקִ ַצְלעֹות  ֲאָרִזים  ִמן־ַהּקַ ִית  ּבְ ַּהּבַ
ים ָדׁשִ ִית  הוא  יז:  ִלְדִביר  ְלֹקֶדׁש  ַהּקֳ ַאָמה  ָהָיה  ַהּבָ ִעים  ּבָ ְּוַאְרּבָ ּ

ִית  ְפ יח:  ַהֵהיָכל  ִלְפָני ִּניָמה  ִמְקַלַעת  ְפָקִעים  וְפטוֵרי ְּוֶאֶרז  ֶאל־ַהּבַ ּ ּ
ִית  ִמְפִניָמה  יט:  ִּצִצים  ַהּכֹל  ֶאֶרז  ֵאין  ֶאֶבן  ִנְרָאה תֹוך־ַהּבַ ּוְדִביר  ּבְ ְ ּ
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ִרית  ְיהָוׁה ם  ֶאת־ֲארֹון  ּבְ ִרים  כ:  ֵּהִכין  ְלִתֵתן  ׁשָ ְּוִלְפֵני  ַהְדִביר  ֶעׂשְ
ִרים  ַאָמ ִרים  ַאָמה  ֹרַחב  ְוֶעׂשְ ַּאָמה  ֹאֶרך  ְוֶעׂשְ ּ ּה  קֹוָמתֹו  ַוְיַצֵפהו ְּ ּ

ַח  ָאֶרז ִית  ִמְפִניָמה  כא:  ָּזָהב  ָסגור  ַוְיַצף  ִמְזּבֵ ֹלֹמה  ֶאת־ַהּבַ ַּוְיַצף  ׁשְ
ר   ַרתיקֹותָּזָהב  ָסגור  ַוְיַעּבֵ ּּבְ ַרתוקֹות  ָזָהב  ִלְפֵני  ַהְדִביר  ַוְיַצֵפהו ּ ּ  ּבְ ּ ּּ ּ

ל־ַה כב:  ָזָהב ִית  ִצָפה  ָזָהב  ַעד־ֹתם  ּכָ ל־ַהּבַ ְּוֶאת־ּכָ ִית ּ ּבָ
ר־ַלְדִביר  ִצָפה  ָזָהב ַח  ֲאׁשֶ ְּוָכל־ַהִמְזּבֵ ּ ֵני  כג:  ּ ְדִביר  ׁשְ ַּוַיַעׂש  ּבַ ּ

ר  ַאמֹות  קֹוָמתֹו ֶמן  ֶעׂשֶ ְּכרוִבים  ֲעֵצי־ׁשָ ַנף  כד:  ּ ְּוָחֵמׁש  ַאמֹות  ּכְ
ר  ַאמֹות  ִנית  ֶעׂשֶ רוב  ַהׁשֵ ַנף  ַהּכְ רוב  ָהֶאָחת  ְוָחֵמׁש  ַאמֹות  ּכְ ַּהּכְ ּ ּּ ּ

ָנ ָנָפיוִמְקצֹות  ּכְ ִני  כה:  ָפיו  ְוַעד־ְקצֹות  ּכְ רוב  ַהׁשֵ ַאָמה  ַהּכְ ר  ּבָ ְּוֶעׂשֶ ּּ
ֻרִבים ֵני  ַהּכְ רוב  ָהֶאָחד  כו:  ִּמָדה  ַאַחת  ְוֶקֶצב  ֶאָחד  ִלׁשְ ּקֹוַמת  ַהּכְ

ִני רוב  ַהׁשֵ ַאָמה  ְוֵכן  ַהּכְ ר  ּבָ ֶּעׂשֶ תֹוך   כז:  ּּ רוִבים  ּבְ ְַוִיֵתן  ֶאת־ַהּכְ ּ ּ ּ |
ִית  ַהְפִניִמי  ַו ַנף־ָהֶאָחד ַּהּבַ ֻרִבים  ַוִתַגע  ּכְ ְנֵפי  ַהּכְ ִּיְפְרׂשו  ֶאת־ּכַ ּ ּ ּ

ִני  ְוַכְנֵפיֶהם  ֶאל־תֹוך  יר  ַהׁשֵ ּקִ ִני  ֹנַגַעת  ּבַ רוב  ַהׁשֵ יר  וְכַנף  ַהּכְ ּקִ ְּבַ ּ ּ ּ ּ ּ
ָנף ָנף  ֶאל־ּכָ ִית  ֹנְגֹעת  ּכָ רוִבים  ָזָהב כח:  ַהּבַ ְוֵאת  כט:  ַּוְיַצף  ֶאת־ַהּכְ

ִית  ֵמַס ל־ִקירֹות  ַהּבַ רוִבים  ְוִתֹמֹרת |  ב  ּכָ ָּקַלע  ִפתוֵחי  ִמְקְלעֹות  ּכְ ּ ּ ּ
ּוְפטוֵרי  ִצִצים  ִמִלְפִנים  ְוַלִחיצֹון ּ ּ ִית  ִצָפה  ָזָהב  ל:  ּ ְּוֶאת־ַקְרַקע  ַהּבַ

ֶמן  לא:  ִלְפִניָמה  ְוַלִחיצֹון ה  ַדְלתֹות  ֲעֵצי־ׁשָ ְּוֵאת  ֶפַתח  ַהְדִביר  ָעׂשָ ּ ּ
ית ֵתי לב:  ָּהַאִיל  ְמזוזֹות  ֲחִמׁשִ ּוׁשְ ֶמן  ְוָקַלע  ֲעֵליֶהם ּ ּ  ַדְלתֹות  ֲעֵצי־ׁשֶ
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רוִבים  ְוִתֹמֹרת  וְפטוֵרי  ִצִצים  ְוִצָפה  ָזָהב  ַוָיֶרד  ִּמְקְלעֹות  ּכְ ּ ּ ּ ּ ּ
רוִבים  ְוַעל־ַהִתֹמרֹות  ֶאת־ַהָזָהב ַּעל־ַהּכְ ּ ה  ְלֶפַתח  לג:  ּ ְוֵכן  ָעׂשָ
ֶמן  ֵמֵאת  ְרִבִעית ֵתי  ַדְלתֹו לד:  ַּהֵהיָכל  ְמזוזֹות  ֲעֵצי־ׁשָ ּוׁשְ ת  ֲעֵצי ּ

ֵני  ְקָלִעים  ַהֶדֶלת  ֵני  ְצָלִעים  ַהֶדֶלת  ָהַאַחת  ְגִליִלים  וׁשְ ים  ׁשְ ְּברֹוׁשִ ּ ּּ
ִנית  ְגִליִלים ַּהׁשֵ רוִבים  ְוִתֹמרֹות  וְפֻטֵרי  ִצִצים  ְוִצָפה  לה:  ּ ְּוָקַלע  ּכְ ּ ּ ּ

ה ר  ַעל־ַהְמֻחּקֶ ָּזָהב  ְמֻיׁשָ ה  לו:  ּ ֹלׁשָ ַּוִיֶבן  ֶאת־ֶהָחֵצר  ַהְפִניִמית  ׁשְ ּ
ֻרֹתת  ֲאָרִזיםּטו ית  לז:  ֵּרי  ָגִזית  ְוטור  ּכְ ד  ּבֵ ָנה  ָהְרִביִעית  ֻיּסַ ׁשָ ּּבַ

ֶיַרח  ִזו ֶיַרח  ּבול  הוא  ַהֹחֶדׁש  לח:  ְיהָוׁה  ּבְ ֵרה  ּבְ ָנה  ָהַאַחת  ֶעׂשְ ּוַבׁשָ ּ ּּ
ִית  ְלָכל־ְדָבָריו  וְלָכל־   ָלה  ַהּבַ ִמיִני  ּכָ ַּהׁשְ ּ ּפָָטוּ ָפָטיו  ַוִיְבֵנהו ִמׁשְ ּ  ִמׁשְ ּ

ַב ִניםׁשֶ  :ע ׁשָ
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, 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"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  ללמדך 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,  ולכל  החברים  וידידים,  תובשמחו,    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, ושרד ספרי המקרא הם עליו מליצי י"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 א"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


