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  פרק ה- "דברי הימים ב"ספר 
ל־ַהְמ א ַלם  ּכָ ַּוִתׁשְ ֹלֹמה  ְלֵבית  ְיהָוׁה  ַוָיֵבא ּ ה  ׁשְ ר־ָעׂשָ ָּלאָכה  ֲאׁשֶ

י   ֹלֹמה  ֶאת־ָקְדׁשֵ ֶסף  ְוֶאת־ַהָזָהב |  ׁשְ ָּדִויד  ָאִביו  ְוֶאת־ַהּכֶ ּ
ית  ָהֱאֹלִהים ֹאְצרֹות  ּבֵ ִלים  ָנַתן  ּבְ ל־ַהּכֵ ָאז  ַיְקֵהיל  ב:  ְוֶאת־ּכָ

י  ַהַמטֹות ל־ָראׁשֵ ָרֵאל  ְוֶאת־ּכָ ֹלֹמה  ֶאת־ִזְקֵני  ִיׂשְ ּׁשְ יֵאי ּ   ְנׂשִ
ָלם  ְלַהֲעלֹות  ֶאת־ֲארֹון  ָרֵאל  ֶאל־ְירוׁשָ ָּהָאבֹות  ִלְבֵני  ִיׂשְ

ִרית־ְיהָוׁה  ֵמִעיר  ָדִויד  ִהיא  ִציֹון ּּבְ ֲהלו  ֶאל־ַהֶמֶלך  ג:  ּ ְַוִיּקָ ּ ּ ּ
ִבִעי ָחג  הוא  ַהֹחֶדׁש  ַהׁשְ ָרֵאל  ּבֶ ל־ִאיׁש  ִיׂשְ ּּכָ ַּוָיֹבאו  ּכֹל  ִזְקֵני  ד:  ּ ּ

או ָרֵאל  ַוִיׂשְ ִּיׂשְ ַּוַיֲעלו  ֶאת־ָהָארֹון  ה:  ּ  ַהְלִוִים  ֶאת־ָהָארֹוןּ ּ
ֹאֶהל  ֶהֱעלו  ר  ּבָ ֵלי  ַהּקֶֹדׁש  ֲאׁשֶ ל־ּכְ ְּוֶאת־ֹאֶהל  מֹוֵעד  ְוֶאת־ּכָ

ָרֵאל  ו:  ֹּאָתם  ַהּכֲֹהִנים  ַהְלִוִים ֹלֹמה  ְוָכל־ֲעַדת  ִיׂשְ ְְוַהֶמֶלך  ׁשְ ּ
ִחים  ֹצאן  וָב ר ַּהּנֹוָעִדים  ָעָליו  ִלְפֵני  ָהָארֹון  ְמַזּבְ ָקר  ֲאׁשֶ

ְפרו  ְוֹלא  ִיָמנו  ֵמֹרב ֹּלא־ִיּסָ ַּוָיִביאו  ַהּכֲֹהִנים  ֶאת־ֲארֹון  ז:  ּּ ּ
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ים  ָדׁשִ ִית  ֶאל־ֹקֶדׁש  ַהּקֳ ִרית־ְיהָוׁה  ֶאל־ְמקֹומֹו  ֶאל־ְדִביר  ַהּבַ ּּבְ
רוִבים ְנֵפי  ַהּכְ ֶּאל־ַתַחת  ּכַ ָנַפִים  ח:  ּ ים  ּכְ רוִבים  פְֹרׂשִ ַּוִיְהיו  ַהּכְ ּ ּ ּ

ָדיו ַעל־ְמקֹום  ָהָא רוִבים  ַעל־ָהָארֹון  ְוַעל־ּבַ ּרֹון  ַוְיַכּסו  ַהּכְ ּ ּ
ִדים  ִמן־ָהָארֹון  ט:  ִמְלָמְעָלה י  ַהּבַ ִדים  ַוֵיָראו  ָראׁשֵ ַּוַיֲאִריכו  ַהּבַ ּ ּ ּּ ּ

ם  ַעד  ַהיֹום  ַהֶזה ַּעל־ְפֵני  ַהְדִביר  ְוֹלא  ֵיָראו  ַהחוָצה  ַוְיִהי־ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ :
ֵני  ַהֻלחֹות   י ָארֹון  ַרק  ׁשְ ר ֵּאין  ּבָ ֹחֵרב  ֲאׁשֶ ה  ּבְ ר־ָנַתן  ֹמׁשֶ ֲאׁשֶ

ֵצאָתם  ִמִמְצָרִים ָרֵאל  ּבְ ֵני  ִיׂשְ ַרת  ְיהָוׁה  ִעם־ּבְ ֵצאת  יא:  ּּכָ ַוְיִהי  ּבְ
ְמְצִאים  ִהְתַקָדׁשו  ֵאין  ל־ַהּכֲֹהִנים  ַהּנִ י  ּכָ ַּהּכֲֹהִנים  ִמן־ַהּקֶֹדׁש  ּכִ ּ

מֹור  ְלַמְחְלקֹות ְּוַהְלִוִים  ַהְמׁשְֹרִרים  ְלֻכָל יב:  ִלׁשְ ם  ְלָאָסף  ְלֵהיָמן ּ
ְמִצְלַתִים  וִבְנָבִלים  ים  ּבוץ  ּבִ ׁשִ ִּליֻדתון  ְוִלְבֵניֶהם  ְוַלֲאֵחיֶהם  ְמֻלּבָ ּ ּּ
ִרים  ַח  ְוִעָמֶהם  ּכֲֹהִנים  ְלֵמָאה  ְוֶעׂשְ ְּוִכּנֹרֹות  ֹעְמִדים  ִמְזָרח  ַלִמְזּבֵ ּ

ֲחֹצְצרֹותַמְחְצִררים  יםַּלְמַחְצצִרַוְיִהי  ְכֶאָחד   יג:    ַמְחְצִרים  ּבַ
ִמיַע  קֹול־ֶאָחד  ְלַהֵלל  וְלֹהדֹות  ַּלְמַחְצִרים  ְוַלְמׁשֲֹרִרים  ְלַהׁשְ ּ ּ
יר  ֲחֹצְצרֹות  וִבְמִצְלַתִים  וִבְכֵלי  ַהׁשִ ַּליהָוׁה  וְכָהִרים  קֹול  ּבַ ּּ ּ ּ
ית  ִית  ָמֵלא  ָעָנן  ּבֵ י  ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו  ְוַהּבַ י  טֹוב  ּכִ ּוְבַהֵלל  ַליהָוׁה  ּכִ ּּ

ֵרת  ִמְפֵני  ֶהָעָנן ְוֹלא־ָיְכ יד:  ְיהָוׁה ּלו  ַהּכֲֹהִנים  ַלֲעמֹוד  ְלׁשָ ּ
ית ָהֱאֹלִהים י־ָמֵלא ְכבֹוד־ְיהָוׁה ֶאת־ּבֵ  :ּכִ
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  פרק ו- "דברי הימים ב"ספר 
ֲעָרֶפל א ּכֹון  ּבַ ֹלֹמה  ְיהָוׁה  ָאַמר  ִלׁשְ ִניִתי  ב:  ָאז  ָאַמר  ׁשְ ַוֲאִני  ּבָ

ְבְתך  עֹוָלִמים ֵָבית־ְזֻבל  ָלך  וָמכֹון  ְלׁשִ ְּ ב  ַהֶמֶלך  ֶאת־ָפָניו  ג:  ּ ַּוַיּסֵ ְ ּ ּ
ָרֵאל  עֹוֵמד ָרֵאל  ְוָכל־ְקַהל  ִיׂשְ ל־ְקַהל  ִיׂשְ : ְַוְיָבֶרך  ֵאת  ּכָ

ִפיו  ֵאת  ָדִויד  ד ר  ּבְ ר  ִדּבֶ ָרֵאל  ֲאׁשֶ רוך  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ַּויֹאֶמר  ּבָ ְּ ּ
ָּאִבי  וְבָיָדיו  ִמֵלא  ֵלאֹמר ר  הֹוֵצאִתי  ֶאת־ַעִמי  ה:  ּ ִּמן־ַהיֹום  ֲאׁשֶ ּ

ָרֵאל  ִלְבנֹות  ְבֵטי  ִיׂשְ ֵּמֶאֶרץ  ִמְצַרִים  ֹלא־ָבַחְרִתי  ְבִעיר  ִמּכֹל  ׁשִ
ם  ְוֹלא־ָבַחְרִתי  ְבִאיׁש  ִלְהיֹות  ָנִגיד  ִמי  ׁשָ ִית  ִלְהיֹות  ׁשְ ּּבַ

ָרֵאל ם  ָוֶאְבַחר  ו:  ַּעל־ַעִמי  ִיׂשְ ִמי  ׁשָ ַלם  ִלְהיֹות  ׁשְ ירוׁשָ ָּוֶאְבַחר  ּבִ
ָדִויד  ִלְהיֹות  ַעל־ַעִמי  ִי ָרֵאלּּבְ ַּוְיִהי  ִעם־ְלַבב  ָדִויד  ָאִבי  ז:  ׂשְ

ָרֵאל ם  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ִית  ְלׁשֵ ַּויֹאֶמר  ְיהָוׁה  ח:  ִלְבנֹות  ּבַ
ִמי  ִית  ִלׁשְ ר  ָהָיה  ִעם־ְלָבְבך  ִלְבנֹות  ּבַ ֶָאל־ָדִויד  ָאִבי  ַיַען  ֲאׁשֶ ּ

י  ָהָיה  ִעם־ְלָבֶבך י ַּרק  ַאָתה  ֹלא  ִתְבֶנה  ַהּבָ ט:  ֱָהִטיבֹוָת  ּכִ ִית  ּכִ
ִמי ִית  ִלׁשְ ִּבְנך  ַהיֹוֵצא  ֵמֲחָלֶציך  הוא־ִיְבֶנה  ַהּבַ ָ ַּוָיֶקם  ְיהָוׁה  י:  ָּ

ב   ר  ָוָאקום  ַתַחת  ָדִויד  ָאִבי  ָוֵאׁשֵ ר  ִדּבֵ ֶּאת־ְדָברֹו  ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ |
ם  ְיהָוׁה  ִית  ְלׁשֵ ר  ְיהָוׁה  ָוֶאְבֶנה  ַהּבַ ר  ִדּבֶ ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכַ א  ִיׂשְ ּסֵ ַּעל־ּכִ

ָר ִרית  יא:  ֵאלֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ם  ּבְ ר־ׁשָ ם  ֶאת־ָהָארֹון  ֲאׁשֶ ים  ׁשָ ָוָאׂשִ
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ָרֵאל ֵני  ִיׂשְ ַרת  ִעם־ּבְ ר  ּכָ ח  ְיהָוׁה  יב:  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ַּוַיֲעֹמד  ִלְפֵני  ִמְזּבַ
ָפיו ָרֵאל  ַוִיְפֹרׂש  ּכַ ל־ְקַהל  ִיׂשְ ֶּנֶגד  ּכָ יֹור  יג:  ּ ֹלֹמה  ּכִ ה  ׁשְ י־ָעׂשָ ּּכִ

תֹוך   ת  ַוִיְתֵנהו  ּבְ ְְנֹחׁשֶ ּ ּ ָּהֲעָזָרה  ָחֵמׁש  ַאמֹות  ָאְרּכֹו  ְוָחֵמׁש  ַאמֹות ּ ּ
יו  ְרּכָ לֹוׁש  קֹוָמתֹו  ַוַיֲעֹמד  ָעָליו  ַוִיְבַרך  ַעל־ּבִ ְָרְחּבֹו  ְוַאמֹות  ׁשָ ּ ּ ּ

ָמְיָמה ָפיו  ַהׁשָ ָרֵאל  ַוִיְפֹרׂש  ּכַ ל־ְקַהל  ִיׂשְ ֶּנֶגד  ּכָ ּ ַּויֹאַמר  ְיהָוׁה  יד:  ּ
מֹוך  ֱאֹלִה ָרֵאל  ֵאין־ּכָ ַמִים  וָבָאֶרץ  ׁשֵֹמר ֱָאֹלֵהי  ִיׂשְ ׁשָ ּים  ּבַ ּ

ם ָכל־ִלּבָ ִרית  ְוַהֶחֶסד  ַלֲעָבֶדיך  ַהֹהְלִכים  ְלָפֶניך  ּבְ ַָהּבְ ר  טו:  ָ ֲאׁשֶ
ִפיך  ר  ּבְ ְרָת  לֹו  ַוְתַדּבֵ ר־ִדּבַ ַמְרָת  ְלַעְבְדך  ָדִויד  ָאִבי  ֵאת  ֲאׁשֶ ָׁשָ ָּ ּ ּּ ּ ּ

יֹום  ַהֶזה ּוְבָיְדך  ִמֵלאָת  ּכַ ּ ּ ָ ֹמר |  ְּוַעָתה  ְיהָוׁה   טז:  ּ ָרֵאל  ׁשְ ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ
ֵרת  ְלך  ְרָת  לֹו  ֵלאֹמר  ֹלא־ִיּכָ ר  ִדּבַ ְָלַעְבְדך  ָדִויד  ָאִבי  ֵאת  ֲאׁשֶ ָּ ּ ּ ּ
ְמרו  ָבֶניך  ָרֵאל  ַרק  ִאם־ִיׁשְ א  ִיׂשְ ּסֵ ב  ַעל־ּכִ ִָאיׁש  ִמְלָפַני  יֹוׁשֵ ּ ּ

ר  ָהַלְכָת  ְלָפָני ֲאׁשֶ תֹוָרִתי  ּכַ ם  ָלֶלֶכת  ּבְ ֶּאת־ַדְרּכָ הָוׁה ְּוַעָתה  ְי יז:  ּ
ְרָת  ְלַעְבְדך  ְלָדִויד ר  ִדּבַ ָרֵאל  ֵיָאֵמן  ְדָבְרך  ֲאׁשֶ ֱָאֹלֵהי  ִיׂשְ ָּ ּ י  יח:  ּּ ּכִ

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

ֹמַע ּוָפִניָת  ֶא יט תֹו  ְיהָוׁה  ֱאֹלָהי  ִלׁשְ ּל־ְתִפַלת  ַעְבְדך  ְוֶאל־ְתִחּנָ ָּ ּ ּ
ר  ַעְבְדך  ִמְתַפֵלל  ְלָפֶניך ה  ְוֶאל־ַהְתִפָלה  ֲאׁשֶ ֶָאל־ָהִרּנָ ָּ ּּ ּ ִלְהיֹות  כ:  ּ

ר  ִית  ַהֶזה  יֹוָמם  ָוַלְיָלה  ֶאל־ַהָמקֹום  ֲאׁשֶ ֵּעיֶניך  ְפֻתחֹות  ֶאל־ַהּבַ ּ ָ
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ם  ִל ְמך  ׁשָ ָָאַמְרָת  ָלׂשום  ׁשִ ּ ר  ִיְתַפֵלל ּ מֹוַע  ֶאל־ַהְתִפָלה  ֲאׁשֶ ּׁשְ ּּ ּ
ַּעְבְדך  ֶאל־ַהָמקֹום  ַהֶזה ּ ָ ַמְעָת  ֶאל־ַתֲחנוֵני  ַעְבְדך  ְוַעְמך  כא:  ּ ְָוׁשָ ָּ ּ ּּ ּ

ַמע  ִמְמקֹום  ר  ִיְתַפְללו  ֶאל־ַהָמקֹום  ַהֶזה  ְוַאָתה  ִתׁשְ ָרֵאל  ֲאׁשֶ ִּיׂשְ ּ ּ ּּ ּ ּ
ַמְעָת  ְוָסָל ַמִים  ְוׁשָ ְבְתך  ִמן־ַהׁשָ ּׁשִ ּ ִאם־ֶיֱחָטא  ִאיׁש  כב:  ְּחָתָּ

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

ֹראׁשֹו  וְלַהְצִדיק ע  ָלֵתת  ַדְרּכֹו  ּבְ יב  ְלָרׁשָ ֶּאת־ֲעָבֶדיך  ְלָהׁשִ ּ ּ ָ 
ִצְדָקתֹו ָרֵאל  ִלְפֵני  כד:  ַּצִדיק  ָלֶתת  לֹו  ּכְ ֵגף  ַעְמך  ִיׂשְ ְָוִאם־ִיּנָ ּ

נו  ֶמך  ְוִהְתַפְללו  ְוִהְתַחּנְ בו  ְוהֹודו  ֶאת־ׁשְ י  ֶיֶחְטאו־ָלך  ְוׁשָ ּאֹוֵיב  ּכִ ּ ּ ּ ּּ ָ ְ

ִית  ַהֶזה ּבַ ְּלָפֶניך  ּבַ ַמִים  ְוָסַלְחָת  כה:  ָ ַמע  ִמן־ַהׁשָ ְּוַאָתה  ִתׁשְ ּ ּ ּ
ְּלַחַטאת  ַעְמ ר־ָנַתָתה ּ יבֹוָתם  ֶאל־ָהֲאָדָמה  ֲאׁשֶ ָרֵאל  ַוֲהׁשֵ ּך  ִיׂשְ ָ

י  כו:  ָלֶהם  ְוַלֲאֹבֵתיֶהם ַמִים  ְוֹלא־ִיְהֶיה  ָמָטר  ּכִ ֵהָעֵצר  ַהׁשָ ּּבְ
ֶמך  ֶָיֶחְטאו־ָלך  ְוִהְתַפְללו  ֶאל־ַהָמקֹום  ַהֶזה  ְוהֹודו  ֶאת־ׁשְ ְּ ּ ּּ ּ ּ

י  ַתֲעֵנם ֵּמַחָטאָתם  ְיׁשובון  ּכִ ּ ַמִים |ְּוַאָתה   כז:  ּ ַמע  ַהׁשָ ּ  ִתׁשְ ּ
י  תֹוֵרם  ֶאל־ַהֶדֶרך  ָרֵאל  ּכִ ְְוָסַלְחָת  ְלַחַטאת  ֲעָבֶדיך  ְוַעְמך  ִיׂשְ ָ ָּ ּּ ּ
ר־ָנַתָתה  ר  ֵיְלכו־ָבה  ְוָנַתָתה  ָמָטר  ַעל־ַאְרְצך  ֲאׁשֶ ַּהטֹוָבה  ֲאׁשֶ ָּ ּ ּ ּ

ְָלַעְמך  ְלַנֲחָלה ָדפ כח:  ּ י־ִיְהֶיה  ׁשִ י־ִיְהֶיה  ָבָאֶרץ  ֶדֶבר  ּכִ ָּרָעב  ּכִ ֹון ּ
ֶאֶרץ  י  ָיַצר־לֹו  אֹוְיָביו  ּבְ י  ִיְהֶיה  ּכִ ה  ְוָחִסיל  ּכִ ְוֵיָרקֹון  ַאְרּבֶ
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ל־ֶנַגע  ְוָכל־ַמֲחָלה ָעָריו  ּכָ ר  כט:  ׁשְ ה  ֲאׁשֶ ל־ְתִפָלה  ָכל־ְתִחּנָ ּּכָ ּּ
ר  ֵיְדעו  ִאיׁש  ִנְגעֹו  ָרֵאל  ֲאׁשֶ ִּיְהֶיה  ְלָכל־ָהָאָדם  וְלֹכל  ַעְמך  ִיׂשְ ָּ ּ

ּוַמְכֹאבֹו  וָפַרׂש  ּכַ ִית  ַהֶזהּ ָּפיו  ֶאל־ַהּבַ ַמע  ל:  ּ ְּוַאָתה  ִתׁשְ ּ
ָכל־ְדָרָכיו  ְבֶתך  ְוָסַלְחָת  ְוָנַתָתה  ָלִאיׁש  ּכְ ַמִים  ְמכֹון  ׁשִ ִּמן־ַהׁשָ ּ ּ ּ ָּ

ֵני  י־ַאָתה  ְלַבְדך  ָיַדְעָת  ֶאת־ְלַבב  ּבְ ר  ֵתַדע  ֶאת־ְלָבבֹו  ּכִ ֲּאׁשֶ ּ ָּ ּ
ְדָרֶכיך לא:  ָהָאָדם ְָלַמַען  ִייָראוך  ָלֶלֶכת  ּבִ ָ ר־ֵהם ּ ל־ַהָיִמים  ֲאׁשֶ ּ  ּכָ

ר  ָנַתָתה  ַלֲאֹבֵתינו ַּחִיים  ַעל־ְפֵני  ָהֲאָדָמה  ֲאׁשֶ ּ ּ ְוַגם  לב:  ּ
ָרֵאל  הוא  וָבא   ר  ֹלא  ֵמַעְמך  ִיׂשְ ְכִרי  ֲאׁשֶ ֶּאל־ַהּנָ ּ ָ ֵמֶאֶרץ |  ּ

טוָיה  וָבאו  ְמך  ַהָגדֹול  ְוָיְדך  ַהֲחָזָקה  וְזרֹוֲעך  ַהּנְ ְּרחֹוָקה  ְלַמַען  ׁשִ ּ ּ ָּ ָ ָּ
ִית  ַהֶזהְוִהְת ַּפְללו  ֶאל־ַהּבַ ּ ַמִים  ִמְמכֹון  לג:  ּ ַמע  ִמן־ַהׁשָ ְּוַאָתה  ִתׁשְ ּ ּ ּ

ְכִרי  ְלַמַען  ֵיְדעו  ר־ִיְקָרא  ֵאֶליך  ַהּנָ ֹכל  ֲאׁשֶ יָת  ּכְ ְבֶתך  ְוָעׂשִ ּׁשִ ָ ָ ּ
ָרֵאל  ַעְמך  ִיׂשְ ֶמך  וְלִיְרָאה  ֹאְתך  ּכְ ָָכל־ַעֵמי  ָהָאֶרץ  ֶאת־ׁשְ ָ ָּ ּּ

ְמך  ִנְק י־ׁשִ ִניִתיְָוָלַדַעת  ּכִ ר  ּבָ ִית  ַהֶזה  ֲאׁשֶ : ָּרא  ַעל־ַהּבַ
ָלֵחם  לד ר  ִתׁשְ ֶדֶרך  ֲאׁשֶ י־ֵיֵצא  ַעְמך  ַלִמְלָחָמה  ַעל־ֹאְיָביו  ּבַ ּּכִ ּ ְּ ָּ

ִית  ה  ְוַהּבַ ַחְרָת  ּבָ ר  ּבָ ְּוִהְתַפְללו  ֵאֶליך  ֶדֶרך  ָהִעיר  ַהזֹאת  ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ ְ ָ ּ
ֶמך ִניִתי  ִלׁשְ ר־ּבָ ַמ לה:  ֲָאׁשֶ ַמְעָת  ִמן־ַהׁשָ ְּוׁשָ ִּים  ֶאת־ְתִפָלָתם ּ ּ

ָפָטם יָת  ִמׁשְ ָתם  ְוָעׂשִ ְּוֶאת־ְתִחּנָ י  ֵאין  ָאָדם  לו:  ּ י  ֶיֶחְטאו־ָלך  ּכִ ְּכִ ּ
בום  ר  ֹלא־ֶיֱחָטא  ְוָאַנְפָת  ָבם  וְנַתָתם  ִלְפֵני  אֹוֵיב  ְוׁשָ ֲּאׁשֶ ּּ ּ
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יבו  ֶאל־ְלָבָבם  לז:  ׁשֹוֵביֶהם  ֶאל־ֶאֶרץ  ְרחֹוָקה  אֹו  ְקרֹוָבה ְּוֵהׁשִ
ָאֶרץ  ֲאׁשֶ בו  ּבָ ם  ְוׁשָ ּבו־ׁשָ ּר  ִנׁשְ ְבָים |  ּ ֶאֶרץ  ׁשִ נו  ֵאֶליך  ּבְ ְָוִהְתַחּנְ ּ

ְענו ֵּלאֹמר  ָחָטאנו  ֶהֱעִוינו  ְוָרׁשָ ּ ם  לח:  ּ ָכל־ִלּבָ בו  ֵאֶליך  ּבְ ְָוׁשָ ּ
בו  ֹאָתם  ְוִהְתַפְללו  ֶדֶרך  ר־ׁשָ ְבָים  ֲאׁשֶ ֶאֶרץ  ׁשִ ם  ּבְ ְוְבָכל־ַנְפׁשָ ּ ּ ּ ּּ

ר  ָנַתָתה  ַלֲאבֹוָת ִית ַּאְרָצם  ֲאׁשֶ ַחְרָת  ְוַלּבַ ר  ּבָ ּם  ְוָהִעיר  ֲאׁשֶ
ֶמך ִניִתי  ִלׁשְ ר־ּבָ ְבְתך  לט:  ֲָאׁשֶ ַמִים  ִמְמכֹון  ׁשִ ַמְעָת  ִמן־ַהׁשָ ְָוׁשָ ּ ּ ּ ּ

ָפָטם  ְוָסַלְחָת  ְלַעְמך  יָת  ִמׁשְ ֶָאת־ְתִפָלָתם  ְוֶאת־ְתִחּנֵֹתיֶהם  ְוָעׂשִ ּ ּ ּ ּּ ּ
ר  ָחְטאו־ָלך ְֲאׁשֶ ַּעָתה  ֱאֹלַהי  ִיְהיו־ָנא  ֵע מ:  ּ ּיֶניך  ְפֻתחֹות ּ ָ

בֹות  ִלְתִפַלת  ַהָמקֹום  ַהֶזה ְּוָאְזֶניך  ַקׁשֻ ּ ּּ ְּוַעָתה  קוָמה  ְיהָוׁה  מא:  ָ ּ
ׁשו  ֱּאֹלִהים  ְלנוֶחך  ַאָתה  ַוֲארֹון  ֻעֶזך  ּכֲֹהֶניך  ְיהָוׁה  ֱאֹלִהים  ִיְלּבְ ָּ ָ ָּ ּ

ְמחו  ַבטֹוב ְּתׁשוָעה  ַוֲחִסיֶדיך  ִיׂשְ ּ ב  מב:  ָּ ְּיהָוׁה  ֱאֹלִהים  ַאל־ָתׁשֵ
יֶחיך ָזְכָרה ְלַחְסֵדי ָדִויד ַעְבֶדךְּפ ֵָני ְמׁשִ ָּ ּ: 
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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,  יות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנס–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, רי המקרא הם עליו מליצי יושרד ספ"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 שאם קבעת אותם"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(.  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,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, ה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים זוכ, 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 כת"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"יב 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


