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  פרק כז- "דברי הימים א"ספר 
ָרֵאל   א ֵרי  ָהֲאָלִפ|  ּוְבֵני  ִיׂשְ י  ָהָאבֹות  ְוׂשָ | ים  ְּלִמְסָפָרם  ָראׁשֵ

ְרִתים  ֶאת־ַהֶמֶלך  ְלֹכל   ְְוַהֵמאֹות  ְוׁשְֹטֵריֶהם  ַהְמׁשָ ּ ְּדַבר |  ּ
ָנה  י  ַהׁשָ ֹחֶדׁש  ְלֹכל  ָחְדׁשֵ ָאה  ְוַהיֵֹצאת  ֹחֶדׁש  ּבְ ַּהַמְחְלקֹות  ַהּבָ ּּ

ָעה  ָאֶלף ִרים  ְוַאְרּבָ ַּעל  ַהַמֲחֹלֶקת  ב:  ַּהַמֲחֹלֶקת  ָהַאַחת  ֶעׂשְ
ן־ַזְבִדיֵאל  ְוַעל  ַמֲחֻלְקתֹו ָהִראׁשֹוָנה  ַלֹחֶדׁש  ָהִראׁשֹון  ָי ְבָעם  ּבֶ ּׁשָ ּ

ָעה  ָאֶלף ִרים  ְוַאְרּבָ ֵרי  ג:  ֶעׂשְ ֵני־ֶפֶרץ  ָהֹראׁש  ְלָכל־ׂשָ ִמן־ּבְ
ִני  דֹוַדי |  ְוַעל  ַמֲחֹלֶקת   ד:  ַּהְצָבאֹות  ַלֹחֶדׁש  ָהִראׁשֹון ַּהֹחֶדׁש  ַהׁשֵ ּ

ִגיד  ְוַעל  ַמֲחֻלְק ָּהֲאחֹוִחי  וַמֲחֻלְקתֹו  וִמְקלֹות  ַהּנָ ִרים ּּ ּתֹו  ֶעׂשְ
ָעה  ָאֶלף ָנָיהו  ה:  ְוַאְרּבָ י  ּבְ ִליׁשִ י  ַלֹחֶדׁש  ַהׁשְ ִליׁשִ ר  ַהָצָבא  ַהׁשְ ּׂשַ ּ ּ ּ

ָעה  ָאֶלף ִרים  ְוַאְרּבָ : ֶּבן־ְיהֹוָיָדע  ַהּכֵֹהן  ֹראׁש  ְוַעל  ַמֲחֻלְקתֹו  ֶעׂשְ
ים  וַמֲחֻלְקתֹו  ו ֹלׁשִ ים  ְוַעל־ַהׁשְ ֹלׁשִ ּהוא  ְבָנָיהו  ִגּבֹור  ַהׁשְ ּ ּ ּּ ּ ּ
נֹוַע הֵאל  ֲאִחי  יֹוָאב  ז:  ִּמיָזָבד  ּבְ ָהְרִביִעי  ַלֹחֶדׁש  ָהְרִביִעי  ֲעׂשָ



––1770 

ָעה  ָאֶלף ִרים  ְוַאְרּבָ ּוְזַבְדָיה  ְבנֹו  ַאֲחָריו  ְוַעל  ַמֲחֻלְקתֹו  ֶעׂשְ ּ :
ְמהות  ַהִיְזָרח  ְוַעל  ַמֲחֻלְקתֹו  ח ר  ׁשַ י  ַהׂשַ י  ַלֹחֶדׁש  ַהֲחִמיׁשִ ַּהֲחִמיׁשִ ּּ ּ

ָעה   ִרים  ְוַאְרּבָ י  ִעיָרא  ט:  ָאֶלףֶעׂשְ ׁשִ י  ַלֹחֶדׁש  ַהׁשִ ׁשִ ַּהׁשִ ּ ּ ּ
ָעה  ָאֶלף ִרים  ְוַאְרּבָ ׁש  ַהְתקֹוִעי  ְוַעל  ַמֲחֻלְקתֹו  ֶעׂשְ ֶּבן־ִעּקֵ ּ :

ֵני  ֶאְפָרִים  ְוַעל  י ִביִעי  ֵחֶלץ  ַהְפלֹוִני  ִמן־ּבְ ִביִעי  ַלֹחֶדׁש  ַהׁשְ ַּהׁשְ ּ ּ
ָעה  ָאֶלף ִרים  ְוַאְרּבָ ִמיִני ַּהׁשְ יא:  ַּמֲחֻלְקתֹו  ֶעׂשְ ִּמיִני  ַלֹחֶדׁש  ַהׁשְ

ָעה  ָאֶלף ִרים  ְוַאְרּבָ ִתי  ַלַזְרִחי  ְוַעל  ַמֲחֻלְקתֹו  ֶעׂשְ ַכי  ַהֻחׁשָ ִּסּבְ ּ :
ֹתִתי   יב יִעי  ֲאִביֶעֶזר  ָהַעּנְ יִעי  ַלֹחֶדׁש  ַהְתׁשִ ַּהְתׁשִ נְיִמיִניּ ן ַלּבֵ   ַלּבֵ

ָעה  ָאֶלף ִרים  ְוַאְרּבָ יִרי  ַלֹחֶדׁש ָה יג:  ְּיִמיִני  ְוַעל  ַמֲחֻלְקתֹו  ֶעׂשְ ֲעׂשִ
ִרים  טֹוָפִתי  ַלַזְרִחי  ְוַעל  ַמֲחֻלְקתֹו  ֶעׂשְ יִרי  ַמְהַרי  ַהּנְ ָּהֲעׂשִ ּ

ָעה  ָאֶלף ָנָיה  יד:  ְוַאְרּבָ ר  ַהֹחֶדׁש  ּבְ ֵתי־ָעׂשָ ר  ְלַעׁשְ ֵתי־ָעׂשָ ַּעׁשְ ּ
ָעה  ִרים  ְוַאְרּבָ ֵני  ֶאְפָרִים  ְוַעל  ַמֲחֻלְקתֹו  ֶעׂשְ ַּהִפְרָעֹתִני  ִמן־ּבְ ּ

טֹוָפִתי  וט:  ָאֶלף ר  ַהֹחֶדׁש  ֶחְלַדי  ַהּנְ ֵנים  ָעׂשָ ר  ִלׁשְ ֵנים  ָעׂשָ ַּהׁשְ ּ
ָעה  ָאֶלף ִרים  ְוַאְרּבָ ְוַעל  טז:  ְּלָעְתִניֵאל  ְוַעל  ַמֲחֻלְקתֹו  ֶעׂשְ

ְמעֹוִני  ן־ִזְכִרי  ַלׁשִ ָרֵאל  ָלראוֵבִני  ָנִגיד  ֱאִליֶעֶזר  ּבֶ ְבֵטי  ִיׂשְ ּׁשִ ּ
ן־ַמֲעָכה ַפְטָיהו  ּבֶ ְבָיה  ֶבן־ְקמוֵאל  ְלַאֲהֹרן  ָצדֹוקְלֵלִוי   יז:  ּׁשְ : ֲּחׁשַ

ן־ִמיָכֵאל יח ׂשָכר  ָעְמִרי  ּבֶ ִּליהוָדה  ֱאִליהו  ֵמֲאֵחי  ָדִויד  ְלִיׂשָ ּ :
ן־ַעְזִריֵאל יט ן־ֹעַבְדָיהו  ְלַנְפָתִלי  ְיִרימֹות  ּבֶ ַמְעָיהו  ּבֶ ִּלְזבוֻלן  ִיׁשְ ּ ּ ּ :
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ן־ֲעַזְזָיהו  ַלֲחִצי  ׁשֵ כ ַע  ּבֶ ה  יֹוֵאל ִּלְבֵני  ֶאְפַרִים  הֹוׁשֵ ֶּבט  ְמַנׁשֶ
ן־ְפָדָיהו ּּבֶ ן־ְזַכְרָיהו  ְלִבְנָיִמן  כא:  ּ ה  ִגְלָעָדה  ִידֹו  ּבֶ ַּלֲחִצי  ַהְמַנׁשֶ ּ ּ ּ

ן־ַאְבֵנר יֵאל  ּבֶ ְבֵטי  כב:  ַיֲעׂשִ ֵרי  ׁשִ ן־ְיֹרָחם  ֵאֶלה  ׂשָ ְּלָדן  ֲעַזְרֵאל  ּבֶ
ָרֵאל ִרים   כג:  ִיׂשְ ן  ֶעׂשְ א  ָדִויד  ִמְסָפָרם  ְלִמּבֶ ָנה ְּוֹלא־ָנׂשָ ׁשָ

ָמִים כֹוְכֵבי  ַהׁשָ ָרֵאל  ּכְ י  ָאַמר  ְיהָוׁה  ְלַהְרּבֹות  ֶאת־ִיׂשְ ּוְלָמָטה  ּכִ ּ ּ :
ן־ְצרוָיה  ֵהֵחל  ִלְמנֹות  ְוֹלא  ִכָלה  ַוְיִהי  ָבֹזאת  ֶקֶצף  כד ּיֹוָאב  ּבֶ ּ

ִמְסַפר  ִדְבֵרי־ַהָיִמים  ַלֶמֶלך  ָרֵאל  ְוֹלא  ָעָלה  ַהִמְסָפר  ּבְ ְַעל־ִיׂשְ ּ ּּ ּ ּ ּ
ן־ֲעִדיֵאל  ְוַעל  ָהֹאָצרֹות ְו כה:  ָּדִויד ְַעל  ֹאְצרֹות  ַהֶמֶלך  ַעְזָמֶות  ּבֶ ּ

ן־ֻעִזָיהו ָפִרים  וַבִמְגָדלֹות  ְיהֹוָנָתן  ּבֶ ָעִרים  וַבּכְ ֶדה  ּבֶ ׂשָ ּּבַ ּ ּ ּּ ּ ּ ְוַעל  כו:  ּ
לוב ן־ּכְ ֶדה  ַלֲעֹבַדת  ָהֲאָדָמה  ֶעְזִרי  ּבֶ י  ְמֶלאֶכת  ַהׁשָ ֹּעׂשֵ ּ :

ְמִעי  ָהָר כז ָרִמים  ׁשִ ָרִמים  ְלֹאְצרֹות  ַהַיִין ְוַעל־ַהּכְ ּכְ ּבַ ָּמִתי  ְוַעל  ׁשֶ
ְפִמי ַּזְבִדי  ַהׁשִ ַעל  כח:  ּ ֵפָלה  ּבַ ׁשְ ר  ּבַ ְקִמים  ֲאׁשֶ ְּוַעל־ַהֵזיִתים  ְוַהׁשִ ּ ּ

ֶמן  יֹוָעׁש ָּחָנן  ַהְגֵדִרי  ְוַעל־ֹאְצרֹות  ַהׁשֶ ָקר  ָהֹרִעים  כט:  ּ ְוַעל־ַהּבָ
רֹון   ׁשָ ְטַריּּבַ רֹוִני  ְוַעׁשִ ְרַטי  ַהׁשָ ָפט ּ  ׁשִ ֲעָמִקים  ׁשָ ָקר  ּבָ ל־ַהּבָ
ן־ַעְדָלי ְמֵעִלי  ְוַעל־ָהֲאֹתנֹות  ל:  ּבֶ ְּוַעל־ַהְגַמִלים  אֹוִביל  ַהִיׁשְ ּ ּ

ֶּיְחְדָיהו  ַהֵמֹרֹנִתי ּ ֵרי  לא:  ּ ל־ֵאֶלה  ׂשָ ְּוַעל־ַהֹצאן  ָיִזיז  ַהַהְגִרי  ּכָ ּ
ר  ַלֶמֶלך  ָדִויד ָּהְרכוׁש  ֲאׁשֶ ְּ ִּויהֹוָנָתן  דֹוד־ָדִויד  יֹוֵע לב:  ּ ץ ּ

ֵני  ַהֶמֶלך ן־ַחְכמֹוִני  ִעם־ּבְ ְִאיׁש־ֵמִבין  ְוסֹוֵפר  הוא  ִויִחיֵאל  ּבֶ ּ ּ :
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י  ֵרַע  ַהֶמֶלך לג י  ָהַאְרּכִ ְַוֲאִחיֹתֶפל  יֹוֵעץ  ַלֶמֶלך  ְוחוׁשַ ְּ ְוַאֲחֵרי  לד:  ּּ
ר־ָצָבא ַלֶמֶלך יֹוָאב ָנָיהו ְוֶאְבָיָתר ְוׂשַ ן־ּבְ ְֲאִחיֹתֶפל ְיהֹוָיָדע ּבֶ ּ ּ: 

  פרק כח- "ם אדברי הימי"ספר 
ֵרי  א ָבִטים  ְוׂשָ ֵרי  ַהׁשְ ָרֵאל  ׂשָ ֵרי  ִיׂשְ ל־ׂשָ ַּוַיְקֵהל  ָדִויד  ֶאת־ּכָ ּ ּ

ֵרי  ַהֵמאֹות  ֵרי  ָהֲאָלִפים  ְוׂשָ ְרִתים  ֶאת־ַהֶמֶלך  ְוׂשָ ַּהַמְחְלקֹות  ַהְמׁשָ ּ ְּ

ִריִסים  ְוַהִגּבֹוִרים ֵרי  ָכל־ְרכוׁש־וִמְקֶנה  ַלֶמֶלך  וְלָבָניו  ִעם־ַהּסָ ְּוׂשָ ּּ ּ ְּ 
ָלם ּוְלָכל־ִגּבֹור  ָחִיל  ֶאל־ְירוׁשָ ְַוָיָקם  ָדִויד  ַהֶמֶלך  ַעל־ַרְגָליו  ב:  ּּ ּ ּ ּ

ית  ְמנוָחה  ָמעוִני  ַאַחי  ְוַעִמי  ֲאִני  ִעם־ְלָבִבי  ִלְבנֹות  ּבֵ ַּויֹאֶמר  ׁשְ ּּ ּ
ִרית־ְיהָוׁה  ְוַלֲהֹדם  ַרְגֵלי  ֱאֹלֵהינו  ַוֲהִכינֹוִתי  ִלְבנֹות : ַּלֲארֹון  ּבְ

י  ִאיׁש  ִמְלָחמֹות ְוָהֱאֹלִהים  ָא ג ִמי  ּכִ ַמר  ִלי  ֹלא־ִתְבֶנה  ַבִית  ִלׁשְ
ָפְכָת ַּאָתה  ְוָדִמים  ׁשָ י  ִמּכֹל  ד:  ּ ָרֵאל  ּבִ ַּוִיְבַחר  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ

ַחר  י  ִביהוָדה  ּבָ ָרֵאל  ְלעֹוָלם  ּכִ ית־ָאִבי  ִלְהיֹות  ְלֶמֶלך  ַעל־ִיׂשְ ּּבֵ ְ

ית  ָאִבי  וִב ְּלָנִגיד  וְבֵבית  ְיהוָדה  ּבֵ ּ י  ָרָצה  ְלַהְמִליך ּ ְְבֵני  ָאִבי  ּבִ

ָרֵאל ל־ִיׂשְ ִנים  ָנַתן  ִלי  ְיהָוׁה  ה:  ַעל־ּכָ ים  ּבָ י  ַרּבִ ַני  ּכִ ל־ּבָ ּוִמּכָ
ָרֵאל א  ַמְלכות  ְיהָוׁה  ַעל־ִיׂשְ ּסֵ ֶבת  ַעל־ּכִ ֹלֹמה  ְבִני  ָלׁשֶ ׁשְ ַּוִיְבַחר  ּבִ ּ :

ֹלֹמה  ִבְנך  הוא־ִיְבֶנה  ֵביִתי  ַוֲחֵצר ו ַּויֹאֶמר  ִלי  ׁשְ ָ י־ָבַחְרִתי  בֹו ּ ֹּוָתי  ּכִ
ַּוֲהִכינֹוִתי  ֶאת־ַמְלכותֹו  ז:  ִּלי  ְלֵבן  ַוֲאִני  ֶאְהֶיה־לֹו  ְלָאב
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יֹום  ַהֶזה ָפַטי  ּכַ ַּעד־ְלעֹוָלם  ִאם־ֶיֱחַזק  ַלֲעׂשֹות  ִמְצֹוַתי  וִמׁשְ ּ ּ ּ :
ְמרו  ח ָרֵאל  ְקַהל־ְיהָוׁה  וְבָאְזֵני  ֱאֹלֵהינו  ׁשִ ְּוַעָתה  ְלֵעיֵני  ָכל־ִיׂשְ ּ ּ ּ

ל־ִמְצֹות  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ְלַמַען  ִתיְרׁשו  ֶאת־ָהָאֶרץ ְוִד ְּרׁשו  ּכָ ּּ
ַּהטֹוָבה  ְוִהְנַחְלֶתם  ִלְבֵניֶכם  ַאֲחֵריֶכם  ַעד־עֹוָלם ְּוַאָתה  ט:  ּ

ֵלם  וְבֶנֶפׁש  ֵלב  ׁשָ ֹלֹמה־ְבִני  ַדע  ֶאת־ֱאֹלֵהי  ָאִביך  ְוָעְבֵדהו  ּבְ ּׁשְ ּ ָּ

י  ָכל־ְלָבבֹות  דֹוֵרׁש  ְיהָוׁ בֹות  ֵמִבין ֲּחֵפָצה  ּכִ ה  ְוָכל־ֵיֶצר  ַמֲחׁשָ
ּנו  ִיָמֵצא  ָלך  ְוִאם־ַתַעְזֶבּנו  ַיְזִניֲחך  ָלַעד ִָאם־ִתְדְרׁשֶ ְּ ּּ ּ | ְרֵאה   י:  ּ

ה ִית ַלִמְקָדׁש ֲחַזק ַוֲעׂשֵ ך ִלְבנֹות־ּבַ ַחר ּבְ י־ְיהָוׁה ּבָ ַּעָתה ּכִ ּ ַּוִיֵתן  יא: ָּ ּ
ֹלֹמה  ְבנֹו  ֶאת־ַתְבִנית  ָהאוָלם   ָּדִויד  ִלׁשְ יו ּּ ָתיו  ְוַגְנַזּכָ ְּוֶאת־ּבָ

פֶֹרת ַּוֲעִליָֹתיו  ַוֲחָדָריו  ַהְפִניִמים  וֵבית  ַהּכַ ּּ ר  יב:  ּ ְוַתְבִנית  ּכֹל  ֲאׁשֶ
כֹות  ָסִביב  ית־ְיהָוׁה  וְלָכל־ַהְלׁשָ ָּהָיה  ָברוַח  ִעמֹו  ְלַחְצרֹות  ּבֵ ּ ּּ

ים ָדׁשִ ית  ָהֱאֹלִהים  וְלֹאְצרֹות  ַהּקֳ ֹות ּוְלַמְחְלק יג:  ְּלֹאְצרֹות  ּבֵ
ֵלי  ית־ְיהָוׁה  וְלָכל־ּכְ ַּהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  וְלָכל־ְמֶלאֶכת  ֲעבֹוַדת  ּבֵ ּ ּ

ית־ְיהָוׁה ֵלי  ֲעבֹוָדה  יד:  ֲעבֹוַדת  ּבֵ ָקל  ַלָזָהב  ְלָכל־ּכְ ִמׁשְ ַּלָזָהב  ּבַ ּּ
ֵלי  ֲעבֹוָדה  ַוֲעבֹוָדה ָקל  ְלָכל־ּכְ ִמׁשְ ֶסף  ּבְ ֵלי  ַהּכֶ : ַוֲעבֹוָדה  ְלֹכל  ּכְ

ָקל טו ַקל־ְמנֹוָרה וְמנֹוָרה ּוִמׁשְ ִמׁשְ ּ ִלְמֹנרֹות ַהָזָהב ְוֵנֹרֵתיֶהם ָזָהב ּבְ ּ
ֲעבֹוַדת  ָקל  ִלְמנֹוָרה  ְוֵנֹרֶתיָה  ּכַ ִמׁשְ ֶסף  ּבְ ְוֵנֹרֶתיָה  ְוִלְמֹנרֹות  ַהּכֶ

ְלֲחנֹות  ַהַמֲעֶרֶכת  טז:  ְּמנֹוָרה  וְמנֹוָרה ָקל  ְלׁשֻ ְּוֶאת־ַהָזָהב  ִמׁשְ ּ
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ְלָחן  ְוֶכֶס ְלָחן  ְוׁשֻ ֶסףְלׁשֻ ְלֲחנֹות  ַהּכָ ְּוַהִמְזָלגֹות  ְוַהִמְזָרקֹות  יז:  ף  ְלׁשֻ ּ
ָקל  ִלְכפֹור  וְכפֹור  ִמׁשְ ֹות  ָזָהב  ָטהֹור  ְוִלְכפֹוֵרי  ַהָזָהב  ּבְ ׂשָ ְּוַהּקְ ּ

ָקל  ִלְכפֹור  וְכפֹור ִמׁשְ ֶסף  ּבְ ֹטֶרת  ָזָהב  יח:  ְּוִלְכפֹוֵרי  ַהּכֶ ח  ַהּקְ ּוְלִמְזּבַ
ָקל  וְלַתְבִנ ִמׁשְ ק  ּבַ ים ְּמזֻּקָ ֻרִבים  ָזָהב  ְלֹפְרׂשִ ָבה  ַהּכְ ית  ַהֶמְרּכָ

ִרית־ְיהָוׁה ְכָתב  ִמַיד  ְיהָוׁה  ָעַלי  יט:  ְוֹסְכִכים  ַעל־ֲארֹון  ּבְ ַּהּכֹל  ּבִ
יל  ּכֹל  ַמְלֲאכֹות  ַהַתְבִנית ּכִ ֹלֹמה  ְבנֹו  ֲחַזק  כ:  ִּהׂשְ ַּויֹאֶמר  ָדִויד  ִלׁשְ ּ

י   ה  ַאל־ִתיָרא  ְוַאל־ֵתָחת  ּכִ ֶּוֱאַמץ  ַוֲעׂשֵ ְְיהָוׁה  ֱאֹלִהים  ֱאֹלַהי  ִעָמך ּ ּ
ל־ְמֶלאֶכת  ֲעבֹוַדת  ֹּלא  ַיְרְפך  ְוֹלא  ַיַעְזֶבָך  ַעד־ִלְכלֹות  ּכָ ָ ּ

ית־ְיהָוׁה ית  כא:  ּבֵ ה  ַמְחְלקֹות  ַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ְלָכל־ֲעבֹוַדת  ּבֵ ְּוִהּנֵ
ָחְכָמה  ְלָכל־ֲעבֹו ָָהֱאֹלִהים  ְוִעְמך  ְבָכל־ְמָלאָכה  ְלָכל־ָנִדיב  ּבַ ָדה ּ

ִרים ְוָכל־ָהָעם ְלָכל־ְדָבֶריך ְָוַהׂשָ ּ ּ: 

  פרק כט- "דברי הימים א"ספר 
ַחר־ּבֹו  א ֹלֹמה  ְבִני  ֶאָחד  ּבָ ָהל  ׁשְ ְַויֹאֶמר  ָדִויד  ַהֶמֶלך  ְלָכל־ַהּקָ ּ ּ ּ

י  יָרה  ּכִ י  ֹלא  ְלָאָדם  ַהּבִ ֱּאֹלִהים  ַנַער  ָוָרך  ְוַהְמָלאָכה  ְגדֹוָלה  ּכִ ְ

ַּלָזָהב |  ּל־ּכִֹחי  ֲהִכינֹוִתי  ְלֵבית־ֱאֹלַהי  ַהָזָהב  ּוְכָכ ב:  ַליהָוׁה  ֱאֹלִהים
ְרֶזל  ְוָהֵעִצים  ָלֵעִצים  ְרֶזל  ַלּבַ ת  ַהּבַ ֹחׁשֶ ת  ַלּנְ ֹחׁשֶ ֶסף  ְוַהּנְ ֶסף  ַלּכֶ ְוַהּכֶ
ְַאְבֵני־ׁשַֹהם  וִמלוִאים  ַאְבֵני־פוך  ְוִרְקָמה  ְוֹכל  ֶאֶבן  ְיָקָרה  ּ ּ ּּ
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ִיׁש  ָלֹרב ְר ג:  ְוַאְבֵני־ׁשַ ֵבית  ֱאֹלַהי  ֶיׁש־ִלי  ְסֻגָלה ְועֹוד  ּבִ ּצֹוִתי  ּבְ
ל־ֲהִכינֹוִתי  ְלֵבית  ָּזָהב  ָוָכֶסף  ָנַתִתי  ְלֵבית־ֱאֹלַהי  ְלַמְעָלה  ִמּכָ

ְבַעת  ד:  ַהּקֶֹדׁש ֵרי  ָזָהב  ִמְזַהב  אֹוִפיר  ְוׁשִ ּכְ ת  ֲאָלִפים  ּכִ ֹלׁשֶ ּׁשְ
ִתים ק  ָלטוַח  ִקירֹות  ַהּבָ ֶסף  ְמזֻּקָ ר־ּכֶ ּכַ ֲּאָלִפים  ּכִ ָּזָהב  ַלָזָהב ַל ה:  ּ ּ

ים  וִמי  ִמְתַנֵדב  ְלַמלֹאות  ַיד  ָחָרׁשִ ֶסף  וְלָכל־ְמָלאָכה  ּבְ ֶסף  ַלּכֶ ְּוַלּכֶ ּ ּ ּ
ֵרי   ו:  ָּידֹו  ַהיֹום  ַליהָוׁה ֵרי  ָהָאבֹות  ְוׂשָ ַּוִיְתַנְדבו  ׂשָ ּ ָרֵאל |  ּ ְבֵטי  ִיׂשְ ׁשִ

ֵרי  ְמֶלאֶכת  ַהֶמֶלך ֵרי  ָהֲאָלִפים  ְוַהֵמאֹות  וְלׂשָ ְְוׂשָ ּ ְּתנו  ַלֲעבֹוַדת ַּוִי ז:  ּּ ּ
ת־ֲאָלִפים  ַוֲאַדְרּכִֹנים  ִרּבֹו  ְוֶכֶסף  ִרים  ֲחֵמׁשֶ ּכָ ית־ָהֱאֹלִהים  ָזָהב  ּכִ ּבֵ
ִרים  ּכָ מֹוַנת  ֲאָלִפים  ּכִ ת  ִרּבֹו  וׁשְ ֶרת  ֲאָלִפים  וְנֹחׁשֶ ִרים  ֲעׂשֶ ּכָ ּּכִ ּ

ִרים ּכָ ְמָצא  ִאתֹו  ֲאָבִנים  ָנְתנו  ְל ח:  ּוַבְרֶזל  ֵמָאה־ֶאֶלף  ּכִ ְּוַהּנִ אֹוַצר ּ
י ּנִ ית־ְיהָוׁה  ַעל  ַיד־ְיִחיֵאל  ַהֵגְרׁשֻ ְמחו  ָהָעם  ַעל־ִהְתַנְדָבם  ט:  ּּבֵ ַּוִיׂשְ ּ ּ

ְמָחה  ַמח  ׂשִ ֵלם  ִהְתַנְדבו  ַליהָוׁה  ְוַגם  ָדִויד  ַהֶמֶלך  ׂשָ ֵלב  ׁשָ י  ּבְ ְּכִ ּ ּ ּ ּ
ָהל  ַויֹאֶמר  ָדִוי י:  ְגדֹוָלה ל־ַהּקָ ַּוְיָבֶרך  ָדִויד  ֶאת־ְיהָוׁה  ְלֵעיֵני  ּכָ ּּ ד ְ

ָרֵאל  ָאִבינו  ֵמעֹוָלם  ְוַעד־עֹוָלם רוך  ַאָתה  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּּבָ ּּ ְ :
י־ֹכל  יא ַצח  ְוַההֹוד  ּכִ ְּלך  ְיהָוׁה  ַהְגֻדָלה  ְוַהְגבוָרה  ְוַהִתְפֶאֶרת  ְוַהּנֵ ּ ּּ ּ ָ

א  ְלֹכל   ַמִים  וָבָאֶרץ  ְלך  ְיהָוׁה  ַהַמְמָלָכה  ְוַהִמְתַנׂשֵ ׁשָ ּּבַ ּ ּ ָּ : ְלֹראׁש|  ּ
ּכֹל  וְבָיְדך  ּכַֹח ְוָהֹעׁשֶ יב ל  ּבַ בֹוד  ִמְלָפֶניך  ְוַאָתה  מֹוׁשֵ ָר  ְוַהּכָ ָּ ּ ּ

ּוְגבוָרה  וְבָיְדך  ְלַגֵדל  וְלַחֵזק  ַלּכֹל ּ ּ ּ ּ ְּוַעָתה  ֱאֹלֵהינו  מֹוִדים  יג:  ָּ ּ
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ם  ִתְפַאְרֶתך ֲָאַנְחנו  ָלך  וְמַהְלִלים  ְלׁשֵ ְּ ּ ּ ְּוִכי  ִמי  ֲאִני  וִמי  ַעִמי  יד:  ּ ּ
י־ַנְעֹצר  ּכַֹח  ְל י־ִמְמך  ַהּכֹל  וִמָיְדך  ָנַתּנו  ָלךּכִ ֹזאת  ּכִ ְִהְתַנֵדב  ּכָ ָ ָּ ּ ּּ ּ :

ֵצל   טו ָכל־ֲאֹבֵתינו  ּכַ ִבים  ּכְ י־ֵגִרים  ֲאַנְחנו  ְלָפֶניך  ְותֹוׁשָ ּּכִ ּ ָּיֵמינו |  ָּ
ר  טז:  ַעל־ָהָאֶרץ  ְוֵאין  ִמְקֶוה ְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ּכֹל  ֶהָהמֹון  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ּ
ֲָהִכיֹננו  ִלְבנֹות־ְלך  ַב ך  ִמָיְדך  ּ ם  ָקְדׁשֶ ִָית  ְלׁשֵ ָ  הוא  וְלך  ַהּכֹלּהיאָּ ּ ּ :

ר  יז ֹיׁשֶ ִרים  ִתְרֶצה  ֲאִני  ּבְ י  ַאָתה  ּבֵֹחן  ֵלָבב  וֵמיׁשָ ְּוָיַדְעִתי  ֱאֹלַהי  ּכִ ּ ּּ
ְמְצאו־ֹפה  ָרִאיִתי  ְּלָבִבי  ִהְתַנַדְבִתי  ָכל־ֵאֶלה  ְוַעָתה  ַעְמך  ַהּנִ ָּ ּ ּ ּּ

ְמָחה  ְלִהְתַנֶדב־ָלך ְְבׂשִ ָרֵאל ְי יח:  ּ הָוׁה  ֱאֹלֵהי  ַאְבָרָהם  ִיְצָחק  ְוִיׂשְ
בֹות  ְלַבב  ַעֶמך  ְוָהֵכן  ְמָרה־זֹאת  ְלעֹוָלם  ְלֵיֶצר  ַמְחׁשְ ֲָאֹבֵתינו  ׁשָ ּ ּ ּ

מֹור  ִמְצֹוֶתיך  יט:  ְָלָבָבם  ֵאֶליך ֵלם  ִלׁשְ ֹלֹמה  ְבִני  ֵתן  ֵלָבב  ׁשָ ְָוִלׁשְ ּ
יך  ְוַלֲעׂשֹות  ַהּכֹל  ְוִלְבנֹות  ַה ֵָעְדֹוֶתיך  ְוֻחּקֶ ר־ֲהִכינֹוִתיָ יָרה  ֲאׁשֶ : ּבִ

ְרכו־ָנא  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ַוְיָבְרכו  כ ָהל  ּבָ ַּויֹאֶמר  ָדִויד  ְלָכל־ַהּקָ ּ ּ ּ
ַתֲחוו  ַליהָוׁה  ְוַלֶמֶלך דו  ַוִיׁשְ ָהל  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאֹבֵתיֶהם  ַוִיּקְ ְָכל־ַהּקָ ּ ּּ ּּ ּ :

חו  ַליהָוׁה   כא ַּוִיְזּבְ ְּזָבִחים  ַוַיֲעלו  ֹעלֹו|  ּ ּת  ַליהָוׁה  ְלָמֳחַרת  ַהיֹום ּ
יֶהם  וְזָבִחים  ים  ֶאֶלף  ְוִנְסּכֵ ָבׂשִ ַּההוא  ָפִרים  ֶאֶלף  ֵאיִלים  ֶאֶלף  ּכְ ּּ

ָרֵאל יֹום  ַההוא  כב:  ָלֹרב  ְלָכל־ִיׂשְ תו  ִלְפֵני  ְיהָוׁה  ּבַ ַּויֹאְכלו  ַוִיׁשְ ּ ּּ ּ ּּ
ֹלֹמה  ֶבן־ָדִויד   ִנית  ִלׁשְ ְמָחה  ְגדֹוָלה  ַוַיְמִליכו  ׁשֵ ׂשִ ּּבְ ּ חו  ַליהָוׁה ּ ַּוִיְמׁשְ ּ

א  ְיהָוׁה   כג:  ְּלָנִגיד  וְלָצדֹוק  ְלֹכֵהן ּסֵ ֹלֹמה  ַעל־ּכִ ב  ׁשְ ְְלֶמֶלך |  ַּוֵיׁשֶ
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ָרֵאל ל־ִיׂשְ ְמעו  ֵאָליו  ּכָ ַּתַחת־ָדִויד  ָאִביו  ַוַיְצַלח  ַוִיׁשְ ּּ ּ ּ :
ֵני  ַהֶמֶלך  ָדִויד  ָנְתנו  ָי כד ל־ּבְ ִרים  ְוַהִגּבִֹרים  ְוַגם  ּכָ ְּוָכל־ַהׂשָ ּ ְ ּ ּ ד ּ

ֹלֹמה  ַהֶמֶלך ְַתַחת  ׁשְ ּ ֹלֹמה  ְלַמְעָלה  ְלֵעיֵני  כה:  ּ ַּוְיַגֵדל  ְיהָוׁה  ֶאת־ׁשְ
ל־ֶמֶלך  ר  ֹלא־ָהָיה  ַעל־ּכָ ָרֵאל  ַוִיֵתן  ָעָליו  הֹוד  ַמְלכות  ֲאׁשֶ ל־ִיׂשְ ְּכָ ּ ּ ּ

ָרֵאל ָרֵאל כו:  ְלָפָניו  ַעל־ִיׂשְ ל־ִיׂשְ י  ָמַלך  ַעל־ּכָ ן־ִיׁשָ : ְְוָדִויד  ּבֶ
ֶחְברֹון  ָמַלך ְּוַהָיִמים   כז ָנה  ּבְ ִעים  ׁשָ ָרֵאל  ַאְרּבָ ר  ָמַלך  ַעל־ִיׂשְ ְֲאׁשֶ ְ

לֹוׁש ים  ְוׁשָ ֹלׁשִ ַלם  ָמַלך  ׁשְ ִנים  וִבירוׁשָ ַבע  ׁשָ ְׁשֶ ּ יָבה  כח:  ּ ׂשֵ ַּוָיָמת  ּבְ
ֹלֹמה  ְבנֹו  ַתְחָתיו ר  ְוָכבֹוד  ַוִיְמֹלך  ׁשְ ַבע  ָיִמים  ֹעׁשֶ ּטֹוָבה  ׂשְ ּ ְ ּ :

ְְוִדְבֵרי  ָדִויד  ַהֶמֶלך כט ּ תוִבים ּ ם  ּכְ ּ  ָהִראׁשִֹנים  ְוָהֲאחֹרִנים  ִהּנָ
ִביא  ְוַעל־ִדְבֵרי  ָגד  מוֵאל  ָהֹרֶאה  ְוַעל־ִדְבֵרי  ָנָתן  ַהּנָ ַּעל־ִדְבֵרי  ׁשְ ּ ּ ּ ּ

ר  ָעְברו  ָעָליו  ל:  ַהֹחֶזה ל־ַמְלכותֹו  וְגבוָרתֹו  ְוָהִעִתים  ֲאׁשֶ ִּעם  ּכָ ּ ּ ּּ
ל־ַמְמְלכֹות ָהֲאָרצֹות ָרֵאל ְוַעל ּכָ  :ְוַעל־ִיׂשְ
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכת
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 משמר"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ות 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 "ר  כל  ספרי  נכך  יגמו,  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 כתיב כ"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. משמרות ואנו קורי


