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  פרק ג- "דברי הימים ב"ספר 
ַהר  ַהמֹוִרָיה  א ַלם  ּבְ ירוׁשָ ית־ְיהָוׁה  ּבִ ֹלֹמה  ִלְבנֹות  ֶאת־ּבֵ ַּוָיֶחל  ׁשְ ּּ ּ

ְמקֹו ר  ֵהִכין  ּבִ ר  ִנְרָאה  ְלָדִויד  ָאִביהו  ֲאׁשֶ ֹגֶרן ֲּאׁשֶ ּם  ָדִויד  ּבְ
ַנת  ב:  ָּאְרָנן  ַהְיבוִסי ׁשְ ִני  ּבִ ׁשֵ ִני  ּבַ ֹחֶדׁש  ַהׁשֵ ַּוָיֶחל  ִלְבנֹות  ּבַ ּ ּ

ע  ְלַמְלכותֹו ית  ג:  ַּאְרּבַ ֹלֹמה  ִלְבנֹות  ֶאת־ּבֵ ְּוֵאֶלה  הוַסד  ׁשְ ּ
ים  ְוֹרַחב  ׁשִ ִמָדה  ָהִראׁשֹוָנה  ַאמֹות  ׁשִ ָּהֱאֹלִהים  ָהֹאֶרך  ַאמֹות  ּבַ ּ ּ ּּ ְ

ִריםַּאמֹות   ר  ַעל־ְפֵני  ָהֹאֶרך  ַעל־פֵני  ד:  ֶעׂשְ ְּוָהאוָלם  ֲאׁשֶ ְּ ּ
ִרים  ַוְיַצֵפהו  ִרים  ְוַהֹגַבה  ֵמָאה  ְוֶעׂשְ ִית  ַאמֹות  ֶעׂשְ ֹּרַחב־ַהּבַ ּּ ּ ּ

ים |  ְוֵאת   ה:  ִּמְפִניָמה  ָזָהב  ָטהֹור רֹוׁשִ ִית  ַהָגדֹול  ִחָפה  ֵעץ  ּבְ ַּהּבַ ּ
ַּוְיַחֵפהו  ָזָהב  טֹוב  ַוַיַעל  ָעָליו  ִת ּ רֹותּ ְרׁשְ ַוְיַצף  ו:  ֹמִרים  ְוׁשַ

ִית  ֶאֶבן  ְיָקָרה  ְלִתְפָאֶרת  ְוַהָזָהב  ְזַהב  ַפְרָוִים ֶּאת־ַהּבַ ַוְיַחף  ז:  ּ
ִפים  ְוִקירֹוָתיו  ְוַדְלתֹוָתיו  ָזָהב  וִפַתח  ִית  ַהּקֹרֹות  ַהּסִ ֶּאת־ַהּבַ ּ ּ

ירֹות רוִבים  ַעל־ַהּקִ ים ח:  ּּכְ ָדׁשִ ית־ֹקֶדׁש  ַהּקֳ   ָאְרּכֹו ַּוַיַעׂש  ֶאת־ּבֵ
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ִרים  ִרים  ְוָרְחּבֹו  ַאמֹות  ֶעׂשְ ִית  ַאמֹות  ֶעׂשְ ַּעל־ְפֵני  ֹרַחב־ַהּבַ ּ ּ
ׁש  ֵמאֹות ִרים  ׁשֵ ַּוְיַחֵפהו  ָזָהב  טֹוב  ְלִכּכָ ָקל  ְלִמְסְמרֹות  ט:  ּ ּוִמׁשְ

ים  ָזָהב  ְוָהֲעִליֹות  ִחָפה  ָזָהב ָקִלים  ֲחִמׁשִ ִּלׁשְ ּ ַּוַיַעׂש  י:  ּ
ים   ָדׁשִ ֵבית־ֹקֶדׁש  ַהּקֳ ה  ַצֲעֻצִעים  ַוְיַצפו ּבְ ַנִים  ַמֲעׁשֵ רוִבים  ׁשְ ּּכְ ּּ

ַנף  יא:  ֹאָתם  ָזָהב ִרים  ּכְ ם  ַאמֹות  ֶעׂשְ רוִבים  ָאְרּכָ ְּוַכְנֵפי  ַהּכְ ּ
ָנף  ָהַאֶחֶרת  ַאמֹות  ִית  ְוַהּכָ ָּהֶאָחד  ְלַאמֹות  ָחֵמׁש  ַמַגַעת  ְלִקיר  ַהּבַ ּ ּ

רוב  ָהַאֵחר ָּחֵמׁש  ַמִגיַע  ִלְכַנף  ַהּכְ רוב  ָהֶאָחד ּוְכַנף יב:  ּ ּ  ַהּכְ
ָנף  ָהַאֶחֶרת  ַאמֹות  ָחֵמׁש  ִית  ְוַהּכָ ַּאמֹות  ָחֵמׁש  ַמִגיַע  ְלִקיר  ַהּבָ ּ ּ

רוב  ָהַאֵחר ְּדֵבָקה  ִלְכַנף  ַהּכְ ים  יג:  ּ רוִבים  ָהֵאֶלה  פְֹרׂשִ ְנֵפי  ַהּכְ ּּכַ ּ ּ
ִית ִרים  ְוֵהם  ֹעְמִדים  ַעל־ַרְגֵליֶהם  וְפֵניֶהם  ַלּבָ ַּאמֹות  ֶעׂשְ ּ :

ּ  ֶאת־ַהָפֹרֶכת  ְתֵכֶלת  ְוַאְרָגָמן  ְוַכְרִמיל  ובוץ  ַוַיַעל  ָעָליו ַּוַיַעׂש יד ּ ּ ּ ּ ּ
רוִבים ים  טו:  ּּכְ ֹלׁשִ ַנִים  ַאמֹות  ׁשְ ִית  ַעמוִדים  ׁשְ ַּוַיַעׂש  ִלְפֵני  ַהּבַ ּּ ּ

ר־ַעל־ֹראׁשֹו  ַאמֹות  ָחֵמׁש ְּוָחֵמׁש  ֹאֶרך  ְוַהֶצֶפת  ֲאׁשֶ ּ ַּוַיַעׂש  טז:  ְ
ְדִביר  ַוִי רֹות  ּבַ ְרׁשְ ּׁשַ ֵּתן  ַעל־ֹראׁש  ָהַעֻמִדים  ַוַיַעׂש  ִרמֹוִנים  ֵמָאה ּ ּ ּּ

רֹות ְרׁשְ ׁשַ ַּוִיֵתן  ּבַ ּ ַּוָיֶקם  ֶאת־ָהַעמוִדים  ַעל־ְפֵני  ַהֵהיָכל  ֶאָחד  יז:  ּ ּ ּ ּ
ם־   ֹמאול  ַוִיְקָרא  ׁשֵ ִּמָיִמין  ְוֶאָחד  ֵמַהׂשְ ם ַהְיָמיִניּּ   ַהְיָמִני  ָיִכין  ְוׁשֵ

ָמאִלי ּבַֹעז  :ַּהׂשְ
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  פרק ד- "מים בדברי הי"ספר 
ִרים  ַאָמה  ָרְחּבֹו  א ִרים  ַאָמה  ָאְרּכֹו  ְוֶעׂשְ ת  ֶעׂשְ ח  ְנֹחׁשֶ ַּוַיַעׂש  ִמְזּבַ ּ ּ

ר  ַאמֹות  קֹוָמתֹו ַאָמה  ב:  ְּוֶעׂשֶ ר  ּבָ ַּוַיַעׂש  ֶאת־ַהָים  מוָצק  ֶעׂשֶ ּ ּ ּ
ָפתֹו  ָעגֹול   ָפתֹו  ֶאל־ׂשְ ַאָמה  קֹוָמתֹו  ְוָקו |  ִּמׂשְ ָּסִביב  ְוָחֵמׁש  ּבָ

ֹלׁשִ ַאָמה  ָיֹסב  ֹאתֹו  ָסִביבׁשְ ָקִרים  ַתַחת  לֹו  ג:  ּים  ּבָ ּוְדמות  ּבְ ּ ּ
יִפים  ֶאת־ַהָים |  ָסִביב   ַאָמה  ַמּקִ ר  ּבָ ָּסִביב  סֹוְבִבים  ֹאתֹו  ֶעׂשֶ ּ

ֻמַצְקתֹו ָקר  ְיצוִקים  ּבְ ַנִים  טוִרים  ַהּבָ ָּסִביב  ׁשְ ּ עֹוֵמד  ד:  ּ
ה  ֹפִנים   ֹלׁשָ ָקר  ׁשְ ר  ּבָ ֵנים  ָעׂשָ ה  ֹפִנים ָצפֹוָנה|  ַעל־ׁשְ לֹוׁשָ ּ  וׁשְ

ה   ֹלׁשָ ָּיָמה  וׁשְ ה  ֹפִנים  ִמְזָרָחה  ְוַהָים  ֲעֵליֶהם |  ּ ֹלׁשָ ה  וׁשְ ֹּפִנים  ֶנְגּבָ ּ ּּ
ְיָתה ה  ה:  ִמְלָמְעָלה  ְוָכל־ֲאֹחֵריֶהם  ּבָ ַמֲעׂשֵ ָפתֹו  ּכְ ְּוָעְביֹו  ֶטַפח  וׂשְ

ת  ֲאָלִפים   ֹלׁשֶ ִתים  ׁשְ ה  ַמֲחִזיק  ּבַ ּנָ ַפת־ּכֹוס  ֶפַרח  ׁשֹוׁשַ ּׂשְ : ָיִכילּ
ֹמאול  ו ה  ִמׂשְ ה  ִמָיִמין  ַוֲחִמׁשָ ָרה  ַוִיֵתן  ֲחִמׁשָ יֹוִרים  ֲעׂשָ ַּוַיַעׂש  ּכִ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

ה  ָהעֹוָלה  ָיִדיחו  ָבם  ְוַהָים  ְלָרְחָצה  ְּלָרְחָצה  ָבֶהם  ֶאת־ַמֲעׂשֵ ּ
ָפָטם  ַוִיֵתן  ז:  ַלּכֲֹהִנים  ּבֹו ִמׁשְ ר  ּכְ ַּוַיַעׂש  ֶאת־ְמֹנרֹות  ַהָזָהב  ֶעׂשֶ ּ ּּ ּ

ֵהיָכ ֹמאולּבַ ּל  ָחֵמׁש  ִמָיִמין  ְוָחֵמׁש  ִמׂשְ ָרה  ח:  ּ ְלָחנֹות  ֲעׂשָ ַּוַיַעׂש  ׁשֻ
ֹמאול  ַוַיַעׂש  ִמְזְרֵקי  ה  ִמׂשְ ה  ִמָיִמין  ַוֲחִמׁשָ ֵהיָכל  ֲחִמׁשָ ח  ּבַ ַּוַיּנַ ּ ּּ ּ ּ

ַּוַיַעׂש  ֲחַצר  ַהּכֲֹהִנים  ְוָהֲעָזָרה  ַהְגדֹוָלה  וְדָלתֹות  ט:  ָזָהב  ֵמָאה ּ ּ
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תַלֲעָזָרה  ְוַדְלתֹו ֶתף  י:  ֵּתיֶהם  ִצָפה  ְנֹחׁשֶ ְּוֶאת־ַהָים  ָנַתן  ִמּכֶ
ה ַּהְיָמִנית  ֵקְדָמה  ִממול  ֶנְגּבָ ַּוַיַעׂש  חוָרם  ֶאת־ַהִסירֹות  יא:  ּ ּ

ְּוֶאת־ַהָיִעים  ְוֶאת־ַהִמְזָרקֹות  ַוְיַכל   ּ  חוָרם  ַלֲעׂשֹות ּחיָרםּ
ֵבית  ָהֱאֹל ֹלֹמה  ּבְ ה  ַלֶמֶלך  ׁשְ ר  ָעׂשָ ְֶאת־ַהְמָלאָכה  ֲאׁשֶ ּ : ִהיםּ

ַנִים  ְוַהֻגלֹות  ְוַהּכָֹתרֹות  ַעל־ֹראׁש  ָהַעמוִדים  יב ַּעמוִדים  ׁשְ ּּ ּ ּּ
ֵתי  ֻגלֹות  ַהּכָֹתרֹות  ַתִים  ְלַכּסֹות  ֶאת־ׁשְ ָבכֹות  ׁשְ ָתִים  ְוַהׂשְ ּׁשְ ּ ּ ּ ּ ּ

ר  ַעל־ֹראׁש  ָהַעמוִדים ֲּאׁשֶ ע  ֵמאֹות  יג:  ּ ְּוֶאת־ָהִרמֹוִנים  ַאְרּבַ
ַנִי ָבכֹות  ׁשְ ֵתי  ַהׂשְ ִּלׁשְ ָבָכה  ָהֶאָחת  ְלַכּסֹות ּ ּם  טוִרים  ִרמֹוִנים  ַלׂשְ ּ ּ

ר  ַעל־ְפֵני  ָהַעמוִדים ֵתי  ֻגלֹות  ַהּכָֹתרֹות  ֲאׁשֶ ֶּאת־ׁשְ ּ ּ ּּ ּ :
ה  ַעל־ַהְמֹכנֹות יד יֹרֹות  ָעׂשָ ה  ְוֶאת־ַהּכִ ְּוֶאת־ַהְמֹכנֹות  ָעׂשָ ּּ :
ר  ַתְחָתיו טו ֵנים־ָעׂשָ ָקר  ׁשְ ֶּאת־ַהָים  ֶאָחד  ְוֶאת־ַהּבָ ּ ּ :
ֵליֶהם ְוֶא טז ל־ּכְ ירֹות  ְוֶאת־ַהָיִעים  ְוֶאת־ַהִמְזָלגֹות  ְוֶאת־ּכָ ּת־ַהּסִ ּ

ת  ָמרוק ֹלֹמה  ְלֵבית  ְיהָוׁה  ְנֹחׁשֶ ה  חוָרם  ָאִביו  ַלֶמֶלך  ׁשְ ָּעׂשָ ְּ ּ :
ין  ֻסּכֹות  וֵבין  יז ֲעִבי  ָהֲאָדָמה  ּבֵ ר  ַהַיְרֵדן  ְיָצָקם  ַהֶמֶלך  ּבַ ִכּכַ ּּבְ ְּ ּ ּ

ֹלֹמ יח:  ְצֵרָדָתה י  ֹלא ַּוַיַעׂש  ׁשְ ִלים  ָהֵאֶלה  ָלֹרב  ְמֹאד  ּכִ ל־ַהּכֵ ּה  ּכָ
ת ֹחׁשֶ ַקל  ַהּנְ ר  יט:  ֶנְחַקר  ִמׁשְ ִלים  ֲאׁשֶ ל־ַהּכֵ ֹלֹמה  ֵאת  ּכָ ַּוַיַעׂש  ׁשְ

ְלָחנֹות  ַוֲעֵליֶהם  ֶלֶחם  ח  ַהָזָהב  ְוֶאת־ַהׁשֻ ית  ָהֱאֹלִהים  ְוֵאת  ִמְזּבַ ּּבֵ ּ
ָפט  ִלְפֵני ְּוֶאת־ַהְמֹנרֹות  ְוֵנֹרֵתיֶהם  ְלַבֲעָר כ:  ַּהָפִנים ִמׁשְ ּם  ּכַ ּ
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ַּהְדִביר  ָזָהב  ָסגור רֹות  ְוַהֶמְלָקַחִים  ָזָהב  הוא  כא:  ּ ְּוַהֶפַרח  ְוַהּנֵ ּ ּ
פֹות  ְוַהַמְחתֹות  ָזָהב  כב:  ִמְכלֹות  ָזָהב ְּוַהְמַזְמרֹות  ְוַהִמְזָרקֹות  ְוַהּכַ ּ ּ ּּ

ָד ִית  ַדְלתֹוָתיו  ַהְפִניִמיֹות  ְלֹקֶדׁש  ַהּקֳ ָּסגור  וֶפַתח  ַהּבַ ּ ּ ּ ים  ְוַדְלֵתי ּ ׁשִ
ִית ַלֵהיָכל ָזָהב  :ַהּבַ
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
ם  לפרסםהרבי 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'די יס'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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


