שקלים יז-יח פסוקים

בס"ד
זכריה פרק יד
וּבח ֶֹרף יִ ְהיֶה) :ט( וְ ָהיָה יְ קֹוָק
אַחרוֹן ַבּ ַקּיִ ץ ָ
ירוּשׁ ַלִם ֶח ְציָם ֶאל ַהיָּם ַה ַקּ ְדמוֹנִ י ְו ֶח ְציָם ֶאל ַהיָּם ָה ֲ
ֵצאוּ ַמיִ ם ַחיִּ ים ִמ ָ
)ח( וְ ָהיָה ַבּיּוֹם ַההוּא י ְ
ְל ֶמ ֶל ְך ַעל ָכּל ָה ֶ
וּשׁמוֹ ֶא ָחד:
אָרץ ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה יְ קֹוָק ֶא ָחד ְ

יחזקאל פרק מז
ימה ִכּי ְפנֵי ַה ַבּיִ ת ָק ִדים וְ ַה ַמּיִ ם י ְֹר ִדים ִמ ַתּ ַחת ִמ ֶכּ ֶתף ַה ַבּיִ ת ַהיְ ָמנִ ית
וְהנֵּה ַמיִ ם י ְֹצ ִאים ִמ ַתּ ַחת ִמ ְפ ַתּן ַה ַבּיִ ת ָק ִד ָ
)א( וַיְ ִשׁ ֵבנִ י ֶאל ֶפּ ַתח ַה ַבּיִ ת ִ
ַיּוֹצ ֵאנִ י ֶדּ ֶר ְך ַשׁ ַער ָצפוֹנָה וַיְ ִס ֵבּנִ י ֶדּ ֶר ְך חוּץ ֶאל ַשׁ ַער ַהחוּץ ֶדּ ֶר ְך ַהפּוֹנֶה ָק ִדים ו ְִהנֵּה ַמיִ ם ְמ ַפ ִכּים ִמן ַה ָכּ ֵתף ַהיְ ָמנִ ית:
ִמ ֶנּגֶב ַל ִמּ ְז ֵבּ ַח) :ב( ו ִ
אָפ ָסיִ ם:
ֲב ֵרנִ י ַב ַמּיִ ם ֵמי ְ
אַמּה ַו ַיּע ִ
ָמד ֶא ֶלף ָבּ ָ
)ג( ְבּ ֵצאת ָה ִאישׁ ָק ִדים וְ ָקו ְבּיָדוֹ ַויּ ָ
ֲב ֵרנִ י ֵמי ָמ ְתנָיִ ם:
ָמד ֶא ֶלף ַו ַיּע ִ
ֲב ֵר ִני ַב ַמּיִ ם ַמיִ ם ִבּ ְר ָכּיִ ם ַויּ ָ
ָמד ֶא ֶלף ַו ַיּע ִ
)ד( ַויּ ָ
ֵע ֵבר:
ַחל ֲא ֶשׁר לֹא י ָ
אוּכל ַל ֲעבֹר ִכּי גָאוּ ַה ַמּיִ ם ֵמי ָשׂחוּ נ ַ
ַחל ֲא ֶשׁר לֹא ַ
ָמד ֶא ֶלף נ ַ
)ה( ַויּ ָ
וּמזֶּה:
ַחל ֵעץ ַרב ְמאֹד ִמזֶּה ִ
ַיּוֹל ֵכנִ י וַיְ ִשׁ ֵבנִ י ְשׂ ַפת ַהנּ ַ
אָדם ו ִ
ית ֶבן ָ
ֹאמר ֵא ַלי ֲה ָר ִא ָ
)ו( ַויּ ֶ
שׁוּבנִ י וְ ִהנֵּה ֶאל ְשׂ ַפת ַהנּ ַ
ָחל) :ז( ְבּ ֵ
ָמּה ַה ָ
ָמּה ֶאל ַהיּ ָ
וּבאוּ ַהיּ ָ
ֲר ָבה ָ
ָרדוּ ַעל ָהע ָ
ילה ַה ַקּ ְדמוֹנָה וְ י ְ
יוֹצ ִאים ֶאל ַה ְגּ ִל ָ
ֹאמר ֵא ַלי ַה ַמּיִ ם ָה ֵא ֶלּה ְ
)ח( ַויּ ֶ
מּוּצ ִאים >ונרפאו< וְנִ ְרפּוּ ַה ָמּיִ ם:
ָחי כֹּל
ֵר ְפאוּ ו ָ
ַח ַליִ ם יִ ְחיֶה וְ ָהיָה ַה ָדּגָה ַר ָבּה ְמאֹד ִכּי ָבאוּ ָשׁ ָמּה ַה ַמּיִ ם ָה ֵא ֶלּה וְ י ָ
ֶפשׁ ַחיָּה ֲא ֶשׁר יִ ְשׁרֹץ ֶאל ָכּל ֲא ֶשׁר יָבוֹא ָשׁם נ ֲ
)ט( וְ ָהיָה ָכל נ ֶ
ָחל:
ֲא ֶשׁר יָבוֹא ָשׁ ָמּה ַהנּ ַ
ָתם ִכּ ְדגַת ַהיָּם ַהגָּדוֹל ַר ָבּה ְמאֹד:
טוֹח ַל ֲח ָר ִמים יִ ְהיוּ ְל ִמינָה ִתּ ְהיֶה ְדג ָ
ֶדי וְ ַעד ֵעין ֶעגְ ַליִ ם ִמ ְשׁ ַ
)י( וְ ָהיָה >ועמדו< ָע ְמדוּ ָע ָליו ַדּוּ ִָגים ֵמ ֵעין גּ ִ
ֵר ְפאוּ ְל ֶמ ַלח נִ ָתּנוּ:
ֹאתיו וּגְ ָבאָיו וְ לֹא י ָ
)יא( >בצאתו< ִבּצּ ָ
וֹצ ִאים
ימיו ִמן ַה ִמּ ְק ָדּשׁ ֵה ָמּה י ְ
וּמזֶּה ָכּל ֵעץ ַמ ֲא ָכל לֹא יִ בּוֹל ָע ֵלהוּ וְ לֹא יִ תֹּם ִפּ ְריוֹ ָל ֳח ָד ָשׁיו יְ ַב ֵכּר ִכּי ֵמ ָ
ֲלה ַעל ְשׂ ָפתוֹ ִמזֶּה ִ
ַחל ַיע ֶ
)יב( וְ ַעל ַהנּ ַ
וְע ֵלהוּ ִל ְת ָ
וְהיָה ִפ ְריוֹ ְל ַמ ֲא ָכל ָ
>והיו< ָ
רוּפה :ס
ישעיהו פרק לג
ַע ְב ֶרנּוּ:
אַדּיר לֹא י ַ
ָדיִ ם ַבּל ֵתּ ֶל ְך בּוֹ ֳאנִ י ַשׁיִ ט וְ ִצי ִ
אַדּיר יְ קֹוָק ָלנוּ ְמקוֹם נְ ָה ִרים יְ א ִֹרים ַר ֲח ֵבי י ָ
)כא( ִכּי ִאם ָשׁם ִ
ישעיהו פרק כה
ָדיו:
אָרבּוֹת י ָ
ַאוָתוֹ ִעם ְ
ָדיו ְבּ ִק ְרבּוֹ ַכּ ֲא ֶשׁר יְ ָפ ֵרשׂ ַהשּׂ ֶֹחה ִל ְשׂחוֹת וְ ִה ְשׁ ִפּיל גּ ֲ
וּפ ַרשׂ י ָ
)יא( ֵ
זכריה פרק יג
וּלנִ ָדּה:
רוּשׁ ָלִם ְל ַח ַטּאת ְ
וּלי ְֹשׁ ֵבי יְ ָ
)א( ַבּיּוֹם ַההוּא יִ ְהיֶה ָמקוֹר נִ ְפ ָתּח ְל ֵבית ָדּוִיד ְ
איוב פרק לח
יך:
ַלּ ָ
ָשׁית ִבּ ְגאוֹן גּ ֶ
)יא( ָוא ַֹמר ַעד פֹּה ָתבוֹא וְ לֹא ת ִֹסיף וּפֹא י ִ
יואל פרק ב
וּמ ְלקוֹשׁ ָבּ ִראשׁוֹן:
מוֹרה ַ
ֶשׁם ֶ
ַיּוֹרד ָל ֶכם גּ ֶ
מּוֹרה ִל ְצ ָד ָקה ו ֶ
ָתן ָל ֶכם ֶאת ַה ֶ
יכם ִכּי נ ַ
וּבנֵי ִציּוֹן גִּ ילוּ וְ ִשׂ ְמחוּ ַבּיקֹוָק ֱאל ֵֹה ֶ
)כג( ְ
ישעיהו פרק כב
ֻלּ ְך ַלגַּגּוֹת:
)א( ַמ ָשּׂא גֵּיא ִחזָּיוֹן ַמה ָלּ ְך ֵאפוֹא ִכּי ָע ִלית כּ ָ
הוֹמיָּה ִק ְריָה ַע ִלּיזָה ֲח ָל ַליִ ְך לֹא ַח ְל ֵלי ֶח ֶרב וְ לֹא ֵמ ֵתי ִמ ְל ָח ָמה:
)ב( ְתּ ֻשׁאוֹת ְמ ֵלאָה ִעיר ִ
שמות פרק כו – מנורה בדרום והשלחן בצפון
שּׁ ְל ָחן ִתּ ֵתּן ַעל ֶצ ַלע ָצפוֹן:
וְה ֻ
ימנָה ַ
שּׁ ְל ָחן ַעל ֶצ ַלע ַה ִמּ ְשׁ ָכּן ֵתּ ָ
)לה( וְ ַשׂ ְמ ָתּ ֶאת ַה ֻשּׁ ְל ָחן ִמחוּץ ַל ָפּר ֶֹכת וְ ֶאת ַה ְמּנ ָֹרה נ ַֹכח ַה ֻ
דברי הימים ב פרק ד – עשר מנורות ועשרה שלחנות שעשה שלמה
ָמין וְ ָח ֵמשׁ ִמ ְשּׂמֹאול :ס
יכל ָח ֵמשׁ ִמיּ ִ
ָהב ֶע ֶשׂר ְכּ ִמ ְשׁ ָפּ ָטם וַיִּ ֵתּן ַבּ ֵה ָ
ַעשׂ ֶאת ְמנֹרוֹת ַהזּ ָ
)ז( ַויּ ַ

ָהב ֵמאָה:
ַעשׂ ִמ ְז ְר ֵקי ז ָ
ַח ִמ ָשּׁה ִמ ְשּׂמֹאול ַויּ ַ
ָמין ו ֲ
יכל ֲח ִמ ָשּׁה ִמיּ ִ
ֲשׂ ָרה ַו ַיּנַּח ַבּ ֵה ָ
שׁ ְל ָחנוֹת ע ָ
ַעשׂ ֻ
)ח( ַויּ ַ
דברי הימים ב פרק ד – עריכת לחם הפנים על כל השלחנות והדלקת כל המנורות
יהם ֶל ֶחם ַה ָפּנִ ים:
ֲל ֶ
שּׁ ְל ָחנוֹת ַוע ֵ
ְאת ַה ֻ
ָהב ו ֶ
ַעשׂ ְשׁלֹמֹה ֵאת ָכּל ַה ֵכּ ִלים ֲא ֶשׁר ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים וְ ֵאת ִמ ְז ַבּח ַהזּ ָ
)יט( ַויּ ַ
ָהב ָסגוּר:
ֲרם ַכּ ִמּ ְשׁ ָפּט ִל ְפנֵי ַה ְדּ ִביר ז ָ
יהם ְל ַבע ָ
)כ( וְ ֶאת ַה ְמּנֹרוֹת וְ ֵנר ֵֹת ֶ
ָהב:
ָהב הוּא ִמ ְכלוֹת ז ָ
)כא( וְ ַה ֶפּ ַרח וְ ַהנֵּרוֹת וְ ַה ֶמּ ְל ַק ַחיִ ם ז ָ
תוֹתיו ַה ְפּנִ ִ
וּפ ַתח ַה ַבּיִ ת ַדּ ְל ָ
ָהב ָסגוּר ֶ
ַמּרוֹת וְ ַה ִמּ ְז ָרקוֹת וְ ַה ַכּפּוֹת וְ ַה ַמּ ְחתּוֹת ז ָ
)כב( וְ ַה ְמז ְ
ָהב:
יכל ז ָ
ימיּוֹת ְלק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים וְ ַד ְל ֵתי ַה ַבּיִ ת ַל ֵה ָ
מלכים א פרק ז – עריכת לחם הפנים על שלחן אחד
ָהב:
שּׁ ְל ָחן ֲא ֶשׁר ָע ָליו ֶל ֶחם ַה ָפּנִ ים ז ָ
ָהב וְ ֶאת ַה ֻ
ַעשׂ ְשׁלֹמֹה ֵאת ָכּל ַה ֵכּ ִלים ֲא ֶשׁר ֵבּית יְ קֹוָק ֵאת ִמ ְז ַבּח ַהזּ ָ
)מח( ַויּ ַ
)מט( ְו ֶאת ַה ְמּנֹרוֹת ָח ֵמשׁ ִמיּ ִ
ַמּרוֹת
ָהב) :נ( וְ ַה ִסּפּוֹת וְ ַה ְמז ְ
ָהב ָסגוּר וְ ַה ֶפּ ַרח וְ ַה ֵנּרֹת וְ ַה ֶמּ ְל ַק ַחיִ ם ז ָ
ָמין וְ ָח ֵמשׁ ִמ ְשּׂמֹאול ִל ְפנֵי ַה ְדּ ִביר ז ָ
ָהב ָסגוּר וְ ַהפֹּתוֹת ְל ַד ְלתוֹת ַה ַבּיִ ת ַה ְפּנִ ִ
וְ ַה ִמּ ְז ָרקוֹת וְ ַה ַכּפּוֹת וְ ַה ַמּ ְחתּוֹת ז ָ
ָהב :פ
יכל ז ָ
ימי ְלק ֶֹדשׁ ַה ֳקּ ָד ִשׁים ְל ַד ְל ֵתי ַה ַבּיִ ת ַל ֵה ָ
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בס"ד
דברי הימים ב פרק יג – הדלקת מנורה אחת בלבד
אכת:
אַהרֹן וְ ַה ְלוִ יִּ ם ַבּ ְמ ָל ֶ
ֹהנִ ים ְמ ָשׁ ְר ִתים ַליקֹוָק ְבּנֵי ֲ
ַבנֻהוּ וְ כ ֲ
ַחנוּ יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהינוּ וְ לֹא ֲעז ְ
ַאנ ְ
)י( ו ֲ
יה ְל ָב ֵער
ָהב וְ ֵנר ֶֹת ָ
נוֹרת ַהזּ ָ
וּמ ַ
ֲר ֶכת ֶל ֶחם ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַה ָטּהוֹר ְ
)יא( ַ
וּמע ֶ
וּקט ֶֹרת ַס ִמּים ַ
וּב ֶע ֶרב ָבּ ֶע ֶרב ְ
וּמ ְק ִט ִרים ַליקֹוָק עֹלוֹת ַבּבּ ֶֹקר ַבּבּ ֶֹקר ָ
ַב ֶתּם אֹתוֹ:
אַתּם ֲעז ְ
ַחנוּ ֶאת ִמ ְשׁ ֶמ ֶרת יְ קֹוָק ֱאל ֵֹהינוּ וְ ֶ
ָבּ ֶע ֶרב ָבּ ֶע ֶרב ִכּי שׁ ְֹמ ִרים ֲאנ ְ
מלכים ב פרק יב – אשם לכהן
אכה ִכּי ֶב ֱא ֻמנָה ֵהם ע ִֹשׂים:
ָדם ָל ֵתת ְלע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
ָשׁים ֲא ֶשׁר יִ ְתּנוּ ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַעל י ָ
)טז( וְ לֹא יְ ַח ְשּׁבוּ ֶאת ָה ֲאנ ִ
ֹהנִ ים יִ ְהיוּ :פ
יוּבא ֵבּית יְ קֹוָק ַלכּ ֲ
וְכ ֶסף ַח ָטּאוֹת לֹא ָ
אָשׁם ֶ
)יז( ֶכּ ֶסף ָ
ויקרא פרק ה – אשם לה'
ָדע וְ נִ ְס ַלח לוֹ:
אָשׁם ֶאל ַהכּ ֵֹהן וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ַעל ִשׁגְ גָתוֹ ֲא ֶשׁר ָשׁגָג וְ הוּא לֹא י ַ
)יח( וְ ֵה ִביא אַיִ ל ָתּ ִמים ִמן ַהצֹּאן ְבּ ֶע ְר ְכּ ָך ְל ָ
אָשׁם הוּא אָשֹׁם ַ
)יט( ָ
אָשׁם ַליקֹוָק :פ
ויקרא פרק כד – לחם הפנים
ֲר ֶכת ַעל ַה ֻשּׁ ְל ָחן ַה ָטּהֹר ִל ְפנֵי יְ קֹוָק:
ֲרכוֹת ֵשׁשׁ ַה ַמּע ָ
אוֹתם ְשׁ ַתּיִ ם ַמע ָ
)ו( וְ ַשׂ ְמ ָתּ ָ
ַכּה וְ ָהיְ ָתה ַל ֶלּ ֶחם ְלאַזְ ָכּ ָרה ִא ֶשּׁה ַליקֹוָק:
ֲר ֶכת ְלבֹנָה ז ָ
ָת ָתּ ַעל ַה ַמּע ֶ
)ז( וְ נ ַ

ויקרא פרק ב – מנחת נדבה
יה ְלבֹנָה:
ָתן ָע ֶל ָ
יה ֶשׁ ֶמן וְ נ ַ
ָצק ָע ֶל ָ
ֶפשׁ ִכּי ַת ְק ִריב ָק ְר ַבּן ִמנְ ָחה ַליקֹוָק ס ֶֹלת יִ ְהיֶה ָק ְר ָבּנוֹ וְ י ַ
)א( וְ נ ֶ
וּמ ַשּׁ ְמנָהּ ַעל ָכּל ְלבֹנ ָ
ֹהנִ ים ָ
אַהרֹן ַהכּ ֲ
ֶה ִביאָהּ ֶאל ְבּנֵי ֲ
)ב( ו ֱ
ָתהּ וְ ִה ְק ִטיר ַהכּ ֵֹהן ֶאת אַזְ ָכּ ָר ָתהּ ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ִא ֵשּׁה
וְק ַמץ ִמ ָשּׁם ְמלֹא ֻק ְמצוֹ ִמ ָסּ ְל ָתּהּ ִ
אַהרֹן ְ
נּוֹת ֶרת ִמן ַה ִמּנְ ָחה ְל ֲ
ֵר ַ
וּל ָבנָיו ק ֶֹדשׁ ָק ָד ִשׁים ֵמ ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק :ס
יח נִ יח ַֹח ַליקֹוָק) :ג( וְ ַה ֶ
ויקרא פרק ה  -מנחת חוטא
יה ֶשׁ ֶמן
ָשׂים ָע ֶל ָ
ירת ָה ֵא ָפה ס ֶֹלת ְל ַח ָטּאת לֹא י ִ
ֲשׂ ִ
)יא( וְ ִאם לֹא ַת ִשּׂיג יָדוֹ ִל ְשׁ ֵתּי ת ִֹרים אוֹ ִל ְשׁ ֵני ְבנֵי יוֹנָה וְ ֵה ִביא ֶאת ָק ְר ָבּנוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ע ִ
וְ לֹא יִ ֵתּן ָע ֶל ָ
יה ְלבֹנָה ִכּי ַח ָטּאת ִהוא:
ְק ַמץ ַהכּ ֵֹהן ִמ ֶמּנָּה ְמלוֹא ֻק ְמצוֹ ֶאת אַזְ ָכּ ָר ָתהּ וְ ִה ְק ִטיר ַה ִמּ ְז ֵבּ ָחה ַעל ִא ֵשּׁי יְ קֹוָק ַח ָטּאת ִהוא:
ֶה ִביאָהּ ֶאל ַהכּ ֵֹהן ו ָ
)יב( ו ֱ
אַחת ֵמ ֵא ֶלּה וְ נִ ְס ַלח לוֹ וְ ָהיְ ָתה ַלכּ ֵֹהן ַכּ ִמּנְ ָחה :ס
)יג( וְ ִכ ֶפּר ָע ָליו ַהכּ ֵֹהן ַעל ַח ָטּאתוֹ ֲא ֶשׁר ָח ָטא ֵמ ַ
דברי הימים ב פרק כד – ארון הכסף חוץ לעזרה ושימוש במותר כסף בדק הבית לעשיית כלי שרת
ירוּשׁ ָלִם וְ ֵשׁם ִאמּוֹ ִצ ְביָה ִמ ְבּ ֵאר ָשׁ ַבע:
אַר ָבּ ִעים ָשׁנָה ָמ ַל ְך ִבּ ָ
)א( ֶבּן ֶשׁ ַבע ָשׁנִ ים יֹאָשׁ ְבּ ָמ ְלכוֹ וְ ְ
ָשׁר ְבּ ֵעינֵי יְ קֹוָק ָכּל יְ ֵמי יְ הוֹי ָ
ַעשׂ יוֹאָשׁ ַהיּ ָ
)ב( ַויּ ַ
אַח ֵרי ֵכן ָהיָה ִעם
וּבנוֹת) :ד( וַיְ ִהי ֲ
ַיּוֹלד ָבּנִ ים ָ
ָשׁים ְשׁ ָתּיִ ם ו ֶ
ָדע נ ִ
ָדע ַהכּ ֵֹהן) :ג( וַיִּ ָשּׂא לוֹ יְ הוֹי ָ
ֹאמר ָל ֶהם ְצאוּ ְל ָע ֵרי יְ ָ
הוּדה וְ ִק ְבצוּ ִמ ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל ֶכּ ֶסף ְל ַח ֵזּק ֶאת ֵבּית
ֹהנִ ים וְ ַה ְלוִ יִּ ם ַויּ ֶ
ֵלב יוֹאָשׁ ְל ַח ֵדּשׁ ֶאת ֵבּית יְ קֹוָק) :ה( וַיִּ ְקבֹּץ ֶאת ַהכּ ֲ
אַתּם ְתּ ַמ ֲהרוּ ַל ָדּ ָבר וְ לֹא ִמ ֲהרוּ ַה ְלוִ יִּ ם:
יכם ִמ ֵדּי ָשׁנָה ְבּ ָשׁנָה וְ ֶ
ֱאל ֵֹה ֶ
וּמ ָ
יהוּדה ִ
דּוּע לֹא ָד ַר ְשׁ ָתּ ַעל ַה ְלוִ יִּ ם ְל ָה ִביא ִמ ָ
ירוּשׁ ַלִם ֶאת ַמ ְשׂאַת מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד יְ קֹוָק וְ ַה ָקּ ָהל
ֹאמר לוֹ ַמ ַ
ָדע ָהרֹאשׁ ַויּ ֶ
)ו( וַיִּ ְק ָרא ַה ֶמּ ֶל ְך ִליהוֹי ָ
ֶיה ָפ ְרצוּ ֶאת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים וְ גַם ָכּל ָק ְד ֵשׁי ֵבית יְ קֹוָק ָעשׂוּ ַל ְבּ ָע ִלים:
ְליִ ְשׂ ָר ֵאל ְלא ֶֹהל ָה ֵעדוּת) :ז( ִכּי ע ַ
ֲת ְל ָיהוּ ַה ִמּ ְר ַשׁ ַעת ָבּנ ָ
חוּצה:
ֹאמר ַה ֶמּ ֶל ְך ַו ַיּעֲשׂוּ ֲארוֹן ֶא ָחד וַיִּ ְתּנֻהוּ ְבּ ַשׁ ַער ֵבּית יְ קֹוָק ָ
)ח( ַויּ ֶ
ירוּשׁ ַלִם ְל ָה ִביא ַליקֹוָק ַמ ְשׂאַת מ ֶֹשׁה ֶע ֶבד ָה ֱאל ִֹהים ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל ַבּ ִמּ ְד ָבּר) :י( וַיִּ ְשׂ ְמחוּ ָכל ַה ָשּׂ ִרים וְ ָכל ָה ָעם ַו ָיּ ִביאוּ
וּב ָ
יהוּדה ִ
)ט( וַיִּ ְתּנוּ קוֹל ִבּ ָ
וּפ ִקיד
סוֹפר ַה ֶמּ ֶל ְך ְ
וּבא ֵ
אוֹתם ִכּי ַרב ַה ֶכּ ֶסף ָ
ָביא ֶאת ָהאָרוֹן ֶאל ְפּ ֻק ַדּת ַה ֶמּ ֶל ְך ְבּיַד ַה ְלוִ יִּ ם וְ ִכ ְר ָ
ַשׁ ִליכוּ ָלאָרוֹן ַעד ְל ַכ ֵלּה) :יא( וַיְ ִהי ְבּ ֵעת י ִ
ַויּ ְ
ישׁיבֻהוּ ֶאל ְמקֹמוֹ כֹּה ָעשׂוּ ְליוֹם ְבּיוֹם ַויּ ְ
יערוּ ֶאת ָהאָרוֹן וְ יִ ָשּׂ ֻאהוּ וִ ִ
ַאַספוּ ֶכ ֶסף ָלרֹב:
כּ ֵֹהן ָהרֹאשׁ וִ ָ
אכת עֲבוֹ ַדת ֵבּית יְ קֹוָק וַיִּ ְהיוּ שׂ ְֹכ ִרים ח ְֹצ ִבים וְ ָח ָר ִשׁים ְל ַח ֵדּשׁ ֵבּית יְ קֹוָק וְ גַם ְל ָח ָר ֵשׁי ַב ְרזֶל
עוֹשׂה ְמ ֶל ֶ
ָדע ֶאל ֵ
)יב( וַיִּ ְתּנֵהוּ ַה ֶמּ ֶל ְך וִ יהוֹי ָ
אַמּצֻהוּ:
ֲמידוּ ֶאת ֵבּית ָה ֱאל ִֹהים ַעל ַמ ְתכֻּנְ תּוֹ וַיְ ְ
ָדם ַו ַיּע ִ
אכה ְבּי ָ
רוּכה ַל ְמּ ָל ָ
ַתּ ַעל ֲא ָ
אכה ו ַ
וּנְ ח ֶֹשׁת ְל ַחזֵּק ֶאת ֵבּית יְ קֹוָק) :יג( ַו ַיּעֲשׂוּ ע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
ָדע ֶאת ְשׁאָר ַה ֶכּ ֶסף ַו ַיּע ֵ
ָכ ֶסף וַיִּ ְהיוּ
ָהב ו ָ
וּכ ֵלי ז ָ
ֲשׂהוּ ֵכ ִלים ְל ֵבית יְ קֹוָק ְכּ ֵלי ָשׁ ֵרת וְ ַהעֲלוֹת וְ ַכפּוֹת ְ
לּוֹתם ֵה ִביאוּ ִל ְפנֵי ַה ֶמּ ֶל ְך וִיהוֹי ָ
וּכ ַכ ָ
)יד( ְ
ֲלים עֹלוֹת ְבּ ֵבית יְ קֹוָק ָתּ ִמיד כֹּל יְ ֵמי יְ הוֹי ָ
ַמע ִ
ָדע :פ
מלכים ב פרק יב – ארון הכסף אצל המזבח ושלילת שימוש בכסף בדק הבית לעשיית כלי שרת
ֹהנִ ים ֶאת ֶבּ ֶדק ַה ָבּיִ ת:
)ז( וַיְ ִהי ִבּ ְשׁנַת ֶע ְשׂ ִרים וְ ָשׁלֹשׁ ָשׁנָה ַל ֶמּ ֶל ְך יְ הוֹאָשׁ לֹא ִח ְזּקוּ ַהכּ ֲ
ֹהנִ ים ַויּ ֶ
ָדע ַהכּ ֵֹהן וְ ַלכּ ֲ
)ח( וַיִּ ְק ָרא ַה ֶמּ ֶל ְך יְ הוֹאָשׁ ִליהוֹי ָ
דּוּע ֵאינְ ֶכם ְמ ַח ְזּ ִקים ֶאת ֶבּ ֶדק ַה ָבּיִ ת וְ ַע ָתּה אַל ִתּ ְקחוּ ֶכ ֶסף ֵמ ֵאת
ֹאמר ֲא ֵל ֶהם ַמ ַ
יכם ִכּי ְל ֶב ֶדק ַה ַבּיִ ת ִתּ ְתּנֻהוּ) :ט( ַו ֵיּאֹתוּ ַהכּ ֲ
וּל ִב ְל ִתּי ַחזֵּק ֶאת ֶבּ ֶדק ַה ָבּיִ ת:
ֹהנִ ים ְל ִב ְל ִתּי ְק ַחת ֶכּ ֶסף ֵמ ֵאת ָה ָעם ְ
ַמ ָכּ ֵר ֶ
ֹהנִ ים
ָתנוּ ָשׁ ָמּה ַהכּ ֲ
ָמין ְבּבוֹא ִאישׁ ֵבּית יְ קֹוָק וְ נ ְ
ָדע ַהכּ ֵֹהן ֲארוֹן ֶא ָחד וַיִּ קֹּב חֹר ְבּ ַד ְלתּוֹ וַיִּ ֵתּן אֹתוֹ ֵא ֶצל ַה ִמּזְ ֵבּ ַח >בימין< ִמיּ ִ
)י( וַיִּ ַקּח יְ הוֹי ָ
מּוּבא ֵבית יְ קֹוָק:
שׁ ְֹמ ֵרי ַה ַסּף ֶאת ָכּל ַה ֶכּ ֶסף ַה ָ
ַעל ס ֵֹפר ַה ֶמּ ֶל ְך וְ ַהכּ ֵֹהן ַהגָּדוֹל ַו ָיּצֻרוּ וַיִּ ְמנוּ ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַהנִּ ְמ ָצא ֵבית יְ קֹ ָוק:
אוֹתם ִכּי ַרב ַה ֶכּ ֶסף ָבּאָרוֹן ַויּ ַ
)יא( וַיְ ִהי ִכּ ְר ָ
יאהוּ ְל ָח ָר ֵשׁי ָה ֵעץ וְ ַלבֹּנִ ים ָהע ִֹשׂים ֵבּית
ַיּוֹצ ֻ
אכה >הפקדים< ַה ֻמּ ְפ ָק ִדים ֵבּית יְ קֹוָק ו ִ
ֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
ָתנוּ ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַה ְמ ֻת ָכּן ַעל >יד< יְ ֵדי ע ֵ
)יב( וְ נ ְ
וּלכֹל ֲא ֶשׁר י ֵ
אַבנֵי ַמ ְח ֵצב ְל ַחזֵּק ֶאת ֶבּ ֶדק ֵבּית יְ קֹוָק ְ
ֵצא ַעל ַה ַבּיִ ת ְל ַח ְז ָקה:
וּלח ְֹצ ֵבי ָה ֶא ֶבן וְ ִל ְקנוֹת ֵע ִצים וְ ְ
יְ קֹוָק) :יג( וְ ַלגּ ְֹד ִרים ְ
מּוּבא ֵבית יְ קֹוָק:
ֵע ֶשׂה ֵבּית יְ קֹוָק ִספּוֹת ֶכּ ֶסף ְמז ְ
וּכ ִלי ָכ ֶסף ִמן ַה ֶכּ ֶסף ַה ָ
ָהב ְ
ַמּרוֹת ִמזְ ָרקוֹת ֲחצ ְֹצרוֹת ָכּל ְכּ ִלי ז ָ
אַך לֹא י ָ
)יד( ְ
אכה יִ ְתּנֻהוּ וְ ִח ְזּקוּ בוֹ ֶאת ֵבּית יְ קֹוָק:
ֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
)טו( ִכּי ְלע ֵ
אכה ִכּי ֶב ֱא ֻמנָה ֵהם ע ִֹשׂים:
ָשׁים ֲא ֶשׁר יִ ְתּנוּ ֶאת ַה ֶכּ ֶסף ַעל י ָ
)טז( וְ לֹא יְ ַח ְשּׁבוּ ֶאת ָה ֲאנ ִ
ָדם ָל ֵתת ְלע ֵֹשׂי ַה ְמּ ָל ָ
יוּבא ֵבּית יְ קֹוָק ַלכּ ֲ
אָשׁם וְ ֶכ ֶסף ַח ָטּאוֹת לֹא ָ
)יז( ֶכּ ֶסף ָ
ֹהנִ ים יִ ְהיוּ :פ
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