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 ד'שעאדר א' ת                                בס"ד 

 
 השיעור מוקדש לעילוי נשמת מנחם אביצור בן יהודה אריה ז"ל

                     כלי הנחשת במקדש שלמה
  (מנון בזקשל הרב א )על פי שיעור ויקהלפרשת ל

 
 כ"ו: -י"גמלכים א' ז' . 1

ֹלֹמה ַויִּ  יג ְך שְׁ לֶּ ַלח ַהמֶּ שְׁ תַויִּ ֹצר-ַקח אֶּ יָרם מִּ ן יד  .חִּ -בֶּ
יש יו אִּ ָאבִּ י וְׁ ָתלִּ ה ַנפְׁ ַמטֵּ ָמָנה הּוא מִּ ָשה ַאלְׁ ש -אִּ י ֹחרֵּ ֹצרִּ

ת א אֶּ ָמלֵּ ת ַויִּ ֹחשֶּ ת-נְׁ אֶּ ָמה וְׁ ת-ַהָחכְׁ אֶּ בּוָנה וְׁ ַהַדַעת -ַהתְׁ
ל-ַלֲעׂשֹות ָכל ת ַוָיבֹוא אֶּ ֹחשֶּ ָלאָכה ַבנְׁ ֹלֹמה ַוַיַעׂש -מְׁ ְך שְׁ לֶּ ַהמֶּ

ת תֹו-ָכל-אֶּ ַלאכְׁ ת טו  .מְׁ ת-ַוָיַצר אֶּ ֹחשֶּ ים נְׁ י ָהַעמּודִּ נֵּ   שְׁ
ים תֵּ חּוט שְׁ ָחד וְׁ ה ַאָמה קֹוַמת ָהַעמּוד ָהאֶּ רֵּ ׂשְׁ ה עֶּ ֹמנֶּ -שְׁ

ת ה ַאָמה ָיֹסב אֶּ רֵּ ׂשְׁ י-עֶּ נִּ י ֹכָתֹרת  טז  .ָהַעמּוד ַהשֵּ תֵּ ּושְׁ
ת ַעל ת-ָעָׂשה ָלתֵּ ֹחשֶּ ים ֻמַצק נְׁ י ָהַעמּודִּ ש ַאמֹות חָ   ָראשֵּ מֵּ

ת  רֶּ ש ַאמֹות קֹוַמת ַהֹכתֶּ ָחמֵּ ָחת וְׁ ת ָהאֶּ רֶּ קֹוַמת ַהֹכתֶּ

ית נִּ ה  יז  .ַהשֵּ ים ַמֲעׂשֵּ לִּ דִּ ָבָכה גְׁ ה ׂשְׁ ים ַמֲעׂשֵּ ָבכִּ ׂשְׁ
ר ַעל רֹות ַלֹכָתֹרת ֲאשֶּ שְׁ ת -ַשרְׁ רֶּ ָעה ַלֹכתֶּ בְׁ ים שִּ רֹאש ָהַעמּודִּ

ית נִּ ת ַהשֵּ רֶּ ָעה ַלֹכתֶּ בְׁ שִּ ָחת וְׁ ת חי  .ָהאֶּ ים -ַוַיַעׂש אֶּ ָהַעמּודִּ
יב ַעל ים ָסבִּ י טּורִּ נֵּ ת-ּושְׁ ַכּסֹות אֶּ ָחת לְׁ ָבָכה ָהאֶּ -ַהשְׁ

ר ַעל ת -ַהֹכָתֹרת ֲאשֶּ רֶּ ן ָעָׂשה ַלֹכתֶּ כֵּ ים וְׁ ֹמנִּ רֹאש ָהרִּ

ית נִּ ר ַעל יט  .ַהשֵּ ֹכָתֹרת ֲאשֶּ ה -וְׁ ים ַמֲעׂשֵּ רֹאש ָהַעמּודִּ

ַבע ַאמֹות  שּוַשן ָבאּוָלם ֹכָתֹרת ַעל כ  .ַארְׁ ים -וְׁ י ָהַעמּודִּ נֵּ שְׁ
ָבָכה( -ַגם ר שבכה )ַהשְׁ בֶּ עֵּ ר לְׁ ן ֲאשֶּ טֶּ ֻעַמת ַהבֶּ לְׁ ַמַעל מִּ מִּ

ית נִּ ת ַהשֵּ רֶּ יב ַעל ַהֹכתֶּ ים ָסבִּ ם ֻטרִּ ים ָמאַתיִּ מֹונִּ ָהרִּ  כא  .וְׁ
ת ם אֶּ ת-ַוָיקֶּ ם אֶּ יָכל ַוָיקֶּ ֻאָלם ַההֵּ ים לְׁ ָהַעמּוד -ָהַעֻמדִּ
י ַויִּ  ָמנִּ תַהיְׁ ָרא אֶּ ת-קְׁ ם אֶּ ין ַוָיקֶּ מֹו ָיכִּ י -שְׁ ָמאלִּ ָהַעמּוד ַהשְׁ

ת ָרא אֶּ קְׁ מֹו ֹבַעז-ַויִּ ה  כב  .שְׁ ים ַמֲעׂשֵּ ַעל רֹאש ָהַעמּודִּ וְׁ

ים ת ָהַעמּודִּ אכֶּ לֶּ ֹתם מְׁ ת כג  .שֹוָשן ַותִּ   ַהָים מּוָצק-ַוַיַעׂש אֶּ
ָפתֹו ַעד שְׁ ר ָבַאָמה מִּ ׂשֶּ ָפתֹו ָעֹגל ָסבִּ -עֶּ ש ָבַאָמה ׂשְׁ ָחמֵּ יב וְׁ

ָקו יב (קֹוָמתֹו וקוה )וְׁ ים ָבַאָמה ָיֹסב ֹאתֹו ָסבִּ ֹלשִּ  כד  .שְׁ
ר ָבַאָמה  ׂשֶּ ים ֹאתֹו עֶּ בִּ יב ֹסבְׁ ָפתֹו ָסבִּ ׂשְׁ ַתַחת לִּ ים מִּ ָקעִּ ּופְׁ

ת ים אֶּ פִּ ים -ַמקִּ ֻצקִּ ים יְׁ ָקעִּ ים ַהפְׁ י טּורִּ נֵּ יב שְׁ ַהָים ָסבִּ

יֻצָקתֹו ד ַעל כה  .בִּ י-ֹעמֵּ נֵּ ים ָצפֹוָנה  שְׁ ֹלָשה ֹפנִּ ָעָׂשר ָבָקר שְׁ
ים  ֹלָשה ֹפנִּ ָבה ּושְׁ גְׁ ים נֶּ ֹלָשה ֹפנִּ ים ָיָמה ּושְׁ ֹלָשה ֹפנִּ ּושְׁ

ָכל ָלה וְׁ ָמעְׁ לְׁ ם מִּ יהֶּ ַהָים ֲעלֵּ ָרָחה וְׁ זְׁ ָתה-מִּ ם ָביְׁ יהֶּ  כו  .ֲאֹחרֵּ
ַפת ה ׂשְׁ ַמֲעׂשֵּ ָפתֹו כְׁ ַפח ּוׂשְׁ יֹו טֶּ ָעבְׁ ַרח שֹוָשן ַא -וְׁ ם כֹוס פֶּ ַפיִּ לְׁ

יל  .ַבת ָיכִּ

 נ':-מ'מלכים א' ז' . 2
ת מ ירֹום אֶּ ת-ַוַיַעׂש חִּ אֶּ ֹירֹות וְׁ ת-ַהכִּ אֶּ ים וְׁ ָרקֹות -ַהָיעִּ זְׁ ַהמִּ

ת יָרם ַלֲעׂשֹות אֶּ ַכל חִּ ְך -ָכל-ַויְׁ לֶּ ר ָעָׂשה ַלמֶּ ָלאָכה ֲאשֶּ ַהמְׁ

הָוה ית יְׁ ֹלֹמה בֵּ גֹֻּלת ַהֹכָתֹרת ֲאשֶּ  מא  .שְׁ ם וְׁ ַניִּ ים שְׁ -רַעֻמדִּ
ת-ַעל ַכּסֹות אֶּ ם לְׁ ַתיִּ ָבכֹות שְׁ ַהשְׁ ם וְׁ ָתיִּ ים שְׁ -רֹאש ָהַעמּודִּ

ר ַעל י גֻלֹות ַהֹכָתֹרת ֲאשֶּ תֵּ ים-שְׁ ת מב  .רֹאש ָהַעמּודִּ אֶּ -וְׁ
י נֵּ ָבכֹות שְׁ י ַהשְׁ תֵּ שְׁ אֹות לִּ ַבע מֵּ ים ַארְׁ ֹמנִּ ים -ָהרִּ ֹמנִּ ים רִּ טּורִּ

ת ַכּסֹות אֶּ ָחת לְׁ ָבָכה ָהאֶּ ר ַעלשְׁ -ַלשְׁ י גֻלֹות ַהֹכָתֹרת ֲאשֶּ -תֵּ

ים י ָהַעמּודִּ נֵּ ת מג  .פְׁ אֶּ ת-וְׁ אֶּ ר וְׁ ֹכנֹות ָעׂשֶּ ֹיֹרת -ַהמְׁ ַהכִּ

ֹכנֹות-ֲעָׂשָרה ַעל ת מד  .ַהמְׁ אֶּ ת-וְׁ אֶּ ָחד וְׁ ַהָבָקר -ַהָים ָהאֶּ

ים נֵּ ת מה  .ָעָׂשר ַתַחת ַהָים-שְׁ אֶּ ת-וְׁ אֶּ ירֹות וְׁ ים -ַהּסִּ ַהָיעִּ
ת אֶּ ָרקֹות-וְׁ זְׁ ת ָכל ַהמִּ אֵּ ר -וְׁ ה( ֲאשֶּ לֶּ ים האהל )ָהאֵּ לִּ ַהכֵּ

ֹמָרט ת מְׁ ֹחשֶּ הָוה נְׁ ית יְׁ ֹלֹמה בֵּ ְך שְׁ לֶּ יָרם ַלמֶּ  מו  .ָעָׂשה חִּ
ין  ין ֻסכֹות ּובֵּ ה ָהֲאָדָמה בֵּ ַמֲעבֵּ ְך בְׁ לֶּ ָצָקם ַהמֶּ ן יְׁ דֵּ ַכר ַהַירְׁ כִּ בְׁ

ָתן ת מז  .ָצרְׁ ֹלֹמה אֶּ אֹ -ָכל-ַוַיַנח שְׁ ֹרב מְׁ ים מֵּ לִּ ֹאד לֹא ַהכֵּ ד מְׁ

ת ֹחשֶּ ַקל ַהנְׁ שְׁ ַקר מִּ חְׁ ת ָכל מח  .נֶּ ֹלֹמה אֵּ ים -ַוַיַעׂש שְׁ לִּ ַהכֵּ
הָוה ית יְׁ ר בֵּ ת  ֲאשֶּ אֶּ ַבח ַהָזָהב וְׁ זְׁ ת מִּ ר ָעָליו -אֵּ ָחן ֲאשֶּ ַהֻשלְׁ

ים ָזָהב ם ַהָפנִּ חֶּ ת מט  .לֶּ אֶּ ש -וְׁ ָחמֵּ ין וְׁ ָימִּ ש מִּ ֹנרֹות ָחמֵּ ַהמְׁ
בִּ  י ַהדְׁ נֵּ פְׁ מֹאול לִּ שְׁ ֹרת מִּ ַהנֵּ ַרח וְׁ ַהפֶּ יר ָזָהב ָסגּור וְׁ

ם ָזָהב ַקַחיִּ לְׁ ַהמֶּ ָרקֹות  נ  .וְׁ זְׁ ַהמִּ רֹות וְׁ ַזמְׁ ַהמְׁ פֹות וְׁ ַהּסִּ וְׁ
ת  תֹות ַהַביִּ ַדלְׁ ַהֹפתֹות לְׁ תֹות ָזָהב ָסגּור וְׁ ַהַמחְׁ ַהַכפֹות וְׁ וְׁ

יָכל ָזָהב. ת ַלהֵּ י ַהַביִּ תֵּ ַדלְׁ ים לְׁ ָדשִּ ש ַהקֳּ ֹקדֶּ י לְׁ ימִּ נִּ   ַהפְׁ
 :יקתא רבתי סוף פ"ופס. 3

"את מוצא: כשנעשה  ה מ ש כ ן  שני שבטים היו 
שותפין במלאכתן ... שבטו של דן ושבטו של יהודה, 

אהליאב ...  -בצלאל; שבטו של דן  -שבטו של יהודה 
וכן במלאכת  ה מ ק ד ש  שני שבטים הללו היו 
שותפין... ויקח את חירם בן אלמנה הוא ממטה דן  

 היה משבטו של יהודה"ושלמה בן דוד ש
 , א. ח"בראשית למדרש שכל טוב על ב. 4
חירם אחר היה, ואמו מישראל היתה, שנמנית  :דאמר"

 ". אמונתה ונבעלה לגוי וילדה לו את חירם אחר
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 רד"ק: . 5
כמו  ,שהיה גר בצור – 'ואביו איש צרי'ומה שאמר "
ולפי שגר  ,לוי היה כי –' )שמ"ב ו', י( עובד אדום הגתי'

 ". ראו גתיבגת ק
 :י"דמלכים א' ז'  –חירם  .6
א" ָמלֵּ ת  ַויִּ ָמהאֶּ ת  ַהָחכְׁ אֶּ בּוָנהוְׁ ת  ַהתְׁ אֶּ ָכל ַלֲעׂשֹות  ַהַדַעתוְׁ

ָלאָכה ת מְׁ ֹחשֶּ  "ַבנְׁ
 :שמות ל"ה, לא -בצלאל  .7

א" ַמלֵּ ים -ֹאתֹו רּוַח א   ַויְׁ ָכל ֹלהִּ ַדַעת ּובְׁ בּוָנה ּובְׁ תְׁ ָמה בִּ ָחכְׁ בְׁ
ָלאָכה ֹשב ַמֲחָשֹבת ַלֲעֹׂשת  .מְׁ ַלחְׁ תוְׁ ֹחשֶּ ף ּוַבנְׁ סֶּ  .ַבָזָהב ּוַבכֶּ

ת  אכֶּ לֶּ ָכל מְׁ ץ ַלֲעׂשֹות בְׁ ת עֵּ ַמלֹאת ּוַבֲחֹרשֶּ ן לְׁ בֶּ ת אֶּ ּוַבֲחֹרשֶּ
ת  " ַמֲחָשבֶּ

 ד', יא: דברי הימים ב',  .8
ַכל " ָרקֹות ַויְׁ זְׁ ת ַהמִּ אֶּ ים וְׁ ת ַהָיעִּ אֶּ ירֹות וְׁ ת ַהּסִּ ַוַיַעׂש חּוָרם אֶּ
ית חּו בֵּ ֹלֹמה בְׁ ְך שְׁ לֶּ ר ָעָׂשה ַלמֶּ ָלאָכה ֲאשֶּ ת ַהמְׁ ָרם ַלֲעׂשֹות אֶּ

ים-ָהא    " ֹלהִּ
 : )על יכין ובועז( רד"ק .9
והוא אחד משלשים ושתים  ,אחז הכתוב דרך קצרה"

 ".מדות שהתורה נדרשת בהן
 : טו ',ג 'בימים הברי ד .11
ם ַאמֹות שְׁ " ַניִּ ים שְׁ ת ַעמּודִּ י ַהַביִּ נֵּ פְׁ ש ַוַיַעׂש לִּ ָחמֵּ ים וְׁ ֹלשִּ

ְך  ". ֹארֶּ
  ד', ו:דברי הימים ב'  .11
ים בֹו" ָצה ַלֹכֲהנִּ ָרחְׁ ַהָים לְׁ  ".וְׁ
  כא: -שמות ל' כ .12

בבואם אל אהל מועד ירחצו מים ולא ימותו או בגשתם "
 אל המזבח לשרת להקטיר אשה לה'. 

ורחצו ידיהם ורגליהם ולא ימתו והייתה להם חוק עולם 
 לו ולזרעו לדורותם" 

 :לז-מלכים א ז' כז -כונות המ .13
ְך  ַבע ָבַאָמה ֹארֶּ ת ַארְׁ ֹחשֶּ ר נְׁ ׂשֶּ ֹכנֹות עֶּ ת ַהמְׁ )כז( ַוַיַעׂש אֶּ
ָשֹלש ָבַאָמה  ָבּה וְׁ ָבע ָבַאָמה ָרחְׁ ַארְׁ ָחת וְׁ כֹוָנה ָהאֶּ ַהמְׁ

ֹרת  קֹוָמָתּה: גְׁ סְׁ ם ּומִּ ֹרת ָלהֶּ גְׁ סְׁ כֹוָנה מִּ ה ַהמְׁ ה ַמֲעׂשֵּ זֶּ )כח( וְׁ
לַ  ין ַהשְׁ ים:בֵּ ים  בִּ ַלבִּ ין ַהשְׁ ר בֵּ רֹות ֲאשֶּ גְׁ סְׁ ַעל ַהמִּ )כט( וְׁ

ַתַחת  ָמַעל ּומִּ ן מִּ ים כֵּ ַלבִּ ַעל ַהשְׁ ים וְׁ רּובִּ ֲאָריֹות ָבָקר ּוכְׁ
ה מֹוָרד: ַלָבָקר ֹליֹות ַמֲעׂשֵּ י  ַלֲאָריֹות וְׁ ָבָעה אֹוַפנֵּ ַארְׁ )ל( וְׁ

ַא  ת וְׁ ֹחשֶּ י נְׁ נֵּ ַסרְׁ כֹוָנה ָהַאַחת וְׁ ת ַלמְׁ ֹחשֶּ ָבָעה ַפֲעֹמָתיו נְׁ רְׁ
יש  ר אִּ בֶּ עֵּ ֻצקֹות מֵּ ֹפת יְׁ תֵּ ֹיר ַהכְׁ ַתַחת ַלכִּ ם מִּ ֹפת ָלהֶּ תֵּ כְׁ

יָה ָעֹגל  ֹליֹות: ָלה ָבַאָמה ּופִּ ת ָוַמעְׁ רֶּ ית ַלֹכתֶּ בֵּ יהּו מִּ )לא( ּופִּ
ָלעֹות  קְׁ יָה מִּ ַגם ַעל פִּ י ָהַאָמה וְׁ ן ַאָמה ַוֲחצִּ ה כֵּ ַמֲעׂשֵּ

ֻרָבעֹו ם מְׁ יהֶּ ֹרתֵּ גְׁ סְׁ ים  ת לֹא ֲעגֻלֹות:ּומִּ ַבַעת ָהאֹוַפנִּ ַארְׁ )לב( וְׁ
קֹוַמת ָהאֹוַפן  כֹוָנה וְׁ ים ַבמְׁ ידֹות ָהאֹוַפנִּ רֹות וִּ גְׁ סְׁ ַתַחת ַלמִּ מִּ לְׁ

י ָהַאָמה: ָחד ַאָמה ַוֲחצִּ ה  ָהאֶּ ַמֲעׂשֵּ ים כְׁ ה ָהאֹוַפנִּ )לג( ּוַמֲעׂשֵּ
ם יהֶּ ֻשקֵּ חִּ ם וְׁ יהֶּ ַגבֵּ דֹוָתם וְׁ ָכָבה יְׁ רְׁ ם ַהֹכל  אֹוַפן ַהמֶּ יהֶּ ֻשרֵּ חִּ וְׁ

ָחת  מּוָצק: ֹכָנה ָהאֶּ נֹות ַהמְׁ ַבע פִּ ל ַארְׁ פֹות אֶּ תֵּ ַבע כְׁ ַארְׁ )לד( וְׁ
יָה: פֶּ תֵּ ֹכָנה כְׁ ן ַהמְׁ י ָהַאָמה  מִּ כֹוָנה ֲחצִּ רֹאש ַהמְׁ )לה( ּובְׁ

יָה  ֹרתֶּ גְׁ סְׁ יָה ּומִּ ֹדתֶּ ֹכָנה יְׁ ַעל רֹאש ַהמְׁ יב וְׁ קֹוָמה ָעֹגל ָסבִּ

ָנה: מֶּ יָה )לו( ַויְׁ  מִּ ֹרתֶּ גְׁ סְׁ ַעל מִּ יָה וְׁ ֹדתֶּ ַפַתח ַעל ַהֻלֹחת יְׁ
יב: ֹליֹות ָסבִּ יש וְׁ ַמַער אִּ ֹמֹרת כְׁ תִּ ים ֲאָריֹות וְׁ רּובִּ )לז(  כְׁ

ב  צֶּ ָדה ַאַחת קֶּ ָחד מִּ ֹכנֹות מּוָצק אֶּ ר ַהמְׁ ׂשֶּ ת עֶּ ָכזֹאת ָעָׂשה אֵּ
ָנה: ֻכָלהְׁ ָחד לְׁ  אֶּ

 :לט-מלכים א' ז לח -הכיורות  .14
יֹור )לח( ַוַיַעׂש ֲעׂשָ  יל ַהכִּ ים ַבת ָיכִּ ָבעִּ ת ַארְׁ ֹחשֶּ ֹירֹות נְׁ ָרה כִּ

כֹוָנה  ָחד ַעל ַהמְׁ יֹור אֶּ ָחד כִּ יֹור ָהאֶּ ַבע ָבַאָמה ַהכִּ ָחד ַארְׁ ָהאֶּ
ֹכנֹות: ר ַהמְׁ ׂשֶּ עֶּ ש ַעל  ָהַאַחת לְׁ ֹכנֹות ָחמֵּ ת ַהמְׁ ן אֶּ תֵּ )לט( ַויִּ

ף הַ  תֶּ ש ַעל כֶּ ָחמֵּ ין וְׁ ָימִּ ת מִּ ף ַהַביִּ תֶּ ת כֶּ אֶּ מֹאלֹו וְׁ שְׁ ת מִּ ַביִּ
ב: גֶּ מּול נֶּ ָמה מִּ דְׁ ית קֵּ ָמנִּ ת ַהיְׁ ף ַהַביִּ תֶּ כֶּ   ַהָים ָנַתן מִּ

 : יחזקאל א' .15
ת ָקָלל")ז(  ֹחשֶּ ין נְׁ עֵּ ים כְׁ צִּ ֹנצְׁ ל וְׁ גֶּ ל עֵּ גֶּ ַכף רֶּ ם כְׁ יהֶּ לֵּ ַכף ַרגְׁ  " וְׁ

יֶּה ָשָמה ָהרּוחַ ")יב(  הְׁ ר יִּ ל ֲאשֶּ כּו אֶּ ר ָפָניו יֵּלֵּ בֶּ ל עֵּ יש אֶּ אִּ  וְׁ
ָתן כְׁ לֶּ ַּסבּו בְׁ כּו לֹא יִּ ת יֵּלֵּ כֶּ  "ָללֶּ

מֹאול ")י(  ַהשְׁ י שֹור מֵּ נֵּ ָתם ּופְׁ ַבעְׁ ַארְׁ ין לְׁ ל ַהָימִּ יֵּה אֶּ י ַארְׁ נֵּ ּופְׁ
ָתן ַבעְׁ ַארְׁ  " לְׁ

א ")יט(  ָנׂשֵּ הִּ ָלם ּובְׁ צְׁ ים אֶּ כּו ָהאֹוַפנִּ ת ַהַחיֹות יֵּלְׁ כֶּ לֶּ ּובְׁ
אּו ָהאֹוַפנִּ  ָנׂשְׁ ץ יִּ ַעל ָהָארֶּ  " יםַהַחיֹות מֵּ

ים")כד(  ם ַרבִּ קֹול ַמיִּ   "כְׁ
א כח( -)כו ּסֵּ מּות ַהכִּ ַעל דְׁ ה ָאָדם ָעָליו "וְׁ אֵּ ַמרְׁ מּות כְׁ דְׁ

ָלה ָמעְׁ לְׁ בֹוד  ...מִּ מּות כְׁ ה דְׁ אֵּ  ".  ה'הּוא ַמרְׁ
 : כ–יחזקאל י', יח .16
בֹוד " א כְׁ יםה' ַויֵּצֵּ רּובִּ ת ַוַיֲעֹמד ַעל ַהכְׁ ַתן ַהָביִּ פְׁ ַעל מִּ . מֵּ

אּו הַ  ׂשְׁ יַני ַויִּ עֵּ ץ לְׁ ן ָהָארֶּ ם ַויֵּרֹומּו מִּ יהֶּ פֵּ ת ַכנְׁ ים אֶּ רּובִּ כְׁ
ית  ַתח ַשַער בֵּ ֻעָמָתם ַוַיֲעֹמד פֶּ ים לְׁ ָהאֹוַפנִּ אָתם וְׁ צֵּ ה' בְׁ

בֹוד א   י ּוכְׁ מֹונִּ ָלה-ַהַקדְׁ ָמעְׁ לְׁ ם מִּ יהֶּ ל ֲעלֵּ ָראֵּ ׂשְׁ י יִּ יא . ֹלהֵּ הִּ

י ַתַחת א   יתִּ ר ָראִּ ל בִּ -ַהַחָיה ֲאשֶּ ָראֵּ ׂשְׁ י יִּ ַדע ֹלהֵּ ָבר ָואֵּ ַהר כְׁ נְׁ
ָמה ים הֵּ רּובִּ י כְׁ  ". כִּ

 : כב–ירמיהו כ"ז, יט .17

י ֹכה ָאַמר " ַעל -צְׁ ה' כִּ ַעל ַהָים וְׁ ים וְׁ ל ָהַעֻמדִּ ָבאֹות אֶּ
יר ַהזֹאת ים ָבעִּ ים ַהנֹוָתרִּ לִּ ר ַהכֵּ תֶּ ַעל יֶּ ֹכנֹות וְׁ ָלה  ...ַהמְׁ ָבבֶּ

י ֹאָתם  דִּ יּו ַעד יֹום ָפקְׁ הְׁ ָשָמה יִּ ֻאם יּוָבאּו וְׁ ים ה' נְׁ יתִּ ַהֲעלִּ וְׁ
ה ל ַהָמקֹום ַהזֶּ ים אֶּ יֹבתִּ  ". ַוֲהשִּ

 מלכים א' ח', סד:  .18
ית " י בֵּ נֵּ פְׁ ר לִּ ר ֲאשֶּ ָחצֵּ ת תֹוְך הֶּ ְך אֶּ לֶּ ַדש ַהמֶּ ַביֹום ַההּוא קִּ

י  בֵּ לְׁ ת חֶּ אֵּ ָחה וְׁ נְׁ ת ַהמִּ אֶּ ת ָהֹעָלה וְׁ י ָעָׂשה ָשם אֶּ ה' כִּ
י  ים כִּ ָלמִּ תַהשְׁ ֹחשֶּ ַבח ַהנְׁ זְׁ ת  מִּ יל אֶּ ָהכִּ י ה' ָקֹטן מֵּ נֵּ פְׁ ר לִּ ֲאשֶּ

ים ָלמִּ י ַהשְׁ בֵּ לְׁ ת חֶּ אֵּ ָחה וְׁ נְׁ ת ַהמִּ אֶּ  "ָהֹעָלה וְׁ


