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ר ִיְבַחר "פרשת  ֶׁ קֹום ֲאש  ָּ יךָּ ' הַהמ  ש  ֱאלֹהֶׁ ם לָּ מֹו ש ָּ "ו ם ש ְ

:מבנה הפרשה

"'מקום אשר יבחר ה"הבאת קרבנות וקדשים לכח-א , ב"י

"(עם קדוש", ז"הסתה לע)ז "סכנת היגררות אחרי עכא, ד"י-כט, ב"י

מעשר שניכז-כב, ד"י

(עבד, צדקה, שמיטה, מעשר עני)מצוות כלכליות חברתיות יח, ו"ט-כח, ד"י

ושלושת הרגליםבכור יז, ז"ט-יט, ו"ט



ר ִיְבַחר "פרשת  ֶׁ קֹום ֲאש  ָּ יךָּ ' הַהמ  ש  ֱאלֹהֶׁ ם לָּ מֹו ש ָּ "ו ם ש ְ

:מבנה הפרשה

"'מקום אשר יבחר ה"הבאת קרבנות וקדשים לכח-א , ב"י

"(עם קדוש", ז"הסתה לע)ז "סכנת היגררות אחרי עכא, ד"י-כט, ב"י

מעשר שניכז-כב, ד"י

(עבד, צדקה, שמיטה, מעשר עני)מצוות כלכליות חברתיות יח, ו"ט-כח, ד"י

ושלושת הרגליםבכור יז, ז"ט-יט, ו"ט



קֹוםְוָהָיה:יב-יא,ב"י רַהמָּ ָכלֵאתָתִביאּוָשָמהָשםְשמֹוְלַשֵכןבֹוֱאֹלֵהיכֶׁם'הִיְבַחרֲאשֶׁ
ר ִכיֲאשֶׁ ְתכֶׁםְמַצּוֶׁהָאנֹּ םְוִזְבֵחיכֶׁםעֹוֹלֵתיכֶׁםאֶׁ ֵתיכֶׁ ליְֶׁדכֶׁםּוְתֻרַמתַמְעְשרֹּ ִנְדֵריכֶׁםִמְבַחרְוכֹּ
ר ם:'ַלהִתְדרּוֲאשֶׁ םֱאֹלֵהיכֶׁם'הִלְפֵניּוְשַמְחתֶׁ ֵתיכֶׁםּוְבֵניכֶׁםַאתֶׁ םְוַעְבֵדיכֶׁםּוְבנֹּ ֵתיכֶׁ ְוַאְמהֹּ
רְוַהֵלִוי קלֹוֵאיןִכיְבַשֲעֵריכֶׁםֲאשֶׁ םְוַנֲחָלהֵחלֶׁ :ִאְתכֶׁ

ָךְתבּוַאתָכלֵאתְתַעֵשרַעֵשר:כז-כב,ד"י ֵצאַזְרעֶׁ הַהיֹּ 'הִלְפֵניְוָאַכְלתָ :ָשָנהָשָנהַהָשדֶׁ
יָך קֹוםֱאֹלהֶׁ רַבמָּ ְשָךְדָגְנָךַמְעַשרָשםְשמֹוְלַשֵכןִיְבַחרֲאשֶׁ ָךִתירֹּ תְוִיְצָהרֶׁ רֹּ ֹּאנֶָׁךְבָקְרָךּוְבכֹּ ְוצ
תְלִיְרָאהִתְלַמדְלַמַען יָך'האֶׁ הְוִכי:ַהָיִמיםָכלֱאֹלהֶׁ ְךִמְמָךִיְרבֶׁ רֶׁ ֹּאִכיַהדֶׁ ִכיְשֵאתֹותּוַכלל
קֹוםִמְמָךִיְרַחק רַהמָּ יָך'הִיְבַחרֲאשֶׁ ְכָךִכיָשםְשמֹוָלשּוםֱאֹלהֶׁ יָך'הְיָברֶׁ ףְוָנַתָתה:ֱאֹלהֶׁ ַבָכסֶׁ
ףְוַצְרתָ  סֶׁ לְוָהַלְכתָ ְבָיְדָךַהכֶׁ קֹוםאֶׁ רַהמָּ יָך'הִיְבַחרֲאשֶׁ ףְוָנַתָתה:בֹוֱאֹלהֶׁ סֶׁ לַהכֶׁ רְבכֹּ ֲאשֶׁ
ֹּאןַבָבָקרַנְפְשָךְתַאּוֶׁה לּוַבֵשָכרּוַבַיִיןּוַבצ רּוְבכֹּ ָךִתְשָאְלָךֲאשֶׁ יָך'הִלְפֵניָשםְוָאַכְלתָ ַנְפשֶׁ ֱאֹלהֶׁ

ָךַאָתהְוָשַמְחתָ  רְוַהֵלִוי:ּוֵביתֶׁ יָךֲאשֶׁ ֹּאִבְשָערֶׁ ּנּול קלֹוֵאיןִכיַתַעְזבֶׁ :ִעָמְךְוַנֲחָלהֵחלֶׁ

ָךְוָשַמְחתָ :טז-יד,ז"ט ָךּוִבְנָךַאָתהְבַחגֶׁ ָךְוַעְבְדָךּוִבתֶׁ ְוָהַאְלָמָנהְוַהָיתֹוםְוַהֵגרְוַהֵלִויַוֲאָמתֶׁ
ר יָךֲאשֶׁ גָיִמיםִשְבַעת:ִבְשָערֶׁ יָך'ַלהָתחֹּ קֹוםֱאֹלהֶׁ רַבמָּ ְכָךִכי'הִיְבַחרֲאשֶׁ יָך'הְיָברֶׁ לֱאֹלהֶׁ ְבכֹּ

לְתבּוָאְתָך יָךַמֲעֵשהּוְבכֹּ הַבָשָנהְפָעִמיםָשלֹוש:ָשֵמחַ ַאְךְוָהִייתָ ָידֶׁ תְזכּוְרָךָכלֵיָראֶׁ 'הְפֵניאֶׁ
יָך קֹוםֱאֹלהֶׁ רַבמָּ ֹּאַהֻסכֹותּוְבַחגַהָשֻבעֹותּוְבַחגַהַמצֹותְבַחגִיְבָחרֲאשֶׁ הְול תֵיָראֶׁ 'הְפֵניאֶׁ
:ֵריָקם



קֹוםְוָהָיה:יב-יא,ב"י רַהמָּ ָכלֵאתָתִביאּוָשָמהָשםְשמֹוְלַשֵכןבֹוֱאֹלֵהיכֶׁם'הִיְבַחרֲאשֶׁ
ר ִכיֲאשֶׁ ְתכֶׁםְמַצּוֶׁהָאנֹּ ִנְדֵריֶכםִמְבַחרְוֹכלֶיְדֶכםּוְתֻרַמתַמְעְשֹרֵתיֶכםְוִזְבֵחיֶכםעֹוֹלֵתיֶכםאֶׁ
ם:'ַלהִתְדרּוֲאֶשר םֱאֹלֵהיכֶׁם'הִלְפֵניּוְשַמְחתֶׁ ֵתיכֶׁםּוְבֵניכֶׁםַאתֶׁ ֵתיכֶׁםְוַעְבֵדיכֶׁםּוְבנֹּ ְוַאְמהֹּ
רְוַהֵלִוי קלֹוֵאיןִכיְבַשֲעֵריכֶׁםֲאשֶׁ םְוַנֲחָלהֵחלֶׁ :ִאְתכֶׁ

ָךְתבּוַאתָכלֵאתְתַעֵשרַעֵשר:כז-כב,ד"י ֵצאַזְרעֶׁ הַהיֹּ 'הִלְפֵניְוָאַכְלתָ :ָשָנהָשָנהַהָשדֶׁ
יָך קֹוםֱאֹלהֶׁ רַבמָּ ְנָךַמְעַשרָשםְשמֹוְלַשֵכןִיְבַחרֲאשֶׁ ֶרָךִתיֹרְשָךְדגָּ ְרָךּוְבֹכֹרתְוִיְצהָּ ְבקָּ
הִתְלַמדְלַמַעןְוצֹאֶנָך לֱאֹלֶהיָך'הֶאתְלִיְראָּ ִמיםכָּ הְוִכי:ַהיָּ ְךִמְמָךִיְרבֶׁ רֶׁ ֹּאִכיַהדֶׁ תּוַכלל
קֹוםִמְמָךִיְרַחקִכיְשֵאתֹו רַהמָּ יָך'הִיְבַחרֲאשֶׁ ְכָךִכיָשםְשמֹוָלשּוםֱאֹלהֶׁ יָך'הְיָברֶׁ :ֱאֹלהֶׁ

ףְוָנַתָתה ףְוַצְרתָ ַבָכסֶׁ סֶׁ לְוָהַלְכתָ ְבָיְדָךַהכֶׁ קֹוםאֶׁ רַהמָּ יָך'הִיְבַחרֲאשֶׁ ףְוָנַתָתה:בֹוֱאֹלהֶׁ סֶׁ ַהכֶׁ
ל רְבכֹּ ֹּאןַבָבָקרַנְפְשָךְתַאּוֶׁהֲאשֶׁ לּוַבֵשָכרּוַבַיִיןּוַבצ רּוְבכֹּ ָךִתְשָאְלָךֲאשֶׁ ִלְפֵניָשםְוָאַכְלתָ ַנְפשֶׁ

יָך'ה ָךַאָתהְוָשַמְחתָ ֱאֹלהֶׁ רְוַהֵלִוי:ּוֵביתֶׁ יָךֲאשֶׁ ֹּאִבְשָערֶׁ ּנּול קלֹוֵאיןִכיַתַעְזבֶׁ :ִעָמְךְוַנֲחָלהֵחלֶׁ

ָךְוָשַמְחתָ :טז-יד,ז"ט ָךּוִבְנָךַאָתהְבַחגֶׁ ָךְוַעְבְדָךּוִבתֶׁ ְוָהַאְלָמָנהְוַהָיתֹוםְוַהֵגרְוַהֵלִויַוֲאָמתֶׁ
ר יָךֲאשֶׁ גָיִמיםִשְבַעת:ִבְשָערֶׁ יָך'ַלהָתחֹּ קֹוםֱאֹלהֶׁ רַבמָּ ְכָךִכי'הִיְבַחרֲאשֶׁ יָך'הְיָברֶׁ לֱאֹלהֶׁ ְבכֹּ

לְתבּוָאְתָך יָךַמֲעֵשהּוְבכֹּ ֶאהַבָשָנהְפָעִמיםָשלֹוש:ָשֵמחַ ַאְךְוָהִייתָ ָידֶׁ לֵירָּ ְפֵניֶאתְזכּוְרָךכָּ
קֹוםֱאֹלֶהיָך'ה רַבמָּ ֶאהְולֹאַהֻסכֹותּוְבַחגַהָשֻבעֹותּוְבַחגַהַמצֹותְבַחגִיְבָחרֲאשֶׁ ְפֵניֶאתֵירָּ
ם'ה :ֵריקָּ



קֹוםְוָהָיה:יב-יא,ב"י רַהמָּ רָכלֵאתָתִביאּוָשָמהָשםְשמֹוְלַשֵכןבֹוֱאֹלֵהיכֶׁם'הִיְבַחרֲאשֶׁ ֲאשֶׁ
ִכי ְתכֶׁםְמַצּוֶׁהָאנֹּ ֲאֶשרִנְדֵריֶכםִמְבַחרְוֹכלֶיְדֶכםּוְתֻרַמתַמְעְשֹרֵתיֶכםְוִזְבֵחיֶכםעֹוֹלֵתיֶכםאֶׁ

ְוַהֵלִויְוַאְמֹהֵתיֶכםְוַעְבֵדיֶכםּוְבֹנֵתיֶכםּוְבֵניֶכםַאֶתםֱאֹלֵהיֶכם'הִלְפֵניּוְשַמְחֶתם:'ַלהִתְדרּו
הֵחֶלקלֹוֵאיןִכיְבַשֲעֵריֶכםֲאֶשר :ִאְתֶכםְוַנֲחלָּ

ָךְתבּוַאתָכלֵאתְתַעֵשרַעֵשר:כז-כב,ד"י ֵצאַזְרעֶׁ הַהיֹּ 'הִלְפֵניְוָאַכְלתָ :ָשָנהָשָנהַהָשדֶׁ
יָך קֹוםֱאֹלהֶׁ רַבמָּ ְנָךַמְעַשרָשםְשמֹוְלַשֵכןִיְבַחרֲאשֶׁ ֶרָךִתיֹרְשָךְדגָּ ְרָךּוְבֹכֹרתְוִיְצהָּ ְוצֹאֶנָךְבקָּ
הִתְלַמדְלַמַען לֱאֹלֶהיָך'הֶאתְלִיְראָּ ִמיםכָּ הְוִכי:ַהיָּ ְךִמְמָךִיְרבֶׁ רֶׁ ֹּאִכיַהדֶׁ ִכיְשֵאתֹותּוַכלל
קֹוםִמְמָךִיְרַחק רַהמָּ יָך'הִיְבַחרֲאשֶׁ ְכָךִכיָשםְשמֹוָלשּוםֱאֹלהֶׁ יָך'הְיָברֶׁ ףְוָנַתָתה:ֱאֹלהֶׁ ַבָכסֶׁ
ףְוַצְרתָ  סֶׁ לְוָהַלְכתָ ְבָיְדָךַהכֶׁ קֹוםאֶׁ רַהמָּ יָך'הִיְבַחרֲאשֶׁ ףְוָנַתָתה:בֹוֱאֹלהֶׁ סֶׁ לַהכֶׁ רְבכֹּ ְתַאּוֶׁהֲאשֶׁ
ֹּאןַבָבָקרַנְפְשָך לּוַבֵשָכרּוַבַיִיןּוַבצ רּוְבכֹּ ָךִתְשָאְלָךֲאשֶׁ יָך'הִלְפֵניָשםְוָאַכְלתָ ַנְפשֶׁ ַמְחתָּ ֱאֹלהֶׁ ְושָּ
ה ֶריָךֲאֶשרְוַהֵלִוי:ּוֵביֶתָךַאתָּ הֵחֶלקלֹוֵאיןִכיַתַעְזֶבּנּולֹאִבְשעָּ ְךְוַנֲחלָּ :ִעמָּ

ַמְחתָּ :טז-יד,ז"ט הְבַחֶגָךְושָּ ֶתָךְוַעְבְדָךּוִבֶתָךּוִבְנָךַאתָּ הְוַהיָּתֹוםְוַהֵגרְוַהֵלִויַוֲאמָּ נָּ ַאְלמָּ ְוהָּ
ֶריָךֲאֶשר גָיִמיםִשְבַעת:ִבְשעָּ יָך'ַלהָתחֹּ קֹוםֱאֹלהֶׁ רַבמָּ ְכָךִכי'הִיְבַחרֲאשֶׁ יָך'הְיָברֶׁ לֱאֹלהֶׁ ְבכֹּ

לְתבּוָאְתָך יָךַמֲעֵשהּוְבכֹּ ֶאהַבָשָנהְפָעִמיםָשלֹוש:ָשֵמחַ ַאְךְוָהִייתָ ָידֶׁ לֵירָּ 'הְפֵניֶאתְזכּוְרָךכָּ
קֹוםֱאֹלֶהיָך רַבמָּ ֶאהְולֹאַהֻסכֹותּוְבַחגַהָשֻבעֹותּוְבַחגַהַמצֹותְבַחגִיְבָחרֲאשֶׁ 'הְפֵניֶאתֵירָּ
ם :ֵריקָּ



בין  

אדם  

למקום

בין  

אדם  

לחברו

קוֹ " ָּ ם  ַהמ 
ר   ֶׁ ֲאש 
'  ִיְבַחר ה
יךָּ  ֱאלֹהֶׁ
ו ם   ש  לָּ
 ָּ מֹו ש  "םש ְ

ר ִיְבַחר ה"פרשת  ֶׁ קֹום ֲאש  ָּ יךָּ ' ַהמ  ש  ֱאלֹהֶׁ ם לָּ מֹו ש ָּ "ו ם ש ְ



ר ִיְבַחר "פרשת  ֶׁ קֹום ֲאש  ָּ יךָּ ' הַהמ  ש  ֱאלֹהֶׁ ם לָּ מֹו ש ָּ "ו ם ש ְ

:מבנה הפרשה

"'מקום אשר יבחר ה"הבאת קרבנות וקדשים לכח-א , ב"י

"(עם קדוש", ז"הסתה לע)ז "סכנת היגררות אחרי עכא, ד"י-כט, ב"י

מעשר שניכז-כב, ד"י

(עבד, צדקה, שמיטה, מעשר עני)מצוות כלכליות חברתיות יח, ו"ט-כח, ד"י

ושלושת הרגליםבכור יז, ז"ט-יט, ו"ט

"  ראייה כוללת"
מובילה להבנת שלמות  

התוכן והרעיון



קֹום 'איה  ָּ ר ִיבְ ַהמ  ֶׁ '?'ַחר הֲאש 
ג"כ-ב"כ' דברי הימים א; ד"כ' שמואל ב; ב"עיון בדברים י



ן ַלה( ד) יֶכם' לֹא ַתֲעׂשּון כֵּ ְבַחר ה( ה): ֱאֹלהֵּ קֹום ֲאֶשר יִּ ם ֶאל ַהמָּ י אִּ ׂשּום  ֱאֹלֵהיֶכם' כִּ ְבֵטיֶכם לָּ ל שִּ כָּ מִּ

ה מָּ אתָּ שָּ ְדְרשּו ּובָּ ְכנֹו תִּ ם ְלשִּ אֶתם ( ו): ֶאת ְשמֹו שָּ הַוֲהבֵּ מָּ יֶכםשָּ ת ֹעֹלתֵּ יֶכם ְואֵּ יֶכםְוִזְבחֵּ ַמְעְׂשֹרתֵּ

יֶכם  ת ְתרּוַמת ֶיְדֶכם ְוִנְדרֵּ יֶכםְואֵּ ...ְוצֹאְנֶכםְבַקְרֶכםּוְבֹכֹרת ְוִנְדֹבתֵּ

ה ֲאֶשר ה( ט) ה ְוֶאל ַהַנֲחלָּ ה ֶאל ַהְמנּוחָּ תָּ אֶתם ַעד עָּ י לֹא בָּ ְךֱאֹלֶהיָך' כִּ ן ( י):  ֹנֵתן לָּ ַוֲעַבְרֶתם ֶאת ַהַיְרדֵּ

ֶרץ ֲאֶשר ה אָּ יֶכם' ִויַשְבֶתם בָּ ִניַח ַמְנִחיל ֶאְתֶכם ֱאֹלהֵּ ל ְוהֵּ ֶכם ִמכָּ יֶכםלָּ ִביב ִויַשְבֶתם ֶבַטחֹאְיבֵּ :  ִמסָּ

יָּה ( יא) ְבַחר הְוהָּ קֹום ֲאֶשר יִּ הֱאֹלֵהיֶכם' ַהמָּ מָּ ם שָּ ֹנִכי ְמַצֶּוה  ּבֹו ְלַשֵכן ְשמֹו שָּ ל ֲאֶשר אָּ ת כָּ ִביאּו אֵּ תָּ

יֶכםֶאְתֶכם  יֶכם עֹוֹלתֵּ יֶכםְוִזְבחֵּ יֶכם ֲאֶשר ִתְדרּו ַלהַמְעְׂשֹרתֵּ :  'ּוְתֻרַמת ֶיְדֶכם ְוֹכל ִמְבַחר ִנְדרֵּ

י ה( יב) יֶכם' ּוְׂשַמְחֶתם ִלְפנֵּ יֶכם ֱאֹלהֵּ יֶכם ְוַעְבדֵּ יֶכם ּוְבֹנתֵּ יֶכםַאֶתם ּוְבנֵּ יֶכם  ְוַאְמֹהתֵּ ִוי ֲאֶשר ְבַשֲערֵּ ְוַהלֵּ

ה  ִאְתֶכם ֶלק ְוַנֲחלָּ ין לֹו חֵּ :ִכי אֵּ

כי אם במקום אשר יבחר, (פסוק ה)להקטיר לשמים בכל מקום -לא תעשון כן ( ד)
:ויהא כל אחד מכיר את חלקו ואת שבטומשתחלקוה-ועברתם את הירדן וישבתם בארץ ( י)

:אז, ואין זאת אלא בימי דוד... לאחר כבוש וחלוק ומנוחה-והניח לכם 
-א , ז' שמואל ב)וכן הוא אומר בדוד . בנו לכם בית הבחירה בירושלים-' והיה המקום וגו( יא)

ויאמר המלך אל נתן הנביא ראה  . הניח לו מסביב מכל אויביו' וה, ויהי כי ישב המלך בביתו( ב
:יושב בתוך היריעההאלהיםוארון , נא אנכי יושב בבית ארזים

ב "דברים י

י "רש



גלגולי המשכן

ֲהלּו( א): יחיהושע פרק  ל ַוִיקָּ אֵּ י ִיְׂשרָּ ל ֲעַדת ְבנֵּ ֹלה כָּ ד  שִּ ם ֶאת ֹאֶהל מֹועֵּ ַוַיְשִכינּו שָּ
יֶהם ה ִלְפנֵּ ֶרץ ִנְכְבשָּ אָּ :ְוהָּ

י ( א): שמואל א פרק ז ְרַיתַויָֹּבאּו ַאְנשֵּ יםקִּ רִּ ֵּביתַויִָּבאּו ֹאתֹו ֶאל ' ַוַיֲעלּו ֶאת ֲארֹון הְיעָּ
ב דָּ ינָּ הֲאבִּ ְבעָּ ר ְבנֹו ִקְדשּו ִלְשֹמר ֶאת ֲארֹון הַּבגִּ זָּ רֹון ( ב)פ : 'ְוֶאת ֶאְלעָּ אָּ ַוְיִהי ִמיֹום ֶשֶבת הָּ

י ה ל ַאֲחרֵּ אֵּ ית ִיְׂשרָּ ל בֵּ הּו כָּ ה ַוִינָּ נָּ ִרים ַוִיְרבּו ַהיִָּמים ַוִיְהיּו ֶעְׂשִרים שָּ ס: 'ְבִקְרַית ְיעָּ

ם( ב):שמואל ב פרק ו ם  ַויָּקָּ ה ְלַהֲעלֹות ִמשָּ י ְיהּודָּ ם ֲאֶשר ִאתֹו ִמַבֲעלֵּ עָּ ל הָּ ִוד ְוכָּ ֶלְך דָּ ַויֵּ
ת ֲארֹון  ֱאֹלִהיםאֵּ ם הָּ א שֵּ םֲאֶשר ִנְקרָּ יו' השֵּ לָּ ב ַהְכֻרִבים עָּ אֹות ֹישֵּ ַוַיְרִכבּו ֶאת  ( ג: )ְצבָּ

ֱאֹלִהיםֲארֹון  ה הָּ שָּ ה ֲחדָּ לָּ ֻאהּוֶאל ֲעגָּ ה ַוִישָּ ב ֲאֶשר ַבִגְבעָּ דָּ ית ֲאִבינָּ א ִמבֵּ י  ְוֻעזָּ ְוַאְחיֹו ְבנֵּ
ה שָּ ה ֲחדָּ לָּ ֲעגָּ ב ֹנֲהִגים ֶאת הָּ דָּ ֻאהּו( ד: )ֲאִבינָּ ה ִעם ֲארֹון  ַוִישָּ ב ֲאֶשר ַבִגְבעָּ דָּ ית ֲאִבינָּ  ִמבֵּ

ֱאֹלִהים רֹוןהָּ אָּ י הָּ ְך ִלְפנֵּ :ְוַאְחיֹו ֹהלֵּ

ֹאֶהלַוַיִצגּו ֹאתֹו ִבְמקֹומֹו ְבתֹוְך ' ַויִָּבאּו ֶאת ֲארֹון ה( יז):שמואל ב פרק ו ה לֹו  הָּ טָּ ֲאֶשר נָּ
י ה ִוד ֹעלֹות ִלְפנֵּ ִוד ַוַיַעל דָּ ִמים' דָּ :ּוְשלָּ



יתֹו ַוה( א) ל ' ַוְיִהי ִכי יַָּשב ַהֶמֶלְך ְבבֵּ ִביב ִמכָּ ִניַח לֹו ִמסָּ יוהֵּ ן  ( ב: )ֹאְיבָּ תָּ ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל נָּ

ִזים ַוֲארֹון  ית ֲארָּ ב ְבבֵּ ֹנִכי יֹושֵּ א אָּ ה נָּ ִביא ְראֵּ ֱאֹלִהיםַהנָּ ההָּ ב ְבתֹוְך ַהְיִריעָּ ן ( ג: )ֹישֵּ תָּ ַויֹאֶמר נָּ

ה ִכי ה ְך ֲעׂשֵּ ְבָך לֵּ ְך' ֶאל ַהֶמֶלְך ֹכל ֲאֶשר ִבְלבָּ ס: ִעמָּ

ה ַההּוא ַוְיִהי ְדַבר ה( ד) ן ' ַוְיִהי ַבַלְילָּ תָּ אֹמרֶאל נָּ ִוד ֹכה  ( ה: )לֵּ ַמְרתָּ ֶאל ַעְבִדי ֶאל דָּ ְך ְואָּ לֵּ

ַמר ה ה' אָּ ַשְבִתי ְבַבִית ְלִמיֹום ( ו: )ִתְבֶנה ִלי ַבִית ְלִשְבִתיַהַאתָּ י  ַהֲעֹלִתיִכי לֹא יָּ ֶאת ְבנֵּ

ן ְך ְבֹאֶהל ּוְבִמְשכָּ ֶאְהֶיה ִמְתַהלֵּ ל ִמִמְצַרִים ְוַעד ַהיֹום ַהֶזה וָּ אֵּ ְבֹכל ֲאֶשר ִהְתַהַלְכִתי ( ז: )ִיְׂשרָּ

ל ֲאֶשר  אֵּ י ִיְׂשרָּ ר ִדַבְרִתי ֶאת ַאַחד ִשְבטֵּ בָּ ל ֲהדָּ אֵּ י ִיְׂשרָּ ל ְבנֵּ ִלְרעֹות ֶאת ַעִמי ֶאת  ִצִּויִתיְבכָּ

ל  אֵּ אֹמרִיְׂשרָּ ִזיםלֵּ ית ֲארָּ ה לֹא ְבִניֶתם ִלי בֵּ מָּ :לָּ

ַכְבתָּ ֶאת ( יב....   ) ֶמיָך ְושָּ ֶעיָך  ַוֲהִקיֹמִתיֲאֹבֶתיָךִכי ִיְמְלאּו יָּ א ִממֵּ ֶאת ַזְרֲעָך ַאֲחֶריָך ֲאֶשר יֵּצֵּ

אהּוא ִיְבֶנה ַבִית ִלְשִמי ְוֹכַנְנִתי ֶאת ( יג: )ֶאת ַמְמַלְכתֹוַוֲהִכיֹנִתי םִכסֵּ :ַמְמַלְכתֹו ַעד עֹולָּ

שמואל ב פרק ז 



ֶהם ' ַוֹיֶסף ַאף ה( א) ִוד בָּ ל ַויֶָּסת ֶאת דָּ אֵּ אֹמרַלֲחרֹות ְבִיְׂשרָּ ל ְוֶאת לֵּ אֵּ ה ֶאת ִיְׂשרָּ ְך ְמנֵּ לֵּ

ה ן  ( ב: )ְיהּודָּ ל ִמדָּ אֵּ י ִיְׂשרָּ ל ִשְבטֵּ א ְבכָּ ב ַׂשר ַהַחִיל ֲאֶשר ִאתֹו שּוט נָּ ַויֹאֶמר ַהֶמֶלְך ֶאל יֹואָּ

ם עָּ ת ִמְסַפר הָּ ַדְעִתי אֵּ ם ְויָּ עָּ ר ֶשַבע ּוִפְקדּו ֶאת הָּ ס: ְוַעד ְבאֵּ

ף ה( ג) ב ֶאל ַהֶמֶלְך ְויֹוסֵּ ם ֱאֹלֶהיָך' ַויֹאֶמר יֹואָּ עָּ ם ֶאל הָּ הֵּ םכָּ הֵּ י ֲאֹדִני  ְוכָּ ינֵּ ִמים ְועֵּ ה ְפעָּ אָּ מֵּ

ר ַהֶזה בָּ ץ ַבדָּ פֵּ ה חָּ מָּ י  ( ד: )ַהֶמֶלְך ֹראֹות ַואֹדִני ַהֶמֶלְך לָּ רֵּ ב ְוַעל ׂשָּ ַוֶיֱחַזק ְדַבר ַהֶמֶלְך ֶאל יֹואָּ

ל אֵּ ם ֶאת ִיְׂשרָּ עָּ י ַהֶמֶלְך ִלְפֹקד ֶאת הָּ י ַהַחִיל ִלְפנֵּ רֵּ ב ְוׂשָּ א יֹואָּ ִיל ַויֵּצֵּ :ֶהחָּ

שמואל ב פרק כד 



כאדברי הימים א פרק 

ת ַהִהיא ( כח) עֵּ נָּהּו הבָּ י עָּ יד כִּ וִּ ְראֹות דָּ םְּבֹגֶרן' ּבִּ ְזַּבח שָּ י ַויִּ ן ַהְיבּוסִּ ְרנָּ ֲאֶשר  ' ּוִמְשַכן ה( כט: )אָּ

ה ְבִגְבעֹון מָּ ת ַהִהיא ַבבָּ עֵּ ה בָּ עֹולָּ ר ּוִמְזַבח הָּ ה ֹמֶשה ַבִמְדבָּ ׂשָּ ֹכלְולֹא ( ל: )עָּ יו ִלְדֹרש  יָּ נָּ ֶלֶכת ְלפָּ ִויד לָּ דָּ

י ֶחֶרב ַמְלַאְך הֱאֹלִהים ס: 'ִכי ִנְבַעת ִמְפנֵּ

כבדברי הימים א פרק 

יד ֶזה הּוא ֵּבית ה( א) וִּ ים' ַויֹאֶמר דָּ ֱאֹלהִּ ֵאלהָּ ְׂשרָּ ה ְליִּ ְזֵּבַח ְלֹעלָּ ִויד ִלְכנֹוס  ( ב)ס : ְוֶזה מִּ ַויֹאֶמר דָּ

ית  ִזית ִלְבנֹות בֵּ י גָּ ד ֹחְצִבים ַלְחצֹוב ַאְבנֵּ ל ַוַיֲעמֵּ אֵּ ִרים ֲאֶשר ְבֶאֶרץ ִיְׂשרָּ ֱאֹלִהיםֶאת ַהגֵּ ּוַבְרֶזל  ( ג: )הָּ

ִויד  ִכין דָּ ִרים ְוַלְמַחְברֹות הֵּ ֹרב ַלִמְסְמִרים ְלַדְלתֹות ַהְשעָּ לּוְנֹחֶשתלָּ ין ִמְשקָּ ֹרב אֵּ י ( ד: )לָּ ַוֲעצֵּ

ִביאּו  ר ִכי הֵּ ין ִמְספָּ ִזים ְלאֵּ ִוידַהִציֹדִניםֲארָּ ֹרב ְלדָּ ִזים לָּ י ֲארָּ ִויד  ( ה)פ : ְוַהֹצִרים ֲעצֵּ ַויֹאֶמר דָּ

ְך ְוַהַבִית ִלְבנֹות ַלה רָּ א  ' ְשֹלֹמה ְבִני ַנַער וָּ ה נָּ ִכינָּ צֹות אָּ ֲארָּ ל הָּ ם ּוְלִתְפֶאֶרת ְלכָּ ה ְלשֵּ ְלַהְגִדיל ְלַמְעלָּ

י מֹותֹו ֹרב ִלְפנֵּ ִויד לָּ ֶכן דָּ א ִלְשֹלֹמה ְבנֹו ( ו: )לֹו ַויָּ הּוַוִיְקרָּ י'  ִלְבנֹות ַבִית ַלהַוְיַצּוֵּ לֱאֹלהֵּ אֵּ ס: ִיְׂשרָּ



"ראייה כוללת"

:  כוללתלראייה מרכיבים שלושה 

. היחידה הגדולהצירי מקום וזמן לאורך •

.  התוכןהיחידה מבחינת מבנה •

. היחידההמרכזיים החורזים את הרעיונות •

קרבנות

ז"איסורי ע

מעשר שני

בין אדם 
לחברו

שלושה 
רגלים

פרשותיה של תורה שהן חרוזות  אלו "

ומדלגות זו  , ומושכות זו בזו, זו בזו
".ודומות זו לזו וקרובות זו לזו, מזו



"הקשר רחב"

ב"דברים י

'  שמואל ב
ד"כ

דברי הימים  
ג  "כ-ב"כ' א

יושב וחורז בדברי הייתי "

,  ומתורה לנביאים, תורה

"לכתוביםומנביאים 



על-מבט

:  יתרונות

ירגיש שליטה בחומר , היחידה הנלמדתשל להקשרה המודע לומד •
.את הנלמדיותר ויזכור טוב , ושלבהנלמד בכל שלב 

וכן הבנה מעמיקה יותר של היחידה  , פרטטובה יותר של כל הבנה •
מביאה , כולההשלמה ושל הרעיון הכללי ביחידה ספציפית ובתורה 

.  של תורהלהפנמת עוצמתה 



והיו הדברים שמחים כנתינתן מסיני  "

"ערבים כעיקר נתינתןוהיו 

ֹוַרת ה" ש  ' ת  פֶׁ יַבת נָּ ה ְמש ִ ִמימָּ "ת ְ

ֹוַרת ה":אם ה' ת  ִמימָּ "ת ְ

ש  ": אז פֶׁ יַבת נָּ "ְמש ִ


