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  פרק א- "נחמיה"ספר 
ן־ֲחַכְלָיה  ַוְי א ַנת ִּכְסֵלוִהי  ְבֹחֶדׁש־  ִּדְבֵרי  ְנֶחְמָיה  ּבֶ ְסֵליו  ׁשְ   ּכִ

יָרה ן  ַהּבִ ׁשוׁשַ ִרים  ַוֲאִני  ָהִייִתי  ּבְ ַּוָיֹבא  ֲחָנִני  ֶאָחד  ב:  ֶּעׂשְ
ָאֵלם  ַעל־ַהְיהוִדים  ים  ִמיהוָדה  ָוֶאׁשְ ֵּמַאַחי  הוא  ַוֲאָנׁשִ ּ ּּ

ָלם ִבי  ְוַעל־ְירוׁשָ ֲארו  ִמן־ַהׁשֶ ר־ִנׁשְ ַּהְפֵליָטה  ֲאׁשֶ ּּ ַּויֹאְמרו ג:  ּ ּ 
ָרָעה  ְמִדיָנה  ּבְ ם  ּבַ ִבי  ׁשָ ֲארו  ִמן־ַהׁשְ ר  ִנׁשְ ָאִרים  ֲאׁשֶ ׁשְ ִּלי  ַהּנִ ּ ּ
ָעֶריָה  ִנְצתו  ַלם  ְמֹפָרֶצת  וׁשְ ְּגֹדָלה  וְבֶחְרָפה  ְוחֹוַמת  ְירוׁשָ ּ ּ ּּ ּ

ְמִעי   ד:  ָבֵאׁש ׁשָ ה |  ַוְיִהי  ּכְ ְבִתי  ָוֶאְבּכֶ ֶּאת־ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ָיׁשַ ּ ּ
ָלה  ָיִמים  ָו ָמִיםָוֶאְתַאּבְ ֱּאִהי  ָצם  וִמְתַפֵלל  ִלְפֵני  ֱאֹלֵהי  ַהׁשָ ּ ּ ּ :

ַמִים  ָהֵאל  ַהָגדֹול  ְוַהּנֹוָרא  ה א  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ַהׁשָ ָּוֹאַמר  ָאּנָ ּ
ִרית  ָוֶחֶסד  ְלֹאֲהָביו  וְלׁשְֹמֵרי  ִמְצֹוָתיו ְּתִהי  ָנא  ו:  ּׁשֵֹמר  ַהּבְ
ֹמַע  ֶאל־ְת ֶבת  ְוֵעיֶניך  ְפתוחֹות  ִלׁשְ ָּאְזְנך־ַקׁשֶ ּּ ָ ִָפַלת  ַעְבְדך ָ ּ ּ
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ֵני  ר  ָאֹנִכי  ִמְתַפֵלל  ְלָפֶניך  ַהיֹום  יֹוָמם  ָוַלְיָלה  ַעל־ּבְ ֲּאׁשֶ ָ ּ ּ
ר  ָרֵאל  ֲאׁשֶ ֵני־ִיׂשְ ָרֵאל  ֲעָבֶדיך  וִמְתַוֶדה  ַעל־ַחטֹאות  ּבְ ִּיׂשְ ּ ּ ָ

ָּחָטאנו  ָלך  ַוֲאִני  וֵבית־ָאִבי  ָחָטאנו ּ ְֲחֹבל  ָחַבְלנו  ָלך  ז:  ְּ ּ
ַמְרנו  ֶאת־ַהִמ ְּוֹלא־ׁשָ ָפִטים ּ ים  ְוֶאת־ַהִמׁשְ ְּצֹות  ְוֶאת־ַהֻחּקִ ּ

ה  ַעְבֶדך ר  ִצִויָת  ֶאת־ֹמׁשֶ ֲָאׁשֶ ּ ר  ח:  ּ ְּזָכר־ָנא  ֶאת־ַהָדָבר  ֲאׁשֶ
ה  ַעְבְדך  ֵלאֹמר  ַאֶתם  ִתְמָעלו  ֲאִני  ָאִפיץ  ִּצִויָת  ֶאת־ֹמׁשֶ ּ ּּ ּ ָ

ַעִמים י ט:  ֶּאְתֶכם  ּבָ ַמְרֶתם  ִמְצֹוַתי  ַוֲעׂשִ ְבֶתם  ֵאַלי  וׁשְ ְּוׁשַ ֶתם ּּ
ֵצם  ם  ֲאַקּבְ ַמִים  ִמׁשָ ְקֵצה  ַהׁשָ ֹּאָתם  ִאם־ִיְהֶיה  ִנַדֲחֶכם  ּבִ ּ ּ

ן ַוֲהִבוֹאִתים ּכֵ ַחְרִתי  ְלׁשַ ר  ּבָ ּ  ַוֲהִביאֹוִתים  ֶאל־ַהָמקֹום  ֲאׁשֶ ּ
ם ִמי  ׁשָ ֹכֲחך  י:  ֶאת־ׁשְ ר  ָפִדיָת  ּבְ ְָוֵהם  ֲעָבֶדיך  ְוַעֶמך  ֲאׁשֶ ָ ָּ ּ

ַָהָגדֹול  וְבָיְדך  ַהֲחָזָקה ּ ֶבת ָאּנָ יא:  ּ ּא  ֲאֹדָני  ְתִהי  ָנא  ָאְזְנך־ַקׁשֶ ָּ

ֶָאל־ְתִפַלת  ַעְבְדך  ְוֶאל־ְתִפַלת  ֲעָבֶדיך  ַהֲחֵפִצים  ְלִיְרָאה  ָּ ּּ ּּ
א  ְלַעְבְדך  ַהיֹום  וְתֵנהו  ְלַרֲחִמים  ִלְפֵני  ֶמך  ְוַהְצִליָחה־ּנָ ֶּאת־ׁשְ ּ ּּ ָ ָ

ֶקה ַלֶמֶלך ְָהִאיׁש ַהֶזה ַוֲאִני ָהִייִתי ַמׁשְ ּ ּ: 

 פרק ב - "נחמיה"ספר 
ְסְתא  ַהֶמֶלך  ַיִין |  ַוְיִהי   א ִרים  ְלַאְרַתְחׁשַ ַנת  ֶעׂשְ ֹחֶדׁש  ִניָסן  ׁשְ ְּבְ ּ ּ ּ
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א  ֶאת־ַהַיִין  ָוֶאְתָנה  ַלֶמֶלך  ְוֹלא־ָהִייִתי  ַרע  ְְלָפָניו  ָוֶאׂשָ ּ ּ ּּ
ַּויֹאֶמר  ִלי  ַהֶמֶלך  ַמדוַע   ב:  ְלָפָניו ּ ְ ּ ָָפֶניך  ָרִעים  ְוַאָתה  ֵאיְנך |  ּ ָּ ּ

ה  ְמֹאדחֹוֶלה  ֵאין  ֶזה י־ִאם  ֹרַע  ֵלב  ָוִאיָרא  ַהְרּבֵ ָוֹאַמר  ג:    ּכִ
ר  ָהִעיר  ַּלֶמֶלך  ַהֶמֶלך  ְלעֹוָלם  ִיְחֶיה  ַמדוַע  ֹלא־ֵיְרעו  ָפַני  ֲאׁשֶ ּ ּ ְ ְּ ּ

לו  ָבֵאׁש ָעֶריָה  ֻאּכְ ית־ִקְברֹות  ֲאֹבַתי  ֲחֵרָבה  וׁשְ ּּבֵ ַּויֹאֶמר  ִלי  ד:  ּ
ׁש  ָוֶאְתַפ ַּהֶמֶלך  ַעל־ַמה־ֶזה  ַאָתה  ְמַבּקֵ ּ ּּ ֵּלל  ֶאל־ֱאֹלֵהי ְ

ָמִים ְָוֹאַמר  ַלֶמֶלך  ִאם־ַעל־ַהֶמֶלך  טֹוב  ְוִאם־ִייַטב  ה:  ַּהׁשָ ְּ ּ
ָלֵחִני  ֶאל־ְיהוָדה  ֶאל־ִעיר  ִקְברֹות  ר  ִתׁשְ ַּעְבְדך  ְלָפֶניך  ֲאׁשֶ ּּ ָ ָ

ה ַגל   ו:  ֲאֹבַתי  ְוֶאְבֶנּנָ ַּויֹאֶמר  ִלי  ַהֶמֶלך  ְוַהׁשֵ ְּ ֶבת  ֶאְצלֹו |  ּ יֹוׁשֶ
ְה  ַמֲהָלְכך  וָמַתי  ָתׁשוב  ַוִייַטב  ִלְפֵני־ַהֶמֶלך ַעד־ָמַתי  ִיְהֶי ָּ ּּ ּ ּ

ָלֵחִני  ָוֶאְתָנה  לֹו  ְזָמן ַּוִיׁשְ ְָואֹוַמר  ַלֶמֶלך  ִאם־ַעל־ַהֶמֶלך  ז:  ּ ְּ ּ
ר  ַיֲעִבירוִני  ָהר  ֲאׁשֶ ּטֹוב  ִאְגרֹות  ִיְתנו־ִלי  ַעל־ַפֲחוֹות  ֵעֶבר  ַהּנָ ּּ ּ ּ

ר־ָאבֹוא  ֶאל־ְיהוָדה ת  ֶאל־ָאָסף  ׁשֵֹמר ְּוִאֶגֶר ח:  ַּעד  ֲאׁשֶ
ֲעֵרי  ר  ִיֶתן־ִלי  ֵעִצים  ְלָקרֹות  ֶאת־ׁשַ ר  ַלֶמֶלך  ֲאׁשֶ ַּהַפְרֵדס  ֲאׁשֶ ְּ ּ ּ
ר־ָאבֹוא  ֵאָליו  ִית  ֲאׁשֶ ִית  וְלחֹוַמת  ָהִעיר  ְוַלּבַ ר־ַלּבַ יָרה  ֲאׁשֶ ַּהּבִ

ַיד־ֱאֹלַהי  ַהטֹוָבה  ָעָלי ַּוִיֶתן־ִלי  ַהֶמֶלך  ּכְ ְ ּ ּ ָוָאבֹוא  ט:  ּ
ָהר  ָוֶאְתָנה  ָלֶהם  ֵאת  ִאְגרֹות  ַהֶמֶלך ֶּאל־ַפֲחוֹות  ֵעֶב ְר  ַהּנָ ּ ּ ּ
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ים ֵרי  ַחִיל  וָפָרׁשִ ַלח  ִעִמי  ַהֶמֶלך  ׂשָ ַּוִיׁשְ ְ ּ ּ ַמע  ַסְנַבַלט  י:  ּ ַּוִיׁשְ ּ
ַּהֹחֹרִני  ְוטֹוִבָיה  ָהֶעֶבד  ָהַעֹמִני  ַוֵיַרע  ָלֶהם  ָרָעה  ְגֹדָלה  ּּ

ָרֵאל ׁש  טֹוָבה  ִלְבֵני  ִיׂשְ א  ָאָדם  ְלַבּקֵ ר־ּבָ ָוָאבֹוא  יא  :ֲאׁשֶ
ה לׁשָ ם  ָיִמים  ׁשְ ָלם  ָוֱאִהי־ׁשָ ַלְיָלה  ֲאִני |  ָּוָאקום   יב:  ֶּאל־ְירוׁשָ

ים   ְּמַעט  ִעִמי  ְוֹלא־ִהַגְדִתי  ְלָאָדם  ָמה  ֱאֹלַהי  ֹנֵתן |  ַוֲאָנׁשִ ּ ּ
י  ָלם  וְבֵהָמה  ֵאין  ִעִמי  ּכִ י  ַלֲעׂשֹות  ִלירוׁשָ ֶּאל־ִלּבִ ּ ּ

ר  ֲאִני  ֹרֵכב  ּבָ ֵהָמה  ֲאׁשֶ ַער־ַהַגיא  יג:  ּהִאם־ַהּבְ ָּוֵאְצָאה  ְבׁשַ
ֹפת  ָוֱאִהי  ׂשֵבר  ַער  ָהַאׁשְ ין  ְוֶאל־ׁשַ ַּלְיָלה  ְוֶאל־ְפֵני  ֵעין  ַהַתּנִ ּּ

ר־   ַלם  ֲאׁשֶ חֹוֹמת  ְירוׁשָ ָעֶריָה ֵּהמְּפרוִציםּּבְ ּ  ֵהם  ְפרוִצים  וׁשְ ּ ּ
לו  ָבֵאׁש ֵרַכת  ַהֶמֶלך  יד:  ֻּאּכְ ַער  ָהַעִין  ְוֶאל־ּבְ ְָוֶאֱעֹבר  ֶאל־ׁשַ ּ

ֵהָמה  ַלֲעֹבר  ַתְחָתי ְּוֵאין־ָמקֹום  ַלּבְ ַחל  טו:  ּ ָוֱאִהי  ֹעֶלה  ַבּנַ
ַער  ַהַגְיא  ׁשַ חֹוָמה  ָוָאׁשוב  ָוָאבֹוא  ּבְ ַּלְיָלה  ָוֱאִהי  ׂשֵבר  ּבַ ּ

ה  טז:  ָּוָאׁשוב ָגִנים  ֹלא  ָיְדעו  ָאָנה  ָהַלְכִתי  וָמה  ֲאִני  ֹעׂשֶ ְּוַהּסְ ּּ
ְּוַלְיהוִדים  ְוַלּכֲֹהִנים  ְוַלֹחִרים   ה  ַהְמָלאָכה ּ ָגִנים  וְלֶיֶתר  ֹעׂשֵ ְּוַלּסְ ּ

ן  ֹלא  ִהַגְדִתי ַּעד־ּכֵ ָּואֹוַמר  ֲאֵלֶהם  ַאֶתם  ֹרִאים  ָהָרָעה  יז:  ּ
ָעֶריָה  ִנְצתו  ָבֵאׁש  ַלם  ֲחֵרָבה  וׁשְ ר  ְירוׁשָ ר  ֲאַנְחנו  ָבה  ֲאׁשֶ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּ ּּ
ַלם  ְוֹלא־ִנְהֶיה  עֹוד  ֶחְרָפה ְּלכו  ְוִנְבֶנה  ֶאת־חֹוַמת  ְירוׁשָ ּ ּ: 
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ר־ִהיא  טֹוָבה  ָעַלי  יח ָּוַאִגיד  ָלֶהם  ֶאת־ַיד  ֱאֹלַהי  ֲאׁשֶ
ר  ָאַמר־ִלי  ַויֹאְמרו  ָנקום  וָבִנינו  ְּוַאף־ִדְבֵרי  ַהֶמֶלך  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ּּ ְ ּ

ַּוְיַחְזקו  ְיֵדיֶהם  ַלטֹוָבה ּ ַמע  ַסְנַבַלט  ַהֹחֹרִני  ְוֹטִבָיה   יט:  ּ ַּוִיׁשְ ּּ |
ם  ָהַעְרִבי  ַו ַּיְלִעגו  ָלנו  ַוִיְבזו  ָעֵלינו ָּהֶעֶבד  ָהַעמֹוִני  ְוֶגׁשֶ ּ ּ ּּ ּ

ים  ַהַעל  ַהֶמֶלך  ַאֶתם  ר  ַאֶתם  ֹעׂשִ ַּויֹאְמרו  ָמה־ַהָדָבר  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ּ ְּ ּ ּ ּ ּ
ַמִים  כ:  ֹמְרִדים יב  אֹוָתם  ָדָבר  ָואֹוַמר  ָלֶהם  ֱאֹלֵהי  ַהׁשָ ָּוָאׁשִ ּ

ּהוא  ַיְצִליַח  ָלנו  ַוֲאַנְחנו  ֲעָבָדיו  ָנקום וָבִנינו ְוָלֶכם ֵאי ּ ּ ּ ּ ן־ֵחֶלק ּ
ָלם ירוׁשָ רֹון ּבִ ּוְצָדָקה ְוִזּכָ ּ: 

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  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, וצות ישראלך המחולק בכל תפ"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"עים אוכמשמרות נטו 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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,    כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנההנה  מובא
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, יקיםוכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צד, 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 כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קו"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"רי

ן אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


