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  פרק ה- "נחמיה"ספר 
יֶהם  ְגדֹוָלה  ֶאל־ֲאֵחיֶהם  ַהְיהוִדים א ַּוְתִהי  ַצֲעַקת  ָהָעם  וְנׁשֵ ּּ ּ ּ :
ים  ְוִנְקָחה  ָדָגן  ב ֵנינו  וְבֹנֵתינו  ֲאַנְחנו  ַרּבִ ר  ֹאְמִרים  ּבָ ְּוֵיׁש  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ר  ֹא ג:  ְוֹנאְכָלה  ְוִנְחֶיה ֹדֵתינו  וְכָרֵמינו  וָבֵתינו ְוֵיׁש  ֲאׁשֶ ְּמִרים  ׂשְ ּ ּ ּ ּּ
ָרָעב ר  ֹאְמִרים  ָלִוינו  ד:  ֲּאַנְחנו  ֹעְרִבים  ְוִנְקָחה  ָדָגן  ּבָ ְּוֵיׁש  ֲאׁשֶ

ֹדֵתינו  וְכָרֵמינו ֶּכֶסף  ְלִמַדת  ַהֶמֶלך  ׂשְ ּ ּ ְּ ר  ַאֵחינו  ה:  ּ ְבׂשַ ְּוַעָתה  ּכִ ּ
ה  ֲאַנְחנו ֵנינו  ְוִהּנֵ ְבֵניֶהם  ּבָ ֵרנו  ּכִ ׂשָ ּּבְ ּ ֵנינו ּ ים  ֶאת־ּבָ ּ  ֹכְבׁשִ

ׁשֹות  ְוֵאין  ְלֵאל  ָיֵדנו  ֹנֵתינו  ִנְכּבָ ֹנֵתינו  ַלֲעָבִדים  ְוֵיׁש  ִמּבְ ְּוֶאת־ּבְ ּ ּ
ֹדֵתינו  וְכָרֵמינו  ַלֲאֵחִרים ּוׂשְ ּ ּ ַמְעִתי  ו:  ּ ר  ׁשָ ֲאׁשֶ ַּוִיַחר  ִלי  ְמֹאד  ּכַ ּ

ֶּאת־ַזֲעָקָתם  ְוֵאת  ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה י  ָע ז:  ּ ְַוִיָמֵלך  ִלּבִ ּ ַלי  ָוָאִריָבה ּ
ָאִחיו  א  ִאיׁש־ּבְ ָגִנים  ָוֹאְמָרה  ָלֶהם  ַמׁשָ ֶּאת־ַהֹחִרים  ְוֶאת־ַהּסְ

איםַּאֶתם   ים  ָוֶאֵתן  ֲעֵליֶהם  ְקִהָלה  ְגדֹוָלהנׁשִ ּ  נׁשִ ָוֹאְמָרה  ָלֶהם  ח:  ּ
ֵדי  ָבנו  ִרים  ַלגֹוִים  ּכְ ְמּכָ ֲּאַנְחנו  ָקִנינו  ֶאת־ַאֵחינו  ַהְיהוִדים  ַהּנִ ּ ּ ּ ּּ ּ
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רו־ָלנו  ַוַיֲחִריׁשו  ְוֹלא ְּוַגם־ַאֶת רו  ֶאת־ֲאֵחיֶכם  ְוִנְמּכְ ּם  ִתְמּכְ ּ ּ ּּ ּ
ָּמְצאו  ָדָבר ים ָויֹאַמר ט:  ּ ר־ַאֶתם  ֹעׂשִ ּ  ָוֹאַמר  ֹלא־טֹוב  ַהָדָבר  ֲאׁשֶ ּ

ִיְרַאת  ֱאֹלֵהינו  ֵתֵלכו  ֵמֶחְרַפת  ַהגֹוִים  אֹוְיֵבינו ֲּהלֹוא  ּבְ ּ ּּ ּּ :
ים  ּבָ י א ְּוַגם־ֲאִני  ַאַחי  וְנָעַרי  נׁשִ ֶסף  ְוָדָגן  ַנַעְזָבה־ּנָ ֶהם  ּכֶ

א  ַהֶזה ֶּאת־ַהַמׁשָ ּ ְרֵמיֶהם  יא:  ּ ֹדֵתיֶהם  ּכַ ַהיֹום  ׂשְ יבו  ָנא  ָלֶהם  ּכְ ָּהׁשִ ּ
ר  ֶסף  ְוַהָדָגן  ַהִתירֹוׁש  ְוַהִיְצָהר  ֲאׁשֶ ֵּזיֵתיֶהם  וָבֵתיֶהם  וְמַאת  ַהּכֶ ּ ּּ ּ ּ

ֶהם ים  ּבָ יב  וֵמֶהם  ֹלא  ְנ יב:  ַּאֶתם  ֹנׁשִ ַּויֹאְמרו  ָנׁשִ ּ ן ּ ׁש  ּכֵ ַבּקֵ
יֵעם  ּבִ ר  ַאָתה  אֹוֵמר  ָוֶאְקָרא  ֶאת־ַהּכֲֹהִנים  ָוַאׁשְ ֲאׁשֶ ה  ּכַ ַּנֲעׂשֶ

ָדָבר  ַהֶזה ַּלֲעׂשֹות  ּכַ ָכה  ְיַנֵער  יג:  ּ ַּגם־ָחְצִני  ָנַעְרִתי  ָוֹאְמָרה  ּכָ ּ
ר  ֹלא־ָיִקים  ֶאת־ַהָדָבר  ַהֶזה  ל־ָהִאיׁש  ֲאׁשֶ ָּהֱאֹלִהים  ֶאת־ּכָ ּ

יתֹו  וִמיִגיעֹו   ָהל  ָאֵמן ִּמּבֵ ְּוָכָכה  ִיְהֶיה  ָנעור  ָוֵרק  ַויֹאְמרו  ָכל־ַהּקָ ּּ
ָדָבר  ַהֶזה ַּוְיַהְללו  ֶאת־ְיהָוׁה  ַוַיַעׂש  ָהָעם  ּכַ ּ ַּגם  ִמיֹום   יד:  ּּ ּ |

ִרים  ְוַעד  ַנת  ֶעׂשְ ֶאֶרץ  ְיהוָדה  ִמׁשְ ר־ִצָוה  ֹאִתי  ִלְהיֹות  ֶפָחם  ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּּ
ַתִים  ְלַאְרַתְח ים  וׁשְ לׁשִ ַנת  ׁשְ ּׁשְ ּ ֵתים ּ ִנים  ׁשְ ְסְתא  ַהֶמֶלך  ׁשָ ּׁשַ ּ ְּ

ֵרה  ֲאִני  ְוַאַחי  ֶלֶחם  ַהֶפָחה  ֹלא  ָאַכְלִתי ֶּעׂשְ ְּוַהַפחֹות  טו:  ּ
ֶלֶחם  ידו  ַעל־ָהָעם  ַוִיְקחו  ֵמֶהם  ּבְ ר־ְלָפַני  ִהְכּבִ ָּהִראׁשִֹנים  ֲאׁשֶ ּּ

ְלטו  ַעל־ָה ִעים  ַגם  ַנֲעֵריֶהם  ׁשָ ָקִלים  ַאְרּבָ ֶסף־ׁשְ ָּוַיִין  ַאַחר  ּכֶ ָעם ּ
יִתי  ֵכן  ִמְפֵני  ִיְרַאת  ֱאֹלִהים ְמֶלאֶכת  טז:  ַּוֲאִני  ֹלא־ָעׂשִ ְוַגם  ּבִ
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ֶדה  ֹלא  ָקִנינו  ְוָכל־ְנָעַרי  ְקבוִצים  ַּהחֹוָמה  ַהזֹאת  ֶהֱחַזְקִתי  ְוׂשָ ּ ּ ּ
ם  ַעל־ַהְמָלאָכה ים  ִאיׁש  יז:  ּׁשָ ָגִנים  ֵמָאה  ַוֲחִמׁשִ ְּוַהְיהוִדים  ְוַהּסְ ּ ּ

ִאים  ֵאֵלינו  ִמ ְלָחִניְּוַהּבָ ר־ְסִביֹבֵתינו  ַעל־ׁשֻ ּן־ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ ּ :
ֻררֹות  יח ׁש־ּבְ ה  ְליֹום  ֶאָחד  ׁשֹור  ֶאָחד  ֹצאן  ׁשֵ ר  ָהָיה  ַנֲעׂשֶ ַוֲאׁשֶ

ה  ְוִעם־ֶזה  ָכל־ַיִין  ְלַהְרּבֵ ֶרת  ָיִמים  ּבְ ְּוִצֳפִרים  ַנֲעׂשו־ִלי  וֵבין  ֲעׂשֶ ּ ּ
י־ָכְבָדה  ָהֲעֹבָד ִתי  ּכִ ׁשְ ֶּלֶחם  ַהֶפָחה  ֹלא  ִבּקַ : ּה  ַעל־ָהָעם  ַהֶזהּ

יִתי ַעל־ָהָעם ַהֶזה יט ר־ָעׂשִ ָּזְכָרה־ִלי ֱאֹלַהי ְלטֹוָבה ּכֹל ֲאׁשֶ ּ : 

  פרק ו- "נחמיה"ספר 
ם  ָהַעְרִבי  וְלֶיֶתר  א ַמע  ְלַסְנַבַלט  ְוטֹוִבָיה  וְלֶגׁשֶ ר  ִנׁשְ ַּוְיִהי  ַכֲאׁשֶ ּ ּ ּ

ה   י  ָבִניִתי  ֶאת־ַהחֹוָמה  ְוֹלא־נֹוַתר  ּבָ ֹּאְיֵבינו  ּכִ ָּפֶרץ  ַגם ּ ּ
ָעִרים ַּעד־ָהֵעת  ַהִהיא  ְדָלתֹות  ֹלא־ֶהֱעַמְדִתי  ַבׁשְ ּ ַלח  ב:  ּ ַּוִיׁשְ

ִפיִרים  ּכְ ם  ֵאַלי  ֵלאֹמר  ְלָכה  ְוִנָוֲעָדה  ַיְחָדו  ּבַ ַּסְנַבַלט  ְוֶגׁשֶ ּ ּ
ִבים  ַלֲעׂשֹות  ִלי  ָרָעה ִבְקַעת  אֹונֹו  ְוֵהָמה  ֹחׁשְ ְלָחה  ג:  ּּבְ ָוֶאׁשְ

ה  ְוֹלא  אוַכל ֲעֵליֶהם  ַמְלָאִכים  ֵלאֹמ ּר  ְמָלאָכה  ְגדֹוָלה  ֲאִני  ֹעׂשֶ
ר  ַאְרֶפָה  ְוָיַרְדִתי  ֲאֵליֶכם ֲאׁשֶ ת  ַהְמָלאָכה  ּכַ ּבַ ָּלֶרֶדת  ָלָמה  ִתׁשְ ּ ּּ :

ָדָבר  ד יב  אֹוָתם  ּכַ ע  ְפָעִמים  ָוָאׁשִ ָדָבר  ַהֶזה  ַאְרּבַ ְלחו  ֵאַלי  ּכַ ַּוִיׁשְ ּ ּּ ּ ּ
ָד ה:  ַּהֶזה ַלח  ֵאַלי  ַסְנַבַלט  ּכַ ַּוִיׁשְ ּ ית ּ ָּבר  ַהֶזה  ַפַעם  ֲחִמיׁשִ ּ
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ָידֹו ֶּאת־ַנֲערֹו  ְוִאֶגֶרת  ְפתוָחה  ּבְ ּ ָמע  ו:  ּ גֹוִים  ִנׁשְ ה  ּבַ תוב  ּבָ ּּכָ ּ ּ
ן  ַאָתה  ִבים  ִלְמרֹוד  ַעל־ּכֵ מו  ֹאֵמר  ַאָתה  ְוַהְיהוִדים  ֹחׁשְ ְּוַגׁשְ ּּ ּּ
ְדָבִרים  ָהֵאֶלה ּבֹוֶנה  ַהחֹוָמה  ְוַאָתה  הֶוׁה  ָלֶהם  ְלֶמֶלך  ּכַ ּ ְ ּ :

ַלם  ֵלאֹמר  ֶמֶלך ְו ז ְַגם־ְנִביִאים  ֶהֱעַמְדָת  ִלְקֹרא  ָעֶליך  ִבירוׁשָ ָּ ּ
ְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ְוַעָתה  ְלָכה  ַמע  ַלֶמֶלך  ּכַ יהוָדה  ְוַעָתה  ִיׁשָ ּּבִ ּ ּ ּּ ּ ְּ

ְּוִנָוֲעָצה  ַיְחָדו ְדָבִרים  ח:  ּ ְלָחה  ֵאָליו  ֵלאֹמר  ֹלא  ִנְהָיה  ּכַ ָּוֶאׁשְ
ר  ַאָתה  אֹוֵמר  ּכִ ָּהֵאֶלה  ֲאׁשֶ ך  ַאָתה  ּ ּי  ִמִלּבְ ָ י  ט:    בֹוָדםבֹוָדאםּ ּכִ

ֻּכָלם  ְמָיְרִאים  אֹוָתנו  ֵלאֹמר  ִיְרפו  ְיֵדיֶהם  ִמן־ַהְמָלאָכה  ְוֹלא  ּ ּּ ּ
ה  ְוַעָתה  ַחֵזק  ֶאת־ָיָדי ֵּתָעׂשֶ ַמְעָיה  י:  ּ ית  ׁשְ ַוֲאִני  ָבאִתי  ּבֵ

ן־ְמֵהיַטְבֵאל  ְוהוא  ָעצור  ַויֹאֶמר  ִנָוֵעד  ֶאל־ּבֵ ֶּבן־ְדָלָיה  ּבֶ ּ ּ ית ּּ
ִאים  י  ּבָ ָּהֱאֹלִהים  ֶאל־תֹוך  ַהֵהיָכל  ְוִנְסְגָרה  ַדְלתֹות  ַהֵהיָכל  ּכִ ּ ְּ

ִאים  ְלָהְרֶגך ְָלָהְרֶגך  ְוַלְיָלה  ּבָ מֹוִני  ִיְבָרח  יא:  ָ ָוֹאְמָרה  ַהִאיׁש  ּכָ
ר־ָיבֹוא  ֶאל־ַהֵהיָכל  ָוָחי  ֹלא  ָאבֹוא יָרה  יב:  ּוִמי  ָכמֹוִני  ֲאׁשֶ ָוַאּכִ

ה  ֹלא־ֱאֹלִהי ר  ָעַלי  ְוטֹוִבָיה ְוִהּנֵ בוָאה  ִדּבֶ י  ַהּנְ ָלחֹו  ּכִ ּם  ׁשְ ּ ּ
ָכרֹו ן  יג:  ְּוַסְנַבַלט  ׂשְ ה־ּכֵ כור  הוא  ְלַמַען־ִאיָרא  ְוֶאֱעׂשֶ ְּלַמַען  ׂשָ ּ

ם  ָרע  ְלַמַען  ְיָחְרפוִני ָזְכָרה  ֱאֹלַהי  יד:  ְּוָחָטאִתי  ְוָהָיה  ָלֶהם  ְלׁשֵ
יו  ֵאֶלה   ַמֲעׂשָ ְּלטֹוִבָיה  וְלַסְנַבַלט  ּכְ ּ ּ ִביָאה ּ ְוַגם  ְלנֹוַעְדָיה  ַהּנְ

ר  ָהיו  ְמָיְרִאים  אֹוִתי ִביִאים  ֲאׁשֶ ּוְלֶיֶתר  ַהּנְ ַלם  ַהחֹוָמה  טו:  ּ ַּוִתׁשְ
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ַנִים  יֹום ים  וׁשְ ה  ֶלֱאלול  ַלֲחִמׁשִ ִרים  ַוֲחִמׁשָ ֶעׂשְ ּּבְ ּּ ר  טז:  ּ ֲאׁשֶ ַוְיִהי  ּכַ
ר  ְס ל־ַהגֹוִים  ֲאׁשֶ ל־אֹוְיֵבינו  ַוִיְראו  ּכָ ְמעו  ּכָ ּׁשָ ּ ּ ִּביֹבֵתינו  ַוִיְפלו ּּ ּּ ּ

ָתה  ַהְמָלאָכה  י  ֵמֵאת  ֱאֹלֵהינו  ֶנֶעׂשְ ֵעיֵניֶהם  ַוֵיְדעו  ּכִ ְּמֹאד  ּבְ ּ ּ ּ
ים  ֹחֵרי  ְיהוָדה  ִאְגֹרֵתיֶהם |  ַּגם   יז:  ַּהזֹאת ָיִמים  ָהֵהם  ַמְרּבִ ּּבַ ּ ּ

אֹות  ֲאֵליֶהם ר  ְלטֹוִבָיה  ּבָ ּהֹוְלכֹות  ַעל־טֹוִבָיה  ַוֲאׁשֶ ים  יח:  ּ י־ַרּבִ ּכִ
ַכְנָיה  ֶבן־ָאַרח ּבִ י־ָחָתן  הוא  ִלׁשְ בוָעה  לֹו  ּכִ ֲעֵלי  ׁשְ ּיהוָדה  ּבַ ּ ּ

ֶרְכָיה ן  ּבֶ ָלם  ּבֶ ת־ְמׁשֻ נֹו  ָלַקח  ֶאת־ּבַ ַּגם  טֹוֹבָתיו  יט:  ִּויהֹוָחָנן  ּבְ
ַלח  טֹוִבָיה  ָּהיו  ֹאְמִרים  ְלָפַני  וְדָבַרי  ָהיו  מֹוִציִאים  לֹו  ִאְגרֹות  ׁשָ ּ ּ ּ ּ

 :ְלָיְרֵאִני
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,  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  –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'סדי י'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 מסמרות ללמדך שאם ק"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. בעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ים  וידידיםולכל  החבר,  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 ו, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"חכמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'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 )נחומא  בהעלותך  פרק  טומדרש  ת(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


