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  פרק ט- "נחמיה"ספר 
ָרֵאל  א ָעה  ַלֹחֶדׁש  ַהֶזה  ֶנֶאְספו  ְבֵני־ִיׂשְ ִרים  ְוַאְרּבָ ּוְביֹום  ֶעׂשְ ּּ

צֹום  וְב ים  ַוֲאָדָמה  ֲעֵליֶהםּּבְ ּקִ ָרֵאל  ִמּכֹל  ב:  ׂשַ ְדלו  ֶזַרע  ִיׂשְ ַּוִיּבָ ּ
ֵני  ֵנָכר  ַוַיַעְמדו  ַוִיְתַודו  ַעל־ַחטֹאֵתיֶהם  ַוֲעֹונֹות  ֲאֹבֵתיֶהם ּּבְ ּ ּ ּּ ּ :

ֵסֶפר  תֹוַרת  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם  ג ַּוָיקומו  ַעל־ָעְמָדם  ַוִיְקְראו  ּבְ ּ ּ ּּ ּ
ְּרִבִעית  ַהיֹום  וְרִבִעית  ִמְת ַתֲחִוים  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהםּ ַּוִדים  וִמׁשְ ּ ּ :

י  ד ּנִ ַבְנָיה  ּבֻ ַּוָיָקם  ַעל־ַמֲעֵלה  ַהְלִוִים  ֵיׁשוַע  וָבִני  ַקְדִמיֵאל  ׁשְ ּ ּ ּ
קֹול  ָגדֹול  ֶאל־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶהם ִני  ְכָנִני  ַוִיְזֲעקו  ּבְ ֵרְבָיה  ּבָ ּׁשֵ ּ ּ :

ַּויֹאְמרו  ַהְלִוִים  ֵיׁשוַע  ְוַקְדִמיֵאל  ּבָ ה ּּ ֵרְבָיה  הֹוִדָיה ּ ְבְנָיה  ׁשֵ ִּני  ֲחׁשַ
ְרכו  ֶאת־ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ִמן־ָהעֹוָלם  ַבְנָיה  ְפַתְחָיה  קומו  ּבָ ּׁשְ ּ ּ
ָרָכה  ל־ּבְ בֹוֶדך  וְמרֹוַמם  ַעל־ּכָ ם  ּכְ ַּעד־ָהעֹוָלם  ִויָבְרכו  ׁשֵ ָּ

ּוְתִהָלה ַָאָתה־הוא  ְיהָוׁה  ְלַבֶדך   ו:  ּ ּ ּ יָת  ֶאת־ַהׁשַָּאָתּ ּ  ַאָתה  ָעׂשִ ַמִים ּ
ר  ָעֶליָה  ַהַיִמים  ַמִים  ְוָכל־ְצָבָאם  ָהָאֶרץ  ְוָכל־ֲאׁשֶ ֵמי  ַהׁשָ ּׁשְ ּּ
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ַמִים  ְלך  ָלם  וְצָבא  ַהׁשָ ֶהם  ְוַאָתה  ְמַחֶיה  ֶאת־ּכֻ ר  ּבָ ְָוָכל־ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ ּ
ַתֲחִוים ַאְבָרם  ז:  ִּמׁשְ ַחְרָת  ּבְ ר  ּבָ ַּאָתה־הוא  ְיהָוׁה  ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ּּ

ׂשְ מֹו  ַאְבָרָהםְּוהֹוֵצאתֹו  ֵמאור  ּכַ ְמָת  ׁשְ ִּדים  ְוׂשַ ּ ּוָמָצאָת  ח:  ּ
ִרית  ָלֵתת  ֶאת־ֶאֶרץ  ֶּאת־ְלָבבֹו  ֶנֱאָמן  ְלָפֶניך  ְוָכרֹות  ִעמֹו  ַהּבְ ָ

י  ָלֵתת  ְלַזְרעֹו  ַנֲעִני  ַהִחִתי  ָהֱאֹמִרי  ְוַהְפִרִזי  ְוַהְיבוִסי  ְוַהִגְרָגׁשִ ַּהּכְ ּ ּּ ּ ּ
י  ַצִדיק  ָאָתה ַּוָתֶקם  ֶאת־ְדָבֶריך  ּכִ ּּ ַּוֵתֶרא  ֶאת־ֳעִני  ֲאֹבֵתינו  ט:  ָּ ּ

ַמְעָת  ַעל־ַים־סוף ִמְצָרִים  ְוֶאת־ַזֲעָקָתם  ׁשָ ּּבְ ַּוִתֵתן  ֹאֹתת  י:  ּ ּ
י  י  ָיַדְעָת  ּכִ ַפְרֹעה  וְבָכל־ֲעָבָדיו  וְבָכל־ַעם  ַאְרצֹו  ּכִ ּוֹמְפִתים  ּבְ ּ ּ ּ

ַהיֹום  ַהֶזה ם  ּכְ ֵּהִזידו  ֲעֵליֶהם  ַוַתַעׂש־ְלך  ׁשֵ ּ ָ ּ ַּקְעָת ְּוַהָים  ּבָ יא:  ּ
ַלְכָת  ה  ְוֶאת־ֹרְדֵפיֶהם  ִהׁשְ ׁשָ ַיּבָ ִּלְפֵניֶהם  ַוַיַעְברו  ְבתֹוך־ַהָים  ּבַ ּ ּ ְּ ּ

ַמִים  ַעִזים מֹו־ֶאֶבן  ּבְ ּוְבַעמוד  ָעָנן  ִהְנִחיָתם  יֹוָמם  יב:  ִּבְמצֹוֹלת  ּכְ ּּ
ר  ֵיְלכו־ָבה ּוְבַעמוד  ֵאׁש  ַלְיָלה  ְלָהִאיר  ָלֶהם  ֶאת־ַהֶדֶרך  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ ְּ ּ :

ָמִים  ַוִתֵתן  ָלֶהם ְוַעל יג ר  ִעָמֶהם  ִמׁשָ ּ  ַהר־ִסיַני  ָיַרְדָת  ְוַדּבֵ ּ ּ ּ ּ
ים  וִמְצֹות  טֹוִבים ִרים  ְותֹורֹות  ֱאֶמת  ֻחּקִ ָפִטים  ְיׁשָ ִּמׁשְ ּ :

ים  ְותֹוָרה  ִצִויָת  יד ך  הֹוַדְעָת  ָלֶהם  וִמְצוֹות  ְוֻחּקִ ת  ָקְדׁשְ ּבַ ְּוֶאת־ׁשַ ּ ּ ָ

ה  ַעְבֶדך ַיד  ֹמׁשֶ ָָלֶהם  ּבְ ַמִים  ָנַתָתה  ָלֶהם  ִלְרָעָבם ְוֶלֶח טו:  ּ ּם  ִמׁשָ ּ
ת  ַלע  הֹוֵצאָת  ָלֶהם  ִלְצָמָאם  ַוֹתאֶמר  ָלֶהם  ָלבֹוא  ָלֶרׁשֶ ּוַמִים  ִמּסֶ ּ

אָת  ֶאת־ָיְדך  ָלֵתת  ָלֶהם ר־ָנׂשָ ְוֵהם  טז:  ֶָאת־ָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ
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ְמעו  ֶאל־ִמְצֹוֶתיך ַָוֲאֹבֵתינו  ֵהִזידו  ַוַיְקׁשו  ֶאת־ָעְרָפם  ְוֹלא  ׁשָ ּ ּ ּ ּּ ּ :
יָת  ִעָמֶהם  יז ר  ָעׂשִ ֹמַע  ְוֹלא־ָזְכרו  ִנְפְלֹאֶתיך  ֲאׁשֶ ַּוְיָמֲאנו  ִלׁשְ ָ ּ ּ

ִמְרָים  ְוַאָתה  ַּוַיְקׁשו  ֶאת־ָעְרָפם  ַוִיְתנו־ֹראׁש  ָלׁשוב  ְלַעְבֻדָתם  ּבְ ּּ ּ ּּ ּּ
ֱּאלֹוַה  ְסִליחֹות  ַחּנון  ְוַרחום  ֶאֶרך־ַאַפִים  ְוַרב־   ְ ּ ּ   ֶחֶסד  ְוֹלא וֶחֶסדּ

ָכה  ַויֹאְמרו  ֶזה  ֱאֹלֶהיך ַאף   יח:  ֲּעַזְבָתם י־ָעׂשו  ָלֶהם  ֵעֶגל  ַמּסֵ ָּכִ ּ ּּ
ר  ֶהֶעְלך  ִמִמְצָרִים  ַוַיֲעׂשו  ֶנָאצֹות  ְגֹדלֹות ֲּאׁשֶ ּּ ּ ְּוַאָתה  יט:  ָ

ר  ֶאת־ַעמוד  ֶהָעָנן  ֹלא־ָסר  ִמְדּבָ ים  ֹלא  ֲעַזְבָתם  ּבַ ַרֲחֶמיך  ָהַרּבִ ּּבְ ּ ּ ּ ָ

ַהֶדֶרך יֹוָמם  ְלַהְנֹחָתם  ּבְ ְֵמֲעֵליֶהם  ּבְ ַלְיָלה ּ ּ  ְוֶאת־ַעמוד  ָהֵאׁש  ּבְ ּ
ר  ֵיְלכו־ָבה ְּלָהִאיר  ָלֶהם  ְוֶאת־ַהֶדֶרך  ֲאׁשֶ ּ ְּורוֲחך  ַהטֹוָבה  כ:  ְּ ָּ

יָלם  וַמְנך  ֹלא־ָמַנְעָת  ִמִפיֶהם  וַמִים  ָנַתָתה  ָלֶהם  ּכִ ָּנַתָת  ְלַהׂשְ ּ ּּ ּּ ָ

ר  ֹלא  ָחֵס כא:  ִלְצָמָאם ִמְדּבָ ְלָתם  ּבַ ְלּכַ ָנה  ּכִ ִעים  ׁשָ ְּוַאְרּבָ ּרו ּ
ְלֹמֵתיֶהם  ֹלא  ָבלו  ְוַרְגֵליֶהם  ֹלא  ָבֵצקו ּׁשַ ַּוִתֵתן  ָלֶהם  כב:  ּ ּ

ַּמְמָלכֹות  ַוֲעָמִמים  ַוַתְחְלֵקם  ְלֵפָאה  ַוִייְרׁשו  ֶאת־ֶאֶרץ  ִסיחֹון  ּ ּ
ן ׁשָ ּבֹון  ְוֶאת־ֶאֶרץ  עֹוג  ֶמֶלך־ַהּבָ ְְוֶאת־ֶאֶרץ  ֶמֶלך  ֶחׁשְ ְ :

ָמ כג ֹכְכֵבי  ַהׁשָ יָת  ּכְ ּוְבֵניֶהם  ִהְרּבִ ִּים  ַוְתִביֵאם  ֶאל־ָהָאֶרץ ּ
ת ר־ָאַמְרָת  ַלֲאֹבֵתיֶהם  ָלבֹוא  ָלָרׁשֶ ִנים  כד:  ֲּאׁשֶ ַּוָיֹבאו  ַהּבָ ּ

ֵבי  ָהָאֶרץ  ַּוִייְרׁשו  ֶאת־ָהָאֶרץ  ַוַתְכַנע  ִלְפֵניֶהם  ֶאת־ֹיׁשְ ּ ּ
ָיָדם  ְוֶאת־ַמְלֵכיֶהם  ְוֶאת־ַעְמֵמי  ָהָאֶרץ  ַנֲעִנים  ַוִתְתֵנם  ּבְ ַּהּכְ ּ
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ֶה ְרצֹוָנםַלֲעׂשֹות  ּבָ ֻצרֹות  ַוֲאָדָמה  כה:  ם  ּכִ דו  ָעִרים  ּבְ ַּוִיְלּכְ ּ
ָרִמים  ל־טוב  ּבֹרֹות  ֲחצוִבים  ּכְ ִתים  ְמֵלִאים־ּכָ ֵמָנה  ַוִייְרׁשו  ּבָ ּׁשְ ּ ּּ ּ
ִמינו  ַוִיְתַעְדנו  עו  ַוַיׁשְ ּבְ ְּוֵזיִתים  ְוֵעץ  ַמֲאָכל  ָלֹרב  ַויֹאְכלו  ַוִיׂשְ ּ ּ ּ ּּ ּ ּ ּ

טוְבך  ַהָגדֹול ּּבְ ָ ִלכו  ֶאת־תֹוָרְתך ַּוַי כו:  ּ ך  ַוַיׁשְ ְָמרו  ַוִיְמְרדו  ּבָ ְּ ּ ּ ּּ ּ
יָבם  ר־ֵהִעידו  ָבם  ַלֲהׁשִ ַּאֲחֵרי  ַגָום  ְוֶאת־ְנִביֶאיך  ָהָרגו  ֲאׁשֶ ּ ָּ

ֵּאֶליך  ַוַיֲעׂשו  ֶנָאצֹות  ְגדֹוֹלת ּ ּ ַיד  ָצֵריֶהם  ַוָיֵצרו  כז:  ָ ַּוִתְתֵנם  ּבְ ּ ּ ּ
ָּלֶהם  וְבֵעת  ָצָרָתם  ִיְצֲעקו  ֵאֶליך  ְוַאָתה ָ ּ ָמע ּ ַמִים  ִתׁשְ ּ  ִמׁשָ ּ

יעום  ִמַיד  ָצֵריֶהם יִעים  ְויֹוׁשִ ים  ִתֵתן  ָלֶהם  מֹוׁשִ ּוְכַרֲחֶמיך  ָהַרּבִ ּ ּּ ּ ָ :
ַיד  כח ּוְכנֹוַח  ָלֶהם  ָיׁשובו  ַלֲעׂשֹות  ַרע  ְלָפֶניך  ַוַתַעְזֵבם  ּבְ ָ ּ ּ ּ

ַמִים  ִת ֹּאְיֵביֶהם  ַוִיְרדו  ָבֶהם  ַוָיׁשובו  ַוִיְזָעקוך  ְוַאָתה  ִמׁשָ ּ ּ ָ ּ ּ ּ ּ ּּ ּ ַמע ּ ׁשְ
ַרֲחֶמיך  ַרּבֹות  ִעִתים ְּוַתִציֵלם  ּכְ יָבם  כט:  ָּ ֶהם  ַלֲהׁשִ ַּוָתַעד  ּבָ

ָפֶטיך  ְמעו  ְלִמְצֹוֶתיך  וְבִמׁשְ ֶָאל־תֹוָרֶתך  ְוֵהָמה  ֵהִזידו  ְוֹלא־ׁשָ ָ ָּ ּ ּ ּ ּ ּ
ה  ָאָדם  ְוָחָיה  ָבֶהם  ַוִיְתנו  ָכֵתף  סֹוֶרֶרת  ר־ַיֲעׂשֶ ָּחְטאו־ָבם  ֲאׁשֶ ּּ ּ

ְּוָעְרָפם  ִהְקׁשו ֵמעוּ ִנים  ַרּבֹות  ל:  ּ  ְוֹלא  ׁשָ ְַוִתְמׁשֹך  ֲעֵליֶהם  ׁשָ ּ
ַיד  ַעֵמי  ַיד־ְנִביֶאיך  ְוֹלא  ֶהֱאִזינו  ַוִתְתֵנם  ּבְ רוֲחך  ּבְ ם  ּבְ ַּוָתַעד  ּבָ ּ ּ ּּ ָּ ָ

ָלה  ְוֹלא  ֲעַזְבָתם  לא:  ָהֲאָרֹצת יָתם  ּכָ ים  ֹלא־ֲעׂשִ ּוְבַרֲחֶמיך  ָהַרּבִ ָ ּ
י  ֵאל־ַחּנון  ְוַרחום  ָאָתה ּּכִ ּ ְּוַעָתה  ֱאֹלֵהינו  ָהֵאל  ַהָגדֹול  לב:  ּ ּּ

ִרית  ְוַהֶחֶסד  ַאל־ִיְמַעט  ְלָפֶניך  ֵאת  ַָהִגּבֹור  ְוַהּנֹוָרא  ׁשֹוֵמר  ַהּבְ ּ
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ֵרינו  וְלֹכֲהֵנינו  ר־ְמָצַאְתנו  ִלְמָלֵכינו  ְלׂשָ ל־ַהְתָלָאה  ֲאׁשֶ ּּכָ ּ ּ ּ ּ ּ
ְּוִלְנִביֵאנו  ְוַלֲאֹבֵתינו  וְלָכל־ַעֶמך  ִמיֵמי  ַמְלֵכי  ַאׁשו ּ ּ ּּ ּר  ַעד  ַהיֹום ָּ

יָת  לג:  ַּהֶזה י־ֱאֶמת  ָעׂשִ א  ָעֵלינו  ּכִ ל־ַהּבָ ְּוַאָתה  ַצִדיק  ַעל  ּכָ ּ ּ
ְענו ַּוֲאַנְחנו  ִהְרׁשָ ֵרינו  ּכֲֹהֵנינו  ַוֲאֹבֵתינו  ֹלא  לד:  ּ ְּוֶאת־ְמָלֵכינו  ׂשָ ּ ּ ּ

ר  יבו  ֶאל־ִמְצֹוֶתיך  וְלֵעְדֹוֶתיך  ֲאׁשֶ ָָעׂשו  תֹוָרֶתך  ְוֹלא  ִהְקׁשִ ָ ָּ ּ ּּ
ֶהםַהִעיֹדָת ר־ָנַתָת  לה:    ּבָ ַמְלכוָתם  וְבטוְבך  ָהָרב  ֲאׁשֶ ְּוֵהם  ּבְ ָ ּ ּ ּ

ר־ָנַתָת  ִלְפֵניֶהם  ֹלא  ֲעָבדוך  ֵמָנה  ֲאׁשֶ ָָלֶהם  וְבֶאֶרץ  ָהְרָחָבה  ְוַהׁשְ ּ ּּ ּ
בו  ִמַמַעְלֵליֶהם  ָהָרִעים ְּוֹלא־ׁשָ ה  ֲאַנְחנו  ַהיֹום  ֲעָבִדים  לו:  ּ ִּהּנֵ ּ
ר־ָנַתָתה  ַלֲאֹבֵתי ּנו  ֶלֱאֹכל  ֶאת־ִפְרָיה  ְוֶאת־טוָבה ְּוָהָאֶרץ  ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ
ה  ֲאַנְחנו  ֲעָבִדים  ָעֶליָה ה  ַלְמָלִכים  לז:  ִּהּנֵ ּוְתבוָאָתה  ַמְרּבָ ּ ּ ּ

ִלים  ַחטֹאוֵתינו  ְוַעל  ְגִויֵֹתינו  ֹמׁשְ ר־ָנַתָתה  ָעֵלינו  ּבְ ֲּאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
ְרצֹוָנם וְבָצָרה ְגדֹוָלה ֲאָנְחנו ּוִבְבֶהְמֵתנו ּכִ ּ ּ ּּ : 

  פרק י- "נחמיה"ספר 
ּוְבָכל־ֹזאת  ֲאַנְחנו  ּכְֹרִתים  ֲאָמָנה  ְוֹכְתִבים  ְוַעל  ֶהָחתום  א ּ ּ

ֵרינו  ְלִוֵינו  ּכֲֹהֵנינו ּׂשָ ּ ָתא  ב:  ּּ ְּוַעל  ַהֲחתוִמים  ְנֶחְמָיה  ַהִתְרׁשָ ּ
ן־ֲחַכְלָיה  ְוִצְדִקָיה ָרָיה  ֲעַזְרָיה  ִיְרְמָיה ג:  ּּבֶ חור  ֲאַמְרָיה  ד:  ׂשְ ַּפׁשְ ּ

ָיה ַבְנָיה  ַמלוך ה:  ַּמְלּכִ ְַחטוׁש  ׁשְ ּ ּ : ָחִרם  ְמֵרמֹות  ֹעַבְדָיה ו:  ּּ
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רוך ז תֹון  ּבָ ְָדִנֵיאל  ִגּנְ ּ ּּ ָלם  ֲאִבָיה  ִמָיִמן ח:  ּ ְּמׁשֻ ּ ַּמַעְזָיה  ִבְלַגי  ט:  ּ
ַמְעָיה  ֵאֶלה  ַהּכֲֹהִנים ֵני  י:  ּׁשְ ּנוי  ִמּבְ ן־ֲאַזְנָיה  ּבִ ְּוַהְלִוִים  ְוֵיׁשוַע  ּבֶ ּ ּ

ַבְנָיה  הֹוִדָיה  ְקִליָטא  ְפָלאָיה  יא:  ֵחָנָדד  ַקְדִמיֵאל ַּוֲאֵחיֶהם  ׁשְ ּ
ְבָיה יב:  ָחָנן ַבְנָיה יג:  ִמיָכא  ְרחֹוב  ֲחׁשַ ֵרְבָיה  ׁשְ ּהֹוִדָיה  יד:  ַּזּכור  ׁשֵ

ִנינו י  ָהָעם  ַפְרֹעׁש  ַפַחת  מֹוָאב  ֵעיָלם  ַזתוא  טו:  ָּבִני  ּבְ ָּראׁשֵ ּ ּ ּ
ִני ָבי טז:  ּבָ י  ַעְזָגד  ּבֵ ּנִ ָּאֵטר  ִחְזִקָיה  יח:  ה  ִבְגַוי  ָעִדיןֲּאֹדִנָי יז:  ּּבֻ

ַּעזור ָצי יט:  ּ ם  ּבֵ :   ֵניָביֵנוָביָחִריף  ֲעָנתֹות   כ:  ּהֹוִדָיה  ָחׁשֻ
ָלם  ֵחִזיר כא ַּמְגִפיָעׁש  ְמׁשֻ יַזְבֵאל  ָצדֹוק  ַידוַע כב:  ּ ְּמׁשֵ ּ :
ַע  ֲחַנְנָיה  ַחׁשוב כד:  ְּפַלְטָיה  ָחָנן  ֲעָנָיה כג ּהֹוׁשֵ ַּהלֹוֵחׁש  כה:  ּ

ָיה כו:  ָחא  ׁשֹוֵבקִּפְל ְבָנה  ַמֲעׂשֵ : ַּוֲאִחָיה  ָחָנן  ָעָנן כז:  ְּרחום  ֲחׁשַ
ֲעָנה כח ְַמלוך  ָחִרם  ּבַ ּ ָאר  ָהָעם  ַהּכֲֹהִנים  ַהְלִוִים  כט:  ּ ּוׁשְ ּ

ְבָדל  ֵמַעֵמי  ָהֲאָרצֹות  ִתיִנים  ְוָכל־ַהּנִ ַּהׁשֹוֲעִרים  ַהְמׁשְֹרִרים  ַהּנְ ּּ
יֶהם  ּבְ : ֵּניֶהם  וְבֹנֵתיֶהם  ּכֹל  יֹוֵדַע  ֵמִביןֶּאל־תֹוַרת  ָהֱאֹלִהים  ְנׁשֵ

בוָעה  ל ָאָלה  וִבׁשְ ַּמֲחִזיִקים  ַעל־ֲאֵחיֶהם  ַאִדיֵריֶהם  וָבִאים  ּבְ ּ ּ ּ
ה  ֶעֶבד־ָהֱאֹלִהים  ַיד  ֹמׁשֶ ר  ִנְתָנה  ּבְ תֹוַרת  ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ָּלֶלֶכת  ּבְ

ל־ִמְצֹות  ְיהָוׁה  ֲאֹדֵנינו  וִמׁשְ מֹור  ְוַלֲעׂשֹות  ֶאת־ּכָ ְּוִלׁשְ ָּפָטיו ּ
יו ֹנֵתיֶהם  לא:  ְוֻחּקָ ֹנֵתינו  ְלַעֵמי  ָהָאֶרץ  ְוֶאת־ּבְ ר  ֹלא־ִנֵתן  ּבְ ַּוֲאׁשֶ ּּ

ח  ְלָבֵנינו חֹות  לב:  ֹּלא  ִנּקַ ְּוַעֵמי  ָהָאֶרץ  ַהְמִביִאים  ֶאת־ַהַמּקָ ּ
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ת  וְביֹום  ּבָ ׁשַ ח  ֵמֶהם  ּבַ ת  ִלְמּכֹור  ֹלא־ִנּקַ ּבָ יֹום  ַהׁשַ ֶבר  ּבְ ְּוָכל־ׁשֶ ּ ּ
א  ָכל־ָידֹּקֶדׁש  ְוִנטֹ ִביִעית  וַמׁשָ ָנה  ַהׁשְ ּׁש  ֶאת־ַהׁשָ ּ ְּוֶהֱעַמְדנו  לג:  ּּ

ית  ָנה  ַלֲעֹבַדת  ּבֵ ׁשָ ֶקל  ּבַ ית  ַהׁשֶ ִלׁשִ ָּעֵלינו  ִמְצֹות  ָלֵתת  ָעֵלינו  ׁשְ ּ ּ ּ
ְּלֶלֶחם  ַהַמֲעֶרֶכת  וִמְנַחת  ַהָתִמיד  וְלעֹוַלת  ַהָתִמיד  לד:  ֱּאֹלֵהינו ּ ּּ ּ

ים  ַלמֹו תֹות  ֶהֳחָדׁשִ ּבָ ַּהׁשַ ים  ְוַלַחָטאֹות  ְלַכֵפר ּ ָדׁשִ ֲּעִדים  ְוַלּקֳ ּ
ית־ֱאֹלֵהינו ָרֵאל  ְוֹכל  ְמֶלאֶכת  ּבֵ ְּוַהגֹוָרלֹות  ִהַפְלנו  לה:  ַּעל־ִיׂשְ ּ ּ

ן  ָהֵעִצים  ַהּכֲֹהִנים  ַהְלִוִים  ְוָהָעם  ְלָהִביא  ְלֵבית  ֱאֹלֵהינו  ַּעל־ֻקְרּבַ ּ
ָנ ָנה  ְבׁשָ ְּלֵבית־ֲאֹבֵתינו  ְלִעִתים  ְמזָֻמִנים  ׁשָ ּ ח ּ ה  ְלַבֵער  ַעל־ִמְזּבַ

תֹוָרה תוב  ּבַ ּכָ ְּיהָוׁה  ֱאֹלֵהינו  ּכַ ּ ּכוֵרי  ַאְדָמֵתנו  לו:  ּ ּוְלָהִביא  ֶאת־ּבִ ּ ּ
ָנה  ְלֵבית  ְיהָוׁה ָנה  ְבׁשָ ל־ְפִרי  ָכל־ֵעץ  ׁשָ ּוִבּכוֵרי  ּכָ ּ ּ :

כֹוֵרי  לז תֹוָרה  ְוֶאת־ּבְ תוב  ּבַ ּכָ ֵנינו  וְבֶהְמֵתינו  ּכַ ֹכרֹות  ּבָ ְּוֶאת־ּבְ ּּ ּ ּ ּ
ְרִתים ְבָק ֵּרינו  ְוֹצאֵנינו  ְלָהִביא  ְלֵבית  ֱאֹלֵהינו  ַלּכֲֹהִנים  ַהְמׁשָ ּ ּ

ֵבית  ֱאֹלֵהינו ית  ֲעִריֹסֵתינו  וְתרוֹמֵתינו  וְפִרי  לח:  ּּבְ ְּוֶאת־ֵראׁשִ ּ ּ ּ ּ
כֹות  ָּכל־ֵעץ  ִתירֹוׁש  ְוִיְצָהר  ָנִביא  ַלּכֲֹהִנים  ֶאל־ִלׁשְ

ר  ַאְדָמֵתנו  ַלְלִו ית־ֱאֹלֵהינו  וַמְעׂשַ ּּבֵ ּ ִרים ּ ִּים  ְוֵהם  ַהְלִוִים  ַהְמַעׂשְ ּ ּ
ֹכל  ָעֵרי  ֲעֹבָדֵתנו ן־ַאֲהֹרן  ִעם־ַהְלִוִים  לט:  ּּבְ ְּוָהָיה  ַהּכֵֹהן  ּבֶ

ר  ְלֵבית  ר  ַהַמֲעׂשֵ ר  ַהְלִוִים  ְוַהְלִוִים  ַיֲעלו  ֶאת־ַמֲעׂשַ ְעׂשֵ ּּבַ ּ ּ ּ
כֹות  ְלֵבית  ָהאֹוָצר ֱּאֹלֵהינו  ֶאל־ַהְלׁשָ כֹות  מ:  ּ י  ֶאל־ַהְלׁשָ ּּכִ
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ָרֵאל  וְבֵני  ַהֵלִוי  ֶאת־ְתרוַמת  ַהָדָגן  ַהִתירֹוׁש ָי ִּביאו  ְבֵני־ִיׂשְ ּּ ּ ּ ּּ
ְרִתים  ְוַהׁשֹוֲעִרים  ֵלי  ַהִמְקָדׁש  ְוַהּכֲֹהִנים  ַהְמׁשָ ם  ּכְ ְּוַהִיְצָהר  ְוׁשָ ּּ ּ

ית ֱאֹלֵהינו  :ְּוַהְמׁשְֹרִרים ְוֹלא ַנֲעֹזב ֶאת־ּבֵ
gG 

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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  ההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנ
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, 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 "רי תורה כד אף ספ"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


