
––1668 

 

 
F––f 

        
                                     

                                      
                                   
                          

                                 

  פרק ז- "נחמיה"ספר 
ר  ִנְבְנָתה  ַהחֹוָמה  ָוַא א ֲאׁשֶ ֲּעִמיד  ַהְדָלתֹות  ַוִיָפְקדו ַוְיִהי  ּכַ ּּ ּ

ַּהׁשֹוֲעִרים  ְוַהְמׁשְֹרִרים  ְוַהְלִוִים ָּוֲאַצֶוה  ֶאת־ֲחָנִני  ָאִחי  ב:  ּ
ִאיׁש  ֱאֶמת  י־הוא  ּכְ ָלם  ּכִ יָרה  ַעל־ְירוׁשָ ר  ַהּבִ ְּוֶאת־ֲחַנְנָיה  ׂשַ ּ

ים ּ  ָוֹאַמר  ָלֶהם  ֹלא  ִיָפְתחו ָויֹאַמר ג:  ְוָיֵרא  ֶאת־ָהֱאֹלִהים  ֵמַרּבִ ּ
ֶמׁש  ְוַעד  ֵהם  ֹעְמִדים  ָיִגיפו ׁשַ ַלם  ַעד־ֹחם  ַהׁשֶ ֲּעֵרי  ְירוׁשָ ּּ

ַלם  ִאיׁש  ֵבי  ְירוׁשָ ְמרֹות  ֹיׁשְ ַּהְדָלתֹות  ֶוֱאֹחזו  ְוַהֲעֵמיד  ִמׁשְ ּ ּ
יתֹו ָמרֹו  ְוִאיׁש  ֶנֶגד  ּבֵ ִמׁשְ ְּוָהִעיר  ַרֲחַבת  ָיַדִים  וְגדֹוָלה  ד:  ּבְ

ִתים  ּבְ תֹוָכה  ְוֵאין  ּבָ ְּוָהָעם  ְמַעט  ּבְ ַּוִיֵתן  ֱאֹלַהי  ה:  ּנוִיםּ ּ
ָגִנים  ְוֶאת־ָהָעם  ָצה  ֶאת־ַהֹחִרים  ְוֶאת־ַהּסְ י  ָוֶאְקּבְ ֶאל־ִלּבִ
ִראׁשֹוָנה  ָוֶאְמָצא  ְּלִהְתַיֵחׂש  ָוֶאְמָצא  ֵסֶפר  ַהַיַחׂש  ָהעֹוִלים  ּבָ

תוב  ּבֹו ר |  ֵּאֶלה   ו:  ּּכָ ִבי  ַהגֹוָלה  ֲאׁשֶ ֵני  ַהְמִדיָנה  ָהֹעִלים  ִמׁשְ ּּבְ ּ ּ



––1669 

ַלם  ְוִליהוָדה ֶהְגָל ֶבל  ַוָיׁשובו  ִלירוׁשָ ּה  ְנבוַכְדֶנַצר  ֶמֶלך  ּבָ ּ ּ ּ ּּ ְ ּ
ֶבל  ֵיׁשוַע  ְנֶחְמָיה  ֲעַזְרָיה  ז:  ִאיׁש  ְלִעירֹו ִאים  ִעם־ְזֻרּבָ ַּהּבָ

ֲעָנה  ְגַוי  ְנחום  ּבַ ן  ִמְסֶפֶרת  ּבִ ְלׁשָ ַּרַעְמָיה  ַנֲחָמִני  ָמְרֳדַכי  ּבִ ּּ
ָרֵאל י  ַעם  ִיׂשְ ֵּני  ַפְרעׁש  ַאְלַפִים  ֵמָאה ּבְ ח:  ִּמְסַפר  ַאְנׁשֵ

ָנִים ְבִעים  וׁשְ ְבִעים  ט:  ְּוׁשִ לׁש  ֵמאֹות  ׁשִ ַפְטָיה  ׁשְ ֵני  ׁשְ ּבְ
ָנִים ָנִים י:  ּוׁשְ ים  וׁשְ ׁש  ֵמאֹות  ֲחִמׁשִ ֵני  ָאַרח  ׁשֵ ּּבְ ֵני־ַפַחת  יא:  ּ ּבְ

ֹמָנה  ֹמֶנה  ֵמאֹות  ׁשְ ּמֹוָאב  ִלְבֵני  ֵיׁשוַע  ְויֹוָאב  ַאְלַפִים  וׁשְ ּּ
ר ָעה יב  :ָעׂשָ ים  ְוַאְרּבָ ֵני  ֵעיָלם  ֶאֶלף  ָמאַתִים  ֲחִמׁשִ ֵני  יג:  ּּבְ ּבְ

ה ִעים  ַוֲחִמׁשָ ֹמֶנה  ֵמאֹות  ַאְרּבָ ַּזתוא  ׁשְ ַבע  יד:  ּּ י  ׁשְ ֵני  ַזּכָ ּבְ
ים ׁשִ ֹמָנה טו:  ֵּמאֹות  ְוׁשִ ִעים  וׁשְ ׁש  ֵמאֹות  ַאְרּבָ ֵני  ִבּנוי  ׁשֵ ּּבְ ּ :

ִרים  ו טז ׁש  ֵמאֹות  ֶעׂשְ ֵני  ֵבָבי  ׁשֵ ֹמָנהּּבְ ֵני  ַעְזָגד  יז:  ׁשְ ּּבְ
ָנִים ִרים  וׁשְ לׁש  ֵמאֹות  ֶעׂשְ ַּאְלַפִים  ׁשְ ׁש  יח:  ּ ֵני  ֲאֹדִניָקם  ׁשֵ ּבְ

ְבָעה ים  ְוׁשִ ׁשִ ְבָעה יט:  ֵּמאֹות  ׁשִ ים  ְוׁשִ ׁשִ ֵני  ִבְגָוי  ַאְלַפִים  ׁשִ ּּבְ ּ :
ה כ ים  ַוֲחִמׁשָ ׁש  ֵמאֹות  ֲחִמׁשִ ֵני  ָעִדין  ׁשֵ ּּבְ ֵני־ָאֵטר  כא:  ּ ּבְ

ֹמָנהְלִח ִעים  וׁשְ ְּזִקָיה  ִתׁשְ ּ ִרים  כב:  ּ לׁש  ֵמאֹות  ֶעׂשְ ם  ׁשְ ֵני  ָחׁשֻ ּבְ
ֹמָנה ָעה כג:  ּוׁשְ ִרים  ְוַאְרּבָ לׁש  ֵמאֹות  ֶעׂשְ ֵני  ֵבָצי  ׁשְ ֵני  כד:  ּבְ ּבְ

ר ֵנים  ָעׂשָ ה כה:  ָחִריף  ֵמָאה  ׁשְ ִעים  ַוֲחִמׁשָ ֵני  ִגְבעֹון  ִתׁשְ ּּבְ ּ :
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י  ֵבית־ֶלֶחם  וְנֹטָפה  ֵמ כו ֹמָנהַּאְנׁשֵ ֹמִנים  וׁשְ י  כז:  ָּאה  ׁשְ ַאְנׁשֵ
ֹמָנה ִרים  וׁשְ י  ֵבית־ַעְזָמֶות  כח:  ֲּעָנתֹות  ֵמָאה  ֶעׂשְ ַאְנׁשֵ

ָנִים ִעים  וׁשְ ִפיָרה  וְבֵארֹות  כט:  ַּאְרּבָ י  ִקְרַית  ְיָעִרים  ּכְ ַּאְנׁשֵ
ה לׁשָ ִעים  וׁשְ ַבע  ֵמאֹות  ַאְרּבָ ׁש  ל:  ּׁשְ י  ָהָרָמה  ָוָגַבע  ׁשֵ ַאְנׁשֵ

ִרים  ְוֶאָחדֵמאֹות  ֶע ִרים  לא:  ׂשְ י  ִמְכָמס  ֵמָאה  ְוֶעׂשְ ַאְנׁשֵ
ָנִים ה לב:  ּוׁשְ לׁשָ ִרים  וׁשְ י  ֵבית־ֵאל  ְוָהָעי  ֵמָאה  ֶעׂשְ : ַּאְנׁשֵ

ָנִים לג ים  וׁשְ י  ְנבֹו  ַאֵחר  ֲחִמׁשִ ַּאְנׁשֵ ֵני  ֵעיָלם  ַאֵחר  ֶאֶלף  לד:  ּ ּבְ
ָעה ים  ְוַאְרּבָ לׁש לה:  ָּמאַתִים  ֲחִמׁשִ ֵני  ָחִרם  ׁשְ   ֵמאֹות ּבְ

ִרים ה לו:  ְוֶעׂשְ ִעים  ַוֲחִמׁשָ לׁש  ֵמאֹות  ַאְרּבָ ֵני  ְיֵרחֹו  ׁשְ : ּּבְ
ִרים  ְוֶאָחד לז ַבע  ֵמאֹות  ְוֶעׂשְ ֵני־ֹלד  ָחִדיד  ְואֹונֹו  ׁשְ ֵני  לח:  ּבְ ּבְ

ים לׁשִ ע  ֵמאֹות  וׁשְ ת  ֲאָלִפים  ְתׁשַ לׁשֶ ְּסָנָאה  ׁשְ ַהּכֲֹהִנים  לט:  ּ
ֵני  ְיַדְעָיה  ְלֵבית  ֵיׁשוַע   הּּבְ לׁשָ ְבִעים  וׁשְ ע  ֵמאֹות  ׁשִ ְּתׁשַ ּ :

ָנִים מ ים  וׁשְ ֵני  ִאֵמר  ֶאֶלף  ֲחִמׁשִ ּּבְ ּ חור  ֶאֶלף  מא:  ּ ֵני  ַפׁשְ ּּבְ
ְבָעה ִעים  ְוׁשִ ר מב:  ָמאַתִים  ַאְרּבָ ְבָעה  ָעׂשָ ֵני  ָחִרם  ֶאֶלף  ׁשִ : ּבְ

ְבִעים  מג ֵני־ֵיׁשוַע  ְלַקְדִמיֵאל  ִלְבֵני  ְלהֹוְדָוה  ׁשִ ַּהְלִוִים  ּבְ ּ
ָעהְוַא ֹמָנה מד:  ְרּבָ ִעים  וׁשְ ֵני  ָאָסף  ֵמָאה  ַאְרּבָ : ַּהְמׁשְֹרִרים  ּבְ
ֵני־ַעּקוב  מה ֵני־ַטְלֹמן  ּבְ ֵני־ָאֵטר  ּבְ לום  ּבְ ֵני־ׁשַ ַּהׁשֲֹעִרים  ּבְ ּ ּ ּ
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ֹמָנה ים  וׁשְ לׁשִ ֵני  ׁשָֹבי  ֵמָאה  ׁשְ ֵני  ֲחִטיָטא  ּבְ ִתיִנים  מו:  ּּבְ ַהּנְ
ֵני  ַט ָפא  ּבְ ֵני־ִצָחא  ְבֵני־ֲחׂשֻ עֹותּבְ ֵני־ִסיָעא  מז:  ּבָ ֵני־ֵקיֹרס  ּבְ ּבְ

ֵני  ָפדֹון ְלָמי מח:  ּבְ ֵני  ׂשַ ֵני־ְלָבָנה  ְבֵני־ֲחָגָבא  ּבְ ֵני־ָחָנן  מט:  ּבְ ּבְ
ֵני־ָגַחר ֵני־ִגֵדל  ּבְ ֵני  ְנקֹוָדא נ:  ּּבְ ֵני־ְרָאָיה  ְבֵני־ְרִצין  ּבְ : ּבְ

ֵני  ָפֵסַח נא ֵני־ֻעָזא  ּבְ ֵני־ַגָזם  ּבְ ּּבְ ֵני־ֵבַסי נב:  ּ ֵני־ְמעוִנים ּבְ ּ  ּבְ
ֵני   ִסיםּבְ ִסיםְנִפוׁשְ ֵני  נג:    ְנִפֹיׁשְ ֵני־ֲחקוָפא  ּבְ ֵני־ַבְקּבוק  ּבְ ּּבְ ּ
א נד:  ַּחְרחור ֵני  ַחְרׁשָ ֵני־ְמִחיָדא  ּבְ ֵני־ַבְצִלית  ּבְ : ּבְ

ֵני־ָתַמח נה ֵני־ִסיְסָרא  ּבְ ֵני־ַבְרקֹוס  ּבְ ֵני  נו:  ּבְ ֵני  ְנִציַח  ּבְ ּבְ
ֵני  ַעְב נז:  ֲחִטיָפא ֵני ּבְ ֵני־ֹסֶפֶרת  ּבְ ֵני־סֹוַטי  ּבְ ֹלֹמה  ּבְ ֵדי  ׁשְ
ֵני  ִגֵדל נח:  ְפִריָדא ֵני־ַיְעָלא  ְבֵני־ַדְרקֹון  ּבְ ַפְטָיה  נט:  ּּבְ ֵני  ׁשְ ּבְ

ֵני  ָאמֹון ֵני  פֶֹכֶרת  ַהְצָבִיים  ּבְ ְּבֵני־ַחִטיל  ּבְ ּ ִתיִנים  ס:  ּ ל־ַהּנְ ּכָ
ִעים  ו לׁש  ֵמאֹות  ִתׁשְ ֹלֹמה  ׁשְ ּוְבֵני  ַעְבֵדי  ׁשְ ָנִיםּּ ְּוֵאֶלה  סא:  ׁשְ

רוב  ַאדֹון  ְוִאֵמר  ְוֹלא  ָיְכלו  א  ּכְ ָּהעֹוִלים  ִמֵתל  ֶמַלח  ֵתל  ַחְרׁשָ ּ ּּ ּ ּ
ָרֵאל  ֵהם ית־ֲאבֹוָתם  ְוַזְרָעם  ִאם  ִמִיׂשְ ְּלַהִגיד  ּבֵ ֵני־ְדָלָיה  סב:  ּ ּבְ

ָנִים ִעים  וׁשְ ׁש  ֵמאֹות  ְוַאְרּבָ ֵני  ְנקֹוָדא  ׁשֵ ְּבֵני־טֹוִבָיה  ּבְ ּ :
ר  ָלַקח ּוִמן־ַה סג ֵני  ַבְרִזַלי  ֲאׁשֶ ֵני  ַהּקֹוץ  ּבְ ֵני  ֳחַבָיה  ּבְ ּּכֲֹהִנים  ּבְ ּ

ָמם ֵרא  ַעל־ׁשְ ה  ַוִיּקָ ְרִזַלי  ַהִגְלָעִדי  ִאׁשָ נֹות  ּבַ ִּמּבְ ּ ּ ֵּאֶלה  סד:  ּ
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ה ֻהּנָ ים  ְוֹלא  ִנְמָצא  ַוְיֹגֲאלו  ִמן־ַהּכְ ְקׁשו  ְכָתָבם  ַהִמְתַיְחׂשִ ּּבִ ּּ :
ָתא  ָל סה ַּויֹאֶמר  ַהִתְרׁשָ ר  ֹלא־ֹיאְכלו  ִמּקֶֹדׁש ּ ֶּהם  ֲאׁשֶ

ים  ַעד  ֲעֹמד  ַהּכֵֹהן  ְלאוִרים  ְוֻתִמים ָדׁשִ ַּהּקֳ ָהל  סו:  ּ ל־ַהּקָ ּכָ
ים ׁשִ לׁש־ֵמאֹות  ְוׁשִ ע  ִרּבֹוא  ַאְלַפִים  ׁשְ ֶאָחד  ַאְרּבָ ּּכְ ִּמְלַבד  סז:  ּ

לׁש  ֵמאֹות  ְבַעת  ֲאָלִפים  ׁשְ ַּעְבֵדיֶהם  ְוַאְמֹהֵתיֶהם  ֵאֶלה  ׁשִ
ים   לׁשִ ְבָעה  ְוָלֶהם  ְמׁשְֹרִרים  וְמׁשְֹררֹות  ָמאַתִים ׁשְ ְּוׁשִ

ה ִעים  ַוֲחִמׁשָ ה :  ְּוַאְרּבָ ים  ְוׁשׁשָ ֹלׁשִ ַבע  ֵמאֹות  ׁשְ ּסוֵסיֶהם  ׁשְ ּ
ה ִעים  ַוֲחִמׁשָ ִּפְרֵדיֶהם  ָמאַתִים  ַאְרּבָ ְּגַמִלים  סחש  "עיין  במ:  ּ ּ

ת  ֲאָל ׁשֶ ה  ס  ֲחֹמִרים  ׁשֵ ים  ַוֲחִמׁשָ לׁשִ ע  ֵמאֹות  ׁשְ ִפים ַּאְרּבַ
ִרים ַבע  ֵמאֹות  ְוֶעׂשְ י  ָהָאבֹות  ָנְתנו  סט:  ׁשְ ּוִמְקָצת  ָראׁשֵ ּ

ֹמִנים  ֶאֶלף  ָתא  ָנַתן  ָלאֹוָצר  ָזָהב  ַדְרּכְ ַּלְמָלאָכה  ַהִתְרׁשָ ּ ּ
ים  ַוֲחֵמׁש  ֵמאֹות לׁשִ ְתנֹות  ּכֲֹהִנים  ׁשְ ים  ּכָ : ִּמְזָרקֹות  ֲחִמׁשִ

י  ָהָאבֹות  ָנְתנו  ְלאֹוַצר  ַהְמָלא ע ּוֵמָראׁשֵ ּ מֹוִנים ּ ָּכה  ָזָהב  ַדְרּכְ
ֵתי  ִרּבֹות  ְוֶכֶסף  ָמִנים  ַאְלַפִים  וָמאָתִים ּׁשְ ּ ר  ָנְתנו  עא:  ּ ַּוֲאׁשֶ

ֵתי  ִרּבֹוא  ְוֶכֶסף  ָמִנים  מֹוִנים  ׁשְ ֵאִרית  ָהָעם  ָזָהב  ַדְרּכְ ּׁשְ ּ
ְבָעה ים  ְוׁשִ ׁשִ ַּאְלָפִים  ְוָכְתֹנת  ּכֲֹהִנים  ׁשִ בו  ַהּכֲֹהִנים  עב:  ּ ַּוֵיׁשְ ּ

ִתיִנים ְוַהְלִו ִּים  ְוַהׁשֹוֲעִרים  ְוַהְמׁשְֹרִרים  וִמן־ָהָעם  ְוַהּנְ ּ ּ
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ָרֵאל  ִביִעי  וְבֵני  ִיׂשְ ָעֵריֶהם  ַוִיַגע  ַהֹחֶדׁש  ַהׁשְ ָרֵאל  ּבְ ְּוָכל־ִיׂשְ ּ ּ ּ
ָעֵריֶהם  :ּבְ

  פרק ח- "נחמיה"ספר 
ר  ִלְפֵני  א ִאיׁש  ֶאָחד  ֶאל־ָהְרחֹוב  ֲאׁשֶ ַּוֵיָאְספו  ָכל־ָהָעם  ּכְ ּ

ַער־ַהָמ ִּים  ַויֹאְמרו  ְלֶעְזָרא  ַהּסֵֹפר  ְלָהִביא  ֶאת־ֵסֶפר  תֹוַרת ּׁשַ ּ ּ
ָרֵאל ר־ִצָוה  ְיהָוׁה  ֶאת־ִיׂשְ ה  ֲאׁשֶ ַּוָיִביא  ֶעְזָרא  ַהּכֵֹהן  ב:  ֹּמׁשֶ

ה  ְוֹכל  ֵמִבין  ָהל  ֵמִאיׁש  ְוַעד־ִאׁשָ ֶּאת־ַהתֹוָרה  ִלְפֵני  ַהּקָ ּ
ִביִעי יֹום  ֶאָחד  ַלֹחֶדׁש  ַהׁשְ ֹמַע  ּבְ ְקָרא־בֹו  ִלְפֵני ַּוִי ג:  ִּלׁשְ

ר   ַער־ַהַמִים  ִמן־ָהאֹור  ַעד־ַמֲחִצית |  ָהְרחֹוב  ֲאׁשֶ ִּלְפֵני  ׁשַ
ים  ְוַהְמִביִנים  ְוָאְזֵני  ָכל־ָהָעם  ׁשִ ים  ְוַהּנָ ַּהיֹום  ֶנֶגד  ָהֲאָנׁשִ ּ

ַּוַיֲעֹמד  ֶעְזָרא  ַהּסֵֹפר  ַעל־ִמְגַדל־ֵעץ  ד:  ֶּאל־ֵסֶפר  ַהתֹוָרה ּ
ר  ָעׂשו  ַלָדָבר  ַוַי ֲּאׁשֶ ּ ַמע  ַוֲעָנָיה ּ ֲּעֹמד  ֶאְצלֹו  ַמִתְתָיה  ְוׁשֶ

ֹמאלֹו  ְפָדָיה  ָיה  ַעל־ְיִמינֹו  וִמׂשְ ְּואוִרָיה  ְוִחְלִקָיה  וַמֲעׂשֵ ּ ּ ּ ּּ ּ
ָלם ָדָנה  ְזַכְרָיה  ְמׁשֻ ּבַ ם  ְוַחׁשְ ָיה  ְוָחׁשֻ ֵאל  וַמְלּכִ ּוִמיׁשָ ּ ּ ַּוִיְפַתח  ה:  ּּ ּ

י־ֵמַעל  ּכָ ֶפר  ְלֵעיֵני  ָכל־ָהָעם  ּכִ ל־ָהָעם  ָהָיה ֶעְזָרא  ַהּסֵ
ּוְכִפְתחֹו  ָעְמדו  ָכל־ָהָעם ְַוְיָבֶרך  ֶעְזָרא  ֶאת־ְיהָוׁה  ָהֱאֹלִהים  ו:  ּ
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ַּהָגדֹול  ַוַיֲענו  ָכל־ָהָעם  ָאֵמן   ּ דו |  ּ ֹמַעל  ְיֵדיֶהם  ַוִיּקְ ָּאֵמן  ּבְ ּ
ַתֲחוו  ַליהָוׁה  ַאַפִים  ָאְרָצה ַּוִיׁשְ ּ ּ ֵרְבָיה   ז:  ּ ְּוֵיׁשוַע  וָבִני  ְוׁשֵ ָיִמין |  ּ

ַתי  ַּעּקו ּבְ ָיה  ְקִליָטא  ֲעַזְרָיה  יֹוָזָבד  ָחָנן |  ב  ׁשַ ּהֹוִדָיה  ַמֲעׂשֵ
ְּפָלאָיה  ְוַהְלִוִים  ְמִביִנים  ֶאת־ָהָעם  ַלתֹוָרה  ְוָהָעם  ַעל־ָעְמָדם ּ ּ :

ֶכל  ַוָיִבינו  ח תֹוַרת  ָהֱאֹלִהים  ְמֹפָרׁש  ְוׂשֹום  ׂשֶ ֶפר  ּבְ ַּוִיְקְראו  ַבּסֵ ּּ ּ
ִמְקָרא ָתא  ְוֶעְזָרא  ַהּכֵֹהן  ַּויֹאֶמר  ְנֶחְמ ט:  ּּבַ ָּיה  הוא  ַהִתְרׁשָ ּ |

ַּהּסֵֹפר  ְוַהְלִוִים  ַהְמִביִנים  ֶאת־ָהָעם  ְלָכל־ָהָעם  ַהיֹום  ּּ
י  לו  ְוַאל־ִתְבּכו  ּכִ ָּקֹדׁש־הוא  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהיֶכם  ַאל־ִתְתַאּבְ ּ ּּ ּ

ְמָעם  ֶאת־ִדְבֵרי  ַהתֹוָרה ׁשָ ל־ָהָעם  ּכְ ּבֹוִכים  ּכָ ַּויֹאֶמר  ָלֶהם  י:  ּ
ְלחו  ָמנֹות  ְלֵאין ְלכ ים  ְוׁשִ תו  ַמְמַתּקִ ים  וׁשְ ַמּנִ ּו  ִאְכלו  ַמׁשְ ּ ּ ּ ּּ

י־ֶחְדַות  י־ָקדֹוׁש  ַהיֹום  ַלֲאֹדֵנינו  ְוַאל־ֵתָעֵצבו  ּכִ ָּנכֹון  לֹו  ּכִ ּּ ּ
ים  ְלָכל־ָהָעם  ֵלאֹמר  יא:  ְּיהָוׁה  ִהיא  ָמֻעְזֶכם ְּוַהְלִוִים  ַמְחׁשִ

י־ַהיֹום  ָקֹדׁש  ְוַאל־ֵתָעֵצ ַּהּסו  ּכִ ּ ַּוֵיְלכו  ָכל־ָהָעם  ֶלֱאֹכל  יב:  ּבוּ ּ
י  ֵהִבינו  ְמָחה  ְגדֹוָלה  ּכִ ַלח  ָמנֹות  ְוַלֲעׂשֹות  ׂשִ תֹות  וְלׁשַ ְּוִלׁשְ ּּ ּ

ר  הֹוִדיעו  ָלֶהם ְדָבִרים  ֲאׁשֶ ּּבַ י  יג:  ּ ִני  ֶנֶאְספו  ָראׁשֵ ּוַביֹום  ַהׁשֵ ּּ ּ
ר ָּהָאבֹות  ְלָכל־ָהָעם  ַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ֶאל־ֶעְזָרא  ַהּסֵֹפ

יל  ֶאל־ִדְבֵרי  ַהתֹוָרה ּכִ ּוְלַהׂשְ ּ ר  יד:  ּ תֹוָרה  ֲאׁשֶ תוב  ּבַ ַּוִיְמְצאו  ּכָ ּ ּ ּ
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ָחג  ּכֹות  ּבֶ ּסֻ ָרֵאל  ּבַ בו  ְבֵני־ִיׂשְ ר  ֵיׁשְ ה  ֲאׁשֶ ַיד־ֹמׁשֶ ִּצָוה  ְיהָוׁה  ּבְ ּ
ִביִעי ֹחֶדׁש  ַהׁשְ ִמיעו  ְוַיֲעִבירו  קֹול  טו:  ּּבַ ר  ַיׁשְ ַּוֲאׁשֶ ּ

ָכל־ָעֵריֶהם  וִבירוׁשָ ּּבְ ַּלם  ֵלאֹמר  ְצאו  ָהָהר  ְוָהִביאו  ֲעֵלי־ַזִית ּ ּ
ֶמן  ַוֲעֵלי  ֲהַדס  ַוֲעֵלי  ְתָמִרים  ַוֲעֵלי  ֵעץ  ָעֹבת  ַוֲעֵלי־ֵעץ  ׁשֶ

תוב ּכָ ַּוֵיְצאו  ָהָעם  ַוָיִביאו  ַוַיֲעׂשו  ָלֶהם  טז:  ַּלֲעׂשת  ֻסּכֹת  ּכַ ּ ּּ ּ ּ
ית  ָה ֻּסּכֹות  ִאיׁש  ַעל־ַגגֹו  וְבַחְצֹרֵתיֶהם  וְבַחְצרֹות  ּבֵ ּ ּ ֱאֹלִהים ּ

ַער  ֶאְפָרִים ַער  ַהַמִים  וִבְרחֹוב  ׁשַ ּוִבְרחֹוב  ׁשַ ַּוַיֲעׂשו  יז:  ּּ ּ
ִבי   ִבים  ִמן־ַהׁשְ ָהל  ַהׁשָ ָּכל־ַהּקָ י |  ּ ּכֹות  ּכִ בו  ַבּסֻ ֻּסּכֹות  ַוֵיׁשְ ּ

ָרֵאל  ַעד  ַהיֹום  ֵני  ִיׂשְ ן  ּבְ ן־נון  ּכֵ ֹּלא־ָעׂשו  ִמיֵמי  ֵיׁשוַע  ּבִ ּ ּ ּ
ְמָחה  ְג ַּההוא  ַוְתִהי  ׂשִ ּ ֵסֶפר  תֹוַרת  יח:  דֹוָלה  ְמֹאדּ ַּוִיְקָרא  ּבְ ּ

יֹום  ִמן־ַהיֹום  ָהִראׁשֹון  ַעד  ַהיֹום  ָהַאֲחרֹון |  ָהֱאֹלִהים  יֹום   ּּבְ ּ
ָפט ִמׁשְ ִמיִני ֲעֶצֶרת ּכַ ְבַעת ָיִמים וַביֹום ַהׁשְ ַּוַיֲעׂשו־ָחג ׁשִ ּ ּ ּ ּּ ּ : 

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
םהרבים  לפרס 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"וק'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 )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. א למה כתיב כמשמרות ואנו קורי

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, כל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקיםו, 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"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" 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


