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  פרק יא- "נחמיה"ספר 
ָאר  ָהָעם  ִהִפילו  ג א ָלם  וׁשְ ירוׁשָ ֵרי־ָהָעם  ּבִ בו  ׂשָ ַּוֵיׁשְ ּ ּ ּּ ֹוָרלֹות ּ

ַלם  ִעיר  ַהּקֶֹדׁש |  ְלָהִביא   ירוׁשָ ֶבת  ּבִ ָרה  ָלׁשֶ ֶּאָחד  ִמן־ָהֲעׂשָ
ָעִרים ע  ַהָידֹות  ּבֶ ים  ב:  ְּוֵתׁשַ ַּוְיָבְרכו  ָהָעם  ְלֹכל  ָהֲאָנׁשִ

ָלם ירוׁשָ ֶבת  ּבִ ַּהִמְתַנְדִבים  ָלׁשֶ ּ ר  ג:  ּ י  ַהְמִדיָנה  ֲאׁשֶ ְּוֵאֶלה  ָראׁשֵ ּ
ָלם  וְבָעֵר ירוׁשָ בו  ּבִ ָּיׁשְ ּ ָעֵריֶהם ּ ֲאֻחָזתֹו  ּבְ בו  ִאיׁש  ּבַ ּי  ְיהוָדה  ָיׁשְ ּ ּ

ֹלֹמה ִתיִנים  וְבֵני  ַעְבֵדי  ׁשְ ָרֵאל  ַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ְוַהּנְ ִּיׂשְ ּ :
ֵני  ְיהוָדה  ד ֵני  ִבְנָיִמן  ִמּבְ ֵני  ְיהוָדה  וִמּבְ בו  ִמּבְ ַלם  ָיׁשְ ּוִבירוׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ

ן־ְזַכְרָיה  ֶבן־ֲא ֲּעָתָיה  ֶבן־ֻעִזָיה  ּבֶ ַפְטָיה  ֶבן־ַמֲהַלְלֵאל ּ ן־ׁשְ ַמְרָיה  ּבֶ
ֵני־ָפֶרץ ן־ֲחָזָיה  ה:  ִמּבְ ל־ֹחֶזה  ּבֶ ן־ּכָ רוך  ּבֶ ָיה  ֶבן־ּבָ ְוַמֲעׂשֵ ּ ּ

ֹלִני ן־ַהׁשִ ן־ְזַכְרָיה  ּבֶ ֵני־ֶפֶרץ  ו:  ֶּבן־ֲעָדָיה  ֶבן־יֹוָיִריב  ּבֶ ל־ּבְ ּכָ
ֹמָנה  ַא ים  וׁשְ ׁשִ ע  ֵמאֹות  ׁשִ ָלם  ַאְרּבַ ירוׁשָ ִבים  ּבִ ַּהיׁשְ ּּ י־ָחִילּ : ְנׁשֵ

ן־ְפָדָיה  ז ן־יֹוֵעד  ּבֶ ָלם  ּבֶ ן־ְמׁשֻ ֵני  ִבְנָיִמן  ַסֻלא  ּבֶ ְּוֵאֶלה  ּבְ ּ ּ ּ
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ְעָיה ן־ְיׁשַ ן־ִאיִתיֵאל  ּבֶ ָיה  ּבֶ י  ח:  ֶבן־קֹוָלָיה  ֶבן־ַמֲעׂשֵ ְּוַאֲחָריו  ַגּבַ
ֹמָנה ִרים  וׁשְ ע  ֵמאֹות  ֶעׂשְ ַּסָלי  ְתׁשַ ּ ן־ִזְכִרי  ָפִקיד  ט:  ּ ְּויֹוֵאל  ּבֶ

ֶנהֲעֵליֶהם נוָאה  ַעל־ָהִעיר  ִמׁשְ ּ  ִויהוָדה  ֶבן־ַהּסְ ִמן־ַהּכֲֹהִנים  י:  ּ
ָלם  יא:  ְיַדְעָיה  ֶבן־יֹוָיִריב  ָיִכין ן־ְמׁשֻ ָרָיה  ֶבן־ִחְלִקָיה  ּבֶ ּׂשְ ּ

ית  ָהֱאֹלִהים ן־ֲאִחיטוב  ְנִגד  ּבֵ ן־ְמָריֹות  ּבֶ ן־ָצדֹוק  ּבֶ : ּּבֶ
ֹמֶנה   יב ִית  ׁשְ ה  ַהְמָלאָכה  ַלּבַ ָנִים ַּוֲאֵחיֶהם  ֹעׂשֵ ִרים  וׁשְ ֵּמאֹות  ֶעׂשְ

חור  ן־ַפׁשְ ן־ַאְמִצי  ֶבן־ְזַכְרָיה  ּבֶ ן־ְפַלְלָיה  ּבֶ ן־ְיֹרָחם  ּבֶ ַּוֲעָדָיה  ּבֶ ּ ּ
ָיה ן־ַמְלּכִ ָנִים  יג:  ּּבֶ ִעים  וׁשְ ים  ְלָאבֹות  ָמאַתִים  ַאְרּבָ ְּוֶאָחיו  ָראׁשִ

ן־ִא ֵלמֹות  ּבֶ ן־ְמׁשִ ן־ַאְחַזי  ּבֶ ן־ֲעַזְרֵאל  ּבֶ ַסי  ּבֶ : ֵּמרַּוֲעַמׁשְ
ֹמָנה  וָפִקיד  ֲעֵליֶהם  יד ִרים  וׁשְ ַּוֲאֵחיֶהם  ִגּבֵֹרי  ַחִיל  ֵמָאה  ֶעׂשְ ּ ּ

ן־ַהְגדֹוִלים ַּזְבִדיֵאל  ּבֶ ַמְעָיה  ֶבן־ַחׁשוב  טו:  ּ ּוִמן־ַהְלִוִים  ׁשְ ּּ ּ
י ן־ּבוּנִ ְבָיה  ּבֶ ן־ֲחׁשַ ן־ַעְזִריָקם  ּבֶ ַתי  ְויֹוָזָבד  טז:  ּּבֶ ּבְ ְוׁשַ

י  ַהְלִוִיםַּעל־ַהְמָלאָכה  ַהִחיֹצָנה   : ְּלֵבית  ָהֱאֹלִהים  ֵמָראׁשֵ
ן־ַזְבִדי  ֶבן־ָאָסף  ֹראׁש  הְתִחָלה  ְיהֹוֶדה  יז ּוַמַתְנָיה  ֶבן־ִמיָכה  ּבֶ ּ ּּ ּ

ן־ָגָלל  מוַע  ּבֶ ן־ׁשַ ֶנה  ֵמֶאָחיו  ְוַעְבָדא  ּבֶ ְקָיה  ִמׁשְ ַּלְתִפָלה  וַבְקּבֻ ּ ּּ ּ ּ ּ
ן־   ְּידיתוןּבֶ ּ  ְידותוןּ ִעיר  ַה יח:  ּ ל־ַהְלִוִים  ּבְ ֹמִנים ּּכָ ּקֶֹדׁש  ָמאַתִים  ׁשְ

ָעה ְּוַהׁשֹוֲעִרים  ַעּקוב  ַטְלמֹון  ַוֲאֵחיֶהם  ַהׁשְֹמִרים  יט:  ְוַאְרּבָ ּּ
ָנִים ְבִעים  וׁשְ ָעִרים  ֵמָאה  ׁשִ ׁשְ ּּבַ ָרֵאל  ַהּכֲֹהִנים  כ:  ּ ָאר  ִיׂשְ ּוׁשְ
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ַנֲחָלתֹו ָכל־ָעֵרי  ְיהוָדה  ִאיׁש  ּבְ ַּהְלִוִים  ּבְ ִבי כא:  ּ ִתיִנים  ֹיׁשְ ם ְוַהּנְ
ִתיִנים ָפא  ַעל־ַהּנְ ֹעֶפל  ְוִציָחא  ְוִגׁשְ ּוְפִקיד  ַהְלִוִים  כב:  ּּבָ ּ

ֵני  ן־ִמיָכא  ִמּבְ ן־ַמַתְנָיה  ּבֶ ְבָיה  ּבֶ ן־ֲחׁשַ ִני  ּבֶ ַלם  ֻעִזי  ֶבן־ּבָ ירוׁשָ ּּבִ ּ ּ
ית־ָהֱאֹלִהים י־ִמְצַות  כג:  ָאָסף  ַהְמׁשְֹרִרים  ְלֶנֶגד  ְמֶלאֶכת  ּבֵ ּכִ

ְַהֶמֶלך  ֲעֵליֶהם  ַוֲאָמָנ יֹומֹוּ : ּה  ַעל־ַהְמׁשְֹרִרים  ְדַבר־יֹום  ּבְ
ן־ְיהוָדה  ְלַיד  ַהֶמֶלך  כד ֵני־ֶזַרח  ּבֶ יַזְבֵאל  ִמּבְ ן־ְמׁשֵ ְוְפַתְחָיה  ּבֶ ּ ּ ּ

בו  כה:  ְּלָכל־ָדָבר  ָלָעם ֵני  ְיהוָדה  ָיׁשְ ֹדָתם  ִמּבְ ׂשְ ְּוֶאל־ַהֲחֵצִרים  ּבִ ּ
ע  וְבֹנֶתיָה  וְבִדיֹבן  וְבֹנֶתיָה ִקְרַית  ָהַאְרּבַ ּּבְ ּ : ּ  וִביַקְבְצֵאל  ַוֲחֵצֶריָהּ

ּוְבֵיׁשוַע  וְבֹמָלָדה  וְבֵבית  ָפֶלט כו ּ ּ ּ ּוַבֲחַצר  ׁשוָעל  וִבְבֵאר  כז:  ּ ּ ּ
ַבע  וְבֹנֶתיָה ּוְבִצְקַלג  וִבְמֹכָנה  וִבְבֹנֶתיָה כח:  ּׁשֶ ּ ּוְבֵעין  ִרמֹון  כט:  ּ ּ

ּוְבָצְרָעה  וְבַיְרמות ּ ָּזֹנַח  ֲעֻדָלם  ְוַחְצֵריֶהם  ָלִכיׁש  וׂשְ ל:  ּ ֹדֶתיָה ּ
ַבע  ַעד־ֵגיא־ִהּנֹם ֵאר־ׁשֶ ֲּעֵזָקה  וְבֹנֶתיָה  ַוַיֲחנו  ִמּבְ ּ ּוְבֵני  לא:  ּּ

ִּבְנָיִמן  ִמָגַבע  ִמְכָמׂש  ְוַעָיה  וֵבית־ֵאל  וְבֹנֶתיָה ּ ּ ֲעָנתֹות  ֹנב  לב:  ּ
ָּרָמה  ִגָתִים|  ָחצֹור   לג:  ֲעָנְנָיה ֹלד  לה:  ָּחִדיד  ְצֹבִעים  ְנַבָלט לד:  ּ

יםְּואֹונֹו ֵגי ַהֲח ּוִמן־ַהְלִוִים ַמְחְלקֹות ְיהוָדה ְלִבְנָיִמין לו: ָרׁשִ ּּ : 

  פרק יב- "נחמיה"ספר 
ַאְלִתיֵאל  א ן־ׁשְ ֶבל  ּבֶ ר  ָעלו  ִעם־ְזֻרּבָ ְּוֵאֶלה  ַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ֲאׁשֶ ּ ּ ּ
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ָרָיה  ִיְרְמָיה  ֶעְזָרא ֲּאַמְרָיה  ַמלוך  ַחטוׁש ב:  ְּוֵיׁשוַע  ׂשְ ּ ְּ ַכְנָיה  ג:  ּ ׁשְ
תֹוי  ֲאִבָיה ד:  ם  ְמֵרֹמתְרֻח ִּעדֹוא  ִגּנְ ְלָגה ה:  ּ ִּמָיִמין  ַמַעְדָיה  ּבִ ּ :
ַמְעָיה  ְויֹוָיִריב  ְיַדְעָיה ו ַּסלו  ָעמֹוק  ִחְלִקָיה  ְיַדְעָיה  ֵאֶלה  ז:  ׁשְ ּּ ּ

יֵמי  ֵיׁשוַע י  ַהּכֲֹהִנים  ַוֲאֵחיֶהם  ּבִ ּנוי  ח:  ָּראׁשֵ ְּוַהְלִוִים  ֵיׁשוַע  ּבִ ּ ּ
ֵרְבָי ּה  ְיהוָדה  ַמַתְנָיה  ַעל־ֻהְידֹות  הוא  ְוֶאָחיוַקְדִמיֵאל  ׁשֵ ּּ ּ :

ְקָיה   ט וּוַבְקּבֻ ָמרֹותְוֻעּנִ י  ֲאֵחיֶהם  ְלֶנְגָדם  ְלִמׁשְ ְּוֵיׁשוַע  י:  ּ  ְוֻעּנִ
יב  יב  ְוֶאְלָיׁשִ הֹוִליד  ֶאת־יֹוָיִקים  ְויֹוָיִקים  הֹוִליד  ֶאת־ֶאְלָיׁשִ

ְויֹוָנָתן  הֹוִליד ְויֹוָיָדע  הֹוִליד  ֶאת־יֹוָנָתן   יא:  ֶאת־יֹוָיָדע
ֶּאת־ַידוַע ָרָיה  יב:  ּ י  ָהָאבֹות  ִלׂשְ ּוִביֵמי  יֹוָיִקים  ָהיו  ֹכֲהִנים  ָראׁשֵ ּ

ָלם  ַלֲאַמְרָיה  ְיהֹוָחָנן יג:  ְמָרָיה  ְלִיְרְמָיה  ֲחַנְנָיה : ְּלֶעְזָרא  ְמׁשֻ
ַבְנָיה  יֹוֵסףִּלְמִלוכי יד ְלָחִרם  ַעְדָנא  טו:  ּ  ִלְמִליכו  יֹוָנָתן  ִלׁשְ

ָלםְּלִעדֹיא טז:  יֹות  ֶחְלָקיִלְמָר תֹון  ְמׁשֻ ּ  ְלִעדֹוא  ְזַכְרָיה  ְלִגּנְ ּ :
ַּלֲאִבָיה  ִזְכִרי  ְלִמְנָיִמין  ְלמֹוַעְדָיה  ִפְלָטי יז מוַע  יח:  ּ ְּלִבְלָגה  ׁשַ ּ ּ

ַמְעָיה  ְיהֹוָנָתן ּוְליֹוָיִריב  ַמְתַני  ִליַדְעָיה  ֻעִזי יט:  ִלׁשְ ּ ְּלַסַלי  כ:  ּ
ְבָיה  ִליַדְעָיה  ְנַתְנֵאל כא:  ַּקָלי  ְלָעמֹוק  ֵעֶבר : ְּלִחְלִקָיה  ֲחׁשַ

י  כב תוִבים  ָראׁשֵ יב  יֹוָיָדע  ְויֹוָחָנן  ְוַידוַע  ּכְ יֵמי  ֶאְלָיׁשִ ַּהְלִוִים  ּבִ ּ ּ ּ
ָּאבֹות  ְוַהּכֲֹהִנים  ַעל־ַמְלכות  ָדְרָיֶוׁש  ַהָפְרִסי ּ י  כג:  ּ ֵני  ֵלִוי  ָראׁשֵ ּבְ

תוִבים  ַעל־ֵסֶפר  ִדְבֵרי  ַה ָּהָאבֹות  ּכְ ָּיִמים  ְוַעד־ְיֵמי  יֹוָחָנן ּ
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יב ן־ֶאְלָיׁשִ ֵרְבָיה  ְוֵיׁשוַע  כד:  ּבֶ ְבָיה  ׁשֵ י  ַהְלִוִים  ֲחׁשַ ְּוָראׁשֵ ּ
ִמְצַות  ָדִויד  ן־ַקְדִמיֵאל  ַוֲאֵחיֶהם  ְלֶנְגָדם  ְלַהֵלל  ְלהֹודֹות  ּבְ ּּבֶ ּּ

ָמר ָמר  ְלֻעַמת  ִמׁשְ ְקָיה  כה:  ִּאיׁש־ָהֱאֹלִהים  ִמׁשְ ַּמַתְנָיה  וַבְקּבֻ ּ
ֲאֻסֵפי ֹע ָמר  ּבַ ָלם  ַטְלמֹון  ַעּקוב  ׁשְֹמִרים  ׁשֹוֲעִרים  ִמׁשְ ַּבְדָיה  ְמׁשֻ ּ ּ

ָעִרים ן־יֹוָצָדק  וִביֵמי  כו:  ַּהׁשְ ן־ֵיׁשוַע  ּבֶ יֵמי  יֹוָיִקים  ּבֶ ֵּאֶלה  ּבִ ּ ּ
ַלם  כז:  ְּנֶחְמָיה  ַהֶפָחה  ְוֶעְזָרא  ַהּכֵֹהן  ַהּסֹוֵפר ת  חֹוַמת  ְירוׁשָ ּוַבֲחֻנּכַ ּ

ְקׁשו  ֶאת־ַה ָלם  ַלֲעׂשת ּּבִ ל־ְמקֹוֹמָתם  ַלֲהִביָאם  ִלירוׁשָ ְּלִוִים  ִמּכָ ּ
יר  ְמִצְלַתִים  ְנָבִלים  וְבִכּנֹרֹות ְמָחה  וְבתֹודֹות  וְבׁשִ ה  ְוׂשִ ֲּחֻנּכָ ּ ּּ :

ַלם  כח ר  ְסִביבֹות  ְירוׁשָ ּכָ ֵני  ַהְמׁשְֹרִרים  וִמן־ַהּכִ ַּוֵיָאְספו  ּבְ ּ ּ ּ
ית  ַהִג כט:  ּוִמן־ַחְצֵרי  ְנֹטָפִתי ּוִמּבֵ דֹות  ֶגַבע  ְוַעְזָמֶות ּ ְּלָגל  וִמׂשְ ּ ּּ

ָלם נו  ָלֶהם  ַהְמׁשְֹרִרים  ְסִביבֹות  ְירוׁשָ י  ֲחֵצִרים  ּבָ ּּכִ ַּוִיַטֲהרו  ל:  ּ ּ ּ
ָעִרים  ַּהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ַוְיַטֲהרו  ֶאת־ָהָעם  ְוֶאת־ַהׁשְ ּ ּ

ֵרי  ְיהוָדה  ֵמַעל  ַלחֹוָמה  לא:  ְוֶאת־ַהחֹוָמה ָּוַאֲעֶלה  ֶאת־ׂשָ
ֵתי  תֹוֹדת  ְגדֹוֹלת  ְוַתֲהֻלֹכת  ַלָיִמין  ֵמַעל  ַלחֹוָמה ָוַאֲעִמ ּיָדה  ׁשְ ּ ּ

פֹת ַער  ָהַאׁשְ ֵרי  ְיהוָדה לב:  ְּלׁשַ ְעָיה  ַוֲחִצי  ׂשָ ַּוֵיֶלך  ַאֲחֵריֶהם  הֹוׁשַ ְ ּ :
ָלם לג ַּוֲעַזְרָיה  ֶעְזָרא  וְמׁשֻ ַמְעָיה  ְוִיְרְמָיה לד:  ּ ְּיהוָדה  וִבְנָיִמן  וׁשְ ּ ּ :
ֵני  ַהּכֹ לה ַמְעָיה ּוִמּבְ ן־ׁשְ ֲחֹצְצרֹות  ְזַכְרָיה  ֶבן־יֹוָנָתן  ּבֶ ֲהִנים  ּבַ

ן־ָאָסף ן־ַזּכור  ּבֶ ן־ִמיָכָיה  ּבֶ ֶּבן־ַמַתְנָיה  ּבֶ ַמְעָיה  לו:  ּ ְוֶאָחיו  ׁשְ
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יר  ְכֵלי־ׁשִ ַּוֲעַזְרֵאל  ִמֲלַלי  ִגֲלַלי  ָמַעי  ְנַתְנֵאל  ִויהוָדה  ֲחָנִני  ּבִ ּ
ַער  לז:  ֵפר  ִלְפֵניֶהםָּדִויד  ִאיׁש  ָהֱאֹלִהים  ְוֶעְזָרא  ַהּסֹו ְוַעל  ׁשַ

ַמֲעֶלה  ַלחֹוָמה  ֵמַעל  ָּהַעִין  ְוֶנְגָדם  ָעלו  ַעל־ַמֲעלֹות  ִעיר  ָדִויד  ּבַ ּ ּ ּ
ַער  ַהַמִים  ִמְזָרח ְּלֵבית  ָדִויד  ְוַעד  ׁשַ ִנית  לח:  ּ ְּוַהתֹוָדה  ַהׁשֵ ּ

ַההֹוֶלֶכת  ְלמֹואל  ַוֲאִני  ַאֲחֶריָה  ַוֲחִצי  ָהָעם  ֵמַעל  ְלַהחֹוָמה  ֵמַעל 
ְּלִמְגַדל  ַהַתּנוִרים  ְוַעד  ַהחֹוָמה  ָהְרָחָבה ּוֵמַעל  לט:  ּּ

ַער  ַהָדִגים  וִמְגַדל  ָנה  ְוַעל־ׁשַ ַער  ַהְיׁשָ ַער־ֶאְפַרִים  ְוַעל־ׁשַ ְּלׁשַ ּ ּ
ַער  ׁשַ ַער  ַהֹצאן  ְוָעְמדו  ּבְ ֲּחַנְנֵאל  וִמְגַדל  ַהֵמָאה  ְוַעד  ׁשַ ּ ּּ ּ

ַּהַמָטָרה ֵתי  ַהתֹוֹד מ:  ּ ַּוַתֲעֹמְדָנה  ׁשְ ּ ֵבית  ָהֱאֹלִהים  ַוֲאִני  ַוֲחִצי ּ ת  ּבְ
ָגִנים  ִעִמי ָיה  ִמְנָיִמין  ִמיָכָיה  מא:  ַּהּסְ ְוַהּכֲֹהִנים  ֶאְלָיִקים  ַמֲעׂשֵ

ֲחֹצְצרֹות ַמְעָיה  מב:  ֶאְליֹוֵעיַני  ְזַכרָיה  ֲחַנְנָיה  ּבַ ָיה  וׁשְ ּוַמֲעׂשֵ ּ
ָיה  ְוֵעיָלם  ָוָעֶזר ְּוֶאְלָעָזר  ְוֻעִזי  ִויהֹוָחָנן  וַמְלּכִ ּ ִמיעו ּ ּ  ַוַיׁשְ ּ

חו  ַביֹום  ַההוא  ְזָבִחים  מג:  ַּהְמׁשְֹרִרים  ְוִיְזַרְחָיה  ַהָפִקיד ַּוִיְזּבְ ּּ ּ
ְמָחה  ְגדֹוָלה  ְוַגם  ְמָחם  ׂשִ י  ָהֱאֹלִהים  ׂשִ ָמחו  ּכִ ְּגדֹוִלים  ַוִיׂשְ ּּ ּ
ַלם  ֵמָרחֹוק ְמַחת  ְירוׁשָ ַמע  ׂשִ ֵמחו  ַוִתׁשָ ים  ְוַהְיָלִדים  ׂשָ ׁשִ ַּהּנָ ּּ ּ :

כֹות  ָלאֹוָצרֹות ַּוִי מד ׁשָ ים  ַעל־ַהּנְ ָּפְקדו  ַביֹום  ַההוא  ֲאָנׁשִ ּּ ּ
ֵדי  ֶהָעִרים  ֶהם  ִלׂשְ רֹות  ִלְכנֹוס  ּבָ ית  ְוַלַמַעׂשְ ַּלְתרומֹות  ָלֵראׁשִ ּּ
ְמַחת  ְיהוָדה  ַעל־ַהּכֲֹהִנים  י  ׂשִ ְּמָנאֹות  ַהתֹוָרה  ַלּכֲֹהִנים  ְוַלְלִוִים  ּכִ ּ ּ
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ֶמֶרת ַּוִי מה:  ְּוַעל־ַהְלִוִים  ָהֹעְמִדים ֶמֶרת  ֱאֹלֵהיֶהם  וִמׁשְ ְמרו  ִמׁשְ ּׁשְ ּ
ֹלֹמה  ְבנֹו ִמְצַות  ָדִויד  ׁשְ ַּהָטֳהָרה  ְוַהְמׁשְֹרִרים  ְוַהׁשֲֹעִרים  ּכְ ּּ :

ֶדם   מו י־ִביֵמי  ָדִויד  ְוָאָסף  ִמּקֶ י  ַהְמׁשְֹרִרים ָראׁשֵּּכִ   ָראׁשֵ
יר־ְתִהָלה  ְוֹהדֹות  ֵלאֹלִהים ְּוׁשִ יֵמ מז:  ּ ָרֵאל  ּבִ ֶבל ְוָכל־ִיׂשְ י  ְזֻרּבָ

ּוִביֵמי  ְנֶחְמָיה  ֹנְתִנים  ְמָניֹות  ַהְמׁשְֹרִרים  ְוַהׁשֲֹעִרים  ְדַבר־יֹום  ּּ
ים ִלְבֵני ַאֲהֹרן ים ַלְלִוִים ְוַהְלִוִים ַמְקִדׁשִ יֹומֹו וַמְקִדׁשִ ּּבְ ּ ּּ ּ : 

  פרק יג- "נחמיה"ספר 
ָאְזֵני  ָהָעם  ְוִנְמ א ה  ּבְ ֵסֶפר  ֹמׁשֶ יֹום  ַההוא  ִנְקָרא  ּבְ ּּבַ תוב ּ ָּצא  ּכָ

ְקַהל  ָהֱאֹלִהים  ַעד־עֹוָלם ר  ֹלא־ָיבֹוא  ַעֹמִני  וֹמָאִבי  ּבִ ּּבֹו  ֲאׁשֶ ּ :
ּכֹר  ָעָליו  ב ֶלֶחם  וַבָמִים  ַוִיׂשְ ָרֵאל  ּבַ ֵני  ִיׂשְ י  ֹלא  ִקְדמו  ֶאת־ּבְ ּּכִ ּ ּ ּ ּּ

ָלָלה  ִלְבָרָכה ְלָעם  ְלַקְללֹו  ַוַיֲהֹפך  ֱאֹלֵהינו  ַהּקְ ֶּאת־ּבִ ְ ַוְיִהי  ג:  ּ
ְמ ׁשָ ָרֵאלּכְ ָּעם  ֶאת־ַהתֹוָרה  ַוַיְבִדילו  ָכל־ֵעֶרב  ִמִיׂשְ ּּ ּ ְוִלְפֵני  ד:  ּ

ית־ֱאֹלֵהינו  ָקרֹוב  ת  ּבֵ ּכַ ִלׁשְ יב  ַהּכֵֹהן  ָנתון  ּבְ ִּמֶזה  ֶאְלָיׁשִ ּ ּ
ם  ָהיו  ְלָפִנים  ֹנְתִנים  ה:  ְּלטֹוִבָיה ה  ְגדֹוָלה  ְוׁשָ ּכָ ַּוַיַעׂש  לֹו  ִלׁשְ ּ

ִל ֶּאת־ַהִמְנָחה  ַהְלבֹוָנה  ְוַהּכֵ ר  ַהָדָגן  ַהִתירֹוׁש  ְוַהִיְצָהר ּ ּים  וַמְעׂשַ ּ ּ ּ
ִּמְצַות  ַהְלִוִים  ְוַהְמׁשְֹרִרים  ְוַהׁשֲֹעִרים  וְתרוַמת  ַהּכֲֹהִנים ּ ּ ּ :

ַתִים  ו ים  וׁשְ לׁשִ ַנת  ׁשְ ׁשְ י  ּבִ ָלם  ּכִ ירוׁשָ ּוְבָכל־ֶזה  ֹלא  ָהִייִתי  ּבִ ּ ּ ּ
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אִתי  ֶאל־ַהֶמֶלך ֶבל  ּבָ ְסְתא  ֶמֶלך־ּבָ ְְלַאְרַתְחׁשַ ְּ ּ ּ  וְלֵקץ  ָיִמים ּ
ַאְלִתי  ִמן־ַהֶמֶלך ְִנׁשְ ּ ר  ז:  ּ ָלם  ָוָאִביָנה  ָבָרָעה  ֲאׁשֶ ָּוָאבֹוא  ִלירוׁשָ

ית  ַחְצֵרי  ּבֵ ה  ּבְ ּכָ יב  ְלטֹוִבָיה  ַלֲעׂשֹות  לֹו  ִנׁשְ ה  ֶאְלָיׁשִ ָּעׂשָ
ֵלי  ֵבית־טֹוִבָיה  ח:  ָהֱאֹלִהים ל־ּכְ ִליָכה  ֶאת־ּכָ ַּוֵיַרע  ִלי  ְמֹאד  ָוַאׁשְ ּ
הַּהחוץ  ִמן ּכָ ם  ט:  ּ־ַהִלׁשְ יָבה  ׁשָ כֹות  ָוָאׁשִ ָּוֹאְמָרה  ַוְיַטֲהרו  ַהְלׁשָ ּ ּ

ית  ָהֱאֹלִהים  ֶאת־ַהִמְנָחה  ְוַהְלבֹוָנה ֵלי  ּבֵ ּּכְ י־ְמָניֹות  י:  ּ ָוֵאְדָעה  ּכִ
ֵדהו  ַהְלִוִים  ְוַהְמׁשְֹרִרים  ַּהְלִוִים  ֹלא  ִנָתָנה  ַוִיְבְרחו  ִאיׁש־ְלׂשָ ּ ּּ ּ ּ

י  ַהְמָלאָכה ָגִנים  ָוֹאְמָרה  ַמדוַע  ֶנֱעַזב ָו יא:  ֹּעׂשֵ ָּאִריָבה  ֶאת־ַהּסְ ּ
ֵצם  ָוַאֲעִמֵדם  ַעל־ָעְמָדם ית־ָהֱאֹלִהים  ָוֶאְקּבְ ְּוָכל־ְיהוָדה  יב:  ּבֵ

ר  ַהָדָגן  ְוַהִתירֹוׁש  ְוַהִיְצָהר  ָלאֹוָצרֹות ֵּהִביאו  ַמְעׂשַ ּ ּ ָואֹוְצָרה  יג:  ּ
ֶלְמָיה  ַהּכֵֹהן  ְוָצדֹוק  ַהּסֹוֵפ ּר  וְפָדָיה  ִמן־ַהְלִוִים ַעל־אֹוָצרֹות  ׁשֶ ּ

בו  ַוֲעֵליֶהם  י  ֶנֱאָמִנים  ֶנְחׁשָ ן־ַמַתְנָיה  ּכִ ן־ַזּכור  ּבֶ ְּוַעל־ָיָדם  ָחָנן  ּבֶ ּּ
ָּזְכָרה־ִלי  ֱאֹלַהי  ַעל־ֹזאת  ְוַאל־ֶתַמח  ֲחָסַדי  יד:  ַלֲחֹלק  ַלֲאֵחיֶהם ּ

ָמָריו ֵבית  ֱאֹלַהי  וְבִמׁשְ יִתי  ּבְ ר  ָעׂשִ ָיִמים  ָהֵהָמ טו:  ֲּאׁשֶ ּּבַ ה  ָרִאיִתי ּ
ֹּדְרִכים  ִגתֹות  |  ִּביהוָדה   ת  וְמִביִאים  ָהֲעֵרמֹות  ְוֹעְמִסים |  ּ ּבָ ׁשַ ּּבַ ּ

א  וְמִביִאים  ַּעל־ַהֲחֹמִרים  ְוַאף־ַיִין  ֲעָנִבים  וְתֵאִנים  ְוָכל־ַמׂשָ ּּ
יֹום  ִמְכָרם  ָצִיד ת  ָוָאִעיד  ּבְ ּבָ יֹום  ַהׁשַ ַלם  ּבְ ְּירוׁשָ ְּוַהצִֹרים  טז:  ּ

בו  ָבה   ָּיׁשְ ת  ִלְבֵני ּ ּבָ ׁשַ ְּמִביִאים  ָדאג  ְוָכל־ֶמֶכר  ומֹוְכִרים  ּבַ ּ ּ
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ָלם ְּיהוָדה  וִבירוׁשָ ּ ָּוָאִריָבה  ֵאת  ֹחֵרי  ְיהוָדה  ָוֹאְמָרה  ָלֶהם  יז:  ּ
ים  וְמַחְלִלים  ֶאת־יֹום  ר  ַאֶתם  ֹעׂשִ ָּמה־ַהָדָבר  ָהָרע  ַהֶזה  ֲאׁשֶ ּ ּּ ּ

ת ּבָ ֲּהלֹוא  ֹכה  ָעׂשו  ֲאֹבֵתיֶכם  ַוָיֵב יח:  ַּהׁשַ ּא  ֱאֹלֵהינו  ָעֵלינו  ֵאת ּ ּ
ל־ָהָרָעה  ַהזֹאת  ְוַעל  ָהִעיר  ַהזֹאת  ְוַאֶתם  מֹוִסיִפים  ָחרֹון  ּּכָ ּ ּ

ת ּבָ ָרֵאל  ְלַחֵלל  ֶאת־ַהׁשַ ַּעל־ִיׂשְ ֲעֵרי  יט:  ּ ר  ָצְללו  ׁשַ ֲאׁשֶ ַּוְיִהי  ּכַ
ר ְגרו  ַהְדָלתֹות  ָוֹאְמָרה  ֲאׁשֶ ת  ָוֹאְמָרה  ַוִיּסָ ּבָ ַלם  ִלְפֵני  ַהׁשַ ְּירוׁשָ ּ ּּ ּ 
ָעִרים  ָעַרי  ֶהֱעַמְדִתי  ַעל־ַהׁשְ ת  וִמּנְ ּבָ ֹּלא  ִיְפָתחום  ַעד  ַאַחר  ַהׁשַ ּ ּ ּּ ּ

ת ּבָ יֹום  ַהׁשַ א  ּבְ ֹּלא־ָיבֹוא  ַמׂשָ ַּוָיִלינו  ָהֹרְכִלים  וֹמְכֵרי  כ:  ּ ּ ּ
ָתִים ָלם  ַפַעם  וׁשְ ר  ִמחוץ  ִלירוׁשָ ָּכל־ִמְמּכָ ּ ּ ָוָאִעיָדה  ָבֶהם  כא:  ּּ

ָּוֹאְמָרה  ֲאֵליֶהם  ַמדוַע   נו  ָיד ּ ַּאֶתם  ֵלִנים  ֶנֶגד  ַהחֹוָמה  ִאם־ִתׁשְ ּ ּ
ת ּבָ ׁשַ ֶכם  ִמן־ָהֵעת  ַהִהיא  ֹלא־ָבאו  ּבַ ַלח  ּבָ ֶּאׁשְ ָוֹאְמָרה  כב:  ּ

ָעִרים  ְלַקֵדׁש  ר  ִיְהיו  ִמַטֲהִרים  וָבִאים  ׁשְֹמִרים  ַהׁשְ ַּלְלִוִים  ֲאׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
ת  ַגם־ֹזאת  ָזְכָרה־ִלי  ֱאֹלַהי  ְוחוָסה   ּבָ ֶּאת־יֹום  ַהׁשַ ּ ּ ֹרב ּ ָעַלי  ּכְ

ַָחְסֶדך יבו |  ַּגם   כג:  ּ ָיִמים  ָהֵהם  ָרִאיִתי  ֶאת־ַהְיהוִדים  ֹהׁשִ ּּבַ ּ ּ ּ
ים   ֳדוִדיֹותָנׁשִ ַּאׁשְ ֳדִדיֹות  ּ ּ  ַאׁשְ ַּעֳמוִניֹותּ ּ  ַעֳמִניֹות  מֹוֲאִביֹותּ ּ ּ :

ר  כד יִרים  ְלַדּבֵ דֹוִדית  ְוֵאיָנם  ַמּכִ ר  ַאׁשְ ּוְבֵניֶהם  ֲחִצי  ְמַדּבֵ ּ
ה  כה:  ׁשֹון  ַעם  ָוָעםְּיהוִדית  ְוִכְל ָּוָאִריב  ִעָמם  ָוֲאַקְלֵלם  ָוַאּכֶ

אֹלִהים  ִאם־ִתְתנו  ְבֹנֵתיֶכם  יֵעם  ּבֵ ּבִ ים  ָוֶאְמְרֵטם  ָוַאׁשְ ֵּמֶהם  ֲאָנׁשִ ּ ּ



––1693 

ֹנֵתיֶהם  ִלְבֵניֶכם  ְוָלֶכם או  ִמּבְ ִּלְבֵניֶהם  ְוִאם־ִתׂשְ ֲהלֹוא  כו:  ּ
ָרֵאל  וַב ֹלֹמה  ֶמֶלך־ִיׂשְ ַּעל־ֵאֶלה  ָחָטא־ׁשְ ְ ים  ֹלא־ָהָיה ּ ּגֹוִים  ָהַרּבִ

ֹמהו  ְוָאהוב  ֵלאֹלָהיו  ָהָיה  ַוִיְתֵנהו  ֱאֹלִהים  ֶמֶלך  ְֶמֶלך  ּכָ ְּ ּ ּּ ּ
ְכִריֹות ים  ַהּנָ ׁשִ ָרֵאל  ַגם־אֹותֹו  ֶהֱחִטיאו  ַהּנָ ל־ִיׂשְ ַּעל־ּכָ ּ ְוָלֶכם  כז:  ּ

ל־ָהָרָעה  ַהְגדֹוָלה  ַהזֹאת  ִלְמֹעל  ַמע  ַלֲעׂשֹת  ֵאת  ּכָ ֲּהִנׁשְ ּ
אֹלֵהינו ים  ָנְכִריֹותּּבֵ יב  ָנׁשִ יב  כח:  ּ  ְלֹהׁשִ ן־ֶאְלָיׁשִ ֵני  יֹוָיָדע  ּבֶ ּוִמּבְ

ַּהּכֵֹהן  ַהָגדֹול  ָחָתן  ְלַסְנַבַלט  ַהֹחֹרִני  ָוַאְבִריֵחהו  ֵמָעָלי ּ ָזְכָרה  כט:  ּ
ה  ְוַהְלִוִים ֻהּנָ ה  וְבִרית  ַהּכְ ֻהּנָ ָּלֶהם  ֱאֹלָהי  ַעל  ָגֳאֵלי  ַהּכְ ּ ּ :

ל־ֵנָכ ל ָמרֹות  ַלּכֲֹהִנים  ְוַלְלִוִים ְּוִטַהְרִתים  ִמּכָ ּר  ָוַאֲעִמיָדה  ִמׁשְ
ְמַלאְכתֹו ִעִתים  ְמזָֻמנֹות  לא:  ִּאיׁש  ּבִ ן  ָהֵעִצים  ּבְ ּוְלֻקְרּבַ ּ ּ

ּכוִרים ָזְכָרה־ִלי ֱאֹלַהי ְלטֹוָבה ְּוַלּבִ ּ: 
gG 

ך  במעגל "ספרי  נכך  יגמור  כל  ,  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, 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 אותךא למה כתיב כמשמרו"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ת 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,  בבתי  מדרשות  נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ו–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, קרא הם עליו מליצי יושרד ספרי המ"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 קבעת אותם כמסמ"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ר בלבבך הם משמרי


