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)עמוד ג מתו ג(

מדרי לקריאת ספר עזראנחמיה
)ימי יגכט לחודש (12
)(685
ֶע ְז ָרא
פתיחת ספר עזרא )עד "ויעל"( נספחה לסו דברי הימי ,ויש לקרא את עזרא כהמשכו הישיר של דברי הימי.
ֶ& ָ%רַסִ ,ל ְכלת ְ' ַבר ה' ִמ ִ%י י ְִר ְמיָה) "...א/א(.
#ב ְ!נַת ַחת ְלכ ֶר! ֶמל ְ
התעוררותִ " :
החזרה )א/ז יא(
יג .1הכרזה )א/א ו(; ְ

)(11/46
עליה
) (70/2יג2יד" .העולי משבי הגולה" או" :ספר היח #העולי בראשונה" )ראה נחמיה ]ז/ה[(
) (35/46יג" .2בני המדינה העולי משבי הגולה" )ב/א לה(
יד .קבוצות מיוחדות :הכהני ,הלוי ,המשוררי ,השוערי ,הנתיני ובני עבדי שלמה )ב/לו נח(;
)(35
ספקות ביחוס ,וכל הקהל כאחד )ב/נט סז(; נדבות )ב/סח סט(; התישבות )ב/ע(

התחלת בנין
#בנֵי י ְִָ -ר ֵאל ֶָ /ע ִרי) "...ג/א(.
יעיְ ,
) (7/37טו .1מזבח )ג/א ז(ַ " :ו ִַ+,ע ַהחדֶ! ַה ְ* ִב ִ
ירַ !#לִ/ַ ,חֹדֶ! ַה ֵ*נִי) "...ג/ח(.
) (6/37טו .2יסודות היכל ה' )ג/ח יג(ַ " :ב ָ*נָה ַה ֵ*נִית ְלבֶ 2אל ֵ/ית ָה ֱא3ל ִֹהי ִל ָ

מכשולים והצלחה
ֲח ְ!וֵר!
#ב ַמ ְלכ#ת א ַ
ֶ& ָ%רָסְ ...
ֶ& ָ%רַסְ ,ו ַעד ַמ ְלכ#ת ָ' ְר ָיוֶ! ֶמל ְ
ְמי 7ורֶ! ֶמל ְ
אויבי היהודי התמידו בפעולות איבה זמ 5רבָ7" :ל י ֵ
ימי ְר ַ; ְח ַ! ְ;ָ -א) "...ד/ה3ז(.
#ב ֵ
ִירָ !#לִִ ...
ְה#דה ו ָ
י! ֵבי י ָ
ְִ /ת ִח ַ:ת ַמ ְלכ#ת ְָ 7תבְ -ִ #טנָה ַעל ְ

) (24/37טו .3איבה )ד/א ו(; אהלשנה )ד/ז טז(;

א

עיכוב )ד/יז כד(

ֶ& ָ%רָס".
יר!#לֶַ ,ו ֲהוָת ְָ /ט ָלא ַעד ְ!נַת ַ; ְר ֵ;יְ 5ל ַמ ְלכ#ת ָ' ְר ָיוֶ! ֶמל ְ
ידת ֵ/ית ֱאָ 3ל ָהא ִ'י ְִ /
ֲב ַ
אדיִֵ /ְ 5ט ַלת ע ִ
חזרה לימי דריושַ /ֵ " :

)(39

טז .אהתמדה )ד/כד ה/ה(; אחקירה )ה/ו יז(; אתמיכה )ו/א יב(;

א

הצלח )ו/יג יח(; שמחת חג )ו/יט כב(

ֲדר'ִ ,י ִהיא ְ!נַת ֵ!ת ְל ַמ ְלכ#ת ָ' ְר ָיוֶ! ַמ ְל ָ7א) "...ו/טו(.
בית המקדש נשל " ַעד י ְ; ָל ָתה ִלירַח א ָ

מנהיגות עזרא :עליה ותיקון
ֶ&" )ז/ח(.
יעית ַל ֶ<ל ְ
ֶ& ָ%רָסֶ ,ע ְזרָא ֶָ -ְ 5/ריָה) "...ז/א( והיא " ְ!נַת ַה ְ* ִב ִ
" ְו ַחר ַה ְ' ָב ִרי ָה ֵאֶ:הַ /ְ ,מ ְלכ#ת ְר ַ; ְח ַ! ְס ְ;א ֶמל ְ
א

יז .עלית הכה 0הסופר )ז/א י(; הענקת סמכות )ז/יא כח(; העולי ִעמי )ח/א יד(
יח .לפני הנסיעה )ח/טו ל(; בירושלי )ח/לא לו(; מעל בני הגולה )ט/א ב(; תפילה ווידוי )ט/ג טו(
יט .תיקו) 0י/א יז(; שמות האשמי )י/יח מד(

)(42
)(37
)(44
אפרשיות המסומנות באות "א" )בכתב עילי( ה 0בארמית.
" ְִ +ב ֵרי ְנ ֶח ְמיָה ֶ(' ֲח ַכ ְליָה"
מנהיגות נחמיה :רצון וביצוע

ֶ&" )ב/א(.
!ַ 5!#ה ִ/ירָה) "...א/א( ,והיא " ְ!נַת ֶע ְִ -רי ְל ְר ַ; ְח ַ! ְס ְ;א ַה ֶ<ל ְ
ִיתי ְַ /
" ַוי ְִהי ְבחֹדֶ! ְִ 7סלֵיו ְ!נַת ֶע ְִ -ריַ ,ו ֲאנִי ָהי ִ

) (86/2ככא .תפילה )א(; קבלת רשות )ב/א ט(; הערכת מצב )ב/י יח(; חיזוק ידי חר 3הלעג
ג/לח(; משמר ומלאכה )ד(

)ב/יט

]חלוקה :ביו כ לחודש עד "...המעלות היורדות מעיר דוד" )ג/טו( ,וביו כא לחודש מ"אז אחריו החזיק נחמיה ב 0עזבוק["...

)(38

כב .יראת א להי )ה(; עצת ה' היא תקו )ו( ]פ בקור[0

ֲמ ָ*ה ֶלאֱל#ל" )ו/טו( באותה שנה.
חמה) "...ז/א( ,וזה היה " ְֶ /ע ְִ -רי ַוח ִ
ְתה ַה ָ
ֲ!ר ִנ ְבנ ָ
" ַוי ְִהי ַ7א ֶ

ע:לי ָ< ִרא;:נָה"
ַחָ 4ה ִ
) (71/2כגכד .1סדרי בטחו) 0ז/א ג( ואוכלוסיה )ז/ד עא( על פי " ֵס ֶפר ַהַ 6
)(45
)(27/45

כג .בטחו 0ומצב העיר )ז/א ה(; בני המדינה )ז/ו לח(; הכהני ,הלוי ,המשוררי ,והשוערי )ז/לט מה(
כד .1הנתיני ובני עבדי שלמה )ז/מו ס(; ספקות ביחוס וכל הקהל כאחד )ז/סא סח(; נדבות )ז/סט עא(

תשובת הצבור
ֵ2ספָ #כל ָה ָע ְִ 7אי! ֶא ָחד) "...ז/עב3ח/א( .מסו "ספר היחש" המקרא נמש&
ֵיהַ ...וְ ,
ָאל ְָ /ער ֶ
#בנֵי י ְִ-ר ֵ
יעי ְ
"ַ ...ו ִַ+,ע ַהחֹדֶ! ַה ְ* ִב ִ
לעצרת שהיתה בחודש השביעי בימי עזרא.
כד .2ויבינו במקרא )ז/עב ח/יב(; סוכות )ח/יג יח(
כה .וידוי )ט(
כו .החתומי )י/א כח( והתחייבות )י/כט יא/ב(

)(18/45
)(37
)(42
הכאת שורשים
כז .התיישבות בירושלי ובערי השדה )יא/ג לו(
)(34
כח .כהני ולוי )יב/א כו(; שמחת חנוכת החומה )יב/כז מז(
)(47
פעולותיו הטובות של נחמיה
כט .בקהל ה' ובמקדשו )יג/א ט(; ללוי )יג/י יג(; שבת )יג/יד כב(; בנות נכר ובני נכר )יג/כג לא(
)(31

