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.הסיפורים כל עוד אינכם מוכרים אותם



.שלטה בעולם, אומה חזקה, פרס
והמלך ארתחשסתא  

.מלך בפרס 
זה הפך אותו  
למנהיג החזק 

ביותר 
.בעולם 



אחד מעוזרי המלך החשובים היה איש
תפקידו היה.  יהודי בשם נחמיה 

לטעום את אוכל 
המלך ולהגן עליו 

מפני הרעלה 
.אפשרית 



נחמיה בא בפני המלך בפנים מאוד , יום אחד
.   המלך רצה לדעת מה קרה.  עצובות

"  ,המלך לעולם יחיה"
.אמר נחמיה



אני עצוב מכיון שהעיר בה אבותיי קבורים  "
נחמיה דיבר ."  חרבה ושעריה אוכלו באש

אשר נהרסה  , על ירושלים
במלחמה שנים  
.  רבות לפני כן



" ?מה אתה מבקש", המלך ארתחשסתא שאל
תרשה לי ללכת לירושלים כדי שאבנה "

.ביקש נחמיה" ,אותה



הוא גם נתן  .  המלך ארתחשסתא הסכים
לנחמיה מכתבים רשמיים כדי שיגנו

.עליו בדרך 



הוא נתן  .  המלך עזר אפילו יותר
השומר של , לנחמיה מכתב עבור אסף

אסף נדרש לתת לנחמיה .  פרדס המלך
כמה עצים שבקש  כדי לבנות את חומות 

.העיר



הוא אסף את , כאשר נחמיה הגיע לירושלים
.אנו בצרות כאן", פקידי העיר ואמר

.העיר הרוסה והשערים שרופים   



הוא אמר להם  ."  בואו נתחיל לבנות מחדש
והחשוב , שהמלך ארתחשסתא הסכים לכך

.אלוהים הוא לצידם, מכל



אמונתו של נחמיה וההתלהבות שלו נתנו 
בואו ", ואמרו, הם הסכימו.  השראה לעם

נחמיה אמר לכל משפחה איזה חלק  ."  נבנה
.בחומה עליה לשקם          



.   לא כולם הסכימו לשקם את החומה, אבל
ושני חבריו טוביה , איש אחד בשם  סנבלט     

לא היו יהודים והם, וגשם
לא רצו                                         

שהחומה תבנה 
.ושהשערים יתוקנו



הוא  .  סנבלט כעס מאוד, כשהעבודה התקדמה
כאשר הם  ", טוביה אמר.  וחבריו לעגו ליהודים

שועל קטן , יסיימו לבנות את החומה החלשה
."אחד יגרום לה להתפרק



הוא התפלל  , במקום זאת. נחמיה לא ענה
.לאלוהים שהוא יטפל בהם



,כאשר כל העלבונות והלגלוג לא השפיעו
הם קשרו קשר להלחם נגד 
ירושלים ולגרום לכמה                             
.שיותר בעיות                             



נחמיה התפלל וביקש את עזרת, שוב
הוא גם הציב שומר.  אלוהים 

יום ולילה כדי שהם                            
.לא יופתעו                               



כך קשה שהם התעייפו -היהודים עבדו כל
כמה פחדו שהאויב יבוא ויהרוג אותם  . מאוד

.בזמן שהם עובדים
נחמיה לא הפסיק, עדין  

הוא.  את הפרויקט 
הציב שומרים מסביב 
לעובדים והזכיר להם 
שאלוהים הוא לצידם 
וכי אלוהים הוא יותר 

!חזק מכל אויב 



נחמיה נסה להיות 
המלך  .  דוגמה טובה

ארתחשסתא הפך 
אותו למושל ירושלים 

עם הזכות לדרוש  
אוכל וכסף                 

…,מהעם                 



הוא לא  אבל…
הוא פשוט .עשה זאת

עבד לצד האנשים  
הוא . ובנה את החומה

        השתמש בכספו שלו 
לקנות                  

.אוכל                     



האנשים סיימו את החומה ורק הדלתות , לבסוף
כאשר .  היו צריכים להקבע בשער הראשי

טוביה וגשם שמעו שאין יותר , סנבלט
הם  , פרצה בחומה
תכננו לפגוע  

.  בנחמיה



הם שלחו מסר לנחמיה שיפגוש אותם במקום 
אבל נחמיה ידע שהם רוצים לגרום  .  בשם אונו

הוא  .  לו לצאת מהעיר כדי שיוכלו לפגוע בו
כתב להם שהוא לא יעזוב 

את העבודה בכדי 
.לפגוש אותם



החומה לבסוף                                               
,  הושלמה                                             

ונחמיה                                          

הציב שומרים             
.להגן עליה           



הוא גם קבע                                              
חוק שהשערים                                             
לא                                              

יפתחו לפני            
.חום השמש         



במשך                                                     
הלילה עליהם                                              
היה                                              

להגיף             
.את הדלתות        



הרבה יהודים גולים  , עכשיו העיר היתה בטוחה
.שבו ממקומות רבים בעולם חזרה לירושלים



נחמיה היה כנראה מאוד שמח שהוא סיים את 
למרות כל  , העבודה שאלוהים נתן לו לבצע

.המכשולים
הוא נשאר  
בירושלים

ועזר 
לאנשים 

לציית 
תמיד 

.לאלוהים 



החומה הנהדרת של נחמיה  

ך ''התנ, סיפור מדבר אלוהים 

:מצוי ב

נחמיה 

"פתח דבריך יאיר"
130, תהלים קיט



הסוף



ך מספר לנו על האלוהים הטוב אשר ברא  "התנ
. אותנו ואשר חפץ שנכיר אותו

אלוהים יודע שאנחנו עשינו מעשים רעים ולהם 
העונש על חטא הוא מוות אבל .  הוא קורא חטא

, אלוהים כל כך אוהב אותך שהוא שלח את בנו
ואז ישוע .  למות על הצלב ולהענש במקומנו, ישוע

אם אתה או !  קם לתחיה מן המתים ועלה לשמים
את  מאמינים בישוע ומבקשים ממנו שיסלח על  

הוא יבוא ויחיה !  החטאים שלכם הוא יעשה זאת
. עכשו בתוככם ואתם תחיו עמו לעולמים



, אם אתה או את מאמינים שזאת האמת
:אמרו זאת לאלוהים

שאתה הוא ) או מאמינה(אני מאמין , ישוע יקר
אלוהים שהפך להיות אדם ושמת עבור חטאי 

אנא תבוא אל חיי וסלח לי על  .  ושקמת מן המתים
החטאים שלי כדי שאוכל לקבל את החיים החדשים  

עזור לי .  עכשו ושיום אחד אהיה אתך לעולמים
. אמן).  או בתך(לציית לך ולחיות עבורך כמו בנך 

 !קראו בדבר אלוהים ודברו עם אלוהים כל יום
16' יוחנן ג




