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14b (ת"ר סדרן של נביאים)  15b (ונפלינו אני ועמך) 

 

 ב פסוק א פרק הושע :ה' ֵמַאֲחֵרי ָהָאֶרץ ִתְזֶנה ֹנהזָ  ִּכי ְזנּוִנים ְוַיְלֵדי ְזנּוִנים ֵאֶׁשת ְל� ַקח ֵל� הֹוֵׁשעַ  ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר פ ְּבהֹוֵׁשעַ  ה' ִּדֶּבר ְּתִחַּלת . 1

 ה פסוק לד פרק דברים :ה' ִּפי ַעל מֹוָאב ְּבֶאֶרץ ה' ֶעֶבד ֹמֶׁשה ָׁשם ַוָּיָמת . 2

 כו פסוק לא פרק דברים :ְלֵעד ְּב� ָׁשם ְוָהָיה ֱא�ֵהיֶכם ְיֹדָוד ְּבִרית ֲארֹון ִמַּצד ֹאתוֹ  ְוַׂשְמֶּתם ַהֶּזה ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ֵאת ָלֹקחַ  . 3

 יח פסוק לו פרק ירמיהו: ַּבְּדיוֹ  ַהֵּסֶפר ַעל ֹּכֵתב ַוֲאִני ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ֵאַלי ִיְקָרא ִמִּפיו ָּברּו� ָלֶהם ַוֹּיאֶמר . 4

 כט פסוק כד פרק יהושע :ָׁשִנים ָוֶעֶׂשר ֵמָאה ֶּבן ה' ֶעֶבד נּון ִּבן ְיהֹוֻׁשעַ  ַוָּיָמת ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאֲחֵרי ַוְיִהי . 5

 לג פסוק כד פרק יהושע :ֶאְפָרִים ְּבַהר לוֹ  ִנַּתן ֲאֶׁשר ְּבנוֹ  ִּפיְנָחס ְּבִגְבַעת ֹאתוֹ  ַוִּיְקְּברּו ֵמת ַאֲהֹרן ֶּבן ְוֶאְלָעָזר . 6

 ג פסוק כח פרק א שמואל :ֵמָהָאֶרץ ַהִּיְּדֹעִנים ְוֶאת ָהֹאבֹות ירֵהסִ  ְוָׁשאּול ּוְבִעירוֹ  ָבָרָמה ַוִּיְקְּבֻרהּו ִיְׂשָרֵאל ָּכל לוֹ  ַוִּיְסְּפדּו ֵמת ּוְׁשמּוֵאל . 7

 א פסוק פט פרק תהלים :ָהֶאְזָרִחי ְלֵאיָתן ַמְׂשִּכיל . 8

 ב פסוק מא פרק ישעיהו :ּתוֹ ַקְׁש  ִנָּדף ְּכַקׁש ַחְרּבוֹ  ֶּכָעָפר ִיֵּתן ַיְרּדְ  ּוְמָלִכים ּגֹוִים ְלָפָניו ִיֵּתן ְלַרְגלוֹ  ִיְקָרֵאהּו ֶצֶדק ִמִּמְזָרח ֵהִעיר ִמי . 9

 ז פסוק יב פרק במדבר :הּוא ֶנֱאָמן ֵּביִתי ְּבָכל ֹמֶׁשה ַעְבִּדי ֵכן �א . 10

 כג פסוק יט פרק איוב :ְויָֻחקּו ַּבֵּסֶפר ִיֵּתן ִמי ִמָּלי ְוִיָּכְתבּון ֵאפוֹ  ִיֵּתן ִמי . 11

 טז פסוק לג פרק שמות :ָהֲאָדָמה ְּפֵני ַעל ֲאֶׁשר ָהָעם ִמָּכל ְוַעְּמ� ֲאִני ְוִנְפִלינּו ִעָּמנּו ְּבֶלְכְּת� ֲהלֹוא ֶּמ�ְועַ  ֲאִני ְּבֵעיֶני� ֵחן ָמָצאִתי ִּכי ֵאפֹוא ִיָּוַדע ּוַבֶּמה . 12

 לג פסוק כז פרק בראשית: ִיְהֶיה ָּברּו� ַּגם ָוֲאָבֲרֵכהּו ָּתבֹוא ְּבֶטֶרם ִמֹּכל ָוֹאַכל ִלי ַוָּיֵבא ַצִיד ַהָּצד הּוא ֵאפֹוא ִמי ַוֹּיאֶמר ְמֹאד ַעד ְּגֹדָלה ֲחָרָדה ִיְצָחק ַוֶּיֱחַרד . 13

 יא פסוק מג פרק בראשית: ... ִמְנָחה ָלִאיׁש ְוהֹוִרידּו ִּבְכֵליֶכם ָהָאֶרץ ִמִּזְמַרת ְקחּו ֲעׂשּו ֹזאת ֵאפֹוא ֵּכן ִאם ֲאִביֶהם ִיְׂשָרֵאל ֲאֵלֶהם ַוֹּיאֶמר . 14

 טז פסוק לז פרק בראשית: ֹרִעים ֵהם ֵאיֹפה ִלי ָּנא ִּגיָדההַ  ְמַבֵּקׁש ָאֹנִכי ַאַחי ֶאת ַוֹּיאֶמר . 15

 כא פסוק לג פרק דברים :ִיְׂשָרֵאל ִעם ּוִמְׁשָּפָטיו ָעָׂשה ה' ִצְדַקת ָעם ָראֵׁשי ַוֵּיֵתא ָספּון ְמֹחֵקק ֶחְלַקת ָׁשם ִּכי לוֹ  ֵראִׁשית ַוַּיְרא . 16

 א פסוק א פרק איוב :ֵמָרע ְוָסר ֱא�ִהים ִויֵרא ְוָיָׁשר ָּתם ַההּוא יׁשָהאִ  ְוָהָיה ְׁשמוֹ  ִאּיֹוב עּוץ ְבֶאֶרץ ָהָיה ִאיׁש .17

 כ פסוק יג פרק במדבר :ֲעָנִבים ִּבּכּוֵרי ְיֵמי ְוַהָּיִמים ָהָאֶרץ ִמְּפִרי ּוְלַקְחֶּתם ְוִהְתַחַּזְקֶּתם ַאִין ִאם ֵעץ ָּבּה ֲהֵיׁש ָרָזה ִאם ִהוא ַהְּׁשֵמָנה ָהָאֶרץ ּוָמה . 18

 ג:יב ש"ב :ְּכַבת לוֹ  ַוְּתִהי ִתְׁשָּכב ּוְבֵחיקוֹ  ִתְׁשֶּתה ּוִמֹּכסוֹ  ֹתאַכל ִמִּפּתוֹ  ַיְחָּדו ָּבָניו ְוִעם ִעּמוֹ  ַוִּתְגַּדל ַוְיַחֶּיהָ  ָקָנה ֲאֶׁשר ְקַטָּנה ַאַחת ִּכְבָׂשה ִאם ִּכי ֹּכל ֵאין ְוָלָרׁש . 19

 יב פסוק כז פרק איוב :ָּבלּוֶּתהְ  ֶהֶבל ֶּזה ְוָלָּמה ֲחִזיֶתם ֻּכְּלֶכם ַאֶּתם ֵהן . 20

 טו פסוק מב פרק איוב: ֲאֵחיֶהם ְּבתֹו� ַנֲחָלה ֲאִביֶהם ָלֶהם ַוִּיֵּתן ָהָאֶרץ ְּבָכל ִאּיֹוב ִּכְבנֹות ָיפֹות ָנִׁשים ִנְמָצא ְו�א . 21

 ג פסוק א פרק א מלכים :ַלֶּמֶל� ֹאָתּה ַוָּיִבאּו ַהּׁשּוַנִּמית ֲאִביַׁשג ֶאת ַוִּיְמְצאּו ִיְׂשָרֵאל ְּגבּול ְּבֹכל ָיָפה ַנֲעָרה ַוְיַבְקׁשּו . 22

 טו פסוק א פרק איוב :ָל� ְלַהִּגיד ְלַבִּדי ֲאִני ַרק ָוִאָּמְלָטה ָחֶרב ְלִפי ִהּכּו ַהְּנָעִרים ְוֶאת ַוִּתָּקֵחם ְׁשָבא ַוִּתֹּפל . 23

 יז:א איוב: ָל� ְלַהִּגיד ְלַבִּדי ֲאִני ַרק ָוִאָּמְלָטה ָחֶרב ְלִפי ִהּכּו ַהְּנָעִרים ְוֶאת ַוִּיָּקחּום ַהְּגַמִּלים ַעל ַוִּיְפְׁשטּו יםָראִׁש  ְׁש�ָׁשה ָׂשמּו ַּכְׂשִּדים ַוֹּיאַמר ָּבא ְוֶזה ְמַדֵּבר ֶזה עֹוד . 24

 י פסוק ב פרק איוב: ִּבְׂשָפָתיו ִאּיֹוב ָחָטא �א ֹזאת ְּבָכל ְנַקֵּבל �א ָהָרע ְוֶאת ָהֱא�ִהים ֵמֵאת ְנַקֵּבל ַהּטֹוב ֶאת ַּגם ְּתַדֵּבִרי ַהְּנָבלֹות ַאַחת ְּכַדֵּבר ֵאֶליהָ  ַוֹּיאֶמר . 25

 ז:לד ראשיתב: ֵיָעֶׂשה �א ְוֵכן ַיֲעֹקב ַּבת ֶאת ִלְׁשַּכב ְבִיְׂשָרֵאל ָעָׂשה ְנָבָלה ִּכי ְמֹאד ָלֶהם ַוִּיַחר ָהֲאָנִׁשים ַוִּיְתַעְּצבּו ְּכָׁשְמָעם ַהָּׂשֶדה ִמן ָּבאּו ַיֲעֹקב ּוְבֵני  . 26

 

 

I Discussions about the canon 

a Proper order of the יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ירמיה, יחזקאל, ישעיה, שנים עשר -  נביאים (v. 1)  

i Discussion about the location of שנים עשר 

b Proper order of דניאל, מג"א, עזרא, דה"י רות, תהלים, איוב, משלי, קהלת, שה"ש, איכה ("קינות"), :כתובים  

c Authorship: (in spite of vv. 5-7; books were completed by others)  

i משה: wrote תורה, פרשת בלעם and איוב (discussion later)  

ii יהושע: wrote last 8 פסוקים of תורה (discussion and dispute later – (vv. 2-4)  

iii שמואל: wrote תשמואל, שופטים ורו  

iv דוד: wrote תהלים (with 10 elders – vv. 8-10) 

v ירמיה: wrote מלכים and איכה 

vi חזקיה and his “support staff” wrote ישעיה, משלי, שה"ש, קהלת 

vii אנשי כנה"ג wrote יחזקאל, שנים עשר, דינאל, אסתר 

viii עזרא wrote his own book and (most of) "ידה  

d Discussion of dating of בספר איו  and authorship (vv. 11-26) 


