עזרא ESRA
הוה מ ָ֣פי ירמָּיִ֑ה
 1 1ובש ַנָ֣ת ַא ַחת לכ ֶורש ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּפ ַרס לכלֵ֥ ות ד ַבר־י ָּ
ל־מלכותו
ְך־פ ַרס וַ ַיָֽע ֶבר־קול ב ָּכ ַ
ה ָ֣עיר יהוָּ ה ֶאת־ר ַוח ָ֣כ ֶרש ֶ ָֽמ ֶל ָּ
אמר׃
וגַ ם־במכ ָּתב ל ָֽ
ֹלהי
הוה ֱא ָ֣
ָ֣ 2כה ָּא ַמר ֵ֚כ ֶרש ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּפ ַרס ֵ֚כל ַממל ָ֣כות ָּה ָּא ֶרץ ָּ ָ֣נ ַתן לי י ָּ
יהודה׃
ירוש ַלם א ֶ ֵ֥שר ָֽב ָּ ָֽ
וא־פ ַָקד ָּע ַלי לבנָֽ ות־לָ֣ ו ַבית ב ָּ
ַה ָּש ָּ ִ֑מים ו ָֽה ָּ
יהודה וי ֶבן
שר ב ָּ ִ֑
ירוש ַלם א ֶ ָ֣
ֹלהיו עמו ויַ ַעל ל ָּ
ָֽ 3מי־ ָּב ֶ ָ֣כם מ ָּכל־ ַעמו יהי ֱא ָּ
ירוש ָּ ָֽלם׃
ֹלהי יׂש ָּראל ֵ֥הוא ָּה ֱאֹלהים א ֶ ֵ֥שר ב ָּ
ֶאת־בית יהוָּ ה ֱא ָ֣
שי מקמו
שר ָ֣הוא ָּ ָֽגר־ ָּשם ינַ שאוהו ַאנ ָ֣
4ו ָּכל־ ַהנש ָּאר ָֽמ ָּכל־ ַהמקמות א ֶ ָ֣
ם־הנ ָּד ָּבה ל ֵ֥בית ָּה ֱאֹלהים א ֶ ֵ֥שר
ב ֶ ֵ֥כ ֶסף ובזָּ ָּהב ובר ָ֣כוש ובבה ָּ ִ֑מה ע ַ
ירוש ָּ ָֽלם׃
ב ָּ
שי ָּה ָּאבות ָֽליהו ָּדה ובניָּ מן ו ַהכהנים ו ַהלו ִ֑ים לכל העיר
5וַ יָּ קומו ָּרא ָ֣
ירוש ָּ ָֽלם׃
הוה א ֶ ֵ֥שר ב ָּ
ָּה ֱאֹלהים ֶאת־רוחו ַלעלָ֣ ות לבנות ֶאת־ ֵ֥בית י ָּ
ובבה ָּמה
י־כ ֶסף ַבזָּ ָּהב ָּבר ֵ֥כוש ַ
6ו ָּכל־סבי ָֽבתי ֶהם חז ָ֣קו ָֽבידי ֶהם בכל ֶ
ל־כל־התנַ ָֽדב׃
ובמג ָּדנִ֑ ות ל ַבד ַע ָּ
ַ

ס

וכדנֶ ַצר
7ו ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך כו ֶרש הוציא ֶאת־כ ָ֣לי בית־יהָּ ִ֑וה א ֶשר הוציא נ ָֽב ַ
ֹלהיו׃
וש ַלם ַוַָֽֽיתנם ב ֵ֥בית ֱא ָּ ָֽ
מ ָ֣יר ָּ
8וַ יָֽ וציאם כֵ֚ ו ֶרש ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּפ ַרס ַעל־יַ ד מתר ָּ ָ֣דת ַהגז ָּ ִ֑בר ַוַָֽֽיספרם לשש ַב ַצר
יהודה׃
ַהנָּ ׂשיא ל ָּ ָֽ
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י־כ ֶסף ָּא ֶלף ַמח ָּלפים
9וא ֶלה מס ָּפ ָּ ִ֑רם אגַ רטלי זָּ ָּהב שֹלשים אגַ רטל ֶ
תש ָּ ֵ֥עה ו ֶעׂש ָֽרים׃

ס

11כפורי זָּ ָּהב שֹלשים כפורי ֶכ ֶסף משנים ַאר ַ ֵ֥בע מאות וַ ע ָּׂש ָּ ִ֑רה כ ֵ֥לים
אחרים ָּ ָֽא ֶלף׃

ס

ָּ 11כל־כלים ַלזָּ ָּ ָ֣הב ו ַל ֶכ ֶסף ח ֵ֥מ ֶשת א ָּלפים ו ַאר ַבָ֣ע מ ִ֑אות ַה ִ֞כל ֶה ֱע ָּלָ֣ה
ירוש ָּ ָֽלם׃
גולה מ ָּב ֶבל ל ָּ
שש ַב ַצר ֵ֚עם ה ָּעלָ֣ ות ַה ָּ

פ

בוכדנֶ ַ ֵ֥צור
גולה א ֶ ֵ֥שר ֶהג ָּלה נ ַ
1 2ו ָ֣א ֶלה׀ בנָ֣י ַהמדינָּ ה ָּ ָֽהעלים מש ָ֣בי ַה ָּ
יהודה ֵ֥איש לע ָֽירו׃
ירוש ַ ֵ֥לם ָֽו ָּ
ְך־ב ֶבל ל ָּב ֶבִ֑ל וַ יָּ שובו ל ָּ
ֶ ָֽמ ֶל ָּ
2א ֶשר־ ָּ ָ֣באו עם־זר ָּב ֶבל ישו ַע נ ֶחמיָּ ה ׂש ָּריָּ ה ָֽרע ָּליָּ ה ָּמר ֳד ַ ֵ֥כי בל ָּשן
מס ָּ ֵ֥פר בגַוי ר ָ֣חום ַבע ָּנִ֑ה מס ַפר ַאנשי ַ ֵ֥עם יׂש ָּר ָֽאל׃
3ב ָ֣ני ַפרעש ַאל ַפים מ ָּאה שב ֵ֥עים וש ָּנַָֽֽים׃

ס

4ב ָ֣ני ש ַפטיָּ ה שֹלֵ֥ ש מאות שב ֵ֥עים וש ָּנַָֽֽים׃

ס

5ב ָ֣ני ָּא ַרח ש ַ ֵ֥בע מאות חמ ָּ ֵ֥שה ושב ָֽעים׃

ס

ס

6ב ָֽני־ ַפ ַ ֵ֥חת מו ָּאב לב ֵ֥ני ישו ַע יו ָּ ִ֑אב ַאל ַפים שמ ֶנֵ֥ה מאות ושנֵ֥ים ָּע ָּ ָֽׂשר׃
ס

7ב ָ֣ני עי ָּלם ֶא ֶלף ָּמא ַתים חמ ֵ֥שים ו ַאר ָּב ָּ ָֽעה׃

ס

8ב ָ֣ני זַ תוא ת ַ ֵ֥שע מאות ו ַאר ָּב ֵ֥עים וַ חמ ָּ ָֽשה׃

ס

9ב ָ֣ני זַ ָּכי ש ַ ֵ֥בע מאות וש ָֽשים׃

ס

11בנָ֣י ָּבני ֵ֥שש מאות ַאר ָּב ֵ֥עים וש ָּנַָֽֽים׃

ס

ֹלשה׃
11בנָ֣י ב ָּבי ֵ֥שש מאות ֶעׂש ֵ֥רים וש ָּ ָֽ
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אתים ֶעׂש ֵ֥רים וש ָּנַָֽֽים׃
12בנָ֣י ַעזגָּ ד ֶא ֶלף ָּמ ַ

ס

13בני א ָ֣דני ָּקם ֵ֥שש מאות ש ֵ֥שים וש ָּ ָֽשה׃

ס

14בנָ֣י בגוָּ י ַאל ַפים חמ ֵ֥שים וש ָּ ָֽשה׃

ס

15בנָ֣י ָּעדין ַאר ַ ֵ֥בע מאות חמ ֵ֥שים ו ַאר ָּב ָּ ָֽעה׃
16ב ָֽני־ ָּא ֵ֥טר ָֽליחזקיָּ ה תש ֵ֥עים ושמ ָּנָֽה׃

ס

ֹלשה׃
17בנָ֣י ב ָּצי שֹלֵ֥ ש מאות ֶעׂש ֵ֥רים וש ָּ ָֽ
18בנָ֣י יו ָּרה מ ָּאה ושנֵ֥ים ָּע ָּ ָֽׂשר׃

ס

ס

ֹלשה׃
אתים ֶעׂש ֵ֥רים וש ָּ ָֽ
19בנָ֣י ָּחשם ָּמ ַ
21ב ֵ֥ני ג ָּבר תש ֵ֥עים וַ חמ ָּ ָֽשה׃

ס

ס

ס

ֹלשה׃
ית־ל ֶחם מ ָּאה ֶעׂש ֵ֥רים וש ָּ ָֽ
21בנָ֣י ָֽב ָּ

ס

ַ 22אנ ֵ֥שי נט ָּפה חמ ֵ֥שים וש ָּ ָֽשה ׃
שי ענָּ תות מ ָּאה ֶעׂש ֵ֥רים ושמ ָּנָֽה׃
ַ 23אנ ָ֣
24ב ֵ֥ני ַעז ָּמוֶ ת ַאר ָּב ֵ֥עים וש ָּנַָֽֽים׃

ס

ס

ֹלשה׃
ירה ובארות ש ַ ֵ֥בע מאות ו ַאר ָּב ֵ֥עים וש ָּ ָֽ
25בני קר ַית ָּערים כפ ָּ ָ֣
26בני ָּה ָּר ָּמה וָּ גָּ ַבע ֵ֥שש מאות ֶעׂש ֵ֥רים ו ֶא ָּ ָֽחד׃
שי מכ ָּמס מ ָּאה ֶעׂש ֵ֥רים וש ָּנַָֽֽים׃
ַ 27אנ ָ֣

ס

ס

ֹלשה׃
אתים ֶעׂש ֵ֥רים וש ָּ ָֽ
ַ 28אנשי ָֽבית־אל ו ָּה ָּעי ָּמ ַ
29בנֵ֥י נבו חמ ֵ֥שים וש ָּנַָֽֽים׃

ס

ס

31בנָ֣י ַמגביש מ ָּאה חמ ֵ֥שים וש ָּ ָֽשה׃

ס

אתים חמ ֵ֥שים ו ַאר ָּב ָּ ָֽעה׃
31בני ע ָּילָ֣ם ַאחר ֶא ֶלף ָּמ ַ
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32בנָ֣י ָּחרם שֹלֵ֥ ש מאות ו ֶעׂש ָֽרים׃

ס

33בני־ֹלד ָּח ָ֣דיד ואונו ש ַ ֵ֥בע מאות ֶעׂש ֵ֥רים וַ חמ ָּ ָֽשה׃
34בנָ֣י ירחו שֹלֵ֥ ש מאות ַאר ָּב ֵ֥עים וַ חמ ָּ ָֽשה׃

ס

ס

ֹלשים׃
35בנָ֣י סנָּ ָּאה שֹלָ֣ ֶשת א ָּלפים ו ֵ֥שש מאות וש ָֽ

ס

ֹלשה׃
ָֽ ַ 36הכה ִ֑נים בני י ַ ָֽדעיָּ ה ל ָ֣בית ישו ַע ת ַ ֵ֥שע מאות שב ֵ֥עים וש ָּ ָֽ
37בנָ֣י אמר ֶא ֶלף חמ ֵ֥שים וש ָּנַָֽֽים׃

ס

38בנָ֣י ַפשחור ֶא ֶלף ָּמא ַתים ַאר ָּב ֵ֥עים ושב ָּ ָֽעה׃
39בנָ֣י ָּחרם ֶא ֶלף ושב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּ ָֽׂשר׃

ס

ס

ס

הודו ָּיה שב ֵ֥עים ו ַאר ָּב ָּ ָֽעה׃
ַ 41הלו ִ֑ים בני־ישו ַע ו ַקדמיאל לבנֵ֥י ַ
ָֽ ַ 41המשר ִ֑רים ב ָ֣ני ָּא ָּסף מ ָּאה ֶעׂש ֵ֥רים ושמ ָּנָֽה׃

ס

פ

י־עקוב בנֵ֥י חט ָּיטא
י־טל ָ֣מון בנ ַ
ָֽי־אטר בנ ַ
י־שלום בנ ָּ
42בנָ֣י ַה ָֽשערים בנ ַ
ֹלשים ותש ָּ ָֽעה׃
בנָ֣י ש ָּ ִ֑בי ַהכל מ ָּאה ש ֵ֥

פ

ׂשופא בנֵ֥י ַט ָּב ָֽעות׃
ַ 43הנתי ִ֑נים בני־צי ָּ ֵ֥חא בני־ח ָּ
44בני־ק ֵ֥רס ָֽבני־ ָֽסיע ָּהא בנֵ֥י ָּפ ָֽדון׃
45בני־ל ָּב ָּ ֵ֥נה בני־חגָּ ָּבה בנֵ֥י ַע ָֽקוב׃
י־שמ ַלי בנֵ֥י ָּח ָּנַָֽֽן׃
י־ח ָּגֵ֥ב בנ ַ
46בנ ָּ
47בני־ג ֵ֥דל בני־ ַג ַחר ב ֵ֥ני ר ָּאָּ ָֽיה׃
48בני־ר ֵ֥צין בני־נקו ָּדא ב ֵ֥ני גַ ָּ ָֽזם׃
49בני־ע ָּ ֵ֥זא בני־ ָּפס ַח בנֵ֥י ב ָּ ָֽסי׃
פיסים׃
י־אס ָּנֵ֥ה בני־מעינים בנֵ֥י נ ָֽ
51בנ ַ
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51בני־ ַבק ֵ֥בוק בני־חקו ָּפא ב ֵ֥ני ַחר ָֽחור׃
52בני־ ַבצלֵ֥ ות בני־מח ָּידא בנֵ֥י ַחר ָּ ָֽשא׃
53בני־ ַבר ֵ֥קוס ָֽבני־ ָֽסיס ָּרא בני־ ָּ ָֽת ַמח׃
54ב ֵ֥ני נצי ַח ב ֵ֥ני חטי ָּ ָֽפא׃
רודא׃
י־הס ֶפ ֶרת בנֵ֥י פ ָּ ָֽ
55בני ַעב ָ֣די שֹל ִ֑מה בני־ס ַ ֵ֥טי בנ ַ
י־דרקון בנֵ֥י ג ָֽדל׃
56בני־יַ ע ָּ ֵ֥לה בנ ַ
57בני ש ַפט ָּיָ֣ה ב ָֽני־ ַחטיל בני פ ֶ ֵ֥כ ֶרת ַהצ ָּביים בנֵ֥י ָּא ָֽמי׃
ָּ 58כל־ ַהנתינים ובני ַעב ָ֣די שֹל ִ֑מה שֹלֵ֥ ש מאות תש ֵ֥עים וש ָּנַָֽֽים׃

ס

59וא ֶלה ָּ ָֽהעלים מ ֵ֥תל ֶמ ַלח ָ֣תל ַחר ָּשא כ ֵ֥רוב ַא ָּדן א ִ֑מר ו ָ֣לא יָּ ָֽכלו
בותם וזַ ר ָּעם ֵ֥אם מיׂש ָּראל ָֽהם׃
ל ַהגיד בית־א ָּ
61בני־ד ָּל ָּ ֵ֥יה בני־טוב ָּיה ב ָ֣ני נקו ָּ ִ֑דא ֵ֥שש מאות חמ ֵ֥שים וש ָּנַָֽֽים׃

ס

שר ָּל ַקח מבנִ֞ ות
61ומבני ַה ָ֣כהנים בנֵ֥י ֳח ַב ָּיה בנָ֣י ַה ִ֑קוץ בנָ֣י ַברז ַלי א ֶ ָ֣
ַברז ַלי ַהגל ָּעדי א ָּשה וַ י ָּקרא ַעל־ש ָּ ָֽמם׃
ן־הכה ָּנָֽה׃
62א ֶלה בקשו כ ָּת ָּבם ַהמתיַ חׂשים ו ָ֣לא נמ ָּ ִ֑צאו ַוַָֽֽיגאלו מ ַ
63וַ יא ֶמר ַהתר ָּש ָּתא ָּל ֶהם א ֶ ֵ֥שר לא־יאכלו מ ָ֣ק ֶדש ַה ֳק ָּד ִ֑שים ַעד ע ֵ֥מד
אורים ולת ָֽמים׃
כהן ל ֵ֥
ָּ 64כל־ ַה ָּק ָּהל כ ֶא ָּ ִ֑חד ַאר ַבָ֣ע רבוא ַאל ַפים שֹלש־מ ֵ֥אות ש ָֽשים׃
65מל ַבד ַעבדי ֶהם ו ַאמ ָֽהתי ֶהם א ֶלה שב ַעָ֣ת א ָּלפים שֹלֵ֥ ש מאות
אתים׃
ֹלשים ושב ָּ ִ֑עה ו ָּל ֶהם משר ֵ֥רים וָֽ משררות ָּמ ָּ ָֽ
ש ָ֣
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אתים ַאר ָּב ֵ֥עים
יהם ָּמ ַ
ֹלשים וש ָּ ִ֑שה פרד ֶ
יהם ש ַ ֵ֥בע מאות ש ָ֣
66סוס ֶ
וַ חמ ָּ ָֽשה׃
ש ֶשת א ָּלפים ש ַ ֵ֥בע
ֹלשים וַ חמ ָּ ִ֑שה חמרים ָ֣
67ג ַמלי ֶהם ַאר ַ ֵ֥בע מאות ש ָ֣
מאות ו ֶעׂש ָֽרים׃

פ

ירוש ָּלִ֑ם ָֽהתנַ דבו לבָ֣ית
שר ב ָּ
הוה א ֶ ָ֣
בואם ל ֵ֥בית י ָּ
68ומ ָּראשי ָּ ָֽה ָּאבות ב ָּ
ָּ ָֽה ֱאֹלהים ל ַהעמידו ַעל־מכונָֽ ו׃
אכה זָּ ָּהב ַדרכמונים שש־ר ָ֣באות וָּ ֶא ֶלף
אוצָ֣ר ַהמ ָּל ָּ
69ככ ָּחם נָּ תנו ל ַ
ו ֶכ ֶסף ָּמנים ח ָ֣מ ֶשת א ָּל ִ֑פים ו ָּכת ֵ֥נת כהנים מ ָּ ָֽאה׃

ס

ס

־ה ִ֞ ָּעם ו ַהמשררים ו ַהשוערים ו ַהנתינים
71וַ יש ָ֣בו ַהכה ָ֣נים ו ַהלוים וָֽ מן ָּ
יהם׃
יהם ו ָּכל־יׂש ָּראל ב ָּער ֶ ָֽ
ב ָּער ֶ ִ֑

ס

1 3וַ יגַ ע ַה ָ֣ח ֶדש ַהשביעי וב ֵ֥ני יׂש ָּראל ֶב ָּע ִ֑רים
רוש ָּ ָֽלם׃
ֶא ָּחד ֶאל־י ָּ

ס

וַ י ָּאס ֵ֥פו ָּה ָּעם כ ֵ֥איש

ס

2וַ יָּ ָּקם ישו ַע ֶבן־יָֽ ו ָּצ ָּדק ו ֶא ָּ ָ֣חיו ַהכהנים וזר ָּב ֶבל ֶבן־ש ַאלתיאל ו ֶא ָּחיו
תורת
וַ יבנו ֶאת־מז ַבח ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּר ִ֑אל ל ַהעלות ָּע ָּליו עלות ַכ ָּכתוב ב ַ
ש־ה ֱאֹל ָֽהים׃
מ ֶ ֵ֥שה אי ָּ
יהם מ ַעמי ָּהא ָּר ִ֑צות וַ יַ על
ימה על ֶ
3וַ יָּ כינו ַהמזב ַח ַעל־מ ָ֣כונ ָּתיו ֵ֚כי בא ָּ ָ֣
ָּע ָּליו עלות ַ ָֽליהוָּ ה עלות ַל ֵ֥ב ֶקר ו ָּל ָּ ָֽע ֶרב׃
ַ4וַָֽֽיַ עׂשו ֶאת־ ַ ֵ֥חג ַהסכות ַכ ָּכ ִ֑תוב וע ַלת יום ביום במס ָּפר כמש ַפט
יומו׃
ד ַבר־יֵ֥ ום ב ָֽ
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הוה ַהמק ָּד ִ֑שים ולכל
5ו ַאחרי ִ֞כן ע ַלת ָּתמיד ו ֶל ֳָ֣ח ָּדשים ול ָּכל־מוע ֵ֥די י ָּ
יהוָֽה׃
מתנַ ֵ֥דב נ ָּד ָּבה ַל ָּ
6מיום ֶא ָּחד ַל ָ֣ח ֶדש ַהשביעי החלו ל ַהעלֵ֥ ות עלות ַליהָּ ִ֑וה והי ַ ֵ֥כל יהָּוה
ֵ֥לא י ָּ ָֽסד׃
7וַ יתנו־ ֶכ ֶסף ַלחצבים ו ֶל ָּח ָּר ִ֑שים ו ַמא ָּכל ומש ֶתה וָּ ֶש ֶמן ַל ָֽצדנים ו ַלצרים
ְך־פ ַרס
ל־יָ֣ם יָּ פוא כרשיון ֵ֥כ ֶורש ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ן־הל ָּבנון ֶא ָּ
ל ָּהביא עצי א ָּרזים מ ַ
יהם׃
על ֶ ָֽ

פ

8ו ַב ָּש ָּ ָ֣נה ַהשנית לבו ִָּ֞אם ֶאל־בית ָּ ָֽה ֱאֹלהים לי ָ֣רו ָּש ַלם ַבח ֶדש ַהש ִ֑ני
יהם׀ ַהכה ָ֣נים
וצ ָּדק וש ָּ ֵ֥אר אח ֶ ָ֣
החלו זר ָּב ֶ ָ֣בל ֶבן־ש ַאלתיאל ויש ַוע ֶבן־יָֽ ָּ
ת־הלוים מ ֶבן ֶעׂשרים
ו ַהלוים ו ָּכל־ ַה ָּבאים מ ַהש ָ֣בי י ָֽרו ָּש ַלם וַ יַ ע ָ֣מידו ֶא ַ
הוָֽה׃
אכת בית־י ָּ
ָּשנָּ ה וָּ ַמע ָּלה לנַ צ ַח ַעל־מ ֶ ֵ֥ל ֶ

פ

הודה כ ֶא ָּחד לנַ צ ַח
וב ָּניו בנָֽי־י ָּ
9וַ יַ ע ָ֣מד ישו ַע ָּב ָּ ָ֣ניו ו ֶא ָּחיו ַקדמיאל ָּ
ֹלהים
אכה בבָ֣ית ָּה ֱא ִ֑
ַעל־ע ֵׂ֥שה ַהמ ָּל ָּ

ס

יהם וַ אח ֶיהם
בני ָֽחנָּ ָּדד בנ ֶ ֵ֥

ַהלויָֽם׃
הוִ֑ה וַ יַ עמידו ַהכהנים מל ָּבשים ַבח ָֽצצרות
11ויס ֵ֥דו ַהבנים ֶאת־ה ַיכָ֣ל י ָּ
ָֽי־א ָּסף ַ ָֽבמצל ַתים ל ַהלל ֶאת־יהוָּ ה ַעל־ידי ָּד ֵ֥ויד
ו ַהלוים בנ ָּ
ֶ ָֽמ ֶלְך־יׂש ָּר ָֽאל׃
ָֽ ַ11ויַ ענו ב ַהלל ובהודת ַ ָֽליהוָּ ה ָ֣כי טוב ָֽכי־לעו ָּ ֵ֥לם ַחסדו ַעל־יׂש ָּר ִ֑אל
הוה׃
הוסד בית־י ָּ ָֽ
דולה ב ַהלל ַ ָֽליהוָּ ה ַעל ַ ֵ֥
רועה ג ָּ
ל־ה ָּעם הריעו ת ָּ
ו ָּכ ָּ

1795

ס

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

12ו ַרבים מ ַהכה ָ֣נים ו ַהלוים ו ָּראשי ָּה ָּאבות ַהזקנים א ֶשר ָּראו
יהם בכים ב ָ֣קול גָּ ִ֑דול ו ַרבים
ת־ה ַבית ָּ ָֽהראשון ביָּ סדו ֶזה ַה ַבית בעָ֣ינ ֶ
ֶא ַ
רועה בׂשמ ָּחה ל ָּה ֵ֥רים ָֽקול׃
בת ָּ ֵ֥
רועָ֣ת ַהשמ ָּחה לקול ב ָ֣כי ָּה ָּ ִ֑עם ָ֣כי ָּה ָּעם
13ו ָ֣אין ָּה ָּעם ַמכירים קֵ֚ ול ת ַ
דולה ו ַה ֵ֥קול נש ַמע ַעד־למ ָּר ָֽחוק׃
רועָ֣ה ג ָּ
מריעים ת ָּ

פ

ַ1 4וַָֽֽישמעו ָּצ ֵ֥רי יהו ָּדה ובניָּ ִ֑מן ָֽכי־בני ַהגו ָּלה בו ָ֣נים הי ָּכל ַליהָּוה ֱאֹל ֵ֥הי
יׂש ָּר ָֽאל׃
אשי ָּ ָֽה ָּאבות וַ יאמרו ָּל ֶהם נב ֶנָ֣ה ע ָּמ ֶכם ָ֣כי
ל־ר ָ֣
2וַ יגשו ֶאל־זר ָּב ֶבל ו ֶא ָּ
ָּכ ֶכם נדרוש ָֽלאֹלה ֶיכִ֑ם ו ָ֣לא׀ א ַנָ֣חנו זבחים מימי א ַסר ַחדן ֶ ָ֣מ ֶלְך
ַאשור ַה ַמע ֶלֵ֥ה א ָּתנו ָֽפה׃
3וַ יא ֶמר ָּל ֶהם זר ָּב ֶבל וישו ַע וש ָּאר ָּראשי ָּ ָֽה ָּאבות ליׂש ָּראל ָֽלא־ ָּ ָ֣ל ֶכם
ֹלהי יׂש ָּראל
וָּ ָּלנו לבנֵ֥ ות ַבית לאֹל ִ֑הינו כי אנַ חנו יַ ַחד נבנֶ ה ַ ָֽליהוָּ ה ֱא ָ֣
ְך־פ ָּ ָֽרס׃
שר צוָּ נו ַה ֶמ ֶלְך ֵ֥כ ֶורש ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ַכא ֶ ָ֣
אותם לבנָֽ ות׃
4וַ יהי ַעם־ ָּה ָּא ֶרץ מ ַרפים י ָ֣די ַעם־יהו ָּ ִ֑דה וָֽ מ ַבל ֵ֥הים ָּ
5וסכרים עלי ֶהם יועצים ל ָּה ָ֣פר ע ָּצ ָּ ִ֑תם ָּכל־ימי כֵ֚ ו ֶרש ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּפ ַרס
ְך־פ ָּ ָֽרס׃
ד־מלכות ָּדר ָּ ֵ֥יַֽוֶ ש ֶ ָֽמ ֶל ָּ
ו ַע ַ
6וב ַמלכות א ַחשורוש בתח ַלת ַמלכו ִ֑תו ָּכת ָ֣בו ׂשטנָּ ה ַעל־יש ֵ֥בי יהו ָּדה
ירוש ָּ ָֽלם׃
ו ָּ
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ותו
7ובי ָ֣מי ַאר ַתח ַשׂש ָּתא ָּכ ַתב בש ָּלם מתר ָּדת ָּ ָֽטבאל וש ָּ ָ֣אר כנָּ ָּ
ל־אר ַתח ַשׂשתא ֶ ָ֣מ ֶלְך ָּפ ָּ ִ֑רס וכ ָּתב ַ ָֽהנשתוָּ ן ָּכ ֵ֥תוב א ָּרמית ומתר ָּגֵ֥ם
ַע ַ
א ָּר ָֽמית׃

פ

8ר ָ֣חום בעל־טעם ושמ ַשי ָּ ָֽספ ָּרא כ ַתבו אג ָּ ֵ֥רה ח ָּדה ַעל־ירוש ֶלִ֑ם
ל ַאר ַתח ַ ֵ֥שׂשתא ַמל ָּכא כנ ָָּֽמא׃
ֱ 9א ַדין ר ָ֣חום בעל־טעם ושמ ַשי ָּ ָֽספ ָּרא וש ָּאר כנָּ וָּ ת ִ֑הון דינָּ יא
ושנ ָּכיא ֶד ָּהוא
וַ א ַפר ַסת ָּכ ִ֞יא ַטרפ ָּלי ָ֣א א ָּ ָֽפר ָּסיא ַארכוָּ י ָּבב ָּליא ָֽש ַ
על ָּמיָֽא׃
הותב המו בקר ָּיה ָ֣די
11וש ָּ ָ֣אר א ַמיָּ א די ַהגלי ָּאסנַ ַפר ַר ָּבָ֣א ויַ ק ָּירא ו ָ֣
ָּשמ ָּ ִ֑רין וש ָּ ֵ֥אר ע ַ ָֽבר־נַ ה ָּרה וכ ֶ ָֽענֶ ת׃
ל־אר ַתח ַשׂשתא ַמל ָּכִ֑א
שגֶ ן אגַ ר ָּתא ֵ֚די ש ַ ָ֣לחו עלוהי ַע ַ
11דנָּ ה ַפר ֶ ָ֣
ַעב ָּדיְך ֱא ָּנֵ֥ש ע ַ ָֽבר־נַ ה ָּרה וכ ֶ ָֽענֶ ת׃

פ

12ידי ַע ֶל ֱה ָ֣וא ל ַמל ָּכא ָ֣די יהו ָּדיא די סלקו מן־לוָּ ָּתְך ע ֶ ֵ֥לינָּ א אתו
שורי ֶאשכללו וא ַשיָּ א יַ ָֽחיטו׃
לירוש ֶלִ֑ם קרי ָּתא ָּ ָֽמ ָּרד ָּתא ָּבנַ ין ַ
13כ ַען ידי ַע ֶל ֱה ָ֣וא ל ַמל ָּכא די ָ֣הן קרי ָּ ֵ֥תא ָּדְך תתבנא ושו ַר ָּיה
ָֽיש ַתכללִ֑ ון מנ ָּ ָֽדה־בלו וַ ה ָּלְך ָּלָ֣א ינתנון ו ַאפ ֵ֥תם ַמלכים ת ַהנ ָֽזק׃
יְך־לנָּ א
14כ ַען ָּכל־ ֳקבל ָֽדי־מ ַלח ָֽהיכ ָּלא מ ַלחנָּ א ו ַערַוָ֣ת ַמל ָּכא ָּ ֵ֥לא ָֽא ָֽר ַ
הודענָּ א ל ַמל ָּ ָֽכא׃
ל ֶ ָֽמ ֱחזִ֑א ַעל־דנָּ ה ש ַלחנָּ א ו ַ ֵ֥
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ר־דכ ָּרנַ יָּ א ָ֣די א ָּב ָּה ָּתְך ות ַהש ַכח בס ַפָ֣ר ָּדכ ָּרנַ יָּ א ותנ ַדע
15די י ַב ַקר ָֽבס ַפ ָּ
די קרי ָּתא ָּדְך קר ָּיָ֣א ָּ ָֽמ ָּר ָּדא וָֽ מ ַהנז ַָקת ַמלכין ומדנָּ ן ו ֶאש ַתדור ָּעב ָ֣דין
ן־יומת ָּעל ָּ ִ֑מא ַעל־דנָּ ה קרי ָּ ֵ֥תא ָּדְך ָּ ָֽה ָּחר ַ ָֽבת׃
בגַ וַ ּה מ ָּ
שור ָּיה
16מהודעין אנַ חנָּ ה ל ַמל ָּכא די ָ֣הן קרי ָּ ֵ֥תא ָּדְך תתבנא ו ַ
ָֽיש ַתכללִ֑ ון ָּל ֳקבָ֣ל דנָּ ה ח ָּלק ַבע ַ ָ֣בר נַ ה ָּרא ָּ ֵ֥לא א ַיתי ָּ ָֽלְך׃

פ

17פתגָּ ִָּ֞מא ש ַ ָ֣לח ַמל ָּכא ַעל־רחום בעל־טעם ושמ ַ ָ֣שי ָּ ָֽספ ָּרא וש ָּאר
כנָּ ָּ ָ֣ותהון ֵ֥די יָּ תבין ב ָּ ָֽשמ ָּ ִ֑רין וש ָּאר ע ַ ָֽבר־נַ ה ָּרה ש ָּלם וכ ֶ ָֽעת׃

ס

18נשתוָּ נָּ א ֵ֥די ש ַלחתון ע ֶ ִ֑לינָּ א מ ָּפ ַ ֵ֥רש ֱקרי ָּק ָּד ָּ ָֽמי׃
19ומני ָׂ֣שים טעם ו ַב ַ ָ֣קרו ו ַהש ַכחו ֵ֚די קרי ָּ ָ֣תא ָּדְך מן־יו ָּמת ָּ ָֽעל ָּמא
ל־מלכין ָֽמתנַ ש ָּ ִ֑אה ומ ַ ֵ֥רד ו ֶאש ַתדור מתע ֶבד־ ַ ָֽבּה׃
ַע ַ
21ו ַמל ָ֣כין ַתקיפין הוו ַעל־י ָ֣רוש ֶלם ו ַשליטין בכל ע ַ ָ֣בר נַ ה ָּ ִ֑רה ומ ָּ ֵ֥דה בלו
וַ ה ָּלְך מתי ֵ֥הב ל ָֽהון׃
21כ ַען ָׂ֣שימו טעם ל ַב ָּט ָּלא גב ַר ָּיָ֣א אלְִ֑ך וקרי ָּ ֵ֥תא ָּדְך ָּלָ֣א תתבנא
ַעד־מני ַטע ָּ ֵ֥מא ית ָּ ָֽׂשם׃
22וזהי ֵ֥רין ֱהוו ָּשלו ל ֶמע ַבָ֣ד ַעל־ד ָּנִ֑ה ל ָּמה יׂשגָ֣א ח ָּב ָּלא ל ַהנזָּ ַָקת ַמל ָֽכין׃
ס

ֱ 23א ַדין מן־ ִ֞די ַפר ֶשגֶ ן נשתוָּ נָּ א ֵ֚די ַאר ַתח ַ ָ֣שׂשתא ַמל ָּכא ֱקרי
ֳק ָּדם־רחום ושמ ַ ֵ֥שי ָּספ ָּרא וכנָּ וָּ ת ִ֑הון אזַ לו בבהילו ל ָֽירוש ֶלם
וב ֵ֥טלו המו ב ֶאד ָּ ֵ֥רע ו ָּ ָֽחיל׃
ַעל־י ָ֣ה ָּודיא ַ
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ית־א ָּל ָּהא די בירוש ֶלִ֑ם וַ הוָּ ת ָּ ָֽבט ָּלא ַ ֵ֚עד ש ַנָ֣ת
ידת ב ֱ
24בא ַדין בט ַלת עב ַ ָ֣
ְך־פ ָּ ָֽרס׃
ַתרתין ל ַמלכות ָּדר ָּ ֵ֥יַֽוֶ ש ֶ ָֽמ ֶל ָּ

פ

1 5והתנַ ִ֞בי ַח ַגָ֣י נביָּ אה וז ַכר ָּיה ַבר־עדוא נביַ איָּ א ַעל־י ָ֣ה ָּודיא ֵ֥די
יהון׃
ביהוד ובירוש ֶלִ֑ם בשם ֱא ָּ ֵ֥לּה יׂש ָּראל על ָֽ

ס

וצ ָּדק ו ָּש ָ֣ריו למבנא
2בא ַדין ָּקמו זר ָּב ֶבל ַבר־ש ַאלתיאל וי ָ֣ש ַוע ַבר־יָֽ ָּ
י־א ָּל ָּהא מ ָּסע ֵ֥דין ל ָֽהון׃
איֵ֥א ָֽד ֱ
ֵ֥בית ֱא ָּל ָּהא ָ֣די ב ָֽירוש ֶלִ֑ם ועמהון נביַ ָּ

פ

3בּה־זמנָּ א א ָּתא עליהון ַתתנַ י ַפ ַחת ע ַ ָֽבר־נַ ה ָּרה וש ַ ֵ֥תר בוז ַני וכנָּ וָּ ת ִ֑הון
ן־ׂשם לכם טעם ַבי ָּתא דנָּ ה לבנא וא ַשר ָּנֵ֥א ד ָּנה
וכן ָּאמ ָ֣רין להם ַמ ָּ
ל ַשכ ָּל ָּ ָֽלה׃

ס

ֱ 4א ַ ֵ֥דין כנ ָּמא א ַ ָ֣מרנָּ א ל ִ֑הם ַמן־אנון ש ָּמ ָּ ָ֣הת גב ַריָּ א ָֽדי־ד ָּנֵ֥ה בניָּ ָּנא
ָּב ַנַָֽֽין׃
ד־טע ָּמא
א־ב ָ֣טלו המו ַע ַ
הודיא ו ָּל ַ
5ו ָ֣עין ֱא ָּלההם הוָּ ת ַעל־ ָּׂש ָ֣בי י ָּ
ל ָּדר ָּיַָֽ֣וֶ ש י ָּ ִ֑הְך וֶ ֱא ַדין ית ֵ֥יבון נשתוָּ ָּנא ַעל־ד ָּנָֽה׃

פ

שגֶ ן אגַ ר ָּתא ָֽדי־ש ִ֞ ַלח ַתת ַ ָ֣ני׀ ַפ ַ ָ֣חת ע ַ ָֽבר־נַ ה ָּרה וש ַתר בוזנַ י
ַ 6פר ֶ ָ֣
ל־דר ָּיַֽוֶ ש ַמל ָּ ָֽכא׃
וכ ָּ ָ֣נַֽוָּ תּה א ַפרס ָּכיא די ַבע ַ ָ֣בר נַ ה ָּ ִ֑רה ַע ָּ
7פתגָּ ָּמא ש ַ ָ֣לחו עלִ֑ והי וכדנָּ ה כ ָ֣תיב בגַ וּה ל ָּדר ָּ ֵ֥יַֽוֶ ש ַמל ָּכא ש ָּל ָּ ֵ֥מא
ָֽכ ָּלא׃

ס

8י ָ֣די ַע׀ ֶל ֱה ָ֣וא ל ַמל ָּכא ָֽדי־אזַ לנָּ א ליהוד מ ָֽדינ ָּתא לבית ֱא ָּל ָּ ָ֣הא ַר ָּבא
והוא מתבנא ֶ ָ֣א ֶבן ג ָּלל ו ָּאע מת ָּ ָׂ֣שם בכת ַל ָּיִ֑א וַ ע ֵ֥ביד ָּתא ָּדְך ָּאס ַ ֵ֥פרנָּ א
ומצ ַ ֵ֥לח ביֶ ד ָֽהם׃
מת ַעב ָּדא ַ
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ֱ 9א ַדין שאלנָּ א ל ָּׂש ַב ָּיָ֣א אלְך כנ ָּמא א ַ ָ֣מרנָּ א ל ִ֑הם ַמן־ ָּׂשם לכם טעם
ַבי ָּתא דנָּ ה למבניָּ ה וא ַשר ָּנֵ֥א ד ָּנה ל ַשכ ָּל ָּ ָֽלה׃
11ו ַאף ש ָּמ ָּהתהם ש ֵ֥אלנָּ א להם להו ָּדעו ָּ ִ֑תְך די נכ ֵ֥תב שם־גב ַר ָּיא ֵ֥די
ב ָּראשי ָֽהם׃

ס

י־א ָּלּה
11וכ ֵ֥נ ָּמא פתגָּ ָּמא התי ָ֣בונָּ א למ ַ ִ֑מר א ַנָ֣חנָּ א המו ַעבדוהי ָֽד ֱ
יאן
וב ַנַֽין ַבי ָּתא ָֽדי־הוָּ א בנה מ ַקד ַמת דנָּ ה שנָ֣ין ַׂשג ָּ
ש ַמיָּ א ו ַאר ָּעא ָּ
ֶומ ֶלְך ליׂש ָּראל ַרב ב ָּנהי ו ַשכללָּֽה׃
בוכדנֶ ַ ֵ֥צר
ָּ 12להן מן־די ַהרגזו א ָּב ֳה ַתנָּ א ֶל ֱא ָּלָּ֣ה ש ַמיָּ א י ַ ָ֣הב המו ב ַיד נ ַ
ובי ָּתה דנָּ ה ַסתרּה ו ַע ָּמה ַהג ֵ֥לי ל ָּב ֶ ָֽבל׃
יא ַ
ְך־ב ֶבל ַכס ָּד ָּ ִ֑
ֶ ָֽמ ֶל ָּ

ס

13ב ַרם בש ַ ָ֣נת ח ָּדה ל ֵ֥כו ֶרש ַמל ָּכא ָ֣די ָּב ֶ ִ֑בל כ ֶורש ַמל ָּכא ָּ ָׂ֣שם טעם
ית־א ָּל ָּ ֵ֥הא ד ָּנה לבנָֽא׃
ב ֱ
14ו ַאף ָּמאנַ ָּיָ֣א ָֽדי־בית־ ֱא ָּל ָּהא ָ֣די ַדה ָּ ָ֣בה ו ַכס ָּפא ָ֣די נבו ַכדנֶ ַצר ַהנפק
ן־היכ ָּלא ָ֣די ָֽבירוש ֶלם והי ָ֣בל המו להיכ ָּלא ָ֣די ָּב ֶ ִ֑בל ַהנפק המו
מ ָֽ
ָ֣כו ֶרש ַמל ָּכא מן־ ָֽהיכ ָּלא ָ֣די ָּב ֶבל ויהיבו לשש ַב ַ ָ֣צר שמּה ֵ֥די ֶפ ָּחה
ָּׂש ָֽמּה׃
15וַ א ַמר־לּה׀ ֵ֚אלה ָּ ָֽמאנַ יָּ א ֵׂ֚שא ָֽאזֶ ל־א ָ֣חת המו בהיכ ָּלא ָ֣די בירוש ֶלִ֑ם
ל־את ָֽרּה׃
ובית ֱא ָּל ָּהא יתבנֵ֥א ַע ַ
ֵ֥

ס

ֱ 16א ַדין שש ַב ַ ָ֣צר דְך א ָּתא י ַהב א ַשיָּ א די־ ֵ֥בית ֱא ָּל ָּהא ָ֣די בירוש ֶ ִ֑לם
ן־א ַדין ו ַעד־כ ַען מתבנא ו ָּ ֵ֥לא ש ָֽלם׃
ומ ֱ
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17וכ ִ֞ ַען הן ַעל־ ַמל ָּ ָ֣כא ָּטב ית ַב ַקר בבית גנזַ יָּ א די־ ַמל ָּ ָ֣כא ַת ָּמה ָ֣די
ית־א ָּל ָּ ֵ֥הא דְך
יתי ָֽדי־מן־כ ֶורש ַמל ָּכא ָׂ֣שים טעם למבנא ב ֱ
ב ָּב ֶבל ָ֣הן א ַ
בירוש ֶלִ֑ם ור ֵ֥עות ַמל ָּכא ַעל־ד ָּנה יש ַ ֵ֥לח ע ֶ ָֽלינָּ א׃

ס

1 6בא ַדין ָּדר ָּ ֵ֥יַֽוֶ ש ַמל ָּכא ָּ ָׂ֣שם ט ִ֑עם ו ַב ַ ָ֣קרו׀ ב ָ֣בית ספ ַריָּ א די גנזַ ָּיא
מ ַהח ֵ֥תין ַת ָּמה ב ָּב ֶ ָֽבל׃
2והשת ַ ָ֣כח ב ַאחמ ָּתא ב ָֽביר ָּתא די ב ָּמ ַ ֵ֥די מדינ ָּתה מג ָּלָ֣ה ח ָּ ִ֑דה
רונָֽה׃
וכן־כ ֵ֥תיב בגַ ַוּה דכ ָּ

פ

3בשנַ ת ח ָּדה ל ָ֣כו ֶרש ַמל ָּכא ָ֣כו ֶרש ַמל ָּכא ָּ ָׂ֣שם טעם בית־ ֱא ָּל ָּהא
י־דב ָ֣חין דבחין ואשוהי מ ָֽסוב ִ֑לין
ָֽבירוש ֶלם ַבי ָּ ָ֣תא יתבנא א ַתר ָֽד ָּ
רומּה ַא ָ֣מין שתין פ ָּתיּה ַא ֵ֥מין ש ָֽתין׃
ן־בית
4נד ָּב ִ֞כין די־ ֶא ֶבן ג ָּלל ת ָּל ָּתא ונד ָּבְך די־ ָּ ָ֣אע ח ַ ִ֑דת ונפק ָּתא מ ֵ֥
ַמל ָּכא תתי ָֽהב׃
5ו ַאף ָּמא ָ֣ני בית־ ֱא ָּל ָּהא ָ֣די ַדה ָּ ָ֣בה ו ַכס ָּפא ָ֣די נ ָֽבו ַכדנֶ ַצר ַהנפק
מן־היכ ָּ ֵ֥לא די־בירוש ֶלם והי ָ֣בל ל ָּב ֶ ִ֑בל יַ התיבון וי ָּהְך להיכ ָּלא
די־ב ָֽירוש ֶלם ל ַאתרּה ו ַתחת ב ֵ֥בית ֱא ָּל ָּ ָֽהא׃

ס

6כ ַען ַתתנַ י ַפ ַחת ע ַ ָֽבר־נַ ה ָּרה ש ַתר בוזנַ י וכנָּ ָּוָ֣תהון א ַפרס ָּכיא די
ן־ת ָּ ָֽמה׃
ַבע ַ ָ֣בר נַ ה ָּ ִ֑רה ַרחי ֵָ֥קין הוו מ ַ
הודיא
הודיא ול ָּׂשבָ֣י י ָּ
ית־א ָּל ָּ ָ֣הא ִ֑דְך ַפ ַחת י ָּ
7שבקו ַלעב ַידת ב ֱ
ל־את ָֽרּה׃
ית־א ָּל ָּ ֵ֥הא דְך יבנֵ֥ ון ַע ַ
ב ֱ
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8ומני ָׂ֣שים טעם ל ָּ ָ֣מא ָֽדי־ ַ ָֽת ַעבדון עם־ ָּׂשבי יהו ָּדיא אלְך למבנא
־א ָּל ָּ ָ֣הא ִ֑דְך ומנכ ָ֣סי ַמל ָּכא ֵ֚די מ ַדת ע ַ ָ֣בר נַ ה ָּרה ָּאס ַפרנָּ א נפק ָּתא
בית ֱ
ֶת ֱהוא ָֽמתיַ ה ָּבא לגב ַר ָּ ֵ֥יא אלְך די־ ָּ ֵ֥לא ל ַב ָּט ָּ ָֽלא׃
תורין ודכ ָ֣רין ואמ ָ֣רין׀ ַלע ָּלָּ ָ֣וַֽן׀ ֶל ֱא ָּלּה ש ַמיָּ א חנ ִ֞טין
9ו ָּ ָ֣מה ַחש ָּחן ובנָ֣י ָ֣
אמר ָּכהנַ ָּיא די־ב ָֽירוש ֶלם ֶל ֱהוא מתי ֵ֥הב להם
מ ַלָ֣ח׀ ח ַ ָ֣מר ומ ַשח כמ ַ
י־לא ָּש ָֽלו׃
יֵ֥ ום׀ ביום ד ָּ ֵ֥
ָֽ 11די־ ֶל ֱהון מ ַהקרבין ניחוחין ֶל ֱא ָּ ָ֣לּה ש ַמ ָּ ִ֑יא ומ ַצ ַלין ל ַח ֵ֥יי ַמל ָּכא ובנָֽ והי׃
11ומני ָׂ֣שים טעם ָ֣די ָּכל־ ֱאנָּ ש די י ַהשנא פתגָּ ָּ ָ֣מא דנָּ ה יתנ ַ ֵ֥סח ָּאע
מן־ ַביתּה וזָקיף יתמ ָ֣חא עֹלִ֑ הי ו ַביתּה נוָּ לֵ֥ ו יתעבד ַעל־ד ָּנָֽה׃
ָֽ 12וא ָּל ִָּ֞הא ָ֣די ַשכן ש ָ֣מּה ַת ָּמה י ַמ ִ֞ ַגר ָּכל־ ֶמ ֶלְך ו ַעם ָ֣די׀ יש ַ ָ֣לח ידּה
־א ָּל ָּ ֵ֥הא דְך ָ֣די בירוש ֶ ִ֑לם א ָּנה ָּדריָּ וֶ ש ָּ ָׂ֣ש ֶמת
ל ַהשנָּ ָּיה ל ַח ָּב ָּלה בית ֱ
טעם ָּאס ַפרנָּ א יתע ָֽבד׃

פ

ֱ 13א ַדין ַתת ִ֞ ַני ַפ ַחת ע ַ ָֽבר־נַ ה ָּרה ש ַ ֵ֥תר בוז ַני וכנָּ וָּ ת ִ֑הון ָּל ֳקבל ָֽדי־ש ִ֞ ַלח
ָּדר ָּיַֽוֶ ש ַמל ָּכא כנ ָּמא ָּאס ַ ֵ֥פרנָּ א ע ַ ָֽבדו׃
בואת ַח ַגָ֣י נביָּ אה וז ַכר ָּיה ַבר־ע ִ֑דוא
14ו ָּׂשבי יהו ָּדיא ָּב ַ ָ֣נַֽין ו ַמצלחין בנ ַ
ן־ט ַעם ֱא ָּלָּ֣ה יׂש ָּראל ומטעם ָ֣כ ֶורש ו ָּדריָּ וֶ ש
ובנָ֣ ו ו ַשכללו מ ַ
ו ַאר ַתח ַשׂשתא ֶ ֵ֥מ ֶלְך ָּפ ָּ ָֽרס׃
י־היא שנַ ת־שת
ירח א ָּ ִ֑דר ד ָ֣
15ושיציא ַבי ָּ ָ֣תה דנָּ ה ַעד יֵ֥ ום ת ָּל ָּתה ל ַ ָ֣
ל ַמלכות ָּדר ָּ ֵ֥יַֽוֶ ש ַמל ָּ ָֽכא׃
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לותא חנ ַכת
16וַ ע ַ ָ֣בדו ב ָֽני־יׂש ָּראל ָּכהנַ יָּ א ולוָּ יא וש ָּ ָ֣אר בני־גָּ ָּ
ית־א ָּל ָּ ֵ֥הא ד ָּנה ב ֶחדָּוָֽה׃
ב ֱ
אתין אמרין
תורין מ ָּאה דכ ָ֣רין ָּמ ַ
17ו ַהקרבו ַלחנ ַכת בית־ ֱא ָּל ָּ ָ֣הא דנָּ ה ָ֣
ל־כל־יׂש ָּראל ת ָֽרי־ע ַׂשר למנָּיַֽן
ַאר ַבָ֣ע מ ָּ ִ֑אה וצפירי עזין ל ַח ָּט ָּיא ַע ָּ
שב ֵ֥טי יׂש ָּר ָֽאל׃
ידת ֱא ָּל ָּהא ָ֣די
18וַ הקימו ָּכהנַ יָּ א בפלגָּ תהון ולוָּ יא ב ַמחל ָּ ָָ֣קתהון ַעל־עב ַ ֵ֥
בירוש ֶלִ֑ם ככ ָּתב ס ַ ֵ֥פר מ ֶ ָֽשה׃

פ

אשון׃
19וַ יַ ע ֵׂ֥שו בני־ ַהגו ָּלה ֶאת־ ַה ָּ ִ֑פ ַסח ב ַאר ָּב ָּ ֵ֥עה ָּע ָּׂשר ַל ֵ֥ח ֶדש ָּהר ָֽ
הורים וַ ישחטו ַה ֶפ ַסח
ָ֣ 21כי ָֽה ַטה ִ֞רו ַהכהנים ו ַהלוים כ ֶא ָּחד כ ָּלָ֣ם ט ִ֑
יהם ַהכהנים ו ָּל ֶ ָֽהם׃
גולה ו ַלאח ֶ ֵ֥
ל ָּכל־בנָ֣י ַה ָּ
ָֽ־ה ָּא ֶרץ
גולה וכל ַהנב ָּדל מטמ ַ ֵ֥את גוי ָּ
21וַ יאכלָ֣ ו בנָֽי־יׂש ָּראל ַה ָּשבים ָֽמ ַה ָּ
ֹלהי יׂש ָּר ָֽאל׃
יהוה ֱא ֵ֥
אל ֶ ִ֑הם לדרש ַ ָֽל ָּ
22וַ ַ ָֽיעׂשו ַחג־ ַמצות שב ַ ֵ֥עת יָּ מים בׂשמ ָּ ִ֑חה ָ֣כי׀ ׂשמ ָּ ָ֣חם יהוָּ ה ָֽוה ִ֞סב לב
ֹלהי
ית־ה ֱאֹלהים ֱא ֵ֥
אכת ב ָּ
יהם במ ֶ ֵ֥ל ֶ
יהם ל ַחזָ֣ק יד ֶ
ֶ ָֽמ ֶלְך־ ַאשור על ֶ
יׂש ָּר ָֽאל׃

פ

1 7ו ַא ַחר ַהד ָּב ָ֣רים ָּהא ֶלה ב ַמלכות ַאר ַתח ַ ָ֣שסתא ֶ ָֽמ ֶלְך־ ָּפ ָּ ִ֑רס ֶעז ָּרא
ֶבן־ׂש ָּריָּ ה ֶבן־עזַ ריָּ ה ֶבן־חלק ָּיָֽה׃
ֶ 2בן־ ַשלֵ֥ ום ֶבן־ ָּצדוק ֶבן־אחי ָֽטוב׃
ֶ 3בן־א ַמר ָּ ֵ֥יה ֶבן־עזַ ר ָּיה ֶבן־מ ָּריָֽ ות׃
ֶ 4בן־ז ַ ָֽרח ָּ ֵ֥יה ֶבן־עזי ֶבן־ב ָֽקי׃
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ֶ 5בן־אבישו ַע ֶבן־ ָֽפינ ָּחס ֶבן־ ֶאל ָּעזָּ ר ֶבן־ ַאה ֵ֥רן ַהכהן ָּה ָֽראש׃
6הוא ֶעז ָּרא ָּע ָּ ָ֣לה מ ָּב ֶבל ו ָֽהוא־ספר ָּמהיר בתו ַ ָ֣רת מ ֶשה א ֶשר־נָּ ַ ֵ֥תן
הוה ֱאֹל ָּהיו ָּע ָּליו כל ַב ָּק ָּש ָֽתו׃
הוה ֱאֹל ָ֣הי יׂש ָּר ִ֑אל וַ י ֶתן־לָ֣ ו ַה ֶמ ֶלְך כיַ ד־י ָּ
י ָּ
פ

ן־הכהנים ו ַהלוים ו ַהמשררים ו ַהשערים
7וַ ַ ָֽיעלָ֣ ו מבנָֽי־יׂש ָּראל ומ ַ
ת־ש ַבע ל ַאר ַתח ַ ֵ֥שסתא ַה ֶ ָֽמ ֶלְך׃
רוש ָּלִ֑ם בשנַ ֶ
ו ַהנתינים ֶאל־י ָּ
ישי היא ש ַנֵ֥ת ַהשביעית ַל ֶ ָֽמ ֶלְך׃
רוש ַלם ַב ָ֣ח ֶדש ַהחמ ִ֑
8וַ יָּ ֵ֥בא י ָּ
9כי ב ֶא ָּחד ַל ָ֣ח ֶדש ָּהראשון ָ֣הוא יסד ַ ָֽה ַמע ָּלה מ ָּב ֶבִ֑ל וב ֶא ִָּ֞חד ַל ָ֣ח ֶדש
טובה ָּע ָּ ָֽליו׃
ֹלהיו ַה ָּ ֵ֥
ד־א ָּ
וש ַלם כיַ ֱ
ַהחמישי ָּ ֵ֚בא ֶאל־י ָ֣ר ָּ
11כי ֶעז ָּרא ה ָ֣כין ל ָּבבו לדרוש ֶאת־תו ַ ֵ֥רת יהָּוה ו ַלע ִׂ֑שת ול ַל ֵ֥מד
ביׂש ָּראל ֵ֥חק ומש ָּ ָֽפט׃

ס

שגֶ ן ַ ָֽהנשתוָּ ן א ֶשר נָּ ַתן ַה ֶ ָ֣מ ֶלְך ַאר ַתח ַשסתא ל ֶעז ָּ ֵ֥רא ַהכהן
11ו ֶזָ֣ה׀ ַפר ֶ ָ֣
הוה וח ָּקיו ַעל־יׂש ָּר ָֽאל׃
ַהס ִ֑פר ס ִ֞פר דברי מצות־י ָּ

פ

ַ 12אר ַתח ַשסתא ֶמ ֶלְך ַמל ַכ ָּ ִ֑יא ל ֶעז ָּ ָ֣רא ָּכהנָּ א ָּס ַפר ָּד ָּתא ָֽדי־ ֱא ָּלּה ש ַמ ָּיא
גמיר וכ ֶ ָֽענֶ ת׃
13מני ָׂ֣שים טעם ָ֣די ָּכל־מתנַ ַ ָ֣דב ב ַמלכותי מן־ ַע ָּמה יׂש ָּראל ו ָּכהנָ֣ והי
ולוָּ יא למ ָּהְך ָֽלירוש ֶלם ע ָּמְך י ָּ ָֽהְך׃
ָּ 14כל־ ֳקבל די מן־ ֳק ָּדם ַמל ָּכא ושב ַעת יָּ עטהי שלי ַח ל ַב ָּק ָּ ֵ֥רא ַעל־יהוד
ידְך׃
ו ָֽלירוש ֶלִ֑ם ב ָּ ֵ֥דת ֱא ָּל ָּהְך ֵ֥די ב ָּ ָֽ
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15ולהי ָּב ָּלה כ ַ ָ֣סף וד ַ ִ֑הב ָֽדי־ ַמל ָּ ָ֣כא ויָּ עטוהי התנַ ַדבו ֶל ֱא ָּ ָ֣לּה יׂש ָּראל ֵ֥די
ָֽבירוש ֶלם משכ ָֽנּה׃
16וכל כ ַ ָ֣סף וד ַהב ָ֣די ת ַהש ַכח בכל מדי ַ ָ֣נת ָּב ֶ ִ֑בל עם התנַ ָּדבות ַע ָּמא
ו ָּ ָֽכהנַ יָּ א ָֽמתנַ דבין ל ֵ֥בית ֱא ָּלההם ֵ֥די בירוש ֶ ָֽלם׃
ָּ 17כל־ ֳק ָ֣בל דנָּ ה ָּאס ַפרנָּ א תקנא ב ַכס ָּ ָ֣פא דנָּ ה תורין׀ דכרין אמרין
ל־מדב ָּחה די ֵ֥בית ֱא ָּלהכם ֵ֥די
יהון ות ָּק ָ֣רב המו ַ ָֽע ַ
ומנ ָּחתהון ונסכ ִ֑
בירוש ֶ ָֽלם׃
18ו ָּ ָ֣מה די ע ָּליְך ו ַעל־ ֶא ָּחיְך יי ַטב בש ָּאר ַכס ָּ ֵ֥פא ו ַדה ָּבה ל ֶמע ַ ִ֑בד כר ֵ֥עות
ֱא ָּלהכם ַת ַעב ָֽדון׃
19ו ָּ ָֽמאנַ יָּ א ָֽדי־מתיַ ה ָ֣בין ָּלְך ל ָּפל ָּחן ָ֣בית ֱא ָּל ָּ ִ֑הְך ַהשלם ֳק ָּדם ֱא ָּ ֵ֥לּה
ירוש ֶ ָֽלם׃
21וש ָּאר ַחשחות ָ֣בית ֱא ָּל ָּהְך ֵ֥די י ֶפל־ ָּלְך למנ ַ ִ֑תן תנתן מן־בית גנ ֵ֥זי
ַמל ָּ ָֽכא׃
21ומני א ִ֞ ָּנה ַאר ַתח ַשסתא ַמל ָּכא ָׂ֣שים טעם לכל גַ ָֽזב ַריָּ א די ַבע ַ ָ֣בר
י־א ָּלָּ֣ה ש ַמיָּ א
ל־די ישא ֶלנכון ֶעז ָּרא ָּכהנָּ ה ָּס ַפר ָּד ָּתא ָֽד ֱ
נַ ה ָּ ִ֑רה ָ֣די ָּכ ָ֣
ָּאס ַפרנָּ א יתע ָֽבד׃
ַ 22עד־כ ַסף ַככ ָ֣רין מ ָּאה ו ַעד־חנטין כ ָ֣רין מ ָּאה ו ַעד־ח ַמר ַב ָ֣תין מ ָּאה
י־לא כ ָּ ָֽתב׃
ו ַעד־ ַב ֵ֥תין מ ַשח מ ָּ ִ֑אה ומ ַלח ד ָּ ֵ֥
ָּ 23כל־די מן־ ַט ַעם ֱא ָּ ָ֣לּה ש ַמיָּ א יתעבד ַאד ַרז ָּדא לבית ֱא ָּלָּ֣ה ש ַמ ָּ ִ֑יא
ל־מל ֵ֥כות ַמל ָּכא ובנָֽ והי׃
ָֽדי־ל ָּמה ֶ ָֽל ֱהוא ק ַצף ַע ַ
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24ול ָ֣כם מהודעין ָ֣די ָּכל־ ָּכהנַ ָּיָ֣א ולוָּ יא זַ ָּמ ַר ָּיא ָּת ָּ ָֽר ַעיָּ א נ ָ֣תינַ יָּ א ו ָּ ָ֣פלחי
יהם׃
בית ֱא ָּל ָּ ָ֣הא ד ָּ ִ֑נה מנ ָּדה בלו וַ ה ָּלְך ָּ ֵ֥לא ַשליט למר ֵ֥מא על ָֽ
י־ל ֱהון
25ו ַ ָ֣אנת ֶעז ָּרא כ ָּחכ ַמת ֱא ָּל ָּהְך ָֽדי־בי ָּדְך ֶ ָ֣מני ָּשפ ִ֞טין ו ַדיָּ נין ד ֶ
ל־ע ָּמה ֵ֚די ַבע ַ ָ֣בר נַ ה ָּרה ל ָּכל־יָּ דעי ָּד ָ֣תי ֱא ָּל ָּ ִ֑הְך ודי ָּלא יָּ ַדע
ָּדאנין ל ָּכ ַ
תהוד ָֽעון׃
26ו ָּכל־די־ ָּלא ֶל ֱהוא ָּעבד ָּד ָּ ָ֣תא ָֽדי־ ֱא ָּל ָּהְך ו ָּד ָּתא ָ֣די ַמל ָּכא ָּאס ַפרנָּ א
ן־לע ָּנֵ֥ש נכסין
דינָּ ה ֶל ֱה ֵ֥וא מתעבד מ ִ֑נּה הן למות ָ֣הן לשרשו ה ַ
ו ֶל ֱאסו ָֽרין׃

פ

ָּ 27ב ֵ֥רוְך יהָּוה ֱאֹל ָ֣הי אבו ִ֑תינו א ֶשר נָּ ַתן ָּכזאת ב ָ֣לב ַה ֶמ ֶלְך ל ָּפאר
ירוש ָּ ָֽלם׃
הוה א ֶ ֵ֥שר ב ָּ
ֶאת־ ֵ֥בית י ָּ
28ו ָּע ַ ָ֣לי ה ָּטה־ ֶח ֶסד לפני ַה ֶמ ֶלְך ויָֽ וע ָּציו ול ָּכל־ ָּׂש ֵ֥רי ַה ֶמ ֶלְך ַהגב ִ֑רים וַ א ָ֣ני
הת ַחזַ קתי כיַ ד־יהָּוה ֱאֹל ַהי ָּע ַלי וָּ ֶאקב ָּצה מיׂש ָּראל ָּראשים ַלעלֵ֥ ות
ע ָֽמי׃

פ

1 8וא ֶלה ָּרא ֵ֥שי אבתי ֶהם והתיַ ח ָּ ִׂ֑שם ָּהע ָ֣לים עמי ב ַמלכות
ַאר ַתח ַ ֵ֥שסתא ַה ֶמ ֶלְך מ ָּב ֶ ָֽבל׃
2מבני ָֽפינ ָּחס גַָֽֽרשם
3מבנָ֣י ש ַכניָּ ה
וַ חמ ָֽשים׃

ס

ס

ס

מב ֵ֥ני אי ָּת ָּמר ָּדניִ֑אל

ס

מב ֵ֥ני ָּדויד ַח ָֽטוש׃

מבנֵ֥י ַפרעש ז ַכריָּ ִ֑ה ועמו התיַ ֵ֥חׂש לז ָּכרים מ ָּ ֵ֥אה

ס

4מבני ַפ ַ ָ֣חת מו ָּאב ֶאלי ָֽהועי ַני ֶבן־ז ַ ָֽרח ָּ ִ֑יה ועמו ָּמא ַ ֵ֥תים ַהז ָּכ ָֽרים׃
יאל ועמו שֹלֵ֥ ש מאות ַהז ָּכ ָֽרים׃
5מב ֵ֥ני ש ַכנָּיה ֶבן־יַ חז ִ֑
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6ומב ָ֣ני ָּעדין ֶע ֶבד ֶבן־יונָּ ָּ ִ֑תן ועמו חמ ֵ֥שים ַהז ָּכ ָֽרים׃

ס

7ומב ָ֣ני עי ָּלם י ַ ָֽשעיָּ ה ֶבן־ע ַתל ָּ ִ֑יה ועמו שב ֵ֥עים ַהז ָּכ ָֽרים׃

ס

8ומב ָ֣ני ש ַפטיָּ ה ז ַבד ָּיה ֶבן־ ָֽמי ָּכ ִ֑אל ועמו שמ ֵ֥נים ַהז ָּכ ָֽרים׃

ס

אתים ושמ ָּנֵ֥ה ָּע ָּׂשר ַהז ָּכ ָֽרים׃
יאל ועמו ָּמ ַ
יואב ע ַבדיָּ ה ֶבן־יח ִ֑
9מב ָ֣ני ָּ
11ומב ֵ֥ני שלומית ֶבן־יוספ ָּיִ֑ה ועמו מ ָּ ֵ֥אה וששים ַהז ָּכ ָֽרים׃

ס

ס

11ומב ָ֣ני ב ַבי ז ַכריָּ ה ֶבן־ב ָּ ִ֑בי ועמו ֶעׂש ֵ֥רים ושמ ָּנה ַהז ָּכ ָֽרים׃

ס

12ומב ָ֣ני ַעזגָּ ד יו ָּח ָּנַֽן ֶבן־ ַה ָּק ָּ ִ֑טן ועמו מ ָּ ֵ֥אה וַ ע ָּׂש ָּרה ַהז ָּכ ָֽרים׃

ס

13ומב ָ֣ני אדני ָּקם ַאחרנים ו ָ֣א ֶלה שמו ָּתם ֱאלי ֶפ ֶלט יעי ָ֣אל וָֽ ש ַמע ָּ ִ֑יה
וע ָּמ ֶהם ש ֵ֥שים ַהז ָּכ ָֽרים׃

ס

14ומב ֵ֥ני בגַוי עו ַ ָ֣תי וזַ ִ֑בוד ועמו שב ֵ֥עים ַהז ָּכ ָֽרים׃

פ

ֹלשה
יָּמים ש ָּ ִ֑
ל־אהוָּ א וַ נַ ח ֶנֵ֥ה ָּשם ָ֣
ָֽ ָּ15ו ֶאקבצם ֶאל־ ַהנָּ ָּהר ַה ָּבָ֣א ֶ ָֽא ַ
א־מ ָּ ֵ֥צאתי ָּ ָֽשם׃
וב ָ֣כהנים ומבנֵ֥י לוי ל ָּ
וָּ ָּאבינָּ ה ָּב ָּעם ַ
16וָּ ֶאשל ָּחה ֶל ֱאלי ֶעזֶ ר ַלאריאל ָֽלש ַמעיָּ ה ול ֶאלנָּ ָּתן וליָּ ריב ול ֶאלנָּ ָּתן
אשים וליויָּ ֵ֥ריב ול ֶאלנָּ ָּתן מבינָֽים׃
ולנָּ ָּתן ולז ַכר ָּיֵ֥ה ולמש ָּלם ָּר ִ֑
יהם
ימה בפ ֶ
אותם ַעל־א ָ֣דו ָּהראש ב ָּכספ ָּיא ַה ָּמ ִ֑קום וָּ ָּאׂש ָּ
17וָּ אוַ ֶצאה ָּ
יא־לנו
ד ָּברים ל ַדבר ֶאל־אדו ָּאחיו ַהנתונים ב ָּכספ ָּיָ֣א ַה ָּמקום ל ָּ ָֽהב ָּ ֵ֥
ֹלהינו׃
מ ָּשרתים ל ֵ֥בית ֱא ָֽ
18וַ יָּ ביּאו ָּלנו כיַ ד־ ֱאֹלהינו ַהטו ָּבה ָּעלינו ָ֣איש ֶׂש ֶכל מב ָ֣ני ַמחלי ֶבן־לוי
וב ָּנֵ֥יו ו ֶא ָּחיו שמ ָּנֵ֥ה ָּע ָּ ָֽׂשר׃
ֶבן־יׂש ָּר ִ֑אל וש ָֽרביָּ ה ָּ
19ו ֶאת־ח ַשביָּ ה וא ֵ֥תו י ַ ָֽשע ָּיה מבנָ֣י מ ָּר ִ֑רי ֶא ָּ ֵ֥חיו ובנ ֶיהם ֶעׂש ָֽרים׃
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אתים
21ומן־ ַהנתינים ֶשנָּ ַתן ָּדויד ו ַה ָּשרים ַלעב ַ ָ֣דת ַהלוים נתינים ָּמ ַ ָ֣
ו ֶעׂש ִ֑רים כ ָּלם נק ֵ֥בו בש ָֽמות׃
ֹלהינו ל ַבקש
ל־הנָּ ָּ ָ֣הר ַאהוָּ א להת ַענות לפנָ֣י ֱא ִ֑
21וָּ ֶאק ָּרא ָּ ֵ֥שם צום ַע ַ
כושנו׃
מ ֶמנו ֶ ָ֣ד ֶרְך י ָּש ָּרה ָּ ֵ֥לנו ול ַטפנו ול ָּכל־ר ָֽ
ָ֣ 22כי בשתי לשאול מן־ ַה ֶמ ֶלְך ַ ָ֣חיל ו ָּפ ָּרשים ל ָּעז ֵ֥רנו מאויב ַב ָּ ִ֑ד ֶרְך
ל־כל־מ ַבק ָּשיו לטו ָּבה ועזָ֣ ו ו ַאפו
ד־אֹלהינו ַע ָּ
י־א ַמרנו ַל ֶמ ֶלְך לאמר יַ ֱ
ָֽכ ָּ
ַעל ָּכל־עז ָּ ָֽביו׃
ל־זאת וַ י ָּעתר ָּ ָֽלנו׃
23וַ נָּ צו ָּמה וַ נ ַבק ָּ ֵ֥שה מ ֱאֹלהינו ַע ִ֑
24וָּ ַאבדי ָּלה מ ָּש ֵ֥רי ַהכהנים ש ָ֣נים ָּע ָּ ִׂ֑שר לש ָֽרב ָּיָ֣ה ח ַשביָּ ה וע ָּמ ֶ ֵ֥הם
מאח ֶיהם ע ָּׂש ָּ ָֽרה׃
25וָּ ֶאש ֳקו ָּ ָ֣לה ָּל ֶהם ֶאת־ ַה ֶ ֵ֥כ ֶסף ו ֶאת־ ַהזָּ ָּהב ו ֶאת־ ַהכ ִ֑לים תרו ַ ָ֣מת
־אֹלהינו ַההרימו ַה ֶמ ֶלְך ויע ָּ ָ֣ציו ו ָּׂש ָּריו ו ָּכל־יׂש ָּראל ַהנמ ָּצ ָֽאים׃
בית ֱ
26וָּ ֶאשק ָּלה ַעל־יָּ ָּדם ֶכ ֶסף כ ָּכרים ָֽשש־מ ָ֣אות וַ חמשים וכלי־ ֶ ֵ֥כ ֶסף מ ָּאה
לכ ָּכ ִ֑רים זָּ ָּהב מ ָּ ֵ֥אה כ ָּ ָֽכר׃
טובה שנַ ים
27וכפרי זָּ ָּהב ֶעׂשרים ַלא ַדרכנים ָּ ִ֑א ֶלף וכלי נח ֶשת מצ ָּהב ָּ
חמודת ַכזָּ ָּ ָֽהב׃
28וָּ אמ ָּ ָ֣רה אל ֶהם ַא ֶ ֵ֥תם ק ֶדש ַליהוָּ ה ו ַהכלים ִ֑ק ֶדש ו ַה ֶכ ֶסף ו ַהזָּ ָּהב
נ ָּד ָּבה ַליהָּוה ֱאֹל ֵ֥הי אבתי ֶ ָֽכם׃
י־ה ָּא ֵ֥בות
29שק ָ֣דו ושמרו ַ ָֽעד־תשקלו לפני ָּׂשרי ַהכהנים ו ַהלוים ו ָּׂש ָֽר ָּ
הוָֽה׃
ירוש ָּלִ֑ם ַהלשכות ֵ֥בית י ָּ
ליׂש ָּראל ב ָּ
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31וקבלו ַהכה ָ֣נים ו ַהלוים משָ ַקל ַה ֶכ ֵֶ֥סף ו ַהזָּ ָּהב ו ַהכ ִ֑לים ל ָּה ֵ֥ביא
ֹלהינו׃
ירוש ַלם ל ֵ֥בית ֱא ָֽ
ל ָּ

פ

רוש ָּלִ֑ם
ָֽ ַ31ונס ִ֞ ָּעה מנ ַ ָ֣הר ַ ָֽאהוָּ א בשנים ָּע ָּׂשר ַל ָ֣ח ֶדש ָּהראשון ָּל ֶל ֶכת י ָּ
ל־ה ָּ ָֽד ֶרְך׃
ד־אֹלהינו ָּהי ָּ ָ֣תה ָּעלינו וַ יַ צילנו מ ַ ֵ֥כף אויב ואורב ַע ַ
ויַ ֱ
32וַ נָּ בוא ירו ָּש ָּ ִ֑לם וַ ֵ֥נ ֶשב ָּשם יָּ ֵ֥מים שֹל ָּ ָֽשה׃
33ו ַביָ֣ ום ָּהרביעי נשָ ַ ָ֣קל ַה ֶכ ֶסף ו ַהזָּ ָּהב ו ַהכלים ב ָ֣בית ֱאֹלהינו ַעל
יַ ד־מרמות ֶבן־ ָֽאוריָּ ה ַהכהן ועמו ֶאל ָּע ָּ ָ֣זר ֶבן־ ָֽפינ ָּ ִ֑חס וע ָּמ ִֶ֞הם יוזָּ ָּבד
ועד ָּיֵ֥ה ֶבן־בנוי ַהלויָֽם׃
ֶבן־יש ַוע ונָֽ ַ
ל־המש ָָּקל ָּב ֵ֥עת ַה ָֽהיא׃
34במס ָּ ֵ֥פר במשָ ָּקל ַל ִ֑כל וַ י ָּכ ֵ֥תב ָּ ָֽכ ַ

פ

אֹלהי יׂש ָּראל ָּפרים
גולה הק ֵ֥ריבו עלָ֣ ות׀ ל ָ֣
ָֽי־ה ָּ
ַ 35ה ָּבאים ָֽמ ַהשבי בנ ַ
ילים׀ תש ָ֣עים וש ָּשה כ ָּבׂשים שב ָ֣עים
ל־כל־יׂש ָּראל א ָ֣
ים־ע ָּׂשר ַע ָּ
שנ ָּ
יהוָֽה׃
עולה ַל ָּ
ירי ַח ָּטאת שנָ֣ים ָּע ָּ ִׂ֑שר ַהכל ָּ ֵ֥
ושב ָּעה צפ ֵ֥

פ

ַ36וַָֽֽיתנָ֣ ו׀ ֶאת־ ָּד ָ֣תי ַה ֶמ ֶלְך ַלא ַחש ַדרפני ַה ֶמ ֶלְך ו ַפחוות ָ֣ע ֶבר ַהנָּ ָּ ִ֑הר
־ה ֱאֹל ָֽהים׃
־ה ָּעם ו ֶאת־ ָֽבית ָּ
ונש ֵ֥או ֶאת ָּ

ס

1 9וכ ַכלָ֣ ות א ֶלה נגשו א ַלי ַה ָּשרים לאמר ָֽלא־נבד ִ֞לו ָּה ָּעם יׂש ָּראל
יהם ַלכנַ עני ַהחתי ַהפר ָ֣זי
ו ַהכה ָ֣נים ו ַהלוים מ ַעמי ָּהא ָּר ִ֑צות כתוע ָֽבת ֶ
ַהיבוסי ָּ ָֽה ַעמני ַה ָ֣מ ָּאבי ַהמצרי ו ָּה ֱאמ ָֽרי׃
ָֽ 2כי־נָּ ׂש ָ֣או מב ָֽנתי ֶהם ָּל ֶהם ולבני ֶהם והת ָּ ָֽערבו ֶזַָֽ֣ ַרע ַהק ֶדש ב ַעמי
שונה׃
ָּהא ָּר ִ֑צות ויַ ד ַה ָּש ָ֣רים ו ַהסגָּ נים ָּ ֵ֥הי ָּתה ַב ַ ֵ֥מ ַעל ַה ֶזה רא ָּ ָֽ
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3וכ ָּשמעי ֶאת־ ַה ָּד ָּ ָ֣בר ַהזֶ ה ָּק ַ ֵ֥רעתי ֶאת־בגדי ומעי ִ֑לי וָּ ֶאמר ִָּ֞טה מש ַער
ראשי וז ָּקני וָּ אש ָּבה משו ָֽמם׃
שב
גולִ֑ה וַ אני י ָ֣
ֹלהי־יׂש ָּראל ַעל ַ ָ֣מ ַעל ַה ָּ
4וא ַ ָ֣לי י ָּאספו כל ָּחרד בדב ָ֣רי ֱא ָֽ
משומם ַעד למנ ַ ֵ֥חת ָּה ָּ ָֽע ֶרב׃
ילי ָּו ֶָֽאכר ָּעה
5ובמנ ַ ָ֣חת ָּה ֶע ֶרב ַ ֵ֚קמתי מ ַ ָֽתעניתי וב ָּקר ֵ֥עי בגדי ומע ִ֑
ֹלהי׃
הוֵ֥ה ֱא ָּ ָֽ
ַעל־בר ַכי וָּ ֶאפר ָּ ֵׂ֥שה ַכ ַפי ֶאל־י ָּ
6וָּ אמ ָּרה ֱאֹל ַהי ָ֣בשתי ונכ ַלמתי ל ָּהרים ֱאֹל ַהי ָּפ ַני א ֶ ִ֑ליך ָ֣כי עונתינו
ָּרבו ל ַ ָ֣מע ָּלה ראש ו ַאש ָּמ ֵ֥תנו גָּ ד ָּלה ַ ֵ֥עד ַל ָּש ָּ ָֽמים׃
7מי ָ֣מי אבתינו אנַ חנו ב ַאש ָּ ָ֣מה גד ָּלה ַעד ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה ו ַבעונתינו נ ַתנו
ובב ָּזה
אנַ חנו מ ָּלכינו כהנינו ב ַיָ֣ד׀ ַמלכָ֣י ָּהא ָּרצות ַב ֶח ֶרב ַבשבי ַ
וב ֵ֥ב ֶשת ָּפנים כ ַהיֵ֥ ום ַה ֶזָֽה׃
8ו ַע ָּתה כמ ַעט־ ֶרגַ ע ָּהי ָּתה תחנָּ ה מ ָ֣את׀ יהָּ ָ֣וה ֱאֹלהינו ל ַהש ֵ֥איר ָּלנו
פלי ָּטה ו ָּל ֶתת־ ָּ ֵ֥לנו יָּ תד במ ָ֣קום ָּקד ִ֑שו ל ָּהאיר עינינו ֱאֹלהינו ולתתנו
ָֽמח ָּיֵ֥ה מ ַעט ב ַעבד ָֽתנו׃
ָֽ 9כי־ע ָּב ָ֣דים אנַ חנו וב ַעבדתנו ֵ֥לא עזָּ ָּבנו ֱאֹל ִ֑הינו ַוַָֽֽיַ ט־ ָּע ָ֣לינו ֶח ֶסד לפני
רומם ֶאת־בית ֱאֹלהינו ול ַהע ָ֣מיד
ַמלכי ָּפ ַרס ָּ ָֽל ֶתת־ ָּ ָ֣לנו ָֽמחיָּ ה ל ִ֞
ירוש ָּ ָֽלם׃
יהודה וב ָּ
ת־לָ֣נו גָּ דר ָֽב ָּ
ת־חרב ָּתיו ו ָּ ָֽל ֶת ָּ
ֶא ָּ

ס

11ו ַע ָּתה ַמה־נא ַ ֵ֥מר ֱאֹלהינו ַ ָֽאחרי־ ִ֑זאת ֵ֥כי ָּע ַזבנו מצו ֶ ָֽתיך׃
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שר צוי ָּת ביַ ד ע ָּב ֶ ָ֣דיך ַהנביאים לאמר ָּה ָּא ֶרץ א ֶשר ַא ֶתם ָּבאים
11א ֶ ָ֣
יהם א ֶ ֵ֥שר
לרש ָּתּה ֶא ֶרץ נ ָּדה היא בנ ַדת ַעמָ֣י ָּהא ָּר ִ֑צות בתוע ָֽבת ֶ
ל־פה בטמ ָּא ָּ ָֽתם׃
וה מ ֶ ֵ֥פה ֶא ֶ
מלא ָּ
12ו ַע ָּתה ָֽבנותי ִֶ֞כם ַאל־תתנָ֣ ו לבני ֶהם וב ָֽנתי ֶהם ַאל־תׂש ָ֣או לבני ֶכם
עולם ל ַ ָ֣מ ַען ֶת ֶחזקו וַ א ַכל ֶתם
ו ָֽלא־תדרשו שֹל ָּמם וטו ָּב ָּתם ַעד־ ָּ ִ֑
עולם׃
הורש ֶ ֵ֥תם לבני ֶכם ַעד־ ָּ ָֽ
־טוב ָּה ָּא ֶרץ ו ַ
ֶאת ָ֣
13ו ַ ָֽאחרי ָּכל־ ַה ָּ ָ֣בא ָּעלינו ב ַמעׂשינו ָּה ָּרעים וב ַאש ָּמתנו ַהגד ָּ ִ֑לה ָ֣כי׀
ַא ָּ ָ֣תה ֱאֹלהינו ָּח ַׂשכ ָּ ָֽת ל ַמ ָּטה ָֽמעוננו ונָּ ַ ֵ֥ת ָּתה ָּלנו פל ָּיטה ָּכ ָֽזאת׃
14הנָּ שוב ל ָּה ָ֣פר מצו ֶתיך ולהת ַחתן ב ַע ֵ֥מי ַהתעבות ָּה ִ֑א ֶלה הלוא
יטה׃
ד־כלה ל ֵ֥אין שארית ופל ָּ ָֽ
ֶ ָֽת ֱאנַ ף־ ָּבנו ַע ַ

פ

15יה ִָּ֞וה ֱאֹלהי יׂש ָּראל ַצ ָ֣דיק ַא ָּתה ָֽכי־נש ַ ֵ֥ארנו פלי ָּטה כ ַהיָ֣ ום ַה ֶ ִ֑זה הננו
ל ָּפנֶ יך ב ַאש ָּמתינו ָ֣כי ֵ֥אין ַלעמוד ל ָּפ ֶניך ַעל־ ָֽזאת׃

פ

ֹלהים
1 10וכהת ַפלל ֶעז ָּרא וכהתוַ דתו ב ֶכה ומתנַ פל לפני בָ֣ית ָּה ֱא ִ֑
י־ב ֵ֥כו
נקבצו א ָּליו מיׂש ָּראל ָּק ָּ ָ֣הל ַרב־מאד אנָּ שים ונָּ שים ָֽו ָּילדים ָֽכ ָּ
־ב ֶכה׃
ָּה ָּעם ַהרבה ֶ ָֽ

ס

אמר ל ֶעז ָּרא אנַ חנו ָּמ ַעָ֣לנו
2וַ יַ ַען ש ַכניָּ ה ֶבן־יחיאל מבני עו ָּלם וַ ָ֣י ֶ
באֹלהינו וַ נ ֶשב נָּ ֵ֥שים נָּ כריות מ ַעמָ֣י ָּה ָּ ִ֑א ֶרץ ו ַע ָּתה יש־מקֶוֵ֥ה ליׂש ָּראל
ל־זאת׃
ַע ָֽ
נולד מ ֶהם ַבע ַצָ֣ת
3ו ַע ָּ ָ֣תה ָֽנכ ָּרת־ב ָ֣רית לאֹלהינו להוציא ָּכל־נָּ שים ו ַה ָּ
תורה י ָּע ֶ ָֽׂשה׃
ֹלהינו ו ַכ ָּ
אדנָּ י ו ַהחרדים במצַוָ֣ת ֱא ִ֑
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4קום ָֽכי־ ָּע ֶ ֵ֥ליך ַה ָּד ָּבר וַ א ַ ָ֣נחנו ע ָּ ִ֑מְך ח ַזק וַ ע ָֽׂשה׃

פ

5וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם ֶעז ָּרא וַ יַ ש ַ ָ֣בע ֶאת־ ָּׂשרי ַהכהנים ַהלוים ו ָּכל־יׂש ָּראל ַלעׂשות
ַכ ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזה וַ י ָּש ָֽבעו׃
ן־אליָּ ִ֑שיב
6וַ ָּיַָֽ֣ ָּקם ֶעז ָּרא מלפני ָ֣בית ָּ ָֽה ֱאֹלהים וַ י ֶלְך ֶאל־לש ַכת יהו ָּח ָּ ָ֣נַֽן ֶב ֶ
גולה׃
ל־מ ַעל ַה ָּ ָֽ
א־ש ָּתה ֵ֥כי מת ַאבל ַע ַ ֵ֥
ומים ָֽל ָּ
א־א ַכל ַ ָ֣
וַ י ֶָ֣לְך ָּשם ֶל ֶחם ָֽל ָּ
ס

רוש ָּ ָֽלם׃
גולה לה ָּקבץ י ָּ
7וַ יַ עבירו קול ביהו ָּ ָ֣דה וי ָֽרו ָּש ַלם לכל בנָ֣י ַה ָּ
8וכל א ֶשר ָֽלא־יָּ בוא לשֹלָ֣ ֶשת ַהיָּ מים ַכע ַצת ַה ָּשרים ו ַהזקנים יָּ ֳח ַרם
גולה׃
כושו ו ֵ֥הוא י ָּבדל מק ַ ֵ֥הל ַה ָּ ָֽ
ָּכל־ר ִ֑

ס

9וַ י ָּקב ָ֣צו ָּכל־ ַאנ ָֽשי־יהו ָּדה ובניָּ מן׀ ירו ָּש ַלם לשֹלָ֣ ֶשת ַהיָּ מים הוא ֵ֥ח ֶדש
ל־ה ָּעם ברחוב בָ֣ית ָּה ֱאֹלהים
ַהתשיעי ב ֶעׂש ָ֣רים ַב ִ֑ח ֶדש וַ יש ָ֣בו ָּכ ָּ
ל־ה ָּד ָּבר ומ ַהג ָּש ָֽמים׃
ידים ַע ַ
ַמרע ֵ֥

פ

11וַ יָּ ָּקם ֶעז ָּרא ַהכהן וַ ָ֣יא ֶמר אל ֶהם ַא ֶ ָ֣תם מ ַעל ֶתם וַ תשיבו נָּ ָ֣שים
ל־אש ַ ֵ֥מת יׂש ָּר ָֽאל׃
נָּ כריִ֑ ות להוסיף ַע ַ
11ו ַע ָּתה תנֵ֥ ו תו ָּדה ַליהָּ ֵ֥וה ֱאֹל ָֽהי־אבתי ֶכם וַ ע ָׂ֣שו רצונִ֑ ו וה ָּ ָֽבדלו מ ַע ָ֣מי
ן־הנָּ שים ַהנָּ כריָֽ ות׃
ָּה ָּא ֶרץ ומ ַ
12וַ ַ ָֽיענו ָּ ָֽכל־ ַה ָּק ָּהל וַ יאמרו ָ֣קול גָּ ִ֑דול כן כד ָּבריךֵ֥ ָּעלינו ַלע ָֽׂשות׃
13א ִָּ֞בל ָּה ָּ ֵ֥עם ָּרב ו ָּה ָ֣עת ג ָּשמים ו ֵ֥אין כ ַח ַלע ָ֣מוד ַב ִ֑חוץ ו ַהמ ָּלא ָּכה
ָֽלא־ליום ֶא ָּחד ו ָ֣לא לשנַ ים ָֽכי־הר ֵ֥בינו לפש ַע ַב ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶ ָֽזה׃
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שר ֶב ָּערינו ַהה ִ֞שיב נָּ שים
ל־ה ָּק ִָּ֞הל ו ָ֣כל׀ א ֶ ָ֣
ָֽ ַ 14יעמדו ָּ־נָ֣א ָּׂשרינו ָֽל ָּכ ַ
יה ַעד
י־עיר וָּ עיר ושפ ֶ ִ֑ט ָּ
נָּ כריות יָּבא לע ָ֣תים מז ָּמנים וע ָּמ ֶהם זקנ ֵ֥
ף־אֹלהינו מ ֶמנו ַעד ַל ָּד ָּ ֵ֥בר ַה ֶזָֽה׃
ל ָּה ִ֞שיב חרון ַא ֱ

פ

ל־זאת ומש ָּלם
ָ֣ ַ 15אְך יונָּ ָּתן ֶבן־ע ָּׂשהאל ויַ חז ָּ ֵ֥יה ֶבן־תקָּוה ָּעמ ָ֣דו ַע ִ֑
ו ַשב ַ ֵ֥תי ַהלוי עזָּ ָֽרם׃
16וַ ַ ָֽיעׂשו־כן ב ָ֣ני ַהגו ָּלה וַ י ָּבדלו ֶעז ָּרא ַהכהן אנָּ שים ָּראשי ָּה ָּאבות
ל ֵ֥בית אב ָּתם וכ ָּלָ֣ם בש ִ֑מות וַ ישבו ביום ֶא ָּחד ַל ָ֣ח ֶדש ָּהעׂשירי
ל ַדריוש ַה ָּד ָּ ָֽבר׃
17וַ י ַכלָ֣ ו ַבכל אנָּ שים ַההשיבו נָּ ָ֣שים נָּ כריִ֑ ות ַעד יֵ֥ ום ֶא ָּחד ַל ֵ֥ח ֶדש
אשון׃
ָּהר ָֽ

פ

18וַ י ָּמצא מב ָ֣ני ַהכהנים א ֶ ֵ֥שר השיבו נָּ ָ֣שים נָּ כריִ֑ ות מבני ישו ַע
ֶבן־יָֽ ו ָּצ ָּדק ו ֶא ָּחיו ַ ָֽמעׂשיָּ ה ֶ ָֽו ֱאלי ֶעזֶ ר ויָּ ריב וג ַדל ָּיָֽה׃
ל־אש ָּמ ָּ ָֽתם׃
19וַ יתנֵ֥ ו יָּ ָּדם להו ָ֣ציא נשי ֶ ִ֑הם וַ אש ֵ֥מים ָֽאיל־צאן ַע ַ
21ומב ָ֣ני אמר ח ָּנני וז ַבד ָּ ָֽיה׃

ס

ס

21ומבני ָּח ִ֑רם ַמעׂש ָּיה ו ָֽאליָּ ה וָֽ ש ַ ָֽמעיָּ ה ויחיאל ועז ָּ ָֽיה׃
22ומבני ַפש ִ֑חור ֶאליועי ַני ַ ָֽמעׂשיָּ ה יש ָּמ ָ֣עאל נ ַתנאל יוזָּ ָּבד ו ֶאל ָּע ָּ ָֽׂשה׃

ס

הודה
יטא פ ַ ָֽתח ָּיֵ֥ה י ָּ
23ו ָֽמן־ ַהלו ִ֑ים יוזָּ ָּ ָ֣בד ושמעי וָ ָֽק ָּליָּ ה ָ֣הוא קל ָּ
יעזֶ ר׃
וֶ ֱאל ֶ ָֽ

ס

אורי׃
ן־ה ָ֣שערים ַשלֵ֥ם וָּ ֶט ֶלם ו ָֽ
24ומן־ ַהמשררים ֶאליָּ ִ֑שיב ומ ַ

1813

ס

Text from: Biblia Hebraica Stuttgartensia
© 1997 Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart
All rights reserved

ומלכ ָּיה
ומלכיָּ ה ומיָּ ָ֣מן ו ֶאל ָּעזָּ ר ַ
25ו ָֽמיׂש ָּר ִ֑אל מב ָ֣ני ַפרעש ַרמיָּ ה ויזיָּ ה ַ
ובנָּ ָּיָֽה׃

ס

יאל ו ַעבדי וירמות ואל ָּיָֽה׃
26ומבני עי ָּ ִ֑לם ַמ ַתנָּיה ז ַכריָּ ה ויח ָ֣

ס

27ומבני זַ ִ֑תוא ֶאליוע ַני ֶאליָּ שיב ַמ ַתניָּ ָ֣ה ָֽוירמות וזָּ ָּבד וַ עז ָּיזָֽא׃
28ומבני ב ָּ ִ֑בי יהו ָּח ָּנֵַֽ֥ן חנַ נָּיה זַ ַ ֵ֥בי ַעת ָּ ָֽלי׃

ס

ס

29ומבני ָּב ִ֑ני מש ָּלם ַמלוְך וַ ע ָּדיָּ ה יָּ שוב וש ָּ ֵ֥אל י ָּר ָֽמות׃
31ומבני ַפ ַ ֵ֥חת מו ָּאב ַעד ָּ ָ֣נא וכ ָּלִ֑ל בנָּ יָּ ה ַמעׂשיָּ ה ַמ ַתנָּיָ֣ה ב ַצלאל ובנוי
ומנַ ֶ ָֽשה׃

ס

31ובני ָּח ִ֑רם ֱאל ֶיעזֶ ר יש ָּיה ַמלכ ָּיה ש ַ ָֽמע ָּיֵ֥ה שמ ָֽעון׃
32בניָּ ֵ֥מן ַמלוְך ש ַמר ָּיָֽה׃

ס

יפ ֶלט יר ַ ֵ֥מי מנַ ֶשה שמ ָֽעי׃
שם ַמת ַני ַמ ַת ָּתה זָּ ָּבָ֣ד ֱאל ֶ
33מבני ָּח ִ֑
אואל׃
34מבנָ֣י ָּבני ַמע ַ ֵ֥די ַעמ ָּרם ו ָֽ

ס

ס

35בנָּ ָּ ֵ֥יה בד ָּיה כ ָֽלהי׃
36וַ נָּ ֵ֥יה מרמות ֶאליָּ ָֽשיב׃
ַ 37מ ַתנָּ ֵ֥יה ַמת ַני ויַ ע ָּ ָֽׂשו׃
ובנֵ֥י ובנוי שמ ָֽעי׃
ָּ 38
39ו ֶ ָֽש ֶלמ ָּ ֵ֥יה ונָּ ָּתן וַ ע ָּד ָּ ָֽיה׃
ַ 41מכנַ ד ַ ֵ֥בי ָּש ַשי ָּש ָּ ָֽרי׃
41עזַ ר ֵ֥אל ו ֶש ֶלמָּיהו ש ַמר ָּיָֽה׃
ַ 42שלֵ֥ ום א ַמר ָּיה יו ָֽסף׃
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מבני נ ִ֑בו יעיאל ַמתתיָּ ה זָּ ָּ ָ֣בד זבינָּ א יַ ַ ֵ֥דו ויואל בנָּ ָּיָֽה׃43
פ

 ָּכל־א ֶלה נָּ ׂשאו נָּ ָ֣שים נָּ כריִ֑ ות וי ָ֣ש מ ֶ ָ֣הם נָּ שים וַ יָּ ׂשימו ָּבנָֽים׃44
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