Ezra 1

הוה ֶאת־
הוָ֖ה ִמ ִ ַ֣פי יִ ְׁר ְׁמ ָּיָ֑ה ֵה ִ ַ֣עיר יְׁ ַָּ֗
ּוב ְׁש ַנַ֣ת ַא ַַ֗חת ְׁל ֙כ ֶֹור ֙ש ֶ ַ֣מ ֶלְך ָּפ ַ ַ֔רס ִל ְׁכ ֥לֹות ְׁד ַבר־יְׁ ָּ
ִ 1
אמר׃
ם־ב ִמ ְׁכ ָּ ָ֖תב ֵל ֶֽ
כּותֹו וְׁ גַ ְׁ
ל־מ ְׁל ַ֔
ְך־פ ַ ַ֔רס וַ ַי ֲֶֽע ֶבר־קֹול֙ ְׁב ָּכ ַ
ּוח ַ֣כ ֶרש ֶ ֶֽמ ֶל ָּ
֙ר ַ ֙

ֹלהי ַה ָּש ָּ ָ֑מיִ ם וְׁ ֶֽהּוא־
הוָ֖ה ֱא ֵ ַ֣
ַ֣ 2כה ָּא ַַ֗מר ֹּ֚כ ֶרש ֶ ַ֣מ ֶלְך ָּפ ַ ַ֔רס ֹּ֚כל ַמ ְׁמ ְׁל ַ֣כֹות ָּה ַָּ֔א ֶרץ ָּנ ַַ֣תן ַ֔ ִלי יְׁ ָּ
יהּודה׃
ירּוש ִַ ָ֖לם ֲא ֶ ֥שר ִ ֶֽב ָּ ֶֽ
ֹות־לֹו ַַ֔ביִ ת ִב ָּ
ַ֣
ָּפ ַ ַָ֤קד ָּע ַ ֙לי ִל ְׁבנֶֽ

ת־בית
יהּודה וְׁ ִַ֗י ֶבן ֶא ֵ ַ֤
שר ִב ָּ ָ֑
ירּוש ִַ ָ֖לם ֲא ֶ ַ֣
ֹלה ֙יו ִע ַ֔מֹו וְׁ ַַ֕י ַעל ִל ָּ
ל־ע ַ֗מֹו יְׁ ִ ַ֤הי ֱא ָּ
י־ב ֶכַ֣ם ִמ ָּכ ַ
ֶֽ ִ 3מ ָּ
ירּוש ָּ ִ ֶֽלם׃
ֹלהים ֲא ֶ ֥שר ִב ָּ
ֹלהי יִ ְׁש ָּר ֵַ֔אל ֥הּוא ָּה ֱא ִ ָ֖
יְׁ הוָּ ֙ה ֱא ֵ ַ֣

שי ְׁמק ַ֔מֹו ְׁב ֶ ֥כ ֶסף
ּוהּו ַאנְׁ ֵ ַ֣
ם יְׁ נַ ְׁש ֙א ֙
ר־ש ֒
שר ַ֣הּוא ָּ ֶֽג ָּ
מֹות ֲא ֶ ַ֣
ל־ה ְׁמק ֮
ל־הנִ ְׁש ַָּ֗אר ִ ֶֽמ ָּכ ַ
 4וְׁ ָּכ ַ
ירּוש ָּ ִ ֶֽלם׃
ֹלהים ֲא ֶ ֥שר ִב ָּ
ם־הנְׁ ָּד ַָּ֔בה ְׁל ֵ ֥בית ָּה ֱא ִ ָ֖
ּוב ְׁב ֵה ָּ ָ֑מה ִע ַַ֨
ּוב ְׁר ַ֣כּוש ִ
ּובזָּ ָּ ָ֖הב ִ
ְׁ

ים ֶאת־
ֹלה ֙
ּובנְׁ יָּ ִַ֔מן וְׁ ַהכ ֲה ִנָ֖ים וְׁ ַה ְׁלוִ ִיָ֑ם ְׁל ַ֨כל ֵה ִ ַ֤עיר ָּה ֱא ִ
יהּוד ֙ה ִ
אשי ָּה ָּא ַ֗בֹות ִ ֶֽל ָּ
 5וַ יָּ ֜קּומּו ָּר ֵ ַ֣
ירּוש ָּ ִ ֶֽלם׃
הוָ֖ה ֲא ֶ ֥שר ִב ָּ
ת־בית יְׁ ָּ
רּוחֹו ַל ֲע ַ֣לֹות ִל ְׁבנַ֔ ֹות ֶא ֵ ֥
ַ֔

ּוב ִמגְׁ ָּדנָ֑ ֹות ְׁל ַ ָ֖בד
ּוב ְׁב ֵה ָּ ָ֖מה ַ
י־כ ֶֶ֧סף ַבזָּ ָּ ָ֛הב ָּב ְׁר ֥כּוש ַ
יהם ִב ְׁכ ֵל ֶ
יה ֙ם ִחזְׁ ַ֣קּו ִ ֶֽב ֵיד ֶַ֔
יב ֵת ֶ
ל־ס ִב ֶֽ
6וְׁ ָּכ ְׁ
ל־ה ְׁתנַ ֵ ֶֽדב׃ ס
ל־כ ִ
ַע ָּ

ּוש ַ֔ ִַלם ַ ֶֽוַֽיִ ְׁת ֵנָ֖ם
ּוכ ְׁדנֶ ַצ ֙ר ִמ ַ֣יר ָּ
הֹוציא נְׁ ֶֽב ַ
הוָ֑ה ֲא ֶַ֨שר ִ ַ֤
ת־כ ֵלַ֣י ֵבית־יְׁ ָּ
הֹוציא ֶא ְׁ
 7וְׁ ַה ֶ ַ֣מ ֶלְך ַ֔כ ֶֹורש ִ ָ֖
ֹלהיו׃
ְׁב ֵ ֥בית ֱא ָּ ֶֽ

ל־יָ֖ד ִמ ְׁת ְׁר ָּ ַ֣דת ַהגִ זְׁ ָּ ָ֑בר ַוֶַֽֽיִ ְׁס ְׁפ ֵר ֙ם ְׁל ֵש ְׁש ַב ַַ֔צר ַהנָּ ִ ָ֖שיא
יאם כֹּ֚ ֶֹורש ֶ ַ֣מ ֶלְך ָּפ ַ ַ֔רס ַע ַ
ֹוצ ֵַ֗
 8וַ יֶֽ ִ
יהּודה׃
ִל ָּ ֶֽ

י־כ ֶס ֙ף ַָּ֔א ֶלף ַמ ֲח ָּל ִ ָ֖פים ִת ְׁש ָּ ֥עה
ֹלשים ֲאגַ ְׁר ְׁט ֵל ֙ ֶ
 9וְׁ ֵ ָ֖א ֶלה ִמ ְׁס ָּפ ָּ ָ֑רם ֲאגַ ְׁר ְׁט ַ֨ ֵלי זָּ ָּ֜הב ְׁש ִַ֗
וְׁ ֶע ְׁש ִ ֶֽרים׃ ס

ֹלשים ְׁכ ַ֤פ ֵֹורי ֙ ֶכ ֶס ֙ף ִמ ְׁש ִַ֔נים ַא ְׁר ַ ֥בע ֵמ ָ֖אֹות וַ ֲע ָּש ָּ ָ֑רה ֵכ ִ ֥לים ֲא ֵח ִ ָ֖רים ָּ ֶֽא ֶלף׃
פֹורי זָּ ָּה ֙ב ְׁש ִַ֔
ְׁ 10כ ֵ ַ֤
ס

ים ַלזָּ ָּ ַ֣הב וְׁ ַל ֶַ֔כ ֶסף ֲח ֵ ֥מ ֶשת ֲא ָּל ִ ָ֖פים וְׁ ַא ְׁר ַ ַ֣בע ֵמ ָ֑אֹות ַה ֹּ֞כל ֶה ֱע ָּלַ֣ה ֵש ְׁש ַב ַַ֗צר ִ ֹּ֚עם
ל־כ ִל ֙
ָּ 11כ ֵ
ירּוש ָּ ִ ֶֽלם׃ פ
גֹולה ִמ ָּב ֶ ָ֖בל ִל ָּ
ֵה ָּע ַ֣לֹות ַה ַ֔ ָּ

Ezra 3–4:5

ּוב ֵנ֥י יִ ְׁש ָּר ֵ ָ֖אל ֶב ָּע ִ ָ֑רים ס וַ יֵ ָּא ְׁס ֥פּו ָּה ָּ ָ֛עם ְׁכ ִ ֥איש ֶא ָּ ָ֖חד ֶאל־
יעי ְׁ
 3וַ יִ גַ ֙ע ַה ַ֣ח ֶדש ַה ְׁש ִב ַ֔ ִ
רּוש ָּ ִ ֶֽלם׃ ס
יְׁ ָּ

יאל֙ וְׁ ֶא ַָּ֔חיו וַ יִ ְׁבנַ֕ ּו ֶאת־
ן־ש ַא ְׁל ִת ֵ
ֹוצ ָּ ֜דק וְׁ ֶא ָּ ַ֣חיו ַהכ ֲה ִַ֗נים ּוזְׁ ֻר ָּב ֶ ַ֤בל ֶב ְׁ
 2וַ יָּ ָּק ֩ם יֵ ַ֨ש ַּוע ֶבן־יֶֽ ָּ
ֹלהים׃
יש־ה ֱא ִ ֶֽ
ָּ
תֹורת מ ֶ ֥שה ִא
ֹלהי יִ ְׁש ָּר ֵ ָ֑אל ְׁל ַה ֲע ַ֤לֹות ָּע ָּל ֙יו ע ַ֔לֹות ַכ ָּכ ַ֕תּוב ְׁב ַ ָ֖
ִמזְׁ ַ ָ֖בח ֱא ֵ ַ֣

יהם ֵמ ַע ֵ ָ֖מי ָּה ֲא ָּר ָ֑צֹות ׳וַ יַ ַעל׳ ״וַ יַ ֲע ַ֨לּו״ ָּע ָּלַ֤יו
ימה ֲע ֵל ֶַ֔
ל־מ ַ֣כֹונ ַָּ֔תיו ִ ֹּ֚כי ְׁב ֵא ָּ ַ֣
 3וַ יָּ ִ ַ֤כינּו ַה ִמזְׁ ֵ֙ב ַ ֙ח ַע ְׁ
יהוה ע ָ֖לֹות ַל ֥ב ֶקר וְׁ ָּל ָּ ֶֽע ֶרב׃
לֹות ַ ֶֽל ַָּ֔
ע ֙

יֹומֹו׃
יֹום ְׁב ִמ ְׁס ַ֔ ָּפר ְׁכ ִמ ְׁש ַ ָ֖פט ְׁד ַבר־י֥ ֹום ְׁב ֶֽ
ת־חג ַה ֻס ָ֖כֹות ַכ ָּכ ָ֑תּוב וְׁ ע ַ֨ ַלת יַ֤ ֹום ְׁב ֙
ַ 4וֶַֽֽיַ ֲע ָ֛שּו ֶא ַ ֥

ּול ָ֛כל ִמ ְׁתנַ ֵ ֥דב נְׁ ָּד ָּ ָ֖בה
הוָ֖ה ַה ְׁמ ֻק ָּד ִ ָ֑שים ְׁ
ל־מֹוע ֵ ֥די יְׁ ָּ
ֲ
ּול ָּכ
יכן ע ַלַ֤ת ָּת ִמ ֙יד וְׁ ֶל ֳַ֣ח ָּד ִַ֔שים ְׁ
5וְׁ ַא ֲח ֵר ֵֹּ֞
יהוה׃
ַל ָּ ֶֽ

הוָ֖ה ֥לא יֻ ָּ ֶֽסד׃
יכל יְׁ ָּ
יהוָ֑ה וְׁ ֵה ַ ֥
יעי ֵה ֵַ֕חלּו ְׁל ַה ֲע ֥לֹות ע ָ֖לֹות ַל ָּ
ִ 6מיַ֤ ֹום ֶא ָּח ֙ד ַל ַ֣ח ֶדש ַה ְׁש ִב ַ֔ ִ

יא ֲע ֵַ֨צי
ים וְׁ ַלצ ִ ַ֔רים ְׁל ָּה ִב ֩
ּומ ְׁש ֶ֜תה וָּ ֶַ֗ש ֶמן ַל ִ ֶֽצדנִ ֙
ּומ ֲא ַָּ֨כל ִ
נּו־כ ֶסף ַלח ְׁצ ִ ָ֖בים וְׁ ֶל ָּח ָּר ִ ָ֑שים ַ
7וַ ִַ֨י ְׁת ֶַ֔
יהם׃ פ
ְך־פ ַ ָ֖רס ֲע ֵל ֶ ֶֽ
ל־יַ֣ם יָּ ַ֔פֹוא ְׁכ ִר ְׁשיָ֛ ֹון ֥כ ֶֹורש ֶ ֶֽמ ֶל ָּ
נֹון ֶא ָּ
ן־ה ְׁל ָּב ֙
ֲא ָּר ִזַ֤ים ִמ ַ

ּוש ַ֔ ִַלם ַב ָ֖ח ֶדש ַה ֵש ִנָ֑י ֵה ֵֵ֡חלּו זְׁ ֻר ָּב ֶבַ֣ל
ים ִל ַ֣יר ָּ
ֹלה ֙
ל־בית ָּ ֶֽה ֱא ִ
בֹואם ֶא ֵ ַ֤
ּוב ָּש ָּנַ֣ה ַה ֵש ִַ֗נית ְׁל ָֹּּ֞
ַ 8
ים
ל־ה ָּב ִא ֙
יהם׀ ַהכ ֲה ִנַ֣ים וְׁ ַה ְׁלוִ ִַ֗ים וְׁ ָּכ ַ
ּוש ָּ ֥אר ֲא ֵח ֶ ַ֣
ֹוצ ָּ ֜דק ְׁ
יאל וְׁ יֵ ַ֨ש ַּוע ֶבן־יֶֽ ָּ
ן־ש ַא ְׁל ִת ֵ
ֶב ְְׁׁ֠
אכת
ל־מ ֶ ֥ל ֶ
ת־ה ְׁלוִ ִַ֗ים ִמ ֶַ֨בן ֶע ְׁש ִ ַ֤רים ָּשנָּ ֙ה וָּ ַַ֔מ ְׁע ָּלה ְׁלנַ ֵ ָ֖צ ַח ַע ְׁ
ּוש ַ֔ ִַלם וַ יַ ֲע ִ ַ֣מידּו ֶא ַ
ֵמ ַה ְׁש ִ ַ֣בי יְׁ ֶֽר ָּ
הוֶֽה׃ פ
ֵבית־יְׁ ָּ

הּוד ֙ה ְׁכ ֶא ַָּ֔חד ְׁלנַ ֵצ ַָ֛ח ַעל־ע ֵ ֥שה
ּוב ָּנַ֤יו ְׁב ֵנֶֽי־יְׁ ָּ
יאל ָּ
 9וַ יַ ֲע ַ֣מד יֵ ֵ֡ש ַּוע ָּב ָּנַ֣יו ְׁ ְׁ֠ו ֶא ָּחיו ַק ְׁד ִמ ֵַ֨
יהם ַה ְׁלוִ ִ ֶֽים׃
יהם וַ ֲא ֵח ֶ ָ֖
ֹלהים ס ְׁבנֵ ֙י ֵ ֶֽחנָּ ָּ ַ֔דד ְׁבנֵ ֶ ֥
אכה ְׁב ֵבַ֣ית ָּה ֱא ִ ָ֑
ַה ְׁמ ָּל ָּ ָ֖

הוָ֑ה וַ יַ ֲע ִמידּו֩ ַהכ ֲה ִַ֨נים ְׁמ ֻל ָּב ִ֜שים ַב ֲח ֶֽצ ְׁצ ַ֗רֹות וְׁ ַה ְׁלוִ ִיַ֤ם ְׁב ֵנֶֽי־
ת־ה ַיכַ֣ל יְׁ ָּ
10וְׁ יִ ְׁס ֥דּו ַהב ִ ָ֖נים ֶא ֵ
הוה ַעל־יְׁ ֵ ָ֖די ָּדִ ֥ויד ֶ ֶֽמ ֶלְך־יִ ְׁש ָּר ֵ ֶֽאל׃
ָּא ָּס ֙ף ַ ֶֽב ְׁמ ִצ ְׁל ַַ֔תיִ ם ְׁל ַה ֵלל֙ ֶאת־יְׁ ַָּ֔

ל־ה ֵ֡ ָּעם ֵה ִריעּו֩
עֹולם ַח ְׁס ָ֖דֹו ַעל־יִ ְׁש ָּר ֵ ָ֑אל וְׁ ָּכ ָּ
י־ל ָּ ֥
הֹודת ַ ֶֽליהוָּ ֙ה ִ ַ֣כי ַ֔טֹוב ִ ֶֽכ ְׁ
ּוב ַ֤
ֶֽ ַ 11וְׁ֠יַ ֲענּו ְׁב ַה ַ֨ ֵלל ְׁ
הוֶֽה׃ ס
הּוסד ֵבית־יְׁ ָּ
יהוה ַ ָ֖על ַ ֥
דֹולַ֤ה ְׁב ַה ֵלל֙ ַ ֶֽל ַָּ֔
רּועה גְׁ ָּ
ְׁת ַ֨ ָּ

אשֹון
֙
ת־ה ַ ַ֤ביִ ת ָּ ֶֽה ִר
אשי ָּה ָּא ֜בֹות ַהזְׁ ֵק ִַ֗נים ֲא ֶַ֨שר ָּר ֜אּו ֶא ַ
 12וְׁ ַר ִֵ֡בים ֵמ ַהכ ֲה ִנַ֣ים וְׁ ַה ְׁלוִ יִ ֩ם וְׁ ָּר ֵַ֨
רּועה ְׁב ִש ְׁמ ָּ ָ֖חה ְׁל ָּה ִ ֥רים ֶֽקֹול׃
יהם ב ִ ָ֖כים ְׁב ַ֣קֹול גָּ ָ֑דֹול וְׁ ַר ִ ָ֛בים ִב ְׁת ָּ ֥
ְׁביָּ ְׁס ַ֔דֹו ֶ ַ֤ז ה ַה ַ֙ביִ ֙ת ְׁב ֵעַ֣ינֵ ֶַ֔

ים
יע ֙
רּועת ַה ִש ְׁמ ַָּ֔חה ְׁל ָ֖קֹול ְׁב ִ ַ֣כי ָּה ָּ ָ֑עם ִ ַ֣כי ָּה ַ֗ ָּעם ְׁמ ִר ִ
ים קֹּ֚ ֹול ְׁת ַ ַ֣
 13וְׁ ֵ ַ֣אין ָּה ַ֗ ָּעם ַמ ִכ ִיר ֙
ד־ל ֵמ ָּר ֶֽחֹוק׃ פ
דֹולה וְׁ ַה ֥קֹול נִ ְׁש ַ ָ֖מע ַע ְׁ
רּועה גְׁ ַ֔ ָּ
ְׁת ָּ ַ֣

ֹלהי יִ ְׁש ָּר ֵ ֶֽאל׃
יהוָ֖ה ֱא ֵ ֥
יכל ַל ָּ
בֹונַ֣ים ֵה ַָּ֔
גֹול ֙ה ִ
י־ב ֵנַ֤י ַה ָּ
ּובנְׁ יָּ ִ ָ֑מן ִ ֶֽכ ְׁ
הּודה ִ
ַ 4וֶַֽֽיִ ְׁש ְׁמ ַ֔עּו ָּצ ֵ ֥רי יְׁ ָּ ָ֖

אמ ַ֤רּו ָּל ֶה ֙ם נִ ְׁב ֶנַ֣ה ִע ָּמ ֶַ֔כם ִ ַ֣כי ָּכ ֶַ֔כם נִ ְׁד ָ֖רֹוש
אשי ָּ ֶֽה ָּא ַ֗בֹות וַ י ְׁ
ל־ר ֵ ַ֣
 2וַ יִ גְׁ ַ֨שּו ֶאל־זְׁ ֻר ָּב ֶ֜בל וְׁ ֶא ָּ
ימי ֵא ַ ַ֤סר ַח ֙דן ֶ ַ֣מ ֶלְך ַא ַ֔שּור ַה ַמ ֲע ֶ ֥לה א ָּ ָ֖תנּו
אֹלה ֶיכָ֑ם ׳וְׁ לא׳ ״וְׁ ַ֣לֹו׀״ ֲא ַנ ְַׁ֣חנּו ז ְׁב ִַ֗חים ִמ ֵ ֙
ֵ ֶֽל ֵ
ֶֽפה׃

א־ל ֶַ֣כם וָּ ַ֔ ָּלנּו ִל ְׁבנ֥ ֹות
בֹות ְׁליִ ְׁש ָּר ֵַ֔אל ֶֽל ָּ
אשי ָּ ֶֽה ָּא ֙
ּוש ַָּ֨אר ָּר ֵ ַ֤
אמר֩ ָּל ֶַ֨הם זְׁ ֻר ָּב ֶ֜בל וְׁ יֵ ַ֗ש ַּוע ְׁ
 3וַ י ֶ
שר ִצ ָּ ַּ֔ונּו ַה ֶ ָ֖מ ֶלְך ֥כ ֶֹורש
ֹלהי יִ ְׁש ָּר ֵַ֔אל ַכ ֲא ֶ ַ֣
אֹלהינּו ִכי֩ ֲא ַַ֨נ ְׁחנּו ַ֜י ַחד נִ ְׁב ֶַ֗נה ַ ֶֽליהוָּ ֙ה ֱא ֵ ַ֣
ַ ָ֖ב יִ ת ֵל ֵ ָ֑
ְך־פ ָּ ֶֽרס׃
ֶ ֶֽמ ֶל ָּ

אֹותם ִל ְׁבנֶֽ ֹות׃
׳ּומ ַב ַל ִהים׳ ״ּוֶֽ ְׁמ ַב ֲה ִ ֥לים״ ָּ ָ֖
הּודה ְׁ
ם־ה ַָּ֔א ֶרץ ְׁמ ַר ִ ָ֖פים יְׁ ֵ ַ֣די ַעם־יְׁ ָּ ָ֑
הי ַע ָּ
 4וַ יְׁ ִ ֙

ד־מ ְׁל ָ֖כּות ָּד ְׁר ָּ ֥יַֽוֶ ש
יֹוע ִ ָ֖צים ְׁל ָּה ֵפַ֣ר ֲע ָּצ ָּ ָ֑תם ָּכל־יְׁ ֵַ֗מי כֹּ֚ ֶֹורש ֶ ַ֣מ ֶלְך ָּפ ַ ַ֔רס וְׁ ַע ַ
יהם ֲ
5וְׁ ס ְׁכ ִ ֶ֧ר ים ֲע ֵל ֶ ָ֛
ְך־פ ָּ ֶֽרס׃
ֶ ֶֽמ ֶל ָּ

