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  פרק א- "עזרא"ספר 
ַנת  ַאַחת  ְלכֹוֶרׁש  ֶמֶלך  ָפַרס  ִלְכלֹות  ְדַבר־ְיהָוׁה  ִמִפי  א ּוִבׁשְ ּּ ְּ

ִּיְרְמָיה  ֵהִעיר  ְיהָוׁה  ֶאת־רוַח  ּכֶֹרׁש  ֶמֶלך־ָפַרס  ַוַיֲעֶבר־קֹול  ּ ְ ּ
ָכל־ַמְלכותֹו  ְוַג ִמְכָתב  ֵלאֹמרּּבְ ְּכֹה  ָאַמר  ּכֶֹרׁש  ֶמֶלך  ב:  ּם־ּבְ

ָמִים  ָּפַרס  ּכֹל  ַמְמְלכֹות  ָהָאֶרץ  ָנַתן  ִלי  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ַהׁשָ ּ
יהוָדה ר  ּבִ ַלם  ֲאׁשֶ ירוׁשָ ְּוהוא־ָפַקד  ָעַלי  ִלְבנֹות־לֹו  ַבִית  ּבִ ּ ּ :

ַל ג ל־ַעמֹו  ְיִהי  ֱאֹלָהיו  ִעמֹו  ְוַיַעל  ִלירוׁשָ ִּמי־ָבֶכם  ִמּכָ ּ ר ּ ם  ֲאׁשֶ
ָרֵאל  הוא  ָהֱאֹלִהים  ית  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ יהוָדה  ְוִיֶבן  ֶאת־ּבֵ ּּבִ ּ

ָלם ירוׁשָ ר  ּבִ ר  הוא  ד:  ֲּאׁשֶ ל־ַהְמֹקמֹות  ֲאׁשֶ ָאר  ִמּכָ ׁשְ ְּוָכל־ַהּנִ ּ
ֶכֶסף  וְבָזָהב  וִבְרכוׁש  וִבְבֵהָמה  י  ְמֹקמֹו  ּבְ אוהו  ַאְנׁשֵ ם  ְיַנׂשְ ָּגר־ׁשָ ּ ּ ּ ּ ּ ּ

ָדָבה  ְל ָלםִעם־ַהּנְ ירוׁשָ ר  ּבִ י  ה:  ֵּבית  ָהֱאֹלִהים  ֲאׁשֶ ַּוָיקומו  ָראׁשֵ ּ ּ
ָּהָאבֹות  ִליהוָדה  וִבְנָיִמן  ְוַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ְלֹכל  ֵהִעיר  ָהֱאֹלִהים  ּ ּ
ָלם ירוׁשָ ר  ּבִ ית  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ֶּאת־רוחֹו  ַלֲעלֹות  ִלְבנֹות  ֶאת־ּבֵ ּ :



––1623 

ְכ ו ְּוָכל־ְסִביֹבֵתיֶהם  ִחְזקו  ִביֵדיֶהם  ּבִ ְרכוׁש ּ ָזָהב  ּבָ ֵּלי־ֶכֶסף  ּבַ ּ
ל־ִהְתַנֵדב ֵהָמה  וַבִמְגָדנֹות  ְלַבד  ַעל־ּכָ ּוַבּבְ ּ ּ ְְוַהֶמֶלך  ּכֹוֶרׁש  ז:  ּּ ּ

ַלם  ר  הֹוִציא  ְנבוַכְדֶנַצר  ִמירוׁשָ ֵלי  ֵבית־ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ ּהֹוִציא  ֶאת־ּכְ ּּ
ֵבית  ֱאֹלָהיו ַּוִיְתֵנם  ּבְ ַּויֹוִציֵאם  ּכֹוֶרׁש  ֶמֶלך  ָפַרס   ח:  ּ ְ ַעל־ַיד ּ

יא  ִליהוָדה ׂשִ ַצר  ַהּנָ ּבַ ׁשְ ר  ַוִיְסְפֵרם  ְלׁשֵ ִּמְתְרָדת  ַהִגְזּבָ ּ ּּ ְּוֵאֶלה  ט:  ּ
ים  ֲאַגְרְטֵלי־ֶכֶסף  ָאֶלף  ַמֲחָלִפים  לׁשִ ִּמְסָפָרם  ֲאַגְרְטֵלי  ָזָהב  ׁשְ

ִרים ָעה  ְוֶעׂשְ ִנים  י:  ִּתׁשְ פֹוֵרי  ֶכֶסף  ִמׁשְ ים  ּכְ לׁשִ פֹוֵרי  ָזָהב  ׁשְ ּכְ
ע  ֵמא ִלים  ֲאֵחִרים  ָאֶלףַאְרּבַ ָרה  ּכֵ ִלים  ַלָזָהב  יא:  ֹות  ַוֲעׂשָ ל־ּכֵ ּּכָ

ַצר  ּבַ ׁשְ ע  ֵמאֹות  ַהּכֹל  ֶהֱעָלה  ׁשֵ ת  ֲאָלִפים  ְוַאְרּבַ ֶסף  ֲחֵמׁשֶ ְּוַלּכֶ
ָלם ֶבל ִלירוׁשָ ִּעם ֵהָעלֹות ַהגֹוָלה ִמּבָ ּ: 

  פרק ב- "עזרא"ספר 
ִבי  |  ְּוֵאֶלה   א ֵני  ַהְמִדיָנה  ָהֹעִלים  ִמׁשְ ּּבְ ר  ֶהְגָלה ּ ַּהגֹוָלה  ֲאׁשֶ

ְּנבוַכְדֶנַצור ַלם ּ ֶבל  ְלָבֶבל  ַוָיׁשובו  ִלירוׁשָ ּ  ְנבוַכְדֶנַצר  ֶמֶלך־ּבָ ּ ּ ּּ ְ ּ
ֶבל  ֵיׁשוַע  ְנֶחְמָיה  ב:  ִּויהוָדה  ִאיׁש  ְלִעירֹו או  ִעם־ְזֻרּבָ ר־ּבָ ֲּאׁשֶ ּ

ֲעָנה   ְגַוי  ְרחום  ּבַ ן  ִמְסָפר  ּבִ ְלׁשָ ָרָיה  ְרֵעָלָיה  ָמְרֳדַכי  ּבִ ּׂשְ ִּמְסַפר ּּ
ָרֵאל י  ַעם  ִיׂשְ ְבִעים  ג:  ַאְנׁשֵ ֵני  ַפְרֹעׁש  ַאְלַפִים  ֵמָאה  ׁשִ ּּבְ

ָנִים ָנִים ד:  ּוׁשְ ְבִעים  וׁשְ לׁש  ֵמאֹות  ׁשִ ַפְטָיה  ׁשְ ֵני  ׁשְ ֵני  ה:  ּּבְ ּבְ
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ְבִעים ה  ְוׁשִ ַבע  ֵמאֹות  ֲחִמׁשָ ֵני־ַפַחת  מֹוָאב  ִלְבֵני  ו:  ָּאַרח  ׁשְ ּבְ
ֵּיׁשוַע  יֹוָאב  ַאְלַפִים   רּ ֵנים  ָעׂשָ ֹמֶנה  ֵמאֹות  וׁשְ ֵני  ֵעיָלם  ז:  ּׁשְ ּבְ

ָעה ים  ְוַאְרּבָ ע  ֵמאֹות  ח:  ֶּאֶלף  ָמאַתִים  ֲחִמׁשִ ֵני  ַזתוא  ְתׁשַ ּּבְ ּּ
ה ִעים  ַוֲחִמׁשָ ים ט:  ְּוַאְרּבָ ׁשִ ַבע  ֵמאֹות  ְוׁשִ י  ׁשְ ֵני  ַזּכָ ֵני  ָבִני  י:  ּּבְ ּבְ

ָנִים ִעים  וׁשְ ׁש  ֵמאֹות  ַאְרּבָ ֵני  ֵב יא:  ּׁשֵ ִרים ּבְ ׁש  ֵמאֹות  ֶעׂשְ ָבי  ׁשֵ
ה לׁשָ ָנִים יב:  ּוׁשְ ִרים  וׁשְ ֵני  ַעְזָגד  ֶאֶלף  ָמאַתִים  ֶעׂשְ ּּבְ ֵני  יג:  ּ ּבְ

ה ׁשָ ים  ְוׁשִ ׁשִ ׁש  ֵמאֹות  ׁשִ ֲּאֹדִניָקם  ׁשֵ ֵני  ִבְגָוי  ַאְלַפִים  יד:  ּ ּּבְ
ה ׁשָ ים  ְוׁשִ ֲּחִמׁשִ ים  ְוַאְרּבָ טו:  ּ ע  ֵמאֹות  ֲחִמׁשִ ֵני  ָעִדין  ַאְרּבַ : ָעהּּבְ

ֹמָנה טז ִעים  וׁשְ ֵני־ָאֵטר  ִליִחְזִקָיה  ִתׁשְ ּּבְ ּ לׁש  יז:  ּ ֵני  ֵבָצי  ׁשְ ּבְ
ה לׁשָ ִרים  וׁשְ ר יח:  ֵּמאֹות  ֶעׂשְ ֵנים  ָעׂשָ ֵני  יֹוָרה  ֵמָאה  וׁשְ : ּּבְ

ה יט לׁשָ ִרים  וׁשְ ם  ָמאַתִים  ֶעׂשְ ֵני  ָחׁשֻ ִעים  כ:  ּּבְ ר  ִתׁשְ ֵני  ִגּבָ ּּבְ
ה ֵני  ֵבית  ָל כא:  ַּוֲחִמׁשָ הּבְ לׁשָ ִרים  וׁשְ י  כב:  ֶּחם  ֵמָאה  ֶעׂשְ ַאְנׁשֵ

ה ׁשָ ים  ְוׁשִ ְּנֹטָפה  ֲחִמׁשִ ֹמָנה כג:  ּ ִרים  וׁשְ י  ֲעָנתֹות  ֵמָאה  ֶעׂשְ : ַּאְנׁשֵ
ָנִים כד ִעים  וׁשְ ֵני  ַעְזָמֶות  ַאְרּבָ ִפיָרה  כה:  ּּבְ ֵני  ִקְרַית  ָעִרים  ּכְ ּבְ

ה לׁשָ ִעים  וׁשְ ַבע  ֵמאֹות  ְוַאְרּבָ ּוְבֵארֹות  ׁשְ ֵני  ָהָרָמה  ָוָגַבע  כו:  ּ ּבְ
ִרים  ְוֶאָחד ׁש  ֵמאֹות  ֶעׂשְ ִרים  כז:  ׁשֵ י  ִמְכָמס  ֵמָאה  ֶעׂשְ ַאְנׁשֵ

ָנִים ה כח:  ּוׁשְ לׁשָ ִרים  וׁשְ י  ֵבית־ֵאל  ְוָהָעי  ָמאַתִים  ֶעׂשְ : ַּאְנׁשֵ
ָנִים כט ים  וׁשְ ֵני  ְנבֹו  ֲחִמׁשִ ּּבְ ים  ל:  ּ יׁש  ֵמָאה  ֲחִמׁשִ ֵני  ַמְגּבִ ּּבְ
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ה ׁשָ ָעהּבְ לא:  ְּוׁשִ ים  ְוַאְרּבָ : ֵּני  ֵעיָלם  ַאֵחר  ֶאֶלף  ָמאַתִים  ֲחִמׁשִ
ִרים לב לׁש  ֵמאֹות  ְוֶעׂשְ ֵני  ָחִרם  ׁשְ ֵני־ֹלד  ָחִדיד  ְואֹונֹו  לג:  ּבְ ּבְ

ה ִרים  ַוֲחִמׁשָ ַבע  ֵמאֹות  ֶעׂשְ לׁש  ֵמאֹות  לד:  ּׁשְ ֵני  ְיֵרחֹו  ׁשְ ּבְ
ה ִעים  ַוֲחִמׁשָ ת  ֲאָל לה:  ַּאְרּבָ לׁשֶ ֵני  ְסָנָאה  ׁשְ ׁש  ֵמאֹות ּבְ ִפים  ְוׁשֵ

ים לׁשִ ע  ֵמאֹות  לו:  ּוׁשְ ֵני  ְיַדְעָיה  ְלֵבית  ֵיׁשוַע  ְתׁשַ ַּהּכֲֹהִנים  ּבְ ּ
ה לׁשָ ְבִעים  וׁשְ ָנִים לז:  ּׁשִ ים  וׁשְ ֵני  ִאֵמר  ֶאֶלף  ֲחִמׁשִ ּּבְ ּ ֵני  לח:  ּ ּבְ

ְבָעה ִעים  ְוׁשִ חור  ֶאֶלף  ָמאַתִים  ַאְרּבָ ֵני  ָחִרם  ֶאֶלף  לט:  ַּפׁשְ ּבְ
ְבָעה רְוׁשִ ֵני־ֵיׁשוַע  ְוַקְדִמיֵאל  ִלְבֵני  הֹוַדְוָיה  מ:    ָעׂשָ ַּהְלִוִים  ּבְ ּ

ָעה ְבִעים  ְוַאְרּבָ ִרים  מא:  ׁשִ ֵני  ָאָסף  ֵמָאה  ֶעׂשְ ַהְמׁשְֹרִרים  ּבְ
ֹמָנה ֵני־ַטְלמֹון  מב:  ּוׁשְ ֵני־ָאֵטר  ּבְ לום  ּבְ ֵני־ׁשַ ֵני  ַהׁשֲֹעִרים  ּבְ ּּבְ ּ ּ

ֵנ ֵני  ֲחִטיָטא  ּבְ ֵני־ַעּקוב  ּבְ ָעהּּבְ ים  ְוִתׁשְ לׁשִ : י  ׁשָֹבי  ַהּכֹל  ֵמָאה  ׁשְ
עֹות מג ֵני  ַטּבָ ֵני־ִציָחא  ְבֵני־ֲחׁשוָפא  ּבְ ִתיִנים  ּבְ ֵני־ֵקֹרס  מד:  ַּהּנְ ּבְ

ֵני  ָפדֹון ֵני־ִסיֲעָהא  ּבְ ֵני  ַעּקוב מה:  ּבְ ֵני־ְלָבָנה  ְבֵני־ֲחָגָבה  ּבְ : ּּבְ
ֵני־   מו ֵני־ָחָגב  ּבְ ְמַליּבְ ֵני  ָחָנׁשַ ְלַמי  ּבְ ֵני־ַגַחר  מז:  ן  ׁשַ ֵני־ִגֵדל  ּבְ ּּבְ

ֵני  ְרָאָיה ֵני  ַגָזם מח:  ּבְ ֵני־ְנקֹוָדא  ּבְ ֵני־ְרִצין  ּבְ ֵני־ֻעָזא  מט:  ּּבְ ּּבְ
ֵני  ֵבָסי ֵני   נ:  ְבֵני־ָפֵסַח  ּבְ ֵני־ַאְסָנה  ְבֵני־ְמעוִנים  ּבְ  ְּנפיִסיםּּבְ

ֵני  ַחְרחור נא:  ְּנפוִסים ֵני־ֲחקוָפא  ּבְ ֵני־ַבְקּבוק  ּבְ ּּבְ ּ ּ :
א בנ ֵני  ַחְרׁשָ ֵני־ְמִחיָדא  ּבְ ֵני־ַבְצלות  ּבְ ֵני־ַבְרקֹוס  נג:  ּּבְ ּבְ
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ֵני־ָתַמח ֵני־ִסיְסָרא  ּבְ ֵני  ֲחִטיָפא נד:  ּבְ ֵני  ְנִציַח  ּבְ ֵני  ַעְבֵדי  נה:  ּבְ ּבְ
ֵני  ְפרוָדא ֵני־ַהּסֶֹפֶרת  ּבְ ֵני־ֹסַטי  ּבְ ֹלֹמה  ּבְ ֵני־ַיְעָלה  נו:  ּׁשְ ּבְ

ֵני  ִגֵדל ֵני  פֶֹכֶרת  נז:  ְּבֵני־ַדְרקֹון  ּבְ ַפְטָיה  ְבֵני־ַחִטיל  ּבְ ֵני  ׁשְ ּּבְ ּ
ֵני  ָאִמי לׁש  נח:  ַּהְצָבִיים  ּבְ ֹלֹמה  ׁשְ ִתיִנים  וְבֵני  ַעְבֵדי  ׁשְ ל־ַהּנְ ּּכָ

ָנִים ִעים  וׁשְ ֵּמאֹות  ִתׁשְ א  נט:  ּ ְּוֵאֶלה  ָהֹעִלים  ִמֵתל  ֶמַלח  ֵתל  ַחְרׁשָ ּ ּ
רוב  ַאָדן  ִאֵמר  ְוֹלא  ָיְכלו  ְלַהִגיד   ּּכְ ּּ ּ ית־ֲאבֹוָתם  ְוַזְרָעם  ִאם ּ ּבֵ

ָרֵאל  ֵהם ׁש  ֵמאֹות  ס:  ִּמִיׂשְ ֵני  ְנקֹוָדא  ׁשֵ ֵני־ְדָלָיה  ְבֵני־טֹוִבָיה  ּבְ ּּבְ
ָנִים ים  וׁשְ ֲּחִמׁשִ ֵני  סא:  ּ ֵני  ַהּקֹוץ  ּבְ ֵני  ֳחַבָיה  ּבְ ֵני  ַהּכֲֹהִנים  ּבְ ּוִמּבְ ּ

ְרִזַלי  ַהִגְלָעִדי   נֹות  ּבַ ר  ָלַקח  ִמּבְ ַּבְרִזַלי  ֲאׁשֶ ּ ֵרא ּ ה  ַוִיּקָ ִּאׁשָ ּ
ָמם ים  ְוֹלא  ִנְמָצאו  סב:  ַעל־ׁשְ ְקׁשו  ְכָתָבם  ַהִמְתַיְחׂשִ ֵּאֶלה  ּבִ ּּ ּ

ה ֻהּנָ ר  סג:  ַּוְיֹגֲאלו  ִמן־ַהּכְ ָתא  ָלֶהם  ֲאׁשֶ ַּויֹאֶמר  ַהִתְרׁשָ ּ
ים  ַעד  ֲעֹמד  ּכֵֹהן  ְלאוִרים  וְלֻתִמים ָדׁשִ ֹּלא־ֹיאְכלו  ִמּקֶֹדׁש  ַהּקֳ ּ ּ ּ :

ָהל  ּכְ סד ל־ַהּקָ לׁש־ֵמאֹות ּכָ ע  ִרּבֹוא  ַאְלַפִים  ׁשְ ֶּאָחד  ַאְרּבָ
ים ׁשִ ְבַעת  ֲאָלִפים  סה:  ּׁשִ ִּמְלַבד  ַעְבֵדיֶהם  ְוַאְמֹהֵתיֶהם  ֵאֶלה  ׁשִ ּ

ְבָעה  ְוָלֶהם  ְמׁשְֹרִרים  וְמׁשְֹררֹות  ים  ְוׁשִ ֹלׁשִ לׁש  ֵמאֹות  ׁשְ ּׁשְ
ה  ִפ סו:  ָמאָתִים ׁשָ ים  ְוׁשִ ֹלׁשִ ַבע  ֵמאֹות  ׁשְ ּסוֵסיֶהם  ׁשְ ּ ְרֵדיֶהם ּ

ה ִעים  ַוֲחִמׁשָ ים  סז:  ָּמאַתִים  ַאְרּבָ ֹלׁשִ ע  ֵמאֹות  ׁשְ ְּגַמֵליֶהם  ַאְרּבַ ּ
ִרים ַבע  ֵמאֹות  ְוֶעׂשְ ת  ֲאָלִפים  ׁשְ ׁשֶ ה  ֲחֹמִרים  ׁשֵ : ַּוֲחִמׁשָ
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ָלם  סח ירוׁשָ ר  ּבִ בֹוָאם  ְלֵבית  ְיהָוׁה  ֲאׁשֶ י  ָהָאבֹות  ּבְ ּוֵמָראׁשֵ ּ
ִּהְתַנְדבו  ְלֵבית  ָהֱאֹלִהים  ְלַה ֹכָחם  ָנְתנו  סט:  ֲעִמידֹו  ַעל־ְמכֹונֹוּ ּּכְ

ׁש־ִרּבֹאות  ָוֶאֶלף  ְוֶכֶסף  מֹוִנים  ׁשֵ ְּלאֹוַצר  ַהְמָלאָכה  ָזָהב  ַדְרּכְ ּ
ת  ֲאָלִפים  ְוָכְתֹנת  ּכֲֹהִנים  ֵמָאה בו  ַהּכֲֹהִנים  ע:  ָמִנים  ֲחֵמׁשֶ ַּוֵיׁשְ ּ

ְּוַהְלִוִים  וִמן־ָהָעם  ְוַהְמׁשְֹרִרים  ְוַהׁשֹוֲעִרים  ְוַה ּ ָעֵריֶהם ּ ִתיִנים  ּבְ ּנְ
ָעֵריֶהם ָרֵאל ּבְ  :ְוָכל־ִיׂשְ

gG 

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–ה  השנ

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, ד ספרי המקרא הם עליו מליצי יושר"כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן מסמרו"ד ן אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. ת ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ותובשמח,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, ך המחולק בכל תפוצות ישראל"לימוד ספרי נ 
                                      

ן וח, יושרד ספרי המקרא הם עליו מליצי "כ ננו ח'ו' נוטרי, י"כמני  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'יתבו
ן מסמרות לומר לך מה משמרות כהונה כ"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

ן "ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )מדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  טו(. אותךא למה כתיב כמשמרות ואנו קורי


