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  פרק ז- "עזרא"ספר 
ְסְתא  ֶמֶלך־ָפָרס  א ַמְלכות  ַאְרַתְחׁשַ ְּוַאַחר  ַהְדָבִרים  ָהֵאֶלה  ּבְ ְ ּ ּ ּ ּּ

ן־ִחְלִקָיה ן־ֲעַזְרָיה  ּבֶ ָרָיה  ּבֶ ן־ׂשְ ן־ָצדֹוק  ב:  ֶּעְזָרא  ּבֶ לום  ּבֶ ן־ׁשַ ּּבֶ ּ
ן־ֲאִחיטוב ן־ְמָריֹות ג:  ּּבֶ ן־ֲאַמְרָיה  ֶבן־ֲעַזְרָיה  ּבֶ ן־ְזַרְחָיה  ד:  ּבֶ ּבֶ

י ּקִ ן־ּבֻ ן־ֶאְלָעָזר  ה:  ֶּבן־ֻעִזי  ּבֶ ן־ִפיְנָחס  ּבֶ ן־ֲאִביׁשוַע  ּבֶ ּּבֶ ּ
ן־ַאֲהֹרן  ַהּכֵֹהן  ָהֹראׁש ֶבל  ְוהוא־ֹסֵפר  ו:  ּבֶ ּהוא  ֶעְזָרא  ָעָלה  ִמּבָ ּ

ָרֵאל  ַוִיֶתן־לֹו  ר־ָנַתן  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ה  ֲאׁשֶ תֹוַרת  ֹמׁשֶ ָּמִהיר  ּבְ ּ
ְַהֶמֶלך  ּכְ תֹוּ ׁשָ ּקָ ַּוַיֲעלו  ז:  ַיד־ְיהָוׁה  ֱאֹלָהיו  ָעָליו  ּכֹל  ּבַ ּ

ָרֵאל  וִמן־ַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ְוַהְמׁשְֹרִרים  ְוַהׁשֲֹעִרים  ֵני־ִיׂשְ ִּמּבְ ּ ּ
ְסְתא  ַהֶמֶלך ַבע  ְלַאְרַתְחׁשַ ַנת־ׁשֶ ׁשְ ָלם  ּבִ ִתיִנים  ֶאל־ְירוׁשָ ְְוַהּנְ ּ ּ ּ ּ :

ֹחֶדׁש  ַה ח ַלם  ּבַ ַּוָיֹבא  ְירוׁשָ ִביִעית  ַלֶמֶלךּ ַנת  ַהׁשְ י  ִהיא  ׁשְ ְֲחִמיׁשִ ּ ּ :
ֶבל  וְבֶאָחד  ט ֶאָחד  ַלֹחֶדׁש  ָהִראׁשֹון  הוא  ְיֻסד  ַהַמֲעָלה  ִמּבָ י  ּבְ ּּכִ ּּ

ַיד־ֱאֹלָהיו  ַהטֹוָבה  ָעָליו ַלם  ּכְ א  ֶאל־ְירוׁשָ י  ּבָ ַּלֹחֶדׁש  ַהֲחִמיׁשִ ּ :
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י  ֶעְזָרא  ֵהִכין  ְלָבבֹו  ִלְדֹרׁש  ֶאת־תֹוַרת  ְיהָוׁ י ּה  ְוַלֲעׂשת  וְלַלֵמד ּּכִ ּ
ָפט ָרֵאל  ֹחק  וִמׁשְ ִיׂשְ ּּבְ ר  ָנַתן |  ְוֶזה   יא:  ּ ְתָון  ֲאׁשֶ ׁשְ ֶגן  ַהּנִ ַּפְרׁשֶ ּ

ְסְתא  ְלֶעְזָרא  ַהּכֵֹהן  ַהּסֵֹפר  ֹסֵפר  ִדְבֵרי  ַּהֶמֶלך  ַאְרַתְחׁשַ ּ ּ ְּ

ָרֵאל יו  ַעל־ִיׂשְ ְסְתא  ֶמֶלך  ַמְלַכ יב:  ִמְצֹות־ְיהָוׁה  ְוֻחּקָ ְַאְרַתְחׁשַ ּ ָּיא ּ
ַמָיא  ְגִמיר  וְכֶעֶנת ְּלֶעְזָרא  ָכֲהָנא  ָסַפר  ָדָתא  ִדי־ֱאָלה  ׁשְ ּ ּ ּּ י  יג:  ּ ִמּנִ

ָרֵאל  ַמְלכוִתי  ִמן־ַעָמא  ִיׂשְ ים  ְטֵעם  ִדי  ָכל־ִמְתַנַדב  ּבְ ּׂשִ ּ ּ ּ
ֶלם  ִעָמך  ְיָהך ְְוָכֲהנֹוִהי  ְוֵלָוֵיא  ִלְמָהך  ִלירוׁשְ ְ ְּ ל־ֳקֵבל  ִדי  יד:  ּ ּּכָ

א  ְו ָרַ◌ה  ַעל־ְיהוד ִמן־ֳקָדם  ַמְלּכָ ִליַח  ְלַבּקָ ְבַעת  ָיֲעֹטִהי  ׁשְ ּׁשִ
ָדת  ֱאָלָהך  ִדי  ִביָדך ֶלם  ּבְ ְְוִלירוׁשְ ְּ ַסף  וְדַהב  טו:  ּ ּוְלֵהיָבָלה  ּכְ ּ

ֶלם  ָרֵאל  ִדי  ִבירוׁשְ א  ְוָיֲעטֹוִהי  ִהְתַנַדבו  ֶלֱאָלה  ִיׂשְ ִּדי־ַמְלּכָ ּ ּ ּ ּ ּ
ֵנה ּכְ ּכַ טז:  ִּמׁשְ ַסף  וְדַהב  ִדי  ְתַהׁשְ ְּוֹכל  ּכְ ֶבל  ִעם ּ ֹכל  ְמִדיַנת  ּבָ ח  ּבְ

ִּהְתַנָדבות  ַעָמא  ְוָכֲהַנָיא  ִמְתַנְדִבין  ְלֵבית  ֱאָלֲהֹהם  ִדי  ּ ּ ּּ ּ
ֶלם ַכְסָפא  ְדָנה  יז:  ִּבירוׁשְ ל־ֳקֵבל  ְדָנה  ָאְסַפְרָנא  ִתְקֵנא  ּבְ ּּכָ ּ ּ

יהֹון  וְתָקֵרב  ִהמֹו  ּתֹוִרין  ִדְכִרין  ִאְמִרין  וִמְנָחְתהֹון  ְוִנְסּכֵ ּ ּּ ּ ּ
ֶלםַעל־ַמ ית  ֱאָלֲהֹכם  ִדי  ִבירוׁשְ ָחה  ִדי  ּבֵ ְּדּבְ ּ ְוָמה  ִדי  ֲעָליך  יח:  ּ ּ

ְרעות  ד  ּכִ ְסָפא  ְוַדֲהָבה  ְלֶמְעּבַ ָאר  ּכַ ׁשְ ְּוַעל־ֶאָחיך  ִייַטב  ּבִ ּ ְ

ֱּאָלֲהֹכם  ַתַעְבדון ית  יט:  ּ ְוָמאַנָיא  ִדי־ִמְתַיֲהִבין  ָלך  ְלָפְלָחן  ּבֵ ּ ּּ
ֵלם  ֳקָדם  ֱאָלה  ְירו ֱּאָלָהך  ַהׁשְ ּ ֶלםְ ית  כ:  ׁשְ חות  ּבֵ ָאר  ַחׁשְ ּוׁשְ ּ
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א ית  ִגְנֵזי  ַמְלּכָ ֱּאָלָהך  ִדי  ִיֶפל־ָלך  ְלִמְנַתן  ִתְנֵתן  ִמן־ּבֵ ּ ּ ּ ְ ְּ י  כא:  ּ ּוִמּנִ
ֲעַבר  ים  ְטֵעם  ְלֹכל  ִגַזְבַרָיא  ִדי  ּבַ א  ׂשִ ְסְתא  ַמְלּכָ ֲּאָנה  ַאְרַתְחׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ

ֲאֶלְנכֹון  ֶעְזָרא  ָכֲהָנ ַּנֲהָרה  ִדי  ָכל־ִדי  ִיׁשְ ּה  ָסַפר  ָדָתא  ִדי־ֱאָלה ּ ּ ּ
ַמָיא  ָאְסַפְרָנא  ִיְתֲעִבד ּׁשְ ִרין  ְמָאה  ְוַעד־ִחְנִטין  כב:  ּ ּכְ ַסף  ּכַ ַעד־ּכְ

ח  ְמָאה  וְמַלח  ִתין  ְמׁשַ ִתין  ְמָאה  ְוַעד־ּבַ ּּכֹוִרין  ְמָאה  ְוַעד־ֲחַמר  ּבַ ּ ּ
ַמָיא  ִיְתֲעֵבד  כג:  ִּדי־ָלא  ְכָתב ל־ִדי  ִמן־ַטַעם  ֱאָלה  ׁשְ ּּכָ ּ ּ

ַמָיא  ִדי־ְלָמה  ֶלֱהֵוא  ְקַצף  ַעל־ַמְלכות ַאְדַר ְּזָדא  ְלֵבית  ֱאָלה  ׁשְ ּ ּ ּּ
א  וְבנֹוִהי ֲהַנָיא  ְוֵלָוֵיא  ַזָמַרָיא  כד:  ַּמְלּכָ ּוְלֹכם  ְמהֹוְדִעין  ִדי  ָכל־ּכָ ּּ ּ ּ

ית  ֱאָלָהא  ְדָנה  ִמְנָדה  ְבלֹו  ַוֲהָלך  ָלא  ְָתָרַעָיא  ְנִתיַנָיא  וָפְלֵחי  ּבֵ ּ ּ ּ ּ
ִליט  ְלִמְרֵמא ָחְכַמת  ֱאָלָהך  כה:    ֲעֵליֹהםּׁשַ ְְוַאְנְת  ֶעְזָרא  ּכְ ּ

ְפִטין  ְוַדָיִנין  ִדי־ֶלֱהֹון   י  ׁשָ ִּדי־ִביָדך  ֶמּנִ ּּ ּ  ָדאְיִנין  ְלָכל־ַעָמא ָּדְאִניןְ ּ
ֲעַבר  ַנֲהָרה  ְלָכל־ָיְדֵעי  ָדֵתי  ֱאָלָהך  ְוִדי  ָלא  ָיַדע  ְתהֹוְדעון ִּדי  ּבַ ּ ּּ ְ :

ְּוָכל־ִדי־ָלא  ֶלֱהֵוא  ָעֵבד  ָד כו א ּ ָּתא  ִדי־ֱאָלָהך  ְוָדָתא  ִדי  ַמְלּכָ ְ

ה  ֵהן  ְלמֹות  ֵהן   ָּאְסַפְרָנא  ִדיָנה  ֶלֱהֵוא  ִמְתֲעֵבד  ִמּנֵ ּ וּ רׁשִ  ִלׁשְ
י  ֵהן־ַלֲעָנׁש  ִנְכִסין  ְוֶלֱאסוִרין רׁשִ רוך  ְיהָוׁה  ֱאֹלֵהי  כז:  ִּלׁשְ ְּבָ ּ

י ֵלב  ַהֶמֶלך  ְלָפֵאר  ֶאת־ּבֵ ֹזאת  ּבְ ר  ָנַתן  ּכָ ְֲאבֹוֵתינו  ֲאׁשֶ ּ ת  ְיהָוׁה ּ
ָלם ירוׁשָ ר  ּבִ ְְוָעַלי  ִהָטה־ֶחֶסד  ִלְפֵני  ַהֶמֶלך  ְויֹוֲעָציו  כח:  ֲּאׁשֶ ּ ּ

ַיד־ְיהָוׁה  ֱאֹלַהי  ֵרי  ַהֶמֶלך  ַהִגּבִֹרים  ַוֲאִני  ִהְתַחַזְקִתי  ּכְ ּוְלָכל־ׂשָ ּ ּּ ְ ּ
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ים ַלֲעלֹות ִעִמי ָרֵאל ָראׁשִ ָצה ִמִיׂשְ ָּעַלי ָוֶאְקּבְ ּ: 

  פרק ח- "עזרא"ספר 
ַמְלכות ְּוֵאֶל א ם  ָהֹעִלים  ִעִמי  ּבְ י  ֲאֹבֵתיֶהם  ְוִהְתַיְחׂשָ ּה  ָראׁשֵ ּ

ֶבל ְסְתא  ַהֶמֶלך  ִמּבָ ְַאְרַתְחׁשַ ּ ּ ֵני  ב:  ּ ֵני  ִפיְנָחס  ֵגְרׁשֹם  ס  ִמּבְ ִּמּבְ
ֵני  ָדִויד  ַחטוׁש ִּאיָתָמר  ָדִנֵיאל  ִמּבְ ּ ֵני  ג:  ּּ ַכְנָיה  ס  ִמּבְ ֵני  ׁשְ ִמּבְ

יםַּפְרֹ◌עׁש  ְזַכְרָיה  ְוִעמֹו  ִהְת ֵני  ד:  ַּיֵחׂש  ִלְזָכִרים  ֵמָאה  ַוֲחִמׁשִ ִמּבְ
ן־ְזַרְחָיה  ְוִעמֹו  ָמאַתִים  ַהְזָכִרים ַּפַחת  מֹוָאב  ֶאְלְיהֹוֵעיַני  ּבֶ ּ ּ :

לׁש  ֵמאֹות  ַהְזָכִרים ה ן־ַיֲחִזיֵאל  ְוִעמֹו  ׁשְ ַכְנָיה  ּבֶ ֵני  ׁשְ ִּמּבְ ּ :
ן־יֹוָנָתן  ְוִעמֹו  ֲחִמׁשִ ו ֵני  ָעִדין  ֶעֶבד  ּבֶ ּוִמּבְ ּ ֵני  ז:  ּים  ַהְזָכִריםּ ּוִמּבְ

ְבִעים  ַהְזָכִרים ן־ֲעַתְלָיה  ְוִעמֹו  ׁשִ ְעָיה  ּבֶ ֵּעיָלם  ְיׁשַ ֵני  ח:  ּ ּוִמּבְ
ֹמִנים  ַהְזָכִרים ן־ִמיָכֵאל  ְוִעמֹו  ׁשְ ַפְטָיה  ְזַבְדָיה  ּבֶ ּׁשְ ֵני  ט:  ּ ִמּבְ

ר  ַהְז ֹמָנה  ָעׂשָ ן־ְיִחיֵאל  ְוִעמֹו  ָמאַתִים  וׁשְ ּיֹוָאב  ֹעַבְדָיה  ּבֶ ּ : ָכִריםּ
ים  ַהְזָכִרים י ׁשִ ן־יֹוִסְפָיה  ְוִעמֹו  ֵמָאה  ְוׁשִ לֹוִמית  ּבֶ ֵני  ׁשְ ּוִמּבְ ּ ּ ּ :
ֹמָנה  ַהְזָכִרים יא ִרים  וׁשְ ָבי  ְוִעמֹו  ֶעׂשְ ן־ּבֵ ֵני  ֵבַבי  ְזַכְרָיה  ּבֶ ּוִמּבְ ּ ּּ :
ָרה  ַהְזָכִר יב ָטן  ְוִעמֹו  ֵמָאה  ַוֲעׂשָ ן־ַהּקָ ֵני  ַעְזָגד  יֹוָחָנן  ּבֶ ּוִמּבְ ּ ּ : יםּ
מֹוָתם  ֱאִליֶפֶלט  ְיִעיֵאל  יג ֵני  ֲאֹדִניָקם  ַאֲחֹרִנים  ְוֵאֶלה  ׁשְ ּוִמּבְ ּ

ים  ַהְזָכִרים ׁשִ ַמְעָיה  ְוִעָמֶהם  ׁשִ ּוׁשְ ּ ּ ֵני  ִבְגַוי  עוַתי   יד:  ּ ּוִמּבְ  ְּוַזּבודּ
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ְבִעים  ַהְזָכִרים ְּוַזּכור  ְוִעמֹו  ׁשִ ּ א  טו:  ּ ָהר  ַהּבָ ֵצם  ֶאל־ַהּנָ ָוֶאְקּבְ
ה  ָוָאִביָנה  ָבָעם  וַבּכֲֹהִנים ֶאל־ַאֲהָוא  ַו לׁשָ ם  ָיִמים  ׁשְ ֲחֶנה  ׁשָ ּּנַ

ם ֵני  ֵלִוי  ֹלא־ָמָצאִתי  ׁשָ ְלָחה  ֶלֱאִליֶעֶזר  ַלֲאִריֵאל  טז:  ּוִמּבְ ָוֶאׁשְ
ַמְעָיה  וְלֶאְלָנָתן  וְלָיִריב  וְלֶאְלָנָתן  וְלָנָתן  ְוִלְזַכְרָיה  ִּלׁשְ ּ ּ ּ

ים  וְליֹוָיִריב  וְלֶא ָלם  ָראׁשִ ְּוִלְמׁשֻ ּ  ַּוֲאַוֶצאה יז:  ְלָנָתן  ְמִביִניםּ
יָמה  ָכִסְפָיא  ַהָמקֹום  ָוָאׂשִ ַּוֲאַצֶוה  אֹוָתם  ַעל־ִאדֹו  ָהֹראׁש  ּבְ ּ ּ

ר  ֶאל־ִאדֹו  ָאִחיו   ִפיֶהם  ְדָבִרים  ְלַדּבֵ ּּבְ ִתוִניםּ ָכִסְפָיא ַהּנְ ִתיִנים  ּבְ   ַהּנְ
ְרִתים  ְלֵבית  ֱאֹלֵהינו ַּהָמקֹום  ְלָהִביא־ָלנו  ְמׁשָ ּ ִּביאו  ָלנו ַּוָי יח:  ּ ּ

ן־ֵלִוי  ֵני  ַמְחִלי  ּבֶ ֶכל  ִמּבְ ַיד־ֱאֹלֵהינו  ַהטֹוָבה  ָעֵלינו  ִאיׁש  ׂשֶ ּּכְ ּ ּ
ר ֹמָנה  ָעׂשָ ֵרְבָיה  וָבָניו  ְוֶאָחיו  ׁשְ ָרֵאל  ְוׁשֵ ן־ִיׂשְ : ּּבֶ

ֵני  ְמָרִרי  ֶאָחיו  וְבֵניֶהם  יט ְעָיה  ִמּבְ ְבָיה  ְוִאתֹו  ְיׁשַ ְּוֶאת־ֲחׁשַ ּ
ִרים ִת כ:  ֶעׂשְ ִרים  ַלֲעֹבַדת  ַהְלִוִים ּוִמן־ַהּנְ ַתן  ָדִויד  ְוַהׂשָ ּנָ ּיִנים  ׁשֶ ּ ּ

מֹות בו  ְבׁשֵ ָלם  ִנּקְ ִרים  ּכֻ ְּנִתיִנים  ָמאַתִים  ְוֶעׂשְ ם  כא:  ּ ָוֶאְקָרא  ׁשָ
ׁש  ִמֶמּנו  ָהר  ַאֲהָוא  ְלִהְתַעּנֹות  ִלְפֵני  ֱאֹלֵהינו  ְלַבּקֵ ּצֹום  ַעל־ַהּנָ ּּ

ָרה  ָלנו  וְלַטֵפנו  וְלָכ ֶּדֶרך  ְיׁשָ ּ ּ ּ ּּ נוְ ּל־ְרכוׁשֵ ִתי  כב:  ּ י  ְבֹ◌ׁשְ ּּכִ
ָדֶרך  ים  ְלָעְזֵרנו  ֵמאֹוֵיב  ּבַ אֹול  ִמן־ַהֶמֶלך  ַחִיל  וָפָרׁשִ ְִלׁשְ ְּ ּ ּ ּ
יו  ְלטֹוָבה  ל־ְמַבְקׁשָ י־ָאַמְרנו  ַלֶמֶלך  ֵלאֹמר  ַיד־ֱאֹלֵהינו  ַעל־ּכָ ּּכִ ְּ ּ

ל־ֹעְזָביו ְּוֻעזֹו  ְוַאפֹו  ַעל  ּכָ ה  ֵמֱא כג:  ּ ַבְקׁשָ צוָמה  ַוּנְ ֹּלֵהינו ַּוּנָ
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ַּעל־ֹזאת  ַוֵיָעֵתר  ָלנו ר  כד:  ּ ֵנים  ָעׂשָ ֵרי  ַהּכֲֹהִנים  ׁשְ ָּוַאְבִדיָלה  ִמׂשָ ּ
ָרה ְבָיה  ְוִעָמֶהם  ֵמֲאֵחיֶהם  ֲעׂשָ ֵרְבָיה  ֲחׁשַ ֳקוָלה כה:  ְּלׁשֵ  ָוֶאׁשְ

ִלים  ְתרוַמת  ֶסף  ְוֶאת־ַהָזָהב  ְוֶאת־ַהּכֵ ֳקָלה  ָלֶהם  ֶאת־ַהּכֶ ָּוֶאׁשְ ּ ּ
ית־ֱאֹלֵהינו  ַהֵה ָרֵאל ּּבֵ ָריו  ְוָכל־ִיׂשְ ְִרימו  ַהֶמֶלך  ְוֹיֲעָציו  ְוׂשָ ּ ּ

ְמָצִאים ׁש־ֵמאֹות  כו:  ַהּנִ ִרים  ׁשֵ ּכָ ֶסף  ּכִ ֲקָלה  ַעל־ָיָדם  ּכֶ ָוֶאׁשְ
ר ִרים  ָזָהב  ֵמָאה  ִכּכָ ים  וְכֵלי־ֶכֶסף  ֵמָאה  ְלִכּכָ ַּוֲחִמׁשִ ּוְכֹפֵרי  כז:  ּ

ִרים  ַלֲאַדְרֹכִנים  ָאֶלף  וְכֵלי  ְנחׁשֶ ַנִים ָּזָהב  ֶעׂשְ ת  ֻמְצָהב  טֹוָבה  ׁשְ
ָזָהב ֲּחמוֹדת  ּכַ ִלים  כח:  ּ ָּוֹאְמָרה  ֲאֵלֶהם  ַאֶתם  ֹקֶדׁש  ַליהָוׁה  ְוַהּכֵ

ֶסף  ְוַהָזָהב  ְנָדָבה  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ֲאֹבֵתיֶכם ְקדו  כט:  ֹּקֶדׁש  ְוַהּכֶ ּׁשִ
ֵרי ֵרי  ַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ְוׂשָ ְקלו  ִלְפֵני  ׂשָ ְמרו  ַעד־ִתׁשְ ְּוׁשִ ּ ־ָהָאבֹות ּּ

ית  ְיהָוׁה כֹות  ּבֵ ָלם  ַהִלׁשְ ירוׁשָ ָרֵאל  ּבִ ְּלִיׂשְ לו  ַהּכֲֹהִנים  ל:  ּ ְּוִקּבְ
ַלם  ְלֵבית  ִלים  ְלָהִביא  ִלירוׁשָ ֶסף  ְוַהָזָהב  ְוַהּכֵ ַקל  ַהּכֶ ְּוַהְלִוִים  ִמׁשְ ּ ּ

ר  ַלֹחֶדׁש  ָהִראׁשֹון  לא:  ֱּאֹלֵהינו ֵנים  ָעׂשָ ׁשְ ַהר  ַאֲהָוא  ּבִ ָעה  ִמּנְ ּסְ ַוּנִ
ף  אֹוֵיב ָל ָלם  ְוַיד־ֱאֹלֵהינו  ָהְיָתה  ָעֵלינו  ַוַיִציֵלנו  ִמּכַ ֶּלֶכת  ְירוׁשָ ּ ּ ּּ ּ

ְְואֹוֵרב  ַעל־ַהָדֶרך ה לב:  ּ לׁשָ ם  ָיִמים  ׁשְ ב  ׁשָ ׁשֶ ָלם  ַוּנֵ בֹוא  ְירוׁשָ : ַּוּנָ
ֵבית  ֱאֹלֵהינו  לג ִלים  ּבְ ֶסף  ְוַהָזָהב  ְוַהּכֵ ַקל  ַהּכֶ ּוַביֹום  ָהְרִביִעי  ִנׁשְ ּּ ּ

ן־ִפיְנָחס ַעל  ַיד־ְמ ן־אוִרָיה  ַהּכֵֹהן  ְוִעמֹו  ֶאְלָעָזר  ּבֶ ֵּרמֹות  ּבֶ ּ ּ ּ
ּנוי  ַהְלִוִים ן־ֵיׁשוַע  ְונֹוַעְדָיה  ֶבן־ּבִ ְּוִעָמֶהם  יֹוָזָבד  ּבֶ ּ ּ ִמְסָפר  לד:  ּ ּּבְ
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ֵעת  ַהִהיא ָקל  ּבָ ל־ַהִמׁשְ ֵתב  ּכָ ָקל  ַלּכֹל  ַוִיּכָ ִמׁשְ ּּבְ ִאים  לה:  ּ ַהּבָ
ִבי  ְבֵני־ַהגֹוָלה ֵּמַהׁשְ ָרֵאל  ָפִרים |  ּ  ִהְקִריבו  ֹעלֹות  ּ ֵּלאֹלֵהי  ִיׂשְ

ָרֵאל  ֵאיִלים   ל־ִיׂשְ ר  ַעל־ּכָ ֵנים־ָעׂשָ ים |  ׁשְ ָבׂשִ ה  ּכְ ׁשָ ִעים  ְוׁשִ ִּתׁשְ ּ
ר  ַהּכֹל  עֹוָלה  ַליהָוׁה ֵנים  ָעׂשָ ְבָעה  ְצִפיֵרי  ַחָטאת  ׁשְ ְבִעים  ְוׁשִ : ּׁשִ

ַּוִיְתנו   לו ּ ַדְר|  ּ ֶּאת־ָדֵתי  ַהֶמֶלך  ַלֲאַחׁשְ ְּ ְּפֵני  ַהֶמֶלך  וַפֲחוֹות  ֵעֶבר ּ ְ ּ ּ
ית־ָהֱאֹלִהים או ֶאת־ָהָעם ְוֶאת־ּבֵ ָהר ְוִנׂשְ ַּהּנָ ּ: 
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–השנה  

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

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,  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות  נא  לפרסם  –השנה  

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


