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  פרק ג- "עזרא"ספר 
ָעִרים  ַוֵיָאְספו  ָהָעם  א ָרֵאל  ּבֶ ִביִעי  וְבֵני  ִיׂשְ ַּוִיַגע  ַהֹחֶדׁש  ַהׁשְ ּּ ּּ ּ

ָלם ִאיׁש  ֶאָחד  ֶאל־ְירוׁשָ ן־יֹוָצָדק  ְוֶאָחיו  ב:  ּּכְ ַּוָיָקם  ֵיׁשוַע  ּבֶ ּ
ח  ֱא ַאְלִתיֵאל  ְוֶאָחיו  ַוִיְבנו  ֶאת־ִמְזּבַ ן־ׁשְ ֶבל  ּבֶ ַּהּכֲֹהִנים  וְזֻרּבָ ּּ ֹלֵהי ּ

ה  תֹוַרת  ֹמׁשֶ תוב  ּבְ ּכָ ָרֵאל  ְלַהֲעלֹות  ָעָליו  ֹעלֹות  ּכַ ִּיׂשְ
ַח  ַעל־   ג:  ִאיׁש־ָהֱאֹלִהים ַּוָיִכינו  ַהִמְזּבֵ ּ י ְמכֹוֹנָתוּ   ְמכֹוֹנָתיו  ּכִ

ֵאיָמה  ֲעֵליֶהם  ֵמַעֵמי  ָהֲאָרצֹות   ּ  ַוַיֲעלו  ָעָליו  ֹעלֹות  ַליהָוׁה ַּוַיֲעֻלּּבְ ּ
תוב  ְוֹעַלת  ד:  בֹעלֹות  ַלּבֶֹקר  ְוָלָעֶר ּכָ ּכֹות  ּכַ ַּוַיֲעׂשו  ֶאת־ַחג  ַהּסֻ ּ ּ

יֹומֹו ַפט  ְדַבר־יֹום  ּבְ ִמׁשְ ִמְסָפר  ּכְ יֹום  ּבְ ּיֹום  ּבְ ּ ְוַאֲחֵרי  ֵכן  ֹעַלת  ה:  ּ
ים  וְלֹכל  ִמְתַנֵדב  ים  וְלָכל־מֹוֲעֵדי  ְיהָוׁה  ַהְמֻקָדׁשִ ָּתִמיד  ְוֶלֳחָדׁשִ ּ ּ ּ ּ

ִביִעי  ֵהֵחלו  ְלַהֲעלֹות ִּמיֹום  ֶאָחד  ַלֹח ו:  ְנָדָבה  ַליהָוׁה ֶּדׁש  ַהׁשְ ּ ּ
ד ַּוִיְתנו־ֶכֶסף  ַלֹחְצִבים  ז:  ֹעלֹות  ַליהָוׁה  ְוֵהיַכל  ְיהָוׁה  ֹלא  ֻיּסָ ּ ּ

ֶמן  ַלִצֹדִנים  ְוַלצִֹרים  ְלָהִביא  ֲעֵצי  ֶתה  ָוׁשֶ ים  וַמֲאָכל  וִמׁשְ ְּוֶלָחָרׁשִ ּ ּ ּ ּ
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יֹון  ּכֹו ִרׁשְ ֶּרׁש  ֶמֶלך־ָפַרס ֲּאָרִזים  ִמן־ַהְלָבנֹון  ֶאל־ָים  ָיפֹוא  ּכְ ְ

ית  ָהֱאֹלִהים  ח:  ֲעֵליֶהם ִנית  ְלבֹוָאם  ֶאל־ּבֵ ָנה  ַהׁשֵ ּוַבׁשָ ּ ּ
ַאְלִתיֵאל  ְוֵיׁשוַע  ֶבל  ֶבן־ׁשְ ִני  ֵהֵחלו  ְזֻרּבָ ֹחֶדׁש  ַהׁשֵ ַלם  ּבַ ִּלירוׁשָ ּ ּּ ּּ

ָאר  ֲאֵחיֶהם   ן־יֹוָצָדק  וׁשְ ִאים |  ּּבֶ ַּהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ְוָכל־ַהּבָ
ִבי  ְי ָנה ֵּמַהׁשְ ִרים  ׁשָ ן  ֶעׂשְ ַלם  ַוַיֲעִמידו  ֶאת־ַהְלִוִים  ִמּבֶ ּרוׁשָ ּּ ּ

ית־ְיהָוׁה ָניו  ט:  ָּוַמְעָלה  ְלַנֵצַח  ַעל־ְמֶלאֶכת  ּבֵ ַּוַיֲעֹמד  ֵיׁשוַע  ּבָ ּ
ה  ֶאָחד  ְלַנֵצַח  ַעל־ֹעׂשֵ ֵני־ְיהוָדה  ּכְ ְּוֶאָחיו  ַקְדִמיֵאל  וָבָניו  ּבְ ּ ּ

ֵני  ֵח ֵבית  ָהֱאֹלִהים  ּבְ ֵניֶהם  ַוֲאֵחיֶהם  ַהְלִוִיםַּהְמָלאָכה  ּבְ : ָּנָדד  ּבְ
ים  י ׁשִ דו  ַהּבִֹנים  ֶאת־ֵהיַכל  ְיהָוׁה  ַוַיֲעִמידו  ַהּכֲֹהִנים  ְמֻלּבָ ְּוִיּסְ ּּ

ְמִצְלַתִים  ְלַהֵלל  ֶאת־ְיהָוׁה  ֵני־ָאָסף  ּבַ ֲחֹצְצרֹות  ְוַהְלִוִים  ּבְ ּּבַ ּ ּ
ָרֵאל ְַעל־ְיֵדי  ָדִויד  ֶמֶלך־ִיׂשְ ַהֵל יא:  ּ ַּוַיֲענו  ּבְ ּ ּל  וְבהֹוֹדת  ַליהָוׁה ּ

ָרֵאל  ְוָכל־ָהָעם  ֵהִריעו  י־ְלעֹוָלם  ַחְסדֹו  ַעל־ִיׂשְ י  טֹוב  ּכִ ּּכִ ּ
ית־ְיהָוׁה ְּתרוָעה  ְגדֹוָלה  ְבַהֵלל  ַליהָוׁה  ַעל  הוַסד  ּבֵ ים  יב:  ּּ ְוַרּבִ

ר  ָראו  י  ָהָאבֹות  ַהְזֵקִנים  ֲאׁשֶ ֵּמַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ְוָראׁשֵ ּ ּ
ִית  ָהִראׁש קֹול ֶאת־ַהּבַ ֵעיֵניֶהם  ּבִֹכים  ּבְ ִית  ּבְ ָיְסדֹו  ֶזה  ַהּבַ ֹון  ּבְ

ְמָחה  ְלָהִרים  קֹול ְתרוָעה  ְבׂשִ ים  ּבִ ָּגדֹול  ְוַרּבִ ְוֵאין  ָהָעם  יג:  ּ
י  ָהָעם  ִכי  ָהָעם  ּכִ ְמָחה  ְלקֹול  ּבְ יִרים  קֹול  ְתרוַעת  ַהׂשִ ַּמּכִ ּּ

ַמע ַעד־ְלֵמָר ְּמִריִעים ְתרוָעה ְגדֹוָלה ְוַהּקֹול ִנׁשְ  :חֹוקּ
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  פרק ד- "עזרא"ספר 
י־ְבֵני  ַהגֹוָלה  ּבֹוִנים  ֵהיָכל  א ְמעו  ָצֵרי  ְיהוָדה  וִבְנָיִמן  ּכִ ַּוִיׁשְ ּ ּ ּ ּ

ָרֵאל י  ָהָאבֹות  ב:  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ֶבל  ְוֶאל־ָראׁשֵ ַּוִיְגׁשו  ֶאל־ְזֻרּבָ ּ ּ
י  ָכֶכם  ִנְדרֹוׁש  ֵלאֹלֵהיֶכם   ַּויֹאְמרו  ָלֶהם  ִנְבֶנה  ִעָמֶכם  ּכִ ּ   ְולֹו ְולֹאּ

ֲּאַנְחנו  ֹזְבִחים  ִמיֵמי  ֵאַסר  ַחדֹן  ֶמֶלך  ַאׁשור  ַהַמֲעֶלה  ֹאָתנו |   ּ ּ ּּ ּ ְ

י  ָהָאבֹות  ג:  ּפֹה ָאר  ָראׁשֵ ֶבל  ְוֵיׁשוַע  וׁשְ ַּויֹאֶמר  ָלֶהם  ְזֻרּבָ ּ ּ
י  ֲאַנְחנו  ַיַחד  ִית  ֵלאֹלֵהינו  ּכִ ָרֵאל  ֹלא־ָלֶכם  ָוָלנו  ִלְבנֹות  ּבַ ְּלִיׂשְ ּ ּ

ר  ִצָונו  ַהֶמֶלך  ּכֹוֶרׁש ִנְבֶנה  ַליהָוׁה ֲאׁשֶ ָרֵאל  ּכַ ְ  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ ּ ּ
ֶּמֶלך־ָפָרס ַּוְיִהי  ַעם־ָהָאֶרץ  ְמַרִפים  ְיֵדי  ַעם־ְיהוָדה   ד:  ְ  ּוְמַבלֲִהיםּ

ְוֹסְכִרים  ֲעֵליֶהם  יֹוֲעִצים  ְלָהֵפר  ה:  ּוְמַבֲהִלים  אֹוָתם  ִלְבנֹות
ל־ְיֵמי  ּכֹוֶרׁש  ֶמֶלך  ָפַרס  ְוַעד־ַמ ֲּעָצָתם  ּכָ ְְלכות  ָדְרָיֶוׁש  ֶמֶלך ְ ּ ּ

ְטָנה  ו:  ָּפָרס ְתבו  ׂשִ ְתִחַלת  ַמְלכותֹו  ּכָ ֵורֹוׁש  ּבִ ּוְבַמְלכות  ֲאַחׁשְ ּ ּ ּּ
ָלם ֵבי  ְיהוָדה  ִוירוׁשָ ַּעל־ֹיׁשְ ָלם  ז:  ּ ׁשְ ַתב  ּבִ ָתא  ּכָ ׂשְ ּוִביֵמי  ַאְרַתְחׁשַ ּ ּ
ָאר   ָנֹוָתיו  ַעל  ַאְרַתְחׁשְַּכָנֹוָתוִּמְתְרָדת  ָטְבֵאל  וׁשְ ְתא  ֶמֶלך ּ  ּכְ ְׂשְ ּ

תוב  ֲאָרִמית  וְמֻתְרָגם  ֲאָרִמית ְתָון  ּכָ ׁשְ ָּפָרס  וְכָתב  ַהּנִ ּּ ּ ּ ְּרחום  ח:  ּ
ֶלם  ַתבו  ִאְגָרה  ֲחָדה  ַעל־ְירוׁשְ י  ָסְפָרא  ּכְ ְמׁשַ ֵעל־ְטֵעם  ְוׁשִ ּּבְ ּּ

ֵנָמא א  ּכְ ְתא  ַמְלּכָ ׂשְ ְּלַאְרַתְחׁשַ ֵעל־ְטֵעם  ט:  ּ ֱּאַדִין  ְרחום  ּבְ



––1631 

י  ָסְפָר ְמׁשַ ָנָוְתהֹון  ִדיָנֵיא  ַוֲאַפְרַסְתָכֵיא  ַטְרְפָלֵיא ְוׁשִ ָאר  ּכְ ּא  וׁשְ ּ ּ
ְנָכֵיא  ַּאְרֳכָוֵיֲאָפְרָסֵיא   ָוֵיא  ַבְבָלֵיא  ׁשוׁשַ ּ  ֶדָהֵיא ֶּדָהֵואּ  ַאְרּכְ

יָרא  ְוהֹוֵתב  י:  ֵעְלָמֵיא א  ְוַיּקִ ָאר  ֻאַמָיא  ִדי  ַהְגִלי  ָאְסַנַפר  ַרּבָ ּוׁשְ ּ ּּ ּ
ִקְרָיה  ִדי  ׁשָ ִּהמֹו  ּבְ ָאר  ֲעַבר־ַנֲהָרה  וְכֶעֶנתּ ְּמָרִין  וׁשְ ְּדָנה  יא:  ּ

א  ְתא  ַמְלּכָ ׂשְ ַלחו  ֲעלֹוִהי  ַעל־ַאְרַתְחׁשַ ֶגן  ִאַגְרָתא  ִדי  ׁשְ ַּפְרׁשֶ ּ ּ ּּ ּ ּ
ַּעְבָדיך  ֱאָנׁש  ֲעַבר־ַנֲהָרה  וְכֶעֶנת א  ִדי  יב:  ְ ְּיִדיַע  ֶלֱהֵוא  ְלַמְלּכָ

ְְיהוָדֵיא  ִדי  ְסִלקו  ִמן־ְלָוָתך  ֲעֵליָנא  ֲא ּ ּ ֶלם  ִקְרְיָתא ּ ּתֹו  ִלירוׁשְ
ַנִין   ָתא  ּבָ ָּמָרְדָתא  וִבֹיׁשְ ְּוׁשוַרָיּּ ּ  ְוׁשוַרָיא  ּ ְכִללוּ ָיא ּאׁשַ ְכִללו  ְוֻאׁשַ ּ  ׁשַ ּ ּ

ֵנא  יג:  ַּיִחיטו א  ִדי  ֵהן  ִקְרְיָתא  ָדך  ִתְתּבְ ַען  ְיִדיַע  ֶלֱהֵוא  ְלַמְלּכָ ּּכְ ְ ּ
ַתְכְללון  ִמְנָדה  ְבלֹו  ַוֲהָל ְּוׁשוַרָיא  ִיׁשְ ּ ּּ ּך  ָלא  ִיְנְתנון  ְוַאְפֹתם ּ ּ ּ ְ

ל־ֳקֵבל  ִדי־ְמַלח  ֵהיְכָלא  ְמַלְחָנא  יד:  ַּמְלִכים  ְתַהְנִזק ַען  ּכָ ּּכְ
ַלְחָנא  א  ָלא־ֲאִריך  ָלָנא  ְלֶמֱחֵזא  ַעל־ְדָנה  ׁשְ ְּוַעְרַות  ַמְלּכָ ְ

א ְסַפר  ָדְכָרַנָיא  ִדי  ֲאָבָהָתך  טו:  ְוהֹוַדְעָנא  ְלַמְלּכָ ר  ּבִ ְִדי  ְיַבּקַ ּ ּ ּּ
ְסַפר  ָדְכָרַנָיא  ְוִתְנַדע  ִדי  ִקְרְיָתא  ָדך  ִקְרָיא  ָמָרָדא ּוְת ח  ּבִ ּכַ ְַהׁשְ ּ ּ ּּ

ַגַוה  ִמן־יֹוָמת  ַתדור  ָעְבִדין  ּבְ ּוְמַהְנְזַקת  ַמְלִכין  וְמִדָנן  ְוֶאׁשְ ּ ּ ּ ּ ּּ
ְָעְלָמא  ַעל־ְדָנה  ִקְרְיָתא  ָדך  ָהָחְרַבת ְמהֹוְדִעין  ֲאַנְחָנה  טז:  ּ

א  ִדי  ֵהן  ִקְרְי ַתְכְללון  ָלֳקֵבל ְּלַמְלּכָ ֵנא  ְוׁשוַרָיה  ִיׁשְ ָּתא  ָדך  ִתְתּבְ ּּ ּּ ְ

ֲעַבר  ַנֲהָרא  ָלא  ִאיַתי  ָלך ְְדָנה  ֲחָלק  ּבַ א  יז:  ּ ַלח  ַמְלּכָ ִּפְתָגָמא  ׁשְ
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ָנָוְתהֹון  ִדי  ָיְתִבין  ָאר  ּכְ י  ָסְפָרא  וׁשְ ְמׁשַ ֵעל־ְטֵעם  ְוׁשִ ַּעל־ְרחום  ּבְ ּ ּ
ָאר  ֲעַבר־ַנֲהָרה  ׁשְ ְמָרִין  וׁשְ ׁשָ ְתָוָנא  יח:  ָּלם  וְכֶעתּּבְ ִּנׁשְ

ַלְחתון  ֲעֶליָנא  ְמָפַרׁש  ֱקִרי  ָקָדָמי ִּדי־ׁשְ ים  ְטֵעם  יט:  ּּ י  ׂשִ ּוִמּנִ
חו  ִדי  ִקְרְיָתא  ָדך  ִמן־יֹוָמת  ָעְלָמא  ַעל־ַמְלִכין  ּכַ רו  ְוַהׁשְ ְוַבּקַ ּ ּ ּ ּ

ה ַתדור  ִמְתֲעֶבד־ּבַ ָאה  וְמַרד  ְוֶאׁשְ ִּמְתַנׂשְ ּ ּ ּּ ּוַמְלִכין  ַתּקִ כ:  ּ יִפין  ֲהוֹו ּ
ֹכל  ֲעַבר  ַנֲהָרה  וִמָדה  ְבלֹו  ַוֲהָלך  ִליִטין  ּבְ ֶלם  ְוׁשַ ְַעל־ְירוׁשְ ּ ּ ּּ

ימו  ְטֵעם  ְלַבָטָלא  ֻגְבַרָיא  ִאֵלך  כא:  ִמְתְיֵהב  ְלהֹון ַען  ׂשִ ְּכְ ּ ּ ּ ּ ּ ּ
ם י  ַטְעָמא  ִיְתׂשָ ֵנא  ַעד־ִמּנִ ְּוִקְרְיָתא  ָדך  ָלא  ִתְתּבְ ּוְזִהיִרין  כב:  ְ

לו  ְלֶמ ֵגא  ֲחָבָלא  ְלַהְנָזַקת ֱּהוֹו  ׁשָ ד  ַעל־ְדָנה  ְלָמה  ִיׂשְ ְּעּבַ ּ
ְתא  כג:  ַמְלִכין ׂשְ ְתָוָנא  ִדי  ַאְרַתְחׁשַ ֶגן  ִנׁשְ ֱּאַדִין  ִמן־ִדי  ַפְרׁשֶ ּ ּּ ּּ

י  ָסְפָרא  וְכָנָוְתהֹון  ֲאַזלו  ִבְבִהילו  ְמׁשַ א  ֱקִרי  ֳקָדם־ְרחום  ְוׁשִ ַּמְלּכָ ּ ּ ּ
ֶלם  ַעל־ְיהוָדֵיא  וַבִטלו ִּלירוׁשְ ּ ּ ּ ֶאְדָרע  ְוָחִילּ אַדִין  כד:  ּ  ִהמֹו  ּבְ ּבֵ

ְטָלא  ַעד  ֶלם  ַוֲהָות  ּבָ ירוׁשְ ית־ֱאָלָהא  ִדי  ּבִ ֵטַלת  ֲעִביַדת  ּבֵ ּּבְ ּ
ַנת ַתְרֵתין ְלַמְלכות ָדְרָיֶוׁש ֶמֶלך־ָפָרס ּׁשְ ְ ּ ּ ּ ּ: 
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ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  הנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  מחולק  לכל  השנה
הרבים  לפרסם אתלזכות  ,  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  )ע מפאנו"הרמ(. ק"קו'סדי י'ננו חיתבו'ו' נוטרי, י"כמני
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 אותך"ד ן מסמרות ללמדך שאם קבעת אותם כמסמר בלבבך הם משמרי )טומדרש  תנחומא  בהעלותך  פרק  (. א למה 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,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, וכל המזכה את הרבים זוכה לבנים צדיקים, וצות ישראלך המחולק בכל תפ"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"עים אוכמשמרות נטו ד "ד אף ספרי תורה כ"ר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות כתיב ואנו קורי

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


