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  פרק ה- "עזרא"ספר 
י  ַחַגי   א ּ  ְנִבָיא  וְזַכְרָיה  ַבר־ִעדֹוא  ְנִבַיאָיא ְּנִבָיאהְּוִהְתַנּבִ ּ ּּ ּ

ֶל ַּעל־ְיהוָדֵיא  ִדי  ִביהוד  וִבירוׁשְ ּ ּ ּ ָרֵאל ּ ם  ֱאָלה  ִיׂשְ ׁשֻ ּם  ּבְ
ַאְלִתיֵאל  ְוֵיׁשוַע  ב:  ֲעֵליהֹון ר־ׁשְ ֶבל  ּבַ אַדִין  ָקמו  ְזֻרּבָ ּּבֵ ּּ

ֶלם  ְוִעְמהֹון  ית  ֱאָלָהא  ִדי  ִבירוׁשְ ִריו  ְלִמְבֵנא  ּבֵ ר־יֹוָצָדק  ְוׁשָ ּּבַ ּ ּ
ְּנִבַיאָיה  ִדי־ֱאָלָהא  ְמַסֲעִדין  ְלהֹון ה־ִזְמָנא  ֲאָתה  ֲעֵליהֹון  ג:  ּ ּּבֵ

ַתר  ּבֹוְזַני  וְכָנָוְתהֹון  ְוֵכן  ָאְמִרין ַּת ְּתַני  ַפַחת  ֲעַבר־ַנֲהָרה  וׁשְ ּ ּ ּ
ְרָנא  ְדָנה  ֵנא  ְוֻאׁשַ ְיָתא  ְדָנה  ִלּבְ ם  ְלֹכם  ְטֵעם  ּבַ ְּלֹהם  ַמן־ׂשָ

ְכָלָלה ָמָהת  ד:  ְלׁשַ ֵנָמא  ֲאַמְרָנא  ְלֹהם  ַמן־ִאּנון  ׁשְ ֱּאַדִין  ּכְ ּ
ַנ ֻּגְבַרָיא  ִדי־ְדָנה  ִבְנָיָנא  ּבָ ּ ֵבי  ה:  ִיןּ ְוֵעין  ֱאָלֲהֹהם  ֲהָות  ַעל־ׂשָ

ְְיהוָדֵיא  ְוָלא־ַבִטלו  ִהמֹו  ַעד־ַטְעָמא  ְלָדְרָיֶוׁש  ְיָהך  ֶוֱאַדִין  ּ ּ ּ ּ
ְתָוָנא  ַעל־ְדָנה ְּיִתיבון  ִנׁשְ ַלח  ַתְתַני  ו:  ּּ ֶגן  ִאַגְרָתא  ִדי־ׁשְ ַּפְרׁשֶ ּ ּ ּּ ּ
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ַתר  ּבֹוְזַני  וְכָנָוֵתה  |   ַּפַחת  ֲעַבר־ַנֲהָרה  וׁשְ ּ ּ ֲעַבר ּ ֲּאַפְרְסָכֵיא  ִדי  ּבַ
א ַלחו  ֲעלֹוִהי  ְוִכְדָנה  ז:  ַּנֲהָרה  ַעל־ָדְרָיֶוׁש  ַמְלּכָ ִּפְתָגָמא  ׁשְ ּ

ָלָמא  ֹכָלא א  ׁשְ ַגֵוה  ְלָדְרָיֶוׁש  ַמְלּכָ ִתיב  ּבְ ּּכְ ּ ֶלֱהֵוא |  ְיִדיַע   ח:  ּ
א  א  ִדי־ֲאַזְלָנא  ִליהוד  ְמִדיְנָתא  ְלֵבית  ֱאָלָהא  ַרּבָ ְּלַמְלּכָ ּ ּ

ֻכְתַלָיא  ַוֲעִביְדָתא  ָדך ְּוהוא   ם  ּבְ ֵנא  ֶאֶבן  ְגָלל  ְוָאע  ִמְתׂשָ ְִמְתּבְ ּ ּ ּּ
ֶיְדֹהם ָּאְסַפְרָנא  ִמְתַעְבָדא  וַמְצַלח  ּבְ ֵאְלָנא  ט:  ּ ֱאַדִין  ׁשְ

ְיָתא  ם  ְלֹכם  ְטֵעם  ּבַ ֵנָמא  ֲאַמְרָנא  ְלֹהם  ַמן־ׂשָ ַבָיא  ִאֵלך  ּכְ ְּלׂשָ ְּ ּ
ְרָנא  ְדָנה  ְל ְכָלָלהְּדָנה  ְלִמְבְנָיה  ְוֻאׁשַ ָמָהְתֹהם  י:  ׁשַ ְוַאף  ׁשְ

ם־ֻגְבַרָיא  ִדי  ֵאְלָנא  ְלֹהם  ְלהֹוָדעוָתך  ִדי  ִנְכֻתב  ׁשֻ ּׁשְ ּ ּּ ּ ּ ְ

יֹהם ּוְכֵנָמא  ִפְתָגָמא  ֲהִתיבוָנא  ְלֵמַמר  ֲאַנְחָנא  ִהמֹו  יא:  ְבָראׁשֵ ּ ּ
ְיָתא  ִדי־ֲהָוא  ְבֵנה  ַמָיא  ְוַאְרָעא  וָבַנִין  ּבַ ַּעְבדֹוִהי  ִדי־ֱאָלה  ׁשְ ּ ּּ

ָנִהי ִמ ָרֵאל  ַרב  ּבְ ִגיָאן  וֶמֶלך  ְלִיׂשְ ִנין  ׂשַ ְדַמת  ְדָנה  ׁשְ ְּקַ ּ ּּ
ְכְלֵלה ַמָיא  ְיַהב  יב:  ְּוׁשַ ָּלֵהן  ִמן־ִדי  ַהְרִגזו  ֲאָבֳהַתָנא  ֶלֱאָלה  ׁשְ ּ ּ ּּ

ֶבל   ַיד  ְנבוַכְדֶנַצר  ֶמֶלך־ּבָ ְִהמֹו  ּבְ ּ ַּכְסָדיָאּּ ְסָדָאה  וַבְיָתה  ְדָנה ּ ּ  ּכַ ּ
ַּסְתֵרה  ְוַעָמה  ַהְג ַנת  ֲחָדה  ְלכֹוֶרׁש  יג:  ִלי  ְלָבֶבלּ ׁשְ ַרם  ּבִ ּבְ

ית־ֱאָלָהא  ְדָנה  ם  ְטֵעם  ּבֵ א  ׂשָ א  ִדי  ָבֶבל  ּכֹוֶרׁש  ַמְלּכָ ַּמְלּכָ
ֵנא ְּוַאף  ָמאַנָיא  ִדי־ֵבית־ֱאָלָהא  ִדי  ַדֲהָבה  ְוַכְסָפא  ִדי  יד:  ִלּבְ ּּ ּ
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ֶלם  ְוֵהיֵב ְּנבוַכְדֶנַצר  ַהְנֵפק  ִמן־ֵהיְכָלא  ִדי  ִבירוׁשְ ּ ּּ ּל  ִהמֹו ּ
א  ִמן־ֵהיְכָלא  ִדי  ְּלֵהיְכָלא  ִדי  ָבֶבל  ַהְנֵפק  ִהמֹו  ּכֹוֶרׁש  ַמְלּכָ ּּ ּ

ֵמה ֵמה  ִדי  ֶפָחה  ׂשָ ַצר  ׁשְ ּבַ ׁשְ ָּבֶבל  ִויִהיבו  ְלׁשֵ ּ ּ | ַּוֲאַמר־ֵלה   טו:  ּּ
ֶלם ֵאלה ֵהיְכָלא  ִדי  ִבירוׁשְ א  ֵאֶזל־ֲאֵחת  ִהמֹו  ּבְ ּ  ֵאל  ָמאַנָיא  ׂשֵ ּ ּ ּ

ַצר  ֵדך  ֲאָתא  טז:  ֵּנא  ַעל־ַאְתֵרהּוֵבית  ֱאָלָהא  ִיְתּבְ ּבַ ׁשְ ְֱאַדִין  ׁשֵ ּ ּ
ֶלם  וִמן־ֱאַדִין  ָיא  ִדי־ֵבית  ֱאָלָהא  ִדי  ִבירוׁשְ ְּיַהב  ֻאׁשַ ּ ּ ּ ּ ּ

ִלם ֵנא  ְוָלא  ׁשְ ַען  ִמְתּבְ א  ָטב  יז:  ְוַעד־ּכְ ּוְכַען  ֵהן  ַעל־ַמְלּכָ
ָב א  ַתָמה  ִדי  ּבְ ֵבית  ִגְנַזָיא  ִדי־ַמְלּכָ ר  ּבְ ּקַ ִּיְתּבַ ּּ ֶבל  ֵהן  ִאיַתי ּּ

ית־ֱאָלָהא  ֵדך  ים  ְטֵעם  ְלִמְבֵנא  ּבֵ א  ׂשִ ְִדי־ִמן־ּכֹוֶרׁש  ַמְלּכָ ּ
ַלח ֲעֶליָנא א ַעל־ְדָנה ִיׁשְ ֶלם וְרעות ַמְלּכָ ירוׁשְ ּּבִ ּ ּ ּ: 

  פרק ו- "עזרא"ספר 
רו   א ם  ְטֵעם  וַבּקַ א  ׂשָ אַדִין  ָדְרָיֶוׁש  ַמְלּכָ ּּבֵ ּ ֵבית  ִסְפַרָיא  ִדי |  ּ ּּבְ ּ

ָבֶבלִּגְנַזָיא   ְּמַהֲחִתין  ַתָמה  ּבְ ִביְרָתא  ב:  ּ ַאְחְמָתא  ּבְ ְתַכח  ּבְ ְּוִהׁשְ
ַגַוה  ִדְכרֹוָנה ִתיב  ּבְ ָמַדי  ְמִדיְנָתא  ְמִגָלה  ֲחָדה  ְוֵכן־ּכְ ִּדי  ּבְ ּ ּ ּּ ּ :

ם  ְטֵעם  ג א  ׂשָ א  ּכֹוֶרׁש  ַמְלּכָ ַנת  ֲחָדה  ְלכֹוֶרׁש  ַמְלּכָ ׁשְ ּבִ
ְיָתא  ִיְתּבְ ֶלם  ּבַ ית־ֱאָלָהא  ִבירוׁשְ ֵּנא  ֲאַתר  ִדי־ָדְבִחין  ִדְבִחין ּּבֵ ּ
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ִתין ִתין  ְפָתֵיה  ַאִמין  ׁשִ ְּוֻאׁשֹוִהי  ְמסֹוְבִלין  רוֵמה  ַאִמין  ׁשִ ּ ּ ּ ּּ ּ ּּ :
ך  ִדי־ָאע  ֲחַדת  ְוִנְפְקָתא  ד ִכין  ִדי־ֶאֶבן  ְגָלל  ְתָלָתא  ְוִנְדּבָ ִּנְדּבָ ְּ ּ ּ

א  ִתְתְיִהב ית  ַמְלּכָ י  ַדֲהָבה ְּוַאף  ָמאֵני  ֵבית־ֱאָלָהא  ִד ה:  ִּמן־ּבֵ
ֶלם  ְּוַכְסָפא  ִדי  ְנבוַכְדֶנַצר  ַהְנֵפק  ִמן־ֵהיְכָלא  ִדי־ִבירוׁשְ ּ ּּ ּּ
ֶלם  ְלַאְתֵרה  ְּוֵהיֵבל  ְלָבֶבל  ַיֲהִתיבון  ִויָהך  ְלֵהיְכָלא  ִדי־ִבירוׁשְ ּ ְּ

ֵבית  ֱאָלָהא ַתר  ו:  ְוַתֵחת  ּבְ ַען  ַתְתַני  ַפַחת  ֲעַבר־ַנֲהָרה  ׁשְ ּּכְ ּ ּ
ֲעַבר  ַנֲהָרה  ַרִחיִקין  ֲהוֹו ּּבֹוְזַני  וְכָנָוְתהֹון  ֲא ַּפְרְסָכֵיא  ִדי  ּבַ

ִּמן־ַתָמה ית־ֱאָלָהא  ֵדך  ַפַחת  ְיהוָדֵיא  ז:  ּ ֻבקו  ַלֲעִביַדת  ּבֵ ּׁשְ ּּ ְ

ית־ֱאָלָהא  ֵדך  ִיְבנֹון  ַעל־ַאְתֵרה ֵבי  ְיהוָדֵיא  ּבֵ ּוְלׂשָ ּ י  ח:  ְּ ּוִמּנִ
ֵבי  ְיהוָדֵיא  ִאֵל ים  ְטֵעם  ְלָמא  ִדי־ַתַעְבדון  ִעם־ׂשָ ּׂשִ ּ ְך  ְלִמְבֵנא ּ

א  ִדי  ִמַדת  ֲעַבר  ַנֲהָרה  ְכֵסי  ַמְלּכָ ית־ֱאָלָהא  ֵדך  וִמּנִ ּּבֵ ּ ּ ְ

ָּאְסַפְרָנא  ִנְפְקָתא  ֶתֱהֵוא  ִמְתַיֲהָבא  ְלֻגְבַרָיא  ִאֵלך  ִדי־ָלא  ְ ּ ּ ּ ּ
ָחן  וְבֵני  תֹוִרין  ְוִדְכִרין  ְוִאְמִרין   ט:  ְּלַבָטָלא ּוָמה  ַחׁשְ ּ | ַלֲעָלָון  |  ּ

ַמָיא   ֶּלֱאָלה  ׁשְ ֲהַנָיא |  ִחְנִטין  ְמַלח  ּ ֵמאַמר  ּכָ ח  ּכְ ֲּחַמר  וְמׁשַ ּ
ֶלם  ֶלֱהֵוא  ִמְתְיֵהב  ְלֹהם  יֹום   לו|  ִּדי־ִבירוׁשְ יֹום  ִדי־ָלא  ׁשָ ּּבְ ּ :

ַמָיא  וְמַצַלִין  ְלַחֵיי  י ִּדי־ֶלֱהֹון  ְמַהְקְרִבין  ִניחֹוִחין  ֶלֱאָלה  ׁשְ ּּ ּ ּ ּ
א  וְבנֹוִהי ים  ְטֵעם  ִדי יא:  ַּמְלּכָ י  ׂשִ ּוִמּנִ ֵנא ּ ּ  ָכל־ֱאָנׁש  ִדי  ְיַהׁשְ
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ְיֵתה  וְזִקיף  ִיְתְמֵחא  ֲעֹלִהי  ִּפְתָגָמא  ְדָנה  ִיְתְנַסח  ָאע  ִמן־ּבַ ּ ּ
ּוַבְיֵתה  ְנָולו  ִיְתֲעֵבד  ַעל־ְדָנה ּ ּ ֵמה  יב:  ּ ן  ׁשְ ּכִ ֵּואָלָהא  ִדי  ׁשַ ּ
ל־ֶמֶלך  ְוַעם  ִדי   ַּתָמה  ְיַמַגר  ּכָ ְ ּ ּ ָלה |  ּ ָנָיה  ְלַחּבָ ַלח  ְיֵדה  ְלַהׁשְ ִּיׁשְ

ֶמת  ְטֵעם  ֶלם  ֲאָנה  ָדְרָיֶוׁש  ׂשָ ית־ֱאָלָהא  ֵדך  ִדי־ִבירוׁשְ ּּבֵ ּ ְ

ַתר  יג:  ָּאְסַפְרָנא  ִיְתֲעִבד ֱּאַדִין  ַתְתַני  ַפַחת  ֲעַבר־ַנֲהָרה  ׁשְ ּ ּ
ֵנָמא  א  ּכְ ַלח  ָדְרָיֶוׁש  ַמְלּכָ ּּבֹוְזַני  וְכָנָוְתהֹון  ָלֳקֵבל  ִדי־ׁשְ ּ ּ

ָּאְסַפְרָנא  ֲעַבדו ֵבי  ְיהוָד יד:  ּ ְנבוַאת ְּוׂשָ ַנִין  וַמְצְלִחין  ּבִ ֵּיא  ּבָ ּ
ְכִללו  ִמן־ַטַעם ְּנִבָיאהַּחַגי   ר־ִעדֹוא  וְבנֹו  ְוׁשַ ּ  ְנִבָיא  וְזַכְרָיה  ּבַ ּ ּ ּ ּ

ְתא  ֶמֶלך  ׂשְ ָרֵאל  וִמְטֵעם  ּכֹוֶרׁש  ְוָדְרָיֶוׁש  ְוַאְרַתְחׁשַ ְֱאָלה  ִיׂשְ ּ ּ ּ ּ ּ
ְיָתה  ְדָנה  ַעד  יֹום  ְתָלָתה  ִל טו:  ָּפָרס יִציא  ּבַ יַרח  ֲאָדר ְּוׁשֵ

א ת  ְלַמְלכות  ָדְרָיֶוׁש  ַמְלּכָ ַנת־ׁשֵ ִּדי־ִהיא  ׁשְ ּ ַּוֲעַבדו  טז:  ּ
ת  ֵני־ָגלוָתא  ֲחֻנּכַ ָאר  ּבְ ֲהַנָיא  ְוֵלָוֵיא  וׁשְ ָרֵאל  ּכָ ְּבֵני־ִיׂשְ ּ ּ

ֶחְדָוה ית־ֱאָלָהא  ְדָנה  ּבְ ית־ֱאָלָהא  יז:  ּבֵ ת  ּבֵ ְּוַהְקִרבו  ַלֲחֻנּכַ
ְּדָנה  תֹוִרין  ְמָאה  ִדְכִרין   ע  ְמָאה  וְצִפיֵרי ּ ָּמאַתִין  ִאְמִרין  ַאְרּבַ ּ

ר  ְלִמְנָין ְּלַחָטיָאִּעִזין   ָרֵאל  ְתֵרי־ֲעׂשַ ל־ִיׂשְ ּ  ְלַחָטָאה  ַעל־ּכָ ּ
ָרֵאל ְבֵטי  ִיׂשְ ְפֻלָגְתהֹון  ְוֵלָוֵיא  יח:  ׁשִ ַּוֲהִקימו  ָכֲהַנָיא  ּבִ ּ ּ

ְכָת ֶלם  ּכִ ַמְחְלָקְתהֹון  ַעל־ֲעִביַדת  ֱאָלָהא  ִדי  ִבירוׁשְ ּּבְ ב  ְסַפר ּ
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ה ר  יט:  ֹמׁשֶ ָעה  ָעׂשָ ַאְרּבָ ַּוַיֲעׂשו  ְבֵני־ַהגֹוָלה  ֶאת־ַהָפַסח  ּבְ ּ ּ ּ
ָלם  כ:  ַלֹחֶדׁש  ָהִראׁשֹון ֶאָחד  ּכֻ י  ִהַטֲהרו  ַהּכֲֹהִנים  ְוַהְלִוִים  ּכְ ּּכִ ּ ּ ּ

ֵני  ַהגֹוָלה  ְוַלֲאֵחיֶהם  ַהּכֲֹהִנים  ֲחטו  ַהֶפַסח  ְלָכל־ּבְ ְּטהֹוִרים  ַוִיׁשְ ּ ּ ּ
ְבָדל ַו כא:  ְוָלֶהם ִבים  ֵמַהגֹוָלה  ְוֹכל  ַהּנִ ָרֵאל  ַהׁשָ ּיֹאְכלו  ְבֵני־ִיׂשְ ּּ ּ ּ

ָרֵאל ִּמֻטְמַאת  גֹוֵי־ָהָאֶרץ  ֲאֵלֶהם  ִלְדרׁש  ַליהָוׁה  ֱאֹלֵהי  ִיׂשְ ּ :
י   כב ְמָחה  ּכִ ׂשִ ְבַעת  ָיִמים  ּבְ ַּוַיֲעׂשו  ַחג־ַמצֹות  ׁשִ ּ ְמָחם  ְיהָוׁה |  ּ ּׂשִ

ְּוֵהֵסב  ֵלב  ֶמֶלך־ַאׁשור  ֲעֵליֶהם ּ ְמֶלאֶכת ְ ּ  ְלַחֵזק  ְיֵדיֶהם  ּבִ
ָרֵאל ית־ָהֱאֹלִהים ֱאֹלֵהי ִיׂשְ  :ּבֵ
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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 לזכות  את,  ולכל  החברים  וידידים,  ובשמחות,    נא  לפרסם  בבתי  כנסיות  ובבתי  מדרשות–השנה  

 .ואין חטא בא על ידו, זוכה לבנים צדיקיםוכל המזכה את הרבים , 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 כר ברכיה הכהן ברבי כמשמרות"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ" 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

ך  במעגל "כך  יגמור  כל  ספרי  נ,  שני  פרקים  ליום,  מחולק  לכל  השנההנה  מובא  כאן  לימוד  ספרי  נביאים  וכתובים  
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 כה"וכמשמרות נטועים א ד "ד אף ספרי תורה כ"ונה כר 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


