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 .1ירמיהו כה:יא-יב
(יא) וְ הָׁ יְ ָׁתה כָׁ ל־הָׁ ָׁא ֶרץ הַ ז ֹאת לְ חָׁ ְרבָׁ ה לְ שַ מָׁ ה וְ עָׁ בְ דּו הַ ּגֹויִ ם הָׁ ֵאלֶ ה ֶאת־מֶ לֶ ְך בָׁ בֶ ל ִשבְ עִ ים שָׁ נָׁה( :יב)
וְ הָׁ יָׁה כִ ְמל ֹאות ִשבְ עִ ים שָׁ נָׁה ֶאפְ קֹד עַ ל־מֶ לֶ ְך־בָׁ בֶ ל וְ עַ ל־הַ ּגֹוי הַ הּוא נְ אֻ ם־ה' ֶאת־עֲֹונָׁם וְ עַ ל־ ֶא ֶרץ כַ ְש ִדים
וְ שַ ְמ ִתי אֹתֹו לְ ִש ְממֹות עֹולָׁם:
 .2ירמיהו כט:י
ת־דבָׁ ִרי הַ טֹוב
כִ י־כֹה ָׁאמַ ר ה' כִ י לְ פִ י ְמל ֹאת לְ בָׁ בֶ ל ִשבְ עִ ים שָׁ נָׁה ֶאפְ קֹד ֶא ְתכֶ ם וַ הֲ ִקמ ִֹתי עֲלֵ יכֶ ם ֶא ְ
לְ הָׁ ִשיב ֶא ְתכֶ ם ֶאל־הַ מָׁ קֹום הַ זֶ ה:
 .3עזרא א:א-ב
כֹורש מֶ לֶ ְך פָׁ ַרס לִ כְ לֹות ְדבַ ר־ה' ִמפִ י יִ ְר ְמיָׁה הֵ עִ יר ה' ֶאת־רּוחַ כ ֶֹרש מֶ לֶ ְך־פָׁ ַרס
(א) ּובִ ְשנַת ַאחַ ת לְ ֶ
וַ ַּיעֲבֶ ר־קֹול בְ כָׁ ל־מַ לְ כּותֹו וְ גַם־בְ ִמכְ ָׁתב לֵ אמֹר( :ב) כֹה ָׁאמַ ר כ ֶֹרש מֶ לְֶך פָׁ ַרס כֹל מַ ְמלְ כֹות הָׁ ָׁא ֶרץ נ ַָׁתן
לִ י ה' אֹ-ל ֵקי הַ שָׁ מָׁ יִ ם וְ הּוא־פָׁ ַקד עָׁ לַ י לִ בְ נֹות־ לֹו בַ יִ ת בִ ירּושָׁ לַ ִם אֲ שֶ ר בִ יהּודָׁ ה:
 .4עזרא ב:סד
כָׁ ל־הַ ָׁקהָׁ ל כְ ֶאחָׁ ד ַא ְרבַ ע ִרבֹוא ַאלְ פַ יִ ם ְשֹלש־מֵ אֹות ִש ִשים:
 .5עזרא ג:יב-יג
(יב) וְ ַרבִ ים מֵ הַ כֹהֲ נִ ים וְ הַ לְ וִ ּיִ ם וְ ָׁראשֵ י הָׁ ָׁאבֹות הַ זְ ֵקנִ ים אֲ שֶ ר ָׁראּו ֶאת־הַ בַ יִ ת הָׁ ִראשֹון בְ י ְָׁסדֹו זֶ ה
הַ בַ יִ ת בְ עֵ ינֵיהֶ ם בֹכִ ים בְ קֹול ּגָׁדֹול וְ ַרבִ ים בִ ְתרּועָׁ ה בְ ִש ְמחָׁ ה לְ הָׁ ִרים קֹול( :יג) וְ ֵאין הָׁ עָׁ ם מַ כִ ִירים
קֹול ְתרּועַ ת הַ ִש ְמחָׁ ה לְ קֹול בְ כִ י הָׁ עָׁ ם כִ י הָׁ עָׁ ם ְמ ִריעִ ים ְתרּועָׁ ה גְ דֹולָׁ ה וְ הַ קֹול נִ ְשמַ ע עַ ד־לְ מֵ ָׁרחֹוק:
 .6יומא כא:
אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני ,ואלו הן :ארון וכפורת וכרובים ,אש ,ושכינה,
ורוח הקודש ,ואורים ותומים.
 .7עזרא ב:סג
אּורים ּולְתֻ ִמים:
וַ ּי ֹאמֶ ר הַ ִת ְרשָׁ ָׁתא לָׁ הֶ ם אֲ שֶ ר ל ֹא־י ֹאכְ לּו ִמקֹדֶ ש הַ ֳּקדָׁ ִשים עַ ד ֲעמֹד כֹהֵ ן לְ ִ
 .8עזרא ד:א-ה
(א) וַ ּיִ ְש ְמעּו צָׁ ֵרי יְ הּודָׁ ה ּובִ נְ י ִָׁמן כִ י־בְ נֵי הַ ּגֹולָׁ ה בֹונִ ים הֵ יכָׁל לַ ה' אֹ-ל ֵקי יִ ְש ָׁר ֵאל( :ב) וַּיִ ּגְ שּו ֶאל־זְ רֻ בָׁ בֶ ל
ֹאמרּו לָׁ הֶ ם נִ בְ נֶה עִ מָׁ כֶ ם כִ י כָׁ כֶ ם נִ ְדרֹוש לֵ אֹ-ל ֵקיכֶ ם ולא וְ לֹו אֲ נ ְַחנּו זֹבְ ִחים
ל־ראשֵ י הָׁ ָׁאבֹות וַ ּי ְ
וְ ֶא ָׁ
ּוש ָׁאר ָׁראשֵ י הָׁ ָׁאבֹות
ִמימֵ י ֵאסַ ר חַ דֹן מֶ לֶ ְך ַאשּור הַ מַ עֲלֶ ה א ָֹׁתנּו פֹה( :ג) וַ ּי ֹאמֶ ר לָׁ הֶ ם זְ רֻ בָׁ בֶ ל וְ יֵשּועַ ְ
לְ יִ ְש ָׁר ֵאל ל ֹא־לָׁ כֶ ם וָׁ לָׁ נּו לִ בְ נֹות בַ יִ ת לֵ אֹ-ל ֵקינּו כִ י אֲ נ ְַחנּו יַחַ ד נִ בְ נֶה לַ ה' אֹ-ל ֵקי יִ ְש ָׁר ֵאל כַ אֲ שֶ ר צִ ּוָׁ נּו
אֹותם
ָׁ
ּומבַ הֲ לִ ים
כֹורש מֶ לֶ ְך־פָׁ ָׁרס( :ד) וַ יְ ִהי עַ ם־הָׁ ָׁא ֶרץ ְמ ַרפִ ים יְדֵ י עַ ם־יְ הּודָׁ ה ומבלהים ְ
הַ מֶ לֶ ְך ֶ

8
כֹורש מֶ לֶ ְך פָׁ ַרס וְ עַ ד־מַ לְ כּות דָׁ ְר ָׁיוֶש
לִ בְ נֹות( :ה) וְ סֹכְ ִרים עֲלֵ יהֶ ם יֹועֲצִ ים לְ הָׁ פֵ ר עֲצָׁ ָׁתם כָׁל־יְ מֵ י ֶ
מֶ לֶ ְך־פָׁ ָׁרס:
 .9עזרא ו:כא
וַ ּי ֹאכְ לּו בְ נֵי־יִ ְש ָׁר ֵאל הַ שָׁ בִ ים מֵ הַ ּגֹולָׁ ה וְ כֹל הַ נִ בְ דָׁ ל ִמטֻ ְמ ַאת ּגֹויֵ־הָׁ ָׁא ֶרץ אֲ לֵ הֶ ם לִ ְדרֹש לַה' אֹ-ל ֵקי
יִ ְש ָׁר ֵאל:
 .10עזרא ה:א-ב
ירּושלֶ ם בְ שֻ ם
ְ
(א) וְ ִה ְתנַבִ י חַ ּגַי נביאה נְ בִ ּיָׁא ּוזְ כַ ְריָׁה בַ ר־עִ דֹוא נביאיא נְ בִ ַּיּיָׁא עַ ל־יְ הּודָׁ יֵא ִדי בִ יהּוד ּובִ
יאל וְ יֵשּועַ בַ ר־יֹוצָׁ דָׁ ק וְ שָׁ ִריו לְ ִמבְ נֵא בֵ ית
ר־ש ַאלְ ִת ֵ
א -לָׁ ּה יִ ְש ָׁר ֵאל עֲלֵ יהֹון( :ב) בֵ אדַ יִ ן ָׁקמּו זְ רֻ בָׁ בֶ ל בַ ְ
ירּושלֶ ם וְ עִ ְמהֹון נביאיא נְ בִ ַּיּיָׁא ִדי־א-לָׁ הָׁ א ְמסָׁ ע ֲִדין לְ הֹון:
ְ
א-לָׁ הָׁ א ִדי בִ

