
ב"ה     יואל בן-נון

ספר התורה

מגילות מגילות, ועזרא הסופר

מגילה ניתנה..."אמר ר' יוחנן משום ר' בנאה: תורה – מגילה(גיטין ס א)

ר' שמעון בן לקיש אמר: תורה – חתומה ניתנה...";

ַּבֵסֶפר, ושים באזני יהושע...";"ויאמר ה' אל משה: ְּכתֹב זֹאת זכרון(שמות י"ז, יד)

ַּבספר;(="ָזכֹור")תורהבמשנהשכתובמה–זכרון;עמלק)(=פרשתכאןשכתובמה–זאת"ְּכתֹבא)ז(מגילה
תורהובמשנהכאןשכתובמה–זאתְּכתֹבאמר:המֹוָדעיאלעזררבי;ושאול)(=שמואלבנביאיםשכתובמה–

;(=אסתר); ַּבספר – מה שכתוב במגילה"ושאול)(שמואל; זכרון – מה שכתוב בנביאים(=פרשת עמלק + ָזכֹור)

משהוַיִכתֹבהמשפטים...כלואתה'דבריכלאתלעםויספרמשה"וַיָבֹאג-ז)כ"ד,(שמות
נעשהה'ִדֶּבראשרכלויאמרו:העם,באזניויקראהבריתספרויקחה'...דבריכלאת

ונשמע";

(רשב"ם,במרה";שנצטווומצוותתורה,מתןועדמבראשית–הברית"ספרבמכילתא):תנאיםבעקבות(רש"י

אנֹכי...""הנהפרשיית(ואולי)הברית;ותנאימשפטיםופרשתהדיברותשאחריהמצוותורמב"ן):ראב"ע
[מקראותֵתֵלכּו...";בֻחקַֹתי"אםשבפרשתוקללותברכותבמכילתא):ישמעאלרבי(לדעתכ-לג);כ"ג,(שמות

.]562-549עמ'משפטים,לפרשת

הדבריםאתְּכָתב-לךמשה:אלה'ויאמר...בריתּכֵֹרתאנֹכי"הנהי-כז)ל"ד,(שמות
האלה...";

);548-545עמ'משפטיםלפרשתמקראותמשפטים;פרשתלסוףבהקבלההברית(פסקת

ּוָמָחה אל ֵמי הָמרים";"וְָכַתב את הָא�ת האלה, הּכֹהן, ַּבֵסֶפר,(במדבר ה', כג)

עשתה טבלא של זהב שפרשת סוטה כתובה עליה";"... אף היא (=ֵהיֶלני המלכה)(יומא לז א-ב; גיטין ס א)

ְמַׂשנֶאי�וְיָֻנסּואֹיֶבי�,וְיָֻפצּוה'|קּומהמשה:ויאמרהארֹןִּבנסַֹע"ויהי]לה-לו)י',(במדבר
ִמָּפֶני�; ּובֻנחֹה יֹאַמר: שּובה ה' ִרבבֹות ַאלֵפי ישראל" [ ;

אמר:רבימקומה;זהשאיןלומר,ולמטה,מלמעלהסימניותהקב"הלהעשהזו"פרשהא)קטז–בקטו(שבת
... מפני שספר חשוב הוא בפני עצמו";

הֲעָבריםבִעיֵיויחנומאֹבֹת,ויסעו–באֹבֹתויחנוישראל,בני"ויסעויד-כ)י-יג,כ"א,(במדבר
ויחנונסעו,משם–ָזֶרדבנחלויחנונסעו,משם–השמשממזרחמואבפניעלאשרבמדבר

–האמֹריוביןמואבביןמואבגבולַארנוןכיהאמֹרי,ִמגֻבלהיֵֹצאַּבמדבר,אשרַארנוןמעבר

–מתנהוממדבר...הזאתהשירהאתישראליָשירָאז...ה'ִמלֲחמֹתְּבֵסֶפריֵָאַמרכןעל

הפסגה,ראשמואבבשדהאשרהגיאומבמות,–במותומנחליאל–נחליאלוממתנה
מואבבַערבותויחנוישראל,בניויסעו........................................הישימֹן.פניעלונשקפה

מעבר לירדן יְֵרחֹו";

בידלִצבאֹתם,מצריםמארץיצאואשרישראלבניַמסֵעי"אלהג-מט)א-ב,ל"ג,(במדבר
למֹוָצֵאיֶהם;ַמסֵעיֶהםואלהה',פיעללַמסֵעיֶהםמֹוָצֵאיֶהםאתמשהוַיִכתֹבואהרן;משה



מּפּונֹן,ויסעו–בפּונֹןויחנומַצלמֹנה,ויסעו–בַצלמֹנהויחנוההר,מהֹרויסעו..................
גדבדיבֹןויחנומִעיִים,ויסעו–מואבבגבולהֲעָבריםבִעיֵיויחנומאֹבֹת,ויסעו–באֹבֹתויחנו

הֲעָבריםבָהֵריויחנוִדבָלָתימה,מַעלמֹןויסעו–ִדבָלָתימהבַעלמֹןויחנוגד,מדיבֹןויסעו–
לפני ְנבֹו – ויסעו מָהֵרי הֲעָברים, ויחנו בַערבֹת מואב על ירדן יְֵרחֹו...";

אשרוהימיםָזֶרד;נחלאתוַַנעבֹרָזֶרד,נחלאתלכםוִעברּוֻקמּו"עתהיג-כד)ב',(דברים
הדור,כלתֹםעדשנה,ושמֹנהש�שיםֶזֶרדנחלאתעברנואשרעדַּברֵנַעִמָקֵדשהלכנו
המלחמהאנשיכלַתמּוכאשרויהי...להם;ה'נשבעכאשרהמחנה,מקרבהמלחמהאנשי

חשבוןמלךסיחֹןאתבידךנתתיְרֵאהַארנֹןנחלאתוִעברּוְסעּוקּומּו.........................
האמֹרי... וִהתָגר בו מלחמה";

, ופרשת בלעם, ואיוב";דבר משה...")(?! "אלה הדברים אשר"משה כתב ספרו(בבא-בתרא יד ב)

עלהזאתהתורהמשנהאתלווָכַתבממלכתו,כסאעלְכִשבתֹו"והיהיח-כ)י"ז,(דברים
ה'אתליראהילמדלמעןחייו,ימיכלבווקראִעמֹווהיתההלוִיִם;הּכֹהניםִמלפניספר

לבבורּוםְלִבלתיַלֲעׂשָֹתם;האלההֻחקיםואתהזאתהתורהדבריכלאתלשמֹרא-להיו,
בקרבובניוהואממלכתועלימיםיאריךלמעןושמאל,ימיןהמצוהמןסּורוְלִבלתיֵמאחיו,

ישראל";

שארדברים),(=ספרתורהמשנהאלאליאין–ִמשֶנהאבותיו;בשלֵנאֹותיְֵהאשלאלשמו,–לו"וכתב(ספרי):
שעתידהִמשֶנה,נאמרלמהכןאםהזאת",התורהדבריכלאת"לשמֹרלומר:תלמודמנין?תורהדברי

להשתנות (בתוספתא, בצורת הכתב!); אחרים אומרים: אין קורים ביום ַהקֵהל אלא משנה תורה בלבד";

שהיאאחתלו,כותבתורותששתימלמדהזאת,התורה"ִמשֶנהב):כאסנהדריןז-ח;ד'סנהדרין(תוספתא
ותולהקמיעכמיןאותה[עושהעמוונכנסתשיוצאהאותהגנזיו;בביתלושמונחתואחתעמו,ונכנסתיוצאה

בזרוע] אינו נכנס בה לא לבית המרחץ ולא לבית הכסא ...";

הְּכֻתביםהזאתהתורהדבריכלאתלעשותִתשמֹרלא"אםסט)+נח-סאכ"ח,(דברים
מכותואתַמּכֹתךאתה'וִהפָלאא-להיך;ה'אתוהנורא,הנכבדהֵשםאתליראההזה,ַּבספר

...הזאתהתורהבספרכתובלאאשרמכהוכלחליכלגם...זרעך...

בניאתִלכרֹתמשהאתה'צוהאשרהבריתדבריאלה..................................................
ישראל בארץ מואב, מלבד הברית אשר ָּכַרת ִאָתם בחֵֹרב";

ְלָעְבְר�ישראל;אישכל...א-להיכםה'לפניֻּכלֶכםהיוםִנָצבים"ַאֶתםט-כ)כ"ט,(דברים
לעםלוהיוםאֹתךהקיםלמעןהיום;ִעמךּכֵֹרתא-להיךה'אשרּובָאָלתֹו,ה'א-להיךבברית

וליעקב;ליצחקלאברהםַלאבֹתיך,נשבעוכאשרלך,ִדֶּברכאשרלא-להיםלךיהיהוהוא
שבטימכללרעהה'והבדילוהזה...ַּבספרהְּכתּובההָאָלהכלבווָרבצה..................

ישראל ככֹל ָאלֹות הברית הְּכתּובה ְּבספר התורה הזה";

אתהנְֹׂשאיםלויבניהּכֹהניםאלוַיִתָנּההזאת,התורהאתמשה"וַיִכתֹבט-יב)ל"א,(דברים
שנתְּבמֵֹעדשניםשבעִמֵקץֵלאמֹר:אותםמשהויצוישראל;זקניכלואלה',בריתארון

ִתקָראיבחר,אשרבמקוםא-להיךה'פניאתֵלָראֹותישראלכלְּבבֹואהֻסּכֹות;בחגהשִמטה
ילמדו,ולמעןישמעולמעןהעם...אתַהקֵהלבאזניהם;ישראלכלנגדהזאתהתורהאת

ויָראּו את ה' א-להיכם, ושמרו לעשות את כל דברי התורה הזאת";



ויצוֻתָמם;עדספרעלהזאתהתורהדבריאתִלכתֹבמשהְּכַכלֹות"ויהיכד-כו)ל"א,(דברים
מצדאֹתווַׂשמֶתםהזה,התורהספראתָלקַֹחֵלאמֹר:ה'בריתארוןנְֹׂשֵאיהלויםאתמשה

ארון ברית ה' א-להיכם, והיה ָשם ְּב� ְלֵעד";

ׂשיָמּהישראלבניאתוַלמָדּההזאתהשירהאתלכםִּכתבּו"ועתהיט-כב)ל"א,(דברים
לפניוהזאתהשירהוענתה.........ישראל;בבניְלֵעדהזאתהשירהליתהיהלמעןבפיהם,

בניאתוַיְַלמָדּהההוא,ביוםהזאתהשירהאתמשהוַיִכתֹב...זרעומפיִתָשַכחלאכיְלֵעד
ישראל";

יושבוהואבעזרהעץשלבימהלועושיןכיצד...המלךפרשתשנים...";שבע"מקץח):ז'סוטה(משנה
ופרשתלעשר,תכלהכי>תעשרעשרשמוע,אםוהיה>ושמעשמע,עדהדבריםאלהמתחלתוקוראעליה...
צריךהיהלאאמר:יהודהרבי"...יז):ז'סוטה(תוספתאהפרשה";כלשגומרעדוקללותוברכותהמלך,

א-להיכםה'"כיסוףעדגומרבההנדרשותופרשותהמלך,ופרשתשמע,מןאלאהספרמראשלהתחיל
ַההֵֹלך עמכם להלחם לכם עם אֹיֵביֶכם להושיע ֶאתֶכם" (דברים כ', ד).

ֶאתַהֶּמֶל�ָׁשַלחיֹאִׁשָּיהּוַלֶּמֶל�ָׁשָנהֶעְׂשֵרהִּבְׁשמֶֹנהוַיְִהיא-ג)כ"ג,ג-טז;כ"ב,(מלכים-ב
ַהּסֵֹפר:ָׁשָפןַעלַהָּגדֹולַהּכֵֹהןִחְלִקָּיהּווַּיֹאֶמר.........................ֵלאמֹר:ה'ֵּביתַהּסֵֹפרָׁשָפן...

ִליָנַתןֵסֶפרֵלאמֹר:ַלֶּמֶל�ַהּסֵֹפרָׁשָפןוַַּיֵּגד..........................ה'ְּבֵביתָמָצאִתיַהּתֹוָרהֵסֶפר
ֶאתוִַּיְקַרעַהּתֹוָרה,ֵסֶפרִּדְבֵריֶאתַהֶּמֶל�ִּכְׁשמַֹעוַיְִהיַהֶּמֶל�;ִלְפֵניָׁשָפןוִַּיְקָרֵאהּוַהּכֵֹהןִחְלִקָּיה
ַהֶּזה,ַהִּנְמָצאַהֵּסֶפרִּדְבֵריַעליְהּוָדהָּכלּוְבַעדָהָעםּוְבַעדַּבֲעִדיה'ֶאתִדְרׁשּוְלכּו.......ְּבָגָדיו;

ַהֶּזה,ַהֵּסֶפרִּדְבֵריַעלֲאבֵֹתינּוָׁשְמעּו�אֲאֶׁשרַעלָבנּוִנְּצָתהִהיאֲאֶׁשרה'ֲחַמתְגדֹוָלהִּכי
ֱא-�ֵהיה'ָאַמרּכֹהֲאֵליֶהם:וַּתֹאֶמרַהְּנִביָאה...ֻחְלָּדהֶאלוֵַּיֶלך...ָעֵלינּו;ַהָּכתּובְּכָכלַלֲעׂשֹות
וְַעלַהֶּזהַהָּמקֹוםֶאלָרָעהֵמִביאִהְנִניה':ָאַמרּכֹהֵאָלי;ֶאְתֶכםָׁשַלחֲאֶׁשרָלִאיׁשִאְמרּויְִׂשָרֵאל:

ַהֶּמֶל�וַַּיַעל........................................יְהּוָדה;ֶמֶל�ָקָראֲאֶׁשרַהֵּסֶפרִּדְבֵריָּכלֵאתיְֹׁשָביו,
ָּגדֹול,וְַעדְלִמָּקטֹןָהָעםוְָכלוְַהְּנִביִאיםוְַהּכֲֹהִניםִאּתֹוִם יְרּוָׁשַליְֹׁשֵביוְָכליְהּוָדהִאיׁשוְָכלה'ֵּבית

וִַּיְכרֹתָהַעּמּוד,ַעלַהֶּמֶל�וַַּיֲעמֹדה';ְּבֵביתַהִּנְמָצאַהְּבִריתֵסֶפרִּדְבֵריָּכלֶאתְבָאְזֵניֶהםוִַּיְקָרא
ּוְבָכלֵלבְּבָכלֻחּקָֹתיווְֶאתָֹתיו ֵעְדווְֶאתָֹתיו ִמְצווְִלְׁשמֹרה'ַאַחרָלֶלֶכתה'ִלְפֵניַהְּבִריתֶאת

ַּבְּבִרית";ָהָעםָּכלוַַּיֲעמֹדַהֶּזהַהֵּסֶפרַעלַהְּכֻתִביםַהּזֹאתַהְּבִריתִּדְבֵריֶאתְלָהִקיםֶנֶפׁש,
..............................................................................

ַעלַּכָּכתּובֱא-�ֵהיֶכם,ַלה'ֶפַסחֲעׂשּוֵלאמֹר:ָהָעםָּכלֶאתַהֶּמֶל�וַיְַצו"כא-כה)כ"ג,(מלכים-ב
יְֵמיוְכֹליְִׂשָרֵאל,ֶאתָׁשְפטּוֲאֶׁשרַהּׁשְֹפִטיםִמיֵמיַהֶּזהַּכֶּפַסחַנֲעָׂשה�אִּכיַהֶּזה;ַהְּבִריתֵסֶפר
ַלה'ַהֶּזהַהֶּפַסחַנֲעָׂשהיֹאִׁשָּיהּוַלֶּמֶל�ָׁשָנהֶעְׂשֵרהִּבְׁשמֶֹנהִאםִּכייְהּוָדה;ּוַמְלֵכייְִׂשָרֵאלַמְלֵכי

ֲאֶׁשרַהִּׁשֻּקִציםָּכלוְֵאתַהִּגֻּלִליםוְֶאתַהְּתָרִפיםוְֶאתַהִּיְּדעִֹניםוְֶאתָהאֹבֹותֶאתוְַגםִם; ִּבירּוָׁשָל
ַעלַהְּכֻתִביםַהּתֹוָרהִּדְבֵריֶאתָהִקיםְלַמַעןיֹאִׁשָּיהּו,ִּבֵערִם, ּוִבירּוָׁשַליְהּוָדהְּבֶאֶרץִנְראּו

ְלָבבֹוְּבָכלה'ֶאלָׁשבֲאֶׁשרֶמֶל�ְלָפָניוָהיָה�אוְָכמֹהּוה';ֵּביתַהּכֵֹהןִחְלִקָּיהּוָמָצאֲאֶׁשרַהֵּסֶפר
ּוְבָכל ַנְפׁשֹו ּוְבָכל ְמאֹדֹו ְּככֹל ּתֹוַרת מֶֹׁשה, וְַאֲחָריו �א ָקם ָּכמֹהּו". .....................................

ְלֶעְזָראוַּיֹאְמרּוַהָּמיִם,ַׁשַערִלְפֵניֲאֶׁשרָהְרחֹובֶאלֶאָחדְּכִאיׁשָהָעםָכל"וֵַּיָאְספּוח')(נחמיה
ַהּתֹוָרהֶאתַהּכֵֹהןֶעְזָראוַָּיִביאיְִׂשָרֵאל;ֶאתה'ִצָּוהֲאֶׁשרמֶֹׁשהּתֹוַרתֵסֶפרֶאתְלָהִביאַהּסֵֹפר

ִלְפֵניבֹווִַּיְקָראַהְּׁשִביִעי;ַלחֶֹדׁשֶאָחדְּביֹוםִלְׁשמַֹע,ֵמִביןוְכֹלִאָּׁשהוְַעדֵמִאיׁשַהָּקָהלִלְפֵני
וְַהְּמִביִנים,וְַהָּנִׁשיםָהֲאָנִׁשיםֶנֶגדַהּיֹום,ַמֲחִציתַעדָהאֹורִמןַהַּמיִםַׁשַערִלְפֵניֲאֶׁשרָהְרחֹוב

וַַּיֲעמֹדַלָּדָבר,ָעׂשּוֲאֶׁשרֵעץִמְגַּדלַעלַהּסֵֹפרֶעְזָראוַַּיֲעמֹדַהּתֹוָרה;ֵסֶפרֶאלָהָעםָכלוְָאְזֵני



ּוִמיָׁשֵאלְּפָדיָהּוִמְּׂשמֹאלֹו,יְִמינֹו,ַעלּוַמֲעֵׂשיָהוְִחְלִקָּיהוְאּוִרָּיהוֲַעָניָהוְֶׁשַמעַמִּתְתיָהֶאְצלֹו
ּוַמְלִּכָּיה וְָחֻׁשם וְַחְׁשַּבָּדָנה ְזַכְריָה ְמֻׁשָּלם;

ֶעְזָראוַיְָבֶר�ָהָעם;ָכלָעְמדּוּוְכִפְתחֹוָהיָה,ָהָעםָּכלֵמַעלִּכיָהָעםָכלְלֵעיֵניַהֵּסֶפרֶעְזָראוִַּיְפַּתח
ַאַּפיִםַלה'וִַּיְׁשַּתֲחֻּווִַּיְּקדּויְֵדיֶהם,ְּבמַֹעלָאֵמןָאֵמןָהָעםָכלוַַּיֲענּוַהָּגדֹול,ָהֱא-�ִהיםה'ֶאת

ְּפָלאיָהָחָנןיֹוָזָבדֲעַזְריָהְקִליָטאַמֲעֵׂשיָההֹוִדָּיהַׁשְּבַתיַעּקּוביִָמיןוְֵׁשֵרְביָהּוָבִניוְיֵׁשּוַעָאְרָצה;
ְמפָֹרׁש,ָהֱא-�ִהיםְּבתֹוַרתַבֵּסֶפרוִַּיְקְראּוָעְמָדם;ַעלוְָהָעםַלּתֹוָרה,ָהָעםֶאתְמִביִניםוְַהְלוִִּים

וְַהְלוִִּיםַהּסֵֹפרַהּכֵֹהןוְֶעְזָראַהִּתְרָׁשָתאהּואְנֶחְמיָהוַּיֹאֶמרַּבִּמְקָרא;וַָּיִבינּוֶׂשֶכל,וְׂשֹום
בֹוִכיםִּכיִּתְבּכּו,וְַאלִּתְתַאְּבלּוַאלֱא-�ֵהיֶכםַלה'הּואָקדֹׁשַהּיֹוםָהָעם:ְלָכלָהָעםֶאתַהְּמִביִנים

וְִׁשְלחּוַמְמַתִּקיםּוְׁשתּוַמְׁשַמִּניםִאְכלּוְלכּוָלֶהם:וַּיֹאֶמרַהּתֹוָרה;ִּדְבֵריֶאתְּכָׁשְמָעםָהָעםָּכל
וְַהְלוִִּיםָמֻעְּזֶכם;ִהיאה'ֶחְדוַתִּכיֵּתָעֵצבּווְַאלַלֲאדֵֹנינּו,ַהּיֹוםָקדֹוׁשִּכילֹוָנכֹוןְלֵאיןָמנֹות

וְִלְׁשּתֹותֶלֱאכֹלָהָעםָכלוֵַּיְלכּוֵּתָעֵצבּו;וְַאלָקדֹׁשַהּיֹוםִּכיַהּסּוֵלאמֹר:ָהָעםְלָכלַמְחִׁשים
ַהֵּׁשִני,ּוַבּיֹוםָלֶהם;הֹוִדיעּוֲאֶׁשרַּבְּדָבִריםֵהִבינּוִּכיְגדֹוָלה,ִׂשְמָחהוְַלֲעׂשֹותָמנֹותּוְלַׁשַּלח
ַהּתֹוָרה;ִּדְבֵריֶאלּוְלַהְׂשִּכילַהּסֵֹפר,ֶעְזָראֶאלוְַהְלוִִּיםַהּכֲֹהִניםָהָעםְלָכלָהָאבֹותָראֵׁשיֶנֶאְספּו
ַּבחֶֹדׁשֶּבָחגַּבֻּסּכֹותיְִׂשָרֵאלְבֵנייְֵׁשבּוֲאֶׁשרמֶֹׁשה,ְּביַדה'ִצָּוהֲאֶׁשרַּבּתֹוָרהָּכתּובוִַּיְמְצאּו

ַזיִתֲעֵליוְָהִביאּוָהָהרְצאּוֵלאמֹר:ִם ּוִבירּוָׁשַלָעֵריֶהםְּבָכלקֹולוְיֲַעִבירּויְַׁשִמיעּווֲַאֶׁשרַהְּׁשִביִעי;
וַָּיִביאּוָהָעםוֵַּיְצאּוַּכָּכתּוב;ֻסּכֹתַלֲעׂשֹתָעבֹתֵעץוֲַעֵליְתָמִריםוֲַעֵליֲהַדסוֲַעֵליֶׁשֶמןֵעץוֲַעֵלי

ַהַּמיִםַׁשַערּוִבְרחֹובָהֱא-�ִהים,ֵּביתּוְבַחְצרֹותּוְבַחְצרֵֹתיֶהם,ַּגּגֹוַעלִאיׁשֻסּכֹותָלֶהםוַַּיֲעׂשּו
ָעׂשּו�אִּכיַבֻּסּכֹות,וֵַּיְׁשבּוֻסּכֹות,ַהְּׁשִביִמןַהָּׁשִביםַהָּקָהלָכלוַַּיֲעׂשּוֶאְפָריִם;ַׁשַערּוִבְרחֹוב

ּתֹוַרתְּבֵסֶפרוִַּיְקָראְמאֹד;ְּגדֹוָלהִׂשְמָחהוְַּתִהיַההּוא,ַהּיֹוםַעדיְִׂשָרֵאלְּבֵניֵּכןנּוןִּבןיֵׁשּוַעִמיֵמי
ַהְּׁשִמיִניּוַבּיֹוםיִָמים,ִׁשְבַעתָחגוַַּיֲעׂשּוָהַאֲחרֹון,ַהּיֹוםַעדָהִראׁשֹוןַהּיֹוםִמןְּביֹוםיֹוםָהֱא-�ִהים

ֲעֶצֶרת ַּכִּמְׁשָּפט".

ּוְבַׂשִּקיםְּבצֹוםיְִׂשָרֵאלְבֵניֶנֶאְספּוַהֶּזה,ַלחֶֹדׁשוְַאְרָּבָעהֶעְׂשִרים"ּוְביֹוםא-ג)ט',(נחמיה
ֹנֹות וֲַעוַחּטֹאֵתיֶהםַעלוִַּיְתוַּדּווַַּיַעְמדּוֵנָכר,ְּבֵניִמּכֹליְִׂשָרֵאלֶזַרעוִַּיָּבְדלּוֲעֵליֶהם;וֲַאָדָמה

ֲאבֵֹתיֶהם;

ִמְתוִַּדיםּוְרִבִעיתַהּיֹום,ְרִבִעיתֱא-�ֵהיֶהםה'ּתֹוַרתְּבֵסֶפרוִַּיְקְראּוָעְמָדם,ַעלוַָּיקּומּו
ּוִמְׁשַּתֲחוִים ַלה' ֱא-�ֵהיֶהם".

ִמן ָהעֹוָלם וְַעד ָהעֹוָלם ..." –"קּומּו ָּבְרכּו ֶאת ה' ֱא-�ֵהיֶכם(המשך נחמיה ט' וי')

סיפור התורה ותולדות ישראל (בקיצור) – וידוי על כל חטאי הדורות –

"ּוְבָכל-זֹאת ֲאַנְחנּו ּכְֹרִתים ֲאָמָנה ...".

(תוספתא סנהדרין ד' ז; סנהדרין כא  ב)

...משהקידמואלמלאלישראל,ידועלתורהשתינתןעזראהיהראוייוסי:רבי"אמר

אשרמשהבתורתמהירסֵֹפרוהואמבבל,עלהעזרא"הוא...הא-להים"אלעלה"ומשה
חֹקבישראלוללמדולעשֹתה',תורתאתִלדרֹשלבבוֵהכיןעזראכי...ישראלא-להיה'נתן

אשרהיהודים]כלעלהדתכחכםעזראשל[למינויהאיגרת)(=תקצירַהִנשְתוָןַּפרֶשֶגןוזהומשפט;
(עזראישראל"עלוֻחָקיוה'ִמצֹותדבריסֵֹפרהסֵֹפר,הכהןלעזראַארַתחַשׂשָתאהמלךנתן



לכתבקדוםעברי(=מכתבהכתבנשתנהידו,עלתורהניתנהשלאפיעל"ואף–ו-יא)ז',
על ידו ...";המרובע)

(מגילה לא  ב)

כהניםשבתורתקללותקוריןשיהולישראללהםתיקןעזראאמר:אלעזרבןשמעון"רבי
השנה";ושבמשנה תורה קודם ראש(=שבועות),קודם עצרת(=ויקרא)

(בבא-קמא פב  א)

ג'ילינושלאכדי...ובחמישיבשניוקוריןבשבת,במנחהשקורין–עזראתיקןתקנות"עשר
ימים בלא תורה".


