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 יב-ירמיהו כה:יא .1
ה  ְיתָׁ ה: )יב( )יא( ְוהָׁ נָׁ ֶבל ִשְבִעים שָׁ ֵאֶלה ֶאת־ֶמֶלְך בָׁ ְבדּו ַהּגֹוִים הָׁ ה ְועָׁ ה ְלַשמָׁ ְרבָׁ ֶרץ ַהזֹאת ְלחָׁ אָׁ ל־הָׁ כָׁ

ם ְוַעל־ ֶאֶרץ ַכְשִד  ֶבל ְוַעל־ַהּגֹוי ַההּוא ְנֻאם־ה' ֶאת־ֲעֹונָׁ ה ֶאְפֹקד ַעל־ֶמֶלְך־בָׁ נָׁ יָׁה ִכְמלֹאות ִשְבִעים שָׁ ים ְוהָׁ
ם:ְוַשְמִתי ֹאתֹו   ְלִשְממֹות עֹולָׁ

 
 ירמיהו כט:י .2

ִרי ַהטֹוב  ה ֶאְפֹקד ֶאְתֶכם ַוֲהִקֹמִתי ֲעֵליֶכם ֶאת־ְדבָׁ נָׁ ֶבל ִשְבִעים שָׁ ַמר ה' ִכי ְלִפי ְמלֹאת ְלבָׁ ִכי־ֹכה אָׁ
קֹום ַהֶזה: ִשיב ֶאְתֶכם ֶאל־ַהמָׁ  ְלהָׁ

 

  ב-:אעזרא א .3
ַרס )א(  ַרס ּוִבְשַנת ַאַחת ְלכֹוֶרש ֶמֶלְך פָׁ ִלְכלֹות ְדַבר־ה' ִמִפי ִיְרְמיָׁה ֵהִעיר ה' ֶאת־רּוַח ֹכֶרש ֶמֶלְך־פָׁ

ב ֵלאֹמר: ל־ַמְלכּותֹו ְוַגם־ְבִמְכתָׁ ַתן  ַוַּיֲעֶבר־קֹול ְבכָׁ ֶרץ נָׁ אָׁ ַרס ֹכל ַמְמְלכֹות הָׁ ַמר ֹכֶרש ֶמֶלְך פָׁ )ב( ֹכה אָׁ
ַלי ֵק ֹל-ִלי ה' א   ַקד עָׁ ִים ְוהּוא־פָׁ מָׁ ה:י ַהשָׁ ַלִם ֲאֶשר ִביהּודָׁ  ִלְבנֹות־ לֹו ַבִית ִבירּושָׁ

 

  :סדעזרא ב .4
ד ַאְרַבע ִרבֹוא ַאְלַפִים ְשֹלש־ֵמאֹות ִשִשים: ל ְכֶאחָׁ הָׁ ל־ַהקָׁ  כָׁ

 

  יג-:יבעזרא ג .5
אּו ֶאת־ַהַבִית בֹות ַהְזֵקִנים ֲאֶשר רָׁ אָׁ אֵשי הָׁ ִראשֹון ְביְָׁסדֹו ֶזה  )יב( ְוַרִבים ֵמַהֹכֲהִנים ְוַהְלִוִּים ְורָׁ הָׁ

ִרים קֹול: ה ְלהָׁ ה ְבִשְמחָׁ דֹול ְוַרִבים ִבְתרּועָׁ ם ַמִכיִרים  ַהַבִית ְבֵעיֵניֶהם ֹבִכים ְבקֹול ּגָׁ עָׁ )יג( ְוֵאין הָׁ
ה ְוַהקֹול ִנְשַמע  ה ְגדֹולָׁ ם ְמִריִעים ְתרּועָׁ עָׁ ם ִכי הָׁ עָׁ ה ְלקֹול ְבִכי הָׁ חֹוק: קֹול ְתרּוַעת ַהִשְמחָׁ  ַעד־ְלֵמרָׁ

 יומא כא: .6
אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני, ואלו הן: ארון וכפורת וכרובים, אש, ושכינה, 

 ורוח הקודש, ואורים ותומים.
 

  :סגעזרא ב .7
ִשים ַעד ֲעֹמד ֹכֵהן ְלאּוִרים  דָׁ ֶהם ֲאֶשר לֹא־יֹאְכלּו ִמֹקֶדש ַהקֳּ א לָׁ תָׁ  ּוְלֻתִמים:ַוּיֹאֶמר ַהִתְרשָׁ

 

 ה-:אעזרא ד .8
ל ַלה' א  )א(  ה בֹוִנים ֵהיכָׁ ה ּוִבְניִָׁמן ִכי־ְבֵני ַהּגֹולָׁ ֵרי ְיהּודָׁ ֵאל:ֵק ֹל-ַוִּיְשְמעּו צָׁ ֶבל  י ִיְשרָׁ )ב( ַוִּיְּגשּו ֶאל־ְזֻרבָׁ

ֶכם ִנְדרֹוש ֵלא ֶכם ִכי כָׁ ֶהם ִנְבֶנה ִעמָׁ בֹות ַוּיֹאְמרּו לָׁ אָׁ אֵשי הָׁ ולא ְולֹו ֲאַנְחנּו ֹזְבִחים  יֶכםֵק ֹל-ְוֶאל־רָׁ
נּו ֹפה: בֹות  ִמיֵמי ֵאַסר ַחֹדן ֶמֶלְך ַאשּור ַהַמֲעֶלה ֹאתָׁ אָׁ אֵשי הָׁ ר רָׁ ֶבל ְוֵישּוַע ּוְשאָׁ ֶהם ְזֻרבָׁ )ג( ַוּיֹאֶמר לָׁ

נּו ִלְבנֹות ַבִית ֵלא לָׁ ֶכם וָׁ ֵאל לֹא־לָׁ נּו ֵק ֹל-ינּו ִכי ֲאַנְחנּו ַיַחד ִנְבֶנה ַלה' א  ֵק ֹל-ְלִיְשרָׁ ֵאל ַכֲאֶשר ִצּוָׁ י ִיְשרָׁ
ס: רָׁ ם  ַהֶמֶלְך כֹוֶרש ֶמֶלְך־פָׁ ה ומבלהים ּוְמַבֲהִלים אֹותָׁ ֶרץ ְמַרִפים ְיֵדי ַעם־ְיהּודָׁ אָׁ )ד( ַוְיִהי ַעם־הָׁ
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ַרס ְוַעד־ַמְלכ ִלְבנֹות: ל־ְיֵמי כֹוֶרש ֶמֶלְך פָׁ ם כָׁ תָׁ ֵפר ֲעצָׁ ְריֶָׁוש )ה( ְוֹסְכִרים ֲעֵליֶהם יֹוֲעִצים ְלהָׁ ּות דָׁ

ס: רָׁ  ֶמֶלְך־פָׁ

 

  :כאעזרא ו .9
ֶרץ ֲאֵלֶהם ִלְדֹרש ַלה' א   אָׁ ל ִמֻטְמַאת ּגֹוֵי־הָׁ ה ְוֹכל ַהִנְבדָׁ ִבים ֵמַהּגֹולָׁ ֵאל ַהשָׁ י ֵק ֹל-ַוּיֹאְכלּו ְבֵני־ִיְשרָׁ

ֵאל:  ִיְשרָׁ
 

  ב-:אעזרא ה .10
ֵיא ִדי ִביהּוד ּוִבירּוְשֶלם ְבֻשם ְוִהְתַנִבי ַחַּגי נביאה ְנִבּיָׁא ּוְזַכְריָׁה )א(  ַבר־ִעדֹוא נביאיא ְנִבַּיּיָׁא ַעל־ְיהּודָׁ
ִריו ְלִמְבֵנא בֵ -א   ק ְושָׁ דָׁ ֶבל ַבר־ְשַאְלִתיֵאל ְוֵישּוַע ַבר־יֹוצָׁ מּו ְזֻרבָׁ ֵאל ֲעֵליהֹון: )ב( ֵבאַדִין קָׁ ּה ִיְשרָׁ ית לָׁ
א ִדי ִבירּוְשֶלם ְוִעְמהֹון נבי-א   הָׁ ֲעִדין ְלהֹון: -איא ְנִבַּיּיָׁא ִדי־א  לָׁ א ְמסָׁ הָׁ  לָׁ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 




