
 
ְך ז לֶּ ׁש ְוַהמֶּ ת הֹוִציא ּכֹורֶּ ר ’ה-ֵבית ְּכֵלי-אֶּ ם ְנבּוַכְדנֶַּצר הֹוִציא ֲאׁשֶּ ַלִ יו ְבֵבית ַוִיְתֵנם ִמירּוׁשָׁ ׁש ַויֹוִציֵאם ח .ֱאֹלהָׁ  ּכֹורֶּ

ְך לֶּ ַרס מֶּ ת ַיד-ַעל פָׁ ר ִמְתְרדָׁ ִשיא ְלֵׁשְׁשַבַצר ַוִיְסְפֵרם ַהִגְזבָׁ ה ַהנָׁ ִליהּודָׁ

 
ה א ה ְבֵני ְוֵאלֶּ ֹעִלים ַהְמִדינָׁ ה ִמְשִבי הָׁ ר ַהגֹולָׁ ה ֲאׁשֶּ ְגלָׁ ַצר) נבוכדנצור הֶּ ְך( ְנבּוַכְדנֶּ לֶּ ל-מֶּ בֶּ ל בָׁ בֶּ ם ַויָׁׁשּובּו ְלבָׁ ַלִ  ִלירּוׁשָׁ

ה ר ב .ְלִעירוֹ  ִאיׁש ִויהּודָׁ אּו-ֲאׁשֶּ ל-ִעם בָׁ בֶּ ְמיָׁה ֵיׁשּועַ  ְזֻרבָׁ יָׁה ְנחֶּ יָׁה ְשרָׁ ַכי ְרֵעלָׁ ְרדֳּ ן מָׁ ר ִבְלׁשָׁ ה ְרחּום ִבְגַוי ִמְספָׁ  סד.... ַבֲענָׁ
ל ל-ּכָׁ הָׁ ד ַהקָׁ חָׁ ם ִמְלַבד סה .ִׁשִשים ֵמאֹות-ְׁשֹלׁש ַאְלַפִים ִרבֹוא ַאְרַבע ְּכאֶּ ם ַעְבֵדיהֶּ ה ְוַאְמֹהֵתיהֶּ ִפים ִׁשְבַעת ֵאלֶּ  ְׁשֹלׁש ֲאלָׁ

ה ְׁשֹלִׁשים ֵמאֹות ם ְוִׁשְבעָׁ הֶּ ִים ּוְמֹׁשְררֹות ְמֹׁשְרִרים ְולָׁ אתָׁ ם סו .מָׁ ה ְׁשֹלִׁשים ֵמאֹות ְׁשַבע סּוֵסיהֶּ ם ְוִׁששָׁ אַתִים ִפְרֵדיהֶּ  מָׁ
ִעים ה ַאְרבָׁ ם סז .ַוֲחִמשָׁ ה ְׁשֹלִׁשים ֵמאֹות ַאְרַבע ְגַמֵליהֶּ ת ֲחֹמִרים ַוֲחִמשָׁ ִפים ֵׁשׁשֶּ ְשִרים ֵמאֹות ְׁשַבע ֲאלָׁ .ְועֶּ

 
ת’ ה ְבׁשּוב ַהַמֲעלֹות ִׁשיר א ִיינּו ִציֹון ִׁשיַבת-אֶּ ֵלא ָאז ב. ְּכֹחְלִמים הָׁ ה ּוְלׁשֹוֵננּו ִפינּו ְשחֹוק ִימָׁ  ַבגֹוִים ֹיאְמרּו ָאז ִרנָׁ

ה-ִעם ַלֲעשֹות’ ה ִהְגִדיל נּו ַלֲעשֹות’ ה ִהְגִדיל ג. ֵאלֶּ ִיינּו ִעמָׁ ה ד. ְשֵמִחים הָׁ ת’ ה ׁשּובָׁ  ַּכֲאִפיִקים( ְׁשִביֵתנּו) שבותנו-אֶּ
גֶּב ה ַהֹזְרִעים ה. ַבנֶּ ה ְבִדְמעָׁ לֹוְך ו. ִיְקֹצרּו ְבִרנָׁ ֹכה ֵיֵלְך הָׁ ְך ֹנֵשא ּובָׁ ׁשֶּ ַרע-מֶּ ה יָֹׁבא-ֹבא ַהזָׁ יו ֹנֵשא ְבִרנָׁ  .ֲאֻלֹמתָׁ

בית המקדש 
ה ח נָׁ ל ְלבֹוָאם ַהֵשִנית ּוַבשָׁ ֱאֹלִהים ֵבית-אֶּ ם הָׁ ַלִ ׁש ִלירּוׁשָׁ ל ֵהֵחלּו ַהֵשִני ַבֹחדֶּ בֶּ ן ְזֻרבָׁ ן ְוֵיׁשּועַ  ְׁשַאְלִתיֵאל-בֶּ ק-בֶּ דָׁ  יֹוצָׁ

ם ּוְׁשָאר ל ְוַהְלִוִים ַהֹּכֲהִנים ֲאֵחיהֶּ ִאים-ְוכָׁ ם ֵמַהְשִבי ַהבָׁ ַלִ ת ַוַיֲעִמידּו ְירּוׁשָׁ ן ַהְלִוִים-אֶּ ְשִרים ִמבֶּ ה עֶּ נָׁ ה ׁשָׁ ַמְעלָׁ  ְלַנֵצחַ  וָׁ
ת-ַעל יו ֵיׁשּועַ  ַוַיֲעֹמד ט. ’ה-ֵבית ְמלֶּאכֶּ נָׁ יו בָׁ חָׁ יו ַקְדִמיֵאל ְואֶּ נָׁ ה-ְבֵני ּובָׁ ד ְיהּודָׁ חָׁ ה ֹעֵשה-ַעל ְלַנֵצחַ  ְּכאֶּ אכָׁ  ְבֵבית ַהְמלָׁ

ֱאֹלִהים ד ְבֵני הָׁ דָׁ ם ֵחנָׁ ם ְבֵניהֶּ ת ַהֹבִנים ְוִיְסדּו י. ַהְלִוִים ַוֲאֵחיהֶּ ִׁשים ַהֹּכֲהִנים ַוַיֲעִמידּו’ ה ֵהיַכל-אֶּ  ַבֲחֹצְצרֹות ְמֻלבָׁ
ף-ְבֵני ְוַהְלִוִים ת ְלַהֵלל ַבְמִצְלַתִים ָאסָׁ ִויד ְיֵדי-ַעל’ ה-אֶּ ְך דָׁ לֶּ ֵאל-מֶּ  :’ַלה ּוְבהֹוֹדת ְבַהֵלל ַוַיֲענּו יא. ִיְשרָׁ
 !טֹוב ִּכי



ם-ִּכי ֵאל-ַעל ַחְסדוֹ  ְלעֹולָׁ  !ִיְשרָׁ
ל ם-ְוכָׁ עָׁ ה ֵהִריעּו הָׁ ה ְתרּועָׁ .’ה-ֵבית הּוַסד ַעל’ ַלה ְבַהֵלל ְגדֹולָׁ

 
ׁש ְׁשַתִים ִבְׁשַנת א וֶּ ְריָׁ ְך ְלדָׁ לֶּ ׁש ַהמֶּ ד ְביֹום ַהִשִשי ַבֹחדֶּ חָׁ ׁש אֶּ יָׁה ַלֹחדֶּ ִביא ַחַגי-ְבַיד’ ה-ְדַבר הָׁ ל ַהנָׁ ל-אֶּ בֶּ ן ְזֻרבָׁ -בֶּ

ה ַפַחת ִתיֵאלְׁשַאלְ  ל ְיהּודָׁ ן ְיהֹוֻׁשעַ -ְואֶּ ק-בֶּ דָׁ דֹול ַהֹּכֵהן ְיהֹוצָׁ אֹות’ ה ָאַמר ֹּכה ב. ֵלאֹמר ַהגָׁ ם ֵלאֹמר ְצבָׁ עָׁ  ָאְמרּו ַהזֶּה הָׁ
ת ֹלא ת ֹבא-עֶּ נֹות’ ה ֵבית-עֶּ ִביא ַחַגי-ְבַיד’ ה-ְדַבר ַוְיִהי ג. ְלִהבָׁ ם ַהֵעת ד. ֵלאֹמר ַהנָׁ כֶּ ם לָׁ ת ַאתֶּ בֶּ ׁשֶּ ם לָׁ ֵתיכֶּ  ְספּוִנים ְבבָׁ

ֵרב ַהזֶּה ְוַהַבִית .חָׁ

 

ם ו ֵבא ַהְרֵבה ְזַרְעתֶּ ט ְוהָׁ ה-ְוֵאין ָאכֹול ְמעָׁ ְבעָׁ תוֹ  ְלשָׁ ְכרָׁ -ְוֵאין ׁשָׁ בֹוׁש הְלׁשָׁ ל ִמְשַתֵּכר ְוַהִמְשַתֵּכר לוֹ  ְלֹחם-ְוֵאין לָׁ  ְצרֹור-אֶּ
קּוב ֹנה ט...  .נָׁ ל פָׁ ט ְוִהֵנה ַהְרֵבה-אֶּ  .ִלְמעָׁ

 

 

ה-רֲעבַ  ַפַחת ַתְתַני ֱאַדִין יג ְתהֹון בֹוְזַני ְׁשַתר ַנֲהרָׁ וָׁ ֵבל ּוְכנָׁ קֳּ ׁש ְׁשַלח-ִדי לָׁ וֶּ ְריָׁ א דָׁ א ַמְלּכָׁ א ְּכֵנמָׁ ֵבי יד. ֲעַבדּו ָאְסַפְרנָׁ  ְושָׁ
ֵיא ַנִין ְיהּודָׁ ּה ַטַעם-ִמן ְוַׁשְכִללּו ּוְבנוֹ  ִעדֹוא-ַבר ּוְזַכְריָׁה ְנִביָׁאה ַחַגי ִבְנבּוַאת ּוַמְצְלִחין בָׁ ֵאלִיְש  ֱאלָׁ ׁש ּוִמְטֵעם רָׁ  ּכֹורֶּ
ׁש וֶּ ְריָׁ ְך ְוַאְרַתְחַׁשְשְתא ְודָׁ לֶּ ס מֶּ רָׁ ה ְוֵׁשיִציא טו. פָׁ ה ַבְיתָׁ ה יֹום ַעד ְדנָׁ תָׁ ר ִליַרח ְתלָׁ ׁש ְלַמְלכּות ֵׁשת-ְׁשַנת ִהיא-ִדי ֲאדָׁ וֶּ ְריָׁ  דָׁ
א ֵאל-ְבֵני ַוֲעַבדּו טז. ַמְלּכָׁ ֲהַניָׁא ִיְשרָׁ ֵיא ּכָׁ א-ְבֵני ּוְׁשָאר ְוֵלוָׁ לּותָׁ א-ֵבית ֲחנַֻּכת גָׁ הָׁ ה ֱאלָׁ ה ְדנָׁ ְדוָׁ  .ְבחֶּ




