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1. Ezra 1:1-2
1
In the first year of King Cyrus of Persia, when the word of the LORD spoken
by Jeremiah was fulfilled, the LORD roused the spirit of King Cyrus of Persia to
issue a proclamation throughout his realm by word of mouth and in writing as
follows: 2“Thus said King Cyrus of Persia: The LORD God of Heaven has given
me all the kingdoms of the earth and has charged me with building Him a house
in Jerusalem, which is in Judah.
ב-א:עזרא א
כֹורש מֶ לֶ ְך פָּ ַרס לִ כְׁ לֹות ְׁדבַ ר ה' ִמפִ י יִ ְׁר ְׁמ ָּיה הֵ עִ יר ה' ֶאת רּוחַ כ ֶֹּרש
ֶ ְׁ(א) ּובִ ְׁשנַת ַאחַ ת ל
 (ב) כֹּה ָּאמַ ר כ ֶֹּרש מֶ לֶ ְך פָּ ַרס כֹּל:מֶ לֶ ְך פָּ ַרס וַ ַיעֲבֶ ר קֹול בְׁ כָּ ל מַ לְׁ כּותֹו וְׁ גַם בְׁ ִמכְׁ ָּתב לֵ אמֹּר
ֹל ֵקי הַ שָּ מָּ יִ ם וְׁ הּוא פָּ ַקד עָּ לַ י לִ בְׁ נֹות לֹו בַ יִ ת בִ ירּושָּ לַ ִם-מַ ְׁמלְׁ כֹות הָּ ָּא ֶרץ נ ַָּתן לִ י ה' א
:אֲ שֶ ר בִ יהּודָּ ה
2. Ezra 6:14
So the elders of the Jews progressed in the building, urged on by the
prophesying of Haggai the prophet and Zechariah son of Iddo, and they
brought the building to completion under the aegis of the God of Israel
and by the order of Cyrus and Darius and King Artaxerxes of Persia.
יד:עזרא ו
בּואת חַ גַי נביאה נְׁ בִ יָּה ּוזְׁ כַ ְׁריָּה בַ ר עִ דֹוא ּובְׁ נֹו וְׁ שַ כְׁ לִ לּו
ַ ְׁוְׁ שָּ בֵ י יְׁ הּודָּ יֵא בָּ נַיִ ן ּומַ צְׁ לְׁ ִחין בִ נ
:כֹורש וְׁ דָּ ְׁריָּוֶ ש וְׁ ַא ְׁר ַת ְׁחשַ ְׁש ְׁתא מֶ לֶ ְך פָּ ָּרס
ֶ ּומ ְׁטעֵ ם
ִ לָּ ּה יִ ְׁש ָּר ֵאל-ִמן טַ עַ ם א
3. Haggai chapter 1
1
In the second year of King Darius, on the first day of the sixth month, this
word of the LORD came through the prophet Haggai to Zerubbabel son of
Shealtiel, the governor of Judah, and to Joshua son of Jehozadak, the high
priest: 2Thus said the LORD of Hosts: These people say, “The time has not yet
come for rebuilding the House of the LORD.” 3And the word of the LORD
through the prophet Haggai continued: 4Is it a time for you to dwell in your
paneled houses, while this House is lying in ruins?...10That is why the skies
above you have withheld [their] moisture and the earth has withheld its
yield…12Zerubbabel son of Shealtiel and the high priest Joshua son of
Jehozadak and all the rest of the people gave heed to the summons of the LORD
their God and to the words of the prophet Haggai, when the LORD their God
sent him; the people feared the LORD.
חגי פרק א
(א) בִ ְׁשנַת ְׁש ַתיִם לְׁדָּ ְׁר ָּיוֶש הַ מֶ לְֶך בַ חֹּדֶ ש הַ ִש ִשי בְׁ יֹום ֶאחָּ ד ַלחֹּדֶ ש ָּהיָּה ְׁדבַ ר ה' ְׁביַד ַחגַי ַהנ ִָּביא
 (ב) כֹּה:יאל פַחַ ת יְׁהּודָּ ה וְׁ ֶאל יְׁהֹושֻ עַ בֶ ן יְׁהֹוצָּ דָּ ק ַהכ ֵֹּהן ַהגָּדֹול לֵאמֹּר
ֵ ֶאל זְׁ רֻ בָּ בֶ ל בֶ ן ְׁש ַאל ְִׁת
 (ג) ַוי ְִׁהי ְׁדבַ ר ה' ְׁביַד:אֹות לֵאמֹּר הָּ עָּ ם הַ זֶה ָּא ְׁמרּו ל ֹּא עֶ ת ב ֹּא עֶ ת בֵ ית ה' ל ְִׁהבָּ נֹות- ָָּּאמַ ר ה' צְׁ ב

(י) עַ ל כֵן...: (ד) הַ עֵ ת ָּלכֶם ַא ֶתם לָּשֶ בֶ ת בְׁ בָּ ֵתיכֶם ְׁספּונִים וְׁ ַהבַ יִת ַהזֶה ָּח ֵרב:חַ גַי הַ נָּבִ יא לֵאמֹּר
יאל וִ יהֹושֻ עַ בֶ ן
ֵ (יב) ַו ִי ְׁש ַמע זְׁ רֻ בָּ בֶ ל בֶ ן ַשל ְִׁת...:ֲעלֵיכֶם ָּכלְׁאּו שָּ מַ יִם ִמטָּ ל וְׁ הָּ ָּא ֶרץ ָּכל ְָּׁאה יְׁבּולָּּה
ֹל ֵקיהֶ ם וְׁ עַ ל ִד ְׁב ֵרי ַחגַי ַהנ ִָּביא כַאֲ ֶשר ְׁשלָּחֹו-יְׁהֹוצָּ דָּ ק הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדֹול וְׁ כֹּל ְׁש ֵא ִרית הָּ עָּ ם בְׁ קֹול ה' א
:'ִיראּו ָּהעָּ ם ִמפְׁ נֵי ה
ְׁ ֹל ֵקיהֶ ם ַוי-ה' א

4. Haggai 2:20-23
20
And the word of the LORD came to Haggai a second time on the
twenty-fourth day of the month: 21Speak to Zerubbabel the governor of
Judah: I am going to shake the heavens and the earth. 22And I will
overturn the thrones of kingdoms and destroy the might of the kingdoms
of the nations. I will overturn chariots and their drivers. Horses and their
riders shall fall, each by the sword of his fellow. 23On that day—declares
the LORD of Hosts—I will take you, O My servant Zerubbabel son of
Shealtiel—declares the LORD—and make you as a signet; for I have
chosen you—declares the LORD of Hosts.
כג-כ:חגי ב
 (כא) אמֹּר ֶאל זְׁ רֻ בָּ בֶ ל:(כ) וַ יְׁ ִהי ְׁדבַ ר ה' שֵ נִ ית ֶאל חַ גַי בְׁ עֶ ְׁש ִרים וְׁ ַא ְׁרבָּ עָּ ה לַ חֹּדֶ ש לֵ אמֹּר
 (כב) וְׁ הָּ פַ כְׁ ִתי כִ סֵ א מַ ְׁמלָּ כֹות:פַ חַ ת יְׁ הּודָּ ה לֵ אמֹּר אֲ נִ י מַ ְׁרעִ יש ֶאת הַ שָּ מַ יִ ם וְׁ ֶאת הָּ ָּא ֶרץ
סּוסים וְׁ רֹּכְׁ בֵ יהֶ ם ִאיש
ִ וְׁ ִה ְׁשמַ ְׁד ִתי חֹּזֶ ק מַ ְׁמלְׁ כֹות הַ גֹויִ ם וְׁ הָּ פַ כְׁ ִתי מֶ ְׁרכָּ בָּ ה וְׁ רֹּכְׁ בֶ יהָּ וְׁ י ְָּׁרדּו
יאל עַ בְׁ ִדי נְׁ אֻ ם
ֵ אֹות ֶא ָּקחֲ ָך זְׁ רֻ בָּ בֶ ל בֶ ן ְׁש ַאלְׁ ִת- ָּ (כג) בַ יֹום הַ הּוא נְׁ אֻ ם ה' צְׁ ב:בְׁ חֶ ֶרב ָּא ִחיו
:אֹות- ָּחֹותם כִ י בְׁ ָך בָּ חַ ְׁר ִתי נְׁ אֻ ם ה' צְׁ ב
ָּ ַה' וְׁ שַ ְׁמ ִתיָך כ
5. Berakhot 4a
The sages say: The intention was to perform a miracle for Israel in the
days of Ezra, even as it was performed for them in the days of Joshua
son of Nun, but sin caused [the miracle to be withheld].
.ברכות ד
 זו ביאה,' (שמות ט"ו) עד יעבר עמך ה' עד יעבר עם זו קנית; עד יעבר עמך ה:כדתניא
 ראוים היו ישראל: זו ביאה שניה; מכאן אמרו חכמים, עד יעבר עם זו קנית,ראשונה
. אלא שגרם החטא,ליעשות להם נס בימי עזרא כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון
6. Zechariah 1:8-17
8
In the night, I had a vision. I saw a man, mounted on a bay horse, standing
among the myrtles in the Deep, and behind him were bay, sorrel, and white
horses. 9I asked, “What are those, my lord?” And the angel who talked with me
answered, “I will let you know what they are.” 10Then the man who was
standing among the myrtles spoke up and said, “These were sent out by the
LORD to roam the earth.” 11And in fact, they reported to the angel of the LORD
who was standing among the myrtles, “We have roamed the earth, and have
found all the earth dwelling in tranquility.” 12Thereupon the angel of the LORD
exclaimed, “O LORD of Hosts! How long will You withhold pardon from
Jerusalem and the towns of Judah, which You placed under a curse seventy
years ago?” 13The LORD replied with kind, comforting words to the angel who
talked with me. 14Then the angel who talked with me said to me: “Proclaim!
Thus said the LORD of Hosts: I am very jealous for Jerusalem—for Zion—15and
I am very angry with those nations that are at ease; for I was only angry a little,
but they overdid the punishment. 16Assuredly, thus said the LORD: I graciously
return to Jerusalem. My House shall be built in her—declares the LORD of

Hosts—the measuring line is being applied to Jerusalem. 17Proclaim further:
Thus said the LORD of Hosts: My towns shall yet overflow with bounty. For the
LORD will again comfort Zion; He will choose Jerusalem again.”
יז-ח:זכריה א
יתי הַ לַ יְׁ לָּ ה וְׁ ִהנֵה ִאיש רֹּכֵ ב עַ ל סּוס ָּאדֹּם וְׁ הּוא עֹּמֵ ד בֵ ין הַ הֲ דַ ִסים אֲ שֶ ר בַ ְׁמצֻלָּ ה
ִ (ח) ָּר ִא
 (ט) וָּ אֹּמַ ר מָּ ה ֵאלֶ ה ה' וַ י ֹּאמֶ ר ֵאלַ י הַ מַ לְׁ ָּאְך:סּוסים אֲ דֻ ִמים ְׁשרֻ ִקים ּולְׁ בָּ נִ ים
ִ וְׁ ַאחֲ ָּריו
 (י) וַ יַעַ ן הָּ ִאיש הָּ עֹּמֵ ד בֵ ין הַ הֲ דַ ִסים וַ י ֹּאמַ ר ֵאלֶ ה:הַ דֹּבֵ ר בִ י אֲ נִ י ַא ְׁר ֶא ָּך מָּ ה הֵ מָּ ה ֵאלֶ ה
ֹּאמרּו
ְׁ  (יא) וַ ַיעֲנּו ֶאת מַ לְׁ ַאְך ה' הָּ עֹּמֵ ד בֵ ין הַ הֲ דַ ִסים וַ י:אֲ שֶ ר שָּ לַ ח ה' לְׁ ִה ְׁתהַ לֵ ְך בָּ ָּא ֶרץ
אֹות- ָּ (יב) וַ יַעַ ן מַ לְׁ ַאְך ה' וַ י ֹּאמַ ר ה' צְׁ ב:ִה ְׁתהַ לַ כְׁ נּו בָּ ָּא ֶרץ וְׁ ִהנֵה כָּ ל הָּ ָּא ֶרץ יֹּשֶ בֶ ת וְׁ ש ָֹּּקטֶ ת
:עַ ד מָּ ַתי ַא ָּתה ל ֹּא ְׁת ַרחֵ ם ֶא ת יְׁ רּושָּ לַ ִם וְׁ ֵאת עָּ ֵרי יְׁ הּודָּ ה אֲ שֶ ר זָּ עַ ְׁמ ָּתה זֶ ה ִשבְׁ עִ ים שָּ נָּה
 (יד) וַ י ֹּאמֶ ר ֵאלַ י:(יג) וַ יַעַ ן ה' ֶאת הַ מַ לְׁ ָּאְך הַ דֹּבֵ ר בִ י ְׁדבָּ ִרים טֹובִ ים ְׁדבָּ ִרים נִ חֻ ִמים
ֵאתי לִ ירּושָּ לַ ִם ּולְׁ צִ יֹון ִקנְׁ ָּאה
ִ אֹות ִקנ- ָּהַ מַ לְׁ ָּאְך הַ דֹּבֵ ר בִ י ְׁק ָּרא לֵ אמֹּר כֹּה ָּאמַ ר ה' צְׁ ב
 (טו) וְׁ ֶקצֶ ף גָּדֹול אֲ נִ י קֹּצֵ ף עַ ל הַ גֹויִ ם הַ שַ אֲ נַנִ ים אֲ שֶ ר אֲ נִ י ָּקצַ פְׁ ִתי ְׁמעָּ ט וְׁ הֵ מָּ ה:גְׁ דֹולָּ ה
'יתי יִ בָּ נֶה בָּ ּה נְׁ אֻ ם ה
ִ ֵ (טז) לָּ כֵ ן כֹּה ָּאמַ ר ה' שַ בְׁ ִתי לִ ירּושָּ לַ ִם בְׁ ַרחֲ ִמים ב:עָּ זְׁ רּו לְׁ ָּרעָּ ה
אֹות עֹוד- ָּ (יז) עֹוד ְׁק ָּרא לֵ אמֹּר כֹּה ָּאמַ ר ה' צְׁ ב:אֹות וקוה וְׁ ָּקו יִ נָּטֶ ה עַ ל יְׁ רּושָּ לָּ ִם- ָּצְׁ ב
:ְׁתפּוצֶ ינָּה עָּ ַרי ִמטֹוב וְׁ נִ חַ ם ה' עֹוד ֶאת צִ יֹון ּובָּ חַ ר עֹוד בִ ירּושָּ לָּ ִם
7. Zechariah 2:5-11
5
I looked up, and I saw a man holding a measuring line. 6“Where are you
going?” I asked. “To measure Jerusalem,” he replied, “to see how long and
wide it is to be.” 7But the angel who talked with me came forward, and another
angel came forward to meet him. 8The former said to him, “Run to that young
man and tell him: “Jerusalem shall be peopled as a city without walls, so many
shall be the men and cattle it contains. 9And I Myself—declares the LORD—
will be a wall of fire all around it, and I will be a glory inside it. 10“Away,
away! Flee from the land of the north—says the LORD—though I swept you
[there] like the four winds of heaven—declares the LORD.” 11Away, escape, O
Zion, you who dwell in Fair Babylon!
יא-ה:זכריה ב
 (ו) וָּ אֹּמַ ר ָּאנָּה ַא ָּתה הֹּלֵ ְך וַ י ֹּאמֶ ר:(ה) וָּ ֶאשָּ א עֵ ינַי וָּ ֵא ֶרא וְׁ ִהנֵה ִאיש ּובְׁ יָּדֹו חֶ בֶ ל ִמדָּ ה
 (ז) וְׁ ִהנֵה הַ מַ לְׁ ָּאְך הַ דֹּבֵ ר בִ י:ֵאלַ י לָּ מֹּד ֶאת יְׁ רּושָּ לַ ִם לִ ְׁראֹות כַ מָּ ה ָּר ְׁחבָּ ּה וְׁ כַ מָּ ה ָּא ְׁרכָּ ּה
 (ח) וַ י ֹּאמֶ ר ֵאלָּ ו רֻ ץ דַ בֵ ר ֶאל הַ נַעַ ר הַ לָּ ז לֵ אמֹּר פְׁ ָּרזֹות:יֹּצֵ א ּומַ לְׁ ָּאְך ַאחֵ ר יֹּצֵ א לִ ְׁק ָּראתֹו
 (ט) וַ אֲ נִ י ֶא ְׁהיֶה לָּ ּה נְׁ אֻ ם ה' חֹומַ ת ֵאש סָּ בִ יב:ֵתשֵ ב יְׁ רּושָּ לַ ִם מֵ רֹּב ָּאדָּ ם ּובְׁ הֵ מָּ ה בְׁ תֹוכָּ ּה
 (י) הֹוי הֹוי וְׁ נֻסּו מֵ ֶא ֶרץ צָּ פֹון נְׁ אֻ ם ה' כִ י כְׁ ַא ְׁרבַ ע רּוחֹות הַ שָּ מַ יִ ם:ּולְׁ כָּ בֹוד ֶא ְׁהיֶה בְׁ תֹוכָּ ּה
: (יא) הֹוי צִ יֹון ִהמָּ לְׁ ִטי יֹושֶ בֶ ת בַ ת בָּ בֶ ל:'פֵ ַר ְׁש ִתי ֶא ְׁתכֶ ם נְׁ אֻ ם ה
8. Zechariah 3:1-8
1
He further showed me Joshua, the high priest, standing before the angel
of the LORD, and the Accuser standing at his right to accuse him. 2But
[the angel of] the LORD said to the Accuser, “The LORD rebuke you, O
Accuser; may the LORD who has chosen Jerusalem rebuke you! For this
is a brand plucked from the fire.” 3Now Joshua was clothed in filthy
garments when he stood before the angel. 4The latter spoke up and said
to his attendants, “Take the filthy garments off him!” And he said to
him, “See, I have removed your guilt from you, and you shall be clothed
in [priestly] robes.”…8Hearken well, O High Priest Joshua, you and your
fellow priests sitting before you! For those men are a sign that I am
going to bring My servant the Branch.

זכריה ג:א-ח
(א) וַ י ְַׁר ֵאנִ י ֶאת־יְׁ הֹושֻ עַ הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדֹול עֹּמֵ ד לִ פְׁ נֵי מַ לְׁ ַאְך ה' וְׁ הַ שָּ טָּ ן עֹּמֵ ד עַ ל־יְׁ ִמינֹו לְׁ ִש ְׁטנֹו( :ב)
וַ י ֹּאמֶ ר ה' ֶאל־הַ שָּ טָּ ן יִ גְׁ עַ ר ה' בְׁ ָך הַ שָּ טָּ ן וְׁ יִ גְׁ עַ ר ה' בְׁ ָך הַ בֹּחֵ ר בִ ירּושָּ לָּ ִם הֲ לֹוא זֶ ה אּוד מֻ צָּ ל מֵ ֵאש:
צֹואים וְׁ עֹּמֵ ד לִ פְׁ נֵי הַ מַ לְׁ ָּאְך( :ד) וַ יַעַ ן וַ י ֹּאמֶ ר ֶאל־הָּ ע ְֹּׁמ ִדים לְׁ פָּ נָּיו
(ג) וִ יהֹושֻ עַ הָּ יָּה לָּ בֻש בְׁ ג ִָּדים ִ
לֵ אמֹּר הָּ ִסירּו הַ בְׁ ג ִָּדים הַ ֹּצ ִאים מֵ עָּ לָּ יו וַ י ֹּאמֶ ר ֵאלָּ יו ְׁר ֵאה הֶ עבַ ְׁר ִתי מֵ עָּ לֶ יָך עֲֹונֶָך וְׁ הַ לְׁ בֵ ש א ְֹּׁתָך
י־אנְׁ שֵ י מֹופֵ ת הֵ מָּ ה
מַ חֲ לָּ צֹות( ...:ח) ְׁשמַ ע־נָּא יְׁ הֹושֻ עַ הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדֹול ַא ָּתה וְׁ ֵרעֶ יָך הַ י ְֹּׁשבִ ים לְׁ פָּ נֶיָך כִ ַ
י־הנְׁ נִ י מֵ בִ יא ֶאת־עַ בְׁ ִדי צֶ מַ ח:
כִ ִ
9. Zechariah 4:1-6
1
The angel who talked with me came back and woke me as a man is
wakened from sleep. 2He said to me, “What do you see?” And I
answered, “I see a lampstand all of gold, with a bowl above it. The
lamps on it are seven in number, and the lamps above it have seven
pipes; 3and by it are two olive trees, one on the right of the bowl and one
on its left.”…6Then he explained to me as follows: This is the word of
—the LORD to Zerubbabel: Not by might, nor by power, but by My spirit
said the LORD of Hosts.
זכריה ד:א-ו
ירנִ י כְׁ ִאיש אֲ שֶ ר־יֵעֹור ִמ ְׁשנָּתֹו( :ב) וַ י ֹּאמֶ ר ֵאלַ י מָּ ה ַא ָּתה ר ֶֹּאה
(א) וַ יָּשָּ ב הַ מַ לְׁ ָּאְך הַ דֹּבֵ ר בִ י וַ יְׁ עִ ֵ
נֹורת זָּ הָּ ב כֻלָּ ּה וְׁ גֻלָּ ּה עַ ל־ר ֹּאשָּ ּה וְׁ ִשבְׁ עָּ ה ֵנר ֶֹּתיהָּ עָּ לֶ יהָּ ִשבְׁ עָּ ה וְׁ ִשבְׁ עָּ ה
יתי וְׁ ִהנֵה ְׁמ ַ
ויאמר וָּ אֹּמַ ר ָּר ִא ִ
ימין הַ גֻלָּ ה וְׁ ֶאחָּ ד
יתים עָּ לֶ יהָּ ֶאחָּ ד ִמ ִ
ּושנַיִ ם זֵ ִ
מּוצָּ קֹות לַ נֵרֹות אֲ שֶ ר עַ ל־ר ֹּאשָּ ּה( :ג) ְׁ
ל־שמ ֹּאלָּ ּה( ...:ו) וַ יַעַ ן וַ י ֹּאמֶ ר ֵאלַ י לֵ אמֹּר זֶ ה ְׁדבַ ר־ה' ֶאל־זְׁ רֻ בָּ בֶ ל לֵ אמֹּר ל ֹּא בְׁ חַ יִ ל וְׁ ל ֹּא בְׁ כֹּחַ כִ י
עַ ְׁ
רּוחי ָּאמַ ר ה' צְׁ בָּ -אֹות:
ִאם־בְׁ ִ

