1

Ezra Chapters 1-6:
Shivat Tziyon: What Went Wrong and What Went Right
Rabbi Hayyim Angel
National Scholar, Institute for Jewish Ideas and Ideals
hangel@jewishideas.org
www.jewishideas.org
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
(א) ּובִ ְׁשנַת ַאחַ ת לְׁ כו ֶֹרש מֶ לְֶך פָּ ַרס לִ כְׁ לוֹת ְׁדבַ ר־ה' ִמפִ י יִ ְׁר ְׁמיָּה הֵ עִ יר ה' אֶ ת־רּוחַ כ ֶֹרש מֶ לְֶך־פָּ ַרס
ָארץ נָּתַ ן
ֶ ָּ (ב) כֹה ָאמַ ר כ ֶֹרש מֶ לְֶך פָּ ַרס כֹל מַ ְׁמלְׁ כוֹת ה:וַ ַיעֲבֶ ר־קוֹל בְׁ כָּל־מַ לְׁ כּות ֹו וְׁ גַם־בְׁ ִמכְׁ ָּתב לֵאמֹר
:יהּודה
ָּ
ִירּוש ִ ַלם אֲ ֶשר ב
ָּ
ִֹל ֵקי הַ ָּשמָּ יִ ם וְׁ הּוא־פָּ ַקד עָּ לַי לִ בְׁ נוֹת־ ל ֹו בַ יִ ת ב-לִ י ה' א
2. Ezra 2:64
The sum of the entire community was 42,360.
סד:עזרא ב
:ַארבַ ע ִרבוֹא ַאלְׁ פַ יִ ם ְׁשֹלש־מֵ אוֹת ִש ִשים
ְׁ כָּל־הַ ָּקהָּ ל כְׁ אֶ חָּ ד
3. Ezra 3:12-13
12
Many of the priests and Levites and the chiefs of the clans, the old men who had
seen the first house, wept loudly at the sight of the founding of this house. Many
others shouted joyously at the top of their voices. 13The people could not
distinguish the shouts of joy from the people’s weeping, for the people raised a
great shout, the sound of which could be heard from afar.
יג-יב:עזרא ג
אשי הָּ ָאבוֹת הַ זְׁ ֵקנִ ים אֲ ֶשר ָּראּו אֶ ת־הַ בַ יִ ת הָּ ִראשוֹן בְׁ י ְָּׁסד ֹו זֶ ה
ֵ (יב) וְׁ ַרבִ ים מֵ הַ כֹהֲ נִ ים וְׁ הַ לְׁ וִ יִ ם וְׁ ָּר
 (יג) וְׁ אֵ ין הָּ עָּ ם מַ כִ ִירים:הַ בַ יִ ת בְׁ עֵ ינֵיהֶ ם בֹכִ ים בְׁ קוֹל גָּדוֹל וְׁ ַרבִ ים בִ ְׁתרּועָּ ה בְׁ ִש ְׁמחָּ ה לְׁ הָּ ִרים קוֹל
:קוֹל ְׁתרּועַ ת הַ ִש ְׁמחָּ ה לְׁ קוֹל בְׁ כִ י הָּ עָּ ם כִ י הָּ עָּ ם ְׁמ ִריעִ ים ְׁתרּועָּ ה גְׁ ד ֹולָּה וְׁ הַ קוֹל נִ ְׁשמַ ע עַ ד־לְׁ מֵ ָּרחוֹק
4. Yoma 21b
In five things the first Sanctuary differed from the second: in the ark, the ark-cover, and
the Cherubim, the fire, the Shekhina, the Holy Spirit [of Prophecy], and the Urim and
Thummim [the Oracle Plate].
:יומא כא
, ושכינה, אש, ארון וכפורת וכרובים: ואלו הן,אלו חמשה דברים שהיו בין מקדש ראשון למקדש שני
. ואורים ותומים,ורוח הקודש
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5. Ezra 2:63
The Tirshata ordered them not to eat of the most holy things until a priest with Urim and
Thummim should appear.
סג:עזרא ב
:אּורים ּולְׁ תֻ ִמים
ִ ְׁוַ יֹאמֶ ר הַ ִת ְׁר ָּשתָּ א לָּהֶ ם אֲ שֶ ר ֹלא ־יֹאכְׁ לּו ִמק ֶֹדש הַ קֳּ ָּד ִשים עַ ד ֲעמֹד כֹהֵ ן ל
6. Ezra 4:1-5
1
When the adversaries of Judah and Benjamin heard that the returned exiles were
building a Temple to the Lord God of Israel, 2they approached Zerubbabel and the
chiefs of the clans and said to them, “Let us build with you, since we too worship
your God, having offered sacrifices to Him since the time of King Esarhaddon of
Assyria, who brought us here.” 3Zerubbabel, Jeshua, and the rest of the chiefs of
the clans of Israel answered them, “It is not for you and us to build a House to our
God, but we alone will build it to the LORD God of Israel, in accord with the
charge that the king, King Cyrus of Persia, laid upon us.” 4Thereupon the people
of the land undermined the resolve of the people of Judah, and made them afraid
to build. 5They bribed ministers in order to thwart their plans all the years of King
Cyrus of Persia and until the reign of King Darius of Persia.
ה-א:עזרא ד
 (ב) וַיִ גְׁ שּו אֶ ל־זְׁ ֻרבָּ בֶ ל:ֹל ֵקי יִ ְׁש ָּראֵ ל-הּודה ּובִ נְׁ י ִָּמן כִ י־בְׁ נֵי הַ ג ֹולָּה בוֹנִ ים הֵ יכָּל לַה' א
ָּ ְׁ(א) וַ יִ ְׁש ְׁמעּו צָּ ֵרי י
ֹל ֵקיכֶם ולא וְׁ ל ֹו אֲ נ ְַׁחנּו זֹבְׁ ִחים-ֹאמרּו לָּהֶ ם נִ בְׁ נֶה עִ מָּ כֶם כִ י ָּכ ֶכם נִ ְׁדרוֹש לֵא
ְׁ אשי הָּ ָאבוֹת וַ י
ֵ ל־ר
ָּ ֶוְׁ א
אשי הָּ ָאבוֹת
ֵ ּושָאר ָּר
ְׁ ַ (ג) וַ יֹאמֶ ר לָּהֶ ם זְׁ ֻרבָּ בֶ ל וְׁ יֵשּוע:ִמימֵ י אֵ סַ ר חַ דֹן מֶ לְֶך אַ שּור הַ מַ ֲעלֶה אֹתָּ נּו פֹה
ֹל ֵקי יִ ְׁש ָּראֵ ל כַאֲ ֶשר ִצּוָּ נּו-ֹל ֵקינּו כִ י אֲ נ ְַׁחנּו יַחַ ד נִ בְׁ נֶה לַה' א-לְׁ יִ ְׁש ָּראֵ ל ֹלא־ ָּלכֶם וָּ לָּנּו לִ בְׁ נוֹת בַ יִ ת לֵא
ּומבַ הֲ לִ ים אוֹתָּ ם
ְׁ הּודה ומבלהים
ָּ ְָׁארץ ְׁמ ַרפִ ים יְׁ ֵדי עַ ם־י
ֶ ָּ (ד) וַ יְׁ ִהי עַ ם־ה:הַ מֶ לְֶך כו ֶֹרש מֶ לְֶך־פָּ ָּרס
 (ה) וְׁ סֹכְׁ ִרים ֲעלֵיהֶ ם י ֹוע ֲִצים לְׁ הָּ פֵ ר עֲצָּ תָּ ם כָּל־יְׁ מֵ י כו ֶֹרש מֶ לְֶך פָּ ַרס וְׁ עַ ד־מַ לְׁ כּות ָּד ְׁריָּוֶ ש מֶ לְֶך־:לִ בְׁ נוֹת
:פָּ ָּרס
7. Ezra 6:21
The children of Israel who had returned from the exile, together with all who
joined them in separating themselves from the uncleanliness of the nations of the
lands to worship the LORD God of Israel, ate of it.
כא:עזרא ו
ֹל ֵקי-ָארץ אֲ לֵהֶ ם לִ ְׁדרֹש לַה' א
ֶ ָּוַ יֹאכְׁ לּו בְׁ נֵי־יִ ְׁש ָּראֵ ל הַ ָּשבִ ים מֵ הַ ג ֹולָּה וְׁ כֹל הַ נִ בְׁ ָּדל ִמטֻ ְׁמַאת ג ֹויֵ־ה
:יִ ְׁש ָּראֵ ל
8. Ezra 5:1-2
Then the prophets, Haggai the prophet and Zechariah son of Iddo, prophesied to
the Jews in Judah and Jerusalem, inspired by the God of Israel. Thereupon
Zerubbabel son of Shealtiel and Joshua son of Jozadak began rebuilding the House
of God in Jerusalem, with the full support of the prophets of God.
ב-א:עזרא ה
ירּושלֶם בְׁ שֻ ם
ְׁ
ִהּודיֵא ִדי בִ יהּוד ּוב
ָּ ְׁ(א) וְׁ ִה ְׁתנַבִ י חַ גַי נביאה נְׁ בִ יָּא ּוזְׁ כ ְַׁריָּה בַ ר־עִ דוֹא נביאיא נְׁ בִ ַייָּא עַ ל־י
ר־שַאלְׁ ִתיאֵ ל וְׁ יֵשּועַ בַ ר־יוֹצָּ ָּדק וְׁ ָּש ִריו לְׁ ִמבְׁ נֵא בֵ ית
ְׁ ַאדיִ ן ָּקמּו זְׁ ֻרבָּ בֶ ל ב
ַ ֵ (ב) ב:לָּּה יִ ְׁש ָּראֵ ל ֲעלֵיהוֹן-א
:לָּהָּ א ְׁמסָּ ע ֲִדין לְׁ הוֹן-ירּושלֶם וְׁ עִ ְׁמהוֹן נביאיא נְׁ בִ ַייָּא ִדי־א
ְׁ
ִלָּהָּ א ִדי ב-א
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9. 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.
כדתניא( :שמות ט"ו) עד יעבר עמך ה' עד יעבר עם זו קנית; עד יעבר עמך ה' ,זו ביאה ראשונה ,עד
יעבר עם זו קנית ,זו ביאה שניה; מכאן אמרו חכמים :ראוים היו ישראל ליעשות להם נס בימי עזרא
כדרך שנעשה להם בימי יהושע בן נון ,אלא שגרם החטא.

