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1. Ezra 7:1-6
After these events, during the reign of King Artaxerxes of Persia, Ezra son of
Seraiah son of Azariah son of Hilkiah…son of Abishua son of Pinhas son of
Eleazar son of Aaron the chief priest…that Ezra came up from Babylon, a scribe
expert in the Teaching of Moses which the Lord God of Israel had given, whose
request the king had granted in its entirety, thanks to the benevolence of the Lord
toward him.
ו-א:עזרא ז
 (ב) בֶּ ן־:ן־ש ָריָה בֶּ ן־עֲזַ ְריָה בֶּ ן־ ִחלְ ִקיָה
ְ ֶַּאר ַת ְחשַ ְס ְתא מֶּ לְֶּך־פָ ָרס עֶּ זְ ָרא ב
ְ (א) וְ ַאחַ ר הַ ְדבָ ִרים הָ אֵ לֶּה בְ מַ לְ כּות
 (ה) בֶּ ן־: (ד) בֶּ ן־זְ ַר ְחיָה בֶּ ן־עֻזִ י בֶּ ן־ב ִֻקי:ן־מ ָריוֹת
ְ ֶּ (ג) בֶּ ן־אֲ מַ ְריָה בֶּ ן־עֲזַ ְריָה ב:שַ לּום בֶּ ן־צָ דוֹק בֶּ ן־אֲ ִחיטּוב
 (ו) הּוא עֶּ זְ ָרא עָ לָה ִמבָ בֶּ ל וְ הּוא־סֹפֵ ר מָ ִהיר בְ תו ַֹרת:אֲ בִ ישּועַ בֶּ ן־פִ ינְחָ ס בֶּ ן־אֶּ לְ עָ זָ ר בֶּ ן־ַאהֲ רֹן הַ כֹהֵ ן הָ רֹאש
:ֹֹל ָקיו עָ לָיו כֹל בַ ָק ָשתו-ֹל ֵקי יִ ְש ָראֵ ל וַ יִ ֶּתן־ל ֹו הַ מֶּ לְֶּך כְ יַד־ה' א-מֹשֶּ ה אֲ שֶּ ר־נָתַ ן ה' א

2. Ezra 7:11-28
11
The following is the text of the letter which King Artaxerxes gave Ezra the
priest-scribe, a scholar in matters concerning the commandments of the LORD and
His laws to Israel:…25And you, Ezra, by the divine wisdom you possess, appoint
magistrates and judges to judge all the people in the province of Beyond the River
who know the laws of your God, and to teach those who do not know them. 26Let
anyone who does not obey the law of your God and the law of the king be
punished with dispatch, whether by death, corporal punishment, confiscation of
possessions, or imprisonment.”
27
Blessed is the LORD God of our fathers, who put it into the mind of the king
to glorify the House of the LORD in Jerusalem, 28and who inclined the king and his
counselors and the king’s military officers to be favorably disposed toward me…
כח-יא:עזרא ז
ַאר ַת ְחשַ ְס ְתא לְ עֶּ זְ ָרא הַ כֹהֵ ן הַ סֹפֵ ר סֹפֵ ר ִדבְ ֵרי ִמ ְצוֹת־ ה' וְ חֻ ָקיו עַ ל־
ְ (יא) וְ זֶּ ה פַ ְרשֶּ גֶּן הַ נ ְִש ְתוָ ן אֲ שֶּ ר נָתַ ן הַ מֶּ לְֶּך
ידְך מֶּ נִ י ָשפְ ִטין וְ ַד ָי ִנין ִדי־לֶּהוֹן דאנין ָדאיְ ִנין לְ כָ ל־עַ מָ ה ִדי
ָ ִ לָהָ ְך ִדי־ב-(כה) וְ ַאנ ְְת עֶּ זְ ָרא כְ חָ כְ מַ ת א...:יִ ְש ָראֵ ל
לָהָ ְך וְ ָדתָ א-ָל־די־לָא לֶּהוֵ א עָ בֵ ד ָדתָ א ִדי־א
ִ  (כו) וְ כ:לָהָ ְך וְ ִדי לָא י ַָדע ְתהו ְֹדעּון-בַ עֲבַ ר נַהֲ ָרה לְ כָל־י ְָדעֵ י ָדתֵ י א
) (כז:סּורין
ִ ָאספַ ְרנָא ִדינָה לֶּהוֵ א ִמ ְתעֲבֵ ד ִמנֵּה הֵ ן לְ מוֹת הֵ ן לשרשו לִ ְשר ִֹשי הֵ ן־ ַל ֲענָש נִכְ ִסין וְ לֶּא
ְ ִדי מַ לְ כָא
 (כח) וְ עָ ַלי ִהטָ ה־:ירּוש ִ ָלם
ָ
ִֹל ֵק י אֲ בוֹתֵ ינּו אֲ ֶּשר נָתַ ן ָכזֹאת בְ לֵב הַ מֶּ לְֶּך לְ פָ אֵ ר אֶּ ת־בֵ ית ה' אֲ ֶּשר ב-בָ רּוְך ה' א
...חֶּ סֶּ ד לִ פְ נֵי הַ מֶּ לְֶּך וְ י ֹועֲצָ יו ּולְ ָכל־שָ ֵרי הַ מֶּ לְֶּך הַ גִ ב ִֹרים
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3. Ezra 9:9
For bondsmen we are, though even in our bondage God has not forsaken us, but
has disposed the king of Persia favorably toward us, to furnish us with sustenance
and to raise again the House of our God, repairing its ruins and giving us a hold in
Judah and Jerusalem.
ט:עזרא ט
ֹל ֵקינּו וַ יַט־עָ לֵינּו חֶּ סֶּ ד לִ פְ נֵי מַ לְ כֵי פָ ַרס לָתֶּ ת־לָנּו ִמ ְחיָה-כִ י־עֲבָ ִדים אֲ נ ְַחנּו ּובְ עַ בְ דֻ תֵ נּו ֹלא עֲזָ בָ נּו א
:ירּוש ִ ָלם
ָ
ִיהּודה ּוב
ָ
ִֹל ֵק ינּו ּולְ הַ ע ֲִמיד אֶּ ת־חָ ְרבֹתָ יו וְ לָתֶּ ת־לָנּו ג ֵָדר ב-לְ רוֹמֵ ם אֶּ ת־בֵ ית א
4. Nehemiah 9:36-37
Today we are slaves, and the land that You gave our fathers to enjoy its fruit and
bounty – here we are slaves on it! On account of our sins it yields its abundant
crops to kings whom You have set over us. They rule over our bodies and our
beasts as they please, and we are in great distress.
לז-לו:נחמיה ט
ָארץ אֲ ֶּשר־נָתַ ָתה לַאֲ בֹתֵ ינּו לֶּאכֹל אֶּ ת־פִ ְריָּה וְ אֶּ ת־טּובָ ּה ִהנֵה אֲ ַנ ְחנּו
ֶּ ָ(לו) ִהנֵה אֲ נ ְַחנּו הַ יוֹם עֲבָ ִדים וְ ה
ּותבּוָאתָ ּה מַ ְרבָ ה ל ְַמלָכִ ים אֲ ֶּשר־נָתַ ָתה עָ לֵינּו בְ חַ טֹאותֵ ינּו וְ עַ ל גְ וִ יֹתֵ ינּו מ ְֹשלִ ים
ְ ) (לז: ָעֲבָ ִדים עָ לֶּיה
:ּובִ בְ הֶּ ְמ ֵתנּו כִ ְרצ ֹונָם ּובְ צָ ָרה גְ ד ֹולָה אֲ נ ְָחנּו
5. Leviticus 26:40-42
And they shall confess their iniquity and the iniquity of their fathers, in that they
trespassed against Me, yea, were hostile to Me. When I, in turn, have been hostile
to them and have removed them into the land of their enemies, then at last shall
their obdurate heart humble itself, and they shall atone for their iniquity. Then will
I remember My covenant with Jacob; I will remember also My covenant with
Isaac, and also My covenant with Abraham; and I will remember the land.
מב-מ:ויקרא כו
 (מא) ַאף־:(מ) וְ ִה ְתוַ דּו אֶּ ת־ ֲע ֹונָם וְ אֶּ ת־ ֲעוֹן אֲ בֹתָ ם בְ מַ ֲעלָם אֲ ֶּשר מָ עֲלּו־בִ י וְ ַאף אֲ ֶּשר־הָ לְ כּו עִ ִמי בְ ֶּק ִרי
:אתי אֹתָ ם בְ אֶּ ֶּרץ אֹיְ בֵ יהֶּ ם אוֹ־ָאז יִ ָכנַע לְ בָ בָ ם הֶּ עָ ֵרל וְ ָאז יִ ְרצּו אֶּ ת־ ֲע ֹונָם
ִ ֵאֲ נִ י אֵ לְֵך עִ מָ ם בְ ֶּק ִרי וְ הֵ ב
:ָארץ אֶּ זְ ֹכר
ֶּ ָיתי ַאבְ ָרהָ ם אֶּ זְ כֹר וְ ה
ִ יתי יִ ְצחָ ק וְ ַאף אֶּ ת־בְ ִר
ִ יתי ַיעֲקוֹב וְ ַאף אֶּ ת־בְ ִר
ִ (מב) וְ זָ כ ְַר ִתי אֶּ ת־בְ ִר
6. Ezra 9:1-4
When this was over, the officers approached me, saying, “The people of Israel and
the priests and Levites have not separated themselves from the peoples of the land
whose abhorrent practices are like those of the Canaanites, the Hittites, the
Perizzites, the Jebusites, the Ammonites, the Moabites, the Egyptians, and the
Amorites. They have taken their daughters as wives for themselves and for their
sons, so that the holy seed has become intermingled with the peoples of the land;
and it is the officers and prefects who have taken the lead in this trespass.” When I
heard this, I rent my garment and robe, I tore hair out of my head and beard, and I
sat desolate. Around me gathered all who were concerned over the words of the
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God of Israel because of the returning exiles’ trespass, while I sat desolate until
the evening offering.
עזרא ט:א-ד
(א) ּוכְ כַלוֹת אֵ לֶּה נִ גְ שּו אֵ לַי הַ ָש ִרים לֵאמֹר ֹלא־נִ בְ ְדלּו הָ עָ ם יִ ְש ָראֵ ל וְ הַ כֹהֲ נִ ים וְ הַ לְ וִ יִ ם מֵ עַ מֵ י
בּוסי הָ עַ מֹנִ י הַ מָֹאבִ י הַ ִמ ְצ ִרי וְ הָ אמ ִֹרי( :ב) כִ י־נ ְָשאּו
הָ אֲ ָרצוֹת כְ ת ֹו ֲעבֹתֵ יהֶּ ם לַכְ ַנעֲנִ י הַ ִח ִתי הַ פְ ִרזִ י הַ יְ ִ
ִמבְ נֹתֵ יהֶּ ם לָהֶּ ם וְ לִ בְ נֵיהֶּ ם וְ ִה ְתעָ ְרבּו זֶּ ַרע הַ ק ֶֹּדש בְ עַ מֵ י הָ אֲ ָרצוֹת וְ יַד הַ ָש ִרים וְ הַ ְסגָנִ ים הָ יְ תָ ה בַ מַ עַ ל
ֹאשי ּוזְ ָקנִי
ּומעִ ילִ י וָ אֶּ ְמ ְרטָ ה ִמ ְשעַ ר ר ִ
הַ זֶּ ה ִראש ֹונָה( :ג) ּוכְ ָש ְמ עִ י אֶּ ת־הַ ָדבָ ר הַ זֶּ ה ָק ַרעְ ִתי אֶּ ת־בִ גְ ִדי ְ
ֵָאספּו כֹל חָ ֵרד בְ ִדבְ ֵרי אֹ-ל ֵק י־יִ ְש ָראֵ ל עַ ל מַ עַ ל הַ ג ֹולָה וַ אֲ נִ י י ֵֹשב ְמשוֹמֵ ם
וָ אֵ ְשבָ ה ְמשוֹמֵ ם( :ד) וְ אֵ לַי י ְ
עַ ד לְ ִמנְ חַ ת הָ עָ ֶּרב:
7. 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 :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.
8. Zohar, Maamar HaMizbe’ah, 86, #226
When they left Babylonia, they became defiled there and desecrated the
Temple…by marrying foreign wives.… Israel was worthy of having overt
miracles performed for them when they left [Babylonia], like those of the Exodus
from Egypt. But the sin of foreign wives prevented that from occurring.
מאמר המזבח בזוהר ,חלק השמטות ,עמוד פ"ו ,אות רכו (מהדורת הרב ברנדוויין ובתרגומו)
אבל כשיצאו מבבל ,נטמאו שם וטימאו את המקדש; לפיכך שלט בהם הנחש (=יצר הרע) ,ולא נמצאה
ממשלה לישראל בעת ההיא ,משום שטימאו את המקדש בנשים נכריות...ראויים היו ישראל שייעשו
להם נסים באותה שעה שיצאו [מבבל] ,כבשעה שיצאו ממצרים ,אלא אותו החטא של נשים נכריות
גרם.
9. Malachi 3:22-24
22
Be mindful of the Teaching of My servant Moses, whom I charged at Horeb with laws
and rules for all Israel. 23Lo, I will send the prophet Elijah to you before the coming of
the awesome, fearful day of the LORD. 24He shall reconcile parents with children and
children with their parents, so that, when I come, I do not strike the whole land with utter
destruction.
מלאכי ג:כב-כד
שלֵחַ
ּומ ְשפָ ִטים( :כג) ִהנֵה ָאנֹכִ י ֹ
יתי אוֹת ֹו בְ ח ֵֹרב עַ ל־כָל־יִ ְש ָראֵ ל חֻ ִקים ִ
(כב) זִ כְ רּו תו ַֹרת מ ֶֹּשה עַ בְ ִדי אֲ ֶּשר ִצּוִ ִ
ָלכֶּם אֵ ת אֵ לִ יָה הַ נָבִ יא לִ פְ נֵי בוֹא יוֹם ה' הַ גָדוֹל וְ הַ נו ָֹרא( :כד) וְ הֵ ִשיב לֵב־ָאבוֹת עַ ל־בָ נִ ים וְ לֵב בָ נִ ים עַ ל־
ָארץ חֵ ֶּרם:
ֵיתי אֶּ ת־הָ ֶּ
אֲ בוֹתָ ם פֶּ ן־ָאבוֹא וְ ִהכ ִ
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10. Shabbat 88a
And they stood under the mount: R. Abdimi b. Hama b. Hasa said: This teaches that the
Holy One, Blessed Be He, overturned the mountain upon them like an [inverted] cask,
and said to them, “If you accept the Torah, it is well; if not, there shall be your burial.” R.
Aha b. Jacob observed: This furnishes a strong protest against the Torah. Said Rava, Yet
even so, they re-accepted it in the days of Ahasuerus, for it is written, [the Jews]
confirmed, and took upon them [etc.]: [i.e.,] they confirmed what they had accepted long
before.
.שבת פח
 מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא: אמר רב אבדימי בר חמא בר חסא,(שמות יט) ויתיצבו בתחתית ההר
. ואם לאו שם תהא קבורתכם, אם אתם מקבלים התורה מוטב: ואמר להם,עליהם את ההר כגיגית
 הדור קבלוה בימי, אף על פי כן: אמר רבא. מכאן מודעא רבה לאורייתא:אמר רב אחא בר יעקב
. קיימו מה שקיבלו כבר, דכתיב (אסתר ט) קימו וקבלו היהודים.אחשורוש
11. Sanhedrin 21b
Rabbi Yosei said: Had Moses not preceded him, Ezra would have been worthy of
receiving the Torah for Israel.
:סנהדרין כא
. אילמלא (לא) קדמו משה, ראוי היה עזרא שתינתן תורה על ידו לישראל:רבי יוסי אומר

