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  א"ע התש' באדר                                                                        ד"בס

   נקודת מפנה בתולדות העם היהודי–אסתר מגילת 
  

מתחילה  – )ע" לבה3319 (ק הראשון" שנה לפני חורבן ביהמ19. 1
  .נבוכדנאצר כובש את נינוה, מלכות בבל

דה שהיתה תחת  כובש את יהו  נבוכדנצאר- שנה לאחר עליתו לשלטון
  ד"כ' מלכים ב -שלטון המלך יהויקים 

ְּבָיָמיו ָעָלה ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַוְיִהי לֹו ְיהֹוָיִקים ֶעֶבד ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ) א(
  :ַוָּיָׁשב ַוִּיְמָרד ּבֹו

  יהויקים מורד בנבוכדנצאר -) ע" לבה3324( שלוש שנים לאחר מכן. 2
    שנים3במהלך 

:   גלות יהויקים - ) ע" לבה3327(ק הראשון" שנה לפני חורבן ביהמ11
  'דניאל א - מישאל ועזריה מוגלים לבבל, חנניה, דניאל

ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלַמְלכּות ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָּבא ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ) א(
 ֲאדָֹני ְּבָידֹו ֶאת ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּוִמְקָצת ַוִּיֵּתן) ב:(ְירּוָׁשַלִם ַוָּיַצר ָעֶליהָ 

ְּכֵלי ֵבית ָהֱאלִֹהים ַוְיִביֵאם ֶאֶרץ ִׁשְנָער ֵּבית ֱאלָֹהיו ְוֶאת ַהֵּכִלים ֵהִביא ֵּבית 
ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ְלַאְׁשְּפַנז ַרב ָסִריָסיו ְלָהִביא ִמְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ) ג:(אֹוַצר ֱאלָֹהיו

ְיָלִדים ֲאֶׁשר ֵאין ָּבֶהם ָּכל מאּום ) ד:(ַרע ַהְּמלּוָכה ּוִמן ַהַּפְרְּתִמיםּוִמּזֶ 
ְוטֹוֵבי ַמְרֶאה ּוַמְׂשִּכיִלים ְּבָכל ָחְכָמה ְויְֹדֵעי ַדַעת ּוְמִביֵני ַמָּדע } \מּום{\

ַוְיַמן ) ה:(ִּדיםַוֲאֶׁשר ּכַֹח ָּבֶהם ַלֲעמֹד ְּבֵהיַכל ַהֶּמֶלְך ּוֲלְלְּמָדם ֵסֶפר ּוְלׁשֹון ַּכְׂש 
ָלֶהם ַהֶּמֶלְך ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו ִמַּפת ַּבג ַהֶּמֶלְך ּוִמֵּיין ִמְׁשָּתיו ּוְלַגְּדָלם ָׁשִנים 

ָּדִנֵּיאל ַוְיִהי ָבֶהם ִמְּבֵני ְיהּוָדה ) ו:(ָׁשלֹוׁש ּוִמְקָצָתם ַיַעְמדּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 
  :ֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה

  'א' י על דניאל א"רש. 3
 וכי אפשר לומר כן והלא הוא מלך -בשנת שלוש למלכות יהויקים ) א(

ליהויקים בן יאשיהו ' בשנה הד) ירמיה כה(ליהויקים שנאמר ' בשנת ד
ל בשנת שלש "מלך יהודה היא השנה הראשונה לנבוכדנאצר ומה ת

ויהי לו יהויקים עבד שלש ) מלכים ב כד(בשנת שלש למרדו שנאמר 
ם וישב וימרד בו שלש שנים ובשנת שלש עלה עליו והיא שנת שני

שמונה לנבוכדנצר דאמר מר שנה ראשונה כבש ננוה שניה עלה וכבש 
יהויקים ושלש שנים עבדו ושלש שנים מרד בו והיא היתה שנת אחת 
עשרה למלכות יהויקים חמש שנים קודם שכבשו ושלש שעבדו ושלשה 

 והמליך נבוכדנצר תחתיו יהויכין שמרד בו ואז מת יהויקים תחת ידו
  :בנו

  ד"כ' מלכים ב  - )יהויכין(גלות יכניה  – ) ע" לבה3327( באותה שנה. 4
 ּוְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלםְּבָמְלכֹו ְיהֹוָיִכין ֶּבן ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ) ח(

אַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְירּוָׁשָלם ַוָּתבֹא ַעְבֵדי ְנֻבַכְדנֶ } \ָעלּו{\ָּבֵעת ַהִהיא ָעֻלה ) י(...
ֶמֶלְך ָּבֶבל ַעל ָהִעיר ַוֲעָבָדיו ָצִרים ְנֻבַכְדֶנאַּצר ַוָּיבֹא ) יא:(ָהִעיר ַּבָּמצֹור

 ְואֹוְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך ַוּיֹוֵצא ִמָּׁשם ֶאת ָּכל אֹוְצרֹות ֵּבית ְיהָֹוה) יג( :ָעֶליהָ 
ּוָׁשַלִם ְוֶאת ָּכל ַהָּׂשִרים ְוֵאת ָּכל ִּגּבֹוֵרי ַהַחִיל ֲעֶׂשֶרה ְוִהְגָלה ֶאת ָּכל ְיר) יד(...

ֲאָלִפים ּגֹוֶלה ְוָכל ֶהָחָרׁש ְוַהַּמְסֵּגר לֹא ִנְׁשַאר זּוַלת ַּדַּלת ַעם } \ֲעֶׂשֶרת{\
ת ַוֶּיֶגל ֶאת ְיהֹוָיִכין ָּבֶבָלה ְוֶאת ֵאם ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ְנֵׁשי ַהֶּמֶלְך ְואֶ ) טו:(ָהָאֶרץ

) טז:(ָהָאֶרץ הֹוִליְך ּגֹוָלה ִמירּוָׁשַלם ָּבֶבָלה} \ֵאיֵלי{\ָסִריָסיו ְוֵאת ֵאוֵלי 
ְוֵאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהַחִיל ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ְוֶהָחָרׁש ְוַהַּמְסֵּגר ֶאֶלף ַהּכֹל ִּגּבֹוִרים 

  :עֵֹׂשי ִמְלָחָמה ַוְיִביֵאם ֶמֶלְך ָּבֶבל ּגֹוָלה ָּבֶבָלה
ק " שנה לפני חורבן ביהמ11(לה לבבל עם יכניה מרדכי מוג. 5

  'בפרק אסתר  - )הראשון
ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי ֶּבן ָיִאיר ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁש ) ה(

 ְנָיהֲאֶׁשר ָהְגָלה ִמירּוָׁשַלִים ִעם ַהּגָֹלה ֲאֶׁשר ָהְגְלָתה ִעם ְיכָ ) ו:(ִאיׁש ְיִמיִני
  :ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל

ממנה נבוכדנצאר את , במקום יכניה שהוגלה - ד" כ'מלכים ב. 6
  צדקיה במקומו/מתניה

) יח:(ִצְדִקָּיהּוַוַּיְמֵלְך ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאת ַמַּתְנָיה דֹדֹו ַּתְחָּתיו ַוַּיֵּסב ֶאת ְׁשמֹו ) יז(
 ִצְדִקָּיהּו ְבָמְלכֹו ְוַאַחת ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלםִרים ְוַאַחת ָׁשָנה ֶּבן ֶעְׂש 

 ַוִּיְמרֹד ...) כ:(ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָֹוה ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהֹוָיִקים) יט (...
  :ִצְדִקָּיהּו ְּבֶמֶלְך ָּבֶבל

  ה"פרק כ'  מלכים ב– ק וגלות צדקיהו" חורבן ביהמ–ע " לבה3338. 7
ַוְיִהי ִבְׁשַנת ַהְּתִׁשיִעית ְלָמְלכֹו ַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי ֶּבָעׂשֹור ַלחֶֹדׁש ָּבא ) א(

ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל הּוא ְוָכל ֵחילֹו ַעל ְירּוָׁשַלם ַוִּיַחן ָעֶליָה ַוִּיְבנּו ָעֶליָה ָּדֵיק 
) ג:(ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּוַעד ַוָּתבֹא ָהִעיר ַּבָּמצֹור ) ב:(ָסִביב

ַוִּתָּבַקע ) ד:(ְּבִתְׁשָעה ַלחֶֹדׁש ַוֶּיֱחַזק ָהָרָעב ָּבִעיר ְולֹא ָהָיה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ
ָהִעיר ְוָכל ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה ַהַּלְיָלה ֶּדֶרְך ַׁשַער ֵּבין ַהחֹמַֹתִים ֲאֶׁשר ַעל ַּגן 

ַוִּיְרְּדפּו ֵחיל ַּכְׂשִּדים ) ה:( ְוַכְׂשִּדים ַעל ָהִעיר ָסִביב ַוֵּיֶלְך ֶּדֶרְך ָהֲעָרָבהַהֶּמֶלְך 
ַוִּיְתְּפׂשּו ) ו:(ַאַחר ַהֶּמֶלְך ַוַּיִׂשגּו אֹתֹו ְּבַעְרבֹות ְיֵרחֹו ְוָכל ֵחילֹו ָנפֹצּו ֵמָעָליו

ְוֶאת ) ז:(ה ַוְיַדְּברּו ִאּתֹו ִמְׁשָּפטֶאת ַהֶּמֶלְך ַוַּיֲעלּו אֹתֹו ֶאל ֶמֶלְך ָּבֶבל ִרְבָלתָ 
ְּבֵני ִצְדִקָּיהּו ָׁשֲחטּו ְלֵעיָניו ְוֶאת ֵעיֵני ִצְדִקָּיהּו ִעֵּור ַוַּיַאְסֵרהּו ַּבְנֻחְׁשַּתִים 

ְׁשַנת ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ּוַבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁשי ְּבִׁשְבָעה ַלחֶֹדׁש ִהיא ) ח:(ַוְיִבֵאהּו ָּבֶבל
ר ֶמֶלְך ָּבֶבל ָּבא ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ֶעֶבד ֶמֶלְך ָּבֶבל ְך ְנֻבַכְדֶנאּצַ ָׁשָנה ַלֶּמלֶ 

ַוִּיְׂשרֹף ֶאת ֵּבית ְיהָֹוה ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוֵאת ָּכל ָּבֵּתי ְירּוָׁשַלם ) ט:(ְירּוָׁשָלם
ִביב ָנְתצּו ָּכל ֵחיל ְוֶאת חֹומֹת ְירּוָׁשַלם סָ ) י:(ְוֶאת ָּכל ֵּבית ָּגדֹול ָׂשַרף ָּבֵאׁש

  :ַּכְׂשִּדים ֲאֶׁשר ַרב ַטָּבִחים
  ג"רמז תתרנ' ילקוט שמעוני אסתר ב- נולדה אסתר –ע " לבה3359. 8

 רב אמר בת ..., קרי לה הדסה וקרי לה אסתר. יהי אומן את הדסה
  ..,ארבעים היתה

 אוויל –) ע" לבה3364( ק הראשון" שנה אחרי חורבן ביהמ62 .9
 סדר – ה לשלטון ומשחרר מהכלא את יכניה ואת צדקיהומרודך עול

  ח"עולם רבה פרק כ
ו "ובכמת שטנו נבוכדנצר ונקבר ) שנים לחורבן הבית הראשון (ה "בכ

 וגררו בשביל לבטל גזירותיו לקיים מה שנאמר הוציאו אויל מרודך
ז הוציאו "ובכ' ואתה השלכת מקברך כנצר נתעב וגו) ד"ישעיה י(עליו 

   בפרק מת צדקיהו וספדו עליו וב. ליכניה
בנו של אוויל  בלשאצר –)ק הראשון" שנה אחרי חורבן ביהמ48 .10

  . עולה לשלטוןמרודך 
 – ) שנה לאחר החורבן51 -) ע" לבה3389( לאחר שלוש שנות מלכות

דניאל   - נבוכדאצר סבובלשאצר משתה עם כלי המקדש שלקח עורך 
  )המקור בארמית(' ה
, בלשאצר אמר בטעם היין) ב.....  (עשה משתה גדולבלשאצר המלך ) א(

להביא את כלי הזהב והכסף אשר הוציא נבוכדנאצר אביו מן ההיכל 
בו בלילה נהרג בלשאצר המלך ) ל... ()נבואת דניאל(....אשר בירושלים

  .הכשדי
  ......ודריווש המדי קיבל את המלכות) א( :  'דניאל ו

  ' אפרשה' מדרש פנים אחרים נוסח ב. 11
 וכשהמליכו ...אמר רב אותו הלילה שנהרג בלטשאצר והמליכו לדריוש 

את דריוש אותו הלילה היה מיסב במקום שהיה בלטשאצר מיסב ונפל 
 ושתיעירבוביא בביתו של בלטשאצר שהיו אלו הורגין ואלו היו בוזזין 

הייתה בתו והיתה נערה והיתה ראתה הבית מעורבבת ורצתה לבין 
 סבורה דריושסבורה שאביה קיים ובאתה לחיקו של המסובין שהיתה 

  .והשיאה לאחשורוש בנושהוא אביה וחמל עליה 
  'א'  מגילת אסתר א–ילקוט מעם לועז . 12

בלילה שמת אביה . (ושתי בת שתים עשרה שנהובאותה שעה היתה "
  ").בלשאצר

ואז ,  ונשאה לאישהח"בת י) ושתי(והמתין אחשוורוש עד שהיתה "
  "...ה ושתי בשנת שלוש למלכועשה את משת

 כורש –) ע" לבה3390(ק הראשון " שנה אחרי חורבן ביהמ52. 31
  'עזרא פרק א-ק "מכריז על שיבת ציון ובנין ביהמ

   ִלְכלֹות ְּדַבר ְיהָֹוה ִמִּפי ִיְרְמָיה ֵהִעיר ּוִבְׁשַנת ַאַחת ְלכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס) א(
ַרס ַוַּיֲעֶבר קֹול ְּבָכל ַמְלכּותֹו ְוַגם ְּבִמְכָּתב ְיהָֹוה ֶאת רּוַח ּכֶֹרׁש ֶמֶלְך ּפָ 

  :ֵלאמֹר
ּכֹה ָאַמר ּכֶֹרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ּכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ) ב(

ִמי ָבֶכם ) ג:(ַהָּׁשָמִים ְוהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות לֹו ַבִית ִּבירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה
ְוַיַעל ִלירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ְוִיֶבן ֶאת ֵּבית  ַעּמֹו ְיִהי ֱאלָֹהיו ִעּמֹו ִמָּכל

  : הּוא ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִםְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
ְוֵאֶּלה ְּבֵני ַהְּמִדיָנה ָהעִֹלים ִמְּׁשִבי ַהּגֹוָלה ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ) א(:'עזרא ב

ֶמֶלְך ָּבֶבל ְלָבֶבל ַוָּיׁשּובּו ִלירּוָׁשַלִם ִויהּוָדה ִאיׁש } \ְנבּוַכְדֶנַּצר{\ְנבּוַכְדֶנַּצור 
 ָמְרֳּדַכי ִּבְלָׁשןֲאֶׁשר ָּבאּו ִעם ְזֻרָּבֶבל ֵיׁשּוַע ְנֶחְמָיה ְׂשָרָיה ְרֵעָלָיה ) ב:(ְלִעירֹו

  :ִמְסָּפר ִּבְגַוי ְרחּום ַּבֲעָנה ִמְסַּפר ַאְנֵׁשי ַעם ִיְׂשָרֵאל
  אבן עזרא על עזרא פרק ב פסוק ב  .14

   הוא מרדכי היהודי רק בלשן יתכן שהוא איש אחר-מרדכי בלשן ) ב(
   מצודות דוד על עזרא פרק ב פסוק ב . 15

 הוא שם אחד והוא דוד לאסתר המלכה ונקרא בלשן -מרדכי בלשן ) ב(
  .ל"על שידע בשבעים לשון כן ארז
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:  תשרי –)ע" לבה3390(ק הראשון " שנה אחרי חורבן ביהמ52. 61
  'עזרא פרק ג - בנית המזבח והכנות לבנית בית המקדש

ַוִּיַּגע ַהחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ּוְבֵני ִיְׂשָרֵאל ֶּבָעִרים ַוֵּיָאְספּו ָהָעם ְּכִאיׁש ֶאָחד ֶאל ) א(
  :ְירּוָׁשָלִם

ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל ְוֶאָחיו ַוָּיָקם ֵיׁשּוַע ֶּבן יֹוָצָדק ְוֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ּוְזֻרָּבֶבל ) ב(
 ְלַהֲעלֹות ָעָליו עֹלֹות ַּכָּכתּוב ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ַוִּיְבנּו ֶאת ִמְזַּבח ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל

ַוַּיֲעׂשּו ֶאת ַחג ַהֻּסּכֹות ַּכָּכתּוב ְועַֹלת יֹום ְּביֹום ְּבִמְסָּפר ) ד( :ִאיׁש ָהֱאלִֹהים
ִמּיֹום ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ַהְּׁשִביִעי ֵהֵחּלּו ְלַהֲעלֹות ) ו( :ְּכִמְׁשַּפט ְּדַבר יֹום ְּביֹומֹו

  :ְוֵהיַכל ְיהָֹוה לֹא ֻיָּסדעֹלֹות ַליהָֹוה 
עולה לשלטון אחרשוורוש  )ע" לבה3391( שנה וחצי לאחר מכן .71

  תחילת מגילת אסתר ...מהמגילה
   ֵמהֹּדּו ְוַעד ַוְיִהי ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורֹוׁש הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהּמֵֹלְך ) א(

ַּבָּיִמים ָהֵהם ְּכֶׁשֶבת ַהֶּמֶלְך ) ב: (ּכּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה
ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכֹו ) ג:(ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ֲאֶׁשר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה

ּוָמַדי ַהַּפְרְּתִמים ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו ֵחיל ָּפַרס 
  :ְלָפָניו

נכתבת בארץ  , )ע" לבה3393 ( השניה למלכות אחשוורושהבשנ. 81
  'עזרא פרק ד -השטנה 

ַוִּיְׁשְמעּו ָצֵרי ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן ִּכי ְבֵני ַהּגֹוָלה ּבֹוִנים ֵהיָכל ַליהָֹוה ֱאלֵֹהי ) א(
ם ָהָאֶרץ ְמַרִּפים ְיֵדי ַעם ְיהּוָדה ּוְמַבֲלִהים ַוְיִהי עַ ) ד( :ִיְׂשָרֵאל

ָּכל ְוסְֹכִרים ֲעֵליֶהם יֹוֲעִצים ְלָהֵפר ֲעָצָתם ) ה:(אֹוָתם ִלְבנֹות} \ּוְמַבֲהִלים{\
   :ֶמֶלְך ָּפָרס) השני(ְיֵמי ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ְוַעד ַמְלכּות ָּדְרָיֶוׁש 

ַעל יְֹׁשֵבי ְיהּוָדה ִחַּלת ַמְלכּותֹו ָּכְתבּו ִׂשְטָנה  ִּבְת ֲאַחְׁשֵורֹוׁשּוְבַמְלכּות ) ו(
  :ִוירּוָׁשָלִם

  ח שנים"בנית בית המקדש התעכבה י –ד "כ' י עזרא ד"רש. 91
  אז היתה בטלה מלאכת בנין בית אלהים אשר..) כד(

 בירושלים עד שנת שתים לדריוש מלך פרס שאחר כורש מלך 
לך דריוש בנו של אחשורוש ואחר אחשורוש מאחשורוש שלקח אסתר 

 ומשנת אחת לכורש מלך פרס עד שנת שתים לדריוש שהוא בן אסתר
 שהרי מחורבן ח שנה שהשלימו שבעים שנה לחרבות ירושלים"י

הבית שגלה צדקיהו עד שנת אחת לכורש חמשים ושתים שנה כמפורש 
לכורש עד שנת שתים לדריוש נמצאו ' ח שנה משנת א"בסדר עולם וי

ובשנת שתים לדריוש התחילו לבנות הבנין עד ה שלימים שבעים שנ
  :שגמרוהו

   'אסתר פרק טעל מגילת י "רש: השטנה מי הם שולחי  .20
 ראיתי בסדר עולם אלו עשרה שכתבו שטנה על -עשרת בני המן ) י(

ובמלכות אחשורוש ) עזרא ד(יהודה וירושלים כמו שכתוב בספר עזרא 
  , י יהודה וירושלםבתחלת מלכותו כתבו שטנה על ישב

מרדכי והמן יוצאים לשכנע את  –' ט' אגדת אסתר פרשה ה .21
  אחשוורוש

אלא קטטה קדומה , )המן ומרדכי(אמרו לא לחינם היו מתקוטטין 
באו עליהם ...כשהיו ישראל בונים חומות ירושלים, היתה ביניהם

שונאים ומנעו אותם מלבנות ואמרו להם שלא ברשות המלך אתם 
וילכו , אמרו להם השונאים בררו מכם אחד ואנו נברו לנו אחד...בונים

ולא מצאו איש המיוחד ברשעותו ביררו אומות העולם , ליודיעו למלך
    בדרך קנה ).. מרדכי מהסנהדריןהיהודים ממנים את(... כהמן הרשע

  .... וכתבו על סנדלו של מרדכי...המן ממרדכי ככר לחם תמורת עבדותו 
 משתה אחשוורוש הוא –) ע" לבה3394( "למלכובשנת שלוש ". 22

 .      שנים6בעצם מסיבת החתונה של אחשוורוש וושתי שהיו מאורסים 
 - ק" ביהמלעצור את בניתלאחשוורוש על שיעצה ? שתילמה נהרגת וו

  'ב' מדרש אסתר רבה ה
ולמה עלתה לה כך לפי שלא היתה מנחת לאחשוורוש ליתן רשות ...

מה שהחריבו אבותי אתה מבקש ומרת לו ק וא"לבנות את ביהמ
  ..?.לבנות

אסתר נלקחת אל המלך  –) ע" לבה3398(" בשנת שבע למלכותו". 32 
  ' אסתר ב– ..באותו לילה מתעברת אסתר –והוא ממליך אותה למלכה

י ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאל ֵּבית ַמְלכּותֹו ַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִר ) טז(
  :הּוא חֶֹדׁש ֵטֵבת ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע ְלַמְלכּותֹו

בסוף  .המן מפיל את הפור–"בשנת שתים עשרה למלך אחשוורוש".42
 המן  .מרדכי ואסתר מצילים את היהודים) ע" לבה3404( אותה שנה

  ארבע וחציןב, דריווש השני, בנם של אסתר ואחשוורוש .ובניו נתלים
  ' אסתר ג–
  ִּבְׁשַנת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַלֶּמֶלְך אׁשֹון הּוא חֶֹדׁש ִניָסן ַּבחֶֹדׁש ָהִר ) ז(

ְלחֶֹדׁש  ִהִּפיל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמחֶֹדׁש  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש
  : הּוא חֶֹדׁש ֲאָדרְׁשֵנים ָעָׂשר

  

עד סוף שלטונו מסרב  – "יין טוב"תרגום המגילה לעברית לפי . 52
  ק "ורוש לאשר את בניין ביהמאחשו

ך אסתר המלכה וינתן תמה שאל, במשתה הייןויאמר המלך לאסתר "
רק לבנות את בית המקדש העומד במחצית גבול ממלכתי לא אתן ...לך
  .ותעש, אבל חכי עד שיגדל דרויש בנך וירש את המלכות... לך

ובנו ,  מת אחשורוש שנות שלטון14לאחר , שנה לאחר סיום המגילה
  .)ע" לבה3406( עולה לשלטון - דרויש השני –ן החמש ב
  
מנבא חגי הנביא , בארץ, באותו זמן – )ע" לבה3408 (- 'חגי א. 62

  לפני שדריוש מצווה לבנותו, ק"לבנות את ביהמ
   ְּביֹום)אלול ( ַּבחֶֹדׁש ַהִּׁשִּׁשיִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶלְך ) א(

 ְדַבר ְיהָֹוה ְּבַיד ַחַּגי ַהָּנִביא ֶאל ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ְׁשַאְלִּתיֵאל  ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָהָיה
ּכֹה ָאַמר ) ב:(ַּפַחת ְיהּוָדה ְוֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ֵלאמֹר

ְיהָֹוה ְצָבאֹות ֵלאמֹר ָהָעם ַהֶּזה ָאְמרּו לֹא ֶעת ּבֹא ֶעת ֵּבית ְיהָֹוה 
ַהֵעת ָלֶכם ַאֶּתם ָלֶׁשֶבת ְּבָבֵּתיֶכם ְספּוִנים ְוַהַּבִית ַהֶּזה ) ד(...ְלִהָּבנֹות

ֲעלּו ָהָהר ַוֲהֵבאֶתם ֵעץ ּוְבנּו ַהָּבִית ְוֶאְרֶצה ּבֹו ְוֶאָּכְבָד ) ח(...ָחֵרב
  :ָאַמר ְיהָֹוה} \ְוֶאָּכְבָדה{\
י בֹו ַיַען ֶמה ְנֻאם ָּפנֹה ֶאל ַהְרֵּבה ְוִהֵּנה ִלְמָעט ַוֲהֵבאֶתם ַהַּבִית ְוָנַפְחִּת ) ט(

) יב(...ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַיַען ֵּביִתי ֲאֶׁשר הּוא ָחֵרב ְוַאֶּתם ָרִצים ִאיׁש ְלֵביתֹו
ַוִּיְׁשַמע ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ִויהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוכֹל ְׁשֵאִרית 

ְבֵרי ַחַּגי ַהָּנִביא ַּכֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְיהָֹוה ָהָעם ְּבקֹול ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶהם ְוַעל ִּד 
ַוָּיַער ְיהָֹוה ֶאת רּוַח ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ) יד(...ֱאלֵֹהיֶהם ַוִּייְראּו ָהָעם ִמְּפֵני ְיהָֹוה

ַׁשְלִּתיֵאל ַּפַחת ְיהּוָדה ְוֶאת רּוַח ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוֶאת רּוַח 
) טו:(ִרית ָהָעם ַוָּיבֹאּו ַוַּיֲעׂשּו ְמָלאָכה ְּבֵבית ְיהָֹוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהיֶהםּכֹל ְׁשאֵ 

  : ְּביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש ַּבִּׁשִּׁשי ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶלְך 
 ,)ע" לבה3408( 7 בהיותו בן ,כסליובחודש , בשנה השניה למלכותו .72

על בנין דרויש השני  מכריז , ק הראשון"י חורבן ביהמאחר  שנה 70
   )המקור בארמית ('עזרא פרק ו   - ק"ביהמ

  וחקרו בבית הספרים אשר, אז דריוש המלך נתן צו 
  . מניחים שם האוצרות בבבל

וכן , מגילה אחת, ונמצא באחמתא בבירה אשר במדי המדינה  )א(
, לך נתן צוכורש המ, בשנת אחת לכורש המלך .כתוב בתוכה הזכרון

, מקום אשר זובחים זבחים, הבית יבנה. על בית האלוהים בירושלים
רוחבו שישים , גובהו שישים אמה, ויסודותיו יהיו מסובלים

וממני ניתן צו על אשר תעשו עם זקני היהודים האלה ) ח....(אמה
  ומרכוש המלך אשר מהמס, לבנות בית האלוהים הזה

  ת ההוצאה לאנשים תהי ניתנת במהירו, של עבר הנהר  
והאלוהים אשר שיכן שמו שם ימגר ) יב.... (אשר לא להשבית, האלה  

 ולחבל בית האלוהים הזה אשר, אשר ישלח ידו לשנות, כל מלך ועם
וזקני היהודים ) יד.. (.אני דריוש נתתי צו יבוצע בדיוק. בירושלים

ו ובנו והשלימ, בונים ומצליחם בנבואי חגי הנביא וזכריה בן עדוה
   ... דריוש–במצוות אלוהי ישראל ולפי צו כורש 

  
  ט רמז קפג"ילקוט שמעני שמות פרק י. 28

ויתיצבו בתחתית ההר אמר רבי אבדימי בר חמא בר מחסיא מלמד 
ה עליהם את ההר כגיגית אמר להם אם אתם מקבלים את "שכפה הקב

התורה מוטב ואם לאו שם תהא קבורתכם אמר רב אחא בר יעקב 
אמר רבא אף על פי כן הדר קבלוה בימי . עא רבה לאורייתאמכאן מוד

  יבלואחשורוש דכתיב קיימו וקבלו היהודים קימו מה שק
  . כבר

  רמז מו' ילקוט שמעוני בראשית פרק ו. 29
אסתר מן התורה מנין ואנכי אסתר אסתיר פני ביום ההוא על כל  "

  ". הרעה אשר עשה
  'פסקה ט' מדרש רבה אסתר פרשה י. 30

 והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גנת הביתן מה עשה מיכאל )ט(
המלאך התחיל מקצץ את הנטיעות לפניו והוסיף חמה על חמתו ושב 
אל משתה היין והמן עמד לבקש על נפשו מה עשה מיכאל דחפו על 
אסתר והיתה מצעקת אדוני המלך הרי הוא כבשני לפניך ויאמר המלך 

ע המן הדבר הזה ונפלו פניו מה הגם לכבוש את המלכה עמי בבית ושמ
עשה אליהו זכור לטוב נדמה לחרבונה ואמר לו אדוני המלך גם הנה 

  'העץ אשר עשה המן למרדכי וגו
  ספר החינוך מצווה תל. 31

ואף על פי שאמרו זכרונם , ונוסח הברכות כולן עזרא ובית דינו תקנום
על , משה תקן ברכת הזן יהושע ברכת הארץ] ב"ח ע"שם מ[לברכה 

 ,אבל כל נוסח הברכות עזרא ובית דינו תקנום, עיקר הענין אמרו כן
וכל המשנה בהן אינו אלא , ואין ראוי להוסיף או לגרוע בנוסח שלהן

  .טועה
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