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  א"ע התש' באדר                                                                        ד"בס

  נקודת מפנה בתולדות העם היהודימגילת אסתר 
  

ה לראות איך משתלבים המאורעות צבעיונינו היום נר
במתרחש בארץ מזמן חורבן בית ראשון , במגילת אסתר

  . ועד הקמתו של הבית השני
בספר דניאל , ל המאורעות במגילת אסתר"נראה שלפי חז

הם , שלכאורה מנותקים מהמתרחש בארץ, ובספר עזרא
, כשאסתר, בעצם אלו שמאפשרים את בניית הבית השני

הם שחקנים ראשיים בתוכנית , אחשוורוש והמן, מרדכי
  .אלוקית היסטורית

  
 – )ע" לבה3319 (ק הראשון" שנה לפני חורבן ביהמ19. 1

  .נבוכדנאצר כובש את נינוה, בלמתחילה מלכות ב
דה   נבוכדנצאר כובש את יהו- שנה לאחר עליתו לשלטון

  ד"כ' מלכים ב -שהיתה תחת שלטון המלך יהויקים 
ְּבָיָמיו ָעָלה ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ַוְיִהי לֹו ְיהֹוָיִקים ֶעֶבד ) א(

  :ָׁשלֹׁש ָׁשִנים ַוָּיָׁשב ַוִּיְמָרד ּבֹו
  
  יהויקים מורד -) ע" לבה3324( ים לאחר מכןשלוש שנ. 2

    שנים3בנבוכדנצאר במהלך 
  - ) ע" לבה3327(ק הראשון" שנה לפני חורבן ביהמ11

מישאל ועזריה מוגלים , חנניה, דניאל: גלות יהויקים 
  'דניאל א - לבבל

ִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלַמְלכּות ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה ָּבא ) א(
ַוִּיֵּתן ֲאדָֹני ) ב:(אַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְירּוָׁשַלִם ַוָּיַצר ָעֶליהָ ְנבּוַכְדנֶ 

ְּבָידֹו ֶאת ְיהֹוָיִקים ֶמֶלְך ְיהּוָדה ּוִמְקָצת ְּכֵלי ֵבית ָהֱאלִֹהים 
ַוְיִביֵאם ֶאֶרץ ִׁשְנָער ֵּבית ֱאלָֹהיו ְוֶאת ַהֵּכִלים ֵהִביא ֵּבית אֹוַצר 

 ְלַאְׁשְּפַנז ַרב ָסִריָסיו ְלָהִביא ִמְּבֵני ַוּיֹאֶמר ַהֶּמֶלְך ) ג:(ֱאלָֹהיו
ְיָלִדים ֲאֶׁשר ֵאין ) ד:(ִיְׂשָרֵאל ּוִמֶּזַרע ַהְּמלּוָכה ּוִמן ַהַּפְרְּתִמים

ְוטֹוֵבי ַמְרֶאה ּוַמְׂשִּכיִלים ְּבָכל } \מּום{\ָּבֶהם ָּכל מאּום 
ם ַלֲעמֹד ְּבֵהיַכל ָחְכָמה ְויְֹדֵעי ַדַעת ּוְמִביֵני ַמָּדע ַוֲאֶׁשר ּכַֹח ָּבהֶ 

ַוְיַמן ָלֶהם ַהֶּמֶלְך ְּדַבר ) ה:(ַהֶּמֶלְך ּוֲלְלְּמָדם ֵסֶפר ּוְלׁשֹון ַּכְׂשִּדים
יֹום ְּביֹומֹו ִמַּפת ַּבג ַהֶּמֶלְך ּוִמֵּיין ִמְׁשָּתיו ּוְלַגְּדָלם ָׁשִנים ָׁשלֹוׁש 

ֵני ְיהּוָדה ַוְיִהי ָבֶהם ִמְּב ) ו:(ּוִמְקָצָתם ַיַעְמדּו ִלְפֵני ַהֶּמֶלְך 
  :ָּדִנֵּיאל ֲחַנְנָיה ִמיָׁשֵאל ַוֲעַזְרָיה

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

) ירמיה כה(ליהויקים שנאמר ' והלא הוא מלך בשנת ד
ליהויקים בן יאשיהו מלך יהודה היא השנה ' בשנה הד

לש בשנת שלש ל בשנת ש"הראשונה לנבוכדנאצר ומה ת
ויהי לו יהויקים עבד שלש ) מלכים ב כד(למרדו שנאמר 

שנים וישב וימרד בו שלש שנים ובשנת שלש עלה עליו 
והיא שנת 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 

 שנים קודם שכבשו ושלש שעבדו ושלשה יהויקים חמש
שמרד בו ואז מת יהויקים תחת ידו והמליך נבוכדנצר 

  :תחתיו יהויכין בנו

   - )יהויכין(גלות יכניה  – ) ע" לבה3327( באותה שנה. 4
  ד"כ' מלכים ב

ּוְׁשלָֹׁשה ֳחָדִׁשים ְּבָמְלכֹו ְיהֹוָיִכין ֶּבן ְׁשמֶֹנה ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ) ח(
ַעְבֵדי } \ָעלּו{\ָּבֵעת ַהִהיא ָעֻלה ) י(... רּוָׁשָלםָמַלְך ִּבי

ַוָּיבֹא ) יא:(ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל ְירּוָׁשָלם ַוָּתבֹא ָהִעיר ַּבָּמצֹור
ַוּיֹוֵצא ) יג( :ֶמֶלְך ָּבֶבל ַעל ָהִעיר ַוֲעָבָדיו ָצִרים ָעֶליהָ ְנֻבַכְדֶנאַּצר 

  ... ְואֹוְצרֹות ֵּבית ַהֶּמֶלְך הָֹוהִמָּׁשם ֶאת ָּכל אֹוְצרֹות ֵּבית יְ 
ְוִהְגָלה ֶאת ָּכל ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת ָּכל ַהָּׂשִרים ְוֵאת ָּכל ִּגּבֹוֵרי ) יד(

ֲאָלִפים ּגֹוֶלה ְוָכל ֶהָחָרׁש ְוַהַּמְסֵּגר לֹא } \ֲעֶׂשֶרת{\ַהַחִיל ֲעֶׂשֶרה 
ֹוָיִכין ָּבֶבָלה ְוֶאת ַוֶּיֶגל ֶאת ְיה) טו:(ִנְׁשַאר זּוַלת ַּדַּלת ַעם ָהָאֶרץ

} \ֵאיֵלי{\ֵאם ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ְנֵׁשי ַהֶּמֶלְך ְוֶאת ָסִריָסיו ְוֵאת ֵאוֵלי 
ְוֵאת ָּכל ַאְנֵׁשי ַהַחִיל ) טז:(ָהָאֶרץ הֹוִליְך ּגֹוָלה ִמירּוָׁשַלם ָּבֶבָלה

ִׁשְבַעת ֲאָלִפים ְוֶהָחָרׁש ְוַהַּמְסֵּגר ֶאֶלף ַהּכֹל ִּגּבֹוִרים עֵֹׂשי 
  :ִמְלָחָמה ַוְיִביֵאם ֶמֶלְך ָּבֶבל ּגֹוָלה ָּבֶבָלה

  
 שנה לפני חורבן 11(מרדכי מוגלה לבבל עם יכניה . 5

  'בפרק אסתר  - )ק הראשון"ביהמ
ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ָמְרֳּדַכי ֶּבן ָיִאיר ֶּבן ) ה(

ֶׁשר ָהְגָלה ִמירּוָׁשַלִים ִעם אֲ ) ו:(ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִני
 ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ַהּגָֹלה ֲאֶׁשר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה

  :ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל
  
ממנה , במקום יכניה שהוגלה - ד" כ'מלכים ב. 6

  צדקיה במקומו/נבוכדנצאר את מתניה
 דֹדֹו ַּתְחָּתיו ַוַּיֵּסב ֶאת ְׁשמֹו ַוַּיְמֵלְך ֶמֶלְך ָּבֶבל ֶאת ַמַּתְנָיה) יז(

ִצְדִקָּיהּו ְבָמְלכֹו ְוַאַחת ֶּבן ֶעְׂשִרים ְוַאַחת ָׁשָנה ) יח:(ִצְדִקָּיהּו
ַוַּיַעׂש ָהַרע ְּבֵעיֵני ְיהָֹוה ) יט (... ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ָמַלְך ִּבירּוָׁשָלם

  :ָּיהּו ְּבֶמֶלְך ָּבֶבל ַוִּיְמרֹד ִצְדִק ...) כ:(ְּככֹל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְיהֹוָיִקים
  
 – ק וגלות צדקיהו" חורבן ביהמ– ע" לבה3338. 7

  ה"פרק כ' מלכים ב
ַוְיִהי ִבְׁשַנת ַהְּתִׁשיִעית ְלָמְלכֹו ַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי ֶּבָעׂשֹור ) א(

ַלחֶֹדׁש ָּבא ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶלְך ָּבֶבל הּוא ְוָכל ֵחילֹו ַעל ְירּוָׁשַלם 
ַוָּתבֹא ָהִעיר ַּבָּמצֹור ַעד ) ב:(יָה ַוִּיְבנּו ָעֶליָה ָּדֵיק ָסִביבַוִּיַחן ָעלֶ 

ְּבִתְׁשָעה ַלחֶֹדׁש ַוֶּיֱחַזק ) ג:(ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ִצְדִקָּיהּו
ַוִּתָּבַקע ָהִעיר ְוָכל ) ד:(ָהָרָעב ָּבִעיר ְולֹא ָהָיה ֶלֶחם ְלַעם ָהָאֶרץ

ַהַּלְיָלה ֶּדֶרְך ַׁשַער ֵּבין ַהחֹמַֹתִים ֲאֶׁשר ַעל ַּגן ַאְנֵׁשי ַהִּמְלָחָמה 
ַוִּיְרְּדפּו ) ה:(ַהֶּמֶלְך ְוַכְׂשִּדים ַעל ָהִעיר ָסִביב ַוֵּיֶלְך ֶּדֶרְך ָהֲעָרָבה

ֵחיל ַּכְׂשִּדים ַאַחר ַהֶּמֶלְך ַוַּיִׂשגּו אֹתֹו ְּבַעְרבֹות ְיֵרחֹו ְוָכל ֵחילֹו 
ְתְּפׂשּו ֶאת ַהֶּמֶלְך ַוַּיֲעלּו אֹתֹו ֶאל ֶמֶלְך ָּבֶבל ַוּיִ ) ו:(ָנפֹצּו ֵמָעָליו

ְוֶאת ְּבֵני ִצְדִקָּיהּו ָׁשֲחטּו ) ז:(ִרְבָלָתה ַוְיַדְּברּו ִאּתֹו ִמְׁשָּפט
ְלֵעיָניו ְוֶאת ֵעיֵני ִצְדִקָּיהּו ִעֵּור ַוַּיַאְסֵרהּו ַּבְנֻחְׁשַּתִים ַוְיִבֵאהּו 

ְׁשַנת ְּתַׁשע י ְּבִׁשְבָעה ַלחֶֹדׁש ִהיא ּוַבחֶֹדׁש ַהֲחִמיִׁש ) ח:(ָּבֶבל
ר ֶמֶלְך ָּבֶבל ָּבא ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ַלֶּמֶלְך ְנֻבַכְדֶנאּצַ 

ַוִּיְׂשרֹף ֶאת ֵּבית ְיהָֹוה ) ט:(ַטָּבִחים ֶעֶבד ֶמֶלְך ָּבֶבל ְירּוָׁשָלם
ֶאת ָּכל ֵּבית ָּגדֹול ָׂשַרף ְוֶאת ֵּבית ַהֶּמֶלְך ְוֵאת ָּכל ָּבֵּתי ְירּוָׁשַלם וְ 
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ְוֶאת חֹומֹת ְירּוָׁשַלם ָסִביב ָנְתצּו ָּכל ֵחיל ַּכְׂשִּדים ) י:(ָּבֵאׁש
  :ֲאֶׁשר ַרב ַטָּבִחים

  
' ילקוט שמעוני אסתר ב- נולדה אסתר –ע " לבה3359. 8

  ג"רמז תתרנ
 רב ..., קרי לה הדסה וקרי לה אסתר. יהי אומן את הדסה

  ..,אמר בת ארבעים היתה
ע התחתנה אסתר עם " לבה3399בשנת : החשבון הוא

  .ואז היא בת ארבעים, ")שבע למלכו("אחשוורוש 
  
 –) ע" לבה3364( ק הראשון" שנה אחרי חורבן ביהמ62. 9

אוויל מרודך עולה לשלטון ומשחרר מהכלא את יכניה ואת 
  ח" סדר עולם רבה פרק כ– צדקיהו

שטנו נבוכדנצר מת ) שנים לחורבן הבית הראשון (ה "בכ
 וגררו בשביל לבטל ו הוציאו אויל מרודך"ובכונקבר 

ואתה ) ד"ישעיה י(גזירותיו לקיים מה שנאמר עליו 
בו . ז הוציאו ליכניה"ובכ' השלכת מקברך כנצר נתעב וגו

  בפרק מת צדקיהו וספדו עליו
  

בנו  בלשאצר –)ק הראשון" שנה אחרי חורבן ביהמ48 .10
  . לטוןעולה לששל אוויל מרודך 

 שנה לאחר 51 -) ע" לבה3389( לאחר שלוש שנות מלכות
בלשאצר משתה עם כלי המקדש שלקח עורך  – )החורבן

  )המקור בארמית(' דניאל ה  - נבוכדאצר סבו
בלשאצר אמר ) ב.....  (בלשאצר המלך עשה משתה גדול) א(

להביא את כלי הזהב והכסף אשר הוציא , בטעם היין
נבואת (....יכל אשר בירושליםנבוכדנאצר אביו מן הה

  .בו בלילה נהרג בלשאצר המלך הכשדי) ל... ()דניאל
  ......ודריווש המדי קיבל את המלכות) א( :  'דניאל ו

 ומתחילה,  שנה70 ששלטה )כשדים(סוף מלכות בבל 
  .מלכות פרס ומדי

כי , לעצמו להוציא את כלי המקדש" הרשה"בלשאצר 
בואת ירמיהו ולא הוקם  השנים של נ70עשה חשבון שתמו 

 שנה 51 (.מעליית נבוכדנצאר לשילטוןהוא חישב . המקדש
 שנות שלטון נבוכדנצאר עד 19ועוד , מחורבן הבית

  ).החורבן
  

  'פרשה א' מדרש פנים אחרים נוסח ב. 11
 ...אמר רב אותו הלילה שנהרג בלטשאצר והמליכו לדריוש 
ם וכשהמליכו את דריוש אותו הלילה היה מיסב במקו

שהיה בלטשאצר מיסב ונפל עירבוביא בביתו של 
 הייתה ושתיבלטשאצר שהיו אלו הורגין ואלו היו בוזזין 

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

והשיאה  סבורה שהוא אביה וחמל עליה דריוששל 
  .לאחשורוש בנו

... מספר לנו שהחתונה לא התרחשה מידז ילקוט מעם לוע
  ...בשלב זה הם רק מאורסים

  
  'א'  מגילת אסתר א–ילקוט מעם לועז . 12
בלילה . (ושתי בת שתים עשרה שנהובאותה שעה היתה "

  ").שמת אביה בלשאצר
כ " סה–כורש שנתיים וחצי , דרויש הראשון מולך שנה......

  .... אחריהם אחשוורוש, שלוש שנים
 ונשאה ח"בת י) ושתי(ין אחשוורוש עד שהיתה והמת"

  "...ואז עשה את משתה ושתי בשנת שלוש למלכו, לאישה
  
) ע" לבה3390(ק הראשון " שנה אחרי חורבן ביהמ52. 31
  'עזרא פרק א-ק "מכריז על שיבת ציון ובנין ביהמ כורש –
  ָוה ִמִּפי  ִלְכלֹות ְּדַבר ְיהֹּוִבְׁשַנת ַאַחת ְלכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס) א(

ִיְרְמָיה ֵהִעיר ְיהָֹוה ֶאת רּוַח ּכֶֹרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ַוַּיֲעֶבר קֹול ְּבָכל 
  :ַמְלכּותֹו ְוַגם ְּבִמְכָּתב ֵלאמֹר

ּכֹה ָאַמר ּכֶֹרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ּכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ְיהָֹוה ) ב(
לֹו ַבִית ִּבירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ֱאלֵֹהי ַהָּׁשָמִים ְוהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות 

ְוַיַעל ִמי ָבֶכם ִמָּכל ַעּמֹו ְיִהי ֱאלָֹהיו ִעּמֹו ) ג:(ִּביהּוָדה
 ִלירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ְוִיֶבן ֶאת ֵּבית ְיהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל

  :הּוא ָהֱאלִֹהים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם
 ָהעִֹלים ִמְּׁשִבי ַהּגֹוָלה ֲאֶׁשר ְוֵאֶּלה ְּבֵני ַהְּמִדיָנה) א(:'עזרא ב

ֶמֶלְך ָּבֶבל ְלָבֶבל ַוָּיׁשּובּו } \ְנבּוַכְדֶנַּצר{\ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנַּצור 
ֲאֶׁשר ָּבאּו ִעם ְזֻרָּבֶבל ֵיׁשּוַע ) ב:(ִלירּוָׁשַלִם ִויהּוָדה ִאיׁש ְלִעירֹו

 ִּבְגַוי ְרחּום ַּבֲעָנה  ִמְסָּפרָמְרֳּדַכי ִּבְלָׁשןְנֶחְמָיה ְׂשָרָיה ְרֵעָלָיה 
  :ִמְסַּפר ַאְנֵׁשי ַעם ִיְׂשָרֵאל

  
ראש העולים הוא זרובבל שישלוט בקהילה היהודית בארץ 

  ...איתו עולה מרדכי היהודי.  שנה22
  אבן עזרא על עזרא פרק ב פסוק ב . 14

 הוא מרדכי היהודי רק בלשן יתכן שהוא -מרדכי בלשן ) ב(
  איש אחר

  
  על עזרא פרק ב פסוק ב  מצודות דוד . 15

 הוא שם אחד והוא דוד לאסתר המלכה -מרדכי בלשן ) ב(
  .ל"ונקרא בלשן על שידע בשבעים לשון כן ארז

  
 –)ע" לבה3390(ק הראשון " שנה אחרי חורבן ביהמ52. 61

עזרא  - בנית המזבח והכנות לבנית בית המקדש: תשרי 
  'פרק ג

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

ַוָּיָקם ֵיׁשּוַע ֶּבן יֹוָצָדק ְוֶאָחיו ַהּכֲֹהִנים ּוְזֻרָּבֶבל ֶּבן ) ב(
 ְלַהֲעלֹות ַוִּיְבנּו ֶאת ִמְזַּבח ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאלְׁשַאְלִּתיֵאל ְוֶאָחיו 
ַוַּיֲעׂשּו ) ד( : ְּבתֹוַרת מֶֹׁשה ִאיׁש ָהֱאלִֹהיםָעָליו עֹלֹות ַּכָּכתּוב

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

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

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

ַּבָּיִמים ָהֵהם ְּכֶׁשֶבת ) ב: (ּכּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה
) ג:(ֵורֹוׁש ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ֲאֶׁשר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרהַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁש 

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

  
 , )ע" לבה3393 ( השניה למלכות אחשוורושהבשנ. 81

  'עזרא פרק ד -השטנה  בארץ נכתבת
ַוִּיְׁשְמעּו ָצֵרי ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמן ִּכי ְבֵני ַהּגֹוָלה ּבֹוִנים ֵהיָכל ) א(

ַוְיִהי ַעם ָהָאֶרץ ְמַרִּפים ְיֵדי ַעם ) ד( :ַליהָֹוה ֱאלֵֹהי ִיְׂשָרֵאל
ְוסְֹכִרים ) ה:(אֹוָתם ִלְבנֹות} \ּוְמַבֲהִלים{\ְיהּוָדה ּוְמַבֲלִהים 

ָּכל ְיֵמי ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס ְוַעד ֶהם יֹוֲעִצים ְלָהֵפר ֲעָצָתם ֲעֵלי
   :ֶמֶלְך ָּפָרס) השני(ַמְלכּות ָּדְרָיֶוׁש 

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

  
ח " המקדש התעכבה יבנית בית –ד "כ' י עזרא ד"רש. 91

  שנים
  אז היתה בטלה מלאכת בנין בית אלהים אשר..) כד(

 בירושלים עד שנת שתים לדריוש מלך פרס שאחר כורש 
ואחר אחשורוש מלך דריוש מלך אחשורוש שלקח אסתר 

 ומשנת אחת לכורש מלך בנו של אחשורוש שהוא בן אסתר
ח שנה שהשלימו שבעים "יפרס עד שנת שתים לדריוש 

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

ובשנת שתים לדריוש התחילו נמצאו שבעים שנה שלימים 
  :לבנות הבנין עד שגמרוהו

  
 בעצת ארוסתו ושתי אחשוורוש מבטל את בנית המקדש

  ..... נראה בהמשך....
  

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

עזרא (שטנה על יהודה וירושלים כמו שכתוב בספר עזרא 
ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על ) ד

  , ישבי יהודה וירושלם
  

מושל הוא המן  - ? באותה תקופה המן ומרדכיומי הם 
  :  היושב בירושלים ומרדכי מהסנהדריןירושלים

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

  לשכנע את אחשוורוש
אלא קטטה , )המן ומרדכי(אמרו לא לחינם היו מתקוטטין 

כשהיו ישראל בונים חומות , קדומה היתה ביניהם
נעו אותם מלבנות ואמרו באו עליהם שונאים ומ...ירושלים

אמרו להם השונאים ...להם שלא ברשות המלך אתם בונים
, וילכו ליודיעו למלך, בררו מכם אחד ואנו נברו לנו אחד

ולא מצאו איש המיוחד ברשעותו ביררו אומות העולם 
    ).. מרדכי מהסנהדריןהיהודים ממנים את(... כהמן הרשע

וכתבו ...בדותו בדרך קנה המן ממרדכי ככר לחם תמורת ע
  .... על סנדלו של מרדכי

  
כל זה קורה בארץ בשנה השניה למלכות אחשוורוש 

  .)ושתי ואחשורוש מאורסים(בתחילת מגילה אסתר 
  ... למגילת אסתרנחזור...

גם אחשוורוש מוציא את כלי המקדש כי לפי חשבונו הגיע 
  ...הזמן

 משתה –) ע" לבה3394( "בשנת שלוש למלכו" .22
אחשוורוש הוא בעצם מסיבת החתונה של אחשוורוש 

על ? שתילמה נהרגת וו .      שנים6וושתי שהיו מאורסים 
מדרש  - ק" ביהמלעצור את בניתלאחשוורוש שיעצה 

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

מה שהחריבו ק ואומרת לו "ליתן רשות לבנות את ביהמ
  ..?.ותי אתה מבקש לבנותאב

   
אסתר  –) ע" לבה3398(" בשנת שבע למלכותו" .23

 באותו לילה – נלקחת אל המלך והוא ממליך אותה למלכה
  ' אסתר ב– ...מתעברת אסתר

ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ַהֶּמֶלְך ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאל ֵּבית ַמְלכּותֹו ) טז(
  :ת ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע ְלַמְלכּותֹוַּבחֶֹדׁש ָהֲעִׂשיִרי הּוא חֶֹדׁש ֵטבֵ 

  
המן מפיל את –"בשנת שתים עשרה למלך אחשוורוש".42

מרדכי ואסתר ) ע" לבה3404( בסוף אותה שנה .הפור
בנם של אסתר  . המן ובניו נתלים .מצילים את היהודים

  ' אסתר ג–  ארבע וחציןב, דריווש השני, ואחשוורוש
ִּבְׁשַנת ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַלֶּמֶלְך  ִניָסן ַּבחֶֹדׁש ָהִראׁשֹון הּוא חֶֹדׁש) ז(

 ִהִּפיל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן ִמּיֹום ְליֹום ֲאַחְׁשֵורֹוׁש
  : הּוא חֶֹדׁש ֲאָדרְלחֶֹדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשרּוֵמחֶֹדׁש 

  
עד סוף  – "יין טוב"תרגום המגילה לעברית לפי . 52

  ק " ביהמשלטונו מסרב אחשוורוש לאשר את בניין
ך אסתר תמה שאל, במשתה הייןויאמר המלך לאסתר "

רק לבנות את בית המקדש העומד ...המלכה וינתן לך

אבל חכי עד שיגדל ... במחצית גבול ממלכתי לא אתן לך
  .ותעש, דרויש בנך וירש את המלכות

  
 מת  שנות שלטון14לאחר , שנה לאחר סיום המגילה

 עולה לשלטון - ני  דרויש הש–ובנו בן החמש , אחשורוש
  .)ע" לבה3406(
  
מנבא חגי , בארץ, באותו זמן – )ע" לבה3408 (- 'חגי א. 62

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

ַיד ַחַּגי ַהָּנִביא ֶאל ְזֻרָּבֶבל ֶּבן  ֶאָחד ַלחֶֹדׁש ָהָיה ְדַבר ְיהָֹוה ְּב 
ְׁשַאְלִּתיֵאל ַּפַחת ְיהּוָדה ְוֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול 

ּכֹה ָאַמר ְיהָֹוה ְצָבאֹות ֵלאמֹר ָהָעם ַהֶּזה ָאְמרּו ) ב:(ֵלאמֹר
ם ַהֵעת ָלֶכם ַאֶּת ) ד(...לֹא ֶעת ּבֹא ֶעת ֵּבית ְיהָֹוה ְלִהָּבנֹות

ֲעלּו ָהָהר ) ח(...ָלֶׁשֶבת ְּבָבֵּתיֶכם ְספּוִנים ְוַהַּבִית ַהֶּזה ָחֵרב
ָאַמר } \ְוֶאָּכְבָדה{\ַוֲהֵבאֶתם ֵעץ ּוְבנּו ַהָּבִית ְוֶאְרֶצה ּבֹו ְוֶאָּכְבָד 

  :ְיהָֹוה
ָּפנֹה ֶאל ַהְרֵּבה ְוִהֵּנה ִלְמָעט ַוֲהֵבאֶתם ַהַּבִית ְוָנַפְחִּתי בֹו ) ט(

 ְנֻאם ְיהָֹוה ְצָבאֹות ַיַען ֵּביִתי ֲאֶׁשר הּוא ָחֵרב ְוַאֶּתם ַיַען ֶמה
ַוִּיְׁשַמע ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ִויהֹוֻׁשַע ) יב(...ָרִצים ִאיׁש ְלֵביתֹו

ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם ְּבקֹול ְיהָֹוה 
ִביא ַּכֲאֶׁשר ְׁשָלחֹו ְיהָֹוה ֱאלֵֹהיֶהם ֱאלֵֹהיֶהם ְוַעל ִּדְבֵרי ַחַּגי ַהּנָ 

ַוָּיַער ְיהָֹוה ֶאת רּוַח ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ) יד(...ַוִּייְראּו ָהָעם ִמְּפֵני ְיהָֹוה
ַׁשְלִּתיֵאל ַּפַחת ְיהּוָדה ְוֶאת רּוַח ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן 

אּו ַוַּיֲעׂשּו ְמָלאָכה ְּבֵבית ַהָּגדֹול ְוֶאת רּוַח ּכֹל ְׁשֵאִרית ָהָעם ַוָּיבֹ
ְּביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלחֶֹדׁש ) טו:(ְיהָֹוה ְצָבאֹות ֱאלֵֹהיֶהם

   :ַּבִּׁשִּׁשי ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש ַהֶּמֶלְך 
 ָהָיה ְּדַבר ְיהָֹוה ְּבֶעְׂשִרים ְוֶאָחד ַלחֶֹדׁש) תשרי(ַּבְּׁשִביִעי ) א(

ֱאָמר ָנא ֶאל ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ַׁשְלִּתיֵאל ) ב:(ָּנִביא ֵלאמֹרְּבַיד ַחַּגי הַ 
ַּפַחת ְיהּוָדה ְוֶאל ְיהֹוֻׁשַע ֶּבן ְיהֹוָצָדק ַהּכֵֹהן ַהָּגדֹול ְוֶאל 

ִמי ָבֶכם ַהִּנְׁשָאר ֲאֶׁשר ָרָאה ֶאת ) ג:(ְׁשֵאִרית ָהָעם ֵלאמֹר
ִאים אֹתֹו ַעָּתה ַהַּבִית ַהֶּזה ִּבְכבֹודֹו ָהִראׁשֹון ּוָמה ַאֶּתם רֹ

ָּגדֹול ִיְהֶיה ְּכבֹוד ַהַּבִית ַהֶּזה ) ט(...ֲהלֹוא ָכמֹהּו ְּכַאִין ְּבֵעיֵניֶכם
ָהַאֲחרֹון ִמן ָהִראׁשֹון ָאַמר ְיהָֹוה ְצָבאֹות ּוַבָּמקֹום ַהֶּזה ֶאֵּתן 

  :ָׁשלֹום ְנֻאם ְיהָֹוה ְצָבאֹות
ִּבְׁשַנת ְׁשַּתִים ְלָדְרָיֶוׁש ) יוכסל( ְּבֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלְּתִׁשיִעי) י(

ֱאמֹר ֶאל ְזֻרָּבֶבל ) כא(...ָהָיה ְּדַבר ְיהָֹוה ְּבַיד ַחַּגי ַהָּנִביא ֵלאמֹר
) כב:(ַּפַחת ְיהּוָדה ֵלאמֹר ֲאִני ַמְרִעיׁש ֶאת ַהָּׁשַמִים ְוֶאת ָהָאֶרץ
ַהּגֹוִים ְוָהַפְכִּתי ִּכֵּסא ַמְמָלכֹות ְוִהְׁשַמְדִּתי חֶֹזק ַמְמְלכֹות 

ְוָהַפְכִּתי ֶמְרָּכָבה ְורְֹכֶביָה ְוָיְרדּו סּוִסים ְורְֹכֵביֶהם ִאיׁש ְּבֶחֶרב 
ַּבּיֹום ַההּוא ְנֻאם ְיהָֹוה ְצָבאֹות ֶאָּקֲחָך ְזֻרָּבֶבל ֶּבן ) כג:(ָאִחיו

ְׁשַאְלִּתיֵאל ַעְבִּדי ְנֻאם ְיהָֹוה ְוַׂשְמִּתיָך ַּכחֹוָתם ִּכי ְבָך ָבַחְרִּתי 
  :ם ְיהָֹוה ְצָבאֹותְנאֻ 

  .גם זכריה מנבא באותה תקופה
  
 7 בהיותו בן ,כסליובחודש , בשנה השניה למלכותו .72
 , ק הראשון"אחרי חורבן ביהמ  שנה 70 ,)ע" לבה3408(

 'עזרא פרק ו   - ק"על בנין ביהמדרויש השני מכריז 
   )המקור בארמית(
  וחקרו בבית הספרים אשר, אז דריוש המלך נתן צו 
  .מניחים שם האוצרות בבבל 

, ונמצא באחמתא בבירה אשר במדי המדינה  )א(
בשנת אחת לכורש  .וכן כתוב בתוכה הזכרון, מגילה אחת

. על בית האלוהים בירושלים, כורש המלך נתן צו, המלך
ויסודותיו יהיו , מקום אשר זובחים זבחים, הבית יבנה

) ח....(רוחבו שישים אמה, גובהו שישים אמה, מסובלים
וממני ניתן צו על אשר תעשו עם זקני היהודים האלה 

  ומרכוש המלך אשר מהמס, לבנות בית האלוהים הזה
  תהי ניתנת במהירות ההוצאה לאנשים , של עבר הנהר  

והאלוהים אשר שיכן ) יב.... (אשר לא להשבית, האלה  
ולחבל , אשר ישלח ידו לשנות, שמו שם ימגר כל מלך ועם
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אני דריוש נתתי צו . בירושלים רבית האלוהים הזה אש
וזקני היהודים בונים ומצליחם ) יד(.. .יבוצע בדיוק

ובנו והשלימו במצוות , בנבואי חגי הנביא וזכריה בן עדוה
  ... דריוש–אלוהי ישראל ולפי צו כורש 

  
,  מצליח לממש צו שכה רבים מתנגדים לו7איך מלך בן 

  ?כ הרבה שנים ברחבי האימפריה"כ
  

 המלכה –י אימו "נשלט ע אומרים שהוא מקורותינו
א את ולמצ" ארכיון המרכזי"ם ליששולחת שליח, אסתר

    :הצו המקורי של כורש
  

 4  השני שבניתו אורכתק"בארץ מתחילים לבנות את ביהמ
  . שנים

  
מרדכי חוזר ,  שנות שלטון8לאחר , עם סיום הבניה

  ,משושן לירושלים עם העליה השניה שבראשה עזרא
  .ארת למלוך בשושןאסתר נש

  
אסתר משפיעה על דרויש בנה  –  שנה לאחר מכן13 

   . ולחזק את המקדשלאפשר לנחמיה לעלות לירושלים
  

ראינו שמאורעות המגילה מתרחשים בתקופת  :סיכום
  . שיבת ציון ובמקביל לבנית בית המקדש השני

נמצאת במרכזה של שרשרת ) ואסתר עצמה(מגילת אסתר 
  .ק השני" בנין ביהמהארועים שאפשרה את

  
  ...עכשיו צריך להחליט אם זה היה נס

 שקיימו "קיימו וקבלו היהודים"המדרש דורש את הפסוק 
מה שכבר קבלו במעמד הר סיני כלומר שבתקופת מרדכי 
ואסתר בעקבות נס הצלת היהודים מגזרתו של המן 

קבלה והנצחון של היהודים על אויביהם מתרחשת 
  . מחודשת של התורה

  
י דורם של מרדכי "דרש אף מעמיד את קבלת התורה עהמ

י "ואסתר במדרגה גבוהה יותר ממדרגת קבלת התורה ע
מכיוון שבעוד שקבלת , דורו של משה במעמד הר סיני

כפה עליהם הר "התורה במעמד הר סיני היתה במעין אונס 
 אם מקבלים אתם את התורה מוטב ואם לא פה –כגיגית 

רם של מרדכי ואסתר  הרי שמדו"תהיה קבורתכם
  . מתרחשת קבלת התורה מרצונם החופשי של ישראל

  
  ט רמז קפג"ילקוט שמעני שמות פרק י. 28

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

להם אם אתם מקבלים את התורה מוטב ואם לאו שם 
ר יעקב מכאן מודעא רבה תהא קבורתכם אמר רב אחא ב

אמר רבא אף על פי כן הדר קבלוה בימי . לאורייתא
  יבלואחשורוש דכתיב קיימו וקבלו היהודים קימו מה שק

  . כבר
  ?מה כוונת המדרשונשאלת השאלה 

  
נראה לעניות דעתי לאמר שישנם שתי מדרגות בהתגלות 

  :ה בעולם"הקב
יני בו ישנו גילוי שכינה ברור שהגיע לשיאו במעמד הר ס

וכל ' ה יורד על ההר בקולות וברקים וענן כבד וכו"הקב
  . 'העם רואים את הקולות וכו

  
כאשר ישנו גילוי שכינה בעולם במדרגה כזאת יכולת 

כאשר האדם , הבחירה של האדם היא מטבעה מוגבלת
, היכולת לכפור בו כמעט ואינה קיימת, רואה את האלקים

מד הר סיני מר שקבלת התורה של מעוולכן אפשר ל
הוא מתוך מעין אונס מכיוון שיכולת ) "נעשה ונשמע"ה(

הבחירה החופשית של האדם אל מול מראות אלקיים היא 
  ). עד לא קיימת(מאד מוגבלת 

כאשר האדם נמצא במדרגה רוחנית כה גבוהה אזי : הערה(
מכיוון , גם היכולת שלו ליפול לעבודה זרה היא גבוהה

 ראה חטא –ונה לעבודת השם שהוא יכול לטעות בדרך הנכ
  .)העגל

  
לעומת זאת מגילת אסתר מציינת מדרגה שונה לחלוטין 

או ליתר דיוק הסתרת הנהגת , של גילוי שכינה בעולם
  :כמו שדורש המדרש, השם בעולם

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

   ".אשר עשהההוא על כל הרעה 
  

מגילה , הסתר פניםמגילת אסתר היא מגילה של כלומר 
   .השגחת השם בעולם היא נסתרתשבה 

  
הסתר הפנים במגילה בא לידי ביטוי גם בעובדה הידועה 

ורמוז רק , ה אינו מוזכר כלל במגילה"ששמו של הקב
שניתן להבנה גם כמתיחס לאחשורוש וגם " המלך"בכינוי 

  . ה" לקבכמתיחס למלכו של עולם
  

הסתר הפנים בא לידי ביטוי גם בכל ההתנהלות של 
פוליטי /ארציהמאורעות המתוארים במגילה  באופן 

 תוך התמקדות בכל מיני פרטים שוליים כמו ,לחלוטין
או תאור פרטי המשתאות ' פרטי תמרוקי הנשים בפרק ב

  . 'בפרק א
  

 סיפור פוליטיכלומר המגילה מאפשרת לקרוא אותה כמו 
קבות עורמתה של אסתר המצליחה במשתה הראשון בו בע

והמלך החושד מחפש , ש בהמןולגרום לחשד של אחשור
ובעקבות אי יכולתו , כרונות עקבות לחשדות שלויבספר הז

של המן לשלוט בעצמו ולחשוף בפני המלך את רצונו 
ובעקבות העובדה שהמן נופל מסיבה כלשהיא על , האמיתי

המלך מתעצבן ומחליט , המיטה של אסתר במשתה השני 
להפטר מהמן ואז חרבונא הזכור לטוב מחליט לסגור את 
החשבון שיש לו כנראה עם המן ומספר למלך על העץ 

  . שהכין למרדכי והמן נתלה עליו
  

ואז בעקבות הצלחתה של אסתר לסלק את המן היא 
  . יכולה לבא לבקש מהמלך על עם ישראל

  
ה "ו של הקבהקורא המאמין יראה את ידלעומת זאת 

ויראה ',  במיוחד החל מפרק ובמהשתלשלות האירועים
 שנדדה שנתו של – "בלילה ההוא נדדה שנת המלך"את 

מלכו של עולם שגורמת לאחשורוש לא לישון אלא לפתח 
  , וכו, את ספר הזכרונות

ל שבא "וכמו כן אחר כך במשתה השני מספרים לנו חז
ו שחרבונא א, אליהו ודחף את המן על המיטה של אסתר

  : הוא אליהו
  'פסקה ט' מדרש רבה אסתר פרשה י. 30

והמלך קם בחמתו ממשתה היין אל גנת הביתן מה ) ט(
עשה מיכאל 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 

 הוא כבשני לפניך ויאמר המלך מצעקת אדוני המלך הרי
הגם לכבוש את המלכה עמי בבית ושמע המן הדבר הזה 
ונפלו פניו מה עשה אליהו זכור לטוב נדמה לחרבונה ואמר 

  'לו אדוני המלך גם הנה העץ אשר עשה המן למרדכי וגו
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ולעניות דעתי אין צורך להבין זאת כפשוטו אלא ששליחיו 

) מן שנתקל במשהוואולי אף מעידה של ה(ה "של הקב
כ גורמים למלך "ואח, גורמים להמן ליפול על המיטה

  . לתלות את המן
  

ויש להבין שיתכן בהחלט שיש כאן כמו במקומות רבים 
, שתי תוכניות שמתנהלות במקבילאחרים במקרא 

  . התוכנית האלוקית והתוכנית האנושית
  

התוכנית האנושית מתנהלת על פי רצונותיהם של אנשים 
אבל היא תואמת באופן מופלא את , רסים שלהםוהאינט

  . ה"תוכניתו של הקב
  

 הבחירה החופשית ,כאשר הנהגת השם את העולם נסתרת
של האדם האם לראות את הנהגת השם בעולם וביתר 

גדולה בהרבה לעומת מצב שבו דיוק בהיסטוריה היא 
אפשר לראות בברור את גילוי השכינה כמו שהיה במעמד 

   .הר סיני
  

ן שזה מהותו של הויכוח בין מרדכי ואסתר ובין חכמי יתכ
  . דורם לגבי קביעתו של פורים כחג לדורות

  . חגגו כולם את ההצלה, כי מיד לאחר ההצלה של היהודים
  

האם מדובר על נס אלוקי , הויכוח התחיל בשנה לאחר מכן
או שמדובר על הצלה ארצית בעקבות , ולכן יש לקבוע חג

מרדכי ואסתר ואז באמת אין כל חוכמתם ותושיתם של 
  . סיבה לחג לדורות

  
הם בעצם , כאשר היהודים קבלו על עצמם את חג הפורים

קבלו את ההבנה שישנה הנהגה אלוקית בעולם 
ובהיסטוריה גם כשהיא נסתרת מעינינו ומתבררת לנו רק 

  . לאחר זמן
ולעניות דעתי זה גם מהות הויכוח בין הציונות הדתית (

 ישראל את ראשית צמיחת גאולתנו וחוגגת הרואה במדינת
ובין היהדות החרדית שרואה במדינת , את יום העצמאות

  ).ה"ישראל ישות פוליטית ללא שום שייכות לקב
  

ה את עולמו ובין "השינוי הזה בין הנהגה גלויה של הקב
הנהגה נסתרת הוא גם מהות השינוי המתחולל בזמן 

  . שיבת ציון והקמת בית שני
  

  . בסיום הנבואההזה בא ידי ביטוי למשל השינוי 
  

' כאשר ישנה נבואה אנו יכולים לדעת בברור את דבר ה
לעומת זאת כאשר אין נבואה . ה דורש מעמנו"ומה הקב

הבנה ', אנו נדרשים להבנה בדרגה גבוהה יותר של דבר ה
  .  י אנשי כנסת הגדולה שהם אינם נביאים"שמתבררת ע

  
שבבית שני המוקד טוי בעובדה השינוי הזה גם בא לידי בי

  . של המקדש אינו הארון אלא המזבח
  

הגמרא מונה חמשה דברים שלא היו בבית שני ובהם 
כלומר כל האלמנטים ' וכו, והאורים ותומים, הארון

המרכז עובר ובמקומם , שהעידו על גילוי שכינה אינם
ה באמצעות העבודה במקדש "לעבודת האדם את הקב

ם שהלכות "וראה ברמב (ל המזבחוהקרבת הקורבנות ע
  ). מקדש וקודשיו שפותח הלכות המזבח

  
  
  

  
  .עזרא ובית דינוהם , השינוי המשמעותי ביותר בתקופה זו

  
מהכהנים והנביאים ' בכדי להעביר את מוקד עבודת ה

פעמים שלוש ' את ה" לראות"שעד כה נדרש בעיקר , לעם
שיחייבו של תקנות יש צורך ליצור מערך , בשנה בירושלים

  .את העם בחייו היומיומיים
  

  . החכמים שבכל דורמי שיקבע את התקנות מעתה הם 
  

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

נוסח אבל כל , על עיקר הענין אמרו כן, יהושע ברכת הארץ
 ואין ראוי להוסיף או ,הברכות עזרא ובית דינו תקנום

  .וכל המשנה בהן אינו אלא טועה, לגרוע בנוסח שלהן
  

 ממצב של שינוי של הנהגת השם בעולםכלומר יש לנו 
  ."איתערותא דלתתא" ל"איתערותא לדעילא"
  

נקודת מפנה בתולדות העם ובכך מהווה מגילת אסתר 
  .היהודי


