
1 
 

 בס"ד

OU L'AYLA PRE-PURIM SHIUR 

Esther: Message in Disguise 
 

 1) תלמוד בבלי מסכת מגילה דף ז עמוד א
אמר רב שמואל בר יהודה: שלחה להם אסתר לחכמים: קבעוי לדורות! שלחו לה: קאה את מעוררת 

ורב חיא ורבי  עליו לבין האומות. שלחה להם: כבר כתובה אי על דברי הימים למלכי מדי ופרס. רב
שלחה להם יוחן ורב חביבא מתו. בכוליה סדר מועד כל כי האי זוגא חלופי רבי יוחן ומעייל רבי יותן: 

. שלחו לה: הלא כתבתי לך שלישים, שלישים ולא רבעים. עד שמצאו לו אסתר לחכמים: כתבוי לדורות
מה שכתוב  - אן ובמשה תורה, זכרון מה שכתוב כ - מקרא כתוב בתורה כתב זאת זכרון בספר, כתב זאת 

מה שכתוב במשה  - מה שכתוב כאן, זכרון  - מה שכתוב במגילה. כתאי: כתב זאת  - בביאים, בספר 
מה שכתוב כאן  - מה שכתוב בביאים, דברי רבי יהושע. רבי אלעזר המודעי אומר: כתב זאת  - תורה, בספר 

  מה שכתוב במגילה. -  בספרמה שכתוב בביאים,  - ובמשה תורה, זכרון 

 

Historical Context -  רקע היסטורי (I 

605 BCE – 4th yr. Yehoyakim – Nebuchadnezzar conquers Jerusalem 
597 BCE – Exile of Jehoiachin 
586 BCE – Destruction of Jerusalem and the temple; mass deportation of Judeans to Babylon 
585 BCE – Assassination of Gedaliah 
561-60 BCE  – Release of exiled king Jehoiachin (first edition of Primary History) 
559 BCE – Cyrus the Great (559-30) comes to Persian throne 
539 BCE – Cyrus Conquers Babylon – ACHAEMENID Empire 
538 BCE  – Edict of Cyrus ; First Return under Sheshbazzar 
530 BCE  – Cambyses (530-522) – succeeds Cyrus, unexpectedly dies ca. July 522 
522 BCE – Revolt of Gaumata (Bardiya or Smerdis) and problems of accession; Darius I (the 
Great)  takes office (522-486), organizes satrapies 
522 -21 BCE Darius consolidates his empire; Zerubbel appointed governor in Yehud 
520 BCE – Work begins (again) on the rebuilding of the Jerusalem temple; Temple 
refoundation ceremony (24 Kislev) 
518 BCE – Darius decrees codification and authority of Egyptian laws (autonomy?) 
516 – Temple rededication 
486-465 Xerxes I  (Achashveirosh)? 

   1.      The king's Persian name – חשיארש   is very similar to the name in Hebrew   אחשורוש, 

especially when attention is paid to the way in which the name is written in 10:1, without 

the vav 

2.         The Greek historian Herodotus, who describes the Achaemenid Persian dynasty in vivid 

colors, speaks of Xerxes as a king overcome with lust for women and wine (echoing the 

description of Achashverosh in Esther), and also as having a magnificent palace in 

Shushan, and reigning from India to Ethiopia. 
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3.         In the Babylonian city of Sifar, an administrative record was discovered noting that during 

the period of this king there was a senior official from the city of Shushan who served as 

the royal treasurer by the name of  Mardukâ.  This name is highly reminiscent of 

Mordekhai the Jew. 

4.         Finally, the only other biblical reference (outside of Esther) to Haman's decree, in Ezra, 

would seem to identify Achashverosh as Xerxes: "The people of the land would weaken 

the hands of the people of Judea, and frightened them off from building.  They hired 

advisors against them, to frustrate their planning, throughout the time of Cyrus, King of 

Persia, and until the reign of Darius, King of Persia.  And during the reign of 

Achashverosh, at the beginning of his reign, they wrote accusations against the 

inhabitants of Judea and Jerusalem.  And during the days of Artaxerxes they wrote…" 

(Ezra 4:4-7).  If, indeed, Achashverosh was Xerxes, then we have an orderly account of 

the beginning of the dynasty: Cyrus – Darius – Xerxes (Achashverosh) – Artaxerxes.] 

  483  - Xerxes I of Persia is encouraged by his cousin and brother-in-law, Mardonius, supported 
by a strong party of exiled Greeks, to take revenge for the defeat that Darius I suffered at the hands of 
the Greeksat Marathon in 490 BC. In response, Xerxes prepares for a major expedition to crush the 
Greeks. To avoid a repeat of the significant losses to the Persian fleet that occurred in 492 BC, Xerxes 
has a canal cut through the promontory of Mount Athos. 

  
464-424 Artaxerses I (Artachshasta?)   Return of Ezra (7), Return of Nechemia (20-34) 
[This view is supported by the Septuagint (where the king's name appears as "Artaxerxes") and 
by Josephus Flavius] 
424-423 Xerxes II  
423-404 – Darius II 
404-358-Artaxerxes II 
358-338 Artaxerxes III 
338-336 – Artaxerxes IV 
336-330 Darius III  
332-320 Alexander the Great  
312 - Battle of Gaza,  תחילת מנין שטרות 
 
 
 
 

 CYRUS PROCLAMATION  :הצהרת כורש 

 2) עזרא פרק א

ָּפַרס, - רּוַח ֹּכֶרׁש ֶמֶלְך- ְיהָוה, ִמִּפי ִיְרְמָיה:  ֵהִעיר ְיהָוה, ֶאת- א ּוִבְׁשַת ַאַחת, ְלכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס, ִלְכלֹות ְּדַבר
ֹּכל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ, ַָתן ִלי ְיהָוה -- ב ֵלאֹמר.  ב ֹּכה ָאַמר, ֹּכֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרסְּבִמְכָּת - ַמְלכּותֹו, ְוַגם- קֹול ְּבָכל- ַוַּיֲעֶבר

ַעּמֹו, ְיִהי ֱאֹלָהיו ִעּמֹו, - ָבֶכם ִמָּכל- לֹו ַבִית, ִּבירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה.  ג ִמי- ָפַקד ָעַלי ִלְבֹות- ֱאֹלֵהי ַהָּׁשָמִים; ְוהּוא

ִ ם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה; ְוִיֶבן, ֶאת- ֵּבית ְיהָוה ֱאֹלֵהי ִיְׂשָרֵאל-- הּוא ָהֱאֹלִהים, ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִם   .ְוַיַעל, ִלירּוָׁשַל
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 3) דברי הימים ב פרק לו

חּור ּוְבתּוָלה, ּבָ - ֶמֶלְך כשדיים (ַּכְׂשִּדים), ַוַּיֲהֹרג ַּבחּוֵריֶהם ַּבֶחֶרב ְּבֵבית ִמְקָּדָׁשם, ְולֹא ָחַמל ַעל- יז ַוַּיַעל ֲעֵליֶהם ֶאת
ָוה, ְוֹאְצרֹות ַהֶּמֶלְך ָזֵקן ְוָיֵׁשׁש:  ַהֹּכל, ַָתן ְּבָידֹו.  יח ְוֹכל ְּכֵלי ֵּבית ָהֱאֹלִהים, ַהְּגֹדִלים ְוַהְּקַטִּנים, ְוֹאְצרֹות ֵּבית ְיה

ַאְרְמֹוֶתיָה ָׂשְרפּו - , ֵאת חֹוַמת ְירּוָׁשָלִם; ְוָכלֵּבית ָהֱאֹלִהים, ַוְיְַּתצּו- ַהֹּכל, ֵהִביא ָבֶבל.  יט ַוִּיְׂשְרפּו, ֶאת-- ְוָׂשָריו
ְמֹלְך - לֹו ּוְלָבָיו ַלֲעָבִדים, ַעד- ָּבֶבל; ַוִּיְהיּו- ַהֶחֶרב, ֶאל- ְּכֵלי ַמֲחַמֶּדיָה ְלַהְׁשִחית.  כ ַוֶּיֶגל ַהְּׁשֵאִרית ִמן- ָבֵאׁש, ְוָכל

ְיֵמי ָהַּׁשָּמה ָׁשָבָתה, - ַׁשְּבתֹוֶתיָה:  ָּכל- ָרְצָתה ָהָאֶרץ ֶאת- ִיְרְמָיהּו, ַעדְיהָוה ְּבִפי - ַמְלכּות ָּפָרס.  כא ְלַמּלֹאות ְּדַבר
ֵהִעיר ְיהָוה, -- ְיהָוה, ְּבִפי ִיְרְמָיהּו- ְלַמּלֹאות ִׁשְבִעים ָׁשָה.  {ס}  כב ּוִבְׁשַת ַאַחת, ְלכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס, ִלְכלֹות ְּדַבר

ָאַמר ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ָּפַרס, - ְּבִמְכָּתב ֵלאֹמר.  {ס}  כג ֹּכה- ַמְלכּותֹו, ְוַגם- קֹול ְּבָכל- ס, ַוַּיֲעֶברָּפַר - רּוַח ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך- ֶאת
- לֹו ַבִית, ִּבירּוָׁשַלִם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה:  ִמי- ָפַקד ָעַלי ִלְבֹות- ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ַָתן ִלי ְיהָוה ֱאֹלֵהי ַהָּׁשַמִים, ְוהּוא- ָּכל

ְוָיַעל—ַעּמֹו, ְיהָוה ֱאֹלָהיו ִעּמֹו- ָּכלָבֶכם ִמ   
 

 4) ירמיהו פרק כה
א ַהָּדָבר ֲאֶׁשר- ָהָיה ַעל- ִיְרְמָיהּו, ַעל- ָּכל- ַעם ְיהּוָדה, ַּבָּׁשָה ָהְרִבִעית, ִליהֹוָיִקים ֶּבן- יֹאִׁשָּיהּו ֶמֶלְך ְיהּוָדה:  ִהיא, 

ֹיְׁשֵבי - ַעם ְיהּוָדה, ְוֶאל ָּכל- ָּכל- ָּבֶבל.  ב ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ִיְרְמָיהּו ַהָּנִביא, ַעלַהָּׁשָה ָהִראֹׁשִית, ִלְבּוַכְדֶראַּצר, ֶמֶלְך 
ָאמֹון ֶמֶלְך ְיהּוָדה ְוַעד ַהּיֹום ַהֶּזה, ֶזה ָׁשֹלׁש ְוֶעְׂשִרים ָׁשָה, - ְׁשֹלׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָה ְליֹאִׁשָּיהּו ֶבן- ְירּוָׁשַלִם, ֵלאֹמר.  ג ִמן

ָוה, ֵאָלי; ָוֲאַדֵּבר ֲאֵליֶכם ַאְׁשֵּכים ְוַדֵּבר, ְולֹא ְׁשַמְעֶּתם. ְיה- ָהָיה ְדַבר  
ִמְׁשְּפחֹות ָצפֹון - ָּכל- ְּדָבָרי.  ט ִהְִי ֹׁשֵלַח ְוָלַקְחִּתי ֶאת- ְׁשַמְעֶּתם ֶאת- ח ָלֵכן, ֹּכה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות:  ַיַען, ֲאֶׁשר לֹא

ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה - ֹיְׁשֶביָה, ְוַעל ָּכל- ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ְוַעל- ָּבֶבל ַעְבִּדי, ַוֲהִבֹאִתים ַעל- ְךְבּוַכְדֶראַּצר ֶמלֶ - ְיהָוה, ְוֶאל- ְֻאם
ְוַׂשְמִּתים ְלַׁשָּמה ְוִלְׁשֵרָקה, ּוְלָחְרבֹות עֹוָלם.  י ְוַהֲאַבְדִּתי ֵמֶהם, קֹול ָׂשׂשֹון ְוקֹול ִׂשְמָחה, -- ָסִביב; ְוַהֲחַרְמִּתים

קֹול ָחָתן, ְוקֹול ַּכָּלה-- קֹול ֵרַחִים, ְואֹור ֵר.  יא ְוָהְיָתה ָּכל- ָהָאֶרץ ַהּזֹאת, ְלָחְרָּבה ְלַׁשָּמה; ְוָעְבדּו ַהּגֹוִים ָהֵאֶּלה, 
ֶאת- ֶמֶלְך ָּבֶבל-- ִׁשְבִעים ָׁשָה.  יב ְוָהָיה ִכְמלֹאות ִׁשְבִעים ָׁשָה ֶאְפֹקד ַעל- ֶמֶלְך- ָּבֶבל ְוַעל- ַהּגֹוי ַההּוא ְֻאם- ְיהָוה, 

  ֶאֶרץ ַּכְׂשִּדים; ְוַׂשְמִּתי ֹאתֹו, ְלִׁשְממֹות עֹוָלם. - ְוַעל-- ֲעֹוָם- ֶאת
 

Cyrus Cylinder 

 
The Cyrus Cylinder, obverse and reverse sides 

 [When ... Mar]duk, king of the whole of heaven and earth, the ....... who, in his ..., lays waste his 

....... 

the gods who lived therein, and made permanent sanctuaries for them.  I collected together all of 

their people and returned them to their settlements,  

and the gods of the land of Sumer and Akkad which Nabonidus – to the fury of the lord of the 

gods – had brought into Shuanna, at the command of Marduk, the great lord,  

I returned them unharmed to their cells, in the sanctuaries that make them happy.  May all the 

gods that I returned to their sanctuaries,  

every day before Bel and Nabu, ask for a long life for me, and mention my good deeds, and say to 

Marduk, my lord, this: “Cyrus, the king who fears you, and Cambyses his son, 
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may they be the provisioners of our shrines until distant (?) days, and the population of Babylon 

call blessings on my kingship. I have enabled all the lands to live in peace. 

   

 
 
 

Yerushalayim or Shushan: Jews in Diaspora (II 
 

 5) ספר דברי הימים א פרק כט
ִּכי לֹא ְלָאָדם -- ּבֹו ֱאֹלִהים ַַער ָוָרְך; ְוַהְּמָלאָכה ְגדֹוָלה- ַהָּקָהל, ְׁשֹלֹמה ְבִי ֶאָחד ָּבַחר- א ַוּיֹאֶמר ָּדִויד ַהֶּמֶלְך ְלָכל

, ִּכי ַליהָוה ֱאֹלִהיםַהִּביָרה  
ֲהִכיֹוִתי- ֲאֶׁשר ַהִּביָרהְצֹוֶתיָך, ֵעְדֹוֶתיָך ְוֻחֶּקיָך; ְוַלֲעׂשֹות ַהֹּכל, ְוִלְבֹות יט ְוִלְׁשֹלֹמה ְבִי, ֵּתן ֵלָבב ָׁשֵלם, ִלְׁשמֹור ִמ   

 
 

 6) ספר יחזקאל פרק מ
ָהִרְצָפה, ַהַּתְחּתֹוָה.  יט ַוָּיָמד ֹרַחב ִמִּלְפֵי ַהַּׁשַער -- ֶּכֶתף ַהְּׁשָעִרים, ְלֻעַּמת ֹאֶרְך ַהְּׁשָעִרים- יח ְוָהִרְצָפה ֶאל

ֵמָאה ַאָּמה:  ַהָּקִדים, ְוַהָּצפֹון.  כ ְוַהַּׁשַער, ֲאֶׁשר ָּפָיו ֶּדֶרְך ַהָּצפֹון, ֶלָחֵצר, -- , ִמחּוץֶהָחֵצר ַהְּפִיִמיַּתְחּתֹוָה ִלְפֵי הַ 
ָמַדד ָאְרּכֹו, ְוָרְחּבֹו-- ַהִחיצֹוָה  

 
 חצר פימית = קדש קדשים

 חצר חיצוה = קדש
 שער בית המלך = עזרה

 
 7) ספר שמות פרק כח
ָָדב ַוֲאִביהּוא -- ִלי:  ַאֲהֹרן- ְלַכֲהֹו-- ָּבָיו ִאּתֹו, ִמּתֹוְך ְּבֵי ִיְׂשָרֵאל- ַאֲהֹרן ָאִחיָך ְוֶאת- א ְוַאָּתה ַהְקֵרב ֵאֶליָך ֶאת

- ָּכל- .  ג ְוַאָּתה, ְּתַדֵּבר ֶאלְפָאֶרתְלָכבֹוד, ּוְלִת ֹקֶדׁש, ְלַאֲהֹרן ָאִחיָך, - ֶאְלָעָזר ְוִאיָתָמר, ְּבֵי ַאֲהֹרן.  ב ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי
ֲאֶׁשר ַיֲעׂשּו,  ִלי.  ד ְוֵאֶּלה ַהְּבָגִדים- ְלַכֲהֹו-- ִּבְגֵדי ַאֲהֹרן, ְלַקְּדׁשֹו- ֵלב, ֲאֶׁשר ִמֵּלאִתיו, רּוַח ָחְכָמה; ְוָעׂשּו ֶאת- ַחְכֵמי

ִלי.  ה ְוֵהם - ְלַכֲהֹו-- ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחיָך, ּוְלָבָיו- ֹחֶׁשן ְוֵאפֹוד ּוְמִעיל, ּוְכֹתֶת ַּתְׁשֵּבץ, ִמְצֶֶפת ְוַאְבֵט; ְוָעׂשּו ִבְגֵדי
ַהֵּׁשׁש- תּתֹוַלַעת ַהָּׁשִי, ְוֶא - ָהַאְרָּגָמן, ְוֶאת- ַהְּתֵכֶלת ְוֶאת- ַהָּזָהב, ְוֶאת- ִיְקחּו ֶאת  
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 8) ספר חגי פרק ב
-- ְיהָוה- יַֻּסד ֵהיַכל- ֲאֶׁשרַהּיֹום - ַהּיֹום ַהֶּזה ָוָמְעָלה; ִמּיֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלְּתִׁשיִעי, ְלִמן- ָא ְלַבְבֶכם, ִמן- ִׂשימּו

   ִׂשימּו ְלַבְבֶכם
 

 9) ספר זכריה פרק ח
ַאַחת ֵלאֹמר, - אּו ַעִּמים, ְוֹיְׁשֵבי ָעִרים ַרּבֹות.  כא ְוָהְלכּו יֹוְׁשֵבי ַאַחת ֶאלֹּכה ָאַמר, ְיהָוה ְצָבאֹות:  ֹעד ֲאֶׁשר ָיבֹ כ 

ָאִי.  כב ּוָבאּו ַעִּמים ַרִּבים ְוגֹוִים - ְיהָוה ְצָבאֹות; ֵאְלָכה, ַּגם- ְּפֵי ְיהָוה, ּוְלַבֵּקׁש, ֶאת- ְֵלָכה ָהלֹוְך ְלַחּלֹות ֶאת
ָאַמר, ְיהָוה ְצָבאֹות, ַּבָּיִמים - ְּפֵי ְיהָוה.  {ס}  כג ֹּכה- ה ְצָבאֹות ִּבירּוָׁשָלִם, ּוְלַחּלֹות, ֶאתְיהוָ - ֲעצּוִמים, ְלַבֵּקׁש ֶאת

ִּכי -- ֵלאֹמר, ְֵלָכה ִעָּמֶכם ִאיׁש ְיהּוִדיָהֵהָּמה, ֲאֶׁשר ַיֲחִזיקּו ֲעָׂשָרה ֲאִָׁשים ִמֹּכל ְלֹׁשֹות ַהּגֹוִים; ְוֶהֱחִזיקּו ִּבְכַף 
ְעּו, ֱאֹלִהים ִעָּמֶכםָׁשמַ   

 
 10) ספר ישעיהו פרק לט

ִחְזִקָּיהּו; ַוִּיְׁשַמע, ִּכי ָחָלה ַוֶּיֱחָזק- ֶאל-- ָּבֶבל, ְסָפִרים ּוִמְָחה- ַּבְלֲאָדן ֶמֶלְך- ַּבְלֲאָדן ֶּבן ְמֹרַדְךא ָּבֵעת ַהִהיא ָׁשַלח   
 

 11) ספר יחזקאל פרק ד
- ִיְׂשָרֵאל ָעָליו:  ִמְסַּפר ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ִּתְׁשַּכב ָעָליו, ִּתָּׂשא ֶאת- ֲעֹון ֵּבית- ִלי, ְוַׂשְמָּת ֶאתִצְּדָך ַהְּׂשָמא- ד ְוַאָּתה ְׁשַכב ַעל

ִיְׂשָרֵאל.  ו - ֵמאֹות ְוִתְׁשִעים יֹום; ְוָָׂשאָת, ֲעֹון ֵּבית- ְׁשֵי ֲעֹוָם, ְלִמְסַּפר ָיִמים, ְׁשֹלׁש- ֲעֹוָם.  ה ַוֲאִי, ַָתִּתי ְלָך ֶאת
יֹום ַלָּׁשָה ַאְרָּבִעים יֹום, -- ְיהּוָדה- ֲעֹון ֵּבית- ִצְּדָך הימיי (ַהְיָמִי) ֵׁשִית, ְוָָׂשאָת, ֶאת- ֵאֶּלה, ְוָׁשַכְבָּת ַעל- ְוִכִּליָת ֶאת
ְַתִּתיו ָלְך יֹום ַלָּׁשָה  

 
 12) ספר זכריה פרק ח

הָוה ְצָבאֹות, ִקֵּנאִתי ְלִצּיֹון ִקְָאה ְגדֹוָלה; ְוֵחָמה ְגדֹוָלה, ִקֵּנאִתי ְיהָוה ְצָבאֹות, ֵלאֹמר.  ב ֹּכה ָאַמר יְ - א ַוְיִהי ְּדַבר
ְיהָוה ְצָבאֹות - ִצּיֹון, ְוָׁשַכְִּתי ְּבתֹוְך ְירּוָׁשָלִם; ְוְִקְרָאה ְירּוָׁשַלִם ִעיר ָהֱאֶמת, ְוַהר- ָלּה.  ג ֹּכה, ָאַמר ְיהָוה, ַׁשְבִּתי ֶאל

ה ָאַמר, ְיהָוה ְצָבאֹות, ֹעד ֵיְׁשבּו ְזֵקִים ּוְזֵקֹות, ִּבְרֹחבֹות ְירּוָׁשָלִם; ְוִאיׁש ִמְׁשַעְּתֹו ְּבָידֹו, ַהר ַהֹּקֶדׁש.  {ס}  ד ּכֹ 
 ָבאֹות, ִּכיֵמֹרב ָיִמים.  ה ּוְרֹחבֹות ָהִעיר ִיָּמְלאּו, ְיָלִדים ִויָלדֹות, ְמַׂשֲחִקים, ִּבְרֹחֹבֶתיָה.  {ס}  ו ֹּכה ָאַמר, ְיהָוה צְ 

ְּבֵעיַי, ִיָּפֵלא, ְֻאם, ְיהָוה ְצָבאֹות.  {פ- ַּגם-- ִיָּפֵלא ְּבֵעיֵי ְׁשֵאִרית ָהָעם ַהֶּזה, ַּבָּיִמים ָהֵהם } 
ַעִּמי ֵמֶאֶרץ ִמְזָרח, ּוֵמֶאֶרץ, ְמבֹוא ַהָּׁשֶמׁש.  ח ְוֵהֵבאִתי ֹאָתם, ְוָׁשְכּו - ז ֹּכה ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות, ִהְִי מֹוִׁשיַע ֶאת

ָאַמר, ְיהָוה ְצָבאֹות, - ֶּבֱאֶמת, ּוִבְצָדָקה.  {ס}  ט ֹּכה-- ִלי ְלָעם, ַוֲאִי ֶאְהֶיה ָלֶהם ֵלאֹלִהים- תֹוְך ְירּוָׁשָלִם; ְוָהיּוּבְ 
 ְיהָוה- ד ֵּביתְּביֹום יֻּסַ ִמִּפי, ַהְּנִביִאים, ֲאֶׁשר -- ֶּתֱחַזְקָה ְיֵדיֶכם, ַהֹּׁשְמִעים ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה ֵאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה

ְוַלּיֹוֵצא ְוַלָּבא ְצָבאֹות ַהֵהיָכל, ְלִהָּבֹות.  י ִּכי, ִלְפֵי ַהָּיִמים ָהֵהם, ְׂשַכר ָהָאָדם לֹא ְִהָיה, ּוְׂשַכר ַהְּבֵהָמה ֵאיֶָּנה; 
ִמים ָהִראֹׁשִים ֲאִי, ִלְׁשֵאִרית, ָהָעם ָהָאָדם ִאיׁש ְּבֵרֵעהּו.  יא ְוַעָּתה, לֹא ַכּיָ - ָּכל- ַהָּצר, ַוֲאַׁשַּלח ֶאת- ָׁשלֹום ִמן- ֵאין
ְיבּוָלּה, ְוַהָּׁשַמִים, ִיְּתּו ַטָּלם; - ֶזַרע ַהָּׁשלֹום, ַהֶּגֶפן ִּתֵּתן ִּפְרָיּה ְוָהָאֶרץ ִּתֵּתן ֶאת- ְֻאם, ְיהָוה ְצָבאֹות.  יב ִּכי-- ַהֶּזה

.  יג ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ֱהִייֶתם ְקָלָלה ַּבּגֹוִים, ֵּבית ְיהּוָדה ּוֵבית ֵאֶּלה- ָּכל- ֶאת-- ְׁשֵאִרית ָהָעם ַהֶּזה- ְוִהְַחְלִּתי, ֶאת
ִּתיָראּו, ֶּתֱחַזְקָה ְיֵדיֶכם.  {ס}  יד ִּכי ֹכה ָאַמר, ְיהָוה ְצָבאֹות, - ֵּכן אֹוִׁשיַע ֶאְתֶכם, ִוְהִייֶתם ְּבָרָכה:  ַאל-- ִיְׂשָרֵאל

יף ֲאֹבֵתיֶכם ֹאִתי, ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות; ְולֹא, ִָחְמִּתי.  טו ֵּכן ַׁשְבִּתי ָזַמְמִּתי ַּכֲאֶׁשר ָזַמְמִּתי ְלָהַרע ָלֶכם ְּבַהְקצִ 
ַּדְּברּו ִּתיָראּו.  טז ֵאֶּלה ַהְּדָבִרים, ֲאֶׁשר ַּתֲעׂשּו:  - ֵּבית ְיהּוָדה:  ַאל- ְירּוָׁשַלִם ְוֶאת- ַּבָּיִמים ָהֵאֶּלה, ְלֵהיִטיב ֶאת

ַּתְחְׁשבּו ִּבְלַבְבֶכם, - ָרַעת ֵרֵעהּו, ַאל- , ִׁשְפטּו ְּבַׁשֲעֵריֶכם.  יז ְוִאיׁש ֶאתֱאֶמת ּוִמְׁשַּפט ָׁשלֹום-- ֵרֵעהּו- ֱאֶמת, ִאיׁש ֶאת
ְיהָוה ְצָבאֹות, ֵאַלי - ְיהָוה.  {ס}  יח ַוְיִהי ְּדַבר- ֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָׂשֵאִתי, ְֻאם- ָּכל- ֶּתֱאָהבּו:  ִּכי ֶאת- ּוְׁשֻבַעת ֶׁשֶקר, ַאל

ְיהּוָדה - ָאַמר ְיהָוה ְצָבאֹות, צֹום ָהְרִביִעי ְוצֹום ַהֲחִמיִׁשי ְוצֹום ַהְּׁשִביִעי ְוצֹום ָהֲעִׂשיִרי ִיְהֶיה ְלֵבית- ר.  יט ֹּכהֵלאמֹ 
, ֱאָהבּוְוָהֱאֶמת ְוַהָּׁשלֹוםְלָׂשׂשֹון ּוְלִׂשְמָחה, ּוְלֹמֲעִדים, טֹוִבים;   

 
 13) אבן עזרא על מגילת אסתר פרק ט פסוק ל

שהם חייבים לשמור הפורים כאשר קבלו על פשם והעד על זה הפי' שהוא אמת ומאמר  - טעם אמת ו
אסתר קיים דברי הפורים והה לא תקיים על יד מרדכי לבדו עד שכתבה אסתר וטעם קיימו על פשם ועל 

עו זרעם דברי הצומות על דעת רבים על יום תעית אסתר, והמכחישים אמרו כי על שלשה ימים שהת
ביסן הכתוב מדבר וכל ישראל ראויין להתעות כן תמיד ולפי דעתי שחכמיו ז"ל קבעו התעית יום הפחד 
וטעם דברי הצומות על הזכרים בספר זכריה שהן בתמוז ואב ותשרי וטבת והטעם כי קיימו היהודים על 

כאשר הובקעה העיר פשם לשמוח בימי הפורים כאשר קיימו על פשם ועל זרעם להתעות בימי אבלם 
 ושרף הבית כי הביא לא ציום שיתעו כאשר אפרש במקומו ואחו חייבים שלא שיג גבול ראשוים

 

Why Satire? (III 
 

 14) תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמוד א 
שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי: מפי מה תחייבו שואיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר 

אם כן שבשושן יהרגו, שבכל העולם  - מפי שהו מסעודתו של אותו רשע. אמרו לו:  - הם: אמרו אתם! ל
אמרו לו: וכי משוא פים יש  - . מפי שהשתחוו לצלםאמר להם:  - אמרו לו: אמור אתה!  - כולו אל יהרגו! 
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לפים, והייו  אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהן אלא - אמר להם: הם לא עשו אלא לפים  - בדבר? 
 דכתיב כי לא עה מלבו

. 
 15) תלמוד ירושלמי מגילה א:ה

ר' יוחן אמר 'הביאים והכתובים עתידין ליבטל וחמשת ספרי תורה אין עתידין ליבטל', רשב"ל אמר אף 
 מגילת אסתר והלכות אין עתידין ליבטל

 
 16) תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יד עמוד א

ר רבי אבא בר כהא: גדולה הסרת טבעת יותר מארבעים ושמוה ביאים ושבע ויסר המלך את טבעתו אמ
שכולן לא החזירום למוטב, ואילו הסרת הטבעת החזירתן למוטבביאות שתבאו להן לישראל,   

 
17) Sefer HaKuzari (II.24): 
"Had the entire nation enthusiastically answered the divine call to return to the Land, the 
idyllic prophecies of the return to Zion would have been fulfilled and the Sh'china would 
have returned. In reality, however, only a small portion returned. The majority remained in 
Bavel, willfully accepting the exile, as they did not wish to leave their homes and businesses 
etc..." 
 

 18) תלמוד ירושלמי מגילה א:ה
ר' יוחן אמר 'הביאים והכתובים עתידין ליבטל וחמשת ספרי תורה אין עתידין ליבטל', רשב"ל אמר אף 

 מגילת אסתר והלכות אין עתידין ליבטל
 
 
 

  ופורים שמח  


