
 . ףייי

 לאדם גישצ"א1994ומנים

 אמרו : ]מש"י וששבצר מירושלים,נ"נ
 הנשיא דניאלן הוא ששבצר הוארבותינו
 ... מבבל הגולה העלות עם העלםליהודה

 המשפחות כל רשימת א'. עזיאלירושלים.
 אשר לבבל נ"נ שהגלה הגולהמשבי
 לירושלים וכו' ישוע זרובבל, עםשבו

 כאחד הקהל כל לעירו. אישויהודה
 נשנתה הרשימה בע עזרא וכו',42.360
 מפורש, וגזם ז', בנחמיה גם מועטיםבשנויים

 אחד הכולל המספר ספה. לקוחה היאכי
 .המספרים הבור אבל ושם, פההוא

 ל31.089 וכנחמיה ל29.818 עולהבעזרא
 ושנים 30.360, חלא אינן ובפרט כס:ומ"ע
 שעלו אלה אלא הם? היכן אלףעשר
 כבר השנה סוף עד השבטים[.משאר
 וישוע בעריהם הגולה שבי כלנמצאו
 להעלות המזבח את בנו וזרבבל יוצדקבן
 א-1. ג' עזיא עולות.עליו

 כורש שהוציא לאחר ד: ה']שהש"י
 וראה במדינה לטייל יצא פקודתואת

 של טיבה מה אמר: שוממת,המדינה
 ? הזהבים הם איכן ן שוממת זומדינה

 לא והאם לו: אמרו הכספימו הםאיכן
 ויבנו יעלו היהודים כל כי גזרת,אתה
 גזר שעה באותה המקדש? ביתאת

 מי עבר, הפרת את שעבר מיואמר:
 וסיעתו דניאל יעבור. לא עברשלא

 וסיעתו עזרא שעה, באותה עלווחבורתו
 שהיה שעה, באותה עלו לאוחבורתו
 ברוך לפני תלמודו לברר צריךעזרא
 היה, וישיש גדול אדם וברוך נריה,בן

 להטעוי יכול היה לא בגלקטיקאואפילו
 )מקום( היה שעה באותה עזרא עלהואלו
 שישמש מוטב : כלומר לקטרגלשטן
 בן יהושע מאשר גדולה בכהונהעזרא

 כהן בן גדול כהן היה ויהושעיהוצדק,
 לא צדיק שהיה אעפ"י עזרא אבלגדול
 גדולה.כמותו. בכהונה לשמש ראויהיה
 הקב"ה לפני יוחסין שלשלת היאקשה

 מקוטעות שנים ג']נ'ש"צ-נ'שצ"ב.
 וב[. א ג'שפ"ט-ג'תי"ב ועין כורש.שמלך

 "נ"ב המאמר: לאחרוג'ש"צ-נ,ת"ח.
 ישראל עשו הבית חרבן לאחרשנה

 פ"ע מונה ועלו" ונפקדו כשדיםבמלכות
 אחשורוש של ויעד כורש של ג'כט:
 נבנה לדריוש ב' ובשנת דריוש, שלוב'

 לרריוש א' שנת סוף עם )שהריהבית
 שכן ירושלים(, לחרבות שנה ע'מלאו
 אומר: לדריוש ב' בשנת העומד יב א':כריה
 ירושלים את תרחם לא אתה מתירעד
 שנה"[. שבעים זה זעמתם אשרוכו'
 הוא פה ס"ע של חשבונו ה. ר עה

 קרה שבה השנה שלפיו הרשמי,החשבון
 של האחרונים בחדשים )ואפילוהמאורע
 עלית הראשון, הבית חרכן כמוהשנה,
 א' שנה היא השני( והחורבןזרובבל
 לחרבן אן שנה זה לפי מאורע.לאותו
 הפקידה עד השנים נ"ב ג'של"ח, היאהראשון

 הפקירה למן השנים וי"ח ג'של.ח-ג'שפ"ט,הן
 משום ג'ש'צ-לת"ז. הן הכית כנין חרושועד
 הסיק ולשוא לכורש, ג' ס"ע מונה:ה

 שנים ד' מלך שכורש מכאן, גםהגר"א.
 משום א[, נישפ.ט-נ'תי"ב )עיןמקוטעות
 לכורש, א' שנה בסוף היתה זרובבלשעלית
 ז שנים מ עוד סיע לו מונה זאתוככל

 "אחת הנרפא מניה לדריוש= "שתיםוכמקום
 שנה, לעייא החשכון יעלה שלאלרריוש",

 תופס ס"ע כי מוכרחה, זו הגהה איןאכל
 בהוממה כאורה וכיונתו הכתוב לשוןאת

 שמרשש כמו הכית", נבנה לדריוש ב'"וכשנת
 השביעי לחדש אחד דמיים]ג'עוצ"אש.

 ה' והיכל עלית להעלות החלו)תשרי(
 1. ג' עזיא יסד"ילא

 הערים מן העם כל התאסף]-[.
 1 בירושלים אחדכאיש

 ז ככתוב הסכות חג עשית]-[.

 לצדונים ומללת כסף נתינת]-[.
 הלבנון מן ארזים עצי להביאולצורים

 ז יפן ים %י' טז[. סוף מגלה ועין ממקומה.להעקר
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סדרי200 לאדםג'שצ"בויוי

 בית אל לבואם השנית בשנה]-ן.
 השני בחדש לירושלים.האלהים
 בנצוח ה', בית בנין התחלת)איר(.
 יוצדק בן וישוע שאלתיאל בןזרובבל
 בהלל והלוים, הבהניס אחיהםושאר

 ולקול שמחה תרועת ולקול לה'ובתודות
 ך. עזיא העם.בכי

 )יושבי ובנימין יהודה צרי]-ן.
 מלך תדון אסר שם שהושיבםשמרון
 מלכות חרבן אחר סנחריב, בןאשור,
 ג'ר"ה( עין י"זכדן מ"י לח; ל"ז ישע'ישראלז
 וישוע זרבבל הבנת; בבנין לשתפםדרשו
 ומאז אותם, דחו האבות ראשיושאר
 הבית בנין את להפריע השונאיםהחלו
 מלבות ועד פרס מלך כורש ימיכל

 א-ה. ד' עזיא )ג'ת"ח(. פרס מלךדריוש
 מלך לכרש שלש "בשנת]נ'שצ"כ[.

 שמו נקרא אשר לדניאל נגנה. דברפרס
 ובין גדול וצבא הדבר ואמתבלטשאצר

 א. י' דניאל במראה". לו ובינה הדבראת

 י'-י"ג. דניאל נבואות ג'ת"חועין
 הוא לאחשורושן. א']ב'וטצ"נ,
 , מעצמו שכולך : יא. ]מגלה המולךאחשורוש

 של בנו היה תתרמט; אסתר י"שולפי
 ן ארתחששתא הוא א: אסת"ר המדיידריוש
 ,,ובמלבות א. א' אסתר כוש. ועדמהדו

 )צרי כתבו מלכותו בתהלתאחשורוש
 יהודה יושבי ע5 שטנה ובנימין(יהודה

 1. ר. עמאוירושלים".
 )עין ארתחששתא" "ובימי כ'ת"ה.]-או
 כתב-שטנה, שמרון יושבי כתבוהערה(

 להתבצר מחפונים מבבל שעלושהיהודים
 שלא דרשו ולכן בו, - ולמרודבירושלים
 והחומות. העיר בנין אתלהרשות
 באו הזה השטנה כתב על'כתשובה
 ארתחששתא המלך מאת מהיריםשליחים
 העיר, בנין את הזרוע בכחוהפסיקו
 עד בטלה היתה המקדש בניןועבודת
 )ופת"ח(. פרס מלך דריוש למלכות ב'שנה

 הטלים מכוונות רש.י פרוש לפיהערה.
 כן )ואס פרס מלך לכורש או ארחחששתא""ובימי
 לרר'וש או  שצ'ב( או ג'שצ"א לשנה 1ה ערךשיך

 המאורע ימן כז )ואם ארתחששתא הוא גםשנקרא
 היא 111 הכתובים, לסדר מתאים ו1ה ג'ת"1,הוא
 השומרונים בגי וישב חג' כונת גם הנראהכפי
 שכתוב מה ולפי שנים(. ב' ה' בית מלאכתבמלו
 ננואת ג"ש-צ ובערך ד סמן ג'שפ"ט-ג'תי.בבערך
 הכונה פה תהיה 1הגר"א רש"' בשם י-אדניאל

 אחטורוש, לפני חרשיט ו' שמלךלארתחששתא
 הקודם. הערך לפני הוא זה ערך של מקומו כןואם
 המקדש בנין לבפול שמזנה א א' הג' רש"יועין
 בשנת רק החתילה בנית כי אם כורש, שנותג'
 ח(. ג' )ע1, לכורשב'

 מלכותו שנות יוד]גיוטפנ"נ-ג'מבו.
 י'מבו[. ועין אחשורוש.של

 אחשורוש. למלכות ג']ג'שצ"ה[.
 למלאכת ג' : א ]אסת"ר למלכו" שלש"בשנת
 ורבא( מלכת ב'ץמ*ח-ב'ץסגד )עיןהכסא
 )עין המקדש בית מלאכת כבטול ג'או

 הכסא )מלאכת שגמר כיוןג'שצ"ג(;
 המקדש בית מלאכת בבטול שנים ג,או(
 כתר בלא שנים ג' עשה משתה.עשה
 מלכת ב'זמ"ח-ב'ץס"ד: )ועין כסאובלא
 אשה שמצא עד שנים ד' והמתיןשבא(;
 שריו לכל משתה עשה לו[.הוגנת
 שמונים רבים ימים ומדי פרס חילועבדיו
 לפיכך צער, של שהיו ב: ]שם יוםומאת
 שבעת משתה כן ואחר רבים[.נחשבו
 ולפי מק"פ חוץ רב לפי ]שם:ימים

 העם לכל הימיסן ק"פ עםשמואל
 מלכות ויין הבירה. בשושןהנמצאים

 ואחד אחד כל יב.: ]מגלה המלך כידרב
 י"ש בשנים. הימנו שגדל ייןהשקהו
 שנים כמה בן לאדם: אומרים : חתרמחאסתר
 משקה היה מ', בן להן אומראתהו
 י: ןמגלה ושתי גם שנה[. נ' בן ייןאותו
 של בנו בלשאצר( תתרמ"ט: אסתר )י"שבת

 ]לפי נשים. משתה עשתהנבוכדנאצר[
 בלשאצר, ללבו: אמר אהשדרדש יא:מגלה

 ממלכות שנה ע' ישראל גאולת זמןשחשב
 ג'שפ"ט(, )עין בחשבון טעהנבוכדנאצר, ז-כד. ד'שיא
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 לחשוב יש שנה ע' אטעה, לאאני
 שהיתה יהויכין מגלות היינו בבל,מגלות
 ל"ז עוד נ"נ מלך ומאז לנ"נ, ח'בשנת
 ג., בלשאצר כ"ג, מרודך אוילשנה,
 כבר אתשורוש ושל ה', וכורשדריוש
 הרי נגאלו שלא ומכיון שנים, ב'עברו
 כלי את הוציא ולכן עוד, יגאלולא
 ברשותו עוד שנשארו המקדשבית

 : טעויות שתי וטעה בהן.והשתמש
 ששנה המלכים, שנות במניןראשית
 מרודד; ואויל לנ"נ משתפה היתהאחת
 בשנות נבלעת המדי דריוש מלכותשנת

 ודריוש וכורש, בלשאצר שלמלכותם
 ג' אלא מלכו לא ביחדוכורש
 לאחשורוש ג' שבשנת הרי שלמות,שנים
 שנה. ס"ז אלא יויכין מגללת מלאולא

 יש ישראל לגאולת שנה שע'ושנית,
 מגלות הינו ירושלים", "לחרבותלמשוב
 שנת ובתחלת הבית, ושרפתצדקיהו

 שנה[. נ"ו אלא מלאו לא לאחשורושג'
 כטוב היי שבת : יב ]שם השביעיביום
 ושתי את להביא גזר ביין המלךלב

 העמים להראות המלך לפניהמלכה
 הרשעה ושתי ]שם: יפיה אתוהשרים
 ומפשיטתן ישראל בנות מביאההיתה

 בשם 1 בשבת מלאכה בהן ועושהערומות
 מאנה ושתי עליה[. נגזר כךשעשתה
 "יודעי החכמים את שאל והמלךלבוא,

 ד: ואסת"ר יב מגילה ]לפי דינה מההעתים"
 לפי יששכר שבט זה העתים',יודעי
 יודעי יששכר "ומבני לב( י"ב )רהי"אהכתוב
 ישראל"; יעשה מה לדעת לעתיםבינה
 ולקבוע שנים לעבר שיודעיםרבנן

 מתשובה[ להשתמט ידעו הם אבלחדשים,
 לתת נגזר ופרס מדי שרי ז' עצתולפי
 לאחר ממנה, הטובה לרעותה מלכותהאת

 משרתיו יעצוהו המלך, חמתששככה
 להמליך מראה טובות בתולות נערותלבקש
 בעיני תיטב אשר הנערה את ושתיתחת
 הבירה בשושן היה ההם ובימיםהמלך.

 מרדכי יהודה[ משבט : יב ]מגילמ יהודיאיש
 ימיני איש קיש בן שמעי בן יאירבן

 מזרע מבנימין, אביו בנימית וישבט]כנ"ל:
 ; יז-כד י"ט מ-יג, ט"ז )ש"ב גרא בןשמעי

 דעה ולפי מיהודי ואמו טלו-מו(, ה נ'מ.א
 שהיה שם על לא ,יהודי' נקראאתרת
 בעבודת הכופר שכל אלא יהודהמשבט
 הוא טז מגילה יהודי.-לפי נקראאלילים
 ז, ונח'ז' ב ב' בעזרא הנזכר מרדכיאותו

 זרובבלן, עם בבל מעולי ותהוהוא
 היה והוא יכניס, בימי ירושליםימגולי
 הגירסה לפי כ, ל"ט ]ב"י הדסה אתאומן

 שונות דעות לפי : התרנג אסת"ר שבישהנכונה
 )כמנין ע"ד בת או פ' בת ם מ' בתהיתה
 אסתר היא שנה[, ע"ה בת אוהדסה(
 אותה קורין היו העולם אומות יג.:]מגלה
 בת נוגה[ כוכב הוא י אסתהר שםעל

 ארבע כל : כס ]מ"ע ז. א'-ב' אסתרדודו.
 הבירה. בשושן מוטמנת אסתר היתהשנים
 שהרי שנים, שלש להגיה: יש דעתיולפי
 למלכותו ז' בשנת המלך לבית לוקחההיא
 הנשים כדת לה היות לאחר טז()שם
 הערכים את סדרתי וכך יג(. חודש)שםי"ב

הסמוכים[.
 )מוכח טבת לאחשורוש. ר]כ'21צ"ח[.

 בית אל לקחה אסתר הסמוך(. הערךמן
 שהבהיל הנשים שומר הגי יד אלהמלך
 נערות ז' לה ונתן וכו' תמרוקיו;את

 שבת[. ימי בהן מונה היתה : יג.]מגלה
 עמת את הגידה לא מרדכי צווילפי
 1 מולדתהואת

 בחדש לאחשויוש. ז'ןג'שצ"ם[.
 ירח : שם ]מגלה טבת חדש הואהעשירי
 הצינה, מפני : מש"י הגוף1 מן גוףשנהנה
 על לחבבה השמים מן מתכווניןשהיו

 הנשים כדת לאסתר היות לאחרבעלה[.
 בשמן חדשים ו' חיש, י"ב מרוקיהןימי
 ובתמרוקי בבשמים חדשים וו'המור

 אחשורוש המלך אל אסתר לקחההנשים,
 א: ]אסת"ר ושתי תחת הטליכהוהוא
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 קכ"ז שחיתה שרה של בתהאסתר
 מדינה[. קכ"ז על למלוך זכתהשנה
 שקשרו קשר למרדכי נורע ההםבימים
 והוא המלך, על הסף משומרישנים
 הקושרים אסתר. ידי על המלך אתהודיע
 הימים. דברי בספר נכתב והדברנתלו
 באה "יא "בערב : יד ]ב' ח-בג. ב'אסתר

 ס"ד בר"ר ; יז ב' סבה שבה"-י" היאובבקר
 תשמיש שאין ארץ דרך התורה למדהה:

 בלילה[. אלא ביוםחמסה
 גדל האלה הדברים אחר]-[.
 ]מגלה האגגי המדתא בן המן אתהמלך

 )ובמקומות קיצום כפי של ספר המן :ט"ו
 ועין 1 שנה כ"ב היה קורינוס( :אחרים
 לראים והנהו הבר[ של הערותיו ח סוףפסיקתא
 ג'ת"ד( )עד שנים ה' כ5 כס: ]פ"עשריו.
 עבדי כל למרדכין. שלל כונס המןהיה
 לבד להמן ומשתחוים כורעים היוהמלך

 כל את להשמיד המן "ויבקשממרדכי.
 א-ו. ג' אסתר מרדכי". עםהיהודים

 בחדש ניסן. לאחשורוש. י"ב]ג'ת"ד[.
 שתים בשנת ניסן חדש הואהראשון
 הוא פור הפיל אחשורוש למלךעשרה
 לחדש ומחדש ליום מיום המן לפניהגורל
 ה א' מגלה ]ייי' אדר" חדש הוא עשרשנים
 נם קרה )שבה שנה אותה כי מכאן,לומד
 המפרשים פרושי ז מעברת היתהפורים(
 רעתי ולפי מחוורים,אינם

 לום-

 את הירו'
 יכ ז ג' הכתוב.ם מן ואת: כררךהרכר
 כיום הגורל אוז הפיל המן כי מוכח,יג
 באר-, י-נ יום על :פל והגרל בנימן,י"ג

 לחדש ומחדש ליום ,מיום : אומרוהכתוב
 י"כ עכרו שגתתים : כלומר עשר'שנים
 כנימן מי"ג תמנה אם והנה תמימים,חדש
 אלא תמצא לא ליום מיום באדר י"נער
 כ'.- לארר היא שהכונה משמע חרש,1"א
 שמה אדר בחדש פור שנפל כיון יג:מגלה

 שמת בירח פור לו נפל גדולה:שמחה
 מת באדר שבז' יודע היה ולא משה,בו
 וב'תפ"ח. ב'שס"ח עין נולד. באדרובז'

 על הגורל 5ו עלה לא מדוע אסתר,ועין
 חדש שום ועל השבוע מימי יוםשום
* : היהודים על המן השטין מאדר[.הוז

 המלך דתי ואת עם מכל שנית"ודתיהם
 כל שמוציאים יג: ]מגלה עושים"אינם
 היום, שבת כש"י: פה-יי בעה"יהשנה
 י"ש: במלאכה. אסורים ואנו היום,פסח
 בממונו פחת מכניסים הם : טעןהמן
 פעם שבת, ימים לז' פעם , עולםשל
 עצרת, בסיון פסח, בניסן חדנה יוםלל'

 אמר וחג. כפור ויום השנה ראשבתשרי
 שני עוד לחשוב שתדע חייך הקב"ה:לו

 דרש במפלתך[. שמחה להם שאתןימים
 "ועשרת $ הבטיח זה ובמחירלאבדם
 ידי על אשקול בסף בבראלפים
 המלך" מזי א* להביא המלאכהלשי
 והיה שאמר מי לפני וידוע גלדי יג:]מגלה
 לשקליו, שקליהם הקדים לפיכךישראל, עי שקלים לשקול המן שעתידהעולם
 על משמיעין באדר באחד דתנן:והינו

 וןתר לרצונו הסכים המלךהשקלים[.
 מרדכי ימי עד ז: סוף ]אמת-ר הכסף;ע5
 כלומר: קים, יוסף מכירת של עונשאותו

 כענש אחשורוש בימי נמכרוהיהודים
 1 יוסף[ מכירתעל

 "להשמיד המלך: מדינות כל לשריספרים כתבי המלך סופרי בניסן. י"ג]-[.
 מנער היהודים כל את ולאבדלהרוג
 בשלשה אחד ביום ונשים טף זקןועד
 אסתר לבוז'/ ושעלם אדר לחדשעשר

 1-טהג'

 והוא למרדכי נודע הדבר]-.-[.
 לאסתר, וספרו באו ואפר. שקלבש
 שלח הדבר. סבת על לשאלהושלחה
 עליה ולצוות הכל לה להגידמרדכי
 עמה. ע5 מלפניו לבקש המלך אללבוא
 לא המלך אל לבוא אסתר יכלהלא

 לא "ואני היא, מות סכנת כיקרואה,
 יום" שלשים זה המלך אל לבואנקראתי
 כשם ללבנה, אסתר נדמית ט"יז:]שמו"ר
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 וכו'[, אסתר כך יום, לל' נועדהשהלבנה
 "לך ובקשתו: מרדכי לצווי נכנעהאבל
 בשושן הנמצאים היהודים כל אתכנום
 לידה ימים שלשת תשתו ואל ע5יוצומו
 ככל ויעש מרדכי "ויעבור וכו'.ויום"
 יום העביר סו: ]מגלה אסתר" צותהאשר
 שהרי : מש"י 1 בתענית פסח שלראשון
 הדת ונתן האגרות נכתבו בניסןבי"ג

 ובט"ו התענו וט*ז וט"ו וי"דבשושן
 התענו ח אסטר ולפי המן. נתלהבערב
 : תתרת אסתר י"ש בניסן. וט"ו וי"די"ג

 תענית מגלת לבטל יכל איני ענה:מרדכי
 אסור בו י"ח ועד ניסן מר"ח בהשנתוב
 אינם, ישראל אם לו: אמרהלהספידו

 גדול "אבל ג: ]ו' ד'. אסתר ?[. תורהלמה
 גדול אבל יש זכי ח:ליהודים"-אסתיר

 האבלים כל שבעולם בנוהג קטן? אבלויש
 ימים. לד עד והולך מתמעטאבלם
 הוא הולך שהוא וכל ראשון יוםתקפו
 של זה אבל חדש, י"ב שהוא עדתשש
 שבכל מתגבר, הולך שהוא מה כ5המן
 אחד יום יצא כבר : אומרים היויום

מחיינו[.
 ימי שלשת בניסן[. י"ר-ט"ו]-.
 שט.הצם.
 השלישי ביום כס[. מ"ע בניסן, ט"ו]-.
 הרצים לשלוח שלישי יומ טז.: מגלה]רש"י
 לפני אסתר באה ט[ אסת"ר ועיןהיהי
 אותו קראה היא בחסד. ונתקבלההמלך
 בעת עשתה. אשר אמשתם אל המןואת

 אל מחר גם לבוא אותם קראההמשתה
 יוצא המן הפצה. לו תגיד ואזהמשתה,
 מרדכי את בראותו מתרגז אבלשמח
 וכל אשתו עצת לפניו. משתחוהשאינו
 אמה חמשים גבוה עץ יעשואוהביו:
 מרדכי את ויתלו למלך אמרובבקר
 שס"ה להמן לו היו : ט ]אסטר ה'. אסתר51יו.
 וכלם החמה, ימות כמנין עצהבעלי
 אשתו. כורש עצה לתת יודעים היולא

 מבקש המן היה אסתר: מדרש בשם רנ"וי"ל

 קורה אלא מצאה ולא אמה נ' שלקורה
 פרשנדתא בנו שהיה , בביתושהיתה
 מתיבתו אחד נסר ונטל בקדרוניאהגמון
 בעולם זכרון הקב"ה שעשה נחשל

 לעולם. מבול שהביא עולם דורותשידעו
 מששת מתוקן העץ היה ט אסטרלפי
 בראשית[.ימי

 נדדה בלילה בניסן[. לט"ז בעילה]-.
 את לפניו לקרוא בקש והוא המלךשנת
 לא שמרדכי לו ונודע הוכרולותןספר
 הקשר את גלותו ע5 גמול שוםקבל
 לבקש המן בא זו בשעה ג'שצ"ט(.)עין

 תמה שאלהו: והמלך מרדכק אתלתלות
 והמן ביקרו?" חפז שהמלך באישלעשות
 גזר והמעך ינו', מלכות" לבוש "יביאו :יעץ
 הזה הכבוד כל את למרדכי לעשותעריו
 ]לפי וע אסתר לעצמם להכין תשבשהמן
 אותו מצא למרדכי המן כשבא : חפסי'
 העומר במצות ועוסק תלמידיו עםיושב
 בבית הזה ביום מקריבין ישראלשהיו

המקדש[.
 גרתה השני במשתה בניסן[.]-טשו

 היא,' היהודים מזרע כי למלךאסתר

 לההרג, עהידה היא המן מזמתולפי

 הסלך פקודת לפי עמה. בני כלעם
, 

 העץ על ההוא[ היום ]בערב המןנתלה
 זן אסתר למרדכי.שהכין

 וטבעת לאסתר המן בית מסירת]-[.
 גזרות לבטל המלך הסכמת למרדכי.המן
 ,המן

 לפי המלך, סופרי בסיון. כ"ג]-[.
 ספריו להשיב ספרים כתבו מרככי,מצות
 ליום עתידים היהודים ולהיות המןשל
 מעם רבים מאויביהם. להנקם באדרי"ג

 היהודים פחד נפל כי התיהדוהארץ
 נכתבו שבו בניסן ]מי"ג ח'. אסתרעליהם.
 יום ועד להרוג" "להשמיד המןאנרות
 ע' אותן י: יי nDID יום-ית' ע' עברוזה
 *עקב עם הסד המצרים שעשויום

 ב'רנ"ה[. עיןאבינו1
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 באדר י"ג לאחשורוש[. י"ג]כ"ת-ה.
 נקהלו היר' וכלתמה יוכו א: זר מגלה]ירר

 והרגו אחשורוש. מדינות בעריהיהודים
 מאות חמש הבירה בשושן שונאיהם:את
 מדינות ובשאר המן, בני עשרת ואתאיש
 לא "ובבזה אלף, ושבעים המשההמלך
 מוטעמות אלה )מלים ידם" אתשלחו

 שנהרגו המן בני עשרת פעמים(.ג'
 לרומן, היו בנים ק' תטו: ישל ]י"שנתלו;
 מסבבין היו והשאר נתלו י' נהרגו,י'
 נהרגו; כך ואחר חדש י"ב הפתחיםעל
 למדו המן של בניו מבני : צו סי'אבל
 ברק[. בבניתורה

 נחו הערים בכל באדר. י"ר]-[.
 משתה יום אותו ועשו זה ביוםהיהודים
 שנית היהודים נקהלו ובשושןושמחה.
 1 איש מאות שלש עודוהרגו

 נחו שושן יהודי באדר. ט"ו]-[.
 5כן ושמחה. משתה יום זה יוםועשו
 כל אל ששלח בספרים מרדכיקבע

 היהודים כי והרחוקים, הקרוביםהיהודים
 יום את עושים הפרזות בעריהיושבים

 טוב ויום ומשתה שמחה אדר לחדשיעד
 ומתנות לרעהו איש מנותומשלוח
 וקבלו קימו היהודים וכללאביונים.
 ימי את ושנה שנה בכל לעשותעליהם
 ושמחה. משתה לימי באדר וט"וי"ד
 מתוך יעברו לא האלה הפוריםוימי

 ]י"ש מזרעם יסוף לא וזכרםהיהודים
 יום אף : אלעזך ר' אמר : תתקמרמשלי

 יי, שנאמר לעולם, יבטא לאהכפורים

 עולם". לחוקת 5כם זאת "והיתה : לדט"
 בפורים; נטיעה נטע רבי ה.:-מגלה
 עליהם קבלו הגמרא שם שמסיקהוכפי

 משתה לימי הפורים ימי אתהיהודים
 המלאכה ולכן טוב, ליום לא אבלושמחה,
 1 מותרת[בפורים

 באדר( )י"ג הזמן ואותו כס:מ"ע
 הבאה-[.לשנה

 יחורר 4שחחייייץ[ י"ל]ר'מ"ר

 ומרדכי אביחיל בת המלכהאסתר
 אגרת את לקים תוקף כל אתהיהודי
 ה בנספח ]עין השנית" הזאתהפורים

 שנה, י"ד מלך שאחשורושההוכחות,
 י"ב שנה רק מפורשה שבאסתראעפ"י

 היהודים כל אל נשלחו ספריםלמלכותו[.
 ימי את לקיים המלך מדינותשבקכ"ז
 וכו'. מרדכי גדולת וכו/ בזמניהםהפורים

 לאשור שקדם ומתן המשא ]ע"ד י'. ט'אסתר
 המאמרים מעידים הפורים וחג אסתרמגלת
 מביאים )ואנו ה א. וירו' ז. בגלי שגמאההאלה
 ואסתר מרדכי הירו'(: נוסח לפיאותם
 מקבלים לרבותינו: ושלחו אגרתכתבו
 ? שנה בכל הללו ימים ב' עליכםאתם
 הבאות הצרות דיינו לא להם:אמרו
 עלינו להוסיף רוצין שאתם אלאעלינו
 להם וכתבו חזרו ? המן יג צרתועוד
 השניתי(: הזאת הפורים ),אגרת שניהאגרת
 היא הרי מתיראים אתם וא מדבראם

 על כתובים הם ,הלא בארכיים,כתובה
 ופרם'.- מדי למלכי הימים דבריספר
 נביאים)עין וכמה 5' ומהם זקניםפ"ה

 מצטערין היו הגדולה( כנסת יסודג'תי"ג:
 לד( כ"ז )ף' כתוב אמרו: הזה. הדברעל

 משה=, את ה' צוה אשר המצוות"אלה
 עתיד אחר נביא אין משה: לנו אמרכך

 ואסתר ומרדכי מעתה, דבר לכםלחדש
 משם, זזו לא דבר. לנו לחדשמבקשים
 הקב"ה שהאיר עד בדבר ונותניןנושאים

 בתורה כתובה אותה ומצאו עיניהםאת
 הזאת וכו/-המגלה ובכתוביםובנביאים
 מוקדם שאין אלא מסיני, למשהנאמרה
 והכתובים הנביאים - בתורה.ומאוחר
 אינך תורה ספרי וה' ליבטלעתידין
 והלכות אסתר מגלת אף ליבטל.עתידין
 בת לא תסו: ליבסל.-י"ש עתידיןאינן
 שידעו ריגן"(: לדורות-),,זית ובר אלאהמן

 יצילם(. שהקב"ההדורות
 שקמו הנביאות מז' אחת היאאסתר

9 חי חו"ף לחלו וישח 4ינאיע4ףהמ 1 8  ,וח,ש;ו1 ו*ג
 ושי

 , ,11ש *,1**1"א
 א1ויוי

 שש , 11,  ז=יוג  רוויש

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח www.daat.ac.il



~qog  לאדםג'ת"ח05עזמנים

 מלכות" אסתר "ותלבש א(: ה' )אסתרהכתוב
 ועין סו. מגלה הקדש. רוח שלבשתה-

 - נאמרה. הקדש ברוח אסתר ז:מגלה
 הנביאים ממ"ח אחד הוא מרדכי 0"עיפי

 לארץ, משנכנסו לישראל להםשקמו
 בימי הנר"א( הגהת )לפי נבאוהוא

 מלאכי כי דעה, יש טונבוכדנאצר.-במגלה
 מופרכת._במשנה היא אבל מרדכי,זה

 במקדש שהיו הממונים בין א, ה'ווקלים
 מרדכי זה פתחיה הקנין. על "פתחיהנמנה:
 ששמו מבבל שעלה : המשניות בפרוש)רמב"ם
 שהיה פתחיה? שמו נקרא למהודוע(.
 שבעים ויודע ודורשן בדבריםפותח
 בימי שקרה במעשה סד, במנחותלשווי.
 ואריסטובלוס, הורקנוס חשמונאי ביתמלכי
 "שהיה מפרוע: מש"י מרדכי, השםנזכר
 ובב"ק שם תוספות ואולם אחשורוש",בימי

 הוא "ותימה : אומרין )עי"ש( "ועל"פב
 "על אלא כך", כל ימים שהאריךלומר
 הממונים נקראין היו הראשון מרדכישם
 שמו"[.על

 ויקח לפי הפרטי, דריוש מלך~ג'ת"ז.
 כן ואם י ואסתר אחשורוש בן : הי"ג
 והוא במלכו. ז' בן היותר לכלהיה
 וארתחששתא. כורש בשמות גםנקרא
 -ג'תיזב[. ג'שפ"טועין

 לסדר- מקדמת הערהלת"חנ
 י. ם" ם י נ מ זה

 הנ-יא כי נראה כחח הכתובים סדרלפי
 פרק שכן מניסן, השנה תחלת לדריושמונה
 כשנת )אלול( הששי לחדש בא' מתחילא'
 חדש לאותו  שבכ"ד בזה ונומר לדריושב'

 ועשו וישוע זרובבל לפי באו שנהולאותה
 לחדש בכ"א מתחיל ב' p-a בביתה'ןמלאכה
 לדריוש, ג' אומר ואינו )תשרי(השביעי
 לרריושן ב' שנת כאותה עוד שעומדמשמע
 ככ"ד 4 כפרוש כתוב י ב' פרקוכאותו
 אבל לדריוש. כ' בשנת )כסלו(לתשיעי
 : פרכות כמה יש זהלסדר
 את לחות החלו כנ"ל א' פרק למיא(

 ; לרריוש כ' בחת )אלול( כששי ככ.דהכית
 לתשיעי כ"ד  של בנביאה טו, כ'ובפרק
 היום מן לכככס נא "שימו אמור:)כסלו(
 אכן אל אבן שום מטרם טעיחה

 הבית; בבנין החלו שטרם משמע ה'",בהיכל
 הוה היום מן לבבכם נא .שימו יה:ולהלן
 למן לתשיעי וארבע עשרים מיוםימעלה,
 שבאותו ה'y~wa-4 היכל יסד אשרהיום
 לחין. היסוד הונחיום

 הבית בבנין החלו א ה' עזרנו לפיב(
 נבואות והנה וזכריה, חני נבואות פיעל

 )מרחשון( השמיני בחדש א( )א' הןזכריה
 WIW~ הוא עשרה עשתי לחדש בכ'ד ז(ו)א'

 בב"ר הכית כנין ם ר ח א לשתיהן
 ולאבאלול,

 עור_
 כ4 ניכר שמנכואיתיו אלא

 צעד יכו )א' הכית כבנין החלו לאעדין
 ערי ואת ירושלים את תרחם לא אתהמתי

 ועין ז שנה' שבעים זה זעמת אשריהודה
 על מדבר הוא ו' וכפרק הפרק, כלשם

 חם שלפי נמצא להבנות(. ד י ת ע הההיכל
 שלאחריו, בכסלו או כאלול לכנותהחלו
 ההלה. טרם והבניה בשכם עומדוזכריה
 שתי עור להוסיף יש אלה עלג(

 מונה מדוע נ: בריה יופף רב שלקושיותיו
 לפי והלא מניסן, השנה את לרר-ושחני
 העולם אומות למלכי מונין הגמראדברי

 מלך שדריוש הגמרא עונה זהמתשרי?-על
 ישראל. כמלכי לו מנו לפיכך היה,כשר
 להקשות: מוסיף יוסף רבאבל
 הבית בני! ננמר טו ו' עזרא לפיד(
 כך ואחר לדריוש, שש שנת באדרכג'
 מניסן מונים )ואם כניסן הפסח אתעשו
 ותניא: לדריוש(, שכע שנת ממילא זוהרי

 ח' בשנת כן )ואם הכאה לשנה זמןבאותו
 כעזרא ואלו מבכל, עזרא עלהלרריוש(

 מכבל יצא שעזרא בפרוש, אמור ט חז'
 לירושלים ובא )נימן( הראשון לחדשבאחד
 לארתהששתא ז' שנת )אב( החמישיבחדש
 הזמרא מתרצת 11 דריוש(?-קושיה)שה-א

  זה ומשוס דריוש, )חטא( החמיץשבינת-ם
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סירי206 לאדםג'ת"ח

 מלכי לשאר כמו מתשרי לו למנותחזרו
 משתדלת פסוקים ומכמה , העולםאומות
 דריוש, של הסאו את להוכיחהגמרא

 זו, אחר בזו ומופרכות הולכותוההוכחות
 זה ולפי חטא. איזה בו נמצא שלבסוףעד
 תהלת המקרא מונה אחד שלמלךיוצא
 מתשרי. ופעם מניסן פעםהשנה

 כדי בו שיש רעיון דעתי על עלהוהנה
 את ולישב האלה הפליאות כל אתלסלק
 להביעו שחששתי אלא פשוטה, בדרךהענין
 שמצגותיו עד הגמרא, דעת נגד הואשמא

 רב, שלל כמוצא עליו ושמחתיבירושלמי

 התלמוד, נעלי לדעת שנתכונתי משום רקלא
 הרשות לי יש שעתה משום בעקראלא

 רעת על לא פרטיו לכל הענין אתלהרצות
 הירושלמי. יסור על אלאעצמי,

 לצין, עלי הירו' דברי את שאביאקודם
 הגהתי "שמיני" כתוב ששם מקוםשבכל

 הסוגיה מכל שם שמוכח כפילפשיעה.
 אין ובחגי חגי, נבואות על רק בהמדובר
 ן ומתשיעי משביעי אלא משם-גינבואה
 ידובר לא ועליו בזכריה, יש משמינינבואה
 לכח rttb וכל המוניה; אותה בכלכלל

 הסוגיה מתישבת ובה נכונה שההגההבנקל
 גם לקים אפשר עניננו לעצם כי אםיפה,
יז מכונה שהיא ולפרש, ,שמיני' הנוסחהאת

 הירו' לשון וזה חך. והינו זכריה,לנבואת
 חנינה רבי ב.שם לעזר "רבי א: פרקר"ה

 מונין אין העילם אומות למלכי אף)אומר:(
 לדריוש', שתים בשנת ,בששי מנימן,אלא

 בתשיעי נאמר לדריוש., שתים בשנת,בתשיעי
 נאמר תשיעי אמר: חיפה שלשובשנת

 ומאוחר מוקדם שאין אלאתחלה,
 שיה העתה כתי : שה רם אמרנתוצה

 שום מפרם ומעלה הה העם מן לבבכםנא
 הא - פו( כ' )חני ה'" בהיכל אבן אלאבן
 המקרא נאמר בתשיעי הוסד, כששי 1כיצד
 חיפה, אמר יאות שמו כבר תאמר איןהזה?
 כלום". ח-פה אמר לא שמו לא תאמראין

 לעיל המסומ:ה הבכלי קושית את הואגם
 שמשום הכבלי, תשובת כמקום אבל ר,בסמן

 מניפן לו מנו לכן כשר מלך היהשדריוש
 כי פשות, מחלית הוא ישראל, למלכיכמו
 יתכן ; מנימן מונין העולם אומות למלכיגם
 בא לעזר רבי של המאמר כל כי כן,כמו
 תשובת באה וה על וקושיה. תמיההבדרך
 : והיא הבנלי, מתשובת לנמרי השונהחיפה
 אלא מתשרי, לדריוש מנו האמת פיעל

 ב' ק ר פ 1 כתורה,, ומאוחר מוקדםש"אין
 מתשרי הנבואות כתובות ששם חגי,של

 ששם א' ק ר פ ל ו נ מ ז כ מ ד 1 קומכסלו,
 שצרקו ולראיה מאלול. הנבואהכתובה
 אותה ושואל יונה רבי בא חיפהדברי

 וקושיה א', כסמן לעיל המסומנההקושיה
 לעור, רבי של בהנחתו מתישבת אינהזו
 מניסן, מינין העולם אומות למלכי גםכי
 ח.פה. דעת לקבל עלינו שבהכרחהרי

 בחגי שכתוב שמה נאמר אם מסיס:והירו'
 בבית מלאכה ויעשו .ויבאו א' פרקסוף
 אבן, על אכן שמו ככר שאז משמעוה'*
 שפרק חיפה, אמר )יפה(  שיאות כהכרחהרי
 שהכתוב אפשר אבל ב'; לפרק מאוחרזה

 לא אבל מלאכה, איוו שעשו משמעוהנ"ל
 מתישבים הדברים כן ואם אבן, אל אבןשמו
 נשים אן חיקה.-ואולם דעת לפי לאגם
 יחד שכלן הפליאות, קבוצת לכללב

 ונפלאה פשוטה בדרך אחת בכתמתישבות
 עוד נפקפק לא חיפה, של דעתו פיעל

 כמלואה.לקבלה
 שהכלל לצין, הוא למותר אךוהנה

 בתורה רק לא קים ומאוחר* מוקדם.אין
 הנבואות : הנביאים ספרי בשאר גםאלא

 מעורבבות כלן ויחזקאל יתמיהושבישעיהו,
 שמואל, שופטים, זאפ-לו כרונולוגי, סדרללא

 סדר נשמר כאלו ששם ודה"י,מלכים
 יפרקים כתובים כמה בהם ישכרונולוגי,
 סבת על במקום. ומאוחרים בזמןקודמים
 לדבר, המקום פה אין הזה המוזרהדבר

 ואחרות סבות, כמה כאן שיש לודאי וקרוב י מקשה חנינה רבי בשם לעור ר' יפרוש
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 עדםג'ת"ח207ומנים

 פלא אין ולכן בנקל. מובנות אולימהן
 רק מכיל הספר שכל אפעלפי בחני,שנם
 הכרונולוגי, כסדרן שלא מוררו פרקים,ב'

 כותב א( אלה: סבות משתי אחת משוםאולי
 בזמן הקורם הפרק את תחלה כתרהנבואות

 המאוחר הפרק את כתב אח"כ והניחו,)ב'(
 וכשבא הקודם, נכי על והניחו )א'(בזמן

 רשיי )ראה שמצאן כמו וסדרן לקחןהמסדר
 אחרים מקרים בכמה כמו ב( בו(. כיהברי

 הנבואה את תהלה פה נם המסדרהקדים
 אפעלפי הבית, בנין להצלחת שנרמההעקרית
 להוסיף לנחוץ מצא כן ואחר האחרונה,שהיא
 הקורמות. הנבואות אתנם

 הבאים, הערכים סוררו זו תכניתולפי
 גם זה שסרר ויוכח, . יראה בהםוהמעין
 המאורעות מהלך על יותר בריר אורשופך
 לעצמי הרשיתי אגב - התקופה. איתהשל

 שנקטתי הכלל מן כיוצא בלבד, זהבמקרה
 מנבואות לקצת פרוש מדעת. לתת זה,בחלק
 פורשה לא זו שתקופה משום וזכריה,הני
 צרכה. כל נחקרהולא

 בשביעי כ"א לדריוש[. ב']נ'ת"ח.
 בן לזרבבל א=ט ב' חגי נבואת)תשרי(.
 יהוצדק בן וליהושע יהודה פחתשלתיאו
 בבנין ולעודדם לחזקם וכו' הגדולהכהן
 הזה הבית כבוד יהיה "גדול כיהבית,
 גם ג: ]ב"ג וכו' הראשון" מןהאחרון
 בשנימן. וגםבבנין

 )מרחשון(. השמיני בחדש לדריוש.]-[.ב'
 אלי שובו עדו: בן ברכיה בן זכריהנבואת
 א-1. א' זכ' צבאות". ה' אמר אליכםואשוב

 חגי נבואת )כסלו(. לתשיעי כ=ד]-[.
 שבינה הקשר 'א-יר ראשיתה י-יט.ב,

 מן מבואר. 5א הנבואה עקרובין
 נבואות לאחר : כך להבין ישההמשך
 ובראשם העם, ראשי התעוררו וזכריהחגי

 וביום הבית, את לבנות וישוע,זרבבל
 היסוד הנחת נועדה בכסלו, כ"דההוא,
 "שימו אומר: והגי ב.. א ה' N~TS הבנין.של
 מטרם ומעלה, הזה היום מן לבבכםנא

 שהיותם ה'. בהיכל אבן אל אבןשום
 וכו'. עשרה והיתה עשרים ערמת א5בא

 ובברד ובירקון בשדפון אתכםהכיתי
 אלי אתכם ואין ידיכם מעשי כלאת
 "שימו ואולם עתהי עד היה ה'"-זהנאם
 מיום ומעלה, הזה היום מן לבבכםנא

 אשר היום למן לתשיעי, וארבעהעשרים
 ן מ - וכו' לבבכם שימו ה' היכר ד שן
 ךן ר ב א ה ז ה ם יה

 שמת נבואה באה מום מ -. -'רק.
 ,~אלתיאל, בן לזרבבל מןחדה תודהלהכיר
 פעלתו היתה גדולה הנראהשכפי

 כ-כג. ב' "גי הבית. בנין לשםוהתאמצותו
 כפי בזמן(ן )בו זמנא" "בה]-[.
 בא היסוד, הנחת לאחר מידהנראה
 ועשו ואנשיו הנהר עבר פחתתתני
 נתן מי הבונים, אצל ודרישהחקירה
 היהוא בית את לבנות הרשות אתלהם
 הבית בנין את להפסיק בכחו השתמשלא
 את ספר שבו מכתב, לדריוש שלחאבל

 ושאל היהודים טענות את והרצההמעשה
 )הבניה ג-יו. ה' עזיא לעשות. עליומה
 התרגזותם אבל תתני, מטעם נפסקהלא
 היתה ובנימין", *הודה "צרי השכנים,ש5
 זה, ומטעם מאד, גדולה הנראהכפי

 הגדולה הכלכלית המצוקה מחמתובעקר
 ב' חגי מדברי כנראה .בארץ,ששררה

 העם גדולי מקרב רבים נמצאו יז,טז
 וטענו, הענין כל על שהתרעמווהמוניו

 להבנות", ה' בית עת "לא כזאת בעתכי
 התנהלה הבניה ועבודת ב, א' מחגיכנראה

 מלאכה איו.' נעשתה אולי ;בעצלתים
 היו, לא לבנין עצים אבל עין,למראית

 במלאכה התרשלו העובדים וגם ח,שכ
 כמו בהם, ממכו לא העם שגדולימפני

 איש רצים "שתם ' ט: שם חגישאומר
 שנפסקה(. כמעט והמלאכהעביתו",
 עשר לעשתי כ"ד לדריוש. שתים]-[.
 י זכריה נבואת שבט. חדש הוא"דש
 את תרהב לא אתה מתי "עדז-יז:

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח www.daat.ac.il



שיוטמן,
סדרי208 לאדםג'ת"ח

 ועמתה אשר יהודה ער ואתירושלים
 ה': אמר כה לכן וכו' שנה שבעיםזה

 שבתי )פרוש: ברחמים לירושליםשבתי
 ובנה ביתי ה'( לבית היסוד הנחתלאחר

 זאת בכל ההתנגדות, שגדולה)אפעלפי
 ונטה וקו וכו' בה להבנות( הביתיוסיף
 מטוב ערי תפוצינה עוד וכו' ירושליםעל

 בירושלים" עוד ובחר ציון את עוד ה'ונחם
 : חגי בנבואת וגם פה גם הכונה)אולי

 שוב תעשה וירושלים ה' ביתישיבגה
 מקרוב לרגל עולים אליו המושךמרכז

 למקור להיות ירושלים תשובימרהוק,
 תכן גם וזהו ולעם, לארץ ושפעברכה
 נבואות זו לנבואה -סמוכות ח'(, ולהלן ב'(כריה
 ג'יש פורש.-מפרק לא שזמנן ב'-1'זכריה

 הגדוד הכהן יהושע מתנגדי שמצד.להבין,
 כבד- בחטא נאשם והוא עזה שטנההיתה
 צואים" בגדים לבוש היה "ויהושעש:

 נשים שנשאו בנים לו היד : ת-י לפי]רש"י
 יח[ :' עזיא ראה , לכהונה כשרותלא

 לעוררו וגם עליו להגן גם משתדליוזכריה
 הארץ עוון את "ומשתי י: ג' -.לתשובה.
 איזה ידעתי לא : ]ישי אחד" ביוםההיא
 והזהרה תוכחה גם יש ד' בפרק -.יום[.

 אם כי בכח, ולא בחיל .לא )ו:.לזרובבל
 הגדול הר אתה )"מי כחו הכרת וגם.כרוחי.(
 הנדושה ופעולתו למישור"ו( זרובבל'לפני
 הבית ו ד ם י זרבבל .ידי )ט: הביתוכבנין
 הנביא כלומר: תכצענה', וידיויהזה

 היסוד כהנחת יסתפק שלא אותוומעודד
 ימשיך אלא עבודתו, נפסקה שבינתיםלבנין,
 יש זה כפרק ככר ואולי וישלימי(.אותו

 שבין הסכסוכים סכר על רמזיםלמצוא
 ביה. מתפרש ט והכתיב וישוע,זרובבל
 זרובבל את למלק רצתה ישוע'שמפלגת
 עצמי זרוככל או הכית, בבנין.מפעלתו
 .ירי הנביא: מדיש ולכן שיסתלק,איים

 תבצענה". וידיו הזה הבית יסדוזרובבל
 היא מחשב-ת ומעוררת זה בפרק,מפליאה
 למלאר הנניא של אחת  ששאלהשעובדה.

 יא: ובפסוק ה ד בפסוקים פעמים:הנשנית
 תשובה. בלי האלה"?-נשארה הייננים שני.מה
 על התשובה הוא 1 שפסוק לאמרואין

 השאלה נשנית מדוע כן אם כיהשאלה,
 שבפסוק השאלה על בם אכל יאובפסוק
 חסרה ץ וכי" האלה הזיתים שני .מהיא:

 על היא יד שבפסוק והתש:כההחשיכה,
 הזיתים-ן שכלי שתי .מה חדשה?שאלה
 :פתר.-מגדולי כבר גופם הזיתים עניןכאלו

 שעמר היחידי כנראה הוא הרד"קהמפרשים
 וו פליאה לישוב כאורו אבל זה, פרטעל
 ההאנשה מפליאה יי הדעת. את שיחאינו

 שאלת על עונה המלאך יג: השבחמוקים
 והנביא אלה!" המה מה ידעת .הלאהנביא;
 זה מכל - ארני"! "לא, פעם; בכלעונה
 כמה ידיעת חסרים אנו היום עד כימוכח

 כראוי להבין כדי ההקופה, מאותהמאורעות
 השגי כחלקו וי מפרק - זכריה. דבריאת

 פרצו זמן באותי כי להכין אולי יש)ט-סו(
 ישוע, ובין זרובכל כין עזיםסכסוכים
 פרש ולולא האחרון. לצד נוטהוהנביא
 "זרובכל; הוא וי בנב-אח הנזכר שצמחרשיי
 כל אבל המשיח, במלך אותו פותריםויש
 מפרש שני.-הי.תי כבית מדבר הזההטין
 "ולקחת ; )יא( נצס.ה ה:כיא כך: העניןאת
 עט-ה )פ-וש: עשרות ועשית וזהבכסף
 ושמת הנחול( הכהן של ועמרה הנשיאשל
 הכהן .היצדק כן יתשע בראש העטרית()את

 זרובכל, במקום שני איש ובראשה:רול.
 ככתוב מה משוס פירש לא השני שלושמו
 שמו מיצאים אני לו הסמוך ככתיב אכלזה,

 שת- %ת שישים לפרש אפסך ואי כריו;אי
 להלן שהרי ישוע, ראש על יחד גםהעטרות

 שלום .ועצת שנים: על מדבר היא)י0
 השל האיש וה רברבי מ". ה י נ ש ביןתהיה
 עת י איש .הנה ; לאמר )יב( הנב.א:צט-ה
 בני )ווש: יצמח ומתחתיישמו

 זה הנה ריר צית מלכי rc שהיאלזרובבל
 וכנה עצמו( יחש אלא לו- אין צמחהאיש
 את-היכל יכנה והוא )ינ( הי היכלאת
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9ס~י  לאדםג'ת"ח209ומנים

 שהנביא משום )יבנה, וכו' הוד' ישא והואה'
 שהבניה כעת היסוד, הזחת לאחרעומד

 מחמת זרבבל סרב הנראה וכפינפסקה,
 בבנין סיועו את להמשיך הנ"להסכסוכים
 כהן "והיה הכתיב באותו המלים מן"כיה(.
 אותו נם כי להבין, יש אולי כסאו,על
 וממקורביו. ישוע ממפלגת איש כהן, היהצמח

 שבנבואות הסמליים החלקים שאר-בדבר
 לנו אין נבואותיו ושאר אלהזכריה
 "בבואת : א א' זכ' ]יש"" דברי להביאאלא
 בה יש כי מחק היא סתומהוכריה
 לפתרון, הניתן לחלום דומותמראות
 פתרונו אמתת על לעמד יכולים אנוואין
 צדק"[. מורה יבאעד

 המוזואר הקשה )במצב כסלו-אלול[.]-.
 : חדשים מח' למעלה עכרו הקודםבערך
 בחרש א' עד היסוד, הזחת יום בכסלו,מכ"ד
 תתני, שליחי באו זה זמן במשךאלול.

 ולפי לרריוש, היהודים, שליחי גםומסתמא
 של והגנזים הספרים בבית בדקופקודתו(
 מגלת מדי בבירת באחמתא ומצאובבל
 היאודים טענות כל אושרו שבהזכרון,
 יסוד ועל הבית. את לבנות רשיוןבדבר
 את להרחיק חמור צו דריוש שלהזה

 ההיכל ממקום הנהר עבר פמתתתני
 את לבנות ליהודים ולהרשותבירושלים
 העבודה הוצאות להם להמציא וגםהבית

 הנהר, עבר של המסים מכספיוקרבנות
 שבתיהם חמור, בענש נזהרווהמפריעים

 שראה )כפי א-יג. ו' עזיא וישמדו.יעקרו
 תשותת את ולהביא לאזור השליחיםהספיקו
 עזיא לפי שהרי אלול, תחלת עדדריוש

 ודריוש כורש "מטעם השיה נתחרשה ידו'
 ם ח ז' בעזרא פרס". מלךוארתחששתא

 כניסן כא' מבבל יצא עזרא כי מוצאים,אנו
 שהדרך היינו לאב, כא' לירושליםובא

 לבדו, לא עלה ועזרא חדשימע ד' לוארכה
 ותף נשים נם ובו גדול קהל עם אםב'

 מספר ואלו : בכבדות מתנהליםשביראי

 בשלשה היותר לכל יותר, דיבה קצרבזמן
 דרכם את עשו השליחים אםחרשים*

 וכן חרשים, בנ' דריוש בירת עדמירושלים
 הדשים כשני להם נשארו עוד בחורתמיגם

 את וכדקו שמצאו עד דריוש אצללשהות
 הראשית הככה אפוא הוסרה כנ"ל.התעודות
 מקרס מענות נשארו עוד אבל הבנין,להפכקת
 כלכלית מצוקה בשעת כי וקציניו, העםראשי
 באה-( זה ועל ה', בית לבנות עת לאכזאת

 הששי בחדש א' לדריוש. שתים]-[.

 אלה כלפי א-יא. א' "גי נבואת)אלול(.
 ם ה' בית עת פלאהטוענים
 עתה לכם "העת בחריפות: עונההנביא
 הזה והבית ספונים בבתיכםלשבת
 המצוקה על המתאוננים ו*-וראותםהרב

 והבא הרבה )"זרעתם הרבההכלכלית
 יען מהו ניען אומר: הוא וכו'(מעט"
 איש רצים ואתם חרב הוא אשרביתי

 נבואתק נתקימה ]לא כן עללביתו!
 כט כדלעיל, אברך, הבית יסדשמיום
 כלאה והארץ מטל שמים כלאועליכם
 ובנו עץ והבאתם ההר רעלו - ו"יבולה
 ה'". אמר ואכבדה, בו וארצההבית

.י  ההפרעות-( שאר גם שסולקו לאחר)ועתה,
 הששי לחדש כ"ד לדריוש, שתים]-[.
 וכל ויהושע זרובבל נתעוררו)אלול(.
 בבית מלאכה ויעשו ויבאו העםשארית

 לימור רמז שום אין )פה אלהיהם צבאותה'
 שנפסקה מלאכה' ,ויעשו אקאהבנין,

 עוד, נפסקה ולא העבודה הצליחהוהפעם קורם"
 אלהי טעם "מן וזכריה חגיבנבואת
 וארתחששתא ודריוש כורש ומטעםישראל
 ]הגי יד. 1' עזרא יב-סו; א' חגי פרס".מלך
 לישראל להם שעמדו הנביאים ממ"חהוא

 הנביאים. מאחרוני והיה לארץ,משנכנסו
 ומנינם"4 זמנם "הנביאים, בנספהעין

 אחרון מלאכי, לדריוש[. שתים]-.
 בשנת הוא אף כ 0"ע ]לפי נתנבאהנביאים,

 לא נבואותיו זמן כי אם לדריוש[ב'
 תככיםשליחים

-UDN 

 מיוהד דבר שום בהן למצוא ואין פורש, הררך אח לעשות להם
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סדרי210 לאדםג'ת"ח

 פרקים. ג' ונכיל מלאכי ספר התקופה.לאותה
 בוזי הכהנים על מתרעם הנביא א'בפרק
 מום. בעלי קרבנות לו המגישים ה'שם
 הכהנים את הנבית מוכיח ב' בפרקגם

 מוכיח ג בפרק בתורה. דביםהמכשילים
 והתרומה המעשר הגוזלים אתהנביא
 בית אל המעשר כל את להביאודורש
 מלאכי נחמן רב לפי סו: ]מגלההאוצר.

 מלאכי קרחה בן יהושע ר' לפי מרדכיוזה
 שמו[. מלאכי אומרים: וחכמים עזרא,זה

 שמש שמי יראי לכם וזרחה כ:ג'
 צדקה בשבת שמש : ח ותענית ומרפאצדקה
 שנים אפילו המאמר: גם ושםהעניים.
 שבתות בערבי גשמים וירדו אליהוכשני
 קללה[. סימן אלאאינן
 את לכם שולח אנכי "הנה גגג'
 הגדול ה' יום בוא לפני הנביאאליה

 יום יבוא אליהו מג: ע'ימיז ]לפיוהנורא"
 בואוו את לבשר משיח ביאת לפניאחד

 בא אליהו שאין לישראל להםומובטח
 ימים בערבי ולא שבתות בערבילא

 צרכי שמניחין : )כש"י הטורח מפניטובים
 לא וממילא פניו(, להקביל והולכיןשבת
 טוב[. ביום או בשבת משיחיבוא

 שנבנה השנים ד']כ.ת"ח-ג'תי"ב.
 כס[. מ"ע ג'תי"ב. עין שני.בית

 שעמד שנים ת"כ]נ'ת"ח-ג.רכ"ח.
 מאות משלש יותר בו ושמשו שני.בית

 ויש שמונים : א א' יומא )ובירו'כהנים
 פ"ה(, פ"ר, פ"ג פ"ב, פ"א, :אומרים

 הצדיק שמעון ששמש שנה מ' מהםצא
 ששמש עשר גדול, שהן יוחנן ששמשופ'

 ששמש י"א לה ונמרי פאבי בןישמעאל
 ואילך מכאן - חרטום, בן אליעזררבי
 הוציא לא ואחד אחד כל וחשוב:צא

 Qai]. תוספות ועין ט; יומאשנתו.

 מלכות ט.: יעזז ל וע]כימ"ח-ג'תכ?"א.
 אתה ואין שנה. ל"ד הבית בפניפרס
 כורש ג': אלא מלכים לפרסמוצא

 שבקטנת : י'-י-ב.-י"א דניאל נבואות]-1[
 לדניאל" נגלה דבר פרס מלך לכורששלש
 "בימים ב-ג: י' ואולם ג'שצ"ב, עיןוכו'
 : ]כש"י מתאבל הייתי דניאל אניההם

 הביתן מלאכת את כורש שבטלכשראיתי
 לא חמודות לחם ימים, שבעיםשלשה
 שבעים שלשים מלאת עד וכו'אכלתי
 משנת שנה י"ח 1 שנה כ"א : ]רש"יימים
 לבו אל שם אשר המדי לדריושאחת

 ג'ש"צ )עין הגולה שני ע'לחשוב
 לדריוש ב' שנת עד ט'( דניאלנבואת
 ידעתי לא היתרות שנים וג'הפרסי,

 משך או להתענות התחיל לפניהןאם
 לאחר שנים שלש תעניותיו נדרקבלת
 הנראה, כפי להבין, יש מזה -הבנין.
 ה' בשלת המקדם לכל עומדשהנביא
 ספורו את מתחיל שהוא א5אלדריוש
 נבואות סדרו זה ולפי לכורשו ג'משנת
 הפרקים שלשת בכל הדברים פה[.אלה

 בכלל רמזים ומלאים ברבםסתומים
 פרקי כרוב בפרט, כרונולוגייםורמזים
 רב ענין הם שאמרנו וכפידניאל,

 נדגיש פה ואנו קצין, ולמחשבילמפרשים
 לפי הכרונולוגיים, הענינים אתרק
 ששאר עצמנו הכנס בלי רש"י,פרוש

 "וביום : ד שם הקצים. ובחשוביהרמזים
 יד על הראשון", לחדש וארבעהושרים
 לבוש איש לדניאל נראה חדקל,הנהר
 וראיתי וכו', כתרשיש וגויתו וכו'בדים
 והאנשים המראה, את לבדי דניאלאני
 ראו לא ומלאכי[ זכריה חני : ג.]מגלה
 דניאל, תירא, דאל אומר: והאישוכו,.
 לבך את נתת אשר ההאשון היום מןכי

 דבריך נשמעו אלהיך לפני ולהתענותלהבין
 יום כ"א לנגדי עמד פרס מלכות ושרוכו'.
 השרים אחד מיכאל והנה 185(, עמ')עין

 ובאתי וכו'. לעזרני בא .הראשונים
 באתרית לעמך -קרה אשר אתלהבינך
 : א וכ'.-י"א לימים חזון עוד כיהימים,

 וכו' המדי" לדריוש אחת בשנס ונואני ג'שפ"ט-ג'תי"ב[. ועיןואחשורושודריוש.
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 יאדםג'ת"י211שנים

 גבריאל דברי המשך הם רש"י]לפי
 על ג'ש"צ עין ב א -שם הקודם[.שבפרק
 והלאה: מב שם - האלה. הכתוביםשני

 וכחזקתו מכל גדול עושר יעשירוהרביעי
 ועמד יון. מלכות את הכל יעירבעשרו
 אלכסנדרוס[ הוא ביון, ]מש"י: גבורמלך
 ותחץ מלכותו תשבר וכעמדתווכו'.

 מלכות ]חלוקת השמים רוחותלארבע
 , וח' ז' יו עין אלכסנדר, יורשי ע"ייון

 יתחברו שנים ולקץ וכו'. וג'שפ"ט[ג'שפ"ז
 ומלך הנגב מלך על נבואה וכוחוכו'

 שנים" העתים "לקץ ומלחמתםהצפון
 מלך על יעמדו רבים ההם ובעתיםוכו/
 להעמיד ינשאו עמך פריצי ובניהנגב
 הצפון( )מלך ויעמד וכרי ונכשלוחזון
 בידו וכלה ישראל[ ]בארץ הצביבארץ
 הדר נוגש מעביר כנו על ועמדוכף.

 באפים ולא ישבר אחדים ובימיםמלכות
 בהר בסיסו על ]ויתחזק במלחמהולא

 המעביר יוחנן בן מתתיהוהמודעית
 מלכות הדר והוא ישראל, מעל יוןנוגש

 וכל הוא יהיה וגבור שר כיישראל,
 ובימים 1 החשמונאימ בני אחריוזרעו

 של באפים ולא מלכותם, תשברמועטים
 ובהם מהם כי במלחמה, ולא אחרתאומה
 על והורקנוס אריסתובלוס קנאואשר
 ]ויתחזק נביה כנו על ועמד המלוכה[.דבר
 בו שנאמר רומי מלכות מעמדו עלאז

 ויעמדו מאד", אתר "בזוי ב( א')עבדיה
 וגם וכו/ מיונים[ המלכות ויטלורומיים
 שיכרות ישראל מלך ]וגם בריתנגיד
 מלפניו, שישטף סופו הוא גם בריתעמם
 רז"ל שאמרו כמו הברית/ על יעברוכי
 בהימנותייהו קמו שנה כ"ו ח(:)ע"ז
 וכו' בהון אשתעבדו והדר ישראלבהדי
 ומואב עמון אדום כבוש על רמזיםוכו':
 ועל יהודה מלך בעזרת רומא ידיעל

 , וכו/ ואריסתובלוס[ הורקנוסמארעות

 ]החרבן למועד קץ עוד כי תצלחולא
 זה, בספר האשורים ס"ב שבועלמלאת

 בימי המועד ואותו )ג'ש"צ(, כה-בו ס'זיז
 וכו' הורדוס מזרע אגרפם. בןאגרפם
 על רמזים כמה עוד הפרק סוףעד

 שלפני האחרונים בדורותהמאורעות
 כתוב, לא זמנו י"ב פרק - השני[.החרבן
 הפרקים ב' של המשך שהוא נראהאבל

 מיכאל יעמוד ההיא ובעתהקודמים.
 והיתה עמך בני על העומד הגדולהשר
 עד גוי מהיות נהיתה לא אשר צרהעת
 וכו' עמך ימלט ההיא ובעת 1 ההיאהעת
 : צב. ]סנ' יקיצו עפר אדמת מישניורבים
 וכו/ התורהן מן המתים לתחית .מכאן
 הספר והעם הדברים סתם דניאלואתה
 האיש את ואשמע וכו', קץ עתעד

 ושמאלו ימינו וירם וכו' הבדיםלבוש
 למועד כי העולם, בחי וישבע השמישאל

 קדש עם יד נפץ וככלות וחצימועדים
 אבין ולא שמעתי ואני אלה. כלתכלינה
 וחצי[ מועדים מועד מה ידעתי]לא

 ]סוף אלה אחרית מה אלניוגשרה:
 כי דניאל. לך, : ויאמר הללו[.החשבונרת
 קץ עת עד הדברים וחתומיםסתומים
 נגלה ג: fi"S גאלתנו.-ב44 תקרב אשר]עד

 יתבררו ממנו[: ונתכסה וחזר הקץלדניאל
 רשעים והרשיעו רבים ויצרפוויתלבנו

 יבינו והמשכילים רשעים כל יבינוולא
 ומעת rp], עת בבוא החשבונות]את
 ימים שמם שקוץ ולתת התמידהוסר
 ויגיע המחכה אשרי ותשעים. מאתיםאלף
 וחמשה. שלשים מאות שלש אלףלימים
 לקץ ללרלה ותעמד ותנוח לקץ לךואתה

 ]חמ ג'שפ"ז. בערך האמורהימין.-ועין
 וראהו ראשון, בית בנין ראה דניאל ה:נח

 שני[. בית בבנין בנוי וראהו וחזרחרב,
 התשיעי לחדש ד' לדריוש. ד']ב'ת-י[.

 לא )שזמנו וח' ז' זכריה נבואותבכסלו.
 ז'(. של המשך שהוא נכר אבלפורש,
 את לשאול באים בבל מיהודישלוחים
 החמישי בחדש וההאבכה והנביאים:הכהנים
 הבית חור אשר אחרי אב, בחדש :]רש4
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סדרי212 האדםג'ת"י

 כמה זה עשיתי כאשר הנזרלהבנות[
 בתוכחה: ה' בשם שנה והנביא ז"שנים
 וזה ובשביעי בחמישי וספוד צמתם"כי

 "חשבון ג,של"ה לאחר )עין שנהשבעים
 הצום בסופו( בבל" גלות של שנהע'

 שפקו אמת משפט וכו'. אניד"צמחוני
 וכו/ אחיו את איש עשו ורחמיםוחסך
 ושכנתי ציון אל שבתי : ה' אמרכה

 וכו/ ידיכם תחזקנה וכו'. ירושליםבתוך

 בית יוסד )בטרם ההם הימים לפניכי
 האדם שכר להבנות( ההיכל צבאותה'
 וליוצא איננה הבהמה ושכר נהיהלא

 לא ועתה וכוח הצר מן שלום איןולבא
 הזה העם לשארית אני הראשוניםכימים
 פריה תתן הגפן השלום זרע כיוכו,

 נבואות )הקוה וכו' יבולה את תתןוהארץ
 באה ולסוף ג'ת"ח(. בשנת וזכריהחגי

 "כה מבבל: השליחים שאלת עלהתשובה
 וצום הרביעי צום צבאות: ה'אמר

 יהיה העשירי וצום השביעי וצוםהחמישי
 ולצעדים ולשמחה לששון יהודהלבית
 וכו'. אהבו" והשלום והאמתטובים
 : יוחי בן שמעון ר' תני : ה ד' תענית]ירו'

 הרביעי' ,צום : דורש היה רביעקיבה
 בתמוז- ט' ג'של"ח )ועין בתמוז י"זזה
 התמיד ובטל הלוחות שנשתברו באב(ז'

 את אפוסטומוס ושרף העירוהבקעה
 החמישי' ,צום בהיכל, צלם והעמידהתורה

 בראשונה הבית חרב שבו באב ט'זה
 בתשרי ג' זה השביעי' ,צוםובשניהן

 ,צום אחיקמי בן גדליהו בו שנהרגיום
 מלך מסך שבו בטבת י' זההעשירי'

 כ"י יח!' הכתוב )לפי ירושלים עלבבל
 היספה: יש יח ר"ה )בבבלי של"ו(. ג' עין :ב

 ,שביעי, ,חמישי' ,רביעי', ליה קריוגומאי
 ,צום אומר: ואני לחדשים(. -:עשיריץ
 שבאת יום בטבת חמשה זההעשירי'
 כא; ל"ג י"ז' הכתוב )לפי לגולהשמועה

 על מתענין שביהודה אלא ג'של*ט(,עין
 : שם )מנבלי השמועה על ובגלויותהמעשה

 שרפה(.-הפרקים כיום שמועה יוםועשו
 : ס, פורש. לא זמנם ט'-י"דהסמוכים
 ודמשק* חדרך בארץ ה' דברעמשא
 הסמוכות הארצות כל מפלת עלומדבר
 מדבר " לאלהינו. השתעבדותן ועללא"י
 מתחיל י"א ישראל. גלויות כ5 קבוץעל

 מרבים ובפרק דלתיך" לבנוןיפתח
 לעיל האמור שכפי והסמליםהרמזים
 שמי מש"י ועין פתרונמ1 על לעמדקשה
 ב-ו: י"ג הפרקים. בשאר הדיןוהוא
 שמות את אכרית ההוא ביום"והיה
 וגם עוד יזכרו ולא הארץ מןהעצבים

 תעביר הטמאה רוח ואת הנביאיםאת
 ואמרו עוד איש ינבא כי והיה הארץ.מן
 כי תחיה לא : יולדיו ואמו אביואריו
 אביו ודקרוהו ה' בשם דברתשקר
 מסמן וזה - וכו' בהנבאו" יולדיוואמו
 הסמוך(. בערך )עין בישראל הנבואהסוף
 זכריה י"ש - בה* ןותר "והשלישית ח:]י"ג

 מתישבים שאין ישראל אלותקפא:
 גאולה 1 שלישית בגאולה אלאבארצם
 זו שניה מצרים, גאולת זוראשונה
 לה אין שלישית גאולה עזרא,גאוות
 וכו' לה' בא "יום על מדבר י"דהפסק[.
 ירושלים אל הגוים כ5 אתואספתי
 חצי ויצא וכו' העיר ונלכדהלמלחמה
 מן יכרת לא העם ויתר בגולההעיר
 והיה וכו' ההוא ביום והיה וכו'העיר
 ולא יום לא לה;, יודע הוא אחד,יום

 וכו' ,( )י אור ערביהיה והיהלעתלילה,
 הנותר כל והיה וכו' לבטח ירושליםוישבה
 ועלו ירושלים על הבאים הגויםמכל
 ה' למלך להשתחוות בשנה שנהמדי

 זאת וכו' הסכות חג את ולחלצבאות
 הגוים כל וחטאת מצרים חטאתתחיה
 וכו' הסכות חג את לחג יעלו לאאשר
 צבאות ה' בבית עוד כנעני יהיהולא
 ממ"ח אחד הוא מכריה ההוא".ביום

 משנכנסו לישראל להם שקמוהנביאים
 הנביאים[. ומאחרונילארז
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 יימא ישי ו בישראל הנבואה סוף.]נ,
 בנביאים שרתה לא הקדש "ורוה :נא

 שם תוקן ויפה לדריוש", שתיםמשנת
 זכריה שהרי' כשתים", במקוםשארבע"
 רעל: כנ"ל.- לדריוש, ד' בשנתנתנבא
 ברוח מתנבאים הנביאים היו כאןעד

 ושמע אזנך גהט ואילך מכאןהקדש,
 וכן 1כ1', ח( כ"ב )משלי חכמים"דברי
 ויגדך אביך נשאל ז(: לנב )ד%, אומרהוא
 ? השוק זקני יכול לך", ויאמרווקניך
 למדת הא לך', תיאמרו לומרתלמוד
 משמתו : יא. סנ' חכמה. שקנה זהשזקן
 ומלאכי זכריה חגי האחרוניםנביאים
 ואעפ"י מישראל. הקדש רוחנסתלקה

 שם ועין קול. בבת משתמשין היוכן
 ועור: גג. קול.-:זיר בת על יג ט' סוטהוביח'

 זכריה חגי מפי - אמרו" הגמועה"מפי
 הקבלה התחילה שמהם :ומלאכי-כלומר

 תורה היא הגדולה, כנסת אנשישל
 : באדר"נ כאמור השמועה, מפישבע"פ
 זכריה מחגי קבלו הגדנלה כנסתאנשי

 הגדולה. כנסת יסוד ג'תי"ד ועיןומלאכי.
 זכריה הגי משום סימאי ר' העיד : יט ר"ה-

 לעשותן רצו שאם אדרים שנ4 עלומלאכי
 ואהד מלא הסרין/אחד שניהן מלאים,שניהן
 -עושין.חסר

 וכי
 - בגולה. נוהגין היו

 חגי, מפי הלכות כמה בתלמוד עודויש
 יבם"כגון

 הרכינם: בן דוסא ר' דברי טז.
 מדוכה שעל וארץ שמים עלי אנימעיד
 מג.: קיד' וכוץ וחמר הנביא חגי ישבזו

 וכו'. הנביא חגי משום אומר הזקןשמאי
 הרבה[.ועוד

 סמוך ממ"ע המובא המאמרהערה-
 שנה" י"ב שמלך מקרון "אלכפנדרוסלמאמר:

 שמ"ע אפשר כן ואם נ'תכ"ג-ג'תל"ו(,)עין
 מות לאתר עד הנבואה סוף אתמאתר

 זכריה שחגי היא, מ"ע כונת 'ואוליאלכסנדר;
 אבל ההיא, בתקופה אלא מתו לאומלאכי
 במאמר זעק בחייהם* עוד היה הנבואההפסק

 פרק בורנשטין, לח"י ישראל".תאריכי

 מעמוד ח, "התקופה" השטרות","תאריך
 סעדיה רב דעת מובאה ששם ואילך,290
 זמן ע"ד אחרים( ממקורות )ועוי,4עותגאון

 מנין תחלת עד מאחרו שהוא הנבואה,הפסק
 רשיי רברי על סמכנו ואת )רתמ"ח(;שטרות
 עלה לא לע"ע כי שאם כפנים,המובאים
 שהם ודאי אבל מקורם, את לגלותבידינו
 ואם רש"י. של כערכו רז"ל, מדברילקוחים

 הנה מעצמו, הדברים את אמר שרש"י נניחנם
 שכן גופו, המקרא ~ן להם 'נכון יסור לויש
 לאחר נבואה שום במקרא מוצאים אנואין
 להבחין שיש לי מתברר ועוד לדריוש. ד'שנת
 וחיתים הנבואה הפסק : דברים שני ביןפה

 לקבוע, שיש ודאי הנבואה הפסק הקדש.כתבי

 ר' בשנת כנ"ל, המקרא לפי רש"יכדברי

 הנזכרים סעדיה רב בדברי ואלולדריוש;
 ונבואה", חזון נחתום "יום על אחת פעםמדובר

 לבנות מ' בשנת חזון "ונחתם שניתופעם
 כונתי הנראה וכפי שנית", )המקדש(הבירה
 אנש. בידי שנעשה הקדש כתבי לחיתוםפה

 מנין תחלת עם דעתו לפי הגדולה,כנמת
 לרעת שנוכחו לאחר לאדם, נ'תמ"חשטרות,

 שני, בית לבנין ג' שהיא לדריוש, ד' משגתכי

 במקום וגחם חדשה. נבואה עוד היתהלא
 בשם השטרות למנין סעדיה רב קוראאחר

 ח"י שהיטיב וכמו החכמים","לממשלת
 כונתו כדבריו( שם )ועין לפרשבורנשטי,
 המ.טנה. וחכמי הגדולה כנסת אנשילתקופת
 ,הפסק בין הבחינו שלא אחרים, כופריםואולם

 תאריך את העבירו החזון' 1.חתוםהנכואה'
 גם השטרות, מנין תאריך שהוא החזון',חתום

 : מוצא אזי ובסע"ז הפסק-הנבואתילתאריך
 למדי שנה נ"ב בחת יון מלכות מלכה"..*

 הזמן באותו ומלאכי, זכריה חגי מתוופרם.
 ארבע אלפים ג' שנת היא מישראל נבואהפסקה
 ודאי זו נוסחה שלס"- לבריאת וארבעמאות

 )"התקופוני בורנשטין ח"י ולפנימשובשה,
 מעיז, של נוסחה היתה 2( הערה 229עמ'

 אבל ותמ"ב. כשנת הנבואה נפסקהשלפיה
 סמר. בן מקור אינומע"ז
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 גמר באדר. ג' לדריוש. ר]ג'תהבן
 הקמת אלהים. בית חנוכת הבית.בנין

 ו' עזרא מחלקותיהסג על והלויםהכהנים

סו-יח.
 פי על מה. מנחות בניסן. א'-ז']-.

 ושם(: שם רש"י )ועין יה-כ מ"ח י"ז'הכתובים
 כדרך עזרא בימי הקריבומלואים
 כ"ג ב'תמ"ט עין משה. בימישהקריבו
 .באדר[.
 )ניסן(. הראשון לחדש י"ד]_[.
 ן בטהרה הפסחעשית
 שבעת מצות חג בניסן. ט"ו-כ"א]-[.
 ובאותו : ]ס"עכט יט-כב. 1' עז' בשמחה.ימים
 הבאה-[ לשנההזמן

 דריוש, ]הוא לארתחששתא ז']נ'תי"נ[.
 )ניסן(. הראשון לחדש א' כורשן.הוא
 א-י. ז' עז' מבבל. עזרא של המעלהיסוד

 לחרש בא, מבבל עזרא עלית זמןהערה.
 הקודם הפרק פ. ז, עף בכתוב מפורשהראשון
 ועל באדר בנ' הבית בנין גמר על בספורמכתים
 ספור מהחיל ז' ובפרק והמצות, הפסח חגחנינת
 וכי,. האלה" הדברים "ואחר במלים עזראעלית
 ו, ע,' הכתוב מובא יג. בערכין וכן במ"עואולם

 ואח.כ:"באותו באדר, הביתבג' בנין גמר עלפו
 : ברורה והכונה עזרא-, עלה הבאה לשנההזמן
 שם שתוספות הוא ופלא בניסן. בא' הבאהבשנה

 בארר. בג, מבבל עלה שעזרא אומרין"אותו-
 לעזרא נתן המלך ארתחששתא]-[.
 מתנדב לכל רשיון כתב הסופרהכהן

 לשם להוביל לירושלים, ללכתמישראל
 המתנדבים ושל המלך של וזהבכסף
 שבעבר לגזברים ופקודה וכו' העםמבני
 עד שישאל מה כל לעזרא לתתהנהר
 שעלו המשפחות בני וכו/ כסף ככרמאה
 בלבד הזכרים ח"ו בפרק מנויים עזראעם
 מבבל מאות. שמונה עד מאות שבעאלף
 קרא ושם אהוא, הנהר אל העוליםהלכו
 לבקש אלהינו לפני "להתענות צוםעזרא
 ולכל ולטפנו לנו ישרה דרךממנו

 המלך מן לשאול בושתי כירכושנו,
 וכו'י בדרך" מאויב לעזרנו ופרשיםחיל

 נסןו )ניסן( הראשון לחדש י"ב]-(
 אהוא; מנהרהעולים
 עורס )אב(. ההמישי לחדש א']-[.
 וישבו לירושלים הגיעו עמו העוליםוקהל
 1 ימים שלשהשם

 והזהב הכסף שקלו באב. ד']-[.
 קרבנות, והקריבו אלהים בביתוהכלים

 ח'. ז'עזרא

 של עבורו שאלת דבר על אלול.]-.
 בערך למטה עין % בשנה אלולחדש
 בתשרי[.כיד

 לשנת ת מ ד ק מ ה ר ע ה]נ'תי"ד[.
 פורשה, לא השנה הכית: לבנין ז'ג'תיזד,
 הכתובים, ממשמעות מאליה יוצאה היאאבל

 אב, עד מגיעים כאן עד המאורעותשכן

 הראשונים הערכים מתשרי. - ואילךומכאן
 לפי הנה שלבו זו לשנה פההרשומים
 הראיות הן ואלה ; ח'-י' נחמיההפרקים
 בתקופת ולא פה ומקומם זמנם אלהשפרקים
 ונחמיה
 עזרא על בפרחו מךבר חי בפרקא(
 שייאמנו )ם( שם נזכר כי ואםהסופר,
 בשאר ואלו שלישי, כגוף רק אכלנחמיה,,
 לתקופתו ספק כל כלי השיכים נחמיהפרקי
 ; ה א'-ז')נה'

 י""
 המדבר הוא נחמיה

 ג'תכ"ו לשנת בהערה )ועין ראשוןבנוף
 במדה הם י' ם' הפרקים , נחמיה(עלית
 ח'. לפרק המיטךניכרת
 )וכן ולב יג בערכין אשי רב דברי לפיב(

 שמימה בהל' הראשונה הרמב"ם רעתגם
 ויובלות שמימין למנות חזרו י( פרקויובל
 פ"ע ולפי הבית, לבנין ז'כשנה
 עזרא; עלית לאחר כמעשרות גם:תחיבו
 בשום לא סמך מצאו לזה כי אני,יאומנו
 ).יןמוש לב 4 נח' בכתוב רק אחרמקום
 ולהלן יד*( כל ומשא השביעית השנהאת

 בנספח אמנם לו-מ. בכתובים הפרקבאותו
 השניה דעתו לפי כי הוכחנו, 1 סמןו'

 לד~זחיל צורך היה לא הרמב,ם שלוהנכונה
 מנינן כי השמיטה, שנות של חדשבמנין
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 שהיתה נ'של"ח, החרבן, משנת עוד :פסקלא
 המלים מקבלות זה ולפי שביעית;מוצאי
 יותר פרוש השביעית' השנה את,ונטוש
 שנקיים אלא חדש. מנין שנתחיל לאנכון:
 לפי השביעית השנה כשתגיע שמיטהמצות
 לנו. הידועהמנין
 אל אלהי .ויתן : אומר ה ז' נחמיהנ(
 ואת הסגנים ואת החרים ואקכצה.אתלבי
 העולים היחש ספר ואמצא להתיחשהעם

 כני אלה : )1( בו כתוב ואמצאבראשנה
 סוף ועד מכאן הכתובים וכו/המדינה"
 על מועכים כשנויים חזרה הם )עג(הפרק
 א- כ' עזרא וכו' המדינה" כני "ואלהפרק
 היטב והמעין ; א ג' הכתוב אמצע עדע

 ויכין יראה א וח' עג ז' ובנח' א נ'בעזרא
 האלה הפרקים שני בנחמיה חכרו'כיצד
 מתחלת לקוח ז' שפרק אף-על-פייחד,
 עם המסתימת זרבבל עלית מתקיפתעזרא,
 שבנחמיה ח' פרק ואלו עזרא, שבספר ו'פרק
 רק המתחילה עזרא עלית מתקופתלקוח
 נחמ' רש"י ואולם עזרא. שכספר ז'מפרק

 בז': כתוב ,:אמצע : המלים את מפרש הז'
 אזרת: באותה כתוכים היו הדברים אלה.כל
 ,והגורלות עד תו' העולים' המדינה בג.,אלה
 לה(". י' )לקמן העצים' קרבן עלהפלנו
 תמוהים האחרינים אלה רשיי דבריוהנה
 באמצע עומד לה י' נחמ' הכתובמאדו
 הם הפרק טוף ש* הכתובים ושארהענין,
 טעם שום ואין הענין, אותו המשך מפקבלי
 הכתובים כין ולהפריד באמצע להפסיקויסוד
 שנמצאה, האגרת מן לקוה כאן שעדולאמר

 ואולם נחמיה. דברי שוב הם ואילךומכאן
 רש"י שדברי בהחלם לי נתברר עיוןלאחר
 את להראות רגיל אינו רשיי שובשוופה

 מסתפק אלא מביא, שהוא הכתוביםמקום
 ורוב וכד' לקמן לעיל, למעלה,במלים:
 או המעתיקים הוספת הם המקוקותמראי

 ,עד 1 הנראה כפי רש"י כתב כאןהמדפים-ם.
 גורלותי, הפילו ,עד או גורלות'הפלת

 הכתוב מקום את להראות שרצהוהמעתיק

 סוף עד הגיע ובמרם לבקשו, הלךהזה
 ,והגרלות הכתוב, את לה שם מצא י'פרק

 לכך כי והחליט העצים', קרכן עלהפלנו
 של כ:נתו היתה באמת ואולם רשיי;התכון
 כל את שנמצאה האגרת ככלל לכלולרש-י
 ששם א י"א עד הינו סופו, עד י'הפרק
 להביא גורלות הפילו העם ונושאראמור?
 ומכאן בירושלים". לשכת העשיה מןאחר
 בדברי ולדיק להזהר יש כמה ערראיה
 'רש"י.

 )תשרי( יירושל לחדש א']ניתי"ד[.
 "ויאספו השנה[. ראש של יום הוא :]רשיי
 אשר הרחוב אל אחד כאיש העםכל
 הסופר לעזרא ויאמרו המים שערלפני
 עזרא וכו/ משה" תורת ספר אתלהביא
 לדבר עשו אשר עץ מגדל על*מד
 מחצית עד האור "מן התורה בספרוקרא
 לתורה, העם את מבינים "והלויםהיום",
 הוא נחפיה "ויאמר עמדם". עלוהעם

 לכל וכו' הסופר הכהן ועזראהתרשתא
 אל אלהיכם, לה' הוא קדש ,היוםהעם:

 העם כל בוכים כי תבכו', ואלתתאבלו
 אכלו ,לכו התורה, דברי אתכשמעם
 מנות ושלחו ממתקים ושתומשמנים
 לאדונינו'" היום קדוש כי לו, נכוןלאין
 ראש של ]ישי: השני ביום]-[. יוכו'

 לחדש כ"ד בערך למטה עין אבלהשנה,
 עזרא אל האבות ראשי נאספוהזה[
 ישבו אשר בתורה כתוב וימצאוהסופר
 השביעיו בחדש בחג בסכות ישראלבני

 ובירושלים: הערים בכל קולהעברת
 עז ועלי זית עלי והביאו ההר"צאו
 עצי ועלי תמרים ועלי הדס ועלישמן
 איש הסכות עשית סכות". יעשותעלת
 ; וכה ובחצרותיהם גגועל

 כל "ויעשו כתשרי[. ט"ו-כ"א]-.
 וישבו סכות השבי מן השביםהקהל

 נון בן ישוע מימי עשו לא כיבסכות,
 : ל ]ס-ע ההוא היום עד ישראל בניכן
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 סדריש216 לאדםג'תי-ד

 בימי ביאתן מקיש אלא כן? לומראפשר
 בימי מה יהושע, בימי לביאתןעזרא
 ובשמיטין במעשרות נתחיבויהושע

 ביאתן אף הומה, ערי וקדשווביובלות
 ובשמיטין במעשרות נתחיבו עזראבימי

 ונסיקה, לב ערכיו הגמרא )ואולםוביובלות
 יובלות ומנו עוד נוהג היה לא היובלכי

 ערי וקדשו od) יאי ועין שמיטין,לקדש
 המקום לפני ,ושמחים ששין והיוחומה,
ב"ה,

 שנאמרי
 מאד. גדולה שמחה ותהי

 ביום יום האלהים תורת בספרויקרא
 ויעשו האחרון היום עד הראשון היוםמן
 1 ימים' שבעתאג

 השמיני "וביום בתשרי[. כ"ב]-.
 ח'. נח' במשפט".עצרת

 לחדש וארבעה עשרים "וביום]-[.
 הקודם( בפרק המפורש )השביעי,הזה

 ואדמה ובשקים בצום ישראל בנינאספו
 בני מכל ישראל זרע ויבדלועליהם,
 אלהיהם ה' תורת בספר ויקראו וכו'נכר

 ומשתחוים מתעדים ורביעית היוםרביעית
 המכילה תפלה אמרו הלוים אלהיהם".לה'

 אברהם. למן ישראל ימי דבריתמצית
 לחדש וארבעה עשרין ],וביום ט'.נח'

 ? בכ"ג אמר לא זלמה א: א' ע"יהזה'-ייי'
 המסתיים החג לאחר מיד)כלומר:
 )סעודת דמועדא בריה משוםבכ=ב?(.
 היה כ"ג שיום משום ואולי חג(.אסרו

 בתשרי כ"ג שאם אפשר, איבשבתו
 יום כי החשבון לפי נמצא בשבתהיה
 ומה בשבת. בא' חל בתשרי, י'בפור,
 לקבוע מתיר חוניה ר' אין האםבכך?
 לעבר )תחת בשבת בא' כפור יוםאת
 : מריא בר יוחנן ר' אמר ? אלול(את
 חדש אותו של החשבון את עשיתיאני
 ולא הלבנה(, מולד לפי הנראה)כפי
 מרשימה - בשבת. בתשרי(. )כ"ג אזהיה
 היה זו בשנה בתשרי כ"ג כי מתברר,זו

 מימות : אמור י"ס בר"ח ואולם יו"ט.מחרת
 *4%4 *%%9ף 4* %*4%ףאזה**

"a9D 

 עזרא דבימי תמשמע : אומרין שםהתוספות
 מן סמך לזה ומוצאין מעבר",היה

  הכתוב מן ובעקר וח', ו' נה'הכתובין
 הזה לחדש כ"ד ,וביום א: ט' נח'הנ"ל

 )בנגוד מסקנה לידי ובאין וכו',נאספו'
 -יום לצום נאספו כי הירושלמי(,לדעת
 ייצאי יום היה שזה משום בתשרי,כ"ד

 קיים היה טרם ואז חג(, )אסרוסוכות
 יו"ט. מחרת משום זה יום לכבדהמנהג
 אלול את עברו כי התוספות, מסיקיןומזה
 ר"ה, ימים שני ועשו הקודמת השנהשל
 ראשון יום היה לאלול ל' שיוםהינו
 ,וביום יג ח' נח' שם שאמור ומה ר"ה,של

 אם ם ראש של שני משמעוהשני'
 קבעו וסוכות בתשרי, א' יום היה זהכי

 באלול, לל' ט"ז שהוא בתשרי, ט"וביום
 "עשרים ביום היה החג שמוצאיונמצא
 ל' למן כ"ד הינו הזה", לחדשוארבעה

 ודוחק[.באלול.
 מובנים יהיו הנ"ל היר' דבייהערה.

 של הקביעות את :כרר אם צרכם, כללנו
 יוחנן ר' מדברי עומדים. אנו שבההשנה
 כאן המרובר כי מפק, לאין מוכח מריאבן
 היטב, לו וידועה מסימה שנה עלהוא
 את לעשית יכול ה-ה לא כן לאשאם
 לנו אמשי זה ומשום קביעותה.חשבון
 אם הירו', של ומתן המשא מתוךלמצוא,

 חזק הדש ממך עכ"פ מורטה, ראיהלא
 הזה, במר השנים מטפרי כילדעתנו,
 והתלמוד, מ"ע של הזמנים סדרי לפיהערוכים
 שעברו לאדם השנים מספרי אתמפמנים
 משמע, דירן ובנדון נתון, מאורע כלעד
 המעשה עד עברו לאדם שנים נ'תי"רכי

 בשנת היה גופו והמעשה מ', בנח'הממופר
 לשם ליצירה. נ'תם"ז שהיא לארם,כתמיו

 תשרי מולדי: רשימת את כאן ניתןזה
 המקובל( העברי הלוח )לפיהאמצעיים
 ליצירה: השנים מ שלמאמתיים
 שהש תקע, ד ג : אמצעי ילד :רתי"ד
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 יאדם ד תיג217ומנים

 האמתי והמולד 22,29ן שעהבספממכר
 בספ' 13 ב' והוא; שעות, לכ8 לוקדם

 14,25.שעה

 שהוא שם, יג ז אמצעי: מולרג'תט"ו:
 7,17ן שעה בספ' 5 ז' לפמה"נ, 347בשנת
 שעה 17 ככדי לו קדם האמתיוהמולד
 13,37. שעה כספ' 2 ו'וחצי:

 346 בשנת שהוא תתצח, י 1ג'תט"ז:
 והמולד 4,50; שעה בספ' 22 ו'לפמה"נ,
 21 ה' וחל: שעה 14 בכדי קדם-לוהאמתי
 15. שעהבספ'

 ליצירה, לתי"ד השנה את נתשם אםוהנה
 להחשב היה יכול שלה תשרי מולדשיום
 כיום ר"ה שנקבע כין בשבת, ג' אוב'

 מחרתו, למחרת וכין למחרתו וביןהמולד

 אלא בשכת, יחול בתשרי שכ"ג אפשראי
 התכון ואלו כשבת, ו' כיום המאוחרלכל
 להתעורר יכול היה לא זו, לשנההית'
 מפק. שום זהבענין

 בין ליצירה: נ'תט"ו בדבר הדיןוהוא
 )ו' האמתי המולר יום להם ידועשהיה

 השבת, ליום אותו שחשבו ובין חצות(לאחר
 המוקדר לכל להקבע היה יכול ר"ההנה

 לכל חל בתשרי כ"ג וממילאבשבת,
 מקום אין ושוב בשבת, א' ביוםהמוקדם,
 מפק.לשום

 שמולד ליצירה, לתט-ז בשנת'אבל
 חצות, לאחר ה' ביום חל שלה האמתיתשרי

 היום חשבוננו לפי הנה ו', ביוםוהאמצעי
 כעת אכל לשבת, ו' מיום ר"ה נדחהאמנם
 היו טרם ארו ודחיות הראיה עפ"ישקדשו
 מה וזהו ו', ביום נקבע ר.ה היהנהוגות,
 ר"ה שנה באותה נקבע אולי הירו':ששואל
 בשבת? חל כתשרי כ"ג וממילא ו'ביום
 לעשות מחיא בן יוחנן ר' הוצרךולכן

 ,:לנו, ידועים אינס שפרטיו מדוקדק,השבון

 ההיא בשנה נקבע לא ר"ה כי להוכיח,כדי
 ו'.ביום

 השרים נגשו" אלה "וככלות]-[.

 הקדש זרע בי והודיעוהו, עזראאל
 מבנרתיהם ונשאו הארצות בעמיהתערבו

 בגדוו את קרע עזרא ולבניהם.להם
 הערב. למנחת עד ) משומם וישבוכו'

 על וכרע מתעניתו קם הערב.ובמנחת
 מרתח מלב ויוי תפלת והתפללברכיו
 בעם? מהתערב העם את והזכירוהוכיח

 מישראל אליו "נקבצו בהתפללוהארצות,
 כי וילדים ונשים אנשים מאל רבקהל
 השביע ועזרא בכה". הרבה העםבכו
 ישראל וכל והלוים הכהנים שריאת

 נשים כל לאוציא לאלהינו בריתלכרות
 הנראה )וכפי 1. ט'-י' עזרא מהם.והנולד

 כריתת י':( נאמיב פרק מקום הואפה
 כהנינו* לוינו "שרינו בחתימתאמנה

 הוא בהם והראשון בשמותיהם,שפורשו
 בתורת ללכת חכליה: בן התרשתאנחמיה

 לשמור בגוים, התחתן לבליהאלהים,
 את ולתת השמטה שנת ואת השבתאת

 יע נח' וכו'.המעשרות
 יושב ונואני ד-=ה: ט' עז' הכתובים]מן
 הערב ובמנחת הערב, למנחת עדמשומם
 "1'קראו : ג ט' ינח' וכו' מתעניתי"קמתי
 היום רביעית אלהיהם ה' תורתבספר

 לומד וכו' ומשתחוים" מתודיםורביעית
 הבקר מן תענית ביום כי ל, מגלהאביי
 )לפי העיר בעניני מעינים היום חציעד

 ובודקים העיר בני מאספיםרש"י:
 ומחצות עבירה(, בידם יש אםומזהירים

 קוראים היום רביעית הערב עדהיום
 מתודים היום ורביעית ומפטירים)בתורה(

ומשתחוים.
 תשעה והעם כהנים עצי זמן : כיתענית

 והעם הכהנים היו זמנים ט, באלו :)וש"י
 מקריבין והיו עצים להביאמתנדבים

 בני בניסן בא' וכו'(; היום אותוקרבן
 בה' וכר'; בתמוז בכי יהודה; בןארח
 בו בז' רכותבאב

 וכו"
 זתוא בני בו בטויו

 מי וכל ולוים כהנים ועמהם יהודהבן
 ובני עלי גונבי ובני בשבטו 'שטעה
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ישר
סדרי218 לאדםג'תי"ד

 כח.(ו שם בגמרא )והפרוש קציעותקוצעי
 בטבת. בא' וכור באלול בכי בוזבכ'
 עצי "זמן לומר הוצרכו למה כח.:ושם

 הגולה בני כשעלו אמרו: והעם*וכהנים
 א5ו ועקדו בלשכה, עצים מצאולא

 נביאים התנו וכך משלהם,והתנדבו
 עצים מלאה לשכה שאפילושביניהם,

 שנאמר, משלהם, מתנדבין א5ויהיו
 קרבן על הפלנו "והגורלות : לה י'נ8'

 לבית להביא והעם הלוים הכהניםהעצים
 מזמנים לעתים אבותינו לביתאלהינו
 אלהינו ה' מזבח על, לבער בשנהשנה

 בתורה"[.ככתוב
 א-ל בנח.י' הגדולה. כנסת יסוד]-.
 האמנה, על שחתמי האגשיםמ3דיים'
 שם מונים ויש פ"נ, או פ"בומספרם
 ובהם ושם: הו א' מגלה )ייו' פ"ה אופ"ד

 ז ד' רבה הות ממדיש נביאים(. וכמהשלשים

 הגדולה כנסת אנשי הם שהםיוצא,
 ומלאכי, זכריה הגי, א: ב"ב רשי)לפי

 אבות שלפי וחבריהם(, ומרדכיזרובבל

 התורה. את להם הנביאים מסרוא'
 נמנים ויח( יז מגלה )כגון אחרים-במקומות

 שאף נביאים", כמה ובהם זקנים"ק"כ
 הגדולה", "כנסת לאנשי כנראה הכונהשם

 שונות בדרכים משלימים ק"כוהמספר
 יש א א' יב )בירו' הבאים הכתוביםלפי
 בירו' זקנים(. וכמה שלשים נמנו :גם

 קראו הגדולה כנסת אנשי הרי ו: א'ברכ'
 נח' תפסוק מובא ולראיה אברם,אותו

 דינך בית תורה": הרמב"םבהקדמתו,,למשנה ועין ז.ט'
 כנסת אנשי הנקראים הם עזראשל

 דניאל ומלאכי זכריה חגי והםהגדולה,
 חכליה בן ונחמיה ועזריה ומישאלוחנניה
 חכמים והרבה וזרובבל בלשןומרדכי
 זקנים. ועשרים מאה תשלוםעמהם
 והוא הצדיק שמעון הוא מהםהאחרון
 "שצר ועין ועשרים. .המאה מכללהיה

 סם יומט ועין הגדולה. כנסת ערךישראל"

 חזרו ליושנה: הגדולה שהחזירוהגדולה,
 לבז ט נח' והנורא* הגבור "הגדוללומר

 כנסת אנשי כנראה לקרוא יש זהולפי
 הגדועה כנסת אנשי מתקנותהגדולה.

 המגלה קריאת ימי : פה להזפיריש
 יז( )שם ן ב.( )מגלה א' משנה במגלהכמפורט

 תקנו נביאים כמה ובהם זקניםק"כ
 חולן לימי ברכות עשרה שמונהתפלת
 לישראל להם תקנו כנה"ג אנשי לג.()ברכ'

 )כלומר: והבדלות קדושות ותפלותברכות
 וופלות כו ברכ' "gg 1 המועדים(לכל

 תקנות אבות וערבית( מנחה)שחרית,
 תפלות שנית: דעה ולפי אחת, דעהלפי
 כנה"ג(. אנשי )יש"י: תקנום במידיןכנגד
 עזרא[. תקנות בניסן א' לקמןועין

 וירושלים ביהודה קול "ויעבירו]-[.
 וכל ירושלים, להקבץ הגולה בנילכל
 כעצת הימים לשלשת יבוא לאאשר

 והוא רכושו כל יהרם והזקניםהשרים
 ו הגולה" מקהליבדר

 )כסלו,. התשיעי בחדש כ']-[.
 ירושלים ובנימין יהודה אנשי כל"ויקבצו
 ברחוב העם כל הימים-וישבוכשלשת
 הדבר על מרעידים האלהיםבית

 לעזרא להשמע נאות הקהלומהגשמים".
 ואין גשמים והעת רב "העם טען:אבל
 אחד ליום 5א והמלאכה בחוץ לעמדכח
 בדבר לפשע . הרבינו כי לשנים,ולא

 מראשי דין בתי העמדו ולכןהזה*,
 לברר ושופטיה עיר עיר ומזקניהאבות
 ; התערובות נשואי מקרי כלאת

 ישבו )טבת( העשירי לחדש א']-[.
 ; הדבר )לדרוש(לדריוש
 גמר )ניסן(. הראשון לחדש א']-[.
 נשים ההושיבו האנשים עניני כלברור

 בשמותיהם, מנויים מהם וכמהנכריות,
 ז- י' עזרא נשיהם. להוציא התחיבווהם.
 עזרא ב1ר1 בו והכל תק"פ סי' או"ח ]לפיבד.
 לא והשנה בטבת, בט' נחמיה()וגם

 להם תקן עזרא : לא פורשה.-מגלה כנסת אנשי נקראו למה הטעם ג ז' ברכ'ייי'

דעת * אתר לימודי יהדות ורוח www.daat.ac.il



טוי  לאדםג'תכ"ו219זמנים

 מן לגו ידועות שהן. כפי אלכסנררימלכות כהנים שבתורת קללות קוריןשיהיו
 קיץ ער ג'תכ"ג מקיץ. הינו הכללית,"היספוריה עצרת קדדם כזו( הק' בחקותי,)פרשת
 למנין נ,תל'ח עד ג'תכ"ה שהו לארסינ'תל'י תבוא, )פרשת תורה שבמשנהוקללות

 הספר(. בראש ההשואה בכללי 1 )ע שלני רהצ שתכלה כדי השנה, ראש קידם כ"ח( כ"זדב'

 לארתחששתא : ג ]ס"ה עשרים "ו[י יעכ]נ לפי )ובסוגרים פב. ב,יק - וקללותיה.שנה
 גן לנחמיה כסלו. בחדש הריפש[.הוא עזרא, תקן תקנות י' : א( ד' מגלהירר

 בבבל, שנזרע זריבבל י"': ]סנ'חכליה ; בשבת במנחה )בתורה( שקוריןובהן:
 ועין שמו! חכליה בן נחמיה שמי?ימה נתקנה זו תקנה בשבת: ובה' בביוקורין
 אחד חנני בא הבירה בשושן מז[' '"בנח' אלא בניסן, כ"א-כ"ג ב'תפ"ח עיןקודם,
 לו, וספרו מיהודה יאנשים הואמאחיו ודנין פסוקימי וי' אנשים ג' קבעשעזרא
 השבי מן נשארו אשר "הנשאריםכי היו ג. כתו' לפי כי בשבת, ובה'בב'
 וחומת ובחרפה גדולה ברעה במדינהשם יום, בכל קבועין דינין בתי לכןקודם

 באש". נצתו ושעריה מפרצתירושלים השבת, כבוד מפני בשבת בה'ומכבסין
 א/ 3ח' ובו/ ימים והתאבל בכהנחמיה פרוסה שתהא שבתות בערבי פת)ואופין

 באדש לארתחשסתא. עשרים]-[. שבת בערב שום ואוכלין לעני(,מצויה
 תאוה(י ומוציא' אהבה מכניס)שהוא

 שואלו: וזה למלך, מגישהיין נחמיהניסן.
 בית "העיר נחמיה: - רעים?" פניך"מדוע לטהרתה קודם וסורקת חופפת)ואשה

 אפלו ושעריה חרבה אבותיקברות יסוך : לעיל עוד ועין וכו/ ימים(ג'
 שיש הכתובים משמעות למלבדבאש". בן דוסא ר' ו': א ע' הגדולה.-ייי'כנסת
 מובאה וב' א' נחמיה בפרקי ומאוחרמוקדם והכירו בןעזריה אלעזר ר' את ראההרכינם
 נחמיה אמרם א-ד( א' )נח' בכסלולנחמיה אבטולס, ר' נזכר גג. עמנ, 1 עזרא ש5לעיניו חנני שאמר דברים : בריתא גם גיי"ה דומות ועיניו לעזרא עשירי דורשהוא
 מרשה המלך א-ג([. ב' )דם בניסןלמלך בנו ובן עזריה, בן אלעזר לר'עשירי
 אגרות לו ונותן לירושלים ללכתלו עזרא[.רבי

 החרגי סנבלט וכו/ הנהר עברלפחוות שנה י"ג ל: פ"עןנ'תכ"כ-ב'תל"ו.
 אשר התרגזו העמוני העבדוטוביה המרומז והוא מקדון, אלכסנדרוסשמלך
 ישראל. לבני טובה לבקש אדםבא . ידן מלך השעיר "והצפיר כא: ח'בדניאל
 "-י. ב'נח' הוא עיניו בין אשר הגדולהוהקרן
 נחמיה. לעליתהער,ות "ועמד וד: ג י"א ישם הראשון",המלך
 אחת, בעת נעשו נחמיה בימי החומהוכנית וכו'[. השמים"כוהות בניתתמקרש שנתעלית:חמיה:.א(יעותכדבר לארבע ותתץ מלכותו תשברוכעמדו שתי מובעות .שנת' ג ר"ה בתיספותא כרצונו, ועלה רב ממשל ומשק גבורמלך

א ב. )ואמגג אלכסגד מלכותלטוף
 עשרים ש.שנת לפרש אפשר אי כ:ואם

 לרריוש, כ' לשנת מכונהלארתחשםתא' ולכן ומת-(, מקרון אלכסנדרום "שמלך :גירסה
 ולכן הבית, בנין נגמר למלכותו ו'שבשנת משע אבל נחמיה; קורות הרצאת לאחר באהוא
 מ שהיא לכורש, כ' היא שהכונהפרשו אלכסנדר מלך שנה איזו מאיזוועד לברר איןגופו
 עשרים שנת ניסן בחדש .ויהי כרולקרוא יפ:סיי מתתיייה טב יין מיכית:בי~י יש א ב' נח' והכתוב )נית"ט(,לדריוש ק-פ להגיהי'ג(. הכחובבס"ע,ויש שגה)כפיי"ס
 ן יין הובא( )רריוש המלךלארתחשםתא, ממחמא אלא אלכסנדר, ממלכות הכהה איןודאי

 בסוף אבל כ(לפניו". שנות את רשמתי ולכן בא-י. היוניםטמלכות
 מוריי

 כי הת.םפות,
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תייאש
סדרי220 לאדםגיתכ"ו

 לאחר נם מפירצת :שארה ירושליםחומת
 כי היא לארתחשסתא וכ' הבית, בזיןגמר

 אצלנו הזמנים שסדר מאליו מובןלדריוש.
 משום ראשית וו, אחרונה דעה לפיהוא

 גמר לאחר נחמיה עלית את ממדרשמ"ע
 בנח' ושנית, עזרא; עלית ולאחר הביתבנין
 האלהים ב-ת אל "לעד : לנחמיה אמור יו'
 כי ההיכל דלתית ונסגרה ההיכל תוךאל

 והוא להרגך", באים ולילה להרגךבאים
 אשר כמוני ומי ? יברח כמוני .האישעונה;
 שמזה אבוא!", לא ? וחי ההיכל אליביא
 כנוי מכונו, על ה' בית עמד שכברמשמע
 ואלו הקרשים, וקדש דלתותיו עלונמיר
 בתחלת הבית עמד הרי לדריוש נ'בשות
בניני.

 ושבבואו יא ב' נח' הכתובים לפי ב..
 טו ו' ונח' ימים( נ' שם שההלירושלים
 לאלול וחמשה בעשרים החומה),,ותשלם
 בא שנחמיה נמצא יום"( ושניםלחמשים
 הדרך את עשה כן ואם באב, בא'לירושלים
 משעשה קצר יותר בזמן לירושליםמשושן
 שהרי לירושלים, מבבל דרכו אתעזרא
 לירושלים והגיע בניסן בא' מכבל יצאעזרא
 משושן, יצא ונחמיה אתייג(, לעין באבבא'
 לכל הכתובים של מפשוטם הנראהכפי

 בערך. נ.מן באמצע.המקדם
 נחמיה עלית בדבר מדובר הנ"ל כל 'ג.,

 נחמיה לפי לארתחשסתא כ' בשנתהעקרית
 אזי זרובבל בעלית עוד ואולם וכי.א'

 העיליס, ראשי גין נחמיה השם אתמוצאים
 עם באו .אשר 1: ז' ונחמ' ב ב'עזרא

 כנ ב' עזרא ושם נחמיה"; ישועזרובכל
 רש"י מפרש התרשתא, "ויאמר מה: ז'הח'
 ח' וב:ח' הכליה; בן נחמיה הוא חז"ל?בשם
 יעז-א התרשף הוא נחמיה .ויאמר אמור:ט

 האטה על החתומים ובראש הסופר,;הכהן
 .נחמיה עומד ב( י' )נחי עזראשכרת

 הממרת שלפי נמצא חכליה'. בןהתרשתא
 בימי פעמימו ר' או מ לארץ נחמיהעלה

 אבל )ג'תי"נ; עזרא בימי )נ'ש"צ(;זרבבל

 זרככל עלית בין הארץ מן ש.צא ראיהאין
 לארתחשסתא כ' בשנת עזרא(; עליתובין

 שנת לאחר ידוע לא בזמן ולסוף)ג'תכ"ו(;
 אל שב שבה )ג'תליח, לארתחשטתאליב

 לירושליס(ל שוב בא ימים" "ולקץהמלך,
 מחשבון מכרח )זה באב א']-[.
 לירושלים בא נחמיה החומה(. בניתימי
 קם בלילה ימים. שלשה שםוישב
 החומה את ותר אנשים מעט אתוולקח

 ולארים לכהנים פנה כן ואחרהפרוצה
 את ולבנות לקום מהם ודרשולסגנים
 העבד' ועביה החפני סנבלטהחומה.
 להם ולעגו שמעו הערבי וגשםהעמוני
 ; במלך במרידה האשימוםוגם

 בנית באלול. כ"ה - באב ד']-[.
 ושנים חמשים במשך ושעריההחומה
 בבנית שעזרו האישים רשימתיום.

 חפרעית ובכספם. בעבודתםהחומה
 להלחם לבוא מחשבותיהם וחבריתסנבלט

 נחמיה הבונים. את ולהרוגבירושלים
 חרבותיהם עם למשפחות העם "אתמעמיד
 בחומה וזהבונים וקשיותיהם".רמחיהם

 ידו באחת למשים בסבלוהנשארים
 - השלח" מחזקת ואחת במלאכהעשה

 - הכוכבים" צאת עד השחר"מעלות
 מלאכה" והיום משמר הלילה לנו"והיה
 האלה, הכתובים ]שני יא-ד'. ב' נח'וכו'.

 היום להגדרת כ במגלה משמשים טז, סוד'
 יצאו כוכבים כמה : א א ברכ' 1ביי1,והלילה.
 שנים יום, ודאי אחד כוכב לילה?ויהא
 ועי"ש לילה. ודאי שלשה לילה,ספק
 בין - ושעור לילה על ההמשךכל

 לד-לה[. ושבת ב-ד שכ' בבלי יהשמשות
 אחיהם אל ונשיהם העם צעקת]7-[.
 ולשם במצוקתם העם דלת כיהיהודים,
 העשירים, מאת כסף לוו המלך מסישלום
 שדותיהם את בערבון מהם לקחוואלה

 ובנותיהם בניהם את וכבשווכרמיהם
 והסגנים ההרים עם רב נחמיהלעבדים.
 הרכוש את לל.וים להשיב מהםודורש
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14.
 כאדםג'תכ"ז231ומג-ם

 וההורים החובות. את ולבטלוהנפש
 ה'. נ"' נבקש". לא ומהם "נשיב :חבסיהו

 כי בלאותם וחבריו, סנבלט "-[.;
 ונגמרת, הולכת החומה בניןעבודת
 הנביאה נועדיה ובהם אנשים,שכרו
 ולפתותו נתמיה את לירא הנביאים,ויתר

 "האיש : ענה נחמיה . בהיכל.שיסתתר
 וכו', ו" יברחכמוני
 החומה בנית גמר באלול. כ"ה]-[.
 שערי פתיחת זמני סדור יום.הנ"ב

 ידים רחבת "והעיר ושמירתם.ירושלים
 בתים ואין בתוכה מעט והעםוגדולה
 ד. 1'-ז' נח'בנוים".
 החורים את מקבץ נחמיה]-[,
 עין ה. ז' נח' זרובבל. בימי העוליםנחל היחי ספר את ומוצא 5התיחשוהסגנים
 זרובבל ועלית כורש פקידתג(ש"צ
 לה. מוקדמת והערהוג'תי"ד
 ושאר בירושלים העם שרי "וישבו]-[.
 מן אהד להביא גוריות הפילוהעם

 הקדש עיר בירושלים לשבתהעשרה
 י"אא. נח' בערימע. הידותותשע
 הוא זה שכתוב הדברים ניכרים רה. עה
 ידים רחבת "והעיר ד: 1' גח' הכתוב י4ל"משד
 בנוים', בתים ואיו בתוכה טעפ והעםזגדולה

 התקבץ בעת נתקבלה הגורלת הפלת עירוההחלמה
 ולכן ה, 1' נת' בכתוב כמסופר והסגניםהחורים
 1' )נח, שבינתים מה שכל בצדק, רשיאומר
 עזרא. מימי שמצאו היתש באגרת כתוב היהו-י,(
 לה. מוקדמת יהערה ג,תי'רעין

 שהתנדבו האנשים רשימתנ-[.
 באה אחריה י"א. נח' בירושלים.לשבת
 עם עלו אשר והלוים הכהניםרשימת
 מנוים ובה וישוע, שאלתיאל בןזרובבל
 וכו'. דורות חמשה עד ישועתולדות
 יוצדק בן ישוע בן יויקים בימי"אלה
 ג'תכ"ו-ג'תל"ח( )עין הפחה נחמיהובימי
 א-כן. י"ג נח' המופר". הכהןועזרא

 חומת חנפת באייר[. ז']ב'תכ"ז.
 ב: תענית במגלת פורש ]הזמן-רושלים.
 באלול בכ"ה החומה שנשלמהאעפ"י

 השוערים פקדו ולא הדלתות העמידו5א
 יום עשוהו .היום ואותו באייר, ז'עד
 במגלת כתוב הדבר אותו ואולם יטוב
 ושם ו, ובפרק ב בפרק : פעמים ב'תענית
 הוא וזה באלול". "בשבעה : הואהיום
 הנדכת באייך "בז' : נ פרק בתהלתהנוסח
 מקומות כשני למספד, דלא ירושליםשור
 ירושלים שור חנוכת הזאת במגלהכתוב
 מהגולה ישראל כשעלו אחד למספד:דלא
 בית וגדרוהו יון מלכי כשפרצוהוואחד

 באלול "בשבעה : ו פרק ובתחלתחשמונאי"ו
 למספד דלא ירושלים שור חנוכתיום
 וגברה כוכבים עובדי שסתרוהומפני
 הנוסחות משתי ובנאוהו". ישראל ש5ידם

 מתכון ב פרק כי להסיק, יש אוליהאלה
 ו- ופרק נחמיה בימי החומהלחנוכת

 פה שגם אע"פ חשמונאים, שבימילזו
 הכתובים מן הראיות כלמובאות

 מסביבות נאספו לחגיגהשבנחמיהן.
 והכהנים והמשוררים, הלויםירושלים
 ואת העם את וטהרו הטהרווהלוים
 נעשתה החגיגה החימה. ואתהשערים
 גדולות תודות בשתי ובשיר,בשמחה.
 וישמחו גדולים. זבחים ובזביחתותהלוכות

 וכו'. גדולה שמחה שמחם האלהיםכי
 לאוצרות, הלשכות על אנשיםמנוי

 נח' ובו/ ולמעשרות לראשיתלתרומות,
 בז-מז.י"ג

 שהיה שנה י"ב]כ'תכ"ו-נןתל"ח[.
 עד כ' משנת יהודה בארץ פחהנחמיה
 ל: ]מ"ע נח,ה,יי. לארתחשסתא. ל"בשנת
 מתקן ישראל, בארץ עשה שנהי"ב

 לעירו איש ישראל את ומשיבבחומה
ולאחוזתו[.

 אבל פורשה, לא השנה -. -]-
 אלכסנדר: מלכות משנות אחת היאכמובן

 בכ"ה סט.: שם.-יימא ועין "ווג'תכ"ג-ג'ת;
 עין , בכסלו בכ"א גירסה: )וישבטבת
 אלהינו בית את כותיים שבקשויום למספד" דלא הוא גריזים הר ידם א(תמיד
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 ?ואי -(גטו
סררי222 לאדםג'תכ"ו-ג'תל"ח

 להם. ונתנו להחריבו מוקדוןסאלכסנדרוס
 מה הצדיק. שמעון את והודיעובאו
 עם פנישתו על בפרסיות ועי"שעשה?

 הכותים את לרשותו מסר אשראלכסנדר,
 להר שהגיעו כיון כרצונו. בהםלעשות
 כדרך פרשינה וזרעוניו חרשוהוגריזים
 היום ואותו אלהינו. בית לעשותשבקשו
 טוב[. יוםעשוהו
 אבל פורשה, לא השנה -. -]-
 פעמים: אמור כאן המובאיםבדברים
 ומכיון היתה"י ת י ע י נ ש שנה"ואותה

 של מלכותו בשנות היושהמעשים
 ג'תכ"ג-ג'תל"ו, כנ"ל שהםאלכסנדר,

 מוקדמת הערה )ג'תי"ד לעיד האמורולפי
 שתי היו האלה שבשנים נמצא ב(סימן
 וכפי 1 וג'תל"ה ג'תכ"ח שמיטה:שנות
 בספורים הכלול ההיסטורי והגרעיןלאדם, .י ג'תכ"ח היא פה המכונת השנההנראה
 אלכסנדר של שהותו בזמן קרהאלה
 כן: לאחר מועט זמן או ישראל,בארץ
 בניסן וארבעה בעשרים ת"ר : צא.-סנ'

 בסיון( בכ"ה : היא הגירסא ג' תענית)ובמגלת
 ומהרושלים מיהודה דימוסנאיאיתנסילו

 רוצין שהיו חמס בעלי עוררין :)רשיי
 ועי"ש ובירושלים(. ביהודה חלקליטול

 עם פסיסא בן גביהא של הוכוחיםג'
 כנען( ארץ את להם )שתבעו אפריקיאבני
 הרכוש את להם )שתבעו מצרים בניועם

 ממצרים בצאתם בניי שהוציאוהגדוף
 לששים לשלם להם שעשהוהחשבון
 דינר לפחות עבודה שכר יהודיםרבוא
 ועם שנה( ריי במשך אחד לכלליום
 את הם גם להם )שתבעו ישמעאלבני
 מוקדון[. אלכסנדרום לפני כנען(ארץ

 הקודם הערך מן היוצא לפי]?-ז.
 שמעון זאת בתקופה חיהיקודם
 כנסת. משקרי היה א אבות שלפיהצדיק,

 )לפי שמש המקורות שאר וכפיהגדולה
 עזרא( אחך : תורה" ל,,משנה בהקדמתורמב"ם
 הייו שנות כי אם שנה, מ' גדולכהן

 המסופר מן פורשו. לא כהונתוושנות
 את עוד להזכיר יש במקורותינועליו

 שמעון ששמש שנה מ' : לט. ביומאהמאמר,
 וכור בימין עולה גורל היההצדיק
 דברי וכמה כמה עוד ג 1' יומא מירז'יי"ש
 הצדיק וכמעון ה: ג' פרה בימיו1 שהיופלא
 אמר ט: נדרים 1 אדומות פרות שתיעשה
 אשם אכלתי לא מימי הצדיק:שמעון
 אחד נזיר בדבר המעשה ועי"שנזיר.
 רואיי וטוב עינים יפה הדרוםמן

 הצדיק שמעון : ביחוד יג, סוטהתוספתא
 בטלית : הקדשים קדש מבית דברשמע

 להיכלה לאתאה סנאה דאמרעבידתא
 השונא שגזר האלילים עבודת)בטלה
 ובטלו גסקלגוס ונהרג לביהמ"ק(,להביא

 המאורע קרה תענית מגלת ולפיגזרותיו1
 נבואת נתאשרה ועי"ז בשבט בכ"בהזה

 שלא זה יום נקבע ולכן מיו"כ(.שמעון
 שפת שבה אותה : קם ינ' בו'1להספיד
 לאחר וכו/ מת הוא זו שנה להן:אמר
 ונמנעו ומת, ימים שבעת חלההרגל
 בערך ועין בשם. מלברך הכהניםאחיו

הסמוך[.
 במצרים. חוניו מקדש יסוד]?[.
 הערך שבסוף הספור אותובהמשך
 פטירתו בשעת : קט( )מנ' מסופרהקודם
 חוניו : להם אמר הצדיק( שמעון)של
 'ישמש משמעי( חכם שהיה )רשי:בני

 בחוניו נתקנא מאיר ר' לדבריתחתי.
 שנים ב' ממנו גדול שהיה אחיושמעי
 על שהעלה מעשה עשה והואומחצה,
 יהודה ר' ולדברי הכהנימ1 חמת אתחוניו
 הגדולה, הכהונה את חוניו עליו קבללא
 אחיו, בשמעי נתקנא כן פי עלואף
 שהעלה המעשה את עשה חוניו,והוא,
 שניהם לדברי הכהנים. חמת אתעליו
 מפניהם רץ להרגו, הכהנים אחיובקשו
 של לאלכסנדריא הלך אחריו,ורצו

 עליו והעלה מזבח שם ובנהמצרים
 ולדברי עכו"ם, לשם מאיר רןלדברי
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2%%1
í╞ום 522 ח"úí'ד íג╨לס

ñ"ג  ,¢ íקם-ה╞זהג ,íגלק ,¢לו╨ק 'ץק'
áúטז  íזגá" וזהה הגהג חáסל 'הם

 :ךג

ט¢ץ  Σ¢ו "íג¢פל /זיז כגץז ╨"ג¢'ד
ñ╨ג¢הá].  ¢חום זúםףל םק

םק  .ה¢ץה כáזל ,זגםול גי כגá זú¢גףח
¢חום  Σץלק ÷ג╞פה כגáז ╞זñג ק¢÷ל זג╨זח קג
זק¢זף  הףז÷úל 11 ;קךל םáו כזגיל íג╨קהק ום

úו  ú¢זñלá כגו זדם ט¢╞ ú¢חו וםו íגדיהם
.íגדגדץה ñזיגלú זץ¢זולה הםוה הף גףםú 

היםלק  .ו*áúí-ז"םú'ד] 'ז íג╨ק
. 

úíזיםל  úזיםף כזג ,íםגץí á"חוז הךקף
ג  םיí áםזץה .זםי ס"ץ .[.ג

íגúקז  .[ח"םסז'ד] ú╨קí "áגקםק
,"טםלה  וñúקחú¢ום טםל םáá גúוá םו
הגלח╨  כלסז וםק) (ק¢זף ום הגה

; áגםקז¢גí 
טםלה  .[?] ס÷םז" íגלג גúםוק╨ כל

íגםקז¢גם  ג"ק¢) : כúגק גם úזק¢ úיםם

ום  (¢זסחםז וזáוז "íגםקז¢גם כלסה)

 .(ק¢זף áזקá הגלח╨ íגםקז¢גם ץ╞ז╨ ,זםגי
ח÷ם  áגקגםו ,כהיה áז¢÷ הגáזךם (ג╨זלץה)
íג╨ףםק  זלפץם היקם ג¢פחú áגí, áגהםו
הגלח╨  זגה. íג╨úז╨ íק úו הח╨לה .'זיז
Σזחה  טגםקה úו םי גםי úגá הגáזך

íץ  כל היקםה ¢הךז úו úזיקםה á¢ז
íגהםו áגú ╨סץá ה םץ ¢קוñג╨דí 

ד"ג  ¢גסחהז úו íג¢╞ñה .íגל╞ז÷ה 'ח╨
.╞ג-╞

םáו  .[-] íזגá" וגהה וםק) ,ק¢זף
כיק  ז╨לס ¢חום ¢ףזñלה ט¢ץí, á╞ז÷ה
áñף¢  ÷זñף ה םגחúל ג╨ףם╞" ("הסל ו¢÷╨

ום  הקל 'זיז ופל╨ז áזúי זá ¢קו
הגáזך  וזáג ג╨זלץ כגץ) ט¢ץí á╞ז÷ה םץ
íםזץ  (גללץה גáוזלז םה÷í áגהםוה ,╞ץ
זםג╞áגז  'זיז גהגז íץלקי úו ה¢זúה

,ד-ו ץ.. םי á¢ץ ."םו¢קגל íק

ום  .[-] íגלגá" "הלהה í╨לסק)
םץ  (ק¢זף - áג¢ הגלח╨ íץ ג¢ו ה╞זהג

סזú÷╨úז  íםםח úו íזג áúקה ¢ילá ]ג╨÷ז
ג╨ףם  גהגז" ¢קוי זםםפ ג¢ץק íגםקז¢ג

םק  áúקה :ג"ק¢] ¢קוי זך╨ íגםםפה
úזúם╞ה  á¢ץ áúק כלג¢ץקá ז¢דñגז
"áúקה  ה¢לץז ¢קו ום íזחúףג ╞ץ ¢חו
זáגקזהק

 ╞ד╨י íג╞זהגה"
 .'זיז זúםץף

,úזגáוזלז  íגק╨ úזג╞ז╞קו úזג╨זלץ
í╨גוז  íהג╨áז גפח ¢á╞ל úג¢ז╞קו

íלץ  íג¢גיל ¢á╞ם úג╞זהג 'זיז áג¢וז
íך¢לוז  íםם÷וז היוז íהל íגק╨ו

כúחה  "íץגáקוז 'זיז גúח¢áהז úו
áגקגםו áל ץ╞גזג כá╨ם ג╨¢לה גñ╨áךם 
.ום-,ך  כגץ) ñ"ג (ג כהיה .םז╞דה íק

ץ¢סל  'ז¢ג] úג╨ץá ╞' ú : 'ג הגג¢ה╨ ;כגה
.[וúק¢úה  הגלח╨

ה╨ק  .ו"ילד-úí"á'ד] ץ"ף ם : ף¢÷
áו¢Σ  םק úזיםל כזג ,úגםםיה) ¢לזםי íד

כה  גםו¢קג כגץז .(ו"לú'ד-ז?םú'ד זםוז
ום  ה╨זלק גיםל כזג úז╨קק) úíזיםל

,כזך¢גף  ,כז╞÷ל
 ñז¢╞╨ñים"

 (זק¢זף :
,טזגך╨ו ñ╨ז¢ך÷, ñגם÷í, כזלגםק, 

.[ñדם÷ñד  ,ñזיזגך╨ו

כגúáזי  .ח"לñ"÷ [á'ú :ם הםזדáז
:ו"¢דה  úז¢ךקá כג╨לם íג╨זג .וף¢ו קז¢ף
:ז╨גה╞  úוגפגל íג¢פל וזה óםו ,íג╨ק

(á'úח"ל-á'Σס"י)  ף"ú ╞ץ כג╨ú áגáה
╞ץ  ג=úז ╞לץק (ד"םקי-ח"יá'Σ) á"╨ז
á"╨ז  úזיםל ñ¢ף ,(ך"ףק,ד-ח"םק'ד)
קקז  םק úזיםל ñ¢ץ (ו"לú'ד-פ"ק'╨)
זúזוáז  םק úזיםל כזג ,(ס"úí'ד-á"לú'ד)
úז╨לם  כלס ú╨קל) (ח"לú'ד זםגחúה
íג¢פל  ¢ךקú áזיםלם כזג ג¢ה) úוגפגלק

óםו á╞ץ ÷זגá¢ז¢ךקם זú ץ ה╨ק 'ו╞ 

"ול÷  .ה╨ק כגץז :גסל הג÷áקז" וףםום

¢לזםי  ג"קל .(íק 'דהז áΣץג ק¢ף : ,וףםו
,úג╨זג  íדק כזקםá כג╨לה זדה╨ áזúים

á].  הגו¢ז íגם÷קל 'ד
ז╨גוק)  .ה¢ץה גףם זקז¢ף כזי╨ה םק וג¢דה

הגדזםגדז¢יה áקל הסúץג הזáΣ) ו זקז¢ף םקú ╞החז 
םגחúל  úגñ¢úלה íץ הגדזםז╨ז¢יה ,úגץ╞לה הגףםק

גםםי  כג╨לה úז¢ךקם ú╨קל ╨"ú'ד ,ה¢גפגם גףםז

╨"ú'ד-כוי  הוזקהה קו¢áק ¢ףñה ח"לú'ד
ה¢גפגם

- ---
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סדרי224 סאיםג'מכ"ב. שיננ

 בית למלכות א' שנה]נ'מכ"כ.
 בית לבנין רט, שנת והיאחשמונאים,

 ג'מכ"ב בערך ועין לשטרות. קע"השניו
נ'ןכד.

 עשו קרבות ל"ב ח: ע"ז לפי -
 עד להם, יכסו ולא ביוניםהרומים
 ברית ועשו עמהם ישראל אתששיתפו

 ישראלי.עם
 בשום נאמר 5א זה שדבר אעפ"י]-.
 בשנה כי להבין, יש זאת בכלמקום,

 בפעם בכססו בכ"ה החנוכה חג הוחגזו
 בשנה כלומר: המסורת, לפיהראשונה,

 במדרש,,מעשה אבל חשמונאים. למלכותא'

 190, עמ' א מדרשים" ב,,אוצר מונא נ, נוסחחנוכה"

 כ"ג "בשנת היה הנוכה נס כיאמור
 רי"ג שנת היא אנטיוכס, עמלךשנים
 זה ואין ג'ם"כז הגנו שני", ביתלבנין
 שלפיו א, "המכבים" ספר חשבון עםמוסכם
 בשנת הראשונה בפעם החנוכה חגהוחג
 פה חשבוננו לפי שהיא לשטרות,קמ"ח
 קפ"ח ג'ךצ"ז(, : )ליצירה ג'ךצ"השנת
 של מלכותו ושנות שניז ביתלבנין

 ההיסטוריה מן ידועוא אפיפנסאנטיוכוס
 שהן לפמה"נ, 164-174 והןהכללית,

 )ג'ךפ"ז- פה חשבוננו לפיג'ךפ"ה-ג'ךצ"ה
 ליצירה([.ג'דצ=ז
 יום בכסלו בכ"ה : ט תענית מגלת]-.
 בהם. להספיד שאין ימים ח'חנוכה,

 השמנים כ5 טמאו להיכל יוניםכשנכנסו
 חשמונאי ~ית יד וכשגברה זשבהיכל
 אחד פה אלא מצאו ולא בדקוונצחום
 שלא הגדול כהן של בחותמו מונח.שהיה
 יום אלא להדליק בו היה ולאנטמא,
 ימים, ח' והדליקו נס בו ונעשהאהד,
 טובים ימים ח' קבעו אחרתלשנה
 חנוכה לעשות ראו ומה כא(. שכת)ועין
 משה שעשה חנוכה והלא ימים,ח'

 וכו', ימים ז, אלא עשה לאבמדבר
 ? וכו' שלמה שעשה בחנוכה מצינויכן
 חשמונאי בית נכנסו יון מלכות בימיאלא

 בשיך ושדוהו המזבח את ובנולהיכל

 בו מתעסקין והיו שרת כלי בוותקנו
 הנרות את להדליק ראו ומה. ימים.ח'
 102, מדרשים" ג,,אוצר לחנוכה, במדרש - וכו'.וכו'

 תניא, : החשמונאים מלחמות בעניןמסופר
 שם לעבור יכול אדם היה לא שניםג,

 שנים וז' ?(, הפגרים )של ריחםמפני
 בלא וכרמיהם שדותיהם ישראלזרעו
 הסיקו שנים וכ"ג שלהם, מדםזבל

 וקשתם[. מרומהיהםישראל
 ק"ג : ס, יעייז ל ס",]כ'מכ"ב-ג'זכ*ד.

 סי' - השמונאימנ בית מלכות שלשנה
 מלכות : כש"י ז שנה ע' ראשון מלכות :צו

 נתקימה חשמונאי מלכות שלראשונה
 בצ"ע דאמרינן גב על ואף שנה,ע'

 הורדופ ומלכות ק"ג חשמונאידמלכות
 שלטה שלא ופארם כבודם עקרק"ג,
 ועי"ש[. כך, כל נתקים לא אומהבהם

 שנה כ"ו : ח י,ז לפי]ג'מכ"כ-גימם"ז.
 עם בבריתם נאמנים הרומאיםשנשארו
 שעבדום[. כך ואחר ג'מכ"ב(, )עיןישראל

 שעבודם תהלת : הנ"ל לפי]ג'ממ"ח.
 קודם שנה ק"פ ז לרומאים ישראלשל

 על )רומי( מלכות פשטה הביתשנחרב
ישראל[.

 1 הורדוס בית מלכות תהלת]נ',כ"ה.

 של שנה ק"ג ל: מ"עגיזכ"ה-ג'-כ"ז.
 שניה ומלכות : צז סנ' - הורדוס.מלכות
 בערך כדלעיל הורודוס, מלכות :)רש"י

 שנה[. נ"ב.ג'מכ"ב-ג'לכ"ד(
 ושמעון הלל סו.: שבת]נ,ןכ"םז-ג'ךשכ-ח.

 גמליאל הלל(, בן שמעון רבן :)רש,י
 שמעון( רבן בן הזקן גמליאל)רבן

 גמליאל בן שמעון ר' )הואושמעון
 היה והוא מלכות, הרוגי עםהנהרג
 מדובר שעליו גמליאל, רבן שלאביו
 נשיאותן והגו נט( ובב"מ בזבנרכא
 מאה קיים( הבית )בעוד הביתבפני
 החרבן שלפני אחרונות שנה )ק'שנה

 ופרנסו הלל, ש5 נשיאותוהחתילה
 קודם הלל שנהי ק' דורות ארבעהאלו
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 שנה([. ק'לחרבן
 אסוירוס של מפולמוס ל: פ"ע]נ',ם"ו.

 שנה[. מ' אספסינוס של פולמוסעד
 חרב לא עד שנה פ' ח: ע"ז]ברמ"ח.

 ועל העמים ארץ ע5 טומאה גזרוהבית
 זכוכית[.כלי

 חרבן קודם שנה מ' לט: י"א]קופ"ח.
 ולא בימין עוסה גורל היה לאהבית
 אלא לא: )ה"ה מלבין זהורית לשוןהיה

 והיו דולק, מערבי נר היה ולאמאדים(,
 שגער עד מאליהן, נפתחות ההיכלדלתות
 : ח ע"ז - וכו/ זכאי בן יוחנן ר'בהן
 סנהדרין גלתה הבית חרב לא עד שנהמ'

 הבית בהר מקום ישי: בחנותי להוישבה
 שמו.וחנות

_ 
 שנה למ' קודם א: א' סנ' ית'

 נפצותי דיני נטלו הבית חרב שלאעד
 : אמור ושם ב, ז' סנ' ביר' מאמרואותו ממונותי דיני נטלו שטח בן שמעוןובימי
 ממונות דיני נטלו יוחי בן ר"שבימי

 מ' יה"ב צדוק רבי נו.: גיטין -מישראל:
 ירושלים[. תחרב שלא בתעניתשנה

 ו' החרבן לפני בתמוז. י"זנזאכ"ב.
 תחתיו, צים .והעמד התמיד הוסרשנים
 ולתת התמיד הוסר "ומעת : יא י"ב ינ'רש"י
 שומם"[.שקוץ

 חרבו מה מפני : פח ב"מ]נ'-ב"ה.
 קודם שנים ג' הינו בית שלחנויות
 וכו'[,ירושלים

 הגהת לפי העלנ'ףכ"1-ג'ףכאח.
 פולמוס עד אספסינוס של מפולמוס :הגר"א
 כל : )כלומר אלו שנים. ב' טיטוסשל

 יטנר מ' הבית. בפני כאן( עדהרשימות
 שנה ונ"ב "טיטוס" במקום "קיטוס"מגיה
 שהיתה למרידה לדעתו והכונה ב',במקום
 שר את ששלח טרינום ימי בסוףבא"י
 מרידת את להשקיט קקטוס לוזיוסצבאו

 על אספטינוס צד נו. גיטיןהיהודים.-לפי
 : לב א' רבתי איכה ולפי שניס; ג'ירושלים

 על המעשה שם ומחטה.-ועין שניםג'
 המצור בימי שהוצא זכאי בן יוחנןר'

 "תן : ממנו ובקש אספסינום אל העירמן
 רבן של ושושלת וחכמיה יבנהלי

 כי מסופר שם השאר בין -גמליאל".
 בז, סגור יושב היה אם אף יוחנן,ר'

 גמורה, באפלה מזה לפנים זההדרים
 משעות שעה באיזו לענות יודעהיה
 ידע וזאת עומד, הוא הלילה אוהיום

 או : פרושו כהונה" "מתנות"מפשוטיה"-לפי
 תלמודון, מחזרת אומחכמתו,

 "במדש ל: 0"ע בתמוז, י"זנכ'ףכ"ח.
 העיר" הבקעה לחדש בתשעההרביעי

 בו. בי"ז ובשניה ב(-בראשונה; ל,ט)ירמ'
 בתמוז[. ט' טל"ח ג'ועין

 הבית חרבן בשבת. א' באב. ט']-.
 מגלגלין אומר: יוסי רבי ל: פ"עהשני.
 חובה, ליום וחובה זכות ליוםזכות

 בראשונה הבית כשחרב אומר:שנמצאת
 : )כלומר היה שבת מוצאי היוםאותו
 היתה שביעית ומוצאי בשבת( א'יום
 ומשמרתו השמיטה(, בשבוע א')שנה
 )ויש באב ותשעה היתה, יויריבשל

 שהכונה אפשר אבל באב; ט' ערבגירסה:
 וכן היה. הך( והינו באב, ט, ללילהיא
 על עומדים הלוים ובזה ובזהשניה.
 ? אמתו שירה ומה שירה. ואומריםדוכנן
 יצמיתם", וברעתם אונם את עליהם"וישב

 הספיקו ולא הוספה: יא ובערכיו כג. צ"דתה'
 עד אלהינו" ה' "יצמיתם )שם(לומר
 מסיקה, שם יהגמרא וכבשום. אויביםשבאו
 התמיד, עולת על לא נאמרה השירהכי
 )ועין התמיד בט5 בתמוז מי"זשכן

 במקרה אלא בתמוז(, י"ז וג'ףכ"חג'ףכ"ב
 עולת והקריבו בקר בן להםנזדמן
 של שיר לא היה השיר גם וכןנדבהי
 שיר הוא צ"ד תה' שכן הקרבן עליום
 בשבת א' יום של ושיר ד', יוםשל
 סתם )קינם( (זילייא אלא כ"י, תה'הוא
 בפיהם. להםנפלה
 ביום משיח נולד ד ב' ברכ' ירו'לפי
 מן והראיה המקדש, בית הרבשבו
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 "והלבנון אהרון(: )פסוק לד י' 'שדהכתובים,
 א: י"א ישע' אחריו, ומיד יפול",באדיר

 משרשיו ונצר ישי מגזע חטרנייצא
 שנולד בילד המעשה שם ועיןיפרה".
 לחם שבבית ערבא בבירת החרבןביום
יהודה.
 להפוך הקב"ה עתיד תתקצח: איכהי"ש

 יט: י זכר' שנאמר, לשמחה, באבט'
 וצום הרביעי צום צבאות: ה' אמר"כה

 העשירי וצום השביעי וצוםהחמישי
 ולשמחה לששון יהודה לביתיהיה

 ג'ת"י. ועין טובים".ולמועדים
 רחץ רבי : חנינא ר' אמר : ה.מגלה
 השוק ביום : )ישי צפורי שלבקרונה
 בי"ז קרונות( הלוך בשעתבפרהסיא
 הודו ולא באב, ט' לעקור ובקשבתמוז

 אבא ר' לפניו אמר באב(. )מס' חכמיםלו
 ט' אלא מעשה, היה כך לא זבדא:בר

 ודחנוהו הוה בשבת להיות שחלבאב
 ונדחה הואיל רבי: ואמר השבת,לאחר
 חכמים[, הודו ולאידחה,

 הספר בראש ההשואה כללי לכ'הערה.
 א4 שנה היא 111 ליצירה. ג'ף'ל - לארםג'ףכ"ח

 וי. בנספח ועין לשממה. א' ושנהלחרבן
 שנה נ"ב ה: ד' תענית ית']נ'ף"פ.

 המקדש; בית חרבן לאחר ביתרעשתה
 בן ומלחמת ל: מ"עב'ף"פ-ג'ףפ.נ.

 אחר שנה נ"ב ומחצה, שנים ב'כוזיבא
 זה ולפי הבית[,חרבן

 משנה ביתר. חרבן באב. ט'מ'ףפ-כ.

 ונחרשה ביתר נלכדה באב בט' : 1 ד'תענית
 מהברי הנראה כפי , )ירושליםהעיר
 הרשע(; טורנוסרופוס בימי כס.: שטהגמרא
 רבתי איכח וכן ה ד. תענית ג'של"ח.-יי1ועין

 אדריינום עשה ומחצה שנים ג' ח:ב'
 ביתר[. עלמקיף
 שנתנו יום קכא: ב"ב באב. ט"ו]-.
 תקנו היום אותו לקבורה. ביתרהרוגי
 הטוב והמיטיב, הטוב )ברכת(ביבנה
 לקבורהן. שנתנו על והמיטיב הסריחושלא

 המובאות האחרונות רישיונותהערה.
 אחרים, ממקורות כמה גם וכן ממ"ע,בזה

 ידי בהן חלו וכנראה הגירסות, בהןמרובות
 בהיסטוריה יריעתו לפי איש איש מגיהים,כמה
 שע'5תה השנים במספר דעתו. שקולאו

 לכאורה היה אפשר הבית חרבן לאחרביתר
 עם להתאימו כדי נ.ב, במקום מ"בלהניה

 כוכבא בר מרד כי ההיסטורית,העובדה
 אבל נ,ף"צ; החרכן, לאחר שנים כיבפרץ

 מקורות בבמה נם וחוזר הולך נ'בהמספר
 שבעים ראשון מלכות : צו מ:' ועיןאחרים.
 ומלכות ושתים חמשים שניה מלכותשנה,
 ופרושו - ומחצה שנים שתי כוזיבאבן

 על המוכיח זה, למאמר רש"י שלהמפ.רט
 שקורא כפי או, אלה, בחשבונותהבלבול

 חשבונות. .קלקול ה, ר' תענית הירו'לזה
 הצרות.מרוב

 הכרונולוגיה מסתימת אלה רשימותעם
 למימי הארכה התקופה לכלהמסרתית.

 לנו אין הבית חרבן לאחר ועדנחמיה
 אלא התלמודית הספרות ובכלבס"ע
 ואף פה, שפורטו אלה תאריכיםמספר
 המאורעות שאר נשתבשו. ברובםהם

 ואף ושם/ פה המספרים תקופהמאותה
 רשום, לא מאד,-זמנם זעומה במדההם

 מקורות לפי לבררו, אין רביםובמקרים
 יש שני מצד בקירוב. אפילוהמסרת,

 בסמוך( )עין תענית" ב"מגלת למשללנו
 בימים שנקבעו מועדים של 'רשימה
 לרגלי השנה חדשי י"ב בכלידועים

 אין שברובם בשעתם, ידועיםמאורעות
 וגם טיבם, על לעמוד אפשרותכיום
 ורק נרשמו, לא האלה המאורעותשנות
 לפי מהם כמה לברר אפשרבקשי

 אין זה ברור אבל י אחריםמקורות
 ספרנו. של זה בחלקמקומו

 היא המסרתית שהכרונולוגיהנמצא
 המקרא תקופת של הכרונולוגיהבעצם
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 כל שאר התעמוד. של פרושולפי
 ובין המקרא מתקופת ביןהתאריכים
 חוץ אחרים, ממקורות הידועיםלאחריה,
 השני בחלק מקומם התלמודית,מהספרות

 זה. ספרשל
 השנים מנין כי להעיר, כדאילסוף
 החרבן לאחר ועד מבראשיתליצירה
  המאורעות  שנות מפרוט בהכרהיוצא

 ומרציפות ישראל ימי דברי ש5הבודדים
 במ"ע. מנויים שהם כפי האלההמאורעות

 הסיכום ניתן לא שלפנינו בס"עאמנם
 אפשר היה ולכאורה האלה, השנים כלש5

 נמנות כלל נתכוון לא מ"ע כילחשוב,
 שנות את רק אלא העולם שנותאת

 והידועות במקרא המפורשותהמאורעות
 בקשר סיכום אותו אב5 המסרת. לפילו
 נתן )לאדם( עולם" "לבריאת המניןעם

 המאמר מן בעיקר יוצא והוא ט,בע"י
 :הזה

 מאות ארבע אחר : חנינא ר']אמר
 נקח : אדם לך יאמר אם הביתלחרבן
 לא אחד", בדינר דינר אלף שוהשדה
 ותקבץ הגאולה קז שהוא )רש"י:תקח
 תפסיד ולמה אבותיך, לנחלת הקדשלהר

 ארבעת אחר : תנא במתניתא.הדינררך

 שנה ואחת ושלשים ומאתיםאלפים
 : אדם לך יאמר אם ם, ל 1 ע ת א י ר בל

 בדינר דינרים אלף שוה שדה לך"קח
 מה שואלת:( )הגמרא תקח. אלאחד",
 מאמרים שני )בין ביניהם ההבדלהוא

 שהמשנה שנים שלש הוא ההפדלאלה(?
 חשבון לפי : .כש"י לפי - שנים ג'מוסיפה
 הגלות זמן ימשך )מתניתא(הבריתא
 מאמר לפי מאשר יותר שניםשלש
 רל"א אלפים ד' שנת חנינא.-נמצאר'

 לחרבן ת"ג שנת היא העולםלבריאת
 היא לחרבן א' שנה כן ואםהבית,
 )לאדם(. עולם לבריאתג'ףכ"ט

 עם זה מאמר מקשרין שםהתוספות
 לרב אליהו לו אמר : צו בטנ'המאמר
 משמונים פחות העולם אין וכו':יהודה
 שנה(, ור"נ אלפים )ך' יובלותוחמשה
 : אותו שאל בא. דוד בן האחרוןוביובל
 יודע. איני לו: אמר בסוסון אובתחלתו

 משית, שיב% קורם ומן אותו )יכלהכלה
 רב יודע. איני לו:  אמר  כלע  אשו%ו
 לרב )אליהו לו אמר כך : אמראשי

 לו, תצפה לא זמן אותו עדיהודה(:
 ב,,מדרש עוד ועין לו[, תצפה והלאהמאז

 המשיח". "ימות הסמן תהלתזמנים"
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