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 רש"י עזרא פרק ב פסוק ב  .1
 הללו בני אדם גדולים וחשובים היו והאחרים היו משוכים אחריהם ועל כן מנאום אחריהם לבד:  -עם ישראל  אנשי

 "י עזרא פרק ב פסוק ב רש .2
ושם אדם הראשון פ"א קמוצה בגדול  -בני המדינה הללו בתחילה כאשר גלו מארץ ישראל לבבל עם זרובבל וגו'. מספר  -)ב( אשר באו 

הללו בני אדם גדולים וחשובים היו והאחרים היו משוכים אחריהם ועל כן  -הוא מספר השני פ"א פתוחה ודבוק הוא. אנשי עם ישראל 
 אחריהם לבד: םמנאו

 אבן עזרא על עזרא פרק ב פסוק ב   .3
 הוא יהושע הכהן הגדול: - אשר באו, ישוע)ב( 

 תכן שהוא איש אחר והוא חסר וי"ו כאדם שת אנוש:הוא מרדכי היהודי רק בלשן י - מרדכי בלשן 
 השני בפסוק הוא שם חשבון והראשון שם איש:  - מספר 

 
 חלק באור הענין  -"ם על עזרא פרק ב פסוק כא מלבי .4
אלה שהיו כולם ממשפחה אחת אף שישבו בכמה ערים צרף מספרם ע"ש ראש המשפחה, ואם לא  - בני בית לחם)כא( 

 ע"ש העיר שגרו שם תחלה:  התקבצו ממשפחה צרפם
 

 חלק באור הענין  -"ם על עזרא פרק ב פסוק לא מלבי .5
שכבר חשב בני עילם ]בפסוק ז'[ רק הוא היה איש אחר ונזדמן מספר אנשי משפחתו שוים למשפחת  - בני עילם אחר)לא( 

 עילם הראשון: 
 

 "י עזרא פרק ב פסוק לו רש .6
יהודה ובנימן ומעכשיו הוא מונה והולך הכהנים והלוים כמו שנאמר למעלה ויקומו ראשי עד עתה מנה בני  -)לו( הכהנים בני ידעיה 

 האבות ליהודה ובנימין והכהנים והלוים וגו':
 חלק באור הענין  -מלבי"ם על עזרא פרק ב פסוק לו  .7

שהיו  הנתיניםמנה , ואח"כ המשוררים והשועריםאחר שמנה בני ישראל מנה כהנים ולוים, ומן הלוים מנה  - הכהנים)לו( 
 משרתי הכהנים: 

 
 דוד על עזרא פרק ב פסוק לט  מצודות .8
 לא זהו הנזכר למעלה, או יתכן אשר למעלה חשב הישראלים מחרם וכאן חשב הכהנים מחרם:  - בני חרם)לט( 

 
 דוד על עזרא פרק ב פסוק מ  מצודות .9

 ויה: נתן סימן על ישוע וקדמיאל לומר שהיו מבני הוד - לבני הודויה)מ( 
 

 "י עזרא פרק ב פסוק מא רש .10
 הלוים שהיו משוררים וכן השוערים הם הלוים שהיו שוערים משערי בית המקדש:  -)מא( המשוררים 

 
 "י עזרא פרק ב פסוק מג רש .11

 עכשיו הוא מונה אותם נתינים שהיו חוטבי עצים ושואבי מים לעדה ומשם היתה יוצאת פרנסתם: -)מג( הנתינים 
 עזרא פרק ב פסוק מג מצודות דוד על  .12

 הם הגבעונים ונקראו נתינים ע"ש שנאמר בם ויתנם יהושע חוטבי עצים וגו' )יהושע ט(:  - הנתינים)מג( 
 

 חלק באור הענין  -"ם על עזרא פרק ב פסוק נה מלבי .13
שלמה נשאו  לחד דעה ביבמות דעכו"ם ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר, היו ממזרים, כי עבדי - בני עבדי שלמה)נה( 

בנות ישראל וילדו להם ושייכים עם מה שיחשוב אחריו שתוקי ואסופי, כמ"ש בקדושין עשרה יוחסין עלו מבבל, ולמ"ד הולד 
כשר י"ל שהיו בכלל עבדים משוחרים, וכמ"ש התוס' ביבמות ]דף ט"ז ע"ב[, מפני שנתיאשו הבעלים מהם וא"צ גט שחרור 

יוחסין, וממה שחשבם ביחד עם הנתינים משמע שהם מן הז' האומות שנתנם שלמה  והם בכלל גרי וחרורי שחשב בין עשרה
 למס עובד כמ"ש בדה"ב ]ח' ז'[. 

 
 חלק באור הענין  -"ם על עזרא פרק ב פסוק נט מלבי .14

ר"ל לא יכלו להגיד בית אבותם מאיזה משפחה הם,וגם לא יכלו להגיד אף זרעם  - ( ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם)נט
ם מישראל הם, כי נאספו מן השוק במקום שרובם עכו"ם, ונכלל בזה שלא ידעו גם כן אם הם כשרים או ממזרים, וכמו א

 : סופישחשב בעשרה יוחסין שתוקי וא
 

 "י עזרא פרק ב פסוק סא רש .15
לפי שהם לקחו  והיה נקרא שמו של ברזילי על שמם -כל אחד מבני ברזילי הלגעדי לקח אשה. ויקרא על שמם  -)סא( אשר לקח 

 מבנותיו: 
 חלק באור הענין  -"ם על עזרא פרק ב פסוק סא מלבי .16

ר"ל שמשפחת הקוץ היו כהנים ונזכרו בדה"י ]א' כ"ד י"ט[ שהיו בית השביעי במעמד  - בני הקוץ בני ברזיליסב( -)סא
יו חשובים בימי דוד המשמרות, ועתה נולד בקצת בניו ספק, והיה הסבה לזה מפני שקוץ לקח אשה מבנות ברזילי שה

לכבוד על שם ברזילי ג"כ, וי"ל שחביה הוא הבן שנולד מן האשה הזאת  -נקראו  תושלמה, והבנים שנולדו מן האשה הזא
]ר"ל הקוץ לקח[  - אשר לקח, ומפרש שזה היה מפני בני ברזיליוגם בשם  בני הקוץובניו היה להם שני שמות שנקראו בשם 

על שם אביו ועל שם אבי  ראשנק - על שמםהוא חביה שנולד מן האשה הזאת נקרא  - קראמבנות ברזילי הגלעדי אשה וי
 אמו, והבנים נקראו בני הקוץ ובני ברזילי, 
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כתבי היחוס שלהם ]כי  -ולא נמצאו  בקשו כתבם המתיחשיםוכ"ז שהיה ספר היחוס בידם לא היה בזה חשש, אבל עתה 
ולא נמצא לא  טיויחידים היו להם ג"כ ע"ז כתבים בפ"ע איש איש יחוסו הפרהיה לכל משפחה ספר יחוס כולל לכל המשפחה 

בל"ר[ ועי"כ נפל ספק בענינם כי יש  ולא נמצאוכתבם הכולל ]ועז"א כתבם בלשון יחיד[ ולא יחוסיהם הפרטיים ]שעז"א 
ולכן ויגאלו מן ברזילי, לחוש שאינם כהנים כלל רק ישראלים מבני ברזילי, כי היתה גם משפחה מישראל שנקראת בשם בני 

ספק אחר שהם חללים, כי עי"כ גם הם בעצמם לא נשמרו מנשים הפסולות לכהונה, וזה  סבפרט כי בספק כזה נכנ -הכהונה 
 שכבר נגאלו מן הכהונה כי לקחו נשים פסולות. ובזה תמצא חללי שחשב בין עשרה יוחסין:  - ויגואלונכלל במ"ש 

 

 "י עזרא פרק ב פסוק סב רש .17
שהיו מגואלים ומגועלים שלא  -כהנים הללו המתיחסים שהיה להם להתיחס באותו כתב ולא נמצא כתב יחוסן. ויגאלו  -ב( אלה )ס

 יעבודו עוד עם שאר הכהנים בעבור שלא נמצא כתב יחוסן: 
 

 "י עזרא פרק ב פסוק סג רש .18
רו לו חכמים לשתות יין נסך של עכו"ם על אשר היה הוא נחמיה בן חכליה ואמרו רבותינו שנקרא שמו התרשתא שהתי -)סג( התרשתא 

כאדם האומר לחבירו עד ימות המשיח לא יעלה דבר  -חטאות ואשמות כשאר כהנים. עד עמד כהן וגו'  -משקה למלך. מקדש הקדשים 
 ורי' ותומים: לפתור עד עמוד כהן לאורים ותומים בבית שני לפי שמצינו בפ"א של יומא שהיה בית שני חסר מא כולזה ואיני י
 חלק באור הענין  -"ם על עזרא פרק ב פסוק סג מלבי .19

הוא נחמיה, כמ"ש ויאמר נחמיה  - ויאמר התרשתאועתה נשאל השאלה אם יוכלו לאכול בקדשים  - ויאמר התרשתא)סג( 
ע שאם היו ויודע הספק ע"י שאלת האו"ת, וכבר בארתי בפי' לת" או"תעד יהיה  שלא יאכלוהוא התרשתא ]נחמיה ח' ט'[ 

  זוכים אז, היתה השכינה שבה אליהם בבית שני והיה להם או"ת, ובימי עלייתם היה להם עדיין תקוה לזה:
 

 "י עזרא פרק ב פסוק סד רש .20
כשהיו כולם ביחד עם הכהנים והלוים והנתינים היה בהם חשבון זה ובני ישראל המנויים למעלה הם של שבט  -)סד( כל הקהל כאחד 

ן ואותם אשר נחסרו מחשבון זה שלא תמצאם למעלה הם היו משאר השבטים וכן מפורש בסדר עולם כל הקהל כאחד ארבע יהודה ובנימי
 רבוא וגו' ובפרטן אינן אלא שלשים אלף י"ג אלף היכן הם אלא שעלו משאר השבטים: 

 חלק באור הענין  -"ם על עזרא פרק ב פסוק סד מלבי .21
לש עשרה אלף ועיין רש"י, וכנראה לא חשב בין הפרטים את כל הבאים רק את בפרטם חסרים ש - כל הקהל כאחד)סד( 

הבאים ראשונה מבבל, וגם בנחמיה שהוסיף גם הבאים מארץ כשדים ]כמ"ש בפסוק א'[ לא חשב הכל, כי נתוספו בכל יום 
יה, ומשפחות על המשפחות שכבר באו מהם הוסיף במספר הפרטי בנחמ נתוספואנשים שלא נזכרו בחשבון כאן, אלה ש

כל הקבוצים  חדשות או יחידים שבאו מערים שלא היה שם עדיין מהם, לא נזכר כלל בפרט, ובכ"ז ספרם במנין הכולל שאחר
 ...היו ארבע רבוא וכו'

 

 "י עזרא פרק ב פסוק סה רש .22
ים בשמחה מבבל לא"י היו לפי שהיו עול -שלא היו בכלל הקהל. ולהם משוררים ומשוררות מאתים  -)סה( מלבד עבדיה' ואמהותיה' 

 צריכים למשוררים ומשוררות כדי שיהו מטיילות בהם ברוב שמחתם: 
 

 חלק באור הענין  -"ם על עזרא פרק ב פסוק ע מלבי .23
שבבואם התעסקו תחלה לעבוד את האדמה להכין לחם ויזרעו שדות ויטעו כרמים ויעשו פרי תבואה לבל ישאו  - וישבו)ע( 

נתן להם רשות לבנות החומה לא התישבו בירושלים רק שוטטו בעריהם וכ"א התישב בעיר  חרפת רעב, וגם שאחר שלא
  והלוים התישבו במ"ח ערי הלוים, וישראל התישבו בערי ישראל: והכהניםאחרת שישבו שם אבותיו בזמן קדום, 

 

 המשך רמז תתרסז  -פרק ב  -שמעוני עזרא  ילקוט .24
סי בר חנינא ארבע מדות נאמרו בשמות, יש ששמותם נאים ומעשיהם כעורים, בקבוק בני חקופא בני חרחור. א"ר יו בני

מעשיהם נאים ושמותם נאים, שמותם כעורים ומעשיהם כעורים, שמותיהם כעורים ומעשיהם נאים, יש ששמותם נאים 
שה( ]שומע[, שמותם כעורים ומעשיהם כעורים אלו , ישמעאל שומע ואינו )עוהומעשים כעורים זה עשו עושה ואינו עוש

מרגלים, סתור בר סתורין. גדי בר גדי, שמותם כע ורים ומעשיהם נאים אלו עולי גולה. בני בקבוק בני חרחור ועלו ובנו בית 
 המקדש. שמותם נאים ומעשיהם נאים אלו השבטים ראובן ראו בן בין הבנים, שמעון שומע לקול אביו שבשמים:

 

 המשך רמז תתרסז  -פרק ב  -שמעוני עזרא  טילקו .25
שבע מאות. א"ר אבהו בוא וראה כמה חבב הקב"ה ביאתה של ארץ ישראל, להלן וילך איש מבית לחם יהודה  סוסיהם

  גרדום, ברם הכא סוסיהם חמוריהם גמליהם:
 

 אגרות הראיה, אג' שיא, עמ' שמח .26
    ב"ה, עיה"ק יפו ת"ו, י"ט סיון תרעי"ן.            

 לכבוד ידי"נ הרב הגאון האמיתי מופה"ד מו"ה יעקב דוד רידב"ז שליט"א, שלו' וברכה באה"ר.                                
...והתימה שמתמיה על שהפושעים עומדים על ימיני, והיראים לנגדי, מה זו פליאה. הענין החומרי, של הרעה, שהאיסור מביא 

ל, ע"כ כשאני מדבר להגן בזה הם מכירים שאני עושה איזה דבר טוב, והיראים שמים את עיניהם להישוב ולאה"ק, זה מכירים הכ
רק בצד הרוחני, ובודאי יותר טוב להחמיר מצד זה. אבל ישנם גם מהיראים שיש להם הסתכלות בהירה, ואינם מאנים לא את 

 י.עצמם ולא את אחרים, והם באמת מכירים את כונתי הרצויה, ועומדים על צד
וכבר הי' בימי עזרא, שכמה גדולים וטובים לא רצו ליסד את הישוב בא"י ונשארו בבבל, ועזרא לקח עמו את הפסולים "שהיו 
מעשיהם כעורים, והי' העולם ראוי, להיות נהפך לתל מלח מפניהם", והיו מחללים את השבת גם בא"י, ומ"מ גרם הדבר שע"י 

ן יהי' בעה"י בימינו, ע"י מה שנחזק את הישוב ההולך האור בע"ה, ויתרבו אחינו העולים צמיחת ישיעה זו נבנה הבית השני, ...וכ
לישב את אה"ק, יצמח אור גאולה וישועה. וסוף כל המורדים והפושעים לשוב בתשובה שלמה מתוך אהבה ושמחה, ע"י אור 

 , שיתהלכו עמהם בנחת ואהבה... שפע קדושת אה"ק שתשפיע עליהם, ע"י סיוען של ת"ח עובדי ד' ואוהבי ישראל באמת
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 קידושין דף סט/א  .27

עשרה יוחסים עלו מבבל כהני לויי ישראלי חללי גירי וחרורי ממזירי נתיני שתוקי ואסופי כהני לויי וישראלי מותרין  משנה

כולם מותרין לבא זה לבא זה בזה לויי ישראלי חללי גירי וחרורי מותרין לבא זה בזה גירי וחרורי ממזירי ונתיני שתוקי ואסופי 
בזה ואלו הם שתוקי כל שהוא מכיר את אמו ואינו מכיר את אביו אסופי כל שנאסף מן השוק ואינו מכיר לא את אביו ולא 

 אמו אבא שאול היה קורא לשתוקי בדוקי:

עזרא  כשעלו בני הגולה ובגמרא מפרש לה דאשמועינן שמשפחות שבבבל מיוחסות הן שהפריש - יוחסין עלו מבבל עשרה

גבעונים  - נתיני    משוחררי: - וחרורי   כהנים חללין שנולדו מפסולי כהונה: - חללין    כל הפסולין משם והוליכן עמו:

אבל  -גירי וחרורי מותרים לבא זה בזה  וישראלי חללי לויי    שמלו בימי יהושע ואמרינן ביבמות )דף עח( דוד גזר עליהם:

כו' מותרים לבא זה בזה  ממזרים וחרורי גירי    חללה בלאו וגיורת ומשוחררת בחזקת זונה:כהנים בחללי גירי וחרורי לא ש

דקסבר קהל גרים לא איקרי קהל ולא הוזהרו ממזרים לבא בקהל גרים אבל לויים ישראלים בממזרי לא ושתוקי ואסופי ספק  -

 ואינו    יבא: קי הוא דלא יבא בקהל ספממזרים הם ומותרים להתערב בממזרים כדאמר בגמרא )לעיל דף עג( בקהל ודא
 וכשקורא פלוני אבא אמו משתקתו: - מכיר את אביו

עלו מבבל נתני עלו לארץ ישראל מסייע ליה לרבי אלעזר דאמר ר' אלעזר לא עלה עזרא מבבל עד שעשאה  תנימאי איריא ד
יפלגי בדרבי אלעזר דאמר רבי אלעזר לא כסולת נקיה ועלה איתמר אביי אמר עלו מאיליהם תנן ורבא אמר העלום תנן וקמ

רבא אית ליה דרבי אלעזר איבעית אימא דכולי  אלעזרעלה עזרא מבבל עד שעשאה כסולת נקיה ועלה אביי לית ליה דרבי 
עלמא אית להו דרבי אלעזר והכא בהא קא מיפלגי מר סבר אפרושי אפרושינהו ומנפשייהו סליקו ומר סבר בעל כרחייהו 

א למאן דאמר עלו היינו דאמר רב יהודה אמר שמואל כל ארצות עיסה לארץ ישראל וארץ ישראל עיסה אסוקינהו בשלמ
למ"ד העלום מידע ידעינהו נהי דידעי לההוא דרא לדרא אחריני לא ידעי בשלמא למאן דאמר עלו היינו דכתיב  לאלבבל א

אלא למאן דאמר  'ם ומבני לוי לא מצאתי שםואקבצם אל הנהר הבא על אחוה ונחנה שם ימים שלשה ואבינה בעם ובכהני'
 : הורהעלום הא מיזהר זהירי נהי דאיזהור בפסולים בכשירים לא איזד

דנקט תנא דידן לישנא יתירא לאשמועינן שכל עצמו של עזרא לנקות את בבל נתכוון לפי שראה  - ליה לרבי אלעזר מסייע

ן עוד בבבל שיתעסק לבדוק בהן לייחסן עמד והפריש פסוליהן אותם שנתערבו בהן וראה שהיו חכמי הדור עולין עמו ואי
הכירו בהם ולא חשש שיתערבו בהן אלו הפסולין העולים ולדורות הבאים נמי כיון דאמר מר  תםוהוליכן עמו והדור שראו הפרש

על  - העלום:   )לקמן דף עו( לשכת הגזית היתה שם ששם היו יושבים מייחסי כהונה ולויה בכל יום מיזהר זהירי בפסולי

 ומנפשייהוומתוך שהופרשו הכירו בהם אנשי מקומם וידעו שלא יתערבו עוד בהם:    - אפרושינהו אפרושיכרחם:   
שעלו מאיליהם ולא הכירו בהם העולים עמהם כל כך היינו  - למ"ד בשלמאלארץ ישראל שלא יכירו בהם:    - סליקו

שנעשית בבל כסולת נקיה ובני ארץ ישראל לא הכירום כל כך ויש שנדבקו  דארץ ישראל עיסה לבבל ספק יחוס הוא אצל בבל

פסולת אצל  - הארצות עיסה כלספק עירובין כעיסה זו שמערבין בה שאור מים וקמח מלח וסובין:    - עיסהעמהם:   

שעזרא  - ה לבבלישראל עיס וארץארץ ישראל לפי שבני ארץ ישראל עסוקין לבדוק ביוחסים לפי שהכהנים מצויים שם:   

הואיל ובעל כרחם העלום עם אלו יצא קול פסול עליהם והכל ידעו  - למ"ד העלום תנן אלאהפרישם ויצא משם:   

מי היה ומי לא היה ש"מ לא ידע עזרא מי עלה עמו ומי לא עלה עמו  - בעם ואבינהבפסולן ונזהרו בהם כל העולים:   

לעבודה אלא מאותן שקצצו בהונות ידיהם בשיניהם ואמרו איך נשיר את שיר ה'  וסבור שהיו שם לוים כשרים ולא מצא ראויים
שירו לנו משיר ציון עמדו וקצצו בהונות ידיהם בשיניהם ואמרו  רוגו' במזמור על נהרות בבל )תהלים קלז( שאמר להם נבוכד נצ

ה למשמש בנימי הכנורות מאותן עלו ומן לו איך נשיר את שיר ה' על אדמת נכר לא נשיר לא נאמר אלא איך נשיר אין לנו במ
לא מצא לפי שהיו יושבים בבבל בשלוה והעולים בירושלים היו בעוני ובטורח המלאכה ובאימת כל סביבותיה והנך לויי  הכשרים

   יודע היה מי עלה ומי לא עלה:    - זהירי בהו מזהרדקתני מתניתין מהנך דלא חזו לעבודה היו:   

ומבני הכהנים בני חביה בני הקוץ בני ברזילי אשר לקח 'חללי מנלן דתניא ר' יוסי אומר גדולה חזקה שנא' חללי גירי וחרורי: 
ויקרא על שמם אלה בקשו כתבם המתייחשים ולא נמצאו ויגואלו מן הכהונה ויאמר התרשתא  אשהמבנות ברזילי הגלעדי 

  'להם אשר לא יאכלו מקדש הקדשים עד עמוד כהן לאורים ותומים
בית אבותם וזרעם אם מישראל  דולא יכלו להגי ואלה העולים מתל מלח תל חרשא כרוב אדון ואמר' אלא מהכא..מזרי: מ

זה שקורא אבא ואמו משתקתו  'תל חרשא'אלו בני אדם שדומים מעשיהם למעשה סדום שנהפכה לתל מלח  'תל מלח' '.הם
אמר רבי אבהו אמר ' כרוב אדון ואמר'אסופי שנאסף מן השוק זה הוא  'ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם'

אף על פי  'אדון'אדון אני אמרתי יהיו ישראל לפני חשובים ככרוב והם שמו עצמם כנמר איכא דאמרי אמר רבי אבהו אמר 
ב כאילו ששמו עצמם כנמר הן חשובים לפני ככרוב אמר רבה בר בר חנה כל הנושא אשה שאינה הוגנת לו מעלה עליו הכתו

    '.ואלה העולים מתל מלח'חרשו לכל העולם כולו וזרעו מלח שנאמר 
שהיו מגלי עריות דכתיב )בראשית יג( רעים וחטאים רעים בגופם וחטאים בממונם ואמרינן בחלק )סנהדרין דף קט(  - סדום למעשה

אביו:    - אבותם ביתלשון מחרישה:    - חרשאדמחי לאתתא דחבריה ומפילה א"ל תהוי גבך עד דמעברא הרי ממזרים לגבי ישראל:   

מסרס  - אדון אמרדאילו שתוקי מכיר להודיע אמו שהיא מישראל והכא לא ידעו אם מישראל הם:    - אסופי זהאמו:    - וזרעם

יה )יחזקאל י( קדושים ככרובי הקדש כחיות הקדש דכתיב ב - ככרובהקב"ה:    - אדוןהמקרא ודריש אדון כמו אדון אימר כמו אמר:   

משום דלא יכלו להגיד יחוסם קרי להו תל מלח, חרשא  - חרשו כו' כאילוכחיה זו שאינה מקפדת בזוג חבירתה:    - כנמרפני הכרוב:   

    לשון חורש:   


