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 מומלך כובש נינוה )בירת אשור( ומקים אימפריה בבלית.  נבוכדנצר 1

 

 כובש יהויקים  2

 

 

 חודשים(,   3ממית יהויקים המורד בו, )ממליך בנו יהויכין ומגלה אותו לאחר  8

  מל"ב כד, י"בממליך מתניה )משנה שמו לצדקיה(.    

 

 

 . ירמיה נב, י"ב. וכן שם נב, כ"ט. מל"ב כה, ח'מחריב ביהמ"ק ומגלה צדקיהו.  19
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 ומוציא יהויכין מהכלא.  )בשנת ל"ז לגלות יהויכין, מל"ב כה, כ"ז( יורש נ"נ אביו  אויל מרודך 1
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 פרסיים. -עורך משתה בכלי המקדש, בו בלילה נהרג ע"י הכובשים המדיים  3

 

 

 מולך  ש המדי דריו 1

 דניאל מתפלל על המקדש.    

 

 מולך   כורש הפרסי 1

 מצהיר הצהרה המתירה עליה ובנין ביהמ"ק. 

 

 מת. )דניאל מתאבל(.  3

 

 מולך  אחשוורוש 1

 

 עשה משתה', הרג ושתי לאחר סירובה.  -'כשבת המלך  3

 

 שנת גזירת המן והמהפך.  12-13
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 ן אסתר(. בנו )ובדריוש מולך  1

 

 מאפשר בנין ביהמ"ק לדור חגי וזכריה )שהופסקו(, לאחר שמוצא האישור המקורי של כורש בגנזך המדינה.  2

 

 נשלם בנין ביהמ"ק.  6
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 2 חשבונות השיבעים   פרקי שיבת ציון/ 

 



 ב -נחמיה א

1 
 מפרשים  -  נחמיה פרק א'

 
 "י נחמיה פרק א פסוק א  שר .1

 . לדריוש המלך שהוא ארתחששתאהיא שנת עשרים  -שנת עשרים    ספר זה.  מכאן ואילך כתב נחמיה -א( דברי נחמיה וגו' )
 חלק באור הענין   - "ם על נחמיה פרק א פסוק א מלבי .2

ה נמשך על ספר עזרא הקודם, וכמ"ש  לארתחששתא, שבו דבר בספר עזרא, ומזה מבואר שספר ז -א( שנת עשרים )
 וכן בחשבון כ"ד ספרים נחשבו שני אלה הספריםחז"ל בסנהדרין ]דף צ"ג[ מכדי כל מילי דעזרא נחמיה אמרינהו,  

 :  שאל"כ הי"ל לבאר שנת של ארתחששתאלספר אחד, 
 

 "י נחמיה פרק א פסוק ב  רש .3

מן י להם על ענין פליטת היהודים אשר נשארו בירושלים  תשאל  -לם על היהודים וגו'  א. ואשמחבירי אחד    -ב( אחד מאחי  )
 שאלתי אליהם: ענין העירועל  -. ועל ירושלים שנצולו מגלות בבלעל שם  -. הפליטה השבי של בבל

 דוד על נחמיה פרק א פסוק ב   מצודות .4
  - ת. ועל ירושלים  ילזה אמר בהם ל' שארומעט עלו  על כי רוב הגולה ישבו בבבל בשבי    -מחברי. נשארו    -ב( מאחי  )

 על בנין חומותיה:  
 חלק באור הענין    -"ם על נחמיה פרק א פסוק ב מלבי .5

והשיבו על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון כמו שפרש"י אך ממה   -ב[ על ירושלים    -א[ על היהודים    -ג( ואשאלם  -ב)
כורשנראה    - שדייק הפליטה אשר נשארו   ברשות  ברשות ארשהיהודים ששבו  היה להם פחה  ת, ואח"כ  חששתא 

עליהם שאל,    ]כמו שנראה לקמן ג' ז'[  שהיו תחת פקודת פחות עבר הנהר  דםהיהודים שהיו שם מקורק  ]עזרא ה' י"ד[,  מיוחד,  
והם היו ברעה ובחרפה, שהפחות היו נוגשים אותם, ועז"א אשר נשארו, אבל היהודים אשר באו לשם מן השבי היה  

 להם הפחה שלהם למגן ומחסה: 
 

 "י נחמיה פרק א פסוק ג  שר .6

ויאמרו לי  ) והשערים.    -ג(  ואח"כ על ענין החומות  השיבו לי על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון תחלה על ענין היהודים 
אותם היהודים אשר נשארו שם במדינת ירושלים הם נתונים ברעה גדולה ובחרפ' לפי שהעובדי כוכבים   -הנשארים שם וגו'  

כקדמתן שישראל לא בנו  וחומת העיר הרי היא פרוצה והשערים שרופים באש    -ירושלים מפורצת    ומתוח  .בוזזים ושוללים אותם
 .  חומות העיר ושעריה כי אם בנין ב"ה לבדו 

 רלבג .7

אחשב שזה נעשה בעת חורבן בית ראשון כי לא בנו עדיין חומה לעיר ירושלים   .חומת ירושלים מפרצת ושעריה נצתו באשו

 :לא נתן להם רשות רק לבנות ביהמ''קהשבים מהגולה כי  
 

 דוד על נחמיה פרק א פסוק ה   מצודות .8
ר"ל   -ואני    ר"ל בעת ההיא.   -לראות בדמעות עיני. היום    -שהבטיח בברית. ועיניך פתוחות   הגמול  -ה( שומר הברית  )

 ומתודה מה שאני ובית אבי חטאנו:  
 רס"ג .9

 :רב ואיה גבורותיומסורין בקולרין ובית מקדשו ח ולא אמר הגבור לפי שרואה בניו .אל הגדול והנוראה
 

 חלק באור הענין  -"ם על נחמיה פרק א פסוק ז מלבי .10
 השאלות: במ"ש חבול חבלנו נלחצו המפרשים?:  

מצייר שישראל התחייבו לשמור תורת    ]כמ"ש המפר'[,, וחבל הוא שם ולא מקור,  משכוןהוא מענין    -)ז( חבול חבלנו לך 
ים חוב זה יקח ה' כל מחמדיהם ]שהוא המקדש וארץ הקדושה[ למשכון בעד עונותיהם עד למה', ובעת שאין מש

"ש למה יקצוף האלהים על קולך וחבל את מעשה ידך, וכן אמרו כמישלמו את חובתם, ויחזיר להם את המקדש ]
ו את המצות  רנ[ ור"ל אנחנו נתנו לך משכנות, ולא שממשכן שנתמשכן בעונותיהם של ישראלחז"ל למה נקרא שמו 

 ולא שלמנו החוב, )ובא הציור שהם נתנו את המשכון, וע"ז בא בקישור הלמ"ד כי הם הסבו זאת בעונותיהם(:   -
 

 חלק באור הענין   - "ם על נחמיה פרק א פסוק י מלבי .11
והגם שחזרו לא"י ברשות מלכי פרס, הלא ממצרים הוצאת אותם בכח גדול ובאותות ובמופתים    -י( והם עבדיך  )
 וי שגם עתה כימי צאתנו מארץ מצרים תראנו נפלאות: ראו
 

 רש"י עזרא פרק ב פסוק סג   .12
הוא נחמיה בן חכליה ואמרו רבותינו שנקרא שמו התרשתא שהתירו לו חכמים לשתות יין נסך של  -סג( התרשתא )

 עכו"ם על אשר היה משקה למלך. 
 
 



 ב -נחמיה א

2 
 מפרשים  -  ב'נחמיה פרק 

 

 ר הענין  חלק באו  -"ם על נחמיה פרק ב פסוק א מלבי .13
, שאז נחשדו בעיניו כי לבם רע, ונחמיה המלך היה מקפיד שמשרתיו לא יתראו לפניו ברוע פנים ר"ל כי  -לא הייתי ו

 ד בפנים שוחקות, ועז"א שבאמת לא היית רע לפניו:  מוידע טבע המלך ולשמור שבבואו לפני המלך יע
 רלבג .14

 :ר''ל שכבר היה היין לפניו .ין לפניו י
 

 ק ב פסוק ב  "י נחמיה פררש .15

להמיתני בסם המות אין המעשה הזה כי אם רוע לב שיש בלבבך עלי    -והרי אין אתה חולה. אין זה    -ב( ואתה אינך חולה  )
   שלא יעליל עלי המלך עלילה:ונתיראתי מאד על כך  -. ואירא הרבה מאד בשתיית כוס זה

 רלבג .16

 :היה ירא נחמיה כי חמת מלך מלאכי מות  לפי שזה המאמר היה אפשר שיובן שנאמר על דרך השנאה והכעסו
 

 "י נחמיה פרק ב פסוק ד  רש .17

 כן יהיה רצון מלפני אלהי השמים שתמלא שאלתי ובקשתי: לפני המלך בתפילתי ואמרתי  -אתפלל ו 
 וד על נחמיה פרק ב פסוק ד  ות דמצוד .18

ימשוך עליו חסד לפני תפלה קצרה בעמדו לפני המלך והתפלה היה ש  התפלל לה'עד שלא השיב אמריו    -אתפלל  ו
 המלך:

 פרק ב חומת אנך נחמיה  .19
כי בוחן לבות וכליות    ,בלביעתה דבר בעתו התפללתי    ,אתפלל אל אלהי השמים. פי' מלבד אשר התנפלתי בצום ובכיו

 כי בעידן עקתא צלי צלותא: ,שהוא יודע מחשבות אף כי לבות  ,וזהו שאמר ואתפלל בלבי אל אלהי השמים .הוא
 חלק באור הענין  -ה פרק ב פסוק ד חמיל נמלבי"ם ע  .20

 השאלות: מ"ש ואתפלל, איך התפלל בעמדו לפני המלך, ולמה לא כתב נוסח התפלה?:  
, שמ"ש אם על המלך טוב היה בלבו ו הדבור אל ה' בדרך תפלהבתשובה שהשיב אל המלך היה בלבר"ל  -ואתפללה 

 צה, רק באמירה אמר זאת אל המלך:  יר  דיוי ופועל, שהתפלל שייטב הדבר בעיניו המלך העליוןאל 
 אות ג   -ספר פרי צדיק פרשת וישלח  .21

כתב הרמ"ע מפאנו על מה שנאמר בנחמיה ואתפלל אל אלהי השמים ואומר למלך אם על המלך טוב וגו', ולא נאמר 
נתו  מה התפלל לה' ופירש שזה עצמו היה תפלתו לה' רק המלך היה סבור שהדברים אמורים אליו ובאמת היה כו

 לשמים דרך תפלה אם על המלך וגו', מלך מלכי המלכים. 
 

 "י נחמיה פרק ב פסוק ו  רש .22

 . אשתו המלכה -יושבת אצלו. והשגל  אשתו המלכהבשעה שדבר אלי המלך היתה  -ו( ויאמר לי המלך )
 

 "י נחמיה פרק ב פסוק ז  רש .23

  - ראל. אשר יעבירוני  יש  ארץעבר הנהר של צד  סופריך על רשותך ודעתך חתומות בחותמך על פחות    -ז( אגרות יתנו לי  )
 לירושלים אשר במדינת יהודה:  -ויתיירוני לשלום. עד אשר אבוא 

 

 "י נחמיה פרק ב פסוק ח  רש .24

משקל חזק    -קרות  ממונה היה על היערים אשר למלך. ל  -ומר הפרדס  ותשלח כתב אגרת אל אסף. ש  -ח( ואגרת אל אסף  )
נו בבנינו אבל שערי חומות הר הבית וחומת החצר אשר סביב ב"ה  ה בב"  ות הר הבית שהרי לעשות תקרות וקורות לשערי ביר

   ב בו לצורכי.ולעשות בית אשר אש -קורות לחומת העיר. ולבית אשר אבא אליו  ולעשות -לא בנו עדיין. ולחומת העיר 
 רלבג .25

י השער ולחומת  הוא האולם אשר לפנ ר''ל לבית המקדש וידמה שקרוי שערי הבירה .קרות את שערי הבירה אשר לבית ל

 :קרות השעריםהעיר. ר''ל מה שיצטרך מן העצים לחומת העיר ל
 

 "י נחמיה פרק ב פסוק יב  רש .26

שלא היו רוצים   אבל אני לבדי הייתי רוכב על בהמה רגליהםכי כל האנשים מועטים אשר עמי הלכו ב - יב( ובהמה אין עמי )
ולהרבות  לשבור ולהפיל חומות העיר בלילהידיעת אדם והם הלכו  ן העיר בצינעא בלא  לרכוב על סוסיהם למען יהיו יוצאים מ

בתוך  המעשה  העיר למחר להוטי' ומסכימים בעצה אחת עם נחמיה לבנות חומות העיר, וכן מוכיח    ני פרצותיה למען יהיו ב
 הפרשה:

 חלק באור הענין   -"ם על נחמיה פרק ב פסוק יב מלבי .27
כאשר השתדלו   בל יעמדו האויבים תיכף להסטיןרוצה לבנות החומה  יין לא רצה לגלות ששעד  -יב( ואקום לילה  )

 נגד זה אח"כ, לכן הלך בלילה ורק עם אנשים מעטים והם הלכו רגלי בל יהיה רעש בלכתם: 
 

 סוק יג  רק ב פ"י נחמיה פרש .28

לאותו שער האשפות קום של עין התנין ו יצאתי באותו שער בלילה עם האנשים אשר עמי לצד אותו מ -יג( ואצאה בשער הגיא  )
שהם   - שרופה באש. אשר הם פרוצים  שבחומות העיר והייתי פורץ בחומה והחומה היתה נוחה להפילה ולפרוץ בה לפי שהיתה

  הם יותר:בפרצו והם  םאותם מקומו' שהיו פרוצי 
 דוד על נחמיה פרק ב פסוק יג   מצודות .29



 ב -נחמיה א

3 
שהאויב כונתו היתה למען יחשבו אנשי ירושלים    -הי שובר  ן והוא שם מקום. ואהלכתי אל פני עין התני   -יג( ואל פני  )

  ר"ל על כי היו בה פרצות מרובות והשערים   -את החומה ויעוררו לבם לבנותה ולחזקה. אשר הם פרוצים    הוא השובר
 רופים באש לזה היה נוח וקל להוסיף פרצות:  היו ש

 רלבג .30

ה שאכלו באש כמה תכבד העבודה  ים אשר הם פרוצים ושעריב בחומות ירושל חוש  ואהי  .'אהי שובר בחומות ירושלים וגוו

 :לבנות החומה ולהעמיד שעריה
 חלק באור הענין   -"ם על נחמיה פרק ב פסוק יג מלבי .31

ה חזקה שלא יצטרכו לסותרה רק למלאות מקומות  אם החומה הישינה שנשאר  נראה שרצה לנסות   -שבר    אהיו
החומה הישינה, ולזה   ם שלא היה פרוץ עזבוהסתם, שמשמע שבמקוכי החלו הפרוצים ל  )ד' א'(המפורצים, וכמ"ש  

 העומד בידו או אם הוא חזק,   נסה אם יוכל לשבר מקום
 ונוסחת הראב"ע היא בשי"ן שמאלית ופי' מענין סברה שעיין בחומה, וזה יעלה היטב לפי דברי: 

 מנחת שי על נחמיה פרק ב פסוק יג   .32
נית לרש"י לשון שבירה ולראב"ע  אהי שבר בחומה שבסמוך שניהם בשי"ן ימו  וכן  -מת ירושלים  יג( ואהי שבר בחו)

סברא ומסו' מסייעא לה שעל אלו השנים אומרת ב' וחסר ואילו בשי"ן ימנית    ורד"ק בשי"ן שמאלית ענין מחשבה או
 איכא אחריני:

 

 דוד על נחמיה פרק ב פסוק יד   מצודות .33
הוא הפוך כמו אין   -החומה. לבהמה וכו' יה מלא גלי אבנים מאבני ללכת שם כי ה פנוי  מקום   אין - מקום יד( ואין )

 מקום לבהמה אשר תחתי לעבור: 
 

 חלק באור הענין    -ב פסוק טז  "ם על נחמיה פרק מלבי .34
ה  לאיז מפני שלא הגיד להם כלל -שהרגישו שאינו בביתו ולא ידעו אנה הלך ולא ידעו מה אני עושה  -טז( והסגנים )

שום אדם מענין בנין ירושלים, רק עתה  ר"ל עד היום לא הגדתי ל  -עד כן  וכו'    -, ועז"א ליהודים  ן בא לירושליםעני
 התחיל לאמר אליהם: 

 

 יח  עזרא על נחמיה פרק ב פסוק  אבן .35
 חזקו ידיהם ולבם:   שהמלך מטיב ליבעבור הטובה הידועה  -יח( ויחזקו ידיהם לטובה )
 

   וק יטב פס  "י נחמיה פרקרש .36

אם על המלך אתם מורדים   - מעו הצרים שמועת בנין חומת העיר היו מלעיגים עלינו. העל המלך  כאשר ש  -ו  יט( וילעיג )
 : לבנות חומת העיר כדי למרוד בו 

 רס"ג .37
 . היה אחד משומד מבית חורון:בלט החורוניישמע סנ ו

 . מעבדי בית דוד:בטוביה העבד העמוני
 ן היו:י יהודה ובנימהם צרוגם  . גר מארץ ערבגשם הערבי

טוביה עבד עמוני וכת' ולא יבא עמוני   .לפי שסנבלט נשתמד ונפרד מישר' .ולכם אין חלק וצדקה וזכרון בירושלם
 :זר לשיעורוגשם גר ערבי וחה'.  מואבי בקהלו
 
 

 לחז" – ב-א נחמיה 
 
 

 המשך רמז תתרסט   -פרק א  -ילקוט שמעוני נחמיה  .1
. י"ב שנה עשה בא"י מתקן בחומה ומושיב את ישראל איש בעירו ואיש  'נחמיה בן חכליה ויהי בחדש כסלו שנת עשרים  דברי'

נת  ואבוא ירושלים בש 'וגו'    'בשנת ל"ב לארתחשסתא באתי אל המלך ולקץ הימים נשאלתי מן המלך' באחוזתו, שכן הוא אומר  
   : 'יהודה בנין ומצלחן  ביש ו' '. עשרים עד שנת שלשים ושתים

 סנהדרין דף לח/א   .2
 . זרובבל שנזרע בבבל ומה שמו נחמיה בן חכליה שמו 
 

 מדרש רבה במדבר פרשה יב פסקה יד   .3
לה ובנוב  זה אוהל מועד שבמדבר ושבשי  'מה טובו אהליך יעקב' וגו'    'מה טובו אוהליך יעקב'  )במדבר כד(הה"ד    ' המשכן')יד(  

נותיך ישראל שהמשכן ומקדש יתמשכנו ע"י ישראל בעת  אלא משכ  'משכנותיך' אל תהי קורא    ' משכנותיך ישראל'  . וגבעון
צאן מרעיתי  ' שנתמשכן ע"י ישראל שנקראו אדם  'משכן שילה אוהל שכן באדם  יטשו')תהלים עח( משכן מנין שנאמר   .שחטאו

  , ש ראשוןזה מקד  ' חבול חבלנו לך'  )נחמיה א(ואומר    'חרון אפו ויצת אש בציוןך  שפ'  )איכה ד(המקדש מנין שנאמר   '.אדם אתם
לכך נקרא משכן שכך אמר לו הקב"ה למשה אמור להם לישראל שיעשו    '.אם חבול תחבול שלמת רעך'  )שמות כב(כמה דתימא  

   .לי משכן שאם יחטאו יהא מתמשכן על ידיהם 
 

 ראש השנה דף ג/ב   .4
מאי שגל? אמר רבה בר   )נחמיה ב,ו( 'ויאמר לי המלך והשגל יושבת אצלו'מהכא  רבי יצחק מנלן דאחמיץ )אמר( רב יוסף ואיתימא

'ועל מרא שמיא התרוממת ולמאנייא די ביתיה היתיו קדמך ואנת ורברבניך  לימא משמיה דרב כלבתא. אלא מעתה הא דכתיב  



 ב -נחמיה א

4 
ה ושתייא.  יא חמרא היא? הא לא קשיא דמלפא לואי שגל כלבתא היא כלבתא בת משת   א שתין בהון'שגלתך ולחנתך חמר
דכתיב   אופיר' אלא מעתה  לימינך בכתם  נצבה שגל  ביקרותיך  קא מבשר להו נביא    'בנות מלכים  מאי  כלבתא היא  ואי שגל 

ם אופיר. ואיבעית אימא לעולם שגל  לישראל? הכי קאמר בשכר שחביבה תורה לישראל כשגל לעובדי כוכבים זכיתם לכת
 שהיתה חביבה עליו כשגל, אי נמי שהושיבה במקום שגל. רבה בר לימא גמרא גמיר לה, ואמאי קרי לה שגל מלכתא היא ו

 רש"י ראש השנה דף ג/ב   .5

והיו לבשר אחד יצאו בהמה וחיה ועוף שאינן נעשין בשר אחד,  )בראשית ב(  למשכב, ובני נח הוזהרו על כך, שנאמר    - כלבתא
 ן יולדין מן האדם: שאי

 מיקרות אותך לעתיד לבא:  -  יקרותיךבנות מלכים ב 

 דעלמא מלכתא היא:  -  לעולם שגל

 להאי שגל דהכא, גמרא גמר לה מרביה דכלבתא הואי:  -  ורבה בר לימא
 מסכת ראש השנה   -ר"ל, חלק ראשון עמוד צב חדושי אגדות למה .6

י[ הוא דבר פנימי כי ]הדומה יאהב כלבתא וכו'. ואל תתמה איך היה ]המלך[ נמשך אחר דבר המגונה כזה לשמש עם כלב, דע ]כ
כי ה[ נמשך אחר הכלב, וזהו אשר קראו אסתר לאחשורוש שהוא גם כן ממלהדומה[ ולפיכך מי שידע ]כוחו[ ומדריגתו ]ידע שהי

 )מגילה ט"ו ב'(,  מדי ופרס כלב יחידתי 

השתוקקת האומת הוא לכח כלבתא ועוד דע כי האומות אף אם הוא מזווג עם זיוגו שהיא אשתו נקרא זיוג כלבתא, מפני כי  
..כי אף את"ל שאינם מתחברים אל המין עצמו, ]נקרא[ השתוקקת כמו שאמרנו, ולפיכך נקרא השתוקקת לאשתו זיוג כלבתא .

 ג שלהם ]זיוג[ כלבתא ]מפני כי חביב עליהם חבור כלבתא[. לזיו
השתוקקות חבורו היה לכלבתא, ]אף כי[ הפשט הוא   ומעכשיו אפשר לך לומר, כי אין מקרא יוצא מידי פשוטו רק בדרך פנימית 

ם ידועים למי  אמת היה חבור זיוגו לכלבתא, אך נוכל לומר שפיר כאשר פרשנו, וכל הדברים האלו השגל כמשמעו רק לפי ה
 שמבין עיקר החכמה ומדריגות הנמצאים ואיך מתחברים משתוקקים אל דומיהם ויחוסם.

[ חמרא, ולא מתרץ כמו שאמרנו, כי אע"ג שהיתה  ו' ואי שגל כלבתא כלבתא ]בת שתיהוהא דמקשה על מרי שמיא התרוממת כ
בי[ משתי' חמרא כיון דלא שייך גבי' משתיא חמרא אשתו הי' זה השתוקקת כלבתא, דזה לא קשיא כלל כי לא היה כותב שגל ]ג

לה וכו' ופירש דשייך גביה שפיר ומכיון  ומכיון דלשון שגל כלבתא הוא לא הוי למכתב כלבתא גבי שתית חמרא, ומתרץ דמלפה  
 טו:  דשייך גביה כתב שגל שפיר, וראוי להבין דברים אלו כייסוד הכל שאין מקרא יוצא מידי פשו

 דרוש א   -שני  יערות דבש חלק  .7
...מי שעובר על   ]שם כא[,הושיעני מפי אריה, וכן מיד כלב יחידתי ]תהילים כב, כב[ ש ודעו כי יש שני מיני משחיתים אריה וכלב, כמ"

מאי שגל, כלבתא,    ]שם[כלבא לאו בת משתא חמרא, אבל אומרם    ]ר"ה ד ע"א[בעילת בת נכר, נענש במשחית דומה לכלב, כאומרם  
קשורה בו ככלב בעולם הזה, ולכך קראו לכלב שגל, היותו ממונה על המשגל,    ]סוטה ג ע"ב[ה על תאות המשגל, ואמרו  כי הוא ממונ

נות  אל פרושים מן בנות מצרים, ולכך שיצאו לא יחרץ כלב לשונו, אבל בבית שני בעו"ה שנתערבו בבובמצרים שהיו ישר
 ]יומא כא ע"ב[.   הארץ, היה על המזבח ככלב

 ק כג  דברים פר .8
ִביא ֶאְתַנן  ֵאל:   )יט( ֹלא תָׁ ֵדש ִמְבֵני ִיְשרָׁ ֵאל ְוֹלא ִיְהֶיה קָׁ ה ִמְבנֹות ִיְשרָׁ ל    )יח( ֹלא ִתְהֶיה ְקֵדשָׁ ד ֱאֹלֶהיָך ְלכָׁ זֹונָׁה ּוְמִחיר ֶכֶלב ֵבית ְיֹדוָׁ

ד ֱאֹלֶהיָך ַגם ְשֵניהם.    ֶנֶדר ִכי תֹוֲעַבת ְיֹדוָׁ
 ק יט  כלי יקר על דברים פרק כג פסו .9

לא תביא אתנן זונה ומחיר כלב וגו'. לפי שגם הכלבים עזי נפש מזנים בפרהסיא על כן לא ידעו שבעה כי אבר קטן משביעו  
זונה מצחה נחושה והרי שניהם שוים בזנות ובעזות, ע"כ אין נכון להביאם למקום הקדושה כי שם גדר ערוה ושם רעב, וה

והמה עדיין בעזותם ובפחזותם קיימים כי תועבת ה' אלהיך גם שניהם היינו    רמיה ג ג()יח אשה זונה היה לך  הציץ המכפר על ומצ
 שינוייהם:  

 
 

 קידושין דף ע/א   .10
בועה לו כי חתן הוא לשכניה  כי רבים ביהודה בעלי ש'וכתיב    'וישמע סנבלט החרוני וטוביה העבד העמוני 'יב  : מנלן דכת ממזרי

הניחא למ"ד    .קסבר עובד כוכבים ועבד הבא על בת ישראל הולד ממזר  '. בן ארח ויהוחנן בנו לקח את בת משלם בן ברכיה
וו ליה בני ותו ממאי דהכא הוו  אי דהוו ליה בני דילמא לא הכשר מאי איכא למימר ותו ממ ולד הולד ממזר אלא למאן דאמר ה

 . התם הוו  להו וסליקו דילמא
 "י קידושין דף ע/א  רש .11
 ישראל היה:  -בן ארח  לשכניה

 לטוביה ולבנו מנשים הללו מבת שכניה ומבת משלם:  -ממאי דהוו להו בני  ותו
ביה  ארץ ישראל נותרו בימי גדליה אותם שכניה ומשלם ושם נשאו טואפי' היו להם ממאי דמבבל עלו אותם נשים ובניהם דילמא ב   -   ותו

 יהם )ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם היינו שתוקי ואסופי(:ובנו את בנות
 

 200 'אליעזר עמ  'משנת ר .12
  העמוני  העבד  וטוביה החרוני  סנבלט  וישמע ' שנ׳  ,המקדש  בית  בבנין  שנתלוצצו  עד  וטוביה  סנבלט  נענש  שלא  ,הליצות  היא  קשה 

 שהיו  ומניין  .להן הניחו  היראה  מתוך  ,בו שהלעיגו   ,הבית  להר  שבאו ד ע  ,וממלכותם  מנכסיהן  ירדו ,להן  היה  מה  .'  וגו  'וילעיגו

 .שם והניחום מהן נתיראו ,' עליך לקרא   העמדת  נביאים וגם  למרד חשבים  והיהודים אתה' ,לנחמיה  אומ׳ הוא   שהרי ,מהן  מתיראין 

 .'החוץ טוביה  בית  כלי  את   ואשליכה  וגו׳  בירושלם  הייתי  לא  זה  ובכל ' שנ׳  ,וגרשם  עמד  ,שם ומצאן   שנייה  פעם  נחמיה  שבא  וכיון 

 .' ביתו ואנשי   טוביה בית' שנ׳  ,עמו  סנבלט שהיה  ומניין 

 



 גלות בבל ושיבתה –תאריכון 
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 בשנת הל``א למלכותו מת יאשיהו, והומלך יהויקים בנו שמלך י``א שנים 1133

 ]מגילה יא:[ מלכות בבל הנבוכדנצר כובש נינוה בירת מלכות אשור ומתחיל 1133

שנה  03
מתחילת 
הגלות עד 
תחילת 
 הגאולה

 מלך בבל והמלך יהויקים עובד אתנבוכדנצר כובש ארץ יהודה,  1133 

 [יהויקים מורד בנבוכדנצר ]מלכים ב כד: א 1133

 -ואחר ג` חדשים הגלהו נבוכדנצר ומלך, היהויכין  הוגלו קצת כלי בהמ``ק וכן דניאל וחבריו.   – 1130
 ]שם, וע``פ ברייתא `סדר עולם` פרק כ``ה[ גלות יהויכין והחרש והמסגר

 שנים עד החורבן א` למלך צדקיהו שמלך י``א 1133

שנה  03
מסוף 

הגלות עד 
סוף 

 הגאולה

 []מלכים ב כה חורבן הבית וגלות צדקיהו – 1113

 נבואת יחזקאל על ביהמ"ק השלישי 1133

מעל כל  נשיאת ראש יכניה. ]יא: ע``פ ירמיה נב: לא[ מות נבוכדנצר והמלכת בנו אויל מרודך 1133
 מלכי בבל ע"י אויל.

 .אויל מרודךמות  1133

 ]דניאל ח: א מלוכת בלשאצר בן נבוכדנצר 1130

 מות בלשאצר וחורבן מלכות בבל ע``י דריוש המדי וכורש הפרסי – 1133
דריוש  לבבל ובלשצר חישב וטעה שעמ"י לא נגאל. הוציא כלי המקדש ומת. 03בשנה זו מלאו 

 מולך, דניאל שחישב וטעה )בשנה( שכבר תמו השבעים מתפלל

 - נפקדו עם ישראל לעלות לבנות בהמ``ק, התחלת הבנין, ואז  מות דריוש והמלכת כורש –  1133
 ובהמשך נעצרה הבניה בגין כתבי השטנה.

, ונגלה לו גבריאל )אחרי שבוטל בנין הבית( יום 33בשנה השלישית לכורש דניאל מתענה  –  1131 
 הפרסימות כורש ומבשר לו שבשמיים ניצחו את פרס. 

1133 
 

הפסיק את בנין בתחילת מלכותו כתבו שיטנה, והוא  .בשושן הבירה המלכת אחשורוש - 
 המקדש.

 לגלות יהויכין. 03משתה אחשורוש כשע"פ חישובו מלאו  1130

 .נישואי אחשורוש עם אסתר המלכה בשנת שבע למלכותו - 1333

 הפיל המן הפור ובט``ז ניסן נהרג. בשנים עשר למלך אחשורוש – 1333

 .בי``ג אדר נקהלו היהודים בעריהם ויהרגו בשונאיהם – 1333

 .ימו וקבלו היהודים את אגרת הפורים. מות אחשורושיק -  1330

 .מלוכת דריוש בן אסתר –  1333

השניה לדריוש ]עזרא ד: בכ``ד כסליו ]חגי ב: יח[ בשנה  חידוש העבודה וחידוש בנין בית המקדש 1333
 .כד[

 
 
 

 

 [לדריוש ]עזרא ו חנוכת בית המקדש השני בשנה השישיתבג` אדר  1331

ח תוס` -לירושלים באב בשנה השביעית לדריוש ]עזרא ז: ז תועהסופר בניסן והג עליית עזרא – 1333
 ר``ה ג: ד``ה באותו

 הארבע מאות ועשריםהשנה השלמה האחרונה מאז שנבנה המקדש הוא שנת  – 1333

 בט` באב חרב בהמ``ק השני 1333


