Hashem’s Love Letter

)A Timeless Message to His Tired Nation in Exile, (Purim 5782

( )1מסכת מגילה יט.
משנה ... :ומהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה י"ח? גמרא :תניא רשב"י אומר מבלילה ההוא  ...ומ"ד
מבלילה ההוא תוקפו של נס.
( )2מסכת מגילה יג:
״י ְֶׁשנֹו עַם ֶאחָ ד״ָ ,אמַ ר ָרבָ א :לֵיכָא ְׁדיָדַ ע לִישָ נָא בִ ישָ א כְׁ הָ מָ ן .אֲ מַ ר לֵיּהָ :תא נִי ַכלִינְׁהּו .אֲ מַ ר לֵיּהִ :מ ְׁס ְׁתפֵינָא
מֵ אֱ ָלק יְׁהּו ְׁדלָא לֶיעְׁ בֵ יד בִ י כְׁ דַ עֲבַד בְׁ ַקמָ ֵאי .אֲ מַ ר לֵיּה[ :״י ְֶׁשנֹו״ —] י ְָׁשנּו ִמן הַ ִמצְׁ ֹות.
( )3בראשית רבה יז:ה
ַו ַיפֵל ה' אֱ ֹל ִקים ַת ְׁרדֵ מָ ה (בראשית ב ,כא) ַרבִ י יְׁהֹושֻׁעַ ְׁד ִסכְׁ נִין בְׁ שֵ ם ַרבִ י לֵוִ י ָאמַ ר ְׁת ִחלַת מַ ָפלָה שֵ נָה
( )4ירמיהו כה:יא
וְׁ הָ י ְָׁתה כָל -הָ ָא ֶרץ הַ ז ֹּאת ,לְׁחָ ְׁרבָה לְׁשַ מָ ה; וְׁ עָבְׁ דּו הַ ּגֹויִם הָ ֵאלֶהֶ ,את-מֶ לְֶך בָבֶלִ --שבְׁ עִ ים שָ נָה
( )5דניאל ט:א–ד ,י:ב
א בִ ְׁשנַת ַאחַ ת ,לְׁדָ ְׁר ָיוֶש בֶן-אֲ חַ ְׁשוֵרֹושִ --מז ֶַרע מָ דָ י :אֲ שֶ ר הָ ְׁמלְַך ,עַל מַ לְׁכּות כ ְַׁש ִדים .ב בִ ְׁשנַת ַאחַ ת ,לְׁמָ לְׁכֹו ,אֲ נִי
דָ ִניֵאל ,בִ ינ ִֹּתי בַ ְׁספ ִָריםִ :מ ְׁספַר הַ שָ נִים ,אֲ שֶ ר הָ יָה ְׁדבַ ר-יקוק ֶאל -י ְִׁר ְׁמיָה הַ נָבִ יא ,לְׁמַ ל ֹּאות לְׁחָ ְׁרבֹות יְׁרּושָ ַל ִם,
ְׁבַקש ְׁתפִ לָה ,וְׁ ַתחֲ נּונִים--בְׁ צֹום ,וְׁ שַ ק ו ֵָאפֶר .ד ו ֶָא ְׁת ַפ ְׁללָה
ִשבְׁ עִ ים שָ נָה .גו ֶָא ְׁתנָה ֶאתָ -פנַיֶ ,אל-אֲ ֹּדנָי הָ אֱ ֹלקים ,ל ֵ
ותיו .
נֹורא ,שֹּמֵ ר הַ בְׁ ִרית וְׁ הַ חֶ סֶ דְׁ ,לאֹּהֲ בָיו ּו ְׁלש ְֹּׁמ ֵרי ִמצְׁ ָ
ַליקוק אֱ ֹל ַק י ,ו ֶָא ְׁתוַדֶ ה; ָוא ְֹּׁמ ָרהָ ,אנָא אֲ ֹּדנָי הָ ֵאל הַ ּגָדֹול וְׁ הַ ָ
ִיתי ִמ ְׁת ַאבֵלְׁ ,שֹלשָ ה שָ בֻׁעִ ים י ִָמים
ב בַ י ִָמים ,הָ הֵ ם אֲ נִי דָ ִניֵאל הָ י ִ
( )6רש׳׳י (דניאל י:ב)
שלשה שבועים ימים – עשרים ואחת שנה
הם שמונה עשרה שנה משנת אחת לדריוש
המדי אשר שם אל לבו לחשוב שבעים שני
הגולה ,כמו שכתוב :עד שנת שתים לדריוש
הפרסי בן אסתר שבנה הבית.

Three weeks of days: twenty-one years. They are
eighteen years from the one year of Darius the Mede,
when Daniel put to his heart to calculate the seventy
years of the exile, as it is written: until the second
year of Darius the Persian, the son of Esther, who
built the Temple.

( )7מגילה יא:
ראש
של
גילו
ובן
ראש
אמר רב אחיו של
Rav said: The name (Achashveirosh) should be
הרשע
נבוכדנצר
של
אחיו
אחיו של ראש
understood as the brother of the head and the attribute
שנקרא ראש שנאמר (דניאל ב ,לח )אנת הוא
of the head. That is, the brother of the head, i.e., the
רישא די דהבא בן גילו של ראש הוא הרג
brother of the wicked Nebuchadnezzar, who is called
הוא ביקש להרוג הוא החריב הוא ביקש
“head,” as it is stated: “You are the head of
להחריב שנאמר (עזרא ד ,ו )ובמלכות
אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על
gold” (Daniel 2:38). Of the same character as the
יושבי יהודה וירושלם
head, for he, Nebuchadnezzar, killed the Jews,
and he, Ahasuerus, sought to kill them. He destroyed
the Temple, and he sought to destroy the foundations
for the Temple laid by Zerubbabel, as it is stated:
“And in the reign of Ahasuerus, in the beginning of
his reign, they wrote to him an accusation against the
inhabitants of Judah and Jerusalem” (Ezra 4:6), and
he ordered that the construction of the Temple cease.
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( )8אסתר ח:ג–ה
ג וַתֹוסֶ ף ֶא ְׁס ֵתר ,ו ְַׁתדַ בֵר לִפְׁ נֵי הַ מֶ לְֶך ,ו ִַתפֹּל ,לִפְׁ נֵי ַרגְׁ לָיו; ו ֵַתבְׁ ךְׁ ו ִַת ְׁתחַ נֶן-לֹו ,לְׁהַ עֲבִ יר ֶאתָ -רעַ ת הָ מָ ן הָ אֲ גָגִ י ,וְׁ ֵאת
ְׁהּודים .ד וַיֹושֶ ט הַ מֶ לְֶך ל ְֶׁא ְׁס ֵתרֵ ,את שַ ְׁרבִ ט הַ זָהָ ב; ו ַָת ָקם ֶא ְׁס ֵתר ,ו ַַת ֲעמֹּד לִפְׁ נֵי הַ מֶ לְֶך.
מַ חֲשַ בְׁ תֹו ,אֲ שֶ ר חָ שַ ב עַל-הַ י ִ
( )9מסכת ברכות ד:
אמר רבי יוחנן מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל דכתיב (עמוס ה ,ב )נפלה
לא תוסיף קום בתולת ישראל .במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראל אמר רב
נחמן בר יצחק אפילו הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקודש שנאמר (תהלים קמה ,יד )סומך ה' לכל הנופלים:
בראשית ד:ו
()10
יטיבַ ,לפ ֶַתח חַ טָ את
יטיבְׁ ,ש ֵאת ,וְׁ ִאם ל ֹּא ֵת ִ
וַי ֹּאמֶ ר יקוקֶ ,אלָ -קיִן :לָמָ ה חָ ָרה לְָך ,וְׁ לָמָ ה נָפְׁ לּו ָפנֶיָך .ז הֲלֹוא ִאםֵ -ת ִ
שּוקתֹו ,וְׁ ַא ָתהִ ,ת ְׁמשָ ל-בֹו.
רֹּבֵץ; וְׁ ֵאלֶיָךְׁ ,ת ָ

שבע יפול צדיק וקם = עמלק
אסתר ו:יג
()11
לֹות ִל ְׁנפֹּל
ְׁהּודים מָ ְׁר ֳּדכַי אֲ שֶ ר הַ ִח ָ
ִאם ִמז ֶַרע הַ י ִ
ְׁל ָפנָיו ל ֹּא-תּוכַל לֹו כִ י-נָפֹול ִתפֹולְׁ ,ל ָפנָיו.

If Mordecai, before whom you have begun to fall, is
of Jewish stock, you will not prevail against him, but
"you will surely fall before him.

אסתר ז:ח–י
()12
יתן ֶאל-בֵ ית ִמ ְׁש ֵתה הַ ַייִן ,וְׁ הָ מָ ן ֹּנפֵל עַל -הַ ִמטָ ה אֲ שֶ ר ֶא ְׁס ֵתר עָ לֶיהָ  ,וַי ֹּאמֶ ר הַ מֶ לְֶך ,הֲ גַם
ח וְׁ הַ מֶ לְֶך שָ ב ִמּגִ נַת הַ בִ ָ
יסים לִפְׁ נֵי
לִכְׁ בֹוש ֶאת -הַ מַ ְׁלכָה עִ ִמי בַ בָ יִת; הַ דָ בָר ,יָצָ א ִמפִ י הַ מֶ לְֶךּ ,ופְׁ נֵי הָ מָ ן ,חָ פּו .ט וַי ֹּאמֶ ר חַ ְׁרבֹונָה ֶאחָ ד ִמן-הַ סָ ִר ִ
הַ מֶ לְֶךּ ,גַם ִהנֵה-הָ עֵץ אֲ שֶ ר-עָשָ ה הָ מָ ן לְׁמָ ְׁר ֳּדכַי אֲ שֶ ר ִדבֶ ר-טֹוב עַל-הַ מֶ לְֶך עֹּמֵ ד בְׁ בֵית הָ מָ ןָּ --גבֹּּהַ  ,חֲ ִמ ִשים ַאמָ ה;
וַי ֹּאמֶ ר הַ מֶ לְֶךְׁ ,תלֻׁהּו עָ לָיו .י ַוי ְִׁתלּוֶ ,את-הָ מָ ן ,עַל-הָ עֵץ ,אֲ שֶ ר -הֵ כִ ין לְׁמָ ְׁר ֳּדכָי; וַחֲ מַ ת הַ מֶ לְֶך ,שָ ָככָה.
יחזקאל מג:י
()13
ַא ָתה בֶןָ -אדָ ם ,הַ ּגֵד ֶאת-בֵ ית-י ְִׁש ָר ֵאל ֶאת-
ֲונֹותיהֶ ם; ּומָ ְׁדדּוֶ ,את-
הַ בַ יִת ,וְׁ ִי ָכלְׁמּו ,מֵ ע ֵ
ָתכְׁ נִית .

You, Son of man, describe the House to the House of
;Israel, that they may be ashamed of their iniquities
let them measure its plan.

רש׳׳י יחזקאל מג:י
()14
"אתה בן אדם הגד ויכלמו מעונותיהם׳׳ -
בהראותי למו חסדי שאיני מואסם בעונם
מצאתי

You, Son of man, describe etc.: when I show them
My loving-kindness that I do not reject them for their
iniquity.

שושנת יעקב
()15
ִית ָלנֶצַ ח וְׁ ִת ְׁקו ָָתם בְׁ כָל דֹור
ְׁתשּועָ ָתם הָ י ָ
ְׁהֹודיעַ שֶ כָל קֹוֶיָך ל ֹּא ֵיבֹּשּו וְׁ ל ֹּא ִי ָכלְׁמּו
וָדֹור ל ִ
חֹוסים בָ ְך
ָלנֶצַ ח כָל הַ ִ

You have always been their salvation, their hope in
every generation, to make known that all who place
hope in You shall not be put to shame, nor shall all
those who trust in You be disgraced forever.

אסתר ט:כ
()16
ְׁהּודים ,אֲ שֶ ר בְׁ כָלְׁ -מ ִדינֹות הַ מֶ לְֶך אֲ חַ ְׁשוֵרֹוש--
כ ַויִכְׁ תֹּב מָ ְׁר ֳּדכַיֶ ,את -הַ ְׁדבָ ִרים הָ ֵאלֶה; ַוי ְִׁשלַח ְׁספ ִָרים ֶאל-כָל-הַ י ִ
חֹוקים .
הַ ְׁקרֹובִ ים ,וְׁ הָ ְׁר ִ
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שיר השירים רבה ה:ב
()17
אני ישנה ולבי ער ,קול דודי דופק וכו׳ – אני ישנה אמרה כנסת ישראל לפני הקדוש ברוך הוא :רבש"ע :אני
ישנה מן המצוות .ולבי ער לגמילות חסדים .אני ישנה מן הצדקות ,ולבי ער לעשותן .אני ישנה מן הקרבנות,
ולבי ער לקריאת שמע ותפילה .אני ישנה מבית המקדש ,ולבי ער לבתי כנסיות ובתי מדרשות .אני ישנה מן
הקץ ,ולבי ער לגאולה .אני ישנה מן הגאולה ,ולבו של הקב"ה ער לגאלני.
מסכת מגילה ז.
()18
אמר רב שמואל בר יהודה שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות
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