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Hashem’s Love Letter 
A Timeless Message to His Tired Nation in Exile, (Purim 5782) 

 
 
 

 מסכת מגילה יט. (1)
  ומ"ד ... תניא רשב"י אומר מבלילה ההוא ? גמרא: ומהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה י"חמשנה: ... 

 מבלילה ההוא תוקפו של נס. 
 

 מסכת מגילה יג:  (2)
הּו. ֲאַמר ֵלי  ָהָמן. ֲאַמר ֵליּה: ָתא ִניַכִלינְׁ ָיַדע ִליָשָנא ִביָשא כְׁ נֹו ַעם ֶאָחד״, ָאַמר ָרָבא: ֵליָכא דְׁ ֵפיָנא  ״ֶישְׁ תְׁ ּה: ִמסְׁ

ַקָמֵאי. ֲאַמר ֵליּה קֵמֱאלָ  ַדֲעַבד בְׁ ֵביד ִבי כְׁ ָלא ֶליעְׁ הּו דְׁ נֹו״  יְׁ ֹות—: ]״ֶישְׁ נּו ִמן ַהִמצְׁ  .[ ָישְׁ
 

 יז:ה  הבראשית רב (3)
ֵדָמהִק ַוַיֵפל ה' ֱאֹל ִחַלת ַמָפָלה ֵשָנה  ( בראשית ב, כא) ים ַתרְׁ ֵשם ַרִבי ֵלִוי ָאַמר תְׁ ִנין בְׁ ִסכְׁ ַע דְׁ הֹושֻׁ  ַרִבי יְׁ

 
 ירמיהו כה:יא  (4)

ָתה ָכל ָהיְׁ דּו ַהּגֹוִים ָהֵאֶלה, ֶאת-וְׁ ָעבְׁ ַשָמה; וְׁ ָבה לְׁ ָחרְׁ ֹּאת, לְׁ ִעים ָשָנה --ֶמֶלְך ָבֶבל-ָהָאֶרץ ַהז  ִשבְׁ

 
 ד, י:ב –דניאל ט:א (5)

ָיֶוש ֶבן א ָדרְׁ ַנת ַאַחת, לְׁ ֵורֹוש-ִבשְׁ כּות    ִמֶזַרע ָמָדי:--ֲאַחשְׁ ַלְך, ַעל ַמלְׁ ִדיםֲאֶשר ָהמְׁ כֹו, ֲאִני   ב .  ַכשְׁ ָמלְׁ ַנת ַאַחת, לְׁ ִבשְׁ
ָפִרים: ַבר  ָדִנֵיאל, ִבינִֹּתי ַבסְׁ ַפר ַהָשִנים, ֲאֶשר ָהָיה דְׁ רּוָשַלִם,  -ֶאל  יקוק -ִמסְׁ בֹות יְׁ ָחרְׁ ֹּאות לְׁ ַמל ָיה ַהָנִביא, לְׁ מְׁ ִירְׁ

ִעים ָשָנה ָנה ֶאתג.  ִשבְׁ ַתֲחנּוִניםיקֲאדָֹּני ָהֱאֹל-ָפַני, ֶאל-ָוֶאתְׁ ִפָלה, וְׁ ַבֵקש תְׁ ַשק ָוֵאֶפר--ם, לְׁ צֹום, וְׁ ָלה   ד.  בְׁ ַפלְׁ ָוֶאתְׁ
ֵרי קַ ֱאֹל יקוקלַ  שֹּמְׁ אֲֹּהָביו ּולְׁ ַהֶחֶסד, לְׁ ִרית וְׁ ַהנֹוָרא, שֵֹּמר ַהבְׁ ָרה, ָאָנא ֲאדָֹּני ָהֵאל ַהָּגדֹול וְׁ ַוֶדה; ָואֹּמְׁ וָתיוי, ָוֶאתְׁ  . ִמצְׁ

ֹלָשה ָשבִֻׁעים ָיִמים  ַבָיִמים, ָהֵהם ב ַאֵבל, שְׁ  ֲאִני ָדִנֵיאל ָהִייִתי ִמתְׁ
 

 רש׳׳י )דניאל י:ב(  (6)
עשרים ואחת שנה   – שלשה שבועים ימים

הם שמונה עשרה שנה משנת אחת לדריוש  
אשר שם אל לבו לחשוב שבעים שני   המדי 

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.  
 

 מגילה יא:  (7)
אמר רב אחיו של ראש ובן גילו של ראש  
אחיו של ראש אחיו של נבוכדנצר הרשע  

אנת הוא   (דניאל ב, לח) שנקרא ראש שנאמר
רישא די דהבא בן גילו של ראש הוא הרג  
הוא ביקש להרוג הוא החריב הוא ביקש  

ובמלכות   (עזרא ד, ו) חריב שנאמרלה
אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה על  

 יושבי יהודה וירושלם
 

Rav said: The name (Achashveirosh) should be 

understood as the brother of the head and the attribute 

of the head. That is, the brother of the head, i.e., the 

brother of the wicked Nebuchadnezzar, who is called 

“head,” as it is stated: “You are the head of 

gold” (Daniel 2:38). Of the same character as the 

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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 ה –אסתר ח:ג (8)

ַחֶנן  ג ךְׁ ַוִתתְׁ ָליו; ַוֵתבְׁ ֵני ַרגְׁ ֵני ַהֶמֶלְך, ַוִתפֹּל, ִלפְׁ ַדֵבר ִלפְׁ ֵתר, ַותְׁ ַהֲעִביר ֶאת-ַותֹוֶסף ֶאסְׁ ֵאת  -לֹו, לְׁ ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי, וְׁ
תֹו, ֲאֶשר ָחַשב  הּוִדים-ַעלַמֲחַשבְׁ ֵני ַהֶמֶלְך ד .  ַהיְׁ ֵתר, ַוַתֲעמֹּד ִלפְׁ ִבט ַהָזָהב; ַוָתָקם ֶאסְׁ ֵתר, ֵאת ַשרְׁ ֶאסְׁ  .ַויֹוֶשט ַהֶמֶלְך לְׁ

 
 מסכת ברכות ד:  (9)

נפלה   (עמוס ה, ב) מפני מה לא נאמר נו"ן באשרי מפני שיש בה מפלתן של שונאי ישראל דכתיב  רבי יוחנן מרא
רב   במערבא מתרצי לה הכי נפלה ולא תוסיף לנפול עוד קום בתולת ישראל אמר .לא תוסיף קום בתולת ישראל

 :סומך ה' לכל הנופלים (תהלים קמה, יד) אפילו הכי חזר דוד וסמכן ברוח הקודש שנאמר נחמן בר יצחק
 

 בראשית ד:ו  (10)
ֹּאֶמר  לּו ָפֶניָך  ָקִין:-ֶאל, יקוקַוי ָלָמה ָנפְׁ ֹּא ֵתיִטיב, ַלֶפַתח ַחָטאת  -ֲהלֹוא ִאם ז  .ָלָמה ָחָרה ָלְך, וְׁ ִאם ל ֵאת, וְׁ ֵתיִטיב, שְׁ

ָשל ַאָתה, ִתמְׁ שּוָקתֹו, וְׁ ֵאֶליָך, תְׁ  .בֹו-רֵֹּבץ; וְׁ
 

 = עמלק  ם וק קצדי ליפו עשב
 

 אסתר ו:יג  (11)
פֹּל  ִאם ִמֶזַרע  ַכי ֲאֶשר ַהִחלֹוָת ִלנְׁ דֳּ הּוִדים ָמרְׁ ַהיְׁ
ֹּא ָפָניו ל ָפָניוָנפֹול ִתפֹול-ִכי תּוַכל לֹו -לְׁ  ., לְׁ

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." 
 

 י –אסתר ז:ח (12)
ַהֶמֶלְך ָשב ִמִּגַנת ַהִביָתן ֶאל ח ָהָמן -וְׁ ֵתה ַהַיִין, וְׁ ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך, ֲהַגם  -ַעלנֵֹּפל ֵבית ִמשְׁ ֵתר ָעֶליָה, ַוי ַהִמָטה ֲאֶשר ֶאסְׁ

בֹוש ֶאת ֵני -ִלכְׁ ָכה ִעִמי ַבָבִית; ַהָדָבר, ָיָצא ִמִפי ַהֶמֶלְך, ּופְׁ בֹוָנה ֶאָחד ִמן ט.  ָהָמן, ָחפּוַהַמלְׁ ֹּאֶמר ַחרְׁ ֵני  -ַוי ַהָסִריִסים ִלפְׁ
ַכי ֲאֶשר ִדֶבר-ָהֵעץ ֲאֶשר-ַהֶמֶלְך, ַּגם ִהֵנה דֳּ ָמרְׁ ֵבית ָהָמן-טֹוב ַעל-ָעָשה ָהָמן לְׁ ָּגבַֹּּה, ֲחִמִשים ַאָמה;  --ַהֶמֶלְך עֵֹּמד בְׁ

לֻׁהּו ָעָליו ֹּאֶמר ַהֶמֶלְך, תְׁ לּו, ֶאת י.  ַוי ָכי; ַוֲחַמת ַהֶמֶלְך, ָשָכָכה-ָהֵעץ, ֲאֶשר-ָהָמן, ַעל-ַוִיתְׁ דֳּ ָמרְׁ  .ֵהִכין לְׁ
 
 

 יחזקאל מג:י  (13)
ָרֵאל ֶאת-ֵבית-ָאָדם, ַהֵּגד ֶאת-ַאָתה ֶבן -ִישְׁ
מּוַהַבִית,  ִיָכלְׁ דּו, ֶאת וְׁ -, ֵמֲעונֹוֵתיֶהם; ּוָמדְׁ
ִנית  . ָתכְׁ

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)
ָכל דֹור   ָוָתם בְׁ ִתקְׁ שּוָעָתם ָהִייָת ָלֶנַצח וְׁ תְׁ

ֹּא  ָודֹור ל ֹּא ֵיבֹּשּו וְׁ הֹוִדיַע ֶשָכל קֶֹויָך ל מּו  לְׁ ִיָכלְׁ
 ָלֶנַצח ָכל ַהחֹוִסים ָבְך 

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)
תֹּב  כ ַכי, ֶאת ַוִיכְׁ דֳּ ָפִרים ֶאל-ָמרְׁ ַלח סְׁ ָבִרים ָהֵאֶלה; ַוִישְׁ ָכל-ָכל-ַהדְׁ הּוִדים, ֲאֶשר בְׁ ֵורֹוש-ַהיְׁ ִדינֹות ַהֶמֶלְך ֲאַחשְׁ --מְׁ

חֹוִקים ָהרְׁ רֹוִבים, וְׁ  . ַהקְׁ

 
 
 

https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%99%D7%95%D7%97%D7%A0%D7%9F
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A2%D7%9E%D7%95%D7%A1_%D7%94_%D7%91
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%91_%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%A8%D7%91_%D7%A0%D7%97%D7%9E%D7%9F_%D7%91%D7%A8_%D7%99%D7%A6%D7%97%D7%A7
https://he.wikisource.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%92%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%94:%D7%AA%D7%94%D7%9C%D7%99%D7%9D_%D7%A7%D7%9E%D7%94_%D7%99%D7%93
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 רבה ה:ב  שיר השירים (17)
לפני הקדוש ברוך הוא: רבש"ע: אני  אני ישנה אמרה כנסת ישראל  – קול דודי דופק וכו׳  , אני ישנה ולבי ער

ישנה מן המצוות. ולבי ער לגמילות חסדים. אני ישנה מן הצדקות, ולבי ער לעשותן. אני ישנה מן הקרבנות,  
. אני ישנה מן ולבי ער לקריאת שמע ותפילה. אני ישנה מבית המקדש, ולבי ער לבתי כנסיות ובתי מדרשות

 . אולה, ולבו של הקב"ה ער לגאלניהקץ, ולבי ער לגאולה. אני ישנה מן הג
 

 מסכת מגילה ז.  (18)
 אמר רב שמואל בר יהודה שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות 

 
 
 


