בס"ד

גאולת עזרא
א .בראשית רבה | פרשת ויחי ,פרשה צ"ו
ד"א ויקרא יעקב אל בניו זהו שאמ' הכת' אקרא לאלהים עליון לאל
גמר עלי (תהלים נז ג) אמר ר' יהושע בן לוי שלשה דברים גזרו בית דין
שלמטן ,והסכים הקדוש ברוך הוא מלמעלן עימהם ,ואילו הן אחד
בימי עזרא ,בשעה שעלו מבבל ביקש הקדוש ברוך הוא להתיר להן
את המעשרות ,מה עשו ,הלכו וגזרו על עצמן שהן מעשרין ,שכן הוא
א' את ראשית עריסותינו ותרומ' ופרי כל עץ ותירוש ויצהר וגו' (נחמיה
י לח) ,מה עשו ,כתבו בספר וחתמו אתו ונתנו אותו בהיכל ,למחר נכנסו
ומצאו אתו חתום ,ומנין שהסכים הקדוש ברוך הוא עימהן ,ובכל זאת
אנחנו כרתים אמנה וכתבים על החתום (

ב .קהלת רבה | פרשה א
עשו כל הקהל השבים מן השבי סכות וישבו בסכות כי לא עשו מימי
יושע בן נון כן בני ישראל עד היום ההוא ותהי שמחה גדולה מאד ,פגם
הכתוב בכבודו של צדיק בקבר בשביל פלוני בשעתו ,ורבנן מייתי לה
מן הכא (עזרא ז') בן אבישוע בן פנחס בן אלעזר וגו' הוא עזרא עלה
מבבל אלא אלו היה אהרן קיים היה עזרא גדול ממנו בשעתו.

ג .יומא סט ,ב
דאמר רבי יהושע בן לוי :למה נקרא שמן אנשי כנסת הגדולה -
שהחזירו עטרה ליושנה .אתא משה אמר האל הגדל הגבר והנורא,
אתא ירמיה ואמר :נכרים מקרקרין בהיכלו ,איה נוראותיו? לא אמר
נורא .אתא דניאל ,אמר :נכרים משתעבדים בבניו ,איה גבורותיו? לא
אמר גבור .אתו אינהו ואמרו :אדרבה ,זו היא גבורת גבורתו שכובש את
יצרו ,שנותן ארך אפים לרשעים .ואלו הן נוראותיו  -שאלמלא מוראו
של הקדוש ברוך הוא היאך אומה אחת יכולה להתקיים בין האומות?
ורבנן היכי עבדי הכי ועקרי תקנתא דתקין משה!  -אמר רבי אלעזר:
מתוך שיודעין בהקדוש ברוך הוא שאמתי הוא ,לפיכך לא כיזבו בו.

ד .רמב"ם | הל' שמיטה ויובל ,פרק י
ובשנה השביעית מבניינו עלה עזרא והיא הביאה השנייה ,ומשנה זו
התחילו למנות מנין אחר ,ועשו שנת י"ג לבנין בית שני שמטה ,ומנו
שבע שמטות וקדשו שנת החמשים ,אעפ"י שלא היתה שם יובל בבית
שני מונין היו אותו כדי לקדש שמיטות

ה .נחמיה | פרק ט-י
ׁשֹומר ַה ְּב ִּרית וְ ַה ֶח ֶסד ַאל
ּנֹורא ֵ
ֹלהינּו ָּה ֵאל ַהגָּ דֹול ַהגִּ ּבֹור וְ ַה ָּ
(לב) וְ ַע ָּתה ֱא ֵ
יִּ ְמ ַעט לְ ָּפנֶ יָך ֵאת כָּ ל ַה ְתלָּ ָּאה ֲא ֶׁשר ְמ ָּצ ַא ְתנּו לִּ ְמלָּ כֵ ינּו לְ ָּש ֵרינּו ּולְ כ ֲֹהנֵ ינּו
וְ לִּ נְ ִּב ֵיאנּו וְ לַ ֲאב ֵֹתינּו ּולְ כָּ ל ַע ֶמָך ִּמ ֵימי ַמלְ כֵ י ַאּׁשּור ַעד ַהּיֹום ַהזֶ ה( :לג)
וְ ַא ָּתה ַצ ִּדיק ַעל כָּ ל ַה ָּּבא ָּעלֵ ינּו כִּ י ֱא ֶמת ָּע ִּש ָּית וַ ֲאנַ ְחנּו ִּה ְר ָּׁש ְענּו( :לד) וְ ֶאת
תֹור ֶתָך וְ ֹלא ִּה ְק ִּׁשיבּו ֶאל ִּמ ְצו ֶֹתיָך
ְמלָּ כֵ ינּו ָּש ֵרינּו כ ֲֹהנֵ ינּו וַ ֲאב ֵֹתינּו ֹלא ָּעשּו ָּ
טּובָך ָּה ָּרב ֲא ֶׁשר
כּותם ְּוב ְ
ּולְ ֵע ְדו ֶֹתיָך ֲא ֶׁשר ַה ִּעיד ָֹּת ָּּב ֶהם( :לה) וְ ֵהם ְּב ַמלְ ָּ

נָּ ַת ָּת לָּ ֶהם ְּוב ֶא ֶרץ ָּה ְר ָּח ָּבה וְ ַה ְּׁש ֵמנָּ ה ֲא ֶׁשר נָּ ַת ָּת לִּ ְפנֵ ֶיהם ֹלא ֲע ָּבדּוָך וְ ֹלא
ָּׁשבּו ִּמ ַמ ַעלְ לֵ ֶיהם ָּה ָּר ִּעים( :לו) ִּהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ַהּיֹום ֲע ָּב ִּדים וְ ָּה ָּא ֶרץ ֲא ֶׁשר
טּובּה ִּהּנֵ ה ֲאנַ ְחנּו ֲע ָּב ִּדים ָּעלֶ ָּיה( :לז)
נָּ ַת ָּתה לַ ֲאב ֵֹתינּו לֶ ֱאכֹל ֶאת ִּפ ְריָּ ּה וְ ֶאת ָּ
ֹאותינּו וְ ַעל גְ וִּ ּי ֵֹתינּו
בּוא ָּתּה ַמ ְר ָּּבה לַ ְמלָּ כִּ ים ֲא ֶׁשר נָּ ַת ָּתה ָּעלֵ ינּו ְּב ַחט ֵ
ְּות ָּ
מ ְֹׁשלִּ ים ִּּוב ְב ֶה ְמ ֵתנּו כִּ ְרצֹונָּ ם ְּוב ָּצ ָּרה גְ דֹולָּ ה ֲאנָּ ְחנּו( :א) ְּובכָּ ל זֹאת ֲאנַ ְחנּו
כ ְֹר ִּתים ֲא ָּמנָּ ה וְ כ ְֹת ִּבים וְ ַעל ֶה ָּחתּום ָּש ֵרינּו לְ וִּ ּיֵ נּו כ ֲֹהנֵ ינּו:

ו .סוכה כ ,א
ריש לקיש לטעמיה ,דאמר ריש לקיש :הריני כפרת רבי חייא ובניו.
שבתחלה כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה ,חזרה
ונשתכחה עלה הלל הבבלי ויסדה ,חזרה ונשתכחה עלו רבי חייא ובניו
ויסדוה .וכן אמר רבי חייא ובניו :לא נחלקו רבי דוסא וחכמים על
מחצלות של אושא

ז .נחמיה | פרק יג
יהּודה ד ְֹרכִּ ים גִּ תֹות ַּב ַּׁש ָּּבת ְּומ ִּב ִּיאים
(טו) ַּבּיָּ ִּמים ָּה ֵה ָּמה ָּר ִּא ִּיתי ִּב ָּ
ָּה ֲע ֵרמֹות וְ ע ְֹמ ִּסים ַעל ַה ֲחמ ִֹּרים וְ ַאף יַ יִּ ן ֲענָּ ִּבים ְּות ֵאנִּ ים וְ כָּ ל ַמ ָּשא
רּוׁש ִַּלם ְּביֹום ַה ַּׁש ָּּבת וָּ ָּא ִּעיד ְּביֹום ִּמכְ ָּרם ָּציִּ ד( :טז) וְ ַהצ ִֹּרים
ְּומ ִּב ִּיאים יְ ָּ
ירּוׁש ִָּּלם:
הּודה ִּּוב ָּ
יָּ ְׁשבּו ָּבּה ְמ ִּב ִּיאים ָּדאג וְ כָּ ל ֶמכֶ ר ּומֹכְ ִּרים ַּב ַּׁש ָּּבת לִּ ְבנֵ י יְ ָּ
הּודה וָּ א ְֹמ ָּרה לָּ ֶהם ָּמה ַה ָּד ָּבר ָּה ָּרע ַהזֶ ה ֲא ֶׁשר ַא ֶתם
(יז) וָּ ָּא ִּר ָּיבה ֵאת ח ֵֹרי יְ ָּ
ע ִֹּשים ְּומ ַחלְ לִּ ים ֶאת יֹום ַה ַּׁש ָּּבת( :יח) ֲהלֹוא כֹה ָּעשּו ֲאב ֵֹתיכֶ ם וַ ּיָּ ֵבא
מֹוס ִּיפים ָּחרֹון
ֹלהינּו ָּעלֵ ינּו ֵאת כָּ ל ָּה ָּר ָּעה ַהזֹאת וְ ַעל ָּה ִּעיר ַהזֹאת וְ ַא ֶתם ִּ
ֱא ֵ
רּוׁש ִַּלם
ַעל יִּ ְש ָּר ֵאל לְ ַחלֵ ל ֶאת ַה ַּׁש ָּּבת :פ (יט) וַ יְ ִּהי כַ ֲא ֶׁשר ָּצלֲ לּו ַׁש ֲע ֵרי יְ ָּ
לִּ ְפנֵ י ַה ַּׁש ָּּבת וָּ א ְֹמ ָּרה וַ ּיִּ ָּסגְ רּו ַה ְדלָּ תֹות וָּ א ְֹמ ָּרה ֲא ֶׁשר ֹלא יִּ ְפ ָּתחּום ַעד ַא ַחר
ַה ַּׁש ָּּבת ִּּומּנְ ָּע ַרי ֶה ֱע ַמ ְד ִּתי ַעל ַה ְּׁש ָּע ִּרים ֹלא יָּ בֹוא ַמ ָּשא ְּביֹום ַה ַּׁש ָּּבת( :כ)
ּוׁש ָּתיִּ ם( :כא)
ירּוׁש ִָּּלם ַפ ַעם ְ
וַ ּיָּ לִּ ינּו ָּהרֹכְ לִּ ים ּומֹכְ ֵרי כָּ ל ִּמ ְמכָּ ר ִּמחּוץ לִּ ָּ
חֹומה ִּאם ִּת ְׁשנּו יָּ ד
דּוע ַא ֶתם לֵ נִּ ים נֶ גֶ ד ַה ָּ
וָּ ָּא ִּע ָּידה ָּב ֶהם וָּ א ְֹמ ָּרה ֲאלֵ ֶיהם ַמ ַ
ֶא ְׁשלַ ח ָּּבכֶ ם ִּמן ָּה ֵעת ַה ִּהיא ֹלא ָּבאּו ַּב ַּׁש ָּּבת :ס (כב) וָּ א ְֹמ ָּרה לַ לְ וִּ ּיִּ ם ֲא ֶׁשר
יִּ ְהיּו ִּמ ַט ֲה ִּרים ָּּוב ִּאים ׁש ְֹמ ִּרים ַה ְּׁש ָּע ִּרים לְ ַק ֵדׁש ֶאת יֹום ַה ַּׁש ָּּבת גַ ם זֹאת
חּוסה ָּעלַ י כְ רֹב ַח ְס ֶדָך :פ
ֹלהי וְ ָּ
זָּ כְ ָּרה לִּ י ֱא ַ

ח .שבת קכג ,ב
תנו רבנן :בראשונה היו אומרים שלשה כלים ניטלין בשבת :מקצוע
של דבילה ,וזוהמא ליסטרן של קדרה וסכין קטנה שעל גבי שלחן.
התירו ,וחזרו והתירו ,וחזרו והתירו ,עד שאמרו :כל הכלים ניטלין
בשבת חוץ מן מסר הגדול ויתד של מחרישה.
רש"י
שלשה כלים  -ותו לא ,ולקמן אמרינן דבימי נחמיה בן חכליה בבית שני
גזרו על טלטול כל הכלים ,כדי לגדור גדר להחמיר באיסורי שבת ,מפני
שהיו מקילין בה.
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