Ezra/Nechemiah 19: Ezra 6:22-7:6: Pesach, Disappearance, Arrival
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6:19-22
Pesach is celebrated (continued)
1. Herodotus, The Histories, Book 1 Chapter 178
When Cyrus had made all the mainland submit to him, he attacked the Assyrians. In Assyria there are many other great
cities, but the most famous and the strongest was Babylon, where the royal dwelling had been established after the
destruction of Ninus.
What happened to the leaders?
2. Yaakov Liver, Encyclopedia Mikrait 2:940

:ועל גורלו של זרובבל נאמרו כמה השערות הסותרות זו את זו
519-  והשתתף במרידה שפרצה בעבר הנהר ובמצרים בשנת,א) זרובבל עמד בראש תנועה לשחרור מדיני ולחידוש שלטונו של בית דוד
. לפסה"נ ונשפה בה518
 כדי לבנות חומה בירושלים ולארגן צבא, אבל השתמש בשעת הכושר של התרופפות השלטון הפרסי,ב) זרובבל לא השתתף במרידה
. ועל כן הודח משלטונו על ידי תתני פחת עבר הנהר בעת ביקורו בירושלים,ביהודה
 לפי שחששו שמא יתמרדו היהודים וינסו להמליך עליהם מלך, ואעפ"כ הסירו אותו הפרסים מכהונתו,ג) זרובבל עמד בנאמנותו לפרסים
.מבית דוד
... ורק לאחר גמר הבניין נקרא לשוב לבבל...)ט:ד) זרובבל השלים את בניין בית המקדש בהתאם לנבואת זכריה (זכ' ד
. ורק לאחר מותו נתמנה פחה שלא מבית דוד,ה) זרובבל התמיד במשרת הפחה כל ימי חייו
Regarding Zerubavel’s fate, numerous contradictory hypotheses have been offered:
1) He led a movement to revolt and renew the Davidic line, joining a regional revolt in 519-518 BC, and was killed;
2) He took advantage of temporary Persian weakness to build the wall of Jerusalem and organize a military, and
Tatnai removed him;
3) He was loyal, but the Persians removed him for fear of revolt and an attempt to restore Davidic monarchy;
4) He completed the construction of the Beit haMikdash as foretold by Zecharyah, and then returned to Babylon;
5) He lived out his life as pecha.
Introduction to Chapter 7
3. Talmud, Erchin 13a

' דכתיב "באדין בטילת עבידת בית אלקנא די בירושלים" וכתי,רב אשי אמר הנך שית שני עד דסליק עזרא ומקדיש לא קא חשיב להו
"ושיציא ביתא דנא עד יום תלתא לירח אדר דהיא שנת שית למלכות דריוש מלכא" ותנא באותו זמן לשנה הבאה עלה עזרא וגלותו עמו
". היא השנה השביעית למלך,דכתיב "ויבא ירושלים בחודש החמישי
Rav Ashi said: The six years until Ezra ascended and sanctified [the land] are not included in the calculation, as Ezra
4:24 says, “Then the work of the house of our Gd in Jerusalem was halted [until the second year of Darius]”, and Ezra
6:15 says, “And this house was halted until 3 Adar of the sixth year of the reign of King Darius,” and we have learned,
“At that time, in the following year, Ezra and his exiles ascended” as Ezra 7:8 says, “And he came to Jerusalem in the
fifth month, in the king’s seventh year.”
4. Baruch ben Neriah Jeremiah 32:8-15; Jeremiah 36; Jeremiah 43:2-3
5. Jerusalem Talmud, Sanhedrin 1:2

 ברוך בן נריה. יחזקאל עיבר בחוצה לארץ. ירמיה עיבר בחוצה לארץ.בשאינן יכולין לעבר בארץ ישראל שמעברין אותה בחוצה לארץ
... חנניה בן אחי רבי יהושע עיבר בחוצה לארץ.עיבר בחוצה לארץ
When they cannot add in Israel, they add outside Israel. Jeremiah added outside Israel. Ezekiel added outside Israel.
Baruch ben Neriah added outside Israel. Chananiah, nephew of Rabbi Yehoshua added outside Israel…
6. Talmud, Megilah 15a

 "ברוך בן נריה ושריה בן מעשיה ודניאל ומרדכי, מיתיבי. ולמה נקרא שמו מלאכי? שהיה משנה למלך.אמר רב נחמן מלאכי זה מרדכי
 וחכמים אומרים. אמר רבי יהושע בן קרחה מלאכי זה עזרא: תניא.בלשן וחגי זכריה ומלאכי כולן נתנבאו בשנת שתים לדריוש"! תיובתא
 "בגדה יהודה ותועבה נעשתה+'מלאכי ב+  דכתיב בנביאות מלאכי, מסתברא כמאן דאמר מלאכי זה עזרא, אמר רב נחמן.מלאכי שמו
 "ויען שכניה+'עזרא י+ " ומאן אפריש נשים נכריות? עזרא דכתיב,בישראל ובירושלם כי חלל יהודה קדש ד' אשר אהב ובעל בת אל נכר
".בן יחיאל מבני עילם ויאמר לעזרא אנחנו מעלנו באלקינו ונשב נשים נכריות

Rav Nachman said: Malachi was Mordechai; he was called Malachi because he was an assistant to the king [melech].
But we learned, "Baruch ben Neriah, Sarayah ben Maasiah, Daniel, Mordechai Bilshan and Chaggai, Zecharyah and
Malachi all prophesied in Darius's second year!" This is a rebuttal.
Rabbi Yehoshua ben Karchah said: Malachi was Ezra. And the Sages said his name was Malachi.
Rav Nachman said: Logic is with the view that Malachi was Ezra, for Malachi 2:11 records, "Judea was traitorous and
a repelling thing was done in Israel and Jerusalem, for Judea has desecrated the Gd he loved, living with the daughter
of a foreign god." Who separated foreign women? Ezra, as seen in Ezra 10:2.
7. Talmud, Megilah 16b

גדול תלמוד תורה יותר מבנין בית המקדש שכל זמן שברוך בן נריה קיים לא הניחו עזרא ועלה
Torah study is greater than building the Temple, for as long as Baruch ben Neriah lived, Ezra did not leave him and
ascend.
8. Midrash, Shir haShirim Rabbah 5:1

 ויעלה ברוך, ולמה לא עלה באותה שעה עזרא שהיה צריך לברר תלמודו לפני ברוך בן נריה,עזרא וסיעתו וחבורתו לא עלו באותה שעה
, אלא אמרי ברוך בן נריה אדם גדול וישיש היה ואפילו בגלקטיקא לא היה יכול להטען,בן נריה
Ezra and his group did not ascend then. Why did Ezra not ascend then? He needed to clarify his learning before Baruch
ben Neriah. Let Baruch ben Neriah ascend? They said Baruch ben Neriah was a great and aged man; he could not
even be carried on a galactica.
9. Talmud, Sanhedrin 21b

 ביררו להן לישראל כתב, חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אשורית ולשון ארמי,בתחלה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש
...אשורית ולשון הקודש
At first the Torah was given to Israel in Hebrew text and the sacred tongue. Then it was given to them in Ezra’s time in
the Assyrian text and Aramaic. Israel selected the Assyrian text and the sacred tongue…
10. Talmud Yerushalmi Taanit 4:2

 באחד מצאו כתוב "מעון אלקי קדם" ובשנים כתיב [דברים לג כז] "מענה. ספר מעוני וספר זעטוטי וספר היא:שלשה ספרים מצאו בעזרה
. וקיימו שנים וביטלו אחד,"אלקי קדם
They found three Torah Scrolls in the Azarah… In one of them it said  מעוןand in the other two it said מעונה, so they
maintained the two and annulled the one.
11. Talmud, Succah 20a

...בתחלה כשנשתכחה תורה מישראל עלה עזרא מבבל ויסדה חזרה ונשתכחה עלה הלל הבבלי ויסדה
At first, when Torah was forgotten from Israel, Ezra ascended from Babylon and established it. It was forgotten again,
and Hillel the Babylonian ascended and established it…
12. Talmud, Megilah 31b

 מאי טעמא? אמר אביי ואיתימא. ושבמשנה תורה קודם ראש השנה,עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת
... כדי שתכלה השנה וקללותיה:ריש לקיש
Ezra enacted for Israel to read the curses of Vayikra before Shavuot, and those of Devarim before Rosh haShanah.
Why? Abbaye, or Reish Lakish, said: So that the year and its curses should end…
13. Talmud, Bava Kama 82a

 שיהו קוראין... ומכבסים בחמישי בשבת, ודנין בשני ובחמישי, וקורין בשני ובחמישי, שקורין במנחה בשבת:עשרה תקנות תיקן עזרא
 אי נמי תלתא גברי, מעיקרא תקנו חד גברא תלתא פסוקי....? ושיהו קוראין בשני ובחמישי עזרא תיקן.במנחה בשבת משום יושבי קרנות
... אתא הוא תיקן תלתא גברי ועשרה פסוקי. כנגד כהנים לוים וישראלים,תלתא פסוקי
Ezra made ten enactments: To read at minchah on Shabbat, and to read on Monday and Thursday, and to judge on
Monday and Thursday, and to launder on Thursday… and to read on Shabbat afternoon because of stall-owners [who
would not be present to read during the week]. But did Ezra enact to read on Monday and Thursday?... At first it was
one person reading three verses, or three people reading three verses, parallel to the kohanim, leviyim and yisraelim.
Then Ezra enacted that three people should read ten verses…

