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 שהיא    אדר  לחודש   השלישי  היו�   עד   הזה     ונשל�     הבית  

 שנת   שש     למלכות       דריוש      המל� 

  .ד	 .ראש השנה ג

  

  . מנינ� מתשרי � העול� אומות למלכי אבל, ישראל למלכי אלא שנו לא :אחסד רב אמר

 ימדקא. 'וגו ְל!ְרַ ְחַ�ְסְ א ֶעְ�ִרי� ְ�ַנת ִניָס� ְ�חֶֹד� ַוְיִהי וכתיב, ֶעְ�ִרי� ְ�ַנת ִ�ְסֵליו ְבחֶֹד� ַוְיִהי ֲחַכְלָיה ֶ�� ְנֶחְמָיה ִ�ְבֵרי: שנאמר

  .הוא ניס� לאו השנה דראש מכלל � עשרי� שנת ליה וקרי בניס� וקאי, עשרי� שנת ליה וקרי בכסליו

  

  ?הוא אחרינא למנינא דילמא? דלארתחשסתא ממאי � האי אלא, דלארתחשסתא מפרש �  היא� בשלמא

  .לארתחשסתא הכא א" � לארתחשסתא הת� מה, שוה לגזירה עשרי� שנת עשרי� שנת: פפא רב אמר

  ?קדי� דניס� מעשה דילמא, קדי� דכסליו דמעשה מאיומ

 חנני שאמר דברי�. בניס� למל� נחמיה אמר�, בכסליו לנחמיה חנני שאמר דברי�: דתניא: דעת� סלקא לא

 ַוָ#בֹא ַהִ�יָרה "ַ��ְ�� ָהִייִתי ַוֲאִני ֶעְ�ִרי� ְ�ַנת ִ�ְסֵליו ְבחֶֹד� ַוְיִהי ֲחַכְלָיה ֶ�� ְנֶחְמָיה ִ�ְבֵרי שנאמר בכסליו לנחמיה

 ִלי ַו#ֹאְמר" ְיר"ָ�ָלִ� ְוַעל ַהֶ'ִבי ִמ� ִנְ�ֲאר" ֲאֶ�ר ַהְ&ֵליָטה ַהְ#ה"ִדי� ַעל ָוֶאְ�$ֵל� ִמיה"ָדה ַוֲאָנִ�י� ה"א ֵמ!ַחי ֶאָחד ֲחָנִני

� ,ָבֵא� ִנְ.ת" "ְ�ָעֶריהָ  ְמפָֹרֶצת ְיר"ָ�ַלִ� ְוח+ַמת "ְבֶחְרָ&ה ְגדָֹלה הְ�ָרעָ  ַ�ְ(ִדיָנה ָ�� ַהְ'ִבי ִמ� ִנְ�ֲאר" ֲאֶ�ר ַהִ)ְ�$ִרי

� ַהַ#ִי� ֶאת ָוֶא0ָא ְלָפָניו ַיִי� ַהֶ(ֶל/ְ  ְל!ְרַ ְחַ�ְסְ א ֶעְ�ִרי� ְ�ַנת ִניָס� ְ�חֶֹד� ַוְיִהי שנאמר, בניס� למל� נחמיה אמר

 ָוִאיָרא ֵלב רֹעַ  ִא� ִ�י ֶזה ֵאי� ח+ֶלה ֵאיְנ/ָ  ְו!ָ ה ָרִעי� ָ&ֶני/ָ  ַמ�"עַ  ַהֶ(ֶל/ְ  ִלי ַו#ֹאֶמר ְלָפָניו ַרע יִתיָהיִ  ְולֹא ַלֶ(ֶל/ְ  ָוֶאְ ָנה

ְ�ל" "ְ�ָעֶריהָ  ָבהֲחרֵ  ֲאבַֹתי ִקְבר+ת ֵ�ית ָהִעיר ֲאֶ�ר ָפַני ֵיְרע" לֹא ַמ�"עַ  ִיְחֶיה ְלע+ָל� ַהֶ(ֶל/ְ  ַלֶ(ֶל/ְ  ָואַֹמר ְמאֹד ַהְרֵ�ה  א3

 ִייַטב ְוִא� ט+ב ַהֶ(ֶל/ְ  ַעל ִא� ַלֶ(ֶל/ְ  ָואַֹמר ַהָ'ָמִי� ֱאלֵֹהי ֶאל ָוֶאְתַ&6ֵל ְמַב�5ֵ !ָ ה 4ֶה ַמה ַעל ַהֶ(ֶל/ְ  ִלי ַו#ֹאֶמר ָבֵא�

 ָמַתי ַעד ֶאְצל+ י+ֶ�ֶבת ְוַהֵ'ַגל ַהֶ(ֶל/ְ  ִלי ַו#ֹאֶמר ְוֶאְבֶנָ)ה יֲאבֹתַ  ִקְבר+ת ִעיר ֶאל ְיה"ָדה ֶאל ִ ְ�ָלֵחִני ֲאֶ�ר ְלָפֶני/ָ  ַעְבְ�/ָ 

  .ְזָמ� ל+ ָוֶאְ ָנה ַוִ#ְ�ָלֵחִני ַהֶ(ֶל/ְ  ִלְפֵני ַוִ#יַטב ָ �"ב "ָמַתי ַמֲהָלֲכ/ָ  ִיְהֶיה

  

  :יוס" רב מתיב

� �  איתא וא�, ַלחֶֹד� ְוֶאָחד ְ�ֶעְ�ִרי�) בשנת שתי�( ַ�ְ'ִביִעי וכתיב ְלָדְרָיֶו� ְ�ַ ִי� ַנתִ�ְ�  ַ�ִ'ִ'י ַלחֶֹד� ְו!ְרָ�ָעה ֶעְ�ִרי� ְ�י+

  !ליה מיבעי שלש בשנת בשביעי

  

   .ישראל כמלכי לו מנו לפיכ�, היה כשר מל� כורש :אבהו רבי אמר

 ִהיא ִ�י ֲאָדר ִליַרח ְ ָלָתה י+� ַעד ְדָנה ְיָתה�ַ  ְוֵ�יִציא דכתיב, אהדדי קראי קשו כ� דא� � חדא: יוס" רב לה מתקי"

 ַוָ#בֹא וכתיב, עמו וגלותו מבבל עזרא עלה הבאה לשנה זמ� באותו: ותניא, ַמְלָ�א ָ�ְרָיֶו� ְלַמְלכ"ת ֵ�ת ְ�ַנת

� �  הת�? דמי מי: ועוד! ליה מיבעי מיניתהש שנת � איתא וא�, ַלֶ(ֶל/ְ  ַהְ'ִביִעית ְ�ַנת ִהיא ַהֲחִמיִ�י ַ�חֶֹד� ְיר"ָ�ַלִ

  !דריוש �  הכא, כורש

 ומה, מלכותו ש� על � ארתחשסתא, היה כשר שמל� � כורש. ארתחשסתא הוא, דריוש הוא, כורש הוא: תנא

  .שמו דריוש � שמו

  !קשיא מקו� מכל

  .שהחמי& לאחר � כא�, שהחמי& קוד� �  כא�; קשיא לא: יצחק רבי אמר
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 ושמ�     יי�     מלח     חיטי�   השמי�     לאלהי     לעלות     בשי� וכ   ואילי�    שוורי�    ובני   שצריכי�

 יהיה      נית�                                     בלא   משגה                     אשר    כהני�     

 ובניו  שיהיו       מקריבי�     ניחוחי�     לאלהי   השמי�  ומתפללי�             המל�         

    � נדבכי�   של                    שלושה               של   ע&   חדש    וההוצאה      מבית       המל�       תינת

 ש�  אדו�    השמי�                     ואת הכלי�    של    ביתו     הביאו     לפני�    ואתה     ושרי�                       ופילג          

 יי�      שותי�   בה�      

        � ככרות                     חיטי�   כורי�                      יי�      בתי�                     בתי�     שמ

 )בלי הגבלה(=אשר לא   כתוב   

 ממשא�

  

 "ְמַ�ח ֲחַמר ְמַלח ִחְנִטי� ְ�ַמָ#א ֶלֱאָל; ַלֲעָלָו� ְוִאְ(ִרי� ְוִדְכִרי� ת+ִרי� "ְבֵני ַחְ�ָח� "ָמה והכתיב? החמי& ומי :הנאכ רב לה מתקי"

  .ָ�ל" ָלא ִ�י ְ�י+� י+� ְלהֹ� ִמְתְיֵהב ֶלֱהֵוא ִביר"ְ�ֶל� ִדי ָ�ֲהַנָ#א ְ�ֵמאַמר

  

  ."ְבנ+ִהי ַמְלָ�א ְלַחֵ#י "ְמַצ6ִַי� ְ�ַמָ#א ֶלֱאָל; ִניח+ִחי� ְמַהְקְרִבי� ֶלֱה+� ִ�י! טונ�מ, רבי :יצחק רבי לו אמר

� לחיי בה שאזכה ובשביל, בני שיחיו בשביל לצדקה זו סלע האומר: והתניא? היא מעליותא לאו הכי דעבד ומא

  !גמור צדיק זה הרי � הבא העול�

  . בנכרי� �  �כא, בישראל � כא�; קשיא לא

  

 ליה למה, ִ ְתְיִהב ַמְלָ�א ֵ�ית ִמ� ְוִנְפְקָתא ֲחַדת $ע ִ�י ְוִנְדָ�/ְ  ְ ָלָתא ְ>ָלל ֶאֶב� ִ�י ִנְדָ�ִכי� דכתיב �  דאחמי& מנל� :אימא ואיבעית

  .בנורא איקלייה יהודאי בי מרדו אי: סבר? הכי דעבד

תֹת ְוט"ר ָגִזית יט"רֵ  ְ�לָֹ�ה והכתיב? הכי עבד לא שלמה אטו  עבד ואיהו, מלמעלה עבד שלמה �! ֲאָרִזי� ְ�ר3

  . בסידא סדייה לא איהו, בסידא סדייה שלמה. בבנינא שקעיה לא איהו, בבנינא שקעיה שלמה. מלמטה

  

 לימא בר רבה אמר? שגל מאי. ֶאְצל+ י+ֶ�ֶבת ְוַהֵ'ַגל ַהֶ(ֶל/ְ  ִלי ַו#ֹאֶמר מהכא – דאחמי& מנל� :אמר יצחק רבי ואיתימא יוס" רב

  .כלבתא: דרב משמיה

 "ְלֵחָנָת/ְ  ֵ�ְגָלָת/ְ  ְוַרְבְרָבָנ/ְ  ְו!ְנְ   ָקָדָמ/ְ  ַהְיִתיו ַבְיֵת; ִדי "ְלָמאַנָ#א ִהְתר+ַמְמ ָ  ְ�ַמָ#א ָמֵרא ְוַעל דכתיב הא, מעתה אלא

  ?היא חמרא משתיא בת כלבתא היא כלבתא שגל ואי. ְ�ה+� ָ�ַתִי� ַחְמָרא

  .ושתייא לה דמלפא, קשיא לא הא

 מבשר קא מאי � היא כלבתא שגל ואי. א+ִפיר ְ�ֶכֶת� ִליִמיְנ/ָ  ֵ�ַגל ִנְ.ָבה ְ�ִי5ְר+ֶתי/ָ  ְמָלִכי� ְ�נ+ת דכתיב מעתה אלא

 .אופיר לכת� זכית� � כוכבי� לעובדי כשגל לישראל תורה שחביבה בשכר: קאמר הכי �? לישראל נביא להו

 חביבה שהיתה � שגל לה קרי ואמאי. לה גמיר גמרא לימא בר ורבה, היא מלכתא שגל לעול�: אימא ואיבעית

  . שגל במקו� שהושיבה: נמי אי. כשגל עליו

  

 "ְמַלח ְמ$ה ְמַ�ח ַ�ִ י� דְועַ  ְמ$ה ַ�ִ י� ֲחַמר ְוַעד ְמ$ה �ִֹרי� ִחְנִטי� ְוַעד ְמ$ה ַ�ְ�ִרי� ְ�ַס= ַעד מהכא – דאחמי& מנל� :אימא איבעית

  .בקיצותא והשתא, קיצותא בלא מעיקרא. 'וגו ְכָתב ָלא ִ�י

  . מעיקרא כדשניי� מחוורתא אלא �? בקיצותא ליה קי� ההו לא מעיקרא ודילמא


