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8.1.2 

3a (אמר רב חסדא) � 4a (כדשניי� מעיקרא) 

 

�� ָהִייִתי ַוֲאִני ֶעְ#ִרי"ֶעְ#ִרי"ֶעְ#ִרי"ֶעְ#ִרי"    ְ�ַנתְ�ַנתְ�ַנתְ�ַנת ִ ְסֵליו ְבֹחֶד� ַוְיִהי ֲחַכְלָיה ֶ�� ְנֶחְמָיה ִ�ְבֵרי )1ַ$� א ,א  נחמיה :ַהִ�יָרה ְ�

  א ,ב  נחמיה:  ְלָפָניו ַרע ָהִייִתי ְו/א ַלֶ+ֶל* ָוֶאְ)ָנה ַהַ.ִי� ֶאת ָוֶאָ-א ְלָפָניו ַיִי� ַהֶ+ֶל* ְחַ�ְסְ)אְל(ְר)ַ  ֶעְ#ִרי"ֶעְ#ִרי"ֶעְ#ִרי"ֶעְ#ִרי"    ְ�ַנתְ�ַנתְ�ַנתְ�ַנת ִניָס� ְ�ֹחֶד� ַוְיִהי )2

�ַ)ִי" ִ�ְ�ַנת 1ִ1ִ�ַי ַלֹחֶד� ְו(ְרָ�ָעה ֶעְ#ִרי" ְ�יֹו" )3ְ �  טו ,א  חגי :ַהֶ+ֶל* ְלָדְרָיֶו

  א ,ב  חגי :ֵלאֹמר ַה7ִָביא ַח6ַי ְ�ַיד ה' ְ�ַבר ָהָיה ַלֹחֶד� ְוֶאָחד ְ�ֶעְ#ִרי" יִעי1ְ�ַבִ  )4

  ח ,ז  עזרא: ַמְלָ א ָ�ְרָיֶו� ְלַמְלכ$ת ֵ�ת ְ�ַנת ִהיא ִ�י ֲאָדר ִליַרח ְ)ָלָתה יֹו" ַעד ְדָנה ַ�ְיָתה ְוֵ�יִציא )5

" ַוָ.ֹבא )6   ח ,ז  עזרא :ַלֶ+ֶל* ַה1ְִביִעית ְ�ַנת ִהיא ַהֲחִמיִ�י ֹחֶד��ַ  ְיר$ָ�ַלִ

 יֹו" ְלֹה" ִמְתְיֵהב ֶלֱהֵוא ִביר$ְ�ֶל" ִדי ָ ֲהַנָ.א ְ ֵמאַמר $ְמַ�ח ֲחַמר ְמַלח ִחְנִטי� ְ�ַמָ.א ֶלֱאָל= ַלֲעָלָו� ְוִאְ+ִרי� ְוִדְכִרי� תֹוִרי� $ְבֵני ַחְ�ָח� $ָמה )7

  ט ,ו  עזרא :ָ�ל$ ָלא ִ�י ְ�יֹו"

  ד ,ו  עזרא :ִ)ְתְיִהב ַמְלָ א ֵ�ית ִמ� ְוִנְפְקָתא ֲחַדת @ע ִ�י ְוִנְדָ�* ְ)ָלָתא 6ְָלל ֶאֶב� ִ�י ִנְדָ�ִכי� )8

�ה ַהBְִניִמית ֶהָחֵצר ֶאת ַוִ.ֶב� )9ָ/�ֹתת ְוט$ר ָגִזית ט$ֵרי ְ Cלו ,ו  א מלכי" :ֲאָרִזי" ְ ר  

  ו ,ב  נחמיה :ְזָמ� לוֹ  ָוֶאְ)ָנה ַוִ.ְ�ָלֵחִני ַהֶ+ֶל* ִלְפֵני ַוִ.יַטב ָ)�$ב $ָמַתי ַמֲהָלֲכE ִיְהֶיה ָמַתי ַעד ֶאְצלוֹ  יֹוֶ�ֶבת ְוַה1ֵַגל ַהֶ+ֶל* ִלי ַוֹ.אֶמר )10

 ְוַדֲהָבא ַכְסBָא ְוֵלאָלֵהי ְ�הֹו� ָ�ַתִי� ַחְמָרא $ְלֵחָנָת* ֵ�ְגָלָת* ְוַרְבְרָבָנ* ְו(ְנ)ְ  ָקָדָמ* ַהְיִתיו ַבְיֵת= ִדי ָ.א$ְלָמאנַ  ִהְתרֹוַמְמ)ָ  ְ�ַמָ.א ָמֵרא ְוַעל )11
  כג:ה דניאל :ַהַ�ְר)ָ  ָלא ֵל= ֹאְרָחָת* ְוָכל ִ�יֵד= ְמָת*ִנְ�  ִ�י ְוֵלאָלָהא ַ�ַ�ְח)ָ  ָיְדִעי� ְוָלא ָ�ְמִעי� ְוָלא ָחַזִי� ָלא ִ�י ְו(ְבָנא @ָעא ַפְרְזָלא ְנָחָ�א

�ַגל ִנGְָבה ְ�ִיFְרֹוֶתיE ְמָלִכי" ְ�נֹות )12ֵ Eי ,מה  תהלי" :אֹוִפיר ְ�ֶכֶת" ִליִמיְנ  

  כב ,ז  עזרא :ְכָתב ָלא ִ�י $ְמַלח ְמ@ה ְמַ�ח ַ�ִ)י� ְוַעד ְמ@ה ַ�ִ)י� ֲחַמר ְוַעד ְמ@ה ֹ ִרי� ִחְנִטי� ְוַעד ְמ@ה ַ ְ ִרי� ְ ַסH ַעד )13

 

I. Continued analysis of significance of �ר"ה למלכי" ולרגלי" – ר"ח ניס (vv. 1-13) 

a. Ruling: that �ר"ח ניס is the beginning of a new year for kings only applies to מלכי ישראל 

i. But: "מלכי אומות העול begin from תשרי 

ii. As evidenced: by reckoning of years for מלכי פרס 

iii. Exception: a כשר Jמל like כורש is counted from �ניס 

 

 
   ב עמוד ג דH השנה ראש מסכת י"רש

  .כורש נקרא אחשורוש שאחר דריוש אK H  'כו כורש הוא
  

   ב עמוד ג דH השנה ראש מסכת תוספות
  .מלכותו ש" על היינו כ� כמו לעיל כדפרישית ארתחשסתא שנקרא הראשו� כורש ואK H מלכותו ש" על וארתחשסתא

  
   א עמוד א דH השנה ראש המאור בעל
 ברייתא באותה ששנינו מה לפי הכתוב מ� שנראה פרס של האחרו� המלJ על אלא אמורי� אינ� הללו הדברי" שכל יודע והוי ...

 כורש שנקרא מ"בכ לו מצינו ולא ארתחשסתא ובש" דריוש בש" שמות יבשנ נקרא שהיה' וכו הבאה לשנה זמ� באותו דתניא
 ומצלחי� בניי� יהודאי ושבי שכתב כשר מלJ שהיה לפי כורש בש" שנקרא משו" אבהו' לר לו שנדמה בלבד אחד במקו" אלא

 שכתב כיו� פרס מלJ וארתחשסתא ודריוש כורש ומטע" ישראל אלהי מטע" ושכלילו ובנו עדו בר וזכריה נביאה חגי בנבואת
Jוכי לו היה שמות שלשה כי מזה לנו נראה פרס מלכי נאמר ולא פרס מל Jמתחלתו היה כשר מל Jומאותה כורש נקרא ולכ 

 אH לו למדנו אבהו' ר ומדברי וארתחשסתא דריוש שה" אחד למלJ שמות שני למדנו הבאה לשנה זמ� באותו ששנינו ברייתא
 בבבל שמלJ פרס ממלכי הראשו� היה שהוא מלכותו בתחלת הפקידה שהיתה המלJ שכור זה ואי� כורש שהוא השלישי הש"
 לומר עליו ראיה שהביאו וזה רבותינו כדברי אסתר ב� היה והוא אלכסנדרוס שהרגו האחרו� המלJ היה וזה המדי דריוש אחר

Mכורש דברי ה" דברי" שאות� פ"אע תלתא גלל אב� די נדבכי� מדכתיב שהחמי Jמגילה באותה כתוב שנמצא כמו הראשו� המל 
 ששניה" לומר סברנו כדבריה ולעשות לקיימה וצוה האחרו� עליה שסמJ כיו� מדינתא במדי די בבירתא באחמתא דאישתכח
 ומטע" שכתוב זה הפשט לפי הנכו� 'הפי אבל דקדוקיה" ולפי רבותינו מדרש לפי בידינו העולה הוא זה כשרות" לאחר החמיצו
 והשני" פרס מלJ היה מה" אחד כל כי פרס מלכי שאמר כמו הוא והרי היו מלכי" שלשה פרס מלJ שסתאוארתח ודריוש כורש

 הוא שאH האחרו� המלJ ארתחשסתא לה" וסמוJ המשלי" היה ודריוש המתחיל היה שכורש הבית בני� לעני� הוזכרו הראשוני"
 ישרתונJ ומלכיה" חומותיJ נכר בני ובנו שכתוב ישעיה נבואת נתקיימה ובכול� נחמיה בדברי שמפורש כמו ירושלי" חומות בנה
 זה אחר בזה והזכיר� הללו מלכי" לשלשה הכתוב סמכ� לפיכJ המקדש בית מלאכת לבטל שצוה הראשו� ארתחשסתא זה ואי�

  .וזכות� שבח� להזכיר
  
  


