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דריוש השלישי
ָארץ וְ ִאיֵי ַהיָּם.
ָּשם ַה ֶׂמ ֶׂל ְך אחשרש ֲא ַח ְשוֵרֹוש ַמס ַעל ָּה ֶׂ
 .1אסתר פרק י( :א) וַי ֶׂ
אֹותם ִל ְבנֹות.
ּומ ַב ֲה ִלים ָּ
הּודה ומבלהים ְ
ָארץ ְמ ַר ִפים יְ ֵדי ַעם יְ ָּ
 .2עזרא פרק ד( :ד) וַיְ ִהי ַעם ָּה ֶׂ
ּכֹורׁש ֶׂמ ֶׂל ְך ָּפ ַרס וְ ַעד ַמ ְלכּות ָּדר ָּיוֶׁש ֶׂמ ֶׂל ְך
ֲצ ָּתם ָּכל יְ ֵמי ֶ
ֲצים ְל ָּה ֵפר ע ָּ
יהם יֹוע ִ
ֲל ֶׂ
(ה) וְ ס ְֹכ ִרים ע ֵ
ירּוש ָּלִם( .ז)
הּודה וִ ָּ
ּוב ַמ ְלכּות ֲא ַחׁשוֵרֹוׁש ִב ְת ִח ַלת ַמ ְלכּותֹו ָּכ ְתבּו ִש ְטנָּה ַעל י ְֹש ֵבי יְ ָּ
ָּפ ָּרס( .ו) ְ
ָֹּותיו ַעל ארתחששתא
ּושָאר כנותו ְכנ ָּ
ימי ַאר ַתח ַׁשש ָּתא ָּכ ַתב ִב ְש ָּלם ִמ ְת ְר ָּדת ָּט ְב ֵאל ְ
ּוב ֵ
ִ
ּומ ֻת ְרגָּם ֲא ָּר ִמית.
ּוכ ָּתב ַהנִ ְש ְתוָּן ָּכתּוב ֲא ָּר ִמית ְ
ַאר ַת ְח ַש ְש ְת ֶׂמ ֶׂל ְך ָּפ ָּרס ְ
ְ
יכם
ַאתם ָּל ֶׂש ֶׂבת ְב ָּב ֵת ֶׂ
ָּביא ֵלאמֹר( .ד) ַה ֵעת ָּל ֶׂכם ֶׂ
 .3חגי פרק א( :ג) וַיְ ִהי ְד ַבר ה' ְביַד ַחגַי ַהנ ִ
יכם( .ו) ְז ַר ְע ֶׂתם
ָאמר ה' ְצ ָּבאֹות ִשימּו ְל ַב ְב ֶׂכם ַעל ַד ְר ֵכ ֶׂ
ְספּונִ ים וְ ַה ַביִ ת ַהזֶׂה ָּח ֵרב( .ה) וְ ַע ָּתה כֹה ַ
ַה ְר ֵבה וְ ָּה ֵבא ְמ ָּעט ָאכֹול וְ ֵאין ְל ָּש ְב ָּעה ָּשתֹו וְ ֵאין ְל ָּש ְכ ָּרה ָּלבֹוש וְ ֵאין ְלחֹם לֹו וְ ַה ִמ ְש ַת ֵכר
יכם( .ח) עֲלּו ָּה ָּהר
ָאמר ה' ְצ ָּבאֹות ִשימּו ְל ַב ְב ֶׂכם ַעל ַד ְר ֵכ ֶׂ
ִמ ְש ַת ֵכר ֶׂאל ְצרֹור נָּקּוב( .ז) כֹה ַ
ָאמר ה'( .ט) ָּפנֹה ֶׂאל ַה ְר ֵבה וְ ִהנֵה ִל ְמ ָּעט
ּובנּו ַה ָּביִ ת וְ ֶׂא ְר ֶׂצה בֹו ואכבד וְ ֶׂא ָּכ ְב ָּדה ַ
אתם ֵעץ ְ
ַה ֵב ֶׂ
וֲ
ַאתם ָּר ִצים
יתי ֲא ֶׂשר הּוא ָּח ֵרב וְ ֶׂ
ַען ֵב ִ
ַען ֶׂמה נְ ֻאם ה' ְצ ָּבאֹות י ַ
ָּפ ְח ִתי בֹו י ַ
אתם ַה ַביִ ת וְ נ ַ
ַה ֵב ֶׂ
וֲ
ָּא ְק ָּרא ח ֶֹׂרב ַעל
בּולּה( .יא) ו ֶׂ
ָארץ ָּכ ְלָאה יְ ָּ
יכם ָּכ ְלאּו ָּש ַמיִ ם ִמ ָּטל וְ ָּה ֶׂ
ֲל ֶׂ
ִאיש ְל ֵביתֹו( .י) ַעל ֵכן ע ֵ
ָאדם
תֹוציא ָּה ֲא ָּד ָּמה וְ ַעל ָּה ָּ
ָארץ וְ ַעל ֶׂה ָּה ִרים וְ ַעל ַה ָּדגָּן וְ ַעל ַה ִתירֹוש וְ ַעל ַהיִ ְצ ָּהר וְ ַעל ֲא ֶׂשר ִ
ָּה ֶׂ
יע ַכ ָּפיִ ם.
וְ ַעל ַה ְב ֵה ָּמה וְ ַעל ָּכל יְ ִג ַ

הּודים( .ב) וְ יֵש ֲא ֶׂשר
יהם ַהיְ ִ
דֹולה ֶׂאל ֲא ֵח ֶׂ
יהם ְג ָּ
ֲקת ָּה ָּעם ּונְ ֵש ֶׂ
ַת ִהי ַצע ַ
 .4נחמיה פרק ה( :א) ו ְ
ֹאכ ָּלה וְ נִ ְחיֶׂה( .ג) וְ יֵש ֲא ֶׂשר א ְֹמ ִרים ְשד ֵֹתינּו
ַחנּו ַר ִבים וְ נִ ְק ָּחה ָּדגָּן וְ נ ְ
ּובנ ֵֹתינּו ֲאנ ְ
א ְֹמ ִרים ָּבנֵינּו ְ
ַחנּו ע ְֹר ִבים וְ נִ ְק ָּחה ָּדגָּן ָּב ָּר ָּעב( .ד) וְ יֵש ֲא ֶׂשר א ְֹמ ִרים ָּלוִ ינּו ֶׂכ ֶׂסף ְל ִמ ַדת
ּוב ֵתינּו ֲאנ ְ
ּוכ ָּר ֵמינּו ָּ
ְ
ּוכ ָּר ֵמנּו.
ַה ֶׂמ ֶׂל ְך ְשד ֵֹתינּו ְ
ָּא ְד ָּעה ִכי ְמנָּיֹות ַה ְלוִ יִ ם לֹא נִ ָּתנָּה וַיִ ְב ְרחּו ִאיש ְל ָּש ֵדהּו ַה ְלוִ יִ ם וְ ַה ְמש ְֹר ִרים
 .5נחמיה פרק יג( :י) ו ֵ
אכה.
ע ֵֹשי ַה ְמ ָּל ָּ
 .6תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמוד א :שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי :מפני
מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו הדור כליה? אמר להם :אמרו אתם!  -אמרו לו:
מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע - .אם כן שבשושן יהרגו ,שבכל העולם כולו אל יהרגו!
 אמרו לו :אמור אתה!  -אמר להם :מפני שהשתחוו לצלם - .אמרו לו :וכי משוא פנים ישבדבר?  -אמר להם :הם לא עשו אלא לפנים  -אף הקדוש ברוך הוא לא עשה עמהן אלא
לפנים ,והיינו דכתיב כי לא ענה מלבו.
 .7תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יא עמוד ב :בימים ההם כשבת המלך ,וכתיב בתריה בשנת
שלוש למלכו .אמר רבא :מאי כשבת  -לאחר שנתיישבה דעתו .אמר :בלשצר חשב וטעה,
אנא חשיבנא ולא טעינא .מאי היא? דכתיב כי לפי מלאת לבבל שבעים שנה אפקד אתכם,
וכתיב למלאות לחרבות ירושלים שבעים שנה .חשוב  ...הא שבעין .אמר :השתא ודאי תו
לא מיפרקי ,אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו .היינו דקאמר ליה דניאל :ועל מרא
שמיא התרוממת ולמאניא די ביתה היתיו קדמך ,וכתיב בה בליליא קטיל בלשאצר מלכא
[כשדאי].
 .8וכתיב ודריוש מדאה קבל מלכותא כבר שנין שתין ותרתין .אמר :איהו מיטעא טעי ,אנא
חשיבנא ולא טעינא . ..כיון דחזי דמלו שבעין ולא איפרוק ,אמר :השתא ודאי תו לא
מיפרקי ,אפיק מאני דבי מקדשא ואשתמש בהו.
 .9תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמוד א :בהראתו את עשר כבוד מלכותו אמר רבי יוסי
בר חנינא :מלמד שלבש בגדי כהונה :כתיב הכא יקר תפארת גדולתו וכתיב התם לכבוד
ולתפארת.
 .10תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יב עמוד ב :והקרב אליו כרשנא שתר אדמתא תרשיש .אמר
רבי לוי :כל פסוק זה על שום קרבנות נאמר :כרשנא ,אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש
ברוך הוא :רבונו של עולם ,כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה כדרך שהקריבו ישראל
לפניך? שתר ,כלום הקריבו לפניך שתי תורין? אדמתא ,כלום בנו לפניך מזבח אדמה?
תרשיש ,כלום שימשו לפניך בבגדי כהונה ,דכתיב בהו תרשיש ושהם וישפה .מרס ,כלום
מירסו בדם לפניך? מרסנא ,כלום מירסו במנחות לפניך? ממוכן ,כלום הכינו שלחן לפניך?

 .11תלמוד בבלי מסכת מגילה דף טו עמוד ב :ויאמר לה המלך לאסתר המלכה מה בקשתך עד
חצי המלכות ותעש ,חצי המלכות ולא כל המלכות ,ולא דבר שחוצץ למלכות ,ומאי ניהו -
בנין בית המקדש.
 .12הרב זולדן :זוהי גם נקודת המאבק :מהי בירת העולם ,ירושלים או שושן? בירושלים נבנה
בית מקדש ע"י שלמה המלך ,ששימש מקום תפילה "גם אל הנכרי אשר לא מעמך ישראל
הוא ,ובא מארץ רחוקה למען שמך ...והתפלל אל הבית הזה" (מל"א ח' ,מא-מב) .אך בית
זה שהיה מרכז העולם וארמונו של מלך העולם ,חרב; "כי ארמון נוטש" (ישעיהו ל"ב ,יד),
"ובלע כל ארמנותיה" (איכה ב' ,ה) ...אם ירושלים והארמון-המקדש שבה ,שימש מקום
מלכותו של ה' ,כעת מקום המלוכה הוא אצל אחשורוש ,מלך בשר ודם ,המולך בשושן
הבירה".
יסן ִב ְשנַת ְש ֵתים ֶׂע ְש ֵרה ַל ֶׂמ ֶׂל ְך ֲא ַח ְשוֵרֹוש ִה ִפיל
 .13אסתר פרק ג( :ז) ַבח ֶֹׂדש ָּה ִראשֹון הּוא ח ֶֹׂדש נִ ָּ
ּומח ֶֹׂדש ְלח ֶֹׂדש ְשנֵים ָּע ָּשר הּוא ח ֶֹׂדש ֲא ָּדר.
גֹורל ִל ְפנֵי ָּה ָּמן ִמיֹום ְליֹום ֵ
פּור הּוא ַה ָּ
לֹושה ָּע ָּשר יֹום בֹו וַיִ ָּכ ֵתב ְכ ָּכל
אסתר פרק ג( :יב) וַיִ ָּק ְראּו ס ְֹפ ֵרי ַה ֶׂמ ֶׂל ְך ַבח ֶֹׂדש ָּה ִראשֹון ִב ְש ָּ
ָּעם
ּומ ִדינָּה וְ ֶׂאל ָּש ֵרי ַעם ו ָּ
ינה ְ
ֲא ֶׂשר ִצּוָּה ָּה ָּמן ֶׂאל ֲא ַח ְש ַד ְר ְפנֵי ַה ֶׂמ ֶׂל ְך וְ ֶׂאל ַה ַפחֹות ֲא ֶׂשר ַעל ְמ ִד ָּ
ֶׂח ָּתם ְב ַט ַב ַעת ַה ֶׂמ ֶׂל ְך.
ָּעם ִכ ְלשֹונֹו ְב ֵשם ַה ֶׂמ ֶׂל ְך ֲא ַח ְש ֵורֹש נִ ְכ ָּתב וְ נ ְ
ּומ ִדינָּה ִכ ְכ ָּת ָּבּה וְ ַעם ו ָּ
ְמ ִדינָּה ְ
לֹושה
ישי הּוא ח ֶֹׂדש ִסיוָּן ִב ְש ָּ
אסתר פרק ח( :ט) וַיִ ָּק ְראּו ס ְֹפ ֵרי ַה ֶׂמ ֶׂל ְך ָּב ֵעת ַה ִהיא ַבח ֶֹׂדש ַה ְש ִל ִ
הּודים וְ ֶׂאל ָּה ֲא ַח ְש ַד ְר ְפנִ ים וְ ַה ַפחֹות וְ ָּש ֵרי
ֳּכי ֶׂאל ַהיְ ִ
וְ ֶׂע ְש ִרים בֹו וַיִ ָּכ ֵתב ְכ ָּכל ֲא ֶׂשר ִצּוָּה ָּמ ְרד ַ
ָּעם
ינה ִכ ְכ ָּת ָּבּה וְ ַעם ו ָּ
ּומ ִד ָּ
ּומָאה ְמ ִדינָּה ְמ ִדינָּה ְ
ַה ְמ ִדינֹות ֲא ֶׂשר ֵמהֹדּו וְ ַעד כּוש ֶׂש ַבע וְ ֶׂע ְש ִרים ֵ
הּודים ִכ ְכ ָּת ָּבם וְ ִכ ְלשֹונָּם.
ִכ ְלשֹנֹו וְ ֶׂאל ַהיְ ִ
 .14משנה מסכת מגילה פרק ב :ומהיכן קורא אדם את המגילה ויוצא בה ידי חובתו רבי
מאיר אומר כולה רבי יהודה אומר מאיש יהודי רבי יוסי אומר מאחר הדברים האלה.
תלמוד בבלי מסכת מגילה דף יט עמוד א :מהיכן קורא אדם את המגילה וכו' .תניא ,רבי
שמעון בר יוחאי אומר :מבלילה ההוא.
 .15כוזרי ב ,כד :העוון הזה הוא אשר מנענו מהשלמת מה שיעדנו בו האלהים בבית שני ,כמה
שאמר :רני ושמחי בת ציון (זכריה ,ב יד) ,כי כבר היה העניין האלהי מזומן לחול כאשר
בתחלה ִאלו היו מסכימים כלם לשוב בנפש חפצה .אבל שבו מקצתם ונשארו רובם
יפרדו ממשכנותיהם ועניניהם ,ושמא על זה
וגדוליהם בבבל רוצים בגלות ובעבודה שלא ָּ
אמר שלמה :אני ישנה ולבי ער (שיר השירים ,ה ב) – כינה הגלות בשינה והלב הער
התמדת הנבואה ביניהם; קול דודי דופק (שם ,שם) – קריאת האלהים לשוב; שראשי
נמלא טל (שם ,שם) – על השכינה שיצאה מצללי המקדש .ומה שאמר :פשטתי את כתנתי
(שם ,ג) – על עצלותם לשוב; דודי שלח ידו מן החור (שם ,ד) – על עזרא שהיה פוצר בהם
ונחמיה והנביאים עד שהודו קצתם לשוב הודאה בלתי גמורה...

