
 

  

  מגילה נקראת פרק ראשון

  

  'דף ב

  

  זמני קריאת המגילה

ְוֵאת ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ִלְהיוֹת ֹעִׂשים ֵאת יוֹם ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלַקֵּים ֲעֵליֶהם ", נאמר במגילת אסתר

ששני הימים הללו הם , ומכאן למדנו ,)ט"כ' אסתר ט" (ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנהּבֹו יוֹם ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר 

ובחמישה עשר בערים , בארבעה עשר בערי הפרזות[, קוראים בהם את המגילהזמנים ש

  ].י בהמשך"כפי שיתבאר בעזה, מוקפות חומה

יש עוד שלושה זמנים , מלבד שני הזמנים המפורשים בכתוב, ולדעת משנתנו .א

ואחד עשר , באדרושנים עשר , באדרשלושה עשר , והם, הראויים לקריאת המגילה

כדי שבימי הפורים יהיו , שבימים אלו יקראו בני הכפרים, ים היתהותקנת חכמ. באדר

וכן אמרו , כן משמע כאן בגמרא[, פנוים להספיק צרכי סעודת פורים לבני העיירות

אלא תקנת בני , שלא תקנת בני עיירות היא, אולם מסקנת הגמרא היא. 'מתחילה בדף ד

  ].'י בדף ד"כפי שיתבאר בעזה, הכפרים

אלא אם כן היה , ד אחר שקדם לו"ד יכול לבטל דברי בי"שאין בי, ינוכלל ביד, והנה

ומאחר שאנשי כנסת הגדולה תקנו את מצוות . האחרון גדול מהראשון בחכמה ובמנין

לדעה , ואם כן, ד מאוחר להם לא יכול לשנות ממה שתקנו"דין פשוט הוא שבי, פורים

ודאי , עשר ובשלושה עשר שניתן להקדים את קריאת המגילה באחד עשר ובשנים, זו

  .ונחלקו אמוראים היכן דבר זה רמוז במגילה, אנשי כנסת הגדולה עצמם תקנו זאת

שמלבד שני הזמנים המפורשים , ענין זה –לדברי רב שמן בר אבא אמר רבי יוחנן 

ְלַקֵּים ֶאת ְיֵמי ַהֻּפִרים ", נלמד מהכתוב, ניתן לקרוא את המגילה בימים נוספים, בכתוב

ַּכֲאֶׁשר ִקַּים ֲעֵליֶהם ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ְוֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ְוַכֲאֶׁשר ִקְּימּו ַעל ַנְפָׁשם ְוַעל ַזְרָעם ִּבְזַמֵּניֶהם ה ָהֵאּלֶ 

, שכן לומר שיש לקיימם בזמן האמור מתחילה). א"ל 'אסתר ט" (ִּדְבֵרי ַהֹּצמֹות ְוַזֲעָקָתם

". בזמןְלַקֵּים ֶאת ְיֵמי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה "כתוב די היה ל, בארבעה עשר ובחמישה עשר

ובני מוקפים , בני עיירות בארבעה עשר, וללמד שכל אחד יקרא בזמן המיוחד לו

כל אחד בזמנו , "בזמנםְלַקֵּים ֶאת ְיֵמי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה "די היה לכתוב , בחמישה עשר

להוסיף שני זמנים אחרים על , ייש כאן ריבו, "ִּבְזַמֵּניֶהם"אבל עכשיו שנאמר . שלו
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אבל שלושה עשר אינו צריך . באדראחד עשר ושנים עשר והם , הזמנים המפורשים

ואין לומר שבא הריבוי . שכן בו נקהלו הכל על אויביהם, שהרי בו היה הנס, ריבוי

ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל  ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם אִקְּימּו ְוִקְּבלּו"כי נאמר , להוסיף את יום ששה עשר ושבעה עשר

אסתר " (ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת ְׁשֵני ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנהְוא ַיֲעבֹור ָּכל ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם 

ורבי שמואל בר נחמני [. שוב אין מצוות פורים, שאחרי שעבר חמישה עשר, ללמד ,)ז"כ 'ט

  ].ואם כן אין כאן שום ריבוי, "ְזַמֵּניֶהם"לבין " זמנם"אין חילוק בין  כי לדעתו, חולק

ניתן , שמלבד שני הזמנים המפורשים בכתוב, ענין זה –ולדברי רבי שמואל בר נחמני 

ִלְהיוֹת ֹעִׂשים ֵאת יוֹם ְלַקֵּים ֲעֵליֶהם ", נלמד מהכתוב, לקרוא את המגילה בימים נוספים

ֲאֶׁשר ָנחּו ָבֶהם ַּכָּיִמים . ּבֹו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנהְוֵאת יוֹם ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ׁש ֲאָדר ְלֹחדֶ ַאְרָּבָעה ָעָׂשר 

ֵמאֹוְיֵביֶהם ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפ ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ַהְּיהּוִדים 

יוֹם ַאְרָּבָעה "שלא נאמר ). ב"כ-א"כ 'אסתר ט" (ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים ְוִׂשְמָחה ּוִמְׁשלֹוחַ 

לרבות , "ַּכָּיִמים"אלא , "ֲאֶׁשר ָנחּו ָבֶהם ַהְּיהּוִדים ימים... ְוֵאת יוֹם ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר  ...ָעָׂשר 

אבל שלושה עשר . רבאדאחד עשר ושנים עשר והם , כמו הראשוניםשני ימים אחרים 

ואין לומר שבא . שכן בו נקהלו הכל על אויביהם, שהרי בו היה הנס, אינו צריך ריבוי

ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל  בִקְּימּו ְוִקְּבלּו"כי נאמר , הריבוי להוסיף את יום ששה עשר ושבעה עשר

ֹעִׂשים ֵאת ְׁשֵני ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם ְּבָכל ָׁשָנה ִלְהיֹות ְוא ַיֲעבֹור ַזְרָעם ְוַעל ָּכל ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם 

ורב שמן [. שוב אין מצוות פורים, שאחרי שעבר חמישה עשר, ללמד ,)ז"כ 'אסתר ט" (ְוָׁשָנה

אלא מלמד שיעשו לדורות כמו , אינו ריבוי "ַּכָּיִמים"כי לדעתו , בר אבא אמר רבי יוחנן חולק

  ].שהיה בהם הנס, וניםהימים הראש

שמשנתנו היא כדעת , אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, בגמרא וללשון ראשון .ב

  . גרבי עקיבא סתימתאה

, שאין קוראים את המגילה אלא בזמנה, ואומרים, על משנתנוחכמים חולקים אבל 

  .באדר בארבעה עשר ובחמישה עשר, כלומר

שמשנתנו היא כדעת רבי , חנה אמר רבי יוחנןאמר רבה בר בר , בגמרא וללשון שני .ג

בני הכפרים מקדימים לקרוא את המגילה , האומר שגם בזמן הזה, עקיבא סתימתאה

                                                                                                                                        
 .כתיב" וקבל" א
 .כתיב" וקבל" ב
הם מדברי , בלא לפרש שם התנא, משניות ששנה רבי בסתםהרבה מ שנקרא רבי עקיבא בכינוי סתימתאה משום ש"י ג

סתם , מאיר ביסתם משנה ר ,כדאמר בסנהדרין, תלמידיו היו םכל הסתומי כי, שנקרא כן ,ויש מפרשים .רבי עקיבא

שמצינו , אך קשה בעיני לפרש כן .וכולהו סתימתאי אליבא דרבי עקיבא, סתם ספרא רבי יהודה, תוספתא רבי נחמיה

 ].י"רש[ .מנחם בר רבי יוסי סתימתאי רבי, בכמה מקומות בשם רבי אלעזר ברבי יוסי סתימתאי
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  . באחד עשר ושנים עשר ושלושה עשר

אמנם מעיקר הדין יכולים להקדים את ש, אומריםו, חולקים על משנתנוחכמים אבל 

למעשה לא הקלו לעשות אבל  ,לאחד עשר ושנים עשר ושלושה עשר באדר, הקריאה

כלומר בזמן שהשנים , םעל אדמת םוישראל שרויי, םנובזמן שהשנים כתיקאלא , כן

והם שולחים שליחים להודיע , ד"והחודשים מתקדשים על פי בי, ד"מתעברות על פי בי

ועל פיהם עושים , והשלוחים מגיעים עד הפסח לקצה ארץ ישראל, מתי נתקדש ניסן

ד אינם "ושלוחי בי, וישראל מפוזרים, שפסקו כל אלו, בזמן הזה אבל. את המועדים

קריאת המגילה ביום ארבעה , ואומרים, הכל צופים למקרא מגילה, מגיעים אצלם

לסוף  פסח םעושיו ,וחמשה עשר של ניסן ,נשארו לאדר חמשה עשר יום, עשר באדר

ם יום של יעשו פסח לסוף שלשי, ואם תקדים קריאתה, שלושים של קריאת מגילה

  .חמץ בימים אחרונים של פסח םנמצאו אוכליו, קריאה

מבואר כלשון  ]המובאים בברייתא[, או רבי יוסי ברבי יהודה, ומדברי רבי יהודה

  . האחרון

במקום שבתי דינים , שגם בזמן הזה, דעת רבי יהודה במשנתנו, ולדברי רב אשי .ד

לשני ם את קריאת המגילה בני הכפרים מקדימי, מתכנסים בעיירות בשני ובחמישי

או בשנים עשר או , ונמצא קוראים את המגילה באחד עשר, או חמישי הסמוך לפורים

  . בשלושה עשר באדר

ודווקא כשבתי דינים מתכנסים בעיירות בשני ובחמישי תקנו לבני כפרים שיקראו 

אבל בזמן שבתי , שלא יטרחו לבוא שוב לעיר לשמוע מגילה בזמנה, ביום הכניסה

אין כאן תוספת טרחה אם יבואו בני כפרים , נים אינם מתכנסים בשני ובחמישידי

  .אינם רשאים להקדיםו, לשמוע את המגילה בזמנה

  

  יום פורים בערי הפרזות

ַהֹּיְׁשִבים ְּבָעֵרי ַהְּפָרזֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום  אַעל ֵּכן ַהְּיהּוִדים ַהְּפָרִזים", נאמר במגילת אסתר

ומכאן , )ט"י 'אסתר ט" (ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּור ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ַאְרָּבָעה ָעׂשָ 

  .בארבעה עשר באדרעושים את הפורים , שאינן מוקפות חומה, בשערי הפרזות, למדנו

                                                                                                                                        
 .כתיב" הפרוזים" א
, הם מתפזרים, שמונעת מהם להתפזר, שמתוך שאין להן חומה, ערים שאין להם חומה נקראות ערים פרוזות ב
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  יום פורים בערים מוקפות חומה

וחמישה עשר , ארבע עשר באדר, ששני ימים זמנים נקבעו לעשיית פורים, כבר נתבאר

ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ְוֵאת יֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ", שנאמר, באדר

  ".ּבוֹ 

ומתוך כך שארבעה עשר . שיום פורים של ערי הפרזות בארבעה עשר, וכמו כן נתבאר

הוא יום פורים באדר  חמישה עשרעל כרחך יום , הוא יום פורים של ערי הפרזות

  .בערים מוקפות חומה

ופורים של שושן לבדה בחמישה , ואין לומר שפורים של ערי הפרזות בארבעה עשר

אבל בשאר ערים מוקפות חומה אין פורים , כדרך שנחו בה ביום זה באותה שנה, עשר

  . כלל

צווה כי לא מסתבר כלל שיהיו בני ערים מוקפות פטורים ממ, והסיבה שאין לומר כן

שימי הפורים נאמרו לכל , שהרי מבואר במגילת אסתר, ועוד. שכל ישראל חייבים בה

ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ַוִּיְכֹּתב ָמְרֳּדַכי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה "המקומות שנאמר 

ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ְלַקֵּים ֲעֵליֶהם  .יםְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהְּקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִק 

  ). א"כ-'כ' אסתר ט" (ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ְוֵאת יֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה

ַעל ֵּכן ַהְּיהּוִדים ", ככתוב, אין לומר שפורים של ערים הפרוזות בארבעה עשר, וכמו כן

ופורים של , "ֹּיְׁשִבים ְּבָעֵרי ַהְּפָרזֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדרהַ  אַהְּפָרִזים

, שבהם נאמר כל הכתוב, לומר, ערים המוקפות גם בארבעה עשר וגם בחמישה עשר

ּבֹו ְּבָכל ָׁשָנה ָּׁשה ָעָׂשר ְוֵאת יֹום ֲחִמ ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלַקֵּים ֲעֵליֶהם "

  ).א"כ 'אסתר ט" (ְוָׁשָנה

ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר "כי לא נאמר בכתוב השני , והסיבה שאין לומר כן

אלא , לומר שבמקום אחד עושים בארבעה עשר ובחמישה עשר, "ְויֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר

לומר יש מקומות , "ְוֵאת יֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשרְלֹחֶדׁש ֲאָדר ה ָעָׂשר ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבעָ "

  .ויש מקומות שעושים בחמישה עשר, שעושים בארבעה עשר

ופורים של ערים מוקפות , וכמו כן אין לומר שפורים של ערים הפרזות בארבעה עשר

  .או בארבעה עשר או בחמישה עשר כפי רצונם

                                                                                                                                       
 .והשכונות מרוחקות זו מזו

 .כתיב" הפרוזים" א
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לומר זמנו , "ְלַקֵּים ֶאת ְיֵמי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ִּבְזַמֵּניֶהם", אמרכי נ, והסיבה שאין לומר כן

  .של כל אחד לעצמו

וארבעה עשר הוא זמן פורים , ואין לומר שחמישה עשר הוא זמן פורים של שושן בלבד

  . של ערים פרוזות ופורים של שאר ערים מוקפות בשלושה עשר

ומבואר שזמן , וב מתי זמן המוקפיםכי מאחר שלא רמז הכת, והסיבה שאין לומר כן

  . מסתבר שזהו זמן כל המוקפים, שושן בחמישה עשר

  

  יום קריאת המגילה

ובערים מוקפות , בערי הפרזות עושים את יום הפורים בארבעה עשר באדרש, נתבאר

  .חומה עושים את יום הפורים בחמישה עשר באדר

באותו , ם בו שמחת פוריםבאותו יום שעושי, שבכל  אחד מהמקומות הללו, ומבואר

ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ִמְׁשָּפָחה ְוַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִׂשים "שנאמר , יום קוראים בו במגילה

" סּוף ִמַּזְרָעםיָ ּוִמְׁשָּפָחה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה א ַיַעְברּו ִמּתֹו ַהְּיהּוִדים ְוִזְכָרם א 

לומר שביום העשייה תהא הזכירה על ידי זכירה לעשייה הוקשה  )ח"כ 'אסתר ט(

  .הקריאה במגילה

ובערים מוקפות , שבערי הפרזות קוראים את המגילה בארבעה עשר באדר, ומכאן

  .חומה קוראים בחמישה עשר באדר

  

  אלו ערים נידונות בדין מוקפות חומה

, חומה עושים פורים וקוראים במגילה בחמישה עשר באדר שבני ערים מוקפות, נתבאר

  .ונחלקו חכמים אלו ערים דינם כן

נידונית כדין עיר , כל עיר שהיתה מוקפת חומה בזמן יהושע בן נון –לדעת משנתנו 

וכל עיר שלא היתה מוקפת חומה בזמן . אף על פי שעכשיו אין לה חומה, מוקפת חומה

ודבר זה למד . אף על פי שעכשיו יש לה חומה, הפרזותנידונית כערי , יהושע בן נון

ֹעִׂשים ֵאת ְּבָעֵרי ַהְּפָרזֹות ַהֹּיְׁשִבים  אַעל ֵּכן ַהְּיהּוִדים ַהְּפָרִזים", בגזרה שווה שנאמר בענין פורים

וכן  )ט"י 'אסתר ט" (ְלֵרֵעהּו יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש

                                                                                                                                        
 .כתיב" הפרוזים" א
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ָּכל ֵאֶּלה ָעִרים ְּבֻצרֹות חֹוָמה ְגֹבָהה ְּדָלַתִים ּוְבִריַח ְלַבד ", נאמר בענין כיבוש הארץ בזמן יהושע

כשם שבכתוב השני הכוונה לערי פרזות , ומעתה, )'ה 'דברים ג" (ַהְרֵּבה ְמֹאדֵמָעֵרי ַהְּפָרִזי 

יוצאת מכלל זה ואין . כוונה לערי פרזות בזמן יהושעכך בכתוב הראשון ה, בזמן יהושע

, אף על פי שלא ידוע לנו שהיתה מוקפת חומה בימות יהושע בן נון, בלבדשושן אלא 

ומחמת מנוחת חמישה , משום שבה נחו בחמישה עשר, נידונית כעיר מוקפת חומה

  .נקבע יום חמישה עשר לערים המוקפות, עשר שלה

מאחר שהסיבה לקביעת יום חמישה עשר הוא שביום זה  – ולדעת רבי יהושע בן קרחה

כל עיר שהיתה מוקפת חומה בזמן . נחו בשושן אותו הזמן קובע דין ערים מוקפות

וכל עיר . אף על פי שעכשיו אין לה חומה, נידונית כדין עיר מוקפת חומה, אחשורוש

פי שעכשיו יש אף על , נידונית כערי הפרזות, שלא היתה מוקפת חומה בזמן אחשורוש

  . לה חומה

  

  "ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר"

ְוַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִׂשים ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחה ", בענין עשיית ימי הפורים נאמר

". ִמּתֹו ַהְּיהּוִדים ְוִזְכָרם א ָיסּוף ִמַּזְרָעםִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה א ַיַעְברּו ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר 

  ).ח"כ' אסתר ט(

שיש חילוקי מנהגים במדינות כלומר , שכוונת הכתוב הזה ללמד, ומתחילה אמרו

  .וחילוקי דינים בעיירות כלומר בפרוזות, במוקפות

פים הנותנת דין מוק, מתיישב הוא רק לפי משנתנו, אם כן הוא ביאור הכתוב, ואמנם

מלמד שיש חילוק בין " ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה"הכתוב . לערים המוקפות בימי יהושע בן נון

, למוקפות בזמנים אחרים, שקוראים בחמישה עשר, המוקפות מימות יהושע בן נון

מלמד שגם בהן יש , המדבר בערי הפרזי" ְוִעיר ָוִעיר"והכתוב . שקוראים בארבעה עשר

, ושאר ערי הפרזי, קוראים בה בחמישה עשר, ערי פרזי אף שהיא בכלל, שושן, חילוק

  .קוראים בהן בארבעה עשר

שהרי , כי שושן בכלל המוקפות, אין לומר כן, אבל לדעת רבי יהושע בן קרחה

מלמד שיש " ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה"הכתוב , ואם כן. המוקפות הן המוקפות מימי אחשורוש

אבל בערי הפרזי אין שום . בזמנים אחריםחילוק בין מוקפות בימי אחשורוש למוקפות 

  ".ְוִעיר ָוִעיר"ואם כן מהו שאמר הכתוב , ובכולן קוראים בארבעה עשר, חילוק

" ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר"לא בא הכתוב , אף לדעת משנתנו, שלדברי הכל, שוב אמרו

חילוק , תנושהרי גם לדעת משנ, ללמד על חילוקי המנהגים במוקפות ובאין מוקפות
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כפי " ֵמָעֵרי ַהְּפָרִזי" "ְּבָעֵרי ַהְּפָרזֹות"אלא בגזרה שווה , המנהגים אינו למד מהכתוב הזה

  . שנתבאר לעיל

  ".ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר"י מה למדו מהכתוב "ולהלן יתבאר בעזה

  

  סמוך או נראה נידון ככרך

ם חומה עצמם קוראים את המגילה לא רק בכרכים המוקפי, רבי יהושע בן לוי לדברי

כשיעור שיש מחמתן , אלא גם בעיירות הסמוכות להם בתוך מיל, בחמישה עשר באדר

אף על [, וכן בעיירות הנראות עימהן, ]כגון שהן בעמק, ואפילו אינן נראות עימהן[, לטבריא

  ]. כגון שהן בראש ההר, פי שאינן סמוכות להן

כלומר עיר הסמוכה , "יָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעירְמִד "שענין זה למד מהכתוב , ואמרו

  .הרי היא עיר, ועיר הסמוכה רק לעיר, למדינה הרי היא מדינה

  

  םך שבלוחות בנס היו עומדי"ם וסמ"מ

והיו האותיות הנקראות מצד זה , כתב שבלוחות היה חלול מצד לצד, לדברי רב חסדא

  .נקראות מצד שני הפוך, ישר

  

, שהרי האותיות הללו סתומות, ך שבלוחות בנס היו עומדות"ם וסמ"ונמצא שמ

  .ובכל זאת לא נפל, והחלק הפנימי שלהן אינו מחובר בלוחות

  

  ך צופים אמרום"מנצפ

תקנו את כתיבת האותיות ] נביאים[=צופים , לדברי רבי ירמיה או רבי חייא בר אבא
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  .אלבין סופה, שתהא שונה בין אמצע התיבה, ך"מנצפ

בין באמצע , היתה אות אחת משמשת תמיד, שקודם תקנת הצופים, ינומתחילה הבו

  . מאחר שהיתה אות אחת בלבדו, התיבה ובין בסופה

ֵאֶּלה ", שנאמר, כי לא יתכן שנביאים חידשו אותיות שלא היו תחילה, אולם דחו זאת

, אלה ולא יותר ,)ד"ז ל"ויקרא כ(" ִסיָני ֶאת ֹמֶׁשה ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ְּבַהר 'הַהִּמְצֹות ֲאֶׁשר ִצָּוה 

  .ואין נביא רשאי לחדש דבר מעתה

ם סתומה כמבואר "ם סתומה היתה מתחילה שהרי בלוחות היתה מ"ועוד על כרחך מ

  .בבדברי רב חסדא לעיל

  'דף ג

אולם לא ידעו , ך"שאמנם גם מתחילה היו שני סוגים של אותיות מנצפ, ולפיכך אמרו

  .והנביאים תקנו הדבר, באמצע אלו משמשות בסוף תיבה ואלו

  .כי גם עניין זה הוא בכלל מה שאמרו שאין נביא רשאי לחדש, אולם דחו גם את זאת

ומתחילה , ך"שאמנם גם מתחילה היו שני סוגים של אותיות מנצפ, ומסקנת הסוגיה

ובאו , אלא שנשתכח הדבר, ואלו באמצע אלו משמשות בסוף תיבה, היה הדבר קבוע

  .רו השכחההנביאים והחזי

  

  תרגום של תורה

" ים ְמֹפָרׁש ְוׂשֹום ֶׂשֶכל ַוָּיִבינּו ַּבִּמְקָראִק ַוִּיְקְראּו ַבֵּסֶפר ְּבתֹוַרת ָהֱא", נאמר בספר עזרא

. כך הוא ביאור הכתוב, ולדברי רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב). 'ח 'נחמיה ח(

"כלומר שקראו בספר התורה בלשון עברי, זה מקרא, "יםִק ַוִּיְקְראּו ַבֵּסֶפר ְּבתֹוַרת ָהֱא ,

, אלו הפסוקים" ְוׂשֹום ֶׂשֶכל. "כלומר שאמרו גם תרגום, זה תרגום" ְמֹפָרׁש. "כמו שהוא

אלו פסקי , "ַוָּיִבינּו ַּבִּמְקָרא. "כלומר שהיתה הקריאה באופן שניכר היכן סוף כל פסוק

  .א שהכוונה למסורת"וי, כלומר שהיתה הקריאה בניגון של טעמים, טעמים

ויתכן שכולם היו , ובכלל זה התרגום, ומבואר שכל הדברים הללו היו כבר בזמן עזרא

                                                                                                                                        
 ].'תוס[ .דמנצפך משמע מן צופים משום, ץ"כמנפך ולא נקט להו כסדר אלפא ביתא "והא דנקט מנצפ א
ואורחא דסוגיא דגמרא ...  בפתוחין ,וכי אתמר הך דרבי ירמיה, דרב חסדא בסתומין ,קושיא ואפשר היה לו לתרץ הך ב

 ].י"רש. [עד דטרח ומעמידה על בורייה, לתרץ דבר שאינו
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  .כבר מזמן מתן תורה

רבי  אורבי ירמיה וכמאמר , ואונקלוס הגר חזר ויסדו, התרגוםנשכח אמנם לאחר זמן 

  .י יהושעמפי רבי אליעזר ורב ,אונקלוס הגר אמרו ,תרגום של תורה, חייא בר אבא

  

  תרגום של נביאים

מפי  ,יונתן בן עוזיאל אמרו ,תרגום של נביאים, רבי חייא בר אבא אואמר רבי ירמיה 

 .ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, חגי זכריה ומלאכי

  . מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם ,יצתה בת קול ואמרה

גלוי וידוע , אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם, ואמר ,עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו

שלא ירבו , אלא לכבודך עשיתי ,ולא לכבוד בית אבא ,שלא לכבודי עשיתי ,לפניך

  ].לפרש מקראות הסתומים[ ,מחלוקת בישראל

ולא נזדעזעה על תרגום , שהסיבה לכך שעל תרגום של נביאים נזדעזעה הארץ, וביארו

מה שאין כן , ואין התרגום מגלה דברים סתומים, רשיםכי דברי תורה מפו, של תורה

ֲהַדְדִרּמֹון "כגון הספד , שהתרגום מגלה, שיש בהם דברים סתומים, דברי נביאים

  .י בסמוך"שיתבאר בעזה" ְּבִבְקַעת ְמִגּדֹון

  

  "ְּכִמְסַּפד ֲהַדְדִרּמוֹן ְּבִבְקַעת ְמִגּדוֹן"

ם ְּכִמְסַּפד ֲהַדְדִרּמֹון  ]ףשימות משיח בן יוס[ ַּבּיֹום ַההּוא", נאמר ִיְגַּדל ַהִּמְסֵּפד ִּבירּוָׁשַלִ

התרגום של הכתוב הזה לא אלמלא  ,ואמר רב יוסף, )א"י ב"זכריה י(" ְּבִבְקַעת ְמִגּדֹון

   .לא מצינו בכל המקרא הספד להדדרימון בבקעת מגידושכן , ידעתי כוונתו

ימון בבית מגידו אלא לשני אבל יונתן תירגם שבאמת אין הכוונה למספד הדדר

ואחד מהם מספד בקעת , אחד מהם מספד הדדרימון שהיה ברמות גלעד, הספדים

  . שהיה על יאשיה, מגידו

ביום ההוא יגדל המספד [= ביומא ההוא יסגי מספדא בירושלים, שכך תרגום הכתוב

 דכמספדא דאחאב בר עמרי דקטל יתיה הדדרימון בן טברימון ברמות גלע ,]בירושלים

וכמספדא דיאשיה  ,]כמספד אחאב בן עמרי שהרג אותו הדדרימון בן טברימון ברמות גלעד[=

וכמספד יאשיה בן אמון שהרג אותו [=בר אמון דקטל יתיה פרעה חגירא בבקעת מגידו 

  ].פרעה נכו בבקעת מגידו
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  תרגום של כתובים

גם תרגום ות לגלעוד ביקש אמר תרגום של נביאים ואמרו שיונתן בן עוזיאל נתבאר ש

   ".דייך", יצאה בת קול ואמרה לושל כתובים ומנעו ממנו ש

בספר משום שנאמר בהם קץ משיח , שלא נתנו לו לתרגם את הכתובים, והסיבה לכך

  . דניאל

  

 .הּוא ִחָּדֶקל ּוְביֹום ֶעְׂשִרים ְוַאְרָּבָעה ַלֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון ַוֲאִני ָהִייִתי ַעל ַיד ַהָּנָהר ַהָּגדֹול] 'ז-'ד 'דניאל י[

ּוְגִוָּיתֹו ְכַתְרִׁשיׁש  .ָוֶאָּׂשא ֶאת ֵעיַני ָוֵאֶרא ְוִהֵּנה ִאיׁש ֶאָחד ָלבּוׁש ַּבִּדים ּוָמְתָניו ֲחֻגִרים ְּבֶכֶתם אּוָפז

. ל ְּדָבָריו ְּכקֹול ָהמֹוןּוָפָניו ְּכַמְרֵאה ָבָרק ְוֵעיָניו ְּכַלִּפיֵדי ֵאׁש ּוְזֹרֹעָתיו ּוַמְרְּגָתיו ְּכֵעין ְנֹחֶׁשת ָקָלל ְוקוֹ 

ְוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנֵּיאל ְלַבִּדי ֶאת ַהַּמְרָאה ְוָהֲאָנִׁשים ֲאֶׁשר ָהיּו ִעִּמי א ָראּו ֶאת ַהַּמְרָאה ֲאָבל 

  .ֲחָרָדה ְגֹדָלה ָנְפָלה ֲעֵליֶהם ַוִּיְבְרחּו ְּבֵהָחֵבא

  

  דניאל וחגי זכריה ומלאכי

  . והאנשים שהיו עמו לא ראו, הוא ראה, מראהשכשדניאל ראה את אותו , מבואר

   .חגי זכריה ומלאכישאותם אנשים היו  ,רבי חייא בר אבא אורבי ירמיה ואמר 

, נשתלחו לישראל בשליחותו של מקוםכלומר , היו נביאיםשהם , ממנוהם עדיפים 

  .והוא לא נשתלח לומר דברי נבואה לישראל

  .לא ראו והם, שהוא ראה את המראה, מהםוהוא עדיף 

  

  גם מי שאינו רואה מזלו רואה

ֲאָבל ֲחָרָדה ְגֹדָלה ָנְפָלה ֲעֵליֶהם ", שחגי זכריה ומלאכי לא ראו את המראה, מבואר

  . ועל ידי זה נפל עליהם פחד, ראה אמזלם, כי אף על פי שהם לא ראו, "ַוִּיְבְרחּו ְּבֵהָחֵבא

ויש , מזלו רואה, אינו רואהאף על פי ש, שמי שיש לו פחד, מכאן למדנו, אמר רבינא

  . סיבה אמיתית לפחד

שאסור לו לקרוא שם [ואם עומד במקום טינופת . יקרא קריאת שמע? ומה תקנתו

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [שיש לכל אדם למעלה נקרא מזלו] מלאך[=שר  א
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שמא במקומו יש לו סכנה וכשישנה את מקומו [, ידלג ממקומו ארבע אמות ,]קריאת שמע

עזים [= "עיזא דבי טבחי שמינא מינאי", יאמר לחש זה, ואם אין לו תקנה כזו ].ינצל

  ].שבבית השוחט שמנות ממני

  

  מבטלים עבודה ובאים לשמוע מקרא מגילה

ואמר רבי יוסי , "ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחהְוַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִׂשים ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ", נאמר במגילה

 אתםבר חנינא שדבר זה בא ללמד על משפחות כהונה ולויה שזמנם שמבטלים עבוד

  .ובאים לשמוע מקרא מגילה

 ,םולוים בדוכנ םכהנים בעבודת, וכן שנינו בברייתא, אמר רב יהודה אמר רבוכן 

   .לשמוע מקרא מגילה םובאי ,םעבודת םמבטלי םכול, בםוישראל במעמד

  

  מבטלים תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילה

 ,כו של בית רבימכאן סמו. לבוא לשמוע מקרא מגילה, שמבטלים עבודה, נתבאר

  . לשמוע מקרא מגילה םובאי ,תלמוד תורהגם  םשמבטלי

ומעתה הדברים ]. י להלן"של יחיד כפי שיתבאר בעזה[שכן עבודה חמורה מתלמוד תורה 

כל שכן , כדי לשמוע מקרא מגילה, אם מבטלים עבודה שהיא חמורה, קל וחומר

  .כדי לשמוע מקרא מגילה, ]של יחיד[שמבטלים תלמוד תורה 

  

  אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה

כי יש לחוש שמא הוא  ,אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה ,אמר רבי יהושע בן לוי

   ].ה"שהוא שמו של הקב[, "שלום"ואין לומר לשד  ,]גהנראה לו כדמות חבירו[שד 

                                                                                                                                        
 ,דכיון דמשהאיר היום הוי זמן עבודה ,ויש לומר .והלא אחר הקריאה יש הרבה שהות לעבודה ,מבטלין אמאי ,וקשה א

ואחר כך יקראו המגילה  ,ויעשו עבודתן מיד ,ואם תאמר .משום הכי קרי ליה ביטול ,והם מניחין אותה בשביל הקריאה

 ].'תוס[. משום דהוי טפי פרסומי ניסא ,דטוב לקרות עם הצבור ויש לומר .לבדם
היאך שומר אם  ,"תשמרו להקריב לי במועדו" ,כדתנן במסכת תענית, על תמידי צבור בשעת הקרבן םעומדישהיו  ב

 ].י"רש. ['על כל משמר ומשמר היה מעמד כו, תיקנו נביאים הראשונים עשרים וארבעה משמרות ,אינו עומד על גביו
רחוק  ,וכן היה יהושע צר על יריחו בשדה ,כגון בשדה ובלילה ,]היכא דשכיחי מזיקין[ ,דדוקא חוץ לעיר ,א"פירש ריב ג

 ,כתבו גט לאשתי ,]בלילה בעיר[אדם שאמר לנו  ,ם לא כןדא ,אין לחוש ,אבל במקום שבני אדם מצויין ,ממחנה ישראל
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  מלאך נראה ליהושע ביריחו

, אף שלא הכירו יהושעו ,נראה ליהושע איש, שכשהיו ישראל ביריחו, מבואר בנביא

ולא חשש שמא , והשתחוה לו, יהושעהאמין לו , 'שהוא מלאך ה, אותו אישכשאמר לו 

ַוְיִהי ִּבְהיֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּביִריחֹו ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ִאיׁש ֹעֵמד ", כמו שנאמר, הוא שד

ַוֹּיאֶמר א . הֹוֻׁשַע ֵאָליו ַוֹּיאֶמר לֹו ֲהָלנּו ַאָּתה ִאם ְלָצֵרינּוְלֶנְגּדֹו ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ַוֵּיֶל יְ 

ַוֹּיאֶמר לֹו ָמה ֲאֹדִני ְמַדֵּבר ַעָּתה ָבאִתי ַוִּיֹּפל ְיהֹוֻׁשַע ֶאל ָּפָניו ַאְרָצה ַוִּיְׁשָּתחּו  'הִּכי ֲאִני ַׂשר ְצָבא 

  ).ד"י-ג"י 'יהושע ה( "ֶאל ַעְבּדוֹ 

ֲאִני ַׂשר "ענה לו , כששאל אותו מי הואכי , שש יהושע שמא הוא שדוהסיבה לכך שלא ח

אם היה , ואם כן, שאין השדים מוציאים שם שמים לבטלה, קבלה בידינוו, "'הְצָבא 

אני "אלא רק " 'הֲאִני ַׂשר ְצָבא "לא היה אומר , ורוצה לשקר ולומר שהוא מלאך, שד

אלא , ודאי אינו שד, הזכיר שם שמיםו, "'הֲאִני ַׂשר ְצָבא "ומאחר שאמר , "מלאך

  .ממש' מלאך ה

  

  תוכחת המלאך ליהושע

והיה העיכוב הזה שלא , נתעכבו במארב העיר גם בלילה, כשצרו ישראל על יריחו

ובא המלאך להוכיח את יהושע על שני דברים , שהרי אין זמן מלחמה בלילה, לצורך

כלומר בין [אמש ) א: (ר לווכך אמ. שנגרמו מחמת עיכובם במארב בלילה שלא לצורך

תמיד של בין לחנם בטלתם , על ידי שנתעכבתם במארב העיר עד הלילה ,]הערבים

אתם , בלילה על ידי שאתם ממשיכים במארב שלא לצורךועכשיו ) ב. (אהערבים

  .ב]שהרי אינכם נלחמים, שהיה לכם לעסוק בה[, תלמוד תורהלחנם מבטלים 

. כלומר איזו מהם חמורה שבגללה בא להוכיח, תעל איזה מהן בא, שאל אותו יהושע

  .געל ביטול תורה של עכשיוכלומר , "ָבאִתיַעָּתה "השיב לו המלאך 

                                                                                                                                       
אלא גבי  ,ולא אשכחן דפריך ליה גמרא ,עד דנחזי ליה בבואה דבבואה] ולא נכתוב[ ,ניחוש שמא שד הוא ,היכי כתבינן

 ].'תוס. [פרק התקבל ,מי שהושלך בבור
אבל הכהנים אמאי לא היו  ,לפי שהיו צרים על העיר כל ישראל ,בשלמא תלמוד תורה בטלו ,אמאי בטלוהו ,קשה א

 ].'תוס[ .והכהנים נושאין את הארון ,כדאמר פרק הדר ,לפי שהארון לא היה במקומו ,ויש לומר .מקריבים התמיד
 ,"הלנו אתה"מדקאמר , כי פירושוויש לומר דה .כי משמע לישנא דקרא דבטלו התמיד ותלמוד תורהוהי ,ואם תאמר ב

או בשביל הקרבנות שמגינים עלינו  ,"אם לצרינו" ,"תורה צוה לנו"דכתיב  ,בשביל תלמוד תורה באת ,הכי קאמר

 ].'תוס. [מצרינו
 ].'תוס". [השירה הזאת] את[ם ועתה כתבו לכ"דכתיב ביה  ,על תלמוד תורה באתי ,ן"ריב רשפי ג
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ַוִּיְׁשָלֵחם " ,אשנאמר, ולכן כשצרו על העי לא עשה כן, וחזר בו, למד יהושע שטעהומיד 

...  ְּבתֹו ָהָעםַוָּיֶלן ְיהוֹֻׁשַע ַּבַּלְיָלה ַההּוא ן ָהַעי ִמָּים ָלָעי ְיהֹוֻׁשַע ַוֵּיְלכּו ֶאל ַהַּמְאָרב ַוֵּיְׁשבּו ֵּבין ֵּבית ֵאל ּוֵבי

ְּבתוֹ הּוא ַוָּיִׂשימּו ָהָעם ֶאת ָּכל ַהַּמֲחֶנה ֲאֶׁשר ִמְּצפֹון ָלִעיר ְוֶאת ֲעֵקבֹו ִמָּים ָלִעיר ַוֵּיֶל ְיהֹוֻׁשַע ַּבַּלְיָלה הַ 

   .מלמד שלן בעומקה של הלכה, יוחנןמר רבי וא, )ג"י-'ט' יהושע ח(" ָהֵעֶמק

  

  תלמוד תורה ועבודה

ביטול תורה של רבים או , איזה חטא חמור, שכששאל יהושע את המלאך, נתבאר

, כלומר באתי על ביטול תורה" ַעָּתה ָבאִתי"השיב לו המלאך , ביטול עבודת הקרבנות

הקרבת יותר משל רבים גדול תלמוד תורה ש, רב שמואל בר אוניאמכאן למד ו

  .םתמידי

אבל תלמוד תורה של יחיד אינו , דווקא תלמוד תורה של רבים גדול מהקרבת תמידיןו

שאם , ולכן למדו לעיל בקל וחומר, עבודה גדולה מתלמוד תורה של יחידאלא , כן

כל שכן שמבטלים תלמוד תורה של יחיד בשביל , מבטלים עבודה בשביל קריאת מגילה

  .קריאת מגילה

  

  כבוד תורה

ותלמוד , שהוא גדול מהקרבת תמידים, תבאר שתלמוד תורה של רבים חשוב מאודנ

  .ועבודת הקרבנות גדולה ממנו, תורה של יחיד אינו חשוב כל כך

ולכן , גדול מאוד, אפילו של יחידאבל כבוד תורה , אכן כל זה לענין תלמוד תורה עצמו

י "פי שיתבאר בעזהכ, דוחה אפילו קריאת מגילהכבוד תורה של הספד תלמיד חכם 

  .בסמוך

  

  ח וחנוכה ופורים"מ ובר"הספד בחוה

כולן עונות בקול [=הנשים היו רגילות להיות מענות , כשהיו מוצאים את המת לקבורה

                                                                                                                                        
וילן בלילה ההוא בתוך "אלא כשצר על יריחו כתיב  ,"וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק"לא כתיב בהאי קרא  א

כמו  ,ס הוא לקצר הפסוקים ולערבם יחד"ודרך הש ,"וילך בלילה ההוא בתוך העמק" ,וכשצר על העי כתיב ,"העם

 ].'תוס". [ונתן הכסף וקם לו"
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. להכות על הלב[=ולטפח , ]וכולן עונות אחריה, שהאחת אומרת קינה[=ולקונן , ]בוכים יחד

  ].על פנים או ,או על ירך ,מטפחות יד על יד, פירשו' ותוס

  .שיש זמנים שבהם אסור לעשות כן, ומבואר במסכת מועד קטן

ורבי . ואסורות להיות מטפחות ומקוננות. בחולו של מועד מותרות להיות מענות. א

  .שהקרובות למטה מותרות לטפח, ישמעאל אומר

אבל אסורות , בראשי חדשים ובחנוכה ובפורים מותרות להיות מעוננות ומטפחות. ב

  .קוננותלהיות מ

  

מקוננות  מטפחות  מענות  

  מותר  חולו של מועד
  .תנא קמא אוסר

  אסור
  .ורבי ישמעאל מתיר סמוך למטה

ח חנוכה "ר
  ופורים

  אסור  מותר  מותר

   

, כמאמר רבה בר הונא, אבל קבורת תלמיד חכם אינה כן, וכל זה בקבורת רוב בני אדם

ומפני כבוד תלמיד חכם מותרות , אכל שכן חנוכה ופורים, אין מועד בפני תלמיד חכם

  .בלהיות מענות ומטפחות ומקוננות בכל הזמנים הללו

  

  מקרא מגילה ומת מצווה

וכל אחת , חשובות הן, גוקבורת מת מצווה) ב(, מקרא מגילה) א(, שתי המצוות הללו

  .ותלמוד תורה של יחיד) ב(, עבודת הקרבנות) א(, מהן דוחה את שתי המצוות הללו

ִמְׁשָּפָחה "למד מהכתוב , מקרא מגילה דוחה את עבודת הקרבנותש ,עניין זה

שאם הוא דוחה , מתוך כך למדו של בית רבי, וכמו כן. כפי שנתבאר לעיל ,"ּוִמְׁשָּפָחה

כפי , שהוא קל מעבודה, דוחה תלמוד תורה של יחידכל שכן שהוא , את העבודה

  .שנתבאר לעיל

                                                                                                                                        
 ].'תוס[ .חמור ממקרא מגילהלמוד תורה אלמא ת ,דמבטל ממקרא מגילה אף על גב ,ותר להספידםשמ א
 ].'תוס. [ויום שמועה כבפניו דמי ב
אלא איידי דנקט בסמוך גבי  ,מבטלים תלמוד תורה להוציאם ,והוא הדין לכל מתים שבעולם ,לאו דווקא מת מצוה ג

 ].'תוס[ .ה ומת מצוהנקט תלמוד תורכא נמי ה ,מת מצוה "ולאחותו"
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כפי , "ּוְלַאֹחתוֹ "למד מהכתוב , בודת הקרבנותקבורת מת מצווה דוחה את עש, ענין זהו

והוא הדין , כדי לקבור מת מצווה, שמבטל אדם הקרבת פסחו, י להלן"שיתבאר בעזה

שאם קבורת מת , מתוך כך יש ללמוד, וכמו כן. שמבטלים שאר קרבנות לצורך זה

שהוא קל , דוחה תלמוד תורה של יחידכל שכן שהיא , מצווה דוחה את העבודה

להוצאת , מבטלים תלמוד תורה, וכן שנינו בברייתא. אכפי שנתבאר לעיל, דהמעבו

  .ולהכנסת כלה

מי מהן עדיפה , מקרא מגילה וקבורת מצווה, ונסתפק רבא בין שתי המצוות הללו

או קבורת מת מצווה , משום פרסום הנס, עדיפהמקרא מגילה , לדחות את חברתה

שכן , שקבורת מצווה עדיפה, רבאפשט  ולאחר מכן. משום כבוד הבריות, עדיפה

  .בשדוחה את לא תעשה שבתורה, גדול כבוד הבריות, למדנו

  

  איסור והיתר טומאת מת של נזיר

א ְלָאִביו ּוְלִאּמוֹ ְלָאִחיו ּוְלַאֹחתוֹ ָיבֹ  ֶנֶפׁש ֵמת א ַעל 'הְיֵמי ַהִּזירוֹ לַ  ָּכל", בפרשת נזיר נאמר

ללמד , "אָיבֹ  ֶנֶפׁש ֵמת א ַעל"מאחר שנאמר ו ,)'ז-'ו' במדבר ו(" ָתםָלֶהם ְּבמֹ ִיַּטָּמא  א

למה פרט הכתוב ארבעה ואם כן , בכלל זה כל קרוביו, שאסור לו להיטמא למתים

  ":ְלָאִביו ּוְלִאּמֹו ְלָאִחיו ּוְלַאֹחתוֹ ", קרובים בפני עצמם

הוא למת  מטמאאבל , דווקא לקרובים ושאר מתים אינו מטמאש, מלמד –" ְלָאִביו"

  .ומתעסק בקבורתו, מצווה

דווקא לקרובים , שיש בו שתי קדושות, שאפילו היה הנזיר הזה כהן, מלמד –" ּוְלִאּמוֹ "

  .מטמא הוא למת מצווהאבל , ושאר מתים אינו מטמא

שאף בלא נזירות , שקדושתו חמורה, שאפילו היה נזיר זה כהן גדול, מלמד –" ְלָאִחיו"

אבל , מכל מקום דווקא לקרובים ושאר מתים אינו מטמא, אסור להיטמא לקרוביו

  .מטמא הוא למת מצווה

                                                                                                                                        
ל תיפוק ליה מק, ]ללמד שדוחה עבודה" ולאחתו"ד[ ,ר אלחנן למה לי קרא"הקשה הר, כתבו' אולם התוס. כן כתבתי א

דהא אפילו תלמוד תורה  ,עבודה דקילא לא כל שכן ,מבטלין משום כבוד המת ,דחמיראלמוד תורה ומה ת ,וחומר

דצריך כולי  ,למאן דקרי ותני ומתניני מילי דה ויש לומר .כתובותני דרק שכדאמר פ ,דרבים מבטלין משום כבוד המת

ומשום הכי צריך קרא  ,והכא מיירי במת מצוה דלא קרי ותני .לא צריך כולי האי ,אבל למאן דלא קרי ותני ,האי

 ].'כ מהתוס"ע[ .דולאחותו
 ].י"רש. [ון זקן ואינו לפי כבודוכג, פעמים שאתה מתעלם ,"והתעלמת"וכתיב  ,"לא תוכל להתעלם"באבדה דכתיב  ב
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כגון קרבן פסח , מלמד שמתבטל אפילו ממצווה שיש עונש כרת בביטולה –" ּוְלַאֹחתוֹ "

  . ומתעסק במת מצווה, ומילה

ההולך , מדבר בנזיר שהוא כהן גדול" ולאחותו"שהכתוב , י בסוגיתנו משמע"מתוך פירוש רש -

שגם שאר בני אדם ההולכים , ומכל מקום יש ללמוד מכאן, ]או למול את בנו[ריב פסח להק

כי כבר למדנו שמעלת נזיר , מבטלים זאת כדי לקבור מת מצווה, להקריב פסח או למול בניהם

ומעתה כשלמדנו שגם כשהולך להקריב פסחו , וכהן גדול אינה סיבה שלא להתעסק במת מצווה

  .שאף דבר זה אינו מונע מלהתעסק במת מצווה, ולמדנ, יתעסק במת מצווה

, ]או למול בניהם[ההולכים להקריב פסח , שהכתוב הזה מדבר בסתם בני אדם, ויש מפרשים -

  ].י במסכת ברכות"כן פירש רש. [שיש להם לבטל זאת מפני קבורת מת מצווה

 -  

  .'בדף ב דברי רבי יהושע בן לוי בענין הסמוך לכרך והנראה עם הכרך נתבארו לעיל

  

  כרך שישב ולבסוף הוקף

, חלוקים בדיניהם לענין מכירתם וגאולתם והקדשם מבתי ערי החצריםבתי ערי חומה 

  .ובמסכת ערכין, כמבואר בפסוקים

ורק אחר כך , שכרך שתחילה בנו בו בתים לשבת בהם, ואמר רבי יהושע בן לוי

  .ולא כעיר מוקפת חומה, נידון ככפר, הקיפוהו חומה

ולאחר מכן ישבוה , אלא זו שתחילה הקיפוה חומה, עיר מוקפת חומהת ראאין נקש

ְוָהְיָתה ְּגֻאָּלתֹו ַעד ֹּתם ְׁשַנת ִמְמָּכרֹו ָיִמים ִעיר חֹוָמה  ְוִאיׁש ִּכי ִיְמֹּכר ֵּבית מֹוַׁשב", שנאמר, בבתים

תחילה  הבולא שיש ,מתחילת מושבה היתה עיר חומהש, )ט"כ ה"ויקרא כ" (ִּתְהֶיה ְגֻאָּלתוֹ 

  .אפהולבסוף הוק

                                                                                                                                        
דאם כן בערכין  ,וקשה ".כי ימכור"מדאייתי קרא ד ,משמעכי נמי וה .דלענין בתי ערי חומה איירי ,פירש הקונטרסכן  א

 ,נדון כערי החצרים, וי ליה למימרדאם כן ה ,ועוד קשה .גבי הא דתני שאר דיני דבתי ערי חומה ,ס למתני"להשי ליה הו

לאשמועינן דחומה דמתנינן גבי מגילה  ,מכל מקום מייתי קרא דכי ימכור ,דלענין מגילה מיירי, ן נראהלכ .ודשייך גבייה

דמשמע שנתיישב בתוך  ,כדכתיב בית מושב עיר חומה ,דהיינו הוקף ולבסוף ישב ,דמהני גבי ערי חומהי האי גוונא בכ

קורין את  כל מקוםמ ,דאין לה דין ערי חומה גבאף על דטבריא שימה חומתה  ,ואם תאמר לקמן אמרינן. [] החומה

כיון דמכסיא  ,היה לנו לומר כשישב ולבסוף הוקףכי נמי וה ,כיון דמגניא מאויבים ,דהם מוקפין חומה ,ו"המגילה בט

דכיון דחזינן דהיקף ים מהני כהיקף חומה לגבי מגילה גם כן דין הוא שיקראו  ,דשאני טבריא ויש לומר .ומגניא

לא  ,אבל ישב ולבסוף הוקף ,והוי כשאר היקף דמהני בבתי ערי חומה ,שהרי היקף שלה קודם לישובה ,ו"המגילה בט

 ].'תוס[  .מצינו בשום מקום דחשיב חומה שלה
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  כרך שאין בו עשרה בטלנין

לבין  ,]שקוראים בהן בארבעה עשר בלבד[, שיש חילוק בין ערים גדולות, נתבאר לעיל

  ].שבהם מקדימים לקרוא ביום הכניסה[, כפרים

כלומר , אלא זו שיש בה עשרה בטלנים, שאין קרויה עיר גדולה', ומבואר במשנה בדף ה

לבוא לבית הכנסת שחרית , אדם הבטלים ממלאכתם בכל יוםשיש בה עשרה בני 

נידונית , אפילו היא גדולה מאוד, אבל עיר שאין בה עשרה בטלנים. אוערבית להתפלל

  .ככפר

אלא , שלא רק עיר גדולה שאין בה עשרה בטלנים דינה ככפר, ואמר רבי יהושע בן לוי

אף על פי שהוא , ותיוובאים לשם מכל סביב, שהוא מקום שווקים, גדול באף כרך

מכל , עשרה בני אדם לבית הכנסת, ומזדמנים בו ברוב הימים מהבאים, גדול מאוד

שאין , הרי זה נידון ככפר, שהם בני אותו כרךאם אין בו עשרה בטלנים , מקום

והרי הוא בלא עשרה , כי פעמים לא יבואו, סומכים על הבטלנים הבאים מחוצה לו

  .בטלנים

  

  חומותיוכרך שחרבו 

ית נידונעיר שהיתה מוקפת חומה בזמן יהושע בן נון , לדעת התנא רבי אליעזר בר יוסי

ְוִאם א ִיָּגֵאל ַעד ", שנאמר לענין בתי ערי חומה, אף על פי שעכשיו חרבו חומותיה, ככרך

" ת ַלֹּקֶנה ֹאתֹו ְלֹדֹרָתיו א ֵיֵצא ַּבֹּיֵבלַלְּצִמיתֻ ֹחָמה  גֲאֶׁשר לוֹ ְמאת לֹו ָׁשָנה ְתִמיָמה ְוָקם ַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבִעיר 

   .דוהיה לו קודם לכן ,ף על פי שאין לו עכשיוא, לומר )'ל ה"ויקרא כ(

  

                                                                                                                                        
. כדי להיות מצויין בתפלה בבית הכנסת ,וניזונים משל צבורשהן בטלים ממלאכתן , פירש' ובדף ה. י"כן פירש כאן רש א

כיון שבא הקדוש ברוך הוא בבית הכנסת ואינו מוצא שם  ,כמו שאמרו במסכת ברכות, ציבור כולוודבר זה הוא טובת ה

 .מיד הוא כועס ,עשרה
 עשרהאפילו אין בו  ,אבל המוקף חומה מימות יהושע בן נון ,דמיירי בסתם כרכים האמורים בתלמוד, ריך לומרוצ ב

ומשני כרך  ,'איזו היא עיר גדולה כו ,תנינא ,קא משמע לן מאי ,דפריך בסמוך ,משמעכי נמי וה .ו"קורין בט ,בטלנים

 ,בטלנין עשרהואי איתא דאפילו במוקף חומה מימות יהושע בן נון צריך  ,דמקלעי ליה מעלמא אף על גב ,איצטריך ליה

י ליה וגם מקלע ,שהגינו מן האויבים ,דחשיב חומה דידהו אף על גב ,הוה ליה למימר מוקף מימות יהושע אצטריכא ליה

 ].'תוס[ .'דבמוקף מימות יהושע לא צריך י, מע מינהאלא ש ,דהוי רבותא טפי ,מעלמא
 .כתיב" לא" ג
 .ע אם חכמים נחלקו עליו בזה"ויל ד
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  ישב כרך שחרב ולבסוף

הרי זה , אם אין בו עשרה בטלנים, כרך גדולאפילו , לדברי רבי יהושע בן לויש, נתבאר

  .נידון ככפר

אבל אם לאחר שחרב , זמן שאין בו עשרה בטלניםשכל זה ב, אמר רבי יהושע בן לויו

להיות , הרי זה חוזר לדינו הראשון, חזרו ונתיישבו בו עשרה בטלניםמעשרה בטלנים 

  .אוקוראים בו בארבעה עשר באדר, נידון עיר גדולה

  

  'דף ד

  

  לוד ואונו וגיא החרשים

מוקפות חומה מימי והיו , מערי בנימין היו) ה"א ל"נחמיה י(" ד ְואֹונֹו ֵּגי ַהֲחָרִׁשים"

  .בונחרבו בימי פילגש בגבעה, יהושע בן נון

ּוְבֵני ֶאְלַּפַעל ", שנאמר, את הערים האלווחזר ובנה , ולאחר זמן בא אלפעל מבני בנימין

   ). 'ח' י א"דה(" ֵעֶבר ּוִמְׁשָעם ָוָׁשֶמד הּוא ָּבָנה ֶאת אֹונֹו ְוֶאת ד ּוְבֹנֶתיהָ 

, וחיזק את בדקיהם ושפצם, ובא אסא, מטו הערים הללו ליפול, בימי אסא, לאחר זמן

ִּכי ָׁשְקָטה ָהָאֶרץ ְוֵאין ִעּמֹו ַוִּיֶבן ָעֵרי ְמצּוָרה ִּביהּוָדה ", שכן נאמר בו שבנה את ערי יהודה

, אמרשנ, וכמו כן בנה את ערי בנימין, )'ה ד"י' בי "דה" (לוֹ  'הִמְלָחָמה ַּבָּׁשִנים ָהֵאֶּלה ִּכי ֵהִניַח 

ְוֶאת ֵעֶציָה ֲאֶׁשר ָּבָנה ְוַהֶּמֶל ָאָסא ִהְׁשִמיַע ֶאת ָּכל ְיהּוָדה ֵאין ָנִקי ַוִּיְׂשאּו ֶאת ַאְבֵני ָהָרָמה "

ַוֹּיאֶמר "ונאמר , )ב"ו כ"ט' מלכים א(" ַוִּיֶבן ָּבם ַהֶּמֶל ָאָסא ֶאת ֶּגַבע ִּבְנָיִמן ְוֶאת ַהִּמְצָּפהַּבְעָׁשא 

ְוָנֵסב חֹוָמה ּוִמְגָּדִלים ְּדָלַתִים ּוְבִריִחים עֹוֶדּנּו ָהָאֶרץ ְלָפֵנינּו ִּכי ָדַרְׁשנּו ֶנה ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאֶּלה ִליהּוָדה ִנבְ 

  ).'ו ד"י' ב י"דה" (ינּו ָּדַרְׁשנּו ַוָּיַנח ָלנּו ִמָּסִביב ַוִּיְבנּו ַוַּיְצִליחּוֵק ֱא 'הֶאת 

, היה נראות חומות הערים הללו חדשות, ומאחר שמחמת הבניה והשיפוץ המאוחרים

, הוצרך רבי יהושע בו לוי ללמד, ולא היה ניכר שהן מוקפות מימי יהושע בן נון

                                                                                                                                        
הוה ליה כפר  ,מאי מהני מה שהיה כרך מתחילה ,ואם תאמר .דביה לא צריך עשרה ,וכשלא הוקף מימות יהושע איירי א

דבסתמא ליכא למיחש  ,ולא מבעיא כפר שנעשה כרך ,דלרבותא נקט הכי ,ויש לומר .שנתישבו שם עשרה ,שנעשה כרך

וסלקא דעתך אמינא דאיכא למיחש שמא יפסקו  ,אלא אפילו זה שפסקו דיורים כבר פעם אחת ,שמא יחסרו דיורים

 ].'תוס[ .אפילו הכי קא משמע לן דלא חיישינן ,עוד פעם אחרת
 ].י"רש". [גם כל הערים הנמצאות שלחו באש"כדכתיב , יושהחריבו ישראל את בנימין ואת ער ב
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  .אוקוראים בהן את המגילה בחמישה עשר באדר, שמוקפות הן מימי יהושע בן נון

  

  נשים חייבות במקרא מגילה

כן ש ,גן היו באותו הנסשאף ה, בנשים חייבות במקרא מגילה, אמר רבי יהושע בן לוי

ְלַהְׁשִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער " ,שנאמר, גזרתו על הנשים גזר המן גם

  ). ג"י' אסתר ג(" ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים

  

  'מהלכות פורים שהביאו תוס

ומברך , להואחר כך קורא את המגי] ב. [ד לאחר תפלת מעריב אומר קדיש שלם"בליל י] א[

 ,עומד לפני התיבה ,השלים] ג". [האל המושיע"עד  ,ואחריה ברכה אחת, ברכות שלושלפניה 

ואם מוצאי שבת ] ד. [לפי שאין גאולה בלילה ,"ובא לציון"ואין מתחילין , "ואתה קדוש"ואומר 

אבל לא , פושט את כולה קודם כאגרת ,וכשרוצה לקרות] ה. [קודם "ויהי נועם"יאמר  ,הוא

 "על הנסים"ואומר ] ז. [ובשחר מתפלל שמונה עשרה ברכות] ו. [פר תורהלל וקורא כמו סגו

אין לומר בה דבר  ואם כן ,לפי שכל הברכה אינה אלא לשעבר ,דואין אומר כשם, בהודאה

וקורא שלשה גברי , פר תורהואוחז ס] ט". [דאמירן"עד  ,ואחר כך אומר קדיש] ח[ .שלהבא

ואין מחזיר הספר תורה ] י. [פסוקים תשעהשאין בה אלא  ל פיאף ע ,"ויבא עמלק"פרשת 

ומברך עליה כאשר עשה בלילה ] יא. [עד שקראו את המגילה ,אלא יושב ואוחז בידיו ,למקומו

                                                                                                                                        
והא משנה שלימה היא  ,אמאי אצטריך ליה לרבי יהושע לאשמועינן דאונו מוקפת מימות יהושע ,ר אלחנן"הקשה ה א

 ].'תוס[ .תנא נמי אונו בהדייהו ,דאגב דאצטריך לאשמועינן לוד וגיא החרשים ,ויש לומר .בפרק בתרא דערכין
דהא בתוספתא  ,וקשה ... מדלא קאמר לשמוע מקרא מגילה ,שמע שהנשים מוציאות את אחרים ידי חובתןמכאן מ ב

 ,ואנדרוגינוס מוציא את מינו ואין מוציא את שאין מינו ,לא את מינו ולא שאין מינו ,דטומטום אין מוציא ,תני בהדיא

 ].'תוס... [ אבל לא אנשים ,מינהדאשה מוציאה  ,ג"פסקו ההוכן  .ופשיטא דלא עדיפא אשה מאנדרוגינוס
בפסח שבזכות צדקניות  ,בחנוכה על ידי יהודית ,על ידי אסתרבפורים  ,שעיקר הנס היה על ידן ,ם"פירש רשב ג

שאף הן היו  ,לילכך נראה  .ולפירושו היה לו לומר שהן ,דלשון שאף הן משמע שהן טפלות ,וקשה .שבאותו הדור נגאלו

גבי מצה  . []וכן בחנוכה הגזירה היתה מאד עליהן ,ן בפסח שהיו משועבדות לפרעה במצריםוכ ,בספק דלהשמיד ולהרוג

 .תיפוק ליה מטעם שהן היו באותו הנס ,למה לי היקשא דכל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה ,יש מקשה

דסלקא  ,ירושלים תירץורבינו יוסף איש  .אי לאו מהיקשא ,דמשום האי טעמא לא מחייבא אלא מדרבנן ויש לומר

 ].'תוס[ ... ו דחג הסוכות"ו ט"דעתך למיפטרה מגזירה שוה דט
, וכשם שעשית להם ניסים", אפשר שהוא תפילה שהיו אומרים אחר מודים בנוסח כעין[, יש שאין אומרים כשם ד

לא  ,שאל אדם צרכיולעולם לא י ,לפי שאמרו חכמים, ]ואמרו שלא לומר כן, "ופדה אותנו, כן עשה לנו, והצלת אותם

אבל  ,שהרי האי טעמא לא הוי אלא למתפלל בלשון יחיד ,ושטות הוא. ברכות אחרונות שלושולא ב ,ראשונות שלושב

 ,דכל דבר דהוי בלהבא תקנו בלהבא ,משום דאמרו חכמים, אבל נראה שאין לאומרו מטעם אחר. בשביל הציבור שרי

 ].'תוס. [דהוי לשעבר ,על הנסים ומשום הכי תקנו בה ,ובדבר דהודאה הוי לשעבר
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משום  ,"למנצח"ואין אומרים ] יג". [ובא לציון" "תהלה"ואחר כך אומר ] יב. [כדפירש בפנים

משום  ,ו"ד ובט"וכן אין נופלים על פניהם בי] יד. [נןוצרה בפורים לא מזכרי ,"צרה"דכתיב ביה 

משום דכתיב ביה מפלה  ,"למנצח על אילת השחר"ואומר ] טו". [ימי משתה ושמחה"דכתיב 

  .כמו בחול ,וכל הסדר ,ואומר פטום הקטורת] טז. [וכן בליל ארבעה עשר. לעובדי כוכבים

  

  שואלין ודורשין בעניינו של יום

הלכות פסח . אבענינו של יום םודורשי םשיהו שואלי ,משה תיקן להם לישראל

   .והלכות חג בחג, הלכות עצרת בעצרת, בפסח

, כשם שאין קוראים בו את המגילה, חל פורים בשבתשכש, אמנם היה מקום לומר

כך , ]'י להלן בדף ד"כפי שיתבאר בעזה[, מחשש שיעבירו אותה ארבע אמות ברשות הרבים

  .ת פוריםאין לדרוש בו ביום בהלכו

שואלים ודורשים , וכשחל פורים להיות בשבת, שאין הדבר כן, ואמר רבי יהושע בן לוי

  .בבעניינו של יום

  

  חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום

, זכר לנס ,ולשנותה ביום ,חייב אדם לקרות את המגילה בלילה, אמר רבי יהושע בן לוי

י ֶאְקָרא יֹוָמם ְוא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ַק ֱא" ,גנאמרש ,יום ולילה םבימי צרת םשהיו זועקי

  ) 'ג ב"תהלים כ(" ְוא דּוִמָּיה ִלי

, היו סבורים שכוונתו לומר, בני הישיבה ששמעו את דברי רבי יהושע בן לוי בלשון זה

וביום חייבים לשנות משניות של  ,]תורה שבכתב[=בלילה חייבים לקרוא את המגילה 

  ].תורה שבעל פה[=, מסכת מגילה

אלא מה , שאין הכוונה כן, אמר להם רבי ירמיה על פי מה שלמד מרבי חייא בר אבא

הכוונה לחזור פעם שניה על , שיש לשנות את המגילה ביום, שאמר רבי יהושע בן לוי

                                                                                                                                        
". 'וכו' וידבר משה את מועדי ה"כדתניא  ,אפילו הכי דורשין בו ביום ,דדרשינן שלשים יום לפניו ,ביום טובאפילו  א

 .]'תוס[
משום  ,לפי שאין קורין המגילה ,דווקא בשבתו]. י"רש. [לדרוש אגרת פורים ברבים, מעמידין תורגמן לפני החכם ב

 ].'תוס[ .וטפי איכא פרסומי ניסא ,שהרי קורין המגילה, ין צריךאבל בחול א ,גזירה דרבה
 ].י"רש. [כדאמרינן במסכת יומא, שנאמר על אסתר, במזמור למנצח על אילת השחר הוא ג
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  . אכלומר במגילה עצמה, הקריאה כמו שקרא בלילה

ולשנותה  ,את המגילה בלילהייב אדם לקרות ח, ביראה רבי חלבו אמר עולאוכן אמר 

" י ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ ַק ֱא 'ה ]בלילה[ ְוא ִיֹּדם ]ביום[ ְלַמַען ְיַזֶּמְר ָכבֹוד" ,בשנאמר, ביום

  ). ג"י 'תהלים ל(

  

  הסיבה שבני הכפרים מקדימים לקרוא ביום הכניסה

וע שזמנן קב, ]פרוזות ומוקפות[שיש חילוק בין ערים , כבר נתבאר בתחילת המסכת

שהקלו להם , לבין כפרים, לקרוא את המגילה בארבעה עשר וחמישה עשר באדר

כלומר ביום שני או חמישי , להקדים לקרוא את המגילה ביום הכניסה שקודם לכן

שיהיו בתי , שמתכנסים בו בעיירות למשפט על פי תקנת עזרא, הסמוך לפורים מלפניו

, הכפרים אינם בקיאים לקרואשכן בני . דינים יושבים בעיירות בשני ובחמישי

ולא הטריחום חכמים להתאחר ולבוא ביום , וצריכים שיקרא להם אחד מבני העיר

ופעמים שהוא בשלושה . ויכולים לקרוא ביום הכניסה הסמוך לו מלפניו, ארבעה עשר

ופעמים שהוא , ]כגון כשחל יום ארבעה עשר בשלישי בשבת או בערב שבת[, עשר באדר

ופעמים שהוא , ]כגון כשחל יום ארבעה עשר ברביעי בשבת או בשבת[ ,בשנים עשר באדר

לא יקראו , אבל מוקדם יותר]. כגון כשחל יום ארבעה עשר באחד בשבת[, באחד עשר באדר

  .לעולם

הטעם לכך שהקלו לבני הכפרים להקדים , שלדברי רבי חנינא, מתחילה היה נראהו

שכן בני הכפרים מספקים מים , הוא משום תקנת בני הערים, לקרוא ביום הכניסה

שיהיו בני הכפרים פנוים לספק מים ומזון לבני הערים ביום וכדי , ומזון לבני הערים

  .התקינו שיקדימו בני הכפרים לקרוא את המגילה ביום הכניסה שלפני פורים, הפורים

לא , אבל כשחל פורים בשני בשבת, אמנם כל זה כשאין ההקדמה לפני אחד עשר באדר

ולא תקנו , כי הוא עשרה באדר, מו לקרוא ביום חמישי שהוא יום הכניסה שלפניויקדי

שהוא יום ארבעה עשר , ועל כרחם יקראו עם בני הערים ביום שני, להקדים כל כך

                                                                                                                                        
וקרא  .דעיקר פרסומי ניסא הוי בקריאה דיממא ,חוזר ומברך אותו ביום ,דאף על גב דמברך זמן בלילה ,י"אומר ר א

 ,והעיקר הוי ביממא ,חייב לקרות בלילה ,כלומר אף על גב שקורא ביום ,"ולילה ולא דומיה לי"דכתיב  ,מע כןנמי מש

והכי  ,די חובתודאם אכלה בלילה לא יצא י ,כדאמר לקמן ,וגם עיקר הסעודה ביממא הוא .כיון שהזכירו הכתוב תחילה

 ].'תוס[ .אף זכירה כן ,עיקר עשייה ביממא מה ,ואיתקש זכירה לעשייה ,מדכתיב נזכרים ונעשים ,נמי משמע
וקריאת מגילה שבח , במרדכי ואסתר והמן ואחשורוש ,דרשינן בפסיקתא "כי דליתני' ארוממך ה"והאי קרא במזמור  ב

 ].י"רש. [והכל מקלסין להקדוש ברוך הוא, שמפרסמין את הנס, הוא
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  . באדר

לא יקדימו לקרוא ביום שני שלפניו שהוא יום , והוא הדין כשחל פורים בחמישי בשבת

כי אין להקדים מיום כניסה ליום , עשר באדר אף על פי שהוא אחד, הכניסה שלפניו

  . שהוא יום ארבעה עשר באדר, ועל כרחם יקראו עם בני הערים ביום חמישי, כניסה

הטעם לכך שהקלו לבני הכפרים , שלכל הפחות לדעת רבי יהודה, אכן מסקנת הגמרא

 ,אלא משום תקנת בני הכפרים, אינו משום תקנת בני הערים, להקדים ליום הכניסה

  . על שהם מספקים מים ומזון לאחיהם שבכרכים, שדבר זה תקנו להם בשכרם

שיוכלו , יש להם תועלת בדבר זה, ודווקא במקום שמתכנסים בעיירות בשני ובחמישי

אין להם שום , אבל במקום שאין מתכנסים בשני ובחמישי, לקרוא ביום שמתכנסים

ואם , במיוחד בשביל הקריאה שהרי בכל אופן יבואו, תועלת בכך שיקדימו לקרוא אז

  .ולא בשני או חמישי שקודם לו, כן טוב שיבואו בארבעה עשר

  

  האופנים השונים של הקדמה ליום הכניסה

 ,כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום, חל ארבעה עשר להיות בשני בשבת. א

   .ומוקפות חומה למחר

  שבת  ששי  חמישי  רביעי  שלישי   שני  ראשון
              

  ב"י  א"י          

          -  -  

          ו"ט   ד"י  ג"י

          מוקפות חומה  כפרים ועיירות גדולות  -

  

ועיירות , מקדימים ליום הכניסהכפרים , חל ארבעה עשר להיות בשלישי בשבת. ב

  .ומוקפות חומה למחר ,גדולות קורין בו ביום

  שבת  ששי  חמישי  רביעי  שלישי   שני  ראשון
              

  א"י            

            -  

        ו"ט  ד"י   ג"י  ב"י

        מוקפות חומה  עיירות גדולות  כפרים  -
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ועיירות , מקדימים ליום הכניסהכפרים , חל ארבעה עשר להיות ברביעי בשבת. ב

  .ומוקפות חומה למחר ,גדולות קורין בו ביום

  שבת  ששי  חמישי  רביעי  שלישי   שני  ראשון
              

      ו"ט  ד"י  ג"י   ב"י  א"י

      מוקפות חומה  ת גדולותעיירו  -  כפרים  -

  

 ,כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום, חל ארבעה עשר להיות בחמישי בשבת. ג

  .ומוקפות חומה למחר

  שבת  ששי   חמישי  רביעי  שלישי  שני   ראשון
              

    ו"ט   ד"י  ג"י  ב"י  א"י  

    מוקפות חומה  כפרים ועיירות גדולות  -  -  -  

  

ועיירות גדולות , מקדימים ליום הכניסהכפרים , שבתחל ארבעה עשר להיות בערב . ד

  .אקורין בו ביוםומוקפות חומה 

  שבת  ששי חמישי  רביעי  שלישי  שני   ראשון
              

  ו"ט  ד"י   ג"י  ב"י  א"י    

  -  עיירות גדולות ומוקפות חומה  כפרים  -  -    
  

 ,יסהמקדימים ליום הכנ, ועיירות גדולותכפרים , חל ארבעה עשר להיות בשבת. ה

  .למחרקורין ומוקפות חומה 

  שבת  ששי   חמישי  רביעי  שלישי  שני   ראשון
              

  ד"י  ג "י   ב"י  א"י      

  -  -  כפרים ועיירות גדולות  -      

              ו"ט

              מוקפות חומה

                                                                                                                                        
, הוה ליה ששה עשר ,יאחרו המוקפין עד אחר שבת ,ואם תאמר .גזירה שמא יטלנה בידו, שאין קריאת המגילה בשבת א

 ].י"רש". [ולא יעבור"ואמר קרא 
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ועיירות , מקדימים ליום הכניסהכפרים , חל ארבעה עשר להיות באחד בשבת. ו

  .ת חומה למחרומוקפו ,גדולות קורין בו ביום

  שבת  ששי   חמישי  רביעי  שלישי  שני   ראשון
              

  ג "י  ב"י   א"י        

  -  -  כפרים ועיירות גדולות        

            ו"ט  ד"י

            מוקפות חומהעיירות גדולות 

  

  חמישה עשר שחל בשבת

, מוקפות חומה לא יקראו בחמישה עשר, כשחל חמישה עשר באדר בשבת, הכל מודים

, כי לעולם אין קוראים אחר חמישה עשר, וכמו כן לא יקראו אחר השבת, כי הוא שבת

  .ואם כן יש להקדים את קריאת בני המוקפים

יחד , בני המוקפים קוראים בארבעה עשר, שבאופן הזה, נתבאר' באות דלעיל והנה 

, שהיא כדעת רבי ורבי יוסי, אכן כך מבואר במשנתנו. עם בני העיירות הגדולות

ְוֵאת יֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ", כתובהלומדים מה

קוראים בו בני , שכל שנה שחל ארבעה עשר בחול, )א"כ' אסתר ט(" ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה

כגון כשחל בערב , ואינן נדחים ליום אחר אף אם גם בני כרכים קוראים בו, עיירות

ואין לומר שבני כרכים יקדימו לקרוא ביום . ולא יוכלו בני כרכים לקרוא בשבת, תשב

כך בשנה זו לא יקדמו , כי כשם שכל שנה אין כרכים קודמים לעיירות, חמישי

  .לעיירות

שלעולם לא יקראו בני עיירות ובני , ואמרו, אמנם מצינו שני תנאים שנחלקו על כך

  .נו של זה לא כזמנו של זהאלא בכל שנה זמ, כרכים באותו יום

ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת ְׁשֵני ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם "הכתוב , לדעת תנא קמא של רבי

שכל השנים שוות לענין זה שבני עיירות קודמים , מלמד ,)ז"כ' אסתר ט(" ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה

שהוא ארבעה עשר , יום ששיבני כרכים מקדימים לקרוא בומאחר ש, לבני כרכים

  .שהוא שלושה עשר באדר, בני עיירות מקדמים וקוראים ביום חמישי, באדר

ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת ְׁשֵני ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם "הכתוב , ולדעת תנא קמא של רבי יוסי

ירות ובני כרכים אינם שבני עי, מלמד רק דבר זה ,)ז"כ' אסתר ט(" ְוִכְזַמָּנם ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה

, שהוא חול, בני עיירות שיכולים לעשות בזמנםאכן , עושים את הפורים באותו יום
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על כרחם יקדימו , ובני כרכים, כלומר בארבעה עשר שהוא יום ששי, יעשו בזמנם

  .שהוא יום חמישי, ויעשו ביום שלושה עשר

  שבת  ששי  חמישי   רביעי  שלישי  שני   ראשון  
                

  רבי יוסירבי ו
  ו"ט  ד"י  ג "י  ב"י  א"י    
  

 גדולותעיירות    כפרים  -  -  
  חומהומוקפות 

-  
                

תנא קמא של 
  רבי

  ו"ט  ד"י  ג "י  ב"י  א"י    
   גדולותעיירות ו כפרים  -  -    

  

  -  חומהמוקפות 
                

תנא קמא של 
  רבי יוסי

  ו"ט  ד"י  ג "י  ב"י  א"י    
  חומהמוקפות ו כפרים  -  -    

  

  -   גדולות עיירות

  

  ארבעה עשר שחל בשבת

כי , עיירות גדולות לא יקראו בארבעה עשר, כשחל ארבע עשר באדר בשבת, הכל מודים

  .אלא מקדימים, הוא שבת

, בני עיירות גדולות קוראים בשנים עשר, שבאופן הזה, נתבאר' והנה לעיל באות ה

, ו בני עיירות מזמנםכי מאחר שעל כרחם נדח, שהטעם לכך, וביארו, שהוא יום חמישי

  .ולא לערב שבת, טוב להקדימם ליום הכניסה, שהוא בשבת

יהודה בריה שלדברי רב , מבואר' בדף האולם . שהיא כדעת רבי, אכן זו דעת משנתנו

בני עיירות אינם , כשחל ארבעה עשר בשבת, דרב שמואל בר שילת משמיה דרב

  .שה עשר באדראלא לערב שבת שהוא יום שלו, מקדימים ליום הכניסה

  שבת  ששי  חמישי   רביעי  שלישי  שני   ראשון  
                

  משנתנו כדעת רבי

  ד"י  ג "י  ב "י  א"י      

      -  
ועיירות  כפרים

  גדולות
-  -  

              ו"ט
              מוקפות חומה

                

ש "רב יהודה בריה דרב
  משמיה דרב

  ד"י  ג "י  ב "י  א"י      

עיירות    כפרים  -      
  גדולות

-  

              ו"ט
              מוקפות חומה

  

  אין קריאת מגילה בשבת

  .נתבאר שלדברי הכל אין קוראים את המגילה בשבת ונאמרו שני טעמים לדבר

הכל חייבים בקריאת כי , הסיבה לכך שאין קוראים את המגילה בשבת, לדעת רבה. א
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זה שאינו יטול יש לחוש שמא , ומתוך שהכל חייבים, ואין הכל בקיאים בדבר, מגילה

ונמצא , יעבירנה ארבע אמות ברשות הרביםו, וילך אצל הבקי ללמוד, בקי את המגילה

וזה . זה הטעם שבטלו תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבתו. [אמחלל את השבת

  ].בהטעם שבטלו נטילת לולב ביום טוב של סוכות שחל בשבת

של  םמפני שעיניה ,הסיבה לכך שאין קוראים את המגילה בשבת ,רב יוסףולדעת . ב

, שרגילים לתת מתנות האביונים עם קריאת המגילה, עניים נשואות במקרא מגילה

  .גובשבת אי אפשר ,]כמבואר גם להלן לענין יום הכניסה[

  

  מצוות פורים ביום הכניסה

נתבאר שהקלו לבני כפרים להקדים את קריאת המגילה ליום הכניסה שקודם ארבעה 

  .עשר באדר

באותו , ליום הכניסהמאחר שהם מקדימים את קריאת המגילה ש, אומבואר בבריית

  .נשואות במקרא מגילהשל עניים כי עיניהם , ויחלקו להם, יום יגבו גם מעות אביונים

כלומר בארבעה עשר , בזמנהאלא נוהגת אינה , אבל שמחת מאכל ומשתה של פורים

  .באדר

  

                                                                                                                                        
שות דמר ,ויש לומר) א( .דאורחא דמילתא הוי טפי ,אמאי לא קאמר ויוציאנה מרשות היחיד לרשות הרבים ,קשה א

. ארבע אמות בגווהויעבירנה  ,אבל זימנין שהמגילה קיימא כבר ברשות הרבים ,לא טעו אינשישות הרבים לרהיחיד 

וד יש וע) ב( ].יש לגזור על הדבר ,ומגילה בידו ,אפילו לן בשדהש, לומר, שנקט מעביר ארבע אמות, י"וכעין זה פירש רש[

שלא היתה עקירה כגון  ,שאין שם חיוב חטאת] שלפעמים[לפי  ,דלהכי לא נקט מרשות היחיד לרשות הרבים ,לומר

 ].'תוס. [דפטור מהאי טעמא ,ונמלך עליהן להוציאן ,זוית לזויתכגון המפנה חפצים מ ,ראשונה לשם כך
 ,וגם אין אדם מל אלא אם כן הוי בקי) ב( .ג בריתות"שכן נכרתו עליה י ,דהא חמירא) א( ,אבל מילה בשבת אין לדחות ב

ותו  ,ד שיבדילוהלא אסור לעשות מלאכה ע ,איך תוקעין במוצאי יום הכפורים ,י הלוי"אך נשאל לר[]  .דסכנה יש בדבר

דמשום  ,ותירץ) א( .ואם כן היה לנו למיחש להאי גזירה ,שחל בשבתאש השנה כדחיישינן בר ,שמא ילך אצל בקי

דמשום תקיעה אחת שאינה אלא משום זכר  ,וגם לא חיישינן שמא ילך אצל בקי ,דתקיעת שופר חכמה ואין מלאכה

דדוקא בשבת  ,ורבינו שמואל אומר) ב( .צריך שלשים קולותליובל לא אצטריך כולי האי כראש השנה דאורייתא היא ו

אבל במוצאי  ,בהא ודאי יש לחוש ,איכא איסורא דאורייתא ,דאם מעבירו ארבע אמות ברשות הרבים, אש השנהובר

בהא ודאי לא גזר דהוי גזירה  ,לא הוי אלא איסור דרבנן ,אמות ברשות הרבים ארבעדאפילו אם מעבירו  ,יום הכפורים

 ].'תוס[ .ירהלגז
מכל מקום קאמר  ,דהא גבי שופר ולולב ליכא טעמא אחרינא ,דרב יוסף לא פליג אטעמיה דרבה ,ריך לומרצל כרחך ע ג

משום האי סברא דקאמר  ,אסורילו הכי ואפ ,דליכא שבות ,משום דאיכא נפקותא מיהא במקדש ,הכא טעמא אחרינא

 ].'תוס[ .רב יוסף
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  'דף ה

  

  קריאת מגילה בכמה

המקדימים ליום , כגון קריאת בני כפרים, ת שלא בזמנהמגילה הנקראש, הכל מודים

כי צריך לפרסם , אין קוראים אותה אלא בעשרה, מאחר שאין זה עיקר זמנה, הכניסה

  .את הנס

כגון בארבעה עשר בעיירות , מה הדין כשקוראים את המגילה בזמנה, ונחלקו חכמים

  .גדולות

קוראים אותה לכתחילה , חידמאחר שביום זה היא חובה על כל יחיד וי –לדעת רב 

  .ויש בדבר פרסום הנס, אפילו ביחיד

משום , מצווה לחזר לקרותה בעשרה, אף על פי שהיום הוא זמנה –ולדעת רב אסי 

ואין , מודה רב אסי שרשאי לקרותה ביחיד, אכן אם לא מצא עשרה. פרסום הנס

  .אבל לא קיים המצווה כראוי, איסור בדבר

  .אלקבצם יחד לקריאת המגילה, וחזר אחר עשרה, אסיומעשה שחש רב לדברי רב 

 -  

  .'נתבאר לעיל בסוף דף ג, שדין עיר גדולה תלוי בעשרה בטלנים, ענין זה

  

  באלו אמרו מקדימים ולא מאחרים

מקדימים את , כשחל ארבעה עשר של אדר או חמישה עשר של אדר בשבתש, נתבאר

  . שבתאותה אחר הולא מאחרים , לפני השבתקריאת המגילה 

  ).ז"כ' אסתר ט(" ְוא ַיֲעבוֹר"כי נאמר , שהטעם לכך, ואמר רבי אבא אמר שמואל

                                                                                                                                        
הקורא במגילה הכתובה בין  ,דקאמר ,יוחנן איתא כוותיה פרק שני בידהא ר ,מכל מקום הלכתא כוותיה דרב א

יוחנן הלכה כרבי  בידרב ור ,וכן הלכה .אלמא שקורין אותה ביחיד ,ומסיק הא ביחיד הא בצבור ,יצאלא הכתובים 

דאף  ,ים פסקורבינו יוסף איש ירושל[]  .ועוד דרב אסי תלמיד דרב הוה .הכא דקיימו בחד שיטתא ל שכןוכ ,יוחנן

אחד מברך ואחרים  ,נראה בעיני דלא שנא יחיד ולא שנא צבור ,שהשיב ,י"וכן נמצא בתשובת רש ,ביחיד צריך לברך

מאי  ,הוה ליה לפרושי לקמן ,אי איתא שאין בה ברכה ביחיד ,מאחר שהוכחנו קריאתה ביחיד ,וכן נראה לומר .שומעין

 ].'תוס[ .בצבור ,מברך דאמר
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אין אסורים בתענית והספד אלא , שאף על פי שמקדימים את קריאת המגילה, ומבואר

ורק , כי שמחת פורים בזמנה, ולא ימי הקריאה המוקדמים, ארבעה עשר וחמישה עשר

  . המגילה מתנות לאביונים מקדימים עם קריאת

  

  ימים לשנים םאין מוני

קונם יין  ,אמראם כגון [ ,ימים לשנים םמנין שאין מוני, ואמר רבי אבא אמר שמואל

אסור עד אחד בניסן  ,ואם נדר באחד בניסן, מונה שנים עשר חדש מיום ליום ,שאני טועם לשנה

או פעמים שאנו , העל ימות הלבנ יתיריםאף על פי שעדיין יש אחד עשר יום שימות החמה , הבא

" ְלָחְדֵׁשי ַהָּׁשָנהַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם ֹראׁש ֳחָדִׁשים ִראׁשֹון הּוא ָלֶכם " ,שנאמר, ]חסריםחדשים  עושים

   .ואי אתה מונה ימים לשנים ,חדשים אתה מונה לשנים ,)'ב ב"שמות י(

  

  שעות לחדשים מחשביםאין 

אם אמר כגון [ ,שעות לחדשים ביםמחשמנין שאין , משום רבי אבאאמרו קיסרי חכמי ו

ובא משחשיכה ליום , והיה חדש חסר, זה גיטך אם לא באתי מכאן עד חדש זההרי , לאשתו

שהרי חדשה של לבנה עשרים ותשעה יום , אין אומרים עדיין הוא בתוך החדש ,עשרים ותשעה

ֲאֶׁשר  'הָלֶכם ְלָזָרא ַיַען ִּכי ְמַאְסֶּתם ֶאת ַעד ֲאֶׁשר ֵיֵצא ֵמַאְּפֶכם ְוָהָיה ַעד ֹחֶדׁש ָיִמים " ,שנאמר, ]ומחצה

 ,ימים אתה מחשב לחדשים, )'כ א"במדבר י" (ְּבִקְרְּבֶכם ַוִּתְבּכּו ְלָפָניו ֵלאֹמר ָלָּמה ֶּזה ָיָצאנּו ִמִּמְצָרִים

   .ואי אתה מחשב שעות לחדשים

  

  באלו אמרו מאחרים ולא מקדימים

, מקדימים וקוראים אותה לפני השבת, שכשחל זמן קריאת המגילה בשבת, נתבאר

שכשהם חלים , ונזכרו במשנתנו דברים אחרים. ולא מאחרים לקרותה אחרי השבת

  .ואלו הם. ולא לפני השבת, מאחרים לעשותם אחר השבת, בשבת

, משפחות שהתנדבו עצים למערכה בתחילת בנין הבית השני –זמן עצי כהנים והעם . א

, להביא בו עצים למערכה, יום טוב קבוע בכל שנה ,נעשה להם אותו יום שהתנדבו

, אינם מביאים את קרבנם בשבת, בשבתיום זה אם חל ו. ומביאים עימהם קרבן עצים

להביא מביאים אחר השבת ולא מקדימים ו. כי אינו קרבן ציבור הדוחה את השבת

, נדריםשחיובם הוא חיוב , י פירש"רש[. כי לפני השבת עוד לא הגיע זמנם, לפני השבת

היכן מצינו שאי אפשר להקדים בהבאת , אולם לכאורה יש להקשות. ועדיין לא הגיע זמן חיובם
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כי קודם השבת , שלא היו יכולים להקדים, ף מבואר"י הנדפס על הרי"ובפירוש רש. הנדרים

  ].ואין להם להיכנס בגבולם, הוא עדיין זמן המשפחה שהביאה קודם להם

ולא מקדימים , אין מתענים בשבת, בשבתאב תשעה בשחל כ –תשעה באב . ב

מאחרים והטעם לכך ש. אלא מאחרים ומתענים באחד בשבת, להתענות לפני השבת

כלומר אין להקדים , אקדומי פורענותא לא מקדמי, שכלל בידינומשום , ולא מקדימים

  .אדברים רעים

, ביום טוב ומי שלא הביא. מצווה להביא שלמי חגיגה ביום טוב להקריבם –חגיגה . ג

אין מביאים את החגיגה בו ביום כי אין , כשחל יום טוב בשבתו. יכול להביא כל הרגל

כי , ולא קודם לו, אחר יום טובאותה מביאים וומאחרים , הקרבתה דוחה את השבת

ואם יעשו קודם , לא הגיע זמן החגיגה, וכל שלא הגיע הרגל, זמנה ברגל ולא לפני הרגל

  .חובה לא יצאו בו ידי, הרגל

היו נקהלים כולם , במוצאי יום טוב של חג הסוכות, בכל מוצאי שמיטה –הקהל . ד

ִמֵּקץ ַוְיַצו ֹמֶׁשה אֹוָתם ֵלאֹמר ", כמו שנאמר, והמלך קורא לפניהם ספר משנה תורה, בעזרה

י ַּבָּמקֹום ֶק ֱא 'האֹות ֶאת ְּפֵני ְּבבֹוא ָכל ִיְׂשָרֵאל ֵלָר  .ֶׁשַבע ָׁשִנים ְּבֹמֵעד ְׁשַנת ַהְּׁשִמָּטה ְּבַחג ַהֻּסּכֹות

ַהְקֵהל ֶאת ָהָעם ָהֲאָנִׁשים  .ִּתְקָרא ֶאת ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת ֶנֶגד ָּכל ִיְׂשָרֵאל ְּבָאְזֵניֶהםֲאֶׁשר ִיְבָחר 

 ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי הת ְלַמַען ִיְׁשְמעּו ּוְלַמַען ִיְלְמדּו ְוָיְראּו אֶ ְוַהָּנִׁשים ְוַהַּטף ְוֵגְר' יֶכם ְוָׁשְמרּו ַלֲעׂשֹות ֵק ֱא

יֶכם ָּכל ַהָּיִמים ֲאֶׁשר ֵק ֱא 'הּוְבֵניֶהם ֲאֶׁשר א ָיְדעּו ִיְׁשְמעּו ְוָלְמדּו ְלִיְרָאה ֶאת  .ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַהּתֹוָרה ַהֹּזאת

אם חל מוצאי ו). ג"י-'א י"דברים ל" (ְׁשָּתּהַאֶּתם ַחִּיים ַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹעְבִרים ֶאת ַהַּיְרֵּדן ָׁשָּמה ְלִר 

כי , לעשות את ההקהל אחר השבתאלא מאחרים , מקדימיםהיו לא , ביום טוב בשבת

, ואם יעשו קודם הרגל, לא הגיע זמנו, וכל שלא הגיע הרגל, זמנו ברגל ולא קודם הרגל

  .לא יצאו בו ידי חובה

  

  חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרים

ולא מקדימים , אין מקריבים בו שלמי חגיגה, ל יום טוב בשבתשכשח, נתבאר לעיל

  .אלא מאחרים להקריבם אחר יום טוב, להקריבם מערב יום טוב

                                                                                                                                        
והכל  ,משום דהוכפלו בו צרות ,והאי דנקט תשעה באב. שחלו בשבת ולעשרה בטבת עה עשר בתמוזוהוא הדין לשב א

 ].י"רש. [אין מתענין ,רצו, מתענין ,רצו ,אמרינן במסכת ראש השנה, אבל שאר צומות .מתענין בו
ויושב  ,ן למלך בעזרהבימה של עץ היו עושי ,כדתנן, מפני הבימה ,דהא דלא עבדינן ליה בשבת ,ובגמרא ירושלמי מפרש ב

 ].י"רש. [דחיקא ליה עזרה ,ומשני .וליעבדה מאתמול ,ופרכינן התם .עליה
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מה כוונת , נחלקו חכמיםו". חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרים", ובברייתא שנינו

  .הברייתא

  .עולת ראיה מאחרים אפילו כשחל יום טוב בחול. א

ברייתא ללמד על קרבן שמאחרים אותו אף בזמן ששלמי כוונת ה, לדברי רב אושעיא

שזמנה , והדבר הזה הוא עולת ראיה, כלומר ביום טוב שחל בחול, חגיגה קרבים בזמנם

, אין מקריבים אותה ביום טוב עצמוואף על פי כן , "ְוא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקם"שנאמר , ברגל

, ]ת ראיה אינה דוחה אפילו יום טובשעול, כדעת בית שמאי להלן[, כי אינה דוחה יום טוב

  .אותה לחולו של מועדאלא מאחרים , אותה מערב יום טובולא מקדימים 

  .איחור חגיגה עד סוף הרגל ולא יותר. ב

כשחל יום [שאמרנו שמאחרים אותה , כוונת הברייתא ללמד על החגיגה, לדברי רבא

. לומר כל הרגל ולא יותרכ, שאין מאחרים אותה אלא בזמן שהיא ראויה לו, ]טוב בשבת

חוגג והולך את כל , מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג, כמו ששנינו במסכת חגיגה

   .אינו חייב באחריותו ,עבר הרגל ולא חג, ויום טוב האחרון של חג ,הרגל כולו

  .אפילו חגיגת עצרת יש לה תשלומים. ג

שהרגל הוא יום אחד שאף , כוונת הברייתא ללמד על חגיגת עצרת, לדברי רב אשי

מביאים את , ולכן כשחל יום טוב של עצרת בשבת, יש לו תשלומים שבעה ימים, בלבד

  .אבל לא מקדימים להביא קודם השבת, החגיגה והראיה אחר השבת

  

  קרבנות יחיד הקרבים ביום טוב

שכן כל מלאכת אוכל נפש , להקריב שלמים ביום טובהכל מודים שמותר  –שלמים . א

ַא ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעֶׂשה ָּכל ְמָלאָכה א ֵיָעֶׂשה ָבֶהם "שנאמר , הותרה בו

  .המיועדים גם לאכילה, ובכלל זה מלאכת הקרבת שלמים, )ז"ב ט"שמות י(" ָלֶכם

בא " ָלֶכם"המיעוט , לדעת בית שמאי. בית שמאי ובית הלל נחלקו בדבר זה –עולות . ב

אין ולכן , ולא לצורך גבוה, קא לצורככם הותרה המלאכה ביום טובשדוו, ללמד

שרק , בא ללמד" ָלֶכם"שהמיעוט , ובית הלל אומרים. עולות יחיד ביום טובמקריבים 

מותר אבל לצורך ישראל , ולא לצורך נוכרי, לצורך ישראל הותרה המלאכה ביום טוב

  .גם מלאכת עולות שהן לגבוה
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  סמיכה ביום טוב

' ויקרא א" (ְוִנְרָצה לֹו ְלַכֵּפר ָעָליוְוָסַמ ָידֹו ַעל ֹראׁש ָהֹעָלה ", רבן עולה של יחיד נאמרבענין ק

שיש לאדם לסמוך על קרבנו קודם , ומכאן למדו, וכן נאמר בקרבנות נוספים, )'ד

  .שחיטתו

כי חכמים , ]כגון שלמים[ביום טוב אין אדם סומך על קרבנו , לדעת בית שמאיאמנם 

ולכן , והסומך על הבהמה בכלל האיסור, להשתמש בשבת ויום טוב בבעלי חייםאסרו 

  .ולא ביום טוב עצמו, מערב יום טובעליהם יסמוך , שלמים שמקריב ביום טוב

על , ולכן, כלומר מיד אחר הסמיכה יש לשחוט, תכף לסמיכה שחיטה, ולדעת בית הלל

ביום טוב עליהם הסמיכה  תהא, ]כשלמים ועולות[כרחך קרבנות שמקריב ביום טוב 

  .ולא מערב יום טוב, עצמו קודם השחיטה

  

  לנטוע נטיעה בפורים

וזה אחד משלושה דברים [רבי נטע נטיעה בפורים , לדברי רבי אלעזר אמר רבי חנינא

  ].שאמר בסוגיה על רבי

 איםַהְּפָרזִ ַעל ֵּכן ַהְּיהּוִדים ", הדורשת את הכתוב, והקשו על כך מברייתא ששנה רב יוסף

ּוִמְׁשלֹוַח ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ַהֹּיְׁשִבים ְּבָעֵרי ַהְּפָרזֹות 

מלמד  ,"ּוִמְׁשֶּתה. "במלמד שאסורים בהספד ,"ִׂשְמָחה"). ט"י' אסתר ט" (ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו

היאך עשה רבי , ואם כן .מלמד שאסור בעשיית מלאכה, "ְויוֹם טוֹב. "שאסור בתענית

  .ונטע נטיעה, מלאכה בפורים

  .ונאמרו מספר אופנים ליישב זאת

  .רבי לא נטע ביום פורים של מקומו. א

נטע את לא ורבי , אמנם אסור לנטוע נטיעות בפורים, בגמראלפי התירוץ הראשון 

  .ומות אחריםביום פורים של מקאלא , ביום פורים של מקומוהנטיעה 

                                                                                                                                        
 .כתיב" הפרוזים" א
ימי "אי איתא דבהספד נאסר משום דכתיב ועוד  ,וכי מי נתן כח לימי מגילת אסתר לדחות אבילות ,י"השיב רש ב

דלא הוי  ,אי לא הוי אלא לענין שאין נופלין על פניהםאלא וד ,והא חזינן דכולי עלמא נהגו בו היתר ,"משתה ושמחה

 ].'תוס[ .אלא יום שמחה ,יום צרה
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והוא נטע את הנטיעה , שבמקומו היה פורים בארבעה עשר באדר, מתחילה אמרו - 

  .בחמישה עשר באדר

, מוקפת חומה מימות יהושע בן נון, אשטבריה שהיא מקומו, אולם דחו זאת ואמרו - 

  . והוא נטע את הנטיעה בארבעה עשר באדר, ועושים בה פורים בחמישה עשר באדר

י שלדעת חזקיה טבריה נחשבת ספק מוקפת ולכן היה "ר בעזהואמנם להלן יתבא

קורא בה בארבעה עשר ובחמישה עשר אבל רבי חולק עליו ואומר שאין עושים בה 

  .אלא בחמישה עשר

שיום ארבעה עשר וחמישה עשר באדר אסורים בהספד , ואף שמבואר ממגילת תענית

א בהספד ותענית שני דווק. ותענית גם במקומות שעושים את הפורים ביום האחר

ביום , אבל מלאכה אינה אסורה בכל מקום אלא יום אחד, הימים אסורים בכל מקום

  . קריאת המגילה של אותו מקום בלבד

ועל ידי קללתו לא צמח , וקללו רב, המעשה שהיה באדם שזרע פשתן בפורים, ולפי זה

  .אותו מעשה היה ביום קריאת המגילה אותו מקום, הפשתן

  .מלאכה לא נתקבלאיסור . ב

אף כי . רבי נטע את הנטיעה ביום קריאת המגילה של מקומו, לדברי רבה בריה דרבא

לא נאמר כן אלא , לאסור בהספד ותענית ומלאכה, "ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב"שנאמר 

ַלֲעׂשוֹת אוָֹתם ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה ", נאמר רק, כשקבלו עליהםאבל . קודם קבלה

, שיהיו אסורים בהספד ותענית, )ב"כ' אסתר ט" (ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים

  .כי איסור מלאכה לא קבלו עליהם, לא נאמר" יום טוב"ו

משום שבאותו מקום נהגו איסור , ורב שקילל את אותו אדם שנטע נטיעה בפורים

אבל  ,]בו בהן איסור אי אתה רשאי להתירן בפניהםודברים המותרים ואחרים נהג[, בדבר

  .וכן היה במקומו של רבי, מותר, במקום שלא נהגו איסור מלאכה

  .נטיעה של שמחה מותרת. ג

לא אסרו , אף אם נאמר שקבלו עליהם איסור מלאכה, בגמראלפי התירוץ האחרון 

                                                                                                                                        
 ,לפי שהיו תלמידי חכמים ,שרצה לשחרר בני טבריא ממס ,כת עבודה זרהכשהיו יחד כדאמר במס ,בימי אנטונינוס א

 ].'תוס[ .דקאמר ליעביד טבריא קלניא
אלא  ,דהתם לא נהגו איסור ויש לומר ...ר שאכל שם עלה של ירק מאי בירל ידי קשה דהא רבי התיר בית שאן ע ב

 ].'תוס[ .והכא מיירי בדבר שנהגו בו איסורא במתכוין ,בטעות



  33    נקראת מגילה ראשון פרק   'ה דף

ונטיעה של כבנין של שמחה , והוציאו מכלל האיסור דברים של שמחה, עצמם לגמרי

אסורים , שאם התענו ולא נענו, שיש בנין ונטיעה של שמחה, שכן מצינו במסכת תענית[. שמחה

, היה בונה לו בית ,כשמשיא אשה לבנו הראשון[, בנין של שמחה כגון בית חתנות לבנו ,]בהם

כגון , אילן שצילו נאה[, ונטיעה של שמחה כגון אבורנקי של מלכים ].ועושה לו חופה בתוכו

 ,תחתיו בימות החמה םוהמלכים אוכלי, ויתידות תכלונסאואותו על גבי  םאילן שכופפי

  ].במיני שמחות שם םומתעדני

, והיתה נטיעה של שמחה, שאמנם רבי נטע נטיעה בפורים עצמו, ואם כן ניתן לומר

  .ולכן היה מותר לו לעשות זאת

  

  רחיצה בפרהסיא בשבעה עשר בתמוז

, כלומר בשוק בפרהסיא, בקרונה של צפורירבי רחץ , חנינא לדברי רבי אלעזר אמר רבי

  ].וגם זה אחד משלושה דברים שאמר בסוגיה על רבי[, אבשבעה עשר בתמוז

  

  דחיית תשעה באב שחל בשבת

, ולא הודו לו חכמים, ברבי ביקש לעקור תשעה באב, לדברי רבי אלעזר אמר רבי חנינא

  ].ל רביוגם זה אחד משלושה דברים שאמר בסוגיה ע[

כלומר לא ביקש רבי , מעשהלא כך היה , רבי, אמר רבי אבא בר זבדא לפני רבי אלעזר

, שחל תשעה באב להיות בשבת, אלא אותה שנה בלבד, לעקור תשעה באב לגמרי

  .ולא הודו לו חכמים. ידחה, הואיל ונדחה, ואמר רבי, ודחוהו לאחר השבת

ֲאֶׁשר ֵיׁש ָלֶהם ָׂשָכר טֹוב ים ַהְּׁשַנִים ִמן ָהֶאָחד טֹובִ ", קרא רבי אלעזר על רבי אבא את הכתוב

עכשיו טוב לי , הייתי טועה בדבר ,ממך אילו לא שמעתי, כלומר )'ט 'קהלת ד" (ַּבֲעָמָלם

  .שלימדתני האמת

  

                                                                                                                                        
אין צרה ואין שלום רצו מתענין לא רצו אין  ...כדתניא  ,לאכול נמי מותר לואפי ,מאי איריא לרחוץ ,ואם תאמר א

 ].'תוס[ .מסתמא גם הם קבלוהו ,נו על עצמםדכיון דקבלוהו כבר אבותי ויש לומר .מתענין
ויש לומר דלא רצה לעוקרו אלא מחומרא ) א( ...באב לגמרי  תשעהדרבי היה רוצה לעקור ... קשה היכי סלקא דעתך  ב

 ].'תוס... [אי נמי יש לומר דרצה לעקרו מתשיעי ולקבעו בעשירי ) ב( .שיש בו יותר משאר תעניות
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  עיר מוקפת חומה וים

" ְוִכָּנֶרתְוָעֵרי ִמְבָצר ַהִּצִּדים ֵצר ְוַחַּמת ַרַּקת ", נאמר בספר יהושע בענין נחלת בנימין

ולא היתה . היא טבריה, הנחשבת עיר מבצר, זו" ַרַּקת"ש, וקבלה בידינו, )ה"ל ט"יהושע י(

ומצד , משלושה צדדים היתה מוקפת חומהאלא , מוקפת חומה מכל צדדיהטבריה 

  .אחד מוקפת על ידי הים

בתיה אינם נידונים , שמאחר שאין לה חומה ממש מכל צדדיה, והנה דין פשוט הוא

ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם ֹחָמה ּוָבֵּתי ַהֲחֵצִרים ", בערי החצריםשכן כך נאמר , תי ערי חומהכב

, ודרשו בברייתא) א"ה ל"ויקרא כ(" ְּגֻאָּלה ִּתְהֶיה ּלֹו ּוַבֹּיֵבל ֵיֵצאָסִביב ַעל ְׂשֵדה ָהָאֶרץ ֵיָחֵׁשב 

אף , כלל ערי החצריםהרי הוא ב, כל שאין לו חומה סביב, "ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם ֹחָמה ָסִביב"

הרי היא , ומכאן שטבריה המוקפת חומה וים, כגון ים, אם נשלם הקפו בדבר אחר

  .ולא כערי חומה, כערי החצרים

שטבריה המוקפת חומה וים אינה נידונית  ,ודווקא לענין בתי ערי חומה דין פשוט הוא

, "י ַהְּפָרזוֹתְּבָעֵר "אלא רק , שלא נאמר בה חומה, אבל לענין מקרא מגילה, כמוקפת

ואם כן כל , ערים גלויות בלא חומהערי פרזות הן האם , נסתפק חזקיה מה הכוונה

ערים שפרזות הן או , וטבריה בכלל, הרי הם פרזות, שאין להם חומה ממש סביב

, שאינן פרזות, שקשה לכבשן, את המוקפות אף חומה ויםלהוציא , הנוחות להיכבש

  . בכללםטבריה ו

, את המגילה בשני הימיםבטבריה שיש לקרוא , חזקיהה אמר ומחמת הספק הז

  .ובחמישה עשר, בארבעה עשר

ולדעתו טבריה נידונית , רבי לא נסתפק בזהאבל , חזקיה נסתפק בזהש, וכבר נתבאר

  .וקוראים בה בחמישה עשר בלבד, כעיר מוקפת

  

  עיר מוקפת שור איגר

את לֹו ָׁשָנה ְתִמיָמה ְוָקם ַהַּבִית ֲאֶׁשר ָּבִעיר ֲאֶׁשר ְוִאם א ִיָּגֵאל ַעד ְמ ", בבתי ערי חומהנאמר 

, "ֲאֶׁשר לוֹ ֹחָמה"ודרשו , )'ה ל"ויקרא כ(" ֹחָמה ַלְּצִמיֻתת ַלֹּקֶנה ֹאתֹו ְלֹדֹרָתיו א ֵיֵצא ַּבֹּיֵבל אלוֹ 

  . להוציא שור איגר

                                                                                                                                        
 .כתיב" לא" א
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שבתיה הם  ולא עיר, בכלל הכתוב, כלומר דווקא עיר שיש לה חומה גמורה בפני עצמה

וחומות חיצונות של בתים נעשות חומה , הלז הז יםמוקפת בתים סמוכשהיא , חומתה

  . אלעיר

  

  זמן קריאת המגילה בעיר הוצל

, קרא את המגילה בהוצל בארבעה עשר ובחמישה עשררב אסי , בגמראללשון ראשון 

  .אם היא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון או לאהיה מסופק כי 

  .מוקפת חומה מימות יהושע בן נוןרב אסי אמר שהוצל של בנימין , בגמראוללשון שני 

  

  "ְוָעֵרי ִמְבָצר ַהִּצִּדים ֵצר ְוַחַּמת ַרַּקת ְוִכָּנֶרת"

, שאלתי את הזקנים, אמרתי דבר ,]כשהייתי נער[=כי הוינא טליא , אמר רבי יוחנן

  :כך אמר רבי יוחנן כשהיה נערו. ונמצא כדברי

  'דף ו

   .ל שום חמי טבריאע? ולמה נקרא שמה ַחַּמת, זו טבריא" תַחּמַ . "א

שבכך , משום שהיא יושבת בראש ההר? ולמה נקרא שמה ַרַּקת, זו ציפורי" ַרַּקת. "ב

  .שהשפה גבוהה מהנהר, ]שפת הנהר[=היא מודלית וגבוהה כמו רקתא דנהרא 

וערבים פירותיה משום שמתוקים ? ולמה נקרא שמה כינרת, זו גינוסר "ְוִכָּנֶרת. "ג

  .כקול הכינור

, היא טבריא ַרַּקתשכן לכאורה אין מי שחולק על כך ש, ורבא הקשה על דברי רבי יוחנן

  :ולפיכך אמר רבא. שכן יש ללמוד מכל ההספדים הנזכרים להלן

  .חמי גררזו " ַחַּמת. "א

ות מצ םמלאי ,שבה םשאפילו ריקני? ולמה נקרא שמה ַרַּקת. טבריאזו " ַרַּקת. "ב

                                                                                                                                        
וי ליה תיפוק ליה דה ,ולמה לי קרא ...ואם תאמר ]. י"רש. [גג מתרגמינן איגר .שגגותיה חומותיה ,איגר והיינו שור א

דקרא אתא לאשמועינן דאפילו היכא  ,ויש לומר .שהרי לא נגמרה חומת העיר עד שנגמרו כל הבתים ,ישב ולבסוף הוקף

 ].'בדף ג' תוס[ .היקף אפילו הכי לא חשיב ,דקים לן שלא דר אדם שם עד שנגמרו כל הבתים
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משום שיושבת ? ולמה נקראת גם טבריא, ַרַּקתששמה , ורבי ירמיה אמר. כרמון

אבל הסיבה לכך , ַרַּקת ורבה אמר גם כן ששמה. של ארץ ישראל] באמצעיתה[=בטבורה 

  ].שהיו שם גנות ופרדסים[, כי טובה ראייתה, שנקראת גם טבריא

  .זו גינוסר "ְוִכָּנֶרת. "ג

  

  הספדים על מתים בטבריא

ושם לו , גדול הוא בששך", אותו בטבריא כךמת אדם גדול בבבל מספידים כש

  . ויצא שמעו עד טבריא ,]ש"ת ב"בחילוף א, ששך[כלומר גדול הוא בבבל , "ַרַּקתב

שיצאו הספדנים קוראים בשווקים , וכשמעלים ארון של מת מבבל לקברו בטבריא

צאו  ,יושבי ַרַּקת ,]ראלאוהבי יש[= אוהבי שרידים", לקראתו ואומרים בלשון הזה

   ]". מתי בבל העמוקה[=וקבלו הרוגי עומק 

פתח עליו אותו , ]שעלה מבבל לארץ ישראל ומת שם בטבריא[, וכשנחה נפשו של רבי זירא

גידלה שעשועיה  ]ארץ ישראל[= ארץ צבי ,הרה וילדה ]בבל[= ארץ שנער", ואמר, ספדן

   ".אבדה כלי חמדתה כי ]טבריא[= אוי נא לה אמרה רקת, ]של שנער[

  

  ִקְטרוֹן

שעלו [ ְזבּולֻן א הֹוִריׁש ֶאת יֹוְׁשֵבי ִקְטרֹון ְוֶאת יֹוְׁשֵבי ַנֲהל", נאמר בספר שופטים

לא תחיה כל " ה"בועבר על מה שאמר הק[) 'ל 'שופטים א" (ַוֵּיֶׁשב ַהְּכַנֲעִני ְּבִקְרּבֹו ַוִּיְהיּו ָלַמס ]בנחלתו

  "].נשמה

, ונקראת גם צפורי, היא צפוריזו שעלתה בחלקו של זבולון  ְטרֹוןִק ש, ואמר זעירא

  .שיושבת בראש ההר כצפורמשום 

  

  זבולון התרעם על חלקו

שאינו , כלומר מתרעם על חלקו שנמדד לו מן השמים, זבולון מתרעם על מידותיו היה

טעם לכך מבואר וה, )ח"י 'שופטים ה(" ְזֻבלּון ַעם ֵחֵרף ַנְפׁשֹו ָלמּות", שנאמר, חפץ בו

אמר זבולון לפני שכך ). ח"י 'שופטים ה(" ְוַנְפָּתִלי ַעל ְמרֹוֵמי ָׂשֶדה", בהמשך הפסוק

לאחיי  .ולי נתת הרים וגבעות ,לאחיי נתת להם שדות וכרמים ,רבונו של עולם ,ה"בהק

כפי שנתבאר , ואף שגם צפורי עלתה בחלקו. ולי נתת ימים ונהרות ,נתת להם ארצות
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כפי , שהיה בו חלק גדול מזבת חלב של ארץ ישראל, יתה מקום משובחוה, לעיל

ושדות , כי רצה שדות הכרמים, מכל מקום לא התנחם בה, י להלן"שיתבאר בעזה

  .הכרמים לא היו בחלקו

חלזון עולה מן שה, על ידי חלזון ]לך םו צריכייכל אחיך יה[ ,לך םצריכי םכול ,אמר לו

ַהר  ]שבטים[= ַעִּמים" ,שנאמר ,ונמכר בדמים יקרים, בדמו תכלת םוצובעי, הים להרים

מכל  כלומר). ט"י ג"דברים ל(" ּוְׂשפּוֵני ְטמּוֵני חֹולָׁשם ִיְזְּבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק ִּכי ֶׁשַפע ַיִּמים ִייָנקּו ִיְקָראּו 

כפי שיתבאר , והכוונה לחלזון, לקנות שפוני טמוני חול ,ךיהשבטים יתקבצו להר

  .י להלן"בעזה

שמא יטלו מה , לתת לי דמים ,מי מודיעני על זאת, רבונו של עולם, זבולון אמר לפניו

   .שימצאו בנחלתי ולא ישלמו

, כלומר כשם שזבחים גזולים אסורים) ט"י ג"דברים ל(" ָׁשם ִיְזְּבחּו ִזְבֵחי ֶצֶדק" ,אמר לו

, ברשותך כל המוצא חלזון, סימן זה יהא לךו, כך תכלת של חלזונות גזולים אסורה

תתקלקל , שכל שיטול בלא לשלם, לא יועיל בפרקמטיא שלו כלום, ונוטלו בלא לשלם

  .הצביעה והחול ולא יועיל כלום

  

  "ּוְׂשפּוֵני ְטמּוֵני חוֹל"

  :וביאר רב יוסף דבר זה" ּוְׂשפּוֵני ְטמּוֵני חֹול"נתבאר שזבולון זכה להיות בחלקו 

  .חשוב בלשון ברייתאהוא ספון ו, ובשהוא דבר חש ,זה חלזון - "ּוְׂשפּוֵני"

   ].טונהאו א "טונינ םדג שקורי[= זו טרית - " ְטמּוֵני"

וחול של זבולון חשוב משאר , מן החולשהזכוכית נעשית  ,זו זכוכית לבנה - " חוֹל"

  .וראוי לזכוכית לבנה, חולות

  

  זבת חלב ודבש של כל ארץ ישראל ושל צפורי

, "ֶאֶרץ ָזַבת ָחָלב ּוְדָבׁש"שנתקיים בהם הכתוב , יש מקומות משובחים בארץ ישראל

ונעשים כמין נחל של , והחלב זב מהעיזים, והדבש נוטף מהם, שהעזים אוכלות תאנים

  .חלב ודבש

בכל שראה את המקומות המשובחים הללו ש, אמר רבי יוחנן, ולדברי רבה בר בר חנה

ום הנקרא בי כובי ועד כמו מה שיש מהמק, והיו יחד כל המקומות הללו, ארץ ישראל
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, שהוא מקום שאורכו עשרים ושתים פרסה ורחבו שש פרסאות, מעבר נהר תולבקני

  ].פרסאות רבועות 132כלומר [

היה לבדו והוא , של צפורישראה את המקום שהוא זבת חלב ודבש , ואמר ריש לקיש

ות פרסא 16ארבע פרסאות על ארבע פרסאות כלומר [ששה עשר מיל על ששה עשר מיל 

  ].רבועות

שקיבל יותר מעשירית , למדנו שזבולון קיבל ארץ זבת חלב ודבש יותר מהראוי לו

  .מזבת חלב ודבש של ארץ ישראל] 0.12[=

  

  "ְוֶעְקרוֹן ֵּתָעֵקר"

" רֹון ֵּתָעֵקרְוֶעְק ִּכי ַעָּזה ֲעזּוָבה ִתְהֶיה ְוַאְׁשְקלֹון ִלְׁשָמָמה ַאְׁשּדֹוד ַּבָּצֳהַרִים ְיָגְרׁשּוָה "נאמר בספר צפניה 

  ). 'ד 'צפניה ב(

והיא , שהיא יושבת בין החולות, זו קסרי בת אדום" ְוֶעְקרֹון ֵּתָעֵקר", מר רבי אבהווא

וכשגברה מלכות בית חשמונאי , לישראל בימי יוונים ]לרעה[ היתה יתד תקועה

  ].כבושת מגדל שיר[=אותה אחידת מגדל שיר  םיאהיו קור, ונצחום

היא היתה מטרופולין של ש ,עקרון תעקר זו קסרי בת אדוםש, וכן אמר רבי יצחק

א "י]. לשון שררה ,"פולין" ,אמא ,"מטרא" .אמא של מלכות ,לשון יוןבמטרופולין [ ,מלכים

  .א שמאנשי אותו מקום היו ממנים מלכים"וי. שהיו מגדלים שם בני מלכים

 -  

ִמִּפיו ְוִׁשֻּקָציו ִמֵּבין ִׁשָּניו  ַוֲהִסֹרִתי ָדָמיו", ונאמר בה, צור היתה ראש מלכות אדום

וביאר רבי ). 'ז 'זכריה ט(" ינּו ְוָהָיה ְּכַאּלֻף ִּביהּוָדה ְוֶעְקרֹון ִּכיבּוִסיֵק ְוִנְׁשַאר ַּגם הּוא ֵלא

  .יוסי בר חנינא את הכתוב

   .זה בית במיא שלהן –" ַוֲהִסֹרִתי ָדָמיו ִמִּפיו"

   .שלהן אזה בית גליא – "ְוִׁשֻּקָציו ִמֵּבין ִׁשָּניו"

"אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום –" ינּוקֵ ְוִנְׁשַאר ַּגם הּוא ֵלא.   

, כלומר אדום תהא לאלופי יהודה –" ]ירושלים[= ְוָהָיה ְּכַאּלֻף ִּביהּוָדה ְוֶעְקרוֹן ִּכיבּוִסי"

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [ראשי עבודה זרה הם לאדום ,במיאוגלייא  א
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 םדישעתי, שבאדום אאלו תראטריות וקרקסיות. ועקרון תהיה בית תלמוד בירושלים

   .שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים

  

  פמייס היאלשם 

ַוַּיּכּו ַוַּיֲעלּו ְבֵני ָדן ַוִּיָּלֲחמּו ִעם ֶלֶׁשם ַוִּיְלְּכדּו אֹוָתּה ַוֵּיֵצא ְגבּול ְּבֵני ָדן ֵמֶהם ", נאמר בספר יהושע

  ).ז"ט מ"יהושע י" (ם ָּדן ְּכֵׁשם ָּדן ֲאִביֶהםַוִּיְקְראּו ְלֶלׁשֶ ַוֵּיְׁשבּו ָבּה אֹוָתּה ְלִפי ֶחֶרב ַוִּיְרׁשּו אֹוָתּה 

  .פמייס שמשם ירדן יוצא היא ,שכיבשו בני דן לשם שאותה, אמר רבי יצחקו

  

  אחת חריבה ואחת מלאה קסרי וירושלים

, ישבו שתיהן אל תאמן, אל תאמן ,אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן, קסרי וירושלים

   .תאמן לים וישבה קסריחרבה ירושאו  חרבה קסרי וישבה ירושלים

ם ֶּבן ָאָדם ַיַען ֲאֶׁשר "א שענין זה מבואר מהכתוב "י ֶהָאח ִנְׁשְּבָרה ַּדְלתֹות ָאְמָרה ֹּצר ַעל ְירּוָׁשַלִ

ומכאן , הנאתמלא מחורב, כלומר, )'ב ו"יחזקאל כ(" ִאָּמְלָאה ָהֳחָרָבהָהַעִּמים ָנֵסָּבה ֵאָלי 

  .יאה זו חרבה זואם מל, אם מליאה זו חרבה זו, למדנו

 'הַוֹּיאֶמר ", לרבקה על יעקב ועשושענין זה למד ממה שנאמר  ,רב נחמן בר יצחק אמרו

ה "בראשית כ" (ְוַרב ַיֲעֹבד ָצִעירּוְלֹאם ִמְלֹאם ֶיֱאָמץ ְּבִבְטֵנ ּוְׁשֵני ְלֻאִּמים ִמֵּמַעִי ִיָּפֵרדּו  בָלּה ְׁשֵני גֹוִים

   .וכשזה גיבור זה חלש, ת יחדשאין מלכות שניהם מתקיימ, )ג"כ

  

  "ַּבל ָלַמד ֶצֶדק יַֻחן ָרָׁשע"

" 'הַּבל ָלַמד ֶצֶדק ְּבֶאֶרץ ְנֹכחֹות ְיַעֵּול ּוַבל ִיְרֶאה ֵּגאּות  יַֻחן ָרָׁשע", נאמר בספר ישעיה

שכתוב זה מלמד על דברים שדבר יצחק אבינו עם , וביאר רבי יצחק). 'י ו"ישעיהו כ(

  :ה על עשו"הקב

                                                                                                                                        
וקשה  .וקרקסיאות רוצה לומר בית הכסא בלשון ערב ,לשון חרפה ותומכנה אותן טרטא ,מ בתי עבודת כוכבים"י א

בתים ר ורוצה לומ ,ודאי לשממה יהא במהרה בימינואלא  .לומר שאותן מקומות מטונפות יכול ללמוד שם תורה

 ].'תוס[ .שמתאספים שם לוועד של עובדי עבודת כוכבים
 .כתיב" גיים" ב
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   .עשו "יַֻחן" ,רבונו של עולם –ה "בצחק לפני הקאמר י

   .הוא "ָרָׁשע" –ה "הקבאמר לו 

  ?אין אדם יכול ללמד עליו צדקוכי , כלומר ,"ַּבל ָלַמד ֶצֶדק" –יצחק אמר לו 

 עתיד להחריב את ארץ ישראל, כלומר, "ְּבֶאֶרץ ְנֹכחֹות ְיַעֵּול" –ה "הקבאמר לו 

  .וירושלים

   ".'הּוַבל ִיְרֶאה ֵּגאּות " ,אם כן –יצחק אמר לו 

  

  "ַמֲאַוֵּיי ָרָׁשע 'הַאל ִּתֵּתן "

 מ"תהלים ק(" ַמֲאַוֵּיי ָרָׁשע ְזָממֹו ַאל ָּתֵפק ָירּומּו ֶסָלה 'הַאל ִּתֵּתן ", נאמר בספר תהילים

  . ה על עשו"שדברים אלו ביקש יעקב אבינו מהקב, וביאר רבי יצחק). 'ט

אל תתן  ,"ַמֲאַוֵּיי ָרָׁשע 'הַאל ִּתֵּתן ", רבונו של עולם, ה"הקבלפני אבינו אמר יעקב שכך 

  . לעשו הרשע תאות לבו

שעל ידו הוא , אל תוציא מנחיריו את הזמם, כלומר, "ְזָממוֹ ַאל ָּתֵפק", ועוד ביקש

, שאילו הם יוצאים, גרממיא של אדוםנאמרה על מלכות זו ובקשה . אמשתמר

  .מחריבים כל העולם כולו

יש  ,]כלומר מלכים, נושאי כתרים[= קטירי תגא שלוש מאות, חמא בר חנינא ואמר רבי

ובכל . ברומייש  ]דוכסים[=מרזבני ושלוש מאות ששים וחמישה , בגרממיא של אדום

וזהו הזמם [. בוטרודים להעמיד מלך, ונהרג אחד מהם, ם יוצאים אלו ונלחמים באלויו

  .]שעל ידו הם משתמרים מלצאת להחריב את העולם

  

  למצוא מבוקשו

, הדבר תלוי ביגיעה בלבד, לענין ההבנה והחידוד בדברי תורה, רבי יצחקלדברי 

 ,לא יגעתי ומצאתי .אל תאמן ,ולא מצאתי ]בתורה[אם יאמר לך אדם יגעתי , ולפיכך

  .תאמן ,יגעתי ומצאתי. אל תאמן

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [ומתוך חוזקה אינה משתמרת כי אם בו, ונמשכת בו ,כמין טבעת ברזל שנותנין בחוטמה של אנקה ,זמם א
 .אחד על כולםאו שטרודים להעמיד מלך , ע אם הכוונה שטרודים להעמיד מלך תחת אותו מלך שמת באותו יום"יל ב
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ויש , בסייעתא דשמיאאלא הדבר תלוי אין , ולענין להעמיד גרסא שלא תשתכח ממנו

  .יגע ואינו מוצא

בסייעתא אלא , ביגיעתוהדבר תלוי אין , וכן בשאר משא ומתן שאינו של תורה

  .דשמיא

  

  להתגרות ברשעים בעולם הזה

, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי

  ).'ח ד"משלי כ(" רּו ָבםֹעְזֵבי תֹוָרה ְיַהְללּו ָרָׁשע ְוֹׁשְמֵרי תֹוָרה ִיְתּגָ ", שנאמר

ומה , מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה, וכן שנינו רבי דוסתאי בר מתון אומר

אין הכוונה  ,)'ז א"תהילים ל(" ַאל ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים ַאל ְּתַקֵּנא ְּבֹעֵׂשי ַעְוָלהְלָדִוד ", שנאמר

אלא הכוונה  ,]ידםכפי שמסבירים אותם שלבם נוקפם מעברות שב[, שלא לריב עם הרעים

  . שלא להיות כמותם

ולא המריבה , היא הרצון להיות כמותם, שהקנאה הנשללת בכתוב הזה, וראיה לדבר

" ָּכל ַהּיֹום' הַאל ְיַקֵּנא ִלְּב ַּבַחָּטִאים ִּכי ִאם ְּבִיְרַאת ", שכן מצינו כתוב אחר. עימהם

', החוטאים אלא עם יראי ה וכתוב זה ודאי אין לפרשו שלא לריב עם ,)ז"ג י"משלי כ(

ַאל ", ל"והוא הדין בכתוב הנ', אלא כיראי ה, שאין להיות כחוטאים, אלא ביאורו

  ".ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים ַאל ְּתַקֵּנא ְּבֹעֵׂשי ַעְוָלה

ַאל ְלָדִוד "שנאמר , אל תתגרה בו, אם ראית רשע שהשעה משחקת לו, ורבי יצחק אמר

 ,םולא עוד אלא שדרכיו מצליחי ).'א ז"תהלים ל" (ַקֵּנא ְּבֹעֵׂשי ַעְוָלהַאל ְּת ִּתְתַחר ַּבְּמֵרִעים 

 ,זוכה בדיןאלא ש, ולא עוד ).'ה' תהלים י(" ְדָרָכו ְּבָכל ֵעת ]יצליחו[= ָיִחילּו", שנאמר

מפלת רואה באלא ש ,ולא עוד". ָמרֹום ִמְׁשָּפֶטי ִמֶּנְגּדוֹ ", בהמשך הכתוב הזהשנאמר 

  .בנפיחה בעלמא הם נופלים, "ָיִפיַח ָּבֶהם ָּכל צֹוְרָריו", בסוף הכתוב הזה שנאמר ,שונאיו

ונאמרו . וכל אחד מהם מדבר באופן אחר, שאין כאן מחלוקת בדבר זה, ואמרו בגמרא

  .ליישב דבריהם, מספר אופנים

אין להתגרות  ,]במילי דידיה[=בדברים שהם צרכי הדיוט , לפי התירוץ הראשון. א

מותר להתגרות , ]במילי דשמיא[=ובדברים שהם צרכי גבוה . אלם הזהבעוברשעים 

                                                                                                                                        
 .ולכאורה גם זה רק כשהשעה משחקת לו א
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  .בעולם הזהברשעים 

דווקא מי שאינו צדיק  ,]במילי דידיה[=בדברים שהם צרכי הדיוט , לפי התירוץ השני. ב

בדברים שהם מותר להתגרות ברשעים אף , צדיק גמוראבל . אגמור לא יתגרה ברשעים

ָלָּמה ְטהֹור ֵעיַנִים ֵמְראֹות ָרע ְוַהִּביט ֶאל ָעָמל א תּוָכל ", נאמרש, ]במילי דידיה[=צרכי הדיוט 

צדיק ממנו , וביאר רב הונא, )ג"י 'חבקוק א(" ַתִּביט ּבֹוְגִדים ַּתֲחִריׁש ְּבַבַּלע ָרָׁשע ַצִּדיק ִמֶּמּנּו

  .צדיק גמור אינו בולע, בולע

אולם כשהשעה . בעולם הזה בדרך כלל מותר להתגרות ברשע, לפי התירוץ השלישי. ג

  .משחקת לו אין להתגרות בו

  

  איטליא של יון

ויש , פרסה 300פרסה על  300והיא , בזה כרך גדול של רומי ,איטליא של יון, אמר עולא

 16והיתה , של מוכרי עופות ,וקטן שבכולם. כמנין ימות החמה ]חוצות[ שווקים 365בה 

   .מהן ומלך סועד בכל יום באחד. מיל 16מיל על 

אף על פי  ,והנולד בה. מבית המלך ]מזון[ נוטל פרס ,אף על פי שאינו נולד בה ,והדר בה

   .נוטל פרס מבית המלך ,שאינו דר בה

, גבוהים מהחומה ]כעין ארובות[=וחמש מאות חלונות , יש בו מרחצאותושלשת אלפים 

  ].וזהו חשיבות, את החומה מעשניםואין [עשן חוץ לחומה  םמעלי

וצדו אחד חולסית  ,צדו אחד מחיצה של ברזל, וצדו אחד הרים וגבעות ,אחד יםצדו 

   .ומצולה ]מקום אבנים דקות[

  

  מצוות אדר בשנה מעוברת

וקוראים בהם את , שבארבעה עשר וחמישה עשר באדר הם ימי הפורים, כבר נתבאר

י "ובעזה. ]ושמחה, ומשלוח מנות איש לרעהו, וכמו כן נותנים מתנות לאביונים[המגילה 

. פרה. זכור. שקלים[, שבשבתות אדר קוראים ארבע פרשיות, בהמשך המסכת יתבאר

                                                                                                                                        
 .שהשעה משחקת להם א
 ,וגדל עליו חלקה גדולה, שבשעה שהכניס צלם בהיכל ירד גבריאל ונעץ קנה בים, כרך גדול שגדל בשביל עון מנשה ב

 ].י"רש[ ."מנגוות איטליא"מתרגמינן ) 'ז ז"יחזקאל כ(" ֵמִאֵּיי ֱאִליָׁשה" ,ונבנה לשם איטליא של יון
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, מתי מקיימים את כל המצוות הללו בשנה מעוברת, י"ולהלן יתבאר בעזה, ]והחודש

  .שיש בה שני אדרים

אדר שני הוא החודש , בשנה מעוברת – רבן שמעון בן גמליאל משום רבי יוסילדעת . ג

באדר ולכן אם קראו את המגילה . ולא אדר ראשון, ו את כל מצוות אדרשיש לקיים ב

חוזרים , ואחר כך נתעברה השנה, ארבע פרשיות באדר ראשוןקראו או , ראשון

ומה ששנינו אין בין אדר , כן דעת משנתנו, ולפי התירוץ השני בגמרא[. וקוראים באדר שני

הכוונה שאין בין פורים של אדר ראשון , ראשון לאדר שני אלא קריאת מגילה ומתנות לאביונים

אמנם . אששווים בו באדר ראשון ובאדר שני, להוציא איסור הספד ותענית, לאדר שני אלא זה

שקוראים בשני ולא , יש הבדל גם בקריאת ארבע פרשיות, בין אדר ראשון כולו לאדר שני כולו

שמעון בן גמליאל שאמר כרבן  ההלכ, אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יוחנןו]. בראשון

  .משום רבי יוסי

אדר שני היא החודש שיש לקיים בו את , בשנה מעוברתאמנם  –לדעת תנא קמא . א

ומצוות [בדין זה בין קריאת המגילה אלא שיש חילוק . ולא אדר ראשון, כל מצוות אדר

בקריאת המגילה אין יוצאים באדר ראשון אף . לבין קריאת ארבע פרשיות, ]פורים

חוזרים , ואחר כך נתעברה השנה, ולכן אם קראו את המגילה באדר ראשון, עבדבדי

, אף שלכתחילה יש לקרותן באדר שני, אבל ארבע פרשיות. וקוראים אותה באדר שני

ולפי [. ואין צריך לחזור ולקרוא באדר שני, יצאו, בדיעבד אם קראו אותן באדר ראשון

  ].התירוץ הראשון בגמרא זו דעת משנתנו

וכל מצוות אדר , אדר ראשון ואדר שני שווים הם –ולדעת רבי אליעזר ברבי יוסי . ב

כשקראו את המגילה או , ולכן, הן באדר ראשון והן באדר שני, ניתן לקיים לכתחילה

  .אין צורך לחזור ולקרוא בשני, ארבע פרשיות בראשון

  

  ל"טעמי החכמים הנ

בשנה את מצוות הפורים שנחלקו החכמים באיזה אדר יש לקיים , הנה נתבאר

                                                                                                                                        
וריהטא דמתניתין נמי משמע  ,ויש שנוהגין לעשות ימי משתה ושמחה בארבעה עשר ובחמשה עשר של אדר הראשון א

דהא  ,ולא נהירא .מכלל דלענין משתה ושמחה זה וזה שוין ,מדקאמר אלא מקרא מגילה בלבד ומתנות עניים ,כן

דאי  ,לא תליא הא בהאל כרחך דע ,דשמחה ומשתה ליכאמכלל  ,הא לענין הספד ותענית זה וזה שוין ,אמרינן בגמרא

דהא הימים האמורים במגילת תענית  ,וממילא נאסר בהספד ,לאשמעינן דמשתה ושמחה נהגו בהו ,תליא הא בהא

 .שאין צריך להחמיר לעשות משתה ושמחה באדר הראשון ,וכן הלכה .האסורים בהספד אין בהן משתה ושמחה

 ].'תוס[
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  . שאין צריך לקיימן גם בראשון וגם בשני, אבל הכל מודים, בראשון או בשני, מעוברת

ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת ", למד מהכתוב, שענין זה שאין צריך לקיימן בשני האדרים, ואמרו

כשם , שכל השנים שוות, מדהמל, "ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנהְׁשֵני ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם 

כך בשנה מעוברת , מקיימים את המצוות הללו באדר אחד בלבדשבשנה פשוטה 

  .מקיימים אותן באדר אחד בלבד

  .ל נחלקו כיצד להעמיד דרשה זו"החכמים הנ, ולדברי רבי יוחנן ורבי טבי

, הסברא אומרת שלעולם יהיה פורים באדר הראשון, לדעת רבי אליעזר ברבי יוסי - 

שכשם שבכל , ל מלמד"ולכן הכתוב הנ, אכי אין מעבירים על המצוות, לא באדר השניו

כך בשנה מעוברת אדר הסמוך לשבט הוא , שנה אדר הסמוך לשבט הוא העיקר

  .בהעיקר

שלעולם , הסברא אומרת, ולדעת תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל משום רבי יוסי - 

ולכו הכתוב , גאולת פורים לגאולת פסחכדי לסמוך , יהיה פורים באדר הסמוך לניסן

ל מלמד שכשם שבכל שנה אדר הסמוך לניסן הוא העיקר כך בשנה מעוברת אדר "הנ

  .הסמוך לניסן הוא העיקר

, טעמם של  תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל משום רבי יוסי, ולדברי רבי אלעזר

' אסתר ט(" ים ַהֹּזאת ַהֵּׁשִניתְלַקֵּים ֵאת ִאֶּגֶרת ַהּפּוִר "כי נאמר , שאדר שני הוא העיקר

היה מקום , אמנם אם מהכתוב הזה לבדו. שיש לקיימם באדר השני, ללמד ,)ט"כ

ִלְהיֹות ֹעִׂשים "ולכן נאמר גם . גם בראשון וגם בשני, שיש לקיימם שתי פעמים, לומר

ללמד שכשם שבכל שנה , "ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנהֵאת ְׁשֵני ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם 

  .כך גם בשנה מעוברת יהיו נעשים פעם אחת, נעשים פעם אחת

  

                                                                                                                                        
מכאן קשה להא דאמרינן ]. י"רש. [אם באת מצוה לידך אל תחמיצנה ,"ושמרתם את המצות" ,לתאדהכי תניא במכי א

אל "ודייק טעמא דאמר קרא  ,דקאמר שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של המזבח ,בפרק איזהו מקומן בגמרא

יוצא מפתח ההיכל שהוא  וכשהוא ,תיפוק ליה דאין מעבירין על המצות ,וקשה התם למה לי קרא ".יסוד מזבח העולה

דלא שייך למימר אין מעבירין על המצות אלא היכא שיש לפניו  ,ויש מפרשים) א( .מערב ביסוד מערבי הוא דפגע ברישא

ואפילו הכי מפרש הטעם  ,דהכא ליכא אלא מצוה אחת ,וזה אינו ,שתי מצות שיש לו לעשות קודם אותה דפגע ברישא

משום  ,הא דיעבד שרי ,דאי לאו קרא הוה אמינא דאין מעבירין לכתחילה ,הודה תירץורבינו י) ב( .משום דאין מעבירין

 ,אי נמי נראה התם דמטעם דאין מעבירין לא חזינן אלא דכל מערבי של מזבח כשר) ג( .הכי איצטריך דאסור בדיעבד

 ].'תוס[ .משום הכי איצטריך קרא לאשמועינן יסוד ,אבל יסוד לא חזינן דצריך
 .יעשה באדר שני, אם עבר על אדר ראשון, אבל בדיעבד, שאין לעבור על המצוות, זו היא לענין לכתחילהאכן סברא  ב
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  'דף ז

  

  "ְלַקֵּים ֵאת ִאֶּגֶרת ַהּפּוִרים ַהֹּזאת ַהֵּׁשִנית"

ְלַקֵּים ", הכתוב, שלדעת תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל משום רבי יוסי, נתבאר. א

שבשנה מעוברת מקיימים את מצוות , בא ללמד, "ֵאת ִאֶּגֶרת ַהּפּוִרים ַהֹּזאת ַהֵּׁשִנית

  .ולא באדר ראשוןפורים באדר שני 

ששתי תקנות שהכתוב הזה בא ללמד , אומר, ורבי אליעזר ברבי יוסי החולק על כך. ב

  .ולבסוף בכל העולם כולו, בתחילה קבעוה בשושן, רב שמואל בר יהודהוכמאמר , היו

  

  קביעת פורים לדורות

שלחה אסתר , ]כלומר בשנה שאחר נס פורים[, בשנה שניה, בר יהודהלדברי רב שמואל 

להיות לי , ולקרוא בו את המגילה, להיות פורים יום טוב, קבעוני לדורות, לחכמים

  .לשם

 ,קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות, ואמרו לה, ומתחילה לא רצו חכמים לעשות כן

  .שיאמרו האומות שאנו שמחים להזכיר מפלתן

ו יושם יה ,כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס, על כךבה להם והשי

  .וקבלו חכמים את דבריה. מה שאירע להם על ידי ישראל םרואי

  

  כתיבת מגילת אסתר

מתחילה כשבקשה אסתר , ורב חביבא] או רבי יונתן[לדברי רב ורב חנינא ורבי יוחנן 

נאמר בעין כתיבת , ענו לה, ודשכשאר כתבי הקמהחכמים שיכתבו מגילתה לדורות 

ולא  "ָׁשִליִׁשים" )'כ ב"משלי כ" (ְּבמֹוֵעֹצת ָוָדַעת אֲהא ָכַתְבִּתי ְל ָׁשִליִׁשים"מלחמות עמלק 

  . רבעים

בשלושה מקומות יש לנו להזכיר ש, מלמד" ֲהא ָכַתְבִּתי ְל ָׁשִליִׁשים"הכתוב , כלומר

                                                                                                                                        
 .כתיב" שלשום" א
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ַוָּיֹבא ", בספר שמותהאחד ) א. (ושה מקומותוכבר נכתב בשל, מלחמת עמלק ולא יותר

ַוֹּיאֶמר ֹמֶׁשה ֶאל ְיהֹוֻׁשַע ְּבַחר ָלנּו ֲאָנִׁשים ְוֵצא ִהָּלֵחם . ֲעָמֵלק ַוִּיָּלֶחם ִעם ִיְׂשָרֵאל ִּבְרִפיִדם

השני ) ב(). ז"שמות י(..."  ים ְּבָיִדיִק ַּבֲעָמֵלק ָמָחר ָאֹנִכי ִנָּצב ַעל ֹראׁש ַהִּגְבָעה ּוַמֵּטה ָהֱא

). ה"דברים כ(..."  ָזכֹור ֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְל ֲעָמֵלק ַּבֶּדֶר ְּבֵצאְתֶכם ִמִּמְצָרִים", במשנה תורה

ַעָּתה ֵל ְוִהִּכיָתה ֶאת ֲעָמֵלק ְוַהֲחַרְמֶּתם ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר לֹו ְוא ", בספר שמואלוהשלישי ) ג(

..."  ִאָּׁשה ֵמֹעֵלל ְוַעד יֹוֵנק ִמּׁשֹור ְוַעד ֶׂשה ִמָּגָמל ְוַעד ֲחמֹור ַתְחֹמל ָעָליו ְוֵהַמָּתה ֵמִאיׁש ַעד

ומגילת אסתר היא מענין מלחמת עמלק , ואם כן אין לכתוב פעם נוספת). ו"ט' שמואל א(

  .ולכן אין לכותבה

ואם כן לא נכתב עד עתה . אשכל האמור בתורה נחשב אחד, אולם לבסוף חזרו ואמרו

ומקום שני ) ב. (בספר שמות ובמשנה תורהמקום אחד הוא ) א. (ותאלא בשני מקומ

  .ועדיין יכולים לכתוב פעם שלישית במגילת אסתר. בספר שמואלהוא 

 -  

ורבי , ורבי חנינא, רב, על ידי ארבעת החכמים הללו, כל מקום שנשנה דין בסדר מועד

  .תחת רבי יוחנן, יש המזכירים את רבי יונתן, ורב חביבא, יוחנן

  

  "ְּכֹתב ֹזאת ִזָּכרוֹן ַּבֵּסֶפר"

שיש למנות את מלחמת עמלק שבספר שמות ואת , שמתחילה אמרו חכמים, נתבאר

, ולבסוף אמרו חכמים. מלחמת עמלק שמשנה תורה כשתי כתיבות של מלחמת עמלק

  . שיש למנות את שתי הפרשות הללו ככתיבה אחת

ְּכֹתב ֹזאת ִזָּכרֹון ֶאל ֹמֶׁשה  'הֹּיאֶמר וַ "בביאור הכתוב , ומבואר שנחלקו חכמים בסברא זו

  ).ד"י ז"שמות י" (ְוִׂשים ְּבָאְזֵני ְיהֹוֻׁשַע ִּכי ָמֹחה ֶאְמֶחה ֶאת ֵזֶכר ֲעָמֵלק ִמַּתַחת ַהָּׁשָמִיםַּבֵּסֶפר 

. וכך הוא ביאור הכתוב, שתי כתיבות שבתורה נחשבות כשתים –לדעת רבי יהושע 

 ,"ַּבֵּסֶפר. "מה שכתוב במשנה תורה, "ִזָּכרֹון. "בספר שמות ה שכתוב כאןמ, "ְּכֹתב ֹזאת"

   .בספר שמואל מה שכתוב בנביאים

וכך הוא ביאור , שתי כתיבות שבתורה נחשבות כאחת –ולדעת רבי אלעזר המודעי 

                                                                                                                                        
אבל אם , שבשני המקומות הללו מדובר באותה מלחמה ממש, והוא, ע למה לא פירש טעם אחר"ויל. י"כן פירש רש א

 .כשתיםהיו נחשבות , אף שנכתבו בתורה, היו שתי מלחמות שונות
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. מה שכתוב בנביאים ,"ִזָּכרֹון. "מה שכתוב כאן ובמשנה תורה, "ְּכֹתב ֹזאת. "הכתוב

  .תוב במגילהמה שכ ,"ַּבֵּסֶפר"

  

  טומאת ידים במגילות

ידיו טמאות , שהנוגע בהם, שחכמים גזרו על כתבי הקודש, במסכת שבת מבואר

  . לתרומה

. לטמא את ידי הנוגע בהן, האם דינן כשאר כתבי הקודש, ונחלקו חכמים במגילות

  .ומחלוקתם מבוארת בטבלה הבאה

  רבי שמעון  רבי יוסי  רבי מאיר  
רבי 

  יהושע

  טמאלא מ  קהלת

מחלוקת 

בית שמאי 

  ובית הלל

מקולי בית 

שמאי 

ומחומרי 

  בית הלל

  

שיר 

  השירים

מחלוקת 

בית שמאי 

  ובית הלל

    מטמא  מטמא

    מטמא      רות

  לא מטמא  מטמא      אסתר

  

 .אסתר אינה מטמאה את הידיםשמגילת , כרבי יהושערב יהודה אמר שמואל  ודעת

אלא , מקום לא נאמרה להיכתבמכל , ואף שמודה רב יהודה שנאמרה ברוח הקודש

  .אואינה בכלל כתבי הקודש, להיאמר

                                                                                                                                        
לכך  ... קראה על פה לא יצא ,וקשה דהיכי פליג על סתם משנה דלקמן דתני .ל פהמשמע דסבר דמותר לקרותה ע א

ואכתי קשיא דהא  . []ולקרותאבל מדרבנן ניתנה ליכתב  ,ברוח הקודש ,הא דקאמר לא ניתנה ליכתבד ,שלפר אהנר

ופריך והא איכא  .אף אסתר סוף הנסים ,סוף הלילהמה שחר  ,נמשלה אסתר לאילת השחר ...הממונה  רקאמרינן בפ

אלא למאן דאמר לא ניתן ליכתב מאי איכא  ,ופריך הניחא למאן דאמר ניתן ליכתב ,ומשני ניתן ליכתב קאמר ,חנוכה

דהא איכא חנוכה שניתנה  ,דאם כן הדרא קושיין לדוכתא ,ואין לומר דהא דניתן ליכתב מדרבנן קרי כתיבה .למימר

דהא צריכה גידין  ,כתיבה דמגילה מהניא טפיו, ]לעולם מדרבנן[, ר אלחנן"ותירץ הר .נן במגילת תעניתלכתוב מדרב
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  סברות המחלוקת בענין קהלת

שנחלקו חכמים אם קהלת הוא בכלל כתבי הקודש המטמאים את הידים או , נתבאר

  .לא

. דעת רבי שמעון בן מנסיא כדעת האומרים שקהלת אינו מטמא את הידיםש, ומבואר

ולא דברים שנאמרו , קהלת מחכמת שלמה הואמשום שלדעתו האמור בספר , וטעמו

  .ברוח הקודש

שכן . ומטמא את הידים, שקהלת נאמר ברוח הקדש, וחכמים שנחלקו עליו אמרו

ַוְיַדֵּבר ְׁשֶׁשת ֲאָלִפים "כמו שנאמר , דברים שנאמרו בחכמת שלמה היו מרובים מאוד

ומתוך כך שדווקא קהלת נכתב ולא שאר  ,)ב"י 'ה' מלכים א" (ַוְיִהי ִׁשירֹו ֲחִמָּׁשה ָוָאֶלףָמָׁשל 

  .אלא דברים שנאמרו ברוח הקדש, על כרחך קהלת אינו כשאר חכמת שלמה, דברים

ואין לומר שבאמת קהלת הוא כשאר דברים של חכמת שלמה וארע שאלו נכתבו ואלו 

ללמד שדווקא את אלו ) 'ו 'שלי למ" (ֶּפן יֹוִכיַח ְּב ְוִנְכָזְבָּת ַאל ּתֹוְסְּף ַעל ְּדָבָריו "לא שהרי נאמר 

הותר לכתוב ולא שאר דברים ועל כרחך הטעם כי באלו יש מעלה על שאר דברי שלמה 

  .שאלו נאמרו ברוח הקדש

  

  אסתר ברוח הקדש נאמרה

שנתנה , בברייתא הובאו דברי ארבעה תנאים שלמדו מתוך האמור במגילת אסתר

  .אולם על כולם ניתן להקשות, המגילה ברוח הקודש

, שנאמר בה, ראיה לכך שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש, רבי אליעזר אומר. א

ְלִמי ַיְחֹּפץ ַהֶּמֶל ַוֹּיאֶמר ָהָמן ְּבִלּבוֹ ַוָּיבֹוא ָהָמן ַוֹּיאֶמר לֹו ַהֶּמֶל ַמה ַלֲעׂשֹות ָּבִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו "

מנין ידעו כותבי , ואם לא נאמרה המגילה ברוח הקדש ,)'ו 'תר ואס" (ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמֶּמִּני

  .מה אמר בלבו, המגילה

שכן שכששאל אותו , כי אפשר שידעו מסברא שאמר כן בלבו, שיש לדחות ראיה זו, ואמרו

ודאי , אם כן, הפריז מאוד בטובה שיש לעשות לו, המלך מה לעשות יקר לאיש אשר חפץ ביקרו

  .איש שהמלך חפץ ביקרוהיה סבור שהוא אותו ה

שנאמר בה  ,ברוח הקודשנאמרה אסתר ראיה לכך שמגילת  ,רבי עקיבא אומר. ב

                                                                                                                                       
 ].'תוס[ .וכמה דברים דלא צריכי במגילת תענית ,ושרטוט
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י ִאם ֶאת ּוְבַהִּגיַע ֹּתר ֶאְסֵּתר ַּבת ֲאִביַחִיל ֹּדד ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ָלַקח לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל א ִבְקָׁשה ָּדָבר ּכִ "

, )ו"ט 'אסתר ב(" ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר ֹנֵׂשאת ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל ֹרֶאיהָ ֶל ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים ֲאֶׁשר ֹיאַמר ֵהַגי ְסִריס ַהּמֶ 

שנשאה חן בעיני כל , מנין ידעו כותבי המגילה, ואם לא נאמרה המגילה ברוח הקדש

  .רואיה

שכל אחד ואחד , שהרי נעשה לה נס, כי אפשר שידעו זאת מסברא, שיש לדחות ראיה זו, ואמרו

ועל ידי , זו משלנו היא, והיו אומרים בפיהם, כפי שיתבאר בהמשך המסכת, מתה לו כאומתונד

  .זה ידעו שנשאה חן בעיני כל רואיה

בה על מה  שנאמר ,ברוח הקודשנאמרה אסתר ראיה לכך שמגילת  ,רבי מאיר אומר. ג

ֵּגד ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַוֹּתאֶמר ַוּיַ ַוִּיָּוַדע ַהָּדָבר ְלָמְרֳּדַכי " ,שרצו בגתן ותרש להרוג את אחשורוש

  .ועל כרחך נודע לו הדבר ברוח הקודש שנגלה עליו, )ב"כ 'אסתר ב" (ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶל ְּבֵׁשם ָמְרֳּדָכי

כי אפשר שידעו על ידי ששמע הדבר מבגתן ותרש שדברו בלשונם , שיש לדחות ראיה זו, ואמרו

  .כמאמר רבי חייא בר אבא בהמשך המסכת, שונםוהיו סבורים שאינו מבין ל, לשון טרשים

, ברוח הקודשנאמרה אסתר ראיה לכך שמגילת  ,רבי יוסי בן דורמסקית אומר. ד

) 'י 'אסתר ט(" ּוַבִּבָּזה א ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדםֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ֹצֵרר ַהְּיהּוִדים ָהָרגּו " בה שנאמר

שאף במקומות , מנין ידעו כותבי המגילה, וח הקדשואם לא נאמרה המגילה בר

  .רחוקים לא שלחו ידם בבזה

לומר דבר זה למרדכי , כי אפשר ששלחו שלוחים מכל המקומות, שיש לדחות ראיה זו, ואמרו

  .שלא ירע למלך, ואסתר

  .ודחיות דבריהם, עד כאן דברי ארבעת התנאים בברייתא

הייתי אומר דבר שהוא עדיף על , הללואם הייתי שם עם התנאים , ואמר שמואל. ה

, שהייתי אומר ראיה אחרת לכך שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש, דברי כולם

ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם  אִקְּימּו ְוִקְּבלּו", שנאמר במגילה, והראיה היא

מלמד , )ז"כ' אסתר ט" (ֵני ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנהְוא ַיֲעבֹור ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת ְׁש 

מנין ידעו , ואם לא נאמרה המגילה ברוח הקדש. קיימו למעלה מה שקבלו למטהש

  .מה קבלו למעלה, כותבי המגילה

, ]שנתבאר כלומר יש להקשות עליהם כפי[, ל יש פירכא"לדברי כל התנאים הנ, ואמר רבא

                                                                                                                                        
 .כתיב" וקבל" א
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טבא חדא , היינו דאמרי אינשי, אמר רבינאו. אשאין לדבריו פירכא, חוץ משמואל

 ,]שאף על פי שהיא קטנה נותנת טעם הרבה, טובה פלפלת חריפה אחת[= פלפלתא חריפתא

   ].אף על פי שהיא גדולה, שאינה נותנת טעם כל כך, ממלא סל דלעת[= ממלי צני קרי

, לכך שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש שנאמר בה ראיה נוספתרב יוסף אמר . ו

ִויֵמי ַהּפּוִרים ְוַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִרים ְוַנֲעִׂשים ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחה ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר "

ואם לא נאמרה , )ח"כ 'אסתר ט" (ַּזְרָעםְוִזְכָרם א ָיסּוף ִמ ָהֵאֶּלה א ַיַעְברּו ִמּתוֹ ַהְּיהּוִדים 

  .מנין ידעו כותבי המגילה מה יהיה בעתיד, המגילה ברוח הקדש

, ראיה נוספת לכך שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודשאמר  נחמן בר יצחקרב ו. ז

שכן אם לא נאמרה המגילה ברוח , "בְוִזְכָרם א ָיסּוף ִמַּזְרָעם", ל"מסוף הכתוב הנ

  .דעו כותבי המגילה מה יהיה בעתידמנין י, הקדש

  

  "ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנוֹת ָלֶאְביוִֹנים ּוִמְׁשלוַֹח ָמנוֹת"

ַּכָּיִמים ֲאֶׁשר ָנחּו ָבֶהם ַהְּיהּוִדים ֵמאֹוְיֵביֶהם ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפ ", בענין מצוות יום הפורים נאמר

 ]מיני מעדנים[= ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹותטֹוב ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום 

וביאר רב יוסף כיצד מקיימים מצוות , )ב"כ' אסתר ט(" ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים

  .אלו

מכאן , לשון יחיד" ְלֵרֵעהּו"אבל , לשון רבים" ָמנֹות" –" ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוִמְׁשלוַֹח ָמנוֹת"

  .שתי מתנות לאיש אחדשיש לתת 

ומכאן , לשון רבים" ָלֶאְביֹוִנים"וכמו כן , לשון רבים" ּוַמָּתנֹות" –" ּוַמָּתנוֹת ָלֶאְביוִֹנים"

  .לכל אחד מהם מתנה אחת, שתי מתנות לשני בני אדםשיש לתת 

  

  קיום משלוח מנות ומתנות לאביונים באחד

ירך של עגל משולש ) א. (בפורים שני דבריםאושעיא  לרבי שלחרבי יהודה נשיאה 

                                                                                                                                        
, כברקיימו מה שקבלו , "קיימו וקבלו"דהא רבא גופיה הוא דאמר פרק רבי עקיבא  ,דלשמואל מי ליכא פירכא ,וקשה א

דהא  ,דלא חשיב האי פירכא ,ויש לומר .אלמא דאיצטריך קרא לדרשא אחרינא ,שנית בימי אחשורושהתורה שקבלו 

 ].'תוס[ .דסתר סברתם לגמרי ,ולא דמי האי פירכא לשאר פירכות דאינך ,שפיר שמעינן מינה תרתי
אלא כי אפשר שלא דיבר הכתוב , אין ראיה, " ַהְּיהּוִדיםִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה א ַיַעְברּו ִמּתוֹ ", אבל מתחילת הכתוב ב

 ].'פ תוס"ע[ .יהודים שבאותו הדורב
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  ].חבית יין[וגרבא דחמרא ) ב(]. שהוא משובח, שלישי לבטן[=

ִאיׁש ְלֵרֵעהּו  ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות"קיימת בנו , שלח רבי אושעיא לומר לרבי יהודה נשיאה

, וח מנותקיימת בכך משל, מאחר ששלחת שתי מנות, כלומר, "ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים

  .אקיימת בי ומתנות לאביונים, ומאחר שאני עני

  

  משלוח מנות של רבה למרי בר מר

וכוס ) ב(, שק מלא תמרים) א(שהיה , רבה שלח למרי בר מר ביד אביי משלוח מנות

  ].וקמח שלהם מתוק לעולם, שנתייבשו החיטים בתנור בעודן כרמל[, מלא קמח של אבשונא

] אם בן כפר נעשה מלך[=אי חקלאה מלכא ליהוי , ליך מריעכשיו יאמר ע, אמר לו אביי

שמאכיל ממנו , הסל שהיה רגיל להוליך עמו בעודנו בן כפר[=דיקולא מצואריה לא נחית 

ואינך שולח לו  ,וראש בפומבדיתא ,נעשית מלך, כך אתהש, ]אינו מורידו מראשו, לבהמתו

  .לכל םאלא דברים המצויי

  

  בהמשלוח מנות של מרי בר מר לר

סל ) א(, שהיה, שלח הוא לרבה משלוח מנות, לאחר שקיבל מרי את מה ששלח לו רבה

  .וכוס מלא בפלפלת ארוכה) ב. (זנגוילבתבלין הנקרא מלא 

והוא שולח לי , אני שלחתי לו דברים מתוקים, עכשיו יאמר על כך רבה ,אמר אביי

  .דברים חריפים

  

  אכילת אביי בבית מרי בר מר

, הייתי שבעללכת לבית אבא מרי בר מר מביתו של רבה י כשיצאת, אמר אביי

                                                                                                                                        
האם בא ללמד שבנתינה אחת יוצא אדם גם . ע מה בא רבי אושעיא להשמיענו"ויל. כן משמע מגרסת הגמרא לפנינו א

יוצא בכך ידי חובת מתנות , ני דבריםשהנותן לעני אחד ש, או שבא ללמד. ידי משלוח מנות וגם ידי מתנות לאביונים

או . ע אם הוא חולק על דברי רב יוסף לעיל"יל, ואם כן הוא. ואין צריך לתת דווקא שתי מנות לשני עניים, לאביונים

אלא שיכול , לא התכוון שכך חייב לעשות, שכשאמר רב יוסף שנותן שתי מתנות לשני עניים, שאינו חולק אלא בא ללמד

. ע בכל זה"ויל. אלא שיש רשות לחלק זאת גם לשני עניים, דאי עדיף לתת לעני אחד שתי מנות כל צרכוכי ו, לעשות כן

, כלומר רק משלוח מנות קיים" קיימת בנו ומשלוח מנות איש לרעהו"א הגיהו בגמרא שאמר רק "ח והגר"אכן הב

 .בינו חננאל גרסא אחרתבדברי ר' ועי. ואפשר שבא ללמד שבשני דברים יוצאים ידי חובה כדעת רב יוסף
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הביאו לפני ששים קערות של ששים מיני , בר מרוכשהגעתי לביתו של אבא מרי 

ואף אותו אכלתי , והתבשיל האחרון היה צלי קדר, בהם ששים חלקיםואכלתי , קדרה

  .עד שרציתי לאכול גם הקערה אחר המאכל, כל כך בתיאבון

כי באמת היה לו מקום הרבה במעיו , הסיבה לכך שאכל כל כך, גמראללשון ראשון ב - 

  ].העני רעב ואינו יודע[=כפין עניא ולא ידע , וכמאמר בני האדם, לאכול

אלא שלדברים מבושמים תמיד נמצא , באמת היה שבע מתחילה, וללשון שני בגמרא - 

מקום ורווח נמצא [=רווחא לבסימא שכיח , וכמאמר בני האדם, מקום נוסף במעיים

  ]במעיים לדבר מתוק ומבוסם

  

  החלפת סעודה

שנה אחת היה , היו מחליפים סעודותיהם זה עם זהאביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין 

  .אובשנה השניה זה אצל זה, זה אוכל אצל זה

  

  בפוריא מיחייב איניש לבסומי

עד דלא ידע  ,]יםבפור בייןחייב אדם להשתכר [= בפוריא מיחייב איניש לבסומי, אמר רבא

  .בבין ארור המן לברוך מרדכי

  

  רבה שחט את רבי זירא על ידי שכרות 

ושחט את רבי , קם רבא, נשתכרו בסעודה, עשו סעודת פורים יחדרבה ורבי זירא 

                                                                                                                                        
מהם כדי לשלוח  חדלא היה א ,ן"הר רשופי .בר אבין מחלפי סעודתייהו להדדיבי חנינא אביי בר אבין ור נןאמרי' בגמ א

 ...ת מצות משלוח מנו םולקיי ,כדי לאכול סעודת פורים ,ולפיכך כל אחד שולחים סעודתן זה לזה ,ולהשאיר לעצמו

רוש י לפי"והקשה ב .סועד חבירו עמו הובשני ,זה אוכל עם זה בפורים של שנה זו ,הומחליפין סעודתיי ,רשי פי"ורש

קא מאי  אם כן ,שהיו שולחין מנות איש לרעהו ואם תאמר .לא היה מקיימים משלוח מנות איש לרעהו דאם כן ,י"רש

 ואחר כך ,כל עם זהשזה יא רושי הוה רבותא בזה שהיו אומרים בפי"לרשד, ראה לעניות דעתיונ .ל"עכ .משמע לן

 ,היו יוצאיםילו הכי דאפ קא משמע לן ,דוקא הדהוא מתנ ,ואין כאן מנות ,דהוה כמו הלואה, וא אמינאהד ,להיפוך

 ,אלא שיש לדקדק .ולשנה שניה היה להיפוך ,וחבירו היה שולח לאיש אחר ,דהיינו שבשנה זו יצא זה שמזמין לחבירו

כיון שנראה  ,דבזה הוה באמת הלואה גמורה ,מרואפשר לו .ושניהם יצאו ,תאחי באמת הכל על שנה "רשרש למה לא פי

ז "ט... [לא היה נראה כמו תשלומין  ,אם היו בשני שנים ןכין שאה מ ,והיה תנאי ביניהם ,לכל שתיכף מקבל תשלומין

, מחלפי סעודתייהו, ב לענין סעודת הבראה שאמרו שם גם כן לשון זה"ז ע"ק דף כ"מו' ועי]. 'ק ה"ה ס"ח סימן תרצ"או

 .י"ושם ניתן לפרש רק כפירוש רש
 ].'תוס[ .ארורים כל הרשעים ברוכים כל היהודים ,ארורה זרש ברוכה אסתר ,בירושלמי ב
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  .למחרת התפלל עליו והחייהו, זירא

השיב לו רבי . ונעשה סעודת פורים יחד, יבוא מר, לשנה אחרת אמר לו רבא לרבי זירא

  .לא בכל שעה ושעה מתרחש נס, זירא

  

  סעודת פורים שאכלה בלילה

לא יצא ידי  ,]כלומר בליל ארבעה עשר בניסן[, סעודת פורים שאכלה בלילה, אמר רבא

   .משתה ושמחה ביום ולא בלילה, "ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחהַלֲעׂשֹות אֹוָתם "שנאמר , חובתו

  

  שמע דבר חדש וחזר עליו ארבעים פעמים

ולא באו , ונתאחר היום, מעשה שהיה רב אשי יושב לפני רב כהנא ביום הפורים

  .התלמידים לבית המדרש

  .מדוע לא באו חכמים היום לבית המדרש –שאל האחד 

  .שמא טרודים הם בסעודת פורים –השיב לו חבירו 

  ?וכי לא היו יכולים לאכול בליל ארבעה עשר –חזר ושאל 

שסעודת פורים שאכלה , ע כבודו את מאמרו של רבאוכי לא שמ –השיב לו חבירו 

  ?בלילה לא יצא ידי חובתו

  ?האם כך אמר רבא –חזר ושאל 

  .כן –השיב לו 

  .ונעשה דומה לו כמונח בכיסו, חזר על כך ארבעים פעמים

  

  דברים האסורים בשבת ומותרים ביום טוב

להן וכל הדומה  ]אבות המלאכה[=הן , מלאכות נאסרו בשבת שלושים ותשע

  ].התולדות[=

, ולבשל, כגון לשחוט[, ביום טוב הותרו המלאכות לצורך הכנת אוכל נפש, ולדברי הכל

ָּכל ְמָלאָכה א ֵיָעֶׂשה ָבֶהם ַא ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל ְלָכל ֶנֶפׁש הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעֶׂשה ", שנאמר, ]ולאפות

  ).ז"ב ט"שמות י(" ָלֶכם
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, כינים אוכל נפש עצמו הותרו ביום טובדווקא מלאכות שבהם מ, ולדעת משנתנו - 

כגון [, לא הותרו מלאכות, אבל לצורך הכנת מכשירי אוכל נפש, ]כגון שחיטה ובישול[

" הּוא", "הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעֶׂשה ָלֶכם"שנאמר , ]ולעשות סיר לבשל בו, לעשות סכין לשחיטה

ן בין יום טוב לשבת אי, וזהו ששנינו במשנתנו. ולא מכשיריו "הּוא"לומר , מיעוט הוא

שלא , ולא לנוכרים" ָלֶכםֵיָעֶׂשה ", נדרש כך, "ָלֶכם"והכתוב . [אלא אוכל נפש בלבד

  ].הותרו מלאכות ביום טוב אלא לצורך אוכל נפש של ישראל

פעמים הותרו מלאכות ביום טוב גם לצורך הכנת מכשירי אוכל , ולדעת רבי יהודה - 

, "הּוא ְלַבּדֹו ֵיָעֶׂשה ָלֶכם", שכן נאמר, ב יום טובוזאת כשלא יכלו לעשות זאת מער, נפש

. ובכלל זה מכשירי אוכל נפש, לכל צרככם "ָלֶכם"לומר , ריבוי הוא" ָלֶכם"והכתוב 

שדווקא כשלא יכלו לתקן את מכשירי אוכל נפש , בא ללמד" הּוא"אלא שהמיעוט 

אסור , רב יום טובאבל כשיכלו לעשות זאת מע, מותר לתקנם ביום טוב, מערב יום טוב

  .אלעשות זאת ביום טוב

שבשבת , החילוק המבואר כאן בין שבת ליום טוב הוא לענין לכתחילה, ולדברי הכל

וביום טוב הותרו לכתחילה מלאכות אוכל נפש או אף מלאכות , כל המלאכות אסורות

  . מכשירי אוכל נפש

נענש , ת בושהמחלל שבת במה שאסור לעשו, יש חילוק אחר, אכן לענין דיעבד

  . לוקה בלבד, והמחלל יום טוב במה שנאמר בו, בסקילה וכרת

  

  חילוק בין שבת ויום הכפורים 

, ולא הותרו בו מלאכות אוכל נפש, יום הכפורים נאסרו בו כל המלאכות כמו בשבת

  .בין שבת ליום הכפוריםיש דברים שבהם יש חילוק , ומכל מקום

  .עונשו של מחלל. א

שהוא , נענש בידי אדם, בפני עדים ואחר שהתרו בו שלא יעשה העושה מלאכה בשבת

ואינו נענש בידי , עונשו כרת, והעושה מלאכה ביום הכפורים. ד לסקילה"נידון בבי

                                                                                                                                        
 ,יום טובדאפשר לעשות מערב  אף על גבמכלל דגוף המאכל שרי לעשות ביום טוב  ,מדלא פליגי אלא במכשירין א

 ,ויש לומר ... קשיא דאמר בפרק המצניע ואם כן .פליגי עליה אלא במכשיריןדהא לא  ,ומדרבי יהודה נשמע לרבנן

אבל אוכל נפש דעדיף טפי כשהוא עשוי  ,ביום טובמותר לעשות  ,דודאי אוכל נפש המתקלקל אם עושהו מאתמול

אי יש בהא וד ,אבל מכשירין דלא מתקלקל כשנעשו מאתמול ,ביום טובאסור לעשותו  ,כגון ההוא דהמצניע ,מאתמול

 ].'תוס[ .לחלק בין היכא דאפשר ללא אפשר
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  ].או שכשהתרו בו יש בו מלקות, אם כן הדין גם כשהתרו בו, י"ובהמשך יתבאר בעזה[. אדם

  .חיוב תשלומין. ב

כגון שהדליק ממון , כה מתחייב לשלם ממוןובאותה מלא, מי שעשה מלאכה בשבת

, שמזיקו, וגם מתחייב ממון חבירו, שבכך עשה מלאכת הבערה בשבת, חבירו בשבת

ְוא ", שנאמר, פטור מתשלומיםהרי זה , מאחר שעל פעולתו זו הוא מתחייב בנפשו

, נו מתחייב בנפשודווקא כשאין אסור ואי, לומר ,)ב"א כ"שמות כ(" ִיְהֶיה ָאסֹון ָענֹוׁש ֵיָעֵנׁש

  .פטור מתשלומים, ומתחייב על כך בנפשו, אבל אם היה אסון, משלם

נפטר , שהוא מתחייב מיתה בידי אדםשדווקא עושה מלאכה בשבת , ויש מי שאומר

מאחר שאינו מתחייב מיתה בידי , אבל העושה מלאכה ביום הכפורים, מתשלומים

ונמצא . בכך מתשלומיםר אינו נפט, אף על פי שחייב כרת בידי שמים, אדם

, העושה מלאכה ומזיק, שבשבת, שלדבריהם יש חילוק נוסף בין שבת ליום הכפורים

  .חייב בתשלומים, העושה מלאכה ומזיק לחבירו, וביום הכפורים, פטור מתשלומים

, שיום הכפורים שווה לשבת לדין זה, כדעת רבי נחוניא בן הקנה, אכן דעת משנתנו

  . פטור מתשלומי ממון, ומאחר שמתחייב כרת

  

  עונש עובר עבירה שיש בה כרת

הרי , ולא היו עדים והתראה בדבר, מי שעבר במזיד עבירה שעונשה כרת, לדברי הכל

  .ולא שום עונש אחרזה ענוש כרת 

, על ההתראהועבר , קודם העבירה שלא יעשהכשהתרו בו , ונחלקו חכמים מה דינו

  .בפני עדיםועשה את העבירה 

, אם התרו בו קודם שיעבור, כל עבירה שעונשה כרת, בי חנינא בן גמליאללדעת ר. א

, ומאחר שלקה. הרי זה לוקה על כך, ועשה בפני עדים, ועבר על ההתראה, שלא יעשה

ְוִנְקָלה ָאִחי ַאְרָּבִעים ַיֶּכּנּו א ֹיִסיף ֶּפן ֹיִסיף ְלַהֹּכתֹו ַעל ֵאֶּלה ַמָּכה ַרָּבה "שנאמר , נפטר מהכרת

אין מי , ולדברי רב נחמן. הרי הוא כאחיך, כיון שלקה, לומר לך, )'ג ה"דברים כ(" ְלֵעיֶני

  .שלוקה ולא יפטר מכרת, לומר, שחולק על רבי חנינא בן גמליאל

אף על פי , ואומרים, חבריו של רבי חנינא בן גמליאל חלוקים עליו, ולדברי רבי יוחנן. ב

  . לוקה ומתחייב כרתונמצא שכשהתרו בו , אינו נפטר בכך מהכרת, שהוא לוקה

שכן מבואר במשנתנו שיום , שיש להביא ראיה ממשנתנו שכן דעת חכמים, ואמר רבא -

משום שגם , וזאת, אף אם התרו בו ולוקה, ומשמע שכן הדין לעולם, הכפורים עונשו בידי שמים
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  . עדיין ענוש כרת בידי שמים, כשלוקה

  זאת וישבו את משנתנו באופן אחר אולם רב נחמן ורב אשי דחו ראיה

שאין מלקות כלל בחייבי , האומר, שניתן להעמיד את משנתנו כדעת רבי יצחק, נחמן אמר -

  . ולעולם עונשו כרת', כמבואר להלן באות ג, כריתות

שיש מלקות או , האומר, שניתן להעמיד את משנתנו אף כרבי חנינא בן גמליאל, ורב אשי אמר -

  .כי זה עיקר עונשו, שיום הכיפורים עונשו בידי שמים ומה ששנינו, כרת

, אף אם התרו בו, ולעולם, אין מלקות כלל בכל חייבי כריתות, ולדעת רבי יצחק. ג

  .מתחייב כרת ואינו לוקה

ְוִנְכְרתּו ַהְּנָפׁשֹות ָהֹעׂשֹת "היו בכלל הכתוב ] של עריות[שכן כל חייבי כריתות , והטעם לכך

ְוִאיׁש ", כרת בפני עצמו אוהסיבה שנאמר באיסור אחותו, )ט"ח כ"ויקרא י(" ִמֶּקֶרב ַעָּמם

ְוִנְכְרתּו ַּבת ָאִביו אֹו ַבת ִאּמֹו ְוָרָאה ֶאת ֶעְרָוָתּה ְוִהיא ִתְרֶאה ֶאת ֶעְרָותֹו ֶחֶסד הּוא ֲאֶׁשר ִיַּקח ֶאת ֲאֹחתֹו 

, ולא מלקות, ללמד שעונשה כרת בלבד, )ז"י' ויקרא כ" (אְלֵעיֵני ְּבֵני ַעָּמם ֶעְרַות ֲאֹחתֹו ִּגָּלה ֲעֹונֹו ִיּׂשָ 

  .בומכאן לכל חייבי כריתות שדינם כן, אף אם התרו בהם

  

  'דף ח

  

  חילוק בין מודר הנאה למודר מאכל

ובין , בין הנאות של אכילה, אסור להנות ממנו כל מיני הנאות, המודר הנאה מחבירו

כגון לקבל בהשאלה כלים שאין מבשלים , אף שאינן מביאות לידי אכילה, שאר הנאות

  . שנמצא שאינו משתכר ממון בשאלתם, ואפילו אם רגילים להשאילם ללא שכר, בהם

ובכלל זה , אסור להנות ממנו הנאות המביאות לידי אכילה, והמודר מאכל מחבירו

וכן כל שאר כלים שרגילים להשכירם  ,]אפילו אינם שווים פרוטה[כלים שמבשלים בהם 

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [להעראה, לדבר שנתחדש בה נשנית ,ואף על גב דנדה נמי נשנית באותה פרשה א
דאם כן הוי ליה  ,וקשה .'וכו" ונכרתו הנפשות העושות"בכלל שכל חייבי כריתות של ערייות היו , כן פירש הקונטרס ב

חייבי , כי פירושוויש לומר דה .ולא היה לו לכתוב כרת בה ,כלל ונכרתו הנפשותכלומר ב ,למימר אחותו בכלל היתה

שהרי הכרת  ,ולמה יצאת כרת באחותו בלא לאו ,דבכל אחת ואחת יש לאו ,בכלל המלקיות ,רושכריתות בכלל היו פי

 .ין דבר שהיה בכללומינה נגמר לכל האחרים כד ,אלא ודאי יצתה לדונה בכרת ,שהרי היתה בכלל ונכרתו ,לא איצטריך

 ].'תוס[
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שלא היה צריך לשלם , נהנה הנאת ממון, שאם הוא מקבלם בהשאלה ,]טה או יותרבפרו[

שיכול לקנות מאכלים , וכל ממון הנאה המביאה לידי אכילה היא, על שכירותם

כגון לקבל בהשאלה , מותר להנות, אבל הנאה שאינה מביאה לידי אכילה, בממון

  .שרגילים להשאילם ללא שכר, כלים שאין מבשלים בהם

  

  תור ודריסת הרגלוי

ואינם מקפידים אם נהנים בהם , יש דברים שבני אדם רגילים לוותר בהם לאחרים

כלומר שעוברים בני אדם דרך רשותו במקום שאינו אכפת , כגון דריסת הרגל, משלהם

  .אלו

ולא , כי אין זו הנאה של ממון, מותרים הם למודר מאכלדברים כאלו , לדברי הכלו

  .ילההנאה המביאה לידי אכ

  .מותרים למודר הנאההדברים הללו אם , אבל נחלקו חכמים

ולכן אסור למודר לעבור דרך , ויתור אסור במודר הנאה, לדעת משנתנו ורבי אליעזר - 

  .אף על פי שאינו מקפיד על הנאה זו, רשותו של מדיר

ולכן גם מודר הנאה מותר לעבור דרך , ויש אומרים שויתור מותר במודר הנאה - 

  .של מדיררשותו 

   

  חילוק בין נדר לנדבה

הרי "או , "מתחייב אני להביא עולה"שאמר , עולה או שלמיםהמתחייב להביא קרבן 

עליו להפריש ולכן , ואינו יוצא ידי חובתו עד שיקריב קרבנו, הרי זה נדר, "עלי עולה

לא יצא ידי , אם הפריש בהמה לקרבן ומתה או נגנבה או אבדהו, בהמה להביאה קרבן

  ].הנדרים חייב באחריותם[=. ולהקריבה, עליו להביא אחרתו, שהרי לא הקריבה, רונד

, הרי זו נדבה" ,הרי זו שלמים"או , "הרי זו עולה", ואמר, מי שעמדה בהמה שלו לפניו

אכן אם . ולהקריבה, ולכן מחויב להביאה, שקיבל עליו להקריב בהמה זו למה שאמר

שלא התחייב להביא , להביא אחרת תחתיה אינו מחויב, ומתה או נגנבה או אבדה

                                                                                                                                        
דלא קפדי בה  ,דהכא מיירי בבקעה ,בינו תםותירץ ר ...דאדריסת הרגל קפדי  ...שמעינן  ...קשה דהא בחזקת הבתים  א

 ].'תוס... [ שום אדם
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הנדבות אינו [=. ואינו חייב באחרת, ]כל זמן שיכול[, אלא להקריב את זו, קרבן בכל אופן

  ].חייב באחריותן

ְוִנְרָצה לֹו ְוָסַמ ָידֹו ַעל ֹראׁש ָהֹעָלה ", וסיבת החילוק הזה בין נדרים לנדבות מבוארת בכתוב

ואת שאינו  ,את שעליו חייב באחריותו, שכך דרשו רבי שמעון, )'ד 'ויקרא א(" ְלַכֵּפר ָעָליו

, זהו קרבן שעליו? כלומר איזה קרבן תלוי ריצויו בכפרתו, עליו אינו חייב באחריותו

  . שהתחייב ונדר להביאו

אבל לענין איסור בל תאחר שניהם , אודווקא לענין זה יש חילוק בין נדרים לנדבות

  .בר או הנדבהואסור לאחר את הנד, שווים

  

  דיני טומאת זיבה

, שהוא מטמא אדם וכלים במגע בלבד, דינו כבעל קרי, של זיבהראה ראיה אחת . א

  .ונטהר בערב, וטובל ביום ראייתו, ולא במשכב ומושב ומשא

מטמא טומאה , בין בשני ימים רצופים, בין ביום אחד, של זיבהראה שתי ראיות . ב

נקיים ימים רצופים נו נטהר עד שיספור שבעה ואי, ומשא גבמשכב ומושב, חמורה

  .ויטבול אחריהם, מראיה של זיבה

ביום זה ראיה [בין בשני ימים רצופים , בין ביום אחד, של זיבהראה שלוש ראיות . ג

טומאתו , ]בכל יום ראיה אחת[ובין בשלושה ימים רצופים , ]אחת וביום זה שתי ראיות

לאחר שסופר שבעה נקיים ש, ממנו בטהרתואבל חמור , כטומאת הרואה שתי ראיות

  .עד שיביא קרבן לגמור טהרתו, לא נטהר לאכילת קדשיםעדיין , וטובל

  

  מנין שזב שראה שלוש חמור מזב שראה שתים

שענין זה שזב שראה שלוש ראיות חמור מזב שראה שתי ראיות , רבי סימאי לימד

                                                                                                                                        
וכיון  ,ונדר אינו בא אלא מן החולין ,גבי מעשר "וזבחת שלמים"דכתיב  ,נדבה באה מן המעשרקשיא אמאי לא תני ש א

ואשמעינן דאין חילוק  ,משום דאיירי בקרבן שהופרש כבר ,דמן הדין לא תנא ליה ,ויש לומר .הוי נדר "הרי עלי"מר דא

 ].'תוס[ ... אי נמי דתנא ושייר .שיש הרבה חילוקים ,פשיטא ליה ,אבל בקרבן שלא הופרש ,בעבודתן
 ].י"רש. [ש השנה מגזרה שוההא מרבינן ליה במסכת רא, ואף על גב דנדבה בקרא דבל תאחר לא כתיבא ב
ואילו נגע בדבר שאינו משכב . ואפילו לא נגע בהן, כולן אבות הטומאה, שכב או ישב על גבי עשרה בגדים זה על זה ג

 ].י"רש. [ואינו מטמא אדם וכלים אלא אוכלין ומשקין, אינו אלא ראשון לטומאה ,ומושב
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ַּדְּברּו ", שנאמר, ראיותמתחילה קרא הכתוב טמא לרואה שתי שכן , מבואר בכתובים

ולאחר , )'ו ב"ויקרא ט" (הּואזוֹבוֹ ָטֵמא ִמְּבָׂשרֹו ָזב ֶאל ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ַוֲאַמְרֶּתם ֲאֵלֶהם ִאיׁש ִאיׁש ִּכי ִיְהֶיה 

ָרר ְּבָׂשרֹו ֶאת ְּבזוֹבוֹ ְוֹזאת ִּתְהֶיה ֻטְמָאתֹו ", שנאמר, מכן קרא הכתוב טמא לרואה שלוש ראיות

, שחלוקים הם זה מזה, ומכאן ,)'ו ב"ויקרא ט" (ִהואִמּזוֹבוֹ ֻטְמָאתוֹ ֹו ֶהְחִּתים ְּבָׂשרֹו אזוֹבוֹ 

  .והרואה שלוש ראיות יש בו קרבן, הרואה שתי ראיות אין בו קרבן

והרואה שלוש טעון , ואינו טעון קרבן, ואין לומר שהרואה שתים טמא טומאה חמורה

וכבר נטמא , ה שראה שלוש ראה גם שתיםכי ז, ואינו טמא טומאה חמורה, קרבן

  .ואיך יצא מטומאתו זו בראיה נוספת, טומאה חמורה

אלא רק טעון , שהרואה שתים עדיין אינו מטמא טומאה חמורה, וכמו כן אין לומר

כי , והסיבה שאין לומר כן. והרואה שלוש טעון קרבן וגם מטמא טומאה חמורה, קרבן

 ו"ויקרא ט(" ִמּזֹובוֹ  'הְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ִלְפֵני ֶאָחד ַחָּטאת ְוָהֶאָחד ֹעָלה  ְוָעָׂשה ֹאָתם ַהֹּכֵהן", נאמר

מלמד שמקצת זבים מביאים קרבן ומקצת אינם , משמע מקצת זובו "ִמּזֹובוֹ " )ו"ט

ולא , ובשלוש הוא זב ומביא קרבן, ואם כן בשתי ראיות נעשה זב בלא קרבן, מביאים

  .להיפך

שטומאה חמורה באה , למדנו" ִמּזוֹבוֹ  'הְוִכֶּפר ָעָליו ַהֹּכֵהן ִלְפֵני "מהכתוב מעתה ו

ומהכתובים שאמר . ומקצת מהטמאים מביאים גם קרבן על ידי ריבוי ראיות, תחילה

ושלוש ראיות , ששתי ראיות הן השיעור המביא לידי טומאה חמורה, רבי סימאי למדנו

  .הן השיעור המביא לידי קרבן

  

  ה אף על פי שהוא גם מצורעהזב סופר שבע

ְוִכי ִיְטַהר ַהָּזב ִמּזֹובֹו ְוָסַפר לֹו "למד מהכתוב , ענין זה שהזב טעון ספירת שבעה נקיים

כלומר כשתפסק , )ג"י ו"ויקרא ט" (ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ְּבַמִים ַחִּיים ְוָטֵהרִׁשְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו 

  .עה ימים נקיים כדי להיטהרראית זיבתו יספור שב

יכול למנות שבעה , שכל שפסק מזובו, למדנו, "ְוִכי ִיְטַהר ַהָּזב ִמּזֹובוֹ "ומתוך כך שנאמר 

, כגון שהוא גם מצורע, אף אם לא יועיל לו הדבר להיטהר מיד, נקיים לטהרת זיבתו

 יכול, בכל אופן כשפסקה ראית זיבתו, ומחמת צרעתו עדיין יטמא טומאה חמורה

  . למנות שבעה נקיים

תעלה לו גם לטהרתו , ויטבול מיד טבילה ראשונה של מצורע, ולכשיתרפא מצרעתו

  . ונטהר בה מזיבתו ושוב אינו מטמא משכב ומושב ומשא, מזיבתו
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ונטהר בהערב , ובסוף שבעה טובל שנית לצרעתו, ולאחר מכן ימנה שבעה ימים לטהרת צרעתו

  .שעל ידם נטהר גם לאכילת קדשים ,ומביא קרבנות, שמש מרוב טומאתו

  

  מנין שזב בעל שתי ראיות טעון ספירת שבעה

למדנו שבשתי ראיות , שמתוך כך שקרא הכתוב לרואה שתי ראיות טמא, כבר נתבאר

  .ואין הרואה שלוש חמור ממנו אלא לקרבן, יש בו כל חומרת טומאת זבה

מאים במשכב ומושב שדווקא בחומרת הטומאה שווים הם שמט, אכן היה מקום לומר

מדבר רק , והכתוב המלמד שהזב טעון ספירת שבעה, אבל בטהרה אינם שווים, ומשא

  .אבל הרואה שתי ראיות אינו טעון ספירת שבעה, ברואה שלוש ראיות

ומתחילה רצו לומר שענין זה שהרואה שתי ראיות טעון ספירת שבעה כרואה שלוש 

ראיות מטמא משכב ומושב כרואה  ראיות למד מבנין אב שכן מאחר שהרואה שתי

  .שלוש טעון ספירת שבעה כמותו

אולם דחו זאת כי מצינו בזבה שראתה יום אחד או יומים שגם כן מטמאה משכב 

ומושב ומשא כרואה שלוש ראיות ובכל זאת הרואה אחת או שתים אינה טעונה 

חמורה ספירת שבעה כרואה שלוש ואם כן הוא לזב הרואה שתים אף על פי שטומאתו 

  .כרואה שלוש אינו טעון ספירת שבעה כמותו

, למד מהכתוב, שגם זב הרואה שתי ראיות טעון ספירת שבעה, שענין זה, ולפיכך אמרו

, המלמד שכל שנטהר מזובו" ְוִכי ִיְטַהר ַהָּזב ִמּזֹובֹו ְוָסַפר לֹו ִׁשְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתוֹ "

  .נקיים טעון ספירת שבעה, אפילו זה שראה שתי ראיות

שכן אם כוונת הכתוב לומר , ועל כרחך בא הכתוב לומר שכל זב בכלל ספירת שבעה

ְוָסַפר       ְוִכי ִיְטַהר ַהָּזב ", די היה לומר, שרק הרואה שלוש ראיות טעון ספירת שבעה

ב לומר שכל ז, ריבוי הוא, "ִמּזֹובוֹ "ומתוך כך שהזכיר הכתוב , "לֹו ִׁשְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתוֹ 

  .בכלל

  מדיני נגעים

ובין סדר , בסוגיתנו מבוארים החילוקים בין טומאת מצורע מוסגר לטומאת מצורע מוחלט

לומר מתי , ולפיכך הבאתי כאן מתחילה מדיני נגעים. טהרת מוסגר לבין סדר טהרת מוחלט

  .ומתי הוא נעשה מוחלט, המצורע מוסגר

  . טומאת צרעת על ידי נגעים שבאו בבשר בריא. א

אם לא נמצא בהם סימן טומאה , כלומר, עים שבאו בבשר בריא יש בהם שני הסגרותנג
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אם באו , ובסוף כל שבוע רואים אותם, ושבוע שני, מסגירים אותם שבוע אחד, מוחלט מיד

  . מסגירים שוב או מטהרים, ואם לאו, מטמאים אותם, בהם סימני טומאה

. לבן אשעראם יש בנגע ) א. (ע מוחלטובשלושה אופנים מטמאים אותם להיות המנוגע מצור

ובין אם נמצא בו . בין אם נמצא בו השער הלבן מתחילתו[, הוא טמא בכל שלב שימצא בו השער הלבן

ובין אם נמצא בו השער הלבן אחר שכבר טהרו אותו משום . השער הלבן בסוף הסגר ראשון או שני

א גם כן טמא בכל שלב שימצא בו הו. מחיית בשר חיאם יש בנגע ) ב(]. שהוחלש אחר שהוסגר

ובין אם , ובין אם נמצא בו בסוף הסגר ראשון או שני. בין אם נמצא בו מתחילתו[, מחיית הבשר החי

בסוף הסגר ראשון פשה הנגע  אם) ג(]. נמצא בו אחר שכבר טהרו אותו משום שהוחלש אחר שהוסגר

  .או אחר שכבר טיהרו אותו באו בסוף הסגר שני

  . ת על ידי נגעים שבאו במקום שערטומאת צרע. ב

אם לא נמצא בהם סימן טומאה , כלומר, יש בהם שני הסגרות, נגעים שבאו במקום שער

אם באו , ובסוף כל שבוע רואים אותם, ושבוע שני, מסגירים אותם שבוע אחד, מוחלט מיד

  . מסגירים שוב או מטהרים, ואם לאו, מטמאים אותם, בהם סימני טומאה

הוא . שער צהובאם יש בנגע ) א. (נים מטמאים אותם להיות המנוגע מצורע מוחלטובשני אופ

או בסוף הסגר , בסוף הסגר ראשוןפשה הנגע  אם) ב. (טמא בכל שלב שימצא בו השער הצהוב

, וכשעמד בעיניו בסוף הסגר שני, טעון הסגר שני, אבל כשעמד בעיניו בסוף הסגר ראשון[, הוא טמא, שני

  ].הוא מטוהר

  .טומאת צרעת על ידי נגעים שבאו במקום שחין או מכוה. ג

אם לא נמצא בהם סימן , כלומר, יש בהם הסגר אחד, נגעים שבאו במקום שחין או מכווה

אבל אם גם אחר שבוע לא נמצא בהם סימן , מסגירים אותם שבוע אחד, טומאה מוחלט מיד

  . הם מטוהרים ואין בהם הסגר שני, טומאה

הוא . שער לבןאם יש בנגע ) א. (מאים אותם להיות המנוגע מצורע מוחלטובשני אופנים מט

או אחר שכבר , בסוף הסגר ראשוןפשה הנגע אם ) ב. (טמא בכל שלב שימצא בו השער הלבן

  .טיהרו אותו

וכתבה כל אחד , חילקה תורה ביניהם, ואף על פי שדין נגעי שחין ודין נגעי מכווה שווים הם

שאינה מטמאה אלא [ ,אינם מצטרפים זה עם זה לשיעור נגע צרעתד שללמ, בפרשה בפני עצמה

אינן מצטרפים , וכחצי גריס במכווה, ואם היה כחצי גריס בשחין, ]בשיעור גריס שהוא חצי פול

  .לטמא

                                                                                                                                        
 .שתי שערות לכל הפחות א
 .שבסוף הסגר שני הוא טמא אפילו עמד בעיניו ולא פשה ובלבד שלא הוחלשי בחומש נראה "ומלשון רש ב
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  חילוק בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט

, שמצורע מוסגר ומצורע מוחלט שווים הם לכל דיני טומאתם, מבואר במשנתנו

שמצורע , ואין ביניהם חילוק אלא בדבר זה. ם משתלחים חוץ לשלוש מחנותושניה

, כי הכתוב, ומצורע מוסגר אינו טעון פריעה ופרימה, פריעה ופרימהמוחלט טעון 

ֵמא ְוַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְוֹראׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא טָ "

  .נאמר רק במצורע מוחלט) ה"ג מ"ויקרא י(" ִיְקָרא

שמצורע מוסגר אינו טעון ענין זה , ]שאמרם לפני רב הונא[לדברי רב שמואל בר יצחק 

ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֵׁשִנית ְוִהֵּנה ֵּכָהה ַהֶּנַגע ", האמור בולמד מהכתוב , פריעה ופרימה

שלא נאמר , )'ו ג"ויקרא י(" ְוָטֵהרְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן ִמְסַּפַחת ִהיא ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ֶּנַגע ָּבעֹור ְוא ָפָׂשה הַ 

והוא שלא , שכבר היה טהור בדבר מסוים קודם לכן, לומר, "ְוָטֵהר"אלא , "ויטהר"בו 

  .היה טעון פריעה ופרימה

ְוִכי ִיְטַהר ַהָּזב ִמּזֹובֹו ְוָסַפר לֹו ", שכן מצינו לשון זה גם בטהרת הזב, אולם רבא הקשה על כך

והזב הלא היה , )ג"י ו"ויקרא ט( "ְוָטֵהרְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ְּבַמִים ַחִּיים ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ִׁשְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו 

והוא , "ְוָטֵהר"אלא " ויטהר"ואף על פי כן לא נאמר בו , טמא עד עתה בכל טומאותיו

יש לומר שהיה טמא לכל דבריו , "ְוָטֵהר"אף על פי שנאמר בו לשון , גרהדין לענין מוס

  "].ויטהר"לא " ְוָטֵהר"י מדוע בכל זאת נאמר כאן וכאן "ולהלן יתבאר בעזה[. עד עתה

, למד מגוף הכתוב, שמצורע מוסגר אינו טעון פריעה ופרימהענין זה  ,ולדברי רבא

ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא ָטֵמא ָדיו ִיְהיּו ְפֻרִמים ְוֹראׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְּבגָ ְוַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר ּבוֹ ַהֶּנַגע "

כלומר במי , "ֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע"שהכתוב הזה שהוא מדבר במי , )ה"מ ג"ויקרא י" (ִיְקָרא

, להוציא את המוסגר, שלא יטהר עד שירפא גופו, וזה מוחלט, שצרעתו תלויה בגופו

בלא להמתין שירפא הנגע שיש , נטהר בסוף הסגרו, סימני טומאה שאם לא ימצאו בו

  .שאינו מטמא אותו, בו

  

  דין הזב בין טבילת יום שביעי לראית יום שביעי

טעון ספירת שבעה ימים נקיים כדי , שזב שראה שתי ראיות או שלוש, כבר נתבאר

להמתין ואינו צריך , שטבילה שטובל ביום השביעי מועילה לו, ומבואר. להיטהר

אם לאחר שטבל ביום השביעי ראה ראיה נוספת אכן . למוצאי יום שביעי כדי לטבול

ואינו , ועליו לספור שבעה אחרים, סתר את ספירת שבעה הנקיים, קודם סוף היום

  .נטהר בטבילת יום שביעי

אותה ראיה מבטלת את כל , ומבואר שכשיראה שוב ביום השביעי אחר טבילתו
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וכל אותו זמן שאחר טבילתו עדיין , רר שלא טהר כלל בטבילתוועל ידה מתב, טהרתו

וכל מה שישב עליו או שכב עליו באותו זמן נטמא במושב , היה מטמא טומאה חמורה

  .ומשכב שלו

שלגביהם בלבד אנו , ואין יוצא מכלל זה אלא כלי חרס שהסיט בין טבילה לראיה

ְוִכי ִיְטַהר "זה נאמר בו בטהרתו שלענין . ולא נטמאו, מחשיבים אותו כטהור באותו זמן

, )ג"י ו"ויקרא ט( "ְוָטֵהרְוָרַחץ ְּבָׂשרֹו ְּבַמִים ַחִּיים ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ַהָּזב ִמּזֹובֹו ְוָסַפר לֹו ִׁשְבַעת ָיִמים ְלָטֳהָרתֹו 

  . אללמד שגם קודם הטהרה היה טהור

  

  נרפא מצרעתו מיד אינו מטמא בביאה

נטמאים , ומר אדם וכלים הבאים לבית שהמצורע בוכל, המצורע מטמא בביאה

  .בביאתם

מיד כשנרפא , אף על פי שעדיין לא נטהר בסדר טהרתו, אכן אם נרפא המצורע מצרעתו

כל אותו זמן שלא היתה בו , ואפילו חזרה לו הצרעת באותו יום, באינו מטמא בביאה

  . לא טימא בביאה, הצרעת

ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ֹאתֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ֵׁשִנית ְוִהֵּנה ֵּכָהה ַהֶּנַגע ", וולענין זה למד ממה שנאמר בסדר טהרת

ללמד שגם ) 'ו ג"ויקרא י(" ְוָטֵהרְוִטֲהרֹו ַהֹּכֵהן ִמְסַּפַחת ִהיא ְוִכֶּבס ְּבָגָדיו ְוא ָפָׂשה ַהֶּנַגע ָּבעֹור 

  .קודם הטהרה כבר היה טהור לדבר מסוים

  

  מוסגר נתרבה לשילוח

ְּבָגָדיו ִיְהיּו ְוַהָּצרּוַע ֲאֶׁשר ּבֹו ַהֶּנַגע "שמאחר שלענין פריעה ופרימה נאמר , תבאר לעילנ

למדנו שהכתוב הזה , )ה"מ ג"ויקרא י" (ְפֻרִמים ְוֹראׁשֹו ִיְהֶיה ָפרּוַע ְוַעל ָׂשָפם ַיְעֶטה ְוָטֵמא ָטֵמא ִיְקָרא

שצרעתו , ולא במצורע מוסגר ,כלומר במצורע מוחלט, מדבר במי שצרעתו תלויה בגופו

  .תלויה בימים

ָּכל ְיֵמי ", מאחר שנאמר בו, אם כן הוא הדין לענין שילוח חוץ למחנה, והקשה אביי

                                                                                                                                        
דנפקא לן , מדכתבינהו להאי קרא בתר קרא אשר יגע בו הזב, דהא דדרשינן ליה וטהר מלטמא כלי חרס ,ונראה בעיני א

 ].י"רש[ .ואין לך עוד טמא שמטמא כלי חרס בהיסט אלא הוא, מיניה היסט כלי חרס לזב
ע "ויל. ויתכן שאינו נטהר מלטמא בביאה עד שיטהר ממש, אכן אין הדבר ברור. י"אה לכאורה מפירוש רשכן היה נר ב

 .בדבר
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נלמד שאין הכתוב , )ו"מ ג"ויקרא י" (ָטֵמא הּוא ָּבָדד ֵיֵׁשב ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה מֹוָׁשבוֹ ֲאֶׁשר ַהֶּנַגע ּבֹו ִיְטָמא 

אבל מצורע מוסגר לא יהיה טעון , צרעתו תלויה בגופוש, מדבר אלא במצורע מוחלט

  .שילוח

, לומר, "ְיֵמי ֲאֶׁשר ַהֶּנַגע ּבוֹ ָּכל "הריבוי בענין שילוח שלענין זה נאמר , והשיב לו רבא

  .אהרי זה משתלח, אפילו הוא מוסגר, שכל זמן שיש בו נגע

  

  חילוק בין טהרת מוסגר לטהרת מוחלט

מביאים לו שתי צפורים , ביום שנרפא מצרעתו) א. (טזה סדר טהרתו של מצורע מוחל

את הצפור האחת שוחטים אל כלי חרס , ואזוב, ושני תולעת, ועץ ארז, חיות טהורות

. ומזים עליו, וטובלים בדם הצפור השחוטה, ונוטלים את שאר הדברים, על מים חיים

וזר ומגלח את כל וביום השביעי ח) ה. (וממתין שבעה ימים) ד. (וטובל) ג. (ומגלח) ב(

שממנו ומהשמן , אשמו) 1(, וביום השמיני מביא את קרבנות טהרתו) ז. (וטובל) ו. (שערו

  .ועולתו )3(, וחטאתו )2(, נותנים על תנוך אזנו ובהונותיו

שסדר טהרתו של הנטהר מתוך הסגר שווה לסדר טהרתו של , ומבואר במשנתנו

  .בשנם במוחלט ולא במוסגרשי, תגלחת וצפוריםלהוציא , הנטהר מתוך החלט

למד מהכתוב האמור , שאין תגלחת וצפורים בטהור מתוך הסגר, שענין זה, ואמר אביי

ְוִצָּוה ַהֹּכֵהן  .ְוִהֵּנה ִנְרָּפא ֶנַגע ַהָּצַרַעת ִמן ַהָּצרּועַ ְוָיָצא ַהֹּכֵהן ֶאל ִמחּוץ ַלַּמֲחֶנה ְוָרָאה ַהֹּכֵהן ", בענין

שמשמע , )'ד-'ג ד"ויקרא י" (ַחּיֹות ְטֹהרֹות ְוֵעץ ֶאֶרז ּוְׁשִני תֹוַלַעת ְוֵאֹזבי ִצֳּפִרים ְוָלַקח ַלִּמַּטֵהר ְׁשֵּת 

, שלא נאמרה לקיחת שתי צפורים אלא לזה שטהרתו תלויה בריפויו, מהכתוב הזה

  .שטהרתו תלויה בחלוף ימי הסגרו, להוציא מצורע מוסגר, כלומר במצורע מוחלט

                                                                                                                                        
נשתלחה חוץ , הרי שכשהיתה מוסגרת, "ותסגר מרים מחוץ למחנה", שנאמר בה, לכאורה יש להביא ראיה ממרים א

 .למחנה
, שביום שנרפא טובל, ואילך ישנם במוסגר' ות גאבל כל שאר הדברים מא, ע אם הכוונה רק לתגלחת ראשונה"ויל ב

כלומר אינו עושה טעון , או שהכוונה לתגלחת שניה, ואילך' ועושה את כל המבואר לעיל מאות ג, וממתין שבעה ימים

שעושה רק את המבואר באותיות , ודיו, ולמחרת מביא את קרבנותיו, אלא ביום שנרפא טובל, תגלחות וכל מה שביניהן

שכל הלכות היום , ומיהו ממדרשת אביי משמע. משמע כמו האופן הראשון, ה אין בין"י בד"תוך לשון רשומ. 'ז-'ו

שהמוסגר מביא , שכל הספק הזה יתכן כדעת הראשונים, שוב הראוני. ע בדבר"ויל. הראשון לא נאמרו אלא במוחלט

וטהרתו , אינו מביא קרבנות כללשמוסגר , י מבואר"אולם מתוך פירוש רש. והם המאירי וסיעתו, קרבנות טהרתו

שבמצורע מוסגר אין , ב"ד ע"ולכאורה כן מבואר במסכת יבמות דף ע. וכן דעת ראשונים אחרים, בטבילה בלבד

 .ש"ע. קרבנות
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  זותכתיבת ספרים תפילין ומזו

הוא כתב [תפילין ומזוזות אינן כשרות אלא בלשון הקודש ובכתב אשורי ש, הכל מודים

ַהְּדָבִרים ְוָהיּו "כי בפרשת שמע הכתובה בתפילין ובמזוזות נאמר , והטעם לכך, ]שלנו

ַהּיֹום ַעל ְלָבֶב באופן אחרולא , ללמד שיהיו כמות שהן, )'ו' דברים ו" (ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָאֹנִכי ְמַצְּו.  

  .ולענין כתיבת ספרי תורה נביאים וכתובים נחלקו חכמים

, ולדברי רבא להלן[. נכתבים בכל לשוןספרי תורה נביאים וכתובים  –לדעת תנא קמא 

  ].מכל מקום אינם נכתבים אלא בכתב אשורי, אף שאמרו חכמים שהספרים נכתבים בכל לשון

אך ורק בלשון אים וכתובים נכתבים ספרי תורה נבי –ולדעת רבן שמעון בן גמליאל 

מגילת אסתר יוצאת , שלפי תירוץ אחד, י"יתבאר בעזה' ובדף ט[. הקודש או בלשון יונית

  ].אלא בלשון הקודש ובכתב אשורי בלבד, ואינה כשרה בלשון יונית, מכלל זה

ים ִק ַיְפְּת ֱא", שטעמו של רבן שמעון בן גמליאל מהכתוב, ]'בדף ט[וביאר רבי יוחנן 

כלומר יפיו של יפת ישכון , )ז"כ 'בראשית ט" (ִויִהי ְכַנַען ֶעֶבד ָלמוֹ ְלֶיֶפת ְוִיְׁשֹּכן ְּבָאֳהֵלי ֵׁשם 

ומבואר , שהיא היפה מכל לשונות בני יפת, ויופיו של יפת הוא לשון יונית, באהלי שם

ואמר רבי . וזאת על ידי שתהא התורה נכתבת בלשון זה, בכתוב שתהא באהלי תורה

  .הלכה כרבן שמעון בן גמליאל, אבהו אמר רבי יוחנן

נביאים וכתובים נכתבים רק בלשון הקודש ואף לא ספרי  –] 'בדף ט[ולדעת רבי יהודה 

ומשום מעשה תלמי מלך , ותורה בלבד התירו לכותבה גם בלשון יונית, בלשון יונית

  ].'י בדף י"כפי שיתבאר בעזה[, שציוה לתרגם את התורה ליוניתמצרים 

  

  תפירתם וטומאת ידים

תורה לספרים תפילין ומזוזות דווקא לענין הכתיבה יש חילוק בין , לדעת משנתנו

ושהם מטמאים , אכולם שווים לענין זה שיש לתופרם בגידיןאבל , נביאים וכתובים

  .את הידים

  דברים הנפסלים בכל שינוי שהוא

אינם , יים הבאיםשספרים ששינה בהם אחד מהשינו, שנינו ברייתא בה מבואר

                                                                                                                                        
, שתפרה בפשתןכ ,ובספר תורה נחלקו במסכת מכות, הלכה למשה מסיני הוא בתפילין ומזוזות שיהו תפורין בגידין א

 ]י"רש. [תין כמאן דפסלהשתא אשמעינן מתניו
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  . ואלו הם השינויים הגורמים לכך. ואינם מטמאים את הידים, נחשב ככתבי הקודש

  ]. ארמי[=ששינה לכותבו לשון תרגום , לשון הקודשפסוק שכתוב ב. א

וכן פסוקים רבים  )ז"א מ"בראשית ל(" ְיַגר ָׂשֲהדּוָתא" אכגון[לשון תרגום פסוק שכתוב ב. ב

  . בלשון הקודשם וכתבששינה , ]בעזרא ודניאל

  . באלא בכתב עברילא כתב בכתב אשורי ש, לא שינה את הלשון אבל שינה את הכתב. ג

אלא על נייר או דבר לא כתב על הקלף אבל , לא שינה לא את הלשון ולא את הכתב. ד

  . אחר

אלא לא כתב בדיו אבל , וכתב על הקלף, לא שינה לא את הלשון ולא את הכתב. ה

  . בדבר אחר

  'ף טד

  .אלו דברים פסלה הברייתא על ידי כל אחד מהשינויים הללו, ונחלקו חכמים

המכשירים , ל בכל כתבי הקודש וכדברי חכמים"רבא העמיד את הברייתא הנ. א

בכל כתב אינם מכשירים , אף שמכשירים הם בכל לשון, שלדעתו, ספרים בכל לשון

  ].גופן שלנו[=בכתב אשורי רק אלא , ]גופן שלהם[=

אם שינה לשון , כי מהברייתא משמע שאפילו בכתב אשורי, לו ולם אביי הקשהא

  .ואם כן אין להעמיד ברייתא זו כדברי חכמים, הקודש ללשון תרגום הספרים פסולים

שאפילו בכתב , האומר, שברייתא זו היא כדעת רבן שמעון בן גמליאל, ולפיכך אמרו. ב

  .אשורי אין לשנות את הלשון מכמות שהוא

, שכן רבן שמעון בן גמליאל מכשיר גם בלשון יונית, גם על דברים אלו קשווה

  .ומהברייתא משמע שכל שינוי פוסל ואפילו לשון יונית

בתפילין אלא , בספריםמדברת אינה ו, שברייתא זו היא כדברי הכל, ולפיכך אמרו. ג

  .כפי שנתבאר לעיל, שבהם כל שינוי פוסל, ומזוזות

                                                                                                                                        
והלא אילו היה  ,וקשה אמאי מפסלא בהכי. כן הוא לפי מה שהיה מובן מתחילה שברייתא זו מדברת גם בספר תורה א

משמע  ,אין קורין בו ,ספר תורה שחסר יריעה אחת ,כדאמרינן בגיטין ,לא מפסיל בהכי ,חסר כל אלו השלש תיבות

 .מכשהוא לא נכתב כלל ,דגרע טפי כשהוא כתוב תרגום ,דחק הקונטרס לומרו .אבל פסוק אחד לא ,דווקא יריעה אחת

 ].'תוס[ .וצריך להגיהו ,ויש לומר דהכא לא בא אלא להשמיענו דהוי טעות
 ].י"רש. [ובמסכת סנהדרין קרי ליה כתבא ליבונאה, כתב של עבר הנהר ב
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ואם כן לא יתכן , בתפילין ומזוזות אין שום פסוק בלשון תרגוםשכן , גם על כך והקשו

  .שתרגום שכתב בלשון תורה פוסל, ששנינו בהם

אלא , בכל הספריםמדברת אינה ו, אשברייתא זו היא כדברי הכל, ולפיכך אמרו. ד

כי , בשבה הכל מודים שכל שינוי מוציאה מכלל כתבי הקודש, במגילת אסתר בלבד

  ). 'ט' אסתר ח(" ְּיהּוִדים ִּכְכָתָבם ְוִכְלׁשוָֹנםְוֶאל הַ "נאמר בה 

שאם שינה לכותבם , שעליהם שנו בברייתא, ובמגילת אסתר יש פסוקים בלשון תרגום

  . בלשון הקודש פסל

ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְוִנְׁשַמע ִּפְתָגם ַהֶּמֶל "פסוק שנאמר במגילה בלשון תרגום הוא , לדברי רב פפא

הוא " פתגם[", )'כ 'אסתר א" (י ַרָּבה ִהיא ְוָכל ַהָּנִׁשים ִיְּתנּו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן ְלִמָּגדֹול ְוַעד ָקָטןְּבָכל ַמְלכּותֹו ּכִ 

  ]. גבלשון הקודש" דבר"תרגום של 

ְוָכל ַהָּנִׁשים ִיְּתנּו "פסוק שנאמר במגילה בלשון תרגום הוא , ולדברי רב נחמן בר יצחק

  ].דבלשון הקודש" כבוד"הוא תרגום של " יקר[" ,)'כ 'אסתר א(" ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן

, ומדברת בכל נביאים וכתובים, שברייתא זו היא כדעת רבי יהודה, ורב אשי אמר. ה

אינם ו, אבל שאר ספרים לא התירו, רק תורה התירו לכותבה גם בלשון יוניתשלדעתו 

  .הנכתבים אלא בלשון הקודש ובכתב אשורי

  

                                                                                                                                        
ורק לרבן שמעון בן . וכשרה בכל לשון, פריםשלדעת חכמים מגילה כשאר ס, מבואר' אולם בתוס. כן כתבתי מתחילה א

שלדעת , ודבר זה עצמו מחלוקת אמוראים הוא. ואינה כשרה אלא בלשון הקודש, גמליאל מגילה אינה כשאר ספרים

כדברי , והם מעמידים את הברייתא כרבי יהודה, גם במגילה מכשיר רבן שמעון בן גמליאל בכתב יוני, רב ושמואל להלן

 ]. 'כל זה בתוס' יע. [רב אשי להלן
 ,ומיירי ודאי שכתוב באותו לשון שקורא ,יצא ,עילמית לעילמים ,גיפטית לגיפטים ,דהא אמרינן בפרק שני ,וקשיא ב

כיון שנתנה לקרות וליכתב בכל  ,אמאי לא מטמאה את הידים ,ואם כן קשיא ,ולא יצא ,דאם לא כן הוי קורא על פה

אבל היכא  ,דין הוא שלא תטמא את הידים ,נה כשרה לקרות אלא למכירים בהויש לומר דכיון שאי .לשון שמכירין בה

 ].'תוס[ .ומשום הכי דין הוא שתטמאה את הידים ,כשירה אף לשאינן מכירין ,דכתיבה אשורית
 ".כל פתגם רב ייתון לותך", ותרגומו, )ב"ח כ"שמות י" (ָּכל ַהָּדָבר ַהָּגֹדל ָיִביאּו ֵאֶלי, כמו שנאמר ג
ותעביד לבושי קודשא ", ותרגומו, )'ח ב"שמות כ" (ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי ֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחי ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת", ו שנאמרכמ ד

 ".לאהרן אחוך ליקר ולתושבחא
אין בין ספרים למגילה אלא שהספרים נכתבין בכל לשון ומגילה צריך  ,וקשה דהא בפרק כל כתבי אמר רב אשי ה

יהודה  ביואם כן מנא ליה לרב אשי לומר דר ,אלמא דבשאר ספרים לא צריך אשורית וספר ודיו ,ר ובדיואשורית בספ

דההיא דכל כתבי מיירי לענין הצלה  ,ויש לומר .והא לא אשכח התם שום תנא דפליג עליה ,מחמיר ומצריך כולי האי

שהרי יש בהן כמה שמות  ,בין בכל לשוןדנכת אף על גבבשאר ספרים יש להצילם  ,והכי קאמר ,מפני הדליקה דווקא

והכא מיירי להכשיר לקרות  ,אין להצילה אלא אם כן כתובה כהלכתה ,אבל במגילה שאין בה שום אזכרה ,קדושים

 ].'תוס[ .בהן
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  תרגום השבעים

 ,בשבעים ושנים בתים םוהכניס ,שכינס שבעים ושנים זקנים ,י המלךמעשה בתלמ

כתבו לי תורת  ,ואמר להם ,ונכנס אצל כל אחד ואחד. םולא גילה להם על מה כינס

ושינוי לו , והסכימו כולן לדעת אחת ,בלב כל אחד ואחד עצהה "בנתן הק. משה רבכם

   .כולם בשווה את כל השינויים הבאים

שלא  ,)'א 'בראשית א" (ֵאת ַהָּׁשַמִים ְוֵאת ָהָאֶרץים ִק ְּבֵראִׁשית ָּבָרא ֱא"לו לא רצו לכתוב . א

. ושתי רשויות הן, וכוונת הכתוב שבראשית ברא את אלקים, איאמר בראשית שם הוא

  ".אלקים ברא בראשית", וכתבו לו, ולכן שינו

ְוִיְרּדּו ִבְדַגת ַהָּים ּוְבעֹוף ֵמנּו ִּכְדמּוֵתנּו ַנֲעֶׂשה ָאָדם ְּבַצלְ ים ִק ַוֹּיאֶמר ֱא"לא רצו לכתוב לו . ב

שמכאן פקרו המינים , )ו"כ 'בראשית א" (ַהָּׁשַמִים ּוַבְּבֵהָמה ּוְבָכל ָהָאֶרץ ּוְבָכל ָהֶרֶמׂש ָהֹרֵמׂש ַעל ָהָאֶרץ

  ".אעשה אדם בצלם ובדמות"ולכן שינו וכתבו לו . לומר שתי רשויות הן

ַוִּיְׁשֹּבת ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ים ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה ִק ְיַכל ֱאוַ ", לא רצו לכתוב לו. ג

ולא יקבל , אם כן עשה מלאכה בשביעי, שלא יאמר, )'ב 'בראשית ב" (ִמָּכל ְמַלאְכּתֹו ֲאֶׁשר ָעָׂשה

ולכן  .באה שבת באה מנוחה, מנוחה, מה היה העולם חסר, מדרש חכמים שדרשו בו

  ".ויכל ביום הששי וישבות ביום השביעי", וכתבו לו, שינו

" ַוְיָבֶר ֹאָתם ַוִּיְקָרא ֶאת ְׁשָמם ָאָדם ְּביֹום ִהָּבְרָאםָזָכר ּוְנֵקָבה ְּבָרָאם ", לא רצו לכתוב לו. ד

וכתבו , ולכן שינו. וכל אחד ברא זכר ונקבה, שלא יאמר שני גופים ברא, )'ב 'בראשית ה(

  .ובשני פרצופים, לומר שגוף אחד נברא אדם, "כר ונקבה בראוז", לו

בראשית " (ֲאֶׁשר א ִיְׁשְמעּו ִאיׁש ְׂשַפת ֵרֵעהּוָהָבה ֵנְרָדה ְוָנְבָלה ָׁשם ְׂשָפָתם ", לא רצו לכתוב לו. ה

הבה ארדה ואבלה שם "ולכן שינו וכתבו לו . 'מהטעם המבואר לעיל באות ב, )'ז א"י

  ".שפתם

" ֵלאֹמר ַאֲחֵרי ְבִתי ָהְיָתה ִּלי ֶעְדָנה ַואֹדִני ָזֵקןַוִּתְצַחק ָׂשָרה ְּבִקְרָּבּה ", לכתוב לו לא רצו. ו

ולכן . ועל שרה הקפיד, כשצחקעל אברהם לא הקפיד למה  ,שלא יאמר ,)ב"י ח"בראשית י(

, בזה היה החילוק בינה לאברהם, לומר ,"ותצחק שרה בקרוביה", וכתבו לו, שינו

ַהְּלֶבן ֵמָאה ָׁשָנה ִיָּוֵלד ַוֹּיאֶמר ְּבִלּבֹו ַוִּיֹּפל ַאְבָרָהם ַעל ָּפָניו ַוִּיְצָחק "כמו שנאמר , צחק בלבושהוא 

                                                                                                                                        
ראה ונ ".בראשית"ולא כתבו  ועוד שכתבו לו בלשון יונית בתחלה .אלא בתחלה ,שהרי בראשית אין שם כלל ,וקשה א

היה אומר דשתי  ,אלו כתבו בראשית קודם ,ואם כן ,היו יודעים שלעולם יש להזכיר הבורא בתחילה שהיונים, לי

 ].'תוס[ .משום הכי הפכו לו ,ואלהים הוי השני ,והתיבה הראשונה הוי בורא אחד ,רשויות הן
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  .והיא אמרה לקרוביה ,)ז"ז י"בראשית י" (ְוִאם ָׂשָרה ֲהַבת ִּתְׁשִעים ָׁשָנה ֵּתֵלד

ִּכי ְבַאָּפם ָהְרגּו ִאיׁש ּוִבְרֹצָנם ם ַאל ֵּתַחד ְּכֹבִדי ְּבֹסָדם ַאל ָּתֹבא ַנְפִׁשי ִּבְקָהלָ ", לא רצו לכתוב לו. ז

שהרי אביהם מעיד , רצחנים היו אבותיכם ,שלא יאמר ,)'ו ט"בראשית מ(" ִעְּקרּו ׁשֹור

כי באפם הרגו שור וברצונם עקרו ", וכתבו לו, ולכן שינו. עליהם שהם הרגו איש

  .על הבהמותאלא א הקפיד ול ,בעיניו אלא כבהמות םשלא היו חשובי, "אבוס

ַוָּיָׁשב ַאְרָצה ִמְצָרִים ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת ִאְׁשּתֹו ְוֶאת ָּבָניו ַוַּיְרִּכֵבם ַעל ַהֲחֹמר "לא רצו לכתוב . ח

משה רבכם לא היה לו סוס או  ,שלא יאמר, )'כ 'שמות ד" (ים ְּבָידוֹ ִק ַוִּיַּקח ֹמֶׁשה ֶאת ַמֵּטה ָהֱא

ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני ", תבו לווכ, ולכן שינו. גמל

  .גמלשמשמע  ,"אדם

ּומֹוַׁשב ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֲאֶׁשר ָיְׁשבּו ְּבִמְצָרִים ְׁשִׁשים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאֹות "לא רצו לכתוב לו . ט

 ,יהשהרי קהת מיורדי מצרים ה, שקר כתוב בתורה ,שלא יאמר )'מ ב"שמות י(" ָׁשָנה

כולן אין מגיעות  ,ושנותיו של משה ,ושנותיו של עמרם ,וכשאתה מונה שנותיו של קהת

ולפיכך . בתוך שנות האבות םכל שכן שהרבה משנות הבנים נבלעי, לארבע מאות שנה

ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות ארבע מאות ", וכתבו לו, שינו

ומשם עד , ה גזירת גלות מצרים בין הבתריםשמנה הכתוב מיום שנגזר ,לומר, "שנה

, ומשנולד יצחק עד שיצאו ישראל ממצרים ארבע מאות שנה, שנולד יצחק שלשים שנה

 ,ומאה ושלושים שחיה יעקב כשבא למצרים ,עד שנולד יעקב צא מהם ששים של יצחק

   .אנשארו מאתים ועשר

ִיְׂשָרֵאל ַוַּיֲעלּו ֹעת ַוִּיְזְּבחּו ְזָבִחים ְׁשָלִמים  ַוִּיְׁשַלח ֶאת ַנֲעֵרי ְּבֵני", לא רצו לכתוב לו. יא-י

ויאמר גרועים שלכם שלחתם לקבל פני , כי נערים לשון קטנות ,)'ה ד"שמות כ( "ָּפִרים 'הלַ 

. בוהוא לשון חשיבות, "וישלח את זאטוטי בני ישראל", וכתבו לו, ולכן שינו. שכינה

ְוֶאל ֲאִציֵלי ְּבֵני ", ולא כתבו לו, ן גם בסוף העניןשינו כ, ומאחר ששינו כן בתחילת הענין

, אף שהוא לשון חשיבות, )א"י ד"שמות כ" (ים ַוֹּיאְכלּו ַוִּיְׁשּתּוִק ַוֶּיֱחזּו ֶאת ָהֱאִיְׂשָרֵאל א ָׁשַלח ָידֹו 

  ".ואל זאטוטי בני ישראל לא שלח ידו"אלא שינו כמו בתחילת הענין וכתבו לו 

                                                                                                                                        
נולד יצחק היה וכש, אלא בארץ לא להם ,ולא נאמר במצרים ,"כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" ,וכן היתה הגזרה א

ושלשים של קודם , גרים, שהן זרעו של אברהם, ומאז עד שיצאו ממצרים נמצא יצחק וזרעו, אברהם גר בארץ פלשתים

 ].י"רש. [כתיב "זרעך"דהא , לכן לא נמנו בגזרה
א רצו לפי של ,ויש לומר .והוי לשון גדולה ,כדכתיב בסמוך "וישלח את אצילי בני ישראל"אמאי לא כתבו לו  ,וקשה ב

ומשמע נמי  ,כמו זוטו של ים ,דמשמע לשון גדולה ,"אצילי"ובמקום  "נערי"במקום  "זאטוטי"ולכך כתבו לו  ,לשקר

ושפלה מכל  ,עומקו ותחתיתו רושפי ,זו בבל שהוא זוטו של עולם "לצולה חרבי"כדאמרינן התם האומר  ,לשון השפלה

 ].'תוס... [ ארצות
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א ֲחמֹור ֶאָחד ֵמֶהם ַאל ֵּתֶפן ֶאל ִמְנָחָתם  'הַוִּיַחר ְלֹמֶׁשה ְמֹאד ַוֹּיאֶמר ֶאל ", לו לא רצו לכתוב. יב

אבל חפץ , חמור לא לקח ,שלא יאמר ,)ו"ט ז"במדבר ט" (ְוא ֲהֵרֹעִתי ֶאת ַאַחד ֵמֶהםָנָׂשאִתי 

  .שלא לקח שום דבר" לא חמד אחד מהם נשאתי", ולכן שינו וכתבו לו. אחר לקח

ּוֶפן ִּתָּׂשא ֵעיֶני ַהָּׁשַמְיָמה ְוָרִאיָת ֶאת ַהֶּׁשֶמׁש ְוֶאת ַהָּיֵרַח ְוֶאת ַהּכֹוָכִבים ֹּכל ְצָבא ", לא רצו לכתוב לו. גי

" ָמִיםַּתַחת ָּכל ַהּׁשָ י ֹאָתם ְלֹכל ָהַעִּמים ֶק ֱא 'הֲאֶׁשר ָחַלק ַהָּׁשַמִים ְוִנַּדְחָּת ְוִהְׁשַּתֲחִויָת ָלֶהם ַוֲעַבְדָּתם 

. אואם כן בן נח מותר בעבודה זרה, נתנם לכל העמים לעובדם, שלא יאמר ,)ט"י 'דברים ד(

  ".יך אתם להאיר לכל העמיםקאל' אשר חלק ה", ולכן שינו וכתבו לו

אֹו ְלָכל ְצָבא  ַוִּיְׁשַּתחּו ָלֶהם ְוַלֶּׁשֶמׁש אֹו ַלָּיֵרחַ ַוֵּיֶל ַוַּיֲעֹבד ֱאִהים ֲאֵחִרים "לא רצו לכתוב לו . יד

, שלא ציוה שיהיו, כוונת הכתוב היא, שלא יאמר ,)'ג ז"דברים י(" ֲאֶׁשר א ִצִּויִתיַהָּׁשַמִים 

וילך ויעבוד אלהים ", ולכן שינו וכתבו לו. שנבראו על כרחו, ואם כן אלוהות הם

   ".אחרים אשר לא צויתי לעובדם

" ַמֲעַלת ֵּגָרה ִהוא ּוַפְרָסה א ִהְפִריָסה ְטֵמָאה ִהוא ָלֶכם ִּכיְוֶאת ָהַאְרֶנֶבת ", לא רצו לכתוב לו. טו

 ,שחקו בי היהודים ,שלא יאמר ,מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה ,)'ו א"ויקרא י(

וקראוה כן לפי " צעירת הרגליםואת ", וכתבו לו, ולכן שינו. והטילו שם אשתי בתורה

  .שידיה קצרות וקטנות מרגליה

  

  ח בשמן המשחה למרובה בגדיםחילוק בין משו

נמשחו בתחילת כהונתם בשמן , כל הכהנים הגדולים ששמשו עד זמנו של יאשיה המלך

ְוַהֹּכֵהן ַהָּגדֹול ֵמֶאָחיו ֲאֶׁשר יּוַצק ַעל ֹראׁשֹו ֶׁשֶמן ", ונתקיים בהם הכתוב, המשחה

ובכך , )'א י"ויקרא כ" (א ִיְפָרע ּוְבָגָדיו א ִיְפֹרם ּוִמֵּלא ֶאת ָידֹו ִלְלֹּבׁש ֶאת ַהְּבָגִדים ֶאת ֹראׁשוֹ ַהִּמְׁשָחה 

  .נעשו כהנים גדולים לכל הדינים

וכל כהנים גדולים ששמשו מאז ואילך עד , ובזמנו של יאשיה המלך נגנז שמן המשחה

ונכנסו לכהונה גדולה רק , לא נמשחו בשמן המשחה, וכל ימי בית שני, סוף בית ראשון

ונתקיים בהם רק , ועבדו בהם, שלבשו שמונה בגדים של כהן גדול ,על ידי ריבוי בגדים

  ".ּוִמֵּלא ֶאת ָידֹו ִלְלֹּבׁש ֶאת ַהְּבָגִדים", ל"סוף הכתוב הנ

, והיו רק מרובי בגדים, אף שלא נמשחו האחרונים בשמן המשחה, לדעת רבי מאיר

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [כדי לטורדן מן העולם ,להחליקן בדברים, נתנם לכל העמיםביאור הכתוב הוא שמדרשו לפי ו א
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ום חילוק אין שו, ככהנים שנמשחו בשמן המשחה, כהנים גדולים הם לכל הדינים ממש

  .בדין בין אלו לבין אלו

, לרוב הדברים דין מרובי הבגדים כדין המשוחים בשמן המשחה, ולדעת משנתנו

ובכל יום עשירית האיפה של , ובכלל זה שמקריבים ביום הכפורים פר יום הכפורים

, והוא, בדבר אחד חלוק מרובה בגדים ממשוח בשמן המשחהורק . חביתי כהן גדול

, והורה היתר בדבר שיש בו כרת, שכהן משוח שטעה, ל כל המצוותלענין פר הבא ע

, אלא פר, אינו מביא חטאת כשבה או שעירה כשאר יחידים, ועשה על פי הוראתו

ִאם ַהֹּכֵהן ַהָּמִׁשיַח ֶיֱחָטא ְלַאְׁשַמת ָהָעם ְוִהְקִריב ַעל ַחָּטאתֹו ֲאֶׁשר ָחָטא ַּפר ֶּבן ", שנאמר

ומביא , ולענין זה מרובה בגדים אינו כמותו, )'ג' ויקרא ד(" ָּטאתְלחַ  'הָּבָקר ָּתִמים לַ 

  . אחטאת יחיד כשבה או שעירה

אבל , הכוונה היתה רק למשוח בלבד, "ָמִׁשיחַ "אם היה כתוב בענין , כי לדעתו, ורבי מאיר חולק

  .ללמד שגם מרובה בגדים בכלל, ריבוי הוא, "ַהָּמִׁשיחַ "עכשיו שנאמר 

  

  משמש לכהן שעברחילוק בין כהן 

ממנים אחר תחתיו להיות כהן גדול עד שיעבור פסולו של , כהן גדול שארע בו פסול

עובר , ושני ששימש תחתיו, ומשמש, חוזר לעבודתו, וכשחוזר הראשון להכשרו, ראשון

  .מגדולתו

מעתה , מאחר שנתמנה להיות כהן גדול פעם אחת, זהשני , לדעת משנתנו ורבי מאירו

ומקריב , ומשמש בשמונה בגדים, ות כהונה גדולה עליו כמו הראשוןכל מצולעולם 

ואין חילוק בינו , ]ואינו פרוע ולא פורם על מתו ומצווה על הבתולה ומוזהר על האלמנה[, אונן

הם קרבנות ש, לבין הראשון אלא לענין הקרבת פר יום הכפורים ועשירית האיפה

  .ואת אלו הראשון מביא ולא השני, אי אפשר להביא שניםו, הבאים על ידי כהן גדול

ולא בארבעה , לא בשמונה בגדים ככהן גדול, השני אינו עובד כלל, ולדעת רבי יוסי

וככהן , שלא תהא איבה בינו ובין הראשון, ככהן גדול אינו משמש, בגדים ככהן הדיוט

וסף מעשה ברבי י, ואמר רבי יוסי. במשום מעלין בקדש ואין מורידין, הדיוט אינו משמש

                                                                                                                                        
אפילו כהן הדיוט יכול ד, ורת כהניםמרבינן בת ...דכתיב ביה הכהן המשיח אף  פר העלם דבר של צבור ... אבל  א

 ].'פ תוס"ע[ .וכל שכן מרובה בגדים ,להביאו
אינו יכול לשמש בארבעה  אם כן ,אי לאו משום איבה ,גדולתיפוק ליה דכיון דראוי לכהן  ,למה ליה האי טעמא ,קשיא ב

אי  ,כיון דעל פי בית דין הוא ,ויש לומר דמשום האי טעמא לא היינו מקפידין .משום דהוה ליה מחוסר בגדים ,בגדים
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, ואמרו ,ובא מעשה לפני חכמים, ומינוהו תחתיו, שאירע בו פסול בכהן גדול, בן אולם מציפורי

  .שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט, ראשון חוזר לעבודתו

  

  כמי נשנית משנתנו

, מבואר במשנתנו כדעת חכמים, בענין כהן משוח בשמן המשחה ומרובה בגדים

ובענין כהן משמש וכהן שעבר . יא פר הבא על כל המצוותשמרובה בגדים אינו מב

  .שכהן שעבר משמש בשמונה בגדים, מבואר במשנתנו כדעת רבי מאיר

הדין הראשון , כל אחד נשנה על ידי תנא אחר, ששני הדינים הללו, רב חסדא אמר

  .והדין השני נשנה על ידי רבי מאיר, נשנה על ידי חכמים

, הוא רבי שסידר את המשניות, נשנו על ידי תנא אחד ששני הדינים, ורב יוסף אמר

  .ובדין השני דעתו כדעת רבי מאיר, ובדין הראשון דעתו כדעת חכמים

  

  חילוק בין במה גדולה לבמה קטנה

, והיה מזבח של משה בגלגל, בארבעה עשרה שנים שכבשו ישראל את הארץ וחלקוה

והיה , הותרו הבמות לישראל, בשנים שהיה המזבח בנוב וגבעון, וכן אחר חרבן שילה

  .ולהקריב עליה קרבנות לשמים, כל אחד רשאי לבנות לו במה

לא היו מקריבים אלא , ]במה קטנה[=בבמות שהיה כל אחד בונה לעצמו , ולדברי הכל

  .אנדרים ונדבות

  ].במה גדולה[=במזבח של משה באותן שנים מה היו מקריבים , ונחלקו חכמים

כמו שהיו , היו מקריבים את כל הקרבנות, בבמה גדולה, םלדעת חכמים במסכת זבחי

, ואם כן מלבד נדרים ונדבות היו מקריבים בה כל קרבנות הציבור, מקריבים במשכן

ובין אלו , כפסחים וקרבנות המועדות ותמידים שבכל יום, בין אלו שקבוע להם זמן

  .כפר העלם דבר של ציבור ושעירי עבודה זרה, שאין קבוע להם זמן

                                                                                                                                       
 ].'תוס[ .לאו טעמא דמעלין

בתרא  רקשמעון פ ביאית ליה לר ואפילו הכי ,וקשה דהא נזירות דהוי דבר הנידר ונידב כדאמרינן בפרק שני דתמורה א

זה הכלל כל הנידר ונידב  ,דהכי מיפרשא מתניתין ויש לומר .דמנחות ונזירות אין קרב אפילו בבמה גדולה ,דזבחים

 ,שקרב בבמה גדולה ואף על פי  ,וכל שאינו נידר ונידב ,קרב בבמה קטנה ,כגון עולה ושלמים ליחיד ,שקרב בבמה גדולה

 .אבל מודה הוא דיש נידר ונידב שאין קרב לא בבמה גדולה ולא בבמה קטנה ,אין קרב בבמה קטנה
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לא הקריבו בבמה גדולה מקרבנות ציבור אלא אותם , ולדעת משנתנו ורבי שמעון

אבל קרבנות ציבור , כפסחים וקרבנות המועדות ותמידים שבכל יום, שקבוע להם זמן

  .לא הקריבו כלל, כפר העלם דבר של ציבור ושעירי עבודה זרה, שאין קבוע להם זמן

  

  חילוקים בין שילה לירושלים

ארבעה עשרה שנה אחרי , יה מקום קבוע להשראת השכינה בישראלבשני מקומות ה

, ]ושם היו הקירות בבנין והכיסוי ביריעות[, קבעו את המשכן בשילה, שנכנסו ישראל לארץ

והוא [בנה שלמה את בית המקדש בירושלים , וחמישים ושבע שנים אחר חורבן שילה

ני חילוקים בין שילה ובמשנתנו נשנו ש. ושם היה גם מקדש שני ]היה בית גמור

  .לירושלים

  .מקום אכילת קדשים קלים ומעשר שני. א

בכל מקום ששילה קדשים קלים ומעשר שני היו נאכלים , בזמן שהיה המשכן בשילה

  .נראית שם

לפנים קדשים קלים ומעשר שני היו נאכלים , ובזמן שהיה המקדש בירושלים

  .של ירושלים מהחומה

כלומר לפנים מהיקף , היו נאכלים לפנים מהקלעיםבזה ובזה , קדשי קדשים, אכן

  .העזרה

  'דף י

  .היתר במות אחרי החורבן. ב

  . אכשחרבה שילה הותר להקריב בבמותכלומר , קדושת שילה יש אחריה היתר

כן . [שגם אחר החורבן אסור להקריב בבמה, וקדושת ירושלים אין אחריה היתר

, שקדושה ראשונה בטלה, ואומריםולקים שיש ח, י"ולהלן יתבאר בעזה, מבואר במשנתנו

  ].בוהותרו הבמות

                                                                                                                                        
, זו ירושלים ,"ואל הנחלה", שנחו מלכבוש, זו שילה ,"כי לא באתם עד עתה אל המנוחה"כדאמרינן במסכת זבחים  א

 ].י"רש. [כדי ליתן היתר בין זו לזו ,למה חלקן הכתוב
, אין מי שמתיר להקריב בבמה בזמן הזה, המובאים בהערות להלן' התוסאולם לפי דברי . כן נראה לכאורה מהגמרא ב

 .או בטלה קדושתו, והמחלוקת היא רק אם במקום המזבח מותר להקריב בזמן הזה
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  עבודה בבית חוניו בזמן הזה

ועל ידי מעשה המבואר , שמעי וחוניו, כשמת שמעון הצדיק הניח אחריו שני בנים

ובנה , וחוניו ירד לאלכסנדריה של מצרים, במסכת מנחות שמעי נתמנה לכהונה גדולה

א שהיה "וי. א שהיה המזבח לעבודה זרה"י. והקריב עליו קרבנות באיסור, שם מזבח

  .כי משנבנה הבית נאסרו הבמות, ומכל מקום היה אסור לעשות כן, לשם שמים

ודברים אלו . בזמן הזה אשמעתי שמקריבים בבית חוניו, בסוגיתנו אמר רבי יצחקו

וכדעת האומרים . אלא לשמים נבנהכדעת האומרים שבית חוניו אינו בית עבודה זרה 

אלא קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא  ,דושה ראשונה שנתקדשה ירושליםשק

, שנאמר, וחזרו הבמות להיות מותרות, וכשחרבה ירושלים בטלה קדושתה. עד חורבנה

, )'ט ב"דברים י" (י ֹנֵתן ָלקֶ ֱא 'הֲאֶׁשר ִּכי א ָבאֶתם ַעד ָעָּתה ֶאל ַהְּמנּוָחה ְוֶאל ַהַּנֲחָלה "

מה מנוחה יש אחריה , מקיש נחלה למנוחה. זו ירושלים" ַנֲחָלה" .זו שילה "ְמנּוָחה"

   .אף נחלה יש אחריה היתר, היתר

ואמר . הכחיש ואמר לא, אם אמר כדברים הללו, כששאלו את רבי יצחק, ולאחר מכן

ואני למדתי דברים אלו , אמר רבי יצחק כן, ]כלומר נשבע אני[, האלקים, על כך רבא

 ,קדושת שילה יש אחריה היתר", בה ששנינו, במחמת משנתנו, חוזר בו ועכשיו. ממנו

משבאו לירושלים "וכן שנינו במסכת זבחים , "קדושת ירושלים אין אחריה היתר

אל "בפסוק  ההאמור "והיא היתה לנחלה, ולא היה להם עוד היתר, נאסרו הבמות

, גוקת תנאים בדבר זהכי מצינו מחל, אולם לא היה לו לחזור בו". המנוחה ואל הנחלה

  .דודבריו הראשונים כדעת האומר שקדושה ראשונה בטלה ,]י להלן"כפי שיתבאר בעזה[

  

                                                                                                                                        
ויש לומר דשמא לגבי הא לא גזרו חכמים  .דהא גזרו טומאה על ארץ העמים ,קשיא היאך מקריבין שם בטומאה א

 ].'תוס[ .קריבכיון שמן התורה יכול לה ,טומאה
כיון  ,ועוד קשיא .והלא הן שגורות בפי כל ,וכי לא היה יודע המשנה ,ומתחילה היכי אמר למילתיה ,ר חיים"הקשה הר ב

 ,מודוולי עלמא דכ ,ר חיים"לכך נראה להר .לימא אנא דאמרי כמאן דאמר לא קדשה ,אמאי הדר ביה ,דתנאי היא

סבר דאף  ,דמאן דאמר לא קדשה ,והני תנאי בהא פליגי ,ה להן היתרושוב לא הי ,דמשבאו לירושלים נאסרו הבמות

 .סבר דבמקום מזבח מותר להקריב אבל לא בבמה ,ומאן דאמר קדשה ,במקומו של מזבח אין יכולין להקריב עכשיו
 ,הערל רקוהאיכא תנא דאית ליה בפ ,ברייתא דלא מוכחא אלא דקדושה ראשונה לא בטלהלהלן קשה אמאי מייתי  ג

וקדושת חוניו היתה לאחר קדושה  ,דקדושה אחרונה לא בטלה ,הא שלישית אין להן ,דושה ראשונה ושניה יש להןדק

אבל לכל מילי  ,היינו דוקא לענין תרומה בזמן הזה ,דאפילו למאן דאמר קדושה אחרונה לא בטלה ,ויש לומר .שלישית

 ].'תוס[ .אחריני ודאי בטלה
כי אין מי שמתיר להקריב , היה לו לחזור בו, בהערה הקודמת' לפי דברי התוסאולם . כן נראה לכאורה מהגמרא ד

 .בבמה בזמן הזה
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  קלעים שעשו בשעת בנין ההיכל והעזרה

 ,להיכל ]מחיצות של בד[ קלעים םעושי ,בהיכל םכשהיו בוני, שמעתי, אמר רבי אליעזר

נים את הכתלים של ההיכל ובו, אלא שבהיכל הקלעים היו בצד הפנימי, וקלעים לעזרה

  .ובעזרה הקלעים היו בצד החיצון ובונים את הכתלים מבפנים לקלעים, מחוץ לקלעים

  

  

קדושה , לדעתוכי , שהסיבה לכך שאמר שהעמידו קלעים, ומתחילה היה נראה

קודם השלמת , ומאחר שרצו להקריב קרבנות מיד, בחורבן הביתראשונה בטלה 

שעל ידם יחשב הבית כאילו הוא , ללו תחת הכתליםהעמידו את הקלעים ה, הבנין

  . אויוכלו להקריב קרבנות, בנוי

ונמצא לפי זה שנחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע אם בטלה קדושה ראשונה שכן לדעת 

, אף על פי שאין ביתקרבנות  שמקריבים, שמעתי, רבי יהושע לא בטלה שכך אמר

קדשים קלים ומעשר שני אף אוכלים ו, קדשי קדשים אף על פי שאין קלעים םאוכליו

  .וקידשה לעתיד לבוא ,קידשה לשעתה ,מפני שקדושה ראשונה, על פי שאין חומה

שקדושה ראשונה קדשה לשעתה , שיתכן שגם רבי אליעזר מודה, אולם רבינא אמר

                                                                                                                                        
והם התחילו , אלמלא כן לא היו מקריבין עד שיגמר הבניןו, שיהא מזבח הבנוי בעזרה קרוי אשר פתח אהל מועד א

. בשנת שלש לדריוש האחרון, הביתועד עשרים ושנים שנה אחרי כן לא נגמר ...  להקריב קרבנות משבאו שם בימי כורש

 ].י"רש[
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והסיבה שעשו , ומודה שהיו יכולים להקריב אף על פי שאין בית, אולעתיד לבוא

ולא באו רבי אליעזר ורבי , אלא לצניעות בעלמא, את המזבח לא כדי לקדש, קלעים

  .אלא כל אחד אמר מה ששמע מרבו, יהושע לחלוק בדין זה

  

  ערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון

שהן מוקפות חומה מימות יהושע בן , במסכת ערכין מנה התנא שמות תשעה ערים

, כמבואר בכתוב, א היו הרבה יותרהל, ונחלקו חכמים למה נמנו דווקא ערים אלו. בנון

ִׁשִּׁשים ִעיר ָּכל ֶחֶבל ַאְרֹּגב ַוִּנְלֹּכד ֶאת ָּכל ָעָריו ָּבֵעת ַהִהוא א ָהְיָתה ִקְרָיה ֲאֶׁשר א ָלַקְחנּו ֵמִאָּתם "

" ֵמָעֵרי ַהְּפָרִזי ַהְרֵּבה ְמֹאד ְּדָלַתִים ּוְבִריַח ְלַבדָּכל ֵאֶּלה ָעִרים ְּבֻצרֹות חֹוָמה ְגֹבָהה . ַמְמֶלֶכת עֹוג ַּבָּבָׁשן

  ).'ה- 'ד 'דברים ג(

בטלה בחורבן כבר , שנתקדשו הערים בימי יהושעקדושה ראשונה  – לדעת תנא אחד

לא ו, חזרו וקדשו את הערים להיות ערי חומה, וכשעלו בני הגולה בימי עזרא, ראשון

, מתחילה ולא כל אותם שהיו קדושות, נתקדשו אלא הערים שקדשו בימי עזרא

להודיע באלו עיירות נוהג דין בתי  ,ולפיכך מנה התנא את אלו שנתקדשו בימי עזרא

  .ערי חומה

לא בטלה בחורבן , שנתקדשו הערים בימי יהושעקדושה ראשונה  – ולדעת תנא שני

ואם כן לא רק  ,וכל הערים שהיו מקודשות מימי יהושע עדיין הן בקדושתן, ראשון

והן , אלא כל שידוע שהיו מוקפות חומה מימות יהושע, ושותהערים המנויות לעיל קד

כי את העיירות הללו , והסיבה שמנה התנא את אלו בלבד, הרבה מאוד כמבואר לעיל
                                                                                                                                        

דקאמר  ,דלא קדשה לעתיד לבוא ,קמא דחגיגה רקדרבי אליעזר אית ליה בפ ,אמאי לא מייתי ראיה ,הקשה רבינו תם א

עמון ומואב מעשרין  ,אליעזר כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי ביומסיק אמר ר ,מעשה ברבי יוסי בן דורמסקית ,התם

וקדושה ראשונה קדשה  ,מה טעם משום דהרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל ,יתמעשר עני בשביע

ולאו מילתא דרבי אליעזר  ,דמה טעם דהתם גמרא הוא דקאמר לה ,ותירץ רבינו תם .לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא

חום עולי בבל מלקדש למאן משום דכי האי גוונא אשכחן בערי ישראל שהני ,מה טעם מעשרין ,והכי פירושה ... היא

שהניחום עולי בבל  ,וכל שכן עמון ומואב שהן חוצה לארץ ,כדי שיסמכו עליהן עניי ישראל בשביעית ,דאמר לא קדשה

דהא לא מיירי בעמון ומואב שטהרו בסיחון אלא מיירי באותן  ,והניחום לעניים ,הלמאן דאמר לא קדש ,מלקדש

 ,כרם רבעי היה לו לרבי אליעזר ...מהא דאמר בינו תם ועוד הקשה ר... []  םשהניחו ישראל בצאתם ממצרים ולא כבשו

ומשום שלא היה רוצה לטרוח להוליכו לירושלים  ,משמע דאית ליה קדשה לעתיד לבוא ואם כן ,ובקש להפקירו לעניים

ץ ישראל היה צריך משום דבראשונה כרם רבעי שבאר ויש לומר ...שיוליכו אותו ויאכלוהו שמה  ,היה מפקירו לעניים

ומכל מקום  ...משום דכל דבר שנאסר במניין צריך מניין אחר להתירו  ,אליעזר להוליכו ביבקש ר ,להוליכו לירושלים

והכי נמי איתא בשאלתות דרב אחאי בפרשת קדושים  ...במה שהיו יכולים לחללו בשוה פרוטה  ,העניים היו מרויחים

 ].'תוס. [או ישליכם לנהר ,וקלי ליה לדמי פדיוניה ,ומברך על פדיון עובר לעשייתן ,תהיו
) ה(וגמלא ) ד(ויודפת הישנה ) ג(וחקרה של גוש חלב ) ב(קצרה הישנה של ציפורי ) א. (לפנינו במשנה יש שם שמונה ב

 .וכן כיוצא בהן ,וירושלים) ח(ואונה ) ז(וחדיד ) ו(וגדוד 
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וקריאת מגילה בחמשה , שילוח מצורע[ונהגו בהן בפועל דין ערי חומה , מצאו בני הגולה

  .גם בהם יהיו נוהגים כן אבל ודאי שכשימצאו אחרות ,]והבית חלוט בה לסוף שנה, עשר

שתי ברייתות אלו נשנו משמו של רבי ישמעאל ברבי , לפי התירוץ הראשון בגמרא - 

  .שנחלקו תנאים מה דעת רבי ישמעאל ברבי יוסי, יוסי

רק הברייתא הראשונה היא כדעת רבי ישמעאל ברבי , ולפי התירוץ השני בגמרא - 

רייתא השניה היא כדעת רבי אבל הב. שהוא האומר קדושה ראשונה בטלה, יוסי

', כמו שנתבאר לעיל בדף ג, שדעתו שקדושה ראשונה לא בטלה, אלעזר ברבי יוסי

אף , כל ערים שהיו מוקפות חומה מימות יהושע נוהג בהם דין בתי ערי חומה, שלדעתו

  .על פי שעכשיו אין להם חומה

  

  "ַוְיִהי ִּביֵמי"ומקום שנאמר " ַוְיִהי"מקום שנאמר 

כל מקום  ,מאנשי כנסת הגדולהדבר זה מסורת בידינו , רבי יונתן אולוי  אמר רבי

   .אינו אלא לשון צער, "ַוְיִהי"שנאמר 

, והביאו פסוקים רבים, בפני עצמו" ַוְיִהי"שהכוונה ללשון , ומתחילה היה נראה

  .ובאמת היה בהם ענין של צער" ַוְיִהי"שנאמר בהם 

הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֹּמֵל ֵמֹהּדּו ְוַעד ּכּוׁש י ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ַוְיִה ", נאמר בתחילת מגילת אסתר. א

  . והיה באותו מעשה צער על ידי המן ,)'א 'אסתר א" (ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה

ִאיׁש ִמֵּבית ֶלֶחם  ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוֵּיֶלַוְיִהי ִּביֵמי ְׁשֹפט ַהֹּׁשְפִטים "נאמר בתחילת מגילת רות . ב

  .והיה באותו מעשה צער רעב )'א 'רות א" (ְיהּוָדה ָלגּור ִּבְׂשֵדי מֹוָאב הּוא ְוִאְׁשּתֹו ּוְׁשֵני ָבָניו

ונאמר  ,)'א 'בראשית ו" (ַעל ְּפֵני ָהֲאָדָמה ּוָבנֹות יְֻּלדּו ָלֶהםַוְיִהי ִּכי ֵהֵחל ָהָאָדם ָלֹרב ", נאמר. ג

ָּבָאֶרץ ְוָכל ֵיֶצר ַמְחְׁשֹבת ִלּבֹו ַרק ַרע ִּכי ַרָּבה ָרַעת ָהָאָדם  'הַוַּיְרא ", מעלה בענין צער שצערו כלפי

  )'ה 'בראשית ו" (ָּכל ַהּיֹום

 )'ב א"בראשית י" (ַוִּיְמְצאּו ִבְקָעה ְּבֶאֶרץ ִׁשְנָער ַוֵּיְׁשבּו ָׁשםַוְיִהי ְּבָנְסָעם ִמֶּקֶדם ", נאמר בבני נח. ד

ּוִמְגָּדל ְוֹראׁשֹו ַבָּׁשַמִים ְוַנֲעֶׂשה ָּלנּו ָהָבה ִנְבֶנה ָּלנּו ִעיר ַוֹּיאְמרּו ", מעשה דור הפלגהוהיה בענין צער 

  )'ב א"בראשית י( "ֵׁשם ֶּפן ָנפּוץ ַעל ְּפֵני ָכל ָהָאֶרץ

" ֶל ֵעיָלם ְוִתְדָעל ֶמֶל ּגֹוִיםֶמֶל ִׁשְנָער ַאְריֹו ֶמֶל ֶאָּלָסר ְּכָדְרָלֹעֶמר מֶ ַוְיִהי ִּביֵמי ַאְמָרֶפל "נאמר . ה

ֶאת ֶּבַרע ֶמֶל ְסֹדם ְוֶאת ָעׂשּו ִמְלָחָמה ", כמו שנאמר, והיה בענין צער מלחמה )'א ד"בראשית י(
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  )'א ד"בראשית י" (ּוֶמֶל ֶּבַלע ִהיא ֹצַער אִּבְרַׁשע ֶמֶל ֲעֹמָרה ִׁשְנָאב ֶמֶל ַאְדָמה ְוֶׁשְמֵאֶבר ֶמֶל ְצבֹוִיים

ְוַחְרּבֹו ְׁשלּוָפה ְּבָידֹו ַוִּיָּׂשא ֵעיָניו ַוַּיְרא ְוִהֵּנה ִאיׁש ֹעֵמד ְלֶנְגּדֹו ַוְיִהי ִּבְהיוֹת ְיהוֹֻׁשַע ִּביִריחוֹ "נאמר . ו

ביטל שהוכיחו על , והיה בכך צער) ג"י 'יהושע ה" (ַוֵּיֶל ְיהֹוֻׁשַע ֵאָליו ַוֹּיאֶמר לֹו ֲהָלנּו ַאָּתה ִאם ְלָצֵרינּו

  ].'כפי שנתבאר לעיל בדף ג[, תורה וביטול תמיד של בין הערביים

והיה בענין צער המעילה  )ז"כ 'יהושע ו" (ַוְיִהי ָׁשְמעֹו ְּבָכל ָהָאֶרץֶאת ְיהוֹֻׁשַע  'הַוְיִהי "נאמר . ז

ַזְבִּדי ֶבן ֶזַרח ְלַמֵּטה ְיהּוָדה ִמן ַהֵחֶרם  ַמַעל ַּבֵחֶרם ַוִּיַּקח ָעָכן ֶּבן ַּכְרִמי ֶבןַוִּיְמֲעלּו ְבֵני ִיְׂשָרֵאל ", של עכן

  .)'א' יהושע ז" (ִּבְבֵני ִיְׂשָרֵאל 'הַוִּיַחר ַאף 

צֹוִפים ֵמַהר ֶאְפָרִים ּוְׁשמֹו ֶאְלָקָנה ֶּבן ְיֹרָחם ֶּבן ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתִים ", נאמר באלקנה. ח

כמו , והיה בענין צער סגירת רחם חנה  )'א 'א' שמואל א" (ֱאִליהּוא ֶּבן ֹּתחּו ֶבן צּוף ֶאְפָרִתי

   ).'ה' א' שמואל א(" ָסַגר ַרְחָמּה 'הִּכי ֶאת ַחָּנה ָאֵהב וַ ּוְלַחָּנה ִיֵּתן ָמָנה ַאַחת ַאָּפִים ", שנאמר

 'ח' שמואל א" (ָרֵאלַוָּיֶׂשם ֶאת ָּבָניו ֹׁשְפִטים ְלִיְׂש ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָזֵקן ְׁשמּוֵאל ", נאמר אצל שמואל. ט

ַוִּיּטּו ַאֲחֵרי ְוא ָהְלכּו ָבָניו ִּבְדָרָכו ", שנאמר, והיה בענין צער שלא הלכו בניו בדרכיו )'א

  ) 'ג' ח' שמואל א" (ַהָּבַצע ַוִּיְקחּו ֹׁשַחד ַוַּיּטּו ִמְׁשָּפט

והיה בענין צער קנאת  ,)ד"י ח"י' שמואל א(" ִעּמוֹ  'הַוְיִהי ָדִוד ְלָכל ְּדָרָכו ַמְׂשִּכיל וַ ", נאמר. י

בשביל [ )'ט ח"י' שמואל א" (ֵמַהּיֹום ַההּוא ָוָהְלָאהֶאת ָּדִוד  בַוְיִהי ָׁשאּול עֹוֵין", שנאמר, שאול

  ]הצלחתו

 )'א 'ז' שמואל ב" (ֵהִניַח לֹו ִמָּסִביב ִמָּכל ֹאְיָביו 'הוַ ַוְיִהי ִּכי ָיַׁשב ַהֶּמֶל ְּבֵביתוֹ ", נאמר בדוד. יא

ַרק ַאָּתה א ִתְבֶנה "ה שיבנה את בינו שנאמר "והיה בענין צער שלא נתרצה לו הקב

  )ט"י' ח' מלכים א" (ִּכי ִאם ִּבְנ ַהֹּיֵצא ֵמֲחָלֶצי הּוא ִיְבֶנה ַהַּבִית ִלְׁשִמיַהָּבִית 

והיה בענין , "ַוְיִהי"שנאמר בהם , שכן מצינו כתובים רבים אחרים, והקשו על כך

  .ואלו הם. ולא צער, שמחה

" ָקָרא ֹמֶׁשה ְלַאֲהֹרן ּוְלָבָניו ּוְלִזְקֵני ִיְׂשָרֵאלַוְיִהי ַּבּיוֹם ַהְּׁשִמיִני ", בענין חנוכת המשכן נאמר. א

כיום ה "באותו היום היתה שמחה לפני הקויש ללמוד בגזרה שווה שב, )'א 'ויקרא ט(

ים ִק ַוִּיְקָרא ֱא"נאמר בענין הבריאה  וכן" ַוְיִהי"שנאמר בענין , שנבראו בו שמים וארץ

אמנם את הכתוב הזה ). 'א 'בראשית א" (ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יֹום ֶאָחדַוְיִהי ָלאֹור יֹום ְוַלֹחֶׁש ָקָרא ָלְיָלה 

נדב שהיה מחמת מיתת צער המשום , "ַוְיִהי"שנאמר בענין , ולומר, ניתן ליישב

                                                                                                                                        
 .כתיב" צביים" א
 .כתיב" עון" ב
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  .ואביהו

ְלֵצאת ַוְיִהי ִבְׁשמוִֹנים ָׁשָנה ְוַאְרַּבע ֵמאוֹת ָׁשָנה "ראשון נאמר בענין בנין בית המקדש ה. ב

ֵאל ַוִּיֶבן ַהַּבִית ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַּבָּׁשָנה ָהְרִביִעית ְּבֹחֶדׁש ִזו הּוא ַהֹחֶדׁש ַהֵּׁשִני ִלְמ ְׁשֹמה ַעל ִיְׂשָר 

  .שמחה בלא צער וענין זה כולו )'א 'ו' מלכים א" ('הלַ 

ַּבת ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ְוֶאת ֹצאן ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָרָאה ַיֲעֹקב ֶאת ָרֵחל "כשנפגש יעקב עם רחל נאמר . ג

, )'י ט"בראשית כ" (ָלָבן ֲאִחי ִאּמֹו ַוִּיַּגׁש ַיֲעֹקב ַוָּיֶגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל ִּפי ַהְּבֵאר ַוַּיְׁשְק ֶאת ֹצאן ָלָבן ֲאִחי ִאּמוֹ 

   .וענין זה כולו שמחה

 ,"ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר יוֹם ַוְיִהי"נאמר שהם שמחה בלא צער ח בכל אחד מימי הבריאה -ד

"ָקָרא ָלְיָלה ִק ַוִּיְקָרא ֱא ַוִּיְקָרא ", )'א 'בראשית א(" יוֹם ֶאָחדַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר ים ָלאֹור יֹום ְוַלֹחֶׁש

יוֹם ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר ", )'ח' בראשית א(" יוֹם ֵׁשִניַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר ם ים ָלָרִקיַע ָׁשָמיִ ִק ֱא

ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי "). ט"י' בראשית א( "יוֹם ְרִביִעיַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ֹבֶקר "). ג"י' בראשית א(" ְׁשִליִׁשי

ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי ִהים ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ְוִהֵּנה טֹוב ְמֹאד ַוַּיְרא אֱ ) "ג"כ' בראשית א(" יוֹם ֲחִמיִׁשיֹבֶקר 

  ).א"ל' בראשית א(" יוֹם ַהִּׁשִּׁשיֹבֶקר 

ופעמים אינו , פעמים הוא לשון צער, "ַוְיִהי"שמקום שנאמר בו , ולפיכך אמר רב אשי

וחמישה מקומות  ,לעולם הוא לשון צער, "ַוְיִהי ִּביֵמי"אבל מקום שנאמר בו , לשון צער

  ".ַוְיִהי ִּביֵמי"שנאמר בהם , יש

 'אסתר א" (הּוא ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֹּמֵל ֵמֹהּדּו ְוַעד ּכּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנהַוְיִהי ִּביֵמי ֲאַחְׁשֵורוֹׁש . "א

  ).'א

 ִאיׁש ִמֵּבית ֶלֶחם ְיהּוָדה ָלגּור ִּבְׂשֵדי מֹוָאב הּוא ַוֵּילֶ ַוְיִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ַוְיִהי ִּביֵמי ְׁשֹפט ַהֹּׁשְפִטים . "ב

   )'א 'רות א" (ְוִאְׁשּתֹו ּוְׁשֵני ָבָניו

בראשית " (ֶמֶל ִׁשְנָער ַאְריֹו ֶמֶל ֶאָּלָסר ְּכָדְרָלֹעֶמר ֶמֶל ֵעיָלם ְוִתְדָעל ֶמֶל ּגֹוִיםַוְיִהי ִּביֵמי ַאְמָרֶפל . "ג

  ).'א ד"י

ֶּבן יֹוָתם ֶּבן ֻעִּזָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ָעָלה ְרִצין ֶמֶל ֲאָרם ּוֶפַקח ֶּבן ְרַמְלָיהּו ֶמֶל ִיְׂשָרֵאל י ִּביֵמי ָאָחז ַוְיִה . "ד

ם ַלִּמְלָחָמה ָעֶליָה ְוא ָיֹכל ְלִהָּלֵחם ָעֶליהָ    ).'א 'ישעיהו ז" (ְירּוָׁשַלִ

ָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ַעד ֹּתם ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלִצְדִקָּיהּו ֶבן ֹיאִׁשָּיהּו ֶמֶל ֶּבן ֹיאִׁש ַוְיִהי ִּביֵמי ְיהוָֹיִקים . "ה

ם ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי   ).'ג 'ירמיהו א" (ְיהּוָדה ַעד ְּגלֹות ְירּוָׁשַלִ

  

  ואמציה אחים היואמוץ 

ואמציה , נביאאביו של ישעיה האמוץ , מאבותינודבר זה מסורת בידינו , לוי רבי רמוא
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שיצאו ממנה , שזכתה תמר בזכות צניעותה, ובא להודיענו. מלך יהודה אחים היו

  .כמאמר רבי שמואל בר נחמני להלן, מלכים ונביאים

  

  כלה צנועה זוכה לצאת ממנה מלכים ונביאים

 ,זוכה ,כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה, אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן

   .לכים ונביאיםממנה מ םויוצאי

כשראה אותה , שכן לאחר זמן, שהיתה צנועה בבית יהודה חמיה, שכן מצינו בתמר

ואין כוונת , )ו"ט ח"בראשית ל(" ַוִּיְרֶאָה ְיהּוָדה ַוַּיְחְׁשֶבָה ְלזֹוָנה ִּכי ִכְּסָתה ָּפֶניהָ ", נאמר, בדרך

, נת הכתובאלא כוו, שאין זה טעם הגון, הכתוב שמשום שכסתה פניה חשבה לזונה

ומעולם לא ראה את פניה , כי כשהיתה בביתו כסתה פניה, שחשבה לזונה ולא הכירה

  .קודם לכן

כל , מלכים רבים יצאו ממנה, זכתה ויצאו ממנה מלכים ונביאים, ובזכות צניעותה זו

כפי , שהרי ישעיה גם כן היה מזרעה, ואף נביאים יצאו ממנה, מלכות בית דוד

ואם כן ישעיה היה , עיה היה אחיו של אמציה מלך יהודהשאמוץ אבי יש, שנתבאר

  .אמזרע דוד ותמר

  

  מקום ארון אינו מן המדה

כלומר  ,מקום ארון אינו מן המדה, מאבותינודבר זה מסורת בידינו , ואמר רבי לוי

שבית קדשי הקדשים עשרים אמה על , אינו ממעט כלום ממדת בית קדשי הקדשים

כלומר בית , הוא המחיצה שבין ההיכל לבית קדשי הקדשים[, ֵני ַהְּדִבירְוִלפְ ", שנאמר[, עשרים אמה

ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה קֹוָמתֹו ֶעְׂשִרים ַאָּמה ֹאֶר ְוֶעְׂשִרים ַאָּמה ֹרַחב  ]הרי הוא, קדשי הקדשים שלפני המחיצה

ויש רווח בינו לכתלים , באמצעווהארון ב ])'כ 'ו' מלכים א" (ַוְיַצֵּפהּו ָזָהב ָסגּור ַוְיַצף ִמְזֵּבַח ָאֶרז

והם פורסים , שהרי שלמה העמיד כרובים משני צידי הארון[, מכל צד עשר אמות שלמות

ְוָחֵמׁש ַאּמֹות ְּכַנף ַהְּכרּוב ָהֶאָחת ", כמו שנאמר, ותופסים כל אחד רוחב עשר אמות, כנפיהם

, ])ד"כ' ו' מלכים א(" ִמְקצֹות ְּכָנָפיו ְוַעד ְקצֹות ְּכָנָפיוְוָחֵמׁש ַאּמֹות ְּכַנף ַהְּכרּוב ַהֵּׁשִנית ֶעֶׂשר ַאּמֹות 

                                                                                                                                        
 .ד"לכך הלא דוד ושלמה גם כן היו נביאים כמבואר להלן בדף יע למה הוצרכו "יל א
שהארון עומד , )ט"במסכת בבא בתרא דף צ(ם מפרש "רשב. בין מזרח למערב ובין צפון לדרום, כלומר באמצע ממש ב

 .שהארון עומד סמוך לכותל המזרח באמצעו, ה פירשו"שם בדף כ' ותוס. סמוך לכותל המערב באמצעו
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ובלא מקום , נמצא שמקומו של ארון אינו ממעט כלום ממידת בית קדשי הקדשים

  .הארון עדיין יש בבית קדשי הקדשים עשרים אמה שלימות מצד לצד

  

  ה שמח במפלתם של רשעים"אין הקב

  .במפלת עמונים וגבעונים. א

היתה תשועת , מואב ובני עמון והר שעיר להילחם עם יהודה בימי יהושפטכשבאו בני 

  . ונפלו איש בחרב רעהו, על ידי שנלחמו האויבים אלו באלו', ה

ּוְמַהְלִלים ְלַהְדַרת  'הַוִּיָּוַעץ ֶאל ָהָעם ַוַּיֲעֵמד ְמֹׁשֲרִרים לַ ", כמו שנאמר בענין, ושבחו על כך ישראל

  ).א"כ 'כ' בי "דה(" ִּכי ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ  'הָחלּוץ ְוֹאְמִרים הֹודּו לַ ְּבֵצאת ִלְפֵני הֶ ֹקֶדׁש 

כמו במקומות , "כי טוב' הודו לה"בהודאה זו מפני מה לא נאמר  ,ואמר רבי יוחנן

  .לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים? אחרים

  .בקריעת ים סוף. ב

ַמֲחֵנה ִמְצַרִים ּוֵבין ַמֲחֵנה ִיְׂשָרֵאל ַוְיִהי ֶהָעָנן ְוַהֹחֶׁש ַוָּיֶאר ֶאת  ַוָּיֹבא ֵּבין", בענין קריעת ים סוף נאמר

שהכתוב הזה מלמד , וביאר רבי יוחנן, )'כ ד"שמות י(" ְוא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָּכל ַהָּלְיָלהַהָּלְיָלה 

 ,בים טובעיםמעשה ידי , ה"הקבאמר ו ,בקשו מלאכי השרת לומר שירהש, על כך

   .תם אומרים שירהוא

  

  פתיחת הדרשה בענין פורים

היו פותחים , כשהיו רוצים לדרוש בענין איגרת הפורים, שחכמים רבים, מבואר בגמרא

ולהלן נכתוב . ודורשים אותו לענין הפורים, את הדרשה בביאור פסוק שאינו במגילה

  .י את הדרשות שהובאו בסוגייתנו"בעזה

  ".'הּוְׁשָאר ְוִנין ָוֶנֶכד ְנֻאם ְוִהְכַרִּתי ְלָבֶבל ֵׁשם . "א

, היה מתחיל לדרוש מקרא זה ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,רבי יונתן

 'הְנֻאם ְוַקְמִּתי ֲעֵליֶהם ", ]פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא[= האמור בפורענות בבל

  ).ב"ד כ"יישעיהו (" 'הְוִהְכַרִּתי ְלָבֶבל ֵׁשם ּוְׁשָאר ְוִנין ָוֶנֶכד ְנֻאם ְצָבאֹות 
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  .שאין לבבל כתב משלהם אלא מאומה אחרת ,זה הכתב – "ֵׁשם"

אשאין לבבל לשון משלהם אלא מאומה אחרת ,זה לשון – "ּוְׁשָאר"
.  

  . שתכרת מלכות בבל, זה מלכות – "ְוִנין"

   .שתמות ושתי שהיתה נכדה של נבוכדנצר מלך בבל, זו ושתי – "ָוֶנֶכד"

  ".צּוץ ַיֲעֶלה ְברוֹׁש ְוַתַחת ַהִּסְרַּפד ַיֲעֶלה ֲהַדסַּתַחת ַהַּנעֲ . "ב

היה מתחיל לדרוש  ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,רבי שמואל בר נחמני

ְלֵׁשם ְלאֹות  'הַהִּסְרַּפד ַיֲעֶלה ֲהַדס ְוָהָיה לַ  בַּתַחת ַהַּנֲעצּוץ ַיֲעֶלה ְברֹוׁש ְוַתַחת", מקרא זה

  ). ג"ה י"ישעיה נ( "עֹוָלם א ִיָּכֵרת

כמו  ,הקרויה נעצוץ שעשה עצמו עבודה זרה ,תחת המן הרשע – "ַּתַחת ַהַּנֲעצּוץ"

ישעיהו (" ּוְבֹכל ַהַּנֲעצּוִצים ּוְבֹכל ַהַּנֲהִליםּוָבאּו ְוָנחּו ֻכָּלם ְּבַנֲחֵלי ַהַּבּתֹות ּוִבְנִקיֵקי ַהְּסָלִעים " שנאמר

   ).ט"י 'ז

ְוַאָּתה ַקח ְל " ,שנאמרכמו  ,שנקרא ראש לכל הבשמים ,ה מרדכיז – "ַיֲעֶלה ְברוֹׁש"

ֲחֵמׁש ֵמאֹות ְוִקְּנָמן ֶּבֶׂשם ַמֲחִציתֹו ֲחִמִּׁשים ּוָמאָתִים ּוְקֵנה ֹבֶׂשם ֲחִמִּׁשים ְּבָׂשִמים ֹראׁש ָמר ְּדרֹור 

   ".מרי דכי"הוא , "ָמר ְּדרֹור"תרגום ראש הבשמים ו )ג"כ 'שמות ל" (ּוָמאָתִים

, הנקרא סרפד בת בנו של נבוכדנצר הרשע ,תחת ושתי הרשעה – "ְוַתַחת ַהִּסְרַּפד"

ַעּמּוָדיו " ,כמו שנאמר, הנקרא רפידה' בית האת ששרף  על שם ,"]שרף רפידה"נוטריקון [

םְרִפיָדתֹו ָזָהב ָעָׂשה ֶכֶסף    ). 'י' ש ג"שה( "ֶמְרָּכבֹו ַאְרָּגָמן ּתֹוכֹו ָרצּוף ַאֲהָבה ִמְּבנֹות ְירּוָׁשָלִ

ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת ֲהַדָּסה " ,שנאמרכמו  ,שנקראת הדסה ,זו אסתר הצדקת – "ַיֲעֶלה ֲהַדס"

ָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ִהיא ֶאְסֵּתר ַּבת ֹּדדֹו ִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם ְוַהַּנֲעָרה ְיַפת ֹּתַאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאָּמּה ְלָק 

   ).'ז 'תר באס" (ְלַבת

   .זו מקרא מגילה – "ְלֵׁשם 'הְוָהָיה לַ "

   .אלו ימי פורים –" ְלאוֹת עוָֹלם א ִיָּכֵרת"

  ."ֲעֵליֶכם ְלֵהיִטיב ֶאְתֶכם ֵּכן ָיִׂשיׂש להרע אתכם 'הְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש . "ג

א היה מתחיל לדרוש מקר ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,רבי יהושע בן לוי

                                                                                                                                        
שאין  ,שהמלכים משתמשין בו] לשון מלכות[דרוצה לומר  ,ונראה .בלשון ארמית] בבבל[מספרין  קשה שעדיין הם א

 ].'תוס[ .מכירין בו] העם[שאר 
 .כתיב" תחת" ב
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ֲעֵליֶכם ְלַהֲאִביד  'הֵּכן ָיִׂשיׂש ּוְלַהְרּבֹות ֶאְתֶכם ֲעֵליֶכם ְלֵהיִטיב ֶאְתֶכם  'הְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ָׂשׂש ", זה

להרע  )ג"ס ח"דברים כ" (ֶאְתֶכם ּוְלַהְׁשִמיד ֶאְתֶכם ְוִנַּסְחֶּתם ֵמַעל ָהֲאָדָמה ֲאֶׁשר ַאָּתה ָבא ָׁשָּמה ְלִרְׁשָּתּה

  .אתכם

שהרי אפילו במפלתם של רשעים אינו , ה שש בעצמו להרע להם"נה שהקבואין הכוו

כגון כשנתחייבו כליה , משיש הוא אחרים להרע להםאלא , כפי שנתבאר לעיל, שש

  .היו אויביהם שמחים על צרתם, בימי המן

  ...". ְלָאָדם ֶׁשּטוֹב ְלָפָניו ָנַתן ָחְכָמה ְוַדַעת ְוִׂשְמָחה. "ד

היה מתחיל לדרוש מקרא  ,היה רוצה לדרוש בענין איגרת פוריםכש ,רבי אבא בר כהנא

ְלָאָדם ֶׁשּטֹוב ְלָפָניו ָנַתן ָחְכָמה ְוַדַעת ְוִׂשְמָחה ְוַלחֹוֶטא ָנַתן ִעְנָין ֶלֱאסֹוף ְוִלְכנֹוס ִּכי ", זה

ו"כ 'קהלת ב" (ַּגם ֶזה ֶהֶבל ּוְרעּות רּוחַ ים ִק ָלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני ָהֱא.(   

   .זה מרדכי הצדיק –" ֶׁשּטוֹב ְלָפָניו ָנַתן ָחְכָמה ְוַדַעת ְוִׂשְמָחה ְלָאָדם"

   .זה המן –" ְוַלחוֶֹטא ָנַתן ִעְנָין ֶלֱאסוֹף ְוִלְכנוֹס"

"ַוָּתֶׂשם ֶאְסֵּתר ֶאת ָמְרֳּדַכי "כמו שנאמר  ,זה מרדכי ואסתר –" יםִק ָלֵתת ְלטוֹב ִלְפֵני ָהֱא

  .)'ב' אסתר ח(" ַעל ֵּבית ָהָמן

  ".ְוַׂשְמִּתי ִכְסִאי ְּבֵעיָלם ְוַהֲאַבְדִּתי ִמָּׁשם ֶמֶל ְוָׂשִרים. "ה

היה מתחיל לדרוש מקרא  ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,ארבה בר עופרן

   ).ח"ל ט"ירמיהו מ" ('הְנֻאם ְוַׂשְמִּתי ִכְסִאי ְּבֵעיָלם ְוַהֲאַבְדִּתי ִמָּׁשם ֶמֶל ְוָׂשִרים "

ָוֶאְרֶאה ֶּבָחזֹון ַוְיִהי "כמו שנאמר , שהיתה בעילם, כלומר בשושן, "ַׂשְמִּתי ִכְסִאי ְּבֵעיָלםוְ "

דניאל " (ָוֶאְרֶאה ֶּבָחזֹון ַוֲאִני ָהִייִתי ַעל אּוַבל אּוָליַוֲאִני ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֲאֶׁשר ְּבֵעיָלם ַהְּמִדיָנה ִּבְרֹאִתי 

  ).'ב' ח

   .המן ועשרת בניוזה  "ְוָׂשִרים", ושתיזו  "ֶמֶל", "ם ֶמֶל ְוָׂשִריםְוַהֲאַבְדִּתי ִמָּׁש "

  א"דף י

  ".ַוַּיט ָעֵלינּו ֶחֶסד ִלְפֵני ַמְלֵכי ָפַרס. "ו

היה מתחיל לדרוש מקרא  ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,רב דימי בר יצחק

                                                                                                                                        
 ].'תוס. [ולא מסקו בשמייהו" שם רשעים ירקב"ד, עופרן גרסינן ולא עפרון א
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ָלֶתת ָלנּו ינּו ַוַּיט ָעֵלינּו ֶחֶסד ִלְפֵני ַמְלֵכי ָפַרס ֵק ָזָבנּו ֱאִּכי ֲעָבִדים ֲאַנְחנּו ּוְבַעְבֻדֵתנּו א עֲ ", זה

םֵק ִמְחָיה ְלרֹוֵמם ֶאת ֵּבית ֱא ) 'ט 'עזרא ט" (ינּו ּוְלַהֲעִמיד ֶאת ָחְרֹבָתיו ְוָלֶתת ָלנּו ָגֵדר ִּביהּוָדה ּוִבירּוָׁשָלִ

  .בזמן המן ?מתיו

  ".אנּו ָבֵאׁש ּוַבַּמִיםִהְרַּכְבָּת ֱאנוֹׁש ְלֹראֵׁשנּו ּבָ . "ז

היה מתחיל לדרוש מקרא  ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,רבי חנינא בר פפא

   )ב"י ו"תהלים ס(" ִהְרַּכְבָּת ֱאנֹוׁש ְלֹראֵׁשנּו ָּבאנּו ָבֵאׁש ּוַבַּמִים ַוּתֹוִציֵאנּו ָלְרָוָיה", זה

  .שןשהטילנו לתוך הכב ,בימי נבוכדנצר הרשע –" ָבֵאׁש"

   .שהשליך את הנולדים ליאור, בימי פרעה – "ּוַבַּמִים"

   .בימי המן –" ַוּתוִֹציֵאנּו ָלְרָוָיה"

  ".ינּוֵק ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱא. "ח

, היה מתחיל לדרוש מקרא זה ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,יוחנןרבי 

, )'ג ח"תהלים צ(" ינּוֵק ית ִיְׂשָרֵאל ָראּו ָכל ַאְפֵסי ָאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלבֵ "

שהלכו אגרות בכל , שהדבר נגלה לכל האומות ,בימי מרדכי ואסתר? ומתי היה הדבר

  .העולם

  ".ֲאִרי ֹנֵהם ְוֹדב ׁשוֵֹקק ֹמֵׁשל ָרָׁשע ַעל ַעם ָּדל. "ט

, היה מתחיל לדרוש מקרא זה ,פורים כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת ,ריש לקיש

   )ו"ט ח"משלי כ(" ֲאִרי ֹנֵהם ְוֹדב ׁשֹוֵקק ֹמֵׁשל ָרָׁשע ַעל ַעם ָּדל"

ּוַמְׁשִחית ּגֹוִים ָנַסע ָיָצא ָעָלה ַאְרֵיה ִמֻּסְּבכֹו " שנאמר בו ,זה נבוכדנצר הרשע – "ֲאִרי ֹנֵהם"

   ).'ז 'ירמיהו ד" (ֶּציָנה ֵמֵאין יֹוֵׁשבִמְּמֹקמֹו ָלׂשּום ַאְרֵצ ְלַׁשָּמה ָעַרִי ִּת 

ַוֲארּו ֵחיָוה ָאֳחִרי " ,שנאמר בחלום על ארבע המלכויות ,זה אחשורוש – "ְוֹדב ׁשוֵֹקק"

ְוִלְׂשַטר ַחד ֳהִקַמת ּוְתָלת ִעְלִעין ְּבֻפַּמּה ֵּבין  ]דומה לדב[= ָּדְמָיה ְלֹדב ]והנה חיה אחרת שניה[= ִתְנָיָנה

 םשאוכלי ,אלו פרסיים ,רב יוסף שנהו, )'ה 'דניאל ז" (ָאְמִרין ַלּה קּוִמי ֲאֻכִלי ְּבַׂשר ַׂשִּגיא ְוֵכן אִׁשַּנּה

ואין להם  ,שער כדוב םומגדלי ,כדוב בשרב ]עטופים[=ם ומסורבלי ,כדוב םושותי

   .מנוחה כדוב

   .זה המן – "ֹמֵׁשל ָרָׁשע"

                                                                                                                                        
 .כתיב" שניה" א
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   .אשהם דלים מן המצות ,אלו ישראל – "ַעל ַעם ָּדל"

  ".ַּבֲעַצְלַּתִים ִיַּמ ַהְּמָקֶרה. "י

, היה מתחיל לדרוש מקרא זה ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,רבי אלעזר

   ).ח"י' קהלת י(" ַּבֲעַצְלַּתִים ִיַּמ ַהְּמָקֶרה ּוְבִׁשְפלּות ָיַדִים ִיְדף ַהָּבִית"

 ,מךה "בהקשונאו של נעשה  ,שלא עסקו בתורה ,בשביל עצלות שהיה להם לישראל

ְוֶהֱעִמידֹו ְוִאם ָמ הּוא ֵמֶעְרֶּכ " ,שנאמר, אין מך אלא עניש]. כמי שלא היה יכול להושיע[

ואין מקרה , )'ח ז"ויקרא כ" (ִלְפֵני ַהֹּכֵהן ְוֶהֱעִרי ֹאתֹו ַהֹּכֵהן ַעל ִּפי ֲאֶׁשר ַּתִּׂשיג ַיד ַהֹּנֵדר ַיֲעִריֶכּנּו ַהֹּכֵהן

תהלים " (ַהָּׂשם ָעִבים ְרכּובֹו ַהְמַהֵּל ַעל ַּכְנֵפי רּוחַ ַהְמָקֶרה ַבַּמִים ֲעִלּיֹוָתיו " ,שנאמר, ה"באלא הק

   ).'ג ד"ק

  ".ֶׁשָהָיה ָלנּו ְּבקּום ָעֵלינּו ָאָדם 'הלּוֵלי . "יא

היה מתחיל לדרוש מקרא  ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,רב נחמן בר יצחק

ֶׁשָהָיה ָלנּו ְּבקּום  'הלּוֵלי . ֶׁשָהָיה ָלנּו ֹיאַמר ָנא ִיְׂשָרֵאל 'הֲעלֹות ְלָדִוד לּוֵלי ִׁשיר ַהּמַ ", זה

   .המן וזהו, ולא מלך "ָאָדם", )'ב-'א ד"תהלים קכ(" ָעֵלינּו ָאָדם

  ".ִּבְרבוֹת ַצִּדיִקים ִיְׂשַמח ָהָעם ּוִבְמֹׁשל ָרָׁשע ֵיָאַנח ָעם. "יב

ִּבְרבֹות ", היה מתחיל לדרוש מקרא זה ,בענין איגרת פורים כשהיה רוצה לדרוש ,ארב

  ).'ב ט"משלי כ(" ַצִּדיִקים ִיְׂשַמח ָהָעם ּוִבְמֹׁשל ָרָׁשע ֵיָאַנח ָעם

ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל ּוָמְרֳּדַכי ָיָצא "שנאמר  .זה מרדכי ואסתר – "ִּבְרבֹות ַצִּדיִקים ִיְׂשַמח ָהָעם"

" ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָצֲהָלה ְוָׂשֵמָחהֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת ָזָהב ְּגדֹוָלה ְוַתְכִרי ּבּוץ ְוַאְרָּגָמן ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתכֵ 

  ).ו"ט' אסתר ח(

ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶל ְוַהָּדת ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן "שנאמר . זה המן – "ּוִבְמֹׁשל ָרָׁשע ֵיָאַנח ָעם"

  ) ו"ט' אסתר ג(" ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָנבֹוָכהִלְׁשּתֹות ְוַהֶּמֶל ְוָהָמן ָיְׁשבּו ַהִּביָרה 

  ".ים ְקֹרִבים ֵאָליוִק ִּכי ִמי גוֹי ָּגדוֹל ֲאֶׁשר לוֹ ֱא. "יג

ִּכי ", היה מתחיל לדרוש מקרא זה ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,מתנה רב

הּכַ ים ְקֹרִבים ֵאָליו ִק ִמי גֹוי ָּגדֹול ֲאֶׁשר לֹו ֱא 'ז 'דברים ד" (ינּו ְּבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליוֵק ֱא'.(  

  

                                                                                                                                        
 .לים בזמנם מהמצוות וניתן להם כח לשעבד את ישראלכלומר הסיבה שכל אלו שמשלו על ישראל כי היו ד א
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  ".יםִק אוֹ ֲהִנָּסה ֱא. "יד

אֹו ", היה מתחיל לדרוש מקרא זה ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,אשי רב

ת ּוְבמֹוְפִתים ּוְבִמְלָחָמה ּוְבָיד ֲחָזָקה ּוִבְזרֹוַע ְנטּוָיה ָלבֹוא ָלַקַחת לֹו גֹוי ִמֶּקֶרב ּגֹוי ְּבַמֹּסת ְּבֹאתֹ ים ִק ֲהִנָּסה ֱא

   ).ד"ל 'דברים ד" (יֶכם ְּבִמְצַרִים ְלֵעיֶניֵק ֱא 'הּוְבמֹוָרִאים ְּגֹדִלים ְּכֹכל ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָלֶכם 

  ".ְוִהְתַמַּכְרֶּתם ָׁשם ְלֹאְיֶבי ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחוֹת ְוֵאין ֹקֶנה. "טו

 'הֶוֱהִׁשיְב ", היה מתחיל לדרוש מקרא זה ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,רב

ְוִהְתַמַּכְרֶּתם ָׁשם ְלֹאְיֶבי ַלֲעָבִדים ִמְצַרִים ָּבֳאִנּיֹות ַּבֶּדֶר ֲאֶׁשר ָאַמְרִּתי ְל א ֹתִסיף עֹוד ִלְרֹאָתּה 

שגזר על כך שלא יהא אדם , כן ארע בימי המןש, )ח"ס ח"דברים כ(" ְוִלְׁשָפחֹות ְוֵאין ֹקֶנה

  .אלא כולם ימותו, רשאי לקנות מהם עבד

  ".א ְמַאְסִּתים ְוא ְגַעְלִּתים ְלַכָתם. "טז

ְוַאף ַּגם ", היה מתחיל לדרוש מקרא זה ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,שמואל

 'הְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם ִּכי ֲאִני ים ְוא ְגַעְלִּתים ְלַכָתם א ְמַאְסִּת ֹזאת ִּבְהיֹוָתם ְּבֶאֶרץ ֹאְיֵביֶהם 

ד"מ ו"ויקרא כ" (יֶהםֵק ֱא.(  

   .בימי יוונים –" א ְמַאְסִּתים"

   ].קיסר בימי אספסיינוסג "וי[בימי נבוכדנצר  –" ְוא ְגַעְלִּתים"

   .בימי המן – "ְלַכָתם"

   ].בימי רומייםג "וי[בימי פרסיים  –" ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם"

   .בימי גוג ומגוג –" יֶהםֵק ֱא 'הִּכי ֲאִני "

  .דרשו את הכתוב הזה בשינוי מדברי שמואלבמתניתא ו

   .שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה ,בימי כשדים –" א ְמַאְסִּתים"

ומתתיה  ,וחשמונאי ובניו ,שהעמדתי להם שמעון הצדיק ,בימי יוונים – "ְוא ְגַעְלִּתים"

   .כהן גדול

   .שהעמדתי להם מרדכי ואסתר ,בימי המן –" ְלַכָתם"

שהעמדתי להם של בית רבי  ,]ג בימי רומיים"וי[ בימי פרסיים –" ְלָהֵפר ְּבִריִתי ִאָּתם"

   .וחכמי דורות

   .בהםשאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט  ,לעתיד לבוא – "יֶהםֵק ֱא 'הִּכי ֲאִני "
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  ".ְוִאם א תוִֹריׁשּו ֶאת ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ. "יז

ְוִאם ", היה מתחיל לדרוש מקרא זה ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,רבי לוי

יֶכם ְוָצֲררּו ִמְּפֵניֶכם ְוָהָיה ֲאֶׁשר ּתֹוִתירּו ֵמֶהם ְלִׂשִּכים ְּבֵעיֵניֶכם ְוִלְצִניִנם ְּבִצֵּד א תֹוִריׁשּו ֶאת ֹיְׁשֵבי ָהָאֶרץ 

כלומר אף אלו נענשו על שחמל שאול , )ה"נ ג"במדבר ל" (ֶאְתֶכם ַעל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאֶּתם ֹיְׁשִבים ָּבּה

   .על עמלק

  ".ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ִּדִּמיִתי ַלֲעׂשוֹת ָלֶהם ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם. "יח

, מקרא זההיה מתחיל לדרוש  ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,רבי חייא

אם לא שנעשה , כלומר, )ו"נ ג"במדבר ל(" ְוָהָיה ַּכֲאֶׁשר ִּדִּמיִתי ַלֲעׂשֹות ָלֶהם ֶאֱעֶׂשה ָלֶכם"

  .כמעט כלו, להם נס

  

ֲאַחְׁשֵורוֹׁש הּוא ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ַהֹּמֵל ֵמֹהּדּו ְוַעד ּכּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה  ִּביֵמיַוְיִהי ] 'א' אסתר א[

  .הְמִדינָ 

  

  "ַוְיִהי"פתיחת המגילה בלשון 

  ".ויי והי"לשון צער כמו וביאר רב שהוא , "ַוְיִהי"מגילת אסתר פותחת במילה 

  

  ֲאַחְׁשֵורוֹׁשלמה נקרא שמו 

של ובן גילו  ,]דומה לו[= של ראש אחיועל שם שהיה , נקרא כן ֲאַחְׁשֵורֹוׁש –לדעת רב . א

, של נבוכדנצר הנקרא ראשמר אחיו ובן גילו כלו ].שניהם בני מזל אחד ודעה אחת[= ראש

). ח"ל' דניאל ב(" הּוא ֵראָׁשה ִּדי ַדֲהָבא הַאְנְּת ", שאמר לו דניאל, בחלום ארבע המלכויות

שיסד הבית יסוד [ואחשורוש ביקש להחריב , נבוכדנצר החריב הבית, ובזה היו דומים

ְבַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִּבְתִחַּלת ּו", שנאמר, ]זרובבל בבית המקדש בימי כורש לפני אחשורוש

ם   ).'ו' עזרא ד(" ַמְלכּותֹו ָּכְתבּו ִׂשְטָנה ַעל ֹיְׁשֵבי ְיהּוָדה ִוירּוָׁשָלִ

שהושחרו פניהם של ישראל בימיו נקרא כן על שום  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש –ולדעת שמואל . ב

   .כשולי קדרה

   .לראשו ]וי[= כל שזוכרו אמר אחשם נקרא כן על שו ֲאַחְׁשֵורֹוׁש –רבי יוחנן לדעת ו. ג

 ,בימיו ]עניים[=ם שהכל נעשו רשינקרא כן על שום  ֲאַחְׁשֵורֹוׁש – רבי חנינאולדעת . ד
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  ).'א 'אסתר י" (ַעל ָהָאֶרץ ְוִאֵּיי ַהָּיםַמס  אַוָּיֶׂשם ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש"שנאמר 

  

  הוא פלוני

מתחילתו שכן היה , הדבר מלמד, "ניהוא פלו"כל מקום שנאמר במקרא באדם מסוים 

  .ועד סופו

   .מתחילתו ועד סופו ,ברשעוהוא  – )'א' אסתר א(" הּוא ֲאַחְׁשֵורוֹׁש. "א

בראשית " (ֲאִבי ֱאדֹוםהּוא ֵעָׂשו ַאּלּוף ַמְגִּדיֵאל ַאּלּוף ִעיָרם ֵאֶּלה ַאּלּוֵפי ֱאדֹום ְלֹמְׁשֹבָתם ְּבֶאֶרץ ֲאֻחָּזָתם ". ב

  .מתחילתו ועד סופו ,ברשעו הוא –) ג"ו מ"ל

ָהֵעָדה ֲאֶׁשר ִהּצּו ַעל ֹמֶׁשה ְוַעל ַאֲהֹרן  בְקִריֵאיהּוא ָדָתן ַוֲאִביָרם ּוְבֵני ֱאִליָאב ְנמּוֵאל ְוָדָתן ַוֲאִביָרם ". ג

   .מתחילתן ועד סופן ,ברשעןהן  –) 'ו ט"במדבר כ" ('הַּבֲעַדת ֹקַרח ְּבַהֹּצָתם ַעל 

מתחילתו  ,ברשעוהוא  – )ב"כ ח"כ' בי "דה(" הּוא ַהֶּמֶל ָאָחז 'הַוּיֹוֶסף ִלְמעֹול ּבַ  ּוְבֵעת ָהֵצר לוֹ ". ד

  .ועד סופו

  .מתחילתו ועד סופו ,בצדקוהוא  –) ז"כ' א' י א"דה( "ַאְבָרם הּוא ַאְבָרָהם. "ה

' שמות ו" (ֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבֹאָתםָלֶהם הֹוִציאּו ֶאת ְּבֵני ִיְׂשָרֵאל ֵמאֶ  'הֲאֶׁשר ָאַמר הּוא ַאֲהֹרן ּוֹמֶׁשה . "ו

  .מתחילתן ועד סופן ,בצדקןהן  – )ו"כ

 ,בקטנותוהוא  – )ד"י ז"י' שמואל א" (ּוְׁשָׁשה ַהְּגֹדִלים ָהְלכּו ַאֲחֵרי ָׁשאּולְוָדִוד הּוא ַהָּקָטן . "ז

כך  ,כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה .מתחילתו עד סופו

   .ותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחכמהבמלכ

  

  אחשורוש מלך מעצמו

אלא , שלא היה מזרע המלוכה, שמכאן למדנו, ואמר רב" ַהֹּמֵל"נאמר באחשורוש 

  .שהוא היה תחילת מלכותו, מלך מעצמו

ולכן נעשה , שלא נמצא אדם כמותו ראוי למלכות, שבחושדבר זה נכתב ליש אומרים 

  .הוא מלך

                                                                                                                                        
 .כתיב" אחשרש" א
 .כתיב" קרואי" ב
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אלא שנתן ממון , למלוךשבאמת לא היה ראוי , גנותושדבר זה נכתב לים ויש אומר

  .והעמידוהו למלךהרבה 

  

  מלכות אחשורוש מהודו ועד כוש

  .ונחלקו רב ושמואל בדבר ,"ֵמֹהּדּו ְוַעד ּכּוׁש"שאחשורוש מלך , מבואר

ובא הכתוב , מצד זהוכוש בסוף העולם , מצד זההודו בסוף העולם שאומר מהם אחד 

  .שמלך על כל העולם, דללמ

שכשם שמלך בחזקה , ובא הכתוב ללמד, סמוכות זו לזושהודו וכוש , אומרמהם ואחד 

   .אמסוף העולם ועד סופוכך מלך בחזקה , על הודו וכוש הסמוכות

  

  מלכות שלמה מתפסח ועד עזה

ל ַמְלֵכי ֵעֶבר ַהָּנָהר ְוָׁשלֹום ָהָיה ְּבכָ ִּכי הּוא ֹרֶדה ְּבָכל ֵעֶבר ַהָּנָהר ִמִּתְפַסח ְוַעד ַעָּזה "נאמר בשלמה 

  .ונחלקו רב ושמואל בדבר). 'ד' ה' מלכים א" (לֹו ִמָּכל ֲעָבָריו ִמָּסִביב

ובא הכתוב , מצד זהבסוף העולם  עזהו, מצד זהבסוף העולם  תפסחשאומר מהם אחד 

  .שמלך על כל העולם, ללמד

שכשם שמלך , כתוב ללמדובא ה, סמוכות זו לזושתפסח ועזה , אומרמהם ואחד 

   .מסוף העולם ועד סופוכך מלך בחזקה , בחזקה על תפסח ועזה הסמוכות

  

  מספר מדינות מלכות אחשורוש

וביאר רב ". ְמִדיָנהֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ", בענין מנין מדינות מלכות אחשורוש נאמר

  . בל מאהולבסוף מלך ע ,ולבסוף מלך על עשרים ,בתחילה מלך על שבעש, חסדא

כבר , "ֵמֹהּדּו ְוַעד ּכּוׁש"שהרי מאחר שכתב תחילה , ועל כרחך נכתב ענין זה לדרשו כן

                                                                                                                                        
, אחת רחוקה מהודו, כי שני כוש יש, אלא באיזו כוש דיבר הכתוב, שלא נחלקו היכן הודו וכוש, ל"ץ ז"ביאר הגריעב א

 .ואחת סמוכה להודו
שמלך על מאה עשרים ושבע , ולהלן מבואר. בלבד שלא מלך אלא על מאה, ואמר, משמע שהוציא הכתוב ממשמעותו ב

 .ע בדבר"ויל. שהיה יתר על דריוש שבע, ממש
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לדרוש , "ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה"כשחזר הכתוב ואמר , ואם כן, למדנו היכן מלך

ִׁשים ּוְמַאת ּוְׁשֵני ַחֵּיי ַעְמָרם ֶׁשַבע ּוְׁש ", שלא כמו בכתוב .סדר מלכותו על המדינות נכתב

  . ולא לדרשה, ללמד כמה שני חייו, כי לגופו נכתב, שאין לדרשו כן) 'כ' שמות ו(" ָׁשָנה

  

  שלשה מלכו בכיפה

  .אתחת כל כיפת הרקיע, כלומר, שלושה מלכים מלכו בכיפה

ה י ִאם ֶיׁש ּגֹוי ּוַמְמָלכָ ֶק ֱא 'הַחי ", שכן כך אמר עובדיהו לאליהו. מלך בכיפהאחאב . א

ָׁשם ְלַבֶּקְׁש ְוָאְמרּו ָאִין ְוִהְׁשִּביַע ֶאת ַהַּמְמָלָכה ְוֶאת ַהּגֹוי ִּכי  ]אחאב[ ֲאֶׁשר א ָׁשַלח ֲאֹדִני

, לא היה יכול להשביעם, ואם לא היה מולך על כל הממלכות, )'י' מלכים א(" א ִיְמָצֶאָּכה

  .ודאי מלך עליהם, ומאחר שהשביעם

ֲאֶׁשר א ַיַעְבדּו ֹאתֹו ֶאת ְוָהָיה ַהּגֹוי ְוַהַּמְמָלָכה ", כמאמר הנביא. מלך בכיפהנבוכדנצר . ב

ָּבֶבל ַּבֶחֶרב ּוָבָרָעב ּוַבֶּדֶבר ֶאְפֹקד ַעל ַהּגֹוי ֲאֶׁשר א ִיֵּתן ֶאת ַצָּוארֹו ְּבֹעל ֶמֶל ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל ְוֵאת 

  ).'ז ח"ירמיה כ" (דוֹ ַעד ֻּתִּמי ֹאָתם ְּביָ  'הַההּוא ְנֻאם 

ֵמֹהּדּו ְוַעד ּכּוׁש ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה "שמלך , כפי שנתבאר לעיל. מלך בכיפהאחשורוש . ג

  ".ְמִדיָנה

  

  מלכים גדולים שלא נמנו עם השלושה שמלכו בכיפה

מדוע לא , ונאמרו שני טעמים ,]כפי שנתבאר לעיל[, גם כן מלך בכיפה, המלך למהש. א

  .השלושה שמלכו בכיפהנמנה עם 

וזה כדעת , כי בסוף ימיו לא היה מלך, עם השלושהיש אומרים שלא נמנה  - 

לא שב , ]כמבואר במסכת גיטין[, שלאחר שנטרד ממלכותו על ידי אשמדאי, האומרים

  .למלכותו

עם והסיבה שלא נמנה , עד סוף ימיושאמנם לבסוף שב למלכותו , ויש אומרים - 

, שלא היה בהםהיה בו דבר נוסף ש, היה עדיף עליהםכי , השלושה שמשלו בכיפה

                                                                                                                                        
מובן מדוע , ולפי דבריהם. אלא רק בכל העולם הידוע באותו זמן, מ שלא מלכו בכל העולם ממש"וי. י"כן פירש רש א

והם מלכו בחלק הגבוה , חשובכי כיפה הוא החלק הגבוה וה, ולא מלכו בכל העולם, נקטו כאן לשון מלכו בכיפה

 .כתבו שלושה מלכו בכל העולם כולו' ומיהו תוס. ירושלים והמדינות הידועות עמה, והחשוב של העולם
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ְלֶמֶל ַּתַחת  'הַוֵּיֶׁשב ְׁשֹמה ַעל ִּכֵּסא "שנאמר , שמלך על העליונים ועל התחתונים, והוא

  ).ג"ט כ"כ' י א"דה" (ָּדִויד ָאִביו ַוַּיְצַלח ַוִּיְׁשְמעּו ֵאָליו ָּכל ִיְׂשָרֵאל

ִמי ְּבָכל ֱאֵהי ָהֲאָרצֹות ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר "כמו שאמר , מלך כמעט בכל הכיפה נחריבס. ב

ם ִמָּיִדי 'הִּכי ַיִּציל ִהִּצילּו ֶאת ַאְרָצם ִמָּיִדי  לא מלך בכל הכיפה אבל , )'ו כ"ישעיהו ל" (ֶאת ְירּוָׁשַלִ

  .ולכן לא נמנה עם השלושה שמלכו בכיפה, את ירושלים לא כבששהרי , כולה

ָּדְרָיֶוׁש ַמְלָּכא ְּכַתב ְלָכל  ]אז[= ֵּבאַדִין"שנאמר , ול של הכיפהמלך על חלק גד ריושד. ג

דרויש המלך כתב לכל העמים והאומות [= ְּבָכל ַאְרָעא אַעְמַמָּיא ֻאַמָּיא ְוִלָּׁשַנָּיא ִּדי ָדְיִרין

מלך אבל לא ). ו"כ' דניאל ו(" ]שלומכם ירבה[= ְׁשָלְמכֹון ִיְׂשֵּגא ]והלשונות הדרים בכל הארץ

והוא מלך רק על , שכל הכיפה יש בה מאה עשרים ושבע מדינות, בכל הכיפה כולה

 ַוֲהִקים ַעל ַמְלכּוָתא ]טוב בעיני דריוש[= ְׁשַפר ֳקָדם ָּדְרָיֶוׁש"שנאמר , מאה ועשרים מדינות

מאה [= ל ַמְלכּוָתאְמָאה ְוֶעְׂשִרין ִּדי ֶלֱהֹון ְּבכָ  ]לשרים[= ַלֲאַחְׁשַּדְרְּפַנָּיא ]והעמיד על מלכותו[

  .בשבע מדינות לא מלךאם כן ו) 'ב' דניאל ו(" ]ועשרים שיהיו בכל מלכותו

ֹּכה ָאַמר ֹּכֶרׁש ֶמֶל ָּפַרס ֹּכל ", שנאמר, השתבח בעצמו שמלך בכל הארץ ורשכ. ד

ם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה י ַהָּׁשָמִים ְוהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנֹות לֹו ַבִיתֵק ֱא 'הַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי  עזרא " (ִּבירּוָׁשַלִ

  .ולכן לא נמנה עם השלושה שמלכו בכיפה, אולם באמת לא היה הדבר אמת, )'ב' א

והסיבה שלא , כמו השלושה המנויים לעילמוקדון מלך בכיפה  אלכסנדרוס', לדברי התוס. ה

  .ך"כי מנו רק את אלו הכתובים בתנ, עימהםנמנה 

  

ִּבְׁשַנת  .ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ֲאֶׁשר ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרהִמים ָהֵהם ְּכֶׁשֶבת ַהֶּמֶל ַּבּיָ ] 'ד-'ב' אסתר א[

. ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ְלָפָניוֵחיל ָּפַרס ּוָמַדי ַהַּפְרְּתִמים ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו ָׁשלוֹׁש ְלָמְלכוֹ 

  .ָיִמים ַרִּבים ְׁשמֹוִנים ּוְמַאת יֹוםֹעֶׁשר ְּכבוֹד ַמְלכּותוֹ ְוֶאת ְיָקר ִּתְפֶאֶרת ְּגדּוָּלתוֹ ְּבַהְרֹאתוֹ ֶאת 

  

  מתי עשה אחשורוש את המשתה

ומשמע שהיה הדבר , "ְּכֶׁשֶבת ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותוֹ ", מתחילה נאמר

ומבואר שהיה הדבר בשנה , "ַנת ָׁשלֹוׁש ְלָמְלכוֹ ִּבְׁש ", ולאחר מכן נאמר. בתחילת מלכותו

  .השלישית למלכותו

                                                                                                                                        
 .כתיב" דארין" א
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ִּבְׁשַנת "בשנה השלישית למלכותו כמבואר בכתוב שבאמת היה הדבר , וביאר רבא

, "ְּכֶׁשֶבת ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותוֹ ", והסיבה שנאמר מתחילה, "ָׁשלוֹׁש ְלָמְלכוֹ 

מתחילה היה דואג שיצאו ישראל מתחת ידו ש, שבה דעתורק בשנה זו נתייכי 

בשנה שניה למלכותו נגמרו אותם , ולפי חשבונו, כשיגמרו שבעים שנה לגלות בבל

  . נתיישבה דעתו, ולא נגאלו, וכשראה שהגיע שנה שלישית למלכותו, שבעים שנה

  

  שבעים שנה של גלות בבל

אלא שהיו , שבעים שנה יגאלו היה ידוע שבסוף, כשגלו ישראל בחורבן בית ראשון

  .ומחמת טעותם נתקלקלו, שטעו בחשבון זה ממתי הוא מתחיל

  .חישב שבעים שנה למלכות בבל] בבל[=בלשצר מלך כשדים . א

, היה סבור ,]אשמלך אחר אויל מרודך בנו של נבוכדנצר, הוא המלך השלישי של בבל[, בלשצר

, שכן כך אמר ירמיה, מלכותאותם שבעים שנה מתחילים מיום שנטלה בבל את הש

ַוֲהִקֹמִתי ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶאְפֹקד ֶאְתֶכם  ]כלומר למלכות בבל[ ִּכי ְלִפי ְמאת ְלָבֶבל 'הִּכי ֹכה ָאַמר "

והוא תחילת מלכות , )'י ט"ירמיהו כ" (ֲעֵליֶכם ֶאת ְּדָבִרי ַהּטֹוב ְלָהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ַהָּמקֹום ַהֶּזה

  .שנטל את המלכות מאסר חדון מלך אשור, נבוכדנצר מלך בבל

שכן , תמו שבעים שנה אלו בשנה שניה למלכותו שלו, ואם כן לפי דעתו של בלשצר

אויל מרודך בנו מלך ו, ]י להלן"כפי שיתבאר בעזה[נבוכדנצר מלך ארבעים וחמש שנה 

ואם כן לאחר שמלך בלשצר עצמו שתי . בסך הכל ששים ושמונה, עשרים ושלוש שנה

  . תמו שבעים שנה למלכות בבל ,שנים

וראה שעברו שבעים שנה לפי חשבונו ולא נגאלו , וכשנכנסה שנה שלישית לבלשצר

כמו שאמר לו , והשתמש בהם, והוציא את כלי המקדש, שוב לא יגאלו, אמר, ישראל

ַבְיֵתּה ַהְיִתיו  ּוְלָמאַנָּיא ִדי ]ועל אדון השמים התגאית[= ְוַעל ָמֵרא ְׁשַמָּיא ִהְתרֹוַמְמָּת ", דניאל

ואת כלי ביתו הביאו לפניך[= ָקָדָמ[ ַחְמָרא ָׁשַתִין ְּבהֹון ְוֵלאָלֵהי ַכְסָּפא  גְוַאְנְּת ְוַרְבְרָבָנ ּוְלֵחָנָת ֵׁשְגָלָת

                                                                                                                                        
דניאל ' עי. [מ שבלשצר עצמו גם כן היה בנו של נבוכדנצר"וי. מ שבלשצר היה בנו של אויל מרודך בנו של נבוכדנצר"י א

 ].'א' ה
אכן גם לפי . ובאמת היה צריך למנות מגלות ירושלים, שטעה בכך שמנה מתחילת מלכות בבל, י"באר בעזהלהלן ית ב

ואם כן שנות נבוכדנצר ואויל , כי באמת שנה ראשונה של אויל מרודך נבלעת בשנה אחרונה של נבוכדנצר, חשבונו טעה

 .מונהוטעות היתה בידו למנות להם יחד ששים וש, מרודך יחד היו ששים ושבע
 .כתיב" ורברבניךואנתה  קדמיך" ג
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ְוֵלאָלָהא ִּדי ִנְׁשְמָת ִּביֵדּה ְוָכל  ְוַדֲהָבא ְנָחָׁשא ַפְרְזָלא ָאָעא ְוַאְבָנא ִּדי ָלא ָחַזִין ְוָלא ָׁשְמִעין ְוָלא ָיְדִעין ַׁשַּבְחָּת 

   ).ג"כ 'דניאל ה" (ֹאְרָחָת ֵלּה ָלא ַהַּדְרָּת 

ְקִטיל ֵּבְלאַׁשַּצר ַמְלָּכא  ]באותו לילה[= ֵּבּה ְּבֵליְלָיא", כמו שנאמר, ובו בלילה נענש

 ַקֵּבל ַמְלכּוָתא בהְוָדְרָיֶוׁש ָמָדָא"). 'ל 'דניאל ה(" ]נהרג בלשצר מלך כשדים[= אַכְׂשָּדָאה

דניאל (" ]כשהוא בן ששים ושתים שנה[ ְּכַבר ְׁשִנין ִׁשִּתין ְוַתְרֵּתין ]ודריוש המדי קיבל מלכותו[=

  ).'א 'ו

  .אחשורוש חישב שבעים שנה מתחילת גלות בבל. ב

שהחל למנות את אותם שבעים שנה , שטעותו של בלשצר היתה, אחשורוש אמר

 ָבֶבלמלכות ִּכי ְלִפי ְמאת לְ ", כי לא נאמר בכתוב, בזהוטעה , מתחילת מלכות בבל

ִׁשְבִעים ָׁשָנה  ]כלומר לגלות בבל[ ִּכי ְלִפי ְמאת ְלָבֶבל"אלא , "ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶאְפֹקד ֶאְתֶכם

אותם שבעים שנה מתחילים מהזמן שהחלו ישראל לגלות לומר ש, "ֶאְפֹקד ֶאְתֶכם

, ]אף אם גלו בסופה[ואם כן , נת שמונה לנבוכדנצרוזה היה בש, בימי יכניה, לבבל

ומסתיים שמונה שנים אחר , חשבון שבעים שנה מתחיל שמונה שנים מאוחר יותר

  .שנת שתים לבלשצר

שהם שנה שלישית של בלשצר , ובשנת שלוש לאחשורוש כבר עברו שמונה שנים

וחמש שנים  ,])'א' דניאל ח(" ְלאַׁשַּצרִּבְׁשַנת ָׁשלֹוׁש ְלַמְלכּות ּבֵ "שמלך שלוש שנים כמו שנאמר [

 ,]הוא כורש הראשון שנתן רשות לבני גולה לעלות[שבהם מלכו דריוש המדי וכורש הפרסי 

  . גסך הכל שמונה שנים, ושתי שנים של אחשורוש

ולא נגאלו , וראה שעברו שבעים שנה לפי חשבונו, וכשנכנסה שנה שלישית לאחשורוש

בא שטן וריקד . והשתמש בהם, והוציא את כלי המקדש, שוב לא יגאלו, אמר, ישראל

  .ביניהם והרג את ושתי

  .החשבון האמיתי מחרבן ירושלים. ג

שהם מנו את שבעים השנים של , שטעות אחשורוש ובלשצר היתה, מסקנת הגמרא

                                                                                                                                        
 .כתיב" כשדיא" א
 .כתיב" מדיא" ב
אכן . ובאמת היה צריך למנות מחורבן ירושלים בימי צדקיה, שטעה בכך שמנה מגלות יהויכין, י"להלן יתבאר בעזה ג

. כפי שנתבאר לעיל ,כי לפי האמת שנה ראשונה של אויל מרודך נבלעת בשנה אחרונה של נבוכדנצר, גם לפי חשבונו טעה

ואם , ולא חמש, והיה לו למנות להם יחד ארבע שנים, וכורש הראשון שלוש שנים, וכמו כן דריוש המדי מלך שנה אחת

ורק בשנה רביעית שלו , אלא שנת ששים ושמונה לגלות יהויכין, כן שנה שניה שלו אינה שנת שבעים לגלות יהויכין

 .נשלמו שבעים שנה לגלות יהויכין



  ב"י דף   מסכת מגילה    94

אבל באמת , או מגלות ראשונה שגלו לבבל בימי יהויכין, מתחילת מלכות בבל, הגלות

אלא המנין התחיל מחרבן , אינו לא כסברת זה ולא כסברת זהמנין שבעים שנה 

ִּבְׁשַנת ַאַחת ְלָמְלכֹו ֲאִני ָּדִנֵּיאל ִּביֹנִתי ַּבְּסָפִרים ִמְסַּפר ַהָּׁשִנים ֲאֶׁשר ", שנאמר, ירושלים בימי צדקיה

ם ִׁשְבִעיֶאל ִיְרְמָיה ַהָּנִביא  'הָהָיה ְדַבר    ).'ב 'דניאל ט(" ם ָׁשָנהְלַמאות ְלָחְרבֹות ְירּוָׁשַלִ

תם מנין שבעים שנה בשנת שתים , והנה לפי החשבון של השנים המבואר לעיל

שהרי נבוכדנצר החריב את ירושלים בשנת תשעה עשרה , עשרה למלך אחשורוש

של  23שנה ועוד  26ומשנת עשרים עד שנת ארבעים וחמש של מלכותו יש , למלכותו

 13נמצא שבשנת  57של דריוש וכורש הרי  5וד של בלשצר וע 3אויל מרודך ועוד 

. ואם כן בשנת ארבעה עשרה שלו היה לו לבנות את המקדש, שנה 70לאחשורוש תמו 

, שהרי המקדש נבנה רק בשנת שתים לדריוש בן אחשורוש, ובאמת לא כן היה

ְטָלא ַעד ְׁשַנת ַּתְרֵּתין ֵּבאַדִין ְּבֵטַלת ֲעִביַדת ֵּבית ֱאָלָהא ִּדי ִּבירּוְׁשֶלם ַוֲהָות ּבָ ", שנאמר

  ).ד"כ 'עזרא ד(" ְלַמְלכּות ָּדְרָיֶוׁש ֶמֶל ָּפָרס

משום ששנה אחרונה , כי החשבון המבואר לעיל אינו נכון, שהסיבה לכך, ואמר רבא

וכן , ולא כשתי שניםשל נבוכדנצר ושנה ראשונה של אויל מרודך נמנים כשנה אחת 

ונמצא שנשלמו שבעים שנה של , ולא חמשנים דריוש וכורש מלכו יחד רק ארבע ש

  . חורבות ירושלים רק בשנה ראשונה לדריוש בן אחשורוש

  ב"דף י

ִּבְׁשַנת ַאַחת ְלָמְלכֹו ֲאִני " ,שנאמרבחשבון זה טעה מתחילה  ,אף דניאלש ,אמר רבאו

ם אֶ  'הִמְסַּפר ַהָּׁשִנים ֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר ָּדִנֵּיאל ִּביֹנִתי ַּבְּסָפִרים  ל ִיְרְמָיה ַהָּנִביא ְלַמאות ְלָחְרבֹות ְירּוָׁשַלִ

  ..כלומר שמתחילה טעה והתבונן ועמד על האמת, )'ב 'דניאל ט" (ִׁשְבִעים ָׁשָנה

  פקידה במלאת שבעים לבבל

, חשבון של שבעים שנות גלות בבל מתחיל מחרבן ירושלים, שלפי האמת, הנה נתבאר

ֶאל ִיְרְמָיה  'הֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר כֹו ֲאִני ָּדִנֵּיאל ִּביֹנִתי ַּבְּסָפִרים ִמְסַּפר ַהָּׁשִנים ִּבְׁשַנת ַאַחת ְלָמלְ ", שנאמר

ם ִׁשְבִעים ָׁשָנה   ).'ב 'דניאל ט(" ַהָּנִביא ְלַמאות ְלָחְרבֹות ְירּוָׁשַלִ

ִּכי  'הִּכי ֹכה ָאַמר ", שהרי נאמר, היה מנין גם מתחילת מלכות בבל, אמנם גם לפי האמת

ַוֲהִקֹמִתי ֲעֵליֶכם ֶאת ְּדָבִרי ַהּטֹוב ְלָהִׁשיב ֶאְתֶכם ֶאל ְלִפי ְמאת ְלָבֶבל ִׁשְבִעים ָׁשָנה ֶאְפֹקד ֶאְתֶכם 

  ). 'י ט"ירמיהו כ" (ַהָּמקֹום ַהֶּזה

ולא נבנה , אף שלא נגאלו, בסוף שבעים שנה למלכות בבל על ישראלש, וביאר רבא

שהיא שנת , לכורש מלך פרסבשנה ראשונה , קלהמכל מקום היתה פקידה , הבית
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ֹּכה ָאַמר ֹּכֶרׁש ", כמו שנאמר, שפשטה בבל על ישראל ,שבעים ואחת לכיבוש יהויקים

י ַהָּׁשָמִים ְוהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנוֹת לוֹ ַבִית ֵק ֱא 'הֶמֶל ָּפַרס ֹּכל ַמְמְלכוֹת ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי 

ם  אכן לאחר מכן בטל הבנין עד שנת שתים לדריוש בן ). 'ב 'עזרא א" (ָדהֲאֶׁשר ִּביהּוִּבירּוָׁשַלִ

  .אחשורוש כפי שנתבאר לעיל

  

  "ִלְמִׁשיחוֹ ְלכוֶֹרׁש 'הֹּכה ָאַמר "

ְלַרד ְלָפָניו ּגֹוִים ּוָמְתֵני ְמָלִכים ֲאַפֵּתַח ִלְמִׁשיחֹו ְלכֹוֶרׁש ֲאֶׁשר ֶהֱחַזְקִּתי ִביִמינֹו  'הֹּכה ָאַמר ", נאמר

, ולא מצינו שנמשך כורש בשמן המשחה, )'א ה"ישעיהו מ" (ְפֹּתַח ְלָפָניו ְּדָלַתִים ּוְׁשָעִרים א ִיָּסֵגרּולִ 

  .שיהיה קרוי משיח

אלא כך , שאין כוונת הכתוב שכורש הוא משיח, ולפיכך ביאר רב נחמן בר רב חסדא

ְלכֹוֶרׁש ", אה אמר למשיחוומ, ]ולא לכורש, ממש[" ִלְמִׁשיחוֹ  'הֹּכה ָאַמר ", כוונת הכתוב

שכן אני , קובל אני לך על כורש, כלומר כך אמר למשיחו, ..." ֲאֶׁשר ֶהֱחַזְקִּתי ִביִמינוֹ 

, ולא נשתדל בדבר בעצמו, והוא לא עשה כן, ויקבץ גלויותיהוא יבנה ביתי , אמרתי

ם ֲאֶׁשר ִּביהּוָדה ְוִיֶבן ֶאת ֵּבית ִלירּוְוַיַעל יו ִעּמֹו ָק ְיִהי ֱאִמי ָבֶכם ִמָּכל ַעּמוֹ ", אלא אמר י קֵ ֱא 'הָׁשַלִ

םִק ִיְׂשָרֵאל הּוא ָהֱא   ).'ג 'עזרא א" (ים ֲאֶׁשר ִּבירּוָׁשָלִ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                        
וכאן ננקד למשיחו , שאין לך טעם זרקא במקרא שאין סגול בא אחריו, יקוד טעם מקרא זה מוכיח על דרש זהונ א

 ].י"רש. [להפרישו ולנתקו מעם למשיחו, ולכורש ננקד במאריך, בזרקא
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  ות לטבלה מעמוד קודםהער

  .וכבש את נינוה שהיתה ראש מלכות אשור, בשנה זו מלך נבוכדנצר. א

, ובה עלה נבוכדנצר על יהויקים, וחמישית למלכות יהויקים, שנה זו היא שניה למלכות נבוכדנצר. ב

 ושלוש שנים עבד את. כלומר שתהא מלכותו של יהויקים תחת מלכות נבוכדנצר, וכבשו להיות לו עבד

ְּבָיָמיו ָעָלה ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל ַוְיִהי לֹו ְיהֹוָיִקים ֶעֶבד ָׁשׁש ", ושלוש שנים מרד בו כמו שנאמר, נבוכדנצר

  ).'ד א"כ' מלכים ב(" ָׁשִנים ַוָּיָׁשב ַוִּיְמָרד ּבוֹ 

ִּבְׁשַנת "שנאמר כמו , ונמסר בידו, ובה בא נבוכדנצר עליו בשניה, זו שנה שלישית למרידת יהויקים. ג

ם ַוָּיַצר  ]כלומר בשנת שלוש למרדו[ ָׁשלֹוׁש ְלַמְלכּות ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה ָּבא ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל ְירּוָׁשַלִ

ֶרץ ִׁשְנָער ֵּבית ֱאָהיו ְוֶאת ים ַוְיִביֵאם אֶ ִק ְּבָידֹו ֶאת ְיהֹוָיִקים ֶמֶל ְיהּוָדה ּוִמְקָצת ְּכֵלי ֵבית ָהֱא 'הַוִּיֵּתן . ָעֶליהָ 

ֶאל ְיהֹוָיִקים ֶּבן  'הָלֵכן ֹּכה ָאַמר ", ונתקיים בו ביהויקים) 'ב-'א' דניאל א(" ַהֵּכִלים ֵהִביא ֵּבית אֹוַצר ֱאָהיו

ְקבּוַרת ֲחמֹור ִיָּקֵבר  .ן ְוהֹוי ֹהֹדהֹיאִׁשָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה א ִיְסְּפדּו לֹו הֹוי ָאִחי ְוהֹוי ָאחֹות א ִיְסְּפדּו לֹו הֹוי ָאדוֹ 

ם   .והמליך יהויכין בנו תחתיו, )ט"י-ח"ב י"ירמיה כ(" ָסחֹוב ְוַהְׁשֵל ֵמָהְלָאה ְלַׁשֲעֵרי ְירּוָׁשָלִ

והמלכת  ,האב מרד בך ,אמרו לו יועציו, ובא לו לבבל, לאחר שהמליך נבוכדנצר את יהויכין תחת אביו. ד

חזר עליו  ,]מכלבא בישא גוריא טבא לא נפיק ,מתלא אמרן[=, רע גור טוב לא יצאמכלב , המשל אומר ,בנו

היא שנת , גלות יהויכין בשנת שבע לכיבוש יהויקיםונמצאת  .והמליך צדקיהו, לתשובת השנה והגלהו

ֶבל הּוא ְוִאּמֹו ַוֵּיֵצא ְיהֹוָיִכין ֶמֶל ְיהּוָדה ַעל ֶמֶל ּבָ "וזהו שנאמר בסוף מלכים . שמונה למלכות נבוכדנצר

ד "כ' מלכים ב]" (כלומר למלכות נבוכדנצר[ ַוֲעָבָדיו ְוָׂשָריו ְוָסִריָסיו ַוִּיַּקח ֹאתֹו ֶמֶל ָּבֶבל ִּבְׁשַנת ְׁשֹמֶנה ְלָמְלכוֹ 

  ).ח"ב כ"ירמיה נ]" (לכיבוש יהויקים[ ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶראַּצר ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע"ובסוף ירמיה , )ב"י

, והיא שנת תשע עשרה למלכות נבוכדנצר, וגלו ישראל עם צדקיה המלך מארצם, בשנה זו חרב הבית. ה

גלו בתשע עשרה , ]לכיבוש יהויקים[גלו בשמונה עשרה , וזהו שאמרו, ושמונה עשרה לכיבוש יהויקים

 ׁש ִהיא ְׁשַנת ְּתַׁשע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנהּוַבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי ְּבִׁשְבָעה ַלֹחֶד "וזהו שנאמר בסוף מלכים ]. למלכות נבוכדנצר[

ם מלכים ]" (כלומר למכות נבוכדנצר[ ַלֶּמֶל ְנֻבַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל ָּבא ְנבּוַזְרֲאָדן ַרב ַטָּבִחים ֶעֶבד ֶמֶל ָּבֶבל ְירּוָׁשָלִ

  ).ח"ב כ"ירמיה נ]" (ש יהויקיםלכיבו[ ִּבְׁשַנת ְׁשמֹוֶנה ֶעְׂשֵרה ִלְנבּוַכְדֶראַּצר"ובסוף ירמיה , )'ה ח"כ' ב

ַוְיִהי ִבְׁשִׁשים ָוֶׁשַבע ָׁשָנה ְלָגלּות ְיהֹוָיִכן ֶמֶל ְיהּוָדה ִּבְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש ְּבֶעְׂשִרים ", על שנה זו נאמר. ו

ין ֶמֶל ְיהּוָדה ַוֹּיֵצא אֹותֹו ִמֵּבית ַוֲחִמָּׁשה ַלֹחֶדׁש ָנָׂשא ֱאִויל ְמֹרַד ֶמֶל ָּבֶבל ִּבְׁשַנת ַמְלֻכתֹו ֶאת ֹראׁש ְיהֹוָיכִ 

  ).א"ל ב"ירמיהו נ(]" הכליא כתיב[ ַהְּכלּוא

היה סבור שבשנה זו , ששבעים שנה של גלות בבל נמנים מתחילת מלכות בבל, לפי דעתו של בלשצר. ז

אחרי כי לא נשלמו שבעים שנה של מלכות בבל אלא בשנה ש, אכן גם לפי דעתו טעה, נשלמו שבעים שנה

  .כן

היה סבור שבשנה זו , ששבעים שנה של גלות בבל נמנים מגלות יהויכין, לפי דעתו של אחשורוש. ח

כי לא נשלמו שבעים שנה של מלכות בבל , אכן גם לפי דעתו טעה, נשלמו שבעים שנה של גלות יהויכין

  .אלא שתי שנים אחרי כן

  .תשלום שבעים שנה מחרבות ירושלים. ט
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  בין פרס ומדי חלוקת השלטון

כלומר , משמע שהמדים היו הפרתמים, "ַהַּפְרְּתִמים ֵחיל ָּפַרס ּוָמַדי", כתוב אחד אומר

ְוָכל ַמֲעֵׂשה ָתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו ּוָפָרַׁשת ְּגֻדַּלת ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו " ,וכתוב שני אומר, מושלים ולא מלכים

משמע המדים היו , )'ב' אסתר י(" ְלַמְלֵכי ָמַדי ּוָפָרסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ַהֶּמֶל ֲהלֹוא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל סֵ 

אם מאתנו מלכים ממכם , כך התנו ביניהם המדים והפרסיםש, וביאר רבא. המלכים

  .ואם ממכם מלכים מאתנו מושלים, מושלים

  

  אחשורוש לבש בגדי כהונה

ואמר , "ד ַמְלכּותֹו ְוֶאת ְיָקר ִּתְפֶאֶרת ְּגדּוָּלתוֹ ְּבַהְרֹאתֹו ֶאת ֹעֶׁשר ְּכבוֹ ", נאמר על אחשורוש

שלבש אחשורוש בגדי כהונה גדולה שהביאו , שהכתוב הזה מלמד, רבי יוסי ברבי חנינא

ְוָעִׂשיָת ִבְגֵדי ", וכן נאמר בבגדי כהונה, "ְּגדּוָּלתוֹ ְיָקר ִּתְפֶאֶרת ", נאמר כאןשכן , מירושלים

 ב ח"שמות כ(" ְלָכבוֹד ּוְלִתְפָאֶרתֹקֶדׁש ְלַאֲהֹרן ָאִחי'.(  

  

ְלִמָּגדֹול ּוִבְמלוֹאת ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ָעָׂשה ַהֶּמֶל ְלָכל ָהָעם ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ] 'ח-'ה' אסתר א[

ֵכֶלת ָאחּוז ְּבַחְבֵלי בּוץ ְוַאְרָּגָמן ּוְת חּור ַּכְרַּפס . ַּבֲחַצר ִּגַּנת ִּביַתן ַהֶּמֶלְוַעד ָקָטן ִמְׁשֶּתה ִׁשְבַעת ָיִמים 

 ְוַהְׁשקוֹת ִּבְכֵלי ָזָהב. ַעל ִרְצַפת ַּבַהט ָוֵׁשׁש ְוַדר ְוֹסָחֶרתִמּטוֹת ָזָהב ָוֶכֶסף ַעל ְּגִליֵלי ֶכֶסף ְוַעּמּוֵדי ֵׁשׁש 

ִּכי ֵכן ִיַּסד ַהֶּמֶל ַעל ָּכל  ָּדת ֵאין ֹאֵנסְוַהְּׁשִתָּיה כַ . ְּכַיד ַהֶּמֶלְוֵכִלים ִמֵּכִלים ׁשוִֹנים ְוֵיין ַמְלכּות ָרב 

  .ַלֲעׂשוֹת ִּכְרצוֹן ִאיׁש ָוִאיׁשַרב ֵּביתֹו 

  

  תחילה עשה משתה לרחוקים ואחר כך לקרובים

ָעָׂשה ִמְׁשֶּתה ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו ֵחיל ָּפַרס ּוָמַדי ַהַּפְרְּתִמים ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ", תחילה נאמר

ּוִבְמלֹואת ַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ", ואחר כך נאמר, "ָיִמים ַרִּבים ְׁשמֹוִנים ּוְמַאת יֹום ... יוְלָפנָ 

מבואר שתחילה , "ִמְׁשֶּתה ִׁשְבַעת ָיִמים ...ָעָׂשה ַהֶּמֶל ְלָכל ָהָעם ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה 

  .בדבר ונחלקו רב ושמואל. ואחר כך לקרובים, עשה משתה לרחוקים

כי בני , שהקדים משתה הרחוקים ממשתה בני עירו, מלך פיקח היה, אומרמהם אחד 

  .אבל את הרחוקים לא יוכל לפייס בכל שעה, כל זמן שירצה יוכל לפייסם, עירו

שאם ימרדו בו , שהיה לו לקרב תחילה את בני עירו, מלך טפש היה, אומרמהם ואחד 

  .יהיו הקרובים עמו, הרחוקים



  99    נקראת מגילה ראשון פרק   ב"י דף

  נתחייבו באותו הדור כליהמפני מה 

מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו  ,את רבי שמעון בן יוחאיתלמידיו שאלו 

   .אמרו אתם ,אמר להם ?הדור כליה

 ,שבשושן יהרגו ,אם כן, אמר להם. מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע ,לואמרו 

   .שבכל העולם כולו אל יהרגו

  .מפני שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר ,להםאמר . אמור אתה ,אמרו לו

. ולמה זכו לנס, אם כן ראוים הם לעונש, כלומר ?וכי משוא פנים יש בדבר ,אמרו לו

לא ה "באף הק ,כלומר מיראה בלבד ולא התכוונו הם לא עשו אלא לפנים ,אמר להם

  ).ג"ל 'איכה ג" (ִאיׁשַוַּיֶּגה ְּבֵני ִּכי א ִעָּנה ִמִּלּבֹו " ,וזהו שנאמר, אלא לפנים םעשה עמה

  

  היכן ישבו במשתה אחשורוש

". ַּבֲחַצר ִּגַּנת ִּביַתן ַהֶּמֶל"עשה , שאת המשתה שעשה אחשורוש לבני שושן, מבואר

  .ונחלקו חכמים בדבר

הראוי לגינה  ,הראוי לחצר לחצר, שכל אחד היה יושב במקום הראוי לו, אחד אומר

   .הראוי לביתן לביתן ,לגינה

ולא  ,בגינהחזר והושיבם  ,םולא החזיקת ,בחצר םהושיבמתחילה ש, רואחד אומ

  .םוהחזיקתלביתן  םעד שהכניס ,םהחזיקת

ואחד  ,אחד לגינה, ופתח להם שני פתחים, שהושיב את כולם בחצר, שנובמתניתא ו

   .לביתן

  

  שהציעו בסעודת אחשורוש " חּור ַּכְרַּפס"מצעות 

, "ּוְתֵכֶלת חּור ַּכְרַּפס", במשתה אחשורוש נאמר בענין מיני המצעות שהציעו על המיטות

  .וביארו כאן בגמרא מהו חור ומהו כרפס

שהמצעות , הוא מלשון חורים ונקבים חּור, לדעת רב. נאמרו שני ביאורים" חּור"לענין 

, ולדעת שמואל ].ולא מעשה אריגה[ ,שיש בהם נקבים נקבים, היו עשויים מעשה מחט

  .שהיו המצעות של מילת לבנה, ולבן רהוא מלשון חיוו חּור

  .הכוונה לכרים של פסיםש, ביאר רבי יוסי ברבי חנינא" ַּכְרַּפס"ו



  ב"י דף   מסכת מגילה    100

  מיטות שישבו עליהם בסעודת אחשורוש

ונחלקו , "ִמּטֹות ָזָהב ָוֶכֶסף", בענין המיטות שהסבו עליהן במשתה אחשורוש נאמר

  .חכמים בדבר

. וחלק מהמיטות היו של זהב, חלק מהמיטות היו של כסף –לדעת רבי יהודה 

הסבו , והפחותים מהם, הסבו על מיטה של זהב, הראוים למיטה של זהב, הנכבדים

  .על מטה של כסף

לכולם אלא , אכי אם כן אתה מטיל קנאה בסעודה, אין לומר כן –ולדעת רבי נחמיה 

  .גופן של כסף ורגליהן של זהב, היו מיטות שוות

  

  רצפה שהיתה במשתה אחשורוש

וביארו , "ַעל ִרְצַפת ַּבַהט ָוֵׁשׁש ְוַדר ְוֹסָחֶרת"שהיו המיטות , ענין משתה אחשורוש נאמרב

  .זאת בגמרא

היא רצפה הנעשית מאבנים יקרות שמתחוטטות " ִרְצַפת ַּבַהט ָוֵׁשׁש"ש, רב אסי ביאר

שמחטטים ומחזירים בעליהן אחריהן עד , שלא באו לידי אדם אלא בטורח[, על בעליהן

שהמקרא משבח אבנים יקרות הבאות על ידי , וכן מצינו]. אותן בדמים יקרים איםשמוצ

ַאְבֵני ֵנֶזר ִמְתנֹוְססֹות ַעל יֶהם ַּבּיֹום ַההּוא ְּכֹצאן ַעּמֹו ִּכי ֵק ֱא 'הְוהֹוִׁשיָעם "שנאמר , נסיונות הרבה

אבני נזר כ, שעתידים ישראל להיות חשובים ויקרים, לומר, )ז"ט 'זכריה ט(" ַאְדָמתוֹ 

  .המתנוססות] כתר[=

, הוא לשון שורה" ַדר"לדעת רב ) א. (נאמרו שלושה ביאורים" ְוַדר ְוֹסָחֶרת"ולענין 

שהיתה הרצפה שורות אבנים סביב , כלומר סביב, הוא לשון סחור סחור" ְוֹסָחֶרת"

הוא " ְוֹסָחֶרת", אבן טובה שיש בכרכי הים, דרההיא " ַדר"ולדעת שמואל ) ב. (סביב

והיתה מאירה להם , באמצע הסעודהאת האבן הושיב ש, כלומר לבנה, לשון סהרא

  . כצהרים

, אינו חלק מתיאור הרצפה" ְוַדר ְוֹסָחֶרת"ובבית מדרשו של רבי ישמעאל ביארו ש) ג(

קרא ש, לומר, הוא לשון סחורה" ְוֹסָחֶרת", הוא לשון דרור" ַדר", אלא ענין אחר הוא

                                                                                                                                        
 יש לומר .אתה מטיל קנאה בסעודה אם כן ,הראוי לחצר לחצר ,הראוי לגינה לגינה ,לעילאן דאמר למ ואם תאמר א

 ].'תוס[ .ליכא קנאה ,דכיון שלא היו רואין זה את זה ,סבירא ליהד
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  .והעביר מהם מכס של סוחרים, ומר עשה נחת לבני מלכותוכל, דרור לכל בעלי סחורה

  

  כלים שהשקו בהם במשתה אחשורוש

ומבואר שהכוונה לכלי , "ְוַהְׁשקֹות ִּבְכֵלי ָזָהב", בענין השתיה במשתה אחשורוש נאמר

אלא " משונים"שלא נאמר , "ְוֵכִלים ִמֵּכִלים ׁשֹוִנים" ,ולכן נאמר על כך. בית המקדש

כלומר , ראשונים, שיצאה בת קול ואמרה להם, מלשון עשיה פעם שניה, "ׁשֹוִנים"

כלומר , ואתם שונים בהם, כלו מפני כלי המקדש שנשתמשו בהם, בלשצר וחבורתו

  .עושים כמותם

  

  יין ששתו במשתה אחשורוש

כל אחד ואחד השקהו יין שגדול הימנו מלמד ש, ואמר רב, "ְוֵיין ַמְלכּות ָרב"נאמר 

   .בשנים

שהיתה השתיה כדת של , וביאר רב חנן משמו של רבי מאיר, "ְוַהְּׁשִתָּיה ַכָּדת" ונאמר

פר , אכילת מזבח מרובה משתיהש[ ,אכילה מרובה משתיה ,דת של תורהכשם ש, תורה

אכילה  ,סעודתו של אותו רשע כך, ]חצי ההין יין ונסך, ושלשה עשרונים סולת לאכילה

   .אמרובה משתיה

 ,כל אחד ואחד השקהו מיין מדינתומלמד ש ,רבי אלעזרואמר , "ֵאין ֹאֵנס"ונאמר 

  . שהוא רגיל בו וחפץ בו

  

  שרי המשקים במשתה אחשורוש

מרדכי שהכוונה ל, וביאר רבא, "ַלֲעׂשֹות ִּכְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש", נאמר במשתה אחשורוש

ַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁשמֹו ִאיׁש ְיהּוִדי ָהָיה ְּבׁשּו", שנאמר, מרדכי נקרא איש. הנקראים אישוהמן 

ולמדנו שהם היו , )'ו' אסתר ז(" ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב ָהָמן", שנאמר, והמן נקרא איש". ָמְרֳּדַכי

  .שרי המשקים במשתה

  

                                                                                                                                        
 ].'תוס[ .היינו באוכל יותר מדאי ,כל שאכילתו מרובה משתייתו עצמותיו סכויין ,והא דאמרינן בנדה א
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  . ַּגם ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ָעְׂשָתה ִמְׁשֵּתה ָנִׁשים ֵּבית ַהַּמְלכּות ֲאֶׁשר ַלֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש] 'ט' אסתר א[

  

  קום משתה ושתימ

, "ַּגם ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ָעְׂשָתה ִמְׁשֵּתה ָנִׁשים ֵּבית ַהַּמְלכּות ֲאֶׁשר ַלֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש", נאמר

, ומבואר שעשתה את המשתה בבית המלכות אשר למלך אחשורוש ולא בבית הנשים

שתה הנשים כלומר גם היא בכוונה עשתה את מ, ששניהם לדבר עבירה נתכוונו, ללמד

  .כדי שיבואו לידי עבירה, סמוך למשתה האנשים שבבית המלכות

ואשתו [ואתתיה בבוציני  ,]הוא בדלעת גדולה[איהו בקרי , וזהו שאומרים בני האדם

הוא אומר להראות את , זה נואף וזו נואפת, באותו מין עצמו, כלומר, ]בלדעת קטנה

  .הביופייוהיא לכך נתכונה שיסתכלו , היופיי

  

ָאַמר ִלְמהּוָמן ִּבְּזָתא ַחְרבֹוָנא ִּבְגָתא ַוֲאַבְגָתא ַּבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ְּכטוֹב ֵלב ַהֶּמֶל ַּבָּיִין ] א"י-'י' אסתר א[

ְפֵני ְלָהִביא ֶאת ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה לִ . ֵזַתר ְוַכְרַּכס ִׁשְבַעת ַהָּסִריִסים ַהְמָׁשְרִתים ֶאת ְּפֵני ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

  .ַהֶּמֶל ְּבֶכֶתר ַמְלכּות ְלַהְראֹות ָהַעִּמים ְוַהָּׂשִרים ֶאת ָיְפָיּה ִּכי טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא

  

  "ַּבּיוֹם ַהְּׁשִביִעי ְּכטוֹב ֵלב ַהֶּמֶל ַּבָּיִין"

י ַהַּמְלָּכה ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְלָהִביא ֶאת ַוְׁשִּת ... ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְּכטֹוב ֵלב ַהֶּמֶל ַּבָּיִין ָאַמר ", נאמר

ואף ששתה כל  ,"ְּבֶכֶתר ַמְלכּות ְלַהְראֹות ָהַעִּמים ְוַהָּׂשִרים ֶאת ָיְפָיּה ִּכי טֹוַבת ַמְרֶאה ִהיא

, יותר משאר ימים וארע המעשה" ְּכטֹוב ֵלב ַהֶּמֶל ַּבָּיִין"באותו היום נתקיים , הימים

ועל ידי זה היה ראוי לאותו , ולשתות בושרגילים לאכול , אותו היום שבת היהש

מתחילים לדבר דברי תורה , ביום השבתכשאוכלים ושותים , שכן ישראל, מעשה

אין מתחילים אלא בדברי , כשאוכלים ושותים, אבל אומות העולם, ודברי תשבחות

  .תפלות

. והללו אומרים פרסיות נאות ,הללו אומרים מדיות נאות, וכן בסעודתו של אותו רשע

 ,כשדייאלא  ,אינו לא מדיי ולא פרסי ,כלי שאני משתמש בו, אמר להם אחשורוש

  .ובלבד שתהא ערומה, ןכ ,אמרו לו. רצונכם לראותה
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  ושתי הרשעה נענשה מידה כנגד מידה

. שאותו מעשה שציוה אחשורוש על ושתי לבוא לפניו ערומה היה ביום השבת, נתבאר

 ,מביאה בנות ישראלשהיתה ושתי הרשעה , אשנענשה בכך מידה כנגד מידה, ומבואר

   .ועושה בהן מלאכה בשבת ,ומפשיטן ערומות

ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ְוֵאת ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּכֹׁש ֲחַמת ַהֶּמֶל ַאֲחְׁשֵורֹוׁש ָזַכר ֶאת ַוְׁשִּתי ְוֵאת ", וזהו שנאמר

  .כך נגזר עליה, הכשם שעשת, לומר, )'א' אסתר ב(" ֲאֶׁשר ִנְגַזר ָעֶליהָ 

  

ַוִּיְקֹצף ַהֶּמֶל ְמֹאד ָלבֹוא ִּבְדַבר ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ְּבַיד ַהָּסִריִסים ַוְּתָמֵאן ַהַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ] ב"י' אסתר א[

  . ַוֲחָמתוֹ ָּבֲעָרה בוֹ 

  

  למה לא באה ושתי

ות ונתכוונה לכך שיקרא לה אחשורוש להרא, שושתי עצמה היתה פרוצה, נתבאר לעיל

  .לא באה, מדוע לבסוף כשקרא לה, ונאמרו שני טעמים, האת יופיי

  .בולכן לא באה, פרחה בה צרעת, לדברי רבי יוסי ברבי חנינא. א

  .ולכן לא באה, ועשה לה זנב, בא גבריאלש, ובמתניתא שנו. ב

  

  למה קצף אחשורוש כל כך

אינה רוצה  לא אמרה לו את הסיבה האמיתית מדוע, כששלח אחשורוש לקרוא לושתי

אבא , ]שומר סוסים של אבא[=בר אהורייריה דאבא , ואמרה, ענתה לו עזותאלא , לבוא

, ]היה שותה הוא לבדו, כלומר כשתיית אלף איש[, היה שותה יין כנגד אלף איש] בלשצר[=

" א ַחְמָרא ָׁשֵתהֵּבְלַׁשאַּצר ַמְלָּכא ֲעַבד ְלֶחם ַרב ְלַרְבְרָבנֹוִהי ֲאַלף ְוָלֳקֵבל ַאְלּפָ ", כמו שנאמר

ַוִּיְקֹצף ַהֶּמֶל ְמֹאד ַוֲחָמתֹו ָּבֲעָרה "מיד . וזה נשטתה ביינו, ולא היה משתכר ,)'א' דניאל ה(

                                                                                                                                        
ואם כן במה נתקיים בה מידה , ולא נתבאר שבאה ממש, ע בדבר שהרי לא נתבאר אלא שציוה עליה לבוא ערומה"יל א

ג "וי. ע"וצ. אף על פי שלא רצתה, על כרחה הביאוה, שמאחר שציוה המלך להביאה, ואפשר שלמדנו כאן. מידהכנגד 

 .שנגזר עליה שתשחט ערומה בשבת
אף  ,מה להלן צרעת', "וישב בית החפשית מצורע כי נגזר מבית ה", בעוזיהוכתיב  ,"אשר נגזר עליה"ויליף בירושלמי מ ב

 ].י"רש. [כאן צרעת
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  ".בוֹ 

  

. ִּכי ֵכן ְּדַבר ַהֶּמֶל ִלְפֵני ָּכל ֹיְדֵעי ָּדת ָוִדיןַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ַלֲחָכִמים ֹיְדֵעי ָהִעִּתים ] ו"ט-ג"י' אסתר א[

ִׁשְבַעת ָׂשֵרי ָּפַרס ּוָמַדי ֹרֵאי ְּפֵני ֹרב ֵאָליו ַּכְרְׁשָנא ֵׁשָתר ַאְדָמָתא ַתְרִׁשיׁש ֶמֶרס ַמְרְסָנא ְממּוָכן ְוַהָּק 

ְּכָדת ַמה ַּלֲעׂשֹות ַּבַּמְלָּכה ַוְׁשִּתי ַעל ֲאֶׁשר א ָעְׂשָתה ֶאת ַמֲאַמר  .ַהֶּמֶל ַהֹּיְׁשִבים ִראֹׁשָנה ַּבַּמְלכּות

  . ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְּבַיד ַהָּסִריִסיםַהֶּמלֶ 

  

  חכמי ישראל לא רצו לדון את ושתי

, שנאמר, אמר תחילה לחכמי ישראל שידונו אותה, כשסרבה ושתי לבוא בדבר המלך

שיודעים לעבר שנים ולקבוע , הם חכמי ישראל, "ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ַלֲחָכִמים ֹיְדֵעי ָהִעִּתים"

  .חדשים

ויבקש , למחרת יפיג יינו, אם נאמר לו שיהרוג אותה, כי אמרו, הולא רצו לדון אות

  . שהרי זלזלה במלכות, אין הדבר נכון, ואם נאמר לו שיניחנה. אותה מאיתנו

 ,ניטלה עצה ממנו ,וגלינו מארצנו ,מיום שחרב בית המקדש, ולפיכך ענו לאחשורוש

כיין היושב , אבים במקומםשיושעמון ומואב לך אצל  ,ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות

  . ויוכלו לדון, שמתוך כך דעתם מיושבת, על שמריו

דעתו מיושבת  ,מתוך שהאדם שקטש, ומבואר שאין זו דחייה בעלמא אלא טעם אמיתי

ַׁשֲאַנן מֹוָאב ִמְּנעּוָריו ְוֹׁשֵקט הּוא ֶאל ְׁשָמָריו ְוא הּוַרק ִמְּכִלי ֶאל ֶּכִלי ", כמו שנאמר, עליו

  ).א"י ח"ירמיהו מ(" ָהָל ַעל ֵּכן ָעַמד ַטְעמֹו ּבֹו ְוֵריחֹו א ָנָמר ָלה אּוַבּגוֹ 

  

  קיטרוג מלאכי השרת על ושתי

ומיד אחר כך . ולא רצו, שאחשורוש ביקש מחכמי ישראל שידונו את ושתי, נתבאר

                                                                                                                                        
דגרסינן , בינו תםרירש לכך פ .והלא בא סנחריב ובלבלו ,וכי עמון במקומו יושב ,דהא פרק תפלת השחר פריך ,וקשה א

ומזה הטעם  .ובברכות נמי לא גרסינן אלא עמון .דכתיב שאנן מואב ,דקרא נמי לא הזכיר אלא מואב ,הכא מואב לחוד

לפי שלא בלבל סנחריב מצרים  ,ו להתיר לבא בקהלאבל משמע דגרי אינך לא רצ .התירו ליהודה גר העמוני לבא בקהל

ובירמיה חשיב להו באותן שהגלה  ,ומיהו קשה דבברכות משמע באותה שהבאתי שסנחריב בלבל עמון .ולא בלבל מואב

ואסיר גבולות עמים "ועליו כתיב  ,לפי שסנחריב היה ראשון שבלבל נקרא הכל על שמו ויש לומר .נבוכדנצר

 ].'תוס[ .נבוכדנצר ל ידיאבל ודאי עיקר החורבן היה ע ,"תישועתידותיהם שו
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  ".ָנא ְממּוָכןְוַהָּקֹרב ֵאָליו ַּכְרְׁשָנא ֵׁשָתר ַאְדָמָתא ַתְרִׁשיׁש ֶמֶרס ַמְרְס ", נאמר

ה זכות "שהזכירו לפני הקב, הם דברי מלאכי השרתשהדברים הללו , וביאר רבי לוי

ותבוא אסתר ותמלוך , כדי שיתרצה לעשות נקמה בושתי, קרבנות שהקריבו ישראל

  :וכך הוא ביאור הכתוב. תחתיה

  .כלום הקריבו לפניך קרבנות כישראל. מלשון הקרבת קרבן – "ְוַהָּקֹרב ֵאָליו"

  .כדרך שהקריבו ישראל לפניך ,כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה – "ַּכְרְׁשָנא"

   .כלום הקריבו לפניך שתי תורין –" ֵׁשָתר"

   .כלום בנו לפניך מזבח אדמה –" ַאְדָמָתא"

ַּתְרִׁשיׁש ְוַהּטּור ָהְרִביִעי " ,שנאמר בהם ,כלום שימשו לפניך בבגדי כהונה – "ַתְרִׁשיׁש"

  ).'כ ח"שמות כ" (ְמֻׁשָּבִצים ָזָהב ִיְהיּו ְּבִמּלּוֹאָתםְוָיְׁשֵפה ְוֹׁשַהם 

  ].שלא יקרש, כדרך שהיו הכהנים ממרסים בדם[ ,כלום מירסו בדם לפניך – "ֶמֶרס"

כלום הכינו שלחן  –" ְממּוָכן" .במנחות לפניך ]הגיסו ועירבו[= כלום מירסו – "ַמְרְסָנא"

  .לפניך

  

ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְוַהָּׂשִרים א ַעל ַהֶּמֶל ְלַבּדֹו ָעְוָתה ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ִּכי  אאֶמר ְממּוָכןַוּיֹ  ]ב"כ-ז"ט' אסתר א[

ִּכי ֵיֵצא ְדַבר ַהַּמְלָּכה ַעל ָּכל  .ַעל ָּכל ַהָּׂשִרים ְוַעל ָּכל ָהַעִּמים ֲאֶׁשר ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

ֹות ַּבְעֵליֶהן ְּבֵעיֵניֶהן ְּבָאְמָרם ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ָאַמר ְלָהִביא ֶאת ַוְׁשִּתי ַהַּמְלָּכה ְלָפָניו ַהָּנִׁשים ְלַהְבז

ְוַהּיֹום ַהֶּזה ֹּתאַמְרָנה ָׂשרֹות ָּפַרס ּוָמַדי ֲאֶׁשר ָׁשְמעּו ֶאת ְּדַבר ַהַּמְלָּכה ְלֹכל ָׂשֵרי ַהֶּמֶל  .ְוא ָבָאה

ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ֵיֵצא ְדַבר ַמְלכּות ִמְּלָפָניו ְוִיָּכֵתב ְּבָדֵתי ָפַרס ּוָמַדי ְוא ַיֲעבֹור  .יֹון ָוָקֶצףּוְכַדי ִּבּזָ 

ְוִנְׁשַמע . ֲאֶׁשר א ָתבֹוא ַוְׁשִּתי ִלְפֵני ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ּוַמְלכּוָתּה ִיֵּתן ַהֶּמֶל ִלְרעּוָתּה ַהּטֹוָבה ִמֶּמָּנה

ַעד ְתָגם ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ַיֲעֶׂשה ְּבָכל ַמְלכּותֹו ִּכי ַרָּבה ִהיא ְוָכל ַהָּנִׁשים ִיְּתנּו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן ְלִמָּגדֹול וְ ּפִ 

ל ְמִדינֹות ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ּכָ  .ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ְוַהָּׂשִרים ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶל ִּכְדַבר ְממּוָכן .ָקָטן

ּוְמַדֵּבר ִּכְלׁשֹון ִלְהיוֹת ָּכל ִאיׁש ֹׂשֵרר ְּבֵביתוֹ ַהֶּמֶל ֶאל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוֶאל ַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹונֹו 

  .ַעּמוֹ 

  

  

                                                                                                                                        
 .כתיב" מומכן" א
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  המן ממוכן לפורענות

שאמר , ומכולם לא ענה אלא ממוכן, שאמר אחשורוש לחכמים לדון את ושתי, נתבאר

כדי שילמדו כל הנשים לתת , ת את ושתי על שלא באה לקריאת אחשורוששיש להמי

  .יקר לבעליהן

מפני שמוכן לפורענות ? ולמה נקרא שמו ממוכן, שממוכן זה המן, שנינו בברייתאו

  ].עומד להיות תלוי[=

 ,ולפי שהיה נשוי לשרית שהיתה גדולה ממנו ,דניאלממוכן זה ש ,יש מדרשש, 'וכתבו התוס

  .יעץ לעשות כן ,ל לכופה לדבר כלשונושלא היה יכו

  

  ההדיוט קופץ בראש

) ג(ֵׁשָתר ) ב(ַּכְרְׁשָנא ) א(ְוַהָּקֹרב ֵאָליו ", שנאמר, נמנה שביעי בין שרי פרס ומדיממוכן 

ֶל ְממּוָכן ִׁשְבַעת ָׂשֵרי ָּפַרס ּוָמַדי ֹרֵאי ְּפֵני ַהּמֶ ) ז(ַמְרְסָנא ) ו(ֶמֶרס ) ה(ַתְרִׁשיׁש ) ד(ַאְדָמָתא 

קפץ , לומר שהוא פחות שבכולם, אף על פי שנמנה שביעיו, "ַהֹּיְׁשִבים ִראֹׁשָנה ַּבַּמְלכּות

  .מכאן שההדיוט קופץ בראש, ואמר רב כהנא. לענות לפני כולם

  

  שריד ופליט מהםלא נשתייר  אגרות הראשונות לולי

לכבד את  כדי שילמדו מזה כל הנשים, נתבאר שהמן אמר לאחשורוש להמית את ושתי

ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל  .ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ְוַהָּׂשִרים ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶל ִּכְדַבר ְממּוָכן", בעליהן

ָּכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֶאל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוֶאל ַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹונֹו ִלְהיֹות ָּכל ִאיׁש ׂשֵֹרר 

  ".יתֹו ּוְמַדֵּבר ִּכְלׁשֹון ַעּמוֹ ְּבבֵ 

כלומר [לא נשתייר משונאיהם של ישראל , הללו, שלולי האגרות הראשונות, ואמר רבא

שהיו ממהרים להורגם במצוות המלך באגרות , שריד ופליט] לא נשתייר מישראל עצמם

ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף  ְלַהְׁשִמיד ַלֲהֹרג ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים"שנכתב בהן , האמצעיות

' אסתר ג(" ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז

, אבל על ידי אגרות הראשונות הוחזק שוטה. ולא היו ממתינים ליום המועד ,)ג"י

ִלְהיוֹת ָּכל ִאיׁש ֹׂשֵרר "ך לשלוח לנו ומה צור, אפילו קרח בביתו הוא שר נגיד, שאמרו

לא מהרו לבצע את , כשהגיעו האגרות האמצעיות, ומאחר שהוחזק שוטה". ְּבֵביתוֹ 

  .הכתוב בהן
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ְוֵאת ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ְּכֹׁש ֲחַמת ַהֶּמֶל ַאֲחְׁשֵורֹוׁש ָזַכר ֶאת ַוְׁשִּתי  ]'ד- 'א' אסתר ב[

 .ַוֹּיאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל ְמָׁשְרָתיו ְיַבְקׁשּו ַלֶּמֶל ְנָערֹות ְּבתּולֹות טֹובֹות ַמְרֶאה .ֶׁשר ִנְגַזר ָעֶליהָ ְוֵאת אֲ 

ְּבָכל ְמִדינֹות ַמְלכּותֹו ְוִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ַנֲעָרה ְבתּוָלה טֹוַבת ַמְרֶאה ֶאל ׁשּוַׁשן ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶל ְּפִקיִדים 

ְוַהַּנֲעָרה ֲאֶׁשר  .ה ֶאל ֵּבית ַהָּנִׁשים ֶאל ַיד ֵהֶגא ְסִריס ַהֶּמֶל ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים ְוָנתֹון ַּתְמרּוֵקיֶהןַהִּביָר 

  . ִּתיַטב ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ִּתְמ ַּתַחת ַוְׁשִּתי ַוִּייַטב ַהָּדָבר ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ַוַּיַעׂש ֵּכן

  

  "ַעת ּוְכִסיל ִיְפֹרׂש ִאֶּוֶלתָּכל ָערּום ַיֲעֶׂשה ְבדָ "

ודרש זאת רב , )ג"משלי י(" ָּכל ָערּום ַיֲעֶׂשה ְבָדַעת ּוְכִסיל ִיְפֹרׂש ִאֶּוֶלת", נאמר בספר משלי

ואחשורוש עשה , דוד עשה בדעת, שהיו צריכים לעשות דבר דומה, על דוד ואחשורוש

  .בכסלות

ְוַהֶּמֶל ָּדִוד ָזֵקן ָּבא ַּבָּיִמים ַוְיַכֻּסהּו ַּבְּבָגִדים ְוא ", בושנאמר , זה דוד ,"ָּכל ָערּום ַיֲעֶׂשה ְבָדַעת"

ְוָעְמָדה ִלְפֵני ַהֶּמֶל ּוְתִהי לֹו ֹסֶכֶנת ְיַבְקׁשּו ַלאֹדִני ַהֶּמֶל ַנֲעָרה ְבתּוָלה ַוֹּיאְמרּו לֹו ֲעָבָדיו . ִיַחם לוֹ 

ְוַחם ַלאֹדִני ַהֶּמֶל שלא ביקש אלא נערה , ועשה בחכמה, )'ב-'א 'א' מלכים א(" ְוָׁשְכָבה ְבֵחיֶק

  .אולי תיטב בעיניו, וכל אדם הראה לשלוחיו את בתו, אחת

טֹובֹות ְיַבְקׁשּו ַלֶּמֶל ְנָערוֹת ְּבתּולוֹת ", שנאמר בו, זה אחשורוש, "ּוְכִסיל ִיְפֹרׂש ִאֶּוֶלת"

ינֹות ַמְלכּותֹו ְוִיְקְּבצּו ֶאת ָּכל ַנֲעָרה ְבתּוָלה טֹוַבת ְוַיְפֵקד ַהֶּמֶל ְּפִקיִדים ְּבָכל ְמִד  .ַמְרֶאה

, ואת כולן יבעל, והכל יודעים שלא יקח אלא אחת, ציוה לקבץ את כל הנערות, "ַמְרֶאה

  .היה מחביא אותה משלוחיו, ולפיכך כל מי שהיתה לו בת

  

 .ָמְרֳּדַכי ֶּבן ָיִאיר ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁש ִאיׁש ְיִמיִנימֹו ָהָיה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ּוְׁש ִאיׁש ְיהּוִדי ] 'ז-'ה' אסתר ב[

ִעם ַהֹּגָלה ֲאֶׁשר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶל ְיהּוָדה ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ֲאֶׁשר ָהְגָלה ִמירּוָׁשַלִים 

ְוַהַּנֲעָרה ְיַפת ֹּתַאר ְוטֹוַבת ַמְרֶאה ִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם  ַּבת ֹּדדוֹ ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר  .ָּבֶבל

  .ּוְבמוֹת ָאִביָה ְוִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לוֹ ְלַבת

  

  שמות מרדכי

כי אם כן ייחס , ואין לומר שכל זה יחוסו, "ָמְרֳּדַכי ֶּבן ָיִאיר ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן ִקיׁש", נאמר

  .ל האמור כאן הם שמותיו של מרדכי עצמואלא כ, אותו עד בנימין

  .שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתובן  – "ֶּבן ָיִאיר"

  .ששמע אל תפלתובן  – "ֶּבן ִׁשְמִעי"
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  .שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו –" ֶּבן ִקיׁש"

  

  שבטו של מרדכי

מר נאלאחר מכן ו, ומשמע שבא משבט יהודה, "ִאיׁש ְיהּוִדי"על מרדכי נאמר מתחילה 

ונאמרו מספר אופנים ליישב את שני . ומשמע שבא משבט בנימין, "ִאיׁש ְיִמיִני"

  .הכתובים הללו

לומר שבא משבט יהודה או , אין הכתובים הללו מלמדים על יחוסו, לדברי רב נחמן. א

כלומר מעוטר , מרדכי מוכתר בנימוסו היהש, כל אלו היו משמותיואלא , בנימין

  ].א שם בלשון יוןנימוס הו[, בשמות נאים

   .ואמו מיהודה ,אביו מבנימין, רבה בר בר חנה אמר רבי יהושע בן לויולדברי . ב

אלא ששתי משפחות אלו מתגרות , מרדכימשבט בנימין היה אמנם , ולדעת חכמים. ג

על ידי , אנו גרמנו שיוולד מרדכי, משפחת יהודה אומרת. בזכותנו בא, לומר, זו בזו

  .מאתנו בא מרדכי, ומשפחת בנימין אומרת. ולא הרגו, גרא שהניח דוד לשמעי בן

הבאה וטוענת כנגד שתי , הכתובים הללו הם מדברי כנסת ישראל, ולדברי רבא. ד

איש יהודי , כנגד משפחת יהודה היא אומרת. שגמרו את הצער הזה, המשפחות הללו

וכנגד . רה בהמןיצא ממנו מרדכי שהתג, על ידי שהניח דוד לשמעי, שכן, גרם לצער הזה

על ידי שהניח שאול את , שכן, איש ימיני גרם לצער הזה, משפחת בנימין היא אומרת

  .נולד ממנו המן, ולא הרגו מיד, אגג

  ג"דף י

ולא נאמר ". ִאיׁש ְיִמיִני"כמו שנאמר , משבט בנימיןמרדכי אכן , ולדברי רבי יוחנן. ה

שכל הכופר . שם שכפר בעבודה זרה אלא על, לומר שהיה משבט יהודה" ִאיׁש ְיהּוִדי"

ִּדי ַמִּניָת ָיְתהֹון ַעל ֲעִביַדת ְמִדיַנת ָּבֶבל ִאיַתי ֻּגְבִרין ְיהּוָדאִין " שנאמר, בעבודה זרה נקרא יהודי

ָלא ָׂשמּו ֲעָל ַוֲעֵבד ְנגֹו ֻּגְבַרָּיא ִאֵּל ֵמיַׁש ַמְלָּכא ְטֵעם  אַׁשְדַרֶצֶלם ַּדֲהָבא ִּדי ֲהֵקיְמָּת ּולְ ָלא ָפְלִחין  בֵלאָלָה

   ).ב"י 'דניאל ג" (ָלא ָסְגִדין

  

                                                                                                                                        
 .כתיב" עליך" א
 .כתיב" לאלהיך" ב
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  דרשת דברי הימים

פותח ואומר היה  ,דרשות של ספר דברי הימיםלדרוש  באכשהיה  ,רבי שמעון בן פזי

בספר דברי הימים , כלומר, "ואנו יודעין לדורשן ,כל דבריך אחד הם", כנגד הספר כך

אף ו, ובכולם כוונתו לאדם אחד, פלוני ופלוני ופלוני רגילות הוא שמזכיר שמות הרבה

  .אאנו נותנים לבנו ודורשים, ואינו מפורש, על פי שהדבר סתום

, ָּכֵלב ֶּבן ְיֻפֶּנההוא מה שנאמר על , שמתקיים בו הדבר הזה, אחדפסוק והביאו כאן 

ֲאִבי ׂשוֹכוֹ ְוֶאת ְיקּוִתיֵאל ֲאִבי ָזנוַֹח ְוִאְׁשּתוֹ ַהְיֻהִדָּיה ָיְלָדה ֶאת ֶיֶרד ֲאִבי ְגדוֹר ְוֶאת ֶחֶבר "

 ִּבְתָיהש, שכוונת הכתוב היא, )ח"י 'ד' אי "הד(" ְוֵאֶּלה ְּבֵני ִּבְתָיה ַבת ַּפְרֹעה ֲאֶׁשר ָלַקח ָמֶרד

הוא הנקרא בכל השמות , ילדה את משה, שנישאת ביהדותה לכלב, בת פרעה

כל השמות הללו , לדה בנים הרבהשכן אף על פי שנראה מהפסוק שי, הכתובים בפסוק

  .הן שמות משה

, "ְוֵאֶּלה ְּבֵני ִּבְתָיה ַבת ַּפְרֹעה", כמבואר בסוף הכתוב, ִּבְתָיההיא " ְוִאְׁשּתֹו ַהְיֻהִדָּיה"

ַוֵּתֶרד ַּבת ", שנאמר, משום שכפרה בעבודה זרה, "ַהְיֻהִדָּיה" ִּבְתָיהוהסיבה שנקראת 

ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל ַיד ַהְיֹאר ַוֵּתֶרא ֶאת ַהֵּתָבה ְּבתֹו ַהּסּוף ַוִּתְׁשַלח ֶאת ֲאָמָתּה ַּפְרֹעה ִלְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר 

כלומר לטבול לשם ואמר רבי יוחנן שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה  )'ה 'שמות ב" (ַוִּתָּקֶחהָ 

  .וכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי, גירות

, נאמר עליה שילדה אותו, ולא ילדתו, את משה ְתָיהּבִ אף על פי שגידלה ש, אמרוו

   .מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו ,כל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתוש, לומר לך

ֶיֶרד ֲאִבי ְגדֹור ְוֶאת ֶחֶבר ֲאִבי ", מדוע נקרא משה בכל השמות הכתובים כאן, וביארו

  ". ׂשֹוכֹו ְוֶאת ְיקּוִתיֵאל ֲאִבי ָזנֹוחַ 

  .בימיושירד להם לישראל מן על שם  – "ֶיֶרד. "א

  .שגדר פרצותיהן של ישראל על שם – "ְגדוֹר. "ב

  .שחיבר את ישראל לאביהן שבשמים על שם –" ֶחֶבר. "ג

  .שנעשה להם לישראל כסוכהעל שם , כמו סוכו –" ׂשוֹכוֹ . "ד

  .בימיושקוו ישראל לאל  על שם –" ְיקּוִתיֵאל. "ה

                                                                                                                                        
 ].י"רש...". [ואשתו היהודיה "דרשה דקרא , נקט לה הכא ,כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי ,משום דאמרינן לעיל א
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  .עוונותיהן של ישראלשהזניח על שם  –" ָזנוֹחַ . "ו

   .בנביאותאב בחכמה אב אב בתורה שהיה  –" ֲאִבי... ֲאִבי ... ֲאִבי . "ט- ח-ז

, ל"כמו שנאמר בסוף הפסוק הנ, ָמֶרדבשם בסוף הכתוב הזה נקרא כלב הסיבה לכך שו

צת יבא כלב שמרד בע, ה"כי אמר הקב, "ְוֵאֶּלה ְּבֵני ִּבְתָיה ַבת ַּפְרֹעה ֲאֶׁשר ָלַקח ָמֶרד"

  .שמרדה בגלולי בית אביה ,וישא את בת פרעה, מרגלים

  

  גלות מרדכי מירושלים

ֲאֶׁשר ָהְגָלה ִמירּוָׁשַלִים ִעם ַהֹּגָלה ֲאֶׁשר ָהְגְלָתה ִעם ְיָכְנָיה ֶמֶל ְיהּוָדה ", נאמר על מרדכי

  ."ֲאֶׁשר ֶהְגָלה ְנבּוַכְדֶנאַּצר ֶמֶל ָּבֶבל

אשר "אלא , "שר היה מן הגולה אשר הגלתהא", מתוך כך שלא נאמר, ואמר רבא

הוא גלה אלא , משמע שלא היה כשאר ישראל שגלו על כרחם, א"עם הגולה... הגלה 

  .במעצמו

  

  "ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר"

  .ונחלקו חכמים מה שמה ומה כינויה, "ַוְיִהי ֹאֵמן ֶאת ֲהַדָּסה ִהיא ֶאְסֵּתר", נאמר

על שם הצדיקים ? נקרא שמה הדסהה למו. אסתר שמה –לדעת רבי מאיר . א

 ]שכינה[= ְוהּואָרִאיִתי ַהַּלְיָלה ְוִהֵּנה ִאיׁש ֹרֵכב ַעל סּוס ָאֹדם ", כן הוא אומרו. שנקראו הדסים

ְוַאֲחָריו סּוִסים ֲאֻדִּמים ְׂשֻרִּקים  ]שגלו לבבל[= ֲאֶׁשר ַּבְּמֻצָלה ]בין הצדיקים[= ֹעֵמד ֵּבין ַהֲהַדִּסים

  ).'ח 'זכריה א" (ּוְלָבִנים

לא כי היתה , ונקרא שמה הדסה. וכמו כן מדברי בן עזאי משמע ששמה אסתר. ד

  .בינונית כהדסארוכה ולא קצרה אלא 

כי , ונקרא שמה הדסה. וכמו כן מדברי רבי יהושע בן קרחה משמע ששמה אסתר. ה

ומה שנראתה יפה לאומות ולאחשורוש כי חוט של חסד משוך עליה . היתה ירקרוקת

  .ה"את הקבמ

                                                                                                                                        
 ].'תוס' עי[ ."ההוגל"מדלא כתיב  ,דריש ליהפירשו ש' ותוס. י"כן פירש רש א
 ].י"רש. [לחזורה "בעד שאמר לו הק, שגלה מעצמו ,כמו שעשה ירמיהו ב
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על שם שהיתה ? נקראת שמה אסתרלמה ו .הדסה שמה –ולדעת רבי יהודה . ב

   ".ֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת ַעָּמּה", שנאמר, מסתרת דבריה

שהיו אומות העולם ? ולמה נקראת אסתר. הדסה שמה –וכמו כן לדעת רבי נחמיה . ג

  .יפה היא כלבנהכלומר ] ירח[=קורים אותה על שם אסתהר 

  

  מיתת אביה ואמה

ושוב , "ִּכי ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם", שהסיבה לכך שמרדכי היה אומן את הדסה, תחילה נאמר

  ".ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לֹו ְלַבת", נאמר

שאפילו יום אחד לא היה לה , ללמדנו, שהסיבה שחזר על כך הכתוב, וביאר רב אחא

  .וכשילדתה אמה מתה אמה, כשעיברתה אמה מת אביה, אב ואם

  

  לקיחת מרדכי את אסתר

ושנו חכמים משמו של ". ְלַבתּוְבמוֹת ָאִביָה ְוִאָּמּה ְלָקָחּה ָמְרֳּדַכי לוֹ ", נאמר על אסתר

  .כלומר לקחה להיות אשתו, "לבית"אלא  ,"ְלַבת"אל תקרי  ,רבי מאיר

ִּכי ִאם  ֵאין ֹּכל ]אוריה[= ְוָלָרׁש" ,שה בת שבעבמשל הנאמר לדוד על מע וכן הוא אומר

ֲאֶׁשר ָקָנה ַוְיַחֶּיָה ַוִּתְגַּדל ִעּמֹו ְוִעם ָּבָניו ַיְחָּדו ִמִּפּתֹו ֹתאַכל  ]בת שבע[= ִּכְבָׂשה ַאַחת ְקַטָּנה

וכי משום , אולויש לש, )'ג ב"י' שמואל ב(" ּוִמֹּכסֹו ִתְׁשֶּתה ּוְבֵחיקֹו ִתְׁשָּכב ַוְּתִהי לֹו ְּכַבת

  .כלומר כאשה, "כבית"אלא , "ְּכַבת"אלא אל תקרי , שבחיקו תשכב נעשית לו כבת

  

ַוְיִהי ְּבִהָּׁשַמע ְּדַבר ַהֶּמֶל ְוָדתֹו ּוְבִהָּקֵבץ ְנָערֹות ַרּבֹות ֶאל ׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ֶאל ַיד ֵהָגי  ]'ט-'ח' אסתר ב[

ַוִּתיַטב ַהַּנֲעָרה ְבֵעיָניו ַוִּתָּׂשא ֶחֶסד ְלָפָניו  .ֶאל ַיד ֵהַגי ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ֵּבית ַהֶּמֶל

ְוֵאת ֶׁשַבע ַהְּנָערוֹת ָהְרֻאיוֹת ָלֶתת ָלּה ִמֵּבית ַהֶּמֶל ַוְיַבֵהל ֶאת ַּתְמרּוֶקיָה ְוֶאת ָמנֹוֶתָה ָלֵתת ָלּה 

  .ַהָּנִׁשיםְלטֹוב ֵּבית ַוְיַׁשֶּנָה ְוֶאת ַנֲערוֶֹתיָה 

  

  שבע נערות לשבעת ימי השבוע

ְוֵאת ֶׁשַבע ", שנאמר, כשנלקחה אסתר אל בית הנשים נתנו לה שבעה נערות לשרתה

ַהְּנָערֹות ָהְרֻאיֹות ָלֶתת ָלּה ִמֵּבית ַהֶּמֶל."  
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ואחת , שהיתה משרתת לה אחת באחד בשבת ,שהיתה מונה בהן ימי שבת, ואמר רבא

יודעת  ,וכשהגיע יום שפחה של שבת, וכן כולן, י בשבתואחת בשליש, בשני בשבת

  .שהיום שבת

  

  מאכל אסתר בבית הנשים

שנאמר , שינה הגי שומר הנשים את מאכלה לטובה, כשהיתה אסתר בבית הנשים

  .ונחלקו חכמים בדבר". ַוְיַׁשֶּנָה ְוֶאת ַנֲערֹוֶתיָה ְלטֹוב ֵּבית ַהָּנִׁשים"

  .מאכל יהודיהאכילה  –לדעת רב . א

, י פירש"רש]. תוחתיכות של בשר חזיר שמינ[=קדלי דחזירי האכילה  –שמואל ולדעת . ב

  .ו היא לא היתה אוכלת"וח, פירשו' ותוס. ומתוך אונסה לא נענשה ,שהיתה אוכלת מהם

, דניאל חנניה מישאל ועזריהמצינו אצל וכן  .זרעונים האכילה –ורבי יוחנן ולדעת . ג

ַוְיִהי ַהֶּמְלַצר ֹנֵׂשא ", בהם שנאמר, ממאכל טמא םלהבדיל שהזרעונים טובים לצדיקים

, ונאמר בענין, )ז"ט 'דניאל א(" ֵזְרֹעִנים ]תחתיהם[ ֶאת ַּפְתָּבָגם ְוֵיין ִמְׁשֵּתיֶהם ְוֹנֵתן ָלֶהם

ים ֵאת ּוִמְקָצת ָיִמים ֲעָׂשָרה ִנְרָאה ַמְרֵאיֶהם טֹוב ּוְבִריֵאי ָּבָׂשר ִמן ָּכל ַהְיָלִדים ָהֹאְכלִ "

ו"ט 'דניאל א(" ַּפְתַּבג ַהֶּמֶל .(  

  

 .א ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ֶאת ַעָּמּה ְוֶאת מֹוַלְדָּתּה ִּכי ָמְרֳּדַכי ִצָּוה ָעֶליָה ֲאֶׁשר א ַתִּגיד ]ב"י-'י' אסתר ב[

 .לֹום ֶאְסֵּתר ּוַמה ֵּיָעֶׂשה ָּבּהּוְבָכל יֹום ָויֹום ָמְרֳּדַכי ִמְתַהֵּל ִלְפֵני ֲחַצר ֵּבית ַהָּנִׁשים ָלַדַעת ֶאת ְׁש 

ֶדׁש ִּכי ּוְבַהִּגיַע ֹּתר ַנֲעָרה ְוַנֲעָרה ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִמֵּקץ ֱהיֹות ָלּה ְּכָדת ַהָּנִׁשים ְׁשֵנים ָעָׂשר חֹ 

  .ָדִׁשים ַּבְּבָׂשִמים ּוְבַתְמרּוֵקי ַהָּנִׁשיםְוִׁשָּׁשה חֳ ִׁשָּׁשה ֳחָדִׁשים ְּבֶׁשֶמן ַהֹּמר ֵּכן ִיְמְלאּו ְיֵמי ְמרּוֵקיֶהן 

  

  שמן המור

ִׁשָּׁשה "כל הנשים שנקבצו לצורך אחשורוש היו סכות ששה חדשים בשמן המור שנאמר 

  .ונחלקו חכמים מהו" ֳחָדִׁשים ְּבֶׁשֶמן ַהֹּמר

  .אסטכתשמן המור הוא הנקרא  –לדעת רבי חייא בר אבא . א

                                                                                                                                        
י "וכתבו שם בלעז, א"שהוא הנקרא בלשמ, ובמסכת מנחות כתב. הדבר לא איתפרשש, י"במסכת פסחים כתב רש א
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ולמה סכין . שמן הנעשה מזית שלא גדל שלישמור הוא שמן ה –ולדעת רב הונא . ב

  . את הבשר ]מצהיב[ ומעדן ,משיר את השיערמפני שהוא  ?אותו

  

  אנפיקנון

, הרי זה פסול, ואם הביאו, שאין מביאים אנפיקנון למנחות, במסכת מנחות מבואר

נא ולדברי רב הו, שמן הנעשה מזית שלא גדל שליששאנפיקנון הוא , וביאר רבי יהודה

  . זהו שמן המור הנזכר לעיל

  

ּוָבֶזה ַהַּנֲעָרה ָּבָאה ֶאל ַהֶּמֶל ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ִיָּנֵתן ָלּה ָלבֹוא ִעָּמּה ִמֵּבית  ]ד"י-ג"י' אסתר ב[

ַיד ַׁשַעְׁשַגז ְסִריס ֶאל ֵּבית ַהָּנִׁשים ֵׁשִני ֶאל ָּבֶעֶרב ִהיא ָבָאה ּוַבֹּבֶקר ִהיא ָׁשָבה  .ַהָּנִׁשים ַעד ֵּבית ַהֶּמֶל

  .ַהֶּמֶל ֹׁשֵמר ַהִּפיַלְגִׁשים א ָתבֹוא עֹוד ֶאל ַהֶּמֶל ִּכי ִאם ָחֵפץ ָּבּה ַהֶּמֶל ְוִנְקְרָאה ְבֵׁשם

  

  אחשורוש לא היה משמש בלילה

ובבוקר , והיתה עמו בלילה, בכל ערב היתה באה אל אחשורוש אשה אחת מבית הנשים

  ".ָּבֶעֶרב ִהיא ָבָאה ּוַבֹּבֶקר ִהיא ָׁשָבה", שנאמר, היתה חוזרת

שלא , למדנו שבחו ,]שהוא בועל נשים ומשלח[, מגנותו של אותו רשע, אמר רבי יוחנןו

  .היה משמש מטתו ביום

  

 א ּוְבַהִּגיַע ֹּתר ֶאְסֵּתר ַּבת ֲאִביַחִיל ֹּדד ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ָלַקח לֹו ְלַבת ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמלֶ  ]ו"ט' אסתר ב[

ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר ֹנֵׂשאת ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל ִבְקָׁשה ָּדָבר ִּכי ִאם ֶאת ֲאֶׁשר ֹיאַמר ֵהַגי ְסִריס ַהֶּמֶל ֹׁשֵמר ַהָּנִׁשים 

  .ֹרֶאיהָ 

  

  נשיאת חן של אסתר בעיני כל רואיה

שלכל אחד  ,למדמ ,אמר רבי אלעזרו" ַוְּתִהי ֶאְסֵּתר ֹנֵׂשאת ֵחן ְּבֵעיֵני ָּכל ֹרֶאיהָ ", נאמר

                                                                                                                                       
 . י שהוא משחה לרפואה"רש
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   .ואחד נדמתה לו כאומתו

  

ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ֶאל ֵּבית ַמְלכּותוֹ ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי הּוא ֹחֶדׁש  ]ז"ט' אסתר ב[

  .ִּבְׁשַנת ֶׁשַבע ְלַמְלכּותוֹ ֵטֵבת 

  

  לקיחת אסתר אל אחשורוש בחודש טבת

ַוִּתָּלַקח ֶאְסֵּתר ֶאל ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ", שנאמר, בתאסתר נלקחה אל אחשורוש בחודש ט

שתלקח בחודש , כוונו כןמן השמים ו, "ֶאל ֵּבית ַמְלכּותֹו ַּבֹחֶדׁש ָהֲעִׂשיִרי הּוא ֹחֶדׁש ֵטֵבת

  . שבזמן זה הגוף נהנה מהגוף מחמת הצינה, כדי לחבבה עליו, טבת

  

ַוָּיֶׂשם ִמָּכל ַהְּבתּות ַוִּתָּׂשא ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמָּכל ַהָּנִׁשים ֶאְסֵּתר  ַוֶּיֱאַהב ַהֶּמֶל ֶאת ]ז"י' אסתר ב[ 

  .ֶּכֶתר ַמְלכּות ְּבֹראָׁשּה ַוַּיְמִליֶכָה ַּתַחת ַוְׁשִּתי

  

  טעם בה טעם בתולות וטעם בעולות

, "ֶחֶסד ְלָפָניו ִמָּכל ַהְּבתּותַוֶּיֱאַהב ַהֶּמֶל ֶאת ֶאְסֵּתר ִמָּכל ַהָּנִׁשים ַוִּתָּׂשא ֵחן וָ "נאמר 

 ,ביקש לטעום טעם בתולהוביאר רב שהכתוב הזה מלמד שטעם בה כך וכל כלומר 

  .טעם ,טעם בעולה ,טעם

  

ַוֲהָנָחה ַלְּמִדינוֹת ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו ֵאת ִמְׁשֵּתה ֶאְסֵּתר ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶל ִמְׁשֶּתה ָגדוֹל  ]'כ- ח"י' אסתר ב[

ֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶּגֶדת  .ּוָמְרֳּדַכי ֹיֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶלּוְבִהָּקֵבץ ְּבתּולוֹת ֵׁשִנית  .ה ַוִּיֵּתן ַמְׂשֵאת ְּכַיד ַהֶּמֶלָעָׂש 

ְבָאְמָנה  מוַֹלְדָּתּה ְוֶאת ַעָּמּה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ָעֶליָה ָמְרֳּדָכי ְוֶאת ַמֲאַמר ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר ֹעָׂשה ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה

  .ִאּתוֹ 

  

  דברים שעשה אחשורוש כדי שתגלה אסתר את עמה

ומבואר , "ֵאין ֶאְסֵּתר ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת ַעָּמּה ַּכֲאֶׁשר ִצָּוה ָעֶליָה ָמְרֳּדָכי", נאמר

  .ואף על פי כן לא גלתה, שדברים הרבה עשה אחשורוש כדי לפייסה שתאמר לו
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ַוַּיַעׂש ַהֶּמֶל ", שנאמר, מה שלא עשה בשאר נשים ,עשה לכבודה משתהתחילה . א

  .ולא גלתה לו, "ִמְׁשֶּתה ָגדֹול ְלָכל ָׂשָריו ַוֲעָבָדיו ֵאת ִמְׁשֵּתה ֶאְסֵּתר

  .ולא גלתה לו, "ַוֲהָנָחה ַלְּמִדינֹות ָעָׂשה", שנאמר, הניח מס גלגולת לכבודהחזר ו. ב

  .ולא גלתה לו, "ן ַמְׂשֵאת ְּכַיד ַהֶּמֶלַוִּיֵּת ", שנאמר, שלח לשרים מתנות בשמה. ג

אין אשה מתקנאה , אמר לו מרדכי, הלך ונטל עצה ממרדכי מה יעשה כדי שתגלה לו. ד

ּוְבִהָּקֵבץ "שנאמר , כדי שתקנא בהן, הלך וקיבץ בתולות אחרות. אלא בירך חברתה

ר ַמֶּגֶדת מֹוַלְדָּתּה ְוֶאת ֵאין ֶאְסֵּת ", שנאמר אחר כל זאת. ולא גלתה לו, "ְּבתּולֹות ֵׁשִנית

  ".ַעָּמּה

  

  "א ִיְגַרע ִמַּצִּדיק ֵעיָניו"

, )'ז ו"איוב ל" (ְוֶאת ְמָלִכים ַלִּכֵּסא ַוֹּיִׁשיֵבם ָלֶנַצח ַוִּיְגָּבהּוא ִיְגַרע ִמַּצִּדיק ֵעיָניו "נאמר בספר איוב 

ואף , ד מדהה עיניו במעשה הצדיקים לשלם להם שכרם מדה כנג"נותן הקבכלומר 

  .בסופו של דבר ישלם להם את המגיע להם, אם יעברו ימים רבים

ה לצדיקים מדה כנגד מדה אחר "ששילם הקב, שני דוגמאות לכךואמר רבי אלעזר 

. שהיה צנועזכתה ויצא ממנה שאול  ,בשכר צניעות שהיתה בה ברחל) א. (ימים הרבה

, י"ולהלן יתבאר בעזה[. אאסתרזכה ויצאת ממנו  ,ובשכר צניעות שהיה בו בשאול) ב(

  ].איזו צניעות היתה ברחל ובשאול

  

  צניעות שהיתה ברחל

ְוִכי ֶבן ִרְבָקה הּוא ַוַּיֵּגד ַיֲעֹקב ְלָרֵחל ִּכי ֲאִחי ָאִביָה הּוא ", ראה את רחל, כשהגיע יעקב לחרן

ומה , בן אחות אביה אלא, ובאמת לא היה אחי אביה, )ב"י ט"בראשית כ" (ַוָּתָרץ ַוַּתֵּגד ְלָאִביהָ 

  .וכך היו דבריהם, לענין הרמאות אמר כן, שאמר לה שהוא אחי אביה

  .התנשאי לי –יעקב אמר לה 

  .אלא שאבא רמאי הוא ולא תוכל לו. כן –ו אמרה ל

                                                                                                                                        
ואין לו ראיה , וכתיב היא אסתר בת דודו, בנימין ומשאול עד, בתרגום של מגילה מייחס מרדכי ועושהו עשירי לשאול א

 ].י"רש. [אחרת בכתובים שיצאה משאול
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   .ברמאות יאחיו אנ –אמר לה 

  .האם מותר לצדיקים ללכת ברמאות –שאלה אותו 

  ).ז"כ ב"כ' שמואל ב(" ִעֵּקׁש ִּתַּתָּפל ִעם ָנָבר ִּתָּתָבר ְוִעם",כן –אמר לה 

  .ומה הרמאות –ושאל אותה 

  .ולא ישיאני לפניה, יש לי אחות גדולה ממני –ו אמרה ל

ומסרה לה את , עכשיו תתבייש אחותי, אמרה, וכשהגיע הלילה. סימניםיעקב מסר לה 

ַוְיִהי " ,שנאמרוזהו , ]אסימניןיעקב שלא יתפרסם הדבר שמסר לה , והוא צניעות[, הסימנים

" ַוֹּיאֶמר ֶאל ָלָבן ַמה ֹּזאת ָעִׂשיָת ִּלי ֲהא ְבָרֵחל ָעַבְדִּתי ִעָּמ ְוָלָּמה ִרִּמיָתִניַבֹּבֶקר ְוִהֵּנה ִהוא ֵלָאה 

על ידי , אבל עד הבוקר לא הכיר, רק בבוקר הכיר שהיא לאה ,)ה"כ ט"בראשית כ(

  .הסימנים שמסרה לה רחל

  .נה שאולולפיכך זכתה ויצא ממ

  

  צניעות שהיתה בשאול

, ואף על פי כן', משחו שמואל למלך על פי ה, כששאול בא לפני שמואל לראשונה

את דבר המלוכה לא , וסיפר לו דברים שאמר לו שמואל, כשחזר שאול ופגש את דודו

ְוֶאת ְּדַבר ֲאֹתנֹות ַוֹּיאֶמר ָׁשאּול ֶאל ּדֹודֹו ַהֵּגד ִהִּגיד ָלנּו ִּכי ִנְמְצאּו הָ ", שנאמר, סיפר לו

  ). ז"ט 'י' שמואל א(" ֲאֶׁשר ָאַמר ְׁשמּוֵאלַהְּמלּוָכה א ִהִּגיד לוֹ 

  .ולפיכך זכה ויצאת ממנו אסתר, וזו צניעות שהיתה בו בשאול

  

  גדולה לו ולדורותיו

פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל , פוסק גדולה לאדם ה"בכשהק, ואמר רבי אלעזר

 ו"איוב ל" (ַוִּיְגָּבהּוַוֹּיִׁשיֵבם ָלֶנַצח ְוֶאת ְמָלִכים ַלִּכֵּסא א ִיְגַרע ִמַּצִּדיק ֵעיָניו " ,שנאמר, הדורות

  ).'ז

ִיָּלְכדּון ְּבַחְבֵלי ְוִאם ֲאסּוִרים ַּבִּזִּקים . ַוִּיְגָּבהּו" ,שנאמר, משפילוה "בהק ,ואם הגיס דעתו

                                                                                                                                        
מתוך כך שלא הכירה יעקב עד שהיה צריך , שהראיה לכך שהיתה צנועה, ב פירש"א במסכת ב"ומהרש. ש"רש' עי א

 .כי בלא הסימנים לא הכירה, שוב לא ידע שאינה רחל, וכשנתנה סימנים ללאה, לסימנים
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  .לידי עניות ויסורים םבאי ,םעצמ םהיעל ידי שמגבי ,כלומר, )'ח-'ז ו"איוב ל" (ֹעִני

  

  הנהגת אסתר בבית אחשורוש

ְוֶאת ַמֲאַמר ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר ֹעָׂשה ַּכֲאֶׁשר ", שהגם שהיתה אסתר בבית אחשורוש, מבואר

  ".ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתוֹ 

  .חכמיםהיתה מראה דם נדה לש, "ְוֶאת ַמֲאַמר ָמְרֳּדַכי ֶאְסֵּתר ֹעָׂשה", וביאר רבי ירמיה

היתה עומדת מחיקו של ש, "ַּכֲאֶׁשר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתוֹ "וביאר רבה בר לימא 

 ,]שלא תהא מאוסה לצדיק משכיבתו של אחשורוש, מחמת נקיות[, וטובלת ,אחשורוש

   .אויושבת בחיקו של מרדכי

  

ְׁשֵני ָסִריֵסי ַהֶּמֶל ָקַצף ִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָמְרֳּדַכי ֹיֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל  ]ג"כ- א"כ' אסתר ב[

ַוִּיָּוַדע ַהָּדָבר ְלָמְרֳּדַכי ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַוֹּתאֶמר  .ִמֹּׁשְמֵרי ַהַּסף ַוְיַבְקׁשּו ִלְׁשַח ָיד ַּבֶּמֶל ֲאַחְׁשֵוֹרׁש

ַוִּיָּתלּו ְׁשֵניֶהם ַעל ֵעץ ַוִּיָּכֵתב ְּבֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ר ַוִּיָּמֵצא ַוְיֻבַּקׁש ַהָּדבָ  .ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶל ְּבֵׁשם ָמְרֳּדָכי

ִלְפֵני ַהֶּמֶל.  

  

  לעשות רצון צדיק אדון על עבדיוה "בהקציף הק

). 'ב' בראשית מ(" ַעל ַׂשר ַהַּמְׁשִקים ְוַעל ַׂשר ָהאֹוִפיםַוִּיְקֹצף ַּפְרֹעה ַעל ְׁשֵני ָסִריָסיו ", נאמר

, על עבדיוהזה אדון ה את ה"בהקציף הקש, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנןו

, כמו שהיה לבסוף, שעל ידי זה יצא מבית שביו, כדי לעשות רצון יוסף הצדיק

ְוָׁשם ִאָּתנּו ַנַער ִעְבִרי "אמר לו שק המשקים , ולא היו לו פותרים, שכשחלם פרעה חלום

, )ב"י א"בראשית מ(" ַסֶּפר לֹו ַוִּיְפָּתר ָלנּו ֶאת ֲחֹמֵתינּו ִאיׁש ַּכֲחמֹו ָּפָתרֶעֶבד ְלַׂשר ַהַּטָּבִחים ַוּנְ 

  .ועל ידי זה יצא יוסף מהבור

  

                                                                                                                                        
שהיתה  ויש לומר .שהרי בכל יום היה אותו רשע מצוי אצלה ,חדשים השם הבחנת שלש הוהא לא הי ,אם תאמרו א

ואין לומר , הוא דריוש בן אחשורוש, אכן מאחשורוש היה לה בן. ולא נתבאר עם מי שמשה במוך]. 'תוס[ .משמשת במוך

והוא מלך ארבע , נת שתים עשרה לאחשורוששהרי נאסרה עליו בש, שנתעברה מאחשורוש רק אחרי שנאסרה על מרדכי

 .במפרשים מה שכתבו בזה' ועי. ומשמע שלא היה קטן בן שנה, ומיד אחר מות אחשורוש היה דריוש מלך, עשרה שנה
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  ה עבדים על אדוניהם לעשות נס לצדיק"בהקציף הק

ָסִריֵסי ַהֶּמֶל ָקַצף ִּבְגָתן ָוֶתֶרׁש ְׁשֵני ַּבָּיִמים ָהֵהם ּוָמְרֳּדַכי ֹיֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל ", נאמר

רבי חייא בר אבא אמר רבי ואמר ". ִמֹּׁשְמֵרי ַהַּסף ַוְיַבְקׁשּו ִלְׁשַח ָיד ַּבֶּמֶל ֲאַחְׁשֵוֹרׁש

כדי לעשות נס , ה את העבדים הללו על אחשורוש אדוניהם"בהקציף הק, יוחנן

, ותנכתב הדבר בספר הזכרונ, שעל ידי שגילה מרדכי דבר זה למלך, למרדכי הצדיק

  .ובאה לבסוף התשועה

  

  מעשה בגתן ותרש

, ]שם מקום[ ,בלשון טורסי םוהיו מספרי, וישני טרסיים הבגתן ותרש , אמר רבי יוחנן

 ,מתוך שהיתה חביבה עליו[ ,לא ראינו שינה בעינינו ,]אסתר[= מיום שבאת זו ,ואומרים

לא היו  םהו .כדי שימות ,א ונטיל ארס בספלוב, ]וצמא לשתות, היה מרבה בתשמיש

   .והיה יודע בשבעים לשון ,היה ]מסנהדרין[= כי מרדכי מיושבי לשכת הגזית םיודעי

אתה ממונה על עבודה [ ,והלוא אין משמרתי ומשמרתך שוה ,האחד לחבירו אמר לו

וזהו  .אני אשמור משמרתי ומשמרתך ,אמר לו]. ואני ממונה על עבודה אחרת, אחת

   .שלא נמצאו במשמרתן, "ִּיָּמֵצאַוְיֻבַּקׁש ַהָּדָבר וַ ", שנאמר

  

ִּגַּדל ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאת ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ַוְיַנְּׂשֵאהּו ַוָּיֶׂשם ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה  ]'א' אסתר ג[

  .ֶאת ִּכְסאֹו ֵמַעל ָּכל ַהָּׂשִרים ֲאֶׁשר ִאּתוֹ 

  

  רפואה ומכה מי קודם למי

וביאר רבא שכוונת הכתוב " ְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ִּגַּדל ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאת ָהָמןַאַחר הַ "נאמר 

שעל ידם , ונכתב מעשה בגתן ותרש בספר הזכרונות, שאחרי שהומלכה אסתר, היא

לומר רק אחרי " ִּגַּדל ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ֶאת ָהָמן"רק אחרי כן , באה התשועה לישראל

  .הביא את המכה, פואהה ר"שברא הקב

שיש חילוק בין סדר הבריאה של רפואה ומכה של , שאמר, ריש לקישוזה כדברי 

  .לסדר הבריאה של רפואה ומכה של אומות העולם, ישראל

ְּכָרְפִאי " ,שנאמר ,אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה, ה מכה"את ישראל אין הקב

ְוָרעֹות ֹׁשְמרֹון ִּכי ָפֲעלּו ָׁשֶקר ְוַגָּנב ָיבֹוא ָּפַׁשט ה ֲעוֹן ֶאְפַרִים ְוִנְגלָ  ]תחילה ואחר כך אני מכה[ ְלִיְׂשָרֵאל
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  ).'א 'הושע ז" (ְּגדּוד ַּבחּוץ

 ,שנאמר ,ואחר כך בורא להם רפואה, תחילהמכה אותן  ,אבל אומות העולם אינו כן

  ).ב"כ ט"ישעיהו י" (ְעַּתר ָלֶהם ּוְרָפָאםְונֶ  'הְוָׁשבּו ַעד ְוָרפוֹא  ]ואחר כך[ ֶאת ִמְצַרִים ָנֹגף 'הְוָנַגף "

  

ְוָכל ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל ֹּכְרִעים ּוִמְׁשַּתֲחִוים ְלָהָמן ִּכי ֵכן ִצָּוה לֹו ַהֶּמֶל  ]'ז- 'ב' אסתר ג[

ר ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל ְלָמְרֳּדָכי ַמּדּוַע ַאָּתה עֹוֵבר ַוֹּיאְמרּו ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ֲאׁשֶ  .ּוָמְרֳּדַכי א ִיְכַרע ְוא ִיְׁשַּתֲחֶוה

א ָׁשַמע ֲאֵליֶהם ַוַּיִּגידּו ְלָהָמן ִלְראֹות ֲהַיַעְמדּו  אַוְיִהי ְּכָאְמָרם .ֵאת ִמְצַות ַהֶּמֶלֵאָליו יֹום ָויֹום ְו

ָמן ִּכי ֵאין ָמְרֳּדַכי ֹּכֵרַע ּוִמְׁשַּתֲחֶוה לֹו ַוִּיָּמֵלא ַוַּיְרא הָ  .ִּדְבֵרי ָמְרֳּדַכי ִּכי ִהִּגיד ָלֶהם ֲאֶׁשר הּוא ְיהּוִדי

ַוְיַבֵּקׁש ָהָמן ְלַהְׁשִמיד ַעם ָמְרֳּדָכי ִּכי ִהִּגידּו לֹו ֶאת ַוִּיֶבז ְּבֵעיָניו ִלְׁשח ָיד ְּבָמְרֳּדַכי ְלַבּדוֹ  .ָהָמן ֵחָמה

ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון הּוא ֹחֶדׁש ִניָסן ִּבְׁשַנת  .רֹוׁש ַעם ָמְרֳּדָכיֲאֶׁשר ְּבָכל ַמְלכּות ֲאַחְׁשוֵ ָּכל ַהְּיהּוִדים ֶאת 

ִלְפֵני ָהָמן ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמֹחֶדׁש ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים ִהִּפיל ּפּור הּוא ַהּגוָֹרל ְׁשֵּתים ֶעְׂשֵרה ַלֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש 

  .ָעָׂשר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר

  

  במי ביקש הן להינקם

ַוִּיֶבז ְּבֵעיָניו ִלְׁשח ָיד  .ַוִּיָּמֵלא ָהָמן ֵחָמה", שמרדכי אינו משתחווה לו כשראה המן

ְּבָמְרֳּדַכי ְלַבּדֹו ִּכי ִהִּגידּו לֹו ֶאת ַעם ָמְרֳּדָכי ַוְיַבֵּקׁש ָהָמן ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר 

  ".ְּבָכל ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַעם ָמְרֳּדָכי

ואמר להינקם  בנמלךולאחר מכן , "ְּבָמְרֳּדַכי ְלַבּדוֹ "אמר להינקם מתחילה ש, ר רבאוביא

ְלַהְׁשִמיד ֶאת ָּכל "נמלך וביקש ולבסוף , כלומר את חכמי ישראל" ֶאת ַעם ָמְרֳּדָכי"

  ".ַהְּיהּוִדים

  

  הגורל שהפיל המן

ים ֶעְׂשֵרה ַלֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִהִּפיל ּפּור ַּבֹחֶדׁש ָהִראׁשֹון הּוא ֹחֶדׁש ִניָסן ִּבְׁשַנת ְׁשֵּת ", נאמר

  ".הּוא ַהּגֹוָרל ִלְפֵני ָהָמן ִמּיֹום ְליֹום ּוֵמֹחֶדׁש ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר

                                                                                                                                        
 .כתיב" באמרם" א
וכוונת , אולם יתכן שאין כאן הימלכות. שבכל פעם נמלך וביקש דבר קשה יותר, שכוונת הגמרא, כן היה נראה לי ב

. ולבסוף ינקם מכל היהודים, ואחר כך ינקם מעם מרדכי, תחילה ינקם ממרדכי, רא שכך יהיה סדר הפורענותהגמ

 .ע בדבר"ויל
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נפל לי פור  ,אמר, שמח שמחה גדולה ,כיון שנפל פור בחדש אדר, ושנינו בברייתא

כדאי ו ,בובשבעה באדר נולד ,אשבעה באדר מתשב ,ולא היה יודע. בירח שמת בו משה

  .הלידה שתכפר על המיתה

  

ֶיְׁשנוֹ ַעם ֶאָחד ְמֻפָּזר ּוְמֹפָרד ֵּבין ָהַעִּמים ְּבֹכל ְמִדינוֹת ַוֹּיאֶמר ָהָמן ַלֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  ]'ט-'ח' אסתר ג[

 ְוָדֵתיֶהם ֹׁשנוֹת ִמָּכל ָעם ְוֶאת ָּדֵתי ַהֶּמֶל ֵאין ֹׁשֶוה ְלַהִּניָחםַמְלכּוֶת ִאם ַעל  .ֵאיָנם ֹעִׂשים ְוַלֶּמֶל

ֶאְׁשקֹול ַעל ְיֵדי ֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ְלָהִביא ֶאל ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל טוֹב ִיָּכֵתב ְלַאְּבָדם ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף 

ַהֶּמֶל.  

  

  לשון הרע של המן

ה שבא לבקש מאחשורוש להרוג את כל בשע, אין היודע לשון הרע כהמן, אמר רבא

  .כפי שיש ללמוד מהכתובים מה שדברו ביניהם, היהודים

  .בוא ונכלה אותם –לאחשורוש בא המן ואמר 

שלא יעשה לי כמו שעשה בראשונים שבאו , ירא אני מאלוקיהם –אחשורוש לו אמר 

  .שנענשו, עליהם

  .גמן המצוותכלומר ישנו , "ֶיְׁשנוֹ " –אמר לו המן 

   . דיש בהם חכמים –אחשורוש לו  אמר

  .ההן "ַעם ֶאָחד" –המן לו אמר 

 ,]שמלכות אחת מליאה מהם[, שמא תאמר קרחה אני עושה במלכותך –ועוד אמר המן 

  ".ֵּבין ָהַעִּמים הן יןְמֻפָּזר"

  .זו שאינה עושה פירותכפרידה , "הן ּוְמֹפָרד", יש מהם הנאה ,שמא תאמרו

  

                                                                                                                                        
ושלשה ימים , צא מהם למפרע שלשים יום באבלו של משה ,"והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון"שנאמר  א

 ].י"רש[ .הרי בשבעה באדר מת משה ,"ים אתם עובריםהכינו לכם צידה כי בעוד שלשה ימ"שנאמר , שהכינו להם צידה
 ].י"רש. [היום מלאו ימי ושנותי ,"בן מאה ועשרים שנה אנכי היום"דכתיב  ב
 ].א"א מהרש"ח. [שישנים מלקיים את המצוות, נ מלשון שינה"א. שמשנים מצוותיו, מלשון שינוי ג
 ].א"א מהרש"ח. [שיגנו עליהם במעשיהם הטובים ד
 ].א"א מהרש"ח. [כך החכמים שבהם אינם מקיימים מצוות, העם אינן במצוות כמו ששאר ה
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ְּבֹכל "אלא הם מפוזרים , אין הדבר כן, אחת קטנה יש מהם מדינהושמא תאמר 

ְמִדינוֹת ַמְלכּוֶת."  

ולא נושאים , ולא שותים משלנו, משלנושאינם אוכלים  ,"ְוָדֵתיֶהם ֹׁשנוֹת ִמָּכל ָעם"

  .משלהםנשים ולא משיאים לנו , משלנונשים 

על ידי שאומרים כל  ,אינם משלמים מיסיםכלומר  ,"ְוֶאת ָּדֵתי ַהֶּמֶל ֵאיָנם ֹעִׂשים"

  .ואנו אסורים במלאכה ,]פסח היום[=י "פה ,]שבת היום[= י"שה, השנה

ומבזים , שהם אוכלים ושותים ,]ואין חשש להניחן, אין נאה[ "ְוַלֶּמֶל ֵאין ֹׁשֶוה ְלַהִּניָחם"

ואם  ,הכוס ושותה הזבוב זורק ,אפילו נופל זבוב בכוסו של אחד מהןש, את המלכות

   .ואינו שותהו ,חובטו בקרקע ,נוגע בכוסו של אחד מהן אדוני המלך

ִאם ַעל ַהֶּמֶל טוֹב ִיָּכֵתב ְלַאְּבָדם ַוֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִּכַּכר ֶּכֶסף ֶאְׁשקוֹל ַעל ְיֵדי ֹעֵׂשי "

ַהְּמָלאָכה ְלָהִביא ֶאל ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל."   

 -  

שעתיד המן לשקול שקלים  ,גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם ,אמר ריש לקיש

באחד באדר , וזהו ששנינו במסכת שקלים, לפיכך הקדים שקליהן לשקליו, על ישראל

  .בועל הכלאים אמשמיעין על השקלים

  

  ד"דף י
  

 .הּוִדיםַוִּיְּתָנּה ְלָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ֹצֵרר ַהּיְ ַוָּיַסר ַהֶּמֶל ֶאת ַטַּבְעּתוֹ ֵמַעל ָידוֹ  ]ו"ט-'י' אסתר ג[

ְוָהָעם ַלֲעׂשוֹת ּבוֹ ַּכּטוֹב ְּבֵעיֶני ְלָהָמן ַהֶּכֶסף ָנתּון ָל ַּבֹחֶדׁש . ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ַוִּיָּקְראּו ֹסְפֵרי ַהֶּמֶל

 ְוֶאל ַהַּפחֹות ֲאֶׁשר ָהִראׁשֹון ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר יֹום ּבֹו ַוִּיָּכֵתב ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ָהָמן ֶאל ֲאַחְׁשַּדְרְּפֵני ַהֶּמלֶ 

ְׁשֵוֹרׁש ַעל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוֶאל ָׂשֵרי ַעם ָוָעם ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלׁשֹונֹו ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל ֲאחַ 

ְלַהְׁשִמיד ַלֲהֹרג ְוִנְׁשלֹוַח ְסָפִרים ְּבַיד ָהָרִצים ֶאל ָּכל ְמִד  .ִנְכָּתב ְוֶנְחָּתם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל ינֹות ַהֶּמֶל

ר הּוא ּוְלַאֵּבד ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ִמַּנַער ְוַעד ָזֵקן ַטף ְוָנִׁשים ְּביֹום ֶאָחד ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים ָעׂשָ 

ְמִדיָנה ָּגלּוי ְלָכל ָהַעִּמים ִלְהיֹות ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב ְלִהָּנֵתן ָּדת ְּבָכל ְמִדיָנה ּו .ֹחֶדׁש ֲאָדר ּוְׁשָלָלם ָלבֹוז

ָהָרִצים ָיְצאּו ְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶל ְוַהָּדת ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ְוַהֶּמֶל ְוָהָמן  .ֲעִתִדים ַלּיֹום ַהֶּזה

  .ָיְׁשבּו ִלְׁשּתֹות ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָנבֹוָכה

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [בית דין מכריזין שיביאו שקלים למקדש א
 ].י"רש. [ועוקרין אותן משדותיהן בהכרזת בית דין, וניצן ניכר, שגדלו הזרעים קצת ב
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  הגזרה היתה לרצון המן ולרצון אחשורוש

אמר לו , כשביקש המן לתת לאחשורוש עשרת אלפים ככר כסף לצורך ביצוע הגזרה

, כלומר אין צורך בתשלום, "ָנתּון ָל ְוָהָעם ַלֲעׂשֹות ּבֹו ַּכּטֹוב ְּבֵעיֶני אַהֶּכֶסף", אחשורוש

שאף אחשורוש היה בדעתו , ומתוך כך למדנו. והרשות נתונה לך לעשות זאת בחנם

  .להשמידם

לאחד , לשני בני אדם ?למה הדבר דומה, אחשורוש והמןשל משל , ר רבי אבאאמשכך 

בעל חריץ . בתוך שדהו ]חפירה[= ולאחד היה לו חריץ ,בתוך שדהו ]גבעה[= היה לו תל

 מי יתן לי חריץ זה בדמים ,בעל התל אמרו ].למלא חריצי[ מי יתן לי תל זה בדמים ,אמר

. מכור לי תילך ,אמר לו בעל חריץ לבעל התל, זה לימים נזדווגו זה אצל ].שאתן בו תלי[

   .והלואי ,טול אותה בחנם ,אמר לו

  

  גדולה הסרת טבעת

ַוָּיַסר ַהֶּמֶל ֶאת ַטַּבְעּתֹו ֵמַעל ָידֹו ", עד שנאמר בו, מבואר שגידל אחשורוש את המן

ועל ידי זה , "ּטֹוב ְּבֵעיֶניְוָהָעם ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּכַ ", כמו שכתוב, וקיבל גזרתו, "ַוִּיְּתָנּה ְלָהָמן

ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְמקֹום ", כמו שנאמר, ושבו בתשובה, גזרו עליהם ישראל תעניות

" ֲאֶׁשר ְּדַבר ַהֶּמֶל ְוָדתֹו ַמִּגיַע ֵאֶבל ָּגדֹול ַלְּיהּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי ּוִמְסֵּפד ַׂשק ָוֵאֶפר יַֻּצע ָלַרִּבים

  ).'ג' אסתר ד(

יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע  ,גדולה הסרת טבעת, אמר רבי אבא בר כהנאו

ואילו הסרת הטבעת , לא החזירום למוטב םשכול, נביאות שנתנבאו להן לישראל

  .למוטב םהחזירת

  

  כל הנביאים לא הוסיפו לתורה כלום חוץ מקרא מגילה

א פחתו ולא הותירו על ול ,ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל

   .בחוץ ממקרא מגילה, מה שכתוב בתורה

                                                                                                                                        
 ].'תוס. [רמז לו שיתלה עליו, "העץ"עולה " הכסף"גימטריא ד א
. אבל בימי מרדכי היו חגי זכריה ומלאכי, כבר פסקו הנביאים .הוסיפו על מצוות של תורה נר חנוכהגם  ,מרואם תא ב

ר "שו. ע בדבר"ויל. וכן גזרות הרבה. הלא שלמה תיקן עירובין ונטילת ידים ושניות לעריות, ועדיין יש לשאול]. י"רש[

ונטילת , כעירובין שהוא גדר להוצאת שבת, רי תורהשכל תקנות חכמים הם חיזוק וגדר לדב, א"מה שכתב בזה מהרש

 



  123    נקראת מגילה ראשון פרק   ד"י דף

שטעמם בתיקון מקרא מגילה היה , ואמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה

כל שכן שעל , אמרו שירה, שיצאו מעבדות לחירות, שכן אם ביציאת מצרים, קל וחומר

  .ה על הנסוקריאת המגילה היא השיר, הצלה ממיתה לחיים יש לומר שירה

  

  למה לא אומרים הלל בפורים

שהיא רק , גדולה מיציאת מצרים, שהיתה ממיתה לחיים, שהצלת פורים, נתבאר

קל וחומר שיש לומר שירה , אם נאמרה שירה על הצלת מצרים, ולכן, משעבוד לגאולה

  .והשירה היא קריאת המגילה, על הצלת פורים

שכן אם על הצלת מצרים , ין אמירת הלללכאורה יש ללמוד קל וחומר זה גם לענ, והנה

קל וחומר שיש לומר הלל על הצלת פורים שהיא , שהיא משעבוד לגאולה אומרים הלל

  .מדוע אין אומרים הלל בפורים, ונאמרו שלושה טעמים. ממיתה לחיים

, כי כלל בידינו, אין אומרים אותו, שאף שהיה ראוי לומר הלל בפורים, יש אומרים. א

שכן שנינו לענין . [אין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץשוב , אל לארץמשנכנסו ישר

משנכנסו ישראל  ,הוכשרו כל ארצות לומר שירה ,לארץעד שלא נכנסו ישראל , שירה

  ].לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה ,לארץ

ורב נחמן ורבא חולקים על הטעם הזה כי לדעתם דווקא בזמן שהיו ישראל על אדמתם 

ם שירה על נס שבחוצה לארץ אבל משגלו חזרו כל הארצות להכשרן אין אומרי

  .הראשון וטעמים אחרים יש מדוע אין אומרים הלל בפורים

קריאת המגילה היא ההלל של ש, באמת אומרים הלל בפורים, לדעת רב נחמן. ב

  .פורים

והסיבה לכך , אמנם אין אומרים הלל בפורים אף שהיה ראוי לאומרו, ולדעת רבא. ג

, משום שההלל נתקן בנוסח הראוי לבני חורין בלבד, כי אי אפשר, אין אומרים אותוש

ולא , אנו' עבדי ה, לומר ,)'א ג"תהלים קי" ('הַהְללּו ֶאת ֵׁשם  'הַהְללּו ַעְבֵדי ַהְללּוָיּה "שנאמר בו 

לא היו , עדיין היו משועבדים לאחשורושש, אבל בפורים, עבדי פרעה או מלכות אחרת

  ".'הַהְללּו ַעְבֵדי " יכולים

  

                                                                                                                                       
 .ש"גם בחידושי רש' ועי. אבל פורים וחנוכה הן מצוות בפני עצמן, ידים שהוא גדר לטהרה
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  ארבעים ושמונה נביאים

אמנם באמת עמדו להם . שארבעים ושמונה נביאים נתנבאו לישראל, לעיל נתבאר

, הרבה נביאים עמדו להם לישראל, כמו ששנינו בברייתא, לישראל נביאים הרבה

, ]ללמוד תשובה או הוראה[ ,אלא נבואה שהוצרכה לדורות, כפלים כיוצאי מצרים

אינם , ונביאים שנבואתם נצרכה לדורות ונכתבה. לא נכתבה ,ושלא הוצרכה, הנכתב

  :המנויים בהלכות גדולות מסדר עולם, ואלו הם. אלא ארבעים ושמונה

  . אברהם) א(

   .יצחק) ב(

   .יעקב) ג(

  . משה) ד(

   .אהרן) ה(

  . יהושע) ו(

ַוֹּיאֶמר ַאֲעֶלה ֶאְתֶכם ִמִּמְצַרִים   ֹּבִכים ִמן ַהִּגְלָּגל ֶאל הַ  'הַוַּיַעל ַמְלַא "שנאמר  .פנחס )ז(

 ָוָאִביא ֶאְתֶכם ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ִנְׁשַּבְעִּתי ַלֲאֹבֵתיֶכם ָוֹאַמר א ָאֵפר ְּבִריִתי ִאְּתֶכם ְלעֹוָלם

   .פנחסזה הוא ' שמלאך ה, ואמרו חכמים, )'א' שופטים ב(..." 

ֲהִנְגה ִנְגֵליִתי  'הם ֶאל ֵעִלי ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ֹּכה ָאַמר יִק ַוָּיֹבא ִאיׁש ֱא"שנאמר . אלקנה) ח(

ואמרו חכמים שאיש ) ז"כ' ב' שמואל א( ..." ֶאל ֵּבית ָאִבי ִּבְהיֹוָתם ְּבִמְצַרִים ְלֵבית ַּפְרֹעה

  . אלקנה אלקים זה הוא

   .עלי )ט(

   .שמואל) י(

   .גד) יא(

   .נתן) יב(

   .דוד) יג(

   .שלמה) יד(

ֶאל ֵּבית ֵאל ְוָיָרְבָעם ֹעֵמד ַעל  'הים ָּבא ִמיהּוָדה ִּבְדַבר ִק ְוִהֵּנה ִאיׁש ֱא"שנאמר  .ידוע) טו(

ִהֵּנה ֵבן  'הַוֹּיאֶמר ִמְזֵּבַח ִמְזֵּבַח ֹּכה ָאַמר  'הַוִּיְקָרא ַעל ַהִּמְזֵּבַח ִּבְדַבר  .ַהִּמְזֵּבַח ְלַהְקִטיר

מֹו ְוָזַבח ָעֶלי ֶאת ֹּכֲהֵני ַהָּבמֹות ַהַּמְקִטִרים ָעֶלי ְוַעְצמֹות ָאָדם נֹוָלד ְלֵבית ָּדִוד ֹיאִׁשָּיהּו ְׁש 
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ואמרו חכמים שאיש אלקים זה הוא עדו) 'ב-'ג א"י' מלכים א(" ִיְׁשְרפּו ָעֶלי.   

   .מיכיהו בן ימלה) טז(

   .עובדיה) יז(

   .אחיה השילוני) יח(

   .יהוא בן חנני) יט(

   .עזריה בן עודד) כ(

   .חזיאל הלוי מבני מתניה) כא(

  .אליעזר בן דודו ממורישה) כב(

   .הושע) כג(

   .עמוס) כד(

   .מיכה המורשתי) כה(

ַּבֲאַמְצָיהּו ַוִּיְׁשַלח ֵאָליו ָנִביא ַוֹּיאֶמר לֹו ָלָּמה ָדַרְׁשָּת ֶאת  'הַוִּיַחר ַאף "שנאמר . אמוץ) כו(

ואמרו חכמים  )ו"ה ט"כ' י ב"דה(" ת ַעָּמם ִמָּיֶדֲאֶׁשר א ִהִּצילּו אֶ  ]אדום[= ָהָעם ֱאֵהי

   .שנביא זה הוא אמוץ

   .אליהו) כז(

   .אלישע) כח(

   .יונה בן אמיתי) כט(

   .ישעיה) ל(

   .יואל) לא(

   .נחום) לב(

   .חבקוק) לג(

   .צפניה) לד(

   .אוריה מקרית יערים) לה(

   .ירמיה) לו(
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   .יחזקאל) לז(

   .אדניאל) לח(

   .ברוך) לט(

   .נריה) מ(

   .שריה) מא(

   .מחסיה) מב(

   .חגי) מג(

   .זכריה) מד(

   .מלאכי) מה(

   .מרדכי בלשן) מו(

  .א נכתב שהם חנני ועודד"ובהגהות הגר. שנים לא ידעתי, י"כתב רשו, הרי ארבעים וששה

  

  "ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתִים צוִֹפים"

ֵמַהר ֶאְפָרִים ּוְׁשמֹו ֶאְלָקָנה ֶּבן ְיֹרָחם ֶּבן ִים צֹוִפים ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמתַ "נאמר על אלקנה 

  .ונאמרו מספר ביאורים לדבר ).'א 'א' שמואל א" (ֱאִליהּוא ֶּבן ֹּתחּו ֶבן צּוף ֶאְפָרִתי

, "ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתִים צֹוִפים"וכוונת הכתוב , א שרמתים הוא כמו מאתים"י. א

   .שנתנבאו להם לישראל ]נביאים[= ים צופיםאחד ממאתאיש שהיה אלקנה 

וכוונת  ,]מקומות גבוהים[=ולדברי רבי שמואל בר נחמני רמתים הוא שתי רמות . ב

אדם הבא משתי רמות שצופות שהיה אלקנה , "ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתִים צֹוִפים"הכתוב 

  .זו את זו

ִאיׁש ֶאָחד ִמן "הכתוב וגם לדברי רבי חנין רמתים הוא דבר רם וגבוה וכוונת . ג

הם , אדם הבא מבני אדם שעומדים ברומו של עולםשהיה אלקנה , "ָהָרָמַתִים צֹוִפים

ושנו בברייתא משום  ,)א"י ו"במדבר כ(" ּוְבֵני ֹקַרח א ֵמתּו", נאמר בהםש, בני קרח

                                                                                                                                        
אל תעלו ואל "שאמר לרחבעם  ,אלא אפיק דניאל ועייל שמעיה, אינהו נביאי ואיהו לאו נביא ,על דניאל אמרינן לעיל א

 ].י"רש[ ."תלחמו עם אחיכם בני ישראל
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ועמדו , כלומר מקום שעמדו בו הגביה מהגיהנם, מקום נתבצר להם בגיהנם, רבינו

" ָעִרים ְּגֹדת ּוְבצּוֹרת ַּבָּׁשָמִים"נתבצר פירושו הגביה מלשום [. ולא נבלעו עם עדת קרח ,עליו

  ].)ח"כ' דברים א(

  שבע נביאות

ולכאורה הכוונה ששבע נביאות הוצרכה [, ששבע נביאות נתנבאו לישראל, נתבאר לעיל

  :ואלו הן, ]ונכתבה, נבואתן

   .שרה. א

ֲאִבי ִמְלָּכה ָנחֹור ָלֶהם ָנִׁשים ֵׁשם ֵאֶׁשת ַאְבָרם ָׂשָרי ְוֵׁשם ֵאֶׁשת ָנחֹור ִמְלָּכה ַּבת ָהָרן ַוִּיַּקח ַאְבָרם וְ " ,שנאמר

ולמה נקרא שמה  ,זו שרה "ִיְסָּכה" ,ואמר רבי יצחק, )ט"כ א"בראשית י(" ַוֲאִבי ִיְסָּכה

ַאל ֵיַרע ָרָהם ים ֶאל ַאבְ ִק ַוֹּיאֶמר ֱא" ,וכן מבואר בכתוב .שסכתה ברוח הקדש ,יסכה

 ַעל ַהַּנַער ְוַעל ֲאָמֶת ָׂשָרה ְׁשַמע ְּבֹקָלּהְּבֵעיֶני ִּכי  ]בקול רוח הקודש שבה[ ֹּכל ֲאֶׁשר ֹּתאַמר ֵאֶלי

שהכל סוכין על שם  ,יסכהנקראת  ,דבר אחר). ב"י א"בראשית כ" (ְבִיְצָחק ִיָּקֵרא ְל ָזַרע

  .ביופיה

  .מרים. ב

ֲאחֹות ַאֲהֹרן ֶאת ַהֹּתף ְּבָיָדּה ַוֵּתֶצאןָ ָכל ַהָּנִׁשים ַאֲחֶריָה ְּבֻתִּפים ִמְרָים ַהְּנִביָאה ַוִּתַּקח " ,שנאמר

  ). 'כ ו"שמות ט" (ּוִבְמֹחת

   .דבורה. ג

   ).'ד 'שופטים ד" (ֵאֶׁשת ַלִּפידֹות ִהיא ֹׁשְפָטה ֶאת ִיְׂשָרֵאל ָּבֵעת ַהִהיאּוְדבוָֹרה ִאָּׁשה ְנִביָאה ", שנאמר

   .חנה. ד

ָרַחב ִּפי ַעל אֹוְיַבי ִּכי ָׂשַמְחִּתי  'הּבַ ָרָמה ַקְרִני  'הָעַלץ ִלִּבי ּבַ ַוִּתְתַּפֵּלל ַחָּנה ַוֹּתאַמר ", שנאמר

על שנתנבאית , זו היא נבואתהו ,ולא רמה פכי "ָרָמה ַקְרִני", )'א 'ב' שמואל א" (ִּביׁשּוָעֶת

לא ש ,שאול ויהוא שנמשחו בפךועל , םתמלכושתמשך  ,שנמשחו בקרן ,דוד ושלמה

  .אםנמשכה מלכות

  .אביגיל. ה

ְוא ִתְהֶיה ֹזאת ", אמרה לו, י להלן"כפי שיתבאר בעזה, בעוד בעלה חישכשתבעה דוד 

                                                                                                                                        
אלא קרא דריש  ,כמו שתרגם יונתן ,שכל הנבואה על סנחריב נבוכדנצר והמן ,הוה מצי לאתויי כל הפרשהכי נמי וה א

 ].'תוס[ .פרשתא נקט
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" ַכְרָּת ֶאת ֲאָמֶתַלאֹדִני ְוזָ  'הַלאֹדִני ְוִלְׁשָּפ ָּדם ִחָּנם ּוְלהֹוִׁשיַע ֲאֹדִני לֹו ְוֵהיִטב ֵלב ְל ְלפּוָקה ּוְלִמְכׁשוֹל 

אבל אחרת תהא לו , מדבריה שזאת לא תהיה לו לפוקהומשמע , )א"ל ה"כ' שמואל א(

   .שהרי לבסוף כן ארע לו במעשה בת שבע, וזו נבואתה, לפוקה

  .חולדה. ו

ֵאֶׁשת ַהְּנִביָאה ֻחְלָּדה ַוֵּיֶל ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַוֲאִחיָקם ְוַעְכּבֹור ְוָׁשָפן ַוֲעָׂשָיה ֶאל ", שנאמר

ם ַּבִּמְׁשֶנה ַוְיַדְּברּו ֵאֶליהָ  " ַׁשּלֻם ֶּבן ִּתְקָוה ֶּבן ַחְרַחס ֹׁשֵמר ַהְּבָגִדים ְוִהיא ֹיֶׁשֶבת ִּבירּוָׁשַלִ

  ).ד"י ב"כ' מלכים ב(

   .אסתר. ז

ר ֵּבית ַהֶּמֶל ַהְּפִניִמית ֹנַכח ֵּבית ַוַּתֲעֹמד ַּבֲחצַ ַוְיִהי ַּבּיוֹם ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות ", שנאמר

ַוִּתְלַּבׁש "לא נאמר  ,)'א 'אסתר ה" (ַהֶּמֶל ְוַהֶּמֶל יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ְּבֵבית ַהַּמְלכּות ֹנַכח ֶּפַתח ַהָּבִית

וכן . קדששלבשתה רוח ה מלמד, "ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות"אלא  ,"ַמְלכּות בגדיֶאְסֵּתר 

ְורּוַח ָלְבָׁשה ", שכן מצינו בכתוב, שלשון לבישה אמור על לבישת רוח הקודש, מבואר

 ֹראׁש השלושים ַהָּׁשִליִׁשים ְל ָדִויד ְוִעְּמ ֶבן ִיַׁשי ָׁשלֹום ָׁשלֹום ְל ְוָׁשלֹום ְלֹעְזֶר ִּכי ֲעָזְר ֱאֶהיֶאת ֲעָמַׂשי 

  ).ט"י ב"י' אי "דה" (ֵנם ְּבָראֵׁשי ַהְּגדּודַוְיַקְּבֵלם ָּדִויד ַוִּיְּת 

  

  נבואת מרים כשהיתה אחות אהרן

שהסיבה לכך שנקראת , אמר רב נחמן אמר רבו, "ִמְרָים ַהְּנִביָאה ֲאחֹות ַאֲהֹרן"נאמר 

 ,]נולד משהש קודם[, היתה מתנבאה כשהיא אחות אהרןשלומר , "ֲאחֹות ַאֲהֹרן"כאן 

   .בן שיושיע את ישראלעתידה אמי שתלד  ,ואומרת

בתי  ,אמר לה ,עמד אביה ונשקה על ראשה ,נתמלא כל הבית כולו אורה ,ובשעה שנולד

   .נתקיימה נבואתיך

 ,בתי היכן נבואתיך ,ואמר לה ,עמד אביה וטפחה על ראשה ,וכיון שהשליכוהו ליאור

לדעת מה יהא בסוף  ,)'ד 'שמות ב" (ַמה ֵּיָעֶׂשה לוֹ ַוֵּתַתַּצב ֲאֹחתֹו ֵמָרֹחק ְלֵדָעה " ,וזהו שנאמר

   .נבואתה

  

  מלאכת דבורה ומקום ישיבתה

שהיתה עושה וביארו שהכוונה לכך , "ֵאֶׁשת ַלִּפידוֹתִאָּׁשה ְנִביָאה ּוְדבוָֹרה "נאמר 

  ].משכן שילה[=פתילות למקדש 
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ל ְּבַהר ֶאְפָרִים ַוַּיֲעלּו ֵאֶליָה ְּבֵני ְּדבֹוָרה ֵּבין ָהָרָמה ּוֵבין ֵּבית אֵ ְוִהיא יוֶֹׁשֶבת ַּתַחת ֹּתֶמר "בה ונאמר 

הסיבה לכך שישבה תחת רבי שמעון בן אבשלום  לדברי). 'ה 'שופטים ד" (ִיְׂשָרֵאל ַלִּמְׁשָּפט

]. ואין אדם יכול להתייחד שם עמה כמו בבית, ואין לו צל, גבוההתמר ש[ ,אמשום יחודתומר 

אבל אין לו בענפיו אלא , יש לו כמו אילן שרף[ ,מה תמר זה אין לו אלא לב אחד ,דבר אחר

אף ישראל שבאותו הדור לא היה להם אלא לב אחד לאביהן  ,]בגזעו על פני כל גובהו

   .שבשמים

  

  "ינּוֵק ִּכי ֵאין ִּבְלֶּת ְוֵאין צּור ֵּכא 'הֵאין ָקדוֹׁש ּכַ "

   ).'ב 'ב' שמואל א(" ינּוֵק ּור ֵּכאִּכי ֵאין ִּבְלֶּת ְוֵאין צ 'הֵאין ָקדֹוׁש ּכַ "חנה אמרה בנבואתה 

אל  ,אמר רב יהודה בר מנשיא, "ִּכי ֵאין ִּבְלֶּת 'הֵאין ָקדֹוׁש ּכַ ", ולענין תחילת הפסוק

מדת  ,ודם מדת בשרה "בשלא כמדת הק, "ִּכי ֵאין לבלותך"אלא  "ִּכי ֵאין ִּבְלֶּת"תקרי 

  .ה ידיומבלה מעש ה"בל הקבא. אותו ]ׁשֹוַחִקים[= םמעשה ידיו מבלי ,בשר ודם

, שכן ,ינוקאין צייר כאלביארו שהכוונה לכך ש ,"ינּוֵק ְוֵאין צּור ֵּכא"ולענין סוף הפסוק 

אבל  ,ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים ,אדם צר צורה על גבי הכותל

   .קרבים ובני מעים ,ומטיל בה רוח ונשמה ,צר צורה בתוך צורהה "בהק

  

  גיל מפייסת את דוד שלא יהרג את נבל בעלהאבי

ים ְלֹאְיֵבי ָדִוד ְוֹכה ִק ֹּכה ַיֲעֶׂשה ֱא"כמו שאמר [, להרוג את נבל הכרמלי, כשיצא דוד בלילה

שלחה אביגיל , ])ב"ה כ"כ' שמואל א(" ֹיִסיף ִאם ַאְׁשִאיר ִמָּכל ֲאֶׁשר לֹו ַעד ַהֹּבֶקר ַמְׁשִּתין ְּבִקיר

ְוָהָיה ִהיא ֹרֶכֶבת ַעל ַהֲחמֹור ", ונאמר, ויצאה לקראתו, לפייסואשת נבל מנחה לדוד 

לא נאמר , )'כ ה"כ' שמואל א" (ְוִהֵּנה ָדִוד ַוֲאָנָׁשיו ֹיְרִדים ִלְקָראָתּה ַוִּתְפֹּגׁש ֹאָתםְוֹיֶרֶדת ְּבֵסֶתר ָהָהר 

שבא , בר שמואל וביאר רבה, "ְוֹיֶרֶדת ְּבֵסֶתר ָהָהר"אלא , "ָהָהר מןְוֹיֶרֶדת ְּבֵסֶתר "

, נטלה דם והראתה לדודש, שבאה על עסקי דם הבא מן הסתרים, הכתוב ללמד

  .אם דם טמא הוא או דם טהור, ובקשה שיורה לה

, הלא צריך להבחין מראיתו ,אם טמא או טהורדם בלילה  םוכי מראי ,דוד אמר לה

  .אם מחמישה דמים הטמאים באשה הוא

                                                                                                                                        
 ].'תוס. [כשבאין אליה בני ישראל למשפט א
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ֵּבית ָּדִוד ", שנאמר, והלא מבואר שאין דנים בלילה[, ילהוכי דנין דיני נפשות בל ,אמרה לו

ַקח ֶאת ָּכל ָראֵׁשי "ואין עונשים בלילה שנאמר ) ב"א י"ירמיה כ(" ִּדינּו ַלֹּבֶקר ִמְׁשָּפט 'הֹּכה ָאַמר 

   .])'ה ד"במדבר כ(" ֶנֶגד ַהָּׁשֶמׁש 'הָהָעם ְוהֹוַקע אֹוָתם לַ 

  .אלדונולא צריך ו ,מורד במלכות הוא, אמר לה

   .ולא יצא טבעך בעולם ,עדיין שאול קיים ,אמרה לו

" ְוֹהֵׁשַע ָיִדי ִליּוָברּו ַטְעֵמ ּוְברּוָכה ָאְּת ֲאֶׁשר ְּכִלִתִני ַהּיוֹם ַהֶּזה ִמּבוֹא ְבָדִמים " ,אמר לה

   ).ג"ל ה"כ' שמואל א(

  

  אביגיל מונעת מדוד חטא נוסף

ֲאֶׁשר ְּכִלִתִני ַהּיֹום ַהֶּזה ", שכן אמר לה, איםמבואר בכתוב שאביגיל מנעה מדוד שני חט

והלך לאורה שלש  ]ונתאוה לה[ גשגילתה את שוקה, ומכאן למדו, "בִמּבֹוא ְבָדִמים

   .השמיעי לי ,אמר להו, פרסאות

ִׁשיַע ֲאֹדִני לֹו ְוֵהיִטב ּוְלִמְכׁשֹול ֵלב ַלאֹדִני ְוִלְׁשָּפ ָּדם ִחָּנם ּוְלהוֹ ְוא ִתְהֶיה ֹזאת ְל ְלפּוָקה " ,אמרה לו

  .ומנעה ממנו גם דבר זה). א"ל ה"כ' שמואל א" (ַלאֹדִני ְוָזַכְרָּת ֶאת ֲאָמֶת 'ה

 -  

ְוָהְיָתה ַוָּיָקם ָאָדם ִלְרָדְפ ּוְלַבֵּקׁש ֶאת ַנְפֶׁש ", בגמרא נכתב כאן גם הפסוק הזה מדברי אביגיל

' שמואל א" (י ְוֵאת ֶנֶפׁש ֹאְיֶבי ְיַקְּלֶעָּנה ְּבתֹו ַּכף ַהָּקַלעֶק ֱא 'הֵאת ים ֶנֶפׁש ֲאֹדִני ְצרּוָרה ִּבְצרֹור ַהַחּיִ 

                                                                                                                                        
ויחגרו איש חרבו "מדכתיב גבי נבל  ,דדיני נפשות מתחילין מן הצד ,היאך גרס פרק אחד דיני ממונות אם כןקשה  א

והא אין מושיבין  ,היאך ישב דוד בדין ,ועוד קשה .ולא בעי למידייניה ,והא מורד במלכות הוה ,"ויחגור גם דוד חרבו

והא מורד במלכות  ,ואמאי ,דקאמר שהיה לו לדונו בסנהדרין ,במה בהמה גבי אוריה רקמפוד קשה וע. מלך בסנהדרין

ולא צריך למידייניה כשאר דיני נפשות שדנין בו ביום לזכות  ,רד במלכות הואמו, כי פירושוהדהכא  ויש לומר .היה

 ,וכי דנין דיני נפשות בלילה ,והיינו הא דקאמרה ליה אביגיל ,אלא אפילו בו ביום גומרין לחובה ,וביום שלאחריו לחובה

אבל לדונו ודאי  ,עד למחרואין צריך להמתין  ,והוא השיב לה מורד במלכות הוה ,היה לך להמתין לגמור עד למחרת

דהא דאין מושיבין מלך בסנהדרין היינו משום דלא הוי כבודו להיות  ,וגם לא קשה מהא שישב דוד בסנהדרין .צריך

 ].'תוס[ .לפי שהוא נוגע בדבר ,אבל גבי מורד כבודו הוא להיות יושב ושותק ,יושב ושותק
שכן אם , דם ראשון הוא הדם שהראתה לו, ואם כן. 'התוסולכאורה כן גרסת , דם נדה ושפיכות דמים, י פירש"רש ב

שמכאן למדו שתבע , אולם מלשון הגמרא משמע. אלא אשת איש, אין זה דם נדה, הכוונה למה שמנעה ממנו לבוא עליה

 .א ועוד"כ בזה מהרש"ר מש"שו. ע בדבר"ויל. ושמא גם ענין זה נחשב כדם נדה. אותה ומנעה ממנו מלחטוא בה
 .פרסאות שלושלומר שהלך לאור שוקה  ,דמחזי כגוזמא ,ועוד קשה .ך אותה צדיקת גלתה שוקה לפני דודהיא ,קשה ג

והלך באור חמימות  ,פירוש נתאוה לה דוד ,ר שלהכלומר לאּו ,רהשנקוד בהן לאּו ,דנמצא בספרים מדויקים ,ויש לומר

 ].'תוס[ .שלש פרסאות
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  .ולא ביארו בו דבר, )ט"כ ה"כ

  

  בקשת אביגיל שיזכרנה דוד

ְוֵהיִטב "כשנפרדה אביגיל מדוד אחר שמנעה ממנו מלבוא להרוג את נבל סיימה דבריה 

  ".ַלאֹדִני ְוָזַכְרָּת ֶאת ֲאָמֶת 'ה

עם שהאשה [=איתתא בהדי שותא פילכא , זהו שאומרים בני האדם ,אמר רב נחמןו

שאם , הזכירה לו את עצמה ,עם שהיא מדברת עמו על בעלה, כלומר ,]היא טווה ,מדברת

  .ימות ישאנה

שפיל ואזיל בר אווזא ועינוהי מיטייפי , ויש אומרים שזהו שאומרים בני האדם

  ].צופות למרחוקועיניו , הברווז הולך שפל[=

  

  נבואת חולדה בזמן ירמיה

קרא שפן הסופר לפניו בספר התורה על הקללות , בשנת שמונה עשרה למלכות יאשיה

ושלח לחולדה הנביאה , והמלך קרע את בגדיו, שיבואו על העם והמלך כשיחטאו

  .'שתדרוש בעדם אל ה

עשרה למלך שהרי התחיל להתנבא בשנת שלוש , והנה באותו זמן היה ירמיה קיים

, והיאך התנבאה חולדה, מדוע שלח המלך לחולדה, ונאמרו שני ביאורים. יאשיה

  .במקום ירמיה שהיה גדול ממנה

מפני , ולא לירמיההסיבה ששלח המלך לחולדה , לדברי אמרי דבי רבי שילא. א

התנבאה חולדה , לדברי אמרי בי רבו, ]ותרבה עליהם בתפילה[, שהנשים רחמניות הן

  .ולא היה מקפיד עליה ,כי היתה קרובתו, מיהבמקום יר

, כי ירמיה לא היה שם, הסיבה ששלח המלך לחולדה והתנבאה, ולדברי רבי יוחנן. ב

  .שהלך באותו הזמן להחזיר את עשרת השבטים

  

  עשרת השבטים חזרו קודם חורבן בית ראשון

י בית שחזרו בסוף ימוראיה לכך , שירמיה הלך להחזיר את עשרת השבטים, נתבאר

שהתנבא באותן אחת עשרה שנה שבין גלות יכניה לחרבן , מנבואת יחזקאל, ראשון
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ְועֹוד ַּבַחִּיים ַחָּיָתם ִּכי ָחזֹון ֶאל ָּכל ֲהמֹוָנּה א ָיׁשּוב ְוִאיׁש ִּכי ַהּמוֵֹכר ֶאל ַהִּמְמָּכר א ָיׁשּוב ", הבית

. ושוב לא יחזרו שדות למוכרים, כלומר יבטל היובל, )ג"י 'יחזקאל ז" (ַּבֲעֹונֹו ַחָּיתֹו א ִיְתַחָּזקּו

ְוִקַּדְׁשֶּתם ֵאת ְׁשַנת ַהֲחִמִּׁשים ָׁשָנה "שנאמר בו , היובלכבר בטל , והנה משגלו עשרת השבטים

" ֶאל ִמְׁשַּפְחּתֹו ָּתֻׁשבּו יֹוֵבל ִהוא ִּתְהֶיה ָלֶכם ְוַׁשְבֶּתם ִאיׁש ֶאל ֲאֻחָּזתֹו ְוִאיׁשְלָכל ֹיְׁשֶביָה ּוְקָראֶתם ְּדרֹור ָּבָאֶרץ 

כלומר בזמן שכל , שאינו נוהג אלא בזמן שכל יושבי הארץ עליה, ללמד, )'ה י"ויקרא כ(

מה יש לו להינבא על ביטול היובל , עשרת השבטיםואם עדיין לא חזרו , ישראל בארץ

והתנבא על היובל שיבטל , וכשחזרו נהגו שמיטות, אלא על כרחך חזרו, שכבר בטל

  .אב בחרבןשו

  

  יאשיה בן אמון מלך על עשרת השבטים

, ויאשיה מלך עליהם, נתבאר שירמיה החזיר את עשרת השבטים בזמנו של יאשיה

כמו , בשהלך יאשיה לבית אל, מהמבואר בנביא, שיאשיה מלך עליהםוראיה לכך 

ו ַאְנֵׁשי ָהִעיר ַהֶּקֶבר ִאיׁש ַוֹּיאֶמר ָמה ַהִּצּיּון ַהָּלז ֲאֶׁשר ֲאִני ֹרֶאה ַוֹּיאְמרּו ֵאָלי", שנאמר

ים ֲאֶׁשר ָּבא ִמיהּוָדה ַוִּיְקָרא ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ֲאֶׁשר ָעִׂשיָת ַעל ַהִּמְזַּבח ֵּבית ֵאלִק ָהֱא "

ומאחר , גולא מערי מלכי יהודהמערי מלכי ישראל ובית אל היתה  ).ז"י ג"כ' מלכים ב(

  .זרו לשם עשרת השבטיםכשח, מבואר שהוא מלך גם שם, שהיה שם

ְּבׁשּוִבי ְׁשבּות  ]עשה חיל וגדולה[ ַּגם ְיהּוָדה ָׁשת ָקִציר ָל" ,מהכתוב הביא ראיהרב נחמן ו

   .ומלך על כל ישראל, יהודה עשה חיל, כלומר כששבו עשרת השבטים, )א"י 'הושע ו(" ַעִּמי

  

  לא יאה יהירותא לנשי

, שתי נשים יהירות היו ,]נאה חשיבות לנשים לא[= לא יאה יהירותא לנשי ,אמר רב נחמן

  ].חולדה[כרכושתא  אחת שמהו ,]דבורה[= זיבורתאאחת שמה , ושמותיהן מאוסים

ֶּבן ֲאִביֹנַעם ִמֶּקֶדׁש ַנְפָּתִלי ַוֹּתאֶמר ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְקָרא ְלָבָרק ", שנאמר בה, יהירותה של דבורה

ל ֵל ּוָמַׁשְכָּת ְּבַהר ָּתבֹור ְוָלַקְחָּת ִעְּמ ֲעֶׂשֶרת ֲאָלִפים ִאיׁש ִמְּבֵני ַנְפָּתִלי ּוִמְּבֵני י ִיְׂשָראֵ ֵק ֱא 'הֵאָליו ֲהא ִצָּוה 

                                                                                                                                        
ולא הספיקו למנות אלא , חזרו למנות את היובל, עשרה ליאשיהשכשחזרו עשרת השבטים בשנת שמונה , כן ארעו א

 ].י"רש. [שמיטות עד שחרב הבית
 ].י"רש. [ושרף עצמות הכומרים בבית אל על המזבח שעשה ירבעם ב
 ].י"רש. [שהרי שם העמיד ירבעם את העגל ג
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  .היא לא הלכה אליוואילו  )'ו' שופטים ד" (ְזֻבלּון

 ִאְמרּו ָלִאיׁשי ִיְׂשָרֵאל ֵק ֱא 'הֹּכה ָאַמר ַוֹּתאֶמר ֲאֵליֶהם "בה  שנאמר, ויהירותה של חולדה

   ".אמרו למלך"ולא אמרה  ,)ו"ט ב"כ' מלכים ב(" ֲאֶׁשר ָׁשַלח ֶאְתֶכם ֵאָלי

  

  נביאים שיצאו מיהושע ורחב

ַוֵּיֶל ִחְלִקָּיהּו ַהֹּכֵהן ַוֲאִחיָקם " ,שנאמר בה ,חולדה מבני בניו של יהושע היתה, אמר רב נחמן

ֹׁשֵמר ַהְּבָגִדים ְוִהיא ֹיֶׁשֶבת  אֶּבן ַחְרַחסֶׁשת ַׁשֻּלם ֶּבן ִּתְקָוה ְוַעְכּבֹור ְוָׁשָפן ַוֲעָׂשָיה ֶאל ֻחְלָּדה ַהְּנִביָאה אֵ 

ם ַּבִּמְׁשֶנה ַוְיַדְּברּו ֵאֶליהָ  ַוִּיְקְּברּו אֹותֹו ", שנאמר בו, והכוונה ליהושע ,)ד"י ב"כ' מלכים ב" (ִּבירּוָׁשַלִ

  ).'ט' ב שופטים" ( ן ְלַהר ָּגַעׁשְּבַהר ֶאְפָרִים ִמְּצפוֹ ְּבִתְמַנת ֶחֶרס ִּבְגבּול ַנֲחָלתֹו 

כמו ששנינו , כך היתה מזרע רחב הזונה, וכשם שהיתה חולדה מזרעו של יהושע

) ג(ברוך ) ב(נריה ) א(, ואלו הן ,שמונה נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה, בברייתא

אף  ,רבי יהודה אומרו. ושלום) ח(חנמאל ) ז(חלקיה ) ו(ירמיה ) ה(מחסיה ) ד(ושריה 

והכוונה  ,"ֶּבן ִּתְקָוה" שנאמר בחולדה ,חולדה הנביאה מבני בניה של רחב הזונה היתה

ַהֶּזה ִּתְקְׁשִרי ַּבַחּלֹון ֲאֶׁשר הֹוַרְדֵּתנּו ֶאת ִּתְקַות חּוט ַהָּׁשִני ִהֵּנה ֲאַנְחנּו ָבִאים ָּבָאֶרץ "לרחב שנאמר בה 

ְוֶאת ַאַחִי ְוֶאת ִאֵּמ ַהָּבְיָתה בֹו ְוֶאת ָאִבי ַּתַאְסִפי ֵאַלִי ח"י 'יהושע ב" (ְוֵאת ָּכל ֵּבית ָאִבי.(  

, כיצד יתכן שהיתה חולדה מזרע יהושע ומזרע רחב, וכשהקשה עינא סבא לרב נחמן

כל אלו יצאו ו, בכי רחב התגיירה ונשאה יהושע, שאין כאן שום סתירה, השיב לו

א שקרא לו פתיא אוכמא "שמו עינא סבא ויא שכשרב נחמן השיב לו קרא לו ב"י[. משניהם

  ].כלומר כלי שחור

שנתייחס שבט אפרים עד יהושע , כמבואר בדברי הימים, ואף שבנים לא היו ליהושע

ומבנותיו , בנות היו לומכל מקום , )ז"כ 'ז' אי "דה(" נֹון ְּבנֹו ְיהֹוֻׁשַע ְּבנוֹ "שנאמר , ולא יותר

   .ל"יצאו כל הנביאים הנ

  

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [מיהו במעשיה כתיב, ואף על גב דקרא על בעלה קא מסהיד א
שלא היתה משבעה  ,וצריך לומר) א( .דאפילו בגירותן לית להו חתנות ,הערל פרק נןהא אמרי ,בהקשיא היאך נס ב

ויש מפרשים שרצו לומר שלא הוזהרו על לאו דלא תתחתן עד לאחר ) ב( .עממין אלא משאר עממין ובאת לגור שם

ואף על פי כן לא הותרו  ,יהושע דנתינים באו להתגייר בימי משה כמו בימי ,במדרש נןדאמרי ,וזה אינו .שנכנסו לארץ

 ].'תוס[ .אלמא דקודם שעברו את הירדן ונכנסו לארץ הוזהרו עליהם ,לבא בקהל אלא היו חוטבי עצים ושואבי מים
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  ו"דף ט

  

  ל נביאים"נין שהיו השמונה הנמ

) ז(חלקיה ) ו(ירמיה ) ה(מחסיה ) ד(ושריה ) ג(ברוך ) ב(נריה ) א(נתבאר לעיל ששמונה אלו 

יש מהם שמבואר בכתובים שהיו נביאים , כולם היו כהנים ונביאים, ושלום) ח(חנמאל 

  .ויש מהם שלא נתפרש הדבר בכתובים, או תלמידי נביאים

, והראשון שבהם בתחילתו, במקומות הרבהמבואר בספרו ירמיה היה נביא כ. א

 'הֲאֶׁשר ָהָיה ְדַבר  .ִּדְבֵרי ִיְרְמָיהּו ֶּבן ִחְלִקָּיהּו ִמן ַהֹּכֲהִנים ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות ְּבֶאֶרץ ִּבְנָיִמן"

ַוְיִהי ִּביֵמי ְיהֹוָיִקים ֶּבן  .ִּביֵמי ֹיאִׁשָּיהּו ֶבן ָאמֹון ֶמֶל ְיהּוָדה ִּבְׁשׁש ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלָמְלכוֹ ֵאָליו 

ֹיאִׁשָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ַעד ֹּתם ַעְׁשֵּתי ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ְלִצְדִקָּיהּו ֶבן ֹיאִׁשָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ַעד ְּגלֹות 

ם ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי   ). 'א' ירמיה א(" ְירּוָׁשַלִ

 ]ֲחַנְמֵאל ֶּבן ַׁשּלֻםהוא [ ֶּבן ֹּדִדיַלי ֲחַנְמֵאל ַוָּיֹבא אֵ ", חנמאל היה נביא כמבואר בכתוב. ב

ֶאל ֲחַצר ַהַּמָּטָרה ַוֹּיאֶמר ֵאַלי ְקֵנה ָנא ֶאת ָׂשִדי ֲאֶׁשר ַּבֲעָנתֹות ֲאֶׁשר ְּבֶאֶרץ ִּבְנָיִמין  'הִּכְדַבר 

  ).'ב ז"ירמיהו ל(" הּוא 'הִּכי ְל ִמְׁשַּפט ַהְיֻרָּׁשה ּוְל ַהְּגֻאָּלה ְקֵנה ָל ָוֵאַדע ִּכי ְדַבר 

הוא [ ַוֹּיאֶמר ָלֶהם ָּברּו", שנאמר, שהרי היה תלמידו של ירמיה, ברוך היה נביא. ג

ֵאת ָּכל ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה ַוֲאִני ֹּכֵתב ַעל  ]ירמיה[ ִמִּפיו ִיְקָרא ֵאַלי ]ֶּבן ֵנִרָּיה ֶּבן ַמְחֵסָיה ָּברּו

  .אומצינו בתלמידי הנביאים שהיו נביאים, )ח"ו י"ירמיה ל(" ַהֵּסֶפר ַּבְּדיוֹ 

ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ִצָּוה ִיְרְמָיהּו ", שנאמר, שהרי היה תלמידו של ירמיה, שריה היה נביא. ד

ַהָּנִביא ֶאת ְׂשָרָיה ֶבן ֵנִרָּיה ֶּבן ַמְחֵסָיה ְּבֶלְכּתֹו ֶאת ִצְדִקָּיהּו ֶמֶל ְיהּוָדה ָּבֶבל ִּבְׁשַנת ָהְרִבִעית 

  .ומצינו בתלמידי הנביאים שהיו נביאים, ) ט"א נ"ירמיה נ(" ְלכֹו ּוְׂשָרָיה ַׂשר ְמנּוָחהְלמָ 

מחסיה ) ב(]. אבי ברוך ושריה[נריה ) א(וארבעת האחרים שאינם מפורשים בכתובים הם 

  ].אבי חנמאל[שלום ) ד]. (אבי ירמיה[חלקיה ) ג(]. אבי נריה[

יש ללמוד שגם הם היו , בניהם הנביאיםמתוך כך שהוזכרו בכתוב עם , ומכל מקום

. בידוע שהוא נביא בן נביא, כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות, כמאמר עולא, נביאים

בידוע שהוא , שמו ושם עירו מפורש. בידוע שהוא נביא ולא בן נביא, שמו ולא שם אביו

  .בידוע שהוא מירושלים, שמו ולא שם עירו .מאותה העיר

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [ויהושע תלמיד משה .נחה רוח אליהו על אלישע א
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  ורות ופירט מעשה אחד מהםהזכיר הכתוב מספר ד

 'הְּדַבר " ,כגון, פרט לך הכתוב באחד מהן לשבחו, םכל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומי

ֶּבן ֲאַמְרָיה ֶּבן ִחְזִקָּיה ִּביֵמי ֹיאִׁשָּיהּו ֶבן ָאמֹון ֶמֶל ֶּבן ּכּוִׁשי ֶבן ְּגַדְלָיה  ]נביא[= ֲאֶׁשר ָהָיה ֶאל ְצַפְנָיה

   .בידוע שהוא צדיק בן צדיק ,)'א 'צפניה א" (ְיהּוָדה

הוא [ ַוְיִהי ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ָּבא ִיְׁשָמֵעאל" ,כגון ,פרט לך הכתוב באחד מהן לגנאיוכל ש

ִמֶּזַרע ַהְּמלּוָכה ְוַרֵּבי ַהֶּמֶל ַוֲעָׂשָרה ֶּבן ְנַתְנָיה ֶבן ֱאִליָׁשָמע  ]שהרג את גדליהו בן אחיקם הצדיק

בידוע  ,)'א א"ירמיהו מ" (ל ְּגַדְלָיהּו ֶבן ֲאִחיָקם ַהִּמְצָּפָתה ַוֹּיאְכלּו ָׁשם ֶלֶחם ַיְחָּדו ַּבִּמְצָּפהֲאָנִׁשים ִאּתֹו אֶ 

   .שהוא רשע בן רשע

  

  נביאים שהתנבאו בשנת שתים לדריוש

ודניאל ) ג(יה חסבן מושריה ) ב(בן נריה ברוך ) א(, ששבעה נביאים אלו, מבואר בברייתא

נתנבאו בשנת שתים לדריוש  םכול, ומלאכי) ז(זכריה ) ו(וחגי ) ה(ן בלשומרדכי ) ד(

   .האחרון

שמונה בנייתו שנתבטלה , בית המקדשבנות את שיחזרו ל ,לבני הגולהונבואתם היתה 

  .שהתחילו בה בימי כורשאחר  ,על ידי שמרוניםקודם לכן עשרה שנה 

  

  הנביא מלאכי

  .שהיה משנה למלך, קרא שמו מלאכיולמה נ, זה מרדכימלאכי ש, רב נחמן אמר. א

   .בה נמנו מרדכי ומלאכי כשני נביאים, אולם דברי רב נחמן נדחו מהברייתא

  .זה עזראמלאכי , בברייתא רבי יהושע בן קרחהולדעת . ב

  .ואינו עזרא או משהו הנזכר בשם אחר, מלאכי שמו, לדעת חכמים בברייתאו. ג

ָּבְגָדה " ,את מלאכיובנבשנאמר , זה עזרא מלאכיכדברי האומר מסתבר , אמר רב נחמןו

ם ִּכי ִחֵּלל ְיהּוָדה ֹקֶדׁש  ֲאֶׁשר ָאֵהב ּוָבַעל ַּבת  'הְיהּוָדה ְותֹוֵעָבה ֶנֶעְׂשָתה ְבִיְׂשָרֵאל ּוִבירּוָׁשָלִ

ַוַּיַען ְׁשַכְנָיה ֶבן ", שנאמר ,נשים נכריות הפרישעזרא שומצינו , )א"י 'מלאכי ב(" ֵאל ֵנָכר

ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ינּו ַוֹּנֶׁשב ָנִׁשים ָנְכִרּיֹות ֵק ַוֹּיאֶמר ְלֶעְזָרא ֲאַנְחנּו ָמַעְלנּו ֵבא אִמְּבֵני ֵעיָלם ְיִחיֵאל

                                                                                                                                        
 .כתיב" עולם" א
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  ).'ב 'עזרא י" (ְוַעָּתה ֵיׁש ִמְקֶוה ְלִיְׂשָרֵאל ַעל ֹזאת

  

  ארבע נשים יפיפיות היו בעולם

  .אשרה. א

   .רחב. ב

  .אביגיל. ג

   .ושתיהאשה הרביעית היא , ם שאסתר היתה ירקרוקתולדעת האומרי. ואסתר .ד

  

  זנות מיוחדת

  . בזינתהרחב בשמה . א

  . יעל בקולה. ב

  . אביגיל בזכירתה. ג

   .מיכל בת שאול בראייתה. ד

  

  "רחב רחב"כל האומר 

  .מיד נעשה בעל קרי ,"רחב רחב"כל האומר , אמר רבי יצחק

  .איני נעשה בכך בעל קריכלומר , אני אומר ואיני חושש, רב נחמן ואמר ל

מיד , כשהיה מזכיר את שמה, גכל היודעה ומכירהש, רבי יצחק כוונתי לומר ואמר ל

  .היה נעשה בעל קרי

  

                                                                                                                                        
ויש לומר דלא חשיב  .י חוה כקוף בפני אדםשרה לפנ ,חזקת הבתים רקדהא אמרינן בפ ,קשה אמאי לא חשיב חוה א

 ].'תוס[ .אלא אותן הנולדות מאשה
 ].י"רש. [המזכיר את שמה נגרר אחר תאות זנות ב
 .ומכירה שראה אותה ,ביודעה שבא עליה, במסכת תענית כתבו' אולם תוס. לכאורה יודעה ומכירה ענין אחד הוא ג
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ּוָמְרֳּדַכי ָיַדע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַוִּיְקַרע ָמְרֳּדַכי ֶאת ְּבָגָדיו ַוִּיְלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר ַוֵּיֵצא ] 'ג-'א' אסתר ד[

ַוָּיבֹוא ַעד ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶל ִּכי ֵאין ָלבֹוא ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶל  .ַוִּיְזַעק ְזָעָקה ְגֹדָלה ּוָמָרהִעיר ְּבתֹו הָ 

ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְמקֹום ֲאֶׁשר ְּדַבר ַהֶּמֶל ְוָדתֹו ַמִּגיַע ֵאֶבל ָּגדֹול ַלְּיהּוִדים ְוצֹום ּוְבִכי  .ִּבְלבּוׁש ָׂשק

  .ִמְסֵּפד ַׂשק ָוֵאֶפר יַֻּצע ָלַרִּביםּו

  

  צעקת מרדכי

ּוָמְרֳּדַכי ָיַדע ֶאת ָּכל ֲאֶׁשר ַנֲעָׂשה ַוִּיְקַרע ָמְרֳּדַכי ֶאת ְּבָגָדיו ַוִּיְלַּבׁש ַׂשק ָוֵאֶפר ַוֵּיֵצא "נאמר 

  .ונחלקו חכמים מה היה צועק, "ַוִּיְזַעק ְזָעָקה ְגֹדָלה ּוָמָרהְּבתֹו ָהִעיר 

כלומר נתגאה המן יותר , "גבה המן מאחשורוש", מרדכי היה צועק –י רב לדבר

  .שמלאו ליבו של המן לדבר מה שלא עלה על לב אחשורוש, מאחשורוש

נתגבר מלך [=" גבר מלכא עילאה ממלכא תתאה", מרדכי היה צועק –ולדברי שמואל 

  .אלא שאמר בלשון נקיה, וכוונתו להיפוך ,]עליון ממלך תחתון

  

ְמֹאד ַוִּתְׁשַלח ַוִּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָּכה ַנֲערֹות ֶאְסֵּתר ְוָסִריֶסיָה ַוַּיִּגידּו ָלּה  אַוָּתבֹואָנה] ב"י-'ד' ד אסתר[

ִמָּסִריֵסי ַהֶּמֶל ַוִּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָת  .ְּבָגִדים ְלַהְלִּביׁש ֶאת ָמְרֳּדַכי ּוְלָהִסיר ַׂשּקֹו ֵמָעָליו ְוא ִקֵּבל

ַוֵּיֵצא ֲהָת ֶאל ָמְרֳּדָכי ֶאל ְרחֹוב  .ָלַדַעת ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזהר ֶהֱעִמיד ְלָפֶניָה ַוְּתַצֵּוהּו ַעל ָמְרֳּדָכי ֲאׁשֶ 

ן ַוַּיֶּגד לֹו ָמְרֳּדַכי ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו ְוֵאת ָּפָרַׁשת ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ָאַמר ָהמָ  .ָהִעיר ֲאֶׁשר ִלְפֵני ַׁשַער ַהֶּמֶל

ְוֶאת ַּפְתֶׁשֶגן ְּכָתב ַהָּדת ֲאֶׁשר ִנַּתן ְּבׁשּוָׁשן ְלַהְׁשִמיָדם ָנַתן  .ְלַאְּבָדם בִלְׁשקֹול ַעל ִּגְנֵזי ַהֶּמֶל ַּבְּיהּוִדים

ְּלָפָניו ַעל לֹו ְלַהְראֹות ֶאת ֶאְסֵּתר ּוְלַהִּגיד ָלּה ּוְלַצּוֹות ָעֶליָה ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ְלִהְתַחֶּנן לֹו ּוְלַבֵּקׁש ִמ 

ָּכל  .ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֲהָת ַוְּתַצֵּוהּו ֶאל ָמְרֳּדָכי .ַוָּיבֹוא ֲהָת ַוַּיֵּגד ְלֶאְסֵּתר ֵאת ִּדְבֵרי ָמְרֳּדָכי .ַעָּמּה

 ֶאל ֶהָחֵצר ַעְבֵדי ַהֶּמֶל ְוַעם ְמִדינֹות ַהֶּמֶל יֹוְדִעים ֲאֶׁשר ָּכל ִאיׁש ְוִאָּׁשה ֲאֶׁשר ָיבֹוא ֶאל ַהֶּמלֶ 

ַהְּפִניִמית ֲאֶׁשר א ִיָּקֵרא ַאַחת ָּדתֹו ְלָהִמית ְלַבד ֵמֲאֶׁשר יֹוִׁשיט לֹו ַהֶּמֶל ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ְוָחָיה 

  .ַוַּיִּגידּו ְלָמְרֳּדָכי ֵאת ִּדְבֵרי ֶאְסֵּתר .ַוֲאִני א ִנְקֵראִתי ָלבֹוא ֶאל ַהֶּמֶל ֶזה ְׁשלֹוִׁשים יֹום

  

  כששמעה אסתר

כלומר , "ַוִּתְתַחְלַחל ַהַּמְלָּכה ְמֹאד"כשהגידו לאסתר שקרע מרדכי בגדיו ולבש שק ואפר 

  .הוצרכה לנקביהולדברי רבי ירמיה . פירסה נדה, לדברי רב. נתמסמס חלל גופה

                                                                                                                                        
 .כתיב" ותבואינה" א
 .כתיב" ביהודיים" ב
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  התך זה דניאל

, קראה להתך לשאול את מרדכי מה ארע, מבואר שכשהגידו לאסתר מה שעשה מרדכי

שהתך זה , ואמרו, והוא היה שליח בינה לבין מרדכי, "ַוִּתְקָרא ֶאְסֵּתר ַלֲהָת"שנאמר 

  .ונחלקו חכמים למה נקרא כן. הוא דניאל

  .אמשום שחתכוהו מגדולתו, כמו חתך, התךדניאל נקרא בימי אחשורוש  –לדברי רב 

ם שכל דברי מלכות נחתכילא חתכוהו מגדולתו ונקרא התך על שם  –ולדברי שמואל 

  .על פיו

  "ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה ֶּזה"

ָלַדַעת ַמה ֶּזה ְוַעל ַמה "בקשה , כששלחה אסתר את התך לשאול את מרדכי מה ארע

 ,שמא עברו ישראל על חמשה חומשי תורה, וביאר רבי יצחק שכך שלחה לו". ֶּזה

ִמֶּזה ּוִמֶּזה ֹו ֻלֹחת ְּכֻתִבים ִמְּׁשֵני ֶעְבֵריֶהם ַוִּיֶפן ַוֵּיֶרד ֹמֶׁשה ִמן ָהָהר ּוְׁשֵני ֻלֹחת ָהֵעֻדת ְּבָיד" שנאמר בהם

  ).ו"ט ב"שמות ל(" ֵהם ְּכֻתִבים

  אין משיבין על הקלקלה

ולבקש מלפניו על , להתחנן לו, לבוא לפני המלך, לצוות את אסתר, מרדכי אמר להתך

  . וכן עשה התך ואסתר השיבה שאינה יכולה לבוא אל המלך בלא שתיקרא אליו, עמה

ולא , ומשמע שאחרים אמרו זאת למרדכי, "ַוַּיִּגידּו ְלָמְרֳּדָכי ֵאת ִּדְבֵרי ֶאְסֵּתר", אמרונ

  .כי אין משיבין על הקלקלה, והסיבה לכך שהוא לא רצה להשיב זאת. התך

  

ית ַהֶּמֶל ִמָּכל ַוֹּיאֶמר ָמְרֳּדַכי ְלָהִׁשיב ֶאל ֶאְסֵּתר ַאל ְּתַדִּמי ְבַנְפֵׁש ְלִהָּמֵלט ּבֵ  ]ז"י-ג"י' אסתר ד[

ִּכי ִאם ַהֲחֵרׁש ַּתֲחִריִׁשי ָּבֵעת ַהֹּזאת ֶרַוח ְוַהָּצָלה ַיֲעמֹוד ַלְּיהּוִדים ִמָּמקֹום ַאֵחר ְוַאְּת ּוֵבית  .ַהְּיהּוִדים

ֵל ְּכנֹוס  .ל ָמְרֳּדָכיַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ְלָהִׁשיב אֶ  .ָאִבי ֹּתאֵבדּו ּוִמי יֹוֵדַע ִאם ְלֵעת ָּכֹזאת ִהַּגַעְּת ַלַּמְלכּות

ם ַּגם ֶאת ָּכל ַהְּיהּוִדים ַהִּנְמְצִאים ְּבׁשּוָׁשן ְוצּומּו ָעַלי ְוַאל ֹּתאְכלּו ְוַאל ִּתְׁשּתּו ְׁשֶׁשת ָיִמים ַלְיָלה ָויוֹ 

ַוַּיֲעֹבר ָמְרָּדָכי  .י ָאָבְדִּתיּוְבֵכן ָאבוֹא ֶאל ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר א ַכָּדת ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּת ֲאִני ְוַנֲעֹרַתי ָאצּום ֵּכן 

  .ַוַּיַעׂש ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר

  

                                                                                                                                        
וכן , "ועלה מנהון סרכיא תלתא די דניאל חד מנהון"שנאמר , וכן דריוש המדי .י בלשצר השליטו תלתא במלכותושהר א

 ].י"רש. [חתכו מגדולתו ,וכשמלך אחשורוש, "ודניאל הצלח במלכות דריוש ובמלכות כורש פרסאה"שנאמר  ,כורש
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  "ָאבוֹא ֶאל ַהֶּמֶל ֲאֶׁשר א ַכָּדת ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי"

ְוַכֲאֶׁשר  ,ֲאֶׁשר א ַכָּדת"תהיה ביאה זו , שכשתבוא למלך אחרי ימי הצום, אסתר אמרה

  .וביאר רבי אבא את דבריה". ָאָבְדִּתיָאַבְדִּתי 

בכל ביאה וביאה , עד עתהש, כוונתה לומר, "ֲאֶׁשר א ַכָּדת"מה שאמרה שתהא הביאה 

אין זה , שבאה מדעת עצמהאבל עכשיו , שהרי המלך קרא לה, היתה נחשבת אנוסה

  .אונס אלא רצון

כי , כך אובד ממך ,דתי מבית אבאכשם שאב, כלומר, "ְוַכֲאֶׁשר ָאַבְדִּתי ָאָבְדִּתי"וממילא 

אסורה  ,ברצוןאם נבעלה ו .מותרת לבעלה ,אשת ישראל שנאנסהשכן [ ,מעתה אסורה אני לך

  ].אלבעלה

  

  "ַוַּיֲעֹבר ָמְרָּדָכי"

ונאמרו שני ביאורים מה עבר , "ַוַּיֲעֹבר ָמְרָּדָכי ַוַּיַעׂש ְּכֹכל ֲאֶׁשר ִצְּוָתה ָעָליו ֶאְסֵּתר"נאמר 

  .מרדכי

שהרי בשלשה עשר בניסן נכתבו [יום טוב ראשון של פסח בתענית מרדכי עבר , ברי רבלד

ובששה עשר נתלה , וארבעה עשר וחמשה עשר וששה עשר התענו, וניתן הדת בשושן ,האגרות

  ].המן בערב

ואסף גם את היהודים , מקום מקווה מים =]ערקומא דמיא[מרדכי עבר  ,שמואללדברי ו

  .בם עמוכדי לצו, שבעברו השני

 -  

משום שכולם נאמרו על ידי רבי אלעזר אמר רבי חנינא שביאר את , המימרות הבאות הובאו כאן בגמרא

, ואף שבגמרא הובא ביאורו לפסוק הזה תחילה, "ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות"הפסוק 

יחד עם ביאור , כדי לצרפו להלן, זה במגילהלפני ביאורו את ההפסוק ה, הקדמתי את המימרות הללו

  .פסוקי המגילה הסמוכים לפסוק הזה

                                                                                                                                        
והיה ירא  ,עדיםל פי פי שכל מעשה הגט הוא על ,יש לומר .ותהא מותרת להחזירנה ,אמאי לא היה מגרשה ואם תאמר א

 ].'תוס[ .פן יתפרסם הדבר למלכות
ששושן הבירה היתה ארמון מיוחד שהיה בעיר , כלומר ארמון, ששושן הבירה הוא מלשון ברניות, שמעתי מבארים ב

, מהעיר לארמוןולא היתה רשות לכל אחד לעבור מהארמון לעיר ו, והארמון הזה היה מבוצר ומוקף תעלת מים, שושן

 .כדי לאסוף את היהודים שבעיר שושן, ועבר את תעלת המים הזו, הסתכן, ומרדכי שהיה בשער הארמון
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  לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך

שהרי שני , לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך, אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא

   .ואלו הן דוד ודניאל, םונתקיימה בה ,גדולי הדור ברכום שני הדיוטות

 'הַוֹּיאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ַהֶּמֶל   ַהֹּכל ָנַתן ֲאַרְוָנה ַהֶּמֶל ַלֶּמֶל " ,שנאמר ,ַרְוָנהאֲ  ברכודוד 

ֶק ֱאִיְרֶצ שרצה אותו ה, ונתקיים בו, )ג"כ ד"כ' שמואל ב(" י'.   

א ִּדי ַאְרָיָוָתא ָעֵנה ַמְלָּכא ֵּבאַדִין ַמְלָּכא ֲאַמר ְוַהְיִתיו ְלָדִנֵּיאל ּוְרמֹו ְלֻגּבָ " ,שנאמר ,דריוש ברכודניאל 

אלקך שאתה עובדו תמיד [= ָּפַלח ֵלּה ִּבְתִדיָרא הּוא ְיֵׁשיְזִבָּנ הֱאָלָה ִּדי ַאְנְּת ְוָאַמר ְלָדִנֵּיאל 

  .ונתקיים בו שניצל דניאל מהאריות, )ז"י 'דניאל ו(" ]הוא יצילך

  

  אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך

שהרי אבימלך , אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך, י חנינאואמר רבי אלעזר אמר רב

ְלֹכל ֲאֶׁשר  אִהֵּנה הּוא ָל ְּכסּות ֵעיַנִיםּוְלָׂשָרה ָאַמר ִהֵּנה ָנַתִּתי ֶאֶלף ֶּכֶסף ְלָאִחי " ,קלל את שרה

ָ ֵעיָניו  ַוְיִהי ִּכי ָזֵקן ִיְצָחק" ,ונתקיים בזרעה )ז"ט 'בראשית כ" (ְוֵאת ֹּכל ְוֹנָכַחת ֵמְרֹאת ַוִּתְכֶהין

  ).'א ז"בראשית כ" (ַוִּיְקָרא ֶאת ֵעָׂשו ְּבנֹו ַהָּגֹדל ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ְּבִני ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ִהֵּנִני

  

  שפיתת קדירה ונתינת מים

   .מדת בשר ודם ה"בשלא כמדת הק ,בא וראה, ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא

ואחר כך נותן לתוכה  ,]מושיבה על הכירה[חילה ת שופת קדרהאדם  ,מדת בשר ודם

   .ואחר כך נותן בו את תכולתו, כלומר תחילה מביא את הכלי, מים

ְלקֹול ִּתּתֹו ֲהמֹון " ,לקיים מה שנאמר ,ואחר כך שופת הקדרה ,נותן מים ה"באבל הק

 'ירמיהו י" (ָעָׂשה ַוּיֹוֵצא רּוַח ֵמֹאְצֹרָתיו ְּבָרִקים ַלָּמָטר בַמִים ַּבָּׁשַמִים ַוַּיֲעֶלה ְנִׂשִאים ִמְקֵצה ָהָאֶרץ

  .תחילה נותן מים בשמים ואחר כך מביא עננים לקבלם, )ג"י

  

  אמירת דבר בשם אמרו

 ,מביא גאולה לעולם ,כל האומר דבר בשם אומרו, ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא

                                                                                                                                        
 .אלא כסיית עינים, אל תקרי כסות עינים, ח אמרו בענין זה"ובדף כ א
 .כתיב" ארץ" ב
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  ".ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ַלֶּמֶל ְּבֵׁשם ָמְרֳּדָכי" ,שנאמר

  

  דת צדיקאבי

כלומר הוא עצמו לא פחתה , אבדלדורו  ,צדיק אבד, ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא

משל לאדם , אלא שאינו מצוי לבני דורו שהיה עימהם עד עתה, ממנו חשיבותו במותו

   .לא אבדה אלא לבעלה ,כל מקום שהיא מרגלית שמה ,שאבדה לו מרגלית

  

  "ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֶוה ִלי"

ובשעה , על לבו חקוקיםכל גנזיו של אותו רשע , בי אלעזר אמר רבי חנינאאמר ר

רב כמאמר , "ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֶוה ִלי"מר וא ,שרואה את מרדכי יושב בשער המלך

מרדכי בא  ,]בטענת עוני[= בפרוזבוטי וזה בא ,]אטענת עושר[= זה בא בפרוזבולי ,חסדא

שמכר המן את עצמו למרדכי קודם לכן ימים , יהמן בא בטענת עונ, אליו בטענת עושר

  .רבים בככרי לחם

  ].עבד הנמכר בלחם[=עבדא דמזדבן בטלמי  ,קראו לוו, אמר רב פפא

  

  ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק"עתיד הקב

, ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק"עתיד הקב, ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא

ּוְלרּוַח . ְצָבאֹות ַלֲעֶטֶרת ְצִבי ְוִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה ִלְׁשָאר ַעּמוֹ  'הֶיה ַּבּיֹום ַההּוא ִיְה "שנאמר 

וכך הוא , )'ו-'ה ח"ישעיהו כ(" ִמְׁשָּפט ַלּיֹוֵׁשב ַעל ַהִּמְׁשָּפט ְוִלְגבּוָרה ְמִׁשיֵבי ִמְלָחָמה ָׁשְעָרה

   . ביאור הכתוב

כלומר  ,"ְצִבי" לאלו שהם? ולמי יהיה לעטרת ,"ְצָבאֹות ַלֲעֶטֶרת 'הַּבּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה "

כלומר למצפים לתפארתו  ,"ְוִלְצִפיַרת ִּתְפָאָרה" ,]צבי לשון רצון הוא[, שעושים רצונו

  ]. צפירה כמו ציפייה[

הם הענוים שעושים " ִלְׁשָאר ַעּמוֹ " אלא, לא לכל העושים כן יהיה עטרת, ומכל מקום

                                                                                                                                        
 .]י"רש. [אלו בולאות שביהודה "ושברתי את גאון עוזכם"כדאמרינן , לשון עושר ,בולי א
 ].י"רש". [והעבט תעביטנו"כמו , לשון עניות ,בוטי ב
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וכופהו , כלומר רודה ביצרו, זה השופט ודן את רוחו, "טּוְלרּוַח ִמְׁשּפָ " .עצמם כשיריים

זה  ,"ְוִלְגבּוָרה" .אזה הדן דין אמת לאמיתו ,"ַהִּמְׁשָּפט ַעל ַלּיֹוֵׁשב"ו. לשוב בתשובה

אלו שנושאין  ,"ְמִׁשיֵבי ִמְלָחָמה" .ואינו הולך אחריו לעבור עבירה, המתגבר ביצרו

 םומעריבי םשמשכימי ,אלו תלמידי חכמים, "ָׁשְעָרה" .ונותנין במלחמתה של תורה

ולאחר שם , נעשים שוערים לפתוח דלתות בהשכמהש ,בבתי כנסיות ובבתי מדרשות

  .עד זמן נעילתו

   .מה נשתנו אלו מאלו ,רבונו של עולם, ה"קבאמרה מדת הדין לפני ה

ועוד אמר לה  .אומות העולם לא עסקו בתורה ,ישראל עסקו בתורה, ה"קבאמר לה ה

ֹּכֵהן ְוָנִביא ָׁשגּו ַבֵּׁשָכר ִנְבְלעּו ִמן  ַּבַּיִין ָׁשגּו ּוַבֵּׁשָכר ָּתעּו ְוַגם ֵאֶּלה", ים נענשו כראוי להם כישאחר

אין ש, כלומר נידונו בגיהנם, )'ח ז"ישעיה כ(" ָּפקּו ְּפִליִלָּיה ]ולכן[ ַהַּיִין ָּתעּו ִמן ַהֵּׁשָכר ָׁשגּו ָּבֹרֶאה

שנאמר  דייניםואין פליליה אלא  ,"ְוא ִתְהֶיה ֹזאת ְל ְלפּוָקה" שנאמר ,פקו אלא גיהנם

   ).ב"כ א"שמות כ(" ְוָנַתן ִּבְפִלִלים"

  

ֹנַכח ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות ַוַּתֲעֹמד ַּבֲחַצר ֵּבית ַהֶּמֶל ַהְּפִניִמית ַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ] ב-'א' אסתר ה[

ַוְיִהי ִכְראוֹת ַהֶּמֶל ֶאת  .ַהֶּמֶל יֹוֵׁשב ַעל ִּכֵּסא ַמְלכּותֹו ְּבֵבית ַהַּמְלכּות ֹנַכח ֶּפַתח ַהָּבִיתֵּבית ַהֶּמֶל וְ 

ֹעֶמֶדת ֶּבָחֵצר ָנְׂשָאה ֵחן ְּבֵעיָניו ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ֶאת ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָידֹו ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה 

  .ב ֶאְסֵּתר ַוִּתַּגע ְּבֹראׁש ַהַּׁשְרִביטַוִּתְקַר 

  

  אסתר לבשה רוח הקודש

 בגדיַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר "לא נאמר  ,"ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות בַוְיִהי ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי", נאמר

 מלמד ,אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא, "ַוִּתְלַּבׁש ֶאְסֵּתר ַמְלכּות"אלא  ,"ַמְלכּות

שכן , שלשון לבישה אמור על לבישת רוח הקודש, וכן מבואר. שלבשתה רוח הקדש

  ".ְורּוַח ָלְבָׁשה ֶאת ֲעָמַׂשי", מצינו בכתוב

  

                                                                                                                                        
ואז ידונו אותו  ,לאשמועינן דבדין מרומה צריך לחקור העדים בטוב עד שיתבאר האמת ,נראה דמשום הכי נקט אמת א

 ].'תוס[ .לאמתו
נ "א) ד( .הרן ומריםמשה וא נ"א) ג( .נ כהנים לוים וישראלים"א) ב( .בזכות תורה נביאים וכתובים) א(, ביום השלישי ב

 ].'תוס[ .שלישי דמתן תורה
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  "ַוַּתֲעֹמד ַּבֲחַצר ֵּבית ַהֶּמֶל ַהְּפִניִמית"

  . נסתלקה הימנה שכינה ,כיון שהגיעה לבית הצלמים, אמר רבי לוי

שמא אתה דן על , )'ב ב"תהלים כ" (ָרחֹוק ִמיׁשּוָעִתי ִּדְבֵרי ַׁשֲאָגִתיְבָּתִני ֵאִלי ֵאִלי ָלָמה ֲעזַ " ,אמרה

או שמא על , ]אונס הוא ,אף על פי שאני באה אליו מאלי[שוגג כמזיד ועל אונס כרצון 

חזרה ). א"כ ב"תהלים כ(" ַהִּציָלה ֵמֶחֶרב ַנְפִׁשי ִמַּיד ֶּכֶלב ְיִחיָדִתי" ,שנאמר, שקראתיו כלב

   ).ב"כ ב"תהלים כ" (ּוִמַּקְרֵני ֵרִמים ֲעִניָתִניהֹוִׁשיֵעִני ִמִּפי ַאְרֵיה " ,שנאמר ,אתו אריהוקר

  

  "ַוְיִהי ִכְראוֹת ַהֶּמֶל ֶאת ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה"

הגביה את אחד ש) א. (שלשה מלאכי השרת נזדמנו לה באותה שעה, אמר רבי יוחנן

ועל זה נאמר [, משך חוט של חסד עליהואחד ש) ב( "].רֹעֶמֶדת ֶּבָחצֵ "ועל זה נאמר [ ,צוארה

ַוּיֹוֶׁשט ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ֶאת "ועל זה נאמר [, מתח את השרביטואחד ש) ג( "].ָנְׂשָאה ֵחן ְּבֵעיָניו"

  "].ַׁשְרִביט ַהָּזָהב ֲאֶׁשר ְּבָידוֹ 

  

  מתיחת השרביט

עד , השרביט נתבאר שכשהושיט אחשורוש את השרביט לאסתר מתח המלאך את

  .ונחלקו חכמים כמה נמתח השרביט. שהגיע אל אסתר

   .על שתים עשרההמלאך והעמידו , השרביטשתי אמות היה  ,ירמיהלדברי רבי . א

   .אמה שש עשרהעל המלאך  יש אומרים שהעמידוו. ב

   .אמה עשרים וארבעעל המלאך  יש אומרים שהעמידוו. ג

    .אמה שיםשעל המלאך  שהעמידו, שנובמתניתא ו. ד

שהעמידו המלאך  ,רבה בר עופרן אמר משום רבי אליעזר ששמע מרבו ורבו מרבוו. ה

  .אמה מאתיםעל 

  

  דברים נוספים שנמתחו בנס

ומבואר שהיו עוד שני . נתבאר ששרביט אחשורוש נמתח בנס עד שהגיע אל אסתר

  .אדברים שנמתחו בנס

                                                                                                                                        
כי מהענין , י שכן הוא"וביאר רש. שנתארך השרביט ששים אמה, ובגמרא הביאו דברים אלו עם דעת המתניתא לעיל א
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ֹעה ִלְרֹחץ ַעל ַהְיֹאר ְוַנֲעֹרֶתיָה ֹהְלֹכת ַעל ַיד ַוֵּתֶרד ַּבת ַּפְר ", שנאמר. אמתה של בת פרעה. ב

ואמרו ) 'ה' שמות ב(" ַהְיֹאר ַוֵּתֶרא ֶאת ַהֵּתָבה ְּבתֹו ַהּסּוף ַוִּתְׁשַלח ֶאת ֲאָמָתּה ַוִּתָּקֶחהָ 

  .שנשתרבבה אמתה אמות הרבהחכמים 

ר במסכת ומבוא, כשנלחמו בעוג מלך הבשן, הוא הנס שנעשה לישראל. שיני רשעים. ג

הלך , מחנה ישראל אורכו שלוש פרסאות ורוחבו שלוש פרסאות, שכך אמר עוג. ברכות

ה "הביא הקב. והביאו על ראשו כדי להשליך עליהם, ועקר הר בן שלוש פרסאות

רצה . והקיף את ראשו, ונכנס ההר עד צוארו של עוג, ונקבו את ההר באמצעו, נמלים

ונשתרבבו שיניו לצד זה ולצד זה לתוך ההר , נעשה נס, עוג לשלוף את ההר מעליו

ְרָׁשִעים  ִׁשֵּני", ועל העניין הזה נאמר. ולא היה יכול לשלוף את ההר, שסביב ראשו

ומשה היה . א"שרבבת"אלא " ִׁשַּבְרָּת "אל תקרי , ואמר ריש לקיש ,)'ח' תהילים ג(" ִׁשַּבְרָּת 

והכה את עוג , אמותוקפץ עשר , נטל מקל שגובהו עשר אמות, גבוה עשר אמות

  .והרגו, בקרסולו

  

 .ַוֹּיאֶמר ָלּה ַהֶּמֶל ַמה ָּל ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ּוַמה ַּבָּקָׁשֵת ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוִיָּנֵתן ָל  ]'ח-'ג' אסתר ה[

ַוֹּיאֶמר  .ה ֲאֶׁשר ָעִׂשיִתי לוֹ ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ָיבֹוא ַהֶּמֶל ְוָהָמן ַהּיֹום ֶאל ַהִּמְׁשֶּת 

 .רַהֶּמֶל ַמֲהרּו ֶאת ָהָמן ַלֲעׂשֹות ֶאת ְּדַבר ֶאְסֵּתר ַוָּיֹבא ַהֶּמֶל ְוָהָמן ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֶאְסֵּת 

 .ָּקָׁשֵת ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂשַמה ְּׁשֵאָלֵת ְוִיָּנֵתן ָל ּוַמה ּבַ ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין 

ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֵני ַהֶּמֶל ְוִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ָלֵתת ֶאת  .ַוַּתַען ֶאְסֵּתר ַוֹּתאַמר ְׁשֵאָלִתי ּוַבָּקָׁשִתי

ר ֶאֱעֶׂשה ָלֶהם ּוָמָחר ֶאֱעֶׂשה ִּכְדַבר ֶאל ַהִּמְׁשֶּתה ֲאׁשֶ ָיבוֹא ַהֶּמֶל ְוָהָמן ְׁשֵאָלִתי ְוַלֲעׂשֹות ֶאת ַּבָּקָׁשִתי 

ַהֶּמֶל.  

  

  חצי המלכות

אולם הגביל זאת עד חצי , שתי פעמים אמר אחשורוש לאסתר שיתן לה בקשתה

ַמה ...  ַמה ָּל ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ּוַמה ַּבָּקָׁשֵת ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוִיָּנֵתן ָל", שנאמר, המלכות

, וביארו חכמים שכך אמר לה".  ְוִיָּנֵתן ָל ּוַמה ַּבָּקָׁשֵת ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂשְּׁשֵאָלתֵ 

                                                                                                                                       
 .כמבואר בהערה הבאה, השלישי למדו את השיעור של ששים אמה

 ,ם דרשעים"ד מ"ויו ,ד דשיני"אלא יו ,ושן רשע דליכתוב קרא, שנתארך ששים אמה ומשיני רשעים נפיק להאי דרשה א

 ].י"רש. [הרי ששים
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וזהו , ולא דבר שחוצץ למלכות, "ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות" .ולא כל המלכות" ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות"

  .אבנין בית המקדש

  

  מה ראתה אסתר שזימנה את המן

ְוִלְׁשלֹוִמים ְיִהי ֻׁשְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלָפח " ,שנאמר ,ם טמנה לופחי ,רבי אליעזר אומר. א

  .כלומר בשעת משתה שלהם באים הם לידי נפילה, )ג"כ ט"תהלים ס" (ְלמֹוֵקׁש

ִאם ָרֵעב ֹׂשַנֲא ַהֲאִכֵלהּו "שמעה התינוקות ש, מבית אביה למדה ,רבי יהושע אומר. ב

   ).א"כ ה"משלי כ(" ְוִאם ָצֵמא ַהְׁשֵקהּו ָמִיםָלֶחם 

כלומר כשיראה ששעתו מצלחת  ,במלך וימרוד ,כדי שלא יטול עצה ,רבי מאיר אומר. ג

  .ועל ידי זה יהרג, ויחשוב שיצליח, יעיז וימרוד במלך, כל כך

  .כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית ,רבי יהודה אומר. ד

ויסיחו דעתן  ,לךאחות יש לנו בבית המ ,כדי שלא יאמרו ישראל ,רבי נחמיה אומר. ה

  .מן הרחמים

אולי תוכל להכשילו בשום דבר לפני ו, כדי שיהא מצוי לה בכל עת ,רבי יוסי אומר. ו

  .המלך

שאף אני , מ שירגיש המקום"י[, אולי ירגיש המקום ,רבי שמעון בן מנסיא אומר. ז

 ולזלזל ,שאני צריכה להחניף רשע זההמקום ירגיש מ ש"וי .מקרבת שונאיהן של ישראל

  .ויעשה לנו נס ,]בכבודי

כלומר על ידי , כדי שיהרג הוא והיא ,אסביר לו פנים ,רבי יהושע בן קרחה אומר. ח

   .בויהרוג את שנינו, יחשדני המלך ממנו, שאסביר לו פנים

ואם אצליח לפתותו בשעת , וחוזר בדיבורו, מלך הפכפכן היה ,רבן גמליאל אומר. ט

עלול המלך לחזור בו לאחר , ן מזומן להרגו מידולא יהא המ, הסעודה להרוג את המן

  .ולא יהרג המן, שעה

 ,רבי אליעזר המודעי אומר ,שכך שנינו ,אנו למודעי צריכיםעדיין  ,אמר רבן גמליאל. י

                                                                                                                                        
 ].י"רש[ .שממנה נשתת העולם ,אבן שתיה ,כדאמרינן בסדר יומא, שהוא באמצע של עולם א
 ].י"רש. [בטלי הגזירה ,ומית חד מינייהו ,וכי גזרי גזירה ,נוסח אחר ב
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  .קנאתו במלך קנאתו בשרים

 ז"משלי ט" (ְוִלְפֵני ִכָּׁשלֹון ֹּגַבּה רּוחַ ִלְפֵני ֶׁשֶבר ָּגאוֹן ", דעתה היה שיתקיים בו ,רבה אמר. יא

כדי שתהא , מגביהים אותו תחילה, שכדי להגדיל שברו של רשע, והכוונה בזה, )ח"י

  .הנפילה קשה יותר

ְּבֻחָּמם ָאִׁשית ֶאת ִמְׁשֵּתיֶהם ", שדעתה היה שיתקיים בהם, אמרו שניהםאביי ורבא יב 

על והכתוב הזה נאמר , )ט"א ל"ירמיה נ" ('הִקיצּו ְנֻאם ְוִהְׁשַּכְרִּתים ְלַמַען ַיֲעזּו ְוָיְׁשנּו ְׁשַנת עֹוָלם ְוא יָ 

בלשצר  םונצח ,על בבל םשדריוש וכורש היו צרי, בשובם מן המלחמה, בלשצר וסיעתו

ואף , ובאותו היום נהרג, וישבו לשתות ונשתכרו, והיו עייפים וחמים, אותו היום

  .של רשעים באה להם פורענות םמתוך משתיה ,אסתר אמרה

כמי ראתה אסתר שעשתה מה , ושאל אותו ,אליהופגש את רבה בר אבוה ש, ואמרו

  .שדעתה היה ככל דברי התנאים והאמוראים הללו, ואמר לו אליהו. שעשתה

  

ַוֵּיֵצא ָהָמן ַּבּיֹום ַההּוא ָׂשֵמַח ְוטֹוב ֵלב ְוִכְראֹות ָהָמן ֶאת ָמְרֳּדַכי ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל ְוא   ]ד"י-'ט' אסתר ה[

ַוִּיְתַאַּפק ָהָמן ַוָּיבֹוא ֶאל ֵּביתֹו ַוִּיְׁשַלח ַוָּיֵבא ֶאת  .א ָזע ִמֶּמּנּו ַוִּיָּמֵלא ָהָמן ַעל ָמְרֳּדַכי ֵחָמהָקם וְ 

ֵאת ְוֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶל וְ ְוֹרב ָּבָניו ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו  .ֹאֲהָביו ְוֶאת ֶזֶרׁש ִאְׁשּתוֹ 

ֶאל  .ֲאֶׁשר ִנְּׂשאֹו ַעל ַהָּׂשִרים ְוַעְבֵדי ַהֶּמֶל א ֵהִביָאה ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִעם ַהֶּמֶל ַוֹּיאֶמר ָהָמן ַאף

ָכל ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ֹׁשֶוה ִלי ּבְ  .ַהִּמְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעָׂשָתה ִּכי ִאם אֹוִתי ְוַגם ְלָמָחר ֲאִני ָקרּוא ָלּה ִעם ַהֶּמֶל

ַוֹּתאֶמר לֹו ֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ְוָכל ֹאֲהָביו ַיֲעׂשּו  .ֵעת ֲאֶׁשר ֲאִני ֹרֶאה ֶאת ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי יֹוֵׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל

ְׁשֶּתה ָׂשֵמַח ֵעץ ָּגֹבַּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ּוַבֹּבֶקר ֱאֹמר ַלֶּמֶל ְוִיְתלּו ֶאת ָמְרֳּדַכי ָעָליו ּוֹבא ִעם ַהֶּמֶל ֶאל ַהִּמ 

  .ַוִּייַטב ַהָּדָבר ִלְפֵני ָהָמן ַוַּיַעׂש ָהֵעץ

  

  כמה בנים היו להמן

  .ונחלקו חכמים כמה בנים היו לו" ַוְיַסֵּפר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ְּכבֹוד ָעְׁשרֹו ְוֹרב ָּבָניו"נאמר 

על  םועשרה מחזרי ,ועשרה נתלו ,עשרה מתו, בנים היו לושלשים  –רב לדברי . א

   .יםהפתח

ְׂשֵבִעים ַּבֶּלֶחם "שנאמר  היועל הפתחים שבעים  םמחזריש םאות –רבנן לדברי ו. ב

ואם כן עם העשרים  ,"ִׁשְבִעים"אלא  "ְׂשֵבִעים"אל תקרי  )'ה 'ב' שמואל א( "אִנְׂשָּכרּו

                                                                                                                                        
 ].י"רש[ .יונתן תרגם על בניו של המן א
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  .בסך הכל תשעיםהנוספים היו 

כמנין של , "ָּבָניו ְוֹרב"שנאמר  ,מאתים ושמונה ם יחד היוכול –רמי בר אבא לדברי ו. ג

  ".ורוב"שהוא נכתב חסר ולא מלא " ְוֹרב"

  

ַוִּיְהיּו ַוֹּיאֶמר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ַהִּזְכֹרנֹות ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶל ] ג- 'א' אסתר ו[

ִמֹּׁשְמֵרי ֲאֶׁשר ִהִּגיד מָ ַוִּיָּמֵצא ָכתּוב . ִנְקָרִאים ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְרֳּדַכי ַעל ִּבְגָתָנא ָוֶתֶרׁש ְׁשֵני ָסִריֵסי ַהֶּמֶל

ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ַמה ַּנֲעָׂשה ְיָקר ּוְגדּוָּלה ְלָמְרֳּדַכי ַעל ֶזה  .ַהַּסף ֲאֶׁשר ִּבְקׁשּו ִלְׁשַח ָיד ַּבֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש

  .ַנֲעָׂשה ִעּמוֹ ָּדָברא ַוֹּיאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל ְמָׁשְרָתיו 

  

"ַּבַּלְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ְׁשַנת ַהֶּמֶל"  

נדדה ואמר הכתוב ש ,הוא מלכו של עולםהמלך האמור כאן , רבי תנחוםלדברי . א

והכוונה שהיה כמי , )ה"ח ס"תהילים ע(" 'הַוִּיַקץ ְּכָיֵׁשן "כמו בכתוב , על דרך המשלו שנת

  .לנקום נקמתושנדדה שנתו 

, שהיו מלאכים מבהילים אותו כל הלילה ,נדדו עליונים נדדו תחתונים ,רבנןלדברי ו. ב

   .אשלם טובה למי שעשאה, כפוי טובה ,ואמרו לו

והחל לחשוב , שנפל דבר בדעתו, שנת המלך אחשורוש ממשנדדה  ,רבאולדברי . ג

, צמווחזר והרגיע ע. שמא נטלו ביניהם עצה עליו להרגו, מדוע הזמינה אסתר את המן

שמא יש אדם שעשה , שוב אמרו. וכי לא היה אחד מאוהבי מגלה לי, אם היה הדבר כן

ַוֹּיאֶמר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ַהִּזְכֹרנוֹת "מיד . ולכן נמנעים מלגלות לי, לי טובה ולא גמלתי לו

  ". ִּדְבֵרי ַהָּיִמים

   

  הקריאה והכתיבה של ספר הזכרונות באותו לילה

  ".ַוִּיָּמֵצא ָכתּוב ֲאֶׁשר ִהִּגיד ָמְרֳּדַכי ַעל ִּבְגָתָנא ָוֶתֶרׁש. ְקָרִאים ִלְפֵני ַהֶּמֶלַוִּיְהיּו נִ ", נאמר

  .מאליהםלמדנו שהיו נקראים " ַוִּיְהיּו ִנְקָרִאים"וביארו שמתוך כך שנאמר 

" ַוִּיָּמֵצא ָכתּוב"אלא  ,]שמשמע שהיה כתוב כבר[, "וימצא כתב"ומתוך כך שלא נאמר 

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [כדי שירבו בתחנונים לבקש על הדבר ,נדדו עליונים ,מפרשיםויש  א
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  .וגבריאל חוזר וכותב, מוחקסופר המלך  אשהיה שמשי, למדנו, ]ע שעכשיו נכתבשמשמ[

  ז"דף ט

ומה כתב שלמטה שלזכותן של , דרש רבי שילא איש כפר תמרתא ,אמר רבי אסי

   .כתב שלמעלה לא כל שכן, ישראל אינו נמחק

  

  גם נערי המלך היו שונאים את המן

ַוֹּיאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל " ,"ּוָּלה ְלָמְרֳּדַכי ַעל ֶזהַמה ַּנֲעָׂשה ְיָקר ּוְגד", כששאל אחשורוש

, את מרדכי םמפני שאוהבישלא אמרו כן , ואמר רבא". ְמָׁשְרָתיו א ַנֲעָׂשה ִעּמֹו ָּדָבר

  .אלא מפני ששונאים את המן

  

ַהִחיצֹוָנה ֵלאֹמר ַלֶּמֶל ִלְתלֹות  ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ִמי ֶבָחֵצר ְוָהָמן ָּבא ַלֲחַצר ֵּבית ַהֶּמֶל ]'ה-'ד' אסתר ו[

ַוֹּיאְמרּו ַנֲעֵרי ַהֶּמֶל ֵאָליו ִהֵּנה ָהָמן ֹעֵמד ֶּבָחֵצר ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל  .ֵהִכין לוֹ ֶאת ָמְרֳּדַכי ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר 

  .ָיבֹוא

  

  המן הכין העץ לעצמו

 ,ֵלאֹמר ַלֶּמֶל ִלְתלֹות ֶאת ָמְרֳּדַכי ,הָּבא ַלֲחַצר ֵּבית ַהֶּמֶל ַהִחיצֹונָ "שהמן , מבואר במגילה

  .לעצמו הכין, "ֵהִכין לוֹ ", ודרשו חכמים, "ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר ֵהִכין לוֹ 

  

ַוָּיבֹוא ָהָמן ַוֹּיאֶמר לֹו ַהֶּמֶל ַמה ַלֲעׂשֹות ָּבִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו ַוֹּיאֶמר ָהָמן  ]'י-'ו' אסתר ו[

 .ַוֹּיאֶמר ָהָמן ֶאל ַהֶּמֶל ִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרוֹ  .י ַיְחֹּפץ ַהֶּמֶל ַלֲעׂשֹות ְיָקר יֹוֵתר ִמֶּמִּניְּבִלּבֹו ְלִמ 

ָיִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות ֲאֶׁשר ָלַבׁש ּבֹו ַהֶּמֶל ְוסּוס ֲאֶׁשר ָרַכב ָעָליו ַהֶּמֶל ַוֲאֶׁשר ִנַּתן ֶּכֶתר ַמְלכּות 

ְוָנתֹון ַהְּלבּוׁש ְוַהּסּוס ַעל ַיד ִאיׁש ִמָּׂשֵרי ַהֶּמֶל ַהַּפְרְּתִמים ְוִהְלִּביׁשּו ֶאת ָהִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל  .ׁשוֹ ְּבֹרא

ץ ָחֵפץ ִּביָקרֹו ְוִהְרִּכיֻבהּו ַעל ַהּסּוס ִּבְרחֹוב ָהִעיר ְוָקְראּו ְלָפָניו ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחפֵ 

ַוֲעֵׂשה ֵכן ְלָמְרֳּדַכי ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְלָהָמן ַמֵהר ַקח ֶאת ַהְּלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת  .ִּביָקרוֹ 

  .ַהְּיהּוִדי ַהּיוֵֹׁשב ְּבַׁשַער ַהֶּמֶל ַאל ַּתֵּפל ָּדָבר ִמֹּכל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת 

                                                                                                                                        
ואף , עד שבא כורש וביטלו, שכתב שטנה על בנין הבית ,כמו שנאמר בספר עזרא, ומימות כורש היה, שונא ישראל היה א

 ].י"רש". [ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה"שנאמר , בימי אחשורוש עשה כן
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  אחשורוש מצווה את המן לעשות כבוד למרדכי

היה המן , "ַמה ַלֲעׂשוֹת ָּבִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרוֹ ", שאל אחשורוש את המןכש

ָיִביאּו ְלבּוׁש ַמְלכּות ֲאֶׁשר ָלַבׁש ּבוֹ ַהֶּמֶל ְוסּוס ֲאֶׁשר ָרַכב "וענה , סבור שהכוונה אליו

ַהְּלבּוׁש ְוַהּסּוס ַעל ַיד ִאיׁש ִמָּׂשֵרי ַהֶּמֶל  ְוָנתֹון .ָעָליו ַהֶּמֶל ַוֲאֶׁשר ִנַּתן ֶּכֶתר ַמְלכּות ְּבֹראׁשוֹ 

ִּבְרחוֹב ָהִעיר ַעל ַהּסּוס ְוִהְרִּכיֻבהּו ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרֹו ְוִהְלִּביׁשּו ֶאת ָהִאיׁש ַהַּפְרְּתִמים 

  ". ְוָקְראּו ְלָפָניו ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרוֹ 

  ".ַוֲעֵׂשה ֵכן ְלָמְרֳּדַכיַקח ֶאת ַהְּלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ַּכֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ַמֵהר " –מר לו אחשורוש א

  ".ַהְּיהּוִדי"השיב לו אחשורוש . איזה מרדכי –שאל המן 

ַהּיוֵֹׁשב ְּבַׁשַער "והשיב לו אחשורוש . הלא הרבה מרדכי יש ביהודים –חזר המן ושאל 

ַהֶּמֶל."  

השיב לו . לגבות בו מכסדי לו שיתנו לו כפר אחד או נהר אחד  –לו המן אמר 

  ".ַאל ַּתֵּפל ָּדָבר ִמֹּכל ֲאֶׁשר ִּדַּבְרָּת ", גם זאת תן לו, אחשורוש

  

ִעיר ַוִּיַּקח ָהָמן ֶאת ַהְּלבּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס ַוַּיְלֵּבׁש ֶאת ָמְרֳּדָכי ַוַּיְרִּכיֵבהּו ִּבְרחוֹב הָ  ]ד"י-א"י' אסתר ו[

ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶל ְוָהָמן ִנְדַחף  .ַוִּיְקָרא ְלָפָניו ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ִּביָקרוֹ 

אְמרּו לוֹ ַוּיֹ ֵאת ָּכל ֲאֶׁשר ָקָרהּו ּוְלָכל ֹאֲהָביו ְלֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ַוְיַסֵּפר ָהָמן  .ֶאל ֵּביתוֹ ָאֵבל ַוֲחפּוי ֹראׁש

ִּכי ָנפוֹל ִּתּפוֹל ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ַהִחּלֹוָת ִלְנֹּפל ְלָפָניו א תּוַכל לֹו ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים ְוֶזֶרׁש ִאְׁשּתֹו ֲחָכָמיו 

ְׁשֶּתה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֶאל ַהִּמ  ְלָהִביא ֶאת ָהָמןְוָסִריֵסי ַהֶּמֶל ִהִּגיעּו ַוַּיְבִהלּו עֹוָדם ְמַדְּבִרים ִעּמֹו  .ְלָפָניו

  .ֶאְסֵּתר

  

  המן מקיים את ציווי אחשורוש לעבוד כבוד למרדכי

, הלך המן אצל מרדכי, מאחר שנצטווה המן לעשות למרדכי את הכבוד המבואר לעיל

דורש בענינו של שהיה , והיה מראה להם הלכות קמיצה, ומצאו שישבו תלמידיו לפניו

  .יום תנופת העומרהוא , וששה עשר בניסן היה, יום

ואמר לחכמים , ירא, שראה אותו מרדכי שהוא יוצא לקראתו וסוסו אחוז בידוכיון 

  . לכו מפניו שלא תכוו בגחלתו, רשע זה בא להרוג אותי, שלפניו

והמתין עד , בא המן וישב לו לפניו. עמד לו להתפללו ,מרדכיובאותה שעה נתעטף 

  .שסיים מרדכי תפילתו
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מי  ,בזמן שבית המקדש קיים, ואמרו לו? אתם עוסקים במה, שאל אותם המן

  . ומתכפר לו, שמתנדב מנחה מביא מלא קומץ סולת

אמר . אודחה עשרת אלפים ככרי כסף שלי, בא מלא קומץ קמח שלכם, אמר להם המן

כלומר כל אותו כסף שאתה [ עבד למי ונכסים למי ,עבד שקנה נכסים ,רשע ,ו מרדכיל

וכל מה , שמכרת עצמך לי לעבד, לא שלך הוא אלא שלי, ת להשמידנואומר שלך הוא ובו בקש

   ].שקנה עבד קנה רבו

 ,ו מרדכיאמר ל. שכך רצון המלך, על סוס זהורכב , בגדים אלולבוש קום  ,ו המןאמר ל

שאין זה דרך ארץ להשתמש , עד שאכנס לבית המרחץ לרחוץ ולהסתפר, איני יכול

  .בבגדי המלך כך

מאחר שלא נמצא בלן ו, ה לכל הבלנים והספרים שיחביאו עצמםוצוות, שלחה אסתר

והלך והביא מספרים , והרחיצו, על כרחו הכניסו המן בעצמו לבית המרחץ, או ספר

. מדוע אתה נאנח, שאל אותו מרדכי. נאנח, ובתוך כך שהיה המן מספרו. וספרו, מביתו

אמר לו . לן וספרנעשה עתה ב, אדם שהיה חשוב למלך מכל השרים, והשיב לו המן

ושנינו בברייתא שעשרים ושתים שנה . [של כפר קרצוםכי לא הייתי ספר ו ,רשע, מרדכי

   ].היה ספר של כפר קרצום

איני , אמר לו מרדכי. עלה ורכב, ואמר לו, הלבישו את הבגדים, לאחר שספרו המן

, מרדכיוכשעלה . ועלה עליו מרדכי, התכופף המן. כי נחלש כוחי בימי התענית, יכול

משלי ( "ַאל ִּתְׂשָמח בִּבְנֹפל אוִֹיְב", אצלכםנאמר לא כי ו, שאל אותו המן. בהמןבעט בו 

ְוַאָּתה ַעל ָּבמוֵֹתימוֹ ", אבל בכם נאמר, באויב ישראלכל זה , השיב לו מרדכי). ז"י ד"כ

ט"כ ג"דברים ל(" ִתְדֹר(  

יו ָּכָכה ֵיָעֶׂשה ָלִאיׁש ֲאֶׁשר ַהֶּמֶל ָחֵפץ ַוִּיְקָרא ְלָפנָ ", לפני מרדכי ברחובות העירהלך המן 

שהיתה עומדת על , ראתה בתו של המן, וכשהיה מהלך בשביל שלפני בית המן, "ִּביָקרוֹ 

נטלה כלי חרס , והיתה סבורה שהרוכב הוא אביה וההולך לפניו הוא מרדכי, גג הבית

וראתה בתו , והרים המן את עיני, והשליכה על ראשו של אביה, של בית הכסא

  .ומתה, נפלה מהגג לארץ, שאביה הוא

"שאותו יום היה  ,לשקו ולתעניתוששב , אמר רב ששת, "ַוָּיָׁשב ָמְרֳּדַכי ֶאל ַׁשַער ַהֶּמֶל

                                                                                                                                        
ואמר שיתן  ,ככר כסף עולין חצי שקל לכל אחד מישראל שהיו שש מאות אלף כשיצאו ממצרים שעשרה אלפי ,שמעתי א

 .ח"הגהות הב' עי]. 'תוס[ .ודוק ותשכח .לאחשורוש כל פדיונם
 .כתיב" אויביך" ב
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  .אהתחילו להתענות בארבעה עשר בניסןהרי ש, יום שלישי לתענית

על שארע " ַוֲחפּוי ֹראׁש" ,בתו שמתהעל " ָאֵבל", "ְוָהָמן ִנְדַחף ֶאל ֵּביתוֹ ָאֵבל ַוֲחפּוי ֹראׁש"

  .לו

  

  חכמה באומות

 ַוֹּיאְמרּו לֹו ֲחָכָמיו", ולאחר מכן נאמר, ..." ּוְלָכל ֹאֲהָביו ...ַוְיַסֵּפר ָהָמן ", מתחילה נאמר

כל האומר דבר חכמה אפילו  ,אמר רבי יוחנןוכן . הרי שנקראו אוהביו חכמים, ..."

   .נקרא חכם ,באומות העולם

  

  ביהודים שאי אפשר לוזרע 

ִאם ִמֶּזַרע ַהְּיהּוִדים ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ", אמרו לו, כשסיפר המן לאשתו ואוהביו את שארע לו

לא  ,שאם הוא בא מהם, יש זרע ביהודים, כלומר, "ַהִחּלֹוָת ִלְנֹּפל ְלָפָניו א תּוַכל לוֹ 

  .ומנשה יהודה ובנימן ואפרים, מאחד מהשבטים הללווהוא אם בא  תוכל לו

ָיְד ְּבֹעֶרף ְיהּוָדה ַאָּתה יֹודּו ַאֶחי ", שנאמר ביהודה, אם בא משבט יהודה לא תוכל לו

 ֹאְיֶביְּבֵני ָאִבי ח ט"בראשית מ" (ִיְׁשַּתֲחוּו ְל'.(  

ִלְפֵני ֶאְפַרִים "שנאמר בהם , וכמו כן אם בא מבנימין או אפרים או מנשה לא תוכל לו

  )'ג 'תהלים פ" (ּוְלָכה ִליֻׁשָעָתה ָּלנּוְמַנֶּׁשה עֹוְרָרה ֶאת ְּגבּוָרֶת ּוִבְנָיִמן ּו

  

  שתי נפילות

ִּכי "חכמיו ואשתו של המן סיימו דבריהם ואמרו שאם מרדכי מזרע שלא יוכל לו הרי 

   ".ָנפֹול ִּתּפֹול ְלָפָניו

משולה לעפר  אומה זו ,אמרו לו, שתי נפילות הללו למה, דרש רבי יהודה בר אלעאיו

   .עד לכוכבים םעולי ,םעולי םוכשה, עד עפר םיורדי ,םיורדי םכשה, ומשולה לכוכבים

  

                                                                                                                                        
. יום שלישי לשילוח הרצים היה ,ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ,ומה שאמר המקרא ליום אתמול שלישי א

 ].י"רש[
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  כיצד בא המן למשתה ביום השני

ְוָסִריֵסי ", ואמרו לו מה שאמרו, תוך כדי שסיפר המן לאשתו ואוהביו את שארע לו

כלומר הביאוהו , "ֶּתה ֲאֶׁשר ָעְׂשָתה ֶאְסֵּתרַהֶּמֶל ִהִּגיעּו ַוַּיְבִהלּו ְלָהִביא ֶאת ָהָמן ֶאל ַהִּמְׁש 

  .ולא רחץ יפה מטינופו, בבהלה

  

ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ַּגם ַּבּיֹום ַהֵּׁשִני  .ַוָּיֹבא ַהֶּמֶל ְוָהָמן ִלְׁשּתֹות ִעם ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה] 'ד-'א' אסתר ז[

ַוַּתַען  .ר ַהַּמְלָּכה ְוִתָּנֵתן ָל ּוַמה ַּבָּקָׁשֵת ַעד ֲחִצי ַהַּמְלכּות ְוֵתָעׂשְּבִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ַמה ְּׁשֵאָלֵת ֶאְסֵּת 

ָלִתי ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַוֹּתאַמר ִאם ָמָצאִתי ֵחן ְּבֵעיֶני ַהֶּמֶל ְוִאם ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ִּתָּנֶתן ִלי ַנְפִׁשי ִּבְׁשאֵ 

ַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד ְוִאּלּו ַלֲעָבִדים ְוִלְׁשָפחֹות ִנְמַּכְרנּו ִּכי ִנְמ  .ְוַעִּמי ְּבַבָּקָׁשִתי

  .ִּכי ֵאין ַהָּצר ֹׁשֶוה ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶלֶהֱחַרְׁשִּתי 

  

"ִּכי ֵאין ַהָּצר ֹׁשֶוה ְּבֵנֶזק ַהֶּמֶל"  

לא אכפת לו מנזק , כלומר, "ֶזק ַהֶּמֶלִּכי ֵאין ַהָּצר ֹׁשֶוה ְּבנֵ ", אסתר אמרה על המן

ועתה , בלא לחוש לנזק המלך, וגרם להרגה, קינא בושתי, וכוונתה לומר לו. המלך

  .בלא לחוש לנזק המלך, ורוצה להרגני, מקנא בי

  

י ֶזה הּוא ֲאֶׁשר ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ִמי הּוא ֶזה ְואֵ ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַוֹּיאֶמר ] 'ח-'ה' אסתר ז[

ְוָהָמן ִנְבַעת ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ִאיׁש ַצר ְואוֵֹיב ָהָמן ָהָרע ַהֶּזה  .ְמָלאֹו ִלּבֹו ַלֲעׂשֹות ֵּכן

ַנְפׁשֹו ֵמֶאְסֵּתר  ִמִּמְׁשֵּתה ַהַּיִין ֶאל ִּגַּנת ַהִּביָתן ְוָהָמן ָעַמד ְלַבֵּקׁש ַעלְוַהֶּמֶל ָקם ַּבֲחָמתוֹ  .ְוַהַּמְלָּכה

ָׁשב  .ַהַּמְלָּכה ִּכי ָרָאה ִּכי ָכְלָתה ֵאָליו ָהָרָעה ֵמֵאת ַהֶּמֶל ִמִּגַּנת ַהִּביָתן ֶאל ֵּבית ִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ְוַהֶּמֶל

ה ִעִּמי ַּבָּבִית ַהָּדָבר ֲאֶׁשר ֶאְסֵּתר ָעֶליָה ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ֲהַגם ִלְכּבֹוׁש ֶאת ַהַּמְלּכָ ְוָהָמן ֹנֵפל ַעל ַהִּמָּטה 

  .ָיָצא ִמִּפי ַהֶּמֶל ּוְפֵני ָהָמן ָחפּו

  

  דרך דיבור אחשורוש עם אסתר

, ..." ִּכי ִנְמַּכְרנּו ֲאִני ְוַעִּמי ְלַהְׁשִמיד ַלֲהרֹוג ּוְלַאֵּבד", לאחר שאמרה אסתר לאחשורוש

  ...".  ֵּתר ַהַּמְלָּכהַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַוֹּיאֶמר ְלֶאְס ", נאמר

מתחילה כשלא ידע ש, ללמד? "ַוֹּיאֶמר"למה נאמר שתי פעמים , וביאר רבי אבהו

שאין דרך המלכים לדבר עם מי שאינו , היה מדבר עמה על ידי תורגמן, שהיא מיוחסת

מיד דיבר עמה בלא , וכיון שאמרה לו שבאה מבית שאול ובת מלכים היא, מיוחס
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  .לאסתר עצמה, "ַוֹּיאֶמר ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה", ר בפעם השניהוזהו שנאמ, תורגמן

  

  "ִאיׁש ַצר ְואוֵֹיב"מי הוא 

ִאיׁש ַצר ", ענתה לו, כששאל אחשורוש את אסתר מי הוא שמלאו לבו להשמיד את עמה

ִאיׁש ַצר "ודי היה לה לומר , ולכאורה אריכות לשון יש כאן". ְואֹוֵיב ָהָמן ָהָרע ַהֶּזה

  ". ָהָמן ָהָרע ַהֶּזה"או , "ב ֶזהְואֹויֵ 

ובא , הראתה על אחשורוש, "ִאיׁש ַצר ְואוֵֹיב"מתחילה כשאמרה ש, וביאר רבי אלעזר

  ".ָהָמן ָהָרע ַהֶּזה"וסיימה , מלאך וסתר ידה כלפי המן

  

  דברים שהביאו את חמתו של אחשורוש

ָמתֹו ִמִּמְׁשֵּתה ַהַּיִין ֶאל ְוַהֶּמֶל ָקם ַּבחֲ ", נאמר, לאחר ששמע אחשורוש את דברי אסתר

, להקיש שיבה לקימה, "ְוַהֶּמֶל ָׁשב ִמִּגַּנת ַהִּביָתן ֶאל ֵּבית ִמְׁשֵּתה ַהַּיִין ...ִּגַּנת ַהִּביָתן 

כך שב בחמה מחמת מה שארע , כשם שקם בחמה מחמת מה ששמע בסעודה, לומר

והיו עוקרים , יםשכשהלך לשם מצא מלאכי השרת שנדמו לו כאנש, בגנת הביתן

  .ואמרו לו שכך ציוה אותם המן, שאל אותם מה מעשיכם, אילנות בבוסתנו

  

  נפילת המן על המטה

לא ו, "ְוָהָמן ֹנֵפל ַעל ַהִּמָּטה ֲאֶׁשר ֶאְסֵּתר ָעֶליהָ "כששב אחשורוש מגינת הביתן נאמר 

וביאר רבי , הלשון הוו ֹנֵפלנאמר אלא , לומר שכבר נפל קודם לכן, נאמר ָנַפל לשון עבר

  .ובא מלאך והפילו עליה ,מלמד שהיה רוצה לקום, אליעזר

ַוֹּיאֶמר ", וזהו שנאמר, אוי ממה שעושה בחוץ, אמר המלך אוי ממה שעושה בבית

  . כלומר גם זה נוסף על אחר, "ַהֶּמֶל ֲהַגם ִלְכּבֹוׁש ֶאת ַהַּמְלָּכה ִעִּמי ַּבָּבִית

  

ֶאָחד ִמן ַהָּסִריִסים ִלְפֵני ַהֶּמֶל ַּגם ִהֵּנה ָהֵעץ ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהָמן ְלָמְרֳּדַכי וָֹנה ַוֹּיאֶמר ַחְרב] 'י-'ט' אסתר ז[

ַוִּיְתלּו ֶאת  .ֲאֶׁשר ִּדֶּבר טֹוב ַעל ַהֶּמֶל ֹעֵמד ְּבֵבית ָהָמן ָּגֹבַּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְּתלֻהּו ָעָליו

  .ַוֲחַמת ַהֶּמֶל ָׁשָכָכהִכין ְלָמְרֳּדָכי ָהָמן ַעל ָהֵעץ ֲאֶׁשר הֵ 
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  חרבונה

ַוֹּיאֶמר ַחְרבֹוָנה ֶאָחד ִמן "ל שהכעיסו על אחשורוש על המן נאמר "לאחר הדברים הנ

ַהָּסִריִסים ִלְפֵני ַהֶּמֶל ַּגם ִהֵּנה ָהֵעץ ֲאֶׁשר ָעָׂשה ָהָמן ְלָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ִּדֶּבר טֹוב ַעל ַהֶּמֶל ֹעֵמד 

  ".ְּבֵבית ָהָמן ָּגֹבַּה ֲחִמִּׁשים ַאָּמה

, כיון שראה שלא נתקיימה עצתו, אף חרבונה רשע באותה עצה היה, אמר רבי אלעזרו

, ְוַיְׁשֵל ָעָליו", וזהו שנאמר, ]ובא ודיבר נגדו, מלהיות עם המןכלומר ברח [, מיד ברח

בני סיעתו וחבריו [, ִמָּידֹו ָּברֹוַח ִיְבָרח ,]עליו[ ְוא ַיְחֹמל ,]ה משליך פורענות על הרשע"כשהקב[

   )ב"כ ז"איוב כ(" ]בורחים מידו

  

  "ַוֲחַמת ַהֶּמֶל ָׁשָכָכה"

ותשך חמת "ומתוך כך שלא נאמר , "ַוֲחַמת ַהֶּמֶל ָׁשָכָכה", לאחר שתלו את המן נאמר

  .שתי שכיכותמשמע שהכוונה ל, "ָׁשָכָכה"ונאמר , "המלך

  .ל עולם ואחת של אחשורושא אחת של מלכו ש"י - 

  .ושתישכעס על שהרג את ואחת , אסתרממה שכעס על שרצה להרוג את א אחת "וי - 

  

 אַּבּיֹום ַההּוא ָנַתן ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ֶאת ֵּבית ָהָמן ֹצֵרר ַהְּיהּוִדים] ז"י-'א' אסתר ח[

ַוָּיַסר ַהֶּמֶל ֶאת ַטַּבְעּתֹו ֲאֶׁשר ֶהֱעִביר ֵמָהָמן  .י ִהִּגיָדה ֶאְסֵּתר ַמה הּוא ָלּהּוָמְרֳּדַכי ָּבא ִלְפֵני ַהֶּמֶל ּכִ 

ַוּתֹוֶסף ֶאְסֵּתר ַוְּתַדֵּבר ִלְפֵני ַהֶּמֶל ַוִּתֹּפל ִלְפֵני  .ַוִּיְּתָנּה ְלָמְרֳּדָכי ַוָּתֶׂשם ֶאְסֵּתר ֶאת ָמְרֳּדַכי ַעל ֵּבית ָהָמן

ַוּיֹוֶׁשט  .ְּך ַוִּתְתַחֶּנן לֹו ְלַהֲעִביר ֶאת ָרַעת ָהָמן ָהֲאָגִגי ְוֵאת ַמֲחַׁשְבּתֹו ֲאֶׁשר ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדיםַרְגָליו ַוֵּתבְ 

ְלֶאְסֵּתר ֵאת ַׁשְרִבט ַהָּזָהב ַוָּתָקם ֶאְסֵּתר ַוַּתֲעֹמד ִלְפֵני ַהֶּמֶל טֹוב ְוִאם  .ַהֶּמֶל ַוֹּתאֶמר ִאם ַעל ַהֶּמֶל

 אִתי ֵחן ְלָפָניו ְוָכֵׁשר ַהָּדָבר ִלְפֵני ַהֶּמֶל ְוטֹוָבה ֲאִני ְּבֵעיָניו ִיָּכֵתב ְלָהִׁשיב ֶאת ַהְּסָפִרים ַמֲחֶׁשֶבתָמצָ 

ִּכי ֵאיָכָכה אּוַכל  .ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ֲאֶׁשר ָּכַתב ְלַאֵּבד ֶאת ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל

ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵוֹרׁש  .ָרִאיִתי ָּבָרָעה ֲאֶׁשר ִיְמָצא ֶאת ַעִּמי ְוֵאיָכָכה אּוַכל ְוָרִאיִתי ְּבָאְבַדן מֹוַלְדִּתיוְ 

ַלח ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ּוְלָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ִהֵּנה ֵבית ָהָמן ָנַתִּתי ְלֶאְסֵּתר ְוֹאתֹו ָּתלּו ַעל ָהֵעץ ַעל ֲאֶׁשר ׁשָ 

ְוַאֶּתם ִּכְתבּו ַעל ַהְּיהּוִדים ַּכּטֹוב ְּבֵעיֵניֶכם ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל ְוִחְתמּו ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל ִּכי ְכָתב .בָידֹו ַּבְּיהּוִדים

ֶל ָּבֵעת ַהִהיא ַּבֹחֶדׁש ַוִּיָּקְראּו ֹסְפֵרי ַהּמֶ  .ֲאֶׁשר ִנְכָּתב ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל ְוַנְחּתֹום ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל ֵאין ְלָהִׁשיב

                                                                                                                                        
 .כתיב" היהודיים" א
 .כתיב" ביהודיים" ב
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ְוֶאל ַהְּׁשִליִׁשי הּוא ֹחֶדׁש ִסיָון ִּבְׁשלֹוָׁשה ְוֶעְׂשִרים ּבֹו ַוִּיָּכֵתב ְּכָכל ֲאֶׁשר ִצָּוה ָמְרֳּדַכי ֶאל ַהְּיהּוִדים 

ְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ְמִדיָנה ָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים ְוַהַּפחֹות ְוָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ֲאֶׁשר ֵמֹהּדּו ְוַעד ּכּוׁש ֶׁשַבע ְועֶ 

ַוִּיְכֹּתב ְּבֵׁשם ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵוֹרׁש  .ּוְמִדיָנה ִּכְכָתָבּה ְוַעם ָוָעם ִּכְלֹׁשנֹו ְוֶאל ַהְּיהּוִדים ִּכְכָתָבם ְוִכְלׁשֹוָנם

 .ֵבי ָהֶרֶכׁש ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים ְּבֵני ָהַרָּמִכיםַוַּיְחֹּתם ְּבַטַּבַעת ַהֶּמֶל ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ְּבַיד ָהָרִצים ַּבּסּוִסים ֹרכְ 

ד ֶאת ֲאֶׁשר ָנַתן ַהֶּמֶל ַלְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ִעיר ָוִעיר ְלִהָּקֵהל ְוַלֲעֹמד ַעל ַנְפָׁשם ְלַהְׁשִמיד ְוַלֲהֹרג ּוְלַאּבֵ 

ְּביֹום ֶאָחד ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  .זָּכל ֵחיל ַעם ּוְמִדיָנה ַהָּצִרים ֹאָתם ַטף ְוָנִׁשים ּוְׁשָלָלם ָלבוֹ 

ַּפְתֶׁשֶגן ַהְּכָתב ְלִהָּנֵתן ָּדת ְּבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ָּגלּוי  .ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ְׁשֵנים ָעָׂשר הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר

ָהָרִצים ֹרְכֵבי ָהֶרֶכׁש  .ֶּזה ְלִהָּנֵקם ֵמֹאְיֵביֶהםַלּיֹום הַ  אֲעִתיִדים ְלָכל ָהַעִּמים ְוִלְהיֹות ַהְּיהּוִדים

ּוָמְרֳּדַכי ָיָצא ִמִּלְפֵני  .ָהֲאַחְׁשְּתָרִנים ָיְצאּו ְמֹבָהִלים ּוְדחּוִפים ִּבְדַבר ַהֶּמֶל ְוַהָּדת ִנְּתָנה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה

ְוָהִעיר ׁשּוָׁשן ָצֲהָלה ב ְּגדוָֹלה ְוַתְכִרי ּבּוץ ְוַאְרָּגָמן ַהֶּמֶל ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ְּתֵכֶלת ָוחּור ַוֲעֶטֶרת ָזהָ 

ּוְבָכל ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ּוְבָכל ִעיר ָוִעיר ְמקֹום  .ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אוָֹרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשֹׂשן ִויָקר .ְוָׂשֵמָחה

ְּיהּוִדים ִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב ְוַרִּבים ֵמַעֵּמי ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ְּדַבר ַהֶּמֶל ְוָדתֹו ַמִּגיַע ִׂשְמָחה ְוָׂשׂשֹון לַ 

  .ִמְתַיֲהִדים ִּכי ָנַפל ַּפַחד ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם

  

  לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים

לעולם אל ישנה אדם בנו בין , אמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב

שבשביל משקל שני  ,]להעניק לו יותר מהם, יוכלומר לא יעדיף בן אחד משאר בנ[, הבנים

נתקנאו , שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו ,]כלומר בשביל כתונת פסים[ ,סלעים מילת

   .וירדו אבותינו למצרים ,ונתגלגל הדבר, בו אחיו

  

  נתינת חמש חליפות לבנימין

ׁש ֲחִלפֹות ְׂשָמת ְלֻכָּלם ָנַתן ָלִאי", נאמר, ושילחם לאביו, לאחר שנתוודע יוסף לאחיו

   ).ב"כ ה"בראשית מ(" ּוְלִבְנָיִמן ָנַתן ְׁשׁש ֵמאֹות ֶּכֶסף ְוָחֵמׁש ֲחִלֹפת ְׂשָמת

שעל ידי שהעדיפו אביו קנאו בו אחיו , אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק, ויש לשאול

  . בדבר זה עצמו יכשל הוא עצמו להעדיף את בנימין, ונמכר לעבד כפי שנתבאר

 ,שעתיד בן לצאת ממנו ,רמז רמז לוכי , הסיבה שעשה כן ,רבי בנימין בר יפתאר ובי

ּוָמְרֳּדַכי ָיָצא ", שנאמר בו, והוא מרדכי, שיצא מלפני המלך בחמשה לבושי מלכות

                                                                                                                                        
 .כתיב" היהודיים עתודים" א
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 ּבּוץ ְוַתְכִר ) ד(ְּגדֹוָלה  אָוחּור ַוֲעֶטֶרת ָזָהב) ג(ְּתֵכֶלת ) ב(ִּבְלבּוׁש ַמְלכּות ) א(ִמִּלְפֵני ַהֶּמֶל י

   "ְוַאְרָּגָמן) ה(

  

  נפילת יוסף ובנימין איש על צואר אחיו

" ַוִּיֹּפל ַעל ַצְּואֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵּיְבְּך ּוִבְנָיִמן ָּבָכה ַעל ַצָּואָריו"כשנתוודע יוסף לאחיו נאמר 

  . וביאר רבי אלעזר שהיתה הבכיה על חרבן המקדש והמשכן ).ד"י ה"בראשית מ(

על שני מקדשים שעתידין להיות בחלקו של " ַעל ַצְּואֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו ַוֵּיְבּךְ  ]יוסף[ לַוִּיּפֹ "

  . בועתידין ליחרב ,בנימין

ועתיד  ,על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף, "ּוִבְנָיִמן ָּבָכה ַעל ַצָּואָריו"

  .ליחרב

  

  השוואת ראיית האחים לראיית בנימין

וביקש לומר להם שאינו מקפיד , דעת אחיו בשעה שנתוודע אליהם כשרצה יוסף להניח

" ִּכי ִפי ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכםְוִהֵּנה ֵעיֵניֶכם ֹראוֹת ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין ", אמר להם, עליהם על מכירתו

 ,כשם שאין בלבי על בנימין אחי ,אמר להםשכך  ,רבי אלעזרוביאר ). ב"י ה"בראשית מ(

   .כפי כן לבי ,"ִּכי ִפי ַהְמַדֵּבר ֲאֵליֶכם" ,כך אין בלבי עליכם ,תישלא היה במכיר

  

  טוב מצרים ששלח יוסף לאביו

ּוְלָאִביו ָׁשַלח ְּכֹזאת ", נאמר, כשעלו אחי יוסף אל אביהם לאחר שנתוודע אליהם יוסף

 ה"בראשית מ" (ֶלֶחם ּוָמזֹון ְלָאִביו ַלָּדֶרְוֶעֶׂשר ֲאֹתֹנת ֹנְׂשֹאת ָּבר וָ ֲעָׂשָרה ֲחֹמִרים ֹנְׂשִאים ִמּטּוב ִמְצָרִים 

יין ישן הוא , שטוב מצרים ששלח לו ,אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזרו). ג"כ

  .זה הדבר הטוב לו מן הכלש ,שדעת זקנים נוחה הימנו

  

                                                                                                                                        
 .עטרת זהב אינה בחשבון שאינה בגד א
אלא הכוונה לשני בתי , כמה צוארין היו לו לבנימיןוכי " ויפל על צוארי בנימין"ג דרשא זו מכח קושיא על הלשון "י ב

 ".בכה על צואריוובנימין " "על חלקת צואריו"ארי לשון רבים שכן דרך המקרא לכתוב צו, י דוחה גרסא זו"ורש. מקדש
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  סגיד ליה בעידניה תעלא

 סגיד ליה ,]אם תראה שעתו מצלחת[= בעידניה] שועל[=תעלא , רגילים בני אדם לומר

פעמים , והוא גרוע מאחרים, כלומר גם מי שאין ראוי לכך מחמת עצמו]. השתחווה לו[=

  .יש להשתחוות לו, מחמת השעה

כמו , כשהלכו אחי יוסף והשתחוו לו, ומתחילה רצו לומר שכן היה לאחר מיתת יעקב

אולם דחו ). ח"י 'בראשית נ" (ּנּו ְל ַלֲעָבִדיםַוֹּיאְמרּו ִהּנֶ ַוֵּיְלכּו ַּגם ֶאָחיו ַוִּיְּפלּו ְלָפָניו ", שנאמר

  .שאינו גרוע מהם, כי אין לקרוא את יוסף לפני אחיו שועל, זאת

שהשתחווה לו יעקב לכבוד , כשבא יוסף לבקר את יעקב אביו, שכן היה, ולבסוף אמרו

  .תעלא בעידניה סגיד ליה, שעל זה ראוי לומר, אף על פי שהוא בנו, מלכותו

  

  ן שניחם יוסף את אחיוניחומי

לאחר מיתת יעקב כשיראו אחי יוסף שעתה שמא עתה ישיב להם את הרעה שעשו עמו 

 'בראשית נ(" ַוְיַנֵחם אֹוָתם ַוְיַדֵּבר ַעל ִלָּבםְוַעָּתה ַאל ִּתיָראּו ָאֹנִכי ֲאַכְלֵּכל ֶאְתֶכם ְוֶאת ַטְּפֶכם "נאמר 

דברים שמתקבלין מלמד שאמר להם  ,מר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזרוא). א"כ

נר אחד היאך יכול לכבות עשרה , ומה עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד, על הלב

   .נרות

  

  "ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אוָֹרה ְוִׂשְמָחה ְוָׂשֹׂשן ִויָקר"

ַלְּיהּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוִׂשְמָחה "לאחר שבטלה גזירת המן והיתה הצלה ליהודים נאמר 

ועתה , ארבעה דברים שגזר המן שיבטלוואמרו שהכתוב הזה מלמד על " ׂשֹן ִויָקרְוׂשָ 

  .ואלו הם. נתקיימו, כשבטלה גזרתו

משלי " (ְוֶדֶר ַחִּיים ּתֹוְכחֹות מּוָסרְותֹוָרה אֹור ִּכי ֵנר ִמְצָוה " ,וכן הוא אומר. זו תורה "אוָֹרה. "א

  ).ג"כ 'ו

ַאָּתה ּוִבְנ ּוִבֶּת ְוַעְבְּד ַוֲאָמֶת ְוַהֵּלִוי ְוָׂשַמְחָּת ְּבַחֶּג ", הוא אומרוכן . זה יום טוב "ְוִׂשְמָחה. "ב

ד"י ז"דברים ט( "ְוַהֵּגר ְוַהָּיתֹום ְוָהַאְלָמָנה ֲאֶׁשר ִּבְׁשָעֶרי(  

 ט"תהלים קי( "ְּכמֹוֵצא ָׁשָלל ָרבָׂשׂש ָאֹנִכי ַעל ִאְמָרֶת "וכן הוא אומר . זו מילה "ְוָׂשֹׂשן. "ג
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ַוֹּיאֶמר ֱאִהים ֶאל ַאְבָרָהם ", שניתנה במאמר ולא בדיבור, אזו מילה "ִאְמָרֶת"ו) ב"קס

   .)'ט ז"בראשית י( "ְוַאָּתה ֶאת ְּבִריִתי ִתְׁשֹמר

ְוָראּו ָּכל ַעֵּמי ָהָאֶרץ ִּכי ֵׁשם " ,וכן הוא אומר ].שהן כבודן של ישראל[ אלו תפלין" ִויָקר. "ד

אומר אלו תפלין  ,רבי אליעזר הגדול ,ותניא, )'י ח"דברים כ(" ָרא ָעֶלי ְוָיְראּו ִמֶּמּךָ ִנְק  'ה

   .שבראש

  

ּוִבְׁשֵנים ָעָׂשר ֹחֶדׁש הּוא ֹחֶדׁש ֲאָדר ִּבְׁשלֹוָׁשה ָעָׂשר יֹום ּבֹו ֲאֶׁשר ִהִּגיַע ְּדַבר ַהֶּמֶל ] ב"ל-'א' אסתר ט[

ר ִׂשְּברּו ֹאְיֵבי ַהְּיהּוִדים ִלְׁשלֹוט ָּבֶהם ְוַנֲהפֹו הּוא ֲאֶׁשר ִיְׁשְלטּו ַהְּיהּוִדים ְוָדתֹו ְלֵהָעׂשֹות ַּבּיֹום ֲאׁשֶ 

ִנְקֲהלּו ַהְּיהּוִדים ְּבָעֵריֶהם ְּבָכל ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ִלְׁשַח ָיד ִּבְמַבְקֵׁשי ָרָעָתם  .ֵהָּמה ְּבׂשְֹנֵאיֶהם

ְוָכל ָׂשֵרי ַהְּמִדינֹות ְוָהֲאַחְׁשַּדְרְּפִנים ְוַהַּפחֹות  .ֵניֶהם ִּכי ָנַפל ַּפְחָּדם ַעל ָּכל ָהַעִּמיםְוִאיׁש א ָעַמד ִלפְ 

ִּכי ָגדֹול ָמְרֳּדַכי  .ְוֹעֵׂשי ַהְּמָלאָכה ֲאֶׁשר ַלֶּמֶל ְמַנְּׂשִאים ֶאת ַהְּיהּוִדים ִּכי ָנַפל ַּפַחד ָמְרֳּדַכי ֲעֵליֶהם

ַוַּיּכּו ַהְּיהּוִדים ְּבָכל ֹאְיֵביֶהם  . ְוָׁשְמעֹו הֹוֵל ְּבָכל ַהְּמִדינֹות ִּכי ָהִאיׁש ָמְרֳּדַכי הֹוֵל ְוָגדֹולְּבֵבית ַהֶּמלֶ 

אֹות ּוְבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש מֵ  .ַמַּכת ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבָדן ַוַּיֲעׂשּו ְבׂשְֹנֵאיֶהם ִּכְרצֹוָנם

ְוֵאת  .ְוֵאת ּפוָֹרָתא ְוֵאת ֲאַדְלָיא ְוֵאת ֲאִריָדָתא .ְוֵאת ַּפְרַׁשְנָּדָתא ְוֵאת ַּדְלפוֹן ְוֵאת ַאְסָּפָתא .ִאיׁש

ְּבֵני ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ֹצֵרר ַהְּיהּוִדים ָהָרגּו ֲעֶׂשֶרת  .ַּפְרַמְׁשָּתא ְוֵאת ֲאִריַסי ְוֵאת ֲאִרַדי ְוֵאת ַוְיָזָתא

ַוֹּיאֶמר  .ַּבּיֹום ַההּוא ָּבא ִמְסַּפר ַהֲהרּוִגים ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ִלְפֵני ַהֶּמֶל .ִּבָּזה א ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדםּובַ 

ן ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהמָ ַהֶּמֶל ְלֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים 

ַוֹּתאֶמר ֶאְסֵּתר ִאם  .ּוַמה ְּׁשֵאָלֵת ְוִיָּנֵתן ָל ּוַמה ַּבָּקָׁשֵת עוֹד ְוֵתָעׂשִּבְׁשָאר ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֶמה ָעׂשּו 

ָמן ִיְתלּו ַעל ַעל ַהֶּמֶל טֹוב ִיָּנֵתן ַּגם ָמָחר ַלְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן ַלֲעׂשֹות ְּכָדת ַהּיֹום ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני הָ 

ַוִּיָּקֲהלּו היהודיים  .ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל ְלֵהָעׂשֹות ֵּכן ַוִּתָּנֵתן ָּדת ְּבׁשּוָׁשן ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ָּתלּו .ָהֵעץ

ֵמאֹות ִאיׁש ּוַבִּבָּזה  ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן ַּגם ְּביֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ַוַּיַהְרגּו ְבׁשּוָׁשן ְׁשׁש

ּוְׁשָאר ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ִּבְמִדינֹות ַהֶּמֶל ִנְקֲהלּו ְוָעֹמד ַעל ַנְפָׁשם ְונֹוַח ֵמֹאְיֵביֶהם  .א ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדם

ה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ְונֹוַח ְּביֹום ְׁשׁשָ  .ְוָהֹרג ְּבׂשְֹנֵאיֶהם ֲחִמָּׁשה ְוִׁשְבִעים ָאֶלף ּוַבִּבָּזה א ָׁשְלחּו ֶאת ָיָדם

ֲאֶׁשר ְּבׁשּוָׁשן ִנְקֲהלּו ִּבְׁשָׁשה ָעָׂשר ּבֹו  בְוַהְּיהּוִדים .ְּבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹו ְוָעׂשֹה ֹאתֹו יֹום ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה

 גַעל ֵּכן ַהְּיהּוִדים ַהְּפָרִזים .ֶּתה ְוִׂשְמָחהּוְבַאְרָּבָעה ָעָׂשר ּבֹו ְונֹוַח ַּבֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְוָעׂשֹה ֹאתֹו יֹום ִמְׁש 

ֹוַח ַהֹּיְׁשִבים ְּבָעֵרי ַהְּפָרזֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ִׂשְמָחה ּוִמְׁשֶּתה ְויֹום טֹוב ּוִמְׁשל

ִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים ֲאֶׁשר ְּבָכל ַוִּיְכֹּתב ָמְרֳּדַכי ֶאת ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה וַ  .ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו

ְלַקֵּים ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת יֹום ַאְרָּבָעה ָעָׂשר  .ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהְּקרֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים

                                                                                                                                        
, וראה עצמו בלא תורה ובלא מצות ,כשהיה בבית המרחץ, "למנצח על השמינית"שנאמר , ומצינו שדוד שמח עליה א

 ].י"רש. [שמח ,כיון שנזכר במילה
 .כתיב" והיהודיים" ב
 .כתיב" הפרוזים" ג
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ָּיִמים ֲאֶׁשר ָנחּו ָבֶהם ַהְּיהּוִדים ֵמאֹוְיֵביֶהם ּכַ  .ְלֹחֶדׁש ֲאָדר ְוֵאת יֹום ֲחִמָּׁשה ָעָׂשר ּבֹו ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה

ְוַהֹחֶדׁש ֲאֶׁשר ֶנְהַּפ ָלֶהם ִמָּיגֹון ְלִׂשְמָחה ּוֵמֵאֶבל ְליֹום טֹוב ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמְׁשֶּתה ְוִׂשְמָחה 

ים ֵאת ֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות ְוֵאת ֲאֶׁשר ְוִקֵּבל ַהְּיהּוִד  .ּוִמְׁשלֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים

ִּכי ָהָמן ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ֹצֵרר ָּכל ַהְּיהּוִדים ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים ְלַאְּבָדם ְוִהִּפיל  .ָּכַתב ָמְרֳּדַכי ֲאֵליֶהם

ֲאֶׁשר ַמר ִעם ַהֵּסֶפר ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתוֹ ָהָרָעה ּוְבֹבָאּה ִלְפֵני ַהֶּמֶל ָא .ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ְלֻהָּמם ּוְלַאְּבָדם

ַעל ֵּכן ָקְראּו ַלָּיִמים ָהֵאֶּלה פּוִרים ַעל ֵׁשם  .ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים ַעל ֹראׁשֹו ְוָתלּו ֹאתֹו ְוֶאת ָּבָניו ַעל ָהֵעץ

 אִקְּימּו ְוִקְּבלּו .ה ּוָמה ִהִּגיַע ֲאֵליֶהםַהּפּור ַעל ֵּכן ַעל ָּכל ִּדְבֵרי ָהִאֶּגֶרת ַהֹּזאת ּוָמה ָראּו ַעל ָּככָ 

ֶּלה ַהְּיהּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָּכל ַהִּנְלִוים ֲעֵליֶהם ְוא ַיֲעבֹור ִלְהיֹות ֹעִׂשים ֵאת ְׁשֵני ַהָּיִמים ָהאֵ 

ים ְוַנֲעִׂשים ְּבָכל ּדֹור ָודֹור ִמְׁשָּפָחה ּוִמְׁשָּפָחה ְוַהָּיִמים ָהֵאֶּלה ִנְזָּכִר  .ִּכְכָתָבם ְוִכְזַמָּנם ְּבָכל ָׁשָנה ְוָׁשָנה

 .ָעםְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאֶּלה א ַיַעְברּו ִמּתֹו ַהְּיהּוִדים ְוִזְכָרם א ָיסּוף ִמַּזְר 

הּוִדי ֶאת ָּכל ֹּתֶקף ְלַקֵּים ֵאת ִאֶּגֶרת ַהּפּוִרים ַהֹּזאת ַוִּתְכֹּתב ֶאְסֵּתר ַהַּמְלָּכה ַבת ֲאִביַחִיל ּוָמְרֳּדַכי ַהּיְ 

ִּדְבֵרי ַוִּיְׁשַלח ְסָפִרים ֶאל ָּכל ַהְּיהּוִדים ֶאל ֶׁשַבע ְוֶעְׂשִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה ַמְלכּות ֲאַחְׁשֵורֹוׁש  .ַהֵּׁשִנית

ֵּניֶהם ַּכֲאֶׁשר ִקַּים ֲעֵליֶהם ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ְוֶאְסֵּתר ְלַקֵּים ֶאת ְיֵמי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה ִּבְזמַ  .ָׁשלוֹם ֶוֱאֶמת

ּוַמֲאַמר ֶאְסֵּתר ִקַּים ִּדְבֵרי  .ִּדְבֵרי ַהֹּצמוֹת ְוַזֲעָקָתםַהַּמְלָּכה ְוַכֲאֶׁשר ִקְּימּו ַעל ַנְפָׁשם ְוַעל ַזְרָעם 

  .ְוִנְכָּתב ַּבֵּסֶפרַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה 

  

  קריאת עשרת בני המן

 .ַּפְרַׁשְנָּדָתא ְוֵאת ַּדְלפֹון ְוֵאת ַאְסָּפָתא בְוֵאת", שמות עשרת בני המן, מר רב אדא דמן יפוא

ְוֵאת ַּפְרַמְׁשָּתא ְוֵאת ֲאִריַסי ְוֵאת ֲאִרַדי  .ְוֵאת ּפֹוָרָתא ְוֵאת ֲאַדְלָיא ְוֵאת ֲאִריָדָתא .ַאְסָּפָתא

בנשימה לאומרם יחד צריך , הסמוכה להם אחריהן" ֲעֶׂשֶרת"והמילה " ְוֵאת ַוְיָזָתא

  .שכולם הוציאו נשמתם יחד, גאחת

  

  ו של ויזתא"וי

שתהא דומה , מותחה ולהאריכהצריך ל ,"ַוְיָזָתא"של המילה ו "וי ,אמר רבי יוחנן

והיה למנהיגי הספינות עץ , לברות הוא נהר שהיו מוליכים בו ספינות[, למורדיא של לברות

                                                                                                                                        
 .כתיב" וקבל" א
אומרים באותה " ְוֵאת"או רק מפרשנדתא שהוא תחילת השמות ואף ששאר , לומר בנשימה אחתע אם מכאן יש "יל ב

ד כתב שדינא דגמרא לומר בנשימה "ק נ"צ ס"ב סימן תר"אכן במ. נשימה משום שהם בין השמות ואי אפשר אחרת

ש ואת חמש מאות אי" ,לכתחלה נוהגין לומר בנשימה אחת מתחלתש, א"ש ברמ"וע". ואת פרשנדתא"אחת מ

 ".עד עשרת' פרשנדתא כו
 ].'תוס[ .נראה דהיינו לכתחילה אבל בדיעבד יצא ג
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  ].והוא נקרא מורדיא דלברות, והמכשוליםארוך שבו הם מרחיקים את הספינה מהאבנים 

יזתאו
  

משום שכן היה העץ שעליו , והטעם לכך שיש להאריכה באופן שתהא דומה לעץ ארוך

  .והיו תלויים בו זה למטה מזה, שכולם נתלו על עץ אחד ארוך, נתלו בני המן

  

  כתיבת השירות

כגון שירת [, כולן כל השירות, דרש רבי שילא איש כפר תמרתא, אמר רבי חנינא בר פפא

כלומר כתב על , ולבינה על גבי אריח, על גבי לבינהנכתבות אריח  ,]הים ושירת דבורה

כמו , וכל כתב יהיה שיעור של חצי חלק שתחתיו או מעליו, וחלק על גבי כתב, גבי חלק

  .אריח שהוא כמו חצי לבנה

  כתב                .             כתב 

  

  ..      .       כתב כתב.      .      

  

  כתב                .             כתב 

  

  ..      .      כתב כתב .      .      

  

  כתב                .             כתב 

  

  ..      .      כתב כתב .      .      

כלומר כתיבת עשרת בני המן שהם כתובים כמו [, יוצאים מכלל זה שירה של בני המן

, ולבנה על גבי לבנה, שהן כתובות אריח על גבי אריח, שירת מלכי כנען וכן ,]שירה

. אכן גם באלו החלק הוא פי שתים מהכתב, וחלק על גבי חלק, כלומר כתב על גבי כתב
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  .אכדי שלא תהא תקומה למפלתם, והסיבה לכך שבאלו הכתב על גבי כתב

  כתב                .             כתב 

  

  כתב                .             כתב 

  

  כתב                .             כתב 

  

  כתב                .             כתב 

  

  כתב                .             כתב 

  

  כתב                .             כתב 

  

  דברי אחשורוש לאסתר שהרגו היהודים את שונאיהם

התחיל , יום שנלחמו היהודים בשונאיהםכשבא אחשורוש לומר לאסתר את שארע ב

ְּבׁשּוַׁשן ַהִּביָרה ָהְרגּו ַהְּיהּוִדים ְוַאֵּבד ֲחֵמׁש ֵמאֹות ִאיׁש ְוֵאת ֲעֶׂשֶרת ְּבֵני ָהָמן ִּבְׁשָאר "דבריו 

ובא , שהרגו היהודים אנשים רבים, בכעסומשמע שדיבר , "ְמִדינֹות ַהֶּמֶל ֶמה ָעׂשּו

ּוַמה ְּׁשֵאָלֵת ְוִיָּנֵתן ָל ּוַמה ַּבָּקָׁשֵת עֹוד ", ואמר, ה טעמוושינ, מלאך וסתרו על פיו

  ". ְוֵתָעׂש

  

  מצוות קריאת המגילה

ִּכי ָהָמן  .ְוִקֵּבל ַהְּיהּוִדים ֵאת ֲאֶׁשר ֵהֵחּלּו ַלֲעׂשֹות ְוֵאת ֲאֶׁשר ָּכַתב ָמְרֳּדַכי ֲאֵליֶהם", נאמר במגילה

ָּכל ַהְּיהּוִדים ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים ְלַאְּבָדם ְוִהִּפיל ּפּור הּוא ַהּגֹוָרל ְלֻהָּמם  ֶּבן ַהְּמָדָתא ָהֲאָגִגי ֹצֵרר

                                                                                                                                        
 ].י"רש. [ושלא יהא להם מקום להרחיב צעדיו תחתי א
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ֲאֶׁשר ָחַׁשב ַעל ַהְּיהּוִדים ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה ָאַמר ִעם ַהֵּסֶפר ּוְבֹבָאּה ִלְפֵני ַהֶּמֶל  .ּוְלַאְּבָדם

ּוְבֹבָאּה ִלְפֵני ַהֶּמֶל ָאַמר ִעם "והנה אין כוונת הכתוב " ַעל ָהֵעץ ַעל ֹראׁשֹו ְוָתלּו ֹאתֹו ְוֶאת ָּבָניו

בקשה אסתר שיכתב בספר שישוב , שכשבאה לפני המלך, "ַהֵּסֶפר ָיׁשּוב ַמֲחַׁשְבּתֹו ָהָרָעה

 "היה צריך להיות כתוב , כי אם כוונת הכתוב לאמירת אסתר למלך, מחשבת המן

שהמן חשב על , שכל המסופר במגילה, אלא כוונת הכתוב, "האמר ּוְבֹבָאּה ִלְפֵני ַהֶּמֶל

כלומר , "ָאַמר ִעם ַהֵּסֶפר"כל זה , ובאה אסתר לפני המלך להתחנן לו, היהודים לאבדם

  .ומכאן שמצווה לקרוא את המגילה, יאמר כל אחד בפה מהמגילה כל שנה ושנה

  

  מגילה צריכה שרטוט כספר תורה

מלמד שצריכה  ,רבי אסי אואמר רבי תנחום ו, "לֹום ֶוֱאֶמתִּדְבֵרי ׁשָ "נאמר במגילה 

הלכה למשה משרטוט שצריך , כספר תורה עצמוכלומר שרטוט כאמיתה של תורה 

  .מסיני

  

  מצווה לצום ולזעוק ולעשות ימי פורים

שלא רק את ימי , ואמר רבי יוחנן, "ּוַמֲאַמר ֶאְסֵּתר ִקַּים ִּדְבֵרי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה"נאמר 

, שכן הפסוק הזה נמשך אחר הפסוק הקודם, אלא גם את הצום, הפורים מצווה לקיים

  .אשכל אלו יש לקיים, "ּוַמֲאַמר ֶאְסֵּתר ִקַּים ִּדְבֵרי ַהֻּפִרים ָהֵאֶּלה .ִּדְבֵרי ַהֹּצמֹות ְוַזֲעָקָתם"

  

ְוָכל ַמֲעֵׂשה ָתְקּפֹו ּוְגבּוָרתֹו ּוָפָרַׁשת  .י ַהָּיםַמס ַעל ָהָאֶרץ ְוִאּיֵ  בַוָּיֶׂשם ַהֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש] 'ג-'א' אסתר י[

ִּכי  .ְּגֻדַּלת ָמְרֳּדַכי ֲאֶׁשר ִּגְּדלֹו ַהֶּמֶל ֲהלֹוא ֵהם ְּכתּוִבים ַעל ֵסֶפר ִּדְבֵרי ַהָּיִמים ְלַמְלֵכי ָמַדי ּוָפָרס

ֹּדֵרׁש טֹוב ְלַעּמֹו ְוֹדֵבר הּוִדים ְוָרצּוי ְלֹרב ֶאָחיו ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ִמְׁשֶנה ַלֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורוֹׁש ְוָגדוֹל ַלּיְ 

  .ָׁשלֹום ְלָכל ַזְרעוֹ 

  

  "ָרצּוי ְלֹרב ֶאָחיו... ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי "

ִּכי ָמְרֳּדַכי ַהְּיהּוִדי ִמְׁשֶנה ַלֶּמֶל ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ְוָגדֹול ַלְּיהּוִדים ְוָרצּוי ", נאמר בסוף המגילה

                                                                                                                                        
 .א שפירש באופן אחר"בחידושי מהרש' עי א
 .כתיב" אחשרש" ב
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לפי שבטל מדברי , מלמד שפרשו ממנו מקצת סנהדרין, ולא לכל אחיו" יוְלֹרב ֶאחָ 

  .תורה ונכנס לשררה

  

  גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות

, בימי כורש, שכן מתחילה, גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות ,אמר רב יוסף

ָּבאּו  ֲאֶׁשר", שנאמר, אנמנה מרדכי אחרי ארבעה, כשעלה מרדכי עם זרובבל מן הגולה

ִמְסָּפר ִּבְגַוי ְרחּום ַּבֲעָנה ִמְסַּפר ָמְרֳּדַכי ִּבְלָׁשן ) ה(ְרֵעָלָיה ) ד(ְׂשָרָיה ) ג(ְנֶחְמָיה ) ב(ֵיׁשּוַע ) א(ִעם ְזֻרָּבֶבל 

  ).'ב 'עזרא ב" (ַאְנֵׁשי ַעם ִיְׂשָרֵאל

ירדה חשיבותו , אף על פי שהציל נפשות ישראל, משנה למלךמרדכי ולאחר שנעשה 

נמנה , בימי דריוש האחרון, כשהזכירו שוב את הבאים עם זרובבלו, ל החכמיםאצ

) ד(ֲעַזְרָיה ) ג(ְנֶחְמָיה ) ב(ֵיׁשּוַע ) א(ַהָּבִאים ִעם ְזֻרָּבֶבל "שנאמר , אחרי חמישהמרדכי 

  ).'ז 'נחמיה ז" (ַאְנֵׁשי ַעם ִיְׂשָרֵאל ִמְסֶּפֶרת ִּבְגַוי ְנחּום ַּבֲעָנה ִמְסַּפרָמְרֳּדַכי ִּבְלָׁשן ) ו(ַנֲחָמִני ) ה(ַרַעְמָיה 

  

  גדול תלמוד תורה יותר מבנין בית המקדש

שכן , גדול תלמוד תורה יותר מבנין בית המקדש ,רב שמואל בר מרתא אואמר רב 

 ,השנה השביעית לדריוש האחרון עדמצינו בעזרא שלא עלה עם זרובבל בימי כורש 

ם ַּבֹחֶדׁש ַהֲחִמיִׁשי ִהיא ְׁשַנת וַ "כמו שכתוב בעזרא , לאחר שנבנה הבית ָּיֹבא ְירּוָׁשַלִ

תורה מפי שם היה לומד כי  ,ואמרו במדרש שהתעכב בבל, )'ח' עזרא ז(" ַהְּׁשִביִעית ַלֶּמֶל

  .לא עלה עזרא להתעסק בבנין בית המקדש, הרי שבשביל תלמוד תורה ,בברוך בן נריה

  

  גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם

, גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם, ה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתאאמר רב

ולא קיים בהם מצוות  ,שנים שהיה יעקב אבינו בבית עברארבע עשרה שכל אותן 

                                                                                                                                        
שהרי , אלא ששיואפשר שבאמת לא נמנה חמישי , ולא אמרו שנמנה חמישי, ע למה אמרו שנמנה אחר ארבעה"יל א

ע "ויל. אבל האחרים נמנו לפי חשיבותם, אלא שזרובבל נמנה ראשון משום שהוא היה כמלך, זרובבל נמנה ראשון

 .בדבר
, בבבל היה מתנבא ,ודאמרן לעיל ברוך נתנבא בשנת שתים לדריוש .ומת שם בתוך השנים הללו, וברוך לא עלה מבבל ב

 ].י"רש. [ושולח ספרים לירושלים
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   .ז"י בדף י"כפי שיתבאר בעזה, לא נענש, כבוד אב

  

  ז"דף י

  

  ישמעאל גדול מיצחק ארבע עשרה שנה

ְוַאְבָרם ֶּבן ְׁשֹמִנים ", שנאמר, שמונים ושש שנים היה אברהם אבינו בן, כשנולד ישמעאל

היה , וכשנולד יצחק ).ז"ט ז"בראשית ט(" ָׁשָנה ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבֶלֶדת ָהָגר ֶאת ִיְׁשָמֵעאל ְלַאְבָרם

" ְוַאְבָרָהם ֶּבן ְמַאת ָׁשָנה ְּבִהָּוֶלד לֹו ֵאת ִיְצָחק ְּבנוֹ ", שנאמר, אברהם אבינו בן מאה שנה

  .ומכאן שישמעאל גדול מיצחק ארבע עשרה שנה ).'ה א"ת כבראשי(

  

  ישמעאל גדול מיעקב שבעים וארבע שנים

ְוִיְצָחק ֶּבן ִׁשִּׁשים ָׁשָנה ְּבֶלֶדת "שנאמר , היה יצחק אביו בן ששים שנה, כשנולד יעקב

  .ואם כן ישמעאל היה גדול מיעקב שבעים וארבע שנים, )ו"כ ה"בראשית כ(" ֹאָתם

  

  ישמעאל היה יעקב בן ששים ושלוש בשעה שמת

ְוֵאֶּלה ְׁשֵני ַחֵּיי ִיְׁשָמֵעאל ְמַאת ָׁשָנה ", שנאמר, ישמעאל מת בן מאה שלושים ושבע שנה

ומאחר שהיה גדול , )ז"י ה"בראשית כ" (ַוִּיְגַוע ַוָּיָמת ַוֵּיָאֶסף ֶאל ַעָּמיוּוְׁשִׁשים ָׁשָנה ְוֶׁשַבע ָׁשִנים 

  ].137 -  74=  63[באותו זמן היה יעקב בן ששים ושלוש , המיעקב שבעים וארבע שנ

  

  ישמעאל מת באותו הפרק שנתברך יעקב

שבאותו פרק שמת ישמעאל נתברך יעקב שכן אחרי שנתברך יעקב , מבואר מהכתובים

ַקַחת לֹו ִמָּׁשם ִאָּׁשה ִיְצָחק ֶאת ַיֲעֹקב ְוִׁשַּלח ֹאתֹו ַּפֶּדָנה ֲאָרם לָ ַוַּיְרא ֵעָׂשו ִּכי ֵבַר ", ונשלח לחרן נאמר

ַוֵּיֶל ֵעָׂשו ֶאל ִיְׁשָמֵעאל ַוִּיַּקח ֶאת ָמֲחַלת ...  ְּבָבֲרכֹו ֹאתֹו ַוְיַצו ָעָליו ֵלאֹמר א ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכָנַען

ואמרו שהסיבה , )'ט-'ו ח"בראשית כ" (ַעל ָנָׁשיו לֹו ְלִאָּׁשהַּבת ִיְׁשָמֵעאל ֶּבן ַאְבָרָהם ֲאחֹות ְנָביֹות 

שנתקדשה על ידי , לומר לך" ֲאחֹות ְנָביֹות ...ָמֲחַלת ַּבת ִיְׁשָמֵעאל "לכך שנקראת 

סמוך לברכת , ואם כן. כי כבר מת ישמעאל, ונשאת על ידי נביות, ישמעאל בעודו קיים

  .ומכאן שבשעה שנתברך יעקב היה בן ששים ושלוש. יעקב מת ישמעאל
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  בית עברארבע עשרה שנה היה יעקב ב

שכן יעקב עבד את לבן , לאחר ששהה יעקב ארבע עשרה שנה בבית לבן נולד יוסף

א "ל(" ֲעַבְדִּתי ַאְרַּבע ֶעְׂשֵרה ָׁשָנה ִּבְׁשֵּתי ְבֹנֶתי"שנאמר , ארבע עשרה שנה בשתי בנותיו

ומבואר ". ְוֵׁשׁש ָׁשִנים ְּבֹצאֶנ"כמו שאמר , ומשם ואילך עבד בשכר הצאן) א"מ

ַוְיִהי ַּכֲאֶׁשר ָיְלָדה ", שנאמר, שיוסף נולד כששלמו אותם ארבע עשרה שנה, וביםבכת

  ).ה"כ' ל(..."  ָרֵחל ֶאת יֹוֵסף ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ָלָבן

נאמר , עמד לפני פרעה, כשהיה יוסף בן שלושים, ולאחר שלושים שנה נוספות

ֶמֶל ִמְצָרִים ַוֵּיֵצא יֹוֵסף ִמִּלְפֵני ַפְרֹעה ַוַּיֲעֹבר ְּבָכל ֶאֶרץ ַּפְרֹעה  ְויֹוֵסף ֶּבן ְׁשִׁשים ָׁשָנה ְּבָעְמדֹו ִלְפֵני"

  ).ו"א מ"בראשית מ" (ִמְצָרִים

באו , שכן לאחר שעמד יוסף לפני פרעה, ולאחר תשע שנים נוספות ירד יעקב למצרים

ְׁשָנַתִים ִּכי ֶזה ", שכך אמר יוסף באותה שעה, ועוד שתי שנות רעב, שבע שנות שובע

  ).'ה ו"בראשית מ" (ְועֹוד ָחֵמׁש ָׁשִנים ֲאֶׁשר ֵאין ָחִריׁש ְוָקִצירָהָרָעב ְּבֶקֶרב ָהָאֶרץ 

נמצא שמשעה שבא יעקב לחרן ועד שבא למצרים עברו חמישים ושלוש שנה 

]14+30+9.[  

כשירד , כשהיה בן ששים ושלוש, והנה אם בא יעקב לחרן מיד אחרי שנתברך

אולם בכתובים מבואר שכשירד יעקב , להיות בן מאה ושש עשרה למצרים היה לו

. ַוֹּיאֶמר ַּפְרֹעה ֶאל ַיֲעֹקב ַּכָּמה ְיֵמי ְׁשֵני ַחֶּיי", שנאמר, למצרים היה בן מאה ושלושים

י ְׁשֵני ַחַּיי ְוא ְמַעט ְוָרִעים ָהיּו ְימֵ ַוֹּיאֶמר ַיֲעֹקב ֶאל ַּפְרֹעה ְיֵמי ְׁשֵני ְמגּוַרי ְׁשִׁשים ּוְמַאת ָׁשָנה 

ואם כן חסרות ארבע עשרה , )ט-'ח ז"בראשית מ" (ִהִּׂשיגּו ֶאת ְיֵמי ְׁשֵני ַחֵּיי ֲאֹבַתי ִּביֵמי ְמגּוֵריֶהם

  .שנה

ולא בא , נטמן ארבע עשרה שנה בבית מדרשו של עבר, שאחר שנתברך יעקב, ואמרו

  ].מותו של עבר וזה היה שתי שנים קודם[ ,לחרן אלא בהיותו בן שבעים ושבע

  

  שנים שלא קיים יעקב כיבוד אב ושנים שנענש עליהם

ללמוד ארבע עשרה שנה שנטמן בבית עבר , שלושים ושש שנה פירש יעקב מאביו

, כמו ששנינו, ועוד שתי שנים שנתעכב בדרך, ועשרים שנה שהיה בבית לבן, תורה

ְוַיֲעֹקב ָנַסע "נאמר ש, ועשה שם שמונה עשר חודש ,יצא מארם נהרים בא לו לסכותשכש

שתי פעמים בשני קייצים הרי [ ּוְלִמְקֵנהּו ָעָׂשה ֻסֹּכת ]לימות החורף[ ֻסֹּכָתה ַוִּיֶבן לֹו ָּבִית

  .והקריב זבחים ,ובבית אל עשה ששה חדשים, )ז"י ג"בראשית ל( ]"שמונה עשרה חודש
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שרים ושתים עועל ידי זה התאבל עליו אביו שיוסף פירש מאביו , ומבואר בברייתא

  . כנגד עשרים ושתים שנה שפירש יעקב מאביו, שנה

על ארבע עשרה שנה שנטמן בבית עבר , אף שפירש יעקב מאביו שלושים ושש שניםו

  .לא נענש

  

  מגילה נקראתסליק פרק 

  

  

   


