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דף ב'
זמני קריאת המגילה
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר וְ אֵ ת
לִהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת יוֹם ְ
נאמר במגילת אסתר" ,לְ ַקיֵּם ֲעלֵיהֶ ם ְ
יוֹם חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר בּ ֹו בְּ כָ ל ָשׁנָה וְ ָשׁנָה" )אסתר ט' כ"ט( ,ומכאן למדנו ,ששני הימים הללו הם
זמנים שקוראים בהם את המגילה] ,בארבעה עשר בערי הפרזות ,ובחמישה עשר בערים
מוקפות חומה ,כפי שיתבאר בעזה"י בהמשך[.

א .ולדעת משנתנו ,מלבד שני הזמנים המפורשים בכתוב ,יש עוד שלושה זמנים
הראויים לקריאת המגילה ,והם ,שלושה עשר באדר ,ושנים עשר באדר ,ואחד עשר
באדר .ותקנת חכמים היתה ,שבימים אלו יקראו בני הכפרים ,כדי שבימי הפורים יהיו
פנוים להספיק צרכי סעודת פורים לבני העיירות] ,כן משמע כאן בגמרא ,וכן אמרו
מתחילה בדף ד' .אולם מסקנת הגמרא היא ,שלא תקנת בני עיירות היא ,אלא תקנת בני
הכפרים ,כפי שיתבאר בעזה"י בדף ד'[.

והנה ,כלל בידינו ,שאין בי"ד יכול לבטל דברי בי"ד אחר שקדם לו ,אלא אם כן היה
האחרון גדול מהראשון בחכמה ובמנין .ומאחר שאנשי כנסת הגדולה תקנו את מצוות
פורים ,דין פשוט הוא שבי"ד מאוחר להם לא יכול לשנות ממה שתקנו ,ואם כן ,לדעה
זו ,שניתן להקדים את קריאת המגילה באחד עשר ובשנים עשר ובשלושה עשר ,ודאי
אנשי כנסת הגדולה עצמם תקנו זאת ,ונחלקו אמוראים היכן דבר זה רמוז במגילה.
לדברי רב שמן בר אבא אמר רבי יוחנן – ענין זה ,שמלבד שני הזמנים המפורשים
בכתוב ,ניתן לקרוא את המגילה בימים נוספים ,נלמד מהכתוב" ,לְ ַקיֵּם אֶ ת יְ מֵ י הַ פּ ִֻרים
יְּהוּדי וְ אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּה וְ כַאֲ ֶשׁר ִקיְּמוּ עַ ל נַפְ שָׁ ם וְ עַ ל זַ ְרעָ ם
ִ
הָ אֵ ֶלּה בִּ זְ מַ נֵּיהֶ ם כַּ אֲ ֶשׁר ִקיַּם ֲעלֵיהֶ ם מָ ְרדֳּ כַ י הַ
ִדּבְ ֵרי הַ צֹּמוֹת וְ זַ ע ֲָקתָ ם" )אסתר ט' ל"א( .שכן לומר שיש לקיימם בזמן האמור מתחילה,
בארבעה עשר ובחמישה עשר ,די היה לכתוב "לְ ַקיֵּם אֶ ת יְמֵ י הַ פּ ִֻרים הָ אֵ לֶּה בזמן".
וללמד שכל אחד יקרא בזמן המיוחד לו ,בני עיירות בארבעה עשר ,ובני מוקפים
בחמישה עשר ,די היה לכתוב "לְ ַקיֵּם אֶ ת יְ מֵ י הַ פּ ִֻרים הָ אֵ לֶּה בזמנם" ,כל אחד בזמנו
שלו .אבל עכשיו שנאמר "בִּ זְ מַ נֵּיהֶ ם" ,יש כאן ריבוי ,להוסיף שני זמנים אחרים על
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הזמנים המפורשים ,והם אחד עשר ושנים עשר באדר .אבל שלושה עשר אינו צריך
ריבוי ,שהרי בו היה הנס ,שכן בו נקהלו הכל על אויביהם .ואין לומר שבא הריבוי
יְּהוּדים ֲעלֵיהֶ ם וְ עַ ל זַ ְרעָ ם וְ עַ ל
ִ
" ִקיְּ מוּ וְ ִקבְּ לוּא הַ

להוסיף את יום ששה עשר ושבעה עשר ,כי נאמר
כָּ ל הַ נִּלְ וִ ים ֲעלֵיהֶ ם וְ א ַיעֲבוֹר לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת ְשׁנֵי הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה כִּ כְ תָ בָ ם וְ כִ זְ מַ נָּם בְּ כָ ל ָשׁנָה וְ ָשׁנָה" )אסתר
ט' כ"ז( ,ללמד ,שאחרי שעבר חמישה עשר ,שוב אין מצוות פורים] .ורבי שמואל בר נחמני
חולק ,כי לדעתו אין חילוק בין "זמנם" לבין "זְ ַמנֵּיהֶ ם" ,ואם כן אין כאן שום ריבוי[.

ולדברי רבי שמואל בר נחמני – ענין זה ,שמלבד שני הזמנים המפורשים בכתוב ,ניתן
לקרוא את המגילה בימים נוספים ,נלמד מהכתוב" ,לְ ַקיֵּם ֲעלֵיהֶ ם לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת יוֹם
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר וְ אֵ ת יוֹם חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר בּ ֹו ְבּכָ ל ָשׁנָה וְ ָשׁנָה .כַּ יָּ ִמים אֲ ֶשׁר נָחוּ בָ הֶ ם
ְ
הוּדים
הַ יְּ ִ

מֵ אוֹיְ בֵ יהֶ ם וְ הַ ח ֶֹדשׁ אֲ ֶשׁר נ ְֶהפַּ  לָהֶ ם ִמיָּגוֹן לְ ִשׂ ְמחָ ה וּמֵ אֵ בֶ ל לְ יוֹם טוֹב ַלעֲשׂוֹת אוֹתָ ם יְמֵ י ִמ ְשׁ ֶתּה

אַרבָּ עָ ה
וּמ ְשׁלוֹחַ מָ נוֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ וּמַ ָתּנוֹת לָאֶ בְ י ֹונִים" )אסתר ט' כ"א-כ"ב( .שלא נאמר "יוֹם ְ
וְ ִשׂ ְמחָ ה ִ
הוּדים" ,אלא "כַּ יָּ ִמים" ,לרבות
עָ ָשׂר  ...וְ אֵ ת יוֹם חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר  ...ימים אֲ ֶשׁר נָחוּ בָ הֶ ם הַ יְּ ִ
שני ימים אחרים כמו הראשונים ,והם אחד עשר ושנים עשר באדר .אבל שלושה עשר
אינו צריך ריבוי ,שהרי בו היה הנס ,שכן בו נקהלו הכל על אויביהם .ואין לומר שבא
יְּהוּדים ֲעלֵיהֶ ם וְ עַ ל
ִ
הריבוי להוסיף את יום ששה עשר ושבעה עשר ,כי נאמר " ִקיְּ מוּ וְ ִקבְּ לוּב הַ
זַ ְרעָ ם וְ עַ ל כָּל הַ נִּלְ וִ ים ֲעלֵיהֶ ם וְ א ַיעֲבוֹר לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת ְשׁנֵי הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה כִּ כְ תָ בָ ם וְ כִ זְ מַ נָּם בְּ כָ ל ָשׁנָה
וְ ָשׁנָה" )אסתר ט' כ"ז( ,ללמד ,שאחרי שעבר חמישה עשר ,שוב אין מצוות פורים] .ורב שמן
בר אבא אמר רבי יוחנן חולק ,כי לדעתו "כַּ יּ ִָמים" אינו ריבוי ,אלא מלמד שיעשו לדורות כמו
הימים הראשונים ,שהיה בהם הנס[.

ב .וללשון ראשון בגמרא ,אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ,שמשנתנו היא כדעת
רבי עקיבא סתימתאהג.
אבל חכמים חולקים על משנתנו ,ואומרים ,שאין קוראים את המגילה אלא בזמנה,
כלומר ,בארבעה עשר ובחמישה עשר באדר.
ג .וללשון שני בגמרא ,אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ,שמשנתנו היא כדעת רבי
עקיבא סתימתאה ,האומר שגם בזמן הזה ,בני הכפרים מקדימים לקרוא את המגילה
א "וקבל" כתיב.
ב "וקבל" כתיב.
ג י"מ שנקרא רבי עקיבא בכינוי סתימתאה משום שהרבה משניות ששנה רבי בסתם ,בלא לפרש שם התנא ,הם מדברי
רבי עקיבא .ויש מפרשים ,שנקרא כן ,כי כל הסתומים תלמידיו היו ,כדאמר בסנהדרין ,סתם משנה רבי מאיר ,סתם
תוספתא רבי נחמיה ,סתם ספרא רבי יהודה ,וכולהו סתימתאי אליבא דרבי עקיבא .אך קשה בעיני לפרש כן ,שמצינו
בכמה מקומות בשם רבי אלעזר ברבי יוסי סתימתאי ,רבי מנחם בר רבי יוסי סתימתאי] .רש"י[.
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באחד עשר ושנים עשר ושלושה עשר.
אבל חכמים חולקים על משנתנו ,ואומרים ,שאמנם מעיקר הדין יכולים להקדים את
הקריאה ,לאחד עשר ושנים עשר ושלושה עשר באדר ,אבל למעשה לא הקלו לעשות
כן ,אלא בזמן שהשנים כתיקונם ,וישראל שרויים על אדמתם ,כלומר בזמן שהשנים
מתעברות על פי בי"ד ,והחודשים מתקדשים על פי בי"ד ,והם שולחים שליחים להודיע
מתי נתקדש ניסן ,והשלוחים מגיעים עד הפסח לקצה ארץ ישראל ,ועל פיהם עושים
את המועדים .אבל בזמן הזה ,שפסקו כל אלו ,וישראל מפוזרים ,ושלוחי בי"ד אינם
מגיעים אצלם ,הכל צופים למקרא מגילה ,ואומרים ,קריאת המגילה ביום ארבעה
עשר באדר ,נשארו לאדר חמשה עשר יום ,וחמשה עשר של ניסן ,ועושים פסח לסוף
שלושים של קריאת מגילה ,ואם תקדים קריאתה ,יעשו פסח לסוף שלשים יום של
קריאה ,ונמצאו אוכלים חמץ בימים אחרונים של פסח.
ומדברי רבי יהודה ,או רבי יוסי ברבי יהודה] ,המובאים בברייתא[ מבואר כלשון
האחרון.
ד .ולדברי רב אשי ,דעת רבי יהודה במשנתנו ,שגם בזמן הזה ,במקום שבתי דינים
מתכנסים בעיירות בשני ובחמישי ,בני הכפרים מקדימים את קריאת המגילה לשני
או חמישי הסמוך לפורים ,ונמצא קוראים את המגילה באחד עשר ,או בשנים עשר או
בשלושה עשר באדר.
ודווקא כשבתי דינים מתכנסים בעיירות בשני ובחמישי תקנו לבני כפרים שיקראו
ביום הכניסה ,שלא יטרחו לבוא שוב לעיר לשמוע מגילה בזמנה ,אבל בזמן שבתי
דינים אינם מתכנסים בשני ובחמישי ,אין כאן תוספת טרחה אם יבואו בני כפרים
לשמוע את המגילה בזמנה ,ואינם רשאים להקדים.

יום פורים בערי הפרזות
הוּדים הַ פְּ ָרזִ יםא הַ יּ ְֹשׁבִ ים בְּ עָ ֵרי הַ פְּ ָרזוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת יוֹם
נאמר במגילת אסתר" ,עַ ל כֵּן הַ יְּ ִ
וּמ ְשׁלוֹחַ מָ נוֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ" )אסתר ט' י"ט( ,ומכאן
וּמ ְשׁ ֶתּה וְ יוֹם טוֹב ִ
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר ִשׂ ְמחָ ה ִ
ְ
ב
למדנו ,שערי הפרזות  ,שאינן מוקפות חומה ,עושים את הפורים בארבעה עשר באדר.
א "הפרוזים" כתיב.
ב ערים שאין להם חומה נקראות ערים פרוזות ,שמתוך שאין להן חומה ,שמונעת מהם להתפזר ,הם מתפזרים,
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יום פורים בערים מוקפות חומה
כבר נתבאר ,ששני ימים זמנים נקבעו לעשיית פורים ,ארבע עשר באדר ,וחמישה עשר
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר וְ אֵ ת יוֹם חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר
באדר ,שנאמר" ,לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת יוֹם ְ
בּ ֹו".
וכמו כן נתבאר ,שיום פורים של ערי הפרזות בארבעה עשר .ומתוך כך שארבעה עשר
הוא יום פורים של ערי הפרזות ,על כרחך יום חמישה עשר באדר הוא יום פורים
בערים מוקפות חומה.
ואין לומר שפורים של ערי הפרזות בארבעה עשר ,ופורים של שושן לבדה בחמישה
עשר ,כדרך שנחו בה ביום זה באותה שנה ,אבל בשאר ערים מוקפות חומה אין פורים
כלל.
והסיבה שאין לומר כן ,כי לא מסתבר כלל שיהיו בני ערים מוקפות פטורים ממצווה
שכל ישראל חייבים בה .ועוד ,שהרי מבואר במגילת אסתר ,שימי הפורים נאמרו לכל
הוּדים אֲ ֶשׁר בְּ ָכל
המקומות שנאמר "וַ יִּ כְ תֹּב מָ ְרדֳּ כַ י אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה וַ יִּ ְשׁלַח ְספָ ִרים אֶ ל כָּל הַ יְּ ִ
אַרבָּ עָ ה
ְמ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ הַ ְקּרוֹבִ ים וְ הָ ְרחו ִֹקים .לְ ַקיֵּם ֲעלֵיהֶ ם לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת יוֹם ְ
עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר וְ אֵ ת יוֹם חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר בּ ֹו בְּ כָ ל ָשׁנָה וְ ָשׁנָה" )אסתר ט' כ'-כ"א(.

הוּדים
וכמו כן ,אין לומר שפורים של ערים הפרוזות בארבעה עשר ,ככתוב" ,עַ ל כֵּן הַ יְּ ִ
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר" ,ופורים של
הַ פְּ ָרזִ יםא הַ יּ ְֹשׁבִ ים בְּ עָ ֵרי הַ פְּ ָרזוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת יוֹם ְ
ערים המוקפות גם בארבעה עשר וגם בחמישה עשר ,לומר ,שבהם נאמר כל הכתוב,
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר וְ אֵ ת יוֹם חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר בּ ֹו בְּ כָ ל ָשׁנָה
"לְ ַקיֵּם ֲעלֵיהֶ ם ל ְִהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת יוֹם ְ
וְ ָשׁנָה" )אסתר ט' כ"א(.

אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר
והסיבה שאין לומר כן ,כי לא נאמר בכתוב השני "לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת יוֹם ְ
וְ יוֹם חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר" ,לומר שבמקום אחד עושים בארבעה עשר ובחמישה עשר ,אלא
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר וְ אֵ ת יוֹם חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר" ,לומר יש מקומות
"לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת יוֹם ְ
שעושים בארבעה עשר ,ויש מקומות שעושים בחמישה עשר.
וכמו כן אין לומר שפורים של ערים הפרזות בארבעה עשר ,ופורים של ערים מוקפות
או בארבעה עשר או בחמישה עשר כפי רצונם.

והשכונות מרוחקות זו מזו.
א "הפרוזים" כתיב.
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והסיבה שאין לומר כן ,כי נאמר" ,לְ ַקיֵּם אֶ ת יְ מֵ י הַ פּ ִֻרים הָ אֵ לֶּה בִּ זְ מַ נֵּיהֶ ם" ,לומר זמנו
של כל אחד לעצמו.
ואין לומר שחמישה עשר הוא זמן פורים של שושן בלבד ,וארבעה עשר הוא זמן פורים
של ערים פרוזות ופורים של שאר ערים מוקפות בשלושה עשר.
והסיבה שאין לומר כן ,כי מאחר שלא רמז הכתוב מתי זמן המוקפים ,ומבואר שזמן
שושן בחמישה עשר ,מסתבר שזהו זמן כל המוקפים.

יום קריאת המגילה
נתבאר ,שבערי הפרזות עושים את יום הפורים בארבעה עשר באדר ,ובערים מוקפות
חומה עושים את יום הפורים בחמישה עשר באדר.
ומבואר ,שבכל אחד מהמקומות הללו ,באותו יום שעושים בו שמחת פורים ,באותו
ֲשׂים בְּ כָ ל דּוֹר וָ דוֹר ִמ ְשׁפָּ חָ ה
יום קוראים בו במגילה ,שנאמר "וְ הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה נִזְ כּ ִָרים וְ ַנע ִ
יְּהוּדים וְ זִ כְ ָרם א ָיסוּף ִמזַּ ְרעָ ם"
ִ
פּוּרים הָ אֵ לֶּה א יַעַ בְ רוּ ִמתּוֹ הַ
וּמ ִדינָה וְ עִ יר וָ עִ יר וִ ימֵ י הַ ִ
וּמ ְשׁפָּ חָ ה ְמ ִדינָה ְ
ִ

)אסתר ט' כ"ח( הוקשה זכירה לעשייה לומר שביום העשייה תהא הזכירה על ידי
הקריאה במגילה.
ומכאן ,שבערי הפרזות קוראים את המגילה בארבעה עשר באדר ,ובערים מוקפות
חומה קוראים בחמישה עשר באדר.

אלו ערים נידונות בדין מוקפות חומה
נתבאר ,שבני ערים מוקפות חומה עושים פורים וקוראים במגילה בחמישה עשר באדר,
ונחלקו חכמים אלו ערים דינם כן.
לדעת משנתנו – כל עיר שהיתה מוקפת חומה בזמן יהושע בן נון ,נידונית כדין עיר
מוקפת חומה ,אף על פי שעכשיו אין לה חומה .וכל עיר שלא היתה מוקפת חומה בזמן
יהושע בן נון ,נידונית כערי הפרזות ,אף על פי שעכשיו יש לה חומה .ודבר זה למד
הוּדים הַ פְּ ָרזִ יםא הַ יּ ְֹשׁבִ ים בְּ עָ ֵרי הַ פְּ ָרזוֹת
בגזרה שווה שנאמר בענין פורים" ,עַ ל כֵּ ן הַ יְּ ִ

ע ִֹשׂים אֵ ת

וּמ ְשׁלוֹחַ מָ נוֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ" )אסתר ט' י"ט( וכן
וּמ ְשׁ ֶתּה וְ יוֹם טוֹב ִ
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר ִשׂ ְמחָ ה ִ
יוֹם ְ
א "הפרוזים" כתיב.
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נאמר בענין כיבוש הארץ בזמן יהושע,
מֵ עָ ֵרי הַ פְּ ָרזִ י הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד" )דברים ג' ה'( ,ומעתה ,כשם שבכתוב השני הכוונה לערי פרזות
בזמן יהושע ,כך בכתוב הראשון הכוונה לערי פרזות בזמן יהושע .ואין יוצאת מכלל זה
אלא שושן בלבד ,אף על פי שלא ידוע לנו שהיתה מוקפת חומה בימות יהושע בן נון,
נידונית כעיר מוקפת חומה ,משום שבה נחו בחמישה עשר ,ומחמת מנוחת חמישה
עשר שלה ,נקבע יום חמישה עשר לערים המוקפות.
"כָּ ל אֵ לֶּה עָ ִרים בְּ צֻרוֹת חוֹמָ ה גְ בֹהָ ה ְדּלָתַ יִ ם וּבְ ִריחַ לְ בַ ד

ולדעת רבי יהושע בן קרחה – מאחר שהסיבה לקביעת יום חמישה עשר הוא שביום זה
נחו בשושן אותו הזמן קובע דין ערים מוקפות .כל עיר שהיתה מוקפת חומה בזמן
אחשורוש ,נידונית כדין עיר מוקפת חומה ,אף על פי שעכשיו אין לה חומה .וכל עיר
שלא היתה מוקפת חומה בזמן אחשורוש ,נידונית כערי הפרזות ,אף על פי שעכשיו יש
לה חומה.

וּמ ִדינָה וְ עִ יר וָעִ יר"
" ְמ ִדינָה ְ
בענין עשיית ימי הפורים נאמר,
יְּהוּדים וְ זִ כְ ָרם א יָסוּף ִמזַּ ְרעָ ם".
ִ
פּוּרים הָ אֵ לֶּה א יַעַ בְ רוּ ִמתּוֹ הַ
וּמ ִדינָה וְ עִ יר וָ עִ יר וִ ימֵ י הַ ִ
ְמ ִדינָה ְ
וּמ ְשׁפָּ חָ ה
"וְ הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה נִזְ כָּ ִרים וְ ַנע ֲִשׂים בְּ כָ ל דּוֹר וָ דוֹר ִמ ְשׁפָּ חָ ה ִ

)אסתר ט' כ"ח(.

ומתחילה אמרו ,שכוונת הכתוב הזה ללמד ,שיש חילוקי מנהגים במדינות כלומר
במוקפות ,וחילוקי דינים בעיירות כלומר בפרוזות.
ואמנם ,אם כן הוא ביאור הכתוב ,מתיישב הוא רק לפי משנתנו ,הנותנת דין מוקפים
וּמ ִדינָה" מלמד שיש חילוק בין
לערים המוקפות בימי יהושע בן נון .הכתוב " ְמ ִדינָה ְ
המוקפות מימות יהושע בן נון ,שקוראים בחמישה עשר ,למוקפות בזמנים אחרים,
שקוראים בארבעה עשר .והכתוב "וְ עִ יר וָ עִ יר" המדבר בערי הפרזי ,מלמד שגם בהן יש
חילוק ,שושן ,אף שהיא בכלל ערי פרזי ,קוראים בה בחמישה עשר ,ושאר ערי הפרזי,
קוראים בהן בארבעה עשר.
אבל לדעת רבי יהושע בן קרחה ,אין לומר כן ,כי שושן בכלל המוקפות ,שהרי
וּמ ִדינָה" מלמד שיש
המוקפות הן המוקפות מימי אחשורוש .ואם כן ,הכתוב " ְמ ִדינָה ְ
חילוק בין מוקפות בימי אחשורוש למוקפות בזמנים אחרים .אבל בערי הפרזי אין שום
חילוק ,ובכולן קוראים בארבעה עשר ,ואם כן מהו שאמר הכתוב "וְ עִ יר וָ עִ יר".
וּמ ִדינָה וְ עִ יר וָעִ יר"
שוב אמרו ,שלדברי הכל ,אף לדעת משנתנו ,לא בא הכתוב " ְמ ִדינָה ְ
ללמד על חילוקי המנהגים במוקפות ובאין מוקפות ,שהרי גם לדעת משנתנו ,חילוק
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המנהגים אינו למד מהכתוב הזה ,אלא בגזרה שווה "בְּ עָ ֵרי הַ פְּ ָרזוֹת" "מֵ עָ ֵרי הַ פְּ ָרזִ י" כפי
שנתבאר לעיל.
וּמ ִדינָה וְ עִ יר וָ עִ יר".
ולהלן יתבאר בעזה"י מה למדו מהכתוב " ְמ ִדינָה ְ

סמוך או נראה נידון ככרך
לדברי רבי יהושע בן לוי ,לא רק בכרכים המוקפים חומה עצמם קוראים את המגילה
בחמישה עשר באדר ,אלא גם בעיירות הסמוכות להם בתוך מיל ,כשיעור שיש מחמתן
לטבריא] ,ואפילו אינן נראות עימהן ,כגון שהן בעמק[ ,וכן בעיירות הנראות עימהן] ,אף על
פי שאינן סמוכות להן ,כגון שהן בראש ההר[.

וּמ ִדינָה וְ עִ יר וָ עִ יר" ,כלומר עיר הסמוכה
ואמרו ,שענין זה למד מהכתוב " ְמ ִדינָה ְ
למדינה הרי היא מדינה ,ועיר הסמוכה רק לעיר ,הרי היא עיר.

מ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדים
לדברי רב חסדא ,כתב שבלוחות היה חלול מצד לצד ,והיו האותיות הנקראות מצד זה
ישר ,נקראות מצד שני הפוך.

ונמצא שמ"ם וסמ"ך שבלוחות בנס היו עומדות ,שהרי האותיות הללו סתומות,
והחלק הפנימי שלהן אינו מחובר בלוחות ,ובכל זאת לא נפל.

מנצפ"ך צופים אמרום
לדברי רבי ירמיה או רבי חייא בר אבא ,צופים ]=נביאים[ תקנו את כתיבת האותיות
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מנצפ"ך ,שתהא שונה בין אמצע התיבה ,לבין סופהא.
ומתחילה הבינו ,שקודם תקנת הצופים ,היתה אות אחת משמשת תמיד ,בין באמצע
התיבה ובין בסופה ,ומאחר שהיתה אות אחת בלבד.
אולם דחו זאת ,כי לא יתכן שנביאים חידשו אותיות שלא היו תחילה ,שנאמר" ,אֵ לֶּה
הַ ִמּ ְצוֹת אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה ה' אֶ ת מ ֶֹשׁה אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ הַ ר ִסינָי" )ויקרא כ"ז ל"ד( ,אלה ולא יותר,
ואין נביא רשאי לחדש דבר מעתה.
ועוד על כרחך מ"ם סתומה היתה מתחילה שהרי בלוחות היתה מ"ם סתומה כמבואר
בדברי רב חסדא לעילב.

דף ג'
ולפיכך אמרו ,שאמנם גם מתחילה היו שני סוגים של אותיות מנצפ"ך ,אולם לא ידעו
אלו משמשות בסוף תיבה ואלו באמצע ,והנביאים תקנו הדבר.
אולם דחו גם את זאת ,כי גם עניין זה הוא בכלל מה שאמרו שאין נביא רשאי לחדש.
ומסקנת הסוגיה ,שאמנם גם מתחילה היו שני סוגים של אותיות מנצפ"ך ,ומתחילה
היה הדבר קבוע ,אלו משמשות בסוף תיבה ואלו באמצע ,אלא שנשתכח הדבר ,ובאו
הנביאים והחזירו השכחה.

תרגום של תורה
נאמר בספר עזרא" ,וַ יִּ ְק ְראוּ בַ סֵּ פֶ ר בְּ תו ַֹרת הָ אֱ ִ קים ְמפ ָֹרשׁ וְ שׂוֹם ֶשׂכֶל וַ יָּבִ ינוּ בַּ ִמּ ְק ָרא"
)נחמיה ח' ח'( .ולדברי רב איקא בר אבין אמר רב חננאל אמר רב ,כך הוא ביאור הכתוב.
"וַ יִּ ְק ְראוּ בַ סֵּ פֶ ר בְּ תו ַֹרת הָ אֱ ִ קים" ,זה מקרא ,כלומר שקראו בספר התורה בלשון עברי,
כמו שהואְ " .מפ ָֹרשׁ" זה תרגום ,כלומר שאמרו גם תרגום" .וְ שׂוֹם ֶשׂכֶל" אלו הפסוקים,
כלומר שהיתה הקריאה באופן שניכר היכן סוף כל פסוק" .וַ יָּבִ ינוּ בַּ ִמּ ְק ָרא" ,אלו פסקי
טעמים ,כלומר שהיתה הקריאה בניגון של טעמים ,וי"א שהכוונה למסורת.
ומבואר שכל הדברים הללו היו כבר בזמן עזרא ,ובכלל זה התרגום ,ויתכן שכולם היו
א והא דנקט מנצפ"ך ולא נקט להו כסדר אלפא ביתא כמנפ"ץ ,משום דמנצפך משמע מן צופים] .תוס'[.
ב ואפשר היה לו לתרץ הך קושיא ,דרב חסדא בסתומין ,וכי אתמר הך דרבי ירמיה ,בפתוחין  ...ואורחא דסוגיא דגמרא
לתרץ דבר שאינו ,עד דטרח ומעמידה על בורייה] .רש"י[.
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כבר מזמן מתן תורה.
אמנם לאחר זמן נשכח התרגום ,ואונקלוס הגר חזר ויסדו ,וכמאמר רבי ירמיה או רבי
חייא בר אבא ,תרגום של תורה ,אונקלוס הגר אמרו ,מפי רבי אליעזר ורבי יהושע.

תרגום של נביאים
אמר רבי ירמיה או רבי חייא בר אבא ,תרגום של נביאים ,יונתן בן עוזיאל אמרו ,מפי
חגי זכריה ומלאכי ,ונזדעזעה ארץ ישראל ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה.
יצתה בת קול ואמרה ,מי הוא זה שגילה סתריי לבני אדם.
עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ,ואמר ,אני הוא שגליתי סתריך לבני אדם ,גלוי וידוע
לפניך ,שלא לכבודי עשיתי ,ולא לכבוד בית אבא ,אלא לכבודך עשיתי ,שלא ירבו
מחלוקת בישראל] ,לפרש מקראות הסתומים[.
וביארו ,שהסיבה לכך שעל תרגום של נביאים נזדעזעה הארץ ,ולא נזדעזעה על תרגום
של תורה ,כי דברי תורה מפורשים ,ואין התרגום מגלה דברים סתומים ,מה שאין כן
דברי נביאים ,שיש בהם דברים סתומים ,שהתרגום מגלה ,כגון הספד "הֲ ַד ְד ִרמּוֹן
בְּ בִ ְקעַ ת ְמגִ דּוֹן" שיתבאר בעזה"י בסמוך.

"כְּ ִמ ְספַּ ד הֲ ַד ְד ִרמּוֹן בְּ בִ ְקעַ ת ְמגִ דּוֹן"
ירוּשׁ ִ ַלם כְּ ִמ ְספַּ ד הֲ ַד ְד ִרמּוֹן
ָ
נאמר" ,בַּ יּוֹם הַ הוּא ]שימות משיח בן יוסף[ יִ גְ ַדּל הַ ִמּ ְספֵּ ד בִּ
בְּ בִ ְקעַ ת ְמגִ דּוֹן" )זכריה י"ב י"א( ,ואמר רב יוסף ,אלמלא התרגום של הכתוב הזה לא
ידעתי כוונתו ,שכן לא מצינו בכל המקרא הספד להדדרימון בבקעת מגידו.
אבל יונתן תירגם שבאמת אין הכוונה למספד הדדרימון בבית מגידו אלא לשני
הספדים ,אחד מהם מספד הדדרימון שהיה ברמות גלעד ,ואחד מהם מספד בקעת
מגידו ,שהיה על יאשיה.
שכך תרגום הכתוב ,ביומא ההוא יסגי מספדא בירושלים ]=ביום ההוא יגדל המספד

בירושלים[ ,כמספדא דאחאב בר עמרי דקטל יתיה הדדרימון בן טברימון ברמות גלעד
]=כמספד אחאב בן עמרי שהרג אותו הדדרימון בן טברימון ברמות גלעד[ ,וכמספדא דיאשיה
בר אמון דקטל יתיה פרעה חגירא בבקעת מגידו ]=וכמספד יאשיה בן אמון שהרג אותו
פרעה נכו בבקעת מגידו[.
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תרגום של כתובים
נתבאר שיונתן בן עוזיאל אמר תרגום של נביאים ואמרו שביקש עוד לגלות גם תרגום
של כתובים ומנעו ממנו שיצאה בת קול ואמרה לו" ,דייך".
והסיבה לכך ,שלא נתנו לו לתרגם את הכתובים ,משום שנאמר בהם קץ משיח בספר
דניאל.
יתי עַ ל יַד הַ נָּהָ ר הַ גָּדוֹל הוּא ִח ָדּ ֶקל.
אַרבָּ עָ ה ַלח ֶֹדשׁ הָ ִראשׁוֹן וַ אֲ ִני הָ יִ ִ
]דניאל י' ד'-ז'[ וּבְ יוֹם עֶ ְשׂ ִרים וְ ְ
וָ אֶ ָשּׂא אֶ ת עֵ ינַי וָ אֵ ֶרא וְ ִהנֵּה ִאישׁ אֶ חָ ד לָבוּשׁ בַּ ִדּים וּמָ ְתנָיו חֲ ג ִֻרים ְבּכֶתֶ ם אוּפָ ז .וּגְ וִ יָּת ֹו כְ ַת ְר ִשׁישׁ
תיו כְּ עֵ ין נְ ח ֶֹשׁת ָקלָל וְ ק ֹול ְדּבָ ָריו כְּ קוֹל הָ מוֹן.
ידי ֵאשׁ וּזְ ֹרעֹתָ יו וּמַ ְרגְּ ָ
וּפָ נָיו כְּ מַ ְראֵ ה בָ ָרק וְ עֵ ינָיו כְּ לַפִּ ֵ

יתי אֲ נִי ָד ִניֵּאל לְ בַ ִדּי ֶאת הַ מַּ ְראָה וְ הָ אֲ נ ִָשׁים אֲ ֶשׁר הָ יוּ עִ ִמּי א ָראוּ אֶ ת הַ מַּ ְראָה אֲ בָ ל
וְ ָר ִא ִ
חֲ ָר ָדה גְ ֹדלָה נָפְ לָה ֲעלֵיהֶ ם וַ יִּ בְ ְרחוּ בְּ הֵ חָ בֵ א.

דניאל וחגי זכריה ומלאכי
מבואר ,שכשדניאל ראה את אותו מראה ,הוא ראה ,והאנשים שהיו עמו לא ראו.
ואמר רבי ירמיה או רבי חייא בר אבא ,שאותם אנשים היו חגי זכריה ומלאכי.
הם עדיפים ממנו ,שהם היו נביאים ,כלומר נשתלחו לישראל בשליחותו של מקום,
והוא לא נשתלח לומר דברי נבואה לישראל.
והוא עדיף מהם ,שהוא ראה את המראה ,והם לא ראו.

גם מי שאינו רואה מזלו רואה
מבואר ,שחגי זכריה ומלאכי לא ראו את המראה" ,אֲ בָ ל חֲ ָר ָדה גְ ֹדלָה נָפְ לָה ֲעלֵיהֶ ם
וַ יִּ בְ ְרחוּ בְּ הֵ חָ בֵ א" ,כי אף על פי שהם לא ראו ,מזלםא ראה ,ועל ידי זה נפל עליהם פחד.
אמר רבינא ,מכאן למדנו ,שמי שיש לו פחד ,אף על פי שאינו רואה ,מזלו רואה ,ויש
סיבה אמיתית לפחד.
ומה תקנתו? יקרא קריאת שמע .ואם עומד במקום טינופת ]שאסור לו לקרוא שם
א שר ]=מלאך[ שיש לכל אדם למעלה נקרא מזלו] .רש"י[.

פרק ראשון מגילה נקראת

דף ג '

11

קריאת שמע[ ,ידלג ממקומו ארבע אמות] ,שמא במקומו יש לו סכנה וכשישנה את מקומו
ינצל[ .ואם אין לו תקנה כזו ,יאמר לחש זה" ,עיזא דבי טבחי שמינא מינאי" ]=עזים
שבבית השוחט שמנות ממני[.

מבטלים עבודה ובאים לשמוע מקרא מגילה
וּמ ְשׁפָּ חָ ה" ,ואמר רבי יוסי
נאמר במגילה" ,וְ הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה נִזְ כָּ ִרים וְ ַנע ֲִשׂים בְּ כָ ל דּוֹר וָ דוֹר ִמ ְשׁפָּ חָ ה ִ
בר חנינא שדבר זה בא ללמד על משפחות כהונה ולויה שזמנם שמבטלים עבודתם
ובאים לשמוע מקרא מגילה.

א

וכן אמר רב יהודה אמר רב ,וכן שנינו בברייתא ,כהנים בעבודתם ולוים בדוכנם,
וישראל במעמדםב ,כולם מבטלים עבודתם ,ובאים לשמוע מקרא מגילה.

מבטלים תלמוד תורה ובאים לשמוע מקרא מגילה
נתבאר ,שמבטלים עבודה ,לבוא לשמוע מקרא מגילה .ומכאן סמכו של בית רבי,
שמבטלים גם תלמוד תורה ,ובאים לשמוע מקרא מגילה.
שכן עבודה חמורה מתלמוד תורה ]של יחיד כפי שיתבאר בעזה"י להלן[ .ומעתה הדברים
קל וחומר ,אם מבטלים עבודה שהיא חמורה ,כדי לשמוע מקרא מגילה ,כל שכן
שמבטלים תלמוד תורה ]של יחיד[ ,כדי לשמוע מקרא מגילה.

אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה
אמר רבי יהושע בן לוי ,אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה ,כי יש לחוש שמא הוא
שד ]הנראה לו כדמות חבירוג[ ,ואין לומר לשד "שלום"] ,שהוא שמו של הקב"ה[.
א וקשה ,אמאי מבטלין ,והלא אחר הקריאה יש הרבה שהות לעבודה .ויש לומר ,דכיון דמשהאיר היום הוי זמן עבודה,
והם מניחין אותה בשביל הקריאה ,משום הכי קרי ליה ביטול .ואם תאמר ,ויעשו עבודתן מיד ,ואחר כך יקראו המגילה
לבדם .ויש לומר דטוב לקרות עם הצבור ,משום דהוי טפי פרסומי ניסא] .תוס'[.
ב שהיו עומדים על תמידי צבור בשעת הקרבן ,כדתנן במסכת תענית" ,תשמרו להקריב לי במועדו" ,היאך שומר אם
אינו עומד על גביו ,תיקנו נביאים הראשונים עשרים וארבעה משמרות ,על כל משמר ומשמר היה מעמד כו'] .רש"י[.
ג פירש ריב"א ,דדוקא חוץ לעיר] ,היכא דשכיחי מזיקין[ ,כגון בשדה ובלילה ,וכן היה יהושע צר על יריחו בשדה ,רחוק
ממחנה ישראל ,אבל במקום שבני אדם מצויין ,אין לחוש ,דאם לא כן ,אדם שאמר לנו ]בלילה בעיר[ ,כתבו גט לאשתי,
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מלאך נראה ליהושע ביריחו
מבואר בנביא ,שכשהיו ישראל ביריחו ,נראה ליהושע איש ,ואף שלא הכירו יהושע,
כשאמר לו אותו איש ,שהוא מלאך ה' ,האמין לו יהושע ,והשתחוה לו ,ולא חשש שמא
הוא שד ,כמו שנאמר" ,וַ יְ ִהי בִּ ְהיוֹת יְ הוֹשֻׁ עַ בִּ ִיריח ֹו וַ יִּ ָשּׂא עֵ ינָיו וַ יּ ְַרא וְ ִהנֵּה ִאישׁ עֹמֵ ד
לְ נֶגְ דּ ֹו וְ חַ ְרבּ ֹו ְשׁלוּפָ ה בְּ יָד ֹו וַ ֵיּלֶ יְ הוֹשֻׁ עַ אֵ לָיו וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו הֲ לָנוּ ַא ָתּה ִאם לְ צָ ֵרינוּ .וַ יֹּאמֶ ר א
אַרצָ ה וַ יִּ ְשׁ ָתּחוּ וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו מָ ה אֲ ֹדנִי ְמ ַדבֵּ ר
אתי וַ יִּ פֹּל יְ הוֹשֻׁ עַ אֶ ל פָּ נָיו ְ
כִּ י אֲ נִי ַשׂר ְצבָ א ה' עַ ָתּה בָ ִ
אֶ ל עַ בְ דּ ֹו" )יהושע ה' י"ג-י"ד(.

והסיבה לכך שלא חשש יהושע שמא הוא שד ,כי כששאל אותו מי הוא ,ענה לו "אֲ נִי ַשׂר
ְצבָ א ה'" ,וקבלה בידינו ,שאין השדים מוציאים שם שמים לבטלה ,ואם כן ,אם היה
שד ,ורוצה לשקר ולומר שהוא מלאך ,לא היה אומר "אֲ ִני ַשׂר צְ בָ א ה'" אלא רק "אני
מלאך" ,ומאחר שאמר "אֲ נִי ַשׂר ְצבָ א ה'" ,והזכיר שם שמים ,ודאי אינו שד ,אלא
מלאך ה' ממש.

תוכחת המלאך ליהושע
כשצרו ישראל על יריחו ,נתעכבו במארב העיר גם בלילה ,והיה העיכוב הזה שלא
לצורך ,שהרי אין זמן מלחמה בלילה ,ובא המלאך להוכיח את יהושע על שני דברים
שנגרמו מחמת עיכובם במארב בלילה שלא לצורך .וכך אמר לו) :א( אמש ]כלומר בין
הערבים[ ,על ידי שנתעכבתם במארב העיר עד הלילה ,בטלתם לחנם תמיד של בין
הערביםא) .ב( ועכשיו בלילה על ידי שאתם ממשיכים במארב שלא לצורך ,אתם
מבטלים לחנם תלמוד תורה] ,שהיה לכם לעסוק בה ,שהרי אינכם נלחמים[ב.
שאל אותו יהושע ,על איזה מהן באת ,כלומר איזו מהם חמורה שבגללה בא להוכיח.
אתי" ,כלומר על ביטול תורה של עכשיוג.
השיב לו המלאך "עַ ָתּה בָ ִ
היכי כתבינן ,ניחוש שמא שד הוא] ,ולא נכתוב[ עד דנחזי ליה בבואה דבבואה ,ולא אשכחן דפריך ליה גמרא ,אלא גבי
מי שהושלך בבור ,פרק התקבל] .תוס'[.
א קשה ,אמאי בטלוהו ,בשלמא תלמוד תורה בטלו ,לפי שהיו צרים על העיר כל ישראל ,אבל הכהנים אמאי לא היו
מקריבים התמיד .ויש לומר ,לפי שהארון לא היה במקומו ,כדאמר פרק הדר ,והכהנים נושאין את הארון] .תוס'[.
ב ואם תאמר ,והיכי משמע לישנא דקרא דבטלו התמיד ותלמוד תורה .ויש לומר דהכי פירושו ,מדקאמר "הלנו אתה",
הכי קאמר ,בשביל תלמוד תורה באת ,דכתיב "תורה צוה לנו"" ,אם לצרינו" ,או בשביל הקרבנות שמגינים עלינו
מצרינו] .תוס'[.
ג פירש ריב"ן ,על תלמוד תורה באתי ,דכתיב ביה "ועתה כתבו לכם ]את[ השירה הזאת"] .תוס'[.
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ומיד למד יהושע שטעה ,וחזר בו ,ולכן כשצרו על העי לא עשה כן ,שנאמרא,
יְהוֹשֻׁ עַ וַ יֵּלְ כוּ אֶ ל הַ מַּ ְא ָרב וַ יּ ְֵשׁבוּ בֵּ ין בֵּ ית אֵ ל וּבֵ ין הָ עַ י ִמיָּם לָעָ י וַיָּ לֶן יְ הוֹשֻׁ עַ בַּ לַּיְ לָה הַ הוּא בְּ תוֹ הָ עָ ם ...
"וַ יִּ ְשׁלָחֵ ם

וַ יּ ִָשׂימוּ הָ עָ ם אֶ ת כָּ ל הַ מַּ חֲ נֶה אֲ ֶשׁר ִמ ְצּפוֹן לָעִ יר וְ אֶ ת ע ֲֵקב ֹו ִמיָּם לָעִ יר וַ ֵיּלֶ יְהוֹשֻׁ עַ בַּ לַּיְ לָה הַ הוּא בְּ תוֹ
הָ עֵ מֶ ק" )יהושע ח' ט'-י"ג( ,ואמר רבי יוחנן ,מלמד שלן בעומקה של הלכה.

תלמוד תורה ועבודה
נתבאר ,שכששאל יהושע את המלאך ,איזה חטא חמור ,ביטול תורה של רבים או
אתי" כלומר באתי על ביטול תורה,
ביטול עבודת הקרבנות ,השיב לו המלאך "עַ ָתּה בָ ִ
ומכאן למד רב שמואל בר אוניא ,שגדול תלמוד תורה של רבים יותר מהקרבת
תמידים.
ודווקא תלמוד תורה של רבים גדול מהקרבת תמידין ,אבל תלמוד תורה של יחיד אינו
כן ,אלא עבודה גדולה מתלמוד תורה של יחיד ,ולכן למדו לעיל בקל וחומר ,שאם
מבטלים עבודה בשביל קריאת מגילה ,כל שכן שמבטלים תלמוד תורה של יחיד בשביל
קריאת מגילה.

כבוד תורה
נתבאר שתלמוד תורה של רבים חשוב מאוד ,שהוא גדול מהקרבת תמידים ,ותלמוד
תורה של יחיד אינו חשוב כל כך ,ועבודת הקרבנות גדולה ממנו.
אכן כל זה לענין תלמוד תורה עצמו ,אבל כבוד תורה אפילו של יחיד ,גדול מאוד ,ולכן
כבוד תורה של הספד תלמיד חכם דוחה אפילו קריאת מגילה ,כפי שיתבאר בעזה"י
בסמוך.

הספד בחוה"מ ובר"ח וחנוכה ופורים
כשהיו מוצאים את המת לקבורה ,הנשים היו רגילות להיות מענות ]=כולן עונות בקול
א לא כתיב בהאי קרא "וילן יהושע בלילה ההוא בתוך העמק" ,אלא כשצר על יריחו כתיב "וילן בלילה ההוא בתוך
העם" ,וכשצר על העי כתיב" ,וילך בלילה ההוא בתוך העמק" ,ודרך הש"ס הוא לקצר הפסוקים ולערבם יחד ,כמו
"ונתן הכסף וקם לו"] .תוס'[.
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בוכים יחד[ ,ולקונן ]=שהאחת אומרת קינה ,וכולן עונות אחריה[ ,ולטפח ]=להכות על הלב.
ותוס' פירשו ,מטפחות יד על יד ,או על ירך ,או על פנים[.

ומבואר במסכת מועד קטן ,שיש זמנים שבהם אסור לעשות כן.
א .בחולו של מועד מותרות להיות מענות .ואסורות להיות מטפחות ומקוננות .ורבי
ישמעאל אומר ,שהקרובות למטה מותרות לטפח.
ב .בראשי חדשים ובחנוכה ובפורים מותרות להיות מעוננות ומטפחות ,אבל אסורות
להיות מקוננות.
מענות
חולו של מועד

מותר

ר"ח חנוכה
ופורים

מותר

מטפחות
תנא קמא אוסר.
ורבי ישמעאל מתיר סמוך למטה.
מותר

מקוננות
אסור
אסור

וכל זה בקבורת רוב בני אדם ,אבל קבורת תלמיד חכם אינה כן ,כמאמר רבה בר הונא,
אין מועד בפני תלמיד חכם ,כל שכן חנוכה ופוריםא ,ומפני כבוד תלמיד חכם מותרות
להיות מענות ומטפחות ומקוננות בכל הזמנים הללוב.

מקרא מגילה ומת מצווה
שתי המצוות הללו) ,א( מקרא מגילה) ,ב( וקבורת מת מצווהג ,חשובות הן ,וכל אחת
מהן דוחה את שתי המצוות הללו) ,א( עבודת הקרבנות) ,ב( ותלמוד תורה של יחיד.
עניין זה ,שמקרא מגילה דוחה את עבודת הקרבנות ,למד מהכתוב " ִמ ְשׁפָּ חָ ה
וּמ ְשׁפָּ חָ ה" ,כפי שנתבאר לעיל .וכמו כן ,מתוך כך למדו של בית רבי ,שאם הוא דוחה
ִ
את העבודה ,כל שכן שהוא דוחה תלמוד תורה של יחיד ,שהוא קל מעבודה ,כפי
שנתבאר לעיל.
א שמותר להספידם ,אף על גב דמבטל ממקרא מגילה ,אלמא תלמוד תורה חמור ממקרא מגילה] .תוס'[.
ב ויום שמועה כבפניו דמי] .תוס'[.
ג לאו דווקא מת מצוה ,והוא הדין לכל מתים שבעולם ,מבטלים תלמוד תורה להוציאם ,אלא איידי דנקט בסמוך גבי
"ולאחותו" מת מצוה ,הכא נמי נקט תלמוד תורה ומת מצוה] .תוס'[.
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וענין זה ,שקבורת מת מצווה דוחה את עבודת הקרבנות ,למד מהכתוב "וּלְ אַחֹת ֹו" ,כפי
שיתבאר בעזה"י להלן ,שמבטל אדם הקרבת פסחו ,כדי לקבור מת מצווה ,והוא הדין
שמבטלים שאר קרבנות לצורך זה .וכמו כן ,מתוך כך יש ללמוד ,שאם קבורת מת
מצווה דוחה את העבודה ,כל שכן שהיא דוחה תלמוד תורה של יחיד ,שהוא קל
מעבודה ,כפי שנתבאר לעילא .וכן שנינו בברייתא ,מבטלים תלמוד תורה ,להוצאת
ולהכנסת כלה.
ונסתפק רבא בין שתי המצוות הללו ,מקרא מגילה וקבורת מצווה ,מי מהן עדיפה
לדחות את חברתה ,מקרא מגילה עדיפה ,משום פרסום הנס ,או קבורת מת מצווה
עדיפה ,משום כבוד הבריות .ולאחר מכן פשט רבא ,שקבורת מצווה עדיפה ,שכן
למדנו ,גדול כבוד הבריות ,שדוחה את לא תעשה שבתורהב.

איסור והיתר טומאת מת של נזיר
אָחיו וּלְ אַחֹתוֹ
בפרשת נזיר נאמר" ,כָּ ל יְ מֵ י הַ זִּ ירוֹ ַלה' עַ ל נֶפֶ שׁ מֵ ת א ָי ֹבא לְ אָבִ יו וּלְ ִאמּוֹ לְ ִ
מתָ ם" )במדבר ו' ו'-ז'( ,ומאחר שנאמר "עַ ל נֶפֶ שׁ מֵ ת א ָי ֹבא" ,ללמד
ִטּמָּ א לָהֶ ם בְּ ֹ
א י ַ
שאסור לו להיטמא למתים ,בכלל זה כל קרוביו ,ואם כן למה פרט הכתוב ארבעה
אָחיו וּלְ אַחֹת ֹו":
קרובים בפני עצמם" ,לְ אָבִ יו וּל ְִאמּ ֹו לְ ִ
"לְ אָבִ יו" – מלמד ,שדווקא לקרובים ושאר מתים אינו מטמא ,אבל מטמא הוא למת
מצווה ,ומתעסק בקבורתו.
"וּלְ ִאמּוֹ" – מלמד ,שאפילו היה הנזיר הזה כהן ,שיש בו שתי קדושות ,דווקא לקרובים
ושאר מתים אינו מטמא ,אבל מטמא הוא למת מצווה.
אָחיו" – מלמד ,שאפילו היה נזיר זה כהן גדול ,שקדושתו חמורה ,שאף בלא נזירות
"לְ ִ
אסור להיטמא לקרוביו ,מכל מקום דווקא לקרובים ושאר מתים אינו מטמא ,אבל
מטמא הוא למת מצווה.
א כן כתבתי .אולם התוס' כתבו ,הקשה הר"ר אלחנן למה לי קרא] ,ד"ולאחתו" ללמד שדוחה עבודה[ ,תיפוק ליה מקל
וחומר ,ומה תלמוד תורה דחמירא ,מבטלין משום כבוד המת ,עבודה דקילא לא כל שכן ,דהא אפילו תלמוד תורה
דרבים מבטלין משום כבוד המת ,כדאמר פרק שני דכתובות .ויש לומר דהני מילי למאן דקרי ותני ומתני ,דצריך כולי
האי ,אבל למאן דלא קרי ותני ,לא צריך כולי האי .והכא מיירי במת מצוה דלא קרי ותני ,ומשום הכי צריך קרא
דולאחותו] .ע"כ מהתוס'[.
ב דכתיב באבדה "לא תוכל להתעלם" ,וכתיב "והתעלמת" ,פעמים שאתה מתעלם ,כגון זקן ואינו לפי כבודו] .רש"י[.
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"וּלְ אַחֹתוֹ" – מלמד שמתבטל אפילו ממצווה שיש עונש כרת בביטולה ,כגון קרבן פסח
ומילה ,ומתעסק במת מצווה.
 מתוך פירוש רש"י בסוגיתנו משמע ,שהכתוב "ולאחותו" מדבר בנזיר שהוא כהן גדול ,ההולךלהקריב פסח ]או למול את בנו[ ,ומכל מקום יש ללמוד מכאן ,שגם שאר בני אדם ההולכים
להקריב פסח או למול בניהם ,מבטלים זאת כדי לקבור מת מצווה ,כי כבר למדנו שמעלת נזיר
וכהן גדול אינה סיבה שלא להתעסק במת מצווה ,ומעתה כשלמדנו שגם כשהולך להקריב פסחו
יתעסק במת מצווה ,למדנו ,שאף דבר זה אינו מונע מלהתעסק במת מצווה.
 ויש מפרשים ,שהכתוב הזה מדבר בסתם בני אדם ,ההולכים להקריב פסח ]או למול בניהם[,שיש להם לבטל זאת מפני קבורת מת מצווה] .כן פירש רש"י במסכת ברכות[.

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

כרך שישב ולבסוף הוקף
בתי ערי חומה חלוקים בדיניהם לענין מכירתם וגאולתם והקדשם מבתי ערי החצרים,
כמבואר בפסוקים ,ובמסכת ערכין.
ואמר רבי יהושע בן לוי ,שכרך שתחילה בנו בו בתים לשבת בהם ,ורק אחר כך
הקיפוהו חומה ,נידון ככפר ,ולא כעיר מוקפת חומה.
שאין נקראת עיר מוקפת חומה ,אלא זו שתחילה הקיפוה חומה ,ולאחר מכן ישבוה
ֹשׁב עִ יר חוֹמָ ה וְ הָ יְ תָ ה גְּ אֻ לָּת ֹו עַ ד תֹּם ְשׁנַת ִמ ְמכָּ ר ֹו י ִָמים
בבתים ,שנאמר" ,וְ ִאישׁ כִּ י יִ ְמכֹּר בֵּ ית מו ַ
ִתּ ְהיֶה גְ אֻ לָּת ֹו" )ויקרא כ"ה כ"ט( ,שמתחילת מושבה היתה עיר חומה ,ולא שישבה תחילה
ולבסוף הוקפהא.
א כן פירש הקונטרס ,דלענין בתי ערי חומה איירי .והכי נמי משמע ,מדאייתי קרא ד"כי ימכור" .וקשה ,דאם כן בערכין
הוי ליה להש"ס למתני ,גבי הא דתני שאר דיני דבתי ערי חומה .ועוד קשה ,דאם כן הוי ליה למימר ,נדון כערי החצרים,
דשייך גבייהו .לכן נראה ,דלענין מגילה מיירי ,מכל מקום מייתי קרא דכי ימכור ,לאשמועינן דחומה דמתנינן גבי מגילה
בכי האי גוונא דמהני גבי ערי חומה ,דהיינו הוקף ולבסוף ישב ,כדכתיב בית מושב עיר חומה ,דמשמע שנתיישב בתוך
החומה [] .ואם תאמר לקמן אמרינן ,דטבריא שימה חומתה אף על גב דאין לה דין ערי חומה ,מכל מקום קורין את
המגילה בט"ו ,דהם מוקפין חומה ,כיון דמגניא מאויבים ,והכי נמי היה לנו לומר כשישב ולבסוף הוקף ,כיון דמכסיא
ומגניא .ויש לומר דשאני טבריא ,דכיון דחזינן דהיקף ים מהני כהיקף חומה לגבי מגילה גם כן דין הוא שיקראו
המגילה בט"ו ,שהרי היקף שלה קודם לישובה ,והוי כשאר היקף דמהני בבתי ערי חומה ,אבל ישב ולבסוף הוקף ,לא
מצינו בשום מקום דחשיב חומה שלה] .תוס'[.
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כרך שאין בו עשרה בטלנין
נתבאר לעיל ,שיש חילוק בין ערים גדולות] ,שקוראים בהן בארבעה עשר בלבד[ ,לבין
כפרים] ,שבהם מקדימים לקרוא ביום הכניסה[.
ומבואר במשנה בדף ה' ,שאין קרויה עיר גדולה ,אלא זו שיש בה עשרה בטלנים ,כלומר
שיש בה עשרה בני אדם הבטלים ממלאכתם בכל יום ,לבוא לבית הכנסת שחרית
וערבית להתפללא .אבל עיר שאין בה עשרה בטלנים ,אפילו היא גדולה מאוד ,נידונית
ככפר.
ואמר רבי יהושע בן לוי ,שלא רק עיר גדולה שאין בה עשרה בטלנים דינה ככפר ,אלא
אף כרךב גדול ,שהוא מקום שווקים ,ובאים לשם מכל סביבותיו ,אף על פי שהוא
גדול מאוד ,ומזדמנים בו ברוב הימים מהבאים ,עשרה בני אדם לבית הכנסת ,מכל
מקום ,אם אין בו עשרה בטלנים שהם בני אותו כרך ,הרי זה נידון ככפר ,שאין
סומכים על הבטלנים הבאים מחוצה לו ,כי פעמים לא יבואו ,והרי הוא בלא עשרה
בטלנים.

כרך שחרבו חומותיו
לדעת התנא רבי אליעזר בר יוסי ,עיר שהיתה מוקפת חומה בזמן יהושע בן נון נידונית
ככרך ,אף על פי שעכשיו חרבו חומותיה ,שנאמר לענין בתי ערי חומה" ,וְ ִאם א יִ גָּאֵ ל עַ ד
ג
קּנֶה אֹת ֹו לְ ֹדרֹתָ יו א יֵצֵ א בַּ יֹּבֵ ל"
ְמאת ל ֹו ָשׁנָה ְת ִמימָ ה וְ ָקם הַ בַּ יִת אֲ שֶׁ ר בָּ עִ יר אֲ ֶשׁר ל ֹו חֹמָ ה ל ְַצּ ִמיתֻ ת ַל ֹ
)ויקרא כ"ה ל'( לומר ,אף על פי שאין לו עכשיו ,והיה לו קודם לכןד.

א כן פירש כאן רש"י .ובדף ה' פירש ,שהן בטלים ממלאכתן וניזונים משל צבור ,כדי להיות מצויין בתפלה בבית הכנסת.
ודבר זה הוא טובת הציבור כולו ,כמו שאמרו במסכת ברכות ,כיון שבא הקדוש ברוך הוא בבית הכנסת ואינו מוצא שם
עשרה ,מיד הוא כועס.
ב וצריך לומר ,דמיירי בסתם כרכים האמורים בתלמוד ,אבל המוקף חומה מימות יהושע בן נון ,אפילו אין בו עשרה
בטלנים ,קורין בט"ו .והכי נמי משמע ,דפריך בסמוך ,מאי קא משמע לן ,תנינא ,איזו היא עיר גדולה כו' ,ומשני כרך
איצטריך ליה ,אף על גב דמקלעי ליה מעלמא ,ואי איתא דאפילו במוקף חומה מימות יהושע בן נון צריך עשרה בטלנין,
הוה ליה למימר מוקף מימות יהושע אצטריכא ליה ,אף על גב דחשיב חומה דידהו ,שהגינו מן האויבים ,וגם מקלעי ליה
מעלמא ,דהוי רבותא טפי ,אלא שמע מינה ,דבמוקף מימות יהושע לא צריך י'] .תוס'[.
ג "לא" כתיב.
ד ויל"ע אם חכמים נחלקו עליו בזה.

18

מסכת מגילה

דף ד'

כרך שחרב ולבסוף ישב
נתבאר ,שלדברי רבי יהושע בן לוי ,אפילו כרך גדול ,אם אין בו עשרה בטלנים ,הרי זה
נידון ככפר.
ואמר רבי יהושע בן לוי ,שכל זה בזמן שאין בו עשרה בטלנים ,אבל אם לאחר שחרב
מעשרה בטלנים חזרו ונתיישבו בו עשרה בטלנים ,הרי זה חוזר לדינו הראשון ,להיות
נידון עיר גדולה ,וקוראים בו בארבעה עשר באדרא.

דף ד'
לוד ואונו וגיא החרשים
"ד וְ אוֹנ ֹו גֵּי הַ חֲ ָר ִשׁים" )נחמיה י"א ל"ה( מערי בנימין היו ,והיו מוקפות חומה מימי
יהושע בן נון ,ונחרבו בימי פילגש בגבעהב.
ולאחר זמן בא אלפעל מבני בנימין ,וחזר ובנה את הערים האלו ,שנאמר" ,וּבְ נֵי אֶ לְ פַּ עַ ל
וּמ ְשׁעָ ם וָ ָשׁמֶ ד הוּא בָּ נָה אֶ ת אוֹנ ֹו וְ אֶ ת ד וּבְ נֹתֶ יהָ " )דה"י א' ח'(.
עֵ בֶ ר ִ
לאחר זמן ,בימי אסא ,מטו הערים הללו ליפול ,ובא אסא ,וחיזק את בדקיהם ושפצם,
אָרץ וְ אֵ ין עִ מּ ֹו
יהוּדה כִּ י ָשׁ ְקטָ ה הָ ֶ
ָ
צוּרה בִּ
שכן נאמר בו שבנה את ערי יהודה" ,וַ יִּ בֶ ן עָ ֵרי ְמ ָ
ִמלְ חָ מָ ה בַּ ָשּׁנִים הָ אֵ לֶּה כִּ י הֵ נִיחַ ה' ל ֹו" )דה"י ב' י"ד ה'( ,וכמו כן בנה את ערי בנימין ,שנאמר,
ְהוּדה אֵ ין נ ִָקי וַ יִּ ְשׂאוּ אֶ ת אַבְ נֵי הָ ָרמָ ה וְ אֶ ת עֵ צֶ יהָ אֲ ֶשׁר בָּ נָה
"וְ הַ מֶּ לֶ אָסָ א ִה ְשׁ ִמיעַ אֶ ת כָּל י ָ
בַּ עְ ָשׁא וַ יִּ בֶ ן בָּ ם הַ מֶּ לֶ אָסָ א אֶ ת גֶּבַ ע בִּ ְני ִָמן וְ אֶ ת הַ ִמּ ְצפָּ ה" )מלכים א' ט"ו כ"ב( ,ונאמר "וַ יֹּאמֶ ר
אָרץ לְ פָ נֵינוּ כִּ י ָד ַר ְשׁנוּ
יחים עו ֶֹדנּוּ הָ ֶ
וּמגְ ָדּלִ ים ְדּלָתַ יִ ם וּבְ ִר ִ
יהוּדה נִבְ נֶה אֶ ת הֶ עָ ִרים הָ אֵ לֶּה וְ נָסֵ ב חוֹמָ ה ִ
ָ
לִ
אֶ ת ה' אֱ ֵ קינוּ ָדּ ַר ְשׁנוּ וַ ָיּנַח לָנוּ ִמסָּ בִ יב וַיִּ בְ נוּ וַ יּ ְַצלִ יחוּ" )דה"י ב' י"ד ו'(.

ומאחר שמחמת הבניה והשיפוץ המאוחרים ,היה נראות חומות הערים הללו חדשות,
ולא היה ניכר שהן מוקפות מימי יהושע בן נון ,הוצרך רבי יהושע בו לוי ללמד,
א וכשלא הוקף מימות יהושע איירי ,דביה לא צריך עשרה .ואם תאמר ,מאי מהני מה שהיה כרך מתחילה ,הוה ליה כפר
שנעשה כרך ,שנתישבו שם עשרה .ויש לומר ,דלרבותא נקט הכי ,ולא מבעיא כפר שנעשה כרך ,דבסתמא ליכא למיחש
שמא יחסרו דיורים ,אלא אפילו זה שפסקו דיורים כבר פעם אחת ,וסלקא דעתך אמינא דאיכא למיחש שמא יפסקו
עוד פעם אחרת ,אפילו הכי קא משמע לן דלא חיישינן] .תוס'[.
ב שהחריבו ישראל את בנימין ואת עריו ,כדכתיב "גם כל הערים הנמצאות שלחו באש"] .רש"י[.
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שמוקפות הן מימי יהושע בן נון ,וקוראים בהן את המגילה בחמישה עשר באדרא.

נשים חייבות במקרא מגילה
אמר רבי יהושע בן לוי ,נשים חייבות במקרא מגילהב ,שאף הן היו באותו הנסג ,שכן
הוּדים ִמנַּעַ ר
גם על הנשים גזר המן גזרתו ,שנאמר" ,לְ הַ ְשׁ ִמיד לַהֲ רֹג וּלְ אַ בֵּ ד אֶ ת כָּל הַ יְּ ִ
וְ עַ ד זָ ֵקן טַ ף וְ נ ִָשׁים" )אסתר ג' י"ג(.

מהלכות פורים שהביאו תוס'
]א[ בליל י"ד לאחר תפלת מעריב אומר קדיש שלם] .ב[ ואחר כך קורא את המגילה ,ומברך
לפניה שלוש ברכות ,ואחריה ברכה אחת ,עד "האל המושיע"] .ג[ השלים ,עומד לפני התיבה,
ואומר "ואתה קדוש" ,ואין מתחילין "ובא לציון" ,לפי שאין גאולה בלילה] .ד[ ואם מוצאי שבת
הוא ,יאמר "ויהי נועם" קודם] .ה[ וכשרוצה לקרות ,פושט את כולה קודם כאגרת ,אבל לא
גולל וקורא כמו ספר תורה] .ו[ ובשחר מתפלל שמונה עשרה ברכות] .ז[ ואומר "על הנסים"
בהודאה ,ואין אומר כשםד ,לפי שכל הברכה אינה אלא לשעבר ,ואם כן אין לומר בה דבר
שלהבא] .ח[ ואחר כך אומר קדיש ,עד "דאמירן"] .ט[ ואוחז ספר תורה ,וקורא שלשה גברי
פרשת "ויבא עמלק" ,אף על פי שאין בה אלא תשעה פסוקים] .י[ ואין מחזיר הספר תורה
למקומו ,אלא יושב ואוחז בידיו ,עד שקראו את המגילה] .יא[ ומברך עליה כאשר עשה בלילה
א הקשה ה"ר אלחנן ,אמאי אצטריך ליה לרבי יהושע לאשמועינן דאונו מוקפת מימות יהושע ,והא משנה שלימה היא
בפרק בתרא דערכין .ויש לומר ,דאגב דאצטריך לאשמועינן לוד וגיא החרשים ,תנא נמי אונו בהדייהו] .תוס'[.
ב מכאן משמע שהנשים מוציאות את אחרים ידי חובתן ,מדלא קאמר לשמוע מקרא מגילה  ...וקשה ,דהא בתוספתא
תני בהדיא ,דטומטום אין מוציא ,לא את מינו ולא שאין מינו ,ואנדרוגינוס מוציא את מינו ואין מוציא את שאין מינו,
ופשיטא דלא עדיפא אשה מאנדרוגינוס .וכן פסקו הה"ג ,דאשה מוציאה מינה ,אבל לא אנשים ] ...תוס'[.
ג פירש רשב"ם ,שעיקר הנס היה על ידן ,בפורים על ידי אסתר ,בחנוכה על ידי יהודית ,בפסח שבזכות צדקניות
שבאותו הדור נגאלו .וקשה ,דלשון שאף הן משמע שהן טפלות ,ולפירושו היה לו לומר שהן .לכך נראה לי ,שאף הן היו
בספק דלהשמיד ולהרוג ,וכן בפסח שהיו משועבדות לפרעה במצרים ,וכן בחנוכה הגזירה היתה מאד עליהן [] .גבי מצה
יש מקשה ,למה לי היקשא דכל שישנו בבל תאכל חמץ ישנו בקום אכול מצה ,תיפוק ליה מטעם שהן היו באותו הנס.
ויש לומר דמשום האי טעמא לא מחייבא אלא מדרבנן ,אי לאו מהיקשא .ורבינו יוסף איש ירושלים תירץ ,דסלקא
דעתך למיפטרה מגזירה שוה דט"ו ט"ו דחג הסוכות ] ...תוס'[.
ד יש שאין אומרים כשם] ,אפשר שהוא תפילה שהיו אומרים אחר מודים בנוסח כעין" ,וכשם שעשית להם ניסים,
והצלת אותם ,כן עשה לנו ,ופדה אותנו" ,ואמרו שלא לומר כן[ ,לפי שאמרו חכמים ,לעולם לא ישאל אדם צרכיו ,לא
בשלוש ראשונות ,ולא בשלוש ברכות אחרונות .ושטות הוא ,שהרי האי טעמא לא הוי אלא למתפלל בלשון יחיד ,אבל
בשביל הציבור שרי .אבל נראה שאין לאומרו מטעם אחר ,משום דאמרו חכמים ,דכל דבר דהוי בלהבא תקנו בלהבא,
ובדבר דהודאה הוי לשעבר ,ומשום הכי תקנו בה על הנסים ,דהוי לשעבר] .תוס'[.

מסכת מגילה

20

דף ד'

כדפירש בפנים] .יב[ ואחר כך אומר "תהלה" "ובא לציון"] .יג[ ואין אומרים "למנצח" ,משום
דכתיב ביה "צרה" ,וצרה בפורים לא מזכרינן] .יד[ וכן אין נופלים על פניהם בי"ד ובט"ו ,משום
דכתיב "ימי משתה ושמחה"] .טו[ ואומר "למנצח על אילת השחר" ,משום דכתיב ביה מפלה
לעובדי כוכבים .וכן בליל ארבעה עשר] .טז[ ואומר פטום הקטורת ,וכל הסדר ,כמו בחול.

שואלין ודורשין בעניינו של יום
משה תיקן להם לישראל ,שיהו שואלים ודורשים בענינו של יוםא .הלכות פסח
בפסח ,הלכות עצרת בעצרת ,והלכות חג בחג.
אמנם היה מקום לומר ,שכשחל פורים בשבת ,כשם שאין קוראים בו את המגילה,
מחשש שיעבירו אותה ארבע אמות ברשות הרבים] ,כפי שיתבאר בעזה"י להלן בדף ד'[ ,כך
אין לדרוש בו ביום בהלכות פורים.
ואמר רבי יהושע בן לוי ,שאין הדבר כן ,וכשחל פורים להיות בשבת ,שואלים ודורשים
בעניינו של יוםב.

חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום
אמר רבי יהושע בן לוי ,חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ,ולשנותה ביום ,זכר לנס,
שהיו זועקים בימי צרתם יום ולילה ,שנאמרג" ,אֱ ַ קי אֶ ְק ָרא יוֹמָ ם וְ א תַ ֲענֶה וְ לַיְ לָה
דוּמיָּה לִ י" )תהלים כ"ב ג'(
וְ א ִ
בני הישיבה ששמעו את דברי רבי יהושע בן לוי בלשון זה ,היו סבורים שכוונתו לומר,
בלילה חייבים לקרוא את המגילה ]=תורה שבכתב[ ,וביום חייבים לשנות משניות של
מסכת מגילה=] ,תורה שבעל פה[.
אמר להם רבי ירמיה על פי מה שלמד מרבי חייא בר אבא ,שאין הכוונה כן ,אלא מה
שאמר רבי יהושע בן לוי ,שיש לשנות את המגילה ביום ,הכוונה לחזור פעם שניה על
א אפילו ביום טוב ,דדרשינן שלשים יום לפניו ,אפילו הכי דורשין בו ביום ,כדתניא "וידבר משה את מועדי ה' וכו'".
]תוס'[.
ב מעמידין תורגמן לפני החכם ,לדרוש אגרת פורים ברבים] .רש"י[ .ודווקא בשבת ,לפי שאין קורין המגילה ,משום
גזירה דרבה ,אבל בחול אין צריך ,שהרי קורין המגילה ,וטפי איכא פרסומי ניסא] .תוס'[.
ג במזמור למנצח על אילת השחר הוא ,שנאמר על אסתר ,כדאמרינן במסכת יומא] .רש"י[.
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הקריאה כמו שקרא בלילה ,כלומר במגילה עצמהא.
וכן אמר רבי חלבו אמר עולא ביראה ,חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ,ולשנותה
ביום ,שנאמרב" ,לְ מַ עַ ן יְ זַ מֶּ ְר כָבוֹד ]ביום[ וְ א יִ דֹּם ]בלילה[ ה' אֱ ַ קי לְ ע ֹולָם או ֶֹד ָךּ"
)תהלים ל' י"ג(.

הסיבה שבני הכפרים מקדימים לקרוא ביום הכניסה
כבר נתבאר בתחילת המסכת ,שיש חילוק בין ערים ]פרוזות ומוקפות[ ,שזמנן קבוע
לקרוא את המגילה בארבעה עשר וחמישה עשר באדר ,לבין כפרים ,שהקלו להם
להקדים לקרוא את המגילה ביום הכניסה שקודם לכן ,כלומר ביום שני או חמישי
הסמוך לפורים מלפניו ,שמתכנסים בו בעיירות למשפט על פי תקנת עזרא ,שיהיו בתי
דינים יושבים בעיירות בשני ובחמישי .שכן בני הכפרים אינם בקיאים לקרוא,
וצריכים שיקרא להם אחד מבני העיר ,ולא הטריחום חכמים להתאחר ולבוא ביום
ארבעה עשר ,ויכולים לקרוא ביום הכניסה הסמוך לו מלפניו .ופעמים שהוא בשלושה
עשר באדר] ,כגון כשחל יום ארבעה עשר בשלישי בשבת או בערב שבת[ ,ופעמים שהוא
בשנים עשר באדר] ,כגון כשחל יום ארבעה עשר ברביעי בשבת או בשבת[ ,ופעמים שהוא
באחד עשר באדר] ,כגון כשחל יום ארבעה עשר באחד בשבת[ .אבל מוקדם יותר ,לא יקראו
לעולם.
ומתחילה היה נראה ,שלדברי רבי חנינא ,הטעם לכך שהקלו לבני הכפרים להקדים
לקרוא ביום הכניסה ,הוא משום תקנת בני הערים ,שכן בני הכפרים מספקים מים
ומזון לבני הערים ,וכדי שיהיו בני הכפרים פנוים לספק מים ומזון לבני הערים ביום
הפורים ,התקינו שיקדימו בני הכפרים לקרוא את המגילה ביום הכניסה שלפני פורים.
אמנם כל זה כשאין ההקדמה לפני אחד עשר באדר ,אבל כשחל פורים בשני בשבת ,לא
יקדימו לקרוא ביום חמישי שהוא יום הכניסה שלפניו ,כי הוא עשרה באדר ,ולא תקנו
להקדים כל כך ,ועל כרחם יקראו עם בני הערים ביום שני ,שהוא יום ארבעה עשר
א אומר ר"י ,דאף על גב דמברך זמן בלילה ,חוזר ומברך אותו ביום ,דעיקר פרסומי ניסא הוי בקריאה דיממא .וקרא
נמי משמע כן ,דכתיב "ולילה ולא דומיה לי" ,כלומר אף על גב שקורא ביום ,חייב לקרות בלילה ,והעיקר הוי ביממא,
כיון שהזכירו הכתוב תחילה .וגם עיקר הסעודה ביממא הוא ,כדאמר לקמן ,דאם אכלה בלילה לא יצא ידי חובתו ,והכי
נמי משמע ,מדכתיב נזכרים ונעשים ,ואיתקש זכירה לעשייה ,מה עיקר עשייה ביממא ,אף זכירה כן] .תוס'[.
ב והאי קרא במזמור "ארוממך ה' כי דליתני" דרשינן בפסיקתא ,במרדכי ואסתר והמן ואחשורוש ,וקריאת מגילה שבח
הוא ,שמפרסמין את הנס ,והכל מקלסין להקדוש ברוך הוא] .רש"י[.
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באדר.
והוא הדין כשחל פורים בחמישי בשבת ,לא יקדימו לקרוא ביום שני שלפניו שהוא יום
הכניסה שלפניו ,אף על פי שהוא אחד עשר באדר ,כי אין להקדים מיום כניסה ליום
כניסה ,ועל כרחם יקראו עם בני הערים ביום חמישי ,שהוא יום ארבעה עשר באדר.
אכן מסקנת הגמרא ,שלכל הפחות לדעת רבי יהודה ,הטעם לכך שהקלו לבני הכפרים
להקדים ליום הכניסה ,אינו משום תקנת בני הערים ,אלא משום תקנת בני הכפרים,
שדבר זה תקנו להם בשכרם ,על שהם מספקים מים ומזון לאחיהם שבכרכים.
ודווקא במקום שמתכנסים בעיירות בשני ובחמישי ,יש להם תועלת בדבר זה ,שיוכלו
לקרוא ביום שמתכנסים ,אבל במקום שאין מתכנסים בשני ובחמישי ,אין להם שום
תועלת בכך שיקדימו לקרוא אז ,שהרי בכל אופן יבואו במיוחד בשביל הקריאה ,ואם
כן טוב שיבואו בארבעה עשר ,ולא בשני או חמישי שקודם לו.

האופנים השונים של הקדמה ליום הכניסה
א .חל ארבעה עשר להיות בשני בשבת ,כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום,
ומוקפות חומה למחר.
ראשון

שני

שלישי

י" ג

י"ד

ט"ו

-

רביעי חמישי

ששי

שבת

י" א

י"ב

-

-

כפרים ועיירות גדולות מוקפות חומה

ב .חל ארבעה עשר להיות בשלישי בשבת ,כפרים מקדימים ליום הכניסה ,ועיירות
גדולות קורין בו ביום ,ומוקפות חומה למחר.
ראשון

שני

שלישי

רביעי

י"ב

י"ג

י"ד

ט"ו

-

כפרים

חמישי

ששי

שבת
י" א
-

עיירות גדולות מוקפות חומה
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ב .חל ארבעה עשר להיות ברביעי בשבת ,כפרים מקדימים ליום הכניסה ,ועיירות
גדולות קורין בו ביום ,ומוקפות חומה למחר.
ראשון

שני

שלישי

רביעי

חמישי

י" א

י"ב

י" ג

י"ד

ט"ו

-

כפרים

-

שבת

ששי

עיירות גדולות מוקפות חומה

ג .חל ארבעה עשר להיות בחמישי בשבת ,כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום,
ומוקפות חומה למחר.
ראשון שני שלישי רביעי

שבת

חמישי

ששי

י" א

י"ב

י" ג

י"ד

ט"ו

-

-

-

כפרים ועיירות גדולות

מוקפות חומה

ד .חל ארבעה עשר להיות בערב שבת ,כפרים מקדימים ליום הכניסה ,ועיירות גדולות
ומוקפות חומה קורין בו ביוםא.
ראשון שני שלישי רביעי חמישי
י" א

י"ב

-

-

ששי

שבת

י"ד

ט" ו

י"ג

כפרים עיירות גדולות ומוקפות חומה

-

ה .חל ארבעה עשר להיות בשבת ,כפרים ועיירות גדולות ,מקדימים ליום הכניסה,
ומוקפות חומה קורין למחר.
ראשון

חמישי

ששי

שבת

י" א

י"ב

י" ג

י"ד

-

כפרים ועיירות גדולות

-

-

שני שלישי רביעי

ט"ו
מוקפות חומה
א שאין קריאת המגילה בשבת ,גזירה שמא יטלנה בידו .ואם תאמר ,יאחרו המוקפין עד אחר שבת ,הוה ליה ששה עשר,
ואמר קרא "ולא יעבור"] .רש"י[.
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ו .חל ארבעה עשר להיות באחד בשבת ,כפרים מקדימים ליום הכניסה ,ועיירות
גדולות קורין בו ביום ,ומוקפות חומה למחר.
ראשון

שני

י"ד

ט"ו

שלישי רביעי

חמישי

ששי

שבת

י"א

י"ב

י" ג

כפרים ועיירות גדולות

-

-

עיירות גדולות מוקפות חומה

חמישה עשר שחל בשבת
הכל מודים ,כשחל חמישה עשר באדר בשבת ,מוקפות חומה לא יקראו בחמישה עשר,
כי הוא שבת ,וכמו כן לא יקראו אחר השבת ,כי לעולם אין קוראים אחר חמישה עשר,
ואם כן יש להקדים את קריאת בני המוקפים.
והנה לעיל באות ד' נתבאר ,שבאופן הזה ,בני המוקפים קוראים בארבעה עשר ,יחד
עם בני העיירות הגדולות .אכן כך מבואר במשנתנו ,שהיא כדעת רבי ורבי יוסי,
הלומדים מהכתוב" ,לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת יוֹם ְ
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר וְ אֵ ת יוֹם חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר בּ ֹו
בְּ כָל ָשׁנָה וְ ָשׁנָה" )אסתר ט' כ"א( ,שכל שנה שחל ארבעה עשר בחול ,קוראים בו בני
עיירות ,ואינן נדחים ליום אחר אף אם גם בני כרכים קוראים בו ,כגון כשחל בערב
שבת ,ולא יוכלו בני כרכים לקרוא בשבת .ואין לומר שבני כרכים יקדימו לקרוא ביום
חמישי ,כי כשם שכל שנה אין כרכים קודמים לעיירות ,כך בשנה זו לא יקדמו
לעיירות.
אמנם מצינו שני תנאים שנחלקו על כך ,ואמרו ,שלעולם לא יקראו בני עיירות ובני
כרכים באותו יום ,אלא בכל שנה זמנו של זה לא כזמנו של זה.
לדעת תנא קמא של רבי ,הכתוב "לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת ְשׁנֵי הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה כִּ כְ תָ בָ ם וְ כִ זְ מַ נָּם
בְּ כָל ָשׁנָה וְ ָשׁנָה" )אסתר ט' כ"ז( ,מלמד ,שכל השנים שוות לענין זה שבני עיירות קודמים
לבני כרכים ,ומאחר שבני כרכים מקדימים לקרוא ביום ששי ,שהוא ארבעה עשר
באדר ,בני עיירות מקדמים וקוראים ביום חמישי ,שהוא שלושה עשר באדר.
ולדעת תנא קמא של רבי יוסי ,הכתוב "לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת ְשׁנֵי הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה כִּ כְ תָ בָ ם
וְ כִ זְ מַ נָּם בְּ כָל ָשׁנָה וְ ָשׁנָה" )אסתר ט' כ"ז( ,מלמד רק דבר זה ,שבני עיירות ובני כרכים אינם
עושים את הפורים באותו יום ,אכן בני עיירות שיכולים לעשות בזמנם ,שהוא חול,
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יעשו בזמנם ,כלומר בארבעה עשר שהוא יום ששי ,ובני כרכים ,על כרחם יקדימו
ויעשו ביום שלושה עשר ,שהוא יום חמישי.
ראשון שני שלישי רביעי
י"א י"ב
רבי ורבי יוסי

חמישי
י"ג

-

-

כפרים

תנא קמא של
רבי

י" א
-

י"ב
-

י"ג
כפרים ועיירות גדולות

תנא קמא של
רבי יוסי

י" א
-

י"ב
-

י"ג
כפרים ומוקפות חומה

ששי
י"ד
עיירות גדולות
ומוקפות חומה
י"ד
מוקפות חומה
י"ד
עיירות גדולות

שבת
ט" ו
ט" ו
ט" ו
-

ארבעה עשר שחל בשבת
הכל מודים ,כשחל ארבע עשר באדר בשבת ,עיירות גדולות לא יקראו בארבעה עשר ,כי
הוא שבת ,אלא מקדימים.
והנה לעיל באות ה' נתבאר ,שבאופן הזה ,בני עיירות גדולות קוראים בשנים עשר,
שהוא יום חמישי ,וביארו ,שהטעם לכך ,כי מאחר שעל כרחם נדחו בני עיירות מזמנם,
שהוא בשבת ,טוב להקדימם ליום הכניסה ,ולא לערב שבת.
אכן זו דעת משנתנו ,שהיא כדעת רבי .אולם בדף ה' מבואר ,שלדברי רב יהודה בריה
דרב שמואל בר שילת משמיה דרב ,כשחל ארבעה עשר בשבת ,בני עיירות אינם
מקדימים ליום הכניסה ,אלא לערב שבת שהוא יום שלושה עשר באדר.
ראשון
משנתנו כדעת רבי

שני שלישי רביעי חמישי
י"ב
י" א
 כפרים ועיירותגדולות

ששי
י" ג

שבת
י"ד

-

-

ט" ו
מוקפות חומה

רב יהודה בריה דרב"ש
משמיה דרב

י" א

י"ב

-

כפרים

י"ג
עיירות
גדולות

י"ד
-

ט" ו
מוקפות חומה

אין קריאת מגילה בשבת
נתבאר שלדברי הכל אין קוראים את המגילה בשבת ונאמרו שני טעמים לדבר.
א .לדעת רבה ,הסיבה לכך שאין קוראים את המגילה בשבת ,כי הכל חייבים בקריאת
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מגילה ,ואין הכל בקיאים בדבר ,ומתוך שהכל חייבים ,יש לחוש שמא יטול זה שאינו
בקי את המגילה ,וילך אצל הבקי ללמוד ,ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים ,ונמצא
מחלל את השבתא] .וזה הטעם שבטלו תקיעת שופר בראש השנה שחל בשבת .וזה
הטעם שבטלו נטילת לולב ביום טוב של סוכות שחל בשבתב[.
ב .ולדעת רב יוסף ,הסיבה לכך שאין קוראים את המגילה בשבת ,מפני שעיניהם של
עניים נשואות במקרא מגילה ,שרגילים לתת מתנות האביונים עם קריאת המגילה,
]כמבואר גם להלן לענין יום הכניסה[ ,ובשבת אי אפשרג.

מצוות פורים ביום הכניסה
נתבאר שהקלו לבני כפרים להקדים את קריאת המגילה ליום הכניסה שקודם ארבעה
עשר באדר.
ומבואר בברייתא ,שמאחר שהם מקדימים את קריאת המגילה ליום הכניסה ,באותו
יום יגבו גם מעות אביונים ,ויחלקו להם ,כי עיניהם של עניים נשואות במקרא מגילה.
אבל שמחת מאכל ומשתה של פורים ,אינה נוהגת אלא בזמנה ,כלומר בארבעה עשר
באדר.

א קשה ,אמאי לא קאמר ויוציאנה מרשות היחיד לרשות הרבים ,דאורחא דמילתא הוי טפי) .א( ויש לומר ,דמרשות
היחיד לרשות הרבים לא טעו אינשי ,אבל זימנין שהמגילה קיימא כבר ברשות הרבים ,ויעבירנה ארבע אמות בגווה.
]וכעין זה פירש רש"י ,שנקט מעביר ארבע אמות ,לומר ,שאפילו לן בשדה ,ומגילה בידו ,יש לגזור על הדבר[) .ב( ועוד יש
לומר ,דלהכי לא נקט מרשות היחיד לרשות הרבים ,לפי ]שלפעמים[ שאין שם חיוב חטאת ,כגון שלא היתה עקירה
ראשונה לשם כך ,כגון המפנה חפצים מזוית לזוית ,ונמלך עליהן להוציאן ,דפטור מהאי טעמא] .תוס'[.
ב אבל מילה בשבת אין לדחות) ,א( דהא חמירא ,שכן נכרתו עליה י"ג בריתות) .ב( וגם אין אדם מל אלא אם כן הוי בקי,
דסכנה יש בדבר [] .אך נשאל לר"י הלוי ,איך תוקעין במוצאי יום הכפורים ,והלא אסור לעשות מלאכה עד שיבדיל ,ותו
שמא ילך אצל בקי ,כדחיישינן בראש השנה שחל בשבת ,ואם כן היה לנו למיחש להאי גזירה) .א( ותירץ ,דמשום
דתקיעת שופר חכמה ואין מלאכה ,וגם לא חיישינן שמא ילך אצל בקי ,דמשום תקיעה אחת שאינה אלא משום זכר
ליובל לא אצטריך כולי האי כראש השנה דאורייתא היא וצריך שלשים קולות) .ב( ורבינו שמואל אומר ,דדוקא בשבת
ובראש השנה ,דאם מעבירו ארבע אמות ברשות הרבים ,איכא איסורא דאורייתא ,בהא ודאי יש לחוש ,אבל במוצאי
יום הכפורים ,דאפילו אם מעבירו ארבע אמות ברשות הרבים ,לא הוי אלא איסור דרבנן ,בהא ודאי לא גזר דהוי גזירה
לגזירה] .תוס'[.
ג על כרחך צריך לומר ,דרב יוסף לא פליג אטעמיה דרבה ,דהא גבי שופר ולולב ליכא טעמא אחרינא ,מכל מקום קאמר
הכא טעמא אחרינא ,משום דאיכא נפקותא מיהא במקדש ,דליכא שבות ,ואפילו הכי אסור ,משום האי סברא דקאמר
רב יוסף] .תוס'[.
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קריאת מגילה בכמה
הכל מודים ,שמגילה הנקראת שלא בזמנה ,כגון קריאת בני כפרים ,המקדימים ליום
הכניסה ,מאחר שאין זה עיקר זמנה ,אין קוראים אותה אלא בעשרה ,כי צריך לפרסם
את הנס.
ונחלקו חכמים ,מה הדין כשקוראים את המגילה בזמנה ,כגון בארבעה עשר בעיירות
גדולות.
לדעת רב – מאחר שביום זה היא חובה על כל יחיד ויחיד ,קוראים אותה לכתחילה
אפילו ביחיד ,ויש בדבר פרסום הנס.
ולדעת רב אסי – אף על פי שהיום הוא זמנה ,מצווה לחזר לקרותה בעשרה ,משום
פרסום הנס .אכן אם לא מצא עשרה ,מודה רב אסי שרשאי לקרותה ביחיד ,ואין
איסור בדבר ,אבל לא קיים המצווה כראוי.
ומעשה שחש רב לדברי רב אסי ,וחזר אחר עשרה ,לקבצם יחד לקריאת המגילהא.
ענין זה ,שדין עיר גדולה תלוי בעשרה בטלנים ,נתבאר לעיל בסוף דף ג'.

באלו אמרו מקדימים ולא מאחרים
נתבאר ,שכשחל ארבעה עשר של אדר או חמישה עשר של אדר בשבת ,מקדימים את
קריאת המגילה לפני השבת ,ולא מאחרים אותה אחר השבת.
ואמר רבי אבא אמר שמואל ,שהטעם לכך ,כי נאמר "וְ א ַיעֲבוֹר" )אסתר ט' כ"ז(.
א מכל מקום הלכתא כוותיה דרב ,דהא רבי יוחנן איתא כוותיה פרק שני ,דקאמר ,הקורא במגילה הכתובה בין
הכתובים לא יצא ,ומסיק הא ביחיד הא בצבור ,אלמא שקורין אותה ביחיד .וכן הלכה ,דרב ורבי יוחנן הלכה כרבי
יוחנן ,וכל שכן הכא דקיימו בחד שיטתא .ועוד דרב אסי תלמיד דרב הוה [] .ורבינו יוסף איש ירושלים פסק ,דאף
ביחיד צריך לברך ,וכן נמצא בתשובת רש"י ,שהשיב ,נראה בעיני דלא שנא יחיד ולא שנא צבור ,אחד מברך ואחרים
שומעין .וכן נראה לומר ,מאחר שהוכחנו קריאתה ביחיד ,אי איתא שאין בה ברכה ביחיד ,הוה ליה לפרושי לקמן ,מאי
מברך דאמר ,בצבור] .תוס'[.
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ומבואר ,שאף על פי שמקדימים את קריאת המגילה ,אין אסורים בתענית והספד אלא
ארבעה עשר וחמישה עשר ,ולא ימי הקריאה המוקדמים ,כי שמחת פורים בזמנה ,ורק
מתנות לאביונים מקדימים עם קריאת המגילה.

אין מונים ימים לשנים
ואמר רבי אבא אמר שמואל ,מנין שאין מונים ימים לשנים] ,כגון אם אמר ,קונם יין
שאני טועם לשנה ,מונה שנים עשר חדש מיום ליום ,ואם נדר באחד בניסן ,אסור עד אחד בניסן
הבא ,אף על פי שעדיין יש אחד עשר יום שימות החמה יתירים על ימות הלבנה ,או פעמים שאנו

עושים חדשים חסרים[ ,שנאמר" ,הַ ח ֶֹדשׁ הַ זֶּ ה לָכֶ ם רֹאשׁ חֳ ָד ִשׁים ִראשׁוֹן הוּא לָכֶ ם לְ חָ ְד ֵשׁי הַ ָשּׁנָה"
)שמות י"ב ב'( ,חדשים אתה מונה לשנים ,ואי אתה מונה ימים לשנים.

אין מחשבים שעות לחדשים
וחכמי קיסרי אמרו משום רבי אבא ,מנין שאין מחשבים שעות לחדשים] ,כגון אם אמר
לאשתו ,הרי זה גיטך אם לא באתי מכאן עד חדש זה ,והיה חדש חסר ,ובא משחשיכה ליום
עשרים ותשעה ,אין אומרים עדיין הוא בתוך החדש ,שהרי חדשה של לבנה עשרים ותשעה יום
אַס ֶתּם אֶ ת ה' אֲ ֶשׁר
ומחצה[ ,שנאמר" ,עַ ד ח ֶֹדשׁ י ִָמים עַ ד אֲ ֶשׁר יֵצֵ א מֵ אַ פְּ כֶ ם וְ הָ יָה לָכֶ ם לְ זָ ָרא יַעַ ן כִּ י ְמ ְ

בְּ ִק ְרבְּ כֶ ם וַ ִתּבְ כּוּ לְ פָ נָיו לֵאמֹר לָמָּ ה זֶּה יָצָ אנוּ ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם" )במדבר י"א כ'( ,ימים אתה מחשב לחדשים,
ואי אתה מחשב שעות לחדשים.

באלו אמרו מאחרים ולא מקדימים
נתבאר ,שכשחל זמן קריאת המגילה בשבת ,מקדימים וקוראים אותה לפני השבת,
ולא מאחרים לקרותה אחרי השבת .ונזכרו במשנתנו דברים אחרים ,שכשהם חלים
בשבת ,מאחרים לעשותם אחר השבת ,ולא לפני השבת .ואלו הם.
א .זמן עצי כהנים והעם – משפחות שהתנדבו עצים למערכה בתחילת בנין הבית השני,
נעשה להם אותו יום שהתנדבו ,יום טוב קבוע בכל שנה ,להביא בו עצים למערכה,
ומביאים עימהם קרבן עצים .ואם חל יום זה בשבת ,אינם מביאים את קרבנם בשבת,
כי אינו קרבן ציבור הדוחה את השבת .ומביאים אחר השבת ולא מקדימים להביא
לפני השבת ,כי לפני השבת עוד לא הגיע זמנם] .רש"י פירש ,שחיובם הוא חיוב נדרים,
ועדיין לא הגיע זמן חיובם .אולם לכאורה יש להקשות ,היכן מצינו שאי אפשר להקדים בהבאת
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הנדרים .ובפירוש רש"י הנדפס על הרי"ף מבואר ,שלא היו יכולים להקדים ,כי קודם השבת
הוא עדיין זמן המשפחה שהביאה קודם להם ,ואין להם להיכנס בגבולם[.

ב .תשעה באב – כשחל תשעה באב בשבת ,אין מתענים בשבת ,ולא מקדימים
להתענות לפני השבת ,אלא מאחרים ומתענים באחד בשבת .והטעם לכך שמאחרים
ולא מקדימים ,משום שכלל בידינו ,אקדומי פורענותא לא מקדמי ,כלומר אין להקדים
דברים רעיםא.
ג .חגיגה – מצווה להביא שלמי חגיגה ביום טוב להקריבם .ומי שלא הביא ביום טוב,
יכול להביא כל הרגל .וכשחל יום טוב בשבת ,אין מביאים את החגיגה בו ביום כי אין
הקרבתה דוחה את השבת ,ומאחרים ומביאים אותה אחר יום טוב ,ולא קודם לו ,כי
זמנה ברגל ולא לפני הרגל ,וכל שלא הגיע הרגל ,לא הגיע זמן החגיגה ,ואם יעשו קודם
הרגל ,לא יצאו בו ידי חובה.
ד .הקהל – בכל מוצאי שמיטה ,במוצאי יום טוב של חג הסוכות ,היו נקהלים כולם
בעזרה ,והמלך קורא לפניהם ספר משנה תורה ,כמו שנאמר" ,וַ יְצַ ו מ ֶֹשׁה אוֹתָ ם לֵאמֹר ִמ ֵקּץ
ֶשׁבַ ע ָשׁנִים בְּ מֹעֵ ד ְשׁנַת הַ ְשּׁ ִמטָּ ה בְּ חַ ג הַ סֻּ כּוֹת .בְּ בוֹא כָ ל י ְִשׂ ָראֵ ל ל ֵָראוֹת אֶ ת פְּ נֵי ה' אֱ ֶ קי בַּ מָּ קוֹם
אֲ ֶשׁר יִ בְ חָ ר ִתּ ְק ָרא אֶ ת הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת ֶנגֶד כָּל יִ ְשׂ ָראֵ ל בְּ אָזְ נֵיהֶ ם .הַ ְקהֵ ל אֶ ת הָ עָ ם הָ אֲ נ ִָשׁים
וְ הַ נּ ִָשׁים וְ הַ טַּ ף וְ ג ְֵר אֲ ֶשׁר בִּ ְשׁעָ ֶרי לְ מַ עַ ן י ְִשׁ ְמעוּ וּלְ מַ עַ ן יִ לְ ְמדוּ וְ י ְָראוּ אֶ ת ה' אֱ ֵ קיכֶם וְ ָשׁ ְמרוּ ַלעֲשׂוֹת
יִשׁ ְמעוּ וְ ל ְָמדוּ לְ יִ ְראָה אֶ ת ה' אֱ ֵ קיכֶם כָּ ל הַ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר
אֶ ת כָּ ל ִדּבְ ֵרי הַ תּו ָֹרה הַ זֹּאת .וּבְ נֵיהֶ ם אֲ ֶשׁר א י ְָדעוּ ְ

אַ ֶתּם חַ יִּ ים עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם עֹבְ ִרים אֶ ת הַ יּ ְַר ֵדּן שָׁ מָּ ה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ" )דברים ל"א י'-י"ג( .ואם חל מוצאי
יום טוב בשבתב ,לא היו מקדימים ,אלא מאחרים לעשות את ההקהל אחר השבת ,כי
זמנו ברגל ולא קודם הרגל ,וכל שלא הגיע הרגל ,לא הגיע זמנו ,ואם יעשו קודם הרגל,
לא יצאו בו ידי חובה.

חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרים
נתבאר לעיל ,שכשחל יום טוב בשבת ,אין מקריבים בו שלמי חגיגה ,ולא מקדימים
להקריבם מערב יום טוב ,אלא מאחרים להקריבם אחר יום טוב.

א והוא הדין לשבעה עשר בתמוז ולעשרה בטבת שחלו בשבת .והאי דנקט תשעה באב ,משום דהוכפלו בו צרות ,והכל
מתענין בו .אבל שאר צומות ,אמרינן במסכת ראש השנה ,רצו ,מתענין ,רצו ,אין מתענין] .רש"י[.
ב ובגמרא ירושלמי מפרש ,דהא דלא עבדינן ליה בשבת ,מפני הבימה ,כדתנן ,בימה של עץ היו עושין למלך בעזרה ,ויושב
עליה .ופרכינן התם ,וליעבדה מאתמול .ומשני ,דחיקא ליה עזרה] .רש"י[.
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ובברייתא שנינו" ,חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרים" .ונחלקו חכמים ,מה כוונת
הברייתא.
א .עולת ראיה מאחרים אפילו כשחל יום טוב בחול.
לדברי רב אושעיא ,כוונת הברייתא ללמד על קרבן שמאחרים אותו אף בזמן ששלמי
חגיגה קרבים בזמנם ,כלומר ביום טוב שחל בחול ,והדבר הזה הוא עולת ראיה ,שזמנה
יקם" ,ואף על פי כן אין מקריבים אותה ביום טוב עצמו,
ברגל ,שנאמר "וְ א י ֵָראוּ פָ נַי ֵר ָ
כי אינה דוחה יום טוב] ,כדעת בית שמאי להלן ,שעולת ראיה אינה דוחה אפילו יום טוב[,

ולא מקדימים אותה מערב יום טוב ,אלא מאחרים אותה לחולו של מועד.
ב .איחור חגיגה עד סוף הרגל ולא יותר.
לדברי רבא ,כוונת הברייתא ללמד על החגיגה ,שאמרנו שמאחרים אותה ]כשחל יום

טוב בשבת[ ,שאין מאחרים אותה אלא בזמן שהיא ראויה לו ,כלומר כל הרגל ולא יותר.
כמו ששנינו במסכת חגיגה ,מי שלא חג ביום טוב הראשון של חג ,חוגג והולך את כל
הרגל כולו ,ויום טוב האחרון של חג ,עבר הרגל ולא חג ,אינו חייב באחריותו.
ג .אפילו חגיגת עצרת יש לה תשלומים.
לדברי רב אשי ,כוונת הברייתא ללמד על חגיגת עצרת ,שאף שהרגל הוא יום אחד
בלבד ,יש לו תשלומים שבעה ימים ,ולכן כשחל יום טוב של עצרת בשבת ,מביאים את
החגיגה והראיה אחר השבת ,אבל לא מקדימים להביא קודם השבת.

קרבנות יחיד הקרבים ביום טוב
א .שלמים – הכל מודים שמותר להקריב שלמים ביום טוב ,שכן כל מלאכת אוכל נפש
הותרה בו ,שנאמר "כָּ ל ְמלָאכָה א יֵעָ ֶשׂה בָ הֶ ם אַ  אֲ ֶשׁר יֵאָכֵל ְלכָל נֶפֶ שׁ הוּא לְ בַ דּ ֹו יֵעָ ֶשׂה
ָלכֶם" )שמות י"ב ט"ז( ,ובכלל זה מלאכת הקרבת שלמים ,המיועדים גם לאכילה.
ב .עולות – בית שמאי ובית הלל נחלקו בדבר זה .לדעת בית שמאי ,המיעוט " ָלכֶם" בא
ללמד ,שדווקא לצורככם הותרה המלאכה ביום טוב ,ולא לצורך גבוה ,ולכן אין
מקריבים עולות יחיד ביום טוב .ובית הלל אומרים ,שהמיעוט " ָלכֶם" בא ללמד ,שרק
לצורך ישראל הותרה המלאכה ביום טוב ,ולא לצורך נוכרי ,אבל לצורך ישראל מותר
גם מלאכת עולות שהן לגבוה.

דף ה '

פרק ראשון מגילה נקראת

31

סמיכה ביום טוב
בענין קרבן עולה של יחיד נאמר" ,וְ סָ מַ  יָד ֹו עַ ל רֹאשׁ הָ ֹעלָה
ד'( ,וכן נאמר בקרבנות נוספים ,ומכאן למדו ,שיש לאדם לסמוך על קרבנו קודם
שחיטתו.
וְ נ ְִרצָ ה ל ֹו לְ כַ פֵּ ר עָ לָיו" )ויקרא א'

אמנם לדעת בית שמאי ,ביום טוב אין אדם סומך על קרבנו ]כגון שלמים[ ,כי חכמים
אסרו להשתמש בשבת ויום טוב בבעלי חיים ,והסומך על הבהמה בכלל האיסור ,ולכן
שלמים שמקריב ביום טוב ,יסמוך עליהם מערב יום טוב ,ולא ביום טוב עצמו.
ולדעת בית הלל ,תכף לסמיכה שחיטה ,כלומר מיד אחר הסמיכה יש לשחוט ,ולכן ,על
כרחך קרבנות שמקריב ביום טוב ]כשלמים ועולות[ ,תהא הסמיכה עליהם ביום טוב
עצמו קודם השחיטה ,ולא מערב יום טוב.

לנטוע נטיעה בפורים
לדברי רבי אלעזר אמר רבי חנינא ,רבי נטע נטיעה בפורים ]וזה אחד משלושה דברים
שאמר בסוגיה על רבי[.
א

והקשו על כך מברייתא ששנה רב יוסף ,הדורשת את הכתוב,
וּמ ְשׁלוֹחַ
וּמ ְשׁ ֶתּה וְ יוֹם טוֹב ִ
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר ִשׂ ְמחָ ה ִ
הַ יּ ְֹשׁבִ ים בְּ עָ ֵרי הַ פְּ ָרזוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת יוֹם ְ
ב
וּמ ְשׁ ֶתּה" ,מלמד
מָ נוֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ" )אסתר ט' י"ט(ִ " .שׂ ְמחָ ה" ,מלמד שאסורים בהספד ִ " .
שאסור בתענית" .וְ יוֹם טוֹב" ,מלמד שאסור בעשיית מלאכה .ואם כן ,היאך עשה רבי
מלאכה בפורים ,ונטע נטיעה.
הוּדים הַ פְּ ָרזִ ים
"עַ ל כֵּן הַ יְּ ִ

ונאמרו מספר אופנים ליישב זאת.
א .רבי לא נטע ביום פורים של מקומו.
לפי התירוץ הראשון בגמרא ,אמנם אסור לנטוע נטיעות בפורים ,ורבי לא נטע את
הנטיעה ביום פורים של מקומו ,אלא ביום פורים של מקומות אחרים.

א "הפרוזים" כתיב.
ב השיב רש"י ,וכי מי נתן כח לימי מגילת אסתר לדחות אבילות ,ועוד אי איתא דבהספד נאסר משום דכתיב "ימי
משתה ושמחה" ,והא חזינן דכולי עלמא נהגו בו היתר ,אלא ודאי לא הוי אלא לענין שאין נופלין על פניהם ,דלא הוי
יום צרה ,אלא יום שמחה] .תוס'[.
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 מתחילה אמרו ,שבמקומו היה פורים בארבעה עשר באדר ,והוא נטע את הנטיעהבחמישה עשר באדר.
 אולם דחו זאת ואמרו ,שטבריה שהיא מקומוא ,מוקפת חומה מימות יהושע בן נון,ועושים בה פורים בחמישה עשר באדר ,והוא נטע את הנטיעה בארבעה עשר באדר.
ואמנם להלן יתבאר בעזה"י שלדעת חזקיה טבריה נחשבת ספק מוקפת ולכן היה
קורא בה בארבעה עשר ובחמישה עשר אבל רבי חולק עליו ואומר שאין עושים בה
אלא בחמישה עשר.
ואף שמבואר ממגילת תענית ,שיום ארבעה עשר וחמישה עשר באדר אסורים בהספד
ותענית גם במקומות שעושים את הפורים ביום האחר .דווקא בהספד ותענית שני
הימים אסורים בכל מקום ,אבל מלאכה אינה אסורה בכל מקום אלא יום אחד ,ביום
קריאת המגילה של אותו מקום בלבד.
ולפי זה ,המעשה שהיה באדם שזרע פשתן בפורים ,וקללו רב ,ועל ידי קללתו לא צמח
הפשתן ,אותו מעשה היה ביום קריאת המגילה אותו מקום.
ב .איסור מלאכה לא נתקבל.
לדברי רבה בריה דרבא ,רבי נטע את הנטיעה ביום קריאת המגילה של מקומו .כי אף
וּמ ְשׁ ֶתּה וְ יוֹם טוֹב" ,לאסור בהספד ותענית ומלאכה ,לא נאמר כן אלא
שנאמר " ִשׂ ְמחָ ה ִ
קודם קבלה .אבל כשקבלו עליהם ,נאמר רקַ " ,לעֲשׂוֹת אוֹתָ ם יְ מֵ י ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמחָ ה
וּמ ְשׁלוֹחַ מָ נוֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ וּמַ ָתּנוֹת לָאֶ בְ י ֹונִים" )אסתר ט' כ"ב( ,שיהיו אסורים בהספד ותענית,
ִ
ו"יום טוב" לא נאמר ,כי איסור מלאכה לא קבלו עליהם.
ורב שקילל את אותו אדם שנטע נטיעה בפורים ,משום שבאותו מקום נהגו איסור
בדבר] ,ודברים המותרים ואחרים נהגו בהן איסור אי אתה רשאי להתירן בפניהםב[ ,אבל
במקום שלא נהגו איסור מלאכה ,מותר ,וכן היה במקומו של רבי.
ג .נטיעה של שמחה מותרת.
לפי התירוץ האחרון בגמרא ,אף אם נאמר שקבלו עליהם איסור מלאכה ,לא אסרו
א בימי אנטונינוס ,כשהיו יחד כדאמר במסכת עבודה זרה ,שרצה לשחרר בני טבריא ממס ,לפי שהיו תלמידי חכמים,
דקאמר ליעביד טבריא קלניא] .תוס'[.
ב קשה דהא רבי התיר בית שאן על ידי רבי מאיר שאכל שם עלה של ירק  ...ויש לומר דהתם לא נהגו איסור ,אלא
בטעות ,והכא מיירי בדבר שנהגו בו איסורא במתכוין] .תוס'[.
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עצמם לגמרי ,והוציאו מכלל האיסור דברים של שמחה ,כבנין של שמחה ונטיעה של
שמחה] .שכן מצינו במסכת תענית ,שיש בנין ונטיעה של שמחה ,שאם התענו ולא נענו ,אסורים
בהם[ ,בנין של שמחה כגון בית חתנות לבנו] ,כשמשיא אשה לבנו הראשון ,היה בונה לו בית,
ועושה לו חופה בתוכו[ .ונטיעה של שמחה כגון אבורנקי של מלכים] ,אילן שצילו נאה ,כגון
אילן שכופפים אותו על גבי כלונסאות ויתידות ,והמלכים אוכלים תחתיו בימות החמה,
ומתעדנים שם במיני שמחות[.

ואם כן ניתן לומר ,שאמנם רבי נטע נטיעה בפורים עצמו ,והיתה נטיעה של שמחה,
ולכן היה מותר לו לעשות זאת.

רחיצה בפרהסיא בשבעה עשר בתמוז
לדברי רבי אלעזר אמר רבי חנינא ,רבי רחץ בקרונה של צפורי ,כלומר בשוק בפרהסיא,
א
בשבעה עשר בתמוז ] ,וגם זה אחד משלושה דברים שאמר בסוגיה על רבי[.

דחיית תשעה באב שחל בשבת
לדברי רבי אלעזר אמר רבי חנינא ,רבי ביקש לעקור תשעה באבב ,ולא הודו לו חכמים,
]וגם זה אחד משלושה דברים שאמר בסוגיה על רבי[.

אמר רבי אבא בר זבדא לפני רבי אלעזר ,רבי ,לא כך היה מעשה ,כלומר לא ביקש רבי
לעקור תשעה באב לגמרי ,אלא אותה שנה בלבד ,שחל תשעה באב להיות בשבת,
ודחוהו לאחר השבת ,ואמר רבי ,הואיל ונדחה ,ידחה .ולא הודו לו חכמים.
קרא רבי אלעזר על רבי אבא את הכתוב" ,טוֹבִ ים הַ ְשּׁ ַניִם ִמן הָ אֶ חָ ד
בַּ עֲמָ לָם" )קהלת ד' ט'( כלומר ,אילו לא שמעתי ממך ,הייתי טועה בדבר ,עכשיו טוב לי
שלימדתני האמת.
אֲ ֶשׁר יֵשׁ לָהֶ ם ָשׂכָ ר טוֹב

א ואם תאמר ,מאי איריא לרחוץ ,אפילו לאכול נמי מותר ,כדתניא  ...אין צרה ואין שלום רצו מתענין לא רצו אין
מתענין .ויש לומר דכיון דקבלוהו כבר אבותינו על עצמם ,מסתמא גם הם קבלוהו] .תוס'[.
ב קשה היכי סלקא דעתך  ...דרבי היה רוצה לעקור תשעה באב לגמרי ) ...א( ויש לומר דלא רצה לעוקרו אלא מחומרא
שיש בו יותר משאר תעניות) .ב( אי נמי יש לומר דרצה לעקרו מתשיעי ולקבעו בעשירי ] ...תוס'[.
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עיר מוקפת חומה וים
נאמר בספר יהושע בענין נחלת בנימין" ,וְ עָ ֵרי ִמבְ צָ ר הַ ִצּ ִדּים צֵ ר וְ חַ מַּ ת ַר ַקּת וְ כִ נּ ֶָרת"
)יהושע י"ט ל"ה( ,וקבלה בידינו ,ש" ַר ַקּת" זו ,הנחשבת עיר מבצר ,היא טבריה .ולא היתה
טבריה מוקפת חומה מכל צדדיה ,אלא משלושה צדדים היתה מוקפת חומה ,ומצד
אחד מוקפת על ידי הים.
והנה דין פשוט הוא ,שמאחר שאין לה חומה ממש מכל צדדיה ,בתיה אינם נידונים
כבתי ערי חומה ,שכן כך נאמר בערי החצרים" ,וּבָ ֵתּי הַ חֲ צֵ ִרים אֲ ֶשׁר אֵ ין לָהֶ ם חֹמָ ה
אָרץ יֵחָ ֵשׁב גְּ אֻ לָּה ִתּ ְהיֶה לּ ֹו וּבַ יֹּבֵ ל יֵצֵ א" )ויקרא כ"ה ל"א( ודרשו בברייתא,
ָסבִ יב עַ ל ְשׂ ֵדה הָ ֶ
"אֲ ֶשׁר אֵ ין לָהֶ ם חֹמָ ה סָ בִ יב" ,כל שאין לו חומה סביב ,הרי הוא בכלל ערי החצרים ,אף
אם נשלם הקפו בדבר אחר ,כגון ים ,ומכאן שטבריה המוקפת חומה וים ,הרי היא
כערי החצרים ,ולא כערי חומה.
ודווקא לענין בתי ערי חומה דין פשוט הוא ,שטבריה המוקפת חומה וים אינה נידונית
כמוקפת ,אבל לענין מקרא מגילה ,שלא נאמר בה חומה ,אלא רק "בְּ עָ ֵרי הַ ְפּ ָרזוֹת",
נסתפק חזקיה מה הכוונה ,האם ערי פרזות הן ערים גלויות בלא חומה ,ואם כן כל
שאין להם חומה ממש סביב ,הרי הם פרזות ,וטבריה בכלל ,או שפרזות הן ערים
הנוחות להיכבש ,להוציא את המוקפות אף חומה וים ,שקשה לכבשן ,שאינן פרזות,
וטבריה בכללם.
ומחמת הספק הזה אמר חזקיה ,שיש לקרוא בטבריה את המגילה בשני הימים,
בארבעה עשר ,ובחמישה עשר.
וכבר נתבאר ,שחזקיה נסתפק בזה ,אבל רבי לא נסתפק בזה ,ולדעתו טבריה נידונית
כעיר מוקפת ,וקוראים בה בחמישה עשר בלבד.

עיר מוקפת שור איגר
ימה וְ ָקם הַ בַּ יִ ת אֲ ֶשׁר בָּ עִ יר אֲ ֶשׁר
נאמר בבתי ערי חומה" ,וְ ִאם א יִ גָּאֵ ל עַ ד ְמאת ל ֹו ָשׁנָה ְת ִמ ָ

ל ֹוא חֹמָ ה ל ְַצּ ִמיתֻ ת ַל ֹקּנֶה אֹת ֹו לְ ֹדרֹתָ יו א יֵצֵ א בַּ יֹּבֵ ל" )ויקרא כ"ה ל'( ,ודרשו "אֲ ֶשׁר לוֹ חֹמָ ה",
להוציא שור איגר.

א "לא" כתיב.
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כלומר דווקא עיר שיש לה חומה גמורה בפני עצמה ,בכלל הכתוב ,ולא עיר שבתיה הם
חומתה ,שהיא מוקפת בתים סמוכים זה לזה ,וחומות חיצונות של בתים נעשות חומה
לעירא.

זמן קריאת המגילה בעיר הוצל
ללשון ראשון בגמרא ,רב אסי קרא את המגילה בהוצל בארבעה עשר ובחמישה עשר,
כי היה מסופק אם היא מוקפת חומה מימות יהושע בן נון או לא.
וללשון שני בגמרא ,רב אסי אמר שהוצל של בנימין מוקפת חומה מימות יהושע בן נון.

"וְ עָ ֵרי ִמבְ צָ ר הַ צִּ ִדּים צֵ ר וְ חַ מַּ ת ַר ַקּת וְ כִ נּ ֶָרת"
אמר רבי יוחנן ,כי הוינא טליא ]=כשהייתי נער[ ,אמרתי דבר ,שאלתי את הזקנים,
ונמצא כדברי .וכך אמר רבי יוחנן כשהיה נער:

דף ו'
א" .חַ מַּ ת" זו טבריא ,ולמה נקרא שמה חַ מַּ ת? על שום חמי טבריא.
בַ " .ר ַקּת" זו ציפורי ,ולמה נקרא שמה ַר ַקּת? משום שהיא יושבת בראש ההר ,שבכך
היא מודלית וגבוהה כמו רקתא דנהרא ]=שפת הנהר[ ,שהשפה גבוהה מהנהר.
ג" .וְ כִ נּ ֶָרת" זו גינוסר ,ולמה נקרא שמה כינרת? משום שמתוקים וערבים פירותיה
כקול הכינור.
ורבא הקשה על דברי רבי יוחנן ,שכן לכאורה אין מי שחולק על כך ש ַר ַקּת היא טבריא,
שכן יש ללמוד מכל ההספדים הנזכרים להלן .ולפיכך אמר רבא:
א" .חַ מַּ ת" זו חמי גרר.
בַ " .ר ַקּת" זו טבריא .ולמה נקרא שמה ַר ַקּת? שאפילו ריקנים שבה ,מלאים מצות

א והיינו שור איגר ,שגגותיה חומותיה .גג מתרגמינן איגר] .רש"י[ .ואם תאמר  ...ולמה לי קרא ,תיפוק ליה דהוי ליה
ישב ולבסוף הוקף ,שהרי לא נגמרה חומת העיר עד שנגמרו כל הבתים .ויש לומר ,דקרא אתא לאשמועינן דאפילו היכא
דקים לן שלא דר אדם שם עד שנגמרו כל הבתים ,אפילו הכי לא חשיב היקף] .תוס' בדף ג'[.
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כרמון .ורבי ירמיה אמר ,ששמה ַר ַקּת ,ולמה נקראת גם טבריא? משום שיושבת
בטבורה ]=באמצעיתה[ של ארץ ישראל .ורבה אמר גם כן ששמה ַר ַקּת ,אבל הסיבה לכך
שנקראת גם טבריא ,כי טובה ראייתה] ,שהיו שם גנות ופרדסים[.
ג" .וְ כִ נּ ֶָרת" זו גינוסר.

הספדים על מתים בטבריא
כשמת אדם גדול בבבל מספידים אותו בטבריא כך" ,גדול הוא בששך ,ושם לו
ב ַר ַקּת" ,כלומר גדול הוא בבבל ]ששך ,בחילוף א"ת ב"ש[ ,ויצא שמעו עד טבריא.
וכשמעלים ארון של מת מבבל לקברו בטבריא ,הספדנים קוראים בשווקים שיצאו
לקראתו ואומרים בלשון הזה" ,אוהבי שרידים ]=אוהבי ישראל[ ,יושבי ַר ַקּת ,צאו
וקבלו הרוגי עומק ]=מתי בבל העמוקה[".
וכשנחה נפשו של רבי זירא] ,שעלה מבבל לארץ ישראל ומת שם בטבריא[ ,פתח עליו אותו
ספדן ,ואמר" ,ארץ שנער ]=בבל[ הרה וילדה ,ארץ צבי ]=ארץ ישראל[ גידלה שעשועיה
]של שנער[ ,אוי נא לה אמרה רקת ]=טבריא[ כי אבדה כלי חמדתה".

ִק ְטרוֹן
נאמר בספר שופטים" ,זְ בוּלֻן א הו ִֹרישׁ אֶ ת יו ְֹשׁבֵ י ִק ְטרוֹן וְ אֶ ת יו ְֹשׁבֵ י נַהֲ ל ]שעלו
יִּהיוּ לָמַ ס" )שופטים א' ל'( ]ועבר על מה שאמר הקב"ה "לא תחיה כל
בנחלתו[ וַ יּ ֵֶשׁב הַ כְּ ַנ ֲענִי בְּ ִק ְרבּ ֹו וַ ְ
נשמה"[.

ואמר זעירא ,ש ִק ְטרוֹן זו שעלתה בחלקו של זבולון היא צפורי ,ונקראת גם צפורי,
משום שיושבת בראש ההר כצפור.

זבולון התרעם על חלקו
זבולון מתרעם על מידותיו היה ,כלומר מתרעם על חלקו שנמדד לו מן השמים ,שאינו
חפץ בו ,שנאמר" ,זְ בֻלוּן עַ ם חֵ ֵרף נַפְ שׁ ֹו לָמוּת" )שופטים ה' י"ח( ,והטעם לכך מבואר
בהמשך הפסוק" ,וְ נַפְ ָתּלִ י עַ ל ְמרוֹמֵ י ָשׂ ֶדה" )שופטים ה' י"ח( .שכך אמר זבולון לפני
הקב"ה ,רבונו של עולם ,לאחיי נתת להם שדות וכרמים ,ולי נתת הרים וגבעות .לאחיי
נתת להם ארצות ,ולי נתת ימים ונהרות .ואף שגם צפורי עלתה בחלקו ,כפי שנתבאר
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לעיל ,והיתה מקום משובח ,שהיה בו חלק גדול מזבת חלב של ארץ ישראל ,כפי
שיתבאר בעזה"י להלן ,מכל מקום לא התנחם בה ,כי רצה שדות הכרמים ,ושדות
הכרמים לא היו בחלקו.
אמר לו ,כולם צריכים לך] ,כל אחיך יהיו צריכים לך[ על ידי חלזון ,שהחלזון עולה מן
הים להרים ,וצובעים בדמו תכלת ,ונמכר בדמים יקרים ,שנאמר" ,עַ ִמּים ]=שבטים[ הַ ר
וּשׂפוּנֵי ְטמוּנֵי חוֹל" )דברים ל"ג י"ט( .כלומר מכל
יִ ְק ָראוּ ָשׁם יִ זְ בְּ חוּ זִ בְ חֵ י צֶ ֶדק כִּ י ֶשׁפַ ע י ִַמּים יִ ינָקוּ ְ
השבטים יתקבצו להריך ,לקנות שפוני טמוני חול ,והכוונה לחלזון ,כפי שיתבאר
בעזה"י להלן.
אמר לפניו זבולון ,רבונו של עולם ,מי מודיעני על זאת ,לתת לי דמים ,שמא יטלו מה
שימצאו בנחלתי ולא ישלמו.
אמר לוָ " ,שׁם יִ זְ בְּ חוּ זִ בְ חֵ י צֶ ֶדק" )דברים ל"ג י"ט( כלומר כשם שזבחים גזולים אסורים,
כך תכלת של חלזונות גזולים אסורה ,וסימן זה יהא לך ,כל המוצא חלזון ברשותך,
ונוטלו בלא לשלם ,לא יועיל בפרקמטיא שלו כלום ,שכל שיטול בלא לשלם ,תתקלקל
הצביעה והחול ולא יועיל כלום.

וּשׂפוּנֵי ְטמוּנֵי חוֹל"
" ְ
וּשׂפוּנֵי ְטמוּנֵי חוֹל" וביאר רב יוסף דבר זה:
נתבאר שזבולון זכה להיות בחלקו " ְ
וּשׂפוּנֵי"  -זה חלזון ,שהוא דבר חשוב ,וספון הוא חשוב בלשון ברייתא.
" ְ
" ְטמוּנֵי"  -זו טרית ]=דג שקורים טונינ"א או טונה[.

"חוֹל"  -זו זכוכית לבנה ,שהזכוכית נעשית מן החול ,וחול של זבולון חשוב משאר
חולות ,וראוי לזכוכית לבנה.

זבת חלב ודבש של כל ארץ ישראל ושל צפורי
וּדבָ שׁ",
יש מקומות משובחים בארץ ישראל ,שנתקיים בהם הכתוב "אֶ ֶרץ זָ בַ ת חָ לָב ְ
שהעזים אוכלות תאנים ,והדבש נוטף מהם ,והחלב זב מהעיזים ,ונעשים כמין נחל של
חלב ודבש.
ולדברי רבה בר בר חנה ,אמר רבי יוחנן ,שראה את המקומות המשובחים הללו שבכל
ארץ ישראל ,והיו יחד כל המקומות הללו ,כמו מה שיש מהמקום הנקרא בי כובי ועד
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מעבר נהר תולבקני ,שהוא מקום שאורכו עשרים ושתים פרסה ורחבו שש פרסאות,
]כלומר  132פרסאות רבועות[.

ואמר ריש לקיש ,שראה את המקום שהוא זבת חלב ודבש של צפורי ,והוא לבדו היה
ששה עשר מיל על ששה עשר מיל ]ארבע פרסאות על ארבע פרסאות כלומר  16פרסאות
רבועות[.

למדנו שזבולון קיבל ארץ זבת חלב ודבש יותר מהראוי לו ,שקיבל יותר מעשירית
]= [0.12מזבת חלב ודבש של ארץ ישראל.

"וְ עֶ ְקרוֹן ֵתּעָ ֵקר"
נאמר בספר צפניה "כִּ י עַ זָּ ה עֲזוּבָ ה ִת ְהיֶה וְ אַ ְשׁ ְקלוֹן לִ ְשׁמָ מָ ה אַ ְשׁדּוֹד בַּ צָּ הֳ ַריִ ם יְ ג ְָרשׁוּהָ וְ עֶ ְקרוֹן ֵתּעָ ֵקר"
)צפניה ב' ד'(.

ואמר רבי אבהו" ,וְ עֶ ְקרוֹן ֵתּעָ ֵקר" זו קסרי בת אדום ,שהיא יושבת בין החולות ,והיא
היתה יתד תקועה ]לרעה[ לישראל בימי יוונים ,וכשגברה מלכות בית חשמונאי
ונצחום ,היו קוראים אותה אחידת מגדל שיר ]=כבושת מגדל שיר[.
וכן אמר רבי יצחק ,שעקרון תעקר זו קסרי בת אדום ,שהיא היתה מטרופולין של
מלכים] ,מטרופולין בלשון יון ,אמא של מלכות" .מטרא" ,אמא" ,פולין" ,לשון שררה[ .י"א
שהיו מגדלים שם בני מלכים .וי"א שמאנשי אותו מקום היו ממנים מלכים.
צור היתה ראש מלכות אדום ,ונאמר בה" ,וַ הֲ ִסר ִֹתי ָדמָ יו ִמפִּ יו וְ ִשׁקֻּ צָ יו ִמבֵּ ין ִשׁנָּיו
יבוּסי" )זכריה ט' ז'( .וביאר רבי
ִ
יהוּדה וְ עֶ ְקרוֹן כִּ
ָ
וְ נ ְִשׁאַר גַּם הוּא לֵאֵ קינוּ וְ הָ יָה כְּ אַ לֻּף בִּ
יוסי בר חנינא את הכתוב.
"וַהֲ ִסר ִֹתי ָדמָ יו ִמ ִפּיו" – זה בית במיא שלהן.
"וְ ִשׁקֻּ צָ יו ִמבֵּ ין ִשׁנָּיו" – זה בית גליאא שלהן.
"וְ נִ ְשׁאַר גַּם הוּא לֵאֵ קינוּ" – אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות שבאדום.
יבוּסי ]=ירושלים[" – כלומר אדום תהא לאלופי יהודה,
ִ
יהוּדה וְ עֶ ְקרוֹן כִּ
ָ
"וְ הָ יָה כְּ אַ לֻּף בִּ
א גלייא ובמיא ,ראשי עבודה זרה הם לאדום] .רש"י[.
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ועקרון תהיה בית תלמוד בירושלים .אלו תראטריות וקרקסיותא שבאדום ,שעתידים
שרי יהודה ללמד בהן תורה ברבים.

לשם היא פמייס
נאמר בספר יהושע" ,וַ יֵּצֵ א גְ בוּל בְּ נֵי ָדן מֵ הֶ ם וַ ַיּעֲלוּ בְ נֵי ָדן וַ יִּ לָּחֲ מוּ עִ ם ל ֶֶשׁם וַ יִּ לְ כְּ דוּ אוֹתָ הּ
אוֹתָ הּ לְ פִ י חֶ ֶרב וַ יִּ ְרשׁוּ אוֹתָ הּ וַ יּ ְֵשׁבוּ בָ הּ וַ יִּ ְק ְראוּ לְ ל ֶֶשׁם ָדּן כְּ ֵשׁם ָדּן אֲ בִ יהֶ ם" )יהושע י"ט מ"ז(.

וַ יַּכּוּ

ואמר רבי יצחק ,שאותה לשם שכיבשו בני דן ,היא פמייס שמשם ירדן יוצא.

קסרי וירושלים אחת חריבה ואחת מלאה
קסרי וירושלים ,אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן ,אל תאמן ,ישבו שתיהן אל תאמן,
חרבה קסרי וישבה ירושלים או חרבה ירושלים וישבה קסרי תאמן.
רוּשׁ ִ ַלם
אָמ ָרה צֹּר עַ ל יְ ָ
אָדם יַעַ ן אֲ ֶשׁר ְ
י"א שענין זה מבואר מהכתוב "בֶּ ן ָ
הָ עַ ִמּים נָסֵ בָּ ה אֵ לָי ִאמָּ לְ אָה הָ חֳ ָרבָ ה" )יחזקאל כ"ו ב'( ,כלומר ,אתמלא מחורבנה ,ומכאן
למדנו ,אם מליאה זו חרבה זו ,אם מליאה זו חרבה זו.
הֶ אָח נ ְִשׁבְּ ָרה ַדּלְ תוֹת

ורב נחמן בר יצחק אמר ,שענין זה למד ממה שנאמר לרבקה על יעקב ועשו,
וּשׁנֵי לְ אֻ ִמּים ִממֵּ עַ יִ  יִ פָּ ֵרדוּ וּלְ אֹם ִמלְ אֹם יֶאֱ מָ ץ וְ ַרב ַי ֲעבֹד צָ עִ יר" )בראשית כ"ה
לָהּ ְשׁנֵי גוֹיִםב בְּ בִ ְטנְֵ 
כ"ג( ,שאין מלכות שניהם מתקיימת יחד ,וכשזה גיבור זה חלש.

"וַ יֹּאמֶ ר ה'

"יֻחַ ן ָר ָשׁע בַּ ל לָמַ ד צֶ ֶדק"
נאמר בספר ישעיה" ,יֻחַ ן ָר ָשׁע בַּ ל לָמַ ד צֶ ֶדק בְּ אֶ ֶרץ ְנכֹחוֹת יְ עַ וֵּ ל וּבַ ל יִ ְראֶ ה גֵּאוּת ה'"
)ישעיהו כ"ו י'( .וביאר רבי יצחק ,שכתוב זה מלמד על דברים שדבר יצחק אבינו עם
הקב"ה על עשו:

א י"מ בתי עבודת כוכבים ,ומכנה אותן טרטאות לשון חרפה ,וקרקסיאות רוצה לומר בית הכסא בלשון ערב .וקשה
לומר שאותן מקומות מטונפות יכול ללמוד שם תורה .אלא ודאי לשממה יהא במהרה בימינו ,ורוצה לומר בתים
שמתאספים שם לוועד של עובדי עבודת כוכבים] .תוס'[.
ב "גיים" כתיב.
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אמר יצחק לפני הקב"ה – רבונו של עולם" ,יֻחַ ן" עשו.
אמר לו הקב"ה – " ָר ָשׁע" הוא.
אמר לו יצחק – "בַּ ל לָמַ ד צֶ ֶדק" ,כלומר ,וכי אין אדם יכול ללמד עליו צדק?
אמר לו הקב"ה – "בְּ אֶ ֶרץ ְנכֹחוֹת יְ עַ וֵּ ל" ,כלומר ,עתיד להחריב את ארץ ישראל
וירושלים.
אמר לו יצחק – אם כן" ,וּבַ ל יִ ְראֶ ה גֵּאוּת ה'".

"אַל ִתּ ֵתּן ה' מַ אֲ וַיֵּ י ָר ָשׁע"
נאמר בספר תהילים" ,אַל ִתּ ֵתּן ה' מַ אֲ וַ יֵּי ָר ָשׁע זְ מָ מ ֹו אַל ָתּפֵ ק יָרוּמוּ סֶ לָה"
ט'( .וביאר רבי יצחק ,שדברים אלו ביקש יעקב אבינו מהקב"ה על עשו.

)תהלים ק"מ

שכך אמר יעקב אבינו לפני הקב"ה ,רבונו של עולם" ,אַל ִתּ ֵתּן ה' מַ אֲ וַיֵּ י ָר ָשׁע" ,אל תתן
לעשו הרשע תאות לבו.
ועוד ביקש" ,זְ מָ מוֹ אַל ָתּפֵ ק" ,כלומר ,אל תוציא מנחיריו את הזמם ,שעל ידו הוא
משתמרא .ובקשה זו נאמרה על מלכות גרממיא של אדום ,שאילו הם יוצאים,
מחריבים כל העולם כולו.
ואמר רבי חמא בר חנינא ,שלוש מאות קטירי תגא ]=נושאי כתרים ,כלומר מלכים[ ,יש
בגרממיא של אדום ,ושלוש מאות ששים וחמישה מרזבני ]=דוכסים[ יש ברומי .ובכל
ב
יום יוצאים אלו ונלחמים באלו ,ונהרג אחד מהם ,וטרודים להעמיד מלך ] .וזהו הזמם
שעל ידו הם משתמרים מלצאת להחריב את העולם[.

למצוא מבוקשו
לדברי רבי יצחק ,לענין ההבנה והחידוד בדברי תורה ,הדבר תלוי ביגיעה בלבד,
ולפיכך ,אם יאמר לך אדם יגעתי ]בתורה[ ולא מצאתי ,אל תאמן .לא יגעתי ומצאתי,
אל תאמן .יגעתי ומצאתי ,תאמן.
א זמם ,כמין טבעת ברזל שנותנין בחוטמה של אנקה ,ונמשכת בו ,ומתוך חוזקה אינה משתמרת כי אם בו] .רש"י[.
ב יל"ע אם הכוונה שטרודים להעמיד מלך תחת אותו מלך שמת באותו יום ,או שטרודים להעמיד מלך אחד על כולם.
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ולענין להעמיד גרסא שלא תשתכח ממנו ,אין הדבר תלוי אלא בסייעתא דשמיא ,ויש
יגע ואינו מוצא.
וכן בשאר משא ומתן שאינו של תורה ,אין הדבר תלוי ביגיעתו ,אלא בסייעתא
דשמיא.

להתגרות ברשעים בעולם הזה
אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחי ,מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה,
שנאמר" ,עֹזְ בֵ י תו ָֹרה יְ הַ לְ לוּ ָרשָׁ ע וְ שׁ ְֹמ ֵרי תו ָֹרה יִ ְת ָגּרוּ בָ ם" )משלי כ"ח ד'(.
וכן שנינו רבי דוסתאי בר מתון אומר ,מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה ,ומה
שנאמר" ,לְ ָדוִ ד אַל ִתּ ְתחַ ר בַּ ְמּ ֵרעִ ים אַל ְתּ ַקנֵּא בְּ ע ֵֹשׂי עַ וְ לָה" )תהילים ל"ז א'( ,אין הכוונה
שלא לריב עם הרעים] ,כפי שמסבירים אותם שלבם נוקפם מעברות שבידם[ ,אלא הכוונה
שלא להיות כמותם.
וראיה לדבר ,שהקנאה הנשללת בכתוב הזה ,היא הרצון להיות כמותם ,ולא המריבה
עימהם .שכן מצינו כתוב אחר" ,אַל יְ ַקנֵּא לִ בְּ  בַּ חַ טָּ ִאים כִּ י ִאם בְּ יִ ְראַת ה' כָּל הַ יּוֹם"
)משלי כ"ג י"ז( ,וכתוב זה ודאי אין לפרשו שלא לריב עם החוטאים אלא עם יראי ה',
אלא ביאורו ,שאין להיות כחוטאים ,אלא כיראי ה' ,והוא הדין בכתוב הנ"ל" ,אַל
ִתּ ְתחַ ר בַּ ְמּ ֵרעִ ים אַל ְתּ ַקנֵּא בְּ ע ֵֹשׂי עַ וְ לָה".
ורבי יצחק אמר ,אם ראית רשע שהשעה משחקת לו ,אל תתגרה בו ,שנאמר "לְ ָדוִ ד אַל
ִתּ ְתחַ ר בַּ ְמּ ֵרעִ ים אַל ְתּ ַקנֵּא בְּ ע ֵֹשׂי עַ וְ לָה" )תהלים ל"ז א'( .ולא עוד אלא שדרכיו מצליחים,
שנאמר" ,י ִָחילוּ ]=יצליחו[ ְד ָרכָ ו בְּ כָל עֵ ת" )תהלים י' ה'( .ולא עוד ,אלא שזוכה בדין,
שנאמר בהמשך הכתוב הזה" ,מָ רוֹם ִמ ְשׁפָּ טֶ יִ מנֶּגְ דּ ֹו" .ולא עוד ,אלא שרואה במפלת
שונאיו ,שנאמר בסוף הכתוב הזה" ,כָּל צו ְֹר ָריו יָפִ יחַ בָּ הֶ ם" ,בנפיחה בעלמא הם נופלים.
ואמרו בגמרא ,שאין כאן מחלוקת בדבר זה ,וכל אחד מהם מדבר באופן אחר .ונאמרו
מספר אופנים ,ליישב דבריהם.
א .לפי התירוץ הראשון ,בדברים שהם צרכי הדיוט ]=במילי דידיה[ ,אין להתגרות
ברשעים בעולם הזהא .ובדברים שהם צרכי גבוה ]=במילי דשמיא[ ,מותר להתגרות
א ולכאורה גם זה רק כשהשעה משחקת לו.
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ברשעים בעולם הזה.
ב .לפי התירוץ השני ,בדברים שהם צרכי הדיוט ]=במילי דידיה[ ,דווקא מי שאינו צדיק
גמור לא יתגרה ברשעיםא .אבל צדיק גמור ,מותר להתגרות ברשעים אף בדברים שהם
צרכי הדיוט ]=במילי דידיה[ ,שנאמרְ " ,טהוֹר עֵ ינַיִ ם מֵ ְראוֹת ָרע וְ הַ בִּ יט אֶ ל עָ מָ ל א תוּכָל לָמָּ ה
תַ בִּ יט בּוֹגְ ִדים ַתּחֲ ִרישׁ בְּ בַ לַּע ָרשָׁ ע צַ ִדּיק ִממֶּ נּוּ" )חבקוק א' י"ג( ,וביאר רב הונא ,צדיק ממנו
בולע ,צדיק גמור אינו בולע.
ג .לפי התירוץ השלישי ,בדרך כלל מותר להתגרות ברשע בעולם הזה .אולם כשהשעה
משחקת לו אין להתגרות בו.

איטליא של יון
אמר עולא ,איטליא של יון ,זה כרך גדול של רומיב ,והיא  300פרסה על  300פרסה ,ויש
בה  365שווקים ]חוצות[ כמנין ימות החמה .וקטן שבכולם ,של מוכרי עופות ,והיתה 16
מיל על  16מיל .ומלך סועד בכל יום באחד מהן.
והדר בה ,אף על פי שאינו נולד בה ,נוטל פרס ]מזון[ מבית המלך .והנולד בה ,אף על פי
שאינו דר בה ,נוטל פרס מבית המלך.
ושלשת אלפים מרחצאות יש בו ,וחמש מאות חלונות ]=כעין ארובות[ גבוהים מהחומה,
מעלים עשן חוץ לחומה ]ואין מעשנים את החומה ,וזהו חשיבות[.
צדו אחד ים ,וצדו אחד הרים וגבעות ,צדו אחד מחיצה של ברזל ,וצדו אחד חולסית
]מקום אבנים דקות[ ומצולה.

מצוות אדר בשנה מעוברת
כבר נתבאר ,שבארבעה עשר וחמישה עשר באדר הם ימי הפורים ,וקוראים בהם את
המגילה ]וכמו כן נותנים מתנות לאביונים ,ומשלוח מנות איש לרעהו ,ושמחה[ .ובעזה"י
בהמשך המסכת יתבאר ,שבשבתות אדר קוראים ארבע פרשיות] ,שקלים .זכור .פרה.
א שהשעה משחקת להם.
ב כרך גדול שגדל בשביל עון מנשה ,שבשעה שהכניס צלם בהיכל ירד גבריאל ונעץ קנה בים ,וגדל עליו חלקה גדולה,
ונבנה לשם איטליא של יון" ,מֵ ִאיֵּי אֱ לִישָׁ ה" )יחזקאל כ"ז ז'( מתרגמינן "מנגוות איטליא"] .רש"י[.
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והחודש[ ,ולהלן יתבאר בעזה"י ,מתי מקיימים את כל המצוות הללו בשנה מעוברת,
שיש בה שני אדרים.
ג .לדעת רבן שמעון בן גמליאל משום רבי יוסי – בשנה מעוברת ,אדר שני הוא החודש
שיש לקיים בו את כל מצוות אדר ,ולא אדר ראשון .ולכן אם קראו את המגילה באדר
ראשון ,או קראו ארבע פרשיות באדר ראשון ,ואחר כך נתעברה השנה ,חוזרים
וקוראים באדר שני] .ולפי התירוץ השני בגמרא ,כן דעת משנתנו ,ומה ששנינו אין בין אדר
ראשון לאדר שני אלא קריאת מגילה ומתנות לאביונים ,הכוונה שאין בין פורים של אדר ראשון
לאדר שני אלא זה ,להוציא איסור הספד ותענית ,ששווים בו באדר ראשון ובאדר שניא .אמנם
בין אדר ראשון כולו לאדר שני כולו ,יש הבדל גם בקריאת ארבע פרשיות ,שקוראים בשני ולא

בראשון[ .ואמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יוחנן ,הלכה כרבן שמעון בן גמליאל שאמר
משום רבי יוסי.
א .לדעת תנא קמא – אמנם בשנה מעוברת ,אדר שני היא החודש שיש לקיים בו את
כל מצוות אדר ,ולא אדר ראשון .אלא שיש חילוק בדין זה בין קריאת המגילה ]ומצוות
פורים[ ,לבין קריאת ארבע פרשיות .בקריאת המגילה אין יוצאים באדר ראשון אף
בדיעבד ,ולכן אם קראו את המגילה באדר ראשון ,ואחר כך נתעברה השנה ,חוזרים
וקוראים אותה באדר שני .אבל ארבע פרשיות ,אף שלכתחילה יש לקרותן באדר שני,
בדיעבד אם קראו אותן באדר ראשון ,יצאו ,ואין צריך לחזור ולקרוא באדר שני] .ולפי
התירוץ הראשון בגמרא זו דעת משנתנו[.

ב .ולדעת רבי אליעזר ברבי יוסי – אדר ראשון ואדר שני שווים הם ,וכל מצוות אדר
ניתן לקיים לכתחילה ,הן באדר ראשון והן באדר שני ,ולכן ,כשקראו את המגילה או
ארבע פרשיות בראשון ,אין צורך לחזור ולקרוא בשני.

טעמי החכמים הנ"ל
הנה נתבאר ,שנחלקו החכמים באיזה אדר יש לקיים את מצוות הפורים בשנה
א ויש שנוהגין לעשות ימי משתה ושמחה בארבעה עשר ובחמשה עשר של אדר הראשון ,וריהטא דמתניתין נמי משמע
כן ,מדקאמר אלא מקרא מגילה בלבד ומתנות עניים ,מכלל דלענין משתה ושמחה זה וזה שוין .ולא נהירא ,דהא
אמרינן בגמרא ,הא לענין הספד ותענית זה וזה שוין ,מכלל דשמחה ומשתה ליכא ,דעל כרחך לא תליא הא בהא ,דאי
תליא הא בהא ,לאשמעינן דמשתה ושמחה נהגו בהו ,וממילא נאסר בהספד ,דהא הימים האמורים במגילת תענית
האסורים בהספד אין בהן משתה ושמחה .וכן הלכה ,שאין צריך להחמיר לעשות משתה ושמחה באדר הראשון.
]תוס'[.
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מעוברת ,בראשון או בשני ,אבל הכל מודים ,שאין צריך לקיימן גם בראשון וגם בשני.
ואמרו ,שענין זה שאין צריך לקיימן בשני האדרים ,למד מהכתוב" ,לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת
ְשׁנֵי הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה כִּ כְ תָ בָ ם וְ כִ זְ מַ נָּם בְּ כָ ל ָשׁנָה וְ ָשׁנָה" ,המלמד ,שכל השנים שוות ,כשם
שבשנה פשוטה מקיימים את המצוות הללו באדר אחד בלבד ,כך בשנה מעוברת
מקיימים אותן באדר אחד בלבד.
ולדברי רבי יוחנן ורבי טבי ,החכמים הנ"ל נחלקו כיצד להעמיד דרשה זו.
 לדעת רבי אליעזר ברבי יוסי ,הסברא אומרת שלעולם יהיה פורים באדר הראשון,ולא באדר השני ,כי אין מעבירים על המצוותא ,ולכן הכתוב הנ"ל מלמד ,שכשם שבכל
שנה אדר הסמוך לשבט הוא העיקר ,כך בשנה מעוברת אדר הסמוך לשבט הוא
העיקרב.
 ולדעת תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל משום רבי יוסי ,הסברא אומרת ,שלעולםיהיה פורים באדר הסמוך לניסן ,כדי לסמוך גאולת פורים לגאולת פסח ,ולכו הכתוב
הנ"ל מלמד שכשם שבכל שנה אדר הסמוך לניסן הוא העיקר כך בשנה מעוברת אדר
הסמוך לניסן הוא העיקר.
ולדברי רבי אלעזר ,טעמם של תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל משום רבי יוסי,
שּׁנִ ית" )אסתר ט'
פּוּרים הַ זֹּאת הַ ֵ
שאדר שני הוא העיקר ,כי נאמר "לְ ַקיֵּ ם אֵ ת ִאגּ ֶֶרת הַ ִ
כ"ט( ,ללמד ,שיש לקיימם באדר השני .אמנם אם מהכתוב הזה לבדו ,היה מקום
לומר ,שיש לקיימם שתי פעמים ,גם בראשון וגם בשני .ולכן נאמר גם "לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים
אֵ ת ְשׁנֵי הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה כִּ כְ תָ בָ ם וְ כִ זְ מַ נָּם בְּ כָ ל ָשׁנָה וְ ָשׁנָה" ,ללמד שכשם שבכל שנה
נעשים פעם אחת ,כך גם בשנה מעוברת יהיו נעשים פעם אחת.

א דהכי תניא במכילתא" ,ושמרתם את המצות" ,אם באת מצוה לידך אל תחמיצנה] .רש"י[ .מכאן קשה להא דאמרינן
בפרק איזהו מקומן בגמרא ,דקאמר שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של המזבח ,ודייק טעמא דאמר קרא "אל
יסוד מזבח העולה" .וקשה התם למה לי קרא ,תיפוק ליה דאין מעבירין על המצות ,וכשהוא יוצא מפתח ההיכל שהוא
מערב ביסוד מערבי הוא דפגע ברישא) .א( ויש מפרשים ,דלא שייך למימר אין מעבירין על המצות אלא היכא שיש לפניו
שתי מצות שיש לו לעשות קודם אותה דפגע ברישא ,וזה אינו ,דהכא ליכא אלא מצוה אחת ,ואפילו הכי מפרש הטעם
משום דאין מעבירין) .ב( ורבינו יהודה תירץ ,דאי לאו קרא הוה אמינא דאין מעבירין לכתחילה ,הא דיעבד שרי ,משום
הכי איצטריך דאסור בדיעבד) .ג( אי נמי נראה התם דמטעם דאין מעבירין לא חזינן אלא דכל מערבי של מזבח כשר,
אבל יסוד לא חזינן דצריך ,משום הכי איצטריך קרא לאשמועינן יסוד] .תוס'[.
ב אכן סברא זו היא לענין לכתחילה ,שאין לעבור על המצוות ,אבל בדיעבד ,אם עבר על אדר ראשון ,יעשה באדר שני.
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פּוּרים הַ זֹּאת הַ ֵשּׁנִ ית"
"לְ ַקיֵּ ם אֵ ת ִאגּ ֶֶרת הַ ִ
א .נתבאר ,שלדעת תנא קמא ורבן שמעון בן גמליאל משום רבי יוסי ,הכתוב" ,לְ ַקיֵּם
פּוּרים הַ זֹּאת הַ ֵשּׁ ִנית" ,בא ללמד ,שבשנה מעוברת מקיימים את מצוות
אֵ ת ִאגּ ֶֶרת הַ ִ
פורים באדר שני ולא באדר ראשון.
ב .ורבי אליעזר ברבי יוסי החולק על כך ,אומר ,שהכתוב הזה בא ללמד ששתי תקנות
היו ,וכמאמר רב שמואל בר יהודה ,בתחילה קבעוה בשושן ,ולבסוף בכל העולם כולו.

קביעת פורים לדורות
לדברי רב שמואל בר יהודה ,בשנה שניה] ,כלומר בשנה שאחר נס פורים[ ,שלחה אסתר
לחכמים ,קבעוני לדורות ,להיות פורים יום טוב ,ולקרוא בו את המגילה ,להיות לי
לשם.
ומתחילה לא רצו חכמים לעשות כן ,ואמרו לה ,קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות,
שיאמרו האומות שאנו שמחים להזכיר מפלתן.
והשיבה להם על כך ,כבר כתובה אני על דברי הימים למלכי מדי ופרס ,ושם יהיו
רואים מה שאירע להם על ידי ישראל .וקבלו חכמים את דבריה.

כתיבת מגילת אסתר
לדברי רב ורב חנינא ורבי יוחנן ]או רבי יונתן[ ורב חביבא ,מתחילה כשבקשה אסתר
מהחכמים שיכתבו מגילתה לדורות כשאר כתבי הקודש ,ענו לה ,נאמר בעין כתיבת
ישׁים" ולא
ישׁיםא בְּ מוֹעֵ צֹת וָ ָדעַ ת" )משלי כ"ב כ'( " ָשׁלִ ִ
מלחמות עמלק "הֲ א כָ תַ בְ ִתּי לְ ָ שׁ ִל ִ
רבעים.
ישׁים" מלמד ,שבשלושה מקומות יש לנו להזכיר
כלומר ,הכתוב "הֲ א כָתַ בְ ִתּי לְ ָ שׁלִ ִ
א "שלשום" כתיב.
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מלחמת עמלק ולא יותר ,וכבר נכתב בשלושה מקומות) .א( האחד בספר שמות" ,וַ ָיּבֹא
ידם .וַ יֹּאמֶ ר מ ֶֹשׁה אֶ ל יְ הוֹשֻׁ עַ בְּ חַ ר לָנוּ אֲ נ ִָשׁים וְ צֵ א ִהלָּחֵ ם
עֲמָ לֵק וַ יִּ לָּחֶ ם עִ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל בִּ ְרפִ ִ
בַּ עֲמָ לֵק מָ חָ ר אָנֹכִ י נִצָּ ב עַ ל רֹאשׁ הַ גִּ בְ עָ ה וּמַ טֵּ ה הָ אֱ ִ קים בְּ י ִָדי ) "...שמות י"ז() .ב( השני
אתכֶם ִמ ִמּ ְצ ָריִ ם ) "...דברים כ"ה(.
במשנה תורה" ,זָ כוֹר אֵ ת אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה לְ עֲמָ לֵק בַּ ֶדּ ֶר בְּ צֵ ְ
)ג( והשלישי בספר שמואל" ,עַ ָתּה לֵ וְ ִהכִּ יתָ ה אֶ ת עֲמָ לֵק וְ הַ חֲ ַר ְמ ֶתּם אֶ ת כָּל אֲ ֶשׁר ל ֹו וְ א
תַ ְחמֹל עָ לָיו וְ הֵ מַ ָתּה מֵ ִאישׁ עַ ד ִא ָשּׁה מֵ ֹעלֵל וְ עַ ד י ֹונֵק ִמשּׁוֹר וְ עַ ד ֶשׂה ִמגָּמָ ל וְ עַ ד חֲ מוֹר "...
)שמואל א' ט"ו( .ואם כן אין לכתוב פעם נוספת ,ומגילת אסתר היא מענין מלחמת עמלק
ולכן אין לכותבה.
אולם לבסוף חזרו ואמרו ,שכל האמור בתורה נחשב אחדא .ואם כן לא נכתב עד עתה
אלא בשני מקומות) .א( מקום אחד הוא בספר שמות ובמשנה תורה) .ב( ומקום שני
הוא בספר שמואל .ועדיין יכולים לכתוב פעם שלישית במגילת אסתר.
כל מקום שנשנה דין בסדר מועד ,על ידי ארבעת החכמים הללו ,רב ,ורבי חנינא ,ורבי
יוחנן ,ורב חביבא ,יש המזכירים את רבי יונתן ,תחת רבי יוחנן.

"כְּ תֹב זֹאת זִ כָּ רוֹן בַּ ֵסּפֶ ר"
נתבאר ,שמתחילה אמרו חכמים ,שיש למנות את מלחמת עמלק שבספר שמות ואת
מלחמת עמלק שמשנה תורה כשתי כתיבות של מלחמת עמלק .ולבסוף אמרו חכמים,
שיש למנות את שתי הפרשות הללו ככתיבה אחת.
ומבואר שנחלקו חכמים בסברא זו ,בביאור הכתוב "וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל מ ֶֹשׁה כְּ תֹב זֹאת זִ כָּרוֹן
בַּ סֵּ פֶ ר וְ ִשׂים בְּ אָזְ נֵי יְהוֹשֻׁ עַ כִּ י מָ חֹה אֶ ְמחֶ ה אֶ ת זֵ כֶ ר עֲמָ לֵק ִמ ַתּחַ ת הַ ָשּׁמָ יִ ם" )שמות י"ז י"ד(.
לדעת רבי יהושע – שתי כתיבות שבתורה נחשבות כשתים ,וכך הוא ביאור הכתוב.
"כְּ תֹב זֹאת" ,מה שכתוב כאן בספר שמות" .זִ כָּרוֹן" ,מה שכתוב במשנה תורה" .בַּ סֵּ פֶ ר",
מה שכתוב בנביאים בספר שמואל.
ולדעת רבי אלעזר המודעי – שתי כתיבות שבתורה נחשבות כאחת ,וכך הוא ביאור

א כן פירש רש"י .ויל"ע למה לא פירש טעם אחר ,והוא ,שבשני המקומות הללו מדובר באותה מלחמה ממש ,אבל אם
היו שתי מלחמות שונות ,אף שנכתבו בתורה ,היו נחשבות כשתים.
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הכתוב" .כְּ תֹב זֹאת" ,מה שכתוב כאן ובמשנה תורה" .זִ כָּרוֹן" ,מה שכתוב בנביאים.
"בַּ סֵּ פֶ ר" ,מה שכתוב במגילה.

טומאת ידים במגילות
במסכת שבת מבואר ,שחכמים גזרו על כתבי הקודש ,שהנוגע בהם ,ידיו טמאות
לתרומה.
ונחלקו חכמים במגילות ,האם דינן כשאר כתבי הקודש ,לטמא את ידי הנוגע בהן.
ומחלוקתם מבוארת בטבלה הבאה.
רבי מאיר רבי יוסי רבי שמעון
מחלוקת

קהלת

שיר

רות
אסתר

מקולי בית

שמאי
לא מטמא בית שמאי
ומחומרי

ובית הלל

השירים

רבי
יהושע

בית הלל

מחלוקת
בית שמאי מטמא

מטמא

ובית הלל
מטמא
מטמא לא מטמא

ודעת רב יהודה אמר שמואל כרבי יהושע ,שמגילת אסתר אינה מטמאה את הידים.
ואף שמודה רב יהודה שנאמרה ברוח הקודש ,מכל מקום לא נאמרה להיכתב ,אלא
להיאמר ,ואינה בכלל כתבי הקודשא.

א משמע דסבר דמותר לקרותה על פה .וקשה דהיכי פליג על סתם משנה דלקמן דתני ,קראה על פה לא יצא  ...לכך
נראה לפרש ,דהא דקאמר לא ניתנה ליכתב ,ברוח הקודש ,אבל מדרבנן ניתנה ליכתב ולקרות [] .ואכתי קשיא דהא
אמרינן בפרק הממונה  ...נמשלה אסתר לאילת השחר ,מה שחר סוף הלילה ,אף אסתר סוף הנסים .ופריך והא איכא
חנוכה ,ומשני ניתן ליכתב קאמר ,ופריך הניחא למאן דאמר ניתן ליכתב ,אלא למאן דאמר לא ניתן ליכתב מאי איכא
למימר .ואין לומר דהא דניתן ליכתב מדרבנן קרי כתיבה ,דאם כן הדרא קושיין לדוכתא ,דהא איכא חנוכה שניתנה
לכתוב מדרבנן במגילת תענית .ותירץ הר"ר אלחנן] ,לעולם מדרבנן[ ,וכתיבה דמגילה מהניא טפי ,דהא צריכה גידין
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סברות המחלוקת בענין קהלת
נתבאר ,שנחלקו חכמים אם קהלת הוא בכלל כתבי הקודש המטמאים את הידים או
לא.
ומבואר ,שדעת רבי שמעון בן מנסיא כדעת האומרים שקהלת אינו מטמא את הידים.
וטעמו ,משום שלדעתו האמור בספר קהלת מחכמת שלמה הוא ,ולא דברים שנאמרו
ברוח הקודש.
וחכמים שנחלקו עליו אמרו ,שקהלת נאמר ברוח הקדש ,ומטמא את הידים .שכן
שׁת אֲ לָפִ ים
דברים שנאמרו בחכמת שלמה היו מרובים מאוד ,כמו שנאמר "וַ יְ ַדבֵּ ר ְשׁ ֶ
מָ ָשׁל וַ ִיְהי ִשׁיר ֹו חֲ ִמ ָשּׁה וָאָלֶף" )מלכים א' ה' י"ב( ,ומתוך כך שדווקא קהלת נכתב ולא שאר
דברים ,על כרחך קהלת אינו כשאר חכמת שלמה ,אלא דברים שנאמרו ברוח הקדש.
ואין לומר שבאמת קהלת הוא כשאר דברים של חכמת שלמה וארע שאלו נכתבו ואלו
לא שהרי נאמר "אַל תּו ְֹסףְּ עַ ל ְדּבָ ָריו פֶּ ן יוֹכִ יחַ בְּ  וְ נִכְ זָ בְ ָתּ" )משלי ל' ו'( ללמד שדווקא את אלו
הותר לכתוב ולא שאר דברים ועל כרחך הטעם כי באלו יש מעלה על שאר דברי שלמה
שאלו נאמרו ברוח הקדש.

אסתר ברוח הקדש נאמרה
בברייתא הובאו דברי ארבעה תנאים שלמדו מתוך האמור במגילת אסתר ,שנתנה
המגילה ברוח הקודש ,אולם על כולם ניתן להקשות.
א .רבי אליעזר אומר ,ראיה לכך שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש ,שנאמר בה,
ֹאמר הָ ָמן בְּ לִ בּוֹ לְ ִמי י ְַחפֹּץ הַ מֶּ לֶ
יקר ֹו ַויּ ֶ
"וַ יָּבוֹא הָ מָ ן וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו הַ מֶּ לֶ מַ ה ַלעֲשׂוֹת בָּ ִאישׁ אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ חָ פֵ ץ בִּ ָ
ַלעֲשׂוֹת יְ ָקר יוֹתֵ ר ִממֶּ נִּי" )אסתר ו' ו'( ,ואם לא נאמרה המגילה ברוח הקדש ,מנין ידעו כותבי
המגילה ,מה אמר בלבו.
ואמרו ,שיש לדחות ראיה זו ,כי אפשר שידעו מסברא שאמר כן בלבו ,שכן שכששאל אותו
המלך מה לעשות יקר לאיש אשר חפץ ביקרו ,הפריז מאוד בטובה שיש לעשות לו ,אם כן ,ודאי
היה סבור שהוא אותו האיש שהמלך חפץ ביקרו.

ב .רבי עקיבא אומר ,ראיה לכך שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש ,שנאמר בה
ושרטוט ,וכמה דברים דלא צריכי במגילת תענית] .תוס'[.
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"וּבְ הַ גִּ יעַ תֹּר אֶ ְס ֵתּר בַּ ת אֲ בִ יחַ יִ ל דֹּד מָ ְרדֳּ כַ י אֲ ֶשׁר ל ַָקח ל ֹו לְ בַ ת לָבוֹא אֶ ל הַ מֶּ לֶ א בִ ְק ָשׁה ָדּבָ ר כִּ י ִאם אֶ ת

ֹשׂאת חֵ ן בְּ עֵ ינֵי כָּ ל רֹאֶ יהָ "
אֲ ֶשׁר יֹאמַ ר הֵ גַי ְס ִריס הַ מֶּ לֶ שֹׁמֵ ר הַ נּ ִָשׁים ו ְַתּ ִהי אֶ ְס ֵתּר נ ֵ

)אסתר ב' ט"ו(,

ואם לא נאמרה המגילה ברוח הקדש ,מנין ידעו כותבי המגילה ,שנשאה חן בעיני כל
רואיה.
ואמרו ,שיש לדחות ראיה זו ,כי אפשר שידעו זאת מסברא ,שהרי נעשה לה נס ,שכל אחד ואחד
נדמתה לו כאומתו ,כפי שיתבאר בהמשך המסכת ,והיו אומרים בפיהם ,זו משלנו היא ,ועל ידי
זה ידעו שנשאה חן בעיני כל רואיה.

ג .רבי מאיר אומר ,ראיה לכך שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש ,שנאמר בה על מה
שרצו בגתן ותרש להרוג את אחשורוש" ,וַיִּ וּ ַָדע הַ ָדּבָ ר לְ מָ ְרדֳּ כַ י וַ ַיּגֵּד לְ אֶ ְס ֵתּר הַ ַמּלְ כָּה וַ תֹּאמֶ ר
אֶ ְס ֵתּר לַמֶּ לֶ בְּ ֵשׁם מָ ְרדֳּ כָ י" )אסתר ב' כ"ב( ,ועל כרחך נודע לו הדבר ברוח הקודש שנגלה עליו.
ואמרו ,שיש לדחות ראיה זו ,כי אפשר שידעו על ידי ששמע הדבר מבגתן ותרש שדברו בלשונם
לשון טרשים ,והיו סבורים שאינו מבין לשונם ,כמאמר רבי חייא בר אבא בהמשך המסכת.

ד .רבי יוסי בן דורמסקית אומר ,ראיה לכך שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש,
שׁלְ חוּ אֶ ת י ָָדם" )אסתר ט' י'(
יְּהוּדים הָ ָרגוּ וּבַ בִּ זָּה א ָ
ִ
שנאמר בה "ע ֲֶשׂ ֶרת בְּ נֵי הָ מָ ן בֶּ ן הַ ְמּ ָדתָ א צ ֵֹרר הַ
ואם לא נאמרה המגילה ברוח הקדש ,מנין ידעו כותבי המגילה ,שאף במקומות
רחוקים לא שלחו ידם בבזה.
ואמרו ,שיש לדחות ראיה זו ,כי אפשר ששלחו שלוחים מכל המקומות ,לומר דבר זה למרדכי
ואסתר ,שלא ירע למלך.

עד כאן דברי ארבעת התנאים בברייתא ,ודחיות דבריהם.
ה .ואמר שמואל ,אם הייתי שם עם התנאים הללו ,הייתי אומר דבר שהוא עדיף על
דברי כולם ,שהייתי אומר ראיה אחרת לכך שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש,
א
יְּהוּדים ֲעלֵיהֶ ם וְ עַ ל זַ ְרעָ ם וְ עַ ל כָּל הַ נִּלְ וִ ים ֲעלֵיהֶ ם
ִ
והראיה היא ,שנאמר במגילהִ " ,קיְּ מוּ וְ ִקבְּ לוּ הַ
וְ א ַיעֲבוֹר לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת ְשׁנֵי הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה כִּ כְ תָ בָ ם וְ כִ זְ מַ נָּם בְּ כָ ל ָשׁנָה וְ שָׁ נָה" )אסתר ט' כ"ז( ,מלמד
שקיימו למעלה מה שקבלו למטה .ואם לא נאמרה המגילה ברוח הקדש ,מנין ידעו
כותבי המגילה ,מה קבלו למעלה.
ואמר רבא ,לדברי כל התנאים הנ"ל יש פירכא] ,כלומר יש להקשות עליהם כפי שנתבאר[,

א "וקבל" כתיב.
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חוץ משמואל ,שאין לדבריו פירכאא .ואמר רבינא ,היינו דאמרי אינשי ,טבא חדא
פלפלתא חריפתא ]=טובה פלפלת חריפה אחת ,שאף על פי שהיא קטנה נותנת טעם הרבה[,
ממלי צני קרי ]=ממלא סל דלעת ,שאינה נותנת טעם כל כך ,אף על פי שהיא גדולה[.
ו .רב יוסף אמר ראיה נוספת לכך שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש שנאמר בה,
פּוּרים
וּמ ִדינָה וְ עִ יר וָ עִ יר וִ ימֵ י הַ ִ
וּמ ְשׁפָּ חָ ה ְמ ִדינָה ְ
"וְ הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה נִזְ כָּ ִרים וְ ַנע ֲִשׂים בְּ כָ ל דּוֹר וָ דוֹר ִמ ְשׁפָּ חָ ה ִ
הוּדים וְ זִ כְ ָרם א יָסוּף ִמזַּ ְרעָ ם" )אסתר ט' כ"ח( ,ואם לא נאמרה
הָ אֵ לֶּה א יַעַ בְ רוּ ִמתּוֹ הַ יְּ ִ
המגילה ברוח הקדש ,מנין ידעו כותבי המגילה מה יהיה בעתיד.
ז .ורב נחמן בר יצחק אמר ראיה נוספת לכך שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש,
מסוף הכתוב הנ"ל" ,וְ זִ כְ ָרם א יָסוּף ִמזּ ְַרעָ םב" ,שכן אם לא נאמרה המגילה ברוח
הקדש ,מנין ידעו כותבי המגילה מה יהיה בעתיד.

וּמ ָתּנוֹת לָאֶ בְ יוֹנִ ים"
וּמ ְשׁלוֹחַ מָ נוֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ ַ
" ִ
בענין מצוות יום הפורים נאמר,

יְּהוּדים מֵ אוֹיְ בֵ יהֶ ם וְ הַ ח ֶֹדשׁ אֲ ֶשׁר נ ְֶהפַּ 
ִ
"כַּ יּ ִָמים אֲ ֶשׁר נָחוּ בָ הֶ ם הַ

וּמ ְשׁלוֹחַ מָ נוֹת ]=מיני מעדנים[
לָהֶ ם ִמיָּגוֹן לְ ִשׂ ְמחָ ה וּמֵ אֵ בֶ ל לְ יוֹם טוֹב ַלעֲשׂוֹת אוֹתָ ם יְ מֵ י ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמחָ ה ִ

ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ וּמַ ָתּנוֹת לָאֶ בְ י ֹונִים" )אסתר ט' כ"ב( ,וביאר רב יוסף כיצד מקיימים מצוות
אלו.
וּמ ְשׁלוֹחַ מָ נוֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ" – "מָ נוֹת" לשון רבים ,אבל "ל ְֵרעֵ הוּ" לשון יחיד ,מכאן
" ִ
שיש לתת שתי מתנות לאיש אחד.
"וּמַ ָתּנוֹת לָאֶ בְ יוֹנִ ים" – "וּמַ ָתּנוֹת" לשון רבים ,וכמו כן "לָאֶ בְ י ֹונִים" לשון רבים ,ומכאן
שיש לתת שתי מתנות לשני בני אדם ,לכל אחד מהם מתנה אחת.

קיום משלוח מנות ומתנות לאביונים באחד
רבי יהודה נשיאה שלח לרבי אושעיא בפורים שני דברים) .א( ירך של עגל משולש
א וקשה ,דלשמואל מי ליכא פירכא ,דהא רבא גופיה הוא דאמר פרק רבי עקיבא "קיימו וקבלו" ,קיימו מה שקבלו כבר,
שקבלו התורה שנית בימי אחשורוש ,אלמא דאיצטריך קרא לדרשא אחרינא .ויש לומר ,דלא חשיב האי פירכא ,דהא
שפיר שמעינן מינה תרתי ,ולא דמי האי פירכא לשאר פירכות דאינך ,דסתר סברתם לגמרי] .תוס'[.
הוּדים" ,אין ראיה ,כי אפשר שלא דיבר הכתוב אלא
פּוּרים הָ אֵ לֶּה א יַעַ בְ רוּ ִמתּ ֹו הַ יְּ ִ
ב אבל מתחילת הכתוב" ,וִ ימֵ י הַ ִ
ביהודים שבאותו הדור] .ע"פ תוס'[.
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]=שלישי לבטן ,שהוא משובח[) .ב( וגרבא דחמרא ]חבית יין[.

וּמ ְשׁלוֹחַ מָ נוֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ
שלח רבי אושעיא לומר לרבי יהודה נשיאה ,קיימת בנו " ִ
וּמַ ָתּנוֹת לָאֶ בְ י ֹונִים" ,כלומר ,מאחר ששלחת שתי מנות ,קיימת בכך משלוח מנות,
ומאחר שאני עני ,קיימת בי ומתנות לאביוניםא.

משלוח מנות של רבה למרי בר מר
רבה שלח למרי בר מר ביד אביי משלוח מנות ,שהיה )א( שק מלא תמרים) ,ב( וכוס
מלא קמח של אבשונא] ,שנתייבשו החיטים בתנור בעודן כרמל ,וקמח שלהם מתוק לעולם[.
אמר לו אביי ,עכשיו יאמר עליך מרי ,אי חקלאה מלכא ליהוי ]=אם בן כפר נעשה מלך[
דיקולא מצואריה לא נחית ]=הסל שהיה רגיל להוליך עמו בעודנו בן כפר ,שמאכיל ממנו

לבהמתו ,אינו מורידו מראשו[ ,שכך אתה ,נעשית מלך ,וראש בפומבדיתא ,ואינך שולח לו
אלא דברים המצויים לכל.

משלוח מנות של מרי בר מר לרבה
לאחר שקיבל מרי את מה ששלח לו רבה ,שלח הוא לרבה משלוח מנות ,שהיה) ,א( סל
מלא בתבלין הנקרא זנגויל) .ב( וכוס מלא בפלפלת ארוכה.
אמר אביי ,עכשיו יאמר על כך רבה ,אני שלחתי לו דברים מתוקים ,והוא שולח לי
דברים חריפים.

אכילת אביי בבית מרי בר מר
אמר אביי ,כשיצאתי מביתו של רבה ללכת לבית אבא מרי בר מר הייתי שבע,
א כן משמע מגרסת הגמרא לפנינו .ויל"ע מה בא רבי אושעיא להשמיענו .האם בא ללמד שבנתינה אחת יוצא אדם גם
ידי משלוח מנות וגם ידי מתנות לאביונים .או שבא ללמד ,שהנותן לעני אחד שני דברים ,יוצא בכך ידי חובת מתנות
לאביונים ,ואין צריך לתת דווקא שתי מנות לשני עניים .ואם כן הוא ,יל"ע אם הוא חולק על דברי רב יוסף לעיל .או
שאינו חולק אלא בא ללמד ,שכשאמר רב יוסף שנותן שתי מתנות לשני עניים ,לא התכוון שכך חייב לעשות ,אלא שיכול
לעשות כן ,כי ודאי עדיף לתת לעני אחד שתי מנות כל צרכו ,אלא שיש רשות לחלק זאת גם לשני עניים .ויל"ע בכל זה.
אכן הב"ח והגר"א הגיהו בגמרא שאמר רק "קיימת בנו ומשלוח מנות איש לרעהו" כלומר רק משלוח מנות קיים,
ואפשר שבא ללמד שבשני דברים יוצאים ידי חובה כדעת רב יוסף .ועי' בדברי רבינו חננאל גרסא אחרת.

מסכת מגילה

52

דף ז'

וכשהגעתי לביתו של אבא מרי בר מר ,הביאו לפני ששים קערות של ששים מיני
קדרה ,ואכלתי בהם ששים חלקים ,והתבשיל האחרון היה צלי קדר ,ואף אותו אכלתי
כל כך בתיאבון ,עד שרציתי לאכול גם הקערה אחר המאכל.
 ללשון ראשון בגמרא ,הסיבה לכך שאכל כל כך ,כי באמת היה לו מקום הרבה במעיולאכול ,וכמאמר בני האדם ,כפין עניא ולא ידע ]=העני רעב ואינו יודע[.

 וללשון שני בגמרא ,באמת היה שבע מתחילה ,אלא שלדברים מבושמים תמיד נמצאמקום נוסף במעיים ,וכמאמר בני האדם ,רווחא לבסימא שכיח ]=נמצא מקום ורווח
במעיים לדבר מתוק ומבוסם[

החלפת סעודה
אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין היו מחליפים סעודותיהם זה עם זה ,שנה אחת היה
זה אוכל אצל זה ,ובשנה השניה זה אצל זהא.
מיחייב איניש לבסומי בפוריא
אמר רבא ,מיחייב איניש לבסומי בפוריא ]=חייב אדם להשתכר ביין בפורים[ ,עד דלא ידע
בין ארור המן לברוך מרדכיב.
רבה שחט את רבי זירא על ידי שכרות
רבה ורבי זירא עשו סעודת פורים יחד ,נשתכרו בסעודה ,קם רבא ,ושחט את רבי

א בגמ' אמרינן אביי בר אבין ורבי חנינא בר אבין מחלפי סעודתייהו להדדי .ופירש הר"ן ,לא היה אחד מהם כדי לשלוח
ולהשאיר לעצמו ,ולפיכך כל אחד שולחים סעודתן זה לזה ,כדי לאכול סעודת פורים ,ולקיים מצות משלוח מנות ...
ורש"י פירש ,מחליפין סעודתייהו ,זה אוכל עם זה בפורים של שנה זו ,ובשניה סועד חבירו עמו .והקשה ב"י לפירוש
רש"י ,דאם כן לא היה מקיימים משלוח מנות איש לרעהו .ואם תאמר שהיו שולחין מנות איש לרעהו ,אם כן מאי קא
משמע לן .עכ"ל .ונראה לעניות דעתי ,דלרש"י הוה רבותא בזה שהיו אומרים בפירוש שזה יאכל עם זה ,ואחר כך
להיפוך ,דהוא אמינא ,דהוה כמו הלואה ,ואין כאן מנות ,דהוא מתנה דוקא ,קא משמע לן דאפילו הכי היו יוצאים,
דהיינו שבשנה זו יצא זה שמזמין לחבירו ,וחבירו היה שולח לאיש אחר ,ולשנה שניה היה להיפוך .אלא שיש לדקדק,
למה לא פירש רש"י באמת הכל על שנה אחת ,ושניהם יצאו .ואפשר לומר ,דבזה הוה באמת הלואה גמורה ,כיון שנראה
לכל שתיכף מקבל תשלומין ,והיה תנאי ביניהם ,מה שאין כן אם היו בשני שנים ,לא היה נראה כמו תשלומין ] ...ט"ז
או"ח סימן תרצ"ה ס"ק ה'[ .ועי' מו"ק דף כ"ז ע"ב לענין סעודת הבראה שאמרו שם גם כן לשון זה ,מחלפי סעודתייהו,
ושם ניתן לפרש רק כפירוש רש"י.
ב בירושלמי ,ארורה זרש ברוכה אסתר ,ארורים כל הרשעים ברוכים כל היהודים] .תוס'[.
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זירא ,למחרת התפלל עליו והחייהו.
לשנה אחרת אמר לו רבא לרבי זירא ,יבוא מר ,ונעשה סעודת פורים יחד .השיב לו רבי
זירא ,לא בכל שעה ושעה מתרחש נס.

סעודת פורים שאכלה בלילה
אמר רבא ,סעודת פורים שאכלה בלילה] ,כלומר בליל ארבעה עשר בניסן[ ,לא יצא ידי
חובתו ,שנאמר " ַלעֲשׂוֹת אוֹתָ ם יְמֵ י ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמחָ ה" ,משתה ושמחה ביום ולא בלילה.

שמע דבר חדש וחזר עליו ארבעים פעמים
מעשה שהיה רב אשי יושב לפני רב כהנא ביום הפורים ,ונתאחר היום ,ולא באו
התלמידים לבית המדרש.
שאל האחד – מדוע לא באו חכמים היום לבית המדרש.
השיב לו חבירו – שמא טרודים הם בסעודת פורים.
חזר ושאל – וכי לא היו יכולים לאכול בליל ארבעה עשר?
השיב לו חבירו – וכי לא שמע כבודו את מאמרו של רבא ,שסעודת פורים שאכלה
בלילה לא יצא ידי חובתו?
חזר ושאל – האם כך אמר רבא?
השיב לו – כן.
חזר על כך ארבעים פעמים ,ונעשה דומה לו כמונח בכיסו.

דברים האסורים בשבת ומותרים ביום טוב
שלושים ותשע מלאכות נאסרו בשבת ,הן ]=אבות המלאכה[ וכל הדומה להן
]=התולדות[.
ולדברי הכל ,ביום טוב הותרו המלאכות לצורך הכנת אוכל נפש] ,כגון לשחוט ,ולבשל,

ולאפות[ ,שנאמר" ,כָּל ְמלָאכָה א יֵעָ ֶשׂה בָ הֶ ם אַ  אֲ ֶשׁר יֵאָכֵל לְ כָל נֶפֶ שׁ הוּא לְ בַ דּ ֹו יֵעָ ֶשׂה
ָלכֶם" )שמות י"ב ט"ז(.
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 ולדעת משנתנו ,דווקא מלאכות שבהם מכינים אוכל נפש עצמו הותרו ביום טוב,]כגון שחיטה ובישול[ ,אבל לצורך הכנת מכשירי אוכל נפש ,לא הותרו מלאכות] ,כגון
לעשות סכין לשחיטה ,ולעשות סיר לבשל בו[ ,שנאמר "הוּא לְ בַ דּ ֹו יֵעָ ֶשׂה ָלכֶם"" ,הוּא"
מיעוט הוא ,לומר "הוּא" ולא מכשיריו .וזהו ששנינו במשנתנו ,אין בין יום טוב לשבת
אלא אוכל נפש בלבד] .והכתוב " ָלכֶם" ,נדרש כך" ,יֵעָ שֶׂ ה ָלכֶם" ולא לנוכרים ,שלא
הותרו מלאכות ביום טוב אלא לצורך אוכל נפש של ישראל[.
 ולדעת רבי יהודה ,פעמים הותרו מלאכות ביום טוב גם לצורך הכנת מכשירי אוכלנפש ,וזאת כשלא יכלו לעשות זאת מערב יום טוב ,שכן נאמר" ,הוּא לְ בַ דּ ֹו יֵעָ ֶשׂה ָלכֶם",
והכתוב " ָלכֶם" ריבוי הוא ,לומר " ָלכֶם" לכל צרככם ,ובכלל זה מכשירי אוכל נפש.
אלא שהמיעוט "הוּא" בא ללמד ,שדווקא כשלא יכלו לתקן את מכשירי אוכל נפש
מערב יום טוב ,מותר לתקנם ביום טוב ,אבל כשיכלו לעשות זאת מערב יום טוב ,אסור
לעשות זאת ביום טובא.
ולדברי הכל ,החילוק המבואר כאן בין שבת ליום טוב הוא לענין לכתחילה ,שבשבת
כל המלאכות אסורות ,וביום טוב הותרו לכתחילה מלאכות אוכל נפש או אף מלאכות
מכשירי אוכל נפש.
אכן לענין דיעבד ,יש חילוק אחר ,שהמחלל שבת במה שאסור לעשות בו ,נענש
בסקילה וכרת ,והמחלל יום טוב במה שנאמר בו ,לוקה בלבד.

חילוק בין שבת ויום הכפורים
יום הכפורים נאסרו בו כל המלאכות כמו בשבת ,ולא הותרו בו מלאכות אוכל נפש,
ומכל מקום ,יש דברים שבהם יש חילוק בין שבת ליום הכפורים.
א .עונשו של מחלל.
העושה מלאכה בשבת בפני עדים ואחר שהתרו בו שלא יעשה ,נענש בידי אדם ,שהוא
נידון בבי"ד לסקילה .והעושה מלאכה ביום הכפורים ,עונשו כרת ,ואינו נענש בידי
א מדלא פליגי אלא במכשירין ,מכלל דגוף המאכל שרי לעשות ביום טוב אף על גב דאפשר לעשות מערב יום טוב,
ומדרבי יהודה נשמע לרבנן ,דהא לא פליגי עליה אלא במכשירין .ואם כן קשיא דאמר בפרק המצניע  ...ויש לומר,
דודאי אוכל נפש המתקלקל אם עושהו מאתמול ,מותר לעשות ביום טוב ,אבל אוכל נפש דעדיף טפי כשהוא עשוי
מאתמול ,כגון ההוא דהמצניע ,אסור לעשותו ביום טוב ,אבל מכשירין דלא מתקלקל כשנעשו מאתמול ,בהא ודאי יש
לחלק בין היכא דאפשר ללא אפשר] .תוס'[.
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אדם] .ובהמשך יתבאר בעזה"י ,אם כן הדין גם כשהתרו בו ,או שכשהתרו בו יש בו מלקות[.

ב .חיוב תשלומין.
מי שעשה מלאכה בשבת ,ובאותה מלאכה מתחייב לשלם ממון ,כגון שהדליק ממון
חבירו בשבת ,שבכך עשה מלאכת הבערה בשבת ,וגם מתחייב ממון חבירו ,שמזיקו,
מאחר שעל פעולתו זו הוא מתחייב בנפשו ,הרי זה פטור מתשלומים ,שנאמר" ,וְ א
יִ ְהיֶה אָסוֹן עָ נוֹשׁ יֵעָ נֵשׁ" )שמות כ"א כ"ב( ,לומר ,דווקא כשאין אסור ואינו מתחייב בנפשו,
משלם ,אבל אם היה אסון ,ומתחייב על כך בנפשו ,פטור מתשלומים.
ויש מי שאומר ,שדווקא עושה מלאכה בשבת שהוא מתחייב מיתה בידי אדם ,נפטר
מתשלומים ,אבל העושה מלאכה ביום הכפורים ,מאחר שאינו מתחייב מיתה בידי
אדם ,אף על פי שחייב כרת בידי שמים ,אינו נפטר בכך מתשלומים .ונמצא
שלדבריהם יש חילוק נוסף בין שבת ליום הכפורים ,שבשבת ,העושה מלאכה ומזיק,
פטור מתשלומים ,וביום הכפורים ,העושה מלאכה ומזיק לחבירו ,חייב בתשלומים.
אכן דעת משנתנו ,כדעת רבי נחוניא בן הקנה ,שיום הכפורים שווה לשבת לדין זה,
ומאחר שמתחייב כרת ,פטור מתשלומי ממון.

עונש עובר עבירה שיש בה כרת
לדברי הכל ,מי שעבר במזיד עבירה שעונשה כרת ,ולא היו עדים והתראה בדבר ,הרי
זה ענוש כרת ולא שום עונש אחר.
ונחלקו חכמים מה דינו ,כשהתרו בו קודם העבירה שלא יעשה ,ועבר על ההתראה,
ועשה את העבירה בפני עדים.
א .לדעת רבי חנינא בן גמליאל ,כל עבירה שעונשה כרת ,אם התרו בו קודם שיעבור,
שלא יעשה ,ועבר על ההתראה ,ועשה בפני עדים ,הרי זה לוקה על כך .ומאחר שלקה,
אָחי
אַרבָּ עִ ים יַכֶּ נּוּ א י ִֹסיף פֶּ ן י ִֹסיף לְ הַ כֹּת ֹו עַ ל אֵ לֶּה מַ כָּה ַרבָּ ה וְ נ ְִקלָה ִ
נפטר מהכרת ,שנאמר " ְ
לְ עֵ ינֶי) "דברים כ"ה ג'( ,לומר לך ,כיון שלקה ,הרי הוא כאחיך .ולדברי רב נחמן ,אין מי
שחולק על רבי חנינא בן גמליאל ,לומר ,שלוקה ולא יפטר מכרת.
ב .ולדברי רבי יוחנן ,חבריו של רבי חנינא בן גמליאל חלוקים עליו ,ואומרים ,אף על פי
שהוא לוקה ,אינו נפטר בכך מהכרת ,ונמצא שכשהתרו בו לוקה ומתחייב כרת.
 ואמר רבא ,שיש להביא ראיה ממשנתנו שכן דעת חכמים ,שכן מבואר במשנתנו שיוםהכפורים עונשו בידי שמים ,ומשמע שכן הדין לעולם ,אף אם התרו בו ולוקה ,וזאת ,משום שגם
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כשלוקה ,עדיין ענוש כרת בידי שמים.
אולם רב נחמן ורב אשי דחו ראיה זאת וישבו את משנתנו באופן אחר
 נחמן אמר ,שניתן להעמיד את משנתנו כדעת רבי יצחק ,האומר ,שאין מלקות כלל בחייביכריתות ,כמבואר להלן באות ג' ,ולעולם עונשו כרת.
 ורב אשי אמר ,שניתן להעמיד את משנתנו אף כרבי חנינא בן גמליאל ,האומר ,שיש מלקות אוכרת ,ומה ששנינו שיום הכיפורים עונשו בידי שמים ,כי זה עיקר עונשו.

ג .ולדעת רבי יצחק ,אין מלקות כלל בכל חייבי כריתות ,ולעולם ,אף אם התרו בו,
מתחייב כרת ואינו לוקה.
והטעם לכך ,שכן כל חייבי כריתות ]של עריות[ היו בכלל הכתוב "וְ נִכְ ְרתוּ הַ נְּפָ שׁוֹת הָ ֹעשֹׂת
ִמ ֶקּ ֶרב עַ מָּ ם" )ויקרא י"ח כ"ט( ,והסיבה שנאמר באיסור אחותוא כרת בפני עצמו" ,וְ ִאישׁ
אֲ ֶשׁר יִ ַקּח אֶ ת אֲ חֹת ֹו בַּ ת אָבִ יו א ֹו בַ ת ִאמּ ֹו וְ ָראָה אֶ ת עֶ ְרוָ תָ הּ וְ ִהיא ִת ְראֶ ה אֶ ת עֶ ְרוָ ת ֹו חֶ סֶ ד הוּא וְ נִכְ ְרתוּ
לְ עֵ ינֵי בְּ נֵי עַ מָּ ם עֶ ְרוַ ת אֲ חֹת ֹו גִּ לָּה ֲעוֹנ ֹו י ִָשּׂא" )ויקרא כ' י"ז( ,ללמד שעונשה כרת בלבד ,ולא מלקות,
אף אם התרו בהם ,ומכאן לכל חייבי כריתות שדינם כןב.

דף ח'
חילוק בין מודר הנאה למודר מאכל
המודר הנאה מחבירו ,אסור להנות ממנו כל מיני הנאות ,בין הנאות של אכילה ,ובין
שאר הנאות ,אף שאינן מביאות לידי אכילה ,כגון לקבל בהשאלה כלים שאין מבשלים
בהם ,ואפילו אם רגילים להשאילם ללא שכר ,שנמצא שאינו משתכר ממון בשאלתם.
והמודר מאכל מחבירו ,אסור להנות ממנו הנאות המביאות לידי אכילה ,ובכלל זה
כלים שמבשלים בהם ]אפילו אינם שווים פרוטה[ ,וכן כל שאר כלים שרגילים להשכירם
א ואף על גב דנדה נמי נשנית באותה פרשה ,לדבר שנתחדש בה נשנית ,להעראה] .רש"י[.
ב כן פירש הקונטרס ,שכל חייבי כריתות של ערייות היו בכלל "ונכרתו הנפשות העושות" וכו' .וקשה ,דאם כן הוי ליה
למימר אחותו בכלל היתה ,כלומר בכלל ונכרתו הנפשות ,ולא היה לו לכתוב כרת בה .ויש לומר דהכי פירושו ,חייבי
כריתות בכלל היו פירוש ,בכלל המלקיות ,דבכל אחת ואחת יש לאו ,ולמה יצאת כרת באחותו בלא לאו ,שהרי הכרת
לא איצטריך ,שהרי היתה בכלל ונכרתו ,אלא ודאי יצתה לדונה בכרת ,ומינה נגמר לכל האחרים כדין דבר שהיה בכלל.
]תוס'[.
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]בפרוטה או יותר[ ,שאם הוא מקבלם בהשאלה ,נהנה הנאת ממון ,שלא היה צריך לשלם
על שכירותם ,וכל ממון הנאה המביאה לידי אכילה היא ,שיכול לקנות מאכלים
בממון ,אבל הנאה שאינה מביאה לידי אכילה ,מותר להנות ,כגון לקבל בהשאלה
כלים שאין מבשלים בהם ,שרגילים להשאילם ללא שכר.

ויתור ודריסת הרגל
יש דברים שבני אדם רגילים לוותר בהם לאחרים ,ואינם מקפידים אם נהנים בהם
משלהם ,כגון דריסת הרגל ,כלומר שעוברים בני אדם דרך רשותו במקום שאינו אכפת
לוא.
ולדברי הכל ,דברים כאלו מותרים הם למודר מאכל ,כי אין זו הנאה של ממון ,ולא
הנאה המביאה לידי אכילה.
אבל נחלקו חכמים ,אם הדברים הללו מותרים למודר הנאה.
 לדעת משנתנו ורבי אליעזר ,ויתור אסור במודר הנאה ,ולכן אסור למודר לעבור דרךרשותו של מדיר ,אף על פי שאינו מקפיד על הנאה זו.
 ויש אומרים שויתור מותר במודר הנאה ,ולכן גם מודר הנאה מותר לעבור דרךרשותו של מדיר.

חילוק בין נדר לנדבה
המתחייב להביא קרבן עולה או שלמים ,שאמר "מתחייב אני להביא עולה" ,או "הרי
עלי עולה" ,הרי זה נדר ,ואינו יוצא ידי חובתו עד שיקריב קרבנו ,ולכן עליו להפריש
בהמה להביאה קרבן ,ואם הפריש בהמה לקרבן ומתה או נגנבה או אבדה ,לא יצא ידי
נדרו ,שהרי לא הקריבה ,ועליו להביא אחרת ,ולהקריבה=] .הנדרים חייב באחריותם[.
מי שעמדה בהמה שלו לפניו ,ואמר" ,הרי זו עולה" ,או "הרי זו שלמים ",הרי זו נדבה,
שקיבל עליו להקריב בהמה זו למה שאמר ,ולכן מחויב להביאה ,ולהקריבה .אכן אם
ומתה או נגנבה או אבדה ,אינו מחויב להביא אחרת תחתיה ,שלא התחייב להביא
א קשה דהא בחזקת הבתים  ...שמעינן  ...דאדריסת הרגל קפדי  ...ותירץ רבינו תם ,דהכא מיירי בבקעה ,דלא קפדי בה
שום אדם ] ...תוס'[.
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קרבן בכל אופן ,אלא להקריב את זו] ,כל זמן שיכול[ ,ואינו חייב באחרת=] .הנדבות אינו
חייב באחריותן[.

וסיבת החילוק הזה בין נדרים לנדבות מבוארת בכתוב" ,וְ סָ מַ  יָד ֹו עַ ל רֹאשׁ הָ ֹעלָה וְ נ ְִרצָ ה ל ֹו
לְ כַפֵּ ר עָ לָיו" )ויקרא א' ד'( ,שכך דרשו רבי שמעון ,את שעליו חייב באחריותו ,ואת שאינו
עליו אינו חייב באחריותו ,כלומר איזה קרבן תלוי ריצויו בכפרתו? זהו קרבן שעליו,
שהתחייב ונדר להביאו.
ודווקא לענין זה יש חילוק בין נדרים לנדבותא ,אבל לענין איסור בל תאחר שניהם
שווים ,ואסור לאחר את הנדר או הנדבהב.

דיני טומאת זיבה
א .ראה ראיה אחת של זיבה ,דינו כבעל קרי ,שהוא מטמא אדם וכלים במגע בלבד,
ולא במשכב ומושב ומשא ,וטובל ביום ראייתו ,ונטהר בערב.
ב .ראה שתי ראיות של זיבה ,בין ביום אחד ,בין בשני ימים רצופים ,מטמא טומאה
חמורה ,במשכב ומושבג ומשא ,ואינו נטהר עד שיספור שבעה ימים רצופים נקיים
מראיה של זיבה ,ויטבול אחריהם.
ג .ראה שלוש ראיות של זיבה ,בין ביום אחד ,בין בשני ימים רצופים ]ביום זה ראיה

אחת וביום זה שתי ראיות[ ,ובין בשלושה ימים רצופים ]בכל יום ראיה אחת[ ,טומאתו
כטומאת הרואה שתי ראיות ,אבל חמור ממנו בטהרתו ,שלאחר שסופר שבעה נקיים
וטובל ,עדיין לא נטהר לאכילת קדשים ,עד שיביא קרבן לגמור טהרתו.

מנין שזב שראה שלוש חמור מזב שראה שתים
רבי סימאי לימד ,שענין זה שזב שראה שלוש ראיות חמור מזב שראה שתי ראיות
א קשיא אמאי לא תני שנדבה באה מן המעשר ,דכתיב "וזבחת שלמים" גבי מעשר ,ונדר אינו בא אלא מן החולין ,וכיון
דאמר "הרי עלי" הוי נדר .ויש לומר ,דמן הדין לא תנא ליה ,משום דאיירי בקרבן שהופרש כבר ,ואשמעינן דאין חילוק
בעבודתן ,אבל בקרבן שלא הופרש ,פשיטא ליה ,שיש הרבה חילוקים .אי נמי דתנא ושייר ] ...תוס'[.
ב ואף על גב דנדבה בקרא דבל תאחר לא כתיבא ,הא מרבינן ליה במסכת ראש השנה מגזרה שוה] .רש"י[.
ג שכב או ישב על גבי עשרה בגדים זה על זה ,כולן אבות הטומאה ,ואפילו לא נגע בהן .ואילו נגע בדבר שאינו משכב
ומושב ,אינו אלא ראשון לטומאה ,ואינו מטמא אדם וכלים אלא אוכלין ומשקין] .רש"י[.
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מבואר בכתובים ,שכן מתחילה קרא הכתוב טמא לרואה שתי ראיות ,שנאמר,
אֶ ל בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַאֲ מַ ְר ֶתּם אֲ לֵהֶ ם ִאישׁ ִאישׁ כִּ י ְיִהיֶה זָב ִמבְּ ָשׂר ֹו זוֹבוֹ ָטמֵ א הוּא" )ויקרא ט"ו ב'( ,ולאחר
מכן קרא הכתוב טמא לרואה שלוש ראיות ,שנאמר" ,וְ זֹאת ִתּ ְהיֶה טֻ ְמאָת ֹו בְּ זוֹבוֹ ָרר בְּ ָשׂר ֹו אֶ ת
זוֹבוֹ א ֹו הֶ ְח ִתּים בְּ ָשׂר ֹו ִמזּוֹבוֹ טֻ ְמאָתוֹ ִהוא" )ויקרא ט"ו ב'( ,ומכאן ,שחלוקים הם זה מזה,
הרואה שתי ראיות אין בו קרבן ,והרואה שלוש ראיות יש בו קרבן.
" ַדּבְּ רוּ

ואין לומר שהרואה שתים טמא טומאה חמורה ,ואינו טעון קרבן ,והרואה שלוש טעון
קרבן ,ואינו טמא טומאה חמורה ,כי זה שראה שלוש ראה גם שתים ,וכבר נטמא
טומאה חמורה ,ואיך יצא מטומאתו זו בראיה נוספת.
וכמו כן אין לומר ,שהרואה שתים עדיין אינו מטמא טומאה חמורה ,אלא רק טעון
קרבן ,והרואה שלוש טעון קרבן וגם מטמא טומאה חמורה .והסיבה שאין לומר כן ,כי
נאמר" ,וְ עָ ָשׂה אֹתָ ם הַ כֹּהֵ ן אֶ חָ ד חַ טָּ את וְ הָ אֶ חָ ד ֹעלָה וְ כִ פֶּ ר עָ לָיו הַ כֹּהֵ ן לִפְ נֵי ה' ִמזּוֹב ֹו"
ט"ו( " ִמזּוֹב ֹו" משמע מקצת זובו ,מלמד שמקצת זבים מביאים קרבן ומקצת אינם
מביאים ,ואם כן בשתי ראיות נעשה זב בלא קרבן ,ובשלוש הוא זב ומביא קרבן ,ולא
להיפך.
)ויקרא ט"ו

ומעתה מהכתוב "וְ כִ פֶּ ר עָ לָיו הַ כֹּהֵ ן לִ ְפנֵי ה' ִמזּוֹבוֹ" למדנו ,שטומאה חמורה באה
תחילה ,ומקצת מהטמאים מביאים גם קרבן על ידי ריבוי ראיות .ומהכתובים שאמר
רבי סימאי למדנו ,ששתי ראיות הן השיעור המביא לידי טומאה חמורה ,ושלוש ראיות
הן השיעור המביא לידי קרבן.

הזב סופר שבעה אף על פי שהוא גם מצורע
ענין זה שהזב טעון ספירת שבעה נקיים ,למד מהכתוב "וְ כִ י י ְִטהַ ר הַ זָּ ב ִמזּוֹב ֹו וְ סָ פַ ר ל ֹו
ִשׁבְ עַ ת י ִָמים לְ טָ הֳ ָרת ֹו וְ כִ בֶּ ס בְּ ג ָָדיו וְ ָרחַ ץ בְּ ָשׂר ֹו בְּ מַ יִ ם חַ יִּ ים וְ טָ הֵ ר" )ויקרא ט"ו י"ג( ,כלומר כשתפסק
ראית זיבתו יספור שבעה ימים נקיים כדי להיטהר.
ומתוך כך שנאמר "וְ כִ י יִ ְטהַ ר הַ זָּ ב ִמזּוֹב ֹו" ,למדנו ,שכל שפסק מזובו ,יכול למנות שבעה
נקיים לטהרת זיבתו ,אף אם לא יועיל לו הדבר להיטהר מיד ,כגון שהוא גם מצורע,
ומחמת צרעתו עדיין יטמא טומאה חמורה ,בכל אופן כשפסקה ראית זיבתו ,יכול
למנות שבעה נקיים.
ולכשיתרפא מצרעתו ,ויטבול מיד טבילה ראשונה של מצורע ,תעלה לו גם לטהרתו
מזיבתו ,ונטהר בה מזיבתו ושוב אינו מטמא משכב ומושב ומשא.
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ולאחר מכן ימנה שבעה ימים לטהרת צרעתו ,ובסוף שבעה טובל שנית לצרעתו ,ונטהר בהערב
שמש מרוב טומאתו ,ומביא קרבנות ,שעל ידם נטהר גם לאכילת קדשים.

מנין שזב בעל שתי ראיות טעון ספירת שבעה
כבר נתבאר ,שמתוך כך שקרא הכתוב לרואה שתי ראיות טמא ,למדנו שבשתי ראיות
יש בו כל חומרת טומאת זבה ,ואין הרואה שלוש חמור ממנו אלא לקרבן.
אכן היה מקום לומר ,שדווקא בחומרת הטומאה שווים הם שמטמאים במשכב ומושב
ומשא ,אבל בטהרה אינם שווים ,והכתוב המלמד שהזב טעון ספירת שבעה ,מדבר רק
ברואה שלוש ראיות ,אבל הרואה שתי ראיות אינו טעון ספירת שבעה.
ומתחילה רצו לומר שענין זה שהרואה שתי ראיות טעון ספירת שבעה כרואה שלוש
ראיות למד מבנין אב שכן מאחר שהרואה שתי ראיות מטמא משכב ומושב כרואה
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
ספירת שבעה כרואה שלוש ואם כן הוא לזב הרואה שתים אף על פי שטומאתו חמורה
כרואה שלוש אינו טעון ספירת שבעה כמותו.
ולפיכך אמרו ,שענין זה ,שגם זב הרואה שתי ראיות טעון ספירת שבעה ,למד מהכתוב,
"וְ כִ י יִ ְטהַ ר הַ זָּ ב ִמזּוֹב ֹו וְ סָ פַ ר ל ֹו ִשׁבְ עַ ת י ִָמים לְ טָ הֳ ָרת ֹו" המלמד שכל שנטהר מזובו,
אפילו זה שראה שתי ראיות ,טעון ספירת שבעה נקיים.
ועל כרחך בא הכתוב לומר שכל זב בכלל ספירת שבעה ,שכן אם כוונת הכתוב לומר
וְ סָ פַ ר
שרק הרואה שלוש ראיות טעון ספירת שבעה ,די היה לומר" ,וְ כִ י יִ ְטהַ ר הַ זָּ ב
ל ֹו ִשׁבְ עַ ת י ִָמים לְ טָ הֳ ָרת ֹו" ,ומתוך כך שהזכיר הכתוב " ִמזּוֹב ֹו" ,ריבוי הוא ,לומר שכל זב
בכלל.
מדיני נגעים
בסוגיתנו מבוארים החילוקים בין טומאת מצורע מוסגר לטומאת מצורע מוחלט ,ובין סדר
טהרת מוסגר לבין סדר טהרת מוחלט .ולפיכך הבאתי כאן מתחילה מדיני נגעים ,לומר מתי
המצורע מוסגר ,ומתי הוא נעשה מוחלט.
א .טומאת צרעת על ידי נגעים שבאו בבשר בריא.
נגעים שבאו בבשר בריא יש בהם שני הסגרות ,כלומר ,אם לא נמצא בהם סימן טומאה
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מוחלט מיד ,מסגירים אותם שבוע אחד ,ושבוע שני ,ובסוף כל שבוע רואים אותם ,אם באו
בהם סימני טומאה ,מטמאים אותם ,ואם לאו ,מסגירים שוב או מטהרים.
ובשלושה אופנים מטמאים אותם להיות המנוגע מצורע מוחלט) .א( אם יש בנגע שערא לבן.
הוא טמא בכל שלב שימצא בו השער הלבן] ,בין אם נמצא בו השער הלבן מתחילתו .ובין אם נמצא בו
השער הלבן בסוף הסגר ראשון או שני .ובין אם נמצא בו השער הלבן אחר שכבר טהרו אותו משום

שהוחלש אחר שהוסגר[) .ב( אם יש בנגע מחיית בשר חי .הוא גם כן טמא בכל שלב שימצא בו
מחיית הבשר החי] ,בין אם נמצא בו מתחילתו .ובין אם נמצא בו בסוף הסגר ראשון או שני ,ובין אם

נמצא בו אחר שכבר טהרו אותו משום שהוחלש אחר שהוסגר[) .ג( אם פשה הנגע בסוף הסגר ראשון
או בסוף הסגר שניב או אחר שכבר טיהרו אותו.
ב .טומאת צרעת על ידי נגעים שבאו במקום שער.
נגעים שבאו במקום שער ,יש בהם שני הסגרות ,כלומר ,אם לא נמצא בהם סימן טומאה
מוחלט מיד ,מסגירים אותם שבוע אחד ,ושבוע שני ,ובסוף כל שבוע רואים אותם ,אם באו
בהם סימני טומאה ,מטמאים אותם ,ואם לאו ,מסגירים שוב או מטהרים.
ובשני אופנים מטמאים אותם להיות המנוגע מצורע מוחלט) .א( אם יש בנגע שער צהוב .הוא
טמא בכל שלב שימצא בו השער הצהוב) .ב( אם פשה הנגע בסוף הסגר ראשון ,או בסוף הסגר
שני ,הוא טמא] ,אבל כשעמד בעיניו בסוף הסגר ראשון ,טעון הסגר שני ,וכשעמד בעיניו בסוף הסגר שני,
הוא מטוהר[.

ג .טומאת צרעת על ידי נגעים שבאו במקום שחין או מכוה.
נגעים שבאו במקום שחין או מכווה ,יש בהם הסגר אחד ,כלומר ,אם לא נמצא בהם סימן
טומאה מוחלט מיד ,מסגירים אותם שבוע אחד ,אבל אם גם אחר שבוע לא נמצא בהם סימן
טומאה ,הם מטוהרים ואין בהם הסגר שני.
ובשני אופנים מטמאים אותם להיות המנוגע מצורע מוחלט) .א( אם יש בנגע שער לבן .הוא
טמא בכל שלב שימצא בו השער הלבן) .ב( אם פשה הנגע בסוף הסגר ראשון ,או אחר שכבר
טיהרו אותו.
ואף על פי שדין נגעי שחין ודין נגעי מכווה שווים הם ,חילקה תורה ביניהם ,וכתבה כל אחד
בפרשה בפני עצמה ,ללמד שאינם מצטרפים זה עם זה לשיעור נגע צרעת] ,שאינה מטמאה אלא

בשיעור גריס שהוא חצי פול[ ,ואם היה כחצי גריס בשחין ,וכחצי גריס במכווה ,אינן מצטרפים
לטמא.

א שתי שערות לכל הפחות.
ב ומלשון רש"י בחומש נראה שבסוף הסגר שני הוא טמא אפילו עמד בעיניו ולא פשה ובלבד שלא הוחלש.
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חילוק בין מצורע מוסגר למצורע מוחלט
מבואר במשנתנו ,שמצורע מוסגר ומצורע מוחלט שווים הם לכל דיני טומאתם,
ושניהם משתלחים חוץ לשלוש מחנות .ואין ביניהם חילוק אלא בדבר זה ,שמצורע
מוחלט טעון פריעה ופרימה ,ומצורע מוסגר אינו טעון פריעה ופרימה ,כי הכתוב,
"וְ הַ צָּ רוּעַ אֲ ֶשׁר בּ ֹו הַ ֶנּגַע בְּ ג ָָדיו י ְִהיוּ פְ רֻ ִמים וְ רֹאשׁ ֹו י ְִהיֶה פָ רוּעַ וְ עַ ל ָשׂפָ ם יַעְ טֶ ה וְ טָ מֵ א טָ מֵ א
יִ ְק ָרא" )ויקרא י"ג מ"ה( נאמר רק במצורע מוחלט.
לדברי רב שמואל בר יצחק ]שאמרם לפני רב הונא[ ,ענין זה שמצורע מוסגר אינו טעון
פריעה ופרימה ,למד מהכתוב האמור בו" ,וְ ָראָה הַ כֹּהֵ ן אֹת ֹו בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י ֵשׁנִית וְ ִהנֵּה כֵּהָ ה הַ ֶנּגַע
וְ א פָ ָשׂה הַ ֶנּגַע בָּ עוֹר וְ ִטהֲ ר ֹו הַ כֹּהֵ ן ִמ ְספַּ חַ ת ִהיא וְ כִ בֶּ ס בְּ ג ָָדיו וְ ָטהֵ ר" )ויקרא י"ג ו'( ,שלא נאמר
בו "ויטהר" ,אלא "וְ טָ הֵ ר" ,לומר ,שכבר היה טהור בדבר מסוים קודם לכן ,והוא שלא
היה טעון פריעה ופרימה.
אולם רבא הקשה על כך ,שכן מצינו לשון זה גם בטהרת הזב" ,וְ כִ י יִ ְטהַ ר הַ זָּ ב ִמזּוֹב ֹו וְ סָ פַ ר ל ֹו

ִשׁבְ עַ ת י ִָמים לְ טָ הֳ ָרת ֹו וְ כִ בֶּ ס בְּ ג ָָדיו וְ ָרחַ ץ בְּ ָשׂר ֹו בְּ מַ יִ ם חַ יִּים וְ טָ הֵ ר" )ויקרא ט"ו י"ג( ,והזב הלא היה
טמא עד עתה בכל טומאותיו ,ואף על פי כן לא נאמר בו "ויטהר" אלא "וְ טָ הֵ ר" ,והוא
הדין לענין מוסגר ,אף על פי שנאמר בו לשון "וְ טָ הֵ ר" ,יש לומר שהיה טמא לכל דבריו
עד עתה] .ולהלן יתבאר בעזה"י מדוע בכל זאת נאמר כאן וכאן "וְ ָטהֵ ר" לא "ויטהר"[.
ולדברי רבא ,ענין זה שמצורע מוסגר אינו טעון פריעה ופרימה ,למד מגוף הכתוב,
שׁר בּוֹ הַ ֶנּגַע בְּ ָג ָדיו יִ ְהיוּ פְ רֻ ִמים וְ רֹאשׁ ֹו יִ ְהיֶה פָ רוּעַ וְ עַ ל ָשׂפָ ם יַעְ טֶ ה וְ טָ מֵ א טָ מֵ א
"וְ הַ צָּ רוּעַ אֲ ֶ
יִ ְק ָרא" )ויקרא י"ג מ"ה( ,שהכתוב הזה שהוא מדבר במי "אֲ ֶשׁר בּ ֹו הַ ֶנּגַע" ,כלומר במי
שצרעתו תלויה בגופו ,וזה מוחלט ,שלא יטהר עד שירפא גופו ,להוציא את המוסגר,
שאם לא ימצאו בו סימני טומאה ,נטהר בסוף הסגרו ,בלא להמתין שירפא הנגע שיש
בו ,שאינו מטמא אותו.

דין הזב בין טבילת יום שביעי לראית יום שביעי
כבר נתבאר ,שזב שראה שתי ראיות או שלוש ,טעון ספירת שבעה ימים נקיים כדי
להיטהר .ומבואר ,שטבילה שטובל ביום השביעי מועילה לו ,ואינו צריך להמתין
למוצאי יום שביעי כדי לטבול .אכן אם לאחר שטבל ביום השביעי ראה ראיה נוספת
קודם סוף היום ,סתר את ספירת שבעה הנקיים ,ועליו לספור שבעה אחרים ,ואינו
נטהר בטבילת יום שביעי.
ומבואר שכשיראה שוב ביום השביעי אחר טבילתו ,אותה ראיה מבטלת את כל
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טהרתו ,ועל ידה מתברר שלא טהר כלל בטבילתו ,וכל אותו זמן שאחר טבילתו עדיין
היה מטמא טומאה חמורה ,וכל מה שישב עליו או שכב עליו באותו זמן נטמא במושב
ומשכב שלו.
ואין יוצא מכלל זה אלא כלי חרס שהסיט בין טבילה לראיה ,שלגביהם בלבד אנו
מחשיבים אותו כטהור באותו זמן ,ולא נטמאו .שלענין זה נאמר בו בטהרתו
הַ זָּ ב ִמזּוֹב ֹו וְ סָ פַ ר ל ֹו ִשׁבְ עַ ת י ִָמים לְ טָ הֳ ָרת ֹו וְ כִ בֶּ ס בְּ ג ָָדיו וְ ָרחַ ץ בְּ ָשׂר ֹו בְּ מַ יִם חַ יִּ ים וְ טָ הֵ ר" )ויקרא ט"ו י"ג(,
"וְ כִ י יִ ְטהַ ר

ללמד שגם קודם הטהרה היה טהורא.

נרפא מצרעתו מיד אינו מטמא בביאה
המצורע מטמא בביאה ,כלומר אדם וכלים הבאים לבית שהמצורע בו ,נטמאים
בביאתם.
אכן אם נרפא המצורע מצרעתו ,אף על פי שעדיין לא נטהר בסדר טהרתו ,מיד כשנרפא
אינו מטמא בביאהב ,ואפילו חזרה לו הצרעת באותו יום ,כל אותו זמן שלא היתה בו
הצרעת ,לא טימא בביאה.
ולענין זה למד ממה שנאמר בסדר טהרתו" ,וְ ָראָה הַ כֹּהֵ ן אֹת ֹו בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י ֵשׁנִית וְ ִהנֵּה כֵּהָ ה הַ ֶנּגַע

וְ א פָ ָשׂה הַ ֶנּגַע בָּ עוֹר וְ ִטהֲ ר ֹו הַ כֹּהֵ ן ִמ ְספַּ חַ ת ִהיא וְ כִ בֶּ ס בְּ ג ָָדיו וְ ָטהֵ ר" )ויקרא י"ג ו'( ללמד שגם
קודם הטהרה כבר היה טהור לדבר מסוים.

מוסגר נתרבה לשילוח
נתבאר לעיל ,שמאחר שלענין פריעה ופרימה נאמר "וְ הַ צָּ רוּעַ אֲ ֶשׁר בּ ֹו הַ ֶנּגַע
פְ רֻ ִמים וְ רֹאשׁ ֹו ְיִהיֶה פָ רוּעַ וְ עַ ל ָשׂפָ ם יַעְ טֶ ה וְ טָ מֵ א טָ מֵ א יִ ְק ָרא" )ויקרא י"ג מ"ה( ,למדנו שהכתוב הזה
מדבר במי שצרעתו תלויה בגופו ,כלומר במצורע מוחלט ,ולא במצורע מוסגר ,שצרעתו
תלויה בימים.
יִהיוּ
בְּ ג ָָדיו ְ

והקשה אביי ,אם כן הוא הדין לענין שילוח חוץ למחנה ,מאחר שנאמר בו" ,כָּל יְ מֵ י
א ונראה בעיני ,דהא דדרשינן ליה וטהר מלטמא כלי חרס ,מדכתבינהו להאי קרא בתר קרא אשר יגע בו הזב ,דנפקא לן
מיניה היסט כלי חרס לזב ,ואין לך עוד טמא שמטמא כלי חרס בהיסט אלא הוא] .רש"י[.
ב כן היה נראה לכאורה מפירוש רש"י .אכן אין הדבר ברור ,ויתכן שאינו נטהר מלטמא בביאה עד שיטהר ממש .ויל"ע
בדבר.
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אֲ ֶשׁר הַ ֶנּגַע בּ ֹו יִ ְטמָ א טָ מֵ א הוּא בָּ ָדד י ֵֵשׁב ִמחוּץ לַמַּ חֲ נֶה מו ָֹשׁב ֹו" )ויקרא י"ג מ"ו( ,נלמד שאין הכתוב
מדבר אלא במצורע מוחלט ,שצרעתו תלויה בגופו ,אבל מצורע מוסגר לא יהיה טעון
שילוח.
והשיב לו רבא ,שלענין זה נאמר בענין שילוח הריבוי "כָּ ל יְמֵ י אֲ ֶשׁר הַ ֶנּגַע בּ ֹו" ,לומר,
שכל זמן שיש בו נגע ,אפילו הוא מוסגר ,הרי זה משתלחא.

חילוק בין טהרת מוסגר לטהרת מוחלט
זה סדר טהרתו של מצורע מוחלט) .א( ביום שנרפא מצרעתו ,מביאים לו שתי צפורים
חיות טהורות ,ועץ ארז ,ושני תולעת ,ואזוב ,את הצפור האחת שוחטים אל כלי חרס
על מים חיים ,ונוטלים את שאר הדברים ,וטובלים בדם הצפור השחוטה ,ומזים עליו.
)ב( ומגלח) .ג( וטובל) .ד( וממתין שבעה ימים) .ה( וביום השביעי חוזר ומגלח את כל
שערו) .ו( וטובל) .ז( וביום השמיני מביא את קרבנות טהרתו (1) ,אשמו ,שממנו ומהשמן
נותנים על תנוך אזנו ובהונותיו (2) ,וחטאתו (3) ,ועולתו.
ומבואר במשנתנו ,שסדר טהרתו של הנטהר מתוך הסגר שווה לסדר טהרתו של
הנטהר מתוך החלט ,להוציא תגלחת וצפורים ,שישנם במוחלט ולא במוסגרב.
ואמר אביי ,שענין זה ,שאין תגלחת וצפורים בטהור מתוך הסגר ,למד מהכתוב האמור
בענין" ,וְ יָצָ א הַ כֹּהֵ ן אֶ ל ִמחוּץ לַמַּ חֲ נֶה וְ ָראָה הַ כֹּהֵ ן וְ ִהנֵּה נ ְִרפָּ א ֶנגַע הַ צָּ ַרעַ ת ִמן הַ צָּ רוּעַ  .וְ ִצוָּה הַ כֹּהֵ ן
וּשׁנִי ת ֹולַעַ ת וְ אֵ זֹב" )ויקרא י"ד ג'-ד'( ,שמשמע
וְ ל ַָקח ל ִַמּטַּ הֵ ר ְשׁ ֵתּי ִצפּ ֳִרים חַ יּוֹת ְטהֹרוֹת וְ עֵ ץ אֶ ֶרז ְ
מהכתוב הזה ,שלא נאמרה לקיחת שתי צפורים אלא לזה שטהרתו תלויה בריפויו,
כלומר במצורע מוחלט ,להוציא מצורע מוסגר ,שטהרתו תלויה בחלוף ימי הסגרו.

א לכאורה יש להביא ראיה ממרים ,שנאמר בה" ,ותסגר מרים מחוץ למחנה" ,הרי שכשהיתה מוסגרת ,נשתלחה חוץ
למחנה.
ב ויל"ע אם הכוונה רק לתגלחת ראשונה ,אבל כל שאר הדברים מאות ג' ואילך ישנם במוסגר ,שביום שנרפא טובל,
וממתין שבעה ימים ,ועושה את כל המבואר לעיל מאות ג' ואילך ,או שהכוונה לתגלחת שניה ,כלומר אינו עושה טעון
תגלחות וכל מה שביניהן ,אלא ביום שנרפא טובל ,ולמחרת מביא את קרבנותיו ,ודיו ,שעושה רק את המבואר באותיות
ו'-ז' .ומתוך לשון רש"י בד"ה אין בין ,משמע כמו האופן הראשון .ומיהו ממדרשת אביי משמע ,שכל הלכות היום
הראשון לא נאמרו אלא במוחלט .ויל"ע בדבר .שוב הראוני ,שכל הספק הזה יתכן כדעת הראשונים ,שהמוסגר מביא
קרבנות טהרתו ,והם המאירי וסיעתו .אולם מתוך פירוש רש"י מבואר ,שמוסגר אינו מביא קרבנות כלל ,וטהרתו
בטבילה בלבד ,וכן דעת ראשונים אחרים .ולכאורה כן מבואר במסכת יבמות דף ע"ד ע"ב ,שבמצורע מוסגר אין
קרבנות .ע"ש.
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כתיבת ספרים תפילין ומזוזות
הכל מודים ,שתפילין ומזוזות אינן כשרות אלא בלשון הקודש ובכתב אשורי ]הוא כתב

שלנו[ ,והטעם לכך ,כי בפרשת שמע הכתובה בתפילין ובמזוזות נאמר "וְ הָ יוּ
הָ אֵ לֶּה אֲ ֶשׁר אָנֹכִ י ְמצַ וְּ  הַ יּוֹם עַ ל לְ בָ בֶ ) "דברים ו' ו'( ,ללמד שיהיו כמות שהן ,ולא באופן אחר.

הַ ְדּבָ ִרים

ולענין כתיבת ספרי תורה נביאים וכתובים נחלקו חכמים.
לדעת תנא קמא – ספרי תורה נביאים וכתובים נכתבים בכל לשון] .ולדברי רבא להלן,
אף שאמרו חכמים שהספרים נכתבים בכל לשון ,מכל מקום אינם נכתבים אלא בכתב אשורי[.

ולדעת רבן שמעון בן גמליאל – ספרי תורה נביאים וכתובים נכתבים אך ורק בלשון
הקודש או בלשון יונית] .ובדף ט' יתבאר בעזה"י ,שלפי תירוץ אחד ,מגילת אסתר יוצאת
מכלל זה ,ואינה כשרה בלשון יונית ,אלא בלשון הקודש ובכתב אשורי בלבד[.

וביאר רבי יוחנן ]בדף ט'[ ,שטעמו של רבן שמעון בן גמליאל מהכתוב" ,יַפְ ְתּ אֱ ִ קים
לְ יֶפֶ ת וְ יִ ְשׁכֹּן בְּ אָהֳ לֵי ֵשׁם וִ ִיהי כְ נַעַ ן עֶ בֶ ד לָמ ֹו" )בראשית ט' כ"ז( ,כלומר יפיו של יפת ישכון
באהלי שם ,ויופיו של יפת הוא לשון יונית ,שהיא היפה מכל לשונות בני יפת ,ומבואר
בכתוב שתהא באהלי תורה ,וזאת על ידי שתהא התורה נכתבת בלשון זה .ואמר רבי
אבהו אמר רבי יוחנן ,הלכה כרבן שמעון בן גמליאל.
ולדעת רבי יהודה ]בדף ט'[ – ספרי נביאים וכתובים נכתבים רק בלשון הקודש ואף לא
בלשון יונית ,ותורה בלבד התירו לכותבה גם בלשון יונית ,ומשום מעשה תלמי מלך
מצרים שציוה לתרגם את התורה ליונית] ,כפי שיתבאר בעזה"י בדף י'[.

תפירתם וטומאת ידים
לדעת משנתנו ,דווקא לענין הכתיבה יש חילוק בין תפילין ומזוזות לספרים תורה
נביאים וכתובים ,אבל כולם שווים לענין זה שיש לתופרם בגידיןא ,ושהם מטמאים
את הידים.
דברים הנפסלים בכל שינוי שהוא
שנינו ברייתא בה מבואר ,שספרים ששינה בהם אחד מהשינויים הבאים ,אינם
א הלכה למשה מסיני הוא בתפילין ומזוזות שיהו תפורין בגידין ,ובספר תורה נחלקו במסכת מכות ,כשתפרה בפשתן,
והשתא אשמעינן מתניתין כמאן דפסל] .רש"י[
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נחשב ככתבי הקודש ,ואינם מטמאים את הידים .ואלו הם השינויים הגורמים לכך.
א .פסוק שכתוב בלשון הקודש ,ששינה לכותבו לשון תרגום ]=ארמי[.
דוּתא" )בראשית ל"א מ"ז( וכן פסוקים רבים
ב .פסוק שכתוב בלשון תרגום ]כגוןא "יְ גַר ָשׂהֲ ָ

בעזרא ודניאל[ ,ששינה וכתבם בלשון הקודש.
ג .לא שינה את הלשון אבל שינה את הכתב ,שלא כתב בכתב אשורי אלא בכתב עבריב.
ד .לא שינה לא את הלשון ולא את הכתב ,אבל לא כתב על הקלף אלא על נייר או דבר
אחר.
ה .לא שינה לא את הלשון ולא את הכתב ,וכתב על הקלף ,אבל לא כתב בדיו אלא
בדבר אחר.

דף ט'
ונחלקו חכמים ,אלו דברים פסלה הברייתא על ידי כל אחד מהשינויים הללו.
א .רבא העמיד את הברייתא הנ"ל בכל כתבי הקודש וכדברי חכמים ,המכשירים
ספרים בכל לשון ,שלדעתו ,אף שמכשירים הם בכל לשון ,אינם מכשירים בכל כתב
]=גופן שלהם[ ,אלא רק בכתב אשורי ]=גופן שלנו[.
אולם אביי הקשה לו ,כי מהברייתא משמע שאפילו בכתב אשורי ,אם שינה לשון
הקודש ללשון תרגום הספרים פסולים ,ואם כן אין להעמיד ברייתא זו כדברי חכמים.
ב .ולפיכך אמרו ,שברייתא זו היא כדעת רבן שמעון בן גמליאל ,האומר ,שאפילו בכתב
אשורי אין לשנות את הלשון מכמות שהוא.
והקשו גם על דברים אלו ,שכן רבן שמעון בן גמליאל מכשיר גם בלשון יונית,
ומהברייתא משמע שכל שינוי פוסל ואפילו לשון יונית.
ג .ולפיכך אמרו ,שברייתא זו היא כדברי הכל ,ואינה מדברת בספרים ,אלא בתפילין
ומזוזות ,שבהם כל שינוי פוסל ,כפי שנתבאר לעיל.
א כן הוא לפי מה שהיה מובן מתחילה שברייתא זו מדברת גם בספר תורה .וקשה אמאי מפסלא בהכי ,והלא אילו היה
חסר כל אלו השלש תיבות ,לא מפסיל בהכי ,כדאמרינן בגיטין ,ספר תורה שחסר יריעה אחת ,אין קורין בו ,משמע
דווקא יריעה אחת ,אבל פסוק אחד לא .ודחק הקונטרס לומר ,דגרע טפי כשהוא כתוב תרגום ,מכשהוא לא נכתב כלל.
ויש לומר דהכא לא בא אלא להשמיענו דהוי טעות ,וצריך להגיהו] .תוס'[.
ב כתב של עבר הנהר ,ובמסכת סנהדרין קרי ליה כתבא ליבונאה] .רש"י[.
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והקשו גם על כך ,שכן בתפילין ומזוזות אין שום פסוק בלשון תרגום ,ואם כן לא יתכן
ששנינו בהם ,שתרגום שכתב בלשון תורה פוסל.
ד .ולפיכך אמרו ,שברייתא זו היא כדברי הכלא ,ואינה מדברת בכל הספרים ,אלא
במגילת אסתר בלבד ,שבה הכל מודים שכל שינוי מוציאה מכלל כתבי הקודשב ,כי
נאמר בה "וְ אֶ ל הַ יְּ ִ
הוּדים כִּ כְ תָ בָ ם וְ כִ לְ שׁוֹנָם" )אסתר ח' ט'(.
ובמגילת אסתר יש פסוקים בלשון תרגום ,שעליהם שנו בברייתא ,שאם שינה לכותבם
בלשון הקודש פסל.
ִשׁמַ ע פִּ ְתגָם הַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר ַיע ֲֶשׂה
לדברי רב פפא ,פסוק שנאמר במגילה בלשון תרגום הוא "וְ נ ְ

בְּ כָ ל מַ לְ כוּת ֹו כִּ י ַרבָּ ה ִהיא וְ כָ ל הַ נּ ִָשׁים יִ ְתּנוּ יְ ָקר לְ בַ עְ לֵיהֶ ן לְ ִמגָּדוֹל וְ עַ ד ָקטָ ן" )אסתר א' כ'("] ,פתגם" הוא
תרגום של "דבר" בלשון הקודשג[.

ולדברי רב נחמן בר יצחק ,פסוק שנאמר במגילה בלשון תרגום הוא "וְ כָל הַ נּ ִָשׁים יִ ְתּנוּ
יְ ָקר לְ בַ עְ לֵיהֶ ן" )אסתר א' כ'("] ,יקר" הוא תרגום של "כבוד" בלשון הקודשד[.
ה .ורב אשי אמר ,שברייתא זו היא כדעת רבי יהודה ,ומדברת בכל נביאים וכתובים,
שלדעתו רק תורה התירו לכותבה גם בלשון יונית ,אבל שאר ספרים לא התירו ,ואינם
נכתבים אלא בלשון הקודש ובכתב אשוריה.

א כן כתבתי מתחילה .אולם בתוס' מבואר ,שלדעת חכמים מגילה כשאר ספרים ,וכשרה בכל לשון .ורק לרבן שמעון בן
גמליאל מגילה אינה כשאר ספרים ,ואינה כשרה אלא בלשון הקודש .ודבר זה עצמו מחלוקת אמוראים הוא ,שלדעת
רב ושמואל להלן ,גם במגילה מכשיר רבן שמעון בן גמליאל בכתב יוני ,והם מעמידים את הברייתא כרבי יהודה ,כדברי
רב אשי להלן] .עי' כל זה בתוס'[.
ב וקשיא ,דהא אמרינן בפרק שני ,גיפטית לגיפטים ,עילמית לעילמים ,יצא ,ומיירי ודאי שכתוב באותו לשון שקורא,
דאם לא כן הוי קורא על פה ,ולא יצא ,ואם כן קשיא ,אמאי לא מטמאה את הידים ,כיון שנתנה לקרות וליכתב בכל
לשון שמכירין בה .ויש לומר דכיון שאינה כשרה לקרות אלא למכירים בה ,דין הוא שלא תטמא את הידים ,אבל היכא
דכתיבה אשורית ,כשירה אף לשאינן מכירין ,ומשום הכי דין הוא שתטמאה את הידים] .תוס'[.
ג כמו שנאמר ,כָּל הַ דָּ בָ ר הַ ָגּדֹל יָבִ יאוּ אֵ לֶי) "שמות י"ח כ"ב( ,ותרגומו" ,כל פתגם רב ייתון לותך".
אָרת" )שמות כ"ח ב'( ,ותרגומו" ,ותעביד לבושי קודשא
וּלְתפְ ֶ
אָחיְ לכָבוֹד ִ
ד כמו שנאמר" ,וְ עָ ִשׂיתָ בִ גְ ֵדי ק ֶֹדשׁ לְאַהֲ רֹן ִ
לאהרן אחוך ליקר ולתושבחא".
ה וקשה דהא בפרק כל כתבי אמר רב אשי ,אין בין ספרים למגילה אלא שהספרים נכתבין בכל לשון ומגילה צריך
אשורית בספר ובדיו ,אלמא דבשאר ספרים לא צריך אשורית וספר ודיו ,ואם כן מנא ליה לרב אשי לומר דרבי יהודה
מחמיר ומצריך כולי האי ,והא לא אשכח התם שום תנא דפליג עליה .ויש לומר ,דההיא דכל כתבי מיירי לענין הצלה
מפני הדליקה דווקא ,והכי קאמר ,בשאר ספרים יש להצילם אף על גב דנכתבין בכל לשון ,שהרי יש בהן כמה שמות
קדושים ,אבל במגילה שאין בה שום אזכרה ,אין להצילה אלא אם כן כתובה כהלכתה ,והכא מיירי להכשיר לקרות
בהן] .תוס'[.
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תרגום השבעים
מעשה בתלמי המלך ,שכינס שבעים ושנים זקנים ,והכניסם בשבעים ושנים בתים,
ולא גילה להם על מה כינסם .ונכנס אצל כל אחד ואחד ,ואמר להם ,כתבו לי תורת
משה רבכם .נתן הקב"ה בלב כל אחד ואחד עצה ,והסכימו כולן לדעת אחת ,ושינוי לו
כולם בשווה את כל השינויים הבאים.
אָרץ" )בראשית א' א'( ,שלא
אשׁית בָּ ָרא אֱ ִ קים אֵ ת הַ ָשּׁמַ יִם וְ אֵ ת הָ ֶ
א .לא רצו לכתוב לו "בְּ ֵר ִ
יאמר בראשית שם הואא ,וכוונת הכתוב שבראשית ברא את אלקים ,ושתי רשויות הן.
ולכן שינו ,וכתבו לו" ,אלקים ברא בראשית".
אָדם בְּ צַ לְ מֵ נוּ כִּ ְדמוּתֵ נוּ
ב .לא רצו לכתוב לו "וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִ קים ַנע ֲֶשׂה ָ
אָרץ" )בראשית א' כ"ו( ,שמכאן פקרו המינים
אָרץ וּבְ כָ ל הָ ֶרמֶ שׂ הָ רֹמֵ שׂ עַ ל הָ ֶ
הַ ָשּׁמַ יִ ם וּבַ בְּ הֵ מָ ה וּבְ כָ ל הָ ֶ
וְ יִ ְרדּוּ בִ ְדגַת הַ יָּם וּבְ עוֹף

לומר שתי רשויות הן .ולכן שינו וכתבו לו "אעשה אדם בצלם ובדמות".
ג .לא רצו לכתוב לו" ,וַ יְ כַל אֱ ִ קים בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י ְמלַאכְ תּ ֹו אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה
ִמכָּ ל ְמלַאכְ תּ ֹו אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה" )בראשית ב' ב'( ,שלא יאמר ,אם כן עשה מלאכה בשביעי ,ולא יקבל
מדרש חכמים שדרשו בו ,מה היה העולם חסר ,מנוחה ,באה שבת באה מנוחה .ולכן
שינו ,וכתבו לו" ,ויכל ביום הששי וישבות ביום השביעי".
וַ יִּ ְשׁבֹּת בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י

ד .לא רצו לכתוב לו" ,זָ כָר וּנ ְֵקבָ ה בְּ ָראָם
)בראשית ה' ב'( ,שלא יאמר שני גופים ברא ,וכל אחד ברא זכר ונקבה .ולכן שינו ,וכתבו
לו" ,זכר ונקבה בראו" ,לומר שגוף אחד נברא אדם ,ובשני פרצופים.
אָדם בְּ יוֹם ִהבָּ ְראָם"
וַ יְ בָ ֶר אֹתָ ם וַ יִּ ְק ָרא אֶ ת ְשׁמָ ם ָ

יִשׁ ְמעוּ ִאישׁ ְשׂפַ ת ֵרעֵ הוּ" )בראשית
ה .לא רצו לכתוב לו" ,הָ בָ ה נ ְֵר ָדה וְ נָבְ לָה ָשׁם ְשׂפָ תָ ם אֲ ֶשׁר א ְ

י"א ז'( ,מהטעם המבואר לעיל באות ב' .ולכן שינו וכתבו לו "הבה ארדה ואבלה שם
שפתם".
ו .לא רצו לכתוב לו" ,וַ ִתּ ְצחַ ק ָשׂ ָרה בְּ ִק ְרבָּ הּ
)בראשית י"ח י"ב( ,שלא יאמר ,למה על אברהם לא הקפיד כשצחק ,ועל שרה הקפיד .ולכן
שינו ,וכתבו לו" ,ותצחק שרה בקרוביה" ,לומר ,בזה היה החילוק בינה לאברהם,
ַיִּצחָ ק וַ יֹּאמֶ ר בְּ לִ בּ ֹו הַ לְּ בֶ ן מֵ אָה ָשׁנָה יִ וָּ לֵד
שהוא צחק בלבו ,כמו שנאמר "וַ יִּ פֹּל אַבְ ָרהָ ם עַ ל פָּ נָיו ו ְ
תי הָ יְ תָ ה לִּ י עֶ ְדנָה וַ א ֹדנִי זָ ֵקן"
לֵאמֹר אַחֲ ֵרי בְ ִ

א וקשה ,שהרי בראשית אין שם כלל ,אלא בתחלה .ועוד שכתבו לו בלשון יונית בתחלה ולא כתבו "בראשית" .ונראה
לי ,שהיונים היו יודעים שלעולם יש להזכיר הבורא בתחילה ,ואם כן ,אלו כתבו בראשית קודם ,היה אומר דשתי
רשויות הן ,והתיבה הראשונה הוי בורא אחד ,ואלהים הוי השני ,משום הכי הפכו לו] .תוס'[.
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וְ ִאם ָשׂ ָרה הֲ בַ ת ִתּ ְשׁעִ ים ָשׁנָה ֵתּלֵד" )בראשית י"ז י"ז( ,והיא אמרה לקרוביה.
ז .לא רצו לכתוב לו" ,בְּ ס ָֹדם אַל ָתּבֹא נַפְ ִשׁי בִּ ְקהָ ָלם אַל ֵתּחַ ד כְּ ב ִֹדי כִּ י בְ אַ פָּ ם הָ ְרגוּ ִאישׁ וּבִ ְר ֹצנָם
עִ ְקּרוּ שׁוֹר" )בראשית מ"ט ו'( ,שלא יאמר ,רצחנים היו אבותיכם ,שהרי אביהם מעיד
עליהם שהם הרגו איש .ולכן שינו ,וכתבו לו" ,כי באפם הרגו שור וברצונם עקרו
אבוס" ,שלא היו חשובים בעיניו אלא כבהמות ,ולא הקפיד אלא על הבהמות.
ח .לא רצו לכתוב "וַ יִּ ַקּח מֹשֶׁ ה אֶ ת ִא ְשׁתּ ֹו וְ אֶ ת בָּ נָיו וַ יּ ְַרכִּ בֵ ם עַ ל הַ חֲ מֹר

אַרצָ ה ִמ ְצ ָריִם
וַ יּ ָָשׁב ְ

וַ יִּ ַקּח מ ֶֹשׁה אֶ ת מַ טֵּ ה הָ אֱ ִ קים בְּ יָד ֹו" )שמות ד' כ'( ,שלא יאמר ,משה רבכם לא היה לו סוס או
גמל .ולכן שינו ,וכתבו לו" ,ויקח משה את אשתו ואת בניו וירכיבם על נושא בני
אדם" ,שמשמע גמל.
אַרבַּ ע מֵ אוֹת
שׁים ָשׁנָה וְ ְ
ט .לא רצו לכתוב לו "וּמו ַֹשׁב בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר י ְָשׁבוּ בְּ ִמ ְצ ָריִ ם ְשׁ ִ
ָשׁנָה" )שמות י"ב מ'( שלא יאמר ,שקר כתוב בתורה ,שהרי קהת מיורדי מצרים היה,
וכשאתה מונה שנותיו של קהת ,ושנותיו של עמרם ,ושנותיו של משה ,כולן אין מגיעות
לארבע מאות שנה ,כל שכן שהרבה משנות הבנים נבלעים בתוך שנות האבות .ולפיכך
שינו ,וכתבו לו" ,ומושב בני ישראל אשר ישבו במצרים ובשאר ארצות ארבע מאות
שנה" ,לומר ,שמנה הכתוב מיום שנגזרה גזירת גלות מצרים בין הבתרים ,ומשם עד
שנולד יצחק שלשים שנה ,ומשנולד יצחק עד שיצאו ישראל ממצרים ארבע מאות שנה,
צא מהם ששים של יצחק עד שנולד יעקב ,ומאה ושלושים שחיה יעקב כשבא למצרים,
נשארו מאתים ועשרא.
י-יא .לא רצו לכתוב לו" ,וַ יִּ ְשׁלַח אֶ ת ַנע ֲֵרי בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ ַיּעֲלוּ עֹת וַ יִּ זְ בְּ חוּ זְ בָ ִחים ְשׁל ִָמים
ַלה' פָּ ִרים" )שמות כ"ד ה'( ,כי נערים לשון קטנות ,ויאמר גרועים שלכם שלחתם לקבל פני
שכינה .ולכן שינו ,וכתבו לו" ,וישלח את זאטוטי בני ישראל" ,והוא לשון חשיבותב.
ומאחר ששינו כן בתחילת הענין ,שינו כן גם בסוף הענין ,ולא כתבו לו" ,וְ אֶ ל אֲ ִצילֵי בְּ נֵי
יִ ְשׂ ָראֵ ל א ָשׁלַח יָד ֹו וַ יֶּחֱ זוּ אֶ ת הָ אֱ ִ קים ַויֹּאכְ לוּ וַיִּ ְשׁתּוּ" )שמות כ"ד י"א( ,אף שהוא לשון חשיבות,
אלא שינו כמו בתחילת הענין וכתבו לו "ואל זאטוטי בני ישראל לא שלח ידו".
א וכן היתה הגזרה" ,כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם" ,ולא נאמר במצרים ,אלא בארץ לא להם ,וכשנולד יצחק היה
אברהם גר בארץ פלשתים ,ומאז עד שיצאו ממצרים נמצא יצחק וזרעו ,שהן זרעו של אברהם ,גרים ,ושלשים של קודם
לכן לא נמנו בגזרה ,דהא "זרעך" כתיב] .רש"י[.
ב וקשה ,אמאי לא כתבו לו "וישלח את אצילי בני ישראל" כדכתיב בסמוך ,והוי לשון גדולה .ויש לומר ,לפי שלא רצו
לשקר ,ולכך כתבו לו "זאטוטי" במקום "נערי" ובמקום "אצילי" ,דמשמע לשון גדולה ,כמו זוטו של ים ,ומשמע נמי
לשון השפלה ,כדאמרינן התם האומר "לצולה חרבי" זו בבל שהוא זוטו של עולם ,פירוש עומקו ותחתיתו ,ושפלה מכל
ארצות ] ...תוס'[.

מסכת מגילה

70

דף ט'

יב .לא רצו לכתוב לו" ,וַ יִּחַ ר לְ מ ֶֹשׁה ְמאֹד וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל ה' אַל ֵתּפֶ ן אֶ ל ִמנְחָ תָ ם א חֲ מוֹר אֶ חָ ד מֵ הֶ ם
אתי וְ א הֲ ֵרע ִֹתי אֶ ת אַחַ ד מֵ הֶ ם" )במדבר ט"ז ט"ו( ,שלא יאמר ,חמור לא לקח ,אבל חפץ
נ ָָשׂ ִ
אחר לקח .ולכן שינו וכתבו לו" ,לא חמד אחד מהם נשאתי" שלא לקח שום דבר.
יג .לא רצו לכתוב לו,

"וּפֶ ן ִתּ ָשּׂא עֵ ינֶי הַ ָשּׁמַ יְמָ ה וְ ָר ִאיתָ אֶ ת הַ שֶּׁ מֶ שׁ וְ אֶ ת הַ יּ ֵָרחַ וְ אֶ ת הַ כּוֹכָ בִ ים כֹּל ְצבָ א

הַ ָשּׁמַ יִ ם וְ נ ִַדּ ְח ָתּ וְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וִ יתָ לָהֶ ם וַ עֲבַ ְד ָתּם אֲ ֶשׁר חָ לַק ה' אֱ ֶ קי אֹתָ ם לְ כֹל הָ עַ ִמּים ַתּחַ ת כָּ ל הַ ָשּׁמָ יִ ם"

)דברים ד' י"ט( ,שלא יאמר ,נתנם לכל העמים לעובדם ,ואם כן בן נח מותר בעבודה זרהא.
ולכן שינו וכתבו לו" ,אשר חלק ה' אלקיך אתם להאיר לכל העמים".
הים אֲ חֵ ִרים
יד .לא רצו לכתוב לו "וַ ֵיּלֶ וַ ַיּ ֲעבֹד אֱ ִ
יתי" )דברים י"ז ג'( ,שלא יאמר ,כוונת הכתוב היא ,שלא ציוה שיהיו,
הַ ָשּׁמַ יִ ם אֲ ֶשׁר א ִצוִּ ִ
ואם כן אלוהות הם ,שנבראו על כרחו .ולכן שינו וכתבו לו" ,וילך ויעבוד אלהים
וַ יִּ ְשׁ ַתּחוּ לָהֶ ם וְ ל ֶַשּׁמֶ שׁ א ֹו ַליּ ֵָרחַ א ֹו לְ כָ ל ְצבָ א

אחרים אשר לא צויתי לעובדם".
אַרנֶבֶ ת
טו .לא רצו לכתוב לו" ,וְ אֶ ת הָ ְ
)ויקרא י"א ו'( ,מפני שאשתו של תלמי ארנבת שמה ,שלא יאמר ,שחקו בי היהודים,
והטילו שם אשתי בתורה .ולכן שינו ,וכתבו לו" ,ואת צעירת הרגלים" וקראוה כן לפי
שידיה קצרות וקטנות מרגליה.
כִּ י מַ ֲעלַת גּ ֵָרה ִהוא וּפַ ְרסָ ה א ִהפְ ִריסָ ה ְטמֵ אָה ִהוא לָכֶ ם"

חילוק בין משוח בשמן המשחה למרובה בגדים
כל הכהנים הגדולים ששמשו עד זמנו של יאשיה המלך ,נמשחו בתחילת כהונתם בשמן
המשחה ,ונתקיים בהם הכתוב" ,וְ הַ כֹּהֵ ן הַ גָּדוֹל מֵ אֶ חָ יו אֲ שֶׁ ר יוּצַ ק עַ ל רֹאשׁ ֹו ֶשׁמֶ ן
וּמלֵּא אֶ ת יָד ֹו לִ לְ בֹּשׁ אֶ ת הַ בְּ ג ִָדים אֶ ת רֹאשׁ ֹו א יִ פְ ָרע וּבְ ג ָָדיו א יִ פְ רֹם" )ויקרא כ"א י'( ,ובכך
הַ ִמּ ְשׁחָ ה ִ
נעשו כהנים גדולים לכל הדינים.
ובזמנו של יאשיה המלך נגנז שמן המשחה ,וכל כהנים גדולים ששמשו מאז ואילך עד
סוף בית ראשון ,וכל ימי בית שני ,לא נמשחו בשמן המשחה ,ונכנסו לכהונה גדולה רק
על ידי ריבוי בגדים ,שלבשו שמונה בגדים של כהן גדול ,ועבדו בהם ,ונתקיים בהם רק
וּמלֵּא אֶ ת יָד ֹו לִ לְ בֹּשׁ אֶ ת הַ בְּ ג ִָדים".
סוף הכתוב הנ"לִ " ,
לדעת רבי מאיר ,אף שלא נמשחו האחרונים בשמן המשחה ,והיו רק מרובי בגדים,

א ולפי מדרשו ביאור הכתוב הוא שנתנם לכל העמים ,להחליקן בדברים ,כדי לטורדן מן העולם] .רש"י[.
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כהנים גדולים הם לכל הדינים ממש ,ככהנים שנמשחו בשמן המשחה ,ואין שום חילוק
בדין בין אלו לבין אלו.
ולדעת משנתנו ,לרוב הדברים דין מרובי הבגדים כדין המשוחים בשמן המשחה,
ובכלל זה שמקריבים ביום הכפורים פר יום הכפורים ,ובכל יום עשירית האיפה של
חביתי כהן גדול .ורק בדבר אחד חלוק מרובה בגדים ממשוח בשמן המשחה ,והוא,
לענין פר הבא על כל המצוות ,שכהן משוח שטעה ,והורה היתר בדבר שיש בו כרת,
ועשה על פי הוראתו ,אינו מביא חטאת כשבה או שעירה כשאר יחידים ,אלא פר,
שנאמרִ " ,אם הַ כֹּהֵ ן הַ מָּ ִשׁיחַ יֶחֱ טָ א לְ אַ ְשׁמַ ת הָ עָ ם וְ ִה ְק ִריב עַ ל חַ טָּ את ֹו אֲ ֶשׁר חָ טָ א פַּ ר בֶּ ן
בָּ ָקר ָתּ ִמים ַלה' לְ חַ טָּ את" )ויקרא ד' ג'( ,ולענין זה מרובה בגדים אינו כמותו ,ומביא
חטאת יחיד כשבה או שעירהא.
ורבי מאיר חולק ,כי לדעתו ,אם היה כתוב בענין "מָ ִשׁיחַ " ,הכוונה היתה רק למשוח בלבד ,אבל
עכשיו שנאמר "הַ מָּ ִשׁיחַ " ,ריבוי הוא ,ללמד שגם מרובה בגדים בכלל.

חילוק בין כהן משמש לכהן שעבר
כהן גדול שארע בו פסול ,ממנים אחר תחתיו להיות כהן גדול עד שיעבור פסולו של
ראשון ,וכשחוזר הראשון להכשרו ,חוזר לעבודתו ,ומשמש ,ושני ששימש תחתיו ,עובר
מגדולתו.
ולדעת משנתנו ורבי מאיר ,שני זה ,מאחר שנתמנה להיות כהן גדול פעם אחת ,מעתה
לעולם כל מצוות כהונה גדולה עליו כמו הראשון ,ומשמש בשמונה בגדים ,ומקריב
אונן] ,ואינו פרוע ולא פורם על מתו ומצווה על הבתולה ומוזהר על האלמנה[ ,ואין חילוק בינו
לבין הראשון אלא לענין הקרבת פר יום הכפורים ועשירית האיפה ,שהם קרבנות
הבאים על ידי כהן גדול ,ואי אפשר להביא שנים ,ואת אלו הראשון מביא ולא השני.
ולדעת רבי יוסי ,השני אינו עובד כלל ,לא בשמונה בגדים ככהן גדול ,ולא בארבעה
בגדים ככהן הדיוט ,ככהן גדול אינו משמש ,שלא תהא איבה בינו ובין הראשון ,וככהן
ב

הדיוט אינו משמש ,משום מעלין בקדש ואין מורידין  .ואמר רבי יוסי ,מעשה ברבי יוסף
א אבל  ...פר העלם דבר של צבור אף דכתיב ביה הכהן המשיח  ...מרבינן בתורת כהנים ,דאפילו כהן הדיוט יכול
להביאו ,וכל שכן מרובה בגדים] .ע"פ תוס'[.
ב קשיא ,למה ליה האי טעמא ,תיפוק ליה דכיון דראוי לכהן גדול ,אי לאו משום איבה ,אם כן אינו יכול לשמש בארבעה
בגדים ,משום דהוה ליה מחוסר בגדים .ויש לומר דמשום האי טעמא לא היינו מקפידין ,כיון דעל פי בית דין הוא ,אי
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בן אולם מציפורי ,שאירע בו פסול בכהן גדול ,ומינוהו תחתיו ,ובא מעשה לפני חכמים ,ואמרו,
ראשון חוזר לעבודתו ,שני אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט.

כמי נשנית משנתנו
בענין כהן משוח בשמן המשחה ומרובה בגדים ,מבואר במשנתנו כדעת חכמים,
שמרובה בגדים אינו מביא פר הבא על כל המצוות .ובענין כהן משמש וכהן שעבר
מבואר במשנתנו כדעת רבי מאיר ,שכהן שעבר משמש בשמונה בגדים.
רב חסדא אמר ,ששני הדינים הללו ,כל אחד נשנה על ידי תנא אחר ,הדין הראשון
נשנה על ידי חכמים ,והדין השני נשנה על ידי רבי מאיר.
ורב יוסף אמר ,ששני הדינים נשנו על ידי תנא אחד ,הוא רבי שסידר את המשניות,
ובדין הראשון דעתו כדעת חכמים ,ובדין השני דעתו כדעת רבי מאיר.

חילוק בין במה גדולה לבמה קטנה
בארבעה עשרה שנים שכבשו ישראל את הארץ וחלקוה ,והיה מזבח של משה בגלגל,
וכן אחר חרבן שילה ,בשנים שהיה המזבח בנוב וגבעון ,הותרו הבמות לישראל ,והיה
כל אחד רשאי לבנות לו במה ,ולהקריב עליה קרבנות לשמים.
ולדברי הכל ,בבמות שהיה כל אחד בונה לעצמו ]=במה קטנה[ ,לא היו מקריבים אלא
נדרים ונדבותא.
ונחלקו חכמים ,מה היו מקריבים באותן שנים במזבח של משה ]=במה גדולה[.

לדעת חכמים במסכת זבחים ,בבמה גדולה ,היו מקריבים את כל הקרבנות ,כמו שהיו
מקריבים במשכן ,ואם כן מלבד נדרים ונדבות היו מקריבים בה כל קרבנות הציבור,
בין אלו שקבוע להם זמן ,כפסחים וקרבנות המועדות ותמידים שבכל יום ,ובין אלו
שאין קבוע להם זמן ,כפר העלם דבר של ציבור ושעירי עבודה זרה.
לאו טעמא דמעלין] .תוס'[.
א וקשה דהא נזירות דהוי דבר הנידר ונידב כדאמרינן בפרק שני דתמורה ,ואפילו הכי אית ליה לרבי שמעון פרק בתרא
דזבחים ,דמנחות ונזירות אין קרב אפילו בבמה גדולה .ויש לומר דהכי מיפרשא מתניתין ,זה הכלל כל הנידר ונידב
שקרב בבמה גדולה ,כגון עולה ושלמים ליחיד ,קרב בבמה קטנה ,וכל שאינו נידר ונידב ,ואף על פי שקרב בבמה גדולה,
אין קרב בבמה קטנה ,אבל מודה הוא דיש נידר ונידב שאין קרב לא בבמה גדולה ולא בבמה קטנה.
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ולדעת משנתנו ורבי שמעון ,לא הקריבו בבמה גדולה מקרבנות ציבור אלא אותם
שקבוע להם זמן ,כפסחים וקרבנות המועדות ותמידים שבכל יום ,אבל קרבנות ציבור
שאין קבוע להם זמן ,כפר העלם דבר של ציבור ושעירי עבודה זרה ,לא הקריבו כלל.

חילוקים בין שילה לירושלים
בשני מקומות היה מקום קבוע להשראת השכינה בישראל ,ארבעה עשרה שנה אחרי
שנכנסו ישראל לארץ ,קבעו את המשכן בשילה] ,ושם היו הקירות בבנין והכיסוי ביריעות[,
וחמישים ושבע שנים אחר חורבן שילה ,בנה שלמה את בית המקדש בירושלים ]והוא

היה בית גמור[ ושם היה גם מקדש שני .ובמשנתנו נשנו שני חילוקים בין שילה
לירושלים.
א .מקום אכילת קדשים קלים ומעשר שני.
בזמן שהיה המשכן בשילה ,קדשים קלים ומעשר שני היו נאכלים בכל מקום ששילה
נראית שם.
ובזמן שהיה המקדש בירושלים ,קדשים קלים ומעשר שני היו נאכלים לפנים
מהחומה של ירושלים.
אכן ,קדשי קדשים ,בזה ובזה היו נאכלים לפנים מהקלעים ,כלומר לפנים מהיקף
העזרה.

דף י'
ב .היתר במות אחרי החורבן.
קדושת שילה יש אחריה היתר ,כלומר כשחרבה שילה הותר להקריב בבמותא.
וקדושת ירושלים אין אחריה היתר ,שגם אחר החורבן אסור להקריב בבמה] .כן
מבואר במשנתנו ,ולהלן יתבאר בעזה"י ,שיש חולקים ואומרים ,שקדושה ראשונה בטלה,
והותרו הבמותב[.
א כדאמרינן במסכת זבחים "כי לא באתם עד עתה אל המנוחה" ,זו שילה ,שנחו מלכבוש" ,ואל הנחלה" ,זו ירושלים,
למה חלקן הכתוב ,כדי ליתן היתר בין זו לזו] .רש"י[.
ב כן נראה לכאורה מהגמרא .אולם לפי דברי התוס' המובאים בהערות להלן ,אין מי שמתיר להקריב בבמה בזמן הזה,
והמחלוקת היא רק אם במקום המזבח מותר להקריב בזמן הזה ,או בטלה קדושתו.
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עבודה בבית חוניו בזמן הזה
כשמת שמעון הצדיק הניח אחריו שני בנים ,שמעי וחוניו ,ועל ידי מעשה המבואר
במסכת מנחות שמעי נתמנה לכהונה גדולה ,וחוניו ירד לאלכסנדריה של מצרים ,ובנה
שם מזבח ,והקריב עליו קרבנות באיסור .י"א שהיה המזבח לעבודה זרה .וי"א שהיה
לשם שמים ,ומכל מקום היה אסור לעשות כן ,כי משנבנה הבית נאסרו הבמות.
ובסוגיתנו אמר רבי יצחק ,שמעתי שמקריבים בבית חוניוא בזמן הזה .ודברים אלו
כדעת האומרים שבית חוניו אינו בית עבודה זרה אלא לשמים נבנה .וכדעת האומרים
שקדושה ראשונה שנתקדשה ירושלים ,קדשה לשעתה ולא קדשה לעתיד לבוא אלא
עד חורבנה .וכשחרבה ירושלים בטלה קדושתה ,וחזרו הבמות להיות מותרות ,שנאמר,
"כִּ י א בָ אתֶ ם עַ ד עָ ָתּה אֶ ל הַ ְמּנוּחָ ה וְ אֶ ל הַ נַּחֲ לָה אֲ ֶשׁר ה' אֱ ֶ קי נֹתֵ ן לָ) "דברים י"ב ט'(,
" ְמנוּחָ ה" זו שילה" .נַחֲ לָה" זו ירושלים .מקיש נחלה למנוחה ,מה מנוחה יש אחריה
היתר ,אף נחלה יש אחריה היתר.
ולאחר מכן ,כששאלו את רבי יצחק ,אם אמר כדברים הללו ,הכחיש ואמר לא .ואמר
על כך רבא ,האלקים] ,כלומר נשבע אני[ ,אמר רבי יצחק כן ,ואני למדתי דברים אלו
ממנו .ועכשיו חוזר בו ,מחמת משנתנוב ,בה ששנינו" ,קדושת שילה יש אחריה היתר,
קדושת ירושלים אין אחריה היתר" ,וכן שנינו במסכת זבחים "משבאו לירושלים
נאסרו הבמות ,ולא היה להם עוד היתר ,והיא היתה לנחלה" האמורה בפסוק "אל
המנוחה ואל הנחלה" .אולם לא היה לו לחזור בו ,כי מצינו מחלוקת תנאים בדבר זהג,
]כפי שיתבאר בעזה"י להלן[ ,ודבריו הראשונים כדעת האומר שקדושה ראשונה בטלהד.

א קשיא היאך מקריבין שם בטומאה ,דהא גזרו טומאה על ארץ העמים .ויש לומר דשמא לגבי הא לא גזרו חכמים
טומאה ,כיון שמן התורה יכול להקריב] .תוס'[.
ב הקשה הר"ר חיים ,ומתחילה היכי אמר למילתיה ,וכי לא היה יודע המשנה ,והלא הן שגורות בפי כל .ועוד קשיא ,כיון
דתנאי היא ,אמאי הדר ביה ,לימא אנא דאמרי כמאן דאמר לא קדשה .לכך נראה להר"ר חיים ,דכולי עלמא מודו,
דמשבאו לירושלים נאסרו הבמות ,ושוב לא היה להן היתר ,והני תנאי בהא פליגי ,דמאן דאמר לא קדשה ,סבר דאף
במקומו של מזבח אין יכולין להקריב עכשיו ,ומאן דאמר קדשה ,סבר דבמקום מזבח מותר להקריב אבל לא בבמה.
ג קשה אמאי מייתי להלן ברייתא דלא מוכחא אלא דקדושה ראשונה לא בטלה ,והאיכא תנא דאית ליה בפרק הערל,
דקדושה ראשונה ושניה יש להן ,הא שלישית אין להן ,דקדושה אחרונה לא בטלה ,וקדושת חוניו היתה לאחר קדושה
שלישית .ויש לומר ,דאפילו למאן דאמר קדושה אחרונה לא בטלה ,היינו דוקא לענין תרומה בזמן הזה ,אבל לכל מילי
אחריני ודאי בטלה] .תוס'[.
ד כן נראה לכאורה מהגמרא .אולם לפי דברי התוס' בהערה הקודמת ,היה לו לחזור בו ,כי אין מי שמתיר להקריב
בבמה בזמן הזה.
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קלעים שעשו בשעת בנין ההיכל והעזרה
אמר רבי אליעזר ,שמעתי ,כשהיו בונים בהיכל ,עושים קלעים ]מחיצות של בד[ להיכל,
וקלעים לעזרה ,אלא שבהיכל הקלעים היו בצד הפנימי ,ובונים את הכתלים של ההיכל
מחוץ לקלעים ,ובעזרה הקלעים היו בצד החיצון ובונים את הכתלים מבפנים לקלעים.

ומתחילה היה נראה ,שהסיבה לכך שאמר שהעמידו קלעים ,כי לדעתו ,קדושה
ראשונה בטלה בחורבן הבית ,ומאחר שרצו להקריב קרבנות מיד ,קודם השלמת
הבנין ,העמידו את הקלעים הללו תחת הכתלים ,שעל ידם יחשב הבית כאילו הוא
בנוי ,ויוכלו להקריב קרבנותא.
ונמצא לפי זה שנחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע אם בטלה קדושה ראשונה שכן לדעת
רבי יהושע לא בטלה שכך אמר ,שמעתי ,שמקריבים קרבנות אף על פי שאין בית,
ואוכלים קדשי קדשים אף על פי שאין קלעים ,ואוכלים קדשים קלים ומעשר שני אף
על פי שאין חומה ,מפני שקדושה ראשונה ,קידשה לשעתה ,וקידשה לעתיד לבוא.
אולם רבינא אמר ,שיתכן שגם רבי אליעזר מודה ,שקדושה ראשונה קדשה לשעתה

א שיהא מזבח הבנוי בעזרה קרוי אשר פתח אהל מועד ,ואלמלא כן לא היו מקריבין עד שיגמר הבנין ,והם התחילו
להקריב קרבנות משבאו שם בימי כורש  ...ועד עשרים ושנים שנה אחרי כן לא נגמר הבית ,בשנת שלש לדריוש האחרון.
]רש"י[.
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ולעתיד לבואא ,ומודה שהיו יכולים להקריב אף על פי שאין בית ,והסיבה שעשו
קלעים ,לא כדי לקדש את המזבח ,אלא לצניעות בעלמא ,ולא באו רבי אליעזר ורבי
יהושע לחלוק בדין זה ,אלא כל אחד אמר מה ששמע מרבו.
ערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון
במסכת ערכין מנה התנא שמות תשעה ערים ,שהן מוקפות חומה מימות יהושע בן
נוןב .ונחלקו חכמים למה נמנו דווקא ערים אלו ,הלא היו הרבה יותר ,כמבואר בכתוב,
אַרגֹּב
"וַ נִּלְ כֹּד אֶ ת כָּ ל עָ ָריו בָּ עֵ ת הַ ִהוא א הָ יְ תָ ה ִק ְריָה אֲ ֶשׁר א ל ַָק ְחנוּ מֵ ִא ָתּם ִשׁ ִשּׁים עִ יר כָּל חֶ בֶ ל ְ
מַ ְמלֶכֶ ת עוֹג בַּ בָּ ָשׁן .כָּל אֵ לֶּה עָ ִרים בְּ צֻרוֹת חוֹמָ ה גְ בֹהָ ה

ְדּלָתַ יִם וּבְ ִריחַ לְ בַ ד מֵ עָ ֵרי הַ פְּ ָרזִ י הַ ְרבֵּ ה ְמאֹד"

)דברים ג' ד'-ה'(.

לדעת תנא אחד – קדושה ראשונה שנתקדשו הערים בימי יהושע ,כבר בטלה בחורבן
ראשון ,וכשעלו בני הגולה בימי עזרא ,חזרו וקדשו את הערים להיות ערי חומה ,ולא
נתקדשו אלא הערים שקדשו בימי עזרא ,ולא כל אותם שהיו קדושות מתחילה,
ולפיכך מנה התנא את אלו שנתקדשו בימי עזרא ,להודיע באלו עיירות נוהג דין בתי
ערי חומה.
ולדעת תנא שני – קדושה ראשונה שנתקדשו הערים בימי יהושע ,לא בטלה בחורבן
ראשון ,וכל הערים שהיו מקודשות מימי יהושע עדיין הן בקדושתן ,ואם כן לא רק
הערים המנויות לעיל קדושות ,אלא כל שידוע שהיו מוקפות חומה מימות יהושע ,והן
הרבה מאוד כמבואר לעיל ,והסיבה שמנה התנא את אלו בלבד ,כי את העיירות הללו
א הקשה רבינו תם ,אמאי לא מייתי ראיה ,דרבי אליעזר אית ליה בפרק קמא דחגיגה ,דלא קדשה לעתיד לבוא ,דקאמר
התם ,מעשה ברבי יוסי בן דורמסקית ,ומסיק אמר רבי אליעזר כך מקובלני מרבן יוחנן בן זכאי ,עמון ומואב מעשרין
מעשר עני בשביעית ,מה טעם משום דהרבה כרכים כבשו עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל ,וקדושה ראשונה קדשה
לשעתה ולא קדשה לעתיד לבא .ותירץ רבינו תם ,דמה טעם דהתם גמרא הוא דקאמר לה ,ולאו מילתא דרבי אליעזר
היא  ...והכי פירושה ,מה טעם מעשרין ,משום דכי האי גוונא אשכחן בערי ישראל שהניחום עולי בבל מלקדש למאן
דאמר לא קדשה ,כדי שיסמכו עליהן עניי ישראל בשביעית ,וכל שכן עמון ומואב שהן חוצה לארץ ,שהניחום עולי בבל
מלקדש ,למאן דאמר לא קדשה ,והניחום לעניים ,דהא לא מיירי בעמון ומואב שטהרו בסיחון אלא מיירי באותן
שהניחו ישראל בצאתם ממצרים ולא כבשום  [] ...ועוד הקשה רבינו תם מהא דאמר  ...כרם רבעי היה לו לרבי אליעזר,
ובקש להפקירו לעניים ,ואם כן משמע דאית ליה קדשה לעתיד לבוא ,ומשום שלא היה רוצה לטרוח להוליכו לירושלים
היה מפקירו לעניים ,שיוליכו אותו ויאכלוהו שמה  ...ויש לומר משום דבראשונה כרם רבעי שבארץ ישראל היה צריך
להוליכו לירושלים ,בקש רבי אליעזר להוליכו ,משום דכל דבר שנאסר במניין צריך מניין אחר להתירו  ...ומכל מקום
העניים היו מרויחים ,במה שהיו יכולים לחללו בשוה פרוטה  ...והכי נמי איתא בשאלתות דרב אחאי בפרשת קדושים
תהיו ,ומברך על פדיון עובר לעשייתן ,וקלי ליה לדמי פדיוניה ,או ישליכם לנהר] .תוס'[.
ב לפנינו במשנה יש שם שמונה) .א( קצרה הישנה של ציפורי )ב( וחקרה של גוש חלב )ג( ויודפת הישנה )ד( וגמלא )ה(
וגדוד )ו( וחדיד )ז( ואונה )ח( וירושלים ,וכן כיוצא בהן.
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מצאו בני הגולה ,ונהגו בהן בפועל דין ערי חומה ]שילוח מצורע ,וקריאת מגילה בחמשה

עשר ,והבית חלוט בה לסוף שנה[ ,אבל ודאי שכשימצאו אחרות גם בהם יהיו נוהגים כן.
 לפי התירוץ הראשון בגמרא ,שתי ברייתות אלו נשנו משמו של רבי ישמעאל ברבייוסי ,שנחלקו תנאים מה דעת רבי ישמעאל ברבי יוסי.
 ולפי התירוץ השני בגמרא ,רק הברייתא הראשונה היא כדעת רבי ישמעאל ברבייוסי ,שהוא האומר קדושה ראשונה בטלה .אבל הברייתא השניה היא כדעת רבי
אלעזר ברבי יוסי ,שדעתו שקדושה ראשונה לא בטלה ,כמו שנתבאר לעיל בדף ג',
שלדעתו ,כל ערים שהיו מוקפות חומה מימות יהושע נוהג בהם דין בתי ערי חומה ,אף
על פי שעכשיו אין להם חומה.
מקום שנאמר "וַיְ ִהי" ומקום שנאמר "וַיְ ִהי בִּ ימֵ י"
אמר רבי לוי או רבי יונתן ,דבר זה מסורת בידינו מאנשי כנסת הגדולה ,כל מקום
ַיְהי" ,אינו אלא לשון צער.
שנאמר "ו ִ
ומתחילה היה נראה ,שהכוונה ללשון "וַיְ ִהי" בפני עצמו ,והביאו פסוקים רבים,
שנאמר בהם "וַיְ ִהי" ובאמת היה בהם ענין של צער.
א .נאמר בתחילת מגילת אסתר" ,וַיְ ִהי בִּ ימֵ י אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ
ֶשׁבַ ע וְ עֶ ְשׂ ִרים וּמֵ אָה ְמ ִדינָה" )אסתר א' א'( ,והיה באותו מעשה צער על ידי המן.

מּלֵ מֵ הֹדּוּ וְ עַ ד כּוּשׁ
הוּא אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ הַ ֹ

אָרץ וַ ֵיּלִֶ אישׁ ִמבֵּ ית לֶחֶ ם
ַיְהי ָרעָ ב בָּ ֶ
ב .נאמר בתחילת מגילת רות "וַיְ ִהי בִּ ימֵ י ְשׁפֹט הַ שֹּׁפְ ִטים ו ִ
יְהוּדה לָגוּר בִּ ְשׂ ֵדי מוֹאָב הוּא וְ ִא ְשׁתּ ֹו ְ
ָ
וּשׁנֵי בָ נָיו" )רות א' א'( והיה באותו מעשה צער רעב.

אָדם ָלרֹב עַ ל פְּ נֵי הָ אֲ ָדמָ ה וּבָ נוֹת יֻלְּ דוּ לָהֶ ם" )בראשית ו' א'( ,ונאמר
ג .נאמר" ,וַיְ ִהי כִּ י הֵ חֵ ל הָ ָ
אָרץ וְ כָ ל יֵצֶ ר מַ ְח ְשׁבֹת לִ בּ ֹו ַרק ַרע
אָדם בָּ ֶ
בענין צער שצערו כלפי מעלה" ,וַ יּ ְַרא ה' כִּ י ַרבָּ ה ָרעַ ת הָ ָ
כָּ ל הַ יּוֹם" )בראשית ו' ה'(

ד .נאמר בבני נח" ,וַיְ ִהי בְּ נ ְָסעָ ם ִמ ֶקּ ֶדם
וּמגְ ָדּל וְ רֹאשׁ ֹו בַ ָשּׁמַ יִם וְ ַנע ֲֶשׂה לָּנוּ
ֹאמרוּ הָ בָ ה נִבְ נֶה לָּנוּ עִ יר ִ
והיה בענין צער מעשה דור הפלגה" ,וַ יּ ְ

וַ יִּ ְמ ְצאוּ בִ ְקעָ ה בְּ אֶ ֶרץ ִשׁנְעָ ר וַ יּ ְֵשׁבוּ ָשׁם" )בראשית י"א ב'(

אָרץ" )בראשית י"א ב'(
ֵשׁם פֶּ ן נָפוּץ עַ ל פְּ נֵי כָ ל הָ ֶ

אַמ ָרפֶ ל
ה .נאמר "וַיְ ִהי בִּ ימֵ י ְ

אַריוֹ מֶ לֶ אֶ לָּסָ ר כְּ ָד ְר ָלעֹמֶ ר מֶ לֶ עֵ ילָם וְ ִת ְדעָ ל מֶ לֶ גּוֹיִ ם"
מֶ לִֶ שׁנְעָ ר ְ

)בראשית י"ד א'( והיה בענין צער מלחמה ,כמו שנאמר" ,עָ שׂוּ ִמלְ חָ מָ ה

אֶ ת בֶּ ַרע מֶ לְֶ סדֹם וְ אֶ ת
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אַדמָ ה וְ שֶׁ ְמאֵ בֶ ר מֶ לְֶ צבוֹיִ יםא וּמֶ לֶ בֶּ לַע ִהיא צֹעַ ר" )בראשית י"ד א'(
בִּ ְר ַשׁע מֶ לֲֶ עמ ָֹרה ִשׁנְאָב מֶ לְֶ 

יריחוֹ וַ יִּשָּׂ א עֵ ינָיו וַ יּ ְַרא וְ ִהנֵּה ִאישׁ עֹמֵ ד לְ נֶגְ דּ ֹו וְ חַ ְרבּ ֹו ְשׁלוּפָ ה בְּ יָד ֹו
ו .נאמר "וַיְ ִהי בִּ ְהיוֹת יְ הוֹשֻׁ עַ בִּ ִ
וַ ֵיּלֶ יְהוֹשֻׁ עַ אֵ לָיו וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו הֲ לָנוּ אַ ָתּה ִאם לְ צָ ֵרינוּ" )יהושע ה' י"ג( והיה בכך צער ,שהוכיחו על ביטל
תורה וביטול תמיד של בין הערביים] ,כפי שנתבאר לעיל בדף ג'[.
אָרץ" )יהושע ו' כ"ז( והיה בענין צער המעילה
ז .נאמר "וַיְ ִהי ה' אֶ ת יְ הוֹשֻׁ עַ וַ יְ ִהי ָשׁ ְמע ֹו בְּ כָ ל הָ ֶ
יְהוּדה ִמן הַ חֵ ֶרם
ָ
של עכן" ,וַיִּ ְמעֲלוּ בְ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מַ עַ ל בַּ חֵ ֶרם וַ יִּ ַקּח עָ כָ ן בֶּ ן כַּ ְר ִמי בֶ ן זַ בְ ִדּי בֶ ן זֶ ַרח לְ מַ טֵּ ה
וַ יִּחַ ר אַף ה' בִּ בְ נֵי י ְִשׂ ָראֵ ל" )יהושע ז' א'(.

ח .נאמר באלקנה" ,וַיְ ִהי ִאישׁ אֶ חָ ד ִמן הָ ָרמָ תַ יִ ם
אֱ לִ יהוּא בֶּ ן תֹּחוּ בֶ ן צוּף אֶ פְ ָר ִתי" )שמואל א' א' א'( והיה בענין צער סגירת רחם חנה ,כמו
וּשׁמ ֹו אֶ לְ ָקנָה בֶּ ן יְ רֹחָ ם בֶּ ן
צוֹפִ ים מֵ הַ ר אֶ פְ ָריִ ם ְ

שנאמר" ,וּלְ חַ נָּה יִ ֵתּן מָ נָה אַחַ ת אַ פָּ יִם כִּ י אֶ ת חַ נָּה אָהֵ ב וַ ה' סָ גַר ַר ְחמָ הּ" )שמואל א' א' ה'(.

ט .נאמר אצל שמואל" ,וַיְ ִהי כַּ אֲ ֶשׁר ז ֵָקן ְשׁמוּאֵ ל
א'( והיה בענין צער שלא הלכו בניו בדרכיו ,שנאמר" ,וְ א הָ לְ כוּ בָ נָיו בִּ ְד ָרכָו וַ יִּ טּוּ אַחֲ ֵרי

וַ יּ ֶָשׂם אֶ ת בָּ נָיו שֹׁפְ ִטים לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל" )שמואל א' ח'

הַ בָּ צַ ע וַ יִּ ְקחוּ שֹׁחַ ד וַ יַּטּוּ ִמ ְשׁפָּ ט" )שמואל א' ח' ג'(

י .נאמר" ,וַיְ ִהי ָדוִ ד לְ כָ ל ְדּ ָרכָ ו ַמ ְשׂכִּ יל ַוה' ִעמּוֹ" )שמואל א' י"ח י"ד( ,והיה בענין צער קנאת
ב
שאול ,שנאמר" ,וַ יְ ִהי ָשׁאוּל ע ֹויֵן אֶ ת ָדּוִ ד מֵ הַ יּוֹם הַ הוּא וָהָ לְ אָה" )שמואל א' י"ח ט'( ]בשביל
הצלחתו[

ָשׁב הַ מֶּ לֶ בְּ בֵ ית ֹו
יא .נאמר בדוד" ,וַיְ ִהי כִּ י י ַ
והיה בענין צער שלא נתרצה לו הקב"ה שיבנה את בינו שנאמר " ַרק אַ ָתּה א ִתבְ נֶה
הַ בָּ יִ ת כִּ י ִאם בִּ נְ הַ יֹּצֵ א מֵ חֲ לָצֶ י הוּא יִ בְ נֶה הַ בַּ יִ ת לִ ְשׁ ִמי" )מלכים א' ח' י"ט(

וַ ה' הֵ נִיחַ ל ֹו ִמסָּ בִ יב ִמכָּ ל אֹיְ בָ יו" )שמואל ב' ז' א'(

והקשו על כך ,שכן מצינו כתובים רבים אחרים ,שנאמר בהם "וַיְ ִהי" ,והיה בענין
שמחה ,ולא צער .ואלו הם.
א .בענין חנוכת המשכן נאמר" ,וַיְ ִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִ י
)ויקרא ט' א'( ,ויש ללמוד בגזרה שווה שבאותו היום היתה שמחה לפני הקב"ה כיום
שנבראו בו שמים וארץ ,שנאמר בענין "וַ יְ ִהי" וכן נאמר בענין הבריאה "וַ יִּ ְק ָרא אֱ ִ קים
ָק ָרא מ ֶֹשׁה לְ אַהֲ רֹן וּלְ בָ נָיו וּלְ זִ ְקנֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל"

לָאוֹר יוֹם וְ ַלח ֶֹשָׁ ק ָרא לָיְ לָה וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ ִיְהי ב ֶֹקר יוֹם אֶ חָ ד" )בראשית א' א'( .אמנם את הכתוב הזה
ניתן ליישב ,ולומר ,שנאמר בענין "וַ יְ ִהי" ,משום הצער שהיה מחמת מיתת נדב
א "צביים" כתיב.
ב "עון" כתיב.
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ואביהו.
אַרבַּ ע מֵ אוֹת ָשׁנָה
ב .בענין בנין בית המקדש הראשון נאמר "וַיְ ִהי בִ ְשׁמוֹנִ ים ָשׁנָה וְ ְ

לְ צֵ את

בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם בַּ ָשּׁנָה הָ ְרבִ יעִ ית בְּ ח ֶֹדשׁ זִ ו הוּא הַ ח ֶֹדשׁ הַ ֵשּׁנִי לִ ְמְ שׁמֹה עַ ל יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ יִּ בֶ ן הַ בַּ יִת

ַלה'" )מלכים א' ו' א'( וענין זה כולו שמחה בלא צער.
ג .כשנפגש יעקב עם רחל נאמר "וַיְ ִהי כַּאֲ ֶשׁר ָראָה ַי ֲעקֹב אֶ ת ָרחֵ ל

בַּ ת לָבָ ן אֲ ִחי ִאמּ ֹו וְ אֶ ת צֹאן

לָבָ ן אֲ ִחי ִאמּ ֹו וַ יִּ גַּשׁ ַי ֲעקֹב וַ ָיּגֶל אֶ ת הָ אֶ בֶ ן מֵ עַ ל פִּ י הַ בְּ אֵ ר וַ יּ ְַשׁ ְק אֶ ת צֹאן לָבָ ן אֲ ִחי ִאמּ ֹו" )בראשית כ"ט י'(,

וענין זה כולו שמחה.
ד-ח בכל אחד מימי הבריאה שהם שמחה בלא צער נאמר "וַיְ ִהי עֶ ֶרב וַיְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם",
"וַ יִּ ְק ָרא אֱ ִ קים לָאוֹר יוֹם וְ ַלח ֶֹשָׁ ק ָרא לָיְ לָה וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם אֶ חָ ד" )בראשית א' א'(" ,וַ יּ ְִק ָרא
יְהי ב ֶֹקר יוֹם
יְהי ב ֶֹקר יוֹם ֵשׁנִ י" )בראשית א' ח'(" ,וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ ִ
יְהי עֶ ֶרב וַ ִ
אֱ ִ קים ל ָָר ִקיעַ שָׁ מָ יִ ם וַ ִ
יְהי
ישׁי" )בראשית א' י"ג(" .וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹם ְרבִ יעִ י" )בראשית א' י"ט(" .וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ ִ
ְשׁ ִל ִ
הים אֶ ת כָּל אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה וְ ִהנֵּה טוֹב ְמאֹד וַ יְ ִהי עֶ ֶרב וַ י ְִהי
ישׁי" )בראשית א' כ"ג( "וַ יּ ְַרא אֱ ִ
ב ֶֹקר יוֹם חֲ ִמ ִ
ב ֶֹקר יוֹם הַ ִשּׁ ִשּׁי" )בראשית א' ל"א(.
ולפיכך אמר רב אשי ,שמקום שנאמר בו "וַיְ ִהי" ,פעמים הוא לשון צער ,ופעמים אינו
לשון צער ,אבל מקום שנאמר בו "וַיְ ִהי בִּ ימֵ י" ,לעולם הוא לשון צער ,וחמישה מקומות
יש ,שנאמר בהם "וַ יְ ִהי בִּ ימֵ י".
מּלֵ מֵ הֹדּוּ וְ עַ ד כּוּשׁ ֶשׁבַ ע וְ עֶ ְשׂ ִרים וּמֵ אָה ְמ ִדינָה" )אסתר א'
א" .וַיְ ִהי בִּ ימֵ י אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ הוּא אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ הַ ֹ
א'(.
יְהוּדה לָגוּר בִּ ְשׂ ֵדי מוֹאָב הוּא
ָ
אָרץ וַ ֵיּ ֶלִ אישׁ ִמבֵּ ית לֶחֶ ם
ב" .וַיְ ִהי בִּ ימֵ י ְשׁפֹט הַ שּׁ ְֹפ ִטים וַ יְ ִהי ָרעָ ב בָּ ֶ
וּשׁנֵי בָ נָיו" )רות א' א'(
וְ ִא ְשׁתּ ֹו ְ

אַמ ָרפֶ ל
ג" .וַיְ ִהי בִּ ימֵ י ְ

אַריוֹ מֶ לֶ אֶ לָּסָ ר כְּ ָד ְר ָלעֹמֶ ר מֶ לֶ עֵ ילָם וְ ִת ְדעָ ל מֶ לֶ גּוֹיִ ם" )בראשית
מֶ לִֶ שׁנְעָ ר ְ

י"ד א'(.

ד" .וַיְ ִהי בִּ ימֵ י אָחָ ז

יְהוּדה עָ לָה ְר ִצין מֶ לֶ אֲ ָרם וּפֶ ַקח בֶּ ן ְרמַ לְ יָהוּ מֶ לֶ יִ ְשׂ ָראֵ ל
ָ
בֶּ ן יוֹתָ ם בֶּ ן עֻזִּ יָּהוּ מֶ לֶ

רוּשׁ ִ ַלם ל ִַמּלְ חָ מָ ה עָ לֶיהָ וְ א ָיכֹל לְ ִהלָּחֵ ם עָ לֶיהָ " )ישעיהו ז' א'(.
יְ ָ

ה" .וַיְ ִהי בִּ ימֵ י יְ הוֹי ִָקים

ֹאשׁיָּהוּ מֶ לֶ
יְהוּדה עַ ד תֹּם עַ ְשׁ ֵתּי עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לְ ִצ ְד ִקיָּהוּ בֶ ן י ִ
ָ
ֹאשׁיָּהוּ מֶ לֶ
בֶּ ן י ִ

ישׁי" )ירמיהו א' ג'(.
רוּשׁ ִ ַלם בַּ ח ֶֹדשׁ הַ חֲ ִמ ִ
יְהוּדה עַ ד גְּ לוֹת יְ ָ
ָ

אמוץ ואמציה אחים היו
ואמר רבי לוי ,דבר זה מסורת בידינו מאבותינו ,אמוץ אביו של ישעיה הנביא ,ואמציה
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מלך יהודה אחים היו .ובא להודיענו ,שזכתה תמר בזכות צניעותה ,שיצאו ממנה
מלכים ונביאים ,כמאמר רבי שמואל בר נחמני להלן.

כלה צנועה זוכה לצאת ממנה מלכים ונביאים
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן ,כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה ,זוכה,
ויוצאים ממנה מלכים ונביאים.
שכן מצינו בתמר ,שהיתה צנועה בבית יהודה חמיה ,שכן לאחר זמן ,כשראה אותה
הוּדה וַ יּ ְַח ְשׁבֶ הָ לְ ז ֹונָה כִּ י כִ ְסּתָ ה פָּ נֶיהָ " )בראשית ל"ח ט"ו( ,ואין כוונת
בדרך ,נאמר" ,וַ יִּ ְראֶ הָ יְ ָ
הכתוב שמשום שכסתה פניה חשבה לזונה ,שאין זה טעם הגון ,אלא כוונת הכתוב,
שחשבה לזונה ולא הכירה ,כי כשהיתה בביתו כסתה פניה ,ומעולם לא ראה את פניה
קודם לכן.
ובזכות צניעותה זו ,זכתה ויצאו ממנה מלכים ונביאים ,מלכים רבים יצאו ממנה ,כל
מלכות בית דוד ,ואף נביאים יצאו ממנה ,שהרי ישעיה גם כן היה מזרעה ,כפי
שנתבאר ,שאמוץ אבי ישעיה היה אחיו של אמציה מלך יהודה ,ואם כן ישעיה היה
מזרע דוד ותמרא.

מקום ארון אינו מן המדה
ואמר רבי לוי ,דבר זה מסורת בידינו מאבותינו ,מקום ארון אינו מן המדה ,כלומר
אינו ממעט כלום ממדת בית קדשי הקדשים ,שבית קדשי הקדשים עשרים אמה על
עשרים אמה] ,שנאמר" ,וְ לִ פְ נֵי הַ ְדּבִ יר] ,הוא המחיצה שבין ההיכל לבית קדשי הקדשים ,כלומר בית
קדשי הקדשים שלפני המחיצה ,הרי הוא[ עֶ ְשׂ ִרים אַ ָמּה א ֶֹר וְ עֶ ְשׂ ִרים ַאמָּ ה רֹחַ ב וְ עֶ ְשׂ ִרים אַ מָּ ה קוֹמָ ת ֹו

אָרז" )מלכים א' ו' כ'([ והארון באמצעוב ,ויש רווח בינו לכתלים
וַ יְצַ פֵּ הוּ זָ הָ ב סָ גוּר וַ יְצַ ף ִמזְ בֵּ חַ ֶ
מכל צד עשר אמות שלמות] ,שהרי שלמה העמיד כרובים משני צידי הארון ,והם פורסים
כנפיהם ,ותופסים כל אחד רוחב עשר אמות ,כמו שנאמר" ,וְ חָ מֵ שׁ אַ מּוֹת כְּ נַף הַ כְּ רוּב הָ אֶ חָ ת

וְ חָ מֵ שׁ אַ מּוֹת כְּ נַף הַ כְּ רוּב הַ ֵשּׁ ִנית עֶ ֶשׂר אַ מּוֹת ִמ ְקצוֹת כְּ נָפָ יו וְ עַ ד ְקצוֹת כְּ נָפָ יו" )מלכים א' ו' כ"ד([,
א יל"ע למה הוצרכו לכך הלא דוד ושלמה גם כן היו נביאים כמבואר להלן בדף י"ד.
ב כלומר באמצע ממש ,בין מזרח למערב ובין צפון לדרום .רשב"ם מפרש )במסכת בבא בתרא דף צ"ט( ,שהארון עומד
סמוך לכותל המערב באמצעו .ותוס' שם בדף כ"ה פירשו ,שהארון עומד סמוך לכותל המזרח באמצעו.
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נמצא שמקומו של ארון אינו ממעט כלום ממידת בית קדשי הקדשים ,ובלא מקום
הארון עדיין יש בבית קדשי הקדשים עשרים אמה שלימות מצד לצד.

אין הקב"ה שמח במפלתם של רשעים
א .במפלת עמונים וגבעונים.
כשבאו בני מואב ובני עמון והר שעיר להילחם עם יהודה בימי יהושפט ,היתה תשועת
ה' ,על ידי שנלחמו האויבים אלו באלו ,ונפלו איש בחרב רעהו.
ושבחו על כך ישראל ,כמו שנאמר בענין,
ק ֶֹדשׁ בְּ צֵ את לִ פְ נֵי הֶ חָ לוּץ וְ א ְֹמ ִרים הוֹדוּ ַלה' כִּ י לְ ע ֹולָם חַ ְסדּ ֹו" )דה"י ב' כ' כ"א(.

וּמהַ לְ לִ ים לְ הַ ְד ַרת
"וַ יִּ וָּ עַ ץ אֶ ל הָ עָ ם וַ ַיּעֲמֵ ד ְמשֹׁרֲ ִרים ַלה' ְ

ואמר רבי יוחנן ,מפני מה לא נאמר בהודאה זו "הודו לה' כי טוב" ,כמו במקומות
אחרים? לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתן של רשעים.
ב .בקריעת ים סוף.
בענין קריעת ים סוף נאמר,
הַ לָּיְ לָה וְ א ָק ַרב זֶ ה אֶ ל זֶ ה כָּל הַ לָּיְ לָה" )שמות י"ד כ'( ,וביאר רבי יוחנן ,שהכתוב הזה מלמד
על כך ,שבקשו מלאכי השרת לומר שירה ,ואמר הקב"ה ,מעשה ידי טובעים בים,
ואתם אומרים שירה.
יְהי הֶ עָ נָן וְ הַ ח ֶֹשׁ וַ יָּאֶ ר אֶ ת
"וַ ָיּבֹא בֵּ ין מַ חֲ נֵה ִמ ְצ ַריִ ם וּבֵ ין מַ חֲ נֵה יִ ְשׂ ָראֵ ל וַ ִ

פתיחת הדרשה בענין פורים
מבואר בגמרא ,שחכמים רבים ,כשהיו רוצים לדרוש בענין איגרת הפורים ,היו פותחים
את הדרשה בביאור פסוק שאינו במגילה ,ודורשים אותו לענין הפורים .ולהלן נכתוב
בעזה"י את הדרשות שהובאו בסוגייתנו.
וּשׁאָר וְ נִ ין ָונֶכֶ ד נְ אֻ ם ה'".
א" .וְ ִהכְ ַר ִתּי לְ בָ בֶ ל ֵשׁם ְ
רבי יונתן ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה,
האמור בפורענות בבל ]=פתח לה פיתחא להאי פרשתא מהכא[" ,וְ ַק ְמ ִתּי ֲעלֵיהֶ ם נְאֻ ם ה'
וּשׁאָר וְ נִין וָ ֶנכֶד נְאֻ ם ה'" )ישעיהו י"ד כ"ב(.
ְצבָ אוֹת וְ ִהכְ ַר ִתּי לְ בָ בֶ ל ֵשׁם ְ
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" ֵשׁם" – זה הכתב ,שאין לבבל כתב משלהם אלא מאומה אחרת.
א

וּשׁאָר" – זה לשון ,שאין לבבל לשון משלהם אלא מאומה אחרת .
" ְ

"וְ נִ ין" – זה מלכות ,שתכרת מלכות בבל.
" ָונֶכֶ ד" – זו ושתי ,שתמות ושתי שהיתה נכדה של נבוכדנצר מלך בבל.
בַ " .תּחַ ת הַ ַנּ ֲעצוּץ ַי ֲעלֶה בְ רוֹשׁ וְ תַ חַ ת הַ ִסּ ְרפַּ ד ַי ֲעלֶה הֲ ַדס".
רבי שמואל בר נחמני ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש
מקרא זהַ " ,תּחַ ת הַ ַנּעֲצוּץ ַי ֲעלֶה בְ רוֹשׁ וְ תַ חַ תב הַ ִסּ ְרפַּ ד ַי ֲעלֶה הֲ ַדס וְ הָ יָה ַלה' לְ ֵשׁם לְ אוֹת
ע ֹולָם א יִ כּ ֵָרת" )ישעיה נ"ה י"ג(.
" ַתּחַ ת הַ ַנּעֲצוּץ" – תחת המן הרשע ,שעשה עצמו עבודה זרה הקרויה נעצוץ ,כמו
ֲצוּצים וּבְ כֹל הַ נַּהֲ לִים" )ישעיהו
יקי הַ ְסּלָעִ ים וּבְ כֹל הַ ַנּע ִ
שנאמר "וּבָ אוּ וְ נָחוּ ֻכלָּם בְּ נַחֲ לֵי הַ בַּ תּוֹת וּבִ נ ְִק ֵ
ז' י"ט(.

" ַי ֲעלֶה בְ רוֹשׁ" – זה מרדכי ,שנקרא ראש לכל הבשמים ,כמו שנאמר" ,וְ אַ ָתּה ַקח לְ 
וּקנֵה ב ֶֹשׂם חֲ ִמ ִשּׁים
בְּ ָשׂ ִמים רֹאשׁ מָ ר ְדּרוֹר חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת וְ ִקנְּמָ ן בֶּ שֶׂ ם מַ חֲ ִצית ֹו חֲ ִמ ִשּׁים וּמָ אתָ יִם ְ
וּמָ אתָ יִ ם" )שמות ל' כ"ג( ותרגום ראש הבשמים "מָ ר ְדּרוֹר" ,הוא "מרי דכי".
"וְ תַ חַ ת הַ ִסּ ְרפַּ ד" – תחת ושתי הרשעה ,בת בנו של נבוכדנצר הרשע הנקרא סרפד,
מּוּדיו
]נוטריקון "שרף רפידה"[ ,על שם ששרף את בית ה' הנקרא רפידה ,כמו שנאמר" ,עַ ָ
רוּשׁ ִ ָלם" )שה"ש ג' י'(.
אַרגָּמָ ן תּוֹכ ֹו ָרצוּף אַהֲ בָ ה ִמבְּ נוֹת יְ ָ
ידת ֹו זָ הָ ב מֶ ְרכָּ ב ֹו ְ
עָ ָשׂה כֶ סֶ ף ְרפִ ָ
" ַי ֲעלֶה הֲ ַדס" – זו אסתר הצדקת ,שנקראת הדסה ,כמו שנאמר" ,וַ יְ ִהי אֹמֵ ן אֶ ת הֲ ַדסָּ ה
ִהיא אֶ ְס ֵתּר בַּ ת דֹּד ֹו כִּ י אֵ ין לָהּ אָב וָאֵ ם וְ הַ ַנּע ֲָרה יְ פַ ת תֹּאַר וְ טוֹבַ ת מַ ְראֶ ה וּבְ מוֹת אָבִ יהָ וְ ִאמָּ הּ לְ ָקחָ הּ מָ ְרדֳּ כַ י ל ֹו
לְ בַ ת" )אסתר ב' ז'(.

"וְ הָ יָה ַלה' לְ ֵשׁם" – זו מקרא מגילה.
"לְ אוֹת עוֹלָם א יִ כָּ ֵרת" – אלו ימי פורים.
יטיב אֶ ְתכֶם כֵּן י ִָשׂישׂ להרע אתכם".
ַאֲשׁר ָשׂשׂ ה' ֲעלֵיכֶם לְהֵ ִ
ג" .וְהָ יָה כּ ֶ
רבי יהושע בן לוי ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא
א קשה שעדיין הם מספרין ]בבבל[ בלשון ארמית .ונראה ,דרוצה לומר ]לשון מלכות[ שהמלכים משתמשין בו ,שאין
שאר ]העם[ מכירין בו] .תוס'[.
ב "תחת" כתיב.
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יטיב אֶ ְתכֶם וּלְ הַ ְרבּוֹת אֶ ְתכֶם כֵּן י ִָשׂישׂ
זה" ,וְ הָ יָה כַּאֲ ֶשׁר ָשׂשׂ ה' ֲעלֵיכֶם לְ הֵ ִ

ה' ֲעלֵיכֶ ם לְ הַ אֲ בִ יד

אֶ ְתכֶ ם וּלְ הַ ְשׁ ִמיד אֶ ְתכֶם וְ נִסַּ ְח ֶתּם מֵ עַ ל הָ אֲ ָדמָ ה אֲ ֶשׁר אַ ָתּה בָ א ָשׁמָּ ה לְ ִר ְשׁ ָתּהּ" )דברים כ"ח ס"ג( להרע
אתכם.
ואין הכוונה שהקב"ה שש בעצמו להרע להם ,שהרי אפילו במפלתם של רשעים אינו
שש ,כפי שנתבאר לעיל ,אלא משיש הוא אחרים להרע להם ,כגון כשנתחייבו כליה
בימי המן ,היו אויביהם שמחים על צרתם.
אָדם ֶשׁטּוֹב לְפָ נָיו נָתַ ן חָ כְ ָמה וְ ַדעַ ת וְ ִשׂ ְמחָ ה ."...
ד" .לְ ָ
רבי אבא בר כהנא ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא
אָדם ֶשׁטּוֹב לְפָ נָיו נָתַ ן חָ כְ מָ ה וְ ַדעַ ת וְ ִשׂ ְמחָ ה וְ לַחוֹטֶ א נָתַ ן עִ ְניָן לֶאֱ סוֹף וְ לִ כְ נוֹס
זה" ,כִּ י לְ ָ
לָתֵ ת לְ טוֹב לִ פְ נֵי הָ אֱ ִ קים גַּם זֶ ה הֶ בֶ ל ְוּרעוּת רוּחַ " )קהלת ב' כ"ו(.
אָדם ֶשׁטּוֹב לְ פָ נָיו נָתַ ן חָ כְ מָ ה וְ ַדעַ ת וְ ִשׂ ְמחָ ה" – זה מרדכי הצדיק.
"לְ ָ
"וְ לַחו ֶֹטא נָתַ ן עִ נְ יָן לֶאֱ סוֹף וְ לִ כְ נוֹס" – זה המן.
"לָתֵ ת לְ טוֹב לִ ְפנֵי הָ אֱ ִ קים" – זה מרדכי ואסתר ,כמו שנאמר "וַ ָתּ ֶשׂם אֶ ְס ֵתּר אֶ ת מָ ְרדֳּ כַי
עַ ל בֵּ ית הָ מָ ן" )אסתר ח' ב'(.
ה" .וְ ַשׂ ְמ ִתּי כִ ְס ִאי בְּ עֵ ילָם וְ הַ אֲ בַ ְד ִתּי ִמ ָשּׁם מֶ לֶ וְ ָשׂ ִרים".
רבה בר עופרןא ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא
"וְ ַשׂ ְמ ִתּי כִ ְס ִאי בְּ עֵ ילָם וְ הַ אֲ בַ ְד ִתּי ִמ ָשּׁם מֶ לֶ וְ ָשׂ ִרים נְאֻ ם ה'" )ירמיהו מ"ט ל"ח(.
"וְ ַשׂ ְמ ִתּי כִ ְס ִאי בְּ עֵ ילָם" ,כלומר בשושן ,שהיתה בעילם ,כמו שנאמר
יתי עַ ל אוּבַ ל אוּלָי" )דניאל
ירה אֲ ֶשׁר בְּ עֵ ילָם הַ ְמּ ִדינָה וָ אֶ ְראֶ ה בֶּ חָ זוֹן וַ אֲ נִי הָ יִ ִ
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ַ
בִּ ְרא ִֹתי וַ אֲ נִי בְּ
יְהי
"וָ אֶ ְראֶ ה בֶּ חָ זוֹן וַ ִ

ח' ב'(.

"וְ הַ אֲ בַ ְד ִתּי ִמ ָשּׁם מֶ לֶ וְ ָשׂ ִרים"" ,מֶ לֶ "זו ושתי" ,וְ ָשׂ ִרים" זה המן ועשרת בניו.

דף י"א
ו" .וַיַּ ט עָ לֵינוּ חֶ ֶסד ל ְִפנֵי מַ לְ כֵ י פָ ַרס".
רב דימי בר יצחק ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא

א עופרן גרסינן ולא עפרון ,ד"שם רשעים ירקב" ולא מסקו בשמייהו] .תוס'[.
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זה" ,כִּ י עֲבָ ִדים אֲ נ ְַחנוּ וּבְ עַ בְ דֻ תֵ נוּ א ֲעזָ בָ נוּ אֱ ֵ קינוּ וַ יַּט עָ לֵינוּ חֶ סֶ ד לִ פְ נֵי מַ לְ כֵי פָ ַרס לָתֶ ת לָנוּ
ירוּשׁ ִ ָלם" )עזרא ט' ט'(
ָ
יהוּדה וּבִ
ָ
ִמ ְחיָה לְ רוֹמֵ ם אֶ ת בֵּ ית אֱ ֵ קינוּ וּלְ הַ ע ֲִמיד אֶ ת חָ ְרבֹתָ יו וְ לָתֶ ת לָנוּ ג ֵָדר בִּ

ומתי? בזמן המן.
ֹאשׁנוּ בָּ אנוּ בָ אֵ שׁ וּבַ מַּ יִ ם".
זִ " .ה ְרכַּ בְ ָתּ אֱ נוֹשׁ לְ ר ֵ
רבי חנינא בר פפא ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא
זהִ " ,ה ְרכַּבְ ָתּ אֱ נוֹשׁ לְ ר ֵ
ֹאשׁנוּ בָּ אנוּ בָ אֵ שׁ וּבַ מַּ יִ ם וַ תּו ִֹציאֵ נוּ ל ְָרוָ יָה" )תהלים ס"ו י"ב(
"בָ אֵ שׁ" – בימי נבוכדנצר הרשע ,שהטילנו לתוך הכבשן.
"וּבַ מַּ יִ ם" – בימי פרעה ,שהשליך את הנולדים ליאור.
"וַתּוֹצִ יאֵ נוּ ל ְָר ָויָה" – בימי המן.
אָרץ אֵ ת יְשׁוּעַ ת אֱ ֵ קינוּ".
אַפ ֵסי ֶ
חָ " .ראוּ כָ ל ְ
רבי יוחנן ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה,
אָרץ אֵ ת יְ שׁוּעַ ת אֱ ֵ קינוּ" )תהלים צ"ח ג'(,
"זָ כַר חַ ְסדּ ֹו וֶ אֱ מוּנָת ֹו לְ בֵ ית יִ ְשׂ ָראֵ ל ָראוּ כָל אַפְ סֵ י ֶ
ומתי היה הדבר? בימי מרדכי ואסתר ,שהדבר נגלה לכל האומות ,שהלכו אגרות בכל
העולם.
ֹשׁל ָר ָשׁע עַ ל עַ ם ָדּל".
ט" .אֲ ִרי נֹהֵ ם וְ דֹב שׁו ֵֹקק מ ֵ
ריש לקיש ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה,
ֹשׁל ָר ָשׁע עַ ל עַ ם ָדּל" )משלי כ"ח ט"ו(
"אֲ ִרי נֹהֵ ם וְ דֹב שׁו ֵֹקק מ ֵ
אַריֵה ִמסֻּ בְּ כ ֹו
"אֲ ִרי נֹהֵ ם" – זה נבוכדנצר הרשע ,שנאמר בו "עָ לָה ְ

וּמַ ְשׁ ִחית גּוֹיִם נָסַ ע יָצָ א

אַרצֵ  לְ ַשׁמָּ ה עָ ַריִ ִ תּצֶּ ינָה מֵ אֵ ין יו ֵֹשׁב" )ירמיהו ד' ז'(.
ִמ ְמּקֹמ ֹו לָשׂוּם ְ

"וְ דֹב שׁו ֵֹקק" – זה אחשורוש ,שנאמר בחלום על ארבע המלכויות" ,וַ אֲ רוּ חֵ יוָה אָחֳ ִרי
וּתלָת עִ לְ עִ ין בְּ פֻמַּ הּ בֵּ ין
ִת ְנ ָינָה ]=והנה חיה אחרת שניה[ ָדּ ְמיָה לְ דֹב ]=דומה לדב[ וְ לִ ְשׂטַ ר חַ ד הֳ ִקמַ ת ְ
קוּמי אֲ כֻלִ י בְּ ַשׂר שַׂ גִּ יא" )דניאל ז' ה'( ,ושנה רב יוסף ,אלו פרסיים ,שאוכלים
אָמ ִרין לַהּ ִ
ִשׁנַּהּא וְ כֵן ְ
ושותים כדוב ,ומסורבלים ]=עטופים[ בבשר כדוב ,ומגדלים שער כדוב ,ואין להם
מנוחה כדוב.
ֹשׁל ָר ָשׁע" – זה המן.
"מ ֵ

א "שניה" כתיב.
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"עַ ל עַ ם ָדּל" – אלו ישראל ,שהם דלים מן המצותא.
י" .בַּ עֲצַ לְ ַתּיִ ם יִ מַּ  הַ ְמּ ָק ֶרה".
רבי אלעזר ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה,
"בַּ עֲצַ לְ ַתּיִ ם יִ מַּ  הַ ְמּ ָק ֶרה וּבְ ִשׁפְ לוּת י ַָדיִ ם יִ ְדף הַ בָּ יִ ת" )קהלת י' י"ח(.
בשביל עצלות שהיה להם לישראל ,שלא עסקו בתורה ,נעשה שונאו של הקב"ה מך,
]כמי שלא היה יכול להושיע[ .שאין מך אלא עני ,שנאמר" ,וְ ִאם מָ  הוּא מֵ עֶ ְרכֶּ וְ הֶ ע ֱִמיד ֹו
לִ פְ נֵי הַ כֹּהֵ ן וְ הֶ ע ֱִרי אֹת ֹו הַ כֹּהֵ ן עַ ל פִּ י אֲ ֶשׁר ַתּ ִשּׂיג יַד הַ נּ ֵֹדר ַיע ֲִריכֶ נּוּ הַ כֹּהֵ ן" )ויקרא כ"ז ח'( ,ואין מקרה
אלא הקב"ה ,שנאמר" ,הַ ְמ ָק ֶרה בַ מַּ יִ ם עֲלִ יּוֹתָ יו הַ ָשּׂם עָ בִ ים ְרכוּב ֹו הַ ְמהַ לֵּ עַ ל כַּ נְפֵ י רוּחַ " )תהלים
ק"ד ג'(.

אָדם".
יא" .לוּלֵי ה' ֶשׁהָ יָה לָנוּ בְּ קוּם עָ לֵינוּ ָ
רב נחמן בר יצחק ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא
זהִ " ,שׁיר הַ מַּ עֲלוֹת לְ ָדוִ ד לוּלֵי ה' ֶשׁהָ יָה לָנוּ יֹאמַ ר נָא יִ ְשׂ ָראֵ ל .לוּלֵי ה' ֶשׁהָ יָה לָנוּ בְּ קוּם
אָדם" ולא מלך ,וזהו המן.
אָדם" )תהלים קכ"ד א'-ב'(ָ " ,
עָ לֵינוּ ָ
יקים יִ ְשׂמַ ח הָ עָ ם וּבִ ְמשֹׁל ָר ָשׁע יֵאָנַח עָ ם".
יב" .בִּ ְרבוֹת צַ ִדּ ִ
רבא ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה" ,בִּ ְרבוֹת
יקים יִ ְשׂמַ ח הָ עָ ם וּבִ ְמשֹׁל ָרשָׁ ע יֵאָנַח עָ ם" )משלי כ"ט ב'(.
צַ ִדּ ִ
יקים יִ ְשׂמַ ח הָ עָ ם" – זה מרדכי ואסתר .שנאמר "וּמָ ְרדֳּ כַי יָצָ א
"בִּ ְרבוֹת צַ ִדּ ִ
שׁוּשׁן צָ הֲ לָה וְ ָשׂמֵ חָ ה"
ָ
אַרגָּמָ ן וְ הָ עִ יר
בִּ לְ בוּשׁ מַ לְ כוּת ְתּכֵ לֶת וָחוּר וַ עֲטֶ ֶרת זָהָ ב גְּ ד ֹולָה וְ תַ כְ ִרי בּוּץ וְ ְ
ִמלִּ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ

)אסתר ח' ט"ו(.
שׁוּשׁן
ַ
"וּבִ ְמשֹׁל ָר ָשׁע יֵאָנַח עָ ם" – זה המן .שנאמר "הָ ָר ִצים י ְָצאוּ ְדחוּפִ ים בִּ ְדבַ ר הַ מֶּ לֶ וְ הַ ָדּת נ ְִתּנָה בְּ
שׁוּשׁן נָב ֹוכָה" )אסתר ג' ט"ו(
ָ
הַ בִּ ָירה וְ הַ מֶּ לֶ וְ הָ מָ ן י ְָשׁבוּ לִ ְשׁתּוֹת וְ הָ עִ יר

יג" .כִּ י ִמי גוֹי גָּדוֹל אֲ ֶשׁר לוֹ אֱִ קים ְקרֹבִ ים אֵ לָיו".
רב מתנה ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה" ,כִּ י
ִמי גוֹי גָּדוֹל אֲ ֶשׁר ל ֹו אֱ ִ קים ְקרֹבִ ים אֵ לָיו כַּ ה' אֱ ֵ קינוּ בְּ כָ ל ָק ְראֵ נוּ אֵ לָיו" )דברים ד' ז'(.

א כלומר הסיבה שכל אלו שמשלו על ישראל כי היו דלים בזמנם מהמצוות וניתן להם כח לשעבד את ישראל.
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יד" .אוֹ הֲ נִ ָסּה אֱ ִ קים".
רב אשי ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה" ,א ֹו
הֲ נִסָּ ה אֱ ִ קים לָבוֹא ל ַָקחַ ת ל ֹו גוֹי ִמ ֶקּ ֶרב גּוֹי בְּ מַ סֹּת בְּ אֹתֹ ת וּבְ מוֹפְ ִתים וּבְ ִמלְ חָ מָ ה וּבְ יָד חֲ זָ ָקה וּבִ זְ רוֹעַ נְטוּיָה
וּבְ מו ָֹר ִאים גְּ דֹלִ ים כְּ כֹל אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה לָכֶ ם ה' אֱ ֵ קיכֶם בְּ ִמ ְצ ַריִ ם לְ עֵ ינֶי) "דברים ד' ל"ד(.

קנֶה".
טו" .וְ ִה ְתמַ כַּ ְר ֶתּם ָשׁם לְ אֹיְבֶ יַ לעֲבָ ִדים וְ לִ ְשׁפָ חוֹת וְ אֵ ין ֹ
רב ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה,

"וֶהֱ ִשׁיבְ  ה'

ִמ ְצ ַריִ ם בָּ אֳ נִיּוֹת בַּ ֶדּ ֶר אֲ ֶשׁר אָמַ ְר ִתּי לְ  א תֹ ִסיף עוֹד לִ ְראֹתָ הּ וְ ִה ְתמַ כּ ְַר ֶתּם ָשׁם לְ אֹיְ בֶ יַ לעֲבָ ִדים
קנֶה" )דברים כ"ח ס"ח( ,שכן ארע בימי המן ,שגזר על כך שלא יהא אדם
וְ לִ ְשׁפָ חוֹת וְ אֵ ין ֹ
רשאי לקנות מהם עבד ,אלא כולם ימותו.
אַס ִתּים וְ א גְ עַ לְ ִתּים לְ כַ תָ ם".
טז" .א ְמ ְ
שמואל ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה" ,וְ אַף גַּם

אַס ִתּים וְ א גְ עַ לְ ִתּים לְ כַתָ ם
זֹאת בִּ ְהיוֹתָ ם בְּ אֶ ֶרץ אֹיְ בֵ יהֶ ם א ְמ ְ

יתי ִא ָתּם כִּ י אֲ נִי ה'
לְ הָ פֵ ר בְּ ִר ִ

אֱ ֵ קיהֶ ם" )ויקרא כ"ו מ"ד(.

אַס ִתּים" – בימי יוונים.
"א ְמ ְ
"וְ א גְ עַ לְ ִתּים" – בימי נבוכדנצר ]וי"ג בימי אספסיינוס קיסר[.

"לְ כַ תָ ם" – בימי המן.
יתי ִא ָתּם" – בימי פרסיים ]וי"ג בימי רומיים[.
"לְ הָ פֵ ר בְּ ִר ִ

"כִּ י אֲ ִני ה' אֱ ֵ קיהֶ ם" – בימי גוג ומגוג.
ובמתניתא דרשו את הכתוב הזה בשינוי מדברי שמואל.
אַס ִתּים" – בימי כשדים ,שהעמדתי להם דניאל חנניה מישאל ועזריה.
"א ְמ ְ
"וְ א גְ עַ לְ ִתּים" – בימי יוונים ,שהעמדתי להם שמעון הצדיק ,וחשמונאי ובניו ,ומתתיה
כהן גדול.
"לְ כַ תָ ם" – בימי המן ,שהעמדתי להם מרדכי ואסתר.
יתי ִא ָתּם" – בימי פרסיים ]וי"ג בימי רומיים[ ,שהעמדתי להם של בית רבי
"לְ הָ פֵ ר בְּ ִר ִ
וחכמי דורות.
"כִּ י אֲ ִני ה' אֱ ֵ קיהֶ ם" – לעתיד לבוא ,שאין כל אומה ולשון יכולה לשלוט בהם.
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אָרץ".
יז" .וְ ִאם א תו ִֹרישׁוּ אֶ ת י ְֹשׁבֵ י הָ ֶ
רבי לוי ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה" ,וְ ִאם
אָרץ ִמפְּ נֵיכֶ ם וְ הָ יָה אֲ ֶשׁר תּו ִֹתירוּ מֵ הֶ ם לְ ִשׂכִּ ים בְּ עֵ ינֵיכֶ ם וְ לִ ְצנִינִם בְּ ִצ ֵדּיכֶ ם וְ צָ רֲ רוּ
א תו ִֹרישׁוּ אֶ ת י ְֹשׁבֵ י הָ ֶ

אָרץ אֲ ֶשׁר אַ ֶתּם י ְֹשׁבִ ים בָּ הּ" )במדבר ל"ג נ"ה( ,כלומר אף אלו נענשו על שחמל שאול
אֶ ְתכֶ ם עַ ל הָ ֶ
על עמלק.
ֱשׂה לָכֶ ם".
יתי ַלעֲשׂוֹת לָהֶ ם אֶ ע ֶ
יח" .וְ הָ יָה כַּ אֲ ֶשׁר ִדּ ִמּ ִ
רבי חייא ,כשהיה רוצה לדרוש בענין איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה,
יתי ַלעֲשׂוֹת לָהֶ ם אֶ ע ֱֶשׂה ָלכֶם" )במדבר ל"ג נ"ו( ,כלומר ,אם לא שנעשה
"וְ הָ יָה כַּאֲ ֶשׁר ִדּ ִמּ ִ
להם נס ,כמעט כלו.

מּלֵ מֵ הֹדּוּ וְ עַ ד כּוּשׁ ֶשׁבַ ע וְ עֶ ְשׂ ִרים וּמֵ אָה
]אסתר א' א'[ וַיְ ִהי בִּ ימֵ י אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ הוּא אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ ַה ֹ
ְמ ִדי ָנה.

פתיחת המגילה בלשון "וַיְ ִהי"
מגילת אסתר פותחת במילה "וַ יְ ִהי" ,וביאר רב שהוא לשון צער כמו "ויי והי".

למה נקרא שמו אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ
א .לדעת רב – אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ נקרא כן ,על שם שהיה אחיו של ראש ]=דומה לו[ ,ובן גילו של
ראש ]=שניהם בני מזל אחד ודעה אחת[ .כלומר אחיו ובן גילו של נבוכדנצר הנקרא ראש,
אשׁה ִדּי ַדהֲ בָ א" )דניאל ב' ל"ח(.
בחלום ארבע המלכויות ,שאמר לו דניאל" ,אַנ ְְתּה הוּא ֵר ָ
ובזה היו דומים ,נבוכדנצר החריב הבית ,ואחשורוש ביקש להחריב ]יסוד הבית שיסד
זרובבל בבית המקדש בימי כורש לפני אחשורוש[ ,שנאמר" ,וּבְ ַמלְ כוּת אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ בִּ ְת ִחלַּת
ירוּשׁ ִ ָלם" )עזרא ד' ו'(.
ָ
הוּדה וִ
מַ לְ כוּת ֹו כּ ְָתבוּ ִשׂ ְטנָה עַ ל י ְֹשׁבֵ י יְ ָ
ב .ולדעת שמואל – אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ נקרא כן על שום שהושחרו פניהם של ישראל בימיו
כשולי קדרה.
ג .ולדעת רבי יוחנן – אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ נקרא כן על שום שכל שזוכרו אמר אח ]=וי[ לראשו.
ד .ולדעת רבי חנינא – אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ נקרא כן על שום שהכל נעשו רשים ]=עניים[ בימיו,
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אָרץ וְ ִאיֵּי הַ יָּם" )אסתר י' א'(.
מַ ס עַ ל הָ ֶ

הוא פלוני
כל מקום שנאמר במקרא באדם מסוים "הוא פלוני" ,הדבר מלמד ,שכן היה מתחילתו
ועד סופו.
א" .הוּא אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ" )אסתר א' א'( – הוא ברשעו ,מתחילתו ועד סופו.
שׂו אֲ בִ י אֱ דוֹם" )בראשית
ב" .אַ לּוּף מַ גְ ִדּיאֵ ל אַ לּוּף עִ ָירם אֵ לֶּה אַ לּוּפֵ י אֱ דוֹם לְ מ ְֹשׁבֹתָ ם בְּ אֶ ֶרץ אֲ חֻ זָּ תָ ם הוּא עֵ ָ

ל"ו מ"ג( – הוא ברשעו ,מתחילתו ועד סופו.
ְק ִריאֵ יב הָ עֵ ָדה אֲ ֶשׁר ִהצּוּ עַ ל מ ֶֹשׁה וְ עַ ל אַהֲ רֹן

ירם
ג" .וּבְ נֵי אֱ לִ יאָב נְמוּאֵ ל וְ ָדתָ ן וַ אֲ בִ ָירם הוּא ָדתָ ן וַאֲ בִ ָ
בַּ ע ֲַדת ק ַֹרח בְּ הַ צֹּתָ ם עַ ל ה'" )במדבר כ"ו ט'( – הן ברשען ,מתחילתן ועד סופן.

ד" .וּבְ עֵ ת הָ צֵ ר ל ֹו וַ יּוֹסֶ ף לִ ְמעוֹל בַּ ה' הוּא הַ מֶּ לֶ אָחָ ז" )דה"י ב' כ"ח כ"ב( – הוא ברשעו ,מתחילתו
ועד סופו.
ה" .אַבְ ָרם הוּא אַבְ ָרהָ ם" )דה"י א' א' כ"ז( – הוא בצדקו ,מתחילתו ועד סופו.
ֹשׁה
ו" .הוּא אַהֲ רֹן וּמ ֶ
כ"ו( – הן בצדקן ,מתחילתן ועד סופן.

אֲ ֶשׁר אָמַ ר ה' לָהֶ ם הו ִֹציאוּ אֶ ת בְּ נֵי יִ ְשׂ ָראֵ ל מֵ אֶ ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם עַ ל ִצבְ אֹתָ ם" )שמות ו'

שׁה הַ גְּ דֹלִ ים הָ לְ כוּ אַחֲ ֵרי שָׁ אוּל" )שמואל א' י"ז י"ד( – הוא בקטנותו,
וּשׁ ָ
ז" .וְ ָדוִ ד הוּא הַ ָקּ ָטן ְ
מתחילתו עד סופו .כשם שבקטנותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בתורה ,כך
במלכותו הקטין עצמו אצל מי שגדול ממנו בחכמה.

אחשורוש מלך מעצמו
מּלֵ "ואמר רב ,שמכאן למדנו ,שלא היה מזרע המלוכה ,אלא
נאמר באחשורוש "הַ ֹ
מלך מעצמו ,שהוא היה תחילת מלכותו.
יש אומרים שדבר זה נכתב לשבחו ,שלא נמצא אדם כמותו ראוי למלכות ,ולכן נעשה
הוא מלך.
א "אחשרש" כתיב.
ב "קרואי" כתיב.

פרק ראשון מגילה נקראת
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ויש אומרים שדבר זה נכתב לגנותו ,שבאמת לא היה ראוי למלוך ,אלא שנתן ממון
הרבה והעמידוהו למלך.

מלכות אחשורוש מהודו ועד כוש
מבואר ,שאחשורוש מלך "מֵ הֹדּוּ וְ עַ ד כּוּשׁ" ,ונחלקו רב ושמואל בדבר.
אחד מהם אומר שהודו בסוף העולם מצד זה ,וכוש בסוף העולם מצד זה ,ובא הכתוב
ללמד ,שמלך על כל העולם.
ואחד מהם אומר ,שהודו וכוש סמוכות זו לזו ,ובא הכתוב ללמד ,שכשם שמלך בחזקה
על הודו וכוש הסמוכות ,כך מלך בחזקה מסוף העולם ועד סופוא.

מלכות שלמה מתפסח ועד עזה
נאמר בשלמה "כִּ י הוּא ר ֶֹדה בְּ כָ ל עֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר ִמ ִתּפְ סַ ח וְ עַ ד עַ זָּ ה בְּ כָ ל מַ לְ כֵ י עֵ בֶ ר הַ נָּהָ ר וְ ָשׁלוֹם הָ יָה

ל ֹו ִמכָּ ל עֲבָ ָריו ִמסָּ בִ יב" )מלכים א' ה' ד'( .ונחלקו רב ושמואל בדבר.
אחד מהם אומר שתפסח בסוף העולם מצד זה ,ועזה בסוף העולם מצד זה ,ובא הכתוב
ללמד ,שמלך על כל העולם.
ואחד מהם אומר ,שתפסח ועזה סמוכות זו לזו ,ובא הכתוב ללמד ,שכשם שמלך
בחזקה על תפסח ועזה הסמוכות ,כך מלך בחזקה מסוף העולם ועד סופו.

מספר מדינות מלכות אחשורוש
בענין מנין מדינות מלכות אחשורוש נאמרֶ " ,שׁבַ ע וְ עֶ ְשׂ ִרים וּמֵ אָה ְמ ִדינָה" .וביאר רב
חסדא ,שבתחילה מלך על שבע ,ולבסוף מלך על עשרים ,ולבסוף מלך על מאהב.
ועל כרחך נכתב ענין זה לדרשו כן ,שהרי מאחר שכתב תחילה "מֵ הֹדּוּ וְ עַ ד כּוּשׁ" ,כבר
א ביאר הגריעב"ץ ז"ל ,שלא נחלקו היכן הודו וכוש ,אלא באיזו כוש דיבר הכתוב ,כי שני כוש יש ,אחת רחוקה מהודו,
ואחת סמוכה להודו.
ב משמע שהוציא הכתוב ממשמעותו ,ואמר ,שלא מלך אלא על מאה בלבד .ולהלן מבואר ,שמלך על מאה עשרים ושבע
ממש ,שהיה יתר על דריוש שבע .ויל"ע בדבר.
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למדנו היכן מלך ,ואם כן ,כשחזר הכתוב ואמר " ֶשׁבַ ע וְ עֶ ְשׂ ִרים וּמֵ אָה ְמ ִדינָה" ,לדרוש
וּמאַת
שׁים ְ
וּשׁ ִ
וּשׁנֵי חַ יֵּי עַ ְמ ָרם ֶשׁבַ ע ְ
סדר מלכותו על המדינות נכתב .שלא כמו בכתובְ " ,
ָשׁנָה" )שמות ו' כ'( שאין לדרשו כן ,כי לגופו נכתב ,ללמד כמה שני חייו ,ולא לדרשה.

שלשה מלכו בכיפה
שלושה מלכים מלכו בכיפה ,כלומר ,תחת כל כיפת הרקיעא.
א .אחאב מלך בכיפה .שכן כך אמר עובדיהו לאליהו" ,חַ י ה' אֱ ֶ קיִ אם יֶשׁ גּוֹי וּמַ ְמ ָל ָכה
אָמרוּ אָיִ ן וְ ִה ְשׁבִּ יעַ אֶ ת הַ מַּ ְמ ָלכָה וְ אֶ ת הַ גּוֹי כִּ י
אֲ ֶשׁר א ָשׁלַח אֲ ֹדנִי ]אחאב[ ָשׁם לְ בַ ֶקּ ְשׁ וְ ְ
א יִ ְמצָ אֶ כָּה" )מלכים א' י'( ,ואם לא היה מולך על כל הממלכות ,לא היה יכול להשביעם,
ומאחר שהשביעם ,ודאי מלך עליהם.
ב .נבוכדנצר מלך בכיפה .כמאמר הנביא" ,וְ הָ יָה הַ גּוֹי וְ הַ מַּ ְמ ָלכָה
נְבוּכַ ְדנֶאצַּ ר מֶ לֶ בָּ בֶ ל וְ אֵ ת אֲ ֶשׁר א יִ ֵתּן אֶ ת צַ וָּ אר ֹו בְּ עֹל מֶ לֶ בָּ בֶ ל בַּ חֶ ֶרב וּבָ ָרעָ ב וּבַ ֶדּבֶ ר אֶ פְ קֹד עַ ל הַ גּוֹי
אֲ ֶשׁר א יַעַ בְ דוּ אֹת ֹו אֶ ת

הַ הוּא נְאֻ ם ה' עַ ד תֻּ ִמּי אֹתָ ם בְּ ָיד ֹו" )ירמיה כ"ז ח'(.

ג .אחשורוש מלך בכיפה .כפי שנתבאר לעיל ,שמלך "מֵ הֹדּוּ וְ עַ ד כּוּשׁ ֶשׁבַ ע וְ עֶ ְשׂ ִרים וּמֵ אָה
ְמ ִדינָה".

מלכים גדולים שלא נמנו עם השלושה שמלכו בכיפה
א .שלמה המלך ,גם כן מלך בכיפה] ,כפי שנתבאר לעיל[ ,ונאמרו שני טעמים ,מדוע לא
נמנה עם השלושה שמלכו בכיפה.
 יש אומרים שלא נמנה עם השלושה ,כי בסוף ימיו לא היה מלך ,וזה כדעתהאומרים ,שלאחר שנטרד ממלכותו על ידי אשמדאי] ,כמבואר במסכת גיטין[ ,לא שב
למלכותו.
 ויש אומרים ,שאמנם לבסוף שב למלכותו עד סוף ימיו ,והסיבה שלא נמנה עםהשלושה שמשלו בכיפה ,כי היה עדיף עליהם ,שהיה בו דבר נוסף שלא היה בהם,
א כן פירש רש"י .וי"מ שלא מלכו בכל העולם ממש ,אלא רק בכל העולם הידוע באותו זמן .ולפי דבריהם ,מובן מדוע
נקטו כאן לשון מלכו בכיפה ,ולא מלכו בכל העולם ,כי כיפה הוא החלק הגבוה והחשוב ,והם מלכו בחלק הגבוה
והחשוב של העולם ,ירושלים והמדינות הידועות עמה .ומיהו תוס' כתבו שלושה מלכו בכל העולם כולו.
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לְ מֶ לֶַ תּחַ ת

ָדּוִ יד אָבִ יו ַויּ ְַצלַח וַ יִּ ְשׁ ְמעוּ אֵ לָיו כָּ ל י ְִשׂ ָראֵ ל" )דה"י א' כ"ט כ"ג(.

ב .סנחריב מלך כמעט בכל הכיפה ,כמו שאמר " ִמי ְבּכָל אֱ הֵ י הָ אֲ ָרצוֹת הָ אֵ לֶּה אֲ ֶשׁר
רוּשׁ ִ ַלם ִמיּ ִָדי" )ישעיהו ל"ו כ'( ,אבל לא מלך בכל הכיפה
אַרצָ ם ִמיּ ִָדי כִּ י י ִַצּיל ה' אֶ ת יְ ָ
ִה ִצּילוּ אֶ ת ְ
כולה ,שהרי את ירושלים לא כבש ,ולכן לא נמנה עם השלושה שמלכו בכיפה.
אדיִ ן ]=אז[ ָדּ ְריָוֶ שׁ מַ לְ כָּא כְּ תַ ב לְ ָכל
ג .דריוש מלך על חלק גדול של הכיפה ,שנאמר "בֵּ ַ
אַרעָ א ]=דרויש המלך כתב לכל העמים והאומות
עַ ְממַ יָּא אֻ מַ יָּא וְ לִ ָשּׁ ַניָּא ִדּי ָדיְ ִריןא בְּ כָל ְ
והלשונות הדרים בכל הארץ[ ְשׁל ְָמכוֹן יִ ְשׂגֵּא ]=שלומכם ירבה[" )דניאל ו' כ"ו( .אבל לא מלך
בכל הכיפה כולה ,שכל הכיפה יש בה מאה עשרים ושבע מדינות ,והוא מלך רק על
מאה ועשרים מדינות ,שנאמר " ְשׁפַ ר קֳ ָדם ָדּ ְריָוֶ שׁ ]=טוב בעיני דריוש[ וַ הֲ ִקים עַ ל מַ לְ כוּתָ א
]והעמיד על מלכותו[ לַאֲ חַ ְשׁ ַדּ ְרפְּ ַניָּא ]=לשרים[ ְמאָה וְ עֶ ְשׂ ִרין ִדּי לֶהֱ וֹן בְּ ָכל מַ לְ כוּתָ א ]=מאה

ועשרים שיהיו בכל מלכותו[" )דניאל ו' ב'( ואם כן בשבע מדינות לא מלך.
ד .כורש השתבח בעצמו שמלך בכל הארץ ,שנאמר" ,כֹּה אָמַ ר כּ ֶֹרשׁ מֶ לֶ פָּ ַרס כֹּל
יהוּדה" )עזרא
ָ
ירוּשׁ ִ ַלם אֲ ֶשׁר בִּ
ָ
אָרץ נָתַ ן לִ י ה' אֱ ֵ קי הַ ָשּׁמָ יִם וְ הוּא פָ ַקד עָ לַי לִ בְ נוֹת ל ֹו בַ יִת בִּ
מַ ְמלְ כוֹת הָ ֶ
א' ב'( ,אולם באמת לא היה הדבר אמת ,ולכן לא נמנה עם השלושה שמלכו בכיפה.
ה .לדברי התוס' ,אלכסנדרוס מוקדון מלך בכיפה כמו השלושה המנויים לעיל ,והסיבה שלא
נמנה עימהם ,כי מנו רק את אלו הכתובים בתנ"ך.

ירה .בִּ ְשׁנַת
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ַ
]אסתר א' ב'-ד'[ בַּ יָּ ִמים הָ הֵ ם כְּ ֶשׁבֶ ת הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ עַ ל כִּ ֵסּא מַ לְ כוּת ֹו אֲ ֶשׁר בְּ
וּמ ַדי הַ פַּ ְר ְתּ ִמים וְ ָשׂ ֵרי הַ ְמּ ִדינוֹת לְ פָ נָיו.
ָשׁלוֹשׁ לְ מָ לְ כוֹ עָ ָשׂה ִמ ְשׁ ֶתּה לְ כָל ָשׂ ָריו וַ עֲבָ ָדיו חֵ יל פָּ ַרס ָ
וּמאַת יוֹם.
בְּ הַ ְראֹתוֹ אֶ ת ע ֶֹשׁר כְּ בוֹד מַ לְ כוּתוֹ וְ אֶ ת יְ ָקר ִתּ ְפאֶ ֶרת גְּ דוּלָּתוֹ י ִָמים ַר ִבּים ְשׁמ ֹונִים ְ

מתי עשה אחשורוש את המשתה
מתחילה נאמר" ,כְּ ֶשׁבֶ ת הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ עַ ל כִּ סֵּ א מַ לְ כוּת ֹו" ,ומשמע שהיה הדבר
בתחילת מלכותו .ולאחר מכן נאמר" ,בִּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ לְ מָ לְ כ ֹו" ,ומבואר שהיה הדבר בשנה
השלישית למלכותו.

א "דארין" כתיב.
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וביאר רבא ,שבאמת היה הדבר בשנה השלישית למלכותו כמבואר בכתוב "בִּ ְשׁנַת
ָשׁלוֹשׁ לְ מָ לְ כוֹ" ,והסיבה שנאמר מתחילה" ,כְּ ֶשׁבֶ ת הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ עַ ל כִּ ֵסּא מַ לְ כוּתוֹ",
כי רק בשנה זו נתיישבה דעתו ,שמתחילה היה דואג שיצאו ישראל מתחת ידו
כשיגמרו שבעים שנה לגלות בבל ,ולפי חשבונו ,בשנה שניה למלכותו נגמרו אותם
שבעים שנה ,וכשראה שהגיע שנה שלישית למלכותו ,ולא נגאלו ,נתיישבה דעתו.

שבעים שנה של גלות בבל
כשגלו ישראל בחורבן בית ראשון ,היה ידוע שבסוף שבעים שנה יגאלו ,אלא שהיו
שטעו בחשבון זה ממתי הוא מתחיל ,ומחמת טעותם נתקלקלו.
א .בלשצר מלך כשדים ]=בבל[ חישב שבעים שנה למלכות בבל.

בלשצר] ,הוא המלך השלישי של בבל ,שמלך אחר אויל מרודך בנו של נבוכדנצרא[ ,היה סבור,
שאותם שבעים שנה מתחילים מיום שנטלה בבל את המלכות ,שכן כך אמר ירמיה,
"כִּ י כֹה אָמַ ר ה' כִּ י לְפִ י ְמאת לְ בָ בֶ ל ]כלומר למלכות בבל[ ִשׁבְ עִ ים ָשׁנָה אֶ פְ קֹד אֶ ְתכֶם וַהֲ ִקמ ִֹתי
ֲעלֵיכֶ ם אֶ ת ְדּבָ ִרי הַ טּוֹב לְ הָ ִשׁיב אֶ ְתכֶ ם אֶ ל הַ מָּ קוֹם הַ זֶּ ה" )ירמיהו כ"ט י'( ,והוא תחילת מלכות
נבוכדנצר מלך בבל ,שנטל את המלכות מאסר חדון מלך אשור.
ואם כן לפי דעתו של בלשצר ,תמו שבעים שנה אלו בשנה שניה למלכותו שלו ,שכן
נבוכדנצר מלך ארבעים וחמש שנה ]כפי שיתבאר בעזה"י להלן[ ,ואויל מרודך בנו מלך
עשרים ושלוש שנה ,סך הכל ששים ושמונהב .ואם כן לאחר שמלך בלשצר עצמו שתי
שנים ,תמו שבעים שנה למלכות בבל.
וכשנכנסה שנה שלישית לבלשצר ,וראה שעברו שבעים שנה לפי חשבונו ולא נגאלו
ישראל ,אמר ,שוב לא יגאלו ,והוציא את כלי המקדש ,והשתמש בהם ,כמו שאמר לו
דניאל" ,וְ עַ ל מָ ֵרא ְשׁמַ יָּא ִה ְתרו ַֹמ ְמ ָתּ ]=ועל אדון השמים התגאית[ וּלְ מָ א ַניָּא ִדי בַ יְ תֵ הּ הַ יְ ִתיו
ָק ָדמָ =] ואת כלי ביתו הביאו לפניך[ וְ אַנ ְְתּ וְ ַרבְ ְרבָ נָג ֵשׁגְ לָתָ  וּלְ חֵ נָתָ  חַ ְמ ָרא שָׁ תַ יִן בְּ הוֹן וְ לֵאלָהֵ י כ ְַספָּ א
א י"מ שבלשצר היה בנו של אויל מרודך בנו של נבוכדנצר .וי"מ שבלשצר עצמו גם כן היה בנו של נבוכדנצר] .עי' דניאל
ה' א'[.
ב להלן יתבאר בעזה"י ,שטעה בכך שמנה מתחילת מלכות בבל ,ובאמת היה צריך למנות מגלות ירושלים .אכן גם לפי
חשבונו טעה ,כי באמת שנה ראשונה של אויל מרודך נבלעת בשנה אחרונה של נבוכדנצר ,ואם כן שנות נבוכדנצר ואויל
מרודך יחד היו ששים ושבע ,וטעות היתה בידו למנות להם יחד ששים ושמונה.
ג "קדמיך ואנתה ורברבניך" כתיב.
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ידהּ וְ כָ ל
וְ ַדהֲ בָ א נְחָ ָשׁא פַ ְרזְ לָא אָעָ א וְ אַבְ נָא ִדּי לָא חָ זַ יִ ן וְ לָא שָׁ ְמעִ ין וְ לָא י ְָדעִ ין ַשׁבַּ ְח ָתּ וְ לֵאלָהָ א ִדּי נ ְִשׁ ְמתָ  בִּ ֵ
א ְֹרחָ תָ  לֵהּ לָא הַ ַדּ ְר ָתּ" )דניאל ה' כ"ג(.

אשׁצַּ ר מַ לְ ָכּא
ובו בלילה נענש ,כמו שנאמר" ,בֵּ הּ בְּ לֵילְ יָא ]=באותו לילה[ ְק ִטיל בֵּ לְ ַ
כ ְַשׂ ָדּאָהא ]=נהרג בלשצר מלך כשדים[" )דניאל ה' ל'(" .וְ ָד ְריָוֶשׁ מָ ָדאָהב ַקבֵּ ל מַ לְ כוּתָ א
]=ודריוש המדי קיבל מלכותו[ כְּ בַ ר ְשׁנִין ִשׁ ִתּין וְ תַ ְר ֵתּין ]כשהוא בן ששים ושתים שנה[" )דניאל
ו' א'(.

ב .אחשורוש חישב שבעים שנה מתחילת גלות בבל.
אחשורוש אמר ,שטעותו של בלשצר היתה ,שהחל למנות את אותם שבעים שנה
מתחילת מלכות בבל ,וטעה בזה ,כי לא נאמר בכתוב" ,כִּ י לְ פִ י ְמאת לְ מלכות בָ בֶ ל
ִשׁבְ עִ ים ָשׁנָה אֶ פְ קֹד אֶ ְתכֶם" ,אלא "כִּ י לְ פִ י ְמאת לְ בָ בֶ ל ]כלומר לגלות בבל[ ִשׁבְ עִ ים ָשׁנָה
אֶ פְ קֹד אֶ ְתכֶם" ,לומר שאותם שבעים שנה מתחילים מהזמן שהחלו ישראל לגלות
לבבל ,בימי יכניה ,וזה היה בשנת שמונה לנבוכדנצר ,ואם כן ]אף אם גלו בסופה[,
חשבון שבעים שנה מתחיל שמונה שנים מאוחר יותר ,ומסתיים שמונה שנים אחר
שנת שתים לבלשצר.
ובשנת שלוש לאחשורוש כבר עברו שמונה שנים ,שהם שנה שלישית של בלשצר
אשׁצַּ ר" )דניאל ח' א'([ ,וחמש שנים
]שמלך שלוש שנים כמו שנאמר "בִּ ְשׁנַת ָשׁלוֹשׁ לְ מַ לְ כוּת בֵּ לְ ַ
שבהם מלכו דריוש המדי וכורש הפרסי ]הוא כורש הראשון שנתן רשות לבני גולה לעלות[,
ושתי שנים של אחשורוש ,סך הכל שמונה שניםג.
וכשנכנסה שנה שלישית לאחשורוש ,וראה שעברו שבעים שנה לפי חשבונו ,ולא נגאלו
ישראל ,אמר ,שוב לא יגאלו ,והוציא את כלי המקדש ,והשתמש בהם .בא שטן וריקד
ביניהם והרג את ושתי.
ג .החשבון האמיתי מחרבן ירושלים.
מסקנת הגמרא ,שטעות אחשורוש ובלשצר היתה ,שהם מנו את שבעים השנים של
א "כשדיא" כתיב.
ב "מדיא" כתיב.
ג להלן יתבאר בעזה"י ,שטעה בכך שמנה מגלות יהויכין ,ובאמת היה צריך למנות מחורבן ירושלים בימי צדקיה .אכן
גם לפי חשבונו טעה ,כי לפי האמת שנה ראשונה של אויל מרודך נבלעת בשנה אחרונה של נבוכדנצר ,כפי שנתבאר לעיל.
וכמו כן דריוש המדי מלך שנה אחת ,וכורש הראשון שלוש שנים ,והיה לו למנות להם יחד ארבע שנים ,ולא חמש ,ואם
כן שנה שניה שלו אינה שנת שבעים לגלות יהויכין ,אלא שנת ששים ושמונה לגלות יהויכין ,ורק בשנה רביעית שלו
נשלמו שבעים שנה לגלות יהויכין.
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הגלות ,מתחילת מלכות בבל ,או מגלות ראשונה שגלו לבבל בימי יהויכין ,אבל באמת
מנין שבעים שנה אינו לא כסברת זה ולא כסברת זה ,אלא המנין התחיל מחרבן
ירושלים בימי צדקיה ,שנאמר,
רוּשׁ ִ ַלם ִשׁבְ עִ ים ָשׁנָה" )דניאל ט' ב'(.
הָ יָה ְדבַ ר ה' אֶ ל יִ ְר ְמיָה הַ נָּבִ יא לְמַ אות לְ חָ ְרבוֹת יְ ָ

"בִּ ְשׁנַת אַחַ ת לְ מָ לְ כ ֹו אֲ נִי ָדּ ִניֵּאל בִּ ינ ִֹתי בַּ ְסּפָ ִרים ִמ ְספַּ ר הַ ָשּׁנִים אֲ ֶשׁר

והנה לפי החשבון של השנים המבואר לעיל ,תם מנין שבעים שנה בשנת שתים
עשרה למלך אחשורוש ,שהרי נבוכדנצר החריב את ירושלים בשנת תשעה עשרה
למלכותו ,ומשנת עשרים עד שנת ארבעים וחמש של מלכותו יש  26שנה ועוד  23של
אויל מרודך ועוד  3של בלשצר ועוד  5של דריוש וכורש הרי  57נמצא שבשנת 13
לאחשורוש תמו  70שנה ,ואם כן בשנת ארבעה עשרה שלו היה לו לבנות את המקדש.
ובאמת לא כן היה ,שהרי המקדש נבנה רק בשנת שתים לדריוש בן אחשורוש,
ירוּשׁלֶם וַ הֲ וָ ת בָּ ְטלָא עַ ד ְשׁנַת ַתּ ְר ֵתּין
ְ
ידת בֵּ ית אֱ לָהָ א ִדּי בִּ
אדיִ ן בְּ טֵ לַת עֲבִ ַ
שנאמר" ,בֵּ ַ
לְ מַ לְ כוּת ָדּ ְריָוֶ שׁ מֶ לֶ פָּ ָרס" )עזרא ד' כ"ד(.
ואמר רבא ,שהסיבה לכך ,כי החשבון המבואר לעיל אינו נכון ,משום ששנה אחרונה
של נבוכדנצר ושנה ראשונה של אויל מרודך נמנים כשנה אחת ולא כשתי שנים ,וכן
דריוש וכורש מלכו יחד רק ארבע שנים ולא חמש ,ונמצא שנשלמו שבעים שנה של
חורבות ירושלים רק בשנה ראשונה לדריוש בן אחשורוש.

דף י"ב
ואמר רבא ,שאף דניאל ,מתחילה טעה בחשבון זה שנאמר" ,בִּ ְשׁנַת אַחַ ת לְ מָ לְ כ ֹו אֲ נִי
רוּשׁ ַלִם
ָדּ ִניֵּאל בִּ ינ ִֹתי בַּ ְסּפָ ִרים ִמ ְספַּ ר הַ ָשּׁנִים אֲ ֶשׁר הָ יָה ְדבַ ר ה' אֶ ל יִ ְר ְמיָה הַ נָּבִ יא לְ מַ אות לְ חָ ְרבוֹת יְ ָ
ִשׁבְ עִ ים ָשׁנָה" )דניאל ט' ב'( ,כלומר שמתחילה טעה והתבונן ועמד על האמת..
פקידה במלאת שבעים לבבל
הנה נתבאר ,שלפי האמת ,חשבון של שבעים שנות גלות בבל מתחיל מחרבן ירושלים,
שנאמר" ,בִּ ְשׁנַת אַחַ ת לְ מָ לְ כ ֹו אֲ נִי ָדּ ִניֵּאל בִּ ינ ִֹתי בַּ ְסּפָ ִרים ִמ ְספַּ ר הַ ָשּׁנִים אֲ שֶׁ ר הָ יָה ְדבַ ר ה' אֶ ל יִ ְר ְמיָה
רוּשׁ ִ ַלם ִשׁבְ עִ ים ָשׁנָה" )דניאל ט' ב'(.
הַ נָּבִ יא לְ מַ אות לְ חָ ְרבוֹת יְ ָ
אמנם גם לפי האמת ,היה מנין גם מתחילת מלכות בבל ,שהרי נאמר" ,כִּ י כֹה אָמַ ר ה' כִּ י
לְ פִ י ְמאת לְ בָ בֶ ל ִשׁבְ עִ ים ָשׁנָה אֶ פְ קֹד אֶ ְתכֶם וַהֲ ִקמ ִֹתי ֲעלֵיכֶם אֶ ת ְדּבָ ִרי הַ טּוֹב לְ הָ ִשׁיב אֶ ְתכֶם אֶ ל
הַ מָּ קוֹם הַ זֶּ ה" )ירמיהו כ"ט י'(.

וביאר רבא ,שבסוף שבעים שנה למלכות בבל על ישראל ,אף שלא נגאלו ,ולא נבנה
הבית ,מכל מקום היתה פקידה קלה ,בשנה ראשונה לכורש מלך פרס ,שהיא שנת
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שבעים ואחת לכיבוש יהויקים ,שפשטה בבל על ישראל ,כמו שנאמר" ,כֹּה אָמַ ר כּ ֶֹרשׁ
אָרץ נָתַ ן לִ י ה' אֱ ֵ קי הַ ָשּׁמָ יִ ם וְ הוּא פָ ַקד עָ לַי לִ בְ נוֹת לוֹ בַ יִת
מֶ לֶ פָּ ַרס כֹּל מַ ְמלְ כוֹת הָ ֶ
ירוּשׁ ִ ַלם אֲ ֶשׁר בִּ יהוּ ָדה" )עזרא א' ב'( .אכן לאחר מכן בטל הבנין עד שנת שתים לדריוש בן
ָ
בִּ
אחשורוש כפי שנתבאר לעיל.

"כֹּה אָמַ ר ה' לִ ְמ ִשׁיחוֹ לְ כו ֶֹרשׁ"
ימינ ֹו לְ ַרד לְ פָ נָיו גּ ֹויִם וּמָ ְתנֵי ְמלָכִ ים אֲ פַ ֵתּחַ
נאמר" ,כֹּה אָמַ ר ה' לִ ְמ ִשׁיח ֹו לְ כו ֶֹרשׁ אֲ ֶשׁר הֶ חֱ זַ ְק ִתּי בִ ִ

וּשׁעָ ִרים א יִ סָּ גֵרוּ" )ישעיהו מ"ה א'( ,ולא מצינו שנמשך כורש בשמן המשחה,
לִ פְ תֹּחַ לְ פָ נָיו ְדּלָתַ יִ ם ְ
שיהיה קרוי משיח.
ולפיכך ביאר רב נחמן בר רב חסדא ,שאין כוונת הכתוב שכורש הוא משיח ,אלא כך
לִמ ִשׁיחוֹ" ]ממש ,ולא לכורש[ ,ומה אמר למשיחוא" ,לְ כו ֶֹרשׁ
כוונת הכתוב" ,כֹּה אָמַ ר ה' ְ
ימינ ֹו  ,"...כלומר כך אמר למשיחו ,קובל אני לך על כורש ,שכן אני
אֲ ֶשׁר הֶ חֱ זַ ְק ִתּי בִ ִ
אמרתי ,הוא יבנה ביתי ויקבץ גלויותי ,והוא לא עשה כן ,ולא נשתדל בדבר בעצמו,
יהוּדה וְ יִ בֶ ן אֶ ת בֵּ ית ה' אֱ ֵ קי
ָ
יְהי אֱ ָ קיו עִ מּ ֹו וְ יַעַ ל לִ ירוּ ָשׁ ִ ַלם אֲ ֶשׁר בִּ
אלא אמרִ " ,מי בָ כֶ ם ִמכָּ ל עַ מּוֹ ִ
ירוּשׁ ִ ָלם" )עזרא א' ג'(.
ָ
יִ ְשׂ ָראֵ ל הוּא הָ אֱ ִ קים אֲ ֶשׁר בִּ

א וניקוד טעם מקרא זה מוכיח על דרש זה ,שאין לך טעם זרקא במקרא שאין סגול בא אחריו ,וכאן ננקד למשיחו
בזרקא ,ולכורש ננקד במאריך ,להפרישו ולנתקו מעם למשיחו] .רש"י[.
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הערות לטבלה מעמוד קודם
א .בשנה זו מלך נבוכדנצר ,וכבש את נינוה שהיתה ראש מלכות אשור.
ב .שנה זו היא שניה למלכות נבוכדנצר ,וחמישית למלכות יהויקים ,ובה עלה נבוכדנצר על יהויקים,
וכבשו להיות לו עבד ,כלומר שתהא מלכותו של יהויקים תחת מלכות נבוכדנצר .ושלוש שנים עבד את
יְהי ל ֹו יְה ֹוי ִָקים עֶ בֶ ד ָשׁשׁ
נבוכדנצר ,ושלוש שנים מרד בו כמו שנאמר" ,בְּ יָמָ יו עָ לָה ְנבֻכַ ְדנֶאצַּ ר מֶ לֶ בָּ בֶ ל וַ ִ
ָשׁב וַיִּ ְמ ָרד בּ ֹו" )מלכים ב' כ"ד א'(.
ָשׁנִים וַ יּ ָ
ג .זו שנה שלישית למרידת יהויקים ,ובה בא נבוכדנצר עליו בשניה ,ונמסר בידו ,כמו שנאמר "בִּ ְשׁנַת
רוּשׁ ִ ַלם וַ יָּצַ ר
יְהוּדה ]כלומר בשנת שלוש למרדו[ בָּ א נְבוּכַ ְדנֶאצַּ ר מֶ לֶ בָּ בֶ ל יְ ָ
ָ
ָשׁלוֹשׁ לְ מַ לְ כוּת יְה ֹוי ִָקים מֶ לֶ
וּמ ְקצָ ת כְּ לֵי בֵ ית הָ אֱ ִ קים וַיְ בִ יאֵ ם אֶ ֶרץ ִשׁנְעָ ר בֵּ ית אֱ הָ יו וְ אֶ ת
ְהוּדה ִ
עָ לֶיהָ  .וַ יִּ ֵתּן ה' בְּ יָד ֹו אֶ ת יְה ֹוי ִָקים מֶ לֶ י ָ
הַ כֵּ לִ ים הֵ בִ יא בֵּ ית אוֹצַ ר אֱ הָ יו" )דניאל א' א'-ב'( ונתקיים בו ביהויקים" ,לָכֵ ן כֹּה אָמַ ר ה' אֶ ל יְה ֹוי ִָקים בֶּ ן
בוּרת חֲ מוֹר יִ ָקּבֵ ר
הדֹהְ .ק ַ
אָחי וְ הוֹי אָחוֹת א יִ ְספְּ דוּ ל ֹו הוֹי אָד ֹון וְ הוֹי ֹ
יְהוּדה א י ְִספְּ דוּ ל ֹו הוֹי ִ
ָ
ֹאשׁיָּהוּ מֶ לֶ
י ִ
רוּשׁ ִ ָלם" )ירמיה כ"ב י"ח-י"ט( ,והמליך יהויכין בנו תחתיו.
סָ חוֹב וְ הַ ְשׁלֵ מֵ הָ לְ אָה לְ ַשׁע ֲֵרי יְ ָ
ד .לאחר שהמליך נבוכדנצר את יהויכין תחת אביו ,ובא לו לבבל ,אמרו לו יועציו ,האב מרד בך ,והמלכת
בנו ,המשל אומר ,מכלב רע גור טוב לא יצא=] ,מתלא אמרן ,מכלבא בישא גוריא טבא לא נפיק[ ,חזר עליו
לתשובת השנה והגלהו ,והמליך צדקיהו .ונמצאת גלות יהויכין בשנת שבע לכיבוש יהויקים ,היא שנת
יְהוּדה עַ ל מֶ לֶ בָּ בֶ ל הוּא וְ ִאמּ ֹו
ָ
שמונה למלכות נבוכדנצר .וזהו שנאמר בסוף מלכים " ַויֵּצֵ א יְה ֹויָכִ ין מֶ לֶ
מנֶה לְ מָ לְ כ ֹו ]כלומר למלכות נבוכדנצר[" )מלכים ב' כ"ד
וַ עֲבָ ָדיו וְ ָשׂ ָריו וְ סָ ִריסָ יו וַ יִּ ַקּח אֹת ֹו מֶ לֶ בָּ בֶ ל בִּ ְשׁנַת ְשׁ ֹ
י"ב( ,ובסוף ירמיה "אֲ ֶשׁר הֶ גְ לָה נְבוּכַ ְד ֶראצַּ ר בִּ ְשׁנַת ֶשׁבַ ע ]לכיבוש יהויקים[" )ירמיה נ"ב כ"ח(.

ה .בשנה זו חרב הבית ,וגלו ישראל עם צדקיה המלך מארצם ,והיא שנת תשע עשרה למלכות נבוכדנצר,
ושמונה עשרה לכיבוש יהויקים ,וזהו שאמרו ,גלו בשמונה עשרה ]לכיבוש יהויקים[ ,גלו בתשע עשרה
ישׁי בְּ ִשׁבְ עָ ה ַלח ֶֹדשׁ ִהיא ְשׁנַת ְתּ ַשׁע עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה
]למלכות נבוכדנצר[ .וזהו שנאמר בסוף מלכים "וּבַ ח ֶֹדשׁ הַ חֲ ִמ ִ
רוּשׁ ִ ָלם ]כלומר למכות נבוכדנצר[" )מלכים
לַמֶּ לְֶ נבֻכַ ְדנֶאצַּ ר מֶ לֶ בָּ בֶ ל בָּ א נְבוּזַ ְראֲ ָדן ַרב טַ בָּ ִחים עֶ בֶ ד מֶ לֶ בָּ בֶ ל יְ ָ
ב' כ"ה ח'( ,ובסוף ירמיה "בִּ ְשׁנַת ְשׁמ ֹונֶה עֶ ְשׂ ֵרה לִ נְבוּכַ ְד ֶראצַּ ר ]לכיבוש יהויקים[" )ירמיה נ"ב כ"ח(.

יְהוּדה בִּ ְשׁנֵים עָ ָשׂר ח ֶֹדשׁ בְּ עֶ ְשׂ ִרים
ָ
שׁים וָ ֶשׁבַ ע ָשׁנָה לְ גָלוּת יְה ֹויָכִ ן מֶ לֶ
יְהי בִ ְשׁ ִ
ו .על שנה זו נאמר" ,וַ ִ
יְהוּדה וַ יֹּצֵ א אוֹת ֹו ִמבֵּ ית
ָ
וַחֲ ִמ ָשּׁה ַלח ֶֹדשׁ נ ָָשׂא אֱ וִ יל ְמר ַֹד מֶ לֶ בָּ בֶ ל בִּ ְשׁנַת מַ לְ כֻת ֹו אֶ ת רֹאשׁ יְה ֹויָכִ ין מֶ לֶ
הַ כְּ לוּא ]הכליא כתיב[" )ירמיהו נ"ב ל"א(.
ז .לפי דעתו של בלשצר ,ששבעים שנה של גלות בבל נמנים מתחילת מלכות בבל ,היה סבור שבשנה זו
נשלמו שבעים שנה ,אכן גם לפי דעתו טעה ,כי לא נשלמו שבעים שנה של מלכות בבל אלא בשנה שאחרי
כן.
ח .לפי דעתו של אחשורוש ,ששבעים שנה של גלות בבל נמנים מגלות יהויכין ,היה סבור שבשנה זו
נשלמו שבעים שנה של גלות יהויכין ,אכן גם לפי דעתו טעה ,כי לא נשלמו שבעים שנה של מלכות בבל
אלא שתי שנים אחרי כן.
ט .תשלום שבעים שנה מחרבות ירושלים.
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חלוקת השלטון בין פרס ומדי
כתוב אחד אומר" ,חֵ יל פָּ ַרס וּמָ ַדי הַ פַּ ְר ְתּ ִמים" ,משמע שהמדים היו הפרתמים ,כלומר
מושלים ולא מלכים ,וכתוב שני אומר,
הַ מֶּ לֶ הֲ לוֹא הֵ ם כְּ תוּבִ ים עַ ל סֵ פֶ ר ִדּבְ ֵרי הַ יּ ִָמים לְמַ לְ כֵי מָ ַדי וּפָ ָרס" )אסתר י' ב'( ,משמע המדים היו
המלכים .וביאר רבא ,שכך התנו ביניהם המדים והפרסים ,אם מאתנו מלכים ממכם
מושלים ,ואם ממכם מלכים מאתנו מושלים.
בוּרת ֹו וּפָ ָר ַשׁת גְּ דֻ לַּת מָ ְרדֳּ כַ י אֲ ֶשׁר גִּ ְדּל ֹו
"וְ כָ ל מַ ע ֲֵשׂה תָ ְקפּ ֹו וּגְ ָ

אחשורוש לבש בגדי כהונה
נאמר על אחשורוש" ,בְּ הַ ְראֹת ֹו אֶ ת ע ֶֹשׁר כְּ ב ֹוד מַ לְ כוּת ֹו וְ אֶ ת יְ ָקר ִתּפְ אֶ ֶרת גְּ דוּלָּת ֹו" ,ואמר
רבי יוסי ברבי חנינא ,שהכתוב הזה מלמד ,שלבש אחשורוש בגדי כהונה גדולה שהביאו
מירושלים ,שכן נאמר כאן" ,י ְָקר ִתּ ְפאֶ ֶרת גְּ דוּלָּת ֹו" ,וכן נאמר בבגדי כהונה,
אָרת" )שמות כ"ח ב'(.
אָחי לְ כָ בוֹד וּלְ ִת ְפ ֶ
ק ֶֹדשׁ לְ אַהֲ רֹן ִ

"וְ עָ ִשׂיתָ בִ גְ ֵדי

ירה לְ ִמגָּדוֹל
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ַ
]אסתר א' ה'-ח'[ וּבִ ְמלוֹאת הַ יָּ ִמים ָהאֵ לֶּה עָ ָשׂה הַ מֶּ לֶ לְ כָ ל הָ עָ ם הַ נִּ ְמצְ ִאים בְּ
אַרגָּמָ ן
וּת ֵכלֶת אָחוּז בְּ חַ בְ לֵי בוּץ וְ ְ
וְ עַ ד ָקטָ ן ִמ ְשׁ ֶתּה ִשׁבְ עַ ת י ִָמים בַּ חֲ צַ ר גִּ נַּת בִּ יתַ ן הַ מֶּ לֶ .חוּר כַּ ְרפַּ ס ְ
מּוּדי ֵשׁשׁ ִמטּוֹת זָהָ ב וָכֶ ֶסף עַ ל ִר ְצפַ ת בַּ הַ ט וָ ֵשׁשׁ וְ ַדר וְ סֹחָ ֶרת .וְ ַה ְשׁקוֹת בִּ כְ לֵי זָהָ ב
עַ ל גְּ לִ ילֵי כֶ סֶ ף וְ עַ ֵ
אנֵס כִּ י כֵן יִ ַסּד הַ מֶּ לֶ עַ ל ָכּל
וְ כֵלִ ים ִמכֵּלִ ים שׁוֹנִ ים וְ יֵין מַ לְ כוּת ָרב כְּ יַד הַ מֶּ לֶ .וְ ַה ְשּׁ ִתיָּ ה כַ ָדּת אֵ ין ֹ
ַרב בֵּ ית ֹו ַלעֲשׂוֹת כִּ ְרצוֹן ִאישׁ ו ִָאישׁ.

תחילה עשה משתה לרחוקים ואחר כך לקרובים
תחילה נאמר" ,עָ ָשׂה ִמ ְשׁ ֶתּה לְ כָ ל ָשׂ ָריו וַ עֲבָ ָדיו חֵ יל פָּ ַרס וּמָ ַדי הַ פַּ ְר ְתּ ִמים וְ ָשׂ ֵרי הַ ְמּ ִדינוֹת
וּמאַת יוֹם" ,ואחר כך נאמר" ,וּבִ ְמלוֹאת הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה
לְ פָ ָניו  ...י ִָמים ַרבִּ ים ְשׁמ ֹונִים ְ
ירה ִ ...מ ְשׁ ֶתּה ִשׁבְ עַ ת י ִָמים" ,מבואר שתחילה
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ַ
עָ ָשׂה הַ מֶּ לֶ לְ כָל הָ עָ ם הַ נּ ְִמ ְצ ִאים בְּ
עשה משתה לרחוקים ,ואחר כך לקרובים .ונחלקו רב ושמואל בדבר.
אחד מהם אומר ,מלך פיקח היה ,שהקדים משתה הרחוקים ממשתה בני עירו ,כי בני
עירו ,כל זמן שירצה יוכל לפייסם ,אבל את הרחוקים לא יוכל לפייס בכל שעה.
ואחד מהם אומר ,מלך טפש היה ,שהיה לו לקרב תחילה את בני עירו ,שאם ימרדו בו
הרחוקים ,יהיו הקרובים עמו.
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מפני מה נתחייבו באותו הדור כליה
שאלו תלמידיו את רבי שמעון בן יוחאי ,מפני מה נתחייבו שונאיהן של ישראל שבאותו
הדור כליה? אמר להם ,אמרו אתם.
אמרו לו ,מפני שנהנו מסעודתו של אותו רשע .אמר להם ,אם כן ,שבשושן יהרגו,
שבכל העולם כולו אל יהרגו.
אמרו לו ,אמור אתה .אמר להם ,מפני שהשתחוו לצלם בימי נבוכדנצר.
אמרו לו ,וכי משוא פנים יש בדבר? כלומר ,אם כן ראוים הם לעונש ,ולמה זכו לנס.

אמר להם ,הם לא עשו אלא לפנים כלומר מיראה בלבד ולא התכוונו ,אף הקב"ה לא
עשה עמהם אלא לפנים ,וזהו שנאמר" ,כִּ י א עִ נָּה ִמלִּ בּ ֹו וַ ַיּגֶּה בְּ נֵי ִאישׁ" )איכה ג' ל"ג(.

היכן ישבו במשתה אחשורוש
מבואר ,שאת המשתה שעשה אחשורוש לבני שושן ,עשה "בַּ חֲ צַ ר גִּ נַּת בִּ יתַ ן הַ מֶּ לֶ."
ונחלקו חכמים בדבר.
אחד אומר ,שכל אחד היה יושב במקום הראוי לו ,הראוי לחצר לחצר ,הראוי לגינה
לגינה ,הראוי לביתן לביתן.
ואחד אומר ,שמתחילה הושיבם בחצר ,ולא החזיקתם ,חזר והושיבם בגינה ,ולא
החזיקתם ,עד שהכניסם לביתן והחזיקתם.
ובמתניתא שנו ,שהושיב את כולם בחצר ,ופתח להם שני פתחים ,אחד לגינה ,ואחד
לביתן.

מצעות "חוּר כַּ ְרפַּ ס" שהציעו בסעודת אחשורוש
וּת ֵכלֶת",
בענין מיני המצעות שהציעו על המיטות במשתה אחשורוש נאמר" ,חוּר כּ ְַרפַּ ס ְ
וביארו כאן בגמרא מהו חור ומהו כרפס.
לענין "חוּר" נאמרו שני ביאורים .לדעת רב ,חוּר הוא מלשון חורים ונקבים ,שהמצעות
היו עשויים מעשה מחט ,שיש בהם נקבים נקבים] ,ולא מעשה אריגה[ .ולדעת שמואל,
חוּר הוא מלשון חיוור ולבן ,שהיו המצעות של מילת לבנה.
ו"כַּ ְרפַּ ס" ביאר רבי יוסי ברבי חנינא ,שהכוונה לכרים של פסים.
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מיטות שישבו עליהם בסעודת אחשורוש
בענין המיטות שהסבו עליהן במשתה אחשורוש נאמרִ " ,מטּוֹת זָ הָ ב וָ כֶסֶ ף" ,ונחלקו
חכמים בדבר.
לדעת רבי יהודה – חלק מהמיטות היו של כסף ,וחלק מהמיטות היו של זהב.
הנכבדים ,הראוים למיטה של זהב ,הסבו על מיטה של זהב ,והפחותים מהם ,הסבו
על מטה של כסף.
ולדעת רבי נחמיה – אין לומר כן ,כי אם כן אתה מטיל קנאה בסעודהא ,אלא לכולם
היו מיטות שוות ,גופן של כסף ורגליהן של זהב.

רצפה שהיתה במשתה אחשורוש
ָשׁשׁ וְ ַדר וְ סֹחָ ֶרת" ,וביארו
בענין משתה אחשורוש נאמר ,שהיו המיטות "עַ ל ִרצְ פַ ת בַּ הַ ט ו ֵ
זאת בגמרא.
ָשׁשׁ" היא רצפה הנעשית מאבנים יקרות שמתחוטטות
רב אסי ביאר ,ש" ִרצְ פַ ת בַּ הַ ט ו ֵ
על בעליהן] ,שלא באו לידי אדם אלא בטורח ,שמחטטים ומחזירים בעליהן אחריהן עד
שמוצאים אותן בדמים יקרים[ .וכן מצינו ,שהמקרא משבח אבנים יקרות הבאות על ידי
נסיונות הרבה ,שנאמר "וְ הו ִֹשׁיעָ ם ה' אֱ ֵ קיהֶ ם בַּ יּוֹם הַ הוּא כְּ צֹאן עַ מּ ֹו כִּ י אַבְ נֵי נֵזֶ ר ִמ ְתנו ְֹססוֹת עַ ל
אַדמָ ת ֹו" )זכריה ט' ט"ז( ,לומר ,שעתידים ישראל להיות חשובים ויקרים ,כאבני נזר
ְ
]=כתר[ המתנוססות.
ולענין "וְ ַדר וְ סֹחָ ֶרת" נאמרו שלושה ביאורים) .א( לדעת רב " ַדר" הוא לשון שורה,
"וְ סֹחָ ֶרת" הוא לשון סחור סחור ,כלומר סביב ,שהיתה הרצפה שורות אבנים סביב
סביב) .ב( ולדעת שמואל " ַדר" היא דרה ,אבן טובה שיש בכרכי הים" ,וְ סֹחָ ֶרת" הוא
לשון סהרא ,כלומר לבנה ,שהושיב את האבן באמצע הסעודה ,והיתה מאירה להם
כצהרים.
)ג( ובבית מדרשו של רבי ישמעאל ביארו ש"וְ ַדר וְ סֹחָ ֶרת" אינו חלק מתיאור הרצפה,
אלא ענין אחר הואַ " ,דר" הוא לשון דרור" ,וְ סֹחָ ֶרת" הוא לשון סחורה ,לומר ,שקרא

א ואם תאמר למאן דאמר לעיל ,הראוי לגינה לגינה ,הראוי לחצר לחצר ,אם כן אתה מטיל קנאה בסעודה .יש לומר
דסבירא ליה ,דכיון שלא היו רואין זה את זה ,ליכא קנאה] .תוס'[.
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דרור לכל בעלי סחורה ,כלומר עשה נחת לבני מלכותו ,והעביר מהם מכס של סוחרים.

כלים שהשקו בהם במשתה אחשורוש
בענין השתיה במשתה אחשורוש נאמר" ,וְ הַ ְשׁקוֹת בִּ כְ לֵי זָ הָ ב" ,ומבואר שהכוונה לכלי
בית המקדש .ולכן נאמר על כך" ,וְ כֵלִ ים ִמכֵּלִ ים שׁ ֹונִים" ,שלא נאמר "משונים" אלא
"שׁ ֹונִים" ,מלשון עשיה פעם שניה ,שיצאה בת קול ואמרה להם ,ראשונים ,כלומר
בלשצר וחבורתו ,כלו מפני כלי המקדש שנשתמשו בהם ,ואתם שונים בהם ,כלומר
עושים כמותם.

יין ששתו במשתה אחשורוש
נאמר "וְ יֵין מַ לְ כוּת ָרב" ,ואמר רב ,מלמד שכל אחד ואחד השקהו יין שגדול הימנו
בשנים.
ונאמר "וְ הַ ְשּׁ ִתיָּה כ ַָדּת" ,וביאר רב חנן משמו של רבי מאיר ,שהיתה השתיה כדת של
תורה ,כשם שדת של תורה ,אכילה מרובה משתיה] ,שאכילת מזבח מרובה משתיה ,פר
ושלשה עשרונים סולת לאכילה ,ונסך יין חצי ההין[ ,כך סעודתו של אותו רשע ,אכילה
מרובה משתיהא.
אנֵס" ,ואמר רבי אלעזר ,מלמד שכל אחד ואחד השקהו מיין מדינתו,
ונאמר "אֵ ין ֹ
שהוא רגיל בו וחפץ בו.

שרי המשקים במשתה אחשורוש
נאמר במשתה אחשורושַ " ,לעֲשׂוֹת כִּ ְרצוֹן ִאישׁ וָ ִאישׁ" ,וביאר רבא ,שהכוונה למרדכי
וּשׁמ ֹו
ירה ְ
הוּדי הָ יָה בְּ שׁוּ ַשׁן הַ בִּ ָ
והמן הנקראים איש .מרדכי נקרא איש ,שנאמרִ " ,אישׁ יְ ִ
מָ ְרדֳּ כַי" .והמן נקרא איש ,שנאמרִ " ,אישׁ צַ ר וְ א ֹויֵב הָ מָ ן" )אסתר ז' ו'( ,ולמדנו שהם היו
שרי המשקים במשתה.

א והא דאמרינן בנדה ,כל שאכילתו מרובה משתייתו עצמותיו סכויין ,היינו באוכל יותר מדאי] .תוס'[.
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]אסתר א' ט'[ גַּם וַ ְשׁ ִתּי הַ מַּ לְ ָכּה עָ ְשׂ ָתה ִמ ְשׁ ֵתּה נ ִָשׁים בֵּ ית הַ מַּ לְ כוּת אֲ ֶשׁר לַמֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ.

מקום משתה ושתי
נאמר" ,גַּם וַ ְשׁ ִתּי הַ מַּ לְ כָּה עָ ְשׂ ָתה ִמ ְשׁ ֵתּה נ ִָשׁים בֵּ ית הַ מַּ לְ כוּת אֲ ֶשׁר לַמֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ",
ומבואר שעשתה את המשתה בבית המלכות אשר למלך אחשורוש ולא בבית הנשים,
ללמד ,ששניהם לדבר עבירה נתכוונו ,כלומר גם היא בכוונה עשתה את משתה הנשים
סמוך למשתה האנשים שבבית המלכות ,כדי שיבואו לידי עבירה.
וזהו שאומרים בני האדם ,איהו בקרי ]הוא בדלעת גדולה[ ,ואתתיה בבוציני ]ואשתו

בלדעת קטנה[ ,כלומר ,באותו מין עצמו ,זה נואף וזו נואפת ,הוא אומר להראות את
יופייה ,והיא לכך נתכונה שיסתכלו ביופייה.

]אסתר א' י'-י"א[ בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י כְּ טוֹב לֵב הַ מֶּ לֶ בַּ יָּ יִ ן אָמַ ר לִ ְמהוּמָ ן בִּ זְּ תָ א חַ ְרב ֹונָא בִּ גְ תָ א וַ אֲ בַ גְ תָ א
יסים הַ ְמ ָשׁ ְר ִתים אֶ ת פְּ נֵי הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ .לְ הָ בִ יא ֶאת וַ ְשׁ ִתּי הַ מַּ לְ ָכּה לִ פְ נֵי
זֵ תַ ר וְ כ ְַרכַּ ס ִשׁבְ עַ ת הַ ָסּ ִר ִ
הַ מֶּ לֶ בְּ כֶ תֶ ר מַ לְ כוּת לְ הַ ְראוֹת הָ עַ ִמּים וְ הַ ָשּׂ ִרים אֶ ת יָפְ יָהּ כִּ י טוֹבַ ת מַ ְר ֶאה ִהיא.

"בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י כְּ טוֹב לֵב הַ מֶּ לֶ בַּ יָּ יִ ן"
נאמר" ,בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י כְּ טוֹב לֵב הַ מֶּ לֶ בַּ יָּיִ ן אָמַ ר  ...לְ הָ בִ יא אֶ ת ו ְַשׁ ִתּי הַ מַּ לְ כָּה לִפְ נֵי הַ מֶּ לֶ
בְּ כֶתֶ ר מַ לְ כוּת לְ הַ ְראוֹת הָ עַ ִמּים וְ הַ ָשּׂ ִרים אֶ ת יָפְ יָהּ כִּ י טוֹבַ ת מַ ְר ֶאה ִהיא" ,ואף ששתה כל
הימים ,באותו היום נתקיים "כְּ טוֹב לֵב הַ מֶּ לֶ בַּ יָּיִ ן" יותר משאר ימים וארע המעשה,
שאותו היום שבת היה ,שרגילים לאכול ולשתות בו ,ועל ידי זה היה ראוי לאותו
מעשה ,שכן ישראל ,כשאוכלים ושותים ביום השבת ,מתחילים לדבר דברי תורה
ודברי תשבחות ,אבל אומות העולם ,כשאוכלים ושותים ,אין מתחילים אלא בדברי
תפלות.
וכן בסעודתו של אותו רשע ,הללו אומרים מדיות נאות ,והללו אומרים פרסיות נאות.
אמר להם אחשורוש ,כלי שאני משתמש בו ,אינו לא מדיי ולא פרסי ,אלא כשדיי,
רצונכם לראותה .אמרו לו ,כן ,ובלבד שתהא ערומה.
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ושתי הרשעה נענשה מידה כנגד מידה
נתבאר ,שאותו מעשה שציוה אחשורוש על ושתי לבוא לפניו ערומה היה ביום השבת.
ומבואר ,שנענשה בכך מידה כנגד מידהא ,שהיתה ושתי הרשעה מביאה בנות ישראל,
ומפשיטן ערומות ,ועושה בהן מלאכה בשבת.
וזהו שנאמר" ,אַחַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה כְּ שֹׁ חֲ מַ ת הַ מֶּ לֶ אַחֲ ְשׁוֵ רוֹשׁ זָ כַ ר אֶ ת ו ְַשׁ ִתּי וְ אֵ ת אֲ ֶשׁר עָ ָשׂתָ ה וְ אֵ ת
אֲ ֶשׁר ִנגְ זַ ר עָ לֶיהָ " )אסתר ב' א'( ,לומר ,כשם שעשתה ,כך נגזר עליה.

יסים וַיִּ ְקצֹף ַהמֶּ לְֶ מאֹד
]אסתר א' י"ב[ ו ְַתּמָ אֵ ן ַהמַּ לְ כָּ ה ו ְַשׁ ִתּי לָבוֹא בִּ ְדבַ ר הַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר ְבּיַד הַ סָּ ִר ִ
וַחֲ מָ תוֹ בָּ ע ֲָרה בוֹ.

למה לא באה ושתי
נתבאר לעיל ,שושתי עצמה היתה פרוצה ,ונתכוונה לכך שיקרא לה אחשורוש להראות
את יופייה ,ונאמרו שני טעמים ,מדוע לבסוף כשקרא לה ,לא באה.
א .לדברי רבי יוסי ברבי חנינא ,פרחה בה צרעת ,ולכן לא באהב.
ב .ובמתניתא שנו ,שבא גבריאל ,ועשה לה זנב ,ולכן לא באה.

למה קצף אחשורוש כל כך
כששלח אחשורוש לקרוא לושתי ,לא אמרה לו את הסיבה האמיתית מדוע אינה רוצה
לבוא ,אלא ענתה לו עזות ,ואמרה ,בר אהורייריה דאבא ]=שומר סוסים של אבא[ ,אבא
]=בלשצר[ היה שותה יין כנגד אלף איש] ,כלומר כשתיית אלף איש ,היה שותה הוא לבדו[,
כמו שנאמר" ,בֵּ לְ ַשׁאצַּ ר מַ לְ כָּא עֲבַ ד לְ חֶ ם ַרב לְ ַרבְ ְרבָ נו ִֹהי אֲ לַף וְ לָקֳ בֵ ל אַלְ פָּ א חַ ְמ ָרא ָשׁתֵ ה"
)דניאל ה' א'( ,ולא היה משתכר ,וזה נשטתה ביינו .מיד "וַ יִּ ְקצֹף הַ מֶּ לְֶ מאֹד וַ חֲ מָ ת ֹו בָּ ע ֲָרה
א יל"ע בדבר שהרי לא נתבאר אלא שציוה עליה לבוא ערומה ,ולא נתבאר שבאה ממש ,ואם כן במה נתקיים בה מידה
כנגד מידה .ואפשר שלמדנו כאן ,שמאחר שציוה המלך להביאה ,על כרחה הביאוה ,אף על פי שלא רצתה .וצ"ע .וי"ג
שנגזר עליה שתשחט ערומה בשבת.
ב ויליף בירושלמי מ"אשר נגזר עליה" ,וכתיב בעוזיה" ,וישב בית החפשית מצורע כי נגזר מבית ה"' ,מה להלן צרעת ,אף
כאן צרעת] .רש"י[.
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ב ֹו".

]אסתר א' י"ג-ט"ו[ ַויֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ לַחֲ כָ ִמים י ְֹדעֵ י הָ ִע ִתּים כִּ י ֵכן ְדּבַ ר הַ מֶּ לֶ לִ פְ נֵי ָכּל י ְֹדעֵ י ָדּת וָ ִדין.
אַד ָמתָ א תַ ְר ִשׁישׁ מֶ ֶרס מַ ְר ְסנָא ְממוּכָ ן ִשׁבְ עַ ת ָשׂ ֵרי פָּ ַרס וּמָ ַדי רֹאֵ י פְּ נֵי
וְ הַ ָקּרֹב אֵ לָיו כַּ ְר ְשׁנָא ֵשׁ ָתר ְ
שׁנָה בַּ מַּ לְ כוּת .כְּ ָדת מַ ה ַלּעֲשׂוֹת בַּ מַּ לְ כָּה וַ ְשׁ ִתּי עַ ל אֲ ֶשׁר א עָ ְשׂתָ ה ֶאת ַמאֲ מַ ר
הַ מֶּ לֶ הַ יּ ְֹשׁבִ ים ִרא ֹ
יסים.
הַ מֶּ ֶל אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ בְּ יַד הַ סָּ ִר ִ

חכמי ישראל לא רצו לדון את ושתי
כשסרבה ושתי לבוא בדבר המלך ,אמר תחילה לחכמי ישראל שידונו אותה ,שנאמר,
"וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ לַחֲ כ ִָמים י ְֹדעֵ י הָ עִ ִתּים" ,הם חכמי ישראל ,שיודעים לעבר שנים ולקבוע
חדשים.
ולא רצו לדון אותה ,כי אמרו ,אם נאמר לו שיהרוג אותה ,למחרת יפיג יינו ,ויבקש
אותה מאיתנו .ואם נאמר לו שיניחנה ,אין הדבר נכון ,שהרי זלזלה במלכות.
ולפיכך ענו לאחשורוש ,מיום שחרב בית המקדש ,וגלינו מארצנו ,ניטלה עצה ממנו,
ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות ,לך אצל עמון ומואב שיושבים במקומםא ,כיין היושב
על שמריו ,שמתוך כך דעתם מיושבת ,ויוכלו לדון.
ומבואר שאין זו דחייה בעלמא אלא טעם אמיתי ,שמתוך שהאדם שקט ,דעתו מיושבת
הוּרק ִמכְּ לִ י אֶ ל כֶּלִ י
ְעוּריו וְ שׁ ֵֹקט הוּא אֶ ל ְשׁמָ ָריו וְ א ַ
עליו ,כמו שנאמרַ " ,שׁאֲ נַן מוֹאָב ִמנּ ָ
וּבַ גּ ֹולָה א הָ לָ עַ ל כֵּן עָ מַ ד טַ עְ מ ֹו בּ ֹו וְ ֵריח ֹו א נָמָ ר" )ירמיהו מ"ח י"א(.

קיטרוג מלאכי השרת על ושתי
נתבאר ,שאחשורוש ביקש מחכמי ישראל שידונו את ושתי ,ולא רצו .ומיד אחר כך
א וקשה ,דהא פרק תפלת השחר פריך ,וכי עמון במקומו יושב ,והלא בא סנחריב ובלבלו .לכך פירש רבינו תם ,דגרסינן
הכא מואב לחוד ,דקרא נמי לא הזכיר אלא מואב ,דכתיב שאנן מואב .ובברכות נמי לא גרסינן אלא עמון .ומזה הטעם
התירו ליהודה גר העמוני לבא בקהל .אבל משמע דגרי אינך לא רצו להתיר לבא בקהל ,לפי שלא בלבל סנחריב מצרים
ולא בלבל מואב .ומיהו קשה דבברכות משמע באותה שהבאתי שסנחריב בלבל עמון ,ובירמיה חשיב להו באותן שהגלה
נבוכדנצר .ויש לומר לפי שסנחריב היה ראשון שבלבל נקרא הכל על שמו ,ועליו כתיב "ואסיר גבולות עמים
ועתידותיהם שושתי" ,אבל ודאי עיקר החורבן היה על ידי נבוכדנצר] .תוס'[.
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אַדמָ תָ א תַ ְר ִשׁישׁ מֶ ֶרס מַ ְר ְסנָא ְממוּכָ ן".
נאמר" ,וְ הַ ָקּרֹב אֵ לָיו כַּ ְר ְשׁנָא ֵשׁתָ ר ְ
וביאר רבי לוי ,שהדברים הללו הם דברי מלאכי השרת ,שהזכירו לפני הקב"ה זכות
קרבנות שהקריבו ישראל ,כדי שיתרצה לעשות נקמה בושתי ,ותבוא אסתר ותמלוך
תחתיה .וכך הוא ביאור הכתוב:
"וְ הַ ָקּרֹב אֵ לָיו" – מלשון הקרבת קרבן .כלום הקריבו לפניך קרבנות כישראל.
"כּ ְַר ְשׁנָא" – כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה ,כדרך שהקריבו ישראל לפניך.
" ֵשׁתָ ר" – כלום הקריבו לפניך שתי תורין.
אַדמָ תָ א" – כלום בנו לפניך מזבח אדמה.
" ְ
"תַ ְר ִשׁישׁ" – כלום שימשו לפניך בבגדי כהונה ,שנאמר בהם" ,וְ הַ טּוּר הָ ְרבִ יעִ י ַתּ ְר ִשׁישׁ
יִהיוּ בְּ ִמלּוּאֹתָ ם" )שמות כ"ח כ'(.
וְ שֹׁהַ ם וְ י ְָשׁפֵ ה ְמשֻׁ בָּ ִצים זָ הָ ב ְ
"מֶ ֶרס" – כלום מירסו בדם לפניך] ,כדרך שהיו הכהנים ממרסים בדם ,שלא יקרש[.

"מַ ְר ְסנָא" – כלום מירסו ]=הגיסו ועירבו[ במנחות לפניךְ " .ממוּכָן" – כלום הכינו שלחן
לפניך.

]אסתר א' ט"ז-כ"ב[ ַו ֹיּאמֶ ר ְממוּכָ ןא לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ וְ הַ ָשּׂ ִרים א עַ ל הַ מֶּ לֶ לְ בַ דּ ֹו עָ וְ ָתה וַ ְשׁ ִתּי הַ מַּ לְ כָּה כִּ י
עַ ל כָּל הַ ָשּׂ ִרים וְ עַ ל ָכּל הָ עַ ִמּים אֲ ֶשׁר בְּ ָכל ְמ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ .כִּ י יֵצֵ א ְדבַ ר הַ מַּ לְ ָכּה עַ ל ָכּל
אָמר לְ הָ ִביא אֶ ת וַ ְשׁ ִתּי הַ מַּ לְ ָכּה לְ פָ נָיו
אָמ ָרם הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ ַ
הַ נּ ִָשׁים לְ הַ בְ זוֹת בַּ עְ לֵיהֶ ן בְּ עֵ ינֵיהֶ ן ְבּ ְ
וְ א בָ אָה .וְ הַ יּוֹם הַ זֶּ ה תֹּאמַ ְרנָה ָשׂרוֹת פָּ ַרס וּמָ ַדי אֲ ֶשׁר ָשׁ ְמעוּ אֶ ת ְדּבַ ר הַ מַּ לְ כָּה לְ כֹל ָשׂ ֵרי הַ מֶּ לֶ
וּכְ ַדי בִּ זָּ יוֹן וָ ָקצֶ ףִ .אם עַ ל הַ מֶּ לֶ טוֹב יֵצֵ א ְדבַ ר מַ לְ כוּת ִמלְּ פָ נָיו וְ יִ כָּ תֵ ב בְּ ָדתֵ י פָ ַרס וּמָ ַדי וְ א ַיעֲבוֹר
אֲ ֶשׁר א תָ בוֹא וַ ְשׁ ִתּי לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ וּמַ לְ כוּתָ הּ יִ ֵתּן הַ מֶּ לֶ לִ ְרעוּתָ הּ הַ טּוֹבָ ה ִממֶּ נָּה .וְ נ ְִשׁמַ ע
פִּ ְתגָם הַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר ַיע ֲֶשׂה בְּ כָל מַ לְ כוּת ֹו כִּ י ַרבָּ ה ִהיא וְ ָכל הַ נּ ִָשׁים יִ ְתּנוּ יְ ָקר לְ בַ עְ לֵיהֶ ן לְ ִמגָּדוֹל וְ עַ ד
ָקטָ ן .וַ יִּ יטַ ב הַ ָדּבָ ר בְּ עֵ ינֵי הַ מֶּ לֶ וְ הַ ָשּׂ ִרים וַ יַּעַ שׂ הַ מֶּ לֶ כִּ ְדבַ ר ְממוּכָן .וַ יִּ ְשׁלַח ְספָ ִרים אֶ ל ָכּל ְמ ִדינוֹת
וּמ ַדבֵּ ר כִּ לְ שׁוֹן
וּמ ִדינָה כִּ כְ תָ בָ הּ וְ אֶ ל עַ ם וָ עָ ם כִּ לְ שׁוֹנ ֹו לִ ְהיוֹת כָּ ל ִאישׁ שׂ ֵֹרר בְּ בֵ יתוֹ ְ
הַ מֶּ לֶ אֶ ל ְמ ִדינָה ְ
עַ מּ ֹו.

א "מומכן" כתיב.
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המן ממוכן לפורענות
נתבאר ,שאמר אחשורוש לחכמים לדון את ושתי ,ומכולם לא ענה אלא ממוכן ,שאמר
שיש להמית את ושתי על שלא באה לקריאת אחשורוש ,כדי שילמדו כל הנשים לתת
יקר לבעליהן.
ושנינו בברייתא ,שממוכן זה המן ,ולמה נקרא שמו ממוכן? מפני שמוכן לפורענות
]=עומד להיות תלוי[.
וכתבו התוס' ,שיש מדרש ,שממוכן זה דניאל ,ולפי שהיה נשוי לשרית שהיתה גדולה ממנו,
שלא היה יכול לכופה לדבר כלשונו ,יעץ לעשות כן.

ההדיוט קופץ בראש
ממוכן נמנה שביעי בין שרי פרס ומדי ,שנאמר" ,וְ הַ ָקּרֹב אֵ לָיו )א( כּ ְַר ְשׁנָא )ב( ֵשׁתָ ר
אַדמָ תָ א )ד( תַ ְר ִשׁישׁ )ה( מֶ ֶרס )ו( מַ ְר ְסנָא )ז( ְממוּכָן ִשׁבְ עַ ת ָשׂ ֵרי פָּ ַרס וּמָ ַדי רֹאֵ י פְּ נֵי הַ מֶּ לֶ
ְ
שׁנָה בַּ מַּ לְ כוּת" ,ואף על פי שנמנה שביעי ,לומר שהוא פחות שבכולם ,קפץ
הַ יּ ְֹשׁבִ ים ִרא ֹ
לענות לפני כולם .ואמר רב כהנא ,מכאן שההדיוט קופץ בראש.

)ג(

לולי אגרות הראשונות לא נשתייר מהם שריד ופליט
נתבאר שהמן אמר לאחשורוש להמית את ושתי ,כדי שילמדו מזה כל הנשים לכבד את
בעליהן" ,וַ יִּ יטַ ב הַ ָדּבָ ר בְּ עֵ ינֵי הַ מֶּ לֶ וְ הַ ָשּׂ ִרים וַ יַּעַ שׂ הַ מֶּ לֶ כִּ ְדבַ ר ְממוּכָן .וַ יִּ ְשׁלַח ְספָ ִרים אֶ ל
וּמ ִדינָה כִּ כְ תָ בָ הּ וְ אֶ ל עַ ם וָ עָ ם כִּ לְ שׁוֹנ ֹו לִ ְהיוֹת כָּל ִאישׁ שׂ ֵֹרר
כָּל ְמ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ אֶ ל ְמ ִדינָה ְ
וּמ ַדבֵּ ר כִּ לְ שׁוֹן עַ מּ ֹו".
בְּ בֵ ית ֹו ְ
ואמר רבא ,שלולי האגרות הראשונות ,הללו ,לא נשתייר משונאיהם של ישראל ]כלומר

לא נשתייר מישראל עצמם[ שריד ופליט ,שהיו ממהרים להורגם במצוות המלך באגרות
הוּדים ִמנַּעַ ר וְ עַ ד זָ ֵקן טַ ף
האמצעיות ,שנכתב בהן "לְ הַ ְשׁ ִמיד לַהֲ רֹג וּלְ אַ בֵּ ד ֶאת ָכּל הַ יְּ ִ
וּשׁ ָללָם לָבוֹז"
וְ נ ִָשׁים בְּ יוֹם אֶ חָ ד בִּ ְשׁלוֹשָׁ ה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים עָ ָשׂר הוּא ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר ְ
י"ג( ,ולא היו ממתינים ליום המועד .אבל על ידי אגרות הראשונות הוחזק שוטה,
)אסתר ג'

לִהיוֹת כָּ ל ִאישׁ שׂ ֵֹרר
שאמרו ,אפילו קרח בביתו הוא שר נגיד ,ומה צורך לשלוח לנו " ְ
בְּ בֵ יתוֹ" .ומאחר שהוחזק שוטה ,כשהגיעו האגרות האמצעיות ,לא מהרו לבצע את
הכתוב בהן.
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]אסתר ב' א'-ד'[ אַחַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה כְּ שֹׁ חֲ ַמת הַ מֶּ לֶ אַחֲ ְשׁוֵ רוֹשׁ זָ ַכר אֶ ת וַ ְשׁ ִתּי וְ אֵ ת אֲ ֶשׁר עָ ָשׂתָ ה
ֹאמרוּ ַנע ֲֵרי הַ מֶּ לְֶ מ ָשׁ ְרתָ יו יְ בַ ְקשׁוּ לַמֶּ לֶ נְעָ רוֹת בְּ תוּלוֹת טוֹבוֹת ַמ ְראֶ ה.
וְ אֵ ת אֲ ֶשׁר נִ גְ זַר עָ לֶיהָ  .וַ יּ ְ
שׁוּשׁן
ַ
ידים בְּ כָל ְמ ִדינוֹת מַ לְ כוּת ֹו וְ יִ ְק ְבּצוּ אֶ ת כָּל ַנע ֲָרה בְ תוּלָה טוֹבַ ת מַ ְראֶ ה אֶ ל
וְ י ְַפ ֵקד ַהמֶּ לְֶ פּ ִק ִ
רוּקיהֶ ן .וְ הַ ַנּע ֲָרה אֲ ֶשׁר
ירה אֶ ל בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים אֶ ל יַד הֵ גֶא ְס ִריס הַ מֶּ לֶ שֹׁמֵ ר הַ נּ ִָשׁים וְ נָתוֹן ַתּ ְמ ֵ
הַ בִּ ָ
ִתּיטַ ב בְּ עֵ ינֵי הַ מֶּ לִֶ תּ ְמַ תּחַ ת וַ ְשׁ ִתּי וַ יִּ יטַ ב הַ ָדּבָ ר בְּ עֵ ינֵי הַ מֶּ לֶ וַ יַּעַ שׂ כֵּן.

ֲשׂה בְ ָדעַ ת וּכְ ִסיל יִ ְפרֹשׂ ִא ֶוּלֶת"
"כָּ ל עָ רוּם ַיע ֶ
נאמר בספר משלי" ,כָּל עָ רוּם ַיע ֲֶשׂה בְ ָדעַ ת וּכְ ִסיל יִ פְ רֹשׂ ִאוֶּ לֶת" )משלי י"ג( ,ודרש זאת רב
על דוד ואחשורוש ,שהיו צריכים לעשות דבר דומה ,דוד עשה בדעת ,ואחשורוש עשה
בכסלות.
ֲשׂה בְ ָדעַ ת" ,זה דוד ,שנאמר בו,
"כָּ ל עָ רוּם ַיע ֶ
וּת ִהי ל ֹו סֹכֶ נֶת
ֹאמרוּ ל ֹו עֲבָ ָדיו יְ בַ ְקשׁוּ לַאדֹנִ י הַ מֶּ לֶַ נע ֲָרה בְ תוּלָה וְ עָ ְמ ָדה לִ פְ נֵי הַ מֶּ לְֶ 
יִחַ ם ל ֹו .וַ יּ ְ
יק וְ חַ ם לַא ֹדנִי הַ מֶּ לֶ) "מלכים א' א' א'-ב'( ,ועשה בחכמה ,שלא ביקש אלא נערה
וְ ָשׁכְ בָ ה בְ חֵ ֶ
אחת ,וכל אדם הראה לשלוחיו את בתו ,אולי תיטב בעיניו.
"וְ הַ מֶּ לֶָ דּוִ ד זָ ֵקן בָּ א בַּ יּ ִָמים וַ יְ כַסֻּ הוּ בַּ בְּ ג ִָדים וְ א

"וּכְ ִסיל יִ ְפרֹשׂ ִא ֶוּלֶת" ,זה אחשורוש ,שנאמר בו" ,יְ בַ ְקשׁוּ לַמֶּ לֶ נְ עָ רוֹת בְּ תוּלוֹת טוֹבוֹת
ידים ְבּכָל ְמ ִדינוֹת מַ לְ כוּת ֹו וְ יִ ְקבְּ צוּ אֶ ת כָּל ַנע ֲָרה בְ תוּלָה טוֹבַ ת
מַ ְראֶ ה .וְ יַפְ ֵקד הַ מֶּ לֶ פְּ ִק ִ
מַ ְראֶ ה" ,ציוה לקבץ את כל הנערות ,והכל יודעים שלא יקח אלא אחת ,ואת כולן יבעל,
ולפיכך כל מי שהיתה לו בת ,היה מחביא אותה משלוחיו.

וּשׁמ ֹו מָ ְרדֳּ כַ י בֶּ ן י ִָאיר בֶּ ן ִשׁ ְמעִ י בֶּ ן ִקישׁ ִאישׁ יְ ִמינִ י.
ירה ְ
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ַ
הוּדי הָ יָה בְּ
]אסתר ב' ה'-ז'[ ִאישׁ יְ ִ
הוּדה אֲ ֶשׁר הֶ גְ לָה ְנבוּכ ְַדנֶאצַּ ר מֶ לֶ
ירוּשׁלַיִ ם עִ ם הַ ֹגּלָה אֲ ֶשׁר הָ גְ לְ תָ ה עִ ם יְ ָכ ְניָה מֶ לֶ יְ ָ
ָ
אֲ ֶשׁר הָ גְ לָה ִמ
בָּ בֶ ל .וַיְ ִהי אֹמֵ ן אֶ ת הֲ ַד ָסּה ִהיא אֶ ְס ֵתּר בַּ ת דֹּד ֹו כִּ י אֵ ין לָהּ אָב וָאֵ ם וְ הַ ַנּע ֲָרה יְ פַ ת תֹּאַר וְ טוֹבַ ת מַ ְראֶ ה
וּבְ מוֹת אָבִ יהָ וְ ִאמָּ הּ לְ ָקחָ הּ מָ ְרדֳּ כַ י לוֹ לְ בַ ת.

שמות מרדכי
נאמר" ,מָ ְרדֳּ כַי בֶּ ן י ִָאיר בֶּ ן ִשׁ ְמעִ י בֶּ ן ִקישׁ" ,ואין לומר שכל זה יחוסו ,כי אם כן ייחס
אותו עד בנימין ,אלא כל האמור כאן הם שמותיו של מרדכי עצמו.
"בֶּ ן י ִָאיר" – בן שהאיר עיניהם של ישראל בתפלתו.
"בֶּ ן ִשׁ ְמעִ י" – בן ששמע אל תפלתו.
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"בֶּ ן ִקישׁ" – שהקיש על שערי רחמים ונפתחו לו.

שבטו של מרדכי
הוּדי" ,ומשמע שבא משבט יהודה ,ולאחר מכן נאמר
מתחילה נאמר על מרדכי " ִאישׁ יְ ִ
" ִאישׁ יְ ִמי ִני" ,ומשמע שבא משבט בנימין .ונאמרו מספר אופנים ליישב את שני
הכתובים הללו.
א .לדברי רב נחמן ,אין הכתובים הללו מלמדים על יחוסו ,לומר שבא משבט יהודה או
בנימין ,אלא כל אלו היו משמותיו ,שמרדכי מוכתר בנימוסו היה ,כלומר מעוטר
בשמות נאים] ,נימוס הוא שם בלשון יון[.

ב .ולדברי רבה בר בר חנה אמר רבי יהושע בן לוי ,אביו מבנימין ,ואמו מיהודה.
ג .ולדעת חכמים ,אמנם משבט בנימין היה מרדכי ,אלא ששתי משפחות אלו מתגרות
זו בזו ,לומר ,בזכותנו בא .משפחת יהודה אומרת ,אנו גרמנו שיוולד מרדכי ,על ידי
שהניח דוד לשמעי בן גרא ,ולא הרגו .ומשפחת בנימין אומרת ,מאתנו בא מרדכי.
ד .ולדברי רבא ,הכתובים הללו הם מדברי כנסת ישראל ,הבאה וטוענת כנגד שתי
המשפחות הללו ,שגמרו את הצער הזה .כנגד משפחת יהודה היא אומרת ,איש יהודי
גרם לצער הזה ,שכן ,על ידי שהניח דוד לשמעי ,יצא ממנו מרדכי שהתגרה בהמן .וכנגד
משפחת בנימין היא אומרת ,איש ימיני גרם לצער הזה ,שכן ,על ידי שהניח שאול את
אגג ,ולא הרגו מיד ,נולד ממנו המן.

דף י"ג
ה .ולדברי רבי יוחנן ,אכן מרדכי משבט בנימין ,כמו שנאמר " ִאישׁ יְ ִמינִי" .ולא נאמר
הוּדי" לומר שהיה משבט יהודה ,אלא על שם שכפר בעבודה זרה .שכל הכופר
" ִאישׁ יְ ִ
ידת ְמ ִדינַת בָּ בֶ ל
הוּדאיִ ן ִדּי מַ נִּיתָ י ְָתהוֹן עַ ל עֲבִ ַ
בעבודה זרה נקרא יהודי ,שנאמר " ִאיתַ י גֻּבְ ִרין יְ ָ
ב
ימ ָתּ
לְחין וּלְ צֶ לֶם ַדּהֲ בָ א ִדּי הֲ ֵק ְ
ישׁ וַ עֲבֵ ד נְג ֹו גֻּבְ ַריָּא ִאלֵּ לָא שָׂ מוּ ֲעלָא מַ לְ כָּא ְטעֵ ם לֵאלָהָ  לָא פָ ִ
ַשׁ ְד ַר מֵ ַ
לָא סָ גְ ִדין" )דניאל ג' י"ב(.

א "עליך" כתיב.
ב "לאלהיך" כתיב.
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דרשת דברי הימים
רבי שמעון בן פזי ,כשהיה בא לדרוש דרשות של ספר דברי הימים ,היה פותח ואומר
כנגד הספר כך" ,כל דבריך אחד הם ,ואנו יודעין לדורשן" ,כלומר ,בספר דברי הימים
רגילות הוא שמזכיר שמות הרבה פלוני ופלוני ופלוני ,ובכולם כוונתו לאדם אחד ,ואף
על פי שהדבר סתום ,ואינו מפורש ,אנו נותנים לבנו ודורשיםא.
והביאו כאן פסוק אחד ,שמתקיים בו הדבר הזה ,הוא מה שנאמר על ָכּלֵב בֶּ ן יְ ֻפנֶּה,
קוּתיאֵ ל אֲ בִ י זָנוֹחַ
"וְ ִא ְשׁתּוֹ הַ יְ הֻ ִדיָּ ה יָלְ ָדה אֶ ת י ֶֶרד אֲ בִ י גְ דוֹר וְ אֶ ת חֶ בֶ ר אֲ בִ י שׂוֹכוֹ וְ אֶ ת יְ ִ
וְ אֵ לֶּה בְּ נֵי בִּ ְתיָה בַ ת פַּ ְרעֹה אֲ ֶשׁר ל ַָקח מָ ֶרד" )דה"י א' ד' י"ח( ,שכוונת הכתוב היא ,שבִּ ְתיָה
בת פרעה ,שנישאת ביהדותה לכלב ,ילדה את משה ,הוא הנקרא בכל השמות
הכתובים בפסוק ,שכן אף על פי שנראה מהפסוק שילדה בנים הרבה ,כל השמות הללו
הן שמות משה.
"וְ ִא ְשׁתּ ֹו הַ יְ הֻ ִדיָּה" היא בִּ ְתיָה ,כמבואר בסוף הכתוב" ,וְ אֵ לֶּה בְּ נֵי בִּ ְתיָה בַ ת פַּ ְרעֹה",
והסיבה שנקראת בִּ ְתיָה "הַ יְ הֻ ִדיָּ ה" ,משום שכפרה בעבודה זרה ,שנאמר" ,וַ ֵתּ ֶרד בַּ ת
פַּ ְרעֹה לִ ְרחֹץ עַ ל הַ יְ אֹר וְ ַנ ֲערֹתֶ יהָ הֹלְ כֹת עַ ל יַד הַ יְ אֹר וַ ֵתּ ֶרא אֶ ת הַ ֵתּבָ ה בְּ תוֹ הַ סּוּף ו ִַתּ ְשׁלַח אֶ ת אֲ מָ תָ הּ
וַ ִתּ ָקּחֶ הָ " )שמות ב' ה'( ואמר רבי יוחנן שירדה לרחוץ מגילולי בית אביה כלומר לטבול לשם
גירות ,וכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי.
ואמרו ,שאף על פי שגידלה בִּ ְתיָה את משה ,ולא ילדתו ,נאמר עליה שילדה אותו,
לומר לך ,שכל המגדל יתום ויתומה בתוך ביתו ,מעלה עליו הכתוב כאילו ילדו.
וביארו ,מדוע נקרא משה בכל השמות הכתובים כאן" ,י ֶֶרד אֲ בִ י גְ דוֹר וְ אֶ ת חֶ בֶ ר אֲ בִ י
קוּתיאֵ ל אֲ בִ י זָ נוֹחַ ".
שׂוֹכ ֹו וְ אֶ ת יְ ִ
א" .י ֶֶרד" – על שם שירד להם לישראל מן בימיו.
ב" .גְ דוֹר" – על שם שגדר פרצותיהן של ישראל.
ג" .חֶ בֶ ר" – על שם שחיבר את ישראל לאביהן שבשמים.
ד" .שׂוֹכוֹ" – כמו סוכו ,על שם שנעשה להם לישראל כסוכה.
קוּתיאֵ ל" – על שם שקוו ישראל לאל בימיו.
ה" .יְ ִ

א משום דאמרינן לעיל ,כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי ,נקט לה הכא ,דרשה דקרא "ואשתו היהודיה ] ."...רש"י[.
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ו" .זָנוֹחַ " – על שם שהזניח עוונותיהן של ישראל.
ז-ח-ט" .אֲ בִ י  ...אֲ בִ י  ...אֲ בִ י" – שהיה אב בתורה אב בחכמה אב בנביאות.
והסיבה לכך שנקרא כלב בסוף הכתוב הזה בשם מָ ֶרד ,כמו שנאמר בסוף הפסוק הנ"ל,
"וְ אֵ לֶּה בְּ נֵי בִּ ְתיָה בַ ת פַּ ְרעֹה אֲ שֶׁ ר ל ַָקח מָ ֶרד" ,כי אמר הקב"ה ,יבא כלב שמרד בעצת
מרגלים ,וישא את בת פרעה ,שמרדה בגלולי בית אביה.

גלות מרדכי מירושלים
הוּדה
ירוּשׁלַיִ ם עִ ם הַ ֹגּלָה אֲ ֶשׁר הָ גְ לְתָ ה עִ ם יְ ָכ ְניָה מֶ לֶ יְ ָ
נאמר על מרדכי" ,אֲ ֶשׁר הָ גְ לָה ִמ ָ
אֲ ֶשׁר הֶ גְ לָה נְבוּכ ְַדנֶאצַּ ר מֶ לֶ בָּ בֶ ל".

ואמר רבא ,מתוך כך שלא נאמר" ,אשר היה מן הגולה אשר הגלתה" ,אלא "אשר
הגלה  ...עם הגולה"א ,משמע שלא היה כשאר ישראל שגלו על כרחם ,אלא הוא גלה
מעצמוב.

"הֲ ַד ָסּה ִהיא אֶ ְס ֵתּר"
נאמר" ,וַ יְ ִהי אֹמֵ ן אֶ ת הֲ ַדסָּ ה ִהיא אֶ ְס ֵתּר" ,ונחלקו חכמים מה שמה ומה כינויה.
א .לדעת רבי מאיר – אסתר שמה .ולמה נקרא שמה הדסה? על שם הצדיקים
יתי הַ לַּיְ לָה וְ ִהנֵּה ִאישׁ רֹכֵ ב עַ ל סוּס אָדֹם וְ הוּא ]=שכינה[
שנקראו הדסים .וכן הוא אומרָ " ,ר ִא ִ
סוּסים אֲ דֻ ִמּים ְשׂרֻ ִקּים
ִ
צלָה ]=שגלו לבבל[ וְ אַחֲ ָריו
עֹמֵ ד בֵּ ין הַ הֲ ַד ִסּים ]=בין הצדיקים[ אֲ ֶשׁר בַּ ְמּ ֻ
וּלְ בָ נִים" )זכריה א' ח'(.

ד .וכמו כן מדברי בן עזאי משמע ששמה אסתר .ונקרא שמה הדסה ,כי היתה לא
ארוכה ולא קצרה אלא בינונית כהדס.
ה .וכמו כן מדברי רבי יהושע בן קרחה משמע ששמה אסתר .ונקרא שמה הדסה ,כי
היתה ירקרוקת .ומה שנראתה יפה לאומות ולאחשורוש כי חוט של חסד משוך עליה
מאת הקב"ה.

א כן פירש רש"י .ותוס' פירשו שדריש ליה ,מדלא כתיב "הוגלה"] .עי' תוס'[.
ב כמו שעשה ירמיהו ,שגלה מעצמו ,עד שאמר לו הקב"ה לחזור] .רש"י[.
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ב .ולדעת רבי יהודה – הדסה שמה .ולמה נקראת שמה אסתר? על שם שהיתה
מסתרת דבריה ,שנאמר" ,אֵ ין אֶ ְס ֵתּר מַ גּ ֶֶדת מ ֹול ְַד ָתּהּ וְ אֶ ת עַ מָּ הּ".
ג .וכמו כן לדעת רבי נחמיה – הדסה שמה .ולמה נקראת אסתר? שהיו אומות העולם
קורים אותה על שם אסתהר ]=ירח[ כלומר יפה היא כלבנה.

מיתת אביה ואמה
תחילה נאמר ,שהסיבה לכך שמרדכי היה אומן את הדסה" ,כִּ י אֵ ין לָהּ אָב וָ אֵ ם" ,ושוב
נאמר" ,וּבְ מוֹת אָבִ יהָ וְ ִאמָּ הּ לְ ָקחָ הּ מָ ְרדֳּ כַי ל ֹו לְ בַ ת".
וביאר רב אחא ,שהסיבה שחזר על כך הכתוב ,ללמדנו ,שאפילו יום אחד לא היה לה
אב ואם ,כשעיברתה אמה מת אביה ,וכשילדתה אמה מתה אמה.

לקיחת מרדכי את אסתר
נאמר על אסתר" ,וּבְ מוֹת אָבִ יהָ וְ ִאמָּ הּ לְ ָקחָ הּ מָ ְרדֳּ כַ י לוֹ לְ בַ ת" .ושנו חכמים משמו של
רבי מאיר ,אל תקרי "לְ בַ ת" ,אלא "לבית" ,כלומר לקחה להיות אשתו.
וכן הוא אומר במשל הנאמר לדוד על מעשה בת שבע" ,וְ ל ָָרשׁ ]=אוריה[ אֵ ין כֹּל כִּ י ִאם
כִּ בְ ָשׂה אַחַ ת ְקטַ נָּה ]=בת שבע[ אֲ ֶשׁר ָקנָה וַ יְ חַ יֶּהָ וַ ִתּגְ ַדּל עִ מּ ֹו וְ עִ ם בָּ נָיו י ְַח ָדּו ִמפִּ תּ ֹו תֹ אכַל
וּמכֹּס ֹו ִת ְשׁ ֶתּה וּבְ חֵ יק ֹו ִת ְשׁכָּב וַ ְתּ ִהי ל ֹו כְּ בַ ת" )שמואל ב' י"ב ג'( ,ויש לשאול ,וכי משום
ִ
שבחיקו תשכב נעשית לו כבת ,אלא אל תקרי "כְּ בַ ת" ,אלא "כבית" ,כלומר כאשה.

ירה אֶ ל יַד הֵ גָי
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ַ
]אסתר ב' ח'-ט'[ וַ יְ ִהי בְּ ִה ָשּׁמַ ע ְדּבַ ר הַ מֶּ לֶ וְ ָדת ֹו וּבְ ִה ָקּבֵ ץ נְעָ רוֹת ַרבּוֹת אֶ ל
וַ ִתּלּ ַָקח ֶא ְס ֵתּר אֶ ל בֵּ ית הַ מֶּ לֶ אֶ ל יַד הֵ גַי שֹׁמֵ ר הַ נּ ִָשׁים .וַ ִתּיטַ ב הַ ַנּע ֲָרה בְ עֵ ינָיו וַ ִתּ ָשּׂא חֶ סֶ ד לְ פָ נָיו
רוּקיהָ וְ אֶ ת מָ נוֹתֶ הָ לָתֵ ת לָהּ וְ אֵ ת ֶשׁבַ ע הַ נְּ עָ רוֹת ָה ְראֻ יוֹת ל ֶָתת לָהּ ִמבֵּ ית הַ מֶּ לֶ
וַ יְ בַ הֵ ל אֶ ת ַתּ ְמ ֶ
וַיְ ַשׁנֶּהָ וְ אֶ ת ַנעֲרוֹתֶ יהָ לְ טוֹב בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים.

שבע נערות לשבעת ימי השבוע
כשנלקחה אסתר אל בית הנשים נתנו לה שבעה נערות לשרתה ,שנאמר" ,וְ אֵ ת ֶשׁבַ ע
הַ נְּעָ רוֹת הָ ְראֻ יוֹת לָתֶ ת לָהּ ִמבֵּ ית הַ מֶּ לֶ."
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ואמר רבא ,שהיתה מונה בהן ימי שבת ,שהיתה משרתת לה אחת באחד בשבת ,ואחת
בשני בשבת ,ואחת בשלישי בשבת ,וכן כולן ,וכשהגיע יום שפחה של שבת ,יודעת
שהיום שבת.

מאכל אסתר בבית הנשים
כשהיתה אסתר בבית הנשים ,שינה הגי שומר הנשים את מאכלה לטובה ,שנאמר
"וַ יְ ַשׁנֶּהָ וְ אֶ ת ַנעֲרוֹתֶ יהָ לְ טוֹב בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים" .ונחלקו חכמים בדבר.
א .לדעת רב – האכילה מאכל יהודי.
ב .ולדעת שמואל – האכילה קדלי דחזירי ]=חתיכות של בשר חזיר שמינות[ .רש"י פירש,
שהיתה אוכלת מהם ,ומתוך אונסה לא נענשה .ותוס' פירשו ,וח"ו היא לא היתה אוכלת.
ג .ולדעת ורבי יוחנן – האכילה זרעונים .וכן מצינו אצל דניאל חנניה מישאל ועזריה,
יְהי הַ מֶּ לְ צַ ר נֹשֵׂ א
שהזרעונים טובים לצדיקים להבדילם ממאכל טמא ,שנאמר בהם" ,וַ ִ
אֶ ת פַּ ְתבָּ גָם וְ יֵין ִמ ְשׁ ֵתּיהֶ ם וְ נֹתֵ ן לָהֶ ם ]תחתיהם[ זֵ ְר ֹענִים" )דניאל א' ט"ז( ,ונאמר בענין,
וּב ִריאֵ י בָּ ָשׂר ִמן כָּ ל הַ יְ ל ִָדים הָ אֹכְ לִ ים אֵ ת
וּמ ְקצָ ת י ִָמים ע ֲָשׂ ָרה נ ְִראָה ַמ ְראֵ יהֶ ם טוֹב ְ
" ִ
פַּ ְתבַּ ג הַ מֶּ לֶ) "דניאל א' ט"ו(.

ידה אֶ ְס ֵתּר אֶ ת עַ מָּ הּ וְ ֶאת מ ֹול ְַד ָתּהּ כִּ י ָמ ְרדֳּ ַכי ִצוָּ ה עָ לֶיהָ אֲ ֶשׁר א תַ גִּ יד.
]אסתר ב' י'-י"ב[ א ִהגִּ ָ
וּבְ כָל יוֹם וָ יוֹם מָ ְרדֳּ ַכי ִמ ְתהַ לֵּ לִ פְ נֵי חֲ צַ ר בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים ל ַָדעַ ת ֶאת ְשׁלוֹם ֶא ְס ֵתּר וּמַ ה יֵּעָ ֶשׂה בָּ הּ.
וּבְ הַ גִּ יעַ תֹּר ַנע ֲָרה וְ ַנע ֲָרה לָבוֹא אֶ ל הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ ִמ ֵקּץ הֱ יוֹת לָהּ כְּ ָדת הַ נּ ִָשׁים ְשׁנֵים עָ ָשׂר ֹח ֶדשׁ כִּ י
רוּקי הַ נּ ִָשׁים.
וּבתַ ְמ ֵ
רוּקיהֶ ן ִשׁ ָשּׁה חֳ ָד ִשׁים בְּ ֶשׁמֶ ן הַ מֹּר וְ ִשׁ ָשּׁה חֳ ָד ִשׁים בַּ בְּ ָשׂ ִמים ְ
כֵּן יִ ְמלְ אוּ יְ מֵ י ְמ ֵ

שמן המור
כל הנשים שנקבצו לצורך אחשורוש היו סכות ששה חדשים בשמן המור שנאמר " ִשׁ ָשּׁה
חֳ ָד ִשׁים בְּ ֶשׁמֶ ן הַ מֹּר" ונחלקו חכמים מהו.
א .לדעת רבי חייא בר אבא – שמן המור הוא הנקרא סטכתא.
א

במסכת פסחים כתב רש"י ,שלא איתפרש הדבר .ובמסכת מנחות כתב ,שהוא הנקרא בלשמ"א ,וכתבו שם בלעז"י
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ב .ולדעת רב הונא – שמן המור הוא שמן הנעשה מזית שלא גדל שליש .ולמה סכין
אותו? מפני שהוא משיר את השיער ,ומעדן ]מצהיב[ את הבשר.

אנפיקנון
במסכת מנחות מבואר ,שאין מביאים אנפיקנון למנחות ,ואם הביאו ,הרי זה פסול,
וביאר רבי יהודה ,שאנפיקנון הוא שמן הנעשה מזית שלא גדל שליש ,ולדברי רב הונא
זהו שמן המור הנזכר לעיל.

]אסתר ב' י"ג-י"ד[ וּבָ זֶ ה הַ ַנּע ֲָרה בָּ אָה אֶ ל הַ מֶּ לֶ אֵ ת ָכּל אֲ ֶשׁר תֹּאמַ ר יִ נָּתֵ ן לָהּ לָבוֹא עִ מָּ הּ ִמבֵּ ית
הַ נּ ִָשׁים עַ ד בֵּ ית הַ מֶּ לֶ .בָּ עֶ ֶרב ִהיא בָ אָה וּבַ בּ ֶֹקר ִהיא ָשׁבָ ה אֶ ל בֵּ ית הַ נּ ִָשׁים ֵשׁנִי אֶ ל יַד ַשׁעַ ְשׁגַז ְס ִריס
הַ מֶּ לֶ שֹׁמֵ ר הַ פִּ ילַגְ ִשׁים א תָ בוֹא עוֹד אֶ ל הַ מֶּ לֶ כִּ י ִאם חָ פֵ ץ בָּ הּ הַ מֶּ לֶ וְ נ ְִק ְראָה בְ ֵשׁם.

אחשורוש לא היה משמש בלילה
בכל ערב היתה באה אל אחשורוש אשה אחת מבית הנשים ,והיתה עמו בלילה ,ובבוקר
היתה חוזרת ,שנאמר" ,בָּ עֶ ֶרב ִהיא בָ אָה וּבַ בּ ֶֹקר ִהיא ָשׁבָ ה".
ואמר רבי יוחנן ,מגנותו של אותו רשע] ,שהוא בועל נשים ומשלח[ ,למדנו שבחו ,שלא
היה משמש מטתו ביום.

]אסתר ב' ט"ו[ וּבְ הַ גִּ יעַ תֹּר ֶא ְס ֵתּר בַּ ת אֲ ִביחַ יִ ל דֹּד מָ ְרדֳּ כַי אֲ ֶשׁר ל ַָקח ל ֹו לְ בַ ת לָבוֹא אֶ ל הַ מֶּ ֶל א
ֹשׂאת חֵ ן בְּ עֵ ינֵי כָּ ל
בִ ְק ָשׁה ָדּבָ ר כִּ י ִאם ֶאת אֲ ֶשׁר יֹאמַ ר הֵ גַי ְס ִריס הַ מֶּ לֶ שׁ ֵֹמר הַ נּ ִָשׁים ו ְַתּ ִהי אֶ ְס ֵתּר נ ֵ
רֹאֶ יהָ .

נשיאת חן של אסתר בעיני כל רואיה
נאמר" ,וַ ְתּ ִהי אֶ ְס ֵתּר נ ֵֹשׂאת חֵ ן בְּ עֵ ינֵי כָּל רֹאֶ יהָ " ואמר רבי אלעזר ,מלמד ,שלכל אחד

רש"י שהוא משחה לרפואה.

מסכת מגילה

114

דף י"ג

ואחד נדמתה לו כאומתו.

ירי הוּא ח ֶֹדשׁ
]אסתר ב' ט"ז[ ו ִַתּלּ ַָקח אֶ ְס ֵתּר אֶ ל הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ אֶ ל בֵּ ית מַ לְ כוּתוֹ בַּ ח ֶֹדשׁ הָ ע ֲִשׂ ִ
טֵ בֵ ת בִּ ְשׁנַת ֶשׁבַ ע לְ מַ לְ כוּת ֹו.

לקיחת אסתר אל אחשורוש בחודש טבת
אסתר נלקחה אל אחשורוש בחודש טבת ,שנאמר" ,וַ ִתּלּ ַָקח ֶא ְס ֵתּר אֶ ל הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ
אֶ ל בֵּ ית מַ לְ כוּת ֹו בַּ ח ֶֹדשׁ הָ ע ֲִשׂ ִירי הוּא ח ֶֹדשׁ טֵ בֵ ת" ,ומן השמים כוונו כן ,שתלקח בחודש
טבת ,כדי לחבבה עליו ,שבזמן זה הגוף נהנה מהגוף מחמת הצינה.

]אסתר ב' י"ז[ וַ יֶּאֱ הַ ב הַ מֶּ לֶ אֶ ת ֶא ְס ֵתּר ִמכָּ ל הַ נּ ִָשׁים וַ ִתּ ָשּׂא חֵ ן וָ חֶ סֶ ד לְ פָ נָיו ִמכָּ ל הַ ְבּתוּת וַ יּ ֶָשׂם
ֹאשׁהּ וַ יּ ְַמלִ יכֶהָ ַתּחַ ת וַ ְשׁ ִתּי.
כֶּתֶ ר מַ לְ כוּת בְּ ר ָ

טעם בה טעם בתולות וטעם בעולות
נאמר "וַ יֶּאֱ הַ ב הַ מֶּ לֶ אֶ ת אֶ ְס ֵתּר ִמכָּל הַ נּ ִָשׁים וַ ִתּ ָשּׂא חֵ ן ָוחֶ סֶ ד לְ פָ נָיו ִמכָּל הַ בְּ תוּת",
וביאר רב שהכתוב הזה מלמד שטעם בה כך וכל כלומר ביקש לטעום טעם בתולה,
טעם ,טעם בעולה ,טעם.

]אסתר ב' י"ח-כ'[ וַיַּ עַ שׂ ַהמֶּ לִֶ מ ְשׁ ֶתּה גָדוֹל לְ כָל ָשׂ ָריו וַ עֲבָ ָדיו אֵ ת ִמ ְשׁ ֵתּה אֶ ְס ֵתּר וַהֲ נָחָ ה ל ְַמּ ִדינוֹת
וּמ ְרדֳּ ַכי י ֵֹשׁב ְבּ ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶ .אֵ ין אֶ ְס ֵתּר מַ גּ ֶֶדת
וּב ִה ָקּבֵ ץ ְבּתוּלוֹת ֵשׁנִ ית ָ
עָ ָשׂה וַיִּ ֵתּן מַ ְשׂאֵ ת כְּ יַד ַהמֶּ לְֶ .
אָמנָה
מוֹל ְַד ָתּהּ וְ אֶ ת עַ ָמּהּ כַּ אֲ ֶשׁר ִצוָּה עָ לֶיהָ מָ ְרדֳּ כָ י וְ אֶ ת מַ אֲ ַמר מָ ְרדֳּ כַ י אֶ ְס ֵתּר ע ָֹשׂה כַּ אֲ ֶשׁר הָ יְ תָ ה בְ ְ
ִאתּוֹ.

דברים שעשה אחשורוש כדי שתגלה אסתר את עמה
נאמר" ,אֵ ין ֶא ְס ֵתּר מַ גּ ֶֶדת מ ֹול ְַד ָתּהּ וְ אֶ ת עַ מָּ הּ כַּ אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה עָ לֶיהָ מָ ְרדֳּ כָי" ,ומבואר
שדברים הרבה עשה אחשורוש כדי לפייסה שתאמר לו ,ואף על פי כן לא גלתה.
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א .תחילה עשה לכבודה משתה ,מה שלא עשה בשאר נשים ,שנאמר" ,וַ יַּעַ שׂ הַ מֶּ לֶ
ִמ ְשׁ ֶתּה גָדוֹל לְ כָל ָשׂ ָריו וַ עֲבָ ָדיו אֵ ת ִמ ְשׁ ֵתּה אֶ ְס ֵתּר" ,ולא גלתה לו.
ב .חזר והניח מס גלגולת לכבודה ,שנאמר" ,וַ הֲ נָחָ ה ל ְַמּ ִדינוֹת עָ ָשׂה" ,ולא גלתה לו.
ג .שלח לשרים מתנות בשמה ,שנאמר" ,וַ יִּ ֵתּן מַ ְשׂאֵ ת כְּ יַד הַ מֶּ לֶ ,"ולא גלתה לו.
ד .הלך ונטל עצה ממרדכי מה יעשה כדי שתגלה לו ,אמר לו מרדכי ,אין אשה מתקנאה
אלא בירך חברתה .הלך וקיבץ בתולות אחרות ,כדי שתקנא בהן ,שנאמר "וּבְ ִה ָקּבֵ ץ
בְּ תוּלוֹת ֵשׁנִית" ,ולא גלתה לו .שנאמר אחר כל זאת" ,אֵ ין ֶא ְס ֵתּר מַ גּ ֶֶדת מ ֹול ְַד ָתּהּ וְ אֶ ת
עַ מָּ הּ".

"א יִ גְ ַרע ִמצַּ ִדּיק עֵ ינָיו"
נאמר בספר איוב "א יִ גְ ַרע ִמצַּ ִדּיק עֵ ינָיו
כלומר נותן הקב"ה עיניו במעשה הצדיקים לשלם להם שכרם מדה כנגד מדה ,ואף
אם יעברו ימים רבים ,בסופו של דבר ישלם להם את המגיע להם.

וְ אֶ ת ְמלָכִ ים לַכִּ סֵּ א ַויּ ִֹשׁיבֵ ם ָלנֶצַ ח וַ יִּ גְ בָּ הוּ" )איוב ל"ו ז'(,

ואמר רבי אלעזר שני דוגמאות לכך ,ששילם הקב"ה לצדיקים מדה כנגד מדה אחר
ימים הרבה) .א( בשכר צניעות שהיתה בה ברחל ,זכתה ויצא ממנה שאול שהיה צנוע.
א
)ב( ובשכר צניעות שהיה בו בשאול ,זכה ויצאת ממנו אסתר ] .ולהלן יתבאר בעזה"י,
איזו צניעות היתה ברחל ובשאול[.

צניעות שהיתה ברחל
כשהגיע יעקב לחרן ,ראה את רחל" ,וַ ַיּגֵּד ַי ֲעקֹב לְ ָרחֵ ל כִּ י אֲ ִחי אָבִ יהָ הוּא
וַ ָתּ ָרץ ו ַַתּגֵּד לְ אָבִ יהָ " )בראשית כ"ט י"ב( ,ובאמת לא היה אחי אביה ,אלא בן אחות אביה ,ומה
שאמר לה שהוא אחי אביה ,לענין הרמאות אמר כן ,וכך היו דבריהם.
וְ כִ י בֶ ן ִרבְ ָקה הוּא

אמר לה יעקב – התנשאי לי.
אמרה לו – כן .אלא שאבא רמאי הוא ולא תוכל לו.

א בתרגום של מגילה מייחס מרדכי ועושהו עשירי לשאול ,ומשאול עד בנימין ,וכתיב היא אסתר בת דודו ,ואין לו ראיה
אחרת בכתובים שיצאה משאול] .רש"י[.
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אמר לה – אחיו אני ברמאות.
שאלה אותו – האם מותר לצדיקים ללכת ברמאות.
אמר לה – כן",עִ ם נָבָ ר ִתּ ָתּבָ ר וְ עִ ם עִ ֵקּשׁ ִתּ ַתּפָּ ל" )שמואל ב' כ"ב כ"ז(.

ושאל אותה – ומה הרמאות.
אמרה לו – יש לי אחות גדולה ממני ,ולא ישיאני לפניה.
מסר לה יעקב סימנים .וכשהגיע הלילה ,אמרה ,עכשיו תתבייש אחותי ,ומסרה לה את
יְהי
הסימנים] ,והוא צניעות ,שלא יתפרסם הדבר שמסר לה יעקב סימניןא[ ,וזהו שנאמר" ,וַ ִ
בַ בּ ֶֹקר וְ ִהנֵּה ִהוא לֵאָה וַ יֹּאמֶ ר אֶ ל לָבָ ן מַ ה זֹּאת עָ ִשׂיתָ לִּ י הֲ א בְ ָרחֵ ל עָ בַ ְד ִתּי עִ מָּ  וְ לָמָּ ה ִר ִמּיתָ נִי"
)בראשית כ"ט כ"ה( ,רק בבוקר הכיר שהיא לאה ,אבל עד הבוקר לא הכיר ,על ידי
הסימנים שמסרה לה רחל.
ולפיכך זכתה ויצא ממנה שאול.

צניעות שהיתה בשאול
כששאול בא לפני שמואל לראשונה ,משחו שמואל למלך על פי ה' ,ואף על פי כן,
כשחזר שאול ופגש את דודו ,וסיפר לו דברים שאמר לו שמואל ,את דבר המלוכה לא
סיפר לו ,שנאמר" ,וַ יֹּאמֶ ר ָשׁאוּל אֶ ל דּוֹד ֹו הַ גֵּד ִהגִּ יד לָנוּ כִּ י נ ְִמ ְצאוּ הָ אֲ תֹנוֹת וְ אֶ ת ְדּבַ ר
הַ ְמּלוּכָ ה א ִהגִּ יד לוֹ אֲ ֶשׁר אָמַ ר ְשׁמוּאֵ ל" )שמואל א' י' ט"ז(.
וזו צניעות שהיתה בו בשאול ,ולפיכך זכה ויצאת ממנו אסתר.

גדולה לו ולדורותיו
ואמר רבי אלעזר ,כשהקב"ה פוסק גדולה לאדם ,פוסק לבניו ולבני בניו עד סוף כל
הדורות ,שנאמר" ,א יִ גְ ַרע ִמצַּ ִדּיק עֵ ינָיו וְ אֶ ת ְמלָכִ ים לַכִּ סֵּ א וַ יּ ִֹשׁיבֵ ם ָלנֶצַ ח וַיִּ גְ בָּ הוּ" )איוב ל"ו
ז'(.

סוּרים בַּ זִּ ִקּים
ואם הגיס דעתו ,הקב"ה משפילו ,שנאמר" ,וַ יִּ גְ בָּ הוּ .וְ ִאם אֲ ִ

יִ לָּכְ דוּן ְבּחַ בְ לֵי

א עי' רש"ש .ומהרש"א במסכת ב"ב פירש ,שהראיה לכך שהיתה צנועה ,מתוך כך שלא הכירה יעקב עד שהיה צריך
לסימנים ,וכשנתנה סימנים ללאה ,שוב לא ידע שאינה רחל ,כי בלא הסימנים לא הכירה.
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ֹענִי" )איוב ל"ו ז'-ח'( ,כלומר ,על ידי שמגביהים עצמם ,באים לידי עניות ויסורים.

הנהגת אסתר בבית אחשורוש
מבואר ,שהגם שהיתה אסתר בבית אחשורוש" ,וְ אֶ ת מַ אֲ מַ ר ָמ ְרדֳּ כַי אֶ ְס ֵתּר ע ָֹשׂה כַּאֲ ֶשׁר
אָמנָה ִאתּ ֹו".
הָ יְ תָ ה בְ ְ
וביאר רבי ירמיה" ,וְ אֶ ת ַמאֲ מַ ר מָ ְרדֳּ כַי אֶ ְס ֵתּר ע ָֹשׂה" ,שהיתה מראה דם נדה לחכמים.
אָמנָה ִאתּ ֹו" ,שהיתה עומדת מחיקו של
וביאר רבה בר לימא "כַּאֲ ֶשׁר הָ יְ תָ ה בְ ְ
אחשורוש ,וטובלת] ,מחמת נקיות ,שלא תהא מאוסה לצדיק משכיבתו של אחשורוש[,
ויושבת בחיקו של מרדכיא.

]אסתר ב' כ"א-כ"ג[ בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וּמָ ְרדֳּ ַכי י ֵֹשׁב בְּ ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶָ קצַ ף בִּ גְ תָ ן וָתֶ ֶרשׁ ְשׁנֵי סָ ִריסֵ י הַ מֶּ לֶ
ִמשּׁ ְֹמ ֵרי הַ ַסּף וַ יְ בַ ְקשׁוּ לִ ְשׁחַ יָד בַּ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רֹשׁ .וַ יִּ וָּ ַדע הַ ָדּבָ ר לְ מָ ְרדֳּ כַ י וַ ַיּגֵּד לְ אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּ ה וַ תֹּאמֶ ר
אֶ ְס ֵתּר לַמֶּ לֶ בְּ ֵשׁם מָ ְרדֳּ כָי .וַיְ ב ַֻקּשׁ הַ ָדּבָ ר וַיִּ מָּ צֵ א וַ יִּ ָתּלוּ ְשׁנֵיהֶ ם עַ ל עֵ ץ וַ יִּ כָּתֵ ב ְבּסֵ פֶ ר ִדּבְ ֵרי הַ יּ ִָמים
לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ.

הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק
יסיו עַ ל ַשׂר הַ מַּ ְשׁ ִקים וְ עַ ל ַשׂר הָ אוֹפִ ים"
נאמר" ,וַיִּ ְקצֹף פַּ ְרעֹה עַ ל ְשׁנֵי סָ ִר ָ
ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן ,שהקציף הקב"ה את האדון הזה על עבדיו,
כדי לעשות רצון יוסף הצדיק ,שעל ידי זה יצא מבית שביו ,כמו שהיה לבסוף,
שכשחלם פרעה חלום ,ולא היו לו פותרים ,אמר לו שק המשקים "וְ ָשׁם ִא ָתּנוּ נַעַ ר עִ בְ ִרי

)בראשית מ' ב'(.

עֶ בֶ ד לְ ַשׂר הַ טַּ בָּ ִחים וַ ְנּסַ פֶּ ר ל ֹו וַ יִּפְ ָתּר לָנוּ אֶ ת חֲ מֹתֵ ינוּ ִאישׁ כַּחֲ מ ֹו פָּ תָ ר" )בראשית מ"א י"ב(,

ועל ידי זה יצא יוסף מהבור.

א ואם תאמר ,והא לא היה שם הבחנת שלשה חדשים ,שהרי בכל יום היה אותו רשע מצוי אצלה .ויש לומר שהיתה
משמשת במוך] .תוס'[ .ולא נתבאר עם מי שמשה במוך .אכן מאחשורוש היה לה בן ,הוא דריוש בן אחשורוש ,ואין לומר
שנתעברה מאחשורוש רק אחרי שנאסרה על מרדכי ,שהרי נאסרה עליו בשנת שתים עשרה לאחשורוש ,והוא מלך ארבע
עשרה שנה ,ומיד אחר מות אחשורוש היה דריוש מלך ,ומשמע שלא היה קטן בן שנה .ועי' במפרשים מה שכתבו בזה.
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הקציף הקב"ה עבדים על אדוניהם לעשות נס לצדיק
יסי הַ מֶּ לֶ
נאמר" ,בַּ יּ ִָמים הָ הֵ ם וּמָ ְרדֳּ כַי י ֵֹשׁב בְּ ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶָ קצַ ף בִּ גְ תָ ן וָתֶ ֶרשׁ ְשׁנֵי ָס ִר ֵ
ִמשּׁ ְֹמ ֵרי הַ ַסּף וַיְ בַ ְקשׁוּ לִ ְשׁחַ יָד בַּ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁ ֵורֹשׁ" .ואמר רבי חייא בר אבא אמר רבי
יוחנן ,הקציף הקב"ה את העבדים הללו על אחשורוש אדוניהם ,כדי לעשות נס
למרדכי הצדיק ,שעל ידי שגילה מרדכי דבר זה למלך ,נכתב הדבר בספר הזכרונות,
ובאה לבסוף התשועה.

מעשה בגתן ותרש
אמר רבי יוחנן ,בגתן ותרש שני טרסיים היו ,והיו מספרים בלשון טורסי] ,שם מקום[,
ואומרים ,מיום שבאת זו ]=אסתר[ ,לא ראינו שינה בעינינו] ,מתוך שהיתה חביבה עליו,

היה מרבה בתשמיש ,וצמא לשתות[ ,בוא ונטיל ארס בספל ,כדי שימות .והם לא היו
יודעים כי מרדכי מיושבי לשכת הגזית ]=מסנהדרין[ היה ,והיה יודע בשבעים לשון.
אמר לו האחד לחבירו ,והלוא אין משמרתי ומשמרתך שוה] ,אתה ממונה על עבודה

אחת ,ואני ממונה על עבודה אחרת[ .אמר לו ,אני אשמור משמרתי ומשמרתך .וזהו
שנאמר" ,וַ יְ ב ַֻקּשׁ הַ ָדּבָ ר וַ יִּ מָּ צֵ א" ,שלא נמצאו במשמרתן.

]אסתר ג' א'[ אַחַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה גִּ ַדּל הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ אֶ ת הָ מָ ן בֶּ ן הַ ְמּ ָדתָ א הָ אֲ גָגִ י וַ יְ נ ְַשּׂאֵ הוּ וַ יּ ֶָשׂם
אֶ ת כִּ ְסא ֹו מֵ עַ ל כָּל הַ ָשּׂ ִרים אֲ ֶשׁר ִאתּ ֹו.

רפואה ומכה מי קודם למי
נאמר "אַחַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה גִּ ַדּל הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ אֶ ת הָ מָ ן" וביאר רבא שכוונת הכתוב
היא ,שאחרי שהומלכה אסתר ,ונכתב מעשה בגתן ותרש בספר הזכרונות ,שעל ידם
באה התשועה לישראל ,רק אחרי כן "גִּ ַדּל הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ אֶ ת הָ מָ ן" לומר רק אחרי
שברא הקב"ה רפואה ,הביא את המכה.
וזה כדברי ריש לקיש ,שאמר ,שיש חילוק בין סדר הבריאה של רפואה ומכה של
ישראל ,לסדר הבריאה של רפואה ומכה של אומות העולם.
את ישראל אין הקב"ה מכה ,אלא אם כן בורא להם רפואה תחילה ,שנאמר" ,כְּ ָר ְפ ִאי
ִשׂ ָראֵ ל ]תחילה ואחר כך אני מכה[ וְ נִ גְ ָלה ֲעוֹן אֶ ְפ ַריִ ם וְ ָרעוֹת שׁ ְֹמרוֹן כִּ י פָ עֲלוּ ָשׁ ֶקר וְ ַגנָּב יָבוֹא פָּ ַשׁט
לְ י ְ
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גְּ דוּד בַּ חוּץ" )הושע ז' א'(.

אבל אומות העולם אינו כן ,מכה אותן תחילה ,ואחר כך בורא להם רפואה ,שנאמר,
"וְ ָנגַף ה' אֶ ת ִמצְ ַריִ ם ָנגֹף ]ואחר כך[ וְ ָרפוֹא וְ ָשׁבוּ עַ ד ה' וְ ֶנעְ ַתּר לָהֶ ם ְוּרפָ אָם" )ישעיהו י"ט כ"ב(.

וּמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים לְ הָ מָ ן כִּ י כֵן ִצוָּ ה ל ֹו הַ מֶּ לֶ
]אסתר ג' ב'-ז'[ וְ כָל עַ בְ ֵדי הַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר בְּ ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶ כּ ְֹרעִ ים ִ
ֹאמרוּ עַ בְ ֵדי הַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר בְּ ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶ לְ מָ ְרדֳּ ָכי מַ דּוּעַ אַ ָתּה עוֹבֵ ר
וּמָ ְרדֳּ כַ י א יִ כְ ַרע וְ א יִ ְשׁ ַתּחֲ וֶ ה .וַ יּ ְ
אָמ ָרםא ֵאלָיו יוֹם וָ יוֹם וְ א ָשׁמַ ע אֲ לֵיהֶ ם וַ יַּגִּ ידוּ לְ הָ מָ ן לִ ְראוֹת הֲ יַעַ ְמדוּ
אֵ ת ִמ ְצוַ ת הַ מֶּ לֶ .וַ יְ ִהי כְּ ְ
וּמ ְשׁ ַתּחֲ וֶ ה ל ֹו וַ יִּ מָּ לֵא
הוּדי .וַ יּ ְַרא הָ מָ ן כִּ י ֵאין מָ ְרדֳּ כַ י כּ ֵֹרעַ ִ
ִדּבְ ֵרי ָמ ְרדֳּ כַי כִּ י ִהגִּ יד לָהֶ ם אֲ ֶשׁר הוּא יְ ִ
הָ מָ ן חֵ ָמה .וַיִּ בֶ ז בְּ עֵ ינָיו לִ ְשׁח יָד בְּ מָ ְרדֳּ כַ י לְ בַ דּוֹ כִּ י ִהגִּ ידוּ ל ֹו ֶאת עַ ם ָמ ְרדֳּ כָ י וַ יְ בַ ֵקּשׁ הָ מָ ן לְ הַ ְשׁ ִמיד
הוּדים אֲ ֶשׁר בְּ כָל מַ לְ כוּת אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ עַ ם מָ ְרדֳּ כָי .בַּ ח ֶֹדשׁ הָ ִראשׁוֹן הוּא ח ֶֹדשׁ נִ יסָ ן בִּ ְשׁנַת
אֶ ת כָּ ל הַ יְּ ִ
ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה לַמֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ ִה ִפּיל פּוּר הוּא הַ גּו ָֹרל לִ פְ נֵי הָ מָ ן ִמיּוֹם לְ יוֹם וּמֵ ח ֶֹדשׁ לְ ח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים
עָ ָשׂר הוּא ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר.

במי ביקש הן להינקם
כשראה המן שמרדכי אינו משתחווה לו" ,וַ יִּ מָּ לֵא הָ מָ ן חֵ ָמה .וַ יִּ בֶ ז בְּ עֵ ינָיו לִ ְשׁח יָד
הוּדים אֲ ֶשׁר
בְּ מָ ְרדֳּ כַי לְ בַ דּ ֹו כִּ י ִהגִּ ידוּ ל ֹו ֶאת עַ ם מָ ְרדֳּ כָי וַ יְ בַ ֵקּשׁ הָ מָ ן לְ הַ ְשׁ ִמיד אֶ ת כָּל הַ יְּ ִ
בְּ כָל מַ לְ כוּת אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ עַ ם מָ ְרדֳּ כָ י".
וביאר רבא ,שמתחילה אמר להינקם "בְּ מָ ְרדֳּ כַ י לְ בַ דּוֹ" ,ולאחר מכן נמלךב ואמר להינקם
"אֶ ת עַ ם מָ ְרדֳּ כָ י" כלומר את חכמי ישראל ,ולבסוף נמלך וביקש "לְ הַ ְשׁ ִמיד אֶ ת כָּ ל
הוּדים".
הַ יְּ ִ

הגורל שהפיל המן
נאמר" ,בַּ ח ֶֹדשׁ הָ ִראשׁוֹן הוּא ח ֶֹדשׁ נִיסָ ן בִּ ְשׁנַת ְשׁ ֵתּים עֶ ְשׂ ֵרה לַמֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ ִהפִּ יל פּוּר
הוּא הַ גּו ָֹרל לִפְ נֵי הָ מָ ן ִמיּוֹם לְ יוֹם וּמֵ ח ֶֹדשׁ לְ ח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים עָ ָשׂר הוּא ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר".
א "באמרם" כתיב.
ב כן היה נראה לי ,שכוונת הגמרא ,שבכל פעם נמלך וביקש דבר קשה יותר .אולם יתכן שאין כאן הימלכות ,וכוונת
הגמרא שכך יהיה סדר הפורענות ,תחילה ינקם ממרדכי ,ואחר כך ינקם מעם מרדכי ,ולבסוף ינקם מכל היהודים.
ויל"ע בדבר.
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ושנינו בברייתא ,כיון שנפל פור בחדש אדר ,שמח שמחה גדולה ,אמר ,נפל לי פור
בירח שמת בו משה .ולא היה יודע ,שבשבעה באדר מתא ,ובשבעה באדר נולדב ,וכדאי
הלידה שתכפר על המיתה.

וּמפ ָֹרד בֵּ ין הָ עַ ִמּים בְּ כֹל ְמ ִדינוֹת
]אסתר ג' ח'-ט'[ וַ יֹּאמֶ ר הָ ָמן לַמֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ י ְֶשׁנוֹ עַ ם אֶ חָ ד ְמ ֻפזָּר ְ
שׁוֶה לְ הַ נִּ יחָ םִ .אם עַ ל
מַ לְ כוּתֶ  וְ ָדתֵ יהֶ ם שֹׁנוֹת ִמכָּ ל עָ ם וְ אֶ ת ָדּתֵ י ַהמֶּ לֶ אֵ ינָם ע ִֹשׂים וְ לַמֶּ לֶ אֵ ין ֹ
ֲשׂ ֶרת אֲ ל ִָפים כִּ כַּ ר כֶּ ֶסף אֶ ְשׁקוֹל עַ ל יְ ֵדי ע ֵֹשׂי הַ ְמּלָא ָכה לְ הָ ִביא אֶ ל גִּ ְנזֵ י
הַ מֶּ לֶ טוֹב יִ כָּ תֵ ב לְ אַ בְּ ָדם ַוע ֶ
הַ מֶּ לֶ.

לשון הרע של המן
אמר רבא ,אין היודע לשון הרע כהמן ,בשעה שבא לבקש מאחשורוש להרוג את כל
היהודים ,כפי שיש ללמוד מהכתובים מה שדברו ביניהם.
בא המן ואמר לאחשורוש – בוא ונכלה אותם.
אמר לו אחשורוש – ירא אני מאלוקיהם ,שלא יעשה לי כמו שעשה בראשונים שבאו
עליהם ,שנענשו.
אמר לו המן – "י ְֶשׁנוֹ" ,כלומר ישנו מן המצוותג.
אמר לו אחשורוש – יש בהם חכמיםד.
אמר לו המן – "עַ ם אֶ חָ ד" הןה.
ועוד אמר המן – שמא תאמר קרחה אני עושה במלכותך] ,שמלכות אחת מליאה מהם[,

" ְמ ֻפזָּרין הן בֵּ ין הָ עַ ִמּים".
וּמפ ָֹרד הן" ,כפרידה זו שאינה עושה פירות.
ושמא תאמר ,יש מהם הנאהְ " ,

א שנאמר "והעם עלו מן הירדן בעשור לחודש הראשון" ,צא מהם למפרע שלשים יום באבלו של משה ,ושלשה ימים
שהכינו להם צידה ,שנאמר "הכינו לכם צידה כי בעוד שלשה ימים אתם עוברים" ,הרי בשבעה באדר מת משה] .רש"י[.
ב דכתיב "בן מאה ועשרים שנה אנכי היום" ,היום מלאו ימי ושנותי] .רש"י[.
ג מלשון שינוי ,שמשנים מצוותיו .א"נ מלשון שינה ,שישנים מלקיים את המצוות] .ח"א מהרש"א[.
ד שיגנו עליהם במעשיהם הטובים] .ח"א מהרש"א[.
ה כמו ששאר העם אינן במצוות ,כך החכמים שבהם אינם מקיימים מצוות] .ח"א מהרש"א[.
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ושמא תאמר יש מהם מדינה אחת קטנה ,אין הדבר כן ,אלא הם מפוזרים "בְּ כֹל
ְמ ִדינוֹת מַ לְ כוּתֶ ."
"וְ ָדתֵ יהֶ ם שֹׁנוֹת ִמכָּ ל עָ ם" ,שאינם אוכלים משלנו ,ולא שותים משלנו ,ולא נושאים
נשים משלנו ,ולא משיאים לנו נשים משלהם.
"וְ אֶ ת ָדּתֵ י הַ מֶּ לֶ אֵ ינָם ע ִֹשׂים" ,כלומר אינם משלמים מיסים ,על ידי שאומרים כל
השנה ,שה"י ]=שבת היום[ ,פה"י ]=פסח היום[ ,ואנו אסורים במלאכה.
שׁוֶה לְ הַ נִּ יחָ ם" ]אין נאה ,ואין חשש להניחן[ ,שהם אוכלים ושותים ,ומבזים
"וְ לַמֶּ לֶ אֵ ין ֹ
את המלכות ,שאפילו נופל זבוב בכוסו של אחד מהן ,זורק הזבוב ושותה הכוס ,ואם
אדוני המלך נוגע בכוסו של אחד מהן ,חובטו בקרקע ,ואינו שותהו.
ֲשׂ ֶרת אֲ ל ִָפים כִּ כַּ ר כֶּ ֶסף אֶ ְשׁקוֹל עַ ל יְ ֵדי ע ֵֹשׂי
" ִאם עַ ל הַ מֶּ לֶ טוֹב יִ כָּ תֵ ב לְ אַ בְּ ָדם ַוע ֶ
הַ ְמּלָאכָ ה לְ הָ בִ יא אֶ ל גִּ ְנזֵי הַ מֶּ לֶ."
אמר ריש לקיש ,גלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם ,שעתיד המן לשקול שקלים
על ישראל ,לפיכך הקדים שקליהן לשקליו ,וזהו ששנינו במסכת שקלים ,באחד באדר
משמיעין על השקליםא ועל הכלאיםב.
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הוּדים.
]אסתר ג' י'-ט"ו[ וַיָּ ַסר הַ מֶּ לֶ אֶ ת ַטבַּ עְ תּוֹ מֵ עַ ל יָדוֹ וַ יִּ ְתּנָהּ לְ הָ מָ ן בֶּ ן הַ ְמּ ָדתָ א הָ אֲ גָגִ י צ ֵֹרר הַ יְּ ִ
ַויֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ לְ הָ ָמן הַ כֶּ ֶסף נָתוּן לָ וְ הָ עָ ם ַלעֲשׂוֹת בּוֹ כַּ טּוֹב בְּ עֵ ינֶי .וַ יִּ ָקּ ְראוּ סֹפְ ֵרי הַ מֶּ לֶ בַּ ח ֶֹדשׁ
הָ ִראשׁוֹן בִּ ְשׁלו ָֹשׁה עָ ָשׂר יוֹם בּ ֹו וַ יִּ כָּ תֵ ב כְּ כָל אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה הָ מָ ן אֶ ל אֲ חַ ְשׁ ַדּ ְרפְּ נֵי הַ מֶּ ֶל וְ אֶ ל הַ פַּ חוֹת אֲ ֶשׁר
וּמ ִדינָה כִּ כְ תָ בָ הּ וְ עַ ם וָ עָ ם כִּ לְ שׁוֹנ ֹו בְּ ֵשׁם הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רֹשׁ
וּמ ִדינָה וְ אֶ ל ָשׂ ֵרי עַ ם וָ עָ ם ְמ ִדינָה ְ
עַ ל ְמ ִדינָה ְ
נִכְ ָתּב וְ נ ְֶח ָתּם בְּ טַ בַּ עַ ת הַ מֶּ לֶ .וְ נ ְִשׁלוֹחַ ְספָ ִרים ְבּיַד הָ ָר ִצים אֶ ל ָכּל ְמ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ לְ הַ ְשׁ ִמיד לַהֲ רֹג
הוּדים ִמנַּעַ ר וְ עַ ד זָ ֵקן טַ ף וְ נ ִָשׁים ְבּיוֹם אֶ חָ ד בִּ ְשׁלו ָֹשׁה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים עָ ָשׂר הוּא
וּלְ אַ בֵּ ד ֶאת כָּל הַ יְּ ִ
וּשׁ ָללָם לָבוֹז .פַּ ְת ֶשׁגֶן הַ כְּ תָ ב לְ ִהנָּתֵ ן ָדּת בְּ כָל ְמ ִדינָה וּ ְמ ִדינָה גָּלוּי לְ כָל הָ עַ ִמּים לִ ְהיוֹת
ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר ְ
ירה וְ הַ מֶּ לֶ וְ הָ מָ ן
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ע ֲִת ִדים לַיּוֹם הַ זֶּ ה .הָ ָר ִצים י ְָצאוּ ְדחוּפִ ים בִּ ְדבַ ר הַ מֶּ לֶ וְ הַ ָדּת ִנ ְתּנָה ְבּ ַ
שׁוּשׁן נָבוֹכָ ה.
ָ
י ְָשׁבוּ לִ ְשׁתּוֹת וְ הָ עִ יר
א בית דין מכריזין שיביאו שקלים למקדש] .רש"י[.
ב שגדלו הזרעים קצת ,וניצן ניכר ,ועוקרין אותן משדותיהן בהכרזת בית דין] .רש"י[.
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הגזרה היתה לרצון המן ולרצון אחשורוש
כשביקש המן לתת לאחשורוש עשרת אלפים ככר כסף לצורך ביצוע הגזרה ,אמר לו
אחשורוש" ,הַ כֶּסֶ ףא נָתוּן לָ וְ הָ עָ ם ַלעֲשׂוֹת בּ ֹו כַּטּוֹב בְּ עֵ ינֶי ,"כלומר אין צורך בתשלום,
והרשות נתונה לך לעשות זאת בחנם .ומתוך כך למדנו ,שאף אחשורוש היה בדעתו
להשמידם.
שכך אמר רבי אבא ,משל של אחשורוש והמן ,למה הדבר דומה? לשני בני אדם ,לאחד
היה לו תל ]=גבעה[ בתוך שדהו ,ולאחד היה לו חריץ ]=חפירה[ בתוך שדהו .בעל חריץ
אמר ,מי יתן לי תל זה בדמים ]למלא חריצי[ .ובעל התל אמר ,מי יתן לי חריץ זה בדמים
]שאתן בו תלי[ .לימים נזדווגו זה אצל זה ,אמר לו בעל חריץ לבעל התל ,מכור לי תילך.
אמר לו ,טול אותה בחנם ,והלואי.

גדולה הסרת טבעת
מבואר שגידל אחשורוש את המן ,עד שנאמר בו" ,וַ יָּסַ ר הַ מֶּ לֶ אֶ ת טַ בַּ עְ תּ ֹו מֵ עַ ל יָד ֹו
וַ יִּ ְתּנָהּ לְ הָ מָ ן" ,וקיבל גזרתו ,כמו שכתוב" ,וְ הָ עָ ם ַלעֲשׂוֹת בּ ֹו כַּ טּוֹב בְּ עֵ ינֶי ,"ועל ידי זה
וּמ ִדינָה ְמקוֹם
גזרו עליהם ישראל תעניות ,ושבו בתשובה ,כמו שנאמר" ,וּבְ כָל ְמ ִדינָה ְ
וּמ ְספֵּ ד ַשׂק וָ אֵ פֶ ר יֻצַּ ע ל ַָרבִּ ים"
הוּדים וְ צוֹם וּבְ כִ י ִ
אֲ ֶשׁר ְדּבַ ר הַ מֶּ לֶ וְ ָדת ֹו מַ גִּ יעַ אֵ בֶ ל גָּדוֹל לַיְּ ִ
)אסתר ד' ג'(.

ואמר רבי אבא בר כהנא ,גדולה הסרת טבעת ,יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע
נביאות שנתנבאו להן לישראל ,שכולם לא החזירום למוטב ,ואילו הסרת הטבעת
החזירתם למוטב.

כל הנביאים לא הוסיפו לתורה כלום חוץ מקרא מגילה
ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל ,ולא פחתו ולא הותירו על
מה שכתוב בתורה ,חוץ ממקרא מגילהב.
א גימטריא ד"הכסף" עולה "העץ" ,רמז לו שיתלה עליו] .תוס'[.
ב ואם תאמר ,גם נר חנוכה הוסיפו על מצוות של תורה .כבר פסקו הנביאים ,אבל בימי מרדכי היו חגי זכריה ומלאכי.
]רש"י[ .ועדיין יש לשאול ,הלא שלמה תיקן עירובין ונטילת ידים ושניות לעריות .וכן גזרות הרבה .ויל"ע בדבר .שו"ר
מה שכתב בזה מהרש"א ,שכל תקנות חכמים הם חיזוק וגדר לדברי תורה ,כעירובין שהוא גדר להוצאת שבת ,ונטילת
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ואמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן קרחה ,שטעמם בתיקון מקרא מגילה היה
קל וחומר ,שכן אם ביציאת מצרים ,שיצאו מעבדות לחירות ,אמרו שירה ,כל שכן שעל
הצלה ממיתה לחיים יש לומר שירה ,וקריאת המגילה היא השירה על הנס.

למה לא אומרים הלל בפורים
נתבאר ,שהצלת פורים ,שהיתה ממיתה לחיים ,גדולה מיציאת מצרים ,שהיא רק
משעבוד לגאולה ,ולכן ,אם נאמרה שירה על הצלת מצרים ,קל וחומר שיש לומר שירה
על הצלת פורים ,והשירה היא קריאת המגילה.
והנה ,לכאורה יש ללמוד קל וחומר זה גם לענין אמירת הלל ,שכן אם על הצלת מצרים
שהיא משעבוד לגאולה אומרים הלל ,קל וחומר שיש לומר הלל על הצלת פורים שהיא
ממיתה לחיים .ונאמרו שלושה טעמים ,מדוע אין אומרים הלל בפורים.
א .יש אומרים ,שאף שהיה ראוי לומר הלל בפורים ,אין אומרים אותו ,כי כלל בידינו,
משנכנסו ישראל לארץ ,שוב אין אומרים הלל על נס שבחוצה לארץ] .שכן שנינו לענין
שירה ,עד שלא נכנסו ישראל לארץ ,הוכשרו כל ארצות לומר שירה ,משנכנסו ישראל
לארץ ,לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה[.
ורב נחמן ורבא חולקים על הטעם הזה כי לדעתם דווקא בזמן שהיו ישראל על אדמתם
אין אומרים שירה על נס שבחוצה לארץ אבל משגלו חזרו כל הארצות להכשרן
הראשון וטעמים אחרים יש מדוע אין אומרים הלל בפורים.
ב .לדעת רב נחמן ,באמת אומרים הלל בפורים ,שקריאת המגילה היא ההלל של
פורים.
ג .ולדעת רבא ,אמנם אין אומרים הלל בפורים אף שהיה ראוי לאומרו ,והסיבה לכך
שאין אומרים אותו ,כי אי אפשר ,משום שההלל נתקן בנוסח הראוי לבני חורין בלבד,
שנאמר בו "הַ לְ לוּיָהּ הַ לְ לוּ עַ בְ ֵדי ה' הַ לְ לוּ אֶ ת ֵשׁם ה'" )תהלים קי"ג א'( ,לומר ,עבדי ה' אנו ,ולא
עבדי פרעה או מלכות אחרת ,אבל בפורים ,שעדיין היו משועבדים לאחשורוש ,לא היו
יכולים "הַ לְ לוּ עַ בְ ֵדי ה'".

ידים שהוא גדר לטהרה ,אבל פורים וחנוכה הן מצוות בפני עצמן .ועי' גם בחידושי רש"ש.
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ארבעים ושמונה נביאים
לעיל נתבאר ,שארבעים ושמונה נביאים נתנבאו לישראל .אמנם באמת עמדו להם
לישראל נביאים הרבה ,כמו ששנינו בברייתא ,הרבה נביאים עמדו להם לישראל,
כפלים כיוצאי מצרים ,אלא נבואה שהוצרכה לדורות] ,ללמוד תשובה או הוראה[,
נכתבה ,ושלא הוצרכה ,לא נכתבה .ונביאים שנבואתם נצרכה לדורות ונכתבה ,אינם
אלא ארבעים ושמונה .ואלו הם ,המנויים בהלכות גדולות מסדר עולם:
)א( אברהם.
)ב( יצחק.
)ג( יעקב.
)ד( משה.
)ה( אהרן.
)ו( יהושע.
)ז( פנחס .שנאמר "וַ יַּעַ ל מַ לְ אַ  ה' ִמן הַ גִּ לְ גָּל אֶ ל הַ בֹּכִ ים וַ יֹּאמֶ ר אַ ֲעלֶה אֶ ְתכֶם ִמ ִמּ ְצ ַריִ ם
יתי ִא ְתּכֶם לְ ע ֹולָם
אָרץ אֲ ֶשׁר נ ְִשׁבַּ עְ ִתּי לַאֲ בֹתֵ יכֶם וָ אֹמַ ר א אָפֵ ר בְּ ִר ִ
וָ אָבִ יא אֶ ְתכֶם אֶ ל הָ ֶ
) "...שופטים ב' א'( ,ואמרו חכמים ,שמלאך ה' זה הוא פנחס.
ֵיתי
ֹאמר אֵ לָיו כֹּה אָמַ ר ה' הֲ ִנגְ ה ִנגְ ל ִ
)ח( אלקנה .שנאמר "וַ ָיּבֹא ִאישׁ אֱ ִ קים אֶ ל עֵ לִ י וַ יּ ֶ
אֶ ל בֵּ ית אָבִ י בִּ ְהיוֹתָ ם בְּ ִמ ְצ ַריִ ם לְ בֵ ית פַּ ְרעֹה ) "...שמואל א' ב' כ"ז( ואמרו חכמים שאיש
אלקים זה הוא אלקנה.
)ט( עלי.
)י( שמואל.
)יא( גד.
)יב( נתן.
)יג( דוד.
)יד( שלמה.
יהוּדה בִּ ְדבַ ר ה' אֶ ל בֵּ ית אֵ ל וְ י ָָרבְ עָ ם עֹמֵ ד עַל
)טו( עידו .שנאמר "וְ ִהנֵּה ִאישׁ אֱ ִ קים בָּ א ִמ ָ
הַ ִמּזְ בֵּ חַ לְ הַ ְק ִטיר .וַ יִּ ְק ָרא עַ ל הַ ִמּזְ בֵּ חַ בִּ ְדבַ ר ה' וַ יֹּאמֶ ר ִמזְ בֵּ חַ ִמזְ בֵּ חַ כֹּה אָמַ ר ה' ִהנֵּה בֵ ן
אָדם
ֹאשׁיָּהוּ ְשׁמ ֹו וְ זָ בַ ח עָ לֶי אֶ ת כֹּהֲ נֵי הַ בָּ מוֹת הַ מַּ ְק ִט ִרים עָ לֶי וְ עַ ְצמוֹת ָ
נ ֹולָד לְ בֵ ית ָדּוִ ד י ִ
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יִ ְשׁ ְרפוּ עָ לֶי) "מלכים א' י"ג א'-ב'( ואמרו חכמים שאיש אלקים זה הוא עדו.
)טז( מיכיהו בן ימלה.
)יז( עובדיה.
)יח( אחיה השילוני.
)יט( יהוא בן חנני.
)כ( עזריה בן עודד.
)כא( חזיאל הלוי מבני מתניה.
)כב( אליעזר בן דודו ממורישה.
)כג( הושע.
)כד( עמוס.
)כה( מיכה המורשתי.
)כו( אמוץ .שנאמר "וַ יִּ חַ ר אַף ה' בַּ אֲ מַ ְציָהוּ וַ יִּ ְשׁלַח אֵ לָיו נָבִ יא וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו לָמָּ ה ָד ַר ְשׁ ָתּ אֶ ת
אֱ הֵ י הָ עָ ם ]=אדום[ אֲ ֶשׁר א ִה ִצּילוּ אֶ ת עַ מָּ ם ִמיּ ֶָד) "דה"י ב' כ"ה ט"ו( ואמרו חכמים
שנביא זה הוא אמוץ.
)כז( אליהו.
)כח( אלישע.
)כט( יונה בן אמיתי.
)ל( ישעיה.
)לא( יואל.
)לב( נחום.
)לג( חבקוק.
)לד( צפניה.
)לה( אוריה מקרית יערים.
)לו( ירמיה.
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)לז( יחזקאל.
)לח( דניאלא.
)לט( ברוך.
)מ( נריה.
)מא( שריה.
)מב( מחסיה.
)מג( חגי.
)מד( זכריה.
)מה( מלאכי.
)מו( מרדכי בלשן.
הרי ארבעים וששה ,וכתב רש"י ,שנים לא ידעתי .ובהגהות הגר"א נכתב שהם חנני ועודד.

" ִאישׁ אֶ חָ ד ִמן הָ ָרמָ תַ יִ ם צו ִֹפים"
נאמר על אלקנה "וַ יְ ִהי ִאישׁ ֶאחָ ד ִמן הָ ָרמָ תַ יִ ם צוֹפִ ים
אֱ לִ יהוּא בֶּ ן תֹּחוּ בֶ ן צוּף אֶ פְ ָר ִתי" )שמואל א' א' א'( .ונאמרו מספר ביאורים לדבר.

וּשׁמ ֹו אֶ לְ ָקנָה בֶּ ן יְ רֹחָ ם בֶּ ן
מֵ הַ ר אֶ פְ ָריִ ם ְ

א .י"א שרמתים הוא כמו מאתים ,וכוונת הכתוב " ִאישׁ אֶ חָ ד ִמן הָ ָרמָ תַ יִ ם צוֹפִ ים",
שהיה אלקנה איש אחד ממאתים צופים ]=נביאים[ שנתנבאו להם לישראל.
ב .ולדברי רבי שמואל בר נחמני רמתים הוא שתי רמות ]=מקומות גבוהים[ ,וכוונת
הכתוב " ִאישׁ אֶ חָ ד ִמן הָ ָרמָ תַ יִם צוֹפִ ים" ,שהיה אלקנה אדם הבא משתי רמות שצופות
זו את זו.
ג .וגם לדברי רבי חנין רמתים הוא דבר רם וגבוה וכוונת הכתוב " ִאישׁ אֶ חָ ד ִמן
הָ ָרמָ תַ יִ ם צוֹפִ ים" ,שהיה אלקנה אדם הבא מבני אדם שעומדים ברומו של עולם ,הם
בני קרח ,שנאמר בהם" ,וּבְ נֵי ק ַֹרח א מֵ תוּ" )במדבר כ"ו י"א( ,ושנו בברייתא משום
א על דניאל אמרינן לעיל ,אינהו נביאי ואיהו לאו נביא ,אלא אפיק דניאל ועייל שמעיה ,שאמר לרחבעם "אל תעלו ואל
תלחמו עם אחיכם בני ישראל"] .רש"י[.
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רבינו ,מקום נתבצר להם בגיהנם ,כלומר מקום שעמדו בו הגביה מהגיהנם ,ועמדו
וּבצוּרֹת בַּ ָשּׁמָ יִ ם"
עליו ,ולא נבלעו עם עדת קרח] .נתבצר פירושו הגביה מלשום "עָ ִרים גְּ דֹת ְ
)דברים א' כ"ח([.

שבע נביאות
נתבאר לעיל ,ששבע נביאות נתנבאו לישראל] ,ולכאורה הכוונה ששבע נביאות הוצרכה

נבואתן ,ונכתבה[ ,ואלו הן:
א .שרה.
שנאמר" ,וַ יּ ִַקּח אַבְ ָרם וְ נָחוֹר לָהֶ ם נ ִָשׁים שֵׁ ם אֵ שֶׁ ת אַבְ ָרם ָשׂ ָרי וְ שֵׁ ם אֵ ֶשׁת נָחוֹר ִמלְ כָּה בַּ ת הָ ָרן אֲ בִ י ִמלְ כָּה
וַ אֲ בִ י יִ ְסכָּה" )בראשית י"א כ"ט( ,ואמר רבי יצחק" ,יִ ְסכָּ ה" זו שרה ,ולמה נקרא שמה
יסכה ,שסכתה ברוח הקדש .וכן מבואר בכתוב" ,וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִ קים אֶ ל אַבְ ָרהָ ם
קלָהּ ]בקול רוח הקודש שבה[ כִּ י
בְּ עֵ ינֶי עַ ל הַ נַּעַ ר וְ עַ ל אֲ מָ תֶ  כֹּל אֲ ֶשׁר תֹּאמַ ר אֵ לֶיָ שׂ ָרה ְשׁמַ ע בְּ ֹ
בְ ְיִצחָ ק יִ ָקּ ֵרא לְ  זָ ַרע" )בראשית כ"א י"ב( .דבר אחר ,נקראת יסכה ,על שם שהכל סוכין
ביופיה.
אַל י ֵַרע

ב .מרים.
שנאמר" ,ו ִַתּ ַקּח ִמ ְריָם הַ נְּ בִ יאָה

אֲ חוֹת אַהֲ רֹן אֶ ת הַ תֹּף בְּ י ָָדהּ וַ ֵתּצֶ אןָ כָ ל הַ נּ ִָשׁים אַחֲ ֶריהָ בְּ תֻ פִּ ים

וּבִ ְמחֹת" )שמות ט"ו כ'(.

ג .דבורה.
שּׁה נְ בִ יאָה אֵ ֶשׁת לַפִּ ידוֹת ִהיא שֹׁפְ טָ ה אֶ ת י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ עֵ ת הַ ִהיא" )שופטים ד' ד'(.
שנאמרְ " ,וּדבו ָֹרה ִא ָ

ד .חנה.
שנאמר" ,ו ִַתּ ְתפַּ לֵּל חַ נָּה ַותֹּאמַ ר עָ לַץ לִ בִּ י בַּ ה' ָרמָ ה ַק ְרנִ י בַּ ה'
בִּ ישׁוּעָ תֶ ) "שמואל א' ב' א'(ָ " ,רמָ ה ַק ְרנִי" ולא רמה פכי ,וזו היא נבואתה ,שנתנבאית על
דוד ושלמה ,שנמשחו בקרן ,שתמשך מלכותם ,ועל שאול ויהוא שנמשחו בפך ,שלא
נמשכה מלכותםא.
ָרחַ ב פִּ י עַ ל אוֹיְ בַ י כִּ י ָשׂמַ ְח ִתּי

ה .אביגיל.
שכשתבעה דוד בעוד בעלה חי ,כפי שיתבאר בעזה"י להלן ,אמרה לו" ,וְ א ִת ְהיֶה זֹאת
א והכי נמי הוה מצי לאתויי כל הפרשה ,שכל הנבואה על סנחריב נבוכדנצר והמן ,כמו שתרגם יונתן ,אלא קרא דריש
פרשתא נקט] .תוס'[.

128

מסכת מגילה

דף י"ד

פוּקה וּלְ ִמכְ שׁוֹל לֵב
לְ  לְ ָ
)שמואל א' כ"ה ל"א( ,ומשמע מדבריה שזאת לא תהיה לו לפוקה ,אבל אחרת תהא לו
לפוקה ,וזו נבואתה ,שהרי לבסוף כן ארע לו במעשה בת שבע.
יטב ה' לַא ֹדנִי וְ זָ כַ ְר ָתּ אֶ ת אֲ מָ תֶ "
לַא ֹדנִי וְ לִ ְשׁפָּ ָ דּם ִחנָּם וּלְ הו ִֹשׁיעַ אֲ ֹדנִי ל ֹו וְ הֵ ִ

ו .חולדה.
יקם וְ עַ כְ בּוֹר וְ ָשׁפָ ן וַ עֲשָׂ יָה אֶ ל חֻ לְ ָדּה הַ נְּבִ יאָה אֵ ֶשׁת
שנאמר" ,וַ ֵיּלִֶ חלְ ִקיָּהוּ הַ כֹּהֵ ן וַ אֲ ִח ָ
ירוּשׁ ַלִם בַּ ִמּ ְשׁנֶה וַ יְ ַדבְּ רוּ אֵ לֶיהָ "
ָ
ַשׁלֻּם בֶּ ן ִתּ ְקוָ ה בֶּ ן חַ ְרחַ ס שֹׁמֵ ר הַ בְּ ג ִָדים וְ ִהיא י ֶֹשׁבֶ ת בִּ
)מלכים ב' כ"ב י"ד(.

ז .אסתר.
ִימית נֹכַח בֵּ ית
ישׁי ו ִַתּלְ בַּ שׁ אֶ ְס ֵתּר מַ לְ כוּת וַ ַתּ ֲעמֹד בַּ חֲ צַ ר בֵּ ית הַ מֶּ לֶ הַ פְּ נ ִ
ַיְהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁ ִל ִ
שנאמר" ,ו ִ

הַ מֶּ לֶ וְ הַ מֶּ לֶ יו ֵֹשׁב עַ ל כִּ סֵּ א מַ לְ כוּת ֹו בְּ בֵ ית הַ מַּ לְ כוּת נֹכַח פֶּ תַ ח הַ בָּ יִ ת" )אסתר ה' א'( ,לא נאמר "וַ ִתּלְ בַּ שׁ
אֶ ְס ֵתּר בגדי מַ לְ כוּת" ,אלא "וַ ִתּלְ בַּ שׁ אֶ ְס ֵתּר מַ לְ כוּת" ,מלמד שלבשתה רוח הקדש .וכן
מבואר ,שלשון לבישה אמור על לבישת רוח הקודש ,שכן מצינו בכתוב" ,וְ רוּחַ לָבְ ָשׁה
ישׁים לְ ָ דוִ יד וְ עִ ְמּ בֶ ן יִ ַשׁי ָשׁלוֹם ָשׁלוֹם לְ  וְ ָשׁלוֹם לְ עֹזְ ֶר כִּ י עֲזָ ְר אֱ הֶ י
אֶ ת עֲמָ ַשׂי רֹאשׁ השלושים הַ ָשּׁלִ ִ
אשׁי הַ גְּ דוּד" )דה"י א' י"ב י"ט(.
וַ יְ ַקבְּ לֵם ָדּוִ יד וַיִּ ְתּנֵם בְּ ָר ֵ

נבואת מרים כשהיתה אחות אהרן
נאמר " ִמ ְריָם הַ נְּבִ יאָה אֲ חוֹת אַהֲ רֹן" ,ואמר רב נחמן אמר רב ,שהסיבה לכך שנקראת
כאן "אֲ חוֹת אַהֲ רֹן" ,לומר שהיתה מתנבאה כשהיא אחות אהרן] ,קודם שנולד משה[,
ואומרת ,עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל.
ובשעה שנולד ,נתמלא כל הבית כולו אורה ,עמד אביה ונשקה על ראשה ,אמר לה ,בתי
נתקיימה נבואתיך.
וכיון שהשליכוהו ליאור ,עמד אביה וטפחה על ראשה ,ואמר לה ,בתי היכן נבואתיך,
וזהו שנאמר" ,וַ ֵתּתַ צַּ ב אֲ חֹת ֹו ֵמ ָרחֹק לְ ֵדעָ ה מַ ה יֵּעָ ֶשׂה ל ֹו" )שמות ב' ד'( ,לדעת מה יהא בסוף
נבואתה.

מלאכת דבורה ומקום ישיבתה
נאמר " ְוּדבו ָֹרה ִא ָשּׁה נְבִ יאָה אֵ ֶשׁת ל ִַפּידוֹת" ,וביארו שהכוונה לכך שהיתה עושה
פתילות למקדש ]=משכן שילה[.
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ונאמר בה "וְ ִהיא יו ֶֹשׁבֶ ת ַתּחַ ת תֹּמֶ ר
יִ ְשׂ ָראֵ ל ל ִַמּ ְשׁפָּ ט" )שופטים ד' ה'( .לדברי רבי שמעון בן אבשלום הסיבה לכך שישבה תחת
א
תומר משום יחוד ] ,שהתמר גבוה ,ואין לו צל ,ואין אדם יכול להתייחד שם עמה כמו בבית[.
דבר אחר ,מה תמר זה אין לו אלא לב אחד] ,שרף יש לו כמו אילן ,אבל אין לו בענפיו אלא
בגזעו על פני כל גובהו[ ,אף ישראל שבאותו הדור לא היה להם אלא לב אחד לאביהן
שבשמים.
ְדּבו ָֹרה בֵּ ין הָ ָרמָ ה וּבֵ ין בֵּ ית אֵ ל בְּ הַ ר אֶ פְ ָריִ ם וַ ַיּעֲלוּ אֵ לֶיהָ בְּ נֵי

"אֵ ין ָקדוֹשׁ כַּ ה' כִּ י אֵ ין בִּ לְ ֶתּ וְ אֵ ין צוּר כֵּ אֵ קינוּ"
חנה אמרה בנבואתה "אֵ ין ָקדוֹשׁ ַכּה' כִּ י אֵ ין בִּ לְ ֶתּ וְ אֵ ין צוּר ֵכּאֵ קינוּ" )שמואל א' ב' ב'(.

ולענין תחילת הפסוק" ,אֵ ין ָקדוֹשׁ ַכּה' כִּ י אֵ ין בִּ לְ ֶתּ ,"אמר רב יהודה בר מנשיא ,אל
תקרי "כִּ י אֵ ין בִּ לְ ֶתּ "אלא "כִּ י אֵ ין לבלותך" ,שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם ,מדת
בשר ודם ,מעשה ידיו מבלים ]=שׁוֹחַ ִקים[ אותו .אבל הקב"ה מבלה מעשה ידיו.
ולענין סוף הפסוק "וְ אֵ ין צוּר כֵּ אֵ קינוּ" ,ביארו שהכוונה לכך שאין צייר כאלקינו ,שכן,
אדם צר צורה על גבי הכותל ,ואינו יכול להטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים ,אבל
הקב"ה צר צורה בתוך צורה ,ומטיל בה רוח ונשמה ,קרבים ובני מעים.

אביגיל מפייסת את דוד שלא יהרג את נבל בעלה
כשיצא דוד בלילה ,להרוג את נבל הכרמלי] ,כמו שאמר "כֹּה ַיע ֲֶשׂה אֱ ִ קים לְ אֹיְ בֵ י ָדוִ ד וְ כֹה

י ִֹסיף ִאם אַ ְשׁ ִאיר ִמכָּל אֲ ֶשׁר ל ֹו עַ ד הַ בּ ֶֹקר מַ ְשׁ ִתּין ְבּ ִקיר" )שמואל א' כ"ה כ"ב([ ,שלחה אביגיל
אשת נבל מנחה לדוד לפייסו ,ויצאה לקראתו ,ונאמר" ,וְ הָ יָה ִהיא ֹרכֶבֶ ת עַ ל הַ חֲ מוֹר
וְ י ֶֹר ֶדת בְּ סֵ תֶ ר הָ הָ ר וְ ִהנֵּה ָדוִ ד וַ אֲ נָשָׁ יו י ְֹר ִדים לִ ְק ָראתָ הּ ו ִַתּפְ גֹּשׁ אֹתָ ם" )שמואל א' כ"ה כ'( ,לא נאמר
"וְ י ֶֹר ֶדת בְּ סֵ תֶ ר מן הָ הָ ר" ,אלא "וְ י ֶֹר ֶדת בְּ סֵ תֶ ר הָ הָ ר" ,וביאר רבה בר שמואל ,שבא
הכתוב ללמד ,שבאה על עסקי דם הבא מן הסתרים ,שנטלה דם והראתה לדוד,
ובקשה שיורה לה ,אם דם טמא הוא או דם טהור.
אמר לה דוד ,וכי מראים דם בלילה אם טמא או טהור ,הלא צריך להבחין מראיתו,
אם מחמישה דמים הטמאים באשה הוא.
א כשבאין אליה בני ישראל למשפט] .תוס'[.
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אמרה לו ,וכי דנין דיני נפשות בלילה] ,והלא מבואר שאין דנים בלילה ,שנאמר" ,בֵּ ית ָדּוִ ד
אשׁי
אָמר ה' ִדּינוּ ַלבּ ֶֹקר ִמ ְשׁפָּ ט" )ירמיה כ"א י"ב( ואין עונשים בלילה שנאמר " ַקח ֶאת כָּל ָר ֵ
כֹּה ַ
הָ עָ ם וְ הו ַֹקע אוֹתָ ם ַלה' ֶנגֶד הַ ָשּׁמֶ שׁ" )במדבר כ"ה ד'([.

אמר לה ,מורד במלכות הוא ,ולא צריך לדונוא.
אמרה לו ,עדיין שאול קיים ,ולא יצא טבעך בעולם.
וּברוּכָ ה אָ ְתּ אֲ ֶשׁר כְּ לִ ִתנִ י הַ יּוֹם הַ זֶּה ִמבּוֹא בְ ָד ִמים
אמר לה" ,וּבָ רוַּ טעְ מֵ ְ 

וְ ה ֵֹשׁעַ י ִָדי לִ י"

)שמואל א' כ"ה ל"ג(.

אביגיל מונעת מדוד חטא נוסף
מבואר בכתוב שאביגיל מנעה מדוד שני חטאים ,שכן אמר לה" ,אֲ ֶשׁר כְּ לִ ִתנִי הַ יּוֹם הַ זֶּה
ִמבּוֹא בְ ָד ִמיםב" ,ומכאן למדו ,שגילתה את שוקהג ]ונתאוה לה[ והלך לאורה שלש
פרסאות ,ואמר לה ,השמיעי לי.
אמרה לו" ,וְ א ִת ְהיֶה זֹאת לְ 

יטב
פוּקה וּלְ ִמכְ שׁוֹל לֵב לַא ֹדנִי וְ לִ ְשׁפָּ ָ דּם ִחנָּם וּלְ ה ֹו ִשׁיעַ אֲ ֹדנִי ל ֹו וְ הֵ ִ
לְ ָ

ה' לַא ֹדנִי וְ זָ כַ ְר ָתּ אֶ ת אֲ מָ תֶ ) "שמואל א' כ"ה ל"א( .ומנעה ממנו גם דבר זה.
אָדם לִ ְר ָדפְ  וּלְ בַ ֵקּשׁ אֶ ת נַפְ ֶשׁ וְ הָ יְ תָ ה
בגמרא נכתב כאן גם הפסוק הזה מדברי אביגיל" ,וַ יּ ָָקם ָ
רוּרה בִּ ְצרוֹר הַ חַ יִּ ים אֵ ת ה' אֱ ֶ קי וְ אֵ ת נֶפֶ שׁ אֹיְ בֶ י יְ ַקלְּ עֶ נָּה בְּ תוֹ כַּ ף הַ ָקּלַע" )שמואל א'
נֶפֶ שׁ אֲ ֹדנִי ְצ ָ
א קשה אם כן היאך גרס פרק אחד דיני ממונות ,דדיני נפשות מתחילין מן הצד ,מדכתיב גבי נבל "ויחגרו איש חרבו
ויחגור גם דוד חרבו" ,והא מורד במלכות הוה ,ולא בעי למידייניה .ועוד קשה ,היאך ישב דוד בדין ,והא אין מושיבין
מלך בסנהדרין .ועוד קשה מפרק במה בהמה גבי אוריה ,דקאמר שהיה לו לדונו בסנהדרין ,ואמאי ,והא מורד במלכות
היה .ויש לומר דהכא הכי פירושו ,מורד במלכות הוא ,ולא צריך למידייניה כשאר דיני נפשות שדנין בו ביום לזכות
וביום שלאחריו לחובה ,אלא אפילו בו ביום גומרין לחובה ,והיינו הא דקאמרה ליה אביגיל ,וכי דנין דיני נפשות בלילה,
היה לך להמתין לגמור עד למחרת ,והוא השיב לה מורד במלכות הוה ,ואין צריך להמתין עד למחר ,אבל לדונו ודאי
צריך .וגם לא קשה מהא שישב דוד בסנהדרין ,דהא דאין מושיבין מלך בסנהדרין היינו משום דלא הוי כבודו להיות
יושב ושותק ,אבל גבי מורד כבודו הוא להיות יושב ושותק ,לפי שהוא נוגע בדבר] .תוס'[.
ב רש"י פירש ,דם נדה ושפיכות דמים ,ולכאורה כן גרסת התוס' .ואם כן ,דם ראשון הוא הדם שהראתה לו ,שכן אם
הכוונה למה שמנעה ממנו לבוא עליה ,אין זה דם נדה ,אלא אשת איש .אולם מלשון הגמרא משמע ,שמכאן למדו שתבע
אותה ומנעה ממנו מלחטוא בה .ושמא גם ענין זה נחשב כדם נדה .ויל"ע בדבר .שו"ר מש"כ בזה מהרש"א ועוד.
ג קשה ,היאך אותה צדיקת גלתה שוקה לפני דוד .ועוד קשה ,דמחזי כגוזמא ,לומר שהלך לאור שוקה שלוש פרסאות.
ויש לומר ,דנמצא בספרים מדויקים ,שנקוד בהן לאוּרה ,כלומר לאוּר שלה ,פירוש נתאוה לה דוד ,והלך באור חמימות
שלש פרסאות] .תוס'[.
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כ"ה כ"ט( ,ולא ביארו בו דבר.

בקשת אביגיל שיזכרנה דוד
יטב
כשנפרדה אביגיל מדוד אחר שמנעה ממנו מלבוא להרוג את נבל סיימה דבריה "וְ הֵ ִ
ה' לַא ֹדנִי וְ זָ כ ְַר ָתּ אֶ ת אֲ ָמתֶ ."
ואמר רב נחמן ,זהו שאומרים בני האדם ,איתתא בהדי שותא פילכא ]=עם שהאשה

מדברת ,היא טווה[ ,כלומר ,עם שהיא מדברת עמו על בעלה ,הזכירה לו את עצמה ,שאם
ימות ישאנה.
ויש אומרים שזהו שאומרים בני האדם ,שפיל ואזיל בר אווזא ועינוהי מיטייפי
]=הברווז הולך שפל ,ועיניו צופות למרחוק[.

נבואת חולדה בזמן ירמיה
בשנת שמונה עשרה למלכות יאשיה ,קרא שפן הסופר לפניו בספר התורה על הקללות
שיבואו על העם והמלך כשיחטאו ,והמלך קרע את בגדיו ,ושלח לחולדה הנביאה
שתדרוש בעדם אל ה'.
והנה באותו זמן היה ירמיה קיים ,שהרי התחיל להתנבא בשנת שלוש עשרה למלך
יאשיה .ונאמרו שני ביאורים ,מדוע שלח המלך לחולדה ,והיאך התנבאה חולדה,
במקום ירמיה שהיה גדול ממנה.
א .לדברי אמרי דבי רבי שילא ,הסיבה ששלח המלך לחולדה ולא לירמיה ,מפני
שהנשים רחמניות הן] ,ותרבה עליהם בתפילה[ ,ולדברי אמרי בי רב ,התנבאה חולדה
במקום ירמיה ,כי היתה קרובתו ,ולא היה מקפיד עליה.
ב .ולדברי רבי יוחנן ,הסיבה ששלח המלך לחולדה והתנבאה ,כי ירמיה לא היה שם,
שהלך באותו הזמן להחזיר את עשרת השבטים.

עשרת השבטים חזרו קודם חורבן בית ראשון
נתבאר ,שירמיה הלך להחזיר את עשרת השבטים ,וראיה לכך שחזרו בסוף ימי בית
ראשון ,מנבואת יחזקאל ,שהתנבא באותן אחת עשרה שנה שבין גלות יכניה לחרבן
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הבית" ,כִּ י הַ מּוֹכֵ ר אֶ ל הַ ִמּ ְמכָּ ר א יָשׁוּב
בַּ ֲעוֹנ ֹו חַ יָּת ֹו א יִ ְתחַ זָּ קוּ" )יחזקאל ז' י"ג( ,כלומר יבטל היובל ,ושוב לא יחזרו שדות למוכרים.
והנה משגלו עשרת השבטים ,כבר בטל היובל ,שנאמר בו "וְ ִק ַדּ ְשׁ ֶתּם אֵ ת ְשׁנַת הַ חֲ ִמ ִשּׁים שָׁ נָה
אָרץ לְ כָל י ְֹשׁבֶ יהָ יוֹבֵ ל ִהוא ִתּ ְהיֶה לָכֶ ם וְ ַשׁבְ ֶתּם ִאישׁ אֶ ל אֲ חֻ זָּ ת ֹו וְ ִאישׁ אֶ ל ִמ ְשׁפַּ ְחתּ ֹו ָתּשֻׁ בוּ"
וּק ָראתֶ ם ְדּרוֹר בָּ ֶ
ְ
)ויקרא כ"ה י'( ,ללמד ,שאינו נוהג אלא בזמן שכל יושבי הארץ עליה ,כלומר בזמן שכל
ישראל בארץ ,ואם עדיין לא חזרו עשרת השבטים ,מה יש לו להינבא על ביטול היובל
וְ עוֹד בַּ חַ יִּ ים חַ יָּתָ ם כִּ י חָ זוֹן אֶ ל כָּ ל הֲ מ ֹונָהּ א יָשׁוּב וְ ִאישׁ

שכבר בטל ,אלא על כרחך חזרו ,וכשחזרו נהגו שמיטות ,והתנבא על היובל שיבטל
שוב בחרבןא.

יאשיה בן אמון מלך על עשרת השבטים
נתבאר שירמיה החזיר את עשרת השבטים בזמנו של יאשיה ,ויאשיה מלך עליהם,
וראיה לכך שיאשיה מלך עליהם ,מהמבואר בנביא ,שהלך יאשיה לבית אלב ,כמו
ְשׁי הָ עִ יר הַ ֶקּבֶ ר ִאישׁ
ֹאמרוּ אֵ לָיו אַנ ֵ
שנאמר" ,וַ יֹּאמֶ ר מָ ה הַ ִצּיּוּן הַ לָּז אֲ ֶשׁר אֲ נִי רֹאֶ ה וַ יּ ְ
יהוּדה וַ יִּ ְק ָרא אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה אֲ ֶשׁר עָ ִשׂיתָ עַ ל הַ ִמּזְ בַּ ח בֵּ ית אֵ ל"
הָ אֱ ִ קים אֲ ֶשׁר בָּ א ִמ ָ
ג
)מלכים ב' כ"ג י"ז( .ובית אל היתה מערי מלכי ישראל ולא מערי מלכי יהודה  ,ומאחר
שהיה שם ,מבואר שהוא מלך גם שם ,כשחזרו לשם עשרת השבטים.
הוּדה ָשׁת ָקצִ יר לָ] עשה חיל וגדולה[ בְּ שׁוּבִ י ְשׁבוּת
ורב נחמן הביא ראיה מהכתוב" ,גַּם יְ ָ
עַ ִמּי" )הושע ו' י"א( ,כלומר כששבו עשרת השבטים ,יהודה עשה חיל ,ומלך על כל ישראל.

לא יאה יהירותא לנשי
אמר רב נחמן ,לא יאה יהירותא לנשי ]=לא נאה חשיבות לנשים[ ,שתי נשים יהירות היו,
ושמותיהן מאוסים ,אחת שמה זיבורתא ]=דבורה[ ,ואחת שמה כרכושתא ]חולדה[.
יהירותה של דבורה ,שנאמר בה" ,ו ִַתּ ְשׁלַח ו ִַתּ ְק ָרא לְ בָ ָרק

בֶּ ן אֲ בִ ינֹעַ ם ִמ ֶקּ ֶדשׁ נַפְ ָתּלִ י וַ תֹּאמֶ ר

וּמבְּ נֵי
אֵ לָיו הֲ א ִצוָּה ה' אֱ ֵ קי יִ ְשׂ ָראֵ ל לֵ וּמָ ַשׁכְ ָתּ בְּ הַ ר ָתּבוֹר וְ ל ַָק ְח ָתּ עִ ְמּ ע ֲֶשׂ ֶרת אֲ לָפִ ים ִאישׁ ִמבְּ נֵי נַפְ ָתּלִ י ִ

א וכן ארע ,שכשחזרו עשרת השבטים בשנת שמונה עשרה ליאשיה ,חזרו למנות את היובל ,ולא הספיקו למנות אלא
שמיטות עד שחרב הבית] .רש"י[.
ב ושרף עצמות הכומרים בבית אל על המזבח שעשה ירבעם] .רש"י[.
ג שהרי שם העמיד ירבעם את העגל] .רש"י[.
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זְ בֻלוּן" )שופטים ד' ו'( ואילו היא לא הלכה אליו.
ויהירותה של חולדה ,שנאמר בה "וַ תֹּאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם כֹּה אָמַ ר ה' אֱ ֵ קי י ְִשׂ ָראֵ ל ִא ְמרוּ ל ִָאישׁ
אֲ ֶשׁר ָשׁלַח אֶ ְתכֶם אֵ לָי" )מלכים ב' כ"ב ט"ו( ,ולא אמרה "אמרו למלך".

נביאים שיצאו מיהושע ורחב
יקם
אמר רב נחמן ,חולדה מבני בניו של יהושע היתה ,שנאמר בה" ,וַ ֵיּלִֶ חלְ ִקיָּהוּ הַ כֹּהֵ ן וַ אֲ ִח ָ
א

וְ עַ כְ בּוֹר וְ ָשׁפָ ן וַ ע ֲָשׂיָה אֶ ל חֻ לְ ָדּה הַ נְּבִ יאָה אֵ שֶׁ ת ַשׁלֻּם בֶּ ן ִתּ ְקוָה בֶּ ן חַ ְרחַ ס
ירוּשׁ ִ ַלם בַּ ִמּ ְשׁנֶה וַיְ ַדבְּ רוּ אֵ לֶיהָ " )מלכים ב' כ"ב י"ד( ,והכוונה ליהושע ,שנאמר בו" ,וַ יִּ ְקבְּ רוּ אוֹת ֹו
ָ
בִּ
בִּ גְ בוּל נַחֲ לָת ֹו בְּ ִת ְמנַת חֶ ֶרס ְבּהַ ר אֶ פְ ָריִ ם ִמ ְצּפ ֹון לְ הַ ר גָּעַ שׁ " )שופטים ב' ט'(.

שֹׁמֵ ר הַ בְּ ג ִָדים וְ ִהיא י ֶֹשׁבֶ ת

וכשם שהיתה חולדה מזרעו של יהושע ,כך היתה מזרע רחב הזונה ,כמו ששנינו
בברייתא ,שמונה נביאים והם כהנים יצאו מרחב הזונה ,ואלו הן) ,א( נריה )ב( ברוך )ג(
ושריה )ד( מחסיה )ה( ירמיה )ו( חלקיה )ז( חנמאל )ח( ושלום .ורבי יהודה אומר ,אף
חולדה הנביאה מבני בניה של רחב הזונה היתה ,שנאמר בחולדה "בֶּ ן ִתּ ְקוָ ה" ,והכוונה
אָרץ אֶ ת ִתּ ְקוַ ת חוּט הַ ָשּׁנִי הַ זֶּ ה ִתּ ְק ְשׁ ִרי בַּ חַ לּוֹן אֲ ֶשׁר הו ַֹר ְד ֵתּנוּ
לרחב שנאמר בה " ִהנֵּה אֲ נ ְַחנוּ בָ ִאים בָּ ֶ
אַספִ י אֵ לַיִ  הַ בָּ יְ תָ ה" )יהושע ב' י"ח(.
ב ֹו וְ אֶ ת אָבִ י וְ אֶ ת ִאמֵּ  וְ אֶ ת אַחַ יִ  וְ אֵ ת כָּ ל בֵּ ית אָבִ יַ תּ ְ

וכשהקשה עינא סבא לרב נחמן ,כיצד יתכן שהיתה חולדה מזרע יהושע ומזרע רחב,
השיב לו ,שאין כאן שום סתירה ,כי רחב התגיירה ונשאה יהושעב ,וכל אלו יצאו
משניהם] .י"א שכשרב נחמן השיב לו קרא לו בשמו עינא סבא וי"א שקרא לו פתיא אוכמא
כלומר כלי שחור[.

ואף שבנים לא היו ליהושע ,כמבואר בדברי הימים ,שנתייחס שבט אפרים עד יהושע
ולא יותר ,שנאמר "נוֹן בְּ נ ֹו יְ הוֹשֻׁ עַ בְּ נ ֹו" )דה"י א' ז' כ"ז( ,מכל מקום בנות היו לו ,ומבנותיו
יצאו כל הנביאים הנ"ל.

א ואף על גב דקרא על בעלה קא מסהיד ,מיהו במעשיה כתיב] .רש"י[.
ב קשיא היאך נסבה ,הא אמרינן פרק הערל ,דאפילו בגירותן לית להו חתנות) .א( וצריך לומר ,שלא היתה משבעה
עממין אלא משאר עממין ובאת לגור שם) .ב( ויש מפרשים שרצו לומר שלא הוזהרו על לאו דלא תתחתן עד לאחר
שנכנסו לארץ .וזה אינו ,דאמרינן במדרש ,דנתינים באו להתגייר בימי משה כמו בימי יהושע ,ואף על פי כן לא הותרו
לבא בקהל אלא היו חוטבי עצים ושואבי מים ,אלמא דקודם שעברו את הירדן ונכנסו לארץ הוזהרו עליהם] .תוס'[.
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מנין שהיו השמונה הנ"ל נביאים
נתבאר לעיל ששמונה אלו )א( נריה )ב( ברוך )ג( ושריה )ד( מחסיה )ה( ירמיה )ו( חלקיה

)ז(

חנמאל )ח( ושלום ,כולם היו כהנים ונביאים ,יש מהם שמבואר בכתובים שהיו נביאים
או תלמידי נביאים ,ויש מהם שלא נתפרש הדבר בכתובים.
א .ירמיה היה נביא כמבואר בספרו במקומות הרבה ,והראשון שבהם בתחילתו,
" ִדּבְ ֵרי יִ ְר ְמיָהוּ בֶּ ן ִחלְ ִקיָּהוּ ִמן הַ כֹּהֲ נִים אֲ ֶשׁר בַּ ֲענָתוֹת בְּ אֶ ֶרץ ִבּ ְני ִָמן .אֲ ֶשׁר הָ יָה ְדבַ ר ה'
הוּדה בִּ ְשׁשׁ עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לְ מָ לְ כ ֹו .וַ יְ ִהי בִּ ימֵ י יְ ה ֹוי ִָקים בֶּ ן
ֹאשׁיָּהוּ בֶ ן אָמוֹן מֶ לֶ יְ ָ
אֵ לָיו בִּ ימֵ י י ִ
הוּדה עַ ד גְּ לוֹת
ֹאשׁיָּהוּ מֶ לֶ יְ ָ
הוּדה עַ ד תֹּם עַ ְשׁ ֵתּי עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה לְ ִצ ְד ִקיָּהוּ בֶ ן י ִ
ֹאשׁיָּהוּ מֶ לֶ יְ ָ
י ִ
ישׁי" )ירמיה א' א'(.
רוּשׁ ִ ַלם בַּ ח ֶֹדשׁ הַ חֲ ִמ ִ
יְ ָ
ב .חנמאל היה נביא כמבואר בכתוב" ,וַיָּ בֹא אֵ לַי חֲ נ ְַמאֵ ל בֶּ ן דּ ִֹדי ]הוא חֲ נ ְַמאֵ ל בֶּ ן ַשׁלֻּם[

כִּ ְדבַ ר ה' אֶ ל חֲ צַ ר הַ מַּ טָּ ָרה וַ יֹּאמֶ ר אֵ לַי ְקנֵה נָא אֶ ת ָשׂ ִדי אֲ ֶשׁר בַּ ֲענָתוֹת אֲ ֶשׁר בְּ אֶ ֶרץ בִּ ְני ִָמין
כִּ י לְ ִ מ ְשׁפַּ ט הַ יְ רֻ ָשּׁה וּלְ  הַ גְּ אֻ לָּה ְקנֵה לָ וָ אֵ ַדע כִּ י ְדבַ ר ה' הוּא" )ירמיהו ל"ב ז'(.
ג .ברוך היה נביא ,שהרי היה תלמידו של ירמיה ,שנאמר" ,וַ יֹּאמֶ ר לָהֶ ם בָּ רוּ] הוא

בָּ רוּ בֶּ ן נ ִֵריָּה בֶּ ן מַ ְח ֵסיָה[ ִמפִּ יו יִ ְק ָרא אֵ לַי ]ירמיה[ ֵאת כָּל הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה וַ אֲ נִי כֹּתֵ ב עַל
הַ סֵּ פֶ ר בַּ ְדּי ֹו" )ירמיה ל"ו י"ח( ,ומצינו בתלמידי הנביאים שהיו נביאיםא.
ד .שריה היה נביא ,שהרי היה תלמידו של ירמיה ,שנאמר" ,הַ ָדּבָ ר אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה יִ ְר ְמיָהוּ
הוּדה בָּ בֶ ל בִּ ְשׁנַת הָ ְרבִ עִ ית
הַ נָּבִ יא אֶ ת ְשׂ ָריָה בֶ ן נ ִֵריָּה בֶּ ן מַ ְחסֵ יָה בְּ לֶכְ תּ ֹו אֶ ת ִצ ְד ִקיָּהוּ מֶ לֶ יְ ָ
וּשׂ ָריָה ַשׂר ְמנוּחָ ה" )ירמיה נ"א נ"ט(  ,ומצינו בתלמידי הנביאים שהיו נביאים.
לְ מָ לְ כ ֹו ְ
וארבעת האחרים שאינם מפורשים בכתובים הם )א( נריה ]אבי ברוך ושריה[) .ב( מחסיה
]אבי נריה[) .ג( חלקיה ]אבי ירמיה[) .ד( שלום ]אבי חנמאל[.
ומכל מקום ,מתוך כך שהוזכרו בכתוב עם בניהם הנביאים ,יש ללמוד שגם הם היו
נביאים ,כמאמר עולא ,כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות ,בידוע שהוא נביא בן נביא.
שמו ולא שם אביו ,בידוע שהוא נביא ולא בן נביא .שמו ושם עירו מפורש ,בידוע שהוא
מאותה העיר .שמו ולא שם עירו ,בידוע שהוא מירושלים.
א נחה רוח אליהו על אלישע .ויהושע תלמיד משה] .רש"י[.

דף ט"ו

פרק ראשון מגילה נקראת

135

הזכיר הכתוב מספר דורות ופירט מעשה אחד מהם
כל שמעשיו ומעשה אבותיו סתומים ,ופרט לך הכתוב באחד מהן לשבח ,כגוןְ " ,דּבַ ר ה'
ֹאשׁיָּהוּ בֶ ן אָמוֹן מֶ לֶ
כּוּשׁי בֶ ן גְּ ַדלְ יָה בֶּ ן אֲ מַ ְריָה בֶּ ן ִחזְ ִקיָּה בִּ ימֵ י י ִ
אֲ ֶשׁר הָ יָה אֶ ל ְצפַ ְניָה ]=נביא[ בֶּ ן ִ
יְהוּדה" )צפניה א' א'( ,בידוע שהוא צדיק בן צדיק.
ָ
וכל שפרט לך הכתוב באחד מהן לגנאי ,כגון" ,וַ י ְִהי בַּ ח ֶֹדשׁ הַ ְשּׁבִ יעִ י בָּ א יִ ְשׁמָ עֵ אל ]הוא

ישׁמָ ע
שהרג את גדליהו בן אחיקם הצדיק[ בֶּ ן נְתַ ְניָה בֶ ן אֱ לִ ָ

ִמזֶּ ַרע הַ ְמּלוּכָה וְ ַרבֵּ י הַ מֶּ לֶ וַ ע ֲָשׂ ָרה

יקם הַ ִמּ ְצפָּ תָ ה וַ יֹּאכְ לוּ ָשׁם לֶחֶ ם י ְַח ָדּו בַּ ִמּ ְצפָּ ה" )ירמיהו מ"א א'( ,בידוע
אֲ נ ִָשׁים ִאתּ ֹו אֶ ל גְּ ַדלְ יָהוּ בֶ ן אֲ ִח ָ
שהוא רשע בן רשע.

נביאים שהתנבאו בשנת שתים לדריוש
מבואר בברייתא ,ששבעה נביאים אלו) ,א( ברוך בן נריה )ב( ושריה בן מחסיה )ג( ודניאל
)ד( ומרדכי בלשן )ה( וחגי )ו( זכריה )ז( ומלאכי ,כולם נתנבאו בשנת שתים לדריוש
האחרון.
ונבואתם היתה לבני הגולה ,שיחזרו לבנות את בית המקדש ,שנתבטלה בנייתו שמונה
עשרה שנה קודם לכן על ידי שמרונים ,אחר שהתחילו בה בימי כורש.

הנביא מלאכי
א .רב נחמן אמר ,שמלאכי זה מרדכי ,ולמה נקרא שמו מלאכי ,שהיה משנה למלך.
אולם דברי רב נחמן נדחו מהברייתא ,בה נמנו מרדכי ומלאכי כשני נביאים.
ב .ולדעת רבי יהושע בן קרחה בברייתא ,מלאכי זה עזרא.
ג .ולדעת חכמים בברייתא ,מלאכי שמו ,ואינו עזרא או משהו הנזכר בשם אחר.
ואמר רב נחמן ,מסתבר כדברי האומר מלאכי זה עזרא ,שנאמר בנבואת מלאכי" ,בָּ גְ ָדה
הוּדה ק ֶֹדשׁ ה' אֲ ֶשׁר אָהֵ ב וּבָ עַ ל בַּ ת
ירוּשׁ ִ ָלם כִּ י ִחלֵּל יְ ָ
ָ
הוּדה וְ תוֹעֵ בָ ה נֶעֶ ְשׂתָ ה בְ י ְִשׂ ָראֵ ל וּבִ
יְ ָ
אֵ ל ֵנכָר" )מלאכי ב' י"א( ,ומצינו שעזרא הפריש נשים נכריות ,שנאמר" ,וַ יַּעַ ן ְשׁ ַכ ְניָה בֶ ן
אָרץ
ֹשׁב נ ִָשׁים נָכְ ִריּוֹת מֵ עַ מֵּ י הָ ֶ
יְ ִחיאֵ ל ִמבְּ נֵי עֵ ילָםא וַ יֹּאמֶ ר לְ עֶ זְ ָרא אֲ נ ְַחנוּ מָ עַ לְ נוּ בֵ אֵ קינוּ וַ נּ ֶ
א "עולם" כתיב.

מסכת מגילה
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וְ עַ ָתּה יֵשׁ ִמ ְקוֶה לְ יִ ְשׂ ָראֵ ל עַ ל זֹאת" )עזרא י' ב'(.

ארבע נשים יפיפיות היו בעולם
א .שרהא.
ב .רחב.
ג .אביגיל.
ד .ואסתר .ולדעת האומרים שאסתר היתה ירקרוקת ,האשה הרביעית היא ושתי.

זנות מיוחדת
א .רחב בשמה זינתהב.
ב .יעל בקולה.
ג .אביגיל בזכירתה.
ד .מיכל בת שאול בראייתה.

כל האומר "רחב רחב"
אמר רבי יצחק ,כל האומר "רחב רחב" ,מיד נעשה בעל קרי.
אמר לו רב נחמן ,אני אומר ואיני חושש ,כלומר איני נעשה בכך בעל קרי.
אמר לו רבי יצחק כוונתי לומר ,שכל היודעה ומכירהג ,כשהיה מזכיר את שמה ,מיד
היה נעשה בעל קרי.

א קשה אמאי לא חשיב חוה ,דהא אמרינן בפרק חזקת הבתים ,שרה לפני חוה כקוף בפני אדם .ויש לומר דלא חשיב
אלא אותן הנולדות מאשה] .תוס'[.
ב המזכיר את שמה נגרר אחר תאות זנות] .רש"י[.
ג לכאורה יודעה ומכירה ענין אחד הוא .אולם תוס' במסכת תענית כתבו ,ביודעה שבא עליה ,ומכירה שראה אותה.
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]אסתר ד' א'-ג'[ וּמָ ְרדֳּ ַכי י ַָדע אֶ ת כָּ ל אֲ ֶשׁר ַנע ֲָשׂה וַ יִּ ְק ַרע מָ ְרדֳּ ַכי אֶ ת ְבּג ָָדיו וַ יִּ לְ בַּ שׁ ַשׂק וָ אֵ פֶ ר וַ יֵּצֵ א
וּמ ָרה .וַ יָּבוֹא עַ ד לִ פְ נֵי ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶ כִּ י אֵ ין לָבוֹא אֶ ל ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶ
בְּ תוֹ הָ עִ יר וַיִּ זְ עַ ק זְ עָ ָקה גְ ֹדלָה ָ
הוּדים וְ צוֹם וּבְ כִ י
וּמ ִדינָה ְמקוֹם אֲ ֶשׁר ְדּבַ ר הַ מֶּ לֶ וְ ָדת ֹו מַ גִּ יעַ ֵאבֶ ל גָּדוֹל לַיְּ ִ
וּב ָכל ְמ ִדינָה ְ
בִּ לְ בוּשׁ ָשׂקְ .
וּ ִמ ְספֵּ ד ַשׂק וָ אֵ פֶ ר יֻצַּ ע ל ַָרבִּ ים.

צעקת מרדכי
נאמר "וּמָ ְרדֳּ ַכי י ַָדע אֶ ת כָּל אֲ ֶשׁר ַנע ֲָשׂה וַ יִּ ְק ַרע ָמ ְרדֳּ כַי אֶ ת בְּ ג ָָדיו וַ יִּ לְ בַּ שׁ ַשׂק וָ אֵ פֶ ר וַ יֵּצֵ א
בְּ תוֹ הָ עִ יר וַיִּ זְ עַ ק זְ עָ ָקה גְ ֹדלָה וּמָ ָרה" ,ונחלקו חכמים מה היה צועק.
לדברי רב – מרדכי היה צועק" ,גבה המן מאחשורוש" ,כלומר נתגאה המן יותר
מאחשורוש ,שמלאו ליבו של המן לדבר מה שלא עלה על לב אחשורוש.
ולדברי שמואל – מרדכי היה צועק" ,גבר מלכא עילאה ממלכא תתאה" ]=נתגבר מלך

עליון ממלך תחתון[ ,וכוונתו להיפוך ,אלא שאמר בלשון נקיה.

]אסתר ד' ד'-י"ב[ וַ ָתּבוֹאנָהא ַנעֲרוֹת אֶ ְס ֵתּר וְ סָ ִריסֶ יהָ וַ יַּגִּ ידוּ לָהּ ו ִַתּ ְתחַ לְ חַ ל הַ מַּ לְ כָּ ה ְמאֹד וַ ִתּ ְשׁלַח
יסי הַ מֶּ לֶ
בְּ ג ִָדים לְ הַ לְ בִּ ישׁ אֶ ת ָמ ְרדֳּ ַכי וּלְ הָ ִסיר ַשׂקּ ֹו מֵ עָ לָיו וְ א ִקבֵּ ל .ו ִַתּ ְק ָרא אֶ ְס ֵתּר לַהֲ תָ ִ מ ָסּ ִר ֵ
אֲ ֶשׁר הֶ ע ֱִמיד לְ פָ נֶיהָ וַ ְתּצַ וֵּ הוּ עַ ל מָ ְרדֳּ כָי ל ַָדעַ ת מַ ה זֶּה וְ עַ ל מַ ה זֶּה .וַ יֵּצֵ א הֲ תָ  אֶ ל מָ ְרדֳּ כָי אֶ ל ְרחוֹב
הָ עִ יר אֲ ֶשׁר לִ פְ נֵי ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶ .וַ ַיּגֶּד ל ֹו מָ ְרדֳּ כַ י ֵאת כָּל אֲ ֶשׁר ָק ָרהוּ וְ אֵ ת פָּ ָר ַשׁת הַ כֶּסֶ ף אֲ ֶשׁר אָמַ ר הָ מָ ן
ידם נ ַָתן
שׁוּשׁן לְ הַ ְשׁ ִמ ָ
ָ
הוּדיםב לְ ַאבְּ ָדם .וְ אֶ ת פַּ ְת ֶשׁגֶן כְּ ָתב הַ ָדּת אֲ ֶשׁר נ ִַתּן בְּ
לִ ְשׁקוֹל עַ ל גִּ נְזֵ י הַ מֶּ לֶ בַּ יְּ ִ
ל ֹו לְ הַ ְראוֹת ֶאת אֶ ְס ֵתּר וּלְ הַ גִּ יד לָהּ וּלְ צַ וּוֹת עָ לֶיהָ לָבוֹא אֶ ל הַ מֶּ לֶ לְ ִה ְתחַ נֶּן ל ֹו וּלְ בַ ֵקּשׁ ִמלְּ פָ נָיו עַ ל
עַ מָּ הּ .וַ יָּבוֹא הֲ תָ  וַ ַיּגֵּד לְ אֶ ְס ֵתּר ֵאת ִדּבְ ֵרי ָמ ְרדֳּ כָי .וַ תֹּאמֶ ר אֶ ְס ֵתּר לַהֲ תָ  וַ ְתּצַ וֵּ הוּ אֶ ל מָ ְרדֳּ כָי .כָּל
עַ בְ ֵדי הַ מֶּ לֶ וְ עַ ם ְמ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ יו ְֹדעִ ים אֲ ֶשׁר כָּל ִאישׁ וְ ִא ָשּׁה אֲ ֶשׁר יָבוֹא אֶ ל הַ מֶּ ֶל אֶ ל הֶ חָ צֵ ר
ִימית אֲ ֶשׁר א יִ ָקּ ֵרא אַחַ ת ָדּת ֹו לְ הָ ִמית לְ בַ ד מֵ אֲ ֶשׁר יו ִֹשׁיט ל ֹו הַ ֶמּלֶ אֶ ת ַשׁ ְר ִביט הַ זָּ הָ ב וְ חָ יָה
הַ פְּ נ ִ
אתי לָבוֹא אֶ ל הַ מֶּ לֶ זֶ ה ְשׁלו ִֹשׁים יוֹם .וַיַּ גִּ ידוּ לְ מָ ְרדֳּ כָ י אֵ ת ִדּבְ ֵרי אֶ ְס ֵתּר.
וַ אֲ ִני א ִנ ְק ֵר ִ

כששמעה אסתר
כשהגידו לאסתר שקרע מרדכי בגדיו ולבש שק ואפר "וַ ִתּ ְתחַ לְ חַ ל הַ מַּ לְ כָּה ְמאֹד" ,כלומר
נתמסמס חלל גופה .לדברי רב ,פירסה נדה .ולדברי רבי ירמיה הוצרכה לנקביה.
א "ותבואינה" כתיב.
ב "ביהודיים" כתיב.
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התך זה דניאל
מבואר שכשהגידו לאסתר מה שעשה מרדכי ,קראה להתך לשאול את מרדכי מה ארע,
שנאמר "וַ ִתּ ְק ָרא אֶ ְס ֵתּר לַהֲ תָ  ,"והוא היה שליח בינה לבין מרדכי ,ואמרו ,שהתך זה
הוא דניאל .ונחלקו חכמים למה נקרא כן.
לדברי רב – בימי אחשורוש נקרא דניאל התך ,כמו חתך ,משום שחתכוהו מגדולתוא.
ולדברי שמואל – לא חתכוהו מגדולתו ונקרא התך על שם שכל דברי מלכות נחתכים
על פיו.
"מַ ה זֶּה וְ עַ ל מַ ה זֶּה"
כששלחה אסתר את התך לשאול את מרדכי מה ארע ,בקשה "ל ַָדעַ ת מַ ה זֶּ ה וְ עַ ל מַ ה
זֶּ ה" .וביאר רבי יצחק שכך שלחה לו ,שמא עברו ישראל על חמשה חומשי תורה,
וּמזֶּה
וּשׁנֵי ֻלחֹת הָ עֵ דֻ ת בְּ יָד ֹו ֻלחֹת כְּ תֻ בִ ים ִמ ְשּׁנֵי עֶ בְ ֵריהֶ ם ִמזֶּה ִ
שנאמר בהם "וַ יִּ פֶ ן וַ יּ ֵֶרד מ ֶֹשׁה ִמן הָ הָ ר ְ
הֵ ם כְּ תֻ בִ ים" )שמות ל"ב ט"ו(.
אין משיבין על הקלקלה
מרדכי אמר להתך ,לצוות את אסתר ,לבוא לפני המלך ,להתחנן לו ,ולבקש מלפניו על
עמה ,וכן עשה התך ואסתר השיבה שאינה יכולה לבוא אל המלך בלא שתיקרא אליו.
ונאמר" ,וַ יַּגִּ ידוּ לְ מָ ְרדֳּ כָי אֵ ת ִדּבְ ֵרי אֶ ְס ֵתּר" ,ומשמע שאחרים אמרו זאת למרדכי ,ולא
התך .והסיבה לכך שהוא לא רצה להשיב זאת ,כי אין משיבין על הקלקלה.

]אסתר ד' י"ג-י"ז[ וַ יֹּאמֶ ר ָמ ְרדֳּ ַכי לְ הָ ִשׁיב אֶ ל אֶ ְס ֵתּר אַל ְתּ ַד ִמּי בְ נַפְ ֵשׁ לְ ִהמָּ לֵט בֵּ ית הַ מֶּ לִֶ מכָּל
הוּדים ִממָּ קוֹם אַחֵ ר וְ ַא ְתּ וּבֵ ית
ישׁי בָּ עֵ ת הַ זֹּאת ֶרוַ ח וְ הַ צָּ לָה ַיעֲמוֹד לַיְּ ִ
הוּדים .כִּ י ִאם הַ חֲ ֵרשׁ ַתּחֲ ִר ִ
הַ יְּ ִ
וּמי יו ֵֹדעַ ִאם לְ עֵ ת ָכּזֹאת ִהגַּעַ ְתּ לַמַּ לְ כוּת .וַ תֹּאמֶ ר אֶ ְס ֵתּר לְ הָ ִשׁיב אֶ ל מָ ְרדֳּ כָי .לֵ כְּ נוֹס
אָבִ י תֹּאבֵ דוּ ִ
שׁת י ִָמים לַיְ לָה וָ י ֹום גַּם
שׁוּשׁן וְ צוּמוּ עָ לַי וְ אַל תֹּאכְ לוּ וְ אַל ִתּ ְשׁתּוּ ְשׁ ֶ
ָ
הוּדים הַ ִנּ ְמ ְצ ִאים בְּ
אֶ ת כָּל הַ יְּ ִ
אֲ ִני וְ ַנ ֲער ַֹתי אָצוּם כֵּ ן וּבְ ֵכן אָבוֹא אֶ ל ַהמֶּ לֶ אֲ ֶשׁר א כַ ָדּת וְ כַ אֲ ֶשׁר אָבַ ְד ִתּי אָבָ ְד ִתּי .וַיַּ ֲעבֹר מָ ְר ָדּכָ י
וַ יַּעַ שׂ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ִצוְּ תָ ה עָ לָיו אֶ ְס ֵתּר.

א שהרי בלשצר השליטו תלתא במלכותו .וכן דריוש המדי ,שנאמר "ועלה מנהון סרכיא תלתא די דניאל חד מנהון" ,וכן
כורש ,שנאמר "ודניאל הצלח במלכות דריוש ובמלכות כורש פרסאה" ,וכשמלך אחשורוש ,חתכו מגדולתו] .רש"י[.
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"אָבוֹא אֶ ל הַ מֶּ לֶ אֲ ֶשׁר א כַ ָדּת וְ כַ אֲ ֶשׁר אָבַ ְד ִתּי אָבָ ְד ִתּי"
אסתר אמרה ,שכשתבוא למלך אחרי ימי הצום ,תהיה ביאה זו "אֲ ֶשׁר א כ ַָדּת ,וְ כַ אֲ ֶשׁר
אָבַ ְד ִתּי אָבָ ְד ִתּי" .וביאר רבי אבא את דבריה.
מה שאמרה שתהא הביאה "אֲ ֶשׁר א כ ַָדּת" ,כוונתה לומר ,שעד עתה ,בכל ביאה וביאה
היתה נחשבת אנוסה ,שהרי המלך קרא לה ,אבל עכשיו שבאה מדעת עצמה ,אין זה
אונס אלא רצון.
וממילא "וְ כַאֲ ֶשׁר אָבַ ְד ִתּי אָבָ ְד ִתּי" ,כלומר ,כשם שאבדתי מבית אבא ,כך אובד ממך ,כי
מעתה אסורה אני לך] ,שכן אשת ישראל שנאנסה ,מותרת לבעלה .ואם נבעלה ברצון ,אסורה
לבעלהא[.

"וַיַּ ֲעבֹר מָ ְר ָדּכָ י"
נאמר "וַ ַיּ ֲעבֹר מָ ְר ָדּכָי וַ יַּעַ שׂ כְּ כֹל אֲ ֶשׁר ִצוְּ תָ ה עָ לָיו אֶ ְס ֵתּר" ,ונאמרו שני ביאורים מה עבר
מרדכי.
לדברי רב ,עבר מרדכי יום טוב ראשון של פסח בתענית ]שהרי בשלשה עשר בניסן נכתבו
האגרות ,וניתן הדת בשושן ,וארבעה עשר וחמשה עשר וששה עשר התענו ,ובששה עשר נתלה
המן בערב[.

ולדברי שמואל ,עבר מרדכי ]ערקומא דמיא=[ מקום מקווה מים ,ואסף גם את היהודים
שבעברו השני ,כדי לצום עמוב.
המימרות הבאות הובאו כאן בגמרא ,משום שכולם נאמרו על ידי רבי אלעזר אמר רבי חנינא שביאר את
ישׁי וַ ִתּלְ בַּ שׁ אֶ ְס ֵתּר מַ לְ כוּת" ,ואף שבגמרא הובא ביאורו לפסוק הזה תחילה,
יְהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
הפסוק "וַ ִ
הקדמתי את המימרות הללו ,לפני ביאורו את ההפסוק הזה במגילה ,כדי לצרפו להלן ,יחד עם ביאור
פסוקי המגילה הסמוכים לפסוק הזה.

א ואם תאמר אמאי לא היה מגרשה ,ותהא מותרת להחזירנה .יש לומר ,לפי שכל מעשה הגט הוא על פי עדים ,והיה ירא
פן יתפרסם הדבר למלכות] .תוס'[.
ב שמעתי מבארים ,ששושן הבירה הוא מלשון ברניות ,כלומר ארמון ,ששושן הבירה היתה ארמון מיוחד שהיה בעיר
שושן ,והארמון הזה היה מבוצר ומוקף תעלת מים ,ולא היתה רשות לכל אחד לעבור מהארמון לעיר ומהעיר לארמון,
ומרדכי שהיה בשער הארמון ,הסתכן ,ועבר את תעלת המים הזו ,כדי לאסוף את היהודים שבעיר שושן.
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לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך
אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא ,לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך ,שהרי שני
גדולי הדור ברכום שני הדיוטות ,ונתקיימה בהם ,ואלו הן דוד ודניאל.
דוד ברכו אֲ ַרוְ נָה ,שנאמר" ,הַ כֹּל נָתַ ן אֲ ַרוְ נָה הַ מֶּ לֶ לַמֶּ לֶ וַ יֹּאמֶ ר אֲ ַרוְ נָה אֶ ל הַ מֶּ לֶ ה'
אֱ ֶ קי יִ ְרצֶ ) "שמואל ב' כ"ד כ"ג( ,ונתקיים בו ,שרצה אותו ה'.
דניאל ברכו דריוש ,שנאמר,

אַריָוָ תָ א עָ נֵה מַ לְ כָּא
אדיִ ן מַ לְ כָּ א אֲ מַ ר וְ הַ יְ ִתיו לְ ָד ִניֵּאל ְוּרמ ֹו לְ גֻבָּ א ִדּי ְ
"בֵּ ַ

ירא הוּא יְ ֵשׁיזְ בִ נָּ=] אלקך שאתה עובדו תמיד
וְ אָמַ ר לְ ָד ִניֵּאל אֱ לָהָ ִ דּי אַנ ְְתּה פָּ לַח לֵהּ בִּ ְת ִד ָ

הוא יצילך[" )דניאל ו' י"ז( ,ונתקיים בו שניצל דניאל מהאריות.
אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך
ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא ,אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך ,שהרי אבימלך
א
אָחיִ הנֵּה הוּא לָ כְּ סוּת עֵ ינַיִם לְ כֹל אֲ ֶשׁר
קלל את שרה" ,וּלְ ָשׂ ָרה אָמַ ר ִהנֵּה נָתַ ִתּי אֶ לֶף כֶּ סֶ ף לְ ִ
ָקן יִצְ חָ ק ו ִַתּכְ הֶ ין ָ עֵ ינָיו מֵ ְראֹת
ַיְהי כִּ י ז ֵ
וְ אֵ ת כֹּל וְ נֹכָחַ ת" )בראשית כ' ט"ז( ונתקיים בזרעה" ,ו ִ
וַ יִּ ְק ָרא אֶ ת עֵ ָשׂו בְּ נ ֹו הַ ָגּדֹל וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו בְּ נִי וַ יֹּאמֶ ר אֵ לָיו ִה ֵנּנִי" )בראשית כ"ז א'(.

שפיתת קדירה ונתינת מים
ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא ,בא וראה ,שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם.
מדת בשר ודם ,אדם שופת קדרה תחילה ]מושיבה על הכירה[ ,ואחר כך נותן לתוכה
מים ,כלומר תחילה מביא את הכלי ,ואחר כך נותן בו את תכולתו.
אבל הקב"ה נותן מים ,ואחר כך שופת הקדרה ,לקיים מה שנאמר" ,לְ קוֹל ִתּתּ ֹו הֲ מוֹן
ב
אָרץ בְּ ָר ִקים לַמָּ טָ ר עָ ָשׂה וַ יּוֹצֵ א רוּחַ מֵ א ְֹצרֹתָ יו" )ירמיהו י'
מַ יִ ם בַּ ָשּׁמַ יִ ם וַ ַיּ ֲעלֶה נ ְִשׂ ִאים ִמ ְקצֵ ה הָ ֶ
י"ג( ,תחילה נותן מים בשמים ואחר כך מביא עננים לקבלם.

אמירת דבר בשם אמרו
ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא ,כל האומר דבר בשם אומרו ,מביא גאולה לעולם,
א ובדף כ"ח אמרו בענין זה ,אל תקרי כסות עינים ,אלא כסיית עינים.
ב "ארץ" כתיב.
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שנאמרַ " ,ותֹּאמֶ ר אֶ ְס ֵתּר לַמֶּ לֶ בְּ ֵשׁם מָ ְרדֳּ כָ י".

אבידת צדיק
ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא ,צדיק אבד ,לדורו אבד ,כלומר הוא עצמו לא פחתה
ממנו חשיבותו במותו ,אלא שאינו מצוי לבני דורו שהיה עימהם עד עתה ,משל לאדם
שאבדה לו מרגלית ,כל מקום שהיא מרגלית שמה ,לא אבדה אלא לבעלה.

שׁוֶה לִ י"
"וְ כָ ל זֶה אֵ ינֶנּוּ ֹ
אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא ,כל גנזיו של אותו רשע חקוקים על לבו ,ובשעה
שׁוֶה לִ י" ,כמאמר רב
שרואה את מרדכי יושב בשער המלך ,אומר "וְ כָ ל זֶה אֵ ינֶנּוּ ֹ
ב
חסדא ,זה בא בפרוזבולי ]=טענת עושרא[ ,וזה בא בפרוזבוטי ]=טענת עוני [ ,מרדכי בא
אליו בטענת עושר ,המן בא בטענת עוני ,שמכר המן את עצמו למרדכי קודם לכן ימים
רבים בככרי לחם.
אמר רב פפא ,וקראו לו ,עבדא דמזדבן בטלמי ]=עבד הנמכר בלחם[.

עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק
ואמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא ,עתיד הקב"ה להיות עטרה בראש כל צדיק וצדיק,
אָרה לִ ְשׁאָר עַ מּ ֹו .וּלְ רוּחַ
ירת ִתּפְ ָ
שנאמר "בַּ יּוֹם הַ הוּא יִ ְהיֶה ה' ְצבָ אוֹת ַלעֲטֶ ֶרת ְצבִ י וְ לִ ְצפִ ַ
בוּרה ְמ ִשׁיבֵ י ִמלְ חָ מָ ה ָשׁעְ ָרה" )ישעיהו כ"ח ה'-ו'( ,וכך הוא
ִמ ְשׁפָּ ט לַיּו ֵֹשׁב עַ ל הַ ִמּ ְשׁפָּ ט וְ לִ גְ ָ
ביאור הכתוב.
"בַּ יּוֹם הַ הוּא יִ ְהיֶה ה' ְצבָ אוֹת ַלעֲטֶ ֶרת" ,ולמי יהיה לעטרת? לאלו שהם " ְצבִ י" ,כלומר
אָרה" ,כלומר למצפים לתפארתו
ירת ִתּפְ ָ
שעושים רצונו] ,צבי לשון רצון הוא[" ,וְ לִ ְצפִ ַ
]צפירה כמו ציפייה[.

ומכל מקום ,לא לכל העושים כן יהיה עטרת ,אלא "לִ ְשׁאָר עַ מּ ֹו" הם הענוים שעושים

א בולי ,לשון עושר ,כדאמרינן "ושברתי את גאון עוזכם" אלו בולאות שביהודה] .רש"י[.
ב בוטי ,לשון עניות ,כמו "והעבט תעביטנו"] .רש"י[.
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עצמם כשיריים" .וּלְ רוּחַ ִמ ְשׁפָּ ט" ,זה השופט ודן את רוחו ,כלומר רודה ביצרו ,וכופהו
בוּרה" ,זה
לשוב בתשובה .ו"לַיּו ֵֹשׁב עַ ל הַ ִמּ ְשׁפָּ ט" ,זה הדן דין אמת לאמיתוא" .וְ ִלגְ ָ
המתגבר ביצרו ,ואינו הולך אחריו לעבור עבירהְ " .מ ִשׁיבֵ י ִמלְ חָ מָ ה" ,אלו שנושאין
ונותנין במלחמתה של תורהָ " .שׁעְ ָרה" ,אלו תלמידי חכמים ,שמשכימים ומעריבים
בבתי כנסיות ובבתי מדרשות ,שנעשים שוערים לפתוח דלתות בהשכמה ,ולאחר שם
עד זמן נעילתו.
אמרה מדת הדין לפני הקב"ה ,רבונו של עולם ,מה נשתנו אלו מאלו.
אמר לה הקב"ה ,ישראל עסקו בתורה ,אומות העולם לא עסקו בתורה .ועוד אמר לה
שאחרים נענשו כראוי להם כי" ,וְ גַם אֵ לֶּה בַּ יַּיִ ן ָשׁגוּ וּבַ ֵשּׁכָר ָתּעוּ כֹּהֵ ן וְ נָבִ יא ָשׁגוּ בַ ֵשּׁכָ ר נִבְ לְ עוּ ִמן
הַ יַּיִ ן ָתּעוּ ִמן הַ ֵשּׁכָ ר ָשׁגוּ בָּ רֹאֶ ה ]ולכן[ פָּ קוּ פְּ לִ ילִ יָּה" )ישעיה כ"ח ז'( ,כלומר נידונו בגיהנם ,שאין
פוּקה" ,ואין פליליה אלא דיינים שנאמר
פקו אלא גיהנם ,שנאמר "וְ א ִת ְהיֶה זֹאת לְ  לְ ָ
"וְ נָתַ ן בִּ פְ לִ לִים" )שמות כ"א כ"ב(.

ימית ֹנ ַכח
ישׁי ו ִַתּלְ בַּ שׁ אֶ ְס ֵתּר מַ לְ כוּת ו ַַתּ ֲעמֹד בַּ חֲ צַ ר בֵּ ית ַהמֶּ לֶ הַ ְפּנִ ִ
]אסתר ה' א'-ב[ וַ יְ ִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
בֵּ ית הַ מֶּ לֶ וְ הַ מֶּ לֶ יו ֵֹשׁב עַ ל כִּ ֵסּא ַמלְ כוּת ֹו בְּ בֵ ית הַ מַּ לְ כוּת ֹנכַח פֶּ תַ ח הַ בָּ יִ ת .וַיְ ִהי כִ ְראוֹת ַהמֶּ לֶ אֶ ת
אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּ ה עֹמֶ ֶדת בֶּ חָ צֵ ר נ ְָשׂאָה חֵ ן בְּ עֵ ינָיו וַ יּו ֶֹשׁט הַ מֶּ לֶ לְ אֶ ְס ֵתּר ֶאת ַשׁ ְר ִביט הַ זָּ הָ ב אֲ ֶשׁר בְּ יָד ֹו
וַ ִתּ ְק ַרב ֶא ְס ֵתּר וַ ִתּגַּע בְּ רֹאשׁ הַ ַשּׁ ְרבִ יט.

אסתר לבשה רוח הקודש
ישׁיב וַ ִתּלְ בַּ שׁ אֶ ְס ֵתּר מַ לְ כוּת" ,לא נאמר "וַ ִתּלְ בַּ שׁ אֶ ְס ֵתּר בגדי
נאמר" ,וַ יְ ִהי בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ
מַ לְ כוּת" ,אלא "וַ ִתּלְ בַּ שׁ ֶא ְס ֵתּר מַ לְ כוּת" ,אמר רבי אלעזר אמר רבי חנינא ,מלמד
שלבשתה רוח הקדש .וכן מבואר ,שלשון לבישה אמור על לבישת רוח הקודש ,שכן
מצינו בכתוב" ,וְ רוּחַ לָבְ ָשׁה אֶ ת עֲמָ ַשׂי".

א נראה דמשום הכי נקט אמת ,לאשמועינן דבדין מרומה צריך לחקור העדים בטוב עד שיתבאר האמת ,ואז ידונו אותו
לאמתו] .תוס'[.
ב ביום השלישי) ,א( בזכות תורה נביאים וכתובים) .ב( א"נ כהנים לוים וישראלים) .ג( א"נ משה ואהרן ומרים) .ד( א"נ
שלישי דמתן תורה] .תוס'[.
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ימית"
"ו ַַתּ ֲעמֹד בַּ חֲ צַ ר בֵּ ית הַ מֶּ לֶ הַ ְפּנִ ִ
אמר רבי לוי ,כיון שהגיעה לבית הצלמים ,נסתלקה הימנה שכינה.
אמרה" ,אֵ לִ י אֵ לִ י לָמָ ה עֲזַ בְ ָתּנִי ָרחוֹק ִמישׁוּעָ ִתי ִדּבְ ֵרי ַשׁאֲ ג ִָתי" )תהלים כ"ב ב'( ,שמא אתה דן על
שוגג כמזיד ועל אונס כרצון ]אף על פי שאני באה אליו מאלי ,אונס הוא[ ,או שמא על
שקראתיו כלב ,שנאמר" ,הַ ִצּילָה מֵ חֶ ֶרב נַפְ ִשׁי ִמיַּד ֶכּלֶב יְ ִח ָ
יד ִתי" )תהלים כ"ב כ"א( .חזרה
וּמ ַקּ ְרנֵי ֵר ִמים ֲענִיתָ נִי" )תהלים כ"ב כ"ב(.
אַריֵה ִ
וקראתו אריה ,שנאמר" ,הו ִֹשׁיעֵ נִי ִמפִּ י ְ
"וַיְ ִהי כִ ְראוֹת הַ מֶּ לֶ אֶ ת אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּ ה"
אמר רבי יוחנן ,שלשה מלאכי השרת נזדמנו לה באותה שעה) .א( אחד שהגביה את
צוארה] ,ועל זה נאמר "עֹמֶ ֶדת בֶּ חָ צֵ ר"[) .ב( ואחד שמשך חוט של חסד עליה] ,ועל זה נאמר
"נ ְָשׂאָה חֵ ן בְּ עֵ ינָיו"[) .ג( ואחד שמתח את השרביט] ,ועל זה נאמר "וַ יּו ֶֹשׁט הַ מֶּ לֶ לְ אֶ ְס ֵתּר ֶאת
ַשׁ ְרבִ יט הַ זָּ הָ ב אֲ ֶשׁר בְּ יָד ֹו"[.

מתיחת השרביט
נתבאר שכשהושיט אחשורוש את השרביט לאסתר מתח המלאך את השרביט ,עד
שהגיע אל אסתר .ונחלקו חכמים כמה נמתח השרביט.
א .לדברי רבי ירמיה ,שתי אמות היה השרביט ,והעמידו המלאך על שתים עשרה.
ב .ויש אומרים שהעמידו המלאך על שש עשרה אמה.
ג .ויש אומרים שהעמידו המלאך על עשרים וארבע אמה.
ד .ובמתניתא שנו ,שהעמידו המלאך על ששים אמה.
ה .ורבה בר עופרן אמר משום רבי אליעזר ששמע מרבו ורבו מרבו ,שהעמידו המלאך
על מאתים אמה.
דברים נוספים שנמתחו בנס
נתבאר ששרביט אחשורוש נמתח בנס עד שהגיע אל אסתר .ומבואר שהיו עוד שני
דברים שנמתחו בנסא.
א ובגמרא הביאו דברים אלו עם דעת המתניתא לעיל ,שנתארך השרביט ששים אמה .וביאר רש"י שכן הוא ,כי מהענין
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ב .אמתה של בת פרעה .שנאמר" ,וַ ֵתּ ֶרד בַּ ת פַּ ְרעֹה לִ ְרחֹץ עַ ל הַ ְיאֹר וְ ַנ ֲערֹתֶ יהָ הֹלְ כֹת עַ ל יַד
הַ יְ אֹר וַ ֵתּ ֶרא אֶ ת הַ ֵתּבָ ה ְבּתוֹ הַ סּוּף וַ ִתּ ְשׁלַח אֶ ת אֲ מָ תָ הּ וַ ִתּ ָקּחֶ הָ " )שמות ב' ה'( ואמרו
חכמים שנשתרבבה אמתה אמות הרבה.
ג .שיני רשעים .הוא הנס שנעשה לישראל ,כשנלחמו בעוג מלך הבשן ,ומבואר במסכת
ברכות .שכך אמר עוג ,מחנה ישראל אורכו שלוש פרסאות ורוחבו שלוש פרסאות ,הלך
ועקר הר בן שלוש פרסאות ,והביאו על ראשו כדי להשליך עליהם .הביא הקב"ה
נמלים ,ונקבו את ההר באמצעו ,ונכנס ההר עד צוארו של עוג ,והקיף את ראשו .רצה
עוג לשלוף את ההר מעליו ,נעשה נס ,ונשתרבבו שיניו לצד זה ולצד זה לתוך ההר
שסביב ראשו ,ולא היה יכול לשלוף את ההר .ועל העניין הזה נאמרִ " ,שׁנֵּי ְר ָשׁעִ ים
ִשׁבַּ ְר ָתּ" )תהילים ג' ח'( ,ואמר ריש לקיש ,אל תקרי " ִשׁבַּ ְר ָתּ" אלא "שרבבת"א .ומשה היה
גבוה עשר אמות ,נטל מקל שגובהו עשר אמות ,וקפץ עשר אמות ,והכה את עוג
בקרסולו ,והרגו.

וּמה בַּ ָקּ ָשׁתֵ  עַ ד חֲ צִ י הַ מַּ לְ כוּת וְ יִ נָּתֵ ן לָ.
]אסתר ה' ג'-ח'[ ַויֹּאמֶ ר לָהּ הַ מֶּ לֶַ מה לָּ אֶ ְס ֵתּר ַהמַּ לְ כָּ ה ַ
יתי ל ֹו .וַ יֹּאמֶ ר
וַ תֹּאמֶ ר ֶא ְס ֵתּר ִאם עַ ל הַ מֶּ לֶ טוֹב יָבוֹא הַ מֶּ לֶ וְ הָ מָ ן הַ יּוֹם אֶ ל הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ ֶשׁר עָ ִשׂ ִ
הַ מֶּ לֶ מַ הֲ רוּ ֶאת הָ ָמן ַלעֲשׂוֹת ֶאת ְדּבַ ר אֶ ְס ֵתּר וַ ָיּבֹא הַ מֶּ לֶ וְ הָ מָ ן אֶ ל הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ ֶשׁר עָ ְשׂתָ ה אֶ ְס ֵתּר.
וּמה בַּ ָקּ ָשׁתֵ  עַ ד חֲ צִ י ַהמַּ לְ כוּת וְ תֵ עָ שׂ.
וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ לְ ֶא ְס ֵתּר בְּ ִמ ְשׁ ֵתּה הַ יַּיִ ן ַמה ְשּׁאֵ לָתֵ  וְ יִ נָּתֵ ן לַָ 
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֵי הַ מֶּ לֶ וְ ִאם עַ ל הַ מֶּ לֶ טוֹב לָתֵ ת אֶ ת
וַ ַתּעַ ן אֶ ְס ֵתּר וַ תֹּאמַ ר ְשׁאֵ ל ִָתי וּבַ ָקּ ָשׁ ִתיִ .אם מָ צָ ִ
ְשׁאֵ ל ִָתי וְ ַלעֲשׂוֹת אֶ ת בַּ ָקּ ָשׁ ִתי יָבוֹא הַ מֶּ לֶ וְ ָהמָ ן אֶ ל הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ ֶשׁר אֶ ע ֱֶשׂה לָהֶ ם וּמָ חָ ר אֶ ע ֱֶשׂה כִּ ְדבַ ר
הַ מֶּ לֶ.

חצי המלכות
שתי פעמים אמר אחשורוש לאסתר שיתן לה בקשתה ,אולם הגביל זאת עד חצי
המלכות ,שנאמר" ,מַ ה לָּ אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּה וּמַ ה בַּ ָקּ ָשׁתֵ  עַ ד חֲ ִצי הַ מַּ לְ כוּת וְ יִ נָּתֵ ן לָ ... מַ ה
ְשּׁאֵ לָתֵ  וְ יִ נָּתֵ ן לָ וּמַ ה בַּ ָקּ ָשׁתֵ  עַ ד חֲ ִצי הַ מַּ לְ כוּת וְ תֵ עָ שׂ" .וביארו חכמים שכך אמר לה,

השלישי למדו את השיעור של ששים אמה ,כמבואר בהערה הבאה.
א ומשיני רשעים נפיק להאי דרשה שנתארך ששים אמה ,דליכתוב קרא ושן רשע ,אלא יו"ד דשיני ,ויו"ד מ"ם דרשעים,
הרי ששים] .רש"י[.
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"עַ ד חֲ ִצי הַ מַּ לְ כוּת" ולא כל המלכות" .עַ ד חֲ ִצי הַ מַּ לְ כוּת" ,ולא דבר שחוצץ למלכות ,וזהו
בנין בית המקדשא.

מה ראתה אסתר שזימנה את המן
א .רבי אליעזר אומר ,פחים טמנה לו ,שנאמר" ,יְ ִהי שֻׁ לְ חָ נָם לִ פְ נֵיהֶ ם לְפָ ח
לְ מו ֵֹקשׁ" )תהלים ס"ט כ"ג( ,כלומר בשעת משתה שלהם באים הם לידי נפילה.

וְ לִ ְשׁלו ִֹמים

שׂנַאֲ  הַ אֲ כִ לֵהוּ
ב .רבי יהושע אומר ,מבית אביה למדה ,ששמעה התינוקות " ִאם ָרעֵ ב ֹ
לָחֶ ם וְ ִאם צָ מֵ א הַ ְשׁ ֵקהוּ מָ יִ ם" )משלי כ"ה כ"א(.
ג .רבי מאיר אומר ,כדי שלא יטול עצה ,וימרוד במלך ,כלומר כשיראה ששעתו מצלחת
כל כך ,יעיז וימרוד במלך ,ויחשוב שיצליח ,ועל ידי זה יהרג.
ד .רבי יהודה אומר ,כדי שלא יכירו בה שהיא יהודית.
ה .רבי נחמיה אומר ,כדי שלא יאמרו ישראל ,אחות יש לנו בבית המלך ,ויסיחו דעתן
מן הרחמים.
ו .רבי יוסי אומר ,כדי שיהא מצוי לה בכל עת ,ואולי תוכל להכשילו בשום דבר לפני
המלך.
ז .רבי שמעון בן מנסיא אומר ,אולי ירגיש המקום] ,י"מ שירגיש המקום ,שאף אני
מקרבת שונאיהן של ישראל .וי"מ שירגיש המקום שאני צריכה להחניף רשע זה ,ולזלזל

בכבודי[ ,ויעשה לנו נס.
ח .רבי יהושע בן קרחה אומר ,אסביר לו פנים ,כדי שיהרג הוא והיא ,כלומר על ידי
שאסביר לו פנים ,יחשדני המלך ממנו ,ויהרוג את שנינוב.
ט .רבן גמליאל אומר ,מלך הפכפכן היה ,וחוזר בדיבורו ,ואם אצליח לפתותו בשעת
הסעודה להרוג את המן ,ולא יהא המן מזומן להרגו מיד ,עלול המלך לחזור בו לאחר
שעה ,ולא יהרג המן.
י .אמר רבן גמליאל ,עדיין צריכים אנו למודעי ,שכך שנינו ,רבי אליעזר המודעי אומר,

א שהוא באמצע של עולם ,כדאמרינן בסדר יומא ,אבן שתיה ,שממנה נשתת העולם] .רש"י[.
ב נוסח אחר ,וכי גזרי גזירה ,ומית חד מינייהו ,בטלי הגזירה] .רש"י[.
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קנאתו במלך קנאתו בשרים.
יא .רבה אמר ,דעתה היה שיתקיים בו" ,ל ְִפנֵי ֶשׁבֶ ר גָּאוֹן
י"ח( ,והכוונה בזה ,שכדי להגדיל שברו של רשע ,מגביהים אותו תחילה ,כדי שתהא
הנפילה קשה יותר.
וְ לִ פְ נֵי כִ ָשּׁלוֹן גֹּבַ הּ רוּחַ " )משלי ט"ז

יב אביי ורבא אמרו שניהם ,שדעתה היה שיתקיים בהם" ,בְּ חֻ מָּ ם אָ ִשׁית אֶ ת ִמ ְשׁ ֵתּיהֶ ם
וְ ִה ְשׁכַּ ְר ִתּים לְ מַ עַ ן ַיעֲזוּ וְ י ְָשׁנוּ ְשׁנַת ע ֹולָם וְ א ָי ִקיצוּ נְאֻ ם ה'" )ירמיה נ"א ל"ט( ,והכתוב הזה נאמר על
בלשצר וסיעתו ,בשובם מן המלחמה ,שדריוש וכורש היו צרים על בבל ,ונצחם בלשצר
אותו היום ,והיו עייפים וחמים ,וישבו לשתות ונשתכרו ,ובאותו היום נהרג ,ואף
אסתר אמרה ,מתוך משתיהם של רשעים באה להם פורענות.
ואמרו ,שרבה בר אבוה פגש את אליהו ,ושאל אותו ,כמי ראתה אסתר שעשתה מה
שעשתה .ואמר לו אליהו ,שדעתה היה ככל דברי התנאים והאמוראים הללו.

]אסתר ה' ט'-י"ד[ וַ יֵּצֵ א הָ מָ ן בַּ יּוֹם הַ הוּא ָשׂמֵ חַ וְ טוֹב לֵב וְ כִ ְראוֹת הָ מָ ן אֶ ת מָ ְרדֳּ ַכי בְּ ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶ וְ א
ָקם וְ א זָ ע ִממֶּ נּוּ וַ יִּ מָּ לֵא הָ מָ ן עַ ל מָ ְרדֳּ כַי חֵ מָ ה .וַ יִּ ְתאַ פַּ ק הָ מָ ן וַ יָּבוֹא אֶ ל בֵּ ית ֹו וַ יִּ ְשׁלַח וַ יָּבֵ א אֶ ת
אֹהֲ בָ יו וְ ֶאת זֶ ֶרשׁ ִא ְשׁתּ ֹו .וַ יְ סַ פֵּ ר לָהֶ ם הָ מָ ן ֶאת כְּ בוֹד עָ ְשׁר ֹו וְ רֹב בָּ נָיו וְ ֵאת כָּל אֲ ֶשׁר גִּ ְדּל ֹו הַ מֶּ לֶ וְ אֵ ת
ֹאמר הָ מָ ן אַף א הֵ ִביאָה ֶא ְס ֵתּר הַ מַּ לְ ָכּה עִ ם הַ מֶּ לֶ אֶ ל
אֲ ֶשׁר נ ְִשּׂא ֹו עַ ל הַ ָשּׂ ִרים וְ עַ בְ ֵדי הַ מֶּ לֶ .וַ יּ ֶ
הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ ֶשׁר עָ ָשׂתָ ה כִּ י ִאם או ִֹתי וְ גַם לְ מָ חָ ר אֲ נִ י ָקרוּא לָהּ עִ ם הַ מֶּ לֶ .וְ כָל זֶ ה ֵאינֶנּוּ שֹׁוֶ ה לִ י בְּ כָל
הוּדי יו ֵֹשׁב בְּ ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶ .וַ תֹּאמֶ ר ל ֹו זֶ ֶרשׁ ִא ְשׁתּ ֹו וְ כָל אֹהֲ בָ יו ַיעֲשׂוּ
עֵ ת אֲ ֶשׁר אֲ נִי רֹאֶ ה אֶ ת מָ ְרדֳּ כַ י הַ יְּ ִ
עֵ ץ ָגּבֹהַּ חֲ ִמ ִשּׁים ַאמָּ ה וּבַ בּ ֶֹקר אֱ מֹר לַמֶּ לֶ וְ יִ ְתלוּ אֶ ת מָ ְרדֳּ כַ י עָ לָיו וּבֹא עִ ם הַ מֶּ לֶ אֶ ל הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה ָשׂמֵ חַ
יטב הַ ָדּבָ ר לִ פְ נֵי הָ מָ ן וַ יַּעַ שׂ הָ עֵ ץ.
וַ יִּ ַ

כמה בנים היו להמן
נאמר "וַ יְ סַ פֵּ ר לָהֶ ם הָ מָ ן אֶ ת כְּ בוֹד עָ ְשׁר ֹו וְ רֹב בָּ נָיו" ונחלקו חכמים כמה בנים היו לו.
א .לדברי רב – שלשים בנים היו לו ,עשרה מתו ,ועשרה נתלו ,ועשרה מחזרים על
הפתחים.
ב .ולדברי רבנן – אותם שמחזרים על הפתחים שבעים היו שנאמר " ְשׂבֵ עִ ים בַּ לֶּחֶ ם
נ ְִשׂכָּרוּא" )שמואל א' ב' ה'( אל תקרי " ְשׂבֵ עִ ים" אלא " ִשׁבְ עִ ים" ,ואם כן עם העשרים
א יונתן תרגם על בניו של המן] .רש"י[.
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הנוספים היו בסך הכל תשעים.
ג .ולדברי רמי בר אבא – כולם יחד היו מאתים ושמונה ,שנאמר "וְ רֹב בָּ נָיו" ,כמנין של
"וְ רֹב" שהוא נכתב חסר ולא מלא "ורוב".

]אסתר ו' א'-ג[ בַּ לַּיְ לָה הַ הוּא נ ְָד ָדה ְשׁנַת ַהמֶּ לֶ וַ יֹּאמֶ ר לְ הָ בִ יא אֶ ת סֵ פֶ ר הַ זִּ כְ רֹנוֹת ִדּבְ ֵרי הַ יּ ִָמים וַיִּ ְהיוּ
נִ ְק ָר ִאים לִ ְפנֵי הַ מֶּ לֶ .וַיִּ מָּ צֵ א כָ תוּב אֲ ֶשׁר ִהגִּ יד מָ ְרדֳּ כַ י עַ ל בִּ גְ תָ נָא וָ תֶ ֶרשׁ ְשׁנֵי סָ ִריסֵ י הַ מֶּ לִֶ משּׁ ְֹמ ֵרי
הַ סַּ ף אֲ ֶשׁר בִּ ְקשׁוּ לִ ְשׁחַ יָד בַּ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ .וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ מַ ה ַנּע ֲָשׂה יְ ָקר וּגְ דוּלָּה לְ מָ ְרדֳּ ַכי עַ ל זֶ ה
ֲשׂה עִ מּוֹ ָדּבָ ר.
ֹאמרוּ ַנע ֲֵרי הַ מֶּ לְֶ מ ָשׁ ְרתָ יו א ַנע ָ
וַ יּ ְ

"בַּ ַלּ ְילָה הַ הוּא נ ְָד ָדה ְשׁנַת הַ מֶּ לֶ"
א .לדברי רבי תנחום ,המלך האמור כאן הוא מלכו של עולם ,ואמר הכתוב שנדדה
שנתו על דרך המשל ,כמו בכתוב "וַ יִּ ַקץ כְּ י ֵָשׁן ה'" )תהילים ע"ח ס"ה( ,והכוונה שהיה כמי
שנדדה שנתו לנקום נקמתו.
ב .ולדברי רבנן ,נדדו עליונים נדדו תחתונים ,שהיו מלאכים מבהילים אותו כל הלילה,
ואמרו לו ,כפוי טובה ,שלם טובה למי שעשאהא.
ג .ולדברי רבא ,נדדה שנת המלך אחשורוש ממש ,שנפל דבר בדעתו ,והחל לחשוב
מדוע הזמינה אסתר את המן ,שמא נטלו ביניהם עצה עליו להרגו .וחזר והרגיע עצמו,
אם היה הדבר כן ,וכי לא היה אחד מאוהבי מגלה לי .ושוב אמר ,שמא יש אדם שעשה
לי טובה ולא גמלתי לו ,ולכן נמנעים מלגלות לי .מיד " ַויֹּאמֶ ר לְהָ בִ יא אֶ ת ֵספֶ ר הַ זִּ כְ רֹנוֹת
ִדּבְ ֵרי הַ יָּ ִמים".

הקריאה והכתיבה של ספר הזכרונות באותו לילה
נאמר" ,וַ יִּ ְהיוּ ִנ ְק ָר ִאים לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ .וַ יִּ מָּ צֵ א כָתוּב אֲ ֶשׁר ִהגִּ יד מָ ְרדֳּ כַי עַ ל בִּ גְ תָ נָא וָ תֶ ֶרשׁ".
וביארו שמתוך כך שנאמר "וַיִּ ְהיוּ נִ ְק ָר ִאים" למדנו שהיו נקראים מאליהם.
ומתוך כך שלא נאמר "וימצא כתב"] ,שמשמע שהיה כתוב כבר[ ,אלא "וַיִּ מָּ צֵ א כָ תוּב"
א ויש מפרשים ,נדדו עליונים ,כדי שירבו בתחנונים לבקש על הדבר] .רש"י[.
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]שמשמע שעכשיו נכתב[ ,למדנו ,שהיה שמשיא סופר המלך מוחק ,וגבריאל חוזר וכותב.

דף ט"ז
אמר רבי אסי ,דרש רבי שילא איש כפר תמרתא ,ומה כתב שלמטה שלזכותן של
ישראל אינו נמחק ,כתב שלמעלה לא כל שכן.

גם נערי המלך היו שונאים את המן
ֹאמרוּ ַנע ֲֵרי הַ מֶּ לֶ
כששאל אחשורוש" ,מַ ה ַנּעֲשָׂ ה יְ ָקר וּגְ דוּלָּה לְ מָ ְרדֳּ כַי עַ ל זֶ ה"" ,וַ יּ ְ
ְמ ָשׁ ְרתָ יו א ַנע ֲָשׂה עִ מּ ֹו ָדּבָ ר" .ואמר רבא ,שלא אמרו כן מפני שאוהבים את מרדכי,
אלא מפני ששונאים את המן.

ֹאמר הַ מֶּ לִֶ מי בֶ חָ צֵ ר וְ הָ מָ ן בָּ א לַחֲ צַ ר בֵּ ית הַ מֶּ לֶ הַ ִחיצ ֹונָה לֵאמֹר לַמֶּ לֶ לִ ְתלוֹת
]אסתר ו' ד'-ה'[ וַ יּ ֶ
ֹאמרוּ ַנע ֲֵרי הַ מֶּ לֶ אֵ לָיו ִהנֵּה הָ ָמן עֹמֵ ד בֶּ חָ צֵ ר וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ
אֶ ת מָ ְרדֳּ כַ י עַ ל הָ עֵ ץ אֲ ֶשׁר הֵ כִ ין לוֹ .וַ יּ ְ
יָבוֹא.

המן הכין העץ לעצמו
מבואר במגילה ,שהמן "בָּ א לַחֲ צַ ר בֵּ ית הַ מֶּ לֶ הַ ִחיצ ֹו ָנה ,לֵאמֹר לַמֶּ לֶ לִ ְתלוֹת אֶ ת מָ ְרדֳּ כַי,
עַ ל הָ עֵ ץ אֲ ֶשׁר הֵ כִ ין ל ֹו" ,ודרשו חכמים" ,הֵ כִ ין ל ֹו" ,לעצמו הכין.

יקר ֹו וַ יֹּאמֶ ר הָ מָ ן
]אסתר ו' ו'-י'[ וַ יָּבוֹא הָ מָ ן וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו הַ מֶּ לֶ מַ ה ַלעֲשׂוֹת בָּ ִאישׁ אֲ ֶשׁר הַ ֶמּלֶ חָ פֵ ץ ִבּ ָ
יקר ֹו.
בְּ לִ בּ ֹו לְ ִמי י ְַחפֹּץ הַ מֶּ לֶַ לעֲשׂוֹת יְ ָקר יוֹתֵ ר ִמ ֶמּנִּי .וַ יֹּאמֶ ר הָ מָ ן אֶ ל הַ מֶּ לִֶ אישׁ אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ חָ פֵ ץ בִּ ָ
יָבִ יאוּ לְ בוּשׁ מַ לְ כוּת אֲ ֶשׁר לָבַ שׁ בּ ֹו הַ מֶּ לֶ וְ סוּס אֲ ֶשׁר ָרכַ ב עָ לָיו הַ ֶמּלֶ וַ אֲ ֶשׁר ִנ ַתּן כֶּתֶ ר מַ לְ כוּת
בְּ רֹאשׁ ֹו .וְ נָתוֹן הַ לְּ בוּשׁ וְ הַ סּוּס עַ ל יַד ִאישׁ ִמ ָשּׂ ֵרי הַ מֶּ לֶ הַ פַּ ְר ְתּ ִמים וְ ִהלְ ִבּישׁוּ ֶאת הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ
יקר ֹו וְ ִה ְרכִּ יבֻהוּ עַ ל הַ סּוּס ִבּ ְרחוֹב הָ עִ יר וְ ָק ְראוּ לְ פָ נָיו ָכּכָה יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ חָ פֵ ץ
חָ פֵ ץ בִּ ָ
ֲשׂה כֵן לְ ָמ ְרדֳּ כַ י
יקר ֹו .וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ לְ הָ ָמן מַ הֵ ר ַקח אֶ ת הַ לְּ בוּשׁ וְ אֶ ת הַ סּוּס כַּאֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ ַוע ֵ
בִּ ָ
הוּדי הַ יּו ֵֹשׁב בְּ ַשׁעַ ר ַהמֶּ לֶ אַל ַתּפֵּ ל ָדּבָ ר ִמכֹּל אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ.
הַ יְּ ִ
א שונא ישראל היה ,ומימות כורש היה ,כמו שנאמר בספר עזרא ,שכתב שטנה על בנין הבית ,עד שבא כורש וביטלו ,ואף
בימי אחשורוש עשה כן ,שנאמר "ובמלכות אחשורוש בתחלת מלכותו כתבו שטנה"] .רש"י[.
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אחשורוש מצווה את המן לעשות כבוד למרדכי
יקרוֹ" ,היה המן
כששאל אחשורוש את המן" ,מַ ה ַלעֲשׂוֹת בָּ ִאישׁ אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ חָ פֵ ץ בִּ ָ
סבור שהכוונה אליו ,וענה "יָבִ יאוּ לְ בוּשׁ מַ לְ כוּת אֲ ֶשׁר לָבַ שׁ בּוֹ הַ מֶּ לֶ וְ סוּס אֲ ֶשׁר ָרכַ ב
עָ לָיו הַ מֶּ לֶ וַאֲ ֶשׁר נִ ַתּן כֶּ תֶ ר מַ לְ כוּת בְּ רֹאשׁוֹ .וְ נָתוֹן הַ לְּ בוּשׁ וְ הַ סּוּס עַ ל יַד ִאישׁ ִמ ָשּׂ ֵרי הַ מֶּ לֶ
יקר ֹו וְ ִה ְרכִּ יבֻהוּ עַ ל הַ סּוּס בִּ ְרחוֹב ָהעִ יר
הַ פַּ ְר ְתּ ִמים וְ ִהלְ בִּ ישׁוּ אֶ ת הָ ִאישׁ אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ חָ פֵ ץ בִּ ָ
יקרוֹ".
וְ ָק ְראוּ לְ פָ נָיו כָּ כָ ה יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ חָ פֵ ץ בִּ ָ
ֲשׂה כֵ ן לְ מָ ְרדֳּ כַ י".
אמר לו אחשורוש – "מַ הֵ ר ַקח אֶ ת הַ לְּ בוּשׁ וְ אֶ ת הַ סּוּס כַּ אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ ַוע ֵ
הוּדי".
שאל המן – איזה מרדכי .השיב לו אחשורוש "הַ יְּ ִ
חזר המן ושאל – הלא הרבה מרדכי יש ביהודים .והשיב לו אחשורוש "הַ יּו ֵֹשׁב בְּ ַשׁעַ ר
הַ מֶּ לֶ."
אמר לו המן – די לו שיתנו לו כפר אחד או נהר אחד לגבות בו מכס .השיב לו
אחשורוש ,גם זאת תן לו" ,אַל ַתּפֵּ ל ָדּבָ ר ִמכֹּל אֲ ֶשׁר ִדּבַּ ְר ָתּ".

]אסתר ו' י"א-י"ד[ וַיִּ ַקּח הָ מָ ן אֶ ת הַ לְּ בוּשׁ וְ אֶ ת הַ סּוּס וַיַּ לְ בֵּ שׁ אֶ ת ָמ ְרדֳּ כָ י וַיַּ ְרכִּ יבֵ הוּ בִּ ְרחוֹב הָ עִ יר
יקרוֹ .וַיָּ ָשׁב ָמ ְרדֳּ כַ י אֶ ל ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶ וְ הָ מָ ן נִ ְדחַ ף
וַיִּ ְק ָרא לְ פָ נָיו כָּ כָ ה יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ חָ פֵ ץ בִּ ָ
אמרוּ לוֹ
אֶ ל בֵּ יתוֹ אָבֵ ל וַחֲ פוּי רֹאשׁ .וַיְ ַספֵּ ר הָ מָ ן לְ זֶ ֶרשׁ ִא ְשׁתּ ֹו וּלְ כָ ל אֹהֲ בָ יו אֵ ת כָּל אֲ ֶשׁר ָק ָרהוּ ַו ֹיּ ְ
הוּדים מָ ְרדֳּ ַכי אֲ ֶשׁר הַ ִחלּו ָֹת לִ ְנפֹּל לְ פָ נָיו א תוּכַל ל ֹו כִּ י נָפוֹל ִתּפּוֹל
חֲ כָ מָ יו וְ זֶ ֶרשׁ ִא ְשׁתּ ֹו ִאם ִמזּ ֶַרע הַ יְּ ִ
לְ פָ נָיו .עו ָֹדם ְמ ַדבְּ ִרים עִ מּ ֹו וְ ָס ִריסֵ י הַ מֶּ לִֶ הגִּ יעוּ וַיַּ ְב ִהלוּ לְ הָ בִ יא ֶאת הָ מָ ן אֶ ל הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ ֶשׁר עָ ְשׂתָ ה
אֶ ְס ֵתּר.

המן מקיים את ציווי אחשורוש לעבוד כבוד למרדכי
מאחר שנצטווה המן לעשות למרדכי את הכבוד המבואר לעיל ,הלך המן אצל מרדכי,
ומצאו שישבו תלמידיו לפניו ,והיה מראה להם הלכות קמיצה ,שהיה דורש בענינו של
יום ,וששה עשר בניסן היה ,הוא יום תנופת העומר.
כיון שראה אותו מרדכי שהוא יוצא לקראתו וסוסו אחוז בידו ,ירא ,ואמר לחכמים
שלפניו ,רשע זה בא להרוג אותי ,לכו מפניו שלא תכוו בגחלתו.
ובאותה שעה נתעטף מרדכי ,ועמד לו להתפלל .בא המן וישב לו לפניו ,והמתין עד
שסיים מרדכי תפילתו.
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שאל אותם המן ,במה אתם עוסקים? ואמרו לו ,בזמן שבית המקדש קיים ,מי
שמתנדב מנחה מביא מלא קומץ סולת ,ומתכפר לו.
אמר להם המן ,בא מלא קומץ קמח שלכם ,ודחה עשרת אלפים ככרי כסף שליא .אמר
לו מרדכי ,רשע ,עבד שקנה נכסים ,עבד למי ונכסים למי ]כלומר כל אותו כסף שאתה
אומר שלך הוא ובו בקשת להשמידנו ,לא שלך הוא אלא שלי ,שמכרת עצמך לי לעבד ,וכל מה
שקנה עבד קנה רבו[.

אמר לו המן ,קום לבוש בגדים אלו ,ורכב על סוס זה ,שכך רצון המלך .אמר לו מרדכי,
איני יכול ,עד שאכנס לבית המרחץ לרחוץ ולהסתפר ,שאין זה דרך ארץ להשתמש
בבגדי המלך כך.
שלחה אסתר ,וצוותה לכל הבלנים והספרים שיחביאו עצמם ,ומאחר שלא נמצא בלן
או ספר ,על כרחו הכניסו המן בעצמו לבית המרחץ ,והרחיצו ,והלך והביא מספרים
מביתו ,וספרו .ובתוך כך שהיה המן מספרו ,נאנח .שאל אותו מרדכי ,מדוע אתה נאנח.
והשיב לו המן ,אדם שהיה חשוב למלך מכל השרים ,נעשה עתה בלן וספר .אמר לו
מרדכי ,רשע ,וכי לא הייתי ספר של כפר קרצום] .ושנינו בברייתא שעשרים ושתים שנה
היה ספר של כפר קרצום[.
לאחר שספרו המן ,הלבישו את הבגדים ,ואמר לו ,עלה ורכב .אמר לו מרדכי ,איני
יכול ,כי נחלש כוחי בימי התענית .התכופף המן ,ועלה עליו מרדכי .וכשעלה מרדכי,
ב
בעט בו בהמן .שאל אותו המן ,וכי לא נאמר אצלכם" ,בִּ ְנפֹל אוֹיִ בְ  אַל ִתּ ְשׂמָ ח" )משלי
כ"ד י"ז( .השיב לו מרדכי ,כל זה באויב ישראל ,אבל בכם נאמר" ,וְ אַ ָתּה עַ ל בָּ מוֹתֵ ימוֹ
ִת ְדרֹ) "דברים ל"ג כ"ט(
הלך המן לפני מרדכי ברחובות העיר" ,וַיִּ ְק ָרא לְפָ ָניו כָּ כָ ה יֵעָ ֶשׂה ל ִָאישׁ אֲ ֶשׁר הַ מֶּ לֶ חָ פֵ ץ
יקרוֹ" ,וכשהיה מהלך בשביל שלפני בית המן ,ראתה בתו של המן ,שהיתה עומדת על
בִּ ָ
גג הבית ,והיתה סבורה שהרוכב הוא אביה וההולך לפניו הוא מרדכי ,נטלה כלי חרס
של בית הכסא ,והשליכה על ראשו של אביה ,הרים המן את עיניו ,וראתה בתו
שאביה הוא ,נפלה מהגג לארץ ,ומתה.
"וַיָּ ָשׁב מָ ְרדֳּ כַ י אֶ ל ַשׁעַ ר הַ מֶּ לֶ ,"אמר רב ששת ,ששב לשקו ולתעניתו ,שאותו יום היה
א שמעתי ,שעשרה אלפי ככר כסף עולין חצי שקל לכל אחד מישראל שהיו שש מאות אלף כשיצאו ממצרים ,ואמר שיתן
לאחשורוש כל פדיונם .ודוק ותשכח] .תוס'[ .עי' הגהות הב"ח.
ב "אויביך" כתיב.
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יום שלישי לתענית ,שהרי התחילו להתענות בארבעה עשר בניסןא.
"וְ הָ מָ ן נִ ְדחַ ף אֶ ל בֵּ יתוֹ אָבֵ ל וַחֲ פוּי רֹאשׁ"" ,אָבֵ ל" על בתו שמתה" ,וַחֲ פוּי רֹאשׁ" על שארע
לו.

חכמה באומות
ֹאמרוּ ל ֹו חֲ כָמָ יו
מתחילה נאמר" ,וַ יְ סַ פֵּ ר הָ מָ ן  ...וּלְ כָל אֹהֲ בָ יו  ,"...ולאחר מכן נאמר" ,וַ יּ ְ
 ,"...הרי שנקראו אוהביו חכמים .וכן אמר רבי יוחנן ,כל האומר דבר חכמה אפילו
באומות העולם ,נקרא חכם.

זרע ביהודים שאי אפשר לו
הוּדים מָ ְרדֳּ כַי אֲ ֶשׁר
כשסיפר המן לאשתו ואוהביו את שארע לו ,אמרו לוִ " ,אם ִמזֶּ ַרע הַ יְּ ִ
הַ ִחלּוֹתָ לִ ְנפֹּל לְ פָ נָיו א תוּכַל ל ֹו" ,כלומר ,יש זרע ביהודים ,שאם הוא בא מהם ,לא
תוכל לו והוא אם בא מאחד מהשבטים הללו ,יהודה ובנימן ואפרים ומנשה.
יְהוּדה אַ ָתּה יוֹדוּ אַחֶ י י ְָד בְּ ע ֶֹרף
אם בא משבט יהודה לא תוכל לו ,שנאמר ביהודהָ " ,
יִשׁ ַתּחֲ ווּ לְ  בְּ נֵי אָבִ י) "בראשית מ"ט ח'(.
אֹיְ בֶ יְ 
וכמו כן אם בא מבנימין או אפרים או מנשה לא תוכל לו ,שנאמר בהם "לִ פְ נֵי אֶ פְ ַריִם
בוּרתֶ  וּלְ כָה לִ ישֻׁ עָ תָ ה לָּנוּ" )תהלים פ' ג'(
וּבִ ְני ִָמן וּ ְמנ ֶַשּׁה עו ְֹר ָרה אֶ ת גְּ ָ

שתי נפילות
חכמיו ואשתו של המן סיימו דבריהם ואמרו שאם מרדכי מזרע שלא יוכל לו הרי "כִּ י
נָפוֹל ִתּפּוֹל לְ פָ נָיו".
ודרש רבי יהודה בר אלעאי ,שתי נפילות הללו למה ,אמרו לו ,אומה זו משולה לעפר
ומשולה לכוכבים ,כשהם יורדים ,יורדים עד עפר ,וכשהם עולים ,עולים עד לכוכבים.

א ומה שאמר המקרא ליום אתמול שלישי ,ויהי ביום השלישי ותלבש אסתר מלכות ,יום שלישי לשילוח הרצים היה.
]רש"י[.
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כיצד בא המן למשתה ביום השני
תוך כדי שסיפר המן לאשתו ואוהביו את שארע לו ,ואמרו לו מה שאמרו" ,וְ סָ ִריסֵ י
הַ מֶּ לִֶ הגִּ יעוּ וַ יַּבְ ִהלוּ לְהָ בִ יא אֶ ת הָ מָ ן אֶ ל הַ ִמּ ְשׁ ֶתּה אֲ ֶשׁר עָ ְשׂתָ ה אֶ ְס ֵתּר" ,כלומר הביאוהו
בבהלה ,ולא רחץ יפה מטינופו.

ֹאמר הַ מֶּ לֶ לְ אֶ ְס ֵתּר גַּם בַּ יּוֹם הַ ֵשּׁנִ י
]אסתר ז' א'-ד'[ וַ ָיּבֹא הַ מֶּ לֶ וְ הָ ָמן לִ ְשׁתּוֹת עִ ם אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּה .וַ יּ ֶ
בְּ ִמ ְשׁ ֵתּה הַ יַּיִ ן מַ ה ְשּׁאֵ לָתֵ ֶ א ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּה וְ ִתנָּתֵ ן לָ וּמַ ה בַּ ָקּ ָשׁתֵ  עַ ד חֲ ִצי הַ מַּ לְ כוּת וְ תֵ עָ שׂ .וַ ַתּעַ ן
אתי חֵ ן בְּ עֵ ינֶי הַ מֶּ לֶ וְ ִאם עַ ל הַ מֶּ לֶ טוֹב ִתּנָּתֶ ן לִ י נַפְ ִשׁי בִּ ְשׁאֵ ל ִָתי
אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּה וַ תֹּאמַ ר ִאם ָמצָ ִ
וְ עַ ִמּי בְּ בַ ָקּ ָשׁ ִתי .כִּ י ִנ ְמכּ ְַרנוּ אֲ נִי וְ עַ ִמּי לְ הַ ְשׁ ִמיד לַהֲ רוֹג וּלְ ַאבֵּ ד וְ ִאלּוּ ַלעֲבָ ִדים וְ לִ ְשׁפָ חוֹת ִנ ְמכּ ְַרנוּ
שׁוֶה בְּ ֵנזֶק ַהמֶּ לֶ.
הֶ חֱ ַר ְשׁ ִתּי כִּ י אֵ ין ַהצָּ ר ֹ

שׁוֶה בְּ ֵנזֶק הַ מֶּ לֶ"
"כִּ י אֵ ין הַ צָּ ר ֹ
שׁוֶה בְּ ֵנזֶ ק הַ מֶּ לֶ ,"כלומר ,לא אכפת לו מנזק
אסתר אמרה על המן" ,כִּ י אֵ ין הַ צָּ ר ֹ
המלך .וכוונתה לומר לו ,קינא בושתי ,וגרם להרגה ,בלא לחוש לנזק המלך ,ועתה
מקנא בי ,ורוצה להרגני ,בלא לחוש לנזק המלך.

ֹאמר לְ אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ ָכּה ִמי הוּא זֶ ה וְ אֵ י זֶ ה הוּא אֲ ֶשׁר
]אסתר ז' ה'-ח'[ ַויֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ ַויּ ֶ
ְמלָא ֹו לִ בּ ֹו ַלעֲשׂוֹת כֵּןַ .ותֹּאמֶ ר אֶ ְס ֵתּר ִאישׁ צַ ר וְ אוֹיֵב הָ מָ ן הָ ָרע הַ ֶזּה וְ הָ מָ ן נִ בְ עַ ת ִמלִּ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ
יתן וְ הָ ָמן עָ מַ ד לְ בַ ֵקּשׁ עַ ל נַפְ שׁ ֹו ֵמאֶ ְס ֵתּר
וְ הַ מַּ לְ כָּה .וְ ַהמֶּ לֶָ קם בַּ חֲ מָ תוֹ ִמ ִמּ ְשׁ ֵתּה הַ יַּיִ ן אֶ ל גִּ נַּת הַ ִבּ ָ
הַ מַּ לְ כָּה כִּ י ָראָה כִּ י ָכלְ תָ ה אֵ לָיו הָ ָרעָ ה מֵ ֵאת הַ מֶּ לֶ .וְ הַ מֶּ לֶָ שׁב ִמגִּ נַּת הַ בִּ יתָ ן אֶ ל בֵּ ית ִמ ְשׁ ֵתּה הַ יַּיִ ן
וְ הָ מָ ן נֹפֵ ל עַ ל הַ ִמּ ָטּה אֲ ֶשׁר אֶ ְס ֵתּר עָ לֶיהָ וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ הֲ גַם לִ כְ בּוֹשׁ ֶאת הַ מַּ לְ ָכּה עִ ִמּי בַּ בָּ יִ ת הַ ָדּבָ ר
יָצָ א ִמפִּ י הַ מֶּ לֶ וּפְ נֵי הָ מָ ן חָ פוּ.

דרך דיבור אחשורוש עם אסתר
לאחר שאמרה אסתר לאחשורוש" ,כִּ י נ ְִמכּ ְַרנוּ אֲ נִי וְ עַ ִמּי לְהַ ְשׁ ִמיד לַהֲ רוֹג וּלְ אַ בֵּ ד ,"...
נאמר" ,וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ וַ יֹּאמֶ ר לְ אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּה ."...
וביאר רבי אבהו ,למה נאמר שתי פעמים "וַ יֹּאמֶ ר"? ללמד ,שמתחילה כשלא ידע
שהיא מיוחסת ,היה מדבר עמה על ידי תורגמן ,שאין דרך המלכים לדבר עם מי שאינו
מיוחס ,וכיון שאמרה לו שבאה מבית שאול ובת מלכים היא ,מיד דיבר עמה בלא
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תורגמן ,וזהו שנאמר בפעם השניה" ,וַ יֹּאמֶ ר לְ אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּה" ,לאסתר עצמה.

מי הוא " ִאישׁ צַ ר וְ אוֹיֵב"
כששאל אחשורוש את אסתר מי הוא שמלאו לבו להשמיד את עמה ,ענתה לוִ " ,אישׁ צַ ר
וְ א ֹויֵב הָ מָ ן הָ ָרע הַ זֶּ ה" .ולכאורה אריכות לשון יש כאן ,ודי היה לה לומר " ִאישׁ צַ ר
וְ א ֹו ֵיב זֶ ה" ,או "הָ מָ ן הָ ָרע הַ זֶּ ה".
וביאר רבי אלעזר ,שמתחילה כשאמרה " ִאישׁ צַ ר וְ אוֹיֵב" ,הראתה על אחשורוש ,ובא
מלאך וסתר ידה כלפי המן ,וסיימה "הָ מָ ן הָ ָרע הַ זֶּה".

דברים שהביאו את חמתו של אחשורוש
לאחר ששמע אחשורוש את דברי אסתר ,נאמר" ,וְ הַ מֶּ לֶָ קם בַּ חֲ מָ ת ֹו ִמ ִמּ ְשׁ ֵתּה הַ יַּיִ ן אֶ ל
גִּ נַּת הַ בִּ יתָ ן  ...וְ הַ מֶּ לֶָ שׁב ִמגִּ נַּת הַ בִּ יתָ ן אֶ ל בֵּ ית ִמ ְשׁ ֵתּה הַ יַּיִ ן" ,להקיש שיבה לקימה,
לומר ,כשם שקם בחמה מחמת מה ששמע בסעודה ,כך שב בחמה מחמת מה שארע
בגנת הביתן ,שכשהלך לשם מצא מלאכי השרת שנדמו לו כאנשים ,והיו עוקרים
אילנות בבוסתנו ,שאל אותם מה מעשיכם ,ואמרו לו שכך ציוה אותם המן.

נפילת המן על המטה
כששב אחשורוש מגינת הביתן נאמר "וְ הָ מָ ן נֹפֵ ל עַ ל הַ ִמּטָּ ה אֲ ֶשׁר אֶ ְס ֵתּר עָ לֶיהָ " ,ולא
נאמר נָפַ ל לשון עבר ,לומר שכבר נפל קודם לכן ,אלא נאמר נֹפֵ ל לשון הווה ,וביאר רבי
אליעזר ,מלמד שהיה רוצה לקום ,ובא מלאך והפילו עליה.
אמר המלך אוי ממה שעושה בבית ,אוי ממה שעושה בחוץ ,וזהו שנאמר" ,וַ יֹּאמֶ ר
הַ מֶּ לֶ הֲ גַם לִ כְ בּוֹשׁ אֶ ת הַ מַּ לְ כָּה עִ ִמּי בַּ בָּ יִ ת" ,כלומר גם זה נוסף על אחר.

יסים לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ גַּם ִהנֵּה הָ עֵ ץ אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה הָ ָמן לְ מָ ְרדֳּ כַ י
]אסתר ז' ט'-י'[ ַויֹּאמֶ ר חַ ְרבוֹנָה אֶ חָ ד ִמן הַ סָּ ִר ִ
אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר טוֹב עַ ל הַ מֶּ לֶ ע ֵֹמד בְּ בֵ ית הָ ָמן ָגּבֹהַּ חֲ ִמ ִשּׁים ַאמָּ ה וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לְֶ תּלֻהוּ עָ לָיו .וַ יִּ ְתלוּ אֶ ת
הָ מָ ן עַ ל הָ עֵ ץ אֲ ֶשׁר הֵ כִ ין לְ ָמ ְרדֳּ ָכי וַחֲ מַ ת הַ מֶּ לֶָ שׁכָ כָ ה.
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חרבונה
לאחר הדברים הנ"ל שהכעיסו על אחשורוש על המן נאמר "וַ יֹּאמֶ ר חַ ְרב ֹונָה אֶ חָ ד ִמן
יסים לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ גַּם ִהנֵּה הָ עֵ ץ אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה הָ מָ ן לְ מָ ְרדֳּ כַי אֲ ֶשׁר ִדּבֶּ ר טוֹב עַ ל הַ מֶּ לֶ עֹמֵ ד
הַ סָּ ִר ִ
בְּ בֵ ית הָ מָ ן ָגּבֹהַּ חֲ ִמ ִשּׁים אַ מָּ ה".
ואמר רבי אלעזר ,אף חרבונה רשע באותה עצה היה ,כיון שראה שלא נתקיימה עצתו,
מיד ברח] ,כלומר ברח מלהיות עם המן ,ובא ודיבר נגדו[ ,וזהו שנאמר" ,וְ י ְַשׁלֵ עָ לָיו,
]כשהקב"ה משליך פורענות על הרשע[ ,וְ א י ְַחמֹל ]עליו[ִ ,מיָּד ֹו בָּ רוֹחַ יִ בְ ָרח] ,בני סיעתו וחבריו
בורחים מידו[" )איוב כ"ז כ"ב(

"וַחֲ מַ ת הַ מֶּ לֶָ שׁכָ כָ ה"
לאחר שתלו את המן נאמר" ,וַחֲ מַ ת הַ מֶּ לֶָ שׁ ָככָה" ,ומתוך כך שלא נאמר "ותשך חמת
המלך" ,ונאמר " ָשׁ ָככָה" ,משמע שהכוונה לשתי שכיכות.
 י"א אחת של מלכו של עולם ואחת של אחשורוש. -וי"א אחת ממה שכעס על שרצה להרוג את אסתר ,ואחת שכעס על שהרג את ושתי.

הוּדים
]אסתר ח' א'-י"ז[ בַּ יּוֹם הַ הוּא נָתַ ן הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ לְ ֶא ְס ֵתּר הַ מַּ לְ כָּ ה ֶאת בֵּ ית הָ ָמן צ ֵֹרר הַ יְּ ִ

א

ידה אֶ ְס ֵתּר מַ ה הוּא לָהּ .וַ יָּסַ ר הַ מֶּ לֶֶ את ַטבַּ עְ תּ ֹו אֲ ֶשׁר הֶ עֱבִ יר מֵ הָ ָמן
וּמָ ְרדֳּ כַ י בָּ א לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ כִּ י ִהגִּ ָ
וַ יִּ ְתּנָהּ לְ מָ ְרדֳּ ָכי וַ ָתּ ֶשׂם אֶ ְס ֵתּר ֶאת ָמ ְרדֳּ כַי עַ ל בֵּ ית הָ ָמן .וַ תּו ֶֹסף ֶא ְס ֵתּר וַ ְתּ ַדבֵּ ר לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ וַ ִתּפֹּל לִ פְ נֵי
הוּדים .וַ יּו ֶֹשׁט
ַרגְ לָיו וַ ֵתּ ְבךְּ וַ ִתּ ְתחַ נֶּן ל ֹו לְ הַ עֲבִ יר ֶאת ָרעַ ת הָ מָ ן הָ אֲ גָגִ י וְ ֵאת מַ חֲ ַשׁבְ תּ ֹו אֲ ֶשׁר חָ ַשׁב עַ ל הַ יְּ ִ
הַ מֶּ לֶ לְ ֶא ְס ֵתּר אֵ ת ַשׁ ְרבִ ט הַ זָּ הָ ב וַ ָתּ ָקם אֶ ְס ֵתּר וַ ַתּ ֲעמֹד לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ .וַ תֹּאמֶ ר ִאם עַ ל הַ מֶּ לֶ טוֹב וְ ִאם
ָשׁר הַ ָדּבָ ר לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ וְ טוֹבָ ה אֲ ִני בְּ עֵ ינָיו יִ כָּתֵ ב לְ הָ ִשׁיב ֶאת הַ ְסּפָ ִרים מַ חֲ ֶשׁבֶ ת
אתי חֵ ן לְ פָ נָיו וְ כ ֵ
מָ צָ ִ
הוּדים אֲ ֶשׁר בְּ כָל ְמ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ .כִּ י אֵ י ָכ ָכה אוּכַל
הָ מָ ן בֶּ ן הַ ְמּ ָד ָתא הָ אֲ גָגִ י אֲ ֶשׁר כָּתַ ב לְ אַ בֵּ ד ֶאת הַ יְּ ִ
יתי בְּ אָבְ ַדן מ ֹול ְַד ִתּי .וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רֹשׁ
יתי בָּ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר יִ ְמצָ א אֶ ת עַ ִמּי וְ אֵ יכָ ָכה אוּכַל וְ ָר ִא ִ
וְ ָר ִא ִ
הוּדי ִהנֵּה בֵ ית הָ ָמן נָתַ ִתּי לְ ֶא ְס ֵתּר וְ אֹת ֹו ָתּלוּ עַ ל הָ עֵ ץ עַ ל אֲ ֶשׁר ָשׁלַח
לְ אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ ָכּה וּלְ מָ ְרדֳּ כַי הַ יְּ ִ
הוּדים ַכּטּוֹב בְּ עֵ ינֵיכֶם בְּ ֵשׁם הַ מֶּ לֶ וְ ִח ְתמוּ בְּ טַ בַּ עַ ת הַ מֶּ לֶ כִּ י כְ ָתב
הוּדיםב.וְ אַ ֶתּם כִּ ְתבוּ עַ ל הַ יְּ ִ
יָד ֹו בַּ יְּ ִ
אֲ ֶשׁר ִנכְ ָתּב בְּ ֵשׁם הַ מֶּ לֶ וְ נ ְַחתּוֹם ְבּ ַטבַּ עַ ת הַ מֶּ לֵֶ אין לְ הָ ִשׁיב .וַ יִּ ָקּ ְראוּ סֹפְ ֵרי הַ מֶּ לֶ בָּ עֵ ת הַ ִהיא בַּ ח ֶֹדשׁ
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הוּדים וְ אֶ ל
ישׁי הוּא ח ֶֹדשׁ ִסיוָ ן בִּ ְשׁלו ָֹשׁה וְ עֶ ְשׂ ִרים בּ ֹו וַ יִּ כָּתֵ ב כְּ כָל אֲ ֶשׁר ִצוָּ ה מָ ְרדֳּ כַי אֶ ל הַ יְּ ִ
הַ ְשּׁלִ ִ
וּמאָה ְמ ִדינָה ְמ ִדינָה
הָ אֲ חַ ְשׁ ַדּ ְרפְּ נִים וְ הַ פַּ חוֹת וְ ָשׂ ֵרי הַ ְמּ ִדינוֹת אֲ ֶשׁר מֵ הֹדּוּ וְ עַ ד כּוּשׁ ֶשׁבַ ע וְ עֶ ְשׂ ִרים ֵ
הוּדים כִּ כְ תָ בָ ם וְ כִ לְ שׁ ֹונָם .וַ יִּ כְ תֹּב בְּ ֵשׁם הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רֹשׁ
וּמ ִדינָה כִּ כְ תָ בָ הּ וְ עַ ם וָ עָ ם כִּ לְ שֹׁנ ֹו וְ אֶ ל הַ יְּ ִ
ְ
סּוּסים רֹכְ בֵ י הָ ֶר ֶכשׁ הָ אֲ חַ ְשׁ ְתּ ָרנִ ים בְּ נֵי הָ ַרמָּ כִ ים.
וַ יּ ְַחתֹּם ְבּטַ בַּ עַ ת הַ מֶּ לֶ וַ יִּ ְשׁלַח ְספָ ִרים בְּ יַד הָ ָר ִצים בַּ ִ
הוּדים אֲ ֶשׁר בְּ ָכל עִ יר וָ עִ יר לְ ִה ָקּהֵ ל וְ ַל ֲעמֹד עַ ל נַפְ ָשׁם לְ הַ ְשׁ ִמיד וְ לַהֲ רֹג וּלְ אַ בֵּ ד ֶאת
אֲ ֶשׁר נָתַ ן הַ מֶּ לֶ לַיְּ ִ
וּשׁ ָללָם לָב ֹוז .בְּ יוֹם אֶ חָ ד ְבּכָל ְמ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ
וּמ ִדינָה הַ צָּ ִרים אֹתָ ם ַטף וְ נ ִָשׁים ְ
כָּל חֵ יל עַ ם ְ
וּמ ִדינָה גָּלוּי
בִּ ְשׁלו ָֹשׁה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ ְשׁנֵים עָ ָשׂר הוּא ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר .פַּ ְת ֶשׁגֶן הַ כְּ תָ ב לְ ִהנָּתֵ ן ָדּת בְּ ָכל ְמ ִדינָה ְ
הוּדים ע ֲִת ִידיםא לַיּוֹם הַ זֶּ ה לְ ִהנּ ֵָקם ֵמאֹיְ בֵ יהֶ ם .הָ ָר ִצים רֹכְ בֵ י הָ ֶרכֶשׁ
לְ כָל הָ עַ ִמּים וְ לִ ְהיוֹת הַ יְּ ִ
ירה .וּמָ ְרדֳּ כַ י יָצָ א ִמלִּ ְפנֵי
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ַ
הָ אֲ חַ ְשׁ ְתּ ָרנִ ים י ְָצאוּ ְמבֹהָ לִ ים ְוּדחוּפִ ים בִּ ְדבַ ר הַ מֶּ לֶ וְ הַ ָדּת ִנ ְתּנָה בְּ
שׁוּשׁן צָ הֲ לָה
ָ
אַרגָּמָ ן וְ הָ עִ יר
הַ מֶּ לֶ בִּ לְ בוּשׁ מַ לְ כוּת ְתּ ֵכלֶת וָחוּר ַוע ֲֶט ֶרת ז ָָהב גְּ דוֹלָה וְ ַתכְ ִרי בּוּץ וְ ְ
וּמ ִדינָה וּבְ כָל עִ יר וָ עִ יר ְמקוֹם
וּבכָל ְמ ִדינָה ְ
יקרְ .
הוּדים הָ יְ תָ ה או ָֹרה וְ ִשׂ ְמחָ ה וְ ָשׂשֹׂן וִ ָ
וְ ָשׂמֵ חָ ה .לַיְּ ִ
אָרץ
הוּדים ִמ ְשׁ ֶתּה וְ יוֹם טוֹב וְ ַר ִבּים מֵ עַ מֵּ י הָ ֶ
אֲ ֶשׁר ְדּבַ ר הַ מֶּ לֶ וְ ָדת ֹו מַ גִּ יעַ ִשׂ ְמחָ ה וְ ָשׂשׂוֹן ַליְּ ִ
הוּדים ֲעלֵיהֶ ם.
ִמ ְתיַהֲ ִדים כִּ י נָפַ ל פַּ חַ ד הַ יְּ ִ

לעולם אל ישנה אדם בנו בין הבנים
אמר רבא בר מחסיא אמר רב חמא בר גוריא אמר רב ,לעולם אל ישנה אדם בנו בין
הבנים] ,כלומר לא יעדיף בן אחד משאר בניו ,להעניק לו יותר מהם[ ,שבשביל משקל שני
סלעים מילת] ,כלומר בשביל כתונת פסים[ ,שנתן יעקב ליוסף יותר משאר בניו ,נתקנאו
בו אחיו ,ונתגלגל הדבר ,וירדו אבותינו למצרים.

נתינת חמש חליפות לבנימין
לאחר שנתוודע יוסף לאחיו ,ושילחם לאביו ,נאמר" ,לְ ֻכלָּם נָתַ ן ל ִָאישׁ חֲ לִ פוֹת ְשׂמָ ת
וּלְ בִ ְני ִָמן נָתַ ן ְשׁשׁ מֵ אוֹת כֶּסֶ ף וְ חָ מֵ שׁ חֲ לִ פֹת ְשׂמָ ת" )בראשית מ"ה כ"ב(.
ויש לשאול ,אפשר דבר שנצטער בו אותו צדיק ,שעל ידי שהעדיפו אביו קנאו בו אחיו
ונמכר לעבד כפי שנתבאר ,בדבר זה עצמו יכשל הוא עצמו להעדיף את בנימין.
וביאר רבי בנימין בר יפת ,הסיבה שעשה כן ,כי רמז רמז לו ,שעתיד בן לצאת ממנו,
שיצא מלפני המלך בחמשה לבושי מלכות ,והוא מרדכי ,שנאמר בו" ,וּמָ ְרדֳּ כַי יָצָ א
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ִמלִּ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ) א( בִּ לְ בוּשׁ מַ לְ כוּת )ב( ְתּ ֵכלֶת )ג( וָ חוּר וַ עֲטֶ ֶרת זָ הָ בא גְּ ד ֹולָה )ד( וְ תַ כְ ִרי בּוּץ
אַרגָּמָ ן"
)ה( וְ ְ

נפילת יוסף ובנימין איש על צואר אחיו
אריו"
אָחיו וַ יֵּבְ ךְּ וּבִ ְני ִָמן בָּ כָה עַ ל צַ וָּ ָ
ארי בִ ְני ִָמן ִ
כשנתוודע יוסף לאחיו נאמר "וַ יִּ פֹּל עַ ל צַ וְּ ֵ
)בראשית מ"ה י"ד( .וביאר רבי אלעזר שהיתה הבכיה על חרבן המקדש והמשכן.
אָחיו וַיֵּ בְ ךְּ " על שני מקדשים שעתידין להיות בחלקו של
ארי בִ נְ י ִָמן ִ
"וַיִּ ֹפּל ]יוסף[ עַ ל צַ וְּ ֵ
ב
בנימין ,ועתידין ליחרב .
ָאריו" ,על משכן שילה שעתיד להיות בחלקו של יוסף ,ועתיד
"וּבִ נְ י ִָמן בָּ כָ ה עַ ל צַ וּ ָ
ליחרב.

השוואת ראיית האחים לראיית בנימין
כשרצה יוסף להניח דעת אחיו בשעה שנתוודע אליהם ,וביקש לומר להם שאינו מקפיד
אָחי בִ נְ י ִָמין כִּ י פִ י הַ ְמ ַדבֵּ ר אֲ לֵיכֶ ם"
עליהם על מכירתו ,אמר להם" ,וְ ִהנֵּה עֵ ינֵיכֶ ם רֹאוֹת וְ עֵ ינֵי ִ
)בראשית מ"ה י"ב( .וביאר רבי אלעזר ,שכך אמר להם ,כשם שאין בלבי על בנימין אחי,
שלא היה במכירתי ,כך אין בלבי עליכם" ,כִּ י פִ י הַ ְמ ַדבֵּ ר אֲ לֵיכֶם" ,כפי כן לבי.

טוב מצרים ששלח יוסף לאביו
כשעלו אחי יוסף אל אביהם לאחר שנתוודע אליהם יוסף ,נאמר" ,וּלְ אָבִ יו ָשׁלַח כְּ זֹאת
ֹשׂ ִאים ִמטּוּב ִמ ְצ ָריִ ם וְ עֶ ֶשׂר אֲ תֹ נֹת נ ְֹשׂאֹת בָּ ר וָ לֶחֶ ם וּמָ זוֹן לְ אָבִ יו ל ַָדּ ֶר) "בראשית מ"ה
ע ֲָשׂ ָרה חֲ מ ִֹרים נ ְ
כ"ג( .ואמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר ,שטוב מצרים ששלח לו ,הוא יין ישן
שדעת זקנים נוחה הימנו ,שזה הדבר הטוב לו מן הכל.

א עטרת זהב אינה בחשבון שאינה בגד.
ב י"ג דרשא זו מכח קושיא על הלשון "ויפל על צוארי בנימין" וכי כמה צוארין היו לו לבנימין ,אלא הכוונה לשני בתי
מקדש .ורש"י דוחה גרסא זו ,שכן דרך המקרא לכתוב צוארי לשון רבים "על חלקת צואריו" "ובנימין בכה על צואריו".

דף ט"ז

פרק ראשון מגילה נקראת

157

תעלא בעידניה סגיד ליה
רגילים בני אדם לומר ,תעלא ]=שועל[ בעידניה ]=אם תראה שעתו מצלחת[ ,סגיד ליה
]=השתחווה לו[ .כלומר גם מי שאין ראוי לכך מחמת עצמו ,והוא גרוע מאחרים ,פעמים
מחמת השעה ,יש להשתחוות לו.
ומתחילה רצו לומר שכן היה לאחר מיתת יעקב ,כשהלכו אחי יוסף והשתחוו לו ,כמו
ֹאמרוּ ִה ֶנּנּוּ לְ ַ לעֲבָ ִדים" )בראשית נ' י"ח( .אולם דחו
שנאמר" ,וַ יֵּלְ כוּ גַּם אֶ חָ יו וַ יִּ פְּ לוּ לְ פָ נָיו וַ יּ ְ
זאת ,כי אין לקרוא את יוסף לפני אחיו שועל ,שאינו גרוע מהם.
ולבסוף אמרו ,שכן היה ,כשבא יוסף לבקר את יעקב אביו ,שהשתחווה לו יעקב לכבוד
מלכותו ,אף על פי שהוא בנו ,שעל זה ראוי לומר ,תעלא בעידניה סגיד ליה.

ניחומין שניחם יוסף את אחיו
לאחר מיתת יעקב כשיראו אחי יוסף שעתה שמא עתה ישיב להם את הרעה שעשו עמו
יראוּ אָנֹכִ י אֲ כַ לְ כֵּ ל אֶ ְתכֶם וְ אֶ ת טַ פְּ כֶ ם וַ יְ נַחֵ ם אוֹתָ ם וַ יְ ַדבֵּ ר עַ ל לִ בָּ ם" )בראשית נ'
נאמר "וְ עַ ָתּה אַל ִתּ ָ
כ"א( .ואמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי אלעזר ,מלמד שאמר להם דברים שמתקבלין
על הלב ,ומה עשרה נרות לא יכלו לכבות נר אחד ,נר אחד היאך יכול לכבות עשרה
נרות.

יקר"
הוּדים הָ יְ תָ ה או ָֹרה וְ ִשׂ ְמחָ ה וְ ָשׂשֹׂן וִ ָ
"לַיְּ ִ
הוּדים הָ יְ תָ ה או ָֹרה וְ ִשׂ ְמחָ ה
לאחר שבטלה גזירת המן והיתה הצלה ליהודים נאמר "לַיְּ ִ
יקר" ואמרו שהכתוב הזה מלמד על ארבעה דברים שגזר המן שיבטלו ,ועתה
וְ ָשׂשֹׂן וִ ָ
כשבטלה גזרתו ,נתקיימו .ואלו הם.
א" .או ָֹרה" זו תורה .וכן הוא אומר" ,כִּ י נֵר ִמ ְצוָה וְ תו ָֹרה אוֹר

וְ ֶד ֶר חַ יִּ ים תּוֹכְ חוֹת מוּסָ ר" )משלי

ו' כ"ג(.
וּבנְ וּבִ ֶתּ וְ עַ בְ ְדּ וַ אֲ מָ תֶ  וְ הַ לֵּוִ י
ב" .וְ ִשׂ ְמחָ ה" זה יום טוב .וכן הוא אומר" ,וְ ָשׂמַ ְח ָתּ בְּ חַ גֶּ אַ ָתּה ִ
וְ הַ גֵּר וְ הַ יָּתוֹם וְ הָ אַלְ מָ נָה אֲ ֶשׁר בִּ ְשׁעָ ֶרי) "דברים ט"ז י"ד(

ג" .וְ ָשׂשֹׂן" זו מילה .וכן הוא אומר " ָשׂשׂ אָנֹכִ י עַ ל ִא ְמ ָרתֶ 

כְּ מוֹצֵ א ָשׁלָל ָרב" )תהלים קי"ט
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הים אֶ ל אַבְ ָרהָ ם
קס"ב( ו" ִא ְמ ָרתֶ  "זו מילהא ,שניתנה במאמר ולא בדיבור" ,וַ יֹּאמֶ ר אֱ ִ
יתי ִת ְשׁמֹר" )בראשית י"ז ט'(.
וְ אַ ָתּה אֶ ת בְּ ִר ִ
ד" .וִ ָ
אָרץ כִּ י ֵשׁם
יקר" אלו תפלין ]שהן כבודן של ישראל[ .וכן הוא אומר" ,וְ ָראוּ כָּל עַ מֵּ י הָ ֶ
ה' נ ְִק ָרא עָ לֶי וְ י ְָראוּ ִממֶּ ָךּ" )דברים כ"ח י'( ,ותניא ,רבי אליעזר הגדול ,אומר אלו תפלין
שבראש.

]אסתר ט' א'-ל"ב[ וּבִ ְשׁנֵים עָ ָשׂר ח ֶֹדשׁ הוּא ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר בִּ ְשׁלו ָֹשׁה עָ ָשׂר יוֹם בּ ֹו אֲ ֶשׁר ִהגִּ יעַ ְדּבַ ר הַ מֶּ לֶ
הוּדים
הוּדים לִ ְשׁלוֹט בָּ הֶ ם וְ נַהֲ פוֹ הוּא אֲ ֶשׁר יִ ְשׁלְ טוּ הַ יְּ ִ
וְ ָדת ֹו לְ הֵ עָ שׂוֹת בַּ יּוֹם אֲ ֶשׁר ִשׂבְּ רוּ אֹיְ בֵ י הַ יְּ ִ
הוּדים ְבּעָ ֵריהֶ ם בְּ ָכל ְמ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ לִ ְשׁחַ יָד בִּ ְמבַ ְק ֵשׁי ָרעָ תָ ם
הֵ מָּ ה בְּ שֹׂנְאֵ יהֶ ם .נ ְִקהֲ לוּ הַ יְּ ִ
וְ ִאישׁ א עָ מַ ד לִ פְ נֵיהֶ ם כִּ י נָפַ ל פַּ ְח ָדּם עַ ל ָכּל הָ עַ ִמּים .וְ ָכל ָשׂ ֵרי הַ ְמּ ִדינוֹת וְ הָ אֲ חַ ְשׁ ַדּ ְרפְּ נִים וְ הַ פַּ חוֹת
הוּדים כִּ י נָפַ ל פַּ חַ ד מָ ְרדֳּ כַי ֲעלֵיהֶ ם .כִּ י גָדוֹל מָ ְרדֳּ ַכי
וְ ע ֵֹשׂי הַ ְמּלָאכָה אֲ ֶשׁר לַמֶּ לְֶ מנ ְַשּׂ ִאים אֶ ת הַ יְּ ִ
הוּדים בְּ ָכל אֹיְ בֵ יהֶ ם
בְּ בֵ ית הַ מֶּ ֶל וְ ָשׁ ְמע ֹו ה ֹולְֵ בּכָל הַ ְמּ ִדינוֹת כִּ י הָ ִאישׁ ָמ ְרדֳּ ַכי ה ֹולֵ וְ גָדוֹל .וַ יַּכּוּ הַ יְּ ִ
הוּדים וְ אַ בֵּ ד חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת
ירה הָ ְרגוּ הַ יְּ ִ
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ַ
מַ כַּת חֶ ֶרב וְ הֶ ֶרג וְ אַבְ ָדן וַ ַיּעֲשׂוּ בְ שֹׂנְ ֵאיהֶ ם כִּ ְרצ ֹונָם .וּבְ
ידתָ א .וְ אֵ ת
אַספָּ תָ א .וְ אֵ ת פּו ָֹרתָ א וְ אֵ ת אֲ ַדלְ יָא וְ אֵ ת אֲ ִר ָ
ִאישׁ .וְ אֵ ת פַּ ְר ַשׁנְ ָדּתָ א וְ אֵ ת ַדּלְ פוֹן וְ אֵ ת ְ
הוּדים הָ ָרגוּ
ֲשׂ ֶרת ְבּנֵי הָ ָמן בֶּ ן הַ ְמּ ָדתָ א צ ֵֹרר הַ יְּ ִ
יסי וְ אֵ ת אֲ ִר ַדי וְ אֵ ת וַיְ זָתָ א .ע ֶ
פַּ ְר ַמ ְשׁ ָתּא וְ אֵ ת אֲ ִר ַ
ירה לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶַ .ויֹּאמֶ ר
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ַ
וּבַ בִּ זָּ ה א ָשׁלְ חוּ ֶאת י ָָדם .בַּ יּוֹם הַ הוּא בָּ א ִמ ְספַּ ר הַ הֲ רוּגִ ים בְּ
הוּדים וְ אַ בֵּ ד חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת ִאישׁ וְ ֵאת ע ֲֶשׂ ֶרת בְּ נֵי הָ מָ ן
ירה הָ ְרגוּ הַ יְּ ִ
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ַ
הַ מֶּ לֶ לְ אֶ ְס ֵתּר ַהמַּ לְ כָּ ה בְּ
וּמה ְשּׁאֵ לָתֵ  וְ יִ נָּתֵ ן לָ וּמַ ה בַּ ָקּ ָשׁתֵ  עוֹד וְ תֵ עָ שׂ .וַ תֹּאמֶ ר ֶא ְס ֵתּר ִאם
בִּ ְשׁאָר ְמ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ מֶ ה עָ שׂוּ ַ
שׁוּשׁן ַלעֲשׂוֹת כְּ ָדת הַ יּוֹם וְ אֵ ת ע ֲֶשׂ ֶרת ְבּנֵי הָ מָ ן יִ ְתלוּ עַ ל
ָ
הוּדים אֲ ֶשׁר בְּ
עַ ל הַ מֶּ לֶ טוֹב יִ נָּתֵ ן גַּם מָ חָ ר לַיְּ ִ
שׁוּשׁן וְ ֵאת ע ֲֶשׂ ֶרת בְּ נֵי הָ מָ ן ָתּלוּ .וַ יִּ ָקּהֲ לוּ היהודיים
ָ
הָ עֵ ץ .וַ יֹּאמֶ ר הַ מֶּ לֶ לְ הֵ עָ שׂוֹת כֵּן וַ ִתּנּ ֵָתן ָדּת בְּ
שׁוּשׁן ְשׁשׁ מֵ אוֹת ִאישׁ וּבַ בִּ זָּ ה
ָ
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר וַ יַּהַ ְרגוּ בְ
שׁוּשׁן גַּם בְּ יוֹם ְ
ָ
הוּדים אֲ ֶשׁר בְּ
הַ יְּ ִ
הוּדים אֲ ֶשׁר בִּ ְמ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ נִ ְקהֲ לוּ וְ עָ מֹד עַ ל נַפְ ָשׁם וְ נוֹחַ ֵמאֹיְ בֵ יהֶ ם
וּשׁאָר הַ יְּ ִ
א ָשׁלְ חוּ ֶאת י ָָדםְ .
שׁה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר וְ נוֹחַ
וְ הָ רֹג בְּ שֹׂנְ אֵ יהֶ ם חֲ ִמ ָשּׁה וְ ִשׁבְ עִ ים אָלֶף וּבַ בִּ זָּ ה א ָשׁלְ חוּ אֶ ת י ָָדםְ .בּיוֹם ְשׁ ָ
שׁה עָ ָשׂר בּ ֹו
שׁוּשׁן נִ ְקהֲ לוּ בִּ ְשׁ ָ
ָ
הוּדיםב אֲ ֶשׁר בְּ
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר בּ ֹו וְ עָ שֹׂה אֹת ֹו יוֹם ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמחָ ה .וְ הַ יְּ ִ
בְּ ְ
הוּדים הַ פְּ ָרזִ ים
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר בּ ֹו וְ נוֹחַ בַּ חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר בּ ֹו וְ עָ שֹׂה אֹת ֹו יוֹם ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמחָ ה .עַ ל ֵכּן הַ יְּ ִ
וּבְ ְ

ג

וּמ ְשׁלוֹחַ
וּמ ְשׁ ֶתּה וְ יוֹם טוֹב ִ
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר ִשׂ ְמחָ ה ִ
הַ יּ ְֹשׁבִ ים בְּ עָ ֵרי הַ פְּ ָרזוֹת ע ִֹשׂים ֵאת יוֹם ְ
הוּדים אֲ ֶשׁר ְבּכָל
מָ נוֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ .וַ יִּ כְ תֹּב מָ ְרדֳּ ַכי אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה וַ יִּ ְשׁלַח ְספָ ִרים אֶ ל ָכּל הַ יְּ ִ
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר
ְמ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ הַ ְקּרו ִֹבים וְ הָ ְרחו ִֹקים .לְ ַקיֵּם ֲעלֵיהֶ ם לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים ֵאת יוֹם ְ
א ומצינו שדוד שמח עליה ,שנאמר "למנצח על השמינית" ,כשהיה בבית המרחץ ,וראה עצמו בלא תורה ובלא מצות,
כיון שנזכר במילה ,שמח] .רש"י[.
ב "והיהודיים" כתיב.
ג "הפרוזים" כתיב.
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הוּדים מֵ אוֹיְ בֵ יהֶ ם
לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר וְ אֵ ת יוֹם חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר בּ ֹו בְּ ָכל ָשׁנָה וְ ָשׁנָהַ .כּיּ ִָמים אֲ ֶשׁר נָחוּ בָ הֶ ם הַ יְּ ִ
וּמאֵ בֶ ל לְ יוֹם טוֹב ַלעֲשׂוֹת אוֹתָ ם יְ מֵ י ִמ ְשׁ ֶתּה וְ ִשׂ ְמחָ ה
וְ הַ ח ֶֹדשׁ אֲ ֶשׁר נ ְֶהפַּ  לָהֶ ם ִמיָּגוֹן לְ ִשׂ ְמחָ ה ֵ
הוּדים ֵאת אֲ ֶשׁר הֵ חֵ לּוּ ַלעֲשׂוֹת וְ אֵ ת אֲ ֶשׁר
וּמ ְשׁלוֹחַ מָ נוֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ וּמַ ָתּנוֹת לָאֶ בְ י ֹונִים .וְ ִקבֵּ ל הַ יְּ ִ
ִ
הוּדים לְ ַאבְּ ָדם וְ ִהפִּ יל
הוּדים חָ ַשׁב עַ ל הַ יְּ ִ
כָּתַ ב מָ ְרדֳּ כַי אֲ לֵיהֶ ם .כִּ י הָ מָ ן בֶּ ן הַ ְמּ ָדתָ א הָ אֲ גָגִ י צ ֵֹרר כָּל הַ יְּ ִ
וּבבֹאָ הּ לִ ְפנֵי ַהמֶּ לֶ אָמַ ר עִ ם הַ סֵּ פֶ ר יָשׁוּב מַ חֲ ַשׁבְ תּוֹ הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר
פּוּר הוּא הַ גּו ָֹרל לְ הֻ מָּ ם וּלְ אַ ְבּ ָדםְ .
פוּרים עַ ל ֵשׁם
הוּדים עַ ל רֹאשׁ ֹו וְ תָ לוּ אֹת ֹו וְ אֶ ת בָּ נָיו עַ ל הָ עֵ ץ .עַ ל כֵּן ָק ְראוּ ַליּ ִָמים הָ אֵ לֶּה ִ
חָ ַשׁב עַ ל הַ יְּ ִ
הַ פּוּר עַ ל ֵכּן עַ ל כָּל ִדּ ְב ֵרי הָ ִאגּ ֶֶרת הַ זֹּאת וּמָ ה ָראוּ עַ ל ָכּ ָכה וּמָ ה ִהגִּ יעַ אֲ לֵיהֶ םִ .קיְּ מוּ וְ ִקבְּ לוּ

א

הוּדים ֲעלֵיהֶ ם וְ עַ ל זַ ְרעָ ם וְ עַ ל ָכּל הַ נִּלְ וִ ים ֲעלֵיהֶ ם וְ א ַיעֲבוֹר לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת ְשׁנֵי הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה
הַ יְּ ִ
וּמ ְשׁפָּ חָ ה
כִּ כְ תָ בָ ם וְ כִ זְ מַ נָּם בְּ כָל ָשׁנָה וְ ָשׁנָה .וְ הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה נִזְ ָכּ ִרים וְ ַנע ֲִשׂים בְּ ָכל דּוֹר וָ דוֹר ִמ ְשׁפָּ חָ ה ִ
הוּדים וְ זִ כְ ָרם א יָסוּף ִמזַּ ְרעָ ם.
פּוּרים הָ אֵ לֶּה א יַעַ בְ רוּ ִמתּוֹ הַ יְּ ִ
ימי הַ ִ
וּמ ִדינָה וְ עִ יר וָ עִ יר וִ ֵ
ְמ ִדינָה ְ
פּוּרים הַ זֹּאת
הוּדי אֶ ת ָכּל תּ ֶֹקף לְ ַקיֵּם אֵ ת ִאגּ ֶֶרת הַ ִ
וּמ ְרדֳּ ַכי הַ יְּ ִ
וַ ִתּכְ תֹּב אֶ ְס ֵתּר הַ מַּ לְ ָכּה בַ ת אֲ בִ יחַ יִ ל ָ
הוּדים אֶ ל ֶשׁבַ ע וְ עֶ ְשׂ ִרים וּמֵ אָה ְמ ִדינָה מַ לְ כוּת אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ ִדּבְ ֵרי
הַ ֵשּׁנִית .וַ יִּ ְשׁלַח ְספָ ִרים אֶ ל כָּל הַ יְּ ִ
הוּדי וְ אֶ ְס ֵתּר
ָשׁלוֹם וֶאֱ מֶ ת .לְ ַקיֵּם ֶאת יְ מֵ י הַ פּ ִֻרים הָ אֵ לֶּה בִּ זְ ַמנֵּיהֶ ם כַּאֲ ֶשׁר ִקיַּם ֲעלֵיהֶ ם מָ ְרדֳּ ַכי הַ יְּ ִ
הַ מַּ לְ כָּה וְ כַאֲ ֶשׁר ִקיְּ מוּ עַ ל נַפְ ָשׁם וְ עַ ל זַ ְרעָ ם ִדּבְ ֵרי הַ צֹּמוֹת וְ ַזע ֲָקתָ ם .וּמַ אֲ מַ ר אֶ ְס ֵתּר ִקיַּ ם ִדּבְ ֵרי
הַ פּ ִֻרים ָהאֵ לֶּה וְ ִנכְ ָתּב בַּ סֵּ פֶ ר.

קריאת עשרת בני המן
אַספָּ תָ א.
אמר רב אדא דמן יפו ,שמות עשרת בני המן" ,וְ אֵ תב פַּ ְר ַשׁנ ְָדּתָ א וְ אֵ ת ַדּלְ פוֹן וְ אֵ ת ְ
יד ָתא .וְ אֵ ת פַּ ְרמַ ְשׁ ָתּא וְ אֵ ת אֲ ִריסַ י וְ אֵ ת אֲ ִר ַדי
אַספָּ תָ א .וְ אֵ ת פּו ָֹרתָ א וְ אֵ ת אֲ ַדלְ יָא וְ אֵ ת אֲ ִר ָ
ְ
ֲשׂ ֶרת" הסמוכה להם אחריהן ,צריך לאומרם יחד בנשימה
וְ אֵ ת וַ יְ זָ תָ א" והמילה "ע ֶ
אחתג ,שכולם הוציאו נשמתם יחד.

וי"ו של ויזתא
אמר רבי יוחנן ,וי"ו של המילה "וַ יְ זָ תָ א" ,צריך למותחה ולהאריכה ,שתהא דומה
למורדיא של לברות] ,לברות הוא נהר שהיו מוליכים בו ספינות ,והיה למנהיגי הספינות עץ
א "וקבל" כתיב.
ב יל"ע אם מכאן יש לומר בנשימה אחת ,או רק מפרשנדתא שהוא תחילת השמות ואף ששאר "וְ אֵ ת" אומרים באותה
נשימה משום שהם בין השמות ואי אפשר אחרת .אכן במ"ב סימן תר"צ ס"ק נ"ד כתב שדינא דגמרא לומר בנשימה
אחת מ"ואת פרשנדתא" .וע"ש ברמ"א ,שלכתחלה נוהגין לומר בנשימה אחת מתחלת" ,חמש מאות איש ואת
פרשנדתא כו' עד עשרת".
ג נראה דהיינו לכתחילה אבל בדיעבד יצא] .תוס'[.
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ארוך שבו הם מרחיקים את הספינה מהאבנים והמכשולים ,והוא נקרא מורדיא דלברות[.

ו

יזתא

והטעם לכך שיש להאריכה באופן שתהא דומה לעץ ארוך ,משום שכן היה העץ שעליו
נתלו בני המן ,שכולם נתלו על עץ אחד ארוך ,והיו תלויים בו זה למטה מזה.

כתיבת השירות
אמר רבי חנינא בר פפא ,דרש רבי שילא איש כפר תמרתא ,כל השירות כולן] ,כגון שירת

הים ושירת דבורה[ ,נכתבות אריח על גבי לבינה ,ולבינה על גבי אריח ,כלומר כתב על
גבי חלק ,וחלק על גבי כתב ,וכל כתב יהיה שיעור של חצי חלק שתחתיו או מעליו ,כמו
אריח שהוא כמו חצי לבנה.
כתב

.

כתב

.

כתב

.

.

.כתב כתב

.

.כתב כתב

.

.כתב כתב

כתב

.

..

כתב

.

..

כתב

.

..

יוצאים מכלל זה שירה של בני המן] ,כלומר כתיבת עשרת בני המן שהם כתובים כמו

שירה[ ,וכן שירת מלכי כנען ,שהן כתובות אריח על גבי אריח ,ולבנה על גבי לבנה,
כלומר כתב על גבי כתב ,וחלק על גבי חלק ,אכן גם באלו החלק הוא פי שתים מהכתב.
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והסיבה לכך שבאלו הכתב על גבי כתב ,כדי שלא תהא תקומה למפלתםא.
כתב

.

כתב

כתב

.

כתב

כתב

.

כתב

כתב

.

כתב

כתב

.

כתב

כתב

.

כתב

דברי אחשורוש לאסתר שהרגו היהודים את שונאיהם
כשבא אחשורוש לומר לאסתר את שארע ביום שנלחמו היהודים בשונאיהם ,התחיל
ְהוּדים וְ אַ בֵּ ד חֲ מֵ שׁ מֵ אוֹת ִאישׁ וְ אֵ ת ע ֲֶשׂ ֶרת בְּ נֵי הָ מָ ן בִּ ְשׁאָר
ירה הָ ְרגוּ הַ יּ ִ
שׁוּשׁן הַ בִּ ָ
ַ
דבריו "בְּ
ְמ ִדינוֹת הַ מֶּ לֶ מֶ ה עָ שׂוּ" ,ומשמע שדיבר בכעס ,שהרגו היהודים אנשים רבים ,ובא
מלאך וסתרו על פיו ,ושינה טעמו ,ואמר" ,וּמַ ה ְשּׁאֵ לָתֵ  וְ יִ נָּתֵ ן לָ וּמַ ה בַּ ָקּ ָשׁתֵ  עוֹד
וְ תֵ עָ שׂ".

מצוות קריאת המגילה
הוּדים אֵ ת אֲ ֶשׁר הֵ חֵ לּוּ ַלעֲשׂוֹת וְ ֵאת אֲ ֶשׁר כָּתַ ב מָ ְרדֳּ ַכי אֲ לֵיהֶ ם .כִּ י הָ מָ ן
נאמר במגילה" ,וְ ִקבֵּ ל הַ יְּ ִ
הוּדים לְ אַ בְּ ָדם וְ ִהפִּ יל פּוּר הוּא הַ גּו ָֹרל לְ הֻ מָּ ם
הוּדים חָ ַשׁב עַ ל הַ יְּ ִ
בֶּ ן הַ ְמּ ָדתָ א הָ אֲ גָגִ י צ ֵֹרר כָּל הַ יְּ ִ
א שלא יהא להם מקום להרחיב צעדיו תחתיו] .רש"י[.
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הוּדים
וּלְ אַ בְּ ָדם .וּבְ בֹאָ הּ לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ אָמַ ר עִ ם הַ ֵסּפֶ ר יָשׁוּב מַ חֲ ַשׁבְ תּ ֹו הָ ָרעָ ה אֲ ֶשׁר חָ ַשׁב עַ ל הַ יְּ ִ
עַ ל רֹאשׁ ֹו וְ תָ לוּ אֹת ֹו וְ אֶ ת בָּ נָיו עַ ל הָ עֵ ץ" והנה אין כוונת הכתוב "וּבְ בֹאָ הּ לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ אָמַ ר עִ ם

הַ סֵּ פֶ ר יָשׁוּב מַ חֲ ַשׁ ְבתּ ֹו הָ ָרעָ ה" ,שכשבאה לפני המלך ,בקשה אסתר שיכתב בספר שישוב
מחשבת המן ,כי אם כוונת הכתוב לאמירת אסתר למלך ,היה צריך להיות כתוב "
וּבְ בֹאָ הּ לִ פְ נֵי הַ מֶּ לֶ אמרה" ,אלא כוונת הכתוב ,שכל המסופר במגילה ,שהמן חשב על
היהודים לאבדם ,ובאה אסתר לפני המלך להתחנן לו ,כל זה "אָמַ ר עִ ם הַ סֵּ פֶ ר" ,כלומר
יאמר כל אחד בפה מהמגילה כל שנה ושנה ,ומכאן שמצווה לקרוא את המגילה.

מגילה צריכה שרטוט כספר תורה
נאמר במגילה " ִדּבְ ֵרי ָשׁלוֹם וֶ אֱ מֶ ת" ,ואמר רבי תנחום או רבי אסי ,מלמד שצריכה
שרטוט כאמיתה של תורה כלומר כספר תורה עצמו ,שצריך שרטוט מהלכה למשה
מסיני.

מצווה לצום ולזעוק ולעשות ימי פורים
נאמר "וּמַ אֲ מַ ר אֶ ְס ֵתּר ִקיַּם ִדּ ְב ֵרי הַ פּ ִֻרים הָ אֵ לֶּה" ,ואמר רבי יוחנן ,שלא רק את ימי
הפורים מצווה לקיים ,אלא גם את הצום ,שכן הפסוק הזה נמשך אחר הפסוק הקודם,
" ִדּבְ ֵרי הַ צֹּמוֹת וְ זַ ע ֲָקתָ ם .וּמַ אֲ מַ ר אֶ ְס ֵתּר ִקיַּם ִדּבְ ֵרי הַ פּ ִֻרים הָ אֵ לֶּה" ,שכל אלו יש לקייםא.

בוּרת ֹו וּפָ ָר ַשׁת
אָרץ וְ ִא ֵיּי הַ יָּם .וְ כָל מַ ע ֲֵשׂה תָ ְקפּ ֹו וּגְ ָ
]אסתר י' א'-ג'[ וַ יּ ֶָשׂם הַ מֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁב מַ ס עַ ל הָ ֶ
גְּ דֻ לַּת מָ ְרדֳּ כַי אֲ ֶשׁר גִּ ְדּל ֹו הַ מֶּ לֶ הֲ לוֹא הֵ ם כְּ תוּבִ ים עַ ל סֵ פֶ ר ִדּבְ ֵרי הַ יּ ִָמים לְ מַ לְ כֵ י מָ ַדי וּפָ ָרס .כִּ י
הוּדים וְ ָרצוּי לְ רֹב אֶ חָ יו דּ ֵֹרשׁ טוֹב לְ עַ מּ ֹו וְ דֹבֵ ר
הוּדי ִמ ְשׁנֶה לַמֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵרוֹשׁ וְ גָדוֹל לַיְּ ִ
מָ ְרדֳּ כַ י הַ יְּ ִ
ָשׁלוֹם לְ כָל זַ ְרע ֹו.

הוּדי ָ ...רצוּי לְ רֹב אֶ חָ יו"
"מָ ְרדֳּ כַ י הַ יְּ ִ
הוּדים וְ ָרצוּי
הוּדי ִמ ְשׁנֶה לַמֶּ לֶ אֲ חַ ְשׁוֵ רוֹשׁ וְ גָדוֹל לַיְּ ִ
נאמר בסוף המגילה" ,כִּ י מָ ְרדֳּ כַי הַ יְּ ִ
א עי' בחידושי מהרש"א שפירש באופן אחר.
ב "אחשרש" כתיב.
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לְ רֹב אֶ חָ יו" ולא לכל אחיו ,מלמד שפרשו ממנו מקצת סנהדרין ,לפי שבטל מדברי
תורה ונכנס לשררה.

גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות
אמר רב יוסף ,גדול תלמוד תורה יותר מהצלת נפשות ,שכן מתחילה ,בימי כורש,
כשעלה מרדכי עם זרובבל מן הגולה ,נמנה מרדכי אחרי ארבעהא ,שנאמר" ,אֲ ֶשׁר בָּ אוּ
עִ ם זְ רֻ בָּ בֶ ל )א( יֵשׁוּעַ

)ב( נְחֶ ְמיָה )ג( ְשׂ ָריָה )ד( ְרעֵ ָליָה )ה( מָ ְרדֳּ כַי בִּ לְ ָשׁן ִמ ְספָּ ר בִּ גְ וַ י ְרחוּם בַּ ֲענָה ִמ ְספַּ ר

אַנ ְֵשׁי עַ ם י ְִשׂ ָראֵ ל" )עזרא ב' ב'(.

ולאחר שנעשה מרדכי משנה למלך ,אף על פי שהציל נפשות ישראל ,ירדה חשיבותו
אצל החכמים ,וכשהזכירו שוב את הבאים עם זרובבל ,בימי דריוש האחרון ,נמנה
מרדכי אחרי חמישה ,שנאמר "הַ בָּ ִאים עִ ם זְ רֻ בָּ בֶ ל )א( יֵשׁוּעַ )ב( נְחֶ ְמיָה )ג( עֲזַ ְריָה
ַרעַ ְמיָה )ה( נַחֲ מָ נִי )ו( מָ ְרדֳּ כַי בִּ לְ ָשׁן ִמ ְספֶּ ֶרת בִּ גְ וַי נְחוּם בַּ ֲענָה ִמ ְספַּ ר אַנְשֵׁ י עַ ם יִ ְשׂ ָראֵ ל" )נחמיה ז' ז'(.

)ד(

גדול תלמוד תורה יותר מבנין בית המקדש
אמר רב או רב שמואל בר מרתא ,גדול תלמוד תורה יותר מבנין בית המקדש ,שכן
מצינו בעזרא שלא עלה עם זרובבל בימי כורש עד השנה השביעית לדריוש האחרון,
ישׁי ִהיא ְשׁנַת
רוּשׁ ִ ַלם בַּ ח ֶֹדשׁ הַ חֲ ִמ ִ
לאחר שנבנה הבית ,כמו שכתוב בעזרא "וַ ָיּבֹא יְ ָ
הַ ְשּׁבִ יעִ ית לַמֶּ לֶ) "עזרא ז' ח'( ,ואמרו במדרש שהתעכב בבל ,כי היה לומד שם תורה מפי
ברוך בן נריהב ,הרי שבשביל תלמוד תורה ,לא עלה עזרא להתעסק בבנין בית המקדש.

גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם
אמר רבה אמר רב יצחק בר שמואל בר מרתא ,גדול תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם,
שכל אותן ארבע עשרה שנים שהיה יעקב אבינו בבית עבר ,ולא קיים בהם מצוות
א יל"ע למה אמרו שנמנה אחר ארבעה ,ולא אמרו שנמנה חמישי ,ואפשר שבאמת לא נמנה חמישי אלא ששי ,שהרי
זרובבל נמנה ראשון ,אלא שזרובבל נמנה ראשון משום שהוא היה כמלך ,אבל האחרים נמנו לפי חשיבותם .ויל"ע
בדבר.
ב וברוך לא עלה מבבל ,ומת שם בתוך השנים הללו .ודאמרן לעיל ברוך נתנבא בשנת שתים לדריוש ,בבבל היה מתנבא,
ושולח ספרים לירושלים] .רש"י[.
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כבוד אב ,לא נענש ,כפי שיתבאר בעזה"י בדף י"ז.

דף י"ז
ישמעאל גדול מיצחק ארבע עשרה שנה
מנִים
כשנולד ישמעאל ,היה אברהם אבינו בן שמונים ושש שנים ,שנאמר" ,וְ אַבְ ָרם בֶּ ן ְשׁ ֹ
ָשׁנָה וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִים בְּ ל ֶֶדת הָ גָר אֶ ת יִ ְשׁמָ עֵ אל לְ אַבְ ָרם" )בראשית ט"ז ט"ז( .וכשנולד יצחק ,היה
אברהם אבינו בן מאה שנה ,שנאמר" ,וְ אַבְ ָרהָ ם בֶּ ן ְמאַת ָשׁנָה בְּ ִהוָּ לֶד ל ֹו אֵ ת יִצְ חָ ק בְּ נ ֹו"
)בראשית כ"א ה'( .ומכאן שישמעאל גדול מיצחק ארבע עשרה שנה.

ישמעאל גדול מיעקב שבעים וארבע שנים
כשנולד יעקב ,היה יצחק אביו בן ששים שנה ,שנאמר "וְ יִ ְצחָ ק בֶּ ן ִשׁ ִשּׁים ָשׁנָה בְּ ל ֶֶדת
אֹתָ ם" )בראשית כ"ה כ"ו( ,ואם כן ישמעאל היה גדול מיעקב שבעים וארבע שנים.

בשעה שמת ישמעאל היה יעקב בן ששים ושלוש
ישמעאל מת בן מאה שלושים ושבע שנה ,שנאמר" ,וְ אֵ לֶּה ְשׁנֵי חַ יֵּי יִ ְשׁמָ עֵ אל ְמאַת ָשׁנָה
שׁים ָשׁנָה וְ ֶשׁבַ ע ָשׁנִים וַ יִּ גְ וַ ע ַויָּמָ ת וַ יֵּאָסֶ ף אֶ ל עַ מָּ יו" )בראשית כ"ה י"ז( ,ומאחר שהיה גדול
וּשׁ ִ
ְ
מיעקב שבעים וארבע שנה ,באותו זמן היה יעקב בן ששים ושלוש ].[137 - 74 = 63

ישמעאל מת באותו הפרק שנתברך יעקב
מבואר מהכתובים ,שבאותו פרק שמת ישמעאל נתברך יעקב שכן אחרי שנתברך יעקב
ונשלח לחרן נאמר" ,וַ יּ ְַרא עֵ ָשׂו כִּ י בֵ ַר יִ ְצחָ ק אֶ ת ַי ֲעקֹב וְ ִשׁלַּח אֹת ֹו פַּ ֶדּנָה אֲ ָרם ָל ַקחַ ת ל ֹו ִמ ָשּׁם ִא ָשּׁה
בְּ בָ רֲ כ ֹו אֹת ֹו וַ יְצַ ו עָ לָיו לֵאמֹר א ִת ַקּח ִא ָשּׁה ִמבְּ נוֹת כְּ נָעַ ן  ...וַ ֵיּלֶ עֵ ָשׂו אֶ ל יִ ְשׁמָ עֵ אל וַ יִּ ַקּח אֶ ת מָ חֲ לַת
בַּ ת יִ ְשׁמָ עֵ אל בֶּ ן אַבְ ָרהָ ם אֲ חוֹת נְ בָ יוֹת עַ ל נ ָָשׁיו ל ֹו לְ ִא ָשּׁה" )בראשית כ"ח ו'-ט'( ,ואמרו שהסיבה
לכך שנקראת "מָ חֲ לַת בַּ ת יִ ְשׁמָ עֵ אל  ...אֲ חוֹת נְבָ יוֹת" לומר לך ,שנתקדשה על ידי
ישמעאל בעודו קיים ,ונשאת על ידי נביות ,כי כבר מת ישמעאל .ואם כן ,סמוך לברכת
יעקב מת ישמעאל .ומכאן שבשעה שנתברך יעקב היה בן ששים ושלוש.
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ארבע עשרה שנה היה יעקב בבית עבר
לאחר ששהה יעקב ארבע עשרה שנה בבית לבן נולד יוסף ,שכן יעקב עבד את לבן
אַרבַּ ע עֶ ְשׂ ֵרה ָשׁנָה בִּ ְשׁ ֵתּי בְ נֹתֶ י"
ארבע עשרה שנה בשתי בנותיו ,שנאמר "עֲבַ ְד ִתּיְ 
מ"א( ומשם ואילך עבד בשכר הצאן ,כמו שאמר "וְ ֵשׁשׁ ָשׁנִים בְּ צֹאנֶ ."ומבואר
בכתובים ,שיוסף נולד כששלמו אותם ארבע עשרה שנה ,שנאמר" ,וַ יְ ִהי כַּאֲ ֶשׁר יָלְ ָדה
ָרחֵ ל אֶ ת יוֹסֵ ף וַ יֹּאמֶ ר ַי ֲעקֹב אֶ ל לָבָ ן ) "...ל' כ"ה(.
)ל"א

ולאחר שלושים שנה נוספות ,כשהיה יוסף בן שלושים ,עמד לפני פרעה ,נאמר
שׁים ָשׁנָה בְּ עָ ְמד ֹו לִ פְ נֵי פַּ ְרעֹה מֶ לִֶ מ ְצ ָריִ ם וַ יֵּצֵ א יו ֵֹסף ִמלִּ פְ נֵי פַ ְרעֹה וַ ַיּ ֲעבֹר ְבּכָ ל אֶ ֶרץ
"וְ יוֹסֵ ף בֶּ ן ְשׁ ִ
ִמ ְצ ָריִ ם" )בראשית מ"א מ"ו(.

ולאחר תשע שנים נוספות ירד יעקב למצרים ,שכן לאחר שעמד יוסף לפני פרעה ,באו
שבע שנות שובע ,ועוד שתי שנות רעב ,שכך אמר יוסף באותה שעה" ,כִּ י זֶ ה ְשׁנָתַ יִם
אָרץ וְ עוֹד חָ מֵ שׁ ָשׁנִים אֲ ֶשׁר אֵ ין חָ ִרישׁ וְ ָק ִציר" )בראשית מ"ה ו'(.
הָ ָרעָ ב בְּ ֶק ֶרב הָ ֶ
נמצא שמשעה שבא יעקב לחרן ועד שבא למצרים עברו חמישים ושלוש שנה
].[14+30+9

והנה אם בא יעקב לחרן מיד אחרי שנתברך ,כשהיה בן ששים ושלוש ,כשירד
למצרים היה לו להיות בן מאה ושש עשרה ,אולם בכתובים מבואר שכשירד יעקב
למצרים היה בן מאה ושלושים ,שנאמר" ,וַ יֹּאמֶ ר פַּ ְרעֹה אֶ ל ַי ֲעקֹב כַּמָּ ה יְ מֵ י ְשׁנֵי חַ יֶּי.
וּמאַת ָשׁנָה ְמעַ ט וְ ָרעִ ים הָ יוּ יְמֵ י ְשׁנֵי חַ יַּי וְ א
שׁים ְ
גוּרי ְשׁ ִ
וַ יֹּאמֶ ר ַי ֲעקֹב אֶ ל פַּ ְרעֹה יְ מֵ י ְשׁנֵי ְמ ַ
גוּריהֶ ם" )בראשית מ"ז ח'-ט( ,ואם כן חסרות ארבע עשרה
ִה ִשּׂיגוּ אֶ ת יְ מֵ י ְשׁנֵי חַ יֵּי אֲ בֹתַ י בִּ ימֵ י ְמ ֵ
שנה.
ואמרו ,שאחר שנתברך יעקב ,נטמן ארבע עשרה שנה בבית מדרשו של עבר ,ולא בא
לחרן אלא בהיותו בן שבעים ושבע] ,וזה היה שתי שנים קודם מותו של עבר[.

שנים שלא קיים יעקב כיבוד אב ושנים שנענש עליהם
שלושים ושש שנה פירש יעקב מאביו ,ארבע עשרה שנה שנטמן בבית עבר ללמוד
תורה ,ועשרים שנה שהיה בבית לבן ,ועוד שתי שנים שנתעכב בדרך ,כמו ששנינו,
שכשיצא מארם נהרים בא לו לסכות ,ועשה שם שמונה עשר חודש ,שנאמר "וְ ַי ֲעקֹב נָסַ ע
סֻ כֹּתָ ה וַ יִּ בֶ ן ל ֹו בָּ יִ ת ]לימות החורף[ וּלְ ִמ ְקנֵהוּ עָ ָשׂה סֻ כֹּת ]שתי פעמים בשני קייצים הרי
שמונה עשרה חודש[" )בראשית ל"ג י"ז( ,ובבית אל עשה ששה חדשים ,והקריב זבחים.
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ומבואר בברייתא ,שיוסף פירש מאביו ועל ידי זה התאבל עליו אביו עשרים ושתים
שנה ,כנגד עשרים ושתים שנה שפירש יעקב מאביו.
ואף שפירש יעקב מאביו שלושים ושש שנים ,על ארבע עשרה שנה שנטמן בבית עבר
לא נענש.
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