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äì÷ äøåöá
'ã éððç øùàî

éøáåö øåàî
'ä øåòéù
áøä æëøî úáéùé

à"òùú øééà

úáçøåîå äùãç äøåãäî

äðåùàø äøåãäîì äîã÷ä
)(ç"ñùú
אודהד'מאד בפיובתוךרביםאהללנו,עלאשרשםחלקימיושביביתהמדרש
הקדוש"מרכזהרב",שקירותיומקריניםבתוכנו תורה,בבחינתכותליביתהמדרש
יוכיחו)ע'בבבאמציעאנט.(:וביותראודהלשי"ת,שזיכני להתקרבקצתלמרןראש
הישיבההגאוןרביאברהםאלקנהכהנא-שפיראזצ"ל,ולדלותמעטמתורתו,אשר
זכהלהפיצהבישיבתנוהקדושהמעלששיםשנה,יהיהקונטרסהזהמוקדשלעילוי
נשמתו .הרב תמיד זירז את התלמידים להעלות על הספר את אשר נתחדש להם
בתלמודם.
בלומדי את מסכת מגילה ,חשבתי לכתוב קונטרס המסכם בתמצית את דברי
הגמרא ,לתועלת הרבים ,שיוכלו לחזור על תלמודם בצורה פשוטה וקלה ,בבחינת
"ושיננתםלבניך– שיהיודבריתורהמשונניםבפיך".ומכיווןשמנהגישראלללמוד
אתמסכתמגילהלקראתימיהפורים,חשבתילהוציאלאורדווקאבימיםאלואת
קונטרסיזה.
ומכאן הברכה המרובה ,לראש ישיבתנו הרב הגאון יעקב אלעזר כהנא-שפירא
שליט"א ,אשר אני זוכה ב"ה להסתופף בצילו ,ולהפיק מעט מהמעין הגדול הנובע
ממנו .ראש הישיבה שליט"א מעודד אותנו תדירות לכתוב ולהפיץ דברי תורה
ברבים .דרכו תמיד ,לעודד כל בחור ובחור ,מתוך אהבה אמיתית ,לעבודת השם
יתברך.כמוכןברצונילהודותלשניבחוריםשסייעורבותבידיבהוצאתקונטרסזה:
ר'יוחאיגרוסברג,וחזקיפוקס,ד'ישמרםויחייםויזכולרובנחתלהמוןברכה.
בנוסףלכךהוספתי כאןבתורנספחתמצותמסכתתמיד,אשרמחמתקטנותה
אין בדעתי להוציא לאור את תמצותה בקונטרס נפרד .וכן קובץ קטן של מראי
מקומות בנושאים מסוימים בש"ס ,שכתבתי אגב עיוני .למותר לציין ,את הפשוט
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וידוע,ש"לאניתנהתורהלמלאכישרת",ואשמחלקבלהערותותיקוניםליצירידיו
שלבןאנוש.1
בהכיניאתהקונטרסהזהלדפוס,שודושברבאבגבולנו.בלילא'דר"חאדרשני,
אשר פיללנו בו לשמחה ,נהפך לאבל מחולנו ,כאשר מרצח שפל בא לקודש
הקודשיםפנימה–ישיבתנוהמרכזית,ורצחשמונהבחוריחמדשלמדובאותההעת
את תורת ד' ,ואשר זכיתי להכיר כל אחד ואחד מהם באופן אישי" ,מעי מעי על
הרוגיהם",לביחללבקרביואיןמנחם.יהיההקונטרסהזהנרזיכרוןלהם.ועםכל
זאת,לאאשכחלהודותלקב"הבדרךפרטעלי,שהצילניבדרךנסמידיפראהאדם
הישמעאלי ,ובדרך כלל על ניסי הניסים שנעשו באותו הלילה עם בחורי הישיבה,
אשרתקצרהיריעהמלתארם–"הזמןיכלהוהמהלאיכלו".וכמו-כן,להביערגשות
תודה עמוקים לראש הישיבה שליט"א ,על הנהגתו אותנו בימים קשים אלה .אין
מיליםלתאראתההשראהשבחוריהישיבהקבלוומקבליםמעמידתוהאיתנהשל
ראשהישיבהשליט"א,בכלהקשייםשעברועלינובחודשיםהאחרונים .למרותכל
הקשיים ,אנחנו מתקדמים וממשיכים הלאה ,לומדים תורה ומתעלים בתורה
ומפיצים תורה ברבים ,מתוךהכרה ברורה כי קרבהיום שעליו נאמר "הרנינו גוים
עמו כי דם עבדיו יקום ונקם ישיב לצריו וכפר אדמתו עמו" ,וכדברי הנביא יואל:
"ונקיתי,דמםלאניקיתי,וד'שוכןבציון")ע'ברד"קעה"מ(.


בצפייהלישועה



לבשורותטובותולנחמות



ולנקמתדםעבדיוהשפוך




מאורצוברישיעורב'
ישיבתמרכזהרבניסןתשסח.

 1על חשיבות החזרה על דברי התורה ,ועל ההבדל בין "עובד ד' " ל"אשר לא עבדו" ,אין
צורךלהאריך,אךכדרכילעוררעלתמציתהדברים,אצייןלדבריהגמראביומאכט,.סוכה
מו,:עירוביןנד,ע"זיט,.חגיגהט,:קידושיןל,.ברכותסג,:קידושיןמט,:מגילהז,:תעניתז,:
יומאלח,:הוריותיב.יבמותסד:לדבריהרשב"םבב"בקנז,:ולדבריהמאיריעלפרקיאבות
)פ"המכ"ה(,ואקווהשהקוראיםיעיינושם,עלמנתלהפניםאתהערךשלהחזרההתמידית
שלהאדםעלתלמודו.
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úéòéáø äøåãäîì äîã÷ä
úáçøåîå äùãç
)(à"òùú

פתיחה
חיד'וברוךצורי,וירוםאלוקיישעי,עלכןאודךבגויםד'ולשמךאזמרה,אזמרה
לאלקי יעקב ,אלקי ישועתי תרנן לשוני צדקתך ,ארוממך אלקי המלך ,ואברכה שמך
לעולם ועד ,בכל יום אברכך ואהללה שמך לעולם ועד ,אודך ד' אלקי בכל לבבי,
ואכבדה שמך לעולם ,כי חסדך גדול עלי .ברוך שהחיינו וקיימנו והגיענו לברך על
המוגמרולראותב'מגילהבצורהקלהמהדורהחדשהומורחבת'.



מאזשנכתבהחוברתזובראשונהנמכרהב"הבשלושהמהדורות,וזכינולהוציא
לאורעודחוברותעלעודמסכתות וכןזכינולמכתביברכהמאתמרנןורבנןשליט"א,
והואילוזאתהיתההראשונההיאנכתבהממשבקצירתהעומרובצורהמאדקצרה,
מה שלא היה בחוברות האחרות שהוצאנו מאז ,וגם היה ביקוש לעוד חוברות של
'מגילהבצורהקלה'שאזלוכאמור.ולכןשינסנומותנינוואזרנואומץוכתבנוושינינו
כמעט כל סעיף והרחבנו ואפשר ממש לומר שפנים חדשות באו לכאן ואין זה דומה
כלללחוברתהישנה.

החוברת שלנו באה לעזורללומדהרוצהלחזורעלתלמודו,אשרלאחרהלימוד
העצמישלהדף,יוכלהלומדבעצמולתמצתאתהסוגיאולראותאתמסקנותיהע"י
החוברתבתורסמךועזרלחזרותיוהעצמיות,וע"יכךיקלעליולזכוראתעניניהדף)ùé
 (ì"îëàå íéðåù íéîòèî ,àøîâä ïåùì úà åðéðéù íéúéòìù ,ïééöìונדגיששאיןזהבמקוםהלימוד
עצמוח"ו.
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ישלציין שלאשינינוכלוםבנספחשלמסכתתמידעקבקוצרהזמןוהמלאכה
מרובה ,ואף השמטנו את טבלת מראי המקומות שהיתה במהדורה הקודמת ,ואת
הנספחשלסוגייתרבהור'זירא),(:æ óãאךהוספנומאמרגדולבעיון בדבריהרמב"ם
ברישהלכותמגילה) ('ã øåòéùá åðáúëùבבחינת"לעולםליגמראינישוהדרליסבר")æ"ò
 (èéובבחינתאיןביתמדרשבלאחידוש,ועודהוספנונספחקצרשלהערותקצרותאך
עמוקות עמ"ס מגילה של חברותתי הרב יהודה וינגוט שליט"א נו"נ בישיבתינו
הקדושה .נקווהשיהיהלתועלתהלומדים),äëìäì íéøîàîä ìò êåîñì ïéàù íéèåùô íéøáãä
.(ãáìá ïåéòì àìà


זבחתודה
כאןהמקום לתתשלמיתודה,לישיבההמרכזיתהעולמית'מרכזהרב'שממנה
אנו סופגים תורה ויראת שמיים ולעומד בראשה מו"ר ראש הישיבה הרה"ג יעקב
אלעזרכהנאשפיראשליט"א,המדרבןאותנוללאהרףבכתיבהובהוצאתדבריתורה
לאור .יהי רצון שד' יוסיף לו כהנה וכהנה רוב נחת ,וימשיך בעז"ה להדריך את
הישיבההקדושהבדרךאשרילכובה,אמן.

כמו כן ברצוני להודות להורי היקרים אבי מורי ר' רחמים ואימי מורתי שרה
רבקה,אשרמשקיעיםאתכלכולםבחינוךוגידול,שלאחיושלי.כלאשרלישלהם
הוא.מן המותרלציין,כיחוברת זו ושארהחוברות בסדרה,לאהיויוצאיםמבלעדי
תמיכתם ועידודם הן הגשמי והן הרוחני .יהי רצון שירבו אושר ונחת מכל יוצאי
חלציהם,ויזכולכלטובבבריאותאיתנהונהוראמעליא.

כן יש להודות לבה"ח צחי קנטור נ"י ,שעבד ימים ולילות למען עיצוב ,סידור
והגהה של חוברת זו וכן למגיהים ,חברי לספסל הלימודים :אלעד כרמון נ"י אליעד
דניסנ"יוכןהרביהודהוינגוטשליט"א.איןמיליםבפילהודותלהם,יהירצוןשימלא
ד' כל משאלותם לטובה וזכות הרבים תעמוד להם ולכל ביתם .וכן ברצוני להודות
לתורמיםהיקריםשתרמולמעןחוברתזו"עץחייםהיאלמחזיקיםבה".


נרזיכרון
חוברת זו ,כמו קודמיה ,יוצאת לעילוי נשמת שמונת הקדושים הי"ד ,חבירי
וידידימהישיבההגבוההמרכזהרבומהישיבהלצעירים,שעלובסערההשמימהבליל
ר"ח אדר ב' ע"י צורר ישמעאלי ימ"ש שפגע בהם בתוך קודש הקודשים פנימה .יהי
רצון שלא ידעו המשפחות השכולות עוד צער ,וירבו בהם השמחות ,ונזכה כולנו
לראותבמהרהבביאתמשיחצדקנוותחיתהמתים,אמןואמן.
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לא אשכח להודות לד' יתברך שהצילני בדרך נס באותו לילה רע ונמהר;
בשהותימטריםספוריםמבןהעוולההמרצחימ"ש,ולמרותזאתריחםד'עליבחסדיו
המרובים,ובניסיניסיםהצילני.הודולד'כיטובכילעולםחסדו.מיימללגבורותד'
ישמיעכלתהלתו.חסדיד'כילאתמנו,כילאכלורחמיו.

כמוכןקונטרסזהמוקדשלעילוינשמתסבתימרתמריםבתר'יצחקז"ל,סבי
ר'אשראנשלבןר'חייםיהודהז"ל,ודודיהיקרים,שמעוןבןצדוקז"לוניסיםבןצדוק
ז"ל.


אחריתדבר
בוראעולם,אשריצראתהיםואתהיבשה,נתןלנואתארצנוהקדושהעלמנת
לבנותהוליישבאותה,תוךציווייםמפורשיםעלחיובהבנייהוהיאחזותבכלמרחביה,
והאיסורלמסורחלקיםממנהלידיהגוים.

בימים סבוכים אלו ,פורשים אנו אליו כפינו בתפילה ,שיחזק את אחינו
ובתל אביב ,בגליל ובגולן ,בנגב
ֿ
המתנחלים בכל מרחבי ארץ קדשנו ,בירושלים
וביהודה,בשומרוןובשרון,ובפרטאתהנאחזיםבמסירותנפשבכלהמאחזיםהחוקיים
על פי ציווי ד' האלוקי ,שלא ניתן לערעור" .יהי רצון ...שתעלנו בשמחה לארצנו
ותטענו בגבולנו" – "תטע אותנו כנטיעה שאינה נעקרת בגבול ארץ ישראל" )øåàéá
.(ç÷åøäיברךד'חילם,ופועלידיהםירצה",הןעםלבדדישכוןובגוים)à÷éø-àîòå

(ììëá

לאיתחשב".

יהי רצון שישלח ד' אורו ואמתו על מנהיגי הצבור ,לא יתחשבו בגוים ,אלא
יכירו וידעו את האמת הפשוטהוהברורה כי ארץ ישראל שייכת לעם ישראל על פי
תורת ישראל בלי הסכמי שלום מדומים ושאר מרעין בישין אחרים .בכלל הצפייה
לישועה השלמה ,הצפייה לישועה מהצרות הפרטיות ,ואכן אנו מצפים שמנהיגינו
יבינוכיהתורההיאמפתהדרכיםשלנוואיןזולתה.

ד' ברחמיו המרובים ,יזכנו לשלוט שלטון מוחלט על כל מרחבי ארץ חיינו
במהרהבימינואמן.

éøáåö øåàî
שיעורה',ישיבתמרכזהרב
איירתשע"א
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תנ ֵק ִּני"
רו ַ
ין,מ ִּנ ְס ָּת ֹ
ִ
ָב
תמיי ִ
יאו ִ
"ׁש ִג ֹ
ְ

עם התפילה מאת בורא עולם שלא יצא דבר תקלה על ידי ,אבקש מאת המעיינים
היקריםלהודיעניבדבריםהנצרכיםתיקון.
הערותותיקוניםיתקבלובברכהבשיחותאובהודעותטקסטלמספר:

050-5727709

כמו־כןניתןלהשיגאתהקונטרסיםהקודמיםבמס'הנ"ל.
עדהיוםהוצאנובסיעתאדשמיא:

•

"בבאבתראבצורהקלה"–תמצותסוגיות.

•

"נדריםבצורהקלה"–תמצותסוגיות.

•

"בבאמציעאבצורהקלה"–תמצותסוגיות.

•

"תורהעלהפרשהבצורהקלה"–לקטד"תקצריםעלכלפרשיותהשבוע.

•

"מאורהתשובה"–מאמריםעלענייניתשובהואלול)חוברתבפניעצמה(.
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äîéîùä äøòñá äìòù
÷éãöä óñåé ìù åøá÷ ïúôî ìò
ìàøùé úåæçàéä ìò ùôð úåøéñî êåúî
äùåã÷ä åöøàá

ã"éä
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ì"æ

úá

äàì

äéøà äéòîù
úá

äéñô éèá

éáö ìàéçé

ùéáééì äãåäé

äéøà íçðî

íééç äùî

ïá

ïá

øéàî

ìçø äéç

úá

ïá

'ø úá ãøå

áàæ äãåäé
äéñô äéç

ïî÷éãøã
è"ðùú ïååéñ ç"ë ò"áìð

ñçðô óñåé

ø"á ãøå

çøôé

ñ"ùú 'à øãà 'ë ò"áìð

÷çöé

ø"á ãøå

ñçðô óñåé

çñô î"äåçã 'ã ,è"ñùú ïñéð è"é ò"áìð

úàåôøì ìéãáäìå
øðæééà ä÷ðìá ïá (éðá) ïéîéðá áøä
äéç ä÷áø úá úøùåà
äìéö ïá äîìù
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áøä

úøî

הבהרה:כלמכתביהברכההנדפסיםכאןניתנולחוברותהקודמות


מכתבברכהמאתמו"רראשהישיבה

הרה"גהרביעקבאלעזרכהנאשפיראשליט"א

12

מכתבברכהמאתרבהשלהעירהעתיקה

הרה"גרביאביגדורהלוינבנצלשליט"א

בס"דג'פ'לעשותצדקהומשפטתשע"אירושליםעה"קתובב"א

בא לפני ר' מאור צוברי נ"י והראני אשר סדר מסכת בבא בתרא
בצורהקלהבקוצראמריםובתמציתהענייניםלמעןירוץקוראבו
ויוכל לחזור על עניני המסכת ויתקיים תלמודו בידו .יזכה ויפוצו
מעיינותיו חוצה ויביאו תועלת לרבים ,כי חשוב מאד לחזור על
הלמוד ולזכרו ,וזכות הרבים תלוי' בו ,ויתברך מאת נותן התורה
בכלאשריעשה,

כעתירתצעירהלויים



אביגדרנבנצל
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מכתבברכה*מאתרבהשלקרית־ארבע -חברוןוראשישיבת"ניר"

הרה"גהרבדובליאורשליט"א
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מכתבברכהמאתראשמכון"פועה"

הרה"גהרבמנחםבורשטיןשליט"א
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äìéâî
äì÷ äøåöá

úàø÷ð äìéâî ÷øô
דף ב
•

משנה"מגילהנקראת...קוריןבוביוםומוקפותחומהלמחר".

•

מחלוקתמניןלומדיםלשארזמנים):(ùøåôî íéáåúëù å"èå ã"éî õåç


ֵיהם"– זמניםהרבה
א ֶּלה ִּב ְז ַמּנ ֶ
יםה ֵ
ָ
יה ֻּפ ִר
תי ֵמ ַ
ֵםא ְ
סתמא דגמרא –" ְל ַקּי ֵ
תקנולהם:י"א,י"ב;ו־י"גלאצריךריבוישכןי"גזמןקהילהלכלהיא.



הּודים" – לרבות י"א
ה ְּי ִ
ב ֶהם ַ
ׁשר נָחּו ָ
א ֶ
ָמים ֲ
ּכּי ִ
ר' שמואל בר נחמני – " ַ
ו־י"ב;ו־י"ג–זמןקהילהלכלהיא.

•

לישנאראשונה–רבה בר בר חנה א''ר יוחנן:


זודבריר''ע סתימתאה,דדריש"זמן""זמנם""זמניהם";



אבלחכמיםאומרים:איןקוריןאותהאלאבזמנה.

ומקשה הגמרא על לישנא זאת ממה ששנינו" :אמר ר' יהודה :אימתי? בזמן
שהשנים כתיקנן ,וישראל שרויין על אדמתן; אבל בזמן הזה ,הואיל ומסתכלין
בה–איןקוריןאותהאלאבזמנה".
ולמסקנה :רבי יהודה אליבא דרבנן ,ובזמן שהשנים כתיקנן וישראל שרויין על
אדמתןמיהאקרינן,ותיובתאעלר' יוחנן.
לישנאשניה,רבה בר בר חנה א"ר יוחנן:


זודבריר''ע סתימתאה;



אבל חכמים אמרו :בזמן הזה ,הואיל ומסתכלין בה – אין קורין אותה
אלאבזמנה.

ויש סיעתא לזה מהבריתא ששנינו" :אמר ר' יהודה :אימתי? בזמן שהשנים
כתיקנן ,וישראל שרויין על אדמתן; אבל בזמן הזה ,הואיל ומסתכלין בה – אין
קוריןאותהאלאבזמנה".
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•

מניןשמוקפיןבט"וקוראיםופרזיםבי"ד?

 

זות – "...מדפרזים
ה ְּפ ָר ֹ
ּב ָע ֵרי ַ
ה ֹּי ְׁש ִבים ְ
ה ְּפ ָר ִזים ַ
הּודים ַ
ה ְּי ִ
ּכן ַ
רבא :דכתיב " ַעל ֵ
בארבעהעשרמוקפיןבחמשהעשר )åùòù ïùåùë ïëù ,â"éá åàø÷é ïéô÷åîù ãéâäì ïéàå
.(ïéô÷åîä øàù óà å"èá

•

ֵיהם" – זמנושלזהלאזמנושלזה,ומוקף/פרוזלאיכוללקרואאםרוצה
" ִּב ְז ַמּנ ֶ
בי"דאםרוצהבט"ו.

•

ַע ִׂשים" – איתקש
ונ ֲ
נ ְז ָּכ ִרים ְ
ה ֵא ֶּלה ִ
ָמים ָ
אשכחן עשייה ,זכירה מנלן? כתיב " ְו ַהּי ִ
זכירהלעשייה.

•

כרכיןהמוקפיןמאימתי?


תנא דמתניתין :כרכין המוקפין חומה מימות יהושע בן נון ,והטעם –
יםה ְּפ ָר ִזים",וכתיבהתם:
ַ
הּוד
ןה ְּי ִ
לּכ ַ
יליף"פרזי""פרזי".כתיבהכאַ ":ע ֵ
המ ֹאד"–מהלהלןמוקפתחומהמימותיהושע
יה ְר ֵּב ְ
ּפ ָר ִז ַ
יה ְ
דמ ָע ֵר ַ
" ְל ַב ֵ
בןנון,אףכאןמוקפתחומהמימותיהושעבןנון.



רבי יהושע בן קרחה :כרכין המוקפין חומה מימות אחשורוש קורין
בחמשה עשר ,והטעם – כי שושן ,מה שושן מוקפת חומה מימות
אחשורוש ,וקורין בחמשה עשר – אף כל שמוקפת חומה מימות
אחשורושקוריןבחמשהעשר.

וא"ת:שושןכמיעשתה)?(ïéúéðúîã àðú éôìשאנישושן,הואילונעשהבהנס.

•

ריב"ל :כרךוכלהסמוךלווכלהנראהעימו–נידוןככרך,עדכמה?מיל)ïéá ÷çøî
.(àéøáèì ïúîç

דף ג
•

אותיותמנצפ"ךהיהכברידועבזמןמתןתורה,ונשכחובאונביאיהדורותוחזרו
ויסדום.

•

תרגוםשלתורה – אונקלוסהגראמרומפיר' אליעזר ור' יהושע )øæç çëùðù øçàì
.(áåù úàæ ãñé ñåì÷ðåà
תרגוםשלנביאים–יונתן בן עוזיאלאמרומפיחגיזכריהומלאכי.ונזדעזעהארץ
ישראלארבעמאותפרסהעלארבעמאותפרסה,יצתהבתקולואמרה:מיהוא
זה שגילה סתריי לבני אדם? עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ,ואמר" :אני הוא
שגליתיסתריךלבניאדם.גלויוידועלפניךשלאלכבודיעשיתי,ולאלכבודבית
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אבא; אלא לכבודך עשיתי ,שלא ירבו מחלוקת בישראל" ועוד ביקש יונתן בן
עוזיאל לגלות תרגום של כתובים – יצתה בת קול ואמרה לו" :דייך" ,והטעם,
משוםדאיתביהקץמשיח.

•

אּוב ֵּס ֶפר
ַ
ק ְר
ינּוּב ִּמ ְק ָרא" ":ו ִַּי ְ
ַ
ָב
םׂש ֶכל ַוּי ִ
ׂשו ֶ
ׁשו ֹ
יםמ ֹפ ָר ְ
ְ
ק
ל ִ
א ֹ
תה ֱ
תו ַר ָ
רּב ֹ
אּוב ֵּס ֶפ ְ
ַ
ק ְר
"ו ִַּי ְ
םׂש ֶכל"–אלוהפסוקין.
ׂשו ֶ
קים"–זהמקראְ ".מ ֹפ ָרׁש"–זהתרגוםְ ".ו ֹ
ל ִ
א ֹ
תה ֱ
תו ַר ָ
ְּב ֹ
ינּוּב ִּמ ְק ָרא"–אלופיסקיטעמים.ואמרילהאלוהמסורת.
ַ
" ַוָּי ִב

•

את
ראּו ֶ
לא ָ
ע ִּמי ֹ
היּו ִ
ׁשר ָ
א ֶ
ָׁשים ֲ
אנ ִ
ו ָה ֲ
ה ַּמ ְר ָאה ְ
את ַ
ל ַב ִּדי ֶ
ד ִנּיֵאל ְ
א ִני ָ
יתי ֲ
" ְו ָר ִא ִ
חּוּב ֵה ָח ֵבא" .מאןנינהואנשים? חגי
ְ
יהםו ִַּי ְב ְר
הע ֵל ֶ
ָפ ָל ֲ
הג ֹד ָלהנ ְ
לח ָר ָד ְ
הא ָב ֲ
ַה ַּמ ְר ָא ֲ
זכריהומלאכי.חגיזכריהומלאכיעדיפיםמדניאלבכךשהםנביאים,והואעדיף
מהםבכךשהוארואהוהםלארואים)ïåéë ?åìäáð íä äîì æà íéàåø àì íäù øçàî éëå
.(äàø åäééìæî ,åàø àì íäù â''òàùרבינא:שמעמינההאימאןדמיבעית,אע''גדאיהו
לא חזי – מזליה חזי .מאי תקנתיה? ליקרי ק''ש .ואי קאים במקום הטנופת –
לינשוף מדוכתיה ארבע גרמידי .ואי לא – לימא הכי" :עיזא דבי טבחי שמינא
מינאי".

•

ּומ ְׁש ָּפ ָחה" – להביא משפחות כהונה ולויה
ר' יוסי בר חנינא למד " ִמ ְׁש ָּפ ָחה ִ
שמבטליןעבודתןובאיןלשמועמקראמגילה ,דאמררב" :כהניםבעבודתןולוים
בדוכנןוישראלבמעמדן–כולןמבטליןעבודתןובאיןלשמועמקראמגילה".

•

ּדו ....וישתחו"...
ֶג ֹ
דלנ ְ
יׁשע ֵמ ְ
ֹ
ֵהא
או ִהּנ ִ
ַר ְ
אעינָיו ַוּי ְ
ּׂש ֵ
יחו ו ִַּי ָ
יר ֹ
ּב ִ
ׁש ַע ִ
הו ֻ
תי ֹ
יו ְ
יּב ְה ֹ
ַי ִה ִ
"ו ְ
) øîàäå ,äååçúùä êéà ú"àåרבי יהושע בן לויïðéùééç äìéìá åøéáçì íåìù ïúéù íãàì øåñà :
(äìèáì íéîù íù é÷ôî àìã éøéîâå 'ã àáö øù éðà éë êàìîä øîàã àëä éðàù ,àåä ãù àîù
אמר המלאך ליהושע" :אמש בטלתם תמיד של בין הערבים ,ועכשיו בטלתם
תלמוד תורה" .אמר לו יהושע" :על איזה מהן באת"? אמר לו" :עתה באתי",
ה ֵע ֶמק" ) (ïìéå ä"ãåúòאמר ר' יוחנן :מלמד
תו ְך ָ
ּב ֹ
ההּוא ְ
ּב ַּלְי ָלה ַ
ׁש ַע ַ
הו ֻ
י ֹ
ָלן ְ
מידַ " :וּי ֶ
שלןבעומקהשלהלכה.

•

למסקנה :תלמוד תורה דרבים וכבוד תורה דיחיד חמור ,ת"ת של יחיד קל
ומבטליןתורתולמקראמגילה.

•

מסקנתרבא:
עבודהומקרא מגילה –מקראעדיף .ת"תומקרא מגילה –מקראעדיף .ת"תומת
מצווה – מת מצווה עדיף .עבודה ומת מצווה – מת מצווה עדיף .מת מצווה
ומקראמגילה–מתמצווהעדיףוהטעם,שגדולכבודהבריותשדוחהלאתעשה
שבתורה.

•
20

אמרותשלרבי יהושע בן לוי:

א.

כרך ,וכלהסמוךלו ,וכלהנראהעמו– נדוןככרך .תנאסמוךאע''פשאינו
נראה ,נראהאע''פשאינוסמוך,היכידמי? נראהאע''פשאינוסמוך –כגון
דיתבהבראשההר.סמוךאע''פשאינונראה–שיושבתבנחל.

ב.

כרך שישב ולבסוף הוקף נדון ככפר ) (äîåç éøò éúá ïéðòìדכתיב "ואיש כי
ימכור בית מושב עיר חומה" – שהוקף ולבסוף ישב ,ולא שישב ולבסוף
הוקף.

ג.

כרךשאיןבועשרהבטלנין–נדוןככפר,וכרךאיצטריךליהאע''גדמיקלעי
ליהמעלמא.

ד.

כרךשחרבמעשרהבטלניןולבסוףישב–נדוןככרך.

ה.

לודואונווגיאהחרשיםמוקפותחומהמימותיהושעבןנון,ואז חרבו בימי
פילגשבגבעה,ואתאאלפעלבנהואזהדוראינפולאתאאסאשפצינהו.

דף ד
•

פורים שחל להיות בשבת – שואלין ודורשין בענינו של יום .דמהו דתימא
נגזורמשוםדרבה–קמ''ל.

•

נשיםחייבותבמקראמגילה,והטעם:שאףהםהיובאותוהנס.

•

חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולקרותה שנית ביום ,מפני
שכתוב:
א".אלקיאקראיומםולאתענהולילהולאדומיהלי".
ב".למעןיזמרךכבודולאידוםד'אלקילעולםאודך".

•

חכמים הקילו על הכפרים להיות מקדימים ליום הכניסה מפני שמספקים
מיםומזוןלאחיהםשבכרכים).(íéëøëì àìå íéøôëã àúð÷ú

•

שנינו" :כיצד? חל להיות בשני בשבת – כפרים ועיירות גדולות קורין בו
ביום" :מאישנארישאדנקטסידוראדירחא ,ומאי שנאסיפאדנקטסידורא
דיומי?איידידמיתהפכיליה,נקטסידוראדיומי.

•

משנתינו שאומרת שחל להיות יד בע"ש כרכים ועיירות גדולות קורין
באותויום,מסתדרתגםכרבי וגםכרבי יוסי,רבי דתניא" :חללהיותבע''ש
– כפרים ועיירות גדולות מקדימין ליום הכניסה ,ומוקפין חומה קורין בו
ביום;רבי:אומראנילאידחועיירותממקומןאלאאלוואלוקוריןבוביום",
ור' יוסי דתניא" :חל להיות בערב שבת – מוקפין וכפרים מקדימין ליום
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הכניסה ,ועיירותגדולותקוריןבוביום .רבי יוסי אומר :איןמוקפיןקודמין
לעיירות,אלאאלוואלוקוריןבוביום".

•

מגילהבשבתלאקרינןמאיטעמא?


רבה :הכל חייבין בקריאת מגילה ,ואין הכל בקיאין במקרא מגילה
גזירה שמא יטלנה בידו וילך אצל בקי ללמוד ויעבירנה ארבע אמות
ברשותהרבים ).(áìåìã àîòè åðééäå øôåùã àîòè åðééäå



רב יוסף :מפנישעיניהןשלענייםנשואותבמקראמגילה.

דף ה
•

מחלוקת:


רב :מגילהבזמנהקוריןאותה–אפי'ביחידשלאבזמנה–בעשרה.



רב אסי :ביןבזמנהביןשלאבזמנה–בעשרה.

•

משנה"איזוהיאעיר...איןקוריןאותהאלאבזמנה".

•

תנא:עשרהבטלניןשבביתהכנסת.

•

מההטעםמקדימיםבמגילהולאמאחרים? 
שמואל:כתוב"ולאיעבור".
מההטעםמאחריםולאמקדימיםבתשעהבאב,וחגיגה,והקהל:
תשעה באב – אקדומי פורענות לא מקדמי .חגיגה והקהל – משום דאכתי
לאמטאזמןחיובייהו.

•

שמואל :מנין שאין מונין ימים לשנים? שנאמר" :לחדשי השנה" – חדשים
אתהמונהלשנים,ואיאתהמונהימיםלשנים.

 

רבנן דקיסרי משוםר' אבא :מניןשאיןמחשביןשעותלחדשיםשנאמר"עד
חדשימים"–ימיםאתהמחשבלחדשים,ואיאתהמחשבשעותלחדשים.

•

תנא":חגיגהוכלזמןחגיגהמאחרין"":זמןחגיגהמאיהיא"?


רב אושעיא :הכיקאמר :חגיגהבשבת ,ועולתראייהאפילוביו''טדזמן
חגיגה–מאחרין,ואליבאדב"ש היא,דתנן" :ב"ש :מביאיןשלמיםביו''ט
ואין סומכין עליהן אבל לא עולות; וב"ה :מביאין שלמים ועולות
וסומכיןעליהן".
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רבא :חגיגהכלזמןחגיגהמאחרין ,טפילא .דתנן" :מישלאחגביו''ט
הראשוןשלחגחוגגוהולךאתכלהרגלכולוויוםטובהאחרוןשלחג
עברהרגלולאחגאינוחייבבאחריותו".



רב אשי :חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרין ,ואפילו עצרת דחד יומא
מאחרין,דתנן":מודיםשאםחלעצרתלהיותבשבת,שיוםטבוחאחר
השבת".

•

מעשהדרבי:


רבי חנינא :רבי נטע נטיעה בפורים ורחץ בקרונה של ציפורי בשבעה
עשרבתמוזובקשלעקורתשעהבאב–ולאהודולו חכמים.



רבי אבא בר זבדא :לאכךהיהמעשה ,אלאתשעהבאבשחללהיות
בשבתהיה ,ורבי דחהלאחרהשבת ,ואמר רבי :הואילונדחה ,ידחה–
ולאהודו חכמים.

שואלת הגמרא :ורבי היכי נטע נטיעה בפורים? והתני רב יוסף" :שמחה
ומשתהוי"ט"':שמחה'–מלמדשאסוריםבהספד'.משתה'–מלמדשאסור
בתענית'.ויוםטוב'–מלמדשאסורבעשייתמלאכה?


סתמא דגמרא :רבי ,שהיה גר בטבריה ,בר חמיסר הוה וכי נטע
בארביסרהוהופשיטאליהדטבריאמוקפתחומהמימותיהושעבןנון
) .(äæá ÷ôúñäù äé÷æçë àìãåוא"ת ,והרי כתוב במגילת תענית" :את יום
ארבעה עשר ואת יום חמשה עשר יומי פוריא אינון דלא למספד
בהון"–,ואמר רבא :לאנצרכאאלאלאסוראתשלזהבזהואתשלזה
בזה?הנימיליבהספדובתענית,אבלמלאכה–יוםאחדותולא.



איבעית אימא :רבי נטע נטיעה של שמחה שמותר בפורים ,ומה זה
נטיעהשלשמחה? כדתנן" :עברואלוולאנענו– ממעטיןבמשאומתן
בבנין ובנטיעה באירוסין ובנישואין" .ותנא עלה' :בנין בנין שלשמחה
נטיעהנטיעהשלשמחה.איזהובניןשלשמחה?זההבונהביתחתנות
לבנו,איזוהיאנטיעהשלשמחה?זההנוטעאבורנקישלמלכים".

•

חזקיה היה קורא מגילה בטבריא בארביסר ובחמיסר ,והטעם – למרות
שמוקפתחומהמימותיהושעבןנון,צדאחדשלהמוקפתע"יים;ומספקא
ליהלעניןמקראמגילה,מאיפרזיםומאימוקפיןדכתיביגבימקראמגילה?
משוםדהנימיגלווהנילאמיגלו– והאנמימיגליא; אודלמא ,משוםדהני
מיגנווהנילאמיגנו,והאנמימיגניא?משוםהכימספקאליה.
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דף ו
•

מחלוקת:


ר' יוחנן :חמת – טבריא ) .(àéøáè éîç íåù ìò úîç äîù àø÷ð äîìåרקת –
ציפורי ) .(àøäðã àú÷øë àééìãéîã íåùî ú÷ø äîù àø÷ð äîìåכינרת – גינוסר
).(éøðéëã àì÷ë àøéô é÷éúîã úøðéë äîù àø÷ð äîìå



רבא :חמת–חמיגרר.רקת–טבריא.כינרת–גינוסר )ú÷ø äîù àø÷ð äîìå
äîù àø÷ð äîìå äîù ú÷ø – äéîøé éáø .ïåîøë úåöî ïéàìî äáù ïéð÷éø åìéôàù
àéøáè äîù àø÷ð äîìå äîù ú÷ø – äáø .ìàøùé õøà ìù äøåáèá úáùåéù àéøáè
(äúééàø äáåèù



•

זעירא :קטרון–ציפורי ).(øåôöë øää ùàøá úáùåéù éøåôéö äîù àø÷ð äîìå

מימרותשלאמוראיםביחסלשמותשלמקומות:
רבי אבהו":ועקרוןתעקר"–קסריבתאדוםשהיאיושבתביןהחולות,והיא
היתה יתד תקועה לישראל בימי יוונים ,וכשגברה מלכות בית חשמונאי
ונצחוםהיוקוריןאותהאחידתמגדלשיר.
רבי יוסי בר חנינא :כתוב "והסירותי דמיו מפיו ושקוציו מבין שיניו ונשאר
גם הוא לאלקינו"" ,והסירותי דמיו מפיו" – זה בית במיא שלהן" .ושקוציו
מבין שיניו" – זה בית גליא שלהן" .ונשאר גם הוא לאלקינו" – אלו בתי
כנסיותובתימדרשותשבאדום".והיהכאלוףביהודהועקרוןכיבוסי"–אלו
תראטריות וקרקסיות שבאדום שעתידין שרי יהודה ללמד בהן תורה
ברבים.
רבי יצחק :לשם – פמייס .עקרון תעקר – קסרי בת אדום שהיא היתה
מטרופוליןשלמלכים,והטעם–א.דמרביבהמלכי.ב.דמוקמימינהמלכי.

•

קסריוירושלים:
אם יאמר לך אדם חרבו שתיהן – אל תאמן .ישבו שתיהן – אל תאמן.
חרבהקסריוישבהירושלים,חרבהירושליםוישבהקסרי–תאמן,והמקור:


סתמא דגמרא :שנאמר "אמלאההחרבה"– אם מליאה זו – חרבה זו,
אםמליאהזו–חרבהזו.



•
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רב נחמן בר יצחק" :ולאוםמלאוםיאמץ".

מימרותשלר' יצחק:

א.

כתוב" :אלתתןד'מאויירשעזממואלתפקירומוסלה"–אמריעקב
לפניהקב''ה",רבונושלעולםאלתתןלעשוהרשעתאותלבו"".זממו
אל תפק" – זו גרממיא של אדום ,שאלמלי הן יוצאין מחריבין כל
העולם כולו .ואמר רבי חמא בר חנינא :תלת מאה קטירי תגא איכא
בגרממיא של אדום ותלת מאה ושיתין וחמשה מרזבני איכא ברומי
ובכל יומא נפקי הני לאפי הני ומקטיל חד מינייהו ומיטרדי לאוקמי
מלכא.

ב.

אםיאמרלךאדםיגעתיולאמצאתי–אלתאמן.לאיגעתיומצאתי–
אלתאמן.יגעתיומצאתי–תאמןוהנימיליבדבריתורהובלחדודי.

ג.

אם ראית רשע שהשעה משחקת לו – אל תתגרה בו ,שנאמר" :אל
תתחר במרעים" ,ולא עוד ,אלא שדרכיו מצליחין ,שנאמר" :יחילו
דרכיו בכל עת" ,ולא עוד אלא שזוכה בדין ,שנאמר" :מרום משפטיך
מנגדו" ,ולא עוד ,אלא שרואה בשונאיו ,שנאמר" :כל צורריו יפיח
בהם" ) øîàù åðéöîù äîåר' יוחנן  íåùîר''ש בן יוחי íéòùøá úåøâúäì øúåîù
:àéù÷ àì ,"íá åøâúé äøåú éøîåùå òùø åììäé äøåú éáæåò" :øîàðù ,äæä íìåòá
àäå àä àîéà úéòáéàå .úåøâúäì øúåî àéîùã éìéîá ,úåøâúäì ïéà äéãéã éìéîá
éàå .øåîâ åðéàù ÷éãöá àä ,úåøâúäì øúåî øåîâ ÷éãöá àä àéù÷ àìå äéãéã éìéîá
.(úåøâúäì øåñà ïëìå éðàù åì ú÷çùî äòù àîéà úéòá

•

עולא :איטליא של יון זה כרך גדול של רומי ,והויא תלת מאה פרסה על
תלת מאה פרסה ויש בה שס''ה שווקים כמנין ימות החמה וקטן שבכולם
שלמוכריעופותוהויאששהעשרמילעלששהעשרמילומלךסועדבכל
יום באחד מהן .הדר בה אע''פ שאינו נולד בה – נוטל פרס מבית המלך.
והנולד בה אע''פ שאינו דר בה – נוטל פרס מבית המלך .ושלשת אלפים
בתימרחץ ישבה ,וחמשמאותחלונותמעליןעשןחוץלחומה .צדואחד
ים וצדו אחד הרים וגבעות צדו אחד מחיצה של ברזל וצדו אחד חולסית
ומצולה.

•

משנה"קראואתהמגילה...לאביונים".

•

הא לענין סדר פרשיות – זה וזה שוין ,דתניא" :קראו את המגילה באדר
הראשון ונתעברה השנה – קורין אותה באדר השני שכל מצות שנוהגות
בשני נוהגות בראשון חוץ ממקרא מגילה .ר''א ברבי יוסי :אין קורין אותה
באדרהשני,שכלמצותשנוהגותבשנינוהגותבראשון.רשב''גאומרמשום
רבי יוסי אףקוריןאותהבאדרהשנישכלמצותשנוהגותבשניאיןנוהגות
בראשון,ושויןבהספדובתעניתשאסוריןבזהובזה")ר''ש בן גמליאל  åðééäתנא
קמא? רב פפאã ,åäééðéá àëéà úåéùøô øãñ :תנא קמא ãåáò éàå éðùá äìéçúëì øáñ
å .éðùá åø÷ ïåùàøá åø÷ã áâ ìò óàã äìéâî àø÷îî øá ãåáò ïåùàøáרבי אליעזר ברבי
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יוסי å .ïåùàøá äìéçúëì äìéâî àø÷î åìéôà :øáñרבן שמעון בן גמליאל øãñ åìéôà øáñ
(éðùá åø÷ ïåùàøá åø÷ éà úåéùøôולכאורהמשנתינולאכאףתנא?דאיתנא קמא
– קשיא מתנות ואי רבי אליעזר ברבי יוסי קשיא נמי מקרא מגילה ,ואי
רשב''ג–כקשיאסדרפרשיות?ומתרצתהגמרא:
א.

לעולם ת"ק ,ותנא מקרא מגילה ,והוא הדין מתנות לאביונים ,דהא
בהאתליא.

ב.

לעולםרשב"גהיא,ומתני'חסורימיחסרא,והכיקתני":איןביןארבעה
עשרשבאדרהראשוןלי''דשבאדרהשניאלאמקראמגילהומתנות",
האלעניןהספדותעניתזהוזהשוין,ואילוסדרפרשיותלאמיירי.

והלכתאכרבן שמעון בן גמליאל.

•

ובטעםרשב"גור' אלעזר ברבי יוסי"בכלשנהושנה":


רבי אליעזר ברבי יוסי :בכלשנהושנה ,מה כלשנהושנהאדרהסמוך
לשבטאףכאןאדרהסמוךלשבט ).(úååöîä ìò ïéøéáòî ïéàã ,àîòè øáúñîå



רשב"ג :בכלשנהושנה ,מהכלשנהושנהאדרהסמוךלניסןאףכאן
אדרהסמוךלניסן.

ובטעמושלרשב"גנחלקו:


רבי טבי :מסמךגאולהלגאולהעדיף.



רבי אלעזר :דכתיב"לקייםאתאגרתהפוריםהזאתהשנית".

ורבי אליעזר בר' יוסי ,האי "השנית" מאי עביד ליה? מיבעי ליה לכדרב
שמואל בר יהודה,דאמר:בתחילהקבעוהבשושן,ולבסוףבכלהעולםכולו.

דף ז
•

רב שמואל בר יהודה :שלחהלהםאסתרלחכמים" :קבעונילדורות" ,שלחו
לה":קנאהאתמעוררתעלינולביןהאומות",שלחהלהם":כברכתובהאני
עלדבריהימיםלמלכימדיופרס".

•

מחלוקת תנאים לגבי הפסוק "כתב זאת זכרון בספר" לענין מחית עמלק
המוזכרבתנ"ך:


ר' יהושע" :כתבזאת"–מהשכתובכאן" .זכרון"–מהשכתובבמשנה
תורה".בספר"–מהשכתובבנביאים.
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ר' אלעזר המודעי" :כתב זאת" – מה שכתוב כאן ובמשנה תורה.
"זכרון"–מהשכתובבנביאים".בספר"–מהשכתובבמגילה.

•

שמואל :אסתר אינה מטמאה את הידים ,וסבר שמואל :אסתר לאו ברוח
הקודשנאמרהלקרות,למרותשנאמרהליכתב.

•

תניא":ר' שמעון בן מנסיא:קהלתאינומטמאאתהידים,מפנישחכמתושל
שלמה היא .אמרו לו :וכי זו בלבד אמר ,והלא כבר נאמר' :וידבר שלשת
אלפים משל' ,ואומר' :אל תוסף על דבריו'" .מאי ואומר? וכי תימא מימר
טובאאמר,דאיבעיאיכתיבודאיבעילאאיכתיב,תאשמע":אלתוסףעל
דבריו".

•

אסתרברוחהקודשנאמרהמההמקור:


ר' אליעזר :שנאמר"ויאמרהמןבלבו".



ר' עקיבא :שנאמר"ותהיאסתרנשאתחןבעיניכלרואיה".



ר' מאיר:שנאמר"ויודעהדברלמרדכי".



רבי יוסי בן דורמסקית :שנאמר"ובבזהלאשלחואתידם".



שמואל :אי הואי התם ,הוה אמינא מלתא דעדיפא מכולהו ,שנאמר:
"קימווקבלו"–קימולמעלהמהשקיבלולמטה.

אמרעלזה רבא :לכולהואיתלהופירכא,לברמדשמואל דליתליהפירכא.

•

תנירב יוסף":ומשלוחמנותאישלרעהו"–שתימנותלאישאחד".ומתנות
לאביונים"–שתימתנותלשניבניאדם.

•

רבא :מיחייב איניש לבסומי בפוריא ,עד דלא ידע בין ארור המן לברוך
מרדכי .מעשה דרבה ודרבי זירא עבדו סעודת פורים בהדי הדדי ,איבסום
קם רבה שחטיה לרבי זירא .למחר בעי רחמי ,ואחייה .לשנה אמר ליה:
"ניתי מר ונעביד סעודת פורים בהדי הדדי" ,אמר ליה" :לא בכל שעתא
ושעתאמתרחישניסא".
ועוד אמר רבא :סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו ,והטעם:
"ימימשתהושמחה".

•

משנה"איןביןיו"ט...בלבד".

•

האלעניןמכשיריאוכלנפשזהוזהשוין.מתניתיןדלאכרבי יהודה,דתניא:
"איןביןיוםטובלשבת,אלאאוכלנפש.רבי יהודהמתיראףמכשיריאוכל
נפש",הטעמיםשלת"קור"י:

27



ת"ק" :הוא"ולאמכשיריו ).(íéáìëì àìå íééåâì àìå íëì ùéøã "íëì"å



ור' יהודה" :לכם"לכםלכלצורכיכם )ïéøéùëîá – "àåä" ,"íëì" áéúëå "àåä"å
áøòî ïúåùòì øùôà éàù ïéøéùëîá ïàë – "íëì" .áåè íåé áøòî ïúåùòì øùôàù
.(áåè íåé

•

משנה"איןביןשבת...בכרת".

•

הא לענין תשלומין זה וזה שוין .מני מתניתין? רבי נחוניא בן הקנה היא
דתניא" :ר' נחוניא בן הקנה היהעושהאתיוםהכפוריםכשבתלתשלומין,
מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין ,אף יום הכפורים מתחייב
בנפשוופטורמןהתשלומין".

•

תנן התם :כל חייבי כריתות שלקו – נפטרו מידי כריתתן שנאמר "ונקלה

אחיךלעיניך"–כיוןשלקההריהואכאחיך,דברירבי חנניה בן גמליאל".ר'
יוחנן:חלוקיןעליוחביריועלר' חנניה בן גמליאל.

דף ח
•

משנה"איןביןהמודר...נפש".

•

האלעניןכליםשעושיןבהןאוכלנפש ,זהוזהשוין .מנימתניתיןשאוסרת
גם בדבר של מקפידים? רבא :הא מני רבי אליעזר דאמר" :ויתור אסור
במודרהנאה".

•

משנה"איןביןנדרים...באחריותן".

•

האלעניןבלתאחרזהוזהשוין.

•

תנן התם אי זהו נדר? האומר" :הרי עלי עולה" .איזו היא נדבה? האומר:
"הריזועולה",ומהביןנדריםלנדבות,נדריםמתואונגנבואואבדו–חייב
באחריותן .נדבות מתו או נגנבו או אבדו – אינו חייב באחריותן ,והמקור
לכך דתניא'" :ונרצה לו לכפר עליו' ,ר' שמעון :את שעליו חייב באחריותו
ואת שאינו עליו אינו חייב באחריותו" )äéôúëà ïéòèã ïàîë – "éìò" øîàã ïåéë
.(éîã

•
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משנה"איןביןזב...קרבן".

•

האלעניןמשכבומושבוספירתשבעה– זהוזהשוין .מנהנימילי? דתניא:
"רבי סימאי :מנה הכתוב שתים וקראו טמא ,שלש וקראו טמא .הא כיצד?
שתים לטומאה ושלש לקרבן" ,ותניא'" :וכפר עליו הכהן לפני ד' מזובו' –
מקצת זבין מביאין קרבן ,ומקצת זבין אין מביאין קרבן ,הא כיצד? ראה
שלש–מביא,שתים–אינומביא.אואינואלא:ראהב'–מביא,ראהשלש
–אינומביא?אמרת,עדשלאראהשלש–ראהשתים".

•

תניא'" :וכייטהרהזב'–לכשיפסוקמזובו –ולאמזובוונגעו' .מזובווספר'–
לימד על זב בעל שתי ראיות ,שטעון ספירת שבעה .והלא דין הוא – אם
מטמא משכב ומושב ,לא יהא טעון ספירת שבעה? שומרת יום כנגד יום
תוכיח ,שמטמאהמשכבומושבואינהטעונהספירתשבעה ,ואףאתהאל
תתמהעלזה,שאע"פשמטמאמשכבומושב–לאיהאטעוןספירתשבעה,
תלמודלומר':מזובווספר'–מקצתזובווספר,לימדעלזבבעלשתיראיות
שטעוןספירתשבעה".

•

משנה"איןביןמצורע...וצפרים".

•

האלעניןשילוחוטומאה–זהוזהשוין.מנהנימילי?


רב שמואל בר יצחק" :וטהרו הכהן מספחת היא וכבס בגדיו וטהר" –
טהורמפריעהופרימהדמעיקרא.



רבא" :והצרועאשרבוהנגע"–מישצרעתותלויהבגופו,יצאזהשאין
צרעתותלויהבגופו,אלאבימים.



אביי" :ויצא הכהן אל מחוץ למחנה ,והנה נרפא נגע הצרעת" – מי
שצרעתותלויהברפואות ,יצאזהשאיןצרעתותלויהברפואותאלא
בימים.

•

משנה"איןביןספרים...יוונית".

•

האלתופרןבגידיןולטמאאתהידים–זהוזהשוין.

דף ט
•

סתירה :במשנה שנינו" :שהספרים נכתבין בכל לשון ,ותפלין ומזוזות אינן
נכתבות אלא אשורית .רשב"ג אומר :אף בספריםלא התירו שיכתבו אלא
יוונית" ,ואילו בברייתא כתוב" :מקרא שכתבו תרגום ,ותרגום שכתבו
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מקרא ,וכתב עברי – אינו מטמא את הידים ,עד שיכתבנו בכתב אשורית,
עלהספרובדיו"?


רבא :כאןבגופןשלנו ) ,(äðùîäכאןבגופןשלהן.



אביי :לא קשיא – כאן ) (àúéøáäבמגילה ,כאן בספרים .מגילה הטעם –
שכתוב"ככתבםוכלשונם" ) :àëéà àø÷î åáúëù íåâøúåרב פפאíâúô òîùðå" :
 ."êìîäרב נחמן בר יצחק.("ïäéìòáì ø÷é åðúé íéùðä ìëå" :



רב אשי :כי תניא ההיא ,בשאר ספרים ,ורבי יהודה היא ,דתניא
)למסקנה(" :ספרים נכתבים בכל לשון ,ורבותינו לא התירו שיכתבו
אלא יונית" .ותניא" :אמר ר' יהודה :אף כשהתירו רבותינו יונית ,לא
התירואלאבספרתורה,ומשוםמעשהדתלמיהמלך".

•

תניא :מעשה בתלמי המלך שכינס שבעים ושנים זקנים ,והכניסן בשבעים
ושניםבתים ,ולאגילהלהםעלמהכינסן ,ונכנסאצלכלאחדואחדואמר
להם" :כתבו ליתורת משה רבכם" .נתן הקב''ה בלב כל אחד ואחד עצה,
והסכימוכולןלדעתאחת,וכתבואתהתורהעםאלוהשינויים:
א' .אלקים ברא בראשית' .ב' .אעשה אדם בצלם ובדמות' .ג' .ויכל
ביום הששי וישבות ביום השביעי' .ד' .זכר ונקבה בראו'– ולא כתבו
בראם .ה' .הבהארדהואבלהשםשפתם' .ו' .ותצחקשרהבקרוביה'.
ז' .כיבאפםהרגושורוברצונםעקרואבוס' .ח' .ויקחמשהאתאשתו
ואתבניווירכיבםעלנושאבניאדם'.ט'.ומושבבניישראלאשרישבו
במצרים ובשארארצות ארבע מאות שנה' .י' .וישלחאת זאטוטי בני
ישראל'.יא' .ואלזאטוטיבניישראללאשלחידו'.יב' .לאחמראחד
מהם נשאתי' .יג' .אשר חלק ד'אלקיךאתם להאיר לכלהעמים' יד.
'וילךויעבודאלקיםאחריםאשרלאצויתילעובדם'.טו .כתבולו'את
צעירתהרגלים' ,ולאכתבולו 'אתהארנבת' ,והטעם– מפנישאשתו
שלתלמי"ארנבת" שמה ,שלאיאמר" :שחקוביהיהודים ,והטילושם
אשתיבתורה".

•

הלכהכרשב"ג – שלאהתירואלאשייכתבביוונית,והטעם – דכתיב"יפת
אלוקיםליפת"–יפיותושליפתיהאבאהלישם,שזהלשוןיווןשהיאלשון
יפה.

•

משנה"איןביןכהןמשוח...האיפה".

•

האלעניןפריוםכפוריםועשיריתהאיפה–זהוזהשוין.

•

לכאורה,מתניתיןדלאכר' מאיר ,דתניא" :מרובהבגדיםמביאפרהבאעל
כל המצות – דברי ר' מאיר .וחכמים אומרים :אינו מביא" ומקשה הגמרא,
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אימאסיפא שלמשנתינו" :איןביןכהןמשמשלכהןשעבר ,אלאפריוה''כ
ועשירית האיפה" ,ומדייקת הגמרא :הא לכל דבריהן – זה וזה שוין ,וא"כ
אתאן לר' מאיר ,דתניא" :אירע בו פסול ,ומינו כהן אחר תחתיו – ראשון
חוזר לעבודתו ,שני – כל מצַות כהונה גדולה עליו ,דברי ר' מאיר .ר' יוסי
אומר :ראשון חוזר לעבודתו ,שני אינו ראוי – לא לכהן גדול ,ולא לכהן
הדיוט; ואמר ר' יוסי :מעשה ברבי יוסף בן אולם מציפורי ,שאירעבו פסול
בכהן גדול ומינוהו תחתיו ,ובא מעשה לפני חכמים ,ואמרו :ראשון חוזר
לעבודתו ,שני – אינו ראוי לא לכהן גדול ולא לכהן הדיוט ,כהן גדול –
משום איבה; כהן הדיוט – משום מעלין בקודש ולא מורידין" .וא"כ קשה,
שיוצאשהרישארבנןוסיפאר' מאיר?!


רב חסדא:רישא רבנן וסיפא ר' מאיר.



רב יוסף :רבי היא,ונסיבלהאליבאדתנאי.

•

משנה"איןביןבמה...אינוקרבבבמה".

•

כעיןפסחים,מתניתיןכר' שמעון ,דתניא" :ר' שמעון :אףצבורלאהקריבו,
אלא פסחים וחובות שקבוע להם זמן" – אבל חובות שאין קבוע להם זמן
הכאוהכאלאקרב.

•

משנה"איןביןשילה...היתר".

דף י
•

קדושהראשונהקידשהלשעתהוקידשהלעתידלבואאולאו:
ר' ישמעאל ברבי יוסי :למהמנוחכמיםאתאלו? שכשעלובניהגולהמצאו
את אלו וקידשום אבל הראשונות בטלו משבטלה הארץ ,אלמא קסבר:
קדושהראשונהקידשהלשעתה,ולאקידשהלעתידלבוא.
ר' ישמעאל ברבי יוסי :וכיאלובלבדהיו? והלאכברנאמר" :ששיםעירכל
חבלארגוב" ,וכתיב" :כלאלהעריםבצורותחומהגבוהה" .אלאלמהמנו
חכמים את אלו? שכשעלו בני הגולה – מצאו את אלו ומנאום .ולא אלו
בלבד ,אלא כל שתעלה לך מסורת בידך מאבותיך שמוקפת חומה מימות
יהושע בן נון כל המצות הללו נוהגין בה ,מפני שקדושה ראשונה קידשה
לשעתהוקידשהלעתידלבא.ולכאורהקשיאדר' ישמעאלאדר' ישמעאל?
א.

תריתנאיאליבאדר' ישמעאל בר' יוסי.
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ב.

האר' אלעזר ב"ר יוסי אמרה ,דתניא" :ר' אלעזר ב"ר יוסי' :אשרלוא
חומה' – אע''פ שאין לו עכשיו והיה לו קודם לכן )íâ äùãé÷ã øáñ÷ã
."(àåáì ãéúòì

•
•

למסקנה :לשון "ויהי" – זה לפעמים צער ,ולפעמים זה לא צער .אך לשון
"ויהיבימי"–זהרקלשוןצער.
כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה ,זוכה ויוצאין ממנה מלכים ונביאים.
מנלן? מתמר ,שהרי אמוץ ואמציה אחים הוו ,ואמוץ אביו של ישעיהו
הנביא),(àéáð äéä àåä íâù åðééäãואמציהמלךיהודהושניהםהגיעומתמר.

•

הארוןאינומןהמידה.

•

דרשותחכמיםשכשהיו רוצים לדרושבעניןהמגילה ,היו מתחילים לדרוש
פסוקיםאלו:
ר' יונתן" :וקמתי עליהם ...והכרתי לבבל שם ושאר ונין ונכד נאם ד'" –
"שם"זההכתב".שאר"זהלשון".נין"זהמלכות".ונכד"זוושתי.
ר' שמואל בר נחמני":תחתהנעצוץיעלהברושותחתהסרפדיעלההדס"–
"תחת הנעצוץ" ,תחת המן הרשע שעשה עצמו ע"ז" .יעלה ברוש" – זה
מרדכי,שנקראראשלכלהבשמים,שנאמר":ואתהקחלךבשמיםראשמר
דרור" ומתרגמינן מרי דכי" .תחת הסרפד" – תחת ושתי הרשעה ,בת בנו
שלנבוכדנצרהרשע,ששרףרפידתביתה'".יעלההדס"–זואסתרהצדקת
שנקראת הדסה ,שנאמר" :ויהי אומן את הדסה"" .והיה לד' לשם" – זו
מקראמגילה".לאותעולםלאיכרת"–אלוימיפורים.
ר' יהושע בן לוי" :והיהכאשרששד'עליכםלהיטיבאתכםכןישישלהרע
אתכם").(ùéùî àåä íéøçà ìáà ,íéòùø ìù ïúìôîá ùù åðéà 'ãù úåøîìå
ר' אבא בר כהנא" :לאדםשטובלפניונתןחכמהודעתושמחה" זהמרדכי
הצדיק" .ולחוטא נתן ענין לאסוף ולכנוס" זה המן" .לתת לטוב לפני
האלקים"זהמרדכיואסתר.
רבה בר עופרן" :ושמתיכסאיבעילםוהאבדתימשםמלךושרים"" ,מלך" –
זוושתי".ושרים"–זההמןועשרתבניו.

דף יא
רב דימי בר יצחק"  :כיעבדיםאנחנוובעבדותנולאעזבנואלקינוויטעלינו
חסדלפנימלכיפרס"–אימתי?בזמןהמן.
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רבי חנינא בר פפא":הרכבתאנושלראשנובאנובאשובמים"–"באש"בימי

נבוכדנצר הרשע" .ובמים" בימי פרעה" .ותוציאנו לרויה" בימי המן .רבי
יוחנן" :זכר חסדו ואמונתו לבית ישראל ראו כל אפסי ארץ את ישועת
אלקינו" אימתי "ראו כל אפסי ארץ את ישועת אלקינו"? בימי מרדכי
ואסתר.

ריש

לקיש" :ארי נוהם ודוב שוקק מושל רשע על עם דל" – 

"ארינוהם" זהנבוכדנצרהרשע ,שנאמר "עלהאריהמסובכו"" .דובשוקק"
זהאחשורוש שנאמר "וארוחיוהאחריתניינהדמיהלדוב",ותנירב יוסף:
אלו פרסיים שאוכלין ושותין כדוב ,ומסורבלין בשר כדוב ,ומגדלין שער
כדוב ,ואין להם מנוחה כדוב" .מושל רשע" זה המן" .על עם דל" אלו
ישראלשהםדליםמןהמצות.
ר' אלעזר" :בעצלתים ימך המקרה ,ובשפלות ידים ידלוף הבית" – בשביל
עצלות שהיה להם לישראל שלא עסקו בתורה ,נעשה שונאו של הקב"ה
מך ,ואין מך אלא עני ,שנאמר" :ואם מך הוא מערכך" ,ואין מקרה אלא
הקב"ה,שנאמר":המקרהבמיםעליותיו".
רב נחמן בר יצחק":שירהמעלותלוליד'שהיהלנויאמרנאישראללוליה'
שהיהלנובקוםעלינואדם"–אדםולאמלך.
רבא":ברבותצדיקיםישמחהעםובמשולרשעיאנחעם"–"ברבותצדיקים
ישמחהעם"–זהמרדכיואסתר".ובמשולרשעיאנחעם"–זההמן.
רב מתנה":כימיגויגדולאשרלואלקיםקרוביםאליו".
רב אשי" :או הנסה אלקיםáéúëã àãä ,éäå ééå áø øîà "ùåøåùçà éîéá éäéå") ."...
".("...úåçôùìå íéãáòì êéáéåàì íù íúøëîúäå
שמואל":לאמאסתיםולאגעלתיםלכלותם"–"לאמאסתים"–בימייוונים;
"ולא געלתים" – בימי נבוכדנצר; "לכלותם" – בימי המן; "להפר בריתי
אתם" – בימיפרסיים" ,כיאניד'אלקיהם" – בימיגוגומגוג:àðú àúéðúîá) .
ִ
""íéúìòâ àìå" .äéøæòå ìàùéî ,äéððç ,ìàéðã íäì éúãîòäù ,íéãùë éîéá – "íéúñàî àì
– – "íúåìëì" .â''äë äéúúîå åéðáå éàðåîùçå ÷éãöä ïåòîù íäì éúãîòäù ,íéðååé éîéá
éúãîòäù ,íééñøô éîéá – "íúàÄ éúéøá øôäì" .øúñàå éëãøî íäì éúãîòäù ,ïîä éîéá
ïåùìå äîåà ìë ïéàù ,àåáì ãéúòì – "íäé÷ìà 'ã éðà éë" .úåøåã éîëçå éáø úéá ìù íäì
.(íäá èåìùì äìåëé
ר' לוי":ואםלאתורישואתיושביהארץ".
ר' חייא":והיהכאשרדמיתילעשותלהםאעשהלכם".
•

פירושהמילהאחשורוש:


רב :אחיושלראשובןגילושלראש.
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•



שמואל :שהושחרופניהםשלישראלבימיוכשוליקדרה.



ר' יוחנן :כלשזוכרואמראחלראשו.



ר' חנינא :שהכלנעשיןרשיןבימיו.

דרשתהמילההואבפסוקים לגבירשעיםולגביצדיקים ,שהכוונהשנשארו
כךמתחילתםועדסופם)äùî ,ïøäà ,íäøáà ,æçà êìîä ,íøéáàå ïúã ,åùò ,ùåøåùçà
.(ãåãå

•

דרשותפסוקים:
"המולך":רב:שמלךמעצמו:


אמרי לה :לשבח;



ואמרי לה :לגנאי.

אמרי לה לשבח–דלאהוהאינישדחשיבלמלכאכוותיה.אמרי לה לגנאי–
דלאהוהחזילמלכותאוממונאיתיראהואדיהב.
"מהודוועדכוש",וכן"מתפסחועדעזה"–רבושמואל:


חד אמר :אחדבסוףהעולם,והשניבסוףהעולם.



חד אמר :שניהמקומות גביהדדיהווקיימי ,וכשםשמלךעלשניהם –
כך מלך מסוף העולם ועד סופו" .שבע ועשרים ומאה מדינה" –
בתחילהמלךעלשבע ,ולבסוףמלךעלעשרים ,ולבסוףמלךעלמאה
)äàîå íéøùòå òáù" "ùåë ãòå åãåäî" áéúë éãëî ,àåä àøéúé àø÷ã àëä éðàùå
.(äùøãì î''ù ?éì äîì "äðéãî

•

שלשה מלכו בכיפה ,ואלו הן :אחשורוש ,נבוכדנאצר ואחאב .ולא החשיב



את שלמה )äîìù – êìîå èåéãäå êìî ã''îì .äéúåëìî ÷éìñ àì – èåéãäå êìî ã"îì
àñë ìò äîìù áùéå" øîàðù íéðåúçúä ìòå íéðåéìòä ìò êìîù äéá äåä éúéøçà àúìéî
 ,("'ãסנחריב ) ,(äùáë àìã íéìùåøé àëéà àäכורש )êìî ùøåë øîà äë" áåúëù äîå
 ,(äéùôðá çáúùî à÷ã àåä éçåáúùà íúä – "'ã éì ïúð õøàä úåëìîî ìë ñøôודריוש
)àúåëìî ìò íé÷äå ùåéøã íã÷ øôù" :áéúëã ,åäééìò êìî àìã òáù àëéà àä
.("ïéøùòå äàî àéðôøãùçàì
•

טעות בלשצר ,בחישוב הקץ של ישראל מהגלות ) ,(ìáá úåëìîì äðî ïëùוכן
טעותושלאחשורוש ) .(ìáá úåìâì äðî ïëùוהחישובהנכון זהלמנותלחורבן
ירושלים.

דף יב
•
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דרשותפסוקים:

"כהאמרד'למשיחולכורשאשרהחזקתיבימינו" – וכיכורשמשיחהיה?
אלא ,א"ל הקב"ה למשיח :קובל אני לך על כורש ,אני אמרתי :הוא יבנה
ביתיויקבץגליותי,והואאמר":מיבכםמכלעמוויעל".
"חיל פרס ומדי הפרתמים"" ,למלכי מדי ופרס" – אתנויי אתנו בהדדי :אי
מינןמלכי–מינייכואיפרכי;ואימינייכומלכי–מינןאיפרכי.
"בהראותואתעושרכבודמלכותו"–מלמדשלבשבגדיכהונה,כתיבהכא:
"יקרתפארתגדולתו",וכתיבהתם"לכבודולתפארת".
"ובמלאותהימיםהאלה–"...רבושמואל:


חד אמר :מלך פיקח היה ,דשפיר עבד דקריב רחיקא ברישא ,דבני
מאתיה,כלאימתדבעי–מפייסלהו.



חד אמר :מלךטיפשהיה ,דאיבעיליהלקרוביבנימאתיהברישא ,דאי
מרדוביההנךהניהווקיימיבהדיה.

"בחצרגנתביתןהמלך"–רבושמואל:


חד אמר :הראוי לחצר – לחצר ,הראוי לגינה – לגינה ,הראוי לביתן –
לביתן.



חד אמר :הושיבןבחצרולאהחזיקתןבגינהולאהחזיקתןעדשהכניסן
לביתן והחזיקתן )ãçà íéçúô éðù íäì çúôå øöçá ïáéùåä – àðú àúéðúîá
.(ïúéáì ãçàå äðéâì

"חורכרפסותכלת"–"...חור":


רב :חריחרי.



שמואל :מילתלבנה

הציע להם" .כרפס" :כריםשל פסים על גלילי כסף ועמודי ששמטות זהב
וכסף àéðú) .ר' יהודה åì øîà .áäæì – áäæì éåàøä ,óñëì – óñëì éåàøä :ר' נחמיהë''à :
.(áäæ ìù ïäéìâøå óñë ìù íä àìà ,äãåòñá äàð÷ ìéèî äúà
"בהטושש"–אבניםשמתחוטטותעלבעליהן.
"ודרוסוחרת"–


רב :דרידרי.



שמואל :אבןטובהישבכרכיהיםודרהשמה ,הושיבהבאמצעסעודה
ומאירהלהםכצהרים.



דבי רבי ישמעאל :שקראדרורלכלבעליסחורה.

"והשקותבכליזהבוכליםמכליםשונים"–משוניםמיבעיליה?
רבא :יצתה בת קול ואמרה להם" :ראשונים כלו מפני כלים ,ואתם שונים
בהם".
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"וייןמלכותרב"–מלמדשכלאחדואחדהשקהוייןשגדולהימנובשנים.
"והשתיה כדת" – מאי כדת? כדת של תורה ,מה דת של תורה – אכילה
מרובהמשתיה,אףסעודתושלאותורשע–אכילהמרובהמשתיה.
"איןאונס"–מלמדשכלאחדואחדהשקהומייןמדינתו.
"לעשותכרצוןאישואיש"–לעשותכרצוןמרדכיוהמן.
"גם ושתי המלכה עשתה משתה נשים בית המלכות" – בית הנשים מיבעי
ליה? אלאאמררבא :שניהןלדברעבירהנתכוונו)éø÷á åäéà éùðéà éøîàã åðééä
.(éðéöåáá äéúúàå
"ויאמר ממוכן" – תנא ממוכן זה המן ולמה נקרא שמו ממוכן? שמוכן
לפורענות.רב כהנא:מכאןשההדיוטקופץבראש.
•

שאלותלמידיואתרשב"י" :מפנימהנתחייבושונאיהןשלישראלשבאותו
הדור כליה"? ולבסוף ענה להם" :מפני שהשתחוו לצלם" .שאלוהו" :וכי
משואפניםישבדבר" ,אמרלהם" :הםלאעשואלאלפנים– אףהקב''ה
לאעשהעמהןאלאלפנים".

•

מעשהּדַושתיואחשוורוש:
ְ

 

"ביוםהשביעיכטובלבהמלךביין" .אטועדהשתאלאטבלביהבחמרא?
רבא :יום השביעי שבת היה ,שישראל אוכלין ושותין מתחילין בד''ת
ובדבריתשבחות; אבלעובדיכוכבים ,שאוכליןושותין– איןמתחיליןאלא
בדברי תיפלות .וכן בסעודתו של אותו רשע :הללו אומרים – מדיות נאות
והללואומרים–פרסיותנאותאמרלהםאחשורוש"כלישאנימשתמשבו
אינולאמדייולאפרסיאלאכשדיירצונכםלראותה" אמרולו"איןובלבד
שתהאערומה")äàéáî äòùøä éúùå äúéäù ãîìî åì ïéããåî äá ããåî íãàù äãîáù
.(úáùá äëàìî ïäá äùåòå úåîåøò ïèéùôîå ìàøùé úåðá

 

"ותמאןהמלכהושתי".מ"טלאאתאי?


א''ר יוסי בר חנינא :מלמדשפרחהבהצרעת.



במתניתא תנא :באגבריאלועשהלהזנב.

"ויקצףהמלךמאד"–למהדלקהביהכוליהאי?
רבא :שלחהליה"בראהורייריהדאבאאבאלקבלאלפאחמראשתיולא
רוי וההוא גברא אשתטי בחמריה" ,מיד "וחמתו בערה בו ויאמר המלך
לחכמים" .מאןחכמים? רבנן" .יודעיהעתים" –שיודעיןלעברשניםולקבוע
חדשים .אמר להו" :דיינוה לי" ,אמרו) :לעצמם( "היכי נעביד? נימא ליה:
קטלה – למחר פסיק ליה חמריה ובעי לה מינן; נימא ליה :שבקה ,קא
מזלזלה במלכותא!" אמרו לו" :מיום שחרב בית המקדש וגלינו מארצנו
ניטלה עצה ממנו ,ואין אנו יודעין לדון דיני נפשות .זיל לגבי עמון ומואב,
דיתביבדוכתייהוכחמראדיתיבעלדורדייה".
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•

"והקרובאליוכרשנאשתראדמתאתרשיש" ,אמרר' לוי :כלפסוקזהעל
שוםקרבנותנאמר" :כרשנא"–אמרומלאכיהשרתלפניהקב"ה" :רבש"ע,
כלום הקריבו לפניך כרים בני שנה כדרךשהקריבו ישראללפניך"" .שתר"
"כלוםהקריבולפניךשתיתורין"".אדמתא""כלוםבנולפניךמזבחאדמה".
"תרשיש" "כלום שימשו לפניך בבגדי כהונה דכתיב בהו "תרשיש ושהם
וישפה"" .מרס" "כלוםמירסובדםלפניך"" .מרסנא" "כלוםמירסובמנחות
לפניך"".ממוכן""כלוםהכינושלחןלפניך".

•

רבא :אלמלא אגרות הראשונות לא נשתייר משונאיהן של ישראל שריד
ופליט דאמרי "מאי האי דשדיר לן 'להיות כל איש שורר בביתו' פשיטא!
אפילוקרחהבביתיהפרדשכאליהוי".

•

דרשותעלפסוקים:
"ויפקד המלך פקידים" – אמר רבי :מאי דכתיב" :כל ערום יעשה בדעת
וכסיל יפרוש אולת"? "כל ערום יעשה בדעת" – דוד ,דכתיב" :ויאמרו לו
עבדיויבקשולאדניהמלךנערהבתולה" ,כלמאןדהוהליהברתאאייתה
ניהליה" .וכסיליפרושאולת"– אחשורוש ,דכתיב" :ויפקדהמלךפקידים",
כלמאןדהוהליהברתאאיטמרהמיניה.
"אישיהודיהיהבשושןהבירהושמומרדכיבןיאירבןשמעיבןקישאיש
ימיני" – תנא :כולן על שמו נקראו" .בן יאיר" – בן שהאיר עיניהם של
ישראלבתפלתו".בןשמעי"–בןששמעאלתפלתו".בןקיש"–שהקישעל
שערירחמיםונפתחולו,éúà÷ äãåäéî àîìà "éãåäé" äéì éø÷ :äøéúñ àøîâä äù÷î).
?éúà÷ ïéîéðáî àîìà "éðéîé" äéì éø÷å
רב נחמן –  .äéä åñåîéðá øúëåî éëãøîר' יהושע בן לוי – .äãåäéî åîàå ïéîéðáî åéáà
רבנן – àìã éëãøî ãéìéúîã íéøâ àðà" úøîåà äãåäé úçôùî åæá åæ úåøâúî úåçôùî
÷ ."éúà÷ éàðéî" äøîà ïéîéðá úçôùîå ,"àøâ ïá éòîùì ãåã äéìèרבא – ìàøùé úñðë
àìã – éãåäé éì äùò äî 'éðéîé éì íìéù äîå éãåäé éì äùò äî åàø' àñéâ êãéàì äøîà
÷àìã – éðéîé éì íìéù äîå ,ïîä äéá éð÷éîã éëãøî äéðéî ãéìéúàã éòîùì ãåã äéìè
÷ .ìàøùéì øòöîã ïîä äéðéî ãéìéúàã ââàì ìåàù äéìèרבי יוחנן – ;éúà÷ ïîéðáî íìåòì
éúéà" áéúëãë éãåäé àø÷ð æ''òá øôåëä ìëù ,æ''òá øôëù íåù ìò éãåäé äéì éø÷ éàîàå
.("...ïéàãåäé ïéøáåâ



דף יג
•

המשךדרשותפסוקים:
"ואשתוהיהודיהילדהאתירדאביגדורואתחבראבישוכוואתיקותיאל
אבי זנוח ואלה בני בתיה בת פרעה אשר לקח מרד" – אמאי קרי לה
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"יהודיה"? על שום שכפרה בע"ז ,דכתיב" :ותרד בת פרעה לרחוץ על
היאור" ,ואמררבי יוחנן :שירדהלרחוץמגילוליביתאביה)"ééåáø àäå "äãìé
.(åãìé åìéàë áåúëä åéìò äìòî åúéá êåúá äîåúéå íåúé ìãâîä ìëù êì øîåì ?äéúéáø
"ירד"–משה,ולמהנקראשמוירד?שירדלהםלישראלמןבימיו".גדור"–
שגדרפרצותיהןשלישראל" .חבר"–שחיבראתישראללאביהןשבשמים.
"סוכו" – שנעשה להם לישראל כסוכה" .יקותיאל" – שקוו ישראל לא-ל
בימיו" .זנוח" – שהזניח עונותיהן של ישראל" .אבי" "אבי" "אבי" – אב
בתורה אב בחכמה אב בנביאות" .ואלה בני בתיה אשר לקח מרד" – וכי
מרד שמו והלא כלב שמו? אמר הקב''ה "יבא כלב שמרד בעצת מרגלים
וישאאתבתפרעהשמרדהבגלוליביתאביה".
"אשרהגלהמירושלם"–שגלהמעצמו.
"ויהיאומןאתהדסה" – קרילההדסהוקרילהאסתר :תניא :ר"מ :אסתר

שמה ,ולמה נקרא שמה הדסה? על שם הצדיקים שנקראו הדסים .רבי
יהודה :הדסה שמה ,ולמה נקראת שמה אסתר? על שם שהייתה מסתרת
דבריהשנאמר"איןאסתרמגדתאתעמה ."...ר' נחמיה :הדסהשמה ,ולמה
נקראתאסתר? שהיואומותהעולםקוריןאותהעלשוםאסתהר .בן עזאי:

אסתר לא ארוכה ולא קצרה היתה ,אלא בינונית כהדסה .ר' יהושע בן
קרחה:אסתרירקרוקתהיתה,וחוטשלחסדמשוךעליה.
"כיאיןלהאבואם"" ,ובמותאביהואמה" – למהלי? רב אחא :עיברתה–
מתאביה;ילדתה–מתהאמה.
"ובמות אביה ואמה לקחה מרדכי לו לבת" – תנא משום ר"מ :אל תקרי
'לבת',אלא'לבית'.
"ואתשבעהנערות–"...שהיתהמונהבהןימישבת.
"וישנה ואת נערותיה – "...רב :שהאכילה מאכל יהודי .שמואל :שהאכילה
קדלידחזירי.ר' יוחנן:זרעונים.

"ששהחדשיםבשמןהמור" – מאישמןהמור? ר' חייא בר אבא :סטכת .רב
הונא:שמןזיתשלאהביאשליש.
"בערב היא באה ובבקר היא שבה" – מגנותו של אותו רשע למדנו שבחו
שלאהיהמשמשמטתוביום.
"ותהיאסתרנשאתחן"–מלמדשלכלאחדואחדנדמתהלוכאומתו.
"ותלקח אסתר אל המלך אחשורוש אל בית מלכותו בחדש העשירי הוא
חדשטבת"–ירחשנהנהגוףמןהגוף.
"ויאהבהמלךאתאסתרמכלהנשיםותשאחןוחסדלפניומכלהבתולות"
–ביקשלטעוםטעםבתולה–טעם,טעםבעולה–טעם.

38

"ויעשהמלךמשתהגדול – "...עבדמשתיא ,ולאגליאליה .דליכרגא ,ולא
גליא ליה .שדר פרדישני ,ולא גליא ליה" .ובהקבץ בתולות שנית "...אזיל
שקלעצהממרדכיאמר'איןאשהמתקנאהאלאבירךחבירתה',ואפי'הכי
לאגליאליהדכתיב"איןאסתרמגדתמולדתה."...
•

צניעותדרחלושאול:
"לאיגרעמצדיקעיניו"–בשכרצניעותשהית'בהברחל,זכתהויצאממנה
שאול; ובשכר צניעות שהיה בו בשאול ,זכה ויצאת ממנו אסתר .ומאי
צניעותהיתהבהברחל? דכתיב" :ויגדיעקבלרחלכיאחיאביההוא" .וכי
אחי אביה הוא ,והלא בן אחות אביה הוא? אלא אמר לה" :מינסבא לי",
אמרהליה" :אין ,מיהואבא–רמאההוא ,ולאיכלתליה" .אמרלה" :אחיו
אנא ברמאות" .אמרה ליה" :ומי שרי לצדיקי לסגויי ברמיותא?" אמר לה:
"אין' ,עםנברתתברועםעקש תתפל'" .אמרלה" :ומאירמיותא"? אמרה
ליה" :אית לי אחתא דקשישא מינאי ,ולא מנסיב לי מקמה" .מסר לה
סימנים.כימטאליליא,אמרה':השתאמיכספאאחתאי',מסרתינהוניהלה.
ומה צניעות הייתה בשאול? דכתיב "ואת דבר המלוכה לא הגיד לו אשר
אמרשמואל".

•

רבי אלעזר:כשהקב"הפוסקגדולהלאדם,פוסקלבניוולבניבניועדסוףכל
הדורותשנאמר"ויושיבםלנצחויגבהו ,"...ואםהגיסדעתוהקב"המשפילו
שנאמר"ואםאסוריםבזקים."...

•

המשךדרשותעלהפסוקים:
"ואתמאמרמרדכיאסתרעושה"–שהיתהמראהדםנדהלחכמים.
"כאשרהיתהבאמנהאתו"–שהיתהעומדתמחיקושלאחשורוש ,וטובלת
ויושבתבחיקושלמרדכי.
"בימים ההם ומרדכי יושב בשער המלך קצף בגתן ותרש" – רבי יוחנן:
הקציף הקב"ה אדון על עבדיו לעשות רצון צדיק ,ומנו – יוסף ,שנאמר:
"ושם אתנו נער עברי ,"...עבדים על אדוניהן לעשות נס לצדיק ,ומנו –
מרדכי,דכתיב":ויודעהדברלמרדכי,."...
"אחרהדבריםהאלה" – אחרשבראהקב"הרפואהלמכה ,דאמרר"ל :אין
הקב''המכהאתישראל,אא"כבוראלהםרפואהתחילה,שנאמר":כרפאי
לישראלונגלהעוןאפרים",אבלאומותהעולםאינוכן–מכהאותן,ואח"כ
בוראלהםרפואה,שנאמר":ונגףד'אתמצריםנגוףורפוא".
"ויבז בעיניו לשלוח יד במרדכי לבדו" – בתחילה במרדכי לבדו ,ולבסוף
ב"עםמרדכי"–דהיינורבנן–ולבסוףבכלהיהודים.

•

מעשהדבגתןותרש:
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בגתן ותרש שני טרסיים הוו ,והיו מספרין בלשון טורסי ,ואומרים" :מיום
שבאתזולאראינושינהבעינינוּ,בואונטילארסבספלכדישימות",והןלא
היו יודעין כי מרדכי מיושבי לשכת הגזית היה ,והיה יודע בשבעים לשון.
אמר לו" :והלא אין משמרתי ומשמרתך שוה" ,אמר לו" :אני אשמור
משמרתיומשמרתך"
•

הפלתהפורשלהמןולשוןהרעשאמר:
"הפיל פור הוא הגורל" – תנא :כיון שנפל פור בחודש אדר ,שמח שמחה
גדולה ,אמר' :נפל לי פור בירח שמת בו משה' ,ולא היה יודע שבשבעה
באדרמתובשבעהבאדרנולד.
"ויאמר המן למלך אחשורוש ישנו עם אחד מפזר ומפרד בין העמים בכל
מדינותמלכותךודתיהםשנותמכלעםואתדתיהמלךאינםעשיםולמלך
איןשוהלהניחם" – ליכאדידעלישנאבישאכהמן ,אמרהמןלאחשורוש:
"תא ניכלינהו" ,אמר ליה" :מסתפינא מאלקיו דלא ליעביד בי כדעבד
בקמאי".אמרליה":ישנומןהמצות",אמרליה":איתבהורבנן",אמרליה:
"עם אחד הן ,שמא תאמר :קרחה אני עושה במלכותך – מפוזרין הם בין
העמים; שמא תאמר :אית הנאה מינייהו – 'מפורד' ,כפרידה זו שאינה
עושה פירות; ושמא תאמר :איכא מדינתא מינייהו – ת"ל 'בכל מדינות
מלכותך'; 'ודתיהם שונות מכל עם'– דלא אכלי מינן ,ולא נסבימינן ,ולא
מנסבילן;'ואתדתיהמלךאינםעושים'–דמפקילכולאשתאבשה"יפה"י;
'ולמלך אין שוה להניחם' – דאכלו ושתו ומבזו ליה למלכות ,ואפילו נופל
זבובבכוסושלאחדמהן–זורקוושותהו; ואםאדוניהמלךנוגעבכוסושל
אחדמהן–חובטובקרקע,ואינושותהו".

•

"אםעלהמלךטוביכתבלאבדםועשרתאלפיםככרכסף –"...גלויוידוע
לפנימישאמרוהיההעולםשעתידהמןלשקולשקליםעלישראל ,לפיכך
הקדים שקליהן לשקליו ,והיינו דתנן' :באחד באדר משמיעין על השקלים
ועלהכלאים'.

דף יד
•

"ויאמרהמלךלהמן :הכסףנתוןלך ,והעםלעשותבוכטובבעיניך"–משל
דאחשורושוהמן,למההדברדומה?לשניבניאדם,לאחדהיהלותלבתוך
שדהו ,ולאחדהיהלוחריץבתוךשדהו .בעלחריץאמר" :מייתןליתלזה
בדמים",בעלהתלאמר":מייתןליחריץזהבדמים".לימיםנזדווגוזהאצל
זה ,אמר לו בעל חריץ לבעל התל" :מכור לי תילך" ,אמר לו" :טול אותה
בחנם,והלואי".
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•

"גדולה הסרת הטבעת יותר מארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות
שעמדו לישראל ולא החזירו אותן למוטב ,ואילו הסרת הטבעת החזירם
למוטב".

•

ת"ר :ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות נתנבאו להם לישראל ,ולא
פחתוולאהותירועלמהשכתובבתורה ,חוץממקראמגילה .מאידרוש?
רבי יהושע בן קרחה :ומהמעבדותלחירותאמרי'שירה ,ממיתהלחייםלא
כלשכן?

 

איהכי,הללנמינימא?


סתמא דגמרא :לפישאיןאומריםהללעלנסשבחוצהלארץ.



רב נחמן :קרייתאזוהלילא.



רבא :אכתיעבדיאחשורושאנןì ïéáå) .רבא ì ïéáר"נ õøàì åñðëðùî' àúéøáä
.(ïåùàøä ïøéùëäì åøæç åìâù ïåéë ,íéøéáñî 'äøéù øîåì úåöøàä ìë åøùëåä àì

•

נבואה שהוצרכה לדורות – נכתבה ,ואילו נבואה שלא הוצרכה לדורות –
לאנכתבה.

•

"ויהיאישאחדמןהרמתיםצופים":





רבי שמואל בר נחמני :אדםהבאמשתירמותשצופותזואתזו.



רבי חנין :אדםהבאמבניאדםשעומדיןברומושלעולם ,ומאןנינהו:
בניקרח.

•

מקורות לכל שבעת הנביאות של ישראל ואלו הן :שרה )"éáàå äëìî éáà
,("äëñéמרים )",(äùî úåçà àìå – "ïøäà úåçà äàéáðä íéøî ç÷úåדבורה )"äøåáãå
,("úåãéôì úùà äàéáð äùàחנה )"– "'ãá éðø÷ äîø 'äá éáì õìò øîàúå äðç ììôúúå
 ,(éëô äîø àìå éðø÷ äîøאביגיל )",("øää øúñá úãøåéå øåîçä ìò úáëåø àéä äéäå
חולדה )" ("øåáëòå í÷éçàå ïäëä åäé÷ìç êìéåואסתר )"øúñà ùáìúå éùéìùä íåéá éäéå
.(äéì éòáéî úåëìî éãâá – "úåëìî

•

שאלה–במקוםדקאיירמיהאיךהתנבאהחולדה?  
רב :חולדה קרובת ירמיה היתה ,ולא הוה מקפיד עליה .ועוד שאלה:
ויאשיהגופיה,היכישביקירמיהומשדרלגבה?


רבי שילא :מפנישהנשיםרחמניותהן.



ר' יוחנן :ירמיה לא היה שם ,שהלך להחזיר עשרת השבטים וחזרו
ויאשיהובןאמוןמלךעליהן.

•

לא נאה חשיבות לנשים ,ולכן דבורה וחולדה שהתנהגו בחשיבות ,היה
להםשםמאוס.

•

חולדהמבניבניהובנותיהשלרחבשהתגיירהוהתחתנהעםיהושע.
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דף טו
•

עולא :כל מקום ששמו ושם אביו בנביאות – בידוע שהוא נביא בן נביא.
שמוולאשםאביו–בידועשהואנביאולאבןנביא.שמוושםעירומפורש
– בידועשהואמאותההעיר .שמוולאשםעירו – בידועשהואמירושלים.
במתניתאתנא :כלשמעשיוומעשהאבותיוסתומיןופרטלךהכתובבאחד
מהןלשבח– בידועשהואצדיקבןצדיק .כלשפרטלךהכתובבאחדמהן
לגנאי–בידועשהוארשעבןרשע.

•

מיהיהמלאכי:


חכמים :מלאכישמו.



ריב"ק :עזרא.

ומסתברכמ"דעזרא.
•

ת"ר :ארבענשיםיפיפיותהיובעולם ,ואלוהן :שרה,אביגיל,רחבואסתר
ולמ"דאסתרירקרוקתהייתהאזתשנהבברייתאבמקומהאתושתי.

•

ת"ר :רחב בשמה זינתה ,יעל בקולה ,אביגיל בזכירתה ,מיכל בת שאול
בראייתה.

•

דרשותפסוקים:
"ומרדכיידעאתכלאשרנעשה"–


רב :גבההמןמאחשורוש.



שמואל :גברמלכאעילאהממלכאתתאה.

"ותתחלחלהמלכה"–


רב:שפירסהנדה.



ר' ירמיה :שהוצרכהלנקביה.

"ותקראאסתרלהתך"–


רב :התךזהדניאל,ולמהנקראשמו'התך'?שחתכוהומגדולתו.



שמואל :שכלדברימלכותנחתכיןעלפיו.

"לדעת מה זה ועל מה זה" – שלחה לו :שמא עברו ישראל על חמשה
חומשיתורה,דכתיבבהן":מזהומזההםכתובים".
"ויגידולמרדכיאתדבריאסתר" – ואילואיהולאאזללגביה ,מכאןשאין
משיביןעלהקלקלה.
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"לךכנוסאתכלהיהודים....לאכדת" – שלאכדתהיהשבכליוםויוםעד
עכשיובאונסועכשיוברצון.
"וכאשראבדתיאבדתי"–כשםשאבדתימביתאבאכךאובדממך".ויעבור
מרדכי"–
רב:שהעביריוםראשוןשלפסחבתענית.
שמואל:דעברערקומאדמיא.
•

לעולם אל תהי ברכת הדיוט קלה בעיניך )ìàéðãîå äðåøà åëøáù ãåãî ãîìð
 (ùåéøã åëøáùוכן אל תהי קללת הדיוט קלה בעיניך )úà ììé÷ù êìîéáàî ãîìð
.(äøù

•

אמרותר' חנינא:
א.

כל האומר דבר בשם אומרו מביא גאולה לעולם ,שנאמר" :ותאמר
אסתרלמלךבשםמרדכי".

ב.

בא וראה ,שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם .מדת בשר ודם ,אדם
שופת קדרה– ואח"כ נותן לתוכה מים; אבל הקב"ה ,נותן מים ואחר
כךשופתהקדרה,לקייםמהשנאמר":לקולתתוהמוןמיםבשמים".

ג.

צדיק אבד – לדורו אבד ,משל לאדם שאבדה לו מרגלית ,כל מקום
שהיא–מרגליתשמה;לאאבדהאלאלבעלה.

ד.

"וכל זה איננו שוה לי" – בשעה שראה המן את מרדכי יושב בשער
המלך ,אמר" :כל זה אינו שוה לי" .כדרב חסדא ,דאמר רב חסדא :זה
בא בפרוזבולי וזה בא בפרוזבוטי .רב פפא :וקרו ליה עבדא דמזדבן
בטלמי.

ה.

"וכל זה איננו שוה לי"– מלמד ,שכל גנזיו של אותו רשע חקוקין על
לבו ,ובשעהשרואהאתמרדכייושבבשערהמלך,אמר":כלזהאיננו
שוהלי".

ו.

עתידהקב''הלהיותעטרהבראשכלצדיקוצדיקשנאמר":ביוםההוא
יהיה ד' צבא-ות לעטרת צבי ולצפירת תפארה" – לעושין צביונו
ולמצפיןתפארתו .יכוללכל? ת"ל" :לשארעמו"– למישמשיםעצמו
כשירים".ולרוחמשפט"–זההדןאתיצרו".וליושבעלהמשפט"–זה
הדן דין אמת לאמתו" .ולגבורה" – זה המתגבר על יצרו" .משיבי
מלחמה"–שנושאיןונותניןבמלחמתהשלתורה".שערה"–אלות"ח,
שמשכימין ומעריבין בבתי כנסיות ובבתי מדרשות .אמרה מדת הדין
לפני הקב''ה" :רבונו של עולם – מה נשתנו אלו מאלו"? אמר לה
הקדושברוךהוא" :ישראל– עסקובתורה ,אומותהעולם– לאעסקו
בתורה",אמרליה":גםאלהבייןשגוובשכרתעופקופליליה".

•

כמהנתארךהשרביטשלהמלךכדישאסתרתיגעבו:
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ר' ירמיה :שתיאמותהיה,והעמידועלשתיםעשרה.



אמרי לה :ששעשרה.



אמרי לה :עשריםוארבע.



במתניתא תנא :ששים.



רבה בר עופרן אמר משום ר"א ,ששמע מרבו ,ורבו מרבו :מאתים )ïëå
.(íéòùø éðéùáå äòøô úá äéúáá àöåî äúà

•

מחלוקתתנאיםואמוראיםמהראתהאסתרלהזמיןאתהמןלמשתה:


ר"א :פחיםטמנהלו.



ר' יהושע :מבית אביה למדה ,שנאמר" :אם רעב שונאך – האכילהו
לחם."...



ר"מ :כדישלאיטולעצהוימרוד.



ר' יהודה :כדישלאיכירובהשהיאיהודית.



ר' נחמיה :כדי שלא יאמרו ישראל :אחות יש לנו בבית המלך ,ויסיחו
דעתןמןהרחמים.



ר' יוסי :כדישיהאמצוילהבכלעת.



ר"ש בן מנסיא :אוליירגישהמקוםויעשהלנונס.



ר' יהושע בן קרחה :אסבירלופנים,כדישיהרגהואוהיא.



רבן גמליאל :מלךהפכפכןהיה.



ר' אליעזר המודעי :קנאתובמלךקנאתובשרים.



רבה" :לפנישברגאון".



אביי ורבא" :בחומם אשית את משתיהם ."...אמר אליהו הנביא,
שאסתר עשתה מטעם כך ,מטעם כל התנאים והאמוראים שנחלקו
בטעםזה.

•

"ויספרלהםהמןאתכבודעשרוורובבניו"–וכמהרובבניו?


רב :שלושים,עשרהמתוועשרהנתלוועשרהמחזריןעלהפתחים.



רבנן :אותןשמחזריןעלהפתחיםשבעיםהויא.



רמי בר אבא :כולןמאתיםושמונההוו,שנאמר":ורב ) (áéúë 'áøå'ãבניו",
"ורב"–בגימטריאמאתיםושמונההוו.

•

"בלילהההואנדדהשנתהמלך":
רבי תנחום:נדדהשנתמלכושלעולם.
רבנן:נדדועליוניםנדדותחתונים.
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רבא :שנתהמלךאחשורושממש – נפלהליהמילתאבדעתיה ,אמר" :מאי
דקמן ,דזמינתיה אסתר להמן? דלמא עצה קא שקלי עילויה דההוא גברא
למקטליה" .הדראמר" :איהכי ,לאהוהגבראדרחיםלי ,דהוהמודעלי".
הדראמר" :דלמאאיכאאינישדעבדביטיבותאולאפרעתיה; משוםהכי
מימנעי אינשי ולא מגלו לי" .מיד" :ויאמר להביא אתספר הזכרונות דברי
הימים" )"?äéì éòáî áúë – "áåúë àöîéå" .ïäéìéàî íéàø÷ðù ãîìî – "íéàø÷ð åéäéå
.(áúåë ìàéøáâå ÷çåî éùîùù ãîìî

דף טז
•

מעשהדהמןומרדכי:
"ועשה כן למרדכי" – אמר ליה" :מנו מרדכי"? אמר ליה" :היהודי" .אמר
ליה" :טובאמרדכיאיכאביהודאי" .אמרליה" :היושבבשערהמלך" .אמר
ליה" :סגיליהבחדדיסקרתא ,אינמיבחדנהרא" .אמרליה" :האנמיהב
ליה; 'אלתפלדברמכלאשרדברת'"" .ויקחהמןאתהלבושואתהסוס"–
אזל ,אשכחיה דיתבי רבנן קמיה ,ומחוי להו הלכות קמיצה לרבנן .כיון
דחזייה מרדכי דאפיק לקבליה וסוסיה מיחד בידיה – מירתת .אמר להו
לרבנן" :האי רשיעא ,למיקטל נפשי קא אתי; זילו מקמיה ,די לא תכוו
בגחלתו" .בההיאשעתאנתעטףמרדכי ,וקםליהלצלותא .אתאהמןויתיב
ליהקמייהו,ואוריךעדדסליקמרדכילצלותיה.אמרלהו":במאיעסקיתו"?
אמרוליה":בזמןשביתהמקדשקיים,מאןדמנדבמנחהמייתימליקומציה
דסולתא ומתכפר ליה" .אמר להו" :אתא מלי קומצי קמחא דידכו ודחי
עשרהאלפיככריכספאדידי?!" אמרליה" :רשע ,עבדשקנהנכסים –עבד
למי,ונכסיםלמי?!"אמרליה":קוםלבושהנימאניורכובהאיסוסיא,דבעי
לך מלכא" .אמר ליה" :לא יכילנא ,עד דעיילנא לבי בני ואשקול למזייא,
דלאו אורח ארעא לאשתמושי במאני דמלכא הכי" .שדרה אסתר
ואסרתינהו לכולהו בי בני ולכולהו אומני ,עייליה איהו לבי בני ואסחיה,
ואזיל ואייתי זוזא מביתיה ,וקא שקיל ביה מזייה ,בהדי דקא שקיל ליה
אינגד ואיתנח .אמר ליה" :אמאי קא מיתנחת?" אמר ליה" :גברא דהוה
חשיב ליה למלכא מכולהו רברבנוהי ,השתא לישוייה בלאני וספר" .אמר
ליה" :רשע ,ולאוספרשלכפרקרצוםהיית" )äéä íåöø÷ øôë ìù øôñ ïîä àðú
 .(äðù íéúùå íéøùòבתרדשקלינהולמזייה ,לבשינהולמאניה .אמרליה" :סק
ורכב" .אמרליה" :לאיכילנא ,דכחישאחילאימימיתעניתא" .גחיןוסליק.
כי סליק ,בעט ביה .אמר ליה" :לא כתיב לכו' :בנפל אויבך אל תשמח'?!"
אמר ליה" :הני מילי ,בישראל; אבל בדידכו ,כתיב' :ואתה על במותימו
תדרוך'" .ויקראלפניו" :ככהיעשהלאישאשרהמלךחפץביקרו" .כיהוה
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נקיטואזילבשבילאדביהמן ,חזיתיהברתיהדקיימאאאיגרא .סברה ,האי
דרכיב – אבוה ,והאי דמסגי קמיה – מרדכי .שקלה עציצא דבית הכסא
ושדיתיה ארישא דאבוה .דלי עיניה ,וחזת דאבוה הוא – נפלה מאיגרא
לארעא ומתה .והיינו דכתיב" :וישב מרדכי אל שער המלך"– ששב לשקו
ולתעניתו" .והמן נדחף אל ביתו אבל וחפוי ראש" – אבל על בתו ,וחפוי
ראשעלשאירעלו.

•

דרשותפסוקיםמהמגילה:
"ויספר המן לזרש אשתו ולכל אוהביו – "...קרי להו "אוהביו" ,וקרי להו
"חכמיו"? רבי יוחנן :כלהאומרדברחכמה ,אפילובאומותהעולם– נקרא
חכם.
"אםמזרעהיהודיםמרדכי–"...אמרוליה":אימשארשבטיםקאתי–יכלת
ליה; ואי משבט יהודה ובנימין ואפרים ומנשה – לא יכלת ליה" .יהודה,
דכתיב":ידךבערףאויביך".אינך,דכתיבבהו":לפניאפריםובנימיןומנשה,
עוררהאתגבורתך".
"כינפלתפוללפניו" – ר' יהודה בר אלעאי :שתינפילותהללולמה? אמרו
לו :אומה זו – משולה לעפר ,ומשולה לכוכבים .כשהן יורדין – יורדין עד
עפר;וכשהןעולין–עוליןעדלכוכבים.
"וסריסיהמלךהגיעו,ויבהילו"–מלמד,שהביאוהובבהלה.
"איןהצרשוהבנזקהמלך" – אמרהלו" :צרזהאינושוהבנזקשלמלך".
איקניבהבושתיוקטלה,השתאאיקניבדידיומבעילמקטלי.
"ויאמרהמלךאחשורוש ,ויאמרלאסתרהמלכה" – "ויאמר" "ויאמר" ,למה
לי? רבי אבהו :בתחלה על ידי תורגמן ,כיון דאמרה ליה :מדבית שאול
קאתינא,מיד":ויאמרלאסתרהמלכה".
"ותאמר אסתר :איש צר ואויב ,המן הרע הזה" – מלמד ,שהיתה מחווה
כלפיאחשורוש,ובאמלאךוסטרידהכלפיהמן.
"והמלךקםבחמתו""...והמלךשבמגנתהביתן"–מקיששיבהלקימה :מה
קימה – בחימה ,אףשיבה – בחימה ,דאזלואשכחלמלאכיהשרתדאידמו
ליה כגברי ,וקא עקרי לאילני דבוסתני ,ואמר להו" :מאי עובדייכו?" אמרו
ליה" :דפקדינן המן" .אתא לביתיה" ,והמן נופל על המטה" – 'נופל' 'נפל'
מיבעיליה? רבי אלעזר :מלמדשבאמלאךוהפילועליה" ,אמר :ויימביתא,
ויימברא".
"ויאמרהמלך :הגםלכבוש אתהמלכהעמיבבית? ויאמרחרבונה – "...אף
חרבונה רשע באותה עצה היה; כיון שראה שלא נתקיימה עצתו – מיד
ברח.
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"וחמתהמלךשככה" –שתישכיכותהללולמה?אחתשלמלכושלעולם,
ואחתשלאחשורוש.ואמרי לה:אחתשלאסתר,ואחתשלושתי.
"ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר" – "אורה" זו תורה .וכן הוא
אומר" :כי נר מצוה ותורה אור"" .שמחה" – זה יום טוב .וכן הוא אומר:
"ושמחתבחגך"" .ששון" –זומילה ,וכןהואאומר" :ששאנכיעלאמרתך".
"ויקר" – אלו תפלין ,וכן הוא אומר" :וראו כל עמי הארץ כי שם ד' נקרא
עליך,ויראוממך",ותניאר' אליעזר הגדול:אלותפליןשבראש.
"ויאמרהמלךלאסתרהמלכהבשושןהבירההרגוהיהודים" – מלמד ,שבא
מלאךוסטרועלפיו.
"ובבאהלפניהמלך ,אמר :עםהספר" –"אמר"" ,אמרה" מיבעיליה? אמרה
לו:יאמרבפהמהשכתובבספר.
"ומאמראסתרקיים"–דבריהצומותומאמראסתרקיים.
"כימרדכיהיהודימשנהלמלךאחשורושוגדולליהודיםורצוילרובאחיו"
–לרובאחיו,ולאלכלאחיו?מלמד,שפירשוממנומקצתסנהדרין.
•

דרשותפסוקיםבעניןיוסף:
"לכלםנתןלאישחליפותשמלותולבנימןנתןחמשחליפות" –אפשרדבר
שנצטערבואותוצדיקיכשלבו)á÷òé óéñåäù úìéî íéòìñ éðù ì÷ùî ìéáùá – áø
מז
רמזר ַ
ָ
 ?(íéøöîì åðéúåáà åãøéå øáãä ìâìâúð ,åéçà øàùî óñåéìר' בנימין בר יפת :
לו ,שעתיד בן לצאת ממנו ,שֵּיצא מלפני המלך בחמשה לבושי מלכות,
שנאמר":ומרדכייצא...בלבושמלכותתכלת."...
"ויפול על צוארי בנימן אחיו" – בכה על שני מקדשים )(íéáø ïåùì – éøàåö
שעתידיןלהיותבחלקושלבנימין,ועתידיןליחרב.
"ובנימיןבכהעלצואריו"–בכהעלמשכןשילה),(ãéçé ïåùì – åéøàåöשעתיד
להיותבחלקושליוסף,ועתידליחרב.
"והנהעיניכםרואותועיניאחיבנימין" – אמרלהם" :כשםשאיןבלביעל
בנימין אחי שלא היה במכירתי ,כך אין בלבי עליכם"; "כי פי המדבר
אליכם"–"כפיכןלבי".
"ולאביו שלח כזאת עשרה חמורים נושאים מטוב מצרים" – מאי "מטוב
מצרים"?ייןישןשדעתזקניםנוחההימנו.
"וישתחוישראלעלראשהמטה"–תעלאבעידניהסגידליה.
"וינחם אותם וידבר על לבם" – מלמד ,שאמר להם דברים שמתקבלין על
הלב" :ומהעשרהנרותלאיכלולכבותנראחד ,נראחדהיאךיכוללכבות
עשרהנרות?"

47

•

עשרת בני המן צריך לקוראן בנשימה אחת ,על זה שיצאה נשמתם בבת
אחת.

•

ו' דויזתא צריכה להיות ארוכה ,כל השירות נכתבות אריח על גבי לבינה
ולבינה על גבי אריח חוץ מפרשת עשרת בני המן ומלכי כנען שנכתבות
אריח על גבי אריח ולבינה על גבי לבינה ,והטעם :שלא תהא תקומה
למפלתן.

•

"דברי שלום ואמת"– מלמד ,שמגילת אסתר צריכהשרטוט ,כאמיתה של
תורה.

דף יז
•

רב יוסף :גדולת"תיותרמהצלתנפשות)éëãøîì äéì áéùç àø÷éòîã – äéàøäå
äéìòø äéøù äéîçð òåùé ìááåøæ íò åàá øùà" áéúë àø÷éòî äùîç øúá óåñáìå 'ã øúá
éëãøî éðîçð äéîòø äéøæò äéîçð òåùé ìááåøæ íò íéàáä" áéúë óåñáìå "ïùìá éëãøî
 .("ïùìáרב :גדול תלמוד תורה יותר מבנין בית המקדש )ïîæ ìëù – äéàøäå
 .(äìòå àøæò åçéðä àì íéé÷ äéøð ïá êåøáùרב יצחק בר שמואל בר מרתא :גדול
תלמוד תורה יותר מכבוד אב ואם )åðéáà á÷òé äéäù íéðù ïúåà ìëù – äéàøäå
ìù åéúåðù ïäá ñçéì éãë ìàòîùé ìù åéúåðù åðîð äîì' øî øîàã ùðòð àì øáò úéáá
.(äæ ïåáùç ìù êåøà èåøéô – '...á÷òé



סליקפרקמגילהנקראת
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òøôîì àøå÷ä ÷øô



•

משנה"הקוראאתהמגילהלמפרע...אשוריתעלספרובדיו".

•

מנין שאי אפשר לקרוא את המגילה למפרע? דכתיב" :והימים האלה
נזכרים ונעשים" – איתקש זכירה לעשייה :מה עשייה ,למפרע לא – אף
זכירה,למפרעלא.

•

תנא :וכן בהלל ,וכן בקריאת שמע ובתפלה – אי אפשר לקרוא למפרע.
מנלן?
הלל–


רבה :דכתיב"ממזרחשמשעדמבואו".



רב יוסף" :זההיוםעשהד'".



רב אויא" :יהישםד'מבורך".



רב נחמן בר יצחק" :מעתהועדעולם".

ק''ש–
דתניא" :ק"שככתבה– דברירבי .וחכמים אומרים :בכללשון" .מ"טדרבי?
"והיו" – בהויתן יהו .ורבנן ,מ"ט? "שמע" – בכל לשון שאתה שומע .ורבי
נמי ,האכתיב"שמע"? ההוא ,מיבעיליה :השמעלאזניךמהשאתהמוציא
מפיך )åרבנן –  .(àöé åðæàì òéîùä àìå òîù úà àøå÷ä øîàã ïàîëורבנן נמי,
הכתיב :והיו? ההוא ,מיבעיליה :שלאיקראלמפרע)åרבי – òøôîì àø÷é àìù
.("íéøáãä" "íéøáã"î ?äéì àðîורבנן–"דברים""הדברים"לאמשמעלהו.
תפלה–
דתניא" :שמעון הפקולי הסדירשמונה עשרה ברכות לפני רבן גמליאל ,על
הסדרביבנה".ולפיהמסקנהבדףיח,לאחרשתיקנואנשי כנסת הגדולהאת
שמונהעשרההברכות–שכחואותם,וחזרוסידרםשמעון הפקולי.
•

תפילתשמונהעשרה–
ת''ר :מנין שאומרים אבות? שנאמר" :הבו לד' בני אלים" .ומנין שאומרים
גבורות? שנאמר" :הבו לד' כבוד ועוז" .ומנין שאומרים קדושות? שנאמר:
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"הבולד'כבודשמו ,השתחוולד'בהדרתקדש" .ומהראולומרבינה אחר
קדושה? שנאמר" :והקדישו את קדוש יעקב ,ואת אלקי ישראל יעריצו",
וסמיך ליה" :וידעו תועי רוח בינה" .ומה ראו לומר תשובה אחר בינה?
דכתיב "ולבבו יבין ושב ורפא לו" ):øîàð ïëù ,äáåùú øçà äàåôø ïðéøîà àìå
"äàåôøå äìåàâã àøîéîì – "éëééç úçùî ìàåâä ,éëéàåìçú ìëì àôåøä ,éëéðåò ìëì çìåñä
 .(àéä äçéìñ øúáומה ראו לומר גאולה בשביעית? מתוך שעתידין ליגאל
בשביעית,לפיכךקבעוהבשביעית).(àéä äìåàâã àúìçúà ,éîð äîçìîåומהראו
לומר רפואה בשמינית? מתוך שנתנה מילה בשמינית שצריכה רפואה,
לפיכך קבעוה בשמינית .ומה ראו לומר ברכת השנים בתשיעית? כנגד
מפקיעי שערים ,דכתיב" :שבור זרוע רשע" .ודוד כי אמרה – בתשיעית
אמרה .ומה ראו לומר קיבוץ גליות לאחר ברכת השנים? דכתיב" :ואתם
הריישראלענפכםתתנוופריכםתשאולעמיישראלכיקרבולבוא" .וכיון
שנתקבצו גליות נעשה דין ברשעים ,שנאמר" :ואשיבה ידי עליך ,ואצרוף
כבור סיגיך" ,וכתיב" :ואשיבה שופטיך כבראשונה" .וכיון שנעשה דין מן
הרשעים,כלוהפושעיםוכוללזדיםעמהם,שנאמר":ושברפושעיםוחטאים
יחדיו" .וכיון שכלו הפושעים ,מתרוממת קרן צדיקים ,דכתיב" :וכל קרני
רשעים אגדע ,תרוממנה קרנות צדיק" ,וכולל גירי הצדק עם הצדיקים,
שנאמר" :מפני שיבה תקום והדרת פני זקן" ,וסמיך ליה" :וכי יגור אתכם
גר" .והיכן מתרוממת קרנם? בירושלים ,שנאמר" :שאלו שלום ירושלם,
ישליואוהביך".

דף יח
וכיוןשנבניתירושלים,באדוד,שנאמר":אחרישובובניישראל,ובקשואת
ד' אלקיהם ואת דוד מלכם" .וכיון שבא דוד ,באתה תפלה ,שנאמר:
"והביאותים אל הר קדשי ,ושמחתים בבית תפלתי" .וכיון שבאת תפלה,
באת עבודה ,שנאמר" :עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי" .וכיון שבאת
עבודה ,באתה תודה ,שנאמר" :זובח תודה יכבדנני" )äàãåäå äãåáò àøáúñî
 .(àéä àúìéî àãçומה ראו לומר ברכת כהנים אחר הודאה? דכתיב" :וישא
אהרןאתידיואלהעםויברכם ,וירדמעשותהחטאתוהעולהוהשלמים".
ומה ראו לומר שים שלום אחר ברכת כהנים? דכתיב" :ושמו את שמי על
בני ישראל ,ואני אברכם" – ברכה דהקב"ה שלום ,שנאמר" :ד' יברך את
עמובשלום".
•

לאחרישתיקנותפילתשמונהעשרה ,אסורלספרבשבחושלהקב"היותר
מדאי ,אלא יש לו להסתפק במה שתיקנו חז"ל .ואם בכל זאת עושה זו –
נעקרמןהעולם.
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•

ר' יהודה איש כפר גבוריא" :לךדומיהתהלה"– סמאדכולהמשתוקא .רב
דימיאמר:אמרי במערבא:מלהבסלע,משתוקאבתרין.

•

"קראהעלפהלאיצא":
מנלן? אתיא"זכירה" "זכירה" .כתיב הכא" :והימיםהאלה נזכרים" ,וכתיב
התם":כתבזאתזכרוןבספר"–מהלהלןבספר,אףכאןבספר.
"קראהתרגום–לאיצא":
היכידמי?דכתיבהתרגוםוקרילהתרגום.
"והלועזששמעאשורית–יצא":
והאלאידעמאיקאמרי?מידידהוהאנשיםועמיהארץ.מתקיףלהרבינא:
אטו אנן" ,האחשתרנים בני הרמכים" מי ידעינן? אלא – מצות קריאה
ופרסומיניסא;הכאנמי–מצותקריאהופרסומיניסא.
"אבלקוריןאותהללועזותבלעז":
והא אמרת :קראה בכל לשון – לא יצא? משנתינו כמו הברייתא" :קראה
גיפטית,עברית,עילמית,מדית,יוונית –לאיצא";אבלקוריןאותוללועזות
בלעז–אישכלשונו.
רב ושמואל דאמרי תרוייהו :בעלמא – לעז יווני לכל כשר .ואינהו דאמור
כרשב"ג,דתנן":רשב"גאומר:אףספריםלאהתירושיכתבואלאיוונית".
ר' אלעזר :מנין שקראו הקב"ה ליעקב "אל"? שנאמר" :ויקרא לו אל אלקי
ישראל" .דאיסלקאדעתך :למזבחקראליהיעקב"אל"– "ויקראלויעקב"
מיבעיליה?אלא:ויקראלו–ליעקב–"אל".ומיקראו"אל"?אלקיישראל.

•

דברים שלא ידעו רבנן מה פירושם ,והתברר להם אחרי זה ע"י מעשה
מסוים:
סירוגין – שמעוה לאמתא דבי רבי ,דקאמרה להו לרבנן ,דהוי עיילי פסקי
פסקילבירבי":עדמתיאתםנכנסיןסירוגיןסירוגין".
חלוגלוגות – שמעוהלאמתאדבירבי ,דאמרהליהלההואגבראדהוהקא
מבדרפרפחיני":עדמתיאתהמפזרחלוגלוגך".
"סלסלהותרוממך" – שמעוהלאמתאדבירבי ,דהוותאמרהלההואגברא
דהוהמהפךבמזייה,אמרהליה":עדמתיאתהמסלסלבשערך".
"השלךעלד'יהבך"–רבה בר בר חנה:זימנאחדאהוהאזילנאבהדיההוא
טייעא,וקאדרינאטונא,ואמרלי":שקוליהביך,ושדיאגמלאי".
"וטאטאתיה במטאטא השמד" – שמעוה לאמתא דבי רבי ,דהוות אמרה
לחברתה":שקוליטאטיתאוטאטיביתא".
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•

ת"ר :קראה סירוגין – יצא; סירוסין – לא יצא .ר' מונא אומר משום רבי
יהודה :אף בסירוגין – אם שהה כדי לגמור את כולה ) – (àôéñì àùéøîחוזר
לראש.
כיצדההלכה:
בסוראשנוכך:


רב יוסף ,וכןפסק רב :הלכהכר' מונא.



שמואל :איןהלכהכר' מונא.

בפומבדיתאשנוכך:
רב:הלכהכר' מונא.
שמואל:איןהלכהכר' מונא.
רב ביבימתניאיפכא:
רב:איןהלכהכר' מונא.
שמואל :הלכה כר' מונא )רב יוסףã èå÷ð :רב ביבי ã ,êãéáשמואל ùééçã àåä
.(äàãéçéì
•

ת"ר :השמיט בה סופר אותיות או פסוקין ,וקראן הקורא כמתורגמן –
המתרגםיצא.ומדוברשכאשרזהרקבמקצתה.
ת"ר :השמיט בה הקורא פסוק אחד – לא יאמר :אקרא את כולה ,ואח"כ
אקרא אותו פסוק; אלא – קורא מאותו פסוק ואילך .נכנס לבית הכנסת,
ומצאצבורשקראוחציה–לאיאמר:אקראחציהעםהצבור,ואח"כאקרא
חציה–אלאקוראאותה,מתחילתהועדסופה.

•

"מתנמנםיצא":
היכי דמי מתנמנם? נים ולא נים ,תיר ולא תיר .דקרו ליה ,ועני ולא ידע
לאהדוריסברא,וכימדכרוליה–מידכר.
"היה כותבה דורשה ומגיההאם כוון לבו יצא" :היכי דמי? דמנחה מגילה
קמיהוקרילהמינהפסוקאפסוקאוכתבלה.

•

רבי יוחנן :אסורלכתובאותאחתשלאמןהכתב.ומהשמצינובמעשהדר'
מאיר שהלך לעבר שנה בעסיא ולא היה שם מגילה וכתבה מלבו וקראה,
שאני רבי מאיר דמיקיים ביה "ועפעפיך יישירו נגדך" ,ואמר רבי ירמיה –
מאי "ועפעפיך יישירו נגדך" אלו דברי תורה דכתיב בהו "התעיףעיניך בו
ואיננו" ואפילו הכי מיושרין הן אצל ר' מאיר .אביי שרא לדבי בר חבו
למיכתבתפליןומזוזותשלאמןהכתבכמאן?כיהאיתנאדתניא":ר' ירמיה
אומר משום רבינו – תפלין ומזוזות נכתבות שלא מן הכתב ,ואין צריכות
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שרטוט" והלכתא :תפלין – אין צריכין שרטוט .מזוזות – צריכין שרטוט,
ואידיואידינכתבותשלאמןהכתב,והטעם:מיגרסגריסין.

דף יט
•

מיליםמהמשנהופירושם:
סם – סמא .סקרא – סקרתא שמה .קומוס – קומא .קנקנתום – חרתא
דאושכפי.דיפתרא–דמליחוקמיחולאעפיץ.נייר–מחקא.

•

"עדשתהאכתובהאשורית":
והטעם:דכתיב"ככתבםוכזמנם".
"עלהספרובדיו":
מנלן? אתיא 'כתיבה' 'כתיבה' כתיב הכא "ותכתב אסתר המלכה" וכתיב
התם"ויאמרלהםברוךמפיויקראאליאתכלהדבריםהאלהואניכותב
עלהספרבדיו".

•

משנה"בןעיר...האלה".
רבא:לאשנואלאשעתידלחזורבליליי''ד,אבלאיןעתידלחזורבליליי"ד
קורא עמהן .ומנא אמינא לה? דכתיב "על כן היהודים הפרזים היושבים
בעריהפרזות"– מכדיכתיב'היהודיםהפרזים' למהלילמיכתב'היושבים
בעריהפרזות'–האקמ''לדפרוזבןיומונקראפרוז.אשכחןפרוז,מוקףמנא
לן? סברא הוא מדפרוז בן יומו קרוי פרוז מוקף בן יומו קרוי מוקף .ואמר
רבא:בןכפרשהלךלעירביןכךוביןכך – קוראעמהן ,והטעם:האיכבני
העיר בעי למקרי ,ורבנן הוא דאקילו על הכפרים כדי שיספקו מים ומזון
לאחיהם שבכרכין ,והני מילי כי איתיה בדוכתיה אבל כי איתיה בעיר –
כבניעירבעילמקרי.

•

מחלוקתמהיכןקוראאדםאתהמגילהויוצאבהי''ח:


ר''מ :כולה.



ר' יהודה :מ"אישיהודי".



רבי יוסי :מ"אחרהדבריםהאלה".



רשב''י :מ"בלילהההוא".

ובטעםמחלוקתם:


רבי יוחנן" :ותכתבאסתרהמלכהומרדכיהיהודיאתכלתוקף"–

53

מאן דאמר כולה – תוקפו של אחשורוש .מאן דאמר מ'איש יהודי' –
תוקפו של מרדכי .ומ''ד מ'אחר הדברים האלה' – תוקפו של המן.
ומ''דמ'בלילהההוא'–תוקפושלנס.


רב הונא" :ומהראועלככהומההגיעאליהם":
מ''דכולה–מהראהאחשורוששנשתמשבכליםשלביתהמקדש,על
ככהמשוםדחשיבשבעיםשניןולאאיפרוק ,ומההגיעאליהםדקטל
ושתי .ומ''ד מ'איש יהודי' – מה ראה מרדכי דאיקני בהמן ,על ככה
דשוי נפשיה ע''ז ,ומה הגיע אליהם דאתרחיש ניסא .ומ''ד מ'אחר
הדבריםהאלה'–מהראההמןשנתקנאבכלהיהודים,עלככהמשום
דמרדכילאיכרעולאישתחוה ,ומההגיעאליהםותלואותוואתבניו
עלהעץ .ומ''דמ'בלילהההוא' – מהראהאחשורושלהביאאתספר
הזכרונות ,על ככה דזמינתיה אסתר להמן בהדיה ,ומה הגיע אליהם
דאתרחישניסא.

רב :הלכה כדברי האומר כולה ,ואפי' למאן דאמר מ'איש יהודי' – צריכה
שתהאכתובהכולה.
•

רב :מגילה נקראת ספר ונקראת אגרת :ספר – שאם תפרה בחוטי פשתן
פסולה .אגרת – שאם הטיל בהשלשה חוטי גידין כשרה .וסייג רב נחמן –
ובלבדשיהומשולשין.

•

שמואל :הקורא במגילה הכתובה בין הכתובים – לא יצא .וסייג רבא לא
אמרן אלא דלא מחסרא ומייתרא פורתא ,אבל מחסרא ומייתרא פורתא
ליתלןבה .ואמר ר' יוחנן:הקוראבמגילההכתובהביןהכתובים –לאיצא
ובצבורשנו .ואמרר' יוחנן:שיורהתפרהלכהלמשהמסיניולאאמרואלא
כדי שלא יקרע .ואמר ר' יוחנן :אלמלי נשתייר במערה שעמד בה משה
ואליהוכמלאנקבמחטסדקיתלאהיויכוליןלעמודמפניהאורהשנאמר
"כילאיראניהאדםוחי".ואמרר' יוחנן:מאידכתיב"ועליהםככלהדברים
אשר דבר ד' עמכם בהר" – מלמד שהראהו הקב''ה למשה דקדוקי תורה
ודקדוקיסופריםומהשהסופריםעתידיןלחדש,ומאיניהו?מקראמגילה.

•

משנה"הכלכשרין...מכשירבקטן".

•

נחלקו התנאים בקורא את שמע ולא השמיע לאוזנו ,לרבי יהודה :יצא.
ולרבי יוסי :לא יצא .ומסתפקת הגמ' ,אם ת"ק דמתניתין שפסל חרש
למגילה הוא ר' יוסי ,ופסל גם בדיעבד או דילמא ר' יהודה ופסל רק
לכתחילה ) àôéñù óàåר' יהודה  äìåëù ì"ö ,ïè÷á øéùëîù àéäר' יהודה ïéá ÷ìçîå
÷ ,(øùëù êåðéçì òéâäù øçàìì ,ìåñôù êåðéçì òéâäù íãåוקשה אם כך ,כמו מי
תהיה הבריתא שאומר בה ר' יהודה בריה דרבי שמעון בן פזי' ,שחרש
המדבר ואינו שומע תורם לכתחילה'? ואם תעמיד את המשנה כר' יוסי,
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תיקשי הברייתא דאמרה ,שלכתחילה לא יברך אדם ברכת המזון בלבו,
אבלאםבירךיצא,כמומי?

דף כ
ומתרצינן דלעולם משנתינו כר' יוסי ,ולר' יהודה מותר אפילו לכתחילה,
והברייתא של ברכה"ז ר' יהודה בשם רבו ר' אלעזר בן עזריה ,דאמר
בבריתא – שצריך להשמיע לאוזנו לכתחילה(êðæàì òîùä "òîù" áåúë ïëù) ,
ור"מ חולק ואומר שהעיקר הוא הכוונה בלב ) ,("êááì ìò" áéúëãëוהשתא
דאתית להכי אפשר גם להעמיד את משנתינו כר' יהודה ופסול רק
לכתחילה,וכןמהשאמרבק"ששיצאהוארקבדיעבדוהברייתאדברכה"ז
אתיהאליביה,וברייתאדחרשתורםלכתחילהכר"מדברייתא.

•

משנה"איןקורין...עמודהשחרכשר".

•

מקורותולימודיםלכלהנאמרבמשנה:
קריאתמגילה – דכתיב"והימים האלהנזכריםונעשים"– ביוםכן ,בלילה
לא .מילה – דכתיב "וביום השמיני ימול" .טבילה והזאה – דכתיב "והזה
הטהור על הטמא ...ביום השביעי" ואיתקש טבילה להזיה" .שומרת יום
כנגדיוםלאתטבולעדשתנץהחמה"–פשיטאמ''ששומרתיוםכנגדיום
מכל חייבי טבילות? איצטריך סלקא דעתך אמינא תיהוי כראיה ראשונה
של זב ,וראיה ראשונה של זב איתקש לבעל קרי דכתיב "זאת תורת הזב
ואשר תצא ממנו שכבת זרע" – מה בעל קרי טובל ביום האי נמי ליטבול
ביומיה ,והא ביממא לא מצי טבלה דכתיב "כל ימי זובה כמשכב נדתה
יהיה לה" בליליא מיהת ליעביד מקצת שימור ותטבול ,קמ''ל כיון דבעיא
ספירה–ספירהביממאהיא.
"וכולןשעשומשעלהעמודהשחרכשר"–מניין?


רבא :דכתיב"ויקראאלקיםלאוריום"–למאירובאקראויום.



רבי זירא :דכתיב "ואנחנו עושים במלאכה וחצים מחזיקים ברמחים
מעלות השחר עד צאת הכוכבים" ואומר "והיה לנו הלילה למשמר
והיום מלאכה" מאי ואומר? וכ''ת משעלה עמוד השחר לאו יממא
ומכי ערבא שמשא ליליא ואינהו מקדמי ומחשכי ת''ש "והיה לנו
הלילהמשמרוהיוםמלאכה".

•

משנה"כלהיוםכשרלקריאת...שמצותובלילהכשרכלהלילה".

•

מההמקורשלהדיניםשלהמשנה?
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קריאת המגילה – "והימים האלה נזכרים ונעשים" .קריאת ההלל – דכתיב
"ממזרחשמשעדמבואו";ר' יוסי:דכתיב":זההיוםעשהד'".נטילתלולב–
דכתיב" :ולקחתםלכםביוםהראשון" .תקיעתשופר – דכתיב" :יוםתרועה
יהיה לכם" .מוספין – דכתיב" :דבר יום ביומו" .תפלת המוספין – כמוספין
שויוהרבנן.וידויהפרים–דיליף"כפרה""כפרה"מיוםהכפורים,דתניאגבי
יוה"כ'" :וכפר בעדו ובעד ביתו' – בכפרת דברים הכתוב מדבר ,וכפרה
ביממא הוא ,דכתיב' :ביום הזה יכפר עליכם'" .וידוי מעשר – דכתיב:
"ואמרתלפניד'אלקיך ,בערתיהקדשמןהבית" ,וסמיךליה" :היוםהזהד'
אלקיךמצוך".סמיכהושחיטה–דכתיב":וסמךושחט",וכתיבבהבשחיטה:
"ביום זבחכם" .תנופה – דכתיב" :ביום הניפכם את העומר" .הגשה –
דאיתקש לתנופה ,דכתיב" :ולקח הכהן מיד האשה את מנחת הקנאות,
והניף והקריב" .מליקה וקמיצה והקטרה והזיה – דכתיב" :ביום צוותו את
בניישראל".השקייתסוטה–אתיא"תורה""תורה".כתיבהכא":ועשהלה
הכהןאתכלהתורההזאת" ,וכתיבהתם" :עלפיהתורהאשריורוך ,ועל
המשפט"–מהמשפטביום,אףכאןביום.

דף כא
עריפתהעגלה – 'כפרה' כתיבבה ,כקדשים.טהרתמצורע – דכתיב" :זאת
תהיה תורת המצורע ביום טהרתו" .כל הלילה כשר לקצירת העומר –
דאמר מר :קצירה וספירה בלילה ,והבאה ביום .הקטר חלבים ואברים –
דכתיב"כלהלילהעדהבוקר".
•

"זההכללדברשמצותוביוםכשרכלהיום" – לאתויימאי? לאתוייסידור
בזיכין וסלוק בזיכין ,וכר' יוסי ,דתניא" :ר' יוסי אומר :סילק את הישנה
שחרית,וסידראתהחדשהערבית–איןבכךכלום;ומהאנימקיים'לפניד'
תמיד' – שלא יהא שולחן בלא לחם"" .דבר שמצותו בלילה כשר כל
הלילה" – לאתויי מאי? לאתויי אכילת פסחים ,ודלא כר' אלעזר בן עזריה
דתניא'" :ואכלו את הבשר בלילה הזה' – אמר ר' אלעזר בן עזריה :נאמר
כאן' :בלילה הזה' ,ונאמר להלן' :ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה' – מה
להלן–עדחצות,אףכאןעדחצות".


סליקפרקהקוראלמפרע
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ãîåò àøå÷ä ÷øô



•

משנה"הקוראאתהמגילה...בתורהמברךלפניהולאחריה".

•

תנא :מה שאין כן בתורה .מנהני מילי? דכתיב" :ואתה פה עמד עמדי".
ואמרר' אבהו :אלמלאמקראכתוב ,איאפשרלאומרו .כביכול ,אףהקב"ה
בעמידה .ואמר ר' אבהו :מנין לרב שלא ישב על גבי מטה וישנהלתלמידו
עלגביקרקע,שנאמר":ואתהפהעמדעמדי".
ת"ר :מימות משה ועד רבן גמליאל ,לא היו למדין תורה אלא מעומד;
משמתרבן גמליאל–ירדחולילעולם,והיולמדיןתורהמיושב.

•

סתירה– כתובאחדאומר" :ואשבבהר" ,וכתובאחדאומר" :ואנכיעמדתי
בהר"?


רב :עומדולומדיושבושונה.



ר' חנינא :לאעומדולאיושבאלאשוחה.



רבי יוחנן :אין ישיבה אלא לשון עכבה ,שנאמר" :ותשבו בקדש ימים
רבים".


•

רבא :רכות–מעומד,קשות–מיושב.

תנו רבנן :בתורה – אחד קורא ואחד מתרגם ובלבד שלא יהא אחד קורא
ושניםמתרגמין.ובנביא–אחדקוראושניםמתרגמין,ובלבדשלאיהושנים
קורין ושנים מתרגמין .ובהלל ובמגילה – אפילו עשרה קורין ועשרה
מתרגמין,והטעם–כיוןדחביבהיהבידעתייהוושמעי.

•

"מקום שנהגו לברך יברך" – לא שנו אלא לאחריה ,אבל לפניה – מצוה
לברך,דאמרשמואל:כלהמצותכולןמברךעליהןעוברלעשייתן)òîùî éàî
 ?àåä éîåã÷àã àðùéì øáåò éàäãרב נחמן בר יצחקøëëä êøã õòîéçà õøéå" :áéúëã :
 ."éùåëä úà øáòéåאביי ."íäéðôì øáò àåäå" :איבעית אימא'ãå ,íäéðôì íëìî øáòéå" :
 .("íùàøáלפניה מאי מברך? "מקרא מגילה"" ,שעשה ניסים" ו"שהחיינו".
לאחריהמאימברך )" ?(äð÷ñîìברוךאתהד'אלקינומלךהעולםהא-להרב
את ריבנו והדן אתדיננו והנוקםאת נקמתנו והנפרע לנו מצרינו והמשלם
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גמול לכל אויבי נפשנו ,ברוך אתה ד' הנפרע לישראל מכל צריהם האל
המושיע".
•

"בשניובחמישיבשבתבמנחהקוריןשלשה–"...הנישלשהכנגדמי?


רב אסי :כנגדתורהנביאיםוכתובים.



רבא :כנגדכהניםלויםוישראלים.

והאדתנירב שימי:איןפוחתיןמי'פסוקיןבביתהכנסת)'(ïéðîä ïî äìåò 'øáãéå
הניעשרהכנגדמי?


ר' יהושע בן לוי :כנגדעשרהבטלניןשבביתהכנסת.



רב יוסף :כנגדעשרתהדברותשנאמרולמשהבסיני.



ר' לוי :כנגדעשרההילוליןשאמרדודבספרתהלים.



ר' יוחנן :כנגדעשרהמאמרותשבהןנבראהעולם )àåä øîàî éîð úéùàøáå
.("íàáö ìë åéô çåøáå åùòð íéîù 'ã øáãá" áéúëã

•

רבא:ראשוןשקראד'–משובח;שנישקראד'–משובח;שלישישקראד'–
משובח .ראשון שקרא ד' משובח – דתנן" :בשלש קופות של שלש סאין
שבהןתורמיןאתהלשכה ,והיהכתובעליהןאב"ג ,לידעאיזומהןנתרמה
ראשון להקריב ממנה ראשון ,שמצוה בראשון" .אמצעי שקרא ארבעה,
משובח–דתניא":אלמולפניהמנורהיאירו,מלמדשמצדדפניהםכלפינר
מערבי ונר מערבי כלפי שכינה" – ואמר ר' יוחנן :מכאן שאמצעי משובח.
אחרוןשקראארבעהמשובח–משוםמעליןבקדשולאמורידין.

•

"איןפוחתיןמהןואיןמוסיפין"–תנא:הפותחמברךלפניה,והחותםמברך
לאחריה ,והאידנא דכולהו מברכי לפניה ולאחריה – היינו טעמא דתקינו
רבנן,גזירהמשוםהנכנסיןומשוםהיוצאין.

דף כב
•

בעיה – פרשת ראש חודש ,כיצד קורין אותה? "צו את בני ישראל ואמרת
אליהם ,את קרבני לחמי" ,דהויין תמניא פסוקי ,היכי נעביד? ניקרי תרי –
תלתא תלתא פסוקין ,פשו להו תרי ,ואין משיירין בפרשה פחות משלשה
פסוקין .ניקרי –ארבעהארבעה ,פשולהושבעה" .וביוםהשבת" הוייןתרי,
"ובראשי חדשיכם" הויין חמשה ,היכי נעביד? ניקרי תרי מהא וחד מהנך,
איןמתחיליןבפרשהפחותמשלשהפסוקים .ליקריתרימהאותלתאמהך,
פשו להו תרי ,וא"כ מה נעביד? כיוצא בה שמענו ,דתנן :ביום הראשון
"בראשית" "ויהי רקיע" ,ותני עלה" :בראשית" – בשנים" ,יהי רקיע" –
באחד .והוינן בה :בשלמא 'יהי רקיע' באחד ,דתלתא פסוקי הוו; אלא
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'בראשית' – בשנים ,חמשה פסוקי הוו? ותניא" :הקורא בתורה לא יפחות
משלשהפסוקים",ואיתמרעלה:

•



רב :דולג.



שמואל :פוסק.

ורב ,מאיטעמאלאאמרפוסק? קסבר :כלפסוקאדלאפסקיהמשה– אנן
לאפסקינןליה)åשמואל  .(øùôà éàã íå÷îá ,ïðé÷ñô øîàושמואל ,מאיטעמאלא
אמר :דולג? גזירה משום הנכנסין ומשום היוצאין .והלכתא דולג ,ואמצעי
דולגן.

•

בעיה– תעניתצבורבכמה עולים? ראשחדשומועד ,דאיכאקרבןמוסף–
ארבעה,אבלהכאדליכאקרבןמוסף–לא;אודלמא,הכאנמיאיכאמוסף
תפלה? נסיונות לפשט )"òì÷éà áøã ù''ú" ,"ãòåî ìù åìåçáå íéùãç éùàøá ù''ú
 ("ìááìאך נדחים ,ולמסקנה נפשט מ"זה הכלל :כל שיש בו ביטול מלאכה
לעם,כגוןתעניתצבורותשעהבאב,קוריןג'ושאיןבוביטולמלאכהלעם–
כגוןראשיחדשיםוחולושלמועד– קוריןד'"î àöåé) .רב אשי ìë – àììë éàä
– óñåî ïáø÷ àëéàã ãòåîå ç"øá ,êëìä ;àøéúé àøáâ äéì éôè äéøáçî àúìéî äéì éôèã
÷úáù ,äùù – úøë ùåðòã ë"äåéá ,äùîç – äëàìî úééùòá øåñàã è"åéá ,äòáøà ïéøå
.(äòáù – äìé÷ñ øåñéà àëéàã

•

מעשהברבשנקלעלבבלבתעניתצבור,קםקראבספרא,פתח,בריך,חתם
ולאבריך ,נפולכוליעלמאאאנפייהו ,ורב לאנפלעלאנפיה .מ"טרב לא
נפילעלאפיה?
א.

רצפהשלאבניםהיתהקמידרב) ìéæà àìã àäåרב ìåôðéì àøåáéö éáâì
 (àøåáéö çøèéîì äöø àìã íåùî ?äéôà ìòותניא'" :ואבן משכית לא
תתנו בארצכם להשתחות עליה' – עליה אי אתה משתחוה
בארצכם ,אבל אתה משתחוה על אבנים של בית המקדש",
וכדעולא ,דאמר עולא :לא אסרה תורה ,אלא רצפה של אבנים
בלבד.

ב.

רב פישוט ידים ורגלים הוה עביד ,וכדעולא דאמר :לא אסרה
תורה אלא פישוט ידים ורגלים בלבד )àìå äéôà ìò ìéôð àìã àäå
.(äéâäðîî éðùî àìã íåùî ?íéìâøå íéãé èåùéô ãéáòéì

ג.

אדםחשובשאני,כדר' אלעזרדאמר:איןאדםחשוברשאיליפול
עלפניו,אלאאםכןנענהכיהושעבןנון.

•

תנורבנן :קידה – עלאפים ,שנאמר" :ותקדבתשבעאפיםארץ" .כריעה –
עלברכים ,שנאמר" :מכרועעלברכיו" .השתחואה–זופישוטידיםורגלים,
שנאמר":הבואנבואאניואמךואחיךלהשתחותלךארצה".
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דף כג
•

שנינובמשנה" :ביו"טחמשהביוה"כששה –"...מתני'מני? לאר' ישמעאל
ולאר' עקיבא ,דתניא" :ביו"ט – חמשה ,וביוה"כ – ששה ,ובשבת – שבעה,
אין פוחתין מהן ואין מוסיפין עליהן – דברי ר' ישמעאל .ר' עקיבא אומר:
ביו"ט – חמשה .וביוםהכפורים – שבעה .ובשבת – ששה ,איןפוחתיןמהן

אבל מוסיפין עליהן" .רבא :תנא דבי רבי ישמעאל היא ,דתנא דבי ר'
ישמעאל" :ביוםטוב – חמשה .ביוה"כ – ששה .בשבת – שבעה ,איןפוחתין
מהן ,אבלמוסיפיןעליהן– דבריר' ישמעאל" )ã àéù÷ äøåàëìåר' ישמעאל ãàר'
ישמעאלã àáéìà éàðú éøú õøúì ùéå ,ר' ישמעאל(.מאןתנאלהאדתניא":ביו"ט–
מאחרין לבוא ,וממהרין לצאת; ביום הכפורים – ממהרין לבוא ,ומאחרין
לצאת; ובשבת – ממהרין לבוא וממהרין לצאת" .לימא ר"ע ,דאית ליה
גבראיתירא?אפילותימאר' ישמעאלדנפישסידוראדיומא.
•

הנישלשהחמשהושבעהכנגדמי?


חד אמר :כנגדברכתכהנים.



חד אמר :כנגדשלשה–שומריהסף ,חמשה–מרואיפניהמלך ,שבעה
–רואיפניהמלך.

הניששהדיוה"כ–כנגדמי?
כנגד ששה שעמדו מימינו של עזרא ,וששה משמאלו ,שנאמר" :ויעמוד
עזרא הסופר על מגדל עץ אשר עשו לדבר ,ויעמוד אצלו מתתיה ,ושמע
ועניה ואוריה וחלקיה ומעשיה על ימינו ,ומשמאלו פדיה ומישאל ומלכיה
וחשום וחשבדנה זכריה משלם" )éàîàå ;íìùî åðééä ,äéøëæ åðééä ?ååä äòáù éðä
÷.(äéãáåòá íìùéîã íìùî åàø



•

ת"ר:הכלעוליןלמניןשבעה,ואפילוקטן,ואפילואישה;אבלחכמיםאמרו:
שאישהלאתעלה,והטעם–מפניכבודציבור.

•

בעיה:מפטירמהושיעלהלמניןשבעה?
רב הונאור' ירמיה בר אבא:


חד אמר :עולה.



חד אמר :אינועולה.

והטעמים – מ"ד עולה :דהא קרי .ומ"ד אינו עולה :כדעולא ,דאמר עולא:
מפני מה המפטיר בנביא ,צריך שיקרא בתורה תחלה? מפני כבוד תורה,
וכיוןדמשוםכבודתורההוא–למנינאלאסליק.
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•

משנה "איןפורסיןעלשמע פחותמעשרה...ובקרקעותתשעהוכהןואדם
כיוצאבהן".
מה"מ שצריך עשרה? ר' יוחנן :דאמר קרא" :ונקדשתי בתוך בני ישראל"–
כלדברשבקדושהלאיהאפחותמעשרה.מאימשמע?דתניר' חייא:אתיא
"תוך""תוך",כתיבהכא":ונקדשתיבתוךבניישראל",וכתיבהתם":הבדלו
מתוך העדה" ,ואתיא "עדה" "עדה" ,דכתיב התם" :עד מתי לעדה הרעה
הזאת"–מהלהלןעשרה,אףכאןעשרה.

•

דבריםששנינובמשנה:
"ואיןעושיןמעמדומושבפחותמעשרה"– כיוןדבעילמימר' :עמדויקרים
עמודו,שבויקריםשבו'–בצירמעשרהלאואורחארעא.
"ואין אומרים ברכת אבלים וברכת חתנים" – מאי ברכת אבלים? ברכת
רחבה,דאמרר' יצחקאמרר' יוחנן:ברכתאבלים–בעשרה,ואיןאבליםמן
המנין;ברכתחתנים–בעשרה,וחתניםמןהמנין.
"ואין מזמנין על המזון בשם פחות מעשרה" – כיון דבעי למימר 'נברך
לאלקינו',בצירמעשרהלאואורחארעא.
"והקרקעותתשעהוכהןואדםכיוצאבהן"–מנה"מ?
שמואל:עשרהכהניםכתוביםבפרשה,חדלגופיה,ואידך–הוימיעוטאחר
מיעוט ,ואין מיעוט אחר מיעוט – אלא לרבות תשעה ישראלים וחד כהן,
ולבסוףנשארבקשיא".
"ואדם כיוצא בהן" – אדם מי קדוש? באומר 'דמי עלי' ,דתניא" :האומר:
'דמיעלי'–שמיןאותוכעבד",ועבדאיתקשלקרקעות,דכתיב":והתנחלתם
אותםלבניכםאחריכםלרשתאחוזה".

דף כד
•

משנה"הקוראבתורהלאיפחות...יפסוקהמתורגמן".

•

הניג'פסוקין,כנגדמי?רב אסי:כנגדתורהנביאיםוכתובים.

•

ביאורהמשנה:
"ולאיקראלמתורגמןיותרמפסוקאחד,ובנביאג'פסוקים.ואםהיושלשתן
שלשפרשיות–קוראאחדאחד"–כגון"כיכהאמרד'חנםנמכרתם"",כי
כהאמרד'אלקיםמצריםירדעמיבראשונה"",ועתהמהליפהנאםד'".
"מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה" – ורמינהי :קורא" :אחרי מות" ו"ואך
בעשור" ,והא קא מדלג? לא קשיא ,כאן בענין אחד ) ,(ïéâìãîכאן בשתי
עניינות .והתניא סיעתא" :מדלגין בתורה בענין אחד ,ובנביא בשני עניינין;
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כאן וכאן בכדי שלא יפסוק התורגמן" .ותניא אידך" :אין מדלגין מנביא
לנביא ובנביא של שנים עשר מדלג ,ובלבד שלא ידלג מסוף הספר
לתחילתו".

•

משנה"המפטירבנביאהוא...אינופורסעלשמע".

•

מחלוקתבטעםהמשנה,מדועהמפטיר זוכהבכלשארהדבריםהמפורטים
במשנה–


רב פפא :משוםכבוד.



רבה :כדי שלאיבואולידימריבה,ונפק"מדעבידבחינם):(ö"ù úéìò úà
למ"דשלאיבואולידימריבה–ליכא,ולמ"דכבוד–עדייןאיכא.

•

בעיה–קטןפוחח,מהושיקראבתורה?ועונים:ותיבעילךערום?ערוםמאי
טעמאלא–משוםכבודצבור,הכאנמימשוםכבודצבור.

•

הרבהצּפּו לדרושבמרכבה ,ולאראואותה
ִ
תניא" :אמרולולרבייהודה' :
מימיהם'" .ור' יהודה :התםבאובנתאדליבאתליאמילתא .והאקאמיכוין
וידע? הכא ,משוםהנאההוא ,והא–ליתליההנאה .ורבנן איתליההנאה
כר' יוסי ,דתניא" :אמרר' יוסי :כלימיהייתימצטערעלמקראזה' :והיית
ממששבצהריםכאשרימששהעורבאפלה'–וכימהאכפתליהלעורבין
אפילה לאורה? עד שבא מעשה לידי – פעם אחת הייתי מהלך באישון
לילה ואפלה ,וראיתי סומא שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו ,אמרתי לו:
'בני ,אבוקהזולמהלך?' אמרלי' :כלזמןשאבוקהבידי– בניאדםרואין
אותיומציליןאותימןהפחתיןומןהקוציןומןהברקנין'".

•

משנה"כהןשישבידיומומיןלאישאאתכפיו...מפנישהעםמסתכליןבו".

•

עודסוגימומיםשפוסלים:
תנא :מומין שאמרו בפניו ידיו ורגליו .ריב"ל :ידיו בוהקניות לא ישא את
כפיו).(åéôë úà àùé àì úåùå÷òå úåîå÷ò åðéðù ïëå
תניא:איןמורידיןלפניהתיבהלאאנשיביתשאןולאאנשיביתחיפהולא
אנשיטבעוניןמפנישקוריןל'אלפין''עיינין'ול'עיינין''אלפין'.
רב הונא:זבלגן–לאישאאתכפיו).(øúåî åøéòá ùã íàå
ר' יוחנן:סומאבאחתמעיניו–לאישאאתכפיו).(øúåî åøéòá ùã íàå

•

"ר' יהודה אומר :מי שהיו ידיו צבועות לא ישא את כפיו" – תנא :אם רוב
אנשיהעירמלאכתןבכך–מותר.
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•

משנה"האומראיניעוברלפניהתיבה...הריזהדרךחיצונים".

•

מ"ט?חיישינןשמאמינותנזרקהבו.

"העושה תפלתו עגולה סכנה ואין בה מצוה" – רב פפא :מתניתין מדובר
דעבידאכיאמגוזא.

דף כה
•

משנה"האומריברכךטוביםהריזהדרךמינות...אותובנזיפה".

•

בטעםהמשנה:
"מודיםמודים"–דמיחזיכשתירשויות".ועלטוביזכרשמך"–דמשמע:על
טוב – אין ועל רע – לא ,ותנן" :חייב אדם לברך על הרעה ,כשם שהוא
מברךעלהטובה"" .עלקןצפוריגיעורחמיך" – פליגיבהר' יוסי בר אבין
ור' יוסי בר זבידא:

•



חד אמר :מפנישמטילקנאהבמעשהבראשית.



חד אמר :מפנישעושהמדותיושלהקב"הרחמים,ואינןאלאגזירות.

מעשה בההוא דנחית קמיה דר' חנינא ,אמר" :הא-ל הגדול הגבור והנורא
האדירוהחזקוהאמיץ".אמרליה":סיימתינהולשבחיהדמרך?!השתאהני
תלתא ,אילאודכתבינהומשהבאורייתאואתוכנסתהגדולהותקנינהו –
אנןלאאמרינןלהו;ואתאמרתכוליהאי?!משללאדםשהיולואלףאלפי
אלפיםדינריזהב,והיומקלסיןאותובאלףדינריכסף.לאגנאיהואלו?!".

•

ר' חנינא:הכלבידישמיםחוץמיראתשמים,שנאמר":ועתהישראל,מהד'
אלקיךשואלמעמך,כיאםליראה".

•

ר' זירא :האומר" :שמע" "שמע" – כאומר" :מודים" "מודים" דמי .ומקשה
הגמרא:הרישנינו":הקוראאתשמעוכופלה–הריזהמגונה"–מגונההוא
דהוי ,שתוקילאמשתקינןליה? לאקשיא–האדאמרמילתאמילתאותני
לה),(àåä äðåâî éæàהאדאמרפסוקאפסוקאותנילה.

•

בביאורדבריהמשנה:
"המכנה בעריות משתקין אותו" – תנא רב יוסף :קלון אביו וקלון אמו.
"האומר' :ומזרעך לא תתן להעביר – "'...תנא דבי רבי ישמעאל :בישראל
הבאעלהכותיתוהולידממנהבןלע"זהכתובמדבר.

•

משנה"מעשהראובןנקראולאמתרגם...בהודעאתירושלים".

•

תנו רבנן :יש נקרין ומתרגמין ,ויש נקרין ולא מתרגמין ,ויש לא נקרין ולא
מתרגמין:
אלו נקרין ומתרגמין – 'מעשה בראשית' ,דמהו דתימא :אתו לשיולי מה
למעלה מה למטה ומה לפנים ומה לאחור – קמ"ל' .מעשה לוט ושתי
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בנותיו' ,דמהו דתימא :ניחוש לכבודו דאברהם – קמ"ל' .מעשה תמר
ויהודה' ,דמהודתימא :ליחושלכבודודיהודה– קמ"ל ,שבחיההואדאודי.
'מעשהעגלהראשון' ,דמהודתימא :ליחושלכבודןשלישראל–קמ"ל ,כל
שכן דניחא להו ,דהויא להו כפרה' .קללות וברכות' ,דמהו דתימא :ניחוש
דלמא פייגא דעתייהו דצבורא – קמ"ל' .אזהרות ועונשין' ,דמהו דתימא:
ניחוש דלמא אתו למעבד מיראה – קמ"ל' .מעשה אמנון ותמר'' ,מעשה
אבשלום' ,דמהו דתימא :ליחוש ליקריה דדוד – קמ"ל' .מעשה פילגש
בגבעה' ,דמהו דתימא :ליחוש לכבודו דבנימין – קמ"ל' .הודע את ירושלם
אתתועבותיה',באלאפוקימדר' אליעזר,דתניא":מעשהבאדםאחדשהיה
קוראלמעלהמר' אליעזר' :הודעאתירושלםאתתועבותיה' .אמרלו' :עד
שאתה בודק בתועבות ירושלים– צא ובדוק בתועבות אמך' .בדקו אחריו,
ומצאובושמץפסול".
אלו נקרין ולא מתרגמין – 'מעשה ראובן' ,ומעשה בר' חנינא בן גמליאל
שהלך לכבול ,והיה קורא חזן הכנסת" :ויהי בשכון ישראל" ,ואמר לו
למתורגמן' :הפסק ,אלתתרגםאלאאחרון' ,ושיבחוהוחכמים'.מעשהעגל
השני' ,איזה מעשה עגל השני? מן "ויאמר משה "...עד "וירא משה" )àéðú
ר"ש בן אלעזר– äùîì ïøäà åáéùäù äáåùú êåúîù ,åéúåáåùúá øéäæ íãà àäé íìåòì :
' .("äæä ìâòä àöéå ùàá åäëéìùàå" :øîàðù ,íéøòøòîä åø÷ôברכת כהנים' מ"ט?
משוםדכתיב":ישא".
לאנקריןולאמתרגמין–'מעשהדודואמנון',שואלתהגמרא:והאאמרת–
'מעשהאמנוןותמר'נקראומתרגם?לאקשיא–האדכתיב"אמנוןבןדוד",

האדכתיב"אמנון"סתמא.
•

ת"ר :כל המקראות הכתובין בתורה לגנאי ,קורין אותן לשבח – כגון:
"ישגלנה"–"ישכבנה".

•

עניניליצנותבע"ז:
כלליצנותאאסירא,ברמליצנותאדעבודתכוכביםדשריא:
רב נחמן :דכתיב" :כרע בל קרס נבו" ,וכתיב" :קרסו כרעו יחדיו ,לא יכלו
מלטמשא ."...ר' ינאי :דכתיב" :לעגלותביתאוןיגורושכןשומרוןכיאבל
עליו ,עמו וכמריו עליו יגילו על כבודו כי גלה ממנו" – אל תקרי "כבודו"
אלא"כבידו".רב הונא בר מנוחמשמיהדרב אחא בריה דרב איקא:שריליה
לבר ישראל למימר ליה לעובד כוכבים" :שקליה לעבודת כוכבים ואנחיה
בשיןתיושלו".
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•

רב אשי :האי מאן דסנאי שומעניה – שרי ליה לבזוייה בגימ"ל ושי"ן .האי
מאןדשפירשומעניה –שרילשבוחיה ,ומאןדשבחיה– ינוחולוברכותעל
ראשו.

סליקפרקהקוראעומד
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øéòä éðá ÷øô
דף כו
•

משנה"בנישמכרורחובהשלעיר...וכןבמותריהן".

•

"בני העיר שמכרו רחובה של עיר" – ר' יוחנן :זו דברי ר' מנחם בר יוסי
סתומתאה ) ;(úåãîòîáå úåéðòúá åá ïéììôúî íòäå ìéàåä – íòèäåאבל חכמים
אומרים:הרחובאיןבומשוםקדושה).(àîìòá éàø÷à àåää – íòèäå
"בית הכנסת לוקחין תיבה" – לא שנו ,אלא בית הכנסת של כפרים; אבל
ביתהכנסתשלכרכין– כיוןדמעלמאאתוליה ,לאמצומזבניליה ,דהוה
ליהדרבים)רב אשיïåéë – äì åúà àîìòîã áâ ìò óà ,àéñçî àúîã àúùéðë éá éàä :
.(äì àðéðáæî – àðéòá éà ,åúà÷ éãéã àúòãàã

•

למסקנה– תניא'" :בביתארץאחוזתכם'– 'אחוזתכם' מיטמאבנגעים ,ואין
ירושלים מיטמא בנגעים .ר' יהודה :אני לא שמעתי אלא מקום מקודש
בלבד".ויסודמחלוקתם:ת"קסבר:לאנתחלקהירושליםלשבטים.ר' יהודה
סבר :נתחלקה ירושלים לשבטים .ובפלוגתא דהני תנאי ,דתניא" :מה היה
בחלקו של יהודה? הר הבית ,הלשכות והעזרות .ומה היה בחלקו של
בנימין? אולם ,והיכל ,ובית קדשי הקדשים .ורצועה היתה יוצאת מחלקו
שליהודה ,ונכנסתבחלקושלבנימין– ובהמזבחבנוי .והיהבנימיןהצדיק
מצטער עליה בכל יום לבולעה ,שנאמר' :חופף עליו כל היום' .לפיכך זכה
בנימין ,ונעשה אושפיזכן לשכינה" ,והאי תנא סבר לא נתחלקה ירושלים

לשבטים ,דתניא" :אין משכירים בתים בירושלים מפני שאינן שלהן" .ר'
אלעזר ב"ר צדוק :אף לא מטות .לפיכך ,עורות קדשים – בעלי אושפיזין
נוטליןאותןבזרוע" ,אביי :ש"מ ,אורחארעאלמישבקאינשגולפאומשכא
באושפיזיה.
•

רבא :לא שנו ,אלא שלא מכרו את הבית כנסת שבעה טובי העיר במעמד
אנשיהעיר;אבלמכרואותובשבעהטוביהעירובמעמדאנשיהעיר,אפילו
למישתאביהשיכרא–שפירדמי.
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•

מעשהברמי בר אבאדהוהקאבניביכנישתא,הוהההיאכנישתאעתיקא,
הוה בעי למיסתריה ולאתויי ליבני וכשורי מינה ,ועיולי להתם .יתיב ,וקא
מיבעיאליההאדרב חסדא ,דאמררב חסדא" :לאליסתורביכנישתא ,עד
דבניביכנישתאאחריתי".התם,משוםפשיעותא.כיהאיגוונאמאי?אתא
לקמיהדרב פפא,ואסרליה,וגםלקמיהדרב הונאואסרליה.

•

רבא :בי כנישתא :חלופה וזבונה – שרי .אוגורה ומשכונה – אסור .מאי
טעמא? בקדושתה קאי .ליבני :נמי חלופינהו וזבונינהו – שרי .אוזופינהו –
אסור ,הני מילי – בעתיקתא; אבל בחדתא – לית לן בה )øîàã ïàîì åìéôàå
ïàîì àëéìå ,éîã âéøàì éååèë – àëä ìáà ;úîì ãâá âøåàä ïåâë :î"ä – àéä àúìéî äðîæä
.(øîàã

•

ביתכנסתשניתןבמתנה–פליגיבהרב אחאורבינא:


חד אמר:אסיר;



חד אמר:שרי.

והטעמים–


מאן דאסר :בהאיתפקעקדושתה.



ומאן דשרי :אי לאו דהוה ליה הנאה מיניה – לא הוה יהיב ליה; הדר
הוהליהמתנהכזביני.

•

ת"ר :תשמישי מצוה – נזרקין; תשמישי קדושה – נגנזין .ואלו הן תשמישי
מצוה :סוכה ,לולב ,שופר ,ציצית .ואלו הן תשמישי קדושה :דלוסקמי,
ספרים,תפיליןומזוזות,ותיקשלס"ת,ונרתיקשלתפיליןורצועותיהן.



•

אימרותשלרבא:
א.

מריש הוה אמינא :האי כורסיא – תשמיש דתשמיש הוא ,ושרי; כיון
דחזינאדמותביעלויהס"ת,אמינא:תשמישקדושההוא,ואסור.

ב.

מריש הוה אמינא :האי פריסא – תשמיש דתשמיש הוא; כיון דחזינא
דעייפיליה,ומנחיסיפראעלויה,אמינא:תשמישקדושההוא,ואסור.

ג.

האיתיבותאדאירפט:מיעבדהתיבהזוטרתי–שרי,כורסייא–אסיר.

ד.

האיפריסאדבלהלמיעבדיהפריסא:לספרי–שרי.לחומשין–אסיר.

ה.

הניזבילידחומשיוקמטרידספרי–תשמישקדושהנינהו,ונגנזין.דמהו
דתימא:הני,לאולכבודעבידן,אלאלנטוריבעלמאעבידי–קמ"ל.

ו.

ההואביכנישתאדיהודאירומאי ,דהוהפתיחלההואאידרונא ,דהוה
מחית ביה מת ,והוו בעו כהני למיעל לצלויי התם .אתו ,אמרו ליה
לרבא; אמר להו' :דלו תיבותא' .אותבוה :דהוה ליה כלי עץ העשוי
לנחת ,וכלי עץ העשוי לנחת – אינו מקבל טומאה ,וחוצץ בפני
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הטומאה .אמרוליהרבנן לרבא' :והאזמניןדמטלטליליהכימנחספר
תורהעלויהוהוהליהמיטלטלאמלאוריקם'–'איהכי,לאאפשר'.
ז.

ספרתורהשבלה–גונזיןאותואצלתלמידחכם,ואפילושונההלכות
)רב אחא בר יעקב.("íéáø íéîé åãîòé ïòîì ùøç éìëá íúúðå" :øîàðù ,ñøç éìëáå :

•

מר זוטרא:מטפחותספריםשבלו,עושיןאותןתכריכיןלמתמצוה–וזוהיא
גניזתן.

דף כז
•

שינוימעמדםשלבתיכנסיותובתימדרשות:


רב פפי משמיה דרבי :מבי כנישתא לבי רבנן – שרי .מבי רבנן לבי
כנישתא–אסיר.



רב פפא משמיהדרבא :איפכא.

רב אחא :כוותיהדרב פפי מסתברא ,דאמרר' יהושע בן לוי :בהכ"נ– מותר
לעשותוביתהמדרש–ש"מ.
•

דרשבר קפרא:מאידכתיב"וישרףאתביתד'ואתביתהמלךואתכלבתי
ירושלםואתכלביתגדולשרףבאש"" :ביתד'" –זהבהמ''ק" .ביתהמלך"
– אלו פלטרין של מלך" .ואת כל בתי ירושלם" – כמשמען" .ואת כל בית
גדולשרףבאש"–


ריב"ל ) :(äð÷ñîä éôìמקוםשמגדליןבותורה.



ר' יוחנן :מקוםשמגדליןבותפלה.

והטעמים–


מ"ד תורה,דכתיב":ד'חפץלמעןצדקו,יגדילתורהויאדיר".



ומ"ד תפלה ,דכתיב" :ספרהנאהגדולותאשרעשהאלישע" .ואלישע
דעבד,ברחמיהואדעבד.

•

בעיה–מהולמכורס"תישןליקחבוחדש )é÷åøôéàì çðîå áéúëã ïåâëå ,äìéçúëì
?(äòéùô ùùç ïéàãכיוןדלאמעליליה–אסור,אודלמא–כיוןדליכאלעלויי
עילוייא אחרינא ,שפיר דמי? נסיונות לפשוט )"ú"ñ ïéììåâ" ,"äøåú åøëî ìáà
àìà ,ú"ñ ïéøëåî ïéà" ,"ïùé ú"ñ íãà øåëîé àì" ,"äøåú éáâ ìò ú"ñ ïéçéðî" ,"úåçôèîá
– ("äøåú ãåîììונשארבתיקו.

•

ת"ר :לא ימכור אדם ס"ת ,אע"פ שאינו צריך לו .יתר על כן אמר רשב"ג:
אפילואיןלומהיאכל,ומכרס"תאובתו–אינורואהסימןברכהלעולם.
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•

"וכן במותריהן" – רבא :ל"ש אלא שמכרו והותירו ,אבל גבו והותירו –
מותר .הקשה אביי :הרי שנינו" :בד"א – שלא התנו; אבל התנו – אפילו
לדוכסוסיאמותר".ומדוברשגבווהותירו; וטעמא–דהתנו,האלאהתנו–
לא? לעולם–שמכרווהותירו ,וה"ק" :בד"א–שלאהתנושבעהטוביהעיר
במעמד אנשי העיר; אבל התנו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר –
אפילולדוכסוסיא,נמימותר".מאידוכסוסיא?רב ששת:פרשאדמתא.

•

אביי :האי צורבא מרבנן ,דשמע ליה מילתא ולא ידע פירושא – לישיילה
קמיהדשכיחקמיהרבנן,דלאאפשרדלאשמיעליהמןגברארבה.

•

תניא :בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהן צדקה – נותנין ,וכשהן
באין–מביאיןאותהעמהן .ויחיד ,שהלךלעיראחרת ,ופסקועליוצדקה–

תנתןלענייאותההעיר .מעשהברב הונא דגזרתעניתא ,עללגביהרב חנה
בר חנילאי וכל בני מתיה ,רמו עלייהו צדקה ויהבו .כי בעו למיתי ,אמרו
ליה":נותבהלןמר,וניזול,ונפרנסבהעניימאתין".אמרלהו":תנינא:בד"א
–בשאיןשםחברעיר;אבליששםחברעיר–תינתןלחברעיר,וכ"שדעניי
דידיודידכועליסמיכי'.

•

משנה"איןמוכרין...מעירגדולהלעירקטנה".

•

שפיר קאמרי ליה רבנן לר' מאיר! ור' מאיר ,מעיר גדולה לעיר קטנה –
מעיקרא קדישא ,השתא נמי קדישא; מרבים ליחיד – ליכא קדושה .ורבנן,
איאיכאלמיחשכיהאיגוונא ,נמיאיכאלמיחשמשום" :ברובעםהדרת
מלך".

•

משנה"איןמוכרין...והלוקחמהשירצהיעשה".

•

ולר' מאיר,היכידייריבה–האהויאלהרבית?


ר' יוחנן :ר' מאיר ,בשיטת ר' יהודה אמרה ,דאמר :צד אחד ברבית –
מותר ,דתניא" :הרי שהיה נושה בחבירו מנה ,ועשה לו שדהו מכר,

בזמןשמוכראוכלפירות–מותר; לוקחאוכלפירות–אסור .ר' יהודה
אומר:אפילולוקחאוכלפירות–מותר.ואמר ר' יהודה :מעשהבביתוס
בןזונן,שעשהשדהומכרעלפי ר' אלעזר בן עזריה ,ולוקחאוכלפירות
היה.אמרולו:משםראיה?מוכראוכלפירותהיה,ולאלוקח".


רבא :דכ"ע ,צדאחדברבית– אסור; והכא – רביתע"מלהחזיראיכא
בינייהו ,מר סבר)ר"י( רביתע"מלהחזיר–מותר;ומר סבר–אסור.

•

שמואל :מותרלאדםלהשתיןמיםבתוךד'אמותשלתפלה)åìéôàù ùåãéçäå
 .(àì åäééúùåã÷ òéá÷ àìã à''ãתניתנאקמיהדרב נחמן :המתפללישהה ד"א
ומשתין ) (äéúååôù ïùçøî éùåçøå åéôá äøåãñ åúìôú à''ã ìëùוהמשתיןישהה ד"א
ומתפלל).(úåöåöéð íåùî
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•

מעשיםהגורמיםאריכותימים:
א.

מעשהושאלותלמידיואתר' זכאי":במה הארכתימים?" אמרלהם:
"מימי לא השתנתי מים בתוך ד' אמות של תפלה ,ולא כניתי שם
לחבירי ,ולא ביטלתי קידוש היום; אמא זקינה היתה לי ,פעם אחת
מכרהכפהשבראשהוהביאהליקידושהיום")'â åì äçéðä – äúîùë :àðú
,ùåãé÷ì øù÷äá .ïéé éáøâ íéôìà úùìù åéðáì çéðä – àåä úîùë .ïéé éáøâ úåàî
á äùòîרב הונאã äéî÷ éà÷å àúéø øñà äåäã ,רבàì' :ì''à ?'éàä éàî' :äéì øîà ,
íåèéúã àåòø àäé' :ì"à .'àùåãé÷ äéá éàúàå ,éàðééîäì äéúðëùîå ,àùåãé÷ éì äåä
 ììëéà éë .'éàøéùáרבה בריה רב הונא äéúðá ïééúà ,àéøåôà àðâ ,äåä àöåâ ùéðéà
 òîù .éàøéùá íåèéàã ãò äéìò åäééðî ïééãùå ,ïçìù äéúìëåרב éàî" :øîà ,ãô÷éàå
.(?"øîì ïëå :êéúëøá éë éì úøîà àì àîòè

ב.

מעשהושאלותלמידיואתר' אלעזר בן שמוע" :במההארכתימים?"
אמר להם" :מימי לא עשיתי קפנדריא לבית הכנסת ,ולא פסעתי על
ראשיעםקדוש,ולאנשאתיכפיבלאברכה".

ג.

מעשהושאלותלמידיואתר' פרידא":במההארכתימים?"אמרלהם:
"מימילאקדמניאדםלביתהמדרש,ולאברכתילפניכהן,ולאאכלתי
מבהמה שלא הורמו מתנותיה" ) øîàãר' יוחנןàìù äîäáî ìåëàì øåñà :
 øîàå ,äéúåðúî åîøåäר' יצחקìëåà åìéàë – äéúåðúî åîøåä àìù äîäáî ìëåàä ìë :
 (äéúååë àúëìä úéìå ,íéìáèולאברכתילפניכהן).(ïéåù åéäùë øáåãîå

דף כח
ד.

מעשהושאלותלמידיואתרבי נחוניא בן הקנה "במההארכתימים?"
אמרלהם":מימילאנתכבדתיבקלוןחבריולאעלתהעלמטתיקללת

חברי ,וותרןבממוניהייתי"" :לאנתכבדתיבקלוןחברי" – כיהאדרב
הונא דרי מרא אכתפיה אתא רב חנא בר חנילאי וקא דרי מיניהא''ל
"אי רגילת דדרית במאתיך דרי ואי לא אתייקורי אנא בזילותא דידך
לאניחאלי"" .ולאעלתהעלמטתיקללתחברי" – כיהאדמר זוטרא
כיהוהסליקלפורייהאמר"שריליהלכלמאןדצערן"" .וותרןבממוני
הייתי" – דאמר מר :איוב וותרן בממוניה הוה ,שהיה מניח פרוטה
לחנונימממוניה.
ה.

שאלר"ע אתרבי נחוניא הגדול "במההארכתימים?" ,אתוגווזיוקא
מחוליה,סליקיתיבארישאדדיקלאא"ל":רבי,אםנאמר"כבש"למה
נאמר'אחד'",אמרלהו":צורבאמדרבנןהוא,שבקוהו".א"ל'":אחד'–
מיוחדשבעדרו" .א"ל" :מימילאקבלתימתנות ,ולאעמדתיעלמדותי
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וותרןבממוניהייתי"" :לאקבלתימתנות" – כיהאדר' אלעזר ,כיהוו
משדריליהמתנותמבינשיאה– לאהוהשקיל ,כיהוהמזמניליה–
לאהוהאזיל .אמרלהו" :לאניחאלכודאחיה ,דכתיב' :שונאמתנות
יחיה'" )ר' זירא,äéì éðîæî äåä éë ,ìé÷ù äåä àì – äàéùð éáî äéì éøãùî ååä éë ,
" .("éá éø÷ééúîã éøå÷ééúà" :øîà ìéæàולאעמדתיעלמדותי" – דאמררבא:
"כלהמעבירעלמדותיו–מעביריןממנוכלפשעיו,שנאמר':נושאעון
ועוברעלפשע'–למינושאעון?למישעוברעלפשע".
ו.

שאל רבי את ר' יהושע בן קרחה" :במה הארכת ימים?" א"ל" :קצת
בחיי" .אמר לו" :רבי ,תורה היא ,וללמוד אני צריך" .א"ל" :מימי לא
נסתכלתיבדמותאדםרשע) øîàãר' יוחנןúåîã íìöá ìëúñäì íãàì øåñà :
íàå êéìà èéáà íà ,àùåð éðà äãåäé êìî èôùåäé éðô àìåì' :øîàðù ,òùø íãà
 .'êàøàר"א.à :íòèäå ,'úåàøî åéðéò ïéäëúå ,÷çöé ï÷æ éë éäéå' :øîàðù ,úåäë åéðéò :
:øîàðù åîë .äøù úà êìîéáà ìì÷ù èåéãä úìì÷ .á .òùøä åùòá ìëúñàã íåùî
"] .íéðéò úééñë àìà ,úåñë éø÷ú ìà – "íéðéò úåñë êì àåä äðäרבא øå÷î àéáä
.(["áåè àì òùø éðô úàù" :øçàבשעתפטירתוא"ל":רביברכני",א"ל":יהי
רצון שתגיע לחצי ימי" ,ולכולהו לא אמר לו הבאים אחריך בהמה
ירעו.

ז.

אבוה בר איהי ומנימן בר איהי ,חד אמר" :תיתי לי ,דלא אסתכלי
בכותי".חדאמר":תיתילי,דלאעבדישותפותבהדיכותי".

ח.

שאלותלמידיואתר' זירא":במההארכתימים?"אמרלהם":מימילא
הקפדתי בתוך ביתי ,ולא צעדתי בפני מי שגדול ממני ,ולא הרהרתי
במבואות המטונפות ,ולא הלכתי ד"א בלא תורה ובלא תפילין ,ולא
ישנתי בבית המדרש – לא שינת קבע ,ולא שינת עראי – ולא ששתי
בתקלתחבירי,ולאקראתילחביריבחניכתו,ואמרילה:בחכינתו".

•

משנה"ועודאמרר' יהודהביתהכנסת...מפניעגמתנפש".

•

למסקנה– ת"ר :בתיכנסיות – איןנוהגיןבהןקלותראש ,איןאוכליןבהן,
איןשותיןבהן ,איןניאותיןבהם ,אין מטייליןבהם ,איןנכנסיןבהןבחמה
מפניהחמהובגשמיםמפניהגשמים,איןמספידיןבהןהספדשליחיד,אבל
קורין בהן ,ושונין בהן ,ומספידין בהן הספד של רבים ,מכבדין אותן
ומרביציןאותן,כדישלאיעלובהןעשבים.אמרר' יהודה–אימתי?בישובן,
אבל בחורבנן – מניחין אותן לעלות .עלו בהם עשבים – לא יתלוש ,מפני
עגמתנפש.

•

רב אסי :בתי כנסיות שבבבל ,על תנאי הן עשויין .ואעפ"כ ,אין נוהגין בהן
קלות ראש .ומאי ניהו? חשבונות .ועוד אמר רב אסי :בהכ"נ שמחשבין בו
חשבונות,לסוףשילינובומתמצוה.
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•

"ואיןניאותיןבהן" – רבא :חכמיםותלמידיהם מותרין ,דאמרריב"ל" :מאי
בירבנן?ביתאדרבנן".
"ואין נכנסין בהן ,בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים" – כי הא
דרבינא ורב אדא בר מתנה ,הוו קיימי ושאלי שאילתאמרבא ,אתא זילחא
דמיטרא ,עיילילביכנישתא ,אמרי :האידעיילינןלביכנישתא ,לאומשום
מיטרא–אלאמשוםדשמעתאבעאצילותא,כיומאדאסתנא.
"ומספידין בהן הספד של רבים" – ה"ד הספידא דרבים? מחוי רב חסדא:
כגון הספידא דקאי ביה רב ששת .מחוי רב ששת :כגון הספידא ,דקאי ביה
רב חסדא.

•

אםאדםצריךלקרואלאדםמביכנישתאמהיעשה?
א.

אי"צורבאמרבנן"הוא–לימאהלכתא.

ב.

אי"תנא"הוא–לימאמתני'.

ג.

אי"קרא"הוא–לימאפסוקא.

ד.

ואם הוא לא זה ולא זה – לימא ליה לינוקא :אימא לי פסוקיך,
א"נ–נישהיפורתא,וניקום.

•

תנן התם" :ודאשתמש בתגא חלף" .תני ריש לקיש :זה המשתמש במי
ששונה הלכות .ואמר עולא :לשתמש איניש במאן דתני ארבעה ,ולא
לשתמשבמאןדמתניארבעה .כיהאדריש לקיש הוהאזילבאורחאמטא
עורקמא דמיא אתא ההוא גברא ארכביה אכתפיה וקא מעבר ליה א''ל
'קרית'? אמרליה'קרינא''תנית'? 'תנינא ארבעהסידרימשנה' א''ל'פסלת
לך ארבעהטורי וטענת בר לקיש אכתפך' שדי בר לקישא במיאאמר ליה
'ניחאלידאשמעינןלמר''איהכיגמורמיניהאמלתאדאמרר' זירא:בנות
ישראלהןהחמירועלעצמן ,שאפילורואותטיפתדםכחרדליושבותעליו
שבעהנקיים'.

•

תנא דבי אליהו – כל השונה הלכות ,מובטח לו שהוא בן עולם הבא,
שנאמר":הליכותעולםלו"–אלתקריהליכות,אלאהלכות.

דף כט
•

ת"ר :מבטליןת''תלהוצאתהמתולהכנסתהכלה ,אמרועליועלר' יהודה
בר' אילעאי שהיה מבטל ת"ת להוצאת המת ולהכנסת הכלה .בד"א –
בשאיןשםכלצורכו;אבליששםכלצורכו–איןמבטלין.וכמהכלצורכו?
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רב :תריסראלפיגברי,ושיתאאלפישיפורי.



אמרי לה :תריסראלפיגבריומינייהושיתאאלפישיפורי.



עולא :כגוןדחייציגברימאבולאעדסיכרא.



רב ששת :כנתינתה כך נטילתה – מה נתינתה בששים ריבוא אף
נטילתה בשישים ריבוא )äéì úéì éðúîã ïàîì ìáà éðúå éø÷ã ïàîì î''ä
.(àøåòéù

•

תניא:ר''ש בן יוחיאומר:בואוראהכמהחביביןישראללפניהקב''השבכל
מקום שגלושכינהעמהן ,גלולמצרים שכינהעמהןשנאמר"הנגלהנגליתי
לביתאביךבהיותםבמצרים ,"...גלולבבל שכינהעמהןשנאמר "למענכם
שלחתי בבלה" ואף כשהן עתידין ליגאל שכינה עמהן שנאמר "ושב ד'
אלקיךאתשבותך"–והשיבלאנאמראלאושבמלמדשהקב''השבעמהן
מבין הגליות בבבל .היכא? אביי :בבי כנישתא דהוצל ,ובבי כנישתא דשף
ויתיבבנהרדעא ,ולאתימאהכאוהכאאלאזמניןהכאוזמניןהכא .מעשה
–אבוה דשמואלולויהוויתביבכנישתאדשףויתיבבנהרדעאאתיאשכינה
שמעו קול ריגשא קמו ונפקו .רב ששת הוה יתיב בבי כנישתא דשף ויתיב
בנהרדעא ,אתיא שכינה ולאנפקאתומלאכיהשרתוקאמבעתוליהאמר
לפניו'רבש''עעלובושאינועלובמינדחהמפנימי'?אמרלהו'שבקוהו'.

•

"ואהילהםלמקדשמעט":


ר' יצחק :אלובתיכנסיותובתימדרשותשבבבל.



ר"א :זהביתרבינושבבבל.

רבא:מאידכתיב":ד'מעוןאתההייתלנו"?אלובתיכנסיותובתימדרשות.
אביי :מרישהואיגריסנאבביתאומצלינאבביכנשתא ,כיוןדשמעיתלהא

דקאמרדוד" :ד'אהבתימעוןביתך" ,הואיגריסנאבביכנישתא .תניא ,ר''א
הקפר :עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בא''י ,שנאמר:
"כיכתבורבהריםוככרמלביםיבא" .והלאדבריםק''ו–ומהתבורוכרמל,
שלאבאואלאלפישעהללמודתורה ,נקבעיםבארץישראל; בתיכנסיות
ובתימדרשות,שקוריןומרביציןבהןתורה–עאכ''ו.
"למהתרצדוןהריםגבנונים"– יצתהבתקולואמרהלהם :למהתרצודין
עםסיני? כולכםבעלימומיםאתםאצלסיני .כתיבהכא' :גבנונים' ,וכתיב
התם':אוגבןאודק',רב אשי:ש''מ,האימאןדיהיר–בעלמוםהוא.
•

בעניןקפנדריא:
"איןעושיןאותוקפנדריא".מאיקפנדריא?
רבא" :קפנדריא" ,כשמה .מאיכשמה? כמאןדאמר'אדמקיפנאאדריאיעול
בהא')ר' אבהו.(øúåî – àø÷éòî ìéáù äéä íà :
רב נחמן בר יצחק :הנכנס ע''מ שלא לעשות קפנדריא – מותר לעשותו
קפנדריא.
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רב הונא :הנכנסלבהכ''נלהתפלל– מותרלעשותוקפנדריא ,שנא'" :ובבא
עםהארץלפניד'במועדיםהבאדרךשערצפוןלהשתחוותיצאדרךשער
נגב".
•

"עלובועשבים –  לאיתלוש ,מפניעגמתנפש" – ומדוברבמשנה בתולש
ומאכיל.

•

תנן :ת"ר :ביתהקברות–איןנוהגיןבהןקלותראש ,איןמרעיןבהןבהמה,
ואיןמוליכיןבהןאמתהמים ,ואיןמלקטיןבהןעשבים .ואםליקט–שורפן
במקומן,מפניכבודמתים).(àùéøä ìò éà÷ íéúîä ãåáëå

•

משנה "ר"ח אדר שחל להיות בשבת ...ובפורים בתעניות ובמעמדות
וביוה''כ".

•

תנןהתם":באחדבאדר–משמיעיןעלהשקליםועלהכלאים"והטעם–על
הכלאים – דזמן זריעה היא .על השקלים – דאמר קרא" :זאת עולת חודש
בחדשו"–אמרהתורה :חדשוהבאקרבןמתרומהחדשה ,וכיוןדבניסןבעי
אקרובי מתרומה חדשה – קדמינן וקרינן באחד באדר ,כי היכי דליתו

שקלים למקדש .כמאן? דלא כרבן שמעון בן גמליאל ,דאי רבן שמעון בן
גמליאל ,האמר :שתישבתות)íåé íéùìù çñôì íãå÷ çñôä úåëìäá ïéìàåù àéðúã
רבן שמעון בן גמליאל  (úåúáù éúù øîåàולמסקנהאומרתהגמרא–אפילותימא
רבן שמעון בן גמליאל? כיוןדאמרמר' :בחמשהעשרבו–שולחנותיושבין
במדינה,ובכ''היושביןבמקדש',משוםשולחנותקדמינןוקרינן.
•

•

מהיפרשתשקלים:


רב" :צואתבניישראלואמרתאליהםאתקרבנילחמי".



שמואל" :כיתשא".

נסיונותלהקשות)"ùãç ùàø éàä éðù éàî" ,"éáéúë éî úåðáø÷" ,"éáéúë íéì÷ù éãéî
ïéá äì äëåîñä äùøôá úåéäì ìç" ,"úáùá úåéäì ìçù øãà ç''ø" ,"íéùãç éùàø øàùî
("äéøçàìî ïéáå äéðôìîעלשתיהשיטות–אךנדחים,תניאכוותיהדשמואל.

•

בנימערבאדמסקילדאורייתאבתלתשנין.

•

ר' יצחק נפחא :ר''ח אדר שחל להיות בשבת מוציאין שלש תורות ,וקורין

בהן :אחדבעניינושליום ,ואחדבשלר''ח ,ואחדבכיתשא .ואמרר' יצחק
נפחא:ר''חטבתשחללהיותבשבת–מביאיןשלשתורות,וקוריןבהן:אחד
בעניינו של יום ,ואחד בדראש חודש ,ואחד בחנוכה )äúøéáç ììëî àãçå
.(øîúéà
•

ר''חטבתשחללהיותבחול:


ר' יצחק נפחא :קרותלתאבר''חוחדבחנוכה )– øéãú åðéàùå øéãúã ,åîòèå
.(íãå÷ øéãú
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רב דימי דמן חיפא :קרותלתאבחנוכהוחדבר''ח )?éòéáøì íøâ éîã ,åîòèå
.(éø÷éî éòá ç''øá éòéáø êëìä ç''ø àáéù

מאיהויעלה?


רב יוסף :איןמשגיחיןבראשחודש.



רבה :איןמשגיחיןבחנוכה.

והלכתאאיןמשגיחיןבחנוכהור''חעיקר.
•

פרשתשקליםשחלהלהיותב'ואתהתצוה':


ר' יצחק נפחא :קרושיתאמ'ואתהתצוה'עד'כיתשא',וחדמ'כיתשא'
עד'ועשית'.



אביי :קרושיתאמ'ואתהתצוה',עד'ועשית',וחדתניוקרימ'כיתשא'
עד'ועשית'.

דף ל
•

חללהיותפרשתשקליםבכיתשאעצמה:


ר' יצחק נפחא :קרושיתאמן'ועשית' עד'ויקהל' ,וחדקרימ'כיתשא'
עד'ועשית'.



אביי :קרו שיתא עד 'ויקהל' ,וחד תני וקרי מ'כי תשא' עד 'ועשית',
תניאכוותיהדאביי.

•

ר''חאדרשחללהיותבערבשבת:


רב :מקדימין ).(úåðçìåù éîåé åäì éøöá ïë íàã



שמואל :מאחרין )é÷ôð àì úåðçìåùå òì÷éî àúáù éìòîá øñéîç óåñ óåñ êì øîà
.(ïéøçàî êëìä àáùá ãç ãò

וישנה מחלוקת תנאים כזאת" :מסרגין לשבתות – דברי ר' יהודה הנשיא;
ר''ש בן אלעזראומר:איןמסרגין.אמרר''ש בן אלעזר:אימתיאניאומראין
מסרגין? בזמן שחל להיות בע''ש; אבל בזמן שחל להיות בתוך השבת –
מקדיםוקוראמשבתשעברהאע''פשהואשבט".
•

פוריםשחללהיותבע''ש:


רב :מקדימיןפרשתזכור ).(äøéëæì äéùò íåã÷éú àìã éëéä éë



שמואל :מאחרין )äøéëæå äéùò – øñéîçá éãáòã ïéô÷åî àëéàã ïåéë :êì øîà
.(ïééúà à÷ éããä éãäá

•

פוריםשחללהיותבשבתעצמה:
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•



ר''ה :לדבריהכלאיןמקדימין.



רב נחמן :עדייןהיאמחלוקת.

תנו רבנן איזו היא שבת שלישית כל שסמוכה לפורים מאחריה .ומאידך
אמר ר' חמא בר' חנינא – שבתהסמוכהלר''חניסן? לאפליגיהאדאיקלע
ר''חניסןבשבת)(ïñéð ç"øì äëåîñä úáùהאדאיקלעבאמצעשבת.

•

תנורבנןר''חאדרשחללהיותבשבתקורין'כיתשא' ומפטיריןב'יהוידע',
ואי זו היא שבת ראשונה? כלשחל ר''ח אדרלהיות בתוכה ואפילו בערב
שבת .בשניה 'זכור' ומפטירין 'פקדתי' .ואי זו היא שבת שניה? כל שחל
פוריםלהיותבתוכהואפילובערבשבת .בשלישית'פרהאדומה' ומפטירין
'וזרקתי עליכם' ואי זו היא שבת שלישית? כל שסמוכה לפורים מאחריה.
ברביעית'החדשהזה' ומפטירין 'כהאמרד'אלקים בראשוןבאחדלחדש',
ואיזוהיאשבתרביעית?כלשחלר''חניסןלהיותבתוכהואפילובע''ש.

•

•

"בחמישיתחוזריןלכסדרן–"...לסדרמאי?


ר' אמי :לסדרפרשיותהואחוזר.



ר' ירמיה :לסדרהפטרותהואחוזר.

שנינו שמפסיקין לתעניות ,ויש לשאול ,למה לי הפסקה ליקרי מצפרא
בענינאדיומאובמנחהבתעניתא? מתרצת הגמרא :מסייעליהלר''ה דאמר
ר''ה:מצפראכינופיא.היכיעבדינן?מצפראלפלגיהדיומא–מעיינינןבמילי
דמתא .מפלגיהדיומאלפניא ,ריבעאדיומא – קראומפטרי .וריבעאדיומא
–בעורחמישנאמר":ויקראובספרתורתד'אלקיהםרביעיתהיוםורביעית
היוםמתוודיםומשתחוים".

•

משנה"בפסחקוריןבפרשתהמועדות...כלאחדואחדבזמנו".

דף לא
•

מהקוריםומפטיריןבמועדים:
ת''ר :בפסח –קוריןבפרשתמועדותומפטיריןבפסחגלגל ,והאידנאדאיכא
תרייומי – יומאקמא בפסחגלגלולמחר בפסחיאשיהו .ושארימותהפסח
– מלקט וקורא מענינו של פסח ) .(ïîéñ å''ôàî ?àéä éàîיום טוב האחרון של
פסח – קורין "ויהי בשלח" ומפטירין "וידבר דוד" ,ולמחר "כל הבכור"
ומפטירין "עוד היום" )אביי – àôñëá ùã÷ àøåú êùî éø÷éîì àîìò âåäð àðãéàäå
.(àøëåá çìù àøáãîá ìñôבעצרת–
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ת"ק" :שבעהשבועות"ומפטיריןבחבקוק.



אחרים" :בחדשהשלישי"ומפטיריןבמרכבה.

והאידנאדאיכאתרייומי–עבדינןכתרוייהוואיפכא.
בראשהשנה–


ת"ק" :בחדשהשביעי"ומפטירין"הבןיקירליאפרים".



יש אומרים" :וד'פקדאתשרה"ומפטיריןבחנה.

והאידנא דאיכאתרייומי – יומאקמאכישאומרים .למחר"והאלקיםנסה
אתאברהם"ומפטירין"הבןיקיר".
ביוה''כ–קורין"אחרימות"ומפטירין"כיכהאמררםונשא"ובמנחהקורין
בעריות ומפטירין ביונה .יו''ט הראשון של חג – קורין בפרשת מועדות
שבתורת כהנים ומפטירין "הנה יום בא לד'" .והאידנא דאיכא תרי יומי –
למחר מיקרא ה''נ קרינן ומפטירין "ויקהלו אל המלך שלמה" .ושאר כל
ימות החג – קורין בקרבנות החג .יו''ט האחרון – קורין 'כל הבכור מצות
וחוקיםובכור'ומפטירין"ויהיככלותשלמה"ולמחרקורין–"וזאתהברכה"
ומפטירין"ויעמדשלמה" .שבתשחל להיותבחולושלמועדביןבפסחבין
בסוכות – מקרא קרינן "ראה אתה" ,אפטורי בפסח "העצמות היבשות"
ובסוכות "ביום בא גוג" .בחנוכה – בנשיאים ומפטירין בנרות דזכריה ,ואי
מיקלעי שתי שבתות – קמייתא בנרות דזכריה בתרייתא בנרות שלמה.
בפורים – "ויבא עמלק" .בראשי חדשים – "ובראשי חדשיכם" .ראש חדש
שחל להיות בשבת – מפטירין "והיה מדי חדש בחדשו" .חל להיות באחד
בשבת מאתמול – מפטירין "ויאמר לו יהונתן מחר חדש" .ראש חדש אב
שחל להיות בשבת – מפטירין "חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי
לטורח" )àìà ,éðôì ïéàèåçù ìàøùéì íäì ïééã àì ä''á÷ä øîà ?"çøåèì éìò åéä" éàî
.(íäéìò àéáà äù÷ äøéæâ åæéà òãéì éúåà ïéçéøèîù
בתשעהבאב–מפטירין"איכההיתהלזונה",מקראמאי?


אחרים" :ואםלאתשמעולי".



ר' נתן בר יוסף" :עדאנהינאצוניהעםהזה".



יש אומרים" :עדמתילעדההרעההזאת".

אביי :האידנא נהוג עלמא למיקרי "כי תוליד בנים" ומפטירין "אסוף
אסיפם".
•

ר' יוחנן – כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב''ה – אתה מוצא
ענוותנותו ,דבר זה כתוב בתורה ושנוי בנביאים ומשולש בכתובים ,כתוב
בתורה–"כיד'אלקיכםהואאלקיהאלקיםואדוניהאדונים"וכתיבבתריה
"עושהמשפטיתוםואלמנה" .שנויבנביאים –"כהאמררםונשאשוכןעד
וקדוש "...וכתיבבתריה"ואתדכאושפלרוחמשולש" .בכתובים – דכתיב
"סולולרוכבבערבותבי-השמו"וכתיבבתריה"אבייתומיםודייןאלמנות".
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•

"במעמדותבמעשהבראשית"מניין?רבי אמי:אלמלאמעמדותלאנתקיימו
שמים וארץ שנאמר "אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמים וארץ לא
שמתי" וכתיב "ויאמר ד' אלקים במה אדע כי אירשנה" – אמר אברהם
'לפני הקב''ה רבש''ע שמא ח''ו ישראל חוטאים לפניך ,ואתה עושה להם
כדור המבול וכדור הפלגה' אמר לו' :לאו' אמר לפניו' :רבש''ע במה אדע'
אמרלו' :קחהליעגלהמשולשת '...אמרלפניו' :רבש''עתינחבזמןשבית
המקדשקייםבזמןשאיןביתהמקדשקייםמהתהאעליהם' אמרלו' :כבר
תקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקוראין בהן מעלה אני עליהן כאילו
מקריביןלפניקרבןומוחלאניעלכלעונותיהם'.
"בתעניות:ברכותוקללותואיןמפסיקיןבקללות"מנין?


רבי אסי :שנאמר"מוסרד'בניאלתמאס".



ריש לקיש :לפישאיןאומריםברכהעלהפורענות.

אלא היכי עביד? תנא כשהוא מתחיל מתחיל בפסוק שלפניהם וכשהוא
מסייםמסייםבפסוקשלאחריהן.
•

אביי :לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים ,אבל קללות שבמשנה תורה
פוסק ,מאי טעמא? הללו בלשון רבים אמורות ומשה מפי הגבורה אמרן
והללו) (äøåú äðùîáבלשוןיחידאמורותומשהמפיעצמואמרן.

•

תניא ר' שמעון בן אלעזר :עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות
שבתורתכהניםקודםעצרתושבמשנהתורהקודםר''ה,מאיטעמא? אביי
ואיתימאריש לקיש – כדישתכלההשנהוקללותיה)àéä äðùä ùàø úøöò íâå
.("ïìéàä úåøéô ìò úøöòáå" ïðúã

•

תניארבי שמעון בן אלעזר:אםיאמרולךזקניםסתורוילדיםבנה – סתור
ואלתבנה ,מפנישסתירתזקנים – בנין ,ובניןנערים – סתירה ,וסימןלדבר
רחבעםבןשלמה.

•

ת''ר מקום שמפסיקין בשבת שחרית שם קורין במנחה ,במנחה שם קורין

בשני ,בשני שם קורין בחמישי ,בחמישי שם קורין לשבת הבאה דברי ר'
מאיר .ר' יהודה – מקום שמפסיקין בשבת שחרית שם קורין במנחה ובשני
ובחמישיולשבתהבאה.
רבי זירא – הלכהמקוםשמפסיקיןבשבתשחריתשםקוריןבמנחהובשני
ובחמישיולשבתהבאה.
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דף לב
•

ת''ר פותח ורואה גולל ומברך וחוזר ופותח וקורא דברי רבי מאיר .רבי
יהודה–פותחורואהומברךוקורא.
מאיטעמאדרבי מאיר? כדישלאיאמרוברכותכתוביןבתורה .רב מתנה:
הלכהפותחורואהומברךוקורא.ועודאמררב מתנה – הלוחותוהבימות
איןבהןמשוםקדושה.

•

אימרותשלר' יוחנן:
א.

הגוללספרתורה–צריךשיעמידנועלהתפר.

ב.

הגולל ספר תורה – גוללו מבחוץ ,ואין גוללו מבפנים ,וכשהוא
מהדקו–מהדקומבפניםואינומהדקומבחוץ.

ג.

עשרה שקראו בתורה – הגדול שבהם גולל ספר תורה ,הגוללו
נוטלשכרכנגדכולן.

ד.

מנין שמשתמשין בבת קול? שנאמר" :ואזניך תשמענה דבר
מאחריך לאמר" והני מילי דשמע קל גברא במתא וקל איתתא
בדבראוהואדאמר'היןהין'והואדאמר'לאולאו'.

ה.

כלהקוראבלאנעימהושונהבלאזמרהעליוהכתובאומר"וגם
אנינתתילהםחוקיםלאטוביםוגו') úàæ äçåãåאביי ÷åñôäù øîåàå
÷ øîàù äæ ìò éàרב משרשיא – ïéàå úçà øéòá íéáùåéä íéîëç éãéîìú éðù
àì íé÷åç íäì éúúð éðà íâå" :øîåà áåúëä íäéìò – äëìäá äæ úà äæ ïéçåð
.("íäá åéçé àì íéèôùîå íéáåè

ו.
•

כלהאוחזספרתורהערום–נקברערוםבלאאותהמצוה.

רבי ינאי רבה:מוטבתיגללהמטפחתואליגללספרתורה.

79

•

"וידבר משה את מועדי ד' אל בני ישראל" – מצותן שיהיו קורין אותן כל
אחד ואחד בזמנו .ת"ר :משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין
בענינושליום ,הלכותפסח –בפסח ,הלכותעצרת –בעצרתוהלכותחג –
בחג.

סליקפרקבניהעיר
סליקלהמסכתמגילה
ברוךד'לעולםאמןואמן
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íéçôñð

äìéâî úëñîá íéùåãç
)(à"òùú


א.

ב.

מאתהרביהודהוינגוט2


ב" .י"ג זמן קהילה לכל היא ולא צריך לרבויי" .ויש לשאול לכאורה ,דקודם
הגמרא שאלה היכא רמיזא ,אז איך עכשיו היא אומרת שלא צריך לרבות יג'?
ושמעתילתרץ,שאחרשריבינודלארקי"דוט"ו,אזישלהוסיףמסבראגםי"ג,
אך אכתי קשה קצת ,דשמא ריבינו רק י"ג וי"ב .ור' יאיר נפתלי רוזנבלום אמר
שאולי צריך להיות דומים שני הימים המתרבים  ,וכאן אין דומים די"ג פשוט
יותר .וקצת קשה לי לשון הגמ' ,דמשמע דלגמרי אין י"ג צריך רבוי .ונלע"ד
דהקושיאמעיקראששאלנוהיכארמיזא,לאהיתהכונתהשחייביםלרמוזזאת
במגילה ,אחרת אי אפשר לקרוא בתאריכים הנוספים ,אלא היתה מכח סברא
דמסתמארמזוזאתאנשיכנה"גולאהסתפקולמסורהדיןבע"פוז"לרש"י"אלא
פשיטא אינהו תקון – וכיון דאינהו תקון ודאי רמזינהו במגילת אסתר ,היינו
דמיבעיא לן היכא רמיזא ,ומנלן" ,והשתא יש לומר דלגבי י"ג די שהיו מוסרים
בע"פוא"צלרמוז.
חכמים הקלו על הכפרים כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכרכים .ולמסקנת
הגמ' זה קולא לכפרים ,והפשט – הואיל ומספקים .ויש להעמיס בלשנא
דמעיקרא ,דנראה לענ"ד דרבנן רצו להראות חשיבות הכרכים דוקא ,דבשושן
היהעיקרהנסשהיאהיתהכרך,וירושליםשחשולכבודה 3שהיאמוקפת,ולכן
הקלועלהעוזריםלהם.4
ובהאדהקלו,לכאורהזהחדושגדוללשנותדיןמפנידברכזה,ומהראועלככה
דוקא בענין פורים לזכור להם החסד שמספקים מים .ואפשר לפי מש"כ חלק
מהאחרונים,בהאדרבנןרצולחלקבניעירותמכרכיםשאלהבי"דואלהבט"ו,
כדילהראותשאיןזהדאורייתא,וממילאלאיעברוחז"למשוםבלתוסיף,ולפי
זהי"ל,שזואףהסיבהשהוסיפוג'ימיםלבניהכפריםדווקאבפורים,דע"יזה,
שנתנולבניכפריםלעקורקצתהתקנה,שובאיןחששבלתוסיף.
ואפשרשישלקשרלמש"כבהתחלה),('à úåàלגביי"גמנלן,דקושיתהגמ'היכא
רמיזא,דרש"יפרשדמסתמארמוזבמגילה,ולאסגיבמסורתבע"פ.וי"לדהיינו
2הערותניתנועלידי.מאורצוברי.
3כדאיתאבירושלמיפ"אה"אעיי"ש)מ.צ(.
4ולאחרמחילה,לאנראיןדבריו,שהריפשטהגמראשהיאמשנהגירסאולאבאהלעשות
'כלאים'עםהמסקנהועםההואאמינאכמושכתב)מ.צ(.
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ג.

טעמאדכיוןדע"ישהקלועלבניהכפרים,שובשרילתקןכלעניןפורים,שעי"כ
אין חשש בל תוסיף ,ודאי רמיזא במגילת אסתר דהיא חד מכתבי הקודש הא
דאינובגדרבלתוסיף.והשתאקאמרדי"גזמןקהילהלכלהיאולאצריךלרבויי,
כיון דהא דהקילו לקרות בי"ג ,אכתי אינו סיבה לסקל חשש בל תוסיף ,דהא
טעמארבהאיכאלקרואבוביוםואינונראהעקירתהמגילהוע"יתיפתרבעיית
הבלתוסיף,ולכןמהשפשוטשישלרמוזבמגילההתוספת,לאקאיאי"ג,דעליו
סגיבמסורתבע"פ.

ד :תוד"ה ויעבירנה ד"א .שואל תוס' "קשה אמאי לא קאמר ויוציאנה מרשות
היחיד לרשות הרבים דאורחא דמילתא הוי טפי?" נר' דתוס' ששואל ,לשיטתו
דמעבירמרה"ילרה"ידרךרה"רחייב.דלמ"דפטור,אתישפירמעיקראקושית
התוס',דהאכשנוטלע"דלילךלבקיאיןדעתולמלאכהלעצורברה"ר,ואיןכאן
חיוב אפילו עם עצר ,שכן אין עקירה על דעת להוציא ,אלא דחיישינן שיעצר
ברה"ר,והשתאהחששהקרובהוא,שילךד"אלפניחששמכניס.

ד.

ו:בתוס'ד"המסתברטעמיה.וז"ל"מכאןקשהלהאדאמרינןבפרקאיזהומקומן
) (íùå .àð óã íéçáæבגמרא דקאמר שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של
המזבח ודייק טעמא דאמר קראאל יסוד מזבח העולה ,וקשה התםלמה לי קרא
תיפוק ליה דאין מעבירין על המצות וכשהוא יוצא מפתח ההיכל שהוא מערב
ביסוד מערבי הוא דפגע ברישא 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" .וי"ל לעניות דעתי ,דהכא אינו מחמת שיש דין גמור דאין
מעבירים ,רק יש לנו ספק היכא לקבוע הפורים ,ע"ז אמרינן שלפי שיש כלל
בעלמא דאין מעבירין ,הוא מטה את הכף אצלנו לנהוג באדר הראשון .וכעי"ז
הסביר מרן הרב שפירא זצ"ל בהא דילפי ב"ה סדר נרות חנוכה מהא דמעלין
בקודש,ובשפ"אהקשהדאיןשייךכלכך,והסבירמרןשזהכללהלכתישלפיו
ישלומרכאןכעיןזה.

ה.

אתא מלוא קומצא .י"ל דהרי יסוד הקטרת קומץ הוא דע"י קצת מן המנחה,
נזכרת כל המנחה לפני ד' ,ע"כ נקרא הקומץ "אזכרתה" ,הכא נמי ,י"ל ע"י
הצומותשצמועמ"ישזהמיתהבמקצת,גםפחדמרדכי,שהיהצדיקהדור,מן
המן – שחשב שהוא בא לקראתו להורגו ,זה פדה את כולם מן המות .והרב
אבולפיה זצ"ל ,פי' כן ישיש עליכם ,דע"י שישיש עליכם ,זה יחשב כאלו הרגו,
דמחשבהרעהשלהגוייםמצרפהד'למעשהוע"יזהניצלהעם.

ו.

אינגד ואיתנח .ר' נחמן זצ"ל אומר ,שאנחה היא לקיחת חיים חדשים ,ולפי זה
י"לשהמןהרגיששהואמהפךמציאותחייומאדםחשוב–לספר,אמרלומרדכי
זוהימציאותךכספרעודמהעברואיןצריךלהאנח.וכןלעיל– אתיוכו'עשרה
אלפיוכו',שהמןסברשע"יהכסףזכהלקניןבעמ"יויכוללעשותבהםכרצונו.
אמרלומרדכישהכסףשייךלוולאלהמןשהריהואעבדשלו.

83

ז.

י"ג :תד"ה הכסף .וז"ל "גימטריא דהכסף עולה העץ רמז לו שיתלה עליו"
לכאורה לשם מה נצרך תוס' לומר גימטריא? ונראה שהוקשה לתוס' לשון
"נתון",שכיוןשאחשורושאמרלהמןשאינורוצההכסף,היל"לתשאירלך.לכן
פי'התוס'שבלשונושלאחשורושרמוזשלעתידיתלהבדברהנתוןדהיינוהעץ
שניתן לו ולא למרדכי .וכ"נ מפי' הראב"עהארוך על פסוק זה,שזה בא התוס'
לתרץע"ש.

ח.

טז :רד"ה זהו יום טוב – קיימו עליהם ימים טובים .מדוע לא פירש רש"י שגזר
המןשלאלשמורי"טכשםשפירשבעניןהמילה?וי"לדהפסוקנאמרבכ"גסיון
כדאיתאבפסוק,ואזאיןיו"טשחל,ע"כפירושהפסוקשקימועליהםיוםטוב.5

ט.

ומאמר אסתר קים מאמר אסתר אין דברי הצומות לא? אמר רבי יוחנן דברי
הצומות ומאמר אסתר קים.ולפיהתירוץי"למדוענקטהפס'לשוןיחיד–קיים,
ולאקיימו? וי"ל,דרומזלגמראבנידה) (:òדהאבלאהא,השתדלותללאתפילה
לאמהניושניהםכדבראחד.


5וקשהליפירושו,שכןמניןלשאלהמדוערש"ילאפירששגזרהמןשלאלשמור,מהיכא
תיתישגזרבכללמעיקרא,וזהשפירשבמילהזהלאאומרכלוםהאכדאיתאוהאכדאיתא
)מ.צ.(.
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)(à"ä à"ô

א.

הצגתהרמב"ם

ב.

מהםזמניהחיובשלהקריאהלפיהרמב"ם

ג.

מחלוקתרש"יוריטב"אמתיתיקנואתהזמניםלכפריםומיתיקןאותם

ד.

דעתהרמב"םבמחלוקתהריטב"אורש"י

ה.

גדרהחיובשלקריאתהמגילהלפיהרמב"ם

ו.

בדיןברכהוקריאהבעירשהיאספקמוקפתחומהמימותיהושע

ז.

בעניןפרסומיניסאבפורים)לעומתחנוכה(בדעתהרמב"ם

ח.

מחלוקת הבה"ג ורש"י האם נשים מוציאות בקריאת המגילה גברים





אורקנקבות
ט.
י.
יא.

דחייתהראיותשלכלאחדמהצדדים
טעמיםבשיטתהבה"ג
טעםמרןרה"יזצ"ללדעתהבה"ג



הצגתהרמב"ם
כותבהרמב"םברישהלכותמגילה):(à"ä à"ô
"קריאת המגילה בזמנה מצות עשה מדברי סופרים והדברים
ידועים שהיא תקנת נביאים והכל חייבים בקריאתה אנשים ונשים
וגריםועבדיםמשוחררים."...

וננסהללבןאתדבריהרמב"ם:6


6ישלהקדיםאתדבריהידמלאכי)כלליהרמב"םאותג(שכותבוז"ל"כלדבריהרמב"ם
הםבתכליתהדיוקוישלדקדקולפלפלבדבריוכאשרתוכללדקדקבגמראעצמה".
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מהםזמניהחיובשלהקריאהלפיהרמב"ם
יש להביןמהההדגשהברמב"םשכותב"בזמנה"?עלאיזהזמןבאהרמב"ם
לאפוקי? האם י"א י"ב י"ג דלא כתובים בקרא ומתרבים מהפסוק ?7או דילמא
הימיםשלפניימיםאלו,שמצינובירושלמיבמגילה)" :(à"ä à"ôתניבשםר'נתן:
כל החודש כשר לקריאת המגילה .מה טעמא? 'והחדש אשר נהפך להם מיגון
לשמחה',א"רחלבו:ובלבדעדחמישהעשר"?
ובפשטות יש לומר שבא לאפוקי את הזמנים של הירושלמי ,שכן הרמב"ם
כותב בהלכה ד'" :איזהו זמן קריאתה זמנים הרבה תיקנו להם חכמים שנאמר
בזמניהם 8"...וא"כהרמב"םמביאאתהפסוקשממנולומדתהגמראבבלי)äìéâî
(à"ò áלכלהזמניםשלי"אוי"ב)(àøîâá íù ,àø÷ êéøö àìå ,ìëì äìéä÷ ïîæ â"éואתזה
הרמב"ם מגדיר בתור זמן קריאתה ,וא"כ בהדגשתו בא הרמב"ם לאפוקי את
שאר החודשכדעתהירושלמישאינםמצוותעשהמדבריסופריםואילוי"אי"ב
וכו'הםבגדרהחיובוהמצווה,ולפיהבנהזומובןמדועהרמב"םמשמיטהלכה
זאתשלהירושלמיבהלכותיו.


מחלוקתרש"יוריטב"אמתיתיקנואתהזמניםלכפריםומיתיקןאותם
והנה מצינו מחלוקת מתי תקנו את הזמנים לכפרים ) ?(...à"éדעת הריטב"א
) (íéøôëäù àìà ä"ã à"ò á äìéâîשאנשי כנסת הגדולה ) (íéàéáðä íëåúáåתיקנו
לכפרים שיהיה אפשר להקדים יום או יומיים אך לא קבעו להם יום מסוים
וחכמיהמשנהשאח"כתיקנולהםלקרואביוםהכניסה).(éùéîçå éðù
רש"י אצלנובסוגיא) (éãëî ä"ãכותבמפורששאנשיכנסתהגדולהתיקנוגם
אתהימיםהמסוימיםוזהלשונו:



"מדהקילו חכמים על הכפרים להקדים על כרחך אנשי כנסת
הגדולה שתיקנו בימי מרדכי ואסתר את שמחת הפורים וקריאת
המגילהכולהוהניזימניתיקוןונתנורשותלקרות".

ואםכןלפירש"יאנשיכנסתהגדולהגם פירשולנואתהימיםדהרי"כולהו
הניזימניתיקון" ודלאכהריטב"אשכתבשאנשיכנה"גתיקנואתהזמניםהללו
אךלאפירשובאיזהיום.
ויש לבאריסודמחלוקתם,והנהנקדיםונאמר,שמהשהכריחאתהריטב"א
לפרשכך,זההיהמהלךהגמראברישהסוגיאבמגילהשנוקטת"כדבעינןלמימר
לקמן חכמים הקלו על הכפרים ...אנן הכי קאמרינן מכדי כולהו אנשי כנה"ג
7עייןבמגילהבע"א.
8וגםעודראיהשאחריהלכהזומפרטהרמב"םבשארההלכותאתכלהזמנים,כוללי"א
י"בי"ג,ואתכלזהמגדירהרמב"םבתורזמןקריאתה.
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תקנינהו"...בהתחלהפשוטלגמראשחכמיםקבעואתהזמניםשלאנשיהכפרים
ואילו אחרי זה פשוט לגמרא שאנשי כנסת הגדולה קבעו ,ודבר זה הוא שינוי
קיצונימעמדתהגמראבהוואאמינא,וא"כמכוחקושיאזופירש הריטב"אשיש
כאן שילוב של שתי תקנות של אנשי כנסת הגדולה ושל חכמים ,ואילו לפי
רש"י ,שגם את הזמנים גופא תיקנו אנשי כנסת הגדולה ,יש צורך להבין מה
הפשט בגמרא? ונראה כמו שהסביר קרבן העדה בירושלמי שאנשי כנסת
הגדולה כלל לא תיקנו תקנה לכפרים אלא תיקנו שכל מי שאינו יכול לקרוא
בי"ד מחמת אונס וכדומה יכול להקדים לי"א וכו' ורק אח"כ כשתיקן עזרא
קריאת התורה עמדו חכמים ותיקנו לכפרים לקרוא ביום הכניסה ,וסמכו על
תקנת אנשי כנה"ג שהנצרך יכול להקדים ולקרוא בי"א וכו' ,וא"כ יסוד
מחלוקתם הוא דלפי רש"י אנשי כנסת הגדולה תיקנו כל הזמנים כולל הימים
המסוימים לכל מי שאנוס וכדומה ובאו חכמים לאחר מכן והקלו על הכפרים
שיקדימו,ואילולפיהריטב"אלכתחילהזההיהתקנהשלאנשיכנסתהגדולה
לאנשי הכפרים ,רק שלא קבעו להם יום מסוים ובאו חכמים וקבעו להם את
הימים ,וא"כ הדברים מיושבים שכן גם לפי רש"י וגם לפי הריטב"א זה מעין
שילוב של חכמים עם אנשי כנסת הגדולה כדקאמרינן לעיל ולא קשה פשט
הגמראמידי.9


דעתהרמב"םבמחלוקתהריטב"אוהרש"י
ונראה לענ"ד שדעת הרמב"ם מוכח ממה שהבאנו לעיל שסובר כרש"י,
שהרי הוכחנו שהרמב"ם מגדיראת זמן קריאתה שלהמגילה י"א י"ב י"ג כזמן
המגילה ,וא"כ בהלכה א' שכתב שקריאת המגילה בזמנה מצות עשה מדברי
סופרים והדברים ידועים שהיא תקנת נביאים ,דהיינו שהרמב"ם מגדיר את
הזמנים י"א י"ב י"ג כתקנת נביאים ,אנשי כנסת הגדולה שבתוכם היו נביאים,
וזהכשיטתרש"ישגםאתהימיםעצמםקבעואנשיכנסתהגדולה.


גדרהחיובשלקריאתהמגילהלפיהרמב"ם
ולכאורה יש לשאול בפשט הרמב"ם ,שמצד אחד כותב "דברי סופרים"
ואחריזהכותב"תקנתנביאים",וצריךלהביןלמההרמב"םלאמסתפקבהגדרה
אחת?מההענייןשהרמב"םממשיךוכותבשהיאתקנתנביאים?
קודם כל צריכים אנו להגדיר מה זה דברי סופרים ומה זה תקנת נביאים,
שמצייןכאןהרמב"ם.
דברי סופרים – ראשוני חכמי התורה שבע"פ נקראו סופרים" ,ומשפחת
סופרים יושבי יעבץ" ) (äð ,á à"éäãוהטעם שנקראו כך שהיו סופרים כל אותיות
9ועייןבמאיריברישמגילהשהסבירעודהסברבעניןזמןהתקנה.
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שבתורה)÷,10(à"ò ì ïéùåãéתקנתנביאים–דברינביאיםוכתוביםונקראוגםדברי
קבלהלפישכולםקיבלונבואתםממשהרבנו).11(ùøôî ùé íùá á"ò á ÷"á ÷"îèù
ישנה מחלוקת האם בספק דברי קבלה אנו מחמירים כספק דאוריתא או
שאנומקיליםכספקדרבנן,ישסובריםשספקקבלהלקולא,וכךדעתהריטב"א12
וז"ל..." :שדברי קבלה כשל דבריהם ולקולא" ויש סוברים 13שספק דברי קבלה
לחומרא,ויתכןשזהמהשבאלהדגישהרמב"םבמקראמגילהשזהאמנםדברי
סופרים אבל זה גם כן תקנת נביאים כדאיתא בגמרא ) ,(à"ò ãé äìéâîונפק"מ
שהרמב"ם יסבור בספק קריאת המגילה להחמיר ,וכן רואים זאת בהמשך
הרמב"ם)(àé äëìä à"ôשכותב:
"עיר שהיא ספק ואין ידוע אם היתה מוקפת חומה בימות
יהושע בן נון או אח"כ הוקפה קוראין בשני הימים שהן ארבעה
עשרוחמישהעשרובליליהם,ומברכיןעלקריאתהבארבעהעשר
בלבדהואילוהואזמןקריאתהלרובהעולם"

ומקורהרמב"םזהמהגמראבדףהע"ב"רבאסיקרימגילהבהוצלבארביסר
ובחמיסר מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא אי לא",
ולכאורה זוהי גמרא מפורשת כנגד הריטב"א וסיעתיה שסוברים שספק דברי
קבלהלקולא,ובאמתמתרץהריטב"אשמהשמסופרבגמראשקרובשניהימים
זהממידתחסידותאךמדינאאיןצורךלקרואבשניהימים,ולענ"דאפשרלומר
שהטעםלפיהריטב"אשמדוברהכא במידתחסידות,זהכיווןשכתובשאמורא
פלוניקייםזאתוכךעשה,ואםזההיהמדינאשנוהגלכול,אזהיהצריךלכתוב
אתזהלאבצורתסיפוראלאקביעתהלכהשעירשהיאספקקוריןבי"דובט"ו.
אבלהרמב"םפסקזאתלהלכהכיס"לשספקדבריקבלהלחומרא.


בדיןברכהוקריאהבעירשהיאספקמוקפתחומהמימותיהושעאולאו
לגבי ההלכה עצמה של עיר ספק ,יש להבין למה דווקא יברך בי"ד? והנה
המשנ"ב)(àé ÷"ñ çôøú ïîéñכותב:

10ועייןבירושלמיפ"הה"אעודטעםבעניןזה.
11ועודטעמיםבעניןעייןבמחזורויטריעמ',462רש"יבחוליןקלזע"אד"התורת
משה,שטמ"קב"קדףבע"בבשםהר"פ.
12מגילההע"ב.וכןדעתהרשב"א,שו"תהרשב"ש סי'שצז,שו"תנו"במהדו"תחיו"דסי'
קמו.
13ראהשאילתות,שאילתאלהובהעמקשאלהאותב'.
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"ומה שמברך בי"ד משום דביום י"ד הוא זמן קריאתה לרוב
העולם...ור"לדע"כאפילוהואמוקףחומה14שדינובט"ואםקרא
בי"דיצאבדיעבדולאהויברכהלבטלה".
וא"כגםבעירשהיאמוקפתחומה,יוצאידיחובהבט"ומחמתטעםזה,ועל
כןיברךבי"ד.והנהמהאדמחייבלחזורולקרותהביוםט"ואנורואיםדאףדכבר
קיים המצווה בדיעבד ביום י"דמ"מ שייך לחזור ולקרותה בט"ולקיים המצווה
לכתחילה ,והקשה בעל הספר רמב"ם הערוך דבהלכות מילה ) (ã"ä á"ôכתב
הרמב"ם"...פירשעלציציןהמעכביןחוזרועלציציןשאיןמעכביןאינוחוזר"...
והרי משמע להיפך שפסק דאינו חוזר לציצין שאין מעכבין את המילה ,וביאר
בביתהלוי)(æî ïîéñ á"çדהיינומשוםדכיוןדאינואלאהידורמצווהלחתוךאותן
ציצין ,אין שייך לקיים הידור מצווה אחר שכבר קיים את המצוה וא"כ קשה?
ותירץבעלהרמב"םהערוך,דשאניהתםדכברקייםהמצוהבשלימות,דחתיכת
ציצין שאין מעכבין אינה אלא הידור מצוה ,אבל הכא כיון דלא יצא אלא
בדיעבד ואין זה מצוה שלימה הלכך שייך אח"כ לחזור ולעשות את המצווה
באופןדלכתחילה,דאזהיאמצוהשלימה,ולכאורהאפשרלהביאראיהלחילוק
זהממהשכתבמרן)(â"ñ é÷ ïîéñשאדםשהולךבמקוםסכנהיתפללתפילהצרכי
עמךמרובים 15וכשיגיעלמקוםללאסכנהותתקררדעתויחזורויתפלל,ואםכן
רואיםשאםהתפללתפילהשלבדיעבד,ואחריזהבאפשרותולהתפללתפילה
שללכתחילה,יחזורויתפלל,וכמוהחילוקלעיל.

וראיתיששואלבעלהאורהושמחה,עלההלכהשלספקהעירשקוראבי"ד
ובט"ו ,שיש להבין סברת הרמב"ם ,למה לא אזל הרמב"ם בתר רובא דעלמא?
ויקרא רק בי"ד? ותירץ שלא שייך ליזל בתר רובא דהא רובא דעלמא אין בהן
ספק זה ,והרי זה דומה לבהמה שאירע ספק טריפות בגופה ,דאי אפשר למיזל
בתררובבהמותשאינןטריפות,משוםדבעינןרובמאותןשאירעלהספקכהאי,
והכאנמיכשישלנוספקעלעירמסויםשמאחומתהמימותיהושועבןנון,אנו
צריכיםלרובהעיירותשהןבאותומצבובאותועניןשלעירזה,ואיןאנויכולין
לצרףרובעיירותהחדשותשאינןממיןהעיירהשאנומסתפקיןעליה,ובזהליכא
לנורובאדעלמא.


בעניןפרסומיניסאבפורים)לעומתחנוכה(בדעתהרמב"ם
הרמב"ם ממשיך וכותב "שהדברים ידועים שהיא תקנת נביאים" ,למה
הרמב"ם לא מפרט את נס המגילה? ויותר מזה נשאל מדוע הרמב"ם בהלכות
14והמקורלזהמבארהגר"אבסימןתרפחסע'ד,מהירושלמיבמגילהפ"בה"ג)וכןבפ"א
הלכהאובקרבןהעדהשם(דכותב,הכליוצאיןבי"דשהיאזמןקריאתהלכל.
15כדמופיעבברכותכטע"ב.
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חנוכה)(á"äå à"ä â"ôשגםהחנוכיהזהמדיןפרסומיניסאכמוהמגילהשםמאריך
מאדהרמב"םבהסברפירסומיהניסאואילוהכאמקצרמאדולאכותבמאומה
מעניןזה?
והנהראיתיבהרריקדםשכתב,משוםדהסיפורכתובמפורשבמגילתאסתר
בתורהשבכתב,והרמב"םכתב בהקדמתולמשנהתורהבזה"ל":לפיכךקראתי
שםחיבורזהמשנהתורה,לפישאדםקוראבתורהשבכתבתחילהואח"כקורא
בזה,ויודעממנותורהשבע"פכולהואינוצריךלקרותספראחרביניהם".
והיינו דיש ללמוד ההלכות שבספר משנה תורה בצירוף לתורה שבכתב,
והרי ע"י התורה שבכתב כבר ידוע המעשה דמגילה ,לכך לא כפלו הרמב"ם
בחיבורו ,מה שאין כן סיפור נס חנוכה שאינו אלא בתורה שבע"פ והרי כתב
הרמב"ם בהקדמה "ואח"כ קורא בזה ויודע תושבע"פ כולה בלא ספר אחר
ביניהם"ולכןהוצרךהרמב"םלפרשבהלכותחנוכהאתסיפורהנס,ואילוהכא
הסתפק הרמב"ם "והדברים ידועים שהיא תקנת נביאים" דהיינו שהיא כתובה
בכתביהקודשוממילאהדבריםידועים,ואיןצורךלהאריך.
וחשבתי לענ"ד ,לתרץ,הרמב"םכותב לנו על פירסום הנס ,בחנוכה זה ע"י
ההדלקת החנוכיה ואילו בפורים זה ע"י מקרא המגילה ,בחנוכה אילו לא היה
כותב הרמב"ם את סיפור הנס ,אלא היה מתחיל ישר ,בחיוב הדלקת החנוכיה
),(àñéð éîåñøô åúåäîùהאדםלאהיהמפרסםאתהנסבשלמות,שכןלאמביןמה
בכלל היה הנס? ואיך החנוכיה קשורה לפירסום הנס? וממילא הפרסומי ניסא
היהחלש,שכןהיהמקייםאתהדלקתהחנוכיהכמעיןמצוותאנשיםמלומדה,
ולכן כתב הרמב"ם בהלכה א' וב' את סיפור הנס ,ובהלכה ג' כתב "ומפני זה
התקינו חכמים "...שהאדם יבין את הקשר להדלקת החנוכיה וממילא יהיה
פרסום הנס בשלמות ,אך בהלכות מגילה אין צורך לכתוב ,שהרי עצם קריאת
המגילה היא גופא מעשה פרסום הנס ,וא"כ ברגע שהאדם יפרסם את הנס
דהיינו יקרא את המגילה ,הוא יתוודע לעצם סיפור הנס ,ופרסום ניסו יהיה
בשלמות ומתוך ידיעה ושייכות ולא כמצוות אנשים מלומדה ,ולכן לא פירט
הרמב"םבהלכותמגילהאלאהסתפק"והדבריםידועיםשהיאתקנתנביאים",
שכןברגעשיקראאתהמגילהיהיההדברידועלאדםוממילאיפעלבשלמות.


מחלוקת הבה"גורש"י האם נשים מוציאות בקריאת המגילה גברים או
רקנקבות
והנהמקורהמחלוקתהואהגמראבערכין)(à"ò âושםכתוב:
"הכל חייבין במקרא מגילה הכל כשרין לקרות את המגילה
לאיתויימאילאתויינשיםוכדר'יהושעבןלוידאמרר'יהושעבן
לוינשיםחייבותבמקראמגילהשאףהןהיובאותוהנס".
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וכותב שםרש"י)" :(íéùð ééåúàì ä"ãשחייבותבמקראמגילהוכשרותלקרותה
ולהוציא זכרים ידי חובתם" ,וא"כ דעת רש"י שהנשים יכולות להוציא את
הגברים ,ואילו התוספות ) (ééåúàì ä"ãהביאו את שיטת הבה"ג ,דאישה מוציאה
מינה אבל לא את האנשים .ויש לבאר ,והנה התוס' במגילה )íéùð ä"ã à"ò ã
 (úåáééçהביאו ראיות לשיטת רש"י ,האחת שכתוב כאן בסוגיא )(à"ò ã äìéâî
"נשיםחייבותבמקראמגילה",ולאקאמר"לשמועמקראמגילה"שלשוןזוהיה
משמע דהנשים חייבות לשמוע מהאנשים מקרא מגילה ,אבל מלשון "חייבות
במקרא מגילה" משמע שהן קוראות ואף מוציאות אחרים כולל זכרים ,ועוד
הביא ראיה התוס' ,מהסוגיא בערכין שכתוב "הכל כשרין לקרא את המגילה"
והסיק לאתויי נשים ,משמע להוציא אפילו אנשים ,אך מנגד יש ראיה לשיטת
הבה"גמהתוספתא)(ã"ä á"ô äìéâîשכתובשם:
"אנדרוגינוס מוציא מינו ולא את שאינו מינו טומטום אינו
מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו...נשים עבדים וקטנים
פטוריןואיןמוציאיןאתהרביםידיחובתן".

ואם כן קשה גם מדין אדרוגינוס וטומטום דלא גרעו מאשה ,דהרי הטעם
דלא מוציאים משום דחוששין שמא נקבה הוא והשני זכר ,וכן מהמשך
התוספתאשכתובמפורששהנשיםפטורותואיןמוציאיןאתהרביםידיחובתן,
וא"כ אין מוציאות את הזכרים ידי חובתן ,אך מוסיף הבה"ג שמ"מ את הנשים
עצמםכןמוציאותשכןהכלהיובספקלהשמידולהאבדולהרוגביוםאחד.


דחייתהראיותשלכלאחדמהצדדים
לגבי ראיות רש"י כתב כבר התוספות שאפשר לתרץ שמה שכתוב חייבות
במקרא מגילה וכן הגמרא בערכין שמרבה נשיים לחיוב לקריאת המגילה,
הכוונה לחדש שאישה יכולה להוציא אשה כמותה שההוא אמינא דלא יועיל
קריאתן של נשים אפילו להוציא נשים כמותן מכיוון שאין אשה חייבת לקרוא
את המגילה אלא לשומעה לא תהא קריאתה נידונת כקריאה של חיוב ולא
תועיל קריאתה להוציא אחרים ידי חובתם וכדי לצאת ידי חובה בשמיעה
תצטרךקריאתחיובשלגבר,קמ"להגמראשאשהיכולהלהוציאאשהכמותה
–אךליכאלמשמעמינהבמוציאותאףאנשים.
ולגבי ראיית הבה"ג מהתוספתא ,הנה הריטב"א ) (óàå ä"ã à"ò ã äìéâîכתב
שזאת התוספתא משבשתא היא ,כיוון דלית ההיא טעמא שאף הן היו באותו
הנס,דהאהתוספתאפטרילגמריאתהנשים,וא"כהואילוהיאסותרתאת"אף
הןהיובאותוהנס",משבשתאהיא.
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וראיתי בתולדותיצחק 16עלהתוספתאשמתרץאתהראיההשניהשהבאנו
מהתוספתא ,שכתבה בהדיא שנשים פטורות ואין מוציאות את הרבים ידי
חובתן ,והביא התולדות יצחק,את המאירי ) (íéùð ä"ã à"ò ã äìéâîשכתב ,דלפי
שיטתהבה"גשריבהאתהנשיםמהגמראבערכיןשמוציאותאתהנשיםממקרא
מגילה,שמהשכתובשנשיםפטורותמקריאתה,הואשיבוש,וישלגרוסחייבות,
שהרי אם נגרוס פטורות מה יש להוסיף שאין מוציאות את הרבים? הרי זה
מיותר ,ולכן הגירסא היא חייבות ,ומוסיף התולדות יצחק ,שכן גם לפי רש"י
וודאינוכללומרדרש"ינמיגרסחייבות,ושפירפסקשמוציאותאתהגבריםידי
חובתן ,ומה שכתוב שאין מוציאות את הרבים ידי חובתן ,שלכאורה עומד
בסתירה,לשיטתרש"י ,מסבירהתולדותיצחק,דזהדווקארביםהואדלא,כמו
בתורהדאמרינן) (à"ò âë äìéâîאשהלאתקראבציבורמפניכבודהציבור,17וה"נ
כאן ,דבזה אין לחלק בין תורה למגילה ,אבל ביחיד האישה כן מוציאה את
הזכר.18


טעמיםבשיטתהבה"ג
ובענין טעם שיטת הבה"ג ,שאין האישה יכולה להוציא את הזכרים ,כתב
הרא"ש ) (ã ïîéñ äìéâîדאנשים אינם יוצאים ידי חובתם עד שישמעו מחייבים
כמותםדהיינואנשים,שכןחיובהנשיםפחותמחיובהגברים,שכןחיובהגברים
זהחיובקריאהואילוחיובהנשיםזהחיובשמיעה,ומבארהקרבןנתנאל)(î úåà
דהנשיםכלפיהגבריםנחשבותכאינןמחוייבותבדבר) (äðåù ïáåéç ïëùוכלשאינו
מחויבבדבראיןיכוללהוציאאתהמחויבבדבר.אךעדייןקשהלי,למהאצל
הנשיםזהרקחיובשמיעה?ולכאורהנראהלבארזאתלפיהאבנינזר)ïîéñ ç"åà
 (àé÷úשכותבשבקריאתהמגילהישנםשניעניינים,האחדפרסומיניסא,והשני
זכירת מעשה עמלק ,19וכיוון שבאישה אין את החיוב של זכירת מעשה עמלק,
נמצא שחיובה בקריאת המגילה הוא רק מצד פרסומי ניסא ,וזה מתקיים
בשמיעהבעלמא,ואילובחיובהאישישגםאתהענייןשלזכירתמעשהעמלק
שזה בדיבור כמו שפרשת זכור זה בדיבור ,וא"כ מובן הבה"ג ) (ù"àøäåשאצל

16הרבר'יצחקאיציקסג"ל,היהאב"דדק"קגרונינגן,חיברפרושעלהתוספתא.
17ובעניןכבודהציבור,ראהמהשכתבברכתאברהםשםבסוגיא.
18והביאהתהילותליונה,שבספרהאשכול)הלכותחנוכהופוריםסימןט(הביאדי"מ
שטעמושלהבה"ג)שנפרשלקמן(שאיןהנשיםמוציאותידיחובהאתהגברים,הואמשום
קולבאישהערווה,והקשהמהגמראהכא,שאםכךלמההגמראהיתהצריכהלכתוב
שאישהלאתיקראמשוםכבודציבורבתורה?הריבלאזהישאיסורשלקולבאישה
ערווה?ועייןשםעודמהשתירץוהאריךבזה.
19יסודזהשלמחייתעמלקבקריאתהמגילה,מוכיחהאבנינזר)שם(מהירושלמיפ"אה"ה
,עייןשם
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אישה החיוב הוא רק שמיעה ואין זה אותו חיוב של האיש ,ולכן אין האישה
יכולהלהוציאאתהזכרידיחובה.20

והאור שמח ) (à"ä à"ô äìéâî úåëìäהסביר דלזכר הנס מחויבים לקרוא את
המגילה ומצי לקוראה בע"פ ולא מן הכתב ,וגם האיש וגם האישה מחויבים
מדברי קבלה לקרוא את המגילה בע"פ ,שנאמרה ברוח הקודש לקרות ולא
לכתב,אךאצלהאישישנועודעניןוזההחיובלקרותומןהכתבמדבריקבלה,
שהריהפסוקשממנולמדיםלקרותומןהכתב,דהיינו"כתבזאת זיכרוןבספר"
)(ãé ,æé úåîùנאמרגבימחיתעמלק,והחינוך)(â"øú äååöîכתבדנשיםאינןבמצוות
זכירת ומחית עמלק דלא בני כיבוש נינהו ,מה שאין כן אצל האישה שאצלה
החיובלקרואמןהכתבזהמדרבנן,וא"ככאשרהאישהקוראהמןהכתבלאיש,
הריזהכקוראהבע"פלאיש,שהריחיובהבכתבזהרקמדרבנןואצלהאישזה
מדבריקבלה,וא"כהיאלאמוציאהאותוידיחובהכיווןשחיובקריאתהמגילה
שלומןהכתב,זהמדבריקבלהולאמדרבנן.
וכתב הברכתאברהם) (å úåà ã óã äìéâîלבארבפשטות,שחיובהנשיםהוא
גדראחר,מאחרדהזמןגרמאאינםבכללחיובהכללי,כמואצלהגברים,אלא
שתקנולהםמטעםשאף הןהיובאותוהנס,וזהכחיובאחר,ולכןאינןיכולות
להוציאאתהגבריםידיחובה.


טעםמרןרה"יזצ"ללדעתהבה"ג
וראיתי למרן רה"י זצ"ל ) (àòø 'îò íéãòåî äùøåîשנתן טעם בדברי הבה"ג,
והסביר ,שבקריאת המגילה ישנם שני חיובים ,בפסוק ) (æë ,è øúñàכתוב את
החיוב הראשון "קימו וקבלו עליהם ועל זרעם" והיינו מתורת חיוב וקבלה על
עצמם ,ובריש מסכת מגילה ) (à"ò áמפורש האופן השני שאנשי כנסת הגדולה
תקנו זאת ,והיינו כשאר תקנות מכח בי"ד הגדול לכל ישראל ,ועל כרחך צ"ל
ששני חיובים הם ,ומקיימים את שניהם כאחד ,ולפי"ז יש לומר ,שנשים מצד
תקנתחכמיםהוי ככלהמצוות שהזמןגרמאדנשיםפטורות,ורקמכחהקבלה
ש"קבלווקיימו"חייבותהנשיםשאףהןהיובאותוהנס,ולהכיאע"גשחייבות,
מ"מ גרע חיובן מאנשים ,שאין בהן את החיוב מצד תקנת חכמים ,ולכן אינן
מוציאותאתהאנשים.


20ובזהמיושבקושייתהטוריאבן,שהואילוחיובהנשיםזהבגללשאףהןהיובאותוהנס,
אזמניןלחלקשחיובםזהרקבשמיעה,ולפימהשכתבהאבנינזר,הדברמיושב.
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דעתהרמב"םבמחלוקתרש"יוהבה"גהנזכריםלעיל
הרמב"ם אצלנוכותב" :והכלחייביםבקריאתהאנשיםונשים"...ובהלכהב'
כותב "אחד הקורא ואחד השומע מן הקורא יצא ידי חובתו והוא שישמע מפי
שהוא חייב בקריאתה "...ונראה בפשטות שסובר שאישה שחייבת בקריאה
מוציאהאתהגבריםידיחובה,שכןאישהמחויבתבדברלדעתהרמב"םכמוזכר
בהלכהא',וא"כהרמב"םפוסקכשיטתרש"י.21




21וכןהעירהמגידמשנהבהלכהב'.
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ãéîú úëñî íåëéñ çôñð

ïåùàø ÷øô
דף כה
•

משנה–שלושהמקומותהכהניםשומריםבביתהמקדש,בביתאבטינס,בית
המוקדוביתהניצוץ.

•

תאורשלושתהמקומותהאלוועודקצתפרטיםעליהם.

•

פרחי כהונה לא היו ישנים בבגדי קודש אלא היו פושטים אותם ומניחין
אותםתחתראשיהם.

דף כו
•

מהעושהכאשרארעלאחדמהכהניםקרי.

•

ענייןתרומתהמזבחוהפיסשנעשהביןהכהניםבשבילזה.

•

גמרא – מקורלעניין זהשצריךשימורבביתהמקדשועודכמהדינישמירה
בביתהמקדשביןבכהניםביןהלויים.

•

הסתפקותהגמראלגביעליותשהיובביתאבטינסוביתהניצוץ,האםעליות
ממש דהיינו שהיה בית תחתיהן או שהיו גבוהות כעליות שהיו בנויות על
גביתלונפשטכהצדהראשון.

•

מקורלכךשבביתהניצוץהיוהכהניםשומריםמלמעלהוהלוייםמלמטה.

•

דיוןלגביכמותהשומריםשהיתהבביתהמוקד,ומהורובדין.

•

רובים נקראים כאשר לא מטו לעבודה ופרחי כהונה נקראים כאשר היכא
דמטולעבודה.

דף כז
•

בעשריםוארבעמקומותשומריםכהניםולוויםבביהמ"ק,והלימודיםלכך.

•

דיוןלגבימספרהשעריםבביהמ"קובהרהביתומיקומם.
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•

דיון לגבי בגדי כהונה אם ניתנו ליהנות בהם ,וכן דיון לגבי מה שהמשנה
אומרתתחתראשיהם,מההפשטבכך?

•

סיפור רב ספרא ור' אבא לגבי הצניעות בבית הכסא ,וכן עוד כמה עצות
בענייןוכןעצותבענייןנקיות.

דף כח
•

"אישהרהביתהיהמחזרעלכלמשמרומשמרואבוקות."...

•

איזהדרךשיבורלוהאדם,יאהבאתהתוכחותוי"איחזיקבאמונהיתירה.

•

בהתחלה כל הקודם את חברו )בריצה למזבח( בתוך ארבע אמות זכה
לתרום את המזבח )כאשר היו מרובים( עד שהיה מעשה שאחד דחף את
חברווהגיעולכללסכנההתקינושיהיהאתהפיס.

•

משנה "נטל את המפתח ...הגיעו אלו ואלו אמרו שלום הכל שלום ...מי
שזכהלתרום...עדשהיושומעיןקולהעץשעשהבןקטיןמוכני...פינהאת
הגחלים...ודישוןהמנורה".

•

מדוברבעזרהבאכסדראותשלבנין.

•

אין דבר קודם לתמיד ,אך להחם חמין לרביכה מותר ויקריבו אותה אחר
הקטרתהתמיד.

ïåùàø ÷øô ÷éìñ
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éðù ÷øô
דף כט
•

משנה "ראוהו אחיו שירד והם רצים ובאים ...ועלו לראש המזבח ...תפוח
היה באמצע פעמים ...החלו מעלין בגזירין לסדר את המערכה ...סידר את
המערכה שנייה ...והציתו שתי מערכות באש ירדו ובאו להם ללשכת
הגזית".

•

ענייןהגוזמא,דברההתורהדברוהנביאיםודברוחכמיםבלשוןהבאי.

•

ענייןהגוזמאבגפןובפרוכתבנוסףלתפוחדקתניבמתניתין.

•

מחלוקתבגמראמדועלאהביאובשביללסדרהמערכהמעציזיתוגפן,דעה
אחתמשוםדקטיריודעהשנייהמשוםישובא"י.

•

שני טעמים מדוע עושים חזיתה של מערכה במזרח ,חד אמר כדי שתהא
הרוחמנשבתבהוחדאמרכדישיהומציתיןהאליתאמשם.

éðù ÷øô ÷éìñ
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éùéìù ÷øô
דף ל
•

משנהקריאתהממונהלמישמפיס.

•

משנה אמירת הממונה לחוזה לראות אם הגיע זמן שחיטה ושיטות בעניין
כיצדהתנהלבדיוקדושיחזה.

•

משנה עניין ארבעת הלשכות שהיו בבית המוקד ,לשכת הטלאים ,לשכת
ביתהמוקד,לשכהשעושיןבהלחםהפניםולשכתהחותמות.

•

משנה מעשה התמיד וכן הוצאת הכלים ותחילת הפעולה של הכהנים
בענייןזה.

•

משנה פשפש שהיה בשער הגדול שבו לא נכנס אדם מעולם ועליו מפורש
ביחזקאל.

•

משנההקולותוהריחותמביהמ"קשהיומגיעיםלרחוק.

•

משנההמשךתיאורעשייתהכהניםשזכובפיסאתעבודתם.

éùéìù ÷øô ÷éìñ
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éòéáø ÷øô
דף לא
•

משנה"לאהיוכופתין...וכךהיתהעקידתו...ותולהבוהיהמפשיט...נמצאו
כולן עומדים בשורה והאברים בידם ...הלכו ונתנום מחצי כבש ולמטה
במערבוומלחוםוירדוובאולהןללשכתהגזיתלקרותאתשמע".

•

ידורגלהיהעקידתושלהתמידכעקידתיצחקבןאברהם.

•

שניטעמיםלמהלאכפתואתהטלה,חדאמרמשוםבזיוןקודשיםוחדאמר
משוםדמהלךבחוקיהגויים.

•

שלשעשרהשולחנותהיובמקדש,מיקומםותפקידםוממההיועשויים.

•

מקורלכךשתמידשלשחרנשחטעלקרןמזרחיתצפונית.

דף לב
•

פירוטעשרתהדבריםששאלאלכסנדרוסמוקדוןאתזקניהנגבותשובתם.

•

תנאדביאליהוגיהינוםלמעלהמןהרקיע,וי"אלאחוריהריחשך.

•

כלהעוסקבתורהבלילהשכינהכנגדו.

•

אמר ר"א בן עזריהתלמידי חכמים מרבים שלום בעולם שנאמר"וכל בניך
לימודיד'ורבשלוםבניך".

éòéáø ÷øô ÷éìñ
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éùéîç ÷øô
•

משנהאמירתהממונהלכהניםלברךברכתכהניםוכןפרשותשמע,פרשת
עשרתהדברותוברכהאחתובשבתהוסיפועודברכהלמשמרהיוצא.

•

משנה אמר לאלו שעוד לא זכו בהקטרה לבוא ולהפיס ,מחלוקת לגבי מי
מעלהאבריםמכבשלמזבח.

•

משנהמסירתהבגדיםלחזניםחוץממכנסים,חלונותהיושםוכתובעליהם
תשמישכלים.

דף לג
•

משנהמהעשהמישזכהבקטורת.

•

משנהמהעשהמישזכהבמחתהותיאורעבודתובמזבח,מההיההפסכתר
ולשםשלושהדבריםהיהמשמש.

•

משנה אחרי ההגעה שלהם בין אולם למזבח זריקת המגרפה כדי לעשות
קול,פירוטשלושתהתפקידיםשלהמגרפה.

éùéîç ÷øô ÷éìñ
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éùéù ÷øô
•

משנה"החלועוליםבמעלות...מישזכהבדישוןהמזבחהפנימי...מישזכה
בדישוןהמנורה"...פרטידיניםלגביהמנורהבמקדש.

•

משנהצבירתהגחליםעלגביהמזבחורדידתןבשוליהמחתה.

•

משנה מה עשה זוכה הקטורת עם הבזך ,ולימדו אותו כיצד להקטיר שלא
ייכווה.

éùéù ÷øô ÷éìñ
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éòéáù ÷øô
•

משנהשלשהאוחזיןאתהכה"גכשנכנסלהשתחוות.

•

משנההסדרשלהעמידהעםכליהםשלהכהנים.

•

משנההבדליםבכלמיניפרטיהלכותביןהמקדשלביןהמדינה.

•

משנהבזמןשכה"גרוצהלהקטיר,הסדרלכךופרטיהדינים.

•

משנהפרטיהדיניםכאשרשרוהלוויםפרקשירהבשירשלאותויום.

•

אלופרקיםשרובכליוםמימותהשבועכוללשבת.

éòéáù ÷øô ÷éìñ
ãéîú úëñî äì ÷éìñ
ïîàå ïîà íìåòì 'ã êåøá

סליק לה בסייעתא דשמיא!
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