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כל הזכויות על הטקסט שמורות למכון ממרא.
כל הזכויות על הניקוד ,הפיסוק והחלוקה לסוגיות ופסקאות
שמורות לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'".
ניתן לצלם ולהדפיס לשם לימוד וללא מטרות רווח.
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" ָא ַמר ַר ִבּי ֲחנִינָא:
בּוֹתי,
יוֹתר ֵמ ַר ַ
בּוֹתיֵ ,וּמ ֲח ֵב ַירי ֵ
ַה ְר ֵבּה ָל ַמ ְד ִתּי ֵמ ַר ַ
כּוּלּן"
יוֹתר ִמ ָ
ִוּמ ַתּ ְל ִמ ַידי ֵ

)מסכת תענית דף ז,ב סוגיה (21

כרך זה של גמרא סדורה על מסכת מגילה מוקדש באהבה רבה לתלמידי כיתה ו' תשע"ב
בי"ס "דביר" שבעתניאל  -הר חברון ,על לימוד משותף שזהו פריו.

כּוּלּן":
יוֹתר ִמ ָ
"וּמ ַתּ ְל ִמ ַידי ֵ
ִ
אריאל יהוידע נ"י
בכר צוריאל נ"י
בלאס אוריאל נ"י
בן דוד נעם שלם נ"י
בן ניסן אלישיב נ"י
לבינגר בניה נ"י
לייבנר יהודה נ"י
מאיר עקיבא נ"י
מלמד איתם נ"י
נגן יהונתן נ"י
נחום ניתאי נ"י
קופיקא חננאל נ"י
קופלנד נוה נ"י
שלר דביר נ"י
שמחון זוהר נ"י
הארותיהם והערותיהם ,שאלותיהם וקושיותיהם ,משוקעים בין שורות הגמרא.
הלימוד עימם היה עבורנו בבחינת "תורתך שעשועי".
לימוד דבר ה' ,המתגלה בתורה שבעל פה ,קיבל עוצמה רבה בקהילת תלמידי הכיתה.
בסוף המסכת מצורפת רשימת שאלות שנשאלו על ידי תלמידי הכיתה ,תוך כדי הלימוד
בבית מדרשנו.
אשרינו שנתברכנו בדור חדש של גידולי ארץ ישראל ,היונקים מאדמת הר חברון שב"קרית
ספר" המקראית ,המסתופפים באווירה אידאליסטית של הוריהם ותושבי הישובים בהר,
בקיום רצון ה' ודקדוק בכל מצוותיו.
בתפילה להקב"ה ,שהגדיים ייהפכו לתיישים ויהוו בתורתם עמודי התווך של החברה.
שנזכה לעשות את רצונך בלבב שלם ,אכי"ר.
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הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו

התלמוד משול לים – "ים התלמוד".

הקדמה

בהבנה ראשונית ,דימוי זה בא ללמדנו על היקפו ועומקו .עולם ההלכה והמחשבה בנויים על התלמוד.
בהבנה נוספת אפשר לומר שהדימוי לים הוא גם בשל מראהו החיצוני .1דף הגמרא מורכב מטקסט רציף,
שאינו מפוסק ואינו מחולק לפסקאות .במבט שטחי הוא נראה כפי שהים נראה מרחוק – מרחב אחיד
ומונוטוני ,אך המתקרב אל הים ,רואה שהים רועש וגועש .כך למעשה גם תלמודנו.
קושיות ותרוצים ,דחיות והוכחות ,שאלות ותשובות ,אמוראים הנלחמים במלחמתה של תורה ,תקופות
שונות ובתי מדרש שונים – שונים במיקומם הגאוגראפי ושונים בראייתם ובמחשבתם – אך כולם נמצאים -
יחד ,באותו מרחב תלמודי ,באותו ים התלמוד .באותה "תורה שבעל פה".
"גמרא סדורה" מנסה להראות ללומד את הגלים ,ולגרותו להיכנס לתוך "ים התלמוד" ,וליצור גלים
חדשים – לתורות והחידושים המתחדשים ,ללמדנות ולהפנמה של הנשמה הגדולה של נשמת האומה
הגלומה בתוך ים התלמוד ,שאלפי שנים עם ישראל לומד אותה ומוסר את נפשו עליה ,עד שאף הגוי מבין
וקורא ליהודי – "היהודי התלמודי".
ב"גמרא סדורה" חילקנו את הגמרא לסוגיות ,כל סוגיה חילקנו לפסקאות ,הוספנו ניקוד ופיסוק ,דברים
המאפשרים ללומד לעקוב אחרי מהלך הדיון ,ולראות בראיה טובה יותר וכוללת יותר את התמונה השלימה
של בית המדרש ומבנה של הסוגיה ,ולא לטבוע בים הפרטים.
הגמרא היא המרכיב היסודי של התורה שבעל פה ,כשמה כן היא ,עיקר הלימוד הוא בעל פה ,בחברותא,
בבית המדרש .הגמרא הכתובה היא רק הכלי הגופני המחזיק את הנשמה ,היצירה המחברת את תורת ה'
עם חכמי תורה שבעל פה ממשה רבינו עד ימינו אנו.

 1רעיון זה הובא על ידי הרב מיכאל ויגודה בהקדמתו לגמרא ערוכה על פרק המפקיד ,תשנ"ט.
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גמרא סדורה
"ריש לקיש אמר :אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל  -בשביל משנתו שאינה סדורה עליו ,שנאמר" :והוא
לא פנים קלקל" )קהלת י,י( .מאי תקנתיה?  -ירבה בישיבה ,שנאמר" :וחילים יגבר ,ויתרון הכשיר חכמה"  -כל שכן
אם משנתו סדורה לו מעיקרא .כי הא דריש לקיש הוה מסדר מתניתיה ארבעין זמנין כנגד ארבעים יום שניתנה
תורה ,ועייל לקמיה דרבי יוחנן ,רב אדא בר אהבה מסדר מתניתיה עשרין וארבע זמנין כנגד תורה נביאים וכתובים.
ועייל לקמיה דרבא) ".תענית ז ע"ב(

כותב רבי עקיבא איגר:
" ...והנני רואה שבני הגאון נרו יאיר כבר קרוב להתחיל בדפוס ,אבקשך בני ידידי לפקוח עין על זה שיהיה נדפס
על נייר יפה דיו שחורה ואותיות נאותות ,כי לדעתי הנפש מתפעלת והדעת מתרווחת והכוונה מתעוררת ,מתוך
הלימוד בספר נאה ומהודר )וההיפוך בהפכו ,אם הכתב מטושטש והוא כמעט כדרך מה שאמרו ז"ל ,כל הקורא
בלא נעימה וכו'  ...ונתתי להם וכו' ומשפטים לא יחיו בהם( .כי אלו מעירים ומשמחים הנפש והכוונה נכונה עם
השמחה אל הדיבור הן כמו נשמה וחיות אל הגוף) ".רבי עקיבא איגר זצוק"ל בהקדמה לשו"ת רעק"א(

מרן הרב קוק זצ"ל כותב אגרת בדיוק בנושא זה – על הוצאת מהדורה חדשה לתלמוד הבבלי:2
ב"ה כ"ז אייר תר"ץ
לכ' החברה אמנות ,ליד הדרת כבוד הגברת מרת שושנה פרסיץ.
הנני בזה מתכבד להציע לפני כבודם ענין נכבד שהוא מתאים לדעתי לשאיפותיהם הנעלות ,בדבר תחיית
ספרותינו ,לכל מקצעותיה .זה שנים רבות אשר חיפוש דרך להקלת לימוד התלמוד מעסיקה את החלק החשוב של
הדואגים בעד העתיד של חינוכנו בארץ ישראל ,ובחו"ל.
הגורם היותר גדול להכבדת ההבנה של התלמוד הוא היותו מסור לנו כמו שהוא ,בלא סימני הפסק ויתר
הסימנים המטעימים ומקילים את ההבנה .הרבה חלמנו שיבא זמן וימנה החסרון הזה ,ואור חדש יאיר על שמי
התלמוד ויתרבו לומדיו ומכיריו בקרבנו ,לאושר עמנו ורוחו העצמי הקשור בתגבורת המעיין החי ,אשר ממנו
הננו שואבים חיים ואורה נפשית.
והנה נהרתי מאד לראות איש אחד מיחידי הסגולה שבתופשי התורה הרבנים הצעירים ,אדם גדול בתורה וביושר
המדות והרגשות העדינות נצר מגזע היחש והמעלה של גאוני וקדישי ישראל הרב הגדול מו"ה שבתי בורנשטיין
נ"י שהוא במרץ גדול וחפץ נפשי עמוק נכנס בעבודת הקודש הזאת וסידר כבר מסות אשר היו לפני ומצאתים
ישרים ומדוייקים מאד ,ועתה כלום הדבר חסר רק שתמצא אגודה בעלת יכולת ובעלת רצון להגשים את
המחשבה הגדולה הזאת להוציאה אל הפועל ,וחושבני שאגודתכם הנכבדה היא הראויה לכך .על כן הנני מציע
לפני כבודם יחד את הרעיון ואת האישיות העובדת בו ,ואני מקוה שחפץ ד' זה בידכם יצליח להתקשר בקשר עם
עבודה והכשרה עם העובד הנאמן והעדין הזה ויצא על ידכם מפעל מזהיר אשר יתרום את חותמו על תקופת
החיים של דורנו במובן הרוחני בהבלטה רשומה לטובה ולברכת דורות.
ברגשי כבוד כבירים ובברכה נאמנה מאד,
הק' אברהם יצחק הכהן קוק
)אוצרות הראי"ה ח"ב מכתבים עמוד (1069

מתוך עקרונות אלו ,ועל פי דברי רבותינו ,מוגשת כאן מהדורת "גמרא סדורה".
 2מרן הרב קוק זצ"ל בהסכמה לגמרא מסכת מכות של הרב שבתי בורנשטיין כתב:
"חביבה עלי מאוד הפעולה הרצויה ,אשר התחיל האיש כלבבי ,הרב הגדול מו"ה שבתי בורנשטיין שליט"א ,כאשר כבר הראה
חזותו לרבים בהחלק של מסכת ברכות ,שהדפיס עם הסימנים בצירוף הערותיו היקרות .ומאד שמח לבי בהודע לי כי כעת
נתכוננה חברה לשם אותה המטרה הקדושה של הוצאת ספרי תורה שבע"פ מנוקדים ומסומנים ,ע"פ השיטה של יו"ר החברה
הרב הג' המחבר מוהר"ש הנ"ל בשם "טעם ודעת" .הנני בה מאשר את הרעיון הגדול הזה ,ומבקש מכל מכירי ויודעי שמי לעזור
להגשמתו בחיים ובפועל ,וישוטטו רבים במרחבי תורתנו הקדושה ,חיי עולם אשר נטע ד' בתוכנו ,זו תורה-שבע"פ ,שעליה כרת
הקב"ה ברית עם ישראל וכל המשתתפים במצוה רבה זו יתברכו ממקור הברכות! כנה"י ונפש מברכם מקודש".
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מהדורה זו מתייחדת בכמה דברים:
.1

המהדורה מנוקדת ומפוסקת.

 .2הגמרא מחולקת לסוגיות ,כל סוגיה מחולקת לפסקאות ,וכל פסקה מחולקת ל"שורות בעלות
משמעות".
.3

שמות התנאים והאמוראים בהיותם דוברים מודגשים.

.4

ציטוטים מהתנ"ך מודגשים במרכאות ,בגופן "אשכנזי".

.5

ציטוטים של משניות וברייתות במרכאות ,בגופן "פילוסוף".

.6

הגמרא עצמה כתובה בגופן ליבורנה.

.7

כל סוגיה מתחילה בעמוד חדש.

.8

הגמרא נמצאת גם בקובץ "וורד" ]ניתן לקבלה אצל העורך[ –
ניתן לשינויים כרצון הלומד ,להוספת חידושים ,הערות ,הזחות ,הדגשה והכנת דפי מקורות.

עצם הקריאה כך בגמרא ,מהווה בסיס משמעותי ללימוד בקיאותי או עיוני .הסוגיה מתוחמת ,הפסוקים,
משניות וברייתות שנידונים בה מופיעים בגופן מיוחד ,ומפנים את תשומת הלב למוקדי הסוגיא ,שמות
התנאים והאמוראים הדוברים מודגשים ,כך שניתנת תשומת לב גם לבעל המימרא ולא רק למימרא עצמה.
החלוקה לשורות מבהירה ומאירת עיניים .ניתן לעשות שימוש נוסף בסוגיות ,כגון להפוך את דף הסוגיה לדף
עבודה ,ועוד שימושים רבים.
לא באנו להכריע בדיוק הנוסח ,הפיסוק ,והניקוד על פי כללים חיצוניים – שיקולינו הוא הלומד וקלות
ההבנה הנכונה ,ובתנאי שכבר הובא על ידי אחד מרבותינו.
נוסח הגמרא הנבחר :על אף ששקלנו ,דנו וחשבנו ,לא עשינו די כדי להוציא דבר מתוקן ,וכמעט על כל תיקון
גרסה יש כתבי יד ודפוסים רבים ,וכמובן גם גירסת "הראשונים" – השארנו זאת ל'דקדוקי סופרים' ולעיון
בכתבי היד ,מהדורת שוטנשטיין כבר העיר רבות על הנוסח ,ושאר ספרי רבותינו ,והחוקרים .צעדנו בעיקר
בעקבות גרסת הדפוס המקובל עם שינויים קלים כשחשבנו שזה יהיה לתועלת הלומד.
"וכל בנייך לימודי ה'" – לכל אחד מבניו של הקב"ה יש חלק ומקום בלימודי ה' ,גם בלימוד הגמרא .אשרי
עם ישראל ,שבישועת ה' על עמו חזר לארץ ישראל ,בהתקיימות דברי הנביאים .זכה דורנו שהתרבו ספסלי
בית המדרש ודור שלם זוכה מה שלא זכו קודמיו ,לשבת באוהלה של תורה ,וללמוד שעות רבות ביום את
דבר ה'.
בפתח המהדורה נתפלל את תפילת רבי נחוניא בן הקנה בכניסתו לבית המדרש" :יהי רצון מלפניך ה' אלהי
שלא יארע דבר תקלה על ידי ,ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי ,ולא אומר על טמא טהור ולא על
טהור טמא ,ולא יכשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהם".
כבר בזמן המצאת הדפוס ושינוי כתיבת התלמוד הבבלי מכתב יד לדפוס היו שצווחו על השינוי והחידוש.
מהדורת הבבלי הראשונה בדפוס ,על אף שהועמדה על ידי דניאל בומברג הנוצרי ,ולאחריו על ידי יושטיניאן,
התקבלה בבתי המדרשות ,וגם מהדורת וילנא של האלמנה והאחים ראם הלכה בעקבותיה .כיום ,כשאנו
נמצאים בדור של חידושים טכנולוגים ,זכינו ביכולת להשתמש בכלים אלו למען לימוד דבר ה'.
לאחר שהראיתי את עבודתי בעימוד דף הגמרא והסוגיה בפני רבנים וקבלתי את הסכמתם להמשיך בעבודתי
ואף עודדוני מאוד ,וכמו כן פרסמתי באתרי האינטרנט את הדפים וקבלתי תגובות ,הערות ,הארות ומכתבי
תודה ,ברצוני להציע את ה'גמרא סדורה' כעזר ללומד ,לציבור הרבנים והתלמידים.
אודה מאוד לכל אלו שיראו את ה'גמרא סדורה' וישתאו ,שידונוני בעין טובה ולכף זכות ,ושישלחו לי את
הערותיהם ,ובעז"ה אתייחס לכל הארה והערה .ידעו כולם שדנתי עם גדולי הרבנים והמחנכים בענין זה,
בשלושת המישורים :האמיתי ,החינוכי והדידקטי ,והשקעתי בזה זמן רב ומחשבה מעמיקה.
ויהי רצון ש"לא אכשל בדבר הלכה".

סוגיה 1
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תפילתנו היא שאכן מהדורה זו של הגמרא תסייע לכולנו בעבודת הקודש – "ללמוד וללמד לשמור ולעשות
ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".
אנו מאמינים שללומד תהיה יותר מוטיבציה לעמול בהבנת הסוגיה ,איכות הלימוד תעלה ,וישאיר חותם
ורושם חזק בנפש.
עבודת הלימוד וההבנה היא עמל תורה שאין לו סוף; אם טעינו בהבנת הגמרא ,בחלוקה לסוגיות
ולפסקאות ,בניקוד ,בפיסוק – אנא כתבו לנו ותעמידונו על טעויותנו.
לשאלות וברורים ,ניתן לפנות אלי :דוא"ל vinetd@neto.net.il :נייד0526071122 :
נשמח לקבל תרומות ]פטורות ממס לפי סעיף  [46עבור המשך הכנת מסכתות נוספות והדפסתן] .המסכתות
ברכות
מגילה,
תענית,
סוכה,
מסכתות:
דשמיא:
בסייעתא
שהודפסו
ופרקים
ופרקים :תפילת השחר ,אין עומדין ,המניח ,הכונס ,החובל ,ערבי פסחים" ,מצוות האב על הבן" סוגיות בבא
קמא ,אלו מציאות.[.
אסיים בתפילה והודאה לאל חי .הודאה אין קץ על כל החסד שעושה עמי .בתפילה שאזכה ללמוד ולהאהיב
תורה ולהאירה בעם ישראל ולקדש שם שמים ברבים ,לי ולזרעי ולתלמידי עד עולם.
וכן הערכתי ותודתי בזאת ,לכל תלמידי החכמים השותפים במהדורה זו ,ורבים המה,
ובמיוחד למו"ר הרה"ג הרב שמואל אריאל שליט"א על הארותיו והערותיו המחכימות .על השותפות,
הזמינות וההקשבה.
לבית היוצר ,בית החינוך ,בי"ס ממ"ד "דביר" עתניאל הר חברון ,בניהולו של ר' אהרן פניאל.
לאתר 'גמראנט' ומכון ממרא  -על נוסח הגמרא.
לגב' לאה גליס על הניקוד.
לתוכנת "תורת אמת" והרב פנחס ראובן – על נוסח רש"י.
הדפסת מהדורת וילנא התאפשרה ברשות ובאדיבות הוצאת "טל-מן" בע"מ.
לגב' מיכל נצח מורג " -עיצוב מנצח" -סטודיו לעיצוב גרפי ועריכת וידאו  054-6205711על עיצוב העטיפה.
לשושי ומזל – "פרסום גיל" על הסבלנות ,ההדפסה והכריכה.
לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'" – על הוצאת פרויקט זה לאור.
דניאל ברק ווינט
עתניאל – הר חברון
©
כל הזכויות שמורות
לדניאל ברק ווינט
ולעמותת "וכל בנייך לימודי ה'"

"בכל דור מתגלה דרך חדש על פי התורה,
וזה שאמר מורשה קהלת יעקב ,שהוא ירושה המתגלה בכל דור ודור ובכל שנה ושנה,
וחז"ל דרשו אל תקרי מורשה אלא מאורסה,
פירוש שיש דרכים חדשים בתורה ,שעדיין לא יצאו מכח אל הפועל,
עד שיבוא הזמן והדור אשר ביגיעתם בתורה יתגלו הדרכים הנ"ל,
וזהו בחינת ארוסה ולא נשואה".

)"שפת אמת"  -סוכות תרמ"ח(
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זכרון עולם בהיכל ה'
לחבר ,ידיד ,הרב דן שמואל מרצבך זצ"ל
בן ר' עזריאל ועללא שושנה ז"ל
דן לכף זכות את ישראל ,אהבם אהבה רבה ועשה חסד עם הבריות.
נדד במסירות נפש ללמוד וללמד תורה ולקרב את ישראל לאביהם שבשמים.
שימש תלמידי חכמים באהבה רבה ויראה ,דלה מתורתם והשקה לרבים.
מקוואות טהרה ובתי מדרשות בנה לרוב באהבתו לה' יתברך ולארצו ארץ הקודש
ויתר על כבוד עצמו ,דאג לכבודו של מקום ולכבודם של אחרים
אהוב על משפחתו ,קהילתו ,הר חברון ,ועם כל מי שפגש .השפיע מאורו וניגוניו עליהם.
לגנזי מרומים עלה בטהרה בדרכו לקברי אבות בשעת עלות השחר.

נלב"ע ערב שבת קודש פרשת העקדה
י"ד חשוון ה'תשע"ב
ת.נ.צ.ב.ה.

מתגעגעים,
חברים מהישוב עתניאל

כללים בעבודת ה' שחיבר הרב דן מרצבך לבנו יחיאל יבדל"א לרגל בר המצוה שלו
לבני המתוק!
א .התאמץ מאד מאד לאהוב כל יהודי ,ע"י שתחפש מאד את הנקודות הטובות שבו.
ב .זכור! המח הוא הארמון של הקב"ה ,אל תכניס בו לכלוך.
ג .המידה שהנך אוהב את סביבתך  ,כך אוהבים אותך.
ד .לעולם לא יוצא רע ממצווה שעושים לשמה ממש.
ה .תמיד כשאתה "נתקע" ,בקש מה' שיושיע אותך.
ו .העבירות הן כ'מספרים' שחותכות את החוט אל הקב"ה.
ז .אם תהנה מעבירה ,תצטרך לשלם בסבל ,וסוף סוף לא תרוויח כלום.
ח .אם קורה לך משהו ,תמיד תאמר "עוונותי גרמו" ,ואנשים הם רק שליחים מסכנים.
ט .תלמיד חכם אמיתי ועניו יהיה כדבר החשוב ביותר שיש עלי אדמות .לעולם אל תפגע
בו בשום צורה.
י .תתאמץ מאד מאד לכבד את ה' בעשיית מצוות ,וחשוב בליבך שאתה משמח באותו
רגע את מלך מלכי המלכים הקב"ה.
אבא.

סוגיה 1

לע"נ זקנינו:
אהרן בן צבי ז"ל
וזוגתו מרים בת בנימין הלוי ז"ל
ווינט
****************
החבר משה בן החבר פנחס ז"ל
וזוגתו פרידה פרומה בת אנשיל ז"ל
הלברשטט
****************
משה בן יוסף יהודה ז"ל
וזוגתו מֶ ענְי ָה בת יוסף ז"ל
רכמוט
שנספו בשואה בטרנסניסטריא שבאוקראינה
****************
דוד בן מנחם ישראל ז"ל
וזוגתו שרה בת יעקב ז"ל
גלזין

לע"נ
יוסף ינאי )לרנר( ז"ל
בן גיטל ויונה לרנר הי"ד
מקומרובקה ,פולין.
איש חסד ואמת ,צנוע וישר.
נפטר בשיבה טובה בכ"ב בשבט תשע"ב.
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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לע"נ
מו"ר הרב עמירם בן פסח עולמי זצוק"ל הי"ד
נרצח בידי בני עוולה בזמן עשיית חסד
כד בכסלו התשנ"ה

"הגמרא"
אתי ִמ ּת ֹוך הַ ְּג ָמ ָרא
הַ ּ ִ ׁשיר ֶׁש ָ ּנ ָש ִ
לֹא ִ ׁש ִירי הָ יָה זֶה
בו ֹ
זֶה ִ ׁשיר ַע ִ ּתיק ַ ּבעֲ ֹ
תות זְ ָמן
ֶׁש ּלֹא י ֹ
ָכול לִ דּ ֹום
הוּא ִ ׁש ָירם ֶשל ָּכל הַ ִ ּנ ְדהָ ִמים
אֶ ל מוּל יְ קוּם ֹנו ְש ִאים עֵ ָינייִ ם
וְ ָש ִרים ָ ּב ְר ִכי ַנ ְפ ִ ׁשי
ָ ּב ְר ִכי ִמדַּ ף ְּג ָמ ָרא ִמכּ ֹו ְכבֵ י ָׁש ַמיִ ם
]משירי הרב עמי עולמי[

"תלמידי בית המדרש התאהבו בתורתו
התאהבו בתורתו כי הרב עמי אהב את התורה.
התורה הייתה אהובה והוא היה מאוהב בה"
]מתוך דברי הרב רא"ם הכהן שליט"א בהספדו על הרב עמירם עולמי בשעת הלוויה[
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הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה ,וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.
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מכתב מהרב דוד פוקס שליט"א
ראש בית המדרש "לפניהם"
לשעבר :ר"מ בכולל "מרץ" מבשרת ירושלים ,ור"מ בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" ירושלים.

בס"ד

ח"י סיון תש"ע
נושא :גמרא סדורה  -הרב דניאל ווינט

זכות גדולה להמליץ לפניכם אודות מפעל 'גמרא סדורה' ,שיתרום לקירוב הנוער שלנו ללימוד גמרא
ולהתענג בו .הקשיים ידועים ,הניסיונות לפותרם רבים; אך המציאות לא השתפרה בהרבה .יש
להודות לה' ולמתגייסים לעבודה הקדושה ,בס"ד נתקדם לקראת דרכים שונות ולשינויים מהותיים.
אין לצפות לפתרון אחד או לשיטה אחת שתתקבל על כולם ותביא ישועה ,הרבה דרכים למקום.
עלינו להשקיע במסלולים מקבילים ,מה שטוב לזה לא יועיל תמיד לאחר; הצד השווה יביא לשינוי
בע"ה.
'גמרא סדורה' שפיתח הרב דניאל ווינט התחילה לעזור ותעזור עוד הרבה בעתיד .הישיבות המעטות
שהתנסו בה כבר מודיעים על תרומתה ,וכל מעיין בתוצר מתרשם לטובה .ההתייחסות כאן היא
למקור ,לספר המונח לפני התלמיד .הפעילות ברמות חכמה ,בינה ודעת תתאפשר ביתר קלות אם
נסלק קודם חלק מהמוקשים בדרך .ומהבעיות הקשות בתחילת הדרך היא הקריאה מטקסט לא
מובן לתלמיד המצוי .עוד לפני שמטפלים בלשון הארמית שהיא זרה ,אין התלמיד מוצא את ידיו
ורגליו בלי פיסוק .איפה מתחיל משפט ואיפה נגמר? הוא מורכב מתת נושאים ואזכורים כבדרך אגב?
אלה ,ועוד הרבה ,מייאשים את הלומד לפני שמתחיל.
דף מצוי בתלמוד בבלי אינו קשה כל כך .כמעט כל דברי התנאים והאמוראים הם בעברית ,פסוקי
המקרא כל שכן .כמה מילות קישור דגמרא לא יהוו בעיה ,אילו כל השאר היה קריא .וראה זה פלא.
ההדפסה של 'גמרא סדורה' בצבע אחר לפסוק ומקור תנאיי ,עם פונטים שונים ופיסוק בסיסי משנה
את הכל .הצעיר מרגיש שהוא יכול .כעת הוא משוחרר להתמודד עם סברא טובה ,ערך רעיוני רלבנטי
לחייו ,הוא מסוגל גם להקשות קושיא טובה .הוא מוצא חברותא עם רבינא ורב אשי ומרגיש מקושר
עם לומדי תורה של הדורות לפניו .כל תוספת והדרכה של הר"מ מתקבל אז ברצון כאתגר ,ולא כמשא
חלילה.
ראוי ביותר ,לדעתי ,לעזור להפיץ 'גמרא סדורה' בכל הישיבות ,בכל הרמות .תוך זמן קצר יחסי,
נראה בע"ה קידום ועלייה בשטח .נתפנה אז להשקיע כוחות וזמן לשאלות הערכיות החשובות להגדיל
תורה ולהאדירה.
לכבוד התורה ולקרבה ללב,
דוד פוקס

הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב פוקס להדפיסה גם כאן.
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הסכמה זו ניתנה על מסכת סוכה וקבלתי רשות מהרב לפשיץ להדפיסה גם כאן.
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מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת
 .1ב ,א-ב
רש"י

יתין
ב ,א ַמ ְתנִ ִ
ְמגִ ָ ּ
ילה נִ ְק ֵראת:
שר,
ְ ּב ַא ַחד ָע ָ ׂ
שר,
ְ ּב ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
שר,
ִ ּב ׁ ְשלֹ ָשה ָע ָ ׂ
שר,
ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ש ר,
ישה ָע ָ ׂ
ַ ּב ֲח ִמ ׁ ָ
לֹא ּ ָפחוֹ ת וְ לֹא יוֹ ֵתר.
שר.
ישה ָע ָ ׂ
ְ ּכ ַר ִ ּכין ַה ּמו ָ ּּק ִפין חוֹ ָמה ִמימוֹ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן  -קוֹ ִרין ְ ּב ֲח ִמ ׁ ָ
שר ,
ְ ּכ ָפ ִרים וַ ֲעיָ ירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת קוֹ ִרין ּ ְ -ב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
יסה.
ימין ְליוֹ ם ַה ְ ּכנִ ָ
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַה ְ ּכ ָפ ִרים ַמ ְקדִּ ִ
יצד?
ֵ ּכ ַ
שר:
ָחל ִל ְהיוֹ ת ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ְ ּב ׁ ֵשנִ י:
ְ ּכ ָפ ִרים וַ ֲעיָ ירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת  -קוֹ ִרין בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם,
וּמו ָּּקפוֹ ת חוֹ ָמה ְ -ל ָמ ָחר.
יעי:
ישי אוֹ ִ ּב ְרבִ ִ
ָחל ִל ְהיוֹ ת ִ ּב ׁ ְש ִל ׁ ִ
יסה,
ימין ְליוֹ ם ַה ְ ּכנִ ָ
ְ ּכ ָפ ִרים ַ -מ ְקדִּ ִ
ּ
וַ ֲעיָ ירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת  -קוֹ ִרין בּ וֹ ַ ּביוֹ ם.
וּמו ָּּקפוֹ ת חוֹ ָמה – ְל ָמ ָחר.
ישי:
ָחל ִל ְהיוֹ ת ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ְ ּכ ָפ ִרים וַ ֲעיָ ירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת  -קוֹ ִרין בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם.
וּמו ָּּקפוֹ ת חוֹ ָמה – ְל ָמ ָחר.
ָחל ִל ְהיוֹ ת ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת:
יסה.
ימין ְליוֹ ם ַה ְ ּכנִ ָ
ְ ּכ ָפ ִרים ַ -מ ְקדִּ ִ
וַ ֲעיָ ירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ,וּמו ָ ּּקפוֹ ת חוֹ ָמה  -קוֹ ִרין בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם.
ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת:
יסה,
ימין וְ קוֹ ִרין ְליוֹ ם ַה ְ ּכנִ ָ
ְ ּכ ָפ ִרים וַ ֲעיָ ירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ַ -מ ְקדִּ ִ
וּמו ָּּקפוֹ ת חוֹ ָמה – ְל ָמ ָחר.
ָחל ִל ְהיוֹ ת ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת:
יסה,
כ
ּ
ה
ימין ְליוֹ ם ַ ְ נִ ָ
ְ ּכ ָפ ִרים ַ -מ ְקדִּ ִ
וַ ֲעיָ ירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת  -קוֹ ִרין בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם,
וּמו ָּּקפוֹ ת חוֹ ָמה – ְל ָמ ָחר.
ְ ּג ָמ ָרא

שר".
ילה נִ ְק ֵראת ְ ּב ַא ַחד ָע ָ ׂ
" ְמגִ ָ ּ
ְמ ָנלָ ן?
ְמ ָנלָ ן?!
ִּכ ְדבָ ִעינַן לְ ֵמ ַימר לְ ַק ָּמן:
" ֲחכָ ִמים ֵה ֵקילּ ּו ַעל ַה ְּכ ָפ ִרים לִ ְהיוֹ ת ַמ ְקדִּ ִימין לְ יוֹ ם ַה ְּכ ִנ ָיסה,
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַס ּ ְפק ּו ַמיִ ם ו ָּמזוֹ ן לַ ֲא ֵח ֶיהם ׁ ֶש ַ ּב ְּכ ַר ִּכים"!

מתני'
מגילה נקראת בי''א וכו'.
פעמים בזה ופעמים בזה ולקמן
מפרש ואזיל:
לא פחות ולא יותר .לא פחות
מי''א ולא יותר מט''ו:
מימות יהושע .בגמ' מפרש לה:
אלא שהכפרים מקדימין ליום
מאחר
כלומר
הכניסה.
שהמוקפין קורין בט''ו ושאין
מוקפין קורין בי''ד הרי הכל
בכלל תו היכי משכחת י''א י''ב
י''ג אלא שהכפרים נתנו להן
חכמים רשות להקדים קריאתה
ליום הכניסה יום שני בשבת
שלפני י''ד או חמישי בשבת
שהוא יום כניסה שהכפרים
מתכנסין לעיירות למשפט לפי
שבתי דינין יושבין בעיירות
בשני ובחמישי כתקנת עזרא
)ב''ק דף פב (.והכפרים אינן
וצריכין
לקרות
בקיאין
שיקראנה להם אחד מבני העיר
ולא הטריחום חכמים להתאחר
ולבא ביום י''ד ופעמים שיום
הכניסה בי''ג ופעמים שהוא
בי''א :חל ארבעה עשר להיות
בערב שבת עיירות ומוקפין
חומה קורין בו ביום .שאין
קריאת המגילה בשבת גזירה
שמא יטלנה בידו וא''ת יאחרו
המוקפין עד אחר שבת הוה ליה
ט''ז ואמר קרא ולא יעבור:
חל להיות אחר שבת כפרים
מקדימין ליום הכניסה .דהוה
ליה י''א וטפי לא משכחת לה
יום הכניסה שלפני פורים
מוקדם לו דמיום הכניסה ליום
הכניסה לא מקדמינן
גמ'
ה''ג מנלן מנלן כדבעינן למימר
לקמן וכו' .והכי פירושא מנלן
די''א וי''ב וי''ג חזו לקרייה
די''ד וט''ו הוא דכתיב בקרא
וקא מהדר גמרא מנלן בתמיה
האי לאו חובה היא אלא חכמים
הקילו עליהן כדבעינן למימר
לקמן:
כדי שיספקו .שיהו פנויין ביום
פורים להספיק צורכי סעודת
פורים לבני העיירות:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

סוגיה 1

ֲאנַן ָהכִ י ָק ָא ְמ ִרינַן:
ִמ ְּכ ִדי כּ ו ְּּלה ּו ַאנ ׁ ְֵשי ְּכנֶ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ַּת ְּקנִ ינְ ה ּו,
ישה ָע ָׂשר ַּת ּקוּן,
דְּ ִאי ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ַאנְ ׁ ֵשי ְּכ ֶנ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר וְ ֲח ִמ ׁ ָ
ָאת ּו ַר ָ ּבנָן וְ ַע ְק ֵרי ַּת ַ ּקנ ְָּתא דְּ ַת ִּקינ ּו ַאנְ ׁ ֵשי ְּכ ֶנ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ לָ ה?!
וְ ָה ְתנַן:
" ֵאין ֵ ּבית דִּ ין יָ כוֹ ל ְל ַב ֵּטל דִּ ְב ֵרי ֵ ּבית דִּ ין ֲח ֵבירוֹ ,
ֶא ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶּמ ּנ ּו ְ ּב ָחכְ ָמה ּו ְב ִמנְ יָ ן"!
ֶא ָּלאְ ּ ,פ ׁ ִש ָיטא כּ ו ְּּלה ּו ַאנְ ׁ ֵשי ְּכנ ֶֶסת ַה ְ ּגדוֹ לָ ה ַּת ִּקינ ּו.
ֵהיכָ א ְר ִמיזָ א?
ָא ַמר ַרב ׁ ֶש ֶמן ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָא ַמר ְק ָרא" :לְ ַק ֵ ּיים ֶאת יְ ֵמי ַה ּפו ִּרים ָה ֵא ֶּלה ִ ּבזְ ַמ ֵּנ ֶיהם"  -זְ ַמ ּנִים ַה ְר ֵ ּבה ִּת ְּקנ ּו לָ ֶהם.
ַהאי ִמ ַ ּיב ְע ָיא לֵ ּיה לְ גו ֵּפ ּיה!
ִאם ֵּכן לֵ ָימא ְק ָרא' :זְ ַמן' ַמאי "זְ ַמ ֵּנ ֶיהם"?
זְ ַמ ּנִים טוּבָ א.
וְ ַא ַּכ ִּתי ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה :זְ ַמנּוֹ ׁ ֶשל זֶ ה לֹא ִּכזְ ַמנּוֹ ׁ ֶשל זֶ ה!
ִאם ֵּכן לֵ ָימא ְק ָרא' :זְ ַמ ּנָם' ַמאי "זְ ַמ ֵּנ ֶיהם"?
ׁ ַש ְמ ָעת ִמי ּנ ָּה כּ ו ְּּלה ּו.
ֵא ָימא זְ ַמ ִ ּנים טוּבָ א?
"זְ ַמ ֵּנ ֶיהם" דּ ו ְּמ ָיא דִּ 'זְ ַמ ּנָם'ַ ,מה ' ְּז ַמ ּנָם' ְּ -ת ֵרי ַאף "זְ ַמ ֵּנ ֶיהם" – ְּת ֵרי.
וְ ֵא ָימא ְּת ֵריסַ ר ו ְּתלֵ יסַ ר?
ִּכ ְד ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ׁ ְשל ָֹשה ָע ָׂשר זְ ַמן ְק ִה ָּילה לַ כּ ֹל ִהיא,
וְ לֹא צָ ִר ְיך לְ ַרבּ וּיֵ י.
ָהכָ א נ ִַּמי ׁ ְשל ָֹשה ָע ָׂשר זְ ַמן ְק ִה ָּילה לַ כּ ֹל ִהיא,
וְ לֹא צָ ִר ְיך לְ ַרבּ וּיֵ י.
וְ ֵא ָימא ׁ ִש ְּית ַסר וְ ׁ ִשיבְ סַ ר?
"וְ ל ֹא יַ ֲעבוֹ ר" )אסתר ט-כז( ְּכ ִתיב.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר:
ָא ַמר ְק ָראַּ " :כ ָ ּי ִמים ֲא ׁ ֶשר נָ ח ּו ָב ֶהם ַה ְ ּיהו ִּדים" )אסתר ט-כב(.
'יָ ִמים' ַּ " -כ ָ ּי ִמים" לְ ַרבּ וֹ ת ַא ַחד ָע ָׂשר וְ ׁ ְש ֵנים ָעשָׂ ר.
וְ ֵא ָימא ְּת ֵריסַ ר ו ְּתלֵ יסַ ר?
ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יִצְ ָחק:
ׁ ְשל ָֹשה ָע ָׂשר זְ ַמן ְק ִה ָּילה לַ כּ ֹל ִהיא,
וְ לֹא צָ ִר ְיך לְ ַרבּ וּיֵ י.
וְ ֵא ָימא ׁ ִש ְּית ַסר וְ ׁ ִשיבְ סַ ר?
"וְ ל ֹא יַ ֲעבוֹ ר" )אסתר ט-כז( ְּכ ִתיב.
ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נ ְַח ָמנִי ַמאי ַט ְע ָמא לֹא ָא ַמר ִמ" ִ ּבזְ ַמ ֵּנ ֶיהם"?

רש"י
אנן הכי קאמרינן .אנן דמיבעיא
לן מנלן הכי קאמרינן:
מכדי .מדהקילו חכמים על
הכפרים להקדים על כרחך
אנשי כנסת הגדולה שתיקנו
בימי מרדכי ואסתר את שמחת
הפורים וקריאת המגילה כולהו
הני זימני תיקון ונתנו רשות
לקרות:
דאי סלקא דעתך .י''ד וט''ו
תקון הכתובין במגילה ותו לא:
היכי אתו רבנן .דבתרייהו
ועקרו תקנתא והתירו להקדים
בתמיה:
אלא פשיטא אינהו תקון .וכיון
דאינהו תקון ודאי רמזינהו
במגילת אסתר היינו דמיבעיא
לן היכא רמיזא ומנלן:
לגופיה .לי''ד וט''ו המפורשין
בספר:
לימא קרא .את ימי הפורים
האלה בזמן דמשמע בזמן
המפורש להם:
ואכתי מיבעי ליה .האי דנקט
זמנים לשון רבים:
זמנו .של מוקפין לאו כזמנו של
פרזים דאי כתוב בזמן הוה
משמע זמן אחד לשניהן אי בעו
ליקרו בארביסר ואי בעו ליקרו
בחמיסר:
זמניהם דומיא דזמנם .רבויא
דדרשינן לקרא לייתורא דיו''ד
וה''א דומיא דעיקר הזמן
דנפקא לן מזמנם הוא דקא
מרבה דומיא דידהו:
זמן קהלה לכל היא .הכל נקהלו
להנקם מאויביהם בין בשושן
בין בשאר מקומות כמו שכתוב
בספר הלכך לא צריך קרא
לרבויי שיהא ראוי לקרייה
דעיקר הנס בו היה:
ימים כימים .לעיל מיניה כתיב
י''ד וט''ו ישמחו וכתיב בימים
אשר נחו בהם היהודים וגו'
והוה ליה למיכתב ימים אשר
נחו דמשמע הם הם ימים אשר
נחו מאי כימים לרבות שנים
אחרות כדוגמתן:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

ֵיהם'  -לֹא ַמ ׁ ְש ַמע לֵ ּיה.
'זְ ַמן' 'זְ ַמ ּנָם' 'זְ ַמ ּנ ֶ
וְ ַרב ׁ ֶש ֶמן ַ ּבר ַא ָ ּבא ַמאי ַט ְע ָמא לֹא ָא ַמר ִמ" ַּכ ָ ּי ִמים"?
ָא ַמר לָ ְך:
ַההוּא לְ דוֹ רוֹ ת הוּא דִּ כְ ִתיב.
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ַח ָ ּנה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
זוֹ דִּ בְ ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ְס ִת ְימ ָּת ָאה,
ֵיהם',
דְּ ָד ִר ׁיש' :זְ ַמן' 'זְ ַמ ּנָם' 'זְ ַמ ּנ ֶ
ֲאבָ ל ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵ :אין קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ֶא ָּלא ִ ּבזְ ַמ ּנ ָּה.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ַה ׁ ּ ָשנִ ים ְ ּכ ִת ְיקנָ ן,
ֵא ָ
ש ָר ֵאל ׁ ְשרוּיִ ין ַעל ַא ְד ָמ ָתן,
וְ יִ ְ ׂ
ֲא ָבל ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה  -הוֹ ִאיל ו ִּמ ְס ַּת ְ ּכ ִלין ָ ּב ּה,
ֵאין קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ַמ ָ ּנ ּה"
ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַמאן?
ִאילֵ ָימא ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ֲ -אפִ ילּ ּו ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה ִא ָיתא לְ ַהאי ַּת ַ ּק ְנ ָּתא!
ֶא ָּלא לַ או ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ָ ּבנָן ,וּבִ זְ ַמן ׁ ֶש ַה ׁ ּ ָשנִ ים ְּכ ִת ְיקנָן וְ יִ ְׂש ָר ֵאל ׁ ְשרוּיִ ין ַעל ַא ְד ָמ ָתן ִמ ָיהא ָק ִרינָן!
ְּתיוּבְ ָּתא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן.
ְּתיוּבְ ָּתא.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
ּ
ּ
ּ
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַבר ַח ָנה ָא ַמר ַר ִבי יוֹ ָחנָ ן:
זוֹ דִּ בְ ֵרי ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ְס ִת ְימ ָּת ָאה,
ֲאבָ ל ֲחכָ ִמים ָא ְמר ּוּ ַ :ב ְּז ַמן ַה ֶּזה הוֹ ִאיל ו ִּמ ְס ַּת ְּכלִ ין ָ ּב ּה ֵאין קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ֶא ָּלא ִ ּבזְ ַמ ּנ ָּה.
ַּת ְנ ָיא ַנ ִּמי ָהכִ י:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ש ָר ֵאל ׁ ְשרוּיִ ין ַעל ַא ְד ָמ ָתן,
ימ ַתי ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ַה ׁ ּ ָשנִ ים ְ ּכ ִת ְיקנָ ן ,וְ יִ ְ ׂ
ֵא ָ
ֲא ָבל ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה  -הוֹ ִאיל ו ִּמ ְס ַּת ְ ּכ ִלין ָ ּב ּה,
ֵאין קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ַמ ָ ּנ ּה".
ב,ב

ַרב ַא ׁ ּ ִשי ַק ׁ ְשיָא לֵ ּיה :דְּ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַאדְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה
וּמוֹ ִקים לָ ּה לַ ְ ּב ַר ְי ָיתא ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְ הו ָּדה.
ו ִּמי ָא ַמר ַר ִ ּבי ְיהו ָּדהּ ַ " :ב ְּז ַמן ַה ֶּזה הוֹ ִאיל ו ִּמ ְס ַּת ְ ּכ ִלין ָ ּב ּהֵ ,אין קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ַמ ָ ּנ ּה"
ו ְּר ִמי ְנ ִהי:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי?
ֵא ָ
ישי,
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ִסין ְ ּב ׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ישי ֵ -אין קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ַמ ָ ּנ ּה"
ֲא ָבל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין נִ ְכנָ ִסין ְ ּב ׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ישי" ִ -מ ָיהא ָק ִרינָן ,וַ ֲא ִפילּ ּו ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה!
" ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ִסין ְ ּב ׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
וּמוֹ ִקים לָ ּה לַ ְ ּב ַר ְי ָיתא ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְ הו ָּדה.
ו ִּמ ׁ ּשוּם דְּ ַק ׁ ְשיָ א לֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַאדְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
ְיתא ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְהו ָּדה?!
מוֹ ִקים לָ ּה לַ ְ ּב ַרי ָ
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רש"י
לדורות הוא דכתיב .להכי שייך
לישנא דקרא כימים כלומר
יעשו לדורות י''ד וט''ו כאשר
היה בימי הנס ימים אשר נחו
בהם הלכך לא איכא לרבויי
מהכא שנים אחרים:
זו דברי ר' עקיבא .הכי גמיר
רבי יוחנן מרביה דמתני' ר''ע
אמרה:
סתימתאה .הרבה סתם משנה
סתם ר' שהן דברי ר' עקיבא
וי''מ סתימתאה כל הסתומין
תלמידיו היו כדאמר בסנהדרין
)דף פו (.סתם משנה ר''מ סתם
תוספתא ר' נחמיה סתם ספרא
רבי יהודה וכולהו סתימתאי
אליבא דר' עקיבא אך קשה
בעיני לפרש כן שמצינו בכמה
מקומות בשם ר''א בר' יוסי
סתימתאי רבי מנחם בר רבי
יוסי סתימתאי לקמן בפרק בני
העיר )דף כו:(.
אימתי .הקילו חכמים על
הכפרים:
כתיקנן.
שהשנים
בזמן
שהשנים מתעברות על פי בית
דין והחדשים המקדשין בבית
דין שולחין שלוחיהן להודיע
אימתי הוקדש ניסן ועושין
מועדים ע''פ שלוחין:
אדמתם.
על
כששרויין
והשלוחין מגיעין עד הפסח
לקצה ארץ ישראל:
אבל בזמן הזה .שפסקו כל אלה
וישראל נפרדו ולא יגיעו שלוחי
ב''ד אצלם הכל צופין למקרא
מגילה ואומרים יום י''ד באדר
קרינן המגילה נשארו לאדר ט''ו
יום וט''ו של ניסן עושין פסח
ואם תקדים קריאתה יעשו פסח
לסוף שלשים יום של קריאה
ונמצאו אוכלין חמץ בימים
אחרונים )ביום( של פסח:
בזמן הזה נמי איתא להא
תקנתא .דהא רבי עקיבא בזמן
הזה ]הוה[ ואמר במתני'
דמקדימין:
אלא לאו אליבא דרבנן .דהוו
מקמי ר''ע אמרה:
מיהא קרינן .אלמא רבנן נמי
דרשי זמן זמנם זמניהם:
איכא דאמרי אמר רבה זו דברי
ר' עקיבא סתימתאה .ולא
גרסינן להאי לישנא דדריש זמן
זמנם זמניהם דהא רבנן דפליגי
עליה נמי דרשי ליה אלא
שהחמירו לאחר חורבן משום
דמסתכלין בה:
קשיא דר''י .דהא ברייתא
דלעיל אדר' יהודה דמתני'
כדמפרש ואזיל:
ואוקי לה להך ברייתא .דלעיל
כרבי יוסי בר יהודה:
אימתי .מקדימים:
מקום שנכנסים כו' .במקום
שבית דין קבוע והכפרים
נכנסים שם ליום הדין כשיש
להם הריב:
אבל מקום שאין נכנסין .דהך
הקדמה לאו קולא היא לכפרים
אין קורין אותה אלא בזמנה:
משום דקשיא ליה כו' .בתמיה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

סוגיה 1

ַרב ַא ׁ ּ ִשי ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה דְּ ִא ָּיכא דְּ ָת ֵני לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,וְ ִא ָּיכא דְּ ָת ֵני לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְהו ָּדה,
ו ִּמדְּ ַק ׁ ְש ָיא לֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ַאדְּ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה,
ָא ַמרַ :מאן דְּ ָת ֵני לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה לַ או דַּ וְ ָוקא,
ַמאן דְּ ָתנֵ י לָ ּה ְּכ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר יְ הו ָּדה דַּ וְ ָוקא.

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת
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 .2ב ,ב
שר" וְ כוּ'.
" ְ ּכ ַר ִ ּכים ַה ּמו ָ ּּק ִפים חוֹ ָמה ִמימוֹ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן קוֹ ִרין ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
ְמנ ָָהנֵי ִמ ֵּילי?3
ָא ַמר ָרבָ א:
דְּ ָא ַמר ְק ָראַ " :על ֵּכן ַה ְ ּיהו ִּדים ַה ּ ְפ ָרזִ ים ַהיּוֹ ׁ ְשבִ ים ְ ּב ָע ֵרי ַה ּ ְפ ָרזוֹ ת" וְ גוֹ ' )אסתר ט-יט(.
ִמדִּ פְ ָרזִ ים ּ ְ -ב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר,
מו ָ ּּקפִ ין ּ ַ -ב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָׂשר.
וְ ֵא ָימאְ ּ :פ ָרזִ ים ּ ְ -ב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר,
מו ָ ּּקפִ ין ְּ -כלָ ל ְּכלָ ל לֹא.
וְ לַ או ִי ְׂש ָר ֵאל נִינְה ּו?!
וְ עוֹ ד " ֵמהוֹ דּ ּו וְ ַעד כּ ו ּׁש" ְּכ ִתיב!
וְ ֵא ָימאְ ּ :פ ָרזִ ים – ְ ּב ַא ְר ֵ ּב ַיסר ,מו ָּּק ִפין ּ ְ -ב ַא ְר ֵ ּב ַיסר וּבַ ֲח ֵמ ַיסר,
שר לְ ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר,
שים ֶאת יוֹ ם ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ְּכ ִדכְ ִתיב" :לִ ְהיוֹ ת עוֹ ִ ׂ
וְ ֶאת יוֹ ם ֲח ִמ ּׁ ָשה ָע ָשׂ ר בּ וֹ ְ ּבכָ ל ׁ ָשנָ ה" )אסתר ט-כא(.
ִאי ֲהוָ ה ָּכ ַתבֶ ' :את יוֹ ם ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָעשָׂ ר' ִּ -כ ְד ָק ָא ְמ ַר ְּת,
שר  ...וְ ֶאת יוֹ ם ֲח ִמ ּׁ ָשה ָע ָשׂ ר" ָ -א ָתא " ֶאת" וּפָ ִסיק,
ַה ׁ ְש ָּתא דִּ כְ ִתיב " ֶאת יוֹ ם ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
ָהנֵ י ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר ,וְ ָהנֵי ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָׂשר.
וְ ֵא ָימא:
ּ ְפ ָרזִ ים – ְ ּב ַא ְר ֵ ּב ַיסר,
מו ָ ּּקפִ ין ִ -אי ָ ּבע ּו ְ ּב ַא ְר ֵ ּב ַיסרִ ,אי ָ ּבע ּו ַ ּב ֲח ֵמ ַיסר.
ָא ַמר ְק ָראּ ִ " :בזְ ַמ ֵּנ ֶיהם"  -זְ ַמנּוֹ ׁ ֶשל זֶ ה לֹא זְ ַמנּוֹ ׁ ֶשל זֶ ה.
וְ ֵא ָימאּ ִ :ב ְתלֵ ַיסר?

רש"י
הפרזים .עיר שאין לה חומה
ומתוך כך ישיבתה נפוץ ופרוז
ומרוחקין משכונה לשכונה:
מוקפין בט''ו .שהרי שני ימים
כתובין שם ומדקבע י''ד לפרזים
שדייה ט''ו למוקפין:
כלל כלל לא .וחמשה עשר
דכתיב במגילה שדייה לשושן
כדרך שנחו בו בשעת הנס:
מהודו ועד כוש כתיב .שקיבלו
עליהם פורים דכתיב וישלח
ספרים בכל מדינות המלך
אחשורוש וגו' לקיים עליהם
ואע''ג דלא כתב הודו וכוש
בהאי קרא כיון דכתיב בכל
מדינות המלך אחשורוש .הרי
מהודו ועד כוש:
כדכתיב להיות עושים .מסקנא
דקושיא היא ולא תירוצא הוא:
ואימא פרזים בי''ד .דהא
קבעינהו קרא אבל מוקפין דלא
קבעינהו קרא אי בעו בארביסר
ליקרו אי בעו בחמיסר ליקרו:
ואימא מוקפין בי''ג .וקרא
דכתיב בחמשה עשר .לשושן
הוא דקבע כדרך שעשו בט''ו
בשנה ראשונה:
ומשני כשושן .כיון דלא רמז לך
הכתוב זמן המוקפין אימת הוא
ואשכחן שושן שעשו בט''ו.
מסתברא שאותו היום שייר
למוקפין:
אשכחן עשייה .דמשתה ויום
טוב שתהא לפרזים בי''ד
ומוקפין בט''ו:
זכירה .קריאת המגילה:
מנלן .שנקבע להם זמן לפרזים
בארבעה עשר הא בהאי קרא
דעל כן היהודים הפרזים
היושבים בערי הפרזות עושים
את יום ארבעה עשר וגו עשייה
הוא דכתיבא:
איתקש זכירה לעשייה .הלכך
זמן אחד להם:

ְּכ ׁשו ׁ ָּשן.
ַא ׁ ְש ְּכ ַחן ֲע ִׂש ָ ּייה,
זְ כִ ָירה ְמ ָנלָ ן?
שים" )אסתר ט-כח(,
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה נִ זְ ָּכ ִרים וְ נַ ֲע ִ ׂ

ִא ְּית ַק ׁש זְ כִ ָירה לַ ֲעשִׂ ָ ּייה.
3

}א{ ו ִּב ׁ ְשנֵ ים ָע ָשׂ ר ח ֶֹד ׁש הוּא ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ִ ּב ׁ ְשלוֹ ׁ ָשה ָע ָשׂ ר יוֹ ם בּ וֹ ... ,
}ב{ נִ ְק ֲהל ּו ַה ְ ּיהו ִּדים ְ ּב ָע ֵר ֶיהם ְ ּבכָ ל ְמ ִדינוֹ ת ַה ּ ֶמלֶ ְך ֳא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש... ,
}ה{ וַ ַ ּיכּ ּו ַה ְ ּיהו ִּדים ְ ּבכָ ל אֹיְ ֵב ֶיהם ַמ ַּכת ֶח ֶרב וְ ֶה ֶרג וְ ַא ְב ָדן ,וַ ַ ּי ֲעשׂ ּו ְבשׂ ֹנְ ֵא ֶיהם ִּכ ְרצוֹ נָ ם ...
ֹאמר ֶא ְס ֵּתר ִאם ַעל ַה ּ ֶמלֶ ְך טוֹ ב יִ ָּנ ֵתן ַ ּגם ָמ ָחר לַ ְ ּיהו ִּדיםֲ ,א ׁ ֶשר ְ ּב ׁשו ׁ ָּשן ,לַ ֲעשׂ וֹ ת ְּכ ָדת ַהיּוֹ ם וְ ֵאת ֲע ֶשׂ ֶרת ְ ּבנֵ י ָה ָמן יִ ְתל ּו ַעל ָה ֵעץ ...
}יג{ וַ ּת ֶ
}טו{ וַ ִ ּי ָ ּק ֲהל ּו ַה ְ ּיהו ִּדים ֲא ׁ ֶשר ְ ּב ׁשו ׁ ָּשן ַ ּגם ְ ּביוֹ ם ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשׂ ר לְ ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר... ,
}יז{ ְ ּביוֹ ם ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָע ָשׂ ר לְ ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ,וְ נוֹ ַח ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשׂ ר בּ וֹ  ,וְ ָעשׂ ֹה אֹתוֹ יוֹ ם ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ ִשׂ ְמ ָחה:
}יח{ וְ ַה ְ ּיהו ִּדים ֲא ׁ ֶש ר ְ ּב ׁשו ׁ ָּשן ,נִ ְק ֲהל ּו ִ ּב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָע ָשׂ ר בּ וֹ ּ ,ו ְב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשׂ ר בּ וֹ  ,וְ נוֹ ַח ַ ּב ֲח ִמ ּׁ ָשה ָע ָשׂ ר בּ וֹ  ,וְ ָעשׂ ֹה אֹתוֹ יוֹ ם ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ ִשׂ ְמ ָחה:
}יט{ ַעל ֵּכן ַה ְ ּיהו ִּדים ַה ּ ְפ ָרזִ ים ַה ּי ׁ ְֹש ִבים ְ ּב ָע ֵרי ַה ּ ְפ ָרזוֹ ת ,ע ִֹשׂ ים ֵאת יוֹ ם ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשׂ ר לְ ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ִשׂ ְמ ָחה ו ִּמ ׁ ְש ֶּתה וְ יוֹ ם טוֹ ב ו ִּמ ׁ ְשלוֹ ַח ָמנוֹ ת ִא ׁיש לְ ֵר ֵעהוּ:
}כ{ וַ ִ ּיכְ ּתֹב ָמ ְרדֳּ כַ י ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ,וַ ִ ּי ׁ ְשלַ ח ְס ָפ ִרים ֶאל ָּכל ַה ְ ּיהו ִּדים ֲא ׁ ֶשר ְ ּבכָ ל ְמ ִדינוֹ ת ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַה ְּקרוֹ ִבים וְ ָה ְרחוֹ ִקים:
}כא{ לְ ַק ֵ ּים ֲעלֵ ֶיהם לִ ְהיוֹ ת ע ִֹשׂ ים ֵאת יוֹ ם ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָשׂ ר לְ ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ,וְ ֵאת יוֹ ם ֲח ִמ ּׁ ָשה ָע ָשׂ ר בּ וֹ ּ ְ ,בכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה:
}כב{ ַּכ ָ ּי ִמים ֲא ׁ ֶשר נָ ח ּו ָב ֶהם ַה ְ ּיהו ִּדים ֵמאוֹ יְ ֵב ֶיהם ... ,לַ ֲעשׂ וֹ ת אוֹ ָתם יְ ֵמי ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ ִשׂ ְמ ָחה ו ִּמ ׁ ְשלוֹ ַח ָמנוֹ ת ִא ׁיש לְ ֵר ֵעה ּו ו ַּמ ָּתנוֹ ת לָ ֶא ְביוֹ נִ ים:
}כז{ ִק ְ ּימ ּו וְ ִק ְ ּבל ּו ַה ְ ּיהו ִּדים ֲעלֵ ֶיהם וְ ַעל זַ ְר ָעם וְ ַעל ָּכל ַה ִּנלְ וִ ים ֲעלֵ ֶיהם ,וְ ל ֹא יַ ֲעבוֹ ר ,לִ ְהיוֹ ת ע ִֹשׂ ים ֵאת ׁ ְשנֵ י ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלהִּ ,ככְ ָתבָ ם ,וְ כִ זְ ַמ ָּנםּ ְ ,בכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה:
}כח{ וְ ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה נִ זְ ָּכ ִרים וְ נַ ֲע ִשׂ ים ְ ּבכָ ל דּ וֹ ר וָ דוֹ רִ ,מ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחהְ ,מ ִדינָ ה ו ְּמ ִדינָ ה ,וְ ִעיר וָ ִעיר... ,
}לא{ לְ ַק ֵ ּים ֵאת יְ ֵמי ַה ּ ֻפ ִרים ָה ֵא ֶּלה ִ ּבזְ ַמ ֵּנ ֶיהםַּ ,כ ֲא ׁ ֶשר ִק ַ ּים ֲעלֵ ֶיהם ָמ ְרדֳּ כַ י ַה ְ ּיהו ִּדי וְ ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה ,וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ִק ְ ּימ ּו ַעל נַ ְפ ׁ ָשם וְ ַעל זַ ְר ָעם דִּ ְב ֵרי ַהצּ ֹמוֹ ת וְ זַ ֲע ָק ָתם:
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 .3ב ,ב
ַמ ְת ִני ִתין דְּ לֹא ִּכי ַהאי ַּת ָ ּנא.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה אוֹ ֵמר:
שר".
ְ ּכ ַר ִ ּכין ַה ּמו ָ ּּק ִפין חוֹ ָמה ִמימוֹ ת ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש  -קוֹ ִרין ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה?
ִּכי ׁשו ׁ ָּשן,
ַמה ׁ ּשו ׁ ָּשן מו ֶ ּּק ֶפת חוֹ ָמה ִמימוֹ ת ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ,וְ קוֹ ִרין ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָׂשר,
ַאף ָּכל ׁ ֶש ּמו ֶ ּּקפֶ ת חוֹ ָמה ִמימוֹ ת ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש  -קוֹ ִרין ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָׂשר.
וְ ָתנָא דִּ ַידן ַמאי ַט ְע ָמא?
יָלִ יף ' ּ ְפ ָרזִ י' ' ּ ְפ ָרזִ י',
ְּכ ִתיב ָהכָ אַ " :על ֵּכן ַה ְ ּיהו ִּדים ַה ּ ְפ ָרזִ ים" )אסתר ט-יט(,
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :לְ בַ ד ֵמ ָע ֵרי ַה ּ ְפ ָרזִ י ַה ְר ֵ ּבה ְמאֹד" )דברים ג-ה(,
ַמה ְּל ַה ָּלן ִ 4מימוֹ ת יְהוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן,
ַאף ָּכאן מו ֶ ּּקפֶ ת חוֹ ָמה ִמימוֹ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן נוּן.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה לֹא ָא ַמר ְּכ ַת ָ ּנא דִּ ַידן  -דְּ לֵ ית לֵ ּיהְ ּ ' :פ ָרזִ י' ' ּ ְפ ָרזִ י',
ֶא ָּלא ָּת ָנא דִּ ַידן ַמאי ַט ְע ָמא לֹא ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה?
ַמאי ַט ְע ָמא?!
דְּ ָהא ִאית לֵ ּיהְ ּ ' :פ ָרזִ י' ' ּ ְפ ָרזִ י'!
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ֶא ָּלא ׁשו ׁ ָּשן דְּ ָעבְ ָדא ְּכ ַמאן?
לֹא ִּכפְ ָרזִ ים
וְ לֹא ְּכמו ָ ּּק ִפין.
ָא ַמר ָרבָ א וְ ַא ְמ ֵרי לָ ּה ְּכ ֵדי:5
ׁ ַשאנִ י ׁשו ׁ ָּשן הוֹ ִאיל וְ נ ֲַעשָׂ ה ָ ּב ּה נֵס.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַת ָּנא דִּ ַידןַ ,ה ְיינ ּו דִּ כְ ִתיבְ " :מ ִדי ָנה ו ְּמ ִדינָ ה וָ ִעיר וָ ִעיר" )אסתר ט-כח(,
" ְמ ִדינָ ה ו ְּמ ִדינָ ה"  -לְ ַח ֵּלק ֵ ּבין מו ָ ּּק ִפין חוֹ ָמה ִמימוֹ ת יְהוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן לְ מו ֶ ּּק ֶפת חוֹ ָמה ִמימוֹ ת ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש,
" ִעיר וָ ִעיר"  -נַ ִּמי לְ ַח ֵּלק ֵ ּבין ׁשו ׁ ָּשן לִ ׁ ְש ָאר ֲעיָירוֹ ת.
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ְמ ִדינָ ה ו ְּמ ִדינָ ה"  -לְ ַח ֵּלק ֵ ּבין מו ָּּק ִפין חוֹ ָמה ִמימוֹ ת ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש לְ ׁ ֶש ֵאין מו ָ ּּקפִ ין ִמימוֹ ת ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש,6
ֶא ָּלא " ִעיר וָ ִעיר" – לְ ַמאי ָא ָתא?
ָא ַמר לָ ְך ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה:
וּלְ ַת ּנָא דִּ ַידן ִמי ִנ ָיחא?
ֵּכיוָ ן דְּ ִאית לֵ ּיה ' ּ ְפ ָרזִ י' ' ּ ְפ ָרזִ י' " ְמ ִדינָ ה ו ְּמ ִדינָ ה" לָ ָּמה לִ י?
ֶא ָּלא ְק ָרא לִ ְד ָר ׁ ָשה הוּא דְּ ָא ָתא,
וְ כִ ְד ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י הוּא דְּ ָא ָתא,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ְּכ ַר ְך ,וְ כָ ל ַה ּ ָסמו ְּך לוֹ  ,וְ כָ ל ַה ִ ּנ ְר ֶאה ִע ּמוֹ  -נִידּ וֹ ן ִּככְ ַר ְך.

 4תיקון גירסה ע"פ רש"י והגר"א] .נמחק :מוקפת חומה[.
 5י"א שכך שם החכם ,ויש שהכוונה" :נאמר בבית המדרש".
 6גירסת רש"י.

רש"י
וכתיב התם .בביאת הארץ
בימי משה ויהושע לבד
מערי הפרזי הרבה מאד:
מה להלן מימות יהושע.
ולא גרסינן מה להלן
מוקפין חומה מימות
יהושע דהא פרזים לאו
מוקפין חומה נינהו:
אף כאן מימות יהושע .אף
פרזים האמור כאן במעשה
המן בפרזי דיהושע קאמר
ואע''ג דלאחר כן נעשה
מוקף .הוי פרזים לענין
מגילה:
פרזי פרזי .לא גמיר גזירה
שוה מרביה ואין אדם דן
גזירה שוה מעצמו אלא
אם כן קיבלה מרבו:
הכי קאמר אלא שושן
דעבדה כמאן .אי ילפינן
הך גזירה שוה היאך עשו
אותן שבשושן בט''ו הא
פרזי הוא ולא ידעינן בה
שהוקפה מימות יהושע:
הואיל ונעשה בה נס.
שניתן להם גם מחר
לעשות כדת היום להרוג
בשונאיהם שני ימים על
כרחן לא נחו עד ט''ו וכך
קבעוה לדורות:
מדינה ומדינה עיר ועיר.
גבי זכירה ועשייה כתיב
והימים האלה נזכרים
ונעשים וגו' משמע מדינה
ומדינה כמנהגה ועיר ועיר
כמנהגה למדנו שיש מנהג
חלוק במדינות ומנהג
חלוק בעיירות לחלק בין
שושן לשאר עיירות ואע''פ
שאף היא בכלל פרזים
הוקבעה בט''ו:
הכי גרסינן אלא לר'
יהושע בן קרחה בשלמא
מדינה ומדינה לחלק בין
מוקפין חומה מימות
אחשורוש לשאין מוקפין
מימות אחשורוש:
עיר ועיר למאי .הרי כל
הפרזים שוין וכל המוקפין
שוים ואין חילוק בין עיר
ועיר:
וכר' יהושע בן לוי .ובחלוק
לא איירי כלל אלא ה''ק
כל עיר ועיר הסמוך
למדינה שתהא כמותה:
נידון ככרך .וקורין בט''ו
הסמוך אע''ג שאינו נראה
נראה אע''פ שאינו סמוך
הכי מפרש לקמן:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

21

 .4ב ,ב
] ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ְּכ ַר ְך ,וְ כָ ל ַה ּ ָסמו ְּך לוֹ  ,וְ כָ ל ַה ִ ּנ ְר ֶאה ִע ּמוֹ  -נִידּ וֹ ן ִּככְ ַר ְך[.
ַעד ַּכ ָּמה?
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה וְ ִא ֵּית ָימא ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ְּכ ֵמ ַח ְמ ָתן לִ ְטבֶ ְריָ אִ ,מיל.
וְ לֵ ָימא ִמיל!
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
דְּ ׁ ִשיעו ָּרא דְּ ִמיל ַּכ ָּמה ֲהוֵ י?
ְּכ ֵמ ַח ְמ ָתן לִ ְטבֶ ְריָ א.

רש"י
עד כמה .חשיב לה סמוך:
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 .5ב ,ב – ג ,א
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמ ָיה וְ ִאי ֵּת ָימא ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא:
מנצפ"ך  -צוֹ פִ ים ֲא ָמרוּם.
וְ ִת ְס ְ ּב ָרא?!
וְ ָה ְּכ ִתיבֵ " :א ֶּלה ַה ּ ִמ ְצוֹ ת") 7ויקרא כז-לד( ֶ ׁ -ש ֵאין נָ בִ יא ַר ׁ ּ ַשאי לְ ַחדֵּ ׁש דָּ בָ ר ֵמ ַע ָּתה!

ג,א

וְ עוֹ ד,
ָה ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ֵמ"ם וְ ָס ֶמ ְ
"ך ׁ ֶש ַ ּבלּ וּחוֹ ת ^ ְ ּב ֵנס ָהי ּו עוֹ ְמ ִדין!
ִאין,
ֶמ ֱהוָ ה ֲהו ּו ,וְ לֹא ֲהו ּו ָי ְד ֵעי ֵהי ְ ּב ֶא ְמצַ ע ֵּתיבָ ה וְ ֵהי ְ ּבסוֹ ף ֵּתיבָ ה.
וְ ָאת ּו צוֹ פִ ים וְ ַת ִּקינ ּו ּ ְפתו ִּחין ּ ְ -ב ֶא ְמצַ ע ֵּתיבָ ה,
ו ְּסתו ִּמין ּ ְ -בסוֹ ף ֵּתיבָ ה.
סוֹ ף סוֹ ף " ֵא ֶּלה ַה ּ ִמ ְצוֹ ת" ֶ ׁ -ש ֵאין נָ בִ יא ָע ִתיד לְ ַחדֵּ ׁש דָּ בָ ר ֵמ ַע ָּתה!
ֶא ָּלא,
ׁ ְשכָ חוּם וְ ָחזְ ר ּו וְ ִי ּ ְסדוּם.

וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה וְ ִא ֵּית ָימא ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ַּת ְר ּגוּם ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה  -א ּונ ְְקלוֹ ס ַה ֵ ּגר ֲא ָמרוֹ ִ ,מ ּ ִפי ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר וְ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע.
ַּת ְר ּג ּום ׁ ֶשל ְנבִ ִיאים  -יוֹ נָ ָתן ֶ ּבן ע ּו ִּז ֵיאל ֲא ָמרוֹ ִ ,מ ּ ִפי ַח ַ ּגי זְ כַ ְריָה ו ַּמלְ ָאכִ י.
וְ נִזְ דַּ ְעזְ ָעה ֶא ֶרץ יִ שְׂ ָר ֵאל ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ּ ַפ ְר ָסה ַעל ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ּ ַפ ְר ָסה,
ָיצְ ָתה ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרהִ :מי הוּא זֶ ה ׁ ֶש ִ ּג ָּילה ְס ָת ַריי לִ בְ ֵני ָא ָדם?
ָע ַמד יוֹ נָ ָתן ֶ ּבן ע ּו ִּז ֵיאל ַעל ַרגְ לָ יו וְ ָא ַמרֲ :א ִני הוּא ׁ ֶש ִ ּג ִּל ִיתי ְס ָת ֶר ָיך לִ בְ ֵני ָא ָדם,
ָ ּגלוּי וְ יָדו ַּע לְ פָ נֶ ָיךֶ ׁ :שלּ ֹא לִ כְ בוֹ ִדי ָע ִׂש ִיתי ,וְ לֹא לִ כְ בוֹ ד ֵ ּבית ַא ָ ּבאֶ ,א ָּלא לִ כְ בוֹ ְד ָך ָע ִׂש ִיתי,
ׁ ֶשלּ ֹא ַי ְרבּ ּו ַמ ְחלוֹ ֶקת ְ ּב ִי ְׂש ָר ֵאל.
וְ עוֹ ד ִ ּב ֵ ּיק ׁש לְ גַ לּ וֹ ת ַּת ְר ּגוּם ׁ ֶשל ְּכתוּבִ ים,
ָיצְ ָתה ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרה לוֹ  :דַּ ֶ ּי ָיך.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִאית ֵ ּב ּיה ֵקץ ָמ ׁ ִש ַיח.
וְ ַת ְר ּגוּם ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה א ּונ ְְקלוֹ ס ַה ֵ ּגר ֲא ָמרוֹ ?!
וְ ָהא ָא ַמר ַרב ִא ָיקא ַ ּבר ָאבִ ין ָא ַמר ַרב ֲחנַ ֵנְאל ָא ַמר ַרב:
שכֶ ל וַ ָ ּי ִבינ ּו ַ ּב ּ ִמ ְק ָרא" )נחמיה ח-יח(
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ְק ְרא ּו בַ ֵּס ֶפר ּתוֹ ַרת ָה ֱאל ִֹהים ְמפוֹ ָר ׁש וְ שׂוֹ ם ֶ ׂ
"וַ ִ ּי ְק ְרא ּו בַ ֵּס ֶפר ּתוֹ ַרת ָה ֱאל ִֹהים"  -זֶ ה ִמ ְק ָרא.
" ְמפוֹ ָר ׁש"  -זֶ ה ַּת ְר ּגוּם.
"וְ שׂוֹ ם ֶשׂ כֶ ל" ֵ -אלּ ּו ַה ּ ְפסו ִּקין.
"וַ ָ ּי ִבינ ּו ַ ּב ִּמ ְק ָרא" ֵ -אלּ ּו ּ ִפ ְיס ֵקי ְט ָע ִמים.
וְ ַא ְמ ֵרי לָ ּהֵ :אלּ ּו ַה ָּמסוֹ ֶרת!
ׁ ְשכָ חוּם וְ ָחזְ ר ּו וְ ִי ּ ְסדוּם.
ַמאי ׁ ְשנָ א דְּ אוֹ ַר ְי ָיתא דְּ לֹא ִאזְ דַּ ְעזְ ָעה,
וְ ַאדִּ ְנבִ ֵיאי ִאזְ דַּ ְעזְ ָעה?
דְּ אוֹ ַר ְי ָיתא ִ -מ ּ ַיפ ְר ׁ ָשא ִמ ְּל ָתא,
דִּ ְנבִ ֵיאי ִ -א ָּיכא ִמ ֵּילי דְּ ִמ ּ ַיפ ְר ׁ ָשן ,וְ ִא ָּיכא ִמ ֵּילי דְּ ִמ ּ ַס ְת ָמן.
ֵ 7א ֶּלה ַה ִּמצְ וֹת ֲא ׁ ֶשר צִ ָ ּוה יְהוָ ה ֶאת-מ ׁ ֶֹשה ֶאלּ ְ -בנֵ י יִ ְׂש ָר ֵאל ְ ּב ַהר ִסינָ י

רש"י
מנצפ''ך .כפל אותיות:
צופים אמרום .נביאי הדורות:
בנס היו עומדין .שהיתה
חקיקתן משני עבריהן הלכך
שאר אותיות יש להן מקום דבק
אלא מ''ם וסמ''ך היתה באויר
)ודוקא בסתומים( ואפשר היה
לו לתרץ הך )ברייתא( דרב
חסדא בסתומין וכי אתמר הך
דרבי ירמיה בפתוחין והכי מוכח
בפרק הבונה במסכת שבת אלא
הא פריך לה מילתא דשויא
לתרוייהו:
מהוה הוו כו' .ואורחא דסוגיא
דגמרא )להקשות( דבר שאינו עד
דטרח ומעמידה על בורייה מפי
רבי ע''כ:
שלא ירבו מחלוקת .לפרש
מקראות הסתומים:
קץ משיח .בספר דניאל:
ויקראו בספר תורת האלהים
וגו' .בספר עזרא כתיב:
זה מקרא .לשון עברי של חומש:
הפסוקים .היאך נפסקין:
פיסקי הטעמים .הנגינות
קרויין טעמים:
אלמלא תרגומא דהאי קרא
וכו' .שלא מצינו בכל המקרא
הספד להדדרימון בבקעת מגידו
ויונתן תרגמו לשני הספידות
הדדרימון ברמות גלעד )מלכים
א כב( ויאשיהו בבקעת מגידו
כדמפרש בספר מלכים )ב כג(:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

דִּ כְ ִתיבּ ַ " :ב ּיוֹ ם ַההוּא יִ גְ דַּ ל ַה ִּמ ְס ּ ֵפד ִ ּבירו ׁ ָּשלַ ם ְּכ ִמ ְס ּ ַפד ֲה ַד ְד ִר ּ
ימוֹ ן ְ ּב ִב ְק ַעת ְמגִ ידּ וֹ ן" )זכריה יב-יא(
וְ ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ִאלְ ָמלֵ א ַּת ְר ּגו ָּמא דְּ ַהאי ְק ָרא ,לֹא י ַָד ְענָא ַמאי ָק ָא ַמר.
ְ ּביוֹ ָמא ַההוּא ִי ְס ֵ ּגי ִמ ְס ּ ְפ ָדא ִ ּבירו ׁ ְּשלֵ ים,
ְּכ ִמ ְס ּ ְפ ָדא דְּ ַא ְח ָאב ַ ּבר ָע ְמ ִרי דִּ ְק ַטל י ֵָת ּיה ֲה ַד ְד ִר ּימוֹ ן ֶ ּבן ַטבְ ִר ּימוֹ ן ְ ּב ָרמוֹ ת ִ ּגלְ ָעד,
אש ּיָה ַ ּבר ָאמוֹ ן דִּ ְק ַטל ָי ֵת ּיה ּ ַפ ְרעֹה ֲחגִ ָירא ְ ּבבִ ְק ַעת ְמגִ ידּ וֹ .
וּכְ ִמ ְס ּ ְפ ָדא דְּ יֹ ׁ ִ

"וְ ָר ִא ִיתי ֲאנִי ָדנִ ֵ ּיאל לְ בַ דִּ י ֶאת ַה ּ ַמ ְר ָאה,
נָשים ֲא ׁ ֶשר ָהי ּו ִע ּ ִמי ל ֹא ָרא ּו ֶאת ַה ּ ַמ ְר ָאה,
וְ ָה ֲא ׁ ִ
יהם וַ ִ ּיבְ ְרח ּו ְ ּב ֵה ָחבֵ א" )דניאל י-ז(
ֲאבָ ל ֲח ָר ָדה ְ ּגדוֹ לָ ה נָ ְפלָ ה ֲעלֵ ֶ
ַמאן נִ ינְ ה ּו " ֲאנָ ׁ ִשים"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה וְ ִא ֵּית ָימא ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא:
זֶ ה ַח ַ ּגי זְ כַ ְריָה ו ַּמלְ ָאכִ י.
ֵיה,
ִאינְה ּו ֲע ִד ֵיפי ִמי ּנ ּ
וְ ִאיה ּו ָע ִדיף ִמי ַ ּנ ְייה ּו.
" ִאינְה ּו ֲע ִד ֵיפי ִמי ֵ ּנ ּיה" –
דְּ ִאינְה ּו ְ -נבִ ֵיאי,
וְ ִאיה ּו  -לַ או ָנבִ יא.
" ִאיה ּו ָע ִדיף ִמי ַּניְיה ּו"
דְּ ִאיה ּו – ָחזָ א,
וְ ִאינְ ה ּו  -לֹא ָחז ּו.
וְ כִ י ֵמ ַא ַחר דְּ לֹא ָחז ּו ַ -מאי ַט ְע ָמא ִא ְ ּיב ִעית ּו?
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִאינְה ּו לֹא ָחז ּוַ ,מ ָּזלַ יְ יה ּו ָחז ּו.
ָא ַמר ָרבִ ינָ א:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
ַהאי ַמאן דְּ ִמ ְ ּיב ִעיתַ ,אף ַעל ַ ּגב דְּ ִאיה ּו לֹא ָחזֵ יַ ,מ ָּזלֵ ּיה ָחזֵ י.
ַמאי ַּת ַ ּק ְנ ֵּת ּיה?
לִ ְיק ֵרי ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע.
וְ ִאי ָק ִאים ִ ּב ְמקוֹ ם ַה ּ ִטנּוֹ פֶ ת?
ינְשוּף ִמדּ וּכְ ֵּת ּיה ַא ְר ַ ּבע ַ ּג ְר ִמ ֵידי.
לִ ׁ
וְ ִאי לֹא,
לֵ ָימא ָהכִ יִ ' :עי ָּזא דְּ בֵ י ַט ָ ּב ֵחי ׁ ַש ִּמי ָנא ִמי ַ ּנאי'.
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רש"י
דאינהו נביאי .שנתנבאו
לישראל בשליחותו של
מקום והוא לא נשתלח
לישראל בשום נבואה:
מאי טעמא איבעיתו .דכתיב
בקרא אבל חרדה גדולה
ויברחו
עליהם
נפלה
בהחבא:
מזלייהו .שר של כל אדם
למעלה:
לינשוף .ידלג:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

סוגיה 6

 .6ג ,א-ב
וְ ַה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ְמ ַר ְּתְ " :מ ִדינָ ה ו ְּמ ִדינָ ה וְ ִעיר וָ ִעיר" )אסתר ט,כח(  -לִ ְד ָר ׁ ָשה,
" ִמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחה"  -לְ ַמאי ָא ָתא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
לְ ָהבִ יא ִמ ׁ ְש ּ ְפחוֹ ת ְּכה ּו ָ ּנה וּלְ וִ ָ ּיה ׁ ֶש ְּמבַ ּ ְטלִ ין ֲעבוֹ ָד ָתן ,וּבָ ִאין לִ ׁ ְשמוֹ ַע ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה.
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ַרב:
כּ ֲֹהנִים ַ ּב ֲעבוֹ ָד ָתן,
וּלְ וִ ּיִם ְ ּבדוּכָ נָן,
וְ ִי ְׂש ָר ֵאל ְ ּב ַמ ֲע ָמ ָדן,
כּ ו ָּּלן ְמבַ ּ ְטלִ ין ֲעבוֹ ָד ָתן ,וּבָ ִאין לִ ׁ ְשמוֹ ַע ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה.
ַּת ְנ ָיא ַנ ִּמי ָהכִ י:
"כּ ֲֹהנִ ים ַ ּב ֲעבוֹ ָד ָתן,
ו ְּלוִ ִ ּים ְ ּבדו ָּכנָ ן,
ש ָר ֵאל ְ ּב ַמ ֲע ָמ ָדן,
וְ יִ ְ ׂ
כּ ו ָ ּּלן ְמ ַב ְּט ִלין ֲעבוֹ ָד ָתן ,ו ָּב ִאין ִל ׁ ְשמוֹ ַע ִמ ְק ָרא ְמגִ ָ ּ
ילה".
ִמ ָּכאן,
ָס ְמכ ּו ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ִ ּבי,
ׁ ֶש ְּמבַ ּ ְטלִ ין ַּתלְ מוּד ּתוֹ ָרה וּבָ ִאין לִ ׁ ְשמוֹ ַע ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה.
ַקל וָ חוֹ ֶמר ֵמ ֲעבוֹ ָדה.
ו ָּמה ֲעבוֹ ָדה ׁ ֶש ִהיא ֲחמו ָּרה ְמבַ ּ ְטלִ ינַן,
ַּתלְ מוּד ּתוֹ ָרה  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
וַ ֲעבוֹ ָדה ֲחמו ָּרה ִמ ַּתלְ מוּד ּתוֹ ָרה?!
וְ ָה ְּכ ִתיב" :וַ יְ ִהי ִ ּב ְהיוֹ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּב ִיריחוֹ וַ ִ ּי ּ ָשׂ א ֵעינָיו וַ ַ ּי ְרא וְ ִה ֵּנה ִא ׁיש עוֹ ֵמד לְ נֶגְ דּ וֹ ,
 ...וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו לְ ַא ּ ָפיו" )יהושע ה-יג(.
וְ ֵהיכִ י ָעבִ יד ָהכִ י?
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ָאסוּר לְ ָא ָדם ׁ ֶש ִ ּי ֵּתן ׁ ָשלוֹ ם לַ ֲחבֵ ירוֹ ַ ּב ַּל ְילָ ה,
ישינַן ׁ ֶש ָּמא ׁ ֵשד הוּא!
ָח ְי ׁ ִ
ׁ ַשא ִני ָה ָתם,
ּ
שר ְצ ָבא ה'".
דְּ ָא ַמר לֵ ּיהִ " :כי ֲאנִ י ַ ׂ
וְ ִדלְ ָמא ְמ ׁ ַש ְּק ֵרי?
ְ ּג ִמ ֵירי :דְּ לֹא ַמ ּ ְפ ֵקי ׁ ֵשם ׁ ָש ַמיִ ם לְ בַ ּ ָטלָ ה.
ָא ַמר לוֹ :
ֶא ֶמ ׁש ִ ּב ּ ַטלְ ֶּתם ָּת ִמיד ׁ ֶשל ֵ ּבין ָה ַע ְר ַ ּביִם,
וְ ַעכְ ׁ ָשיו ִ ּב ּ ַטלְ ֶּתם ַּתלְ מוּד ּתוֹ ָרה.
ָא ַמר לוֹ :
את?
ַעל ֵאיזֶ ה ֵמ ֶהן ָ ּב ָ
ָא ַמר לוֹ :
אתי" )יהושע ה-יד(.
" ַע ָּתה ָב ִ
ִמ ּיָד" :וַ ָ ּילֶ ן יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ַ ּב ַּליְ לָ ה ַההוּא ְ ּבתוֹ ְך ָה ֵע ֶמק" )יהושע ח-ט(.
ג,ב

ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָּלן ְ ּבעו ְּמ ָק ּה ׁ ֶשל ֲהלָ כָ ה.

רש"י
וישראל במעמדן .עומדין על
תמידי צבור בשעת הקרבן
כדתנן במסכת תענית )דף כו(.
תשמרו להקריב לי במועדו
היאך שומר אם אינו עומד על
גביו תיקנו נביאים הראשונים
כ''ד משמרות על כל משמר
ומשמר היה מעמד כו':
והיכי עביד הכי .שהשתחוה לו
דכתיב ויפול על פניו וישתחו:
אמש ביטלתם כו' .בתשובה
שהשיבו עתה באתי אנו למדין
תחלת דברי המלאך האשימן
בשני דברים אמש כלומר
כשהעריב היום היה לכם
להקריב תמיד הערב ובטלתם
אותו ונשתהיתם במארב העיר
חנם שאין זמן מלחמה בלילה
]משתחשך[:
ועכשיו .שהוא לילה היה לכם
לעסוק בתורה שהרי אינכם
נלחמים בלילה:
עתה באתי .על של עכשיו:
מיד וילן יהושע בלילה ההוא
בתוך העמק .לא באותו הלילה
כתיב אלא בלילה שצר על העי
והכי קאמר מיד חזר יהושע
מדבריו וכשבא לילה אחר
במצור עסק בתורה:
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וְ ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר אוּנְ יָא:
ָ ּגדוֹ ל ַּתלְ מוּד ּתוֹ ָרה יוֹ ֵתר ֵמ ַה ְק ָרבַ ת ְּת ִמ ִידין,
אתי"!
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :ע ָּתה בָ ִ
לֹא ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא – דְּ ַר ִ ּבים,
וְ ָהא – דְּ ָי ִחיד.
ו ְּדיָ ִחיד ַקל?!
וְ ָה ְתנַן:
"נָ ׁ ִשים ְ ּבמוֹ ֵעד ְמ ַענּ וֹ תֲ ,א ָבל לֹא ְמ ַט ּ ְפחוֹ ת.
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר:
ּ
ִאם ָהי ּו ְסמוּכוֹ ת ַל ִּמ ָּטה – ְמ ַט ְפחוֹ ת.
אשי ֳח ָד ׁ ִשים ַ ּב ֲחנו ָ ּּכה ו ְּבפו ִּרים ְ -מ ַע ּנוֹ ת ו ְּמ ַט ּ ְפחוֹ ת.
ְ ּב ָר ׁ ֵ
ָ ּבזֶ ה ו ָּבזֶ ה  -לֹא ְמקוֹ נְ נוֹ ת".
וְ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר הוּנָ א:
ֵאין 'מוֹ ֵעד' ִ ּב ְפ ֵני ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם,
ָּכל ׁ ֶש ֵּכן ֲ -חנו ָּּכה וּפו ִּרים.
' ְּכבוֹ ד ּתוֹ ָרה' ָק ָא ְמ ַר ְּת,
' ְּכבוֹ ד ּתוֹ ָרה' דְּ יָ ִחיד ָ -חמוּר,
' ַּתלְ מוּד ּתוֹ ָרה' דְּ יָ ִחיד ַ -קל.

25
רש"י
הא דרבים .דהתם כל ישראל
הוו:
מענות .הספד על המת:
ולא מטפחות .על לבן:
אבל לא מקוננות .והתם מפרש
איזהו עינוי ואיזהו קינה עינוי
שכולן עונות כאחת קינה .אחת
אומרת וכולן עונות אחריה:
ת''ת דיחיד .ביטול מלמודו קל
מעבודה ופורים .מדרבי יוסי בר
חנינא .דדריש משפחה כו':
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 .7ג ,ב
ָא ַמר ָרבָ א:
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לִ י ֲעבוֹ ָדה ו ִּמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה ִ -מ ְק ָרא ְמגִ ָּילה ָע ִדיף,
ִמדְּ ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ַ ּבר ֲחנִינָ א.
ַּתלְ מוּד ּתוֹ ָרה ו ִּמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה ִ -מ ְק ָרא ְמגִ ָּילה ָע ִדיף,
ִמדְּ ָס ְמכ ּו ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ִ ּבי.
ַּתלְ מוּד ּתוֹ ָרה ו ֵּמת ִמצְ וָ ה ֵ -מת ִמצְ וָ ה ָע ִדיף,
ִמדְּ ַת ְנ ָיא:
" ְמ ַב ְּט ִלין ַּת ְלמוּד ּתוֹ ָרה ְלהוֹ ָצ ַאת ֵמת ו ְּל ַה ְכנָ ַסת ַ ּכ ָ ּלה".
ֲעבוֹ ָדה ו ֵּמת ִמצְ וָ ה ֵ -מת ִמצְ וָ ה ָע ִדיף,
ִמ"וּלְ ַאחוֹ תוֹ " )במדבר ו-ז(.
דְּ ַתנְ ָיא:
""וּלְ ַאחוֹ תוֹ " ַ -מה ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר?
ֲה ֵרי ׁ ֶש ָהיָ ה הוֹ ֵל ְך ִל ׁ ְשחוֹ ט ֶאת ּ ִפ ְסחוֹ וְ ָלמוּל ֶאת ְ ּבנוֹ וְ ׁ ָש ַמע ׁ ֶש ֵּמת לוֹ ֵמת,
יָ כוֹ ל יִ ַּט ָּמא?
ָא ַמ ְר ָּת לֹא יִ ַּט ָּמא.
יט ֵּמא ְל ֵמת ִמ ְצוָ ה?
יט ֵּמא ַל ֲאחוֹ תוֹ ָ ּכ ְך ֵאינוֹ ִמ ַּ
יָ כוֹ ל ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמ ַּ
יט ֵּמא ְל ֵמת ִמ ְצוָ ה".
יט ֵּמא ֲא ָבל ִמ ַּ
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמר" :וּלְ ַאחוֹ תוֹ " ַ -ל ֲאחוֹ תוֹ הוּא דְּ ֵאינוֹ ִמ ַּ
ָ ּב ֵעי ָרבָ א:
ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה ּו ֵמת ִמצְ וָ ה ֵהי ִמי ַ ּניְ יה ּו ָע ִדיף?
ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה ָע ִדיף ִ -מ ׁ ּשוּם ּ ִפ ְרסו ֵּמי ִנ ּ ָיסא,
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ֵמת ִמצְ וָ ה ָע ִדיף ִ -מ ׁ ּשוּם ְּכבוֹ ד ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת.
ָ ּב ַתר דְּ בָ ֲע ָיא ָה ַדר ּ ַפ ׁ ְש ָט ּה:
ֵמת ִמצְ וָ ה ָע ִדיף,
דְּ ָא ַמר ַמרּ ָ :גדוֹ ל ְּכבוֹ ד ַה ְ ּב ִר ּיוֹ ת ׁ ֶשדּ וֹ ֶחה ֶאת לֹא ַת ֲע ֶׂשה ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה.

רש"י
ולאחותו מה ת''ל .גבי נזיר
כתיב על נפש מת לא יבא
)במדבר ו( הרי הכל במשמע
הדר כתיב בתריה קרא יתירא
לאביו ולאמו לאחיו ולאחותו
כו' דריש לה בספרי לאביו לא
יטמא אבל מיטמא הוא למת
מצוה לאמו מה ת''ל שאם היה
כהן ונזיר אע''פ שקדוש ב'
קדושות לאמו לא יטמא אבל
מיטמא הוא למת מצוה לאחיו
שאם היה כהן גדול ונזיר לאחיו
לא יטמא אבל מיטמא הוא
למת מצוה דעל כרחך כולהו
למעוטי מת מצוה אתו הלכך
אם אינו ענין לו תנהו ענין
לחבירו ולאחותו מה ת''ל כו'
ואם אינו ענין לאלו תנהו ענין
לענין ביטול עבודה ומילה מפני
מת מצוה:
שמת לו מת .אח או אחות:
אמרת לא יטמא .כשם שאין
נזיר מבטל נזירותו ליטמא
לקרוביו כך הוא זה לא יבטל
מפסחו:
את לא תעשה .דכתיב לא תוכל
להתעלם )דברים כב( וכתיב
שאתה
פעמים
והתעלמת
מתעלם כגון זקן ואינו לפי
כבודו:
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 .8ג ,ב – ד ,א
ּגוּפָ א:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ְּכ ַר ְך ,וְ כָ ל ַה ּ ָסמו ְּך לוֹ  ,וְ כָ ל ַה ִ ּנ ְר ֶאה ִע ּמוֹ  -נִדּ וֹ ן ִּככְ ַר ְך".
ָּת ָנא:
" ָסמו ְּך ַ -אף ַעל ִּפי ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ְר ֶאה,
נִ ְר ֶאה ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָסמו ְּך".
ֹאש ָה ָהר,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא "נִ ְר ֶאה ַאף ַעל ִּפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָסמו ְּך" ַ -מ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה ְּכגוֹ ן דְּ ַי ְתבָ ה ְ ּבר ׁ
ֶא ָּלאָ " :סמו ְּך ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ נִ ְר ֶאה" ֵ -היכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה?
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ֶשבֶ ת ַ ּב ַּנ ַחל.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ְּכ ַר ְך ׁ ֶש ּי ׁ ַָשב,
וּלְ בַ ּסוֹ ף הו ַ ּּקף  -נִ דּ וֹ ן ִּככְ ָפר.
ַמאי ַט ְע ָמא?
דִּ כְ ִתיב" :וְ ִא ׁיש ִּכי יִ ְמכּ וֹ ר ֵ ּבית מוֹ ׁ ַשב ִעיר חוֹ ָמה" )ויקרא כה-כט(.
ׁ ֶשהו ַּּקף ,וּלְ בַ ּסוֹ ף י ׁ ַָשב,
וְ לֹא ׁ ֶש ָ ּי ׁ ַשב וּלְ בַ ּסוֹ ף הו ַ ּּקף.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ְּכ ַר ְך ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ֲע ָׂש ָרה ַ ּב ְטלָ נִ ין  -נִדּ וֹ ן ִּככְ ָפר.
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
ְּתנִי ָנא:
" ֵאיזוֹ ִהיא ִעיר ְ ּגדוֹ ָלה?
ש ָרה ַ ּב ְט ָלנִ ין.
ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה ֲע ָ ׂ
ּ ָפחוֹ ת ִמ ָ ּכאן ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְ ּכ ָפר"
ְּכ ַר ְך ִאיצְ ְט ִר ְיך לֵ ּיה,
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ִמ ַּיקלְ ֵעי לֵ ּיה ֵמ ָעלְ ָמא.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ְּכ ַר ְך ׁ ֶש ָח ַרב וּלְ בַ ּסוֹ ף י ׁ ַָשב  -נִ דּ וֹ ן ִּככְ ַר ְך.
ַמאי " ָח ַרב"?
ִאילֵ י ָמא ָח ְרב ּו חוֹ מוֹ ָתיו,
י ׁ ַָשב – ִאין,
לֹא י ׁ ַָשב – לֹא,
וְ ָהא ַּתנְ ָיא:
יעזר ַ ּבר יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
" ֲא ׁ ֶשר לוֹ א חוֹ ָמה" )ויקרא כה-ל( ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַע ְכ ׁ ָשיו ,וְ ָהיָ ה לוֹ קוֹ ֶדם ָלכֵ ן"!
ֶא ָּלאַ ,מאי " ָח ַרב"?
ׁ ֶש ָח ַרב ֵמ ֲעשָׂ ָרה ַ ּב ְטלָ ִנין.

רש"י
בנחל .מקום נמוך:
שישב ולבסוף הוקף .שנתיישב
תחלה בבתים ולבסוף הוקף
חומה נידון ככפר לענין בתי ערי
חומה:
בית מושב עיר חומה .בית
מושב של עיר חומה:
שבטלין
בטלנין.
עשרה
ממלאכתן שיהו מצויין תמיד
בבית הכנסת שחרית וערבית
כדאמרינן במסכת ברכות )דף
ו (:כיון שבא הקב''ה בבית
הכנסת ולא מצא שם עשרה
וכו':
תנינא .בפירקין במתני' )ד' ה:(.
כרך איצטריכא ליה .דכל כרך
אינו אלא מקום שווקין
שנכנסים שם מכל צד וגדול הוא
יותר מעיר גדולה:
דמיקלעי ליה מעלמא .אנשים
הרבה ויש הרבה מהן בטלין
ממלאכתן שאין עושין מלאכה
אלא במקומן אפילו הכי בעינן
קבועין דזמנין דלא משתכחין:
ישב אין .שחזר והוקף:
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וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
לוֹ ד וְ אוֹ נוֹ וְ גֵ יא ַה ֲח ָר ׁ ִשים  -מו ָ ּּקפוֹ ת חוֹ ָמה ִמימוֹ ת יְהוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן ֲהו ּו,
וְ ָה ֵני יְהוֹ ׁ ֻש ַע ְ ּב ַננ ְִהי?!
וְ ָהא ֶאלְ ּ ַפ ַעל ְ ּב ַננְ ִהי,
דִּ כְ ִתיבּ ְ " :בנֵ י ֶאלְ ּ ַפ ַעל ֵעבֶ ר ו ִּמ ׁ ְש ָעם וָ ׁ ָש ֶמד,
ה ּוא ָ ּבנָ ה ֶאת אוֹ נוֹ וְ ֶאת לוֹ ד וּבְ נוֹ ֶת ָיה" )דברי הימים א ח-יב(!
וּלְ ַט ֲע ֵמ ְיך,
ָא ָסא ְ ּב ַננ ְִהי,
ּ
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּיבֶ ן ָע ֵרי ְמצ ּו ָרה ִביהו ָּדה" )דברי הימים ב יד-ה(!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר:
ָהנֵ י מו ָ ּּקפוֹ ת חוֹ ָמה ִמימוֹ ת יְהוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן ֲהו ּו,
ָחרוּב ִ ּב ֵימי ּ ִפילֶ גֶ ׁש ַ ּב ִ ּגבְ ָעה,
וְ ָא ָתא ֶאלְ ּ ַפ ַעל ְ ּב ַננ ְִהי,
ָהדוּר ִאינ ְּפוּל,
ָא ָתא ָא ָסא ׁ ַש ּ ְפצִ ינְה ּו.
דַּ י ְָקא נ ִַּמי,
ּ
ּ
ֹאמר לִ יהו ָּדה נִ ְבנֶ ה ֶאת ֶה ָע ִרים ָה ֵא ֶלה" )דברי הימים ב יד-ו( ִ -מ ְּכלַ ל דְּ ָע ִרים ֲהו ּו ֵמ ִע ָ ּיק ָרא,
דִּ כְ ִתיב" :וַ י ֶ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.

רש"י
לוד ואונו וגיא החרשים .מערי
בנימין היו כדכתיב ובני אלפעל
עבר ומשעם ושמר הוא בנה את
לוד ואת אונו וגו' ובספר דברי
הימים מיחסו על שבט בנימין
וגמרא גמיר לה רבי יהושע בן
לוי מרביה דמוקפות חומה
מימות יהושע בן נון הן ובמתני'
דערכין תנן תרתי מינייהו דקא
מני לוד ואונו אצל ערי חומה
שאינן נוהגות אלא מימות
יהושע בן נון ולפי שחומותיהן
נראות חדשות כדאמרינן לקמן
שנפלו והחזיקן הוזקק ר' יהושע
בן לוי להעיד שבכלל מוקפות
חומה הן לקרות מגילה בט''ו
ויחזק אסא .אינו בכל המקרא
אבל מקרא אחר כתיב ויבן
ערים ביהודה ואע''ג דהני לאו
מיהודה נינהו ומבנימין היו
מלכי יהודה מושלים על בנימין
ומצינו באסא שאף ערי בנימין
חיזק דכתיב )ד''ה ב' טז( וישאו
את אבני הרמה ואת עציה אשר
בנה בעשא ויבן בה את גבע ואת
המצפה והן ערי בנימין כדכתיב
בספר יהושע:
בימי פילגש בגבעה .שהחריבו
ישראל את בנימין ואת עריו
כדכתיב גם כל הערים הנמצאות
שלחו באש )שופטים כ(:
שפצינהו .החזיק את בדקיהן
ודומה לו ביבמות )דף סג (.טום
ולא תשפץ שפיץ ולא תבנה:
דיקא נמי גרס:
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 .9ד ,א
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
נָ ׁ ִשים ַח ָ ּייבוֹ ת ְ ּב ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה,
ׁ ֶש ַאף ֵהן ָהי ּו ְ ּבאוֹ תוֹ ַה ֵ ּנס.

וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ּפו ִּרים ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת:
ׁשוֹ ֲאלִ ין וְ דוֹ ְר ׁ ִשין ְ ּב ִענְ ָינוֹ ׁ ֶשל יוֹ ם.
ַמאי ִא ְר ָיא " ּפו ִּרים" ֲ -אפִ ילּ ּו יוֹ ם טוֹ ב ִּנַמי!
דְּ ַתנְ ָיא:
ּ
ש ָר ֵאל,
משה ִּת ֵיקן ָל ֶהם ְליִ ְ ׂ
" ֶׁ
ׁ ֶש ְ ּיה ּו ׁשוֹ ֲא ִלין וְ דוֹ ְר ׁ ִשין ְ ּב ִענְ יָ נוֹ ׁ ֶשל יוֹ ם,
ִה ְלכוֹ ת ּ ֶפ ַסח ּ ְ -ב ֶפ ַסח,
ִה ְלכוֹ ת ֲע ֶצ ֶרת – ַ ּב ֲע ֶצ ֶרת,
וְ ִה ְלכוֹ ת ַחג – ְ ּב ַחג"!
" ּפו ִּרים" ִאיצְ ְט ִריכָ א לֵ ּיה,
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאִ :נגְ זוֹ ר ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַר ָ ּבה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ַח ָ ּייב ָא ָדם לִ ְקרוֹ ת ֶאת ַה ְּמגִ ָּילה ַ ּב ַּליְלָ ה וְ לִ ׁ ְשנוֹ ָת ּה ַ ּב ּיוֹ ם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֱ " :אל ֹהַ י ֶא ְק ָרא יוֹ ָמם וְ ל ֹא ַת ֲענֶ ה וְ לַ יְ לָ ה וְ ל ֹא דו ִּמ ָ ּיה לִ י" )תהלים כב-ג(.
ָסבוּר ִמי ָּנ ּה:
לְ ִמ ְק ְר ָי ּיה ְ ּבלֵ ילְ ָיא,
וּלְ ִמ ְית ָנא ַמ ְת ִנ ִיתין דִּ ָיד ּה ִ ּב ָימ ָמא.
ָא ַמר לְ ה ּו ַר ִ ּבי ְיִר ְמ ָיה:
לְ ִד ִידי ִמ ּ ַיפ ְר ׁ ָשא לִ י ִמי ֵ ּנ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא,
ְּכגוֹ ן :דְּ ַא ְמ ֵרי ִאינ ׁ ְֵשי ֶא ֱעבוֹ ר ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתא דָּ א וְ ֶא ְת ְניָ ּיה.
ִא ְּית ַמר ִּנַמי:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ָא ַמר עו ָּּלא ִ ּב ָיר ָאה:
ַח ָ ּייב ָא ָדם לִ ְקרוֹ ת ֶאת ַה ְּמגִ ָּילה ַ ּב ַּליְלָ ה וְ לִ ׁ ְשנוֹ ָת ּה ַ ּב ּיוֹ ם.
ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לְ ַמ ַען יְ זַ ּ ֶמ ְר ָך כָ בוֹ ד וְ ל ֹא יִ דּ וֹ ם ה' ֱאל ַֹהי לְ עוֹ לָ ם אוֹ ֶדךּ" )תהלים ל-יג(.

רש"י
שאף הן היו באותו הנס .שאף
על הנשים גזר המן להשמיד
להרוג ולאבד מנער ועד זקן טף
ונשים וגו':
שואלין ודורשין .מעמידין
תורגמן לפני החכם לדרוש
אגרת פורים ברבים:
משום דרבה .דגזר לקמן
בקריאת מגילה שמא יעבירנה
ארבע אמות ברשות הרבים אף
כאן גזרו דרשה אטו קרייה:
ולשנותה ביום .זכר לנס שהיו
זועקין בימי צרתן יום ולילה:
אקרא .במזמור למנצח על אילת
השחר הוא שנאמר על אסתר
כדאמרינן במסכת יומא )דף
כט (.למה נמשלה אסתר כאילת
כו':
סבור מינה .בני הישיבה ששמעו
שמועה זו בלה''ק ולשנותה ביום
היו סבורין דהאי ולשנותה לשון
שונה משנה הוא:
למיתני מתני' דידה .משניות
של מסכת מגילה :אעבור
פרשתא הדא ואתניה אסיים
פרשה זו ואשנה אותה פעם
שניה:
ביראה .דמן בירי:
יזמרך כבוד .ביום ולא ידום
בלילה והאי קרא במזמור
ארוממך ה' כי דליתני דרשינן
בפסיקתא במרדכי ואסתר והמן
ואחשורוש וקריאת מגילה שבח
הוא שמפרסמין את הנס והכל
מקלסין להקדוש ברוך הוא:
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 .10ד ,א-ב
יסה".
ימין ְליוֹ ם ַה ְ ּכנִ ָ
" ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַה ְ ּכ ָפ ִרים ַמ ְקדִּ ִ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ֲחכָ ִמים ֵה ֵקילּ ּו ַעל ַה ְּכ ָפ ִרים לִ ְהיוֹ ת ַמ ְקדִּ ִימין לְ יוֹ ם ַה ְּכ ִנ ָיסה,
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַס ּ ְפק ּו ַמיִ ם ו ָּמזוֹ ן לַ ֲא ֵח ֶיהם ׁ ֶש ַ ּב ְּכ ַר ִּכין.
ד,ב

לְ ֵמ ְימ ָרא:
דְּ ַת ַ ּקנְ ָּתא דִּ כְ ַר ִּכין ֲהוֵ י,
וְ ָה ְתנַן:
" ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ֵשנִ י,
ְ ּכ ָפ ִרים וַ ֲעיָ ירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת  -קוֹ ִרין בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם",
וְ ִאם ִא ָיתא ,לִ ְיקדְּ מ ּו לְ יוֹ ם ַה ְּכנִ ָיסה!
ָהו ּו לְ ה ּו ֲע ָׂש ָרה,
וַ ֲע ָׂש ָרה לֹא ַּת ִּקינ ּו ַר ָ ּבנָן.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ישי,
" ָחל ִל ְהיוֹ ת ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ְ ּכ ָפ ִרים וַ ֲעיָ ירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת  -קוֹ ִרין בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם"
וְ ִאם ִא ָיתא ,לִ ְיקדְּ מ ּו לְ יוֹ ם ַה ְּכנִ ָיסה ,דְּ ַא ַחד ָע ָׂשר הוּא!
ִמ ּיוֹ ם ַה ְּכנִ ָיסה לְ יוֹ ם ַה ְּכ ִנ ָיסה לֹא דָּ ִחינָן.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי?
ֵא ָ
ישי,
ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ִסים ְ ּב ׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
אוֹת ּה ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ַמ ָ ּנ ּה"
ישי ֵ -אין קוֹ ִרין ָ
ֲא ָבל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין נִ ְכנָ ִסים ְ ּב ׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ישי ַמ ְפ ְס ֵדי לְ ה ּו לִ כְ ַר ִּכין?!
וְ ִאי ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךַּ :ת ַ ּק ְנ ָּתא דִּ כְ ַר ִּכין ִהיאִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ֵאין ִנכְ נ ִָסים ְ ּב ׁ ֵש ִני וּבַ ֲח ִמ ׁ ִ
לֹא ֵּת ָימאְּ " :כ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַס ּ ְפק ּו ַמיִם ו ָּמזוֹ ן",
ֶא ָּלא ֵא ָימאִ :מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ְּמ ַס ּ ְפ ִקים ַמיִ ם ו ָּמזוֹ ן לַ ֲא ֵח ֶיהם ׁ ֶש ִ ּבכְ ַר ִּכין.

רש"י
למימרא דתקנתא דכרכין היא.
כדי שיספקו משמע כדי שיהו
פנויין ליום השמחה:
אלא אימא מפני שמספקין.
שכר הוא להם בשביל שהן
מספקין הלכך היכא דאין
נכנסין לא קולא הוא לגבייהו
ואין כאן שכר:
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 .11ד ,ב
יצד?
" ֵ ּכ ַ
ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ֵשנִ י ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
ְ ּכ ָפ ִרים וַ ֲעיָ ירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת  -קוֹ ִרין בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם" וְ כוּ'.
ישא דְּ נ ַָקט ִסידּ ו ָּרא דְּ ַי ְר ָחא,
ַמאי ׁ ְש ָנא ֵר ׁ ָ
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ֵסיפָ א דְּ נ ַָקט ִסידּ ו ָּרא דְּ יוֹ ֵמי?
ַא ְ ּי ֵידי דְּ ִמ ְית ַה ּ ְפכֵ י לֵ ּיה נָ ַקט ִסידּ ו ָּרא דְּ יוֹ ֵמי.

רש"י
סידרא דירחא .דקתני בי''א
בי''ב בי''ג בי''ד בט''ו כסדר מנין
החודש ,וכשבא לפרשה נקט
סדר ימי השבת ,ושמעינן ימי
החודש לאחריה חל להיות ערב
שבת כפרים מקדימין ליום
הכניסה הרי י''ג חל להיות
בשבת הרי י''ב חל להיות אחר
השבת כפרים מקדימין ליום
הכניסה הרי י''א .ומשני איידי
דמיתהפכי ליה נקט סידורא
דיומי כלומר ע''י שאם היה
אוחז ימי השבת לפי סדר ימי
החדש יהו נהפכין לו וטועה
בגירסתו השונה את המשנה לפי
שהיה צריך להזכירן לאחוריו
אחר השבת דהיינו י''א בשבת
י''ב ערב שבת י''ג מתוך כך הוא
בא לדלג ולטעות להכי נקט
סידורא דיומא וסדר החודש
הבא לו לאחוריים אינו מזכירו
בפיו דהרי מאליו הוא נשמע
ואין כאן עוד טעות:
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 .12ד ,ב
" ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
יסה.
ימין ְליוֹ ם ַה ְ ּכנִ ָ
] ְ ּכ ָפ ִרים ַ -מ ְקדִּ ִ
וַ ֲעיָ ירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ,וּמו ָ ּּקפוֹ ת חוֹ ָמה  -קוֹ ִרין בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם[".
ַמ ְת ִני ִתין ַמ ִ ּני?
ִאי ַר ִ ּביִ ,אי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ַמאי " ַר ִ ּבי"?
דְּ ַתנְ ָיא:
" ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
יסה,
ימין ְליוֹ ם ַה ְ ּכנִ ָ
ְ ּכ ָפ ִרים וַ ֲעיָ ירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ַ -מ ְקדִּ ִ
וּמו ָּּק ִפין חוֹ ָמה  -קוֹ ִרין בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
אוֹ ֵמר ֲאנִ י :לֹא יִ דָּ ח ּו ֲעיָ ירוֹ ת ִמ ְּמקוֹ ָמן,
ֶא ָ ּלא ֵאלּ ּו וָ ֵאלּ ּו קוֹ ִרין בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם"
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַת ָ ּנא ַק ָּמא?
דִּ כְ ִתיב:
" ְ ּבכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה" -
ַמה ָּכל ׁ ָשנָה וְ ׁ ָשנָה ֲעיָ ירוֹ ת קוֹ ְדמוֹ ת לְ מו ָּּק ִפין ַ -אף ָּכאן ֲעיָירוֹ ת קוֹ ְדמוֹ ת לְ מו ָ ּּקפִ ין.
וְ ֵא ָימאּ ְ " :בכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה" -
ַמה ָּכל ׁ ָשנָה וְ ׁ ָשנָה ֵאין ִנ ְד ִחין ֲעיָירוֹ ת ִמ ְּמקוֹ ָמן ַ -אף ָּכאן לֹא יִדָּ ח ּו ֲעיָ ירוֹ ת ִמ ְּמקוֹ ָמן?
ׁ ַשאנִ י ָהכָ א דְּ לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר.
וְ ַר ִ ּבי ַמאי ַט ְע ָמא?
" ְ ּבכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה"-

ַמה ָּכל ׁ ָשנָה וְ ׁ ָשנָה ֵאין ֲעיָירוֹ ת נ ְִד ִחין ִמ ְּמקוֹ ָמן ַ -אף ָּכאן לֹא ִידָּ ח ּו ֲעיָירוֹ ת ִמ ְּמקוֹ ָמן.
וְ ֵא ָימאּ ְ " :בכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה" –
ּ
ּ
ַמה ָּכל ׁ ָשנָה וְ ׁ ָשנָה ֲעיָ ירוֹ ת קוֹ ְדמוֹ ת לְ מו ָּק ִפין ַ -אף ָּכאן נ ִַּמי ֲעיָ ירוֹ ת קוֹ ְדמוֹ ת לְ מו ָּק ִפין?
ׁ ַשאנִ י ָהכָ א דְּ לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר.
ַמאי " ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י"?
דְּ ַתנְ ָיא:
" ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
יסה,
ימין ְליוֹ ם ַה ְ ּכנִ ָ
מו ָ ּּק ִפין ו ְּכ ָפ ִרים ַ -מ ְקדִּ ִ
ּ
וַ ֲעיָ ירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת  -קוֹ ִרין בּ וֹ ַ ּביוֹ ם.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ֵאין מו ָ ּּק ִפין קוֹ ְד ִמין ַל ֲעיָ ירוֹ ת,
ֶא ָ ּלא ֵאלּ ּו וָ ֵאלּ ּו  -קוֹ ִרין בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם".
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַת ָ ּנא ַק ָּמא?

רש"י
מני מתני' .דקתני חל להיות
ע''ש עיירות ומוקפות חומה
קורין בו ביום אי רבי אי רבי
יוסי:
בכל שנה ושנה .להיות עושים
את שני הימים האלה ככתבם
וכזמנם בכל שנה ושנה כל
השנים יהו שוות:
דלא אפשר .דאם כן לא יקדמו
עיירות למוקפין שאינן יכולין
לקרות בשבת:
מה כל שנה ושנה עיירות בי''ד.
לכך אין נדחות ממקומן ודלא
כתנא קמא דרבי.
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דִּ כְ ִתיב:
" ְ ּבכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה" –
ַמה ָּכל ׁ ָשנָה וְ ׁ ָשנָה ֲעיָ ירוֹ ת ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר וּזְ ַמנּוֹ ׁ ֶשל זֶ ה לֹא זְ ַמנּוֹ ׁ ֶשל זֶ ה ַ -אף ָּכאן ֲעיָירוֹ ת ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר,
וּזְ ַמנּוֹ ׁ ֶשל זֶ ה לֹא זְ ַמנּוֹ ׁ ֶשל זֶ ה.
וְ ֵא ָימאּ ְ " :בכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה" –
ַמה ָּכל ׁ ָשנָה וְ ׁ ָשנָה ֵאין מו ָ ּּק ִפין קוֹ ְד ִמין לַ ֲעיָ ירוֹ ת ַ -אף ָּכאן ֵאין מו ָ ּּקפִ ין קוֹ ְד ִמין לַ ֲע ָיירוֹ ת?
ׁ ַשאנִ י ָהכָ א דְּ לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר.
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי?
" ְ ּבכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה" –
ַמה ָּכל ׁ ָשנָה וְ ׁ ָשנָה ֵאין מו ָ ּּק ִפין קוֹ ְד ִמין לַ ֲעיָ ירוֹ ת ַ -אף ָּכאן ֵאין מו ָ ּּקפִ ין קוֹ ְד ִמין לַ ֲע ָיירוֹ ת.
וְ ֵא ָימאּ ְ " :בכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה" –
ַמה ָּכל ׁ ָשנָה וְ ׁ ָשנָה זְ ַמנּוֹ ׁ ֶשל זֶ ה לֹא זְ ַמנּוֹ ׁ ֶשל זֶ ה ַ -אף ָּכאן זְ ַמנּוֹ ׁ ֶשל זֶ ה לֹא זְ ַמנּוֹ ׁ ֶשל זֶ ה?
ׁ ַשאנִ י ָהכָ א דְּ לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר.
ִיסה'?!
וְ ָסבַ ר ַר ִ ּבי ' ֲעיָירוֹ ת לֹא דָּ ִחי ַנן לְ יוֹ ם ַה ְּכנ ָ
וְ ָה ַת ְניָ א:
" ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
יסה,
ימין ְליוֹ ם ַה ְ ּכנִ ָ
ְ ּכ ָפ ִרים ַ -מ ְקדִּ ִ
וַ ֲעיָ ירוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת  -קוֹ ִרין ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
וּמו ָּּקפוֹ ת חוֹ ָמה – ְל ָמ ָחר.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
אוֹ ֵמר ֲאנִ י,
יסה".
הוֹ ִאיל וְ נִ ְדח ּו ֲעיָ ירוֹ ת ִמ ְּמקוֹ ָמן  -יִ דָּ ח ּו ְליוֹ ם ַה ְ ּכנִ ָ
ָהכִ י ַה ׁ ְש ָּתא?!
ָה ָתם  -זְ ַמ ּנָם ׁ ַש ָ ּבת ִהיא ,וְ הוֹ ִאיל דְּ ִנ ְדח ּו יִ דָּ ח ּו,
וְ ָהכָ א  -זְ ַמ ּנָם ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.

33
רש"י
זמנו של זה לא הוא זמנו של
זה .הלכך לא עבד כתנא דמתני'
כו':
דלא אפשר .דאי לא מקדמת
להו למוקפין צריך אתה לעקור
עיירות מפני מוקפין או יקראו
ביום אחד:
הכא ערב שבת זמנם .ואין לך
צורך לדחותן:
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 .13ד ,ב – ה ,א
ְּכ ַמאן ַאזְ לָ א ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
" ּפו ִּרים ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ -הכּ ֹל ִנ ְד ִחין לְ יוֹ ם ַה ְּכ ִנ ָיסה"?
" ַהכּ ֹל ִנ ְד ִחין" ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך? וְ ָהא ִא ָּיכא מו ָ ּּק ִפין דְּ ָעבְ ֵדי לְ ָמ ָחר!
ִיסה.
ֶא ָּלא ָּכל ַה ּנ ְִד ֶחה יִ דָּ ֶחה לְ יוֹ ם ַה ְּכנ ָ
ְּכ ַמאן?
ְּכ ַר ִ ּבי.
דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאִ ,מ ָיהא ְמגִ ָּילה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת  -לֹא ָק ִרינַן,
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ַהכּ ֹל ַח ָ ּייבִ ין ִ ּב ְק ִר ַיאת ְמגִ ָּילה ,
וְ ֵאין ַהכּ ֹל ְ ּב ִק ִיאין ְ ּב ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה,
ְ ּגזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא י ּ ְִטלֶ ָ ּנה ְ ּב ָידוֹ וְ יֵלֵ ְך ֵאצֶ ל ָ ּב ִקי לִ לְ מוֹ ד ,וְ י ֲַעבִ ֶיר ּנָה ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים.
8

וְ ַה ְיינ ּו ַט ְע ָמא דְּ ׁשוֹ ָפר,
וְ ַה ְיינ ּו ַט ְע ָמא דְּ לוּלָ ב.
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
שוּאוֹ ת ְ ּב ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה.
ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ֵעי ֵנ ֶיהן ׁ ֶשל ֲע ִנ ִ ּיים ְנ ׂ
ַּת ְנ ָיא ַנ ִּמי ָהכִ י:
יסה" –
ימין ְליוֹ ם ַה ְ ּכנִ ָ
" ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּוּ ְ " :כ ָפ ִרים ַמ ְקדִּ ִ
ּגוֹ ִבין  -בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם ,ו ְּמ ַח ְ ּל ִקין  -בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם.
" ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּו"?!
ַאדְּ ַר ָ ּבה ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָא ְמר ּו ,הוּא!
ֶא ָּלא:
יסה" ּ -גוֹ בִ ין בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם ,ו ְּמ ַח ְּל ִקין בּ וֹ ַ ּב ּיוֹ ם.
ימין ְליוֹ ם ַה ְ ּכנִ ָ
הוֹ ִאיל וְ ָא ְמר ּו ׁ ֶש" ְ ּכ ָפ ִרים ַמ ְקדִּ ִ
ה,א

שוּאוֹ ת ְ ּב ִמ ְק ָרא ְמגִ ָ ּ
ילה,
יהם ׁ ֶשל ֲענִ ִ ּיים נְ ׂ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵעינֵ ֶ
ש ְמ ָחה ֵ -אינָ ּה נוֹ ֶהגֶ ת ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ַמ ָ ּנ ּה".
ֲא ָבל ^ ִ ׂ

 8נמחק )וּבִ ְת ִקיעַ ת שׁוֹפָ ר( ע"פ כתב"י ,ראשונים.

רש"י
הכל חייבין .ומתוך שהוא
מחוייב בדבר הוא בהול לצאת
ידי חובה:
ויעבירנה ארבע אמות .ואפילו
לן בשדה ומגילה בידו יש לגזור
על הדבר:
נשואות למקרא מגילה .לקבל
מתנות האביונים ואי אפשר
בשבת:
גובין בו ביום .שמקדימין בו
לקרות גובין הגבאים מתנות
האביונים ומחלקין לעניים:
אדרבה .משום דאמרו להקדים
את הקריאה הוא דאמרו
להקדים את המתנות כדמפרש
תנא טעמא ואזיל מפני שעיניהן
של עניים כו':
שמחה .של מאכל ומשתה:
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 .14ה ,א
ָא ַמר ַרב:
ְמגִ ָּילה:
ִ ּבזְ ַמ ּנ ָּה  -קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ֲא ִפיל ּו ְ ּבי ִָחיד,
ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבזְ ַמ ּנ ָּה ּ ַ -ב ֲעשָׂ ָרה.
ַרב ַא ִּסי ָא ַמר:
ֵ ּבין ִ ּבזְ ַמ ָ ּנ ּה ֵ ּבין ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבזְ ַמ ּנ ָּה – ַ ּב ֲע ָׂש ָרה.
ֲהוָ ה עוּבְ ָדא,
וְ ָח ׁש לֵ י ּה ַרב לְ ָהא דְּ ַרב ַא ִּסי.
ו ִּמי ָא ַמר ַרב ָהכִ י?
ּ
ּ
ּ
וְ ָה ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ְב ֵר ּיה דְּ ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַבר ׁ ִשילַ ת ִמ ׁ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ּפו ִּרים ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֶ -ע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת זְ ַמ ּנָם.
" ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת זְ ַמ ּנָם"?!
וְ ָהא ׁ ַש ָ ּבת זְ ַמ ּנָם הוּא!
ֶא ָּלא לַ אוָ ,הכִ י ָק ָא ַמר:
ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבזְ ַמ ּנָם ִּכזְ ַמ ּנָם,
ַמה ְּז ַמ ָ ּנם ֲ -א ִפילּ ּו ְ ּבי ִָחיד,
ַאף ׁ ֶשלּ ֹא ִ ּבזְ ַמ ּנָם ֲ -אפִ ילּ ּו ְ ּבי ִָחיד!
לֹא לְ ִענְ ַין ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה ַ ּב ֲעשָׂ ָרה,
ֶא ָּלא ַמאי " ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת זְ ַמ ּנָם"?
לְ ַא ּפו ֵּקי ִמדְּ ַר ִ ּבי דְּ ָא ַמר:
יסה".
"הוֹ ִאיל וְ נִ ְדח ּו ֲעיָ ירוֹ ת ִמ ְּמקוֹ ָמן  -יִ דָּ ח ּו ְליוֹ ם ַה ְ ּכנִ ָ
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
דְּ ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת זְ ַמ ָּנם הוּא.

רש"י
בזמנה .בי''ד מתוך שהיא חובה
בו ביום על כל יחיד ויחיד קורין
אותה אפילו ביחיד דהכל קורין
בו ואיכא פרסום נס:
שלא בזמנה .כגון כפרים
המקדימין ליום הכניסה אין
קורין אותה אלא בעשרה דבעינן
פרסום ניסא:
ורב אסי אמר בין בזמנה בין
שלא בזמנה .מצוה לחזר אחר
עשרה משום פרסומי ניסא אבל
אי לא אשכח עשרה לא אמר רב
אסי דלא ליקרי שאין איסור
קריאתה ביחיד אלא מצוה
לקרותה בעשרה:
וחש ליה רב להא דרב אסי.
וחזר על עשרה וקיבצן:
ערב שבת זמנם הוא .משמע
שהוא זמן הקבוע להו מימי
אנשי כנסת הגדולה מדלא
קאמר מקדימין לערב שבת
להכי קשה ליה והא שבת זמנם
הוא שהרי י''ד הוקבע לפרזים
אלא להכי נקט האי לישנא
דתשמע מינה הואיל ותיקנו להן
חכמי ישראל שאחר כנסת
הגדולה להקדים משום דרבה
הרי הוא לנו כיום וזמן הקבוע
מתחלה לכל דבריו ואף על פי
שהוא שלא בזמנן הוי כזמנן:
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 .15ה ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאי זוֹ ִהיא ִעיר ְ ּגדוֹ ָלה?
ש ָרה ַ ּב ְט ָלנִ ין.
ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ּה ֲע ָ ׂ
ּ ָפחוֹ ת ִמ ָ ּכאן ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְ ּכ ָפר.
ימין וְ לֹא ְמ ַא ֲח ִרין,
ְ ּב ֵאלּ ּו ָא ְמר ּו ַ -מ ְקדִּ ִ
ימין.
ֲא ָבל זְ ַמן ֲע ֵצי כּ ֲֹהנִ ים ,וְ ִת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאבֲ ,חגִ יגָ ה ,וְ ַה ְק ֵהל ְ -מ ַא ֲח ִרין וְ לֹא ַמ ְקדִּ ִ
ימין וְ לֹא ְמ ַא ֲח ִרין  -מו ָּּת ִרין ְ ּב ֶה ְס ּ ֵפד ו ְּב ַת ֲענִ ית ו ַּמ ָּתנוֹ ת ָל ֶאבְ יוֹ נִ ים.
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַמ ְקדִּ ִ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי?
ֵא ָ
ישי,
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְכנָ ִסין ְ ּב ׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ישי ֵ -אין קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ֶא ָ ּלא ִ ּבזְ ַמ ָ ּנ ּה".
ֲא ָבל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין נִ ְכנָ ִסין לֹא ְ ּב ׁ ֵשנִ י וְ לֹא ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ְ ּג ָמ ָרא
ָּת ָנא:
ש ָרה ַ ּב ְט ָלנִ ין ׁ ֶש ְ ּב ֵבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת".
" ֲע ָ ׂ
ימין וְ לֹא ְמ ַא ֲח ִרין".
" ְ ּב ֵאלּ ּו ָא ְמר ּו ַ -מ ְקדִּ ִ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ל ֹא יַ ֲעבוֹ ר".
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִמ ַ ּניִן ׁ ֶש ֵאין מוֹ נִין י ִָמים לְ ׁ ָש ִנים?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לְ ָח ְד ׁ ֵשי ַה ּׁ ָשנָ ה" )שמות יב-ב( ֳ -ח ָד ׁ ִשים ַא ָּתה מוֹ נֶה לְ ׁ ָשנִים,
וְ ִאי ַא ָּתה מוֹ נֶה ִיָמים לְ ׁ ָשנִ ים.
וְ ַר ָ ּבנָ ן דְּ ֵק ָיס ִרי ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ְמר ּו:
ִמ ַ ּניִן ׁ ֶש ֵאין ְמ ַח ׁ ּ ְשבִ ין ׁ ָשעוֹ ת לָ ֳח ָד ׁ ִשים?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :עד ח ֶֹד ׁש יָ ִמים" )במדבר יא-כ(  -י ִָמים ַא ָּתה ְמ ַח ׁ ּ ֵשב לָ ֳח ָד ׁ ִשים,
וְ ִאי ַא ָּתה ְמ ַח ׁ ּ ֵשב ׁ ָשעוֹ ת לָ ֳח ָד ׁ ִשים.

רש"י
מתני'
באלו אמרו .בזמנים של מגילה
אמרו מקדימין אם חל י''ד
בשבת:
אבל זמן עצי כהנים והעם.
האמור במס' תענית )דף כח(.
שהיו משפחות של ישראל
שקבוע להם ימים בכל שנה
להביא עצים למקדש לצורך
המערכה ומביאין קרבן עצים
עמהן אם חל להיות בשבת
מאחרין ליום מחר וכן תשעה
באב שחל להיות בשבת והוא
הדין לי''ז בתמוז ולעשרה בטבת
והאי דנקט תשעה באב משום
דהוכפלו בו צרות והכל מתענין
בו אבל שאר צומות אמרינן
במסכת ראש השנה )דף יח(:
רצו מתענין רצו אין מתענין:
וחגיגה .אם חל יום טוב בשבת
דוחין שלמי חגיגה למחר שהרי
יש לה תשלומין כל שבעה וכן
הקהל את העם שהיה בשנה
ראשונה של שמטה במוצאי יום
טוב האחרון של חג כדכתיב
מקץ שבע שנים במועד שנת
השמטה )דברים לא( כדאמרינן
במסכת סוטה )דף מא (.שהיה
המלך קורא בתורה ספר משנה
תורה וכל העם חייבין לבוא
ולהביא את טפם כדכתיב הקהל
את העם האנשים והנשים והטף
ובשבת אי אפשר ומעבירין אותו
למחר ובגמרא ירושלמי מפרש
דהא דלא עבדינן ליה בשבת
מפני הבימה כדתנן בימה של עץ
היו עושין למלך בעזרה ויושב
עליה ופרכינן התם וליעבדה
מאתמול ומשני דחיקא ליה
עזרה:
ולא מקדימין .טעמא מפרש
בגמרא:
גמ'
עשרה בטלנין .שבבית הכנסת
שהן בטלים ממלאכתן וניזונים
משל צבור כדי להיות מצויין
בתפלה בבית הכנסת דאמר מר
במסכת ברכות )דף ו (:כיון שבא
הקב''ה בבית הכנסת ואינו
מוצא שם עשרה וכו':
מנין שאין מונין ימים לשנים.
כגון דאמר קונם יין שאני טועם
לשנה מונה י''ב חדש מיום ליום
ואם נדר באחד בניסן אסור עד
אחד בניסן הבא אע''פ שעדיין
יש י''א יום שימות החמה
יתירין על ימות הלבנה או
פעמים שאנו עושין חדשים
חסרין:
שעות לחדשים .כגון האומר זה
גיטך אם לא באתי מכאן עד
חדש זה והיה חדש חסר ובא
משחשיכה ליום כ''ט אין
אומרים עדיין הוא בתוך החדש
שהרי חדשה של לבנה כ''ט יום
ומחצה:
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 .16ה ,א
ימין".
" ֲא ָבל זְ ַמן ֲע ֵצי כּ ֲֹהנִ ים ,וְ ִת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ,וַ ֲחגִ ָיגה ,וְ ַה ְק ֵהל ְ -מ ַא ֲח ִרין וְ לֹא ַמ ְקדִּ ִ
" ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב" ַ -א ְקדּ ו ֵּמי ּפו ְּר ָענוּת לֹא ַמ ְקדְּ ֵמי.
" ֲחגִ יגָ ה וְ ַה ְק ֵהל" ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ַא ַּכ ִּתי לֹא ָמ ָטא זְ ַמן ִח ּיוּבַ ְייה ּו.

ָּת ָנא:
" ֲחגִ יגָ ה ,וְ כָ ל זְ ַמן ֲחגִ יגָ ה ְ -מ ַא ֲח ִרין".
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ֲחגִ ָיגה"  -דְּ ִאי ִמ ְּיקלַ ע ְ ּב ׁ ַש ְ ּב ָתא ְמ ַא ֲח ִרינָן לָ ּה לְ בָ ַתר ׁ ַש ְ ּב ָתא,
ֶא ָּלא "זְ ַמן ֲחגִ יגָ ה" ַמאי ִהיא?
ָא ַמר ַרב אוֹ ׁ ַש ְעיָא:
ָהכִ י ָק ָא ַמר:
ֲחגִ יגָ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ,וְ עוֹ לַ ת ְר ִא ָ ּייה ֲאפִ ילּ ּו ְ ּביוֹ ם טוֹ ב דִּ זְ ַמן ֲחגִ יגָ ה ְ -מ ַא ֲח ִרין.
ַמ ִ ּני?
ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ִהיא.
דִּ ְתנַן:
" ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִרים:
יהן.
יאין ׁ ְש ָל ִמים ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ,וְ ֵאין סוֹ ְמכִ ין ֲע ֵל ֶ
ְמ ִב ִ
ֲא ָבל לֹא עוֹ לוֹ ת.
ּו ֵ ּבית ִה ֵ ּלל אוֹ ְמ ִרים:
יהן".
יאין ׁ ְש ָל ִמים וְ עוֹ לוֹ ת ,וְ סוֹ ְמ ִכין ֲע ֵל ֶ
ְמ ִב ִ
ָרבָ א ָא ַמר:
ֲחגִ יגָ ה ָּ -כל זְ ַמן ֲחגִ יגָ ה ְמ ַא ֲח ִריןְ ,ט ֵפי לֹא.
דִּ ְתנַן:
אשוֹ ן ׁ ֶשל ַחג  -חוֹ ֵגג וְ הוֹ ֵל ְך ֶאת ָ ּכל ָה ֶרגֶ ל כּ וּלּ וֹ ,
" ִמי ׁ ֶשלּ ֹא ָחג ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ָה ִר ׁ
וְ יוֹ ם טוֹ ב ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶשל ַחג.
ָע ַבר ָה ֶרגֶ ל וְ לֹא ָחג ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ְ ּב ַא ֲח ָריוּתוֹ ".
ַרב ַא ׁ ּ ִשי ָא ַמר:
ֲחגִ יגָ ה ,וְ כָ ל זְ ַמן ֲחגִ יגָ ה – ְמ ַא ֲח ִרין.
וַ ֲא ִפילּ ּו ֲעצֶ ֶרת דְּ ַחד יוֹ ָמא – ְמ ַא ֲח ִרין.
דִּ ְתנַן:
"מוֹ ִדים ׁ ֶש ִאם ָחל ֲע ֶצ ֶרת ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֶ ׁ -ש ּיוֹ ם ְטבוֹ ַח ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת".

רש"י
אכתי לא מטא זמן חיובייהו.
ואם יקדימוה לא יצאו ידי
חובתן וכן עצי כהנים שקבוע
להן זמן קבוע בנדרים:
בשלמא חגיגה .דקתני מאחרים
אי איקלע בשבת:
אפילו ביום טוב דזמן חגיגה
הוא .שמותר להקריב שלמי
חגיגה ואפילו הכי מאחרין עולת
ראייה עד חולו של מועד והכי
משמע לישנא דברייתא חגיגה
מאחרין ועוד יש דבר אחר
שהגיע זמנו מאחרין אותו יום
אף שהוא זמן חגיגה ואיזו זו
עולת ראייה שהיא חובת רגל
כדכתיב לא יראו פני ריקם
)שמות מ( ואמרינן במסכת
חגיגה )דף ז (.לא יראו פני ריקם
בעולות וזבחים ואפ''ה בי''ט לא
קרבה וב''ש היא דאמרי אין
מקריבין בי''ט עולה היכולה
לבא למחר ואפילו היא חובת
הרגל:
מביאין שלמים בי''ט .שהן
מאכל אדם בי''ט וכתיב אך
אשר יאכל לכל נפש )שמות יב(:
ואין סומכין עליהן .שהסמיכה
שבות היא דתנן )ביצה דף לו(:
אלו הן משום שבות לא רוכבין
על גבי בהמה ועל אלו שיקריבו
בי''ט יסמכו מאתמול דלית להו
לבית שמאי תכף לסמיכה
שחיטה:
אבל לא עולות .אין מביאין
דסברי לכם ולא לגבוה:
ובית הלל אומרים מביאין
שלמים ועולות .ומה אני מקיים
לכם לכם ולא לנכרים:
כל זמן חגיגה .כל הרגל עד י''ט
האחרון רשאי לשהותה:
רב אשי אמר חגיגה כל זמן
שנאמרה בו חגינה מאחרין .אם
באה בשבת ואפילו עצרת
שאינה אלא יום אחד תשלומין
יש לה כל שבעה ועדיין יש לה
זמן ליקרב:
ומודין בעצרת שחל להיות
בשבת .במסכת חגיגה )דף יז(.
נחלקו בעצרת שחל להיות בערב
שבת בית שמאי אומרים יום
טבוח של עצרת אחר השבת
ובית שמאי לטעמייהו דאמרי
עולות אין מקריבין ביום טוב
הלכך לא יקריבו עד לאחר שבת
ובית הלל אומרים אין לה יום
טבוח אין צריך להמתין ליום
טבוח שהשלמים ]ועולות[
קריבין בי''ט ומודין בעצרת
שחל להיות בשבת שאין עולת
ראייה ושלמי חגיגה קריבין
בשבת וממתין ליום טבוח של
קרבנות היום לאחר השבת
אלמא יש תשלומין לעצרת:
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ה,ב

ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ַר ִ ּבי:
נָ ַטע נ ְִט ָיעה ּ ְ -בפו ִּרים,
וְ ָר ַחץ ִ ּב ְקרוֹ נ ָּה ׁ ֶשל צִ ּפוֹ ִרי ּ ְ -ב ׁ ִשבְ ָעה ָע ָׂשר ְ ּב ַת ּמוּז,
וּבִ ֵ ּק ׁש לַ ֲעקוֹ ר ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב,
וְ לֹא הוֹ ד ּו לוֹ .
ָא ַמר לְ ָפנָיו ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר זַבְ דָּ א:
ַר ִ ּבי!
ְ
לֹא ָּכך ָהיָה ַמ ֲעשֶׂ ה,
ֶא ָּלאִּ :ת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ֲהוָ ה,
ו ְּד ִחינוּה ּו לְ ַא ַחר ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת,
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי" :הוֹ ִאיל וְ נ ְִד ָחה – ִידָּ ֶחה",
וְ לֹא הוֹ ד ּו ֲחכָ ִמים.
ָק ֵרי ֲעלֵ ּיה" :טוֹ ִבים ַה ּׁ ְשנַ יִ ם ִמן ָה ֶא ָחד" )קהלת ד-ט(.
וְ ַר ִ ּבי ֵהיכִ י ָנ ַטע נ ְִט ָיעה ְ ּבפו ִּרים?
וְ ָה ָתנֵי ַרב יוֹ ֵסף:
"" ִשׂ ְמ ָחה ו ִּמ ׁ ְש ֶּתה וְ יוֹ ם טוֹ ב" )אסתר ט,יט(
" ִשׂ ְמ ָחה" ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ֲאסו ִּרים ְ ּב ֶה ְס ּ ֵפד.
" ִמ ׁ ְש ֶּתה" ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ָאסוּר ְ ּב ַת ֲענִ ית.
ש ַ ּיית ְמ ָלאכָ ה"!
"וְ יוֹ ם טוֹ ב" ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ָאסוּר ַ ּב ֲע ִ ׂ
ֶא ָּלא ַר ִ ּבי ַ ּבר ַא ְר ֵ ּביסַ ר ֲהוָ ה,
וְ כִ י נ ַָטע ּ ַ -ב ֲח ֵמ ַיסר נָ ַטע.
ֵאינִי?
וְ ָהא ַר ִ ּבי ִ ּב ְטבֶ ְר ָיא ֲהוָ ה,
ו ְּטבֶ ְריָא מו ֶ ּּק ֶפת חוֹ ָמה ִמימוֹ ת ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן ֲהוַ אי!
ֶא ָּלא ַר ִ ּבי ַ ּבר ֲח ֵמ ַיסר ֲהוָ ה,
וְ כִ י נ ַָטע ּ ְ -ב ַא ְר ֵ ּב ַיסר ֲהוָ ה.
ו ִּמי ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה דִּ ְטבֶ ְריָ א מו ֶ ּּקפֶ ת חוֹ ָמה ִמימוֹ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן?
יסר וּבַ ֲח ֵמ ַיסר,
וְ ָהא ִחז ְִק ָ ּיה ָק ֵרי ִ ּב ְטבֶ ְריָא ְ ּב ַא ְר ֵ ּב ַ
ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה ִאי מו ֶ ּּקפֶ ת חוֹ ָמה ִמימוֹ ת יְהוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן ִהיא ִאי לֹא!
לְ ִחזְ ִק ָ ּיה ְ -מ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה ,לְ ַר ִ ּבי ְ ּ -פ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיה.
וְ כִ י ּ ְפ ׁ ִש ָיטא לֵ ּיהִ ,מי ׁ ָש ֵרי?
וְ ָהכְ ִתיב ִ ּב ְמגִ ַּילת ַּת ֲענִ ית:
ּ
ּ
שר  -יוֹ ֵמי פו ַּר ָיא ִאי ּנוּן,
שר וְ ֶאת יוֹ ם ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
" ֶאת יוֹ ם ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂ
דְּ לֹא ְל ִמ ְס ּ ַפד ְ ּבהוֹ ן".
וְ ָא ַמר ָרבָ א:
לֹא נִצְ ְרכָ א ֶא ָּלא לֶ ֱאסוֹ ר ֶאת ׁ ֶשל זֶ ה ָ ּבזֶ ה ,וְ ֶאת ׁ ֶשל זֶ ה ָ ּבזֶ ה!
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ְ ּב ֶה ְס ּ ֵפד וּבְ ַת ֲענִית,
ֲאבָ ל ְמלָ אכָ ה יוֹ ם ֶא ָחד וְ ת ּו לֹא.
ֵאינִי?!
וְ ָהא ַרב ַחזְ ֵי ּיה לְ ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דַּ ֲהוָ ה ָקא ׁ ָש ֵדי ִּכ ָּיתנָ א ְ ּבפו ַּר ָ ּיא,
וְ לַ ְטיֵ ּיה וְ לֹא צָ ַמח ִּכ ָּיתנֵ ּיה!

רש"י
בקרונה של צפורי .ביום השוק
בפרהסיא בשעת הילוך קרונות:
ולא הודו לו .מתשעה באב:
אמר לפניו] .לפני[ ר' אלעזר:
לא כך היה .לא ביקש לעקור
לגמרי אלא אותה שנה בלבד:
טובים השנים .אילו לא שמעתי
הייתי טועה בדבר עכשיו טוב לי
שלימדתני האמת:
בר ארביסר הוה .לא היתה מן
המוקפין:
וטבריא מוקפת חומה מימות
יהושע .לקמן ילפינן מקרא:
וכי פשיטא ליה .שהיה מבני
חמיסר מי שרי בארביסר
במלאכה:
לא נצרכא .במגילת תענית שהרי
כבר כתובין במגלת אסתר
שאסור בהספד ותענית אלא
לאסור כו':
שדי כיתנא .זורע פשתן:
בר יומיה הוה שקראו בו בני
עירו :אפילו תימא בר יומיה
הוה גרסי' רבי שנטע נטיעה
ביום שקראו בו נטע ודקא
קשיא לך יום טוב שאסור
בעשיית מלאכה ההוא קרא
דכתיב שמחה ומשתה ויום טוב
כתיב מעיקרא קודם קבלה אבל
בשעת קבלה לא קיבלו עליהן
אלא שמחה ומשתה לאוסרן
בהספד ותענית אבל י''ט לא
קיבלו עליהן:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

ָה ָתם ַ ּבר יוֹ ָמא ֲהוָ ה.
ַר ָ ּבה ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבָ א ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימא ְ ּביוֹ ֵמ ּיה,
ֶה ְס ּ ֵפד וְ ַת ֲע ִנית ַק ִ ּביל ּו ֲעלַ ְייה ּו,
ְמלָ אכָ ה לֹא ַק ִ ּביל ּו ֲעלַ יְ יה ּו,
ש ְמ ָחה ו ִּמ ׁ ְש ֶּתה וְ יוֹ ם טוֹ ב" )אסתר ט,יט(,
דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ְּכ ִתיבׂ ִ " :
ש ְמ ָחה" )אסתר ט,כב(  -וְ ִאילּ ּו 'יוֹ ם טוֹ ב' לֹא ְּכ ִתיב.
וּלְ בַ ּסוֹ ף ְּכ ִתיב" :לַ ֲעשׂוֹ ת אוֹ ָתם יְ ֵמי ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ ִ ׂ
וְ ֶא ָּלא ַרב ַמאי ַט ְע ָמא לַ ְט ֵי ּיה לְ ַההוּא ַ ּגבְ ָרא?
דְּ בָ ִרים ַה ּמו ָּּת ִרין וַ ֲא ֵח ִרים נָ ֲהג ּו ָ ּב ֶהן ִא ּיסוּר ֲהוָ ה.
וּבְ ַא ְת ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי לֹא נָהוּג.
וְ ִא ָ ּיב ִעית ֵא ָימא:
לְ עוֹ לָ ם נָהוּג,
וְ ַר ִ ּבי נ ְִט ָיעה ׁ ֶשל ִׂש ְמ ָחה נ ַָטע.
ְּכ ִד ְתנַן:
" ָע ְבר ּו ֵאלּ ּו וְ לֹא נַ ֲענ ּו,
יעה ְ ּב ֵאירו ִּסין ו ְּבנִ י ּ ׂ
ְמ ַמ ֲע ִטין ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
שו ִּאין".
שא ו ַּמ ָּתן ְ ּבבִ נְ יָ ן ו ִּבנְ ִט ָ
וְ ָתנָ א ֲעלָ ּה:
ש ְמ ָחה.
" ִ ּבנְ יָ ן" ּ ִ -בנְ יָ ן ׁ ֶשל ִ ׂ
ש ְמ ָחה.
יעה ׁ ֶשל ִ ׂ
יעה"  -נְ ִט ָ
"נְ ִט ָ
ש ְמ ָחה?
ֵאיזֶ ה ּו ִ ּבנְ יָ ן ׁ ֶשל ִ ׂ
זֶ ה ַהבּ וֹ נֶ ה ֵ ּבית ַח ְתנוּת ִל ְבנוֹ .
ש ְמ ָחה?
יעה ׁ ֶשל ִ ׂ
ֵאיזוֹ ִהיא נְ ִט ָ
זֶ ה ַהנּוֹ ֵט ַע ֲאבו ְּרנְ ִקי ׁ ֶשל ְמ ָלכִ ים".

39
רש"י
ובאתריה דרבי לא נהוג גרסינן.
במקומו של רבי לא נהגו איסור
בדבר:
נטיעה של שמחה .דכיון
דפורים יום שמחה הוא מותר
לנטוע נטיעה של שמחה:
כדתנן עברו אלו .י''ג תעניות
שב''ד מתענין על הגשמים:
ולא נענו .מן השמים:
ממעטין .בנטיעה ובבנין:
ותנא נטיעה נטיעה של שמחה.
בנין האמור כאן שאסורין בבנין
של שמחה שנוהגין עצמן כנזופין
וכאבלים:
ונטיעה .האמורה כאן נטיעה
של שמחה כגון אבורנקי אילן
שצילו נאה כגון אילן שכופפין
אותו על גבי כלונסות ויתידות
והמלכים אוכלין תחתיו בימות
החמה ומתעדנין בה במיני
שמחות ובנין בית חתנות לבנו
כשמשיא אשה לבנו הראשון
היה בונה לו בית ועושה לו חופה
בתוכו אלמא איכא נטיעה של
שמחה:
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ּגוּפָ א:
" ִחזְ ִק ּיָה ָק ֵרי ִ ּב ְטבֶ ְריָ א ְ ּב ַא ְר ֵ ּב ַיסר וּבַ ֲח ֵמ ַיסר,
ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה ִאי מו ֶ ּּקפֶ ת חוֹ ָמה ִמימוֹ ת יְהוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן ִהיאִ ,אי לֹא".
ו ִּמי ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה ִמ ְּל ָתא דִּ ְטבֶ ְריָא?
וְ ָהכְ ִתיב" :וְ ָע ֵרי ִמ ְב ָצר ַה ִ ּצדִּ ים ֵצר וְ ַח ּ ַמת ַר ַ ּקת וְ כִ ָּנ ֶרת" )יהושע יט-לה(,
וְ ַק ְי ָימא לָ ן " ַר ַ ּקת"  -זוֹ ְטבֶ ְר ָיא!
ַה ְיינ ּו ַט ְע ָמא דִּ ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה:
יסא ׁשו ָּרא דְּ י ַָּמא ֲהוַ ת.
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ַחד ִ ּג ָ
ִאי ָהכִ י,
ַא ַּמאי ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה?
וַ דַּ אי לַ או חוֹ ָמה ִהיא,
דְּ ַתנְ ָיא:
"" ֲא ׁ ֶשר לוֹ חוֹ ָמה"  -וְ לֹא ׁשוּר ִאיגַ ר,
" ָס ִביב" ְ ּ -פ ָרט ִל ְט ֶב ְריָ א ׁ ֶש ַ ּי ָּמ ּה חוֹ ָמ ָת ּה"!
לְ ִע ְניַן ָ ּב ֵּתי ָע ֵרי חוֹ ָמה  -לֹא ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה,
ִּכי ָקא ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה  -לְ ִענְיַ ן ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה:
ַמאי ּ ְפ ָרזִ ים ו ַּמאי מו ָ ּּקפִ ין דִּ כְ ִתיבֵ י ַ ּג ֵ ּבי ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה?
ִמ ׁ ּשוּם :דְּ ָהנֵ י ִמי ְ ּגל ּו וְ ָה ֵני לֹא ִמי ְ ּגל ּו  -וְ ָהא ִּנַמי ִמי ַ ּגלְ ָיא,
ּ
אוֹ דִּ לְ ָמא ִמ ׁ ּשוּם :דְּ ָה ֵני ִמי ְ ּגנ ּו וְ ָהנֵי לֹא ִמי ְ ּגנ ּו  -וְ ָהא נ ִַּמי ִמי ַג ְנ ָיא?
ִמ ׁ ּשוּם ָהכִ י ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה.
ַרב ַא ִּסי ָק ֵרי ְמגִ ָּילה ְ ּבהוּצַ ל ְ ּב ַא ְר ֵ ּב ַיסר וּבַ ֲח ֵמ ַיסר,
ְמ ַס ּ ְפ ָקא לֵ ּיה ִאי מו ֶ ּּקפֶ ת חוֹ ָמה ִמימוֹ ת יְהוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן ִהיא ִאי לֹא.
ִא ָּיכא דְּ ָא ַמר:
ְיָמין  -מו ֶ ּּקפֶ ת חוֹ ָמה ִמימוֹ ת ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ִהיא.
ָא ַמר ַרב ַא ִּסי ַהאי הוּצַ ל דְּ בֵ ית ִ ּבנ ִ

רש"י
וערי מבצר הצדים וגו' .בספר
יהושע )יט( בנחלת נפתלי
וקיימא לן לקמן דרקת זו
טבריא וקרי ליה ערי מבצר
אלמא מוקפת חומה הואי:
דחד גיסא שורא דימא הויא.
אין לה חומה מצד אחד אלא
הים חומתה ומספקא ליה אי
חשיב היקף אי לא:
חומה ולא שור איגר .בבתי ערי
חומה כתיב עיר חומה ולא עיר
שאין לה חומה בפני עצמה אלא
מוקפת בתים סמוכות זו לזו
וחומות חיצונות של בתים
נעשות חומה לעיר והיינו שור
איגר שגגותיה חומותיה גג
מתרגמינן איגר:
סביב .לגבי בתי החצרים כתיב
אשר אין להם חומה סביב מכלל
דבתי ערי חומה מסובבת סביב
קאמ':
פרט לטבריא שימה חומתה.
שהים שלה היא חומתה מצד
האחד:
כי מספקא ליה לענין מקרא
מגילה .דלא מפורש בה חומה
אלא לשון פרזים ושאינן פרזים
כתיב בה ומספקא ליה האי
לשון פרזים אי לשון גלוי הוא
או לשון עיר הנוחה ליכבש:
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ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִּכי ֲהוִ ינָ א ַטלְ ָיא,
ֲא ִמינָא ִמ ְּל ָתא,
ּ
דְּ ׁ ָש ִאילְ נָא לְ ָסבַ ָייא,
יש ַּת ַּכח ְּכוָ ִותי.
וְ ִא ׁ ְ
" ַח ַּמת"  -זוֹ ְטבֶ ְריָ א,
וְ לָ ָּמה נ ְִק ָרא ׁ ְש ָמ ּה " ַח ּ ַמת"?
ַעל ׁשוּם ַח ֵּמי ְטבֶ ְר ָיא.
" ַר ַ ּקת"  -זוֹ צִ ּיפוֹ ִרי,
וְ לָ ָּמה נ ְִק ָרא ׁ ְש ָמ ּה ַר ַ ּקת?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִמידַּ לְ ָייא ְּכ ַר ְּק ָתא דְּ נ ֲַה ָרא.
" ִּכי ֶּנ ֶרת"  -זוֹ ִ ּגינוֹ ָסר,
וְ לָ ָּמה נ ְִק ָרא ׁ ְש ָמ ּה ִּכי ֶ ּנ ֶרת?
דִּ ְמ ִת ֵיקי ּ ֵפ ָירא ְּכ ָקלָ א דְּ כִ י ְ ּנ ֵרי.

רש"י
כד הוינא טליא .כשהייתי נער:
ואישתכח כוותי גרסי' :רקתא
דנהרא .שפת הנהר גבוה מן
הנהר אף ציפורי יושבת בראש
ההר:
כי שכיב איניש הכא .כשמת
אדם גדול בבבל:
ספדי ליה התם .בטבריא:
ששך .בבל בחילוף א''ת ב''ש:
ושם לו ברקת .יצא לו שם
בטבריא:
וכי מסקי ארון .של מת מבבל
לקוברו בטבריא:
אמרו הכי .הספדנין קורין
בשווקים בלשון הזה שיצאו
לקראת המת:
אוהבי שרידים .אוהבי ישראל:
יושבי רקת צאו וקבלו הרוגי
עמק .מתי בבל העמוקה :ר'
זירא עלה מבבל לארץ ישראל
ומת שם בטבריא:
]ארץ צבי .ארץ[ ישראל:
גידלה שעשועיה .של שנער:
בטיבורה .באמצעיתה

ָא ַמר ָרבָ א:
ּ
ִמי ִא ָּיכא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר " ַר ַקת" לַ או ְטבֶ ְריָא ִהיא?
וְ ָהא ִּכי ׁ ָשכִ יב ִאינִ ׁיש ָהכָ א,
ָה ָתם ָס ְפ ֵדי לֵ ּיה ָהכִ י:
ּ
ָ ּגדוֹ ל הוּא ְ ּב ׁ ֵש ׁ ַש ְך ,וְ ׁ ֵשם לוֹ ְ ּב ַר ַקת.
וְ כִ י ַמ ּ ְס ֵקי ֲארוֹ ָנא לְ ָה ָתם,
ָספְ ֵדי לֵ ּיה ָהכִ י:
אוֹ ֲהבֵ י ְׂש ִר ִידים יוֹ ׁ ְשבֵ י ַר ַ ּקת,
צְ א ּו וְ ַק ְ ּבל ּו ֲהרוּגֵ י עוֹ ֶמק!
ִּכי נָ ח נַ פְ ׁ ֵש ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֵז ָירא,
ּ ָפ ַתח ֲעלֵ ּיה ַההוּא ַס ְפדָּ נָא:
ֶא ֶרץ ׁ ִש ְנ ָער ָ -ה ָרה וְ יָלְ ָדה,
ֶא ֶרץ צְ בִ י ּ ִ -גידְּ לָ ה ׁ ַש ֲע ׁשו ֶּע ָיה,
אוֹ י נָא לָ ּה ָא ְמ ָרה ַר ַ ּקתִּ ,כי ָאבְ ָדה ְּכלִ י ֶח ְמדָּ ָת ּה.
ֶא ָּלא ָא ַמר ָרבָ א:9
" ַח ַּמת"  -זוֹ ַח ֵּמי ְ ּג ָרר.
" ַר ַ ּקת"  -זוֹ ְטבֶ ְר ָיא.
" ִּכי ֶּנ ֶרת"  -זוֹ ִ ּגינוֹ ָסר.
וְ לָ ָּמה נ ְִק ָרא ׁ ְש ָמ ּה " ַר ַ ּקת"?
ׁ ֶש ֲאפִ ילּ ּו ֵר ָיק ִנין ׁ ֶש ָ ּב ּה ְמלֵ ִאין ִמצְ וֹ ת ְּכ ִר ּמוֹ ן.
ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ָא ַמר:
" ַר ַ ּקת" ׁ ְש ָמ ּה,
וְ לָ ָּמה נ ְִק ָרא ׁ ְש ָמ ּה ְטבֶ ְר ָיא?
ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ֶשבֶ ת ְ ּב ַטבּ ו ָּר ּה ׁ ֶשל ֶא ֶרץ ִי ְׂש ָר ֵאל.
ַר ָ ּבהָ 10א ַמר:
" ַר ַ ּקת" ׁ ְש ָמ ּה,
וְ לָ ָּמה נ ְִק ָרא ׁ ְש ָמ ּה ְטבֶ ְר ָיא?
ׁ ֶש ּטוֹ בָ ה ְר ִא ָ ּי ָית ּה.

 9ע"פ מסורת הש"ס.
 10ע"פ מסורת הש"ס ועוד ,והשפ"א משאיר גירסת 'רבא' וחולק על רבי יוחנן ,והמאמר הקודם היה רבא בדעת רבי יוחנן.
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

סוגיה 20

 .20ו ,א
ָא ַמר ְז ֵע ָירא:
" ִק ְטרוֹ ן"  -זוֹ צִ ּיפוֹ ִרי.
וְ לָ ָּמה נ ְִק ָרא ׁ ְש ָמ ּה צִ ּיפוֹ ִרי?
ֹאש ָה ָהר ְּכצִ ּפוֹ ר.
ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ֶשבֶ ת ְ ּבר ׁ
וְ " ִק ְטרוֹ ן" צִ ּיפוֹ ִרי ִהיא?
וְ ָהא " ִק ְטרוֹ ן" ְ ּב ֶחלְ קוֹ ׁ ֶשל זְ בוּלוּן ֲהוַ אי,
דִּ כְ ִתיב" :זְ בוּלוּן ל ֹא הוֹ ִר ׁיש ֶאת יוֹ ׁ ְש ֵבי ִק ְטרוֹ ן וְ ֶאת יוֹ ׁ ְשבֵ י נַ ֲהלוֹ ל" )שופטים א-ל(,
וּזְ בוּלוּן ִמ ְת ַר ֵעם ַעל ִמדּ וֹ ָתיו ֲהוָ ה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :זְ בוּלוּן ַעם ֵח ֵרף נַ ְפ ׁשוֹ לָ מוּת" )שופטים ה-יח(.
ַמה ּ ַט ַעם?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ "נַ ְפ ָּתלִ י ַעל ְמרוֹ ֵמי ָשׂ ֶדה" )שופטים ה-יח(.
ָא ַמר זְ בוּלוּן לִ פְ ֵני ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא:
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם!
לְ ַא ַחיי ָנ ַת ָּת לָ ֶהם ָׂשדוֹ ת וּכְ ָר ִמים,
וְ לִ י ָנ ַת ָּת ָה ִרים וּגְ בָ עוֹ ת.
לְ ַא ַחיי ָנ ַת ָּת לָ ֶהם ֲא ָרצוֹ ת,
וְ לִ י ָנ ַת ָּת י ִַּמים ּו ְנ ָהרוֹ ת.
ָא ַמר לוֹ  :כּ ו ָּּלן צְ ִריכִ ין לְ ָך ַעל י ְֵדי ִח ָּלזוֹ ן,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :ע ּ ִמים ַהר יִ ְק ָרא ּו  ...ו ְּשׂ פוּנֵ י ְטמוּנֵ י חוֹ ל".
ָּתנֵ י ַרב יוֹ ֵסף:
שפוּנֵ י"  -זֶ ה ִח ָ ּלזוֹ ן
"" ְ ׂ
" ְטמוּנֵ י"  -זוֹ ְט ִרית
"חוֹ ל"  -זוֹ זְ כו ִּכית ְל ָבנָ ה"
ָא ַמר לְ ָפנָיו:
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם!
ִמי מוֹ ִד ֵיע ִני?
ָא ַמר לוֹ ָ ׁ " :שם יִ זְ ְ ּבח ּו זִ ְב ֵחי ֶצ ֶדק" )דברים לג-יט(.
ִס ָימן זֶ ה י ְֵהא לְ ָך:
ָּכל ַהנּוֹ ֵטל ִמ ְּמ ָך ְ ּבלֹא דָּ ִמים,
ֵאינוֹ מוֹ ִעיל ַ ּב ּ ְפ ַר ְק ַמ ְט ָיא ׁ ֶשלּ וֹ ְּכלוּם.
וְ ִאי ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך " ִק ְטרוֹ ן" זוֹ צִ ּיפוֹ ִרי ַ -א ַּמאי ִמ ְת ַר ֵעם ַעל ִמדּ וֹ ָתיו?
וְ ָהא ַהוְ יָ א צִ ּיפוֹ ִריִ ,מ ְּיל ָתא דַּ ֲע ִד ָיפא טוּבָ א!
וְ כִ י ֵּת ָימא :דְּ לֵ ית ָ ּב ּה זָ בַ ת ָחלָ ב ו ְּדבַ ׁש.
וְ ָה ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
לְ ִד ִידי ָחזֵ י לִ י זָ בַ ת ָחלָ ב ו ְּדבַ ׁש דְּ צִ ּיפוֹ ִרי,
וְ ַהוְ יָ א ׁ ִש ׁ ּ ָשה ָע ָׂשר ִמיל ַעל ׁ ִש ׁ ּ ָשה ָע ָׂשר ִמיל.
ישא דִּ ֵיד ּיה ְּכ ַד ֲאחו ַּּה.
וְ כִ י ֵּת ָימא :דְּ לֹא ְנ ִפ ׁ ָ
וְ ָה ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ַח ָ ּנה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
לְ ִד ִידי ָחזֵ י לִ י זָ בַ ת ָחלָ ב ו ְּדבַ ׁש דְּ כָ ל ַא ְר ָעא דְּ ִי ְׂש ָר ֵאל,
וְ ַהוְ יָ א ְּכ ִמ ֵ ּבי כּ וּבֵ י ַעד ַא ְק ָרא דְּ תוּלְ ַ ּב ְקנִי,
ֶע ְׂש ִרין וְ ַת ְר ֵּתין ּ ַפ ְר ֵסי או ְּר ָּכא וּפו ְּת ָיא ׁ ִש ָּיתא ּ ַפ ְר ֵסי.
ֲאפִ ילּ ּו ָהכִ י,
ָׂשדוֹ ת וּכְ ָר ִמים ֲע ִד ָיפא לֵ ּיה.
דַּ י ְָקא נ ִַּמי,
ש ֶדה" )שופטים ה-יח(,
דִּ כְ ִתיב" :וְ נַ ְפ ָּתלִ י ַעל ְמרוֹ ֵמי ָ ׂ

ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.

רש"י
לא הוריש את יושבי קטרון.
שבאה לחלקו ועבר על מה
שאמר הקב''ה לא תחיה כל
נשמה )דברים כ( והניחן לגור
שם ביניהם ולהעלות להם מס:
על מדותיו .על מזלו שנמדד לו
מן השמים מדה שאינו חפץ בה:
כולן צריכין לך .כל אחיך יהו
צריכין לך:
על ידי חלזון .חלזון עולה מן
הים להרים וצובעין בדמו תכלת
ונמכר בדמים יקרים:
עמים הר יקראו .מכל השבטים
יתקבצו להריך לקנות שפוני
טמוני חול:
שפוני זה חלזון .שהוא דבר
חשוב ספון חשוב בלשון
ברייתא:
טרית .דג שקורין טונינ''א:
זכוכית לבנה .היוצא מן החול
כדאמר ביציאות השבת )שבת
טו (:וחול של זבולון חשוב
משאר חולות וראוי לזכוכית
לבנה:
מי מודיעני .על זאת לתת לי
דמים :כל המוצא חלזון ונוטלו
בלא דמים אינו מצליח:
שם יזבחו זבחי צדק .כאשר
אסור גזל בעולה כך לא יגזלו
ממך כלום שאם יטול שוה
פרוטה בלא דמים תתקלקל
הצביעה והחול ולא יועיל כלום:
זבת חלב ודבש .העזים אוכלין
תאנים והדבש נוטף מהן והחלב
זב מן העזים ונעשים כמין נחל:
ששה עשר מיל .ד' פרסאות:
לדידי חזי לי זבת חלב ודבש
דכל ארץ ישראל .בכל מקום
שהוא שם ואם באת לצרפו יחד
הוי כמבי כובי עד אקרא
דתולבקני שם מקום:
אקרא .מקום מעבר הנהר
ובלע''ז פורט''ו:
עדיפי ליה .חביבי ליה:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת
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 .21ו ,א-ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
"וְ ֶע ְקרוֹ ן ֵּת ָע ֵקר" )צפניה ב-ד(  -זוֹ ֵק ָס ִרי ַ ּבת ֱאדוֹ ם,
ׁ ֶש ִהיא יוֹ ׁ ֶשבֶ ת ֵ ּבין ַהחוֹ לוֹ ת,
וְ ִהיא ָה ְי ָתה ָי ֵתד ְּתקו ָּעה לְ ִי ְׂש ָר ֵאל ִ ּב ֵימי יְ וָ ונִים,
וּכְ ׁ ֶש ָ ּגבְ ָרה ַמלְ כוּת ֵ ּבית ַח ׁ ְשמוֹ נַ אי וְ ִנ ְ ּצחוּם,
ָהי ּו קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ֲא ִח ַידת ִמגְ דַּ ל ׁ ִשיר.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וַ ֲה ִסירוֹ ִתי ָד ָמיו ִמ ּ ִפיו וְ ׁ ִש ּקוּצָ יו ִמ ֵ ּבין ׁ ִשי ָּניו וְ נִ ׁ ְש ַאר ַ ּגם הוּא לֵ אל ֹהֵ ינ ּו" )זכריה ט-ז(?
"וַ ֲה ִסירוֹ ִתי ָד ָמיו ִמ ּ ִפיו"  -זֶ ה ֵ ּבית ַ ּב ְמיָ א ׁ ֶש ָּל ֶהן,
"וְ ׁ ִש ּקו ָּציו ִמ ֵ ּבין ׁ ִשי ָּניו"  -זֶ ה ֵ ּבית ַ ּגלְ יָ א ׁ ֶש ָּל ֶהן,
נִש ַאר ַ ּגם הוּא לֵ אל ֵֹהינ ּו" ֵ -אלּ ּו ָ ּב ֵּתי ְּכ ֵנ ִס ּיוֹ ת וּבָ ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּב ֱאדוֹ ם.
"וְ ׁ ְ
"וְ ָהיָ ה ְּכ ַא ּלוּף ִ ּביהו ָּדה וְ ֶע ְקרוֹ ן ִּכיבו ִּסי" )זכריה ט-ז( ֵ -אלּ ּו ְּת ֵר ַא ְט ָריוֹ ת וְ ִק ְר ְק ָסיוֹ ת ׁ ֶש ֶ ּב ֱאדוֹ ם,
ׁ ֶש ֲע ִת ִידין ָׂש ֵרי יְ הו ָּדה לְ לַ ֵּמד ָ ּב ֶהן ּתוֹ ָרה ָ ּב ַר ִ ּבים.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
"לֶ ׁ ֶשם" )יהושע יט,מז(  -זוֹ ּ ַפ ְמיָיס.
" ֶע ְקרוֹ ן ֵּת ָע ֵקר"  -זוֹ ֵק ָס ִרי ַ ּבת ֱאדוֹ ם,
ׁ ֶש ִהיא ָה ְי ָתה ֶמ ְטרוֹ ּפוֹ לִ ין ׁ ֶשל ְמלָ כִ ים.
ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
דִּ ְמ ַר ֵ ּבי ָ ּב ּה ַמלְ כֵ י.
וְ ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
דְּ מוֹ ְק ֵמי ִמי ָ ּנ ּה ַמלְ כֵ י.
ֵק ָס ִרי וִ ירו ׁ ָּשלַ ִים,
ֹאמר לְ ָך ָא ָדםָ :ח ְרב ּו ׁ ְש ֵּת ֶיהן ַ -אל ַּת ֲא ֵמן.
ִאם י ַ
י ׁ ְָשב ּו ׁ ְש ֵּת ֶיהן ַ -אל ַּת ֲא ֵמן.
יָשבָ ה ֵק ָס ִרי – ַּת ֲא ֵמן,
יָשבָ ה יְ רו ׁ ָּשלַ יִםָ ,ח ְרבָ ה יְרו ׁ ָּשלַ יִ ם וְ ׁ ְ
ָח ְרבָ ה ֵק ָס ִרי וְ ׁ ְ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ " :א ּ ָמלְ ָאה ָה ֳח ָרבָ ה" )יחזקאל כו-ב( ִ -אם ְמלֵ ָיאה זוֹ ָח ְרבָ ה זוֹ ִ ,אם ְמלֵ ָיאה זוֹ ָח ְרבָ ה זוֹ .
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק ָא ַמר:
ֵמ ָהכָ א:
"וּלְ אוֹ ם ִמלְ אוֹ ם יֶ ֱא ָמץ" )בראשית כה-כג(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:

ַמאי דִּ כְ ִתיב" :יו ַּחן ָר ׁ ָשע ַ ּבל לָ ַמד ֶצ ֶדק" )ישעיה כו-י(?

ָא ַמר יִ צְ ָחק לִ פְ נֵ י ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא:
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם! יו ַּחן ֵע ָׂשו.
ָא ַמר לוֹ ָ :ר ׁ ָשע הוּא!
ָא ַמר לוֹ ּ ַ " :בל לָ ַמד ֶצ ֶדק"?
ָא ַמר לוֹ ּ ְ " :ב ֶא ֶרץ ְנכוֹ חוֹ ת יְ ַע ֵ ּול" )ישעיה כו-י(.
ָא ַמר לוֹ ִ :אם ֵּכן " ַ ּבל יִ ְר ֶאה ֵ ּגאוּת ה'" )ישעיה כו-י(.

ו,ב

וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ַמאי דִּ כְ ִתיבַ " :אל ִּת ֵּתן ה' ַמ ֲאוַ ֵ ּיי ָר ׁ ָשע זְ ָממוֹ ַאל ָּת ֵפק יָ רוּמ ּו ֶסלָ ה" )תהלים קמ-ט(?
ָא ַמר יַ ֲעקֹב לִ ְפ ֵני ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא:
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם! ַאל ִּת ֵּתן לְ ֵע ָׂשו ָה ָר ׁ ָשע ַּת ֲאוַ ת לִ בּ וֹ .
"זְ ָממוֹ ַאל ָּת ֵפק" זוֹ ^ ֶ ּג ְר ַמ ְמ ָיא ׁ ֶשל ֱאדוֹ ם,
ׁ ֶש ִאלְ ָמלֵ י ֵהן יוֹ צְ ִאין ַמ ֲח ִריבִ ין ָּכל ָהעוֹ לָ ם כּ וּלּ וֹ .

רש"י
יתד תקועה .לרעה:
אחידת מגדל שיר .כבושת מגדל
שיר:
והסירותי דמיו מפיו וגו' .גבי
צור כתיב שהוא ראש לאדום:
גלייא במיא .ראשי ע''ז הם
לאדום:
כיבוסי .היא ירושלים:
והיה אדום לאלופי יהודה.
ועקרון תהיה בית תלמוד
בירושלים:
לשם .עיר שכיבשו בני דן:
זו פמייס .שמשם ירדן יוצא
כדאמר מר ירדן יוצא ממערת
פמייס )בכורות דף נה:(.
מטרופולין .לשון יון אימא של
מלכות מטר''א אם פולין לשון
שררה כדאמר מר עד שבאו
דיופלי מהעיר שני שרים )תענית
דף יח:(:
דמרבי .שמגדלין שם בני
מלכים:
אמלאה החרבה .רישא דקרא
יען אמרה צור על ירושלים
אמלאה החרבה עכשיו אתמלא
מחורבתה:
רשע .זה עשו:
בארץ נכוחות יעול .את
ירושלים יחריב :אמר יצחק
להקב''ה יוחן רשע זה עשו אמר
לו הקדוש ברוך הוא רשע הוא:
אמר .יצחק בל למד צדק כלומר
אין אדם יכול ללמד עליו צדק
אמר לו .הקב''ה:
בארץ נכוחות יעול .כלומר עתיד
להחריב את ארץ ישראל:
אמר יצחק .אם כן בל יראה
גאות ה':
זממו אל תפק אל תוציאנו
מנחיריו זמם כמין טבעת ברזל
שנותנין בחוטמה של אנקה
ונמשכת בו ומתוך חוזקה אינה
משתמרת כי אם בו:
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וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ָח ָמא ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
ְּתלָ ת ֵמ ָאה ְק ִט ֵירי ָּתגָ א ִא ָּיכא ְ ּבגֶ ְר ַמ ְמ ָיא ׁ ֶשל ֱאדוֹ ם,
ו ְּתלָ ת ֵמ ָאה וְ ׁ ִש ִּיתין וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ַמ ְרזַ בְ נֵי ִא ָּיכא ְ ּברוֹ ִמי,
וּבְ כָ ל יוֹ ָמא נָ ְפ ֵקי ָהנֵ י לְ ַא ּ ֵפי ָהנֵי ו ִּמ ְּק ִטיל ַחד ִמי ַ ּנ ְייה ּו,
ו ִּמ ּ ַיט ְר ֵדי לְ אוֹ ְק ֵמי ַמלְ ָּכא.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
אתי ַ -אל ַּת ֲא ֵמן.
ֹאמר לְ ָך ָא ָדם יָ גַ ְע ִּתי וְ לֹא ָמצָ ִ
ִאם י ַ
אתי ַ -אל ַּת ֲא ֵמן.
לֹא יָגַ ְע ִּתי ו ָּמצָ ִ
אתי – ַּת ֲא ֵמן.
יָ גַ ְע ִּתי ו ָּמצָ ִ
ָהנֵ י ִמי ֵּלי ְ ּב ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה,
שא ו ַּמ ָּתן ִ -ס ַ ּי ְיע ָּתא הוּא ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא.
ֲאבָ ל ְ ּב ַמ ּ ָ ׂ
וּלְ ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה לֹא ֲא ָמ ָרן ֶא ָּלא לְ ַחדּ ו ֵּדי,
ֲאבָ ל לְ אוֹ ְק ֵמי ִ ּג ְיר ָסא ִ -ס ַ ּי ְיע ָּתא ִמן ׁ ְש ַמ ָ ּיא ִהיא.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ּ
ִאם ָר ִא ָית ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ַה ׁ ּ ָש ָעה ְמשַׂ ֶח ֶקת לוֹ ַ -אל ִּת ְת ָג ֶרה בּ וֹ ,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :אל ִּת ְת ַחר ַ ּב ּ ְמ ֵר ִעים" )תהלים לז-א(
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ׁ ֶשדְּ ָרכָ יו ַמצְ לִ ִיחין,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :יָ ִחיל ּו ְד ָרכָ יו ְ ּבכָ ל ֵעת" )תהלים י-ה(
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ׁ ֶשזּוֹ כֶ ה ַ ּבדִּ ין,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָ " :מרוֹ ם ִמ ׁ ְש ּ ָפ ֶט ָיך ִמ ֶּנגְ דּ וֹ ".
וְ לֹא עוֹ ד ֶא ָּלא ׁ ֶשרוֹ ֶאה ְ ּבשׂוֹ ְנ ָאיו,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָּ " :כל צוֹ ְר ָריו יָ ִפ ַיח ָ ּב ֶהם" )תהלים י-ה(.
ֵאינִי?!
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
מו ָּּתר לְ ִה ְת ָ ּגרוֹ ת ָ ּב ְר ׁ ָש ִעים ָ ּבעוֹ לָ ם ַה ֶּזה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :עוֹ זְ בֵ י תוֹ ָרה יְ ַהלְ ל ּו ָר ׁ ָשע וְ ׁשוֹ ְמ ֵרי תוֹ ָרה יִ ְת ָ ּגר ּו בָ ם" )משלי כח-ד(.
וְ ַת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי דּ וֹ ְס ַּתאי ַ ּבר ָמתוּן ָא ַמר:
מו ָּּתר ְל ִה ְת ָ ּגרוֹ ת ָ ּב ְר ׁ ָש ִעים ָ ּבעוֹ ָלם ַה ֶּזה,
שי ַעוְ לָ ה" )תהלים לז,א(
וְ ִאם ְל ָח ׁ ְש ְך ָא ָדם לוֹ ַמרַ " :אל ִּת ְת ַחר ַ ּב ְּמ ֵר ִעים וְ ַאל ְּת ַק ֵּנא ְ ּבעוֹ ֵ ׂ
ִמי ׁ ֶש ִ ּלבּ וֹ נוֹ ְקפוֹ אוֹ ֵמר ֵ ּכן ֶא ָ ּלאַ " :אל ִּת ְת ַחר ַ ּב ּ ְמ ֵר ִעים" ִ -ל ְהיוֹ ת ַ ּכ ְּמ ֵר ִעים,
שי ַעוְ ָלה.
שי ַעוְ לָ ה" ִ -ל ְהיוֹ ת ְ ּכעוֹ ֵ ׂ
"וְ ַאל ְּת ַק ֵּנא ְ ּבעוֹ ֵ ׂ
ָ
וְ אוֹ ֵמרַ " :אל יְ ַק ֵּנא לִ ְ ּבך ַ ּב ַח ּ ָט ִאים" וְ גוֹ ' )משלי כג-יז(!
לֹא ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא ְ ּב ִמ ֵּילי דִּ ֵיד ּיה,
ָהא ְ ּב ִמ ֵּילי דִּ ׁ ְש ַמ ָ ּיא.
וְ ִא ָ ּיב ִעית ֵא ָימא:
ָהא וְ ָהא ְ ּב ִמ ֵּילי דִּ ֵיד ּיה,
וְ לֹא ַק ׁ ְשיָ א:
ָהא ְ ּבצַ דִּ יק ָ ּגמוּר,
ָהא ְ ּבצַ דִּ יק ׁ ֶש ֵאינוֹ ָ ּגמוּר.
דְּ ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ּ
ּ
ּ
ּ
בּ
ּ
ּ
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :לָ ָמה ַת ִביט וֹ גְ ִדים ַּת ֲח ִר ׁיש ְב ַב ַלע ָר ׁ ָשע ַצדִּ יק ִמ ֶמנ ּו" )חבקוק א-יג(?
צַ דִּ יק ִמ ֶּמ ּנ ּו – בּ וֹ לֵ ַע,
צַ דִּ יק ָ ּגמוּר ֵ -אינוֹ בּ וֹ לֵ ַע.

רש"י
גרממיא .שם מלכות והיא
מאדום:
מרזבני .דוכסים:
יגעתי .בתורה:
לאוקמי גירסא .שלא תשתכח
ממנו:
סייעתא דשמיא .ויש יגע ואינו
מוצא:
יחילו .יצליחו ודומה לו על כן
לא יחיל טובו )איוב כ(:
מרום משפטיך מנגדו .מסולקין
הם ממנו:
יפיח בהם .בנפיחה בעלמא הן
נופלים:
מי שלבו נוקפו .הירא מן
העבירות שבידו אומר כן:
אל תתחר .אינו לשון גירוי אלא
שלא תאחוז במעשיו כמו ואיך
תתחרה את הסוסים )ירמיה ב(
כלומר שאינו רץ כמותו:
ואומר אל יקנא לבך בחטאים
כי אם ביראת ה' כל היום .על
כרחך אין קנאה זו לשון גירוי
מלחמה אלא אחיזת מעשיו
מדכתיב בסיפא כי אם ביראת
ה' כל היום:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

וְ ִאי ָ ּב ִעית ֵא ָימא:
ׁ ָש ָעה ְמ ַׂש ֶח ֶקת לוֹ ַ ׁ ,שאנִ י.
ָא ַמר עו ָּּלא:
ִא ַיטלְ יָ א ׁ ֶשל ָיוָ ן זֶ ה ְּכ ַר ְך ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶשל רוֹ ִמי.
וְ ַהוְ יָ א ְּתלָ ת ֵמ ָאה ּ ַפ ְר ָסהַ ,על ְּתלָ ת ֵמ ָאה ּ ַפ ְר ָסה,
וְ י ֵׁש ָ ּב ּה שס"ה ׁ ְשוָ ִוקים ְּכ ִמ ְניַן יְ מוֹ ת ַה ַח ָּמה,
וְ ָק ָטן ׁ ֶש ְ ּבכו ָּּלם ׁ ֶשל מוֹ כְ ֵרי עוֹ פוֹ ת,
וְ ַהוְ יָ א ׁ ִש ׁ ּ ָשה ָע ָׂשר ִמילַ ,על ׁ ִש ׁ ּ ָשה ָע ָׂשר ִמיל.
ו ֶּמלֶ ְך סוֹ ֵעד ְ ּבכָ ל יוֹ ם ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶהן,
וְ ַהדָּ ר ָ ּב ּהַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ נוֹ לָ ד ָ ּב ּה,
נוֹ ֵטל ּ ְפ ָרס ִמ ֵ ּבית ַה ֶּמלֶ ְך,
וְ ַהנּוֹ לָ ד ָ ּב ּהַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאינוֹ דָּ ר ָ ּב ּה,
נוֹ ֵטל ּ ְפ ָרס ִמ ֵ ּבית ַה ֶּמלֶ ְך.
ו ׁ ְּשל ׁ ֶֹשת ֲאלָ פִ ים ֵ ּבי ַ ּב ִניֵ ,י ׁש בּ וֹ ,
וַ ֲח ֵמ ׁש ֵמאוֹ ת ַחלּ וֹ נוֹ ת ַמ ֲעלִ ין ָע ׁ ָשן חוּץ לַ חוֹ ָמה.
צִ דּ וֹ ֶא ָחד יָ ם,
וְ צִ דּ וֹ ֶא ָחד ָה ִרים וּגְ בָ עוֹ ת,
צִ דּ וֹ ֶא ָחד ְמ ִחי ָ ּצה ׁ ֶשל ַ ּב ְרזֶ ל,
וְ צִ דּ וֹ ֶא ָחד חוּלְ ִסית ו ְּמצוּלָ ה.

45
רש"י
איטליא של יון .כרך גדול שגדל
בשביל עון מנשה שבשעה
שהכניס צלם בהיכל ירד
גבריאל ונעץ קנה בים וגדל עליו
חלקה גדולה ונבנה לשם
איטליא של יון מאיי אלישה
)יחזקאל כז( מתרגמינן מנגוות
איטליא:
שווקים .חוצות:
פרס .מזון:
חלונות שמעלים מהן עשן חוץ
לחומה .שהן גבוהים מן החומה
ואין מעשנין את החומה וזהו
חשיבות:
חולסית .מקום אבנים דקות:
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 .22ו ,ב – ז ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָק ְרא ּו ֶאת ַה ְּמגִ ָ ּ
אשוֹ ן,
ילה ַ ּב ֲא ָדר ָה ִר ׁ
וְ נִ ְת ַע ְ ּב ָרה ַה ׁ ּ ָשנָ ה,
קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ַ ּב ֲא ָדר ׁ ֵשנִ י.
יאת ַה ְּמגִ ָ ּ
ילה ו ַּמ ָּתנוֹ ת ָל ֶא ְביוֹ נִ ים.
ֵאין ֵ ּבין ֲא ָדר ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ַל ֲא ָדר ַה ׁ ּ ֵשנִ י ֶ -א ָ ּלא ְק ִר ַ
ְ ּג ָמ ָרא
ָהא לְ ִענְיַן ֵס ֶדר ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת זֶ ה וְ זֶ ה ׁ ָשוִ ין.
ַמ ִ ּני ַמ ְתנִ י ִתין?
לֹא ַּת ָ ּנא ַק ָּמא,
וְ לֹא ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
וְ לֹא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
דְּ ַתנְ ָיא:
אשוֹ ן וְ נִ ְת ַע ְ ּב ָרה ַה ׁ ּ ָשנָ ה,
ילה ַ ּב ֲא ָדר ָה ִר ׁ
" ָק ְרא ּו ֶאת ַה ְּמגִ ָ ּ
קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ַ ּב ֲא ָדר ַה ׁ ּ ֵשנִ י,
ילה.
אשוֹ ן ,חוּץ ִמ ִּמ ְק ָרא ְמגִ ָ ּ
ׁ ֶש ָ ּכל ִמ ְצוֹ ת ׁ ֶשנּ וֹ ֲהגוֹ ת ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י נוֹ ֲהגוֹ ת ָ ּב ִר ׁ
יעזֶ ר ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֵאין קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ַ ּב ֲא ָדר ַה ׁ ּ ֵשנִ י,
אשוֹ ן.
ׁ ֶש ָ ּכל ִמ ְצוֹ ת ׁ ֶשנּ וֹ ֲהגוֹ ת ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י נוֹ ֲהגוֹ ת ָ ּב ִר ׁ
יאל אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַאף קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ַ ּב ֲא ָדר ַה ׁ ּ ֵשנִ י,
אשוֹ ן.
ׁ ֶש ָ ּכל ִמ ְצוֹ ת ׁ ֶשנּ וֹ ֲהגוֹ ת ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י ֵאין נוֹ ֲהגוֹ ת ָ ּב ִר ׁ
וְ ׁ ָשוִ ין ּ ְ -ב ֶה ְס ֵּפד ו ְּב ַת ֲענִ ית ׁ ֶש ֲאסו ִּרין ָ ּבזֶ ה ו ָּבזֶ ה".
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ַהיְ ינ ּו ַּת ּנָא ַק ָּמא!
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
ֵס ֶדר ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ִא ָּיכא ֵ ּבי ַנ ְייה ּו,
דְּ ַת ָ ּנא ַק ָּמא ָסבַ ר:
לְ כַ ְּת ִח ָּילה ַ ּב ׁ ּ ֵש ִני,
אשוֹ ן ָעבוּד,
וְ ִאי ָעבוּד ָ ּב ִר ׁ
ַ ּבר ִמ ִּמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה,
אשוֹ ן ָקר ּו ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י.
דְּ ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָקר ּו ָ ּב ִר ׁ
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָסבַ ר:
אשוֹ ן.
ֲאפִ ילּ ּו ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה ,לְ כַ ְּת ִח ָּילה ָ ּב ִר ׁ
וְ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ָסבַ ר:
ֲאפִ ילּ ּו ֵס ֶדר ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת,
אשוֹ ן ָקר ּו ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י.
ִאי ָקר ּו ָ ּב ִר ׁ
ַמ ִ ּני?
ִאי ַּת ָ ּנא ַק ָּמא ַ -ק ׁ ְשיָא ַמ ָּתנוֹ ת!
ִאי ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ -ק ׁ ְשיָ א נ ִַּמי ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה!
ִאי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ַ -ק ׁ ְשיָ א ֵס ֶדר ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת!
לְ עוֹ לָ ם ַת ָ ּנא ַק ָּמא,
וְ ָתנָא ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה וְ הוּא ַהדִּ ין ַמ ָּתנוֹ ת לָ ֶאבְ יוֹ ִנים ,דְּ ָהא ְ ּב ָהא ַּתלְ יָ א.

רש"י
מתני'
אלא מקרא מגילה .כלומר שאם
עשאו בראשון לא יצא:
גמ'
סדר פרשיות .פרשת שקלים
וזכור ופרה והחודש דתנן
במתניתין דבני העיר דנוהגין
באדר:
זה וזה שוין .שאם קראם
בראשון אין צריך לחזור
ולקרות בשני:
שאסורין בזה ובזה .ביום
ארבעה עשר וחמשה עשר
שבשניהן:
ואמר רב פפא גרסינן:
ורבן שמעון בן גמליאל כו' .דהא
כל מצות קאמר:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

וְ ִאי ָ ּב ִעית ֵא ָימא:
לְ עוֹ לָ ם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ִהיא,
ו ַּמ ְתנִ י ִתין ַח ּסו ֵּרי ִמ ַיח ּ ְס ָרא ,וְ ָהכִ י ָק ָּת ֵני:
אשוֹ ן לְ ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר ׁ ֶש ַ ּב ֲא ָדר ַה ׁ ּ ֵש ִני ֶ -א ָּלא ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה ו ַּמ ָּתנוֹ ת.
ֵאין ֵ ּבין ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר ׁ ֶש ַ ּב ֲא ָדר ָה ִר ׁ
ָהא לְ ִענְיַן ֶה ְס ּ ֵפד וְ ַת ֲע ִנית  -זֶ ה וְ זֶ ה ׁ ָשוִ ין,
וְ ִאילּ ּו ֵס ֶדר ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת  -לֹא ַמ ְי ֵירי.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ָאבִ ין ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִהלְ כְ ָתא:
ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ׁ ֶש ָא ַמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ו ׁ ְּש ֵנ ֶיהם ִמ ְק ָרא ֶא ָחד דָּ ְר ׁש ּוּ ְ " :בכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה" )אסתר ט,כא(
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָסבַ ר:
" ְ ּבכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה" ַ -מה ָּכל ׁ ָשנָה וְ ׁ ָשנָה ֲא ָדר ַה ּ ָסמו ְּך לִ ׁ ְשבָ טַ ,אף ָּכאן ֲא ָדר ַה ּ ָסמו ְּך לִ ׁ ְשבָ ט.
וְ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ָסבַ ר:
ְ
ְ
ִיסן.
" ְ ּבכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה" ַ -מה ָּכל ׁ ָשנָה וְ ׁ ָשנָה ֲא ָדר ַה ּ ָסמוּך לְ נִ ָיסןַ ,אף ָּכאן ֲא ָדר ַה ּ ָסמוּך לְ נ ָ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ִמ ְס ַּת ֵ ּבר ַט ְע ָמא  -דְּ ֵאין ַמ ֲעבִ ִירין ַעל ַה ִּמצְ וֹ ת,
ֶא ָּלא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָטבִ י:
ְ
ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאלִ :מ ְס ַמך ְ ּגאו ָּּלה לִ גְ או ָּּלה ָע ִדיף.
ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר ָא ַמר:
ּ
ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַג ְמלִ ֵיאל ֵמ ָהכָ א:
דִּ כְ ִתיב" :לְ ַק ֵ ּיים ֶאת ִא ֶ ּג ֶרת ַה ּפו ִּרים ַה ּזֹאת ַה ּׁ ֵשנִ ית" )אסתר ט,כט(.
ז,א

וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך לְ ִמיכְ ַּתבַ "^ :ה ּׁ ֵשנִ ית" וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך לְ ִמיכְ ַּתבּ ְ " :בכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה",
דְּ ִאי ִמ" ְ ּבכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה" ֲהוָ ה ֲא ִמי ָנא ִּכי קו ׁ ְּשיָן,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןַ " :ה ּׁ ֵשנִ ית".
אשוֹ ן וּבַ ׁ ּ ֵשנִ י,
וְ ִאי ַא ׁ ְשמו ִּעינָן " ַה ּׁ ֵשנִ ית" ֲהוָ ה ֲא ִמי ָנא ַ ּב ְּת ִח ָּילה ָ ּב ִר ׁ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןּ ְ " :בכָ ל ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ָשנָ ה".
וְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַהאי " ַה ּׁ ֵשנִ ית" ַמאי ָעבִ יד לֵ ּיה?
ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יְהו ָּדה,
דְּ ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יְהו ָּדה:
ַ ּב ְּת ִח ָּילה ְקבָ עו ָּה ְ ּב ׁשו ׁ ָּשן ,וּלְ בַ ּסוֹ ף ְ ּבכָ ל ָהעוֹ לָ ם כּ וּלּ וֹ .
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רש"י
מתניתין הכי קתני .ולא איירי
בסדר פרשיות כלל:
אין מעבירין כו' .משבא לידי
אקדים לעשות דהכי תניא
במכילתא ושמרתם את המצות
אם באת מצוה לידך אל
תחמיצנה:
גאולה לגאולה .פורים לפסח:
השנית .בחודש השני:
לבסוף קבעוה כו' .וזהו השנית:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

סוגיה 23

 .23ז ,א
ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יְהו ָּדה:
ׁ ָשלְ ָחה לָ ֶהם ֶא ְס ֵּתר לַ ֲחכָ ִמיםִ " :ק ְבעוּנִ י לְ דוֹ רוֹ ת".
ׁ ָשלְ ח ּו לָ ּה ִקנְ ָאה ַא ְּת ְמעוֹ ֶר ֶרת ָעלֵ ינ ּו לְ בֵ ין ָהאו ּּמוֹ ת.
ׁ ָשלְ ָחה לָ ֶהם ְּכבָ ר ְּכתוּבָ ה ֲא ִני ַעל דִּ בְ ֵרי ַה ּי ִָמים לְ ַמלְ כֵ י ָמ ַדי ו ָּפ ַרס.
ַרב וְ ַרב ֲחנִ ינָ א וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן וְ ַרב ֲחבִ יבָ א ַמ ְתנ ּו:
ּ
ְ ּבכו ֵּּל ּיה ֵס ֶדר מוֹ ֵעדָּ ,כל ִּכי ַהאי זוּגָ אַ ,חלּ וּפֵ י ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן ו ְּמ ַע ֵייל ַר ִ ּבי יוֹ ָנ ָתן.
ׁ ָשלְ ָחה לָ ֶהם ֶא ְס ֵּתר לַ ֲחכָ ִמיםִּ " :כ ְתבוּנִ י לְ דוֹ רוֹ ת".
ישים וְ לֹא ִר ֵ ּב ִעים!
ישים" )משלי כב-כ( ָ ׁ -שלִ ׁ ִ
ׁ ָשלְ ח ּו לָ ּהֲ " :הל ֹא כָ ַת ְב ִּתי לְ ָך ׁ ָשלִ ׁ ִ
ּ
ּ
ּ
ּ
ַעד ׁ ֶש ּ ָמצְ א ּו לוֹ ִמ ְק ָרא ָּכתוּב ַ ּב ּתוֹ ָרהְ " :כתֹב זֹאת זִ ָכרוֹ ן ַב ֵס ֶפר" )שמות יז-יד(
" ְּכתֹב זֹאת" ַ -מה ׁ ּ ֶש ָּכתוּב ָּכאן וּבְ ִמ ׁ ְשנֵה ּתוֹ ָרה,
"זִ ָּכרוֹ ן" ַ -מה ׁ ּ ֶש ָּכתוּב ִ ּבנְבִ ִיאים,
" ַ ּב ֵּס ֶפר" ַ -מה ׁ ּ ֶש ָּכתוּב ִ ּב ְמגִ ָּלה.
ְּכ ַת ָ ּנ ֵאי,
"" ְּכתֹב זֹאת" ַ -מה ׁ ּ ֶש ָ ּכתוּב ָ ּכאן,
"זִ ָּכרוֹ ן" ַ -מה ׁ ּ ֶש ָ ּכתוּב ְ ּב ִמ ׁ ְשנֵ ה ּתוֹ ָרה,
יאים,
" ַ ּב ֵּס ֶפר" ַ -מה ׁ ּ ֶש ָ ּכתוּב ִ ּבנְ ִב ִ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע.
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ַה ּמוֹ ָד ִעי אוֹ ֵמר:
" ְּכתֹב זֹאת" ַ -מה ׁ ּ ֶש ָ ּכתוּב ָ ּכאן ו ְּב ִמ ׁ ְשנֵ ה ּתוֹ ָרה,
יאים,
"זִ ָּכרוֹ ן" ַ -מה ׁ ּ ֶש ָ ּכתוּב ִ ּבנְ ִב ִ
" ַ ּב ֵּס ֶפר" ַ -מה ׁ ּ ֶש ָ ּכתוּב ִ ּב ְמגִ ָ ּ
ילה".

רש"י
שלחה להם .בשנה
לקובעה עליהם חובה:
קבעוני .ליום טוב ולקרייה
להיות לי לשם:
קנאה את מעוררת עלינו.
שיאמרו האומות שאנו שמחים
להזכיר מפלתן:
כבר אני כתובה .ושם יהו רואין
מה שאירע להם על ידי ישראל:
רב ורב חנינא ורבי יוחנן ורב
חביבא מתנו .הא דאמרינן
לקמן:
בכוליה סדר מועד .שהוזכרה
שם זוג זה של ארבע חכמים
הללו חלופי רבי יוחנן ומכניסין
רבי יונתן:
שלישים .בשלשה מקומות יש
לנו להזכיר מלחמת עמלק בספר
ואלה שמות )יז( ובמשנה תורה
)כה( ובספר שמואל )א טו( וזהו
שאמר שלמה בדבר ששילשתו
אי אתה רשאי לרבעו:
זאת מה שכתוב כאן ובמשנה
תורה .דכל מה שכתוב בתורה
קורא כתב אחד אינה מטמאה
את הידים .כשאר ספרים דאמר
ביציאות השבת )דף יד (.שגזרו
עליהן לטמא את הידים
לתרומה ומחלוקת בית שמאי
וב''ה היא:
שנייה
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 .24ז ,א
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ינָה ְמ ַט ְּמ ָאה ֶאת ַה ּי ַָדיִם.
ֶא ְס ֵּתר ֵא ּ
לְ ֵמ ְימ ָרא:
דְּ ָסבַ ר ׁ ְשמו ֵּאל ֶא ְס ֵּתר לַ או ְ ּברו ַּח ַה ּקוֹ ֶד ׁש ֶנ ֶא ְמ ָרה,
וְ ָה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֶא ְס ֵּתר ְ ּברו ַּח ַה ּקוֹ ֶד ׁש ֶנ ֶא ְמ ָרה!
נֶ ֶא ְמ ָרה לִ ְקרוֹ ת,
וְ לֹא נ ֶֶא ְמ ָרה לִ יכְ ּתוֹ ב.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ק ֶֹה ֶלת ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמא ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם,
ו ַּמ ְחלוֹ ֶקת ְ ּב ׁ ִשיר ַה ׁ ּ ִש ִירים.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ׁ ִשיר ַה ׁ ּ ִש ִירים ְמ ַט ֵּמא ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם,
ו ַּמ ְחלוֹ ֶקת ְ ּבק ֶֹה ֶלת.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ק ֶֹה ֶלת ִמ ּקו ֵ ּּלי ֵ ּבית ׁ ַש ַּמאי ו ֵּמחו ְּמ ֵרי ֵ ּבית ִה ֵ ּלל,
ֲא ָבל רוּת וְ ׁ ִשיר ַה ׁ ּ ִש ִירים וְ ֶא ְס ֵּתר ְ -מ ַט ְּמ ִאין ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם"!
הוּא דְּ ָא ַמר ְּכ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע.
ַּת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ְמנַ ְסיָ א אוֹ ֵמר:
ק ֶֹה ֶלת ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמא ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָח ְכ ָמתוֹ ׁ ֶשל ׁ ְשלֹמֹה ִהיא,
ָא ְמר ּו לוֹ וְ כִ י זוֹ ִ ּב ְל ַבד ָא ַמר? וַ ֲהלֹא ְ ּכ ָבר נֶ ֱא ַמר" :וַ יְ ַד ֵ ּבר ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲאלָ ִפים ָמ ׁ ָשל" )מלכים א ה-יב(!
וְ אוֹ ֵמרַ " :אל ּתוֹ ְס ּ ְף ַעל דְּ ָב ָריו" )משלי ל-ו(!
ַמאי "וְ אוֹ ֵמר"?
וְ כִ י ֵּת ָימאֵ :מ ַימר טוּבָ א ָא ַמר,
דְּ ִאי ָ ּב ֵעי ִאיכְ ִּתיב ו ְּד ִאי ָ ּב ֵעי לֹא ִאיכְ ִּתיב ָּ -תא ׁ ְש ַמעַ " :אל ּתוֹ ְס ּ ְף ַעל דְּ בָ ָריו"!

רש"י
הוא דאמר כרבי יהושע .דאמר
לעיל זאת מה שכתוב בתורה
זכרון מה שכתוב במשנה תורה
בספר מה שכתוב בנביאים אבל
במגילה לא ניתנה ליכתב אלא
לגורסה על פה ולקרותה:
והלא כבר נאמר וידבר כו'.
וקהלת כבר נאמרה וכיון דלא
כתב את כולן למדת שמה שכתב
רוח הקודש היה:
אל תוסף על דבריו .מקרא הוא
בספר משלי:
דאי בעי כתב ואי בעי לא כתב.
ולעולם מה שכתב משלות
בעלמא נינהו ולא מפי הקב''ה:
תא שמע אל תוסף על דבריו.
מדקאסר להוסיף עליהן שמע
מינה ברוח הקודש נאמרו:
ויאמר המן בלבו .מנא ידעו
כותבי המגילה שכך אמר בלבו
אלא רוח הקודש נגלה עליהם:
ויודע הדבר למרדכי .מי גלה לו
רוח הקדש שרה עליו:
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 .25ז ,א
ַּת ְנ ָיא:
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֶא ְס ֵּתר ְ ּברו ַּח ַה ּקוֹ ֶד ׁש נֶ ֶא ְמ ָרה,
ֹאמר ָה ָמן ְ ּבלִ בּ וֹ " )אסתר ו-ו(
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ּי ֶ
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ֶא ְס ֵּתר ְ ּברו ַּח ַה ּקוֹ ֶד ׁש נֶ ֶא ְמ ָרה,
יה" )אסתר ב-טו(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ְּת ִהי ֶא ְס ֵּתר נֹשׂ את ֵחן ְ ּב ֵעינֵ י ָּכל רוֹ ֶא ָ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ֶא ְס ֵּתר ְ ּברו ַּח ַה ּקוֹ ֶד ׁש נֶ ֶא ְמ ָרה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ִ ּי ָ ּו ַדע ַהדָּ ָבר לְ ָמ ְרדֳּ כַ י" )אסתר ב-כב(.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן דּ ו ְּר ַמ ְס ִקית אוֹ ֵמר:
ֶא ְס ֵּתר ְ ּברו ַּח ַה ּקוֹ ֶד ׁש נֶ ֶא ְמ ָרה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וּבַ ִ ּב ָּזה ל ֹא ׁ ָשלְ ח ּו ֶאת יָ ָדם" )אסתר ט-י(".
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ִאי ֲהוַ אי ָה ָתם,
ֲהוָ ה ֲא ִמי ָנא ִמ ְּל ָתא דַּ ֲע ִדיפָ א ִמכּ ו ְּּלה ּו,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ " :ק ְ ּימ ּו וְ ִק ְ ּבל ּו" )אסתר ט,כז(,
ִק ּיְמ ּו לְ ַמ ְעלָ ה ַמה ׁ ּ ֶש ִּק ְ ּיבל ּו לְ ַמ ּ ָטה.
ָא ַמר ָרבָ א:
לְ כו ְּּלה ּו ִאית לְ ה ּו ּ ִפ ְירכָ א,
לְ בַ ר ִמדִּ ׁ ְשמו ֵּאל דְּ לֵ ית לֵ ּיה ּ ִפ ְירכָ א.
דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ְ -סבָ ָרא הוּא ,דְּ לֹא ֲהוָ ה ִאינִ ׁיש דְּ ָח ׁ ִשיב לְ ַמלְ ָּכא ְּכוָ ֵות ּיה,
וְ ַהאי ִּכי ָקא ַמ ּ ִפ ׁיש טוּבָ א וְ ָא ַמרַ ,אדַּ ְע ֵּת ּיה דְּ נ ְַפ ׁ ֵש ּיה ָק ָא ַמר.
דְּ ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א  -דִּ לְ ָמא ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
דְּ ָא ַמרְ :מלַ ֵּמד ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד נ ְִד ְמ ָתה לוֹ ְּכאו ָּּמתוֹ .
וְ ָהא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר  -דִּ לְ ָמא ְּכ ַר ִ ּבי ִח ָ ּייא ַ ּבר ַא ָ ּבא,
דְּ ָא ַמרּ ִ :בגְ ָתן וָ ֶת ֶר ׁש ׁ ְשנֵ י ַט ְר ִׂש ּיִים ָהי ּו.
וְ ָהא דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֶ ּבן דּ ו ְּר ַמ ְס ִקית  -דִּ לְ ָמא ּ ְפ ִר ְיס ָּת ֵקי ׁ ַשדּ וּר.
דִּ ׁ ְשמו ֵּאל  -וַ דַּ אי לֵ ית לֵ ּיה ּ ִפ ְירכָ א.
ָא ַמר ָרבִ ינָ א:
ַהיְינ ּו דְּ ַא ְמ ֵרי ִאי ְנ ׁ ֵשי:
" ָטבָ א ָח ָדא ּ ִפלְ ּ ַפלְ ָּתא ֲח ִריפְ ָּתא ִמ ְּמלֵ י צַ ּנֵי ָק ֵרי".
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
ימי ַה ּפו ִּרים ָה ֵא ֶּלה ל ֹא יַ ַע ְבר ּו ִמ ּתוֹ ְך ַה ְ ּיהו ִּדים" )אסתר ט-כח(.
ֵמ ָהכָ א" :וִ ֵ
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק אוֹ ֵמר:
ֵמ ָהכָ א" :וְ זִ כְ ָרם ל ֹא יָ סוּף ִמ ַּז ְר ָעם" )אסתר ט-כח(.

רש"י
ובבזה לא שלחו את ידם .היאך
ידעו מה עשו הרחוקים:
מפיש ואמר טובא .יביאו לבוש
מלכות אדעתא דנפשיה קאמר
שמע מינה זאת היתה בלבו:
נדמתה לו כאומתו .והיו
אומרים בפיהם זו משלנו היא:
דרבי חייא בר אבא .לקמן
בפירקין:
פריסתקי שדור .שלוחים שלחו
להם למרדכי ואסתר שלא נגענו
בביזה שלא ירע למלך:
לא יעברו .מנא ידע את העתיד:
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 .26ז ,א-ב
"ו ַּמ ָּתנוֹ ת ָל ֶאבְ יוֹ נִ ים".
ָּת ֵני ַרב יוֹ ֵסף:
""ו ִּמ ׁ ְשלוֹ ַח ָמנוֹ ת ִא ׁיש לְ ֵר ֵעה ּו" ְ ׁ -ש ֵּתי ָמנוֹ ת ְל ִא ׁיש ֶא ָחד.
"ו ַּמ ָּתנוֹ ת לָ ֶאבְ יוֹ נִים" ְ ׁ -ש ֵּתי ַמ ָּתנוֹ ת ִל ׁ ְשנֵ י ְ ּבנֵ י ָא ָדם".
ז,ב

ַר ִ ּבי יְהו ָּדה נְ ִׂש ָיאה ׁ ַשדַּ ר לֵ ּיה לְ ַר ִ ּבי אוֹ ׁ ַש ְעיָא ַא ְט ָמא דְּ ִעיגְ לָ א ִּתלְ ָּתא ,וְ גַ ְר ָ ּבא דְּ ַח ְמ ָרא.
11
ׁ ָשלַ ח לֵ ּיהִ ^ :ק ַ ּי ְימ ָּת ָ ּבנ ּו ַר ֵ ּבינ ּו "ו ִּמ ׁ ְשלוֹ ַח ָמנוֹ ת ִא ׁיש לְ ֵר ֵעה ּו".
ַר ָ ּבה ׁ ַשדַּ ר לֵ ּיה לְ ָמ ִרי ַ ּבר ַמר ְ ּביַד ַא ַ ּב ּיֵי ְמלָ א ַט ְס ָקא דְּ ִק ׁ ְש ָ ּבא ,ו ְּמלִ י ָּכ ָסא ִק ְמ ָחא דְּ ַאבְ ׁש ּו ָנא.
אר ּיה לֹא נָ ִחית"
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּב ּיֵיַ :ה ׁ ְש ָּתא ָא ַמר ָמ ִריִ " :אי ַח ְקלָ ָאה ַמלְ ָּכא לֶ ֱיהוֵ י ,דִּ יקוּלָ א ִמ ַ ּצ ָ ּו ֵ
ָה ַדר ׁ ַשדַּ ר לֵ ּיה ִאיה ּוְ :מלָ א ַט ְס ָקא דְּ זַ ְנ ְ ּגבִ ילָ א ,ו ְּמלָ א ָּכ ָסא דְּ פִ לְ ּ ַפלְ ָּתא ֲא ִריכָ א.
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵיַ :ה ׁ ְש ָּתא ָא ַמר ַמרֲ :א ָנא ׁ ַשדַּ ִרי לֵ ּיה חוּלְ יָ א ,וְ ִאיה ּו ׁ ַשדַּ ר לִ י חו ְּר ָפא.
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ִּכי ָנ ְפ ִקי ִמ ֵ ּבי ַמר ֲהוָ ה ָׂשבַ ְענָא,
ִּכי ְמ ַטאי לְ ָה ָתםְ ,ק ִריב ּו לִ י ׁ ִש ִּיתין צָ ֵעי ,דְּ ׁ ִש ִּיתין ִמינֵ י ְק ֵד ָירה ,וְ ָאכְ לִ י ְ ּבה ּו ׁ ִש ִּיתין ּ ְפלוּגֵ י.
ְיתא ֲהו ּו ָקר ּו לֵ ּיה צְ לִ י ָק ֵדר,
וּבִ ׁ ּישוּלָ א ַ ּב ְת ַרי ָ
וּבְ ַעאי לְ ֵמיכַ ס צָ ָעא ַא ַ ּב ְת ָר ּה.
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ַהיְינ ּו דְּ ָא ְמ ֵרי ִאי ְנ ׁ ֵשיְּ " :כפִ ין ַע ְניָ א וְ לֹא יָ ַדע".
ִאי נ ִַּמיַ " :רוְ ָוחא לִ בְ ִס ָימא ׁ ְשכִ ַיח".
ַא ַ ּב ּיֵי ַ ּבר ָאבִ ין וְ ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ַ ּבר ָאבִ ין ְמ ַח ְּלפֵ י ְסעו ָּד ַתיְיה ּו לַ ֲה ָד ֵדי.

 11הגהות הגר"א ועוד ל"ג" :וּמַ ָתּנוֹת לָאֶ בְ יוֹנִ ים" .ובראשונים ובדקדוקי סופרים יש גירסאות רבות למעשה.

רש"י
מנות .מיני מעדנים:
שתי מנות לאדם אחד .דכתיב
ומשלוח מנות איש לרעהו שתי
מנות לאדם אחד ומתנות
לאביונים שתי מתנות לשני בני
אדם די לכל אחד ואחד מתנה
אחת דהא אביונים נמי תרתי
משמע:
עגלא תלתא .שלישי לבטן:
ה''ג קיימת בנו רבינו ומשלוח
מנות .דהא תרי מנות איכא.
הדר שלח ליה איהו לא גרסינן
ליה הכא:
טסקא .שק מלא תמרים:
דאבשונא .שנתייבשו החטים
בתנור בעודן כרמל וקמח שלהן
מתוק לעולם:
א''ל אביי .לרבה:
השתא אמר מרי .עכשיו יאמר
מרי עליך:
אי חקלאה מלכא ליהוי דיקולא
מצואריה לא נחית .הסל שהיה
רגיל להוליך בעודנו בן כפר
ומאכיל לבהמתו לא יוריד עתה
מראשו כך אתה נעשית מלך
וראש בפומבדיתא ואינך שולח
לו אלא דברים המצויין לכל:
חוליא .מתיקא:
כי נפקי מבי מר .כשיצאתי
מבית אדוני רבה לילך לבית
אבא מרי בר מר הייתי שבע:
צעי .קערות של מיני מאכל:
דאיכסייא לצעא בתראי .הייתי
חפץ לכוס הקערה אחריו כל
אכילה שלא כדרכה נקרא
כוסס:
רווחא לבסימא שכיח .ריוח
מצוי לדבר המתוק בתוך
המעיים:
מחלפי סעודתייהו .זה אוכל עם
זה בפורים של שנה זו ובשניה
סועד חברו עמו:
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 .27ז ,ב
ָא ַמר ָרבָ א:
ִמ ַיח ַ ּייב ִאינִ ׁיש לִ בְ סו ֵּמי ְ ּבפו ַּר ּיָא,
ַעד דְּ לֹא יָ ַדע ֵ ּבין ָארוּר ָה ָמן לְ בָ רו ְּך ָמ ְרדְּ כַ י.
ַר ָ ּבה וְ ַר ִ ּבי ֵז ָירא ָעבְ ד ּו ְסעו ַּדת ּפו ִּרים ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי,
ִא ַ ּיב ּסוּם,
ָקם ַר ָ ּבה ׁ ַש ֲח ֵט ּיה לְ ַר ִ ּבי ֵז ָירא,
לְ ָמ ָחר ָ ּב ֵעי ַר ֲח ֵמי וְ ַא ְחיֵ ּיה.
ֵיתי ַמר וְ נַ ֲעבִ יד ְסעו ַּדת ּפו ִּרים ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי?
לְ ׁ ָשנָה ָא ַמר לֵ ּיה :נ ֵ
ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא ְ ּבכָ ל ׁ ַש ְע ָּתא וְ ׁ ַש ְע ָּתא ִמ ְת ְר ִח ׁיש ִנ ּ ָיסא.
ָא ַמר ָרבָ א:
ּ
ְסעו ַּדת ּפו ִּרים ׁ ֶש ֲאכָ לָ ּה ַ ּב ַליְלָ ה  -לֹא ָיצָ א ְי ֵדי חוֹ בָ תוֹ .
ַמאי ַט ְע ָמא?
"יְ ֵמי ִמ ׁ ְש ֶּתה וְ ִשׂ ְמ ָחה" )אסתר ט,כב( ְּכ ִתיב.
ַרב ַא ׁ ּ ִשי ֲהוָ ה יָ ִתיב ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ַּכ ֲהנָ א,
ָנגַ ּה וְ לֹא ָאת ּו ַר ָ ּבנָן.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :מאי ַט ְע ָמא לֹא ָאת ּו ַר ָ ּבנָן ,דִּ לְ ָמא ְט ִר ֵידי ִ ּב ְסע ּו ַדת ּפו ִּרים?
ָא ַמר לֵ ּיה :וְ לֹא ֲהוָ ה ֶא ְפ ׁ ָשר לְ ֵמיכְ לָ ּה ְ ּבאו ְּר ָּתא?
ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה לְ ַמר ָהא דְּ ָא ַמר ָרבָ אְ :סעו ַּדת ּפו ִּרים ׁ ֶש ֲאכָ לָ ּה ַ ּב ַּליְ לָ ה לֹא ָיצָ א י ְֵדי חוֹ בָ תוֹ ?
ָא ַמר לֵ ּיהָ :א ַמר ָרבָ א ָהכִ י?
ָא ַמר לֵ ּיהִ :אין.
ֵיה ַא ְר ְ ּב ִעין זִ ְימ ִנין,
ָּת ָנא ִמי ּנ ּ
וְ ָד ֵמי לֵ ּיה ְּכ ַמאן דְּ ַמ ַּנח ְ ּבכִ ֵיס ּיה.

רש"י
לאבסומי .להשתכר ביין:
ואיבסום .נשתכרו:
נגה ולא אתו רבנן .איחר היום
ולא באו התלמידים לבית
המדרש:
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 .28ז ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ֵ ּבין יוֹ ם טוֹ ב ְל ׁ ַש ָ ּבת ֶ -א ָ ּלא אוֹ ֶכל נֶ ֶפ ׁש ִ ּב ְל ַבד.
ְ ּג ָמ ָרא
ָהא לְ ִענְיַן ַמכְ ׁ ִש ֵירי אוֹ כֶ ל נֶפֶ ׁש זֶ ה וְ זֶ ה ׁ ָשוִ ין.
ַמ ְת ִני ִתין דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה,
דְּ ַתנְ ָיא:
" ֵאין ֵ ּבין יוֹ ם טוֹ ב ְל ׁ ַש ָ ּבת ֶ -א ָ ּלא אוֹ ֶכל נֶ ֶפ ׁש.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ַמ ִּתירַ ,אף ַמ ְכ ׁ ִש ֵירי אוֹ כֶ ל נֶ ֶפ ׁש.
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַת ָ ּנא ַק ָּמא?
ָא ַמר ְק ָרא" :הוּא" )שמות יב,טז(  -וְ לֹא ַמכְ ׁ ִש ָיריו.
וְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה?
ָא ַמר ְק ָרא "לָ כֶ ם"  -לָ כֶ ם לְ כָ ל צוֹ ְרכֵ יכֶ ם.
וְ ִא ָיד ְך?
ִּנַמי ָהכְ ִתיב" :לָ כֶ ם"!
"לָ כֶ ם"  -וְ לֹא לְ נָ כְ ִרים,
"לָ כֶ ם"  -וְ לֹא לִ כְ לָ בִ ים.
וְ ִא ָיד ְך?
נַמי ָהא ְּכ ִתיב" :הוּא"!
ִּ
ְּכ ִתיב "הוּא" ,וּכְ ִתיב "לָ כֶ ם",
שוֹ ָתן ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב,
ָּכאן ְ ּב ַמכְ ׁ ִש ִירין ׁ ֶש ֶא ְפ ׁ ָשר לַ ֲע ׂ
ָּכאן ְ ּב ַמכְ ׁ ִש ִירין ׁ ֶש ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לַ ֲעשׂוֹ ָתן ֵמ ֶע ֶרב יוֹ ם טוֹ ב.

רש"י
מתני'
אין בין יום טוב לשבת .להיות
מותר לכתחלה ביום טוב מה
שאסור בשבת אבל לענין עונשין
יש הרבה שזה בסקילה ובכרת
וזה בלאו גרידא:
גמ'
זה וזה שוין .אסורין ביום טוב
כשבת:
שאפשר .כגון סכין שנפגם
מערב יום טוב:
שאי אפשר .כגון סכין שנפגמה
ביום טוב:

54

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

סוגיה 29

 .29ז ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ֵ ּבין ׁ ַש ָ ּבת ְליוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ֶ -א ָ ּלא ׁ ֶש ֶּזה זְ דוֹ נוֹ ִ ּב ֵידי ָא ָדם וְ זֶ ה זְ דוֹ נוֹ ְ ּב ָכ ֵרת.
ְ ּג ָמ ָרא
ָהא לְ ִענְיַן ַּת ׁ ְשלו ִּמין  -זֶ ה וְ זֶ ה ׁ ָשוִ ין.
ַמ ִ ּני ַמ ְתנִ ִיתין?
ַר ִ ּבי נְחוּנְ יָא ֶ ּבן ַה ָּקנָה ִהיא.
דְּ ַתנְ ָיא:
שה ֶאת יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ְ ּכ ׁ ַש ָ ּבת ְל ַת ׁ ְשלו ִּמין,
" ַר ִ ּבי נְ חוּנְ יָ א ֶ ּבן ַה ָ ּקנָ ה ָהיָ ה עוֹ ֶ ׂ
ַמה ׁ ּ ַש ָ ּבת ִ -מ ְת ַח ֵ ּייב ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ו ָּפטוּר ִמן ַה ַּת ׁ ְשלו ִּמין,
ַאף יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ִ -מ ְת ַח ֵ ּייב ְ ּבנַ ְפ ׁשוֹ ו ָּפטוּר ִמן ַה ַּת ׁ ְשלו ִּמין.

ְּתנַן ָה ָתם:
ית ָתן,
" ָ ּכל ַח ָ ּי ֵיבי ְ ּכ ֵריתוֹ ת ׁ ֶש ָ ּלק ּו נִ ְפ ְטר ּו ִמ ֵידי ְ ּכ ִר ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ְנִקלָ ה ָא ִח ָיך לְ ֵעי ֶנ ָיך" )דברים כה-ג( ּ ֵ -כיוָ ן ׁ ֶש ָ ּל ָקה ֲה ֵרי הוּא ְ ּכ ָא ִח ָ
יך,
יאל".
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֲחנַ נְ יָ ה ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
ֲחלו ִּקין ָעלָ יו ֲחבֵ ָיריו ַעל ַר ִ ּבי ֲחנַ ְניָה ֶ ּבן ַג ְמלִ ֵיאל.
ָא ַמר ָרבָ א ַא ְמ ֵרי ֵ ּבי ַרב:
ְּתנִי ָנא:
ּ
יכ ֵרת.
" ֵאין ֵ ּבין יוֹ ם ַה ִ ּכפו ִּרים ְל ׁ ַש ָ ּבת ֶ -א ָ ּלא ׁ ֶש ֶּזה זְ דוֹ נוֹ ּ ִ -ב ֵידי ָא ָדם ,וְ זֶ ה זְ דוֹ נוֹ ּ ְ -ב ִה ָ ּ
וְ ִאם ִא ָיתא ִ -א ִידי וְ ִא ִידי ִ ּב ֵידי ָא ָדם ִהיא!
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ָהא ַמ ִ ּני ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ִהיא,
דְּ ָא ַמר ַמלְ קוּת ְ ּב ַח ָ ּייבֵ י ְּכ ֵריתוֹ ת לֵ ָּיכא.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי יִ ְצ ָחק אוֹ ֵמר:
יבי ְ ּכ ֵריתוֹ ת ִ ּבכְ ָלל ָהי ּו,
ַח ָ ּי ֵ
וְ ָל ָּמה יָ ָצאת ָ ּכ ֵרת " ַ ּב ֲאחוֹ תוֹ " )ויקרא כ,יז(? ְלדוּנָ ּה ְ ּבכָ ֵרת וְ לֹא ְ ּב ַמ ְלקוּת".
ַרב ַא ׁ ּ ִשי ָא ַמר:
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימא ַר ָ ּבנָן,
זֶ ה ִע ַ ּיקר זְ דוֹ נוֹ ִ ּב ֵידי ָא ָדם,
וְ זֶ ה ִע ַּיקר זְ דוֹ נוֹ ְ ּב ִה ָּיכ ֵרת.

רש"י
מתני'
בידי אדם .יש בה מיתת ב''ד:
גמ'
אף יום הכפורים מתחייב
בנפשו .דאיסור כרת כמיתת
בית דין דמי:
ופטורים מלשלם .אם הדליק
גדישו של חבירו ביום הכפורים
שאין תשלומין אצל חיוב מיתה
שנאמר ולא יהיה אסון ענש
יענש )שמות כא( הא אם יהיה
אסון לא יענש:
כל חייבי כריתות שלקו .שהתרו
בהן עדים על לאו שעמו כרת
ולקו בבית דין:
נפטרו מידי כריתתן .שוב אין
בית דין של מעלה נפרעין:
תנינא .דחלוקין:
ואם איתא .דנפטרו אידי ואידי
בידי אדם הוא אף ביום
הכפורים יש מלקות על לאו שבו
ובית דין פוטרין אותו מכרת:
אמר רב נחמן .לעולם אינן
חלוקין עליו חביריו והא דקתני
דאין זדונו בידי אדם:
הא מני ר' יצחק היא .דאמר
במסכת מכות דאין מלקין בלאו
הניתן לאזהרת כרת אפילו
התרו בו למלקות ויליף טעמיה
מהאי קרא:
כל חייבי כריתות .של עריות היו
בכלל ונכרתו הנפשות העושות
וגו' שכתוב בפרשת עריות
)ויקרא יח(:
למה יצאת כרת באחותו .דכתיב
בקדושים תהיו ואיש כי יקח
את אחותו וגו':
לדונה בכרת ולא במלקות .אם
התרו בהן ואף על גב דנדה נמי
נשנית באותה פרשה לדבר
שנתחדש בה נשנית להעראה:
אפילו תימא רבנן היא .דאמרי
מלקות אצל כרת ואפילו הכא
ליכא למילף מינה שחלוקין על
רבי חנניה והכי קאמר מתניתין
שבת עיקר חומר זדונו בידי
אדם וזה עיקר חומר זדונו
בהכרת ומיהו אם התרו בו
ולקה מיפטר:
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 .30ח ,א
ח,א

יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ֵ ּבין ַה ּמוּדָּ ר ֲהנָ ָאה ֵמ ֲח ֵבירוֹ ַל ּמוּדָּ ר ִמ ֶּמ ּנ ּו ַמ ֲאכָ ל,
יסת ָה ֶרגֶ ל,
ֶא ָ ּלא דְּ ִר ַ
שין ָ ּב ֶהן אוֹ ֶכל נֶ ֶפ ׁש.
וְ ֵכ ִלים ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִ ׂ
ְ ּג ָמ ָרא
ָהא לְ ִענְיַן ֵּכלִ ים ׁ ֶשעוֹ ִׂשין ָ ּב ֶהן אוֹ כֶ ל ֶנ ֶפ ׁש  -זֶ ה וְ זֶ ה ׁ ָשוִ ין.
יסת ָה ֶר ֶגל".
"דְּ ִר ַ
ָהא לֹא ָקפְ ֵדי ִאינ ׁ ְֵשי!
ָא ַמר ָרבָ א:
ָהא ַמ ִ ּני ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
יתוּר ָאסוּר ְ ּבמוּדַּ ר ֲהנָ ָאה".
דְּ ָא ַמר" :וִ ּ

רש"י
מתני'
אין בין המודר הנאה .מודר
הנאה חמור ממודר מאכל:
דריסת הרגל .שהמודר הנאה
אסור ליכנס לביתו והמודר
מאכל מותר:
וכלים שאין עושין בהן אוכל
נפש .מותר להשאיל למודר
מאכל ודוקא במקום שאין
משכירין כיוצא בהן אבל
במקום שמשכירין כיוצא בהן
תנן בהדיא דאסור דכל הנאה
שאם לא ההנהו זה היה מחסר
בה פרוטה הנאת מאכל היא
שהרי ראויה אותה פרוטה
לקנות בה מאכל:
גמ'
הא לענין כלים שעושין בהן
אוכל נפש .אסור אף במודר
מאכל ואפי' במקום שאין
משכירים:
הא לא קפדי אינשי .ואמאי
אסור במודר הנאה:
ויתור .דבר שהיה מוותר לכל
אדם ואינו מקפיד עליו:
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 .31ח ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ֵ ּבין נְ ָד ִרים ִלנְ ָדבוֹ ת,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַה ְ ּנ ָד ִרים ַ -ח ָ ּייב ְ ּב ַא ֲח ָריו ָּתן,
וּנְ ָדבוֹ ת ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ְ ּב ַא ֲח ָריו ָּתן.
ְ ּג ָמ ָרא
ָהא לְ ִענְיַן ' ַ ּבל ְּת ַא ֵחר'  -זֶ ה וְ זֶ ה ׁ ָשוִ ין.
ְּתנַן ָה ָתם:
" ִאי זֶ ה ּו נֶ ֶדר?
ָהאוֹ ֵמרֲ :ה ֵרי ָע ַלי עוֹ ָלה.
ֵאיזוֹ ִהיא נְ ָד ָבה?
ָהאוֹ ֵמרֲ :ה ֵרי זוֹ עוֹ ָלה.
ו ַּמה ֵ ּבין נְ ָד ִרים ִלנְ ָדבוֹ ת?
נְ ָד ִריםֵ :מת ּו אוֹ נִ גְ נְ ב ּו אוֹ ָא ְבד ּו ַ -ח ָ ּייב ְ ּב ַא ֲח ָריו ָּתן,
נְ ָדבוֹ תֵ :מת ּו אוֹ נִ גְ נְ ב ּו אוֹ ָא ְבד ּו ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ְ ּב ַא ֲח ָריו ָּתן".
ְמנ ָָהנֵי ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
""וְ נִ ְר ָצה לוֹ לְ כַ ּ ֵפר ָעלָ יו" )ויקרא א-ד( –
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ֶאת ׁ ֶש ָע ָליו ַ -ח ָ ּייב ְ ּב ַא ֲח ָריוּתוֹ ,
וְ ֶאת ׁ ֶש ֵאינוֹ ָע ָליו ֵ -אינוֹ ַח ָ ּייב ְ ּב ַא ֲח ָריוּתוֹ ".
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ַ ּבר ַאבְ דִּ ִימי:
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמרָ ' :עלַ י' ְּ -כ ַמאן דְּ ָט ִעין ַא ַּכ ְת ּ ֵפ ּיה דָּ ֵמי.

רש"י
מתני'
נדר ונדבה .מפרש בגמרא נדר
האומר הרי עלי עולה ולאחר
זמן הפרישה חייב באחריותה
נדבה האומר הרי זו ולא קבלה
עליו:
גמ'
הא לענין בל תאחר .ואף על גב
דנדבה בקרא דבל תאחר לא
כתיבא הא מרבינן ליה במסכת
ראש השנה מגזרה שוה:
את שעליו חייב באחריותו .הכי
דרש ליה לקרא ונרצה לו נדרו
לכשיתכפר בהן הויא נרצה אבל
מקמי כפרה לא נרצה ובאיזה
קרבן אמרתי לך באותו שעליו
והיינו עליו דקרא:
מאי משמע .דעליו קבלת
אחריות עליו:
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 .32ח ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ֵ ּבין זָ ב ָהרוֹ ֶאה ׁ ְש ֵּתי ְר ִא ּיוֹ ת ְלרוֹ ֶאה ׁ ָשל ֹׁש,
ֶא ָ ּלא ָק ְר ָ ּבן.
ְ ּג ָמ ָרא
ָהא לְ ִענְיַן ִמ ׁ ְש ָּכב וּמוֹ ׁ ָשב ו ְּס ִפ ַירת ׁ ִשבְ ָעה  -זֶ ה וְ זֶ ה ׁ ָשוִ ין.
ְמנ ָָהנֵי ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ימאי אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ִס ַ
ָמנָ ה ַה ָ ּכתוּב ׁ ְש ַּתיִ ם ו ְּק ָראוֹ ָט ֵמא,
ׁ ָשל ֹׁש ו ְּק ָראוֹ ָט ֵמא,
יצד?
ָהא ֵ ּכ ַ
ׁ ְש ַּתיִ ם ְ -לטו ְּמ ָאה,
וְ ׁ ָשל ֹׁש ְ -ל ָק ְר ָ ּבן".
וְ ֵא ַימר ׁ ְש ַּתיִם  -לְ טו ְּמ ָאה וְ לֹא לְ ָק ְר ָ ּבןָ ׁ ,של ֹׁש  -לְ ָק ְר ָ ּבן וְ לֹא לְ טו ְּמ ָאה?
ָא ַמ ְר ָּת ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ָר ָאה ׁ ָשל ֹׁש ָר ָאה ׁ ְש ַּתיִ ם!
וְ ֵא ַימר ׁ ְש ַּתיִם  -לְ ָק ְר ָ ּבן וְ לֹא לְ טו ְּמ ָאהָ ׁ ,של ֹׁש ַ -אף לְ טו ְּמ ָאה?
לֹא ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך,
דְּ ַתנְ ָיא:
""וְ כִ ּ ֶפר ָעלָ יו ַהכּ ֵֹהן לִ ְפנֵ י ה' ִמ ּזוֹ בוֹ " )ויקרא טז-יח(.
יאין ָק ְר ָ ּבן,
ִמ ְק ָצת זָ ִבין ְ -מ ִב ִ
יאין ָק ְר ָ ּבן.
ו ִּמ ְק ָצת זָ ִבין ֵ -אין ְמ ִב ִ
יצד?
ָהא ֵ ּכ ַ
ָר ָאה ׁ ָשל ֹׁש – ֵמ ִביא,
ׁ ְש ַּתיִ ם ֵ -אינוֹ ֵמבִ יא.
אוֹ ֵאינוֹ ֶא ָ ּלא ָר ָאה ׁ ְש ַּתיִ ם – ֵמ ִביאָ ,ר ָאה ׁ ָשל ֹׁש ֵ -אינוֹ ֵמ ִביא?
ָא ַמ ְר ָּת ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ָר ָאה ׁ ָשל ֹׁש ָר ָאה ׁ ְש ַּתיִ ם!".
וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך דְּ ַר ִ ּבי ִס ַימאי,
וְ ִאיצְ ְט ִר ְיך " ִמזּוֹ בוֹ ".
דְּ ִאי ִמדְּ ַר ִ ּבי ִס ַימאיֲ ,הוָ ה ֲא ִמי ָנא ִּכי קו ׁ ְּש ָיין ָ -ק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן ִמזּוֹ בוֹ .
וְ ִאי ִמזּוֹ בוֹ  ,לֹא י ַָד ְענָ א ַּכ ָּמה ְר ִא ּיוֹ ת ָ -ק ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן דְּ ַר ִ ּבי ִס ַימאי.
וְ ַה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ְמ ַר ְּת " ִמ ּזוֹ בוֹ " לִ ְד ָר ׁ ָשא,
"וְ כִ י יִ ְט ַהר ַה ָּזב ִמ ּזוֹ בוֹ " )ויקרא טו-יג( ַ -מאי דָּ ְר ׁ ַש ְּת ֵ ּב ּיה?

ח,ב

ַההוּא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ כִ ְד ַת ְניָ א:
""וְ כִ י יִ ְט ַהר ַה ָּזב" )ויקרא טז-יג( ִ -לכְ ׁ ֶש ִ ּי ְפסוֹ ק ִמזּוֹ בוֹ
" ִמ ּזוֹ בוֹ "  -וְ לֹא ִמזּוֹ בוֹ וְ נִ גְ עוֹ .
ימד ַעל זָ ב ַ ּב ַעל ׁ ְש ֵּתי ְר ִא ּיוֹ ת ׁ ֶש ָּטעוּן ְס ִפ ַירת ׁ ִש ְב ָעה
" ִמ ּזוֹ בוֹ וְ ָס ַפר" ִ -ל ֵּ
וַ ֲהלֹא דִּ ין הוּא ִאם ְמ ַט ֵּמא ִמ ׁ ְש ָ ּכב וּמוֹ ׁ ָשב לֹא יְ ֵהא ָטעוּן ְס ִפ ַירת ׁ ִש ְב ָעה?
יח,
ׁשוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְ ּכנֶ גֶ ד יוֹ ם ּתוֹ כִ ַ
ׁ ֶש ְּמ ַט ְּמ ָא ּה ִמ ׁ ְש ָ ּכב וּמוֹ ׁ ָשב וְ ֵאינָ ּה ְטעוּנָ ה ְס ִפ ַירת ׁ ִש ְב ָעה,
וְ ַאף ַא ָּתה ַאל ִּת ְת ַמ ּה ַעל זֶ ה,
ׁ ֶש ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְּמ ַט ֵּמא ִמ ׁ ְש ָ ּכב וּמוֹ ׁ ָשב לֹא יְ ֵהא ָטעוּן ְס ִפ ַירת ׁ ִש ְב ָעה.
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרִ " :מ ּזוֹ בוֹ וְ ָס ַפר" ִ -מ ְק ָצת זוֹ בוֹ וְ ָס ַפר,

רש"י
מתני'
שתי ראיות .ביום אחד או בשני ימים רצופים
וכן שלש ביום אחד או בשלשה ימים רצופין
או שתים ביום אחד ואחת למחר:
גמ'
משכב ומושב .שכב או ישב על גבי עשרה
בגדים זה על זה כולן אבות הטומאה ואפילו
לא נגע בהן ואילו נגע בדבר שאינו משכב
ומושב אינו ]אלא[ ראשון לטומאה ואינו
מטמא אדם וכלים אלא אוכלין ומשקין:
וספירת שבעה .משיפסוק צריך למנות ז'
נקיים קודם שיטבול ואם ראה זוב באחד מהן
סתר כל המנויין:
מנא הני מילי .דשוין לטומאה ואין שוין
לקרבן:
מנה הכתוב שתים .ואיש כי יהיה זב מבשרו
זובו טמא הוא )ויקרא טו( הרי שתי זיבות
מנויות כאן וקראו טמא:
שלש וקראו טמא .דכתיב וזאת תהיה
טומאתו בזובו רר בשרו את זובו או החתים
בשרו מזובו )שם( .הרי לך שלש וקראו טמא
טומאתו היא:
הא כיצד .אם משתים טמא למה פרט לך
הכתוב שלש:
שתים לטומאה .לכל חומר טומאת זב:
ולא לטומאה .חמורה אלא כבעל קרי בעלמא:
ראה שתים .והרי כבר ירד לכל חומר טומאה
ומי הוציאו:
מזובו .משמע מקצת זובו:
לא ידענא כמה ראיות .האי מקצת דמשמע
מהאי קרא לא ידעינן מאי היא או שלש
וארבע או שתים ושלש:
לכשיפסוק מזובו .אין צריך ליטבול קודם
ספירה אלא משיפסוק ימנה הכי גרסינן
בתורת כהנים מזובו ולא מזובו ומנגעו שאם
היה זב ומצורע ופסק מזובו ולא נתרפא עדיין
מנגעו וספר אין אומרים לו אין ספירה זו
נקיות עד שיטהר אף מנגעו אלא מונה והולך
מיד ועולה לו לספירת זוב ולכשיתרפא
מצרעתו יטבול מיד טבילה ראשונה של
מצורע והיא עולה לו לטבילת נגעו וזובו
ונטהר מלטמא משכב ומושב ולטמא כלי חרס
בהיסט כדין זב ואף על פי שצריך לספירת
שבעה לצרעתו לענין אכילת קדשים וטבילה
שניה כדכתיב במצורע )ויקרא יד( ורחץ במים
וטהר ואחר יבא אל המחנה וישב מחוץ
לאהלו שבעת ימים והיה ביום השביעי יגלח
את כל שערו וגו' ורחץ בשרו במים וגו' אהני
טבילה קמייתא לטהרו מלטמא משכב ומושב
וכלי חרס בהיסט:
מזובו וספר .להכי סמך ספירה אצל זובו
ללמדך שאף בשביל מקצת זב טעון ספירה
לימד על זב בעל שתי ראיות:
לא יהא טעון ספירת שבעה .בתמיה אחר
שאמרת שתים כו' וה''ג הלא דין הוא אם
מטמא משכב ומושב בשתי ראיות לכל חומר
טומאת זב מהיכן יתמעט מספירה:
שומרת יום כנגד יום .הרואה יום אחד או
שנים בתוך אחד עשר יום שבין נדה לנדה
מונה יום אחד וטובלת בו ביום תוכיח:
שמטמאה משכב ומושב .בשמעתא בתרייתא
דמסכת נדה )דף עב (:מרבינן לה .מאי שנא
האי מזובו .מזובו וספר )לה( דרשת ליה
דמקצת זוב ולאשמועינן דמקצת זבין טעונין
ספירת שבעה ובהא עניינא שמעינן מיניה זב
בעל שתי ראיות לספירה ומאי שנא האי
מזובו דלעיל דכתיב לגבי קרבן ולא דרשת
ליה מקצת זוב לאתויי זב בעל שתי ראיות
לקרבן אלא מקצת זבין דרשת ליה ומוקמת
ליה אבעל שלש ראיות וממעטת מיניה בעל
שתי ראיות:
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ימד ַעל זָ ב ַ ּב ַעל ׁ ְש ֵּתי ְר ִא ּיוֹת ׁ ֶש ָּטעוּן ְס ִפ ַירת ׁ ִש ְב ָעה".
ִל ֵּ
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ָפ ּ ָפא לְ ַא ַ ּב ּיֵי:
ַמאי ׁ ְש ָנא ַהאי " ִמ ּזוֹ בוֹ " )ויקרא טז-יג( דִּ ְמ ַר ֵ ּבי ֵ ּב ּיה זָ ב ַ ּב ַעל ׁ ְש ֵּתי ְר ִא ּיוֹ ת,
ו ַּמאי ׁ ְש ָנא ַהאי " ִמ ּזוֹ בוֹ " )ויקרא טז-טו( דִּ ְמ ַמ ֵעט ֵ ּב ּיה זָ ב ַ ּב ַעל ׁ ְש ֵּתי ְר ִא ּיוֹ ת?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְ
ִאי ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּתך ַהאי לְ ַמעו ֵּטי הוּא דְּ ָא ָתא?
ֵיה!
יש ּתוֹ ק ְק ָרא ִמי ּנ ּ
לִ ׁ ְ
וְ כִ י ֵּת ָימא:
ַא ְת ָיא ִמדִּ י ָנא?
ׁשוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְּכנֶגֶ ד יוֹ ם ּתוֹ כִ ַיח!
וְ כִ י ֵּת ָימא:
ַהאי ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה ' ִמזּוֹ בוֹ וְ לֹא ִמ ִ ּנגְ עוֹ '?
יש ּתוֹ ק,
ִאם ֵּכן לִ יכְ ּתוֹ ב ְק ָרא 'וְ כִ י ְיִט ַהר ַה ָּזב' וְ לִ ׁ ְ
" ִמזּוֹ בוֹ " לָ ָּמה לִ י?
ּ
לִ ֵּימד ַעל זָ ב ַ ּב ַעל ׁ ְש ֵּתי ְר ִאיוֹ תֶ ׁ ,ש ּ ָטעוּן ְס ִפ ַירת ׁ ִשבְ ָעה.

רש"י
לישתוק קרא מיניה .ומהיכא
תיתי לן ספירה:
וכי תימא אתיא מדינא .דלעיל
כדאמרת אם מטמא משכב
ומושב לא יהא טעון ספירת
שבעה לא אתיא דהא אמרת
שומרת יום כנגד יום תוכיח:
אם כן ליכתוב קרא וכי יטהר
הזב .ולא בעי מזובו ומדכתיב
וכי יטהר הזב ולא כתיב וכי
יטהר סתמא הוה דרשינן ליה
וכי יטהר מן הזב מאי מזובו
שמע מינה למדרש מקצת זבין
טעון ספירה:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת
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 .33ח ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ֵ ּבין ְמצוֹ ָרע מו ְּס ָ ּגר ִל ְמצוֹ ָרע מו ְּח ָלט,
ימה.
יעה ו ְּפ ִר ָ
ֶא ָ ּלא ְּפ ִר ָ
ֵאין ֵ ּבין ָטהוֹ ר ִמ ּתוֹ ְך ֶה ְס ֵ ּגרְ ,ל ָטהוֹ ר ִמ ּתוֹ ְך ֶה ְח ֵלט,
ֶא ָ ּלא ִּתגְ ַל ַחת וְ ִצ ּ ֳפ ִרים.
ְ ּג ָמ ָרא
ָהא לְ ִענְיַן ׁ ִשילּ ו ַּח וְ טו ְּמ ָאה  -זֶ ה וְ זֶ ה ׁ ָשוִ ין.
ְמנ ָָהנֵי ִמ ֵּילי?
דְּ ָתנֵ י ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר יִצְ ָחק ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב הוּנָ א:
""וְ ִט ֲהרוֹ ַהכּ ֵֹהן ִמ ְס ּ ַפ ַחת ִהיא וְ כִ ֶ ּבס ְ ּבגָ ָדיו וְ ָט ֵהר" )ויקרא יג-ו( –
ימה דְּ ֵמ ִע ָ ּ
יק ָרא".
יעה ו ְּפ ִר ָ
ָטהוֹ ר ִמ ְּפ ִר ָ
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבָ א:
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה ַ ּג ֵ ּבי זָ ב דִּ כְ ִתיב" :וְ כִ ֶ ּבס ְ ּבגָ ָדיו  ...וְ ָט ֵהר" )ויקרא טו-יג(
ָה ָתם ַמאי "וְ ָט ֵהר" ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ִא ָּיכא?!
ֶא ָּלאָ :טהוֹ ר ַה ׁ ְש ָּתא,
ִמ ְּל ַט ֵּמא ְּכלֵ י ֶח ֶרס ְ ּב ֶה ּ ֵיסט,
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ָה ַדר ָחזֵ י  -לֹא ְמ ַט ֵּמא לְ ַמ ְפ ֵר ַע.
ָהכָ א ַנ ִּמי ָטהוֹ ר ַה ׁ ְש ָּתא ִמ ְּל ַט ֵּמא ְ ּבבִ ָיאה לְ ַמפְ ֵר ַע.
ֶא ָּלאָ ,א ַמר ָרבָ א:
ֵמ ָהכָ א" :וְ ַה ָ ּצרו ַּע ֲא ׁ ֶשר בּ וֹ ַה ֶּנגַ ע" )ויקרא יג-מה( ִ -מי ׁ ֶש ָ ּצ ַר ְע ּתוֹ ְּתלוּיָ ה ְ ּבגוּפוֹ ,
ָיצָ א זֶ ה ׁ ֶש ֵאין צָ ַר ְע ּתוֹ ְּתל ּויָה ְ ּבגוּפוֹ ֶ ,א ָּלא ְ ּבי ִָמים.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּב ּיֵי:

ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה " ָּכל יְ ֵמי ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּנגַ ע בּ וֹ יִ ְט ָמא" )ויקרא יג-מו( –

ִמי ׁ ֶש ָ ּצ ַר ְע ּתוֹ ְּתלוּיָ ה ְ ּבגוּפוֹ  -הוּא דְּ ָטעוּן ׁ ִשילּ ו ַּח,
וְ ׁ ֶש ֵאין צָ ַר ְע ּתוֹ ְּתלוּיָ ה ְ ּבגוּפוֹ ֵ -אין ָטעוּן ׁ ִשילּ ו ַּח?!
וְ כִ י ֵּת ָימאָ :הכִ י נ ִַּמי,
ּ
ּ
ּ
ימה",
יעה ו ְּפ ִר ָ
וְ ָהא ָק ָּתנֵ יֵ " :אין ֵ ּבין ְמצוֹ ָרע מו ְּס ָגר ִל ְמצוֹ ָרע מו ְּח ָלט ֶא ָלא ְפ ִר ָ
ָהא לְ ִענְיַן ׁ ִשילּ ו ַּח וּלְ ַט ּמ ּויֵי ְ ּבבִ ָיאה  -זֶ ה וְ זֶ ה ׁ ָשוִ ין!
ָא ַמר לֵ ּיה:
' ֵיְמי' " ָּכל יְ ֵמי" )ויקרא יג-מו(  -לְ ַרבּ וֹ ת ְמצוֹ ָרע מו ְּס ָ ּגר לְ ׁ ִשילּ ו ַּח.
ִאי ָהכִ י ִּתגְ לַ ַחת וְ צִ ּ ֳפ ִרים ַמאי ַט ְע ָמא לֹא?
דְּ ָק ָּתנֵ י:
" ֵאין ֵ ּבין ָטהוֹ ר ִמ ּתוֹ ְך ֶה ְס ֵ ּגר ְל ָטהוֹ ר ִמ ּתוֹ ְך ֶה ְח ֵלט ֶא ָ ּלא ִּתגְ ַל ַחת וְ ִצ ּ ֳפ ִרים"?
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ָא ַמר ְק ָרא" :וְ יָ צָ א ַהכּ ֵֹהן ֶאל ִמחוּץ לַ ּ ַמ ֲחנֶ ה וְ ִה ֵּנה נִ ְר ּ ָפא נֶ גַ ע ַה ָ ּצ ַר ַעת" )ויקרא יד-ג(.
ִמי ׁ ֶש ָ ּצ ַר ְע ּתוֹ ְּתל ּו ָיה ִ ּב ְרפוּאוֹ ת,
ּ
ָיצָ א זֶ ה ׁ ֶש ֵאין צָ ַר ְע ּתוֹ ְּתל ּויָה ִ ּב ְרפוּאוֹ תֶ ,א ָלא ְ ּבי ִָמים.

רש"י
מתני'
פריעה ופרימה .בגדיו יהיו פרומים
וראשו יהי פרוע:
מוחלט .לאחר שכלו ימי ההסגר ונראה
בו סימני טומאה האמורין בו:
גמ'
שילוח .חוץ לחומת העיר:
וטומאה .כל חומר טומאה האמורה
במצורע:
מנא הני מילי .דאין פריעה ופרימה
במוסגר דלמא גלי לן רחמנא במוחלט
והוא הדין למוסגר כדאמרת לענין
טומאה:
וטהרו הכהן מספחת היא .במצורע שבא
לכלל טהרה מתוך הסגירו ולא נחלט
כתיב וסיפיה דקרא כתיב וכבס בגדיו
וטהר מדלא כתב ויטהר לישנא
דמעיקרא הוא והכי קאמר וכבר קודם
טבילה היה טהור ממקצת טומאה של
חומר מצורע:
גבי זב דכתיב .בסוף טהרתו וטהר מה
טהור מעיקרא אמרת ביה:
אלא .על כרחך טהור יהיה מכאן ולהבא
מלטמא כלי חרס בהיסט ואע''ג
שטבילתו ביום ואם ראה אחר טבילה בו
ביום סתר את הכל ומטמא למפרע משכב
ומושב כדאמרינן בכיצד צולין )פסחים
דף פא (.וכל שכן אדם ואפילו הכי מהניא
ליה טבילה מלטמא כלי חרס שהסיט בין
טבילה לראיה והכי דריש לה בתורת
כהנים ונראה בעיני דהא דדרשינן ליה
וטהר מלטמא כלי חרס מדכתבינהו
להאי קרא בתר קרא אשר יגע בו הזב
דנפקא לן מיניה היסט כלי חרס לזב ואין
לך עוד טמא שמטמא כלי חרס בהיסט
אלא הוא:
הכא נמי וטהר .דמצורע טהור השתא
מלטמא בביאה מחומרי מצורע שמטמא
אדם וכלים הנכנסין עמו לבית שאפילו
חזרה המספחת ופשתה ונטמאת טהור
כדכתיב ואם פשה תפשה המספחת בעור
וגו' אהני ליה טבילה לטהר את הכלים
הבאין עמו לבית לפי שמצורע מטמא
בביאה דתניא בתורת כהנים זאת התורה
לכל נגע הצרעת ולנתק ולצרעת הבגד
ולבית מה בית מטמא בביאה אף כולן
מטמאין בביאה:
אשר בו .משמע מי שצרעתו תלויה
טומאתו בגופו שכל זמן שלא נתרפא
ממנו טמא והיינו מוחלט דגבי טהרה
דיליה כתיב והנה נרפא נגע הצרעת מן
הצרוע:
יצא .מוסגר שטומאתו תלויה בימי הסגר
שאם לא ימצא ביום שבעה סימני
טומאה שער לבן או פסיון יטהרנו ואע''פ
שנגעו עומד עליו:
כל ימי אשר הנגע בו וגו' .שילוח כתיב
בהאי קרא מחוץ למחנה מושבו:
ימי כל ימי .מדהוה ליה למיכתב ימי
וכתיב כל ימי:
אין בין טהור מתוך הסגר .בימי רפואתו:
לטהור מתוך החלט אלא תגלחת
וצפרים .דאף על גב דאיכא קרבנות אשם
ולוג שמן מיהו הכא ביום טהרתו
ורפואתו הוא דקתני ולא איירי בקרבנות
שהן בשמיני:
והנה נרפא וגו' .וכתיב בתריה שתי
צפרים חיות טהורות וגלח את כל שערו:
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 .34ח ,ב – ט ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ֵ ּבין ְס ָפ ִרים ִל ְת ִפ ִ ּלין ו ְּמזוּזוֹ ת,
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַה ְּס ָפ ִרים  -נִ כְ ָּת ִבין ְ ּבכָ ל ָל ׁשוֹ ן,
ו ְּת ִפ ִ ּלין ו ְּמזוּזוֹ ת ֵ -אינָ ן נִ ְכ ָּתבוֹ ת ֶא ָ ּלא ַא ׁ ּשו ִּרית.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ַאף ִ ּב ְס ָפ ִרים לֹא ִה ִּתיר ּו ׁ ֶש ִ ּי ָ ּכ ְתב ּו ֶא ָ ּלא יְ וָ ונִ ית.
ְ ּג ָמ ָרא
ּ
ָהא לְ תוֹ פְ ָרן ְ ּבגִ ִידין ,וּלְ ַט ֵּמא ֶאת ַהי ַָדיִם  -זֶ ה וְ זֶ ה ׁ ָשוִ ין.
"ו ְּס ָפ ִרים נִ כְ ָּת ִבין ְ ּבכָ ל ָל ׁשוֹ ן" וְ כוּ'.
ו ְּר ִמי ְנה ּו:
" ִמ ְק ָרא ׁ ֶש ְ ּכ ָתבוֹ ַּת ְר ּגוּם,
וְ ַת ְר ּגוּם ׁ ֶש ְ ּכ ָתבוֹ ִמ ְק ָרא,
ו ְּכ ָתב ִע ְב ִרי,
ֵאינוֹ ְמ ַט ֵּמא ֶאת ַה ָ ּי ַדיִ ם ַ -עד ׁ ֶש ִ ּיכְ ְּת ֶבנּ ּו ִ ּב ְכ ָתב ַא ׁ ּשו ִּרית ַעל ַה ֵּס ֶפר ו ִּב ְדיוֹ ".

ט,א

ָא ַמר ָרבָ א:
לֹא ַק ׁ ְש ָיא:
ָּכאן ְ ּבגוֹ ֶפן ׁ ֶש ָּלנ ּו,
ָּכאן ְ ּבגוֹ ֶפן ׁ ֶש ָּל ֶהן.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּב ּיֵי:
ְ ּב ַמאי אוֹ ִק ְימ ָּתא לְ ַה ִהיא ְ ּבגוֹ ֶפן ׁ ֶש ָּל ֶהן,
ַמאי ִא ְיריָ אִ " :מ ְק ָרא ׁ ֶש ְ ּכ ָתבוֹ ַּת ְר ּגוּם ,וְ ַת ְר ּגוּם ׁ ֶש ְ ּכ ָתבוֹ ִמ ְק ָרא"?
ֲאפִ ילּ ּוִ ' :מ ְק ָרא ׁ ֶש ְּכ ָתבוֹ ִמ ְק ָרא' ,וְ ' ַת ְר ּגוּם ׁ ֶש ְּכ ָתבוֹ ַּת ְר ּגוּם' – נ ִַּמי!
דְּ ָהא ָק ָּתנֵ יַ " :עד ׁ ֶש ִ ּי ְכ ְּת ֶבנּ ּו ַא ׁ ּשו ִּרית ַעל ַה ֵּס ֶפר ִ ּב ְדיוֹ "!
ֶא ָּלא,
לֹא ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא ַר ָ ּבנָן,
ָהא ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
ִאי ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ָ -הא ִא ָּיכא ְיוָ נִית!
ֶא ָּלא,
לֹא ַק ׁ ְש ָיא:
ָּכאן ִ ּב ְספָ ִרים,
ָּכאן ִ ּב ְת ִפ ִּלין ו ְּמזוּזוֹ ת.
ְּת ִפ ִּלין ו ְּמזוּזוֹ ת ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמ ׁ ּשוּם דִּ כְ ִתיב ְ ּבה ּו" :וְ ָהי ּו" )דברים ו-ו( ּ ַ -ב ֲהוָ ָי ָיתן יְ ה ּו.
ַמאי " ַּת ְר ּגוּם ׁ ֶש ְ ּכ ָתבוֹ ִמ ְק ָרא" ִא ָּיכא?
ש ֲהדו ָּתא" )בראשית לא-מז(,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ּתוֹ ָרה ִא ָּיכא" :יְ גַ ר ָ ׂ
ֶא ָּלא ָהכָ א ַמאי ַּת ְר ּגוּם ִא ָּיכא?
ֶא ָּלא,
לֹא ַק ׁ ְש ָיא:
ָּכאן ִ ּב ְמגִ ָּילה,
ָּכאן ִ ּב ְספָ ִרים.

רש"י
מתני'
נביאים
תורה
ספרים.
וכתובים:
אשורית .לשון הקודש:
אף בספרים לא התירו .להם
לשון אחר חוץ מלשון הקודש:
אלא יוונית .ובגמרא מפרש
טעמא:
גמ'
לתופרן בגידין .כל ספריהן
עשויין בגליון והלכה למשה
מסיני הוא בתפילין ומזוזות
שיהו תפורין בגידין ובספר
תורה נחלקו במסכת מכות )דף
יא (.בספר תורה שתפרה בפשתן
השתא אשמעינן מתניתין כמאן
דפסל:
מקרא שכתבו תרגום .ספר
שכתוב בלשון הקודש הראוי
לכתוב בו מקרא כתבו לשון
ארמי:
ותרגום .שהיה ראוי ליכתוב בו
תרגום כגון יגר שהדותא
)בראשית לא(:
כתבו מקרא .גלעד וכגון תרגום
כתב של דניאל ועזרא:
וכתב עברי .או שלא שינה את
הלשון אבל שינה את הכתב
שכתבו בכתב של עבר הנהר
ובמסכת סנהדרין )דף כא (:קרי
ליה כתבא ליבונאה:
עד שיכתבנו אשורית .כתב
אשורית הוא כתב שלנו:
גופן .כתיבה:
כאן בגופן שלנו .מתניתין דקתני
בכל לשון שלא שינה את הכתב
אלא ששינה את הלשון וברייתא
בגופן שלהן:
הא .דאמר עד שיכתבנו בכתב
אשורית:
רבן שמעון בן גמליאל היא.
דפליג אדרבנן במתניתין:
אי רבן שמעון בן גמליאל .אמאי
קתני בברייתא עד שיכתבנו
אשורית:
אלא לא קשיא .גרסינן:
והיו הדברים האלה .כתיב
בתפילין ומזוזות שכתובין בהן
פרשיות של שמע:
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ְמגִ ָּילה ַמאי ַט ְע ָמא?
דִּ כְ ִתיב ָ ּב ּהִּ " :ככְ ָת ָבם וְ כִ לְ ׁשוֹ ָנם" )אסתר ח,ט(.
ַמאי " ַּת ְר ּגוּם ׁ ֶש ְ ּכ ָתבוֹ ִמ ְק ָרא" ִא ָּיכא?
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
נִש ַמע ּ ִפ ְתגָ ם ַה ּ ֶמלֶ ְך" )אסתר א-כ(.
"וְ ׁ ְ
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק ָא ַמר:
"וְ כָ ל ַה ָּנ ׁ ִשים יִ ְּתנ ּו יְ ָקר לְ ַב ְעלֵ ֶיהן" )אסתר א-כ(.
ַרב ַא ׁ ּ ִשי ָא ַמר:
ִּכי ַּת ְנ ָיא ַה ִהיא ִ ּב ׁ ְש ָאר ְס ָפ ִרים,
וְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ִהיא.
דְּ ַתנְ ָיא:
ּ
" ְּת ִפ ִ ּלין ו ְּמזוּזוֹ ת ֵ -אין נִ כְ ָּת ִבין ֶא ָ ּלא ַא ׁשו ִּרית,
וְ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ִה ִּתיר ּו  -יְ וָ נִ ית".
וְ ָהכְ ִתיב" :וְ ָהי ּו" )דברים ו,ו(!
ֶא ָּלא ֵא ָימא:
ְס ָפ ִרים ִנכְ ָּתבִ ים ְ ּבכָ ל לָ ׁשוֹ ן,
וְ ַרבּ וֹ ֵתינ ּו ִה ִּתיר ּו ְיוָ נִית.
" ִה ִּתיר ּו" ִמ ְּכלַ ל דְּ ַת ָ ּנא ַק ָּמא ָא ַסר!
ֶא ָּלא ֵא ָימא:
ַרבּ וֹ ֵתינ ּו לֹא ִה ִּתיר ּו ׁ ֶש ִ ּי ָּכ ְתב ּו ֶא ָּלא ְיוָ ִנית.
ָ 12א ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ַאף ְ ּכ ׁ ֶש ִה ִּתיר ּו ַרבּ וֹ ֵתינ ּו יְ וָ נִ ית,
לֹא ִה ִּתיר ּו ֶא ָ ּלא ְ ּב ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה,
ּו ִמ ׁ ּשוּם ַמ ֲע ֶ ׂ
שה דְּ ַת ְל ַמי ַה ֶּמ ֶל ְך".

ט ,ב

דְּ ַתנְ ָיא:
ְ
שה ְ ּב ַת ְל ַמי ַה ֶּמ ֶלך ׁ ֶש ִ ּכי ֵ ּנס ׁ ִש ְב ִעים ו ׁ ְּשנַ יִ ם זְ ֵקנִ ים,
" ַמ ֲע ֶ ׂ
יסן ְ ּב ׁ ִש ְב ִעים ו ׁ ְּשנַ יִ ם ָ ּב ִּתים,
וְ ִהכְ נִ ָ
וְ לֹא ִ ּג ָ ּ
ילה ָל ֶהם ַעל ָמה ִ ּכי ְ ּנ ָסן,
משה ַר ְ ּבכֶ ם,
וְ נִ ְכנַ ס ֵא ֶצל ָ ּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ,וְ ָא ַמר ָל ֶהם ִ ּכ ְתב ּו ִלי ּתוֹ ַרת ׁ ֶ
נָ ַתן ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּב ֵלב ָ ּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ֵע ָצה,
וְ ִה ְס ִ ּכימ ּו כּ ו ָ ּּלן ְל ַד ַעת ַא ַחת וְ ָכ ְתב ּו לוֹ :
אשית" )בראשית א-א(.
" ֱאל ִֹהים ָ ּב ָרא ְ ּב ֵר ׁ ִ
" ֶא ֱע ֶׂשה ָא ָדם ְ ּבצֶ לֶ ם וּבִ ְדמוּת" )בראשית א-כו(.
"וַ ְיכַ ל ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשי וַ ִ ּי ׁ ְשבּ וֹ ת ַ ּב ּיוֹ ם ַה ׁ ּ ְשבִ ִיעי" )בראשית ב,ב(.
"זָ כַ ר ּונ ְֵקבָ ה ְ ּב ָראוֹ " )בראשית ה-ב( וְ לֹא ָ ּכ ְתב ּו " ְ ּב ָר ָאם".
" ָהבָ ה ֵא ְר ָדה וְ ֶאבְ לָ ה ׁ ָשם ְׂש ָפ ָתם" )בראשית יא-ז(.
"וַ ִּתצְ ַחק ָׂש ָרה ִ ּב ְקרוֹ בֶ ָיה" )בראשית יח-יב(.
" ִּכי בְ ַא ּ ָפם ָה ְרג ּו ׁשוֹ ר וּבִ ְרצוֹ נָם ִע ְּקר ּו ֵאבוּס" )בראשית מט-ו(.
משה ֶאת ִא ׁ ְש ּתוֹ וְ ֶאת ָ ּבנָיו וַ ַ ּי ְר ִּכיבֵ ם ַעל נוֹ ֵׂשא ְ ּבנֵי ָא ָדם" )שמות ד-כ(.
"וַ ּי ַ ִּקח ׁ ֶ
"וּמוֹ ׁ ַשב ְ ּבנֵי ִי ְׂש ָר ֵאל ֲא ׁ ֶשר י ׁ ְָשב ּו ְ ּב ִמצְ ַריִם וּבִ ׁ ְש ָאר ֲא ָרצוֹ ת ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָה" )שמות יב-מ(.
"וַ ּי ׁ ְִשלַ ח ֶאת זַ ֲאטו ֵּטי ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל" )שמות כד-ה(.
"וְ ֶאל זַ ֲאטו ֵּטי ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל לֹא ׁ ָשלַ ח ָידוֹ )שמות כד-יא(.
אתי)במדבר טז-טו(.
"לֹא ֶח ֶמד ֶא ָחד ֵמ ֶהם ָנ ָׂש ִ

 12זה המשך הברייתא ,ולכן בכתב"י לא כתוב את גירסת הדפוס" :וְ ַתנְ יָא".
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רש"י
בשאר ספרים .נביאים וכתובים:
מכלל דתנא קמא .בתמיהה והא
תנא קמא שרי בכל לשון:
רבותינו אמרו .רבן שמעון בן
גמליאל:
תלמי .מלך מצרים היה:
אלהים ברא בראשית .את
השמים שלא יאמר בראשית שם
הוא ושתי רשויות הן וראשון
ברא את השני:
אעשה אדם .שמכאן פקרו
האומרים שתי רשויות הן דכתיב
נעשה אדם )בראשית א(:
ויכל ביום הששי .שלא יאמר אם
כן עשה מלאכה בשבת דהא כתיב
ויכל ביום השביעי והוא לא יקבל
עליו מדרש חכמים שדרשו בו מה
היה העולם חסר מנוחה באתה
שבת באתה מנוחה וזהו גמרו:
זכר ונקבה בראו ולא כתבו בראם
דמשמע שני גופין ברא כל אחד
זכר ונקבה שני פרצופין לכן כתבו
בראו שכך נברא אדם בשני
פרצופים:
בקרוביה .שלא יאמר על אברהם
לא הקפיד דכתיב ויצחק ועל
שרה הקפיד לפיכך כתבו
בקרוביה לומר אברהם בלבו
והיא אמרה בקרוביה:
נושא בני אדם .דמשמע גמל שלא
יאמר משה רבכם לא היה לו סוס
או גמל:
הרגו שור .שלא יאמר רצחנים
היו אבותיכם שהרי אביהם מעיד
עליהם שהם הרגו איש לכך כתבו
שור שלא היו חשובין בעיניו אלא
כבהמות ולא הקפיד על
הבהמות:
ובשאר ארצות .שלא יאמר שקר
כתוב בתורה שהרי קהת מיורדי
מצרים היה וכשאתה מונה
שנותיו של קהת ושנותיו של
עמרם ושנותיו של משה כולן אין
מגיעות לד' מאות שנה כל שכן
שהרבה משנות הבנים נבלעין
בתוך שנות האבות אלא שמנה
הכתוב מיום שנגזרה גזירת גלות
מצרים בין הבתרים ומשם עד
שנולד יצחק שלשים שנה
ומשנולד יצחק עד שיצאו ישראל
ממצרים ארבע מאות שנה צא
מהם ששים של יצחק ומאה ול'
שחיה יעקב כשבא למצרים
נשארו מאתים ועשר וכן היתה
הגזרה כי גר יהיה זרעך בארץ לא
להם )בראשית טו( ולא נאמר
במצרים אלא בארץ לא להם
וכשנולד יצחק היה אברהם גר
בארץ פלשתים ומאז עד שיצאו
ממצרים נמצא יצחק וזרעו שהן
זרעו של אברהם גרים ושלשים
של קודם לכן לא נמנו בגזרה
דהא זרעך כתיב:
זאטוטי .לשון חשיבות אבל נערי
לשון קטנות ויאמר גרועים שלכם
שלחתם לקבל פני שכינה:
ואל זאטוטי בני ישראל .באותה
פרשה עצמה ולפי שכתבו זאטוטי
תחילה חזרו וכתבום כשמם
הראשון ולא כתבו ואל אצילי בני
ישראל:
לא חמד אחד מהם נשאתי .שלא
יאמר חמור לא לקח אבל חפץ
אחר לקח:
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" ֲא ׁ ֶשר ָחלַ ק ה' ֱאל ֶֹהי ָך א ָֹתם לְ ָה ִאיר לְ כָ ל ָה ַע ִּמים" )דברים ד-יט(.
"וַ ּיֵלֶ ְך וַ ּי ֲַעבוֹ ד ֱאל ִֹהים ֲא ֵח ִרים ֲא ׁ ֶשר לֹא צִ ִ ּו ִיתי לְ עוֹ בְ ָדם" )דברים יז-ג(.
וְ ָכ ְתב ּו לוֹ ֶ " :את צְ ִע ַירת ָה ַרגְ לַ יִם" וְ לֹא ָ ּכ ְתב ּו לוֹ ֶ " :את ָה ַא ְר ֶנבֶ ת" )ויקרא יא-ו(,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ִא ׁ ְש ּתוֹ ׁ ֶשל ַּת ְל ַמי ַא ְרנֶ ֶבת ׁ ְש ָמ ּה,
ש ֲחק ּו ִ ּבי ַה ְ ּיהו ִּדים וְ ֵה ִטיל ּו ׁ ָשם ִא ׁ ְש ִּתי ַ ּב ּתוֹ ָרה".
ֹאמר ָ ׂ
ׁ ֶשלּ ֹא י ַ

רש"י
להאיר לכל העמים .שאם לא כן
יאמר בן נח מותר בע''ז ומדרשו
)ע''ז נה (.להחליקן בדברים כדי
לטורדן מן העולם:
אשר לא צויתי לעובדם .שאם
לא כתבו לעובדם משמע אשר
לא צויתי שיהיו ויאמר א''כ
אלהות הן שעל כורחו נבראו:
וכתבו .במקום ואת הארנבת
ואת צעירת הרגלים לפי שידיה
קצרות וקטנות מרגליה:
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 .35ט ,ב
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵ
ַאף ִ ּב ְס ָפ ִרים  -לֹא ִה ִּתיר ּו ׁ ֶש ִ ּי ָ ּכ ְתב ּו ֶא ָ ּלא יְ וָ נִ ית".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל?
ָא ַמר ְק ָרא" :יַ ְפ ְּת ֱאל ִֹהים לְ יֶ ֶפת וְ יִ ׁ ְשכּ ֹן ְ ּב ָא ֳהלֵ י ׁ ֵשם" )בראשית ט-כז(,
דְּ בָ ָריו ׁ ֶשל ֶיפֶ ת י ְִהי ּו ְ ּב ָא ֳהלֵ י ׁ ֵשם.
וְ ֵא ָימאּ :גוֹ ֶמר ו ָּמגוֹ ג?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ַה ְיינ ּו ַט ְע ָמא דִּ כְ ִתיב" :יַ ְפ ְּת ֱאל ִֹהים לְ יֶ ֶפת" )בראשית ט-כז( ַ -י ְפיוּתוֹ ׁ ֶשל ֶיפֶ ת י ְֵהא ְ ּב ָא ֳהלֵ י ׁ ֵשם.

רש"י
יפיותו של יפת .הוא לשון יון
לשונו יפה משל כל בני יפת:
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 .36ט ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ֵ ּבין כּ ֵֹהן ָמ ׁשו ַּח ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ַה ִּמ ׁ ְש ָחה ִל ְמרו ֵ ּּבה ְ ּבגָ ִדים,
ֶא ָ ּלא ַּפר ַה ָ ּבא ַעל ָ ּכל ַה ִּמ ְצוֹ ת.
ֵאין ֵ ּבין כּ ֵֹהן ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ְלכ ֵֹהן ׁ ֶש ָע ַבר,
יפה.
ֶא ָ ּלא ַּפר יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים וַ ֲע ִ ׂ
ש ִירית ָה ֵא ָ
ְ ּג ָמ ָרא
ָהא לְ ִענְיַן ּ ַפר יוֹ ם ִּכ ּפו ִּרים וַ ֲע ִׂש ִירית ָה ֵאיפָ ה  -זֶ ה וְ זֶ ה ׁ ָשוִ ין.
ַמ ְת ִנ ִיתין דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
דְּ ִאי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָהא ַּת ְניָא:
" ְמרו ֵ ּּבה ְ ּבגָ ִדים ֵ -מבִ יא ַּפר ַה ָ ּבא ַעל ָ ּכל ַה ִּמ ְצוֹ ת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ֵאינוֹ ֵמבִ יא"
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
דְּ ַתנְ ָיא:
"" ָמ ׁ ִש ַיח" )ויקרא ד-ג( ֵ -אין ִלי ֶא ָ ּלא ָמ ׁשו ַּח ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ַה ִּמ ׁ ְש ָחה,
ְמרו ֵ ּּבה ְ ּבגָ ִדים ִמ ַ ּניִ ן?
ַּת ְלמוּד לוֹ ַמרַ " :ה ּ ָמ ׁ ִש ַיח"".
ְ ּב ַמאי אוֹ ִק ְימנָ א דְּ לֹא ְּכ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
ֵא ָימא ֵס ָיפאֵ " :אין ֵ ּבין כּ ֵֹהן ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ְלכ ֵֹהן ׁ ֶש ָע ַבר,
יפה"
ֶא ָ ּלא ַּפר יוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים וַ ֲע ִ ׂ
ש ִירית ָה ֵא ָ
ָהא לְ כָ ל דִּ בְ ֵר ֶיהן  -זֶ ה וְ זֶ ה ׁ ָשוִ ין.
ֲא ָתאן לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר!
דְּ ַתנְ ָיא:
" ֵא ַירע בּ וֹ ּ ְפסוּל ו ִּמי ּנ ּו כּ ֵֹהן ַא ֵחר ַּת ְח ָּתיו,
אשוֹ ן  -חוֹ זֵ ר ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ ,
ִר ׁ
ּ
ׁ ֵשנִ י ּ ָ -כל ִמ ְצוֹ ת ְ ּכהו ָ ּּנה ְגדוֹ ָלה ָע ָליו,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
אשוֹ ן  -חוֹ זֵ ר ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ ,
ִר ׁ
ּ
ׁ ֵשנִ י ֵ -אינוֹ ָראוּי לֹא ְלכ ֵֹהן ָגדוֹ ל ,וְ לֹא ְלכ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
שה ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסף ֶ ּבן או ָּלם ִמ ִּצ ּיפוֹ ִרי ׁ ֶש ֵא ַירע בּ וֹ ְּפסוּל ְ ּבכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ,ו ִּמינּ וּה ּו ַּת ְח ָּתיו,
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ִל ְפנֵ י ֲח ָכ ִמים ,וְ ָא ְמר ּו:
ו ָּבא ַמ ֲע ֶ ׂ
אשוֹ ן  -חוֹ זֵ ר ַל ֲעבוֹ ָדתוֹ ,
ִר ׁ
ׁ ֵשנִ י ֵ -אינוֹ ָראוּי לֹא ְלכ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ,וְ לֹא ְלכ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט.
יבה,
כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ִ -מ ׁ ּשוּם ֵא ָ
כּ ֵֹהן ֶה ְדיוֹ ט ִ -מ ׁ ּשוּם ַמ ֲע ִלין ַ ּב ּקוֹ ֶד ׁש וְ לֹא מוֹ ִר ִידין".
ישא – ַר ָ ּבנָן ,וְ ֵס ָיפא ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר?!
ֵר ׁ ָ
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ִאין.
ישא – ַר ָ ּבנָן,
ֵר ׁ ָ
וְ ֵסיפָ א ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
ַר ִ ּבי ִהיא ,וְ נָ ִסיב לָ ּה ַא ִּלי ָ ּבא דְּ ַת ּנ ֵָאי.

רש"י
מתני'
מרובה בגדים .כהנים ששימשו
בבית שני ואף בבית ראשון
מימות יאשיהו ואילך שנגנז
צלוחית של שמן המשחה:
פר הבא על כל המצות .כהן
משיח שהורה היתר בדבר
שזדונו כרת ועשה כהוראתו
מביא פר שנאמר אם הכהן
המשיח יחטא לאשמת העם וגו'
)ויקרא ד(:
כהן המשמש .כגון שאירע בו
פסול ומינו אחר תחתיו ועבר
פסולו וחזר לעבודתו והעבירו
הבא תחתיו הראשון קרוי
משמש והשני עבר:
אלא פר יוה''כ .שאי אפשר
להביא שנים וכן עשירית האיפה
חביתי כהן ]גדול[ שבכל יום
שאי אפשר להביא שנים:
גמ'
הא לכל דבריהן זה וזה שוין.
ואם בא להקטיר או לעבוד שום
עבודה משמש בשמונה בגדים
כהן שעבר ככהן המשמש:
כל מצות כהונה גדולה עליו.
משמש בח' בגדים לא פורע ולא
פורם ומצווה על הבתולה
ומוזהר על האלמנה ומקריב
אונן:
ואינו ראוי .לשמש לא בשמונה
בגדים ככהן גדול ולא בארבעה
ככהן הדיוט:
רבי היא .וסתמה אליבא
דנפשיה:
ונסיב ליה אליבא דתנאי.
במרובה בגדים סבר לה כרבנן
ובכהן שעבר סבר לה כר' מאיר:
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 .37ט ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ֵ ּבין ָ ּב ָמה ְ ּגדוֹ ָלה ְל ָב ָמה ְק ַט ָ ּנה,
ֶא ָ ּלא ְּפ ָס ִחים.
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ָ ּכל ׁ ֶשהוּא נִ ידָּ ר וְ נִ ידָּ ב ָ -ק ֵרב ְ ּב ָב ָמה,
וְ ָכל ׁ ֶש ֵאינוֹ לֹא נִ ידָּ ר וְ לֹא נִ ידָּ ב ֵ -אינוֹ ָק ֵרב ְ ּב ָב ָמה.
ְ ּג ָמ ָרא
ּ ְפ ָס ִחים וְ ת ּו לֹא?!
ֵא ָימאְּ :כ ֵעין ּ ְפ ָס ִחים.
ַמ ִ ּני?
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ִהיא,
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר:
ַאף ִצבּ וּר לֹא ִה ְק ִריב ּו ֶא ָ ּלא ּ ְפ ָס ִחים וְ חוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ָ ּקבו ַּע ָל ֶהם זְ ַמן".
ֲאבָ ל חוֹ בוֹ ת ׁ ֶש ֵאין ָקבו ַּע לָ ֶהם זְ ַמן ָ -הכָ א וְ ָהכָ א לֹא ָק ֵרב.

רש"י
מתני'
אין בין במה .אין הפרש בשעת
היתר הבמות בין במה גדולה זה
מזבח של משה בעודו בנוב
וגבעון:
לבמה קטנה .מזבח של יחיד
שכל יחיד ויחיד עושה במה
לעצמו:
קרב בבמה .קטנה:
כל שאינו נידר ונידב כו'.
בזבחים יליף לה בפרק בתרא:
גמ'
פסחים ותו לא .והא קתני סיפא
כל שאינו נידר ונידב אינו קרב
בבמה קטנה ואילו בגדולה היו
מקריבין קרבנות צבור תמידין
ומוספין וקא ס''ד דאף חובות
צבור שאין קבוע להן זמן היו
קריבין בה כגון פר העלם דבר
של צבור ושעירי ע''ז:
כעין פסחים .וכל חובות הקבוע
להם זמן כפסחים:
מני .מתניתין דקתני דבמה
קטנה אין קרב בה שום חובה
ואמר דבמה גדולה לא עדיפא
מינה אלא בחובות הקבוע להן
זמן:
ר' שמעון היא .דאמר בפרק
בתרא דזבחים אף צבור לא
הקריבו בבמה גדולה שום חובה
אלא פסחים וחובות הקבוע להן
זמן אבל חובות שאין קבוע להן
זמן כגון פר העלם דבר ושעירי
ע''ז הכא והכא לא קרב אבל
כדרבנן דהתם לא מתוקמא
מתניתין דהא אמרי כל שהצבור
מקריבין באהל מועד שבמדבר
מקריבין באהל מועד שבגלגל
דהיא במה גדולה ואפילו פר
העלם דבר ומתניתין קתני פסח
וכיוצא בהן:
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 .38ט ,ב – י ,א

י,א

יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ֵ ּבין ׁ ִשילֹה ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם,
שר ׁ ֵשנִ י ְ ּבכָ ל ָהרוֹ ֶאה.
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ְ ּב ׁ ִשילֹה  -אוֹ ְכ ִלין ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
ו ִּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ִ -ל ְפנִ ים ִמן ַהחוֹ ָמה.
וְ ָכאן וְ כָ אן ָ -ק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים נֶ ֱאכָ ִלין ִל ְפנִ ים ִמן ַה ְ ּק ָל ִעים,
יתר,
יה ֶה ֵּ
ְקדו ׁ ּ ַּשת ׁ ִשילֹה ^ -יֵ ׁש ַא ֲח ֶר ָ
יתר.
יה ֶה ֵּ
ו ְּקדו ׁ ּ ַּשת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ֵ -אין ַא ֲח ֶר ָ
ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ׁ ֶש ַּמ ְק ִריבִ ין ְ ּבבֵ ית חוֹ נְיוֹ ַ ּב ְּז ַמן ַה ֶּזה.
ָק ָסבַ ר:
ֵ ּבית חוֹ נְיוֹ לַ או ֵ ּבית ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה ִהיא.
וְ ָקא ָסבַ ר:
אשוֹ נָה ִקידְּ ׁ ָשה לִ ׁ ְש ָע ָת ּה ,וְ לֹא ִקידְּ ׁ ָשה לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ א.
ְקדו ׁ ּ ָּשה ִר ׁ
אתם ַעד ָע ָּתה ֶאל ַה ּ ְמנו ָּחה וְ ֶאל ַה ַּנ ֲחלָ ה" )דברים יב-ט(.
דִּ כְ ִתיבִּ " :כי ל ֹא בָ ֶ
" ְמנו ָּחה"  -זוֹ ׁ ִשילֹה
"נַ ֲחלָ ה"  -זוֹ יְ רו ׁ ָּשלַ יִם.
ַמ ִּק ׁיש "נַ ֲחלָ ה" לִ " ְמנו ָּחה" ַ -מה ְּמנו ָּחה י ֵׁש ַא ֲח ֶר ָיה ֶה ֵּיתרַ ,אף נ ֲַחלָ ה י ֵׁש ַא ֲח ֶר ָיה ֶה ֵּיתר.
ָא ְמר ּו לֵ ּיה:
ָא ַמ ְר ָּת?
ָא ַמר לְ ה ּו:
לֹא!
ָא ַמר ָרבָ א:
ָה ֱאל ִֹהים! ֲא ָמ ָר ּה וּגְ ִמ ְירנָ א לָ ּה ִמי ֵ ּנ ּיה!
ּו ַמאי ַט ְע ָמא ָקא ָה ַדר ֵ ּב ּיה?
ִמ ׁ ּשוּם ַק ׁ ְש ָיא דְּ ַרב ָמ ִרי.
דְּ מוֹ ִתיב ַרב ָמ ִרי:
יתר,
יה ֶה ֵּ
" ְקדו ׁ ּ ַּשת ׁ ִשילֹה יֵ ׁש ַא ֲח ֶר ָ
יתר".
יה ֶה ֵּ
ְקדו ׁ ּ ַּשת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ֵאין ַא ֲח ֶר ָ
וְ עוֹ ד ְּתנַן:
" ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּבא ּו ִלירו ׁ ָּש ַליִ ם  -נֶ ֶא ְסר ּו ַה ָ ּבמוֹ ת,
יתר ,וְ ִהיא ָהיְ ָתה ְלנַ ֲח ָלה".
וְ לֹא ָהיָ ה ָל ֶהם עוֹ ד ֶה ֵּ

רש"י
מתני'
בכל הרואה .בכל מקום שיוכל
לראות משם את שילה ובפרק
בתרא דזבחים יליף טעמא:
יש אחריה היתר .כשחרבה
שילה הותרו הבמות כדאמרינן
במס' זבחים )דף קיט (.כי לא
באתם עד עתה אל המנוחה זו
שילה שנחו מלכבוש ואל הנחלה
זו ירושלים למה חלקן הכתוב
כדי ליתן היתר בין זו לזו:
גמ'
בית חוניו .מזבח חוניו בנו של
שמעון הצדיק בנה במה
במצרים לשם שמים כדאמרינן
במס' מנחות )דף קט:(:
קסבר כו' .דאיכא למאן דאמר
התם שבנאה לשם ע''ז:
וקסבר קדושה .שנתקדשה
ירושלים אינה קדושה לעולם
ומשחרבה הותרו הבמות:
לעתיד לבא .כלומר משתחרב:
והיא היתה נחלה .האמור
בפסוק אל המנוחה ואל הנחלה:
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 .39י ,א-ב
ַּת ּנ ֵָאי ִהיא:
דִּ ְתנַן:
יעזֶ ר:
ל
א
י
ב
ּ
ר
ר
" ָא ַמ ַ ִ ֱ ִ ֶ
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי:
ְ ּכ ׁ ֶש ָהי ּו בּ וֹ נִ ין ַ ּב ֵהיכָ ל,
שין ְק ָל ִעים ַל ֵהיכָ ל ,ו ְּק ָל ִעים ָל ֲעזָ ָרה,
עוֹ ִ ׂ
ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ַ ּב ֵהיכָ ל  -בּ וֹ נִ ין ִמ ַ ּבחוּץ,
ו ָּב ֲעזָ ָרה  -בּ וֹ נִ ין ִמ ִ ּב ְפנִ ים.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע:
ׁ ָש ַמ ְע ִּתי:
ׁ ֶש ַּמ ְק ִר ִיבין ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ַ ּביִ ת,
אוֹ ְכלִ ין ָק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין ְק ָל ִעים,
שר ׁ ֵשנִ י ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין חוֹ ָמה,
ָק ָד ׁ ִשים ַק ִ ּלים ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
אשוֹ נָ ה ִקידְּ ׁ ָשה ִל ׁ ְש ָע ָת ּה וְ ִקידְּ ׁ ָשה ֶל ָע ִתיד ָלבוֹ א".
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּקדו ׁ ּ ָּשה ִר ׁ
ִמ ְּכלַ ל דְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר ָסבַ ר  -לֹא ִקידְּ ׁ ָשה לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ א.
ָא ַמר לֵ ּיה ָרבִ ינָ א לְ ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
ִמ ַּמאי?
אשוֹ נָה ִקידְּ ׁ ָשה לִ ׁ ְש ָע ָת ּה וְ ִקידְּ ׁ ָשה לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ א,
דִּ לְ ָמא דְּ כו ֵּּלי ָעלְ ָמאְ :קדו ׁ ּ ָּשה ִר ׁ
ו ַּמר ַמאי דִּ ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה ָק ָא ַמר,
ו ַּמר ַמאי דִּ ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה ָק ָא ַמר.
וְ כִ י ֵּת ָימא " ְק ָל ִעים" לְ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר לָ ָּמה לִ י?
לִ צְ נִיעו ָּתא ְ ּב ָעלְ ָמא.
ֶא ָּלאִּ ,כי ָהנֵ י ַּת ָ ּנ ֵאי,
דְּ ַתנְ ָיא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ָל ָּמה ָמנ ּו ֲחכָ ִמים ֶאת ֵאלּ ּו?
ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֶש ָעל ּו ְ ּבנֵ י ַה ּגוֹ ָלה ָמ ְצא ּו ֶאת ֵאלּ ּו וְ ִקידְּ ׁשוּם,
ֲא ָבל ָה ִר ׁ
אשוֹ נוֹ ת ָ ּב ְטל ּו ִמ ׁ ּ ֶש ָ ּב ְט ָלה ָה ָא ֶרץ".
אשוֹ ָנה ִקידְּ ׁ ָשה לִ ׁ ְש ָע ָת ּה ,וְ לֹא ִקידְּ ׁ ָשה לֶ ָע ִתיד לָ בוֹ א.
ַאלְ ָמא ָק ָסבַ רְ :קדו ׁ ּ ָּשה ִר ׁ
ו ְּר ִמי ְנה ּו:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
וְ כִ י ֵאלּ ּו ִ ּב ְל ַבד ָהי ּו?!
וַ ֲהלֹא ְ ּכ ָבר נֶ ֱא ַמרִ ׁ " :ש ּׁ ִשים ִעיר ָּכל ֶח ֶבל ַא ְר ּגוֹ ב" )דברים ג-ד(,
ו ְּכ ִתיבָּ " :כל ֵא ֶּלה ָע ִרים ְ ּבצוּרוֹ ת חוֹ ָמה ְ ּגבוֹ ָהה" )דברים ג-ה(!
ֶא ָ ּלא ָל ָּמה ָמנ ּו ֲח ָכ ִמים ֶאת ֵאלּ ּו?
ׁ ֶש ְ ּכ ׁ ֶש ָעל ּו ְ ּבנֵ י ַה ּגוֹ ָלה ָמ ְצא ּו ֵאלּ ּו וְ ִקידְּ ׁשוּם".
י,ב

" ִקידְּ ׁשוּם"?! ^ ַה ׁ ְש ָּתא ָהא ָא ְמ ֵרי לֹא צְ ִריכָ א לְ ַקדּ ו ׁ ֵּשי!
ֶא ָּלאָ ' :מצְ א ּו ֶאת ֵאלּ ּו ו ְּמ ָנאוּם'.
וְ לֹא ֵאלּ ּו ִ ּב ְל ַבד,
ֶא ָ ּלא ָ ּכל ׁ ֶש ַּת ֲע ֶלה ְל ְך ָמסוֹ ֶרת ְ ּביָ ְד ָך ֵמ ֲאבוֹ ֶת ָ
יך ֶ ׁ -ש ּמו ֶ ּּק ֶפת חוֹ ָמה ִמימוֹ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן,
ָ ּכל ַה ִּמ ְצוֹ ת ַה ָ ּלל ּו  -נוֹ ֲהגִ ין ָ ּב ּה,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּקדו ׁ ּ ָּשה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ִקידְּ ׁ ָשה ִל ׁ ְש ָע ָת ּה וְ ִקידְּ ׁ ָשה ֶל ָע ִתיד ָלבֹא".
ַק ׁ ְשיָא דְּ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ַאדְּ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל!
ְּת ֵרי ַּת ָּנ ֵאי ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.

רש"י
קלעים להיכל .קא סלקא דעתך
במקום חומות היכל שיהא
מזבח הבנוי בעזרה קרוי אשר
פתח אהל מועד שאלמלא כן לא
היו מקריבין עד שיגמר הבנין
והם התחילו להקריב קרבנות
משבאו שם בימי כורש כמו
שכתוב בספר עזרא ועד עשרים
ושנים שנה אחרי כן לא נגמר
הבית בשנת שלש לדריוש
האחרון:
בונין מבחוץ .שהיו הקלעים
פרושים לפנים מעובי החומה
שלא יכנסו הבונין לתוך ההיכל:
לאו מכלל דר' אליעזר .דבעי
קלעים סבר לא קידשה לאחר
חורבן לפיכך פירסו קלעים
במקום בנין וחזרו וקידשו
בתודות ובשיר כדאמר במס'
שבועות )דף טז:(.
ומר מאי דשמיע ליה קאמר.
ולא משום צורך קדושה :וכי
תימא כו':
את אלו .עיירות נמנו בפ' בתרא
דערכין לענין בתי ערי חומה
לומר שהיו מוקפות חומה
מימות יהושע בן נון ואין שם
יותר מתשעה:
ולמה מנאום .והלא הרבה היו
שם והתם נמי תנן וכל כיוצא
בהן:
ורמינהו .מסקנא דמילתיה הוא
דאמר לעיל הני תנאי פליגי
בקידשה ולא קידשה:
הא אמרי .לקמן בסיפא דהא
מתני' גופה דלא צריכי לקדושי
דקא מסיים ואזיל בה וכל
שתעלה בידך מסורת מאבותיך:
כל המצות הללו .הנוהגות בערי
חומה שילוח מצורע וקריאת
מגילה בחמשה עשר והבית
חלוט בה לסוף שנה:
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וְ ִא ָ ּיב ִעית ֵא ָימא:
ָהא ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ַ ּבר יוֹ ֵסי ֲא ָמ ָר ּה,
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ְ ּב ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ָא ַמר:
" ֲא ׁ ֶשר לוֹ א חוֹ ָמה" )ויקרא כה-ל( ַ -אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ֵאין לוֹ ַע ְכ ׁ ָשיו וְ ָהיָ ה לוֹ קוֹ ֶדם ָל ֵכן".

רש"י
אע''פ שאין כו' .אלמא סבירא
ליה קדושה קמייתא לא בטלה
מחמת חורבן והיינו תנאי:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת
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 .40י ,ב
"וַ יְ ִהי ִ ּב ֵימי ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש" )אסתר א-א(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי לֵ וִ י וְ ִא ֵּית ָימא ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
דָּ בָ ר זֶ ה ָמסוֹ ֶרת ְ ּב ָי ֵדינ ּו ֵמ ַאנ ׁ ְֵשי ְּכנ ֶֶסת ַה ְ ּגדוֹ לָ ה,
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ יְ ִהי" ֵאינוֹ ֶא ָּלא לְ ׁשוֹ ן צַ ַער.
"וַ יְ ִהי ִ ּב ֵימי ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש" )אסתר א-א( ֲ -הוָ ה ָה ָמן.
"וַ יְ ִהי ִ ּב ֵימי ׁ ְשפוֹ ט ַה ּׁשוֹ ְפ ִטים" )רות א-א( ֲ -הוָ ה ָר ָעב.
"וַ יְ ִהי ִּכי ֵה ֵחל ָה ָא ָדם לָ רוֹ ב וַ ַ ּי ְרא ה' ִּכי ַר ָ ּבה ָר ַעת ָה ָא ָדם" )בראשית ו-א(.
"וַ יְ ִהי ְ ּבנָ ְס ָעם ִמ ֶ ּק ֶדם ָהבָ ה נִ בְ נֶ ה ָּלנ ּו ִעיר" )בראשית יא-ב(.
ש ּו ִמלְ ָח ָמה" )בראשית יד-א(.
"וַ יְ ִהי ִ ּב ֵימי ַא ְמ ָר ֶפל ָע ׂ
"וַ יְ ִהי ִ ּב ְהיוֹ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּב ִיריחוֹ וְ ַח ְרבּ וֹ ׁ ְשלו ָּפה ְ ּביָ דוֹ " )יהושע ה-יג(.
ש ָר ֵאל" )יהושע ו-כז(.
"וַ יְ ִהי ה' ֶאת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע וַ ִ ּי ְמ ֲעל ּו ְבנֵי יִ ְ ׂ
"וַ יְ ִהי ִא ׁיש ֶא ָחד ִמן ָה ָר ָמ ַתיִ ם ִּכי ֶאת ַח ָּנה ָא ֵהב וַ ה' ָסגַ ר ַר ְח ָמ ּה" )שמואל א א-א(.
"וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר זָ ֵקן ׁ ְשמו ֵּאל וְ ל ֹא ָהלְ כ ּו ָ ּבנָ יו ִ ּב ְד ָרכָ יו" )שמואל א ח-א(.
ש ִּכיל וַ ה' ִע ּמוֹ )שמואל א יח-יד(.
"וַ יְ ִהי ָדוִ ד לְ כָ ל דְּ ָרכָ יו ַמ ְ ׂ
וַ יְ ִהי ׁ ָשאוּל עוֹ יֵ ן ֶאת דָּ וִ ד" )שמואל א יח-ט(.
"וַ יְ ִהי ִּכי יָ ׁ ַשב ַה ּ ֶמלֶ ְך ְ ּבבֵ יתוֹ " )שמואל ב ז-א( " ַרק ַא ָּתה ל ֹא ִת ְבנֶ ה ַה ַ ּביִ ת" )מלכים א ח-יט(.
וְ ָהכְ ִתיב" :וַ יְ ִהי ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י" )ויקרא ט-א(,
ש ְמ ָחה ִל ְפנֵ י ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּכיוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנ ְב ְרא ּו בּ וֹ ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ"!
וְ ַת ְנ ָיא" :אוֹ תוֹ ַה ּיוֹ ם ָהיְ ָתה ִ ׂ
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :וַ יְ ִהי ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י" )ויקרא ט-א(,
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹ ם ֶא ָחד" )בראשית א-ה(.
ָהא ׁ ְשכִ יב ָנ ָדב וַ ֲאבִ יהוּא.
וְ ָהכְ ִתיב" :וַ יְ ִהי בִ ׁ ְשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָ ה וְ ַא ְר ַ ּבע ֵמאוֹ ת ׁ ָשנָ ה" )מלכים א ו-א(!
וְ ָהכְ ִתיב" :וַ יְ ִהי ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָר ָאה יַ ֲעקֹב ֶאת ָר ֵחל" )בראשית כט-י(!
וְ ָהכְ ִתיב" :וַ יְ ִהי ֶע ֶרב וַ יְ ִהי ב ֶֹקר יוֹ ם ֶא ָחד" )בראשית כט-י(!
ישי" וְ ָה ִא ָּיכא טוּבָ א!
וְ ָה ִא ָּיכא " ׁ ֵשנִ י" וְ ָה ִא ָּיכא " ׁ ְשלִ ׁ ִ
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
ָּכל "וַ יְ ִהי" ִא ָּיכא ָהכִ י וְ ִא ָּיכא ָהכִ י,
"וַ יְ ִהי ִ ּב ֵימי" ֵ -אינוֹ ֶא ָּלא לְ ׁשוֹ ן צַ ַער.
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה "וַ יְ ִהי ִ ּב ֵימי" ֲהו ּו:
"וַ יְ ִהי ִ ּב ֵימי ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש" )אסתר א-א(.
"וַ יְ ִהי ִ ּב ֵימי ׁ ְשפוֹ ט ַה ּׁשוֹ ְפ ִטים" )רות א-א(.
"וַ יְ ִהי ִ ּב ֵימי ַא ְמ ָר ֶפל" )בראשית יד-א(.
"וַ יְ ִהי ִ ּב ֵימי ָא ָחז" )ישעיה ז-א(.
"וַ יְ ִהי ִ ּב ֵימי יְ הוֹ יָ ִקים" )ירמיה א-ג(.

רש"י
וחרבו שלופה וגו' .וציערו
שהוכיחו על ביטול תורה ותמיד
של בין הערבים כדאמר לעיל
בפירקין )ג:(.
ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה'
עמו .וכתיב התם ויהי שאול עוין
את דוד בשביל הצלחתו:
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 .41י ,ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי לֵ וִ י:
דָּ בָ ר זֶ ה ָמסוֹ ֶרת ְ ּב ָי ֵדינ ּו ֵמ ֲאבוֹ ֵתינ ּו:
ָאמוֹ ץ וַ ֲא ַמצְ יָה ַא ִחים ֲהו ּו.
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
ִּכי ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
ָּכל ַּכ ָּלה ׁ ֶש ִהיא צְ נו ָּעה ְ ּבבֵ ית ָח ִמ ָיה  -זוֹ כָ ה וְ יוֹ צְ ִאין ִמ ֶּמ ּנָה ְמלָ כִ ים ּו ְנבִ ִיאים.
ְמ ָנלָ ן?
ִמ ָּת ָמר.
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ְר ֶא ָה יְ הו ָּדה וַ ַ ּי ְח ׁ ְש ֶב ָה לְ זוֹ נָ ה ִּכי כִ ְּס ָתה ּ ָפנֶ ָיה" )בראשית לח-טו(.
ִמ ׁ ּשוּם דְּ "כִ ְּס ָתה ּ ָפנֶ ָיה" "וַ ַ ּי ְח ׁ ְש ֶב ָה לְ זוֹ נָ ה"?
ֶא ָּלא ִמ ׁ ּשוּם דְּ כִ ּ ְס ָתה ּ ָפ ֶנ ָיה ְ ּבבֵ ית ָח ִמ ָיה,
וְ לֹא ֲהוָ ה י ַָדע לָ ּה,
זָ כְ ָתה וְ ָיצְ א ּו ִמ ֶּמ ּנָה ְמלָ כִ ים ּו ְנבִ ִיאים.
" ְמלָ כִ ים" – ִמדָּ וִ ד.
" ְנבִ ִיאים"  -דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי לֵ וִ יָ :מסוֹ ֶרת ְ ּביָ ֵדינ ּו ֵמ ֲאבוֹ ֵתינ ּוָ :אמוֹ ץ וַ ֲא ַמצְ יָ ה ַא ִחים ָהי ּו.
וּכְ ִתיבֲ " :חזוֹ ן יְ ׁ ַש ְעיָ ה ּו ֶבן ָאמוֹ ץ" )ישעיה א-א(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי לֵ וִ י:
דָּ בָ ר זֶ ה ָמסוֹ ֶרת ְ ּב ָי ֵדינ ּו ֵמ ֲאבוֹ ֵתינ ּו:
ְמקוֹ ם ָארוֹ ן ֵאינוֹ ִמן ַה ִּמדָּ ה.
ַּת ְנ ָיא ַנ ִּמי ָהכִ י:
שר ַא ּמוֹ ת ְל ָכל רו ַּח,
משה  -יֵ ׁש לוֹ ֶע ֶ ׂ
שה ֶׁ
" ָארוֹ ן ׁ ֶש ָע ָ ׂ
ְ
ו ְּכ ִתיב" :וְ לִ ְפנֵ י ַהדְּ ִביר ֶע ְשׂ ִרים ַא ּ ָמה אוֹ ֶרך" )מלכים א ו-כ(,
ו ְּכ ִתיבְּ " :כנַ ף ַה ְּכרוּב ָה ֶא ָחד ֶע ֶשׂ ר ַא ּמוֹ ת וּכְ נַף ַה ְּכרוּב ָה ֶא ָחד ֶע ֶשׂ ר ַא ּמוֹ ת" )מלכים א ו-כ(".
ָארוֹ ן ּגו ֵּפ ּיה ֵהיכָ א ֲהוָ ה ָק ֵאי?
ֶא ָּלא לַ או,
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהּ ְ :ב ֵנס ָהיָה עוֹ ֵמד.

רש"י
אמוץ ואמציה .אמוץ אביו של
ישעיה ואמציה מלך יהודה:
מלמד שכיסתה פניה בבית
חמיה .לפיכך לא הכירה עכשיו
שאף בביתו לא ראה פניה שיהא
מכירה:
אינו מן המדה .אינו אוחז למעט
מדת קרקע לכל צדדיו כלום
כדקתני יש לו עשר אמות לכל
רוח באמצע בית קדש הקדשים
היה יושב ויש ריוח בינו לבין
הכתלים עשר אמות לכל צד וכל
הבית אינו אלא כ' על כ' נמצא
שאינו ממעט כלום:
לפני הדביר .חלל בית קדש
הקדשים שהוא לפנים הדביר
היא המחיצה המבדלת בין
הקדש ובין קדש הקדשים:
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 .42י ,ב – יא ,א
ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן ּ ָפ ַתח לָ ּה ּ ִפ ְית ָחא לְ ַהאי ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתא,
ֵמ ָהכָ א" :וְ ַק ְמ ִּתי ֲעלֵ ֶיהם וְ גוֹ ' וְ ִהכְ ַר ִּתי לְ בָ ֶבל ׁ ֵשם ו ׁ ְּש ָאר וְ נִ ין וָ נֶ כֶ ד נְ ֻאם ה'" )ישעיה יד-כב(.
" ׁ ֵשם"  -זֶ ה ַה ְּכ ָתב.
" ׁ ְש ָאר"  -זֶ ה לָ ׁשוֹ ן.
"נִ ין"  -זֶ ה ַמלְ כוּת.
"וָ נֶ כֶ ד"  -זוֹ וַ ׁ ְש ִּתי.
ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ּ ָפ ַתח לָ ּה ּ ִפ ְית ָחא לְ ַהאי ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתא,
ֵמ ָהכָ אַּ " :ת ַחת ַה ַּנ ֲעצוּץ יַ ֲעלֶ ה ְברוֹ ׁש וְ ַת ַחת ַה ִּס ְר ּ ָפד יַ ֲעלֶ ה ֲה ַדס" )ישעיה נה-יג(.
" ַּת ַחת ַה ַּנ ֲעצ ּוץ" ַּ -ת ַחת ָה ָמן ָה ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ָע ָׂשה ַעצְ מוֹ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
דִּ כְ ִתיב" :ו ְּבכֹל ַה ַּנ ֲעצוּצִ ים וּבְ כֹל ַה ַּנ ֲהלוֹ לִ ים" )ישעיה ז-יט(.
ֹאש לְ כָ ל ַה ְ ּב ָׂש ִמים,
"יַ ֲעלֶ ה ְברוֹ ׁש"  -זֶ ה ָמ ְרדְּ כַ י ׁ ֶש ּנ ְִק ָרא ר ׁ
ֹאש ָמר דְּ רוֹ ר" )שמות ל-כג(,
ש ִמים ר ׁ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ַא ָּתה ַקח לְ ָך ְ ּב ָ ׂ
ו ְּמ ַת ְר ְ ּג ִמינַןָ :מ ִרי דְּ כֵ י.
ש ַרף ְר ִפ ַידת ֵ ּבית ה',
" ַּת ַחת ַה ִּס ְר ּ ָפד" )ישעיה נה-יג( ַּ -ת ַחת וַ ׁ ְש ִּתי ָה ְר ׁ ָש ָעה ַ ּבת ְ ּבנוֹ ׁ ֶשל נְ בוּכַ ְד ֶנ ַ ּצר ָה ָר ׁ ָשע ׁ ֶש ּ ָ ׂ
דִּ כְ ִתיבְ " :ר ִפ ָידתוֹ זָ ָהב" )שיר השירים ג-י(.
"יַ ֲעלֶ ה ֲה ַדס" )ישעיה נה-יג(  -זוֹ ֶא ְס ֵּתר ַה ַ ּצדֶּ ֶקת ׁ ֶש ּנ ְִק ֵראת ֲה ַד ּ ָסה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ יְ ִהי אוֹ ֵמן ֶאת ֲה ַד ָּסה" )אסתר ב-ז(.
"וְ ָהיָ ה לַ ה' לְ ׁ ֵשם" )ישעיה נה-יג(  -זוֹ ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה.
"לְ אוֹ ת עוֹ לָ ם ל ֹא יִ ָּכ ֵרת" )ישעיה נה-יג( ֵ -אלּ ּו י ְֵמי ּפו ִּרים.
ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י ּ ָפ ַתח לָ ּה ּ ִפ ְית ָחא לְ ַהאי ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתא,
שישׂ לְ ָה ַרע ֶא ְתכֶ ם" )דברים כח-סג(.
ששׂ ה' ֲעלֵ יכֶ ם לְ ֵה ִיטיב ֶא ְתכֶ ם ֵּכן יָ ִ ׂ
ֵמ ָהכָ א" :וְ ָהיָ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָ ׂ
ו ִּמי ָח ֵדי ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְ ּב ַמ ּ ַפלְ ָּתן ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים?!
וְ ָהא ְּכ ִתיבּ ְ " :בצֵ את לִ ְפנֵ י ֶה ָחלוּץ וְ אוֹ ְמ ִרים הוֹ ד ּו לַ ה' ִּכי לְ עוֹ לָ ם ַח ְסדּ וֹ " )דברי הימים ב כ-כא(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמ ּ ְפ ֵני ָמה לֹא ֶנ ֱא ַמר ' ִּכי טוֹ ב' ְ ּבהוֹ ָד ָאה זוֹ ?
לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ָׂש ֵמ ַח ְ ּב ַמ ּ ַפלְ ָּתן ׁ ֶשל ְר ׁ ָש ִעים!
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וְ ל ֹא ָק ַרב זֶ ה ֶאל זֶ ה ָּכל ַה ַּליְ לָ ה" )שמות יד-כ(?
ִ ּב ְּק ׁש ּו ַמלְ ֲאכֵ י ַה ׁ ּ ָש ֵרת לוֹ ַמר ׁ ִש ָירה,
ּ
ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּאַ :מ ֲע ֵׂשה יָ ַדי טוֹ בְ ִעין ַ ּביָם וְ ַא ֶּתם אוֹ ְמ ִרים ׁ ִש ָירה?!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר:
ש,
הוּא ֵאינוֹ ָׂש ׂ
ֲאבָ ל ֲא ֵח ִרים ֵמ ִׂשישׂ .
וְ ַדיְ ָקא נַ ִּמי,
שוּשׂ ',
שישׂ " וְ לֹא ְּכ ִתיב ' ָי ׂ
דִּ כְ ִתיבֵּ " :כן יָ ִ ׂ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ַּכ ֲהנָ א ּ ָפ ַתח לָ ּה ּ ִפ ְית ָחא לְ ַהאי ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתא,
ש ְמ ָחה" )קהלת ב-כו(  -זֶ ה ָמ ְרדְּ כַ י ַה ַ ּצדִּ יק.
ֵמ ָהכָ א" :לְ ָא ָדם ׁ ֶש ּטוֹ ב לְ ָפנָ יו נָ ַתן ָחכְ ָמה וְ ַד ַעת וְ ִ ׂ
"וְ לַ חוֹ ֵטא נָ ַתן ִענְ יָ ן לֶ ֱאסוֹ ף וְ לִ כְ נוֹ ס" )קהלת ב-כו(  -זֶ ה ָה ָמן.
"לָ ֵתת לְ טוֹ ב לִ ְפנֵ י ָה ֱאל ִֹהים" )קהלת ב-כו(  -זֶ ה ָמ ְרדְּ כַ י וְ ֶא ְס ֵּתר,
דִּ כְ ִתיב" :וַ ָּת ֶשׂ ם ֶא ְס ֵּתר ֶאת ָמ ְרדֳּ כַ י ַעל ֵ ּבית ָה ָמן" )אסתר ח-ב(.
ַר ָ ּבה ַ ּבר עוֹ ְפ ָרן ּ ָפ ַתח לָ ּה ּ ִפ ְית ָחא לְ ַהאי ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתא,
ש ִרים" )ירמיה מט-לח(.
ֵמ ָהכָ א" :וְ ַשׂ ְמ ִּתי כִ ְס ִאי בְ ֵעילָ ם וְ ַה ֲא ַב ְד ִּתי ִמ ּׁ ָשם ֶמלֶ ְך וְ ָ ׂ
" ֶמלֶ ְך"  -זוֹ וַ ׁ ְש ִּתי.
ש ִרים"  -זֶ ה ָה ָמן וַ ֲע ֶׂש ֶרת ָ ּבנָיו.
"וְ ָ ׂ

רש"י
פתח לה פיתחא להאי פרשתא
מהכא .כשהיה רוצה לדרוש
בענין איגרת פורים היה מתחיל
לדרוש מקרא זה:
וקמתי עליהם .בפורענות בבל
כתיב:
זה הכתב .אין להן כתב אלא
מאומה אחרת:
נין .לשון ממשלה וכן ינון שמו
)תהלים עב( ימשול ויגדל:
בצאת לפני החלוץ .ביהושפט
כתיב בדברי הימים כשיצא
להלחם על העמונים והגבעונים
שבאו עליו:
הודו לה' כי טוב .משמע טוב
שיקלסו לפניו על זאת:
אחרים משיש .וכשנתחייבו
כלייה בימי המן היו אויביהן
שמחין להן:
ושמתי כסאי בעילם .שושן
הבירה היתה בעילם דכתיב
בספר דניאל בשוש ן הבירה אשר
בעילם המדינה:
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ַרב דִּ ִימי ַ ּבר ִיצְ ָחק ּ ָפ ַתח לָ ּה ּ ִפ ְית ָחא לְ ַהאי ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתא,
יא,א ֵמ ָהכָ אִּ "^ :כי ֲעבָ ִדים ֲאנַ ְחנ ּו ו ְּב ַע ְבדו ֵּתנ ּו ל ֹא ֲעזָ בָ נ ּו ֱאל ֵֹהינ ּו וַ ַ ּיט ָעלֵ ינ ּו ֶח ֶסד לִ ְפנֵ י ַמלְ כֵ י ָפ ַרס" )עזרא ט-ט(.
ֵא ָימ ַתי?
ִ ּבזְ ַמן ָה ָמן.
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ַ ּבר ּ ָפ ּ ָפא ּ ָפ ַתח לָ ּה ּ ִפ ְת ָחא לְ ָהא ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתא,
ֹאשנ ּו ָ ּבאנ ּו ָ ּב ֵא ׁש ו ַּב ַּמיִ ם" )תהלים סו-יב(.
ֵמ ָהכָ אִ " :ה ְר ַּכ ְב ָּת ֱאנוֹ ׁש לְ ר ׁ ֵ
" ָ ּב ֵא ׁש" ּ ִ -ב ֵימי ְנבוּכַ ְד ֶנ ַ ּצר ָה ָר ׁ ָשע.
"ו ַּב ּ ַמיִ ם" ּ ִ -ב ֵימי ּ ַפ ְרעֹה.
"וַ ּתוֹ צִ ֵיאנ ּו לָ ְרוָ יָ ה" ּ ִ -ב ֵימי ָה ָמן.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ּ ָפ ַתח לָ ּה ּ ִפ ְת ָחא לְ ָהא ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתא,
ֵמ ָהכָ א" :זָ כַ ר ַח ְסדּ וֹ וֶ ֱאמוּנָ תוֹ לְ ֵבית יִ ְשׂ ָר ֵאל ָרא ּו כָ ל ַא ְפ ֵסי ֶא ֶרץ ֵאת יְ ׁשו ַּעת ֱאל ֵֹהינ ּו" )תהלים צח-ג(.
ֵא ָימ ַתי " ָרא ּו ָּכל ַא ְפ ֵסי ֶא ֶרץ ֶאת יְ ׁשו ַּעת ֱאל ֵֹהינ ּו"?
ִ ּב ֵימי ָמ ְרדְּ כַ י וְ ֶא ְס ֵּתר.
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ּ ָפ ַתח לָ ּה ּ ִפ ְת ָחא לְ ָהא ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתא,
ֵמ ָהכָ אֲ " :א ִרי נוֹ ֵהם וְ דוֹ ב ׁשוֹ ֵקק מוֹ ׁ ֵשל ָר ׁ ָשע ַעל ַעם דָּ ל" )משלי כח-טו(.
" ֲא ִרי נוֹ ֵהם"  -זֶ ה ְנבוּכַ ְד ֶנ ַ ּצר ָה ָר ׁ ָשע,
דִּ כְ ִתיב ֵ ּב ּיהָ " :עלָ ה ַא ְריֵ ה ִמ ֻּס ְ ּבכוֹ " )ירמיה ד-ז(.
"דּ וֹ ב ׁשוֹ ֵקק"  -זֶ ה ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש,
דִּ כְ ִתיב ֵ ּב ּיה" :וַ ֲאר ּו ֵחיוָ ה ָא ֳח ִרי ִתנְ יָ ינָ ה דָּ ְמיָ ה לְ דוֹ ב" )דניאל ז-ה(.
וְ ָתנֵי ַרב יוֹ ֵסף:
" ֵאלּ ּו ַּפ ְר ִס ִ ּיים,
ׁ ֶשאוֹ ְכלִ ין וְ ׁשוֹ ִתין ְ ּכדוֹ ב,
שר ְ ּכדוֹ ב,
ו ְּמסו ְּר ָ ּב ִלין ָ ּב ָ ׂ
ש ָער ְ ּכדוֹ ב,
ו ְּמגַ דְּ ִלין ֵ ׂ
וְ ֵאין ָל ֶהם ְמנו ָּחה ְ ּכדוֹ ב".
"מוֹ ׁ ֵשל ָר ׁ ָשע"  -זֶ ה ָה ָמן.
ּ
" ַעל ַעם דָּ ל" ֵ -אלּ ּו יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶש ֵהם דַּ ִלים ִמן ַה ִּמצְ וֹ ת.
ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר ּ ָפ ַתח לָ ּה ּ ִפ ְת ָחא לְ ָהא ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתא,
ֵמ ָהכָ אּ ַ " :ב ֲע ַצלְ ַּתיִ ם יִ ּ ַמ ְך ַה ְּמ ָק ֶרה ו ְּב ׁ ִש ְפלוּת יָ ַדיִ ם יִ ְדלוֹ ף ַה ַ ּביִ ת" )קהלת י-יח(.
שוֹ ְנאוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ָמ ְך,
ִ ּב ׁ ְשבִ יל ַעצְ לוּת ׁ ֶש ָהיָה לָ ֶהם לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶשלּ ֹא ָע ְסק ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ַ -נ ֲע ֶׂשה ׂ
וְ ֵאין ָמ ְך ֶא ָּלא ָענִי,
ָ
ְ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ִאם ָמך הוּא ֵמ ֶע ְר ֶּכך" )ויקרא כז-ח(.
וְ ֵאין " ְמ ָק ֶרה" ֶ -א ָּלא ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :ה ְמ ָק ֶרה ַב ַּמיִ ם ֲעלִ ּיוֹ ָתיו" )תהלים קד-ג(.
ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר יִצְ ָחק ּ ָפ ַתח לָ ּה ּ ִפ ְת ָחא לְ ָהא ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתא,
ש ָר ֵאל" )תהלים קכד-א(.
ֹאמר נָ א יִ ְ ׂ
ֵמ ָהכָ אִ ׁ " :שיר ַה ַּמ ֲעלוֹ ת  ...לוּלֵ י ה' ׁ ֶש ָהיָ ה לָ נ ּו י ַ
"לוּלֵ י ה' ׁ ֶש ָהיָ ה לָ נ ּו ְ ּבקוּם ָעלֵ ינ ּו ָא ָדם" )תהלים קכד-ב( – " ָא ָדם" וְ לֹא ֶמלֶ ְך.
ָרבָ א ּ ָפ ַתח לָ ּה ּ ִפ ְת ָחא לְ ָהא ּ ַפ ְר ׁ ְש ָתא,
ֵמ ָהכָ אּ ִ " :ב ְרבוֹ ת צַ דִּ ִיקים יִ ְשׂ ַמח ָה ָעם ו ִּב ְמ ׁשוֹ ל ָר ׁ ָשע יֵ ָאנַ ח ָעם" )משלי כט-ב(.
ש ַמח ָה ָעם"  -זֶ ה ָמ ְרדְּ כַ י וְ ֶא ְס ֵּתר,
" ִ ּב ְרבוֹ ת ַצדִּ ִיקים יִ ְ ׂ
ש ֵמ ָחה".
דִּ כְ ִתיב" :וְ ָה ִעיר ׁשו ׁ ָּשן ָצ ֲהלָ ה וְ ָ ׂ
"ו ִּב ְמ ׁשוֹ ל ָר ׁ ָשע יֵ ָאנַ ח ָעם"  -זֶ ה ָה ָמן,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ָה ִעיר ׁשו ׁ ָּשן נָ בוֹ כָ ה".

רש"י
כי עבדים אנחנו .פסוק הוא
בספר עזרא וסיפא ויט עלינו
חסד לפני שרי פרס לתת
עלינו מחיה:
נבוכדנצר.
בימי
באש
שהטילנו לתוך הכבשן:
אימתי ראו כל אפסי ארץ את
ישועת אלהינו בימי מרדכי.
שהדבר נגלה לכל האומות
שהלכו אגרות בכל העולם:
מסורבלין .מלובשין בבשר:
נעשה שונאו של הקדוש
ברוך הוא מך .כמי שלא היה
יכול להושיע:
אדם ולא מלך .זה המן:
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ַרב ַמ ְּתנָ ה ָא ַמר:
ֵמ ָהכָ אִּ " :כי ִמי גוֹ י ָ ּגדוֹ ל ֲא ׁ ֶשר לוֹ ֱאל ִֹהים ְקרוֹ בִ ים ֵאלָ יו" )דברים ד-ז(.
ַרב ַא ׁ ּ ִשי ָא ַמר:
ֵמ ָהכָ א" :אוֹ ֲהנִ ָּסה ֱאל ִֹהים וְ גוֹ ' )דברים ד-לד(.

73
רש"י
רב מתנה ]אמר[ מהכא .פתח
פתחא:
]הדא דכתיב כו'[ .מה שכתב
בתורה ואין קונה גזר המן שלא
יהא אדם רשאי לקנות מהן
לעבד:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .43יא ,א
"וַ יְ ִהי ִ ּב ֵימי ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש" )אסתר א-א(.
ָא ַמר ַרב:
וַ יי וְ ִהי.
ָה ָדא דִּ כְ ִתיב" :וְ ִה ְת ַמ ַּכ ְר ֶּתם ׁ ָשם לְ אוֹ יְ בֶ ָיך לַ ֲעבָ ִדים וְ לִ ׁ ְש ָפחוֹ ת" וְ גוֹ ' )דברים כח-סח(.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ּ
"ל ֹא ְמ ַא ְס ִּתים וְ ל ֹא גְ ַעלְ ִּתים לְ כַ לוֹ ָתם" )ויקרא כו-מד(.
"ל ֹא ְמ ַא ְס ִּתים" ּ ִ -ב ֵימי ְיוָ ו ִנים.
"וְ ל ֹא גְ ַעלְ ִּתים" ּ ִ -ב ֵימי ְנבוּכַ ְד ֶנ ַ ּצר.
"לְ כַ ּלוֹ ָתם" ּ ִ -ב ֵימי ָה ָמן.
ּ
"לְ ָה ֵפר ְ ּב ִר ִיתי ִא ָּתם" ּ ִ -ב ֵימי ּ ַפ ְר ִס ִיים.
" ִּכי ֲאנִ י ה' ֱאל ֵֹה ֶיהם" ּ ִ -ב ֵימי גּוֹ ג ו ָּמגוֹ ג.
ְ ּב ַמ ְת ִנ ָיתא ָּתנָ א:
יש ֵאל וַ ֲעזַ ְריָ ה.
ימי ַ ּכ ְ ׂ
שדִּ ים ׁ ֶש ֶה ֱע ַמ ְד ִּתי ָל ֶהם דָּ נִ ֵ ּיאל ֲחנַ נְ יָ ה ִמ ׁ ָ
""ל ֹא ְמ ַא ְס ִּתים" ּ ִ -ב ֵ
ימי ָה ָמן ׁ ֶש ֶה ֱע ַמ ְד ִּתי ָל ֶהם ָמ ְרדְּ ַכי וְ ֶא ְס ֵּתר.
"וְ ל ֹא גְ ַעלְ ִּתים לְ כַ ּלוֹ ָתם" ּ ִ -ב ֵ
ימי ּ ַפ ְר ִס ִ ּיים ׁ ֶש ֶה ֱע ַמ ְד ִּתי ָל ֶהם ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ִ ּבי וְ ַח ְכ ֵמי דּ וֹ רוֹ ת.
"לְ ָה ֵפר ְ ּב ִר ִיתי ִא ָּתם" ּ ִ -ב ֵ
" ִּכי ֲאנִ י ה' ֱאל ֹ ֵה ֶיהם" ֶ -ל ָע ִתיד ָלבוֹ א ׁ ֶש ֵאין ָ ּכל או ָּּמה וְ ָל ׁשוֹ ן יְ כוֹ ָלה ִל ׁ ְשלוֹ ט ָ ּב ֶהם".
ַר ִ ּבי לֵ וִ י ָא ַמר:
ֵמ ָהכָ א" :וְ ִאם ל ֹא תוֹ ִר ׁיש ּו ֶאת יוֹ ׁ ְשבֵ י ָה ָא ֶרץ" )במדבר לג-נה(.
ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ָא ַמר:

שה לָ כֶ ם" )במדבר לג-נו(.
שוֹ ת לָ ֶהם ֶא ֱע ֶ ׂ
ֵמ ָהכָ א" :וְ ָהיָ ה ַּכ ֲא ׁ ֶשר דִּ ּ ִמ ִיתי לַ ֲע ׂ

" ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש" )אסתר א-א(.
ָא ַמר ַרב:
ֹאש,
ָא ִחיו ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש.
וּבֶ ן ִ ּגילוֹ ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש" ָ -א ִחיו ׁ ֶשל ְנבוּכַ ְד ֶנ ַ ּצר ָה ָר ׁ ָשע,
" ָא ִחיו ׁ ֶשל ר ׁ
ֹאש,
ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָרא ר ׁ
ישא דִּ י ַד ֲה ָבא" )דניאל ב-לח(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :א ְנ ְּת הוּא ֵר ָׁ
ֹאש" –
" ֶ ּבן ִ ּגילוֹ ׁ ֶשל ר ׁ
הוּא ָה ַרג הוּא ִ ּב ֵ ּיק ׁש לַ ֲהרוֹ ג,
הוּא ֶה ֱח ִריב הוּא ִ ּב ֵ ּיק ׁש לְ ַה ֲח ִריב,
ּ
ּ
ּ
ש ְטנָ ה ַעל יוֹ ׁ ְש ֵבי יְ הו ָּדה וִ ירו ׁ ָּשלָ ם" )עזרא ד-ו(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ו ְּב ַמלְ כוּת ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ִב ְת ִח ַלת ַמלְ כוּתוֹ ָכ ְתב ּו ִ ׂ
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ׁ ֶשהו ׁ ְּש ֲחר ּו ּ ְפ ֵנ ֶיהם ׁ ֶשל ִי ְׂש ָר ֵאל ְ ּבי ָָמיו ְּכ ׁשוּלֵ י ְק ֵד ָרה.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֹאשוֹ .
ָּכל ׁ ֶשזּוֹ כְ רוֹ ָא ַמר ָאח לְ ר ׁ
וְ ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמר:
ש ּו ָר ׁ ִשין ְ ּב ָיָמיו,
ׁ ֶש ַהכּ ֹל נַ ֲע ׂ
שם ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַמס" )אסתר י-א(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ָ ּי ֶ ׂ

רש"י
ושמואל אמר מהכא .פתחא לא
מאסתים וגו':
ואם לא תורישו וגו' .אף אלו
נענשו על שחמל שאול על
עמלק:
אעשה לכם .אף אלו כמעט כלו:
אחיו של ראש .כלומר דומה לו:
בן גילו .בן מזלו שניהן דעת
אחת היה להן:
בקש להחריב .יסוד שיסד
זרובבל בבית המקדש בימי
כורש לפני אחשורוש כמו
שאמור בספר עזרא )סימן ד'(:
שטנה .שנמנה לשטן להם שלא
יבנוהו:
אח .אוי:
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"הוּא ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש" )אסתר א-א(.
"הוּא" ּ ְ -ב ִר ׁ ְשעוֹ ִמ ְּת ִח ָּילתוֹ וְ ַעד סוֹ פוֹ .
"הוּא ֵע ָשׂ ו" )בראשית לו-מג(  -הוּא ְ ּב ִר ׁ ְשעוֹ ִמ ְּת ִח ָּילתוֹ וְ ַעד סוֹ פוֹ .
"הוּא דָּ ָתן וַ ֲאבִ ָירם" )במדבר כו-ט( ֵ -הן ְ ּב ִר ׁ ְש ָען ִמ ְּת ִח ָּיל ָתן וְ ַעד סוֹ פָ ן.
"הוּא ַה ֶּמלֶ ְך ָא ָחז" )דברי הימים ב כח-כב(  -הוּא ְ ּב ִר ׁ ְשעוֹ ִמ ְּת ִח ָּילתוֹ וְ ַעד סוֹ פוֹ .
" ַאבְ ָרם הוּא ַאבְ ָר ָהם" )דברי הימים א א-כז(  -הוּא ְ ּבצִ ְדקוֹ ִמ ְּת ִח ָּילתוֹ וְ ַעד סוֹ פוֹ .
ּמשה" )שמות ו-כו( ֵ -הן ְ ּבצִ ְד ָקן ִמ ְּת ִח ָּיל ָתן וְ ַעד סוֹ ָפן.
"הוּא ַא ֲהרֹן ו ׁ ֶ
"וְ ָדוִ ד הוּא ַה ָּק ָטן" )שמואל א יז-יד(  -הוּא ְ ּב ַק ְטנוּתוֹ ִמ ְּת ִח ָּילתוֹ ַעד סוֹ פוֹ .
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ְ ּב ַק ְטנוּתוֹ ִה ְק ִטין ַעצְ מוֹ ֵאצֶ ל ִמי ׁ ֶש ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶּמ ּנ ּו ְ ּבתוֹ ָרה,
ָּכ ְך ְ ּב ַמלְ כוּתוֹ ִה ְק ִטין ַעצְ מוֹ ֵאצֶ ל ִמי ׁ ֶש ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶּמ ּנ ּו ְ ּב ָחכְ ָמה.
" ַה ּמוֹ לֵ ְך" )אסתר א-א(.
ָא ַמר ַרב:
ׁ ֶש ָּמלַ ְך ֵמ ַעצְ מוֹ .
ָא ְמ ֵרי לָ ּה לִ ׁ ְשבַ ח,
וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּה לִ גְ נַאי.
" ָא ְמ ֵרי לָ ּה לִ ׁ ְשבַ ח"  -דְּ לֹא ֲהוָ ה ִאי ִנ ׁיש דְּ ָח ׁ ִשיב לְ ַמלְ ָּכא ְּכוָ ֵות ּיה.
"וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּה לִ גְ נַאי"  -דְּ לֹא ֲהוָ ה ָחזֵ י לְ ַמלְ כו ָּתא ,ו ָּממוֹ נָ א ְי ֵת ָירא הוּא דְּ ַיָהב וְ ָקם.
" ֵמהוֹ דּ ּו וְ ַעד כּ ו ּׁש" )אסתר א-א(.
ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל:
ַחד ָא ַמר" :הוֹ ד ּו" ּ ְ -בסוֹ ף ָהעוֹ לָ ם ,וְ "כו ּׁש" ּ ְ -בסוֹ ף ָהעוֹ לָ ם.
וְ ַחד ָא ַמר" :הוֹ ד ּו" וְ "כו ּׁש" ַ ּג ֵ ּבי ֲה ָד ֵדי ֲהו ּו ָקיְ ֵימי,
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָּמלַ ְך ַעל הוֹ ד ּו וְ כו ּׁשָּ ,כ ְך ָמלַ ְך ִמ ּסוֹ ף ָהעוֹ לָ ם וְ ַעד סוֹ פוֹ .
ַּכ ּיוֹ צֵ א ַ ּבדָּ בָ ר ַא ָּתה אוֹ ֵמר:
" ִּכי הוּא רוֹ ֶדה ְ ּבכָ ל ֵעבֶ ר ַה ָּנ ָהר ִמ ִּת ְפ ַסח וְ ַעד ַע ָּזה" )מלכים א ה-ד(.
ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל:
ַחד ָא ַמרִּ " :ת ְפ ַסח" ּ ְ -בסוֹ ף ָהעוֹ לָ ם וְ " ַע ָּזה" ּ ְ -בסוֹ ף ָהעוֹ לָ ם.
וְ ַחד ָא ַמרִּ " :ת ְפ ַסח" וְ " ַע ָּזה" ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי ֲהו ּו ָק ְי ֵימי,
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָּמלַ ְך ַעל ִּתפְ ַסח וְ ַעל ַע ָּזה ָּכ ְך ָמלַ ְך ַעל ָּכל ָהעוֹ לָ ם כּ וּלּ וֹ .
" ׁ ֶש ַבע וְ ֶע ְשׂ ִרים ו ֵּמ ָאה ְמ ִדינָ ה"
ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
ַ ּב ְּת ִח ָּילה ָמלַ ְך ַעל ׁ ֶשבַ ע ,וּלְ בַ ּסוֹ ף ָמלַ ְך ַעל ֶע ְׂש ִרים ,וּלְ בַ ּסוֹ ף ָמלַ ְך ַעל ֵמ ָאה.
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה" :ו ׁ ְּשנֵ י ַח ֵ ּיי ַע ְמ ָרם ׁ ֶשבַ ע ו ׁ ְּשל ׁ ִֹשים ו ְּמ ַאת ׁ ָשנָ ה" )שמות ו-כ( ַ -מאי דָּ ְר ׁ ַש ְּת ֵ ּב ּיה?
ׁ ַשאנִ י ָהכָ א,
דִּ ְק ָרא ְי ֵת ָירא הוּא,
ִמ ְּכ ִדי ְּכ ִתיב " ֵמהוֹ דּ ּו וְ ַעד כּ ו ּׁש"ֶ ׁ " ,ש ַבע וְ ֶע ְשׂ ִרים ו ֵּמ ָאה ְמ ִדינָ ה"  -לָ ָּמה לִ י?
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה לִ ְד ָר ׁ ָשה.
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רש"י
אברם הוא אברהם .פסוק הוא
בדברי הימים:
שמלך מעצמו .שלא היה מזרע
המלוכה:
כי הוא רודה .כתיב בשלמה:
כשם שמלך על תפסח ועל עזה
וכו' .והכי קאמר כי הוא רודה
בכל עבר הנהר כמו מתפסח ועד
עזה:
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
יפה,
" ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָמ ְלכ ּו ְ ּב ִכ ָּ
וְ ֵאלּ ּו ֵהןַ :א ְח ָאב וַ ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש וּנְ בוּכַ ְדנֶ צַּ ר".
" ַא ְח ָאב":
דִּ כְ ִתיבַ " :חי ה' ֱאל ֶֹה ָיך ִאם יֶ ׁש ּגוֹ י ו ַּמ ְמלָ כָ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא ׁ ָשלַ ח ֲאדוֹ נִ י ׁ ָשם לְ בַ ֶ ּק ׁ ְש ָך" וְ גוֹ '.
וְ ִאי לֹא דַּ ֲהוָ ה ָמלִ ְיך ֲעלַ יְיה ּוֵ ,היכִ י ָמצֵ י ַמ ׁ ְש ַ ּבע לְ ה ּו?

רש"י
מלכו בכיפה .תחת כל כיפת
הרקיע:
הא דאמרן .מהודו ועד כוש:
סימן .שלמה סנחריב דריוש
כורש:
לא סליק מלכותיה .לא השלים
מלכותו שהרי נטרד כדאמרינן
במסכת גיטין )דף סח:(:
הניחא למאן דאמר וכו' .במס'
גיטין פ' מי שאחזו:
על העליונים .על השדים:

"נְ בו ַּכ ְדנֶ ַּצר":
ְ
ּ
ּ
ּ
ּ
דִּ כְ ִתיב" :וְ ָהיָ ה ַהגוֹ י וְ ַה ַמ ְמלָ כָ ה ֲא ׁ ֶשר ל ֹא יִ ֵּתן ֶאת ַצ ָ ּוארוֹ ְבעוֹ ל ֶמלֶ ך ָב ֶבל" )ירמיה כז-ח(
" ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש":
ָהא דַּ ֲא ָמ ָרן.
יא,ב )סימן שסד"ך(
וְ ת ּו לֵ ָּיכא?! וְ ָהא ִא ָּיכא ׁ ְשלֹמֹה!
לֹא ָסלִ יק ַמלְ כו ֵּת ּיה.
ָהנִ ָיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֶ ' :מלֶ ְך וְ ֶה ְדיוֹ ט',
ְ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֶ ' :מלֶ ְך וְ ֶה ְדיוֹ ט ו ֶּמלֶ ך' ַ -מאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַימר?
ׁ ְשלֹמֹה ִמ ְּיל ָתא ַא ֲח ִר ִיתי ֲהוָ ה ֵ ּב ּיה,
ׁ ֶש ָּמלַ ְך ַעל ָה ֶעלְ יוֹ ִנים וְ ַעל ַה ַּת ְח ּתוֹ נִ ים,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ֵ ּי ׁ ֶשב ׁ ְשלֹמֹה ַעל ִּכ ֵּסא ה'" )דברי הימים א כט-כג(.
וְ ָהא ֲהוָ ה ַס ְנ ֵח ִריב!
ּ
ּ
ּ
דִּ כְ ִתיבִ " :מי ְ ּבכָ ל ֱאל ֵֹהי ָה ֲא ָרצוֹ ת ָה ֵא ֶלה ֲא ׁ ֶשר ִה ִציל ּו ֶאת ַא ְרצָ ם ִמ ָי ִדי" )ישעיה לו-כ(.
ָהא ִא ָּיכא ְירו ׁ ָּשלַ יִם דְּ לֹא ְּכבָ ׁ ָש ּה.
וְ ָהא ִא ָּיכא דָּ ְר ָיוֶ ׁש!
ישנַ ָ ּיא דִּ י ָדיְ ִירין ְ ּבכָ ל ַא ְר ָעא ׁ ְשלָ ְמכוֹ ן יִ ְס ֵ ּגא" )דניאל ו-כו(.
דִּ כְ ִתיב" :דָּ ְריָ וֶ ׁש ַמלְ ָּכא ְּכ ַתב לְ כָ ל ַע ְמ ַמ ָ ּיא או ּ ַּמ ָ ּיא וְ לִ ּׁ ָ
ָהא ִא ָּיכא ׁ ֶשבַ ע דְּ לֹא ָמלַ ְך ֲעלַ ְייה ּו,
ש ִרין" )דניאל ו-ב(.
דִּ כְ ִתיבְ ׁ " :ש ַפר ֳק ָדם דָּ ְריָ וֶ ׁש וַ ֲה ִקים ַעל ַמלְ כו ָּתא לַ ֲא ַח ׁ ְשדַּ ְר ּ ְפנַ ָ ּיא ֵמ ָאה וְ ֶע ְ ׂ
וְ ָהא ִא ָּיכא כּ וֹ ֶר ׁש!
דִּ כְ ִתיב" :כּ ֹה ָא ַמר כּ וֹ ֶר ׁש ֶמלֶ ְך ּ ָפ ַרס כּ ֹל ַמ ְמלְ כוֹ ת ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ י ה'" )עזרא א-ב(.
ָה ָתם ִא ׁ ְש ַּתבּ ו ֵּחי הוּא דְּ ָקא ִמ ׁ ְש ַּת ַ ּבח ְ ּב ַנפְ ׁ ֵש ּיה.

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

" ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ְּכ ׁ ֶשבֶ ת ַה ּ ֶמלֶ ְך" )אסתר א-ב(.
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וּכְ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיהּ ִ " :ב ׁ ְשנַ ת ׁ ָשל ֹׁש לְ ָמלְ כוֹ "!
ָא ַמר ָרבָ א:
ַמאי " ְּכ ׁ ֶש ֶבת"?
ישבָ ה דַּ ְע ּתוֹ .
לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִ ּנ ְתיַ ׁ ּ ְ
ָא ַמרּ ֵ :בלְ ׁ ַש ַ ּצר ַח ׁ ּ ֵשב וְ ָט ָעה,
ֲאנָ א ַח ׁ ּ ֵשיבְ נָ א וְ לֹא ָט ִעי ָנא.
ַמאי ִהיא דִּ כְ ִתיבִּ " :כי לְ ִפי ְמל ֹאת לְ בָ בֶ ל ׁ ִש ְב ִעים ׁ ָשנָ ה ֶא ְפקוֹ ד ֶא ְתכֶ ם" )ירמיה כט-י(,
וּכְ ִתיב" :לְ ַמ ּל ֹאוֹ ת לְ ָח ְרבוֹ ת יְ רו ׁ ָּשלַ ם ׁ ִשבְ ִעים ׁ ָשנָ ה" )דניאל ט-ב(?
ַח ׁ ּשוּב ַא ְר ְ ּב ִעין וְ ָח ֵמ ׁש דִּ ְנבוּכַ ְד ֶנ ַ ּצר,
וְ ֶע ְׂש ִרים ו ְּתלָ ת דֶּ ֱאוִ יל ְמרוֹ ַד ְך,
וְ ַת ְר ֵּתי דִּ ֵיד ּיה,
ָהא ׁ ִשבְ ִעים.
ַא ּ ֵפיק ָמאנֵ י דְּ בֵ י ַמ ְקדְּ ׁ ָשא וְ ִא ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּבה ּו.
ּונְבוּכַ ְד ֶנ ַ ּצר ְמנָ לָ ן דְּ ַא ְר ְ ּב ִעין וְ ָח ֵמ ׁש ׁ ְש ִנין ְמלָ ְך?
דְּ ָא ַמר ַמר:
" ָ ּגל ּו ְ ּב ׁ ֶש ַבע,
ָ ּגל ּו ִ ּב ׁ ְשמוֹ נֶ ה,
ש ֵרה,
ָ ּגל ּו ִ ּב ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְ ׂ
ש ֵרה,
ָ ּגל ּו ִ ּב ְת ׁ ַשע ֶע ְ ׂ
ָ ּגל ּו ְ ּב ׁ ֶש ַבע ְל ִכיבּ ו ּׁש יְ הוֹ יָ ִקים ּ ָ -גלוּת יְ הוֹ יָ כִ ין,
ׁ ֶש ִהיא ׁ ְשמוֹ נֶ ה ִלנְ בו ַּכ ְדנֶ ַּצר.
ּ
ש ֵרה ְלכִ יבּ ו ּׁש יְ הוֹ יָ ִקים ָ -גלוּת ִצ ְד ִק ָ ּיה ּו,
ָ ּגל ּו ִ ּב ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְ ׂ
ש ֵרה ִלנְ בו ַּכ ְדנֶ ַּצר.
ׁ ֶש ִהיא ְּת ׁ ַשע ֶע ְ ׂ
דְּ ָא ַמר ַמר:
יב ׁש נִ ינְ וֵ ה,
אשוֹ נָ ה ּ ִ -כ ֵ ּ
ׁ ָשנָ ה ִר ׁ
יב ׁש יְ הוֹ יָ ִקים".
ׁ ְשנִ ָ ּיה ּ ִ -כ ֵ ּ
וּכְ ִתיב" :וַ יְ ִהי בִ ׁ ְשל ׁ ִֹשים וָ ׁ ֶשבַ ע ׁ ָשנָ ה לְ גָ לוּת יְ הוֹ יָ כִ ין ֶמלֶ ְך יְ הו ָּדה,
שר ח ֶֹד ׁש ְ ּב ֶע ְשׂ ִרים וַ ֲח ִמ ּׁ ָשה לַ ח ֶֹד ׁש,
ִ ּב ׁ ְשנַ יִ ם ָע ָ ׂ
ְ
ְ
ְ
ֹאש יְ הוֹ יָ כִ ין ֶמלֶ ך יְ הו ָּדה,
נָ ׁ ָשא ֱאוִ יל ְמרוֹ ַדך ֶמלֶ ך ָ ּב ֶבל ִ ּב ׁ ְשנַ ת ַמלְ כ ּותוֹ ֶאת ר ׁ
וַ יּוֹ צֵ א אוֹ תוֹ ִמ ֵ ּבית ַה ְּכלֻ א" )ירמיה נב-לא(.
ְּת ָמ ֵני ,ו ְּתלָ ִתין וְ ׁ ֶשבַ ע ֲ -ה ֵרי ַא ְר ָ ּב ִעין וְ ָח ֵמ ׁש דִּ נְ בוּכַ ְדנֶ ַ ּצר.
וְ ֶע ְׂש ִרין ו ְּתלָ ת דֶּ ֱאוִ יל ְמרוֹ ַד ְך – ְ ּג ָמ ָרא,
וְ ַת ְר ֵּתי דִּ ֵיד ּיה ָ -הא ׁ ִשבְ ִעין.
ָא ַמרַ :ה ׁ ְש ָּתא וַ דַּ אי ּת ּו לֹא ִמ ּ ַיפ ְר ֵקי,
ַא ּ ֵפיק ָמאנֵ י דְּ בֵ י ַמ ְקדְּ ׁ ָשא וְ ִא ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּבה ּו,
ַה ְיינ ּו דְּ ָק ָא ַמר לֵ ּיה דָּ ִנ ֵ ּיאל:
ְ
ּ
"וְ ַעל ָמ ֵרי ׁ ְש ַמ ָ ּיא ִה ְתרוֹ ַמ ְמ ָּת וּלְ ָמאנַ ָיא ִדי ַביְ ֵית ּיה ַהיְ ִתיו ָק ָד ָמך" )דניאל ה-כג(.
וּכְ ִתיבּ ֵ " :ב ּיה ְ ּבלֵ ילְ יָ א ְק ִטיל ֵ ּבלְ ׁ ַשא ַ ּצר ַמלְ ָּכא ]כַ ְשׂ דָּ ִאי[" )דניאל ה-ל(.
וּכְ ִתיב" :וְ ָד ְריָ וֶ ׁש ָמ ָד ָאה ַק ֵ ּבל ַמלְ כו ָּתא ְּכבַ ר ׁ ְשנִ ין ׁ ִש ִּתין וְ ַת ְר ֵּתין" )דניאל ו-א(.
ָא ַמרִ :איה ּו ִמ ְיט ָעא ָט ֵעי,
ֲאנָ א ַח ׁ ּ ֵשיבְ נָ א וְ לֹא ָט ִעי ָנא.
ִמי ְּכ ִתיב 'לְ ַמלְ כוּת ָ ּבבֶ ל' "לְ בָ ֶבל" ְּכ ִתיב.
ַמאי "לְ ָב ֶבל"?
לְ גָ לוּת ָ ּבבֶ ל.
ַּכ ָּמה ְ ּבצִ ָירן?
ַּת ְמ ֵני.

רש"י
כשבת המלך .משמע בתחילת מלכותו
והדר כתיב בשנת שלש:
כשנתיישבה דעתו .שמתחלה היה דואג
שיצאו ישראל מתחת ידו כשיגמרו
שבעים שנה לגלות בבל ועכשיו
נתיישבה:
מאי היא .חושבניה דבלשצר וטעותיה:
לפי מלאות לבבל .כסבור הוא למלכות
בבל מיום שנטלה בבל מלכות וזה
נבוכדנצר נטל מלכות מאסר חדון מלך
אשור:
חשב .בלשצר מ''ה דנבוכדנצר וכ''ג
דאויל מרודך:
ותרתי דידיה .דאשכחן דבלשצר מלך
תלת שנין דכתיב בספר דניאל בשנת
שלש למלכות בלשצר המלך חזון נראה
אלי אני דניאל וגו':
גלו בשבע גלו בשמונה .חד גלות הוא
וקראי קא דריש כתיב בגלות יהויכין
בשנת שמונה למלכות נבוכדנצר בסוף
ספר מלכים ובספר ירמיה בסופו אשר
הגלה נבוזראדן בשנת שבע אלא שמונה
למלכות נבוכדנצר ושבע לכיבוש
יהויקים שכבשו תחתיו בשנה שניה
למלכותו ולא הגלהו ויהי לו עבד שלש
שנים וי''ח וי''ט כתיב בגלות צדקיהו
בסוף ספר ירמיה והיינו חורבות
ירושלים שהיא י''א שנה אחר גלות
יהויכין דכתיב ויהי בעשתי עשרה שנה
למלך צדקיהו וגו' ומאי י''ח וי''ט י''ח
לכיבוש יהויקים וי''ט למלכות
נבוכדנצר:
דאמר מר שנה ראשונה כיבש נינוה.
שהיתה ראש מלכות אשור שהיה מלך
בנינוה:
שניה כיבש יהויקים .קראי קא דריש
בסדר עולם כתיב בראש ספר דניאל
בשנת שלש למלכות יהויקים בא
נבוכדנצר בירושלים ויתן ה' את
יהויקים בידו אפשר לומר כן והלא לא
מלך אלא בשנת ארבע ליהויקים שנאמר
בספר ירמיהו )מה( הדבר אשר היה
בשנת הרביעית ליהויקים היא שנה
הראשונה לנבוכדנצר אלא מה תלמוד
לומר בשנת שלש למלכות יהויקים
בשנת שלשה למרדו לאחר שכיבשו עבדו
שלשה שנים ומרד בו שנאמר ויהי לו
]יהויקים[ עבד שלש שנים וישב וימרד
בו )מלכים ב כד( ולמדך כאן שעמד
במרדו שלש שנים הרי ששה שנים
לכיבושו ובפעם הזאת נמסר בידו והרגו
ונתקיים בו קבורת חמור ייקבר )ירמיהו
כב( והמליך את יהויכין בנו תחתיו ובא
לו לבבל )מדרש רבה מצורע פי''ט( אמרו
לו יועציו האב מרד בך והמלכת בנו
מתלא אמרן מכלבא בישא גוריא טבא
לא נפיק חזר עליו לתשובת השנה
והגלהו והמליך צדקיהו וכן כתיב בספר
מלכים בסופו נמצאת גלות יהויכין
בשנת שבע לכיבוש יהויקים והרי הכתוב
קורא אותה בשנת שמונה למלכות
נבוכדנצר בספר מלכים בסופו למדנו
שבשנה שניה למלכותו כיבשו:
נשא אויל מרודך מלך בבל וגו' .למדנו
שמלך אויל מרודך בשנת ל''ז לגלות
יהויכין וכבר מלך נבוכדנצר שמונה
שנים קודם גלות יהויכין שמונה ול''ז
הרי מ''ה וכ''ג דאויל מרודך וב'
דבלשצר:
אפיק מאני דבית המקדש .בשנת
שלישית למלכותו:
אמר .אחשורוש איהו ודאי מיטעא טעי:
אנא חשיבנא כו' לגלות בבל .תחילת
גולה שהגלה את יכניה:
כמה בצירן .משבעים משנת שתים
לבלשצר תמני אותן שמונה שנים שמלך
נבוכדנצר לפני הגלותו את יכניה שלא
היה לו לבלשצר למנותן ומנאן:
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ַח ׁ ּ ֵשיב וְ ַע ֵ ּייל ִחילּ וּפַ יְיה ּו:
ֲח ָדא – דְּ בֵ לְ ׁ ַש ַ ּצר,
וְ ָח ֵמ ׁש  -דְּ ָד ְר ָיוֶ ׁש וְ כוֹ ֶר ׁש,
וְ ַת ְר ֵּתי דִּ ֵיד ּיה ָ -הא ׁ ִשבְ ִעין.
ֵּכיוָ ן דַּ ֲחזֵ י דְּ ָמל ּו ׁ ִשבְ ִעין וְ לֹא ִא ּ ְיפרוּק – ָא ַמרַ :ה ׁ ְש ָּתא וַ דַּ אי ּת ּו לֹא ִמ ּ ַיפ ְר ֵקי.
ַא ּ ֵפיק ָמאנֵ י דְּ בֵ י ַמ ְקדְּ ׁ ָשא וְ ִא ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּבה ּו,
ָ ּבא ָׂש ָטן וְ ִר ֵ ּיקד ֵ ּבינֵ ֶיהן ,וְ ָה ַרג ֶאת וַ ׁ ְש ִּתי.
וְ ָהא ׁ ַש ּ ִפיר ַח ׁ ּ ֵשיב!
ִאיה ּו ִּנַמי ִמ ְיט ָעא ָט ֵעי,
דְּ ִא ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ִמ ְימנֵ י ֵמ ָח ְרבוֹ ת יְרו ׁ ָּשלַ יִם.
סוֹ ף סוֹ ף ַּכ ָּמה ְ ּבצִ ָירן?
ַחד ְס ֵרי.
ִאיה ּו ַּכ ָּמה ָמלַ ְך?
יסר.
ַא ְר ֵ ּב ַ
ְ ּב ַא ְר ֵ ּב ַיסר דִּ ֵיד ּיה ִא ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ִמיבְ ֵני ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש,
אדיִ ן ְ ּב ֵטילַ ת ֲעבִ ַידת ֵ ּבית ֱאלָ ָהא דִּ י ִ ּבירו ׁ ְּשלֶ ם")עזרא ד-כד(!
ַא ָּל ָמה ְּכ ִתיבּ ֵ " :ב ַ
ָא ַמר ָרבָ א:
ׁ ָשנִ ים ְמקו ּ ָּטעוֹ ת ֲהו ּו.
יב,א ַּת ְנ ָיא ַנ ִּמי ָהכִ י:
"וְ עוֹ ד ׁ ָשנָ ה ַא ֶח ֶרת ְל ָב ֶבל,
ימ ּה".
וְ ָע ַמד דָּ ְריָ וֶ ׁש וְ ִה ׁ ְש ִל ָ
ָא ַמר ָרבָ א:
ַאף דָּ ִנ ֵ ּיאל ָט ָעה ְ ּב ַהאי חו ׁ ְּש ְ ּבנָ א,
דִּ כְ ִתיבּ ִ " :ב ׁ ְשנַ ת ַא ַחת לְ ָמלְ כוֹ ֲאנִ י דָּ נִ ֵ ּיאל ִ ּבינוֹ ִתי ַ ּב ְּס ָפ ִרים" )דניאל ט-ב(,
ִמדְּ ָק ָא ַמרּ ִ " :בינוֹ ִתי" ִ -מ ְּכלַ ל דְּ ָט ָעה.
ִמ ָּכל ָמקוֹ ם ָק ׁש ּו ְק ָר ֵאי ַא ֲה ָד ֵדי.
ְּכ ִתיבְ " :מל ֹאות לְ ָבבֶ ל" )ירמיה כט-י(,
וּכְ ִתיב" :לְ ָח ְרבוֹ ת יְ רו ׁ ָּשלַ ם" )דניאל ט-ב(!
ָא ַמר ָרבָ א:
לִ ְפ ִק ָידה ְ ּב ָעלְ ָמא,
וְ ַה ְיינ ּו דִּ כְ ִתיב" :כּ ֹה ָא ַמר כּ וֹ ֶר ׁש ֶמלֶ ְך ּ ָפ ַרס,
כּ ֹל ַמ ְמלְ כוֹ ת ָה ָא ֶרץ נָ ַתן לִ י ה' ֱאל ֵֹהי ַה ּׁ ָש ָמיִ ם,
וְ הוּא ָפ ַקד ָעלַ י לִ ְבנוֹ ת לוֹ ַביִ ת ִ ּבירו ׁ ָּשלַ ם" )עזרא א-ב(.
דָּ ַר ׁש ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ַרב ִח ְסדָּ א:
ימינוֹ " )ישעיה מה-א(,
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :כּ ֹה ָא ַמר ה' לִ ְמ ׁ ִשיחוֹ לְ כוֹ ֶר ׁש ֲא ׁ ֶשר ֶה ֱחזַ ְק ִּתי ִב ִ
וְ כִ י כּ וֹ ֶר ׁש ָמ ׁ ִש ַיח ָהיָ ה?
ֶא ָּלא ָא ַמר לֵ ּיה ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לַ ָּמ ׁ ִש ַיח :קוֹ בֵ ל ֲא ִני לְ ָך ַעל כּ וֹ ֶר ׁש,
ֲאנִ י ָא ַמ ְר ִּתי :הוּא יִ בְ נֶה ֵ ּב ִיתי וִ ַיק ֵ ּבץ ָ ּגלֻ ּיוֹ ַתי,
וְ הוּא ָא ַמרִ " :מי בָ כֶ ם ִמ ָּכל ַע ּמוֹ וְ יַ ַעל" )עזרא א-ג(.

רש"י
חשב .אחשורוש מב' לבלשצר עד שלש שלו:
ועייל .הנך תמני תחותייהו:
חדא דבלשצר .דהרי משנת שתים שלמו שבעים
שנה לפי מניינו ושוב מנה שלישית:
וחמשה דדריוש המדי וכורש הפרסי .דכתיב
ודריוש מדאה קביל מלכותא )דניאל ו( ואחריו
מלך כורש הראשון שנתן רשות לבני הגולה
לעלות שנאמר כה אמר כורש וגו' )עזרא א(
וקסלקא דעתך השתא שמלכו בין שניהן ה'
שנים אע''ג דלא כתיב בקרא:
ותרתי דאחשורוש .כבר עברו לו שתי שנים:
מחרבות ירושלים .גלות צדקיהו שנשרפה העיר
ובו בהדיא כתיב דלחרבות ירושלים בעי
למימניא דכתיב בספר דניאל למלאות לחרבות
ירושלם שבעים שנה:
חדיסר .שכך עמד הבית אחר גלות יכניה:
איהו כמה מלך ארביסר .דכתיב בשנת שתים
עשרה הפיל פור הוא הגורל ולשנה אחרת נעשה
הנס .הרי י''ג דמלכי אומות העולם מתשרי
מנינן ונתחדשה השנה בתשרי וכתיב לשנה
אחרת לקיים את אגרת הפורים הזאת השנית
הרי י''ד:
באדין .בימי כורש בטילת עבידת בית אלהא
שצוה כורש לבנות וחזר בו על ידי צרי יהודה
ובנימין כמו שכתוב בספר עזרא עד שנת תרתין
למלכות דריוש השני שמלך אחר אחשורוש
ונקרא שלשה שמות דריוש כורש ארתחשסתא:
שנים מקוטעות היו .אותן שנים שמנינן למעלה
יש בהן שנבלעו משל אחרון בראשון כגון
לדריוש המדי וכורש שמנינן להם ה' שנים לא
תמצא אלא ד' דכתיב בשנת אחת לדריוש בן
אחשורוש בספר דניאל בשנת שלש למלכות
כורש וגו' ותניא בסדר עולם לא מצינו למדי
שנה בכתובים אלא זו בלבד ולכורש מצינו
שלשה שנים בספר דניאל בשנת שלש למלכות
כורש וגו' ותניא נמי בסדר עולם כורש מלך
שלש שנים מקוטעות הרי שמנית שנה יתרה
וגם דבשנות נבוכדנצר ואויל מרודך נבלעה שנה
וכנגדו נשתהה הבנין שתים שנים לדריוש:
תניא נמי הכי .דבשנות נבוכדנצר ואויל מרודך
נבלעה שנה:
עוד שנה אחת לבבל .הכי איתא בסדר עולם
ביה בליליא קטיל בלשצר מלכא ודריוש מדאה
קביל מלכותא הרי שבעים שנה מיום שמלך
נבוכדנצר שבעים חסר אחת מיום שכיבש
יהויקים ועוד שנה אחת לבבל למלאות שבעים
שנה מששלט על ישראל ועמד דריוש והשלימה
ואחריו בשנה אחרת מלך כורש בבבל ונפקדו
פקידה במקצת שאמר מי בכם מכל עמו יהי
אלהיו עמו ויעל וגו' למדנו מברייתא זו כשמת
בלשצר לא היו לכיבוש יהויקים אלא שבעים
חסר אחת ואנחנו מנינו למעלה שבעים שנה
מ''ה דנבוכדנצר וכ''ג דאויל מרודך ושלשה
דבלשצר הרי שנים מקוטעות היו:
בינותי בספרים .לשון ספירה וחשבון:
כתיב לפי מלאות לבבל .שבעים שנה אפקוד
אתכם בספר ירמיה:
וכתיב .בספר דניאל למלאות לחרבות ירושלם
שבעים שנה מספר השנים אשר היה דבר ה' אל
ירמיה הנביא:
לפקידה בעלמא .ואמר לפי מלאות לבבל
שבעים שנה אפקוד אתכם וכך היתה שנפקדו
בשנה אחת לכורש מלך פרס שהיא שנת ע''א
לכיבוש יהויקים שפשטה בבל על ישראל:
משיח .נמשח כמו שמן המשחה:
קובל אני לך כו' .והכי קאמר כה אמר ה'
למשיחו לכורש אשר החזקתי בימינו וגו' הוא
יבנה את ביתי תרי קראי כתיבי דסמיכי אהדדי
וניקוד טעם מקרא זה מוכיח על דרש זה שאין
לך טעם זרקא במקרא שאין סגול בא אחריו
וכאן ננקד למשיחו בזרקא ולכורש ננקד
במאריך להפרישו ולנתקו מעם למשיחו:
מי בכם מכל עמו וגו' .והוא עצמו לא נשתדל
בדבר:
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 .46יב ,א
" ֵחיל ּ ָפ ַרס ו ָּמ ַדי ַה ּ ַפ ְר ְּת ִמים" )אסתר א-ג(.
וּכְ ִתיב" :לְ ַמלְ כֵ י ָמ ַדי ו ָּפ ָרס" )אסתר י-ב(!
ָא ַמר ָרבָ א:
ַא ְתנ ּו ֵיי ַא ְתנ ּו ַ ּב ֲה ָד ֵדי:
ִאי ִמי ָ ּנן ַמלְ כֵ י ִ -מי ַ ּניְ יכ ּו ִא ּ ַיפ ְרכֵ י,
וְ ִאי ִמי ַ ּניְיכ ּו ַמלְ כֵ י ִ -מי ּנָן ִא ּ ַיפ ְרכֵ י.
" ְ ּב ַה ְראוֹ תוֹ ֶאת עוֹ ׁ ֶשר ְּכבוֹ ד ַמלְ כוּתוֹ ")אסתר א-ד(.

רש"י
כתיב פרס ומדי הפרתמים.
סמך הפרתמים אצל מדי וכתיב
למלכי מדי ופרס .סמך מלכי
אצל מדי:
בגדי כהונה .שהיו בידו שם
בגדי כהן גדול שהביאן
מירושלים:
פיקח היה .שהקדים משתה
הרחוקים יותר ממשתה בני
עירו:
בימי
לצלם.
שהשתחוו
נבוכדנצר:
וכי משוא פנים יש בדבר .איך
זכו לנס:
הם עשו לפנים .מיראה:

ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָּלבַ ׁש ִ ּבגְ ֵדי ְּכה ּו ָ ּנה,
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :יְ ָקר ִּת ְפ ֶא ֶרת ְ ּגדו ָּּלתוֹ " )אסתר א-ד(.
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :לְ כָ בוֹ ד וּלְ ִת ְפ ָא ֶרת" )שמות כח-ב(.
ו ִּב ְמל ֹאות ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה וְ גוֹ ' )אסתר א-ה(.

ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל:
ְ
ַחד ָא ַמרֶ :מלֶ ך ּ ִפ ֵ ּיק ַח ָהיָה.
וְ ַחד ָא ַמרֶ :מלֶ ְך ִט ּ ֵיפ ׁש ָהיָ ה.
את ּיה ָּכל ֵא ַימת דְּ בָ ֵעי ְמ ַפ ֵ ּייס לְ ה ּו.
ַמאן דְּ ָא ַמרֶ " :מלֶ ְך ּ ִפ ֵ ּיק ַח ָה ָיה" ַ ׁ -ש ּ ִפיר ָעבַ ד דְּ ָק ִריב ְר ִח ָיקא ְ ּב ֵר ׁ ָ
ישא ,דִּ בְ נֵ י ָמ ֵ
ְ
ישא ,דְּ ִאי ָמ ְרד ּו ֵ ּב ּיה ָהנָך ָה ֵני ֲהו ּו ָק ְי ֵימי ַ ּב ֲה ֵד ּיה.
את ּיה ְ ּב ֵר ׁ ָ
ו ַּמאן דְּ ָא ַמרִ " :ט ּ ֵיפ ׁש ָהיָ ה"  -דְּ ִא ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה לְ ָקרוּבֵ י ְ ּבנֵ י ָמ ֵ
ׁ ָש ֲאל ּו ַּתלְ ִמ ָידיו ֶאת ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי:
שוֹ ְנ ֵא ֶיהן ׁ ֶשל ִי ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ַהדּ וֹ ר ְּכלָ יָה?
ִמ ּ ְפ ֵני ָמה ִנ ְת ַח ְ ּייב ּו ׂ
ָא ַמר לָ ֶהםִ :א ְמר ּו ַא ֶּתם,
ָא ְמר ּו לוֹ ִ :מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ּנ ֱֶהנ ּו ִמ ּ ְסעו ָּדתוֹ ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ָר ׁ ָשע!
ִאם ֵּכן ׁ ֶש ְ ּב ׁשו ׁ ָּשן יֵ ָה ְרג ּו ׁ ֶש ְ ּבכָ ל ָהעוֹ לָ ם כּ וּלּ וֹ ַאל י ֵָה ְרג ּו,
ָא ְמר ּו לוֹ ֱ :אמוֹ ר ַא ָּתה.
ָא ַמר לָ ֶהםִ :מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לַ ֶ ּצלֶ ם.
ָא ְמר ּו לוֹ וְ כִ י ַמ ּשׂ וֹ א ּ ָפנִים י ֵׁש ַ ּבדָּ בָ ר?
ש ּו ֶא ָּלא לְ פָ נִ ים,
ָא ַמר לָ ֶהםֵ :הם לֹא ָע ׂ
ַאף ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לֹא ָע ָׂשה ִע ָּמ ֶהן ֶא ָּלא לְ פָ נִ ים.
וְ ַה ְיינ ּו דִּ כְ ִתיבִּ " :כי ל ֹא ִע ָּנה ִמ ִּלבּ וֹ " )איכה ג-לג(.
" ַ ּב ֲחצַ ר ִ ּג ַּנת ִ ּב ַיתן ַה ֶּמלֶ ְך" )אסתר א-ה(.
ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל:
ַחד ָא ַמרָ :ה ָראוּי לְ ָחצֵ ר – לֶ ָחצֵ רָ ,ה ָראוּי לְ גִ י ּנָה – לַ ִ ּגי ּנָהָ ,ה ָראוּי לְ בִ ָיתן – לַ ִ ּב ָיתן.
וְ ַחד ָא ַמר :הוֹ ׁ ִשיבָ ן ֶ ּב ָחצֵ ר  -וְ לֹא ֶה ְחזִ ָיק ָתןּ ַ ,ב ִ ּגינָ ה  -וְ לֹא ֶה ְחזִ ָיק ָתןַ ,עד ׁ ֶש ִהכְ ִנ ָיסן לַ ִ ּב ָיתן  -וְ ֶה ְחזִ ָיק ָתן.
ְ ּב ַמ ְת ִנ ָיתא ָּתנָ א:
יתן".
"הוֹ ׁ ִש ָיבן ֶ ּב ָח ֵצר ו ָּפ ַתח ָל ֶהם ׁ ְשנֵ י ּ ְפ ָת ִחיםֶ ,א ָחד ַל ִ ּגי ָ ּנה וְ ֶא ָחד ַל ִ ּב ָ
"חוּר ַּכ ְר ּ ַפס ו ְּתכֵ לֶ ת" )אסתר א-ו(.
ַמאי "חוּר"?

80

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

סוגיה 46

ַרב ָא ַמר:
ָח ֵרי ָח ֵרי.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֵמילָ ת לְ בָ נָ ה ִה ִ ּצ ַיע לָ ֶהם.
" ַּכ ְר ּ ַפס"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
ָּכ ִרים ׁ ֶשל ּ ַפ ּ ִסים.
" ַעל ְ ּגלִ ילֵ י כֶ ֶסף וְ ַע ּמו ֵּדי ׁ ֵש ׁש ִמ ּטוֹ ת זָ ָהב וָ כֶ ֶסף" )אסתר א-ו(.
ַּת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ָה ָראוּי ְלכֶ ֶסף – ְלכֶ ֶסףָ ,ה ָראוּי ְלזָ ָהב – ְלזָ ָהב.
ָא ַמר לוֹ ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה:
ּ
ִאם ֵ ּכן ַא ָּתה ֵמ ִטיל ִקנְ ָאה ַ ּב ְסעו ָּדה!
יהן ׁ ֶשל זָ ָהב".
ֶא ָ ּלאֵ :הם ׁ ֶשל ֶ ּכ ֶסף וְ ַרגְ ֵל ֶ
" ַ ּב ַהט וָ ׁ ֵש ׁש" )אסתר א-ו(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִּסי:
ֲאבָ נִים ׁ ֶש ִּמ ְתחוֹ ְטטוֹ ת ַעל ַ ּב ְעלֵ ֶיהן.
וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמרַ " :א ְב ֵני נֵ זֶ ר" )זכריה ט-טז( ִ -מ ְתנוֹ ְססוֹ ת ַעל ַא ְד ָמתוֹ .
"וְ ַדר וְ סוֹ ָח ֶרת" )אסתר א-ו(.
ַרב ָא ַמר:
דָּ ֵרי דָּ ֵרי.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֶאבֶ ן טוֹ בָ ה י ֵׁש ִ ּבכְ ַר ֵּכי ַה ָ ּים ,וְ ָד ָרה ׁ ְש ָמ ּה ,הוֹ ׁ ִשיבָ ּה ְ ּב ֶא ְמצַ ע סְ עו ָּדה ו ְּמ ִא ָירה לָ ֶהם ַּכ ָ ּצ ֳה ַריִם.
דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָּתנָ א:
" ׁ ֶש ָּק ָרא דְּ רוֹ ר ְל ָכל ַ ּב ֲע ֵלי ְסחוֹ ָרה".
"וְ ַה ׁ ְשקוֹ ת ִ ּבכְ לֵ י זָ ָהב וְ כֵ לִ ים ִמ ֵּכלִ ים ׁשוֹ נִ ים" )אסתר א-ז(.
' ְמ ׁש ּו ִ ּנים' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ָא ַמר ָרבָ א:
ָיצְ ָתה ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרה לָ ֶהםִ :ר ׁ
אשוֹ נִים ָּכל ּו ִמ ּ ְפנֵ י ֵּכלִ ים ,וְ ַא ֶּתם ׁשוֹ נִים ָ ּב ֶהם?
"וְ יֵ ין ַמלְ כוּת ָרב" )אסתר א-ז(.
ָא ַמר ַרב:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִה ׁ ְש ָקה ּו יַ יִן ׁ ֶש ָ ּגדוֹ ל ֵה ֶימ ּנ ּו ְ ּב ׁ ָשנִ ים.
"וְ ַה ּׁ ְש ִת ָ ּיה כַ דָּ ת ֵאין אוֹ נֵ ס" )אסתר א-ח(.
ַמאי "כַ דָּ ת"?

רש"י
חרי חרי .מעשה מחט מלאכת
המצעות היתה עשויה נקבים
נקבים:
מילת לבנה .חור לשון חיור:
הראוי לכסף כו' .מטות זהב
וכסף קדריש שר הראוי לזהב
לזהב וגרוע לכסף:
מתחוטטות על בעליהן .רצפה
עשה להם באבנים חטוטות
כלומר שלא באו לידי אדם אלא
בטורח שמחטטים ומחזירים
בעליהן אחריהן עד שמוצאין
אותן בדמים יקרים:
וכן הוא אומר .שהמקרא משבח
אבני' יקרות ואומר על נסיונות
הרבה הן באין כי אבני נזר
מתנוססות על אדמתו והכתוב
מדבר לישראל לעתיד לבוא
שיהיו חשובין ויקרים בין
נזר
כאבני
האומות
המתנוססות:
דרי דרי .שורות שורות סביב
וסוחרת לשון סחור סחור:
כצהרים .והאי וסוחרת לשון
סהרא הוא:
שקרא דרור לכל בעלי סחורה.
עשה נחת רוח לבני מלכותו
להעביר מהן מכס של סוחרין:
הראשונים .כלומר בלשצר
וחבורתו:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

ָא ַמר ַר ִ ּבי ָחנָן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ַּכדָּ ת ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה,
ּ
ַמה דָּ ת ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה ֲאכִ ילָ ה ְמרו ָ ּּבה ִמ ׁ ּ ְש ִתיָה,
ַאף ְסעו ָּדתוֹ ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ָר ׁ ָשע ֲאכִ ילָ ה ְמרו ָ ּּבה ִמ ׁ ּ ְש ִת ָ ּיה.
" ֵאין אוֹ נֵ ס" )אסתר א-ח(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִה ׁ ְש ָקה ּו ִמ ֵ ּיין ְמ ִדי ָנתוֹ  ,לַ ֲעשׂ וֹ ת ִּכ ְרצוֹ ן ִא ׁיש וָ ִא ׁיש.
ָא ַמר ָרבָ א:
שוֹ ת ִּכ ְרצוֹ ן ָמ ְרדְּ כַ י וְ ָה ָמן,
לַ ֲע ׂ
ָמ ְרדְּ כַ י דִּ כְ ִתיבִ " :א ׁיש יְ הו ִּדי" )אסתר ב-ה(.
ָה ָמן – " ִא ׁיש ַצר וְ אוֹ יֵ ב" )אסתר ז-ו(.
ש ָתה ִמ ׁ ְש ֵּתה נָ ׁ ִשים ֵ ּבית ַה ּ ַמלְ כוּת" )אסתר א-ט(.
" ַ ּגם וַ ׁ ְש ִּתי ַה ּ ַמלְ ָּכה ָע ְ ׂ
' ֵ ּבית ַה ּנ ׁ ִָשים' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ָא ַמר ָרבָ א:
ׁ ְשנֵ ֶיהן לִ ְדבַ ר ֲעבֵ ָירה נ ְִת ַּכ ְ ּוונ ּו,
יב,ב ַהיְינ ּו דְּ ָא ְמ ֵרי ִאי ְנ ׁ ֵשיִ " :איה ּו ְ ּב ָק ֵרי וְ ִא ְּת ֵת ּיה ^ ְ ּבבוּצִ ינֵ י.
" ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ְּכטוֹ ב לֵ ב ַה ּ ֶמלֶ ְך ַ ּב ָ ּייִ ן" )אסתר א-י(.
ָאט ּו ַעד ַה ׁ ְש ָּתא לֹא ָטב לִ ֵ ּב ּיה ְ ּב ַח ְמ ָרא?
ָא ַמר ָרבָ א:
יוֹ ם ַה ׁ ּ ְשבִ ִיעי ׁ ַש ָ ּבת ָהיָה,
ׁ ֶש ִ ּי ְׂש ָר ֵאל אוֹ כְ לִ ין וְ ׁשוֹ ִתין ַמ ְת ִחילִ ין ְ ּב ִדבְ ֵרי ּתוֹ ָרה וּבְ ִדבְ ֵרי ִּת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת,
ֲאבָ ל או ּּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם ׁ ֶשאוֹ כְ לִ ין וְ ׁשוֹ ִתין ֵאין ַמ ְת ִחילִ ין ֶא ָּלא ְ ּב ִדבְ ֵרי ִּת ְיפלוּת,
וְ כֵ ן ִ ּב ְסעו ָּדתוֹ ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ָר ׁ ָשע,
ַה ָּלל ּו אוֹ ְמ ִריםָ :מ ִד ּיוֹ ת נָאוֹ ת,
וְ ַה ָּלל ּו אוֹ ְמ ִריםַ ּ :פ ְר ִס ּיוֹ ת ָנאוֹ ת,
ָא ַמר לָ ֶהם ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁשְּ :כלִ י ׁ ֶש ֲאנִ י ִמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש בּ וֹ ֵאינוֹ לֹא ָמ ִד ִ ּיי וְ לֹא ּ ַפ ְר ִסי ֶא ָּלא ַּכ ְׂשדִּ ּיִיְ ,רצוֹ ְנכֶ ם לִ ְראוֹ ָת ּה?
ָא ְמר ּו לוֹ ִ :אין ,וּבִ לְ בַ ד ׁ ֶש ְּת ֵהא ֲערו ָּּמה.
ׁ ֶש ְ ּב ִמדָּ ה ׁ ֶש ָא ָדם מוֹ ֵדד ָ ּב ּה ,מוֹ ְד ִדין לוֹ ,
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָה ְי ָתה וַ ׁ ְש ִּתי ָה ְר ׁ ָש ָעה ְמבִ י ָאה ְ ּבנוֹ ת יִ ְׂש ָר ֵאל ו ַּמ ְפ ׁ ִש ָיטן ֲערו ּּמוֹ ת ,וְ עוֹ ָׂשה ָ ּב ֶהן ְמלָ אכָ ה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
ַה ְיינ ּו דִּ כְ ִתיבַ " :א ַחר ַהדְּ בָ ִרים ָה ֵא ֶּלהְּ ,כ ׁשוֹ ְך ֲח ַמת ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש, ,
ְ
זָ כַ ר ֶאת וַ ׁ ְש ִּתי וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר ָע ָשׂ ָתה וְ ֵאת ֲא ׁ ֶשר נִ גְ זַ ר ָעלֶ ָיה" )אסתר ב-א( ְּ -כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָעשְׂ ָתהָּ ,כך נִגְ זַ ר ָעלֶ ָיה.
"וַ ְּת ָמ ֵאן ַה ּ ַמלְ ָּכה וַ ׁ ְש ִּתי" )אסתר א-יב(.
ִמ ְּכ ִדי ּ ְפ ִריצְ ָּתא ֲהוַ אי!
דְּ ָא ַמר ַמרְ ׁ " :ש ֵנ ֶיהן לִ ְדבַ ר ֲעבֵ ָירה ְנִת ַּכ ְ ּוונ ּו".
ַמאי ַט ְע ָמא לֹא ֲא ַתאי?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ֲחנִ ינָ א:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ּ ָפ ְר ָחה ָ ּב ּה צָ ַר ַעת.
ְ ּב ַמ ְת ִנ ָיתא ָּתנָ א:
שה ָל ּה זָ נָ ב".
יאל וְ ָע ָ ׂ
" ָ ּבא ַ ּג ְב ִר ֵ
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רש"י
כדת של תורה .אכילת מזבח
מרובה משתיה פר ושלשה
עשרונים סולת לאכילה ונסך
חצי ההין:
מיין מדינתו .יין הרגיל בו ולא
ישכרהו ]ולא ישתהו[ אלא לפי
רצונו:
כרצון מרדכי והמן .הם היו שרי
המשקים במשתה:
איהו בקרי .דלועין גדולות:
בוציני .דלועין קטנות כלומר
דבאותו מין עצמו זה נואף וזו
נואפת הוא אומר להראות את
יופיה והיא לכך נתכונה
שיסתכלו ביופיה:
פריצתא הואי .פרוצה היתה:
מלמד שפרחה בה צרעת .ויליף
בירושלמי מאשר נגזר עליה
וכתיב וישב בית החפשית
מצורע כי נגזר מבית ה' )דה''ב
כו( מה להלן צרעת אף כאן
צרעת:
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"וַ ִ ּי ְקצֹף ַה ּ ֶמלֶ ְך ְמאֹד" )אסתר א-יב(.
ַא ַּמאי דָּ לְ ָקה ֵ ּב ּיה כּ ו ֵּּלי ַהאי?
ָא ַמר ָרבָ א:
ׁ ָשלְ ָחה לֵ ּיהּ ַ :בר ֲאהו ְּרי ֵָיר ּיה דְּ ַא ָ ּבא!
ַא ָ ּבא לָ ֳקבֵ ל ַאלְ ּ ָפא ַח ְמ ָרא ׁ ָש ֵתי  -וְ לֹא ָרוֵ י,
וְ ַההוּא ַ ּגבְ ָרא ִא ׁ ְש ַּת ּ ֵטי ְ ּב ַח ְמ ֵר ּיה,
ִמ ָ ּיד" :וַ ֲח ָמתוֹ ָ ּב ֲע ָרה בוֹ ")אסתר א-יב(.
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך לַ ֲחכָ ִמים" )אסתר א-יג(.
"וַ ּי ֶ
ַמאן ֲחכָ ִמים?
ַר ָ ּבנָן "יוֹ ְד ֵעי ָה ִע ִּתים" )אסתר א-יג( ֶ ׁ -ש ּיוֹ ְד ִעין לְ ַע ֵ ּבר ׁ ָש ִנים וְ לִ ְקבּ וֹ ַע ֳח ָד ׁ ִשים.
ָא ַמר לְ ה ּו:
דַּ ְיינו ָּה לִ י?
ָא ְמר ּוֵ :היכִ י נ ֲַעבִ יד?
נֵ ָימא לֵ ּיהַ ' :ק ְטלָ ּה'  -לְ ָמ ָחר ּ ָפ ִסיק לֵ ּיה ַח ְמ ֵר ּיה וּבָ ֵעי לָ ּה ִמי ּנָן,
נֵ ָימא לֵ ּיהַ ׁ ' :שבְ ָק ּה' ָ -קא ְמזַ לְ זְ לָ ה ְ ּב ַמלְ כו ָּתא.
ָא ְמר ּו לוֹ :
ִמ ּיוֹ ם ׁ ֶש ָח ַרב ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש,
וְ גָ לִ ינ ּו ֵמ ַא ְרצֵ נ ּו,
נִ ּ ְיטלָ ה ֵעצָ ה ִמ ֶּמ ּנ ּו ,וְ ֵאין ָאנ ּו יוֹ ְד ִעין לָ דוּן דִּ י ֵני ְנפָ ׁשוֹ ת,
זִ יל לְ גַ ֵ ּבי ַע ּמוֹ ן וּמוֹ ָאב דְּ ָי ְתבֵ י ְ ּבדוּכְ ַּתיְ יה ּוְּ ,כ ַח ְמ ָרא דְּ יָ ִתיב ַעל דּ ו ְּרדְּ יֵ ּיה,
וְ ַט ְע ָמא ָא ְמר ּו לֵ ּיה,
דִּ כְ ִתיבַ ׁ " :ש ֲאנַ ן מוֹ ָאב ִמ ְּנעו ָּריו וְ ׁשוֹ ֵקט הוּא ֶאל ׁ ְש ָמ ָריו וְ ל ֹא הו ַּרק ִמ ְּכלִ י ֶאל ֶּכלִ י,
ו ַּב ּגוֹ לָ ה ל ֹא ָהלָ ְך ַעל ֵּכן ָע ַמד ַט ְעמוֹ בּ וֹ וְ ֵריחוֹ ל ֹא נָ ָמר" )ירמיה מח-יא(.
ִמ ָ ּיד – "וְ ַה ָּקרוֹ ב ֵאלָ יו ַּכ ְר ׁ ְשנָ א ׁ ֵש ָתר ַא ְד ָמ ָתא ַּת ְר ׁ ִש ׁיש" )אסתר א-יד(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי לֵ וִ י:
ָּכל ּ ָפסוּק זֶ ה ַעל ׁשוּם ָק ְר ָ ּבנוֹ ת נ ֱֶא ַמר,
" ַּכ ְר ׁ ְשנָ א" ָ -א ְמר ּו ַמלְ ֲאכֵ י ַה ׁ ּ ָש ֵרת לִ ְפ ֵני ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּאִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם!
ְּכלוּם ִה ְק ִריב ּו לְ ָפ ֶנ ָיך ָּכ ִרים ְ ּבנֵי ׁ ָשנָ ה ְּכ ֶד ֶר ְך ׁ ֶש ִה ְק ִריב ּו יִ שְׂ ָר ֵאל לְ ָפנ ָ
ֶיך?!
" ׁ ֵש ָתר" ְּ -כלוּם ִה ְק ִריב ּו לְ פָ נ ָ
ֶיך ׁ ְש ֵּתי ּתוֹ ִרין?!
" ַא ְד ָמ ָתא" ְּ -כלוּם ָ ּבנ ּו לְ פָ ָ
נֶיך ִמזְ ַ ּבח ֲא ָד ָמה?!
ָ
" ַּת ְר ׁ ִש ׁיש" ְּ -כלוּם ׁ ִש ְּימ ׁש ּו לְ ָפנֶיך ְ ּבבִ גְ ֵדי ְּכה ּו ּנָה ,דִּ כְ ִתיב ְ ּבה ּוַּ " :ת ְר ׁ ִש ׁיש וְ ׁש ַֹהם וְ יָ ׁ ְש ֵפה")שמות כח-כ(?!
" ֶמ ֶרס" ְּ -כלוּם ֵמ ְירס ּו ְ ּב ָדם לְ ָפנ ָ
ֶיך?!
" ַמ ְר ְסנָ א" ְּ -כלוּם ֵמ ְירס ּו ִ ּב ְמנָ חוֹ ת לְ ָפנ ָ
ֶיך?!
" ְממוּכָ ן" ְּ -כלוּם ֵהכִ ינ ּו ׁ ֻשלְ ָחן לְ ָפנֶ ָיך?!
ֹאמר ְממוּכָ ן" )אסתר א-טז(.
"וַ ּי ֶ
ָּת ָנא:
"" ְממוּכָ ן"  -זֶ ה ָה ָמן,
וְ ָל ָּמה נִ ְק ָרא ׁ ְשמוֹ " ְממוּכָ ן" ֶ ׁ -ש ּמוּכָ ן ְלפו ְּר ָענוּת".

רש"י
אהורייריה .שומרי הסוסים:
לקבל אלפא חמרא שתי .כן
העיד הכתוב עליו )דניאל ה(:
פסיק ליה .יפיג יינו מעט
מעליו:
על דורדייה .על שמריו:
וטעמא אמרו ליה .ויפה אמרו
לו דודאי כן הוא שמתוך
שהאדם שקט דעתו מיושבת
עליו שנאמר שאנן מואב
מנעוריו ושוקט הוא אל שמריו
וסיפיה דקרא על כן עמד טעמו
בו וריחו לא נמר:
פסוק זה על קרבנות נאמר.
והקרוב אליו לשון הקרבת
קרבן מלאכי השרת הזכירו לפני
הקב''ה את הקרבנות שהקריבו
ישראל לפניו לעשות להם נקמה
בושתי ותבא אסתר ותמלוך
תחתיה:
כרשנא .כלום הקריבו לפניך
כרים בני שנה:
שתר .שתי תורים:
מרס .שמירסו את הדם שלא
יקרש ושוב לא יהא ראוי
לזריקה:
מרסנא .מירסו במנחות לבוללן
ממרס לשון מגיס:
מוכן לפורענות .עומד להיות
תלוי:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

ָא ַמר ַרב ַּכ ֲהנָ א:
ֹאש.
ִמ ָּכאןֶ ׁ ,ש ַה ֶה ְדיוֹ ט קוֹ פֵ ץ ָ ּבר ׁ
שוֹ ֵרר ְ ּב ֵביתוֹ " )אסתר א-כב(.
"לִ ְהיוֹ ת ָּכל ִא ׁיש ׂ
ָא ַמר ָרבָ א:
אשוֹ נוֹ ת,
ִאלְ ָמלֵ א ִא ְ ּגרוֹ ת ָה ִר ׁ
שוֹ נְ ֵא ֶיהן ׁ ֶשל יִ שְׂ ָר ֵאל ָׂש ִריד ו ָּפלִ יט.
לֹא נ ׁ ְִש ַּת ּיֵיר ִמ ּ ׂ
ָא ְמ ֵריַ :מאי ַהאי דְּ ׁ ַשדִּ יר לָ ן" :לִ ְהיוֹ ת ָּכל ִא ׁיש שׂ וֹ ֵרר ְ ּב ֵביתוֹ "?
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ֲאפִ ילּ ּו ָק ָר ָחה ְ ּבבֵ ֵית ּיה ּ ַפ ְרדַּ ׁ ְש ָּכא לֶ ֱיהוֵ י.
"וְ יַ ְפ ֵקד ַה ּ ֶמלֶ ְך ּ ְפ ִק ִידים" )אסתר ב-ב(.
ָא ַמר ַרב:
ש ִא ֶ ּולֶ ת" )משלי יג-טז(?
ַמאי דִּ כְ ִתיבָּ " :כל ָערוּם יַ ֲע ֶשׂ ה ְב ָד ַעת וּכְ ִסיל יִ ְפרוֹ ׂ
שה ְב ָד ַעת"  -זֶ ה דָּ וִ ד,
" ָּכל ָערוּם יַ ֲע ֶ ׂ
ֹאמר ּו לוֹ ֲעבָ ָדיו יְ בַ ְק ׁש ּו לַ אדֹנִ י ַה ּ ֶמלֶ ְך נַ ֲע ָרה ְבתוּלָ ה" )מלכים א א-ב( -
דִּ כְ ִתיב" :וַ ּי ְ
ָּכל ַמאן דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ְ ּב ַר ָּתא ַא ְי ָּית ּה ִנ ֲיהלֵ ּיה,
ש ִא ֶ ּולֶ ת"  -זֶ ה ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש,
"וּכְ ִסיל יִ ְפרוֹ ׂ
דִּ כְ ִתיב" :וְ יַ ְפ ֵקד ַה ּ ֶמלֶ ְך ּ ְפ ִק ִידים" ָּ -כל ַמאן דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ְ ּב ַר ָּתא ִא ְיט ְמ ָרה ִמי ֵ ּנ ּיה.
" ִא ׁיש יְ הו ִּדי ָהיָ ה ְ ּב ׁשו ׁ ַּשן ַה ִ ּב ָירה וְ גוֹ 'ִ ...א ׁיש יְ ִמינִ י")אסתר ב-ה(.
ַמאי ָק ָא ַמר?
ִאי לְ יִ חו ָּסא ָק ָא ֵתי  -לְ ַי ֲח ֵס ּיה וְ ָאזִ יל ַעד ִ ּב ְניָ ִמין.
ֶא ָּלא ַמאי ׁ ְש ָנא ָה ֵני?
ָּת ָנא:
"כּ ו ָ ּּלן ַעל ׁ ְשמוֹ נִ ְק ְרא ּו
ש ָר ֵאל ִ ּב ְת ִפ ָ ּלתוֹ ,
יהם ׁ ֶשל יִ ְ ׂ
" ֶ ּבן יָ ִאיר" ּ ֵ -בן ׁ ֶש ֵה ִאיר ֵעינֵ ֶ
" ֶ ּבן ׁ ִש ְמ ִעי" ּ ֵ -בן ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַמע ֵאל ְּת ִפ ָ ּלתוֹ ,
" ֶ ּבן ִק ׁיש" ֶ ׁ -ש ִה ִ ּק ׁיש ַעל ׁ ַש ֲע ֵרי ַר ֲח ִמים וְ נִ ְפ ְּתח ּו לוֹ ".
ָק ֵרי לֵ ּיה "יְ הו ִּדי" ַ -אלְ ָמא ִמיהו ָּדה ָק ָא ֵתי,
וְ ָק ֵרי לֵ ּיה "יְ ִמינִ י" ַ -אלְ ָמא ִמ ִ ּב ְני ִָמין ָק ָא ֵתי!
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ָמ ְרדְּ כַ י מוּכְ ָּתר ְ ּבנִימוּסוֹ ָה ָיה.
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ָאבִ יו ִמ ִ ּב ְני ִָמין,
וְ ִא ּמוֹ ִמיהו ָּדה.
וְ ַר ָ ּבנָן ָא ְמ ֵרי:
ִמ ׁ ְש ּ ְפחוֹ ת ִמ ְת ָ ּגרוֹ ת זוֹ ְ ּבזוֹ ,
ִמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת יְהו ָּדה אוֹ ֶמ ֶרתֲ :א ָנא ָ ּג ִרים דְּ ִמ ְתיְ לִ יד ָמ ְרדְּ כַ י דְּ לֹא ַק ְטלֵ ּיה דָּ וִ ד לְ ׁ ִש ְמ ִעי ֶ ּבן ֵ ּג ָרא.
ו ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ִ ּבנְ י ִָמין ָא ְמ ָרהִ :מי ַ ּנאי ָק ָא ֵתי.
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מכאן שההדיוט קופץ בראש.
שהרי מנה אותו הכתוב לבסוף
אלמא גרוע הוא מכולן והוא
קפץ בראש:
ראשונות.
אגרות
אלמלא
שהוחזק בהן שוטה בעיני
האומות:
לא נשתייר משונאי ישראל
שריד ופליט .שהיו ממהרין
להורגן במצות המלך באגרות
האמצעיות ולא היו ממתינים
ליום המועד:
אמרי מאי האי דשדר לן.
אומרים האומות מה זה ששלח
לומר לנו להיות כל איש שורר
בביתו שאף הגרדן שורר בביתו:
פרדשכא .פקיד ונגיד:
נערה .דוד לא ביקש אלא נערה
אחת כל אדם הראה לשלוחיו
את בתו אולי תיטב בעיניו
ואחשורוש כסיל צוה לקבץ את
כולן הכל יודעין שלא יקח אלא
אחת ואת כולן יבעל מאן דהוה
ליה ברתא מטמרה:
מוכתר בנימוסו היה .בשמות
נאין נימוס שם בלשון יון )נערי(
לא גרסינן אלא הכי גרסינן אמר
רבה בר בר חנה אמר רבי יהושע
בן לוי כו':
דלא קטליה דוד לשמעי .שהיה
חייב מיתה:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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ָרבָ א ָא ַמר:
ְּכנ ֶֶסת ִי ְׂש ָר ֵאל ָא ְמ ָרה לְ ִא ָיד ְך ִ ּג ָיסא,
ְרא ּו ֶמה ָעשָׂ ה לִ י "יְ הו ִּדי",
יג,א

ו ַּמה ׁ ּ ִש ֵּילם לִ י "יְ ִמינִ י",
ֵיה,
ֶמה ָע ָׂשה לִ י "יְ הו ִּדי" ^ -דְּ לֹא ַק ְטלֵ ּיה דָּ וִ ד לְ ׁ ִש ְמ ִעי דְּ ִא ְתיְלִ יד ִמי ּנ ּ
ָמ ְרדְּ כַ י דְּ ִמ ַיק ֵ ּני ֵ ּב ּיה ָה ָמן.
ו ַּמה ׁ ּ ִש ֵּילם לִ י "יְ ִמינִ י"  -דְּ לֹא ַק ְטלֵ ּיה ׁ ָשאוּל לַ ֲאגַ ג דְּ ִא ְת ְילִ יד ִמי ֵ ּנ ּיה ָה ָמן ,דִּ ְמצַ ֵער לְ ִי ְׂש ָר ֵאל.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
לְ עוֹ לָ ם ִמ ִ ּב ְנ ִיָמן ָק ָא ֵתי,
וְ ַא ַּמאי ָק ֵרי לֵ ּיה "יְ הו ִּדי"?
ַעל ׁשוּם ׁ ֶש ָּכפַ ר ַ ּב ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
ׁ ֶש ָּכל ַהכּ וֹ פֵ ר ַ ּב ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה  -נ ְִק ָרא יְ הו ִּדי,
ְּכ ִדכְ ִתיבִ " :א ַיתי ּגו ְּב ִרין יְ הו ָּד ִאין וְ גוֹ '")דניאל ג-יב(.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ּ ַפ ִזּי ִּכי ֲהוָ ה ּ ָפ ַתח ְ ּב ִדבְ ֵרי ַה ּי ִָמים,
ָא ַמר ָהכִ יָּ :כל דְּ בָ ֶר ָיך ֶא ָחד ֵהם ,וְ ָאנ ּו יוֹ ְד ִעין לְ דוֹ ְר ׁ ָשן.
"וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ַה ְ ּיהו ִּד ָ ּיה יָ לְ ָדה ֶאת יֶ ֶרד ֲאבִ י גְ דוֹ ר,
וְ ֶאת ֶח ֶבר ֲא ִבי שׂוֹ כוֹ וְ ֶאת יְ קו ִּת ֵיאל ֲא ִבי זָ נוֹ ַח,
וְ ֵא ֶּלה ְ ּבנֵ י ִ ּב ְתיָ ה בַ ת ּ ַפ ְרעֹה ֲא ׁ ֶשר לָ ַקח ָמ ֶרד" )דברי הימים א ד-יח(.
ַא ַּמאי ָק ֵרי לָ ּה "יְ הו ִּד ָ ּיה"?
ַעל ׁשוּם ׁ ֶש ָּכפְ ָרה ַ ּב ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
דִּ כְ ִתיב" :וַ ֵּת ֵרד ַ ּבת ּ ַפ ְרעֹה לִ ְרחוֹ ץ ַעל ַהיְ אוֹ ר" )שמות ב-ה(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ׁ ֶש ָ ּי ְר ָדה לִ ְרחוֹ ץ ִמ ִ ּגילּ וּלֵ י ֵ ּבית ָאבִ ָיה.
יָלְ ָדה? וְ ָהא ַרבּ וֹ ֵיי ַר ִ ּב ֵית ּיה!
לוֹ ַמר לְ ָך:
ׁ ֶש ָּכל ַה ְמגַ דֵּ ל ָיתוֹ ם וִ יתוֹ ָמה ְ ּבתוֹ ְך ֵ ּביתוֹ ,
ַמ ֲעלֶ ה ָעלָ יו ַה ָּכתוּב ְּכ ִאילּ ּו ְילָ דוֹ .
משה,
"יֶ ֶרד"  -זֶ ה ׁ ֶ
וְ לָ ָּמה נ ְִק ָרא ׁ ְשמוֹ "יֶ ֶרד"?
ׁ ֶש ָ ּי ַרד לָ ֶהם לְ יִשְׂ ָר ֵאל ָמן ְ ּבי ָָמיו.
" ְ ּגדוֹ ר" ֶ ׁ -ש ָ ּג ַדר ּ ִפ ְרצוֹ ֵת ֶיהן ׁ ֶשל יִ ְׂש ָר ֵאל.
" ֶחבֶ ר" ֶ ׁ -ש ִח ֵ ּיבר ֶאת ִי ְׂש ָר ֵאל לַ ֲאבִ ֶיהן ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִם.
"סוֹ כוֹ " ֶ ׁ -ש ַ ּנ ֲע ָׂשה לָ ֶהם לְ ִי ְׂש ָר ֵאל ְּכסו ָּּכה.
"יְ קו ִּת ֵיאל" ֶ ׁ -ש ִּק ּו ּו ִי ְׂש ָר ֵאל לָ ֵאל ְ ּבי ָָמיו.
ִיח ֲעוֹ נוֹ ֵת ֶיהן ׁ ֶשל ִי ְׂש ָר ֵאל.
"זָ נוֹ ַח" ֶ ׁ -ש ִהזְ נ ַ
" ֲאבִ י ֲ ...א ִבי ֲ ...א ִבי" ָ -אב ְ ּבתוֹ ָרהָ ,אב ְ ּב ָחכְ ָמהָ ,אב ִ ּבנְ בִ יאוּת.
"וְ ֵא ֶּלה ְ ּבנֵ י ִ ּב ְתיָ ה ֲא ׁ ֶשר לָ ַקח ָמ ֶרד"  -וְ כִ י " ֶמ ֶרד" ׁ ְשמוֹ ? וַ ֲהלֹא ' ָּכלֵ ב' ׁ ְשמוֹ !
ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא:
יָ בֹא ָּכלֵ ב ׁ ֶש ָּמ ַרד ַ ּב ֲעצַ ת ְמ ַר ְ ּגלִ ים,
שא ֶאת ַ ּבת ּ ַפ ְרעֹה ׁ ֶש ָּמ ְר ָדה ְ ּבגִ לּ וּלֵ י ֵ ּבית ָאבִ ָיה.
וְ ִי ּ ָ ׂ

רש"י
לאידך גיסא .לצעקה ולא לשבח
איש יהודי ואיש ימיני גרמו לי
הצער הזה:
איתי גוברין יהודאין כו'.
וסיפיה דקרא לאלהך לא
פלחין:
כל דבריך אחד הן .כנגד הספר
היה אומר כל דבריך דברי
הימים אחת הן הרבה שמות
אתה מזכיר פלוני ופלוני וכולן
אדם אחד הן:
ואנו יודעין לדורשן .ואע''פ
שסתמת אותן אנו נותנין את
לבינו עד שאנו יודעין לדורשן
משום דאמרינן לעיל כל הכופר
בע''ז נקרא יהודי נקט לה הכא:
ואשתו היהודיה וגו' .והלא
בתיה שמה דהא כתיב בסופיה
ואלה בני בתיה:
לרחוץ .לטבול )לשון( גירות:
והלא כלב שמו .שבכלב משתעי
קרא:
הכי גרסינן וישא בתיה שמרדה
בגילולי בית אביה .ולכך נשתנה
שמה בליקוחין הללו:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

" ֲא ׁ ֶשר ָהגְ לָ ה ִמירו ׁ ָּשלַ ם" )אסתר ב-ו(.
ָא ַמר ָרבָ א:
ׁ ֶש ָ ּגלָ ה ֵמ ַעצְ מוֹ .
"וַ יְ ִהי אוֹ ֵמן ֶאת ֲה ַד ָּסה ] ִהיא ֶא ְס ֵּתר ַ ּבת-דּ ֹדוֹ "[ )אסתר ב-ז(.
ָק ֵרי לָ ּה " ֲה ַד ָּסה" ,וְ ָק ֵרי לָ ּה " ֶא ְס ֵּתר"?
ַּת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
" ֶא ְס ֵּתר" ׁ ְש ָמ ּה וְ ָל ָּמה נִ ְק ָרא ׁ ְש ָמ ּהֲ " :ה ַד ָּסה"?
ַעל ׁ ֵשם ַה ַּצדִּ ִיקים ׁ ֶש ִ ּנ ְק ְרא ּו ֲה ַד ִּסים.
וְ ֵכן הוּא אוֹ ֵמר" :וְ הוּא עוֹ ֵמד ֵ ּבין ַה ֲה ַד ִּסים" )זכריה א-ח(.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
" ֲה ַד ָּסה" ׁ ְש ָמ ּה וְ ָל ָּמה נִ ְק ֵראת ׁ ְש ָמ ּהֶ " :א ְס ֵּתר"?
יה,
ַעל ׁ ֵשם ׁ ֶש ָהיְ ָתה ַמ ְס ֶּת ֶרת דְּ ָב ֶר ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֵ " :אין ֶא ְס ֵּתר ַמ ֶ ּג ֶדת ֶאת ַע ָּמ ּה" וְ גוֹ '.
ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמר:
" ֲה ַד ָּסה" ׁ ְש ָמ ּה וְ ָל ָּמה נִ ְק ֵראתֶ " :א ְס ֵּתר"?
ׁ ֶש ָהי ּו או ּּמוֹ ת ָהעוֹ ָלם קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ַעל ׁשוּם ִא ְס ַּת ַהר.
ֶ ּבן ַע ַּזאי אוֹ ֵמר:
" ֶא ְס ֵּתר"  -לֹא ֲארו ָ ּּכה וְ לֹא ְק ָצ ָרה ָהיְ ָתה ֶא ָ ּלא ֵ ּבינוֹ נִ ית ַ ּכ ֲה ַד ָּסה.
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה ָא ַמר:
ְ
יה".
ֶא ְס ֵּתר יְ ַר ְקרוֹ ֶקת ָהיְ ָתה ,וְ חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ָמ ׁשוּך ָע ֶל ָ
" ִּכי ֵאין לָ ּה ָאב וָ ֵאם" )אסתר ב-ז(.
"ו ְּבמוֹ ת ָא ִב ָיה וְ ִא ּ ָמ ּה"  -לָ ָּמה לִ י?
ָא ַמר ַרב ַא ָחא:
ִע ְ ּיב ַר ָּת ּה ֵ -מת ָאבִ ָיה,
יְלָ ַד ָּת ּה ֵ -מ ָתה ִא ָּמ ּה.
"ו ְּבמוֹ ת ָא ִב ָיה וְ ִא ּ ָמ ּה לְ ָק ָח ּה ָמ ְרדֳּ כַ י לוֹ לְ ַבת" )אסתר ב-ז(.
ָּת ָנא ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
" ַאל ִּת ְק ֵרי "לְ בַ ת" ֶא ָ ּלא ְל ַביִ ת.
שה ַא ַחת ְק ַט ָּנה,
וְ ֵכן הוּא אוֹ ֵמר" :וְ לָ ָר ׁש ֵאין כּ ֹל ִּכי ִאם ִּכבְ ָ ׂ
ֲא ׁ ֶשר ָקנָ ה וַ יְ ַח ֶ ּי ָה וַ ִּתגְ דַּ ל ִע ּמוֹ וְ ִעם ָ ּבנָ יו יַ ְחדָּ ו,
ִמ ּ ִפ ּתוֹ תֹאכַ ל ו ִּמכּ וֹ סוֹ ִת ׁ ְש ֶּתה ו ְּב ֵחיקוֹ ִת ׁ ְש ָּכב וַ ְּת ִהי לוֹ ְּכ ַבת")שמואל ב יב-ג(.
ִמ ׁ ּשוּם דִּ " ְב ֵחיקוֹ ִת ׁ ְש ָּכב" ֲהוַ ות לֵ ּיה ְּכבַ ת?!
ֶא ָּלא ְּכבַ יִ ת.
ָהכִ י ִּנַמי לְ בַ ִית.
"וְ ֵאת ׁ ֶש ַבע ַה ְּנ ָערוֹ ת וְ גוֹ ' )אסתר ב-ט(.
ָא ַמר ָרבָ א:
ׁ ֶש ָה ְי ָתה מוֹ נָה ָ ּב ֶהן ֵיְמי ׁ ַש ָ ּבת.
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רש"י
שגלה מעצמו .מדלא כתיב אשר
היה מן הגולה אשר הגלתה
וכתיב אשר הגלה עם הגולה
משמע שלא היה כשאר ישראל
שגלו על כרחן והוא גלה מעצמו
כמו שעשה ירמיהו שגלה
מעצמו עד שאמר לו הקב''ה
לחזור:
בין ההדסים אשר במצולה .בין
הצדיקים שגלו לבבל ובשכינה
משתעי קרא:
אסתהר .ירח יפה כלבנה:
ירקרוקת היתה .כהדסה זו:
אלא חוט של חסד משוך עליה.
מאת הקב''ה לכך נראית יפה
לאומות ולאחשורוש:
ובמות אביה ואמה תו ל''ל.
מאחר דכתיב כי אין לה אב ואם
אלא ללמדנו שאפי' יום אחד לא
היה לה אב ואם:
בשעה שנתעברה אמה מת
אביה .נמצא שלא היה לה אב
משעה שנראה להקרות אב:
וכשילדתה אמה מתה .ולא
נראית לקרות אם:
ולרש אין כל .באוריה משתעי
קרא:
כבשה אחת .בת שבע:
שהיתה מונה בהן ימי שבת.
שהיתה משרתת לה אחת באחד
בשבת ואחת בשני בשבת ואחת
בשלישי בשבת וכן כולן
וכשהגיע יום שפחה של שבת
יודעת שהיום שבת:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

סוגיה 46

"וַ יְ ׁ ַש ֶּנ ָה וְ ֶאת נַ ֲערוֹ ֶת ָיה וְ גוֹ '" )אסתר ב-ט(.
ָא ַמר ַרב:
ׁ ֶש ֶה ֱאכִ ילָ ּה ַמ ֲאכָ ל יְ הו ִּדי.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ׁ ֶש ֶה ֱאכִ ילָ ּה ָק ְדלֵ י דַּ ֲחזִ ֵירי.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
זֵ ְרעוֹ ִנים.
שא ֶאת ּ ַפ ְת ָ ּבגָ ם וְ נוֹ ֵתן לָ ֶהם זֵ ְרעוֹ נִ ים" )דניאל א-טז(.
וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמר" :וַ יְ ִהי ַה ּ ֶמלְ ַצר נוֹ ׂ
" ׁ ִש ּׁ ָשה ֳח ָד ׁ ִשים ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ַה ּמוֹ ר".
ַמאי " ׁ ֶש ֶמן ַה ּמוֹ ר"?
ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר:
ְס ַט ַּכ ְּת.
ַרב הוּנָ א ָא ַמר:
ׁ ֶש ֶמן זַ יִ ת ׁ ֶשלּ ֹא ֵהבִ יא ׁ ְשלִ ׁיש.
ַּת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ָאנְ ּ ַפ ִקינוֹ ן ׁ ֶש ֶמן זַ יִ ת ׁ ֶשלּ ֹא ֵה ִביא ׁ ְש ִל ׁיש".
וְ לָ ָּמה ָסכִ ין אוֹ תוֹ ?
ׁ ֶש ַּמ ׁ ּ ִשיר ֶאת ַה ּ ֵשׂ ָיער,
ו ְּמ ַעדֵּ ן ֶאת ַה ָ ּב ָׂשר.
" ָ ּב ֶע ֶרב ִהיא ָב ָאה וּבַ בּ ֶֹקר ִהיא ׁ ָשבָ ה".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמ ְ ּגנוּתוֹ ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ָר ׁ ָשע לָ ַמ ְדנ ּו ׁ ִשבְ חוֹ ,
ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָה ְמ ׁ ַש ֵּמ ׁש ִמ ּ ָטתוֹ ַ ּב ּיוֹ ם.
שאת ֵחן".
"וַ ְּת ִהי ֶא ְס ֵּתר נֹ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָ ר:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ְּלכָ ל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ,נ ְִד ְמ ָתה לוֹ ְּכאו ָּּמתוֹ .
ש ִירי הוּא ח ֶֹד ׁש ֵט ֵבת".
"וַ ִּת ָּל ַקח ֶא ְס ֵּתר ֶאל ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ֶאל ֵ ּבית ַמלְ כוּתוֹ ַ ּבח ֶֹד ׁש ָה ֲע ִ ׂ
ֶי ַרח ׁ ֶש ּנ ֱֶהנֶה ּגוּף ִמן ַה ּגוּף.
שא ֵחן וָ ֶח ֶסד לְ ָפנָ יו ִמ ָּכל ַה ְ ּבתוּלוֹ ת".
"וַ ֶ ּי ֱא ַהב ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת ֶא ְס ֵּתר ִמ ָּכל ַה ָּנ ׁ ִשים וַ ִּת ּ ָ ׂ
ָא ַמר ַרב:
ִ ּב ֵ ּיק ׁש לִ ְטעוֹ ם ַט ַעם ְ ּבתוּלָ ה – ָט ַעם,
ַט ַעם ְ ּבעוּלָ ה – ָט ַעם.

רש"י
כתלי דחזירי .בקונ''וש שמינית
ומתוך אונסה לא נענשה:
וכן הוא אומר .שהזרעונים
טובים לצדיקים להבדילן
ממאכל טמא:
ויהי המלצר נושא את בגם ויין
משתיהם וגו' .וכתיב בההוא
ענינא ולמקצת ימים עשרה
נראה מראיהם טוב ובריאי בשר
וגו':
אנפקינון שמן זית שלא הביא
שליש .גבי מנחות תנן אין
מביאין אנפקינון ואם הביא
פסול ועלה קאי ר' יהודה ואמר
מהו אנפקינון:
מעדן .מצהיב:
מגנותו של אותו רשע .גנותו
הוא זה שהוא בועל נשים
ומשלחן:
שהגוף נהנה מן הגוף .מפני
הצינה והעיד לך הכתוב שהיו
מתכונין מן השמים לחבבה על
בעלה:
ביקש לטעום כו' .לכך נאמר
מכל הנשים ומכל הבתולות:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

"וַ ַ ּי ַעשׂ ַה ּ ֶמלֶ ְך ִמ ׁ ְש ֶּתה ָ ּגדוֹ ל".
ָעבַ ד ִמ ׁ ְש ַּת ָ ּיא  -וְ לֹא ַ ּגלְ ָיא לֵ ּיה,
דָּ לֵ י ַּכ ְר ָ ּגא  -וְ לֹא ַ ּגלְ יָ א לֵ ּיה,
ישנֵי  -וְ לֹא ַ ּגלְ יָ א לֵ ּיה.
ׁ ָש ַדר ּ ַפ ְרדִּ ׁ ְ
"ו ְּב ִה ָּק ֵבץ ְ ּבתוּלוֹ ת ׁ ֵשנִ ית וְ גוֹ '".
ָאזִ יל ׁ ָש ַקל ֵעצָ ה ִמ ָּמ ְרדְּ כַ י,
ָא ַמרֵ :אין ִא ׁ ּ ָשה ִמ ְת ַק ּנ ְָאה ֶא ָּלא ְ ּב ֶי ֶר ְך ֲחבֶ ְיר ָּת ּה  -וַ ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י לֹא ַ ּגלְ יָ א לֵ ּיה,
דִּ כְ ִתיבֵ " :אין ֶא ְס ֵּתר ַמ ֶ ּג ֶדת מוֹ לַ ְד ָּת ּה וְ גוֹ '".
יג,ב

ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר:
ַמאי דִּ כְ ִתיב"^ :ל ֹא יִ גְ ַרע ִמ ַ ּצדִּ יק ֵעינָ יו"?
ִ ּבשְׂ כַ ר צְ נִיעוּת ׁ ֶש ָהיְ ָתה ָ ּב ּה ְ ּב ָר ֵחל  -זָ כְ ָתה וְ יָ צָ א ִמ ֶּמ ָ ּנה ׁ ָשאוּל,
וּבִ ְׂשכַ ר צְ נִ יעוּת ׁ ֶש ָה ָיה בּ וֹ ְ ּב ׁ ָשאוּל  -זָ כָ ה וְ ָיצָ את ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶא ְס ֵּתר.
ו ַּמאי "צְ ִניעוּת ָהיְ ָתה ָ ּב ּה ְ ּב ָר ֵחל"?
דִּ כְ ִתיב" :וַ ַ ּי ֵ ּגד יַ ֲעקֹב לְ ָר ֵחל ִּכי ֲא ִחי ָא ִב ָיה הוּא" )בראשית כט-יב(,
וְ כִ י " ֲא ִחי ָאבִ ָיה הוּא"?! וַ ֲהלֹא ֶ ּבן ֲאחוֹ ת ָאבִ ָיה הוּא!
ֶא ָּלא ָא ַמר לָ ּהִ :מי ְנ ְסבָ א לִ י?
ָא ְמ ָרה לֵ ּיהִ :איןִ ,מיה ּו ַא ָ ּבא ַר ָּמ ָאה הוּא וְ לֹא יָ כְ לַ ְּת לֵ ּיה.
ָא ַמר לָ ּהָ :א ִחיו ֲאנָא ְ ּב ַר ָּמאוּת.
ָא ְמ ָרה לֵ ּיה :ו ִּמי ׁ ָש ֵרי לְ צַ דִּ ֵיקי לְ ַס ּגוּיֵ י ְ ּב ַר ְמיו ָּתא?
ָא ַמר לָ ּהִ :אין – " ִעם נָ ָבר ִּת ָּת ָבר וְ ִעם ִע ֵ ּק ׁש ִּת ַּת ּ ָפל" )שמואל ב כב-כז(
ָא ַמר לָ ּה :ו ַּמאי ַר ְמיו ָּתא?
ישא ִמי ַ ּנאי ,וְ לֹא ַמנ ְִסיב לִ י ִמ ַ ּק ָּמ ּה,
ָא ְמ ָרה לֵ ּיהִ :אית לִ י ֲא ָח ָתא דְּ ַק ׁ ּ ִש ׁ ָ
ָמ ַסר לָ ּה ִס ָימ ִנים,
ִּכי ָמ ָטא לֵ ילְ ָיא ָא ְמ ָרהַ :ה ׁ ְש ָּתא ִמ ַּיכ ּ ְספָ א ֲא ָח ַתאיְ ,מ ַס ְר ִּתינְה ּו נִ ֲיהלָ ּה,
וְ ַה ְיינ ּו דִּ כְ ִתיב" :וַ יְ הִ י ַבבּ ֶֹקר וְ ִה ֵּנה ִהיא לֵ ָאה" )בראשית כט-כה( ִ -מ ְּכלָ ל דְּ ַעד ַה ׁ ְש ָּתא לַ או לֵ ָאה ִהיא?!
ֶא ָּלא ִמ ּתוֹ ְך ִס ָימ ִנין ׁ ֶש ָּמ ְס ָרה ָר ֵחל לְ לֵ ָאה ,לֹא ֲהוָ ה י ַָדע ַעד ַה ׁ ְש ָּתא.
לְ ִפיכָ ְך זָ כְ ָתה וְ ָיצָ א ִמ ֶּמ ָ ּנה ׁ ָשאוּל.
ו ַּמה ְ ּצנִיעוּת ָה ְי ָתה ְ ּב ׁ ָשאוּל?
דִּ כְ ִתיב" :וְ ֶאת דְּ ַבר ַה ְּמלוּכָ ה ל ֹא ִה ִ ּגיד לוֹ ֲא ׁ ֶשר ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל" )שמואל א י-טז(,
זָ כָ ה וְ יָצָ את ִמ ֶּמ ּנ ּו ֶא ְס ֵּתר.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ְּכ ׁ ֶש ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ּפוֹ ֵסק ְ ּגדו ָּּלה לְ ָא ָדם,
ּפוֹ ֵסק לְ בָ נָיו וְ לִ בְ ֵני ָ ּב ָניו ַעד סוֹ ף ָּכל ַהדּ וֹ רוֹ ת,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ יּוֹ ׁ ִש ֵיבם לָ נֶ ַצח וַ ִ ּיגְ ָ ּבה ּו" )איוב לו-ז(.
וְ ִאם ֵהגִ יס דַּ ְע ּתוֹ ַ -ה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ַמ ׁ ְש ּ ִפילוֹ ,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ִאם ֲאסו ִּרים ַ ּב ִּז ִּקים" וְ גוֹ '.
"וְ ֶאת ַמ ֲא ַמר ָמ ְרדֳּ כַ י ֶא ְס ֵּתר עוֹ ָשׂ ה".
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
ׁ ֶש ָה ְי ָתה ַמ ְר ָאה דַּ ם נִדָּ ה לַ ֲחכָ ִמים.
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רש"י
עבד משתיא כו' .חוזר לכמה
ענינים לפייסה שתגלה לו
מולדתה ולא הועיל וסמוך לה
להאי קרא ובהקבץ בתולות
שנית וגו' אין אסתר מגדת
מולדתה ואת עמה וגו' עבד
משתיא סעודה לכבודה מה
שלא עשה בשאר נשים:
דלי כרגא .אמר בשביל אסתר
אני מניח לכם מכסי גולגולתכם
היינו והנחה למדינות עשה:
שדר פרדישני .דורונות לשרים
בשמה והיינו דכתיב ויתן משאת
כיד המלך:
לא יגרע מצדיק עיניו .נותן עיניו
במעשה הצדיקים לשלם להם
אף לימים רבים מדה במדה:
זכתה ויצא ממנה שאול .שהיה
צנוע:
זכה ויצאת ממנו אסתר.
בתרגום של מגילה מייחס
מרדכי ועושהו עשירי לשאול
ומשאול עד בנימין וכתיב היא
אסתר בת דודו ואין לו ראיה
שיצאה
בכתובים
אחרת
משאול:
מסרתן .ללאה והוא צניעות
שלא יתפרסם הדבר שמסר לה
סימנין:
שנאמר לא יגרע מצדיק עיניו.
וסיפיה דקרא ויושיבם לנצח
ויגבהו והיינו גדולה לדורות:
ואם הגיס דעתו כו' .הכי סמכי
קראי ויושיבם לנצח ויגבהו ואם
אסורים בזקים על ידי
שמגביהין עצמן באין לידי עניות
ויסורים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

סוגיה 46

" ַּכ ֲא ׁ ֶשר ָהיְ ָתה בְ ָא ְמנָ ה ִא ּתוֹ ".
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר לֵ ָימא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ׁ ֶש ָה ְי ָתה עוֹ ֶמ ֶדת ֵמ ֵחיקוֹ ׁ ֶשל ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש,
וְ טוֹ בֶ לֶ ת וְ יוֹ ׁ ֶשבֶ ת ְ ּב ֵחיקוֹ ׁ ֶשל ָמ ְרדְּ כַ י.
" ַ ּב ָ ּי ִמים ָה ֵהם ו ָּמ ְרדֳּ כַ י יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ׁ ַש ַער ַה ּ ֶמלֶ ְך ָק ַצף ִ ּבגְ ָתן וָ ֶת ֶר ׁש".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִה ְקצִ יף ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ָאדוֹ ן ַעל ֲעבָ ָדיו לַ ֲעשׂוֹ ת ְרצוֹ ן צַ דִּ יק  -ו ַּמ ּנ ּו יוֹ ֵסף,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ׁ ָשם ִא ָּתנ ּו נַ ַער ִע ְב ִרי" וְ גוֹ '.
ֵיהן לַ ֲעשׂ וֹ ת נֵס לְ צַ דִּ יק  -ו ַּמ ּנ ּו ָמ ְרדְּ כַ י,
ֲעבָ ִדים ַעל ֲאדוֹ נ ֶ
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ָ ּו ַדע ַהדָּ בָ ר לְ ָמ ְרדֳּ כַ י" וְ גוֹ '.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
ִ ּבגְ ָתן וָ ֶת ֶר ׁש ׁ ְשנֵי ַט ְר ִס ִיים ֲהו ּו,
וְ ָהי ּו ְמ ַס ּ ְפ ִרין ִ ּבלְ ׁשוֹ ן טו ְּר ִסי,
וְ אוֹ ְמ ִריםִ :מ ּיוֹ ם ׁ ֶש ָ ּבאת זוֹ לֹא ָר ִאינ ּו ׁ ֵשינָה ְ ּב ֵעינֵינ ּו,
בּ ֹא וְ נ ִָטיל ֶא ֶרס ַ ּב ּ ֵספֶ לְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ּיָמוּת.
וְ ֵהן לֹא ָהי ּו יוֹ ְד ִעין ִּכי ָמ ְרדְּ כַ י ִמ ּיוֹ ׁ ְשבֵ י לִ ׁ ְש ַּכת ַה ָ ּגזִ ית ָהיָ ה וְ ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ְ ּב ׁ ִשבְ ִעים לָ ׁשוֹ ן,
ָא ַמר לוֹ  :וַ ֲהלֹא ֵאין ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתי ו ִּמ ׁ ְש ַמ ְר ְּת ָך ׁ ָשוָ ה,
ָא ַמר לוֹ ֲ :אנִ י ֶא ׁ ְשמוֹ ר ִמ ׁ ְש ַמ ְר ִּתי ו ִּמ ׁ ְש ַמ ְר ְּת ָך,
13
וְ ַה ְיינ ּו דִּ כְ ִתיב" :וַ יְ בֻ ַ ּק ׁש ַהדָּ בָ ר וַ ִ ּי ָּמ ֵצא" ֶ ׁ -שלּ ֹא ְנִמצְ א ּו ְ ּב ִמ ׁ ְש ַמ ְר ָּתן .
" ַא ַחר ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה".
" ַא ַחר" ַמאי?
ָא ַמר ָרבָ א:
ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּב ָרא ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְרפו ָּאה לַ ַּמ ָּכה,
דְּ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ֵאין ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ַמ ֶּכה ֶאת ִי ְׂש ָר ֵאלֶ ,א ָּלא ִאם ֵּכן בּ וֹ ֵרא לָ ֶהם ְרפו ָּאה ְּת ִח ָּילה,
ש ָר ֵאל וְ נִ גְ לָ ה ֲעוֹ ן ֶא ְפ ַריִ ם" )הושע ז-א(
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרְּ " :כ ָר ְפ ִאי לְ יִ ְ ׂ
ֲאבָ ל או ּּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם ֵאינוֹ ֵּכןַ ,מ ֶּכה אוֹ ָתן וְ ַא ַחר ָּכ ְך בּ וֹ ֵרא לָ ֶהם ְרפו ָּאה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ נָגַ ף ה' ֶאת ִמ ְצ ַריִ ם נָ גוֹ ף וְ ָרפוֹ א" )ישעיה יט-כב(.
"וַ ִ ּי ֶבז ְ ּב ֵעינָיו לִ ׁ ְשלוֹ ַח יָ ד ְ ּב ָמ ְרדֳּ כַ י לְ ַבדּ וֹ ".
ָא ַמר ָרבָ א:
ַ ּב ְּת ִח ָּילה – " ְ ּב ָמ ְרדְּ כַ י לְ בַ דּ וֹ ",
וּלְ בַ ּסוֹ ף – " ְ ּב ַעם ָמ ְרדֳּ כַ י"  -ו ַּמ ּנ ּו ַר ָ ּבנָן,
וּלְ בַ ּסוֹ ף " ְ ּבכָ ל ַה ְ ּיהו ִּדים".
" ִה ּ ִפיל ּפ ּור הוּא ַה ּגוֹ ָרל"
ָּת ָנא:
ש ְמ ָחה ְ ּגדוֹ ָלה,
ש ַמח ִ ׂ
" ֵ ּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּנ ַפל ּפוּר ְ ּבחוֹ ֶד ׁש ֲא ָדר ׂ ָ -
משה,
ָא ַמר :נָ ַפל ִלי ּפוּר ַ ּב ֶ ּי ַרח ׁ ֶש ֵּמת בּ וֹ ׁ ֶ
וְ לֹא ָהיָ ה יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ְ ּב ׁ ִש ְב ָעה ַ ּב ֲא ָדר ֵ -מת ,ו ְּב ׁ ִש ְב ָעה ַ ּב ֲא ָדר  -נוֹ ַלד".
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רש"י
וטובלת .מחמת נקיות שלא
תהא מאוסה לצדיק משכיבתו
של אחשורוש:
אדון על עבדיו .ויקצוף פרעה על
שני סריסיו:
לשון טורסי .שם מקום:
לא ראינו שינה .מתוך שהיתה
חביבה עליו היה מרבה
בתשמיש וצמא לשתות:
משמרתי ומשמרתך .אתה
ממונה על עבודה אחת ואני
ממונה על עבודה אחרת:
הכי גרסינן אחר הדברים
האלה גדל המלך את המן וגו'.
בתר בגתן ותרש כתיב:
וקא בעי הש''ס אחר מאי .מה
העיד עליו הכתוב שלא גידלו עד
שבא מעשה הזה:
אחר שברא הקדוש ב''ה רפואה
למכה .העתידה לבא לאחר זמן:
כרפאי לישראל .ואחר כך נגלה
עון אפרים ע''י מכה שאני מביא
עליהן:
הפיל פור .ומהו פור הוא הגורל
מיום ליום באיזו יום יפול
הגורל וכן מחודש לחודש
והגורל של כולן הטיל ביום אחד
ונפל לו הגורל על אחד:
בשבעה באדר מת משה.
שנאמר והעם עלו מן הירדן
בעשור לחודש הראשון )יהושע
ד( צא מהם למפרע שלשים יום
באבלו של משה ושלשה ימים
שהכינו להם צידה שנאמר
הכינו לכם צידה כי בעוד שלשה
ימים אתם עוברים וגו' )שם א(
הרי בשבעה באדר מת משה:
ובשבעה באדר נולד .דכתיב בן
מאה ועשרים שנה אנכי היום
)דברים לא( היום מלאו ימי
ושנותי כדאי הלידה שתכפר על
המיתה:
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"יֶ ׁ ְשנוֹ ַעם ֶא ָחד".
ָא ַמר ָרבָ א:
ישא ְּכ ָה ָמן,
יש ָנא ִ ּב ׁ ָ
לֵ ָּיכא דְּ ָי ַדע לִ ׁ ְ
ָא ַמר לֵ ּיהָּ :תא נֵ יכַ ִּלינְה ּו.
ָא ַמר לֵ ּיהִ :מ ְס ְּת ִפי ָנא ֵמ ֱאל ָֹהיו דְּ לֹא לֵ ֲיעבֵ יד ֵ ּבי ִּכ ְד ָעבַ ד ְ ּב ַק ָּמ ִאי,
ָא ַמר לֵ ּיהָ :י ׁ ְשנ ּו ִמן ַה ִּמצְ וֹ ת.
ָא ַמר לֵ ּיהִ :אית ְ ּבה ּו ַר ָ ּבנָן.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :עם ֶא ָחד ֵהן,
ָ
ֹאמרָ :ק ְר ָחה ֲא ִני עוֹ שֶׂ ה ְ ּב ַמלְ כו ְּתך ְ -מפ ּו ָּז ִרין ֵהם ֵ ּבין ָה ַע ִּמים.
ׁ ֶש ָּמא ּת ַ
ֹאמרִ :אית ֲהנָ ָאה ִמי ּנַיְ יה ּו – " ְמפוֹ ָרד" ִּ -כפְ ֵר ָידה זוֹ ׁ ֶש ֵאינָ ּה עוֹ ָׂשה ּ ֵפירוֹ ת.
ׁ ֶש ָּמא ּת ַ
ֹאמרִ :א ָּיכא ְמ ִדינ ְָתא ִמי ַ ּניְ יה ּו ַּ -תלְ מוּד לוֹ ַמרּ ְ " :בכָ ל ְמ ִדינוֹ ת ַמלְ כו ֶּת ָך".
וְ ׁ ֶש ָּמא ּת ַ
"וְ ָד ֵת ֶיהם ׁשוֹ נוֹ ת ִמ ָּכל ָעם"  -דְּ לֹא ָאכְ לֵ י ִמי ּנָן ,וְ לֹא ָנ ְסבֵ י ִמי ּנָן ,וְ לֹא ִמנ ְְסבֵ י לָ ן,
שים"  -דְּ ַמ ּ ְפ ֵקי לְ כו ָּּלא ׁ ַש ָּתא ִ ּב ׁ ְש ִה"י ּ ְפ ִה"י,
"וְ ֶאת דָּ ֵתי ַה ּ ֶמלֶ ְך ֵאינָ ם עוֹ ִ ׂ
"וְ לַ ּ ֶמלֶ ְך ֵאין ׁשֹוֶ ה לְ ַה ִּנ ָיחם"  -דְּ ָאכְ ל ּו וְ ׁ ָשת ּו ו ְּמבַ זּ ּו לֵ ּיה לַ ַּמלְ כוּת,
וַ ֲא ִפילּ ּו נוֹ ֵפל זְ בוּב ְ ּבכוֹ סוֹ ׁ ֶשל ֶא ָחד ֵמ ֶהן  -זוֹ ְרקוֹ וְ ׁשוֹ ֵתה ּו,
וְ ִאם ֲאדוֹ ִני ַה ֶּמלֶ ְך נוֹ גֵ ַע ְ ּבכוֹ סוֹ ׁ ֶשל ֶא ָחד ֵמ ֶהן  -חוֹ בְ טוֹ ַ ּב ַ ּק ְר ַקע וְ ֵאינוֹ ׁשוֹ ֵתה ּו.
ש ֶרת ֲאלָ ִפים ִּכ ַּכר ֶּכ ֶסף" וְ גוֹ '.
" ִאם ַעל ַה ּ ֶמלֶ ְך טוֹ ב יִ ָּכ ֵתב לְ ַא ְ ּב ָדם וַ ֲע ֶ ׂ
ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ָ ּגלוּי וְ יָדו ַּע לִ פְ נֵ י ִמי ׁ ֶש ָא ַמר וְ ָהיָה ָהעוֹ לָ ם,
ׁ ֶש ָע ִתיד ָה ָמן לִ ׁ ְשקוֹ ל ׁ ְש ָקלִ ים ַעל ִי ְׂש ָר ֵאל,
לְ ִפיכָ ְך ִה ְקדִּ ים ׁ ִש ְקלֵ ֶיהן לִ ׁ ְש ָקלָ יו,
וְ ַה ְיינ ּו דִּ ְתנַן:
יעין ַעל ַה ׁ ּ ְש ָק ִלים וְ ַעל ַה ִ ּכ ְל ַאיִ ם".
" ְ ּב ֶא ָחד ַ ּב ֲא ָדר ַמ ׁ ְש ִמ ִ
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך לְ ָה ָמן ַה ֶּכ ֶסף נָ תוּן לָ ְך וְ ָה ָעם לַ ֲעשׂ וֹ ת בּ וֹ ַּכ ּטוֹ ב ְ ּב ֵעינֶ ָיך".
"וַ ּי ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
יד,א ָמ ׁ ָשל דַּ ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש וְ ָה ָמן לְ ָמה ַהדָּ בָ ר דּ וֹ ֶמה?
לִ ׁ ְש ֵני ְ ּב ֵני ָא ָדם לְ ֶא ָחד ָהיָה לוֹ ֵּתל ְ ּבתוֹ ְך ָׂש ֵדה ּו,
וּלְ ֶא ָחד ָהיָ ה לוֹ ָח ִריץ ְ ּבתוֹ ְך ָׂש ֵדה ּו,
ַ ּב ַעל ָח ִריץ ָא ַמרִ :מי ִי ֵּתן לִ י ֵּתל זֶ ה ְ ּב ָד ִמים?
ַ ּב ַעל ַה ֵּתל ָא ַמרִ :מי ִי ֵּתן לִ י ָח ִריץ זֶ ה ְ ּב ָד ִמים?
לְ י ִָמים נִ זְ דַּ ְ ּווג ּו זֶ ה ֵאצֶ ל זֶ ה,
ָ
ָא ַמר לוֹ ַ ּב ַעל ָח ִריץ לְ בַ ַעל ַה ֵּתלְ :מכוֹ ר לִ י ִּת ְּילך?
ָא ַמר לוֹ  :טוֹ ל אוֹ ָת ּה ְ ּב ִח ָ ּנם ,וְ ַהלְ וַ אי.
"וַ ָ ּי ַסר ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת ַט ַ ּב ְע ּתוֹ ".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ַ ּבר ַּכ ֲהנָ א:
ְ ּגדוֹ לָ ה ֲה ָס ַרת ַט ַ ּב ַעת יוֹ ֵתר ֵמ ַא ְר ָ ּב ִעים ו ׁ ְּשמוֹ נָה נְ בִ ִיאים וְ ׁ ֶשבַ ע נְבִ יאוֹ ת ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַנ ְ ּבא ּו לָ ֶהן לְ ִי ְׂש ָר ֵאל,
ׁ ֶשכּ ו ָּּלן לֹא ֶה ְחזִ ירוּם לְ מו ָּטב,
וְ ִאילּ ּו ֲה ָס ַרת ַט ַ ּב ַעת ֶ -ה ְחזִ ָיר ָתן לְ מו ָּטב.
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רש"י
אית בהו רבנן .מתשובתו של
המן אנו למדין שכך היה
אחשורוש משיבו:
קרחה אני עושה במלכותך.
שמלכות אחת מליאה מהם:
מדינתא .מדינה קטנה:
ולא נסבי מינן .נשים:
ואת דתי המלך אינם עושים.
אונגריות ומסים וגולגליות
וארנונות אינן נותנין:
דמפקי ליה לשתא בשה''י
פה''י .שבת היום פסח היום
ואנו אסורים במלאכה:
אין שוה .אין נאה ואין חשש
להניחן:
משמיעין .בית דין מכריזין
שיביאו שקלים למקדש:
ועל הכלאים .שגדלו הזרעים
קצת וניצן ניכר ועוקרין אותן
משדותיהן בהכרזת בית דין:
משל דאחשורוש והמן כו'.
כלומר יש ללמוד מאחשורוש
שאף בדעתו היה להשמידן:
להחזירן למוטב .שגזרו עליהן
תעניות לתשובה כדכתיב צום
ובכי ומספד שק ואפר יוצע
לרבים:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .47יד ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ש ָר ֵאל,
יאים וְ ׁ ֶש ַבע נְ ִביאוֹ ת נִ ְתנַ ְ ּבא ּו ָל ֶהם ְליִ ְ ׂ
" ַא ְר ָ ּב ִעים ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה נְ ִב ִ
וְ לֹא ּ ָפ ֲחת ּו וְ לֹא הוֹ ִתיר ּו ַעל ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּכתוּב ַ ּב ּתוֹ ָרה,
חוּץ ִמ ִּמ ְק ָרא ְמגִ ָ ּ
ילה".
ַמאי דָּ רו ּׁש?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ָאבִ ין ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה:
ו ַּמה ֵּמ ַעבְ דוּת לְ ֵחירוּת ָא ְמ ִרי ַנן ׁ ִש ָירה,
ִמ ִּמ ָיתה לְ ַח ִ ּיים לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
ִאי ָהכִ י,
ַה ֵּלל ִּנַמי ֵנ ָימא!
לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין אוֹ ְמ ִרים ַה ֵּלל ַעל נֵ ס ׁ ֶש ְ ּבחוּצָ ה לָ ָא ֶרץ.
ְיצִ ַיאת ִמצְ ַריִם דְּ ֵנס ׁ ֶש ְ ּבחוּצָ ה לָ ָא ֶרץ ֵהיכִ י ָא ְמ ִרינַן ׁ ִש ָירה?
ִּכ ְד ַת ְנ ָיא:
ש ָר ֵאל ָל ָא ֶרץ  -הו ְּכ ׁ ְשר ּו ָ ּכל ֲא ָרצוֹ ת לוֹ ַמר ׁ ִש ָירה,
" ַעד ׁ ֶשלּ ֹא נִ ְכנְ ס ּו יִ ְ ׂ
ש ָר ֵאל ָל ָא ֶרץ  -לֹא הו ְּכ ׁ ְשר ּו ָ ּכל ָה ֲא ָרצוֹ ת לוֹ ַמר ׁ ִש ָירה".
ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו יִ ְ ׂ
ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר:
ָיתא זוֹ ַה ֵּלילָ א.
ְק ִר ּי ָ
ָרבָ א ָא ַמר:
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ָה ָתם " ַהלְ ל ּו ַע ְב ֵדי ה'" )תהלים קיג-א(  -וְ לֹא ַעבְ ֵדי ּ ַפ ְרעֹה,
ֶא ָּלא ָהכָ אַ " :הלְ ל ּו ַעבְ ֵדי ה'"  -וְ לֹא ַעבְ ֵדי ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַ -א ַּכ ִּתי ַעבְ ֵדי ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ֲאנַן!
ֵ ּבין לְ ָרבָ א ֵ ּבין לְ ַרב נ ְַח ָמן – ַק ׁ ְשיָ א,
וְ ָהא ַּתנְ ָיא:
" ִמ ׁ ּ ֶש ִ ּנ ְכנְ ס ּו ָל ָא ֶרץ לֹא הו ְּכ ׁ ְשר ּו ָ ּכל ָה ֲא ָרצוֹ ת לוֹ ַמר ׁ ִש ָירה"!
אשוֹ ן.
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָ ּגל ּו ָחזְ ר ּו לְ ֶהכְ ׁ ֵש ָירן ָה ִר ׁ

רש"י
חוץ ממקרא מגילה .ואם תאמר
נר חנוכה כבר פסקו הנביאים
אבל בימי מרדכי היו חגי זכריה
ומלאכי:
מעבדות לחירות .ביציאת
מצרים אמרו שירה על הים:
הלל נמי נימא .שהיא שירה:
הכי גרסי' אמר רבא בשלמא
התם כו' ולא עבדי פרעה שהרי
לחירות יצאו:
אכתי עבדי אחשורוש אנן .דלא
נגאלו אלא מן המיתה:
בין לרבא .דאמר להכי לא אמרי
הלל דאכתי עבדי אחשורוש הוו
הא לאו הכי אמרינן:
בין לרב נחמן .דאמר קריאת
מגילה במקום הלל:
הוכשרו שאר ארצות לומר
שירה .על נס המאורע להם:
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] ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ש ָר ֵאל,
יאים וְ ׁ ֶש ַבע נְ ִביאוֹ ת נִ ְתנַ ְ ּבא ּו ָל ֶהם ְליִ ְ ׂ
" ַא ְר ָ ּב ִעים ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה נְ ִב ִ
וְ לֹא ּ ָפ ֲחת ּו וְ לֹא הוֹ ִתיר ּו ַעל ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּכתוּב ַ ּב ּתוֹ ָרה,
חוּץ ִמ ִּמ ְק ָרא ְמגִ ָ ּ
ילה"[.
וְ ת ּו לֵ ָּיכא?!
וְ ָה ְּכ ִתיב" :וַ יְ ִהי ִא ׁיש ֶא ָחד ִמן ָה ָר ָמ ַתיִ ם צוֹ ִפים" )שמואל א א-א(,
אתיִ ם צוֹ פִ ים ׁ ֶש ִּנ ְתנ ְ ַּבא ּו לָ ֶהם לְ ִי ְׂש ָר ֵאל!
ֶא ָחד ִמ ָּמ ַ
ִמ ֲיהוָ ה טוּבָ א ֲהו ּו,
ִּכ ְד ַת ְנ ָיא:
ש ָר ֵאל ּ ִ -כ ְפ ַליִ ם ְ ּכיוֹ ְצ ֵאי ִמ ְצ ַריִ ם,
יאים ָע ְמד ּו ָל ֶהם ְליִ ְ ׂ
" ַה ְר ֵ ּבה נְ ִב ִ
ֶא ָ ּלא נְ בו ָּאה ׁ ֶשהו ְּצ ְר ָכה ְלדוֹ רוֹ ת – נִ ְכ ְּת ָבה,
וְ ׁ ֶשלּ ֹא הו ְּצ ְר ָכה  -לֹא נִ ְכ ְּת ָבה".
ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר:
ָא ָדם ַה ָ ּבא ִמ ׁ ּ ְש ֵּתי ָרמוֹ ת ׁ ֶשצּ וֹ פוֹ ת זוֹ ֶאת זוֹ .
ַר ִ ּבי ָחנִ ין ָא ַמר:
ָא ָדם ַה ָ ּבא ִמ ְ ּבנֵי ָא ָדם ׁ ֶשעוֹ ְמ ִדין ְ ּברוּמוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם,
ו ַּמאן ִנינְה ּו?
ְ ּב ֵני ק ַֹרח,
דִּ כְ ִתיב" :ו ְּבנֵ י ק ַֹרח ל ֹא ֵמת ּו" )במדבר כו-יא(.
ָּת ָנא ִמ ׁ ּשוּם ַר ֵ ּבינ ּו:
יה ּנֹם ,וְ ָע ְמד ּו ָע ָליו".
ב
ּ
ם
ה
" ָמקוֹ ם נִ ְת ַ ּב ֵּצר ָל ֶ ְ גֵ ִ

רש"י
ותו ליכא .נביאים:
נבואה שהוצרכה לדורות.
ללמוד תשובה או הוראה וכל
הנך מ''ח הוצרכו ובהלכות
גדולות מנויין מסדר עולם
אברהם יצחק יעקב משה ואהרן
יהושע פנחס ויעל מלאך ה' מן
הגלגל אל הבוכים )שופטים ב(
זה פנחס ויבא איש האלהים אל
עלי )שמואל א ב( זה אלקנה עלי
שמואל גד נתן דוד שלמה עידו
קרא אל המזבח בבית אל
מיכיהו בן ימלה בימי אחאב
עובדיה אחיה השילוני ויהוא בן
חנני בימי אסא עזריה בן עודד
חזיאל ]הלוי[ מבני מתניה
אליעזר בן דודו ממורישה כולן
בימי יהושפט בדברי הימים )ב'
יט( ובימי ירבעם בן יואש הושע
עמוס ובימי יותם מיכה
המורשתי ובימי אמציה אמוץ
אמוץ אמר לאמציה מדוע
דרשת אלהי אדום ואליהו
ואלישע ויונה בן אמיתי ישעיה
בימי מנשה יואל נחום חבקוק
בימי יאשיה צפניה אוריה
מקרית יערים ירמיה בגולה
יחזקאל דניאל בשנת שתים
לדריוש ברוך נריה שריה
מחסיה חגי זכריה מלאכי
ומרדכי בלשן בסדר עולם ועל
דניאל אמרינן לעיל )דף ג(.
אינהו נביאי ואיהו לאו נביא
אלא אפיק דניאל ועייל שמעיה
שאמר לרחבעם אל תעלו ואל
תלחמו עם אחיכם בני ישראל
שנים לא ידעתי:
נתבצר להם .לשון גבוה כמו
ובצורות בשמים )דברים ט(:

92

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

סוגיה 49

 .49יד ,א
" ׁ ֶש ַבע נְ ִביאוֹ ת".
ַמאן נִ ינְ ה ּו?
ָׂש ָרה,
ִמ ְר ָים,
דְּ בוֹ ָרה,
ַח ָ ּנה,
ֲאבִ יגַ יִ ל,
חוּלְ דָּ ה,
וְ ֶא ְס ֵּתר.
" ָׂש ָרה"?
דִּ כְ ִתיבֲ " :א ִבי ִמלְ ָּכה וַ ֲאבִ י יִ ְס ָּכה" )בראשית יא-כט(.

וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק" :יִ ְס ָּכה"  -זוֹ ָׂש ָרה.
וְ לָ ָּמה נ ְִק ָרא ׁ ְש ָמ ּה "יִ ְס ָּכה"?
ׁ ֶש ּ ָסכְ ָתה ְ ּברו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש,
ֹאמר ֵאלֶ ָיך ָשׂ ָרה ׁ ְש ַמע ְ ּבקוֹ לָ ּה" )בראשית כא-יב(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :כּ ֹל ֲא ׁ ֶשר ּת ַ
דָּ בָ ר ַא ֵחר:
"יִ ְס ָּכה" ֶ ׁ -ש ַהכּ ֹל סוֹ כִ ין ְ ּביוֹ פְ ּיָה.
" ִמ ְריָ ם"?
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִּת ַ ּקח ִמ ְריָ ם ַה ְּנ ִב ָיאה ֲאחוֹ ת ַא ֲהרֹן" )שמות טו-כ(.
משה?!
וְ לֹא ֲאחוֹ ת ׁ ֶ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ַרב:
ׁ ֶש ָה ְי ָתה ִמ ְת ַנ ְ ּב ָאה ְּכ ׁ ֶש ִהיא ֲאחוֹ ת ַא ֲהרֹן,
וְ אוֹ ֶמ ֶרת ֲע ִתי ָדה ִא ִּמי ׁ ֶש ֵּתלֵ ד ֵ ּבן ׁ ֶש ּיוֹ ׁ ִש ַיע ֶאת ִי ְׂש ָר ֵאל,
וּבְ ׁ ָש ָעה ׁ ֶשנּוֹ לַ ד ִנ ְת ַמ ֵּלא ָּכל ַה ַ ּביִ ת כּ וּלּ וֹ אוֹ ָרה,
ֹאש ּה,
ָע ַמד ָאבִ ָיה ּונ ׁ ְָש ָק ּה ַעל ר ׁ ָ
ָא ַמר לָ ּהּ ִ :ב ִּתי נ ְִת ַק ְ ּי ָימה ְנבו ָּא ֵתיךְ.
ֹאש ּה וְ ָא ַמר לָ ּה ִ ּב ִּתי ֵהיכָ ן ְנבו ָּא ֵת ְיך?
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ִה ׁ ְשלִ יכוּה ּו לַ יְאוֹ ר ָ -ע ַמד ָאבִ ָיה ו ְּט ָפ ָח ּה ַעל ר ׁ ָ
ַה ְיינ ּו דִּ כְ ִתיב" :וַ ֵּת ַת ַ ּצב ֲאחוֹ תוֹ ֵמ ָרחוֹ ק לְ ֵד ָעה" )שמות ב-ד(  -לָ ַד ַעת ַמה י ְֵהא ְ ּבסוֹ ף ְנבו ָּא ָת ּה.
"דְּ בוֹ ָרה"?
דִּ כְ ִתיב" :ו ְּדבוֹ ָרה ִא ּׁ ָשה נְ ִב ָיאה ֵא ׁ ֶשת לַ ּ ִפידוֹ ת" )שופטים ד-ד(.
ַמאי " ֵא ׁ ֶשת לַ ּ ִפידוֹ ת"?
ׁ ֶש ָה ְי ָתה עוֹ ָׂשה ּ ְפ ִתילוֹ ת לַ ִּמ ְקדָּ ׁש.
"וְ ִהיא יוֹ ׁ ֶש ֶבת ַּת ַחת ּתוֹ ֶמר" )שופטים ד-ה(.
ַמאי ׁ ְשנָ א ַּת ַחת " ּתוֹ ֶמר"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַאבְ ׁ ָשלוֹ ם:
ִמ ׁ ּשוּם ִיחוּד.

רש"י
כשהיא אחות אהרן .ועדיין לא
נולד משה:
פתילות למקדש .משכן שילה:
משום יחוד .שהוא גבוה ואין לו
צל ואין אדם יכול להתייחד שם
עמה כמו בבית:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

דָּ בָ ר ַא ֵחר:
ַמה ָּת ָמר זֶ ה ֵאין לוֹ ֶא ָּלא לֵ ב ֶא ָחד –
ַאף ִי ְׂש ָר ֵאל ׁ ֶש ְ ּבאוֹ תוֹ ַהדּ וֹ ר לֹא ָהיָה לָ ֶהם ֶא ָּלא לֵ ב ֶא ָחד לַ ֲאבִ ֶיהן ׁ ֶש ַ ּב ׁ ּ ָש ַמיִ ם.
" ַח ּנָה"?
ֹאמר ָעלַ ץ לִ ִ ּבי ַ ּבה' ָר ָמה ַק ְרנִ י ַ ּבה'" )שמואל א ב-א(.
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִּת ְת ּ ַפ ֵּלל ַח ָּנה וַ ּת ַ

" ָר ָמה ַק ְרנִ י"  -וְ לֹא ָר ָמה ּ ַפ ִּכי,
דָּ וִ ד ו ׁ ְּשלֹמֹה ׁ ֶש ּנ ְִמ ׁ ְשח ּו ְ ּב ֶק ֶרן  -נִ ְמ ׁ ְשכָ ה ַמלְ כו ָּתן,
ׁ ָשאוּל וְ יֵהוּא ׁ ֶש ּנ ְִמ ׁ ְשח ּו ְ ּבפַ ְך  -לֹא נ ְִמ ׁ ְשכָ ה ַמלְ כו ָּתן.
" ֵאין ָקדוֹ ׁש ַּכה' ִּכי ֵאין ִ ּבלְ ֶּת ָך" )שמואל א ב-ב(.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ַ ּבר ְמנַ ׁ ְשיָא:
ַאל ִּת ְק ֵרי " ִ ּבלְ ֶּת ָך" ֶ -א ָּלא לְ בַ לּ וֹ ֶת ָך,
ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ִמדַּ ת ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם,
ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם ַ -מ ֲעשֵׂ ה ָי ָדיו ְמבַ ִּלין אוֹ תוֹ ,
ֲאבָ ל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ְ -מבַ ֶּלה ַמ ֲע ֵׂשה י ָָדיו.
"וְ ֵאין צוּר ֵּכאל ֵֹהינ ּו" )שמואל א ב-ב( ֵ -אין צַ ָ ּייר ֵּכאל ֵֹהינ ּו.
ָא ָדם צָ ר צו ָּרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַהכּ וֹ ֶתל,
וְ ֵאינוֹ יָכוֹ ל לְ ָה ִטיל ָ ּב ּה רו ַּח וּנְ ׁ ָש ָמה ְק ָרבַ יִ ם וּבְ נֵ י ֵמ ַעיִ ם,
ֲאבָ ל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא צָ ר צו ָּרה ְ ּבתוֹ ְך צו ָּרה,
ו ֵּמ ִטיל ָ ּב ּה רו ַּח ּונ ׁ ְָש ָמה ְק ָרבַ יִם וּבְ נֵי ֵמ ַעיִ ם.
" ֲאבִ יגַ יִ ל"?
דִּ כְ ִתיב" :וְ ָהיָ ה ִהיא רוֹ כֶ ֶבת ַעל ַה ֲחמוֹ ר וְ יוֹ ֶר ֶדת ְ ּב ֵס ֶתר ָה ָהר" )שמואל א כה-כ(,

" ְ ּב ֵס ֶתר ָה ָהר" – ' ִמן ָה ָהר' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!

ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַעל ִע ְס ֵקי דָּ ם ַה ָ ּבא ִמן ַה ּ ְס ָת ִרים,
נָ ְטלָ ה דָּ ם וְ ֶה ְר ֲא ָתה לוֹ .
ָא ַמר לָ ּה :וְ כִ י ַמ ְר ִאין דָּ ם ַ ּב ַּליְלָ ה?
ָא ְמ ָרה לוֹ  :וְ כִ י דָּ ִנין דִּ י ֵני ְנ ָפ ׁשוֹ ת ַ ּב ַּליְלָ ה?
יְינֵיה.
יד,ב ָא ַמר לָ ּה^ :מוֹ ֵרד ַ ּב ַּמלְ כוּת הוּא ,וְ לֹא צָ ִר ְיך לְ ִמידַּ ּ
ָא ְמ ָרה לוֹ ֲ :ע ַדיִ ין ׁ ָשאוּל ַק ּיָים ,וְ לֹא ָיצָ א ִטבְ ֲע ָך ָ ּבעוֹ לָ ם.
יתנִ י ַהיּוֹ ם ַה ֶּזה ִמבּ ֹא ְב ָד ִמים" )שמואל א כה-לג(.
ָא ַמר לָ ּהּ ָ " :ברו ְּך ַט ְע ֵמ ְך ו ְּברוּכָ ה ָא ְּת ֲא ׁ ֶשר ְּכלִ ִ
"דָּ ִמים" ַּ -ת ְר ֵּתי ַמ ׁ ְש ַמע!
ֶא ָּלא ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ִ ּג ְּיל ָתה ֶאת ׁשוֹ ָק ּה וְ ָהלַ ְך לְ אוֹ ָר ּה ג' ּ ַפ ְר ָסאוֹ ת.
ָא ַמר לָ ּהַ " :ה ׁ ְש ִמ ִיעי לִ י".
ָא ְמ ָרה לוֹ " :ל ֹא ִת ְהיֶ ה זֹאת לְ ָך לְ פו ָּקה" )שמואל א כה-לא(  -זֹאת ִמ ְּכלָ ל דְּ ִא ָּיכא ַא ֲח ִר ִיתי.
ו ַּמאי נִיה ּו? ַמ ֲע ֶׂשה דְּ בַ ת ׁ ֶשבַ ע.
ו ַּמ ְס ָקנָ א ָהכִ י ֲהוַ אי.
"וְ ָהיְ ָתה נֶ ֶפ ׁש ֲאדוֹ נִ י ְצרו ָּרה ִ ּב ְצרוֹ ר ַה ַח ִ ּיים" )שמואל א כה-כט(.
ָ
ֵיהָ ,א ְמ ָרה לֵ ּיה" :וְ ֵה ִטיב ה' לַ אדוֹ נִ י וְ זָ כַ ְר ָּת ֶאת ֲא ָמ ֶתך" )שמואל א כה-לא(.
ִּכי ֲהוַ ות ִמ ְיפ ְט ָרא ִמי ּנ ּ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ַהיְינ ּו דְּ ָא ְמ ֵרי ִאי ְנ ׁ ֵשיִ " :א ְּית ָתא ַ ּב ֲה ֵדי ׁשו ָּתא ּ ִפילְ כָ א".

93
רש"י
לב אחד .שרף יש לו כמו אילן
אבל אין לו בענפיו אלא בגזעו
על פני כל גובהו:
רמה קרני ולא רמה פכי .זו היא
נבואתה שנתנבאית על שאול
ויהוא שלא תימשך מלכותן
במשיחת דוד ושלמה כתיב קרן
השמן ובמשיחת שאול ויהוא
כתיב פך:
וכי רואין דם בלילה .שנאמר
)שמואל א' כה( אם אשאיר
לנבל עד אור הבקר משתין בקיר
שמע מינה דהוה בלילה וכי
מראין דם בלילה אם טמא או
טהור הלא צריך להבחין
מראיתו אם מה' דמים
הטמאים באשה הוא:
וכי דנין דיני נפשות בלילה.
והא כתיב )ירמיהו כא( דינו
לבוקר משפט וכתיב והוקע
אותם לה' נגד השמש )במדבר
כה(:
כליתני .מנעת אותי:
בדמים .דם נדה ושפיכות
דמים:
שגילתה שוקה .ונתאוה לה
ותבעה ולא שמעה לו כדמסיים
ואזיל:
לפוקה .כמו פיק ברכים )נחום
ב( :הכי גרסי' זאת מכלל דאיכא
אחריתי ומאי ניהו מעשה דבת
שבע ומסקנא הכי הוה .והכי
פירושה מדקאמרה ליה ולא
תהיה זאת לך לפוקה מכלל
שהתנבאת' לו שסופו להכשל
בביאה אחרת ומאי ניהו בת
שבע ומסקנא הכי הוה סוף
שעלתה לו כך אלמא נביאה
הוות שנתקיימה נבואתה:
בהדי שותא פילכא .עם
שהאשה מדברת היא טווה
כלומר עם שהיא מדברת עמו על
בעלה הזכירה לו את עצמה
שאם ימות ישאנה:
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ִא ָּיכא דְּ ָא ְמ ֵרי:
" ׁ ָשפִ יל וְ ָאזִ יל ַ ּבר ַא ָ ּווזָ א וְ ֵעינוֹ ִהי ִמ ַיט ְי ֵיפי"
"חוּלְ דָּ ה"?
דִּ כְ ִתיב" :וַ ֵ ּילֶ ְך ִחלְ ִק ָ ּיה ּו ַהכּ ֵֹהן וַ ֲא ִח ָיקם וְ ַעכְ בּ וֹ ר" וְ גוֹ ' )מלכים ב כב-יד(.
וּבְ ָמקוֹ ם דְּ ָק ֵאי ִי ְר ְמיָה ֵהיכִ י ִמ ְתנ ְ ַּב ָיא ִא ִיהי?
ָא ְמ ֵרי ֵ ּבי ַרב ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
חוּלְ דָּ ה ְקרוֹ בַ ת ִי ְר ְמיָה ָה ְי ָתה,
וְ לֹא ֲהוָ ה ַמ ְק ּ ִפיד ָעלֶ ָיה.
ֹאש ָ ּיה ּגוּפֵ ּיה ֵהיכִ י ׁ ָשבִ יק ִי ְר ְמיָ ה ו ְּמ ׁ ַשדַּ ר לְ גַ ָ ּב ּה?
וְ י ׁ ִ
ָא ְמ ֵרי דְּ בֵ י ַר ִ ּבי ׁ ֵשילָ א:
ּ
ִמ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ַה ּנ ׁ ִָשים ַר ְח ָמ ִניוֹ ת ֵהן.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
יִ ְר ְמ ָיה לֹא ֲהוָ ה ָה ָתם,
ׁ ֶש ָהלַ ְך לְ ַה ֲחזִ יר ֲע ֶׂש ֶרת ַה ׁ ּ ְשבָ ִטים.
ו ְּמנָלָ ן דְּ ַא ֲהדוּר?
דִּ כְ ִתיבִּ " :כי ַה ּמוֹ כֵ ר ֶאל ַה ִּמ ְמ ָּכר ל ֹא יָ ׁשוּב" )יחזקאל ז-יג(.
ֶאפְ ׁ ָשר יוֹ בֵ ל ָ ּב ֵטל וְ ָנבִ יא ִמ ְת ַנ ֵ ּבא ָעלָ יו ׁ ֶש ִ ּי ָ ּב ֵטל?
ֶא ָּלא ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ִ ּי ְר ְמיָ ה ֶה ְחזִ ָירן.
ֹאש ָ ּיה ּו ֶ ּבן ָאמוֹ ן ָמלַ ְך ֲעלֵ ֶיהן,
וְ י ׁ ִ
ֹאמר ָמה ַה ִ ּצ ּיוּן ַה ָּלז ֲא ׁ ֶשר ֲאנִ י רוֹ ֶאה?
דִּ כְ ִתיב" :וַ ּי ֶ
ֹאמר ּו ֵאלָ יו ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר ַה ֶ ּקבֶ ר ִא ׁיש ָה ֱאל ִֹהים ֲא ׁ ֶשר ָ ּבא ִמיהו ָּדה,
וַ ּי ְ
וַ ִ ּי ְק ָרא ֶאת ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה ֲא ׁ ֶשר ָע ִשׂ ָית ַעל ַה ִּמזְ ַ ּבח ְ ּב ֵ ּבית ֵאל" )מלכים ב כג-יז(.
ֹאש ָ ּיה ּו ַעל ַה ִּמזְ ֵ ּב ַח ְ ּבבֵ ית ֵאל?
וְ כִ י ַמה ּ ִטיבוֹ ׁ ֶשל י ׁ ִ
ְ
ֹאש ָ ּיה ּו ָמלַ ך ֲעלֵ ֶיהן.
ֶא ָּלא ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ּי ׁ ִ
ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר ֵמ ָהכָ א:
" ַ ּגם יְ הו ָּדה ׁ ָשת ָק ִציר לָ ְך ְ ּב ׁשו ִּבי ׁ ְשבוּת ַע ִּמי" )הושע ו-יא(.
" ֶא ְס ֵּתר"?
דִּ כְ ִתיב:
ישי וַ ִּתלְ ַ ּב ׁש ֶא ְס ֵּתר ַמלְ כוּת" )אסתר ה-א(.
"וַ יְ ִהי ַ ּביּוֹ ם ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
' ִ ּבגְ ֵדי ַמלְ כוּת' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ֶא ָּלא ׁ ֶש ְּלבָ ׁ ַש ָּת ּה רו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש.
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :וַ ִּתלְ ַ ּב ׁש",
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :וְ רו ַּח לָ ְב ׁ ָשה ֶאת ֲע ָמ ַשׂ י" וְ גוֹ ' )דברי הימים א יב-יט(.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
לֹא ָי ָאה יְ ִהירו ָּתא לְ נ ׁ ֵָשי.
ַּת ְר ֵּתי נ ׁ ֵָשי י ְִה ָירן ַהוְ יָ ין  -וְ ַס ְניָ ין ׁ ְש ַמיְיה ּו,
ֲח ָדא ׁ ְש ָמ ּה – זִ יבּ ו ְּר ָּתא,
וַ ֲח ָדא ׁ ְש ָמ ּה – ַּכ ְרכּ ו ׁ ְּש ָּתא.
זִ יבּ ו ְּר ָּתא ְּכ ִתיב ָ ּב ּה "וַ ִּת ׁ ְשלַ ח וַ ִּת ְק ָרא לְ ָב ָרק" וְ ִאילּ ּו ִא ִיהי לֹא ָאזְ לָ ה לְ גַ ֵ ּב ּיה.
ַּכ ְרכּ ו ׁ ְּש ָּתא ְּכ ִתיב ָ ּב ּהִ " :א ְמר ּו לָ ִא ׁיש" )מלכים ב כב-טו(  -וְ לֹא ָא ְמ ָרה ִא ְמר ּו לַ ֶּמלֶ ךְ.

רש"י
למרחוק
צופין
מיטייפי.
ודוגמתו במס' כתובות )דף ס(.
נטוף עיניך:
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כי המוכר אל הממכר לא ישוב.
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בתוך )י''ד( שנה שבין גלות
יכניה לחרבות ירושלים ומתנבא
שיהא בטל היובל והמוכר שדהו
לא ישוב לו:
אפשר יובל בטל .משגלו עשרת
השבטים בימי חזקיה שנאמר
לכל יושביה )ויקרא כה( בזמן
שכל יושביה עליה ולא בזמן
שגלו מקצתן נמצא משגלו שבט
ראובן וגד וחצי שבט מנשה
]כבר[ בטלו היובלות ויחזקאל
היה מתנבא לאחר זמן שיבטל:
אלא מלמד שירמיה החזירן.
באותה שנה שנמצא הספר והיא
שנת שמונה עשרה ליאשיהו
וכששלח על דברי הספר אצל
תולדה לא היה שם ירמיה וחזרו
למנות את היובל ולא הספיקו
למנות אלא שמיטות עד שחרב
הבית:
ויאמר מה הציון הלז .ביאשיהו
כתיב בהיותו בבית אל ושרף
עצמות הכומרים בבית אל על
המזבח שעשה ירבעם:
מה טיבו בבית אל .והלא )משל(
מלכי ישראל היה שהרי שם
העמיד ירבעם את העגל:
שת קציר .עשה חיל וגדולה כמו
ועשה קציר כמו נטע )איוב יד:(:
לא נאה יוהרא לנשי .לא נאה
חשיבות לנשים:
וסניין שמייהו .שמותיהן
מאוסות:
זיבורתא .דבורה:
כרכושתא .חולדה:
בן חרחס .ואע''ג דקרא על בעלה
קא מסהיד מיהו במעשיה
כתיב:
אמר ליה עינא סבא מיני ומינך
תסתיים שמעתא .כלומר על ידי
ועל ידך תתפרש אמיתו של דבר
הא והא הואי:
נון בנו יהושע בנו .את שבט
אפרים מייחס הכתוב עד יהושע
ומיהושע למטה לא ייחס איש:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
חוּלְ דָּ ה ִמ ְ ּבנֵ י ָ ּבנָיו ׁ ֶשל יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ָה ְי ָתה,
ְּכ ִתיב ָהכָ אּ ֶ " :בן ַח ְר ַחס" )מלכים ב כב-יד(,
וּכְ ִתיב ָה ָתםּ ְ " :ב ִת ְמנַ ת ֶח ֶרס" )יהושע כד-ל(.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַרב ֵעינָ א ָסבָ א לְ ַרב נַ ְח ָמן:
יאים וְ ֵהם כּ ֲֹהנִ ים יָ ְצא ּו ֵמ ָר ָחב ַהזּוֹ נָ ה,
" ׁ ְשמוֹ נָ ה נְ ִב ִ
ְ
ּ
ש ָריָ הַ ,מ ְח ֵסיָ ה ,יִ ְר ְמיָ הִ ,ח ְל ִק ָיהֲ ,חנַ ְמ ֵאל ,וְ ׁ ַשלּ וּם.
וְ ֵאלּ ּו ֵהן :נֵ ִר ָ ּיהּ ָ ,ברוּךּ ,ו ְ ׂ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
יה ׁ ֶשל ָר ָחב ַהזּוֹ נָ ה ָהיְ ָתה,
יאה ִמ ְ ּבנֵ י ָ ּבנֶ ָ
ַאף חו ְּלדָּ ה ַה ְ ּנ ִב ָ
ְ ּכ ִתיב ָה ָכאּ ֶ " :בן ִּת ְקוָ ה",
ו ְּכ ִתיב ָה ָתם ֶ " :את ִּת ְקוַ ת חוּט ַה ׁ ּ ָשנִ י" )יהושע ב-יח("!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ֵעי ָנא ָסבָ א!
וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּה ּ ַפ ְת ָיא אוּכָ ָמא!
ִמי ּנִי ו ִּמי ּנ ְָך ִּת ְס ַּת ֵ ּיים ׁ ְש ַמ ְע ָּתא,
דְּ ִאי ַ ּג ְ ּי ָירא וְ נ ְַסבָ ּה יְהוֹ ׁ ֻש ַע.
ו ִּמי ֲהו ּו לֵ ּיה זַ ְר ָעא לִ יהוֹ ׁ ֻש ַע?!
וְ ָהכְ ִתיב" :נוֹ ן ְ ּבנוֹ יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ְ ּבנוֹ " )דברי הימים א ז-כז(!
ְ ּב ֵני  -לֹא ֲהו ּו לֵ ּיה,
ְ ּב ָנ ָתן ֲ -הו ּו לֵ ּיה.
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תסתיים שמעתא .כלומר על ידי
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 .50טו ,א
יאים וְ ֵהם כּ ֲֹהנִ ים יָ ְצא ּו ֵמ ָר ָחב ַהזּוֹ נָ ה,
]" ׁ ְשמוֹ נָ ה נְ ִב ִ
ש ָריָ הַ ,מ ְח ֵסיָ ה ,יִ ְר ְמיָ הִ ,ח ְל ִק ָ ּיהֲ ,חנַ ְמ ֵאל ,וְ ׁ ַשלּ וּם"[.
וְ ֵאלּ ּו ֵהן :נֵ ִר ָ ּיהּ ָ ,ברו ְּךּ ,ו ְ ׂ
טו,א ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ִאינְה ּו ִמיפָ ְר ׁ ֵשי,
ֶא ָּלא ֲאבָ ָה ַתיְיה ּו ְמנָלָ ן?
ִּכ ְדעו ָּּלא,
דְּ ָא ַמר עו ָּּלא:
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ׁ ּ ְשמוֹ וְ ׁ ֵשם ָאבִ יו ִ ּב ְנבִ יאוּת ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶשהוּא ָנבִ יא ֶ ּבן נָבִ יא,
ׁ ְשמוֹ וְ לֹא ׁ ֵשם ָאבִ יו ּ ְ -ביָ דו ַּע ׁ ֶשהוּא ָנבִ יא וְ לֹא ֶ ּבן ָנבִ יא.
ׁ ְשמוֹ וְ ׁ ֵשם ִעירוֹ ְ -מפוֹ ָר ׁש ְ ּביָדו ַּע ׁ ֶשהוּא ֵמאוֹ ָת ּה ָה ִעיר.
ׁ ְשמוֹ וְ לֹא ׁ ֵשם ִעירוֹ ּ ְ -ביָדו ַּע ׁ ֶשהוּא ִמירו ׁ ָּשלַ יִם.
ְ ּב ַמ ְת ִנ ָיתא ָּתנָ א:
שה ֲאבוֹ ָתיו ְסתו ִּמין ּו ֵפ ֵרט ְל ָך ַה ָ ּכתוּב ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶהן ִל ׁ ְש ַבח,
שיו ו ַּמ ֲע ֵ ׂ
" ָ ּכל ׁ ֶש ַּמ ֲע ָ ׂ
ְ ּכגוֹ ן" :דְּ ַבר ה' ֲא ׁ ֶשר ָהיָ ה ֶאל ְצ ַפנְ יָ ה ֶ ּבן כּ ו ׁ ִּשי ֶ ּבן ְ ּג ַדלְ יָ ה" )צפניה א-א( -
ְ ּביָ דו ַּע ׁ ֶשהוּא ַצדִּ יק ֶ ּבן ַצדִּ יק.
וְ ָכל ׁ ֶש ּ ֵפ ֵרט ְל ָך ַה ָ ּכתוּב ְ ּב ֶא ָחד ֵמ ֶהן ִלגְ נַ אי,
יש ָמע" )ירמיה מא-א( –
ְ ּכגוֹ ן" :וַ יְ ִהי ַ ּבח ֶֹד ׁש ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ָ ּבא יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ֶ ּבן נְ ַתנְ יָ ה ֶ ּבן ֱאלִ ׁ ָ
ְ ּביָ דו ַּע ׁ ֶשהוּא ָר ׁ ָשע ֶ ּבן ָר ׁ ָשע".
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ַמלְ ָאכִ י  -זֶ ה ָמ ְרדְּ כַ י,
וְ לָ ָּמה נ ְִק ָרא ׁ ְשמוֹ ַמלְ ָאכִ י?
ׁ ֶש ָהיָה ִמ ׁ ְשנֶה לַ ֶּמלֶ ְך.
ֵמ ִיתיבֵ י:
שיָ ה ,14וְ ָדנִ ֵ ּיאל ,ו ָּמ ְרדְּ ַכיּ ִ ,ב ְל ׁ ָשן ,וְ ַח ַ ּגי ,זְ ַכ ְריָ ה ,ו ַּמ ְל ָאכִ י -
ש ָריָ ה ֶ ּבן ַמ ֲע ֵ ׂ
" ָ ּברו ְּך ֶ ּבן נֵ ִר ָ ּיהּ ,ו ְ ׂ
כּ ו ָ ּּלן נִ ְתנַ ְ ּבא ּו ִ ּב ׁ ְשנַ ת ׁ ְש ַּתיִ ם לְ ָד ְריָ וֶ ׁש"!
ְּתיוּבְ ָּתא!
ַּת ְנ ָיא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה:
ַמ ְל ָאכִ י  -זֶ ה ֶעזְ ָרא.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ַמ ְל ָאכִ י ׁ ְשמוֹ "
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמר " ַמ ְל ָאכִ י זֶ ה ֶעזְ ָרא",
ש ָר ֵאל ו ִּבירו ׁ ָּשלַ ם,
ש ָתה ְביִ ְ ׂ
דִּ כְ ִתיב ִ ּב ְנבִ יאוּת ַמלְ ָאכִ יּ ָ " :בגְ ָדה יְ הו ָּדה ,וְ תוֹ ֵע ָבה נֶ ֶע ְ ׂ
ִּכי ִח ֵּלל יְ הו ָּדה ק ֶֹד ׁש ה' ֲא ׁ ֶשר ָא ֵהב ו ָּב ַעל ַ ּבת ֵאל נֵ כָ ר" )מלאכי ב-יא(
ו ַּמאן ַא ְפ ֵר ׁיש נ ׁ ִָשים ָנכְ ִר ּיוֹ ת? ֶעזְ ָרא,
דִּ כְ ִתיב" :וַ ַ ּי ַען ׁ ְשכַ נְיָ ה בֶ ן יְ ִח ֵיאל ִמ ְ ּב ֵני ֵעילָ ם,
ֹאמר לְ ֶעזְ ָרא ֲאנַ ְחנ ּו ָמ ַעלְ נ ּו בֵ אל ֵֹהינ ּו וַ נּוֹ ׁ ֶשב נָ ׁ ִשים נָ כְ ִר ּיוֹ ת" )עזרא י-ב(.
וַ ּי ֶ

 14הגהות הגר"א וע"פ רשי הגירסה היא" :מחסיה".

רש"י
בשלמא .ירמיה וחנמאל דכתיב
ויבא אלי חנמאל בן דודי כדבר
ה' )ירמיהו לב( ברוך ושריה
מצינו שהיו תלמידי ירמיה ברוך
דכתיב מפיו יקרא אלי את
הדברים האלה ואני כותב על
הספר בדיו )ירמיהו לו( ושריה
בתוך ספר ירמיה )נא( הדבר
אשר צוה ירמיה את שריה בן
מחסיה וגו' ומצינו בתלמידי
נביאים שהיו נביאים נחה רוח
אליהו על אלישע ויהושע תלמיד
משה ולקמן תניא בברייתא
ברוך בן נריה ושריה בן מחסיה
ודניאל ומרדכי וחגי זכריה
ומלאכי כולן נתנבאו בשנת
שתיים לדריוש:
ישמעאל בן נתניה .הוא שהרג
את גדליהו בן אחיקם הצדיק:
בשנת שתים לדריוש .האחרון
נתנבאו לבני הגולה שיחזרו
שנתבטלה
המקדש
לבית
המלאכה זה שמונה עשרה שנה
על ידי שמרונים משהתחילו בה
בימי כורש:
בגדה יהודה .סיפיה דקרא ובעל
בת אל נכר:
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 .51טו ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ש ָרה וַ ֲא ִביגַ יִ לָ ,ר ָחב וְ ֶא ְס ֵּתר".
יפ ּיוֹ ת ָהי ּו ָ ּבעוֹ ָלםׂ ָ :
" ַא ְר ַ ּבע נָ ׁ ִשים יְ ֵפ ִ
וּלְ ַמאן דְּ ָא ַמר " ֶא ְס ֵּתר יְ ַר ְקרוֹ ֶקת ָה ְי ָתה" ַ -מ ּ ִפיק ֶא ְס ֵּתר ו ְּמ ַע ֵ ּייל וַ ׁ ְש ִּתי.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ָר ָחב ּ ִ -ב ׁ ְש ָמ ּה זִ י ְ ּנ ָתה,
יָ ֵעל – ְ ּבקוֹ ָל ּה,
ֲא ִביגַ יִ ל – ִ ּבזְ ִכ ָיר ָת ּה,
ית ּה".
ִמ ַיכל ַ ּבת ׁ ָשאוּל ּ ִ -ב ְר ִא ָ ּי ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
ּ
ָּכל ָהאוֹ ֵמרָ " :ר ָחב" " ָר ָחב" ִ -מ ָיד ִנ ְיק ִרי.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב נַ ְח ָמן:
ֲאנָ א ֲא ִמי ָנא " ָר ָחב" " ָר ָחב" וְ לֹא ִאיכְ ּ ַפת לִ י!
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִּכי ָק ֲא ִמינָ א ְ ּביוֹ ְד ָע ּה וּבְ ַמ ִּכ ָיר ּה.

רש"י
בשמה זינתה .המזכיר את שמה
נגרר אחר תאות זנות:
נקרי .רואה קרי:

98

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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 .52טו ,א – טז ,א

שה ]וַ ִ ּי ְק ַרע ָמ ְרדֳּ כַ י ֶאתּ ְ -בגָ ָדיו ,וַ ִ ּילְ ַ ּב ׁש ַשׂ ק וָ ֵא ֶפר; וַ ֵ ּי ֵצא ְ ּבתוֹ ְך ָה ִעיר,
"ו ָּמ ְרדֳּ כַ י יָ ַדע ֶאת ָּכל ֲא ׁ ֶשר נַ ֲע ָ ׂ
וַ ִ ּיזְ ַעק זְ ָע ָקה גְ דוֹ לָ ה ו ָּמ ָרה"[.
ַמאי ָא ַמר?
ַרב ָא ַמר:
ָ ּגבַ ּה ָה ָמן ֵמ ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ָ ּגבַ ר ַמלְ ָּכא ִע ָּיל ָאהִ ,מ ַּמלְ ָּכא ַּת ָּת ָאה.
"וַ ִּת ְת ַחלְ ַחל ַה ַּמלְ ָּכה".
ַמאי "וַ ִּת ְת ַחלְ ַחל"?
ָא ַמר ַרב:
ׁ ֶש ּ ֵפ ְיר ָסה ִנדָּ ה.
וְ ַר ִ ּבי י ְִר ְמ ָיה ָא ַמר:
ׁ ֶשהוּצְ ְרכָ ה לִ נְ ָקבֶ ָיה.
"וַ ִּת ְק ָרא ֶא ְס ֵּתר לַ ֲה ָת ְך".
ָא ַמר ַרב:
ֲה ָת ְך זֶ ה דָּ ִנ ֵ ּיאל,
ְ
וְ לָ ָּמה נ ְִק ָרא ׁ ְשמוֹ ֲה ָתך?
ׁ ֶש ֲח ָתכוּה ּו ִמ ְ ּגדו ָּּלתוֹ .
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ׁ ֶש ָּכל דִּ בְ ֵרי ַמלְ כוּת נ ְֶח ָּתכִ ין ַעל ּ ִפיו.
"לָ ַד ַעת ַמה ֶּזה וְ ַעל ַמה ֶּזה".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
ׁ ָשלְ ָחה לוֹ ֶ ׁ :ש ָּמא ָעבְ ר ּו ִי ְׂש ָר ֵאל ַעל ֲח ִמ ׁ ּ ָשה חו ְּמ ׁ ֵשי ּתוֹ ָרה?
דִּ כְ ִתיב ָ ּב ֶהן " ִמ ֶּזה ו ִּמ ֶּזה ֵהם ְּכתוּבִ ים" )שמות לב-טו(.
"וַ ַ ּי ִ ּגיד ּו לְ ָמ ְרדֳּ כַ י ֶאת דִּ ְב ֵרי ֶא ְס ֵּתר".
וְ ִאילּ ּו ִאיה ּו לֹא ָאזַ ל לְ גַ ֵ ּב ּיה,
ִמ ָּכאן ׁ ֶש ֵאין ְמ ׁ ִשיבִ ין ַעל ַה ַּקלְ ָקלָ ה.
"לֵ ְך ְּכנוֹ ס ֶאת ָּכל ַה ְ ּיהו ִּדים" וְ גוֹ ' ַעדֲ " :א ׁ ֶשר ל ֹא כַ דָּ ת".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא:
ׁ ֶשלּ ֹא כַ דָּ ת ָהיָ ה,
ׁ ֶש ְ ּבכָ ל יוֹ ם וְ יוֹ ם ַעד ַעכְ ׁ ָשיו ְ ּבאוֹ נֶס ,וְ ַעכְ ׁ ָשיו ְ ּב ָרצוֹ ן.
"וְ כַ ֲא ׁ ֶשר ָא ַב ְד ִּתי ָא ָב ְד ִּתי" ְּ -כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ָאבַ ְד ִּתי ִמ ֵ ּבית ַא ָ ּבא ָּכ ְך אוֹ בַ ד ִמ ְּמךָ.

רש"י
ה''ג מאי אמר .כשצעק צעקה
גדולה ומרה מה היה אומר
בצעקתו:
רב אמר .כך היה צועק:
גבה המן מאחשורוש .שמלאו
לבו לדבר מה שלא עלה על לב
אחשורוש:
גבר מלכא עילאה .כינוי הוא
להיפוך בלשון נקיה:
ותתחלחל .נתמסמס חלל גופה:
מגדולתו .בימי
שחתכוהו
בלשצר
שהרי
אחשורוש
השליטו תלתא במלכותו וכן
דריוש המדי שנאמר ועלה מנהון
סרכיא תלתא די דניאל חד
מנהון )דניאל ו( וכן כורש
שנאמר ודניאל הצלח במלכות
דריוש ובמלכות כורש פרסאה
)שם( וכשמלך אחשורוש חתכו
מגדולתו:
ואלו איהו .דניאל לא אזיל
להשיב שליחותו:
על הקלקלה .שהיתה אסתר
מונעת לבא אל המלך לפיכך לא
השיב התך את שליחותו ואסתר
שלחה דבריה ע''י אחרים:
עד עכשיו .נבעלתי באונס:
ועכשיו .מכאן ואילך מדעתי:
אבדתי ממך .ואסורה אני לך
דאשת ישראל שנאנסה מותרת
לבעלה וברצון אסורה לבעלה:
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"וַ ַ ּי ֲעבוֹ ר ָמ ְרדֳּ כַ י".
ָא ַמר ַרב:
אשוֹ ן ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח ְ ּב ַת ֲע ִנית.
ׁ ֶש ֶה ֱעבִ יר יוֹ ם ִר ׁ
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
דְּ ָעבַ ר ַע ְרקו ָּמא דְּ ַמ ָ ּיא.
ישי וַ ִּתלְ ַ ּב ׁש ֶא ְס ֵּתר ַמלְ כוּת".
"וַ יְ ִהי ַ ּביּוֹ ם ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
' ִ ּבגְ ֵדי ַמלְ כוּת' ִ -מ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ְּלבָ ׁ ַש ָּת ּה רו ַּח ַה ּק ֶֹד ׁש,
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :וַ ִּתלְ ַ ּב ׁש"
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :וְ רו ַּח לָ ְב ׁ ָשה ֶאת ֲע ָמ ַשׂ י" )דברי הימים א יב-יט(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
לְ עוֹ לָ ם ַאל ְּת ִהי ִ ּב ְר ַּכת ֶה ְדיוֹ ט ַק ָּלה ְ ּב ֵעינֶ ָיך,
ְימה ָ ּב ֶהן,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ׁ ְשנֵ י ְ ּגדוֹ לֵ י ַהדּ וֹ ר ֵ ּב ְרכוּם ׁ ְשנֵי ֶה ְדיוֹ טוֹ ת וְ נִ ְת ַק ּי ָ
וְ ֵאלּ ּו ֵהן :דָּ וִ ד וְ ָדנִ ֵ ּיאל.
דָּ וִ ד דְּ בָ ְרכֵ ּיה ֲא ַרוְ נָה,
ֹאמר ֲא ַרוְ נָ ה ֶאל ַה ּ ֶמלֶ ְך" וְ גוֹ ' )שמואל ב כד-כג(.
דִּ כְ ִתיב" :וַ ּי ֶ
דָּ ִנ ֵ ּיאל דְּ בָ ְרכֵ ּיה דָּ ְר ָיוֶ ׁש,
דִּ כְ ִתיבֱ " :אלָ הָ ְך דִּ י ַאנְ ְּת ּ ָפלַ ח לֵ ּיה ִ ּב ְת ִד ָירא הוּא יְ ׁ ֵשיזְ ִבי ָּנ ְך" )דניאל ו-יז(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ַאל ְּת ִהי ִקלְ לַ ת ֶה ְדיוֹ ט ַק ָּלה ְ ּב ֵעינ ָ
ֶיך,
ְ
ׁ ֶש ֲה ֵרי ֲאבִ ֶימלֶ ְך ִק ֵּלל ֶאת שָׂ ָרהִ " :ה ֵּנה הוּא לָ ך ְּכסוּת ֵעי ַניִ ם" )בראשית כ-טז(,
וְ ִנ ְת ַק ֵ ּיים ְ ּבזַ ְר ָע ּה" :וַ יְ ִהי ִּכי זָ ֵקן יִ צְ ָחק וַ ִּתכְ ֶהי ָן ֵעינָ יו" )בראשית כז-א(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ְ
בּ ֹא ו ְּר ֵאה ׁ ֶשלּ ֹא ְּכ ִמדַּ ת ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם,
ִמדַּ ת ָ ּב ָׂשר וָ ָדם ָ -א ָדם ׁשוֹ פֵ ת ְק ֵד ָרה וְ ַא ַחר ָּכ ְך נוֹ ֵתן לְ תוֹ כָ ּה ַמיִם,
ֲאבָ ל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא נוֹ ֵתן ַמיִ ם וְ ַא ַחר ָּכ ְך ׁשוֹ פֵ ת ַה ְּק ֵד ָרה,
לְ ַק ֵ ּיים ַמה ׁ ּ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לְ קוֹ ל ִּת ּתוֹ ֲהמוֹ ן ַמיִ ם ַ ּב ּׁ ָש ִמים" )ירמיה י-יג(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ָּכל ָהאוֹ ֵמר דָּ בָ ר ְ ּב ׁ ֵשם אוֹ ְמרוֹ ֵמבִ יא ְ ּגאו ָּּלה לָ עוֹ לָ ם,
ֹאמר ֶא ְס ֵּתר לַ ֶּמלֶ ְך ְ ּב ׁ ֵשם ָמ ְרדֳּ כַ י".
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ּת ֶ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
צַ דִּ יק ָאבַ ד  -לְ דוֹ רוֹ ָאבַ ד,
ָמ ׁ ָשל לְ ָא ָדם ׁ ֶש ָאבְ ָדה לוֹ ַמ ְר ָ ּגלִ ית,
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִהיא ַ -מ ְר ָ ּגלִ ית ׁ ְש ָמ ּה,
לֹא ִא ְ ּב ָדה ֶא ָּלא לְ בַ ְעלָ ּה.
"וְ כָ ל זֶ ה ֵאינֶ נּ ּו ׁשֹוֶ ה לִ י".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ְ
ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ָר ָאה ָה ָמן ֶאת ָמ ְרדְּ כַ י יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ׁ ַש ַער ַה ֶּמלֶ ךָ ,א ַמרָּ " :כל זֶ ה ֵאינוֹ ׁשֹוֶ ה לִ י".

99
רש"י
יו''ט ראשון של פסח .שהרי
בי''ג בניסן נכתבו האגרות וניתן
הדת בשושן וי''ד וחמשה עשר
וששה עשר התענו ובששה עשר
נתלה המן בערב:
דעבר ערקומא דמיא .לאסוף
היהודים שבעבר השני:
שופת את הקדרה .מושיבה על
הכירה היא קרויה שפיתה:

100

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

סוגיה 52

ִּכ ְד ַרב ִח ְסדָּ א,
דְּ ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א:
טו,ב זֶ ה ָ ּבא ִ ּבפְ רוּזְ בּ וּלֵ י ,וְ זֶ ה ָ ּבא ^ ִ ּבפְ רוּזְ בּ ו ֵּטי.
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
וְ ָקר ּו לֵ ּיה ַעבְ דָּ א דְּ ִמזְ דְּ בַ ן ְ ּב ַטלְ ֵמי.
"וְ כָ ל זֶ ה ֵאינֶ נּ ּו ׁשֹוֶ ה לִ י".
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָּכל ְ ּגנָ זָ יו ׁ ֶשל אוֹ תוֹ ָר ׁ ָשע ֲחק ּו ִקין ַעל לִ בּ וֹ ,
וּבְ ׁ ָש ָעה ׁ ֶשרוֹ ֶאה ֶאת ָמ ְרדְּ כַ י יוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ׁ ַש ַער ַה ֶּמלֶ ְך ָא ַמרָּ " :כל זֶ ה ֵאינֶ ּנ ּו ׁשֹוֶ ה לִ י".
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ֹאש ָּכל צַ דִּ יק וְ צַ דִּ יק,
ָע ִתיד ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לִ ְהיוֹ ת ֲע ָט ָרה ְ ּבר ׁ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ַ " :ב ּיוֹ ם ַההוּא יִ ְהיֶ ה ה' ְצ ָבאוֹ ת לַ ֲע ֶט ֶרת צְ ִבי" ]וְ גוֹ '[ )ישעיה כח-ה(.
ַמאי "לַ ֲע ֶט ֶרת ְצבִ י וְ לִ ְצ ִפ ַירת ִּת ְפ ָא ָרה"?
לָ עוֹ ִׂשין צִ בְ יוֹ נוֹ וְ לַ ְמצַ ּ ִפין ִּתפְ ַא ְר ּתוֹ .
ָיכוֹ ל לַ כּ ֹל?
ַּתלְ מוּד לוֹ ַמר" :לִ ׁ ְש ָאר ִע ּמוֹ "  -לְ ִמי ׁ ֶש ֵּמ ִׂשים ַעצְ מוֹ ְּכ ׁ ִש ַיריִם.
"וּלְ רו ַּח ִמ ׁ ְש ּ ָפט"  -זֶ ה ַהדָּ ן ֶאת יִ צְ רוֹ .
וְ "לַ ּיוֹ ׁ ֵשב ַעל ַה ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט"  -זֶ ה ַהדָּ ן דִּ ין ֱא ֶמת לַ ֲא ִמ ּתוֹ .

רש"י
וזה בא בפרוזבולי .מרדכי בא
אליו בטענת עושר המן בא
בטענת עוני שמכר המן את
עצמו למרדכי קודם לכן ימים
רבים בככרי לחם:
בולי .לשון עושר כדאמרינן
)גיטין דף לז (.ושברתי את גאון
עוזכם אלו בולאות שביהודה:
בוטי .לשון עניות כמו והעבט
תעביטנו )דברים טו( במסכת
גיטין )דף לז:(.
בטולמי .נהמא בככרות לחם
עשרים לחם שעורים )מלכים ב
ד( מתרגמינן עשרין טולמין
דלחמא:
לרוח משפט .לשופטים את
רוחן יהיה לעטרה:
דן את יצרו .כופהו לשוב
בתשובה:
ומתגבר על יצרו .אינו הולך
אחריו לעבור עבירה:
שמשכימין כו' .והיינו שערה
שעושין ]שנעשים שוערים[
לפתוח דלתות בהשכמה ולאחר
]שם עד[ זמן נעילתו:
גם אלה .אלו הרשעים הנידונין
בגיהנם:
ביין שגו .כלומר אף הם עשו
כהם לפיכך דנם:
פקו פליליה .לגיהנם נשפטו:
אלי אלי למה עזבתני .במזמור
אילת השחר הוא:
על אונס] .אע''פ[ שאני באה
אליו מאלי אונס הוא:

"וְ לִ גְ בו ָּרה"  -זֶ ה ַה ִּמ ְת ַ ּג ֵ ּבר ַעל יִצְ רוֹ .
" ְמ ׁ ִש ֵיבי ִמלְ ָח ָמה" – ֵאלּ ּו ׁ ֶשנּוֹ ְׂש ִאין וְ נוֹ ְת ִנין ְ ּב ִמלְ ַח ְמ ָּת ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה.
" ׁ ָש ְע ָרה" ֵ -אלּ ּו ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ׁ ֶש ַּמ ׁ ְש ִּכ ִימין ו ַּמ ֲע ִריבִ ין ְ ּבבָ ֵּתי ְּכנֵסִ ּיוֹ ת וּבְ בָ ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת.
]וְ גַ םֵ -א ֶּלה ַ ּב ַ ּייִ ן ׁ ָשגוּ ,ו ַּב ּׁ ֵשכָ ר ָּתעוּ ,כּ ֵֹהן וְ נָ ִביא ׁ ָשג ּו בַ ּׁ ֵשכָ ר ,נִ ְבלְ ע ּו ִמןַ -ה ַ ּייִ ן,
ָּתע ּו ִמןַ -ה ּׁ ֵשכָ רָ ׁ ,שג ּו ָ ּבר ֶֹאהָ ּ ,פק ּו ּ ְפלִ ילִ ָ ּיה )ישעיהו כח,ז([.
ָא ְמ ָרה ִמדַּ ת ַהדִּ ין לִ ְפ ֵני ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּאִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם! ַמה ּנ ׁ ְִש ַּת ּנ ּו ֵאלּ ּו ֵמ ֵאלּ ּו?
ָא ַמר לָ ּהּ ַ " 15:גם ֵא ֶּלה ַ ּב ַ ּייִ ן ׁ ָשג ּו ו ַּב ּׁ ֵשכָ ר ָּתע ּו".
" ּ ָפק ּו ּ ְפלִ ילִ ָ ּיה" ֵ -אין " ּ ָפק ּו" ֶא ָּלא ֵ ּג ִיה ּנֹם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ל ֹא ִת ְהיֶ ה זֹאת לְ ָך לְ פו ָּקה" )שמואל א כה-לא(.
וְ ֵאין ּ ְפלִ ילִ ָ ּיה ֶא ָּלא דַּ ּיָינִ ין,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ נָ ַתן ִ ּב ְפלִ ילִ ים" )שמות כא-כב(.
ימית".
"וַ ַּת ֲעמֹד ַ ּב ֲח ַצר ֵ ּבית ַה ּ ֶמלֶ ְך ַה ּ ְפנִ ִ
ָא ַמר ַר ִ ּבי לֵ וִ י:
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ִה ִ ּג ָיעה לְ בֵ ית ַה ְ ּצלָ ִמים ִנ ְס ַּת ְּל ָקה ֵה ֶימ ּנָה ׁ ְשכִ ינָה,
ָא ְמ ָרהֵ " :אלִ י ֵאלִ י לָ ּ ָמה ֲעזַ ְב ָּתנִ י" )תהלים כב-ב(.
ׁ ֶש ָּמא ַא ָּתה דָּ ן ַעל ׁשוֹ גֵ ג ְּכ ֵמזִ יד? וְ ַעל אוֹ נֶ ס ְּכ ָרצוֹ ן?
אתיו ' ֶּכלֶ ב',
אוֹ ׁ ֶש ָּמא ַעל ׁ ֶש ְּק ָר ִ
 15בדפוסַ " :ה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא :יִ שְׂ ָר ֵאל ָ -ע ְסק ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ,או ּּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם  -לֹא ָע ְסק ּו ַ ּב ּתוֹ ָרהָ .א ַמר לֵ ּיה" .אך בכתבי יד ודפוסים ישנים ובעין יעקב ועוד
לא מופיע.

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ " :ה ִ ּצילָ ה ֵמ ֶח ֶרב נַ ְפ ׁ ִשי ִמ ַ ּיד ֶּכלֶ ב יְ ִח ָיד ִתי" )תהלים כב-כא(.
ָחזְ ָרה ו ְּק ָר ָאתוֹ ' ַא ְריֵה',
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :הוֹ ׁ ִש ֵיענִ י ִמ ּ ִפי ַא ְריֵ ה" )תהלים כב-כב(.
"וַ יְ ִהי כִ ְראוֹ ת ַה ּ ֶמלֶ ְך ֶאת ֶא ְס ֵּתר ַה ּ ַמלְ ָּכה".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ׁ ְשלֹ ׁ ָשה ַמלְ ֲאכֵ י ַה ׁ ּ ָש ֵרת ִנזְ דַּ ְּמנ ּו לָ ּה ְ ּבאוֹ ָת ּה ׁ ָש ָעה,
אר ּה,
ֶא ָחד ֶ ׁ -ש ִהגְ ִ ּב ַּיה ֶאת צַ ָ ּו ָ
וְ ֶא ָחד ֶ ׁ -ש ָּמ ׁ ַש ְך חוּט ׁ ֶשל ֶח ֶסד ָעלֶ ָיה,
וְ ֶא ָחד ֶ ׁ -ש ָּמ ַתח ֶאת ַה ׁ ּ ַש ְרבִ יט.
וְ כַ ָּמה?
ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה:
ׁ ְש ֵּתי ַא ּמוֹ ת ָהיָ ה ,וְ ֶה ֱע ִמידוֹ ַעל ׁ ְש ֵּתים ֶע ְׂש ֵרה.
וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּהַ :על ׁ ֵש ׁש ֶע ְׂש ֵרה,
וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּהַ :על ֶע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ַ ּבע.
ְ ּב ַמ ְת ִנ ָיתא ָּתנָ א:
" ַעל ׁ ִש ׁ ּ ִשים".
וְ כֵ ן ַא ָּתה מוֹ צֵ א ְ ּב ַא ָּמ ָת ּה ׁ ֶשל ַ ּבת ּ ַפ ְרעֹה,
וְ כֵ ן ַא ָּתה מוֹ צֵ א ְ ּב ׁ ִשי ֵ ּני ְר ׁ ָש ִעים,
דִּ כְ ִתיבִ ׁ " :שי ֵּני ְר ׁ ָש ִעים ׁ ִש ַ ּב ְר ָּת" )תהלים ג-ח(.
וְ ָא ַמר ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
יבבְ ָּת.
ַאל ִּת ְק ֵרי " ׁ ִש ַ ּב ְר ָּת" ֶ -א ָּלא ׁ ְש ִר ַ ּ
ַר ָ ּבה ַ ּבר עוֹ ְפ ָרן ָא ַמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַמע ֵמ ַרבּ וֹ וְ ַרבּ וֹ ֵמ ַרבּ וֹ :
אתיִם.
ָמ ַ
ש".16
ֹאמר לָ ּה ַה ּ ֶמלֶ ְך לְ ֶא ְס ֵּתר ַה ּ ַמלְ ָּכה ַמה ַ ּב ָ ּק ׁ ָש ֵת ְך ַעד ֲחצִ י ַה ּ ַמלְ כוּת וְ ֵת ָע ׂ
"וַ ּי ֶ
" ֲח ִצי ַה ּ ַמלְ כוּת"  -וְ לֹא ' ָּכל ַה ַּמלְ כוּת'.
וְ לֹא דָּ בָ ר ׁ ֶשחוֹ צֵ ץ לַ ַּמלְ כוּת .ו ַּמאי ִניה ּו? ִ ּבנְ יַן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
"יָ בֹא ַה ּ ֶמלֶ ְך וְ ָה ָמן ֶאל ַה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ימנָ ה ֶאת ָה ָמן?
" ָמה ָר ֲא ָתה ֶא ְס ֵּתר ׁ ֶש ִּז ְּ
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
ּ ַפ ִחים ָט ְמנָ ה לוֹ ,
יהם לְ ַפח" )תהלים סט-כג(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :יְ ִהי ׁ ֻשלְ ָחנָ ם לִ ְפנֵ ֶ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע אוֹ ֵמר:
ִמ ֵ ּבית ָא ִב ָיה ָל ְמ ָדה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ " :אם ָר ֵעב שׂוֹ נַ ֲא ָך ַה ֲאכִ ילֵ ה ּו לָ ֶחם" וְ גוֹ ' )משלי כה-כא(.
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ּטוֹ ל ֵע ָצה וְ יִ ְמרוֹ ד.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יַ ִ ּכיר ּו ָ ּב ּה ׁ ֶש ִהיא יְ הו ִּדית.
 16שילוב של שני פסוקים .ומסורת הש"ס ודקדוקי סופרים מגיהים לפי נוסחנו.
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רש"י
הצילה מחרב נפשי .באותו
מזמור הוא:
אמתה של בת פרעה .ותשלח
את אמתה ותקחה )שמות ב(:
בשיני רשעים .עוג מלך הבשן
במס' ברכות פרק הרואה )דף
ד] (:שעקר הר בת ג' פרסי
להשליכו על ישראל ונתנו על
ראשו ושלח הקב''ה נמלים
ונקבוהו ונכנס בצוארו בקש
לשומטו ונשתרבבו שיניו לכאן
ולכאן[:
אל תקרי שברת אלא שרבבת.
גרסינן ומשיני רשעים נפיק
להאי דרשה דליכתוב קרא ושן
רשע אלא י' דשיני וי''ם דרשעים
הרי ששים:
ולא דבר שחוצץ במלכות .בנין
הבית שהוא באמצע של עולם
כדאמרי' בסדר יומא )דף נד(:
אבן שתיה שממנה נשתת
העולם:
מבית אביה למדה .שמעה
התינוקות אומרים כן:
וימרוד .במלך שהיתה שעתו
מצלחת:
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ַר ִ ּבי נְ ֶח ְמיָ ה אוֹ ֵמר:
ש ָר ֵאל ָאחוֹ ת יֵ ׁש ָלנ ּו ְ ּב ֵבית ַה ֶּמ ֶל ְך וְ יַ ִּסיח ּו דַּ ְע ָּתן ִמן ָה ַר ֲח ִמים.
ֹאמר ּו יִ ְ ׂ
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא י ְ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ֵהא ָמצוּי ָל ּה ְ ּב ָכל ֵעת.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ְמנַ ְסיָ א אוֹ ֵמר:
שה ָלנ ּו נֵ ס.
או ַּלי יַ ְר ִ ּג ׁיש ַה ָּמקוֹ ם וְ יַ ֲע ֶ ׂ
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה אוֹ ֵמר:
ַא ְס ִ ּביר לוֹ ּ ָפנִ ים ְ ּכ ֵדי ׁ ֶש ֵ ּי ָה ֵרג הוּא וְ ִהיא.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ּ
ֶמ ֶל ְך ֲה ַפכְ ְפכָ ן ָהיָ ה.
יאל:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַ ּג ְמ ִל ֵ
ֲע ַדיִ ין ְצ ִריכִ ין ָאנ ּו ַל ּמוֹ ָד ִעי".
דְּ ַתנְ ָיא:
יעזֶ ר ַה ּמוֹ ָד ִעי אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ש ִרים".
ִק ְ ּנ ָאתוֹ ַ ּב ֶּמ ֶל ְך ִק ְ ּנ ָאתוֹ ַ ּב ּ ָ ׂ
ַר ָ ּבה ָא ַמר:
ּ
"לִ ְפנֵ י ׁ ֶש ֶבר ָגאוֹ ן" )משלי טז-יח(.
ַא ַ ּב ּיֵי וְ ָרבָ א דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ יְ יה ּו:
" ְ ּבחו ּ ָּמם ָא ׁ ִשית ֶאת ִמ ׁ ְש ֵּת ֶיהם" וְ גוֹ '.
ַא ׁ ְש ְּכ ֵח ּיה ַר ָ ּבה ַ ּבר ֲאבו ַּּה לְ ֵאלִ ּיָה ּו,
ָא ַמר לֵ ּיהְּ :כ ַמאן ָחזְ ָיא ֶא ְס ֵּתר וְ ָעבְ ָדא ָהכִ י?
ָא ַמר לֵ ּיהְּ :ככו ְּּלה ּו ַּת ּנ ֵָאי ,וּכְ כו ְּּלה ּו ָאמוֹ ָר ֵאי.
"וַ יְ ַס ּ ֵפר לָ ֶהם ָה ָמן ֶאת ְּכבוֹ ד ָע ׁ ְשרוֹ וְ רוֹ ב ָ ּבנָ יו".
וְ כַ ָּמה "רוֹ ב ָ ּבנָ יו"?
ָא ַמר ַרב:
ׁ ְשלֹ ׁ ִשים ֲ -ע ָׂש ָרה ֵמת ּו ,וַ ֲעשָׂ ָרה נ ְִתל ּו ,וַ ֲע ָׂש ָרה ְמ ַח ְּז ִרין ַעל ַה ּ ְפ ָת ִחים.
וְ ַר ָ ּבנָן ָא ְמ ֵרי:
אוֹ ָתן ׁ ֶש ְמ ַח ְּז ִרין ַעל ַה ּ ְפ ָת ִחים ִ ׁ -שבְ ִעים ַהוְ יָא,
ש ָּכר ּו" )שמואל א ב-ה( ַ -אל ִּת ְק ֵרי " ְשׂ בֵ ִעים" ֶא ָּלא ' ׁ ִשבְ ִעים'.
דִּ כְ ִתיבְ " :שׂ ֵב ִעים ַ ּב ֶּל ֶחם נִ ְ ׂ
וְ ָר ִמי ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר:
אתיִם ו ׁ ְּשמוֹ נָ ה ֲהו ּו,
כּ ו ָּּלן ָמ ַ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ רוֹ ב ָ ּבנָ יו".
אתן וְ ַא ְר ֵ ּב ַיסר ָהו ּו!
"וְ רוֹ ב" ְ ּבגִ ַימ ְט ִר ָ ּיא ָמ ָ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
"וְ רֹב" ְּכ ִתיב.
" ַ ּב ַּליְ לָ ה ַההוּא נָ ְד ָדה ׁ ְשנַ ת ַה ּ ֶמלֶ ְך".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַּתנְ חוּם:
נָ ְד ָדה ׁ ְשנַ ת ַמלְ כּ וֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם.
וְ ַר ָ ּבנָן ָא ְמ ֵרי:
נָ ְדד ּו ֶעלְ יוֹ נִ ים ָנ ְדד ּו ַּת ְח ּתוֹ נִ ים.

רש"י
שיהא מצוי לה .אולי תוכל
להכשילו בשום דבר לפני
המלך:
ירגיש הקב''ה .שאף אני
מקרבת שונאיהן של ישראל אי
נמי ירגיש שאני צריכה להחניף
רשע זה ולזלזל בכבודי:
שיהרג הוא והיא .שיחשדני
המלך ממנו ויהרוג את שנינו
]נ''א וכי גזרי גזירה ומית חד
מינייהו בטלי הגזירה[:
מלך הפכפך היה .וחוזר
בדיבורו אמרה שמא אוכל
לפתותו ולהורגו ואם לא יהא
מזומן תעבור השעה ויחזור בו:
בחומם אשית את משתיהם .על
בלשצר וסיעתו נאמר בשובם מן
המלחמה שדריוש וכורש היו
צרין על בבל ונצחן בלשצר אותו
היום והיו עייפים וחמים וישבו
לשתות ונשתכרו ובאותו היום
נהרג ואף אסתר אמרה מתוך
משתיהן של רשעים באה להם
פורענות:
שבעים בלחם נשכרו .יונתן
תרגם על בניו של המן:
שנת מלכו של עולם .דוגמא
ויקץ כישן ה' )תהלים עח(
לנקום נקמתו:
נדדו עליונים .שהיו מלאכים
מבהילים אותו כל הלילה
ואמרו לו כפוי טובה שלם טובה
למי שעשאה לשון מורי ויש
אומרים ]נדדו עליונים[ כדי
שירבו בתחנונים לבקש על
הדבר:

מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

ָרבָ א ָא ַמר:
ׁ ְשנַ ת ַה ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ַמ ָּמ ׁש,
נָ פְ לָ ה לֵ ּיה ִמ ְּיל ָתא ְ ּב ַד ְע ֵּת ּיהָ ,א ַמרַ :מאי דְּ ַק ָּמן דְּ זַ ִמי ְנ ֵּת ּיה ֶא ְס ֵּתר לְ ָה ָמן?
דִּ לְ ָמא ֵעצָ ה ָקא ׁ ָש ְקלֵ י ִע ָּילוֵ ּיה דְּ ַההוּא ַ ּגבְ ָרא לְ ִמ ְק ְטלֵ ּיה,
ָה ַדר ָא ַמרִ :אי ָהכִ י לֹא ֲהוָ ה ַ ּגבְ ָרא דְּ ָר ִחים לִ י דַּ ֲהוָ ה מוֹ ַדע לִ י?
ָה ַדר ָא ַמר :דִּ לְ ָמא ִא ָּיכא ִאי ִנ ׁיש דְּ ָעבַ ד ֵ ּבי ִטיבו ָּתא וְ לֹא ּ ְפ ַר ְע ֵּת ּיה?
ִמ ׁ ּשוּם ָהכִ י ִמ ַּימנְ ֵעי ִאינ ׁ ְֵשי וְ לֹא ְמגַ לּ ּו לִ י.
ֹאמר לְ ָהבִ יא ֶאת ֵס ֶפר ַה ִּזכְ רוֹ נוֹ ת דִּ ְב ֵרי ַה ָ ּי ִמים".
ִמ ָ ּיד" :וַ ּי ֶ
"וְ יִ ְהי ּו נִ ְק ָר ִאים" ְ -מלַ ֵּמד ׁ ֶש ִ ּנ ְק ָר ִאים ֵמ ֵאילֵ ֶיהן.
"וַ ִ ּי ּ ָמ ֵצא כָ תוּב" – ' ְּכ ָתב' ִמ ָ ּב ֵעי לֵ ּיה!
טז,א ְמלַ ֵּמד ^ ׁ ֶש ׁ ּ ִש ְמ ׁ ַשי מוֹ ֵחק ,וְ גַ בְ ִר ֵיאל כּ וֹ ֵתב.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִּסי דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי ׁ ֵשילָ א ִא ׁיש ְּכ ָפר ִּת ְמ ַר ָּתא:
ו ָּמה ְּכ ָתב ׁ ֶש ְּל ַמ ּ ָטהֶ ׁ ,ש ִּלזְ כו ָּתן ׁ ֶשל ִי ְׂש ָר ֵאלֵ ,אינוֹ ְנִמ ָחק,
ְּכ ָתב ׁ ֶש ְּל ַמ ְעלָ ה  -לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן?!
שה ִע ּמוֹ דָּ ָבר" )אסתר ו-ג(.
"ל ֹא נַ ֲע ָ ׂ
ָא ַמר ָרבָ א:
לֹא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשאוֹ ֲהבִ ין ֶאת ָמ ְרדְּ כַ י,
שוֹ ְנ ִאים ֶאת ָה ָמן.
ֶא ָּלא ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּ ׂ
" ֵהכִ ין לוֹ " )אסתר ו-ד(.
ָּת ָנא:
"לוֹ ֵהכִ ין".
שה כֵ ן לְ ָמ ְרדֳּ כַ י".
"וַ ֲע ֵ ׂ
ָא ַמר לֵ ּיהַ :מ ּנ ּו ָמ ְרדְּ כַ י?
ָא ַמר לֵ ּיהַ " :ה ְ ּיהו ִּדי" )אסתר ו-י(.
ָא ַמר לֵ ּיה :טוּבָ א ָמ ְרדְּ כַ י ִא ָּיכא ִ ּביהו ָּד ֵאי.
ָא ַמר לֵ ּיהַ " :ה ּיוֹ ׁ ֵשב ְ ּב ׁ ַש ַער ַה ֶּמלֶ ְך" )אסתר ו-י(.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :ס ִ ּגי לֵ ּיה ְ ּב ַחד דִּ ְיס ַק ְר ָּתאִ ,אי ִּנַמי ְ ּב ַחד נ ֲַה ָרא.
ָא ַמר לֵ ּיהָ :הא נ ִַּמי ַהב לֵ ּיהַ " ,אל ַּת ּ ֵפל דָּ ָבר ִמכּ ֹל ֲא ׁ ֶשר דִּ ַ ּב ְר ָּת" )אסתר ו-י(.
"וַ ִ ּי ַּקח ָה ָמן ֶאת ַה ְּלבו ּׁש וְ ֶאת ַה ּסוּס".
ָאזַ ל ַא ׁ ְש ְּכ ֵח ּיה דְּ יָ ְתבֵ י ַר ָ ּבנָן ַק ֵּמ ּיה,
ו ַּמ ֲחוֵ י לְ ה ּו ִהלְ כוֹ ת ְק ִמיצָ ה לְ ַר ָ ּבנָן,
ֵּכיוָ ן דְּ ַחזְ ֵי ּיה ָמ ְרדְּ כַ י דְּ ַא ּ ֵפיק לְ ִקבְ לֵ ּיה וְ סו ֵּס ּיה ֵמ ַיחד ִ ּב ֵיד ּיהִ ,מ ְיר ַּתת,
ָא ַמר לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנָןַ :האי ְר ׁ ִש ָיעא לְ ִמ ְיק ַטל נַפְ ׁ ִשי ָקא ָא ֵתי,
זִ יל ּו ִמ ַּק ֵּמ ּיה דִּ י לֹא ִּת ָּכו ּו ְ ּבגַ ַחלְ ּתוֹ .
ְ ּב ַה ִהיאַ ׁ .ש ְע ָּתא נִ ְת ַע ּ ֵטף ָמ ְרדְּ כַ י וְ ָקם לֵ ּיה לִ צְ לוֹ ָתא.
ָא ָתא ָה ָמן וְ ָי ִתיב לֵ ּיה ַק ַּמיְ יה ּו וְ אוֹ ִר ְיך ַעד דְּ ָסלִ יק ָמ ְרדְּ כַ י לִ צְ לוֹ ֵת ּיה,
ָא ַמר לְ ה ּוּ ְ :ב ַמאי ַע ְס ִקית ּו?
ָא ְמר ּו לֵ ּיהּ ִ :בזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַק ָ ּיים ַמאן דִּ ְמנַ דֵּ ב ִמ ְנ ָחה ַמ ְי ֵיתי ְמלֵ י קו ְּמצֵ ּיה דְּ סוּלְ ָּתא ו ִּמ ְת ַּכ ּ ֵפר לֵ ּיה.
ָא ַמר לְ ה ּוָ :א ָתא ְמלֵ י קו ְּמצֵ י ִק ְמ ָחא דִּ ְידכ ּו ,וְ ָד ֵחי ֲעשָׂ ָרה ַאלְ פֵ י ִּכ ְּכ ֵרי ַּכ ְס ּ ָפא דִּ ִידי.
ָא ַמר לֵ ּיהָ :ר ׁ ָשע! ֶעבֶ ד ׁ ֶש ָ ּק ָנה נְכָ סִ יםֶ ,עבֶ ד לְ ִמי? ּונְכָ ִסים לְ ִמי?
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רש"י
מאי דקמן דזמינתיה .כלומר
מה זאת הבאה לפני עכשיו דבר
חדש כזה:
כתוב .משמע שהיה כתוב מחדש
כתב משמע מעיקרא וימצא
כתוב בספר זכרון לפניו אשר
הגיד מרדכי:
שמשי .סופר המלך שונא
ישראל היה ומימות כורש היה
כמו שנאמר בספר עזרא )פרק ד(
שכתב שטנה על בנין הבית עד
שבא כורש וביטלו ואף בימי
אחשורוש עשה כן שנאמר )שם(
ובמלכות אחשורוש בתחלת
מלכותו כתב שטנה:
לו הכין .לצורך עצמו:
דיסקרתא .כפר:
נהרא .ליטול מכס:
לרבנן .תלמידיו:
הלכות קמיצה .דורש בענינו של
יום וששה עשר בניסן היה הוא
יום תנופת העומר:
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ָא ַמר לֵ ּיה :קוּם לְ בוֹ ׁש ָהנֵ י ָמא ֵני ו ְּרכוֹ ב ַהאי סו ְּסיָ א ,דְּ בָ ֵעי לָ ְך ַמלְ ָּכא.
ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא יָ כִ ילְ ָנא ַעד דְּ ָעיֵ ילְ נָא לְ בֵ י ַ ּב ּנֵי וְ ֶא ׁ ְשקוֹ ל לְ ַמזְ יָ יא,
דְּ לַ או אוֹ ַרח ַא ְר ָעא לְ ִא ׁ ְש ַּת ּמו ׁ ֵּשי ְ ּב ָמאנֵי דְּ ַמלְ ָּכא ָהכִ י.
ׁ ָש ְד ָרה ֶא ְס ֵּתר וַ ֲא ַס ְר ִּתינְה ּו לְ כו ְּּלה ּו ֵ ּבי ַ ּב ּנֵי וּלְ כו ְּּלה ּו או ָּּמ ֵני,
ְיתי זוּזָ א ִמ ֵ ּב ֵית ּיה וְ ָקא ׁ ְש ִקיל ֵ ּב ּיה ַמזְ ֵי ּיה.
ַע ְ ּיילֵ ּיה ִאיה ּו לְ בֵ י ַ ּב ֵ ּני וְ ַא ְס ֵח ּיה ,וַ ֲאזִ יל וְ ַאי ֵ
ַ ּב ֲה ֵדי דְּ ָקא ׁ ְש ִקיל לֵ ּיה ִאי ְנ ַ ּגד וְ ִא ְּיתנַ ח.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :א ַּמאי ָקא ִמ ְיתנַ ַח ּת?
יש ְ ּו ֵי ּיה ַ ּבלָ אנֵי וְ ַס ּ ָפר?!
ָא ַמר לֵ ּיהּ ַ :גבְ ָרא דַּ ֲהוָ ה ָח ׁ ִשיב לֵ ּיה לְ ַמלְ ָּכא ִמכּ ו ְּּלה ּו ַרבְ ְרבָ נוֹ ִהיַ ,ה ׁ ְש ָּתא לִ ׁ ַ
ָא ַמר לֵ ּיהָ :ר ׁ ָשע! וְ לַ או ַס ּ ָפר ׁ ֶשל ְּכפָ ר ַק ְרצוּם ָה ִי ָית?
ָּתנָ א:
ש ִרים ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ׁ ָשנָ ה".
" ָה ָמן ַס ָּפר ׁ ֶשל ְ ּכ ָפר ַק ְרצוּם ָהיָ ה ֶע ְ ׂ
ֵיה,
ֵיה ,לַ בְ ׁ ִשינְה ּו לְ ָמאנ ּ
ָ ּב ַתר דְּ ׁ ַש ְקלִ ינְה ּו לְ ַמזְ י ּ
ָא ַמר לֵ ּיהַ :סק ו ְּרכַ ב.
ישא ֵחילַ אי ִמ ֵימי ַּת ֲע ִנ ָיתא.
ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא יָ כִ ילְ ָנא דִּ כְ ִח ׁ ָ
ָ ּג ִחין ְ ּו ָסלִ יקִּ ,כי ָסלִ יק ּ ָ -ב ַעט ֵ ּב ּיה.
ָ
ש ָמח" )משלי כד-יז(.
ָא ַמר לֵ י ּה :לֹא ְּכ ִתיב לְ כ ּוּ ִ " :בנְ פֹל אוֹ יִ בְ ך ַאל ִּת ְ ׂ
ְ
ָא ַמר לֵ ּיהָ :ה ֵני ִמ ֵּילי ְ ּביִ שְׂ ָר ֵאלֲ ,אבָ ל ְ ּב ִד ְידכ ּו ְּכ ִתיב" :וְ ַא ָּתה ַעל ָ ּבמוֹ ֵתימוֹ ִת ְדרוֹ ך" )דברים לג-כט(.
שה לָ ִא ׁיש ֲא ׁ ֶשר ַה ֶּמלֶ ְך ָח ֵפץ ִ ּב ָיקרוֹ " )אסתר ו-יא(.
"וַ ִ ּי ְק ָרא לְ ָפנָ יו ָּככָ ה יֵ ָע ֶ ׂ
ּ
ִּכי ֲהוָ ה נ ִָקיט וְ ָאזִ יל ִ ּב ׁ ְשבִ ילָ א דְּ בֵ י ָה ָמןֲ ,חזִ ֵית ּיה ְ ּב ַר ֵּת ּיה דְּ ַקיְ ָימא ַא ִאי ְג ָרא,
ָסבְ ָרהַ :האי דְּ ָרכִ יב – ֲאבו ַּּה ,וְ ַהאי דְּ ַמ ְס ֵ ּגי ַק ֵּמ ּיה – ָמ ְרדְּ כַ י,
ישא דַּ ֲאבו ָּה,
ׁ ָש ְקלָ ה ֲעצִ יצָ א דְּ בֵ ית ַה ִּכ ּ ֵסא ּו ְׂש ִד ֵית ּיה ַא ֵר ׁ ָ
דָּ לֵ י ֵעינֵ ּיה וַ ֲחזַ ת דַּ ֲאבו ָּה הוּא  -נָפְ לָ ה ֵמ ִאי ְ ּג ָרא לְ ַא ְר ָעא ,ו ֵּמ ָתה.
וְ ַה ְיינ ּו דִּ כְ ִתיב" :וַ ָ ּי ׁ ָשב ָמ ְרדֳּ כַ י ֶאל ׁ ַש ַער ַה ּ ֶמלֶ ְך".
ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ׁ ֶש ׁ ּ ָשב לְ ַׂש ּקוֹ וּלְ ַת ֲענִ יתוֹ .
ֹאש" –
"וְ ָה ָמן נִ ְד ַחף ֶאל ֵ ּביתוֹ ָא ֵבל וַ ֲחפוּי ר ׁ
" ָאבֵ ל" ַ -על ִ ּב ּתוֹ ,
ֹאש" ַ -על ׁ ֶש ֵא ַירע לוֹ .
"וַ ֲחפוּי ר ׁ
"וַ יְ ַס ּ ֵפר ָה ָמן לְ זֶ ֶר ׁש ִא ׁ ְש ּתוֹ וּלְ כָ ל אוֹ ֲה ָביו" וְ גוֹ '
ָק ֵרי לְ ה ּו "אוֹ ֲהבָ יו" וְ ָק ֵרי לְ ה ּו " ֲחכָ ָמיו"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל ָהאוֹ ֵמר דְּ בַ ר ָחכְ ָמהֲ ,א ִפילּ ּו ְ ּבאו ּּמוֹ ת ָהעוֹ לָ ם נ ְִק ָרא ָחכָ ם.
" ִאם ִמ ֶּז ַרע ַה ְ ּיהו ִּדים ָמ ְרדֳּ כַ י" וְ גוֹ '.
ָא ְמר ּו לֵ ּיהִ :אי ִמ ׁ ּ ְש ָאר ׁ ְשבָ ִטים ָק ָא ִתי ָ -יכְ לַ ְּת לֵ ּיה,
וְ ִאי ִמ ׁ ּ ֵשבֶ ט יְ הו ָּדה וּבִ ְני ִָמין וְ ֶאפְ ַריִם ו ְּמנַ ׁ ּ ֶשה  -לֹא ָיכְ לַ ְּת לֵ ּיה.
)בראשית מט-ח(.
ׁ
יְהו ָּדה דִּ כְ ִתיב" :יָ ְד ָך ְ ּבע ֶֹרף אוֹ יְ בֶ ָיך"
ִאינ ְָך?
ָ
דִּ כְ ִתיב ְ ּבה ּו" :לִ ְפנֵ י ֶא ְפ ַריִ ם וּבִ נְ יָ ִמין ו ְּמנַ ּׁ ֶשה עוֹ ְר ָרה ֶאת ְ ּגבו ָּר ֶתך" )תהלים פ-ג(.
" ִּכי נָ פֹל ִּת ּפוֹ ל לְ ָפנָ יו" )אסתר ו-יג(.
דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי יְ ה ּו ָדה ַ ּבר ִא ְל ַעאי:
ׁ ְש ֵּתי ְנ ִפילוֹ ת ַה ָּלל ּו לָ ָּמה?
ָא ְמר ּו לוֹ  :או ָּּמה זוֹ ְמ ׁשוּלָ ה לְ ָעפָ ר ,ו ְּמ ׁשוּלָ ה לְ כוֹ כָ בִ ים,
ְּכ ׁ ֶש ֵהן יוֹ ְר ִדין  -יוֹ ְר ִדין ַעד ָע ָפר,
וּכְ ׁ ֶש ֵהן עוֹ לִ ין  -עוֹ לִ ין ַעד לַ כּ וֹ כָ בִ ים.
יסי ַה ּ ֶמלֶ ְך ִה ִ ּגיע ּו וַ ַ ּיבְ ִהיל ּו" )אסתר ו-יד(.
"וְ ָס ִר ֵ

ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ֱהבִ יאוּה ּו ְ ּבבֶ ָהלָ ה.
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מסכת מגילה פרק א'  -מגילה נקראת

" ִּכי נִ ְמ ַּכ ְרנ ּו ֲאנִ י וְ ַע ּ ִמי" וְ גוֹ ' ִּ
"כי ֵאין ַה ַ ּצר ׁשֹוֶ ה ְ ּבנֵ זֶ ק ַה ּ ֶמלֶ ְך".
ָא ְמ ָרה לוֹ  :צַ ר זֶ הֵ ,אינוֹ ׁשֹוֶ ה ַ ּב ֵ ּנזֶ ק ׁ ֶשל ֶמלֶ ְך,
ִא ַּיק ֵ ּני ָ ּב ּה ְ ּבוַ ׁ ְש ִּתי – וְ ַק ְטלָ ּה,
ַה ׁ ְש ָּתא ִא ַ ּיקנֵ י ְ ּב ִד ִידי  -ו ִּמ ָ ּב ֵעי לְ ִמ ְק ְטלִ י.
ֹאמר לְ ֶא ְס ֵּתר ַה ּ ַמלְ ָּכה".
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ,וַ ּי ֶ
"וַ ּי ֶ
ֹאמר"  -לָ ָּמה לִ י?
ֹאמר" "וַ ּי ֶ
"וַ ּי ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ַ ּב ְּת ִח ָּלה ַעל יְ ֵדי ּתו ְּר ְ ּג ָמן.
ֹאמר לְ ֶא ְס ֵּתר ַה ּ ַמלְ ָּכה".
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ְמ ָרה לֵ ּיהִ ' :מדְּ בֵ ית ׁ ָשאוּל ָק ָא ִתינָ א' ִ -מ ָ ּיד "וַ ּי ֶ
ֹאמר ֶא ְס ֵּתר ִא ׁיש ַצר וְ אוֹ יֵ ב ָה ָמן ָה ָרע ַה ֶּזה".
"וַ ּת ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָה ְי ָתה ְמ ַח ָ ּווה ְּכלַ ּ ֵפי ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש,
וּבָ א ַמלְ ָא ְך וְ ָס ַטר ָי ָד ּה ְּכלַ ּ ֵפי ָה ָמן.
"וְ ַה ּ ֶמלֶ ְך ָקם ַ ּב ֲח ָמתוֹ " וְ גוֹ ' "וְ ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ָשב ִמ ִ ּג ַּנת ַה ִ ּב ָיתן".
ַמ ִּק ׁיש ׁ ִשיבָ ה לְ ִק ָימה,
ַמה ִּק ָימה – ְ ּב ֵח ָימה,
ַאף ׁ ִשיבָ ה – ְ ּב ֵח ָימה,
דְּ ָאזַ ל וְ ַא ׁ ְש ַּכח לְ ַמלְ ֲאכֵ י ַה ׁ ּ ָש ֵרת דְּ ִאידְּ מ ּו לֵ ּיה ְּכגַ בְ ֵרי וְ ָקא ָע ְק ֵרי לְ ִאילָ נֵי דְּ בו ְּס ָּתנֵי,
וְ ָא ַמר לְ ה ּוַ :מאי עוּבְ דַּ יְיכ ּו?
ָא ְמר ּו לֵ ּיה :דְּ ַפ ְקדִּ ינַן ָה ָמן,
ָא ָתא לְ בֵ ֵית ּיה "וְ ָה ָמן נוֹ ֵפל ַעל ַה ּ ִמ ּ ָטה" – "נוֹ ֵפל" ' ָנפַ ל' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר:
ְ
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָ ּבא ַמלְ ָאך וְ ִה ּ ִפילוֹ ָעלֶ ָיה,
ֹאמר ַה ֶּמלֶ ְך ֲהגַ ם לִ כְ בּ וֹ ׁש ֶאת ַה ּ ַמלְ ָּכה ִע ּ ִמי ַ ּב ָ ּביִ ת".
ָא ַמר :וַ יי ִמ ֵ ּב ָיתא וַ יי ִמ ָ ּב ָרא – "וַ ּי ֶ
ֹאמר ַח ְרבוֹ נָ ה" וגו'.
"וַ ּי ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר:
ַאף ַח ְרבוֹ נָה ָר ׁ ָשע ְ ּבאוֹ ָת ּה ֵעצָ ה ָהיָ ה,
ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ָר ָאה ׁ ֶשלּ ֹא ִנ ְת ַק ְ ּי ָימה ֲעצָ תוֹ ִ -מ ָ ּיד ָ ּב ַרח,
וְ ַה ְיינ ּו דִּ כְ ִתיב" :וְ יַ ׁ ְשלֵ ך ָעלָ יו וְ ל ֹא יַ ְחמוֹ ל ִמ ָ ּידוֹ ָ ּברוֹ ַח יִ ְב ָרח".
"וַ ֲח ַמת ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ָשכָ כָ ה".
ׁ ְש ֵּתי ׁ ְשכִ יכוֹ ת ַה ָּלל ּו לָ ָּמה?
ַא ַחת ֶ ׁ -של ַמלְ כּ וֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם,
וְ ַא ַחת ֶ ׁ -של ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש.
וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּה:
ַא ַחת ֶ ׁ -של ֶא ְס ֵּתר,
וְ ַא ַחת ֶ ׁ -של וַ ׁ ְש ִּתי.
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סוגיה 53

 .53טז ,א-ב
"לְ כֻ ָּלם נָ ַתן לָ ִא ׁיש ֲחלִ יפוֹ ת ְשׂ ָמלוֹ ת וּלְ בִ נְ יָ ִמן נָ ַתן ֲח ֵמ ׁש ֲחלִ יפוֹ ת" )בראשית מה-כב(.
טז,ב ֶאפְ ׁ ָשר דָּ בָ ר ׁ ֶש ִּנצְ ַט ֵער בּ וֹ אוֹ תוֹ צַ דִּ יק ^ ִי ָּכ ׁ ֵשל בּ וֹ ?
דְּ ָא ַמר ָרבָ א ַ ּבר ְמ ַח ְסיָא ָא ַמר ַרב ָח ָמא ַ ּבר ּגו ְּריָא ָא ַמר ַרב:
ִ ּב ׁ ְשבִ יל ִמ ׁ ְש ַקל ׁ ְש ֵני ְסלָ ִעים ֵמילָ ת ׁ ֶשהוֹ ִסיף ַי ֲעקֹב לְ יוֹ ֵסף ִמ ׁ ּ ְש ָאר ֶא ָחיו ִנ ְת ַ ּגלְ ֵ ּגל ַהדָּ בָ ר וְ י ְָרד ּו ֲאבוֹ ֵתינ ּו לְ ִמצְ ַריִם.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ּבנְ י ִָמן ַ ּבר יֶפֶ ת:
ֶר ֶמז ָר ַמז לוֹ ׁ ֶש ָע ִתיד ֵ ּבן לָ צֵ את ִמ ֶּמ ּנ ּו ׁ ֶש ֵ ּיצֵ א ִמ ִּלפְ נֵ י ַה ֶּמלֶ ְך ַ ּב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה לְ בו ׁ ֵּשי ַמלְ כוּת,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ו ָּמ ְרדֳּ כַ י יָ ָצא ִ ּבלְ בו ּׁש ַמלְ כוּת ְּתכֵ לֶ ת" וְ גוֹ '.
ארי בִ נְ יָ ִמן ָא ִחיו".
"וַ ִ ּי ּפוֹ ל ַעל צַ ְ ּו ֵ
17
ארין ֲהו ּו לֵ ּיה לְ בִ נְיָ ִמין?
ַּכ ָּמה צַ ָ ּו ִ

ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר:
ָ ּבכָ ה ַעל ׁ ְש ֵני ִמ ְקדָּ ׁ ִשים ׁ ֶש ֲע ִת ִידין לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ֶחלְ קוֹ ׁ ֶשל ִ ּבנְ י ִָמין,
וַ ֲע ִת ִידין לֵ ָיח ֵרב,
אריו" ּ ָ -בכָ ה ַעל ִמ ׁ ְש ַּכן ׁ ִשילֹה ׁ ֶש ָע ִתיד לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ֶחלְ קוֹ ׁ ֶשל יוֹ ֵסף וְ ָע ִתיד לֵ ָיח ֵרב.
"ו ִּבנְ יָ ִמין ָ ּבכָ ה ַעל ַצ ָ ּו ָ
"וְ ִה ֵּנה ֵעינֵיכֶ ם רוֹ אוֹ ת וְ ֵעינֵ י ָא ִחי ִבנְ יָ ִמין" )בראשית מה-יב(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר:
ָא ַמר לָ ֶהם ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאין ְ ּבלִ ִ ּבי ַעל ִ ּב ְניָ ִמין ָא ִחי ׁ ֶשלּ ֹא ָהיָ ה ִ ּב ְמכִ ָיר ִתי,
ָּכ ְך ֵאין ְ ּבלִ ִ ּבי ֲעלֵ יכֶ ם.
" ִּכי ִפי ַה ְמ ַד ֵ ּבר ֲאלֵ יכֶ ם" ְּ -כ ִפי ֵּכן לִ ִ ּבי.
ש ִאים ִמ ּטוּב ִמצְ ָריִ ם".
"וּלְ ָא ִביו ׁ ָשלַ ח ְּכזֹאת ֲע ָשׂ ָרה ֲחמוֹ ִרים נוֹ ְ ׂ
ַמאי " ִמ ּטוּב ִמצְ ַריִ ם"?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ּבנְ י ִָמין ַ ּבר י ֶֶפת ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר:
ׁ ָשלַ ח לוֹ יַ יִן י ׁ ָָשן ׁ ֶשדַּ ַעת זְ ֵקנִים נוֹ ָחה ֵה ֶימ ּנ ּו.
"וַ ֵ ּילְ כ ּו ַ ּגם ֶא ָחיו וַ ִ ּי ּ ְפל ּו לְ ָפנָ יו" )בראשית נ-יח(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ּבנְ י ִָמין ַ ּבר י ֶֶפת ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר:
ַהיְינ ּו דְּ ָא ְמ ֵרי ִאי ְנ ׁ ֵשיַּ ' :ת ֲעלָ א ְ ּב ִעידָּ נֵ ּיה ְסגִ יד לֵ ּיה'.
" ַּת ֲעלָ א"?!
ַמאי ְ ּבצִ ירו ֵּת ּיה ֵמ ַא ֲחוֵ ּוה?
ֶא ָּלא ִאי ִא ְּית ַמר ָהכִ י ִא ְּית ַמר:
ֹאש ַה ּ ִמ ָּטה" )בראשית מז-לא(.
ש ָר ֵאל ַעל ר ׁ
"וַ ִ ּי ׁ ְש ַּתח ּו יִ ְ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ּבנְ י ִָמין ַ ּבר י ֶֶפת ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר:
ַּת ֲעלָ א ְ ּב ִעידָּ ֵנ ּיה ְסגִ יד לֵ ּיה.
"וַ יְ נַ ֵחם אוֹ ָתם וַ יְ ַד ֵ ּבר ַעל לִ ָ ּבם" )בראשית נ-כא(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִ ּבנְ י ִָמין ַ ּבר י ֶֶפת ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָא ַמר לָ ֶהם דְּ בָ ִרים ׁ ֶש ִּמ ְת ַק ְ ּבלִ ין ַעל ַה ֵּלב,
ו ָּמה ֲעשָׂ ָרה נֵרוֹ ת לֹא יָ כְ ל ּו לְ כַ בּ וֹ ת נֵ ר ֶא ָחד,
נֵ ר ֶא ָחד ֵה ַיא ְך ָיכוֹ ל לְ כַ בּ וֹ ת ֲע ָׂש ָרה נֵרוֹ ת?
 17רשי לא גורס את השאלה .והמהרש"א מפרש בדוחק.

רש"י
דבר שנצטער בו אותו צדיק.
לעבד נמכר יוסף על ידי
קנאת אחיו:
יכשל בו .גרסי' ולא גרסי'
זרעו:
כמה צוארין היו לו לבנימין.
לא גרסינן שכן דרך המקרא
לכתוב צוארי לשון רבים על
חלקת צואריו )בראשית כז(
בכה על צואריו:
שיגר לו יין .לפי שדעת
זקנים נוחה הימנו זה הדבר
הטוב לו מן הכל:
תעלא .שועל:
בעידניה .אם תראה שעתו
מצלחת:
תעלא .קרי ליה יוסף לפני
בצירותיה
מאי
אחיו
מאחווה:
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ששׂ וֹ ן וִ ָיקר" )אסתר ח-טז(.
"לַ ְ ּיהו ִּדים ָהיְ ָתה אוֹ ָרה וְ ִשׂ ְמ ָחה וְ ָ ׂ
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה:
"אוֹ ָרה"  -זוֹ ּתוֹ ָרה.
וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמרִּ " :כי ֵנר ִמצְ וָ ה וְ תוֹ ָרה אוֹ ר" )משלי ו-כג(.
ש ְמ ָחה"  -זֶ ה יוֹ ם טוֹ ב.
"ִׂ
וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמר" :וְ ָשׂ ַמ ְח ָּת ְ ּב ַח ֶ ּג ָך" )דברים טז-יד(.
" ָשׂ שׂ וֹ ן"  -זוֹ ִמילָ ה.
ָ
ש ָאנֹכִ י ַעל ִא ְמ ָר ֶתך" )תהלים קיט-קסב(.
וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמרָ " :שׂ ׂ
"וִ ָיקר" ֵ -אלּ ּו ְּת ִפ ִּלין.
וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמר" :וְ ָרא ּו ָּכל ַע ּ ֵמי ָה ָא ֶרץ ִּכי ׁ ֵשם ה' נִ ְק ָרא ָעלֶ ָיך וְ יָ ְרא ּו ִמ ּ ֶמ ָךּ" )דברים כח-י(.
וְ ַת ְנ ָיא:
יעזֶ ר ַה ָ ּגדוֹ ל אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
ֹאש".
ֵאלּ ּו ְּת ִפ ִ ּלין ׁ ֶש ָ ּבר ׁ
"וְ ֵאת ּ ַפ ְר ׁ ַשנְ דָּ ָתא" וְ גוֹ ' " ֲע ֶשׂ ֶרת ְ ּבנֵ י ָה ָמן".
ָא ַמר ַרב ַאדָּ א דְּ ִמן יָפוֹ :
ש ֶרת"  -צָ ִר ְיך לְ ֵמ ְמ ִרינְה ּו ִ ּבנ ׁ ְִש ָימה ַא ַחת,
ֲע ֶׂש ֶרת ְ ּב ֵני ָה ָמן וַ " ֲע ֶ ׂ
ַמאי ַט ְע ָמא?
כּ ו ְּּלה ּו ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי נְ ַפק ּו נִ ׁ ְש ָמ ַתיְ יה ּו.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
וָ ו דְּ וַ ְיזָ ָתא צָ ִר ְיך לְ ִמ ְימ ְּת ָח ּה ִ ּבזְ ִק ָיפא ְּכמוֹ ְר ַד ָיא דְּ לִ בְ רוֹ ת,
ַמאי ַט ְע ָמא?
כּ ו ְּּלה ּו ְ ּב ַחד זְ ִק ָיפא ִאזְ דְּ ִקיפ ּו.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ַ ּבר ּ ָפ ּ ָפא:
דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי ׁ ֵשילָ א ִא ׁיש ְּכפָ ר ְּת ַמ ְר ָּתא:
ָּכל ַה ׁ ּ ִשירוֹ ת כּ ו ָּּלן ִנכְ ָּתבוֹ ת ָא ִר ַיח ַעל ַ ּג ֵ ּבי לְ בֵ ינָ ה,
וּלְ בֵ י ָנה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָא ִר ַיח,
חוּץ ִמ ׁ ּ ִש ָירה זוֹ  ,ו ַּמלְ כֵ י ְּכנַ ַען ֶ ׁ -ש ָא ִר ַיח ַעל ַ ּג ֵ ּבי ָא ִר ַיח ,וּלְ בֵ ינָ ה ַעל ַ ּג ֵ ּבי לְ בֵ ינָ ה.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ׁ ֶשלּ ֹא ְּת ֵהא ְּתקו ָּמה לְ ַמ ּ ַפלְ ָּתן.
ֹאמר ַה ּ ֶמלֶ ְך לְ ֶא ְס ֵּתר ַה ּ ַמלְ ָּכה ְ ּב ׁשו ׁ ַּשן ַה ִ ּב ָירה ָה ְרג ּו ַה ְ ּיהו ִּדים".
"וַ ּי ֶ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ָ ּבא ַמלְ ָא ְך ו ְּס ָטרוֹ ַעל ּ ִפיו.
"ו ְּבב ָֹא ּה לִ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך ָא ַמר ִעם ַה ֵּס ֶפר".
" ָא ַמר" ' ָא ְמ ָרה' ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָא ְמ ָרה לוֹ ֵ :י ָא ֵמר ַ ּב ּ ֶפה ַמה ׁ ּ ֶש ָּכתוּב ַ ּב ּ ֵספֶ ר.
"דִּ ְב ֵרי ׁ ָשלוֹ ם וֶ ֱא ֶמת".
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַּתנְ חוּם ,וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּהָ :א ַמר ַר ִ ּבי ַא ִּסי:
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ְ ּצ ִריכָ ה ִׂש ְרטוּט ַּכ ֲא ִמ ָּית ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה.

רש"י
אורה זו תורה .שגזר עליהן המן
שלא יעסקו בתורה:
זהו יום טוב .קיימו עליהם
ימים טובים:
זו מילה .ועל כל אלה גזר:
אמרתך .זו מילה שניתנה
במאמר ולא בדיבור ויאמר ה'
אל אברהם ואתה את בריתי
תשמור )בראשית יז( ומצינו
שדוד שמח עליה שנאמר למנצח
על השמינית )תהילים ו( כשהיה
בבית המרחץ וראה עצמו בלא
תורה ובלא מצות כיון
)שנסתכל( במילה שמח:
עשרת בני המן ועשרת .הזכרת
שמותן ותיבה הסמוכה אחריהן
כלומר נשמתן נפלו כאחד:
זקיפא .פורק''א בלעז בצד אחד
זה למטה מזה:
אריח .הוא הכתב:
לבינה .הוא חלק שהוא כפליים
מן הכתב והאריח חצי לבינה:
שלא תהא להם תקומה .שלא
יהא להם מקום להרחיב צעדיו
תחתיו:
מלמד שבא מלאך כו' .שהרי
התחיל לדבר בלשון כעס וסופו
אמר מה שאלתך:
הכי גרסינן אמר רב נחמן יאמר
בפה מה שנכתב בספרים .ולא
גרסינן אמרה לו והכי פירושה
סדר המקראות כך הוא וקיבל
היהודים את אשר החלו לעשות
כי המן בן המדתא האגגי וגו'
ובבואה לפני המלך אמר עם
הספר וגו' ומרדכי כתב אליהם
שיעשו פורים כי המן ביקש
לאבדם ומה שבאת אסתר לפני
המלך ]להתחנן לו[ כל זה יאמר
שנה בשנה:
עם הספר .שתהא מגילה כתובה
לפניהם בשעת קריאה:
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"ו ַּמ ֲא ַמר ֶא ְס ֵּתר ִק ַ ּיים".
" ַמ ֲא ַמר ֶא ְס ֵּתר" – ִאין" .דִּ בְ ֵרי ַהצּ וֹ מוֹ ת" – לֹא?!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ּ
ּ
ּ
"דִּ ְב ֵרי ַה ּצוֹ מוֹ ת" ּו" ַמ ֲא ַמר ֶא ְס ֵּתר" " ִק ַיים דִּ ְב ֵרי ַהפו ִּרים ָה ֵא ֶלה".
" ִּכי ָמ ְרדֳּ כַ י ַה ְ ּיהו ִּדי ִמ ׁ ְשנֶ ה לַ ֶּמלֶ ְך ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש וְ גָ דוֹ ל לַ ְ ּיהו ִּדים וְ ָרצוּי לְ רוֹ ב ֶא ָחיו".
"לְ רוֹ ב ֶא ָחיו"  -וְ לֹא לְ כָ ל ֶא ָחיו.
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ּ ֵפ ְיר ׁש ּו ִמ ֶּמ ּנ ּו ִמ ְקצָ ת ַסנ ְֶה ְד ִרין.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ָ ּגדוֹ ל ַּתלְ מוּד ּתוֹ ָרה יוֹ ֵתר ֵמ ַה ָ ּצלַ ת נ ְָפ ׁשוֹ ת,
דְּ ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ָח ׁ ִשיב לֵ ּיה לְ ָמ ְרדְּ כַ י ָ ּב ַתר ַא ְר ָ ּב ָעה ,וּלְ בַ ּסוֹ ף ָ ּב ַתר ֲח ִמ ׁ ּ ָשה.
ש ָריָ ה ְר ֵעלָ יָ ה ָמ ְרדֳּ כַ י ִ ּבלְ ׁ ָשן" )עזרא ב-ב(.
ֵמ ִע ָּיק ָרא ְּכ ִתיבֲ " :א ׁ ֶשר ָ ּבא ּו ִעם זְ רו ָ ּּבבֶ ל יֵ ׁשו ַּע נְ ֶח ְמיָ ה ְ ׂ
וּלְ בַ ּסוֹ ף ְּכ ִתיבַ " :ה ָ ּב ִאים ִעם זְ רו ָ ּּב ֶבל יֵ ׁשו ַּע נְ ֶח ְמיָ ה ֲעזַ ְריָ ה ַר ַע ְמיָ ה נַ ְח ָמנִ י ָמ ְרדֳּ כַ י ִ ּבלְ ׁ ָשן" )נחמיה ו-י(.
ָא ַמר ַרב וְ ִא ֵית ָימא ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַמ ְר ָּתא:
ָ ּגדוֹ ל ַּתלְ מוּד ּתוֹ ָרה יוֹ ֵתר ִמ ִ ּב ְניַן ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש,
ׁ ֶש ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ָ ּברו ְּך ֶ ּבן ֵנ ִר ּיָה ַק ּיָים לֹא ִה ּנִיחוֹ ֶעזְ ָרא וְ ָעלָ ה.
ָא ַמר ַר ָ ּבה ָא ַמר ַרב ִיצְ ָחק ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַמ ְר ָּתא:
ָ ּגדוֹ ל ַּתלְ מוּד ּתוֹ ָרה יוֹ ֵתר ִמ ִּכבּ וּד ָאב וָ ֵאם,
ׁ ֶש ָּכל אוֹ ָתן ׁ ָש ִנים ׁ ֶש ָהיָה יַ ֲעקֹב ָאבִ ינ ּו ְ ּבבֵ ית ֵעבֶ ר לֹא ֶנ ֱענ ַׁש.
יז,א

דְּ ָא ַמר ַמר:
לָ ָּמה נִ ְמנ ּו ׁ ְשנוֹ ָתיו ׁ ֶשל יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל?
ְּכ ֵדי לְ ַי ֵחס ָ ּב ֶהן ׁ ְשנוֹ ָתיו ׁ ֶשל ַי ֲעקֹב,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ֵא ֶּלה ׁ ְשנֵ י ַח ֵ ּיי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ְמ ַאת ׁ ָשנָ ה ו ׁ ְּשל ׁ ִֹשים ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנִ ים" )בראשית כה-יז(.
ַּכ ָּמה ַק ׁ ּ ִש ׁיש יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ִמ ִ ּיצְ ָחק?
יסר ׁ ְש ִנין,
ַא ְר ֵ ּב ַ
דִּ כְ ִתיב" :וְ ַאבְ ָרם ֶ ּבן ׁ ְשמוֹ נִ ים ׁ ָשנָ ה וְ ׁ ֵש ׁש ׁ ָשנִ ים ְ ּבלֶ ֶדת ָהגָ ר ֶאת יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל לְ ַא ְב ָרם" )בראשית טז-טז(.
וּכְ ִתיב" :וְ ַא ְב ָר ָהם ֶ ּבן ְמ ַאת ׁ ָשנָ ה ְ ּב ִה ָ ּולֶ ד לוֹ ֵאת יִ ְצ ָחק ְ ּבנוֹ " )בראשית כא-ה(.
וּכְ ִתיב" :וְ יִ ְצ ָחק ֶ ּבן ׁ ִש ּׁ ִשים ׁ ָשנָ ה ְ ּבלֶ ֶדת אוֹ ָתם" )בראשית כה-כו(.
ַ ּבר ַּכ ָּמה ֲהוָ ה י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ִּכ ְד ִא ְת ְילִ יד ַי ֲעקֹב?
ַ ּבר ׁ ִשבְ ִעים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה.
ֵיה?
ישן ִמ ׁ ּ ְשנ ּ
ַּכ ָּמה ּ ַפ ְי ׁ ָ
ׁ ִש ִּתין ו ְּתלָ ת.
וְ ַת ְנ ָיא:
" ָהיָ ה יַ ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ְ ּב ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִ ּנ ְת ָ ּב ֵר ְך ֵמ ָאבִ יו ֶ ּבן ׁ ִש ׁ ּ ִשים וְ ׁ ָשל ֹׁש ׁ ָשנָ ה,
וּבוֹ ַ ּב ּ ֶפ ֶרק ֵמת יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל,
ְ
שו ִּכי ֵב ַרך" וְ גוֹ ' )בראשית כח-ו(.
דִּ כְ ִתיב" :וַ ַ ּי ְרא ֵע ָ ׂ
שו ֶאל יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל וַ ִ ּי ַ ּקח ֶאת ַמ ֲחלַ ת ַ ּבת יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ֲאחוֹ ת נְ ָביוֹ ת",
"וַ ֵ ּילֶ ְך ֵע ָ ׂ
ִמ ַּמ ׁ ְש ַמע ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרּ ַ " :בת יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל" ֵ -אינִ י יוֹ ֵד ַע ׁ ֶש ִהיא " ֲאחוֹ ת נְ ָביוֹ ת"?
יה".
ְמ ַל ֵּמד ׁ ֶש ִ ּקידְּ ׁ ָש ּה יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ו ֵּמת וְ ִה ּ ִ ׂ
יא ּה נְ ָביוֹ ת ָא ִח ָ
ש ָ
ׁ ִש ִּתין ו ְּתלָ ת,
וְ ַא ְר ֵ ּב ַיסר ַעד דְּ ִמ ְתיְ לִ יד יוֹ ֵסף ָ -הא ׁ ִשבְ ִעין וְ ׁ ִשבְ ָעה.
וּכְ ִתיב" :וְ יוֹ ֵסף ֶ ּבן ׁ ְשל ׁ ִֹשים ׁ ָשנָ ה ְ ּב ָע ְמדוֹ לִ ְפנֵ י ּ ַפ ְרעֹה" )בראשית מא-מו( ָ -הא ֵמ ָאה וְ ׁ ֶשבַ ע,
ׁ ַשב דְּ ָׂשבְ ָעא ,וְ ַת ְר ֵּתי דְּ כַ ְפנָא ָ -הא ֵמ ָאה וְ ׁ ִש ְּית ַסר.
ֹאמר ּ ַפ ְרעֹה ֶאל יַ ֲעקֹב ַּכ ּ ָמה יְ ֵמי ׁ ְשנֵ י ַח ֶ ּי ָיך?
וּכְ ִתיב" :וַ ּי ֶ
ֹאמר יַ ֲעקֹב ֶאל ּ ַפ ְרעֹה :יְ ֵמי ׁ ְשנֵ י ְמגו ַּרי ׁ ְשל ׁ ִֹשים ו ְּמ ַאת ׁ ָשנָ ה",
וַ ּי ֶ
ֵמ ָאה וְ ׁ ִש ְּית ַסר ַהוְ יָ ין!

רש"י
כאמיתה של תורה .כספר תורה
עצמו שרטוט הלכה למשה
מסיני:
דברי הצומות וזעקתם ומאמר
אסתר .כך סמוכים המקראות:
שפירשו ממנו .לפי שבטל
מדברי תורה ונכנס לשררה:
מעיקרא .בימי כורש כשעלה
)עם( זרובבל מן הגולה ומרדכי
עמו ונמנו בספר עזרא כ''ד שנה
היה בין מנין למנין בימי כורש
לדריוש האחרון ולפי שנעשה
מרדכי שר בינתים ירד
מחשיבותו אצל חכמים:
שכל זמן שברוך בן נריה קיים
לא הניחו עזרא ועלה .שיש לך
לתמוה למה לא עלה עזרא עם
זרובבל בימי כורש עד השנה
השביעית לדריוש האחרון
לאחר שנבנה הבית כמו שכתוב
בעזרא ויבא ירושלם בחדש
החמישי היא שנת השביעית
למלך וגו' )עזרא ז( ובמדרש
שהיה לומד תורה מפי ברוך בן
נריה בבבל וברוך לא עלה מבבל
ומת שם בתוך השנים הללו
ודאמרן לעיל ברוך נתנבא בשנת
שתים לדריוש בבבל היה
ספרים
ושולח
מתנבא
לירושלים:
יעקב למד תורה י''ד שנה בבית
עבר .כשפירש מאביו ללכת
לחרן ולא נענש עליהן על כיבוד
אביו ובשאר כל השנים
שנשתהה בבית לבן ובדרך נענש
כדמפרש ואזיל:
למה נמנו שנותיו של ישמעאל.
מה לנו למנות שנות הרשעים:
להתייחס בהן שנותיו של
יעקב .על ידי מנין שנות
ישמעאל אנו למדין ]באיזה פרק
משנות יעקב עברו עליו כל
הקורות והמוצאות אותו מהן
אנו למדין[ ששימש בבית עבר
י''ד כיצד אברהם בן פ''ו שנה
כשנולד ישמעאל וכשנולד יצחק
היה בן מאה שנה הרי היו
לישמעאל י''ד שנה ויצחק קדם
ליעקב ששים שנה הרי
לישמעאל ע''ד כמה פיישן
משנותיו של ישמעאל ס''ג נמצא
שהיה יעקב כשמת ישמעאל בן
ס''ג שנה:
ותניא היה יעקב כו' .ותניא נמי
הכי שהיה יעקב כשנתברך
מאביו בן ס''ג ובו בפרק מת
ישמעאל שנאמר וילך עשו אל
ישמעאל וגו':
מלמד שקידשה ישמעאל.
אביה ומת והשיאה נביות
אחיה:
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ֶא ָּלא,
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּהַ :א ְר ַ ּבע ֶע ְׂש ֵרה ׁ ְש ִנין דַּ ֲהוָ ה ְ ּבבֵ ית ֵעבֶ ר לֹא ָח ׁ ִשיב לְ ה ּו.
דְּ ַתנְ ָיא:
ש ֵרה ׁ ָשנָ ה.
" ָהיָ ה יַ ֲעקֹב ְ ּבבֵ ית ֵע ֶבר מו ְּט ָמן ַא ְר ַ ּבע ֶע ְ ׂ
ֵע ֶבר ֵמת ְל ַא ַחר ׁ ֶש ָ ּי ַרד יַ ֲעקֹב ָאבִ ינ ּו ַל ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם ׁ ְש ֵּתי ׁ ָשנִ ים.
יָ ָצא ִמ ׁ ּ ָשם וּבָ א לוֹ ַל ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם ,נִ ְמ ָצא ְ ּכ ׁ ֶש ָע ַמד ַעל ַה ְ ּב ֵאר ּ ֶ -בן ׁ ִש ְב ִעים וְ ׁ ֶש ַבע ׁ ָשנָ ה".
ו ְּמנָלָ ן דְּ לֹא ִמ ֲיענ ַׁש?
דְּ ַתנְ ָיא:
ש ִרים ו ׁ ְּש ַּתיִ ם ׁ ָשנָ ה,
"נִ ְמ ָצא יוֹ ֵסף ׁ ֶש ּ ֵפ ֵיר ׁש ֵמ ָא ִביו ֶע ְ ׂ
ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ּ ֵפ ֵיר ׁש יַ ֲעקֹב ָא ִבינ ּו ֵמ ָאבִ יו",
דְּ ַי ֲעקֹב ְּתלָ ִתין וְ ׁ ִש ָּיתא ַהוְ ָיין!
ֶא ָּלאַ ,א ְר ֵ ּביסַ ר דַּ ֲהוָ ה ְ ּבבֵ ית ֵעבֶ ר לֹא ָח ׁ ִשיב לְ ה ּו.
סוֹ ף סוֹ ף דְּ בֵ ית לָ בָ ן ֶע ְׂש ִרין ׁ ְש ִנין ַהוְ ָיין!
ֶא ָּלאִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ִא ׁ ְש ַּת ִהי ְ ּבאו ְּר ָחא ַּת ְר ֵּתין ׁ ְשנִ ין,
דְּ ַתנְ ָיא:
"יָ ָצא ֵמ ֲא ַרם נַ ֲה ַריִ ם וּבָ א לוֹ ְל ֻסכּ וֹ ת,
שר חוֹ ֶד ׁש,
שה ׁ ָשם ׁ ְשמוֹ נָ ה ָע ָ ׂ
וְ ָע ָ ׂ
שה ֻסכּ וֹ ת" )בראשית לג-יז(,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ יַ ֲעקֹב נָ ַסע ֻסכּ וֹ ָתה וַ ִ ּיבֶ ן לוֹ ָ ּביִ ת וּלְ ִמ ְקנֵ ה ּו ָע ָ ׂ
שה ׁ ִש ׁ ּ ָשה ֳח ָד ׁ ִשים וְ ִה ְק ִריב זְ ָב ִחים".
ו ְּב ֵבית ֵאל ָע ָ ׂ
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רש"י
וארבע עשרה שנה .היה יעקב
בבית לבן עד דאתיליד יוסף
דכתיב עבדתיך ארבע עשרה
שנה בשתי בנותיך וגו' )בראשית
לא( וכשנולד יוסף שלמו שני
עבדות הבנות שנאמר ויהי
כאשר ילדה רחל את יוסף וגו'
)שם ל( ומשם והלאה עבד אותו
בשכר הצאן הרי בן ע''ז היה
יעקב כשנולד יוסף וכתיב ויוסף
בן שלשים שנה בעמדו לפני
פרעה נמצא יעקב בן מאה ושבע
]שנים כשהיה יוסף בן שלשים
שנה[ ונשתהה יעקב לישב בארץ
כנען שלא ירד למצרים:
שבעה דשבעא ותרין דכפנא.
דכתיב כי זה שנתים הרעב
בקרב הארץ וגו' )בראשית מה(
הרי בן קי''ו היה יעקב כשירד
למצרים וקרא כתיב שלשים
ומאת שנה נמצא משנסע מבית
אביו עד שבא לבית לבן ארבע
עשר ואותן השנים היה בבית
עבר ולא חשיב להו לא גרסינן
הכא עד לקמן:
עבר מת לאחר ירידתו של יעקב
לארם נהרים .ובא לבית לבן
ועמד שם שתי שנים צא וחשוב
שנותיו של עבר ונמצא שמת
כשהיה יעקב בן שבעים ותשע
שנה והיינו שתי שנים משבא
לבית לבן כשתחשוב י''ד שנה
ששימש בבית עבר:
יצא .יעקב מבית עבר שתי שנים
לפני מיתתו של עבר:
נמצא כשעמד כו' .הכי גרסינן
מנלן דלא איענש עלייהו דתניא
נמצא יוסף כשפירש מאביו שלא
ראהו עשרים ושתים שנה כדרך
שפירש יעקב מבית אביו שלא
כיבדו נתאבל על יוסף כ''ב שנה
כיצד יוסף בן שבע עשרה שנה
היה כשפירש מאביו וכשמלך על
מצרים היה בן שלשים שנה
שנאמר ויוסף בן שלשים שנה
בעמדו לפני פרעה הרי י''ג
ושבעה דשבעא ותרין דכפנא
הרי עשרים ושתים שנה
שנתכסה יוסף מאביו ויעקב
עמד עשרים שנה בבית לבן וי''ד
שנה בבית עבר:
אלא שמע מינה .י''ד דבית עבר
לא חשיב להו דלא איענש
עלייהו:
אי הכי בצירא להו .ואין כאן
אלא עשרים דבית לבן:
אישתהי ב' שנים באורחא.
דבשובו מארם נהרים לבא
ליצחק אביו ויבן לו בית לימות
החורף עשה סוכות ב' פעמים
שני ימות הקיץ הרי י''ח ובבית
אל עשה ששה חדשים כשיצא
משכם שנאמר קום עלה בית אל
וגו' )בראשית לה(:
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דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

סוגיה 55

מסכת מגילה פרק ב' – הקורא למפרע
 .55יז ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ּקוֹ ֵרא ֶאת ַה ְּמגִ ָ ּ
ילה ְל ַמ ְפ ֵר ַע  -לֹא יָ ָצא.
ְק ָר ָא ּה ַעל ּ ֶפהְ ,ק ָר ָא ּה ַּת ְר ּגוּם ְ ּב ָכל ָל ׁשוֹ ן  -לֹא יָ ָצא.
ֲא ָבל קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ַללּ וֹ ֲעזוֹ ת – ְ ּב ַל ַעז,
וְ ַהלּ וֹ ֵעז ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַמע ַא ׁ ּשו ִּרית – יָ ָצא.
ְק ָר ָא ּה ִסירוּגִ ין ,ו ִּמ ְתנַ ְמנֵ ם – יָ ָצא.
יה ּה:
ָהיָ ה כּ וֹ ְת ָב ּה דּ וֹ ְר ׁ ָש ּה ו ַּמ ִ ּג ָ
ִאם ִ ּכ ֵּוון ִלבּ וֹ – יָ ָצא,
וְ ִאם ַלאו  -לֹא יָ ָצא.
ָהיְ ָתה ְ ּכתו ָּבה:
ְ ּב ַסם ,ו ְּב ִס ְיק ָרא ,ו ְּבקוֹ מוּס ,ו ְּב ַקנְ ַקנְ ּתוֹ םַ ,על ַה ְ ּניָ יר ,וְ ַעל ַהדִּ ְפ ְּת ָרא  -לֹא יָ ָצא,
ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ְ ּכתו ָּבה – ַא ׁ ּשו ִּריתַ ,על ַה ֵּס ֶפר ,ו ִּב ְדיוֹ .
ְ ּג ָמ ָרא
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ָרבָ א:
דְּ ָא ַמר ְק ָראִּ " :ככְ ָת ָבם וְ כִ זְ ַמ ָּנם" )אסתר ט,כז(.
ַמה ְּז ַמ ָ ּנם לְ ַמפְ ֵר ַע – לֹא,
ַאף ְּכ ָתבָ ם לְ ַמ ְפ ֵר ַע – לֹא.
ִמ ִידי ְק ִר ָיאה ְּכ ִתיבָ ה ָהכָ א?
ֲע ִׂש ָ ּייה ְּכ ִתיבָ ה!
שים ֶאת ׁ ְשנֵ י ַה ָ ּי ִמים" )אסתר ט,כז(.
דִּ כְ ִתיב" :לִ ְהיוֹ ת עוֹ ִ ׂ
ֶא ָּלאֵ ,מ ָהכָ א:

שים" )אסתר ט,כח(.
דִּ כְ ִתיב" :וְ ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה נִ זְ ָּכ ִרים וְ נַ ֲע ִ ׂ

ִא ְּית ַק ׁש זְ כִ ָירה לַ ֲעשִׂ ָ ּייה,
ָמה ֲע ִׂש ָ ּייה לְ ַמפְ ֵר ַע – לֹא,
ַאף זְ כִ ָירה לְ ַמפְ ֵר ַע – לֹא.

רש"י
מתני'
הקורא .ללועזות .כל שאינו
לשון הקודש נקרא לעז ולקמן
פריך והא אמרת קראה בכל
לשון לא יצא:
סירוגין .בגמרא מפרש קורא
מעט ופוסק )ושוהה( וחוזר
ופוסק:
היה כותבה או דורשה .ומתוך
כך קוראה אם כוון לבו יצא:
דיפתרא ונייר .מפרש בגמ':
על הספר .קלף:
גמ'
מנהני מילי .דלמפרע לא יצא:
מה זמנם למפרע לא .דאי אפשר
שיהא ט''ו קודם לי''ד:
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 .56יז ,א-ב
]" ַה ּקוֹ ֵרא ֶאת ַה ְּמגִ ָ ּ
ילה ְל ַמ ְפ ֵר ַע  -לֹא יָ ָצא[.
ָּת ָנא:
"וְ ֵכן ְ ּב ַה ֵ ּלל,
יאת ׁ ְש ַמע,
וְ ֵכן ִ ּב ְק ִר ַ
ו ִּב ְת ִפ ָ ּלה".
" ַה ֵ ּלל" ְמ ָנלָ ן?
ַר ָ ּבה ָא ַמר:
דִּ כְ ִתיבִ " :מ ּ ִמזְ ַרח ׁ ֶש ֶמ ׁש ַעד ְמבוֹ אוֹ " )תהלים קיג-ג(.
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
שה ה'" )תהלים קיח-כד(.
"זֶ ה ַה ּיוֹ ם ָע ָ ׂ
ַרב ַאוְ יָא ָא ַמר:
"יְ ִהי ׁ ֵשם ה' ְמבוֹ ָר ְך" )תהלים קיג-ב(.
וְ ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק ,וְ ִא ֵּית ָימא ַר ִ ּבי ַא ָחא ַ ּבר ַי ֲעקֹב ָא ַמר:
ֵמ ָהכָ אֵ " :מ ַע ָּתה וְ ַעד עוֹ לָ ם" )תהלים קיג-ב(.
יאת ׁ ְש ַמע"?
" ְק ִר ַ
דְּ ַתנְ ָיא:
יאת ׁ ְש ַמע:
" ְק ִר ַ
ִ ּכ ְכ ָת ָב ּה,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
ְ ּב ָכל ָל ׁשוֹ ן".
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי?
יז,ב

ָא ַמר ְק ָרא"^ :וְ ָהי ּו" )דברים ו-ו( ּ ַ -ב ֲהוָ ָי ָתן יְה ּו.
וְ ַר ָ ּבנָן ַמאי ַט ְע ַמיְ יה ּו?
ָא ַמר ְק ָראְ ׁ " :ש ַמע" )דברים ו-ד( ּ ְ -בכָ ל לָ ׁשוֹ ן ׁ ֶש ַא ָּתה ׁשוֹ ֵמ ַע.
וְ ַר ִ ּבי נ ִַּמי ָהא ְּכ ִתיבְ ׁ " :ש ַמע"!
ַההוּא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיהַ :ה ׁ ְש ַמע לְ ָאזְ ֶנ ָיך ַמה ׁ ּ ֶש ַא ָּתה מוֹ צִ יא ִמ ּ ִפ ָיך.
וְ ַר ָ ּבנָן?
ָסבְ ֵריְּ :כ ַמאן דְּ ָא ַמרַ " :ה ּקוֹ ֵרא ֶאת ׁ ְש ַמע וְ לֹא ִה ׁ ְש ִמ ַיע לְ ָאזְ נוֹ ָ -יצָ א".
וְ ַר ָ ּבנָן ִּנַמי ָהכְ ִתיב" :וְ ָהי ּו"!
ַההוּא ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְק ָרא לְ ַמ ְפ ֵר ַע.
וְ ַר ִ ּבי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְק ָרא לְ ַמפְ ֵר ַע ְמנָ א לֵ ּיה?
ִמ'דְּ בָ ִרים' " ַהדְּ בָ ִרים".

רש"י
ממזרח שמש עד מבואו .כשם
ששקיעת וזריחת החמה לא
יהפכו כך מהולל שם ה' ולא
למפרע:
זה היום .כסדר היום שאינו
משתנה בשעותיו להיפך כך
למפרע לא:
יהי שם ה' מבורך .כהוייתו יהא
הלול השם וברכתו כסדרו:
ככתבה .בלשון הקודש ולא
בלשון אחר:
והיו הדברים האלה בהוייתן.
בלשון הקודש:
שלא יקרא למפרע .אלמא
קריאת שמע למפרע לא ומהכא
יליף תנא דלעיל טעמא:
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ְגּ ָמ ָרא ְס ָ
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וְ ַר ָ ּבנָן?
'דְּ בָ ִרים' " ַהדְּ ָב ִרים"  -לֹא ַמ ׁ ְש ַמע לְ ה ּו.
לֵ ָימא ָק ָסבַ ר ַר ִ ּביָּ :כל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה ְ ּבכָ ל לָ ׁשוֹ ן נֶ ֶא ְמ ָרה,
דְּ ִאי ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךּ ִ :בלְ ׁשוֹ ן ַה ּקוֹ ֶד ׁש ֶנ ֶא ְמ ָרה  -לָ ָּמה לִ י לְ ִמכְ ַּתב" :וְ ָהי ּו"?
ִאצְ ְט ִר ְיך:
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךְ ׁ " :ש ַמע" ְּכ ַר ָ ּבנָן,
ָּכ ַתב ַר ְח ָמנָא" :וְ ָהי ּו".
לֵ ָימא ָק ָסבְ ֵרי ַר ָ ּבנָןָּ :כל ַה ּתוֹ ָרה ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ַה ּקוֹ ֶד ׁש ֶנ ֶא ְמ ָרה,
דְּ ִאי ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך ְ ּבכָ ל לָ ׁשוֹ ן ֶנ ֶא ְמ ָרה  -לָ ָּמה לִ י לְ ִמכְ ַּתבְ ׁ " :ש ַמע"?
ִאיצְ ְט ִר ְיך:
ְ
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּתך ֲא ִמי ָנא" :וְ ָהי ּו" ְּכ ַר ִ ּבי,
ָּכ ַתב ַר ְח ָמנָאְ ׁ " :ש ַמע".
" ְּת ִפ ָ ּלה" ְמ ָנא לָ ן?
דְּ ַתנְ ָיא:
ּ
יאל ַעל ַה ֵּס ֶדר ְ ּביַ בְ נֶ ה".
" ׁ ִש ְמעוֹ ן ַה ַפּ ּקו ִּלי ִה ְסדִּ יר ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְ ׂ
ש ֵרה ְ ּב ָרכוֹ ת ִל ְפנֵ י ַר ָ ּבן ַג ְמ ִל ֵ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּה ְ ּב ַמ ְתנִ ָיתא ָּת ָנא:
ְ ּב ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים זְ ֵק ִנים,
וּבָ ֶהם ַּכ ָּמה ְנבִ ִיאים ִּת ְּיקנ ּו ׁ ְשמוֹ נֶה ֶע ְׂש ֵרה ְ ּב ָרכוֹ ת ַעל ַה ּ ֵס ֶדר.

רש"י
בכל לשון נאמרה .לקרותה בכל
לשון ולכן איצטריך בקריאת
שמע והיו:
איצטריך .והיו דלא תימא שמע
בכל לשון שאתה שומע כרבנן:
על הסדר .כמשפט המקראות
וכדיליף לקמן:
הפקולי .יש אומרים שמשתכר
בצמר גפן שנקרא פקולא:
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 .57יז ,ב – יח ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ִמ ַ ּניִ ן ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ָאבוֹ ת?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָ " :הב ּו לַ ה' ְ ּבנֵ י ֵאלִ ים" )תהלים כט-א(.
ו ִּמ ַ ּניִ ן ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְ ּגבוּרוֹ ת?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָ " :הב ּו לַ ה' ָּכבוֹ ד וָ עוֹ ז" )תהלים כט-א(.
ו ִּמ ַ ּניִ ן ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְקדו ׁ ּּשוֹ ת?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָ " :הב ּו לַ ה' ְּכבוֹ ד ׁ ְשמוֹ ִה ׁ ְש ַּת ֲחו ּו לַ ה' ְ ּב ַה ְד ַרת ק ֶֹד ׁש" )תהלים כט-ב(.
ו ָּמה ָרא ּו לוֹ ַמר ִ ּבינָה ַא ַחר ְקדו ׁ ּ ָּשה?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ִה ְקדִּ ׁיש ּו ֶאת ָקדוֹ ׁש יַ ֲעקֹב וְ ֶאת ֱאל ֵֹהי יִ ְשׂ ָר ֵאל יַ ֲע ִריצ ּו" )ישעיה כט-כג(,
וְ ָס ִמ ְיך לֵ ּיה" :וְ יָ ְדע ּו תוֹ ֵעי רו ַּח ִ ּבינָ ה".
ו ָּמה ָרא ּו לוֹ ַמר ְּת ׁשוּבָ ה ַא ַחר ִ ּבינָה?
דִּ כְ ִתיב" :וּלְ ָבבוֹ יָ ִבין וָ ׁ ָשב וְ ָר ָפא לוֹ " )ישעיה ו-י(.
ִאי ָהכִ י ,לֵ ָימא ְרפו ָּאה ַ ּב ְת ָר ּה דִּ ְת ׁשוּבָ ה!
לֹא ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך:
דִּ כְ ִתיב" :וְ יָ ׁשוֹ ב ֶאל ה' וִ ַיר ֲח ֵמה ּו וְ ֶאל ֱאל ֵֹהינ ּו ִּכי יַ ְר ֶ ּבה לִ ְסלוֹ ַח" )ישעיה נה-ז(.
ו ַּמאי ָחזִ ית דְּ ָס ְמכַ ְּת ַא ָהא,
ְסמוֹ ְך ַא ָהא!
ָּכ ַתב ְק ָרא ַא ֲח ִרינָאַ " :ה ּסוֹ לֵ ַח לְ כָ ל ֲעוֹ נֵיכִ י ָהרוֹ ֵפא לְ כָ ל ַּת ֲחלו ָּאיְ כִ י ַה ּגוֹ ֵאל ִמ ּׁ ַש ַחת ַח ָ ּייְ כִ י" )תהלים קג-ג(.
לְ ֵמ ְימ ָרא:
דִּ גְ או ָּּלה ו ְּרפו ָּאה ָ ּב ַתר ְסלִ ָיחה ִהיא,
וְ ָהכְ ִתיב" :וָ ׁ ָשב וְ ָר ָפא לוֹ " )ישעיהו ו,י(!
ַההוּא ,לַ או ְרפו ָּאה דְּ ַת ְחלו ִּאים ִהיא,
ֶא ָּלא ְרפו ָּאה דִּ ְסלִ ָיחה ִהיא.
ו ָּמה ָרא ּו לוֹ ַמר ְ ּגאו ָּּלה ַ ּב ׁ ּ ְשבִ ִיעית?
ָא ַמר ָרבָ א:
ּ
ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ֲע ִת ִידין לִ י ָג ֵאל ַ ּב ׁ ּ ְשבִ ִיעית,
לְ ִפיכָ ְך ְקבָ עו ָּה ַ ּב ׁ ּ ְשבִ ִיעית.
וְ ָה ָא ַמר ַמר:
" ַ ּב ׁ ּ ִש ׁ ּ ִשית – קוֹ לוֹ ת,
יעית – ִמ ְל ָחמוֹ ת,
ַ ּב ׁ ּ ְשבִ ִ
יעית ּ ֶ -בן דָּ וִ ד ָ ּבא"!
ב
ש
ׁ
י
א
ְ ּבמוֹ ָצ ֵ ְ ִ ִ
ִמלְ ָח ָמה נ ִַּמי ַא ְת ַחלְ ָּתא דִּ גְ או ָּּלה ִהיא.
ו ָּמה ָרא ּו לוֹ ַמר ְרפו ָּאה ַ ּב ׁ ּ ְש ִמינִית?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָחא:
ִמ ּתוֹ ְך ׁ ֶש ּנ ְִּתנָה ִמילָ ה ַ ּב ׁ ּ ְש ִמינִ ית ׁ ֶש ְ ּצ ִריכָ ה ְרפו ָּאה,
לְ ִפיכָ ְך ְקבָ עו ָּה ַ ּב ׁ ּ ְש ִמי ִנית.
ו ָּמה ָרא ּו לוֹ ַמר ִ ּב ְר ַּכת ַה ׁ ּ ָשנִים ַ ּב ְּת ׁ ִש ִיעית?

רש"י
הבו לה' .הזכירו לפניו את אילי
הארץ:
הבו לה' כבוד שמו .סיפיה
דקרא בהדרת קודש:
ומה ראו לומר גאולה בשביעית.
ולא רפואה אחר סליחה
כדכתיב קרא הסולח לכל עוניכי
הרופא לכל תחלואיכי:
ליגאל
שעתידין
מתוך
בשביעית .שבוע שבן דוד בא בו
חלוק משאר שנים כדאמרינן
בפרק חלק )דף צז (.שנה
ראשונה רעב ולא רעב כו' עד
ובשביעית מלחמות ובמוצאי
שביעית בן דוד בא:
אתחלתא דגאולה היא .ואע''ג
דהאי גאולה לאו גאולה דגלות
היא אלא שיגאלנו מן הצרות
הבאות עלינו תמיד דהא ברכת
קיבוץ ובנין ירושלים וצמח דוד
יש לכל אחת ואחת ברכה
לעצמה לבד מגאולה זו אפילו
הכי כיון דשם גאולה עלה
קבעוה בשביעית:
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ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲאלֶ ְּכ ַסנְ דְּ ִרי:
ְּכנֶגֶ ד ַמפְ ִק ֵיעי ׁ ְש ָע ִרים,
דִּ כְ ִתיבְ ׁ " :שבוֹ ר זְ רוֹ ַע ָר ׁ ָשע" )תהלים י-טו(.
וְ ָדוִ ד ִּכי ֲא ָמ ָר ּהּ ַ ,ב ְּת ׁ ִש ִיעית ֲא ָמ ָר ּה.
ו ָּמה ָרא ּו לוֹ ַמר ִקיבּ וּץ ָ ּגלֻ ּיוֹ ת לְ ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת ַה ׁ ּ ָשנִ ים?
ש ָר ֵאל ִּכי ֵק ְרב ּו לָ בוֹ א" )יחזקאל לו-ח(,
שא ּו לְ ַע ּ ִמי יִ ְ ׂ
דִּ כְ ִתיב" :וְ ַא ֶּתם ָה ֵרי יִ ְשׂ ָר ֵאל ַענְ ּ ְפכֶ ם ִּת ֵּתנ ּו ו ֶּפ ְריְ כֶ ם ִּת ְ ׂ
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ְ ּבצ ּו ָ ּגלֻ ּיוֹ ת ַנ ֲעשֶׂ ה דִּ ין ָ ּב ְר ׁ ָש ִעים,
ְ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ָא ׁ ִש ָיבה יָ ִדי ָעלַ יִ ְך וְ ֶאצְ רוֹ ף ַּכבּ וֹ ר ִסיגָ יִ ך" )ישעיה א-כה(,
אשוֹ נָ ה" )ישעיה א-כו(,
וּכְ ִתיב" :וְ ָא ׁ ִש ָיבה ׁשוֹ ְפ ַטיִ ְך ְּכבָ ִר ׁ
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ּנ ֲַע ֶׂשה דִּ ין ִמן ָה ְר ׁ ָש ִעים,
ָּכל ּו ַה ּפוֹ ׁ ְש ִעים וְ כוֹ לֵ ל זֵ ִדים ִע ָּמ ֶהם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ׁ ֶשבֶ ר ּפוֹ ׁ ְש ִעים וְ ַח ּ ָט ִאים יַ ְחדָּ יו  ...יִ כְ ל ּו") .ישעיה א-כח(.
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ָּכל ּו ַה ּפוֹ ׁ ְש ִעים ִמ ְתרוֹ ֶמ ֶמת ֶק ֶרן צַ דִּ ִיקים,
דִּ כְ ִתיב" :וְ כָ ל ַק ְרנֵ י ְר ׁ ָש ִעים ֲאגַ דֵּ ַע ְּתרוֹ ַמ ְמנָ ה ַק ְרנוֹ ת ַצדִּ יק" )תהלים עה-יא(.
וְ כוֹ לֵ ל ֵ ּג ֵירי ַה ֶ ּצ ֶדק ִעם ַה ַ ּצדִּ ִיקים,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ " :מ ּ ְפנֵ י ֵשׂ יבָ ה ָּתקוּם וְ ָה ַד ְר ָּת ּ ְפנֵ י זָ ֵקן" )ויקרא יט-לב(,
וְ ָס ִמ ְיך לֵ ּיה" :וְ כִ י יָ גוּר ִא ְּתכֶ ם ֵ ּגר".
וְ ֵהיכָ ן ִמ ְתרוֹ ֶמ ֶמת ַק ְרנָם?
ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִם.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ ׁ " :ש ֲאל ּו ׁ ְשלוֹ ם יְ רו ׁ ָּשלַ ם יִ ׁ ְשלָ י ּו אוֹ ֲה ָביִ ְך" )תהלים קכב-ו(.
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ּנִבְ נֵית ְירו ׁ ָּשלַ יִם ּ ָ -בא דָּ וִ ד,
יח,א ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרַ "^ :א ַחר יָ ׁשוּב ּו ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל ו ִּב ְק ׁש ּו ֶאת ה' ֱאל ֵֹה ֶיהם וְ ֶאת דָּ וִ ד ַמלְ ָּכם".
אתה ְּת ִפ ָּלה,
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ָ ּבא דָּ וִ ד ּ ָ -ב ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ֲה ִביאוֹ ִתים ֶאל ַהר ָק ְד ׁ ִשי וְ ִשׂ ּ ַמ ְח ִּתים ְ ּבבֵ ית ְּת ִפ ָּל ִתי" )ישעיה נו-ז(.
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ָ ּבאת ְּתפִ ָּלה ּ ָ -באת ֲעבוֹ ָדה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :עוֹ לוֹ ֵת ֶיהם וְ זִ ְב ֵח ֶיהם לְ ָרצוֹ ן ַעל ִמזְ ְ ּב ִחי" )ישעיה נו-ז(.
אתה ּתוֹ ָדה,
וְ כֵ יוָ ן ׁ ֶש ָ ּבאת ֲעבוֹ ָדה ּ ָ -ב ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :זוֹ ֵב ַח ּתוֹ ָדה יְ כַ ְ ּב ָדנְ ִני" )תהלים נ-כג(.
ּו ָמה ָרא ּו לוֹ ַמר ִ ּב ְר ַּכת כּ ֲֹהנִ ים ַא ַחר הוֹ ָד ָאה?
שוֹ ת ַה ַח ּ ָטאת וְ ָהעוֹ לָ ה וְ ַה ּׁ ְשלָ ִמים" )ויקרא ט-כב(.
שא ַא ֲהרֹן ֶאת יָ ָדיו ֶאל ָה ָעם וַ יְ ָב ֲרכֵ ם וַ ֵ ּי ֶרד ֵמ ֲע ׂ
דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ּ ָ ׂ
ֵא ָימא :קוֹ ֶדם ֲעבוֹ ָדה?
לֹא ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך,
שוֹ ת ַה ַח ָּטאת" וְ גוֹ '.
דִּ כְ ִתיב" :וַ ֵ ּי ֶרד ֵמ ֲע ׂ
שוֹ ת'?
ִמי ְּכ ִתיב' :לַ ֲע ׂ
שוֹ ת" ְּכ ִתיב!
" ֵמ ֲע ׂ
וְ לֵ ְימ ָר ּה ַא ַחר ָה ֲעבוֹ ָדה?
לֹא ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך:
דִּ כְ ִתיב" :זוֹ ֵב ַח ּתוֹ ָדה".
ַמאי ָחזִ ית דְּ ָס ְמכַ ְּת ַא ַהאי?
ְסמוֹ ְך ַא ַהאי!

רש"י
שבור זרוע רשע .אלו
המייקרין את התבואה
ומפקיעין את השער וממאי
דבמפקיעי שערים כתיב
דכתיב בההיא פרשתא
יארב במסתר כאריה בסוכו
יארוב לחטוף עני וכי
הליסטים אורב את העני
והלא את העשיר הוא אורב
אלא במפקיעי שערים
הכתוב מדבר שרוב דעתם
לעניים הוא וקא בעי דוד
רחמי עלה דמילתא שבור
זרוע רשע ותן שובע בעולם
ובכך זרועו שבור ורע
תדרוש רשעו בל תמצא וזה
שהיה בדעתו להיות רשע
כשתדרוש רשעו לא תמצא
עולה שלא הספיק לעשותה:
בפרשה תשיעית אמרה.
ואם תאמר שמינית היא
אשרי ולמה רגשו גויים
תרתי פרשתא היא:
ופריכם תשאו לעמי ישראל
כי קרבו לבא .אלמא קיבוץ
גליות בעת ברכת השנים
היא:
וכיון שנתקבצו גליות נעשה
קודם
ברשעים.
דין
בירושלים
שנתיישבו
שנאמר ואסירה כל בדיליך
ועל ידי כך ואשיבה שופטיך
ויועציך
כבראשונה
כבתחלה כמו לשעבר ציון
במשפט תפדה ושביה
בצדקה לכן סמכם לקבוץ
גליות והשיבה שפטינו
וצדקינו במשפט:
כלו הפושעים .שאינם
מאמינין בדת משה שהיתה
מן השמים לכך סמכו לה
ברכת הפושעים שנאמר
עוזבי ה' אלו הפושעים
ושבר פושעים היינו זדים
כדאמר פשעים אלו המרדין
)יומא דף לו:(:
אחר ישובו בני ישראל.
אחר ישובו לבית המקדש
ובקשו הקב''ה ואת דוד
מלכם:
זובח תודה .אחר זביחה תן
הודאה :וירד מעשות
החטאת והעולה וגו':

מסכת מגילה פרק ב' – הקורא למפרע

ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא ֲעבוֹ ָדה וְ הוֹ ָד ָאה ֲח ָדא ִמ ְּיל ָתא ִהיא.
ו ָּמה ָרא ּו לוֹ ַמר ִׂשים ׁ ָשלוֹ ם ַא ַחר ִ ּב ְר ַּכת כּ ֲֹהנִ ים?
שמ ּו ֶאת ׁ ְש ִמי ַעל ְ ּבנֵ י יִ ְשׂ ָר ֵאל וַ ֲאנִ י ֲא ָב ֲרכֵ ם" )במדבר ו-כז(,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ָ ׂ
ְ ּב ָרכָ ה דְּ ַה ָּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ׁ ָשלוֹ ם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ה' יְ בָ ֵר ְך ֶאת ַע ּמוֹ ַב ּׁ ָשלוֹ ם" )תהלים כט-יא(.

115
רש"י
חדא מילתא היא .אף הודאה
עבודה של מקום הוא:

116

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

סוגיה 58

 .58יח ,א
יאל ַעל ַה ֵּס ֶדר ְ ּביַ בְ נֶ ה".
]" ׁ ִש ְמעוֹ ן ַה ַפּ ּקו ִּלי ִה ְסדִּ יר ׁ ְשמוֹ נֶ ה ֶע ְ ׂ
ש ֵרה ְ ּב ָרכוֹ ת ִל ְפנֵ י ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּה ְ ּב ַמ ְתנִ ָיתא ָּת ָנא:
ְ ּב ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים זְ ֵק ִנים,
וּבָ ֶהם ַּכ ָּמה ְנבִ ִיאים ִּת ְּיקנ ּו ׁ ְשמוֹ נֶה ֶע ְׂש ֵרה ְ ּב ָרכוֹ ת ַעל ַה ּ ֵס ֶדר[ .
וְ כִ י ֵמ ַא ַחר דְּ " ֵמ ָאה וְ ֶע ְׂש ִרים זְ ֵקנִים ,ו ֵּמ ֶהם ַּכ ָּמה ְנבִ ִיאים ִּת ְּקנ ּו ְּתפִ ָּלה ַעל ַה ּ ֵס ֶדר",
ׁ ִש ְמעוֹ ן ַה ּ ַפ ּקוּלִ י ַמאי ִה ְסדִּ יר?
ׁ ְשכָ חוּם וְ ָחזַ ר וְ ִסדְּ רוּם.
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ִמ ָּכאן וְ ֵאילָ ְך ָאסוּר לְ סַ ּ ֵפר ְ ּב ׁ ִשבְ חוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא.

דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר:
ַמאי דִּ כְ ִתיבִ " :מי יְ ַמ ֵּלל ְ ּגבוּרוֹ ת ה' יַ ׁ ְש ִמ ַיע ָּכל ְּת ִה ָּלתוֹ " )תהלים קו-ב(?
לְ ִמי ָנ ֶאה לְ ַמ ֵּלל ְ ּגבוּרוֹ ת ה'?
לְ ִמי ׁ ֶש ָ ּיכוֹ ל לְ ַה ׁ ְש ִמ ַיע ָּכל ְּת ִה ָּלתוֹ .
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ַח ָ ּנה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַה ְמ ַס ּ ֵפר ְ ּב ׁ ִשבְ חוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא יוֹ ֵתר ִמדַּ אי  -נֶ ֱע ָקר ִמן ָהעוֹ לָ ם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :הַ יְ סו ּ ַּפר לוֹ ִּכי ֲא ַד ֵ ּבר ִאם ָא ַמר ִא ׁיש ִּכי יְ בֻ ָּלע" )איוב לז-כ(.
דָּ ַר ׁש ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִא ׁיש ְּכ ַפר ִ ּגבּ וֹ ַר ּיָא ,וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּה ִא ׁיש ְּכ ַפר ִ ּגבּ וֹ ר ַח ִיל:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :לְ ָך דו ִּמ ָ ּיה ְת ִה ָּלה" )תהלים סה-ב(?
ַס ָּמא דְּ כו ָּּל ּה – ַמ ׁ ְש ּתו ָּקא.
ִּכי ָא ָתא ַרב דִּ ִימי ָא ַמר:
ָא ְמ ֵרי ְ ּב ַמ ֲע ָרבָ אִ " :מ ָּלה ְ ּב ֶסלַ ע ַמ ׁ ְש ּתו ָּקא ִ ּב ְת ֵרין".

רש"י
אסור לספר .בקביעות ברכה:
למי שיכול .ואין מי שיכול
לספר את כולו לפיכך אין נראה
לספר מדעתו אלא את מה
שתקנו חכמים:
היסופר לו כי אדבר .הכי דריש
ליה היסופר שבחו כולו כי
ארבה לו דברי שבח אם אמר
לעשות כך כי יבולע .סמא
דכולה משתוקא .מבחר כל
הסממנין היא השתיקה שלא
להרבות דברים והיינו לך דומיה
תהלה:
מלה בסלע משתוקא בתרין.
אם תרצה לקנות הדבור בסלע
תקנה השתיקה בשתים:
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" ְק ָר ָא ּה ַעל ּ ֶפה לֹא יָ ָצא" וְ כוּ'.
ְמ ָנלָ ן?
ָא ַמר ָרבָ א:
ַא ְת ָיא' :זְ כִ ָירה' 'זְ כִ ָירה',
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :וְ ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה נִ זְ ָּכ ִרים" )אסתר ט-כח(,
וּכְ ִתיב ָה ָתםְּ " :כתֹב זֹאת זִ ָּכרוֹ ן ַ ּב ֵּס ֶפר" )שמות יז-יד(,
ַמה ְּל ַה ָּלן ַ ּב ּ ֵספֶ רַ ,אף ָּכאן ַ ּב ּ ֵספֶ ר.
ו ִּמ ַּמאי דְּ ַהאי זְ כִ ָירה ְ -ק ִר ָיאה ִהיא,
דִּ לְ ָמא ִע ּיוּן ְ ּב ָעלְ ָמא?
לֹא ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך,
דְּ ַתנְ ָיא:
""זָ כוֹ ר" )דברים כה-יז(  -יָ כוֹ ל ַ ּב ֵ ּלב?
ְ ּכ ׁ ֶשהוּא אוֹ ֵמר" :ל ֹא ִּת ׁ ְש ָּכח" )דברים כה-יט( ֲ -ה ֵרי ׁ ִשכְ ַחת ַה ֵ ּלב ָאמוּר,
ָהא ָמה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּיים" :זָ כוֹ ר"?
ַ ּב ּ ֶפה".

 .61יח ,א
" ְק ָר ָא ּה ַּת ְר ּגוּם לֹא יָ ָצא" וְ כוּ'.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא :דִּ כְ ִתיבָ ה ִמ ְק ָרא וְ ָק ֵרי לָ ּה ַּת ְר ּגוּם ַ -ה ְיינ ּו ַעל ּ ֶפה!
לֹא צְ ִריכָ א:
ּ
דִּ כְ ִתיבָ ה ַּת ְרגוּם,
וְ ָק ֵרי לָ ּה ַּת ְר ּגוּם.

רש"י
קראה תרגום .בכל לשון .זו
ואין צ''ל זו קתני:
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 .62יח ,א
" ֲא ָבל קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ַללּ וֹ ֲעזוֹ ת ְ ּב ַל ַעז" וְ כוּ'.
וְ ָהא ָא ְמ ַר ְּתְ " :ק ָר ָא ּה ְ ּב ָכל ָל ׁשוֹ ן  -לֹא יָ ָצא"!
ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ ְייה ּו:
" ְ ּב ַל ַעז" ְ -יוָ ונִ י.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאילֵ ָימא דִּ כְ ִתיבָ ה ַא ׁ ּשו ִּרית וְ ָק ֵרי לָ ּה יְ וָ ו ִנית ַ -היְ ינ ּו ַעל ּ ֶפה!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָחא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ׁ ֶש ְּכתוּבָ ה ְ ּבלַ ַעז – יְ וָ ו ִנית.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָחא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
ִמ ַ ּניִן ׁ ֶש ְּק ָראוֹ ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לְ יַ ֲעקֹב " ֵאל",
ש ָר ֵאל" )בראשית לג-כ(
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ִ ּי ְק ָרא לוֹ ֵאל ֱאל ֵֹהי יִ ְ ׂ
דְּ ִאי ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך לַ ִּמזְ ֵ ּב ַח ָק ָרא לֵ ּיה יַ ֲעקֹב ֵאל,
וַ ּי ְִק ָרא לוֹ י ֲַעקֹב ִמ ָ ּיב ֵעי לֵ ּיה,
ֶא ָּלא וַ ּי ְִק ָרא לוֹ לְ ַי ֲעקֹב – ֵאל ,ו ִּמי ְק ָראוֹ ֵאל? ֱאל ֵֹהי ִי ְׂש ָר ֵאל.
ֵמ ִיתיבֵ י:
יפ ִטית ִע ְב ִרית ֵע ָיל ִמית ָמ ִדית יְ וָ ונִ ית  -לֹא יָ ָצא"!
" ְק ָר ָא ּה ִ ּג ְ
ָהא לֹא דָּ ְמ ָיא ֶא ָּלא לְ ָהא:
יפ ִטיםִ ,ע ְב ִרית ְל ִע ְב ִריםֵ ,ע ָיל ִמית ְל ֵע ָיל ִמים ,יְ וָ ונִ ית ִליוָ ונִ ים  -יָ ָצא".
יפ ִטית ְלגִ ְ
" ִ ּג ְ
ִאי ָהכִ יַ ,רב ו ׁ ְּשמו ֵּאל ַא ַּמאי מוֹ ְק ֵמי לָ ּה לְ ַמ ְתנִ י ִתין ְ ּבלַ ַעז יְ וָ ונִית,
לוֹ ְק ָמ ּה ְ ּבכָ ל לַ ַעז!
ֶא ָּלא ַמ ְת ִנ ִיתין ִּכבְ ַר ְי ָיתא,
וְ כִ י ִא ְּית ַמר דְּ ַרב ו ׁ ְּשמו ֵּאל ּ ְ -ב ָעלְ ָמא ִא ְּית ַמר.
ַרב ּו ׁ ְשמו ֵּאל דְּ ָא ְמ ֵרי ַּת ְרוַ ְייה ּו :לַ ַעז ְיוָ ונִ י לַ כּ ֹל ָּכ ׁ ֵשר.
וְ ָהא ָק ָּתנֵ י" :יְ וָ ונִ ית ִליוָ ונִ ים" – ִאין,
לְ כו ֵּּלי ָעלְ ָמא  -לֹא!
ִאינְה ּו דְּ ָאמוּר ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל,
דִּ ְתנַן:
יאל אוֹ ֵמר:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵ
ַאף ְס ָפ ִרים לֹא ִה ִּתיר ּו ׁ ֶש ִ ּי ָ ּכ ְתב ּו ֶא ָ ּלא יְ וָ ונִ ית".
וְ לֵ ְימר ּו ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל!
ִאי ָא ְמ ֵריֲ " :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל"
ֲהוָ ה ֲא ִמי ָנאָ :ה ֵני ִמ ֵּילי ׁ ְש ָאר ְספָ ִרים,
ֲאבָ ל ְמגִ ָּילה דִּ כְ ִתיב ָ ּב ּהִּ " :ככְ ָתבָ ם" )אסתר ט-כז( ֵ -א ָימא לֹא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
מיתיבי .לרב ושמואל דקתני
הכא יוונית לא יצא:
הא לא דמיא .תירוצא הוא:
גיפטית לגיפטים יצא .והכי נמי
תנן במתני' ללועזות בלעז:
עברית .לשון עבר הנהר:
עילמית .לשון עילם:
מתני' כברייתא .זו מיתוקמא
קראה בכל לשון דקתני מתני'
לא יצא כגון גיפטית למדיים
ומדית לגיפטים אבל קורין
אותו ללועזות בלעז איש
כלשונו:
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 .63יח ,א
"וְ ַהלּ וֹ ֵעז ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַמע ַא ׁ ּשו ִּרית יָ ָצא" וְ כוּ'.
וְ ָהא לֹא ָי ַדע ַמאי ָק ָא ְמ ֵרי!
ִמ ֵידי דַּ ֲהוָ ה ַא ּנ ׁ ִָשים וְ ַע ֵּמי ָה ָא ֶרץ.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ָרבִ ינָ א:
ָאט ּו ֲאנַן " ָה ֲא ַח ׁ ְש ְּת ָרנִ ים ְ ּבנֵ י ָה ַר ּ ָמכִ ים" )אסתר ח-י( ִמי ָי ְד ִעינַן?!
ִיסא,
ֶא ָּלא ִמצְ וַ ת ְק ִר ָיאה וּפִ ְרסו ֵּמי נ ּ ָ
ָהכָ א נ ִַּמי ִמצְ וַ ת ְק ִר ָיאה וּפִ ְרסו ֵּמי נִ ּ ָיסא.

רש"י
ופרסומי ניסא .אע''פ שאין
יודעין מה ששומעין שואלין את
השומעין ואומרין מה היא
הקרייה הזו ואיך היה הנס
ומודיעין להן:
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 .64יח ,א-ב
" ְק ָר ָא ּה ֵסירוּגִ ין יָ ָצא" וְ כוּ'.
לֹא ֲהו ּו י ְָד ֵעי ַר ָ ּבנָן ַמאי " ֵסירוּגִ ין".
ׁ ְש ָמעו ָּה לְ ַא ְמ ָתא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי דְּ ָק ָא ְמ ָרה לְ ה ּו לְ ַר ָ ּבנָן דַּ ֲהוֵ י ָעיְילֵ י ּ ָפ ְס ֵקי ּ ָפ ְס ֵקי לְ בֵ י ַר ִ ּבי:
" ַעד ָמ ַתי ַא ֶּתם ִנכְ ָנ ִסין ֵסירוּגִ ין ֵסירוּגִ ין"?
לֹא ֲהו ּו י ְָד ֵעי ַר ָ ּבנָן ַמאי " ֲחלוֹ ְגלוֹ גוֹ ת".
ׁ ְש ָמעו ָּה לְ ַא ְמ ָתא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי דְּ ָא ְמ ָרה לֵ ּיה לְ ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דַּ ֲהוָ ה ָקא ְמבַ דֵּ ר ּ ַפ ְר ּ ְפ ִחינֵי:
" ַעד ָמ ַתי ַא ָּתה ְמ ַפ ֵּזר ֲחלוֹ גְ לוֹ גֶ ָך".
לֹא ֲהו ּו י ְָד ֵעי ַר ָ ּבנָן ַמאי " ַסלְ ְסלֶ ָה ו ְּתרוֹ ְמ ֶמ ָךּ" )משלי ד-ח(.
ְ
ׁ ְש ָמעו ָּה לְ ַא ְמ ָתא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי דַּ ֲהוַ ות ָא ְמ ָרה לְ ַההוּא ַ ּגבְ ָרא דַּ ֲהוָ ה ְמ ַה ּ ֵפך ְ ּב ַמזְ ֵי ּיה,
ָא ְמ ָרה לֵ ּיהַ " :עד ָמ ַתי ַא ָּתה ְמ ַסלְ ֵסל ִ ּבשְׂ ָע ְר ָך".
לֹא ֲהו ּו י ְָד ֵעי ַר ָ ּבנָן ַמאי " ַה ׁ ְשלֵ ְך ַעל ה' יְ ָה ְב ָך" )תהלים נה-כג(.

ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ַח ָ ּנה זִ ְימ ָנא ֲח ָדא ֲהוָ ה ָאזִ ילְ ָנא ַ ּב ֲה ֵדי ַההוּא ַט ָ ּי ָיעא ,וְ ָקא דָּ ִרי ָנא טוּנָא,
וְ ָא ַמר לִ יְ ׁ " :שקוֹ ל י ְָהבֵ ְיך ו ׁ ְּש ֵדי ַא ַ ּג ְמלַ אי".
את ָיה ְ ּב ַמ ְט ֲא ֵטא ַה ׁ ְש ֵמד" )ישעיה יד-כג(,
אט ִ
לֹא ֲהו ּו י ְָד ֵעי ַר ָ ּבנָן ַמאי "וְ ֵט ֵ
ׁ ְש ָמעו ָּה לְ ַא ְמ ָתא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי דַּ ֲהוַ ות ָא ְמ ָרה לַ ֲחבֶ ְר ָּת ּה:
אטי ֵ ּב ָיתא".
אט ָיתא וְ ַט ִ
" ׁ ְשקוֹ לִ י ַט ֵ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ְק ָר ָא ּה ֵסירוּגִ ין יָ ָצא
יח,ב ֵסירו ִּסין לֹא יָ ָצא.
ַר ִ ּבי מוּנָ א אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ֹאש".
ַאף ְ ּב ֵסירוּגִ ין ִאם ׁ ָש ָהה ְ ּכ ֵדי ִלגְ מוֹ ר ֶאת כּ ו ָ ּּל ּה חוֹ זֵ ר ָלר ׁ
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי מ ּו ָנא ׁ ֶש ָא ַמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְהו ָּדה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּב ּיֵי לְ ַרב יוֹ ֵסף:
" ְ ּכ ֵדי ִלגְ מוֹ ר ֶאת כּ ו ָ ּּל ּה" ֵמ ֵהיכָ א דְּ ָק ֵאי לְ ֵס ָיפא?
ישא לְ ֵס ָיפא?
אוֹ דִּ לְ ָמא ֵמ ֵר ׁ ָ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ישא לְ ֵס ָיפא.
ֵמ ֵר ׁ ָ
דְּ ִאם ֵּכן נָ ַת ָּת דְּ בָ ֶר ָיך לְ ׁ ִשיעו ִּרין.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי מ ּו ָנא.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי מ ּונָא.
ְ ּבסו ָּרא ַמ ְתנ ּו ָהכִ י.
ְ ּבפו ְּמ ְ ּב ִד ָיתא ַמ ְתנ ּו ָהכִ י:
ָא ַמר ַרב ַּכ ֲהנָ א ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי מ ּו ָנא.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי מ ּונָא.

רש"י
לא הוו ידעי רבנן .תלמידי רבינו
הקדוש:
חלוגלוגות .מין ירק הוא ושנוי
במשנה
מקומות
בכמה
ובבריית':
פרפחיני .פיקקל''י בלעז:
למדנו
בשערך.
מסלסל
שהסלסול לשון חיפוש והיפוך:
טאטיתא .אישקופ''א בלעז:
סירוסין .למפרע כמו סרס את
המקרא ודרשהו וכן יצא מחותך
או מסורס )נדה דף כח:(.
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ַרב ִ ּב ִ ּ
יבי ַמ ְתנֵ י ִא ּ ְיפכָ א:
ַרב ָא ַמר:
ֵאין ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי מ ּונָא.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי מ ּו ָנא.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף:
נְ קוֹ ט דְּ ַרב ִ ּביבִ י ְ ּב ָי ָד ְך,
דִּ ׁ ְשמו ֵּאל הוּא דְּ ָח ֵיי ׁש לִ ִיח ָיד ָאה,
דִּ ְתנַן:
" ׁשוֹ ֶמ ֶרת יָ ָבם ׁ ֶש ִ ּקידֵּ ׁש ָא ִחיו ֶאת ֲאחוֹ ָת ּה.
ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירה ָא ְמר ּו:
ָ
ּ
שה".
שה ָא ִחיך ַה ָגדוֹ ל ַמ ֲע ֶ ׂ
אוֹ ְמ ִרים לוֹ ַה ְמ ֵּתן ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶ ׂ
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירה.

רש"י
דחייש ליחידאה .במקום
שהיחיד מחמיר ורבים מקילין:
שומרת יבם .מצפה ליבמה
ומצוה בגדול ליבם בא אחד מן
האחין וקידש את אחותה של
יבמה אחר שנפלה היבמה
לפניהן:
אומרים לו המתן .מלכונסה:
עד שיעשה אחיך הגדול מעשה.
ביבמתו או לחלוץ או ליבם אבל
בעוד היבמה לפני כולן לחלוץ
או לייבם הרי היא לכל אחד
כאשתו על ידי זיקת יבום
ואסור באחותה משום אחות
אשה דקסבר יש זיקה אפי'
בתרי וכל שכן בחד ופליגי רבנן
עליה ואמרי הואיל ושני אחים
הן אין זיקתו מיוחדת להיות
מוטלת על אחד מהן להיות
כאשתו ומותר באחותה:
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 .65יח ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ִה ׁ ְש ִמיט ָ ּב ּה סוֹ ֵפר אוֹ ִת ּיוֹ ת אוֹ ּ ְפסו ִּקין,
ו ְּק ָר ָאן ַה ּקוֹ ֵרא ִ ּכ ְמתו ְּר ְ ּג ָמן ַה ְמ ַת ְר ֵ ּגם  -יָ ָצא".

רש"י
השמיט .דילג בה הסופר פסוק
אחד וקראן הקורא:
כמתורגמן המתרגם .על פה:

ֵמ ִיתיבֵ י:
" ָהי ּו ָ ּב ּה אוֹ ִת ּיוֹ ת ְמטו ׁ ְּש ָט ׁשוֹ ת אוֹ ְמקוֹ ָרעוֹ ת,
יכר – ְ ּכ ׁ ֵש ָרה,
ִאם ִר ׁ ּשו ָּמן נִ ָ ּ
וְ ִאם ַלאו ְ ּ -פסו ָּלה"!
לֹא ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא ְ ּבכו ָּּל ּה,
ָהא ְ ּב ִמ ְקצָ ָת ּה.

 .66יח ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ִה ׁ ְש ִמיט ָ ּב ּה ַה ּקוֹ ֵרא ּ ָפסוּק ֶא ָחד,
ֹאמרֶ :א ְק ָרא ֶאת כּ ו ָ ּּל ּה וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֶא ְק ָרא אוֹ תוֹ ָּפסוּק,
לֹא י ַ
ֶא ָ ּלא קוֹ ֵרא ֵמאוֹ תוֹ ּ ָפס ּוק וְ ֵא ָיל ְך.
נִ כְ נַ ס ְל ֵבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ו ָּמ ָצא ִצבּ וּר ׁ ֶש ָ ּק ְרא ּו ֶח ְציָ ּה,
ֹאמרֶ :א ְק ָרא ֶח ְציָ ּה ִעם ַה ִּצבּ וּר וְ ַא ַחר ָ ּכ ְך ֶא ְק ָרא ֶח ְציָ ּה,
לֹא י ַ
ֶא ָ ּלא קוֹ ֵרא אוֹ ָת ּה ִמ ְּת ִח ָ ּ
יל ָת ּה וְ ַעד סוֹ ָפ ּה".

 .67יח ,א-ב
" ִמ ְתנַ ְמנֵ ם יָ ָצא" וְ כוּ'.
ֵהיכִ י דָּ ֵמי " ִמ ְתנַ ְמנֵ ם"?
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
נִ ים וְ לֹא ִניםִּ ,תיר וְ לֹא ִּתיר,
דְּ ָקר ּו לֵ ּיה וְ ָענֵי,
וְ לֹא ָי ַדע לְ ַא ֲהדו ֵּרי ְסבָ ָרא,
וְ כִ י ַמ ְד ְּכר ּו לֵ ּיה ִמ ְיד ַּכר.

רש"י
תיר .ער:
אהדורי סברא .דבר הבא מבינת
הלב:
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 .68יח ,ב
יה ּה ִאם ִ ּכ ֵּוון ִלבּ וֹ יָ ָצא" וְ כוּ'.
" ָהיָ ה כּ וֹ ְת ָב ּה דּ וֹ ְר ׁ ָש ּה ו ַּמ ִ ּג ָ
ֵהיכִ י דָּ ֵמי?
ִאי דְּ ָקא ְמ ַסדֵּ ר ּ ְפסו ָּקא ּ ְפסו ָּקא וְ כָ ַתב לָ ּה,
ִּכי " ִ ּכ ֵּוון ִלבּ וֹ " ַמאי ֲהוֵ י? ַעל ּ ֶפה הוּא!
ֶא ָּלא דְּ כָ ַתב ּ ְפסו ָּקא ּ ְפסו ָּקא ,וְ ָק ֵרי לֵ ּיה,
ו ִּמי ָיצָ א?!
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ָא ַמר ַרב ָח ָמא ַ ּבר ּגו ְּריָא ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ָהאוֹ ֵמר" :כּ ו ָ ּּל ּה",
וַ ֲא ִפילּ ּו לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ " :מ ִא ׁיש יְ הו ִּדי"  -צְ ִריכָ ה ׁ ֶש ְּת ֵהא ְּכתוּבָ ה כּ ו ָּּל ּה!
ֶא ָּלא:
דְּ ַמ ְ ּנ ָחה ְמגִ ָּילה ַק ֵּמ ּיה ,וְ ָק ֵרי לָ ּה ִמי ָ ּנ ּה ּ ְפסו ָּקא ּ ְפסו ָּקא וְ כָ ַתב לָ ּה.
לֵ ָימא ְמ ַס ַ ּייע לֵ ּיה לְ ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ַח ּנָה,
דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָאסוּר לִ כְ ּתוֹ ב אוֹ ת ַא ַחת ׁ ֶשלּ ֹא ִמן ַה ְּכ ָתב.
דִּ לְ ָמא דְּ ִא ְת ַר ֵּמי לֵ ּיה ִא ְת ַר ּמ ּו ֵיי.

רש"י
דקא מסדר פסוקא .על פה
וכתב ליה וקתני יצא ע''י
קריאת אותו סידור:
הלכה כדברי האומר כולה.
צריך לקרות ופליגי בה תנאי
במתני' מהיכן קורא אדם את
המגילה ויוצא בה ידי חובתו
רבי מאיר אומר כולה ר' יהודה
אומר מאיש יהודי:
דמנחא מגילה קמיה .ומעתיק
ממנה:
מסייע ליה לרבה .מתני' דקתני
יצא וליכא לאוקמה אלא
במעתיק מן הכתב מסייע ליה
לרבה:
דלמא דאיתרמי ליה .לעולם
מותר לכתוב בלא העתק ומתני'
דאתרמי ליה מגילה ומעתיק
ממנה ואיצטריך לאשמעינן
דהיכא דמעתיק ממנה אם כוון
לבו יצא:
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 .69יח ,ב
ּגוּפָ א:
" ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָאסוּר לִ כְ ּתוֹ ב אוֹ ת ַא ַחת ׁ ֶשלּ ֹא ִמן ַה ְּכ ָתב".
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר:
שה ְ ּב ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ׁ ֶש ָה ַל ְך ְל ַע ֵ ּבר ׁ ָשנָ ה ְ ּב ַע ְסיָ א,
ַמ ֲע ֶ ׂ
וְ לֹא ָהיָ ה ׁ ָשם ְמגִ ָ ּ
ילה ו ְּכ ָת ָב ּה ִמ ִ ּלבּ וֹ ו ְּק ָר ָא ּה"!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ׁ ַשאנִ י ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
דְּ ִמ ַּיק ֵ ּיים ֵ ּב ּיה" :וְ ַע ְפ ַע ּ ֶפ ָ
יך יַ יְ ׁ ִשיר ּו נֶ גְ דֶּ ָך" )משלי ד-כה(.
ָא ַמר לֵ ּיה ָר ִמי ַ ּבר ָח ָמא לְ ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ִמדִּ ְפ ִּתי:
ַמאי "וְ ַע ְפ ַע ּ ֶפ ָיך יַ יְ ׁ ִשיר ּו נֶ גְ דֶּ ָך"?
ָא ַמר לוֹ :
ֵאלּ ּו דִּ בְ ֵרי ּתוֹ ָרה,
ָ
דִּ כְ ִתיב ְ ּבה ּוֲ " :ה ָת ִעיף ֵעינֶ יך בּ וֹ וְ ֵאי ֶנ ּנ ּו" )משלי כג-ה(.
וַ ֲא ִפילּ ּו ָהכִ י ְ -מיו ׁ ּ ָּש ִרין ֵהן ֵאצֶ ל ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַרב ִח ְסדָּ א ַא ׁ ְש ְּכ ֵח ּיה לְ ַרב ֲח ַנ ֵנְאל דַּ ֲהוָ ה ָּכ ַתב ְספָ ִרים ׁ ֶשלּ ֹא ִמן ַה ְּכ ָתב,
ָא ַמר לֵ ּיהְ :רא ּויָה ָּכל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה לִ ָּיכ ֵתב ַעל ּ ִפ ָיך,
ֶא ָּלא ָּכ ְך ָא ְמר ּו ֲחכָ ִמיםָ :אסוּר לִ כְ ּתוֹ ב אוֹ ת ַא ַחת ׁ ֶשלּ ֹא ִמן ַה ְּכ ָתב.
ִמדְּ ָק ָא ַמרָּ " :כל ַה ּתוֹ ָרה כּ ו ָּּל ּה ְראוּיָ ה ׁ ֶש ִּת ָּיכ ֵתב ַעל ּ ִפ ָיך" ִ -מ ְּכלַ ל דִּ ְמיו ׁ ּ ָּש ִרין ֵהן ֶאצְ לוֹ !
וְ ָהא ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָּכ ַתב!
ׁ ְש ַעת ַהדְּ ָחק ׁ ַשא ִני.
ַא ַ ּב ּיֵי ׁ ָש ָרא לִ ְדבֵ י ַ ּבר ָחב ּו לְ ִמיכְ ַּתב ְּת ִפ ִּלין ו ְּמזוּזוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ִמן ַה ְּכ ָתב.
ְּכ ַמאן?
ִּכי ַהאי ַּת ָ ּנא,
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי יִ ְר ְמיָ ה אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ֵ ּבינ ּו:
ְּת ִפ ִ ּלין ּו ְמזוּזוֹ ת:
נִ כְ ָּתבוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ִמן ַה ְ ּכ ָתב,
ש ְרטוּט".
וְ ֵאין ְצ ִריכוֹ ת ִ ׂ
וְ ִהלְ כְ ָתא:
ְּת ִפ ִּלין ֵ -אין צְ ִריכִ ין שִׂ ְרטוּט.
ְמזוּזוֹ ת  -צְ ִריכִ ין שִׂ ְרטוּט.
ִא ִידי וְ ִא ִידי ִ -נכְ ָּתבוֹ ת ׁ ֶשלּ ֹא ִמן ַה ְּכ ָתב.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִמיגְ ַרס ְ ּג ִר ִיסין.

רש"י
התעיף עיניך בו ואיננו .אם
תכפול עיניך ממנה הרי היא
משתכחת ממך כהרף עין:
דבי בר חבו .מוכר תפילין הוה
כדאמרינן בבבא מציעא )דף
כט (:תפילין דבי בר חבו שכיחי:
והלכתא כו' .כך הלכה למשה
מסיני:
מיגרס גריסין .שגורות בפי
הכל:
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 .70יח ,ב – יט ,א
" ָהיְ ָתה ְ ּכתו ָּבה ְ ּב ַסם" כּ וּ'.
" ַסם" – ַס ָּמא.
" ִס ְק ָרא" ָ -א ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ הִ :ס ְק ְר ָתא ׁ ְש ָמ ּה.
"קוֹ מוֹ ס" – קוֹ ָמא.
יט,א " ַקנְ ַקנְ ּתוֹ ם" ַ -ח ְר ָּתא דְּ או ׁ ְּש ָּכ ֵפי.
יפ ְּת ָרא"  -דִּ ְמלִ ַיח ו ְּק ִמ ַיח וְ לֹא ֲע ִפיץ.
"דִּ ְ
"נְ יָ יר" – ַמ ֲח ָקא.

רש"י
סמא .זרניך בלשון
אורפומניט''ו בלעז:
סקרתא .צבע אדום שצובעין בו
תריסין:
קומא .שרף אילן:
חרתא דאושכפי .סם שצובעין
בו מנעלים שחורין:
קמיח .במים:
ולא עפיץ .מעובד בעפצים
שקורין גל''ש:
מחקא .מין עשבים עשוי על ידי
דבק:

 .71יט ,א
"" ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא ְ ּכתו ָּבה ַא ׁ ּשו ִּרית".
דִּ כְ ִתיבִּ " :ככְ ָת ָבם וְ כִ זְ ַמ ָּנם".

 .72יט ,א
ַעל ַה ֵּס ֶפר ו ִּב ְדיוֹ וְ כוּ'.
ְמ ָנלָ ן?
ַא ְת ָיא ' ְּכ ִתיבָ ה' ' ְּכ ִתיבָ ה',

ְּכ ִתיב ָהכָ א" :וַ ִּתכְ ּתֹב ֶא ְס ֵּתר ַה ּ ַמלְ ָּכה" )אסתר ט-כט(

ֹאמר לָ ֶהם ָ ּברו ְּך ִמ ּ ִפיו יִ ְק ָרא ֵאלַ י ֵאת ָּכל ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה וַ ֲאנִ י כּ וֹ ֵתב ַעל ַה ֵּס ֶפר ַ ּבדְּ יוֹ " )ירמיה לו-יח(.
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :וַ ּי ֶ

קודש
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 .73יט ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ְ
ְ
ְ
ְ
ֶ ּבן ִעיר ׁ ֶש ָה ַלך ִלכְ ַרך ,ו ֶּבן ְ ּכ ַרך ׁ ֶש ָה ַלך ְל ִעיר,
ִאם ָע ִתיד ַל ֲחזוֹ ר ִל ְמקוֹ מוֹ  -קוֹ ֵרא ִ ּכ ְמקוֹ מוֹ ,
וְ ִאם ַלאו  -קוֹ ֵרא ִע ָּמ ֶהן.
ו ֵּמ ֵהיכָ ן קוֹ ֵרא ָא ָדם ֶאת ַה ְּמגִ ָ ּ
ילה וְ יוֹ ֵצא ָ ּב ּה יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ ?
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
כּ ו ָ ּּל ּה.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ֵמ" ִא ׁיש יְ הו ִּדי" )אסתר ב,ה(.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ֵמ" ַא ַחר ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה" )אסתר ג,א(.
ְ ּג ָמ ָרא
ָא ַמר ָרבָ א:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלאֶ ׁ :ש ָע ִתיד לַ ֲחזוֹ ר ְ ּבלֵ ילֵ י ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר,
ֲאבָ ל ֵאין ָע ִתיד לַ ֲחזוֹ ר ְ ּבלֵ ילֵ י ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָׂשר  -קוֹ ֵרא ִע ָּמ ֶהן.
ָא ַמר ָרבָ א:
ְמ ָנא ֲא ִמינָ א לָ ּה?
דִּ כְ ִתיבַ " :על ֵּכן ַה ְ ּיהו ִּדים ַה ּ ְפ ָרזִ ים ַה ּיוֹ ׁ ְש ִבים ְ ּב ָע ֵרי ַה ּ ְפ ָרזוֹ ת" )אסתר ט-יט(,
ִמ ְּכ ִדי ְּכ ִתיבַ " :ה ְ ּיהו ִּדים ַה ּ ְפ ָרזִ ים" לָ ָּמה לִ י לְ ִמיכְ ַּתבַ " :ה ּיוֹ ׁ ְש ִבים ְ ּב ָע ֵרי ַה ּ ְפ ָרזוֹ ת"?
ָהא ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
דְּ ָפרוּז ֶ ּבן יוֹ מוֹ נ ְִק ָרא ּ ָפרוּז.
ַא ׁ ְש ְּכ ַחן ָ ּ -פרוּז,
מו ָ ּּקף ְ -מ ָנא לָ ן?
ְסבָ ָרא הוּא,
ִמדְּ פָ רוּז ֶ ּבן יוֹ מוֹ ָקרוּי – ּ ָפרוּז,
מו ָ ּּקף ֶ ּבן יוֹ מוֹ ָ -קרוּי מו ָ ּּקף.
וְ ָא ַמר ָרבָ א:
ְ
ְ
ְ
ֶ ּבן ְּכפָ ר ׁ ֶש ָהלַ ך לְ ִעיר ּ ֵ -בין ָּכך וּבֵ ין ָּכך קוֹ ֵרא ִע ָּמ ֶהן.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ַהאי ִּכבְ נֵי ָה ִעיר ָ ּב ֵעי לְ ִמ ְק ֵרי,
וְ ַר ָ ּבנָן הוּא דְּ ַא ִּקילּ ּו ַעל ַה ְּכפָ ִרים ְּכ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַס ּ ְפק ּו ַמיִם ו ָּמזוֹ ן לַ ֲא ֵח ֶיהם ׁ ֶש ַ ּב ְּכ ַר ִּכין.
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ִּ -כי ִא ֵית ּיה ְ ּבדוּכְ ֵת ּיה,
ֲאבָ ל ִּכי ִא ֵית ּיה ָ ּב ִעיר ִּ -כבְ נֵ י ִעיר ָ ּב ֵעי לְ ִמ ְק ֵרי.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַא ַ ּב ּיֵי:
ְ
ְ
ְ
" ֶ ּבן ְ ּכ ַר ְך ׁ ֶש ָה ַלך ְל ִעיר ֵ ּבין ָ ּכך ו ֵּבין ָ ּכך קוֹ ֵרא ִ ּכ ְמקוֹ מוֹ "!
" ֶ ּבן ְ ּכ ַר ְך" ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך?
ְ ּב" ִאם ָע ִתיד ַל ֲחזוֹ ר" ַּתלְ יָא ִמ ְּיל ָתא!
ֶא ָּלא לַ או ' ֶ ּבן ְּכ ָפר'!
וְ לַ או ָּתרוּצֵ י ְמ ָת ְרצַ ְּת?
ָּת ֵני' :קוֹ ֵרא ִע ָּמ ֶהן'.

רש"י
מתני'
בן עיר .שזמנו בארבעה עשר:
שהלך לכרך .שזמנו בחמשה
עשר:
אם עתיד לחזור .מפרש בגמ':
קורא כמקומו .כחובת מקומו בן
עיר בארבעה עשר בן כרך
בחמשה עשר:
גמ'
לא שנו .דבן כרך שהלך לעיר
ועתיד לחזור למקומו קורא
בחמשה עשר ולא בארבעה
עשר:
אלא שעתיד לחזור בליל ארבעה
עשר .אם קודם עמוד השחר
יצא מן העיר הוא דקתני שאינו
צריך לקרות עמהן בלילי י''ד
אע''פ שעודנו שם הואיל וביום
לא יהיה שם אין זה אפילו פרוז
בן יומו:
אבל אין עתיד .לצאת משם
בלילה דהשתא הוי פרוז לאותו
יום אע''פ שעתיד לחזור למחר
ליום )אחר( נקרא פרוז וקורא
עמהן בין בלילי י''ד בין בי''ד
וה''ה לבן עיר שהלך לכרך אם
עתיד לחזור בלילי ט''ו שלא
יהא שם ביום ט''ו לא הוי מוקף
ליומו וקורא בי''ד כחובת
מקומו ואע''פ שהוא בכרך אבל
אין עתיד לחזור בלילי ט''ו אין
צריך לקרותה בי''ד וממתין
וקורא עמהן אע''פ שסופו לחזור
לאחר זמן:
מנא ליה .דמשום ההוא יומא
חשיב כוותייהו:
בן כפר .שהקדים וקרא ליום
הכניסה ואח''כ הלך לעיר והיה
שם לילי י''ד:
בין כך ובין כך .אפילו עתיד
לחזור ולצאת משם קודם היום
קורא עמהן בלילה:
כבני העיר בעי מקרי .כל
הפרזים זמנם בארבעה עשר בין
כפרים בין עיירות ורבנן הוא
דאקילו עלייהו להקדים ליום
הכניסה:
והני מילי .דאקילו עלייהו דאין
צריך לחזור ולקרות בארבעה
עשר כי איתיה בכפר:
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 .74יט ,א
" ֵמ ֵהיכָ ן קוֹ ֵרא ָא ָדם ֶאת ַה ְּמגִ ָ ּ
ילה" וְ כוּ'.
ַּת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי אוֹ ֵמר:
ִמ" ַ ּב ַּליְ לָ ה ַההוּא" )אסתר ו,א(".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
וְ כו ָּּלן ִמ ְק ָרא ֶא ָחד דָּ ְר ׁש ּו" :וַ ִּתכְ ּתֹב ֶא ְס ֵּתר ַה ַּמלְ ָּכה ו ָּמ ְרדֳּ כַ י ַה ְ ּיהו ִּדי ֶאת ָּכל ּתוֹ ֶקף" )אסתר ט,כט(.
ַמאן דְּ ָא ַמר" :כּ ו ָ ּּלה" ּ -תוֹ ְק ּפוֹ ׁ ֶשל ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש.
ו ַּמאן דְּ ָא ַמרֵ :מ" ִא ׁיש יְ הו ִּדי" ּ -תוֹ ְק ּפוֹ ׁ ֶשל ָמ ְרדְּ כַ י.
ּו ַמאן דְּ ָא ַמרֵ :מ" ַא ַחר ַהדְּ בָ ִרים ָה ֵא ֶּלה" ּ -תוֹ ְק ּפוֹ ׁ ֶשל ָה ָמן.
ּו ַמאן דְּ ָא ַמרִ :מ" ַ ּב ַּליְ לָ ה ַההוּא" ּ -תוֹ ְק ּפוֹ ׁ ֶשל ֵנס.
ַרב הוּנָ א ָא ַמר:

יהם" )אסתר ט,כו(
ֵמ ָהכָ א" :ו ָּמה ָרא ּו ַעל ָּככָ ה ו ָּמה ִה ִ ּג ַיע ֲאלֵ ֶ

ַמאן דְּ ָא ַמר" :כּ ו ָ ּּל ּה" ָ -מה ָר ָאה ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּבכֵ לִ ים ׁ ֶשל ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש?
" ַעל ָּככָ ה" ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ ָח ׁ ִשיב ׁ ִשבְ ִעים ׁ ְשנִ ין וְ לֹא ִא ּ ְיפרוּק.
"ו ָּמה ִה ִ ּג ַיע ֲאלֵ ֶיהם"  -דְּ ָק ַטל וַ ׁ ְש ִּתי.
ּו ַמאן דְּ ָא ַמרֵ :מ" ִא ׁיש יְ הו ִּדי" ָ -מה ָר ָאה ָמ ְרדְּ כַ י דְּ ִא ַ ּיקנֵ י ְ ּב ָה ָמן?
" ַעל ָּככָ ה"  -דְּ ׁ ַש ֵ ּוי ַנפְ ׁ ֵש ּיה ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה,
"ו ָּמה ִה ִ ּג ַיע ֲאלֵ ֶיהם"  -דְּ ִא ְת ַר ִח ׁיש ִנ ּ ָיסא.
ּו ַמאן דְּ ָא ַמרֵ :מ" ַא ַחר ַהדְּ בָ ִרים ָה ֵא ֶּלה" ָ -מה ָר ָאה ָה ָמן ׁ ֶש ִ ּנ ְת ַק ֵ ּנא ְ ּבכָ ל ַה ּיְהו ִּדים?
" ַעל ָּככָ ה" ִ -מ ׁ ּשוּם דְּ " ָמ ְרדֳּ כַ י ל ֹא יִ כְ ַרע וְ ל ֹא יִ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה",
"ו ָּמה ִה ִ ּג ַיע ֲאלֵ ֶיהם" – "וְ ָתל ּו אוֹ תוֹ וְ ֶאת ָ ּבנָ יו ַעל ָה ֵעץ".
ּו ַמאן דְּ ָא ַמרִ :מ" ַ ּב ַּליְ לָ ה ַההוּא" ָ -מה ָר ָאה ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש לְ ָהבִ יא ֶאת סֵ פֶ ר ַה ִּזכְ רוֹ נוֹ ת?
" ַעל ָּככָ ה"  -דְּ זַ ִּמי ְנ ֵּת ּיה ֶא ְס ֵּתר לְ ָה ָמן ַ ּב ֲה ֵד ּיה,
" ּו ָמה ִה ִ ּג ַיע ֲאלֵ ֶיהם"  -דְּ ִא ְת ַר ִח ׁיש ִנ ּ ָיסא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ָא ַמר ַרב ָח ָמא ַ ּבר ּגו ְּריָא ָא ַמר ַרב:
ֲהלָ כָ ה ְּכ ִדבְ ֵרי ָהאוֹ ֵמר "כּ ו ָ ּּל ּה",
וַ ֲא ִפילּ ּו לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֵ :מ" ִא ׁיש יְ הו ִּדי"  -צְ ִריכָ ה ׁ ֶש ְּת ֵהא ְּכתוּבָ ה כּ ו ָּּל ּה.

רש"י
מאחר הדברים האלה .גידל
המלך וכו':
כל תוקף .לקיים אגרת הפורים
על תוקף הקפיד להזכיר:
אחשורוש.
של
תוקפו
ומתחילתה היא מדברת בתוקפו
עד סופה:
ומה ראו על ככה .המגילה
נכתבת ונקראת להודיע לדורות
מה ראו באותו הזמן שעשו מה
שעשו ומפרש על ככה עשו
ולפרש מה הגיע על העושים:
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 .75יט ,א-ב
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ָא ַמר ַרב ָח ָמא ַ ּבר ּגו ְּריָא ָא ַמר ַרב:
ְמגִ ָּילה נ ְִק ֵראתֵ " :ס ֶפר" )אסתר ט ,לב( ,וְ נ ְִק ֵראתִ " :א ֶ ּג ֶרת" )אסתר ט,כט(.
נִ ְק ֵראת " ֵס ֶפר" ֶ ׁ -ש ִאם ְּת ָפ ָר ּה ְ ּבחו ֵּטי ּ ִפ ׁ ְש ָּתן ּ ְפסוּלָ ה.
וְ נ ְִק ֵראת " ִא ֶ ּג ֶרת" ֶ ׁ -ש ִאם ֵה ִטיל ָ ּב ּה ׁ ְשל ׁ ָֹשה חו ֵּטי ִ ּג ִידין ְּכ ׁ ֵש ָרה.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
וּבִ לְ בַ ד ׁ ֶש ְ ּיה ּו ְמ ׁשו ָּּל ׁ ִשין.
ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ַה ּקוֹ ֵרא ִ ּב ְמגִ ָּילה ַה ְּכתוּבָ ה ֵ ּבין ַה ְּכתוּבִ ים  -לֹא ָיצָ א.
ָא ַמר ָרבָ א:
ּ
ּ
ּ
ּ
לֹא ֲא ָמ ָרן ֶא ָלא דְּ לֹא ִמ ַח ְס ָרא ו ִּמ ַי ְּית ָרא פו ְּר ָּתא,
ֲאבָ ל ִמ ַח ּ ְס ָרא ו ִּמ ַ ּי ְּית ָרא ּפו ְּר ָּתא  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
יט,ב לֵ וִ י ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל ֲהוָ ה ָקא ָק ֵרי ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב יְהו ָּדה ִ ּב ְמגִ ָּילה ^ ַה ְּכתוּבָ ה ֵ ּבין ַה ְּכתוּבִ ים,
ָא ַמר לֵ ּיהֲ :ה ֵרי ָא ְמר ּוַ " :ה ּקוֹ ֵרא ִ ּב ְמגִ ָּילה ַה ְּכתוּבָ ה ֵ ּבין ַה ְּכתוּבִ ים  -לֹא ָיצָ א"!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַה ּקוֹ ֵרא ִ ּב ְמגִ ָּילה ַה ְּכתוּבָ ה ֵ ּבין ַה ְּכתוּבִ ים  -לֹא ָיצָ א,
ו ָּמח ּו לָ ּה ַא ּמוֹ ָחא,
ְ ּבצִ בּ וּר ׁ ָשנ ּו.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
משה ִמ ּ ִסי ַני.
ׁ ִש ּיוּר ַה ְּתפַ ר ֲ -הלָ כָ ה לְ ׁ ֶ
ו ָּמח ּו לָ ּה ַא ּמוֹ ָחא,
וְ לֹא ָא ְמר ּו ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא י ָ ִּק ַרע.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
משה וְ ֵאלִ ָ ּיה ּו ִּכ ְמלֹא ֶנֶקב ַמ ַחט ִס ְד ִקית,
ִאלְ ָמלֵ י נִ ׁ ְש ַּת ּיֵיר ַ ּב ְּמ ָע ָרה ׁ ֶש ָע ַמד ָ ּב ּה ׁ ֶ
לֹא ָהי ּו ְיכוֹ לִ ין לַ ֲעמוֹ ד ִמ ּ ְפנֵ י ָהאוֹ ָרה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִּ " :כי ל ֹא יִ ְר ַא ִני ָה ָא ָדם וָ ָחי" )שמות לג-כ(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וַ ֲעלֵ י ֶהם ְּככָ ל ַהדְּ ָב ִרים ֲא ׁ ֶשר דִּ ֶ ּבר ה' ִע ּ ָמכֶ ם ָ ּב ָהר" )דברים ט-י(?
משה דִּ ְקדּ ו ֵּקי ּתוֹ ָרה וְ ִד ְקדּ ו ֵּקי סוֹ פְ ִרים,
ְמלַ ֵּמד ׁ ֶש ֶה ְר ָאה ּו ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא לְ ׁ ֶ
ו ַּמה ׁ ּ ֶש ַה ּסוֹ פְ ִרים ֲע ִת ִידין לְ ַחדֵּ ׁש.
ו ַּמאי נִיה ּו?
ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה.

רש"י
נקראת ספר .ונכתב בספר:
שאם תפרה בחוטי פשתן
פסולה .דאיכא למאן דאמר
במסכת מכות )דף יא (.ספר
תורה שתפרו בפשתן פסולה:
ונקראת אגרת .לומר שאינה
חמורה כספר:
שיהו משולשין .שיהא מראש
התפר עד מקום תפירת הגיד
כממנו ועד הגיד השני ומן השני
לשלישי כמשלישי לסוף התפר:
הכתובה בין הכתובים .ספרים
שהיו בימי החכמים כולן בגליון
כספר תורה שלנו:
לא יצא .דבעינן אגרת לעצמה
דמיפרסם ניסא טפי דכי קוראה
בין הכתובים נראה כקורא
במקרא:
אי מחסרא או מייתרא .ארוכה
משאר הקלפים למעלה או
למטה או קצרה מהן ויש לה
היכר לעצמה:
ומחו לה אמוחא .לאחר שאמר
שמועה זו הכה על קדקדה
כלומר סתר מקצתה ואמר לא
אמרו אלא בצבור:
שיור התפר .כשתופרין יריעות
של ספר תורה לחברן יחד
משיירין בתפר למעלה ולמטה:
ומחו לה אמוחא .לאחר שאמרה
הכה על מוחה כלומר חזר וסתר
ואמר לאו הלכה למשה מסיני
הוא אלא חכמים אמרו:
כדי שלא יקרע .שאם אינו
משייר מהדק בחזקה כשהוא
מהדקו לספר תורה והוא נקרע
אבל עכשיו כשהוא מהדקו בכח
ומתחיל להרחיב ורוצה להיקרע
מונע מלהדקו יותר:
מערה שעמד בה משה .כשעבר
הקב''ה לפניו שנאמר ושמתיך
בנקרת הצור )שמות לג( ואליהו
אף הוא עמד באותה מערה ועבר
הקב''ה לפניו שנאמר ויבא שם
אל המערה וגו' ויאמר צא
ועמדת בהר וגו' והנה ה' עובר
וגו' )מלכים א יט(:
מחט סידקית .שלנו שהיא דקה
ותופרין בה סדקי בגדים ויש
מחט אחרת גסה שנקראת מחט
של שקאין:
אלמלי נשתייר בה נקב .כפי
מחט כשעבר עליהן הקב''ה כמו
שנאמר ושכותי כפי עליך עד
עברי )שמות לג(:
דקדוקי תורה .ריבויין אתין
וגמין מיעוטין אכין ורקין:
דקדוקי סופרים .שדקדקו
משנת
מלשון
האחרונים
הראשונים:
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יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַהכּ ֹל ְ ּכ ׁ ֵש ִרין ִל ְקרוֹ ת ֶאת ַה ְּמגִ ָ ּ
ילה,
חוּץֵ :מ ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ַמ ְכ ׁ ִשיר ְ ּב ָק ָטן.
ְ ּג ָמ ָרא
ַמאן ָּת ָנא " ֵח ֵר ׁש" דִּ ֲיעבַ ד ַנ ִּמי לֹא?
ָא ַמר ַרב ַמ ְתנָ ה:
ַר ִ ּבי יוֹ סֵ י ִהיא,
דִּ ְתנַן:
יע ְל ָאזְ נוֹ – יָ ָצא.
" ַה ּקוֹ ֵרא ֶאת ׁ ְש ַמע וְ לֹא ִה ׁ ְש ִמ ַ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
לֹא יָ ָצא".
ו ִּמ ַּמאי דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ִהיא ,וְ ִד ֲיעבַ ד נ ִַּמי לֹא?
דִּ לְ ָמא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא ,וּלְ כַ ְּת ִח ָּלה הוּא דְּ לֹאָ ,הא דִּ ֲיעבַ ד ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי?
לֹא ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך,
דְּ ָק ָּתנֵ יֵ " :ח ֵר ׁש" דּ ו ְּמיָ א דְּ " ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן" –
ַמה " ׁ ּשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן" דִּ ֲיעבַ ד נַ ִּמי לֹאַ ,אף " ֵח ֵר ׁש" דִּ ֲיעבַ ד נַ ִּמי לֹא.
וְ ִדלְ ָמא ָ -הא ִּכ ְד ִא ָיתא וְ ָהא ִּכ ְד ִא ָיתא?
ִמדְּ ָק ָּת ֵני ֵסיפָ אַ " :ר ִ ּבי יְ הו ָּדהַ :מ ְכ ׁ ִשיר ְ ּב ָק ָטן",
ישא  -לַ או ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ֵר ׁ ָ
18וְ ִדלְ ָמא כּ ו ָּּל ּה ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ִהיא ,ו ְּת ֵרי ַ ּגוְ ונֵי ָק ָטן ָק ָּת ֵני לָ ּה.
וְ ַח ּסו ֵּרי ִמ ַיח ּ ְס ָרא וְ ָהכִ י ָק ָּת ֵני:
" ַהכּ ֹל ְ ּכ ׁ ֵש ִרין ִל ְקרוֹ ת ֶאת ַה ְּמ ִג ָ ּ
ילה חוּץ ֵמ ֵח ֵר ׁש ׁשוֹ ֶטה וְ ָק ָטן.
ַ ּב ֶּמה דְּ בָ ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ָק ָטן ׁ ֶשלּ ֹא ִה ִ ּג ַיע לְ ִחי ּנו ְּך,
ֲאבָ ל ְ ּב ָק ָטן ׁ ֶש ִה ִ ּג ַיע לְ ִחי ּנו ְּך ֲאפִ ילּ ּו לְ כַ ְּת ִח ָּלה,
ׁ ֶש ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַמ ְכ ׁ ִשיר ְ ּב ָק ָטן".
ְ ּב ַמאי אוֹ ִק ְימ ָּתא? ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ ִד ֲיעבַ ד,
ֶא ָּלא ָהא דְּ ָתנֵ י:
יה דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַפּ ִּזי:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְ ּב ֵר ּ
ֵח ֵר ׁש ַה ְמ ַד ֵ ּבר וְ ֵאינוֹ ׁשוֹ ֵמ ַע ּ -תוֹ ֵרם ְל ַכ ְּת ִח ָ ּלה".
ַמ ִ ּני?
ִאי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה :דִּ ֲיעבַ ד – ִאין ,לְ כַ ְּת ִח ָּלה – לֹא.
ִאי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי :דִּ ֲיעבַ ד  -נ ִַּמי לֹא!
וְ ֶא ָּלא ַמאי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ,וַ ֲא ִפילּ ּו לְ כַ ְּת ִח ָּלה?!
ֶא ָּלא ָהא דְּ ַתנְ ָיא:
"לֹא יְ ָב ֵר ְך ָא ָדם ִ ּב ְר ַ ּכת ַה ָּמזוֹ ן ְ ּב ִלבּ וֹ ,
וְ ִאם ֵ ּב ֵיר ְך  -יָ ָצא".
ַמ ִ ּני?
לֹא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה וְ לֹא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי!
ִאי ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֲ -א ִפילּ ּו לְ כַ ְּת ִח ָּלה,
ִאי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ֲ -א ִפילּ ּו דִּ ֲיעבַ ד נ ִַּמי לֹא!
ישא לִ ְפסוּלָ ה וְ ֵס ָיפא לִ כְ ׁ ֵש ָירה.
 18הגהות הב"ח וכך משמע מרשי שאינו גורס :וְ ִדלְ ָמא כּ ו ָּּל ּה ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ִהיא ִמי דָּ ֵמי ֵר ׁ ָ

רש"י
לא יצא .דיעבד הוא:
וממאי .דחוץ מחרש דקאמר
מתני' אפי' בדיעבד קאמר ור'
יוסי היא דפסל בדיעבד:
ולכתחלה הוא דלא .ובהא איכא
למימר דאפי' ר' יהודה מודה
דהא לא שמעינן ליה דפליג אלא
בדיעבד:
מדסיפא רבי יהודה .דקתני ור'
יהודה מכשיר בקטן :לא דמי
רישא לפסולה וסיפא להכשירה
לא גרסינן ליה דלישנא יתירא
הוא אלא הכי גרסינן ודלמא
רבי יהודה היא ותרי גווני קטן
וחסורי מיחסרא כו' הכל
כשירין לקרות את המגילה חוץ
מחרש שוטה וקטן הא כדאיתא
והא כדאיתא חרש לכתחילה
ושוטה אפילו בדיעבד:
בד''א בקטן שלא הגיע לחינוך.
לחינוך מצות כגון בן תשע ובן
עשר כדאמרינן ביומא בפרק
בתרא )דף פב:(.
במאי אוקימתא כר' יהודה.
ואשמעת לן דכי אמר רבי יהודה
בלא השמיע לאזנו יצא בדיעבד
קאמר ולא לכתחילה:
אלא הא דתניא כו' תורם.
ואע''פ שהוא צריך לברך ואין
אזניו שומעות הברכה שהוא
מוציא מפיו:
אלא מאי .בעית למימר דרבי
יהודה דאמר בלא השמיע לאזנו
יצא אפילו לכתחילה כי היכי
דתיקום הא דר''י בריה דר''ש
בן פזי אליביה והאי דקא
מיפלגי בדיעבד להודיעך כחו
דר' יוסי:
אלא הא דתניא כו' .מני:

מסכת מגילה פרק ב' – הקורא למפרע

כ,א

לְ עוֹ לָ ם ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ,וַ ֲאפִ ילּ ּו לְ כַ ְּת ִח ָּילה,
וְ לֹא ַק ׁ ְשיָ א:
ָהא דִּ ֵיד ּיה,
ָהא דְּ ַר ֵ ּב ּיה.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה:
ַה ּקוֹ ֵרא ֶאת ׁ ְש ַמע ָ -צ ִר ְ
יע ְל ָאזְ נוֹ ,
יך ׁ ֶש ַ ּי ׁ ְש ִמ ַ
יך ַמה ׁ ּ ֶש ַא ָּתה מוֹ ִציא ִמ ִּפיךָ.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרְ ׁ " :ש ַמע יִ ְשׂ ָר ֵאל ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ה' ֶא ָחד" )דברים ו-ד( ַ -ה ׁ ְש ַמע ְל ָאזְ נֶ ָ
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
" ֲא ׁ ֶשר ָאנֹכִ י ְמ ַצ ְ ּו ָך ַהיּוֹ ם ַעל לְ ָב ֶב ָך" )דברים ו-ו( ַ -א ַחר ַ ּכ ָּוונַ ת ַה ֵ ּלב ֵהן ֵהן ַהדְּ ָב ִרים".
ַה ׁ ְש ָּתא דְּ ָא ִתית לְ ָהכִ י,
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימא ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ְּכ ַר ֵ ּב ּיה ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
וְ ָהא דְּ ָת ֵני יְהו ָּדה ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ּ ַפ ִּזי ַ -ר ִ ּבי ֵמ ִאיר ִהיא.

131
רש"י
לעולם ר' יהודה .ואפי'
לכתחילה מכשיר ומתני' רבי
יוסי היא ואפי' דיעבד לא:
והאי .דתורם לכתחילה ר'
יהודה:
והאי .דברהמ''ז:
דרביה .משמו של ר' אלעזר בן
עזריה אמרה שצריך להשמיע
והאי לישנא משמע לכתחילה
אבל דיעבד יצא:
להכי.
דאתית
והשתא
לאשמועינן הא פלוגתא דר'
יהודה ור''מ:
אפי' תימא ר' יהודה .דאמר
בק''ש יצא דיעבד אין
לכתחילה לא ומתני' נמי
לכתחילה הוא דפסלה לחרש
ור' יהודה היא והך דברכת
המזון נמי ר' יהודה היא
ודקשיא לך הא דיהודה בריה
דר' שמעון בן פזי מני לא ר'
יהודה ולא ר' יוסי ר''מ היא
דמכשר לכתחילה:
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 .77כ ,א
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַמכְ ׁ ִשיר ְ ּב ָק ָטן".
ַת ְנ ָיא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
יה ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן וּזְ ֵקנִ ים ְ ּבלוֹ ד.
ית ָ
יתי ו ְּק ִר ִ
ָק ָטן ָהיִ ִ
ב
מ
ין
א
:
יאין ְר ָאיָ ה ִמן ַה ָּק ָטן".
ָא ְמר ּו לוֹ ֵ ְ ִ ִ
ַּת ְנ ָיא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי:
יה ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה,
ית ָ
יתי ו ְּק ִר ִ
ָק ָטן ָהיִ ִ
יאין ְר ָאיָ ה ִמן ַה ַּמ ִּתיר".
ָא ְמר ּו לוֹ ֵ :אין ְמ ִב ִ
יאין ְר ָאיָ ה ִמן ַה ָ ּק ָטן"?
וְ לֵ ְימר ּו לֵ ּיהֵ " :אין ְמבִ ִ
ֲח ָדא וְ עוֹ ד ָק ָא ְמר ּו לֵ ּיה,
ֲח ָדא דְּ ָק ָטן ָהיִ ָית,
יאין ְר ָאיָ ה ִמן ַה ַּמ ִּתיר".
ִית – " ֵאין ְמ ִב ִ
וְ עוֹ ד ֲאפִ ילּ ּו ָ ּגדוֹ ל ָהי ָ

רש"י
מן המתיר .ר' יהודה שקרית
לפניו הוא המתיר את הקטן
ואין לך להביא ראיה ממנו
שהרי רבים חולקין עליו:
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 .78כ ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין קוֹ ִרין ֶאת ַה ְּמגִ ָ ּ
ילה,
וְ לֹא ָמ ִלין,
וְ לֹא טוֹ ְב ִלין,
וְ לֹא ַמ ִּזין,
וְ ֵכן ׁשוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְ ּכנֶ גֶ ד יוֹ ם לֹא ִּת ְטבּ וֹ לַ ,עד ׁ ֶש ָּתנֵ ץ ַה ַח ָּמה.
ש ּו ִמ ׁ ּ ֶש ָע ָלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר ּ ָ -כ ׁ ֵשר.
וְ כו ָ ּּלן ׁ ֶש ָע ׂ
ְ ּג ָמ ָרא
ְמ ָנלָ ן?
שים" )אסתר ט-כח( ּ ַ -ב ּיוֹ ם – ִאיןּ ַ ,ב ַּליְ לָ ה – לֹא.
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה נִ זְ ָּכ ִרים וְ נַ ֲע ִ ׂ
לֵ ָימא ֶּת ֱיהוֵ י ְּתיוּבְ ָתא דְּ ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ַח ָ ּייב ָא ָדם לִ ְקרוֹ ת ֶאת ַה ְּמגִ ָּילה ַ ּב ַּליְלָ ה וְ לִ ׁ ְשנוֹ ָת ּה ַ ּב ּיוֹ ם!
ִּכי ָק ָּת ֵני ַאדְּ יוֹ ם.

"וְ לֹא ָמ ִלין" וְ כוּ'.
דִּ כְ ִתיב" :ו ְּביוֹ ם ַה ּׁ ְש ִמינִ י יִ ּמוֹ ל" )ויקרא יב-ג(.

"וְ לֹא טוֹ ְב ִלין וְ לֹא ַמ ִּזין "וְ כוּ'.
דִּ כְ ִתיב" :וְ ִה ָּזה ַה ּ ָטהוֹ ר ַעל ַה ָּט ֵמא וְ גוֹ ' ַ ּב ּיוֹ ם ַה ּׁ ְשבִ ִיעי") 19במדבר יט-יט(  -וְ ִא ְּית ַק ׁש ְטבִ ילָ ה לְ ַה ָּזיָה.

ישׁי וּבַ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י וְ ִח ְטּא ֹו בַּ יּוֹם הַ ְשּׁבִ יעִ י וְ כִ בֶּ ס בְּ ג ָָדיו וְ ָרחַ ץ בַּ מַּ יִ ם וְ טָ הֵ ר בָּ עָ ֶרב.
 19וְ ִהזָּ ה הַ טָּ הֹר עַ ל הַ ָטּמֵ א בַּ יּוֹם הַ ְשּׁלִ ִ

רש"י
מתני'
ולא טובלין .משיגיע שביעי לזב
ולטמא מת אין אומרים
משחשיכה בכניסת שביעי ראוי
לטבול אע''ג דלילה תחילת יום
היא הכא יום בעינן אבל משעבר
היום מותר לטבול בלילה
ובגמרא יליף לה לכולהו:
וכן שומרת יום כנגד יום בגמרא
מפרש מאי שנא דנקט להא תו
באנפי נפשה הא תנא ליה אין
טובלין:
עד הנץ החמה .שיצא מספק
לילה:
וכולן שעשו כו' .דמעלות השחר
יממא הוא אבל לפי שאין הכל
בקיאין בו צריכין להמתין עד
הנץ החמה:
גמ'
כי קתני .עד שתהא הנץ החמה
אדיום אקרייה שניה וקאמר
שיהא של יום ביום:
דכתיב
טבילה.
ואיתקש
בסיפיה ורחץ במים וה''ה לזב
וזבה:
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 .79כ ,א-ב
"וְ ֵכן ׁשוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְ ּכנֶ גֶ ד יוֹ ם לֹא ִּת ְטבּ וֹ ל ַעד ׁ ֶש ָּתנֵ ץ ַה ַח ָּמה" וְ כוּ'.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמאי ׁ ְש ָנא " ׁשוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְ ּכנֶ גֶ ד יוֹ ם" ִמ ָּכל ַח ָ ּייבֵ י ְטבִ ילוֹ ת?

כ,ב

ִאיצְ ְט ִר ְיך,
ְ
ּ
אשוֹ ָנה ׁ ֶשל זָ ב,
ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּתך ֲא ִמי ָנאֶּ :ת ֱיהוֵ י ִּכ ְר ִאיָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ׁ ֶשל זָ בִ ,א ְּית ַק ׁש לְ בַ ַעל ֶק ִרי,
ו ְּר ִא ָ ּיה ִר ׁ
דִּ כְ ִתיב" :זֹאת ּתוֹ ַרת ַה ָּזב וַ ֲא ׁ ֶשר ֵּת ֵצא ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ׁ ִשכְ בַ ת זֶ ַרע" )ויקרא טו-לב(,
ַמה ַ ּב ַעל ֶק ִרי טוֹ בֵ ל ַ ּב ּיוֹ ם ַ -האי נ ִַּמי לִ ְיטבּ וֹ ל ְ ּביוֹ ֵמ ּיה.
וְ ָהא ִ ּב ָימ ָמא לֹא ָמצֵ י ָטבְ לָ ה,
דִּ כְ ִתיבָּ " :כל יְ ֵמי זוֹ בָ ּה ְּכ ִמ ׁ ְש ַּכב נִ דָּ ָת ּה יִ ְהיֶ ה לָ ּה" )ויקרא טו-כו(,
ְ ּבלֵ ילְ יָ א ִמ ַיהת לִ ֲיעבִ יד ִמ ְקצָ ת ׁ ִש ּימוּר וְ ִת ְיטבּ וֹ ל,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן:
ֵּכיוָ ן דְּ בָ ֲעיָ א ְספִ ָירה ְ ^ -ס ִפ ָירה ִ ּב ָימ ָמא ִהיא.

רש"י
ה''ג פשיטא מאי שנא שומרת
יום כנגד יום כו':
שומרת יום כנגד יום .לאחר
שכלה שבעה ימי נדה נכנסין
י''א יום הקרויין ימי זיבה שאם
תראה בהן ג' ימים רצופין הרי
היא זבה וטעונה ספירת שבעה
וקרבן ואם תראה יום אחד
שומרת יום למחרת וטובלת
ומקראי יליף לה בתורת כהנים
ומייתי לה בשמעתא בתרייתא
דמסכת נדה:
תיהוי .הך ראיה של זבה כראיה
ראשונה של זב דאיתקש לבעל
קרי דכתיב זאת תורת הזב
ואשר תצא ממנו שכבת זרע
חדא זיבה כתיב הכא והיינו
ראיה ראשונה ואשר תצא ממנו
שכבת זרע היינו בעל קרי:
משום דכתיב יהיה גרסינן .כל
ימי זוב טומאתה כמשכב נדתה
יהיה לה והך קרא בראיית
שומרת יום כנגד יום קאי
מרבויי כל ימי דרשינן לה
במסכת נדה )דף עג (.ואמרינן
התם יהיה לה מלמד שסופרת
אחד לאחד קצת מיום המחרת
הלכך בלילה מיהת תטבול
דעבדה קצת שימור:
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 .80כ ,ב
ש ּו ִמ ׁ ּ ֶש ָע ָלה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר ּ ָ -כ ׁ ֵשר".
"וְ כו ָ ּּלן ׁ ֶש ָע ׂ
ְמנ ָָהנֵי ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ָרבָ א:
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וַ ִ ּי ְק ָרא ֱאל ִֹהים לָ אוֹ ר יוֹ ם" )בראשית א-ה(,
לְ ֵמ ִאיר וּבָ א ְק ָראוֹ יוֹ ם.
ֶא ָּלא ֵמ ַע ָּתה:
ְ
חש ְך ָק ָרא לָ יְ לָ ה" )בראשית א-ה(  -לְ ַמ ְח ׁ ִשיך וּבָ א ָק ָרא לַ ְילָ ה.
"וְ לַ ׁ ֶ
ָהא ַקיְ ָימא לָ ן :דְּ ַעד צֵ את ַהכּ וֹ כָ בִ ים לַ או לַ ְילָ ה הוּא!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵז ָירא:
שים ַ ּב ּ ְמלָ אכָ ה וְ ֶח ְציָ ם ַמ ֲחזִ ִיקים ָ ּב ְר ָמ ִחים,
ֵמ ָהכָ א" :וַ ֲאנַ ְחנ ּו עוֹ ִ ׂ
ֵמ ֲעלוֹ ת ַה ׁ ּ ַש ַחר ַעד ֵצאת ַהכּ וֹ כָ בִ ים" )נחמיה ד-טו(.
וְ אוֹ ֵמר" :וְ ָהי ּו לָ נ ּו ַה ַּליְ לָ ה ִמ ׁ ְש ָמר וְ ַהיוֹ ם ְמלָ אכָ ה" )נחמיה ד-טז(.
ַמאי וְ אוֹ ֵמר?
וְ כִ י ֵּת ָימא:
ִמ ׁ ּ ֶש ָעלָ ה ַע ּמוּד ַה ׁ ּ ַש ַחר  -לַ או י ְָמ ָמא,
ו ִּמ ִּכי ַע ְרבָ א ׁ ִש ְמ ׁ ָשא  -לֵ ילְ ָיא,
וְ ִאינְ ה ּו ְמ ַקדְּ ֵמי ,ו ְּמ ַח ׁ ּ ְשכֵ י,
ָּתא ׁ ְש ַמע" :וְ ָהי ּו לָ נ ּו ַה ַּליְ לָ ה ִמ ׁ ְש ָמר וְ ַהיוֹ ם ְמלָ אכָ ה" )נחמיה ד-טז(.

רש"י
קמ''ל .כיון דהאי אחד לאחד
משום ספירה היא מדוגמת
ספירת ז' כל ספירה דיממא היא
דכתיב וספרה לה שבעת ימים
)ויקרא טו(:
מקדמי .מקדימין:
מחשכי .מעריבין:
ת''ש )והיה( לנו הלילה למשמר
והיום למלאכה .ש''מ כל זמן
שעסוקים במלאכה קרי יום
ולא קדמותא וחשכותא:
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 .81כ ,ב – כא ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָ ּכל ַה ּיוֹ ם ָ ּכ ׁ ֵשר:
יאת ַה ְּמגִ ָ ּ
ילה,
ִל ְק ִר ַ
יאת ַה ַה ֵ ּלל,
וְ ִל ְק ִר ַ
וְ ִל ְת ִק ַיעת ׁשוֹ ָפר,
וְ ִלנְ ִט ַילת לו ָּלב,
וְ ִל ְת ִפ ַ ּלת ַה ּמו ָּס ִפין,
ו ְּלמו ָּס ִפין,
ו ְּלוִ ידּ וּי ַה ּ ָפ ִרים,
שר,
ו ְּלוִ ידּ וּי ַמ ֲע ֵ ׂ
ּ
ו ְּלוִ ידּ וּי יוֹ ם ַה ִ ּכפו ִּרים,
ִל ְס ִמ ָיכה,
יטה,
ִל ׁ ְש ִח ָ
ִל ְתנו ָּפה,
ְל ַה ָ ּג ׁ ָשה,
יצה,
ִל ְק ִמ ָ
ו ְּל ַה ְק ָט ָרה,
ִל ְמ ִל ָיקה,
ו ְּל ַק ָ ּב ָלה,
ו ְּל ַה ָּזיָ ה,
ו ְּל ַה ׁ ְש ָקיַ ית סוֹ ָטה,
יפת ָה ֶעגְ ָלה,
וְ ַל ֲע ִר ַ
ו ְּל ָט ֳה ַרת ַה ְּמצוֹ ָרע.
ָ ּכל ַה ַ ּליְ ָלה ָ ּכ ׁ ֵשר:
ִל ְק ִצ ַירת ָהעוֹ ֶמר,
ו ְּל ֶה ְק ֵטר ֲח ָל ִבים וְ ֵא ָב ִרים.
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ּ
ּ
דָּ ָבר ׁ ֶש ִּמ ְצוָ תוֹ ַ ּביוֹ ם ּ ָ -כ ׁ ֵשר ָ ּכל ַהיוֹ ם,
דָּ ָבר ׁ ֶש ִּמ ְצוָ תוֹ ַ ּב ַ ּליְ ָלה ּ ָ -כ ׁ ֵשר ָ ּכל ַה ַ ּליְ ָלה.
ְ ּג ָמ ָרא
ְמ ָנלָ ן?
שים" )אסתר ט,כח(.
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה נִ זְ ָּכ ִרים וְ נַ ֲע ִ ׂ
יאת ַה ַה ֵ ּלל"?
" ִל ְק ִר ַ
דִּ כְ ִתיבִ " :מ ּ ִמזְ ַרח ׁ ֶש ֶמ ׁש ַעד ְמבוֹ אוֹ " )תהלים קיג-ג(.
ַרב יוֹ ֵסף אוֹ ֵמר:
שה ה'" )תהלים קיח-כד(.
"זֶ ה ַה ּיוֹ ם ָע ָ ׂ
"וְ ִלנְ ִט ַילת לו ָּלב"?
אשוֹ ן" )ויקרא כג-מ(.
דִּ כְ ִתיב" :וּלְ ַק ְח ֶּתם לָ כֶ ם ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
"וְ ִל ְת ִק ַיעת ׁשוֹ ָפר"?
דִּ כְ ִתיב" :יוֹ ם ְּתרו ָּעה יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם" )במדבר כט-א(.

רש"י
מתני'
כל היום כשר .אע''ג דקיימא לן
זריזין מקדימין למצות דכתיב
וישכם אברהם בבקר )בראשית
כב( אפילו הכי כשר כל היום:
לוידוי פרים .פר העלם דבר של
צבור ופר כהן משיח שמתודין
עליו חטא שהביאוהו עליו
כדאמרינן במסכת יומא )דף
לו (:והתודה על חטאת עון
חטאת כתיב הכא וכפר עליו
הכהן )ויקרא ד( וכתיב התם
ביום הכפורים יעמד חי לפני ה'
לכפר עליו וגו' )ויקרא טז( מה
להלן כפרת דברים וביום
כדיליף לקמן אף כאן כפרת
דברים וביום:
למליקה .של עוף:
לקבלה .לקבלת הדם:
להזיה .לזריקת הדם והזיית
וחטאות
הנשרפין
פרים
הפנימיות שהיא זריקה שלהן:
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"ו ְּלמו ָּס ִפין"?
דִּ כְ ִתיב" :דְּ בַ ר יוֹ ם ְ ּביוֹ מוֹ " )ויקרא כג-לז(.
"וְ ִל ְת ִפ ַ ּלת ַה ּמו ָּס ִפין"?
ְּכמו ָּספִ ין ׁ ַש ְ ּויו ָּה ַר ָ ּבנָן.
"ו ְּלוִ ידּ וּי ּ ָפ ִרים"?
דְּ ָילִ יףַּ " :כ ּ ָפ ָרה" " ַּכ ּ ָפ ָרה" ִמ ּיוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים,
דְּ ַתנְ ָיא ַ ּג ֵ ּבי יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים:
""וְ כִ ּ ֶפר ַ ּב ֲעדוֹ ו ְּב ַעד ֵ ּביתוֹ " )ויקרא טז-יא( ּ ְ -בכַ ּ ָפ ַרת דְּ ָב ִרים ַה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר".
וְ כַ ּ ָפ ָרה ִ ּב ָימ ָמא הוּא,
דִּ כְ ִתיב" :בַ ּיוֹ ם ַה ֶּזה יְ כַ ּ ֵפר ֲעלֵ יכֶ ם" )ויקרא טז-ל(.
שר" וְ כוּ'?
"ו ְּלוִ ידּ וּי ַמ ֲע ֵ ׂ
דִּ כְ ִתיב" :וְ ָא ַמ ְר ָּת לִ ְפנֵ י ה' ֱאל ֶֹה ָיך ִ ּב ַע ְר ִּתי ַה ּק ֶֹד ׁש ִמן ַה ַ ּביִ ת" )דברים כו-יג(,
ו ְּס ִמ ְיך לֵ ּיהַ " :ה ּיוֹ ם ַה ֶּזה ה' ֱאל ֶֹה ָיך ְמצַ ְ ּו ָך" )דברים כו-יג(.
יטה"?
" ִל ְס ִמ ָיכה וְ ִל ׁ ְש ִח ָ
דִּ כְ ִתיב" :וְ ָס ַמ ְך וְ ׁ ָש ַחט" )ויקרא ג-ח(.
וּכְ ִתיב ָ ּב ּה ִ ּב ׁ ְש ִח ָיטהּ ְ " :ביוֹ ם זִ בְ ֲחכֶ ם" )ויקרא יט-ו(.
"וְ ִל ְתנו ָּפה"?
דִּ כְ ִתיבּ ְ " :ביוֹ ם ֲהנִ ְיפכֶ ם ֶאת ָהעוֹ ֶמר" )ויקרא כג-יב(.
ּו" ְל ַה ָ ּג ׁ ָשה"?
דְּ ִא ְּית ַק ׁש לִ ְתנו ָּפה,
דִּ כְ ִתיב" :וְ לָ ַקח ַהכּ ֵֹהן ִמ ַ ּיד ָה ִא ּׁ ָשה ֶאת ִמנְ ַחת ַה ְּקנָ אוֹ ת וְ ֵהנִ יף וְ ִה ְק ִריב" )במדבר ה-כה(.
יצה ו ְּל ַה ְק ָט ָרה ו ְּל ַה ָּזיָ ה".
וְ " ִל ְמ ִל ָיקה וְ ִל ְק ִמ ָ
ש ָר ֵאל" )ויקרא ז-לח(.
דִּ כְ ִתיבּ ְ " :ביוֹ ם ַצוּוֹ תוֹ ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
"ו ְּל ַה ׁ ְש ָקיַ ית סוֹ ָטה"?
ַא ְת ָיא " ּתוֹ ָרה" " ּתוֹ ָרה".
שה לָ ּה ַהכּ ֵֹהן ֶאת ָּכל ַה ּתוֹ ָרה ַה ּזֹאת" )במדבר ה-ל(,
ְּכ ִתיב ָהכָ א" :וְ ָע ָ ׂ
וּכְ ִתיב ָה ָתםַ " :על ּ ִפי ַה ּתוֹ ָרה ֲא ׁ ֶשר יוֹ רו ָּך וְ ַעל ַה ּ ִמ ׁ ְש ּ ָפט" )דברים יז-יא(.
כא,א ַמה ִּמ ׁ ְש ּ ָפט ַ ּב ּיוֹ ם ַאף ָּכאן ַ ּב ּיוֹ ם.
יפת ָה ֶעגְ ָלה"?
"וְ ַל ֲע ִר ַ
ָא ְמ ֵרי דְּ בֵ י ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי:
' ַּכ ּ ָפ ָרה' ְּכ ִתיב ָ ּב ּה ְּכ ָק ָד ׁ ִשים.
"ו ְּל ָט ֳה ַרת ְמצוֹ ָרע"?

137
רש"י
גמ'
בכפרת דברים .וידוי במסכת
יומא )דף לו (:מסיים לה אתה
אומר בכפרת דברים או אינו
אלא בכפרת דמים הרי הוא
אומר ושחט את פר החטאת
אשר לו למדנו שעדיין לא נשחט
הפר:
כי ביום הזה יכפר עליכם.
אלמא כפרתו ביום:
והניף והקריב .והקרבה היא
הגשה דאי אפשר לומר הך
הקרבה היא הקטרת הקומץ
דהא כתיב בתריה וקמץ
והקטיר ומה היא הגשה מגיש
את המנחה ומגיעה בקרן
מערבית דרומית של מזבח כנגד
חודה של קרן ואח''כ קומץ
ומקראי יליף לה במסכת סוטה
)דף יד (:ובמנחות )דף יט:(:
לקמיצה ולהקטרה .בהקטרת
קומץ קאמר שהיא במנחה כנגד
זריקת דם בזבחים ואינה כשרה
אלא ביום אבל הקטר חלבים
ואברים תנן במתני' דכשרים כל
הלילה:
ביום צוותו .להקריב את
קרבניהם וכל הני הקרבת
הקרבן נינהו דאילו הקטרת
קומץ הקרבה היא וקמיצה
איתקש להקטרה דכתיב וקמץ
והקטיר מליקת עוף מליקתו
והזייתו כאחת והזייתו היא
הקרבתו קבלת דם הקרבה קרי
לה דאמר מר )חגיגה דף יא(.
והקריבו זו קבלת הדם א''נ
להקריב כל צורכי הקרבה
קמיצה ומליקה וקבלה כולן
צרכי הקרבה הן ואי אפשר בלא
הן אבל הגשה ותנופה אינן
מעכבין:
משפט ביום .דכתיב והיה ביום
הנחילו את בניו )דברים כא(
אורעה כל הפרשה כולה להיות
דין במס' סנהדרין בפ' אחד דיני
ממונות )דף לד:(:
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דִּ כְ ִתיב" :זֹאת ִּת ְהיֶ ה ּתוֹ ַרת ַה ְּמצוֹ ָרע ְ ּביוֹ ם ָט ֳה ָרתוֹ " )ויקרא יד-ב(.
" ָ ּכל ַה ַ ּליְ ָלה ָ ּכ ׁ ֵשר ִל ְק ִצ ַירת ָהעוֹ ֶמר" וְ כוּ'.
דְּ ָא ַמר ַמר:
" ְק ִצ ָירה ו ְּס ִפ ָירה ַ ּב ַ ּליְ ָלה וַ ֲה ָב ָאה ַ ּב ּיוֹ ם".
"ו ְּל ֶה ְק ֵטר ֲח ָל ִבים וְ ֵא ָב ִרים"?
דִּ כְ ִתיבָּ " :כל ַה ַּליְ לָ ה ַעד ַהבּ וֹ ֶקר" )ויקרא ו-ב(.

רש"י
לטהרת מצורע .בצפרים ועץ
ארז ואזוב ושני תולעת:
דאמר מר קצירה וספירת
בלילה .ויליף לה במס' מנחות
מקראי.
כל הלילה עד הבוקר .על
מוקדה על המזבח כל הלילה עד
הבוקר:
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 .82כא ,א
"זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל :דָּ ָבר ׁ ֶש ִּמ ְצוָ תוֹ ַ ּב ּיוֹ ם ָ ּכ ׁ ֵשר ָ ּכל ַה ּיוֹ ם".
"זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל"  -לְ ַא ּת ּו ֵיי ַמאי?
לְ ַא ּת ּו ֵיי ִסידּ וּר ָ ּבזִ יכִ ין,
וְ ִסלּ וּק ָ ּבזִ יכִ ין,
וּכְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
דְּ ַתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ִס ֵ ּ
ילק ֶאת ַהיְ ׁ ָשנָ ה ׁ ַש ֲח ִרית ,וְ ִסידֵּ ר ֲח ָד ׁ ָשה ַע ְר ִבית ֵ -אין ְ ּבכָ ְך ְ ּכלוּם,
ו ָּמה ֲאנִ י ְמ ַק ֵ ּיים" :לְ ָפנַ י ָּת ִמיד") 20שמות כה,ל(?
ׁ ֶשלּ ֹא יְ ֵהא ׁשו ְּל ָחן ְ ּבלֹא ָל ֶחם".
"דָּ ָבר ׁ ֶש ִּמ ְצוָ תוֹ ַ ּב ַ ּליְ ָלה ָ ּכ ׁ ֵשר ָ ּכל ַה ַ ּליְ ָלה".
לְ ַא ּת ּו ֵיי ַמאי?
לְ ַא ּת ּו ֵיי ֲאכִ ילַ ת ּ ְפ ָס ִחים,
ו ְּדלֹא ְּכ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְר ָיה,
דְּ ַתנְ ָיא:
ּ
שר ַ ּב ַליְ לָ ה ַה ֶּזה" )שמות יב,ח(.
""וְ ָאכְ ל ּו ֶאת ַה ָ ּב ָ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה:
נֶ ֱא ַמר ָ ּכאןּ ַ " :ב ַּליְ לָ ה ַה ֶּזה" )שמות יב,ח(,
וְ נֶ ֱא ַמר ְל ַה ָ ּלן" :וְ ָע ַב ְר ִּתי ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַ ּב ַּליְ לָ ה ַה ֶּזה" )שמות יב,יב(,
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ַעד ֲחצוֹ ת ַ -אף ָ ּכאן ַעד ֲחצוֹ ת".

הדרן עלך הקורא למפרע

 20כך הגיה מסורת הש"ס ובמקבילה במנחות צט,ב

רש"י
וכר' יוסי .דאמר במסכת מנחות
אפילו סילק את הישנה שחרית
וסידר את החדשה ערבית אף זו
היתה תמיד ומהו תמיד שלא
ילין שולחן בלא לחם אבל לרבנן
טפחו של זה מסדר בצד טפחו
של מסלק:
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 .83כא ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ּקוֹ ֵרא ֶאת ַה ְּמגִ ָ ּ
ילה  -עוֹ ֵמד וְ יוֹ ׁ ֵשב.
ְק ָר ָא ּה ֶא ָחד ְק ָראו ָּה ׁ ְשנַ יִ ם – יָ ְצא ּו.
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ְל ָב ֵר ְך – יְ ָב ֵר ְך,
וְ ׁ ֶשלּ ֹא ְל ָב ֵר ְך  -לֹא יְ ָב ֵר ְך.
ישיּ ְ ,ב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה  -קוֹ ִרין ׁ ְשל ׁ ָֹשה,
ְ ּב ׁ ֵשנִ י ,וַ ֲח ִמ ׁ ִ
יהן ,וְ ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ְ ּבנָ ִביא.
יפין ֲע ֵל ֶ
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ֵמ ֶהן ,וְ ֵאין מוֹ ִס ִ
יה.
יה ו ְּל ַא ֲח ֶר ָ
ַה ּפוֹ ֵת ַח וְ ַהחוֹ ֵתם ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ -מ ָב ֵר ְך ְל ָפנֶ ָ
אשי ֳח ָד ׁ ִשים ,ו ְּבחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד  -קוֹ ִרין ַא ְר ָ ּב ָעה,
ְ ּב ָר ׁ ֵ
יהן ,וְ ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ְ ּבנָ ִביא.
יפין ֲע ֵל ֶ
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ֵמ ֶהן ,וְ ֵאין מוֹ ִס ִ
יה.
יה ו ְּל ַא ֲח ֶר ָ
ַה ּפוֹ ֵת ַח וְ ַהחוֹ ֵתם ַ ּב ּתוֹ ָרה ְ -מ ָב ֵר ְך ְל ָפנֶ ָ
זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ מו ָּסף ,וְ ֵאינוֹ יוֹ ם טוֹ ב  -קוֹ ִרין ַא ְר ָ ּב ָעה.
ְ ּביוֹ ם טוֹ ב – ֲח ִמ ׁ ּ ָשה,
ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ִ ׁ -ש ׁ ּ ָשה.
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת – ׁ ִש ְב ָעה.
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ֵמ ֶהן,
יפין ֲע ֵל ֶיהן,
ֲא ָבל מוֹ ִס ִ
ו ַּמ ְפ ִט ִירין ְ ּבנָ ִביא.
יה.
יה ו ְּל ַא ֲח ֶר ָ
ַה ּפוֹ ֵת ַח וְ ַהחוֹ ֵתם ַ ּב ּתוֹ ָרה ְמ ָב ֵר ְך ְל ָפנֶ ָ
ְ ּג ָמ ָרא
ָּת ָנא:
" ַמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן ַ ּב ּתוֹ ָרה".
ְמנ ָָהנֵי ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ּ
ּ
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וְ ַא ָּתה פֹה ֲעמֹד ִע ָמ ִדי" )דברים ה-כח(.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ִאלְ ָמלֵ א ִמ ְק ָרא ָּכתוּב ִאי ֶא ְפ ׁ ָשר לְ אוֹ ְמרוֹ ,
ִּכבְ יָכוֹ ל ַאף ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ַ ּב ֲע ִמ ָידה.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ִמ ַ ּניִן לָ ַרב ׁ ֶשלּ ֹא י ׁ ֵֵשב ַעל ַ ּג ֵ ּבי ִמ ּ ָטה וְ י ׁ ְִשנֶה לְ ַתלְ ִמידוֹ ַעל ַ ּג ֵ ּבי ַק ְר ַקע?
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ַא ָּתה ּפֹה ֲעמֹד ִע ּ ָמ ִדי" )דברים ה-כח(.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
יאל לֹא ָהי ּו ְל ֵמ ִדין ּתוֹ ָרה ֶא ָ ּלא ְמעו ָּּמד,
משה וְ ַעד ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
" ִמימוֹ ת ׁ ֶ
יאל יָ ַרד חוֹ ִלי ָלעוֹ ָלם  -וְ ָהי ּו ְל ֵמ ִדין ּתוֹ ָרה ְמיו ׁ ּ ָּשב".
ִמ ׁ ּ ֶש ֵּמת ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
וְ ַה ְיינ ּו דִּ ְתנַן:
ּ
יאל ּ ָ -ב ֵטל ְ ּכבוֹ ד ּתוֹ ָרה".
" ִמ ׁ ּ ֶש ֵּמת ַר ָ ּבן ַג ְמ ִל ֵ
ָּכתוּב ֶא ָחד אוֹ ֵמר" :וָ ֵא ׁ ֵשב ָ ּב ָהר" )דברים ט-ט(,
וְ כָ תוּב ֶא ָחד אוֹ ֵמר" :וְ ָאנֹכִ י ָע ַמ ְד ִּתי ָב ָהר" )דברים י-י(!

רש"י
מתני'
הקורא עומד ויושב .אם רצה .
עומד אם רצה יושב:
קראוה שנים .יחד יצאו ולא
אמרינן אין שני קולות נשמעין
כאחד:
לא יברך .אין צריך לברך:
בשני ובחמישי בשבת ובשבת
במנחה .עזרא תיקן שיהו קורין
בשני ובחמישי בבבא קמא
בפרק מרובה )דף פב (.והכא
אשמעינן דשלשה הן כהן ולוי
וישראל:
ואין מוסיפין עליהן .שלא יקשה
לצבור מפני שהן ימי מלאכה
ושבת במנחה סמוך לחשיכה
הוא שהרי כל היום היו רגילין
לדרוש:
ואין מפטירין .משום האי
טעמא גופיה:
הפותח והחותם .בגמ' מפרש:
ואין מוסיפין עליהן .בראשי
חדשים וחול המועד נמי איכא
ביטול מלאכה דמלאכת דבר
האבד מותרת:
גמ'
מה שאין כן בתורה .שאין קורין
בתורה בצבור מיושב:
כביכול .נאמר בהקב''ה כבאדם
שיכול להאמר בו כן:
שלא ישב על גבי המטה .אלא
או שניהם על גבי המטה או
שניהם על גבי קרקע:
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ָא ַמר ַרב:
עוֹ ֵמד וְ לוֹ ֵמד,
יוֹ ׁ ֵשב וְ ׁשוֹ נֶה.
ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמר:
לֹא עוֹ ֵמד וְ לֹא יוֹ ׁ ֵשב ֶ -א ָּלא ׁשוֹ ֶחה.
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ֵאין יְ ׁ ִשיבָ ה ֶא ָּלא לְ ׁשוֹ ן ַע ָּכבָ ה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ֵּת ׁ ְשב ּו ְב ָק ֵד ׁש יָ ִמים ַר ִ ּבים" )דברים א-מו(.
ָרבָ א ָא ַמר:
ַרכּ וֹ ת ְמעו ָּּמד וְ ָק ׁשוֹ ת ְמיו ׁ ּ ָּשב.
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רש"י
ולומד .מפי הגבורה:
יושב ושונה .שנית לבדו מה
שלמד:
רכות .דברים רכים ונוחים
שאדם מהיר לשמען:

142

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

סוגיה 84

 .84כא ,א-ב
" ְק ָר ָא ּה ֶא ָחד ְק ָראו ָּה ׁ ְשנַ יִ ם יָ ְצא ּו" וְ כוּ'.
כא,ב ָּת ָנא:
" ַמה ׁ ּ ֶש ֵאין ֵ ּכן ַ ּב ּתוֹ ָרה".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ַ ּב ּתוֹ ָרה ֶ -א ָחד קוֹ ֵרא וְ ֶא ָחד ְמ ַת ְר ֵ ּגם,
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יְ ֵהא ֶא ָחד קוֹ ֵרא ו ׁ ְּשנַ יִ ם ְמ ַת ְר ְ ּג ִמין.
ו ְּבנָ ִביא ֶ -א ָחד קוֹ ֵרא ו ׁ ְּשנַ יִ ם ְמ ַת ְר ְ ּג ִמין,
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יְ ה ּו ׁ ְשנַ יִ ם קוֹ ִרין ,ו ׁ ְּשנַ יִ ם ְמ ַת ְר ְ ּג ִמין.
ש ָרה ְמ ַת ְר ְ ּג ִמין".
ש ָרה קוֹ ִרין וַ ֲע ָ ׂ
ו ַּב ַה ֵ ּלל ו ַּב ְּמגִ ָ ּלה ֲ -א ִפילּ ּו ֲע ָ ׂ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ֵּכיוָ ן דַּ ֲחבִ יבָ ה י ֲָהבֵ י דַּ ְע ַּתיְ יה ּו וְ ׁ ָש ְמ ֵעי.

רש"י
ובלבד שלא יהא אחד קורא
ושנים מתרגמין .וכל שכן שאין
שנים קורין וטעמא משום דתרי
קלי לא מישתמעי:
ובנביא אפילו אחד קורא ושנים
מתרגמין .שהתרגום אינו אלא
להשמיע לנשים ועמי הארץ
שאינן מכירין בלשון הקודש
והתרגום הוא לעז הבבליים
ובתרגום של תורה צריכין אנו
לחזור שיהו מבינין את המצות
אבל בשל נביאים לא קפדי
עלייהו כולי האי:
ועשרה מתרגמין .לא גרסינן
שאין תרגום בכתובים:
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" ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו ְל ָב ֵר ְך יְ ָב ֵר ְך".
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ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא לְ ַא ֲח ֶר ָיה,
ֲאבָ ל לְ פָ נֶ ָיה ִמצְ וָ ה לְ בָ ֵר ְך.
דְּ ָא ַמר ַרב יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָּכל ַה ִּמצְ וֹ ת כּ ו ָּּלן ְמבָ ֵר ְך ֲעלֵ ֶיהן עוֹ בֵ ר לַ ֲע ִׂש ָ ּי ָיתן.
ישנָא דְּ ַא ְקדּ ו ֵּמי הוּא?
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע דְּ ַהאי "עוֹ בֵ ר" לִ ׁ ּ ָ
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
ְ
ּ
כּ
ּ
ּ
ימ ַעץ דֶּ ֶרך ַה ִכ ָכר וַ ַי ֲעבֹר ֶאת ַה ו ׁ ִּשי" )שמואל ב יח-כג(.
ָא ַמר ְק ָרא" :וַ ָ ּי ָרץ ֲא ִח ַ
ַא ַ ּב ּיֵי ָא ַמר:
ֵמ ָהכָ א" :וְ הוּא ָעבַ ר לִ ְפנֵ ֶיהם" )בראשית לג-ג(.
וְ ִא ָ ּיב ִעית ֵא ָימא:
ֹאשם" ִ)מיכָ ה ב-יג(.
ֵמ ָהכָ א" :וַ ַ ּי ֲעבֹר ַמלְ ָּכם לִ ְפנֵ ֶיהם וְ ה' ְ ּבר ׁ ָ

רש"י
ויעבר את הכושי .ויקדם את
הכושי:
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יסיםֶ ׁ ,ש ֶה ֱחיָינ ּו[.
ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ִמ ַ ּק ְט ַרזְ יָא ִא ְּיקלַ ע לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ַא ׁ ּ ִשי וּבָ ֵר ְיך מנ"ח ]= ְמגִ ָּילה ,נִ ִ
יה" ַ -מאי ְמבָ ֵר ְך?
" ְל ַא ֲח ֶר ָ
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ֱאל ֵֹהינ ּו ֶמלֶ ְך ָהעוֹ לָ ם,
ָה ָרב ֶאת ִריבֵ נ ּו,
וְ ַהדָּ ן ֶאת דִּ י ֵננ ּו,
וְ ַהנּוֹ ֵקם ֶאת נ ְִק ָמ ֵתנ ּו,
וְ ַה ּנִפְ ָרע לָ נ ּו ִמ ָ ּצ ֵרינ ּו,
וְ ַה ְמ ׁ ַש ֵּלם ְ ּגמוּל לְ כָ ל אוֹ ְיבֵ י ַנ ְפ ׁ ֵשנ ּו,
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ַה ִ ּנ ְפ ָרע לְ ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ָּכל צָ ֵר ֶיהם.
ָרבָ א ָא ַמר:
ָה ֵאל ַה ּמוֹ ׁ ִש ַיע.
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
ִהלְ ָּכ ְך ֵנ ְימ ִרינְ ה ּו לְ ַת ְרוַ יְ יה ּו:
ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ַה ִ ּנ ְפ ָרע לְ ִי ְׂש ָר ֵאל ִמ ָּכל צָ ֵר ֶיהם ָה ֵאל ַה ּמוֹ ׁ ִש ַיע.

רש"י
מקטרזיא .מקום:
מנ''ח .על מקרא מגילה ושעשה
נסים ושהחיינו:
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ישי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה קוֹ ִרין ׁ ְשל ׁ ָֹשה" וְ כוּ'.
" ְ ּב ׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ָהנֵ י " ׁ ְשל ׁ ָֹשה" ְּכנֶ גֶ ד ִמי?
ָא ַמר ַרב ַא ִּסי:
ְּכנֶגֶ ד ּתוֹ ָרהְ ,נבִ ִיאים וּכְ תוּבִ ים.
ָרבָ א ָא ַמר:
ּ
ְּכנֶגֶ ד כּ ֹ ֲהנִים ,לְ וִ יִם וְ יִ ְׂש ְר ֵאלִ ים.
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ֶא ָּלא ָהא דְּ ָתנֵ י ַרב ׁ ִש ִימי:
ש ָרה ּ ְפסו ִּקין ְ ּב ֵבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת,
" ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ֵמ ֲע ָ ׂ
"וַ יְ ַד ֵ ּבר"  -עוֹ ֶלה ִמן ַה ִּמנְ יָ ן".
ש ָרה" ְּכנֶ גֶ ד ִמי?
ָהנֵ י " ֲע ָ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ְּכ ֶנגֶ ד ֲעשָׂ ָרה ַ ּב ְטלָ ִנין ׁ ֶש ְ ּבבֵ ית ַה ְּכ ֶנ ֶסת.
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
משה ְ ּב ִסינַ י.
ְּכנֶגֶ ד ֲעשֶׂ ֶרת ַהדִּ ְ ּברוֹ תֶ ׁ ,ש ּנ ֶֶא ְמר ּו לְ ׁ ֶ
ַר ִ ּבי לֵ וִ י ָא ַמר:
ְּכנֶגֶ ד ֲעשָׂ ָרה ִהילּ וּלִ יןֶ ׁ ,ש ָא ַמר דָּ וִ ד ְ ּב ֵס ֶפר ְּת ִה ִּלים.
וְ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ָא ַמר:
ְּכנֶגֶ ד ֲעשָׂ ָרה ַמ ֲא ָמרוֹ תֶ ׁ ,ש ָ ּב ֶהן נִבְ ָרא ָהעוֹ לָ ם.
ֵהי נִינְה ּו?
אשית.
ֹאמר" דִּ בְ ֵר ׁ ִ
"וַ ּי ֶ
ָהנֵ י ִּת ׁ ְש ָעה ָהו ּו!
אשית" נ ִַּמי ַמ ֲא ָמר הוּא,
" ְ ּב ֵר ׁ ִ
ש ּו ו ְּברו ַּח ּ ִפיו ָּכל צְ ָב ָאם" )תהלים לג-ו(.
דִּ כְ ִתיבּ ִ " :ב ְד ַבר ה' ׁ ָש ַמיִ ם נַ ֲע ׂ
ָא ַמר ָרבָ א:
אשוֹ ן ׁ ֶש ָ ּק ָרא ַא ְר ָ ּב ָעה – ְמ ׁשו ָ ּּבח,
ִר ׁ
ׁ ֵשנִ י ׁ ֶש ָ ּק ָרא ַא ְר ָ ּב ָעה – ְמ ׁשו ָ ּּבח,
ישי ׁ ֶש ָּק ָרא ַא ְר ָ ּב ָעה – ְמ ׁשו ָ ּּבח.
ׁ ְשלִ ׁ ִ
אשוֹ ן ׁ ֶש ָ ּק ָרא ַא ְר ָ ּב ָעה ְ -מ ׁשו ָ ּּבח"
" ִר ׁ
דִּ ְתנַן:
" ְ ּב ׁ ָשל ֹׁש קו ּּפוֹ ת ׁ ֶשל ׁ ָשל ֹׁש ְס ִאין ׁ ֶש ָ ּב ֶהן ּתוֹ ְר ִמין ֶאת ַה ִ ּל ׁ ְש ָ ּכה,
אשוֹ ן,
אשוֹ ן ְ -ל ַה ְק ִריב ִמ ֶּמ ָ ּנה ִר ׁ
יהן אב"ג ֵל ַידע ֵאיזוֹ ֵמ ֶהן נִ ְת ְר ָמה ִר ׁ
וְ ָהיָ ה ָ ּכתוּב ֲע ֵל ֶ
אשוֹ ן".
ׁ ֶש ִּמ ְצוָ ה ָ ּב ִר ׁ
" ֶא ְמצָ ִעי ׁ ֶש ָ ּק ָרא ַא ְר ָ ּב ָעה ְ -מ ׁשו ָ ּּבח"
דְּ ַתנְ ָיא:
ּ
ּ
יהם ְ ּכ ַל ֵפי נֵ ר ַמ ֲע ָר ִבי,
"" ֶאל מוּל ּ ְפנֵ י ַה ּ ְמנוֹ ָרה יָ ִאיר ּו" ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ְּמ ַצדֵּ ד ְפנֵ ֶ
וְ נֵ ר ַמ ֲע ָר ִבי ְ ּכ ַל ֵּפי ׁ ְש ִכינָ ה".
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמ ָּכאן ׁ ֶש ֶא ְמצָ ִעי ְמ ׁשו ָ ּּבח.
"וְ ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶש ָּק ָרא ַא ְר ָ ּב ָעה – ְמ ׁשו ָ ּּבח"
ִמ ׁ ּשוּם ַמ ֲעלִ ין ַ ּב ּק ֶֹד ׁש וְ לֹא מוֹ ִר ִידין.
יש ָּתא דַּ ֲאבִ י ּגוֹ בֵ ר,
ַרב ּ ָפ ּ ָפא ִא ְּיקלַ ע לְ בֵ י ְּכ ִנ ׁ ְ
אשוֹ ן – ַא ְר ָ ּב ָעה ,וְ ׁ ַש ְ ּב ֵח ּיה ַרב ּ ָפ ּ ָפא.
וְ ָק ָרא ִר ׁ

רש"י
וידבר עולה מן המנין .וידבר ה'
אל משה לאמר אע''פ שאין
ללמוד ממנו כלום:
בראשית נמי .דמשתעי בשמים
ובארץ דכתיב בדבר ה' שמים
נעשו וברוח פיו כל צבאם:
מאמר הוא .אף הן במאמר
נבראו:
נר מערבי .הוא נר אמצעי למאן
דאמר נרות צפון ודרום מונחין
הוי אמצעי משוך קימעא כלפי
מערב חוץ משאר נרות דלמאן
דאמר מערב ומזרח מונחין לא
משום דהוי מערבי השני כלפי
מזרח הכי איתא במנחות:
תורמין .כהנים את הלשכה
נותנין משקלי שנה זו לתוכה
לקנות מהן קרבנות צבור לכל
השנה:
אל מול פני המנורה יאירו
שבעת הנרות .למול פני נר
שבגוף המנורה שהוא אמצעי
היה מצדד פני ששה הנרות:
ראשון .מן שלשה שקרא ארבעה
פסוקים משובח וכן שני וכן
שלישי אם לא עשה הראשון
ועשה השני או אם לא קראו לא
הראשון ולא השני ארבעה
פסוקים וקרא אותן השלישי
משובח ואם יש להן ריוח
בפרשה וקראו כל אחד ארבעה
פסוקים כולן משובחין:
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יפין".
" ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ֵמ ֶהן וְ ֵאין מוֹ ִס ִ
ָּת ָנא:
ְ
יה,
" ַה ּפוֹ ֵת ַח ְ -מ ָב ֵרך ְל ָפנֶ ָ
יה".
וְ ַהחוֹ ֵתם ְ -מ ָב ֵר ְך ְל ַא ֲח ֶר ָ
וְ ָה ִא ְיד ָנא דְּ כו ְּּלה ּו ְמבָ ְרכֵ י לְ פָ ֶנ ָיה וּלְ ַא ֲח ֶר ָיה,
ַהיְינ ּו ַט ְע ָמא:
דְּ ַת ִּקינ ּו ַר ָ ּבנָןּ ְ :גזֵ ָירה ִמ ׁ ּשוּם ַה ִ ּנכְ ָנ ִסין ו ִּמ ׁ ּשוּם ַה ּיוֹ צְ ִאין.

רש"י
משום הנכנסין .שאם יכנס
אדם לבית הכנסת אחר שבירך
ראשון ואם לא ישמע את
האחרים מברכין יאמר אין
ברכה בתורה לפניה:
ומשום היוצאין .ולא שמעו את
לאחריה
מברך
החותם
והראשונים לא ברכו יאמרו
היוצאים אין ברכה בתורה
לאחריה:
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אשי ֳח ָד ׁ ִשים ו ְּבחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד קוֹ ִרין ַא ְר ָ ּב ָעה" וְ כוּ'.
" ְ ּב ָר ׁ ֵ
ֵיה עו ָּּלא ַ ּבר ַרב ֵמ ָרבָ א:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ֵּכיצַ ד קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה?
ּ ָפ ָר ׁ ַשת ר ׁ
ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶיהם ֶאת ָק ְר ָ ּבנִ י לַ ְח ִמי" )במדבר כח-ב(  -דְּ ַהוְ יָין ְּת ַמנְ ָיא ּ ְפסו ֵּקי,
"צַ ו ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ֵהיכִ י נ ֲַעבִ יד?
נִ ְיק ֵרי ְּת ֵרי ְּתלָ ָתא ְּתלָ ָתא ּ ְפסו ִּקיןָ ּ ,פ ׁש ּו לְ ה ּו ְּת ֵרי  -וְ ֵאין ְמ ׁ ַש ְ ּי ִירין ְ ּב ָפ ָר ׁ ָשה ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ּ ְפסו ִּקין!
אשי ָח ְד ׁ ֵשיכֶ ם" ַ -הוְ ָיין ֲח ִמ ׁ ּ ָשה,
נִ ְיק ֵרי ַא ְר ָ ּב ָעה ַא ְר ָ ּב ָעהָ ּ ,פ ׁש ּו לְ ה ּו ׁ ִשבְ ָעה "ו ְּביוֹ ם ַה ּׁ ַש ָ ּבת" ַהוְ ָיין ְּת ֵרי" ,ו ְּב ָר ׁ ֵ
ֵהיכִ י נ ֲַעבִ יד?
כב,א נִ ְיק ֵרי ְּת ֵרי ֵמ ָהא וְ ַחד ֵמ ָה ְנָך – ^ ֵאין ַמ ְת ִחילִ ין ְ ּבפָ ָר ׁ ָשה ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ּ ְפסו ִּקים!
לִ ְיק ֵרי ְּת ֵרי ֵמ ָהא ו ְּתלָ ָתא ֵמ ַה ְךָ ּ ,פ ׁש ּו לְ ה ּו ְּת ֵרי!
ָא ַמר לוֹ  :זוֹ לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתיַּ ,כ ּיוֹ צֵ א ָ ּב ּה ׁ ָש ַמ ְע ִּתי.
דִּ ְתנַן:
אשית" וְ "יְ ִהי ָר ִק ַיע""
" ַ ּב ּיוֹ ם ָה ִר ׁ
אשוֹ ן – " ְ ּב ֵר ׁ ִ
וְ ָתנֵי ֲעלָ ּה:
אשית" – ִ ּב ׁ ְשנַ יִ ם,
"" ְ ּב ֵר ׁ ִ
"יְ ִהי ָר ִק ַיע" – ְ ּב ֶא ָחד"
וְ ַה ִ ּוינַן ָ ּב ּה:
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ""יְ ִהי ָר ִק ַיע" – ְ ּב ֶא ָחד"  -דִּ ְתלָ ָתא ּ ְפסו ֵּקי ָהו ּו,
אשית" – ִ ּב ׁ ְשנַ יִ ם" ֲ -ח ִמ ׁ ּ ָשה ּ ְפסו ֵּקי ָהו ּו,
ֶא ָּלא "" ְ ּב ֵר ׁ ִ
ו ְּתנַן:
" ַה ּקוֹ ֵרא ַ ּב ּתוֹ ָרה לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ּ ְפסו ִּקים"!
וְ ִא ְּית ַמר ֲעלָ ּה:
ַרב ָא ַמר :דּ וֹ לֵ ג.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמרּ :פוֹ ֵסק.
" ַרב ָא ַמר :דּ וֹ לֵ ג"
ַמאי ַט ְע ָמא לֹא ָא ַמר " ּפוֹ ֵסק"?
משהֲ ,אנַן לֹא ּ ָפ ְס ִקינַן לֵ ּיה.
ָק ָסבַ ר ָּכל ּ ְפסו ָּקא דְּ לֹא ּ ַפ ְס ֵק ּיה ׁ ֶ
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמרָ ּ :פ ְס ִקינַן לֵ ּיה?!
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנַ נְ יָא ָק ָרא:
צַ ַער ָ ּגדוֹ ל ָהיָה לִ י ֵאצֶ ל ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ַה ָ ּגדוֹ ל וְ לֹא ִה ִּתיר לִ י לִ ְפסוֹ ק,
ֶא ָּלא לְ ִתינוֹ קוֹ ת ׁ ֶשל ֵ ּבית ַר ָ ּבן,
הוֹ ִאיל וּלְ ִה ְתלַ ֵּמד ֲעשׂ וּיִין!
ָה ָתםַ :ט ְע ָמא ַמאי? ִמ ׁ ּשוּם דְּ לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר,
ָהכָ אִּ :נַמי לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר.
" ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמרּ :פוֹ ֵסק",
ַמאי ַט ְע ָמא לֹא ָא ַמר "דּ וֹ לֵ ג"?
ְ ּגזֵ ָירה ִמ ׁ ּשוּם ַה ִ ּנכְ ָנ ִסין ו ִּמ ׁ ּשוּם ַה ּיוֹ צְ ִאין.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ּ ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ֶשל ׁ ִש ׁ ּ ָשה ּ ְפסו ִּקים  -קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ִ ּב ׁ ְשנַ יִ ם,
וְ ׁ ֶשל ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ּ ְפסו ִּקים – ְ ּביָ ִחיד.
אשוֹ ן ׁ ְשל ׁ ָֹשה ַ -ה ׁ ּ ֵשנִ י קוֹ ֵרא ׁ ְשנַ יִ ם ִמ ּ ָפ ָר ׁ ָשה זוֹ  ,וְ ֶא ָחד ִמ ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַא ֶח ֶרת.
ְק ָרא ִר ׁ
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִריםְ ׁ :של ׁ ָֹשה,
ְל ִפי ׁ ֶש ֵאין ַמ ְת ִח ִילין ְ ּב ָפ ָר ׁ ָשה ָּפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ּ ְפסו ִּקים".
וְ ִאם ִא ָיתא,
לְ ַמאן דְּ ָא ַמר" :דּ וֹ לֵ ג" – נִ ְדלוֹ ג!

רש"י
כיצד קורין .בד' בני אדם:
אין משיירין בפרשה כו'.
לקמן מפרש טעמא ואין
מתחילין נמי לקמן אמרינן לה
ומפרש טעמא:
ליקרי .שלישי תרי מהא שני
מקראות דפרשת וביום השבת
מבראשי
קראי
ותלתא
חדשיכם פשו להו תרי וכו':
ביום הראשון .גבי מעמדות
תנן ליה במסכת תענית ביום
הראשון באחד בשבת:
דולג .השני חוזר ומתחיל
פסוק שגמר בו שלפניו:
פוסק .הראשון קורא חצי
הפסוק השלישי ופוסקו:
הנכנסין.
משום
גזירה
שישמעו השני מתחיל פסוק
זה ויאמרו לא קרא ראשון
אלא שנים וכן היוצאין
שישמעו את הראשון קורא
שלשה ויצאו מבית הכנסת
ויאמרו לא יקרא השני אלא
שנים:
הכי גרסינן קרא ראשון
שלשה השני קורא שנים
מפרשה זו כו':
למ''ד דולג נדלוג .למאן דאמר
פוסק ליכא למיפרך דהא קרא
ראשון שלשה קתני דאי אפשר
עוד לחזור:
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וּלְ ַמאן דְּ ָא ַמרּ " :פוֹ ֵסק" – ִנפְ סוֹ ק!
ׁ ַשאנִ י ָה ָתם :דְּ ֶא ְפ ׁ ָשר ְ ּב ָהכִ י.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַּתנְ חוּם ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ֲהלָ כָ ה ְּכי ֵׁש אוֹ ְמ ִרים.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ַּתנְ חוּם ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ְּכ ׁ ֵשם ׁ ֶש ֵאין ַמ ְת ִחילִ ין ְ ּב ָפ ָר ׁ ָשה ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ּ ְפסו ִּקים,
ָּכ ְך ֵאין ְמ ׁ ַש ְ ּי ִירין ְ ּבפָ ָר ׁ ָשה ּ ָפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ּ ְפסו ִּקים.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַה ׁ ְש ָּתא ו ָּמה ַא ְת ַחלְ ָּתא דְּ ָקא ֵמ ֵקיל ַּת ָ ּנא ַק ָּמא ַמ ְח ִמ ֵירי יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים,
ׁ ִש ּיוּר דְּ ַמ ֲח ִמיר ַת ָ ּנא ַק ָּמא לֹא ָּכל ׁ ֶש ֵּכן דְּ ַמ ְח ִמ ֵירי יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים?!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימאִ " :נכְ ָנ ִסין" – ׁ ְשכִ ֵיחי" ,יוֹ צְ ִאין"  -לֹא ׁ ְשכִ ֵיחי דְּ ַמ ְ ּנ ֵחי ֵספֶ ר ּתוֹ ָרה וְ ָנ ְפ ֵקי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ ַת ּנָא ַק ָּמאַ ,מאי ׁ ְשנָ א ׁ ַש ּיו ֵּרי דְּ לֹא?
ִמ ׁ ּשוּם יוֹ צְ ִאין,
ַא ְתחוּלֵ י נ ִַּמי ְ ּגזֵ ָירה ִמ ׁ ּשוּם ַה ִ ּנכְ נָסִ ין!
ָא ְמ ֵרי:
ַמאן דְּ ָע ֵייל ַ ׁ -ש ּיוּלֵ י ׁ ָש ֵייל.
ׁ ָשלַ ח לֵ ּיה ַר ָ ּבה ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבָ א לְ ַרב יוֹ ֵסף:
ִהלְ כְ ָתא ַמאי?
ׁ ָשלַ ח לֵ ּיה:
ִהלְ כְ ָתא :דּ וֹ לֵ ג וְ ֶא ְמצָ ִעי דּ וֹ לְ גָ ן.
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רש"י
שאני התם דאפשר בהכי.
לקרות מפרשה זו לאחריה דהך
מתניתא קיימא בשני ובחמישי
שהוא יכול לקרות מה שירצה
שהכל מענינו של יום:
כשם שאין מתחילין בפרשה
בפחות משלשה פסוקים .גזירה
משום הנכנסין שיהו סבורים
לא קרא זה אלא שני פסוקים
של התחלת פרשה זו שהרי לא
היו בבית הכנסת ולא שמעו
שקרא מפרשה העליונה:
כך אין משיירין כו' .גזירה
שסבורין
היוצאין
משום
שהקורא אחריו של זה לא
יקרא אלא שני פסוקים
הנותרים:
שיור דקא מחמיר תנא קמא.
דתני ושל חמשה ביחיד ולא
אמרינן יקרא הראשון שלשה
ויפסוק אם ירצה:
נכנסין שכיחי .לפיכך החמירו
יש אומרים בהתחלה:
שיולי משאיל .כשישמע שקורא
השני שלשה מקראות והראשון
לא קרא מפרשה זו אלא שנים
ישאל היאך קרא הראשון שני
פסוקים ולא יותר ויאמרו לו
שקרא מפרשה העליונה:
הלכתא מאי .בשל מעמדות:
ואמצעי דולג .שאם לא ידלג
הוא יהא צריך להתחיל בפרשה
פחות משלשה פסוקים ואם
יקרא שלשה מן השניה נמצא
קוראה כולה:
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"זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ מו ָּסף" וְ כוּ'.
ִא ַ ּיב ְעיָ א לְ ה ּו:
ַּת ֲע ִנית צִ בּ וּר ְ ּבכַ ָּמה?
ֹאש ח ֶֹד ׁש וּמוֹ ֵעד דְּ ִא ָּיכא ָק ְר ַ ּבן מו ָּסף ַ -א ְר ָ ּב ָעה,
ר ׁ
ֲאבָ ל ָהכָ א דְּ לֵ ָּיכא ָק ְר ַ ּבן מו ָּסף – לֹא.
אוֹ דִּ לְ ָמא:
ָהכָ א נ ִַּמי ִא ָּיכא מו ַּסף ְּת ִפ ָּלה?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
אשי ֳח ָד ׁ ִשים ו ְּבחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד  -קוֹ ִרין ַא ְר ָ ּב ָעה".
" ְ ּב ָר ׁ ֵ
ָהא ְ ּב ַת ֲענִ ית צִ בּ וּר – ׁ ְשל ׁ ָֹשה!
ישא,
ֵא ָימא ֵר ׁ ָ
ישי ו ְּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה קוֹ ִרין ׁ ְשל ׁ ָֹשה".
" ְ ּב ׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ִׁ
ָהא ַּת ֲע ִנית צִ בּ וּר – ַא ְר ָ ּב ָעה!
יש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ֶא ָּלא ֵמ ָהא לֵ ָּיכא לְ ִמ ׁ ְ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ַרב ִא ְּיקלַ ע לְ בָ בֶ ל ְ ּב ַת ֲע ִנית צִ בּ וּר,
ָקם ְק ָרא ְ ּב ִס ְיפ ָרא,
ּ ָפ ַתחּ ָ ,ב ִרי ְךָ ,ח ִתים וְ לֹא ָ ּב ִר ְיך,
נָ פוּל כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא ַא ַאנְ ּ ַפ ְייה ּו  -וְ ַרב לֹא נ ַָפל ַעל ַא ּ ֵפ ּיה.
ִמ ְּכ ִדי ַרב ְ ּב' ִי ְׂש ָר ֵאל' ָק ָרא,
ַמאי ַט ְע ָמא " ָח ַתם וְ לֹא ָ ּב ִר ְיך"?
לַ או ִמ ׁ ּשוּם דְּ בָ ֵעי לְ ִמ ְיק ֵרי ַא ֲח ִרי ָנא ַ ּב ְת ֵר ּיה?
לֹא!
ַרב ְ ּב'כַ ֲה ֵני' ָק ָרא,
דְּ ָהא ַרב הוּנָ א ָק ֵרי ְ ּב'כַ ֲה ֵני'.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַרב ה ּונָא ָק ֵרי ְ ּב'כַ ֲהנֵ י' –
דְּ ָהא ֲאפִ ילּ ּו ַרב ַא ּ ִמי וְ ַרב ַא ִּסי דְּ כַ ֲה ֵני ֲח ׁ ִשיבֵ י דְּ ַא ְר ָעא ִי ְׂש ָר ֵאל ֵ -מיכָ ף ַּכיְיפ ּו לֵ ּיה לְ ַרב ה ּו ָנא,
ֶא ָּלא ַרב ָהא ִא ָּיכא ׁ ְשמו ֵּאל דְּ כַ ֲהנָא ֲהוָ ה ,ו ְּדבַ ר ֲעלֵ ּיה!
ׁ ְשמו ֵּאל נ ִַּמי ֵמיכָ ף ֲהוָ ה ָּכיֵיף לֵ ּיה לְ ַרב,
וְ ַרב הוּא דְּ ָעבַ ד לֵ ּיה ָּכבוֹ ד,
וְ כִ י ָעבִ יד לֵ ּיה – ְ ּבפָ ָניו,
ׁ ֶשלּ ֹא ְ ּבפָ נָיו  -לֹא ָעבִ יד לֵ ּיה.
ָהכִ י ִּנַמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
דְּ ַרב ְ ּב'כַ ֲה ֵני' ָק ָרא,
ְ
דְּ ִאי ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְךּ ְ :ב ִי ְׂש ָר ֵאל ָק ָרא  -לְ ָפ ֶנ ָיה ַמאי ַט ְע ָמא ָ ּב ִריך?
לְ ַא ַחר ַּת ָ ּק ָנה.
ִאי ָהכִ י,
לְ ַא ֲח ֶר ָיה ִּנַמי לְ בָ ֵר ְיך!

רש"י
מוסף .פסקא תפלת עננו ברכה
יתירא:
מכדי רב בישראל קרא .שהרי
רב לא היה לא כהן ולא לוי:
דהא רב הונא קרא בכהני.
במסכת גיטין בהניזקין )דף
נט:(:
הא איכא שמואל .בנהרדעא
שהוא ממדינת בבל דכהנא
הוא:
ודבר עילויה .נהוג היה להיות
למעלה מרב כדאמרינן בפרק
מרובה )ב''ק פ (.רב לא עייל
לקמיה דשמואל:
ורב הוא דעביד .להאי דאדבריה
עליה כבוד הוה עביד ליה משום
דלייטיה רב לשמואל דלא
לוקמי בני במס' שבת פ' שמונה
שרצים )ד' קח:(.
שלא בפניו לא עביד ליה.
ושמואל לא היה בבבל אלא
בנהרדעא:

מסכת מגילה פרק ג' – הקורא עומד

ׁ ַשאנִ י ֵהיכָ א דְּ ָי ִתיב ַרב,
דְּ ֵמ ַיעל ָ -עיְ ילֵ י,
כב,ב ֵמ ּ ַיפק  -לֹא ָנ ְפ ֵקי.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
"זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ָ ּכל ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ ִ ּב ּ
אכה ָל ָעםּ ְ ,כגוֹ ן ַּת ֲענִ ית ִצבּ וּר וְ ִת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב  -קוֹ ִרין ׁ ְשל ׁ ָֹשה.
יטוּל ְמ ָל ָ
וְ ׁ ֶש ֵאין בּ וֹ ִ ּב ּ
אשי ֳח ָד ׁ ִשים וְ חוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד  -קוֹ ִרין ַא ְר ָ ּב ָעה".
אכה ָל ָעםּ ְ ,כגוֹ ן ָר ׁ ֵ
יטוּל ְמ ָל ָ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
וְ ָהא ֲאנַן לֹא ְּתנַן ָהכִ י!
"זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל:
ָ ּכל יוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ מו ָּסף ,וְ ֵאינוֹ יוֹ ם טוֹ ב  -קוֹ ִרין ַא ְר ָ ּב ָעה".
לְ ַא ּת ּו ֵיי ַמאי?
לַ או לְ ַא ּת ּו ֵיי ַּת ֲענִ ית צִ יבּ וּר וְ ִת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב!
וּלְ ַרב ַא ׁ ּ ִשי ַמ ְת ִנ ִיתין ַמ ִ ּני?
לֹא ַּת ָ ּנא ַק ָּמא,
וְ לֹא ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי.
דְּ ַתנְ ָיא:
ישי  -קוֹ ִרין ׁ ְשל ׁ ָֹשה ו ַּמ ְפ ִטיר ֶא ָחד.
" ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
יעי  -קוֹ ֵרא ֶא ָחד ו ַּמ ְפ ִטיר ֶא ָחד.
ישי ו ִּב ְרבִ ִ
ִ ּב ׁ ְש ִל ׁ ִ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי אוֹ ֵמר:
ְלעוֹ ָלם קוֹ ִרין ׁ ְשל ׁ ָֹשה ו ַּמ ְפ ִטיר ֶא ָחד".
וְ ֶא ָּלא ַק ׁ ְש ָיא "זֶ ה ַה ְ ּכ ָלל"?
לֹא!
ֹאש חוֹ ֶד ׁש וּמוֹ ֵעד.
לְ ַא ּת ּו ֵיי ר ׁ
אשי ֳח ָד ׁ ִשים וּמוֹ ֵעד קוֹ ִרין ַא ְר ָ ּב ָעה"!
ָהא ְ ּב ֶה ְד ָיא ָק ָּת ֵני לָ ּהּ ְ " :ב ָר ׁ ֵ
ִס ָימנָ א ְ ּב ָעלְ ָמא יָ ִהיב.
דְּ לֹא ֵּת ָימא :יוֹ ם טוֹ ב וְ חוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד ִּכי ֲה ָד ֵדי ִנינְה ּו,
ֶא ָּלא נְקוֹ ט ַהאי ְּכלָ לָ א ְ ּב ָי ָד ְך:
ָּכל דְּ ָטפֵ י לֵ ּיה ִמ ְּיל ָתא ֵמ ַחבְ ֵר ּיה ָ -טפֵ י לֵ ּיה ַ ּגבְ ָרא ְי ֵת ָיראִ ,הלְ ָּכךְ:
ֹאש חוֹ ֶד ׁש וּמוֹ ֵעד דְּ ִא ָּיכא ָק ְר ַ ּבן מו ָּסף  -קוֹ ִרין ַא ְר ָ ּב ָעה.
ְ ּבר ׁ
ְ ּביוֹ ם טוֹ ב דְּ ָאסוּר ַ ּב ֲע ִׂש ַ ּיית ְמלָ אכָ ה – ֲח ִמ ׁ ּ ָשה.
ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים דְּ ָענו ּׁש ָּכ ֵרת – ׁ ִש ׁ ּ ָשה.
ׁ ַש ָ ּבת דְּ ִא ָּיכא ִא ּיסוּר ְס ִקילָ ה – ׁ ִשבְ ָעה.
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רש"י
מיפק לא נפקי .הלכך לפניה
בריך גזירה משום הנכנסין
כדאמרינן לעיל לאחריה לא
בריך דלא חייש ליוצאין:
זה הכלל כל שיש בו ביטול
מלאכה לעם .במה שהן מאחרין
בבית הכנסת:
כגון תענית צבור .שמותר
במלאכה רוב תענית צבור
מותרין במלאכה חוץ משל
גשמים אמצעיים ואחרונים:
ותשעה באב .נמי מותר
במלאכה אלא במקום שנהגו:
ראשי חדשים .אין בו ביטול
מלאכה כל כך שאין הנשים
עושות מלאכה בהן והכי נמי
אמרינן במס' ראש השנה )ד'
כג (.גבי משואות משום ביטול
מלאכה לעם שני ימים ושמעתי
מפי מורי הזקן ז''ל שניתנה
להם מצוה זו בשביל שלא
פירקו נזמיהן בעגל )תוספות.
ואני מצאתי בפרק מ''ה
דברייתא דרבי אליעזר שמעו
הנשים ולא רצו ליתן נזמיהן
לבעליהן אלא אמרו להן אתם
רוצים לעשות פסל ומסכה שאין
בו כח להציל ונתן הקב''ה שכרן
של נשים בעולם הזה שיהו
משמרות ראשי חדשים יותר מן
האנשים ולעוה''ב הן עתידות
להתחדש כמו ראשי חדשים
שנאמר תתחדש כנשר נעורייכי
ע''כ( ומקרא מסייעו דכתיב
אשר נסתרת שם ביום המעשה
)שמואל א כ( ותרגם יונתן
ביומא דחולא והתם נמי גבי
ר''ח קאי דקאמר ליה מחר
חודש וקרי ליה לערב ר''ח יום
המעשה אלמא ראש חדש לאו
יום המעשה הוא ומועד נמי לאו
ביטול מלאכה לעם שהרי באין
לבית הכנסת יותר מימות החול
לפי שאין עושין בו מלאכה אלא
בדבר האבד:
ולרב אשי .דאמר זה הכלל
דמתני' לאתויי נמי תשעה באב
דאית ביה מוסף תפלת עננו:
מתני' מני כו' חל להיות כו' .גבי
תשעה באב תניא לה בשמעתא
בתרייתא דמס' תענית:
קורא אחד ומפטיר אחד.
הקורא הוא הוי המפטיר:
סימנא בעלמא .הא דהדר נקיט
ליה בזה הכלל סימנא יהיב לן
כו':
כל דטפי מילתא מחבריה .כל
יום העודף דבר מחבירו:
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 .92כב ,ב – כג ,א
ּגוּפָ א:
" ַרב ִא ְּיקלַ ע לְ בָ בֶ ל ְ ּב ַת ֲענִית צִ בּ וּר,
ָקם ָק ָרא ְ ּב ִספְ ָראָ ּ ,פ ַתח – ָ ּב ִר ְיךָ ,ח ַתם  -וְ לֹא ָ ּב ִר ְיך.
נָ פוּל כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא ַא ַאנְ ּ ַפ ְייה ּו ,וְ ַרב לֹא נָפַ ל ַעל ַא ְנ ּ ֵפ ּיה".
ַמאי ַט ְע ָמא ַרב לֹא ָנ ִפיל ַעל ַא ּ ֵפ ּיה?
ִרצְ ּ ָפה ׁ ֶשל ֲאבָ נִים ָהי ְָתה,
וְ ַת ְנ ָיא:
""וְ ֶאבֶ ן ַמ ְשׂ ִּכית ל ֹא ִת ְּתנ ּו ְ ּב ַא ְר ְצכֶ ם לְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוֹ ת ָעלֶ ָיה" )ויקרא כו-א( –
יה ִאי ַא ָּתה ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה ְ ּב ַא ְר ְצ ֶכם,
ָע ֶל ָ
ֲא ָבל ַא ָּתה ִמ ׁ ְש ַּת ֲחוֶ ה ַעל ֲא ָבנִ ים ׁ ֶשל ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש".
ִּכ ְדעו ָּּלא,
דְּ ָא ַמר עו ָּּלא:
לֹא ָא ְס ָרה ּתוֹ ָרה ֶא ָּלא ִרצְ ּ ָפה ׁ ֶשל ֲאבָ נִים ִ ּבלְ בַ ד.
ִאי ָהכִ י,
ַמאי ִא ְיריָ א ַרב? ֲא ִפילּ ּו כּ ו ְּּלה ּו נ ִַּמי!
ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ֲהוָ ִאי.
וְ לֵ יזִ יל לְ גַ ֵ ּבי צִ יבּ ו ָּרא וְ לִ ינ ְּפוֹ ל ַעל ַא ּ ֵפ ּיה!
לֹא ָ ּב ֵעי לְ ִמ ְיט ַרח צִ יבּ ו ָּרא.
וְ ִא ָ ּיב ִעית ֵא ָימא:
ַרב ּ ִפ ׁ ּ
ישוּט ָי ַדיִם וְ ַרגְ לַ ִים ֲהוָ ה ָעבִ יד,
וְ כִ ְדעו ָּּלא,
דְּ ָא ַמר עו ָּּלא:
ּ
ּ
ּ
לֹא ָא ְס ָרה ּתוֹ ָרה ֶא ָלא ִפ ׁישוּט יָ ַדיִם וְ ַרגְ לַ יִם ִ ּבלְ בַ ד.
וְ לִ ּיפוֹ ל ַעל ַא ּ ֵפ ּיה ,וְ לֹא לֶ ֱיעבִ יד ּ ִפ ׁ ּישוּט ָי ַדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִם!
לֹא ְמ ׁ ַש ֵ ּני ִמ ִּמנ ְָהגֵ ּיה.
וְ ִא ָ ּיב ִעית ֵא ָימא:
ָא ָדם ָח ׁשוּב ׁ ַשאנִי,
ִּכ ְד ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָ ר,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר:
ֵאין ָא ָדם ָח ׁשוּב ַר ׁ ּ ַשאי לִ ּיפוֹ ל ַעל ּ ָפנָיוֶ ,א ָּלא ִאם ֵּכן ַנ ֲע ֶנה ִּכיהוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן,
ֹאמר ה' ֶאל יְ הוֹ ׁ ֻש ַע קוּם לָ ְך" וְ גוֹ ' )יהושע ז-י(.
דִּ כְ ִתיב" :וַ ּי ֶ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ִקידָּ ה ַ -על ַא ּ ַפיִ ם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ִּת ּקֹד ַ ּבת ׁ ֶש ַבע ַא ּ ַפיִ ם ָא ֶרץ" )מלכים א א-לא(.
יעה ַ -על ִ ּב ְר ַ ּכיִ ם,
ְ ּכ ִר ָ
וְ ֵכן הוּא אוֹ ֵמרִ " :מ ְּכרוֹ ַע ַעל ִ ּב ְר ָּכיו" )מלכים א ח-נד(.
ִה ׁ ְש ַּת ֲחוָ ָאה זוֹ ּ ִפ ׁ ּישוּט יָ ַדיִ ם וְ ַרגְ ַליִ ם,
ָ
ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֲ " :הבוֹ א נָ בוֹ א ֲאנִ י וְ ִא ּ ְמ ָך וְ ַא ֶחיך לְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחוֹ ת לְ ך ָא ְר ָצה" )בראשית לז-י(".
לֵ וִ י ַא ֲחוֵ י ִקידָּ ה ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי וְ ִא ְיטלַ ע.

רש"י
לא אסרה תורה .בפסוק זה
אלא שלא יעשו רצפת אבנים
בבהכ''נ דוגמת של מקדש:
לא בעי מטרח צבורא .שאם ילך
יעמדו מפניו:
פישוט ידים ורגלים .כשהיה
נופל על פניו ושאר הצבור לא
היו עושין כן:
לא משני .לא היה רוצה לשנות
ממנהגו:
ואיבעית אימא .לא היה רגיל
ליפול על פניו כלומר שהיה אדם
חשוב ואינו נופל על פניו:
אא''כ נענה .כלומר אא''כ בטוח
במעשיו שהוא נענה בתפלתו:
למה זה אתה נופל על פניך.
אלמא אין לו לעשות:
קידה .האמורה בכל מקום
אינה אלא על אפים:
ארצה .משמע כולו שטוח
ארצה:
אחוי קידה .נועץ גודליו ונשען
עליהם ושוחה עד שנושק את
הרצפה וזוקף ומתוך שאינו יכול
להשען על גודליו ואין ידיו
מסייעות אותו בזקיפתו וצריך
להתאמץ במתניו ומתוך כך
נצלע בבוקא דאטמא:
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וְ ָהא ָקא ָ ּג ְר ָמא לֵ ּיה?
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר:
לְ עוֹ לָ ם ַאל י ִָט ַיח ָא ָדם דְּ בָ ִרים ְּכלַ ּ ֵפי ַמ ְעלָ ה,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ָא ָדם ָ ּגדוֹ ל ֵה ִט ַיח דְּ בָ ִרים ְּכלַ ּ ֵפי ַמ ְעלָ ה – וְ ִא ְיטלַ ע,
ו ַּמ ּנ ּו?
לֵ וִ י!
ָהא וְ ָהא ָ ּג ְר ָמא לֵ ּיה.
כג,א ָא ַמר ַרב ִח ּיָיא ַ ּבר ָאבִ ין ֲחזִ י ָנא לְ ה ּו לְ ַא ַ ּב ּיֵי ^וְ ָרבָ א דְּ ַמצְ לֵ י ַאצְ ל ּו ֵיי.

153

רש"י
הטיח דברים כלפי מעלה.
במסכת תענית עלית למרום
ואין אתה משגיח על בניך :הא
והא גרמא ליה .לפי שהטיח
נתקלקל בשעת הסכנה:
דמצלי אצלויי .על צידיהן ולא
נופלין על פניהן ממש לפי שאין
אדם חשוב רשאי ליפול על פניו:
הכי גרסינן תנא דבי ר' ישמעאל
היא:
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" ְ ּביוֹ ם טוֹ ב – ֲח ִמ ׁ ּ ָשה,
ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים – ׁ ִש ׁ ּ ָשה.
] ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת – ׁ ִש ְב ָעה.
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ֵמ ֶהן,
יפין ֲע ֵל ֶיהן"[.
ֲא ָבל מוֹ ִס ִ
ַמ ְת ִנ ִיתין ַמ ִ ּני?
לֹא ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל,
וְ לֹא ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א.
דְּ ַתנְ ָיא:
ּ
" ְ ּביוֹ ם טוֹ ב – ֲח ִמ ׁ ָשה,
ו ְּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים – ׁ ִש ׁ ּ ָשה,
ו ְּב ׁ ַש ָ ּבת – ׁ ִש ְב ָעה,
יהן,
ל
ע
ין
יפ
ס
מוֹ
ין
א
,
ִ ִ ֲ ֵ ֶ
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ֵמ ֶהן וְ ֵ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל.
יבא אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָ
ְ ּביוֹ ם טוֹ ב – ֲח ִמ ׁ ּ ָשה,
ו ְּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים – ׁ ִש ְב ָעה,
ו ְּב ׁ ַש ָ ּבת – ׁ ִש ׁ ּ ָשה,
יהן".
יפין ֲע ֵל ֶ
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ֵמ ֶהןֲ ,א ָבל מוֹ ִס ִ
ַמ ִ ּני?
ִאי ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ַ -ק ׁ ְשיָ א ּתוֹ ֶספֶ ת!
ִאי ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א ַ -ק ׁ ְשיָא ׁ ִש ׁ ּ ָשה וְ ׁ ִשבְ ָעה!
ָא ַמר ָרבָ א:
ָּת ָנא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל ִהיא.
דְּ ָתנָ א דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
" ְ ּביוֹ ם טוֹ ב – ֲח ִמ ׁ ּ ָשה,
ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים – ׁ ִש ׁ ּ ָשה,
ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת – ׁ ִש ְב ָעה,
יהן,
יפין ֲע ֵל ֶ
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתין ֵמ ֶהן ֲא ָבל מוֹ ִס ִ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל"
ַק ׁ ְשיָא דְּ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ַאדְּ ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל!
ְּת ֵרי ַּת ָּנ ֵאי ַא ִּל ָ ּיבא דְּ ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל.
ַמאן ָּת ָנא לְ ָהא דְּ ַת ְנ ָיא:
" ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ְ -מ ַא ֲח ִרין ָלבוֹ א ו ְּמ ַמ ֲה ִרין ָל ֵצאת,
ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים ְ -מ ַמ ֲה ִרין ָלבוֹ א ו ְּמ ַא ֲח ִרין ָל ֵצאת,
ו ְּב ׁ ַש ָ ּבת ְ -מ ַמ ֲה ִרין ָלבוֹ א ו ְּמ ַמ ֲה ִרין ָל ֵצאת"?
לֵ ָימא ַר ִ ּבי ֲע ִקיבָ א דְּ ִאית לֵ ּיה ַ ּגבְ ָרא ְי ֵת ָירא.
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימא ַר ִ ּבי י ׁ ְִש ָמ ֵעאל:
דְּ ָנ ִפ ׁיש ִסידּ ו ָּרא דְּ יוֹ ָמא.

רש"י
ביו''ט מאחרין לבא .לבית
הכנסת שצריך לטרוח בסעודת
יו''ט כך מפורש במסכת
סופרים:
וממהרין לצאת .משום שמחת
יום טוב:
ובשבת ממהרין לבא .שכבר
תיקנו הכל מערב שבת ויפה
למהר ביאתן לקרות שמע
כוותיקין:
וממהרין לצאת .משום עונג
שבת:
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 .94כג ,א
ָהנֵ י " ׁ ְשל ׁ ָֹשה" " ֲח ִמ ׁ ּ ָשה" וְ " ׁ ִש ְב ָעה" ְּ -כנֶ גֶ ד ִמי?
ּ ְפלִ יגֵ י ָ ּב ּה ַר ִ ּבי יִצְ ָחק ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י וְ ַחד דְּ ִע ֵּמ ּיה ,ו ַּמ ּנ ּו? ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ּ ַפזִּי,
וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּהַ :ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ּ ַפ ִזּי וְ ַחד דְּ ִע ֵּמ ּיה ,ו ַּמ ּנ ּו? ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י.
וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּהַ :ר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י.
ַחד ָא ַמרְּ :כנֶ גֶ ד ִ ּב ְר ַּכת כּ ֲֹהנִ ים.
וְ ַחד ָא ַמרְּ :כנֶגֶ ד " ׁ ְשל ׁ ָֹשה ׁשוֹ ְמ ֵרי ַה ַּסף" )מלכים ב כה,יח(,
" ֲח ִמ ּׁ ָשה ֵמרוֹ ֵאי ּ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך" )מלכים ב כה,יט(,
" ׁ ִש ְב ָעה רוֹ ֵאי ּ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך" )אסתר א,יד \ ירמיהו נב,כה(.
ָּת ֵני ַרב יוֹ ֵסף:
ּ
" ׁ ְשל ׁ ָֹשה ֲח ִמ ׁ ָשה וְ ׁ ִש ְב ָעה,
ׁ ְשל ׁ ָֹשה – " ׁשוֹ ְמ ֵרי ַה ַּסף" )מלכים ב כה,יח(,
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה – " ֵמרוֹ ֵאי ּ ְפנֵ י ַה ֶּמלֶ ְך" )מלכים ב כה,יט(,
ׁ ִש ְב ָעה – "רוֹ ֵאי ּ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך" )אסתר א,יד \ ירמיהו נב,כה(".
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּב ּיֵי:
ַעד ָה ִא ְידנָ א ַמאי ַט ְע ָמא לֹא ּ ָפ ֵר ׁיש לָ ן ַמר?
ָא ַמר לֵ ּיה:
לֹא ֲהוָ ה יָ ַד ְע ָנא דִּ צְ ִריכְ ּת ּו לֵ ּיה,
ו ִּמי ְ ּב ִעית ּו ִמי ַ ּנאי ִמ ְּיל ָתא וְ לֹא ָא ְמ ִרי לְ כ ּו?!

רש"י
ברכת כהנים .שלשה תיבות
בפסוק ראשון וחמשה בפסוק
שני ושבעה בפסוק שלישי:
חמשה מרואי פני המלך ושבעה
רואי פני המלך שבעה הם
כדכתיב שבעת שרי פרס ומדי
ומהם יש חמשה חשובים
כדכתיב בסוף מלכים שלשה
שומרי הסף בסוף ספר מלכים
וכנגדן תיקנו אלו מעין דבר
מלכות:
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ָא ַמר לֵ ּיה ַי ֲעקֹב ִמינָ ָאה לְ ַרב יְהו ָּדה:
ָהנֵ י ׁ ִש ׁ ּ ָשה דְּ יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ְּכנֶגֶ ד ִמי?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ְּכנֶגֶ ד ׁ ִש ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ָע ְמד ּו ִמ ִימינוֹ ׁ ֶשל ֶעזְ ָרא ,וְ ׁ ִש ׁ ּ ָשה ִמ ּ ְשׂ מֹאלוֹ ,
ש ּו לַ דָּ ָבר,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ַ ּי ֲעמוֹ ד ֶעזְ ָרא ַה ּסוֹ פֵ ר ַעל ִמגְ דַּ ל ֵעץ ֲא ׁ ֶשר ָע ׂ
וַ ַ ּי ֲעמוֹ ד ֶא ְצלוֹ ַמ ִּת ְתיָ ה וְ ׁ ֶש ַמע וַ ֲענָ יָ ה וְ או ִּר ָ ּיה וְ ִחלְ ִק ָ ּיה ו ַּמ ֲע ֵשׂ יָ ה ַעל יְ ִמינוֹ ,
יש ֵאל ו ַּמלְ ִּכ ָ ּיה וְ ָח ׁשוּם וְ ַח ׁ ְש ַ ּבדָּ נָ ה זְ כַ ְריָ ה ְמ ׁ ֻש ָּלם" )נחמיה ח-ד(.
ו ִּמ ּ ְ ׂ
שמֹאלוֹ ּ ְפ ָדיָ ה ו ִּמ ׁ ָ
ָהנֵ י ׁ ִשבְ ָעה ָהו ּו!
ַהיְינ ּו "זְ כַ ְריָ ה" ַה ְיינ ּו " ְמ ׁ ֻש ָּלם".
וְ ַא ַּמאי ְק ָראוֹ " ְמ ׁ ֻש ָּלם"?
יש ַּלם ְ ּבעוֹ בָ ֵד ּיה.
דְּ ִמ ׁ ּ ַ

רש"י
דמישלם
במעשיו:

בעובדיה.

תמים
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 .96כג ,א-ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ַהכּ ֹל עוֹ ִלין ְל ִמנְ יַ ן ׁ ִש ְב ָעה,
וַ ֲא ִפילּ ּו ָק ָטן,
וַ ֲא ִפילּ ּו ִא ׁ ּ ָשה.
ֲא ָבל ָא ְמר ּו ֲח ָכ ִמים:
ִא ׁ ּ ָשה לֹא ִּת ְק ָרא ַ ּב ּתוֹ ָרה ִ -מ ּ ְפנֵ י ְ ּכבוֹ ד ִצבּ וּר".
ִא ַ ּיב ְעיָ א לְ ה ּו:
ַמ ְפ ִטיר ַמה ּו ׁ ֶש ַ ּי ֲעלֶ ה לְ ִמנְ יַן ׁ ִשבְ ָעה?
ַרב הוּנָ א וְ ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ַ ּבר ַא ָ ּבא:
ַחד ָא ַמר :עוֹ לֶ ה.
וְ ַחד ָא ַמרֵ :אינוֹ עוֹ לֶ ה.
ַמאן דְּ ָא ַמר" :עוֹ לֶ ה"  -דְּ ָהא ָק ֵרי.
ּו ַמאן דְּ ָא ַמרֵ " :אינוֹ עוֹ לֶ ה" – ִּכ ְדעו ָּּלא,
דְּ ָא ַמר עו ָּּלא:
ִמ ּ ְפ ֵני ָמה ַה ַּמפְ ִטיר ַ ּב ָ ּנבִ יא צָ ִר ְיך ׁ ֶש ִ ּי ְק ָרא ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּת ִח ָּלה?
ִמ ּ ְפ ֵני ְּכבוֹ ד ּתוֹ ָרה.
וְ כֵ יוָ ן דְּ ִמ ׁ ּשוּם ְּכבוֹ ד ּתוֹ ָרה הוּא לְ ִמנְ ָינָ א לֹא ָסלִ יק.
ֵמ ִיתיבֵ י:
ּ
ש ִרים וְ ֶא ָחד ְפסו ִּקין ּ ְ -כנֶ ֶגד ׁ ִש ְב ָעה ׁ ֶש ָ ּק ְרא ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה".
" ַה ַּמ ְפ ִטיר ַ ּב ָ ּנ ִביא לֹא יִ ְפחוֹ ת ֵמ ֶע ְ ׂ
וְ ִאם ִא ָיתא ֶ -ע ְׂש ִרים וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ַהוְ ָיין!
ֵּכיוָ ן דְּ ִמ ׁ ּשוּם ְּכבוֹ ד ּתוֹ ָרה הוּא,
כג,ב ְּכנֶגְ דּ וֹ נ ִַּמי לֹא ָ ּב ֵעי.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ָרבָ א:
וַ ֲה ֵרי "עוֹ לוֹ ֵתיכֶ ם ְספ ּו")ירמיה ז-כא(  -דְּ לֹא ַהוְ יָין ֶע ְׂש ִרין וְ ַחד ,וְ ָק ִרינַן!
ׁ ַשאנִ י ָה ָתם ,דִּ ְסלִ יק ִע ְניָינָא.
וְ ֵהיכָ א דְּ לֹא ְסלִ יק ִע ְניָינָא – לֹא?!
וְ ָה ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ַא ָ ּבא:
זִ ְמנִין ַס ִ ּג ִיאין ֲהוָ ה ָק ִא ְימ ָנא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ כִ י ֲהוָ ה ָק ִרינַן ֲעשָׂ ָרה ּ ְפסו ֵּקי,
ָא ַמר לָ ןַ :א ְפ ִסיק ּו!
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּי ֵׁש ּתו ְּר ְ ּג ָמן ַ ׁ -שאנִ י.
דְּ ָתנֵ י ַרב ַּת ְחלִ ָיפא ַ ּבר ׁ ְשמו ֵּאל:
"לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָ ּלא ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין ּתו ְּר ְ ּג ָמן ֲא ָבל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ּתו ְּר ְ ּג ָמן ּפוֹ ֵסק".

רש"י
מפני כבוד תורה .שלא יהא
כבוד תורה וכבוד נביא שוה
וכיון דמשום כבוד תורה הוא
ולא משום חובה לאו ממנינא
הוא:
כנגד ז' שקראו בתורה .לא
פיחת כל אחד משלשה פסוקים:
ואם איתא .דאינו עולה מן
המנין הוו להו שמונה שקראו
בתורה וכ''ד בעינן בנביא:
כנגדו נמי לא בעינן .לקבוע ג'
פסוקים בנביא כנגד אותן
שקורא המפטיר בתורה:
מקום שיש תורגמן שאני .שיש
טורח לצבור:
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יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין ּפוֹ ְר ִסין ַעל ׁ ְש ַמע,
וְ ֵאין עוֹ ְב ִרין ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָיבה,
יהם,
וְ ֵאין נוֹ ְ ׂ
ש ִאין ֶאת ַ ּכ ּ ֵפ ֶ
וְ ֵאין קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה,
וְ ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַ ּב ָ ּנ ִביא,
שין ַמ ֲע ָמד וּמוֹ ׁ ָשב,
וְ ֵאין עוֹ ִ ׂ
וְ ֵאין אוֹ ְמ ִרים ִ ּב ְר ַ ּכת ֲא ֵב ִלים וְ ַתנְ חו ֵּמי ֲא ֵבלִ ים ו ִּב ְר ַ ּכת ֲח ָתנִ ים,
ש ָרה,
וְ ֵאין ְמזַ ְּמנִ ין ְ ּב ׁ ֵשם ּ ָפחוֹ ת ֵמ ֲע ָ ׂ
ו ְּב ַק ְר ָקעוֹ ת ִּת ׁ ְש ָעה וְ כ ֵֹהן,
וְ ָא ָדם ּ ַ -כ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶהן.
ְ ּג ָמ ָרא
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:

ש ָר ֵאל" )ויקרא כב-לב( -
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :וְ נִ ְקדַּ ׁ ְש ִּתי ְ ּבתוֹ ְך ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ

ָּכל דָּ בָ ר ׁ ֶש ִ ּב ְקדו ׁ ּ ָּשה לֹא י ְֵהא ּ ָפחוֹ ת ֵמ ֲעשָׂ ָרה.
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע?
דְּ ָתנֵ י ַר ִ ּבי ִח ּיָיא:
" ַא ְתיָ א " ּתוֹ ְך" " ּתוֹ ְך",
ש ָר ֵאל",
ְ ּכ ִתיב ָה ָכא" :וְ נִ ְקדַּ ׁ ְש ִּתי ְ ּבתוֹ ְך ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ו ְּכ ִתיב ָה ָתםִ " :ה ָ ּב ְדל ּו ִמ ּתוֹ ְך ָה ֵע ָדה" )במדבר טז-כא(.
וְ ַא ְתיָ אֵ " :ע ָדה" " ֵע ָדה",
דִּ ְכ ִתיב ָה ָתםַ " :עד ָמ ַתי לָ ֵע ָדה ָה ָר ָעה ַה ּזֹאת" )במדבר יד-כז(,
ש ָרה".
ש ָרה ַאף ָ ּכאן ֲע ָ ׂ
ַמה ְ ּל ַה ָ ּלן ֲע ָ ׂ

רש"י
מתני'
אין פורסין על שמע .מנין הבא
לבית הכנסת לאחר שקראו
הצבור את שמע עומד אחד
ואומר קדיש וברכו וברכה
שמע.
שבקריאת
ראשונה
פורסין לשון חצי הדבר:
ואין עוברין לפני התיבה .שליח
צבור:
ואין נושאין כפיהן .הכהנים:
אין קורין בתורה .בצבור:
אין עושין מעמד ומושב .למת
כשנושאין את המת לקוברו היו
יושבין ז' פעמים לבכות את
המת והרוצה לסופדו יספוד
והכי תניא )ב''ב דף ק (:אין
מעמדות
משבעה
פוחתין
ומושבות למת כגון עמדו יקרים
עמודו שבו יקרים שבו:
ברכת אבלים .מפרש בגמ':
ותנחומי אבלים .כשחוזרין מן
הקברות עומדין ומנחמין את
האבל ואין שורה פחותה
מעשרה במסכת סנהדרין )דף
יט:(.
ואין מזמנין על המזון בשם.
נברך אלהינו:
והקרקעות .של הקדש הבא
לפדותן צריך עשרה ואחד מהן
כהן:
ואדם כיוצא בהן .אם בא לפדות
מיד הקדש ובגמ' מפרש לה:
גמ'
עדה .אין פחותה מעשרה
שנאמר עד מתי לעדה הרעה
הזאת יצאו יהושע וכלב:
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 .98כג ,ב
ש ָרה".
שין ַמ ֲע ָמד וּמוֹ ׁ ָשב ּ ָפחוֹ ת ֵמ ֲע ָ ׂ
"וְ ֵאין עוֹ ִ ׂ
ֵּכיוָ ן דְּ בָ ֵעי לְ ֵמ ַימר:
" ִע ְמד ּו י ְָק ִרים ֲעמוֹ ד ּו",
" ׁ ְשב ּו י ְָק ִרים ׁ ְשב ּו",
ְ ּבצִ יר ֵמ ֲעשָׂ ָרה לַ או אוֹ ַרח ַא ְר ָעא.
"וְ ֵאין אוֹ ְמ ִרים ִ ּב ְר ַ ּכת ֲא ֵב ִלים ו ִּב ְר ַ ּכת ֲח ָתנִ ים".
ַמאי " ִ ּב ְר ַ ּכת ֲא ֵב ִלים"?
ִ ּב ְר ַּכת ְר ָחבָ ה.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִ ּב ְר ַּכת ֲאבֵ לִ ים – ַ ּב ֲע ָׂש ָרה,
וְ ֵאין ֲאבֵ לִ ים ִמן ַה ִּמ ְניָן.
ִ ּב ְר ַּכת ֲח ָת ִנים – ַ ּב ֲעשָׂ ָרה,
וַ ֲח ָתנִ ים ִמן ַה ִּמ ְניָן.
ש ָרה".
"וְ ֵאין ְמזַ ְּמנִ ין ַעל ַה ָּמזוֹ ן ְ ּב ׁ ֵשם ּ ָפחוֹ ת ֵמ ֲע ָ ׂ
ֵּכיוָ ן דְּ בָ ֵעי לְ ֵמ ַימר" :נְבָ ֵר ְך לֵ אל ֵֹהינ ּו",
ְ ּבצִ יר ֵמ ֲעשָׂ ָרה לַ או אוֹ ַרח ַא ְר ָעא.

"וְ ַה ַ ּק ְר ָקעוֹ ת ִּת ׁ ְש ָעה וְ כ ֵֹהן וְ ָא ָדם ַ ּכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶהן".
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ֲע ָׂש ָרה כּ ֲֹהנִים ְּכתוּבִ ים ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה,
21
ַחד לְ גוּפֵ ּיה,
וְ ִא ָיד ְך ֲהוֵ י ִמיעוּט ַא ַחר ִמיעוּט,
וְ ֵאין ִמיעוּט ַא ַחר ִמיעוּט ֶא ָּלא לְ ַרבּ וֹ ת ִּ -ת ׁ ְש ָעה ִי ְׂש ְר ֵאלִ ים וְ ַחד כּ ֵֹהן.
וְ ֵא ָימא ֲח ִמ ׁ ּ ָשה כּ ֲֹה ִנים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ִי ְׂש ְר ֵאלִ ים!
ַק ׁ ְשיָא.

 21ע"פ הסוגיה המקבילה ,רש"י ומסורת הש"ס.

רש"י
לאו אורח ארעא .להטריח שליח
לכך ולקרותן יקרים דא''כ מה
הנחת למרובין:
אין אבלים מן המנין .שהרי הוא
אומר ברכה למנחמים בפני
עצמן אחינו בעל הגמול ישלם
לכם גמולכם הטוב בא''י משלם
הגמול ולאבלים בפני עצמן
אחינו בעל נחמות ינחם אתכם
בא''י מנחם אבלים ואינו כוללן
יחד:
י' כהנים כתובים .בפרשת
הקדשות שלשה בערכין ושלשה
בבהמה וארבעה בקרקעות וכיון
דמשלמי בהו עשרה בעינן עשרה
גברי:
חד לגופיה .דכהן בעינן:
ואימא חמשה כהנים וחמשה
ישראלים .כיון דטעמא משום
מיעוט אחר מיעוט הוא השלישי
אינו מיעוט אחר מיעוט וכיון
דדרשת ליה שני מיעוט אחר
מיעוט איתרבי לישראל כי הדר
אתא כהן שלישי אשמועינן
דליהוי כהן ולא ישראל וכן ה'
וכן ז' וכן ט':
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 .99כג ,ב
"וְ ָא ָדם ַ ּכ ּיוֹ ֵצא ָ ּב ֶהן".
ָא ָדם ִמי ָקדוֹ ׁש?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ְ ּבאוֹ ֵמר דָּ ַמי ָעלַ י.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ָהאוֹ ֵמר" :דָּ ַמי ָע ַלי" ָ ׁ -ש ִמין אוֹ תוֹ ְ ּכ ֶע ֶבד".
וְ ֶעבֶ ד ִא ְּית ַק ׁש לְ ַק ְר ָקעוֹ ת,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ִה ְתנַ ַחלְ ֶּתם אוֹ ָתם לִ ְבנֵ יכֶ ם ַא ֲח ֵריכֶ ם לָ ֶר ׁ ֶשת ֲאח ּו ָּזה" )ויקרא כה-מו(.

רש"י
עבד איתקש לקרקעות .שנאמר
והתנחלתם אותם לבניכם
אחריכם לרשת אחוזה לעולם
בהם תעבודו:
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 .100כג ,ב – כד ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ּקוֹ ֵרא ַ ּב ּתוֹ ָרה  -לֹא יִ ְפחוֹ ת ִמ ׁ ּ ְשל ׁ ָֹשה ּ ְפסו ִּקים,
וְ לֹא יִ ְק ָרא ַל ְמתו ְּר ְ ּג ָמן יוֹ ֵתר ִמ ּ ָפסוּק ֶא ָחד,
כד,א ו ְּבנָ ִביא – ׁ ְשל ׁ ָֹשה.
ָהי ּו ׁ ְש ָל ׁ ְש ָּתן ׁ ָשל ֹׁש ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת  -קוֹ ִרין ֶא ָחד ֶא ָחד.
ְמ ַד ְ ּלגִ ין ַ ּב ָ ּנ ִביא וְ ֵאין ְמ ַד ְ ּלגִ ין ַ ּב ּתוֹ ָרה,
וְ ַעד ַ ּכ ָּמה הוּא ְמ ַד ֵ ּלג?
ַעד ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְפסוֹ ק ַה ְמתו ְּר ְ ּג ָמן.
ְ ּג ָמ ָרא
ָהנֵ י " ׁ ְשל ׁ ָֹשה" ּ ְפסו ִּקין ְּכנֶגֶ ד ִמי?
ָא ַמר ַרב ַא ִּסי:
ְּכנֶגֶ ד ּתוֹ ָרה ְנבִ ִיאים ּוכְ תוּבִ ים.
"וְ לֹא יִ ְק ָרא ַל ְמתו ְּר ְ ּג ָמן יוֹ ֵתר ִמ ּ ָפסוּק ֶא ָחד,
ו ְּבנָ ִביא ׁ ְשל ׁ ָֹשה ּ ְפסו ִּקים,
וְ ִאם ָהי ּו ׁ ְש ָל ׁ ְש ָּתן ׁ ָשל ֹׁש ָּפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת  -קוֹ ֵרא ֶא ָחד ֶא ָחד".
ְּכגוֹ ןִּ " :כי כֹה ָא ַמר ה' ִח ָּנם נִ ְמ ַּכ ְר ֶּתם ...
אשוֹ נָ ה ...
ִּכי כֹה ָא ַמר ה' ֱאל ִֹהים ִמ ְצ ַריִ ם יָ ַרד ִע ִּמי ָב ִר ׁ
וְ ַע ָּתה ַמה לִ י פֹה נְ ֻאם ה' ) "...ישעיה נב-ג-ה(.

רש"י
מתני'
ולא יקרא למתורגמן יותר
מפסוק אחד .שלא יטעה
מתורגמן )מן( המתרגם על פה:
ובנביא שלשה .אם ירצה ולא
איכפת לן אם יטעה דלא נפקא
מיניה הוראה:
ואם היו שלשתן כו' .בגמ'
מפרש היכא משכחת לה
רצופין:
מדלגין בנביא .מפרשה לפרשה:
ואין מדלגין בתורה .שהשומע
את הקופץ ממקום למקום אין
לבו מיושב לשמוע:
ועד כמה הוא מדלג .בנביא:
שלא יפסוק התורגמן .שלא
ידלג ממקום שהוא קורא אלא
כדי שיוכל לגול את הספר
ולקרות במקום הדילוג קודם
תרגום
התורגמן
שיגמור
המקרא שידלג זה משום שאין
כבוד צבור לעמוד שם בשתיקה:
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" ְמ ַד ְ ּלגִ ין ַ ּב ָ ּנ ִביא וְ ֵאין ְמ ַד ְ ּלגִ ין ַ ּב ּתוֹ ָרה".
ו ְּר ִמי ְנ ִהי:
"קוֹ ֵראַ " :א ֲח ֵרי מוֹ ת" )ויקרא טז-א(,
שוֹ ר" )ויקרא כג-כז(".
וְ " ַא ְך ֶ ּב ָע ׂ
וְ ָהא ָקא ְמ ַד ֵּלג!
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
לֹא ַק ׁ ְש ָיא:
ּ
ּ
ָּכאן ִ ּבכְ ֵדי ׁ ֶש ִיפְ סוֹ ק ַה ּתו ְּר ְג ָמן,
וְ כָ אן ִ ּבכְ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ִי ְפסוֹ ק ַה ּתו ְּר ְ ּג ָמן.
וְ ָהא ֲעלָ ּה ָק ָּת ֵני:
" ְמ ַד ְ ּלגִ ין ַ ּב ָ ּנ ִביא וְ ֵאין ְמ ַד ְ ּלגִ ין ַ ּב ּתוֹ ָרה,
וְ ַעד ַ ּכ ָּמה הוּא ְמ ַד ֵ ּלג?
ַעד ְ ּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְפסוֹ ק ַה ּתו ְּר ְ ּג ָמן".
ִמ ְּכלָ ל דְּ בַ ּתוֹ ָרה ְּכלָ ל ְּכלָ ל לֹא!
ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
לֹא ַק ׁ ְש ָיא:
ָּכאן ְ ּב ִע ְניָן ֶא ָחד,
ָּכאן ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ִע ְניָינוֹ ת.
וְ ָה ַת ְניָ א:
" ְמ ַד ְ ּלגִ ין ַ ּב ּתוֹ ָרה ּ ְ -ב ִענְ יָ ן ֶא ָחד,
ו ַּב ָ ּנ ִביא ּ ִ -ב ׁ ְשנֵ י ִענְ יָ ינִ ין,
ָ ּכאן וְ כָ אן ּ ִ -בכְ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יִ ְפסוֹ ק ַה ּתו ְּר ְ ּג ָמן".
ַּת ְנ ָיא ִא ָיד ְך:
" ֵאין ְמ ַד ְ ּלגִ ין ִמ ָ ּנ ִביא ְלנָ ִביא,
שר – ְמ ַד ֵ ּלג,
ו ְּבנָ ִביא ׁ ֶשל ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂ
ו ִּב ְל ַבד ׁ ֶשלּ ֹא יְ ַד ֵ ּלג ִמ ּסוֹ ף ַה ֵּס ֶפר ִל ְת ִח ָ ּ
ילתוֹ ".

רש"י
גמ'
קורא .כהן גדול אחרי מות ביום
הכפורים משנה היא במסכת
יומא ואך בעשור לחודש ויש
כאן דילוג דפרשת אך בעשור
לחדש השביעי בפרשת אמור אל
הכהנים:
כאן בכדי שלא יפסוק
המתורגמן .והאי בכדי שלא
יפסוק הוא שהרי סמוכין הן:
והא קתני .גרסינן ולא גרסינן
עלה:
בענין אחד .ששניהן מדברין
בדבר אחד ואין כאן טירוף
הדעת הלכך כי לא מפסיק
תורגמן מדלג שהרי שניהן בענין
יוה''כ מדברים ומתני' דקתני
כלל לא בשני ענינים כגון
מפרשת נגעים לפרשת זבין:
והתניא .בניחותא:
אין מדלגין מנביא לנביא .שיש
כאן טירוף יותר מדאי:
מסוף הספר לתחילתו .למפרע:
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רש"י

יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַה ַּמ ְפ ִטיר ַ ּב ָ ּנ ִביא:
הוּא ּפוֹ ֵרס ַעל ׁ ְש ַמע,
וְ הוּא עוֹ ֵבר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָיבה,
שא ֶאת ַ ּכ ּ ָפיו,
וְ הוּא נוֹ ֵ ׂ
וְ ִאם ָהיָ ה ָקטֹן ָ -א ִביו אוֹ ַרבּ וֹ עוֹ ְב ִרין ַעל יָ דוֹ .
ָקטֹן  -קוֹ ֵרא ַ ּב ּתוֹ ָרה ו ְּמ ַת ְר ֵ ּגם,
ּ
שא ֶאת ַ ּכ ָפיו.
ֲא ָבל ֵאינוֹ ּפוֹ ֵרס ַעל ׁ ְש ַמע ,וְ ֵאינוֹ עוֹ ֵבר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָיבה ,וְ ֵאינוֹ נוֹ ֵ ׂ
ּפוֹ ֵח ַח ּ -פוֹ ֵרס ֶאת ׁ ְש ַמע ,ו ְּמ ַת ְר ֵ ּגם.
שא ֶאת ַ ּכ ּ ָפיו.
ֲא ָבל ֵאינוֹ קוֹ ֵרא ַ ּב ּתוֹ ָרה ,וְ ֵאינוֹ עוֹ ֵבר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָיבה ,וְ ֵאינוֹ נוֹ ֵ ׂ
סו ָּמא ּ -פוֹ ֵרס ֶאת ׁ ְש ַמע ,ו ְּמ ַת ְר ֵ ּגם.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ׁ ֶשלּ ֹא ָר ָאה ְמאוֹ רוֹ ת ִמ ָ ּי ָמיו ֵאינוֹ ּפוֹ ֵרס ַעל ׁ ְש ַמע.

מתני'
המפטיר בנביא .מי שרגיל
להפטיר בנביא תקנו חכמים
שיהא פורס את שמע:
הוא עובר לפני התיבה .להוציא
את הצבור בקדושה שבתפלה:
על ידו .בשבילו:
קטן אינו פורס על שמע .לפי
שהוא בא להוציא רבים ידי
חובתן וכיון שאינו מחויב בדבר
אינו מ וציא אחרים ידי חובתן:
ואינו נושא את כפיו .אם כהן
הוא שאין כבוד של צבור להיות
כפופין לברכתו:
פוחח .במסכת סופרים מפרש
כל שכרעיו נראין ערום ויחף
מתרגם ערטילאי ופחח )ישעיה
כ(:
פורס את שמע .דהא מחויב
בברכה:
אבל אינו קורא בתורה .משום
כבוד תורה וכן לפני התיבה וכן
בנשיאות כפים גנאי הוא
לצבור:

ַרב ּ ָפ ּ ָפא ָא ַמר:
ִמ ׁ ּשוּם ָּכבוֹ ד.

גמ'
משום כבוד .להעביר לפני
התיבה הואיל וממציא עצמו
לדבר שאינו כבודו תיקנו לו זו
לכבוד:
משום אינצויי .הדבר בא לידי
מחלוקת אני מפטיר ואתה
תעבור לפני התיבה:
דקא עביד בחנם .הבא לעבור
לפני התיבה אינו נוטל שכר
דהכא אינצויי ליכא משום כבוד
איכא:

ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַט ְע ָמא?

ַר ָ ּבה ַ ּבר ׁ ִש ִימי ָא ַמר:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָא ֵתי לְ ִאי ְּנצ ּו ֵיי.
ַמאי ֵ ּבינַ ְייה ּו?
ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְ יה ּו דְּ ָעבִ יד ְ ּב ִח ּנָם.
ְּתנַן:
"וְ ִאם ָהיָ ה ָקטֹן ָ -א ִביו אוֹ ַרבּ וֹ עוֹ ְב ִרין ַעל יָ דוֹ "
ִאי ָא ְמ ַר ְּת ִמ ׁ ּשוּם " ִנצּ וּיֵי" ָ -ק ָטן ַ ּבר ִנ ּצ ּויֵי הוּא?!
ֶא ָּלא ַמאי? ִמ ׁ ּשוּם ָּכבוֹ ד?! ָקטֹן ַ ּבר ְּכבוֹ ד הוּא?!
ֶא ָּלא ִא ָּיכא ְּכבוֹ ד ָאבִ יו וּכְ בוֹ ד ַרבּ וֹ ,
כד,ב ָהכָ א נ ִַּמי ִא ָּיכא ִנ ּצוּיֵ י ָאבִ יו וְ ִנ ּצ ּו ֵיי ַרבּ וֹ .
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" ּפוֹ ֵח ַח ּ -פוֹ ֵרס ַעל ׁ ְש ַמע] ,ו ְּמ ַת ְר ֵ ּגם.
שא ֶאת ַ ּכ ּ ָפיו"[.
ֲא ָבל ֵאינוֹ קוֹ ֵרא ַ ּב ּתוֹ ָרה ,וְ ֵאינוֹ עוֹ ֵבר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָיבה ,וְ ֵאינוֹ נוֹ ֵ ׂ
ֵיה עו ָּּלא ַ ּבר ַרב ֵמ ַא ַ ּב ּיֵי:
ְ ּב ָעא ִמי ּנ ּ
ָקטֹן ּפוֹ ֵח ַח ַמה ּו ׁ ֶש ּי ְִק ָרא ַ ּב ּתוֹ ָרה?
יב ֵעי לָ ְך ָערוֹ ם!
ָא ַמר לֵ ּיה :וְ ִת ָ ּ
ָערוֹ ם ַמאי ַט ְע ָמא?
לֹא ִמ ׁ ּשוּם ְּכבוֹ ד צִ בּ וּר,
ָהכָ א נ ִַּמי ִמ ׁ ּשוּם ְּכבוֹ ד צִ בּ וּר.

רש"י
קטן פוחח מהו שיקרא בתורה.
גדול פוחח הוא דאסור משום
ולא יראה בך ערות דבר )דברים
כג( אבל קטן אינו מוזהר או
דלמא לא פליג מתני' בין קטן
לגדול:
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"סו ָּמא ּ -פוֹ ֵרס ֶאת ׁ ְש ַמע] ,ו ְּמ ַת ְר ֵ ּגם.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ָ ּכל ׁ ֶשלּ ֹא ָר ָאה ְמאוֹ רוֹ ת ִמ ָ ּי ָמיו ֵאינוֹ ּפוֹ ֵרס ַעל ׁ ְש ַמע"[.
ַּת ְנ ָיא:
" ָא ְמר ּו לוֹ ְל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
יהם".
ימ ֶ
ַה ְר ֵ ּבה ָצפ ּו ִל ְדרוֹ ׁש ַ ּב ֶּמ ְר ָ ּכ ָבה וְ לֹא ָרא ּו אוֹ ָת ּה ִמ ֵ
וְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה?
ָה ָתםּ ַ :ב ֲאבַ נ ְָּתא דְּ לִ ָ ּיבא ַּתלְ ָיא ִמ ְּיל ָתא ,וְ ָהא ָקא ִמיכַ ֵ ּוין וְ י ַָדע.
ָהכָ אִ :מ ׁ ּשוּם ֲהנָ ָאה הוּא ,וְ ָהא לֵ ית לֵ ּיה ֲה ָנ ָאה.
וְ ַר ָ ּבנָן?
ִאית לֵ ּיה ֲהנָ ָאהְּ ,כ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי,
דְּ ַתנְ ָיא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
יתי ִמ ְצ ַט ֵער ַעל ִמ ְק ָרא זֶ ה:
ָ ּכל יָ ַמי ָהיִ ִ
ית ְמ ַמ ּׁ ֵש ׁש ַ ּב ָ ּצ ֳה ַריִ ם ַּכ ֲא ׁ ֶשר יְ ַמ ּׁ ֵש ׁש ָה ִע ֵ ּור ָ ּב ֲא ֵפלָ ה" )דברים כח-כט(,
"וְ ָהיִ ָ
יה ְל ִע ֵּור ֵ ּבין ֲא ֵפ ָילה ְלאוֹ ָרה?
וְ כִ י ָמה ִאכְ ּ ַפת ֵל ּ
שה ְליָ ִדי,
ַעד ׁ ֶש ָ ּבא ַמ ֲע ֶ ׂ
ְ
יתי ְמ ַה ֵ ּלך ְ ּב ִא ׁישוֹ ן ַליְ ָלה וַ ֲא ֵפ ָלה,
ּ ַפ ַעם ַא ַחת ָהיִ ִ
ְ
ְ
יתי סו ָּמא ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַה ֵ ּלך ַ ּבדֶּ ֶרך וַ ֲאבו ָּקה ְ ּביָ דוֹ ,
וְ ָר ִא ִ
ָא ַמ ְר ִּתי לוֹ ּ ְ :בנִ יֲ ,אבו ָּקה זוֹ ָל ָּמה ְל ָך?
ָא ַמר ִליּ ָ :כל זְ ַמן ׁ ֶש ֲאבו ָּקה ְ ּביָ ִדי ּ ְ -בנֵ י ָא ָדם רוֹ ִאין אוֹ ִתי,
ו ַּמצִּ ִילין אוֹ ִתי ִמן ַה ּ ְפ ָח ִתין ו ִּמן ַה ּקוֹ ִצין ו ִּמן ַה ַ ּב ְר ָקנִ ין".

רש"י
לדרוש במרכבה .דיחזקאל:
פחתים .גומות:
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יתין
ַמ ְתנִ ִ
שא ֶאת ַ ּכ ּ ָפיו.
כּ ֵֹהן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּביָ ָדיו מו ִּמין  -לֹא יִ ּ ָ ׂ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ּ
שא ֶאת ַ ּכ ָפיו,
ַאף ִמי ׁ ֶש ָהי ּו יָ ָדיו ְצבוּעוֹ ת ָס ִטיס  -לֹא יִ ּ ָ ׂ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָה ָעם ִמ ְס ַּת ְ ּכ ִלין בּ וֹ .
ְ ּג ָמ ָרא
ָּת ָנא:
"מו ִּמין ׁ ֶש ָא ְמר ּו ְ ּב ָפנָ יו יָ ָדיו וְ ַרגְ ָליו".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
י ָָדיו בּ וֹ ֲה ָק ִנ ּיוֹ ת לֹא יִ ּ ָשׂ א ֶאת ַּכ ּ ָפיו.
ַּת ְנ ָיא ַנ ִּמי ָהכִ י:
ּ
שא ֶאת ַ ּכ ָפיו.
"יָ ָדיו בּ וֹ ֲה ָקנִ ּיוֹ ת  -לֹא יִ ּ ָ ׂ
שא ֶאת ַ ּכ ּ ָפיו".
ֲעקו ּּמוֹ ת ֲעקו ּׁשוֹ ת  -לֹא יִ ּ ָ ׂ
ָא ַמר ַרב ַא ִּסי:
ֵחיפָ ִני וּבֵ י ׁ ָשנִ י  -לֹא יִ ּ ָשׂ א ֶאת ַּכ ּ ָפיו.
ַּת ְנ ָיא ַנ ִּמי ָהכִ י:
" ֵאין מוֹ ִר ִידין ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָיבה:
לֹא ַאנְ ׁ ֵשי ֵ ּבית ׁ ְש ָאן,
יפה,
וְ לֹא ַאנְ ׁ ֵשי ֵ ּבית ֵח ָ
וְ לֹא ַאנְ ׁ ֵשי ִט ְבעוֹ נִ ין,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ְל ָא ְל ִפין ַעיְ ינִ ין ו ְּל ַעיְ ינִ ין ָא ְל ִפין".
ָא ַמר לֵ ּיה ַר ִ ּבי ִח ּיָיא לְ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ַ ּבר ַר ִ ּבי:
ִאלְ ָמלֵ י ַא ָּתה לֵ וִ יָ ּ ,פסוּל ַא ָּתה ִמן ַהדּ וּכָ ן,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָעבֵ י ָקלָ ְך.
ָא ָתא ָא ַמר לֵ ּיה לַ ֲאבו ַּּה,
את ְמ ָח ֵרף ו ְּמגַ דֵּ ף?!
ָא ַמר לֵ ּיה :זִ יל ֵא ָימא לֵ ּיה ְּכ ׁ ֶש ַא ָּתה ַמ ִ ּג ַיע ֵאצֶ ל "וְ ִח ִּכ ִיתי לַ ה'"  -לֹא ְנִמצֵ ָ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
שא ֶאת ַּכ ּ ָפיו.
זַ בְ לְ גָ ן לֹא יִ ּ ָ ׂ
וְ ָהא ַההוּא דַּ ֲהוָ ה ְ ּב ׁ ִש ְ ּיבבו ֵּת ּיה דְּ ַרב ה ּו ָנא,
וַ ֲהוָ ה ּ ָפ ִריס ְי ֵד ּיה!
ַההוּא ,דָּ ׁש ְ ּב ִעירוֹ ֲהוָ ה.
ַּת ְנ ָיא ַנ ִּמי ָהכִ י:
ּ
שא ֶאת ַ ּכ ָפיו,
"זַ ְב ְלגָ ן  -לֹא יִ ּ ָ ׂ
וְ ִאם ָהיָ ה דָּ ׁש ְ ּב ִעירוֹ  -מו ָּּתר".
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
שא ֶאת ַּכ ּ ָפיו.
סו ָּמא ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֵעי ָניו  -לֹא ִי ּ ָ ׂ
וְ ָהא ַההוּא דַּ ֲהוָ ה ְ ּב ׁ ִש ְ ּיבבו ֵּת ּיה דְּ ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָן,
דַּ ֲהוָ ה ּ ָפ ִריס ְי ֵד ּיה!
ַההוּא ,דָּ ׁש ְ ּב ִעירוֹ ֲהוָ ה.

רש"י
מתני'
כהן שיש בידיו מומין .לפי
שהעם מסתכלין בו ואמרינן
במסכת חגיגה )דף טז(.
בשעה
בכהנים
המסתכל
שנושאין את כפיהן עיניו כהות
לפי שהשכינה שורה על ידיהן:
סטיס .קרו''ג:
גמ'
בוהקניות .לונטיי''ש בלעז:
עקומות .כפופות:
עקושות .לצידיהן:
חיפני ובישני .כהן שהוא
מאנשי חיפה ומאנשי בית שאן
מגמגמין בלשונ ן הן:
מפני שקורין לאלפין עיינין
ולעיינין אלפין .ואם היו עושין
ברכת כהנים היו אומרים יאר
יער ה' פניו ולשון קללה הוא כי
יש פנים שיתפרשו לשון כעס
כמו פני ילכו )שמות לג( את פני
)ויקרא כ( ומתרגמינן ית רוגזי
ומעי''ן עושין אלפי''ן ופוגמין
תפלתן ודאמרינן )ברכות לב(.
דבי ר''א קורין לאלפין עיינין
ולעיינין אלפין ההוא בדרשה:
פניו ידיו ורגליו .הנושא את
כפיו חולץ מנעליו כדתניא
)סוטה דף מ (.ואם יש בו מום
יסתכלו בו ומתוך כך רואין את
ידיו:
דעבי קלך .ותניא בהכל שוחטין
)חולין דף כד (.בשילה ובבית
עולמים הלוים נפסלין בקול:
אצל וחכיתי לה' .מקרא זה
בספר ישעיה:
לא נמצאת מחרף ומגדף .שהיה
קורא לחיתי''ן היהי''ן נראה
כאומר והכיתי:
זבלגן .עיניו זולפות דמעה:
לא ישא את כפיו .לפי
שמסתכלין בו:
דש בעירו הוה .כבר היו רגילין
אנשי עירו ולא היו מסתכלין בו
עוד דש לשון מרגיל כמו כיון
דדש דש )בגיטין דף נו:(:
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ַּת ְנ ָיא ַנ ִּמי ָהכִ י:
שא ֶאת ַ ּכ ּ ָפיו,
"סו ָּמא ְ ּב ַא ַחת ֵמ ֵעינָ יו לֹא יִ ּ ָ ׂ
וְ ִאם ָהיָ ה דָּ ׁש ְ ּב ִעירוֹ  -מו ָּּתר".

" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
שא ֶאת ַ ּכ ּ ָפיו".
ִמי ׁ ֶש ָהי ּו יָ ָדיו ְצבוּעוֹ ת לֹא יִ ּ ָ ׂ
ָּת ָנא:
" ִאם רוֹ ב ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר ְמ ַלאכְ ָּתן ְ ּבכָ ְך מו ָּּתר".
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 .106כד ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָהאוֹ ֵמר:
" ֵאינִ י עוֹ ֵבר ִל ְפנֵ י ַה ֵּת ָיבה ִ ּב ְצבו ִּעין" ַ -אף ִ ּב ְל ָבנִ ים לֹא יַ ֲעבוֹ ר.
" ְ ּב ַסנְ דָּ ל ֵאינִ י עוֹ ֵבר" ַ -אף יָ ֵחף לֹא יַ ֲעבוֹ ר.
שה ְּת ִפ ָ ּלתוֹ ֲעגו ָ ּּלה:
ָהעוֹ ֶ ׂ
ַס ָ ּכנָ ה,
וְ ֵאין ָ ּב ּה ִמ ְצוָ ה.
נְ ָתנָ ּה ַעל ִמ ְצחוֹ  ,אוֹ ַעל ַּפס יָ דוֹ ֲ -ה ֵרי זוֹ דֶּ ֶר ְך ַה ִּמינוּת.
יפן זָ ָהב וּנְ ָתנָ ּה ַעל ֵ ּבית אוּנְ ָק ִלי ׁ ֶשלּ וֹ ֲ -ה ֵרי זוֹ דֶּ ֶר ְך ַה ִחיצוֹ נִ ים.
ִצ ּ ָ
ְ ּג ָמ ָרא
ַמאי ַט ְע ָמא?
ישינַן ׁ ֶש ָּמא ִמינוּת נִזְ ְר ָקה בּ וֹ .
ָחיְ ׁ ִ
שה ְּת ִפ ָ ּלתוֹ ֲעגו ָ ּּלה ַס ָ ּכנָ ה וְ ֵאין ָ ּב ּה ִמ ְצוָ ה".
" ָהעוֹ ֶ ׂ
לֵ ָימא ָּתנִינָ א לְ ָהא:
דְּ ָתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
משה ִמ ִּסינַ י",
" ְּת ִפ ִ ּלין ְמרו ָ ּּבעוֹ ת ֲה ָל ָכה ְל ׁ ֶ
וְ ָא ַמר ָרבָ א:
ְ ּב ִתפְ ָרן וּבַ ֲאלַ כְ סוֹ נָן.
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
ַמ ְת ִנ ִיתין דַּ ֲעבִ ָידא ִּכי ַא ְמ ּגוּזָ א.

רש"י
מתני'
אף בלבנים לא יעבור .טעמא
מפרש בגמ':
העושה תפלתו עגולה .תפילין
שבראשו עגולה כביצה וכאגוז:
סכנה .שלא תכנס בראשו:
ואין בה מצוה .דמרובעות
בעינן:
נתנה על מצחו .של ראש ושל יד
על פס ידו:
הרי זו דרך המינות .שמבזין
מדרש חכמים והולכין אחר
המשמע כמשמען בין עיניך
ממש ועל ידך ממש ורבותינו
דרשו במנחות )דף לז (:בגזירה
שוה בין עיניך זה קדקד מקום
שמוחו של תינוק רופס ועל ידך
גובה היד קיבורת בראש הזרוע
שתהא שימה כנגד הלב:
על בית אונקלי .על בית יד
לבושו מבחוץ:
הרי זה דרך חיצונים .בני אדם
ההולכים אחרי דעתם חוץ
מדעת חכמים דבעינן לך לאות
ולא לאחרים לאות )שם(:
ציפן זהב .נמי כתיב למען תהיה
תורת ה' בפיך )שמות יג( שיהא
הכל מבהמה טהורה:
גמ'
שמא מינות נזרקה בו .המינין
עובדי ע''ז מקפידין בכך:
בתפרן ובאלכסונן .כשהוא תופר
בית מושבן צריך ליזהר שלא
יקלקל ריבוען במשיכת חוט
התפירה וצריך שיהא להן
אלכסון כהלכתו במרובע שתהא
אצבע ברוחב ובאורך שהיא
אצבע ושני חומשין באלכסון:
כי אמגוזא .עגולות כאגוז אבל
עגולה כביצה וכעדשה שפיר דמי
לברייתא
תסייעא
ולא
ממתניתין:
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 .107כד ,ב – כה ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ָהאוֹ ֵמר:
כה,א "יְ ָב ְרכו ָּך טוֹ בִ ים" ֲ -ה ֵרי זוֹ דֶּ ֶר ְך ַה ִּמינוּת,
" ַעל ַקן ִצ ּפוֹ ר יַ ִ ּגיע ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך",
"וְ ַעל טוֹ ב יִ ָּז ֵכר ׁ ִש ְמ ָך",
"מוֹ ִדים" "מוֹ ִדים",
ְמ ׁ ַש ְּת ִקין אוֹ תוֹ .
ַה ְמ ַכ ֶ ּנה ַ ּב ֲע ָריוֹ ת ְ -מ ׁ ַש ְּת ִקין אוֹ תוֹ .
ָהאוֹ ֵמר" :ו ִּמ ַּז ְר ֲע ָך ל ֹא ִת ֵּתן לְ ַה ֲעבִ יר לַ ּמוֹ לֶ ְך" )ויקרא יח-כא(  -לֹא ִת ֵּתן ְל ַא ְע ָ ּב ָרא ַ ּב ֲא ַר ִּמ ּיו ָּתא,
יפה!".
ְמ ׁ ַש ְּת ִקין אוֹ תוֹ ִ ּבנְ זִ ָ
ְ ּג ָמ ָרא
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא" :מוֹ ִדים" "מוֹ ִדים"  -דְּ ִמ ֲיחזִ י ִּכ ׁ ְש ֵּתי ָר ׁש ּו ּיוֹ ת,
"וְ ַעל טוֹ ב יִ ָּז ֵכר ׁ ִש ְמ ָך" – נַ ִּמי ,דְּ ַמ ׁ ְש ַמע ַעל טוֹ ב – ִאין ,וְ ַעל ַרע – לֹא,
ו ְּתנַן:
" ַח ָ ּייב ָא ָדם ְל ָב ֵר ְך ַעל ָה ָר ָעה ְ ּכ ׁ ֵשם ׁ ֶשהוּא ְמ ָב ֵר ְך ַעל ַה ּטוֹ ָבה".
ֶא ָּלא " ַעל ַקן ִצ ּפוֹ ר יַ ִ ּגיע ּו ַר ֲח ֶמ ָ
יך" ַ -מאי ַט ְע ָמא?
ּ ְפלִ יגֵ י ָ ּב ּה ְּת ֵרי ָאמוֹ ָר ֵאי ְ ּב ַמ ֲע ָרבָ א,
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ָאבִ ין וְ ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי ַ ּבר ְזבִ ָידא,
אשית.
ַחד ָא ַמרִ :מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶש ֵּמ ִטיל ִק ְנ ָאה ְ ּב ַמ ֲע ֵׂשה ְ ּב ֵר ׁ ִ
וְ ַחד ָא ַמרִ :מ ּ ְפ ֵני ׁ ֶשעוֹ שֶׂ ה ִמדּ וֹ ָתיו ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא ַר ֲח ִמים ,וְ ֵאינָן ֶא ָּלא ְ ּגזֵ ירוֹ ת.
ַההוּא דְּ נ ִָחית ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ָ ּבה ָא ַמר:
ַא ָּתה ַח ְס ָּת ַעל ַקן צִ ּפוֹ ר ַ -א ָּתה חוּס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו,
ַא ָּתה ַח ְס ָּת ַעל אוֹ תוֹ וְ ֶאת ְ ּבנוֹ ַ -א ָּתה חוּס וְ ַר ֵחם ָעלֵ ינ ּו.
ָא ַמר ַר ָ ּבה:
ַּכ ָּמה י ַָדע ַהאי ֵמ ַר ָ ּבנָן לְ ַר ּצ ּו ֵיי לְ ָמ ֵר ּיה!
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּב ּיֵי:
וְ ָהא " ְמ ׁ ַש ְּת ִקין אוֹ תוֹ " ְּתנַן!
וְ ַר ָ ּבה?
לְ ַחדּ ו ֵּדי לְ ַא ַ ּב ּיֵי הוּא דִּ בְ ָעא.
ַההוּא דְּ נ ִָחית ַק ֵּמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ אָ ,א ַמר:
ָה ֵאל ַה ָ ּגדוֹ ל ַה ִ ּגבּ וֹ ר וְ ַהנּוֹ ָרא ָה ַאדִּ יר וְ ֶה ָחזָ ק וְ ָה ַא ִּמיץ.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַס ַ ּי ְימ ִּתינְ ה ּו לְ ׁ ִשבְ ֵח ּיה דְּ ָמ ָר ְך?!
ַה ׁ ְש ָּתא ָה ֵני ְּתלָ ָתא,
משה ְ ּבאוֹ ַריְ ָיתא ,וְ ָאת ּו ְּכ ֶנ ֶסת ַה ְ ּגדוֹ לָ ה וְ ַת ְּקנִינְה ּו,
ִאי לַ או דְּ כַ ְתבִ ינְה ּו ׁ ֶ
ֲאנַן לֹא ָא ְמ ִרינַן לְ ה ּו ,וְ ַא ְּת ָא ְמ ַר ְּת כּ ו ֵּּלי ַהאי?!
ָמ ׁ ָשל לְ ָא ָדם ׁ ֶש ָהי ּו לוֹ ֶאלֶ ף ַאלְ פֵ י ֲאלָ פִ ים דִּ י ְנ ֵרי זָ ָהב וְ ָהי ּו ְמ ַק ְּל ִסין אוֹ תוֹ ְ ּבדִּ ינ ְֵרי ֶּכ ֶסף  -לֹא ְ ּגנַ אי הוּא לוֹ ?!
ָא ַמר ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א:
ּ
ַהכּ ֹל ִ ּב ֵידי ׁ ָש ַמ ִים חוּץ ִמ ִי ְר ַאת ׁ ָש ַמיִם,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ַע ָּתה יִ ְשׂ ָר ֵאל ָמה ה' ֱאל ֶֹה ָיך ׁשוֹ ֵאל ֵמ ִע ּ ָמ ְך ִּכי ִאם לְ יִ ְר ָאה" )דברים י-יב(.
ִמ ְּכלָ ל דְּ ִי ְר ָאה ִמ ְּיל ָתא זו ְּט ְר ִתי ִהיא?!

רש"י
מתני'
יברכוך טובים ה''ז דרך מינות.
שאינו כולל רשעים בשבחו של
מקום וחכמים למדו )כריתות
דף ו (:מחלבנה שריחה רע
ומנאה הכתוב בין סממני
הקטורת שמצריכן הכתוב
בהרצאתן להיותן באגודה
אחת:
על קן צפור יגיעו רחמיך .כלשון
הזה רחמיך מגיעין על קן צפור
כך חוס ורחם עלינו:
ועל טוב יזכר שמך .על טובותיך
נודה לך או שאמר שני פעמים
מודים כשהוא כורע משתקין
אותו ובגמרא מפרש לה:
המכנה בעריות .בגמרא מפרש
שדורש פרשת עריות בכינוי
ואומר לא ערוה ממש דיבר
הכתוב אלא כינה הכתוב בלשונו
וקרא אותה ערוה המגלה קלון
אביו וקלון אמו ברבים כינוי
הוא לשון היפך שמהפך דיבורו
לשבח או לגנאי והרבה יש
בלשון חכמים בספרי אספה לי
שבעים איש )במדבר יא( ואל
אראה ברעתי )שם( ברעתם היה
לו לומר אלא שכינה הכתוב
כיוצא בדבר וימירו את כבודם
בתבנית שור אוכל עשב )תהלים
קו( כבודי היה לו לומר אלא
שכינה הכתוב:
האומר ומזרעך לא תתן להעביר
למולך .לא תבא על הכותית
ותוליד בן לע''ז:
משתקין אותו בנזיפה .שעוקר
הכתוב ממשמעו שהוא עבודת
חוק לאמוריים להעביר בניהן
לאש ונותן כרת לבא על הכותית
ומחייב חטאת על השוגג ומיתת
ב''ד על המזיד בהתראה:
גמ'
כשתי רשויות .ומקבל ומודה
אלוה אחר אלוה:
על הרעה .ברוך דיין האמת:
על הטובה .ברוך הטוב
והמטיב:
מטיל קנאה .לומר על העופות
חס ועל הבהמות וחיות אינו
חס:
ואינן אלא גזירת מלך .להטיל
עלינו עולו להודיע שאנחנו
עבדיו ושומרי מצותיו:
דכתבינהו משה בתורה .האל
הגדול הגבור והנורא אשר לא
ישא פנים )דברים י(:
אנשי כנסת הגדולה .בספר
עזרא )נחמיה ט( ועתה אלהינו
האל הגדול הגבור והנורא שומר
הברית והחסד:
חוץ מיראת שמים .אותה
מסורה בידי אדם שיהא הוא
עצמו מכין לבו לכך אע''ג
שהיכולת בידו להכין לבבנו
אליו דכתיב הנה כחומר ביד
היוצר כן אתם בידי בית ישראל
)ירמיהו יח( ואומר והסירותי
את לב האבן מבשרכם )יחזקאל
לו(:
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ִאין!
משה ַר ֵ ּבינ ּו ִ -מ ְּיל ָתא זו ְּט ְר ִתי ִהיא,
לְ גַ ֵ ּבי ׁ ֶ
ָמ ׁ ָשל לְ ָא ָדם ׁ ֶש ְּמבַ ְּק ׁ ִשין ֵה ֶימ ּנ ּו ְּכלִ י ָ ּגדוֹ ל וְ י ֵׁש לוֹ  -דּ וֹ ֶמה ָעלָ יו ִּככְ לִ י ָק ָטן,
ָק ָטן וְ ֵאין לוֹ  -דּ וֹ ֶמה ָעלָ יו ִּככְ לִ י ָ ּגדוֹ ל.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ָהאוֹ ֵמרְ ׁ " :ש ַמע" " ׁ ְש ַמע" ְּ -כאוֹ ֵמר" :מוֹ ִדים" "מוֹ ִדים" דָּ ֵמי.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ַה ּקוֹ ֵרא ֶאת ׁ ְש ַמע וְ כוֹ ְפ ָל ּה ֲ -ה ֵרי זֶ ה ְמגו ֶ ּּנה"
" ְמגו ֶ ּּנה"  -הוּא דַּ ֲהוֵ יַ ׁ ,ש ּתו ֵּקי לֹא ְמ ׁ ַש ְּת ִקינַן לֵ ּיה!
לֹא ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא דְּ ָא ַמר ִמ ְּיל ָתא ִמ ְּיל ָתא וְ ָת ֵני לָ ּה,
ָהא דְּ ָא ַמר ּ ְפסו ָּקא ּ ְפסו ָּקא וְ ָת ֵני לָ ּה.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ּ ָפ ּ ָפא לְ ָרבָ א:
ּ
וְ ִדלְ ָמא ֵמ ִע ָ ּיק ָרא לֹא ִּכי ֵ ּון דַּ ְע ֵּת ּיה וְ ַה ׁ ְש ָּתא ִכי ֵ ּון דַּ ְע ֵּת ּיה?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ַחבְ רו ָּתא ְּכלַ ּ ֵפי ׁ ְש ַמ ָ ּיא?!
ִאי לֹא ְמכַ ֵ ּוין דַּ ְע ֵּת ּיה ָ -מ ִחי ָנא לֵ ּיה ְ ּב ַא ְרזַ פְ ָּתא דְּ ַנ ּ ָפ ָחאַ ,עד דִּ ְמכַ ֵ ּוין דַּ ְע ֵּת ּיה.

רש"י
אמר מילתא מילתא ותני לה.
כל תיבה אומר ושונה אין כאן
משמעות שתי רשויות אלא
מגונה וסכל הוא:
חברותא כלפי שמיא .וכי כמנהג
חבירו נוהג בהקב''ה לדבר לפניו
שלא במתכוין וחוזר ומראה לו
בכופלו שלא כיון בראשונה:
מרזפתא מרטי''ל בלע''ז ותשם
את המקבת מתרגמינן מרזפתא
)שופטים ד(:
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 .108כה ,א
" ַה ְמ ַכ ֶ ּנה ַ ּב ֲע ָריוֹ ת ְמ ׁ ַש ְּת ִקין אוֹ תוֹ ".
ָּת ָנא ַרב יוֹ ֵסף:
" ְקלוֹ ן ָא ִביו ו ְּקלוֹ ן ִא ּמוֹ ".
" ָהאוֹ ֵמר" :ו ִּמ ַּז ְר ֲע ָך ל ֹא ִת ֵּתן לְ ַה ֲע ִביר" וְ כוּ'".
ָּת ָנא דְּ בֵ י ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל:
ש ָר ֵאל ַה ָ ּבא ַעל ַהכּ ו ִּתית ,וְ הוֹ ִליד ִמ ֶּמ ָ ּנה ֵ ּבן ַל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרהַ ,ה ָ ּכתוּב ְמ ַד ֵ ּבר".
" ְ ּביִ ְ ׂ

רש"י
תני רב יוסף .לפרושי מכנה
דמתני' כדמתרגם ערות אביך
וערות אמך קלנא דאבוך וקלנא
דאמך ולא תגלה שום דבר קלון
שבהן:
תנא דבי רבי ישמעאל .לפרש
מתני' בישראל הבא על הכותית
הכתוב מדבר:
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 .109כה ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
שה ְראו ֵּבן  -נִ ְק ָרא וְ לֹא ִמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ָּת ָמר  -נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ַמ ֲע ֵ ׂ
ּ
אשוֹ ן  -נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵגם.
שה ֵעגֶ ל ָה ִר ׁ
ַמ ֲע ֵ ׂ
וְ ַה ׁ ּ ֵשנִ י  -נִ ְק ָרא וְ לֹא ִמ ַּת ְר ֵ ּגם.
שה דָּ וִ ד וְ ַא ְמנוֹ ן  -נִ ְק ָר ִאין וְ לֹא ִמ ַּת ְר ְ ּג ִמין.
ִ ּב ְר ַ ּכת כּ ֲֹהנִ יםַ ,מ ֲע ֵ ׂ
ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַ ּב" ֶּמ ְר ָ ּכ ָבה".
וְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדהַ :מ ִּתיר.
יעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶ
ֵאין ַמ ְפ ִט ִיריןּ ְ " :בהוֹ ַדע ֶאת יְ רו ׁ ָּשלַ ם" )יחזקאל טז-ב(.
ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"יֵ ׁש נִ ְק ִרין ו ִּמ ַּת ְר ְ ּג ִמין,
וְ יֵ ׁש נִ ְק ִרין וְ לֹא ִמ ַּת ְר ְ ּג ִמין,
וְ יֵ ׁש לֹא נִ ְק ִרין וְ לֹא ִמ ַּת ְר ְ ּג ִמין.
ֵאלּ ּו נִ ְק ִרין ו ִּמ ַּת ְר ְ ּג ִמין:
בל"ת עק"ן נשפ"ה ִס ָימן.
אשית  -נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
כה,ב

ַמה ּו דְּ ֵת ָימאָ :את ּו לְ ׁ ַש ּיוּלֵ י " ַמה ְ ּל ַמ ְע ָלה? ַמה ְ ּל ַמ ָּטה? ^ו ַּמה ְ ּל ָפנִ ים? ו ַּמה ְ ּל ָאחוֹ ר" )חגיגה ב,ג(?
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
שה לוֹ ט ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ַמ ֲע ֵ ׂ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :נֵיחו ּׁש לִ כְ בוֹ דוֹ דְּ ַאבְ ָר ָהם,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
שה ָּת ָמר וִ יהו ָּדה נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ַמ ֲע ֵ ׂ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :לֵ יחו ּׁש לִ כְ בוֹ דוֹ דִּ יהו ָּדה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןְ ׁ :שבָ ֵח ּיה הוּא דְּ אוֹ ֵדי.
אשוֹ ן נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.
שה ֵעגֶ ל ָה ִר ׁ
ַמ ֲע ֵ ׂ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :לֵ יח ּו ׁש לִ כְ בוֹ ָדן ׁ ֶשל ִי ְׂש ָר ֵאל,
ּ
ּ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ןָּ :כל ׁ ֶש ֵּכן דְּ נִ ָיחא לְ ה ּו דְּ ַהוְ ָיא לְ ה ּו ַכ ָפ ָרה.
ְק ָללוֹ ת ו ְּב ָרכוֹ ת נִ ְק ִרין ו ִּמ ַּת ְר ְ ּג ִמין.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :נֵיחו ּׁש דִּ לְ ָמא ּ ַפיְיגָ א דַּ ְע ַּתיְ יה ּו דְּ צִ בּ ו ָּרא,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.

רש"י
מתני'
מעשה ראובן .וישכב את בלהה
פילגש אביו )בראשית לה(:
נקרא .בבית הכנסת:
ולא מתרגם .חיישינן לגנותו:
מעשה תמר .ויהודה:
ומעשה עגל הראשון .כל פרשת
העגל עד ואשליכהו באש )שמות
לב( ומה שחזר אהרן וספר
המעשה הוא קרוי מעשה עגל
השני הוא שכתוב בו ויצא העגל
הזה ולא יתרגם פן יטעו עמי
הארץ ויאמרו ממש היה בו
שיצא מאליו אבל המקרא אין
מבינין:
הודע את ירושלם .את
היא
פרשה
תועבותיה
ביחזקאל:
גמ'
ויש לא נקרין ולא מתרגמין.
מפרש בסיפא מעשה דוד ואמנון
לא נקרין בהפטרה:
מעשה בראשית כו' .ואמרינן
במסכת חגיגה )דף יא(:
המסתכל בארבעה דברים ראוי
לו כאילו לא בא לעולם והתם
מפרש טעמא אין רצונו של מלך
שיזכירו שמו על אשפה כו':
קמ''ל שבחו הוא .שבח הוא
ליהודה הקרייה:
דאודי .שהודה מחטאו:
מאהבה .של ברכות:
ומיראה .של קללות ואין לבן
לשמים:
פייגי דעתייהו .יחלוש דעתן
כשישמעו שיהו נענשין ויאמרו
טוב ליהנות מן העולם הזה בכל
רצוננו הואיל וסופנו ליענש:
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ַאזְ ָהרוֹ ת וְ עוֹ נָ ׁ ִשין נִ ְק ִרין ו ִּמ ַּת ְר ְ ּג ִמין.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :נֵ יחו ּׁש דִּ לְ ָמא ָאת ּו לְ ֶמ ֱעבַ ד ִמ ִ ּי ְר ָאה,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
שה ַא ְמנוֹ ן וְ ָת ָמר  -נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם,
ַמ ֲע ֵ ׂ
ּ
שה ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם  -נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵגם.
ַמ ֲע ֵ ׂ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא לֵ יחו ּׁש לִ ָיק ֵר ּיה דְּ ָדוִ ד,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
שה ּ ִפ ֶילגֶ ׁש ַ ּב ִ ּג ְב ָעה נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ַמ ֲע ֵ ׂ
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ְיָמין,
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא :לֵ יחו ּׁש לִ כְ בוֹ דוֹ דְּ בִ נ ִ
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
"הוֹ ַדע ֶאת יְ רו ׁ ָּשלַ ם ֶאת ּתוֹ ֲעבוֹ ֶת ָיה" )יחזקאל טז-ב( נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
לְ ַא ּפו ֵּקי ִמדְּ ַר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר,
דְּ ַת ְניָ א:
יעזֶ ר:
" ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ָא ָדם ֶא ָחד ׁ ֶש ָהיָ ה קוֹ ֵרא ְל ַמ ְע ָלה ֵמ ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
"הוֹ ַדע ֶאת יְ רו ׁ ָּשלַ ם ֶאת ּתוֹ ֲעבוֹ ֶת ָיה",
ָא ַמר לוֹ ַ :עד ׁ ֶש ַא ָּתה בּ וֹ ֵדק ְ ּבתוֹ ֲעבוֹ ת יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ֵצא ו ְּבדוֹ ק ְ ּבתוֹ ֲעבוֹ ת ִא ְּמ ָך,
ָ ּב ְדק ּו ַא ֲח ָריו ו ָּמ ְצא ּו בּ וֹ ׁ ֶש ֶמץ ּ ְפסוּל".
וְ ֵאלּ ּו נִ ְק ִרין וְ לֹא ִמ ַּת ְר ְ ּג ִמין:
רעבד"ן ִס ָימן.
שה ְראו ֵּבן  -נִ ְק ָרא וְ לֹא ִמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ַמ ֲע ֵ ׂ
ְ
יאל ׁ ֶש ָה ַלך ְל ָכבוּל,
ו ַּמ ֲע ֶ ׂ
שה ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ש ָר ֵאל" )בראשית לה-כב(
וְ ָהיָ ה קוֹ ֵרא ַח ַּזן ַה ְ ּכנֶ ֶסת" :וַ יְ ִהי ִ ּב ׁ ְשכּ וֹ ן יִ ְ ׂ
וְ ָא ַמר לוֹ ַל ְמתו ְּר ְ ּג ָמן ַה ְפ ֵסקַ ,אל ְּת ַת ְר ֵ ּגם ֶא ָ ּלא ַא ֲחרוֹ ן,
יבחוּה ּו ֲחכָ ִמים.
וְ ׁ ִש ְ ּ
שה ֵעגֶ ל ַה ׁ ּ ֵשנִ י נִ ְק ָרא וְ לֹא ִמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ֵעגֶ ל ַה ׁ ּ ֵשנִ י"?
ֵאיזֶ ה " ַמ ֲע ֵ ׂ
משה".
משה" )שמות לב-כא( ַעד "וַ ַ ּי ְרא ׁ ֶ
ֹאמר ׁ ֶ
ִמן "וַ ּי ֶ
ַּתנְ ָיא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ְלעוֹ ָלם יְ ֵהא ָא ָדם זָ ִהיר ִ ּב ְת ׁשוּבוֹ ָתיו,
משה ּ ָפ ְקר ּו ַה ְמ ַע ְר ֲע ִרים,
ׁ ֶש ִּמ ּתוֹ ְך ְּת ׁשו ָּבה ׁ ֶש ֱה ׁ ִשיבוֹ ַא ֲהרֹן ְל ׁ ֶ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וָ ַא ׁ ְשלִ יכֵ ה ּו בָ ֵא ׁש וְ יָ צָ א ָה ֵעגֶ ל ַה ֶּזה" )שמות לב-כד(.
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אל תתרגם אלא אחרון .ויהיו
בני יעקב שנים עשר והפסוק
הזה נפסק בהפסק פרשה לכך
קורהו אחרון כאילו הוא פסוק
לעצמו:
מן ויאמר משה אל אהרן .מה
עשה לך העם הזה:
פקרו המומרים .העיזו פניהם
לומר יש ממש בע''ז:
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רש"י

ִ ּב ְר ַ ּכת כּ ֲֹהנִ ים  -נִ ְק ִרין וְ לֹא ִמ ַּת ְר ְ ּג ִמין".
ַמאי ַט ְע ָמא?
שא" )במדבר ו-כו(.
ִמ ׁ ּשוּם דִּ כְ ִתיב" :יִ ּ ָ ׂ

שה דָּ וִ ד וְ ַא ְמנוֹ ן  -לֹא נִ ְק ִרין וְ לֹא ִמ ַּת ְר ְ ּג ִמין".
" ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ַא ְמנוֹ ן וְ ָת ָמר נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם"!
וְ ָהא ָא ְמ ַר ְּת " ַמ ֲע ֵ ׂ
לֹא ַק ׁ ְש ָיא:
ָהא דִּ כְ ִתיבַ " :א ְמנוֹ ן ֶ ּבן דָּ וִ ד",
ָהא דִּ כְ ִתיבַ " :א ְמנוֹ ן" ְס ָת ָמא.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ָ ּכל ַה ִּמ ְק ָראוֹ ת ַה ְ ּכתו ִּבין ַ ּב ּתוֹ ָרה ִלגְ נַ אי  -קוֹ ִרין אוֹ ָתן ִל ׁ ְש ַבח,
ְ ּכגוֹ ן "יִ ׁ ְש ָ ּגלֶ ָּנה" )דברים כח-ל( – יִ ׁ ְש ָ ּכ ֶב ָ ּנה,
" ַ ּב ְע ּפוֹ לִ ים" )דברים כח-כז( – ַ ּב ְּטחוֹ ִרים,
" ִח ְריוֹ נִ ים" )מלכים ב ו-כה( – דִּ ְביוֹ נִ ים,
"לֶ ֱאכוֹ ל ֶאת חוֹ ֵר ֶיהם וְ לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ֶאת ֵמ ֵימי ׁ ִשינֵ ֶיהם" )מלכים ב יח-כז( ֶ -ל ֱאכוֹ ל ֶאת צוֹ ָא ָתם,
יהם.
ימי ַרגְ ֵל ֶ
וְ ִל ׁ ְש ּתוֹ ת ֶאת ֵמ ֵ
"לְ מ ְֹח ָראוֹ ת" )מלכים ב י-כז( – ְלמוֹ ָצאוֹ ת,
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה אוֹ ֵמר:
"לְ מ ְֹח ָראוֹ ת" – ִ ּכ ׁ ְש ָמן,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא ְ ּגנַ אי ַל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה".
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן:
ָּכל לֵ יצָ נו ָּתא ֲאסִ ָירא,
ַ ּבר ִמ ֵּליצָ נו ָּתא דַּ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה – דְּ ׁ ַש ְר ָיא,
דִּ כְ ִתיבָּ " :כ ַרע ֵ ּבל ק ֵֹרס נְ בוֹ " )ישעיה מו-א(,
שא" וְ גוֹ '' )ישעיה מו-ב(.
וּכְ ִתיבָ " :ק ְרס ּו כָ ְרע ּו יַ ְחדָּ יו ל ֹא יָ כְ ל ּו ַמ ֵּלט ַמ ּ ָ ׂ
ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי ָא ַמר:
ֵמ ָהכָ א" :לְ ֶעגְ לוֹ ת ֵ ּבית ָאוֶ ן יָ גוּר ּו ׁ ְשכַ ן ׁשוֹ ְמרוֹ ן,
ִּכי ָא ַבל ָעלָ יו ַע ּמוֹ וּכְ ָמ ָריו ָעלָ יו יָ גִ יל ּו ַעל ְּכבוֹ דוֹ ִּכי גָ לָ ה ִמ ּ ֶמנּ ּו" )הושע י-ה(.
ַאל ִּת ְק ֵרי " ְּכבוֹ דוֹ " ֶ -א ָּלא ְּכבֵ ידוֹ .
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ַ ּבר ָמנוֹ ַח ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַרב ִא ָיקא:
ׁ ָש ֵרי לֵ ּיה לְ בַ ר יִ ְׂש ָר ֵאל לְ ֵמ ַימר לֵ ּיה לְ עוֹ בֵ ד כּ וֹ כָ בִ ים:
ׁ ַש ְקלֵ ּיה לַ ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה וְ ַא ְ ּנ ֵח ּיה ְ ּב ׁ ִשין ָּתיו ׁ ֶשלּ וֹ .22
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
ַהאי ַמאן דִּ ְס ַנאי ׁשו ְּמ ָע ֵנ ּיה ָ ׁ -ש ֵרי לֵ ּיה לְ בַ ּזוּיֵ ּיה ְ ּבגִ ֶימ"ל וְ ׁ ִשי"ן.
ַהאי ַמאן דְּ ׁ ַש ּ ִפיר ׁשו ְּמ ָענֵ ּיה ָ ׁ -ש ֵרי לְ ׁ ַשבּ ו ֵּח ּיה,
ֹאשוֹ .
ו ַּמאן דְּ ׁ ַש ְ ּב ֵח ּיה ָינוּח ּו לוֹ ְ ּב ָרכוֹ ת ַעל ר ׁ

הדרן עלך הקורא את המגילה עומד

 22על פי הפסוק – "וַ ֲחשׂ ו ַּפי ׁ ֵשת ֶע ְרוַ ת ִמ ְצ ָריִ ם" )ישעיהו כ,ד(.

משום ישא .שלא יאמרו
הקב''ה נושא להן פנים ואינן
יודעין שכדאי הן ישראל לשאת
להן פנים כדאמרינן בברכות )דף
כ :(:לא כדאי הם ישראל לשאת
להן פנים אני אמרתי ואכלת
ושבעת וברכת )דברים ח( והן
מחמירין על עצמן עד כזית עד
כביצה:
ישגלנה .לשון משכב כדכתיב
והשגל יושבת אצלו )נחמיה ב(
וי''מ כלבתא:
בעפולים .לשון מפורש הוא
לגנאי יותר מטחורים ושניהן
בנקב בית הריעי:
חריונים .חרי לשון ריעי:
דביונים .הזב מן היונים שלא
לפרש שהיו ישראל אוכלין
גלליהן בשומרון:
את חוריהם .ריעי היוצא דרך
הנקב:
מימי שיניהם .שינים יש
לכרכשת' וצואה לחה ורכה
קרויה מימי שיניהן:
למחראות .גבי עבודת כוכבים
כתיב בספר מלכים כי חור לשון
מוצא ריעי הוא:
לעגלות בית און .לקול השמועה
הבאה על עגלי בית און יגורו
שכיניהם שבשומרון כי אבל
עליו על העגל:
וכמריו )אשר( עליו יגילו .אשר
היו רגילין לשמוח עליו עתה
יתאבלו על כבודו כי גלה ממנו:
אלא כבידו .כובד משאו של ריעי
תהיה בו וכובד עגבותיו ודומה
לו בספר ישעיה )כרעו קרסו(
יחדיו לא יכלו מלט משא וגו'
הוא משא של ריעי ורבותי
מפרשין וכמריו עליו יגילו ממש
לשון שמחה שהיקל משאוי
שלהן אבל אין לפרש כן שהעגל
כולו גלה כאחד שנטלו סנחריב:
שי''ן ותי''ו .לשון וחשופי שת
ערות מצרים )ישעיה כ(:
דסני שומעניה .שיוצאות עליו
שמועות רעות ושנואות שהוא
נואף:
בג' ושי''ן .בר גירתא זונה שמה
סריי' שם מוסרח כך הוא
בתשובות הגאונים מותר לבזות
גם את אמו שילדתו ורבותי
מפרשים גיופא שייטא שטייא:
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 .110כה ,ב – כו ,א
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ְ ּבנֵ י ָה ִעיר ׁ ֶש ָּמכְ ר ּו:
ְרחוֹ ָב ּה ׁ ֶשל ִעיר  -לוֹ ְק ִחין ְ ּב ָד ָמיו ֵ ּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת.
יבה.
ֵ ּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת  -לוֹ ְק ִחין ֵּת ָ
ֵּת ָיבה  -לוֹ ְק ִחין ִמ ְט ּ ָפחוֹ ת.
כו,א ִמ ְט ָּפחוֹ ת ^ -יִ ְקח ּו ְס ָפ ִרים.
ְס ָפ ִרים  -לוֹ ְק ִחין ּתוֹ ָרה.
ֲא ָבל ִאם ָמ ְכר ּו ּתוֹ ָרה  -לֹא יִ ְקח ּו ְס ָפ ִרים.
ְס ָפ ִרים  -לֹא יִ ְקח ּו ִמ ְט ּ ָפחוֹ ת.
יבה.
ִמ ְט ָּפחוֹ ת  -לֹא יִ ְקח ּו ֵּת ָ
ֵּת ָיבה  -לֹא יִ ְקח ּו ֵ ּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת.
יהן.
ֵ ּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת  -לֹא יִ ְקח ּו ֶאת ָה ְרחוֹ ב ,וְ כֵ ן ְ ּבמוֹ ְת ֵר ֶ
ְ ּג ָמ ָרא
" ְ ּבנֵ י ָה ִעיר ׁ ֶש ָּמ ְכר ּו ְרחוֹ ָב ּה ׁ ֶשל ִעיר".
ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
זוֹ דִּ בְ ֵרי ַר ִ ּבי ְמנַ ֵחם ַ ּבר יוֹ ֵסי ְסתו ְּמ ָּת ָאה,
ֲאבָ ל ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםָ " :ה ְרחוֹ ב ֵאין בּ וֹ ִמ ׁ ּשוּם ְקדו ׁ ּ ָּשה".
וְ ַר ִ ּבי ְמנ ֵַחם ַ ּבר יוֹ ֵסי ַמאי ַט ְע ֵמ ּיה?
הוֹ ִאיל וְ ָה ָעם ִמ ְת ּ ַפ ְּללִ ין בּ וֹ ְ ּב ַת ֲענִ ּיוֹ ת וּבְ ַמ ֲע ָמדוֹ ת.
וְ ַר ָ ּבנָן?
ַההוּא ַא ְק ַראי ְ ּב ָעלְ ָמא.

רש"י
מתני'
בני העיר שמכרו רחובה של
עיר .יש בו קדושה כדמפרש
בגמ' הואיל ומתפללין בו
בתעניות ובמעמדות:
נביאים
ספרים.
לוקחין
וכתובים:
אבל מכרו תורה כו' .שמעלין
בקדש ולא מורידין תוספתא
מעלין בקדש דכתיב ויקם משה
את המשכן )שמות מ( בצלאל
עשה ומשה שהיה גדול ממנו
הקימו ולא מורידים דכתיב את
האלה
החטאים
מחתות
בנפשותם ועשו אותם רקועי
פחים צפוי למזבח כי הקריבום
לפני ה' ויקדשו וגו' )במדבר יז(
כיון שהוקדשו הוקדשו עד כאן:
וכן במותריהן .מכרו ספרים
ולקחו ממקצת הדמים תורה
לא יקחו מן המותר דבר
שקדושתו פחותה:
גמ'
זו דברי רבי מנחם כו' .בהדיא
אמרינן בתוספתא דמגילה )פ''ב(
דהוא אמרה:
הואיל והעם מתפללים בו
בתעניות ובמעמדות .כדתנן
במסכת תעניות )דף טו (.עברו
אלו ולא נענו מוציאין את
התיבה לרחובה של עיר.
תנן
ובמעמדות
תוספת'
מתכנסין בעריהן וקורין במעשה
בראשית ותניא בגמרא אנשי
מעמד נכנסין לבית הכנסת
ויושבין ארבע תעניות בשבת
אפשר בית הכנסת היה להם
קבוע ברחובה של עיר ומתכנסין
שם המעמד כולו כדרך ששנינו
בביכורים )פ''ג משנה ב( כל
העיירות שבמעמד מתכנסין
לעיירות של מעמד ולנין
ברחובה של עיר ולא היו נכנסין
לבתים ולנין שם והיה הממונה
אומר קומו ונעלה ציון אל ה'
אלהינו הא למדת כינוס עיירות
ברחוב היתה ואקראי הוי
שמעמד הזה אינו חוזר חלילה
עד חצי שנה ובתלמידי רבינו
יצחק הלוי מצאתי ובמעמדות
לא גרסינן ומפרש שלא היתה
תפלתן ברחוב עד כאן:
אקראי בעלמא .אינו תדיר:
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יבה".
" ֵ ּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת לוֹ ְק ִחין ֵּת ָ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ נָ ָתן:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶשל ְּכ ָפ ִרים,
ֲאבָ ל ֵ ּבית ַה ְּכ ֶנ ֶסת ׁ ֶשל ְּכ ַר ִּכין ֵּ -כיוָ ן דְּ ֵמ ָעלְ ָמא ָאת ּו לֵ ּיה ,לֹא ָמצ ּו ְמזַ ְ ּב ֵני לֵ ּיה ,דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה דְּ ַר ִ ּבים.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
יש ָּתא דְּ ָמ ָתא ְמ ַח ְסיָ א,
ַהאי ֵ ּבי ְּכ ִנ ׁ ְ
ַאף ַעל ַ ּגב דְּ ֵמ ָעלְ ָמא ָאת ּו לָ ּה,
ֵּכיוָ ן דְּ ַאדַּ ְע ָּתא דִּ ִידי ָק ָאת ּו ִאי ְ ּב ִעינָ א ְמזַ ְ ּבנִינָא לָ ּה.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
שה ְ ּב ֵבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ׁ ֶשל טו ְּר ִס ִ ּיים,
ַמ ֲע ֶ ׂ
שה ָ ּב ּה ָ ּכל ְצ ָרכָ יו".
יעזֶ ר וְ ָע ָ ׂ
ׁ ֶש ָהיָ ה ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם ׁ ֶש ְּמכָ רו ָּה ְל ַר ִ ּבי ֱא ִל ֶ
וְ ָהא ָה ָתם דִּ כְ ַר ִּכים ֲהוָ ה!
יש ָּתא זו ֵּטי ֲהוָ ה,
ַה ִהיא ֵ ּבי ְּכ ִנ ׁ ְ
וְ ִאינְ ה ּו ַעבְ דו ַּּה.
ֵמ ִיתיבֵ י:
"" ְ ּבבֵ ית ֶא ֶרץ ֲאח ּו ַּז ְתכֶ ם" )ויקרא יד-לד(
יט ֵּמא ִ ּבנְ גָ ִעים,
" ֲאח ּו ַּז ְתכֶ ם" ִ -מ ַּ
וְ ֵאין יְ רו ׁ ָּש ַליִ ם ִמ ַּ
יט ֵּמא ִ ּבנְ גָ ִעים.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ֲאנִ י לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶא ָ ּלא ְמקוֹ ם ִמ ְקדָּ ׁש ִ ּב ְל ַבד".
ָהא ָ ּב ֵּתי ְּכנֵסִ ּיוֹ ת וּבָ ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת – ִמ ּ ַיט ְּמ ִאין,
ַא ַּמאי ָהא דִּ כְ ַר ִּכין ָהו ּו!
ֵא ָימא:
" ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ֲאנִ י לֹא ׁ ָש ַמ ְע ִּתי ֶא ָ ּלא ָמקוֹ ם ְמקוּדָּ ׁש ִ ּב ְל ַבד".
ְ ּב ַמאי ָק ִמי ְפלְ גֵ י?
ַת ָ ּנא ַק ָּמא ָסבַ ר:
לֹא ִנ ְת ַח ְּל ָקה ְירו ׁ ָּשלַ יִם לִ ׁ ְשבָ ִטים.
וְ ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ָסבַ ר:
נִ ְת ַח ְּל ָקה ְירו ׁ ָּשלַ יִם לִ ׁ ְשבָ ִטים.
וּבִ ְפלוּגְ ָּתא דְּ ָהנֵי ַּת ּנ ֵָאי:
דְּ ַתנְ ָיא:
" ֶמה ָהיָ ה ְ ּב ֶח ְלקוֹ ׁ ֶשל יְ הו ָּדה?
ַהר ַה ַ ּביִ תַ ,ה ְ ּל ׁ ָשכוֹ ת ,וְ ָה ֲעזָ רוֹ ת.
ו ֶּמה ָהיָ ה ְ ּב ֶח ְלקוֹ ׁ ֶשל ִ ּבנְ יָ ִמין?
או ָּלם ,וְ ֵה ָיכל ,ו ֵּבית ָק ְד ׁ ֵשי ַה ֳ ּק ָד ׁ ִשים,
ו ְּרצו ָּעה ָהיְ ָתה יוֹ ֵצאת ֵמ ֶח ְלקוֹ ׁ ֶשל יְ הו ָּדה וְ נִ כְ נֶ ֶסת ְ ּב ֶח ְלקוֹ ׁ ֶשל ִ ּבנְ יָ ִמין ו ָּב ּה ִמזְ ֵ ּב ַח ָ ּבנוּי,
יה ְ ּב ָכל יוֹ ם ְלבוֹ ְל ָע ּה,
וְ ָהיָ ה ִ ּבנְ יָ ִמין ַה ַּצדִּ יק ִמ ְצ ַט ֵער ָע ֶל ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :חוֹ ֵפף ָעלָ יו ָּכל ַה ּיוֹ ם" )דברים לג-יב(,
שה או ׁ ְּש ִּפיזְ ָכן ַל ׁ ּ ְש ִכינָ ה".
ְל ִפיכָ ְך זָ ָכה ִ ּבנְ יָ ִמין וְ נַ ֲע ָ ׂ

רש"י
לא שנו .דיכולין למכור בית
הכנסת אלא של כפרין:
אבל של כרכין .הוה להו בתי
כנסיות דרבים והכל בעליהן
ואין בני העיר לבדם בעלים
להם:
טורסיים .צורפי נחושת:
ואין ירושלים מטמאה בנגעים.
דלאו אחוזה היא כדאמרי'
לקמן דסבירא ליה להאי תנא
לא נתחלקה ירושלים לשבטים
ולא נפלה בגורל לא ליהודה ולא
לבנימין:
אני לא שמעתי .שלא יהא
מיטמא אלא מקום מקדש בלבד
משום דבית של קודש הוא וגבי
נגעים ובא אשר לו הבית )ויקרא
יד( בעינן אבל ירושלים מיטמא
בנגעים דסבר נתחלקה לשבטים
ואחוזתכם קרינא ליה קתני
מיהת לרבי יהודה דאית ליה
נתחלקה לא שנו אלא מקום
מקדש אבל בתי כנסיות ובתי
מדרשות שבה כשאר בתי העיר
ואע''ג דשל כרך הוא:
מקודש .אף בתי כנסיות משמע:
הר הבית .בכניסתו מצד המזרח
כל מה שיש שם פנוי קרוי הר
הבית שאין לה שם אחר:
והלשכות .שבתוך החיל:
והעזרות .שלשתן עזרת נשים
ועזרת ישראל הן אחת עשרה
אמה שישראל רשאין ליכנס
לפנים מן השער ואחריהם לצד
מערב לעזרת כהנים י''א אמה
שבין דריסת רגלי ישראל
למזבח החיצון:
ומה היה בחלקו של בנימין
אולם והיכל .מצד מערב עכשיו
יותר בנתיים מקום המזבח ל''ב
אמה ובין האולם והמזבח כ''ב
אמה שלא פירש של מי הוא חזר
ופירש רצועה יוצאה כו' לימדך
כאן רצועה זו לבדה ליהודה
אבל צפונו של מזבח ודרומו
ומערבו של בנימין ובמסכת
זבחים אמרינן שאין ליהודה
באותה הרצועה אלא המזרחית
מקום היסוד ולכך לא היה יסוד
למזרחו של מזבח:
והיה בנימין הצדיק .צופה ברוח
הקדש שכן עתיד להיות
ומצטער עליה:
חופף עליו .אדם המצטער חופף
ומתחכך בבגדיו לשון שפשוף
כמו נזיר חופף ומפספס )נזיר דף
מב:(.
אושפיזכן .שהיה ארון בחלקו:

מסכת מגילה פרק ד' – בני העיר שמכרו

וְ ַהאי ַּת ָ ּנא ָסבַ ר לֹא ִנ ְת ַח ְּל ָקה יְ רו ׁ ָּשלַ יִם לִ ׁ ְש ָב ִטים:
דְּ ַתנְ ָיא:
ש ִ ּכ ִירים ָ ּב ִּתים ִ ּבירו ׁ ָּש ַליִ ם,
" ֵאין ַמ ְ ׂ
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאינָ ן ׁ ֶש ָ ּל ֶהן.
ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ַ ּבר ָצדוֹ ק אוֹ ֵמר:
ַאף לֹא ִמ ּטוֹ ת,
ּ
ְל ִפיכָ ְך :עוֹ רוֹ ת ָק ָד ׁ ִשיםּ ַ ,ב ֲע ֵלי או ׁ ְּש ִפיזִ ין נוֹ ְט ִלין אוֹ ָתן ִ ּבזְ רוֹ ַע".
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ׁ ְש ַמע ִמי ָ ּנ ּה:
יש ַ ּבק ִאינ ָׁש ּגוּלְ ָפא ו ַּמ ׁ ְש ָּכא ְ ּבאו ׁ ְּש ּ ִפיזֵ ּיה.
אוֹ ַרח ַא ְר ָעא לְ ִמ ׁ ְ

כו,ב

ָא ַמר ָרבָ א:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא ָמכְ ר ּו ׁ ִשבְ ָעה טוֹ בֵ י ָה ִעיר ְ ּב ַמ ֲע ַמד ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר,
יש ָּתא ֵ ּב ּיהִ ׁ 23שיכְ ָרא ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
ֲאבָ ל ָמכְ ר ּו ׁ ִשבְ ָעה טוֹ בֵ י ָה ִעירּ ְ ,ב ַמ ֲע ַמד ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר ֲא ִפילּ ּו ^לְ ִמ ׁ ְ
ִיש ָּתא,
ָרבִ ינָ א ֲהוָ ה לֵ ּיה ַההוּא ִּת ָּילא דְּ בֵ י ְּכנ ׁ ְ
ָא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ַא ׁ ּ ִשיָ ,א ַמר לֵ ּיהַ :מה ּו לְ ִמיזְ ְר ָע ּה?
ָא ַמר לֵ ּיה :זִ יל זַ בְ ֵנ ּיה ִמ ׁ ּ ִשבְ ָעה טוֹ בֵ י ָה ִעירּ ְ ,ב ַמ ֲע ַמד ַאנ ׁ ְֵשי ָה ִעיר ,וְ זַ ְר ָע ּה.
ִיש ָּתא,
ָר ִמי ַ ּבר ַא ָ ּבא ֲהוָ ה ָקא ְ ּבנֵי ֵ ּבי ְּכנ ׁ ְ
ּ
יס ְּת ֵר ּיה ,וּלְ ַא ּת ּו ֵיי לִ יבְ נֵי וּכְ ׁשו ֵּרי ִמי ָ ּנ ּה ,וְ ַעיוּלֵ י לְ ָה ָתם,
יש ָּתא ַע ִּת ָיקאֲ ,הוָ ה ָ ּב ֵעי לְ ִמ ְ
ֲהוָ ה ַה ִהיא ְּכ ִנ ׁ ְ
ָי ִתיב וְ ָקא ִמ ַ ּיב ְעיָ א לֵ ּיהָ :הא דְּ ַרב ִח ְסדָּ א,
יש ָּתא ַא ֲח ִר ִיתי.
יש ָּתא ַעד דְּ בָ נֵ י ֵ ּבי ְּכנִ ׁ ְ
דְּ ָא ַמר ַרב ִח ְסדָּ א :לֹא לִ ְיס ּתוֹ ר ֵ ּבי ְּכ ִנ ׁ ְ
ָה ָתם ִמ ׁ ּשוּם ּ ְפ ׁ ִשיעו ָּתאִּ ,כי ַהאי ַ ּגוְ ו ָנא ַמאי?
ָא ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ּ ָפ ּ ָפא וְ ָא ַסר לֵ ּיה,
לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב הוּנָ א וְ ָא ַסר לֵ ּיה.

 23ויש גרסו 'בהו' .נ"מ האם מדובר בכסף הנמכר או בדבר הנמכר.
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רש"י
והאי תנא סבר כו' .והיינו תנאי
דאמרן לעיל:
אין משכירין .בעלי בתים את
בתיהם לעולי רגלים אלא בחנם
נותנין להן ונכנסין לתוכן:
עורות קדשים .תודה ושלמים
שהעורות לבעלים:
גולפא .קנקן של חרס שנשתמש
בו:
ומשכא .אם שחט בהמה:
לא שנו .דאין מורידין דמים
הכנסת
ובית
מקדושתן
בחשיבותו עומד אף ביד לוקח
דומיא דספרים לוקח בהן ס''ת
והלה מנהיג ספרים בהוייתן:
אלא שלא מכרו .הטובים
ברשות העם ]אבל אם מכרו
וכו'[ פקעה קדושה מן החפץ ומן
הדמים ומותר לעשות מהן כל
רצונם והיינו דבעא מיניה רבינא
מרב אשי על תילא דבי כנישתא
מהו למיזרעה אלמא במכר כל
דהו הבית והמעות בקדושתייהו
קיימי:
למישתא ביה שיכרא .לקנות
בדמים ולעשות שכר לשתות:
תילא .כל בית הרוס קרוי תל
כמו והיתה תל עולם )דברים
יג(:
כשורי .קורות של בית הכנסת
ישן היו צריכין לתתן בחדש:
הא דאמר רב חסדא .בבבא
בתרא בהשותפין:
משום פשיעותא .שמא יפשע
)אלא( ויתייאש ולא יבנה אחר:
כי האי גוונא מאי .שאין
סתירתו אלא לבנינו של זה:
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ָא ַמר ָרבָ א:
יש ָּתא:
ַהאי ֵ ּבי ְּכ ִנ ׁ ְ
ַחלּ ו ָּפ ּה וְ זַ בּ ּונ ָּה – ׁ ָש ֵרי,
אוֹ גו ָּר ּה ו ַּמ ׁ ְשכּ ּונ ָּה ָ -אסוּר.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ִ ּב ְקדו ׁ ּ ָּש ָת ּה ָק ֵאי.
לִ יבְ ֵני נ ִַּמי,
ַחלּ ו ִּפינְה ּו וְ זַ בּ ּונִינְה ּו – ׁ ָש ֵרי,
אוֹ זו ִּפינְה ּו – ָאסוּר.
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ְ ּב ַע ִּת ָיק ָתא,
ֲאבָ ל ַ ּב ֲח ָד ָתא  -לֵ ית לָ ן ָ ּב ּה.
וַ ֲא ִפילּ ּו לְ ַמאן דְּ ָא ַמר ַהזְ ָמנָה ִמ ְּיל ָתא ִהיא,
ָהנֵ י ִמ ֵּילי ְּכגוֹ ן ָהאוֹ ֵרג ֶ ּבגֶ ד לְ ֵמת,
ֲאבָ ל ָהכָ א ְּכ ָטווּי לְ ָא ִריג דָּ ֵמי ,וְ לֵ ָּיכא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר.
ַמ ָּתנָה –
ּ ְפלִ יגֵ י ָ ּב ּה ַרב ַא ָחא וְ ָרבִ ינָ א,
ַחד ָא ַסר,
וְ ַחד ׁ ָש ֵרי.
ַמאן דְּ ָא ַסר ּ ְ -ב ַהאי ִּת ְפ ַקע ְקדו ׁ ּ ָּש ָת ּה?!
ו ַּמאן דְּ ׁ ָש ֵרי ִ -אי לַ או דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ֲה ָנ ָאה ִמי ֵ ּנ ּיה לֹא ֲהוָ ה י ִָהיב לֵ ּיה.
ֲה ַדר ֲהוָ ה לֵ ּיה ַמ ָּתנָה ִּכזְ בִ י ֵני.

רש"י
חלופי וזבוני .חלה קדושתו על
החילוף או על הדמים והוא יצא
מן הקדושה להשתמש בו:
ליבני .לבינים של בית הכנסת:
בעתיקי .שנבנו כבר בכותל בית
הכנסת שנפל:
אבל בחדתא .שנעשה לשם בית
הכנסת לית לן בה:
ואפי' למ''ד .במסכת סנהדרין
בפרק נגמר הדין )דף מז (:גבי
אורג בגד למת דאסור בהזמנה
בתכריכי המת דאסירי בהנאה
דגמרינן שם שם מעגלה ערופה
כדמפרש התם:
הני מילי באורג בגד למת.
שאינו חסר אלא אריגה וכיון
שנארג מיד הויא ראוי לפורשו
על המת אבל לבינים מחוסרים
עשייה לבנותן בכותל והלכך
בשל לבינים דבית הכנסת הוה
ליה כטווי לאריג וליכא למ''ד
בכי האי גוונא דהזמנה מילתא
היא:
מתנה .נתנו בני העיר בית כנסת
לתשמישי חול:
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 .113כו ,ב
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ישי ִמ ְצוָ ה – נִ זְ ָר ִקין,
" ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ֵ
ישי ְקדו ׁ ּ ָּשה – נִ גְ נָ זִ ין.
ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ֵ
ישי ִמ ְצוָ ה:
וְ ֵאלּ ּו ֵהן ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ֵ
יצית.
סו ָ ּּכה ,לו ָּלבׁ ,שוֹ ָפרִ ,צ ִ
ישי ְקדו ׁ ּ ָּשה:
וְ ֵאלּ ּו ֵהן ַּת ׁ ְש ִמ ׁ ֵ
ילין ו ְּמזוּזוֹ ת ,וְ ִתיק ׁ ֶשל ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ,וְ נַ ְר ִּתיק ׁ ֶשל ְּת ִפ ִ ּ
דְּ לו ְּס ְק ֵמי ְס ָפ ִריםְּ ,ת ִפ ִ ּ
יהן".
ילין ,ו ְּרצוּעוֹ ֵת ֶ
ָא ַמר ָרבָ א:
ֵמ ֵר ׁיש ֲהוָ ה ֲא ִמי ָנא ַהאי כּ ו ְּרסְ יָ א ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש דְּ ַת ׁ ְש ִמ ׁיש הוּא – וְ ׁ ָש ֵרי,
ֵּכיוָ ן דַּ ֲחזִ ינָ א דְּ מוֹ ְתבֵ י ִע ָּלוֵ ּיה ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה,
ֲא ִמינָא ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש ְקדו ׁ ּ ָּשה הוּא ,וְ ָאסוּר.
וְ ָא ַמר ָרבָ א:
ֵמ ֵר ׁיש ֲהוָ ה ֲא ִמי ָנא ַהאי ּ ְפ ִר ָיסא ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש דְּ ַת ׁ ְש ִמ ׁיש הוּא,
ֵּכיוָ ן דַּ ֲחזִ ינָ א דְּ ַעיְ יפֵ י לֵ ּיה ו ַּמ ְ ּנ ֵחי ִס ְיפ ָרא ִע ָּלוֵ ּיה,
ֲא ִמינָ א ַּת ׁ ְש ִמ ׁיש ְקדו ׁ ּ ָּשה הוּא ,וְ ָאסוּר.
וְ ָא ַמר ָרבָ א:
ַהאי ֵּתיבו ָּתא דְּ ִא ַיר ּ ַפט,
ֶמ ְיע ְ ּב ָדה ֵּתיבָ ה זו ְּט ְר ִתי – ׁ ָש ֵרי.
כּ ו ְּר ְס ָייא – ָא ִסיר.
וְ ָא ַמר ָרבָ א:
ַהאי ּ ְפ ִר ָיסא דְּ בָ לָ ה,
לְ ֶמ ְיע ְ ּב ֵד ּיה ּ ְפ ִר ָיסא לְ ִספְ ֵרי – ׁ ָש ֵרי.
לְ חו ָּּמ ׁ ִשין – ָא ִסיר.
וְ ָא ַמר ָרבָ א:
ָהנֵ י זְ בִ ילֵ י דְּ חו ְּּמ ׁ ֵשי ,וְ ַק ְמ ְט ֵרי דְּ ִספְ ֵרי ַּ -ת ׁ ְש ִמ ׁיש ְקדו ׁ ּ ָּשה נִ ינְה ּו,
וְ נִגְ נָ זִ ין.
ּ ְפ ׁ ִש ָיטא!
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא:
ָהנֵ י לַ או לְ כָ בוֹ ד ֲעבִ ָידן ,לְ נ ַּטו ֵּרי ְ ּב ָעלְ ָמא ֲעבִ ֵידי,
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
יש ָּתא דִּ יהו ָּד ֵאי רוֹ ָמ ֵאי,
ַההוּא ֵ ּבי ְּכ ִנ ׁ ְ
דַּ ֲהוָ ה ּ ָפ ִת ַיח לְ ַההוּא ִא ְידרוֹ ָנא,
דַּ ֲהוָ ה ְמ ִחית ֵ ּב ּיה ֵמת,
וַ ֲהו ּו ָ ּבע ּו ַּכ ֲה ֵני לְ ֵמ ַיעל לְ צַ לּ ּו ֵיי ָה ָתם,
ָאת ּו ָא ְמר ּו לֵ ּיה לְ ָרבָ א,
ָא ַמר לְ ה ּו :דְּ ל ּו ֵּתיבו ָּתא ,אוֹ ְתבו ָּה,
שוּי לְ נַ ַחת,
דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ְּכלִ י ֵעץ ֶה ָע ׂ
וּכְ לִ י ֵעץ ֶה ָעשׂ וּי לְ נַ ַחת ֵ -אינוֹ ְמ ַק ֵ ּבל טו ְּמ ָאה,
וְ חוֹ צֵ ץ ִ ּב ְפ ֵני ַה ּטו ְּמ ָאה.
ָא ְמר ּו לֵ ּיה ַר ָ ּבנָן לְ ָרבָ א :וְ ָהא זִ ְמ ִנין דִּ ְמ ַטלְ ְטלֵ י לֵ ּיה ִּכי ָמ ַנח ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ִע ָּלוֵ ּיה,
וַ ֲהוָ ה לֵ ּיה ִמ ּ ַיטלְ ְטלָ א ָמלֵ א וְ ֵר ָיקם!
ִאי ָהכִ י לֹא ֶאפְ ׁ ָשר.

רש"י
מצוה.
ותשמישי
ששימשו בהן מצוה:
דלוסקמי .כמו אמתחת ושק
לשום בו ]ספר[:
תיק ונרתיק .חדא היא אלא
שלשון תיק נופל על דבר ארוך
ולשון נרתיק נופל על דבר קצר:
כורסיא .בימה של עץ:
תשמיש דתשמיש .שפורס מפה
עליו ואחר כך נותן ספר תורה
עליו:
דמותבי ספר תורה עליה .בלא
מפה:
פריסא .יריעה שפורסין סביבות
הארון מבפנים:
תשמיש דתשמיש הוא .תשמיש
של ארון:
דעייפי ליה .פעמים שכופלין
אותו תחת ס''ת:
דאירפט .ארון שנתקלקל ונפרד
מחבורו ויש דוגמתו בברייתא
ביבמות )דף קב (.מנעל
המרופט:
תיבותא זוטרתי .לעשות תיבה
קטנה מן הגדולה הראשונה:
מיעבדא כורסיא .בימה:
אסור .שירדה מקדושתה:
פריסה דבלה .יריעות הארון
שבלו:
לחומשין .יש ספרים שהן
עשויין כל חומש לבדו וכולן
בגליון:
זבילי .כמין דלוסקמי:
שקורין
ארגז
קמטרא.
אשקריניי''ו והרבה יש בתרגום
של יונתן בן עוזיאל חבלים
חבושים )יחזקאל כז( ארגזים
אמליץ דזהוריתא בקמטרין וכן
לאשר על המלתחה לדעל
קמטרי' )מלכים ב י(:
בי כנישתא דרומאי .אנשי
ישראל באו מרומי למחוזא
ונתיישבו שם ועשו להם בית
הכנסת:
אידרונא .חדר שמשימין בו מת
והיה מונח בו מת עד שלא
נקבר:
מחית .כמו מונח כדמתרגמינן
ותנח בגדו אצלה ואחיתתיה
)בראשית לט(:
בעו כהני למיעל ולצלויי.
בההוא כנישתא אין יכולין
ליכנס מפני הטומאה הנכנסת
בבית הכנסת דרך הפתח מבית
לבית דהכי תנן במסכת אהלות
)פ''ג משנה ז(:
דלו תיבותא .הגביהו הארון
ממקומו:
כלי עץ העשוי לנחת .במקום
אחד אינו מקבל טומאה
דאיתקש כלי עץ לשק לענין
טומאה דכתיב וכל כלי עץ או
בגד או עור או שק )ויקרא יא(
מה שק המיטלטל אף כלי עץ
המיטלטל .כל דבר המקבל
טומאה אינו חוצץ בפני
הטומאה:
דברים
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 .114כו ,ב
ָא ַמר ַמר זו ְּט ָרא:
ִמ ְט ּ ָפחוֹ ת ְס ָפ ִרים ׁ ֶש ָ ּבל ּו  -עוֹ ִׂשין אוֹ ָתן ַּתכְ ִריכִ ין לְ ֵמת ִמצְ וָ ה,
וְ זוֹ ִהיא ְ ּגנִ יזָ ָתן.
וְ ָא ַמר ָרבָ א:
ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ָ ּבלָ ה ּ -גוֹ נְזִ ין אוֹ תוֹ ֵאצֶ ל ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם,
וַ ֲא ִפילּ ּו ׁשוֹ נֶה ֲהלָ כוֹ ת.
ָא ַמר ַרב ַא ָחא ַ ּבר י ֲַעקֹב:
וּבִ כְ לִ י ֶח ֶרס,
ש לְ ַמ ַען יַ ַע ְמד ּו יָ ִמים ַר ִ ּבים" )ירמיה לב-יד(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וּנְ ַת ָּתם ִ ּבכְ לִ י ָח ֶר ׂ

רש"י
מטפחות ספרים .אף של ס''ת:
ואפילו שונה הלכות .כלומר
אפילו לא שימש תלמידי חכמים
בהש''ס ובגמרא אלא במשניות
ובברייתות:
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 .115כו ,ב – כז ,א
ָא ַמר ַרב ּ ַפ ּ ִפי ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א:
יש ָּתא לְ בֵ י ַר ָ ּבנָן – ׁ ָש ֵרי,
ִמ ֵ ּבי ְּכנִ ׁ ְ
יש ָּתא – ֲא ִסיר.
ִמ ֵ ּבי ַר ָ ּבנָן לְ בֵ י ְּכ ִנ ְׁ
וְ ַרב ּ ָפ ּ ָפא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ָרבָ א ַמ ְת ֵני ִא ּ ְיפכָ א.
ָא ַמר ַרב ַא ָחא:
כז,א ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַרב ּ ַפ ּ ִפי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
שוֹ תוֹ ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש,
ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת מו ָּּתר לַ ֲע ׂ
ׁ ְש ַמע ִמי ָ ּנ ּה.
דָּ ַר ׁש ַ ּבר ַק ּ ָפ ָרא:
ְ
שרֹף ֶאת ֵ ּבית ה' ,וְ ֵאת ֵ ּבית ַה ּ ֶמלֶ ך ,וְ ֵאת ָּכל ָ ּב ֵּתי יְ רו ׁ ָּשלַ ם,
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :וַ ִ ּי ְ ׂ
ש ַרף ָ ּב ֵא ׁש" )מלכים ב כה-ט(?
וְ ֶאת ָּכל ֵ ּבית ָ ּגדוֹ ל ָ ׂ
" ֵ ּבית ה'"  -זֶ ה ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש.
" ֵ ּבית ַה ֶּמלֶ ְך" ֵ -אלּ ּו ּ ַפלְ ְט ִרין ׁ ֶשל ֶמלֶ ךְ.
"וְ ֶאת ָּכל ָ ּב ֵּתי יְ רו ׁ ָּשלַ ם" – ְּכ ַמ ׁ ְש ָמ ָען.
ש ַרף ָ ּב ֵא ׁש" –
"וְ ֶאת ָּכל ֵ ּבית ָ ּגדוֹ ל ָ ׂ
ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן וְ ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ַחד ָא ַמר ָמקוֹ ם ׁ ֶש ְּמגַ דְּ לִ ין בּ וֹ ּתוֹ ָרה.
וְ ַחד ָא ַמר ָמקוֹ ם ׁ ֶש ְּמגַ דְּ לִ ין בּ וֹ ְּתפִ ָּלה.
ַמאן דְּ ָא ַמר " ּתוֹ ָרה" -
דִּ כְ ִתיב" :ה' ָח ֵפץ לְ ַמ ַען צִ ְדקוֹ יַ גְ דִּ יל ּתוֹ ָרה וְ יַ ְאדִּ יר" )ישעיה מב-כא(.
ּו ַמאן דְּ ָא ַמר " ְּת ִפ ָּלה" -
ישע" )מלכים ב ח-ד(,
דִּ כְ ִתיבַ " :ס ּ ְפ ָרה ָּנא ַה ְ ּגדוֹ לוֹ ת ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂ
שה ֱאלִ ׁ ָ
ישע דְּ ָעבַ ד ְ ּב ַר ֲח ֵמי הוּא דְּ ָעבַ ד.
וֶ ֱאלִ ׁ ָ
ִּת ְס ַּת ֵ ּיים דְּ ַר ִ ּבי ְיהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י,
הוּא דְּ ָא ַמר ָמקוֹ ם ׁ ֶש ְּמגַ דְּ לִ ין בּ וֹ ּתוֹ ָרה,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
שוֹ תוֹ ֵ ּבית ַה ִּמ ְד ָר ׁש,
ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת מו ָּּתר לַ ֲע ׂ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה.

רש"י
מבי כנישתא לבי רבנן .לעשות
מבית הכנסת בית המדרש:
וישרף את בית ה' ואת כל בית
גדול .בנבוזראדן כתיב:
תסתיים .יש סימן:
מותר לעשות בית המדרש.
אלמא בית המדרש הוי בית
גדול:
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" ֲא ָבל ָמכְ ר ּו ּתוֹ ָרה לֹא יִ ְקח ּו ְס ָפ ִרים" וְ כוּ'.
ִא ַ ּיב ְעיָ א לְ ה ּו:
ַמה ּו לִ ְמכּ וֹ ר ֵספֶ ר ּתוֹ ָרה י ׁ ָָשן לִ ַ ּיקח בּ וֹ ָח ָד ׁש?
ֵּכיוָ ן דְּ לֹא ַמ ֲעלֵ י לֵ ּיה – ָאסוּר,
אוֹ דִּ לְ ָמאֵּ ,כיוָ ן דְּ לֵ ָּיכא לְ ַעלּ ּו ֵיי ִעילּ וּיָ יא ַא ֲח ִרי ָנא ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי?
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ֲא ָבל ָמכְ ר ּו ּתוֹ ָרה  -לֹא יִ ְקח ּו ְס ָפ ִרים".
" ְס ָפ ִרים"  -הוּא דְּ לֹאָ ,הא ּתוֹ ָרה ְ ּבתוֹ ָרה ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
ַמ ְת ִנ ִיתין – דִּ ֲיעבַ ד,
ּ
ִּכי ָקא ִמ ַ ּיב ְע ָיא לָ ן – לְ כַ ְּת ִח ָלה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ּגוֹ ְל ִלין ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ְ ּב ִמ ְט ּ ְפחוֹ ת חו ָּּמ ׁ ִשין,
יאים וּכְ תו ִּבים,
וְ חו ָּּמ ׁ ִשין ְ ּב ִמ ְט ְּפחוֹ ת נְ ִב ִ
יאים וּכְ תו ִּבים ְ ּב ִמ ְט ּ ְפחוֹ ת חו ָּּמ ׁ ִשין,
ֲא ָבל לֹא נְ ִב ִ
וְ לֹא חו ָּּמ ׁ ִשין ְ ּב ִמ ְט ּ ְפחוֹ ת ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה"
ָק ָּת ֵני ִמ ַיהתּ " :גוֹ ְל ִלים ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ְ ּב ִמ ְט ּ ְפחוֹ ת חו ָּּמ ׁ ִשין" –
" ִמ ְט ּ ְפחוֹ ת חו ָּּמ ׁ ִשין" – ִאיןִ ,מ ְט ּ ְפחוֹ ת ֵספֶ ר ּתוֹ ָרה – לֹא.
ֵא ָימא ֵס ָיפא:
"וְ לֹא חו ָּּמ ׁ ִשין ְ ּב ִמ ְט ּ ְפחוֹ ת ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה" ָ -הא ּתוֹ ָרה ְ ּבתוֹ ָרה ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי!
יש ַמע ִמי ּנ ָּה.
ֶא ָּלא ֵמ ָהא לֵ ָּיכא לְ ִמ ׁ ְ
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יחין ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ּתוֹ ָרה,
" ְמנִ ִ
ּ
וְ תוֹ ָרה ַעל ַג ֵ ּבי חו ָּּמ ׁ ִשין,
יאים וּכְ תו ִּבים,
וְ חו ָּּמ ׁ ִשין ַעל ַ ּג ֵ ּבי נְ ִב ִ
יאים וּכְ תו ִּבים ַעל ַ ּג ֵ ּבי חו ָּּמ ׁ ִשין,
ֲא ָבל לֹא נְ ִב ִ
ּ
וְ לֹא חו ָּּמ ׁ ִשין ַעל ַג ֵ ּבי ּתוֹ ָרה".
ֲהנָ ָחה ָק ָא ְמ ַר ְּת,
ׁ ַשאנִ י ֲהנָ ָחה דְּ לֹא ֶאפְ ׁ ָשר.
דְּ ִאי לֹא ֵּת ָימא ָהכִ י,
ִמיכְ ַר ְך ֵהיכִ י ָּכ ְרכִ ינַן?
וְ ָהא ָקא ָי ִתיב דַּ ּ ָפא ַא ַחבְ ֵר ּיה!
ֶא ָּלא ֵּכיוָ ן דְּ לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר – ׁ ָש ֵרי,
ָהכָ א נ ִַּמי ֵּכיוָ ן דְּ לֹא ֶא ְפ ׁ ָשר – ׁ ָש ֵרי.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
יאל:
דְּ ָא ַמר ַר ָ ּבה ַ ּבר ַ ּבר ָחנָ ה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
לֹא ְיִמכּ וֹ ר ָא ָדם ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה י ׁ ָָשן לִ ַּיקח בּ וֹ ָח ָד ׁש.
ָה ָתם ִמ ׁ ּשוּם ּ ְפ ׁ ִשיעו ָּתא.
ִּכי ָק ָא ְמ ִרינַן:
ְּכגוֹ ן דִּ כְ ִתיב ,ו ָּמנַח לְ ִא ּ ָיפרו ֵּקי,
ַמאי?

רש"י
דיעבד .שמכרוהו כבר כדקתני
מכרו תורה ומשום הכי מותר
ליקח בדמיו ספר תורה שאם
לאו מה יקחו מהם כי קא
מיבעיא לן למכור לכתחילה
לכך:
חומשין .ספר תורה שאין בו
אלא חומש אחד:
אבל לא נביאים וכתובים
במטפחות ספר תורה .שמוריד
המטפחות מקדושתן:
במטפחות של חומשין .דקא
מעלי להו למטפחות:
אבל במטפחות ספר תורה לא.
אלמא אין משנין לכיוצא בה
אלא למעלה הימנה:
אימא סיפא ולא חומשין
במטפחות של ספר תורה .דהא
ירידה היא:
וקא מותיב דפא אחבריה .דף
נגלל על חבירו:
שמא
פשיעותא.
משום
משימכור שוב לא יקנה ומתוך
כך יפסדו הדמים:
כי קאמרינן דמנח לאיפרוקי.
שכתוב כבר החדש בבית הסופר
ואינו מעוכב אלא לתת לו
דמים:
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ָּתא ׁ ְש ַמע:
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ֵאין מוֹ כְ ִרין ֵספֶ ר ּתוֹ ָרה,
ֶא ָּלא לִ לְ מוֹ ד ּתוֹ ָרה,
ישׂ א ִא ׁ ּ ָשה.
וְ לִ ּ ָ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה ּתוֹ ָרה ְ ּבתוֹ ָרה ׁ ַש ּ ִפיר דָּ ֵמי.
דִּ לְ ָמא ׁ ַשאנִי ַּתלְ מוּד,
ׁ ֶש ַה ִּל ּמוּד ֵמבִ יא לִ ֵידי ַמ ֲע ֵׂשה.
ִא ׁ ּ ָשה ִּנַמי" :ל ֹא תֹה ּו ְב ָר ָא ּה לָ ׁ ֶש ֶבת יְ ָצ ָר ּה" )ישעיה מה-יח(,
ֲאבָ ל ּתוֹ ָרה ְ ּבתוֹ ָרה – לֹא.
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
"לֹא יִ ְמכּ וֹ ר ָא ָדם ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה ַאף ַעל ִּפי ׁ ֶש ֵאינוֹ ָצ ִר ְ
יך לוֹ ,
יאל:
יָ ֵתר ַעל ֵ ּכןָ ,א ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ימן ְ ּב ָר ָכה ְלעוֹ ָלם".
ֹאכל ,ו ָּמכַ ר ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה אוֹ ִ ּב ּתוֹ ֵ -אינוֹ רוֹ ֶאה ִס ַ
ֲא ִפילּ ּו ֵאין לוֹ ַמה ּי ַ

183
רש"י
אלא ללמוד תורה .להתפרנס בו
כשלומד תורה וקס''ד דה''ה
לקנות ספר תורה:
שאינו צריך לו .שיש לו אחר:
אינו רואה סימן ברכה לעולם.
באותן הדמים:
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יהן".
"וְ ֵכן ְ ּבמוֹ ָת ֵר ֶ
ָא ַמר ָרבָ א:
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלאֶ ׁ :ש ָּמכְ ר ּו וְ הוֹ ִתיר ּו,
ֲאבָ ל ָ ּגב ּו וְ הוֹ ִתיר ּו – מו ָּּתר.
ֵא ִיתיבֵ ּיה ַא ַ ּב ּיֵי:
" ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :שלּ ֹא ִה ְתנ ּו,
ֲא ָבל ִה ְתנ ּו ֲ -א ִפילּ ּו ְלדוֹ ְכסו ְּסיָ א מו ָּּתר".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי,
ִאילֵ ָימא ׁ ֶש ָּמכְ ר ּו וְ הוֹ ִתיר ּו ִּכי ִה ְתנ ּו ַמאי ֲהוֵ י?
ֶא ָּלא ֶ ׁ -ש ָ ּגב ּו וְ הוֹ ִתיר ּו.
ַט ְע ָמא "דְּ ִה ְתנ ּו"ָ ,הא לֹא ִה ְתנ ּו לֹא!
לְ עוֹ לָ םֶ ׁ ,ש ָּמכְ ר ּו וְ הוֹ ִתיר ּו,
וְ ָהכִ י ָק ָא ַמר:
" ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםֶ ׁ :שלּ ֹא ִה ְתנ ּו ׁ ִשבְ ָעה טוֹ בֵ י ָה ִעיר ְ ּב ַמ ֲע ַמד ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר,
ֲא ָבל ִה ְתנ ּו ׁ ִשבְ ָעה טוֹ בֵ י ָה ִעיר ְ ּב ַמ ֲע ַמד ַאנְ ׁ ֵשי ָה ִעיר.
ֲא ִפילּ ּו ְלדוֹ כְ סו ְּסיָ א נ ִַּמי מו ָּּתר".
ָא ַמר לֵ ּיה ַא ַ ּב ּיֵי לְ ַההוּא ֵמ ַר ָ ּבנָן דַּ ֲהוָ ה ְמ ַסדֵּ ר ַמ ְת ִנ ָיתא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ִמי ׁ ְש ִמ ַיע לָ ְך ֵמ ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ַמאי "דּ וֹ ְכסו ְּסיָ א"?
ָא ַמר לֵ ּיה:
ָהכִ י ָא ַמר ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת:
ּ ַפ ְר ׁ ָשא דְּ ָמ ָתא.
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
יש ּיְילָ ּה ַק ֵּמ ּיה דִּ ׁ ְשכִ ַיח ַק ֵּמ ּיה ַר ָ ּבנָן,
ִהלְ ָּכ ְך ַהאי צו ְּרבָ א ֵמ ַר ָ ּב ָנן דְּ ׁ ָש ַמע לֵ ּיה ִמ ְּיל ָתא ,וְ לֹא יָ ַדע ּ ֵפירו ׁ ָּשא ,לִ ׁ ַ
דְּ לֹא ֶאפְ ׁ ָשר דְּ לֹא ׁ ְש ִמ ַיע לֵ ּיה ִמן ַ ּגבְ ָרא ַר ָ ּבה.

רש"י
שמכרו והותירו .מכרו אחד מן
הקדושות הללו ולקחו ממקצת
הדמים קדושה מעולה והותירו
מהן:
אבל גבו .מעות מן הצבור לצורך
ספר תורה וקנאוהו ונותר בידן
מן הדמים מותר להורידן שהרי
עדיין לא באו לשימוש קדושה
חמורה:
שלא התנו .על מנת לעשות
רצוננו מן הדמים:
לדוכסוסיא .מפרש לקמן:
כי התנו מאי הוי .הא דמי
קדושה הן:
וטעמא דהתנו .כשגבו לעשות
רצוננו וחפצנו ממותר הדמים:
פרשא דמתא .בני העיר שוכרין
אדם רוכב סוס שיהא להן
מזומן לשולחו בשליחות למושל
העיר כשיצטרכו:
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 .118כז ,א-ב
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ְ ּב ֵני ָה ִעיר ׁ ֶש ָהלְ כ ּו לְ ִעיר ַא ֶח ֶרת,
ו ָּפ ְסק ּו ֲעלֵ ֶיהן צְ ָד ָקה,
נוֹ ְת ִנין,
וּכְ ׁ ֶש ֵהן ָ ּב ִאין ְמבִ ִיאין אוֹ ָת ּה ִע ָּמ ֶהן ,ו ְּמ ַפ ְרנְ ִסין ָ ּב ּה ֲע ִנ ּיֵי ִע ָירן.
ַּת ְנ ָיא ַנ ִּמי ָהכִ י:
" ְ ּבנֵ י ָה ִעיר ׁ ֶש ָה ְלכ ּו ְל ִעיר ַא ֶח ֶרת,
יהן ְצ ָד ָקה,
ו ָּפ ְסק ּו ֲע ֵל ֶ
נוֹ ְתנִ ין,
יאין אוֹ ָת ּה ִע ָּמ ֶהן,
ו ְּכ ׁ ֶש ֵהן ָ ּב ִאין ְמ ִב ִ
וְ יָ ִחיד ׁ ֶש ָה ַל ְך ְל ִעיר ַא ֶח ֶרת ו ָּפ ְסק ּו ָע ָליו ְצ ָד ָקה ִּ -ת ָ ּנ ֵתן ַל ֲענִ ֵ ּיי אוֹ ָת ּה ָה ִעיר".
ַרב הוּנָ א ָ ּגזַ ר ַּת ֲע ִנ ָיתא,
ַעל לְ גַ ֵ ּב ּיה ַרב ָחנָ ה ַ ּבר ֲחנִ ילַ אי וְ כָ ל ְ ּבנֵ י ָמ ֵת ּיה ָרמ ּו ֲעלַ יְ יה ּו צְ ָד ָקה וְ י ֲָהב ּו,
אתין,
ִּכי ָ ּבע ּו לְ ֵמ ֵיתי ָא ְמר ּו לֵ ּיה :נוֹ ְתבָ ּה לָ ן ַמר וְ ֵניזוּל ּונְפַ ְר ֵנס ָ ּב ּה ֲענִ ֵ ּיי ָמ ִ
ָא ַמר לְ ה ּו:
ְּתנִי ָנא:
כז,ב " ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם ^ ֲח ֵבר ִעיר,
ֲא ָבל יֵ ׁש ׁ ָשם ֲח ֵבר ִעיר ִּ -ת ָ ּינ ֵתן ַל ֲח ֵבר ִעיר",
וְ ָּכל ׁ ֶש ֵּכן דַּ ֲע ִנ ּיֵי דִּ ִידי וְ ִד ְידכ ּו ֲעלַ י ְס ִמיכִ י.

רש"י
נותנין .אותה לגבאי אותה העיר
כדי שלא יחשדום בפוסקים
ואינן נותנין:
וכשהן באים .וחוזרים למקומן
תובעים אותן מן הגבאים
ומפרנסין בה עניי עירן:
חבר עיר .תלמיד חכם המתעסק
בצרכי צבור:
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 .119כז ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין מוֹ ְכ ִרין ֶאת ׁ ֶשל ַר ִ ּבים ְליָ ִחיד ִ -מ ְּפנֵ י ׁ ֶש ּמוֹ ִר ִידין אוֹ תוֹ ִמ ְ ּקדו ׁ ּ ָּשתוֹ ,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ּ
ָא ְמר ּו לוֹ ִ :אם ֵ ּכן ַאף לֹא ֵמ ִעיר ְגדוֹ ָלה ְל ִעיר ְק ַט ָ ּנה.
ְ ּג ָמ ָרא
ׁ ַש ּ ִפיר ָק ַא ְמ ֵרי לֵ ּיה ַר ָ ּבנָן לְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
ישא.
ישא ַה ׁ ְש ָּתא נ ִַּמי ַקדִּ ׁ ָ
ֵמ ִעיר ְ ּגדוֹ לָ ה לְ ִעיר ְק ַט ּנָה ֵמ ִע ָ ּיק ָרא ַקדִּ ׁ ָ
ֵמ ַר ִ ּבים לְ ָי ִחיד לֵ ָּיכא ְקדו ׁ ּ ָּשה.
וְ ַר ָ ּבנָן?
ִאי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַיח ׁש,
ִּכי ַהאי ַ ּגוְ ונָא נ ִַּמי ִא ָּיכא לְ ֵמ ַיח ׁש ִמ ׁ ּשוּםּ ְ " :ברוֹ ב ָעם ַה ְד ַרת ֶמלֶ ְך" )משלי יד-כח(.

רש"י
ליכא קדושה .שאין אומרים
דבר שבקדושה פחות מעשרה:
ורבנן .אמרי אי איכא למיחש
בין רב למעט הכא נמי איכא
למיחש משום ברוב עם הדרת
מלך ולא משכחת מכירה בבית
הכנסת אלא לא חיישינן דכיון
דשקיל דמי ומעלי להו בקדושה
מעולה כל דבעי לוקח עביד חוץ
מד' דברים כדקתני סיפא:
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 .120כז ,ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֵאין מוֹ ְכ ִרין ֵ ּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ֶא ָ ּלא ַ -על ְּתנַ אי ׁ ֶש ִאם יִ ְרצ ּו יַ ֲחזִ ירוּה ּו,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
מוֹ ְכ ִרין אוֹ תוֹ ִמ ְמ ַ ּכר עוֹ ָלם,
חוּץ ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה דְּ ָב ִרים:
ְל ֶמ ְר ָחץ,
ו ְּלבו ְּר ְס ִקי,
ִל ְט ִב ָילה,
ו ְּל ֵבית ַה ַּמיִ ם.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
שה .
מוֹ ְכ ִרין אוֹ ָת ּה ְל ׁ ֵשם ָח ֵצר ,וְ ַהלּ וֹ ֵק ַח ַמה ׁ ּ ֶש ִ ּי ְר ֶצה יַ ֲע ֶ ׂ
ְ ּג ָמ ָרא
וּלְ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ֵהיכִ י דָּ ְי ֵירי ָ ּב ּה?
ָהא ַהוְ ָיא לָ ּה ִר ִ ּבית!
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ְ ּב ׁ ִש ַיטת ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֲא ָמ ָר ּה,
דְּ ָא ַמר :צַ ד ֶא ָחד ְ ּב ִר ִ ּבית מו ָּּתר.
דְּ ַתנְ ָיא:
" ֲה ֵרי ׁ ֶש ָהיָ ה נוֹ ׁ ֶשה ַ ּב ֲח ֵבירוֹ ָמנֶ ה,
ש ֵדה ּו ֶמ ֶכר,
שה לוֹ ָ ׂ
וְ ָע ָ ׂ
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ּמוֹ כֵ ר אוֹ כֵ ל ֵּפירוֹ ת – מו ָּּתר.
לוֹ ֵק ַח אוֹ כֵ ל ּ ֵפירוֹ ת – ָאסוּר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ּ
ֲא ִפילּ ּו לוֹ ֵק ַח אוֹ ֵכל ֵפירוֹ ת – מו ָּּתר.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ש ֵדה ּו ֶמ ֶכר ַעל ּ ִפי ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ֲעזַ ְריָ ה,
שה ָ ׂ
שה ְ ּב ַביְ ּתוֹ ס ֶ ּבן זוּנָ ןֶ ׁ ,ש ָע ָ ׂ
ַמ ֲע ֶ ׂ
ּ
וְ לוֹ ֵק ַח אוֹ ֵכל ֵפירוֹ ת ָהיָ ה.
ָא ְמר ּו לוֹ ִמ ׁ ּ ָשם ְר ָאיָ ה?
מוֹ ֵכר אוֹ ֵכל ֵּפירוֹ ת ָהיָ ה וְ לֹא לוֹ ֵק ַח".
ַמאי ֵ ּבינַ ְייה ּו?
צַ ד ֶא ָחד ְ ּב ִר ִ ּבית ִא ָּיכא ֵ ּבי ַניְיה ּו,
ַמר ָסבַ ר :צַ ד ֶא ָחד ְ ּב ִר ִ ּבית מו ָּּתר,
ו ַּמר ָסבַ ר :צַ ד ֶא ָחד ְ ּב ִר ִ ּבית ָאסוּר.
ָרבָ א ָא ַמר:
דְּ כּ ו ֵּּלי ָעלְ ָמא צַ ד ֶא ָחד ְ ּב ִר ִ ּבית ָאסוּר.
וְ ָהכָ א ִר ִ ּבית ַעל ְמנָ ת לְ ַה ֲחזִ יר ִא ָּיכא ֵ ּבינַ ְייה ּו,
ַמר ָסבַ רִ :ר ִ ּבית ַעל ְמנָ ת לְ ַה ֲחזִ יר – מו ָּּתר,
ו ַּמר ָסבַ ר – ָאסוּר.

רש"י
מתני'
אלא על תנאי .ואפילו מרבים
לרבים אסר ר' מאיר מכירת
חלוטין דדרך בזיון הוא ]כלומר
אינן בעיניו לכלום[:
וחכמים אומרים וכו' ממכר
עולם .ליחיד ולכל תשמיש חוץ
מד' דברים:
לבית המים .לכביסה אי נמי
לבית מי רגלים:
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 .121כז ,ב
"וַ ֲח ָכ ִמים אוֹ ְמ ִרים:
מוֹ ְכ ִרין אוֹ תוֹ ִמ ְמ ַ ּכר עוֹ ָלם.
]חוּץ ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה דְּ ָב ִרים:
ְל ֶמ ְר ָחץ,
ו ְּלבו ְּר ְס ִקי,
ִל ְט ִב ָילה,
ו ְּל ֵבית ַה ַּמיִ ם.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
שה"[.
מוֹ ְכ ִרין אוֹ ָת ּה ְל ׁ ֵשם ָח ֵצר ,וְ ַהלּ וֹ ֵק ַח ַמה ׁ ּ ֶש ִ ּי ְר ֶצה יַ ֲע ֶ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
מו ָּּתר לְ ָא ָדם לְ ַה ׁ ְש ִּתין ַמ ִים ְ ּבתוֹ ְך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ׁ ֶשל ְּתפִ ָּלה.
ָא ַמר ַרב יוֹ ֵסף ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן?
ָּתנִי ָנא:
" ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
מוֹ ְכ ִרין אוֹ ָת ּה ְל ׁשוּם ָח ֵצר,
וְ לוֹ ֵק ַח ַמה ׁ ּ ֶש ִ ּי ְר ֶצה יַ ֲע ֶ ׂ
שה"!
וַ ֲא ִפילּ ּו ַר ָ ּבנָן לֹא ָק ָא ְמ ֵרי ֶא ָּלא ֵ ּבית ַה ְּכ ֶנ ֶסת דִּ ְקבִ ַיע ְקדו ׁ ּ ָּש ֵת ּיה,
ֲאבָ ל ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת דְּ לֹא ְקבִ ַיע ְקדו ׁ ּ ָּש ַתיְ יה ּו – לֹא.
ָּת ֵני ַּת ָּנא ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב נַ ְח ָמן:
" ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ַ -מ ְר ִחיק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ו ַּמ ׁ ְש ִּתין,
וְ ַה ַּמ ׁ ְש ִּתין ַמ ְר ִחיק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת  -ו ִּמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל".
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַה ַּמ ׁ ְש ִּתין ַמ ְר ִחיק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ו ִּמ ְת ּ ַפ ֵּלל,
ָּתנִי ָנא:
" ַ ּכ ָּמה יַ ְר ִחיק ֵמ ֶהן ו ִּמן ַה ּצוֹ ָאה ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת"
ֶא ָּלא " ַה ִּמ ְת ּ ַפ ֵ ּלל ַמ ְר ִחיק ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ו ַּמ ׁ ְש ִּתין"  -לָ ָּמה לִ י?
ִאי ָהכִ י ַקדַּ ׁ ְש ִּתינְה ּו לְ כו ְּּלה ּו ׁ ְשבִ ילֵ י דִּ נ ְַה ְרדָּ ָעא!
ְּת ֵני' :י ׁ ְִש ֶהה'.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ַמ ׁ ְש ִּתין יִ ׁ ְש ֶהה ְּכ ֵדי ִהילּ ו ְּך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִמ ׁ ּשוּם ִניצוֹ צוֹ ת,
ֶא ָּלא ִמ ְת ּ ַפ ֵּלל י ׁ ְִש ֶהה ְּכ ֵדי ִהילּ ו ְּך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת לָ ָּמה לִ י?
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
ׁ ֶש ָּכל ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ תְּ ,ת ִפ ָּלתוֹ ְסדו ָּרה ְ ּב ִפיו ,וְ ַרחו ׁ ֵּשי ְמ ַר ֲח ׁ ָשן שִׂ ְפוָ ֵות ּיה.

רש"י
גמ'
בד' אמות של תפלה .לאחר
זמן:
קדשתינהו לכולהו שבילי
דנהרדעא .שאין לך ד''א בהן
שלא התפללו בהן עוברי דרכים:
תני ישהה .כדי הילוך ארבע
אמות:
משום ניצוצות .שלא יטנפו
בגדיו בניצוצות שבאמתו:
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 .122כז ,ב – כח ,א
זלפ"ן ִס ָימן:
" ׁ ָש ֲאל ּו ַּת ְל ִמ ָידיו ֶאת ַר ִ ּבי זַ ַ ּכאי ַ ּב ָּמה ֶה ֱא ַר ְכ ָּת יָ ִמים?
ָא ַמר ָל ֶהם ִמ ָ ּי ַמי לֹא ִה ׁ ְש ַּתנְ ִּתי ַמיִ ם ְ ּבתוֹ ְך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ׁ ֶשל ְּת ִפ ָ ּלה,
יתי ׁ ֵשם ַל ֲח ֵב ִירי,
וְ לֹא ִ ּכ ִ ּנ ִ
יט ְל ִּתי ִקידּ ו ּׁש ַה ּיוֹ ם,
וְ לֹא ִ ּב ַּ
ּ
ּ
ֹאש ּה וְ ֵה ִבי ָאה ִלי ִקידּ ו ּׁש ַה ּיוֹ ם".
ִא ָּמא זְ ֵקינָ ה ָהיְ ָתה ִליַ ,פ ַעם ַא ַחת ָמכְ ָרה ִ ּכ ָפה ׁ ֶש ְ ּבר ׁ ָ
ָּת ָנא:
ּ
יחה לוֹ ׁ ְשלֹ ׁש ֵמאוֹ ת ַג ְר ֵ ּבי יַ יִ ן,
" ְ ּכ ׁ ֶש ֵּמ ָתה ִה ִ ּנ ָ
יח ְל ָבנָ יו ׁ ְשל ׁ ֶֹשת ֲא ָל ִפים ַ ּג ְר ֵ ּבי יַ יִ ן".
ְ ּכ ׁ ֶש ֵּמת הוּא ִה ִ ּנ ַ
ַרב הוּנָ א ֲהוָ ה ָא ַסר ִר ָיתא ,וְ ָק ֵאי ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב.
ָא ַמר לֵ ּיהַ :מאי ַהאי?
ָא ַמר לֵ ּיה :לֹא ֲהוָ ה לִ י ִקידּ ו ׁ ָּשא ו ַּמ ׁ ְש ַּכנְ ֵּת ּיה לְ ֶה ְמיָ י ַנאי,
וְ ַא ַּתאי ֵ ּב ּיה ִקידּ ו ׁ ָּשא.
ָא ַמר לֵ ּיה :י ְֵהא ַר ֲעוָ א דְּ ִתיטוּם ְ ּב ׁ ִש ָיר ֵאי.
ִּכי ִא ַּיכ ַּלל ַר ָ ּבה ְ ּב ֵר ּיה,
ַרב הוּנָ א ִאינִ ׁיש ּגוּצָ אֲ ,הוָ ה ָ ּג ָנא ַא ּפו ְּריָאַ ,א ְתיָ ין ְ ּבנ ֵָת ּיה וְ כַ ָּל ֵת ּיה ׁ ָשלְ ָחן וְ ׁ ַש ְד ָיין ָמנַ ְייה ּו ֲעלֵ ּיה,
ַעד דְּ ִא ּיטוּם ְ ּב ׁ ִש ָיר ֵאי.
ׁ ְש ַמע ַרב ,וְ ִא ְיק ּ ַפד.
ָא ַמרַ :מאי ַט ְע ָמא לֹא ָא ַמ ְר ְּת לִ י ִּכי ֵ ּב ַרכְ ִּת ְיך" :וְ כֵ ן לְ ַמר"!
" ׁ ָש ֲאל ּו ַּת ְל ִמ ָידיו ֶאת ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ֶ ּבן ׁ ַש ּמו ַּע:
ַ ּב ָּמה ֶה ֱא ַר ְכ ָּת יָ ִמים?
ּ
יתי ַק ַפנְ דְּ ִר ָ ּיא ְל ֵ ּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת,
ָא ַמר ָל ֶהם ִמ ָ ּי ַמי לֹא ָע ִ ׂ
ש ִ
אשי ַעם ָקדוֹ ׁש,
וְ לֹא ּ ָפ ַס ְע ִּתי ַעל ָר ׁ ֵ
אתי ַ ּכ ּ ַפי ְ ּבלֹא ְ ּב ָרכָ ה".
וְ לֹא נָ ָ ׂ
ש ִ
ׁ ָש ֲאל ּו ַּתלְ ִמ ָידיו ֶאת ַר ִ ּבי ְפ ֵר ָידא:
ַ ּב ָּמה ֶה ֱא ַרכְ ָּת י ִָמים?
ָא ַמר לָ ֶהםִ :מ ּי ַָמי לֹא ְק ָד ַמ ִני ָא ָדם לְ בֵ ית ַה ִּמ ְד ָר ׁש,
כח,א וְ לֹא ֵ ּב ַרכְ ִּתי לִ פְ ֵני כּ ֵֹהן,
וְ לֹא ָאכַ לְ ִּתי ִמ ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶשלּ ֹא הו ְּרמ ּו ַמ ְּתנוֹ ֶת ָיה.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָאסוּר לֶ ֱאכוֹ ל ִמ ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶשלּ ֹא הו ְּרמ ּו ַמ ְּתנוֹ ֶת ָיה.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
ָּכל ָהאוֹ כֵ ל ִמ ְ ּב ֵה ָמה ׁ ֶשלּ ֹא הו ְּרמ ּו ַמ ְּתנוֹ ֶת ָיה ְּ -כ ִאילּ ּו אוֹ כֵ ל ְטבָ לִ ים.
וְ לֵ ית ִהלְ כְ ָתא ְּכוָ ֵות ּיה.
"וְ לֹא ֵ ּב ַרכְ ִּתי לִ פְ ֵני כּ ֵֹהן".
לְ ֵמ ְימ ָרא:
דִּ ְמ ַע ְּליו ָּתא ִהיא,
וְ ָהא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ׁ ֶש ְּמבָ ֵר ְך לְ פָ ָניו ֲאפִ ילּ ּו כּ ֵֹהן ָ ּגדוֹ ל ַעם ָה ָא ֶרץ  -אוֹ תוֹ ַּתלְ ִמיד ָחכָ ם ַח ָ ּייב ִמ ָיתה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרָּ " :כל ְמשׂ נְ ַאי ָא ֲהב ּו ָמוֶ ת" )משלי ח-לו( ַ -אל ִּת ְק ֵרי " ְמ ַשׂ נְ ַאי" ֶא ָּלא ' ַמ ְׂש ִנ ַיאי'.
ִּכי ָק ָא ַמר ִאיה ּוּ ְ :ב ׁ ָשוִ ין.

רש"י
במה הארכת ימים .באיזה
זכות:
כפה .צעיף:
אסר ריתא .מין גמי:
סתום
בשיראי.
דתיטום
במעילין סתמום
ומכוסה
טמונין
תרגומו
פלשתים
פלשתאי )בראשית כו(:
איכלל .כשנכנס לחופה:
]שלחן[ .היו פושטות בגדיהן:
וכן למר .אף אתה תהא מבורך
לכך שמא היה עת רצון
ותתקיים אף בי:
קפנדריא .מקצר הילוכו דרך
בית הכנסת:
ולא פסעתי על ראשי עם קודש.
כשהיו התלמידין בבית המדרש
על גבי קרקע ההולך על גבי
מסיבתן לישב למקומן נראה
כפוסע על ראשי העם:
ולא נשאתי כפי .לדוכן לברכת
כהנים לפי שהכהנים צריכין
לברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך
העולם אשר קדשנו )במצותיו
וצונו( בקדושתו של אהרן
במסכת סוטה )דף לט:(.
מתנותיה .הזרוע והלחיים
והקיבה:
ולא ברכתי .בסעודה לפני כהן
דאמר מר )גיטין דף נט(:
וקדשתו )ויקרא כא( לכל דבר
שבקדושה לפתוח ראשון ולברך
ראשון:
משניאי .שגורמין לבני אדם
לשנאותו שהרואה תלמיד חכם
שפל לפני עם הארץ אומר אין
נחת רוח בתורה:
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" ׁ ָש ֲאל ּו ַּת ְל ִמ ָידיו ֶאת ַר ִ ּבי נְ חוּנְ יָ א ֶ ּבן ַה ָ ּקנָ ה:
ַ ּב ָּמה ֶה ֱא ַר ְכ ָּת יָ ִמים?
ָא ַמר ָל ֶהם:
ִמ ָ ּי ַמי לֹא נִ ְת ַ ּכ ַ ּב ְד ִּתי ִ ּב ְקלוֹ ן ֲח ֵב ִרי,
וְ לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִמ ָּט ִתי ִק ְל ַלת ֲח ֵב ִרי,
יתי".
ות ָרן ְ ּב ָממוֹ נִ י ָהיִ ִ
וַ ְּ
"לֹא נִ ְת ַ ּכ ַ ּב ְד ִּתי ִ ּב ְקלוֹ ן ֲח ֵב ִרי".
ִּכי ָהא דְּ ַרב הוּנָ א דָּ ֵרי ָמ ָרא ַא ַּכ ְתפֵ ּיה,
ָא ָתא ַרב ָחנָ א ַ ּבר ֲחנִ ילַ אי וְ ָקא דָּ ֵרי ִמי ֵ ּנ ּיה,
את ְיך דָּ ֵרי ,וְ ִאי לֹא ִ -א ְתיַ ּיקו ֵּרי ֲאנָא ְ ּבזִ ילו ָּתא דִּ ָיד ְך לֹא נִ ָיחא לִ י.
ָא ַמר לֵ ּיהִ :אי ְרגִ ילַ ְּת דְּ ָד ִרית ְ ּב ָמ ִ
"וְ לֹא ָע ְל ָתה ַעל ִמ ָּט ִתי ִק ְל ַלת ֲח ֵב ִרי".
ִּכי ָהא דְּ ַמר זו ְּט ָרא ִּכי ֲהוָ ה ַס ִּליק לְ פו ְּריֵ ּיה,
ָא ַמרָ ׁ :ש ֵרי לֵ ּיה לְ כָ ל ַמאן דְּ צַ ֲע ַרן.
יתי".
ות ָרן ְ ּב ָממוֹ נִ י ָהיִ ִ
"וַ ְּ
דְּ ָא ַמר ַמר:
ִא ּיוֹ ב וַ ְּות ָרן ְ ּב ָממוֹ ֵנ ּיה ֲהוָ ה,
ֵיה.
ׁ ֶש ָהיָה ֵמ ִנ ַיח ּ ְפרו ָּטה לַ ֶח ְנוָ נִי ִמ ָּממוֹ נ ּ
ׁ ָש ַאל ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבא ֶאת ַר ִ ּבי נְ חוּנְ יָ א ַה ָ ּגדוֹ ל:
ַ ּב ָּמה ֶה ֱא ַרכְ ָּת י ִָמים?
ָאת ּו ַ ּג ָ ּווזֵ י וְ ָקא ָמח ּו לֵ ּיה,
ישא דְּ ִד ְיקלָ א.
ָסלִ יק יָ ִתיב ַא ֵר ׁ ָ
ש" )במדבר כח,ד( לָ ָּמה ֶנ ֱא ַמר " ֶא ָחד"?
ָא ַמר לֵ ּיהַ :ר ִ ּבי! ִאם ֶנ ֱא ַמרֶּ " :כבֶ ׂ
ָא ַמר לְ ה ּו :צו ְּרבָ א ִמדְּ ַר ָ ּבנָן הוּאִ ׁ ,שבְ קוּה ּו.
ָא ַמר לֵ ּיהֶ :א ָחד ְמיו ָּחד ׁ ֶש ְ ּב ֶע ְדרוֹ .
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִמ ּי ַָמי לֹא ִק ַ ּבלְ ִּתי ַמ ָּתנוֹ ת,
וְ לֹא ָע ַמ ְד ִּתי ַעל ִמדּ וֹ ַתי,
וַ ְּות ָרן ְ ּב ָממוֹ ִני ָה ִי ִיתי.
"לֹא ִק ַ ּבלְ ִּתי ַמ ָּתנוֹ ת".
ִּכי ָהא דְּ ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר ִּכי ֲהו ּו ְמ ׁ ַשדְּ ֵרי לֵ ּיה ַמ ָּתנוֹ ת ִמ ֵ ּבי נְ שִׂ ָיאה  -לֹא ֲהוָ ה ׁ ָש ִקיל,
ִּכי ֲהוָ ה ַמזְ ְמנֵי לֵ ּיה  -לֹא ֲהוָ ה ָאזִ יל.
ִיחא לְ כ ּו דְּ ֶא ְח ֶיה?
ָא ַמר לְ ה ּו :לֹא נ ָ
דִּ כְ ִתיב" :שׂ וֹ נֵ א ַמ ָּתנוֹ ת יִ ְחיֶ ה" )משלי טו-כז(.
ַר ִ ּבי ֵז ָירא ִּכי ֲהו ּו ְמ ׁ ַשדְּ ֵרי לֵ ּיה ִמ ֵ ּבי נְ שִׂ ָיאה  -לֹא ֲהוָ ה ׁ ָש ִקיל,
ִּכי ֲהוָ ה ַמזְ ְמנֵי לֵ ּיה – ָאזִ יל,
ָא ַמרִ :א ְתי ּ
ַיקו ֵּרי דְּ ִמ ְת ַי ְּיק ֵרי ִ ּבי.
"וְ לֹא ָע ַמ ְד ִּתי ַעל ִמדּ וֹ ַתי".
דְּ ָא ַמר ָרבָ א:
ָּכל ַה ַּמ ֲעבִ יר ַעל ִמדּ וֹ ָתיו ַ -מ ֲעבִ ִירין ִמ ֶּמ ּנ ּו ָּכל ּ ְפ ׁ ָש ָעיו,
שא ָעוֹ ן וְ עוֹ ֵבר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע" )מיכה ז-יח(
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :נוֹ ֵ ׂ
שא ָעוֹ ן"? לְ ִמי ׁ ֶש"עוֹ בֵ ר ַעל ּ ֶפ ׁ ַשע".
לְ ִמי "נוֹ ֵ ׂ
ׁ ָש ַאל ַר ִ ּבי ֶאת ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה:
ַ ּב ָּמה ֶה ֱא ַרכְ ָּת ָי ִמים?
ָא ַמר לֵ ּיהַ :קצְ ָּת ְ ּב ַח ַ ּיי?

רש"י
לא נתכבדתי כו' .מפרש לה
ואזיל:
מרא .פורי''ש בלעז:
וקא שקיל מיניה .לכבדו
וישאנה הוא:
דרית במאתיך .שאתה נושא כלי
כזה בעירך:
גווזי .סריסין היו עבדים
משרתים אותו וקא מחו ליה
לר''ע סבורין היו שהיה קץ
בחייו:
אם נאמר כבש .את הכבש אחד
תעשה בבקר:
ולא עמדתי על מדותי .לשלם
גמול רע למי שציערני:
ללמוד אני צריך .אולי אוכל
לקיים:

מסכת מגילה פרק ד' – בני העיר שמכרו

ָא ַמר לוֹ ַ :ר ִ ּבי! ּתוֹ ָרה ִהיא וְ לִ לְ מוֹ ד ֲאנִי צָ ִר ְיך.
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִמ ּי ַָמי לֹא ִנ ְס ַּת ַּכלְ ִּתי ִ ּב ְדמוּת ָא ָדם ָר ׁ ָשע,
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָאסוּר לְ ָא ָדם לְ ִה ְס ַּת ֵּכל ְ ּבצֶ לֶ ם דְּ מוּת ָא ָדם ָר ׁ ָשע,
שא ִאם ַא ִ ּביט ֵאלֶ ָיך וְ ִאם ֶא ְר ֶא ָךּ" )מלכים ב ג-יד(.
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לוּלֵ א ּ ְפנֵ י יְ הוֹ ׁ ָש ָפט ֶמלֶ ְך יְ הו ָּדה ֲאנִ י נוֹ ֵ ׂ
ַר ִ ּבי ֶאלְ עָ זָר ָא ַמר:
ֵעי ָניו ֵּכהוֹ ת,
ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ יְ ִהי ִּכי זָ ֵקן יִ ְצ ָחק וַ ִּתכְ ֶהין ֵעינָיו ֵמ ְראוֹ ת" )בראשית כז-א(,
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ִא ְס ַּת ֵּכל ְ ּב ֵע ָׂשו ָה ָר ׁ ָשע.
וְ ָהא ַ ּג ְר ָמא לֵ ּיה?
וְ ָה ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק:
לְ עוֹ לָ ם ַאל ְּת ִהי ִקלְ לַ ת ֶה ְדיוֹ ט ַק ָּלה ְ ּב ֵעי ֶנ ָיך,
ׁ ֶש ֲה ֵרי ֲאבִ ֶימלֶ ְך ִק ֵּלל ֶאת שָׂ ָרה,
וְ ִנ ְת ַק ֵ ּיים ְ ּבזַ ְר ָע ּה,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ " :ה ֵּנה הוּא לָ ְך ְּכסוּת ֵעינַ יִ ם" )בראשית כ-טז(.
ַאל ִּת ְק ֵרי " ְּכסוּת" ֶא ָּלא ' ְּכ ִס ַ ּיית ֵעינַ יִם'!
ָהא וְ ָהא ַ ּג ְר ָמא לֵ ּיה.
ָרבָ א ָא ַמר:
ש ֵאת ּ ְפנֵ י ָר ׁ ָשע ל ֹא טוֹ ב" )משלי יח-ה(.
ֵמ ָהכָ אׂ ְ " :
ִ ּב ׁ ְש ַעת ּ ְפ ִט ָירתוֹ ,
ָא ַמר לֵ י ּהַ :ר ִ ּבי ָ ּב ְרכֵ נִי,
ָא ַמר לֵ ּיה:
י ְִהי ָרצוֹ ן ׁ ֶש ַּת ִ ּג ַיע לַ ֲחצִ י י ַָמי.
וּלְ כו ְּּלה ּו לֹא?!
ָא ַמר לוֹ :
ַה ָ ּב ִאים ַא ֲח ֶר ָיך ְ ּב ֵה ָמה יִ ְרע ּו?!
ֲאבו ַּּה ַ ּבר ִא ִיהי ּו ִמנְ י ִָמן ַ ּבר ִא ִיהי,
ַחד ָא ַמרֵּ :ת ִיתי לִ י דְּ לֹא ִא ְס ַּת ְּכלִ י ְ ּבכו ִּתי,
וְ ַחד ָא ַמרֵּ :ת ִיתי לִ י דְּ לֹא ָעבְ ִדי ׁשו ָּּתפוּת ַ ּב ֲה ֵדי כּ ו ִּתי.
ׁ ָש ֲאל ּו ַּתלְ ִמ ָידיו ֶאת ַר ִ ּבי זֵ ָירא ַ ּב ָּמה ֶה ֱא ַרכְ ָּת יָ ִמים?
ָא ַמר לָ ֶהם:
ְ
ִמ ּי ַָמי לֹא ִה ְק ּ ַפ ְד ִּתי ְ ּבתוֹ ך ֵ ּב ִיתי,
וְ לֹא צָ ַע ְד ִּתי ִ ּבפְ נֵ י ִמי ׁ ֶש ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶּמ ִ ּני,
וְ לֹא ִה ְר ַה ְר ִּתי ַ ּב ְּמבוֹ אוֹ ת ַה ְמט ּו ּנָפוֹ ת,
וְ לֹא ָהלַ כְ ִּתי ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ְ ּבלֹא ּתוֹ ָרה וּבְ לֹא ְּתפִ ִּילין,
יָש ְנ ִּתי ְ ּבבֵ ית ַה ִּמ ְד ָר ׁש לֹא ׁ ֵשינַ ת ֶקבַ ע וְ לֹא ׁ ֵשינַת ֲע ַראי,
וְ לֹא ׁ ַ
וְ לֹא ַׂש ְׂש ִּתי ְ ּב ַת ָ ּקלַ ת ֲחבֵ ִירי,
אתי לַ ֲחבֵ ִירי ַ ּב ֲחכִ ינָתוֹ וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּה ַ ּב ֲחנִיכָ תוֹ .
וְ לֹא ָק ָר ִ

191
רש"י
לולא פני יהושפט מלך יהודה
אני נושא אם אביט אליך ואם
אראך .אלישע אמר כן ליהורם:
הבאים אחריך בהמה ירעו.
בתמיה אין טוב לך לחיות ימים
רבים כמוני שא''כ לא יטלו בניך
בגדולתך ואתה נשיא והם כל
ימיהם יהיו הדיוטות:
הרהרת .דברי תורה:
בלא תורה .גרסתי שגורה בפי
תמיד:
)בחניכתו( .אם כינו שם לחבירו
לגנאי :ואמרי לה )בחכינתו(
אפילו אותו כינוי שמסודר ובא
לו ממשפחתו שם דופי כמו כתב
חניכתו וחניכתה דמסכת גיטין
)דף פז:(:
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 .123כח ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
וְ עוֹ ד ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ֵ ּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ָח ַרב ֵאין ַמ ְס ּ ִפ ִידין ְ ּבתוֹ כוֹ ,
וְ ֵאין ַמ ְפ ׁ ִש ִילין ְ ּבתוֹ כוֹ ֲח ָב ִלים,
שין ְלתוֹ כוֹ ְמצוּדוֹ ת,
וְ ֵאין ּפוֹ ְר ִ ׂ
וְ ֵאין ׁשוֹ ְט ִחין ַעל ַ ּג ּגוֹ ּ ֵפירוֹ ת,
שין אוֹ תוֹ ַק ּ ַפנְ דְּ ִר ָ ּיא,
וְ ֵאין עוֹ ִ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ֲה ׁ ִש ּמוֹ ִתי ֶאת ִמ ְקדְּ ׁ ֵשכֶ ם" )ויקרא כו-לא( ְ -ק ֻד ׁ ּ ָש ָתן ַאף ְ ּכ ׁ ֶש ֵהן ׁשוֹ ֵמ ִמין.
ש ִבים  -לֹא יִ ְתלוֹ ׁש ִמ ּ ְפנֵ י ָעגְ ַמת נֶ ֶפ ׁש.
ָעל ּו בּ וֹ ֲע ָ ׂ
ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ָ ּב ֵּתי ְ ּכנֵ ִס ּיוֹ ת:
ֹאש,
ֵאין נוֹ ֲהגִ ין ָ ּב ֶהן ַקלּ וּת ר ׁ
ֵאין אוֹ ְכ ִלין ָ ּב ֶהן,
וְ ֵאין ׁשוֹ ִתין ָ ּב ֶהן,
כח,ב וְ ֵאין נֵ יאוֹ ִתין ָ ּב ֶהם,
וְ ֵאין ְמ ַט ְ ּי ִילין ָ ּב ֶהם,
וְ ֵאין נִ כְ נָ ִסין ָ ּב ֶהן ַ ּב ַח ָּמה ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַח ָּמה ,ו ַּב ְ ּג ׁ ָש ִמים ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים,
וְ ֵאין ַמ ְס ִּפ ִידין ָ ּב ֶהן ֶה ְס ֵּפד ׁ ֶשל יָ ִחיד,
ֲא ָבל קוֹ ִרין ָ ּב ֶהן,
וְ ׁשוֹ נִ ין ָ ּב ֶהן,
ו ַּמ ְס ּ ִפ ִידין ָ ּב ֶהן ֶה ְס ּ ֵפד ׁ ֶשל ַר ִ ּבים.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי ְ ּביִ ׁ ּשו ָּבן,
ֵא ָ
ש ִבים וְ לֹא יִ ְתלוֹ ׁש ִמ ּ ְפנֵ י ָעגְ ַמת נֶ ֶפ ׁש".
יחין אוֹ ָתן וְ עוֹ ִלין ָ ּב ֶהן ֲע ָ ׂ
ֲא ָבל ְ ּבחו ְּר ָ ּבנָ ן ַמ ִ ּנ ִ
ש ִבים" ַ -מאן דְּ כַ ר ׁ ְש ַמ ְייה ּו?
" ֲע ָ ׂ
ַח ּסו ֵּרי ִמ ַיח ּ ְס ָרא וְ ָהכִ י ָק ָּתנֵי:
"ו ְּמכַ ְ ּב ִדין אוֹ ָתן,
ו ַּמ ְר ִ ּביצִ ין אוֹ ָתן,
ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא ַי ֲעל ּו ָ ּב ֶהן ֲע ָׂשבִ ים.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ימ ַתי? ְ ּביִ ׁ ּשו ָּבן,
ֵא ָ
יחין אוֹ ָתן לַ ֲעלוֹ ת.
ֲא ָבל ְ ּבחו ְּר ָ ּבנָ ן ַ -מ ִ ּנ ִ
ָעל ּו ָ ּב ֶהם ֲע ָׂשבִ ים  -לֹא יִ ְתלוֹ ׁשִ ,מ ּ ְפנֵ י ָעגְ ַמת נֶ ֶפ ׁש".
ָא ַמר ַרב ַא ִּסי:
ש ּויִין.
ָ ּב ֵּתי ְּכנֵ ִס ּיוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבבָ בֶ ל ַעל ְּתנַאי ֵהן ֲע ׂ
ֹאש.
וְ ַאף ַעל ּ ִפי כֵ ן ֵאין נוֹ ֲהגִ ין ָ ּב ֶהן ַקלּ וּת ר ׁ
ו ַּמאי נִיה ּו?
ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ ת.
ָא ַמר ַרב ַא ִּסי:
ּ
ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ְּמ ַח ׁ ְשבִ ין בּ וֹ ֶח ׁ ְשבּ וֹ נוֹ תְ ,מלִ ינִ ין בּ וֹ ֶאת ַה ֵּמת.
" ְמלִ י ִנין" ַ -סלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך?
לֹא ַס ִ ּגי דְּ לַ או ָהכִ י?
ֶא ָּלא לַ ּסוֹ ף ׁ ֶש ָ ּילִ ינ ּו בּ וֹ ֵמת ִמצְ וָ ה.

רש"י
מתני'
מפשילין חבלים .והוא הדין
לכל מלאכות אלא לפי שהפשלת
חבלים צריך מקום מרווח פנוי
ובית הכנסת גדול הוא וראוי
ומספיק לכך:
מפני עגמת נפש .מניחין בו
עשבים כדי שתהא עגמת נפש
לרואיהן ושיזכירו את ימי בניינו
ואת שהיו רגילין להתאסף שם
שיחזרו
רחמים
יבקשו
לקדמותו:
גמ'
אין אוכלין בהן כו' ולא גרסינן
ואין אוכלין בהן דכולהו
פירושא דקלות ראש הן לשון
קלות שמקילין אותה:
ואין ניאותין .ואין מתקשטין
לתוכו ואין מטיילין שם:
הספד של רבים .של תלמיד
חכם שמת שצריכין להתאסף
ולהספידו ובית הכנסת ראוי
לכך לפי שהוא בית גדול:
מאן דכר שמייהו .היכא שמעינן
לתנא קמא לעשות בהן דבר
שמונעים מלעלות עשבים:
אימתי .מכבדין ומרביצין אותן
ביישובן לאחר שמכבדין מזלפין
את המים להרביץ את האבק:
על תנאי .על מנת שישתמשו
בהן:
מלינין בו .משמע דחובה היא
להלין בה את המת:
לסוף שילינו בו מתי מצוה.
שימותו בעיר מתים שאין להן
קוברין:
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 .124כח ,ב
"וְ ֵאין נֵ יאוֹ ִתין ָ ּב ֶהן".
ָא ַמר ָרבָ א:
ֲחכָ ִמים וְ ַתלְ ִמ ֵיד ֶיהם מו ָּּת ִרין.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ַמאיּ ֵ " :בי ַר ָ ּבנָן"?
ֵ ּב ָיתא דְּ ַר ָ ּבנָן.

רש"י
מאי בי רבנן .למה קורין בתי
מדרשות בי רבנן לפי שביתם
הוא לכל דבר:
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 .125כח ,ב
"וְ ֵאין נִ ְכנָ ִסין ָ ּב ֶהן ַ ּב ַח ָּמה ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַח ָּמה ו ַּב ְ ּג ׁ ָש ִמים ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים".
ִּכי ָהא דְּ ָרבִ ינָ א וְ ַרב ַאדָּ א ַ ּבר ַמ ְתנָ ה ֲהו ּו ָקיְ ֵימי וְ ׁ ָש ֲאלֵ י ׁ ְש ֵאילְ ָתא ֵמ ָרבָ א,
ִיש ָּתא,
ָא ָתא זִ ילְ ָחא דְּ ִמ ְיט ָראָ ,עיְ ילֵ י לְ בֵ י ְּכנ ׁ ְ
ִיש ָּתא ,לַ או ִמ ׁ ּשוּם ִמ ְיט ָרא,
ָא ְמ ֵריַ :האי דְּ ָעיְילִ ינַן לְ בֵ י ְּכנ ׁ ְ
ֶא ָּלאִ ,מ ׁ ּשוּם דִּ ׁ ְש ַמ ְע ָּתא ְ ּב ָעא צִ ילּ ו ָּתא ְּכיוֹ ָמא דְּ ִא ְס ְּת ָנא.
ָא ַמר לֵ ּיה ַרב ַא ָחא ְ ּב ֵר ּיה דְּ ָרבָ א לְ ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
יש ָּתאַ ,מאי?
ִאי ִאצְ ְט ִר ְיך לֵ ּיה לְ ִאי ִנ ׁיש לְ ִמ ְיק ֵרי ַ ּגבְ ָרא ִמ ֵ ּבי ְּכ ִנ ׁ ְ
ָא ַמר לֵ ּיה:
ִאי צו ְּרבָ א ֵמ ַר ָ ּבנָן הוּא  -לֵ ָימא ִהלְ כְ ָתא,
וְ ִאי ַּת ּנָא הוּא  -לֵ ָימא ַמ ְת ִנ ִיתין,
וְ ִאי ְק ָרא הוּא  -לֵ ָימא ּ ְפסו ָּקא,
וְ ִאי לֹא  -לֵ ָימא לֵ ּיה לִ ינו ָּקא ֵא ָימא לִ י ּ ְפסו ִּק ְיך.
ִאי נ ִַּמי,
יש ִהי ּפו ְּר ָּתא וְ ֵניקוּם.
נִ ׁ ְ

רש"י
זילחא דמטרא .זרם מים שבאין
בכח:
לאו משום מיטרא .שיגן עלינו
מפני הגשמים שאם לא היינו
עוסקין בשמעתא לא היינו
נכנסין:
צילותא .דעת צלולה ומיושבת
שאינו טרוד בכלום מחשבה:
אי צריכה ליה לאיניש למקרי
גברא מבי כנישתא מאי ניעביד.
מאחר שאין נכנסין בהן שלא
לצורך:
לימא לינוקא .שהתינוקות היו
רגילין לקרות בבית הכנסת:
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 .126כח ,ב
"ו ַּמ ְס ּ ִפ ִידין ָ ּב ֶהן ֶה ְס ּ ֵפד ׁ ֶשל ַר ִ ּבים".
ֵהיכִ י דָּ ֵמי ֶה ְס ּ ֵפ ָידא דְּ ַר ִ ּבים?
ַמ ֲחוֵ י ַרב ִח ְסדָּ א ְּכגוֹ ן ֶה ְס ּ ֵפ ָידא דְּ ָק ֵאי ֵ ּב ּיה ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת.
ַמ ֲחוֵ י ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ְּכגוֹ ן ֶה ְס ּ ֵפ ָידא דְּ ָק ֵאי ֵ ּב ּיה ַרב ִח ְסדָּ א.
ִיש ָּתא,
ַר ְפ ָרם ַא ְס ּ ְפ ָד ּה לְ כַ ָּל ֵת ּיה ְ ּבבֵ י ְּכנ ׁ ְ
ָא ַמרִ :מ ׁ ּשוּם י ְָק ָרא דִּ ִידי ו ְּד ִמ ָיתא ָאת ּו כּ ו ֵּּל ּיה ָעלְ ָמא.
נִיש ָּתא,
ַר ִ ּבי ֵז ָירא ַס ְפדֵּ ּיה לְ ַההוּא ֵמ ַר ָ ּבנָן ְ ּבבֵ י ְּכ ׁ ְ
ּ
כּ
ָא ַמרִ :אי ִמ ׁ ּשוּם יְ ָק ָרא דִּ ִידיִ ,אי ִמ ׁ ּשוּם י ְָק ָרא דִּ ֵיד ּיה דְּ ִמ ָיתא ָ -את ּו ּו ֵלי ָעלְ ָמא.
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ַספְ דֵּ ּיה לְ ַההוּא צו ְּרבָ א ֵמ ַר ָ ּבנָן דִּ ׁ ְשכִ ַיח ְ ּב ַא ְר ָעא דְּ ִי ְׂש ָר ֵאל,
דַּ ֲהוֵ י ָּתנֵ י ִהלְ כְ ָתא ְ ּב ֶע ְׂש ִרין וְ ַא ְר ַ ּבע ׁשו ָּר ָתא.
ָא ַמר :וַ וי ָח ְס ָרא ַא ְר ָעא דְּ ִי ְׂש ָר ֵאל ַ ּגבְ ָרא ַר ָ ּבה.
ַההוּא דַּ ֲהוֵ י ָּת ֵני ִהלְ כְ ָתאִ ,סיפְ ָרא ,וְ ִסיפְ ִרי ,וְ תוֹ ֶספְ ָּתא ,וְ ׁ ָשכִ יב.
ָאת ּו וְ ָא ְמר ּו לֵ ּיה לְ ַרב נַ ְח ָמן לִ ְיס ּ ְפ ֵד ּיה ַמר,
ָא ַמרֵ :היכִ י נִ ְס ּ ְפ ֵד ּיה? ֵהי צַ ּנָא דְּ ָמלֵ י ִסיפְ ֵרי דְּ ָח ֵסר!
ָּתא ֲחזִ י ַמה ֵ ּבין ְּת ִק ֵיפי דְּ ַא ְר ָעא דְּ יִ שְׂ ָר ֵאל לַ ֲח ִס ֵידי דְּ בָ בֶ ל.
ְּתנַן ָה ָתם:
"ו ְּד ִא ׁ ְש ַּת ַּמ ׁש ְ ּב ָתגָ א ָח ָלף".
ָּת ֵני ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
"זֶ ה ַה ִּמ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּב ִמי ׁ ֶש ׁ ּשוֹ נֶ ה ֲה ָלכוֹ תּ ִ ,כ ְת ָר ּה ׁ ֶשל ּתוֹ ָרה".
וְ ָא ַמר עו ָּּלא:
לִ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ִאי ִנ ׁיש ְ ּב ַמאן דְּ ָת ֵני ַא ְר ָ ּב ָעה,
וְ לֹא לִ ׁ ְש ַּת ֵּמ ׁש ְ ּב ַמאן דְּ ַמ ְתנֵי ַא ְר ָ ּב ָעה.
ִּכי ָהא דְּ ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ֲהוָ ה ָאזִ יל ְ ּבאו ְּר ָחא,
ָמ ָטא עו ְּר ְק ָמא דְּ ַמ ָ ּיא,
ָא ָתא ַההוּא ַ ּגבְ ָרא ַא ְר ְּכבֵ ּיה ַא ַּכ ְת ּ ֵפ ּיה וְ ָקא ַמ ְע ַ ּבר לֵ ּיה,
ָא ַמר לֵ ּיהָ :ק ִרית?
ָא ַמר לֵ ּיהְ :ק ִרי ָנא.
ָּת ִנית?
ְּתנִי ָנא ַא ְר ָ ּב ָעה ִס ְיד ֵרי ִמ ׁ ְשנָ ה.
ישא ְ ּב ַמ ָ ּיא!
ָא ַמר לֵ ּיהְ ּ :פ ַסלְ ְּת לָ ְך ַא ְר ָ ּב ָעה טו ֵּרי וְ ַט ַע ְנ ְּת ַ ּבר לָ ִק ׁיש ַא ַּכ ְת ּ ֵפ ְך?! ׁ ְש ֵדי ַ ּבר לָ ִק ׁ ָ
ָא ַמר לֵ ּיהִ :נ ָיחא לִ י דְּ ַא ׁ ְש ְמ ִעינַן לְ ַמר,
ִאי ָהכִ י ָ ּגמוּר ִמי ּנִי ָהא ִמ ְּל ָתא.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֵז ָירא:
ְ ּבנוֹ ת יִ שְׂ ָר ֵאל ֵהן ֶה ֱח ִמיר ּו ַעל ַעצְ ָמן ׁ ֶש ֲא ִפילּ ּו רוֹ אוֹ ת ִט ּ ַיפת דָּ ם ְּכ ַח ְרדָּ ל יוֹ ׁ ְשבוֹ ת ָעלָ יו ׁ ִשבְ ָעה נ ְִק ִ ּיים.

רש"י
כגון הספידא דקאי בי רב
ששת .אם ימות אדם אחד בי
רב ששת:
אמר אי משום יקרא דידי אי
משום יקרא דמיתא .הוה ליה
הספד של רבים:
אתו כולי עלמא .לספוד:
דהוה תני הלכתא .שהיה שונה
משניות לתלמידים:
בכ''ד שורות .של תלמידים:
הכי גרסינן חסרא ליה ארעא
דישראל גברא רבה:
היכי אספיד .במאי אספדנו:
הי צנא מלא סיפרי .אינו אלא
כסל שמילאוהו ספרים ואין
מבין מה בתוכה אף שונה
הלכות ולא שימש ת''ח ללמוד
שיבינוהו טעמי משנה ופעמים
שדברי משנה סותרין זה את זה
וצריך לתרצה כגון הכא במאי
עסקינן וכגון הא מני רבי פלוני
היא וכגון חסורי מיחסרא אינו
יודע מה שונה:
תקיפי ארעא דישראל .ריש
לקיש דאמרינן במסכת יומא
)דף ט (:דאפילו בהדי רבה בר
בר חנה לא משתעי דמאן
דמשתעי בהדי ריש לקיש
בשוקא יהבין ליה עיסקא בלא
סהדי :רב נחמן בר יצחק
מחסידי בבל בשילהי מסכת
סוטה )דף מט (:דקאמר ליה לא
תתני יראת חטא דאיכא אנא:
בתגא .כתר תורה:
חלף .עבר מן העולם:
עורקמא דמיא .שלולית של מים
מכונסין:
דאשמעי' .שאשמש לאדוני:
עצמן.
על
שהחמירו
דמדאורייתא אין צריכה שבעה
נקיים אלא הרואה שלושה
ימים רצופים בתוך י''א יום
שבין נדה לנדה אבל בתחלת
נדתה אפילו ראתה כל שבעה
ופסקה לערב טובלת בלילה והן
החמירו על עצמן לפי שאין הכל
בקיאים בפתח נדתה אימתי הן
עומדות בי''א ימים שבין נדה
לנדה ואם תאמר לא יחמירו
אלא בג' רצופין כדכתיב ימים
רבים בלא עת נדתה )ויקרא טו(
פעמים שראיית דם נדה
מזקיקתה לשבעה נקיים מן
התורה כיצד התחילה לספור
שבעה נקיים לאחר שהיתה זבה
גמורה וספרה שבעה נקיים
ובשביעי ראתה אפי' כחרדל
סתרה הכל וצריכה לחזור
ולספור שבעה נקיים אי נמי
שמא ראתה שני ימים ולא ידעה
והיום ראתה וידעה דהוו להו
שלשה ימים רצופין וצריכה
שבעה נקיים ועל כן החמירו:

ָּת ָנא דְּ בֵ י ֵאלִ ּיָה ּו:24
ָּכל ַה ׁ ּשוֹ נֶה ֲהלָ כוֹ ת מוּבְ ָטח לוֹ ׁ ֶשהוּא ֶ ּבן עוֹ לָ ם ַה ָ ּבא,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֲ " :הלִ יכוֹ ת עוֹ לָ ם לוֹ " )חבקוק ג-ו( ַ -אל ִּת ְק ֵרי " ֲהלִ יכוֹ ת" ֶא ָּלא ' ֲהלָ כוֹ ת'.

 24מקובל לומר ש"תנא דבי אליהו" הם קובץ מאמרים שלימד אליהו הנביא את רב ענן .דעת כמעט יחיד של שו"ת באר שבע שמדובר
בקובץ ברייתות שלימד תנא בשם אליהו.
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 .127כח ,ב – כט ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
כט,א " ְמ ַב ְּט ִלין ַּת ְלמוּד ּתוֹ ָרה ְלהוֹ ָצ ַאת ַה ֵּמת ו ְּל ַה ְכנָ ַסת ַה ַ ּכ ָ ּלה,
ָא ְמר ּו ָע ָליו ַעל ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַ ּב ַר ִ ּבי ִא ָיל ִעאי:
ׁ ֶש ָהיָ ה ְמ ַב ֵּטל ַּת ְלמוּד ּתוֹ ָרה ְלהוֹ ָצ ַאת ַה ֵּמת ו ְּל ַהכְ נָ ַסת ַה ַ ּכ ָ ּלה,
ַ ּב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם ָ ּכל צוֹ ְרכּ וֹ ,
ֲא ָבל יֵ ׁש ׁ ָשם ָ ּכל צוֹ ְרכּ וֹ ֵ -אין ְמ ַב ְּט ִלין".
וְ כַ ָּמה " ָ ּכל צוֹ ְרכּ וֹ "?
ָא ַמר ַרב ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר ִאינְ יָא ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַרב:
ְּת ֵר ַיסר ַאלְ פֵ י ַ ּגבְ ֵרי ,וְ ׁ ִש ָּיתא ַאלְ ֵפי ׁ ִש ּיפו ֵּרי.
וְ ָא ְמ ֵרי לָ ּה:
ְּת ֵר ַיסר ַאלְ פֵ י ַ ּגבְ ֵרי ,ו ִּמי ַ ּניְ יה ּו ׁ ִש ָּיתא ַאלְ פֵ י ׁ ִש ּיפו ֵּרי.
עו ָּּלא ָא ַמר:
ְּכגוֹ ן דְּ ָח ְייצֵ י ַ ּגבְ ֵרי ֵמ ַאבּ וּלָ א ַעד ִסיכְ ָרא.
ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ָא ַמר:
ִּכ ְנ ִתינָ ָת ּה ָּכ ְך נְ ִטילָ ָת ּה,
ַמה ְ ּנ ִתי ָנ ָת ּה ְ ּב ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִריבּ וֹ א,
ַאף נְ ִטילָ ָת ּה ְ ּב ׁ ִש ׁ ּ ִשים ִריבּ וֹ א.
ָהנֵ י ִמ ֵּילי לְ ַמאן דְּ ָק ֵרי וְ ָת ֵני,
ֲאבָ ל לְ ַמאן דְּ ַמ ְת ֵני  -לֵ ית לֵ ּיה ׁ ִשיעו ָּרא.

רש"י
להכנסת כלה .ללוותה מבית
אביה לבית חופתה:
כגון דחייצי גברי מאבולא
לסיכרא .מחיצת אנשים משער
העיר עד בית הקברות מקום
שסופדין אותו שם:
כנתינתה .של תורה:

מסכת מגילה פרק ד' – בני העיר שמכרו
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 .128כט ,א
ַּת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן יוֹ ַחי אוֹ ֵמר:
ש ָר ֵאל ִל ְפנֵ י ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא,
בּ וֹ א ו ְּר ֵאה ַ ּכ ָּמה ֲח ִביבִ ין יִ ְ ׂ
ׁ ֶש ְ ּבכָ ל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּגל ּו ׁ ְשכִ ינָ ה ִע ָּמ ֶהן,
ָ ּגל ּו ְל ִמ ְצ ַריִ ם ׁ ְש ִכינָ ה ִע ָּמ ֶהן,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרֲ " :הנִ גְ ל ֹה נִ גְ לֵ ִיתי לְ בֵ ית ָא ִב ָיך ִ ּב ְהיוֹ ָתם ְ ּב ִמ ְצ ַריִ ם" וְ גוֹ ' )שמואל א ב-כז(.
ָ ּגל ּו ְל ָב ֶבל ׁ ְשכִ ינָ ה ִע ָּמ ֶהן,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :לְ ַמ ַענְ כֶ ם ׁ ִש ַּל ְח ִּתי ָב ֶבלָ ה" )ישעיה מג-יד(.
וְ ַאף ְ ּכ ׁ ֶש ֵהן ֲע ִת ִידין ִל ָ ּיג ֵאל ׁ ְשכִ ינָ ה ִע ָּמ ֶהן,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ׁ ָשב ה' ֱאל ֶֹה ָיך ֶאת ׁ ְשבו ְּת ָך" )דברים ל-ג(.
ְ
'וְ ֵה ׁ ִשיב' לֹא נֶ ֱא ַמרֶ ,א ָ ּלא" :וְ ׁ ָשב" ְ -מ ַל ֵּמד ׁ ֶש ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברוּך הוּא ׁ ָשב ִע ָּמ ֶהן ִמ ֵ ּבין ַה ָ ּג ֻל ּיוֹ ת".
ְ ּב" ָב ֶבל" ֵהיכָ א?
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
יש ָּתא דְּ הוּצָ ל,
ְ ּבבֵ י ְּכ ִנ ׁ ְ
יש ָּתא דְּ ׁ ָשף וְ ָי ִתיב ִ ּב ַנְה ְרדְּ ָעא.
וּבְ בֵ י ְּכנִ ׁ ְ
וְ לֹא ֵּת ָימאָ :הכָ א וְ ָהכָ א,
ֶא ָּלא :זִ ְמנִ ין ָהכָ א ,וְ זִ ְמנִ ין ָהכָ א.
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ֵּת ִיתי לִ י,
דְּ כִ י ְמ ַר ִח ְיק ָנא ּ ַפ ְר ָסה ָ -עיֵילְ ָנא ו ְּמצַ ֵּלינָא ָה ָתם.
ִיש ָּתא דְּ ׁ ָשף וְ י ִָתיב ִ ּבנ ְַה ְרדְּ ָעא,
ֲאבו ַּּה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל וְ לֵ וִ י ֲהו ּו יָ ְתבֵ י ִ ּבכְ נ ׁ ְ
ַא ְת ָיא ׁ ְשכִ ינָ הָ ׁ ,ש ְמע ּו קוֹ ל ִריגְ ׁ ָשא ָ -קמ ּו וְ ָנ ְפק ּו.
יש ָּתא דְּ ׁ ָשף וְ ָי ִתיב ִ ּבנ ְַה ְרדְּ ָעא,
ַרב ׁ ֵש ׁ ֶשת ֲהוָ ה ָי ִתיב ְ ּבבֵ י ְּכנִ ׁ ְ
ַא ְת ָיא ׁ ְשכִ ינָ ה ,וְ לֹא ָנ ַפקָ ,את ּו ַמלְ ֲאכֵ י ַה ׁ ּ ָש ֵרת וְ ָקא ְמבַ ֲעת ּו לֵ ּיה.
ָא ַמר לְ ָפנָיוִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם! ָעלוּב וְ ׁ ֶש ֵאינוֹ ָעלוּב ִ -מי נִ ְד ֶחה ִמ ּ ְפנֵי ִמי?
ָא ַמר לְ ה ּוִ ׁ :שבְ קוּה ּו.
"וָ ֱא ִהי לָ ֶהם לְ ִמ ְקדָּ ׁש ְמ ַעט" )יחזקאל יא-טז(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק:
ֵאלּ ּו ָ ּב ֵּתי ְּכ ֵנ ִס ּיוֹ ת וּבָ ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבבָ בֶ ל.
וְ ַר ִ ּבי ֶאלְ ָעזָר ָא ַמר:
זֶ ה ֵ ּבית ַר ֵ ּבינ ּו ׁ ֶש ְ ּבבָ בֶ ל.
דָּ ַר ׁש ָרבָ א:
ּ
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :ה' ָמעוֹ ן ַא ָּתה ָהיִ ָית ָלנ ּו" )תהלים צ-א(?
ֵאלּ ּו ָ ּב ֵּתי ְּכ ֵנ ִס ּיוֹ ת וּבָ ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת.
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ֵמ ֵר ׁיש ֲהוַ אי ָ ּג ִר ְיסנָא ְ ּבבֵ ָיתא,
ו ְּמצַ ֵּלי ָנא ְ ּבבֵ י ְּכנ ׁ ְִש ָּתא,
ֵּכיוָ ן דִּ ׁ ְש ָמ ִעית לְ ָהא דְּ ָק ָא ַמר דָּ וִ ד" :ה' ָא ַהבְ ִּתי ְמעוֹ ן ֵ ּב ֶית ָך" )תהלים כו-ח(,
יש ָּתא.
ֲהוַ אי ָ ּג ִר ְיס ָנא ְ ּבבֵ י ְּכ ִנ ׁ ְ

רש"י
דשף ויתיב .ובנאה יכניה
וסיעתו מאבנים ועפר שהביאו
עמהן בגלותן לקיים מה שנאמר
כי רצו עבדיך את אבניה ואת
עפרה יחוננו )תהילים קב(:
דכי מרחקנא פרסה .אני נכנס
להתפלל בתוכו:
רב ששת .סגי נהור הוה:
בית רבינו .רב:
וככרמל בים יבא .למדנו שעבר
כרמל את הים ואימתי היה
בשעת מתן תורה:

198

דוּרה
ְגּ ָמ ָרא ְס ָ

סוגיה 128

ַּת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי ֶא ְל ָעזָ ר ַה ַ ּק ָפּר אוֹ ֵמר:
ש ָר ֵאל,
ֲע ִת ִידין ָ ּב ֵּתי ְ ּכנֵ ִס ּיוֹ ת ו ָּב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ָב ֶבל ׁ ֶש ִ ּי ָּק ְבע ּו ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִּ " :כי ְּכ ָתבוֹ ר ֶ ּב ָה ִרים וּכְ כַ ְר ֶמל ַ ּב ָ ּים יָ בֹא" )ירמיה מו-יח(.
וַ ֲהלֹא דְּ ָב ִרים ַקל וָ חוֹ ֶמר,
ש ָר ֵאל,
ו ַּמה ָּתבוֹ ר וְ כַ ְר ֶמל ׁ ֶשלּ ֹא ָ ּבא ּו ֶא ָ ּלא ְל ִפי ׁ ָש ָעה ִל ְלמוֹ ד ּתוֹ ָרה  -נִ ְק ָ ּב ִעים ְ ּב ֶא ֶרץ יִ ְ ׂ
יצין ָ ּב ֶהן ּתוֹ ָרה ַ -על ַא ַחת ַ ּכ ָּמה וְ ַכ ָּמה".
ָ ּב ֵּתי ְ ּכנֵ ִס ּיוֹ ת ו ָּב ֵּתי ִמ ְד ָר ׁשוֹ ת ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ו ַּמ ְר ִ ּב ִ
דָּ ַר ׁש ַ ּבר ַק ּ ָפ ָרא:
ַמאי דִּ כְ ִתיב" :לָ ּ ָמה ְּת ַר ְ ּצדוּן ָה ִרים ַ ּג ְבנו ִּּנים" )תהלים סח-יז(?
ָיצְ ָתה ַ ּבת קוֹ ל וְ ָא ְמ ָרה לָ ֶהם :לָ ָּמה ִּת ְרצ ּו דִּ ין ִעם ִסי ַני?
כּ ו ְּּלכֶ ם ַ ּב ֲעלֵ י מו ִּמים ַא ֶּתם ֵאצֶ ל ִסינַי.
ְּכ ִתיב ָהכָ אּ ַ " :גבְ נ ּו ִּנים",
וּכְ ִתיב ָה ָתם" :אוֹ גִ ֵ ּבן אוֹ ַדק" )ויקרא כא-כ(.
ָא ַמר ַרב ַא ׁ ּ ִשי:
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ָּה:
ַהאי ַמאן דְּ יָ ִהיר ּ ַ -ב ַעל מוּם הוּא.

רש"י
וככרמל בים יבא .למדנו שעבר
כרמל את הים ואימתי היה
בשעת מתן תורה:
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 .129כט ,א
שין אוֹ תוֹ ָק ַּפנְ דַּ ְריָ א".
" ֵאין עוֹ ִ ׂ
ַמאי " ָק ַּפנְ דַּ ְריָ א"?
ָא ַמר ָרבָ א:
" ָק ַּפנְ דַּ ְריָ א" ִּ -כ ׁ ְש ָמ ּה.
ַמאי " ִּכ ׁ ְש ָמ ּה"?
ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמרַ :אדְּ ַמ ִּק ְיפ ָנא ַאדָּ ֵרי ֵאיעוּל ְ ּב ָהא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבה ּו:
ּ
ִאם ָהיָ ה ׁ ְשבִ יל ֵמ ִע ָיק ָרא מו ָּּתר.
ָא ַמר ַרב נַ ְח ָמן ַ ּבר ִיצְ ָחק:
שוֹ ת ָק ּ ַפנְדַּ ְר ָיא  -מו ָּּתר לַ ֲעשׂ וֹ תוֹ ָק ּ ַפנְ דַּ ְריָא.
ַה ִ ּנכְ נָ ס ַעל ְמנָת ׁ ֶשלּ ֹא לַ ֲע ׂ
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
שוֹ תוֹ ָק ּ ַפנְדַּ ְריָ א,
ַה ִ ּנכְ נָ ס לְ ֵ ּבית ַה ְּכ ֶנ ֶסת לְ ִה ְת ּ ַפ ֵּלל מו ָּּתר לַ ֲע ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :ו ְּבבֹא ַעם ָה ָא ֶרץ לִ ְפנֵ י ה' ַ ּב ּמוֹ ֲע ִדים,
ַה ָ ּבא דֶּ ֶר ְך ׁ ַש ַער ָצפוֹ ן לְ ִה ׁ ְש ַּת ֲחווֹ ת יֵ ֵצא דֶּ ֶר ְך ׁ ַש ַער נֶ גֶ ב" )יחזקאל מו-ט(.

רש"י
כשמה .כמשמעה:
אדמקיפנא אדרי איעול בהא.
בעוד שאקיף שורות של בתים
הללו אכנס דרך הבית הזה
ואקצר את הדרך ממבוי למבוי
ובית הכנסת בין שניהן:
מעיקרא .קודם שנבנה בית
הכנסת שם:
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 .130כט ,א
ש ִבים לֹא יִ ְתלוֹ ׁש ִמ ּ ְפנֵ י ָעגְ ַמת נֶ ֶפ ׁש".
" ָעל ּו בּ וֹ ֲע ָ ׂ
וְ ָה ַת ְניָ א:
יח"!
" ֵאינוֹ ּתוֹ ֵל ׁש  -ו ַּמ ֲאכִ ילֲ ,א ָבל ּתוֹ ֵל ׁש  -ו ַּמ ִ ּנ ַ
ִּכי ְּתנַן נ ִַּמי ַמ ְת ִנ ִיתין:
" ּתוֹ ֵל ׁש ו ַּמ ֲאכִ יל" ְּתנַן.
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 .131כט ,א
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ֵ ּבית ַה ְ ּק ָברוֹ ת:
ֹאש,
ֵאין נוֹ ֲהגִ ין ָ ּב ֶהן ַקלּ וּת ר ׁ
ֵאין ַמ ְר ִעין ָ ּב ֶהן ְ ּב ֵה ָמה,
וְ ֵאין מוֹ לִ יכִ ין ָ ּב ֶהן ַא ַּמת ַה ַּמיִ ם,
ש ִבים,
וְ ֵאין ְמ ַל ְ ּק ִטין ָ ּב ֶהן ֲע ָ ׂ
וְ ִאם ִל ֵ ּ
יקט  -שׂוֹ ְר ָפן ִ ּב ְמקוֹ ָמן,
ִמ ּ ְפנֵ י ְ ּכבוֹ ד ֵמ ִתים".
ַא ֵה ּיָיא?
שוֹ ְר ָפן ִ ּב ְמקוֹ ָמן" ַ -מאי " ְ ּכבוֹ ד ֵמ ִתים" ִא ָּיכא?
ִאילֵ ָימא ַא ּ ֵס ָיפאֵּ :כיוָ ן ׁ ֶש" ּ ׂ
ישא.
ֶא ָּלא ַא ֵר ׁ ָ

רש"י
ארישא .משום כבודן של מתים
אאין נוהגין בהן קלות ראש
קאי:
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 .132כט ,א-ב
יתין
ַמ ְתנִ ִ
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ֲא ָדר ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת  -קוֹ ִרין ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ָק ִלים.
ר ׁ
ימין ְל ׁ ֶש ָע ַבר.
ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּבתוֹ ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ַ -מ ְקדִּ ִ
ו ַּמ ְפ ִס ִיקין ְל ׁ ַש ָ ּבת ַא ֶח ֶרת.
ַ ּב ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה – זָ כוֹ ר.
ישית ָּ -פ ָרה ֲאד ּו ָּמה.
ַ ּב ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
יעית ַ -החוֹ ֶד ׁש ַה ֶּזה ָל ֶכם.
ָ ּב ְר ִב ִ
ישית  -חוֹ זְ ִרין ִל ְכ ִס ְד ָרן.
ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ַלכּ ֹל ַמ ְפ ִס ִיקין,
אשי ֳח ָד ׁ ִשיםּ ַ ,ב ֲחנו ָ ּּכה ,ו ְּבפו ִּריםּ ְ ,ב ַת ֲענִ ּיוֹ ת ו ְּב ַמ ֲע ָמדוֹ ת ו ְּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים.
ְ ּב ָר ׁ ֵ
ְ ּג ָמ ָרא
ְּתנַן ָה ָתם:
יעין ַעל ַה ׁ ּ ְש ָק ִלים ^וְ ַעל ַה ִ ּכ ְל ַאיִ ם".
מ
ש
ׁ
מ
ר
ד
א
ב
ַ ְ ִ ִ
כט,ב " ְ ּב ֶא ָחד ַ ּ ֲ ָ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא " ַעל ַה ִ ּכ ְל ַאיִ ם"  -דִּ זְ ַמן זְ ִר ָיעה ִהיא,
ֶא ָּלא " ַעל ַה ׁ ּ ְש ָק ִלים" – ְמנָ לָ ן?
ֹאש ָ ּיה:
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָטבִ י ָא ַמר ַר ִ ּבי י ׁ ִ
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :זֹאת עוֹ לַ ת חוֹ ֶד ׁש ְ ּב ָח ְד ׁשוֹ " )במדבר כח-יד(.
ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה ַחדֵּ ׁש וְ ָהבֵ א ָק ְר ָ ּבן ִמ ְּתרו ָּמה ֲח ָד ׁ ָשה.
וְ כֵ יוָ ן דִּ בְ נִ ָיסן ָ ּב ֵעי ַא ְקרוּבֵ י ִמ ְּתרו ָּמה ֲח ָד ׁ ָשה,
ָק ְד ִמי ַנן וְ ָק ִרינַן ְ ּב ֶא ָחד ַ ּב ֲא ָדרִּ ,כי ֵהיכִ י דְּ לַ יְ ּת ּו ׁ ְש ָקלִ ים לַ ִּמ ְקדָּ ׁש.
ְּכ ַמאן?
דְּ לֹא ְּכ ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל.
דְּ ִאי ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאלָ ,ה ָא ַמרְ ׁ :ש ֵּתי ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת,
דְּ ַתנְ ָיא:
" ׁשוֹ ֲא ִלין ְ ּב ִה ְלכוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח קוֹ ֶדם ְל ֶפ ַסח ְ ׁ -של ׁ ִֹשים יוֹ ם.
יאל אוֹ ֵמר:
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
ׁ ְש ֵּתי ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת".
ֲאפִ ילּ ּו ֵּת ָימא ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל,
שר בּ וֹ ׁ -שו ְּל ָחנוֹ ת יוֹ ׁ ְש ִבין ַ ּב ְּמ ִדינָ ה,
ֵּכיוָ ן דְּ ָא ַמר ַמרּ ַ " :ב ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ָע ָ ׂ
ש ִרים וַ ֲח ִמ ׁ ּ ָשה  -יוֹ ׁ ְש ִבין ַ ּב ִּמ ְקדָּ ׁש"
ו ְּב ֶע ְ ׂ
ִמ ׁ ּשוּם ׁשוּלְ ָחנוֹ ת ָ -ק ְד ִמי ַנן וְ ָק ִרינַן.

רש"י
מתני'
קורין בפרשת שקלים .להודיע
שיביאו שקליהן באדר כדי
שיקריבו באחד בניסן מתרומה
חדשה כדאמרינן בגמרא:
ומפסיקין לשבת הבאה .מלומר
פרשה שנייה כדי שתקרא פרשת
זכור בשבת הסמוכה לפורים
לסמוך מחיית עמלק למחיית
המן:
פרה אדומה .להזהיר את
ישראל לטהר שיעשו פסחיהן
בטהרה:
ברביעית החודש הזה לכם.
ששם פרשת הפסח ובש''ס
ירושלמי גרסינן אמר ר' חמא
בדין הוא שיקדום החודש
לפרשת פרה שהרי באחד בניסן
הוקם המשכן ושני לו נשרפה
הפרה ומפני מה הקדימוה
שהיא טהרתן של ישראל:
לכל מפסיקין .מלקרות בענין
היום וקורין בענין מועד מעין
המאורע:
למעמדות .וקורין במעשה
לקמן
כדקתני
בראשית
במתניתין:
גמ'
משמיעין על השקלים .בהכרזת
בית דין:
ועל הכלאים .לעקור כלאי
הזרעים הניכרין בין התבואה:
חודש בחדשו לחדשי השנה .כל
הני חדשים למה לי:
אלא אמרה תורה .יש לך חודש
שאתה צריך לחדשו בהבאת
עולות תמידין ומוספין מתרומה
חדשה וזהו ניסן כדאמרינן
בראש השנה דגמרינן שנה שנה
מניסן דכתיב ראשון הוא לכם
לחדשי השנה )שמות יב(:
כמאן .מקדמינן כולי האי דלא
כרבן שמעון בן גמליאל:
בט''ו באדר שולחנות .בעלי
מטבעות המחלפין שקלי כסף
בפרוטות:
יושבין במקדש .הוא סימן
שכבר קרב זמן לתרום את
הלשכה בשלש קופות וימהרו
ויביאו דמאותו היום מתחילין
למשכן את המעכבים :משום
שולחנות קדמינן .לאחד באדר
דהיינו שתי שבתות וטעמא
דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן
בפ''ק דפסחים )דף ו:(.
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 .133כט ,ב
ַמאי " ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ָק ִלים"?
ַרב ָא ַמר:
ש ָר ֵאל וְ ָא ַמ ְר ָּת ֲאלֵ ֶיהם ֶאת ָק ְר ָ ּבנִ י לַ ְח ִמי" )במדבר כח-ב(.
"צַ ו ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
" ִּכי ִת ּ ָשׂ א" )שמות ל-יב(.
שא" ַ -ה ְיינ ּו דְּ ָק ֵרי לָ ּה ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ָקלִ ים,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִּ " :כי ִת ּ ָ ׂ
דִּ כְ ִתיב ָ ּב ּה ׁ ְש ָקלִ ים,
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֶ " :את ָק ְר ָ ּבנִ י לַ ְח ִמי" ָ -הכָ א ִמ ִידי ׁ ְש ָקלִ ים ְּכ ִתיבֵ י ָה ָתם?!
ִאין.
ַט ְע ָמא ַמאי?
ִּכ ְד ַר ִ ּבי ָטבִ י.
ש ָר ֵאל" ִמ ׁ ּשוּם דִּ כְ ִתיבֵ י ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ָה ָתםִּ ,כ ְד ַר ִ ּבי ָטבִ י.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרַ " :צו ֶאת ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
ּ
ּ
שא" ָק ְר ָ ּבנוֹ ת ִמי ְכ ִתיבֵ י? ׁ ְש ָקלִ ים לָ ֲא ָדנִים ְכ ִתיבֵ י!
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִּ " :כי ִת ּ ָ ׂ
ִּכ ְד ָת ֵני ַרב יוֹ ֵסף:
" ׁ ָשל ֹׁש ְּתרוּמוֹ ת ֵהן,
ׁ ֶשל ִמזְ ֵ ּב ַח ַל ִּמזְ ֵ ּב ַח,
וְ ׁ ֶשל ֲא ָדנִ ים ָל ֲא ָדנִ ים,
וְ ׁ ֶשל ֶ ּב ֶדק ַה ַ ּביִ ת ְל ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת"
אשי ֳח ָד ׁ ִשים,
שא" ַהיְ ינ ּו דְּ ׁ ָשנֵ י ַהאי ר ׁ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִּ " :כי ִת ּ ָ ׂ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ִמ ׁ ּ ְש ָאר ָר ׁ ֵ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרַ " :צו ֶ ...את ָק ְר ָ ּבנִ י" ַמאי ׁ ָש ֵני?
ׁ ָשנֵ י.
ֹאש חוֹ ֶד ׁש,
אשי ֳח ָד ׁ ִשים ָקר ּו ׁ ִש ָּיתא ְ ּב ִע ְניָי ָנא דְּ יוֹ ָמא ,וְ ַחד ִ ּב ְדר ׁ
דְּ ִאילּ ּו ָר ׁ ֵ
ֹאש חוֹ ֶד ׁש.
וְ ִאילּ ּו ָה ִא ְידנָא כּ ו ְּּלה ּו ִ ּב ְדר ׁ
ָהנִ ָיחא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר לְ ֵס ֶדר ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת הוּא חוֹ זֵ ר,
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר לְ ֵס ֶדר ַה ְפ ָטרוֹ ת הוּא חוֹ זֵ ר ,וּפָ ָר ׁ ָש ָתא דְּ יוֹ ָמא ָק ִרינָן,
ַמאי ׁ ָש ֵני?
ׁ ָשנֵ י.
ֹאש חוֹ ֶד ׁש.
אשי ֳח ָד ׁ ִשים ָ -קר ּו ׁ ִש ָּיתא ְ ּב ִענְ יָי ָנא דְּ יוֹ ָמא ,וְ ַחד ָק ֵרי ִ ּב ְדר ׁ
דְּ ִאילּ ּו ָר ׁ ֵ
ֹאש חוֹ ֶד ׁש.
וְ ִאילּ ּו ָה ִא ְידנָא ָ -קר ּו ְּתלָ ָתא ְ ּב ִע ְניָי ָנא דְּ יוֹ ָמא ,וְ ַא ְר ָ ּב ָעה ָקר ּו ִ ּב ְדר ׁ
ֵמ ִיתיבֵ י:
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ֲא ָדר ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת קוֹ ִרין ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ָק ִלים ו ַּמ ְפ ִט ִירין ִ ּביהוֹ יָ ָדע ַהכּ ֵֹהן".
"ר ׁ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר ִּ " :כי ִת ּ ָשׂ א" ַ -ה ְיינ ּו דְּ ַמפְ ִט ִירין ִ ּביהוֹ י ָָדע ַהכּ ֵֹהן ,דְּ ָד ֵמי לֵ ּיה,
דִּ כְ ִתיבֶּ " :כ ֶסף נַ ְפ ׁשוֹ ת ֶע ְרכּ וֹ " )מלכים ב יב-ה(.
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרֶ " :את ָק ְר ָ ּבנִ י לַ ְח ִמי" ִ -מי דָּ ֵמי?
דָּ ֵמיִּ ,כ ְד ַר ִ ּבי ָטבִ י.
ֵמ ִיתיבֵ י:
" ָחל ִל ְהיוֹ ת ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַה ְּסמוּכָ ה ָל ּה,
יה,
יה ו ֵּבין ִמ ְ ּל ַא ֲח ֶר ָ
ֵ ּבין ִמ ְ ּל ָפנֶ ָ
קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה,
וְ כוֹ ְפ ִלין אוֹ ָת ּה"
שא" ַ -ה ְיינ ּו דְּ ִמ ְת ַר ֵּמי ְ ּב ַההוּא זִ ְימנָ א,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרִּ " :כי ִת ּ ָ ׂ
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמרַ " :צו ֶאת ָק ְר ָ ּבנִ י" ִמי ִמ ְת ַר ֵּמי ְ ּב ַההוּא זִ ְימ ָנא?

רש"י
טעמא כדרבי טבי .טעמא מאי
מייתינן שקלים באדר כדרבי
טבי שיקריבו קרבנות באחד
בניסן מתרומה חדשה והך
מצוה התם כתיבא:
שקלים לאדנים כתיבי .התם
כדכתיב ולקחת את כסף
הכפורים ונתת אותו על עבודת
אהל מועד והן השקלים שנעשו
מהן אדני המשכן כדכתיב וכסף
פקודי העדה וגו' ויהי מאת ככר
הכסף לצקת את אדני הקדש
וגו':
שלש תרומות .נאמרו שם
מחצית השקל תרומה לה' יתן
תרומת ה' לתת את תרומת ה'
תרומת אדנים היתה לאדנים
ותרומת מזבח למזבח לקנות
מהן קרבנות צבור לכל השנה
דכתיב בה לכפר על נפשותיכם:
לבדק הבית .היא לא היתה שוה
בכולן אלא איש כפי נדבתו
שנאמר ויבאו האנשים על
הנשים כל נדיב לב וגו' )שמות
לה(:
הניחא למאן דאמר .בפרקין
האי דקתני מתני' בחמישית
חוזרין לכסדרן:
לסדר פרשיות הוא חוזר.
שקראו את אלו והפסיקו
מלקרות את פרשת השבת איכא
למימר כדאמר האידנא קרו
כולהו בדראש חודש אלא למאן
דאמר כו' דמפרש חוזרין
לכסדרן לסדר ההפטרות אלמא
ההפטרות הופסקו עד הנה אבל
לא הפרשיות דעד השתא הוו
קרו נמי מעניינא דיומא מאי
שני:
כדרבי טבי .זאת עולת חודש
בשקלים אמר:
חל להיות .ר''ח אדר בפרשה
הסמוכה לפרשת שקלים:
וכופלין אותה .בשבת שניה
אע''פ שקראוה בראשונה:
בההוא זימנא .באותו פרק של
אדר:
מי מתרמי .והלא בפרשת פינחס
היא שהיא סמוכה לחודש אב:
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רש"י

ִאין ,לִ בְ נֵי ַמ ֲע ָרבָ א,
יְיתא ִ ּב ְתלָ ת ׁ ְש ִנין.
דְּ ַמ ּ ְס ֵקי לִ ְדאוֹ ַר ָ
ַּת ְנ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דִּ ׁ ְשמו ֵּאל:
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ֲא ָדר ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
"ר ׁ
ש א" ,
קוֹ ִרין – " ִּכי ִת ּ ָ ׂ
ו ַּמ ְפ ִט ִירין ּ ִ -ביהוֹ יָ ָדע ַהכּ ֵֹהן".

דמסקי אורייתא .מסיימין
חמשה חומשין פעם אחת לשלש
שנים ולא בכל שנה כמו שאנו
עושין:

מסכת מגילה פרק ד' – בני העיר שמכרו
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 .134כט ,ב – ל ,א
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק נַ ְפ ָחא:
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ֲא ָדר ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
ר ׁ
מוֹ צִ ִיאין ׁ ָשל ֹׁש ּתוֹ רוֹ ת ,וְ קוֹ ִרין ָ ּב ֶהן –
ֶא ָחד ְ ּב ִע ְניָינוֹ ׁ ֶשל יוֹ ם,
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ,
וְ ֶא ָחד ְ ּב ׁ ֶשל ר ׁ
וְ ֶא ָחד ְ ּב"כִ י ִת ּ ָשׂ א".
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק נַ ְפ ָחא:
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ֵטבֵ ת ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְמבִ ִיאין ׁ ָשל ֹׁש ּתוֹ רוֹ ת ,וְ קוֹ ִרין ָ ּב ֶהן,
ר ׁ
ֶא ָחד ְ ּב ִע ְניָינוֹ ׁ ֶשל יוֹ ם,
ֹאש חוֹ ֶד ׁש,
וְ ֶא ָחד ִ ּב ְדר ׁ
וְ ֶא ָחד ַ ּב ֲחנו ָּּכה.
וּצְ ִריכָ א,
דְּ ִאי ִא ְּית ַמר ְ ּב ָהא,
ְ ּב ָהא ָק ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק,
ֲאבָ ל ְ ּב ַה ְך ְּ -כ ַרב ְסבִ ָירא לֵ ּיה,
דְּ ָא ַמר ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ָקלִ ים – " ֶאת ָק ְר ָ ּבנִ י לַ ְח ִמי" ,וּבִ ׁ ְש ֵּתי ּתוֹ רוֹ ת ַס ִ ּגי.
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן.
וְ לֵ ָימא ָהא ,וְ לֹא ַ ּב ְעיָ א ַה ְך?
ֲח ָדא ִמ ְּכלַ ל ֲחבֶ ְיר ָּת ּה ִא ְּית ַמר.
ִא ְּית ַמר:
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ֵטבֵ ת ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּבחוֹ ל
ר ׁ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק נַ ְפ ָחא:
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ,וְ ַחד ַ ּב ֲחנו ָּּכה.
ָקר ּו ְּתלָ ָתא ְ ּבר ׁ
וְ ַרב דִּ ִימי דְּ ִמן ֵח ָיפא ָא ַמר:
ֹאש חוֹ ֶד ׁש.
ָקר ּו ְּתלָ ָתא ַ ּב ֲחנו ָּּכה ,וְ ַחד ְ ּבר ׁ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָמנִי:
ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק ַנפְ ָחא ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
דְּ ָת ִדיר וְ ׁ ֶש ֵאינוֹ ָּת ִדיר ָּ -ת ִדיר קוֹ ֶדם.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ָאבִ ין:
ְּכוָ ו ֵת ּיה דְּ ַרב דִּ ִימי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
ֹאש חוֹ ֶד ׁש,
ִמי ָ ּג ַרם לָ ְרבִ ִיעי ׁ ֶש ָ ּיבֹא  -ר ׁ
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ָ ּב ֵעי ִמ ְיק ֵרי.
ִהלְ ָּכ ְך ְרבִ ִיעי ְ ּבר ׁ
ַמאי ֲהוֵ י ֲעלָ ּה?
ַרב יוֹ ֵסף ָא ַמר:
ֹאש חוֹ ֶד ׁש.
ֵאין ַמ ׁ ְש ִ ּג ִיחין ְ ּבר ׁ
וְ ַר ָ ּבה ָא ַמר:
ֵאין ַמ ׁ ְש ִ ּג ִיחין ַ ּב ֲחנו ָּּכה.
וְ ִהלְ כְ ָתא:
ֵאין ַמ ׁ ְש ִ ּג ִיחין ַ ּב ֲחנו ָּּכה,
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ִע ָ ּיקר.
וְ ר ׁ

רש"י
אין משגיחין .לעשות עיקר:
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 .135כט ,ב  -ל ,א
ִא ְּית ַמר:
ָחל לִ ְהיוֹ ת ִ ּב"וְ ַא ָּתה ְּת ַצ ֶ ּוה",
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק נַ ְפ ָחא:
ָקר ּו ׁ ִש ָּיתא ִ -מ"וְ ַא ָּתה ְּת ַצ ֶ ּוה" ַעד " ִּכי ִת ּ ָשׂ א",
וְ ַחד ִ -מ" ִּכי ִת ּ ָשׂ א" ַעד "וְ ָע ִשׂ ָית".
ל,א

ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ָא ְמ ֵרי :אוֹ קו ֵּמי הוּא דְּ ָקא מוֹ ְק ֵמי ָה ָתם.
ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ש ָית",
ָקר ּו ׁ ִש ָּיתא ִ -מ"וְ ַא ָּתה ְּת ַצ ֶ ּוה" ַעד "וְ ָע ִ ׂ
ש ָית".
וְ ַחד ָּ -תנֵ י וְ ָק ֵרי ִמ" ִּכי ִת ּ ָשׂ א" ַעד "וְ ָע ִ ׂ
ֵמ ִיתיבֵ י:
יה  -קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ,וְ כוֹ ְפ ִלין אוֹ ָת ּה".
יה ֵ ּבין ִמ ְ ּל ַא ֲח ֶר ָ
" ָחל ִל ְהיוֹ ת ַ ּב ּ ָפ ָר ׁ ָשה ַה ְּסמוּכָ ה ָל ּה ֵ ּבין ִמ ְ ּל ָפנֶ ָ
נִיחא,
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַא ַ ּב ֵ ּיי ָ
ֶא ָּלא לְ ַר ִ ּבי יִ צְ ָחק נ ְַפ ָחא ַק ׁ ְש ָיא!
ָא ַמר לָ ְך ַר ִ ּבי ִיצְ ָחק נַפְ ָחא:
וּלְ ַא ַ ּב ֵיי ִמי ִנ ָיחא?
ֵּתי ַנח לְ פָ נֶ ָיה ,לְ ַא ֲח ֶר ָיה ֵהיכִ י ַמ ׁ ְש ַּכ ַחת לָ ּה?
ֶא ָּלא,
ַמאי ִאית לָ ְך לְ ֵמ ַימר?
כּ וֹ פְ לָ ּה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת,
ָהכָ א נ ִַּמי כּ וֹ ְפלָ ּה ְ ּב ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת.
שא" ַעצְ ָמ ּה.
ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּב"כִ י ִת ּ ָ ׂ
ָא ַמר ַר ִ ּבי יִצְ ָחק נַ ְפ ָחא:
ָקר ּו ׁ ִש ָּיתא ִ -מן "וְ ָע ִשׂ ָית" ַעד "וַ ַ ּי ְק ֵהל",
ש ָית".
וְ ַחד ָ -ק ֵרי ִמ" ִּכי ִת ּ ָשׂ א" ַעד "וְ ָע ִ ׂ
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַא ַ ּב ּיֵי:
ַה ׁ ְש ָּתאָ ,א ְמ ֵרי :לְ ַמ ְפ ֵר ַע הוּא דְּ ָק ֵרי.
ֶא ָּלאָ ,א ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ָקר ּו ׁ ִש ָּיתא ַ -עד "וַ ַ ּי ְק ֵהל",
ש ָית".
וְ ַחד ָּ -תנֵ י וְ ָק ֵרי ִמ" ִּכי ִת ּ ָשׂ א" ַעד "וְ ָע ִ ׂ
ַּת ְנ ָיא ְּכוָ ֵות ּיה דְּ ַא ַ ּב ֵ ּיי:
שא" ַע ְצ ָמ ּה  -קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ,וְ כוֹ ְפ ִלין אוֹ ָת ּה".
" ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב"כִ י ִת ּ ָ ׂ

רש"י
אמרי אוקומי הוא דמוקמי
התם .כלומר אין הדבר ניכר
לשם פרשת שקלים אלא סברי
שלא נסתיימה פרשת ואתה
תצוה עד כאן:
וחד תאני וקרי .חוזר ושונה
לקרות מכי תשא עד ועשית כיור
נחושת וגו':
כופלה בשבתות .שקורין אותה
שני שבתות זו אחר זו:
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ימין ְל ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ָע ְב ָרה".
" ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּבתוֹ ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ַמ ְקדִּ ִ
ִא ְּית ַמר:
אש חוֹ ֶד ׁש ֲא ָדר ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
רֹ ׁ
ַרב ָא ַמר:
ַמ ְקדִּ ִימין.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ְמ ַא ֲח ִרין.
" ַרב ָא ַמרַ :מ ְקדִּ ִימין"  -דְּ ִאם ֵּכן ָ ּבצְ ֵרי לְ ה ּו יוֹ ֵמי ׁשוּלְ ָחנוֹ ת.

" ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמרְ :מ ַא ֲח ִרין" ָ -א ַמר לָ ְך ,סוֹ ף סוֹ ף ֲח ֵמ ַיסר ְ ּב ַמ ֲעלֵ י ׁ ַש ְ ּב ָתא ִמ ְּיקלַ ע,
וְ ׁשוּלְ ָחנוֹ ת לֹא ָנ ְפ ֵקי ַעד ַחד ְ ּב ׁ ַש ָ ּבא,
ִהלְ ָּכ ְך ְמ ַא ֲח ִרין.
ְּתנַן:
ְ
ימין ְל ׁ ֶש ָע ַבר ו ַּמ ְפ ִס ִיקין ְל ׁ ַש ָ ּבת ַא ֶח ֶרת".
" ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּבתוֹ ך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ַמ ְקדִּ ִ
ַמאי לַ אוֲ :א ִפילּ ּו ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת!
לֹא,
ְ ּבתוֹ ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת דַּ וְ ָקא.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ֲא ָדר ִל ְהיוֹ ת ְ ּבתוֹ ָכ ּה וַ ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת".
אשוֹ נָ ה ָ ּכל ׁ ֶש ָחל ר ׁ
" ֵאיזוֹ ִהיא ׁ ַש ָ ּבת ִר ׁ
ַמאי לַ אוֲ " :א ִפילּ ּו ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת" דּ ו ְּמ ָיא דְּ "תוֹ כָ ּה",
ַמה " ּתוֹ ָכ ּה" – ַמ ְקדִּ ִימין,
ַאף " ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת" – ַמ ְקדִּ ִימין.
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָ ּב ּה.
וְ כֵ ן ָּתנָ א דְּ בֵ י ׁ ְשמו ֵּאל:
" ָ ּב ּה".

רש"י
רב אמר מקדימין .וקורין בכי
תשא לשבת שעבר כדתנן
במתני':
דאם כן .דמאחרין בצרי להו
שבתות
משני
לשולחנות
דאמרינן לעיל משום ששולחנות
הוצרכו לישב במדינה בט''ו
מקדימין וקורין מראש חודש
שיהו דורשין שתי שבתות
לפניהן כרבן שמעון בן גמליאל
ואם תאחר עד למחרת ראש
חדש אין כאן הקדמה שתי
שבתות:
חמיסר במעלי שבתא מיקלע.
ואותו היום לא יתחילו לצאת
ולישב במדינה מפני כבוד
השבת:
לא נפקי עד בחד בשבת .וכי
מאחרת נמי איכא שתי שבתות
הלכך מאחרין כדי שלא תצטרך
להפסיק בין ב' פרשיות:
בתוך שבת דוקא .דאי מאחרת
ודאי בצרי להו יומי לשולחנות:
אמר שמואל .האי בתוכה
דקתני לאו תוך שבוע אלא תוך
שבת עצמו:
וכן תנא דבי שמואל .בתוספתא
דהך ברייתא אי זו היא שבת
ראשונה כל שחל ר''ח אדר
להיות בה ביום שבת עצמו
ואפילו חל בערב שבת של
אתמול כאילו חל בה אלמא
מאחרין אשמועינן:
מסרגין .לשון סירוגין כלומר
מפסיקין לשבתות בין פרשה
ראשונה לשניה כשחל ר''ח בחול
שמקדימין לשעבר דא''כ בצרי
להו יומי לשולחנות ומפסיקין
לשבת הבאה ולשבת שלישית
קורין זכור כדי שתהא סמוכה
זכור לפורים:
אין מסרגין .כדמפרש ואזיל:
אימתי אני אומר אין מסרגין
בזמן שחל להיות בערב שבת.
דכי נמי מאחרין לא בצרי יומי
לשולחנות כדאמר שמואל לעיל
סוף סוף שולחנות לא יתבי עד
חד בשבת הלכך מאחרין ואין
כאן סירוג:
אבל בזמן שחל להיות בתוך
השבת .דאי מאחרת לה בצרי
להו יומא לשולחנות על כרחך
נקדים ויש כאן סירוג :הכי
גרסינן כי היכי דלא ליקדום
עשייה לזכירה:

ְּכ ַת ָ ּנ ֵאי:
" ְמ ָס ְרגִ ין ְל ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַה ָ ּנשׂיא.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ֵאין ְמ ָס ְרגִ ין.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר:
ימ ַתי ֲאנִ י אוֹ ֵמרֵ " :אין ְמ ָס ְרגִ ין" ּ ִ -בזְ ַמן ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
ֵא ָ
ֲא ָבל ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּבתוֹ ְך ַה ׁ ּ ַש ָ ּבת ַ -מ ְקדִּ ים וְ קוֹ ֵרא ִמ ׁ ּ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ָע ְב ָרהַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשהוּא ׁ ְש ָבט".
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" ַ ּב ׁ ּ ְשנִ ָ ּייה זָ כוֹ ר" וְ כוּ'.
ִא ְּית ַמר:
ּפו ִּרים ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
ַרב ָא ַמר:
ַמ ְקדִּ ִימין ּ ָפ ָר ׁ ַשת זָ כוֹ ר.
ּו ׁ ְשמו ֵּאל ָא ַמר:
ְמ ַא ֲח ִרין.
" ַרב ָא ַמרַ :מ ְקדִּ ִימין" ִּ -כי ֵהיכִ י דְּ לֹא ִּת ְיקדּ וֹ ם ֲע ִׂש ָ ּיה לִ זְ כִ ָירה.
" ּו ׁ ְשמ ּו ֵאל ָא ַמרְ :מ ַא ֲח ִרין" ָ -א ַמר לָ ְךֵּ :כיוָ ן דְּ ִא ָּיכא מו ָ ּּק ִפין דְּ ָעבְ ֵדי ַ ּב ֲח ֵמ ָיסר,
ֲע ִׂש ּיָה וּזְ כִ ָירה ַ ּב ֲה ֵדי ֲה ָד ֵדי ָקא ַא ְתיָ ין.
ְּתנַן:
" ַ ּב ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה זָ כוֹ ר"  -וְ ָהא ִּכי ִמ ְּיקלַ ע ֵר ׁיש יַ ְר ָחא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ִמ ְּיקלַ ע ּפו ִּרים ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
וְ ָק ָּתנֵיּ ַ " :ב ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה זָ כוֹ ר"!
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
ַמאי " ׁ ְשנִ ָ ּיה"?
ׁ ְשנִ ּיָה לְ ַה ְפ ָס ָקה.
ָּתא ׁ ְש ַמע:
" ֵאיזוֹ " ׁ ַש ָ ּבת ׁ ְשנִ ָ ּיה"?
ָ ּכל ׁ ֶש ָחל ּפו ִּרים ִל ְהיוֹ ת ְ ּבתוֹ כָ ּה ,וַ ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת".
ַמאי לַ אוֶ " :ע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת" דּ ו ְּמיָ א דְּ "תוֹ ָכ ּה",
ַמה ּתוֹ כָ ּה – ַמ ְקדִּ ִימין,
ַאף ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת – ַמ ְקדִּ ִימין!
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאל:
ָ ּב ּה.
וְ כֵ ן ָּתנָ א דְּ בֵ י ׁ ְשמו ֵּאל:
" ָ ּב ּה".
ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַעצְ ָמ ּה -
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
לְ ִדבְ ֵרי ַהכּ ֹל ֵאין ַמ ְקדִּ ִימין.
וְ ַרב נַ ְח ָמן ָא ַמר:
ֲע ַד ִיין ִהיא ַמ ְחלוֹ ֶקת.
ִא ְּית ַמר ִּנַמי:
ּ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִחיָיא ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ָ ּבא ָא ַמר ַרב:
ּפו ִּרים ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ַ -מ ְקדִּ ים וְ קוֹ ֵרא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ָעבְ ָרה זָ כוֹ ר.

רש"י
תנן בשניה זכור .קא סלקא
דעתך אראש חודש אדר שחל
להיות בשבת קאי דמיירי ביה
רישא דמתניתין:
שניה להפסקה .כלומר לאו
ארישא קאי אלא אסיפא קאי
דקתני חל להיות בתוך השבת
מקדימין לשעבר ומפסיקין
לשבת הבאה ועלה קאי ואמר
בשבת של אחר הפסקה קורין
זכור ובתוך שבוע שלאחריה
יהא פורים:
איזו היא שבת שניה .כלומר
שבת של פרשה שניה פרשת
זכור:
בתוכה .לאחריה ואפילו חל
פורים בערב שבת:
בה .ביום שבת עצמו קורין
הפרשה בו ביום ואפילו חל
בערב שבת אתמול כאילו חל
לשבת שלמחר והיינו כשמואל:
חל להיות פורים בשבת .דברי
הכל אין קורין זכור לשעבר
דהא השתא לא קדמה עשייה
לזכירה וגבי מוקפין קדמה
זכירה לעשייה:
עדיין היא מחלוקת .אף בזו
אמר רב מקדימין כדי שתקדם
זכירה לעשייה דעיירות:
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ישית ָּפ ָרה ֲאדו ָּּמה" וְ כוּ'.
" ַ ּב ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ישית?
" ֵאיזוֹ ִהיא ׁ ַש ָ ּבת ׁ ְש ִל ׁ ִ
יה".
ָ ּכל ׁ ֶש ְּסמוּכָ ה ְלפו ִּרים ֵמ ַא ֲח ֶר ָ
ִא ְּית ַמר:
ַר ִ ּבי ָח ָמא ְ ּב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ א ָא ַמר:
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ִנ ָיסן!
ׁ ַש ָ ּבת ַה ּ ְסמוּכָ ה לְ ר ׁ
וְ לֹא ּ ְפלִ יגֵ י:
נִיסן ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת,
ָהא דְּ ִא ְּיקלַ ע ר ׁ
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ָ
ָהא דְּ ִא ְּיקלַ ע ְ ּב ֶא ְמצַ ע ׁ ַש ָ ּבת.

רש"י
איזו היא שבת שלישית.
שקורין בו פרשה שלישית:
הא דאיקלע ראש חודש ניסן
ביום השבת .שלא הוצרך
להקדים פרשת החודש לשבת
שעברה קרינן לשבת שעברה
פרה אדומה כרבי אחא בר'
חנינא ולא בסמוכה לפורים
לסמוך אזהרת טמאים לפסח
והיכא דחל ראש חודש ניסן
באמצע שבת שהוצרכנו לקרות
פרשת החודש בשבת שלפניה
הוזקקנו להקדים פרשת פרה
לשבת שלפני שבת שהיא סמוכה
לפורים מאחריה:
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יעיתַ " :הח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה לָ כֶ ם"".
" ָ ּב ְרבִ ִ

ל,ב

ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
ש א" ,
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ֲא ָדר ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת קוֹ ִריןִּ " :כי ִת ּ ָ ׂ
"ר ׁ
ו ַּמ ְפ ִט ִיריןּ ִ :ביהוֹ יָ ָדע.
אשוֹ נָ ה?
וְ ֵאי זוֹ ִהיא ׁ ַש ָ ּבת ִר ׁ
ֹאש חוֹ ֶד ׁש ֲא ָדר ִל ְהיוֹ ת ְ ּבתוֹ ָכ ּה ,וַ ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
ָ ּכל ׁ ֶש ָחל ר ׁ
ַ ּב ׁ ּ ְשנִ ָ ּיה" :זָ כוֹ ר",
ו ַּמ ְפ ִט ִיריןָ ּ " :פ ַק ְד ִּתי" )שמואל א טו-ב(.
וְ ֵאי זוֹ ִהיא ׁ ַש ָ ּבת ׁ ְשנִ ָ ּיה?
ָ ּכל ׁ ֶש ָחל ּפו ִּרים ִל ְהיוֹ ת ְ ּבתוֹ כָ ּה ,וַ ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
ישיתָ ּ ' :פ ָרה ֲאדו ָּּמה',
ַ ּב ׁ ּ ְש ִל ׁ ִ
ו ַּמ ְפ ִט ִירין" :וְ זָ ַר ְק ִּתי ֲעלֵ יכֶ ם" )יחזקאל לו-כה(.
ישית?
וְ ֵאי זוֹ ִהיא ׁ ַש ָ ּבת ׁ ְש ִל ׁ ִ
יה.
ָ ּכל ׁ ֶש ְּסמוּכָ ה ְלפו ִּרים ֵמ ַא ֲח ֶר ָ
יעיתַ " :הח ֶֹד ׁש ַה ֶּזה",
ָ ּב ְר ִב ִ
אשוֹ ן ְ ּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש" )יחזקאל מה-יג(.
ו ַּמ ְפ ִט ִירין" :כּ ֹה ָא ַמר ה' ֱאל ִֹהים ָ ּב ִר ׁ
יעית?
וְ ֵאיזוֹ ִהיא ׁ ַש ָ ּבת ְר ִב ִ
יסן ִל ְהיוֹ ת ְ ּבתוֹ כָ ּה ,וַ ֲא ִפילּ ּו ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת".
ָ ּכל ׁ ֶש ָחל ר ׁ
ֹאש חוֹ ֶד ׁש נִ ָ

רש"י
תנו רבנן כו' .ברייתא זו מפורשת למעלה
בסירוגין לרב כדאית ליה ולשמואל כדאית
ליה:
ואי זו היא שבת רביעית כו' ואפילו בערב
שבת .בהא מודה שמואל דערב שבת דומיא
דתוכה ומקדימין דא''א מאחרין קדמה
עשייה לשמיעה ואנן נוהגין בכולהו כרב חוץ
מפורים שחל להיות בשבת עצמה דההיא לא
איקלע כלל דא''כ הוי ר''ח אדר באחד בשבת
וראש חודש ניסן בשני בשבת שהרי אדר
לעולם חסר וא''כ הוה ליה פסח בשני בשבת
וקיימא לן דלא בד''ו פסח לעולם וימים
הראויין לקביעת ראש חודש אדר זבד''ו
וסימן מסורת הפסקת פרשיות כך זט''ו ב''ו
ד''ד ובי''ו זהו פירוש זט''ו אם בא ראש חודש
אדר בשבת יהא לך הפסקת פרשה ביום
חמשה עשר ולא יותר שהרי ביום ראש חודש
קורין פרשת שקלים ולשבת הבאה פרשת
זכור כדתניא בברייתא אי זו היא שבת שניה
כל שחל פורים להיות בתוכה ואפילו בערב
שבת ומתני' נמי תנן בשניה זכור והיינו כרב
דאמר פורים שחל להיות בע''ש מקדימין
ועכשיו יחול פורים בערב שבת ואנו מקדימין
כרב אבל לשבת שלישית של אדר שהוא יום
ט''ו לחודש מפסיקין ובשבת רביעית )לחודש(
שהיא סמוכה לפורים של מוקפין מאחריהן
קורין פרה אדומה דתניא בברייתא אי זו
היא שבת של פרשת פרה כל שסמוכה לפורים
מאחריה ואוקימנא היכא דחל ר''ח ניסן
בחול וזה יחול באחד בשבת שהוא חול
ופרשת החודש קורין בשבת שלאחרי' שהרי
היא סמוכה לר''ח ניסן הרי לך פי' זט''ו
פירוש ב''ו אם בא ר''ח אדר בשני בשבת
תהא הפסקה בשבת שלאחר ר''ח שהוא יום
ששה לאדר שהרי הקדמת פרשת שקלים
בשבת שעברה כדתנן חל להיות בתוך השב'
מקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת הבאה
ושוב אין לך הפסקה בהן שהרי שבת
שלאחריה נקראת פרשת זכור והוא יום י''ג
לחודש ופורים ליום מחר ושבת של אחריה
פרשת פרה אדומה שהיא סמוכה מאחריה
ושבת של אחריה יום כ''ז לחודש קורין
פרשת החודש שהיא סמוכה לר''ח ניסן והרי
לך פירוש ב''ו פירוש ד''ד אם בא ר''ח אדר
בד' בשבת תהא לך הפסקה בד' לחודש שבת
של אחר ר''ח שהרי הקדמת פרשת שקלים
בשבת שלפני ר''ח כל הטעם כטעם פירושו
של ב''ו ואין לך עוד הפסקה בהן והרי לך
פירוש ד''ד פירוש ובי''ו אם בא ר''ח בששי
בשבת יהא לך הפסקה אחת ליום מחר שהוא
שני לחודש והשניה ביום ששה עשר
הראשונה ביום מחר כדתניא חל להיות בתוך
השבת מקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת
שניה דסבירא לן כרב דאמר ע''ש כאמצע
שבת ומקדימין לשעבר ומפסיקין לשבת
הבאה ופרשת זכור בשבת של אחריה שהוא
יום תשעה לחודש והיא סמוכה לפורים
ובשבת שלאחר פורים שהוא ששה עשר
לחודש יפסיק פעם שניה ואף על פי שסמוכה
מאחריה לא תקרא פרה אדומה כדאמר רב
חמא בר חנינא לעיל דהיכא דחל ראש חדש
ניסן בשבת קורין פרשה שלישית בשבת
הסמוכה לר''ח ניסן כדי שתקרא פרשת
החודש בשבת של ראש חודש ופרשת פרה
בשבת שלפניה והוא יום כ''ג לחדש .דרך
קצרה סימן ימי קביעת ר''ח אדר זבד''ו
וסימן ההפסקות זט''ו ב''ו ד''ד ובי''ו חל ר''ח
אדר בשבת ביום ז' ההפסקה בט''ו עשר
לחודש ולא יותר חל ר''ח אדר ביום ב'
הפסקה בו' לחודש ולא יותר חל ראש חדש
אדר ביום ד' הפסקה ביום ד' ולא יותר חל
ראש חודש אדר ביום ששי הפסקה ביום ב'
לחדש וביום י''ו לחדש:
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ישית חוֹ זְ ִרין ִלכְ ִס ְד ָרן" וְ כוּ'.
" ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
לְ ֵס ֶדר ַמאי?
ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי ָא ַמר:
לְ ֵס ֶדר ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת הוּא חוֹ זֵ ר.
ַר ִ ּבי י ְִר ְמיָה ָא ַמר:
לְ ֵס ֶדר ַהפְ ָטרוֹ ת הוּא חוֹ זֵ ר.
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ְּכוָ ו ֵתיה דְּ ַר ִ ּבי ַא ִּמי ִמ ְס ַּת ְ ּב ָרא,
דִּ ְתנַן:
" ַלכּ ֹל ַמ ְפ ִס ִיקין,
אשי ֳח ָד ׁ ִשיםַ ,ל ֲחנו ָ ּּכהּ ,ו ְלפו ִּריםְ ,ל ַת ֲענִ ּיוֹ ת ,ו ְּל ַמ ֲע ָמדוֹ ת ו ְּליוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים".
ְל ָר ׁ ֵ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר" :לְ ֵס ֶדר ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת הוּא חוֹ זֵ ר" ַ -ה ְיינ ּו דְּ ִא ָּיכא ּ ָפ ָר ׁ ָשה ְ ּבחוֹ ל,
ֶא ָּלא לְ ַמאן דְּ ָא ַמר" :לְ ֵס ֶדר ַהפְ ָטרוֹ ת הוּא חוֹ זֵ ר" ַ -ה ְפ ָט ָרה ַ ּבחוֹ ל ִמי ִא ָּיכא?
וְ ִא ָיד ְךָ ,הא ִּכ ְד ִא ָיתא וְ ָהא ִּכ ְד ִא ָיתא.
וּבְ ַת ֲע ִנ ּיוֹ ת לָ ָּמה לִ י ַה ְפ ָס ָקה?
ִיתא!
לִ ְיק ֵרי ִמ ַ ּצפְ ָרא ְ ּב ִע ְנ ָי ָנא דְּ יוֹ ָמא ,וּבְ ִמנְ ָחה ְ ּב ַת ֲענ ָ
ְמ ַס ַ ּייע לֵ ּיה לְ ַרב ה ּונָא,
דְּ ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ִמ ַ ּצפְ ָרא ִּכי ּנוּפְ יָא.

רש"י
לסדר פרשיות .שבשבתות הללו
הפסיקו סדר פרשיות דלא קראו
אלא ארבע פרשיות הללו:
לסדר הפטרות הוא חוזר .שעד
הנה מפטירין מעין ארבע
פרשיות הללו השנויות לעיל
בברייתא:
לתעניות ולמעמדות .על כרחך
הני בשבת לא הוו וקתני
מפסיקין ובחול ליכא הפטרה:
הא כדאיתא כו' .ודאי מפסיקין
בחול פרשת היום אבל בשבת
שיש הפטרה מפסיקין בהפטרות
וקורין בהפטרה מעין המאורע:
ובתעניות למה לי הפסקת
פרשיות לרבי ירמיה פריך דאמר
היכא דאפשר לא מפסקינן
תעניות כיון דאיכא קריאה
במנחה למה יפסקו שחרית:
מצפרא כינופיא .מאספין בני
אדם ובודקין ומזהירין אם יש
בידם עבירה ויחדלו כדי
שיתקבל התענית לפיכך אין
פנאי בשחרית לקרות בתורה:
במילי דמתא .בודקים אם
תהיה עבירה בידם:
ואיפוך אנא .לומר דהני ב'
רביעיות דקרא שחרית פלגינהו:
ובמנחת הערב וגו' .וסיפא
דקרא ואפרשה כפי אל ה'
אלמא לפניא בעו רחמי והני
קראי תרוייהו בספר עזרא:

ֵהיכִ י ָעבְ ִדינַן?
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ִמ ַ ּצפְ ָרא לְ ַפלְ ֵ ּג ּיה דְּ יוֹ ָמא ְ -מ ַע ְ ּיינִינַן ְ ּב ִמ ֵּילי דְּ ָמ ָתא,
ִמ ּ ַפלְ ֵ ּג ּיה דְּ יוֹ ָמא לְ פַ נְ ָיא ִריבְ ָעא דְּ יוֹ ָמא ָ -קר ּו ו ַּמ ְפ ְט ֵרי,
וְ ִריבְ ָעא דְּ יוֹ ָמא ּ ָ -בע ּו ַר ֲח ֵמי,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ ִ ּי ְק ְרא ּו ַ ּב ֵּס ֶפר ּתוֹ ַרת ה' ֱאל ֵֹה ֶיהם ְרבִ ִיעית ַהיּוֹ ם ,ו ְּרבִ ִיעית ִמ ְתוַ ודִּ ים ו ִּמ ׁ ְש ַּת ֲחוִ ים" )נחמיה ט-ג(.
וְ ֵא ּיפו ְּך ֲאנָא?
לֹא ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך,
ש ָר ֵאל ַעל ַמ ַעל ַה ּגוֹ לָ ה,
דִּ כְ ִתיב" :וְ ֵאלַ י יֵ ָא ְספ ּו כּ ֹל ָח ֵרד ְ ּב ִד ְב ֵרי ֱאל ֵֹהי יִ ְ ׂ
וַ ֲאנִ י יוֹ ׁ ֵשב ְמ ׁשוֹ ֵמם ַעד לְ ִמנְ ַחת ָה ָע ֶרב" )עזרא ט-ד(,
וּכְ ִתיב" :ו ְּב ִמנְ ַחת ָה ֶע ֶרב ַק ְמ ִּתי ִמ ַּת ֲענִ ִיתי" )עזרא ט-ה(.
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יתין
ַמ ְתנִ ִ
ַ ּב ּ ֶפ ַסח :קוֹ ִרין ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת מוֹ ֲעדוֹ ת ׁ ֶשל ּתוֹ ַרת כּ ֲֹהנִ ים.
ָ ּב ֲע ֶצ ֶרתִ ׁ " :ש ְב ָעה ׁ ָשבוּעוֹ ת" )דברים טז-ט(.
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ הּ ַ " :בח ֶֹד ׁש ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ְ ּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש" )ויקרא כג-כד(.
ְ ּבר ׁ
ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּריםַ " :א ֲח ֵרי מוֹ ת" )ויקרא טז-א(.
אשוֹ ן ׁ ֶשל ַחג:
ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ָה ִר ׁ
קוֹ ִרין ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת מוֹ ֲעדוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ַרת כּ ֲֹהנִ ים)ויקרא כג(,
ו ִּב ׁ ְש ָאר ָ ּכל יְ מוֹ ת ֶה ָחגּ ְ :ב ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ֶה ָחג )במדבר כט-יז(.
ַ ּב ֲחנו ָ ּּכהּ ַ " :ב ּנ ְִשׂ ִיאים" )במדבר ז-ב(.
ְ ּבפו ִּרים" :וַ ָ ּיבֹא ֲע ָמלֵ ק" )שמות יז-ח(.
אשי ָח ְד ׁ ֵשיכֶ ם" )במדבר כח-יא(.
אשי ֳח ָד ׁ ִשים" :ו ְּב ָר ׁ ֵ
ְ ּב ָר ׁ ֵ
אשית )בראשית א-א(.
ְ ּב ַמ ֲע ָמדוֹ תּ ְ :ב ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ְ ּב ֵר ׁ ִ
לא,א ְ ּב ַת ֲענִ ּיוֹ תּ ְ ^ :ב ָרכוֹ ת ו ְּק ָללוֹ ת )ויקרא כו-ג(.
ֵאין ַמ ְפ ִס ִיקין ַ ּב ְ ּק ָללוֹ ת ֶא ָ ּלא ֶא ָחד קוֹ ֵרא ֶאת כּ ו ָ ּּלן.
ישיּ ַ ,ב ׁ ּ ַש ָ ּבת ַ ּב ִּמנְ ָחה:
ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י ,ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
קוֹ ִרין ְ ּכ ִס ְד ָרן וְ ֵאין עוֹ ִלים ָל ֶהם ִמן ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן.
ש ָר ֵאל" )ויקרא כג-מד( –
משה ֶאת מוֹ ֲע ֵדי ה' ֶאל ְ ּבנֵי יִ ְ ׂ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וַ יְ ַד ֵ ּבר ׁ ֶ
ִמ ְצוָ ָתן ׁ ֶש ְ ּיה ּו קוֹ ִרין ָ ּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִ ּבזְ ַמ ּנוֹ .
ְ ּג ָמ ָרא
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ַ ּב ּ ֶפ ַסח קוֹ ִרין ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת מוֹ ֲעדוֹ ת ו ַּמ ְפ ִט ִירין ְ ּב ֶפ ַסחּ ִ " :גלְ ָ ּגל" )יהושע ה-י(.
וְ ָה ִא ְיד ָנא דְּ ִא ָּיכא ְּת ֵרי יוֹ ֵמי,
יוֹ ָמא ַק ָּמא ְ ּב ֶפ ַסח – ִ ּגלְ ָ ּגל,
ֹאש ָ ּיה ּו" )מלכים ב כג,א-ט ,כא-כה(.
וּלְ ָמ ָחר ְ ּב ֶפ ַסח" :י ׁ ִ
ו ׁ ְּש ָאר יְ מוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח ְ -מ ַל ֵ ּקט וְ קוֹ ֵרא ֵמ ִענְ יָ נוֹ ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח".
ַמאי ִהיא?
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ּ ָפא:
מאפ"ו ִס ָימן.
יוֹ ם טוֹ ב ָה ַא ֲחרוֹ ן ׁ ֶשל ּ ֶפ ַסח קוֹ ִרין" :וַ יְ ִהי ְ ּב ׁ ַש ַּלח" )שמות יג-יז(,
ו ַּמ ְפ ִט ִירין" :וַ יְ ַד ֵ ּבר דָּ וִ ד" )שמואל ב כב-א(.
ו ְּל ָמ ָחרָּ " :כל ַה ְ ּבכוֹ ר" )דברים טו-יט(,
ו ַּמ ְפ ִט ִירין" :עוֹ ד ַה ּיוֹ ם" )ישעיה י-לב(.

ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
וְ ָה ִא ְיד ָנא נָ ה ּוג ָעלְ ָמא לְ ִמ ְיק ֵרי:
ְמ ׁ ַש ְךּ ,תוֹ ָראַ ,קדֵּ ׁשּ ְ ,בכַ סְ ּ ָפאְ ּ ,פסֹלּ ְ ,ב ַמ ְד ָ ּב ָראַ ׁ ,ש ַּלח ,בּ וּכְ ָרא.
ָ ּב ֲע ֶצ ֶרתִ ׁ " :ש ְב ָעה ׁ ָשבוּעוֹ ת" )דברים טז-ט(,

ו ַּמ ְפ ִט ִיריןּ ַ :ב ֲח ַב ּקוּק .

ישי" )שמות יט-א(,
ֲא ֵח ִרים אוֹ ְמ ִריםּ ַ " :בח ֶֹד ׁש ַה ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ו ַּמ ְפ ִט ִיריןּ ַ :ב ֶּמ ְר ָ ּכ ָבה )יחזקאל א-א(.

וְ ָה ִא ְיד ָנא דְּ ִא ָּיכא ְּת ֵרי יוֹ ֵמיָ ,עבְ ִדינַן ְּכ ַת ְרוַ יְ יה ּו וְ ִא ּ ְיפכָ א.
יעי" )במדבר כט-א(,
ְ ּבר ׁ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ הּ ַ " :בח ֶֹד ׁש ַה ּׁ ְש ִב ִ
ו ַּמ ְפ ִט ִיריןֲ " :ה ֵבן יַ ִּקיר לִ י ֶא ְפ ַריִ ם" )ירמיה לא-כ(.
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים" :וַ ה' ּ ָפ ַקד ֶאת ָשׂ ָרה" )בראשית כא-א(,
ו ַּמ ְפ ִט ִיריןּ ְ :ב ַח ָ ּנה )שמואל א ב-א(.
וְ ָה ִא ְיד ָנא דְּ ִא ָּיכא ְּת ֵרי יוֹ ֵמי,
יוֹ ָמא ַק ָּמא ְּכיֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים,

רש"י
מתני'
פרשת מועדות שבתורת כהנים .שור או כבש )ויקרא כב(
וביומא קמא מיירי ובברייתא אמרינן בה ושאר כל ימות
הפסח מלקט וקורא מענינו של פסח ומאי דשייר במתני'
תנא בברייתא:
שבעה שבועות .דכל הבכור:
בחדש השביעי .דשור או כשב:
קורין בקרבנות החג .בפרשת פינחס כיצד יום ראשון ויום
שני קורא המפטיר בחמשה עשר ואע''פ שיום שני הוא
אין קורין בו וביום השני להראות שהוא ספק יום שני
דגנאי הוא לקרות יו''ט בספק חול יום ראשון של חול
המועד שהוא ספק שני ספק שלישי קורא ראשון ביום
השני ותניינא ביום השלישי תליתאה ביום הרביעי
הרביעי שהוא נוסף בשביל חש''מ הוא קורא את ספיקי
היום ומה הן ספיקי היום ביום השני וביום השלישי וכן
למחר קורא ראשון ביום השלישי שני קורא ביום הרביעי
שלישי קורא ביום החמישי והרביעי ביום השלישי וביום
הרביעי שהן ספיקי היום וכן תמיד הרביעי קורא מה
שקרא ראשון ושני חוץ מיום אחרון של חש''מ שא''א
לקרות ביום השמיני לפי שאינו מימי החג אלא רגל
לעצמו לפיכך יום ז' של חש''מ ראשון קורין ביום
החמישי שני קורא ביום הששי שלישי קורא ביום השביעי
והרביעי קורא ביום הששי וביום הז' שהן ספיקי היום:
בחנוכה בנשיאים .דהוי נמי חנוכת המזבח:
במעשה בראשית .במסכת תענית בפרק בתרא )דף כו(.
שנויה סדר קריאתן ביום הראשון בראשית ויהי רקיע
בשני יהי רקיע ויקוו המים בג' יקוו המים ויהי מאורות
ברביעי יהי מאורות וישרצו המים בחמישי ישרצו המים
ותוצא הארץ בששי תוצא הארץ ויכולו השמים והתם )דף
כז (:מפרש טעמא מאי קורין במעשה בראשית במעמדות
שבשביל הקרבנות מתקיימים שמים וארץ:
ברכות וקללות .דאם בחקותי להודיע שעל עסקי החטא
באה פורענות לעולם ויחזרו בתשובה וינצלו מצרה שהן
מתענין עליה:
אין מפסיקין בקללות .כדמפרש מילתא שאין שנים קורין
בהן אלא אחד קורא את כולן ושנים הראשונים קורין
פרשת ברכות:
קורין כסדרן .בענין סדר הפרשיות ותנאי פליגי בה
בברייתא בגמרא היכן מתחיל בשני ובחמישי:
ואין עולה להן מן החשבון .כשיגיע יום שבת יחזרו מה
שקראו בשבת במנחה ובשני ובחמישי:
שנאמר וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל .אכולה
מתניתין קאי ללמוד מכאן שמצוה לקרות ביום המועד
מעניני המועדות:
גמ'
הכי גרסינן ת''ר בפסח קורין בפרשת מועדות כו'.
ברייתא שלימה היא עד ושאר כל ימות החג קורין
בקרבנות החג אלא שבעלי הגמרא אפסיקוה לפרש בכל
מועד יום ביום מה תיקנו האחרונים שנהגו לעשות ב'
ימים לקרות ביום שני לפי שהברייתא נשנית בארץ
ישראל שאין עושין י''ט אלא יום אחד:
בפסח גלגל .ביהושע:
ושאר כל ימות הפסח סימן מאפ''ו'' .משכו וקחו לכם
צאן'' ,אם כסף תלוה את עמי'' ,פסל לך'' וידב'
שבבהעלותך ויום טוב שני קורין כיום ראשון שור או
כשב:
ויהי בשלח פרעה .לפי שביום ז' של פסח אמרו שירה על
הים:
ומפטירין וידבר דוד .שהיא שירה כמותה ומדבר בה
מיציאת מצרים עלה עשן באפו וגו' וישלח חציו ויפיצם
וגו':
עוד היום .לפי שמפלתו של סנחריב בליל פסח היה:
ומפטירין בחבקוק .שמדבר במתן תורה אלוה מתימן
יבוא במתן תורה:
במרכבה .דיחזקאל על שם שנגלה בסיני ברבוא רבבות
אלפי שנאן:
והאידנא דאיכא תרי יומי עבדינן כתרוייהו ואיפכא.
דקאמרי אחרים דאינהו בתראי לתנא קמא בחדש
השלישי ומפטיר במרכבה ביום הראשון קרינן להו
ודקאמר תנא קמא בעצרת שבעה שבועות ומפטירין
בחבקוק קרינן ביום השני ואיפכא דמתן תורה בששי
בסיון:
הבן יקיר לי אפרים .משום זכור אזכרנו רחם ארחמנו:
מפטירין בחנה .לפי שפקידתה היתה בראש השנה
ועקידת יצחק מזכירין כדי שתזכר לנו היום במשפט:

מסכת מגילה פרק ד' – בני העיר שמכרו

לְ ָמ ָחר" :וְ ָה ֱאל ִֹהים נִ ָּסה ֶאת ַא ְב ָר ָהם" )בראשית כב-א(,
ו ַּמ ְפ ִט ִיריןֲ " :הבֵ ן יַ ִּקיר" )בראשית כב-א(.
ְ ּביוֹ ם ַה ִ ּכ ּפו ִּרים קוֹ ִריןַ " :א ֲח ֵרי מוֹ ת" )ויקרא טז-א(,
ו ַּמ ְפ ִט ִיריןִּ " :כי כֹה ָא ַמר ָרם וְ נִ ּ ָשׂ א" )ישעיה נז-טו(.
ו ְּב ִמנְ ָחה קוֹ ִרין ָ ּב ֲע ָריוֹ ת ו ַּמ ְפ ִט ִירין ְ ּביוֹ נָ ה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַא ָּתה מוֹ צֵ א ְ ּגבו ָּרתוֹ ׁ ֶשל ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא,
ַא ָּתה מוֹ צֵ א ַענְוְ ָותנוּתוֹ ,
דָּ בָ ר זֶ ה ָּכתוּב ַ ּב ּתוֹ ָרה ,וְ ׁ ָשנוּי ַ ּב ְ ּנבִ ִיאים ,ו ְּמ ׁשו ָּּל ׁש ַ ּב ְּכתוּבִ ים.
ָּכתוּב ַ ּב ּתוֹ ָרהִּ " :כי ה' ֱאל ֵֹהיכֶ ם הוּא ֱאל ֵֹהי ָה ֱאל ִֹהים וַ ֲאדוֹ ֵני ָה ֲאדוֹ נִ ים" )דברים י-יז(.
שה ִמ ׁ ְש ּ ַפט יָ תוֹ ם וְ ַאלְ ָמנָ ה" )דברים י-יז(.
ּוכְ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיה" :עוֹ ֶ ׂ
שא ׁשוֹ כֵ ן ַעד וְ ָקדוֹ ׁש" וְ גוֹ ' )ישעיה נז-טו(.
ׁ ָשנוּי ַ ּב ְ ּנבִ ִיאים" :כֹה ָא ַמר ָרם וְ נִ ּ ָ ׂ
וּכְ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיה" :וְ ֶאת דַּ ָּכא ו ׁ ְּש ַפל רו ַּח".
ּ
ּ
ְמ ׁשו ָּּל ׁש ַ ּב ְּכתוּבִ ים ,דִּ כְ ִתיב" :סוֹ ּל ּו לָ רוֹ כֵ ב ָב ֲע ָרבוֹ ת ֵב ּיה ׁ ְשמוֹ " )תהלים סח-ה(.
וּכְ ִתיב ַ ּב ְת ֵר ּיהֲ " :א ִבי יְ תוֹ ִמים וְ ַד ַ ּיין ַאלְ ָמנוֹ ת" )תהלים סח-ה(.
אשוֹ ן ׁ ֶשל ַחג קוֹ ִרין ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת מוֹ ֲעדוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ַרת כּ ֲֹהנִ ים,
יוֹ ם טוֹ ב ָה ִר ׁ
ו ַּמ ְפ ִט ִיריןִ " :ה ֵּנה יוֹ ם ָ ּבא לַ ה'" )זכריה יד-א(.
וְ ָה ִא ְיד ָנא דְּ ִא ָּיכא ְּת ֵרי יוֹ ֵמי,
לְ ָמ ָחר ִמ ְיק ָרא ָהכִ י ִּנַמי ָק ִרינַן,
ַא ְפטו ֵּרי ַמאי?
ַמפְ ִט ִירין" :וַ יִ ָ ּק ֲהל ּו ֶאל ַה ּ ֶמלֶ ְך ׁ ְשלֹמֹה" )מלכים א ח-ב(.
ו ׁ ְּש ָאר ָ ּכל יְ מוֹ ת ֶה ָחג קוֹ ִרין ְ ּב ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ֶה ָחג.
יוֹ ם טוֹ ב ָה ַא ֲחרוֹ ן קוֹ ִריןָּ " :כל ַה ְ ּבכוֹ ר" ִמ ְצוֹ ת וְ חו ִ ּּקים ו ְּבכוֹ ר,
ו ַּמ ְפ ִט ִירין" :וַ יְ ִהי ְּככַ ּלוֹ ת ׁ ְשלֹמֹה" )מלכים א ט-א(.
ְל ָמ ָחר קוֹ ִרין" :וְ זֹאת ַה ְ ּב ָרכָ ה",
ו ַּמ ְפ ִט ִירין" :וַ ַ ּי ֲעמֹד ׁ ְשלֹמֹה" )מלכים א ח-כב(.
ָא ַמר ַרב הוּנָ א ָא ַמר ַרב:
ׁ ַש ָ ּבת ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּבחוּלּ וֹ ׁ ֶשל מוֹ ֵעד,
ֵ ּבין ַ ּב ּ ֶפ ַסח ֵ ּבין ַ ּב ּסוּכּ וֹ ת,
ִמ ְק ָרא ָק ִרינַןְ " :ר ֵאה ַא ָּתה" )שמות לג-יב(,
ַא ְפטו ֵּרי ַ ּב ּ ֶפ ַסחָ " :ה ֲעצָ מוֹ ת ַהיְ בֵ ׁשוֹ ת" )יחזקאל לז-ד(,
וּבַ ּסוּכּ וֹ תּ ְ " :ביוֹ ם בּ ֹא גוֹ ג" )יחזקאל לח-יח(.
יאים,
ַ ּב ֲחנ ּו ָ ּכהּ ַ :ב ְ ּנ ִ ׂ
ש ִ
ו ַּמ ְפ ִט ִיריןּ ְ :בנֵ רוֹ ת דִּ זְ כַ ְריָ ה )זכריה ב-יד(.
וְ ִאי ִמ ְיקלְ ֵעי ׁ ְש ֵּתי ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת:
ַק ַּמ ְי ָיתא – ְ ּב ֵנרוֹ ת דִּ זְ כַ ְריָה,
יְיתא – ְ ּב ֵנרוֹ ת ׁ ְשלֹמֹה )מלכים א ז-מ(.
ַ ּב ְת ַר ָ
ְ ּבפו ִּרים" :וַ ָ ּיבֹא ֲע ָמלֵ ק" )שמות יז-ח(.
אשי ָח ְד ׁ ֵשיכֶ ם" )במדבר כח-יא(.
ְ ּב ָרא ׁ ֵשי ֳח ָד ׁ ִשים" :ו ְּב ָר ׁ ֵ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ׁ ֶש ָחל ִל ְהיוֹ ת ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ַמ ְפ ִט ִירין" :וְ ָהיָ ה ִמדֵּ י ח ֶֹד ׁש ְ ּב ָח ְד ׁשוֹ " )ישעיה סו(.
ר ׁ
ּ
ּ
ֹאמר לוֹ יְ הוֹ נָ ָתן ָמ ָחר ח ֶֹד ׁש" )שמואל א' כ(".
ָחל ִל ְהיוֹ ת ְ ּב ֶא ָחד ַ ּב ׁ ַש ָ ּבתֵ :מ ֶא ְתמוֹ ל ַמ ְפ ִט ִירין" :וַ י ֶ
ָא ַמר ַרב הוּנָ א:
ֹאש ח ֶֹד ׁש ָאב ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת,
לא,ב ר ׁ
שנְ ָאה נַ ְפ ׁ ִשי ָהי ּו ָעלַ י לְ טוֹ ַרח" )ישעיה א-יד(.
ַמ ְפ ִט ִיריןָ " :ח ְד ׁ ֵשיכֶ ם וּמוֹ ֲע ֵדיכֶ ם ָ ׂ
ַמאי " ָהי ּו ָעלַ י לְ טוֹ ַרח"?
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רש"י
כי כה אמר רם ונשא .ואמר
סולו סולו שמדבר במדת
התשובה הלא זה צום אבחרהו
)ישעיהו נח(:
קורין בעריות .שמי שיש עבירות
בידו יפרוש מהן לפי שהעריות
עבירה מצויה שנפשו של אדם
מחמדתן ויצרו תוקפו:
הנה יום בא לה' .דכתיב ביה
לחוג את חג הסוכות:
ויקהלו .על שם שחנוכת הבית
היתה באותה אסיפה ובחג
הסוכות:
קורין כל הבכור .אלא
שמתחילין עשר תעשר לפי שיש
באותה פרשה מצות וחוקים
הרבה הנהוגות בחג באותו זמן
שהוא זמן אסיף ועת שהעניים
צריכין לאסוף מאכל לביתם
ועוד יש באותה פרשה מצות
מעשר עני ומצות נתון תתן
ופתוח תפתח והענק תעניק
לעבד עברי ושילוח חפשי והעבט
תעביטנו:
ויהי ככלות שלמה .על שם ביום
השמיני שלח את העם:
מקרא קרינן ראה אתה .שיש
שם מצות שבת ורגלים וחולו
של מועד דכתיב את חג המצות
תשמור ומכאן למדנו איסור
מלאכת חולו של מועד במסכת
חגיגה )דף יח:(.
שיצאו
בעצמות היבשות.
ממצרים לפני הקץ:
ביום בא גוג .והיא המלחמה
האמורה בזכריה בהנה יום בא
לה':
נרות דזכריה .רני ושמחי על שם
ראיתי והנה מנורת זהב כולה
וגו':
נרות דשלמה .ויעש חירום ]וגו'[
ואת המנורות חמש מימין וגו':
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ָא ַמר ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא:
לֹא דַּ ָ ּיין לָ ֶהם לְ יִ שְׂ ָר ֵאל ׁ ֶשחוֹ ְט ִאין לְ פָ ַני,
ֶא ָּלא ׁ ֶש ַּמ ְט ִר ִיחין אוֹ ִתי לֵ ַידע ֵאיזוֹ ְ ּגזֵ ָירה ָק ׁ ָשה ָאבִ יא ֲעלֵ ֶיהם.
ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ּגו ֵּפ ּיה ַמאי ַמ ְפ ְט ִרינַן?
ָא ַמר ַרב:
" ֵאיכָ ה ָהיְ ָתה לְ זוֹ נָ ה" )ישעיה א-כא(.
ִמ ְק ָרא ַמאי?
ַּת ְנ ָיא:
" ֲא ֵח ִרים אוֹ ְמ ִרים" :וְ ִאם ל ֹא ִת ׁ ְש ְמע ּו לִ י" )ויקרא כו-יד(.
ַר ִ ּבי נָ ָתן ַ ּבר יוֹ ֵסף אוֹ ֵמרַ " :עד ָאנָ ה יְ נַ ֲאצוּנִ י ָה ָעם ַה ֶּזה" )במדבר יד-יא(.
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִריםַ " :עד ָמ ַתי לָ ֵע ָדה ָה ָר ָעה ַה ּזֹאת" )במדבר יד-כז(".
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ָה ִא ְיד ָנא נָ הוּג ָעלְ ָמא לְ ִמ ְיק ֵריִּ " :כי תוֹ לִ יד ָ ּבנִ ים" )דברים ד-כה(.
ו ַּמפְ ִט ִיריןָ " :אסוֹ ף ֲא ִס ֵיפם" )ירמיה ח-יג(.

רש"י
עד אנה ינאצוני ועד מתי לעדה
הרעה .תרוייהו במרגלים והם
חזרו בט''ב כדאמרינן במסכת
תענית )דף כט:(.
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אשית" וְ כוּ''.
" ַ ּב ַּמ ֲע ָמדוֹ ת ְ ּב ַמ ֲע ֵ ׂ
שה ְ ּב ֵר ׁ ִ
ְמנ ָָהנֵי ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ּ ִמי:
ִאלְ ָמלֵ א ַמ ֲע ָמדוֹ ת לֹא ִנ ְת ַק ְ ּיימ ּו ׁ ָש ַמיִם וָ ָא ֶרץ,
ש ְמ ִּתי",
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמרִ " :אם ל ֹא ְב ִר ִיתי יוֹ ָמם וָ לָ יְ לָ ה חו ּּקוֹ ת ׁ ָש ַמיִ ם וָ ָא ֶרץ ל ֹא ָ ׂ
ֹאמר ה' ֱאל ִֹהים ַ ּב ּ ָמה ֵא ַדע ִּכי ִא ָיר ׁ ֶש ָּנה" )בראשית טו-ח(.
וּכְ ִתיב" :וַ ּי ַ
ָא ַמר ַאבְ ָר ָהם לִ פְ ֵני ַה ָ ּקדוֹ ׁש ָ ּברו ְּך הוּא:
ִרבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם! ׁ ֶש ָּמא ַחס וְ ׁ ָשלוֹ ם יִ שְׂ ָר ֵאל חוֹ ְט ִאים לְ ָפנ ָ
ֶיך,
וְ ַא ָּתה עוֹ ֶׂשה לָ ֶהם ְּכדוֹ ר ַה ַּמבּ וּל וּכְ דוֹ ר ַה ּ ַפ ָּלגָ ה?
ָא ַמר לוֹ  :לַ או.
ָא ַמר לְ ָפנָיוִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם! ַ ּב ָּמה ֵא ַדע?
ָא ַמר לוֹ ְ " :ק ָחה לִ י ֶעגְ לָ ה ְמ ׁשו ֶּּל ׁ ֶשת" וְ גוֹ '.
ָא ַמר לְ ָפנָיוִ :רבּ וֹ נוֹ ׁ ֶשל עוֹ לָ ם! ֵּתינַ ח ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַק ָ ּיים,
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֵאין ֵ ּבית ַה ִּמ ְקדָּ ׁש ַק ָ ּיים ַמה ְּת ֵהא ֲעלֵ ֶיהם?
ָא ַמר לוֹ ְּ :כבָ ר ִּת ַ ּקנְ ִּתי לָ ֶהם ֵס ֶדר ָק ְר ָ ּבנוֹ ת,
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶש ּקוֹ ְר ִאין ָ ּב ֶהן ַמ ֲעלֶ ה ֲאנִ י ֲעלֵ ֶיהן ְּכ ִאילּ ּו ַמ ְק ִריבִ ין לְ פָ נַ י ָק ְר ָ ּבן,
וּמוֹ ֵחל ֲא ִני ַעל ָּכל ֲעוֹ נוֹ ֵת ֶיהם.

רש"י
מנהני מילי .מה ענין בראשית
אצל מעמדות:
במה אדע .מה תאמר לי ללמדן
דבר שיתכפרו בו עונותיהן:
קחה לי עגלה משולשת .כלומר
הקרבנות יכפרו עליהן:
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 .143לא ,ב
" ְ ּב ַת ֲענִ ּיוֹ ת ְ ּב ָרכוֹ ת ו ְּק ָללוֹ ת וְ ֵאין ַמ ְפ ִס ִיקין ַ ּב ְ ּק ָללוֹ ת".
ְמ ָנא ָהנֵ י ִמ ֵּילי?
ָא ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ַ ּג ְמדָּ א ָא ַמר ַר ִ ּבי ַא ִּסי:
דְּ ָא ַמר ְק ָרא" :מו ַּסר ה' ְ ּבנִ י ַאל ִּת ְמ ָאס" )משלי ג-יא(.
ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש ָא ַמר:
לְ ִפי ׁ ֶש ֵאין אוֹ ְמ ִרים ְ ּב ָרכָ ה ַעל ַה ּפו ְּר ָענוּת.
ֶא ָּלאֵ ,היכִ י ָעבִ יד?
ָּת ָנא:
יהם,
" ְ ּכ ׁ ֶשהוּא ַמ ְת ִחיל ַ -מ ְת ִחיל ַ ּב ּ ָפסוּק ׁ ֶש ִ ּל ְפנֵ ֶ
יהן".
ו ְּכ ׁ ֶשהוּא ְמ ַס ֵ ּיים ְ -מ ַס ֵ ּיים ַ ּב ּ ָפסוּק ׁ ֶש ְ ּל ַא ֲח ֵר ֶ
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
ּ
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ַ ּב ְקלָ לוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ַרת כּ ֲֹהנִים,
ֲאבָ ל ְקלָ לוֹ ת ׁ ֶש ְ ּב ִמ ׁ ְשנֵה ּתוֹ ָרה – ּפוֹ ֵסק.
ַמאי ַט ְע ָמא?
ּמשה ִמ ּ ִפי ַה ְ ּגבו ָּרה ֲא ָמ ָרן,
ַה ָּלל ּו ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ַר ִ ּבים ֲאמוּרוֹ ת ,ו ׁ ֶ
ּמשה ִמ ּ ִפי ַעצְ מוֹ ֲא ָמ ָרן.
וְ ַה ָּלל ּו ִ ּבלְ ׁשוֹ ן ָי ִחיד ֲאמוּרוֹ ת ,ו ׁ ֶ
לֵ וִ י ַ ּבר בּ ו ִּטי ֲהוָ ה ָק ֵרי ,וְ ָקא ְמגַ ְמ ֵ ּגם ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב הוּנָ א ַ ּב ֲארו ֵּרי,
ָא ַמר לוֹ ַ :א ְּכ ַנפְ ׁ ָש ְך!
לֹא ׁ ָשנ ּו ֶא ָּלא ְקלָ לוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ַרת כּ ֲֹהנִ ים,
ֲאבָ ל ׁ ֶש ְ ּב ִמ ׁ ְשנֵה ּתוֹ ָרה – ּפוֹ ֵסק.

רש"י
מנהני מילי .דאין מפסיקים
בקללות:
אל תמאס .והמפסיק בהן מראה
עצמו שקשה לו לקרות ובמסכת
סופרים )פי''ב( יליף לה מסיפיה
דקרא ואל תקוץ בתוכחתו אל
תעשו קוצין קוצין פסקים
פסקים לשון קציצה:
משה מפי הגבורה אמרן .ונעשה
שליח לומר כך אמר לי הקב''ה
שהרי אמורין בלשון ונתתי
והפקדתי ושלחתי מי שהיכולת
בידו לעשות אבל במשנה תורה
כתיב יככה ה' ידבק ה' בך משה
אמרן מאליו אם תעברו על
מצותיו הוא יפקיד עליכם:
מגמגם .קרא אותן במרוצה
ובקושי:
בארורי .במשנה תורה:
אכנפשך .אם רצונך להפסיק
פסוק הואיל ואתה קץ
בקריאתן:
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ַּת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ֶעזְ ָרא ִּת ֵ ּ
ש ָר ֵאל ׁ ֶש ְ ּיה ּו קוֹ ִרין ְק ָללוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ַרת כּ ֲֹהנִ ים  -קוֹ ֶדם ֲע ֶצ ֶרת,
יקן ָל ֶהן ְליִ ְ ׂ
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָ ה".
וְ ׁ ֶש ְ ּב ִמ ׁ ְשנֵ ה ּתוֹ ָרה  -קוֹ ֶדם ר ׁ
ַמאי ַט ְע ָמא?
ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי וְ ִא ֵּית ָימא ֵר ׁיש לָ ִק ׁיש:
ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִּתכְ לֶ ה ַה ׁ ּ ָשנָ ה וְ ִקלְ לוֹ ֶת ָיה.
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא ׁ ֶש ְ ּב ִמ ׁ ְשנֵה ּתוֹ ָרה ִא ָּיכא ְּ -כ ֵדי ׁ ֶש ִּתכְ לֶ ה ׁ ָשנָה וְ ִקלְ לוֹ ֶת ָיה,
ֹאש ַה ׁ ּ ָש ָנה ִהיא?!
ֶא ָּלא ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ַרת כּ ֲֹהנִים ָאט ּו ֲעצֶ ֶרת ר ׁ
ִאין.
ֹאש ַה ׁ ּ ָשנָה ִהיא.
ֲעצֶ ֶרת נ ִַּמי ר ׁ
דִּ ְתנַן:
"ו ַּב ֲע ֶצ ֶרת ַעל ּ ֵפירוֹ ת ָה ִא ָילן".
ַּת ְנ ָיא:
" ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ֶא ְל ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
ֹאמר ּו ְל ָך זְ ֵקנִ יםְ ' :סתוֹ ר' ,וִ ָיל ִדיםּ ְ ' :בנֵ ה',
ִאם י ְ
ְסתוֹ ר וְ ַאל ִּת ְבנֶ ה,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ְּס ִת ַירת זְ ֵקנִ ים ִ ּבנְ יָ ן,
ו ִּבנְ יַ ן נְ ָע ִרים ְס ִת ָירה,
ימן ַלדָּ ָברְ :ר ַח ְב ָעם ֶ ּבן ׁ ְשלֹמֹה )מלכים א יב-א-יז(".
וְ ִס ָ

רש"י
קודם עצרת .שהוא זמן קציר
וזמן פירות האילן כדמפרש
ואזיל:
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ישיּ ַ ,ב ׁ ּ ַש ָ ּבת ַ ּב ִּמנְ ָחה :קוֹ ִרין ְ ּכ ִס ְד ָרן וְ ֵאין עוֹ ִלים ָל ֶהם ִמן ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ן[".
]" ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י ,ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַּמ ְפ ִס ִיקין ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ׁ ַש ֲח ִרית ָ ׁ -שם קוֹ ִרין ַ ּב ִּמנְ ָחה.
ַ ּב ִּמנְ ָחה ָ ׁ -שם קוֹ ִרין ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י.
ישי.
ַ ּב ׁ ּ ֵשנִ י ָ ׁ -שם קוֹ ִרין ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ישי ָ ׁ -שם קוֹ ִרין ַל ׁ ּ ַש ָ ּבת ַה ָ ּב ָאה,
ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ישי ,וְ ַל ׁ ּ ַש ָ ּבת ַה ָ ּב ָאה".
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַּמ ְפ ִס ִיקין ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ׁ ַש ֲח ִרית ָ ׁ -שם קוֹ ִרין ַ ּב ִּמנְ ָחה ,ו ַּב ׁ ּ ֵשנִ י ,ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא:
ישי ,וְ לַ ׁ ּ ַש ָ ּבת ַה ָ ּב ָאה.
ֲהלָ כָ ה ָמקוֹ ם ׁ ֶש ַּמ ְפ ִס ִיקין ַ ּב ׁ ּ ַש ָ ּבת ׁ ַש ֲח ִרית ָ ׁ -שם קוֹ ִרין ַ ּב ִּמנְ ָחה ,וּבַ ׁ ּ ֵשנִ י ,וּבַ ֲח ִמ ׁ ִ
וְ לֵ ָימאֲ " :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה"?
לב,א ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָא ְפכֵ י לְ ה ּו.

רש"י
משום דאפכי להו .דרבי מאיר
לדרבי יהודה ודרבי יהודה
לדרבי מאיר:
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ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
" ּפוֹ ֵת ַח ,וְ רוֹ ֶאהּ ,גוֹ ֵלל ,ו ְּמ ָב ֵר ְך ,וְ חוֹ זֵ ר וּפוֹ ֵת ַח וְ קוֹ ֵרא,
דִּ ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ּפוֹ ֵת ַח וְ רוֹ ֶאה ו ְּמ ָב ֵר ְך וְ קוֹ ֵרא".
ַמאי ַט ְע ָמא דְּ ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר?
ִּכ ְדעו ָּּלא,
דְּ ָא ַמר עו ָּּלא:
ִמ ּ ְפ ֵני ָמה ָא ְמר ּו ַה ּקוֹ ֵרא ַ ּב ּתוֹ ָרה לֹא ְי ַס ֵ ּי ַיע לַ ְמתו ְּר ְ ּג ָמן?
ֹאמר ּו ַּת ְר ּגוּם ָּכתוּב ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא י ְ
לּ
ּ
ֹאמר ּו ְ ּב ָרכוֹ ת ְכתוּבִ ין ַ ּב ּתוֹ ָרה.
ָהכָ א נ ִַּמי ְּכ ֵדי ׁ ֶש ֹא י ְ
וְ ַר ִ ּבי ְיהו ָּדה?
ַּת ְר ּגוּם ִ -א ָּיכא לְ ִמ ְיט ֵעי,
ְ ּב ָרכוֹ ת  -לֵ ָּיכא לְ ִמ ְיט ֵעי.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר ַרב ַמ ְתנָ ה:
ֲהלָ כָ ה ּפוֹ ֵת ַח וְ רוֹ ֶאה ו ְּמבָ ֵר ְך וְ קוֹ ֵרא.
וְ לֵ י ָמא ֲהלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה?
ִמ ׁ ּשוּם דְּ ָא ְפכֵ י לְ ה ּו.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ז ֵָירא ָא ַמר ַרב ַמ ְתנָ ה:
ַהלּ וּחוֹ ת וְ ַה ִ ּבימוֹ ת ֵאין ָ ּב ֶהן ִמ ׁ ּשוּם ְקדו ׁ ּ ָּשה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְש ַפ ְטיָה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַה ּגוֹ לֵ ל ֵספֶ ר ּתוֹ ָרה צָ ִר ְיך ׁ ֶש ַ ּי ֲע ִמ ֶיד ּנ ּו ַעל ַה ְּתפַ ר.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשפַ ְט ָיה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ַה ּגוֹ לֵ ל ֵספֶ ר ּתוֹ ָרה ּ -גוֹ לְ לוֹ ִמ ַ ּבחוּץ ,וְ ֵאין ּגוֹ לְ לוֹ ִמ ִ ּבפְ נִים.
וּכְ ׁ ֶשהוּא ְמ ַהדְּ קוֹ ְ -מ ַהדְּ קוֹ ִמ ִ ּבפְ נִים ,וְ ֵאינוֹ ְמ ַהדְּ קוֹ ִמ ַ ּבחוּץ.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשפַ ְט ָיה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ֲע ָׂש ָרה ׁ ֶש ָ ּק ְרא ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ַה ָ ּגדוֹ ל ׁ ֶש ָ ּב ֶהם גּוֹ לֵ ל ֵספֶ ר ּתוֹ ָרה,
ַה ּגוֹ לְ לוֹ נוֹ ֵטל ְׂשכַ ר כּ ו ָּּלן.
דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יְהוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן לֵ וִ י:
ֲע ָׂש ָרה ׁ ֶש ָ ּק ְרא ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה,
ַה ּגוֹ לֵ ל ֵספֶ ר ּתוֹ ָרה ִ -ק ֵ ּיבל ְׂשכַ ר כּ ו ָּּלן.
" ְׂשכַ ר כּ ו ָּּלן" ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך?
ֶא ָּלא ֵא ָימא:
ִק ֵ ּיבל שָׂ כָ ר ְּכנֶגֶ ד כּ ו ָּּלן.

רש"י
איכא למיטעי .ואומר תרגום
כתוב בתורה ואתו למיכתב
תרגום בתורה:
אבל ברכות .הכל יודעין שאין
ברכות כתובין בתורה:
הלוחות .לא ידעתי מה הן ויש
מפרשין הן העשוין לספרים
שלנו שאינן עשוין בגיליון:
בימה .שהיו עושין למלך
כדאמרינן
המלך
בפרשת
במסכת סוטה )מא:(.
יעמידנו על התפר .כנגד התפר
ששם ראוי להדקו יפה:
הגולל ספר תורה .מענין לענין
והוא יחיד וספר תורה מונח לו
על ברכיו גוללו מבחוץ העמוד
שהוא חוצה לו גוללו ויגול מצד
חוץ לצד פנים שאם יאחוז עמוד
הפנימי ויגול לצד החוץ יתפשט
החיצון ויפול לארץ:
וכשהוא מהדקו .כשגמר מלגלול
ובא להדקו יאחוז בפנימי ויהדק
על החיצון כדי שלא יכסה
שמצוה
בזרועותיו
הכתב
להראות את ]הכתב אל[ העם
כשמהדקו במסכת סופרים:
עשרה שקראו .שנאספו וקראו
השלישי או השביעי כחוק היום
ולפי שאין קורין בתורה פחות
מעשרה נקט י' שקראו בתורה:
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וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשפַ ְט ָיה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ִמ ַ ּניִן ׁ ֶש ִּמ ׁ ְש ַּת ְּמ ׁ ִשין ְ ּבבַ ת קוֹ ל?
ָ
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר" :וְ ָאזְ ָ
נֶיך ִּת ׁ ְש ַמ ְענָ ה ָד ָבר ֵמ ַא ֲח ֶריך לֵ אמֹר" )ישעיהו ל,כא(.
וְ ָה ֵני ִמ ֵּילי:
ּ
דְּ ׁ ָש ַמע ָקל ַגבְ ָרא ְ ּב ָמ ָתא,
וְ ָקל ִא ְּית ָתא ְ ּב ַדבְ ָרא.
וְ הוּא דְּ ָא ַמרִ :הין ִהין ,וְ הוּא דְּ ָא ַמר :לַ או לַ או.
וְ ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ְשפַ ְט ָיה ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל ַה ּקוֹ ֵרא ְ ּבלֹא נְ ִע ָימה,
וְ ׁשוֹ נֶ ה ְ ּבלֹא זִ ְמ ָרה,
ָעלָ יו ַה ָּכתוּב אוֹ ֵמר" :וְ גַ ם ֲאנִ י נָ ַת ִּתי לָ ֶהם חו ִּּקים ל ֹא טוֹ ִבים" וְ גוֹ ' )יחזקאל כ-כה(.
ַמ ְת ִקיף לָ ּה ַא ַ ּב ּיֵי:
ִמ ׁ ּשוּם דְּ לֹא ָי ַדע לְ בַ ּסו ֵּמי ָקלָ א,
" ִמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ל ֹא יִ ְחי ּו ָ ּב ֶהם" )יחזקאל כ-כה( ָק ֵרית ֵ ּב ּיה?!
ֶא ָּלא ִּכ ְד ַרב ְמ ׁ ַש ְר ׁ ַש ּיָא:
ּ
דְּ ָא ַמרְ ׁ :ש ֵני ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ַהיוֹ ׁ ְשבִ ים ְ ּב ִעיר ַא ַחת,
וְ ֵאין נוֹ ִחין זֶ ה ֶאת זֶ ה ַ ּב ֲהלָ כָ ה,
ֲעלֵ ֶיהם ַה ָּכתוּב אוֹ ֵמר" :וְ גַ ם ֲאנִ י ָנ ַת ִּתי לָ ֶהם חו ִּּקים ל ֹא טוֹ בִ ים ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ִטים ל ֹא יִ ְחי ּו ָ ּב ֶהם" )יחזקאל כ,כה(.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ּ ַפ ְרנָ ְך ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן:
ָּכל ָהאוֹ ֵחז ֵספֶ ר ּתוֹ ָרה ָערוֹ ם  -נ ְִק ָ ּבר ָערוֹ ם.
" ָערוֹ ם" ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך?
ֶא ָּלא ֵא ָימא :נ ְִק ָ ּבר ָערוֹ ם ְ ּבלֹא ִמצְ וֹ ת.
" ְ ּבלֹא ִמצְ וֹ ת" ַסלְ ָקא דַּ ְע ָּת ְך?
ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּב ֵ ּיי:
נִ ְק ָ ּבר ָערוֹ ם ְ ּבלֹא אוֹ ָת ּה ִמצְ וָ ה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי ְ ּב ֵר ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי ָסבָ א ִמ ׁ ּ ְש ֵמ ּיה דְּ ַר ִ ּבי ַי ַ ּנאי ַר ָ ּבה:
מו ָּטב ִּתי ָ ּגלֵ ל ַה ִּמ ְט ּ ַפ ַחת וְ ַאל ִי ָ ּגלֵ ל ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה.

רש"י
משתמשין בבת קול .אם בלבו
להתחיל דבר ושמע קול או הין
או לאו הולך אחריו ואין כאן
משום ניחוש:
קל גברא במתא .קול שאינו
מצוי הוא ובת קול באה אליו:
והוא דאמר הין הין או לאו לאו.
שנכפל שתי פעמים:
נעימה .כגון טעמי המקראות:
ערום .בלא מטפחת סביב ספר
תורה:
ואל יגלול ספר תורה .בתוך
המטפחת:

מסכת מגילה פרק ד' – בני העיר שמכרו

221

 .147לב ,א
ש ָר ֵאל" )ויקרא כג-מד( –
משה ֶאת מוֹ ֲע ֵדי ה' ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂ
""וַ יְ ַד ֵ ּבר ׁ ֶ

ִמ ְצוָ ָתן ׁ ֶש ִ ּי ְהי ּו קוֹ ִרין אוֹ ָתן ָ ּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִ ּבזְ ַמנּ וֹ ".
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן:
משה ִּת ֵ ּ
ש ָר ֵאל,
יקן ָל ֶהם ְליִ ְ ׂ
" ֶׁ
ׁ ֶש ְ ּיה ּו ׁשוֹ ֲא ִלין וְ דוֹ ְר ׁ ִשין ְ ּב ִענְ יָ נוֹ ׁ ֶשל יוֹ ם,
ִה ְלכוֹ ת ּ ֶפ ַסח – ַ ּב ֶּפ ַסח,
ִה ְלכוֹ ת ֲע ֶצ ֶרת – ָ ּב ֲע ֶצ ֶרת,
ִה ְלכוֹ ת ַחג ּ ֶ -ב ָחג".

הדרן עלך בני העיר וסליקא לה מסכת מגילה

רש"י
וידבר משה את מועדי ה' אל
בני ישראל משה תיקן להם
לישראל שיהו שואלין ודורשין
בענינו של יום הלכות פסח
בפסח הלכות עצרת בעצרת.
למה הוצרך לכתוב כאן וידבר
משה וכי כל המצות כולן לא
אמרן משה לישראל מהו וידבר
משה את מועדי ה' אל בני
ישראל מלמד שהיה מדבר עמהן
הלכות כל מועד ומועד בזמנן
להודיע חוקי האלהים ותורותיו
וקבלו וקיימו שכר המצות
עליהם ועל בניהם בזה ובבא:

כל הזכויות שמורות  -גמרא סדורה – עמותת "וכל בנייך"  - vechol.banayich@gmail.comדניאל ברק ווינט

מסכת מגילה

המילים עם קו תחתי הם מונחים ,כדי להבין את המונח ]תמרור[ יש לעיין ברשימת המונחים.

א'
ַ .1א ִאיגְּ ָרא – על הגג
ַ .2א ַא ַנְפּיְיהוּ – על פניהם
ֲ .3א ָב ָה ַתיְיהוּ  -אבותיהם
בוּהּ – אביה ,אביו
ֲ .4א ַ
ַ .5א ַבּ ְתָרהּ  -אחריו
ַ .6אגַּ ְמלַ אי – על הגמל שלי
ֲ .7אדוֹנֵ ֶיהן – אדונים שלהם
ַ .8א ְדּ ַמ ִקּ ְיפנָ א – שאני מסבב
ַ .9א ְד ָמ ָתן – אדמה שלהם
ַ .10א ַדּ ְע ֵתּיהּ  -על דעתו
ַ .11א ְדַּרבָּ ה  -ונהפוך הוא ,להפך
ַ .12א ְדַּרבִּ י – על רבי
ַ .13א ָדֵּרי – את שורות ,שורות הבתים
ַ .14א ָהא – על זאת
ַ .15א ַהאי – על זה
ַ .16א ֲה ָד ֵדי  -זה על זה
הוּרי ֵָיריהּ – שומר הסוסים
ֲ .17א ְ
ַ .18א ֵהיָּ יא – על איזו?
אוֹגוּרהּ  -השכרה
ָ .19
ַ .20אוָּוזָ א ַ -אוָּז
אוֹזוּפינְהוּ – לְ ַהלְ ָווֹתם ,להשאילם
ִ .21
.22אוּכָ ָמא  -שחור
אוּמּנֵ י – ָס ַפ ִרים ,מומחה ,מקיז דם
ָ .23
אוֹקוּמי  -להעמיד
ֵ .24
אוֹק ְימנָ א  -העמדנו
ִ .25
אוֹק ְימ ָתּא  -העמדה
ִ .26
אוּרכָּ א  -אורך
ְ .27
אוּשׁ ִפּיזְ כָ ן – בעל אכסניה
ְ .28
בוּה  -הניחוה
אוֹת ָ
ְ .29
ִ .30אזְ ַדּ ְעזְ ָעה  -נזדעזעה
ִ .31אזְ ְדּ ִקיפוּ  -נתלו
ָ .32אזִ יל  -הולך
ָ .33אזִ ילְ נָ א  -אלך
ָ .34אזַ ל  -הלך
ַ .35אזְ לָ א  -הלכה
ָ .36אזְ לָ ה  -הלכה
ַ .37א ַחבְ ֵריהּ – על חבירו
ַ .38א ֲחוֵ י – הראה,
ֲ .39א ִח ַידת  -נכבשה
ַ .40א ֲחִרינָ א  -אחר
ַ .41א ֲחִר ִיתי  -אחרת
ֲ .42א ָח ָתא  -אחות
ֲ .43א ָח ַתאי – אחות שלי
ָ .44אטוּ  -האם
ַ .45א ְט ָמא  -ירך
ִ .46אי  -אם
ִ .47א ַיבּסּוּם  -התבשם
ִ .48א ָיבּ ֵעי  -אם תרצה
ִ .49א ָיבּ ֵעי לְ הוּ – נשאלה להם
ִ .50א ַיבּ ְעיָ א  -בעיה
ִ .51א ַיבּ ְעיָ א לְ הוּ – נשאלה להם
ִ .52איבְּ ִעיתוּ  -נפחדו
ִ .53א ִידי  -זה
ִ .54א ָיד - אחר
ִ .55א ְידרוֹנָ א  -חדר קטן ,חדר מתים
ִ .56איהוּ  -הוא
ִ .57א ִיהי  -היא

ִ .58א ְיט ְמָרה  -נסתרה
ַ .59איּ ְֵידי – על ידי ,בשביל
ַ .60אי ְָיתּהּ – הביא אותה
ִ .61איכָּ א  -יש
ִ .62איכַּ לַּ ל – נכנס לחופה
ִ .63איכְ ַפּת – דואג ל
ִ .64איכְ ִתּיב  -כתב
ִ .65אילֵ ָימא – אם לומר
ֵ .66א ָימא  -אמור
ֵ .67א ַימת – מתי ,זמן.
ֵ .68א ָימ ַתי  -מתי
ִ .69אין  -כן
ִ .70אינְ גַּ ד – נחלש ,נאנק
ִ .71אינְהוּ  -הם
ִ .72אינּוּן  -הם
ֵ .73אינִ י – האומנם?!
ִ .74אינִ ישׁ  -אדם
ִ .75אינָ  - ושאר
ִ .76אינְפּוּל  -נפלו
ִ .77אינָ שׁ  -אדם
ִ .78אינְ ֵשׁי  -אנשים ,הבריות
ֵ .79איעוּל ֶ -אכָּ נֵ ס
ִ .80א ְיפּכָ א – הפך ,חילוף
ִ .81א ְיפּרוּק  -נגאלו
ִ .82א ַיפּ ְרכֵ י  -שליטים
ִ .83א ְיצ ְטִרי – צריך ,הכרח בדבר
ִ .84א ְיצ ְטִריכָ א – יש הכרח בדבר
ִ .85א ְיקּלַ ע  -נזדמן
ִ .86א ַיקּנֵ י  -התקנא
ִ .87א ְיריָ א – תפיסה ,מדובר
ִ .88אית  -יש
ִ .89א ָיתא  -יש
ֵ .90א ִית ֵיביהּ  -השיבו
ִ .91א ֵיתיהּ ֶ -י ְשנוֹ
ִ .92א ְיתּ ַמר  -נאמר
ִ .93א ְיתּ ַקשׁ  -הוקש
ִ .94א ְיתּ ָתא  -אשה
ָ .95אכְ לֵ י  -אוכלים
ַ .96אכְּ נַ ְפ ָשׁ – על פי רצונך
ַ .97אכַּ ִתּי  -עדיין
ַ .98אכַּ ְת ֵפיהּ – על כתפו
ַ .99אכַּ ְת ֵפּ - על כתפך
ַ .100אלִּ ָיבּא – לדעת ,לשיטת,
ַ .101אלְ ָמא  -יוצא מיזה ,אם כן
ַ .102אלָּ ָמה  -מדוע?
ִ .103אלְ ָמלֵ א  -לוּלא
ִ .104אלְ ָמלֵ י  -לוּ
ַ .105אלְ ָפּא  -אלף
ַ .106אלְ ֵפי  -אלפים
ַ .107א ַמּאי  -מדוע
ַ .108א ְמגּוּזָ א  -אגוז
מּוֹחא – על מוחו
ַ .109א ָ
מוֹר ֵאי – מתורגמנים,
ָ .110א ָ
ֲ .111א ִמינָ א  -אומר
ֲ .112א ָמָרהּ  -אמרה
ֲ .113א ָמרוּם  -אמרו
ַ .114א ְמֵרי  -הם אומרים
ָ .115א ְמִרינַ ן  -אמרנו

ֲ .116א ָמָרן  -אמרנו
ָ .117א ְמַר ְתּ  -אמרת
ֲ .118אנָ א  -אני
ֲ .119אנַ ן  -אנחנו
ַ .120א ֵנְפּיהּ – על פניו
ָ .121א ָסא  -שם של מלך ,הדס
ַ .122א ֵסּ ָיפא – על חלק האחרון,
ֲ .123א ִסיר  -אסור
ֲ .124א ִס ָירא  -אסורה
ַ .125א ְס ְפּ ָדהּ  -הספידה
ָ .126א ַסר ַ -חגוּר
ִ .127א ְס ַתּ ַהר  -כוכב
ִ .128א ְס ַתּכְּ לִ י  -הסתכלתי
פּוּריָא – על מיטה
ַ .129א ְ
טוּרי  -להפטיר
ַ .130א ְפ ֵ
ַ .131א ֵפּיהּ  -פניו
ַ .132א ֵפּיק  -הוציא
ַ .133א ְפ ִסיקוּ  -הפסיקו
ַ .134א ְפֵרישׁ  -הפריש
ִ .135א ְצ ְטִריָ - ה ְצַר
ַ .136א ְצלוּיֵי – הטה ,להטות
דּוּמי  -הקדמה
ַ .137א ְק ֵ
ַ .138א ְקָרא – מבצר,
ַ .139א ְקַראי  -מקרה
ַ .140א ְקרוּבֵ י  -להקריב
ַ .141א ְר ֵבּ ַיסר – ארבע עשרה
ַ .142א ְרבְּ ִעין  -ארבעים
ֲ .143ארוֹנָ א  -תיבה ,ארון המת
ִ .144א ְריָא – קשר ,שייכות
ֲ .145אִריכָ א  -ארוך
ַ .146אֵר ָישׁא – על ההתחלה ,על ראשו
ַ .147א ְרכְּ ֵביהּ  -הרכיבו
ַ .148א ְר ָעא  -ארץ
ַ .149א ְשׁכְּ ֵחיהּ  -מצאו
ַ .150א ְשׁכְּ ַחן  -מצאנו
מוּעינָ ן – מלמד אותנו
ַ .151א ְשׁ ִ
בּוּחי  -השתבח
ִ .152א ְשׁ ַתּ ֵ
ִ .153א ְשׁ ַתּ ֵטּי – יצא מדעתו
ַ .154א ְתּ – אתהַ ,א ְתּ
ָ .155א ָתא  -בא
ֲ .156א ַתאי – באה ,באתי
ֲ .157א ָתאן  -באנו
ָ .158אתוּ  -באו
ַ .159א ְתחוּלֵ י  -התחלה
ַ .160א ְת ַחלְ ָתּא – התחלה ,ראשית
ָ .161א ֵתי  -בא
ַ .162א ְת ָיא  -באה
ַ .163א ְת ָיין  -באות
יקּוּרי  -התכבד
ִ .164א ְת ַי ֵ
אתם רוצים
ַ .165א ְתנוּ – היתנו ,הסכימו
ַ .166א ְתנוּיֵי  -להתנות
ִ .167א ְתַרמּוּיֵי  -הזדמן

ב
ַ .168בּ ֲא ַבנְ ָתּא  -בהבנת
אוּר ָחא  -בדרך
.169בְּ ְ
אוֹרי ְָיתא  -בתורה
.170בְּ ַ

אוּר ָתּא  -בערב
.171בְּ ְ
אוּשׁ ִפּיזֵ יהּ  -באכסניה
.172בְּ ְ
.173בְּ ַא ְר ֵבּ ַיסר  -בארבע עשרה
ַ .174בּ ֲא ֵרוּרי – בארורים ,בקללות
.175בְּ ַא ְרזַ ְפ ָתּא  -בפטיש
.176בְּ ַא ְר ָעא – בארץ ,בקרקע
בוּצינֵ י  -דלועים קטנות
ְ .177בּ ִ
ְ .178בּבֵ י – בפתח ,בבית
ְ .179בּבֵ ָיתא  -בבית
ְ .180בּבֵ ֵיתיהּ  -בביתו
גוֹפן  -בכתב
.181בְּ ֶ
.182בְּ גִ לּוּלֵ י – עבודה זרה
.183בְּ גֶ ְר ַמ ְמיָ א  -בגרמניה
.184בְּ ַדבְ ָרא  -בשדה
.185בְּ דוּכְ ֵתיהּ  -במקומו
.186בְּ דוּכְ ַתּיְיהוּ  -במקומם
.187בְּ ִד ִידי  -בְּ ֶשלִּ י
.188בְּ ִד ְידכוּ – בשלכם ,בכם
.189בְּ ִדּינְ ֵרי – סוג של מטבעות
.190בְּ ַד ְע ֵתּיהּ  -בדעתו
ִ .191בּ ְדרֹאשׁ – בשל ראש ]חודש[
.192בְּ ָהא  -בזאת
.193בְּ ַהאי  -בזה
ַ .194בּ ֲה ָד ֵדי – זה בזה ,זו בזו
ַ .195בּ ֲה ֵדי  -עם
.196בְּ ֶה ְד ָיא – בפרוש ,בגלוי
ַ .197בּ ֲה ֵדיהּ ִ -עמוֹ
.198בְּ הוּ  -בהם
ַ .199בּ ֲהוָ יָ ָיתן – במקור שלהם
.200בְּ הוֹן  -בהם
.201בְּ ִהיכָּ ֵרת -בכרת  -במיתה בידי שמים
.202בְּ ֶה ֵיסּט  -במגע
.203בְּ ַה – בההוא ,באותו
.204בְּ ָהכִ י  -בכך
בּוֹה ָקנִ יּוֹת – מלאות בהרות לבנות
ֲ .205
.206בּוּכְ ָרא  -בכור
ָ .207בּזִ יכִ ין – כלי שרת במקדש
ילוּתא – בזלזול ,בְּ זוּלוּת.
.208בְּ זִ ָ
ִ .209בּזְ ִק ָיפא – בהארכה ,בזקופה
ַ .210בּ ֲח ָד ָתא  -בחדשה
חוּטי  -בחוטים
.211בְּ ֵ
.212בְּ ַח ָיּ ֵיבי  -בחייבים
.213בְּ ֵח ָימה  -בעצבנות
ַ .214בּ ֲחכִ ינָ תוֹ – לשן כינוי
ַ .215בּ ֲח ֵמ ַיסר – בחמש עשרה
.216בְּ ַח ְמָרא  -ביין
.217בְּ ַח ְמֵריהּ – ביינו ,בחמורו
.218בְּ ַטלְ ֵמי – ככרות לחם
ֵ .219בּי – בית ,בית מדרש
ִ .220בּ ֵידיהּ  -בידו
.221בְּ יָ ָד - ביד
ֵ .222בּיהּ  -בו
יהוּד ֵאי  -ביהודים
ִ .223בּ ָ
יוֹמא  -ביום
.224בְּ ָ
יוֹמיהּ  -ביומו
.225בְּ ֵ
ִ .226בּ ָימ ָמא  -ביום
ֵ .227בּינַ יְיהוּ ֵ -בּינֵ ֶיהם
ִ .228בּ ָישׁא  -רעה
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ֵ .229בּ ָיתא  -בית
ִ .230בּכְ ֵדי – לשוא ,לחינם
.231בְּ כוּלֵּ יהּ  -בכל
.232בְּ כִ ֵיסיהּ  -בכיסו
ִ .233בּכְ נִ ְישׁ ָתּא – בבית כנסת
.234בְּ כַ ְס ָפּא  -בכסף
.235בְּ לֵ ילְ יָא  -בלילה
.236בְּ ַמאי – במה? באיזה עניין?
.237בְּ ַמאן – במי?
.238בְּ ָמאנֵ י – בבגדי ,בְּ כֵּ לֵ י
אתי - בְּ ִע ְיר
.239בְּ ָמ ִ
.240בְּ ַמ ְד ָבָּרא  -במדבר
.241בְּ ַמזְ יֵ יהּ  -בשערותיו
ַ .242בּ ְמיָא  -בית עבודה זרה
.243בְּ ַמיָּא – במים
.244בְּ ִמילֵּ י  -בענייני
כוּתא  -במלכות
.245בְּ ַמלְ ָ
.246בְּ ָממוֹנֵ יהּ  -בממונו
.247בְּ ַמ ֲעלֵ י  -בְּ ֶע ֶרב ]שבת[
.248בְּ ַמ ֲעָר ָבא – בארץ ישראל,
במערב
.249בְּ ַמ ְתנִ ָיתא  -בברייתא
ִ .250בּנְ ַה ְר ְדּ ָעא – בעיר\ישיבת נהרדעא
ַ .251בּנֵּ י  -מרחץ
.252בְּ נַ ִנְהי – בנה אותו
.253בְּ נַ פְ ֵשׁיהּ – בעצמו ,בנפשו
.254בְּ נָ ֵתיהּ  -בנותיו
.255בְּ נָ ָתן  -בנות
.256בְּ ִס ְיפָרא – בספר ,בספר תורה
.257בְּ ָעא – רוצה ,ביקש לשאול
ָ .258בּעוּ  -רצו ,שאלו ,בקשו
עוֹב ֵדיהּ  -במעשיו
.259בְּ ָ
ָ .260בּ ֵעי – שואל ,צריך ,רוצה
ַ .261בּ ְעיָא – היה רוצה\צריך
.262בְּ ִע ָידּנֵ יהּ  -בשעתו
.263בְּ ִעינָ א – אני רוצה
ָ .264בּ ִעית – אתה רוצה ,אתה צריך
.265בְּ ִעיתוּ – אתם מבקשים,
.266בְּ ָעלְ ָמא – סתם ,בלא כוונה
.267בְּ ִענְ יָ ינָ א  -בעניין
.268בְּ ַע ִתּ ָיק ָתא  -י ְָשנוֹת
פוּר ָיּא  -בפורים
ְ .269בּ ַ
בּוּטי – בעניות ,זְ ֻקנָּ ה
ִ .270בּ ְפרוּזְ ֵ
.271בְּ ִציר – פחות מ...
ירוּתיהּ  -פחות
.272בְּ ִצ ֵ
.273בְּ ִצ ָירן – פחותות ,חסירות
ָ .274בּ ְצֵרי  -מחסירים
בקודמי
ַ
ְ .275בּ ַק ָמּ ִאי – בראשונים,
ְ .276בּ ָקֵרי – דלועים גדולות
ַ .277בּר – בן ,חוץ
.278בְּ ַר ִבּי – בנו של רבי
.279בְּ ַר ֲח ֵמי – בתפילה ,ברחמים
.280בְּ ֵריהּ  -בנו
ָ .281בִּרי - בְּ ֵרך
.282בְּ ֵר ָישׁא – בראש ,בהתחלה
.283בְּ ַר ְמ ָיוּתא  -ברמאות
.284בְּ ַר ָתּא  -בת
.285בְּ ַר ֵתּיהּ  -ביתו
.286בְּ ַשׁ ָבּא – בשבת ,בשבוע
ִ .287בּ ְשׁ ִבילָ א  -ברחוב
בוּתיהּ  -בשכנוּתוֹ
.288בְּ ִשׁ ְיבּ ֵ
.289בְּ ִשׁ ָיר ֵאי  -בְּ ֵמ ִשי
ִ .290בּ ְשׁלָ ָמא  -בשלום
.291בְּ ָתגָ א – כתר של תורה
ִ .292בּ ְתלֵ ַיסר – בשלוש עשרה
ִ .293בּ ְתלָ ת  -בשלוש

.294בְּ ַת ֲענִ ָיתא – בתענית
.295בְּ ִת ְפָרן – בשעת התפירה
ָ .296בּ ַתר ָ -א ַחר
ַ .297בּ ְתָרהּ  -אחריה
ַ .298בּ ְתֵריהּ  -אחריו
ַ .299בּ ְתַרי ְָיתא  -האחרונה
ִ .300בּ ְתֵרין  -בשתיים

ג'
.301גַּ בְ ָרא – איש ,גבר
.302גַּ בְ ֵרי – אנשים ,גברים
.303גַּ וָּוזֵ י  -משרתים
.304גַּ וְ ונָ א  -אופן
.305גַּ וְ ונֵ י  -אופנים
.306גּוּלְ ָפא – קנקן של חרס
גּוּפא – הגוף ,עצם הדבר
ָ .307
גּוּפיהּ  -עצמו
ֵ .308
גּוּצא – גמד ,קצר קומה
ָ .309
.310גָּ ִחין – נטה ,כרע ,התכופף
.311גִּ ָיסא  -צד
.312גֵּ ֵירי  -גרים
.313גִּ ְיר ָסא  -לימוד
.314גַּ לְ יָא – כינוי לבתי עבודה זרה
.315גְּ ִמ ֵירי – למדנו ,קבלה בידנו
.316גָּ נָ א  -שכב
.317גָּ ִרים  -גורם
.318גְּ ִר ִיסין – משוננות ,שגורות
.319גָּ ִר ְיסנָ א  -למדנו
.320גַּ ְר ִמ ֵידי  -אמות
.321גֶּ ְר ַמ ְמיָא  -גרמניה

ד'
ָ .322דּא – זה ,זאת
בוּה – של אביה ,שאביו
ַ .323דּ ֲא ָ
ְ .324דּ ַאבְ שׁוּנָ א – חיטים קלויות,
ְ .325דּ ַא ַדּ ְע ָתּא – על דעת ,לשם
ְ .326דּ ַא ֲהדוּר  -שהחזירם
אוֹדי  -שהודה
ְ .327דּ ֵ
אוֹרי ְָיתא  -תורה
ְ .328דּ ַ
אוּשׁכָּ ֵפי – של רצענים
ְ .329דּ ְ
ְ .330דּ ָאזַ ל  -שהלך
שאם
ְ .331דּ ִאי ִ -
ְ .332דּ ִא ָיבּ ֵעי – שרוצה ,שהיה צריך
ְ .333דּ ִאיגַּ יּ ְָירא  -שהתגיירה
ְ .334דּ ִא ְידּמוּ  -שנדמו
ְ .335דּ ִאיהוּ  -שהוא
ְ .336דּ ִאיטּוּם  -שנתכסה
ְ .337דּ ִאיכָּ א  -שיש
ְ .338דּ ֵאין  -שאין
ְ .339דּ ִאינְהוּ  -שהם
ְ .340דּ ִא ְיקּלַ ע  -שהזדמן
ְ .341דּ ִא ַיקּנֵ י  -שהתקנא
ְ .342דּ ִא ַיר ַפּט  -שנתקלקל
ְ .343דּ ִאית  -שיש
ְ .344דּ ִא ְיתּ ַקשׁ  -שהוקש
ְ .345דּ ָאכְ לוּ  -שאכלו
ְ .346דּ ַאכַּ ִתּי  -שעדיין
ְ .347דּ ָא ַמר  -שאמר
ְ .348דּ ָא ְמֵרי  -שאמרו
ַ .349דּ ֲא ָמָרן  -שאמרנו
ְ .350דּ ָא ְמַר ְתּ  -שאמרת
ְ .351דּ ִא ְס ַתּכֵּ ל  -שהסתכל
ְ .352דּ ִא ְס ְתּנָ א  -רוח צפונית
ְ .353דּ ַא ֵפּיק  -שהוציא
ְ .354דּ ָא ְפכֵ י  -שהופכים
ְ .355דּ ֶא ְפ ָשׁר  -שאפשר

דּוּמי – להקדים ,הקדמה
ְ .356דּ ַא ְק ֵ
ְ .357דּ ַא ִקּילּוּ ְ -ש ֵה ֵקלּוּ
ְ .358דּ ַא ְרבְּ ִעין  -שארבעים
ְ .359דּ ַא ְר ָעא  -שארץ
ְ .360דּ ַא ְשׁ ְמ ִעינַ ן  -שהשמיענו
ְ .361דּ ִא ְשׁ ַתּ ִהי  -שנשתהה
ְ .362דּ ָא ָתא  -שבא
ְ .363דּ ָא ֵתי  -שבא
ְ .364דּ ִא ְתיְלִ יד  -שנולד
ְ .365דּ ָא ִתית  -שבאה
ְ .366דּ ִא ְתַר ִחישׁ  -שהתרחש
ְ .367דּ ִא ְתַר ֵמּי – שנזדמן ,שנתמנה,
שארע
בוּס ָתּנֵ י – גן עצי פרי
ְ .368דּ ְ
ְ .369דּ ֵבי – של בית המדרש ,ביתו
ְ .370דּ ָבלָ ה ְ -ש ָבלְ ָתה
ְ .371דּ ָבנֵ י  -שבונים
ִ .372דּבְ ָעא  -רצה
ְ .373דּ ָב ֵעי – שרוצה ,שצריך,
ְ .374דּ ָב ֲעיָ א – שהיה רוצה ,שהיה צריך
ִ .375דּבְ ֵר ֶיהן  -דבריהם
ְ .376דּ ָב ְרכֵ יהּ ְ -שׁ ִבְרכוֹ
ְ .377דּ ִד ְיקלָ א – של הדקל
ְ .378דּ ָד ֵמי  -שדומה
ְ .379דּ ָדִרישׁ  -שדורש
ְ .380דּ ָדִרית  -לשאת
ְ .381דּ ָהא  -שזה
ְ .382דּ ַהאי  -שזה
ְ .383דּ ָה ַדר  -שחזר
ְ .384דּ ַההוּא  -שההוא
ַ .385דּ ֲהוָ ה  -שהיה
ַ .386דּ ֲהוַ ות  -שהייתה
ַ .387דּ ֲהוֵ י  -שיהיה
ְ .388דּ ַהוְ יָא  -שהיא
ְ .389דּ ַהוְ יָין – שהיו ,שיהיו ,שהן
שאלוּ
ְ .390דּ ָהנֵ י ֵ -
סוּסיָא – פרש העומד לרשות
.391דּוֹכְ ְ
העיר
דוֹמה
דּוּמיָא  -בְּ ֶ
ְ .392
דּוּר ְדּיֵיהּ  -שמריו
ְ .393
ְ .394דּזַ ִמּינְ ֵתּיהּ ִ -הזְ ִמינַ תּוּ
ְ .395דּזַ נְ גְּ ִבילָ א – של זנגביל ]תבלין[
ַ .396דּ ֲחבִ ָיבה  -שחביבה
ְ .397דּ ַחד – של אחד
ַ .398דּ ֲחזֵ י  -שרואה
ְ .399דּ ַחזְ יֵיהּ – שראה אותו
ַ .400דּ ֲחזִ ינָ א  -שראיתי
ַ .401דּ ֲחזִ ֵירי – של חזירים
ְ .402דּ ָחי ְֵיצי  -שחוצצים
ְ .403דּ ָחיֵ ישׁ  -שחושש
ָ .404דּ ִחינַ ן – אנו דוחים
ְ .405דּ ַח ְמָרא – של יין \ חמור
ְ .406דּ ָח ִשׁיב  -שחשוב
ְ .407דּ ָט ָעה  -שטעה
ְ .408דּ ָט ִעין – שטעון ,שנושא
ְ .409דּ ָט ֵפי  -שמוסיף
ִ .410דּי – אשר ,ש
ִ .411דּ ָידהּ  -שלה
ִ .412דּ ִידי  -שלי
ִ .413דּ ֵידיהּ  -שלו
ִ .414דּ ְידכוּ  -שלכם
ִ .415דּ ַידן  -שלנו
ְ .416דּ ָי ַהב  -שנתן
יהוּד ֵאי – של יהודים
ִ .417דּ ָ
ְ .418דּי ִָהיר – שמתנשא ,שגאוותן
יוֹמא – של היום
ְ .419דּ ָ

יוֹמי – של ימים ,ימי
ְ .420דּ ֵ
ְ .421דּ ִיָחיד – של יחיד
ְינוּה – דנו אותה
ַ .422דּי ָ
ַ .423דּיָּ ינִ ין  -דיינים
ָ .424דּי ְֵירי – דרים ,גרים
ְ .425דּיָ לִ יף – שלמד ,שלומד
ְ .426דּיַ ָמּא – של הים
ִ .427דּינְ ֵרי – דינרים ,סוג של מטבעות
ִ .428דּ ְיס ַק ְר ָתּא  -כפר
ִ .429דּ ֲיע ַבד  -שעשה
ַ .430דּי ְָקא – דקדוקו של דבר
ִ .431דּיקוּלָ א  -סל
ְ .432דּיִ ְר ָאה ְ -שׁיִ ְראה
ְ .433דּיַ ְר ָחא – של ירח ,חודש
ְ .434דּיִ ְשָׂר ֵאל – של ישראל
ְ .435דּ ְיַת ָבה  -שישבה
ְ .436דּ ְיָת ֵבי  -שישבו
ְ .437דּ ִיָתיב  -שיושב
ְ .438דּכַ ֲהנָ א – שכֹּהן
ְ .439דּכַ ֲהנֵ י  -שכהנים
ְ .440דּכוּלָּ הּ  -שכולה
ְ .441דּכוּלְּ הוּ  -שכולם
ְ .442דּכוּלֵּ י  -שכֹל
ִ .443דּכְ ִח ָישׁא – ְשׁ ַתש
ְ .444דּכִ י – טהור ,שכאשר
ְ .445דּכִ ינְּ ֵרי – של כינור
ְ .446דּכָ ל  -שכֹל
ְ .447דּכִ ְסּ ָתה  -שכיסתה
ְ .448דּכַ ְפנָ א – של רעב
ְ .449דּכַ ר – נזכר ,זכר
ִ .450דּכְ ַרכִּ ים – של כרכים
ִ .451דּכְ ַרכִּ ין  -של כרכים
ְ .452דּכָ ַתב  -שכתב
ְ .453דּכַ ְת ִבינְהוּ  -שכתבו
ִ .454דּכְ ִתיב  -שכתוב
ִ .455דּכְ ִתיבָ ה  -שכתוב
ְ .456דּא  -שלא
ְ .457דּלַ או  -שלא
ְ .458דּלִ בְ רוֹת  -עיין 'כמורדיא'
ְ .459דּלוּ  -הגביהו
ָ .460דּלֵ י – הגביה ,העביר ,הרחיק
ְ .461דּלִ יבָּ א – של הלב
ְ .462דּלֵ יכָּ א  -שאין
ְ .463דּלֵ ית  -שאין
ְ .464דּלַ יְתּוּ  -שיגיעו
ִ .465דּלְ ָמא – שמא ,אולי
ְ .466דּ ַמאן  -של מי?
מוֹק ֵמי  -שמעמיד
ְ .467דּ ְ
מוֹת ֵבי  -שמקשים
ְ .468דּ ְ
מוֹתיב  -שמקשה
ְ .469דּ ִ
ְ .470דּ ִמזְ ְדּ ַבן  -שנקנה
ְ .471דּ ַמ ֲח ִמיר  -שמחמיר
ְ .472דּ ַמ ְח ִמ ֵירי  -שמחמירים
ִ .473דּ ְמ ַטלְ ְטלֵ י  -שמטלטלים
ָ .474דּ ֵמי -דומה ,כסף
ְ .475דּ ַמיָּא – של מים
ְ .476דּ ִמיבְּ ִעית  -שמפחד
ְ .477דּ ִמ ַידּלְ יָיא  -גבוהה
ִ .478דּ ְמיוּ ָשִּׁרין – שבקי בכל התורה
בעל פה
ְ .479דּ ִמ ֲיחזִ י  -שנראה
ְ .480דּ ִמ ְיטָרא – של גשם
ְ .481דּ ִמיל – של מיל
ְ .482דּ ֵמ ַיעל  -להיכנס
ְ .483דּ ִמ ַיפּ ְר ָשׁן  -שמפורשים
ְ .484דּ ִמ ַיקּיֵּים  -שמתקיים

ְ .485דּ ִמ ַיקּלְ ֵעי – שמגיעים ,שמזדמנים
ְ .486דּ ִמ ַיקנֵּ י  -שמתקנא
ְ .487דּ ִמי ַשּׁלַּ ם  -שמושלם
ְ .488דּ ִמ ָיתא  -שמת
ְ .489דּ ִמ ְית ַה ְפּכֵ י – שמתהפכים,
מתבלבלים
ִ .490דּ ְמכַ וֵּין  -שיכוון
ְ .491דּ ָמלוּ – ְשׁ ִה ְת ַמלְ אוְּ ,ש ֵמלאים
ְ .492דּ ָמלֵ י  -שמלא
ִ .493דּ ְמלִ ַיח  -שנמלח
ְ .494דּ ַמלְ כָּ א – של המלך
ִ .495דּ ְמ ַמ ֵעט  -שממעט
ִ .496דּ ְמנַ ֵדּב  -שהתנדב
ְ .497דּ ַמנַּ ח  -שמניח
ְ .498דּ ַמנְּ ָחה  -שמניחה
ְ .499דּ ַמנְּ ֵחי  -שמניחים
ְ .500דּ ַמ ְסגֵּ י – שהולך ,שצועד
ִ .501דּ ְמ ַס ְפּ ָקא  -שלא ברור ,שמסתפק
ְ .502דּ ַמ ְסּ ֵקי  -שמסיימים
ְ .503דּ ִמ ַסּ ְת ָמן  -שסתומות
ְ .504דּ ֵמ ִע ָיקָּרא  -שמהתחלה
ִ .505דּ ְמ ַעלְּ ָיוּתא ְ -שׁ ִי ְתרוֹן
ְ .506דּ ֵמ ָעלְ ָמא  -מהעולם
ְ .507דּ ַמ ְפ ִט ִירין  -שמפטירין
ְ .508דּ ַמ ְפּ ֵקי  -שמוציא
ְ .509דּ ַמ ְצלֵ י  -שמתפלל
ִ .510דּ ְמ ַצ ֵער  -שציער
ִ .511דּ ְמַר ֵבּי  -שמגדלים
ְ .512דּ ָמָר – את אדוניך ,את הקב"ה
ְ .513דּ ָמ ָתא – של העיר
ְ .514דּ ִמ ְתי ְַיקֵּרי ְ -שׁ ִמ ְתּכַּ בְּ ִדים
ְ .515דּ ִמ ְתיְלִ יד  -שנולד
ִ .516דּ ְמ ִת ֵיקי  -מתוקים
ְ .517דּ ַמ ְתנֵ י  -שמלמד
ְ .518דּ ִמ ְתַר ֵמּי  -שנזדמן
ְ .519דּנַ ֲהָרא  -של הנהר
ְ .520דּנָ ִחית  -שיורד
ְ .521דּנִ ָיחא  -שנח
ָ .522דּנִ ין  -דנים
ְ .523דּנַ ָפּ ָחא – של הנפח
ְ .524דּנָ ִפישׁ  -שהרבה
ְ .525דּנַ פְ ֵשׁיהּ  -שנפשו
ְ .526דּנָ ַקט  -שאוחז
ְ .527דּ ָסבַ ר  -שסבר
ְ .528דּסוּלְ ָתּא – של סולת
ְ .529דּ ָסלִ יק – שסיים ,שעלה
מכת
ְ .530דּ ָס ְמכַ ְתּ ְ -שׁ ַס ַ
ִ .531דּ ְסנַ אי – שרעה ,ששנואה
ְ .532דּ ָע ַבד  -שעשה
ְ .533דּ ָעבְ ָדא  -שעשתה
ְ .534דּ ָעבְ ֵדי  -שעשו
ְ .535דּ ָע ֵבי  -שעבה
ְ .536דּ ָע ִביד  -שעשה
ַ .537דּ ֲע ִב ָידא  -שעשו
ַ .538דּ ֲע ִד ָיפא  -שעדיפה
ְ .539דּ ִעיגְ לָ א  -עגל
ְ .540דּ ָעיֵיל  -שנכנס
ְ .541דּ ָעיְילִ ינַ ן  -שנכנסו
ְ .542דּ ָעיֵילְ נָ א  -שאכנס
ְ .543דּ ַעי ְֵיפי  -שכופלים
ְ .544דּ ִע ֵמּיהּ  -שעימו
ַ .545דּ ֲענִ ֵיּי  -שעניים
ְ .546דּ ָעִרים ְ -שׁ ָה ַע ִרים
ַ .547דּ ְע ֵתּיהּ  -דעתו
ַ .548דּ ְע ַתּיְיהוּ  -דעתם
ַ .549דּ ְע ָתּ - דעתך

ַ .550דּ ָפּא  -גליון
ְ .551דּ ִפלְ ַפּלְ ָתּא – של פלפל
ְ .552דּ ַפ ְק ִדּינַ ן ְ -שׁ ִצוָּנוּ
ְ .553דּ ָפרוּז  -שפרוז
בּוּרא – של צבור
ְ .554דּ ִצ ָ
ְ .555דּ ַצ ֲעַרן – שציער אותם
ִ .556דּ ְצִריכְ תּוּ – אתם צריכים
ְ .557דּ ָקא – עיין בקא  +ד=ש
ְ .558דּ ָק ֵאי  -שעומד
ְ .559דּ ָק ָא ַמר  -שאמר
ְ .560דּ ָק ָא ְמָרה  -שאמרה
ִ .561דּ ְק ִב ַיע  -שקבוע
ְ .562דּ ָק ַטל  -שהרג
ְ .563דּ ַקי ְָימא  -שעמדה
ְ .564דּ ַק ָמּן  -שלפנינו
ִ .565דּ ְקָרא – שכתוב בתורה
ְ .566דּ ָקרוּ  -שקראו
ְ .567דּ ָקֵרי – דלעות ,שלמד מקרא
ְ .568דּ ָקִריב ְ -שׁ ִקֵרב
ְ .569דּ ִק ְשׁ ָבּא – של תמרים
ְ .570דּ ַק ְשׁ ָיא  -שקשה
ְ .571דּ ַק ִשּׁ ָישׁא ְ -שגְ דוֹלָ ה
ְ .572דַּרב – של רב
ְ .573דַּר ִבּי  -של רבי
ְ .574דַּר ֵבּיהּ  -שרבוֹ
ְ .575דָּר ִחים  -שאוהב
נוֹשׂא
ָ .576דֵּרי – שורותֵ ,
ָ .577דִּרינָ א – אני נושא
ְ .578דֵּר ָישׁא – של ההתחלה,
ְ .579דָּרכִ יב  -שרוכב
דרשת
ַ
ָ .580דְּר ַשׁ ְתּ -
ְ .581דּ ָשׁ ִאילְ נָ א  -ששאלתי
ְ .582דּ ַשׁבְּ ֵחיהּ – ששיבח אותו
ְ .583דּ ָשׂבְ ָעא – ָה ָשׂ ָבע
ְ .584דּ ַשׁ ִדּיר  -שלח
ְ .585דּ ַשׁוֵּי – שעשה ,ששוה
יעוּרא  -שהשיעור
ְ .586דּ ִשׁ ָ
ְ .587דּ ִשׁ ִיתּין  -שישים
ִ .588דּ ְשׁכִ ַיח  -שמצוי
ִ .589דּ ְשׁ ַמיָּא – של שמים
ִ .590דּ ְשׁ ִמ ַיע  -ששמע
ְ .591דּ ָשׁ ַמע  -ששמע
ִ .592דּ ְשׁ ָמ ִעית -ששמעתי
ִ .593דּ ְשׁ ַמ ְע ָתּא – ]ברור[ השמועה
ְ .594דּ ָשׁנֵ י – ששונה ]יש הבדל[
ְ .595דּ ָשׁף – שנפל ,שזז
ְ .596דּ ַשׁ ִפּיר  -שטוב
ְ .597דּ ַשׁ ְקלִ ינְהוּ – שלקח מהם
ְ .598דּ ָשֵׁרי  -שהתיר
ְ .599דּ ַשׁ ְריָא  -שהתיר
ְ .600דּ ָת ִדיר  -ששכיח
ְ .601דּתוּלְ ַבּ ְקנִ י – שם מקום
ְ .602דּ ִתיטוּם – תהיה טמון
ְ .603דּ ֵת ָימא  -שתֹאמר
ִ .604דּ ְתלָ ָתא  -ששלוש
ְ .605דּ ַתנָּ א  -שהתנא
ְ .606דּ ַתנָּ ֵאי  -שתנאים
ְ .607דּ ָתנוּ  -ששנו
ְ .608דּ ָתנֵ י – ששנה ,שלמד
ְ .609דּ ַתנְ יָ א  -שהברייתא
ִ .610דּ ְתנַ ן  -שהמשנה
ְ .611דּ ַת ִקּינוּ  -שתיקנו
ְ .612דּ ַת ַקּנְ ָתּא  -שהתקנה

ה'
ָ .613הא – הרי ,הלא ,אבל ,זאת ,זה
ָ .614הא  -זה
ַ .615האי  -זה
ָ .616ה ִא ְידנָ א  -עכשיו
ַ .617הב  -תן
ָ .618ה ָדא  -הזה
ֲ .619ה ָד ֵדי  -יחד
ָ .620ה ַדר  -חזר
ֲ .621הוַ אי – היתה ,היו
ֲ .622הוָ ה  -היה
ֲ .623הווּ  -היו
ֲ .624הוַ ות  -היתה
ֲ .625הוֵ י – יהא ,הוא
ַ .626הוְ ָיא – היתה
ֲ .627הוִ ינָ א  -הייתי
הוּצל – עיר בבבל
ַ .628
ֲ .629הוַ ת  -היתה
ֵ .630הי – איזה ,איזו
ֵ .631ה ַיא - איך
ֵ .632היכָ א  -היכן
ֵ .633היכִ י  -איך
ַ .634ה – אותה ,ההיא ,אותו ,ההוא
ָ .635הכָ א  -כאן
ָ .636הכִ י  -כך
ָ .637הכְ ִתיב – הרי כתוב
ַ .638הלֵּ ילָ א – הלל ושבח
ִ .639הלְ כָּ  - לכן ,לפיכך
ִ .640הלְ כְ ָתא – וההלכה ,הלכה היא
ֵ .641הן  -הן
ָ .642הנֵ י  -אלו
ָ .643הנִ ָיחא – זה נח
ָ .644הנָ  - אלו
ֶ .645ה ְס ֵפּ ָידא  -ההספד
ַ .646ה ְשׁ ָתּא  -עכשיו
ָ .647ה ָתם  -שם
ַ .648ה ְתּ ַפר ֵ -תּ ֵפר

ו'
.649וְ ַא ִדּנְ ִב ֵיאי – ועל הנביאים
אוֹרי - והמתין
.650וְ ִ
.651וְ ָאזִ יל  -והלך
.652וְ ַא ְח ֵייהּ – והחייה אותו
.653וְ ִא ָיבּ ִעית – ואם תרצה
.654וְ ִא ִידי  -וזה
.655וְ ִא ָיד - והאחר
.656וְ ִאיהוּ  -והוא
.657וְ ִא ְיטלַ ע – ונהיה צולע
.658וְ ַאי ְֵיתי – הביא \ הביאה
.659וְ ִאיכָּ א  -ויש
.660וְ ֵא ָימא – ותֹאמר ,ואומר
.661וְ ִאינְהוּ  -והם
.662וְ ֵאיפּוּ - וההיפך
.663וְ ִא ְיפּכָ א  -והפוך
.664וְ ִא ְיצ ְטִרי - וצריך
.665וְ ִא ְיק ַפּד  -והקפיד
.666וְ ִא ְישׁ ַתּכַּ ח  -ונמצא
.667וְ ִא ֵית ָימא – ואם תֹאמר
.668וְ ִא ְיתּ ַמר  -וְ נֶ ֵא ַמר
.669וְ ִא ְיתּנַ ח  -ונאנח
.670וְ ִא ְיתּ ַקשׁ  -והוקש
.671וְ ָאכְ לִ י  -ואוכלים
.672וְ ַאכַּ ִתּי  -ועדיין
.673וְ ָא ְמֵרי  -ואמרו
.674וְ ַא ֵנְּחיהּ  -והניחהו
.675וְ ַא ְס ֵחיהּ  -והרחיצו

.676וַ ֲא ַס ְר ִתּינְ הוּ – ואסרה אותם –
החביאה אותם
.677וְ ַא ְרבֵּ ַיסר – וארבע עשרה
.678וְ ִא ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ  -והשתמש
.679וְ ָא ָתא  -ובא
.680וְ ַא ַתּאי  -ובאו
.681וְ ָאתוּ  -ובאו
.682וְ ֶא ְתנְ יָ יהּ  -ואשנהו
.683וְ ִא ְתּ ֵתיהּ  -ואשתו
ַ .684וּב ֲאלַ כְ סוֹנָ ן  -ובאלכסונים
.685וּבְ ַא ְתֵריהּ  -ובמקומו
.686וּבְ ֵבי  -ובבית
ַ .687וּב ֲח ֵמ ַיסר  -ובחמש עשרה
ִ .688וּבישּׁוּלָ א  -והתבשיל
ֵ .689וּב ָישׁנִ י – שם מקום ,בית שאן
.690וּבְ ַעאי – ובקשתי ,ורציתי
ָ .691וּב ֵעי – ורוצה ,וצריך ,ושואל
ִ .692וּב ְפלוּגְ ָתּא  -ובמחלוקת
ָ .693וּבֵרי - וברך
ִ .694וּב ְשׁ ֵתּי  -ובשני
.695וּגְ ִמ ְירנָ א  -ולמדתי
.696וְ גַ ְר ָבּא – וכד ,ונאד
ְ .697וּד ִאי  -ושאם
ְ .698וּד ִא ְשׁ ַתּ ַמּשׁ  -והמשתמש
.699וְ ָד ֵחי  -ודחה
ְ .700וּד ִחינוּהוּ – ודחינו אותו
.701וְ ִד ְידכוּ  -ושלכם
.702וְ ִד ֲיע ַבד  -ושעשה
.703וְ ַדי ְָקא  -ומדויק
ְ .704וּדא  -ושלא
.705וְ ִדלְ ָמא – ושמא ,ואולי
.706וְ ָד ֵמי  -ודומה
ְ .707וּד ִמ ָיתא  -הנפטרת
ְ .708וּד ִמ ָיתא  -והנפטרת
ָ .709וְהא  -והרי
ָ .710וְה ִא ְידנָ א – והרי עכשיו
ָ .711וְה ִאיכָּ א – והרי יש
ָ .712וְה ָא ַמר – והרי אמר
ַ .713וְה ָדּר  -וחזר
.714וַ ֲהוָ ה  -והיה
.715וַ ֲהווּ  -והיו
ַ .716וְהוְ יָא  -והיתה
ַ .717וְהוִּינַ ן  -והיינו
ֵ .718וְהי – ואיזו ,ואיזה
ֵ .719וְהיכָ א  -והיכן
ֵ .720וְהיכִ י  -ואיך
ָ .721וְהכָ א  -וכאן
ָ .722וְהכִ י  -וכך
ָ .723וְהכְ ִתיב  -והרי כתוב
ִ .724וְהלְ כְ ָתא  -וההלכה
ָ .725וְהנֵ י  -ואלו
והקמח שלהם מתוק
ַ .726וְה ְשׁ ָתּא  -ועכשיו
ָ .727וְה ָתנֵ י – והרי שנינו
ָ .728וְה ַתנְ ָיא – והרי בברייתא
ָ .729וְה ְתנַ ן – והרי במשנה
.730וַ וי  -אוי
.731וְ זַ בּוּנָ הּ  -ולמוכרה
.732וְ זַ בּוּנִ ינְ הוּ  -ומכירתם
.733וְ זִ ְמנִ ין  -ולפעמים
ַ .734וְחד  -ואחד
.735וַ ֲח ָדא  -ואחת
.736וַ ֲחזַ ת  -וראתה
סּוּרי  -וחסר
ַ .737וְח ֵ
אטי  -וטאטטא
.738וְ ַט ִ
.739וְ ַט ְע ָמא  -והטעם
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.740וְ ַט ַענְ ְתּ  -והרכבת
.741וְ י ֲָהבוּ – ויתנו ,ונתנו
.742וַ יי  -אוי
.743וְ י ִָתיב  -וישב
.744וְ כוּ  -וההמשך
.745וּכְ כוּלְּ הוּ  -וככולו
.746וְ כַ לָּ ֵתיהּ  -וכלתו
.747וּכְ ִמ ְס ְפּ ָדא – וכמו המספד
שׁוּרי  -וקורות
.748וּכְ ֵ
.749וּכְ ִתיב  -וכתוב
.750וְ לַ או  -ולא
.751וּלְ ַאתּוּ ֵיי  -ולרבות
.752וְ לַ ְטיֵיהּ – וקלל אותו
.753וּלְ ַטמּוּיֵ י  -ולטמא
.754וּלְ ַט ֲע ֵמי - ולשיטתך
.755וְ לֵ יזִ יל  -ושילך
.756וְ לֵ יכָּ א  -ואין
.757וְ לֵ ָימא – ונאמר
ֹאמֶרנָּ ה
.758וְ לֵ ְימָרהּ  -י ְ
.759וְ לֵ ְימרוּ  -יא ְֹמרוּ
.760וְ לִ ינְפּוֹל  -וְ יִפוֹל
.761וְ לֵ ית  -ואין
.762וּלְ כוּלְּ הוּ  -ולכולם
.763וּלְ ַמאן  -ולמי
.764וּלְ ִמ ְיתנָ א  -וללמוד
ַ .765וּמאי  -ומה
ַ .766וּמאן  -ומי
ְ .767וּמבַ זּוּ  -ומבזים
ִ .768וּמבָּ ֵעי  -וצריך
ִ .769וּמ ְדּ ַק ְשׁ ָיא – ומשום שקשה
וּמוֹקים – ומעמיד
ִ .770
ָ .771וּמחוּ  -והיכו
ַ .772וּמ ֲחוֵ י – מראה ,מסביר
ְ .773וּמ ַח ְשּׁכֵ י – ומעריבים
ִ .774וּמ ַיטּ ְר ֵדי  -וְ נִ ְטָר ִדים
ִ .775וּמיּ ְַיתָּרא  -יתרה
ִ .776וּמינַּ ְייהוּ  -ומהם
ִ .777וּמינָּ  – ועל ידך
ְ .778וּמלִ י  -וְּמלוֹא
ִ .779וּמ ַמּאי ִ -וּמ ַמּה
ָ .780וּממוֹנָ א  -וכסף
ַ .781וּמנּוּ – ומי הוא?
ַ .782וּמנְּ ֵחי  -ומניחים
ְ .783וּמנָ לָ ן – ומניין לנו
ִ .784וּמ ְס ַתּכְּ לִ ין  -ומביטים
ְ .785וּמ ַעיֵּיל – ומכניס
ַ .786וּמ ְפ ְטֵרי  -ומפטירים
ְ .787וּמ ַצלֵּ ינָ א – אני מתפלל
ִ .788וּמ ְקּ ִטיל  -והורג
ִ .789וּמ ְקָרא  -וקריאת
ַ .790וּמר  -והאדון
ְ .791וּמ ַשׁ ַדּר  -ושלח
ַ .792וּמ ְשׁכָּ א  -ועור
ַ .793וּמ ְשׁכַּ ֵנְתּיהּ  -ומשכנתי
ַ .794וּמ ְתנִ ִיתין  -ומשנתנו
ְ .795וּמ ַת ְרגְּ ִמינַ ן – אנו מתרגמים
.796וְ נִ גְ נָ זִ ין  -ונגנזים
.797וְ נֵ יזוּל  -ונלך
.798וְ נֵ יקוּם – ונעמוד ,ונלך
.799וְ נַ ְס ָבהּ – ולקחה לאשה
.800וְ נָ ִסיב  -והתחתן
.801וְ נַ ֲע ִביד  -ונעשה
.802וְ נָ ְפקוּ  -ויצאו
.803וְ נָ ְפ ֵקי  -ויוצאים
.804וְ נִ צּוּיֵי  -מריבות
סוּסיהּ  -סוסו
.805וְ ֵ

.806וְ ֵס ָיפא  -וסוף
.807וְ ִס ְיפִרי – מדרש הלכה,
על במדבר ודברים
.808וּ ְָסלִ יק  -ועלה
.809וְ ָס ִמי - וסמוך
.810וְ ַסנְ יָ ין  -ומאוס
תוּמין  -וסתומים
ְ .811וּס ִ
.812וְ ָעבְ ָדא  -ועשתה
.813וְ ַעיּוּלֵ י  -ולהכניס
.814וְ ַעיֵּ יל  -ונכנס
ינוֹהי  -וְ ֵעינַ יו
.815וְ ֵע ִ
.816וְ ָענֵ י  -וענה
.817וְ ַע ְקֵרי  -ועקרו
.818וְ ֶע ְשִׂרין  -ועשרים
וּפוּתיָ א  -ורוחב
ְ .819
ָ .820וּפ ִסיק  -ומבדיל
סוּמי  -לפרסם
ִ .821וּפ ְר ֵ
ָ .822וּפָר ָשׁ ָתא  -ופרשת
.823וּ ְצִריכָ א – וצריך!
ָ .824וְקא – עיין ב  -קא
וְקוֹרין  -וקוראים
ִ .825
ַ .826וְקי ְָימא  -וידוע
ַ .827וְק ְמ ְטֵרי  -ארגזים
מוּח
ְ .828וּק ִמ ַיח – ַוְק ַ
)נשרה בקמח ומים(
ָ .829וְקֵרי  -וקרא
ָ .830וְקִרינַ ן  -וקוראים
ָ .831וְק ָתּנֵ י  -וכתוב
חוּשׁי – ורחוש
.832וְ ַר ֵ
.833וְ ִריבְ ָעא  -ורבע
ְ .834וּר ִמינְהוּ  -והשלך
ינְהי  -והשלך
ְ .835וּר ִמ ִ
.836וְ ָשׁ ֲאלֵ י  -ושאלו
.837וְ ַשׁבְּ ֵחיהּ  -וְ ִשבְ חוֹ
ְ .838וּשׁ ֵדי  -והשלך
.839וְ ַשׁ ְדיָין  -והשליכו
ְ .840וּשׂ ִד ֵיתיהּ  -ושפכה
.841וְ ִשׁיבְ ַסר – ושבע עשרה
.842וְ ִשׁ ָיתּא  -ושש
.843וְ ִשׁ ִיתּין  -ושישים
.844וְ ִשׁ ְיתּ ַסר – ושש עשרה
.845וְ ָשׁכִ יב  -ומת
.846וְ ֶשׁ ָמּא  -ואולי
.847וְ ָשׁ ְמ ֵעי – ויקשיב ,שומעים ,שמעתי
.848וְ ַשׁ ְע ָתּא  -ושעה
.849וְ ָשֵׁרי  -ומותר
.850וְ תוּ  -ועוד
תוֹס ְפ ָתּא – ספר של אוסף של
.851וְ ֶ
ברייתות
.852וְ ִת ָיבּ ֵעי – ותצטרך ,תהא צריכה
ְ .853וּתלֵ ַיסר – ושלוש עשרה
ְ .854וּתלָ ת  -ושלוש
ְ .855וּתלָ ָתא  -ושלוש
ְ .856וּתלָ ִתין  -ושלושים
.857וְ ָתנָ א – ושנינו בברייתא
.858וְ ָתנֵ י – ושנה בברייתא
.859וְ ַתנְ ָיא – וכתוב בברייתא
.860וְ ִת ְסבְּ ָרא – ותסבור כך
.861וְ ַת ְקּנִ ינְהוּ  -וְ ִת ְקנוּם
ְ .862וּתֵרי  -ושניים
.863וְ ַתְר ֵתּי  -ושניים
.864וְ ַתְר ֵתּין  -ועשרים

ז'
טוּטי – חשובים ,אצילים
.865זַ ֲא ֵ
.866זְ ִבילֵ י – סלים ,נרתיקים לספרים

.867זַ בְ לְ גָ ן – אדם שעיניו זולגות
.868זַ בְ נֵ יהּ  -קונה
.869זוּגָ א – זוג ,צמד
.870זוּזָ א – ִמ ְס ָפַּר ִים ,מטבע של כסף,
זוּטי  -קטן
ֵ .871
זוּטְר ִתי  -קטן
ְ .872
יבּוּר ָתּא – שם של אשה
.873זִ ְ
.874זִ יל  -לך
.875זִ ילוּ  -לכו
.876זִ ילְ ָחא – זרם מים
.877זִ ְימנָ א – זמן ,פעם
.878זִ ְימנִ ין  -פְּ ַע ִמים
.879זְ ִק ָיפא – מוט-עץ תליה ,זקופה
.880זַ ְר ָעא – בנים

ח'
ֲ .881ח ֵב ִירי  -חבר
ֲ .882ח ֶב ְיר ָתּהּ ֲ -ח ֶב ְר ָתּהּ
רוּתא ֲ -חבֵ רוּת
ַ .883חבְ ָ
ֲ .884חגִ ָירא  -החיגר
ַ .885חד  -אחד
ַ .886חד  -אחד
ֲ .887ח ָדא  -אחת
ָ .888ח ֵדי  -שמח
.889חוּלְ יָא  -מתוק
.890חוּלְ ִסית  -אבנים דקות
חוּר ָפא – דבר חריף ,מר
ְ .891
חוּשׁבְּ נָ א  -חשבון
ְ .892
ָ .893חזָ א  -ראה
ָ .894חזוּ  -ראו
ֲ .895חזִ י ְ -ר ֵאה
ָ .896חזֵ י  -רואה
ָ .897חזְ יָ א – ראתה ,ראה ,ראוי
ַ .898חזְ יֵ יהּ – ראה אותו
ֲ .899חזִ ינָ א  -ראיתי
ראית
ָ .900חזִ ית ַ -
ֲ .901חזִ ֵיתיהּ – ראתה ,ראיתי אותו
יוּבם
יּוּביְיהוּ ִ -ח ָ
ִ .902ח ַ
ַ .903חיּ ֵָיבי  -חייבים
ַ .904חיּ ִָיבין  -חייבים
ָ .905חי ְִישׁינַ ן  -חוששים
ֵ .906חילַ אי  -כוחי ,צבא
לּוּפם ,תחתיהם
ילּוּפיְיהוּ – ִח ָ
ִ .907ח ַ
ֵ .908ח ָיפנִ י – איש שבא מהעיר חיפה
חכמי הגמרא
לּוּפי  -להחליף
ַ .909ח ֵ
לּוּפינְהוּ  -החלפתם
ַ .910ח ִ
ָ .911חלָ ף  -עבר
ֲ .912ח ֵמ ַיסר – חמש עשרה
ַ .913ח ְמָרא – יין ,חמור
ַ .914ח ְמֵריהּ  -חמורו
סּוּרי  -חסר
ַ .915ח ֵ
ָ .916ח ְסָרא ֲ -ח ֵסָרה
ַ .917ח ְקלָ ָאה – איש שדה
ָ .918חֵרי  -מנוקבים
ֲ .919חִר ְיפ ָתּא  -חריפה
ַ .920ח ְר ָתּא – צבע שחור
ַ .921ח ֵשּׁיב ִ -ח ֵישׁב
ָ .922ח ִשׁיב  -חשוב
ֲ .923ח ִשׁ ֵיבי  -חשובים
ַ .924ח ֵשּׁיבְ נָ א – אני ְמ ַח ֵשׁבֲ ,א ַח ֵשׁב
ָ .925ח ִתים ִ -סיֵים

ט'
אט ָיתא  -מטאטא
ַ .926ט ֵ
ָ .927טב  -טוב

ָ .928טבָ א  -טובה
ַ .929טבָּ ֵחי  -שוחט
.930טוּבָ א  -הרבה
.931טוּנָ א  -משא
טוּרי  -הרים
ֵ .932
טוּר ִסי – צורף נחושת ,שם של עם
ְ .933
יבוּתא – טובה ,אוצר
ִ .934ט ָ
ַ .935טיָּ ָיעא – ישמעאלי
ַ .936טלְ יָ א – נער ,ילד
ַ .937ט ְס ָקא  -סל
ָ .938ט ֵעי  -שוגה
ָ .939ט ִעינָ א  -טעיתי
ַ .940ט ְע ָמא  -הטעם
ַ .941ט ְע ֵמיהּ  -טעמו
ַ .942ט ְע ַמיְיהוּ  -טעמם
ְ .943ט ֵפי – מוסיף ,יותר
ְ .944טִר ֵידי  -טרודים
ַ .945טְר ִסיִּים – שם אומה
ַ .946טְר ִשׂיִּים  -שם אומה

י'
.947י ָָאה  -נאה
.948י ְֵדיהּ  -ידו
.949י ְָד ֵעי  -יודעים
.950י ְָד ִעינַ ן  -יודעים
.951י ַָד ְענָ א – אני יודע
.952י ְֵהא  -יהיה
.953י ֲָה ֵבי  -נותנים
.954י ְָה ֵבי - משאך
.955י ִָהיב  -נותן
ירוּתא – גאווה וחשיבות
.956י ְִה ָ
.957י ְִה ָירן – יהירות ,גאווֹתן
ְ .958יוֹד ִעין  -יודעים
יוֹמא  -יום
ָ .959
יוֹמי – ימים ,ימי
ֵ .960
.961יְכוֹלִ ין  -יכולים
.962יָכִ ילְ נָ א – אני יכול
.963יָכְ לַ ְתּ – אתה יכול ,תוכל.
.964יָלִ יף  -לומד
.965י ְָמ ָמא  -יום
.966י ְִסגֵּ י  -יִ ְר ֶבּה
.967י ְָקָרא  -כבוד
.968י ְַר ָחא – חודש ,ירח
.969י ִָתיב  -יושב
.970י ֵָתיהּ  -אותו
.971י ְֵת ָירא – הרבה ,מיותר

כ'
.972כְּ גַ בְ ֵרי – כאנשים ,כגברים
.973כִּ ְד – כאשר ,כְּ ֶש ,כְּ מוֹ ֶשׁ
חוּהּ – כמו אחיו
.974כְּ ַד ֲא ַ
.975כִּ ְד ִא ָיתא – כמו שיש ,כמו שהיא
.976כִּ ְד ִא ְתיְלִ יד  -כשנולד
.977כִּ ְד ָב ִעינַ ן  -כשרצינו
.978כְּ ִדכְ ִתיב – כמו שכתוב
.979כִּ ְד ָע ַבד  -כמו שעשה
.980כִּ ְד ָק ָא ְמ ַר ְתּ  -כמו שאמרת
.981כִּ ְדַרב  -כמו רב
.982כִּ ְד ָתנֵ י  -כפי ששנינו בברייתא
.983כִּ ְד ַתנְ ָיא  -כפי ששנינו בברייתא
.984כְּ ִד ְתנַ ן  -כפי ששנינו במשנה
.985כַ ֲהנֵ י  -כהנים
כּוּבי – שם מקום
ֵ .986
.987כְּ וָ ִותי  -כמוני
.988כְּ וָ ֵותיה  -כמותו
.989כּוּלְּ הוּ  -כל

.990כּוּלֵּ י – כל ,כולם
.991כּוּלֵּ יהּ  -כולם
.992כּוּלָּ ן  -כולם
כּוּר ְסיָא – כסא ,בימה של עץ
ְ .993
כּוּר ְסיָיא  -כסא ,בימה של עץ
ְ .994
.995כִּ זְ ִבינֵ י  -כְּ ֵמכֵ ר
.996כְּ ַח ְמָרא – יין \ חמור
יוֹמא  -כיום
.997כְּ ָ
.998כָּ יֵ יף – נכנע ,כפוף
.999כַּ יְיפוּ  -כפופים
ינּוּפיָא – מתכנסים ,חבורה
.1000כִּ ְ
.1001כִּ ָיתּנָ א  -פשתן
.1002כִּ ָיתּנֵ יהּ – פשתן ,פשתנו
.1003כְּ כוּלְּ הוּ  -כְּ כֹל
.1004כִּ כְּ ֵרי  -ככרות
.1005כְּ לָ לָ א  -הכלל
.1006כְּ ַמאן  -כמי
מוּס ִפין – כמו מוספין
.1007כְּ ָ
מוּקּ ִפין  -כמו מוקפים
.1008כְּ ָ
מוֹר ַדיָּא ְדּלִ בְ רוֹת  -כמשוט
.1009כְּ ְ
.1010כְּ ֵמ ַח ְמ ָתן – כמו מ :חמתן –
שם עיר
.1011כְּ ִמ ְס ְפּ ָדא – כמו מספד
.1012כְּ ַמ ְשׁ ָמ ָען  -כפשוטם
.1013כְּ נִ ְישׁ ָתּא – ]בית[ כנסת
.1014כְּ נִ ְשׁ ָתּא ] -בית[ כנסת
.1015כָּ ָסא  -כוס
.1016כַּ ְס ָפּא  -כסף
.1017כְּ ָקלָ א  -כקול
.1018כְּ ַר ֵבּיהּ  -כרבו
.1019כַּ ְרגָּ א – מס גולגולת
כּוּשׁ ָתּא – חולדה ,שם אשה
.1020כַּ ְר ְ
.1021כָּ ְרכִ ינַ ן – אנו כורכים
.1022כְּ ַר ְקּ ָתא ְ -שׂ ַפת
.1023כְּ שׁוּלֵ י – תחתית
.1024כִּ ְשׁ ֵתּי – כמו שתיים
.1025כְּ ִתיב  -כתוב
.1026כְּ ִת ָיבה – כתובה ,נאמרת
.1027כְּ ִת ֵיבי – כתוב ,כתובים
.1028כְּ ַת ְרוַ יְיהוּ – כמו שניהם

ל'
בוּהּ – לאביו ,לאביה
.1029לַ ֲא ַ
.1030לַ ֲא ִב ֶיהן  -לאביהם
דוּרי  -להחזיר
.1031לְ ַא ֲה ֵ
.1032לַ או  -לא
אוֹק ֵמי  -להעמיד
.1033לְ ְ
.1034לְ ִא ָיד - להאחר ,לשני
.1035לְ ִאילָ נֵ י  -לאילנות
.1036לְ ִאינִ ישׁ  -לאדם
.1037לְ ִאינְּצוּיֵי  -למריבה
רוּקי  -להיפדות
.1038לְ ִא ָיפּ ֵ
.1039לְ ַא ְמ ָתא  -לשפחה
פּוּקי  -להוציא
.1040לְ ַא ֵ
.1041לְ ַא ֵפּי – פנים ,נוכח
.1042לְ ַא ְר ָעא  -לארץ
מּוּשׁי  -להשתמש
.1043לְ ִא ְשׁ ַתּ ֵ
.1044לְ ַאתּוּיֵי – לְ ַרבוֹת ,להביא
בוּשׁי  -בגדים
.1045לְ ֵ
.1046לְ ַבזּוּיֵיהּ  -לבזותו
.1047לְ ֵבי  -לבית
.1048לִ ֵבּיהּ  -לִ בו
.1049לְ ֵב ֵיתיהּ  -לְ ֵביתוֹ
סּוּמי – להשתכר ,להמתיק
.1050לְ ַב ֵ
.1051לִ בְ ִס ָימא – דבר טעים\מתוק
.1052לְ ַבר  -לחוץ

.1053לַ בְ ִשׁינְהוּ  -הלבישו
.1054לְ ָב ַתר  -לְ ַא ַחר
גוּפיהּ – לעצמו ,לגופו
.1055לְ ֵ
אוֹרי ְָיתא  -לתורה
.1056לִ ְד ַ
סוּס ָיא  -פרש העומד
.1057לְ דוֹכְ ְ
לרשות העיר
.1058לְ ִד ִידי  -לי
.1059לָ הּ  -לה
.1060לְ ָהא  -לזה
.1061לְ ַהאי  -לזה
.1062לַ ֲה ָד ֵדי – זה לזה
.1063לְ הוּ  -להם
.1064לְ ֶה ְמיָ ינַ אי – את אבנטי,
את חגורתי
.1065לְ ָה ָתם  -לשם
דּוּדי  -לְ ַח ֵדּד
.1066לְ ַח ֵ
.1067לִ יבְ נֵ י  -לְ בְ נִ ים
.1068לֵ יהּ  -לו
יִחוּסא – לייחסו אחר אבותיו
.1069לְ ָ
.1070לֵ יחוּשׁ  -לחוש
.1071לִ ִיח ָיד ָאה – לדעה יחידית
.1072לְ ֲיַח ֵסיהּ ְ -יי ֲַח ֶסנּוּ
.1073לֵ יכָּ א  -אין
.1074לֵ ילְ יָ א  -לילה
.1075לֵ ָימא  -לומר
ינוּקא  -לתינוק
.1076לִ ָ
.1077לִ ינְ שׁוּף  -ידלג
.1078לִ ְיס ְפּ ֵדיהּ – לספוד אותו
.1079לִ ְיסתּוֹר  -להרוס
.1080לִ ֲיע ִביד  -שיעשה
נוּתא – ליצנות ,לגלוג
.1081לֵ ָיצ ָ
.1082לִ ְיק ְדּמוּ  -שיקדימו
.1083לִ ְיקֵרי  -שיקרא
.1084לִ ָיקֵריהּ  -לכבודו
.1085לִ ַישׁוְּיֵיהּ – יעשה אותו
.1086לִ ַישׁיְּילָ הּ – שישאל אותה
.1087לִ ְישׁנָ א  -לשון
.1088לֵ ית  -אין
.1089לָ  - לך
.1090לְ כִ ְד ַתנְ יָ א – כמו הברייתא
.1091לְ כוּ  -לכם
.1092לְ כוּלָּ א  -לכולם
.1093לְ כוּלְּ הוּ  -לכֹל
.1094לְ כַ לָּ ֵתיהּ  -לכלתו
ללבונה ,ללחם הפנים
.1095לְ ַמאי  -לְ ָמה
.1096לְ ַמאן  -למי
.1097לְ ָמאנֵ יהּ – לבגדיו
.1098לְ ַמזְ יָיא  -שער
.1099לְ ַמזְ יֵ יהּ  -לשערו
.1100לְ ִמיבְ נֵ י  -לִ בְ נוֹת
.1101לְ ִמ ַידּיְינֵ יהּ  -לְ דוּנוֹ
.1102לְ ִמיזְ ְר ָעהּ – לזרוע בו
.1103לְ ֵמ ַיחשׁ – לחשוש ,לדאוג
.1104לְ ִמ ְיט ֵעי  -לטעות
להטריח
ַ
.1105לְ ִמ ְיטַרח -
.1106לְ ֵמיכְ לָ הּ  -לאכול
.1107לְ ֵמיכַ ס  -ללעוס
.1108לְ ִמיכְ ַתּב  -לכתוב
.1109לְ ִמ ְימנֵ י  -לִ ְמנוֹת
.1110לְ ֵמ ַימר  -לומר
.1111לְ ֵמ ְימָרא  -לומר
.1112לְ ִמ ְימ ְתּ ָחהּ – להמשיך אותה
.1113לְ ִמ ְיס ְתֵּריהּ – להרוס אותו
.1114לְ ֶמ ְיעבְּ ֵדיהּ  -לעשות
.1115לְ ֵמ ַיעל  -להיכנס

.1116לְ ִמ ְיק ַטל  -להרוג
.1117לְ ִמ ְיקֵרי  -לִ ְקרֹא
.1118לְ ִמ ְישׁ ַבּק  -לעזוב
.1119לְ ִמ ְישׁ ַמע – לשמוע ,ללמוד
.1120לְ ִמ ְישׁ ָתּא  -לשתות
.1121לְ ֵמ ֵיתי  -לבוא
.1122לְ ִמכְ ַתּב  -לכתוב
.1123לְ ַמלְ כָּ א  -למלך
.1124לְ ַמלְ כֵ י  -למלכים
.1125לְ ֵמ ְמִרינְ הוּ – להגיד אותם
.1126לְ ִמנְ יָנָ א  -למנין
.1127לְ ֶמ ֱע ַבד  -לעשות
עוּטי  -לְ ַמ ֵעט
.1128לְ ַמ ֵ
.1129לְ ִמ ְק ְטלִ י  -להרגני
.1130לְ ִמ ְק ְטלֵ יהּ – להרוג אותו
.1131לְ ִמ ְקֵרי  -לִ ְקרוֹת
.1132לְ ִמ ְק ְריָ יהּ – לקרוא אותה
.1133לְ ַמר – לאדון ,כינוי כבוד לחכם
.1134לְ ָמֵריהּ  -לאדונו
.1135לְ ַמ ְתנִ ִיתין  -למשנה
.1136לָ ן  -לנו
טּוּרי  -לשמור
.1137לְ נַ ֵ
.1138לְ נָ ֵשׁי  -לנשים
.1139לְ ָס ַביָּ יא  -לזקנים
.1140לְ ַסגּוּיֵי – להלך ,לילך
.1141לְ ֵס ָיפא  -לסוף
.1142לְ ִס ְפֵרי  -לספרים
.1143לְ ַעלּוּיֵי  -לעלות
פוּר ֵייהּ  -למיטתו
.1144לְ ְ
.1145לְ ַפלְ גֵּ יהּ  -לחציו
לע ֶרב
.1146לְ ַפנְ יָא ֶ -
.1147לְ ַצ ִדּ ֵיקי  -לצדיקים
.1148לְ ַצלּוּיֵי  -להתפלל
לוֹתא  -להתפלל
.1149לִ ְצ ָ
לוֹתיהּ – את תפילתו
.1150לִ ְצ ֵ
יעוּתא  -לצניעות
.1151לִ ְצנִ ָ
.1152לְ ִקבְ לֵ יהּ – לנגדו ,לקראתו
דּוּשׁי  -לְ ַק ֵדּשׁ
.1153לְ ַק ֵ
.1154לָ ִק ָישׁא – ריש לקיש
.1155לְ ַק ֵמּיהּ  -לפני
.1156לְ ַק ָמּן – להלן ,לפנינו
רוּבי  -לְ ָק ֵרב
.1157לְ ָק ֵ
.1158לְ ַרבּוּיֵי  -לרבות
.1159לְ ַרצּוּ ֵיי  -לְ ַרצוֹת
לשבח
ַ
בּוּחיהּ -
.1160לְ ַשׁ ֵ
.1161לְ ִשׁבְ ֵחיהּ – לשבחוֹ
.1162לְ ַשׁיּוּלֵ י  -לשאול
.1163לִ ְשׁ ַתּ ֵמּשׁ  -ישתמש
.1164לְ ַתנָּ א – לשנן ,לָ ָתנַ א
]חכם מתקופת המשנה[
.1165לְ ַת ְרוַ יְיהוּ  -לשניהם

מ'
השׁ ַער
ֵ .1166מ ַאבּוּלָ א – מן ַ
ֵ .1167מ ַא ֲחוֵ והּ ְ -מ ֶא ָחיו
ְ .1168מ ַא ֲחִרין ְ -מ ַא ְחִרים
ְ .1169מ ַא ֲחִרינָ ן – אנו ְמ ַא ְחִרים
ַ .1170מאי  -מה
ֵ .1171מ ִאיגְּ ָרא – מהגג
ַ .1172מאן  -מי
ָ .1173מאנֵ י – כלים ,בגדים
אתיהּ  -עירו
ָ .1174מ ֵ
אתין  -עירנו
ָ .1175מ ִ
אתן  -מאתיים
ָ .1176מ ָ
ִ .1177מ ֵבּי – ִמ ֵבית-
ִ .1178מ ֵבּ ָיתא ִ -מ ֵבּ ִיתּי

ִ .1179מ ֵבּ ֵיתיהּ  -מביתו
ִ .1180מ ָבּ ֵעי – היה צריך
ְ .1181מ ַב ֲעתוּ – מבעיתים ,מפחידים
ִ .1182מ ָבָּרא  -מבחוץ
ִ .1183מגִּ ילּוּלֵ י – עבודה זרה
ִ .1184מ ְדּ ֵבית – מביתו של
ִ .1185מדּוּכְ ֵתּיהּ  -ממקומו
ָ .1186מ ִדיִּי – שם אומה
ִ .1187מ ִדּינָ א  -מהדין
ְ .1188מ ִדינְ ָתא  -מדינה
ַ .1189מ ְדכְּ רוּ  -מזכירים
ִ .1190מ ְדּ ָס ְמכוּ – מתוך כך שסמכו
ִ .1191מ ְדּ ָפרוּז – מתוך כך שפרוז
ִ .1192מ ִדּ ְפָרזִ ים – מתוך כך שתושבי
הפרזים...
ִ .1193מ ְדּ ָק ָא ַמר ִ -מ ְש ָא ַמר
ִ .1194מ ְדּ ָק ָתּנֵ י  -משכתוב
ִ .1195מ ְדַּר ִבּי – ְמ רבי
ִ .1196מ ְדַּר ָבּנָ ן – ְמ רבנן ,מתוך כך
שרבנן ...
ִ .1197מ ְדּ ַתנְ ָיא – מתוך כך שכתוב
בבריתא
ֵ .1198מ ָהא – מיזה ,מכאן
ֶ .1199מ ֱהוָ ה ָ -היֹה
ֵ .1200מ ֵהיכָ א  -מהיכן
ֵ .1201מ ַהִ - מזה
ֵ .1202מ ָהנָ  - מאלו
מוֹקים  -מעמיד
ִ .1203
מוֹק ֵמי  -מעמידים
ְ .1204
ְ .1205מזַ בְּ נִ ינָ א – אני מוכר ,אמכור
ַ .1206מזְ ֵייהּ  -שערותיו
ַ .1207מזָּ לֵ יהּ  -מזלו
ַ .1208מזָּ לַ יְיהוּ – מזל שלהם
ַ .1209מזְ ְמנֵ י  -מזמינים
ֵ .1210מ ַחבְ ֵריהּ  -מחבירו
ָ .1211מחוּ  -היכו
ְ .1212מ ַחוָּוה  -מצביעה
ַ .1213מ ֲחוֵ י – מראה מסביר
ָ .1214מ ִחינָ א – מכה אני
ְ .1215מ ִחית  -מונח
ְ .1216מ ַחלְּ ֵפי  -מחליפים
ַ .1217מ ְח ִמ ֵירי  -מחמירים
ִ .1218מ ַח ְסָּרא  -מחוסרת
ַ .1219מ ֲח ָקא – נייר ,פפירוס
ַ .1220מ ֲחִר ִיבין  -מחריבים
ְ .1221מ ַח ְשּׁ ִבין  -מחשבים
ָ .1222מ ָטא – הגיע ,עיר
ְ .1223מ ַטאי – הגעתי
ֶ .1224מ ְטרוֹפּוֹלִ ין – עיר בירה
ִ .1225מ ָיבּ ֵעי  -צריך
ִ .1226מ ַיבּ ְעיָא – התעורר שאלה
ִ .1227מיגְּ לוּ  -מגולים
ִ .1228מיגַּ לְ יָא ְ -מגוּלָ ה
ִ .1229מיגְּ נוּ  -מוגנים
ִ .1230מיגַּ נְ ָיא  -מוּגֶ נֶ ת
ִ .1231מיגְ ַרס – ַשׁנֵ ן ,לָ מוֹד.
ִ .1232מ ִידי – משהו ,כלום ,דבר
ִ .1233מ ְידכַּ ר  -נזכר
ִ .1234מ ָיהא – על כל פנים
ִ .1235מ ֲיהוָ ה  -באמת
ִ .1236מ ַיהת – מכל מקום
ֵ .1237מ ַיחד – קשור ,אחוז
ִ .1238מ ַיחיַּ יב  -חייב
ִ .1239מ ַיח ְסָּרא  -מחוסרת
ִ .1240מ ַיטי ְֵיפי – צופים מרחוק
ִ .1241מ ַיטּלְ ְטלָ א ִ -מ ַטּלְ ֶטלֶ ת
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ִ .1242מ ְיט ָעא ָ -טעֹה
ִ .1243מ ְיטָרא  -גשם
ִ .1244מיֵּין ְ -מיָ יִן
ַ .1245מי ְֵירי  -מדובר
ַ .1246מי ְֵיתי  -היה מביא
ִ .1247מיכַּ ְסּ ָפא  -מתביישת
ֵ .1248מיכָ ף  -הכנע
ִ .1249מיכְ ַר - כָּ רוֹ
ִ .1250מיל – מידת אורך של 2000
אמה ,כק"מ  960/1200מטר
ִ .1251מילֵּ י – דברים ,עניינים ,מילים
ֵ .1252מילָ ת – צמר נקי
ִ .1253מילְּ ָתא – דבר ,מילה
ִ .1254מ ַימּ ֵנְעי  -נמנעים
ֵ .1255מ ַימר  -אמר
ִ .1256מינַּ אי  -ממני
ִ .1257מינָּ הּ ִ -מ ֶמּנָּ ה
ִ .1258מינִּ י – על ידי
ִ .1259מינֵּ יהּ  -ממנו
ִ .1260מינַּ יְיהוּ  -מהם
ִ .1261מינַּ יְיכוּ – מימכם
ִ .1262מינָּ ן – מאיתנו \ מימכם!
ִ .1263מינְ ְס ָבא  -נשאת
ֶ .1264מ ְיעבְּ ָדה  -לעשות
ִ .1265מ ֲיענַ שׁ  -נֶ ֱענָ ש
ִ .1266מ ְיפ ְטָרא  -נפרדה
ֵ .1267מ ַיפּק  -לצאת
ִ .1268מ ַיפּ ְר ֵקי  -יגאלו
ִ .1269מ ַיפּ ְר ָשׁא – מפורשת ,מתפרשת
ִ .1270מ ָיפ ְר ֵשׁי  -מפורשים
ִ .1271מ ְיקּלַ ע  -מזדמן
ִ .1272מ ְיקלְ ֵעי – מגיעים ,מזדמנים
ִ .1273מ ְיקָרא  -לקרוא
ִ .1274מ ְיקֵרי  -נקרא
ֵ .1275מ ְירסוּ  -בחשו ,ערבבו
ִ .1276מ ְיר ַתּת – חרד ,רעד ,פחד
ֵ .1277מ ִית ֵיבי  -משיבים
ִ .1278מ ְיתנַ ַחתּ – אתה נאנח
ָ .1279מ – עני )קיפל(
ִ .1280מכְּ ִדי – הרי ,הנה
ִ .1281מכּוּלְּ הוּ  -מכֹּל
ְ .1282מלֵ י ְ -מלוֹא
ָ .1283מלִ י - מולך
נוּתא ִ -מלְ יצנות
ִ .1284מלֵּ ָיצ ָ
ְ .1285מלָ ָ - מלַ ך
ַ .1286מלְ כָּ א  -מלך
כוּתיהּ  -מלכותו
ַ .1287מלְ ֵ
ִ .1288מלְּ ָתא – דבר ,מילה
ִ .1289מ ַמּאי – ומניין לנו
ִ .1290מ ְמּלֵ י  -ממלוא
ִ .1291מ ַמּלְ כָּ א  -מהמלך
ִ .1292מ ָמּמוֹנֵ יהּ  -מממונו
ִ .1293מ ִמּ ָנְהגֵ יהּ  -ממנהגו
ְ .1294מנָ א  -מניין
ְ .1295מנָ ָהנֵ י – מניין אלו
ַ .1296מנּוּ – מי הוא
ַ .1297מנִּ י – מי הוא
ָ .1298מנַ יְיהוּ – כליהם ,בגדיהם
ְ .1299מנָ לָ ן – מניין לנו
ִ .1300מנְ ְס ֵבי ַ -מ ִשׂ ִיאים
ַ .1301מנְ ִסיב ַ -מ ִשּׂיא
ִ .1302מ ְס ַמ - לסמוך
ְ .1303מ ַס ְפּ ָקא  -לא ברור ,מסתפק
ַ .1304מ ְסּ ֵקי  -מעלים
ְ .1305מ ַס ְר ִתּינְ הוּ – מסרה אותם

ִ .1306מ ְס ַתּבְּ ָרא – הדבר נראה ,מובן,
מסתבר
ִ .1307מ ְס ְתּ ִפינָ א – מפחד אני
ַ .1308מ ְע ַבּר  -מעביר
ְ .1309מ ַעיְּינִ ינַ ן – אנו ְמ ַעיְּינִ ים
ֵ .1310מ ִע ָיקָּרא – מההתחלה ,מקודם
ַ .1311מ ֲע ָר ָבא – כינוי לארץ ישראל
ַ .1312מ ְפ ְטִרינַ ן – אנו מפטירים
ַ .1313מ ִפּיק  -מוציא
ַ .1314מ ִפּישׁ  -מרבה
ִ .1315מ ַפּלְ גֵּ יהּ  -מחציו
ַ .1316מ ְפ ְס ֵדי  -יפסידו
ַ .1317מ ְפּ ֵקי  -מוציא
ַ .1318מ ְפ ִק ֵיעי – מייקרים,
מעלים את המחיר
ָ .1319מצוּ  -יכלו
ָאריהּ  -מצאוורו
ִ .1320מ ַצּוּ ֵ
ָ .1321מ ֵצי  -יכול
ִ .1322מ ַצּ ְפָרא  -מהבוקר
ְ .1323מ ַק ְדּ ֵמי  -משכימים
ַ .1324מ ְק ְדּ ָשׁא ִ -מ ְק ָדּש
ֵ .1325מ ֵקיל ֵ -מ ֵקל
ַ .1326מ ִקּישׁ – משווה
]לג"ש/להיקש[,
ְ .1327מ ַקלְּ ִסין  -משבחים
ִ .1328מ ַקּ ָמּהּ  -לפניה
ִ .1329מ ַקּ ֵמּיהּ  -לפני
ַ .1330מ ְק ִפּיד  -מקפיד
ַ .1331מר – אדון ,רב ,שם של חכם.
ָ .1332מָרא  -מעדר
ַ .1333מ ְרזַ בְ נֵ י  -דוכסים
ְ .1334מַר ִח ְיקנָ א – אני רחוק
ְ .1335מַר ֲח ָשׁן – מרחשות-מתנועעות
ָ .1336מִרי – אדוניִ ,רבּוֹן-הקב"ה
ָ .1337מִרי  -בושם
ָ .1338מֵרי – בַּ ַעל ...
ֵ .1339מֵרישׁ – בהתחלה,
ֵ .1340מֵר ָישׁא – מהראש ,מההתחלה
ְ .1341מ ַשׁ ְדּ ֵרי  -שולחים
ְ .1342מ ַשׁיּ ְִירין  -משאירים
ְ .1343מ ַשׁ - משוך
ַ .1344מ ְשׁכַּ ַחת – תמצא ,אתה מוצא
ִ .1345מ ְשּׁ ֵמיהּ  -משמו
ַ .1346מ ְשׁ ַמע – משמיע ,מובן
שונאי
ְ .1347מ ַשׂנְ ַאי ַ -
ְ .1348מ ַשׁנֵּ י ְ -מ ֶשּׁנה
ַ .1349מ ְשׂנִ ַיאי – הגורמים לבני אדם
לשנוא אותי
ִ .1350מ ְשּׁנֵ יהּ  -משנותיו
ְ .1351מ ַשׁ ְקֵּרי  -משקרים
משתבח
ַ
ִ .1352מ ְשׁ ַתּבַּ ח -
תּוּקא  -שתיקה
ַ .1353מ ְשׁ ָ
ִ .1354מ ְשּׁ ֵתּי  -משניים
ִ .1355מ ְשׁ ַתּיָּא  -שתיה
ְ .1356מ ַשׁ ְתּ ִקינַ ן – אנו משתקים
ָ .1357מ ֵתיהּ  -עירו
ִ .1358מ ְתנַ בְּ יָא  -נתנבאה
ַ .1359מ ְתנוּ  -שנו
ַ .1360מ ְתנֵ י  -שונה
ַ .1361מ ְתנִ ָיתא  -ברייתא
ַ .1362מ ְתנִ ִיתין  -משנה
ַ .1363מ ְת ִקיף  -מקשה
ִ .1364מ ְת ַקנְּ ָאה ְ -מ ַקנְ את
ִ .1365מ ְתְר ִחישׁ  -קורה
ִ .1366מ ְתַר ֵמּי  -נזדמן
ְ .1367מ ָתְר ַצ ְתּ – אתה ְמ ַי ֵשּׁר

נ'
בוּא ֵתי - נבואת
.1368נְ ָ
.1369נָ גַ הּ  -נתאחר
נוֹת ָבהּ  -יחזיר
ְ .1370
.1371נָ ִחית  -יורד
.1372נִ יהוּ  -הוא
.1373נִ ֲיהלָ הּ  -אליה
.1374נִ ֲיהלֵ יהּ  -אליו
.1375נִ ָיחא – נעים ,טוב
.1376נֵ יחוּשׁ  -נחשוש
.1377נֵ יכַ לִּ ינְ הוּ  -נֹאכְ לֵ ם
.1378נִ ים  -ישן
.1379נֵ ָימא -נאמר
.1380נֵ ְימִרינְהוּ – נאמר להם
.1381נִ ינְהוּ  -הם
.1382נִ ָיסּא  -נס
.1383נִ ְיקִרי  -י ְִקֵראוּ
.1384נִ ְישׁ ִהי ִ -י ְשׁ ֶהה
.1385נֵ ֵיתי  -יבוא
.1386נַ ִמּי  -גם
.1387נָ ְסבֵ י – נושאים אשה
נסמך לשם עיר בבבל.
.1388נִ ְס ְפּ ֵדיהּ  -נספידנו
.1389נַ ֲע ִביד  -נַ ֲע ֶשׂה
.1390נָ פוּל  -נָ ְפלוּ
.1391נַ ְפ ָחא  -נַ ָפּח
.1392נָ ִפיל  -נופל
.1393נְ ִפ ָישׁא  -הרבה
.1394נָ ַפק  -יצא
.1395נְ ַפקוּ  -יצאו
.1396נָ ְפ ִקי  -ויוצאים
.1397נַ ְפ ֵשׁיהּ  -נפשו
.1398נִ צּוּיֵ י  -מריבות
.1399נִ ְצ ְרכָ א  -הוצרך
.1400נִ ְשׁ ָמ ַתיְיהוּ – נשמותיהם

ס'
ָ .1401סבוּר – חשבו ,הבינו
ְ .1402ס ִב ָירא ָ -סבוּר
ְ .1403ס ָבָרא – סברה
ָ .1404סבְ ֵרי – סוברים ,חושבים
ַ .1405סגִּ י  -מספיק
ַ .1406סגִּ ִיאין – ַה ְר ֵבּהַ ,ר ִבּים
ְ .1407סגִ יד  -השתחוה
ִ .1408ס ְד ִקית  -דק
סוּמא  -עוור
ָ .1409
ְ .1410ס ַטכַּ ְתּ – שמן המור ,מן סם
ידּוּרא – ֵס ֶדרִ ,סדוּרוֹ
ִ .1411ס ָ
ִ .1412ס ְידֵרי ְ -ס ָדִרים
ַימ ִתּינְ הוּ – סיימת אותם?
ַ .1413סיּ ְ
ִ .1414סיּ ְַיע ָתּא  -עזרה
ִ .1415סיכְ ָרא  -הקבר
ִ .1416ס ָימנָ א – אות ,ציון
ִ .1417ס ָימנִ ין  -סימנים
ֵ .1418ס ָיפא  -סוף
ִ .1419ס ְיפָרא  -הספר
ִ .1420ס ְיפֵרי  -מדרש הלכה על חומש
במדבר וחומש דברים
ְ .1421סלִ יק – עלה ,השלים ,גמר
ַ .1422סלְ ָקא  -עולה
ַ .1423ס ָמּא – סגולה ,סם רעיל
ְ .1424ס ִמיכִ י  -סומכים
עוּד ַתיְיהוּ  -ארוחותיהם
ְ .1425ס ָ
ָ .1426ס ְפ ֵדי – סופדים ,מספידים
ַ .1427ס ְפ ֵדּיהּ  -הספידו
ַ .1428ס ְפ ָדּנָ א ַ -ספְ ָדּן

ַ .1429סק  -עלה
ִ .1430ס ְק ְר ָתא – צבע צהוב
ְ .1431סֵרי  -עשר
תוּמ ָתּ ָאה – עלום שם ,בסתמא
ְ .1432ס ְ
ְ .1433ס ִת ְימ ָתּ ָאה  -עלום שם ,בסתמא
ְ .1434ס ָת ָמא – לא מפורש

ע'
ָ .1435עבַ ד  -עשה
ַ .1436עבְ ָדּא – עבד ,עשה
ָ .1437עבְ דוּ  -עשו
דוּהּ ֲ -ע ָשׂאוּהוּ
ַ .1438עבְ ַ
ַ .1439עבְ ֵדי – עבדים ,עשו
ָ .1440עבְ ִדינַ ן – אנו עושים ,נעשה
ָ .1441עבוּד  -עשו
ָ .1442עבִ יד  -עשה
ֲ .1443עבִ ֵידי  -עשו
ֲ .1444ע ִד ָיפא  -עדיף
.1445עוּבְ ָדא – מעשה שהיה
.1446עוּבְ ַדּיְיכוּ – מה מעשיכם?
עוּר ְק ָמא  -שלולית
ְ .1447
ִ .1448עיבְּ ַר ָתּהּ – הרתה אותה
ִ .1449עיזָּ א  -עז
ָ .1450עיְילֵ י – נכנסים ,נכנסתי
ַ .1451עיְּילֵ יהּ – הכניסו ,נכנס
ָ .1452עיֵ ילְ נָ א  -נכנסתי
ִ .1453עילָּ ָאה  -עליון
ִ .1454עילָּ וֵ יהּ – על אותו
ִ .1455עילּוּיָיא  -עילוי
ֵ .1456עינֵ יהּ  -עיניו
ַ .1457עכָּ ָבה – שהייה ,עיכוב
ַ .1458על – נכנס ,עלה ,הגיע
על הסוף
ֲ .1459עלָ הּ  -עליה
ִ .1460עלָּ וֵ יהּ  -עליו
ֲ .1461עלֵ יהּ  -עליו
ֲ .1462עלַ יְיהוּ  -עליהם
ָ .1463עלְ ָמא  -עולם
ַ .1464ענְ ָיא  -עני
ֲ .1465ענִ יֵּ י  -עניים
ִ .1466ענְ יָ ינָ א  -ענין
ַ .1467ע ְס ִקיתוּ – אתם עוסקים
ֲ .1468ע ִפיץ – סממנים שחוקים
ֲ .1469ע ִצ ָיצא – עביט ,כלי חרס
ָ .1470ע ְקֵרי  -עוקרים
ֲ .1471עַראי  -זמני
ַ .1472ע ְר ָבא  -בא
ַ .1473ע ְרקוּ ָמא  -שלולית
ֶ .1474ע ְשִׂרין  -עשרים
ַ .1475ע ִתּ ָיקא  -עתיק

פ'
פּוּריָּ א  -חג פורים
ַ .1476
פּוּר ָתּא – מעט ,קצת
ְ .1477
ַ .1478פּיְיגָ א – נחלשת ,תחלש
ַ .1479פּי ְָישׁן  -נשארות
ִ .1480פּילְ כָ א – פלך-לטוות
ִ .1481פּ ְיס ֵקי – סימני ,חתיכות
ֵ .1482פּ ָירא  -פירות
ירוּשׁא  -הפרוש
ֵ .1483פּ ָ
ִ .1484פּ ְירכָ א – קושיא ,סתירה
ִ .1485פּ ְית ָחא ֶ -פּ ַתח
ַ .1486פּכִּ י – פך שלי
ְ .1487פּלוּגֵ י  -חתיכות
ַ .1488פּלְ ְטִרין – בנייני הממשלה
ְ .1489פּלִ יגֵ י  -חולקים

ִ .1490פּלְ ַפּלְ ָתּא – פלפל
ַ .1491פּ ְמיָיס – שם מקום
סוּקא  -פסוק
ְ .1492פּ ָ
סוּקי  -פסוקים
ְ .1493פּ ֵ
סוּקי - פסוקך
ְ .1494פּ ִ
סוּקין  -פסוקים
ְ .1495פּ ִ
ָ .1496פּ ִסיק  -מבדיל
ְ .1497פּ ַסלְ ְתּ – ָפּ ַסלְ ָתָּ ,ח ַצבְ ָתּ
ָ .1498פּ ְס ֵקי  -קבוצות
ַ .1499פּ ְס ֵקיהּ – חתכו ,חילקו
ָ .1500פּ ְס ִקינַ ן – אנו פוסקים,
אנו מחלקים
ַ .1501פּ ְר ִדּ ְישׁנֵ י  -מתנות
ַ .1502פּ ְר ַדּ ְשׁכָּ א – פקיד ,מושל
ָ .1503פִּריס – נושא ]כפים[
ְ .1504פִּר ָיסא  -וילון
ְ .1505פִּר ְיס ָתּ ֵקי – שליחי מלכות
ְ .1506פִּר ְיצ ָתּא  -אשה מנאפת
פּוֹרשֵׁ ,פַּרשׁ
ָ .1507פֵּרישׁ – ֵ
סוּמי – לפרסם ,פרסום
ִ .1508פּ ְר ֵ
ְ .1509פַּר ְע ֵתּיהּ – גְּ ַמלְ ִתּיו ,פרעתיו
ַ .1510פּ ְר ְפּ ִחינֵ י – חלגלוגיו –
סוג של צמח
צוֹת ֶיהן  -בקיעים
ִ .1511פּ ְר ֵ
ַ .1512פּ ְר ָשׁא  -פרש
ַ .1513פּ ְר ְשׁ ָתא  -פרשה
ָ .1514פּשׁוּ  -נשאר
ַ .1515פּ ְשׁ ָטהּ – פשט=פתר את הבעיה
ְ .1516פּ ִשׁ ָיטא  -פשוט
יעוּתא  -פשע
ְ .1517פּ ִשׁ ָ
ִ .1518פּ ְת ָחא – פתח ,התחלה
ַ .1519פּ ְתיָ א – כלי חרס
ָ .1520פּ ִת ַיח  -פתוח

צ'
ִ .1521צבְ יוֹנוֹ – רצונו
ארים
ָארין ַ -צוָ ִ
ַ .1522צוּ ִ
צוּר ָבא – תלמיד חכם צעיר ,חריף
ְ .1523
יבּוּרא – ִצבור ,ערימה
ִ .1524צ ָ
ילּוּתא  -בהירות
ִ .1525צ ָ
ַ .1526צנָּ א  -סל
ַ .1527צנֵּ י  -סלים
ָ .1528צ ָעא  -קערה
ָ .1529צ ֵעי  -קערות
ְ .1530צִריכָ א  -צריך
ְ .1531צִריכִ ין  -צריכים

ק'
ָ .1532קא  -קצור של קאים.
בא לפני בינוני לחזוק.
ָ .1533קא  -בא לפני הבינוני,
להורות על זמן הֹוֵ ה
ָ .1534ק ֵאי – מוסב ,עומד
ָ .1535ק ִאים  -עומד
ָ .1536ק ִא ְימנָ א – אני עומד
ָ .1537ק ָא ַמר  -אומר
ָ .1538ק ָא ְמרוּ  -אומרים
ָ .1539ק ַא ְמֵרי  -אומרים
ָ .1540ק ָא ְמִרינַ ן – אנו אומרים
ָ .1541ק ָא ְמַר ְתּ  -אמרת
ָ .1542ק ָאתוּ  -באו
ָ .1543ק ָא ִתי  -באתי
ָ .1544ק ָא ִתינָ א – אני באתי
ַ .1545קבִּ ילוּ ִ -קבְּ לוּ

ְ .1546ק ִב ַיע  -קבוע
ְ .1547קדוּ ָשּׁ ֵתיהּ  -קדושתו
דוּשׁ ָתם
ְ .1548קדוּ ָשּׁ ַתיְיהוּ ְ -ק ָ
דוֹשהַ ,ה ָקּדוֹש
ַ .1549ק ִדּ ָישׁא – ְק ָ
ָ .1550ק ְדלֵ י  -עורף
ָ .1551ק ְד ִמינַ ן – אנו מקדימים
ָ .1552ק ֵדר ְ -ק ֵדָרה
ְ .1553ק ֵדָרה – כלי ,סיר
ַ .1554ק ַדּ ְשׁ ִתּינְהוּ – ִק ַדּ ְש ָתּ אותם
קוֹמא – שרף אילן
ָ .1555
קוּמ ֵצי  -קומץ
ְ .1556
קוּמ ֵציהּ  -קומצו
ְ .1557
קוּשׁי ֵָתנוּ
קוּשׁיָ ין ְ -
ְ .1558
ְ .1559ק ִט ֵירי  -קשורים
ַ .1560ק ְטלָ הּ – הרוג אותה
ַ .1561ק ְטלֵ יהּ  -הרגו
ידּוּשׁא – קידוש על היין
ִ .1562ק ָ
ַ .1563קי ְָימא  -עומדת
ָ .1564קי ְֵימי  -עומדים
ָ .1565קלָ א  -קול
ָ .1566קלָ  - קולך
ַ .1567ק ָמּא  -ראשון
ִ .1568ק ְמ ָחא  -קמח
ַ .1569ק ֵמּיהּ  -לפניו
ַ .1570ק ַמּיְיהוּ  -לפניהם
ַ .1571ק ַמּי ְָיתא  -ראשונה
ָ .1572ק ִמ ְיפלְ גֵ י  -חולקים
ָ .1573ק ַמ ְשׁ ַמע -משמיע
ַ .1574קן  -קול
ָ .1575ק ָס ַבר  -סובר
ָ .1576ק ָסבְ ֵרי  -סוברים
ֵ .1577ק ָסִרי  -קיסריה
ָ .1578ק ַפּנְ ַדּ ְריָ א – דרך קצרה
ְ .1579קָרא  -פסוק
ְ .1580קָר ֵאי  -פסוקים
ָ .1581קרוּ  -קוראים
ָ .1582קרוּי  -נקרא
ָ .1583קָר ָחה – הפחות שבאנשים ,אורג
ָ .1584קֵרי – דלעות ,קוראים ,קרא,
קורא בתורה
ָ .1585קֵרי – דלעת ,קורא
ְ .1586קִריבוּ  -הגישו
ְ .1587קִריָּ ָיתא – קריאתה
ְ .1588קִרינָ א – למדתי מקרא
ָ .1589קִרינַ ן  -קוראים
ָ .1590קִרית – למדת מקרא
את
ָ .1591קֵרית ָ -קָר ָ
ַ .1592ק ְרצוּם – שם מקום
ַ .1593ק ְשׁיָא -קשה
ַ .1594ק ִשּׁישׁ  -זקו
ָ .1595ק ָתּנֵ י – כתוב בברייתא

ר'
ַ .1596רבּוֹיֵ י  -לגדל
ַ .1597רבּוּיֵ י  -לְ ַרבּוֹת
ַ.1598ר ִבּ ֵיתיהּ – גידלה אותו
נוֹהי – שריו הגדולים
ַ.1599רבְ ְר ָב ִ
ְ .1600רגִ ילַ ְתּ – אתה רגיל
ַ.1601רוְ ָוחא – מקום פנוי
ָ .1602רוֵ י  -השתכר
רוֹמיִים
רוֹמ ֵאי ִ -
ָ .1603
ְ .1604ר ִח ָיקא  -הרחוק
ַ .1605ר ֲח ֵמי  -רחמים
ַ .1606ר ְח ָמנָ א – כינוי להקב"ה
ִ .1607ריבְ ָעא  -רבע

ִ .1608ריגְ ָשׁא  -שאון
ֵ .1609ר ָיקנִ ין – אנשים רקים
ֵ .1610רישׁ  -ראש
ֵ .1611ר ָישׁא – ראש ,ההתחלה
ִ .1612ר ָיתא – חגור בעשב
ַ .1613ר ָמּ ָאה – ערמה ,מרמה
ָ .1614רמוּ – הטילו ,מטילים
ַ .1615ר ְמ ָיוּתא  -רמאות
ְ .1616ר ִמיזָ א  -רמז
ַ .1617ר ֲעוָ א  -רצון
ְ .1618ר ִשׁ ָיעא – רשע

ש'
אוֹה ִבין  -שאוהבים
ֶ .1619שׁ ֲ
ֶ .1620שׁאוֹכְ לִ ין  -שאוכלים
ְ .1621שׁ ֵאילְ ָתא  -שאלה
ֶ .1622שׁ ִאלְ ָמלֵ י ְ -שלוּ
ַ .1623שׁאנִ י – אינו דומה ,שונה
ְ .1624שׁ ָב ֵחיהּ  -שבחו
ְ .1625שׁ ִבילֵ י – שבילים ,דרך
ָ .1626שׁ ִביק – סולח ,עוזב
ִ .1627שׁבְ ִעין  -שבעים
ָ .1628שׂ ַב ְענָ א – הייתי שבע
ַ .1629שׁבְ ָקהּ – הניח לה
ִ .1630שׁבְ קוּהוּ  -הניחוהו
ַ .1631שׁדּוּר  -שלחו
ָ .1632שׁ ֵדי  -זורע
ְ .1633שׁ ֵדי – זרוק ,הטל
ַ .1634שׁ ַדּר  -שלח
ָ .1635שׁ ְדָרה  -שלחה
ַ .1636שׁ ַדִּרי  -שלחתי
ְיוּה  -עשאוהו
ַ .1637שׁוּ ָ
ָ .1638שׁוִ ין  -שווה
שׁוּמ ָענֵ יהּ  -שמועתו
ְ .1639
שׁוּרא  -חומה
ָ .1640
שׁוּר ָתא – שוּרוֹת
ָ .1641
שׁוּתא  -שיחה
ָ .1642
ַ .1643שׁיּוּלֵ י  -שאל
ַ .1644שׁ ֵיּוּרי ַ -שׁיֵּ ר
ָ .1645שׁיֵיל  -שואל
ִ .1646שׁיכְ ָרא ֵ -שכָ ר
יפּוּרי  -שופרות
ִ .1647שׁ ֵ
ִ .1648שׁ ָיתּא  -שש
ִ .1649שׁ ְיתּ ַסר – שש עשרה
ְ .1650שׁכִ יב  -מת
ְ .1651שׁכִ ַיח  -רגיל
ְ .1652שׁכִ ֵיחי  -רגילים
ֶ .1653שׁלָּ ֶהן  -שלהם
ְ .1654שׁ ַמיָּא  -שמים
ְ .1655שׁ ַמיְיהוּ ְ -שׁ ָמם
ַ .1656שׁ ִמּינָ א ְ -שׁ ֵמנָ ה
ְ .1657שׁ ִמ ַיע ָ -שׁ ַמע
ְ .1658שׁ ַמ ְע ָתּא  -השמועה
ִ .1659שׁ ְמ ָשׁא ֶ -שׁ ֶמשׁ
ְ .1660שׁנָ א  -הבדל
ֶ .1661שׁנֶּ ֱא ַמר – שכתוב בתורה
ָ .1662שׁנוּ  -מדובר
ְ .1663שׁנֵ י ְ -שנָ ִיים
ָ .1664שׁנֵּ י – ֵתַּרץ ,י ִֵשׁב
ְ .1665שׁנִ ין ָ -שנִ ים
ְ .1666שׁ ַעת  -זמן
ַ .1667שׁ ְע ָתּא  -שעה
ִ .1668שׂ ְפוָ ֵותיהּ  -שפתיו
ָ .1669שׁ ִפיל  -משפיל
ַ .1670שׁ ְפּ ִצינְ הוִּ -שׁ ְפּ ָצם

ְ .1671שׁקוֹל – טול ,קח
ְ .1672שׁקוֹלִ י ְ -טלִ י
קּוֹרין  -שקוראים
ֶ .1673שׁ ִ
ָ .1674שׁ ִקיל  -ונטל
ְ .1675שׁ ִקיל – נטול ,לקוח
ָ .1676שׁ ַקל – נטל ,לקח
ָ .1677שׁ ְקלֵ י – נְ ָטלוֹ ,נוטלים ,לוקחים
ַ .1678שׁ ְקלֵ יהּ ָ -ק ֵחהוּ
ָ .1679שָׁרא  -התיר
ָ .1680שֵׁרי  -מותר
ְ .1681שִׁר ַיבּבְ ָתּ – הארכת ָמתחת
ֶ .1682שׁ ִשּׁ ְמ ַשׁי – סופר המלך
ַ .1683שׁ ָתּא  -שנה
ִ .1684שׁ ִתּין  -שישים

ת'
ָ .1685תּא  -בוא
.1686תּוּ  -עוד
תּוֹרא  -שור
ָ .1687
תּוּרגְּ ָמן – מתרגם ,שנן
ְ .1688
יבוּתא – תיבה ,בימת בית
ֵ .1689תּ ָ
כנסת ,ארון קודש
ֶ .1690תּ ֱיהוֵ י ִ -תּ ְהיֶה
ְ .1691תּיוּבְ ָתא – קושיא חזקה
ִ .1692תּילָּ א – תל חורבה
ֵ .1693תּ ָימא  -תֹאמר
ֵ .1694תּינַ ח – תהא נוחה
ִ .1695תּ ְיקדּוֹם  -יקדים
ִ .1696תּיר  -ער
ֵ .1697תּ ִיתי  -תבוא
ַ .1698תּלְ ָיא  -תלוי
ְ .1699תּלָ ת  -שלוש
ְ .1700תּלָ ָתא  -שלוש
ְ .1701תּלָ ִתין  -שלושים
ְ .1702תּ ָמנֵ י  -שמונה
ַ .1703תּ ְמנֵ י ְ -שׁמוֹנֶ ה
ְ .1704תּ ַמנְ יָ א  -שמונה
ַ .1705תנָּ א – חכם בתקופת המשנה,
שנן ,ברייתא
ַ .1706תּנָּ ֵאי  -תנאים
ָ .1707תּנוּ ָ -שנו
ָ .1708תּנֵ י ְ -שנְ ה
ַ .1709תנְ ָיא  -ברייתא
ְ .1710תּנִ ינָ א – שנינו במשנה
למדת משנה?
ַ
שנית –
ָ .1711תּנִ ית ַ -
ְ .1712תּנַ ן  -משנה
ִ .1713תּ ְס ַתּיֵּ ים – תקבע ,תתברר
ַ .1714תּ ֲעלָ א  -שועל
ַ .1715תּ ֲענִ ָיתא  -תענית
ַ .1716תּקּוּן ִ -תּ ְקּנוּ ]מלשון תקנה[
ַ .1717תּ ְקּנִ ינְ הוּ ִ -תּ ְקּנוּם
ַ .1718תּ ַקּנְ ָתּא  -תקנה
ַ .1719תּ ַקּנְ ֵתּיהּ  -תקנתו
ִ .1720תּ ְק ֵרי  -תקרא
ְ .1721תֵּר ַא ְטָריוֹת  -תאטרון
גּוּמא – תרגום ,פרוש
ַ .1722תּ ְר ָ
ַ .1723תּ ְרוַ יְיהוּ  -שניהם
רוּצי ַ -י ֵשּׁר
ָ .1724תּ ֵ
ְ .1725תֵּרי  -שניים
ְ .1726תֵּר ַיסר – שניים עשרה
ַ .1727תּ ְר ֵתּי  -שניים
ַ .1728תּ ְר ֵתּין  -עשרים
ַ .1729תּ ָתּ ָאה  -תחתון
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שאלה או קושיא
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ֲא ַמר
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ָא ַמר לָ ְך
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ָא ְמ ֵרי

הסבר

שהובא ללא שם אומרו.
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ָא ְמ ֵרי ְ ּב ַמ ֲע ָרבָ א

הסבר

שהגמרא מביאה בשם חכמי ארץ ישראל

.37
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ְ ּב ַמאי ָקא ִמ ּ ַיפלְ גִ י?
ֵיה
ָ ּב ָעא \ ָ ּב ֵעי ִמי ּנ ּ
ִ ּב ׁ ְשלָ ָמא

שאלה
שאלה
קושיא

שמבררת מהי נקודת המחלוקת בין החכמים.
שנשאלה ע"י אמורא בפני אמורא גדול ממנו.
המורכבת משני חלקים ,המתחילה באומרה אמירה שהדין נוח
לשיטת חכם אחד או לפי אפשרות מסוימת ,אבל קשה לפי

.1
.2
.3
.4
.5

.11
.12

מגמה
מ:סברה.
אפשרות אחרת ,הבאת הצד השני.
למשנה או מקור אחר לתרץ קושי.
יופיע גם כפשוטו :משום.
המורכבת משני חלקים ,המתחילה באומרה אמירה שהדין נוח
לצד אחד של הספק ,וקשה לצד השני של הספק.
תשובה נוספת.
על פרוש או תשובה שנאמר קודם.
פרוש נוסף או תרוץ אחר.
שהנחה זו איננה נכונה.
שנשאלה על ידי חכמי בית המדרש.
שנשאלה על ידי חכם
תשובה נוספת.
על השאלה "מאי בינייהו" .מציאת ההבדל המעשי בין שני
טעמים על אותו דין.
נוסח אחר של המימרה או של הסוגיה.
גירסה נוספת למהלך הקודם  -עכשיו מציגים אותו בתור
סתירה.
גירסה אחרת למימרא  -מתחילה מסתירה בין הפסוקים.
אפשרות של תשובה שהגמרא תדחה מיד לאחר מכן.
הגהה ]תיקון גירסה[ ,פרשנות ,תירוץ.
על ידי הצלבה של סוף אותו מקור תנאי עם תחילתו.
מ :מימרה או מעשה על מה שנאמר קודם] .בד"כ[.
על ידי הבאת מקור תנאי] .מוזכר שם המקשן[.
גירסה אחרת של שם אומר המימרה.
בין שני אמוראים] .בדר"כ יוצג בתחילה הנושא ,ואז יובאו שתי
דעות[.
של אמורא על משנה או ברייתא שהובאה.
חדש הדוחה את הסבר הקודם.
בדר"כ לאחר מיכן יבוא קושיא בעקבות ההסקה.
שמבוססת על אפשרות קודמת.
אם תדייק בדבר תמצא ש ...
על השאלה שנשאלה
המקשה למה …
 .1שם תואר של חכם בתקופת הגמרא
 .2המתורגמן ,שהיה משמיע בקול רם את הדרשה,
ומתרגמה מעברית לארמית.
למימרא אמוראית ]"אמר אביי" וכו'[.
בין אמוראים.
שהגמרא מתרצת ,כיצד היה החכם עונה ,ל ּו היה נשאל על כך.
ציטוט מ :מקור שהובא לעיל .לצורך דיון בהרחבה.
ציטוט מ :התורה.
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וְ ָהא
ּ
וְ ָהא ְכ ִתיב )וְ ָהכְ ִתיב(
וְ ָהא ָק ָּתנֵי )וְ ָה ָק ָּתנֵי(
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וְ ָהא ַּת ְניָא )וְ ָה ַּת ְניָא(
וְ ָה ֲא ַמר )וְ ָהא ֲא ַמר(
וְ ָהא ְּתנַן )וְ ָה ְּתנַן(
וְ ָהוִ ינָן ָ ּבה
וְ יָלְ פִ ינַן

קושיא
קושיא
קושיא
הבאת קושיא \ שאלה
"לימוד"

מגמה
הדרך השניה.
בדר"כ מצמצמת] .רבי יוחנן – בא לחלוק .ריב"ל – בא לפרש[
ציטוט מ :מקור שהובא לעיל .לצורך דיון בהרחבה.
מ:מימרא אמוראית עם שם אומרה.
הבאת פרוש נוסף לאותו פסוק .ובא גם כפשוטו.
אפשרות אחרת.
מ :פסוק .יופיע גם כתשובה.
מ :ברייתא.
מ :ברייתא.
מ :ברייתא.
מ :ברייתא .יופיע גם כתשובה.
מ :משנה.
בין שני חלקי המשנה \ בריתא.
בדר"כ מופיע במשנה.
שמיישב קושיא או סתירה.
על יד אוקימתא שיש חילוק בין המקורות.
מי התנא שלימד הלכה זו.
מדוע המקור הביא שני מקרים ,והרי אפשר היה ללמוד את
ההלכה מהמקרה הראשון ,השני מיותר!
לחשיבה ראשונית ולאחר מכן תדחה.
על ידי הבאת פתגם עממי.
באיזה מקרה מדובר?
כיצד מדובר ,כיצד יש מציאות כזו?
איך נעשה?
המקור הראשון עוסק במקרה מסויים.
מופיע גם במובנו הפשוט :כאן.
המקור השני עוסק במקרה מסויים ,וכך מתורץ הקושי.
מופיע גם במובנו הפשוט :שם.
על ידי פרשנות המקור המוקשה ,באיזה מקרה הוא מדבר.
כיצד אתה משווה.
מ :סברה.
הבנת דברי החכם ,הבנת עצם הדין.
פסיקה.
מקור ההלכה הוא ממסורת )במקרים רבים  -הלכה למשה
מסיני(.
על ידי אוקימתא בפרוש המקור.
המורכבת משני חלקים ,המתחילה באומרה אמירה שהדין נוח
לשיטת חכם אחד או לפי פרשנות מסוימת ,וקשה לשני.
המורכבת משני חלקים ,המתחילה באומרה אמירה שהדין נוח
לשיטת חכם אחד או לפי פרשנות מסוימת ,וקשה לשני.
כיצד יסביר זאת הצד השני?
יופיע גם כפשוטו – והאחר.
על ידי הבאת מקור שיש דעה או דוגמא סותרת.
מ :פסוק.
מציטוט ממקור תנאי שאינו משנה] .לעיתים בניחותא – כסיוע
ורש"י יכתוב זאת[.
מ :ברייתא ]לעיתים בניחותא כסיוע ורש"י יכתוב זאת[.
מ :דברי אמורא.
מ :משנה ]לעיתים בניחותא כסיוע ורש"י בדר"כ יכתוב זאת[.
ממקום אחר או מסברה על אותו מקור מדובר.
באמצעות אחת המידות שהתורה נדרשת בהן.
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לימוד
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שאלת ברור
שאלת ברור
הבאה
קושיא \ "בניחותא"
הסבר
תירוץ
פרשנות
לימוד
הצעת אפשרות
קושיא
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ישנָא ַא ֲח ִרינָא
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לִ ְיתנֵי
לְ ַמאי נָפְ ָקא ִמי ּנ ָּה
לָ ָּמה לִ י לְ ִמ ְיתנֵי
לְ ֵמ ְימ ָרא

הצעה לסיוע
הבאה
קושיא
שאלת ברור
שאלת ברור
קושיא
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פרשנות
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ַמאי ? ...
ַמאי ִא ָּיכא ? ...
ַמאי ִא ְיריָא?
ַמאי ֵ ּבי ַניְיה ּו?

שאלת ברור
שאלת ברור
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ַמאי דִּ כְ ִתיב?
ַמאי ָהוֵ י ֲעלַ ּה?
ַמאי "וְ אוֹ ֵמר"?
ַמאי ַט ְע ָמא?
ַמאי לָ או ? ...
ַמאי לְ ֵמ ְימ ָרא?
ַמאי ַמ ׁ ְש ַמע?
ַמאי נָפְ ָקא ִמי ּנ ַּה?
ַמאי ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן ַ ...היְינ ּו ַה ְך
ְ ּב ַמאי ָק ִמ ּ ַיפלְ גֵ י?
ַמאי ְק ָר ָא ּה?
ַמאי ׁ ְשנָא?
ַמאי ,לָ או ...
ַמאן ...
ַמאן ְּתנָא?
ַמה ּו דְּ ֵת ָימא...
ָקא ַמ ׁ ְש ַמע לָ ן

שאלת ברור
שאלת ברור
שאלת ברור
שאלת ברור
הצעת
שאלת ברור
שאלת ברור
שאלת ברור
קושיא
שאלת ברור
שאלת ברור
שאלת ברור
אפשרות
שאלת ברור
שאלה
הסבר

מגמה
מחזירים את הקושיא למקשן ,שהקושי קיים גם לשיטתו.
בין שתי מקורות בעלי אותה סמכות ,בדר"כ בין שתי מקורות
תנאים.
נוספת של אותה קושיא \ תירוץ.
הגמרא אינה יודעת איזה דעה שייכת לאיזה חכם
על ידי שינוי הגירסה שלפנינו או הוספת משפט קישור שמסביר
את היחס בין החלקים של המקור.
באמצעות אחת המידות שהתורה נדרשת בהן.
על ידי הבאת סיפור או מימרא.
מי בעל השיטה ]בדר"כ תנא[.
כאיזה שיטת תנאים המקור הולך.
מ :פסוק.
קישור של דיון אמוראי למחלוקת תנאים.
למה נחוץ להזכיר דבר זה ,או באיזה מקרה מדובר.
בדר"כ על סתירה בין מקורות ,על ידי אוקימתא שונה לכל צד.
על ידי צמצום דין המשנה\ברייתא למקרה מסוים.
באמצעות אחת המידות שהתורה נדרשת בהן.
שתדחה.
על אמוראים שנחלקו במחלוקת תנאים .והקושיא בדר"כ נדחית.
]ואם מוזכר רק ַּת ָנ ֵאי לפעמים אין זה כקושיא[.
שתדחה.
גירסה אחרת.
על נוסח המשנה ,והצעת נוסח חילופי שידחה.
מה ההשלכה ההלכתית למה שנאמר.
מדוע שנו קטע מסוים במקור התנאי.
על ידי הצעת מסקנה העולה לכאורה מן המקור ,ואז על פי זה
קשה ...
העלאה מחדש של פירוש שכבר הובא ונדחה ,והובא שנית
כפרשנות טובה .לעיתים גם יבוא כפרושו הרגיל.
על העניין או על פרטיו.
מהו ההבדל ההלכתי בין שתי הדעות \ עניינים.
מה התפישה העקרונית להצטמצם למקרה המסוים?
ברור ההבדלים ההלכתיים או המעשיים הנובעים מהדעות או
מהטעמים השונים.
על פרוש הפסוק.
כיצד נפתרה השאלה שהועלתה קודם.
מדוע הברייתא הביאה שני פסוקים הרי מספיק פסוק אחד.
על נימוקי הדין.
פירוש ,שיידחה לאחר מכן.
מה החידוש בדבר? מה הצורך לאומרו?
כיצד לומדים את הרעיון הנאמר מהפסוק.
מה יוצא מזה מבחינה הלכתית? מהי ההשלכה המעשית?
בטענה מה הצורך \ החידוש בנאמר.
מהו יסוד המחלוקת בין החולקים.
מאיזה פסוק אתה לומד ענין זה.
על ההבדל בין שתי הלכות או עניינים.
שתדחה.
מי הוא ש ...
מי הוא התנא של המקור שהובא.
למה נחוץ להזכיר את הדין המסוים .על ידי הבאת הוו"א של
הבנה מוטעית ,והדין המובא מבהיר שאין זה כך.
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המונח
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]ה ָתם[
ׁ ָשאנֵי ָ
ׁ ְש ַמע ִמי ּנ ַּה
ׁ ֶש ּנ ֱֶא ַמר
ָּתא ׁ ְש ַמע
ְּתיוּבְ ָּתא
ֵּתיק ּו
ָּתנָא
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תפקיד
דחית
הסבר
קושיא
היסק
שאלת ברור

מגמה
הסברה ,כי אינה מבוססת.
השיקולים של בעל המעשה.
מ :מקור תנאי ]בדר"כ[.
מתוכן המשנה \ ברייתא \ מימרא
מאיזה פסוק נלמד הדין

תשובה

מ :פסוק

תשובה
שאלה
שאלת ברור
ציטוט שמועה
פתיחה לקושיא
פתיחה לקושיא
תשובה
הצעה
הצעת

מ :מקור תנאי
מי התנא?
לברר מה המקור בתורה להלכה שנאמרה.
שלא שמע בעצמו תלמיד מרבו ,אלא שמע שאומרים בשמו.
יבוא גם שם המקשן בדר"כ.
מסברה ,על דברי אמורא.
על ידי פרשנות של אמורא על מקור תנאי.
שתידחה .יבוא גם כפשוטו – ֹנאמר.
סימן לזכרון.
סוף המקור ,לעומת "רישא"  -תחילת המקור.
שלולא לימוד הקודם ,יכולת להסיק מסקנה מוטעית.
למה להזכיר את הענין ,הרי אין בו חידוש.
הצורך בכפילות המקרים \ הפסוקים.
ללמדנו ]ראה" :מהו דתימא"[.
הסוגיה או המהלך נחתמת בקושיה.
 .1כינוי לדעה במשנה שלא נזכר שם התנא.
 .2דעת רבים.
 .3חכמי הישיבה.
תחילת המקור.
בין שני מקורות בעלי אותה סמכות.
בין שני מקורות בעלי אותה סמכות ,בדר"כ בין שתי מקורות
תנאים.
על ידי גילוי ההבדל בין שני המקרים.
מעין "חותמת" למסקנה ההלכתית.
מ :פסוק.
לצורך מציאת תשובה )בדר"כ( ,ראיה ,קושיא לאחד הצדדים.
חזקה ואין עליה תרוץ.
שאין הכרעה ,והשאלה תעמוד.
 .1מ :ברייתא.
 .2השנן בבית מדרש האמוראי.
 .3חכם מתקופת המשנה.
ל :ברייתא ,הבאה מאוסף ברייתות של בית מדרש מסוים או
אדם מסוים.
אמוראים בתחילת התקופה ,שנחשבים כאמוראים אך עם
סמכות של תנא לחלוק על תנאים.
התנא לא הביא את כל המקרים האפשריים ,אלא דוגמיות.
ל :ברייתא.
תיקון בנוסח.
מ :מקור תנאי שאינו משנה ,בפני אמורא.
ל :ברייתא.
מ :ברייתא אחרת.
מ :ברייתא.
מ :ברייתא.

הסבר
קושיא
תירוץ ]לקושיא נסתרת[
הסבר
הסקה

פתיחה לסתירה
פתיחה לסתירה
תשובה  /תירוץ
היסק
סיוע
הצעת מקור
קושיא
מסקנה
פתיחה

פתיחה
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ָּתנָא וְ ׁ ִש ּיֵיר
ָּתנ ּו ַר ָ ּבנָן
ָּתנֵי
ָּתנֵי ַּת ּנָא ַק ֵּמ ּיה
ַּת ְניָא
ַּת ְניָא ִא ָידךְ
ַּת ְניָא ְּכוָ ֵת ּיה
ַּת ְניָא נ ִַמי ָהכִ י

פתיחה
הצעת נוסח
הבאת מקור
פתיחה
הבאת מקור
סיוע
סיוע
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המונח
ְּתנֵינָא
ְתנַן
ִּת ְס ַּת ּיֵים
ִּת ְר ְ ּג ָמא

תפקיד
הבאת מקור
פתיחה
הסקה
תשובה

המונח "אמר":

מגמה
מ :משנה.
ל :משנה .לעיתים יגיע גם כקושיא מהמשנה.
לברור מי משני החולקים הוא הסובר כל דעה.
על ידי פרשנות של אמורא למקור תנאי.

א .אמר רב הונא – מימרא שנאמרה על ידי רב הונא.
ב .רב חסדא אמר – רב חסדא מגיב למימרא אחרת ,אך לא בדוּ שיח חי.
ג .אמר ליה\להו רב חסדא – רב חסדא מגיב לבעל המימרא בדוּ שיח חי.
ד .אמר רב חסדא אמר רב הונא – רב חסדא מצטט מימרה מרבו .
ה .אמר לך – הגמרא מגיבה ,שלוּ אותו אמורא היה נשאל על כך ,כך היה אומר.
ו.אמר רב פלוני משמיה \ משום רב אלמוני – רב אומר מימרה שלא שמע במפורש מרבו ,אלא שאומרים בבית המדרש בשם אותו
חכם.

אפיונים של חלקי הסוגיה )אפיון הפסקאות(
 .1ציטוט ממשנתנו\ מברייתא
 .2ציטוט מ ...
 .3שאלה
 .4קושיא
 .5דחיה
 .6סתירה
 .7תרוץ
 .8תשובה
 .9סיוע
 .10פרשנות
 .11ראיה ]הבאת מקור או סברה[

שאלה לעומת קושיא –

שאלה  -שאלת ברור ,שמשהו לא ברור לי ,חסר לי אינפורמציה.
קושיא – אני טוען שאתה טועה .כי ...

קושיא לעומת סתירה לעומת דחיה –

סתירה – בין שתי מקורות בעלי אותו סמכות.
קושיא – מסברה או ממקור בעל סמכות יותר גבוהה
דחיה – מה שנאמר יכול להיות נכון ,אך אינו מוכרח.

כל הזכויות שמורות  -גמרא סדורה – עמותת וכל בנייך  – vechol.banayich@gmail.comדניאל ברק ווינט 0526071122
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שאלות שנשאלו על ידי
תלמידי הכיתה,
במהלך לימוד מסכת מגילה
כיתה ו' – תשע"ב
בית ספר ממ"ד "דביר"
עתניאל ,הר חברון

אריאל יהוידע ,בכר צוריאל ,בלאס אוריאל ,בן דוד נעם ,בן ניסן
אלישיב ,לבינגר בניה ,לייבנר יהודה ,מאיר עקיבא ,מלמד איתם,

נגן יהונתן ,נחום ניתאי ,קופיקא חננאל ,קופלנד נוה ,שלר דביר,
שמחון זוהר.
מנהל בית הספר – ר' אהרן פניאל .מחנך הכיתה – דניאל ברק
ווינט
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שאלות שנשאלו בכיתה ...
שמחה גדולה יש לנו בכיתה על כל שאלה וקושיא שתלמידים שואלים ,ואהבה גדולה היא גורמת לנו .ואנו מודים לרבנים
שעוזרים לנו למצוא את התשובות וראש לעונים הוא הרב שמואל אריאל שליט"א ,שלולי עזרתו היינו נשארים בהרבה
צ"ע ...
את הגמרא למדנו מחוברות גמרא של מהדורת "גמרא סדורה" ,ובכך יכלנו להתמקד יותר במשמעות הסוגיה .ב"ה
סיימנו את המסכת בהבנה טובה ונבחנו עליה בהצלחה רבה אצל גדולי הרבנים.
בתחילה לא העלנו על הכתב את השאלות ,ולכן חלקם נשכחו או שהתערבו עם השאלות והקושיות שהמורה שאל ,ניסינו
להביא רק את השאלות והקושיות שהתלמידים שאלו והקשו תוך כדי הלימוד .לאחר שהבנו שבידינו אוצר ,ניסינו
להיזכר והעלנו זאת על הכתב .לו ידענו ,ולו התלמידים ידעו שהשאלות יירשמו בספר ,ודאי שהיו שאלות וקושיות
נוספות ...
בקובץ זה נמצאות השאלות והקושיות ללא התשובות והתרוצים שענינו בכיתה ,כי השאלות והקושיות הם העיקר .עם
זאת השארנו מספר תשובות כדוגמא ,ולהבנת תהליך הלמידה .כמו כן לקראת הכנסת חוברת "קשיא" לגמרא סדורה,
הורדנו את שמות השואלים ,ואת שמות המשיבים.

מגילה פרק א סוגיות 54 - 1
סוגיה 1
 .1למדנו ש"מנלן" הוא מונח – שהגמרא מחפשת את המקור בתורה לדין הכתוב במשנה .ואנו רואים בסוגייתנו,
שאין זה כך ,הגמרא לכאורה מביאה תשובה ממקור אמוראי  -את דברי רבי חנינא מלקמן:
ִיסהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַס ּ ְפק ּו ַמיִ ם ו ָּמזוֹ ן לַ ֲא ֵח ֶיהם ׁ ֶש ַ ּב ְּכ ַר ִּכים"!
" ֲחכָ ִמים ֵה ֵקילּ ּו ַעל ַה ְּכפָ ִרים לִ ְהיוֹ ת ַמ ְקדִּ ִימין לְ יוֹ ם ַה ְּכנ ָ
תרצנו בכיתה שישנן יוצאים מן הכלל .אעפ"כ לא הסתפקנו בתרוץ זה.
תרוץ נוסף ,שכאן מדובר בדין מדרבנן ,ולכן הכוונה כאן בשאלת "מנלן" שמחפשים את הטעם לתקנת חז"ל,
והרי אין פסוק מהתורה.
ויש מי שענה ,שתשובות האמוראים לאחר מיכן:
" ָא ַמר ַרב ׁ ֶש ֶמן ַ ּבר ַא ָ ּבא ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ןָ :א ַמר ְק ָרא" :לְ ַק ֵ ּיים ֶאת יְ ֵמי ַה ּפו ִּרים ָה ֵא ֶּלה ִ ּבזְ ַמ ֵּנ ֶיהם"  -זְ ַמ ּנִים ַה ְר ֵ ּבה ִּת ְ ּקנ ּו לָ ֶהם".
"וְ ַר ִ ּבי ׁ ְשמו ֵּאל ַ ּבר נַ ְח ָמנִ י ָא ַמרָ :א ַמר ְק ָראַּ " :כ ָ ּי ִמים ֲא ׁ ֶשר נָ ח ּו ָב ֶהם ַה ְ ּיהו ִּדים" )אסתר ט-כב( 'י ִָמים' ַּ " -כ ָ ּי ִמים" לְ ַרבּ וֹ ת ַא ַחד ָע ָׂשר

וְ ׁ ְש ֵנים ָע ָׂשר".

הם התשובה לשאלת הגמרא מנלן ,ואכמל"ה.
 .2הגמרא מצטטת את דברי רבי חנינא מהסוגיה  10ד,א:
ִיסהְּ ,כ ֵדי ׁ ֶש ְ ּי ַס ּ ְפק ּו ַמיִ ם ו ָּמזוֹ ן לַ ֲא ֵח ֶיהם ׁ ֶש ַ ּב ְּכ ַר ִּכים".
" ֲחכָ ִמים ֵה ֵקילּ ּו ַעל ַה ְּכפָ ִרים לִ ְהיוֹ ת ַמ ְקדִּ ִימין לְ יוֹ ם ַה ְּכנ ָ
אך לא מוזכר אצלנו בסוגיה שאלו הם דברי רבי חנינא?
 .3מדוע הגמרא מצטטת את דברי רבי חנינא לפי ההו"א בסוגיה  10ד,א ְּ " -כ ֵדי ׁ ֶש ּי ְַס ּ ְפק ּו ַמיִם" ,ולא לפי המסקנה שם:
" ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶש ְּמ ַס ּ ְפ ִקים ַמיִם"?

סוגיה 2
ֵ " .4מהוֹ דּ ּו וְ ַעד כּ ו ּׁש" ְּכ ִתיב! – רש"י כותב" :ואע"ג דלא כתב הודו וכוש בהאי קרא כיון דכתיב בכל מדינות המלך
אחשורוש הרי מהודו ועד כוש" .לכאורה דברי רש"י סותרים את דברי הגמרא באומרה" :כתיב"!
ועוד מדוע רש"י לא מתייחס לאחד הפסוקים שכן כתוב בהם "מהודו ועד כוש" ,ולפרש :משום שהם-עמ"י היו
בגזרה ,עמ"י נמצאים גם בשמחה?

סוגיה 5
" .5ו ְּסתו ִּמין ּ ְ -בסוֹ ף ֵּתיבָ ה" –האם האות 'כ' יותר סתומה מ'ך'?!
 .6מדוע הגמרא קוראת לאותיות אלו מנצפ"ך ולא לפי סדר האותיות – כמנפ"צ?
ענה אחד התלמידים  -כדי לרמוז על המילה "צופים".

סוגיה 6
 .7הגמרא אומרת:
"דְּ ָא ַמר ַרב ְיהו ָּדה ָא ַמר ַרב:

כּ ֲֹהנִ ים ַ ּב ֲעבוֹ ָד ָתן ,וּלְ וִ ּיִם ְ ּבדוּכָ נָן ,וְ ִישְׂ ָר ֵאל ְ ּב ַמ ֲע ָמ ָדן,
כּ ו ָּּלן ְמבַ ּ ְטלִ ין ֲעבוֹ ָד ָתן ,וּבָ ִאין לִ ׁ ְשמוֹ ַע ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּילה"
רש"י ד"ה "וישראל במעמדן" מפרש" :תיקנו נביאים ראשונים".
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הקשה בכיתה אחד התלמידים :כיצד יתכן שנביאים תיקנו את המעמדות והרי למדנו בסוגיה ֵ " :5א ֶּלה ַה ּ ִמצְ וֹ ת"
)ויקרא כז-לד( ֶ ׁ -ש ֵאין נָבִ יא ַר ׁ ּ ַשאי לְ ַחדֵּ ׁש דָּ בָ ר ֵמ ַע ָּתה!
ותירצו מרבותנו – שיש חילוק ,שנביא לא יכול לחדש הלכה ותקנה מכח נבואתו ,אך יכול לחדש הלכה מכח
החכמה שבו.

סוגיה 10
ֶ ׁ " .8ש ְּמ ַס ּ ְפ ִקים ַמיִ ם ו ָּמזוֹ ן לַ ֲא ֵח ֶיהם ׁ ֶש ִ ּבכְ ַר ִּכין" –
האם מדובר שמספקים להם בימי שני וחמישי ,או שהם באים במיוחד בפורים?
נִיסה לֹא דָּ ִחינָן" –
ִיסה לְ יוֹ ם ַה ְּכ ָ
ִ " .9מ ּיוֹ ם ַה ְּכנ ָ
לכאורה מה הסברה?
אם משום" :תקנת הכפרים"  -לא עדיף להקל עליהם שיוכלו לעבוד טוב יותר ביום פורים עצמו?

סוגיה 12
 .10בדרך כלל הגמרא שואלת" :מני מתניתין?" כאן הגמרא שואלת" :מתיניתין מני?" – האם יש נפקא מינה?

סוגיה 13
 .11הגמרא שואלתְּ " :כ ַמאן ַאזְ לָ א ָהא דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי ֶחלְ בּ וֹ " ,ולאחרי ההבהרה מדובר בתנא של משנתנו.
מדוע הגמרא אומרת שזה דעת רבי ,וכוונתה בדברי רבי שבברייתא בסוגיה הקודמת ,לכאורה הגמרא הייתה
צריכה לומר שזהו אליבא דמשנתנו?
ָ " .12א ַמר ַר ָ ּבהּ ְ ... :גזֵ ָירה ׁ ֶש ָּמא ִי ּ ְטלֶ ָ ּנה ְ ּביָדוֹ וְ יֵלֵ ְך ֵא ֶצל ָ ּב ִקי לִ לְ מוֹ ד ,וְ יַ ֲעבִ ֶיר ָ ּנה ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת ִ ּב ְר ׁשוּת ָה ַר ִ ּבים".
רבי חושש לטלטול של אותו אחד שלא יודע לקרוא את המגילה ונזכר בשבת שאינו יודע לקרוא ויש חשש שמא
ילך לבקי ויטלטל ,כמו שרש"י אומר" :ומתוך שהוא מחויב בדבר הוא בהול לצאת ידי חובה" לכאורה יש חשש
שמא גם אחד שיודע לקרוא אך אין לו מגילה יש עליו חשש שמתוך שהוא בהול הוא יטלטל את המגילה – מדוע
רבה נדחק להעמיד במקרה כה מצומצם?
לכן רשי מפרש" :ואפילו לן בשדה ומגילה בידו יש לגזור" ,אך גם כאן זה עדיין מקרה מצומצם,
לכאורה אין לכל אחד מגילה בביתו .אם כיום לרובם אין מגילה כשרה – ק"ו בזמנם לא היה להם ,אז יש חשש
שמא יטלטל מגילה מתוך הבהילות לקיים את המצוה!
אולי בדוחק יש לתרץ שרבה דיבר במקרה השכיח בזמנו ,כדוגמא בעלמא.

סוגיה 16
ימין"  -והגמרא מבארת את הסיבה לתשעה באב
ֲ " .13א ָבל זְ ַמן ֲע ֵצי כּ ֲֹהנִ ים ,וְ ִת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאבֲ ,חגִ יגָ ה ,וְ ַה ְק ֵהל ְ -מ ַא ֲח ִרין וְ לֹא ַמ ְקדִּ ִ
ולחגיגה ולהקהל.
שאל אחד התלמידים :מדוע הגמרא לא מפרשת גם את הסיבה לזמן עצי כהנים?
יהןֲ .א ָבל לֹא עוֹ לוֹ ת".
יאין ׁ ְש ָל ִמים ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ,וְ ֵאין סוֹ ְמ ִכין ֲע ֵל ֶ
ּ ֵ " .14בית ׁ ַש ַּמאי אוֹ ְמ ִריםְ :מ ִב ִ
שאלנו מה הסברה של ב"ש? וענינו משום שאין סומכין ביו"ט.
אחד התלמידים שאל :אם אין סומכין עליהן משום אותו דין שאין רוכבין על בהמות בשבת ,והרי זה שבות והרי
אין שבות במקדש!
וענה הרב דוד פוקס :שטורי אבן שאל שאלה זו בפרושו על חגיגה טז,ב ד"ה שהרי סמיכה .ודחה את הסברה
שלנו ,משום שיכול היה לעשות את הסמיכה כבר בערב יו"ט.
וא"א לומר שאינו סובר "אין שבות במקדש" עי"ש.
אלא תשובתו היא משום שב"ש סובר שאין צורך תיכף שחיטה לסמיכה ,אזי ניתן לסמוך מחוץ לעזרה ,ובימלא
אינו נכנס לגדר "אין שבות במקדש".

סוגיה 17
ַ .15ר ִ ּבי נ ַָטע נ ְִט ָיעה ּ ְ -בפו ִּרים ,וְ ָר ַחץ ִ ּב ְקרוֹ נָ ּה ׁ ֶשל צִ ּפוֹ ִרי ּ ְ -ב ׁ ִשבְ ָעה ָע ָׂשר ְ ּב ַת ּמוּז ,וּבִ ֵּק ׁש לַ ֲעקוֹ ר ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ,וְ לֹא הוֹ ד ּו לוֹ .
שאלו בכיתה :על מה "לא הודו לו"  -על תשעה באב או על כל שלושת מעשיו?
לכאורה על הכל ,אך רש"י אומר במפורש" :ולא הודו לו מתשעה באב".

ֵ 25א ֶּלה ַה ּ ִמצְ וֹת ֲא ׁ ֶשר צִ ָּוה יְהוָ ה ֶאת-מ ׁ ֶֹשה ֶאלּ ְ -בנֵי יִשְׂ ָר ֵאל ְ ּב ַהר ִסי ָני
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ַ .16ר ִ ּבי נ ַָטע נ ְִט ָיעה ּ ְ -בפו ִּרים ,וְ ָר ַחץ ִ ּב ְקרוֹ נָ ּה ׁ ֶשל צִ ּפוֹ ִרי ּ ְ -ב ׁ ִשבְ ָעה ָע ָׂשר ְ ּב ַת ּמוּז ,וּבִ ֵּק ׁש לַ ֲעקוֹ ר ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאב ,וְ לֹא הוֹ ד ּו לוֹ .
שאל תלמיד בכיתה :כיצד רבי רצה לעקור את תשעה באב והרי למדנו בסוגיה  – 1ש" ֵאין ֵ ּבית דִּ ין יָ כוֹ ל ְל ַב ֵּטל דִּ ְב ֵרי
ֵ ּבית דִּ ין ֲח ֵבירוֹ ֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָ ּגדוֹ ל ִמ ֶּמ ּנ ּו ְ ּב ָח ְכ ָמה ו ְּב ִמנְ יָ ן"!
לאחר מיכן ראינו שתוס' מקשה קושיא זו .והביא שני תרוצים ,וגם בהם דנו.

סוגיה 22
 .17הגמרא מקשה על הברייתאַ " :ר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל ַהיְינ ּו ַּת ָ ּנא ַק ָּמא!"
התלמידים הקשו – הרי זה לא נכון – רשב"ג איננו סובר כמו ת"ק,
ת"ק סובר :כל המצוות הנוהגות בשני נוהגות בראשון חוץ ממקרא מגילה,
ואילו רשב"ג סובר :שכל המצוות שנוהגות בשני אינן נוהגות בראשון.
כיצד הגמרא אומרת שרשב"ג היינו ת"ק?!
מצאנו שקושיא זו מקשה השפת אמת על אתר.

סוגיה 38
 .18לאורך כל המשניות של הקובץ "אין בין" ,רק במשנה של "אין בין שילה לירושלים" מופיע גם המכנה המשותף
בינהם" :וכאן וכאן ?"...

סוגיה 41
 .19דברי רבי לוי מוזכרים פעמים בסוגייתנו,
אך פעם אחת נכתב" :אמוץ ואמציה אחים הוו"
ופעם שניה כתוב" :אמוץ ואמציה אחים היו".
שאל אחד התלמידים :מדוע פעם "הוו" ופעם "היו"?

סוגיה 46
" .20ו ִּמ ׁ ְש ּ ַפ ַחת ִ ּבנְיָ ִמין ָא ְמ ָרהִ :מי ַ ּנאי ָק ָא ֵתי"
הקשה תלמיד  -נכון ששבט בנימין הגורמים לתרופה-מרדכי ,אך הם גם גרמו ל"מחלה"-המן ,ששאול לא הרג
את אגג!

ֶ " .21מה ָע ָׂשה לִ י "יְ הו ִּדי" ^ -דְּ לֹא ַק ְטלֵ ּיה דָּ וִ ד לְ ׁ ִש ְמ ִעי דְּ ִא ְתיְלִ יד ִמי ֵ ּנ ּיהָ ,מ ְרדְּ כַ י דְּ ִמ ַיק ֵ ּני ֵ ּב ּיה ָה ָמן.
הקשה תלמיד  -והרי למדנו שלצדיק מותר להתגרות ברשעים!

 .22ועוד הקשו התלמידים מה הטענות של הגמרא נגד הגורמים לחגיגות פורים" :מרדכי והמן" ,והרי בסופו של דבר
יצאו דברים טובים לעם ישראל מפורים ,כגון" :הדור קבלוה" ,אחדות ,עליה לארץ ישראל ובניית המקדש - ...
אז למה מתלוננים?
 .23הגמרא שואלת על הפסוק "ואשתו היהודיה ילדה את ירד ) "...דברי הימים א ד,יח( אמאי קרי לה יהודיה?
והגמרא עונה על שום שכפרה בעבודה זרה"".וְ ִא ׁ ְש ּתוֹ ַה ְ ּיהו ִּד ָ ּיה יָ לְ ָדה ֶאת יֶ ֶרד ֲאבִ י גְ דוֹ ר  ...וְ ֵא ֶּלה ְ ּבנֵ י ִ ּב ְתיָ ה ַבת ּ ַפ ְרעֹה ֲא ׁ ֶשר
לָ ַקח ָמ ֶרד" )דברי הימים א ד-יח( ַא ַּמאי ָק ֵרי לָ ּה "יְ הו ִּד ָ ּיה"? ַעל ׁשוּם ׁ ֶש ָּכפְ ָרה ַ ּב ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
הקשה תלמיד :אם כן יוצא שהמוסלמים נקראים יהודיים!

סוגיה 47
ָ " .24א ַמר ַר ִ ּבי ִח ּיָיא ַ ּבר ָאבִ ין ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה" – שאלו בכיתה שלכאורה על פי מה שלמדנו היה צריך להיות כתוב
"משום" רבי יהושע בן קרחה ולא "אמר"!
הרי רבי חיא בר אבין לא היה תלמידו של רבי יהושע בן קרחה!

סוגיה 49
 .25הגמרא מביאה הוכחה שמרים היתה נביאה מהפסוק" :וַ ִּת ַ ּקח ִמ ְריָ ם ַה ְּנ ִב ָיאה ֲאחוֹ ת ַא ֲהרֹן".
הגמרא מקשה :וכי מרים אחות אהרן ואיננה אחות משה?!
ומתרצת :שמרים התנבאה כשהיא אחות אהרן .ואמרה :עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל.
הקשה תלמיד :זה יהיה נכון אם מרים התנבאה רק פעם אחת ,אחרת מדוע נאמר בפסוק" :וַ ִּת ַ ּקח ִמ ְריָ ם ַה ְּנ ִב ָיאה
ֲאחוֹ ת ַא ֲהרֹן" כשמשה אז בחיים ,והרי היא אחות משה כפי שהיא אחות אהרן!

 .26הגמרא מביאה את הפסוק על דבורה "וְ ִהיא יוֹ ׁ ֶשבֶ ת ַּת ַחת ּתוֹ ֶמר".
תלמיד שאל :מדוע הפסוק קורא לעץ "תומר" ולא עץ 'תמר'?
 .27רב נחמן אמר שחולדה הנביאה היא מבני בניו של יהושע ,הקשה עליו רב עינא שהביא ברייתא שיש בה מחלוקת
בין ת"ק לרבי יהודה ,שרבי יהודה סובר :שחולדה הייתה מבני בניה של רחב!
אמר אחד התלמידים :שרב נחמן יכל לתרץ תרוץ פשוט שיעקור את הקושיא באומרו שהוא סובר כמו תנא
קמא!!!
ענינו בפשטות שודאי עדיף לרב נחמן להסתדר עם כולם מאשר להסתדר רק עם תנא קמא.

סוגיה 50
 .28הגמרא מביאה את שמות שמונת הנביאים שיצאו מרחב ,ומופיעים שם ארבע זוגות נביאים אבות ובנים שהיו
נביאים.
שאל אחד התלמידים מדוע סידרו כך את סדר שמותם?
והקשה מדוע יש אי התאמה ,בתחילה מובאים אב ובנו – נריה ,ברוך ,ולאחר מיכן מובאים שמות הבנים ואח"כ
שמות האבות?
 .29הגמרא מביאה את דברי רב נחמן שסובר " ַמלְ ָאכִ י  -זֶ ה ָמ ְרדְּ כַ י" ,הגמרא דוחה את דבריו בקושית מיתיבי ,ונשארת
הגמרא בתיובתא .לאחר מיכן הגמרא מביאה דברי רב נחמןָ " :א ַמר ַרב נַ ְח ָמןִ :מ ְס ַּת ְ ּב ָרא ְּכ ַמאן דְּ ָא ַמר " ַמ ְל ָא ִכי זֶ ה ֶעזְ ָרא"
ומוכיח זאת מפסוקים.
הקשה אחד התלמידים על הניסוח של הגמראִ " :מ ְס ַּת ְ ּב ָרא"  -והרי דברי רב נחמן הראשונים נדחו!
ועוד :אם רב נחמן מגיב על הקושיא ומנסה לתרץ על ידי הבאה הסבר אחר ,מדוע לא נאמר ניסוח של "אלא
אמר רב נחמן" וכדומה?

סוגיה 52
 .30הגמרא מביאה שאחשוראש ביקש את ספר שיקריאו לו משם ...
הקשה אחד התלמידים מדוע אחשוראש מבקש שיקריאו לו מספר הזכרונות ואינו קורא בעצמו?!
ענה לו אחד התלמידים :וכי "מנקה אורוות" יודע לקרוא?!
כשהגמרא דנה האם אחשוראש היה חכם או טיפש  -ידיעת קרוא וכתוב לא קשור?!

מגילה פרק ב סוגיות 82 - 55
סוגיה 64

 .31הגמרא אומרתָ " :א ַמר ַרב יוֹ ֵסף :נְקוֹ ט דְּ ַרב ִ ּביבִ י ְ ּבי ָָד ְך ,דִּ ׁ ְשמו ֵּאל הוּא דְּ ָח ֵי ׁיש לִ ִיח ָיד ָאה ,דִּ ְתנַןׁ " :שוֹ ֶמ ֶרת יָ ָבם ׁ ֶש ִ ּקידֵּ ׁש ָא ִחיו ֶאת
שה ָא ִח ָ
יך ַה ָ ּגדוֹ ל ַמ ֲע ֶ ׂ
ֲאחוֹ ָת ּהִ .מ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירה ָא ְמר ּו :אוֹ ְמ ִרים לוֹ ַה ְמ ֵּתן ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲע ֶ ׂ
שה".
ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאלֲ :הלָ כָ ה ְּכ ַר ִ ּבי יְהו ָּדה ֶ ּבן ְ ּב ֵת ָירה".
שאל אחד התלמידים – וכי משום שראינו במקום אחד ששמואל חושש לדעה יחידאית ,אנו קובעים ששמואל
חושש תמיד לדעה יחידאית?!

סוגיה 75
 .32הגמרא מביאהָ " :א ַמר ַרב ְיהו ָּדה ָא ַמר ׁ ְשמו ֵּאלַ :ה ּקוֹ ֵרא ִ ּב ְמגִ ָּ
ילה ַה ְּכתוּבָ ה ֵ ּבין ַה ְּכתוּבִ ים  -לֹא ָיצָ א" –
לכאורה לא מובן הרי הקריאה במגילה זו גם גורמת לפרסומי ניסא!

סוגיה 76
יה דְּ ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַפּ ִּזי  - " ...הקשה אחד התלמידים מדוע יש ארמית
 .33הגמרא מביאה ברייתאַ " :ר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְ ּב ֵר ּ
בברייתא ולא כתוב רבי יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי?
 .34הגמרא דנה מי הוא התנא של משנתנו שסובר שחרש אפילו בדיעבד אינו יכול לקרוא את המגילה?
והגמרא משווה דיני חרש במצוות הבאות :מגילה ,תרומה ,ברכת המזון וקריאת שמע.
הקשו בכיתה :כיצד הגמרא משווה מצוות אלו כשאין הם שווים בסמכות? ]דאורייתא-דרבנן[ ובעונשים על
העובר עליהם?

מגילה פרק ג' סוגיות 109 - 83
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סוגיה 83
 .35הגמרא מביאה סתירה בין שני פסוקים" :ואשב בהר" לעומת "ואנכי עמדתי בהר".
הגמרא מביאה  4תרוצים.
הקשה תלמיד :אפשר לומר שבתחילה משה ישב ,ולאחר מיכן בגלל סיבה מסוימת משה עמד ואין כאן קושי
כלל .הרי אין מדובר על ארוע מסוים שבו נאמר גם יושב וגם עומד ,אלא על ארוע מתמשך של ארבעים יום
וארבעים לילה ,ובתוך זמן זה משה רבינו גם ישב וגם עמד!
 .36הגמרא מביאה ברייתא:
יאל לֹא ָהי ּו ְל ֵמ ִדין ּתוֹ ָרה ֶא ָ ּלא ְמעו ָּּמד,
משה וְ ַעד ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
" ִמימוֹ ת ׁ ֶ
יאל יָ ַרד חוֹ ִלי ָלעוֹ ָלם  -וְ ָהי ּו ְל ֵמ ִדין ּתוֹ ָרה ְמיו ׁ ּ ָּשב".
ִמ ׁ ּ ֶש ֵּמת ַר ָ ּבן ַ ּג ְמ ִל ֵ
דהיינו בזמן חייו של רבן גמליאל למדו תורה במעומד.
הקשה תלמיד – והרי למדנו בשנה שעברה בפרק תפילת השחר שרבן גמליאל העמיד את רבי יהושע .הרי זה
מלמדנו שבישיבת רבן גמליאל למדו תורה במיושב וכעונש וכביזוי הועמד רבי יהושע ,והגמרא אומרת שרבן
גמליאל העמיד את רבי יהושע שלוש פעמים!
וכן נאמר שהתווספו  400ספסלי משמע שלמדו בישיבה!
תרץ אחד התלמידים :שמסוגייתנו אפשר לתרץ כפי שרב תרץ שלימוד דבר חדש למדו בעמידה והחזרה בישיבה.
אך על זה הקשה תלמיד אחר :שבלימודם של רבן גמליאל ורבי יהושע אי אפשר לומר שמדובר בחזרה!
מו"ר הרב דוד פוקס תרץ דווקא מסוף סוגייתנו מדברי רבא ,שבלימוד מעמיק ובבירור עומק הסוגיא,
להסיק הלכה למעשה ויסודות לכל התורה; שם ישבו ,ובחזרות עמדו.
מו"ר הרב רא"ם הכהן אמר ששאלה זו שאל הנוב"י ותרץ שמדובר בשני רבן גמליאל ,שהברייתא מדברת על רבן
גמליאל הזקן ואילו בסיפור של רבן גמליאל ורבי יהושע מדובר ברבן גמליאל הנכד .וכך גם תרץ לנו הרב שמואל
אריאל.
תלמיד אחר תרץ – שרבן גמליאל אמר לרבי יהושע לעמוד אין זה 'עומד' לעמוד לעומת 'יושב' ,כולם עמדו בזמן
הלימוד ,ורבן גמליאל אמר לרבי יהושע לעמוד כעין "עמוד בפינה".
תלמיד אחר הביא תרוץ נוסף :שיש הבדל בין שמיעת שיעור ללימוד בחברותות .ותרוץ זה בעצם מעין תשובתו
של רב בסוגייתנו.

סוגיה 86

 .37הגמרא מביאה את דברי רב ששת מקטרזיאַ " :רב ׁ ֵש ׁ ֶשת ִמ ַ ּק ְט ַרזְ יָא ִא ְ ּיקלַ ע לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ַא ׁ ּ ִשי וּבָ ֵר ְיך מנ"ח" ואחד התלמידים
בכיתה שאל מדוע הר"ת הן מנ"ח ולא מנ"ש ]מגילה ,ניסים ,שהחיינו[?

 .38האיר אחד התלמידים שכבר ראינו את רב פפא שעושה פשרה בין דעות החולקים כמו כאן:
ָא ַמר ַרב ּ ָפ ָּפא:

ִהלְ ָּכ ְך ֵנ ְימ ִרינְ ה ּו לְ ַת ְרוַ יְ יה ּו:

ָ ּברו ְּך ַא ָּתה ה' ַה ּנִפְ ָרע לְ יִ ְׂש ָר ֵאל ִמ ָּכל צָ ֵר ֶיהםָ ,ה ֵאל ַה ּמוֹ ׁ ִש ַיע.
ואמרנו בכיתה שרב פפא זכה ללמוד גם אצל אביי וגם אצל רבא ,ואולי אף למד מעוד רבנים ,ואולי לימוד אצל
מספר רבנים לימד אותו שהתורה היא רחבה ,ויש בחינות אמיתיות ברבנים השונים אף שהם חולקים ולכן ראוי
לפסוק כשניהם ולמצוא את המאחד.

סוגיה 87
 .39הגמרא מצטטת את המשנה:

ישי ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ְ ּב ִמנְ ָחה קוֹ ִרין ׁ ְשל ׁ ָֹשה" וְ כוּ'.
" ְ ּב ׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ושואלתָ " :ה ֵני ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְּכנֶגֶ ד ִמי?"
לכאורה הפשט הוא שהגמרא שואלת :שהשלושה העולים לתורה כנגד מי?
אך תלמיד שאל :אולי הגמרא מתכוונת לעצם התקנה שנתקנה בשלשה מועדים ]שני ,חמישי ,מנחה בשבת[  -כנגד מי?
 .40הגמרא מביאה שתי תשובות כנגד מי?
ולכאורה לא מובן ההקשר של "תורה נביאים כתובים" ו"כהנים לויים וישראלים"?
הועלה רעיון נוסף  -הביא פרוש שקריאת התורה בעמ"י זה כנגד החיבור וההכללה של כלל ישראל.

סוגיה 88
 .41הגמרא שאלה כנגד מי העשרה הפסוקים שצריכים לקרוא בקריאת התורה .הגמרא הביאה ארבעה תשובות ,רב
יוסף אמר שזה כנגד עשרת הדברות שנאמרו למשה בסיני.

התלמידים ניסו להסביר פשט בגמרא ,שהתקנה של קריאת התורה בצבור הוא בעצם שחזור של מעמד הר סיני,
כעין המשך של מעמד הר סיני.

סוגיה 89
 .42התקנה הראשונית בנוגע לעולה לתורה ,היה שהעולה הראשון מברך ברכה ראשונה של קריאת התורה והעולה
האחרון מברך את הברכה האחרונה .ומשום הגזירה ,משום הנכנסים ומשום היוצאין תקנו שכל קורא בתורה
מברך לפניה ואחריה.
הקשו התלמידים :כיצד משום חשש רחוק ,גורמים לכאורה לברכות לבטלה?
וענו – כבר ראינו עקרון זה בגזירת רבה .שמשום חשש לאיסור שבת ,ביטלו מצוה מדאורייתא של תקיעת שופר
בר"ה שחל בשבת ,וגם ארבעת המינים ,וקריאת המגילה מדרבנן.

סוגיה 91
 .43הגמרא הביאה סיפור על רב" :דְּ ַרב ִא ְ ּיקלַ ע לְ בָ ֶבל ְ ּב ַת ֲענִית צִ בּ וּר"  -ולא מובן והרי רב נולד וגדל בארץ ישראל וירד
לבבל ,והביא לבבבל את משנת רבי .א"כ לא מובן מה הפרוש הזדמן לבבל?
אחד התלמידים דייק ברש"י "בד"ה שלא בפניו :לא עביד ליה ושמואל לא היה בבבל אלא בנהרדעא" .שמשמע
שבבל הינו שם עיר בנוסף להיותו גם שם הארץ.
בהמשך הסוגיה במקום המילה "איקלע" נאמר "שאני היכא דיתיב רב" לכאורה משמע שבבבל הינו מקומו של
רב ולא שהזדמן שם!
תרץ אחד התלמידים – שהכוונה שבמקום שהזדמן ישב רב ,ובגלל שישב רב שם ,משום כבודו לא יצאו האנשים
על אף ש"נהגו" לצאת.

סוגיה 94
 .44לכאורה הגמרא כבר שאלה" :הני שלושה כנגד מי?" אז מדוע הגמרא שואלת עוד פעם?
 .45מדוע הגמרא שואלת על  ,7 ,5 ,3עולים לתורה ,ולא גם על  ,4ו –  6עולים לתורה?
 .46הגמרא עונה שהעולים לתורה  3-5-7הם כנגד העולים לתורה.
ׁ ְשל ׁ ָֹשה – " ׁשוֹ ְמ ֵרי ַה ַּסף" )מלכים ב כה,יח(,
ֲח ִמ ׁ ּ ָשה – " ֵמרוֹ ֵאי ּ ְפנֵ י ַה ּ ֶמלֶ ְך" )מלכים ב כה,יט(.
ׁ ִש ְב ָעה – "רוֹ ֵאי ּ ְפנֵי ַה ּ ֶמלֶ ְך"
מה עניין פסוקים אלו לענין מספר העולים לתורה?
ועוד הרי הגמרא כבר שאלה שאלה זו בנוגע לשלוש אז מדוע כפילות?

סוגיה 95
" .47הני ששה דיום הכפורים כנגד מי?" והגמרא עונה כנגד ששה שעמדו מימינו של עזרא וכנגד ששה משמאלו,
לכאורה א"כ צריך שיעלו  ,12מדוע רק כנגד אלו שעמדו מימינו בלבד או כנגד אלו שעמדו משמאלו בלבד?
ולא עוד כנגד 'ימינו' או 'שמאלו'?
ומה הקשר ליו"כ?

סוגיה 97
 .48הגמרא מביאה ברייתא "דתני רבי חייא" ,ולכאורה אינה דומה כלל לברייתא משום ריבוי הארמית שבה!

סוגיה 100
 .49הגמרא שאלה "הני שלושה כנגד מי?" דהיינו כנגד מי הקריאה של שלושה הפסוקים המינמאלים של כל עולה
לתורה?
וכך גם הגמרא שאלה בסוגיה  ,87אך שם השאלה כנגד מי שלושת העולים בקריאת התורה?
הקשה תלמיד – כיצד יתכן שרב אסי ענה את אותה תשובה בשני מקומות על שתי שאלות שונות?
 .50הגמרא הביאה את דברי רב אסי שהטעם שצריכים לקרוא לפחות שלושה פסוקים הוא כנגד תורה נביאים
וכתובים.
אם כן שאל תלמיד :מדוע הגמרא לא הביאה גם את תשובת רבא מהסוגיה  87כנגד :כהנים לווים וישראל?
ועוד מדוע לא אמרה גם שזה כנגד אברהם יצחק ויעקב?

סוגיה 101
 .51הגמרא מביאה את דברי אביי:
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ֶא ָּלא ָא ַמר ַא ַ ּב ּיֵי:
לֹא ַק ׁ ְש ָיא:
ָּכאן ְ ּב ִע ְניָן ֶא ָחד,
ָּכאן ִ ּב ׁ ְש ֵּתי ִע ְניָינוֹ ת.
מדוע יש ערוב של זכר ונקבה? ענין אחד – זכר ,שתי עניינות – נקבה?

סוגיה 103
 .52רשי מפרש את האיסור לפוחח לפרוס את שמע משום "ולא יראה בך ערות דבר" – לכאורה גם לפי רשי בסוגיה
הקודמת שפוחח הכוונה לרגלים מגולות ]או הסבר יותר נרחב למילה כרעיו[ ,והן לשאר הראשונים שסוברים
שאיסור פוחח משום בגדים קרועים וגופו מגולה ,האם יש בזה איסור ערוה?!
 .53מה הגדר של "כבוד צבור"?

סוגיה 105
שא ֶאת ַ ּכ ּ ָפיו.
 .54במשנה הובאו דעות ת"ק ור"י :כּ ֵֹהן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ְ ּביָ ָדיו מו ִּמין  -לֹא יִ ּ ָ ׂ
שא ֶאת ַ ּכ ּ ָפיו".
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַ :אף ִמי ׁ ֶש ָהי ּו יָ ָדיו ְצבוּעוֹ ת ָס ִטיס  -לֹא יִ ּ ָ ׂ
והמשנה מביאה את הטעם ,משוםִ :מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָה ָעם ִמ ְס ַּת ְ ּכ ִלין בּ וֹ .
ומפרש רש"י" :המסתכל בכהנים בשעה שנושאין את כפיהן עיניו כהות לפי שהשכינה שורה על ידיהן".
נשאל בכיתה האם הסברה שהובאה במשנה היא רק לרבי יהודה או גם לתנא קמא?
ולכאורה יש טעם אחר \ נוסף לת"ק :שלא ראוי שבעלי מומים ישאו את כפיהם ,כפי שכבר ראינו שכהנים בעלי
מומים פסולים לעבודה במקדש!
ואם ת"ק ור"י מסכימים עם אותה סברה ואינם חולקים – מדוע ת"ק דווקא הדגיש דווקא את נושא בעלי
מומים?
 .55הגמרא מביאה סברה שאם "דש בעירו" מותר לו להעלות לדוכן למרות שהוא סומא .ולכן זבלגן ,או שידיו
צבועות ורוב אנשי העיר מלאכתן בכך ,מותר להם להעלות לדוכן בעירם .והובאו גם ברייתות לסייע.
שאל אחד התלמידים – סברה זו מועילה לבני העיר שרגילים לראותו בכך ,ואין חשש שיסתכלו בו בזמן ברכת
הכהנים ,אך מה עם האורחים שבאים לאותה עיר?
 .56שאל אחד התלמידים מה יהיה הדין "באדם חשוב" האם יהיה מותר לו להעלות לדוכן ,כגון אורח שבא לעיר
שהינו כהן וגם רב חשוב? הרי גם אצלו יש חשש שמא יסתכלו בו בזמן נשיאת כפים!
דנו התלמידים :שבימינו פרצופי האנשים ידועים לכולם על ידי אמצעי התקשורת ,האם גם במקרה כזה
יסתכלו ,או שדווקא בגלל זה יסתכלו יותר?
 .57כמו כן ,דנו התלמידים האם גם בזמן הגמרא הכהנים נשאו כפיים עם טלית? נ"מ לכהן בעל מום בימינו שמכוסה
בטלית.

סוגיה 107
 .58למדנו בסוגיה ,שיש לשבח את ה' רק בדברי שבח שמשה רבינו ִשבח ,ושאנשי כנסת הגדולה תיקנו .ולכן אומרים
רק "האל הגדול הגבור והנורא".
הקש חד התלמידים :והרי אנו משבחים עוד את ה' בהמשך הברכה" :גומל חסדים טובים ומקיים אמונתו !"...

פרק ד' סוגיות 147 - 110
סוגיה 111
ָ " .59א ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ּ ָפ ּ ָפא וְ ָא ַסר לֵ ּיה ,לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב הוּנָ א וְ ָא ַסר לֵ ּיה".
שאל אחד התלמידים מדוע רמי בר אבא שואל שני רבנים הלכה?
מדוע לא נזהר מלסכסך כפי שראינו בלימודנו שנה שעברה בפרק תפילת השחר כש"אותו תלמיד" שאל שני
רבנים האם תפילת ערבית רשות או חובה?
ָ " .60א ָתא לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב ּ ָפ ּ ָפא וְ ָא ַסר לֵ ּיה ,לְ ַק ֵּמ ּיה דְּ ַרב הוּנָ א וְ ָא ַסר לֵ ּיה".
האם יש ללמוד מכאן שיש עניין לשאול את אותה שאלה שני רבנים? מדוע?

סוגיה 116

שא ִא ׁ ּ ָשה".
" .61דְּ ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ִמ ׁ ּשוּם ַר ִ ּבי ֵמ ִאירֵ :אין מוֹ כְ ִרין ֵס ֶפר ּתוֹ ָרהֶ ,א ָּלא לִ לְ מוֹ ד ּתוֹ ָרה ,וְ לִ י ּ ָ ׂ
שאל אחד התלמידים האם ההיתרים הללו למכור ספר תורה ללמוד תורה ולישא אשה הוא דווקא לעצמו או גם
לצורך הזולת? דהיינו האם מותר למכור ספר תורה כדי ללמוד תורה דווקא לעצמו ,או גם בשביל לימוד תורה
של אחרים?
כמו כן מה כלול בהוצאות "לימוד תורה" ו"לישא אשה"?
 .62על פי הסוגיה ועל פי הסוגיה  ,112שאלו האם מותר למכור ספר תורה בהערמה על ידי נתינתו במתנה?
 .63למדנו בסוגיה  112שאם אדם קבל בית כנסת במתנה ,לפי דעה אחת פוקעת קדושת בית הכנסת בנתינתו במתנה,
ֵיה לֹא ֲהוָ ה י ִָהיב לֵ ּיה" .שאל אחד התלמידים האם ניתן לתת ספר תורה במתנה לבית
משוםִ " :אי לַ או דַּ ֲהוָ ה לֵ ּיה ֲה ָנָאה ִמי ּנ ּ
הכנסת )...בהערמה(?

סוגיה 118
 .64הגמרא מביאה ברייתאּ ַ " :ב ֶּמה דְּ ָב ִרים ֲאמו ִּריםּ ְ :ב ׁ ֶש ֵאין ׁ ָשם ֲח ֵבר ִעירֲ ,א ָבל יֵ ׁש ׁ ָשם ֲח ֵבר ִעיר ִּ -תי ָ ּנ ֵתן ַל ֲח ֵבר ִעיר".
רשי מפרש חבר עיר – תלמיד חכם המתעסק בצרכי צבור.
שאלו בכיתה:
א .מדוע דווקא תלמיד חכם ,ואם הוא צדיק גדול ואינו תלמיד חכם שמוסר עצמו למען הצבור?
ב .מדוע דווקא מעמד התלמיד חכם מחייב את בן העיר האחרת להתחייב בצדקה ,כשהוא בסך הכל אורח ,ואין
לו אחריות על חברי העיר העניים?
ג .יש עניין של "הנודרים ואינם משלמים" – מדוע כאן יש ענין של הפוסקים שחייבים לתת? כיצד אפשר לפסוק
על אנשי עיר אחרת?!

סוגיה 122
 .65הגמרא מביאה סיפור שתלמידיו של רבי פרידא שואלים אותו "במה הארכת ימים? ועונה להם תשובה.
הקשה אחד התלמידים :והרי במסכת עירובין הגמרא מספרת שם "סיפור אחר" ,שרבי פרידא חזר עבור תלמיד
אחד  400פעמים ולכן זכה לאריכות ימים של ארבע מאות שנה!
 .66הקשה אחד התלמידים שמימרה של רבי יצחק בסוגייתנו "לְ עוֹ לָ ם ַאל ְּת ִהי ִקלְ לַ ת ֶה ְדיוֹ ט ַק ָּלה ְ ּב ֵעינ ָ
ֶיך  "...מופיע בסוגיה
 52בשם אמורא אחר :רבי אליעזר בשם רבי חנינא!

סוגיה 126
 .67הגמרא מביאה ציטוט מתנא דבי אליהו ,ציטוט שאנו אומרים אותה בתפילה בכל יום ,העיר אחד התלמידים
שגירסתנו בתפילה וגירסת הגמרא שונים.

סוגיה 127
 .68הגמרא מביאה ברייתאְ " :מ ַב ְּט ִלין ַּת ְלמוּד ּתוֹ ָרה ְלהוֹ ָצ ַאת ַה ֵּמת ו ְּל ַה ְכנָ ַסת ַה ַ ּכ ָ ּלה".
הקשה צוריאל והרי למדנו ש"תלמוד תורה כנגד כולם"! אז כיצד יתכן שישנן מצוות שדוחות את התלמוד
תורה?

סוגיה 130
 .69אם עלו עשבים במקום שנחרב בית הכנסת לא יתלוש בשביל שיהיה לאדם עוגמת נפש מחורבן בית הכנסת,
למסקנת הסוגיה יוצא שלתלוש להאכיל לבע"ח אסור ,אך לתלוש ומניח – מותר.
לכאורה לשם מה הצורך לתלוש?
ומדוע מותר לתלוש ובכך יבטל את עוגמת הנפש!

סוגיה 138
 .70הגמרא הביאה ברייתא המפרשת חלק של המשנה .על הברייתא הגמרא מביאה "איתמר" שסותר את הברייתא
והגמרא עונה "ולא פליגי ."...
הקשה תלמיד :שלכאורה ה"איתמר" אינו יכול לחלוק על הברייתא ,כי סמכותו קטנה מברייתא ,וכמו כן אין
מתאים הניסוח "ולא פליגי" שלכאורה הם חולקים!

סוגיה 142
 .71הגמרא מביאה את המקור לקריאת מעשה בראשית בזמן המועדות .הגמרא מביאה את הפסוק שאברהם אומר:
"ויאמר :ה' א-לה'ים במה אדע כי אירשנה".
א .הקשה תלמיד את הקושיה ההכרחית – וכי אברהם אינו מאמין להקב"ה?
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ב .והקשה תלמיד נוסף :מדוע הקב"ה מעניש את אברהם שהוא הענק שבענקים שבתקופת האמונה בפסילים
אברהם מוצא את הקב"ה ,ומלמד את העולם את האמונה באל אחד ,האם מגיע לאברהם עונש?!
ג .תלמיד אחר הקשה :הרי ה' הבטיח כבר לנח שיותר לא יהיה מבול ,אז מדוע אברהם שואל על כך את ה'?!
תם ולא נשלם.

ַה ְד ָרן
אחר השלמת המסכתא יאמר זה שלש פעמים :ויועיל לזכרון בעזרת השם יתברך:

ַה ְדּ ָרן ֲע ָלַ מ ֶסּ ֶכת ְמגִ ָילּה וְ ַה ְדּ ָרַ ע ָלן.
ַדּ ְע ָתּן ֲע ָלַ מ ֶסּ ֶכת ְמגִ ָילּה וְ ַד ְע ֵתַּ ע ָלן.
נַשׁי ִמינָ ן ,א ְבּ ָע ְל ָמא ָה ֵדין וְ א ְבּ ָע ְל ָמא ְדּ ָא ִתי.
א נִ ְתנַ ִשׁי ִמנָּ ַ מ ֶסּ ֶכת ְמגִ ָילּה ,וְ א ִת ְת ִ
ואחר כך יאמר זה:

עוֹלם ַה ָבּאֲ .חנִ ינָ א ַבּר ָפּ ָפּאָ ,ר ִמי
עוֹלם ַהזֶּ ה ְוּת ֵהא ִע ָמּנוּ ָל ָ
נוּתנוּ ָבּ ָ
תוֹר ְתֻ א ָמּ ֵ
בוֹתינוֶּ :שׁ ְתּ ֵהא ָ
אהי ֲא ֵ
הינוּ וֵ ֵ
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי יְ יָ ֱא ֵ
ַבּר ָפּ ָפּא ,נַ ְח ָמן ַבּר ָפּ ָפּאַ ,א ַחאי ַבּר ָפּ ָפּאַ ,א ָבּא ֶמ ִרי ַבּר ָפּ ָפּאַ ,ר ְפ ָרם ַבּר ָפּ ָפּאָ ,ר ִכישׁ ַבּר ָפּ ָפּאְ ,
סוֹר ָחב ַבּר ָפּ ָפּאָ ,א ָדא ַבּר ָפּ ָפּא,
ָדּרוּ ַבּר ָפּ ָפּא.
תוֹר ְתְ בּ ִפינוְּ ,וּב ִפ ִיפיּוֹת ַע ְמֵּ בּית יִ ְשׂ ָר ֵאל ,וְ נִ ְהיֶ ה ֲאנַ ְחנוּ וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאינוּ ,וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי ֶצ ֱא ָצ ֵאינוּ ,וְ ֶצ ֱא ָצ ֵאי
הינוֶּ ,את ִדּ ְב ֵרי ָ
ַה ֲע ֵרב נָ א ,יְ יָ ֱא ֵ
יוֹד ֵעי ְשׁ ֶמ וְ ְ
ַע ְמֵּ בּית יִ ְשׂ ָר ֵאלֻ ,כּ ָלּנוּ ְ
עוֹלם ִהיא ִלי .יְ ִהי ִל ִבּי ָת ִמים ְבּ ֻח ֶקּי,
תוֹר ֶתִ ל ְשׁ ָמהֵּ .מאֹיְ ַבי ְתּ ַח ְכּ ֵמנִי ִמ ְצוֹ ֶתִ ,כּי ְל ָ
לוֹמ ֵדי ָ
קּוּדיִ ,כּי ָבם ִחיִּ ָיתנִיָ .בּרוַּ א ָתּה יְ יָ ַל ְמּ ֵדנִי ֻח ֶקּיָ :א ֵמן ָא ֵמן ָא ֵמן ֶס ַלה וָ ֶעד.
עוֹלם א ֶא ְשׁ ַכּח ִפּ ֶ
ְל ַמ ַען א ֵאבוֹשְׁ .ל ָ
יּוֹשׁ ֵבי ֵבּית ַה ִמּ ְד ָרשׁ ,וְ א ַשׂ ְמ ָתּ ֶח ְל ֵקנוּ ִמ ְ
בוֹתינוֶּ ,שׁ ַשּׂ ְמ ָתּ ֶח ְל ֵקנוּ ִמ ְ
יּוֹשׁ ֵבי ְק ָרנוֹתֶ .שׁ ָאנוּ
אהי ֲא ֵ
הינוּ וֵ ֵ
מוֹדים ֲאנַ ְחנוּ ְל ָפנֶי יְ יָ ֱא ֵ
ִ
תוֹרה ,וְ ֵהם ַמ ְשׁ ִכּ ִימים ִל ְד ָב ִרים ְבּ ֵט ִליםָ .אנוּ ֲע ֵמ ִלים וְ ֵהם ֲע ֵמ ִליםָ ,אנוּ ֲע ֵמ ִלים
ַמ ְשׁ ִכּ ִימים וְ ֵהם ַמ ְשׁ ִכּ ִימיםָ ,אנוּ ַמ ְשׁ ִכּ ִימים ְל ִד ְב ֵרי ָ
עוֹלם ַה ָבּא ,וְ ֵהם ָר ִצים ִל ְב ֵאר ָשׁ ַחת.
ְוּמ ַק ְבּ ִלים ָשׂ ָכר ,וְ ֵהם ֲע ֵמ ִלים וְ ֵאינָם ְמ ַק ְבּ ִלים ָשׂ ָכרָ .אנוּ ָר ִצים וְ ֵהם ָר ִציםָ ,אנוּ ָר ִצים ְל ַחיֵּ י ָה ָ
תּוֹר ֵדם ִל ְב ֵאר ַשׁ ַחתַ ,אנְ ֵשׁי ָד ִמים ִוּמ ְר ָמה א יֶ ֱחצוּ יְ ֵמ ֶיהם וַ ֲאנִ י ֶא ְב ַטח ָבּ.
הים ִ
ֶשׁנֶּ ֱא ַמר וְ ַא ָתּה ֱא ִ
היְ ,כּ ֵשׁם ֶשׁ ֲעזַ ְר ַתּנִי ְל ַסיֵּ ם ַמ ֶסּ ֶכת ְמגִ ָילּה ֵכּן ַתּ ַעזְ ֵרנִי ְל ַה ְת ִחיל ַמ ֶסּ ְכתּוֹת ְוּס ָפ ִרים ֲא ֵח ִרים ְוּל ַסיְּ ָמםִ ,ל ְלמֹד
יְ ִהי ָרצוֹן ִמ ְלּ ָפנֶי יְ יָ ֱא ַ
מוֹר ִאים וְ ַת ְל ִמ ֵידי ֲח ָכ ִמים יַ ֲעמוֹד ִלי
תּוֹר ֶתְ בּ ַא ֲה ָבה .וּזְ כוּת ָכּל ַה ַתּ ִנָּאים וְ ָא ָ
ְוּל ַל ֵמּד ִל ְשׁמוֹר וְ ַל ֲעשׂוֹת ְוּל ַקיֵּ ם ֶאת ָכּל ִדּ ְב ֵרי ַת ְלמוּד ָ
עוֹלם .וְ יִ ְת ַקיֵּ ם ִבּיְ :בּ ִה ְת ַה ֶלּ ְכַ תּנְ ֶחה א ָֹתְ ,בּ ָשׁ ְכ ְבִּ תּ ְשׁמֹר ָע ֶלי,
תּוֹרה ִמ ִפּי ִוּמ ִפּי זַ ְר ִעי וְ זֶ ַרע זַ ְר ִעי ַעד ָ
ְוּלזַ ְר ִעי ֶשׁא ָתמוּשׁ ַה ָ
ֹאולהּ ע ֶֹשׁר וְ ָכבוֹד .יְ יָ עֹז ְל ַעמּוֹ יִ ֵתּן ,יְ יָ
יוֹסיפוּ ְלְּ שׁנוֹת ַחיִּים .א ֶֹר יָ ִמים ִבּ ִימינָ הִּ ,בּ ְשׂמ ָ
יצוֹת ִהיא ְת ִשׂ ֶיחִ .כּי ִבי יִ ְרבּוּ יָ ֶמי וְ ִ
וַ ֲה ִק ָ
יְ ָב ֵרֶ את ַעמּוֹ ַב ָשּׁלוֹם.
יִ ְתגַּ ַדּל וְ יִ ְת ַק ַדּשׁ ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּאְ .בּ ָע ְל ָמא ְדּהוּא ָע ִתיד ְל ִא ְת ַח ְדּ ָתּא ְוּל ַא ֲחיָ א ֵמ ַתיָ א ְוּל ַא ָס ָקא ְל ַחיֵּ י ָע ְל ָמא ְוּל ִמ ְבנֵי ַק ְר ָתּא ִדּ ְ
ירוּשׁ ֶלם
פּוּל ָחנָ א ִדּ ְשׁ ַמיָּ א ְל ַא ְת ֵריהּ וְ יַ ְמ ִליְ 
נוּכ ָר ָאה ֵמ ַא ְר ָעא ְוּלּ ַא ָת ָבא ְ
פּוּל ָחנָ א ְ
ְוּל ַשׁ ְכ ֵלל ֵה ְיכ ֵליהּ ְבּגַ וָּהּ וְ ִל ְמּ ֲע ַקר ְ
קּוּד ָשׁא ְבּ ִרי הוּא
וִיק ֵריהּ )נ"ס :וְ יַ ְצ ַמח ְ
יוֹמיכוֹן ְוּב ַחיֵ י ְדּ ָכל ֵבּית יִ ְשׂ ָר ֵאלַ ,בּ ֲעגַ ָלא ִוּבזְ ַמן ָק ִריב וְ ִא ְמרוּ
פּוּר ָקנֵ הּ וִ ָיק ֵרב ְמ ִשׁ ֵיחהּ(ְ .בּ ַחיֵ יכוֹן ְוּב ֵ
כוּתהּ ָ
ְב ַמ ְל ֵ
ָא ֵמן :יְ ֵהא ְשׁ ֵמהּ ַר ָבּא ְמ ָב ַרְ ל ָע ַלם ְוּל ָע ְל ֵמי ָע ְל ַמיָּ א.
רוֹמם וְ יִ ְתנַ ֵשּׂא וְ יִ ְת ַה ָדּר וְ יִ ְת ַע ֶלּה וְ יִ ְת ַה ָלּל ְשׁ ֵמהּ ְד ֻק ְד ָשׁא ְבּ ִרי הוּאְ .ל ֵע ָלּא )בעשי"ת ְל ֵע ָלּא ְל ֵע ָלּא
יִ ְת ָבּ ַר וְ יִ ְשׁ ַתּ ַבּח וְ יִ ְת ָפּ ַאר וְ יִ ְת ַ
ִמ ָכּל( ִמן כָּ ל ִבּ ְר ָכ ָתא וְ ִשׁ ָיר ָתא ֻתּ ְשׁ ְבּ ָח ָתא וְ ֱנֶח ָמ ָתא ַדּ ֲא ִמי ָרן ְבּ ָע ְל ָמא .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
אוֹריְ ָתאִ .דּי ְב ַא ְת ָרא ַק ִדּ ָישׁא ָה ֵדין וְ ִדי
ַעל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ַעל ַר ָבּנָ ן .וְ ַעל ַתּ ְל ִמ ֵידיהוֹן וְ ַעל ָכּל ַתּ ְל ִמ ֵידי ַת ְל ִמ ֵידיהוֹן .וְ ַעל ָכּל ַמאן ְדּ ָע ְס ִקין ְבּ ַ
ְב ָכל ֲא ַתר וַ ֲא ַתר .יְ ֵהא ְלהוֹן ְוּלכוֹן ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִחנָּ א וְ ִח ְס ָדּא וְ ַר ֲח ִמין וְ ַחיִּ ין ֲא ִר ִיכין ְוּמזוֹנֵ י ְרוִ ֵיחי ֻוּפ ְר ָקנָ א ִמן ֳק ָדם ֲאבוּהוֹן ְדּ ִב ְשׁ ַמיָּ א
טוֹבים ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל .וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
וְ ַא ְר ָעא וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן:יְ ֵהא ְשׁ ָל ָמא ַר ָבּא ִמן ְשׁ ַמיָּ א וְ ַחיִּ ים ִ
רוֹמיו הוּא יַ ֲע ֶשׂה ָשׁלוֹם ָע ֵלינוּ וְ ַעל ָכּל יִ ְשׂ ָר ֵאל וְ ִא ְמרוּ ָא ֵמן.
עוֹשׂה ָשׁלוֹם )בעשי"ת ַה ָשּׁלוֹם( ִבּ ְמ ָ
ֶ
את "ההדרן" קבלנו מאתר "פורטל דף היומי" ותודתנו נתונה להם על כך

