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  : ַרִּבי ֲחִניָנאָאַמר "
  ַהְרֵּבה ָלַמְדִּתי ֵמַרּבֹוַתי, ּוֵמֲחֵביַרי יֹוֵתר ֵמַרּבֹוַתי,

        ּוִמַּתְלִמיַדי יֹוֵתר ִמּכּוָּלן"
  )21ז,ב סוגיה דף (מסכת תענית 

  

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

        
  "ּוִמַּתְלִמיַדי יֹוֵתר ִמּכּוָּלן":

  
  נ"י אריאל יהוידע
  נ"י בכר צוריאל

  נ"י בלאס אוריאל
  נ"י שלם בן דוד נעם

  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 פיקא חננאלקו
  נ"י קופלנד נוה

  ניתאי נ"ישלר 
  נ"י שמחון זוהר

  
  הארותיהם והערותיהם, שאלותיהם וקושיותיהם, משוקעים בין שורות הגמרא.

  בבחינת "תורתך שעשועי". נועבורהלימוד עימם היה 
  קיבל עוצמה רבה בקהילת תלמידי הכיתה. ,המתגלה בתורה שבעל פה ,לימוד דבר ה'

צורפת רשימת שאלות שנשאלו על ידי תלמידי הכיתה, תוך כדי הלימוד בסוף המסכת מ
  בבית מדרשנו.

  
קרית "אשרינו שנתברכנו בדור חדש של גידולי ארץ ישראל, היונקים מאדמת הר חברון שב

המקראית, המסתופפים באווירה אידאליסטית של הוריהם ותושבי הישובים בהר,  "ספר
  ו.בקיום רצון ה' ודקדוק בכל מצוותי

 עמודי התווך של החברה.בתורתם  הוושהגדיים ייהפכו לתיישים וילהקב"ה, בתפילה 
  אכי"ר. לעשות את רצונך בלבב שלם,שנזכה 
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        הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדוהודו לה' כי טוב כי לעולם חסדוהודו לה' כי טוב כי לעולם חסדוהודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו
  
  
  
  

        הקדמההקדמההקדמההקדמה
  "ים התלמוד".  –התלמוד משול לים 

  חשבה בנויים על התלמוד.בהבנה ראשונית, דימוי זה בא ללמדנו על היקפו ועומקו. עולם ההלכה והמ

. דף הגמרא מורכב מטקסט רציף, 1בהבנה נוספת אפשר לומר שהדימוי לים הוא גם בשל מראהו החיצוני

מרחב אחיד  –שאינו מפוסק ואינו מחולק לפסקאות. במבט שטחי הוא נראה כפי שהים נראה מרחוק 

  ם תלמודנו.ומונוטוני, אך המתקרב אל הים, רואה שהים רועש וגועש. כך למעשה ג

קושיות ותרוצים, דחיות והוכחות, שאלות ותשובות, אמוראים הנלחמים במלחמתה של תורה, תקופות 

 - אך כולם נמצאים  –שונים במיקומם הגאוגראפי ושונים בראייתם ובמחשבתם  –שונות ובתי מדרש שונים 

  יחד, באותו מרחב תלמודי, באותו ים התלמוד. באותה "תורה שבעל פה".

  

א סדורה" מנסה להראות ללומד את הגלים, ולגרותו להיכנס לתוך "ים התלמוד", וליצור גלים "גמר

לתורות והחידושים המתחדשים, ללמדנות ולהפנמה של הנשמה הגדולה של נשמת האומה  –חדשים 

הגלומה בתוך ים התלמוד, שאלפי שנים עם ישראל לומד אותה ומוסר את נפשו עליה, עד שאף הגוי מבין 

  "היהודי התלמודי". –רא ליהודי וקו

  

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 

  הפרטים. של בית המדרש ומבנה של הסוגיה, ולא לטבוע בים 

  

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.

  

                                                
  דה בהקדמתו לגמרא ערוכה על פרק המפקיד, תשנ"ט.רעיון זה הובא על ידי הרב מיכאל ויגו 1
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        גמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורה
  

"והוא  :, שנאמרבשביל משנתו שאינה סדורה עליו -אמר: אם ראית תלמיד שלמודו קשה עליו כברזל "ריש לקיש 

כל שכן  -ויתרון הכשיר חכמה"  ,"וחילים יגבר :ירבה בישיבה, שנאמר - . מאי תקנתיה? (קהלת י,י) לא פנים קלקל"

נין כנגד ארבעים יום שניתנה אם משנתו סדורה לו מעיקרא. כי הא דריש לקיש הוה מסדר מתניתיה ארבעין זמ

תורה, ועייל לקמיה דרבי יוחנן, רב אדא בר אהבה מסדר מתניתיה עשרין וארבע זמנין כנגד תורה נביאים וכתובים. 

  )תענית ז ע"ב(ועייל לקמיה דרבא." 

  

  כותב רבי עקיבא איגר:
  

ידי לפקוח עין על זה שיהיה נדפס "... והנני רואה שבני הגאון נרו יאיר כבר קרוב להתחיל בדפוס, אבקשך בני יד

כי לדעתי הנפש מתפעלת והדעת מתרווחת והכוונה מתעוררת, מתוך על נייר יפה דיו שחורה ואותיות נאותות, 

(וההיפוך בהפכו, אם הכתב מטושטש והוא כמעט כדרך מה שאמרו ז"ל, כל הקורא  הלימוד בספר נאה ומהודר

עם  פטים לא יחיו בהם). כי אלו מעירים ומשמחים הנפש והכוונה נכונהבלא נעימה וכו' ... ונתתי להם וכו'  ומש

  (רבי עקיבא איגר זצוק"ל בהקדמה לשו"ת רעק"א)  השמחה אל הדיבור הן כמו נשמה וחיות אל הגוף."

  

  

  :2על הוצאת מהדורה חדשה לתלמוד הבבלי –מרן הרב קוק זצ"ל כותב אגרת בדיוק בנושא זה 
   

  ב"ה כ"ז אייר תר"ץ

  
  ' החברה אמנות, ליד הדרת כבוד הגברת מרת שושנה פרסיץ.לכ

  
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 

  חינוכנו בארץ ישראל, ובחו"ל. הדואגים בעד העתיד של

  
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 

עמנו ורוחו העצמי הקשור בתגבורת המעיין החי, אשר ממנו התלמוד ויתרבו לומדיו ומכיריו בקרבנו, לאושר 

  הננו שואבים חיים ואורה נפשית.

  
והנה נהרתי מאד לראות איש אחד מיחידי הסגולה שבתופשי התורה הרבנים הצעירים, אדם גדול בתורה וביושר 

ה שבתי בורנשטיין המדות והרגשות העדינות נצר מגזע היחש והמעלה של גאוני וקדישי ישראל הרב הגדול מו"

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 

ה היא הראויה לכך. על כן הנני מציע המחשבה הגדולה הזאת להוציאה אל הפועל, וחושבני שאגודתכם הנכבד

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 

  רשומה לטובה ולברכת דורות.החיים של דורנו במובן הרוחני בהבלטה 

  ברגשי כבוד כבירים ובברכה נאמנה מאד,

  הק' אברהם יצחק הכהן קוק

  )1069(אוצרות הראי"ה  ח"ב   מכתבים   עמוד 

  
  ".גמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהגמרא סדורהעקרונות אלו, ועל פי דברי רבותינו, מוגשת כאן מהדורת "מתוך 

                                                
  מרן הרב קוק זצ"ל בהסכמה לגמרא מסכת מכות של הרב שבתי בורנשטיין כתב: 2
, אשר התחיל האיש כלבבי, הרב הגדול מו"ה שבתי בורנשטיין שליט"א, כאשר כבר הראה חביבה עלי מאוד הפעולה הרצויה"

יס עם הסימנים בצירוף הערותיו היקרות. ומאד שמח לבי בהודע לי כי כעת חזותו לרבים בהחלק של מסכת ברכות, שהדפ
, ע"פ השיטה של יו"ר החברה הוצאת ספרי תורה שבע"פ מנוקדים ומסומניםנתכוננה חברה לשם אותה המטרה הקדושה של 

ירי ויודעי שמי לעזור הרב הג' המחבר מוהר"ש הנ"ל בשם "טעם ודעת". הנני בה מאשר את הרעיון הגדול הזה, ומבקש מכל מכ
שבע"פ, שעליה כרת -להגשמתו בחיים ובפועל, וישוטטו רבים במרחבי תורתנו הקדושה, חיי עולם אשר נטע ד' בתוכנו, זו תורה

 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

 המהדורה מנוקדת ומפוסקת. .1

גמרא מחולקת לסוגיות, כל סוגיה מחולקת לפסקאות, וכל פסקה מחולקת ל"שורות בעלות ה .2

 משמעות".

 מודגשים.בהיותם דוברים שמות התנאים והאמוראים  .3

 . "אשכנזי" ציטוטים מהתנ"ך מודגשים במרכאות, בגופן .4

 ."פילוסוף" ציטוטים של משניות וברייתות במרכאות, בגופן .5

 .יבורנהלהגמרא עצמה כתובה בגופן  .6

  כל סוגיה מתחילה בעמוד חדש. .7

  –[ניתן לקבלה אצל העורך] בקובץ "וורד" גם הגמרא נמצאת  .8

  ניתן לשינויים כרצון הלומד, להוספת חידושים, הערות, הזחות, הדגשה והכנת דפי מקורות.

  

ים, עצם הקריאה כך בגמרא, מהווה בסיס משמעותי ללימוד בקיאותי או עיוני. הסוגיה מתוחמת, הפסוק

משניות וברייתות שנידונים בה מופיעים בגופן מיוחד, ומפנים את תשומת הלב למוקדי הסוגיא, שמות 

לבעל המימרא ולא רק למימרא עצמה.  כך שניתנת תשומת לב גם ,מודגשיםהדוברים התנאים והאמוראים 

וך את דף הסוגיה לדף החלוקה לשורות מבהירה ומאירת עיניים. ניתן לעשות שימוש נוסף בסוגיות, כגון להפ

  עבודה, ועוד שימושים רבים.

וקלות  שיקולינו הוא הלומד –על פי כללים חיצוניים  ניקודוה ,פיסוקה ,בדיוק הנוסח נו להכריעאלא ב

  , ובתנאי שכבר הובא על ידי אחד מרבותינו.ההבנה הנכונה

דבר מתוקן, וכמעט על כל תיקון  דנו וחשבנו, לא עשינו די כדי להוציא ,על אף ששקלנונוסח הגמרא הנבחר: 

ולעיון  'דקדוקי סופרים'השארנו זאת ל  – וכמובן גם גירסת "הראשונים" ,גרסה יש כתבי יד ודפוסים רבים

בעיקר  . צעדנורבות על הנוסח, ושאר ספרי רבותינו, והחוקרים העירכבר מהדורת שוטנשטיין , בכתבי היד

 .ים כשחשבנו שזה יהיה לתועלת הלומדבעקבות גרסת הדפוס המקובל עם שינויים קל

אשרי  לכל אחד מבניו של הקב"ה יש חלק ומקום בלימודי ה', גם בלימוד הגמרא. –" וכל בנייך לימודי ה'"

עם ישראל, שבישועת ה' על עמו חזר לארץ ישראל, בהתקיימות דברי הנביאים. זכה דורנו שהתרבו ספסלי 

דמיו, לשבת באוהלה של תורה, וללמוד שעות רבות ביום את בית המדרש ודור שלם זוכה מה שלא זכו קו

 דבר ה'.

יהי רצון מלפניך ה' אלהי ": ניסתו לבית המדרשכבפתח המהדורה נתפלל את תפילת רבי נחוניא בן הקנה ב

שלא יארע דבר תקלה על ידי, ולא אכשל בדבר הלכה וישמחו בי חברי, ולא אומר על טמא טהור ולא על 

 . "כשלו חברי בדבר הלכה ואשמח בהםטהור טמא, ולא י

 על השינוי והחידוש. צווחוהיו שלדפוס  יד ושינוי כתיבת התלמוד הבבלי מכתבכבר בזמן המצאת הדפוס 

 ולאחריו על ידי יושטיניאן, הועמדה על ידי דניאל בומברג הנוצרי,שעל אף מהדורת הבבלי הראשונה בדפוס, 

שאנו כ ,כיום .הבעקבותי הא של האלמנה והאחים ראם הלכוגם מהדורת וילנ ,בבתי המדרשות ההתקבל

 .למען לימוד דבר ה'ביכולת להשתמש בכלים אלו זכינו  ,חידושים טכנולוגיםדור של נמצאים ב

תי את עבודתי בעימוד דף הגמרא והסוגיה בפני רבנים וקבלתי את הסכמתם להמשיך בעבודתי ילאחר שהרא

הארות ומכתבי  ,וקבלתי תגובות, הערות את הדפים באתרי האינטרנט, וכמו כן פרסמתי מאוד ואף עודדוני

  .בור הרבנים והתלמידיםילצ ,ללומד ה'גמרא סדורה' כעזררצוני להציע את תודה, ב

י בעין טובה ולכף זכות, ושישלחו לי את ונוישתאו, שידונה'גמרא סדורה' אודה מאוד לכל אלו שיראו את 

שדנתי עם גדולי הרבנים והמחנכים בענין זה, כולם ידעו ה והערה. ובעז"ה אתייחס לכל האר הערותיהם,

  והשקעתי בזה זמן רב ומחשבה מעמיקה. ,הדידקטיו החינוכי, יתיהאמבשלושת המישורים: 

  

    ".הלא אכשל בדבר הלכויהי רצון ש"
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ר ולעשות "ללמוד וללמד לשמו –תפילתנו היא שאכן מהדורה זו של הגמרא תסייע לכולנו בעבודת הקודש 

  ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך באהבה".

בהבנת הסוגיה, איכות הלימוד תעלה, וישאיר חותם  לעמולמוטיבציה  שללומד תהיה יותראנו מאמינים 

  ורושם חזק בנפש.  

עבודת הלימוד וההבנה היא עמל תורה שאין לו סוף; אם טעינו בהבנת הגמרא, בחלוקה לסוגיות 

  אנא כתבו לנו ותעמידונו על טעויותנו. –פיסוק ולפסקאות, בניקוד, ב

  

   0526071122נייד:   vinetd@neto.net.il: דוא"ל: אלי לשאלות וברורים, ניתן לפנות

ות נוספות והדפסתן. [המסכתות ] עבור המשך הכנת מסכת46נשמח לקבל תרומות [פטורות ממס לפי סעיף 

  רקים שהודפסו בסייעתא דשמיא: מסכתות: סוכה, תענית, מגילה, ברכותופ

ופרקים: תפילת השחר, אין עומדין, המניח, הכונס, החובל, ערבי פסחים, "מצוות האב על הבן" סוגיות בבא 

  ].קמא, אלו מציאות.

  

וד ולהאהיב בתפילה והודאה לאל חי. הודאה אין קץ על כל החסד שעושה עמי. בתפילה שאזכה ללמאסיים 

  תורה ולהאירה בעם ישראל ולקדש שם שמים ברבים, לי ולזרעי ולתלמידי עד עולם. 

  ם השותפים במהדורה זו, ורבים המה, לכל תלמידי החכמיוכן הערכתי ותודתי בזאת, 

ובמיוחד למו"ר הרה"ג הרב שמואל אריאל שליט"א על הארותיו והערותיו המחכימות. על השותפות, 

  בה.  הזמינות וההקש

   בית החינוך, בי"ס ממ"ד "דביר" עתניאל הר חברון, בניהולו של ר' אהרן פניאל.  בית היוצר,ל

   על נוסח הגמרא. -נט' ומכון ממרא לאתר 'גמרא

  לגב' לאה גליס על הניקוד.

  על נוסח רש"י. –לתוכנת "תורת אמת" והרב פנחס ראובן 

  " בע"מ.מן-טלת "הדפסת מהדורת וילנא התאפשרה ברשות ובאדיבות הוצא

  על עיצוב העטיפה. 054-6205711 סטודיו לעיצוב גרפי ועריכת וידאו -"עיצוב מנצח" - לגב' מיכל נצח מורג 

  "פרסום גיל" על הסבלנות, ההדפסה והכריכה.   –לשושי ומזל 

  על הוצאת פרויקט זה לאור. –לעמותת "וכל בנייך לימודי ה'" 

  דניאל ברק ווינט

  הר חברון –עתניאל 

©  

  כל הזכויות שמורות 
  לדניאל ברק ווינט

  לימודי ה'" וכל בנייךלעמותת "ו
  
  
  
  

  "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, 

  לא יצאו מכח אל הפועל, פירוש שיש דרכים חדשים בתורה, שעדיין 

   ,עד שיבוא הזמן והדור אשר ביגיעתם בתורה יתגלו הדרכים הנ"ל

  סוכות תרמ"ח) - ("שפת אמת"         וזהו בחינת ארוסה ולא נשואה".
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  יבדל"א לרגל בר המצוה שלויחיאל שחיבר הרב דן מרצבך לבנו  כללים בעבודת ה'
  

  לבני המתוק!
  

 התאמץ מאד מאד לאהוב כל יהודי, ע"י שתחפש מאד את הנקודות הטובות שבו.   .א
 לכלוך. זכור! המח הוא הארמון של הקב"ה, אל תכניס בו   .ב
 המידה שהנך אוהב את סביבתך , כך אוהבים אותך.   .ג
 לעולם לא יוצא רע ממצווה שעושים לשמה ממש.   .ד
 תמיד כשאתה "נתקע", בקש מה' שיושיע אותך.  .ה
 העבירות הן כ'מספרים' שחותכות את החוט אל הקב"ה.   .ו
 אם תהנה מעבירה, תצטרך לשלם בסבל, וסוף סוף לא תרוויח כלום.   .ז
 מיד תאמר "עוונותי גרמו", ואנשים הם רק שליחים מסכנים.אם קורה לך משהו, ת  .ח
תלמיד חכם אמיתי ועניו יהיה כדבר החשוב ביותר שיש עלי אדמות. לעולם אל תפגע   .ט

 בו בשום צורה.
תתאמץ מאד מאד לכבד את ה' בעשיית מצוות, וחשוב בליבך שאתה משמח באותו    .י

 רגע את מלך מלכי המלכים הקב"ה.
  

  אבא.
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  לם בהיכל ה'זכרון עו

  הרב דן שמואל מרצבך זצ"ללחבר, ידיד, 

  בן ר' עזריאל ועללא שושנה ז"ל

  

  ן לכף זכות את ישראל, אהבם אהבה רבה ועשה חסד עם הבריות.ד

  דד במסירות נפש ללמוד וללמד תורה ולקרב את ישראל לאביהם שבשמים.נ

  ימש תלמידי חכמים באהבה רבה ויראה, דלה מתורתם והשקה לרבים.ש

  קוואות טהרה ובתי מדרשות בנה לרוב באהבתו לה' יתברך ולארצו ארץ הקודשמ

  יתר על כבוד עצמו, דאג לכבודו של מקום ולכבודם של אחריםו

  הוב על משפחתו, קהילתו, הר חברון, ועם כל מי שפגש. השפיע מאורו וניגוניו עליהם.א

  גנזי מרומים עלה בטהרה בדרכו לקברי אבות בשעת עלות השחר.ל

  
  נלב"ע ערב שבת קודש פרשת העקדה

  י"ד חשוון ה'תשע"ב

  ת.נ.צ.ב.ה.

  

  מתגעגעים, 

  חברים מהישוב עתניאל
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  :לע"נ זקנינו
  

  ז"ל אהרן בן צבי
  ז"ל הלוי בנימיןמרים בת וזוגתו 

  ווינט
  

****************  
  

  ז"ל החבר משה בן החבר פנחס
  ז"ל פרידה פרומה בת אנשילוזוגתו 

  הלברשטט
  

****************  
  

  ז"ל משה בן יוסף יהודה
  ז"ל ֶמענְיָה בת יוסףוזוגתו 

  רכמוט
  טרנסניסטריא שבאוקראינהבשנספו בשואה 

  
****************  

  
  ז"ל דוד בן מנחם ישראל

  ז"ל שרה בת יעקבוזוגתו 
  גלזין

 

  

  לע"נ
 
  (לרנר) ז"ל יוסף ינאי

  בן גיטל ויונה לרנר הי"ד
  מקומרובקה, פולין.

  
  חסד ואמת, צנוע וישר.איש 

  
  נפטר בשיבה טובה בכ"ב בשבט תשע"ב.
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  לע"נ

  זצוק"ל הי"ד עמירם בן פסח עולמימו"ר הרב 

  בזמן עשיית חסד נרצח בידי בני עוולה

  כסלו התשנ"הבכד 

  

        """"הגמראהגמראהגמראהגמרא""""
ָמָרא ָשאִתי ִמּתֹוך ַהּגְ ּנָ יר ׁשֶ ִ   ַהׁשּ

יִרי ָהָיה ֶזה   לֹא ׁשִ
ֲעבֹותוֹ  יק ּבַ יר ַעּתִ   ת ְזָמןֶזה ׁשִ
ּלֹא ָיכֹול ִלּדֹום   ׁשֶ

ְדָהִמים ל ַהּנִ יָרם ֶשל ּכָ   הּוא ׁשִ
  ֶאל מוּל ְיקּום נֹוְשִאים ֵעיָניִים

י ְרִכי ַנְפׁשִ   ְוָשִרים ּבָ
ַמִים ָמָרא ִמּכֹוְכֵבי ׁשָ ף ּגְ ְרִכי ִמּדַ   ּבָ

  ] עולמי [משירי הרב עמי
  

  

  

  "תלמידי בית המדרש התאהבו בתורתו

  עמי אהב את התורה.התאהבו בתורתו כי הרב 

  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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    וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.וקבלתי רשות ממו"ר הרב דרוקמן להדפיסה גם כאן.    ,,,,הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסה על מסכת סוכההסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה
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  שליט"א מכתב מהרב דוד פוקס

  ראש בית המדרש "לפניהם"
  עבר: ר"מ בכולל "מרץ" מבשרת ירושלים, ור"מ בישיבה התיכונית "נתיב מאיר" ירושלים.לש

  
  

  בס"ד       ח"י סיון  תש"ע

  הרב דניאל ווינט -נושא: גמרא סדורה 

  

זכות גדולה להמליץ לפניכם אודות מפעל 'גמרא סדורה', שיתרום לקירוב הנוער שלנו ללימוד גמרא 

הניסיונות לפותרם רבים; אך המציאות לא השתפרה בהרבה. יש ולהתענג בו. הקשיים ידועים, 

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. 

טוב לזה לא יועיל תמיד לאחר; הצד השווה יביא לשינוי עלינו להשקיע במסלולים  מקבילים, מה ש

  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 

פעילות ברמות חכמה, בינה ודעת תתאפשר ביתר קלות אם למקור, לספר המונח לפני התלמיד. ה

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 

א מורכב מתת נושאים ואזכורים כבדרך אגב? ורגליו בלי פיסוק. איפה מתחיל משפט ואיפה נגמר? הו

  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, 

ובות להגדיל נראה בע"ה קידום ועלייה בשטח. נתפנה אז להשקיע כוחות וזמן לשאלות הערכיות החש

  תורה ולהאדירה.  

  

  לכבוד התורה ולקרבה ללב,

  דוד פוקס

 

    להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.    פוקספוקספוקספוקסהסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב הסכמה זו הודפסה על מסכת סוכה וקבלתי רשות ממו"ר הרב 



  1 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 

14  

  

  

  

  

  

 

 

    להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.להדפיסה גם כאן.    לפשיץלפשיץלפשיץלפשיץהרב הרב הרב הרב על מסכת סוכה וקבלתי רשות מעל מסכת סוכה וקבלתי רשות מעל מסכת סוכה וקבלתי רשות מעל מסכת סוכה וקבלתי רשות מ    ניתנהניתנהניתנהניתנהסכמה זו סכמה זו סכמה זו סכמה זו הההה



    מגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראת    - - - - מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' 
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        מגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראת    - - - -     ''''פרק אפרק אפרק אפרק א    מגילהמגילהמגילהמגילהמסכת מסכת מסכת מסכת 

        בבבב- - - - ב, אב, אב, אב, א .1
  

   ַמְתִניִתין   ב, א

ה ִנְקֵראת    :ְמִגיּלָ
רּבְ     ,ַאַחד ָעׂשָ
רּבְ  ֵנים ָעׂשָ    ,ׁשְ
   ,רׂשָ ה ָע ָש לֹ ׁשְ ּבִ 
רּבְ  ָעה ָעׂשָ     ,ַאְרּבָ
  ,רׂשָ ה ָע יׁשָ ִמ ֲח ּבַ 

חֹות ְולֹא יֹוֵתר    .לֹא ּפָ
  

ן נּון ַע ּבִ ִפין חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ ין ַהּמּוּקָ ַרּכִ רקֹוִרין ּבְ  - ּכְ ה ָעׂשָ    .ֲחִמיׁשָ
דֹולֹות קֹוִרין  ָפִרים ַוֲעָיירֹות ּגְ ר ּבְ  -ּכְ ָעה ָעׂשָ    ,ַאְרּבָ

ִניָסה יִמין ְליֹום ַהּכְ ָפִרים ַמְקּדִ ַהּכְ א ׁשֶ    .ֶאּלָ
  

יַצד    ?ּכֵ
  

רָחל ִלְהיֹות  ָעה ָעׂשָ    :ַאְרּבָ
ִני ׁשֵ    :ּבְ

דֹולֹות  ָפִרים ַוֲעָיירֹות ּגְ ּיֹום -ּכְ    ,קֹוִרין ּבֹו ּבַ
פֹות חֹוָמה     .ְלָמָחר -ּומּוּקָ

  
ְרִביִעי י אֹו ּבִ ִליׁשִ ׁשְ    :ָחל ִלְהיֹות ּבִ

ָפִרים  ִניָסה - ּכְ יִמין ְליֹום ַהּכְ    ,ַמְקּדִ
דֹולֹות  ּיֹום -ַוֲעָיירֹות ּגְ    .קֹוִרין ּבֹו ּבַ
פֹות חֹוָמה     .ְלָמָחר –ּומּוּקָ

  
י ֲחִמיׁשִ    :ָחל ִלְהיֹות ּבַ

דֹולֹות  ָפִרים ַוֲעָיירֹות ּגְ ּיֹום -ּכְ    .קֹוִרין ּבֹו ּבַ
פֹות חֹוָמה     .ְלָמָחר –ּומּוּקָ

  
תָחל ִלְהיֹות  ּבָ    :ֶעֶרב ׁשַ

ָפִרים  ִניָסה - ּכְ יִמין ְליֹום ַהּכְ    .ַמְקּדִ
דֹולֹותַוֲע  פֹות חֹוָמה  ,ָיירֹות ּגְ ּיֹום -ּומּוּקָ    .קֹוִרין ּבֹו ּבַ
  

ת ּבָ ׁשַ    :ָחל ִלְהיֹות ּבְ
דֹולֹות  ָפִרים ַוֲעָיירֹות ּגְ ִניָסה -ּכְ יִמין ְוקֹוִרין ְליֹום ַהּכְ    ,ַמְקּדִ

פֹות חֹוָמה     .ְלָמָחר –ּומּוּקָ
  

ת ּבָ ַ    :ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהׁשּ
ָפִרים  ִניָסהַמְקּדִ  - ּכְ    ,יִמין ְליֹום ַהּכְ

דֹולֹות  ּיֹום -ַוֲעָיירֹות ּגְ    ,קֹוִרין ּבֹו ּבַ
פֹות חֹוָמה     .ְלָמָחר –ּומּוּקָ

  

ָמָרא    ּגְ
ה ִנְקֵראת ּבְ " רְמִגיּלָ    ."ַאַחד ָעׂשָ

   ?ְמָנָלן
  

   ?!ְמָנָלן
ן ְדָבִעיַנן ְלֵמיַמר ְלַקּמָ    :ּכִ

ָפִרים ִלְהיוֹ " ִניָסהֲחָכִמים ֵהֵקיּלּו ַעל ַהּכְ יִמין ְליֹום ַהּכְ    ,ת ַמְקּדִ
ים ַרּכִ ּכְ ּבַ קּו ַמִים ּוָמזֹון ַלֲאֵחיֶהם ׁשֶ ַסּפְ ּיְ ֵדי ׁשֶ    !"ּכְ

  רש"י
  מתני' 

. מגילה נקראת בי''א וכו'
פעמים בזה ופעמים בזה ולקמן 

   מפרש ואזיל:
. לא פחות ות ולא יותרלא פח

   מי''א ולא יותר מט''ו:
   . בגמ' מפרש לה:מימות יהושע

אלא שהכפרים מקדימין ליום 
. כלומר מאחר 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 

כניסה יום שני בשבת ליום ה
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 
בקיאין לקרות וצריכין 
שיקראנה להם אחד מבני העיר 
ולא הטריחום חכמים להתאחר 

ופעמים שיום  ולבא ביום י''ד
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 

. דהוה יסהמקדימין ליום הכנ
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 

וכו'. והכי פירושא מנלן  לקמן
די''א וי''ב וי''ג חזו לקרייה 
די''ד וט''ו הוא דכתיב בקרא 
וקא מהדר גמרא מנלן בתמיה 

חובה היא אלא חכמים  האי לאו
הקילו עליהן כדבעינן למימר 

   לקמן:
. שיהו פנויין ביום כדי שיספקו

פורים להספיק צורכי סעודת 
   פורים לבני העיירות:
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   :ֲאַנן ָהִכי ָקָאְמִריַנן
י  הּו ַאְנׁשֵ ִדי ּכּוּלְ דֹוָלהִמּכְ ֶנֶסת ַהּגְ ִניְנהוּ  ּכְ ּקְ    ,ּתַ

ִאי  ךְ ּדְ ְעתָּ י  ַסְלָקא ּדַ דֹוָלהַאְנׁשֵ ֶנֶסת ַהּגְ ר ּכְ ָעה ָעׂשָ רוְ  ַאְרּבָ ה ָעׂשָ ּקּון ֲחִמיׁשָ    ,ּתַ
י  ינּו ַאְנׁשֵ ַתּקִ א ּדְ ְנּתָ ּקַ ָנן ְוַעְקֵרי ּתַ דֹוָלהָאתּו ַרּבָ ֶנֶסת ַהּגְ    ?!ּכְ

   :ְוָהְתַנן
יןֵאין " ית ּדִ ְבֵרי  ּבֵ ל ּדִ יןָיכֹול ְלַבטֵּ ית ּדִ    ,ֲחֵבירוֹ  ּבֵ

ן א ִאם ּכֵ ָחְכָמה וּ  ֶאּלָ ּנּו ּבְ דֹול ִממֶּ    !"ְבִמְנָיןּגָ
א י  ,ֶאּלָ הּו ַאְנׁשֵ יָטא ּכּוּלְ ׁשִ דֹוָלהּפְ ֶנֶסת ַהּגְ ינוּ  ּכְ ּקִ    .ּתַ

   ?ֵהיָכא ְרִמיָזא
  

א ָאַמר  ר ַאּבָ ֶמן ּבַ י ָאַמר ַרב ׁשֶ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
יֶהם" :ָאַמר ְקָרא ְזַמּנֵ ה ּבִ ים ֶאת ְיֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ ּקְ  - "ְלַקּיֵ ה ּתִ ים ַהְרּבֵ    .נּו ָלֶהםְזַמּנִ

  
ְעָיא ֵליּה ְלגּוֵפיּה     !ַהאי ִמיּבַ

  
ן יֶהם"ַמאי  'ְזַמן' :ֵליָמא ְקָרא ִאם ּכֵ    ?"ְזַמּנֵ

ים טּוָבא    .ְזַמּנִ
  

ֵעי ֵליּה  י ִמיּבָ ּתִ ל ֶזה :ְוַאּכַ ְזַמּנֹו ׁשֶ ל ֶזה לֹא ּכִ    !ְזַמּנֹו ׁשֶ
  

ן ם' :ֵליָמא ְקָרא ִאם ּכֵ יֶהם"ַמאי  'ְזַמנָּ    ?"ְזַמּנֵ
הוּ ׁשַ  ּה ּכּוּלְ    .ְמָעת ִמיּנָ
  

ים טּוָבא    ?ֵאיָמא ְזַמּנִ
  
יֶהם" ם'ּדּוְמָיא ּדִ  "ְזַמּנֵ ם'ַמה  ',ְזַמּנָ ַמּנָ ֵרי ַאף  - 'זְּ יֶהם"ּתְ ֵרי – "ְזַמּנֵ    .ּתְ
  

ֵריַסר ּוְתֵליַסר    ?ְוֵאיָמא ּתְ
  

ְדָאַמר  ר ִיְצָחקּכִ מּוֵאל ּבַ    :ַרב ׁשְ
ר לָֹשה ָעׂשָ ה לַ  ׁשְ   , ּכֹל ִהיאְזַמן ְקִהיּלָ

   .ְולֹא ָצִריְך ְלַרּבּוֵיי
י  רָהָכא ַנּמִ לָֹשה ָעׂשָ ה ַלּכֹל ִהיא ׁשְ    ,ְזַמן ְקִהיּלָ

   .ְולֹא ָצִריְך ְלַרּבּוֵיי
  

יְבַסר ַסר ְוׁשִ יּתְ    ?ְוֵאיָמא ׁשִ
  
ִתיב כז)- (אסתר ט "ְולֹא ַיֲעבֹור"    .ּכְ
  
יוְ  ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ    :ָאַמר ׁשְ

הּוִדים" :אָאַמר ְקָר  ר ָנחּו ָבֶהם ַהּיְ ִמים ֲאׁשֶ ּיָ   .כב)-(אסתר ט "ּכַ

ִמים" - 'ָיִמים' ּיָ רְלַרּבֹות  "ּכַ רוְ  ַאַחד ָעׂשָ ֵנים ָעׂשָ    .ׁשְ
  

ֵריַסר ּוְתֵליַסר    ?ְוֵאיָמא ּתְ
  

מּוֵאלָאַמר  ר ִיְצָחק ַרב ׁשְ    :ּבַ
ר לָֹשה ָעׂשָ ה ַלּכֹל ִהיא ׁשְ    ,ְזַמן ְקִהיּלָ

   .ְלַרּבּוֵייְולֹא ָצִריְך 
  

יְבַסר ַסר ְוׁשִ יּתְ    ?ְוֵאיָמא ׁשִ
  
ִתיב כז)- (אסתר ט "ְולֹא ַיֲעבֹור"    .ּכְ
  

ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ יֶהם"לֹא ָאַמר ִמ  ַמאי ַטְעָמא ַרּבִ ְזַמּנֵ    ?"ּבִ

  רש"י
. אנן דמיבעיא אנן הכי קאמרינן

   לן מנלן הכי קאמרינן:
. מדהקילו חכמים על מכדי

הכפרים להקדים על כרחך 
אנשי כנסת הגדולה שתיקנו 

מי מרדכי ואסתר את שמחת בי
הפורים וקריאת המגילה כולהו 
הני זימני תיקון ונתנו רשות 

   לקרות:
. י''ד וט''ו דאי סלקא דעתך

   תקון הכתובין במגילה ותו לא:
. דבתרייהו היכי אתו רבנן

ועקרו תקנתא והתירו להקדים 
   בתמיה:

. וכיון אלא פשיטא אינהו תקון
דאינהו תקון ודאי רמזינהו 

ת אסתר היינו דמיבעיא במגיל
   לן היכא רמיזא ומנלן:

. לי''ד וט''ו המפורשין לגופיה
   בספר:

. את ימי הפורים לימא קרא
האלה בזמן דמשמע בזמן 

   המפורש להם:
. האי דנקט ואכתי מיבעי ליה
   זמנים לשון רבים:

. של מוקפין לאו כזמנו של זמנו
פרזים דאי כתוב בזמן הוה 

בעו  משמע זמן אחד לשניהן אי
ליקרו בארביסר ואי בעו ליקרו 

   בחמיסר:
. רבויא זמניהם דומיא דזמנם

דדרשינן לקרא לייתורא דיו''ד 
וה''א דומיא דעיקר הזמן 
דנפקא לן מזמנם הוא דקא 

   מרבה דומיא דידהו:
. הכל נקהלו זמן קהלה לכל היא

להנקם מאויביהם בין בשושן 
בין בשאר מקומות כמו שכתוב 

ך קרא בספר הלכך לא צרי
לרבויי שיהא ראוי לקרייה 

   דעיקר הנס בו היה:
. לעיל מיניה כתיב ימים כימים

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:
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ם' 'ְזַמן' יֶהם' 'ְזַמּנָ ַמע ֵליּה  - 'ְזַמנֵּ    .לֹא ַמׁשְ
  

א  ר ַאּבָ ֶמן ּבַ ִמים"לֹא ָאַמר ִמ  ְעָמאַמאי ַט ְוַרב ׁשֶ ּיָ    ?"ּכַ
  

   :ָאַמר ָלךְ 
ְכִתיב    .ַההּוא ְלדֹורֹות הּוא ּדִ

  
  

הָאַמר  ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ י ָאַמר  ַרּבָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
ְבֵרי  י ֲעִקיָבאזֹו ּדִ ָאה ַרּבִ    ,ְסִתיְמּתָ
ָדִריׁש  ם' 'ְזַמן' :ּדְ יֶהם' 'ְזַמּנָ    ',ְזַמּנֵ

ּה  :ֲחָכִמים אֹוְמִריםֲאָבל  ְזַמּנָ א ּבִ    .ֵאין קֹוִרין אֹוָתּה ֶאּלָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
י ָאַמר "    :ְיהּוָדה ַרּבִ

ִתיְקָנן ִנים ּכְ ָ ַהׁשּ ְזַמן ׁשֶ    ,ֵאיָמַתי ּבִ
רּוִיין ַעל ַאְדָמָתן ָרֵאל ׁשְ    ,ְוִיׂשְ

ה ַמן ַהּזֶ ּזְ ּה  - ֲאָבל ּבַ ִלין ּבָ ּכְ    ,הֹוִאיל ּוִמְסתַּ
א ּבִ  ּה ֵאין קֹוִרין אֹוָתּה ֶאּלָ    "ְזַמּנָ

ַמאן א ּדְ יּבָ י ְיהּוָדה ַאּלִ    ?ַרּבִ
א ּדְ  יּבָ י ֲעִקיָבאִאיֵליָמא ַאּלִ א - ַרּבִ ְנּתָ ּקַ ה ִאיָתא ְלַהאי ּתַ ַמן ַהּזֶ ּזְ    !ֲאִפיּלּו ּבַ

ָנן ַרּבָ א ּדְ יּבָ א ַלאו ַאּלִ רּוִיין ַעל ַאְדָמָת  ,ֶאּלָ ָרֵאל ׁשְ ִתיְקָנן ְוִיׂשְ ִנים ּכְ ָ ַהׁשּ    !ן ִמיָהא ָקִריָנןּוִבְזַמן ׁשֶ
  

י יֹוָחָנן ַרּבִ א ּדְ יּוְבּתָ    .ּתְ
א יּוְבּתָ    .ּתְ

  
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
הָאַמר  ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ

ְבֵרי  י ֲעִקיָבאזֹו ּדִ ָאה ַרּבִ    ,ְסִתיְמּתָ
ִלי :ֲאָבל ֲחָכִמים ָאְמרוּ  ּכְ ה הֹוִאיל ּוִמְסּתַ ַמן ַהּזֶ ּזְ ּה ּבַ ְזַמּנָ א ּבִ ּה ֵאין קֹוִרין אֹוָתּה ֶאּלָ    .ן ּבָ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

י ְיהוָּדהָאַמר "    :ַרּבִ
ִתיְקָנן ִנים ּכְ ָ ַהׁשּ ְזַמן ׁשֶ רּוִיין ַעל ַאְדָמָתן ,ֵאיָמַתי ּבִ ָרֵאל ׁשְ    ,ְוִיׂשְ

ה ַמן ַהּזֶ ּזְ ּה  - ֲאָבל ּבַ ִלין ּבָ ּכְ    ,הֹוִאיל ּוִמְסתַּ
ּה  ֵאין קֹוִרין ְזַמּנָ א ּבִ    ."אֹוָתּה ֶאּלָ

  
י ִ ָיא ֵליּה  ַרב ַאׁשּ יּדְ  :ַקׁשְ יְיהּוָדה ַאּדְ  ַרּבִ  ְיהּוָדה  ַרּבִ

ַרְייָתא כְּ    ,בב יּומֹוִקים ָלּה ַלּבְ ר ְיהּוָדה ַרּבִ    .יֹוֵסי ּבַ
  

י ְיהּוָדהּוִמי ָאַמר  ּה " :ַרּבִ ִלין ּבָ ּכְ ה הֹוִאיל ּוִמְסתַּ ַמן ַהּזֶ ּזְ ּה ֵאין קוֹ  ,ּבַ ְזַמּנָ א ּבִ    "ִרין אֹוָתּה ֶאּלָ
   :ּוְרִמיְנִהי

יָאַמר "    :ְיהוָּדה ַרּבִ
   ?ֵאיָמַתי

י ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ ְכָנִסין ּבְ ּנִ    ,ָמקֹום ׁשֶ
י  ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ ֵאין ִנְכָנִסין ּבְ ּה  -ֲאָבל ָמקֹום ׁשֶ ְזַמּנָ א ּבִ    "ֵאין קֹוִרין אֹוָתּה ֶאּלָ

ְכָנִס " ּנִ יָמקֹום ׁשֶ ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ ה ,ִמיָהא ָקִריָנן -  "ין ּבְ ַמן ַהּזֶ ּזְ   !ַוֲאִפיּלּו ּבַ
  

ר ְיהּוָדה י יֹוֵסי ּבַ ַרּבִ ַרְייָתא ּכְ    .ּומֹוִקים ָלּה ַלּבְ
  

י ְיהּוָדה ַאּדְ  ַרּבִ ָיא ֵליּה ּדְ ַקׁשְ ּום ּדְ יּוִמׁשּ    ,ְיהּוָדה ַרּבִ
י יֹוֵסי  ַרּבִ ַרְייָתא ּכְ ר ְיהּוָדהמֹוִקים ָלּה ַלּבְ    ?!ּבַ

  
  

  רש"י
. להכי שייך לדורות הוא דכתיב

ישנא דקרא כימים כלומר ל
יעשו לדורות י''ד וט''ו כאשר 
היה בימי הנס ימים אשר נחו 
בהם הלכך לא איכא לרבויי 

   מהכא שנים אחרים:
. הכי גמיר זו דברי ר' עקיבא

רבי יוחנן מרביה דמתני' ר''ע 
   אמרה:

. הרבה סתם משנה סתימתאה
סתם ר' שהן דברי ר' עקיבא 
וי''מ סתימתאה כל הסתומין 

ידיו היו כדאמר בסנהדרין תלמ
(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.):
כמים על . הקילו חאימתי

   הכפרים:
. בזמן שהשנים כתיקנן

שהשנים מתעברות על פי בית 
דין והחדשים המקדשין בבית 
דין שולחין שלוחיהן להודיע 
אימתי הוקדש ניסן ועושין 

   מועדים ע''פ שלוחין:
. כששרויין על אדמתם

והשלוחין מגיעין עד הפסח 
   לקצה ארץ ישראל:

. שפסקו כל אלה אבל בזמן הזה
ו ולא יגיעו שלוחי וישראל נפרד

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 

דהא רבי עקיבא בזמן . תקנתא
הזה [הוה] ואמר במתני' 

   דמקדימין:
. דהוו אלא לאו אליבא דרבנן

   מקמי ר''ע אמרה:
. אלמא רבנן נמי מיהא קרינן

   דרשי זמן זמנם זמניהם:
איכא דאמרי אמר רבה זו דברי 

. ולא ר' עקיבא סתימתאה
גרסינן להאי לישנא דדריש זמן 
זמנם זמניהם דהא רבנן דפליגי 

י דרשי ליה אלא עליה נמ
שהחמירו לאחר חורבן משום 

   דמסתכלין בה:
. דהא ברייתא קשיא דר''י

דלעיל אדר' יהודה דמתני' 
 כדמפרש ואזיל: 

. דלעיל ואוקי לה להך ברייתא
   כרבי יוסי בר יהודה:

   . מקדימים:אימתי
. במקום מקום שנכנסים כו'

שבית דין קבוע והכפרים 
נכנסים שם ליום הדין כשיש 

   ריב:להם ה
. דהך אבל מקום שאין נכנסין

הקדמה לאו קולא היא לכפרים 
 אין קורין אותה אלא בזמנה:

  . בתמיה:משום דקשיא ליה כו'
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י ְיהּוָדה ַרּבִ ָתֵני ָלּה ּכְ א ּדְ ִאיּכָ ִמיַע ֵליּה ּדְ י ׁשְ ִ ר ְיהּוָדה ,ַרב ַאׁשּ י יֹוֵסי ּבַ ַרּבִ ָתֵני ָלּה ּכְ א ּדְ    ,ְוִאיּכָ
י ְיהּוָדה ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ ַרּבִ ָיא ֵליּה ּדְ ַקׁשְ    ,ּוִמּדְ

י ְיהּוָדה :ָאַמר ַרּבִ ָתֵני ָלּה ּכְ ְווָקא ַמאן ּדְ    ,ַלאו ּדַ
י ַרּבִ ָתֵני ָלּה ּכְ ְווָקא ַמאן ּדְ ר ְיהּוָדה ּדַ    .יֹוֵסי ּבַ

  
  



    מגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראת    - - - - מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' 
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        בבבבב, ב, ב, ב,  .2
ר" ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ן נּון קֹוִרין ּבַ ַע ּבִ ִפים חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ ים ַהּמּוּקָ ַרּכִ    .ְוכּו' "ּכְ
  

י    ?3ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָאַמר ְקָרא ן ַהיְּ " :ּדְ ָרזֹותַעל ּכֵ ָעֵרי ַהּפְ ִבים ּבְ ָרִזים ַהּיֹוׁשְ   .יט)-(אסתר טְוגֹו'  "הּוִדים ַהּפְ

ְפָרִזים  ר - ִמּדִ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ    ,ּבְ
ִפין  ר -מּוּקָ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ    .ּבַ

  
ָרִזים : ְוֵאיָמא ר -ּפְ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ    ,ּבְ

ִפין  ָלל לֹא -מּוּקָ ָלל ּכְ    .ּכְ
  

ָרֵאל ִניְנהוּ     !?ְוַלאו ִיׂשְ
  

ִתיב "ֵמהֹוּדּו ְוַעד ּכּוׁש "ְועֹוד     !ּכְ
  

ָרִזים  :ְוֵאיָמא יַסר –ּפְ ַאְרּבֵ ִפין  ,ּבְ יַסר ּוַבֲחֵמיַסר -מּוּקָ ַאְרּבֵ    ,ּבְ
ִדְכִתיב ר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר" :ּכְ ָעה ָעׂשָ ים ֶאת יֹום ַאְרּבָ    ,ִלְהיֹות עֹוׂשִ

ר ּבוֹ וְ  ה ָעׂשָ ָ ָנה ֶאת יֹום ֲחִמׁשּ ָכל ׁשָ   .כא)- סתר ט(א "ּבְ
  

ַתב ר' :ִאי ֲהָוה ּכָ ה ָעׂשָ ָ ר ַוֲחִמׁשּ ָעה ָעׂשָ ְדָקָאְמַרּתְ  - 'ֶאת יֹום ַאְרּבָ    ,ּכִ
ְכִתיב  א ּדִ תָּ ר"ַהׁשְ ָעה ָעׂשָ ר ... ֶאת יֹום ַאְרּבָ ה ָעׂשָ ָ    ,ּוָפִסיק "ֶאת"ָאָתא  - "ְוֶאת יֹום ֲחִמׁשּ

ר ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ה ָע  ,ָהֵני ּבְ ָ ֲחִמׁשּ רְוָהֵני ּבַ    .ׂשָ
  

   :ְוֵאיָמא
ָרִזים  יַסר –ּפְ ַאְרּבֵ    ,ּבְ

ִפין  יַסר -מּוּקָ ַאְרּבֵ עּו ּבְ ֲחֵמיַסר ,ִאי ּבָ עּו ּבַ    .ִאי ּבָ
  

יֶהם" :ָאַמר ְקָרא ְזַמנֵּ ל ֶזה - "ּבִ ל ֶזה לֹא ְזַמּנֹו ׁשֶ    .ְזַמּנֹו ׁשֶ
  

ְתֵליַסר :ְוֵאיָמא    ?ּבִ
  

ן ׁשּוׁשָ    .ּכְ
  
  

ַחן ּכְ יה ַאׁשְ ּיָ    ,ֲעׂשִ
   ?ִכיָרה ְמָנָלןזְ 

  
ים" :ָאַמר ְקָרא ִרים ְוַנֲעׂשִ ה ִנְזּכָ ִמים ָהֵאּלֶ   ,כח)-(אסתר ט "ְוַהּיָ

יה ּיָ ַקׁש ְזִכיָרה ַלֲעׂשִ    .ִאיּתְ
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ר יֹום ּבוֹ   {א}  ה ָעׂשָ לֹוׁשָ ׁשְ ר חֶֹדׁש הּוא חֶֹדׁש ֲאָדר ּבִ ֵנים ָעׂשָ   ... ,ּוִבׁשְ
ֵורֹוׁש   {ב} ֶלְך ֳאַחׁשְ ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ ָעֵריֶהם ּבְ הּוִדים ּבְ   ... ,ִנְקֲהלּו ַהּיְ
ָכל אֹ  {ה} הּוִדים ּבְ ּכּו ַהּיְ ת ֶחֶרב ְוֶהֶרג ְוַאְבָדןַוּיַ ְרצֹוָנם ,ְיֵביֶהם ַמכַּ ֲעׂשּו ְבׂשְֹנֵאיֶהם כִּ   ... ַוּיַ
ֵתן גַּ   {יג} ֶלְך טֹוב ִינָּ ר ִאם ַעל ַהּמֶ הּוִדיםַוּתֹאֶמר ֶאְסתֵּ ן ,ם ָמָחר ַלּיְ ׁשּוׁשָ ר ּבְ ֵני ָהָמן ִיְתלּו ַעל ָהֵעץ ,ֲאׁשֶ ֶרת ּבְ ָדת ַהּיֹום ְוֵאת ֲעׂשֶ   ... ַלֲעׂשֹות כְּ
הוּ  {טו} ֲהלּו ַהּיְ ּקָ ר ְלחֶֹדׁש ֲאָדרַוּיִ ָעה ָעׂשָ יֹום ַאְרּבָ ם ּבְ ן ּגַ ׁשּוׁשָ ר ּבְ  , ...ִדים ֲאׁשֶ

ר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר  {יז} ה ָעׂשָ לֹׁשָ יֹום ׁשְ ָעה ,ּבְ ַאְרּבָ ר ּבוֹ  ְונֹוַח ּבְ ְמָחה:  ,ָעׂשָ ה ְוׂשִ תֶּ   ְוָעׂשֹה אֹתֹו יֹום ִמׁשְ
ן  {יח} ׁשּוׁשָ ר ּבְ הּוִדים ֲאׁשֶ ר ּבוֹ  ,ְוַהּיְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ׁשְ ר ּבוֹ ּוְבַאְרבָּ  ,ִנְקֲהלּו ּבִ ר ּבוֹ  ,ָעה ָעׂשָ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ְמָחה:  ,ְונֹוַח ּבַ ה ְוׂשִ תֶּ   ְוָעׂשֹה אֹתֹו יֹום ִמׁשְ
בִ   {יט} ָרִזים ַהּיֹׁשְ הּוִדים ַהּפְ ן ַהּיְ ָרזֹותַעל כֵּ ָעֵרי ַהּפְ לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו:  ,ים ּבְ ה ְויֹום טֹוב ּוִמׁשְ תֶּ ְמָחה ּוִמׁשְ ר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ׂשִ ָעה ָעׂשָ ים ֵאת יֹום ַאְרּבָ   עֹׂשִ
ה  {כ} ָבִרים ָהֵאלֶּ ַכי ֶאת ַהּדְ ְכּתֹב ָמְרּדֳ רֹוִבים ְוָהְרחֹוִקים:  ,ַוּיִ ֵורֹוׁש ַהקְּ ֶלְך ֲאַחׁשְ ָכל ְמִדינֹות ַהּמֶ ר ּבְ הּוִדים ֲאׁשֶ ל ַהּיְ ַלח ְסָפִרים ֶאל כָּ ׁשְ   ַויִּ

ר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר  {כא} ָעה ָעׂשָ ים ֵאת יֹום ַאְרּבָ ם ֲעֵליֶהם ִלְהיֹות עֹׂשִ ר ּבוֹ  ,ְלַקּיֵ ה ָעׂשָ ָ ָנה:  ,ְוֵאת יֹום ֲחִמׁשּ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ   ּבְ
ִמים {כב} ּיָ ִמיםכַּ ּיָ ִמיםכַּ ּיָ ִמיםכַּ ּיָ הּוִדים ֵמאֹוְיֵביֶהם כַּ ר ָנחּו ָבֶהם ַהּיְ נֹות ָלֶאְביֹוִנים: ...   ,ֲאׁשֶ לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהּו ּוַמתָּ ְמָחה ּוִמׁשְ ה ְוׂשִ תֶּ   ַלֲעׂשֹות אֹוָתם ְיֵמי ִמׁשְ
ְלִוים ֲעֵליֶהם  {כז} ל ַהנִּ הּוִדים ֲעֵליֶהם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל כָּ לּו ַהּיְ מּו ְוִקּבְ ה ,ְולֹא ַיֲעבֹור ,ִקּיְ ִמים ָהֵאלֶּ ֵני ַהּיָ ים ֵאת ׁשְ ְכָתָבם ,ִלְהיֹות עֹׂשִ ם ,כִּ ָכל ,ְוִכְזַמנָּ ָנה:  ּבְ ָנה ְוׁשָ   ׁשָ

ָכל ּדֹור ָודֹור  {כח} ים ּבְ ִרים ְוַנֲעׂשִ ה ִנְזכָּ ִמים ָהֵאלֶּ ָחה ,ְוַהּיָ ּפָ ָחה ּוִמׁשְ ּפָ   ... ,ר ָוִעירְוִעי ,ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ,ִמׁשְ
ה   {לא} ִרים ָהֵאלֶּ ם ֵאת ְיֵמי ַהּפֻ יֶהםְלַקּיֵ ְזַמנֵּ יֶהםּבִ ְזַמנֵּ יֶהםּבִ ְזַמנֵּ יֶהםּבִ ְזַמנֵּ ְלכָּ  ,ּבִ ר ַהּמַ הּוִדי ְוֶאְסתֵּ ַכי ַהּיְ ם ֲעֵליֶהם ָמְרּדֳ ר ִקּיַ ֲאׁשֶ ְבֵרי ַהּצֹמֹות ְוַזֲעָקָתם:  ,הכַּ ם ְוַעל ַזְרָעם ּדִ מּו ַעל ַנְפׁשָ ר ִקּיְ   ְוַכֲאׁשֶ

  

  רש"י
. עיר שאין לה חומה הפרזים

ומתוך כך ישיבתה נפוץ ופרוז 
   ומרוחקין משכונה לשכונה:

. שהרי שני ימים מוקפין בט''ו
כתובין שם ומדקבע י''ד לפרזים 

   ט''ו למוקפין: שדייה
. וחמשה עשר כלל כלל לא

דכתיב במגילה שדייה לשושן 
   כדרך שנחו בו בשעת הנס:

. שקיבלו מהודו ועד כוש כתיב
עליהם פורים דכתיב וישלח 
ספרים בכל מדינות המלך 
אחשורוש וגו' לקיים עליהם 
ואע''ג דלא כתב הודו וכוש 
בהאי קרא כיון דכתיב בכל 

רי מדינות המלך אחשורוש. ה
   מהודו ועד כוש:

. מסקנא כדכתיב להיות עושים
   דקושיא היא ולא תירוצא הוא:

. דהא ואימא פרזים בי''ד
קבעינהו קרא אבל מוקפין דלא 
קבעינהו קרא אי בעו בארביסר 

   ליקרו אי בעו בחמיסר ליקרו:
. וקרא ואימא מוקפין בי''ג

דכתיב בחמשה עשר. לשושן 
הוא דקבע כדרך שעשו בט''ו 

   ראשונה:בשנה 
. כיון דלא רמז לך ומשני כשושן

הכתוב זמן המוקפין אימת הוא 
ואשכחן שושן שעשו בט''ו. 
מסתברא שאותו היום שייר 

   למוקפין:
. דמשתה ויום אשכחן עשייה

טוב שתהא לפרזים בי''ד 
   ומוקפין בט''ו:

   . קריאת המגילה:זכירה
. שנקבע להם זמן לפרזים מנלן

בארבעה עשר הא בהאי קרא 
דעל כן היהודים הפרזים 
היושבים בערי הפרזות עושים 
את יום ארבעה עשר וגו עשייה 

  הוא דכתיבא:
. הלכך איתקש זכירה לעשייה

  זמן אחד להם:
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        ב, בב, בב, בב, ב .3
א יןִת ַמְתִני ּנָ י ַהאי ּתַ לֹא ּכִ   .ּדְ

ַתְנָיא    :ּדְ
ן ָקְרָחה" ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִפין חֹוָמה ין ַהּמּוּקָ ַרּכִ ֵורֹוׁש  ּכְ ר -ִמימֹות ֲאַחׁשְ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ    ."קֹוִרין ּבַ
  

ן ָקְרָחה ַמאי ַטְעָמא ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ    ?ּדְ
  

ן י ׁשּוׁשָ    ,ּכִ
ֵורֹוׁש  ֶפת חֹוָמה ִמימֹות ֲאַחׁשְ ן מּוּקֶ ּוׁשָ ר ,ַמה ׁשּ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ    ,ְוקֹוִרין ּבַ

ֶפת חֹוָמה ִמימֹות ֲאַחׁשְ  ּמּוּקֶ ל ׁשֶ ר  - ֵורֹוׁש ַאף ּכָ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ    .קֹוִרין ּבַ
  

יַדן     ?ַמאי ַטְעָמאְוָתָנא ּדִ
  

ָרִזי'ָיִליף  ָרִזי' 'ּפְ    ,'ּפְ
ִתיב ָהָכא ָרִזים" :ּכְ הּוִדים ַהּפְ ן ַהּיְ   ,יט)-(אסתר ט "ַעל ּכֵ

ה ְמאֹד" :ּוְכִתיב ָהָתם ָרִזי ַהְרּבֵ   ,ה)- (דברים ג "ְלַבד ֵמָעֵרי ַהּפְ

ן  ַהּלָ ן נּוןִמ 4ַמה ּלְ ַע ּבִ    ,ימֹות ְיהֹוׁשֻ
ן נּון ַע ּבֶ ֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ אן מּוּקֶ    .ַאף ּכָ

  
יַדן  א ּדִ ַתנָּ ן ָקְרָחה לֹא ָאַמר ּכְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָלָמא ַרּבִ ׁשְ ֵלית ֵליּה  -ּבִ ָרִזי' :ּדְ ָרִזי' 'ּפְ    ,'ּפְ

יַדן  ָנא ּדִ א ּתָ ילֹא ָאַמר ּכְ  ַמאי ַטְעָמאֶאּלָ ן ָקְרָחה ַרּבִ ַע ּבֶ   ?ְיהֹוׁשֻ
  

   ?!ַמאי ַטְעָמא
ָהא ִאית ֵליּה  ָרִזי' :ּדְ ָרִזי' 'ּפְ   '!ּפְ

  
   :ָהִכי ָקָאַמר

ָעְבָד  ן ּדְ א ׁשּוׁשָ ַמאן אֶאּלָ    ?ּכְ
ְפָרִזים    לֹא ּכִ

ִפין מּוּקָ    .ְולֹא ּכְ
  

ֵדיְוַאְמֵרי ָלּה  ָרָבאָאַמר  ּכְ
5:   

ּה  ה ּבָ ן הֹוִאיל ְוַנֲעׂשָ אִני ׁשּוׁשָ    .ֵנס ׁשַ
  

יַדן א ּדִ ָלָמא ְלַתּנָ ׁשְ ְכִתיב ,ּבִ    ,כח)-(אסתר ט "ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ָוִעיר ָוִעיר" :ַהְיינּו ּדִ

ֵורֹוׁש  - "ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה" ֶפת חֹוָמה ִמימֹות ֲאַחׁשְ ן נּון ְלמּוּקֶ ַע ּבִ ִפין חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ ין מּוּקָ ק ּבֵ    ,ְלַחּלֵ
ָאר ֲעָיירֹותנַ  - "ִעיר ָוִעיר" ן ִלׁשְ ין ׁשּוׁשָ ק ּבֵ י ְלַחּלֵ    .ּמִ

ן ָקְרָחה ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ א ְלַרּבִ    ,ֶאּלָ
ָלָמא  ׁשְ ין  - "ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה"ּבִ ק ּבֵ ִפין חֹוָמה ִמימֹותְלַחּלֵ ֵורֹוׁש  מּוּקָ ִפיןין ֵא ׁשֶ לְ  ֲאַחׁשְ ּקָ ֵורֹוׁש  מּו   , 6ִמימֹות ֲאַחׁשְ

א     ?ָאָתא ַמאילְ  – "ִעיר ָוִעיר"ֶאּלָ
  

ן ָקְרָחה ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ָאַמר ָלְך ַרּבִ
יַדן ִמי ִניָחא א ּדִ    ?ּוְלַתּנָ

ִאית ֵליּה  יָון ּדְ ָרִזי'ּכֵ ָרִזי' 'ּפְ ה ִלי "ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה" 'ּפְ    ?ָלּמָ
ָאָתא ה הּוא ּדְ א ְקָרא ִלְדָרׁשָ    ,ֶאּלָ

ָאָת  ן ֵלִוי הּוא ּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    ,אְוִכְדַרּבִ
ָאַמר  ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ַרְך  מּוְך לוֹ  ,ּכְ ְרֶאה ִעּמֹו  ,ְוָכל ַהּסָ ְכַרךְ  -ְוָכל ַהנִּ    .ִניּדֹון ּכִ
  

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

  גירסת רש"י. 6

  רש"י
. בביאת הארץ וכתיב התם

בימי משה ויהושע לבד 
   מערי הפרזי הרבה מאד:

. מה להלן מימות יהושע
ולא גרסינן מה להלן 
מוקפין חומה מימות 

ושע דהא פרזים לאו יה
   מוקפין חומה נינהו:

. אף אף כאן מימות יהושע
פרזים האמור כאן במעשה 
המן בפרזי דיהושע קאמר 
ואע''ג דלאחר כן נעשה 
מוקף. הוי פרזים לענין 

   מגילה:
. לא גמיר גזירה פרזי פרזי

שוה מרביה ואין אדם דן 
גזירה שוה מעצמו אלא 

   אם כן קיבלה מרבו:
ושן הכי קאמר אלא ש

. אי ילפינן דעבדה כמאן
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

זכירה ועשייה כתיב  גבי
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' 

בשלמא  יהושע בן קרחה
ה לחלק בין מדינה ומדינ

מוקפין חומה מימות 
אחשורוש לשאין מוקפין 

   מימות אחשורוש:
. הרי כל עיר ועיר למאי

הפרזים שוין וכל המוקפין 
שוים ואין חילוק בין עיר 

   ועיר:
. ובחלוק וכר' יהושע בן לוי

לא איירי כלל אלא ה''ק 
כל עיר ועיר הסמוך 

   למדינה שתהא כמותה:
. וקורין בט''ו נידון ככרך

מוך אע''ג שאינו נראה הס
נראה אע''פ שאינו סמוך 

  הכי מפרש לקמן:



    מגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראת    - - - - מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' 
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        ב, בב, בב, בב, ב .4
ן ֵלִויָאַמר [ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ַרְך  מּוְך לוֹ  ,ּכְ ְרֶאה ִעּמֹו  ,ְוָכל ַהּסָ ְכַרךְ  -ְוָכל ַהנִּ   .]ִניּדֹון ּכִ
  

ּמָ     ?הַעד ּכַ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר  יָמא  ַרּבִ אְוִאיּתֵ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרּבִ
ֵמַחְמָתן ִלְטֶבְרָיא    .ִמיל ,ּכְ

  
  !ְוֵליָמא ִמיל

  
ַמע ָלן    :ָהא ָקא ַמׁשְ

ה ֲהֵוי ּמָ ִמיל ּכַ יעּוָרא ּדְ ׁשִ    ?ּדְ
ֵמַחְמָתן ִלְטֶבְרָיא    .ּכְ

  
  

  רש"י
  . חשיב לה סמוך:עד כמה
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        ג, אג, אג, אג, א    ––––    ב, בב, בב, בב, ב .5
  

י ִיְרְמָיהְוָאַמר  יָמא ְוִאי ַרּבִ אּתֵ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרּבִ
   .צֹוִפים ֲאָמרּום -מנצפ"ך 

  
ָרא    ?!ְוִתְסּבְ
ִתיב ְצֹות" :ְוָהּכְ ה ַהּמִ ה - לד)-(ויקרא כז 7"ֵאּלֶ ָבר ֵמַעּתָ ׁש ּדָ אי ְלַחּדֵ ַ ֵאין ָנִביא ַרׁשּ    !ׁשֶ

  
   ,ְועֹוד

אָהָאַמר    :ַרב ִחְסּדָ
ּלּוחֹות    ג,א ּבַ נֵ ^ֵמ"ם ְוָסֶמ"ְך ׁשֶ    !ס ָהיּו עֹוְמִדיןּבְ

  
   ,יןִא 

יָבה ,ֶמֱהָוה ֲהווּ  סֹוף ּתֵ יָבה ְוֵהי ּבְ ֶאְמַצע ּתֵ    .ְולֹא ֲהוּו ָיְדֵעי ֵהי ּבְ
תּוִחין  ינּו ּפְ יָבה -ְוָאתּו צֹוִפים ְוַתּקִ ֶאְמַצע ּתֵ    ,ּבְ

יָבה - ּוְסתּוִמין  סֹוף ּתֵ    .ּבְ
  

ְצֹות"סֹוף סֹוף  ה ַהּמִ ֵאין ָנִביא ָעִת  - "ֵאּלֶ הׁשֶ ָבר ֵמַעּתָ ׁש ּדָ    !יד ְלַחּדֵ
  

א    ,ֶאּלָ
דּום ָכחּום ְוָחְזרּו ְוִיּסְ    .ׁשְ

  
  
  
י ָאַמר וְ  יָמא  ִיְרְמָיה ַרּבִ אְוִאיּתֵ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרּבִ

ל ּתֹוָרה  ְרּגּום ׁשֶ ר ֲאָמרוֹ  -ּתַ י  ,אּוְנְקלֹוס ַהּגֵ יִמּפִ יֱאִליֶעֶזר וְ  ַרּבִ ַע  ַרּבִ    .ְיהֹוׁשֻ
ְרּגוּ  ל ְנִביִאים ּתַ יֵאל ֲאָמרוֹ  -ם ׁשֶ ן עּוּזִ י ְזַכְרָיה ּוַמְלָאִכי ,יֹוָנָתן ּבֶ י ַחּגַ    .ִמּפִ

ְרָסה ע ֵמאֹות ּפַ ְרָסה ַעל ַאְרּבַ ע ֵמאֹות ּפַ ָרֵאל ַאְרּבַ ְעְזָעה ֶאֶרץ ִיׂשְ    ,ְוִנְזּדַ
ת קֹול ְוָאְמָרה ה ְסָתַריי ִלְבֵני ָאָד  :ָיְצָתה ּבַ יּלָ ּגִ    ?םִמי הּוא ֶזה ׁשֶ

יֵאל ַעל ַרְגָליו ְוָאַמר ן עּוּזִ יִתי ְסָתֶריָך ִלְבֵני ָאָדם :ָעַמד יֹוָנָתן ּבֶ ּלִ ּגִ    ,ֲאִני הּוא ׁשֶ
לּוי ְוָידּוַע ְלָפֶניךָ  יִתי :ּגָ ּלֹא ִלְכבֹוִדי ָעׂשִ א ,ׁשֶ ית ַאּבָ יִתי ,ְולֹא ִלְכבֹוד ּבֵ א ִלְכבֹוְדָך ָעׂשִ    ,ֶאּלָ

ּלֹא ַיְרּבּו ַמְחלֹוֶקת  ָרֵאלׁשֶ ִיׂשְ    .ּבְ
תּוִבים ל ּכְ ְרּגּום ׁשֶ ׁש ְלַגּלֹות ּתַ יּקֵ    ,ְועֹוד ּבִ

ת קֹול ְוָאְמָרה לוֹ  יָך  :ָיְצָתה ּבַ ּיֶ    .ּדַ
   ?ַמאי ַטְעָמא

יַח  יּה ֵקץ ָמׁשִ ִאית ּבֵ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  

ר ֲאָמרוֹ  ל ּתֹוָרה אּוְנְקלֹוס ַהּגֵ    ?!ְוַתְרּגּום ׁשֶ
ר ָא ְוָהא ָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ֲחַנְנֵאלָאַמר  ִביןַרב ִאיָקא ּבַ

ְכִתיב ְקָרא" :ַמאי ּדִ ּמִ ִבינּו ּבַ ֶכל ַוּיָ ֶפר ּתֹוַרת ָהֱאלִֹהים ְמפֹוָרׁש ְוׂשֹום ׂשֶ ְקְראּו ַבסֵּ   יח)-(נחמיה ח "ַוּיִ

ֶפר ּתֹוַרת ָהֱאלִֹהים" ְקְראּו ַבסֵּ    .ֶזה ִמְקָרא -  "ַוּיִ
ְרּגּום - "ְמפֹוָרׁש "    .ֶזה ּתַ
ֶכלְוׂשוֹ " סּוִקין - "ם ׂשֶ    .ֵאּלּו ַהּפְ
ְקָרא" ּמִ ִבינּו ּבַ יְסֵקי ְטָעִמים - "ַוּיָ    .ֵאּלּו ּפִ

סֹוֶרת :ְוַאְמֵרי ָלּה    !ֵאּלּו ַהּמָ
  

דּום ָכחּום ְוָחְזרּו ְוִיּסְ    .ׁשְ
  

ְעְזָעה לֹא ִאְזּדַ אֹוַרְייָתא ּדְ ָנא ּדְ    ,ַמאי ׁשְ
ְעְזָעה ְנִביֵאי ִאְזּדַ    ?ְוַאּדִ

  
אֹוַריְ  ָתא -יָתא ּדְ א ִמּלְ ְרׁשָ    ,ִמיּפַ

ְנִביֵאי  ן -ּדִ ְרׁשָ ִמיּפַ י ּדְ א ִמיּלֵ ְתָמן ,ִאיּכָ ִמּסַ י ּדְ א ִמיּלֵ    .ְוִאיּכָ

                                                
ְצו 7 ה ַהּמִ ה ְיהָוה ֶאת ֵאּלֶ ר ִצּוָ ה ֶא -ֹת ֲאׁשֶ ָרֵאל-למֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ ַהר ִסיָני   ּבְ   ּבְ

  רש"י
   . כפל אותיות:מנצפ''ך

 . נביאי הדורות: צופים אמרום

. שהיתה בנס היו עומדין
חקיקתן משני עבריהן הלכך 
שאר אותיות יש להן מקום דבק 
אלא מ''ם וסמ''ך היתה באויר 

) ואפשר היה (ודוקא בסתומים
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:
. ואורחא דסוגיא מהוה הוו כו'

דגמרא (להקשות) דבר שאינו עד 
דטרח ומעמידה על בורייה מפי 

   רבי ע''כ:
. לפרש קתשלא ירבו מחלו

   מקראות הסתומים:
   . בספר דניאל:קץ משיח

ויקראו בספר תורת האלהים 
   . בספר עזרא כתיב:וגו'

   . לשון עברי של חומש:זה מקרא
   . היאך נפסקין:הפסוקים

. הנגינות פיסקי הטעמים
   קרויין טעמים:

אלמלא תרגומא דהאי קרא 
. שלא מצינו בכל המקרא וכו'

דו הספד להדדרימון בבקעת מגי
ויונתן תרגמו לשני הספידות 
הדדרימון ברמות גלעד (מלכים 
א כב) ויאשיהו בבקעת מגידו 

  כדמפרש בספר מלכים (ב כג):



    מגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראת    - - - - מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' 
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ְכִתיב ִבְקַעת ְמִגיּדֹון" :ּדִ ד ֲהַדְדִריּמֹון ּבְ ִמְסּפַ ַלם ּכְ ירּוׁשָ ד ּבִ ְסּפֵ ל ַהּמִ ּיֹום ַההּוא ִיְגּדַ   יא)-(זכריה יב "ּבַ
   :ֵסףַרב יוֹ ְוָאַמר 

ַהאי ְקָרא ְרּגּוָמא ּדְ    .לֹא ָיַדְעָנא ַמאי ָקָאַמר ,ִאְלָמֵלא ּתַ
ֵלים ירּוׁשְ ָדא ּבִ י ִמְסּפְ יֹוָמא ַההּוא ִיְסּגֵ    ,ּבְ

ְלָעד ָרמֹות ּגִ ן ַטְבִריּמֹון ּבְ ְקַטל ָיֵתיּה ֲהַדְדִריּמֹון ּבֶ ר ָעְמִרי ּדִ ַאְחָאב ּבַ ָדא ּדְ ִמְסּפְ    ,ּכְ
יֹ ָדא ּדְ ִבְקַעת ְמִגיּדוֹ ּוְכִמְסּפְ ְרעֹה ֲחִגיָרא ּבְ ְקַטל ָיֵתיּה ּפַ ר ָאמֹון ּדִ ה ּבַ ּיָ    .אׁשִ

  
  
  
ְרָאה" י ֶאת ַהּמַ אל ְלַבּדִ    ,ְוָרִאיִתי ֲאִני ָדִנּיֵ

ְרָאה י לֹא ָראּו ֶאת ַהּמַ ר ָהיּו ִעּמִ ים ֲאׁשֶ    ,ְוָהֲאָנׁשִ
ֵה  ְבְרחּו ּבְ דֹוָלה ָנְפָלה ֲעֵליֶהם ַוּיִ   ז) - (דניאל י "ָחֵבאֲאָבל ֲחָרָדה ּגְ

  
ים"ַמאן ִניְנהּו     ?"ֲאָנׁשִ

  
יָאַמר  יָמא  ִיְרְמָיה ַרּבִ אְוִאיּתֵ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ    :ַרּבִ

י ְזַכְרָיה ּוַמְלָאִכי    .ֶזה ַחּגַ
  

יּה     ,ִאיְנהּו ֲעִדיֵפי ִמיּנֵ
ְייהוּ     .ְוִאיהּו ָעִדיף ִמינַּ

  
יּה "    – "ִאיְנהּו ֲעִדיֵפי ִמיּנֵ

ִאיְנהוּ     ,ְנִביֵאי - ּדְ
   .ַלאו ָנִביא -ְוִאיהּו 

  
ְייהוּ "    "ִאיהּו ָעִדיף ִמיּנַ

ִאיהּו     ,ָחָזא –ּדְ
   .לֹא ָחזוּ  -ְוִאיְנהּו 

  
לֹא ָחזּו     ?ִעיתוּ ִאיּבְ  ַמאי ַטְעָמא -ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ

  
ב ִאיְנהּו לֹא ָחזוּ  ַאף ַעל ּגַ ַלְייהּו ָחזוּ  ,ּדְ    .ַמּזָ

  
   :ָרִביָנאָאַמר 

ַמ  ּה ׁשְ    :ע ִמיּנָ
ִעית ִמיּבְ ב ,ַהאי ַמאן ּדְ ִאיהּו לֹא ָחֵזי ַאף ַעל ּגַ ֵליּה ָחֵזי ,ּדְ    .ַמּזָ

  
יּה  ְנּתֵ ּקַ    ?ַמאי ּתַ

  
ַמעִליְקֵרי     .ְקִריַאת ׁשְ

  
ּנֹוֶפת ְמקֹום ַהּטִ    ?ְוִאי ָקִאים ּבִ

  
ְרִמיֵדי ע ּגַ יּה ַאְרּבַ    .ִליְנׁשּוף ִמּדּוְכּתֵ

  
   ,ְוִאי לֹא

אי' :ֵליָמא ָהִכי יָנא ִמיּנַ ּמִ ֵחי ׁשַ ֵבי ַטּבָ א ּדְ    '.ִעיּזָ
  

  רש"י
. שנתנבאו דאינהו נביאי

לישראל בשליחותו של 
מקום והוא לא נשתלח 

   לישראל בשום נבואה:
. דכתיב מאי טעמא איבעיתו

בקרא אבל חרדה גדולה 
נפלה עליהם ויברחו 

   בהחבא:
. שר של כל אדם מזלייהו
   למעלה:
   . ידלג:לינשוף
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        בבבב- - - - ג, אג, אג, אג, א .6
  

ָאְמַרּתְ  א ּדְ ּתָ ה - (אסתר ט,כח) "ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר" :ְוַהׁשְ    ,ִלְדָרׁשָ
ָחה" ּפָ ָחה ּוִמׁשְ ּפָ    ?ְלַמאי ָאָתא - "ִמׁשְ
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ
חֹות ּכְ  ּפְ ִלין ֲעבֹוָדָתןְלָהִביא ִמׁשְ ַבּטְ ּמְ ה ׁשֶ ה ּוְלִוּיָ ה ,הּוּנָ מֹוַע ִמְקָרא ְמִגיּלָ    .ּוָבִאין ִלׁשְ

  
ָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ

ֲעבֹוָדָתן    ,ּכֲֹהִנים ּבַ
דּוָכָנן ם ּבְ    ,ּוְלִוּיִ

ַמֲעָמָדן ָרֵאל ּבְ    ,ְוִיׂשְ
ִלין ֲעבֹוָדָתן ן ְמַבּטְ מֹוַע ִמ  ,ּכּוּלָ הּוָבִאין ִלׁשְ    .ְקָרא ְמִגיּלָ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ֲעבֹוָדָתן"    ,ּכֲֹהִנים ּבַ
דּוָכָנן ם ּבְ    ,ּוְלִוּיִ

ַמֲעָמָדן ָרֵאל ּבְ    ,ְוִיׂשְ
ִלין ֲעבֹוָדָתן ן ְמַבטְּ ה ,ּכּוּלָ מֹוַע ִמְקָרא ְמִגיּלָ    ."ּוָבִאין ִלׁשְ

  
אן    ,ִמּכָ

ל  יָסְמכּו ׁשֶ ית ַרּבִ    ,ּבֵ
ִלין ּתַ  ַבּטְ ּמְ הׁשֶ מֹוַע ִמְקָרא ְמִגיּלָ    .ְלמּוד ּתֹוָרה ּוָבִאין ִלׁשְ

   .ַקל ָוחֹוֶמר ֵמֲעבֹוָדה
ִליַנן ִהיא ֲחמּוָרה ְמַבּטְ    ,ּוָמה ֲעבֹוָדה ׁשֶ

ְלמּוד ּתֹוָרה  ן -ּתַ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ
  

ְלמּוד ּתֹוָרה    ?!ַוֲעבֹוָדה ֲחמּוָרה ִמּתַ
ִתיב ַע " :ְוָהּכְ ְהיֹות ְיהֹוׁשֻ ה ִאיׁש עֹוֵמד ְלֶנְגּדוֹ ַוְיִהי ּבִ ְרא ְוִהּנֵ א ֵעיָניו ַוּיַ ָ ׂשּ יִריחֹו ַוּיִ   ,ּבִ

חּו ...  תַּ ׁשְ יוַוּיִ   .יג)-(יהושע ה "ְלַאּפָ

   ?ְוֵהיִכי ָעִביד ָהִכי
ן ֵלִויְוָהָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ְיָלה ּלַ לֹום ַלֲחֵבירֹו ּבַ ן ׁשָ ּתֵ ּיִ    ,ָאסּור ְלָאָדם ׁשֶ
יַנן ׁשֶ  ד הּואָחְייׁשִ א ׁשֵ    !ּמָ

  
אִני ָהָתם    ,ׁשַ
ָאַמר ֵליּה  ר ְצָבא ה'" :ּדְ י ֲאִני ׂשַ    ".ּכִ

  
ֵרי ּקְ    ?ְוִדְלָמא ְמׁשַ

  
ִמיֵרי ָלה :ּגְ ַמִים ְלַבּטָ ם ׁשָ ֵקי ׁשֵ לֹא ַמּפְ    .ּדְ

  
   :ָאַמר לוֹ 

ִים ין ָהַעְרּבַ ל ּבֵ ִמיד ׁשֶ ם ּתָ ְלּתֶ ּטַ    ,ֶאֶמׁש ּבִ
לְ  ם ּתַ ְלּתֶ ּטַ יו ּבִ    .מּוד ּתֹוָרהְוַעְכׁשָ

  
   :ָאַמר לוֹ 

אָת     ?ַעל ֵאיֶזה ֵמֶהן ּבָ
  

   :ָאַמר לוֹ 
ה ָבאִתי"   .)די-יהושע ה( "ַעתָּ

ד תֹוְך ָהֵעֶמק" :ִמּיָ ְיָלה ַההּוא ּבְ ּלַ ַע ּבַ ֶלן ְיהֹוׁשֻ   .ט)- (יהושע ח "ַוּיָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ל ֲהָלָכה       ג,ב עּוְמָקּה ׁשֶ ן ּבְ ּלָ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

  רש"י
. עומדין על וישראל במעמדן

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':
. שהשתחוה לו עביד הכי יכיוה

   דכתיב ויפול על פניו וישתחו:
. בתשובה אמש ביטלתם כו'

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]:
. שהוא לילה היה לכם שיוועכ

לעסוק בתורה שהרי אינכם 
   נלחמים בלילה:

   . על של עכשיו:עתה באתי
מיד וילן יהושע בלילה ההוא 

. לא באותו הלילה בתוך העמק
כתיב אלא בלילה שצר על העי 
והכי קאמר מיד חזר יהושע 
מדבריו וכשבא לילה אחר 

  במצור עסק בתורה: 
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ר אּוְנָיאָאַמר וְ  מּוֵאל ּבַ    :ַרב ׁשְ
ִמיִדין ְלמּוד ּתֹוָרה יֹוֵתר ֵמַהְקָרַבת תְּ דֹול ּתַ    ,ּגָ

ֱאַמר ּנֶ ה ָבאִתי" :ׁשֶ    !"ַעתָּ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ים –ָהא  ַרּבִ    ,ּדְ

ָיִחיד –ְוָהא     .ּדְ
  

   ?!ּוְדָיִחיד ַקל
   :ְוָהְתַנן

מֹוֵעד ְמַעּנֹות" ים ּבְ חֹותֲאָבל לֹא ְמַט  ,ָנׁשִ    .ּפְ
י ָמֵעאל ַרּבִ    :אֹוֵמר ִיׁשְ

ה  טָּ חֹות –ִאם ָהיּו ְסמּוכֹות ַלמִּ    .ְמַטּפְ
ה ּוְבפּוִרים  ֲחנּוּכָ ים ּבַ י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ חֹות - ּבְ    .ְמַעּנֹות ּוְמַטּפְ

ֶזה ּוָבֶזה    ."לֹא ְמקֹוְננֹות - ּבָ
ר הּוָנאְוָאַמר  ה ּבַ    :ַרּבָ

ְלִמיד  'מֹוֵעד'ֵאין  ְפֵני ּתַ    ,ָחָכםּבִ
ן  ּכֵ ל ׁשֶ ה ּופּוִרים - ּכָ    .ֲחנּוּכָ

  
בֹוד ּתֹוָרה'    ,ָקָאְמַרּתְ  'ּכְ
בֹוד ּתֹוָרה' ָיִחיד  'ּכְ    ,ָחמּור -ּדְ
ְלמּוד ּתֹוָרה' ָיִחיד  'ּתַ    .ַקל - ּדְ

  

  רש"י
ל . דהתם כל ישראהא דרבים

   הוו:
   . הספד על המת:מענות

   . על לבן:ולא מטפחות
. והתם מפרש אבל לא מקוננות

איזהו עינוי ואיזהו קינה עינוי 
שכולן עונות כאחת קינה. אחת 

   אומרת וכולן עונות אחריה:
. ביטול מלמודו קל ת''ת דיחיד

מעבודה ופורים. מדרבי יוסי בר 
  חנינא. דדריש משפחה כו':
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        ג, בג, בג, בג, ב .7
   :ָרָבאָאַמר 

ה  יָטא ִלי ֲעבֹוָדה ּוִמְקָרא ְמִגיּלָ ׁשִ ה ָעִדיף - ּפְ    ,ִמְקָרא ְמִגיּלָ
יַר ִמּדְ  ר ֲחִניָנא ּבִ    .יֹוֵסי ּבַ

ה  ְלמּוד ּתֹוָרה ּוִמְקָרא ְמִגיּלָ ה ָעִדיף - ּתַ    ,ִמְקָרא ְמִגיּלָ
י ית ַרּבִ ל ּבֵ ָסְמכּו ׁשֶ    .ִמּדְ

ְלמּוד ּתֹוָרה ּוֵמת ִמְצָוה     ,ֵמת ִמְצָוה ָעִדיף - ּתַ
ַתְנָיא    :ִמּדְ

ְלמּוד ּתֹוָרה ְלהֹוָצַאת ֵמת ּוְלַהְכָנַס " ִלין תַּ הְמַבטְּ ּלָ    ."ת ּכַ
   ,ֵמת ִמְצָוה ָעִדיף -  ֲעבֹוָדה ּוֵמת ִמְצָוה

   .ז)- (במדבר ו "ּוְלַאחֹותוֹ "ִמ 

ַתְנָיא    :ּדְ
ְלמּוד לֹוַמרַמה  - "ּוְלַאחֹותוֹ ""    ?תַּ

ת לֹו ֵמת מֵּ ַמע ׁשֶ נֹו ְוׁשָ ְסחֹו ְוָלמּול ֶאת ּבְ חֹוט ֶאת ּפִ ָהָיה הֹוֵלְך ִלׁשְ    ,ֲהֵרי ׁשֶ
א מָּ    ?ָיכֹול ִיטַּ

א מָּ    .ָאַמְרתָּ לֹא ִיטַּ
א ְלֵמת ִמְצָוה מֵּ ְך ֵאינֹו ִמיטַּ א ַלֲאחֹותֹו ּכָ מֵּ ֵאינֹו ִמיטַּ ם ׁשֶ ׁשֵ    ?ָיכֹול ּכְ

ְלמּוד לֹוַמר א ְלֵמת ִמְצָוה -  "ּוְלַאחֹותוֹ " :תַּ מֵּ א ֲאָבל ִמיטַּ מֵּ ֵאינֹו ִמיטַּ    ."ַלֲאחֹותֹו הּוא ּדְ
  
  

ֵעי     :ָרָבאּבָ
ה וּ  ְייהּו ָעִדיףִמְקָרא ְמִגיּלָ    ?ֵמת ִמְצָוה ֵהי ִמיּנַ

  
ה ָעִדיף  א -ִמְקָרא ְמִגיּלָ ְרסּוֵמי ִניּסָ ּום ּפִ    ,ִמׁשּ

ְלָמא    :אֹו ּדִ
ִרּיֹות - ֵמת ִמְצָוה ָעִדיף בֹוד ַהּבְ ּום ּכְ    .ִמׁשּ

  
ָטּה  ׁשְ ָבֲעָיא ָהַדר ּפַ ַתר ּדְ    :ּבָ

   ,ֵמת ִמְצָוה ָעִדיף
ָאַמר ַמר בֹוד ַה  :ּדְ דֹול ּכְ ּתֹוָרהּגָ ּבַ ה ׁשֶ ּדֹוֶחה ֶאת לֹא ַתֲעׂשֶ ִרּיֹות ׁשֶ    .ּבְ

  
  

  רש"י
. גבי נזיר ת''ל ולאחותו מה

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 

לאחיו  מיטמא הוא למת מצוה
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:
   . אח או אחות:שמת לו מת

. כשם שאין לא יטמאאמרת 
נזיר מבטל נזירותו ליטמא 
לקרוביו כך הוא זה לא יבטל 

   מפסחו:
. דכתיב לא תוכל את לא תעשה

להתעלם (דברים כב) וכתיב 
והתעלמת פעמים שאתה 
מתעלם כגון זקן ואינו לפי 

  כבודו:
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        ד, אד, אד, אד, א    ––––    ג, בג, בג, בג, ב .8
   :ּגּוָפא

י ָאַמר " ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ
ַרְך  מּוְך לוֹ  ,ּכְ ְרֶאה ִעּמֹו  ,ְוָכל ַהּסָ ְכַרךְ  -ְוָכל ַהנִּ    ."ִנּדֹון ּכִ

  
ָנא    :ּתָ

י -ָסמּוְך " ֵאינֹו ִנְרֶאה ַאף ַעל ּפִ    ,ׁשֶ
י  -ֶאה ִנְר  ֵאינֹו ָסמּוךְ  ַאף ַעל ּפִ    ."ׁשֶ
  

ָלָמא  ׁשְ י ִנְרֶאה "ּבִ ֵאינֹו ָסמּוךְ  ַאף ַעל ּפִ רֹאׁש ָהָהר - "ׁשֶ ַיְתָבה ּבְ גֹון ּדְ ַחת ָלּה ּכְ ּכַ    ,ַמׁשְ
א י ָסמּוְך " :ֶאּלָ ֵאינֹו ִנְרֶאה ַאף ַעל ּפִ ַחת ָלּה  -  "ׁשֶ ּכַ    ?ֵהיִכי ַמׁשְ

  
י ָאַמר     :ִיְרְמָיהַרּבִ

ַחל ּנַ ֶבת ּבַ ּיֹוׁשֶ    .ׁשֶ
  
  
יָאַמר וְ  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ

ב ׁשַ ּיָ ַרְך ׁשֶ    ,ּכְ
ף ְכָפר  -  ּוְלַבּסֹוף הּוּקַ    .ִנּדֹון ּכִ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ְכִתיב ב ִעיר חֹוָמה" :ּדִ ית מֹוׁשַ י ִיְמּכֹור ּבֵ   . כט)-(ויקרא כה" ְוִאיׁש ּכִ

ף הּוּקַ ב ,ׁשֶ    ,ּוְלַבּסֹוף ָיׁשַ
ף ב ּוְלַבּסֹוף הּוּקַ ׁשַ ּיָ    .ְולֹא ׁשֶ

  
  

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ְטָלִנין  ָרה ּבַ ֵאין ּבֹו ֲעׂשָ ַרְך ׁשֶ ְכָפר -ּכְ    .ִנּדֹון ּכִ

  
ַמע ָלןַמאי     ?ָקא ַמׁשְ

ִניָנא    :ּתְ
דֹוָלה"    ?ֵאיזֹו ִהיא ִעיר ּגְ

ְטָלִנין ָרה ּבַ ּה ֲעׂשָ ׁש ּבָ ּיֵ ל ׁשֶ    .ּכָ
אן ּפָ  ָפר -חֹות ִמּכָ    "ֲהֵרי ֶזה ּכְ
  

ַרְך ִאיְצְטִריְך ֵליּה     ,ּכְ
ב ְלֵעי ֵליּה ֵמָעְלָמא ַאף ַעל ּגַ ִמיּקַ    .ּדְ

  
  

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ב  ָחַרב ּוְלַבּסֹוף ָיׁשַ ַרְך ׁשֶ ְכַרךְ  - ּכְ    .ִנּדֹון ּכִ

  
   "?ָחַרב"ַמאי 
   ,ָמא ָחְרבּו חֹומֹוָתיוִאיֵלי
ב     ,יןִא  –ָיׁשַ

ב    ,לֹא –לֹא ָיׁשַ
ְנָיא    :ְוָהא תַּ

ר יֹוֵסי" י ֱאִליֶעזר ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ר לֹוא חֹוָמה" יו - ל)- (ויקרא כה "ֲאׁשֶ ֵאין לֹו ַעְכׁשָ י ׁשֶ    !"ְוָהָיה לֹו קֹוֶדם ָלֵכן ,ַאף ַעל ּפִ
  

א    "?ָחַרב"ַמאי  ,ֶאּלָ
ְטָלִנין ָרה ּבַ ָחַרב ֵמֲעׂשָ    .ׁשֶ

  
  

  רש"י
   . מקום נמוך:בנחל

. שנתיישב שישב ולבסוף הוקף
תחלה בבתים ולבסוף הוקף 

ידון ככפר לענין בתי ערי חומה נ
   חומה:

. בית בית מושב עיר חומה
   מושב של עיר חומה:

. שבטלין עשרה בטלנין
ממלאכתן שיהו מצויין תמיד 
בבית הכנסת שחרית וערבית 
כדאמרינן במסכת ברכות (דף 
ו:) כיון שבא הקב''ה בבית 
הכנסת ולא מצא שם עשרה 

   וכו':
   . בפירקין במתני' (ד' ה.):תנינא

. דכל כרך איצטריכא ליה כרך
אינו אלא מקום שווקין 
שנכנסים שם מכל צד וגדול הוא 

   יותר מעיר גדולה:
ם . אנשידמיקלעי ליה מעלמא

הרבה ויש הרבה מהן בטלין 
שאין עושין מלאכה  תןממלאכ

אלא במקומן אפילו הכי בעינן 
 קבועין דזמנין דלא משתכחין:

   . שחזר והוקף:ישב אין



  8 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 

28  

ן ֵלִויַמר ְוָא  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ   :ַרּבִ
ים    אד, ן נּון ֲהווּ  -לֹוד ְואֹונֹו ְוֵגיא ַהֲחָרׁשִ ַע ּבִ פֹות חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ    ,מּוּקָ

  
ַנְנִהי ַע ּבְ    ?!ְוָהֵני ְיהֹוׁשֻ

ַנְנִהי ַעל ּבְ    ,ְוָהא ֶאְלּפַ
ְכִתיב ֵני ֶאלְ " :ּדִ ֶמ ּבְ ָעם ָוׁשָ ַעל ֵעֶבר ּוִמׁשְ    ד,ּפַ

ָנה ֶאת אֹונֹו ְוֶאת לֹוד ּוְבנֹוֶתיהָ הוּ     !יב)-(דברי הימים א ח "א ּבָ
  

   ,ּוְלַטֲעֵמיךְ 
ַנְנִהי    ,ָאָסא ּבְ

ְכִתיב ֶבן ָעֵרי " :ּדִ    !ה)-(דברי הימים ב יד "יהּוָדהה בִּ ָר צוּ ְמ ַוּיִ
  

יָאַמר     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ן נּון ֲהווּ  ַע ּבִ פֹות חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ    ,ָהֵני מּוּקָ

ְבָעה ּגִ יֶלֶגׁש ּבַ יֵמי ּפִ    ,ָחרּוב ּבִ
ַנְנִהי ַעל ּבְ    ,ְוָאָתא ֶאְלּפַ

   ,ָהדּור ִאיְנּפּול
ִציְנהוּ  ּפְ   .ָאָתא ָאָסא ׁשַ

  
י ְיָקא ַנּמִ    ,ּדַ

ְכִתיב ה" :ּדִ ָעִרים ֲהוּו ֵמִע  - ו)-(דברי הימים ב יד "ַוּיֹאֶמר ִליהּוָדה ִנְבֶנה ֶאת ֶהָעִרים ָהֵאּלֶ ַלל ּדְ ָראִמּכְ    ,יּקָ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
  
  

  רש"י
. מערי וגיא החרשיםלוד ואונו 

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 

י חומה מני לוד ואונו אצל ער
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 

מבנימין היו מיהודה נינהו ו
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:
. שהחריבו בימי פילגש בגבעה

ישראל את בנימין ואת עריו 
ערים הנמצאות כדכתיב גם כל ה

 שלחו באש (שופטים כ):
. החזיק את בדקיהן שפצינהו

ודומה לו ביבמות (דף סג.) טום 
ולא תשפץ שפיץ ולא תבנה: 

   דיקא נמי גרס:
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ן ֵלִויר ַמ ְוָא  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ה ִמְקָרא ְמִגיּלָ יבֹות ּבְ ים ַחּיָ    ,ָנׁשִ
ס אֹותֹו ַהּנֵ ַאף ֵהן ָהיּו ּבְ    .ׁשֶ

  
  
  

ן ֵלִויְוָאַמר  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ת ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    :ּפּוִרים ׁשֶ

ל יֹוםׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ  ִעְנָינֹו ׁשֶ    .ין ּבְ
  

י יֹום טֹוב ֲאִפיּלּו  - "ּפּוִרים"ַמאי ִאְרָיא     !ַנּמִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָרֵאל" ן ָלֶהם ְלִיׂשְ יּקֵ ה תִּ    ,מׁשֶ
ל יֹום ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ הּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיְ    ,ׁשֶ

ַסח  ֶפַסח -ִהְלכֹות ּפֶ    ,ּבְ
ֲעֶצֶרת –ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת     ,ּבַ

ַחג –ְוִהְלכֹות ַחג     !"ּבְ
  
   ,ִאיְצְטִריָכא ֵליּה " ּפּוִרים"

ֵתיָמא ה :ַמהּו ּדְ ַרּבָ ּום ּדְ    ,ִנְגזֹור ִמׁשּ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  
  

ן ֵלִויר ַמ ְוָא  ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
ּיֹום נֹוָתּה ּבַ ְיָלה ְוִלׁשְ ּלַ ה ּבַ ִגיּלָ יב ָאָדם ִלְקרֹות ֶאת ַהּמְ    ,ַחּיָ

ֱא  ּנֶ ה ִלי" :ַמרׁשֶ   .ג)-(תהלים כב "ֱאלַֹהי ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲעֶנה ְוַלְיָלה ְולֹא דּוִמּיָ

  
ּה     :ָסבּור ִמיּנָ

ֵליְלָיא    ,ְלִמְקְרָייּה ּבְ
יָמָמא יָדּה ּבִ    .ּוְלִמיְתָנא ַמְתִניִתין ּדִ

  
י ִיְרְמָיהָאַמר ְלהּו     :ַרּבִ

יּה ּדְ  א ִלי ִמיּנֵ ְרׁשָ אַרּבִ ְלִדיִדי ִמיּפַ ר ַאּבָ יא ּבַ    ,י ִחּיָ
גֹון א ְוֶאְתְנָייּה  :ּכְ ָתא ּדָ ְרׁשְ י ֶאֱעבֹור ּפַ ַאְמֵרי ִאיְנׁשֵ    .ּדְ

  
י ַמר ַנּמִ    :ִאיּתְ

י ֶחְלּבוֹ ָאַמר  אָאַמר  ַרּבִ יָרָאה עּוּלָ    :ּבִ
ּיֹום.  נֹוָתּה ּבַ ְיָלה ְוִלׁשְ ּלַ ה ּבַ ִגיּלָ יב ָאָדם ִלְקרֹות ֶאת ַהּמְ   ַחּיָ

ֱאַמר ּנֶ ְרָך ָכבֹוד ְולֹא ִיּדֹום ה' ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ " :ׁשֶ    .יג)- (תהלים ל" ְלַמַען ְיַזּמֶ
  
  
  

  רש"י
. שאף שאף הן היו באותו הנס

על הנשים גזר המן להשמיד 
להרוג ולאבד מנער ועד זקן טף 

   ונשים וגו':
. מעמידין שואלין ודורשין

פני החכם לדרוש תורגמן ל
   אגרת פורים ברבים:

. דגזר לקמן משום דרבה
בקריאת מגילה שמא יעבירנה 
ארבע אמות ברשות הרבים אף 

   כאן גזרו דרשה אטו קרייה:
. זכר לנס שהיו ולשנותה ביום

   זועקין בימי צרתן יום ולילה:
. במזמור למנצח על אילת אקרא

השחר הוא שנאמר על אסתר 
(דף  כדאמרינן במסכת יומא

כט.) למה נמשלה אסתר כאילת 
   כו':

. בני הישיבה ששמעו סבור מינה
שמועה זו בלה''ק ולשנותה ביום 
היו סבורין דהאי ולשנותה לשון 

   שונה משנה הוא:
. משניות למיתני מתני' דידה

של מסכת מגילה: אעבור 
פרשתא הדא ואתניה אסיים 
פרשה זו ואשנה אותה פעם 

  שניה:
   . דמן בירי:ביראה

. ביום ולא ידום יזמרך כבוד
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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        בבבב- - - - ד, אד, אד, אד, א .10
ִניָסה" יִמין ְליֹום ַהּכְ ָפִרים ַמְקּדִ ַהּכְ א ׁשֶ    ."ֶאּלָ
  

יָאַמר     :ֲחִניָנא ַרּבִ
ִניָס  יִמין ְליֹום ַהּכְ ָפִרים ִלְהיֹות ַמְקּדִ    ,הֲחָכִמים ֵהֵקיּלּו ַעל ַהּכְ

ין ַרּכִ ּכְ ּבַ קּו ַמִים ּוָמזֹון ַלֲאֵחיֶהם ׁשֶ ַסּפְ ּיְ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ
  

   :ְלֵמיְמָרא   בד,
ין ֲהֵוי ְכַרּכִ א ּדִ ְנּתָ ַתּקַ   ,ּדְ

   :ְוָהְתַנן
ִני" ׁשֵ    ,ָחל ִלְהיֹות ּבְ

דֹולֹות  ָפִרים ַוֲעָיירֹות ּגְ ּיֹום -ּכְ    ,"קֹוִרין ּבֹו ּבַ
מּו ְליֹום  ,ְוִאם ִאיָתא ִניָסהִליְקּדְ    !ַהּכְ

  
ָרה    ,ָהוּו ְלהּו ֲעׂשָ

ָנן ינּו ַרּבָ ּקִ ָרה לֹא ּתַ    .ַוֲעׂשָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י" ֲחִמיׁשִ    ,ָחל ִלְהיֹות ּבַ

דֹולֹות ָפִרים ַוֲעָיירֹות ּגְ ּיֹום - ּכְ    "קֹוִרין ּבֹו ּבַ
ִניָסה ,ְוִאם ִאיָתא מּו ְליֹום ַהּכְ ר הּוא ,ִליְקּדְ ַאַחד ָעׂשָ    !ּדְ

  
ִחיָנןִמּיֹום  ִניָסה לֹא ּדָ ִניָסה ְליֹום ַהּכְ    .ַהּכְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

י ָאַמר "    :ְיהּוָדה ַרּבִ
   ?ֵאיָמַתי

י ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ ְכָנִסים ּבְ ּנִ ָמקֹום ׁשֶ    ,ּבְ
י  ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ ֵאין ִנְכָנִסים ּבְ ּה  -ֲאָבל ָמקֹום ׁשֶ ְזַמּנָ א ּבִ    "ֵאין קֹוִרין אֹוָתּה ֶאּלָ

ְך  ְוִאי ְעּתָ ין ִהיא :ַסְלָקא ּדַ ְכַרּכִ א ּדִ ְנּתָ ּקַ ין ,ּתַ י ַמְפְסֵדי ְלהּו ִלְכַרּכִ ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ ֵאין ִנְכָנִסים ּבְ ּום ּדְ    !?ִמׁשּ
  

יָמא ֵדי" :לֹא תֵּ קּו ַמִים ּוָמזֹון ּכְ ַסּפְ ּיְ    ,"ׁשֶ
א ֵאיָמא ִקים ַמִים ּוָמ  :ֶאּלָ ַסּפְ ּמְ ֵני ׁשֶ ין זֹון ַלֲאֵחיֶהםִמּפְ ְכַרּכִ ּבִ    .ׁשֶ

  

  רש"י
. למימרא דתקנתא דכרכין היא

כדי שיספקו משמע כדי שיהו 
   פנויין ליום השמחה:

. אימא מפני שמספקין אלא
שכר הוא להם בשביל שהן 
מספקין הלכך היכא דאין 
נכנסין לא קולא הוא לגבייהו 

  ואין כאן שכר:
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יַצד"    ?ּכֵ

תָח  ּבָ ׁשַ ִני ּבְ ׁשֵ   , ל ִלְהיֹות ּבְ
דֹולֹות  ָפִרים ַוֲעָיירֹות ּגְ ּיֹום -ּכְ    .ְוכּו' "קֹוִרין ּבֹו ּבַ

  
ַיְרָחא ָנַקט ִסיּדּוָרא ּדְ א ּדְ ָנא ֵריׁשָ    ,ַמאי ׁשְ
יֹוֵמי ָנַקט ִסיּדּוָרא ּדְ ָנא ֵסיָפא ּדְ    ?ּוַמאי ׁשְ

  
יֵד  ֵכי לֵ ַאּיְ ִמיְתַהּפְ יֹוֵמיי ּדְ   .יּה ָנַקט ִסיּדּוָרא ּדְ

  

  רש"י
. דקתני בי''א סידרא דירחא

בי''ב בי''ג בי''ד בט''ו כסדר מנין 
וכשבא לפרשה נקט  ,החודש

ושמעינן ימי  ,סדר ימי השבת
החודש לאחריה חל להיות ערב 

קדימין ליום שבת כפרים מ
הכניסה הרי י''ג חל להיות 
בשבת הרי י''ב חל להיות אחר 
השבת כפרים מקדימין ליום 

ומשני איידי  .הכניסה הרי י''א
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 

זכירן לאחוריו שהיה צריך לה
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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תָחל ִלְהיֹות ּבְ " ּבָ   ,ֶעֶרב ׁשַ
ָפִרים [ ִניָסה -ּכְ יִמין ְליֹום ַהּכְ    .ַמְקּדִ

דֹולֹות פֹות חֹוָמה  ,ַוֲעָיירֹות ּגְ ּיֹום -ּומּוּקָ    ]."קֹוִרין ּבֹו ּבַ
  

י יןִת ַמְתִני    ?ַמּנִ
  

י    .י יֹוֵסיִאי ַרּבִ  ,ִאי ַרּבִ
  

י"ַמאי     "?ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
תָחל ִלְהיֹות ּבְ " ּבָ    ,ֶעֶרב ׁשַ

דֹולֹות  ָפִרים ַוֲעָיירֹות ּגְ ִניָסה -ּכְ יִמין ְליֹום ַהּכְ    ,ַמְקּדִ
ִפין חֹוָמה  ּיֹום -ּומּוּקָ    .קֹוִרין ּבֹו ּבַ

י    :אֹוֵמר ַרּבִ
קֹוָמן :אֹוֵמר ֲאִני חוּ ֲעָיירֹות ִממְּ    ,לֹא ִיּדָ

ּיֹום א ֵאּלּו ָוֵאּלּו קֹוִרין ּבֹו ּבַ    "ֶאּלָ
  

אַמאי ַטְעָמא ּדְ  א ַקּמָ    ?ַתּנָ
  

ְכִתיב    :ּדִ
ָנה" ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ    - "ּבְ

ִפין  ָנה ֲעָיירֹות קֹוְדמֹות ְלמּוּקָ ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ ִפין -ַמה ּכָ ּקָ אן ֲעָיירֹות קֹוְדמֹות ְלמּו    .ַאף ּכָ
  

ָנה וְ " :ְוֵאיָמא ָכל ׁשָ ָנהּבְ    - "ׁשָ
קֹוָמן ָנה ֵאין ִנְדִחין ֲעָיירֹות ִמּמְ ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ קֹוָמן - ַמה ּכָ חּו ֲעָיירֹות ִמּמְ אן לֹא ִיּדָ    ?ַאף ּכָ

  
ר לֹא ֶאְפׁשָ אִני ָהָכא ּדְ    .ׁשַ

  
י     ?ַמאי ַטְעָמאְוַרּבִ

  
ָנה" ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ    -"ּבְ

ָנה ֵאין ֲעָיירֹות ִנְדִחין  ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ קֹוָמן ַמה ּכָ קֹוָמן -ִמּמְ חּו ֲעָיירֹות ִמּמְ אן לֹא ִיּדָ    .ַאף ּכָ
  

ָנה" :ְוֵאיָמא ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ    – "ּבְ
ִפין  ָנה ֲעָיירֹות קֹוְדמֹות ְלמּוּקָ ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ ִפין -ַמה ּכָ י ֲעָיירֹות קֹוְדמֹות ְלמּוּקָ אן ַנּמִ    ?ַאף ּכָ

  
ר לֹא ֶאְפׁשָ אִני ָהָכא ּדְ    .ׁשַ

  
  

   ?"יֹוֵסי יַרּבִ "ַמאי 
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ת" ּבָ ֶעֶרב ׁשַ    ,ָחל ִלְהיֹות ּבְ

ִפין ּוְכָפִרים  ִניָסה -מּוּקָ יִמין ְליֹום ַהּכְ    ,ַמְקּדִ
דֹולֹות  ּיֹום -ַוֲעָיירֹות ּגְ    .קֹוִרין ּבֹו ּבַ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִפין קֹוְדִמין ַלֲעָיירֹות    ,ֵאין מּוּקָ

א ֵאּלּו ָוֵאּלּו  ּיֹום -ֶאּלָ    ."קֹוִרין ּבֹו ּבַ
  

א ַמאי ַטְעָמא א ַקּמָ ַתּנָ    ?ּדְ
  
  
  

  רש"י
. דקתני חל להיות מני מתני'

ע''ש עיירות ומוקפות חומה 
ביום אי רבי אי רבי קורין בו 

   יוסי:
. להיות עושים בכל שנה ושנה

את שני הימים האלה ככתבם 
וכזמנם בכל שנה ושנה כל 

   השנים יהו שוות:
. דאם כן לא יקדמו דלא אפשר

עיירות למוקפין שאינן יכולין 
   לקרות בשבת:

. מה כל שנה ושנה עיירות בי''ד
לכך אין נדחות ממקומן ודלא 

   .כתנא קמא דרבי



    מגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראת    - - - - מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' 
                

33

ְכִתיב    :ּדִ
ָנה" ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ    – "ּבְ

ל ֶזה ל ֶזה לֹא ְזַמּנֹו ׁשֶ ר ּוְזַמּנֹו ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ָנה ֲעָיירֹות ּבְ ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ ר -  ַמה ּכָ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ אן ֲעָיירֹות ּבְ    ,ַאף ּכָ
ל ֶזהּוְזַמּנֹו  ל ֶזה לֹא ְזַמּנֹו ׁשֶ    .ׁשֶ

  
ָנה" :ְוֵאיָמא ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ    – "ּבְ

ִפין קֹוְדִמין ַלֲעָיירֹות  ָנה ֵאין מּוּקָ ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ ִפין קֹוְדִמין ַלֲעָיירֹות -ַמה ּכָ אן ֵאין מּוּקָ    ?ַאף ּכָ
  

ר לֹא ֶאְפׁשָ אִני ָהָכא ּדְ    .ׁשַ
  

יּדְ  ַמאי ַטְעָמא    ?יֹוֵסי ַרּבִ
  
ָנהבְּ " ָנה ְוׁשָ    – "ָכל ׁשָ

ִפין קֹוְדִמין ַלֲעָיירֹות  ָנה ֵאין מּוּקָ ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ ִפין קֹוְדִמין ַלֲעָיירֹות -ַמה ּכָ אן ֵאין מּוּקָ    .ַאף ּכָ
  

ָנה" :ְוֵאיָמא ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ    – "ּבְ
ל ֶזה  ל ֶזה לֹא ְזַמּנֹו ׁשֶ ָנה ְזַמּנֹו ׁשֶ ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ אן -ַמה ּכָ ל ֶזה ַאף ּכָ ל ֶזה לֹא ְזַמּנֹו ׁשֶ    ?ְזַמּנֹו ׁשֶ

  
ר לֹא ֶאְפׁשָ אִני ָהָכא ּדְ    .ׁשַ

  
  

י  ִניָסה'ְוָסַבר ַרּבִ ִחיַנן ְליֹום ַהּכְ    '?!ֲעָיירֹות לֹא ּדָ
   :ְוָהַתְנָיא

ת" ּבָ ׁשַ    ,ָחל ִלְהיֹות ּבְ
ָפִרים  ִניָסה - ּכְ יִמין ְליֹום ַהּכְ    ,ַמְקּדִ

דֹולֹות  תִרין ּבְ קוֹ  -ַוֲעָיירֹות ּגְ ּבָ    ,ֶעֶרב ׁשַ
פֹות חֹוָמה     .ְלָמָחר –ּומּוּקָ

י    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ,אֹוֵמר ֲאִני

קֹוָמן  ִניָסה -הֹוִאיל ְוִנְדחוּ ֲעָיירֹות ִממְּ חּו ְליֹום ַהּכְ    ."ִיּדָ
  

א ּתָ    !?ָהִכי ַהׁשְ
ת ִהיא -ָהָתם  ּבָ ם ׁשַ חוּ  ,ְזַמּנָ ִנְדחּו ִיּדָ    ,ְוהֹוִאיל ּדְ
תְזַמ  - ְוָהָכא  ּבָ ם ֶעֶרב ׁשַ    .ּנָ

  

  ש"יר
זמנו של זה לא הוא זמנו של 

. הלכך לא עבד כתנא דמתני' זה
   כו':

. דאי לא מקדמת דלא אפשר
להו למוקפין צריך אתה לעקור 
עיירות מפני מוקפין או יקראו 

   ביום אחד:
. ואין לך הכא ערב שבת זמנם

   צורך לדחותן:
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        ה, אה, אה, אה, א    ––––    ד, בד, בד, בד, ב .13
ָאַמר  ַמאן ַאְזָלא ָהא ּדְ י ֶחְלּבוֹ ּכְ    :הּוָנא ַרבָאַמר  ַרּבִ

ת " ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ִניָסה -ּפּוִרים ׁשֶ   ?"ַהּכֹל ִנְדִחין ְליֹום ַהּכְ
  

ךְ  "ַהּכֹל ִנְדִחין" ְעתָּ ָעְבֵדי ְלָמ  ?ַסְלָקא ּדַ ִפין ּדְ א מּוּקָ    !ָחרְוָהא ִאיּכָ
  

ִניָסה ֶחה ְליֹום ַהּכְ ְדֶחה ִיּדָ ל ַהּנִ א ּכָ    .ֶאּלָ
  

ַמאן    ?ּכְ
  

י ַרּבִ    .ּכְ
  
  

י ָעְלָמא כּוּלֵ ת  ,ּדְ ּבָ ׁשַ ה ּבְ    ,לֹא ָקִריַנן -ִמיָהא ְמִגיּלָ
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
הָאַמר     :ַרּבָ

ה ְקִריַאת ְמִגיּלָ יִבין ּבִ    ,8ַהּכֹל ַחּיָ
ִמְק  ִקיִאין ּבְ הְוֵאין ַהּכֹל ּבְ    ,ָרא ְמִגיּלָ

ִקי ִלְלמֹוד ָידֹו ְוֵיֵלְך ֵאֶצל ּבָ ה ּבְ ֶלּנָ א ִיּטְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ים ,ּגְ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ה ַאְרּבַ    .ְוַיֲעִביֶרּנָ
  

ׁשֹוָפר    ,ְוַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ
לּוָלב    .ְוַהְיינּו ַטְעָמא ּדְ

  
   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף

ל ֲע  ֵעיֵניֶהן ׁשֶ ֵני ׁשֶ הִמּפְ ִמְקָרא ְמִגיּלָ ים ְנׂשּואֹות ּבְ    .ִנּיִ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
י " ָאְמרוּ ַאף ַעל ּפִ ִניָסה" :ׁשֶ יִמין ְליֹום ַהּכְ ָפִרים ַמְקּדִ    – "ּכְ

ּיֹום -ּגֹוִבין  ִקין  ,ּבֹו ּבַ ּיֹום -וְּמַחּלְ    .ּבֹו ּבַ
  

י " ָאְמרוּ  ַאף ַעל ּפִ    ?!"ׁשֶ
ָא  ּום ּדְ ה ִמׁשּ ַרּבָ    !הּוא ,ְמרוּ ַאּדְ

  
א    :ֶאּלָ

ִניָסה"הֹוִאיל ְוָאְמרּו ׁשֶ  יִמין ְליֹום ַהּכְ ָפִרים ַמְקּדִ ּיֹום - "ּכְ ּיֹום ,ּגֹוִבין ּבֹו ּבַ ִקין ּבֹו ּבַ   .ּוְמַחּלְ
  

ה ִמְקָרא ְמִגיּלָ ים ְנׂשּואֹות ּבְ ל ֲעִנּיִ ֵעיֵניֶהם ׁשֶ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
ְמָחה ^ ֲאָבל   ה,א ּה ֵאיָנּה נֹוֶהֶגת  - ׂשִ ְזַמּנָ א ּבִ    ."ֶאּלָ

  
  
  

                                                
  ע"פ כתב"י, ראשונים.  (ּוִבְתִקיַעת ׁשֹוָפר) נמחק  8

  רש"י
. ומתוך שהוא הכל חייבין

מחוייב בדבר הוא בהול לצאת 
   ה:ידי חוב

. ואפילו ויעבירנה ארבע אמות
לן בשדה ומגילה בידו יש לגזור 

   על הדבר:
. לקבל נשואות למקרא מגילה

מתנות האביונים ואי אפשר 
   בשבת:

. שמקדימין בו גובין בו ביום
לקרות גובין הגבאים מתנות 

   האביונים ומחלקין לעניים:
. משום דאמרו להקדים אדרבה

את הקריאה הוא דאמרו 
את המתנות כדמפרש להקדים 

תנא טעמא ואזיל מפני שעיניהן 
  של עניים כו':

   . של מאכל ומשתה:שמחה
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        ה, אה, אה, אה, א .14
   :ַרבָאַמר 

ה    :ְמִגיּלָ
ּה ּבִ  ָיִחיד לוּ קֹוִרין אֹוָתּה ֲאִפי -ְזַמּנָ    ,ּבְ

ּה  ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ ָרה -ׁשֶ ֲעׂשָ    .ּבַ
  

י    :ָאַמר ַרב ַאּסִ
ּה  ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ ין ׁשֶ ּה ּבֵ ְזַמּנָ ין ּבִ ָרה –ּבֵ ֲעׂשָ    .ּבַ

  
   ,ֲהָוה עּוְבָדא

יְלָהא ּדְ  ַרבּה ְוָחׁש ֵלי    .ַרב ַאּסִ
  

   ?ּוִמי ָאַמר ַרב ָהִכי
יַלתְוָהָאַמר  ר ׁשִ מּוֵאל ּבַ ַרב ׁשְ ֵריּה ּדְ ֵמיּה ּדְ  ַרב ְיהּוָדה ּבְ ְ    :ַרבִמׁשּ

ת  ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ם - ּפּוִרים ׁשֶ ת ְזַמּנָ ּבָ    .ֶעֶרב ׁשַ
ם" ת ְזַמנָּ ּבָ    "?!ֶעֶרב ׁשַ

ם הּוא ת ְזַמּנָ ּבָ    !ְוָהא ׁשַ
א ַלאו    :ָהִכי ָקָאַמר ,ֶאּלָ

ם ְזַמּנָ ם ּכִ ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ    ,ׁשֶ
ם  ַמּנָ ָיִחיד ֲאִפיּלוּ  -ַמה ּזְ    ,ּבְ

ם  ְזַמנָּ ּלֹא ּבִ ָיִחיד -ַאף ׁשֶ   !ֲאִפיּלּו ּבְ
  

ָרה לֹא ֲעׂשָ ה ּבַ    ,ְלִעְנַין ִמְקָרא ְמִגיּלָ
א ַמאי  ם"ֶאּלָ ת ְזַמּנָ ּבָ    "?ֶעֶרב ׁשַ

ַרּבִ  ָאַמרְלַאּפּוֵקי ִמּדְ    :י ּדְ
קֹוָמן " ִניָסה -הֹוִאיל ְוִנְדחּו ֲעָיירֹות ִממְּ חּו ְליֹום ַהּכְ   ."ִיּדָ

ַמע ָלןָהא     :ָקא ַמׁשְ
ם הּוא ת ְזַמּנָ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ    .ּדְ

  
  

  רש"י
. בי''ד מתוך שהיא חובה בזמנה

בו ביום על כל יחיד ויחיד קורין 
אותה אפילו ביחיד דהכל קורין 

  בו ואיכא פרסום נס:
. כגון כפרים שלא בזמנה

המקדימין ליום הכניסה אין 
עשרה דבעינן קורין אותה אלא ב

   פרסום ניסא:
ורב אסי אמר בין בזמנה בין 

. מצוה לחזר אחר שלא בזמנה
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:
מע . משערב שבת זמנם הוא

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 

ל דבריו ואף על פי מתחלה לכ
  שהוא שלא בזמנן הוי כזמנן:
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            ַמְתִניִתין

דֹוָלה    ?ֵאי זֹו ִהיא ִעיר ּגְ
ְטָלִנין ָרה ּבַ ּה ֲעׂשָ ׁש ּבָ ּיֵ ל ׁשֶ    .ּכָ

אן  חֹות ִמּכָ ָפר -ּפָ    .ֲהֵרי ֶזה ּכְ
  

ֵאּלּו ָאְמרּו  יִמין ְולֹא ְמַאֲחִרין - ּבְ    ,ַמְקּדִ
ָאב ,ֲאָבל ְזַמן ֲעֵצי ּכֲֹהִנים ָעה ּבְ יִמין -ְוַהְקֵהל  ,ֲחִגיָגה ,ְוִתׁשְ    .ְמַאֲחִרין ְולֹא ַמְקּדִ

  

י  יִמין ְולֹא ְמַאֲחִרין  ַאף ַעל ּפִ ָאְמרּו ַמְקּדִ ד  -ׁשֶ ֶהְסּפֵ ִרין ּבְ נֹות ָלֶאְביֹוִניםמּותָּ    .ּוְבַתֲעִנית ּוַמתָּ
  

י ָאַמר     :ְיהוָּדה ַרּבִ
   ?ֵאיָמַתי

י ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ ְכָנִסין ּבְ ּנִ    ,ָמקֹום ׁשֶ
י  ֲחִמיׁשִ ִני ְולֹא ּבַ ׁשֵ ֵאין ִנְכָנִסין לֹא ּבְ ּה  - ֲאָבל ָמקֹום ׁשֶ ְזַמּנָ א ּבִ    ."ֵאין קֹוִרין אֹוָתּה ֶאּלָ

  
ָמָרא             ּגְ

ָנא    :ּתָ
ֶנֶסת" ֵבית ַהּכְ ּבְ ְטָלִנין ׁשֶ ָרה ּבַ    ."ֲעׂשָ
  
  
ֵאּלּו ָאְמרּו " יִמין ְולֹא ְמַאֲחִרין -ּבְ    ."ַמְקּדִ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

אָאַמר  י ַאּבָ מּוֵאלָאַמר  ַרּבִ    :ׁשְ
   ."ְולֹא ַיֲעבֹור" :ָאַמר ְקָרא

  
  

אְוָאַמר  י ַאּבָ מּוֵאלָאַמר  ַרּבִ    :ׁשְ
ֵאין מֹוִני ִין ׁשֶ ִניםִמּנַ    ?ן ָיִמים ְלׁשָ

ֱאַמר ּנֶ ָנה" :ׁשֶ ָ י ַהׁשּ ִנים -ב) - (שמות יב "ְלָחְדׁשֵ ה מֹוֶנה ְלׁשָ ים ַאּתָ    ,ֳחָדׁשִ
ִנים ה מֹוֶנה ָיִמים ְלׁשָ    .ְוִאי ַאּתָ

  
ֵקיָסִריוְ  ָנן ּדְ ּום  ַרּבָ יִמׁשּ א ַרּבִ    :ָאְמרוּ  ַאּבָ

ים עֹות ָלֳחָדׁשִ ִבין ׁשָ ְ ֵאין ְמַחׁשּ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמרׁשֶ  ים -כ) - (במדבר יא "ַעד חֶֹדׁש ָיִמים" :ּנֶ ב ָלֳחָדׁשִ ֵ ה ְמַחׁשּ    ,ָיִמים ַאּתָ

יםְוִאי ַאּתָ  עֹות ָלֳחָדׁשִ ב ׁשָ ֵ    .ה ְמַחׁשּ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. בזמנים של מגילה באלו אמרו
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:
. אם חל יום טוב בשבת וחגיגה

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 

את טפם כדכתיב הקהל ולהביא 
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:
. טעמא מפרש ולא מקדימין

   גמרא:ב
  

  גמ' 
. שבבית הכנסת עשרה בטלנין

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 
י''ב חדש מיום ליום לשנה מונה 

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:
. כגון האומר זה שעות לחדשים

גיטך אם לא באתי מכאן עד 
חדש זה והיה חדש חסר ובא 
משחשיכה ליום כ''ט אין 

דיין הוא בתוך החדש אומרים ע
שהרי חדשה של לבנה כ''ט יום 

  ומחצה:



    מגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראת    - - - - מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' 
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ָאב ,ֲאָבל ְזַמן ֲעֵצי ּכֲֹהִנים" ָעה ּבְ יִמין -ְוַהְקֵהל  ,ַוֲחִגיָגה ,ְוִתׁשְ    ."ְמַאֲחִרין ְולֹא ַמְקּדִ
  
ָע " ׁשְ ָאבתִּ ֵמי - "ה ּבְ    .ַאְקּדּוֵמי ּפּוְרָענּות לֹא ַמְקּדְ
  
י לֹא ָמָטא ְזַמן ִחּיּוַבְייהוּ  -  "ֲחִגיָגה ְוַהְקֵהל" ּתִ ַאּכַ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  
  
  

ָנא    :ּתָ
   ."ְמַאֲחִרין - ְוָכל ְזַמן ֲחִגיָגה ,ֲחִגיָגה"
  

ָלָמא  ׁשְ ָתא ְמַאֲח  - "ֲחִגיָגה"ּבִ ּבְ ׁשַ ַלע ּבְ ִאי ִמיּקְ ָתאּדְ ּבְ    ,ִריָנן ָלּה ְלָבַתר ׁשַ
א     ?ַמאי ִהיא "ְזַמן ֲחִגיָגה"ֶאּלָ

  
ְעָיאָאַמר     :ַרב אֹוׁשַ

   :ָהִכי ָקָאַמר
ת ֲחִגיָגה ּבָ ׁשַ יה ְועֹוַלת ,ּבְ ְזַמן ֲחִגיָגה  יֹום טֹובֲאִפיּלּו ּבְ  ְרִאּיָ    .ְמַאֲחִרין -ּדִ

  
י    ?ַמּנִ

  
אי ּמַ ית ׁשַ   .ִהיא ּבֵ

  
ְתַנן    :ּדִ

ית " איּבֵ מַּ    :אֹוְמִרים ׁשַ
ָלִמים ּבְ     .ְוֵאין סֹוְמִכין ֲעֵליֶהן ,יֹום טֹובְמִביִאין ׁשְ

   .ֲאָבל לֹא עֹולֹות
לוּ  ית ִהּלֵ    :אֹוְמִרים ּבֵ

ָלִמים ְועֹולֹות    ."ְוסֹוְמִכין ֲעֵליֶהן ,ְמִביִאין ׁשְ
  

   :ָאַמר ָרָבא
ל ְזַמן ֲחִגיָגה ְמַאֲחִרין -ֲחִגיָגה     .ְטֵפי לֹא ,ּכָ

  
ְתַנן    :ּדִ

ּלֹא ָחג ּבְ " ל ַחג  יֹום טֹובִמי ׁשֶ ל ָהֶרֶגל ּכּוּלוֹ  -ָהִראׁשֹון ׁשֶ   , חֹוֵגג ְוהֹוֵלְך ֶאת ּכָ
ל ַחג    .ְויֹום טֹוב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ

ַאֲחָריּותוֹ  -ָעַבר ָהֶרֶגל ְולֹא ָחג  יב ּבְ    ."ֵאינֹו ַחּיָ
  

י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ
   .ְמַאֲחִרין –ְוָכל ְזַמן ֲחִגיָגה  ,ֲחִגיָגה

ַחד יֹוָמא  ֲאִפיּלוּ וַ     .ְמַאֲחִרין –ֲעֶצֶרת ּדְ
  

ְתַנן    :ּדִ
ת " ּבָ ׁשַ ִאם ָחל ֲעֶצֶרת ִלְהיֹות ּבְ ת -מֹוִדים ׁשֶ ּבָ ַ ּיֹום ְטבֹוַח ַאַחר ַהׁשּ    ."ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
. אכתי לא מטא זמן חיובייהו

ואם יקדימוה לא יצאו ידי 
חובתן וכן עצי כהנים שקבוע 

   להן זמן קבוע בנדרים:
. דקתני מאחרים בשלמא חגיגה

   אי איקלע בשבת:
אפילו ביום טוב דזמן חגיגה 

. שמותר להקריב שלמי הוא
פילו הכי מאחרין עולת חגיגה וא

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 

לות וזבחים ואפ''ה בי''ט לא בעו
קרבה וב''ש היא דאמרי אין 
מקריבין בי''ט עולה היכולה 
לבא למחר ואפילו היא חובת 

   הרגל:
. שהן מביאין שלמים בי''ט

מאכל אדם בי''ט וכתיב אך 
   אשר יאכל לכל נפש (שמות יב):

. שהסמיכה ואין סומכין עליהן
שבות היא דתנן (ביצה דף לו:) 

ות לא רוכבין אלו הן משום שב
על גבי בהמה ועל אלו שיקריבו 
בי''ט יסמכו מאתמול דלית להו 
לבית שמאי תכף לסמיכה 

   שחיטה:
. אין מביאין אבל לא עולות

   דסברי לכם ולא לגבוה:
ובית הלל אומרים מביאין 

. ומה אני מקיים שלמים ועולות
   לכם לכם ולא לנכרים:

. כל הרגל עד י''ט כל זמן חגיגה
   אי לשהותה:האחרון רש

רב אשי אמר חגיגה כל זמן 
. אם שנאמרה בו חגינה מאחרין

באה בשבת ואפילו עצרת 
שאינה אלא יום אחד תשלומין 
יש לה כל שבעה ועדיין יש לה 

   זמן ליקרב:
ומודין בעצרת שחל להיות 

. במסכת חגיגה (דף יז.) בשבת
נחלקו בעצרת שחל להיות בערב 
שבת בית שמאי אומרים יום 

ל עצרת אחר השבת טבוח ש
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 

ן ליום טבוח של בשבת וממתי
קרבנות היום לאחר השבת 

  אלמא יש תשלומין לעצרת:
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י ֶאְלָעָזרָאַמר  י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

י    :ַרּבִ
פּוִרים -ָנַטע ְנִטיָעה    , ּבְ

ל ִצּפֹוִרי    ,בה ְקרֹוָנּה ׁשֶ ַתּמּוז -ְוָרַחץ ּבִ ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ    ,ּבְ
ׁש ַלֲע  ָאב קֹורּוִבּקֵ ָעה ּבְ ׁשְ    ,ּתִ

   .ְולֹא הֹודּו לוֹ 
  

אָאַמר ְלָפָניו  ר ַזְבּדָ א ּבַ י ַאּבָ    :ַרּבִ
י    !ַרּבִ

ה ְך ָהָיה ַמֲעׂשֶ    ,לֹא ּכָ
א ָחל ִלְהיוֹ  :ֶאּלָ ָאב ׁשֶ ָעה ּבְ ׁשְ ת ֲהָוהּתִ ּבָ ׁשַ    ,ת ּבְ

ת ּבָ ַ    ,ּוְדִחינּוהּו ְלַאַחר ַהׁשּ
יְוָאַמר  ֶחה –הֹוִאיל ְוִנְדָחה " :ַרּבִ    ,"ִיּדָ

   .ְולֹא הֹודּו ֲחָכִמים
  

ַנִים ִמן ָהֶאָחד" :ָקֵרי ֲעֵליּה  ְ    .ט)-(קהלת ד "טֹוִבים ַהׁשּ

  
פּוִרים י ֵהיִכי ָנַטע ְנִטיָעה ּבְ    ?ְוַרּבִ

   :ףַרב יֹוֵס ְוָהָתֵני 
ה וְ "" תֶּ ְמָחה ּוִמׁשְ   ט,יט) אסתר ( "יֹום טֹובׂשִ

ְמָחה" ד - "ׂשִ ֶהְסּפֵ ֲאסּוִרים ּבְ ד ׁשֶ    .ְמַלמֵּ
ה" תֶּ ַתֲעִנית - "ִמׁשְ ָאסּור ּבְ ד ׁשֶ    .ְמַלמֵּ
ית ְמָלאָכה - "ְויֹום טֹוב" ּיַ ֲעׂשִ ָאסּור ּבַ ד ׁשֶ    !"ְמַלמֵּ
  

יַסר ֲהָוה ר ַאְרּבֵ י ּבַ א ַרּבִ    ,ֶאּלָ
ֲחֵמיַסר ָנַטע -ָנַטע ְוִכי     .ּבַ

  
   ?ֵאיִני

ְטֶבְרָיא ֲהָוה י ּבִ    ,ְוָהא ַרּבִ
ן נּון ֲהַואי ַע ּבִ ֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ    !ּוְטֶבְרָיא מּוּקֶ

  
ר ֲחֵמיַסר ֲהָוה י ּבַ א ַרּבִ    ,ֶאּלָ

יַסר ֲהָוה -ְוִכי ָנַטע  ַאְרּבֵ    .ּבְ
  

ְטֶבְרָיא מּוּקֶ  יָטא ֵליּה ּדִ ׁשִ ן נּוןּוִמי ּפְ ַע ּבִ    ?ֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ
יַסר ּוַבֲחֵמיַסר ִחְזִקּיָהְוָהא  ַאְרּבֵ ְטֶבְרָיא ּבְ    ,ָקֵרי ּבִ

ן נּון ִהיא ִאי לֹא ַע ּבִ ֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ ָקא ֵליּה ִאי מּוּקֶ    !ְמַסּפְ
  

ה  ָקא ֵליּה  - ְלִחְזִקּיָ י  ,ְמַסּפְ יָטא ֵליּה  -ְלַרּבִ ׁשִ    .ּפְ
  
יָטא ֵליּה וְ  ׁשִ ֵרי ,ִכי ּפְ    ?ִמי ׁשָ

ֲעִנית ת ּתַ ְמִגיּלַ    :ְוָהְכִתיב ּבִ
ר " ה ָעׂשָ ָ ר ְוֶאת יֹום ֲחִמׁשּ ָעה ָעׂשָ א ִאיּנּון -ֶאת יֹום ַאְרּבָ    ,יֹוֵמי ּפּוַרּיָ

הֹון ד ּבְ לֹא ְלִמְסּפַ    ".ּדְ
   :ָרָבאְוָאַמר 

ֶזה ל ֶזה ּבָ א ֶלֱאסֹור ֶאת ׁשֶ ֶזהוְ  ,לֹא ִנְצְרָכא ֶאּלָ ל ֶזה ּבָ    !ֶאת ׁשֶ
  

ד ּוְבַתֲעִנית ֶהְסּפֵ י ּבְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
   .ֲאָבל ְמָלאָכה יֹום ֶאָחד ְותּו לֹא

  
   ?!ֵאיִני

א ַרבְוָהא  פּוַרּיָ ָנא ּבְ יּתָ ֵדי ּכִ ֲהָוה ָקא ׁשָ ְבָרא ּדַ    ,ַחְזֵייּה ְלַההּוא ּגַ
ֵניּה  יתָּ    !ְוַלְטֵייּה ְולֹא ָצַמח ּכִ

  

  רש"י
. ביום השוק בקרונה של צפורי

   בפרהסיא בשעת הילוך קרונות:
   . מתשעה באב:ולא הודו לו
   . [לפני] ר' אלעזר:אמר לפניו

. לא ביקש לעקור לא כך היה
   לגמרי אלא אותה שנה בלבד:

. אילו לא שמעתי טובים השנים
תי טועה בדבר עכשיו טוב לי היי

   שלימדתני האמת:
. לא היתה מן בר ארביסר הוה

   המוקפין:
וטבריא מוקפת חומה מימות 

   . לקמן ילפינן מקרא:יהושע
. שהיה מבני וכי פשיטא ליה

חמיסר מי שרי בארביסר 
   במלאכה:
. במגילת תענית שהרי לא נצרכא

כבר כתובין במגלת אסתר 
שאסור בהספד ותענית אלא 

   לאסור כו':
  . זורע פשתן: שדי כיתנא

שקראו בו בני  בר יומיה הוה
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:
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ר יֹוָמא    .ֲהָוה ָהָתם ּבַ
  

ה ֵריּה ּדְ  ַרּבָ    :ָאַמר ָרָבאּבְ
יֹוֵמיּה  ֲאִפיּלוּ  יָמא ּבְ    ,ּתֵ

ילּו ֲעַלְייהוּ  ד ְוַתֲעִנית ַקּבִ    ,ֶהְסּפֵ
ילּו ֲעַלְייהוּ     ,ְמָלאָכה לֹא ַקּבִ

ִתיב ָרא ּכְ ֵמִעיּקָ ה ְויֹום טֹוב" :ּדְ תֶּ ְמָחה ּוִמׁשְ   ,(אסתר ט,יט) "ׂשִ
ִתיב ְמָחהַלֲעׂשוֹ " :ּוְלַבּסֹוף ּכְ ה ְוׂשִ תֶּ ִתיב 'יֹום טֹוב'ְוִאיּלּו  - (אסתר ט,כב) "ת אֹוָתם ְיֵמי ִמׁשְ    .לֹא ּכְ

  
א ַרב  ְבָרא ַמאי ַטְעָמאְוֶאּלָ    ?ַלְטֵייּה ְלַההּוא ּגַ

  
ֶהן ִאיּסּור ֲהָוה ִרין ַוֲאֵחִרים ָנֲהגּו ּבָ ָבִרים ַהּמּוּתָ   .ּדְ

  
י לֹא ָנהּוג ַרּבִ    .ּוְבַאְתֵריּה ּדְ

  
   :ִעית ֵאיָמאְוִאיּבָ 

   ,ְלעֹוָלם ָנהּוג
ְמָחה ָנַטע ל ׂשִ י ְנִטיָעה ׁשֶ    .ְוַרּבִ

  
ִדְתַנן    :ּכְ

   ,ָעְברּו ֵאּלּו ְולֹא ַנֲענוּ "
ּוִאין ֵאירּוִסין ּוְבִניׂשּ ִבְנָין ּוִבְנִטיָעה ּבְ ן ּבְ א ּוַמתָּ ָ ַמׂשּ    ."ְמַמֲעִטין ּבְ

   :ְוָתָנא ֲעָלּה 
ְנָין" ל ׂשִ  - "ּבִ ְנָין ׁשֶ    .ְמָחהּבִ
ְמָחה - "ְנִטיָעה" ל ׂשִ    .ְנִטיָעה ׁשֶ

ְמָחה ל ׂשִ ְנָין ׁשֶ    ?ֵאיֶזהוּ ּבִ
ית ַחְתנּות ִלְבנוֹ     .ֶזה ַהּבֹוֶנה ּבֵ

ְמָחה ל ׂשִ    ?ֵאיזֹו ִהיא ְנִטיָעה ׁשֶ
ל ְמָלִכים    ."ֶזה ַהּנֹוֵטַע ֲאבּוְרְנִקי ׁשֶ

  
  
  
  

  רש"י
. ובאתריה דרבי לא נהוג גרסינן

במקומו של רבי לא נהגו איסור 
   בדבר:

. דכיון נטיעה של שמחה
דפורים יום שמחה הוא מותר 

   לנטוע נטיעה של שמחה:
. י''ג תעניות כדתנן עברו אלו

   שב''ד מתענין על הגשמים:
   . מן השמים:ענוולא נ

   . בנטיעה ובבנין:ממעטין
. ותנא נטיעה נטיעה של שמחה

בנין האמור כאן שאסורין בבנין 
של שמחה שנוהגין עצמן כנזופין 

   וכאבלים:
. האמורה כאן נטיעה ונטיעה

של שמחה כגון אבורנקי אילן 
שצילו נאה כגון אילן שכופפין 
אותו על גבי כלונסות ויתידות 

תחתיו בימות והמלכים אוכלין 
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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        ה, בה, בה, בה, ב .18
   :ּגּוָפא

ה" ְטֶבְרָיא ּבְ  ִחְזִקּיָ יַסר ּוַבֲחֵמיַסרָקֵרי ּבִ    ,ַאְרּבֵ
ן נּון ִהיא ַע ּבִ ֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ ָקא ֵליּה ִאי מּוּקֶ    ".ִאי לֹא ,ְמַסּפְ

  
ְטֶבְרָיא ָתא ּדִ ָקא ֵליּה ִמּלְ    ?ּוִמי ְמַסּפְ

ֶרת" :ְוָהְכִתיב ת ְוִכּנָ ת ַרּקַ ים ֵצר ְוַחּמַ ּדִ   ,לה)- (יהושע יט "ְוָעֵרי ִמְבָצר ַהּצִ

ת"ָלן  ְוַקְייָמא    !זֹו ְטֶבְרָיא - "ַרּקַ
  

ָקא ֵליּה  ְמַסּפְ    :ַהְיינּו ַטְעָמא ּדִ
א ֲהַות ַיּמָ יָסא ׁשּוָרא ּדְ ּגִ ַחד  ּום ּדְ    .ִמׁשּ

  
   ,ִאי ָהִכי

ָקא ֵליּה  אי ְמַסּפְ   ?ַאּמַ
אי ַלאו חֹוָמה ִהיא   ,ַוּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ר לֹו חֹוָמה""    ,ְולֹא ׁשּור ִאיַגר - "ֲאׁשֶ

ּה חֹוָמָתּה ּפְ  -  "ָסִביב" מָּ ּיַ   !"ָרט ִלְטֶבְרָיא ׁשֶ
   

י ָעֵרי חֹוָמה  ּתֵ ָקא ֵליּה  - ְלִעְנַין ּבָ    ,לֹא ְמַסּפְ
ָקא ֵליּה  י ָקא ְמַסּפְ ה -ּכִ    :ְלִעְנַין ִמְקָרא ְמִגיּלָ

ה י ִמְקָרא ְמִגיּלָ ּבֵ ְכִתיֵבי ּגַ ִפין ּדִ ָרִזים ּוַמאי מּוּקָ    ?ַמאי ּפְ
ּום ָהֵני ִמיגְּ  :ִמׁשּ לּו ּדְ ְלָיא -לּו ְוָהֵני לֹא ִמיּגְ י ִמיּגַ    ,ְוָהא ַנּמִ

ּום ְלָמא ִמׁשּ נּו  :אֹו ּדִ נּו ְוָהֵני לֹא ִמיּגְ ָהֵני ִמיּגְ ְנָיא -ּדְ י ִמיּגַ    ?ְוָהא ַנּמִ
ָקא ֵליּה  ּום ָהִכי ְמַסּפְ    .ִמׁשּ

  
  

י יַסר ּוַבֲחֵמיַסר ַרב ַאּסִ ַאְרּבֵ הּוַצל ּבְ ה ּבְ    ,ָקֵרי ְמִגיּלָ
ן נּון ִהיא ִאי לֹאְמַסּפְ  ַע ּבִ ֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ    .ָקא ֵליּה ִאי מּוּקֶ

  
ָאַמר א ּדְ    :ִאיּכָ

יָאַמר  ְנָיִמין  ַרב ַאּסִ ֵבית ּבִ ַע ִהיא -ַהאי הּוַצל ּדְ ֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ    .מּוּקֶ
  
  

  רש"י
. בספר וערי מבצר הצדים וגו'

יהושע (יט) בנחלת נפתלי 
וקיימא לן לקמן דרקת זו 
טבריא וקרי ליה ערי מבצר 

   קפת חומה הואי:אלמא מו
. דחד גיסא שורא דימא הויא

אין לה חומה מצד אחד אלא 
הים חומתה ומספקא ליה אי 

   חשיב היקף אי לא:
. בבתי ערי חומה ולא שור איגר

חומה כתיב עיר חומה ולא עיר 
שאין לה חומה בפני עצמה אלא 
מוקפת בתים סמוכות זו לזו 
וחומות חיצונות של בתים 

ינו שור נעשות חומה לעיר והי
איגר שגגותיה חומותיה גג 

   מתרגמינן איגר:
. לגבי בתי החצרים כתיב סביב

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 
. דלא מפורש בה חומה מגילה

נן פרזים אלא לשון פרזים ושאי
כתיב בה ומספקא ליה האי 
לשון פרזים אי לשון גלוי הוא 

  או לשון עיר הנוחה ליכבש:
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            ו, או, או, או, א    - - - - ה, ב ה, ב ה, ב ה, ב  .19
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

י ֲהִויָנא ַטְלָיא    ,ּכִ
ָתא    ,ֲאִמיָנא ִמּלְ

יא ִאיְלָנא ְלָסַבּיָ ׁשָ    ,ּדְ
ָווִתי   ,או ח ּכְ ּכַ ּתַ    .ְוִאיׁשְ

  
ת"    ,זֹו ְטֶבְרָיא - "ַחּמַ

ָמּה  ה ִנְקָרא ׁשְ ת"ְוָלּמָ    ?"ַחּמַ
י ְטֶבְרָיא    .ַעל ׁשּום ַחּמֵ

  
ת"    ,זֹו ִציּפֹוִרי - "ַרּקַ

ת ָמּה ַרּקַ ה ִנְקָרא ׁשְ    ?ְוָלּמָ
ִמיּדַ  ּום ּדְ ַנֲהָראִמׁשּ ָתא ּדְ ַרּקְ    .ְלָייא ּכְ

  
ֶרת" יּנֶ ינֹוָסר - "ּכִ    ,זֹו ּגִ

ֶרת יּנֶ ָמּה ּכִ ה ִנְקָרא ׁשְ    ?ְוָלּמָ
ֵרי ִכיּנְ ָקָלא ּדְ יָרא ּכְ ְמִתיֵקי ּפֵ    .ּדִ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ָאַמר  א ְלַמאן ּדְ ת"ִמי ִאיּכָ    ?ַלאו ְטֶבְרָיא ִהיא "ַרּקַ
ִכיב ִאיִניׁש ָהָכא י ׁשָ    ,ְוָהא ּכִ

   :ָהָתם ָסְפֵדי ֵליּה ָהִכי
ְך  ׁשַ ׁשֵ דֹול הּוא ּבְ ת ,ּגָ ַרּקַ ם לֹו ּבְ    .ְוׁשֵ

ֵקי ֲארֹוָנא ְלָהָתם    ,ְוִכי ַמּסְ
   :ָסְפֵדי ֵליּה ָהִכי

ת ֵבי ַרּקַ ִריִדים יֹוׁשְ    ,אֹוֲהֵבי ׂשְ
לּו ֲהרּוֵגי עֹוֶמק    !ְצאּו ְוַקּבְ

  
יּה ּדְ  י ָנח ַנְפׁשֵ י ֵזיָראּכִ    ,ַרּבִ

ַתח ֲע  ָנאּפָ    :ֵליּה ַההּוא ַסְפּדָ
ְנָער     ,ָהָרה ְוָיְלָדה -ֶאֶרץ ׁשִ

ֲעׁשּוֶעיָה  -ֶאֶרץ ְצִבי  ָלה ׁשַ יּדְ    ,ּגִ
ת ָתּה  ,אֹוי ָנא ָלּה ָאְמָרה ַרּקַ ִלי ֶחְמּדָ י ָאְבָדה ּכְ    .ּכִ

  
א ָאַמר     :9ָרָבאֶאּלָ

ת" ָרר - "ַחּמַ י ּגְ    .זֹו ַחּמֵ
ת"    .זֹו ְטֶבְרָיא - "ַרּקַ
ינֶּ " ינֹוָסר - "ֶרתּכִ    .זֹו ּגִ

ָמּה  ה ִנְקָרא ׁשְ ת"ְוָלּמָ    ?"ַרּקַ
ִרּמֹון ּה ְמֵלִאין ִמְצֹות ּכְ ּבָ ֲאִפיּלּו ֵריָקִנין ׁשֶ    .ׁשֶ

  
י ִיְרְמָיה    :ָאַמר ַרּבִ

ת" ָמּה  "ַרּקַ    ,ׁשְ
ָמּה ְטֶבְרָיא ה ִנְקָרא ׁשְ    ?ְוָלּמָ

ָרֵאל ל ֶאֶרץ ִיׂשְ ַטּבּוָרּה ׁשֶ ֶבת ּבְ ּיֹוׁשֶ    .ׁשֶ
  

ה    :ָאַמר 10ַרּבָ
ת" ָמּה  "ַרּקַ    ,ׁשְ

ָמּה ְטֶבְרָיא ה ִנְקָרא ׁשְ    ?ְוָלּמָ
יָתּה  ּטֹוָבה ְרִאּיָ    .ׁשֶ

  
  

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

  רש"י
  . כשהייתי נער: כד הוינא טליא

ואישתכח כוותי גרסי': רקתא 
. שפת הנהר גבוה מן דנהרא

הנהר אף ציפורי יושבת בראש 
   ההר:

. כשמת כי שכיב איניש הכא
   אדם גדול בבבל:
   בטבריא:. ספדי ליה התם

   . בבל בחילוף א''ת ב''ש:ששך
. יצא לו שם ושם לו ברקת

   בטבריא:
. של מת מבבל וכי מסקי ארון

   לקוברו בטבריא:
. הספדנין קורין אמרו הכי

בשווקים בלשון הזה שיצאו 
   לקראת המת:

   . אוהבי ישראל:אוהבי שרידים
יושבי רקת צאו וקבלו הרוגי 

. מתי בבל העמוקה: ר' עמק
ה מבבל לארץ ישראל זירא על

  ומת שם בטבריא:
   . ארץ] ישראל:[ארץ צבי

 . של שנער:גידלה שעשועיה
  . באמצעיתהבטיבורה
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   :ְזֵעיָראָאַמר 

   .זֹו ִציּפֹוִרי -  "ִקְטרֹון"
ָמּה ִציּפֹוִרי ה ִנְקָרא ׁשְ    ?ְוָלּמָ

ִצּפֹור רֹאׁש ָהָהר ּכְ ֶבת ּבְ ּיֹוׁשֶ    .ׁשֶ
  
   ?ִרי ִהיאִציּפוֹ  "ִקְטרֹון"וְ 

ל ְזבּולּון ֲהַואי "ִקְטרֹון"ְוָהא  ֶחְלקֹו ׁשֶ    ,ּבְ
ְכִתיב ֵבי ַנֲהלֹול" :ּדִ ֵבי ִקְטרֹון ְוֶאת יֹוׁשְ    ,ל)-(שופטים א "ְזבּולּון לֹא הֹוִריׁש ֶאת יֹוׁשְ

   ,ּוְזבּולּון ִמְתַרֵעם ַעל ִמּדֹוָתיו ֲהָוה
ֱאַמר ּנֶ    .יח)- (שופטים ה "ְזבּולּון ַעם ֵחֵרף ַנְפׁשֹו ָלמּות" :ׁשֶ

ַעם    ?ַמה ּטַ
ּום ּדְ  ֶדה"ִמׁשּ ִלי ַעל ְמרֹוֵמי ׂשָ    .יח)- (שופטים ה "ַנְפתָּ

  

רּוְך הּואָאַמר ְזבּולּון ִלְפֵני  דֹוׁש ּבָ    :ַהּקָ
ל עֹוָלם    !ִרּבֹונֹו ׁשֶ

דֹות ּוְכָרִמים    ,ְלַאַחיי ָנַתּתָ ָלֶהם ׂשָ
   .ְוִלי ָנַתּתָ ָהִרים ּוְגָבעֹות

   ,ַתּתָ ָלֶהם ֲאָרצֹותְלַאַחיי נָ 
ים ּוְנָהרֹות    .ְוִלי ָנַתּתָ ַיּמִ

ן ְצִריִכין ְלָך  :ָאַמר לוֹ  זֹון ַעל ְיֵדיּכּוּלָ    ,ִחּלָ
ֱאַמר ּנֶ ים ַהר ִיְקָראוּ " :ׁשֶ פּוֵני ְטמּוֵני חֹול...  ַעּמִ    ."ּוׂשְ

ֵני     :ַרב יֹוֵסףּתָ
פּוֵני"" זֹון -  "ׂשְ    ֶזה ִחּלָ
   יתזֹו ְטִר  - "ְטמּוֵני"
   "זֹו ְזכּוִכית ְלָבָנה - "חֹול"

   :ָאַמר ְלָפָניו
ל עֹוָלם    !ִרּבֹונֹו ׁשֶ

   ?ִמי מֹוִדיֵעִני
חּו ִזְבֵחי ֶצֶדק" :ָאַמר לוֹ  ם ִיְזּבְ    .יט)- (דברים לג "ׁשָ

   :ִסיָמן ֶזה ְיֵהא ְלָך 
ִמים לֹא ּדָ ָך ּבְ ל ַהּנֹוֵטל ִמּמְ    ,ּכָ

לּ  ַרְקַמְטָיא ׁשֶ ּפְ לּוםֵאינֹו מֹוִעיל ּבַ    .ֹו ּכְ
  

ְך  ְעּתָ אי ִמְתַרֵעם ַעל ִמּדֹוָתיו -זֹו ִציּפֹוִרי  "ִקְטרֹון"ְוִאי ַסְלָקא ּדַ    ?ַאּמַ
ֲעִדיָפא טּוָבא ,ְוָהא ַהְוָיא ִציּפֹוִרי ָתא ּדַ    !ִמיּלְ

  
יָמא ּה ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש  :ְוִכי ּתֵ ֵלית ּבָ   .ּדְ

  
   :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָהָאַמר 

ִציּפֹוִריְלִדיִדי ָחֵזי ִל     ,י ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ּדְ
ר ִמיל ה ָעׂשָ ָ ׁשּ ר ִמיל ַעל ׁשִ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ    .ְוַהְוָיא ׁשִ

  
יָמא ַדֲאחּוהַּ  :ְוִכי ּתֵ יֵדיּה ּכְ א ּדִ לֹא ְנִפיׁשָ   .ּדְ

  
הְוָהָאַמר  ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ

ָרֵאלְלִדיִדי ָחֵזי ִלי ָזַבת ָחָלב ּוְדַבׁש ּדְ  ִיׂשְ    ,ָכל ַאְרָעא ּדְ
ְקִני תּוְלּבַ י ּכּוֵבי ַעד ַאְקָרא ּדְ ִמּבֵ    ,ְוַהְוָיא ּכְ

ְרֵסי א ּפַ יּתָ א ּופּוְתָיא ׁשִ ְרֵסי אּוְרּכָ ין ּפַ ִרין ְוַתְרּתֵ    .ֶעׂשְ
  

   ,ֲאִפיּלּו ָהִכי
דֹות ּוְכָרִמים ֲעִדיָפא ֵליּה     .ׂשָ

  
י ְיָקא ַנּמִ    ,ּדַ

ְכִתיב לִ " :ּדִ ֶדהְוַנְפתָּ   ,יח)-(שופטים ה "י ַעל ְמרֹוֵמי ׂשָ

ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  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 מזלו שנמדד לו על מדותיו

   מן השמים מדה שאינו חפץ בה:
. כל אחיך יהו כולן צריכין לך

   צריכין לך:
. חלזון עולה מן על ידי חלזון

הים להרים וצובעין בדמו תכלת 
   ונמכר בדמים יקרים:

. מכל השבטים עמים הר יקראו
יתקבצו להריך לקנות שפוני 

   טמוני חול:
. שהוא דבר שפוני זה חלזון

חשוב ספון חשוב בלשון 
   יתא:ברי

   . דג שקורין טונינ''א:טרית
. היוצא מן החול זכוכית לבנה

כדאמר ביציאות השבת (שבת 
טו:) וחול של זבולון חשוב 
משאר חולות וראוי לזכוכית 

   לבנה:
. על זאת לתת לי מי מודיעני

דמים: כל המוצא חלזון ונוטלו 
   בלא דמים אינו מצליח:
. כאשר שם יזבחו זבחי צדק

כך לא יגזלו אסור גזל בעולה 
ממך כלום שאם יטול שוה 
פרוטה בלא דמים תתקלקל 
   הצביעה והחול ולא יועיל כלום:

. העזים אוכלין זבת חלב ודבש
תאנים והדבש נוטף מהן והחלב 

   זב מן העזים ונעשים כמין נחל:
   . ד' פרסאות:ששה עשר מיל

לדידי חזי לי זבת חלב ודבש 
. בכל מקום דכל ארץ ישראל

באת לצרפו יחד  שהוא שם ואם
הוי כמבי כובי עד אקרא 

   דתולבקני שם מקום:
. מקום מעבר הנהר אקרא

   ובלע''ז פורט''ו:
   . חביבי ליה:עדיפי ליה
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הוּ ָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ

ָעֵקר" ת ֱאדֹום -  ד) -(צפניה ב "ְוֶעְקרֹון תֵּ    ,זֹו ֵקָסִרי ּבַ
ין ַהחֹולֹות ֶבת ּבֵ ִהיא יֹוׁשֶ    ,ׁשֶ

יֵמי ְיָווִנים ָרֵאל ּבִ קּוָעה ְלִיׂשְ    ,ְוִהיא ָהְיָתה ָיֵתד ּתְ
חּוםּוְכ  מֹוַנאי ְוִנּצְ ית ַחׁשְ ְבָרה ַמְלכּות ּבֵ ּגָ    ,ׁשֶ

יר ל ׁשִ    .ָהיּו קֹוִרין אֹוָתּה ֲאִחיַדת ִמְגּדַ
  

ר ֲחִניָנאָאַמר  י יֹוֵסי ּבַ    :ַרּבִ
ְכִתיב ם הּוא ֵלאלֵֹהינוּ " :ַמאי ּדִ ַאר ּגַ יו ְוִנׁשְ ינָּ ין ׁשִ ּקּוָציו ִמּבֵ יו ְוׁשִ    ?ז)- יה ט(זכר "ַוֲהִסירֹוִתי ָדָמיו ִמּפִ

יו" ֶהן -  "ַוֲהִסירֹוִתי ָדָמיו ִמּפִ ּלָ ְמָיא ׁשֶ ית ּבַ    ,ֶזה ּבֵ
יו" ינָּ ין ׁשִ ּקּוָציו ִמּבֵ ֶהן - "ְוׁשִ ּלָ ְלָיא ׁשֶ ית ּגַ    ,ֶזה ּבֵ
ם הּוא ֵלאלֵֹהינוּ " ַאר ּגַ י כְּ  -  "ְוִנׁשְ ּתֵ י ִמְדָרׁשֹותֵאּלּו ּבָ ֱאדֹום ֵנִסּיֹות ּוָבּתֵ ּבֶ    .ׁשֶ
  
ַא " יבּוִסיְוָהָיה ּכְ יהּוָדה ְוֶעְקרֹון ּכִ ֱאדֹום - ז) -(זכריה ט "ּלּוף ּבִ ּבֶ ֵרַאְטָריֹות ְוִקְרְקָסיֹות ׁשֶ    ,ֵאּלּו ּתְ

ים ַרּבִ ֶהן ּתֹוָרה ּבָ ד ּבָ ֵרי ְיהּוָדה ְלַלּמֵ ֲעִתיִדין ׂשָ    .ׁשֶ
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ם" ְמָייס -(יהושע יט,מז)  "ֶלׁשֶ    .זֹו ּפַ
ָעֵק " ת ֱאדֹום - "רֶעְקרֹון תֵּ    ,זֹו ֵקָסִרי ּבַ

ל ְמָלִכים ִהיא ָהְיָתה ֶמְטרֹוּפֹוִלין ׁשֶ    .ׁשֶ
  

ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
ּה ַמְלֵכי י ּבָ ְמַרּבֵ    .ּדִ

  
ָאְמֵרי א ּדְ    :ְוִאיּכָ

ּה ַמְלֵכי מֹוְקֵמי ִמינָּ    .ּדְ
  
  

ַלִים    ,ֵקָסִרי ִוירּוׁשָ
יֶהן  :ִאם יֹאַמר ְלָך ָאָדם ּתֵ ֲאֵמן -ָחְרבּו ׁשְ    .ַאל ּתַ

יֶהן  תֵּ בּו ׁשְ ֲאֵמן - ָיׁשְ    .ַאל ּתַ
ַלִים ָבה ְירּוׁשָ ָבה ֵקָסִרי  ,ָחְרָבה ֵקָסִרי ְוָיׁשְ ַלִים ְוָיׁשְ ֲאֵמן –ָחְרָבה ְירּוׁשָ    ,ּתַ

ֱאַמר ּנֶ ְלָאה ָהֳחָרָבה" :ׁשֶ    .וֹ ִאם ְמֵליָאה זֹו ָחְרָבה ז ,ִאם ְמֵליָאה זֹו ָחְרָבה זוֹ  -ב) -(יחזקאל כו "ִאּמָ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
   :ֵמָהָכא

  .כג)-(בראשית כה "ּוְלאֹום ִמְלאֹום ֶיֱאָמץ"
  
  

י ִיְצָחקְוָאַמר     :ַרּבִ
ְכִתיב ל ָלַמד ֶצֶדק" :ַמאי ּדִ ע ּבַ    ?י)- (ישעיה כו "יּוַחן ָרׁשָ

רּוְך הּואָאַמר ִיְצָחק ִלְפֵני  דֹוׁש ּבָ    :ַהּקָ
ל עֹוָלם ו !ִרּבֹונֹו ׁשֶ    .יּוַחן ֵעׂשָ

ע הּוא :ָאַמר לוֹ     !ָרׁשָ
ל ָלַמד ֶצֶדק" :ָאַמר לוֹ     ?"ּבַ
ל" :ָאַמר לוֹ  ֶאֶרץ ְנכֹוחֹות ְיַעּוֵ    .י)- (ישעיה כו "ּבְ

ן  :ָאַמר לוֹ  אּות ה'"ִאם ּכֵ ל ִיְרֶאה ּגֵ    .י)- (ישעיה כו "ּבַ
  

י ִיְצָחקְוָאַמר     :ַרּבִ
ְכִתיב ן ה' ַמֲאַויֵּ " :ַמאי ּדִ תֵּ ֵפק ָירּומּו ֶסָלהַאל תִּ ע ְזָממֹו ַאל תָּ    ?ט)- (תהלים קמ "י ָרׁשָ

רּוְך הּואָאַמר ַיֲעקֹב ִלְפֵני  דֹוׁש ּבָ    :ַהּקָ
ל עֹוָלם ֲאַות ִלּבוֹ  !ִרּבֹונֹו ׁשֶ ע ּתַ ו ָהָרׁשָ ן ְלֵעׂשָ ּתֵ    .ַאל ּתִ

ֵפק"   ו,ב ל ֱאדֹום^ זוֹ  "ְזָממֹו ַאל תָּ ְרַמְמָיא ׁשֶ    ,ּגֶ
ִאְלָמֵלי ֵהן י ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ ׁשֶ    .ֹוְצִאין ַמֲחִריִבין ּכָ

  

  רש"י
  . לרעה:יתד תקועה

. כבושת מגדל אחידת מגדל שיר
   שיר:

. גבי והסירותי דמיו מפיו וגו'
   צור כתיב שהוא ראש לאדום:

. ראשי ע''ז הם גלייא במיא
   דום:לא

   . היא ירושלים:כיבוסי
. והיה אדום לאלופי יהודה

ועקרון תהיה בית תלמוד 
   בירושלים:

   . עיר שכיבשו בני דן:לשם
. שמשם ירדן יוצא זו פמייס

כדאמר מר ירדן יוצא ממערת 
   פמייס (בכורות דף נה.):

. לשון יון אימא של מטרופולין
מלכות מטר''א אם פולין לשון 

שבאו שררה כדאמר מר עד 
דיופלי מהעיר שני שרים (תענית 

   דף יח:):
. שמגדלין שם בני דמרבי

   מלכים:
. רישא דקרא אמלאה החרבה

יען אמרה צור על ירושלים 
אמלאה החרבה עכשיו אתמלא 

   מחורבתה:
   . זה עשו:רשע

. את בארץ נכוחות יעול
ירושלים יחריב: אמר יצחק 
להקב''ה יוחן רשע זה עשו אמר 

   הוא רשע הוא:לו הקדוש ברוך 
. יצחק בל למד צדק כלומר אמר

אין אדם יכול ללמד עליו צדק 
   אמר לו. הקב''ה:

. כלומר עתיד בארץ נכוחות יעול
   להחריב את ארץ ישראל:

. אם כן בל יראה אמר יצחק
  גאות ה': 

אל תוציאנו  זממו אל תפק
מנחיריו זמם כמין טבעת ברזל 
שנותנין בחוטמה של אנקה 

וך חוזקה אינה ונמשכת בו ומת
  משתמרת כי אם בו: 
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ר ֲחִניָנאְוָאַמר  י ָחָמא ּבַ    :ַרּבִ
ָלת ֵמָאה ְקִטיֵר  ֶגְרַמְמָיאּתְ א ּבְ ָגא ִאיּכָ ל ֱאדֹום י ּתָ    ,ׁשֶ

רֹוִמי א ּבְ ה ַמְרַזְבֵני ִאיּכָ ָ ין ַוֲחִמׁשּ יּתִ    ,ּוְתָלת ֵמָאה ְוׁשִ
ְייהוּ ּוְבָכל יֹוָמא ָנְפֵקי ָהֵני ְלַאּפֵ  ִטיל ַחד ִמיּנַ    ,י ָהֵני ּוִמּקְ
א ְרֵדי ְלאֹוְקֵמי ַמְלּכָ    .ּוִמיּטַ

  

  
יְוָאַמר     :ִיְצָחק ַרּבִ

י ְולֹא ָמָצאִתי  ֲאֵמן -ִאם יֹאַמר ְלָך ָאָדם ָיַגְעּתִ    .ַאל ּתַ
י ּוָמָצאִתי  ֲאֵמן -לֹא ָיַגְעּתִ    .ַאל ּתַ

י ּוָמָצאִתי  ֲאֵמן –ָיַגְעּתִ    .ּתַ
  

ִדְבֵרי ּתֹוָרהָהֵני ִמי י ּבְ    ,ּלֵ
ן  א ּוַמּתָ ָ ַמׂשּ א -ֲאָבל ּבְ ַמּיָ א הּוא ִמן ׁשְ יְעּתָ    .ִסּיַ

  
א ְלַחּדּוֵדי    ,ּוְלִדְבֵרי ּתֹוָרה לֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ

יְרָסא  א ִהיא - ֲאָבל ְלאֹוְקֵמי ּגִ ַמּיָ א ִמן ׁשְ יְעּתָ    .ִסּיַ
  

  
י ִיְצָחקְוָאַמר     :ַרּבִ

ַה  ע ׁשֶ ֶחֶקת לֹו ִאם ָרִאיָת ָרׁשָ ָעה ְמׂשַ ָ ֶרה ּבוֹ  -ׁשּ ְתּגָ    ,ַאל ּתִ
ֱאַמר ּנֶ ֵרִעים" :ׁשֶ ּמְ ְתַחר ּבַ    א)- (תהלים לז "ַאל תִּ

ָרָכיו ַמְצִליִחין ּדְ א ׁשֶ    ,ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ָכל ֵעת" :ׁשֶ   ה) -(תהלים י "ָיִחילּו ְדָרָכיו ּבְ

ין ּדִ ּזֹוֶכה ּבַ א ׁשֶ    ,ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ְגּדוֹ " :ׁשֶ ֶטיָך ִמּנֶ ּפָ    ."ָמרֹום ִמׁשְ

ׂשֹוְנָאיו רֹוֶאה ּבְ א ׁשֶ    ,ְולֹא עֹוד ֶאּלָ
ֱאַמר ּנֶ ֶהם" :ׁשֶ ל צֹוְרָריו ָיִפיַח ּבָ    .ה)-(תהלים י "ּכָ

  
   ?!ֵאיִני

יְוָהָאַמר  ּום  יֹוָחָנן ַרּבִ ְמעֹוןִמׁשּ י ׁשִ ן יֹוַחי ַרּבִ    :ּבֶ
ִעים ּבָ  ְרׁשָ רֹות ּבָ ר ְלִהְתּגָ המּוּתָ    ,עֹוָלם ַהּזֶ

ֱאַמר ּנֶ רּו ָבם" :ׁשֶ ע ְוׁשֹוְמֵרי תֹוָרה ִיְתּגָ    .ד)- (משלי כח "עֹוְזֵבי תֹוָרה ְיַהְללּו ָרׁשָ
  

   :ְוַתְנָיא
י" ר ָמתּון ַרּבִ אי ּבַ    :ָאַמר ּדֹוְסתַּ

ה עֹוָלם ַהּזֶ ִעים ּבָ ְרׁשָ רֹות ּבָ ר ְלִהְתּגָ    ,מּותָּ
ְך ָאָדם לֹוַמר י ַעְוָלהַאל תִּ " :ְוִאם ְלָחׁשְ עֹוׂשֵ א ּבְ ַקּנֵ ֵרִעים ְוַאל תְּ ּמְ    (תהלים לז,א) "ְתַחר ּבַ

א ן ֶאּלָ ּבֹו נֹוְקפֹו אֹוֵמר ּכֵ ּלִ ֵרִעים" :ִמי ׁשֶ ּמְ ְתַחר ּבַ ֵרִעים -  "ַאל תִּ מְּ    ,ִלְהיֹות ּכַ
י ַעְוָלה" עֹוׂשֵ א ּבְ ַקּנֵ י ַעְוָלה - "ְוַאל תְּ עֹוׂשֵ    .ִלְהיֹות ּכְ

ִאיםַאל ְיַק " :ְואֹוֵמר ַחּטָ ָך ּבַ א ִלּבְ   !יז)-(משלי כגְוגֹו'  "ּנֵ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
יֵדיּה  י ּדִ ִמיּלֵ    ,ָהא ּבְ

א ַמּיָ ׁשְ י ּדִ ִמיּלֵ    .ָהא ּבְ
  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
יֵדיּה  י ּדִ ִמיּלֵ    ,ָהא ְוָהא ּבְ

ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ
מּור יק ּגָ ַצּדִ    ,ָהא ּבְ

מּור ֵאינֹו ּגָ יק ׁשֶ ַצּדִ    .ָהא ּבְ
  

ָאַמר     :ַרב הּוָנאּדְ
ְכִתיב ּנוּ " :ַמאי ּדִ יק ִמּמֶ ע ַצּדִ ע ָרׁשָ ַבּלַ ֲחִריׁש ּבְ יט ּבֹוְגִדים תַּ ה ַתּבִ    ?יג)-(חבקוק א "ָלּמָ

ּנּו  יק ִמּמֶ    ,ּבֹוֵלַע  –ַצּדִ
מּור  יק ּגָ    .ֵאינֹו ּבֹוֵלַע  -ַצּדִ

  רש"י
. שם מלכות והיא גרממיא
   מאדום:
  . דוכסים:מרזבני
   . בתורה:יגעתי

. שלא תשתכח לאוקמי גירסא
   ממנו:

. ויש יגע ואינו סייעתא דשמיא
   מוצא:
. יצליחו ודומה לו על כן יחילו

   לא יחיל טובו (איוב כ):
. מסולקין מרום משפטיך מנגדו

   הם ממנו:
. בנפיחה בעלמא הן פיח בהםי

   נופלים:
. הירא מן מי שלבו נוקפו

   העבירות שבידו אומר כן:
. אינו לשון גירוי אלא אל תתחר

שלא תאחוז במעשיו כמו ואיך 
תתחרה את הסוסים (ירמיה ב) 

   כלומר שאינו רץ כמותו:
ואומר אל יקנא לבך בחטאים 

. על כי אם ביראת ה' כל היום
ון גירוי כרחך אין קנאה זו לש

מלחמה אלא אחיזת מעשיו 
מדכתיב בסיפא כי אם ביראת 

   ה' כל היום:
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ִעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
ָע  ֶחֶקת לוֹ ׁשָ אִני ,ה ְמׂשַ    .ׁשַ

  
  

אר ָאַמ     :עּוּלָ
ל רֹוִמי דֹול ׁשֶ ַרְך ּגָ ל ָיָון ֶזה ּכְ    .ִאיַטְלָיא ׁשֶ

ְרָסה ָלת ֵמָאה ּפַ ְרָסה ,ְוַהְוָיא ּתְ ָלת ֵמָאה ּפַ    ,ַעל ּתְ
ה ִמְנַין ְימֹות ַהַחּמָ ָווִקים ּכְ ּה שס"ה ׁשְ    ,ְוֵיׁש ּבָ

ל מֹוְכֵרי עֹופֹות ם ׁשֶ כּוּלָ ּבְ    ,ְוָקָטן ׁשֶ
ה ָעׂשָ  ָ ׁשּ ר ִמיל ,ר ִמילְוַהְוָיא ׁשִ ה ָעׂשָ ָ ׁשּ    .ַעל ׁשִ

ֶאָחד ֵמֶהן ָכל יֹום ּבְ    ,ּוֶמֶלְך סֹוֵעד ּבְ
ּה  ר ּבָ י  ,ְוַהּדָ ּה  ַאף ַעל ּפִ ֵאינֹו נֹוָלד ּבָ    ,ׁשֶ

ֶלךְ  ית ַהּמֶ ָרס ִמּבֵ    ,נֹוֵטל ּפְ
ּה  י  ,ְוַהּנֹוָלד ּבָ ּה  ַאף ַעל ּפִ ר ּבָ ֵאינֹו ּדָ    ,ׁשֶ

לֶ  ית ַהּמֶ ָרס ִמּבֵ    .ךְ נֹוֵטל ּפְ
ִני י ּבַ ת ֲאָלִפים ּבֵ לֹׁשֶ    ,ֵיׁש ּבוֹ  ,ּוׁשְ

ן חּוץ ַלחֹוָמה    .ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַחּלֹונֹות ַמֲעִלין ָעׁשָ
   ,ִצּדֹו ֶאָחד ָים

   ,ְוִצּדֹו ֶאָחד ָהִרים ּוְגָבעֹות
ְרֶזל ל ּבַ ה ׁשֶ    ,ִצּדֹו ֶאָחד ְמִחיּצָ
   .ְוִצּדֹו ֶאָחד חּוְלִסית ּוְמצּוָלה

  
  
  

  רש"י
. כרך גדול שגדל איטליא של יון

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
   . חוצות:שווקים

   . מזון:פרס
חלונות שמעלים מהן עשן חוץ 

. שהן גבוהים מן החומה לחומה
ואין מעשנין את החומה וזהו 

   חשיבות:
  . מקום אבנים דקות:חולסית
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        אאאאז, ז, ז, ז,     ––––    ו, בו, בו, בו, ב .22
            ַמְתִניִתין

ֲאָדר ָהִראׁשֹון ה ּבַ ִגיּלָ    ,ָקְראּו ֶאת ַהמְּ
ָנה ָ ָרה ַהׁשּ    ,ְוִנְתַעּבְ

ִני ֲאָדר ׁשֵ    .קֹוִרין אֹוָתּה ּבַ
  

ִני  ֵ ין ֲאָדר ָהִראׁשֹון ַלֲאָדר ַהׁשּ ִג  -ֵאין ּבֵ א ְקִריַאת ַהמְּ נֹות ָלֶאְביֹוִניםֶאּלָ ה ּוַמתָּ    .יּלָ
  

ָמָרא    ּגְ

ִויןָהא ְלִעְנַין ֵס  ּיֹות ֶזה ְוֶזה ׁשָ ָרׁשִ    .ֶדר ּפָ
  
י ַמְתִניַמ     ין?ִת נִּ
  

א א ַקּמָ ּנָ    ,לֹא תַּ
יְולֹא  י יֹוֵסי ַרּבִ ַרּבִ    ,ֱאִליֶעֶזר ּבְ
ְמִליֵאלְולֹא  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    .ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָנה" ָ ָרה ַהׁשּ ֲאָדר ָהִראׁשֹון ְוִנְתַעּבְ ה ּבַ ִגיּלָ    ,ָקְראּו ֶאת ַהמְּ
ִניקוֹ  ֵ ֲאָדר ַהׁשּ    ,ִרין אֹוָתּה ּבַ

ִראׁשֹון ִני נֹוֲהגֹות ּבָ ֵ ׁשּ ּנֹוֲהגֹות ּבַ ל ִמְצֹות ׁשֶ ּכָ ה ,ׁשֶ ְקָרא ְמִגיּלָ    .חּוץ ִממִּ
י ֱאִליֶעֶזר  י יֹוֵסיַרּבִ ַרּבִ    :אֹוֵמר ּבְ

ִני ֵ ֲאָדר ַהׁשּ    ,ֵאין קֹוִרין אֹוָתּה ּבַ
ִני נוֹ  ֵ ׁשּ ּנֹוֲהגֹות ּבַ ל ִמְצֹות ׁשֶ ּכָ ִראׁשֹוןׁשֶ    .ֲהגֹות ּבָ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּום  ַרּבִ י יֹוֵסיאֹוֵמר ִמׁשּ    :ַרּבִ
ִני ֵ ֲאָדר ַהׁשּ    ,ַאף קֹוִרין אֹוָתּה ּבַ

ִראׁשֹון ִני ֵאין נֹוֲהגֹות ּבָ ֵ ׁשּ ּנֹוֲהגֹות ּבַ ל ִמְצֹות ׁשֶ ּכָ   .ׁשֶ
   

ִוין ֶזה - ְוׁשָ ֲאסּוִרין ּבָ ד ּוְבַתֲעִנית ׁשֶ ֶהְסּפֵ    ."ּוָבֶזה ּבְ
  

ְמעֹון י ׁשִ א ַרּבִ א ַקּמָ ּנָ ְמִליֵאל ַהְיינּו ּתַ ן ּגַ    !ּבֶ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
יַנְייהוּ  א ּבֵ ּיֹות ִאיּכָ ָרׁשִ    ,ֵסֶדר ּפָ

א ָסַבר א ַקּמָ ַתּנָ    :ּדְ
ִני ֵ ׁשּ ה ּבַ ִחיּלָ    ,ְלַכּתְ

ִראׁשֹון ָעבּוד    ,ְוִאי ָעבּוד ּבָ
ה ְקָרא ְמִגיּלָ ר ִמּמִ    ,ּבַ

ַא  ִניּדְ ֵ ׁשּ ִראׁשֹון ָקרּו ּבַ ָקרּו ּבָ ב ּדְ    .ף ַעל ּגַ
  

י יֹוֵסי ָסַבר ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ    :ְוַרּבִ
ה ִראׁשֹון ,ֲאִפיּלּו ִמְקָרא ְמִגיּלָ ה ּבָ ִחיּלָ    .ְלַכּתְ

  
ְמִליֵאל ָסַבר ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ְוַרּבָ

ּיֹות ָרׁשִ    ,ֲאִפיּלּו ֵסֶדר ּפָ
ִראׁשֹון ָק  ִניִאי ָקרּו ּבָ ֵ ׁשּ    .רּו ּבַ

  
י    ?ַמּנִ

א  א ַקּמָ ּנָ נֹות -ִאי ּתַ ָיא ַמּתָ    !ַקׁשְ
י יֹוֵסי  ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ ה - ִאי ַרּבִ י ִמְקָרא ְמִגיּלָ ָיא ַנּמִ    !ַקׁשְ

ְמִליֵאלִאי  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ּיֹות -  ַרּבִ ָרׁשִ ָיא ֵסֶדר ּפָ    !ַקׁשְ
  

אְלעֹוָלם  א ַקּמָ    ,ַתּנָ
נֹות ָלֶאְביֹוִניםְוָתָנא ִמְק  ין ַמּתָ ה ְוהּוא ַהּדִ ְלָיא ,ָרא ְמִגיּלָ ָהא ּתַ ָהא ּבְ    .ּדְ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. כלומר שאם אלא מקרא מגילה
   עשאו בראשון לא יצא:

  
  גמ' 

. פרשת שקלים סדר פרשיות
 וזכור ופרה והחודש דתנן

במתניתין דבני העיר דנוהגין 
   באדר:

. שאם קראם זה וזה שוין
בראשון אין צריך לחזור 

   ולקרות בשני:
. ביום שאסורין בזה ובזה

ארבעה עשר וחמשה עשר 
  שבשניהן: 

   ואמר רב פפא גרסינן:
. דהא ורבן שמעון בן גמליאל כו'

   כל מצות קאמר:
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ִעית ֵאיָמא    :ְוִאי ּבָ
ְמִליֵאלְלעֹוָלם  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ,ִהיא ַרּבִ

ָרא יןִת ּוַמְתִני ֵני ,ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ    :ְוָהִכי ָקּתָ
ֲאָדר ָהִר  ּבַ ר ׁשֶ ָעה ָעׂשָ ין ַאְרּבָ ראׁשֹון לְ ֵאין ּבֵ ָעה ָעׂשָ ִני  ַאְרּבָ ֵ ֲאָדר ַהׁשּ ּבַ נֹות -ׁשֶ ה ּוַמּתָ א ִמְקָרא ְמִגיּלָ    .ֶאּלָ

ד ְוַתֲעִנית  ִוין -ָהא ְלִעְנַין ֶהְסּפֵ    ,ֶזה ְוֶזה ׁשָ
ּיֹות  ָרׁשִ    .לֹא ַמְייֵרי -ְוִאיּלּו ֵסֶדר ּפָ

  
ר ָאִביןָאַמר  יא ּבַ י ִחּיָ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

   :ָתאִהְלְכ 
י יֹוֵסי ּום ַרּבִ ָאַמר ִמׁשּ ְמִליֵאל ׁשֶ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ַרּבָ    .ּכְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ְרׁשוּ  ֵניֶהם ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ ָנה": ּוׁשְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ   (אסתר ט,כא)  "ּבְ
י יֹוֵסי ָסַבר ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ    :ַרּבִ

ָנה" ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ל - "ּבְ ָבט ַמה ּכָ מּוְך ִלׁשְ ָנה ֲאָדר ַהּסָ ָנה ְוׁשָ ָבט ,ׁשָ מּוְך ִלׁשְ אן ֲאָדר ַהּסָ    .ַאף ּכָ
ְמִליֵאלוְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :ָסַבר ַרּבָ
ָנה" ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ מּוְך ְלִניָסן - "ּבְ ָנה ֲאָדר ַהּסָ ָנה ְוׁשָ ל ׁשָ מּוְך ְלִניָסן ,ַמה ּכָ אן ֲאָדר ַהּסָ    .ַאף ּכָ
  

ָלָמא  ׁשְ ר ַטְעָמא ּבִ ּבֵ י יֹוֵסי ִמְסּתַ ַרּבִ י ֱאִליֶעֶזר ּבְ ְצֹות - ַרּבִ ֵאין ַמֲעִביִרין ַעל ַהּמִ    ,ּדְ
א  ְמִליֵאלֶאּלָ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ?ַמאי ַטְעָמא ַרּבִ

  
י ָטִביָאַמר     :ַרּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ה ָעִדיף :ַטְעָמא ּדְ ה ִלְגאּוּלָ אּוּלָ    .ִמְסַמְך ּגְ
  

י ֶאְלָעָזר    :ָאַמר ַרּבִ
יַטְעָמא ּדְ  ְמעֹון  ַרּבִ ְמִליֵאל ׁשִ ן ּגַ    :ֵמָהָכאּבֶ

ְכִתיב ִנית" :ּדִ ֵ ֶרת ַהּפּוִרים ַהזֹּאת ַהׁשּ ים ֶאת ִאּגֶ   .(אסתר ט,כט) "ְלַקּיֵ
  

ב   ז,א ִנית"̂ :ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ ֵ ב "ַהׁשּ ָנה וְ " :ְוִאיְצְטִריְך ְלִמיְכּתַ ָכל ׁשָ ָנהּבְ    ,"ׁשָ
ִאי ִמ  ָנה"ּדְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ ָין "ּבְ י קּוׁשְ    ,ֲהָוה ֲאִמיָנא ּכִ

ַמע ָלן ִנית" :ָקא ַמׁשְ ֵ    ."ַהׁשּ
מּוִעיָנן  ִנית"ְוִאי ַאׁשְ ֵ ִני "ַהׁשּ ֵ ִראׁשֹון ּוַבׁשּ ה ּבָ ִחיּלָ ּתְ    ,ֲהָוה ֲאִמיָנא ּבַ
ַמע ָלן ָנה" :ָקא ַמׁשְ ָנה ְוׁשָ ָכל ׁשָ    ."ּבְ

  
י ֱאלִ  ייֶעֶזר ּבְ ְוַרּבִ ִנית"יֹוֵסי ַהאי  ַרּבִ ֵ    ?ַמאי ָעִביד ֵליּה  "ַהׁשּ

  
ר ְיהּוָדה מּוֵאל ּבַ ֵעי ֵליּה ְלִכְדַרב ׁשְ    ,ִמיּבָ

ָאַמר  ר ְיהּוָדהּדְ מּוֵאל ּבַ    :ַרב ׁשְ
ן ׁשּוׁשָ ה ְקָבעּוָה ּבְ ִחיּלָ ּתְ ָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ,ּבַ    .ּוְלַבּסֹוף ּבְ

  

  רש"י
. ולא איירי מתניתין הכי קתני

   ת כלל:בסדר פרשיו
. משבא לידי אין מעבירין כו'

אקדים לעשות דהכי תניא 
במכילתא ושמרתם את המצות 
אם באת מצוה לידך אל 

   תחמיצנה:
   . פורים לפסח:גאולה לגאולה

  . בחודש השני:השנית
   . וזהו השנית:לבסוף קבעוה כו'
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        ז, אז, אז, אז, א .23
מּוֵא ָאַמר  ר ְיהּוָדהַרב ׁשְ    :ל ּבַ

ר ַלֲחָכִמים ְלָחה ָלֶהם ֶאְסּתֵ    ."ִקְבעּוִני ְלדֹורֹות" :ׁשָ
ְלחּו ָלּה ִקְנָאה ַאּתְ ְמעֹוֶרֶרת ָעֵלינּו ְלֵבין ָהאּוּמֹות    .ׁשָ

ִמים ְלַמְלֵכי ָמַדי ּוָפַרס ְבֵרי ַהּיָ תּוָבה ֲאִני ַעל ּדִ ָבר ּכְ ְלָחה ָלֶהם ּכְ    .ׁשָ
  

י יֹוָחָנןוְ  ַרב ֲחִניָנאוְ  ַרב    :ַמְתנוּ  ַרב ֲחִביָבאוְ  ַרּבִ
יּה ֵסֶדר מֹוֵעד כּוּלֵ י ַהאי זּוָגא ,ּבְ ל ּכִ י יֹוָנָתן ,ּכָ יל ַרּבִ י יֹוָחָנן ּוְמַעּיֵ    .ַחּלּוֵפי ַרּבִ

ר ַלֲחָכִמים ְלָחה ָלֶהם ֶאְסּתֵ ְתבּוִני ְלדֹורֹות" :ׁשָ    ."ּכִ
ְלחּו ָלּה  ִליׁשִ " :ׁשָ י ְלָך ׁשָ ִעים - )כ-(משלי כב "יםֲהלֹא ָכַתְבתִּ ים ְולֹא ִרּבֵ ִליׁשִ    !ׁשָ

ּתֹוָרה תּוב ּבַ ְצאּו לֹו ִמְקָרא ּכָ ּמָ ֶפר" :ַעד ׁשֶ סֵּ רֹון ּבַ תֹב זֹאת ִזּכָ   יד)-(שמות יז "ּכְ

תֹב זֹאת" ֵנה ּתֹוָרה -  "ּכְ אן ּוְבִמׁשְ תּוב ּכָ ּכָ ֶ    ,ַמה ׁשּ
רֹון" ְנִביִאים - "ִזּכָ תּוב ּבִ ּכָ ֶ    ,ַמה ׁשּ
סֵּ " ה - "ֶפרּבַ ְמִגּלָ תּוב ּבִ ּכָ ֶ    .ַמה ׁשּ
  

ֵאי ַתּנָ    ,ּכְ
תֹב זֹאת"" אן - "ּכְ תּוב ּכָ ּכָ ֶ    ,ַמה ׁשּ
רֹון" ֵנה ּתֹוָרה - "ִזּכָ ִמׁשְ תּוב ּבְ ּכָ ֶ    ,ַמה ׁשּ
ֶפר" סֵּ ְנִביִאים - "ּבַ תּוב ּבִ ּכָ ֶ    ,ַמה ׁשּ

ְבֵרי  ַע ּדִ י ְיהֹוׁשֻ    .ַרּבִ
י    :אֹוֵמר ֶאְלָעָזר ַהּמֹוָדִעי ַרּבִ

תֹב זֹאת" ֵנה ּתֹוָרה -  "ּכְ אן וְּבִמׁשְ תּוב ּכָ ּכָ ֶ    ,ַמה ׁשּ
רֹון" ְנִביִאים - "ִזּכָ תּוב ּבִ ּכָ ֶ    ,ַמה ׁשּ
ֶפר" סֵּ ה - "ּבַ ְמִגיּלָ תּוב ּבִ ּכָ ֶ    ."ַמה ׁשּ
  

  רש"י
. בשנה שנייה שלחה להם

   לקובעה עליהם חובה:
יה . ליום טוב ולקריקבעוני

   להיות לי לשם:
. קנאה את מעוררת עלינו

שיאמרו האומות שאנו שמחים 
   להזכיר מפלתן:
. ושם יהו רואין כבר אני כתובה

   מה שאירע להם על ידי ישראל:
רב ורב חנינא ורבי יוחנן ורב 

. הא דאמרינן חביבא מתנו
   לקמן:

. שהוזכרה בכוליה סדר מועד
שם זוג זה של ארבע חכמים 

בי יוחנן ומכניסין הללו חלופי ר
   רבי יונתן:

. בשלשה מקומות יש שלישים
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 

. דכל מה שכתוב בתורה תורה
קורא כתב אחד אינה מטמאה 

הידים. כשאר ספרים דאמר את 
ביציאות השבת (דף יד.) שגזרו 
עליהן לטמא את הידים 
לתרומה ומחלוקת בית שמאי 

  וב''ה היא:
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        ז, אז, אז, אז, א .24
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

ַדִים ָאה ֶאת ַהּיָ ר ֵאיָנּה ְמַטּמְ   .ֶאְסּתֵ
  

   :ְלֵמיְמָרא
ָסַבר ׁשְ  רּוַח ּדְ ר ַלאו ּבְ    ,ַהּקֹוֶדׁש ֶנֶאְמָרה מּוֵאל ֶאְסּתֵ
מּוֵאלְוָהָאַמר     :ׁשְ

רּוַח ַהּקֹוֶדׁש ֶנֶאְמָרה ר ּבְ    !ֶאְסּתֵ
  

   ,ִלְקרֹות ֶנֶאְמָרה
   .ְולֹא ֶנֶאְמָרה ִליְכּתֹוב

  
   :ֵמיִתיֵבי

י ֵמִאיר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַדִים א ֶאת ַהּיָ    ,קֶֹהֶלת ֵאינֹו ְמַטמֵּ

יִרים ִ יר ַהׁשּ ׁשִ    .ּוַמְחלֹוֶקת ּבְ
י    :אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ

ַדִים א ֶאת ַהּיָ יִרים ְמַטמֵּ ִ יר ַהׁשּ    ,ׁשִ
קֶֹהֶלת    .ּוַמְחלֹוֶקת ּבְ

י ְמעֹון ַרּבִ    :אֹוֵמר ׁשִ
י  איקֶֹהֶלת ִמּקּוּלֵ מַּ ית ׁשַ לּוֵמחּוְמֵרי  ּבֵ ית ִהּלֵ    ,ּבֵ

יִרים ְוֶאְס  ִ יר ַהׁשּ ר ֲאָבל רּות ְוׁשִ ַדִים -תֵּ ִאין ֶאת ַהּיָ    !"ְמַטמְּ
  

ָאַמר ּכְ  יהּוא ּדְ ַע  ַרּבִ    .ְיהֹוׁשֻ
  
  

ְנָיא    :ּתַ
י" ן ְמַנְסָיא ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    :אֹוֵמר ׁשִ

ַדִים א ֶאת ַהּיָ    ,קֶֹהֶלת ֵאינֹו ְמַטמֵּ
לֹמֹה ִהיא ל ׁשְ ָחְכָמתֹו ׁשֶ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ

ְלַבד ָאַמר ָבר ֶנֱאַמרַוֲה  ?ָאְמרּו לֹו ְוִכי זֹו ּבִ ל" :לֹא ּכְ ת ֲאָלִפים ָמׁשָ לֹׁשֶ ר ׁשְ    !יב)-(מלכים א ה "ַוְיַדּבֵ

ָבָריו" :ְואֹוֵמר    !ו)- (משלי ל "ַאל ּתֹוְסּףְ ַעל ּדְ

  
   ?"ְואֹוֵמר"ַמאי 

  
יָמא    ,ֵמיַמר טּוָבא ָאַמר :ְוִכי ּתֵ

יב  ֵעי לֹא ִאיְכּתִ יב ּוְדִאי ּבָ ֵעי ִאיְכּתִ ִאי ּבָ ַמע -ּדְ א ׁשְ ָבָריו" :ּתָ    !"ַאל ּתֹוְסּףְ ַעל ּדְ

  רש"י
. דאמר הוא דאמר כרבי יהושע

לעיל זאת מה שכתוב בתורה 
זכרון מה שכתוב במשנה תורה 
בספר מה שכתוב בנביאים אבל 
במגילה לא ניתנה ליכתב אלא 

   רותה:לגורסה על פה ולק
. והלא כבר נאמר וידבר כו'

וקהלת כבר נאמרה וכיון דלא 
כתב את כולן למדת שמה שכתב 

   רוח הקודש היה:
. מקרא הוא אל תוסף על דבריו

   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
עליהן שמע מדקאסר להוסיף 

   מינה ברוח הקודש נאמרו:
. מנא ידעו ויאמר המן בלבו

כותבי המגילה שכך אמר בלבו 
   אלא רוח הקודש נגלה עליהם:

. מי גלה לו ויודע הדבר למרדכי
  רוח הקדש שרה עליו:
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        ז, אז, אז, אז, א .25
ְנָיא    :ּתַ

י"    :אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ
רּוַח ַהּקֹוֶדׁש ֶנֶאְמָרה ר ּבְ    ,ֶאְסתֵּ

ֱאַמר ּנֶ ִלּבוֹ " :ׁשֶ   ו) -(אסתר ו "ַוּיֹאֶמר ָהָמן ּבְ

י    :אֹוֵמר ֲעִקיָבא ַרּבִ
רּוַח ַהּקֹוֶדׁש ֶנֶאְמָרה ר ּבְ    ,ֶאְסתֵּ

ֱאַמר ּנֶ ל רֹוֶאיָה ַותְּ " :ׁשֶ ֵעיֵני ּכָ ר נֹׂשאת ֵחן ּבְ    .טו)- (אסתר ב "ִהי ֶאְסתֵּ

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
רּוַח ַהּקֹוֶדׁש ֶנֶאְמָרה ר ּבְ    ,ֶאְסתֵּ

ֱאַמר ּנֶ ַכי" :ׁשֶ ָבר ְלָמְרּדֳ ַדע ַהּדָ ּוָ    .כב)- (אסתר ב "ַוּיִ

ן ּדּוְרַמְסִקית י יֹוֵסי ּבֶ    :אֹוֵמר ַרּבִ
רּוַח ַהּק  ר ּבְ    ,ֹוֶדׁש ֶנֶאְמָרהֶאְסתֵּ

ֱאַמר ּנֶ ְלחּו ֶאת ָיָדם" :ׁשֶ ה לֹא ׁשָ ּזָ    ."י)-(אסתר ט "ּוַבּבִ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
   ,ִאי ֲהַואי ָהָתם

הוּ  ֲעִדיָפא ִמּכּוּלְ ָתא ּדַ    ,ֲהָוה ֲאִמיָנא ִמּלְ
ֱאַמר ּנֶ לוּ " :ׁשֶ מּו ְוִקּבְ   ,(אסתר ט,כז) "ִקּיְ

לוּ  יּבְ ּקִ ֶ מּו ְלַמְעָלה ַמה ׁשּ ה ִקּיְ    .ְלַמּטָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
יְרָכא הּו ִאית ְלהּו ּפִ    ,ְלכּוּלְ

יְרָכא ֵלית ֵליּה ּפִ מּוֵאל ּדְ ׁשְ    .ְלַבר ִמּדִ
  

י ֱאִליֶעֶזר  ַרּבִ ָווֵתיּה  ,ְסָבָרא הּוא -ּדְ א ּכְ יב ְלַמְלּכָ ָחׁשִ לֹא ֲהָוה ִאיִניׁש ּדְ    ,ּדְ
יׁש טּוָבא ְוָאַמר י ָקא ַמּפִ ְעּתֵ  ,ְוַהאי ּכִ יּה ָקָאַמרַאּדַ ַנְפׁשֵ    .יּה ּדְ

י ֲעִקיָבאּדְ  ְלָמא כְּ  -  ַרּבִ יּדִ    ,ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ָאַמר תוֹ  :ּדְ אּוּמָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִנְדְמָתה לֹו ּכְ ּכָ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

י ֵמִאיר  ַרּבִ א -ְוָהא ּדְ ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ַרּבִ ְלָמא ּכְ    ,ּדִ
ָאַמר ֵני ַטְר  :ּדְ ְגָתן ָוֶתֶרׁש ׁשְ ים ָהיוּ ּבִ ּיִ    .ׂשִ

ן ּדּוְרַמְסִקית  י יֹוֵסי ּבֶ ַרּבִ ּדּור -ְוָהא ּדְ ֵקי ׁשַ ִריְסּתָ ְלָמא ּפְ    .ּדִ
מּוֵאל  ׁשְ יְרָכא - ּדִ אי ֵלית ֵליּה ּפִ    .ַוּדַ

  
   :ָרִביָנאָאַמר 

י ַאְמֵרי ִאיְנׁשֵ    :ַהְיינּו ּדְ
י ָקֵרי" ֵלי ַצּנֵ א ִמּמְ א ֲחִריְפתָּ ְלּתָ ְלּפַ    ".ָטָבא ָחָדא ּפִ
  

   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף
הּוִדים" :ֵמָהָכא ה לֹא ַיַעְברּו ִמּתֹוְך ַהּיְ   .כח)- (אסתר ט "ִויֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ

  
ר ִיְצָחק    :אֹוֵמר ַרב ַנְחָמן ּבַ

ְרָעם" :ֵמָהָכא   .כח)- (אסתר ט "ְוִזְכָרם לֹא ָיסּוף ִמּזַ
  
  

  רש"י
. היאך ובבזה לא שלחו את ידם
   ידעו מה עשו הרחוקים:

. יביאו לבוש מפיש ואמר טובא
פשיה קאמר מלכות אדעתא דנ

   שמע מינה זאת היתה בלבו:
. והיו נדמתה לו כאומתו

   אומרים בפיהם זו משלנו היא:
. לקמן דרבי חייא בר אבא

   בפירקין:
. שלוחים שלחו פריסתקי שדור

להם למרדכי ואסתר שלא נגענו 
   בביזה שלא ירע למלך:

   . מנא ידע את העתיד:לא יעברו
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        בבבב- - - - ז, אז, אז, אז, א .26
נֹות ָלֶאְביֹוִנים"    ."ּוַמתָּ
  

ֵני     :ֵסףַרב יוֹ ּתָ
לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהוּ "" י ָמנֹות ְלִאיׁש ֶאָחד - "ּוִמׁשְ תֵּ    .ׁשְ
נֹות ָלֶאְביֹוִנים" ֵני ָאָדם -  "ּוַמתָּ ֵני ּבְ נֹות ִלׁשְ י ַמתָּ תֵּ    ."ׁשְ
  

יָאה י ְיהּוָדה ְנׂשִ ר ֵליּה לְ  ַרּבִ ּדַ ְעָיאׁשַ י אֹוׁשַ א ַרּבִ ְלּתָ ִעיְגָלא תִּ א ּדְ  ,ַאְטָמא ּדְ    .ַחְמָראְוַגְרּבָ
ַלח ֵליּה    ז,ב ינּו ^ :ׁשָ נּו ַרּבֵ יְמּתָ ּבָ לֹוַח ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהוּ "ִקּיַ    11."ּוִמׁשְ

  
ה ר ֵליּה ְל  ַרּבָ ּדַ ר ַמרׁשַ ַיד  ָמִרי ּבַ יּבְ ּיֵ א ַאּבַ ּבָ ִקׁשְ ַאְבׁשּוָנא ,ְמָלא ַטְסָקא ּדְ ָסא ִקְמָחא ּדְ    .ּוְמִלי ּכָ

יָאַמר ֵליּה  ּיֵ ּתָ  :ַאּבַ א ֶליֱהֵוי" :ָמִריא ָאַמר ַהׁשְ אֵריּה לֹא ָנִחית ,ִאי ַחְקָלָאה ַמְלּכָ ּוָ יקּוָלא ִמּצַ    "ּדִ
ר ֵליּה ִאיהוּ  ּדַ ִביָלא :ָהַדר ׁשַ ַזְנּגְ א ֲאִריָכא ,ְמָלא ַטְסָקא ּדְ ְלּתָ ִפְלּפַ ָסא ּדְ    .ּוְמָלא ּכָ

יָאַמר  ּיֵ א ָאַמר ַמר :ַאּבַ ּתָ ִרי ֵליּה חּולְ  :ַהׁשְ ּדַ ר ִלי חּוְרָפא ,ָיאֲאָנא ׁשַ ּדַ    .ְוִאיהּו ׁשַ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ַבְעָנא י ַמר ֲהָוה ׂשָ י ָנְפִקי ִמּבֵ    ,ּכִ

י ְמַטאי ְלָהָתם ין ָצֵעי ,ּכִ יּתִ ין ִמיֵני ְקֵדיָרה ,ְקִריבּו ִלי ׁשִ יּתִ ׁשִ לּוֵגי ,ּדְ ין ּפְ יּתִ הּו ׁשִ    .ְוָאְכִלי ּבְ
ְתַרְייָתא ֲהוּו ָק  ּוָלא ּבַ    ,רּו ֵליּה ְצִלי ָקֵדרּוִביׁשּ

ְתָרּה    .ּוְבַעאי ְלֵמיַכס ָצָעא ַאּבַ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
י ָאְמֵרי ִאיְנׁשֵ ִפין ַעְנָיא ְולֹא ָיַדע" :ַהְיינּו ּדְ    ".ּכְ

  
י ִכיַח " :ִאי ַנּמִ    ".ַרְווָחא ִלְבִסיָמא ׁשְ

  
ר ָאִבין י ּבַ ּיֵ יוְ  ַאּבַ ר ָאִבין ַרּבִ ֵפי ְסע ֲחִניָנא ּבַ    .ּוָדַתְייהּו ַלֲהָדֵדיְמַחּלְ

  
  

                                                
   ". ובראשונים ובדקדוקי סופרים יש גירסאות רבות למעשה.ִניםּוַמָּתנֹות ָלֶאְביוֹ "הגהות הגר"א ועוד ל"ג:  11

  רש"י
   . מיני מעדנים:מנות

. דכתיב לאדם אחד שתי מנות
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:
  . שלישי לבטן: עגלא תלתא

ה''ג קיימת בנו רבינו ומשלוח 
. דהא תרי מנות איכא. מנות

הדר שלח ליה איהו לא גרסינן 
   הכא: ליה

   . שק מלא תמרים:טסקא
. שנתייבשו החטים דאבשונא

בתנור בעודן כרמל וקמח שלהן 
   מתוק לעולם:

   . לרבה:א''ל אביי
. עכשיו יאמר השתא אמר מרי

   מרי עליך:
אי חקלאה מלכא ליהוי דיקולא 

. הסל שהיה מצואריה לא נחית
רגיל להוליך בעודנו בן כפר 
ומאכיל לבהמתו לא יוריד עתה 

ו כך אתה נעשית מלך מראש
וראש בפומבדיתא ואינך שולח 

   לו אלא דברים המצויין לכל:
   . מתיקא:חוליא

. כשיצאתי כי נפקי מבי מר
מבית אדוני רבה לילך לבית 

   אבא מרי בר מר הייתי שבע:
   . קערות של מיני מאכל:צעי

. הייתי דאיכסייא לצעא בתראי
חפץ לכוס הקערה אחריו כל 

קרא אכילה שלא כדרכה נ
   כוסס:

. ריוח רווחא לבסימא שכיח
מצוי לדבר המתוק בתוך 

   המעיים:
. זה אוכל עם מחלפי סעודתייהו

זה בפורים של שנה זו ובשניה 
   סועד חברו עמו:
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        ז, בז, בז, בז, ב .27
   :ָרָבאָאַמר 

א פּוַרּיָ יב ִאיִניׁש ִלְבסּוֵמי ּבְ    ,ִמיַחּיַ
ַכי ין ָארּור ָהָמן ְלָברּוְך ָמְרּדְ לֹא ָיַדע ּבֵ    .ַעד ּדְ

  
ה י ֵזיָראוְ  ַרּבָ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ַרּבִ    ,ָעְבדּו ְסעּוַדת ּפּוִרים ּבַ

ּסּום    ,ִאיּבַ
הָקם  ֲחֵטיּה  ַרּבָ י ֵזיָראלְ  ׁשַ    ,ַרּבִ

ֵעי ַרֲחֵמי ְוַאְחֵייּה     .ְלָמָחר ּבָ
ָנה ָאַמר ֵליּה  ֲהֵדי ֲהָדֵדי :ְלׁשָ    ?ֵניֵתי ַמר ְוַנֲעִביד ְסעּוַדת ּפּוִרים ּבַ

א :ָאַמר ֵליּה  א ִמְתְרִחיׁש ִניּסָ ְעּתָ א ְוׁשַ ְעּתָ ָכל ׁשַ    .לֹא ּבְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
לַּ  ֲאָכָלּה ּבַ    .לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ  -ְיָלה ְסעּוַדת ּפּוִרים ׁשֶ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ְמָחה" ה ְוׂשִ תֶּ ִתיב(אסתר ט,כב)  "ְיֵמי ִמׁשְ    .ּכְ
  

י ִ יּה  ַרב ַאׁשּ ֲהָנאּדְ ֲהָוה ָיִתיב ַקּמֵ    ,ַרב ּכַ
ָנן    .ָנַגּה ְולֹא ָאתּו ַרּבָ

ָנן :ָאַמר ֵליּה  ְסעוּ  ,ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאתּו ַרּבָ ְלָמא ְטִריֵדי ּבִ    ?ַדת ּפּוִריםּדִ
א :ָאַמר ֵליּה  אּוְרּתָ ר ְלֵמיְכָלּה ּבְ    ?ְולֹא ֲהָוה ֶאְפׁשָ
ָאַמר  :ָאַמר ֵליּה  ִמיַע ֵליּה ְלַמר ָהא ּדְ ְיָלה לֹא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתוֹ  :ָרָבאלֹא ׁשְ ּלַ ֲאָכָלּה ּבַ    ?ְסעּוַדת ּפּוִרים ׁשֶ
   ?ָאַמר ָרָבא ָהִכי :ָאַמר ֵליּה 
   .ִאין :ָאַמר ֵליּה 

  
ִעין ִזיְמִנין יּה ַאְרּבְ ָנא ִמיּנֵ    ,ּתָ

ִכיֵסיּה  ְוָדֵמי ֵליּה  ח ּבְ ַמּנַ ַמאן ּדְ    .ּכְ
  
  
  

  רש"י
   . להשתכר ביין:לאבסומי
   . נשתכרו:ואיבסום

. איחר היום נגה ולא אתו רבנן
ולא באו התלמידים לבית 

  המדרש:
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        ז, בז, בז, בז, ב .28
            ַמְתִניִתין

ת  ּבָ ין יֹום טֹוב ְלׁשַ ְלַבד -ֵאין ּבֵ א אֹוֶכל ֶנֶפׁש ּבִ    .ֶאּלָ
  

ָמָרא    ּגְ

ִוין יֵרי אֹוֶכל ֶנֶפׁש ֶזה ְוֶזה ׁשָ    .ָהא ְלִעְנַין ַמְכׁשִ
  

י ְיהּוָדהַמְתִני ַרּבִ לֹא ּכְ    ,ִתין ּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ת " ּבָ ין יֹום טֹוב ְלׁשַ א אֹוֶכל ֶנֶפׁש  -ֵאין ּבֵ    .ֶאּלָ
י ְיהּוָדה   : ַרּבִ

יר יֵרי אֹוֶכל ֶנֶפׁש  ,ַמתִּ    .ַאף ַמְכׁשִ
  

אּדְ  ַמאי ַטְעָמא א ַקּמָ    ?ַתּנָ
  

יָריו - (שמות יב,טז) "הּוא" :ָאַמר ְקָרא    .ְולֹא ַמְכׁשִ
  
יַר וְ     ?ְיהּוָדה ּבִ

  
   .ָלֶכם ְלָכל צֹוְרֵכיֶכם - "ָלֶכם" אָר ְק  ָאַמר

  
  ? ְוִאיָדךְ 

י ָהְכִתיב   ! "ָלֶכם" :ַנּמִ
  
   ,יםִר ְכ נָ ְולֹא ְל  - "ָלֶכם"
   .ְולֹא ִלְכָלִבים - "ָלֶכם"
  

   ?ְוִאיָדךְ 
ִתיב י ָהא ּכְ    !"הּוא" :ַנּמִ

  
ִתיב     ,"ָלֶכם"ּוְכִתיב , "הּוא"ּכְ

ַמכְ  אן ּבְ ר ַלֲעׂשֹוָתן ֵמֶעֶרב יֹום טֹובּכָ ֶאְפׁשָ יִרין ׁשֶ    ,ׁשִ
ר ִאי ֶאְפׁשָ יִרין ׁשֶ ַמְכׁשִ אן ּבְ   .ַלֲעׂשֹוָתן ֵמֶעֶרב יֹום טֹוב ּכָ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. להיות ן בין יום טוב לשבתאי
מותר לכתחלה ביום טוב מה 
שאסור בשבת אבל לענין עונשין 
יש הרבה שזה בסקילה ובכרת 

   וזה בלאו גרידא:
  

  גמ' 
. אסורין ביום טוב זה וזה שוין

   כשבת:
. כגון סכין שנפגם שאפשר

   מערב יום טוב:
. כגון סכין שנפגמה שאי אפשר

  ביום טוב:
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        ז, בז, בז, בז, ב .29
   ַמְתִניִתין

ּפּוִרים  ת ְליֹום ַהּכִ ּבָ ין ׁשַ ָכֵרת - ֵאין ּבֵ יֵדי ָאָדם ְוֶזה ְזדֹונֹו ּבְ ה ְזדֹונֹו ּבִ ּזֶ א ׁשֶ    .ֶאּלָ
  

מָ     ָראּגְ

לּוִמין  ׁשְ ִוין -ָהא ְלִעְנַין ּתַ    .ֶזה ְוֶזה ׁשָ
  

י ַמְתִניִתין    ?ַמנִּ
  

ָנה ִהיא ן ַהּקָ י ְנחּוְנָיא ּבֶ    .ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י" ָנה ַרּבִ ן ַהּקָ לּוִמין ְנחוְּנָיא ּבֶ ת ְלַתׁשְ ּבָ ׁשַ ּפּוִרים ּכְ ה ֶאת יֹום ַהּכִ    ,ָהָיה עֹוׂשֶ

ת  ּבָ ַ יב  - ַמה ׁשּ לּוִמיןִמְתַחּיֵ ׁשְ ַנְפׁשֹו וָּפטּור ִמן ַהתַּ    ,ּבְ
ּפּוִרים  לּוִמין -ַאף יֹום ַהּכִ ׁשְ ַנְפׁשֹו ּוָפטּור ִמן ַהתַּ יב ּבְ    .ִמְתַחּיֵ

  
  
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ִריָתָתן" קּו ִנְפְטרּו ִמיֵדי ּכְ ּלָ ֵריתֹות ׁשֶ יֵבי ּכְ ל ַחּיָ    ,ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ָאִחיךָ  - ג)-רים כה(דב "ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלֵעיֶניךָ " :ׁשֶ ָקה ֲהֵרי הּוא ּכְ ּלָ יָון ׁשֶ    ,ּכֵ
ְבֵרי  ְמִליֵאלּדִ ן ּגַ י ֲחַנְנָיה ּבֶ    ."ַרּבִ

  
יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ

יֲחלּוִקין ָעָליו ֲחֵביָריו ַעל  ְמִליֵאל ַרּבִ ן ּגַ    .ֲחַנְנָיה ּבֶ
  

י ַרבַאְמֵרי  ָרָבאָאַמר     :ּבֵ
ִניָנא    :ּתְ

ין " ת ּפּוִרים יֹום ַהּכִ ֵאין ּבֵ ּבָ ה ְזדֹונֹו  -ְלׁשַ ּזֶ א ׁשֶ יֵדי ָאָדם -ֶאּלָ ֵרת -ְוֶזה ְזדֹונֹו  ,ּבִ ִהיּכָ    .ּבְ
יֵדי ָאָדם ִהיא - ְוִאם ִאיָתא     !ִאיִדי ְוִאיִדי ּבִ

  
   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 

י ִיְצָחק ִהיא י ַרּבִ    ,ָהא ַמּנִ
א ֵריתֹות ֵליּכָ יֵבי ּכְ ַחּיָ ָאַמר ַמְלקּות ּבְ    .ּדְ

  
   :ַתְנָיאּדְ 
י ִיְצָחק"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְכָלל ָהיוּ  ֵריתֹות ּבִ יֵבי ּכְ    ,ַחּיָ
ֵרת ה ָיָצאת ּכָ ֲאחֹותוֹ " ְוָלמָּ ַמְלקּות ?(ויקרא כ,יז) "ּבַ ָכֵרת ְולֹא ּבְ    ."ְלדּוָנּה ּבְ

  
י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ

ָנן ֲאִפיּלוּ  יָמא ַרּבָ    ,ּתֵ
יֵדי ָאָדם ר ְזדֹונֹו ּבִ    ,ֶזה ִעיּקַ

ֵרת הְוזֶ  ִהיּכָ ר ְזדֹונֹו ּבְ  .ִעיּקַ
   
 

  רש"י
  מתני' 
   . יש בה מיתת ב''ד:דםבידי א

  
  גמ' 

אף יום הכפורים מתחייב 
. דאיסור כרת כמיתת בנפשו

   בית דין דמי:
. אם הדליק ופטורים מלשלם

גדישו של חבירו ביום הכפורים 
שאין תשלומין אצל חיוב מיתה 
שנאמר ולא יהיה אסון ענש 
יענש (שמות כא) הא אם יהיה 

   אסון לא יענש:
תרו . שהכל חייבי כריתות שלקו

בהן עדים על לאו שעמו כרת 
   ולקו בבית דין:

. שוב אין נפטרו מידי כריתתן
   בית דין של מעלה נפרעין:

   . דחלוקין:תנינא
. דנפטרו אידי ואידי ואם איתא

בידי אדם הוא אף ביום 
הכפורים יש מלקות על לאו שבו 

   ובית דין פוטרין אותו מכרת:
. לעולם אינן אמר רב נחמן

ביריו והא דקתני חלוקין עליו ח
   דאין זדונו בידי אדם:

. דאמר הא מני ר' יצחק היא
במסכת מכות דאין מלקין בלאו 
הניתן לאזהרת כרת אפילו 
התרו בו למלקות ויליף טעמיה 

   מהאי קרא:
. של עריות היו כל חייבי כריתות

בכלל ונכרתו הנפשות העושות 
וגו' שכתוב בפרשת עריות 

   (ויקרא יח):
. דכתיב באחותולמה יצאת כרת 

בקדושים תהיו ואיש כי יקח 
   את אחותו וגו':

. אם לדונה בכרת ולא במלקות
התרו בהן ואף על גב דנדה נמי 
נשנית באותה פרשה לדבר 

   שנתחדש בה נשנית להעראה:
. דאמרי אפילו תימא רבנן היא

מלקות אצל כרת ואפילו הכא 
ליכא למילף מינה שחלוקין על 

תניתין רבי חנניה והכי קאמר מ
שבת עיקר חומר זדונו בידי 
אדם וזה עיקר חומר זדונו 
בהכרת ומיהו אם התרו בו 

  ולקה מיפטר:
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    ח, אח, אח, אח, א .30
      ַמְתִניִתין   א,ח

ּנּו ַמֲאָכל ר ִממֶּ ר ֲהָנָאה ֵמֲחֵבירֹו ַלּמּוּדָ ּדָ ין ַהּמוּ    ,ֵאין ּבֵ
ִריַסת ָהֶרֶגל א ּדְ    ,ֶאּלָ

ֶהן אֹוֶכל ֶנֶפׁש  ין ּבָ ֵאין עֹוׂשִ    .ְוֵכִלים ׁשֶ
  

ָמָרא             ּגְ

ין  עֹוׂשִ ִלים ׁשֶ ֶהן אֹוֶכל ֶנֶפׁש ָהא ְלִעְנַין ּכֵ ִוין -ּבָ    .ֶזה ְוֶזה ׁשָ
  
  
ִריַסת ָהֶרֶגל"    ."ּדְ

י    !ָהא לֹא ָקְפֵדי ִאיְנׁשֵ
  

   :ָרָבאָאַמר 
י ֱאִליֶעֶזר י ַרּבִ    ,ָהא ַמּנִ

ָאַמר ר ֲהָנָאה" :ּדְ ּדַ מוּ    ."ִויּתּור ָאסּור ּבְ
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. מודר אין בין המודר הנאה
   הנאה חמור ממודר מאכל:

. שהמודר הנאה דריסת הרגל
אסור ליכנס לביתו והמודר 

   מאכל מותר:
וכלים שאין עושין בהן אוכל 

מודר . מותר להשאיל לנפש
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 

. אסור אף במודר אוכל נפש
שאין  מאכל ואפי' במקום

   משכירים:
. ואמאי הא לא קפדי אינשי

   אסור במודר הנאה:
. דבר שהיה מוותר לכל ויתור

  אדם ואינו מקפיד עליו:
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        ח, אח, אח, אח, א .31
   ַמְתִניִתין

ין ְנָדִרים ִלְנָדבֹות    ,ֵאין ּבֵ
א ׁשֶ  ָדִרים ֶאּלָ ַאֲחָריּוָתן -ַהּנְ יב ּבְ    ,ַחּיָ
ַאֲחָריּוָתן -  ּוְנָדבֹות יב ּבְ    .ֵאינֹו ַחּיָ

  
ָמָרא             ּגְ

ַאֵחר'ָהא ְלִעְנַין  ל ּתְ ִוין - 'ּבַ    .ֶזה ְוֶזה ׁשָ
  
  

ַנן ָהָתם    :ּתְ
   ?ִאי ֶזהּו ֶנֶדר"

   .ֲהֵרי ָעַלי עֹוָלה :ָהאֹוֵמר
   ?ֵאיזֹו ִהיא ְנָדָבה

   .עֹוָלה ֲהֵרי זוֹ  :ָהאֹוֵמר
ין ְנָדִרים ִלְנָדבֹות    ?ּוַמה ּבֵ

ַאֲחָריּוָתן -ֵמתּו אֹו ִנְגְנבּו אֹו ָאְבדּו  :ְנָדִרים יב ּבְ    ,ַחּיָ
ַאֲחָריּוָתן -ֵמתּו אֹו ִנְגְנבּו אֹו ָאְבדּו  :ְנָדבֹות יב ּבְ    ."ֵאינֹו ַחּיָ

  
י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ

  
ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

   – ד)-(ויקרא א "ר ָעָליוְוִנְרָצה לֹו ְלַכּפֵ ""
י ְמעֹון ַרּבִ    :אֹוֵמר ׁשִ

ָעָליו  ַאֲחָריּותוֹ  -ֶאת ׁשֶ יב ּבְ    ,ַחּיָ

ֵאינֹו ָעָליו  ַאֲחָריּותוֹ  -ְוֶאת ׁשֶ יב ּבְ    ."ֵאינֹו ַחּיָ
  

ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ
  

י ָאַמר  יִמי ַרּבִ ר ַאְבּדִ    :ִיְצָחק ּבַ
ָאַמר יָון ּדְ ָטִע  -  'ָעַלי' :ּכֵ ַמאן ּדְ ֵמיּכְ יּה ּדָ ְתּפֵ   .ין ַאּכַ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. מפרש בגמרא נדר נדר ונדבה
האומר הרי עלי עולה ולאחר 
זמן הפרישה חייב באחריותה 
נדבה האומר הרי זו ולא קבלה 

   עליו:
  

  גמ' 
על גב  . ואףהא לענין בל תאחר

דנדבה בקרא דבל תאחר לא 
כתיבא הא מרבינן ליה במסכת 

   ראש השנה מגזרה שוה:
. הכי את שעליו חייב באחריותו

דרש ליה לקרא ונרצה לו נדרו 
לכשיתכפר בהן הויא נרצה אבל 
מקמי כפרה לא נרצה ובאיזה 
קרבן אמרתי לך באותו שעליו 

   והיינו עליו דקרא:
. דעליו קבלת מאי משמע

  עליו: אחריות
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        בבבב- - - - ח, אח, אח, אח, א .32
   ַמְתִניִתין

לֹׁש  י ְרִאּיֹות ְלרֹוֶאה ׁשָ תֵּ ין ָזב ָהרֹוֶאה ׁשְ    ,ֵאין ּבֵ
ן א ָקְרּבָ    .ֶאּלָ

  
ָמָרא    ּגְ

ְבָעה  ב ּוְסִפיַרת ׁשִ ב ּומֹוׁשָ ּכָ ִוין - ָהא ְלִעְנַין ִמׁשְ    .ֶזה ְוֶזה ׁשָ
  

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ
י ִסיַמאי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִים ּוְקָראֹו ָטֵמא תַּ תּוב ׁשְ    ,ָמָנה ַהּכָ
לֹׁש ּוְקָראֹו ָטֵמא    ,ׁשָ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
ִים  תַּ    ,ְלטּוְמָאה -ׁשְ
לֹׁש  ן -ְוׁשָ    ."ְלָקְרּבָ

  
ִים  ּתַ ן -ְוֵאיַמר ׁשְ לֹׁש  ,ְלטּוְמָאה ְולֹא ְלָקְרּבָ ן ְולֹא ְלטּוְמָאה -ׁשָ    ?ְלָקְרּבָ

  
ִיםָאַמ  ּתַ לֹׁש ָרָאה ׁשְ ּלֹא ָרָאה ׁשָ    !ְרּתָ ַעד ׁשֶ

  
ִים  ּתַ ן ְולֹא ְלטּוְמָאה -ְוֵאיַמר ׁשְ לֹׁש  ,ְלָקְרּבָ    ?ַאף ְלטּוְמָאה -ׁשָ

  
ךְ לֹא  ְעּתָ    ,ַסְלָקא ּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ר ָעָליו ַהּכֵֹהן ִלְפֵני ה' ִמזֹּובוֹ ""    .יח)- (ויקרא טז "ְוִכּפֶ

ןְמִביִא  -ִמְקָצת ָזִבין     ,ין ָקְרּבָ
ן -ּוִמְקָצת ָזִבין     .ֵאין ְמִביִאין ָקְרּבָ

יַצד    ?ָהא ּכֵ
לֹׁש     ,ֵמִביא –ָרָאה ׁשָ

ִים  תַּ    .ֵאינֹו ֵמִביא -ׁשְ
א ָרָאה  ִיםאֹו ֵאינֹו ֶאּלָ תַּ לֹׁש  ,ֵמִביא – ׁשְ    ?ֵאינֹו ֵמִביא -ָרָאה ׁשָ

ִים תַּ לֹׁש ָרָאה ׁשְ ּלֹא ָרָאה ׁשָ    ."!ָאַמְרתָּ ַעד ׁשֶ
  

י ִסיַמאי ַרּבִ    ,ְוִאיְצְטִריְך ּדְ
   ."ִמּזֹובוֹ "ְוִאיְצְטִריְך 

  
י ִסיַמאי ַרּבִ ִאי ִמּדְ ָיין  ,ּדְ י קּוׁשְ ַמע ָלן ִמּזֹובוֹ  -ֲהָוה ֲאִמיָנא ּכִ    .ָקַמׁשְ

ה ְרִאּיֹות  ,ְוִאי ִמּזֹובוֹ  ּמָ י ִסיַמאי - לֹא ָיַדְעָנא ּכַ ַרּבִ ַמע ָלן ּדְ    .ָקַמׁשְ
  

א  ּתָ ָאְמַרּתְ ְוַהׁשְ א "ִמּזֹובוֹ "ּדְ    ,ִלְדָרׁשָ
ב ִמּזֹובוֹ " יּה  - יג) - (ויקרא טו "ְוִכי ִיְטַהר ַהּזָ ּתְ ּבֵ ְרׁשַ    ?ַמאי ּדָ
  

ֵעי ֵליּה ְלִכְדַתְנָיא    :ַההּוא ִמיּבָ
ב"" ְפסֹוק ִמּזֹובוֹ  -) גי-ויקרא טז( "ְוִכי ִיְטַהר ַהּזָ ּיִ    ִלְכׁשֶ
   .עוֹ ְולֹא ִמּזֹובֹו ְוִנְג  -  "ִמּזֹובוֹ "
ְבָעה  - "ִמּזֹובֹו ְוָסַפר" עּון ְסִפיַרת ׁשִ טָּ י ְרִאּיֹות ׁשֶ תֵּ ַעל ׁשְ ד ַעל ָזב ּבַ   ִלימֵּ

ְבָעה ב לֹא ְיֵהא ָטעּון ְסִפיַרת ׁשִ ב ּומֹוׁשָ ּכָ א ִמׁשְ ין הּוא ִאם ְמַטמֵּ   ?ַוֲהלֹא ּדִ
ֶנֶגד יֹום ּתֹוִכיַח    בח,    ,ׁשֹוֶמֶרת יֹום ּכְ

ָאּה ִמׁשְ  ַטמְּ מְּ ְבָעהׁשֶ ב ְוֵאיָנּה ְטעּוָנה ְסִפיַרת ׁשִ ב ּומֹוׁשָ    ,ּכָ
ְתַמּה ַעל ֶזה ה ַאל תִּ    ,ְוַאף ַאתָּ

י ׁשֶ  ְבָעה ַאף ַעל ּפִ ב לֹא ְיֵהא ָטעּון ְסִפיַרת ׁשִ ב ּומֹוׁשָ ּכָ א ִמׁשְ ַטמֵּ מְּ    .ׁשֶ
ְלמּוד לֹוַמר    ,ִמְקָצת זֹובֹו ְוָסַפר - "ִמּזֹובֹו ְוָסַפר" :תַּ

  רש"י
  מתני' 

. ביום אחד או בשני ימים רצופים שתי ראיות
וכן שלש ביום אחד או בשלשה ימים רצופין 

   או שתים ביום אחד ואחת למחר:
  

  גמ' 
. שכב או ישב על גבי עשרה משכב ומושב

בגדים זה על זה כולן אבות הטומאה ואפילו 
לא נגע בהן ואילו נגע בדבר שאינו משכב 

אלא] ראשון לטומאה ואינו ומושב אינו [
   מטמא אדם וכלים אלא אוכלין ומשקין:

. משיפסוק צריך למנות ז' וספירת שבעה
נקיים קודם שיטבול ואם ראה זוב באחד מהן 

   סתר כל המנויין:
. דשוין לטומאה ואין שוין מנא הני מילי

   לקרבן:
. ואיש כי יהיה זב מבשרו מנה הכתוב שתים

הרי שתי זיבות  זובו טמא הוא (ויקרא טו)
   מנויות כאן וקראו טמא:

. דכתיב וזאת תהיה שלש וקראו טמא
טומאתו בזובו רר בשרו את זובו או החתים 
בשרו מזובו (שם). הרי לך שלש וקראו טמא 

   טומאתו היא:
. אם משתים טמא למה פרט לך הא כיצד

   הכתוב שלש:
   . לכל חומר טומאת זב:שתים לטומאה

   א כבעל קרי בעלמא:. חמורה אלולא לטומאה
. והרי כבר ירד לכל חומר טומאה ראה שתים

   ומי הוציאו:
   . משמע מקצת זובו:מזובו

. האי מקצת דמשמע לא ידענא כמה ראיות
מהאי קרא לא ידעינן מאי היא או שלש 

   וארבע או שתים ושלש:
. אין צריך ליטבול קודם לכשיפסוק מזובו

ספירה אלא משיפסוק ימנה הכי גרסינן 
תורת כהנים מזובו ולא מזובו ומנגעו שאם ב

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 

ובו מצורע והיא עולה לו לטבילת נגעו וז
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 

וגו' אהני  את כל שערו וגו' ורחץ בשרו במים
טבילה קמייתא לטהרו מלטמא משכב ומושב 

   וכלי חרס בהיסט:
. להכי סמך ספירה אצל זובו מזובו וספר

ללמדך שאף בשביל מקצת זב טעון ספירה 
   לימד על זב בעל שתי ראיות:

. בתמיה אחר לא יהא טעון ספירת שבעה
שאמרת שתים כו' וה''ג הלא דין הוא אם 

ות לכל חומר מטמא משכב ומושב בשתי ראי
  טומאת זב מהיכן יתמעט מספירה: 

. הרואה יום אחד או שומרת יום כנגד יום
שנים בתוך אחד עשר יום שבין נדה לנדה 

   מונה יום אחד וטובלת בו ביום תוכיח:
. בשמעתא בתרייתא שמטמאה משכב ומושב

דמסכת נדה (דף עב:) מרבינן לה. מאי שנא 
יה האי מזובו. מזובו וספר (לה) דרשת ל

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 

בעל  ליה אבעל שלש ראיות וממעטת מיניה
  שתי ראיות:
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ד ַעל  ְבָעהִלימֵּ עּון ְסִפיַרת ׁשִ טָּ י ְרִאּיֹות ׁשֶ תֵּ ַעל ׁשְ    ."ָזב ּבַ
  

אָאַמר ֵליּה  ּפָ ילְ  ַרב ּפָ ּיֵ    :ַאּבַ
ָנא ַהאי  י ְרִאּיֹות )גי-ויקרא טז( "ִמזֹּובוֹ "ַמאי ׁשְ ּתֵ ַעל ׁשְ יּה ָזב ּבַ י ּבֵ ְמַרּבֵ    ,ּדִ

ָנא ַהאי  יּה  )טו- ויקרא טז( "ִמּזֹובוֹ "ּוַמאי ׁשְ ְמַמֵעט ּבֵ י ְרִאּיֹותּדִ תֵּ ַעל ׁשְ    ?ָזב ּבַ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ָאָתא ְך ַהאי ְלַמעּוֵטי הּוא ּדְ ְעּתָ    ?ִאי ַסְלָקא ּדַ

יּה  ּתֹוק ְקָרא ִמיּנֵ    !ִליׁשְ
  

יָמא    :ְוִכי ּתֵ
יָנא    ?ַאְתָיא ִמּדִ

  
ֶנֶגד יֹום ּתֹוִכיַח     !ׁשֹוֶמֶרת יֹום ּכְ

  
יָמא    :ְוִכי ּתֵ

ֵעי ֵליּה  ְגעוֹ ִמּזֹוב'ַהאי ִמיּבָ    '?ֹו ְולֹא ִמּנִ
  

ן ב'ִליְכּתֹוב ְקָרא  ִאם ּכֵ ּתֹוק 'ְוִכי ִיְטַהר ַהּזָ    ,ְוִליׁשְ
ה ִלי "ִמּזֹובוֹ "    ?ָלּמָ

י ְרִאּיֹות ּתֵ ַעל ׁשְ ד ַעל ָזב ּבַ ְבָעה ,ִליּמֵ עּון ְסִפיַרת ׁשִ ּטָ    .ׁשֶ
  

  רש"י
. ומהיכא לישתוק קרא מיניה

   תיתי לן ספירה:
. דלעיל וכי תימא אתיא מדינא

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 

. ולא בעי מזובו ומדכתיב הזב
ב וכי וכי יטהר הזב ולא כתי

יטהר סתמא הוה דרשינן ליה 
וכי יטהר מן הזב מאי מזובו 
שמע מינה למדרש מקצת זבין 

  טעון ספירה:
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        ח, בח, בח, בח, ב .33
   ַמְתִניִתין

ר ִלְמצֹוָרע מּוְחָל  ין ְמצֹוָרע מּוְסּגָ    ,טֵאין ּבֵ
ִריָעה ּוְפִריָמה א ּפְ    .ֶאּלָ

  

ר ין ָטהֹור ִמּתֹוְך ֶהְסּגֵ    ,ְלָטהֹור ִמּתֹוְך ֶהְחֵלט ,ֵאין ּבֵ
ִרים ְגַלַחת ְוִצּפֳ א תִּ    .ֶאּלָ

  
ָמָרא    ּגְ

יּלּוַח  ִוין - ְוטּוְמָאהָהא ְלִעְנַין ׁשִ    .ֶזה ְוֶזה ׁשָ
  

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

ָתֵני  ר ִיְצָח ּדְ מּוֵאל ּבַ יּה ּדְ  קַרב ׁשְ    :ַרב הּוָנאַקּמֵ
ָגָדיו ְוָטֵהר"" ס ּבְ ַחת ִהיא ְוִכּבֶ    – ו)-(ויקרא יג "ְוִטֲהרֹו ַהּכֵֹהן ִמְסּפַ

ָרא ֵמִעיּקָ ִריָעה ּוְפִריָמה ּדְ    ."ָטהֹור ִמּפְ
  

   :ָרָבאָאַמר ֵליּה 
ְכִתיב י ָזב ּדִ ּבֵ ה ּגַ א ֵמַעּתָ ָגָדיו" :ֶאּלָ ס ּבְ   יג) -טו (ויקרא "ְוָטֵהר ... ְוִכּבֶ

א "ְוָטֵהר"ָהָתם ַמאי  ָרא ִאיּכָ    !?ֵמִעיּקָ
א א :ֶאּלָ ּתָ    ,ָטהֹור ַהׁשְ

ט ֶהיּסֵ ֵלי ֶחֶרס ּבְ א ּכְ ַטּמֵ    ,ִמּלְ
ב ָהַדר ָח  ַאף ַעל ּגַ א ְלַמְפֵרַע  -ֵזי ּדְ    .לֹא ְמַטּמֵ

א ִמ ָטהֹור  יּמִ א נַ כָ ָה  ּתָ ִביָאה ְלַמְפֵרַע ַהׁשְ א ּבְ ַטּמֵ    .ּלְ
  

א    :ָבאָר ָאַמר  ,ֶאּלָ
ַגע" :ֵמָהָכא ר ּבֹו ַהּנֶ רּוַע ֲאׁשֶ גּופוֹ  ִמי - מה) - (ויקרא יג "ְוַהּצָ לּוָיה ּבְ ַרְעּתֹו תְּ ּצָ    ,ׁשֶ

גּופוֹ  לּוָיה ּבְ ֵאין ָצַרְעּתֹו ּתְ ָיִמים ,ָיָצא ֶזה ׁשֶ א ּבְ    .ֶאּלָ
  

יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ה  א ֵמַעּתָ ַגע ּבֹו ִיְטָמ "ֶאּלָ ר ַהּנֶ ל ְיֵמי ֲאׁשֶ    –מו) - (ויקרא יג "אּכָ

גּופֹו  לּוָיה ּבְ ַרְעּתֹו ּתְ ּצָ יּלּוַח  -ִמי ׁשֶ ָטעּון ׁשִ    ,הּוא ּדְ
גּופֹו  לּוָיה ּבְ ֵאין ָצַרְעּתֹו תְּ יּלּוַח  -ְוׁשֶ    ?!ֵאין ָטעּון ׁשִ

יָמא י :ְוִכי ּתֵ    ,ָהִכי ַנּמִ
ֵני ר ִלְמצֹוָרע מּוְחָלט " :ְוָהא ָקּתָ ין ְמצֹוָרע מּוְסּגָ ִריָעה ּוְפִריָמהֵאין ּבֵ א ּפְ    ,"ֶאּלָ

ִביָאה  יּלּוַח ּוְלַטּמּוֵיי ּבְ ִוין -ָהא ְלִעְנַין ׁשִ    !ֶזה ְוֶזה ׁשָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ל ְיֵמי" 'ְיֵמי' יּלּוַח  -  מו)- (ויקרא יג "ּכָ ר ְלׁשִ    .ְלַרּבֹות ְמצֹוָרע מּוְסּגָ

  
ִרים  ְגַלַחת ְוִצּפֳ    ?לֹא ַמאי ַטְעָמאִאי ָהִכי ּתִ

ָק  ֵניּדְ    :ּתָ
ִרים" ְגַלַחת ְוִצּפֳ א תִּ ר ְלָטהֹור ִמּתֹוְך ֶהְחֵלט ֶאּלָ ין ָטהֹור ִמּתֹוְך ֶהְסּגֵ    ?"ֵאין ּבֵ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ַרַעת" :ָאַמר ְקָרא א ֶנַגע ַהּצָ ה ִנְרּפָ ֲחֶנה ְוִהּנֵ   .ג)-(ויקרא יד "ְוָיָצא ַהּכֵֹהן ֶאל ִמחּוץ ַלּמַ

לּוָיה  ַרְעּתֹו ּתְ ּצָ ְרפּואֹותִמי ׁשֶ    ,ּבִ
ְרפּואֹות לּוָיה ּבִ ֵאין ָצַרְעּתֹו ּתְ ָיִמים ,ָיָצא ֶזה ׁשֶ א ּבְ    .ֶאּלָ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. בגדיו יהיו פרומים פריעה ופרימה
   וראשו יהי פרוע:

. לאחר שכלו ימי ההסגר ונראה מוחלט
   בו סימני טומאה האמורין בו:

  
  גמ' 

   . חוץ לחומת העיר:שילוח
ל חומר טומאה האמורה . כוטומאה

   במצורע:
. דאין פריעה ופרימה מנא הני מילי

במוסגר דלמא גלי לן רחמנא במוחלט 
והוא הדין למוסגר כדאמרת לענין 

   טומאה:
. במצורע שבא וטהרו הכהן מספחת היא

לכלל טהרה מתוך הסגירו ולא נחלט 
כתיב וסיפיה דקרא כתיב וכבס בגדיו 
וטהר מדלא כתב ויטהר לישנא 

עיקרא הוא והכי קאמר וכבר קודם דמ
טבילה היה טהור ממקצת טומאה של 

   חומר מצורע:
. בסוף טהרתו וטהר מה גבי זב דכתיב

   טהור מעיקרא אמרת ביה:
. על כרחך טהור יהיה מכאן ולהבא אלא

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 

חרס לזב ואין דנפקא לן מיניה היסט כלי 
לך עוד טמא שמטמא כלי חרס בהיסט 

   אלא הוא:
. דמצורע טהור השתא הכא נמי וטהר

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 

לבית לפי שמצורע מטמא הבאין עמו 
בביאה דתניא בתורת כהנים זאת התורה 
לכל נגע הצרעת ולנתק ולצרעת הבגד 
ולבית מה בית מטמא בביאה אף כולן 

   מטמאין בביאה:
. משמע מי שצרעתו תלויה אשר בו

טומאתו בגופו שכל זמן שלא נתרפא 
ממנו טמא והיינו מוחלט דגבי טהרה 

מן  דיליה כתיב והנה נרפא נגע הצרעת
   הצרוע:

. מוסגר שטומאתו תלויה בימי הסגר יצא
שאם לא ימצא ביום שבעה סימני 
טומאה שער לבן או פסיון יטהרנו ואע''פ 

   שנגעו עומד עליו:
. שילוח כתיב כל ימי אשר הנגע בו וגו'

   בהאי קרא מחוץ למחנה מושבו:
. מדהוה ליה למיכתב ימי ימי כל ימי

   וכתיב כל ימי:
   . בימי רפואתו:תוך הסגראין בין טהור מ

לטהור מתוך החלט אלא תגלחת 
. דאף על גב דאיכא קרבנות אשם וצפרים

ולוג שמן מיהו הכא ביום טהרתו 
ורפואתו הוא דקתני ולא איירי בקרבנות 

   שהן בשמיני:
. וכתיב בתריה שתי והנה נרפא וגו'

   צפרים חיות טהורות וגלח את כל שערו:
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        ט, בט, בט, בט, ב    ––––    בבבב    ח,ח,ח,ח, .34
   ַמְתִניִתין

ין ּוְמזּוזֹות ין ְסָפִרים ִלְתִפּלִ    ,ֵאין ּבֵ
ָפִרים  ַהסְּ א ׁשֶ ָכל ָלׁשֹון -ֶאּלָ ִבין ּבְ    ,ִנְכתָּ
ין ּוְמזּוזֹות  ב -ּוְתִפּלִ ּוִריתֵאיָנן ִנְכתָּ א ַאׁשּ    .ֹות ֶאּלָ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
א ְיָווִנית ְתבוּ ֶאּלָ ּכָ ּיִ ירּו ׁשֶ ְסָפִרים לֹא ִהתִּ    .ַאף ּבִ

  

ָמָרא    ּגְ

ִגיִדין ַדִים  ,ָהא ְלתֹוְפָרן ּבְ א ֶאת ַהּיָ ִוין -ּוְלַטּמֵ    .ֶזה ְוֶזה ׁשָ
  

  
ָכל ָלׁשוֹ " ִבין ּבְ    .ְוכּו' "ןּוְסָפִרים ִנְכתָּ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
ְרּגּום" ָתבֹו תַּ ּכְ    ,ִמְקָרא ׁשֶ

ָתבֹו ִמְקָרא ּכְ    ,ְוַתְרּגּום ׁשֶ
   ,ּוְכָתב ִעְבִרי

ַדִים  א ֶאת ַהּיָ ֶפר ּוִבְדיוֹ  -ֵאינֹו ְמַטמֵּ ּוִרית ַעל ַהסֵּ ְכָתב ַאׁשּ ֶבּנּו ּבִ ְכתְּ ּיִ    ."ַעד ׁשֶ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָיא   :לֹא ַקׁשְ

א   אט, נוּ ּכָ ּלָ גֹוֶפן ׁשֶ    ,ן ּבְ
ֶהן ּלָ גֹוֶפן ׁשֶ אן ּבְ    .ּכָ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ֶהן ּלָ גֹוֶפן ׁשֶ א ְלַהִהיא ּבְ ַמאי אֹוִקיְמּתָ    ,ּבְ
ְרּגּום" :ַמאי ִאיְרָיא ָתבֹו תַּ ּכְ ָתבֹו ִמְקָרא ,ִמְקָרא ׁשֶ ּכְ    ?"ְוַתְרּגּום ׁשֶ

ָתבֹו ִמְקָרא' :ֲאִפיּלוּ  ּכְ ְרּגּום'וְ  ,'ִמְקָרא ׁשֶ ָתבֹו ּתַ ּכְ י – 'ַתְרּגּום ׁשֶ    !ַנּמִ
ֵני ָהא ָקתָּ ְדיוֹ " :ּדְ ֶפר ּבִ ּוִרית ַעל ַהסֵּ ֶבּנּו ַאׁשּ ְכתְּ ּיִ    !"ַעד ׁשֶ

  
א    ,ֶאּלָ

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָנן    ,ָהא ַרּבָ

ְמִליֵאלָהא  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    .ַרּבִ
  

ְמִליֵאלִאי  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ א  -  ַרּבִ    !ְיָוִניתָהא ִאיּכָ
  

א    ,ֶאּלָ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ְסָפִרים אן ּבִ    ,ּכָ
ין ּוְמזּוזֹות ְתִפּלִ אן ּבִ    .ּכָ

  
ין ּוְמזּוזֹות  ִפּלִ    ?ַמאי ַטְעָמאּתְ

  
הוּ  ְכִתיב ּבְ ּום ּדִ ֲהָוָייָתן ְיהוּ  -  ו)- (דברים ו "ְוָהיוּ " :ִמׁשּ    .ּבַ

  
ָתבֹו ִמְקָרא"ַמאי  ּכְ ְרּגּום ׁשֶ א "תַּ    ?ִאיּכָ

ׁשְ  אּבִ ֲהדּוָתא" :ָלָמא ּתֹוָרה ִאיּכָ   ,מז)-(בראשית לא "ְיַגר ׂשָ

א ְרּגּום ִאיּכָ א ָהָכא ַמאי ּתַ    ?ֶאּלָ
  

א    ,ֶאּלָ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ה ְמִגיּלָ אן ּבִ    ,ּכָ
ְסָפִרים אן ּבִ    .ּכָ

  רש"י
  מתני' 
נביאים  . תורהספרים

   וכתובים:
   . לשון הקודש:אשורית

. להם אף בספרים לא התירו
   לשון אחר חוץ מלשון הקודש:

. ובגמרא מפרש אלא יוונית
   טעמא:

  
  גמ' 

. כל ספריהן לתופרן בגידין
עשויין בגליון והלכה למשה 
מסיני הוא בתפילין ומזוזות 
שיהו תפורין בגידין ובספר 
תורה נחלקו במסכת מכות (דף 

.) בספר תורה שתפרה בפשתן יא
השתא אשמעינן מתניתין כמאן 

   דפסל:
. ספר מקרא שכתבו תרגום

שכתוב בלשון הקודש הראוי 
לכתוב בו מקרא כתבו לשון 

   ארמי:
. שהיה ראוי ליכתוב בו ותרגום

תרגום כגון יגר שהדותא 
   (בראשית לא):

. גלעד וכגון תרגום כתבו מקרא
   כתב של דניאל ועזרא:

. או שלא שינה את יוכתב עבר
הלשון אבל שינה את הכתב 
שכתבו בכתב של עבר הנהר 
ובמסכת סנהדרין (דף כא:) קרי 

   ליה כתבא ליבונאה:
. כתב עד שיכתבנו אשורית
  אשורית הוא כתב שלנו: 

   . כתיבה:גופן
. מתניתין דקתני כאן בגופן שלנו

בכל לשון שלא שינה את הכתב 
אלא ששינה את הלשון וברייתא 

   פן שלהן:בגו
. דאמר עד שיכתבנו בכתב הא

   אשורית:
. רבן שמעון בן גמליאל היא

   דפליג אדרבנן במתניתין:
. אמאי אי רבן שמעון בן גמליאל

קתני בברייתא עד שיכתבנו 
   אשורית:

   . גרסינן:אלא לא קשיא
. כתיב והיו הדברים האלה

בתפילין ומזוזות שכתובין בהן 
  :פרשיות של שמע
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ה     ?ַמאי ַטְעָמאְמִגיּלָ
ּה  ְכִתיב ּבָ ְכָתָבם ְוִכְלׁשֹוָנם" :ּדִ   . (אסתר ח,ט) "ּכִ

ָתבֹו ִמְקָראתַּ "ַמאי  ּכְ א "ְרּגּום ׁשֶ    ?ִאיּכָ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ֶלךְ " ְתָגם ַהּמֶ ַמע ּפִ    .כ)-(אסתר א "ְוִנׁשְ
  

ר ִיְצָחק    :ָאַמר ַרב ַנְחָמן ּבַ
נּו ְיָקר ְלַבְעֵליֶהן" ים ִיתְּ ׁשִ    .כ)- (אסתר א "ְוָכל ַהּנָ
  

י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ
ָאר ְסָפ  ׁשְ ְנָיא ַהִהיא ּבִ י ּתַ    ,ִריםּכִ

י ְיהּוָדה ִהיא    .ְוַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ין ּוְמזּוזֹות " ִפּלִ ּוִרית -תְּ א ַאׁשּ ִבין ֶאּלָ    ,ֵאין ִנְכתָּ

ירּו     ."ְיָוִנית -ְוַרּבֹוֵתינּו ִהתִּ
  

   !(דברים ו,ו) "ְוָהיוּ " :ְוָהְכִתיב
  

א ֵאיָמא    :ֶאּלָ
ָכל ָלׁשֹון ִבים ּבְ    ,ְסָפִרים ִנְכּתָ

ירּו ְיָוִניתְוַרּבֹוֵתינּו     .ִהּתִ
  
ירוּ " א ָאַסר "ִהּתִ א ַקּמָ ַתּנָ ַלל ּדְ    !ִמּכְ
  

א ֵאיָמא    :ֶאּלָ
א ְיָוִנית ְתבּו ֶאּלָ ּכָ ּיִ ירּו ׁשֶ    .ַרּבֹוֵתינּו לֹא ִהּתִ

  
12

יָאַמר     :ְיהוָּדה ַרּבִ
ירּו ַרּבֹוֵתינּו ְיָוִנית ִהתִּ ׁשֶ    ,ַאף ּכְ
ֵסֶפר ּתֹוָרה א ּבְ ירּו ֶאּלָ    ,לֹא ִהתִּ

ֶלךְ וּ  ַתְלַמי ַהמֶּ ה ּדְ ּום ַמֲעׂשֶ    ."ִמׁשּ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ַנִים ְזֵקִנים" ְבִעים ּוׁשְ ס ׁשִ יּנֵ ּכִ ֶלְך ׁשֶ ַתְלַמי ַהמֶּ ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ

ים תִּ ַנִים ּבָ ְבִעים ּוׁשְ ׁשִ    ,ְוִהְכִניָסן ּבְ
ָסן יּנְ ה ָלֶהם ַעל ָמה ּכִ יּלָ    ,ְולֹא ּגִ

ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֶכם ,ְוִנְכַנס ֵאֶצל ּכָ ה ַרּבְ ְתבּו ִלי ּתֹוַרת מׁשֶ    ,ְוָאַמר ָלֶהם ּכִ
רּוְך הּואָנַתן  דֹוׁש ּבָ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵעָצה ַהּקָ ֵלב ּכָ    ,ּבְ

ן ְלַדַעת ַאַחת ְוָכְתבּו לוֹ  ימּו ּכּוּלָ    :ְוִהְסּכִ
ית" ֵראׁשִ ָרא ּבְ    .)א-בראשית א( "ֱאלִֹהים ּבָ

ֶצֶלם ּוִבְדמּות" ה ָאָדם ּבְ    .)כו- ראשית אב( "ֶאֱעׂשֶ

ִביִעי" ְ ּיֹום ַהׁשּ ּבֹות ּבַ ׁשְ י ַוּיִ ִ ׁשּ ִ ּיֹום ַהׁשּ    .)ב,ב בראשית( "ַוְיַכל ּבַ

ָראוֹ " ְתבּו  ב)-(בראשית ה "ָזַכר ּוְנֵקָבה ּבְ ָרָאם"ְולֹא ּכָ    ."ּבְ
ָפָתם" ם ׂשְ    .ז)- (בראשית יא "ָהָבה ֵאְרָדה ְוֶאְבָלה ׁשָ

ְקרֹוֶביָה " ָרה ּבִ ְצַחק ׂשָ    .יב)-ראשית יח(ב "ַוּתִ

רּו ֵאבּוס" ם ָהְרגּו ׁשֹור ּוִבְרצֹוָנם ִעּקְ י ְבַאּפָ    .ו)-(בראשית מט "ּכִ
ֵני ָאָדם" א ּבְ יֵבם ַעל נֹוׂשֵ ְרּכִ ָניו ַוּיַ ּתֹו ְוֶאת ּבָ ה ֶאת ִאׁשְ ח מׁשֶ ּקַ    .כ)-(שמות ד "ַוּיִ
ָא " ִמְצַרִים ּוִבׁשְ בּו ּבְ ר ָיׁשְ ָרֵאל ֲאׁשֶ ֵני ִיׂשְ ב ּבְ ָנהּומֹוׁשַ ע ֵמאֹות ׁשָ    .מ)- (שמות יב "ר ֲאָרצֹות ַאְרּבַ

ָרֵאל" ֵני ִיׂשְ ַלח ֶאת ַזֲאטּוֵטי ּבְ ׁשְ    .ה)- (שמות כד "ַוּיִ
ַלח ָידֹו " ָרֵאל לֹא ׁשָ ֵני ִיׂשְ  .יא)-(שמות כדְוֶאל ַזֲאטּוֵטי ּבְ

אִתי"   ב,ט    .טו)-(במדבר טזלֹא ֶחֶמד ֶאָחד ֵמֶהם ָנׂשָ
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  רש"י
   . נביאים וכתובים:ריםבשאר ספ

. בתמיהה והא מכלל דתנא קמא
   תנא קמא שרי בכל לשון:

. רבן שמעון בן רבותינו אמרו
  גמליאל:

   . מלך מצרים היה:תלמי
. את אלהים ברא בראשית

השמים שלא יאמר בראשית שם 
הוא ושתי רשויות הן וראשון 

   ברא את השני:
. שמכאן פקרו אעשה אדם

דכתיב  האומרים שתי רשויות הן
   נעשה אדם (בראשית א):

. שלא יאמר אם ויכל ביום הששי
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: 
ולא כתבו בראם  זכר ונקבה בראו

דמשמע שני גופין ברא כל אחד 
קבה שני פרצופין לכן כתבו זכר ונ

בראו שכך נברא אדם בשני 
   פרצופים:
. שלא יאמר על אברהם בקרוביה

לא הקפיד דכתיב ויצחק ועל 
שרה הקפיד לפיכך כתבו 
בקרוביה לומר אברהם בלבו 

   והיא אמרה בקרוביה:
. דמשמע גמל שלא נושא בני אדם

יאמר משה רבכם לא היה לו סוס 
   או גמל:

מר רצחנים . שלא יאהרגו שור
היו אבותיכם שהרי אביהם מעיד 
עליהם שהם הרגו איש לכך כתבו 
שור שלא היו חשובין בעיניו אלא 
כבהמות ולא הקפיד על 

   הבהמות:
. שלא יאמר שקר ובשאר ארצות

כתוב בתורה שהרי קהת מיורדי 
מצרים היה וכשאתה מונה 
שנותיו של קהת ושנותיו של 
עמרם ושנותיו של משה כולן אין 

יעות לד' מאות שנה כל שכן מג
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 

מאתים ועשר וכן היתה נשארו 
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:
ן חשיבות אבל נערי . לשוזאטוטי

לשון קטנות ויאמר גרועים שלכם 
   :שלחתם לקבל פני שכינה
. באותה ואל זאטוטי בני ישראל

פרשה עצמה ולפי שכתבו זאטוטי 
תחילה חזרו וכתבום כשמם 
הראשון ולא כתבו ואל אצילי בני 

  ישראל: 
. שלא לא חמד אחד מהם נשאתי

יאמר חמור לא לקח אבל חפץ 
   אחר לקח:
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ר ָחַלק ה' ֱאלֶֹהי" יםֲאׁשֶ    .יט)- (דברים ד "ָך אָֹתם ְלָהִאיר ְלָכל ָהַעּמִ

יִתי ְלעֹוְבָדם" ר לֹא ִצּוִ ֲעבֹוד ֱאלִֹהים ֲאֵחִרים ֲאׁשֶ ֶלְך ַוּיַ    .ג)- (דברים יז "ַוּיֵ

ְתבּו לוֹ  "ֶאת ְצִעיַרת ָהַרְגַלִים" :ְוָכְתבּו לוֹ     ,ו)-(ויקרא יא "ֶאת ָהַאְרֶנֶבת" :ְולֹא ּכָ

ּתֹו  ִאׁשְ ֵני ׁשֶ ָמּה ִמּפְ ְלַמי ַאְרֶנֶבת ׁשְ ל תַּ    ,ׁשֶ
הּוִדים ְוֵהִט  י ַהּיְ ֲחקּו ּבִ ּלֹא יֹאַמר ׂשָ ּתֹוָרהׁשֶ י ּבַ תִּ ם ִאׁשְ    ."ילּו ׁשָ

  
  
  

  רש"י
. שאם לא כן האיר לכל העמיםל

יאמר בן נח מותר בע''ז ומדרשו 
(ע''ז נה.) להחליקן בדברים כדי 

   לטורדן מן העולם:
. שאם אשר לא צויתי לעובדם

לא כתבו לעובדם משמע אשר 
לא צויתי שיהיו ויאמר א''כ 

   אלהות הן שעל כורחו נבראו:
. במקום ואת הארנבת וכתבו

ואת צעירת הרגלים לפי שידיה 
  קצרות וקטנות מרגליה:



    מגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראת    - - - - מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' 
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        ט, בט, בט, בט, ב .35
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְסָפִרים  א ְיָוִנית - ַאף ּבִ ְתבּו ֶאּלָ ּכָ יִּ ירּו ׁשֶ    ."לֹא ִהתִּ
  

י ָאַמר  י ָאַמר הּו ַאּבָ  ַרּבִ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
ְמִליֵאלֲהָלָכה ּכְ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    .ַרּבִ

  
י ָאַמר וְ     :יֹוָחָנן ַרּבִ

ְמִליֵאלּדְ  ַמאי ַטְעָמא ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ?ַרּבִ
ם" :ָאַמר ְקָרא ָאֳהֵלי ׁשֵ ּכֹן ּבְ    ,כז)-(בראשית ט "ַיְפתְּ ֱאלִֹהים ְלֶיֶפת ְוִיׁשְ

ל יֶ  ָבָריו ׁשֶ םּדְ ָאֳהֵלי ׁשֵ    .ֶפת ִיְהיּו ּבְ
  

   ?ּגֹוֶמר ּוָמגֹוג :ְוֵאיָמא
  

י ָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ    :ִחּיָ
ְכִתיב ם -כז) -(בראשית ט "ַיְפתְּ ֱאלִֹהים ְלֶיֶפת" :ַהְיינּו ַטְעָמא ּדִ ָאֳהֵלי ׁשֵ ל ֶיֶפת ְיֵהא ּבְ   .ַיְפיּותֹו ׁשֶ

  
  
  

  רש"י
. הוא לשון יון יפיותו של יפת

  לשונו יפה משל כל בני יפת:
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        ט, בט, בט, בט, ב .36
   ַמְתִניִתין

ין ּכֵֹהן ָמ  ָגִדיםֵאין ּבֵ ה ּבְ ָחה ִלְמרּוּבֵ ׁשְ ֶמן ַהמִּ ׁשֶ    ,ׁשּוַח ּבְ
ְצֹות ל ַהמִּ א ַעל ּכָ ר ַהּבָ א ּפַ    .ֶאּלָ

  

ָעַבר ׁש ְלכֵֹהן ׁשֶ מֵּ ין ּכֵֹהן ְמׁשַ    ,ֵאין ּבֵ
יִרית ָהֵאיָפה ּפּוִרים ַוֲעׂשִ ר יֹום ַהּכִ א ּפַ    .ֶאּלָ

  
ָמָרא    ּגְ

יִר  ּפּוִרים ַוֲעׂשִ ר יֹום ּכִ ִוין -ית ָהֵאיָפה ָהא ְלִעְנַין ּפַ    .ֶזה ְוֶזה ׁשָ
  

לֹא כְּ  י ֵמִאירַמְתִניִתין ּדְ    ,ַרּבִ
ִאי  י ֵמִאירּדְ ְנָיא ַרּבִ    :ָהא ּתַ

ָגִדים " ה ּבְ ְצֹות -ְמרּוּבֵ ל ַהמִּ א ַעל ּכָ ר ַהּבָ    ,ֵמִביא ּפַ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
   "ֵאינֹו ֵמִביא

  
י ֵמִאירַר ּדְ  ַמאי ַטְעָמא    ?ּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

יַח "" ָחה -  ג)-(ויקרא ד "ָמׁשִ ׁשְ ֶמן ַהמִּ ׁשֶ א ָמׁשּוַח ּבְ    ,ֵאין ִלי ֶאּלָ
ִין ָגִדים ִמּנַ ה ּבְ    ?ְמרּוּבֵ

ְלמּוד לֹוַמר יַח " :תַּ ׁשִ    "."ַהּמָ
  

לֹא ּכְ  ַמאי אֹוִקיְמָנא ּדְ י ֵמִאירּבְ   ?ַרּבִ
מֵּ " :ֵאיָמא ֵסיָפא ין ּכֵֹהן ְמׁשַ ָעַברֵאין ּבֵ    ,ׁש ְלכֵֹהן ׁשֶ

ר  א ּפַ ּפּוִריםֶאּלָ יִרית ָהֵאיָפה יֹום ַהּכִ    "ַוֲעׂשִ
ְבֵריֶהן  ִוין -ָהא ְלָכל ּדִ    .ֶזה ְוֶזה ׁשָ

י ֵמִאירֲאָתאן לְ    !ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
יו" ְחתָּ ּו ּכֵֹהן ַאֵחר תַּ סּול ּוִמיּנ    ,ֵאיַרע ּבֹו ּפְ

   ,חֹוֵזר ַלֲעבֹוָדתוֹ  - ִראׁשֹון 
ִני דֹוָלה ָעָליו - ׁשֵ ה ּגְ הּוּנָ ל ִמְצֹות ּכְ    ,ּכָ

ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ
י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ,חֹוֵזר ַלֲעבֹוָדתוֹ  - ִראׁשֹון 

ִני  דֹול -ׁשֵ ֵהן ּגָ    .ְולֹא ְלכֵֹהן ֶהְדיֹוט ,ֵאינֹו ָראּוי לֹא ְלכֹ
י ָאַמר וְ     :יֹוֵסי ַרּבִ

ה ּבְ  ן אּוָל ַמֲעׂשֶ י יֹוֵסף ּבֶ דֹול םַרּבִ כֵֹהן ּגָ סּול ּבְ ֵאיַרע ּבֹו ּפְ יּפֹוִרי ׁשֶ יו ,ִמּצִ ְחתָּ    ,ּוִמיּנּוהּו תַּ
ה ִלְפֵני     :ְוָאְמרוּ  ,ֲחָכִמיםּוָבא ַמֲעׂשֶ

   ,חֹוֵזר ַלֲעבֹוָדתוֹ  - ִראׁשֹון 
ִני  דֹול -ׁשֵ ֵהן ּגָ    .ְולֹא ְלכֵֹהן ֶהְדיֹוט ,ֵאינֹו ָראּוי לֹא ְלכֹ

דֹול  ּום -ּכֵֹהן ּגָ    ,ֵאיָבה ִמׁשּ
ּקֹוֶדׁש ְולֹא מֹוִריִדין - ּכֵֹהן ֶהְדיֹוט  ּום ַמֲעִלין ּבַ    ."ִמׁשּ

א  ָנן –ֵריׁשָ י ֵמִאיר -ְוֵסיָפא  ,ַרּבָ    ?!ַרּבִ
  

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
   .יןִא 

א  ָנן –ֵריׁשָ    ,ַרּבָ
י ֵמִאיר - ְוֵסיָפא     .ַרּבִ

  
   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף
י ִהיא י ,ַרּבִ ֵאיְוָנִסיב ָלּה ַאּלִ ַתּנָ א ּדְ    .ּבָ

  רש"י
  מתני' 

. כהנים ששימשו מרובה בגדים
בבית שני ואף בבית ראשון 
מימות יאשיהו ואילך שנגנז 

   צלוחית של שמן המשחה:
. כהן פר הבא על כל המצות

משיח שהורה היתר בדבר 
ראתו שזדונו כרת ועשה כהו

מביא פר שנאמר אם הכהן 
המשיח יחטא לאשמת העם וגו' 

   (ויקרא ד):
. כגון שאירע בו כהן המשמש

פסול ומינו אחר תחתיו ועבר 
פסולו וחזר לעבודתו והעבירו 
הבא תחתיו הראשון קרוי 

   משמש והשני עבר:
. שאי אפשר אלא פר יוה''כ

להביא שנים וכן עשירית האיפה 
יום חביתי כהן [גדול] שבכל 

   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:
א בשמונה . לשמש לואינו ראוי

בגדים ככהן גדול ולא בארבעה 
   ככהן הדיוט:

. וסתמה אליבא רבי היא
   דנפשיה:

. ונסיב ליה אליבא דתנאי
במרובה בגדים סבר לה כרבנן 
   ובכהן שעבר סבר לה כר' מאיר:
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        ט, בט, בט, בט, ב .37
            ַמְתִניִתין

ה דֹוָלה ְלָבָמה ְקַטּנָ ָמה ּגְ ין ּבָ    ,ֵאין ּבֵ
ָסִחים א ּפְ    .ֶאּלָ

ָלל    :ֶזה ַהּכְ
ב  ר ְוִניּדָ הּוא ִניּדָ ל ׁשֶ ָבָמה -ּכָ    ,ָקֵרב ּבְ

ב  ר ְולֹא ִניּדָ ֵאינֹו לֹא ִניּדָ ָבָמה -ְוָכל ׁשֶ    .ֵאינֹו ָקֵרב ּבְ
  

ָמָרא    ּגְ

ָסִח     !?ים ְותּו לֹאּפְ
  

ָסִחים :ֵאיָמא ֵעין ּפְ    .ּכְ
  

י    ?ַמּנִ
  

ְמעֹון י ׁשִ    ,ִהיא ַרּבִ
ַתְנָיא    :ּדְ

ְמעֹון" י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ
בּוַע ָלֶהם ְזַמן ּקָ ָסִחים ְוחֹובֹות ׁשֶ א ּפְ    ."ַאף ִצּבּור לֹא ִהְקִריבּו ֶאּלָ

ֵאין ָקבּוַע ָלֶהם ְזַמן     .א לֹא ָקֵרבָהָכא ְוָהָכ  -ֲאָבל חֹובֹות ׁשֶ
  
  

  רש"י
  מתני' 

. אין הפרש בשעת אין בין במה
היתר הבמות בין במה גדולה זה 
מזבח של משה בעודו בנוב 

   וגבעון:
. מזבח של יחיד לבמה קטנה

שכל יחיד ויחיד עושה במה 
   לעצמו:

   . קטנה:קרב בבמה
. כל שאינו נידר ונידב כו'
   בזבחים יליף לה בפרק בתרא:

  
  גמ' 

. והא קתני סיפא פסחים ותו לא
כל שאינו נידר ונידב אינו קרב 
בבמה קטנה ואילו בגדולה היו 
מקריבין קרבנות צבור תמידין 

ס''ד דאף חובות ומוספין וקא 
צבור שאין קבוע להן זמן היו 
קריבין בה כגון פר העלם דבר 

   של צבור ושעירי ע''ז:
. וכל חובות הקבוע כעין פסחים

   להם זמן כפסחים:
. מתניתין דקתני דבמה מני

קטנה אין קרב בה שום חובה 
ואמר דבמה גדולה לא עדיפא 
מינה אלא בחובות הקבוע להן 

   זמן:
דאמר בפרק . ר' שמעון היא

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 

ועד שבגלגל מקריבין באהל מ
דהיא במה גדולה ואפילו פר 
העלם דבר ומתניתין קתני פסח 

  וכיוצא בהן:



  38 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 

66  

        אאאא    י,י,י,י,    ––––ט, ב ט, ב ט, ב ט, ב  .38
   ַמְתִניִתין

ַלִים ילֹה ִלירּוׁשָ ין ׁשִ    ,ֵאין ּבֵ
ילֹה  ׁשִ ּבְ א ׁשֶ ָכל ָהרֹוֶאה -ֶאּלָ ִני ּבְ ר ׁשֵ ים וַּמֲעׂשֵ ים ַקּלִ    .אֹוְכִלין ָקָדׁשִ

ַלִים     .ִלְפִנים ִמן ַהחֹוָמה - ּוִבירּוׁשָ
ים ֶנֱאָכִלין  -ְוָכאן ְוָכאן  י ָקָדׁשִ ָלִעיםָקְדׁשֵ    ,ִלְפִנים ִמן ַהּקְ

  

ילֹה   י,א ת ׁשִ ַ ר^ - ְקדּוׁשּ    ,ֵיׁש ַאֲחֶריָה ֶהיתֵּ
ַלִים  ת ְירּוׁשָ ַ ר -ּוְקדּוׁשּ    .ֵאין ַאֲחֶריָה ֶהיתֵּ

  
ָמָרא    ּגְ

יָאַמר     :ִיְצָחק ַרּבִ
י ַמְעּתִ ה ׁשָ ַמן ַהּזֶ ּזְ ֵבית חֹוְניֹו ּבַ ְקִריִבין ּבְ ּמַ    .ׁשֶ

  
   :ָקָסַבר

ית חֹוְניוֹ  ית  ּבֵ    .ִהיא ֲעבֹוָדה ָזָרהַלאו ּבֵ
  

   :ְוָקא ָסַבר
ָעָתּה  ה ִלׁשְ ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקיּדְ ָ ה ֶלָעִתיד ָלבֹוא ,ְקדּוׁשּ ׁשָ    .ְולֹא ִקיּדְ

ְכִתיב ֲחָלה" :ּדִ נּוָחה ְוֶאל ַהּנַ ה ֶאל ַהּמְ י לֹא ָבאֶתם ַעד ָעתָּ   .ט)-(דברים יב "ּכִ

ילֹה  -  "ְמנּוָחה"   זֹו ׁשִ
ַלִים - "ַנֲחָלה"    .זֹו ְירּוׁשָ

יׁש  ר - "ְמנּוָחה"לִ  "ַנֲחָלה"ַמּקִ נּוָחה ֵיׁש ַאֲחֶריָה ֶהיּתֵ ר ,ַמה ּמְ    .ַאף ַנֲחָלה ֵיׁש ַאֲחֶריָה ֶהיּתֵ
  

   :ָאְמרּו ֵליּה 
   ?ָאַמְרּתָ 

  
   :ָאַמר ְלהוּ 

   !לֹא
  

   :ָרָבאָאַמר 
יּה  !ָהֱאלִֹהים    !ֲאָמָרּה ּוְגִמיְרָנא ָלּה ִמיּנֵ

  
יּה  ָמאַמאי ַטְע וּ     ?ָקא ָהַדר ּבֵ

  
ַרב ָמִרי ָיא ּדְ ּום ַקׁשְ    .ִמׁשּ

  
מֹוִתיב     :ַרב ָמִריּדְ

ר" ילֹה ֵיׁש ַאֲחֶריָה ֶהיתֵּ ת ׁשִ ַ    ,ְקדּוׁשּ
ר ַלִים ֵאין ַאֲחֶריָה ֶהיתֵּ ת ְירּוׁשָ ַ    ."ְקדּוׁשּ

  
ַנן    :ְועֹוד ּתְ

ַלִים " אּו ִלירּוׁשָ ּבָ ֶ מֹות - ִמׁשּ    ,ֶנֶאְסרּו ַהּבָ
רְולֹא ָה     ."ְוִהיא ָהְיָתה ְלַנֲחָלה ,ָיה ָלֶהם עֹוד ֶהיתֵּ

  

  רש"י
  מתני' 

. בכל מקום שיוכל בכל הרואה
לראות משם את שילה ובפרק 

  בתרא דזבחים יליף טעמא: 
. כשחרבה יש אחריה היתר

שילה הותרו הבמות כדאמרינן 
במס' זבחים (דף קיט.) כי לא 

חה זו באתם עד עתה אל המנו
שילה שנחו מלכבוש ואל הנחלה 
זו ירושלים למה חלקן הכתוב 

   כדי ליתן היתר בין זו לזו:
  

  גמ' 
. מזבח חוניו בנו של בית חוניו

שמעון הצדיק בנה במה 
במצרים לשם שמים כדאמרינן 

   במס' מנחות (דף קט:):
. דאיכא למאן דאמר קסבר כו'

   התם שבנאה לשם ע''ז:
. שנתקדשה וקסבר קדושה

ירושלים אינה קדושה לעולם 
   ומשחרבה הותרו הבמות:

   . כלומר משתחרב:לעתיד לבא
. האמור והיא היתה נחלה

  בפסוק אל המנוחה ואל הנחלה:
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        בבבב- - - - י, אי, אי, אי, א .39
ֵאי ִהיא ּנָ    :ּתַ

ְתַנן    :ּדִ
י ָאַמר "    :ֱאִליֶעֶזרַרּבִ

י ַמְעתִּ    :ׁשָ
ֵהיָכל ָהיּו ּבֹוִנין ּבַ ׁשֶ    ,ּכְ

ין ְקָלִעים ַלֵהיָכל    ,ּוְקָלִעים ָלֲעָזָרה ,עֹוׂשִ
ֵהיָכל  ּבַ א ׁשֶ חּוץ -ֶאּלָ    ,ּבֹוִנין ִמּבַ

ְפִנים -ּוָבֲעָזָרה     .ּבֹוִנין ִמּבִ
יָאַמר וְ  ַע  ַרּבִ    :ְיהֹוׁשֻ

י ַמְעתִּ    :ׁשָ
ְקִריִבין  מַּ י - ׁשֶ ִית ַאף ַעל ּפִ ֵאין ּבַ    ,ׁשֶ

ים  י ָקָדׁשִ י  -אֹוְכִלין ָקְדׁשֵ ֵאין ְקָלִעים ַאף ַעל ּפִ    ,ׁשֶ
ִני  ר ׁשֵ ים ּוַמֲעׂשֵ ים ַקּלִ י  - ָקָדׁשִ ֵאין חוֹ  ַאף ַעל ּפִ    ,ָמהׁשֶ

ה ֶלָעִתיד ָלבֹוא ׁשָ ָעָתּה ְוִקיּדְ ה ִלׁשְ ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקיּדְ ָ דּוׁשּ ּקְ ֵני ׁשֶ    ."ִמּפְ
ַלל ּדְ  י ֱאִליֶעֶזרִמּכְ ה ֶלָעִתיד ָלבֹוא -ָסַבר  ַרּבִ ׁשָ    .לֹא ִקיּדְ

  
ילְ  ָרִביָנא ָאַמר ֵליּה  ִ    :ַרב ַאׁשּ

אי    ?ִמּמַ
י ָעְלָמא כּוּלֵ ְלָמא ּדְ ה ִר  :ּדִ ָ ה ֶלָעִתיד ָלבֹואְקדּוׁשּ ׁשָ ָעָתּה ְוִקיּדְ ה ִלׁשְ ׁשָ    ,אׁשֹוָנה ִקיּדְ

ִמיַע ֵליּה ָקָאַמר ׁשְ    ,ּוַמר ַמאי ּדִ
ִמיַע ֵליּה ָקָאַמר ׁשְ    .ּוַמר ַמאי ּדִ

  
יָמא  י ֱאִליֶעֶזרְל  "ְקָלִעים"ְוִכי ּתֵ ה ִלי ַרּבִ    ?ָלּמָ

ָעְלָמא    .ִלְצִניעּוָתא ּבְ
  

א ֵא  ,ֶאּלָ ּנָ י ָהֵני ּתַ    ,יּכִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י יֹוֵסיָאַמר " ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
ה ָמנוּ ֲחָכִמים ֶאת ֵאּלוּ     ?ָלמָּ

ׁשּום ֵני ַהּגֹוָלה ָמְצאּו ֶאת ֵאּלּו ְוִקיּדְ ָעלּו ּבְ ׁשֶ ּכְ    ,ׁשֶ
ְטָלה ָהָאֶרץ ּבָ ֶ ְטלּו ִמׁשּ    ."ֲאָבל ָהִראׁשֹונֹות ּבָ

ה ִראׁשֹונָ  :ַאְלָמא ָקָסַבר ָ ָעָתּה ְקדּוׁשּ ה ִלׁשְ ׁשָ ה ֶלָעִתיד ָלבֹוא ,ה ִקיּדְ ׁשָ    .ְולֹא ִקיּדְ
  

   :ּוְרִמיְנהוּ 
י יֹוֵסיָאַמר " ַרּבִ ָמֵעאל ּבְ י ִיׁשְ    :ַרּבִ

ְלַבד ָהיוּ     ?!ְוִכי ֵאּלּו ּבִ
ָבר ֶנֱאַמר ל ֶחֶבל ַאְרּגֹוב" :ַוֲהלֹא ּכְ ים ִעיר ּכָ ִ ׁשּ    ,ד)-(דברים ג "ׁשִ

ה ָעִר " :ּוְכִתיב ל ֵאּלֶ בֹוָההּכָ צּורֹות חֹוָמה ּגְ     !ה)- (דברים ג "ים ּבְ

ה ָמנּו ֲחָכִמים ֶאת ֵאּלוּ  א ָלמָּ    ?ֶאּלָ
ׁשּום ֵני ַהּגֹוָלה ָמְצאּו ֵאּלּו ְוִקיּדְ ָעלּו ּבְ ׁשֶ ּכְ    ."ׁשֶ

  
ׁשּום"     י,ב א ָהא?! ^"ִקיּדְ ּתָ י ַהׁשְ    !ָאְמֵרי לֹא ְצִריָכא ְלַקּדּוׁשֵ

  
א    .'ּוְמָנאּוםָמְצאּו ֶאת ֵאּלּו ' :ֶאּלָ

  
ְלַבד    ,ְולֹא ֵאּלּו ּבִ

ָיְדָך ֵמֲאבֹוֶתיָך  ֲעֶלה ְלְך ָמסֹוֶרת ּבְ תַּ ל ׁשֶ א ּכָ ן נּון -ֶאּלָ ַע ּבִ ֶפת חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ ּמּוּקֶ    ,ׁשֶ
לּו  ְצֹות ַהּלָ ל ַהמִּ ּה  -ּכָ    ,נֹוֲהִגין ּבָ

ָעָתּה  ה ִלׁשְ ׁשָ ה ִראׁשֹוָנה ִקיּדְ ָ דּוׁשּ ּקְ ֵני ׁשֶ ה ֶלָעִתיד ָלבֹא ִמּפְ ׁשָ    ."ְוִקיּדְ
ָיא ּדְ  יַקׁשְ ָמֵעאל ַאּדְ  ַרּבִ יִיׁשְ ָמֵעאל ַרּבִ    !ִיׁשְ

  
א ּדְ  יּבָ ֵאי ַאּלִ ּנָ ֵרי ּתַ יּתְ ָמֵעאל ּבְ  ַרּבִ יִיׁשְ    .יֹוֵסי ַרּבִ

  
  

  רש"י
. קא סלקא דעתך קלעים להיכל

במקום חומות היכל שיהא 
מזבח הבנוי בעזרה קרוי אשר 
פתח אהל מועד שאלמלא כן לא 
היו מקריבין עד שיגמר הבנין 

הם התחילו להקריב קרבנות ו
משבאו שם בימי כורש כמו 
שכתוב בספר עזרא ועד עשרים 
ושנים שנה אחרי כן לא נגמר 
הבית בשנת שלש לדריוש 

   האחרון:
. שהיו הקלעים בונין מבחוץ

פרושים לפנים מעובי החומה 
   שלא יכנסו הבונין לתוך ההיכל:

. דבעי לאו מכלל דר' אליעזר
חר קלעים סבר לא קידשה לא

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':

. עיירות נמנו בפ' בתרא את אלו
דערכין לענין בתי ערי חומה 
לומר שהיו מוקפות חומה 
 מימות יהושע בן נון ואין שם

   יותר מתשעה:
. והלא הרבה היו ולמה מנאום

שם והתם נמי תנן וכל כיוצא 
   בהן:

. מסקנא דמילתיה הוא ורמינהו
דאמר לעיל הני תנאי פליגי 

  בקידשה ולא קידשה:
. לקמן בסיפא דהא הא אמרי

מתני' גופה דלא צריכי לקדושי 
דקא מסיים ואזיל בה וכל 
   שתעלה בידך מסורת מאבותיך:

. הנוהגות בערי וכל המצות הלל
חומה שילוח מצורע וקריאת 
מגילה בחמשה עשר והבית 

   חלוט בה לסוף שנה:
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ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
יָהא  ר יֹוֵסי ֲאָמָרּה  ַרּבִ    ,ֶאְלָעָזר ּבַ

ַתְנָיא    :ּדְ
י" יר ּבְ ֶאְלָעזָ  ַרּבִ    :ָאַמר יֹוֵסי ַרּבִ
ר לֹוא חֹוָמה" י  - ל)- (ויקרא כה "ֲאׁשֶ יו ְוָהָיה לֹו קֹוֶדם ָלֵכן ַאף ַעל ּפִ ֵאין לֹו ַעְכׁשָ    ."ׁשֶ
  
  
  
  

  רש"י
. אלמא סבירא אע''פ שאין כו'

ליה קדושה קמייתא לא בטלה 
  מחמת חורבן והיינו תנאי:
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        י, בי, בי, בי, ב .40
ֵורֹוׁש " יֵמי ֲאַחׁשְ   .א)- (אסתר א "ַוְיִהי ּבִ
  

י ֵלִויָאַמר  יָמא  ַרּבִ י יֹוָנָתןְוִאיּתֵ    :ַרּבִ
ָבר ֶזה ָמסֹוֶרת ּבְ  דֹוָלהּדָ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ    ,ָיֵדינּו ֵמַאְנׁשֵ
ֱאַמר ּנֶ ל ָמקֹום ׁשֶ א ְלׁשֹון ַצַער "ַוְיִהי" :ּכָ    .ֵאינֹו ֶאּלָ

  
ֵורֹוׁש " יֵמי ֲאַחׁשְ    .ֲהָוה ָהָמן - א)- (אסתר א "ַוְיִהי ּבִ
ֹוְפִטים" פֹוט ַהׁשּ יֵמי ׁשְ    .ֲהָוה ָרָעב -א) - (רות א "ַוְיִהי ּבִ
י ֵהֵחל" ה ָרַעת ָהָאָדם ַוְיִהי ּכִ י ַרּבָ ְרא ה' ּכִ    .א)-(בראשית ו "ָהָאָדם ָלרֹוב ַוּיַ

נּו ִעיר" ֶדם ָהָבה ִנְבֶנה ּלָ ָנְסָעם ִמּקֶ    .ב)-(בראשית יא "ַוְיִהי ּבְ
יֵמי ַאְמָרֶפל ָעׂשּו ִמְלָחָמה"    .א)- (בראשית יד "ַוְיִהי ּבִ

יִריחֹו ְוַחְרּבֹו ׁשְ " ַע ּבִ ְהיֹות ְיהֹוׁשֻ ָידוֹ ַוְיִהי ּבִ    .יג)- (יהושע ה "לּוָפה ּבְ

ָרֵאל" ְמֲעלּו ְבֵני ִיׂשְ ַע ַוּיִ    .כז)-(יהושע ו "ַוְיִהי ה' ֶאת ְיהֹוׁשֻ

ה ָאֵהב ַוה' ָסַגר ַרְחָמּה " י ֶאת ַחּנָ    .א)- (שמואל א א "ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתִים ּכִ

נָ ר ׁשֶ ֲא כַּ  ַוְיִהי" מּוֵאל ְולֹא ָהְלכּו ּבָ ְדָרָכיוָזֵקן ׁשְ    .א)-(שמואל א ח "יו ּבִ

יל ַוה' ִעּמוֹ ַוְיִהי ָד " ּכִ ָרָכיו ַמׂשְ   .יד)- (שמואל א יח ִוד ְלָכל ּדְ

ִוד אּול עֹוֵין ֶאת ּדָ   .)ט-(שמואל א יח "ַוְיִהי ׁשָ

ֵביתוֹ " ֶלְך ּבְ ב ַהּמֶ י ָיׁשַ ִית" א)- (שמואל ב ז "ַוְיִהי ּכִ ה לֹא ִתְבֶנה ַהּבַ    .)יט- מלכים א ח( "ַרק ַאתָּ

  
ִמיִני" :ְוָהְכִתיב ְ ּיֹום ַהׁשּ    ,א)-(ויקרא ט "ַוְיִהי ּבַ

ַמִים ָוָאֶרץ" :ְוַתְנָיא ְבְראּו ּבֹו ׁשָ ּנִ יֹום ׁשֶ רּוְך הוּא ּכְ דֹוׁש ּבָ ְמָחה ִלְפֵני ַהּקָ    !"אֹותֹו ַהּיֹום ָהְיָתה ׂשִ
ִתיב ָהָכא ִמיִני" :ּכְ ְ ּיֹום ַהׁשּ    ,א)-(ויקרא ט "ַוְיִהי ּבַ

   .ה)- (בראשית א "יֹום ֶאָחד בֶֹקרַוְיִהי ב ֶר ֶע ַוְיִהי " :יב ָהָתםּוְכִת 

  
ִכיב ָנָדב ַוֲאִביהּוא   .ָהא ׁשְ

  
ָנה" :ְוָהְכִתיב ע ֵמאֹות ׁשָ ָנה ְוַאְרּבַ מֹוִנים ׁשָ    !א)- (מלכים א ו "ַוְיִהי ִבׁשְ
ר ָרָאה ַיֲעקֹב ֶאת ָרֵחל" :ְוָהְכִתיב ֲאׁשֶ    !י)- (בראשית כט "ַוְיִהי ּכַ

   !י)- (בראשית כט "ַוְיִהי ֶעֶרב ַוְיִהי בֶֹקר יֹום ֶאָחד" :ָהְכִתיבוְ 

א  ִני"ְוָהִאיּכָ א  "ׁשֵ י"ְוָהִאיּכָ ִליׁשִ א טּוָבא "ׁשְ    !ְוָהִאיּכָ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ל  א ָהִכי "ַוְיִהי"ּכָ א ָהִכי ְוִאיּכָ    ,ִאיּכָ

יֵמי" א ְלׁשֹון ַצַער - "ַוְיִהי ּבִ    .ֵאינֹו ֶאּלָ
  

ה ֲחִמ  ָ יֵמי"ׁשּ    :ֲהווּ  "ַוְיִהי ּבִ
ֵורֹוׁש " יֵמי ֲאַחׁשְ   .א)-(אסתר א "ַוְיִהי ּבִ
ֹוְפִטים" פֹוט ַהׁשּ יֵמי ׁשְ   .א)- (רות א "ַוְיִהי ּבִ
יֵמי ַאְמָרֶפל"   .א)-(בראשית יד "ַוְיִהי ּבִ
יֵמי ָאָחז"    .א)-(ישעיה ז "ַוְיִהי ּבִ
יֵמי ְיהֹוָיִקים"    .ג)-(ירמיה א "ַוְיִהי ּבִ
  
  

  

  רש"י
. וציערו וחרבו שלופה וגו'

שהוכיחו על ביטול תורה ותמיד 
של בין הערבים כדאמר לעיל 

   (ג.):בפירקין 
ויהי דוד לכל דרכיו משכיל וה' 

. וכתיב התם ויהי שאול עוין עמו
  את דוד בשביל הצלחתו:
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        י, בי, בי, בי, ב .41
י ָאַמר     :ֵלִויַרּבִ

ָיֵדינּו ֵמֲאבֹוֵתינוּ  ָבר ֶזה ָמסֹוֶרת ּבְ    :ּדָ
   .ָאמֹוץ ַוֲאַמְצָיה ַאִחים ֲהווּ 

  
ַמע ָלןַמאי     ?ָקא ַמׁשְ

  
י ָהא ּדְ  יָאַמר ּכִ ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ י יֹוָנָתןָאַמר  ׁשְ    :ַרּבִ

ֵבית ָחִמיָה  ִהיא ְצנּוָעה ּבְ ה ׁשֶ ּלָ ל ּכַ ה ְמָלִכים ּוְנִביִאים - ּכָ ּנָ    .זֹוָכה ְויֹוְצִאין ִמּמֶ
   ?ְמָנָלן

ָמר    .ִמּתָ
ְכִתיב ֶניהָ " :ּדִ ָתה ּפָ י ִכסְּ ֶבָה ְלזֹוָנה ּכִ ְחׁשְ ְרֶאָה ְיהּוָדה ַוּיַ    .טו)- (בראשית לח "ַוּיִ

ּום ּדְ  ֶניהָ "ִמׁשּ ָתה ּפָ ֶבָה ְלזֹוָנה" "ִכסְּ ְחׁשְ    ?"ַוּיַ
ִכּסְ  ּום ּדְ א ִמׁשּ ֵבית ָחִמיָה ֶאּלָ ֶניָה ּבְ    ,ָתה ּפָ
   ,ְולֹא ֲהָוה ָיַדע ָלּה 

ה ְמָלִכים ּוְנִביִאים ּנָ    .ָזְכָתה ְוָיְצאּו ִמּמֶ
ִוד – "ְמָלִכים"    .ִמּדָ
י ָאַמר ּדְ  -  "ְנִביִאים" ָיֵדינּו ֵמֲאבֹוֵתינוּ  :ֵלִויַרּבִ    .ָאמֹוץ ַוֲאַמְצָיה ַאִחים ָהיוּ  :ָמסֹוֶרת ּבְ

ְעָיהּו ֶבן ָאמֹוץֲחזוֹ " :ּוְכִתיב    .א)-(ישעיה א "ן ְיׁשַ
  
  
י ָאַמר וְ     :ֵלִויַרּבִ

ָיֵדינּו ֵמֲאבֹוֵתינוּ  ָבר ֶזה ָמסֹוֶרת ּבְ    :ּדָ
ה ּדָ    .ְמקֹום ָארֹון ֵאינֹו ִמן ַהּמִ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ה " ה מׁשֶ ָעׂשָ ר ַאּמֹות ְלָכל רּוַח  -ָארֹון ׁשֶ    ,ֵיׁש לֹו ֶעׂשֶ
ה אֹוֶרךְ ְוִלפְ " :ּוְכִתיב ִרים ַאּמָ ִביר ֶעׂשְ    ,כ)- (מלכים א ו "ֵני ַהּדְ

ר ַאּמֹות" :ּוְכִתיב רּוב ָהֶאָחד ֶעׂשֶ ר ַאּמֹות ּוְכַנף ַהּכְ רּוב ָהֶאָחד ֶעׂשֶ ַנף ַהּכְ    ."כ)- (מלכים א ו "ּכְ

  
   ?ָארֹון ּגּוֵפיּה ֵהיָכא ֲהָוה ָקֵאי

  
א ַלאו    ,ֶאּלָ

ּה  ַמע ִמיּנָ ֵנס ָהָיה עֹוֵמ  :ׁשְ    .דּבְ
  
  
  

  רש"י
. אמוץ אביו של אמוץ ואמציה

   ישעיה ואמציה מלך יהודה:
מלמד שכיסתה פניה בבית 

. לפיכך לא הכירה עכשיו חמיה
שאף בביתו לא ראה פניה שיהא 

   מכירה:
ט . אינו אוחז למעאינו מן המדה

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:
. חלל בית קדש לפני הדביר

הקדשים שהוא לפנים הדביר 
היא המחיצה המבדלת בין 

   ן קדש הקדשים:הקדש ובי
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        יא, איא, איא, איא, א    ––––    י, בי, בי, בי, ב .42
י ָתא יֹוָנָתן ַרּבִ ְרׁשְ יְתָחא ְלַהאי ּפַ ַתח ָלּה ּפִ    ,ּפָ

י ֲעֵליֶהם" :ֵמָהָכא ָאר ְוִנין ָוֶנֶכד ְנֻאם ה'ְוגֹו'  ְוַקְמתִּ ם ּוׁשְ י ְלָבֶבל ׁשֵ    .כב)-(ישעיה יד "ְוִהְכַרתִּ
ם" ָתב - "ׁשֵ    .ֶזה ַהּכְ
ָאר"    .ֶזה ָלׁשֹון - "ׁשְ
   .ַמְלכּותֶזה  - "ִנין"
י - "ָוֶנֶכד" ּתִ    .זֹו ַוׁשְ
  

  
ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ ָתא ַרּבִ ְרׁשְ יְתָחא ְלַהאי ּפַ ַתח ָלּה ּפִ    ,ּפָ

ד ַיֲעֶלה ֲהַדס" :ֵמָהָכא ְרּפָ ֲעצּוץ ַיֲעֶלה ְברֹוׁש ְוַתַחת ַהסִּ ַחת ַהּנַ   .יג)- (ישעיה נה "תַּ
ֲעצּוץ" ַחת ַהּנַ ע  - "תַּ ַחת ָהָמן ָהָרׁשָ ה ַעְצמֹו ּתַ ָעׂשָ    ,ֲעבֹוָדה ָזָרהׁשֶ

ְכִתיב ֲהלֹוִלים" :ּדִ ֲעצּוִצים ּוְבכֹל ַהנַּ    .יט)-(ישעיה ז "ּוְבכֹל ַהּנַ

ִמים - "ַיֲעֶלה ְברֹוׁש " ׂשָ ְקָרא רֹאׁש ְלָכל ַהּבְ ּנִ ַכי ׁשֶ    ,ֶזה ָמְרּדְ
ֱאַמר ּנֶ רֹור" :ׁשֶ ִמים רֹאׁש ָמר ּדְ ׂשָ ה ַקח ְלָך ּבְ   ,כג)- (שמות ל "ְוַאתָּ

ִמיַנן ֵכי :ּוְמַתְרּגְ    .ָמִרי ּדְ
ד" ְרּפָ ַחת ַהסִּ ית ה' - יג)- (ישעיה נה "תַּ ַרף ְרִפיַדת ּבֵ ָ ׂשּ ע ׁשֶ ר ָהָרׁשָ ל ְנבּוַכְדֶנּצַ נֹו ׁשֶ ת ּבְ ָעה ּבַ י ָהְרׁשָ ּתִ ַחת ַוׁשְ    ,ּתַ

ְכִתיב   .י)- (שיר השירים ג "ְרִפיָדתֹו ָזָהב" :ּדִ

ה זוֹ  - יג)- (ישעיה נה "ַיֲעֶלה ֲהַדס" ְקֵראת ֲהַדּסָ ּנִ ֶקת ׁשֶ ּדֶ ר ַהּצַ    ,ֶאְסּתֵ
ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ    .ז)- (אסתר ב "ַוְיִהי אֹוֵמן ֶאת ֲהַדסָּ

ם" ה -  יג)-(ישעיה נה "ְוָהָיה ַלה' ְלׁשֵ    .זֹו ִמְקָרא ְמִגיּלָ
ֵרת"    .ֵאּלּו ְיֵמי ּפּוִרים -  יג)-(ישעיה נה "ְלאֹות עֹוָלם לֹא ִיּכָ
  

  
י ַע ּבֶ  ַרּבִ ָתא ן ֵלִויְיהֹוׁשֻ ְרׁשְ יְתָחא ְלַהאי ּפַ ַתח ָלּה ּפִ    ,ּפָ

יׂש ְלָהַרע ֶאְתֶכם" :ֵמָהָכא ן ָיׂשִ ׂש ה' ֲעֵליֶכם ְלֵהיִטיב ֶאְתֶכם ּכֵ ר ׂשָ ֲאׁשֶ    .סג)- (דברים כח "ְוָהָיה ּכַ

  
רּוְך הּואּוִמי ָחֵדי  דֹוׁש ּבָ ִעים ַהּקָ ל ְרׁשָ ן ׁשֶ ְלּתָ ַמּפַ    !?ּבְ

ִתיב ֵצא" :ְוָהא ּכְ י ְלעֹוָלם ַחְסּדוֹ ּבְ   .כא)- (דברי הימים ב כ "ת ִלְפֵני ֶהָחלּוץ ְואֹוְמִרים הֹודּו ַלה' ּכִ

י ָאַמר וְ     :יֹוָחָנןַרּבִ
ֵני ָמה לֹא ֶנֱאַמר  י טֹוב'ִמּפְ הֹוָדָאה זוֹ  'ּכִ    ?ּבְ

ֵאין  רּוְך הּואְלִפי ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִעים ַהּקָ ל ְרׁשָ ן ׁשֶ ְלּתָ ַמּפַ ֵמַח ּבְ    !ׂשָ
י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ

ְכִתיב ְיָלה" :ַמאי ּדִ ל ַהּלַ    ?כ)- (שמות יד "ְולֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ּכָ

יָרה ֵרת לֹוַמר ׁשִ ָ ׁשּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ּקְ    ,ּבִ
רּוְך הּואָאַמר  דֹוׁש ּבָ יָרה :ַהּקָ ם אֹוְמִרים ׁשִ ם ְוַאּתֶ ּיָ ה ָיַדי טֹוְבִעין ּבַ    ?!ַמֲעׂשֵ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

שׂ     ,הּוא ֵאינֹו ׂשָ
ישׂ     .ֲאָבל ֲאֵחִרים ֵמׂשִ

  
י    ,ְוַדְיָקא ַנּמִ

ְכִתיב ישׂ " :ּדִ ן ָיׂשִ ִתיב  "ּכֵ    ',ָיׂשּושׂ 'ְולֹא ּכְ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  

  
ֲהָנא ר ּכַ א ּבַ י ַאּבָ ָתא ַרּבִ ְרׁשְ יְתָחא ְלַהאי ּפַ ַתח ָלּה ּפִ    ,ּפָ

ּטֹוב ְלָפָניו ָנַתן " :ֵמָהָכא ְמָחהְלָאָדם ׁשֶ יק - כו)-(קהלת ב "ָחְכָמה ְוַדַעת ְוׂשִ ּדִ ַכי ַהּצַ    .ֶזה ָמְרּדְ
   .ֶזה ָהָמן - כו) -(קהלת ב "ְוַלחֹוֵטא ָנַתן ִעְנָין ֶלֱאסֹוף ְוִלְכנֹוס"
ר -כו) - (קהלת ב "ָלֵתת ְלטֹוב ִלְפֵני ָהֱאלִֹהים" ַכי ְוֶאְסּתֵ    ,ֶזה ָמְרּדְ

ְכִתיב ר ֶאת ָמ " :ּדִ ם ֶאְסתֵּ ׂשֶ ית ָהָמןַותָּ ַכי ַעל ּבֵ    .)ב-אסתר ח( "ְרּדֳ
  
  

ר עֹוְפָרן ה ּבַ ָתא ַרּבָ ְרׁשְ יְתָחא ְלַהאי ּפַ ַתח ָלּה ּפִ    ,ּפָ
ִרים" :ֵמָהָכא ם ֶמֶלְך ְוׂשָ ָ י ִמׁשּ י ִכְסִאי ְבֵעיָלם ְוַהֲאַבְדתִּ ְמתִּ   .לח)-(ירמיה מט "ְוׂשַ

י - "ֶמֶלךְ " ּתִ    .זֹו ַוׁשְ
ִרים" ָניוֶזה ָהָמן ַוֲעׂשֶ  -  "ְוׂשָ    .ֶרת ּבָ

  רש"י
פתח לה פיתחא להאי פרשתא 

. כשהיה רוצה לדרוש מהכא
בענין איגרת פורים היה מתחיל 

   לדרוש מקרא זה:
. בפורענות בבל וקמתי עליהם

   כתיב:
. אין להן כתב אלא זה הכתב

   מאומה אחרת:
. לשון ממשלה וכן ינון שמו נין

   (תהלים עב) ימשול ויגדל:
יהושפט . בבצאת לפני החלוץ

כתיב בדברי הימים כשיצא 
להלחם על העמונים והגבעונים 

   שבאו עליו:
. משמע טוב הודו לה' כי טוב

   שיקלסו לפניו על זאת:
. וכשנתחייבו אחרים משיש

כלייה בימי המן היו אויביהן 
   שמחין להן:

. שושן ושמתי כסאי בעילם
הבירה היתה בעילם דכתיב 
בספר דניאל בשושן הבירה אשר 

  ם המדינה: בעיל
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ר ִיְצָחק יִמי ּבַ ָתא ַרב ּדִ ְרׁשְ יְתָחא ְלַהאי ּפַ ַתח ָלּה ּפִ    ,ּפָ
ט ָעֵלינּו ֶחֶסד ִלְפֵני ַמְלֵכי ָפַרס"^ :ֵמָהָכא   יא,א י ֲעָבִדים ֲאַנְחנּו ּוְבַעְבדּוֵתנּו לֹא ֲעָזָבנּו ֱאלֵֹהינּו ַוּיַ    .ט)-(עזרא ט "ּכִ

   ?ֵאיָמַתי
ְזַמן ָהָמן    .ּבִ

  

  
א ּפָ ר ּפָ י ֲחִניָנא ּבַ ָתא ַרּבִ ְרׁשְ ְתָחא ְלָהא ּפַ ַתח ָלּה ּפִ    ,ּפָ

ִים" :ֵמָהָכא ֵאׁש ּוַבּמַ אנּו ּבָ נּו ּבָ ְבתָּ ֱאנֹוׁש ְלרֹאׁשֵ   .יב)-(תהלים סו "ִהְרּכַ

ֵאׁש " ע -  "ּבָ ר ָהָרׁשָ יֵמי ְנבּוַכְדֶנּצַ    .ּבִ
ִים" ְרעֹה - "ּוַבּמַ יֵמי ּפַ    .ּבִ
יֵמי ָהָמן -  "ָוָיהַוּתֹוִציֵאנּו ָלְר "    .ּבִ
  

  
י יֹוָחָנן ָתא ַרּבִ ְרׁשְ ְתָחא ְלָהא ּפַ ַתח ָלּה ּפִ    ,ּפָ

ָרֵאל ָראּו ָכל ַאְפֵסי ֶאֶרץ ֵאת ְיׁשּוַעת ֱאלֵֹהינוּ " :ֵמָהָכא   .ג)-(תהלים צח "ָזַכר ַחְסּדֹו ֶוֱאמּוָנתֹו ְלֵבית ִיׂשְ

ל ַאְפֵסי ֶאֶרץ ֶאת ְיׁשּוַעת ֱא "ֵאיָמַתי     ?"לֵֹהינוּ ָראּו ּכָ
ר ַכי ְוֶאְסּתֵ יֵמי ָמְרּדְ    .ּבִ

  

  
ָתא ֵריׁש ָלִקיׁש  ְרׁשְ ְתָחא ְלָהא ּפַ ַתח ָלּה ּפִ    ,ּפָ

ל" :ֵמָהָכא ע ַעל ַעם ּדָ ל ָרׁשָ   .טו)- (משלי כח "ֲאִרי נֹוֵהם ְודֹוב ׁשֹוֵקק מֹוׁשֵ

ע - "ֲאִרי נֹוֵהם" ר ָהָרׁשָ    ,ֶזה ְנבּוַכְדֶנּצַ
יּה  ְכִתיב ּבֵ כוֹ ָעָלה ַא " :ּדִ ּבְ   .ז)-(ירמיה ד "ְרֵיה ִמסֻּ

ֵורֹוׁש  - "ּדֹוב ׁשֹוֵקק"    ,ֶזה ֲאַחׁשְ
יּה  ְכִתיב ּבֵ ְמָיה ְלדֹוב" :ּדִ   .ה)- (דניאל ז "ַוֲארּו ֵחיָוה ָאֳחִרי ִתְנָייָנה ּדָ

  

   :ַרב יֹוֵסףְוָתֵני 
ים" ְרִסּיִ    ,ֵאּלּו ּפַ

דֹוב אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ּכְ    ,ׁשֶ
ׂשָ  ִלין ּבָ דֹובּוְמסּוְרּבָ    ,ר ּכְ

דֹוב ָער ּכְ ִלין ׂשֵ    ,ּוְמַגּדְ
דֹוב    ."ְוֵאין ָלֶהם ְמנּוָחה ּכְ

  
ע" ל ָרׁשָ    .ֶזה ָהָמן - "מֹוׁשֵ
ל" ְצֹות -  "ַעל ַעם ּדָ ים ִמן ַהּמִ ּלִ ֵהם ּדַ ָרֵאל ׁשֶ    .ֵאּלּו ִיׂשְ
  

  
י ָתא ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְרׁשְ ְתָחא ְלָהא ּפַ ַתח ָלּה ּפִ    ,ּפָ

ֲעַצלְ " :ֵמָהָכא ִיתּבַ ְפלּות ָיַדִים ִיְדלֹוף ַהּבַ ָקֶרה ּוְבׁשִ ְך ַהּמְ ִים ִיּמַ   .יח)- (קהלת י "תַּ

ּתֹוָרה  ּלֹא ָעְסקּו ּבַ ָרֵאל ׁשֶ ָהָיה ָלֶהם ְלִיׂשְ ִביל ַעְצלּות ׁשֶ ׁשְ ל  -ּבִ ה ׂשֹוְנאֹו ׁשֶ רּוְך הּואַנֲעׂשֶ דֹוׁש ּבָ    ,ָמךְ  ַהּקָ
א ָעִני    ,ְוֵאין ָמְך ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ ךָ וְ " :ׁשֶ   .ח)- (ויקרא כז "ִאם ָמְך הּוא ֵמֶעְרּכֶ

א  - "ְמָקֶרה"ְוֵאין  רּוְך הּואֶאּלָ דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ
ֱאַמר ּנֶ ִים ֲעִלּיֹוָתיו" :ׁשֶ    .ג)-(תהלים קד "ַהְמָקֶרה ַבּמַ

  

  
ר ִיְצָחק ָתא ַרב ַנְחָמן ּבַ ְרׁשְ ְתָחא ְלָהא ּפַ ַתח ָלּה ּפִ    ,ּפָ

ֲעלֹות " :ֵמָהָכא יר ַהּמַ ָרֵאל... ׁשִ ָהָיה ָלנּו יֹאַמר ָנא ִיׂשְ    .א)-ד(תהלים קכ "לּוֵלי ה' ׁשֶ

קּום ָעֵלינּו ָאָדם" ָהָיה ָלנּו ּבְ    .ְולֹא ֶמֶלךְ  "ָאָדם" – )ב- ד(תהלים קכ "לּוֵלי ה' ׁשֶ
  

  
ָתא ָרָבא ְרׁשְ ְתָחא ְלָהא ּפַ ַתח ָלּה ּפִ    ,ּפָ

ַמח ָהָעם ּוִבְמׁש " :ֵמָהָכא יִקים ִיׂשְ ְרבֹות ַצּדִ ע ֵיָאַנח ָעםּבִ    .ב)-(משלי כט "ֹול ָרׁשָ

ַמח ָהָעם" יִקים ִיׂשְ ְרבֹות ַצּדִ ר - "ּבִ ַכי ְוֶאְסּתֵ    ,ֶזה ָמְרּדְ
ְכִתיב ֵמָחה" :ּדִ ן ָצֲהָלה ְוׂשָ    ."ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ

ע ֵיָאַנח ָעם"    ,ֶזה ָהָמן - "ּוִבְמׁשֹול ָרׁשָ
ְכִתיב ן ָנבֹוָכה" :ּדִ    ."ְוָהִעיר ׁשּוׁשָ

  רש"י
. פסוק הוא כי עבדים אנחנו

בספר עזרא וסיפא ויט עלינו 
חסד לפני שרי פרס לתת 

   עלינו מחיה:
. באש בימי נבוכדנצר

   שהטילנו לתוך הכבשן:
אימתי ראו כל אפסי ארץ את 

. ישועת אלהינו בימי מרדכי
שהדבר נגלה לכל האומות 

   שהלכו אגרות בכל העולם:
 בבשר: . מלובשיןמסורבלין

נעשה שונאו של הקדוש 
. כמי שלא היה ברוך הוא מך
   יכול להושיע:
   . זה המן:אדם ולא מלך
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   :ָאַמר ָנהַרב ַמּתְ 
ר לֹו ֱאלִֹהים ְקרֹוִבים ֵאָליו" :ֵמָהָכא דֹול ֲאׁשֶ י ִמי גֹוי ּגָ    .ז)-(דברים ד "ּכִ

  

י ִ    :ָאַמר ַרב ַאׁשּ
ה ֱאלִֹהים" :ֵמָהָכא    .לד)- (דברים דְוגֹו'  אֹו ֲהִנסָּ

  
  
  

  רש"י
. פתח רב מתנה [אמר] מהכא

   פתחא:
. מה שכתב [הדא דכתיב כו']

בתורה ואין קונה גזר המן שלא 
יהא אדם רשאי לקנות מהן 

  :לעבד
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ֵורֹוׁש " יֵמי ֲאַחׁשְ    .א)- (אסתר א "ַוְיִהי ּבִ
  

   :ַרבָאַמר 
   .ַויי ְוִהי

ְכִתיבָה  ָפחֹות" :ָדא ּדִ ם ְלאֹוְיֶביָך ַלֲעָבִדים ְוִלׁשְ ם ׁשָ ְרתֶּ   .סח)- (דברים כחְוגֹו'  "ְוִהְתַמּכַ
  

מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ
ים ְלַכּלֹוָתם" ים ְולֹא ְגַעְלתִּ    .מד)-(ויקרא כו "לֹא ְמַאְסתִּ

ים" יֵמי ְיָווִנים - "לֹא ְמַאְסתִּ    .ּבִ
ים" יֵמי  -  "ְולֹא ְגַעְלתִּ רּבִ    .ְנבּוַכְדֶנּצַ
יֵמי ָהָמן - "ְלַכּלֹוָתם"    .ּבִ
ם" ִריִתי ִאתָּ ים - "ְלָהֵפר ּבְ ְרִסּיִ יֵמי ּפַ    .ּבִ
י ֲאִני ה' ֱאלֵֹהיֶהם" יֵמי ּגֹוג ּוָמגֹוג - "ּכִ    .ּבִ
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ
ים"" אל ֲח  - "לֹא ְמַאְסתִּ ִנּיֵ י ָלֶהם ּדָ ֶהֱעַמְדתִּ ים ׁשֶ ּדִ ׂשְ יֵמי ּכַ ֵאל ַוֲעַזְרָיהּבִ    .ַנְנָיה ִמיׁשָ
ים" ר - "ְלַכּלֹוָתם ְולֹא ְגַעְלתִּ ַכי ְוֶאְסתֵּ י ָלֶהם ָמְרּדְ ֶהֱעַמְדתִּ יֵמי ָהָמן ׁשֶ    .ּבִ
ם" ִריִתי ִאתָּ י ְוַחְכֵמי ּדֹורֹות - "ְלָהֵפר ּבְ ית ַרּבִ ל ּבֵ י ָלֶהם ׁשֶ ֶהֱעַמְדתִּ ים ׁשֶ ְרִסּיִ יֵמי ּפַ    .ּבִ
י ֲאִני ה' ֱאלֹ " ֶהם - "ֵהיֶהםּכִ לֹוט ּבָ ה ְוָלׁשֹון ְיכֹוָלה ִלׁשְ ל אּומָּ ֵאין ּכָ    ."ֶלָעִתיד ָלבֹוא ׁשֶ
  

י ֵלִוי    :ָאַמר ַרּבִ
ֵבי ָהָאֶרץ" :ֵמָהָכא    .נה)- (במדבר לג "ְוִאם לֹא תֹוִריׁשּו ֶאת יֹוׁשְ

  

יא י ִחּיָ    :ָאַמר ַרּבִ
יִתי ַלֲעׂשֹות ָלֶהם" :ֵמָהָכא ּמִ ר ּדִ ֲאׁשֶ ה ָלֶכם ְוָהָיה ּכַ    .נו)- (במדבר לג "ֶאֱעׂשֶ

  
  

ֵורֹוׁש "    .א)-(אסתר א "ֲאַחׁשְ
  

   :ַרבָאַמר 
ל רֹאׁש     ,ָאִחיו ׁשֶ

ל רֹאׁש  ילֹו ׁשֶ    .ּוֶבן ּגִ
  
ל רֹאׁש " ע -" ָאִחיו ׁשֶ ר ָהָרׁשָ ל ְנבּוַכְדֶנּצַ    ,ָאִחיו ׁשֶ

ְקָרא רֹאׁש  ּנִ    ,ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ י ַדֲהָבא" :ׁשֶ א ּדִ    .לח)-(דניאל ב "ַאְנתְּ הּוא ֵריׁשָ

  

ל רֹאׁש " ילֹו ׁשֶ ן ּגִ    – "ּבֶ
ׁש ַלֲהרֹוג יּקֵ    ,הּוא ָהַרג הּוא ּבִ

ׁש ְלַהֲחִריב יּקֵ    ,הּוא ֶהֱחִריב הּוא ּבִ
ֱאַמר ּנֶ ָלם" :ׁשֶ ֵבי ְיהּוָדה ִוירּוׁשָ ְטָנה ַעל יֹוׁשְ ְתבּו ׂשִ ת ַמְלכּותֹו ּכָ ְתִחּלַ ֵורֹוׁש ּבִ    .ו)- (עזרא ד "ּוְבַמְלכּות ֲאַחׁשְ

  

מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ
ׁשּוֵלי ְקֵדָרה ָיָמיו ּכְ ָרֵאל ּבְ ל ִיׂשְ ֵניֶהם ׁשֶ ֲחרּו ּפְ הּוׁשְ    .ׁשֶ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

זֹּוְכרֹו ָאַמר ָאח ְלרֹאׁשוֹ  ל ׁשֶ    .ּכָ
  
י ֲחִניָנאוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ָיָמיו ין ּבְ ַהּכֹל ַנֲעׂשּו ָרׁשִ    ,ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ם ַהּמֶ " :ׁשֶ ׂשֶ ֵורֹוׁש ַמסַוּיָ    .א)-(אסתר י "ֶלְך ֲאַחׁשְ

  
  
  
  

  רש"י
. פתחא לא ושמואל אמר מהכא

   מאסתים וגו':
. אף אלו ם לא תורישו וגו'וא

נענשו על שחמל שאול על 
   עמלק:

   . אף אלו כמעט כלו:אעשה לכם
   . כלומר דומה לו:אחיו של ראש

. בן מזלו שניהן דעת בן גילו
   אחת היה להן:

. יסוד שיסד בקש להחריב
זרובבל בבית המקדש בימי 
כורש לפני אחשורוש כמו 

   שאמור בספר עזרא (סימן ד'):
נה לשטן להם שלא . שנמשטנה

   יבנוהו:
   . אוי:אח
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ֵורֹוׁש "   .א)-(אסתר א "הּוא ֲאַחׁשְ
  
תֹו ְוַעד סֹופוֹ  - "הּוא" ִחיּלָ עֹו ִמּתְ ִרׁשְ    .ּבְ
  
ו" תֹו ְוַעד סֹופוֹ  -מג) -(בראשית לו "הּוא ֵעׂשָ ִחיּלָ עֹו ִמּתְ ִרׁשְ    .הּוא ּבְ
ָתן ַוֲאִביָרם" ִר  -ט) -(במדבר כו "הּוא ּדָ ָתן ְוַעד סֹוָפןֵהן ּבְ ִחיּלָ ָען ִמּתְ    .ׁשְ
ֶלְך ָאָחז" תֹו ְוַעד סֹופוֹ  -כב) - (דברי הימים ב כח "הּוא ַהּמֶ ִחיּלָ עֹו ִמּתְ ִרׁשְ    .הּוא ּבְ
תֹו ְוַעד סֹופוֹ  - כז)-(דברי הימים א א "ַאְבָרם הּוא ַאְבָרָהם" ִחיּלָ ִצְדקֹו ִמּתְ    .הּוא ּבְ
ה" ָתן ְוַעד סֹוָפן - ו)כ- (שמות ו "הּוא ַאֲהרֹן ּומׁשֶ ִחיּלָ ִצְדָקן ִמּתְ    .ֵהן ּבְ
ָטן" תֹו ַעד סֹופוֹ  - יד)-(שמואל א יז "ְוָדִוד הּוא ַהּקָ ִחיּלָ ַקְטנּותֹו ִמּתְ    .הּוא ּבְ

תֹוָרה ּנּו ּבְ דֹול ִמּמֶ ּגָ ַקְטנּותֹו ִהְקִטין ַעְצמֹו ֵאֶצל ִמי ׁשֶ ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,ּכְ
ַמְלכּותֹו ִהְקִטין ַעְצ  ְך ּבְ ָחְכָמהּכָ ּנּו ּבְ דֹול ִמּמֶ ּגָ    .מֹו ֵאֶצל ִמי ׁשֶ

  
  
   .א)-(אסתר א "ַהּמֹוֵלךְ "
  

   :ַרבָאַמר 
ַלְך ֵמַעְצמוֹ  ּמָ    .ׁשֶ

  
ַבח    ,ָאְמֵרי ָלּה ִלׁשְ
   .ְוָאְמֵרי ָלּה ִלְגַנאי

  
ַבח" ָווֵתיּה  - "ָאְמֵרי ָלּה ִלׁשְ א ּכְ יב ְלַמְלּכָ ָחׁשִ לֹא ֲהָוה ִאיִניׁש ּדְ    .ּדְ
לֹא ֲהָוה ָחֵזי ְלַמְלכּוָתא - "ֵרי ָלּה ִלְגַנאיְוָאְמ " ָיַהב ,ּדְ    .ְוָקם ּוָממֹוָנא ְיֵתיָרא הּוא ּדְ
  
  
  .א)- (אסתר א "ֵמהֹוּדּו ְוַעד ּכּוׁש "
  

מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ
סֹוף ָהעֹוָלם - "הֹודוּ " :ַחד ָאַמר סֹוף ָהעֹוָלם -  "כּוׁש "וְ  ,ּבְ    .ּבְ

י ֲהָדֵדי ֲהוּו ָקְייֵמי "כּוׁש "וְ  "הֹודוּ " :ְוַחד ָאַמר ּבֵ    ,ּגַ
ַלְך ַעל הֹודּו ְוכּוׁש  מָּ ם ׁשֶ ׁשֵ ְך ָמַלְך ִמּסֹוף ָהעֹוָלם ְוַעד סֹופוֹ  ,ּכְ    .ּכָ

  
ה אֹוֵמר ָבר ַאּתָ ּדָ ּיֹוֵצא ּבַ    :ּכַ

ה" ְפַסח ְוַעד ַעּזָ ָהר ִמתִּ ָכל ֵעֶבר ַהּנָ י הּוא רֹוֶדה ּבְ    .ד)- (מלכים א ה "ּכִ

מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ
ְפַסח" :ד ָאַמרַח  סֹוף ָהעֹוָלם וְ  - "תִּ ה"ּבְ סֹוף ָהעֹוָלם - "ַעּזָ    .ּבְ

ְפַסח" :ְוַחד ָאַמר ה"וְ  "תִּ ֲהֵדי ֲהָדֵדי ֲהוּו ָקְייֵמי "ַעּזָ    ,ּבַ
ל ָהעֹוָלם ּכּוּלוֹ  ְך ָמַלְך ַעל ּכָ ה ּכָ ְפַסח ְוַעל ַעּזָ ַלְך ַעל ּתִ ּמָ ם ׁשֶ ׁשֵ    .ּכְ

  
  
ִרים ּוֵמָא " ַבע ְוֶעׂשְ    "ה ְמִדיָנהׁשֶ

אָאַמר     :ַרב ִחְסּדָ
ַבע ה ָמַלְך ַעל ׁשֶ ִחיּלָ ּתְ ִרים ,ּבַ    .ּוְלַבּסֹוף ָמַלְך ַעל ֵמָאה ,ּוְלַבּסֹוף ָמַלְך ַעל ֶעׂשְ

  
ה א ֵמַעּתָ ָנה" :ֶאּלָ ים ּוְמַאת ׁשָ לֹׁשִ ַבע ּוׁשְ י ַעְמָרם ׁשֶ ֵני ַחּיֵ יּה  - כ) -(שמות ו "ּוׁשְ ּתְ ּבֵ ְרׁשַ    ?ַמאי ּדָ

  
אנִ     ,י ָהָכאׁשַ

ְקָרא ְיֵתיָרא הּוא    ,ּדִ
ִתיב  ִדי ּכְ ִרים ּוֵמָאה ְמִדיָנה" ,"ֵמהֹוּדּו ְוַעד ּכּוׁש "ִמּכְ ַבע ְוֶעׂשְ ה ִלי - "ׁשֶ    ?ָלּמָ
ּה  ַמע ִמיּנָ ה ׁשְ    .ִלְדָרׁשָ

  
  
  

  רש"י
. פסוק הוא אברם הוא אברהם

   בדברי הימים:
. שלא היה מזרע שמלך מעצמו

   המלוכה:
   . כתיב בשלמה:כי הוא רודה

כשם שמלך על תפסח ועל עזה 
. והכי קאמר כי הוא רודה וכו'

בכל עבר הנהר כמו מתפסח ועד 
   עזה:

  
  



  44 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 

76  

        בבבב- - - - יא, איא, איא, איא, א .44
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ה" ִכיּפָ ה ָמְלכּו ּבְ לֹׁשָ    ,ׁשְ
וֵ  :ְוֵאּלּו ֵהן רַאְחָאב ַוֲאַחׁשְ    ."רֹוׁש ּוְנבּוַכְדֶנּצַ

  
   :"ַאְחָאב"

ְכִתיב ךָ " :ּדִ ׁשְ ם ְלַבּקֶ ַלח ֲאדֹוִני ׁשָ ר לֹא ׁשָ    .ְוגֹו' "ַחי ה' ֱאלֶֹהיָך ִאם ֶיׁש ּגֹוי ּוַמְמָלָכה ֲאׁשֶ
ֲהָוה ָמִליְך ֲעַלְייהוּ  ע ְלהוּ  ,ְוִאי לֹא ּדַ ּבַ   ?ֵהיִכי ָמֵצי ַמׁשְ

   
ר"    :"ְנבּוַכְדֶנּצַ

ְכִתיב ֶבלוְ " :ּדִ עֹול ֶמֶלְך ּבָ ארֹו ּבְ ן ֶאת ַצּוָ ר לֹא ִיתֵּ ְמָלָכה ֲאׁשֶ   ח) -(ירמיה כז "ָהָיה ַהּגֹוי ְוַהּמַ

  
ֵורֹוׁש "    :"ֲאַחׁשְ

ֲאָמ    ן.ָר ָהא ּדַ
  

  (סימן שסד"ך)    ,ביא
א לֹמֹה ?!ְותּו ֵליּכָ א ׁשְ    !ְוָהא ִאיּכָ

  
   .לֹא ָסִליק ַמְלכּוֵתיּה 

  
ָאַמרָהִניָחא ְל     ',ְך ְוֶהְדיֹוטֶמֶל ' :ַמאן ּדְ

א לְ  ָאַמרֶאּלָ א ְלֵמיַמר -  'ֶמֶלְך ְוֶהְדיֹוט ּוֶמֶלךְ ' :ַמאן ּדְ    ?ַמאי ִאיּכָ
  

יּה  ָתא ַאֲחִריִתי ֲהָוה ּבֵ לֹמֹה ִמיּלְ    ,ׁשְ
ְחּתֹוִנים ַלְך ַעל ָהֶעְליֹוִנים ְוַעל ַהּתַ ּמָ    ,ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ א ה'" :ׁשֶ סֵּ לֹמֹה ַעל ּכִ ב ׁשְ ׁשֶ    .כג)-א כט (דברי הימים "ַוּיֵ
  

   !ְוָהא ֲהָוה ַסְנֵחִריב
ְכִתיב ִדי" :ּדִ ילּו ֶאת ַאְרָצם ִמּיָ ר ִהּצִ ה ֲאׁשֶ ָכל ֱאלֵֹהי ָהֲאָרצֹות ָהֵאּלֶ    .כ)-(ישעיה לו "ִמי ּבְ

  
ּה  ָבׁשָ לֹא ּכְ ַלִים ּדְ א ְירּוׁשָ    .ָהא ִאיּכָ

  
ְרָיֶוׁש  א ּדָ    !ְוָהא ִאיּכָ

ְכִתיב ַת " :ּדִ א ּכְ ְרָיֶוׁש ַמְלּכָ אּדָ ָלְמכֹון ִיְסּגֵ ָכל ַאְרָעא ׁשְ י ָדְייִרין ּבְ א ּדִ ַנּיָ ָ א ְוִליׁשּ ּיָ א אּוּמַ   .כו)-(דניאל ו "ב ְלָכל ַעְמַמּיָ
  

לֹא ָמַלְך ֲעַלְייהוּ  ַבע ּדְ א ׁשֶ    ,ָהא ִאיּכָ
ְכִתיב א ֵמָאה ְוֶעׂשְ " :ּדִ ַנּיָ ְרּפְ ּדַ ְרָיֶוׁש ַוֲהִקים ַעל ַמְלכּוָתא ַלֲאַחׁשְ ַפר ֳקָדם ּדָ    .ב)- (דניאל ו "ִריןׁשְ

  

א ּכֹוֶרׁש     !ְוָהא ִאיּכָ
ְכִתיב ַרס ּכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ה'" :ּדִ   .ב)- (עזרא א "ּכֹה ָאַמר ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ּפָ

  

ּבּוֵחי הּוא ּדְ  ּתַ יּה ָהָתם ִאׁשְ ַנְפׁשֵ ח ּבְ ּבַ ּתַ    .ָקא ִמׁשְ
  
  

  רש"י
יפת . תחת כל כמלכו בכיפה

   הרקיע:
  . מהודו ועד כוש: הא דאמרן

. שלמה סנחריב דריוש סימן
   כורש:

. לא השלים לא סליק מלכותיה
מלכותו שהרי נטרד כדאמרינן 

   במסכת גיטין (דף סח:):
. במס' הניחא למאן דאמר וכו'

   גיטין פ' מי שאחזו:
  . על השדים:על העליונים



    מגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראת    - - - - מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' 
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        יב, איב, איב, איב, א    ––––    יא, ביא, ביא, ביא, ב .45
ֶבת הַ " ׁשֶ ִמים ָהֵהם ּכְ ּיָ ֶלךְ ּבַ    .ב)-(אסתר א "ּמֶ

  
ְתֵריּה  לֹׁש ְלָמְלכוֹ " :ּוְכִתיב ּבַ ַנת ׁשָ ׁשְ    !"ּבִ

  
   :ָרָבאָאַמר 
ֶבת"ַמאי  ׁשֶ     ?"ּכְ

ְעּתוֹ  ָבה ּדַ ְ ְתַייׁשּ ּנִ    .ְלַאַחר ׁשֶ
ב ְוָטָעה :ָאַמר ֵ ר ַחׁשּ ּצַ ְלׁשַ    ,ּבֵ

יְבָנא ְולֹא ָטִעיָנא ֵ    .ֲאָנא ַחׁשּ
ְכִתיב י ְלִפי" :ַמאי ִהיא ּדִ ָנה ֶאְפקֹוד ֶאְתֶכם ּכִ ְבִעים ׁשָ    ,י)-(ירמיה כט "ְמלֹאת ְלָבֶבל ׁשִ

ָנה" :ּוְכִתיב ְבִעים ׁשָ ַלם ׁשִ    ?ב)-(דניאל ט "ְלַמּלֹאֹות ְלָחְרבֹות ְירּוׁשָ

ר ְנבּוַכְדֶנּצַ ִעין ְוָחֵמׁש ּדִ ּוב ַאְרּבְ    ,ַחׁשּ
ֱאִויל ְמרֹוַדְך  ִרים ּוְתָלת ּדֶ    ,ְוֶעׂשְ

יֵדיּה  י ּדִ    ,ְוַתְרּתֵ
ְבִעים    .ָהא ׁשִ

הוּ  ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ א ְוִאׁשְ ׁשָ ֵבי ַמְקּדְ יק ָמאֵני ּדְ    .ַאּפֵ
  

ִנין ְמָלְך  ִעין ְוָחֵמׁש ׁשְ ַאְרּבְ ר ְמָנָלן ּדְ    ?ּוְנבּוַכְדֶנּצַ
  

ָאַמר ַמר    :ּדְ
ַבע" ׁשֶ לּו ּבְ    ,ּגָ

מֹוֶנה ׁשְ לּו ּבִ    ,ּגָ
ֵרה מֹוֶנה ֶעׂשְ ׁשְ לּו ּבִ    ,ּגָ

ע ֶעׂשְ  ְתׁשַ לּו ּבִ    ,ֵרהּגָ
ַבע ְלִכיּבּוׁש ְיהֹוָיִקים  ׁשֶ לּו ּבְ לּות ְיהֹוָיִכין - ּגָ    ,ּגָ

ר מֹוֶנה ִלְנבּוַכְדֶנּצַ ִהיא ׁשְ    .ׁשֶ
ֵרה ְלִכיּבּוׁש ְיהֹוָיִקים  מֹוֶנה ֶעׂשְ ׁשְ לּו ּבִ הוּ  -ּגָ לּות ִצְדִקּיָ    ,ּגָ

ר ֵרה ִלְנבּוַכְדֶנּצַ ע ֶעׂשְ ׁשַ ִהיא תְּ    .ׁשֶ
ָאַמר ַמר    :ּדְ

ָנה  ׁש ִניְנֵוה -ִראׁשֹוָנה ׁשָ יּבֵ    ,ּכִ
ה  ִנּיָ ׁש ְיהֹוָיִקים -ׁשְ יּבֵ    ."ּכִ
ָנה ְלָגלּות ְיהֹוָיִכין ֶמֶלְך ְיהּוָדה" :ּוְכִתיב ַבע ׁשָ ים ָוׁשֶ לֹׁשִ    ,ַוְיִהי ִבׁשְ

ה ַלחֶֹדׁש  ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ֶעׂשְ ר חֶֹדׁש ּבְ ַנִים ָעׂשָ ׁשְ    ,ּבִ
א  בֶ ָנׁשָ ַנת ַמְלכוּ ל ֱאִויל ְמרֹוַדְך ֶמֶלְך ּבָ ׁשְ    ,ֶאת רֹאׁש ְיהֹוָיִכין ֶמֶלְך ְיהּוָדה תוֹ ּבִ

ֻלא ית ַהּכְ    .לא)- (ירמיה נב "ַוּיֹוֵצא אֹותֹו ִמּבֵ

ָמֵני ַבע ,ּתְ ר - ּוְתָלִתין ְוׁשֶ ְנבּוַכְדֶנּצַ ִעין ְוָחֵמׁש ּדִ    .ֲהֵרי ַאְרּבָ
  

ֱאִויל ְמרֹוַדְך  ִרין ּוְתָלת ּדֶ ָמָרא –ְוֶעׂשְ    ,ּגְ
יֵדיּה ְוַתְרּתֵ  ְבִעין -י ּדִ    .ָהא ׁשִ
ְרֵקי :ָאַמר אי ּתּו לֹא ִמיּפַ א ַוּדַ ּתָ    ,ַהׁשְ

הוּ  ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ א ְוִאׁשְ ׁשָ ֵבי ַמְקּדְ יק ָמאֵני ּדְ    ,ַאּפֵ
אל ִנּיֵ ָקָאַמר ֵליּה ּדָ    :ַהְיינּו ּדְ

א ִדי ַבְייֵתיּה ַהְיִתיו ָקָד " א ִהְתרֹוַמְמתָּ ּוְלָמאַנּיָ ַמּיָ    .כג)-(דניאל ה "ָמךְ ְוַעל ָמֵרי ׁשְ

ִאי]" :ּוְכִתיב ּדָ א [ַכׂשְ ר ַמְלּכָ אּצַ ְלׁשַ ֵליְלָיא ְקִטיל ּבֵ יּה ּבְ    .ל)-(דניאל ה "ּבֵ

ין" :ּוְכִתיב ין ְוַתְרתֵּ תִּ ִנין ׁשִ ַבר ׁשְ ל ַמְלכּוָתא ּכְ    .א)-(דניאל ו "ְוָדְרָיֶוׁש ָמָדָאה ַקּבֵ
  

   ,ִאיהּו ִמיְטָעא ָטֵעי :ָאַמר
 ֵ    .יְבָנא ְולֹא ָטִעיָנאֲאָנא ַחׁשּ
ִתיב  ֶבל'ִמי ּכְ ִתיב "ְלָבֶבל" 'ְלַמְלכּות ּבָ    .ּכְ

   ?"ְלָבֶבל"ַמאי 
ֶבל    .ְלָגלּות ּבָ
ִציָרן ה ּבְ ּמָ    ?ּכַ

ְמֵני    .ּתַ
  
  

  רש"י
. משמע בתחילת מלכותו כשבת המלך

   תיב בשנת שלש:והדר כ
. שמתחלה היה דואג כשנתיישבה דעתו

שיצאו ישראל מתחת ידו כשיגמרו 
שבעים שנה לגלות בבל ועכשיו 

   נתיישבה:
   . חושבניה דבלשצר וטעותיה:מאי היא

. כסבור הוא למלכות לפי מלאות לבבל
בבל מיום שנטלה בבל מלכות וזה 
נבוכדנצר נטל מלכות מאסר חדון מלך 

   אשור:
שצר מ''ה דנבוכדנצר וכ''ג . בלחשב

   דאויל מרודך:
. דאשכחן דבלשצר מלך ותרתי דידיה

תלת שנין דכתיב בספר דניאל בשנת 
שלש למלכות בלשצר המלך חזון נראה 

   אלי אני דניאל וגו':
. חד גלות הוא גלו בשבע גלו בשמונה

וקראי קא דריש כתיב בגלות יהויכין 
בשנת שמונה למלכות נבוכדנצר בסוף 

מלכים ובספר ירמיה בסופו אשר ספר 
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 

דכתיב ויהי בעשתי עשרה שנה יהויכין 
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:

. קראי קא דריש שניה כיבש יהויקים
בסדר עולם כתיב בראש ספר דניאל 

ים בא בשנת שלש למלכות יהויק
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 

לשה שנים ומרד בו שנאמר ויהי לו ש
[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 

י''ט) אמרו לו לבבל (מדרש רבה מצורע פ
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 

ו למדנו נבוכדנצר בספר מלכים בסופ
   שבשנה שניה למלכותו כיבשו:

. למדנו נשא אויל מרודך מלך בבל וגו'
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:
. בשנת אפיק מאני דבית המקדש

   שלישית למלכותו:
   . אחשורוש איהו ודאי מיטעא טעי:אמר

. תחילת אנא חשיבנא כו' לגלות בבל
   גולה שהגלה את יכניה:

. משבעים משנת שתים כמה בצירן
לבלשצר תמני אותן שמונה שנים שמלך 
נבוכדנצר לפני הגלותו את יכניה שלא 

   היה לו לבלשצר למנותן ומנאן:
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יל ִחיּלּוַפְייהוּ  יב ְוַעּיֵ ֵ    :ַחׁשּ
ר –ֲחָדא  ּצַ ֵבְלׁשַ    ,ּדְ

ָדְרָיֶוׁש ְוכֹוֶרׁש  -ְוָחֵמׁש     ,ּדְ
י ּדִ  ְבִעין -יֵדיּה ְוַתְרּתֵ    .ָהא ׁשִ

ָמלוּ  ֲחֵזי ּדְ יָון ּדַ רּוק  ּכֵ ְבִעין ְולֹא ִאיּפְ ְרֵקי :ָאַמר –ׁשִ אי ּתּו לֹא ִמיּפַ א ַוּדַ ּתָ    .ַהׁשְ
הוּ  ׁש ּבְ ּמֵ ּתַ א ְוִאׁשְ ׁשָ ֵבי ַמְקּדְ יק ָמאֵני ּדְ    ,ַאּפֵ

יֵניֶהן ד ּבֵ ָטן ְוִריּקֵ א ׂשָ י ,ּבָ ּתִ    .ְוָהַרג ֶאת ַוׁשְ
  

יבְוָהא ׁשַ  ֵ יר ַחׁשּ    !ּפִ
  

י ִמיְטָעא ָטֵעי    ,ִאיהּו ַנּמִ
ַלִים ֵעי ֵליּה ְלִמיְמֵני ֵמָחְרבֹות ְירּוׁשָ ִאיּבָ    .ּדְ

  
ִציָרן ה ּבְ ּמָ    ?סֹוף סֹוף ּכַ

  
   י.ֵר ְס  ַחד

  
ה ָמַל  מָּ    ?ךְ ִאיהּו ּכַ

  
יַסר    .ַאְרּבֵ

  
ְק  ית ַהּמִ ֵעי ֵליּה ְלִמיְבֵני ּבֵ יֵדיּה ִאיּבָ יַסר ּדִ ַאְרּבֵ ׁש ּבְ    ,ּדָ

ִתיב ָמה ּכְ ֶלם" :ַאּלָ ירּוׁשְ י ּבִ ית ֱאָלָהא ּדִ ֵטיַלת ֲעִביַדת ּבֵ אַדִין ּבְ    !כד)-(עזרא ד"ּבֵ
  

   :ָרָבאָאַמר 
עֹות ֲהווּ  ִנים ְמקּוּטָ   .ׁשָ

  
י ָהִכי   ,איב ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ָנה ַאֶחֶרת ְלָבֶבל"    ,ְועֹוד ׁשָ
ִליָמּה  ְרָיֶוׁש ְוִהׁשְ    ."ְוָעַמד ּדָ

  
   :ָרָבא ָאַמר

ָנא ּבְ ַהאי חּוׁשְ אל ָטָעה ּבְ ִנּיֵ    ,ַאף ּדָ
ְכִתיב ָפִרים" :ּדִ סְּ ינֹוִתי ּבַ אל ּבִ ִנּיֵ ַנת ַאַחת ְלָמְלכֹו ֲאִני ּדָ ׁשְ    ,ב)-(דניאל ט "ּבִ

ָקָאַמר ינֹוִתי" :ִמּדְ ָטָעה - "ּבִ ַלל ּדְ    .ִמּכְ
  

ל ָמקֹום    .ָקׁשּו ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי ִמּכָ
ִתיב    ,י)-(ירמיה כט "ְלָבֶבלְמלֹאות " :ּכְ

ַלם" :ּוְכִתיב    !ב)- (דניאל ט "ְלָחְרבֹות ְירּוׁשָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָעְלָמא    ,ִלְפִקיָדה ּבְ

ְכִתיב ַרס" :ְוַהְיינּו ּדִ    ,ּכֹה ָאַמר ּכֹוֶרׁש ֶמֶלְך ּפָ
ָמִים ָ    ,ּכֹל ַמְמְלכֹות ָהָאֶרץ ָנַתן ִלי ה' ֱאלֵֹהי ַהׁשּ

ַלםְוהּוא ָפַקד ָעַלי ִלְבנוֹ  ירּוׁשָ    .ב)-(עזרא א "ת לֹו ַבִית ּבִ
  

ַרׁש  אּדָ ר ַרב ִחְסּדָ    :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ְכִתיב י ִביִמינוֹ " :ַמאי ּדִ ר ֶהֱחַזְקתִּ יחֹו ְלכֹוֶרׁש ֲאׁשֶ   ,א)-(ישעיה מה "ּכֹה ָאַמר ה' ִלְמׁשִ

יַח ָהָיה    ?ְוִכי ּכֹוֶרׁש ָמׁשִ
א  רּוְך הּוא ָאַמר ֵליּה ֶאּלָ דֹוׁש ּבָ יַח לַ  ַהּקָ ׁשִ    ,קֹוֵבל ֲאִני ְלָך ַעל ּכֹוֶרׁש  :ּמָ

י ֻלּיֹוַתי :ֲאִני ָאַמְרּתִ ץ ּגָ יִתי ִויַקּבֵ    ,הּוא ִיְבֶנה ּבֵ
ל ַע " :ְוהּוא ָאַמר     .ג)-(עזרא א "ּמֹו ְוַיַעלִמי ָבֶכם ִמּכָ

  
  

  רש"י
   . אחשורוש מב' לבלשצר עד שלש שלו:חשב

   . הנך תמני תחותייהו:ילועי
. דהרי משנת שתים שלמו שבעים חדא דבלשצר

   שנה לפי מניינו ושוב מנה שלישית:
. דכתיב וחמשה דדריוש המדי וכורש הפרסי

ודריוש מדאה קביל מלכותא (דניאל ו) ואחריו 
מלך כורש הראשון שנתן רשות לבני הגולה 
לעלות שנאמר כה אמר כורש וגו' (עזרא א) 

עתך השתא שמלכו בין שניהן ה' וקסלקא ד
  שנים אע''ג דלא כתיב בקרא:

  . כבר עברו לו שתי שנים:ותרתי דאחשורוש
. גלות צדקיהו שנשרפה העיר מחרבות ירושלים

ובו בהדיא כתיב דלחרבות ירושלים בעי 
למימניא דכתיב בספר דניאל למלאות לחרבות 

   ירושלם שבעים שנה:
   כניה:. שכך עמד הבית אחר גלות יחדיסר

. דכתיב בשנת שתים איהו כמה מלך ארביסר
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:
. בימי כורש בטילת עבידת בית אלהא באדין

נות וחזר בו על ידי צרי יהודה שצוה כורש לב
ובנימין כמו שכתוב בספר עזרא עד שנת תרתין 
למלכות דריוש השני שמלך אחר אחשורוש 
   ונקרא שלשה שמות דריוש כורש ארתחשסתא:

. אותן שנים שמנינן למעלה שנים מקוטעות היו
יש בהן שנבלעו משל אחרון בראשון כגון 

לא  לדריוש המדי וכורש שמנינן להם ה' שנים
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 

שנה יתרה שלש שנים מקוטעות הרי שמנית 
וגם דבשנות נבוכדנצר ואויל מרודך נבלעה שנה 

  וכנגדו נשתהה הבנין שתים שנים לדריוש: 
. דבשנות נבוכדנצר ואויל מרודך תניא נמי הכי

   נבלעה שנה:
. הכי איתא בסדר עולם עוד שנה אחת לבבל

ביה בליליא קטיל בלשצר מלכא ודריוש מדאה 
קביל מלכותא הרי שבעים שנה מיום שמלך 

בוכדנצר שבעים חסר אחת מיום שכיבש נ
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 

א שבעים בלשצר לא היו לכיבוש יהויקים אל
חסר אחת ואנחנו מנינו למעלה שבעים שנה 
מ''ה דנבוכדנצר וכ''ג דאויל מרודך ושלשה 

   דבלשצר הרי שנים מקוטעות היו:
   . לשון ספירה וחשבון:בינותי בספרים

. שבעים שנה אפקוד כתיב לפי מלאות לבבל
   אתכם בספר ירמיה:

. בספר דניאל למלאות לחרבות ירושלם וכתיב
ר השנים אשר היה דבר ה' אל שבעים שנה מספ

   ירמיה הנביא:
. ואמר לפי מלאות לבבל לפקידה בעלמא

שבעים שנה אפקוד אתכם וכך היתה שנפקדו 
בשנה אחת לכורש מלך פרס שהיא שנת ע''א 

   לכיבוש יהויקים שפשטה בבל על ישראל:
   . נמשח כמו שמן המשחה:משיח

. והכי קאמר כה אמר ה' קובל אני לך כו'
כורש אשר החזקתי בימינו וגו' הוא למשיחו ל

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:
תדל . והוא עצמו לא נשמי בכם מכל עמו וגו'

  בדבר:
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ִמים" ְרתְּ ַרס ּוָמַדי ַהּפַ    .ג)- (אסתר א "ֵחיל ּפָ
  

   !)ב-אסתר י( "י ּוָפָרסְלַמְלֵכי ָמַד " :ּוְכִתיב
  

   :ָרָבאָאַמר 
ֲהָדֵדי    :ַאְתנּוֵיי ַאְתנּו ּבַ

ן ַמְלֵכי  ְרֵכי -ִאי ִמיּנָ ְייכּו ִאיּפַ    ,ִמיּנַ
ְייכּו ַמְלֵכי  ְרֵכי -ְוִאי ִמיּנַ ן ִאיּפַ    .ִמיּנָ

  
  
בֹוד ַמְלכּותוֹ " ר ּכְ ַהְראֹותֹו ֶאת עֹוׁשֶ    .)ד-אסתר א("ּבְ
  

יָאַמר     :ר ֲחִניָנאיֹוֵסי ּבַ  ַרּבִ
ה הּוּנָ ְגֵדי ּכְ ַבׁש ּבִ ּלָ ד ׁשֶ    ,ְמַלּמֵ

ִתיב ָהָכא תוֹ " :ּכְ דּוּלָ ְפֶאֶרת ּגְ    .ד)-(אסתר א "ְיָקר תִּ

   .ב)-(שמות כח "ְלָכבֹוד ּוְלִתְפָאֶרת" :ּוְכִתיב ָהָתם
  
  

ה ִמים ָהֵאּלֶ    .)ה- אסתר א( ְוגֹו' ּוִבְמלֹאות ַהּיָ
  

מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ
ַח ָהָיהֶמ  :ַחד ָאַמר יּקֵ    .ֶלְך ּפִ

ׁש ָהָיה :ְוַחד ָאַמר    .ֶמֶלְך ִטיּפֵ
  

ָאַמר ַח ָהָיה" :ַמאן ּדְ יּקֵ א - "ֶמֶלְך ּפִ ֵריׁשָ ָקִריב ְרִחיָקא ּבְ יר ָעַבד ּדְ ּפִ יס ְלהוּ  ,ׁשַ ָבֵעי ְמַפּיֵ ל ֵאיַמת ּדְ ְבֵני ָמאֵתיּה ּכָ    .ּדִ
ָאַמר ׁש ָהָיה" :ּוַמאן ּדְ ֵעי לֵ  - "ִטיּפֵ ִאיּבָ אּדְ ֵריׁשָ ֵני ָמאֵתיּה ּבְ ֲהֵדיּה  ,יּה ְלָקרּוֵבי ּבְ יּה ָהָנְך ָהֵני ֲהוּו ָקְייֵמי ּבַ ִאי ָמְרדּו ּבֵ    .ּדְ

  
  

ְלִמיָדיו ֶאת  ֲאלּו ּתַ ן יֹוַחיׁשָ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ָלָיה אֹותֹו ַהּדֹור ּכְ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ ל ִיׂשְ יבּו ׂשֹוְנֵאיֶהן ׁשֶ ֵני ָמה ִנְתַחּיְ    ?ִמּפְ

ם :ַמר ָלֶהםָא     ,ִאְמרּו ַאּתֶ
ע :ָאְמרּו לוֹ  ל אֹותֹו ָרׁשָ עּוָדתֹו ׁשֶ ֱהנּו ִמּסְ ּנֶ ֵני ׁשֶ    !ִמּפְ

ָכל ָהעֹוָלם ּכּוּלֹו ַאל ֵיָהְרגוּ  ּבְ ן ֵיָהְרגּו ׁשֶ ׁשּוׁשָ ּבְ ן ׁשֶ    ,ִאם ּכֵ
ה :ָאְמרּו לוֹ     .ֱאמֹור ַאּתָ

ֶלם :ָאַמר ָלֶהם ֲחוּו ַלּצֶ ּתַ ִהׁשְ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
ָברָא  ּדָ ִנים ֵיׁש ּבַ ֹוא ּפָ    ?ְמרּו לֹו ְוִכי ַמׂשּ

א ְלָפִנים :ָאַמר ָלֶהם    ,ֵהם לֹא ָעׂשּו ֶאּלָ
רּוְך הּואַאף  דֹוׁש ּבָ א ְלָפִנים ַהּקָ ֶהן ֶאּלָ ה ִעּמָ    .לֹא ָעׂשָ

ְכִתיב ּבוֹ " :ְוַהְיינּו ּדִ ה ִמּלִ י לֹא ִעּנָ    .לג)- (איכה ג "ּכִ
  
  
יַתן הַ " ת ּבִ ּנַ ֲחַצר ּגִ ֶלךְ ּבַ   .)ה- אסתר א( "ּמֶ
  

מּוֵאלוּ  ַרב    :ׁשְ
ה  ,ֶלָחֵצר –ָהָראּוי ְלָחֵצר  :ַחד ָאַמר ה –ָהָראּוי ְלִגיּנָ יּנָ יָתן –ָהָראּוי ְלִביָתן  ,ַלּגִ    .ַלּבִ

ָחֵצר  :ְוַחד ָאַמר יָבן ּבֶ יָנה ,ְולֹא ֶהְחִזיָקָתן - הֹוׁשִ ּגִ ִהְכִניָסן ַלּבִ  ,ְולֹא ֶהְחִזיָקָתן - ּבַ    .ְוֶהְחִזיָקָתן -יָתן ַעד ׁשֶ
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ
ָתִחים" ֵני ּפְ ָחֵצר ּוָפַתח ָלֶהם ׁשְ יָבן ּבֶ יָתן ,הֹוׁשִ ה ְוֶאָחד ַלּבִ יּנָ    ."ֶאָחד ַלּגִ
  
  
ס ּוְתֵכֶלת" ְרּפַ     .)ו- אסתר א( "חּור ּכַ
  

   ?"חּור"ַמאי 
  

  רש"י
. כתיב פרס ומדי הפרתמים

סמך הפרתמים אצל מדי וכתיב 
למלכי מדי ופרס. סמך מלכי 

   אצל מדי:
. שהיו בידו שם בגדי כהונה

בגדי כהן גדול שהביאן 
   מירושלים:
. שהקדים משתה פיקח היה

הרחוקים יותר ממשתה בני 
   עירו:

. בימי שהשתחוו לצלם
   נבוכדנצר:

. איך בדבר וכי משוא פנים יש
   זכו לנס:

   . מיראה:הם עשו לפנים
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   :ָאַמר ַרב
   .ָחֵרי ָחֵרי

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

יַע ָלֶהםֵמיָלת ְלָב     .ָנה ִהּצִ
  
ס" ְרּפַ    ?"ּכַ
  

יָאַמר  ר ֲחִניָנא ַרּבִ    :יֹוֵסי ּבַ
ים ּסִ ל ּפַ ִרים ׁשֶ    .ּכָ

  
  
ׁש ִמּטֹות ָזָהב ָוֶכֶסף" ִליֵלי ֶכֶסף ְוַעּמּוֵדי ׁשֵ   .)ו- אסתר א( "ַעל ּגְ
  

ְנָיא    :ּתַ
י"    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

   .ְלָזָהב – ָהָראּוי ְלָזָהב ,ְלֶכֶסף –ָהָראּוי ְלֶכֶסף 
יָאַמר לֹו     :ְנֶחְמָיה ַרּבִ

ן עּוָדה ִאם ּכֵ סְּ ה ֵמִטיל ִקְנָאה ּבַ    !ַאתָּ
א ל ָזָהב :ֶאּלָ ֶסף ְוַרְגֵליֶהן ׁשֶ ל ּכֶ    ."ֵהם ׁשֶ

  
  
ׁש " ַהט ָוׁשֵ   .)ו-אסתר א( "ּבַ
  

יָאַמר  י ַרּבִ    :ַאּסִ
ְעֵליֶהן ְתחֹוְטטֹות ַעל ּבַ ּמִ    .ֲאָבִנים ׁשֶ

   .ִמְתנֹוְססֹות ַעל ַאְדָמתוֹ  - טז) - (זכריה ט "ַאְבֵני ֵנֶזר" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר
  
  
    .)ו- אסתר א( "ְוַדר ְוסֹוָחֶרת"

   :ָאַמר ַרב
ֵרי ֵרי ּדָ    .ּדָ

מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ
ם י ַהּיָ ְכַרּכֵ ָמּה  ,ֶאֶבן טֹוָבה ֵיׁש ּבִ ֳה  ,ְוָדָרה ׁשְ ּצָ ֶאְמַצע ְסעּוָדה ּוְמִאיָרה ָלֶהם ּכַ יָבּה ּבְ    .ַרִיםהֹוׁשִ

  
ֵבי  ָמֵעאלּדְ י ִיׁשְ ָנא ַרּבִ    :ּתָ

ֲעֵלי ְסחֹוָרה" רֹור ְלָכל ּבַ ָרא ּדְ ּקָ    ."ׁשֶ
  
  
ִלים ׁשֹוִנים" ְכֵלי ָזָהב ְוֵכִלים ִמּכֵ קֹות ּבִ   .)ז-אסתר א( "ְוַהׁשְ
  
ים' ֵעי ֵליּה  'ְמׁשּוּנִ    !ִמיּבָ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ת קֹול ְוָאְמָרה ָלֶהם ִלים ִראׁשֹוִנים :ָיְצָתה ּבַ ֵני ּכֵ לּו ִמּפְ ֶהם ,ּכָ ם ׁשֹוִנים ּבָ    ?ְוַאּתֶ
  
  
  .)ז-אסתר א( "ְוֵיין ַמְלכּות ָרב"
  

   :ַרבָאַמר 
ִנים ׁשָ דֹול ֵהיֶמּנּו ּבְ ּגָ ָקהּו ַיִין ׁשֶ ל ֶאָחד ְוֶאָחד ִהׁשְ ּכָ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

  
  
ת " ה ַכּדָ ִתּיָ ְ     .)ח-אסתר א( "ֵאין אֹוֵנסְוַהׁשּ

ת"ַמאי     ?"ַכּדָ

  רש"י
. מעשה מחט מלאכת חרי חרי

המצעות היתה עשויה נקבים 
   נקבים:

   . חור לשון חיור:מילת לבנה
. מטות זהב הראוי לכסף כו'

וכסף קדריש שר הראוי לזהב 
   לזהב וגרוע לכסף:

. רצפה מתחוטטות על בעליהן
עשה להם באבנים חטוטות 

א באו לידי אדם אלא כלומר של
בטורח שמחטטים ומחזירים 
בעליהן אחריהן עד שמוצאין 

   אותן בדמים יקרים:
. שהמקרא משבח וכן הוא אומר

אבני' יקרות ואומר על נסיונות 
הרבה הן באין כי אבני נזר 
מתנוססות על אדמתו והכתוב 
מדבר לישראל לעתיד לבוא 
שיהיו חשובין ויקרים בין 
האומות כאבני נזר 

   מתנוססות:ה
. שורות שורות סביב דרי דרי

   וסוחרת לשון סחור סחור:
. והאי וסוחרת לשון כצהרים

   סהרא הוא:
. שקרא דרור לכל בעלי סחורה

עשה נחת רוח לבני מלכותו 
   להעביר מהן מכס של סוחרין:

. כלומר בלשצר הראשונים
   וחבורתו:
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י ר ָאַמ  ּום  ָחָנןַרּבִ י ֵמִאירִמׁשּ    :ַרּבִ
ל ּתֹוָרה ת ׁשֶ ּדָ    ,ּכַ

ה ִתּיָ ְ ה ִמׁשּ ל ּתֹוָרה ֲאִכיָלה ְמרּוּבָ ת ׁשֶ    ,ַמה ּדָ
ה ִתּיָ ְ ה ִמׁשּ ע ֲאִכיָלה ְמרּוּבָ ל אֹותֹו ָרׁשָ    .ַאף ְסעּוָדתֹו ׁשֶ

  
  .)ח- אסתר א( "ֵאין אֹוֵנס"

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ל ּכָ ד ׁשֶ ין ְמִדיָנתוֹ  ְמַלּמֵ ָקהּו ִמּיֵ ְרצֹון ִאיׁש ָוִאיׁש  ,ֶאָחד ְוֶאָחד ִהׁשְ    .ַלֲעׂשֹות ּכִ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ַכי ְוָהָמן ְרצֹון ָמְרּדְ    ,ַלֲעׂשֹות ּכִ
ְכִתיב ַכי ּדִ   .)ה- אסתר ב( "ִאיׁש ְיהּוִדי" :ָמְרּדְ

   .)ו-אסתר ז( "ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב" –ָהָמן 
  
  
לְ " י ַהּמַ תִּ ם ַוׁשְ ְלכּותּגַ ית ַהּמַ ים ּבֵ ה ָנׁשִ תֵּ ָתה ִמׁשְ ה ָעׂשְ     .)ט-אסתר א( "ּכָ
  
ים' ׁשִ ית ַהּנָ ֵעי ֵליּה  'ּבֵ    !ִמיּבָ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ונוּ  ּוְ ֵניֶהן ִלְדַבר ֲעֵביָרה ִנְתּכַ    ,ׁשְ
י   יב,ב ָאְמֵרי ִאיְנׁשֵ ֵתיּה " :ַהְיינּו ּדְ ָקֵרי ְוִאּתְ בּוִציֵני^ִאיהּו ּבְ    .ּבְ

  
  
ּיֹום" ִין ּבַ ּיָ ֶלְך ּבַ טֹוב ֵלב ַהּמֶ ִביִעי ּכְ ְ   .)י- אסתר א( "ַהׁשּ
  

ַחְמָרא יּה ּבְ א לֹא ָטב ִלּבֵ ּתָ    ?ָאטּו ַעד ַהׁשְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ת ָהָיה ּבָ ִביִעי ׁשַ ְ    ,יֹום ַהׁשּ

ָרֵאל אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ַמְתִחיִלין ּבְ  ׂשְ ּיִ חֹות ְבֵרי ּתֹוָרהִד ׁשֶ ּבָ ׁשְ    ,ּוְבִדְבֵרי ּתִ
יְפלּותאּוּמֹות ָהעֹוָלם ָבל ֲא  ִדְבֵרי ּתִ א ּבְ אֹוְכִלין ְוׁשֹוִתין ֵאין ַמְתִחיִלין ֶאּלָ    ,ׁשֶ

ע ל אֹותֹו ָרׁשָ ְסעּוָדתֹו ׁשֶ    ,ְוֵכן ּבִ
לּו אֹוְמִרים    ,ָמִדּיֹות ָנאֹות :ַהּלָ

לּו אֹוְמִרים ְרִסּיֹות ָנאֹות :ְוַהּלָ    ,ּפַ
ֵורֹוׁש  ִלי ׁשֶ  :ָאַמר ָלֶהם ֲאַחׁשְ יּכְ ּיִ ּדִ ׂשְ א ּכַ ְרִסי ֶאּלָ י ְולֹא ּפַ ׁש ּבֹו ֵאינֹו לֹא ָמִדּיִ ּמֵ ּתַ    ?ְרצֹוְנֶכם ִלְראֹוָתּה  ,ֲאִני ִמׁשְ

ה ,יןִא  :ָאְמרּו לוֹ  ֵהא ֲערּוּמָ ּתְ    .ּוִבְלַבד ׁשֶ
ּה  ָאָדם מֹוֵדד ּבָ ה ׁשֶ ִמּדָ ּבְ    ,מֹוְדִדין לוֹ  ,ׁשֶ

ָעה ְמִבי י ָהְרׁשָ ּתִ ָהְיָתה ַוׁשְ ד ׁשֶ יָטן ֲערּוּמֹותְמַלּמֵ ָרֵאל ּוַמְפׁשִ נֹות ִיׂשְ ת ,ָאה ּבְ ּבָ ׁשַ ֶהן ְמָלאָכה ּבְ ה ּבָ    ,ְועֹוׂשָ
ְכִתיב ה" :ַהְיינּו ּדִ ָבִרים ָהֵאּלֶ ֵורֹוׁש  ,ַאַחר ַהּדְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ׁשֹוְך ֲחַמת ַהּמֶ    ,  ,ּכְ

ר ִנְגַזר ָעֶליהָ  ָתה ְוֵאת ֲאׁשֶ ר ָעׂשָ י ְוֵאת ֲאׁשֶ תִּ ָתה - )א-אסתר ב( "ָזַכר ֶאת ַוׁשְ ָעׂשְ ם ׁשֶ ׁשֵ ְך ִנְגַזר ָעֶליָה  ,ּכְ    .ּכָ
  
  
י" תִּ ה ַוׁשְ ְלּכָ ָמֵאן ַהּמַ   .)יב-אסתר א( "ַותְּ

  
א ֲהַואי ִריְצּתָ ִדי ּפְ    !ִמּכְ

ָאַמר ַמר ונוּ " :ּדְ ּוְ ֵניֶהן ִלְדַבר ֲעֵביָרה ִנְתּכַ    ."ׁשְ
  

   ?לֹא ֲאַתאי ַמאי ַטְעָמא
  

יָאַמר  ר ֲחִני ַרּבִ    :ָנאיֹוֵסי ּבַ
ּה ָצַרַעת ְרָחה ּבָ ּפָ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

ה ָלּה ָזָנב" ְבִריֵאל ְוָעׂשָ א ּגַ    ."ּבָ
  

  רש"י
. אכילת מזבח כדת של תורה

שה מרובה משתיה פר ושל
עשרונים סולת לאכילה ונסך 

   חצי ההין:
. יין הרגיל בו ולא מיין מדינתו

ישכרהו [ולא ישתהו] אלא לפי 
   רצונו:

. הם היו שרי כרצון מרדכי והמן
   המשקים במשתה:

  . דלועין גדולות: איהו בקרי
. דלועין קטנות כלומר בוציני

דבאותו מין עצמו זה נואף וזו 
נואפת הוא אומר להראות את 

ופיה והיא לכך נתכונה י
   שיסתכלו ביופיה:

   . פרוצה היתה:פריצתא הואי
. ויליף מלמד שפרחה בה צרעת

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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ֶלְך ְמאֹד" ְקצֹף ַהּמֶ    .)יב- אסתר א( "ַוּיִ
  

י ַהאי יּה ּכּוּלֵ ְלָקה ּבֵ אי ּדָ    ?ַאּמַ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ְלָחה ֵליּה  א :ׁשָ ַאּבָ ר ֲאהּוְרָייֵריּה ּדְ    !ּבַ

ֵתי  א ַחְמָרא ׁשָ א ָלֳקֵבל ַאְלּפָ    ,ְולֹא ָרֵוי -ַאּבָ
ַחְמֵריּה  י ּבְ ּטֵ ּתַ ְבָרא ִאׁשְ    ,ְוַההּוא ּגַ

ד ֲעָרה בוֹ " :ִמּיָ    .)יב-אסתר א("ַוֲחָמתֹו ּבָ
  
  
ֶלְך ַלֲחָכִמים"    .)יג- אסתר א( "ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ
  

   ?ַמאן ֲחָכִמים
  

ָנן  ים"ַרּבָ ים - )יג- אסתר א( "יֹוְדֵעי ָהִעתִּ ִנים ְוִלְקּבֹוַע ֳחָדׁשִ ר ׁשָ ּיֹוְדִעין ְלַעּבֵ    .ׁשֶ
  

   :ָאַמר ְלהוּ 
ְיינּוָה ִלי    ?ּדַ

  
   ?ֵהיִכי ַנֲעִביד :ָאְמרוּ 

ן -  'ַקְטָלּה ' :ֵניָמא ֵליּה  ִסיק ֵליּה ַחְמֵריּה ּוָבֵעי ָלּה ִמיּנָ    ,ְלָמָחר ּפָ
ְבָקּה ' :ֵניָמא ֵליּה  ַמְלכוּ  - 'ׁשַ    .ָתאָקא ְמַזְלְזָלה ּבְ

  
   :ָאְמרּו לוֹ 

ׁש  ְקּדָ ית ַהּמִ ָחַרב ּבֵ    ,ִמּיֹום ׁשֶ
   ,ְוָגִלינּו ֵמַאְרֵצנוּ 

ּנוּ  ָלה ֵעָצה ִמּמֶ יֵני ְנָפׁשֹות ,ִניּטְ    ,ְוֵאין ָאנּו יֹוְדִעין ָלדּון ּדִ
ְייהוּ  דּוְכּתַ ָיְתֵבי ּבְ י ַעּמֹון ּומֹוָאב ּדְ ָיִתיב ַעל ּדּוְרּדְ  ,ִזיל ְלַגּבֵ ַחְמָרא ּדְ    ,ֵייּה ּכְ

  
   ,ְוַטְעָמא ָאְמרּו ֵליּה 

ְכִתיב ִלי" :ּדִ ִלי ֶאל ּכֶ ָמָריו ְולֹא הּוַרק ִמּכְ עּוָריו ְוׁשֹוֵקט הּוא ֶאל ׁשְ ֲאַנן מֹוָאב ִמנְּ    ,ׁשַ
ן ָעַמד ַטְעמֹו ּבֹו ְוֵריחֹו לֹא ָנָמר    .יא)-(ירמיה מח "ּוַבּגֹוָלה לֹא ָהָלְך ַעל ּכֵ

  
ד  רֹוב ֵאָלי" –ִמּיָ יׁש ְוַהּקָ ְרׁשִ ָתר ַאְדָמָתא תַּ ָנא ׁשֵ ְרׁשְ    .)יד- אסתר א( "ו ּכַ

  
יָאַמר     :ֵלִוי ַרּבִ

נֹות ֶנֱאַמר סּוק ֶזה ַעל ׁשּום ָקְרּבָ ל ּפָ    ,ּכָ
ָנא" ְרׁשְ ֵרת ִלְפֵני  - "ּכַ ָ רּוְך הּואָאְמרּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ דֹוׁש ּבָ ל עֹוָלם :ַהּקָ    !ִרּבֹונֹו ׁשֶ

לּום ִהְקִריבּו ְלָפנֶ  ָרֵאל ְלָפֶניָך ּכְ ִהְקִריבּו ִיׂשְ ֶדֶרְך ׁשֶ ָנה ּכְ ֵני ׁשָ ִרים ּבְ    ?!יָך ּכָ
ָתר" י ּתֹוִרין - "ׁשֵ ּתֵ לּום ִהְקִריבּו ְלָפֶניָך ׁשְ    ?!ּכְ
ח ֲאָדָמה - "ַאְדָמָתא" נּו ְלָפֶניָך ִמְזּבַ לּום ּבָ    ?!ּכְ
יׁש " ְרׁשִ הוּ  - "תַּ ִבְגֵדי ּכְ ׁשּו ְלָפֶניָך ּבְ יּמְ לּום ׁשִ הּכְ הוּ  ,ּנָ ְכִתיב ּבְ ֵפה" :ּדִ יׁש ְוׁשַֹהם ְוָיׁשְ ְרׁשִ    ?!כ)-(שמות כח"תַּ

ָדם ְלָפֶניךָ  - "ֶמֶרס" לּום ֵמיְרסּו ּבְ    ?!ּכְ
ְמָנחֹות ְלָפֶניךָ  - "ַמְרְסָנא" לּום ֵמיְרסּו ּבִ    ?!ּכְ
ְלָחן ְלָפֶניךָ  - "ְממּוָכן" לּום ֵהִכינּו ׁשֻ    ?!ּכְ
  
  
  .)טז- אאסתר ( "ַוּיֹאֶמר ְממּוָכן"
  

ָנא    :ּתָ
   ,ֶזה ָהָמן -  "ְממּוָכן""

מֹו  ה ִנְקָרא ׁשְ ּמּוָכן ְלפּוְרָענּות - "ְממּוָכן"ְוָלמָּ    ."ׁשֶ
  
  

  רש"י
   . שומרי הסוסים:אהורייריה

. כן לקבל אלפא חמרא שתי
   הכתוב עליו (דניאל ה):העיד 

. יפיג יינו מעט פסיק ליה
   מעליו:

   . על שמריו:על דורדייה
. ויפה אמרו וטעמא אמרו ליה

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:
. ות נאמרפסוק זה על קרבנ

והקרוב אליו לשון הקרבת 
קרבן מלאכי השרת הזכירו לפני 
הקב''ה את הקרבנות שהקריבו 
ישראל לפניו לעשות להם נקמה 
בושתי ותבא אסתר ותמלוך 

   תחתיה:
. כלום הקריבו לפניך כרשנא

   כרים בני שנה:
  . שתי תורים:שתר
. שמירסו את הדם שלא מרס

יקרש ושוב לא יהא ראוי 
   לזריקה:

. מירסו במנחות לבוללן סנאמר
   ממרס לשון מגיס:

. עומד להיות מוכן לפורענות
   תלוי:
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ֲהָנאָאַמר     :ַרב ּכַ
אן רֹאׁש  ,ִמּכָ ַהֶהְדיֹוט קֹוֵפץ ּבָ    .ׁשֶ

  
  
ֵביתוֹ " ל ִאיׁש ׂשֹוֵרר ּבְ      .)כב-אסתר א(" ִלְהיֹות ּכָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
רֹות ָהִראׁשֹונֹותִאְלָמֵלא     ,ִאּגְ

ִריד ּוָפִליט ָרֵאל ׂשָ ל ִיׂשְ ֹוְנֵאיֶהן ׁשֶ יר ִמׂשּ ּיֵ ּתַ    .לֹא ִנׁשְ
  

יר ָלן :ָאְמֵרי ּדִ ׁשַ ֵביתוֹ " :ַמאי ַהאי ּדְ ל ִאיׁש ׂשֹוֵרר ּבְ    ?"ִלְהיֹות ּכָ
יָטא ׁשִ    !ּפְ

א ּכָ ׁשְ ְרּדַ ֵביֵתיּה ּפַ    .ֶליֱהֵוי ֲאִפיּלּו ָקָרָחה ּבְ
  
  
ִקיִדים ְוַיְפֵקד" ֶלְך ּפְ   .)ב- אסתר ב( "ַהּמֶ
  

    :ַרבָאַמר 
ְכִתיב ֶלת" :ַמאי ּדִ ה ְבָדַעת ּוְכִסיל ִיְפרֹוׂש ִאּוֶ ל ָערּום ַיֲעׂשֶ    ?טז)- משלי יג( "ּכָ

ה ְבָדַעת" ל ָערּום ַיֲעׂשֶ ִוד - "ּכָ    ,ֶזה ּדָ
ְכִתיב ֶלְך ַנֲע " :ּדִ י ַהּמֶ    -  )ב- מלכים א א( "ָרה ְבתּוָלהַוּיֹאְמרּו לֹו ֲעָבָדיו ְיַבְקׁשּו ַלאדִֹנ

ּה ִניֲהֵליּה  א ַאְייּתָ ַרּתָ ֲהָוה ֵליּה ּבְ ל ַמאן ּדַ    ,ּכָ
ֶלת" ֵורֹוׁש  - "ּוְכִסיל ִיְפרֹוׂש ִאּוֶ    ,ֶזה ֲאַחׁשְ

ְכִתיב ִקיִדים" :ּדִ ֶלְך ּפְ יּה  -  "ְוַיְפֵקד ַהּמֶ א ִאיְטְמָרה ִמיּנֵ ַרּתָ ֲהָוה ֵליּה ּבְ ל ַמאן ּדַ    .ּכָ
  
  
יָרהִאיׁש " ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ   .)ה-אסתר ב("ִאיׁש ְיִמיִני ... ְוגֹו' ְיהּוִדי ָהָיה ּבְ
   

   ?ַמאי ָקָאַמר
ְנָיִמין -ִאי ְלִיחּוָסא ָקָאֵתי     .ְלַיֲחֵסיּה ְוָאִזיל ַעד ּבִ
ָנא ָהֵני א ַמאי ׁשְ    ?ֶאּלָ

  
ָנא    :ּתָ

מֹו ִנְקְראוּ " ן ַעל ׁשְ    ּכּוּלָ
ן ָיִאיר" ֵהִאיר  - "ּבֶ ן ׁשֶ תוֹ ּבֵ ְתִפּלָ ָרֵאל ּבִ ל ִיׂשְ    ,ֵעיֵניֶהם ׁשֶ
ְמִעי" ן ׁשִ תוֹ  - "ּבֶ ִפּלָ ַמע ֵאל תְּ ָ ׁשּ ן ׁשֶ    ,ּבֵ
ן ִקיׁש " חּו לוֹ  -  "ּבֶ ֲעֵרי ַרֲחִמים ְוִנְפתְּ יׁש ַעל ׁשַ ִהּקִ    ."ׁשֶ
  

   ,ַאְלָמא ִמיהּוָדה ָקָאֵתי - "ְיהּוִדי"ָקֵרי ֵליּה 
   !ְנָיִמין ָקָאֵתיַאְלָמא ִמּבִ  -  "ְיִמיִני"ְוָקֵרי ֵליּה 

  
   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ִנימּוסֹו ָהָיה ר ּבְ ַכי מּוְכּתָ    .ָמְרּדְ
  

ר ָחָנהָאַמר  ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ
ְנָיִמין    ,ָאִביו ִמּבִ
  .ְוִאּמֹו ִמיהּוָדה

  
ָנן ָאְמֵרי    :ְוַרּבָ

זוֹ  רֹות זֹו ּבְ חֹות ִמְתּגָ ּפְ    ,ִמׁשְ
ַחת ְיהּוָדה אֹוֶמֶרתִמׁשְ  ָרא :ּפַ ן ּגֵ ְמִעי ּבֶ ִוד ְלׁשִ לֹא ַקְטֵליּה ּדָ ַכי ּדְ ִמְתְיִליד ָמְרּדְ ִרים ּדְ    .ֲאָנא ּגָ

ְנָיִמין ָאְמָרה ַחת ּבִ ּפַ אי ָקָאֵתי :ּוִמׁשְ    .ִמיּנַ
  
  
  
  

  רש"י
. מכאן שההדיוט קופץ בראש

שהרי מנה אותו הכתוב לבסוף 
אלמא גרוע הוא מכולן והוא 

  קפץ בראש:
. אלמלא אגרות ראשונות

שהוחזק בהן שוטה בעיני 
   האומות:

לא נשתייר משונאי ישראל 
יו ממהרין . שהשריד ופליט

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:

   . פקיד ונגיד:פרדשכא
. דוד לא ביקש אלא נערה נערה

אחת כל אדם הראה לשלוחיו 
לי תיטב בעיניו את בתו או

ואחשורוש כסיל צוה לקבץ את 
כולן הכל יודעין שלא יקח אלא 
אחת ואת כולן יבעל מאן דהוה 

   ליה ברתא מטמרה:
. בשמות מוכתר בנימוסו היה

נאין נימוס שם בלשון יון (נערי) 
לא גרסינן אלא הכי גרסינן אמר 
רבה בר בר חנה אמר רבי יהושע 

  בן לוי כו': 
. שהיה עידלא קטליה דוד לשמ

   חייב מיתה:
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   :ָאַמר ָרָבא
יָסא ָרֵאל ָאְמָרה ְלִאיָדְך ּגִ ֶנֶסת ִיׂשְ    ,ּכְ

ה לִ     ,"ְיהּוִדי"י ְראּו ֶמה ָעׂשָ
  

ם ִלי  יּלֵ ִ    ,"ְיִמיִני"ּוַמה ׁשּ
ה ִלי    יג,א יּה ^ - "ְיהּוִדי"ֶמה ָעׂשָ ִאְתְיִליד ִמיּנֵ ְמִעי ּדְ ִוד ְלׁשִ לֹא ַקְטֵליּה ּדָ    ,ּדְ

יּה ָהָמן י ּבֵ ִמיַקּנֵ ַכי ּדְ   .ָמְרּדְ
ם ִלי  יּלֵ ִ ִאְת  -  "ְיִמיִני"ּוַמה ׁשּ אּול ַלֲאַגג ּדְ לֹא ַקְטֵליּה ׁשָ יּה ָהָמןּדְ ָרֵאל ,ְיִליד ִמיּנֵ ְמַצֵער ְלִיׂשְ    .ּדִ

  
י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ

ְנָיִמן ָקָאֵתי    ,ְלעֹוָלם ִמּבִ
אי ָקֵרי ֵליּה     ?"ְיהּוִדי"ְוַאמַּ

ַפר ּבַ  ּכָ    ,ֲעבֹוָדה ָזָרהַעל ׁשּום ׁשֶ
ל ַהּכֹוֵפר ּבַ  ּכָ    ,ִנְקָרא ְיהּוִדי -  ֲעבֹוָדה ָזָרהׁשֶ

ִדְכִתיב    .)יב-דניאל ג("ְוגֹו' ַתי ּגּוְבִרין ְיהּוָדִאיןִאי" :ּכְ
  
  

י זִּ ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ִמים ַרּבִ ִדְבֵרי ַהּיָ ַתח ּבְ י ֲהָוה ּפָ    ,ּכִ
ָבֶריָך ֶאָחד ֵהם :ָאַמר ָהִכי ל ּדְ ן ,ּכָ    .ְוָאנּו יֹוְדִעין ְלדֹוְרׁשָ

ה ָיְלָדה ֶאת ֶיֶרד ֲאִבי ְגדֹור" הּוִדּיָ ּתֹו ַהּיְ    ,ְוִאׁשְ
   ,ֶאת ֶחֶבר ֲאִבי ׂשֹוכֹו ְוֶאת ְיקּוִתיֵאל ֲאִבי ָזנֹוַח וְ 

ר ָלַקח ָמֶרד ְרעֹה ֲאׁשֶ ְתָיה ַבת ּפַ ֵני ּבִ ה ּבְ        .יח)- (דברי הימים א ד "ְוֵאּלֶ

אי ָקֵרי ָלּה  ה"ַאּמַ    ?"ְיהּוִדּיָ
ְפָרה ּבַ  ּכָ    .ֲעבֹוָדה ָזָרהַעל ׁשּום ׁשֶ

ְכִתיב ְרעֹה ִלְרחוֹ " :ּדִ ת ּפַ ֵרד ּבַ    .ה)- (שמות ב "ץ ַעל ַהְיאֹורַותֵּ

י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ
ית ָאִביָה  יּלּוֵלי ּבֵ ְרָדה ִלְרחֹוץ ִמּגִ ּיָ    .ׁשֶ

  
יֵתיּה ְוָהא ַרּבוֹ  ?ָיְלָדה    !ֵיי ַרּבִ

  
   :לֹוַמר ְלָך 

יתוֹ  תֹוְך ּבֵ ל ָיתֹום ִויתֹוָמה ּבְ ל ַהְמַגּדֵ ּכָ    ,ׁשֶ
ִאיּלּו ְילָ  תּוב ּכְ    .דוֹ ַמֲעֶלה ָעָליו ַהּכָ

  
ה -  "ֶיֶרד"    ,ֶזה מׁשֶ

מֹו  ה ִנְקָרא ׁשְ    ?"ֶיֶרד"ְוָלּמָ
ָיָמיו ָרֵאל ָמן ּבְ ַרד ָלֶהם ְלִיׂשְ ּיָ    .ׁשֶ

  
דֹור" ָרֵאל - "ּגְ ל ִיׂשְ ְרצֹוֵתיֶהן ׁשֶ ַדר ּפִ ּגָ    .ׁשֶ
ַמִים - "ֶחֶבר" ָ ׁשּ ּבַ ָרֵאל ַלֲאִביֶהן ׁשֶ ר ֶאת ִיׂשְ ִחיּבֵ    .ׁשֶ
ה לָ  - "סֹוכוֹ " ֲעׂשָ ּנַ הׁשֶ סּוּכָ ָרֵאל ּכְ    .ֶהם ְלִיׂשְ
ָיָמיו - "ְיקּוִתיֵאל" ָרֵאל ָלֵאל ּבְ ּוּו ִיׂשְ ּקִ    .ׁשֶ
ָרֵאל -  "ָזנֹוַח " ל ִיׂשְ ִהְזִניַח ֲעֹונֹוֵתיֶהן ׁשֶ    .ׁשֶ
  
תֹוָרה -  "ֲאִבי...  ֲאִבי...  ֲאִבי" ָחְכָמה ,ָאב ּבְ ְנִביאּות ,ָאב ּבְ    .ָאב ּבִ
  
ְתָיה ֲאׁשֶ " ֵני ּבִ ה ּבְ מוֹ  "ֶמֶרד"ְוִכי  - "ר ָלַקח ָמֶרדְוֵאּלֶ ֵלב'ַוֲהלֹא  ?ׁשְ מוֹ  'ּכָ    !ׁשְ
  

רּוְך הּואָאַמר  דֹוׁש ּבָ    :ַהּקָ
ִלים ֲעַצת ְמַרּגְ ַרד ּבַ ּמָ ֵלב ׁשֶ    ,ָיבֹא ּכָ

ית ָאִביָה  ִגּלּוֵלי ּבֵ ְרָדה ּבְ ּמָ ְרעֹה ׁשֶ ת ּפַ א ֶאת ּבַ ָ    .ְוִיׂשּ
  
  
  
  

  רש"י
. לצעקה ולא לשבח לאידך גיסא

איש יהודי ואיש ימיני גרמו לי 
  הצער הזה:

. איתי גוברין יהודאין כו'
וסיפיה דקרא לאלהך לא 

   פלחין:
. כנגד הספר כל דבריך אחד הן

היה אומר כל דבריך דברי 
הימים אחת הן הרבה שמות 
אתה מזכיר פלוני ופלוני וכולן 

   הן: אדם אחד
. ואע''פ ואנו יודעין לדורשן

שסתמת אותן אנו נותנין את 
לבינו עד שאנו יודעין לדורשן 
משום דאמרינן לעיל כל הכופר 
   בע''ז נקרא יהודי נקט לה הכא:

. והלא ואשתו היהודיה וגו'
בתיה שמה דהא כתיב בסופיה 

   ואלה בני בתיה:
   . לטבול (לשון) גירות:לרחוץ

משתעי  . שבכלבוהלא כלב שמו
   קרא:

הכי גרסינן וישא בתיה שמרדה 
. ולכך נשתנה בגילולי בית אביה

   שמה בליקוחין הללו:
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ַלם" ר ָהְגָלה ִמירּוׁשָ    .)ו- אסתר ב( "ֲאׁשֶ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָלה ֵמַעְצמוֹ  ּגָ    .ׁשֶ

  
  
ה" ת[ ַוְיִהי אֹוֵמן ֶאת ֲהַדסָּ ר ּבַ   .)ז- אסתר ב( ]"ּדֹדוֹ -ִהיא ֶאְסתֵּ
  

ה"ָקֵרי ָלּה  ר"ְוָקֵרי ָלּה  ,"ֲהַדסָּ    ?"ֶאְסתֵּ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ֵמִאיר"    :אֹוֵמר ַרּבִ
ר" ָמּה  "ֶאְסתֵּ ה ִנְקָרא ׁשְ ָמּה ְוָלמָּ ה" :ׁשְ    ?"ֲהַדסָּ

ים ְקְראּו ֲהַדסִּ ּנִ יִקים ׁשֶ ּדִ ם ַהּצַ    .ַעל ׁשֵ
ים" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ין ַהֲהַדסִּ   .ח)-(זכריה א "ְוהּוא עֹוֵמד ּבֵ

  

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה" ָמּה  "ֲהַדסָּ ה ִנְקֵראת ׁשְ ָמּה ְוָלמָּ ר" :ׁשְ     ?"ֶאְסתֵּ

ָבֶריָה  ֶרת ּדְ ָהְיָתה ַמְסתֶּ ם ׁשֶ    ,ַעל ׁשֵ
ֱאַמ  ּנֶ הּ " :רׁשֶ ֶדת ֶאת ַעּמָ ר ַמּגֶ    .ְוגֹו' "ֵאין ֶאְסתֵּ

  

י    :אֹוֵמר ְנֶחְמָיה ַרּבִ
ה" ה ִנְקֵראת "ֲהַדסָּ ָמּה ְוָלמָּ ר" :ׁשְ    ?"ֶאְסתֵּ

ַהר ָהיּו אּוּמֹות ָהעֹוָלם קֹוִרין אֹוָתּה ַעל ׁשּום ִאְסתַּ    .ׁשֶ
  

אי ן ַעּזַ    :אֹוֵמר ּבֶ
ר" ה ְולֹא ְקָצָר  -  "ֶאְסתֵּ הלֹא ֲארּוּכָ ֲהַדסָּ ינֹוִנית ּכַ א ּבֵ    .ה ָהְיָתה ֶאּלָ
  

י ן ָקְרָחה ַרּבִ ַע ּבֶ    :ָאַמר ְיהֹוׁשֻ
ר ְיַרְקרֹוֶקת ָהְיָתה ל ֶחֶסד ָמׁשּוְך ָעֶליָה  ,ֶאְסתֵּ    ."ְוחּוט ׁשֶ

  
  
י ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם"   .)ז- אסתר ב( "ּכִ
  

הּ " ה ִלי - "ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאּמָ    ?ָלּמָ
  

   :ַרב ַאָחאָאַמר 
ּה  ַרּתָ    ,ֵמת ָאִביָה  -ִעיּבְ

ּה  ּה  -ְיָלַדּתָ   .ֵמָתה ִאּמָ
  
  
ַכי לֹו ְלַבת" ּה ְלָקָחּה ָמְרּדֳ   .)ז-אסתר ב( "ּוְבמֹות ָאִביָה ְוִאּמָ
  

ּום  ָנא ִמׁשּ י ֵמִאירּתָ    :ַרּבִ
ְקֵרי" א ְלַבִית "ְלַבת" ַאל תִּ   .ֶאּלָ

בְ " :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר י ִאם ּכִ הְוָלָרׁש ֵאין ּכֹל ּכִ ה ַאַחת ְקַטנָּ    ,ׂשָ
ו ָניו ַיְחּדָ ל ִעּמֹו ְוִעם ּבָ ְגּדַ ָה ַותִּ ר ָקָנה ַוְיַחּיֶ    ,ֲאׁשֶ

ַבת ִהי לֹו ּכְ ב ַותְּ ּכָ ה ּוְבֵחיקֹו ִתׁשְ תֶּ ּתֹו תֹאַכל ּוִמּכֹוסֹו ִתׁשְ    .ג)- (שמואל ב יב"ִמּפִ
ּום ּדִ  ב"ִמׁשּ ּכָ    ?!ַבתכְּ ֲהַוות ֵליּה  "ְבֵחיקֹו ִתׁשְ

א     .ִיתַב כְּ ֶאּלָ
י ְלַבִית    .ָהִכי ַנּמִ

  
  
ָערֹות" ַבע ַהּנְ   .)ט- (אסתר בְוגֹו'  ְוֵאת ׁשֶ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ת ּבָ ֶהן ְיֵמי ׁשַ ָהְיָתה מֹוָנה ּבָ    .ׁשֶ

  רש"י
. מדלא כתיב אשר שגלה מעצמו

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 

ו הקב''ה מעצמו עד שאמר ל
  לחזור:

. בין בין ההדסים אשר במצולה
הצדיקים שגלו לבבל ובשכינה 

   משתעי קרא:
   . ירח יפה כלבנה:אסתהר

   . כהדסה זו:ירקרוקת היתה
. 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 

ללמדנו שאפי' יום אחד לא אלא 
   היה לה אב ואם:

בשעה שנתעברה אמה מת 
. נמצא שלא היה לה אב אביה

   משעה שנראה להקרות אב:
. ולא וכשילדתה אמה מתה

   נראית לקרות אם:
. באוריה משתעי ולרש אין כל

   קרא:
   . בת שבע:כבשה אחת

. שהיתה מונה בהן ימי שבת
שהיתה משרתת לה אחת באחד 

בשני בשבת ואחת בשבת ואחת 
בשלישי בשבת וכן כולן 
וכשהגיע יום שפחה של שבת 

   יודעת שהיום שבת:
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ָה ְוֶאת ַנֲערֹוֶתיהָ " ּנֶ   .)ט- (אסתר ב "ְוגֹו' ַוְיׁשַ
  

   :ַרבָאַמר 
ֶהֱאִכיָלּה ַמֲאָכל ְיהּוִדי    .ׁשֶ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ֲחִזיֵריׁשֶ     .ֶהֱאִכיָלּה ָקְדֵלי ּדַ
  
יוְ     :ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ

   .ֵזְרעֹוִנים
ָגם ְונֹוֵתן ָלֶהם ֵזְרעֹוִנים" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְת ּבָ ְלַצר נֹוׂשא ֶאת ּפַ    .טז)- (דניאל א "ַוְיִהי ַהּמֶ

  
  

ֶמן ַהּמֹור" ׁשֶ ים ּבְ ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ    ."ׁשִ
  

ֶמן ַהּמֹור"ַמאי     ?"ׁשֶ
  

א יַרּבִ  ר ַאּבָ יא ּבַ    :ָאַמר ִחּיָ
ּתְ     .ְסַטּכַ

  
   :ָאַמר ַרב הּוָנא

ִליׁש  ּלֹא ֵהִביא ׁשְ ֶמן ַזִית ׁשֶ    .ׁשֶ
  

ְנָיא    :ּתַ
י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ִליׁש  ּלֹא ֵהִביא ׁשְ ֶמן ַזִית ׁשֶ ִקינֹון ׁשֶ    ."ָאְנּפַ
  

ה ָסִכין אֹותוֹ     ?ְוָלּמָ
  

יָער ֵ יר ֶאת ַהׂשּ ִ ׁשּ ּמַ    ,ׁשֶ
רּוְמ  ׂשָ ן ֶאת ַהּבָ    .ַעּדֵ
  
  
ָבה" ֶעֶרב ִהיא ָבָאה ּוַבּבֶֹקר ִהיא ׁשָ    ."ּבָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ְבחוֹ  ע ָלַמְדנּו ׁשִ ל אֹותֹו ָרׁשָ נּותֹו ׁשֶ    ,ִמּגְ

ּיֹום תֹו ּבַ ׁש ִמּטָ ּמֵ ּלֹא ָהָיה ְמׁשַ    .ׁשֶ
  
  
ר נֹׂשאת ֵחן" ִהי ֶאְסתֵּ    ."ַותְּ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ּלְ ד ׁשֶ תוֹ  ,ְמַלּמֵ אּוּמָ    .ִנְדְמָתה לֹו ּכְ

  
  
יִרי הּוא חֶֹדׁש ֵטֵבת" חֶֹדׁש ָהֲעׂשִ ית ַמְלכּותֹו ּבַ ֵורֹוׁש ֶאל ּבֵ ֶלְך ֲאַחׁשְ ר ֶאל ַהּמֶ ַקח ֶאְסתֵּ ּלָ    ."ַותִּ
  

ֱהֶנה ּגּוף ִמן ַהּגּוף ּנֶ    .ֶיַרח ׁשֶ
  
  
ר " ֶלְך ֶאת ֶאְסתֵּ ֱאַהב ַהּמֶ תּולֹותַוּיֶ ל ַהּבְ א ֵחן ָוֶחֶסד ְלָפָניו ִמּכָ ָ ׂשּ ים ַותִּ ׁשִ ל ַהּנָ    ."ִמּכָ
  

   :ַרבָאַמר 
תּוָלה ׁש ִלְטעֹום ַטַעם ּבְ יּקֵ    ,ָטַעם – ּבִ

עּוָלה     .ָטַעם –ַטַעם ּבְ

  רש"י
. בקונ''וש שמינית כתלי דחזירי

   ומתוך אונסה לא נענשה:
. שהזרעונים וכן הוא אומר

טובים לצדיקים להבדילן 
   ממאכל טמא:

ויהי המלצר נושא את בגם ויין 
. וכתיב בההוא משתיהם וגו'

קצת ימים עשרה ענינא ולמ
נראה מראיהם טוב ובריאי בשר 

   וגו':
אנפקינון שמן זית שלא הביא 

. גבי מנחות תנן אין שליש
מביאין אנפקינון ואם הביא 
פסול ועלה קאי ר' יהודה ואמר 

   מהו אנפקינון:
   . מצהיב:מעדן

. גנותו מגנותו של אותו רשע
הוא זה שהוא בועל נשים 

   ומשלחן:
מפני  .שהגוף נהנה מן הגוף

הצינה והעיד לך הכתוב שהיו 
מתכונין מן השמים לחבבה על 

   בעלה:
. לכך נאמר ביקש לטעום כו'

   מכל הנשים ומכל הבתולות:
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דֹול" ה ּגָ תֶּ ֶלְך ִמׁשְ ַעׂש ַהּמֶ    ."ַוּיַ
  

א  ּיָ ּתַ ְלָיא ֵליּה  -ָעַבד ִמׁשְ    ,ְולֹא ּגַ
ְר  ֵלי ּכַ א ּדָ ְלָיא ֵליּה  -ּגָ    ,ְולֹא ּגַ

ֵני  יׁשְ ְרּדִ ַדר ּפַ ְלָיא ֵליּה  -ׁשָ    .ְולֹא ּגַ
  
  
ִנית" תּולֹות ׁשֵ ֵבץ ּבְ    ."ְוגֹו' ּוְבִהּקָ
  

ַכי ְרּדְ ַקל ֵעָצה ִמּמָ    ,ָאִזיל ׁשָ
ּה  :ָאַמר ֶיֶרְך ֲחֶביְרּתָ א ּבְ ָאה ֶאּלָ ה ִמְתַקּנְ ָ ְלָיא ֲאִפיּלוּ וַ  -ֵאין ִאׁשּ    ,ֵליּה  ָהִכי לֹא ּגַ

ְכִתיב הּ " :ּדִ ֶדת מֹוַלְדתָּ ר ַמּגֶ    ."ְוגֹו' ֵאין ֶאְסתֵּ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ְכִתיב    יג,ב יק ֵעיָניו"^ :ַמאי ּדִ ּדִ    ?"לֹא ִיְגַרע ִמּצַ

ָהְיָת  ַכר ְצִניעּות ׁשֶ ׂשְ ָרֵחל  הּבִ ּה ּבְ אּול -ּבָ ה ׁשָ נָּ    ,ָזְכָתה ְוָיָצא ִמּמֶ
ַכר ְצִניעּות אּול  ּוִבׂשְ ׁשָ ָהָיה ּבֹו ּבְ ר -ׁשֶ ּנּו ֶאְסּתֵ    .ָזָכה ְוָיָצאת ִמּמֶ

  
ָרֵחל"ּוַמאי  ּה ּבְ    "?ְצִניעּות ָהְיָתה ּבָ

  
ְכִתיב י ֲאִחי ָאִביָה הּוא" :ּדִ ד ַיֲעקֹב ְלָרֵחל ּכִ ּגֵ    ,יב)-(בראשית כט "ַוּיַ

ן ֲאחֹות ָאִביָה הּוא ?!"ֲאִחי ָאִביָה הּוא"ְוִכי     !ַוֲהלֹא ּבֶ
  
א ָאַמר ָלּה ֶא     ?ִמיְנְסָבא ִלי :ּלָ

ָאה הּוא ְולֹא ָיְכַלּתְ ֵליּה  ,יןִא  :ָאְמָרה ֵליּה  א ַרּמָ    .ִמיהּו ַאּבָ
אּות :ָאַמר ָלּה  ַרּמָ    .ָאִחיו ֲאָנא ּבְ

ַרְמיּוָתא :ָאְמָרה ֵליּה  יֵקי ְלַסּגּוֵיי ּבְ ֵרי ְלַצּדִ    ?ּוִמי ׁשָ
ָבר " –ין ִא  :ָאַמר ָלּה  תָּ לִעם ָנָבר תִּ ּפָ תַּ ׁש תִּ   כז) - (שמואל ב כב "ְוִעם ִעּקֵ

   ?ּוַמאי ַרְמיּוָתא :ָאַמר ָלּה 
אי :ָאְמָרה ֵליּה  א ִמיּנַ יׁשָ ִ ַקׁשּ ּה  ,ִאית ִלי ֲאָחָתא ּדְ ּמָ    ,ְולֹא ַמְנִסיב ִלי ִמּקַ

   ,ָמַסר ָלּה ִסיָמִנים
י ָמָטא ֵליְלָיא ָאְמָרה ָפא ֲאָחַתאי :ּכִ ּסְ א ִמיּכַ ּתָ    ,יְנהּו ִניֲהָלּה ְמַסְרּתִ  ,ַהׁשְ

ְכִתיב ה ִהיא ֵלָאה" :ְוַהְיינּו ּדִ א ַלאו ֵלָאה ִהיא - כה) -(בראשית כט "ַוְיִהי ַבּבֶֹקר ְוִהּנֵ ּתָ ַעד ַהׁשְ ָלל ּדְ    ?!ִמּכְ
ְסָרה ָרֵחל ְלֵלָאה ּמָ א ִמּתֹוְך ִסיָמִנין ׁשֶ א ,ֶאּלָ ּתָ    .לֹא ֲהָוה ָיַדע ַעד ַהׁשְ

אּולְלִפיָכְך ָזְכָתה ְוָיָצא ִמ  ה ׁשָ ּנָ    .ּמֶ
  

אּול ׁשָ ִניעּות ָהְיָתה ּבְ    ?ּוַמה ּצְ
  

ְכִתיב מּוֵאל" :ּדִ ר ָאַמר ׁשְ יד לֹו ֲאׁשֶ לּוָכה לֹא ִהּגִ ַבר ַהּמְ    ,טז)-(שמואל א י "ְוֶאת ּדְ

ר ּנּו ֶאְסּתֵ    .ָזָכה ְוָיָצאת ִממֶּ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר     :ַרּבִ
ׁשֶ  רּוְך הּואּכְ דֹוׁש ּבָ ה ְלָאָדםּפֹוֵסק  ַהּקָ דּוּלָ   ,ּגְ

ל ַהּדֹורֹות ָניו ַעד סֹוף ּכָ    ,ּפֹוֵסק ְלָבָניו ְוִלְבֵני ּבָ
ֱאַמר ּנֶ הוּ " :ׁשֶ ְגּבָ יֵבם ָלֶנַצח ַוּיִ    .ז)-(איוב לו "ַוּיֹוׁשִ

ְעּתֹו  רּוְך הּוא -ְוִאם ֵהִגיס ּדַ דֹוׁש ּבָ ילוֹ  ַהּקָ ּפִ    ,ַמׁשְ
ֱאַמר ּנֶ זִּ " :ׁשֶ יםְוִאם ֲאסּוִרים ּבַ    .ְוגֹו' "ּקִ

  
  
ה" ר עֹוׂשָ ַכי ֶאְסתֵּ    ."ְוֶאת ַמֲאַמר ָמְרּדֳ
  

י ִיְרְמָיהָאַמר     :ַרּבִ
ה ַלֲחָכִמים ם ִנּדָ ָהְיָתה ַמְרָאה ּדַ    .ׁשֶ

  
  
  

  רש"י
. חוזר לכמה עבד משתיא כו'

ענינים לפייסה שתגלה לו 
מולדתה ולא הועיל וסמוך לה 
להאי קרא ובהקבץ בתולות 
שנית וגו' אין אסתר מגדת 

ה וגו' עבד מולדתה ואת עמ
משתיא סעודה לכבודה מה 

   שלא עשה בשאר נשים:
. אמר בשביל אסתר דלי כרגא

אני מניח לכם מכסי גולגולתכם 
   היינו והנחה למדינות עשה:

. דורונות לשרים שדר פרדישני
בשמה והיינו דכתיב ויתן משאת 

  כיד המלך: 
. נותן עיניו לא יגרע מצדיק עיניו

במעשה הצדיקים לשלם להם 
   לימים רבים מדה במדה:אף 

. שהיה זכתה ויצא ממנה שאול
   צנוע:

. זכה ויצאת ממנו אסתר
בתרגום של מגילה מייחס 
מרדכי ועושהו עשירי לשאול 
ומשאול עד בנימין וכתיב היא 
אסתר בת דודו ואין לו ראיה 
אחרת בכתובים שיצאה 

   משאול:
. ללאה והוא צניעות מסרתן

שלא יתפרסם הדבר שמסר לה 
   ן:סימני

. שנאמר לא יגרע מצדיק עיניו
וסיפיה דקרא ויושיבם לנצח 

   ויגבהו והיינו גדולה לדורות:
. הכי סמכי ואם הגיס דעתו כו'

קראי ויושיבם לנצח ויגבהו ואם 
אסורים בזקים על ידי 
שמגביהין עצמן באין לידי עניות 

   ויסורים:
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ר ָהְיָתה ְבָאְמָנה ִאּתוֹ " ֲאׁשֶ    ."ּכַ
  

ר ֵליָמאָאַמר  ה ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרּבָ ְ    :ַרבִמׁשּ
ָהְיָתה עֹוֶמֶדת ֵמֵחיקֹו ׁשֶ  ֵורֹוׁש ׁשֶ    ,ל ֲאַחׁשְ

ַכי ל ָמְרּדְ ֵחיקֹו ׁשֶ ֶבת ּבְ    .ְוטֹוֶבֶלת ְויֹוׁשֶ
  
  
ְגָתן ָוֶתֶרׁש " ֶלְך ָקַצף ּבִ ַער ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ ַכי יֹוׁשֵ ִמים ָהֵהם ּוָמְרּדֳ ּיָ    ."ּבַ

יָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ִחּיָ    :ַרּבִ
רּוְך הּואִהְקִציף  דֹוׁש ּבָ יק ָאדֹון ַהּקָ    ,ּוַמּנּו יֹוֵסף - ַעל ֲעָבָדיו ַלֲעׂשֹות ְרצֹון ַצּדִ
ֱאַמר ּנֶ נּו ַנַער ִעְבִרי" :ׁשֶ ם ִאתָּ    .ְוגֹו' "ְוׁשָ

יק  ַכי -ֲעָבִדים ַעל ֲאדֹוֵניֶהן ַלֲעׂשֹות ֵנס ְלַצּדִ    ,ּוַמּנּו ָמְרּדְ
ְכִתיב ַכי" :ּדִ ָבר ְלָמְרּדֳ ַדע ַהּדָ ּוָ    .ְוגֹו' "ַוּיִ

  
י ָאַמר     :יֹוָחָנןַרּבִ

ים ֲהווּ  ֵני ַטְרִסּיִ ְגָתן ָוֶתֶרׁש ׁשְ    ,ּבִ
ְלׁשֹון טּוְרִסי ִרין ּבִ    ,ְוָהיּו ְמַסּפְ

ֵעיֵנינוּ  :ְואֹוְמִרים יָנה ּבְ את זֹו לֹא ָרִאינּו ׁשֵ ּבָ    ,ִמּיֹום ׁשֶ
ֶפלּבֹ  ּסֵ מּות ,א ְוָנִטיל ֶאֶרס ּבַ ּיָ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

י ָמְרּדְ  ְבִעים ָלׁשֹוןְוֵהן לֹא ָהיּו יֹוְדִעין ּכִ ׁשִ ִזית ָהָיה ְוָהָיה יֹוֵדַע ּבְ ת ַהּגָ ּכַ ֵבי ִלׁשְ    ,ַכי ִמּיֹוׁשְ
ָוה :ָאַמר לוֹ  ָך ׁשָ ַמְרּתְ י ּוִמׁשְ ַמְרּתִ    ,ַוֲהלֹא ֵאין ִמׁשְ
ךָ  :ָאַמר לוֹ  ַמְרּתְ י ּוִמׁשְ ַמְרּתִ מֹור ִמׁשְ    ,ֲאִני ֶאׁשְ

ְכִתיב ָבר ַויִּ " :ְוַהְיינּו ּדִ ׁש ַהּדָ ֵצאַוְיֻבּקַ ן - "ּמָ ַמְרּתָ ִמׁשְ ּלֹא ִנְמְצאּו ּבְ ׁשֶ
13.   

  
  
ה" ָבִרים ָהֵאּלֶ    ."ַאַחר ַהּדְ
  
   ?ַמאי "ַאַחר"
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָרא  ּבָ רּוְך הּואַאַחר ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ּכָ    ,ְרפּוָאה ַלּמַ

ָאַמר     :ֵריׁש ָלִקיׁש ּדְ
רּוְך הּואֵאין  דֹוׁש ּבָ ָרֵאל ַהּקָ ה ֶאת ִיׂשְ ןֶאלָּ  ,ַמּכֶ ה א ִאם ּכֵ ִחיּלָ    ,ּבֹוֵרא ָלֶהם ְרפּוָאה ּתְ

ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל ְוִנְגָלה ֲעֹון ֶאְפַרִים" :ׁשֶ ָרְפִאי ְלִיׂשְ   א) - (הושע ז "ּכְ

ן ה אֹוָתן  ,ֲאָבל אּוּמֹות ָהעֹוָלם ֵאינֹו ּכֵ ְך ַמּכֶ    ,ּבֹוֵרא ָלֶהם ְרפּוָאה ְוַאַחר ּכָ
ֱאַמר ּנֶ   .כב)- (ישעיה יט "גֹוף ְוָרפֹואְוָנַגף ה' ֶאת ִמְצַרִים נָ " :ׁשֶ

  
  
ַכי ְלַבּדוֹ " ָמְרּדֳ לֹוַח ָיד ּבְ ֵעיָניו ִלׁשְ ֶבז ּבְ    ."ַוּיִ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ה  ִחיּלָ ּתְ ַכי ְלַבּדוֹ " –ּבַ ָמְרּדְ    ,"ּבְ
ַכי" –ּוְלַבּסֹוף  ַעם ָמְרּדֳ ָנן - "ּבְ    ,ּוַמּנּו ַרּבָ
הּוִדים"ּוְלַבּסֹוף  ָכל ַהּיְ    ."ּבְ

  
  
יל ּפ "    "ּור הּוא ַהּגֹוָרלִהּפִ
  

ָנא    :ּתָ
חֹוֶדׁש ֲאָדר " ַפל ּפּור ּבְ ּנָ יָון ׁשֶ דֹוָלה -ּכֵ ְמָחה ּגְ ַמח ׂשִ    ,ׂשָ

ה :ָאַמר ת ּבֹו מׁשֶ מֵּ ַרח ׁשֶ ּיֶ    ,ָנַפל ִלי ּפּור ּבַ
ֲאָדר  ְבָעה ּבַ ׁשִ ּבְ ֲאָדר  ,ֵמת -ְולֹא ָהָיה יֹוֵדַע ׁשֶ ְבָעה ּבַ    ."נֹוַלד -ּוְבׁשִ

  

                                                
  עין יעקב גורס: "שלא נמצא במשמרתו". 13

  רש"י
. מחמת נקיות שלא וטובלת

תהא מאוסה לצדיק משכיבתו 
  ל אחשורוש:ש

. ויקצוף פרעה על אדון על עבדיו
   שני סריסיו:
   . שם מקום:לשון טורסי

. מתוך שהיתה לא ראינו שינה
חביבה עליו היה מרבה 

   בתשמיש וצמא לשתות:
. אתה משמרתי ומשמרתך

ממונה על עבודה אחת ואני 
   ממונה על עבודה אחרת:

הכי גרסינן אחר הדברים 
 .האלה גדל המלך את המן וגו'

   בתר בגתן ותרש כתיב:
. מה וקא בעי הש''ס אחר מאי

העיד עליו הכתוב שלא גידלו עד 
   שבא מעשה הזה:

אחר שברא הקדוש ב''ה רפואה 
   . העתידה לבא לאחר זמן:למכה

. ואחר כך נגלה כרפאי לישראל
עון אפרים ע''י מכה שאני מביא 

   עליהן:
. ומהו פור הוא הגורל הפיל פור

ום יפול מיום ליום באיזו י
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 

אתם עוברים וגו' (שם א) ימים 
   הרי בשבעה באדר מת משה:

. דכתיב בן ובשבעה באדר נולד
מאה ועשרים שנה אנכי היום 
(דברים לא) היום מלאו ימי 
ושנותי כדאי הלידה שתכפר על 

   המיתה:
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נֹו ַע "    ."ם ֶאָחדֶיׁשְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָהָמן א ּכְ יׁשָ ָנא ּבִ ָיַדע ִליׁשְ א ּדְ    ,ֵליּכָ

יְנהוּ  :ָאַמר ֵליּה  א ֵניַכּלִ    .ּתָ
ִאי :ָאַמר ֵליּה  ַקּמָ ְדָעַבד ּבְ י ּכִ לֹא ֵליֲעֵביד ּבֵ ִפיָנא ֵמֱאלָֹהיו ּדְ    ,ִמְסּתְ
ְצֹות :ָאַמר ֵליּה  נּו ִמן ַהּמִ    .ָיׁשְ
הוּ  :ָאַמר ֵליּה  ָנן ִאית ּבְ    .ַרּבָ
   ,ַעם ֶאָחד ֵהן :ָאַמר ֵליּה 

א ּתֹאַמר ּמָ ַמְלכּוְתָך  :ׁשֶ ה ּבְ ים -ָקְרָחה ֲאִני עֹוׂשֶ ין ָהַעּמִ ִרין ֵהם ּבֵ    .ְמפּוּזָ
א ּתֹאַמר ּמָ ְייהּו  :ׁשֶ ירֹות - "ְמפֹוָרד" –ִאית ֲהָנָאה ִמיּנַ ה ּפֵ ֵאיָנּה עֹוׂשָ ְפֵריָדה זֹו ׁשֶ    .ּכִ

א ּתֹאַמר ּמָ ְייהּו  :ְוׁשֶ א ְמִדיְנָתא ִמיּנַ ְלמּוד לֹוַמר -ִאיּכָ ָכל ְמִדינֹות ַמְלכּוֶתךָ " :ּתַ    ."ּבְ
ל ָעם" ן -  "ְוָדֵתיֶהם ׁשֹונֹות ִמּכָ לֹא ָאְכֵלי ִמיּנָ ן ,ּדְ    ,ְולֹא ִמְנְסֵבי ָלן ,ְולֹא ָנְסֵבי ִמיּנָ
ים" ֶלְך ֵאיָנם עֹוׂשִ ֵתי ַהּמֶ א ׁשַ  - "ְוֶאת ּדָ ֵקי ְלכּוּלָ ַמּפְ ִה"יּדְ ִה"י ּפְ ׁשְ א ּבִ    ,ּתָ
יָחם" ֶלְך ֵאין ׁשֶֹוה ְלַהּנִ ְלכּות -  "ְוַלּמֶ תּו ּוְמַבּזּו ֵליּה ַלּמַ ָאְכלּו ְוׁשָ    ,ּדְ

ל ֶאָחד ֵמֶהן  כֹוסֹו ׁשֶ    ,זֹוְרקֹו ְוׁשֹוֵתהוּ  -ַוֲאִפיּלּו נֹוֵפל ְזבּוב ּבְ
ל ֶאָחד ֵמֶהן  כֹוסֹו ׁשֶ ֶלְך נֹוֵגַע ּבְ ְרַקע ְוֵאינֹו ׁשֹוֵתהוּ  -ְוִאם ֲאדֹוִני ַהּמֶ ּקַ    .חֹוְבטֹו ּבַ

  
  
ֶסף" ר ּכֶ ּכַ ֶרת ֲאָלִפים ּכִ ָדם ַוֲעׂשֶ ֵתב ְלַאּבְ ֶלְך טֹוב ִיּכָ    .ְוגֹו' "ִאם ַעל ַהּמֶ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ָאַמר 
ָאַמר ְוָהָיה ָהעֹוָלם לּוי ְוָידּוַע ִלְפֵני ִמי ׁשֶ    ,ּגָ

ָקִלים ַעל  קֹול ׁשְ ָעִתיד ָהָמן ִלׁשְ ָרֵאלׁשֶ    ,ִיׂשְ
ָקָליו ְקֵליֶהן ִלׁשְ ים ׁשִ    ,ְלִפיָכְך ִהְקּדִ

ְתַנן    :ְוַהְיינּו ּדִ
ְלַאִים" ָקִלים ְוַעל ַהּכִ ְ ִמיִעין ַעל ַהׁשּ ֲאָדר ַמׁשְ ֶאָחד ּבַ    ."ּבְ
  
  
ֵעיֶניךָ " ּטֹוב ּבְ ֶסף ָנתּון ָלְך ְוָהָעם ַלֲעׂשֹות ּבֹו ּכַ ֶלְך ְלָהָמן ַהּכֶ    ."ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ
  

אר ָאַמ  י ַאּבָ   :ַרּבִ
ָבר ּדֹוֶמה   ,איד ֵורֹוׁש ְוָהָמן ְלָמה ַהּדָ ֲאַחׁשְ ל ּדַ    ?ָמׁשָ

ֵדהוּ  תֹוְך ׂשָ ל ּבְ ֵני ָאָדם ְלֶאָחד ָהָיה לֹו ּתֵ ֵני ּבְ    ,ִלׁשְ
ֵדהוּ  תֹוְך ׂשָ    ,ּוְלֶאָחד ָהָיה לֹו ָחִריץ ּבְ

ַעל ָחִריץ ָאַמר ָדִמים :ּבַ ל ֶזה ּבְ ן ִלי ּתֵ    ?ִמי ִיּתֵ
ַע  ל ָאַמרּבַ ָדִמים :ל ַהּתֵ ן ִלי ָחִריץ ֶזה ּבְ    ?ִמי ִיּתֵ

וגּו ֶזה ֵאֶצל ֶזה ּוְ    ,ְלָיִמים ִנְזּדַ
ל ַעל ָחִריץ ְלַבַעל ַהּתֵ ךָ  :ָאַמר לֹו ּבַ יּלְ    ?ְמכֹור ִלי תִּ

ם :ָאַמר לוֹ  ִחּנָ    .ְוַהְלַואי ,טֹול אֹוָתּה ּבְ
  
  
ְעּתוֹ " ֶלְך ֶאת ַטּבַ ַסר ַהּמֶ    ."ַוּיָ

ֲהָנאַרּבִ ָאַמר  ר ּכַ א ּבַ    :י ַאּבָ
ָרֵאל אּו ָלֶהן ְלִיׂשְ ְתַנּבְ ּנִ ַבע ְנִביאֹות ׁשֶ מֹוָנה ְנִביִאים ְוׁשֶ ִעים ּוׁשְ ַעת יֹוֵתר ֵמַאְרּבָ דֹוָלה ֲהָסַרת ַטּבַ    ,ּגְ

ן לֹא ֶהְחִזירּום ְלמּוָטב ּכּוּלָ    ,ׁשֶ
ַעת     .ֶהְחִזיָרָתן ְלמּוָטב -ְוִאיּלּו ֲהָסַרת ַטּבַ

  

  רש"י
. מתשובתו של אית בהו רבנן

המן אנו למדין שכך היה 
  אחשורוש משיבו:

. קרחה אני עושה במלכותך
   אחת מליאה מהם: שמלכות
   . מדינה קטנה:מדינתא

   . נשים:ולא נסבי מינן
. ואת דתי המלך אינם עושים

אונגריות ומסים וגולגליות 
   וארנונות אינן נותנין:

דמפקי ליה לשתא בשה''י 
. שבת היום פסח היום פה''י

   ואנו אסורים במלאכה:
. אין נאה ואין חשש אין שוה
   להניחן:

יזין . בית דין מכרמשמיעין
   שיביאו שקלים למקדש:

. שגדלו הזרעים ועל הכלאים
קצת וניצן ניכר ועוקרין אותן 

  משדותיהן בהכרזת בית דין: 
. משל דאחשורוש והמן כו'

כלומר יש ללמוד מאחשורוש 
  שאף בדעתו היה להשמידן:

. שגזרו עליהן להחזירן למוטב
תעניות לתשובה כדכתיב צום 
ובכי ומספד שק ואפר יוצע 

  : לרבים
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ָנןּתָ     :נּו ַרּבָ
ָרֵאל" אּו ָלֶהם ְלִיׂשְ ַבע ְנִביאֹות ִנְתַנּבְ מֹוָנה ְנִביִאים ְוׁשֶ ִעים ּוׁשְ    ,ַאְרּבָ

ּתֹוָרה תּוב ּבַ ּכָ ֶ ֲחתּו ְולֹא הֹוִתירּו ַעל ַמה ׁשּ    ,ְולֹא ּפָ
ה ְקָרא ְמִגיּלָ    ."חּוץ ִממִּ

  
רּוׁש     ?ַמאי ּדָ

  
ר ָאִביןָאַמר  יא ּבַ י ִחּיָ ן ָקְרָחהַר ָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ּבִ

ַעְבדּות ְלֵחירּות ָאְמִריּוַמ  יָרה ןנַ ה ּמֵ    ,ׁשִ
ן ּכֵ ל ׁשֶ ים לֹא ּכָ יָתה ְלַחּיִ    ?!ִמּמִ

  
   ,ִאי ָהִכי

י ֵניָמא ל ַנמִּ    !ַהּלֵ
  

חּוָצה ָלָאֶרץ ּבְ ל ַעל ֵנס ׁשֶ ֵאין אֹוְמִרים ַהּלֵ    .ְלִפי ׁשֶ
  

חּוָצ  ּבְ ֵנס ׁשֶ יָרה ה ָלָאֶרץ ֵהיִכי ָאְמִריַנןְיִציַאת ִמְצַרִים ּדְ    ?ׁשִ
  

ְדַתְנָיא    :ּכִ
ָרֵאל ָלָאֶרץ" ּלֹא ִנְכְנסּו ִיׂשְ יָרה - ַעד ׁשֶ ל ֲאָרצֹות לֹוַמר ׁשִ רּו ּכָ    ,הּוְכׁשְ

ָרֵאל ָלָאֶרץ  ְכְנסּו ִיׂשְ ּנִ ֶ יָרה -ִמׁשּ ל ָהֲאָרצֹות לֹוַמר ׁשִ רּו ּכָ    ."לֹא הּוְכׁשְ
  

   :ָאַמר ַרב ַנְחָמן
יָלאְקִריָּ     .יָתא זֹו ַהּלֵ

  
   :ָאַמר ָרָבא

ָלָמא ָהָתם  ׁשְ ְרעֹה - א) - (תהלים קיג "ַהְללּו ַעְבֵדי ה'"ּבִ    ,ְולֹא ַעְבֵדי ּפַ
א ָהָכא ֵורֹוׁש  - "ַהְללּו ַעְבֵדי ה'" :ֶאּלָ ֵורֹוׁש ֲאַנן -  ְולֹא ַעְבֵדי ֲאַחׁשְ י ַעְבֵדי ֲאַחׁשְ ּתִ    !ַאּכַ

  
ין ְל  ין ְלָרָבא ּבֵ ָיא – ְחָמןַרב נַ ּבֵ    ,ַקׁשְ

ְנָיא    :ְוָהא תַּ
יָרה" ל ָהֲאָרצֹות לֹוַמר ׁשִ רּו ּכָ ְכְנסּו ָלָאֶרץ לֹא הּוְכׁשְ ּנִ ֶ    !"ִמׁשּ
  

יָרן ָהִראׁשֹון לּו ָחְזרּו ְלֶהְכׁשֵ ּגָ יָון ׁשֶ    .ּכֵ
  
  
  

  רש"י
. ואם תאמר חוץ ממקרא מגילה

נר חנוכה כבר פסקו הנביאים 
אבל בימי מרדכי היו חגי זכריה 

  ומלאכי: 
. ביציאת מעבדות לחירות

  מצרים אמרו שירה על הים: 
. שהיא שירה: הלל נמי נימא

בשלמא  הכי גרסי' אמר רבא
התם כו' ולא עבדי פרעה שהרי 

  לחירות יצאו: 
. דלא ןאכתי עבדי אחשורוש אנ

  נגאלו אלא מן המיתה: 
. דאמר להכי לא אמרי בין לרבא

הלל דאכתי עבדי אחשורוש הוו 
  הא לאו הכי אמרינן: 

. דאמר קריאת בין לרב נחמן
  מגילה במקום הלל: 

לומר  הוכשרו שאר ארצות
  שירה. על נס המאורע להם: 



    מגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראתמגילה נקראת    - - - - מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' מסכת מגילה פרק א' 
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ָנן[ נּו ַרּבָ    :ּתָ
ַבע ְנִביאֹות ִנְתנַ " מֹוָנה ְנִביִאים ְוׁשֶ ִעים ּוׁשְ ָרֵאלַאְרּבָ אּו ָלֶהם ְלִיׂשְ    ,ּבְ

ּתֹוָרה תּוב ּבַ ּכָ ֶ ֲחתּו ְולֹא הֹוִתירּו ַעל ַמה ׁשּ    ,ְולֹא ּפָ
ה ְקָרא ְמִגיּלָ    ]."חּוץ ִממִּ

  
א    ?!ְותּו ֵליּכָ

ִתיב    ,א)-(שמואל א א "ַוְיִהי ִאיׁש ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתִים צֹוִפים" :ְוָהּכְ

אוּ  ְתַנּבְ ּנִ אַתִים צֹוִפים ׁשֶ ָרֵאל ֶאָחד ִמּמָ    !ָלֶהם ְלִיׂשְ
  

   ,ִמיֲהָוה טּוָבא ֲהווּ 
ְדַתְנָיא    :ּכִ

ָרֵאל " ה ְנִביִאים ָעְמדּו ָלֶהם ְלִיׂשְ יֹוְצֵאי ִמְצַרִים -ַהְרּבֵ ְפַלִים ּכְ    ,ּכִ
הּוְצְרָכה ְלדֹורֹות  א ְנבּוָאה ׁשֶ ָבה –ֶאּלָ    ,ִנְכתְּ

ּלֹא הּוְצְרָכה  ָבה -ְוׁשֶ    ."לֹא ִנְכתְּ
  

מוּ  י ׁשְ ר ַנְחָמִניַרּבִ    :ָאַמר ֵאל ּבַ
ּצֹופֹות זֹו ֶאת זוֹ  י ָרמֹות ׁשֶ ּתֵ ְ א ִמׁשּ    .ָאָדם ַהּבָ

  
י ָחִנין    :ָאַמר ַרּבִ

ל עֹוָלם רּומֹו ׁשֶ עֹוְמִדין ּבְ ֵני ָאָדם ׁשֶ א ִמּבְ    ,ָאָדם ַהּבָ
   ?ּוַמאן ִניְנהוּ 

ֵני קַֹרח    ,ּבְ
ְכִתיב    .יא)-(במדבר כו "ּוְבֵני קַֹרח לֹא ֵמתוּ " :ּדִ

  
ּום  ָנא ִמׁשּ ינוּ ּתָ    :ַרּבֵ

ֵגיִהּנֹם" ר ָלֶהם ּבְ ּצֵ    ."ְוָעְמדוּ ָעָליו ,ָמקֹום ִנְתּבַ
  
  

  רש"י
  . נביאים: ותו ליכא

. נבואה שהוצרכה לדורות
וראה וכל ללמוד תשובה או ה

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 

בימי אחאב מיכיהו בן ימלה 
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 

ם ואליהו דרשת אלהי אדו
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: 
. לשון גבוה כמו נתבצר להם

  ובצורות בשמים (דברים ט):
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ַבע ְנִביאֹות"    ."ׁשֶ
  

   ?ַמאן ִניְנהוּ 
  

ָרה    ,ׂשָ
   ,ִמְרָים

בֹוָרה    ,ּדְ
ה    ,ַחּנָ

   ,ֲאִביַגִיל
ה    ,חּוְלּדָ
ר    .ְוֶאְסּתֵ

  
ָרה"    ?"ׂשָ
  

ְכִתיב הֲאִבי ִמְלכָּ " :ּדִ    .כט)- (בראשית יא "ה ַוֲאִבי ִיְסּכָ

יְוָאַמר  ה" :ִיְצָחק ַרּבִ ָרה - "ִיְסּכָ    .זֹו ׂשָ
ָמּה  ה ִנְקָרא ׁשְ ה"ְוָלּמָ    ?"ִיְסּכָ

רּוַח ַהּקֶֹדׁש  ְכָתה ּבְ ּסָ    ,ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ קֹוָלהּ " :ׁשֶ ַמע ּבְ ָרה ׁשְ ר ּתֹאַמר ֵאֶליָך ׂשָ    .יב)-(בראשית כא "ּכֹל ֲאׁשֶ

  
ָבר ַאֵחר     :ּדָ

ה" יֹוְפָיּה  - "ִיְסּכָ ַהּכֹל סֹוִכין ּבְ    .ׁשֶ
  
  
    "?ִמְרָים"
  

ְכִתיב ִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן" :ּדִ ח ִמְרָים ַהּנְ ּקַ   .כ)-(שמות טו "ַותִּ

  
ה    ?!ְולֹא ֲאחֹות מׁשֶ

  
   :ַרבָאַמר  ַרב ַנְחָמןָאַמר 

ִהיא ֲאחֹות ַאֲהרֹן ׁשֶ ָאה ּכְ ָהְיָתה ִמְתַנּבְ    ,ׁשֶ
ָרֵאלְואֹוֶמֶרת ֲע  יַע ֶאת ִיׂשְ ּיֹוׁשִ ן ׁשֶ ֵלד ּבֵ ּתֵ י ׁשֶ    ,ִתיָדה ִאּמִ

ִית ּכּוּלֹו אֹוָרה ל ַהּבַ א ּכָ ּנֹוַלד ִנְתַמּלֵ ָעה ׁשֶ    ,ּוְבׁשָ
ּה  ָקּה ַעל רֹאׁשָ    ,ָעַמד ָאִביָה ּוְנׁשָ

יָמה ְנבּוָאֵתיךְ  :ָאַמר ָלּה  י ִנְתַקּיְ תִּ    .ּבִ
ִליכּוהּו ַלְיאֹור  ִהׁשְ י ֵהיָכן ְנבּוָאֵתיךְ ָעַמ  -ְוֵכיָון ׁשֶ תִּ ּה ְוָאַמר ָלּה ּבִ    ?ד ָאִביָה ּוְטָפָחּה ַעל רֹאׁשָ

ְכִתיב ב ֲאחֹותֹו ֵמָרחֹוק ְלֵדָעה" :ַהְיינּו ּדִ ַתּצַ סֹוף ְנבּוָאָתּה  -ד) -(שמות ב "ַותֵּ    .ָלַדַעת ַמה ְיֵהא ּבְ
  
  
בֹוָרה"    "?ּדְ
  

ְכִתיב ת לַ " :ּדִ ה ְנִביָאה ֵאׁשֶ ָ ידֹותּוְדבֹוָרה ִאׁשּ    .ד)-(שופטים ד "ּפִ

  
ידֹות"ַמאי  ת ַלּפִ    ?"ֵאׁשֶ

  
ׁש  ְקּדָ ִתילֹות ַלּמִ ה ּפְ ָהְיָתה עֹוׂשָ    .ׁשֶ

  
ַחת ּתֹוֶמר" ֶבת תַּ    .ה)-(שופטים ד "ְוִהיא יֹוׁשֶ
  

ַחת  ָנא ּתַ    ?"ּתֹוֶמר"ַמאי ׁשְ
  

יָאַמר  לֹום ַרּבִ ן ַאְבׁשָ ְמעֹון ּבֶ    :ׁשִ
ּום ִיחּוד    .ִמׁשּ

  רש"י
. ועדיין לא כשהיא אחות אהרן

   נולד משה:
   . משכן שילה:פתילות למקדש

. שהוא גבוה ואין לו משום יחוד
כול להתייחד שם צל ואין אדם י

   עמה כמו בבית:
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ָבר ַאֵחר    :ּדָ
א ֵלב ֶאָחד  ָמר ֶזה ֵאין לֹו ֶאּלָ    –ַמה ּתָ

ַמִים ָ ׁשּ ּבַ א ֵלב ֶאָחד ַלֲאִביֶהן ׁשֶ אֹותֹו ַהּדֹור לֹא ָהָיה ָלֶהם ֶאּלָ ּבְ ָרֵאל ׁשֶ    .ַאף ִיׂשְ
  
  
ה"    "?ַחנָּ
  

ְכִתיב ה'" :ּדִ ה' ָרָמה ַקְרִני ּבַ י ּבַ ה ַוּתֹאַמר ָעַלץ ִלּבִ ל ַחּנָ ּלֵ ְתּפַ    .א)-(שמואל א ב "ַותִּ
י - "ָרָמה ַקְרִני" ּכִ    ,ְולֹא ָרָמה ּפַ

ֶקֶרן  חּו ּבְ ְמׁשְ נִּ לֹמֹה ׁשֶ ִוד ּוׁשְ ָכה ַמְלכּוָתן -ּדָ    ,ִנְמׁשְ
ַפְך  חּו ּבְ ְמׁשְ ּנִ אּול ְוֵיהּוא ׁשֶ ָכה ַמְלכּוָתן -ׁשָ    .לֹא ִנְמׁשְ

  
  
ךָ " ְלתֶּ י ֵאין ּבִ ה' ּכִ    .ב)-(שמואל א ב "ֵאין ָקדֹוׁש ּכַ
  

ָיאַרב ְיהוּ ָאַמר  ר ְמַנׁשְ    :ָדה ּבַ
ְקֵרי  ךָ "ַאל תִּ ְלתֶּ א ְלַבּלֹוֶתָך  - "ּבִ    ,ֶאּלָ

ת  ִמּדַ ּלֹא ּכְ רּוְך הּואׁשֶ דֹוׁש ּבָ ר ָוָדם ַהּקָ ׂשָ ת ּבָ    ,ִמּדַ
ר ָוָדם  ׂשָ ת ּבָ ין אֹותוֹ  -ִמּדַ ה ָיָדיו ְמַבּלִ    ,ַמֲעׂשֵ

רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ָיָדיו -ֲאָבל ַהּקָ ה ַמֲעׂשֵ    .ְמַבּלֶ
  
אלֵֹהינוּ " אלֵֹהינוּ  - ב) -(שמואל א ב "ְוֵאין צּור ּכֵ יר ּכֵ    .ֵאין ַצּיָ

י ַהּכֹוֶתל ּבֵ    ,ָאָדם ָצר צּוָרה ַעל ּגַ
ָמה ְקָרַבִים ּוְבֵני ֵמַעִים ּה רּוַח ּוְנׁשָ    ,ְוֵאינֹו ָיכֹול ְלָהִטיל ּבָ

רּוְך הּואֲאָבל  דֹוׁש ּבָ תֹוְך צּוָרה ַהּקָ    ,ָצר צּוָרה ּבְ
ָמה ְקָרַבִים ּוְבֵני ֵמַעִיםּוֵמִט  ּה רּוַח ּוְנׁשָ    .יל ּבָ

  
  
   "?ֲאִביַגִיל"
  

ְכִתיב ֵסֶתר ָהָהר" :ּדִ    ,כ)- (שמואל א כה "ְוָהָיה ִהיא רֹוֶכֶבת ַעל ַהֲחמֹור ְויֹוֶרֶדת ּבְ

ֵסֶתר ָהָהר" ֵעי ֵליּה  'ִמן ָהָהר' – "ּבְ    !ִמיּבָ
  

מּוֵאלָאַמר  ר ׁשְ ה ּבַ    :ַרּבָ
ָתִריםַעל ִעְסֵקי  א ִמן ַהּסְ ם ַהּבָ    ,ּדָ

ם ְוֶהְרֲאָתה לוֹ     .ָנְטָלה ּדָ
ְיָלה :ָאַמר ָלּה  ּלַ ם ּבַ    ?ְוִכי ַמְרִאין ּדָ

ְיָלה :ָאְמָרה לוֹ  ּלַ יֵני ְנָפׁשֹות ּבַ ִנין ּדִ    ?ְוִכי ּדָ
ְלכּות הּוא: ^ָאַמר ָלּה    יד,ב ּמַ ְייֵניּה  ,מֹוֵרד ּבַ    .ְולֹא ָצִריְך ְלִמיּדַ

ים :ָאְמָרה לוֹ  אּול ַקּיָ עֹוָלם ,ֲעַדִיין ׁשָ    .ְולֹא ָיָצא ִטְבֲעָך ּבָ
רּוְך ַטְעֵמְך ּוְבר" :ָאַמר ָלּה  הּבָ ִליִתִני ַהּיֹום ַהּזֶ ר ּכְ    .לג)-(שמואל א כה "ִמּבֹא ְבָדִמים ּוָכה ָאתְּ ֲאׁשֶ

  

ִמים" ַמע - "ּדָ י ַמׁשְ ְרּתֵ    !ּתַ
  

ָתה ֶאת ׁשֹוָקּה וְ  יּלְ ּגִ ד ׁשֶ א ְמַלּמֵ ְרָסאֹותֶאּלָ    .ָהַלְך ְלאֹוָרּה ג' ּפַ
  

ִמיִעי ִלי" :ָאַמר ָלּה     ."ַהׁשְ
א ַאֲחִריִתי -לא) - (שמואל א כה "לֹא ִתְהֶיה זֹאת ְלָך ְלפּוָקה" :ָאְמָרה לוֹ  ִאיּכָ ָלל ּדְ    .זֹאת ִמּכְ
ַבע ?ּוַמאי ִניהוּ  ַבת ׁשֶ ה ּדְ    .ַמֲעׂשֶ

   .ּוַמְסָקָנא ָהִכי ֲהַואי
  
יםְוָהְיָתה ֶנֶפׁש " ְצרֹור ַהַחּיִ    .כט)-(שמואל א כה "ֲאדֹוִני ְצרּוָרה ּבִ

יּה  י ֲהַוות ִמיְפְטָרא ִמיּנֵ    .לא)- (שמואל א כה "ְוֵהִטיב ה' ַלאדֹוִני ְוָזַכְרתָּ ֶאת ֲאָמֶתךָ " :ָאְמָרה ֵליּה  ,ּכִ

   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
י ָאְמֵרי ִאיְנׁשֵ י" :ַהְיינּו ּדְ ֲהֵדי ׁשּוָתא ּפִ ָתא ּבַ    ."ְלָכאִאיּתְ

  

  רש"י
. שרף יש לו כמו אילן לב אחד

אבל אין לו בענפיו אלא בגזעו 
   על פני כל גובהו:

. זו היא רמה קרני ולא רמה פכי
נבואתה שנתנבאית על שאול 
ויהוא שלא תימשך מלכותן 
במשיחת דוד ושלמה כתיב קרן 
השמן ובמשיחת שאול ויהוא 

   כתיב פך:
. שנאמר ם בלילהוכי רואין ד

(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 

' נגד השמש (במדבר אותם לה
  כה):

   . מנעת אותי:כליתני
. דם נדה ושפיכות בדמים
   דמים:

. ונתאוה לה שגילתה שוקה
ותבעה ולא שמעה לו כדמסיים 

   ואזיל:
. כמו פיק ברכים (נחום לפוקה

ב): הכי גרסי' זאת מכלל דאיכא 
אחריתי ומאי ניהו מעשה דבת 
שבע ומסקנא הכי הוה. והכי 

לא פירושה מדקאמרה ליה ו
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:
. עם בהדי שותא פילכא

שהאשה מדברת היא טווה 
כלומר עם שהיא מדברת עמו על 
בעלה הזכירה לו את עצמה 

   שאם ימות ישאנה:
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ָאְמֵרי א ּדְ    :ִאיּכָ
וָזא ְוֵעינֹוִהי ִמיַטְייֵפי" ר ַאּוָ ִפיל ְוָאִזיל ּבַ    "ׁשָ
  
  
ה"    "?חּוְלּדָ
  

ְכִתיב הּו ַהּכֵֹהן ַוֲאִחיָקם ְוַעְכּבֹור" :ּדִ ֶלְך ִחְלִקּיָ    .יד)-(מלכים ב כבְוגֹו'  "ַוּיֵ
  

ָיא ִאיִה  ָקֵאי ִיְרְמָיה ֵהיִכי ִמְתַנּבְ    ?יּוְבָמקֹום ּדְ
  

יָאְמֵרי  ֵמיּה ּדְ  ַרב ּבֵ ְ    :ַרבִמׁשּ
ה ְקרֹוַבת ִיְרְמָיה ָהְיָתה    ,חּוְלּדָ

יד ָעֶליָה     .ְולֹא ֲהָוה ַמְקּפִ
  

ּה  ר ְלַגּבָ ּדַ ִביק ִיְרְמָיה ּוְמׁשַ ה ּגּוֵפיּה ֵהיִכי ׁשָ ּיָ    ?ְויֹאׁשִ
  

יָלאָאְמֵרי  י ׁשֵ ֵבי ַרּבִ    :ּדְ
ים ַרְחָמִנּיוֹ  ׁשִ ַהנָּ ֵני ׁשֶ    .ת ֵהןִמּפְ

  
י    :ָאַמר יֹוָחָנן ַרּבִ

   ,ִיְרְמָיה לֹא ֲהָוה ָהָתם
ָבִטים ְ ֶרת ַהׁשּ ָהַלְך ְלַהֲחִזיר ֲעׂשֶ    .ׁשֶ

  
ַאֲהדּור    ?ּוְמָנָלן ּדְ

  
ְכִתיב ר לֹא ָיׁשּוב" :ּדִ ְמּכָ י ַהּמֹוֵכר ֶאל ַהּמִ    .יג)-(יחזקאל ז "ּכִ

א ָעָליו ׁשֶ  ֵטל ְוָנִביא ִמְתַנּבֵ ר יֹוֵבל ּבָ ֵטלֶאְפׁשָ ּבָ    ?ּיִ
ְרְמָיה ֶהְחִזיָרן ּיִ ד ׁשֶ א ְמַלּמֵ    .ֶאּלָ
ן ָאמֹון ָמַלְך ֲעֵליֶהן הּו ּבֶ ּיָ    ,ְויֹאׁשִ

ְכִתיב ר ֲאִני רֹוֶאה" :ּדִ ז ֲאׁשֶ ּיּון ַהּלָ    ?ַוּיֹאֶמר ָמה ַהּצִ
א ִמיהּוָדה ר ּבָ ֶבר ִאיׁש ָהֱאלִֹהים ֲאׁשֶ י ָהִעיר ַהּקֶ    ,ַוּיֹאְמרּו ֵאָליו ַאְנׁשֵ

ית ֵאלַויִּ  ּבֵ ח ּבְ ְזּבַ יָת ַעל ַהּמִ ר ָעׂשִ ה ֲאׁשֶ ָבִרים ָהֵאּלֶ    .יז)- (מלכים ב כג "ְקָרא ֶאת ַהּדְ

ֵבית ֵאל ַח ּבְ ְזּבֵ הּו ַעל ַהּמִ ּיָ ל יֹאׁשִ יבֹו ׁשֶ    ?ְוִכי ַמה ּטִ
הּו ָמַלְך ֲעֵליֶהן ּיָ ּיֹאׁשִ ד ׁשֶ א ְמַלּמֵ    .ֶאּלָ

  
   :ָאַמר ֵמָהָכא ַרב ַנְחָמן

ם ְיהּוָד " יּגַ בּות ַעּמִ ׁשּוִבי ׁשְ ת ָקִציר ָלְך ּבְ    .יא)-(הושע ו "ה ׁשָ
  

  
ר"    "?ֶאְסּתֵ
  

ְכִתיב    :ּדִ
ר ַמְלכּות" ׁש ֶאְסתֵּ ְלּבַ י ַותִּ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ    .א)- (אסתר ה "ַוְיִהי ּבַ

ְגֵדי ַמְלכּות' ֵעי ֵליּה  'ּבִ    !ִמיּבָ
ּה רּוַח ַהּקֶֹדׁש  ּתָ ָבׁשַ ּלְ א ׁשֶ    .ֶאּלָ

ִתיב ָהכָ  ׁש " :אּכְ ְלּבַ    ,"ַותִּ
י" :ּוְכִתיב ָהָתם ה ֶאת ֲעָמׂשַ    .יט)- (דברי הימים א יבְוגֹו'  "ְורּוַח ָלְבׁשָ

  
  

   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
י    .לֹא ָיָאה ְיִהירּוָתא ְלָנׁשֵ
י ְיִהיָרן ַהְוָיין  י ָנׁשֵ ְרּתֵ ַמְייהוּ  -ּתַ    ,ְוַסְנָיין ׁשְ

ָמּה  א –ֲחָדא ׁשְ    ,ִזיּבּוְרּתָ
ָמּה ַוֲחָדא  א –ׁשְ ּתָ ְרּכּוׁשְ    .ּכַ

ּה  ִתיב ּבָ א ּכְ ְקָרא ְלָבָרק"ִזיּבּוְרּתָ ַלח ַותִּ ׁשְ יּה  "ַותִּ    .ְוִאיּלּו ִאיִהי לֹא ָאְזָלה ְלַגּבֵ
ּה  ִתיב ּבָ א ּכְ ּתָ ְרּכּוׁשְ ֶלְך  - טו) -(מלכים ב כב "ִאְמרּו ָלִאיׁש " :ּכַ    .ְולֹא ָאְמָרה ִאְמרּו ַלּמֶ

  רש"י
. צופין למרחוק מיטייפי

ודוגמתו במס' כתובות (דף ס.) 
   נטוף עיניך:

ובמקום ירמיה היכי מיתנביא 
. הרי ירמיה עמד משנת י''ג היא

ליאשיה שנאמר אשר היה דבר 
ה' אל ירמיה וגו' (ירמיהו א) 
והספר נמצא בשנת י''ח ליאשיה 

  ועליו שלח אצל חולדה:
. כי המוכר אל הממכר לא ישוב

מרו והוא נתנבא יחזקאל א
בתוך (י''ד) שנה שבין גלות 
יכניה לחרבות ירושלים ומתנבא 
שיהא בטל היובל והמוכר שדהו 

   לא ישוב לו:
. משגלו עשרת אפשר יובל בטל

השבטים בימי חזקיה שנאמר 
לכל יושביה (ויקרא כה) בזמן 
שכל יושביה עליה ולא בזמן 
שגלו מקצתן נמצא משגלו שבט 

מנשה ראובן וגד וחצי שבט 
[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:
. ביאשיהו הלז ויאמר מה הציון

כתיב בהיותו בבית אל ושרף 
עצמות הכומרים בבית אל על 

   המזבח שעשה ירבעם:
. והלא (משל) מה טיבו בבית אל

מלכי ישראל היה שהרי שם 
   העמיד ירבעם את העגל:

. עשה חיל וגדולה כמו שת קציר
   ועשה קציר כמו נטע (איוב יד:):

. לא נאה לא נאה יוהרא לנשי
   חשיבות לנשים:

. שמותיהן וסניין שמייהו
   מאוסות:
   . דבורה:זיבורתא

   . חולדה:כרכושתא
. ואע''ג דקרא על בעלה בן חרחס

קא מסהיד מיהו במעשיה 
   כתיב:

אמר ליה עינא סבא מיני ומינך 
. כלומר על ידי תסתיים שמעתא

ועל ידך תתפרש אמיתו של דבר 
   הא והא הואי:

. את שבט נון בנו יהושע בנו
הכתוב עד יהושע  אפרים מייחס

  ומיהושע למטה לא ייחס איש:
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   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ַע ָהְיָתהח ל ְיהֹוׁשֻ ָניו ׁשֶ ֵני ּבָ ה ִמּבְ    ,ּוְלּדָ

ִתיב ָהָכא ן ַחְרַחס" :ּכְ    ,יד)-(מלכים ב כב "ּבֶ

ִתְמַנת ֶחֶרס" :ּוְכִתיב ָהָתם    .ל)-(יהושע כד "ּבְ
  

   :ַרב ַנְחָמןְל  ַרב ֵעיָנא ָסָבאֵאיִתיֵביּה 
מֹוָנה ְנִביִאים ְוֵהם ּכֲֹהִנים ָיְצאּו ֵמָרָחב ַהּזֹונָ "    ,הׁשְ

ה :ְוֵאּלּו ֵהן רּוךְ  ,ֵנִרּיָ ָרָיה ,ּבָ ה ,ִיְרְמָיה ,ַמְחֵסָיה ,ּוׂשְ ּלּום ,ֲחַנְמֵאל ,ִחְלִקּיָ    .ְוׁשַ
י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ

ל ָרָחב ַהּזֹוָנה ָהְיָתה ֶניָה ׁשֶ ֵני ּבָ ִביָאה ִמּבְ ה ַהּנְ    ,ַאף חּוְלּדָ
ִתיב ָהָכא ְקָוה" :ּכְ ן תִּ    ,"ּבֶ

ִני" : ּוְכִתיב ָהָתם ָ ְקַות חּוט ַהׁשּ   !"יח)-(יהושע ב "ֶאת תִּ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
   !ֵעיָנא ָסָבא

ְתָיא    !אּוָכָמא ְוָאְמֵרי ָלּה ּפַ
א ַמְעּתָ ים ׁשְ ּיֵ ְסּתַ ְך ּתִ י ּוִמינָּ    ,ִמיּנִ

ַע  יָרא ְוַנְסָבּה ְיהֹוׁשֻ ּיְ ִאיּגַ    .ּדְ
  

ַע     ?!ּוִמי ֲהוּו ֵליּה ַזְרָעא ִליהֹוׁשֻ
נוֹ " :ְוָהְכִתיב ַע ּבְ נֹו ְיהֹוׁשֻ    !כז)-(דברי הימים א ז "נֹון ּבְ

ֵני     ,לֹא ֲהוּו ֵליּה  - ּבְ
ָנָתן      .ֲהוּו ֵליּה  - ּבְ

  רש"י
. ואע''ג דקרא על בעלה בן חרחס

קא מסהיד מיהו במעשיה 
   כתיב:

אמר ליה עינא סבא מיני ומינך 
. כלומר על ידי תסתיים שמעתא

ועל ידך תתפרש אמיתו של דבר 
   הא והא הואי:

. את שבט נון בנו יהושע בנו
אפרים מייחס הכתוב עד יהושע 

  יהושע למטה לא ייחס איש:ומ
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        טו, אטו, אטו, אטו, א .50
מֹוָנה ְנִביִאים ְוֵהם ּכֲֹהִנים ָיְצאּו ֵמָרָחב ַהּזֹוָנה"[    ,ׁשְ

ה :ְוֵאּלּו ֵהן רּוךְ  ,ֵנִרּיָ ָרָיה ,ּבָ ּלּום ,ֲחַנְמֵאל ,הִחְלִקיָּ  ,ִיְרְמָיה ,ַמְחֵסָיה ,ּוׂשְ    ]."ְוׁשַ
  

י   ,אטו ָלָמא ִאיְנהּו ִמיָפְרׁשֵ ׁשְ    ,ּבִ
א ֲאָבָהַתְייהּו ְמָנָלן    ?ֶאּלָ

  
א ְדעּוּלָ    ,ּכִ

ָאַמר  אּדְ    :עּוּלָ
ְנִביאּות ם ָאִביו ּבִ מֹו ְוׁשֵ ְ ׁשּ ל ָמקֹום ׁשֶ ן ָנִביא - ּכָ הּוא ָנִביא ּבֶ ָידּוַע ׁשֶ    ,ּבְ

ם ָאִביו מֹו ְולֹא ׁשֵ ן ָנִביא - ׁשְ הּוא ָנִביא ְולֹא ּבֶ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ
ם ִעירֹו  מֹו ְוׁשֵ הּוא ֵמאֹוָתּה ָהִעיר -ׁשְ ָידּוַע ׁשֶ    .ְמפֹוָרׁש ּבְ

ם ִעירֹו  מֹו ְולֹא ׁשֵ ַלִים - ׁשְ הּוא ִמירּוׁשָ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ
  

ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ
ה ֲאבֹוָתיו ְסתּוִמי" יו ּוַמֲעׂשֵ ֲעׂשָ מַּ ל ׁשֶ ַבחּכָ ֶאָחד ֵמֶהן ִלׁשְ תּוב ּבְ    ,ן ּוֵפֵרט ְלָך ַהּכָ

גֹון ַדְלָיה" :ּכְ ן ּגְ י ּבֶ ן ּכּוׁשִ ר ָהָיה ֶאל ְצַפְנָיה ּבֶ ַבר ה' ֲאׁשֶ    -   א)-(צפניה א "ּדְ
יק ן ַצּדִ יק ּבֶ הּוא ַצּדִ ָידּוַע ׁשֶ    .ּבְ

ֶאָחד ֵמֶהן ִלְגַנאי תּוב ּבְ ֵרט ְלָך ַהּכָ ּפֵ    ,ְוָכל ׁשֶ
גֹון ָמעוַ " :ּכְ ן ֱאִליׁשָ ן ְנַתְנָיה ּבֶ ָמֵעאל ּבֶ א ִיׁשְ ִביִעי ּבָ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ    –א) -(ירמיה מא "ְיִהי ּבַ

ע ן ָרׁשָ ע ּבֶ הּוא ָרׁשָ ָידּוַע ׁשֶ    ."ּבְ
  
  

   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ַכי - ַמְלָאִכי     ,ֶזה ָמְרּדְ

מֹו ַמְלָאִכי ה ִנְקָרא ׁשְ    ?ְוָלּמָ
ֶלְך  ֶנה ַלּמֶ ָהָיה ִמׁשְ    .ׁשֶ

  
   :יִתיֵביֵמ 
ה" ן ֵנִרּיָ רּוְך ּבֶ ָיה ,ּבָ ן ַמֲעׂשֵ ָרָיה ּבֶ אל ,14ּוׂשְ ַכי ,ְוָדִנּיֵ ן ,ּוָמְרּדְ ְלׁשָ י ,ּבִ    - ּוַמְלָאִכי ,ְזַכְרָיה ,ְוַחּגַ

ִים ְלָדְרָיֶוׁש  תַּ ַנת ׁשְ ׁשְ אוּ ּבִ ן ִנְתַנּבְ    !"ּכּוּלָ
  

א יּוְבּתָ    !ּתְ
  

ְנָיא    :ּתַ
ן ָק ָאַמר " ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ְרָחהַרּבִ

   .ֶזה ֶעְזָרא - ַמְלָאִכי 
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

מוֹ     "ַמְלָאִכי ׁשְ
  

   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ָאַמר  ַמאן ּדְ ָרא ּכְ ּבְ    ,"ַמְלָאִכי ֶזה ֶעְזָרא"ִמְסּתַ
ְנִביאּות ַמְלָאִכי ְכִתיב ּבִ ְגָדה ְיהּוָדה" :ּדִ לַ  ,ּבָ ָרֵאל ּוִבירּוׁשָ ָתה ְבִיׂשְ    ,םְותֹוֵעָבה ֶנֶעׂשְ

ת ֵאל ֵנָכר ר ָאֵהב ּוָבַעל ּבַ ל ְיהּוָדה קֶֹדׁש ה' ֲאׁשֶ י ִחּלֵ   יא) - (מלאכי ב "ּכִ

ים ָנְכִרּיֹות    ,ֶעְזָרא ?ּוַמאן ַאְפֵריׁש ָנׁשִ
ְכִתיב ֵני ֵעיָלם" :ּדִ ַכְנָיה ֶבן ְיִחיֵאל ִמּבְ ַען ׁשְ    ,ַוּיַ

ים ָנְכִרּיֹותַוּיֹאֶמר ְלֶעְזָרא ֲאַנְחנּו ָמַעְלנּו ֵבאלֵֹהינּו ַוּנֹוׁשֶ    .ב)-(עזרא י "ב ָנׁשִ
  
  
  

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

  רש"י
. ירמיה וחנמאל דכתיב בשלמא

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 

שריה בן  אשר צוה ירמיה את
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:
. הוא שהרג ישמעאל בן נתניה

   את גדליהו בן אחיקם הצדיק:
. האחרון בשנת שתים לדריוש

נתנבאו לבני הגולה שיחזרו 
לבית המקדש שנתבטלה 
המלאכה זה שמונה עשרה שנה 
על ידי שמרונים משהתחילו בה 

   בימי כורש:
. סיפיה דקרא ובעל בגדה יהודה
  בת אל נכר:
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        טו, אטו, אטו, אטו, א .51
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

עֹוָלם" ים ְיֵפיִפיֹּות ָהיּו ּבָ ע ָנׁשִ ָרה ַוֲאִביַגִיל :ַאְרּבַ ר ָרָחב ,ׂשָ    ."ְוֶאְסתֵּ
  

ָאַמר  ר ְיַרְקרֹוֶקת ָהְיָתה"ּוְלַמאן ּדְ י - "ֶאְסּתֵ ּתִ יל ַוׁשְ ר ּוְמַעּיֵ יק ֶאְסּתֵ    .ַמּפִ
  

נוּ  ָנן ּתָ    :ַרּבָ
ָתה -ָרָחב " ָמּה ִזיּנְ ׁשְ    ,ּבִ

קֹוָלּה  –ָיֵעל     ,ּבְ
ְזִכיָרָתּה  –ֲאִביַגִיל     ,ּבִ

אּול  ת ׁשָ יָתּה  -ִמיַכל ּבַ ְרִאּיָ    ."ּבִ
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ל ָהאֹוֵמר ד ִניְקִרי - "ָרָחב" "ָרָחב" :ּכָ    .ִמּיָ

  
   :ַרב ַנְחָמן ָאַמר ֵליּה 

ת ִלי "ָרָחב" "ָחבָר "ֲאָנא ֲאִמיָנא     !ְולֹא ִאיְכּפַ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
יָרּה  יֹוְדָעּה ּוְבַמּכִ י ָקֲאִמיָנא ּבְ    .ּכִ

  
  
  

  רש"י
. המזכיר את שמה בשמה זינתה

   נגרר אחר תאות זנות:
   . רואה קרי:נקרי
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        טז, אטז, אטז, אטז, א    ––––    טו, אטו, אטו, אטו, א .52
ה" ר ַנֲעׂשָ ל ֲאׁשֶ ַכי ָיַדע ֶאת ּכָ ַכי ֶאת[ ּוָמְרּדֳ ְקַרע ָמְרּדֳ תֹוְך ָהִעיר, -ַוּיִ ֵצא ּבְ ק ָוֵאֶפר; ַוּיֵ ׁש ׂשַ ְלּבַ ָגָדיו, ַוּיִ   ּבְ
   .]"ְזַעק ְזָעָקה ְגדֹוָלה ּוָמָרהַויִּ 
  

   ?ַמאי ָאַמר
  

   :ָאַמר ַרב
ֵורֹוׁש  ַבּה ָהָמן ֵמֲאַחׁשְ    .ּגָ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ָאה א ִעיּלָ ַבר ַמְלּכָ ָאה ,ּגָ ּתָ א ּתַ ְלּכָ    .ִמּמַ
  
  
ה" ְלּכָ ְתַחְלַחל ַהּמַ    ."ַותִּ
  

ְתַחְלַחל"ַמאי     ?"ַותִּ
  

   :ַרבָאַמר 
יְרָסה ִנּדָ  ּפֵ    .הׁשֶ

  
יוְ     :ָאַמר ִיְרְמָיה ַרּבִ

הּוְצְרָכה ִלְנָקֶביָה     .ׁשֶ
  
  
ר ַלֲהָתךְ " ְקָרא ֶאְסתֵּ    ."ַותִּ
  

   :ַרבָאַמר 
אל ִנּיֵ    ,ֲהָתְך ֶזה ּדָ

מֹו ֲהָתְך  ה ִנְקָרא ׁשְ    ?ְוָלּמָ
תוֹ  דּוּלָ ֲחָתכּוהּו ִמּגְ    .ׁשֶ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ִכין  ְבֵרי ַמְלכּות ֶנְחּתָ ל ּדִ ּכָ יוׁשֶ    .ַעל ּפִ
  
  
ה" ה ְוַעל ַמה ּזֶ    ."ָלַדַעת ַמה ּזֶ
  

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ְלָחה לוֹ  י ּתֹוָרה :ׁשָ ה חּוְמׁשֵ ָ ָרֵאל ַעל ֲחִמׁשּ א ָעְברּו ִיׂשְ ּמָ    ?ׁשֶ

ֶהן  ְכִתיב ּבָ תּוִבים"ּדִ ה ֵהם ּכְ ה ּוִמּזֶ    .טו)- (שמות לב "ִמּזֶ

  
  
ְבֵרי " ַכי ֶאת ּדִ ידּו ְלָמְרּדֳ ּגִ רַוּיַ    ."ֶאְסתֵּ
  

יּה     ,ְוִאיּלּו ִאיהּו לֹא ָאַזל ְלַגּבֵ
ְלָקָלה יִבין ַעל ַהּקַ ֵאין ְמׁשִ אן ׁשֶ    .ִמּכָ

  
  
הּוִדים" ל ַהּיְ נֹוס ֶאת ּכָ ת" :ְוגֹו' ַעד "ֵלְך ּכְ ר לֹא ַכּדָ    ."ֲאׁשֶ
  

אָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ת ָהָיה ּלֹא ַכּדָ    ,ׁשֶ

יו ּבְ  ָכל יֹום ְויֹום ַעד ַעְכׁשָ ּבְ ָרצֹון ,אֹוֶנסׁשֶ יו ּבְ    .ְוַעְכׁשָ
י" י ָאָבְדתִּ ר ָאַבְדתִּ ךָ  - "ְוַכֲאׁשֶ ְך אֹוַבד ִמּמְ א ּכָ ית ַאּבָ י ִמּבֵ ָאַבְדּתִ ם ׁשֶ ׁשֵ    .ּכְ
  

  רש"י
. כשצעק צעקה מאי אמרה''ג 

גדולה ומרה מה היה אומר 
   בצעקתו:

   . כך היה צועק:רב אמר
. שמלאו גבה המן מאחשורוש

לבו לדבר מה שלא עלה על לב 
   אחשורוש:

. כינוי הוא גבר מלכא עילאה
   להיפוך בלשון נקיה:

   . נתמסמס חלל גופה:ותתחלחל
. בימי שחתכוהו מגדולתו

אחשורוש שהרי בלשצר 
לתא במלכותו וכן השליטו ת

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:
. דניאל לא אזיל ואלו איהו

   להשיב שליחותו:
. שהיתה אסתר על הקלקלה

ך לפיכך לא מונעת לבא אל המל
השיב התך את שליחותו ואסתר 

   שלחה דבריה ע''י אחרים:
   . נבעלתי באונס:עד עכשיו

   . מכאן ואילך מדעתי:ועכשיו
. ואסורה אני לך אבדתי ממך

דאשת ישראל שנאנסה מותרת 
   לבעלה וברצון אסורה לבעלה:
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ַכי" ֲעבֹור ָמְרּדֳ    ."ַוּיַ
  

   :ַרבָאַמר 
ַתֲעִנית ַסח ּבְ ל ּפֶ ֶהֱעִביר יֹום ִראׁשֹון ׁשֶ    .ׁשֶ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

ָעַבר ַע  אּדְ ַמּיָ    .ְרקּוָמא ּדְ
  
  
ר ַמְלכּות" ׁש ֶאְסתֵּ ְלּבַ י ַותִּ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ    ."ַוְיִהי ּבַ
  
ְגֵדי ַמְלכּות' ֵעי ֵליּה  -  'ּבִ    !ִמיּבָ

  
י ֶאְלָעָזרָאַמר  י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ

ּה רּוַח ַהּקֶֹדׁש  ּתָ ָבׁשַ ּלְ ד ׁשֶ    ,ְמַלּמֵ
ִתיב ָהָכא ׁש " :ּכְ ְלּבַ    "ַותִּ

י" :ִתיב ָהָתםּוְכ  ה ֶאת ֲעָמׂשַ    .יט)-(דברי הימים א יב "ְורּוַח ָלְבׁשָ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר  יָאַמר  ַרּבִ    :ֲחִניָנא ַרּבִ
ֵעיֶניךָ  ה ּבְ ת ֶהְדיֹוט ַקּלָ ְרּכַ ִהי ּבִ    ,ְלעֹוָלם ַאל ּתְ

יָמה ֵני ֶהְדיֹוטֹות ְוִנְתַקּיְ ְרכּום ׁשְ דֹוֵלי ַהּדֹור ּבֵ ֵני ּגְ ֲהֵרי ׁשְ ֶהן ׁשֶ    ,ּבָ
אל :ְוֵאּלּו ֵהן ִוד ְוָדִנּיֵ    .ּדָ

ָבְרֵכיּה ֲאַרְוָנה ִוד ּדְ    ,ּדָ
ְכִתיב ֶלךְ " :ּדִ    .כג)-(שמואל ב כדְוגֹו'  "ַוּיֹאֶמר ֲאַרְוָנה ֶאל ַהּמֶ

ְרָיֶוׁש  ָבְרֵכיּה ּדָ אל ּדְ ִנּיֵ    ,ּדָ
ְכִתיב ְתִדיָרא הּוא ְיׁשֵ " :ּדִ ַלח ֵליּה ּבִ י ַאְנתְּ ּפָ ךְ ֱאָלָהְך ּדִ   .יז)-(דניאל ו "יְזִביּנָ

  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר  יָאַמר  ַרּבִ    :ֲחִניָנא ַרּבִ
ֵעיֶניךָ  ה ּבְ ִהי ִקְלַלת ֶהְדיֹוט ַקּלָ    ,ַאל תְּ

ָרה ל ֶאת ׂשָ ֲהֵרי ֲאִביֶמֶלְך ִקּלֵ סּות ֵעיַנִים" :ׁשֶ ה הּוא ָלְך ּכְ    ,טז)-(בראשית כ "ִהּנֵ

ַזְרָעּה  ים ּבְ ְכֶהיָן ֵעיָניוַוְיִהי כִּ " :ְוִנְתַקּיֵ   .א)-(בראשית כז "י ָזֵקן ִיְצָחק ַותִּ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר  יָאַמר  ַרּבִ    :ֲחִניָנא ַרּבִ
ת  ִמּדַ ּלֹא ּכְ רּוְך הּואּבֹא ּוְרֵאה ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ר ָוָדם ַהּקָ ׂשָ ת ּבָ    ,ִמּדַ

ר ָוָדם  ׂשָ ת ּבָ ךְ ָאָדם ׁשֹוֵפת ְקֵדָרה  -ִמּדַ    ,ּה ַמִיםנֹוֵתן ְלתֹוכָ  ְוַאַחר ּכָ
רּוְך הּואֲאָבל  דֹוׁש ּבָ ֵדָרה ַהּקָ ְך ׁשֹוֵפת ַהּקְ    ,נֹוֵתן ַמִים ְוַאַחר ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ֶ ים ַמה ׁשּ ִמים" :ְלַקּיֵ ָ ׁשּ ּתֹו ֲהמֹון ַמִים ּבַ    .יג)- (ירמיה י "ְלקֹול תִּ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר  י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ם אוֹ  ׁשֵ ָבר ּבְ ל ָהאֹוֵמר ּדָ ה ָלעֹוָלםּכָ אּוּלָ    ,ְמרֹו ֵמִביא ּגְ

ֱאַמר ּנֶ ַכי" :ׁשֶ ם ָמְרּדֳ ׁשֵ ֶלְך ּבְ ר ַלּמֶ    ."ַוּתֹאֶמר ֶאְסתֵּ
  

י ֶאְלָעָזרְוָאַמר  י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
יק ָאַבד     ,ְלדֹורֹו ָאַבד -ַצּדִ

ִלית ָאְבָדה לֹו ַמְרּגָ ל ְלָאָדם ׁשֶ    ,ָמׁשָ
ִהיא  ל ָמקֹום ׁשֶ ָמּה ַמְרגָּ  -ּכָ    ,ִלית ׁשְ

א ְלַבְעָלּה  ָדה ֶאּלָ    .לֹא ִאּבְ
  
  
   ."ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי"
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר  י ֲחִניָנאָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ֶלךְ  ַער ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ ַכי יֹוׁשֵ ָרָאה ָהָמן ֶאת ָמְרּדְ ָעה ׁשֶ ׁשָ ל ֶזה ֵאינֹו ׁשֶֹוה ִלי" :ָאַמר ,ּבְ    ."ּכָ

  
  
  

  רש"י
. שהרי יו''ט ראשון של פסח

בי''ג בניסן נכתבו האגרות וניתן 
בשושן וי''ד וחמשה עשר הדת 

וששה עשר התענו ובששה עשר 
   נתלה המן בערב:

. לאסוף דעבר ערקומא דמיא
   היהודים שבעבר השני:

. מושיבה על שופת את הקדרה
   הכירה היא קרויה שפיתה:
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ְדַרב ִח  אּכִ    ,ְסּדָ
ָאַמר  אּדְ    :ַרב ִחְסּדָ

ְפרּוְזּבּוֵלי   טו,ב א ּבִ א  ,ֶזה ּבָ ְפרּוְזּבּוֵטי^ְוֶזה ּבָ    .ּבִ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ַטְלֵמי ַבן ּבְ ִמְזּדְ א ּדְ    .ְוָקרּו ֵליּה ַעְבּדָ

  
  
   ."ְוָכל ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי"
  

ע ֲח  ל אֹותֹו ָרׁשָ ָנָזיו ׁשֶ ל ּגְ ּכָ ד ׁשֶ    ,קּוִקין ַעל ִלּבוֹ ְמַלּמֵ
ֶלְך ָאַמר ַער ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ ַכי יֹוׁשֵ רֹוֶאה ֶאת ָמְרּדְ ָעה ׁשֶ ל ֶזה ֵאיֶנּנּו ׁשֶֹוה ִלי" :ּוְבׁשָ    ."ּכָ

  
יְוָאַמר  י ֲחִניָנאָאַמר  ֶאְלָעָזר ַרּבִ    :ַרּבִ
רּוְך הּואָעִתיד  דֹוׁש ּבָ יק ַהּקָ יק ְוַצּדִ ל ַצּדִ רֹאׁש ּכָ    ,ִלְהיֹות ֲעָטָרה ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ּיֹום ַההּוא ִיְהֶיה ה' ְצָבאֹות ַלֲעֶטֶרת ְצִבי" :ׁשֶ     .ה)-(ישעיה כח [ְוגֹו'] "ּבַ
  

ְפָאָרה"ַמאי     ?"ַלֲעֶטֶרת ְצִבי ְוִלְצִפיַרת תִּ
  

ְפַאְרּתוֹ  ין ּתִ ין ִצְביֹונֹו ְוַלְמַצּפִ    .ָלעֹוׂשִ
   ?ָיכֹול ַלּכֹל

ְלמּוד לֹוַמר ָאר ִעּמוֹ " :ּתַ יַרִיםְלִמ  - "ִלׁשְ ׁשִ ים ַעְצמֹו ּכְ ׂשִ ּמֵ    .י ׁשֶ
  
ט" ּפָ ן ֶאת ִיְצרוֹ  - "ּוְלרּוַח ִמׁשְ    .ֶזה ַהּדָ
  
ט"וְ  ּפָ ׁשְ ב ַעל ַהּמִ ין ֱאֶמת ַלֲאִמּתוֹ  -  "ַלּיֹוׁשֵ ן ּדִ    .ֶזה ַהּדָ

  
ר ַעל ִיְצרוֹ  - "ְוִלְגבּוָרה" ּבֵ ְתּגַ    .ֶזה ַהּמִ
  
יֵבי ִמְלָחָמה" ִאין  וּ לּ ֵא  – "ְמׁשִ ּנֹוׂשְ ל ּתֹוָרהׁשֶ ּה ׁשֶ ִמְלַחְמּתָ    .ְונֹוְתִנין ּבְ
ְעָרה" ְלִמיֵדי ֲחָכִמיםֵאּלּו  - "ׁשָ י ִמְדָרׁשֹות ּתַ ֵנִסּיֹות ּוְבָבּתֵ י ּכְ ָבּתֵ יִמין ּוַמֲעִריִבין ּבְ ּכִ ׁשְ ּמַ    .ׁשֶ
  
  
יַּ -ְוַגם[ ה ּבַ עּו,ֵאּלֶ ָכר תָּ ֵ גּו, ּוַבׁשּ גוּ  ְוָנִביא ּכֵֹהן ִין ׁשָ ָכר ׁשָ ֵ ִין, - ְלעּו ִמןִנבְ  ,ַבׁשּ   ַהּיַ

עּו ִמן ה-תָּ ִליִלּיָ קּו ּפְ רֶֹאה, ּפָ גּו ּבָ ָכר, ׁשָ ֵ    ].(ישעיהו כח,ז) ַהׁשּ
  

ין ִלְפֵני  ת ַהּדִ רּוְך הּואָאְמָרה ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ל עֹוָלם :ַהּקָ ּנּו ֵאּלּו ֵמֵאּלוּ  !ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּתַ ׁשְ    ?ַמה ּנִ
  

ג" 15:ָאַמר ָלּה  ִין ׁשָ ּיַ ה ּבַ ם ֵאּלֶ עוּ ּגַ ָכר תָּ ֵ    ."ּו ּוַבׁשּ
  
ה" ִליִלּיָ קּו ּפְ קוּ "ֵאין  - "ּפָ יִהּנֹם "ּפָ א ּגֵ    ,ֶאּלָ

ֱאַמר ּנֶ    .לא)- (שמואל א כה "ְולֹא ִתְהֶיה זֹאת ְלָך ְלפּוָקה" :ׁשֶ

יִנין ּיָ א ּדַ ה ֶאּלָ ִליִלּיָ    ,ְוֵאין ּפְ
ֱאַמר ּנֶ ְפִליִלים" :ׁשֶ    .כב)-(שמות כא "ְוָנַתן ּבִ

  
  

ֲעמֹד " ִניִמיתַותַּ ֶלְך ַהּפְ ית ַהּמֶ ֲחַצר ּבֵ    ."ּבַ
  

י ָאַמר     :ֵלִויַרּבִ
ִכיָנה ה ׁשְ ָקה ֵהיֶמּנָ ּלְ ָלִמים ִנְסּתַ יָעה ְלֵבית ַהּצְ ִהּגִ יָון ׁשֶ    ,ּכֵ

ִני" :ָאְמָרה ה ֲעַזְבתָּ    .ב)- (תהלים כב "ֵאִלי ֵאִלי ָלּמָ

ֵמִזיד ן ַעל ׁשֹוֵגג ּכְ ה ּדָ א ַאּתָ ּמָ    ?ָרצֹוןְוַעל אֹוֶנס כְּ  ?ׁשֶ
ָראִתיו  ּקְ א ַעל ׁשֶ ּמָ ֶלב'אֹו ׁשֶ    ',ּכֶ

                                                
רּוְך הּואבדפוס: " 15 דֹוׁש ּבָ ָרֵאל  :ַהּקָ ּתֹוָרהָע  -ִיׂשְ ּתֹוָרה -אּוּמֹות ָהעֹוָלם  ,ְסקּו ּבַ אך בכתבי יד ודפוסים ישנים ובעין יעקב ועוד  ".ָאַמר ֵליּה  .לֹא ָעְסקּו ּבַ

  לא מופיע. 

  רש"י
. מרדכי בא וזה בא בפרוזבולי

אליו בטענת עושר המן בא 
בטענת עוני שמכר המן את 

לכן ימים עצמו למרדכי קודם 
   רבים בככרי לחם:

. לשון עושר כדאמרינן בולי
(גיטין דף לז.) ושברתי את גאון 

  עוזכם אלו בולאות שביהודה: 
. לשון עניות כמו והעבט בוטי

תעביטנו (דברים טו) במסכת 
   גיטין (דף לז.):

. נהמא בככרות לחם בטולמי
עשרים לחם שעורים (מלכים ב 
ד) מתרגמינן עשרין טולמין 

   א:דלחמ
. לשופטים את לרוח משפט

   רוחן יהיה לעטרה:
. כופהו לשוב דן את יצרו

   בתשובה:
. אינו הולך ומתגבר על יצרו

   אחריו לעבור עבירה:
. והיינו שערה שמשכימין כו'

שעושין [שנעשים שוערים] 
לפתוח דלתות בהשכמה ולאחר 

   [שם עד] זמן נעילתו:
. אלו הרשעים הנידונין גם אלה
   בגיהנם:

. כלומר אף הם עשו ין שגובי
   כהם לפיכך דנם:

   . לגיהנם נשפטו:פקו פליליה
. במזמור אלי אלי למה עזבתני

   אילת השחר הוא:
. [אע''פ] שאני באה על אונס

   אליו מאלי אונס הוא:
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ֱאַמר ּנֶ ֶלב ְיִחיָדִתי" :ׁשֶ ד ּכֶ י ִמּיַ יָלה ֵמֶחֶרב ַנְפׁשִ    .כא)-(תהלים כב "ַהּצִ

   ',ַאְרֵיה'ָחְזָרה ּוְקָרָאתֹו 
ֱאַמר ּנֶ י ַאְרֵיה" :ׁשֶ יֵעִני ִמּפִ    .כב)- (תהלים כב "הֹוׁשִ

  
  

ֶלְך ֶא " הַוְיִהי ִכְראֹות ַהּמֶ ְלּכָ ר ַהּמַ    ."ת ֶאְסתֵּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ָעה הׁשָ לֹ ׁשְ  אֹוָתּה ׁשָ נּו ָלּה ּבְ ּמְ ֵרת ִנְזּדַ ָ    ,ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

אָרּה  -ֶאָחד  יהַּ ֶאת ַצּוָ ִהְגּבִ    ,ׁשֶ
ל ֶחֶסד ָעֶליָה  -ְוֶאָחד  ְך חּוט ׁשֶ ׁשַ ּמָ    ,ׁשֶ
ְרִביט -ְוֶאָחד  ַ ַתח ֶאת ַהׁשּ ּמָ    .ׁשֶ

  
   ?הְוַכּמָ 

  
י ִיְרְמָיהָאַמר     :ַרּבִ

י ַאּמֹות ָהָיה ּתֵ ֵרה ,ׁשְ ים ֶעׂשְ ּתֵ    .ְוֶהֱעִמידֹו ַעל ׁשְ
ֵרה :ְוָאְמֵרי ָלּה  ׁש ֶעׂשְ    ,ַעל ׁשֵ
ע :ְוָאְמֵרי ָלּה  ִרים ְוַאְרּבַ    .ַעל ֶעׂשְ

  
ָנא ַמְתִניָתא ּתָ    :ּבְ

ים" ִ ׁשּ    ."ַעל ׁשִ
  

ת  ל ּבַ ָתּה ׁשֶ ַאּמָ ה מֹוֵצא ּבְ ְרעֹהְוֵכן ַאּתָ    ,ּפַ
ִעים י ְרׁשָ יּנֵ ׁשִ ה מֹוֵצא ּבְ    ,ְוֵכן ַאּתָ

ְכִתיב ְרתָּ " :ּדִ ּבַ ִעים ׁשִ י ְרׁשָ יּנֵ    .ח)-(תהלים ג "ׁשִ
  

   :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוָאַמר 
ְקֵרי  ְרתָּ "ַאל תִּ ּבַ ְבּתָ  - "ׁשִ ִריּבַ א ׁשְ    .ֶאּלָ

  
ר עֹוְפָרן ה ּבַ ּום  ַרּבָ י ֶאְלָעָזרָאַמר ִמׁשּ ָ  ַרּבִ ׁשּ   : ֵמַרּבֹו ְוַרּבֹו ֵמַרּבוֹ ַמע ׁשֶ

   .ָמאַתִים
  
  
ְלכּות ְוֵתָעשׂ " ֵתְך ַעד ֲחִצי ַהּמַ ׁשָ ּקָ ה ַמה ּבַ ְלּכָ ר ַהּמַ ֶלְך ְלֶאְסתֵּ    .16"ַוּיֹאֶמר ָלּה ַהּמֶ
  
ְלכּות" ְלכּות'ְולֹא  - "ֲחִצי ַהּמַ ל ַהּמַ    '.ּכָ

ְלכּות חֹוֵצץ ַלּמַ ָבר ׁשֶ ְנַין ּבֵ  ?ּוַמאי ִניהוּ  .ְולֹא ּדָ ׁש ּבִ ְקּדָ    .ית ַהּמִ
  
  
ה" תֶּ ׁשְ ֶלְך ְוָהָמן ֶאל ַהּמִ    ."ָיבֹא ַהּמֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָנה ֶאת ָהָמן" ימְּ ּזִ ר ׁשֶ    ?ָמה ָרֲאָתה ֶאְסתֵּ

י ֱאִליֶעֶזר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ִחים ָטְמָנה לוֹ     ,ּפַ

ֱאַמר ּנֶ ְלָחָנם ִלְפֵניֶהם ְלַפח" :ׁשֶ    .כג)- (תהלים סט "ְיִהי ׁשֻ

י ַע יְ  ַרּבִ    :אֹוֵמר הֹוׁשֻ
ית ָאִביָה ָלְמָדה    ,ִמּבֵ

ֱאַמר ּנֶ    .כא)-(משלי כה ְוגֹו' "ִאם ָרֵעב ׂשֹוַנֲאָך ַהֲאִכיֵלהּו ָלֶחם" :ׁשֶ

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ּלֹא ִיּטֹול ֵעָצה ְוִיְמרֹוד ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

י    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ִהיא ְיהּוִד  ּה ׁשֶ ירּו ּבָ ּלֹא ַיּכִ ֵדי ׁשֶ    .יתּכְ

                                                
 שילוב של שני פסוקים. ומסורת הש"ס ודקדוקי סופרים מגיהים לפי נוסחנו. 16

  רש"י
. באותו הצילה מחרב נפשי

  מזמור הוא:
. ותשלח אמתה של בת פרעה

   את אמתה ותקחה (שמות ב):
. עוג מלך הבשן בשיני רשעים

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 

י' דשיני וי''ם דרשעים  רשע אלא
   הרי ששים:

. בנין ולא דבר שחוצץ במלכות
הבית שהוא באמצע של עולם 
כדאמרי' בסדר יומא (דף נד:) 
אבן שתיה שממנה נשתת 

   העולם:
. שמעה מבית אביה למדה
   התינוקות אומרים כן:

. במלך שהיתה שעתו וימרוד
   מצלחת:
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י    :אֹוֵמר ְנֶחְמָיה ַרּבִ
ָרֵאל ָאחֹות ֵיׁש ָלנוּ  ּלֹא יֹאְמרּו ִיׂשְ ֵדי ׁשֶ יחוּ  ּכְ ֶלְך ְוַיסִּ ֵבית ַהמֶּ ן ִמן ָהַרֲחִמים ּבְ ְעתָּ    .ּדַ

י    :אֹוֵמר יֹוֵסי ַרּבִ
ָכל ֵעת ֵהא ָמצּוי ָלּה ּבְ ּיְ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

ְמעֹון י ׁשִ ן ְמַנְסָיא ַרּבִ    :אֹוֵמר ּבֶ
ה ָלנּו ֵנסאּוַלי  קֹום ְוַיֲעׂשֶ יׁש ַהמָּ    .ַיְרּגִ

ן ָקְרָחה ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָהֵרג הּוא ְוִהיא ּיֵ ֵדי ׁשֶ ִנים ּכְ יר לֹו ּפָ    .ַאְסּבִ

ְמִליֵאל ן ּגַ    :אֹוֵמר ַרּבָ
ָכן ָהָיה    .ֶמֶלְך ֲהַפְכּפְ

ְמִליֵאלָאַמר  י ּגַ    :ַרּבִ
   ."יּמֹוָדִע ֲעַדִיין ְצִריִכין ָאנּו ַל 

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י"    :אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַהּמֹוָדִעי ַרּבִ
ִרים ָ ׂשּ ָאתֹו ּבַ ֶלְך ִקּנְ מֶּ ָאתֹו ּבַ    ."ִקּנְ

  
ה    :ָאַמר ַרּבָ

אֹון" ֶבר ּגָ    .יח)-(משלי טז "ִלְפֵני ׁשֶ
  

י ּיֵ ְרַוְייהוּ  ָרָבאוְ  ַאּבַ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
יֶהם" תֵּ ית ֶאת ִמׁשְ ם ָאׁשִ חּוּמָ    .ְוגֹו' "ּבְ
  

ֵחיּה  ּכְ ר ֲאבּוהַּ ַאׁשְ ה ּבַ הוּ  ַרּבָ    ,ְלֵאִלּיָ
ר ְוָעְבָדא ָהִכי :ָאַמר ֵליּה  ַמאן ָחְזָיא ֶאְסּתֵ    ?ּכְ
ֵאי :ָאַמר ֵליּה  ּנָ הּו ּתַ כּוּלְ הּו ָאמֹוָרֵאי ,ּכְ    .ּוְככּוּלְ

  
  
ָניו" רֹו ְורֹוב ּבָ בֹוד ָעׁשְ ר ָלֶהם ָהָמן ֶאת ּכְ    ."ַוְיַסּפֵ
  

ה     ?"ָניורֹוב בָּ "ְוַכּמָ
  

   :ַרבָאַמר 
ָרה ֵמתוּ  - יםׁשִ לֹ ׁשְ  ָרה ִנְתלוּ  ,ֲעׂשָ ָתִחים ,ַוֲעׂשָ ִרין ַעל ַהּפְ ָרה ְמַחּזְ    .ַוֲעׂשָ
  

ָנן ָאְמֵרי    :ְוַרּבָ
ָתִחים  ִרין ַעל ַהּפְ ְמַחּזְ ְבִעים ַהְוָיא -אֹוָתן ׁשֶ    ,ׁשִ

ְכִתיב רוּ " :ּדִ ּכָ ֶחם ִנׂשְ ּלֶ ֵבִעים ּבַ ֵבִעים"ְקֵרי ל ּתִ ַא  -  ה)- (שמואל א ב "ׂשְ א "ׂשְ ְבִעים' ֶאּלָ    '.ׁשִ
  
אוְ  ר ַאּבָ    :ָאַמר ָרִמי ּבַ

מֹוָנה ֲהווּ  ן ָמאַתִים ּוׁשְ    ,ּכּוּלָ
ֱאַמר ּנֶ ָניו" :ׁשֶ   . "ְורֹוב ּבָ

  
יַסר ָהווּ  "ְורֹוב" א ָמאָתן ְוַאְרּבֵ ִגיַמְטִרּיָ    !ּבְ
  

ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ
ִתיב "בְורֹ "    .ּכְ
  
  
ֶלךְ בַּ " ַנת ַהּמֶ ְיָלה ַההּוא ָנְדָדה ׁשְ    ."ּלַ
  

ְנחּוםָאַמר  י ּתַ    :ַרּבִ
ל עֹוָלם ַנת ַמְלּכֹו ׁשֶ    .ָנְדָדה ׁשְ

  
ָנן ָאְמֵרי    :ְוַרּבָ

ְחּתֹוִנים    .ָנְדדּו ֶעְליֹוִנים ָנְדדּו תַּ

  רש"י
. אולי תוכל שיהא מצוי לה
דבר לפני  להכשילו בשום

  המלך:
. שאף אני ירגיש הקב''ה

מקרבת שונאיהן של ישראל אי 
נמי ירגיש שאני צריכה להחניף 

   רשע זה ולזלזל בכבודי:
. שיחשדני שיהרג הוא והיא

המלך ממנו ויהרוג את שנינו 
[נ''א וכי גזרי גזירה ומית חד 

   מינייהו בטלי הגזירה]:
. וחוזר מלך הפכפך היה

וכל בדיבורו אמרה שמא א
לפתותו ולהורגו ואם לא יהא 

   מזומן תעבור השעה ויחזור בו:
. על בחומם אשית את משתיהם

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 

ים באה להם משתיהן של רשע
   פורענות:

. יונתן שבעים בלחם נשכרו
   תרגם על בניו של המן:
. דוגמא שנת מלכו של עולם

ויקץ כישן ה' (תהלים עח) 
   לנקום נקמתו:
. שהיו מלאכים נדדו עליונים

מבהילים אותו כל הלילה 
ואמרו לו כפוי טובה שלם טובה 
למי שעשאה לשון מורי ויש 
אומרים [נדדו עליונים] כדי 

ירבו בתחנונים לבקש על ש
   הדבר:
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   :ָאַמר ָרָבא
ׁש  ֵורֹוׁש ַמּמָ ֶלְך ֲאַחׁשְ ַנת ַהּמֶ    ,ׁשְ

ָתא ּבְ  יּה ָנְפָלה ֵליּה ִמיּלְ ר ְלָהָמן :ָאַמר ,ַדְעּתֵ יּה ֶאְסּתֵ ַזִמיְנתֵּ ן ּדְ ַקּמָ    ?ַמאי ּדְ
ְבָרא ְלִמְקְטֵליּה  ַההּוא ּגַ ֵויּה ּדְ ְקֵלי ִעיּלָ ְלָמא ֵעָצה ָקא ׁשָ    ,ּדִ

ֲהָוה מֹוַדע ִלי :ָהַדר ָאַמר ָרִחים ִלי ּדַ ְבָרא ּדְ    ?ִאי ָהִכי לֹא ֲהָוה ּגַ
א ִא  :ָהַדר ָאַמר ְלָמא ִאיּכָ יּה ּדִ ַרְעּתֵ י ִטיבּוָתא ְולֹא ּפְ ָעַבד ּבֵ    ?יִניׁש ּדְ

י ְולֹא ְמַגּלּו ִלי ְנֵעי ִאיְנׁשֵ ּום ָהִכי ִמיּמַ    .ִמׁשּ
ד ִמים" :ִמּיָ ְבֵרי ַהּיָ ְכרֹונֹות ּדִ    ."ַוּיֹאֶמר ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ַהּזִ

  
ְקָרִאים ֵמֵאיֵליֶהן - "ְוִיְהיּו ִנְקָרִאים" ּנִ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
  
ֵצא ָכתּובַויִּ " ָת ' – "ּמָ ֵעי ֵליּה  'בּכְ    !ִמּבָ
  

ד    טז,א י מֹוֵחק^ְמַלּמֵ ְמׁשַ ִ ׁשּ    .ְוַגְבִריֵאל ּכֹוֵתב ,ׁשֶ
  

יָאַמר  י ַאּסִ ַרׁש  ַרּבִ יּדָ יָלא ַרּבִ ְמַר  ׁשֵ ָפר ּתִ אִאיׁש ּכְ    :ּתָ
ה ַמּטָ ּלְ ָתב ׁשֶ ָרֵאל ,ּוָמה ּכְ ל ִיׂשְ ְזכּוָתן ׁשֶ ּלִ    ,ֵאינֹו ִנְמָחק ,ׁשֶ

ַמְעָלה כְּ  ּלְ ן -ָתב ׁשֶ ּכֵ ל ׁשֶ    ?!לֹא ּכָ
  
  
ָבר" ה ִעּמֹו ּדָ    .ג)-(אסתר ו "לֹא ַנֲעׂשָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ַכי אֹוֲהִבין ֶאת ָמְרּדְ ֵני ׁשֶ    ,לֹא ִמּפְ
ֹוְנִאים ֶאת ָהָמן ׂשּ ֵני ׁשֶ א ִמּפְ    .ֶאּלָ

  
  
   .ד)-(אסתר ו "ֵהִכין לוֹ "
  

ָנא    :ּתָ
   ."לֹו ֵהִכין"
  
  
ה ֵכן לְ " ַכיַוֲעׂשֵ    ."ָמְרּדֳ
  

ַכי :ָאַמר ֵליּה     ?ַמּנּו ָמְרּדְ
הּוִדי" :ָאַמר ֵליּה    .י)- (אסתר ו "ַהּיְ

יהּוָדֵאי :ָאַמר ֵליּה  א ּבִ ַכי ִאיּכָ    .טּוָבא ָמְרּדְ
ֶלךְ " :ָאַמר ֵליּה  ַער ַהּמֶ ׁשַ ב ּבְ    .י)-(אסתר ו "ַהּיֹוׁשֵ

א :ָאַמר ֵליּה  יְסַקְרּתָ ַחד ּדִ י ֵליּה ּבְ ַחד ַנֲהָראִאי נַ  ,ַסּגִ י ּבְ    .ּמִ
י ַהב ֵליּה  :ָאַמר ֵליּה  ְרתָּ " ,ָהא ַנּמִ ּבַ ר ּדִ ָבר ִמּכֹל ֲאׁשֶ ל ּדָ ּפֵ    .י)- (אסתר ו "ַאל תַּ

  
  

בּוׁש ְוֶאת ַהּסּוס" ח ָהָמן ֶאת ַהּלְ ּקַ    ."ַוּיִ
  

יּה  ָנן ַקּמֵ ָיְתֵבי ַרּבָ ֵחיּה ּדְ ּכְ    ,ָאַזל ַאׁשְ
ָנןּוַמֲחֵוי ְלהּו ִהְלכֹות ְקִמיָצה ְל     ,ַרּבָ

יֵדיּה  יק ְלִקְבֵליּה ְוסּוֵסיּה ֵמיַחד ּבִ ַאּפֵ ַכי ּדְ ַחְזֵייּה ָמְרּדְ יָון ּדְ ת ,ּכֵ    ,ִמיְרּתַ
ָנן י ָקא ָאֵתי :ָאַמר ְלהּו ְלַרּבָ יָעא ְלִמיְקַטל ַנְפׁשִ    ,ַהאי ְרׁשִ

ַגַחְלּתוֹ  וּו ּבְ ּכָ י לֹא ּתִ יּה ּדִ מֵּ    .ִזילּו ִמּקַ
א ִנְת  ְעּתָ ַהִהיא. ׁשַ ַכי ְוָקם ֵליּה ִלְצלֹוָתאּבְ ף ָמְרּדְ    .ַעּטֵ

ַכי ִלְצלֹוֵתיּה  ָסִליק ָמְרּדְ ְייהּו ְואֹוִריְך ַעד ּדְ    ,ָאָתא ָהָמן ְוָיִתיב ֵליּה ַקּמַ
ַמאי ַעְסִקיתוּ  :ָאַמר ְלהוּ     ?ּבְ

ב ִמְנָחה ַמְייֵתי  :ָאְמרּו ֵליּה  ְמַנּדֵ ים ַמאן ּדִ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ ר ֵליּה ּבִ ּפֵ א ּוִמְתּכַ סּוְלּתָ    .ְמֵלי קּוְמֵציּה ּדְ
יְדכוּ  :ָאַמר ְלהוּ  יִדי ,ָאָתא ְמֵלי קּוְמֵצי ִקְמָחא ּדִ א ּדִ ְסּפָ ֵרי ּכַ ּכְ ָרה ַאְלֵפי ּכִ    .ְוָדֵחי ֲעׂשָ
ע :ָאַמר ֵליּה  ָנה ְנָכִסים !ָרׁשָ ּקָ    ?ּוְנָכִסים ְלִמי ?ֶעֶבד ְלִמי ,ֶעֶבד ׁשֶ

  רש"י
. כלומר מאי דקמן דזמינתיה

מה זאת הבאה לפני עכשיו דבר 
   חדש כזה:

. משמע שהיה כתוב מחדש כתוב
כתב משמע מעיקרא וימצא 
כתוב בספר זכרון לפניו אשר 

  הגיד מרדכי:
. סופר המלך שונא שמשי

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:
   . לצורך עצמו:לו הכין

   . כפר:דיסקרתא
   . ליטול מכס:נהרא
   . תלמידיו:לרבנן

. דורש בענינו של הלכות קמיצה
יום וששה עשר בניסן היה הוא 

   העומר:יום תנופת 
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א ,ם ְלבֹוׁש ָהֵני ָמאֵני ּוְרכֹוב ַהאי סּוְסָיאקוּ  :ָאַמר ֵליּה  ָבֵעי ָלְך ַמְלּכָ    .ּדְ
קֹול ְלַמְזָייא :ָאַמר ֵליּה  י ְוֶאׁשְ ּנֵ ָעֵייְלָנא ְלֵבי ּבַ    ,לֹא ָיִכיְלָנא ַעד ּדְ

א ָהִכי ַמְלּכָ ָמאֵני ּדְ י ּבְ ּמּוׁשֵ תַּ ַלאו אֹוַרח ַאְרָעא ְלִאׁשְ    .ּדְ
ר ַוֲאַסְרּתִ  ְדָרה ֶאְסּתֵ ֵניׁשָ הּו אּוּמָ י ּוְלכּוּלְ ּנֵ י ּבַ הּו ּבֵ    ,יְנהּו ְלכּוּלְ

י ְוַאְסֵחיּה  ּנֵ יֵליּה ִאיהּו ְלֵבי ּבַ יּה ַמְזֵייּה  ,ַעּיְ ִקיל ּבֵ יֵתיּה ְוָקא ׁשְ    .ַוֲאִזיל ְוַאְייֵתי זּוָזא ִמּבֵ
ַנח ד ְוִאיתְּ ִקיל ֵליּה ִאיְנּגַ ָקא ׁשְ ֲהֵדי ּדְ    .ּבַ

אי ָקא :ָאַמר ֵליּה     ?ִמיְתַנַחּת  ַאּמַ
הּו ַרְבְרָבנֹוִהי :ָאַמר ֵליּה  א ִמּכּוּלְ יב ֵליּה ְלַמְלּכָ ֲהָוה ָחׁשִ ְבָרא ּדַ ר ,ּגַ ָלאֵני ְוַסּפָ ֵייּה ּבַ ּוְ א ִליׁשַ ּתָ    ?!ַהׁשְ
ע :ָאַמר ֵליּה  ָפר ַקְרצּום ָהִייָת  !ָרׁשָ ל ּכְ ר ׁשֶ    ?ְוַלאו ַסּפָ

ָנא    :ּתָ
ָפר ַקְרצּום" ל ּכְ ר ׁשֶ ָנה ָהָמן ַסּפָ ִים ׁשָ תַּ ִרים ּוׁשְ    ."ָהָיה ֶעׂשְ

ְקִליְנהּו ְלַמְזֵייּה  ׁשַ ַתר ּדְ יְנהּו ְלָמאֵניּה  ,ּבָ    ,ַלְבׁשִ
   .ַסק ּוְרַכב :ָאַמר ֵליּה 
ֲעִניָתא :ָאַמר ֵליּה  א ֵחיַלאי ִמיֵמי ּתַ ְכִחיׁשָ    .לֹא ָיִכיְלָנא ּדִ

ָס  ִחין ּוְ י ָס  ,ִליקּגָ יּה  - ִליק ּכִ ַעט ּבֵ    .ּבָ
ִתיב ְלכוּ  :יּה ָאַמר לֵ  ָמח" :לֹא ּכְ ׂשְ ְנפֹל אֹוִיְבָך ַאל תִּ    .יז)- (משלי כד "ּבִ

ָרֵאל :ָאַמר ֵליּה  ִיׂשְ י ּבְ ִתיב ,ָהֵני ִמיּלֵ ִדיְדכּו ּכְ מֹוֵתימֹו ִתְדרֹוךְ " :ֲאָבל ּבְ ה ַעל ּבָ    .כט)-(דברים לג "ְוַאתָּ

לֶ " ר ַהּמֶ ה ָלִאיׁש ֲאׁשֶ ָכה ֵיָעׂשֶ ְקָרא ְלָפָניו ּכָ יָקרוֹ ַוּיִ    .)יא-(אסתר ו "ְך ָחֵפץ ּבִ
ֵבי ָהָמן ִביָלא ּדְ ׁשְ י ֲהָוה ָנִקיט ְוָאִזיל ּבִ ָרא ,ּכִ ַקְייָמא ַאִאיּגְ יּה ּדְ ַרּתֵ    ,ֲחִזיֵתיּה ּבְ

ָרִכיב  :ָסְבָרה יּה  ,ֲאבּוהַּ  –ַהאי ּדְ י ַקּמֵ ַמְסּגֵ ַכי –ְוַהאי ּדְ    ,ָמְרּדְ
א ּוׂשְ  ּסֵ ֵבית ַהּכִ ְקָלה ֲעִציָצא ּדְ ֲאבּוָה ׁשָ א ּדַ    ,ִדיֵתיּה ַאֵריׁשָ

ֲאבּוָה הּוא  ֵלי ֵעיֵניּה ַוֲחַזת ּדַ ָרא ְלַאְרָעא - ּדָ    .ּוֵמָתה ,ָנְפָלה ֵמִאיּגְ
ְכִתיב ֶלךְ " :ְוַהְיינּו ּדִ ַער ַהּמֶ ַכי ֶאל ׁשַ ב ָמְרּדֳ ׁשָ    ."ַוּיָ

תָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ
ּקֹו ּוְלַתֲעִניתוֹ  ב ְלׂשַ ָ ׁשּ    .ׁשֶ

יתֹו ָאֵבל ַוֲחפּוי רֹאׁש ְוָהָמן ִנְדַח "    – "ף ֶאל ּבֵ
ּתוֹ  - "ָאֵבל"    ,ַעל ּבִ
ֵאיַרע לוֹ  - "ַוֲחפּוי רֹאׁש "    .ַעל ׁשֶ
  
ּתֹו ּוְלָכל אֹוֲהָביו" ר ָהָמן ְלֶזֶרׁש ִאׁשְ   ְוגֹו'  "ַוְיַסּפֵ
  

   ?"ֲחָכָמיו"ְוָקֵרי ְלהּו  "אֹוֲהָביו"ָקֵרי ְלהּו 
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ל ָהאֹוֵמ  ַבר ָחְכָמהּכָ אּוּמֹות ָהעֹוָלם ִנְקָרא ָחָכם ,ר ּדְ    .ֲאִפיּלּו ּבְ

  
ַכי" הּוִדים ָמְרּדֳ ַרע ַהּיְ    .ְוגֹו' "ִאם ִמּזֶ
  

ָבִטים ָקָאִתי  :ָאְמרּו ֵליּה  ָאר ׁשְ ְ    ,ָיְכַלּתְ ֵליּה  -ִאי ִמׁשּ
ה  ֶ ֶבט ְיהּוָדה ּוִבְנָיִמין ְוֶאְפַרִים ּוְמַנׁשּ ֵ    .ּתְ ֵליּה לֹא ָיְכַל  -ְוִאי ִמׁשּ

ְכִתיב עֶֹרף אֹוְיֶביךָ " :ְיהּוָדה ּדִ    .ח)- (בראׁשית מט "ָיְדָך ּבְ

   ?ִאיָנךְ 
הוּ  ְכִתיב ּבְ בּוָרֶתךָ " :ּדִ ה עֹוְרָרה ֶאת ּגְ ֶ    .ג)- (תהלים פ "ִלְפֵני ֶאְפַרִים ּוִבְנָיִמין ּוְמַנשּׁ

  
  
ּפֹול ְלָפָניו" י ָנפֹל תִּ    .יג)-(אסתר ו "ּכִ

  
ַרׁש  יּדָ ר ִאְלַעאייְ  ַרּבִ    :הּוָדה ּבַ

ה לּו ָלּמָ י ְנִפילֹות ַהּלָ ּתֵ    ?ׁשְ
ה זֹו ְמׁשּוָלה ְלָעָפר :ָאְמרּו לוֹ     ,ּוְמׁשּוָלה ְלכֹוָכִבים ,אּוּמָ

ֵהן יֹוְרִדין  ׁשֶ    ,יֹוְרִדין ַעד ָעָפר -ּכְ
ֵהן עֹוִלין     .עֹוִלין ַעד ַלּכֹוָכִבים -ּוְכׁשֶ

  
יעּו וַ " ֶלְך ִהּגִ ְבִהילוּ ְוָסִריֵסי ַהּמֶ    .יד)- (אסתר ו "ּיַ

ֶבָהָלה ֱהִביאּוהּו ּבְ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

  רש"י
   . ואטול שערי:ואשקול למזייא

. צותה עליהן אסרתינהו
   להחביאן:

   . ספרים:אומני
. זוג של ספרים כעין זוזא

   מספרים:
   . כלי חרס:עציץ

. יום שלישי לתענית ולתעניתו
היה שהתחילו להתענות בי''ד 
בניסן ומה שאמר המקרא ליום 
אתמול שלישי ויהי ביום 

מלכות השלישי ותלבש אסתר 
   יום שלישי לשילוח הרצים היה:

. יש זרע אם מזרע היהודים
ביהודים שאם הוא בא מהם לא 

   תוכל לו:
. ולא מלמד שהביאוהו בבהלה

   רחץ יפה מטינופו:
  . חושש:שוה
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י" ְרנּו ֲאִני ְוַעּמִ י ִנְמּכַ ֶלךְ י "כִּ ְוגֹו'  "ּכִ ֵנֶזק ַהּמֶ ר ׁשֶֹוה ּבְ    ."ֵאין ַהּצַ
ל ֶמֶלךְ  ,ַצר ֶזה :ָאְמָרה לוֹ  ֶזק ׁשֶ ּנֵ    ,ֵאינֹו ׁשֶֹוה ּבַ

י  ּתִ ַוׁשְ ּה ּבְ י ּבָ ּנֵ    ,ְוַקְטָלּה  –ִאיּקַ
ִדיִדי  ֵני ּבְ א ִאיּקַ תָּ ֵעי ְלִמְקְטִלי -ַהׁשְ    .ּוִמּבָ

  
  
ֵורֹוׁש " ֶלְך ֲאַחׁשְ ה ,ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ ְלּכָ ר ַהּמַ    ."ַוּיֹאֶמר ְלֶאְסתֵּ
  
ה ִלי -  "ַוּיֹאֶמר" "ַוּיֹאֶמר"    ?ָלּמָ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ָמן ה ַעל ְיֵדי ּתּוְרּגְ ִחּלָ ּתְ    .ּבַ

ָאְמָרה יָון ּדְ אּול ָקָאִתיָנא' :ֵליּה  ּכֵ ֵבית ׁשָ ד  - 'ִמּדְ ה"ִמּיָ ְלּכָ ר ַהּמַ   ."ַוּיֹאֶמר ְלֶאְסתֵּ
  
  
ה" ר ִאיׁש ַצר ְואֹוֵיב ָהָמן ָהָרע ַהּזֶ    ."ַוּתֹאֶמר ֶאְסתֵּ
  

יָאַמר     :ֶאְלָעָזר ַרּבִ
ֵורֹוׁש  י ֲאַחׁשְ ַלּפֵ וה ּכְ ָהְיָתה ְמַחּוָ ד ׁשֶ    ,ְמַלּמֵ

י ָהָמןְוָסַטר ָיָד  ּוָבא ַמְלָאְך  ַלּפֵ    .ּה ּכְ
  
  
ֲחָמתוֹ " ֶלְך ָקם ּבַ יָתן"ְוגֹו'  "ְוַהּמֶ ת ַהּבִ ּנַ ב ִמּגִ ֶלְך ׁשָ    ."ְוַהּמֶ
  

יָבה ְלִקיָמה יׁש ׁשִ    ,ַמּקִ
יָמה  ֵח  –ַמה ּקִ    ,יָמהּבְ
יָבה  ֵח  –ַאף ׁשִ    ,יָמהּבְ

ַגְבֵרי וְ  מּו ֵליּה ּכְ ִאיּדְ ֵרת ּדְ ָ ח ְלַמְלֲאֵכי ַהׁשּ ּכַ ָאַזל ְוַאׁשְ ֵניּדְ בּוְסתָּ    ,ָקא ָעְקֵרי ְלִאיָלֵני ּדְ
ְייכוּ  :ְוָאַמר ְלהוּ     ?ַמאי עּוְבּדַ
יַנן ָהָמן :ָאְמרּו ֵליּה  ַפְקּדִ    ,ּדְ

ה"ָאָתא ְלֵביֵתיּה  ּטָ ֵעי ֵליּה  'ָנַפל' "נֹוֵפל" – "ְוָהָמן נֹוֵפל ַעל ַהּמִ    !ִמיּבָ
י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ

א ַמְלָאְך ְוִה  ּבָ ד ׁשֶ ילֹו ָעֶליָה ְמַלּמֵ    ,ּפִ
ָרא  :ָאַמר יָתא ַויי ִמּבָ ִית" –ַויי ִמּבֵ ּבָ י ּבַ ה ִעּמִ ְלּכָ ֶלְך ֲהַגם ִלְכּבֹוׁש ֶאת ַהּמַ    ."ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ

  
  
   .וגו' "ַוּיֹאֶמר ַחְרבֹוָנה"
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
אֹוָתּה ֵעָצה ָהָיה ע ּבְ    ,ַאף ַחְרבֹוָנה ָרׁשָ

ּלֹ  ָרָאה ׁשֶ יָון ׁשֶ יָמה ֲעָצתֹו ּכֵ ַרח -א ִנְתַקּיְ ד ּבָ    ,ִמּיָ
ְכִתיב רֹוַח ִיְבָרח" :ְוַהְיינּו ּדִ דֹו ּבָ ֵלך ָעָליו ְולֹא ַיְחמֹול ִמּיָ    ."ְוַיׁשְ

  
  
ָכָכה" ֶלְך ׁשָ    ."ַוֲחַמת ַהּמֶ
  

ה לּו ָלּמָ ִכיכֹות ַהּלָ י ׁשְ ּתֵ    ?ׁשְ
  

ל עֹוָלם -ַאַחת  ל ַמְלּכֹו ׁשֶ    ,ׁשֶ
ל ֲאַח  -ְוַאַחת  ֵורֹוׁש ׁשֶ    .ׁשְ

  
   :ְוָאְמֵרי ָלּה 

ר -ַאַחת  ל ֶאְסּתֵ    ,ׁשֶ
י -ְוַאַחת  ּתִ ל ַוׁשְ    .ׁשֶ

  
  

  רש"י
מלמד שהיתה מחווה כנגד 

. מרבוי אתה לומד אחשורוש
   איש צר ואויב המן הרע הזה:

. לשון עושה והולך נופל נופל
   ורוצה לזקוף והמלאך מפילו:

. הקב''ה משליך וישלך עליו
   פורענות על הרשע בלי חמלה:

. בני סייעתו מידו ברוח יברח
   וחבריו בורחים מידו:

. שהיה כעוס אחת של אסתר
אחשורוש על מה שעשה המן 

   לאסתר:
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ָמלֹות ּוְלִבְנָיִמן ָנַתן ֲחֵמׁש ֲחִליפֹות" ם ָנַתן ָלִאיׁש ֲחִליפֹות ׂשְ    .כב)-(בראשית מה "ְלֻכּלָ

  
יק    טז,ב ְצַטֵער ּבֹו אֹותֹו ַצּדִ ּנִ ָבר ׁשֶ ר ּדָ ל ּבוֹ ִיכָּ ^ֶאְפׁשָ    ?ׁשֵ

  
ָאַמר  ר ְמַחְסָיאּדְ ר ּגּוְרָיאָאַמר  ָרָבא ּבַ    :ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ

ָבר ְוָיְרדּו ֲאבוֹ  ל ַהּדָ ְלּגֵ ָאר ֶאָחיו ִנְתּגַ ְ הֹוִסיף ַיֲעקֹב ְליֹוֵסף ִמׁשּ ֵני ְסָלִעים ֵמיָלת ׁשֶ ַקל ׁשְ ִביל ִמׁשְ ׁשְ    .ֵתינּו ְלִמְצַרִיםּבִ
  

ְנָיִמ ָאַמר  י ּבִ ר ֶיֶפתַרּבִ    :ן ּבַ
י ַמְלכּות ה ְלבּוׁשֵ ָ ֲחִמׁשּ ֶלְך ּבַ ְפֵני ַהּמֶ ֵצא ִמּלִ ּיֵ ּנּו ׁשֶ ן ָלֵצאת ִמּמֶ ָעִתיד ּבֵ    ,ֶרֶמז ָרַמז לֹו ׁשֶ

ֱאַמר ּנֶ ֵכֶלת" :ׁשֶ ְלבּוׁש ַמְלכּות תְּ ַכי ָיָצא ּבִ    .ְוגֹו' "ּוָמְרּדֳ
  
  
אֵרי ִבְנָיִמן ָאִחיו" ּפֹול ַעל ַצּוְ    ."ַוּיִ
  

ּמָ 17 אִרין ֲהוּו ֵליּה ְלִבְנָיִמיןּכַ    ?ה ַצּוָ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ְנָיִמין ל ּבִ ֶחְלקֹו ׁשֶ ֲעִתיִדין ִלְהיֹות ּבְ ים ׁשֶ ׁשִ ֵני ִמְקּדָ ָכה ַעל ׁשְ    ,ּבָ

   ,ַוֲעִתיִדין ֵליָחֵרב
אָריו" ָכה ַעל ַצּוָ ָעִתיד ִלְהיוֹ  - "ּוִבְנָיִמין ּבָ ילֹה ׁשֶ ן ׁשִ ּכַ ָכה ַעל ִמׁשְ ל יֹוֵסף ְוָעִתיד ֵליָחֵרבּבָ ֶחְלקֹו ׁשֶ    .ת ּבְ
  
ה ֵעיֵניֶכם רֹואֹות ְוֵעיֵני ָאִחי ִבְנָיִמין"    .יב)-(בראשית מה "ְוִהּנֵ
  

י ֶאְלָעָזרָאַמר     :ַרּבִ
ְמִכיָרִתי ּלֹא ָהָיה ּבִ ְנָיִמין ָאִחי ׁשֶ י ַעל ּבִ ִלּבִ ֵאין ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,ָאַמר ָלֶהם ּכְ

י  ִלּבִ ְך ֵאין ּבְ    .ֲעֵליֶכםּכָ
ר ֲאֵליֶכם" י ִפי ַהְמַדּבֵ י - "ּכִ ן ִלּבִ ִפי ּכֵ    .ּכְ
  
ִאים ִמּטּוב ִמְצָרִים" ָרה ֲחמֹוִרים נֹוׂשְ זֹאת ֲעׂשָ ַלח ּכְ    ."ּוְלָאִביו ׁשָ
  

   ?"ִמּטּוב ִמְצַרִים"ַמאי 
  

יָאַמר  ר ֶיֶפת ַרּבִ ְנָיִמין ּבַ י ֶאְלָעָזרָאַמר  ּבִ    :ַרּבִ
ַלח לֹו ַיִין ָיׁשָ  ַעת ְזֵקִנים נֹוָחה ֵהיֶמּנוּ  ןׁשָ ּדַ    .ׁשֶ

  
לּו ְלָפָניו" ּפְ ם ֶאָחיו ַוּיִ ְלכּו ּגַ    .יח)-(בראשית נ "ַוּיֵ
  

ר ֶיֶפתָאַמר  ְנָיִמין ּבַ י ּבִ י ֶאְלָעָזרָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
י ָאְמֵרי ִאיְנׁשֵ ֵניּה ְסִגיד ֵליּה ' :ַהְיינּו ּדְ ִעיּדָ ֲעָלא ּבְ    .'ּתַ

  
ֲעָלא"    "?!ּתַ

ִצירּוֵתיּה ֵמַאֲחֵווּה  ַמאי    ?ּבְ
  

ַמר ַמר ָהִכי ִאיּתְ א ִאי ִאיּתְ    :ֶאּלָ
ה" ּטָ ָרֵאל ַעל רֹאׁש ַהּמִ חּו ִיׂשְ תַּ ׁשְ    .לא)-(בראשית מז "ַוּיִ

ר ֶיֶפתָאַמר  ְנָיִמין ּבַ י ּבִ י ֶאְלָעָזרָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ֵניּה ְסִגיד ֵליּה  ִעיּדָ ֲעָלא ּבְ    .ּתַ

  
םַוְיַנֵחם אֹוָתם וַ " ר ַעל ִלּבָ    .כא)- (בראשית נ "ְיַדּבֵ

ר ֶיֶפתָאַמר  ְנָיִמין ּבַ י ּבִ י ֶאְלָעָזרָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ב ִלין ַעל ַהּלֵ ְתַקּבְ ּמִ ָבִרים ׁשֶ ָאַמר ָלֶהם ּדְ ד ׁשֶ    ,ְמַלּמֵ

ָרה ֵנרֹות לֹא ָיְכלּו ְלַכּבֹות ֵנר ֶאָחד    ,ּוָמה ֲעׂשָ
ָרה ֵנרֹותֵנר ֶאָחד ֵהיַאְך ָיכֹול ְלַכּבֹות ֲע   ?ׂשָ

                                                
  רשי לא גורס את השאלה. והמהרש"א מפרש בדוחק. 17

  רש"י
. דבר שנצטער בו אותו צדיק

לעבד נמכר יוסף על ידי 
   קנאת אחיו:

גרסי' ולא גרסי' . יכשל בו
   זרעו:

. כמה צוארין היו לו לבנימין
לא גרסינן שכן דרך המקרא 
לכתוב צוארי לשון רבים על 
חלקת צואריו (בראשית כז) 

   בכה על צואריו:
. לפי שדעת שיגר לו יין

זקנים נוחה הימנו זה הדבר 
   הטוב לו מן הכל:

   . שועל:תעלא
. אם תראה שעתו בעידניה
   מצלחת:

ליה יוסף לפני . קרי תעלא
אחיו מאי בצירותיה 

   מאחווה:
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ׂשֹון ִויָקר" ְמָחה ְוׂשָ הּוִדים ָהְיָתה אֹוָרה ְוׂשִ    .טז)- (אסתר ח "ַלּיְ
  

   :ַרב ְיהּוָדהָאַמר 
   .זֹו ּתֹוָרה - "אֹוָרה"

י ֵנר ִמְצָוה ְותֹוָרה אֹור" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר    .כג)-(משלי ו "ּכִ

ְמָחה"    .ֶזה יֹום טֹוב - "ׂשִ
ךָ " :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ַחּגֶ ַמְחתָּ ּבְ    .יד)-(דברים טז "ְוׂשָ

ׂשֹון"    .זֹו ִמיָלה -  "ׂשָ
ׂש ָאנִֹכי ַעל ִאְמָרֶתךָ " :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר   .קסב)- (תהלים קיט "ׂשָ

ין - "ִויָקר" ִפּלִ    .ֵאּלּו ּתְ
ם ה' ִנְקָרא ָעֶליָך ְוָיְראּו ִמ " :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר י ׁשֵ י ָהָאֶרץ ּכִ ל ַעּמֵ ּךָ ְוָראּו ּכָ    .י)-(דברים כח "ּמֶ

   :ְוַתְנָיא
דֹול" י ֱאִליֶעֶזר ַהּגָ    :אֹוֵמר ַרּבִ

רֹאׁש  ּבָ ין ׁשֶ ִפּלִ    ."ֵאּלּו תְּ
  

  
ָתא" ְנּדָ ְרׁשַ ֵני ָהָמן"ְוגֹו'  "ְוֵאת ּפַ ֶרת ּבְ    ."ֲעׂשֶ
  

ִמן ָיפוֹ ָאַמר  א ּדְ    :ַרב ַאּדָ
ֵני ָהָמן וַ  ֶרת ּבְ ֶרת"ֲעׂשֶ יָמה ַאַחתָצִריְך ְלֵמְמִריְנה -  "ֲעׂשֶ ְנׁשִ    ,ּו ּבִ

   ?ַמאי ַטְעָמא
ָמַתְייהוּ  ֲהֵדי ֲהָדֵדי ְנַפקּו ִנׁשְ הּו ּבַ    .ּכּוּלְ

  
י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ

ִלְברֹות א ּדְ מֹוְרַדּיָ ְזִקיָפא ּכְ ָחּה ּבִ ַוְיָזָתא ָצִריְך ְלִמיְמּתְ    ,ָוו ּדְ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ִקיפוּ  ַחד ְזִקיָפא ִאְזּדְ הּו ּבְ    .ּכּוּלְ
  

אָאַמר  ּפָ ר ּפָ י ֲחִניָנא ּבַ    :ַרּבִ
ַרׁש  יּדָ א ַרּבִ ַמְרּתָ ָפר ּתְ יָלא ִאיׁש ּכְ    :ׁשֵ

י ְלֵביָנה ּבֵ בֹות ָאִריַח ַעל ּגַ ן ִנְכּתָ ירֹות ּכּוּלָ ִ ל ַהׁשּ    ,ּכָ
י ָאִריַח  ּבֵ    ,ּוְלֵביָנה ַעל ּגַ

יָרה זוֹ  ִ ַנַען  ,חּוץ ִמׁשּ י  -ּוַמְלֵכי ּכְ ּבֵ ָאִריַח ַעל ּגַ י ְלֵביָנה ,ָאִריַח ׁשֶ ּבֵ    .ּוְלֵביָנה ַעל ּגַ
   ?ַמאי ַטְעָמא

ן ְלּתָ קּוָמה ְלַמּפַ ֵהא ּתְ ּלֹא ּתְ    .ׁשֶ
  

  
הּוִדים" יָרה ָהְרגּו ַהּיְ ן ַהּבִ ׁשּוׁשַ ה ּבְ ְלּכָ ר ַהּמַ ֶלְך ְלֶאְסתֵּ    ."ַוּיֹאֶמר ַהּמֶ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
א ַמְלָאְך ּוְסָטרֹו ַעל  ּבָ ד ׁשֶ יוְמַלּמֵ   .ּפִ

  

  
ֶפר" ֶלְך ָאַמר ִעם ַהסֵּ    ."ּוְבבָֹאּה ִלְפֵני ַהּמֶ
  

ֵעי ֵליּה  'ָאְמָרה' "ָאַמר"    !ִמיּבָ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ֶפר :ָאְמָרה לוֹ  ּסֵ תּוב ּבַ ּכָ ֶ ה ַמה ׁשּ ּפֶ    .ֵיָאֵמר ּבַ

  

  
לֹום ֶוֱאֶמת" ְבֵרי ׁשָ    ."ּדִ
  

ְנחּוםָאַמר  י ּתַ יר ָאַמ  :ְוָאְמֵרי ָלּה  ,ַרּבִ י ַאּסִ    :ַרּבִ
ל ּתֹוָרה ּה ׁשֶ ֲאִמיּתָ ְרטּוט ּכַ ִריָכה ׂשִ ּצְ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ

  

  רש"י
. שגזר עליהן המן אורה זו תורה

   שלא יעסקו בתורה:
. קיימו עליהם זהו יום טוב

   ימים טובים:
   . ועל כל אלה גזר:זו מילה
. זו מילה שניתנה אמרתך

במאמר ולא בדיבור ויאמר ה' 
אל אברהם ואתה את בריתי 
תשמור (בראשית יז) ומצינו 

וד שמח עליה שנאמר למנצח שד
על השמינית (תהילים ו) כשהיה 
בבית המרחץ וראה עצמו בלא 
תורה ובלא מצות כיון 

   (שנסתכל) במילה שמח:
. הזכרת עשרת בני המן ועשרת

שמותן ותיבה הסמוכה אחריהן 
   כלומר נשמתן נפלו כאחד:

. פורק''א בלעז בצד אחד זקיפא
   זה למטה מזה:

   . הוא הכתב:אריח
. הוא חלק שהוא כפליים נהלבי

   מן הכתב והאריח חצי לבינה:
. שלא שלא תהא להם תקומה

יהא להם מקום להרחיב צעדיו 
   תחתיו:

. שהרי מלמד שבא מלאך כו'
התחיל לדבר בלשון כעס וסופו 

   אמר מה שאלתך:
הכי גרסינן אמר רב נחמן יאמר 

. ולא בפה מה שנכתב בספרים
גרסינן אמרה לו והכי פירושה 

ר המקראות כך הוא וקיבל סד
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:
. שתהא מגילה כתובה עם הספר

   אה:לפניהם בשעת קרי
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ים" ר ִקּיַ    ."ּוַמֲאַמר ֶאְסתֵּ
  
ר" ְבֵרי ַהּצֹומֹות" .יןִא  – "ַמֲאַמר ֶאְסתֵּ    ?!לֹא – "ּדִ
  

י יֹוָחָנןָאַמר     :ַרּבִ
ְבֵרי ַהּצֹומֹות" ר"וּ  "ּדִ ים " "ַמֲאַמר ֶאְסתֵּ ה יֵר בְ ּדִ ִקּיַ    ."ַהּפּוִרים ָהֵאּלֶ
  
  
הּוִדים ְוָרצּוי ְלרֹוב ֶאָחיו" ֵורֹוׁש ְוָגדֹול ַלּיְ ֶלְך ֲאַחׁשְ ֶנה ַלּמֶ הּוִדי ִמׁשְ ַכי ַהּיְ י ָמְרּדֳ    ."ּכִ
  
   .ְולֹא ְלָכל ֶאָחיו - "ְלרֹוב ֶאָחיו"

ּנּו ִמְקָצת ַסְנֶהְדִרין יְרׁשּו ִמּמֶ ּפֵ ד ׁשֶ    .ְמַלּמֵ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ְלמּוד ּתֹוָרה דֹול גָּ  ַלת ְנָפׁשֹותּתַ    ,יֹוֵתר ֵמַהּצָ

ָרא ָחׁשִ  ֵמִעיּקָ ַתר ּדְ ַכי ּבָ ה ה,ָע ּבָ ְר ַא יב ֵליּה ְלָמְרּדְ ָ ַתר ֲחִמׁשּ    .ּוְלַבּסֹוף ּבָ
ִתיב ָרא ּכְ ן" :ֵמִעיּקָ ְלׁשָ ַכי ּבִ ָרָיה ְרֵעָלָיה ָמְרּדֳ ֶבל ֵיׁשּוַע ְנֶחְמָיה ׂשְ אּו ִעם ְזרּוּבָ ר ּבָ    .ב)-(עזרא ב "ֲאׁשֶ

ִתיב ן" :ּוְלַבּסֹוף ּכְ ְלׁשָ ַכי ּבִ ֶבל ֵיׁשּוַע ְנֶחְמָיה ֲעַזְרָיה ַרַעְמָיה ַנְחָמִני ָמְרּדֳ ִאים ִעם ְזרּוּבָ    .י)-(נחמיה ו "ַהּבָ

  
אְוִאיֵתיָמא  ַרבָאַמר  ר ַמְרּתָ מּוֵאל ּבַ    :ַרב ׁשְ

ְק  ית ַהּמִ ְנַין ּבֵ ְלמּוד ּתֹוָרה יֹוֵתר ִמּבִ דֹול ּתַ ׁש ּגָ    ,ּדָ
יחֹו ֶעְזָרא ְוָעָלה ים לֹא ִהּנִ ה ַקּיָ ן ֵנִרּיָ רּוְך ּבֶ ּבָ ל ְזַמן ׁשֶ ּכָ    .ׁשֶ

  
הָאַמר  אָאַמר  ַרּבָ ר ַמְרּתָ מּוֵאל ּבַ ר ׁשְ    :ַרב ִיְצָחק ּבַ

ּבּוד ָאב ָוֵאם ְלמּוד ּתֹוָרה יֹוֵתר ִמּכִ דֹול ּתַ    ,ּגָ
ָהָיה ַיֲעקֹב ָאִבינוּ  ִנים ׁשֶ ל אֹוָתן ׁשָ ּכָ ֵבית ֵעֶבר לֹא ֶנֱעַנׁש  ׁשֶ    .ּבְ

  
ָאַמר ַמר   :ּדְ

ָמֵעאל   ,איז ל ִיׁשְ נֹוָתיו ׁשֶ ה ִנְמנּו ׁשְ    ?ָלּמָ
ל ַיֲעקֹב נֹוָתיו ׁשֶ ֶהן ׁשְ ֵדי ְלַיֵחס ּבָ    ,ּכְ

ְכִתיב ִנים" :ּדִ ַבע ׁשָ ָנה ְוׁשֶ ים ׁשָ לֹׁשִ ָנה ּוׁשְ ָמֵעאל ְמַאת ׁשָ י ִיׁשְ ֵני ַחּיֵ ה ׁשְ    .)יז- (בראשית כה "ְוֵאּלֶ

ְצָחק ָמֵעאל ִמּיִ יׁש ִיׁשְ ִ ה ַקׁשּ ּמָ    ?ּכַ
ִנין יַסר ׁשְ    ,ַאְרּבֵ

ְכִתיב ָמֵעאל ְלַאְבָרם" :ּדִ ֶלֶדת ָהָגר ֶאת ִיׁשְ ִנים ּבְ ׁש ׁשָ ָנה ְוׁשֵ מֹוִנים ׁשָ ן ׁשְ    .טז)- (בראשית טז "ְוַאְבָרם ּבֶ

ֶלד לֹו ֵאת ִיְצָח " :ּוְכִתיב ִהּוָ ָנה ּבְ ן ְמַאת ׁשָ נוֹ ְוַאְבָרָהם ּבֶ    .ה)-(בראשית כא "ק ּבְ

ֶלֶדת אֹוָתם" :ּוְכִתיב ָנה ּבְ ים ׁשָ ִ ׁשּ ן ׁשִ    .כו)-(בראשית כה "ְוִיְצָחק ּבֶ

ְדִאְתְיִליד ַיֲעקֹב ָמֵעאל ּכִ ה ֲהָוה ִיׁשְ ּמָ ר ּכַ    ?ּבַ
ָעה ְבִעים ְוַאְרּבָ ר ׁשִ    .ּבַ
ֵניּה  ְ ן ִמׁשּ ְייׁשָ ה ּפַ ּמָ    ?ּכַ

ין ּוְתָלת ּתִ    .ׁשִ
   :ְוַתְנָיא

ָנהָה " לֹׁש ׁשָ ים ְוׁשָ ִ ׁשּ ן ׁשִ ֵרְך ֵמָאִביו ּבֶ ְתּבָ ּנִ ָעה ׁשֶ ׁשָ    ,ָיה ַיֲעקֹב ָאִבינּו ּבְ
ָמֵעאל ֶרק ֵמת ִיׁשְ ּפֶ    ,ּובֹו ּבַ

ְכִתיב י ֵבַרךְ " :ּדִ ו ּכִ ְרא ֵעׂשָ   .ו)-(בראשית כחְוגֹו'  "ַוּיַ

ָמ " ת ִיׁשְ ח ֶאת ַמֲחַלת ּבַ ּקַ ָמֵעאל ַוּיִ ו ֶאל ִיׁשְ ֶלְך ֵעׂשָ    ,"ֵעאל ֲאחֹות ְנָביֹותַוּיֵ
ֱאַמר ּנֶ ַמע ׁשֶ ׁשְ ָמֵעאל" :ִממַּ ת ִיׁשְ ִהיא -  "ּבַ    ?"ֲאחֹות ְנָביֹות" ֵאיִני יֹוֵדַע ׁשֶ

יָאּה ְנָביֹות ָאִחיָה  ִ ָמֵעאל ּוֵמת ְוִהׂשּ ּה ִיׁשְ ׁשָ יּדְ ּקִ ד ׁשֶ    ."ְמַלמֵּ
  

ין ּוְתָלת ּתִ    ,ׁשִ
ִמְתְיִליד יֹוֵסף  יַסר ַעד ּדְ ְבָעהָהא ׁשִ  -ְוַאְרּבֵ    .ְבִעין ְוׁשִ

ְרעֹה" :ּוְכִתיב ָעְמדֹו ִלְפֵני ּפַ ָנה ּבְ ים ׁשָ לֹׁשִ ן ׁשְ ַבע -מו) -(בראשית מא "ְויֹוֵסף ּבֶ    ,ָהא ֵמָאה ְוׁשֶ
ְבָעא ׂשָ ב ּדְ ַכְפָנא  ,ׁשַ י ּדְ ַסר - ְוַתְרּתֵ יּתְ    .ָהא ֵמָאה ְוׁשִ

ה ְיֵמי ׁשְ " :ּוְכִתיב ּמָ ְרעֹה ֶאל ַיֲעקֹב ּכַ יךָ ַוּיֹאֶמר ּפַ    ?ֵני ַחּיֶ
ְרעֹה ָנה :ַוּיֹאֶמר ַיֲעקֹב ֶאל ּפַ ים ּוְמַאת ׁשָ לֹׁשִ ֵני ְמגּוַרי ׁשְ   ,"ְיֵמי ׁשְ

ַסר ַהְוָיין יּתְ    !ֵמָאה ְוׁשִ

  רש"י
. כספר תורה כאמיתה של תורה

עצמו שרטוט הלכה למשה 
   מסיני:

דברי הצומות וזעקתם ומאמר 
   . כך סמוכים המקראות:אסתר

. לפי שבטל שפירשו ממנו
  מדברי תורה ונכנס לשררה:

. בימי כורש כשעלה מעיקרא
(עם) זרובבל מן הגולה ומרדכי 
עמו ונמנו בספר עזרא כ''ד שנה 

למנין בימי כורש  היה בין מנין
לדריוש האחרון ולפי שנעשה 
מרדכי שר בינתים ירד 

   מחשיבותו אצל חכמים:
שכל זמן שברוך בן נריה קיים 

. שיש לך לא הניחו עזרא ועלה
לתמוה למה לא עלה עזרא עם 
זרובבל בימי כורש עד השנה 
השביעית לדריוש האחרון 
לאחר שנבנה הבית כמו שכתוב 

ש בעזרא ויבא ירושלם בחד
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 
מתנבא ושולח ספרים 

   לירושלים:
יעקב למד תורה י''ד שנה בבית 

ת . כשפירש מאביו ללכעבר
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 

. על ידי מנין שנות יעקב
ישמעאל אנו למדין [באיזה פרק 
משנות יעקב עברו עליו כל 

אות אותו מהן הקורות והמוצ
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 נמי היה יעקב כו'ותניא 

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    ,ֶאּלָ
ּה  ַמע ִמיּנָ יב ְלהוּ  :ׁשְ ֵבית ֵעֶבר לֹא ָחׁשִ ֲהָוה ּבְ ִנין ּדַ ֵרה ׁשְ ע ֶעׂשְ    .ַאְרּבַ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ָנהָהָיה ַיֲעקֹב ּבְ " ֵרה ׁשָ ע ֶעׂשְ    .ֵבית ֵעֶבר מּוְטָמן ַאְרּבַ
ִנים י ׁשָ תֵּ ַרד ַיֲעקֹב ָאִבינּו ַלֲאַרם ַנֲהַרִים ׁשְ ּיָ    .ֵעֶבר ֵמת ְלַאַחר ׁשֶ

ם ּוָבא לֹו ַלֲאַרם ַנֲהַרִים ָ ֵאר  ,ָיָצא ִמׁשּ ָעַמד ַעל ַהּבְ ׁשֶ ָנה -ִנְמָצא ּכְ ַבע ׁשָ ְבִעים ְוׁשֶ ן ׁשִ    ."ּבֶ
  

לֹ     ?א ִמיֲעַנׁש ּוְמָנָלן ּדְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָנה" ִים ׁשָ תַּ ִרים ּוׁשְ יֵרׁש ֵמָאִביו ֶעׂשְ ּפֵ    ,ִנְמָצא יֹוֵסף ׁשֶ

יֵרׁש ַיֲעקֹב ָאִבינּו ֵמָאִביו ּפֵ ם ׁשֶ ׁשֵ    ,"ּכְ
א ַהְוָיין יּתָ ָלִתין ְוׁשִ ַיֲעקֹב ּתְ    !ּדְ

א יב ְלהוּ  ,ֶאּלָ ֵבית ֵעֶבר לֹא ָחׁשִ ֲהָוה ּבְ יַסר ּדַ    .ַאְרּבֵ
  

ִנין ַהְוָייןסוֹ  ִרין ׁשְ ֵבית ָלָבן ֶעׂשְ   !ף סֹוף ּדְ
  

א ִנין ,ֶאּלָ ין ׁשְ ְרּתֵ אּוְרָחא ּתַ ִהי ּבְ ּתַ ִאׁשְ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ַתְנָיא    :ּדְ

   ,ָיָצא ֵמֲאַרם ַנֲהַרִים ּוָבא לֹו ְלֻסּכֹות"
ר חֹוֶדׁש  מֹוָנה ָעׂשָ ם ׁשְ ה ׁשָ    ,ְוָעׂשָ

ֱאַמר ּנֶ ה ֻסּכֹותְוַיֲעקֹב ָנַסע ֻסּכֹוָתה " :ׁשֶ ִית ּוְלִמְקֵנהּו ָעׂשָ ֶבן לֹו ּבָ    ,יז)- (בראשית לג "ַוּיִ

ים ְוִהְקִריב ְזָבִחים ה ֳחָדׁשִ ָ ׁשּ ה ׁשִ   ."ּוְבֵבית ֵאל ָעׂשָ
  
  
  
  

        הדרן עלך מגילה נקראתהדרן עלך מגילה נקראתהדרן עלך מגילה נקראתהדרן עלך מגילה נקראת
 

  רש"י
. היה יעקב וארבע עשרה שנה

בבית לבן עד דאתיליד יוסף 
דכתיב עבדתיך ארבע עשרה 

וגו' (בראשית  שנה בשתי בנותיך
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 

שתהה יעקב לישב בארץ שנה] ונ
   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 

להו לא גרסינן עבר ולא חשיב 
  הכא עד לקמן:

עבר מת לאחר ירידתו של יעקב 
. ובא לבית לבן לארם נהרים

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:
. יעקב מבית עבר שתי שנים יצא

   יתתו של עבר:לפני מ
. הכי גרסינן נמצא כשעמד כו'

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 

ר ויוסף בן שלשים שנה שנאמ
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:
. י''ד דבית עבר אלא שמע מינה

לא חשיב להו דלא איענש 
   עלייהו:

. ואין כאן אי הכי בצירא להו
   ית לבן:אלא עשרים דב

. 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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        הקורא למפרעהקורא למפרעהקורא למפרעהקורא למפרע    ––––    ''''בבבבפרק פרק פרק פרק     מגילהמגילהמגילהמגילהמסכת מסכת מסכת מסכת 
 

    יז, איז, איז, איז, א .55
            ַמְתִניִתין

ה ְלַמְפֵרַע  ִגיּלָ    .אלֹא ָיָצ  -ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהמְּ
ה ָכל ָלׁשֹון  ,ְקָרָאּה ַעל ּפֶ ְרּגּום ּבְ    .לֹא ָיָצא -ְקָרָאּה תַּ

ַלַעז –ֲאָבל קֹוִרין אֹוָתּה ַלּלֹוֲעזֹות     ,ּבְ
ּוִרית  ַמע ַאׁשּ ָ ׁשּ    .ָיָצא –ְוַהּלֹוֵעז ׁשֶ

   .ָיָצא –ּוִמְתַנְמֵנם  ,ְקָרָאּה ִסירּוִגין
יָהּה  ּה ּוַמּגִ    :ָהָיה ּכֹוְתָבּה ּדֹוְרׁשָ

ון ִלּבֹו ִא  ּוֵ    ,ָיָצא –ם ּכִ
   .לֹא ָיָצא -ְוִאם ַלאו 

תּוָבה    :ָהְיָתה ּכְ
ַסם ָייר ,ּוְבַקְנַקְנּתֹום ,ּוְבקֹומּוס ,ּוְבִסיְקָרא ,ּבְ ָרא  ,ַעל ַהּנְ ְפתְּ    ,לֹא ָיָצא - ְוַעל ַהּדִ

תּוָבה  ֵהא ּכְ תְּ ּוִרית –ַעד ׁשֶ ֶפר ,ַאׁשּ    .ּוִבְדיוֹ  ,ַעל ַהסֵּ
  

ָמָרא             ּגְ

יְמנָ     ?א ָהֵני ִמיּלֵ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָאַמר ְקָרא ם" :ּדְ ְכָתָבם ְוִכְזַמּנָ   .(אסתר ט,כז) "ּכִ

ם ְלַמְפֵרַע  ַמּנָ    ,לֹא –ַמה ּזְ
ָתָבם ְלַמְפֵרַע     .לֹא –ַאף ּכְ

  
ִתיָבה ָהָכא    ?ִמיִדי ְקִריָאה ּכְ

ִתיָבה יה ּכְ ּיָ    !ֲעׂשִ
ְכִתיב ֵני ַהיָּ " :ּדִ ים ֶאת ׁשְ   .(אסתר ט,כז) "ִמיםִלְהיֹות עֹוׂשִ

  

א    :ֵמָהָכא ,ֶאּלָ
ְכִתיב ים" :ּדִ ִרים ְוַנֲעׂשִ ה ִנְזּכָ ִמים ָהֵאּלֶ   .),כח(אסתר ט "ְוַהּיָ

יה ּיָ ַקׁש ְזִכיָרה ַלֲעׂשִ    ,ִאיּתְ
יה ְלַמְפֵרַע  ּיָ    ,לֹא –ָמה ֲעׂשִ
   .לֹא –ַאף ְזִכיָרה ְלַמְפֵרַע 

  

  רש"י
  מתני' 
. ללועזות. כל שאינו הקורא

רא לעז ולקמן לשון הקודש נק
פריך והא אמרת קראה בכל 

   לשון לא יצא:
. בגמרא מפרש קורא סירוגין

מעט ופוסק (ושוהה) וחוזר 
   ופוסק:

. ומתוך היה כותבה או דורשה
   כך קוראה אם כוון לבו יצא:

   . מפרש בגמ':דיפתרא ונייר
   . קלף:על הספר

  
  גמ' 

   . דלמפרע לא יצא:מנהני מילי
אפשר  . דאימה זמנם למפרע לא

  שיהא ט''ו קודם לי''ד:
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ה ְלַמ "[ ִגיּלָ    .]לֹא ָיָצא -ְפֵרַע ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהמְּ
  

ָנא    :ּתָ
ל" ַהּלֵ    ,ְוֵכן ּבְ

ַמע ְקִריַאת ׁשְ    ,ְוֵכן ּבִ
ה    ."ּוִבְתִפּלָ

  
  
ל"    ?ְמָנָלן "ַהּלֵ
  

ה    :ָאַמר ַרּבָ
ְכִתיב ֶמׁש ַעד ְמבֹואוֹ " :ּדִ ְזַרח ׁשֶ    .ג)- (תהלים קיג "ִמּמִ

  

   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף
ה ה'"    .כד)- (תהלים קיח "ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ
  

   :ָאַמר ב ַאְוָיאַר 
ם ה' ְמבֹוָרךְ "    .ב)-(תהלים קיג "ְיִהי ׁשֵ
  
ר ִיְצָחקוְ  יָמא  ,ַרב ַנְחָמן ּבַ יְוִאיּתֵ ר ַיֲעקֹב ַרּבִ    :ָאַמר ַאָחא ּבַ

ה ְוַעד עֹוָלם" :ֵמָהָכא    .ב)- (תהלים קיג "ֵמַעתָּ
  

  
ַמע"    ?"ְקִריַאת ׁשְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ַמע"    :ְקִריַאת ׁשְ

ְכָתָבּה     ,ּכִ
יְבֵרי ּדִ     .ַרּבִ
   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 

ָכל ָלׁשֹון    ."ּבְ
  

י ַמאי ַטְעָמא ַרּבִ    ?ּדְ
  

ֲהָוָיָתן ְיהוּ  -  ו)-(דברים ו "ְוָהיוּ ": ^ָאַמר ְקָרא   יז,ב    .ּבַ
  

ָנן     ?יהוּ יְ ַמאי ַטְעַמ ְוַרּבָ
  

ַמע" :ָאַמר ְקָרא ה ׁשֹוֵמַע  - ד)- (דברים ו "ׁשְ ַאּתָ ָכל ָלׁשֹון ׁשֶ    .ּבְ
  
ִתיבוְ  י ָהא ּכְ י ַנּמִ ַמע" :ַרּבִ    !"ׁשְ

  
ֵעי ֵליּה  יךָ  :ַההּוא ִמיּבָ ה מֹוִציא ִמּפִ ַאּתָ ֶ ַמע ְלָאְזֶניָך ַמה ׁשּ    .ַהׁשְ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ָאַמר :ָסְבֵרי ַמאן ּדְ ִמיַע ְלָאְזנֹו " :ּכְ ַמע ְולֹא ִהׁשְ    ."ָיָצא -ַהּקֹוֵרא ֶאת ׁשְ

  
י ָהְכִתיב ָנן ַנּמִ    !"וּ ְוָהי" :ְוַרּבָ

  
ּלֹא ִיְקָרא ְלַמְפֵרַע  ֵעי ֵליּה ׁשֶ    .ַההּוא ִמיּבָ

  
ּלֹא ִיְקָרא ְלַמְפֵרַע ְמָנא ֵליּה  י ׁשֶ    ?ְוַרּבִ

  
ָבִרים'ִמ  ָבִרים" 'ּדְ    ."ַהּדְ

  רש"י
. כשם ממזרח שמש עד מבואו

ששקיעת וזריחת החמה לא 
יהפכו כך מהולל שם ה' ולא 

   למפרע:
. כסדר היום שאינו זה היום

משתנה בשעותיו להיפך כך 
   למפרע לא:

. כהוייתו יהא יהי שם ה' מבורך
   הלול השם וברכתו כסדרו:

. בלשון הקודש ולא ככתבה
 ר: בלשון אח

. והיו הדברים האלה בהוייתן
   בלשון הקודש:

. אלמא שלא יקרא למפרע
קריאת שמע למפרע לא ומהכא 

  יליף תנא דלעיל טעמא:
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ָנן    ?ְוַרּבָ
  
ָבִרים' ָבִרים" 'ּדְ ַמע ְלהוּ  - "ַהּדְ    .לֹא ַמׁשְ

  
י ּה ּבְ  :ֵליָמא ָקָסַבר ַרּבִ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ    ,ָכל ָלׁשֹון ֶנֶאְמָרהּכָ

ךְ  ְעתָּ ִאי ַסְלָקא ּדַ ְלׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש ֶנֶאְמָרה  :ּדְ ב -ּבִ ה ִלי ְלִמְכּתַ    ?"ְוָהיוּ " :ָלּמָ
  

   :ִאְצְטִריְך 
ךְ  ְעּתָ ַמע" :ַסְלָקא ּדַ ָנן "ׁשְ ַרּבָ    ,ּכְ
ַתב ַרְחָמָנא    ."ְוָהיוּ " :ּכָ

  
ָנן ְל  :ֵליָמא ָקָסְבֵרי ַרּבָ ל ַהּתֹוָרה ּבִ    ,ׁשֹון ַהּקֹוֶדׁש ֶנֶאְמָרהּכָ

ָכל ָלׁשֹון ֶנֶאְמָרה  ְך ּבְ ְעתָּ ִאי ַסְלָקא ּדַ ב - ּדְ ה ִלי ְלִמְכּתַ ַמע" :ָלּמָ    ?"ׁשְ
  

   :ִאיְצְטִריךְ 
ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ י "ְוָהיוּ " :ַסְלָקא ּדַ ַרּבִ    ,ּכְ

ַתב ַרְחָמָנא ַמע" :ּכָ    ."ׁשְ
  
  
ה" ִפּלָ    ?ְמָנא ָלן "תְּ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ָרכֹות ִלְפֵני  ְמעֹון ַהַּפּקּוִליׁשִ " ֵרה ּבְ מֹוֶנה ֶעׂשְ יר ׁשְ ְמִליֵאלִהְסּדִ ן ּגַ ַיְבֶנה ַרּבָ ֶדר ּבְ    ."ַעל ַהסֵּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ָנא ַרּבִ ַמְתִניָתא ּתָ    :ְוָאְמֵרי ָלּה ּבְ
ִרים ְזֵקִנים ֵמָאה ְוֶעׂשְ    ,ּבְ

מֹוֶנה ֶע  נּו ׁשְ יּקְ ה ְנִביִאים ּתִ ּמָ ֶדרּוָבֶהם ּכַ ָרכֹות ַעל ַהּסֵ ֵרה ּבְ    .ׂשְ
  
  
  

  רש"י
. לקרותה בכל בכל לשון נאמרה

לשון ולכן איצטריך בקריאת 
   שמע והיו:

. והיו דלא תימא שמע איצטריך
   בכל לשון שאתה שומע כרבנן:

 . כמשפט המקראותעל הסדר
   וכדיליף לקמן:

. יש אומרים שמשתכר הפקולי
  בצמר גפן שנקרא פקולא:



    הקורא למפרעהקורא למפרעהקורא למפרעהקורא למפרע    ––––' ' ' ' מסכת מגילה פרק במסכת מגילה פרק במסכת מגילה פרק במסכת מגילה פרק ב
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        יח, איח, איח, איח, א    ––––    יז, ביז, ביז, ביז, ב .57
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

אֹוְמִרים ָאבֹות" ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ ֵני ֵאִלים" :ׁשֶ    .א)-(תהלים כט "ָהבּו ַלה' ּבְ

בּורֹות אֹוְמִרים ּגְ ִין ׁשֶ    ?ּוִמּנַ
ֱאַמר ּנֶ בֹוד ָועֹוז" :ׁשֶ    .א)-(תהלים כט "ָהבּו ַלה' ּכָ

ֹותּוִמנַּ  אֹוְמִרים ְקדּוׁשּ    ?ִין ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ַהְדַרת קֶֹדׁש " :ׁשֶ ֲחוּו ַלה' ּבְ תַּ מֹו ִהׁשְ בֹוד ׁשְ    .)ב- (תהלים כט "ָהבּו ַלה' ּכְ

  
ה ָ יָנה ַאַחר ְקדּוׁשּ    ?ּוָמה ָראּו לֹוַמר ּבִ

  
ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל ַיֲעִריצוּ " :ׁשֶ יׁשּו ֶאת ָקדֹוׁש ַיֲעקֹב ְוֶאת ֱאלֵֹהי ִיׂשְ    ,כג)- (ישעיה כט "ְוִהְקּדִ

יָנה" :ְוָסִמיְך ֵליּה     ."ְוָיְדעּו תֹוֵעי רּוַח ּבִ
  

יָנה ׁשּוָבה ַאַחר ּבִ    ?ּוָמה ָראּו לֹוַמר ּתְ
  

ְכִתיב ב ְוָרָפא לוֹ " :ּדִ    .י)- (ישעיה ו "ּוְלָבבֹו ָיִבין ָוׁשָ
  

ְתׁשּוָבה ,ִאי ָהִכי ְתָרּה ּדִ    !ֵליָמא ְרפּוָאה ּבַ
  

ךְ  לֹא ְעּתָ    :ַסְלָקא ּדַ
ְכִתיב ה ִלְסלֹוַח " :ּדִ י ַיְרּבֶ    .ז)- (ישעיה נה "ְוָיׁשֹוב ֶאל ה' ִויַרֲחֵמהּו ְוֶאל ֱאלֵֹהינּו ּכִ

  

ָסְמַכתְּ ַאָהא    ,ּוַמאי ָחִזית ּדְ
   !ְסמֹוְך ַאָהא

  
ַתב ְקָרא ַאֲחִריָנא ַ " :ּכָ ֲחלּוָאְיִכי ַהּגֹוֵאל ִמׁשּ ְיִכיַהּסֹוֵלַח ְלָכל ֲעֹוֵניִכי ָהרֹוֵפא ְלָכל תַּ    .ג)- (תהלים קג "ַחת ַחּיָ

  

   :ְלֵמיְמָרא
ַתר ְסִליָחה ִהיא ה ּוְרפּוָאה ּבָ ְגאּוּלָ    ,ּדִ

ב ְוָרָפא לוֹ " :ְוָהְכִתיב   ! (ישעיהו ו,י) "ָוׁשָ
  

ַתְחלּוִאים ִהיא ,ַההּוא    ,ַלאו ְרפּוָאה ּדְ
ְסִליָחה ִהיא א ְרפּוָאה ּדִ    .ֶאּלָ

  
 ְ ׁשּ ה ּבַ אּוּלָ    ?ִביִעיתּוָמה ָראּו לֹוַמר ּגְ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ִביִעית ְ ׁשּ ֵאל ּבַ ֲעִתיִדין ִליּגָ    ,ִמּתֹוְך ׁשֶ
ִביִעית ְ ׁשּ    .ְלִפיָכְך ְקָבעּוָה ּבַ

  
   :ְוָהָאַמר ַמר

ית " ִ ׁשּ ִ ׁשּ    ,קֹולֹות –ּבַ
ִביִעית  ְ ׁשּ    ,ִמְלָחמֹות –ּבַ

ִביִעית  מֹוָצֵאי ׁשְ א -ּבְ ִוד ּבָ ן ּדָ    !"ּבֶ
  

י ַאְתַח  ה ִהיאִמְלָחָמה ַנּמִ ְגאּוּלָ א ּדִ    .ְלּתָ
  

ִמיִנית ְ ׁשּ    ?ּוָמה ָראּו לֹוַמר ְרפּוָאה ּבַ
  

י ַאָחאָאַמר     :ַרּבִ
ָנה ִמיָלה  ּתְ ּנִ ִריָכה ְרפּוָאהִמּתֹוְך ׁשֶ ּצְ ִמיִנית ׁשֶ ְ ׁשּ    ,ּבַ

ִמיִנית ְ ׁשּ    .ְלִפיָכְך ְקָבעּוָה ּבַ
  

ת  ְרּכַ יִעיתּוָמה ָראּו לֹוַמר ּבִ ׁשִ ּתְ ִנים ּבַ ָ    ?ַהׁשּ
  

  רש"י
. הזכירו לפניו את אילי הבו לה'

   הארץ:
. סיפיה הבו לה' כבוד שמו

   דקרא בהדרת קודש:
. ומה ראו לומר גאולה בשביעית

ולא רפואה אחר סליחה 
כדכתיב קרא הסולח לכל עוניכי 

   הרופא לכל תחלואיכי:
ן ליגאל מתוך שעתידי

. שבוע שבן דוד בא בו בשביעית
חלוק משאר שנים כדאמרינן 
בפרק חלק (דף צז.) שנה 
ראשונה רעב ולא רעב כו' עד 
ובשביעית מלחמות ובמוצאי 

   שביעית בן דוד בא:
. ואע''ג אתחלתא דגאולה היא

דהאי גאולה לאו גאולה דגלות 
היא אלא שיגאלנו מן הצרות 
הבאות עלינו תמיד דהא ברכת 

יבוץ ובנין ירושלים וצמח דוד ק
יש לכל אחת ואחת ברכה 
לעצמה לבד מגאולה זו אפילו 
הכי כיון דשם גאולה עלה 

  קבעוה בשביעית:
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ִריָאַמר  ַסְנּדְ י ֲאֶלּכְ    :ַרּבִ
ָעִרים ֶנֶגד ַמְפִקיֵעי ׁשְ    ,ּכְ

ְכִתיב ע" :ּדִ בֹור ְזרֹוַע ָרׁשָ   .טו)- (תהלים י "ׁשְ

י ֲאָמָרּה  יִעית ֲאָמָרּה  ,ְוָדִוד ּכִ ׁשִ ּתְ    .ּבַ
  

ִנים ָ ת ַהׁשּ ְרּכַ ֻלּיֹות ְלַאַחר ּבִ    ?ּוָמה ָראּו לֹוַמר ִקיּבּוץ ּגָ
  

ְכִתיב י ֵקְרבּו ָלבֹואְוַא " :ּדִ ָרֵאל ּכִ י ִיׂשְ אּו ְלַעּמִ ׂשְ נּו ּוֶפְרְיֶכם תִּ תֵּ ֶכם תִּ ָרֵאל ַעְנּפְ ם ָהֵרי ִיׂשְ    ,ח)-(יחזקאל לו "תֶּ

ִעים ְרׁשָ ין ּבָ ה ּדִ ֻלּיֹות ַנֲעׂשֶ צּו ּגָ ְתַקּבְ ּנִ    ,ְוֵכיָון ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ּבֹור ִסיָגיִ " :ׁשֶ יָבה ָיִדי ָעַלִיְך ְוֶאְצרֹוף ּכַ    ,כה)- (ישעיה א "ךְ ְוָאׁשִ

ָבִראׁשֹוָנה" :ּוְכִתיב יָבה ׁשֹוְפַטִיְך ּכְ    ,כו)-(ישעיה א "ְוָאׁשִ

ִעים ין ִמן ָהְרׁשָ ה ּדִ ֲעׂשֶ ּנַ    ,ְוֵכיָון ׁשֶ
ֶהם ִעים ְוכֹוֵלל ֵזִדים ִעּמָ לּו ַהּפֹוׁשְ    ,ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ֶבר ּפוֹ " :ׁשֶ יו ְוׁשֶ ִאים ַיְחּדָ ִעים ְוַחּטָ    .כח)-עיה א(יש ."ִיְכלוּ ... ׁשְ
  

יִקים ִעים ִמְתרֹוֶמֶמת ֶקֶרן ַצּדִ לּו ַהּפֹוׁשְ ּכָ    ,ְוֵכיָון ׁשֶ
ְכִתיב יק" :ּדִ רֹוַמְמָנה ַקְרנֹות ַצּדִ ַע תְּ ִעים ֲאַגּדֵ    .יא)-(תהלים עה "ְוָכל ַקְרֵני ְרׁשָ

יִקים ּדִ ֶדק ִעם ַהּצַ יֵרי ַהּצֶ    ,ְוכֹוֵלל ּגֵ
ֱאַמר ּנֶ קּום " :ׁשֶ יָבה תָּ ֵני ׂשֵ ֵני ָזֵקןִמּפְ   ,לב)- (ויקרא יט "ְוָהַדְרתָּ ּפְ

ר" :ְוָסִמיְך ֵליּה  ֶכם ּגֵ    ."ְוִכי ָיגּור ִאתְּ
  

   ?ְוֵהיָכן ִמְתרֹוֶמֶמת ַקְרָנם
ַלִים ירּוׁשָ    .ּבִ

ֱאַמר ּנֶ ָליּו אֹוֲהָבִיךְ " :ׁשֶ ַלם ִיׁשְ לֹום ְירּוׁשָ ֲאלּו ׁשְ    .ו)-(תהלים קכב "ׁשַ
  

ַליִ  ְבֵנית ְירּוׁשָ ּנִ ִוד - םְוֵכיָון ׁשֶ א ּדָ    ,ּבָ
ֱאַמר   א,יח ּנֶ ם"^ :ׁשֶ ִוד ַמְלּכָ ָרֵאל ּוִבְקׁשּו ֶאת ה' ֱאלֵֹהיֶהם ְוֶאת ּדָ ֵני ִיׂשְ    ."ַאַחר ָיׁשּובּו ּבְ

  
ִוד א ּדָ ּבָ ה - ְוֵכיָון ׁשֶ ִפּלָ אָתה תְּ    ,ּבָ

ֱאַמר ּנֶ ִתי" :ׁשֶ ִפּלָ ֵבית תְּ ים ּבְ ְחתִּ ּמַ י ְוׂשִ    .ז)- (ישעיה נו "ַוֲהִביאֹוִתים ֶאל ַהר ָקְדׁשִ
  

ה  ִפּלָ את ּתְ ּבָ את ֲעבֹוָדה -ְוֵכיָון ׁשֶ    ,ּבָ
ֱאַמר ּנֶ ִחי" :ׁשֶ   .ז)-(ישעיה נו "עֹולֹוֵתיֶהם ְוִזְבֵחיֶהם ְלָרצֹון ַעל ִמְזּבְ

  

את ֲעבֹוָדה  ּבָ אָתה ּתֹוָדה - ְוֵכיָון ׁשֶ    ,ּבָ
ֱאַמר ּנֶ ָדְנִני" :ׁשֶ    .כג)- (תהלים נ "זֹוֵבַח ּתֹוָדה ְיַכּבְ

  

ת ּכֲֹהִנים ַאַחר הֹוָדָאהוּ  ְרּכַ    ?ָמה ָראּו לֹוַמר ּבִ
  

ְכִתיב ָלִמים" :ּדִ ְ את ְוָהעֹוָלה ְוַהׁשּ ֶרד ֵמֲעׂשֹות ַהַחּטָ א ַאֲהרֹן ֶאת ָיָדיו ֶאל ָהָעם ַוְיָבֲרֵכם ַוּיֵ ָ ׂשּ    .כב)-(ויקרא ט "ַוּיִ
  

   ?קֹוֶדם ֲעבֹוָדה :ֵאיָמא
  

ךְ לֹא  ְעּתָ   ,ַסְלָקא ּדַ
ְכִתיב אתוַ " :ּדִ ֶרד ֵמֲעׂשֹות ַהַחּטָ    .ְוגֹו' "ּיֵ

ִתיב    '?ַלֲעׂשֹות' :ִמי ּכְ
ִתיב "ֵמֲעׂשֹות"    !ּכְ
  

   ?ְוֵליְמָרּה ַאַחר ָהֲעבֹוָדה
  

ךְ לֹא  ְעּתָ    :ַסְלָקא ּדַ
ְכִתיב    ."זֹוֵבַח ּתֹוָדה" :ּדִ

  
ָסְמַכּתְ ַאַהאי    ?ַמאי ָחִזית ּדְ

   !ְך ַאַהאיְסמוֹ 
  

  רש"י
. אלו שבור זרוע רשע

המייקרין את התבואה 
ומפקיעין את השער וממאי 
דבמפקיעי שערים כתיב 
דכתיב בההיא פרשתא 
יארב במסתר כאריה בסוכו 

וכי  יארוב לחטוף עני
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 

   לעשותה:עולה שלא הספיק 
. בפרשה תשיעית אמרה

ואם תאמר שמינית היא 
אשרי ולמה רגשו גויים 

   תרתי פרשתא היא:
ופריכם תשאו לעמי ישראל 

. אלמא קיבוץ כי קרבו לבא
גליות בעת ברכת השנים 

   היא:
וכיון שנתקבצו גליות נעשה 

. קודם דין ברשעים
שנתיישבו בירושלים 
שנאמר ואסירה כל בדיליך 

שיבה שופטיך ועל ידי כך וא
כבראשונה ויועציך 
כבתחלה כמו לשעבר ציון 
במשפט תפדה ושביה 
בצדקה לכן סמכם לקבוץ 
גליות והשיבה שפטינו 

   וצדקינו במשפט:
. שאינם כלו הפושעים

מאמינין בדת משה שהיתה 
מן השמים לכך סמכו לה 
ברכת הפושעים שנאמר 
עוזבי ה' אלו הפושעים 
ושבר פושעים היינו זדים 

פשעים אלו המרדין כדאמר 
  (יומא דף לו:): 

. אחר ישובו בני ישראל
אחר ישובו לבית המקדש 
ובקשו הקב''ה ואת דוד 

   מלכם:
. אחר זביחה תן זובח תודה

הודאה: וירד מעשות 
   החטאת והעולה וגו':
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ָרא ֲעבֹוָדה ְוהוֹ  ּבְ ָתא ִהיאִמְסּתַ    .ָדָאה ֲחָדא ִמיּלְ
  

ת ּכֲֹהִנים ְרּכַ לֹום ַאַחר ּבִ ים ׁשָ    ?ּוָמה ָראּו לֹוַמר ׂשִ
  

ְכִתיב ָרֵאל ַוֲאִני ֲאָבֲרֵכם" :ּדִ ֵני ִיׂשְ ִמי ַעל ּבְ מּו ֶאת ׁשְ    ,כז)-(במדבר ו "ְוׂשָ

ָרָכה ּדְ  רּוְך הּואּבְ דֹוׁש ּבָ לֹום ַהּקָ    ,ׁשָ
ֱאַמר ּנֶ לֹוםה' ְיָבֵרְך ֶא " :ׁשֶ ָ    .יא)-(תהלים כט "ת ַעּמֹו ַבׁשּ

  
  

  רש"י
. אף הודאה חדא מילתא היא

  עבודה של מקום הוא:
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        יח, איח, איח, איח, א .58
  
ְמעֹון ַהַּפּקּוִלי"[ ָרכֹות ִלְפֵני  ׁשִ ֵרה ּבְ מֹוֶנה ֶעׂשְ יר ׁשְ ְמִליֵאלִהְסּדִ ן ּגַ ַיְבֶנה ַרּבָ ֶדר ּבְ   ."ַעל ַהסֵּ
  

י יֹוָחָנןָאַמר  ָנא ַרּבִ ַמְתִניָתא ּתָ    :ְוָאְמֵרי ָלּה ּבְ
ִרים ְזֵקִנים ֵמָאה ְוֶעׂשְ    ,ּבְ

ֶדר ָרכֹות ַעל ַהּסֵ ֵרה ּבְ מֹוֶנה ֶעׂשְ נּו ׁשְ יּקְ ה ְנִביִאים ּתִ ּמָ   ] .ּוָבֶהם ּכַ
  

ִרים ְזֵקִנים"ְוִכי ֵמַאַחר ּדְ  ֶדר ,ֵמָאה ְוֶעׂשְ ה ַעל ַהּסֵ ִפּלָ נּו ּתְ ּקְ ה ְנִביִאים ּתִ ּמָ    ,"ּוֵמֶהם ּכַ
יר ּקּוִלי ַמאי ִהְסּדִ ְמעֹון ַהּפַ    ?ׁשִ

  
ָכחּום ְוָחַזר ְוִסּדְ     .רּוםׁשְ
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        יח, איח, איח, איח, א .59
ל  ְבחֹו ׁשֶ ׁשִ ר ּבְ אן ְוֵאיָלְך ָאסּור ְלַסּפֵ רּוְך הּואִמּכָ דֹוׁש ּבָ    .ַהּקָ

  
י ָאַמר ּדְ     :ֶאְלָעָזרַרּבִ

ְכִתיב תוֹ " :ַמאי ּדִ ִהּלָ ל תְּ ִמיַע ּכָ בּורֹות ה' ַיׁשְ ל ּגְ    ?ב)-(תהלים קו "ִמי ְיַמּלֵ

בּורֹות ה' ל ּגְ    ?ְלִמי ָנֶאה ְלַמּלֵ
תוֹ ְלִמ  ִהּלָ ל ּתְ ִמיַע ּכָ כֹול ְלַהׁשְ ּיָ    .י ׁשֶ

  
הָאַמר  ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ י ָאַמר  ַרּבָ    :יֹוָחָנןַרּבִ

ל  ְבחֹו ׁשֶ ׁשִ ר ּבְ רּוְך הּואַהְמַסּפֵ דֹוׁש ּבָ אי ַהּקָ    ,ֶנֱעָקר ִמן ָהעֹוָלם - יֹוֵתר ִמּדַ
ֱאַמר ּנֶ ר ִאם ָאַמר ִאיׁש כִּ " :ׁשֶ י ֲאַדּבֵ ר לֹו ּכִ עַהְיסּוּפַ   .כ)-(איוב לז "י ְיֻבּלָ

  
ַרׁש  יּדָ א ַרּבִ ּבֹוַרּיָ ַפר ּגִ ּבֹור ַחִילְוָאְמֵרי ָלּה  ,ְיהּוָדה ִאיׁש ּכְ ַפר ּגִ    :ִאיׁש ּכְ

ְכִתיב ה" :ַמאי ּדִ ה ְתִהּלָ   ?ב)- (תהלים סה "ְלָך דּוִמּיָ
ּה  כּוּלָ א ּדְ ּתּוָקא –ַסּמָ    .ַמׁשְ

  
י ָאָתא  יִמיּכִ    :ָאַמר ַרב ּדִ
ְתֵרין" :ַמֲעָרָבאָאְמֵרי ּבְ  ּתּוָקא ּבִ ֶסַלע ַמׁשְ ה ּבְ    ".ִמּלָ

  
  
  
  

  רש"י
   . בקביעות ברכה:אסור לספר
. ואין מי שיכול למי שיכול

לספר את כולו לפיכך אין נראה 
לספר מדעתו אלא את מה 

   שתקנו חכמים:
. הכי דריש היסופר לו כי אדבר

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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        יח, איח, איח, איח, א .60
ה לֹא ָיָצא"   . ְוכּו' "ְקָרָאּה ַעל ּפֶ
  

   ?ְמָנָלן
  

   :ָרָבאָאַמר 
   ',ְזִכיָרה' 'ְזִכיָרה' :ַאְתָיא

ִתיב ָהָכא ִרים" :ּכְ ה ִנְזּכָ ִמים ָהֵאּלֶ   ,כח)-(אסתר ט "ְוַהּיָ
תֹב זֹאת" :ּוְכִתיב ָהָתם ֶפר ּכְ סֵּ רֹון ּבַ    ,יד)- (שמות יז "ִזּכָ

ֶפר ּסֵ ן ּבַ ַהּלָ ֶפר ,ַמה ּלְ ּסֵ אן ּבַ    .ַאף ּכָ
  

ַהאי ְזִכיָרה  אי ּדְ    ,ְקִריָאה ִהיא -ּוִמּמַ
ָעְלָמא ְלָמא ִעּיּון ּבְ    ?ּדִ

  
ךְ  ְעּתָ   ,לֹא ַסְלָקא ּדַ

ַתְנָיא    :ּדְ
ב - יז)- (דברים כה "ָזכֹור"" ּלֵ    ?ָיכֹול ּבַ

הּוא אֹוֵמ  ׁשֶ ח" :רּכְ ּכָ ׁשְ ב ָאמּור -  )טי-דברים כה( "לֹא תִּ ְכַחת ַהּלֵ    ,ֲהֵרי ׁשִ
ים     ?"ָזכֹור" :ָהא ָמה ֲאִני ְמַקּיֵ

ה ּפֶ    ."ּבַ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        יח, איח, איח, איח, א .61
ְרּגּום לֹא ָיָצא"    .ְוכּו' "ְקָרָאּה תַּ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ְרּגּום  :ִאיֵליָמא ְכִתיָבה ִמְקָרא ְוָקֵרי ָלּה ּתַ הַהְיינּו  -ּדִ    !ַעל ּפֶ

  
   :לֹא ְצִריָכא

ְרּגּום ְכִתיָבה ּתַ    ,ּדִ
ְרּגּום    .ְוָקֵרי ָלּה ּתַ

  
  
  

  רש"י
זו בכל לשון.  .קראה תרגום

  ואין צ''ל זו קתני:
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        יח, איח, איח, איח, א .62
ַלַעז"   .ְוכּו' "ֲאָבל קֹוִרין אֹוָתּה ַלּלֹוֲעזֹות ּבְ
  

ָכל ָלׁשֹון " :ְוָהא ָאְמַרּתְ     !"לֹא ָיָצא -ְקָרָאּה ּבְ
  

מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמֵרי ּתַ    :ּדְ
ַלַעז"    .ְיָווִני -  "ּבְ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
ּוִרית ְוָקֵרי ָלּה ְיָווִנית  ְכִתיָבה ַאׁשּ ה -ִאיֵליָמא ּדִ    !ַהְיינּו ַעל ּפֶ

  
י ָאַמר  יָאַמר  ַאָחאַרּבִ    :ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ַלַעז  תּוָבה ּבְ ּכְ    .ְיָווִנית –ׁשֶ
  
יָאַמר וְ  יר ָאַמ  ַאָחא ַרּבִ    :ֶאְלָעָזר ַרּבִ

ָראוֹ  ּקְ ִין ׁשֶ רּוְך הּוא ִמנַּ דֹוׁש ּבָ    ,"ֵאל"ְלַיֲעקֹב  ַהּקָ
ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל" :ׁשֶ ְקָרא לֹו ֵאל ֱאלֵֹהי ִיׂשְ   כ) - (בראשית לג "ַוּיִ

  

ַח ָקָרא ֵליּה ַיֲעקֹב ֵאל ְזּבֵ ְך ַלּמִ ְעתָּ ִאי ַסְלָקא ּדַ    ,ּדְ
ֵעי ֵליּה  ְקָרא לֹו ַיֲעקֹב ִמיּבָ    ,ַוּיִ

ְקָרא לֹו ְלַיֲעקֹב  א ַוּיִ ָרֵאל ?ּוִמי ְקָראֹו ֵאל ,לֵא  –ֶאּלָ    .ֱאלֵֹהי ִיׂשְ
  

   :ֵמיִתיֵבי
יְפִטית ִעְבִרית ֵעיָלִמית ָמִדית ְיָווִנית "    !"לֹא ָיָצא -ְקָרָאּה ּגִ
  

א ְלָהא ְמָיא ֶאּלָ    :ָהא לֹא ּדָ
יְפִטית ְלִגיְפִטים"    ."אָיָצ  - ְיָווִנית ִליָווִנים  ,ֵעיָלִמית ְלֵעיָלִמים ,ִעְבִרית ְלִעְבִרים ,ּגִ
  

מּוֵאל  ,ִאי ָהִכי אי מֹוְקֵמי ָלּה ְלַמְתִניַרב ּוׁשְ ַלַעז ְיָווִנית יןִת ַאּמַ    ,ּבְ
ָכל ַלַעז    !לֹוְקָמּה ּבְ

  
ְבַרְייָתאֶא  א ַמְתִניִתין ּכִ    ,ּלָ

מּוֵאל  ַרב ּוׁשְ ַמר ּדְ ַמר -ְוִכי ִאיּתְ ָעְלָמא ִאיּתְ    .ּבְ
מּוֵאלוּ  ַרב ְרַוְייהוּ  ׁשְ ָאְמֵרי ּתַ רלַ  :ּדְ ׁשֵ    .ַעז ְיָווִני ַלּכֹל ּכָ
  

ֵני    ,יןִא  – "ְיָווִנית ִליָווִנים" :ְוָהא ָקּתָ
י ָעְלָמא     !לֹא -ְלכּוּלֵ

  
ָאמּור כְּ  ְמִליֵאלִאיְנהּו ּדְ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ,ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
ְמִליֵאל" ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְת  ּכָ ּיִ ירּו ׁשֶ א ְיָווִניתַאף ְסָפִרים לֹא ִהתִּ    ".בּו ֶאּלָ
  

ְמִליֵאלְוֵליְמרּו ֲהָלָכה כְּ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    !ַרּבִ
  

ְמִליֵאלֲהָלָכה ּכְ " :ִאי ָאְמֵרי ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    "ַרּבִ
ָאר ְסָפִרים :ֲהָוה ֲאִמיָנא י ׁשְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ

ּה  ְכִתיב ּבָ ה ּדִ ְכָתָבם" :ֲאָבל ְמִגיּלָ    ,יָמא לֹאֵא  -  כז)- (אסתר ט "ּכִ
ַמע ָלן   .ָקא ַמׁשְ

  
  

  רש"י
. לרב ושמואל דקתני מיתיבי

   הכא יוונית לא יצא:
   . תירוצא הוא:הא לא דמיא

. והכי נמי גיפטית לגיפטים יצא
   תנן במתני' ללועזות בלעז:

   . לשון עבר הנהר:עברית
  . לשון עילם:עילמית

. זו מיתוקמא מתני' כברייתא
קראה בכל לשון דקתני מתני' 
לא יצא כגון גיפטית למדיים 
ומדית לגיפטים אבל קורין 
אותו ללועזות בלעז איש 

  כלשונו:
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ּוִרית ָיָצא" ַמע ַאׁשּ ָ ׁשּ    .ְוכּו' "ְוַהּלֹוֵעז ׁשֶ
  

   !ְוָהא לֹא ָיַדע ַמאי ָקָאְמֵרי
  
י ָהָאֶרץִמ  ים ְוַעּמֵ ׁשִ ֲהָוה ַאּנָ    .יֵדי ּדַ
  

   :ָרִביָנאַמְתִקיף ָלּה 
ִכים"ָאטּו ֲאַנן  ֵני ָהַרּמָ ָרִנים ּבְ תְּ    ?!ִמי ָיְדִעיַנן י)- ח(אסתר  "ָהֲאַחׁשְ

  
א א ִמְצַות ְקִריָאה ּוִפְרסּוֵמי ִניּסָ    ,ֶאּלָ

י ִמְצַות ְקִריָאה ּוִפְרסּוֵמ  אָהָכא ַנּמִ    .י ִניּסָ
  
  
  

  רש"י
. אע''פ שאין ופרסומי ניסא

יודעין מה ששומעין שואלין את 
השומעין ואומרין מה היא 

ה הזו ואיך היה הנס הקריי
  ומודיעין להן:
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        בבבב- - - - יח, איח, איח, איח, א .64
  .ְוכּו' "ְקָרָאּה ֵסירּוִגין ָיָצא"
  

ָנן ַמאי     ."ֵסירּוִגין"לֹא ֲהוּו ָיְדֵעי ַרּבָ
ֵבי  ָמעּוָה ְלַאְמָתא ּדְ יׁשְ י ַרּבִ ְסֵקי ְלֵבי ַרּבִ ְסֵקי ּפָ ֲהֵוי ָעְייֵלי ּפָ ָנן ּדַ ָקָאְמָרה ְלהּו ְלַרּבָ    :ּדְ

ם ִנְכָנִסין ֵסירּוִגין ֵסירּוִגין"    "?ַעד ָמַתי ַאּתֶ
  

ָנן ַמאי  לֹא    ."ֲחלֹוְגלֹוגֹות"ֲהוּו ָיְדֵעי ַרּבָ
ֵבי  ָמעּוָה ְלַאְמָתא ּדְ יׁשְ ְבָרא ַרּבִ ָאְמָרה ֵליּה ְלַההּוא ּגַ ִחיֵני ּדְ ְרּפְ ר ּפַ ֲהָוה ָקא ְמַבּדֵ    :ּדַ

ר ֲחלֹוְגלֹוֶגָך " ה ְמַפּזֵ    ".ַעד ָמַתי ַאּתָ
  

ָנן ַמאי    .ח)-(משלי ד "ַסְלְסֶלָה ּוְתרֹוְמֶמּךָ "לֹא ֲהוּו ָיְדֵעי ַרּבָ
ֵבי  ָמעּוָה ְלַאְמָתא ּדְ יׁשְ ַמְזיֵ  ַרּבִ ְך ּבְ ֲהָוה ְמַהּפֵ ְבָרא ּדַ ֲהַוות ָאְמָרה ְלַההּוא ּגַ    ,יּה ּדַ

ָעְרָך " :ָאְמָרה ֵליּה  ׂשְ ה ְמַסְלֵסל ּבִ    ".ַעד ָמַתי ַאּתָ
  

ָנן ַמאי  ֵלְך ַעל ה' ְיָהְבךָ "לֹא ֲהוּו ָיְדֵעי ַרּבָ    .כג)- (תהלים נה "ַהׁשְ

הָאַמר  ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ יָעא ַרּבָ ֲהֵדי ַההּוא ַטּיָ ִריָנא טּוָנא ,ִזיְמָנא ֲחָדא ֲהָוה ָאִזיְלָנא ּבַ    ,ְוָקא ּדָ
ְמַלאי" :ְוָאַמר ִלי ֵדי ַאּגַ קֹול ְיָהֵביְך ּוׁשְ    ".ׁשְ

  
ָנן ַמאי  ֵמד"לֹא ֲהוּו ָיְדֵעי ַרּבָ ַמְטֲאֵטא ַהׁשְ    ,כג)-(ישעיה יד "ְוֵטאֵטאִתיָה ּבְ

ֵבי  ָמעּוָה ְלַאְמָתא ּדְ יׁשְ ּה  ַרּבִ ֲהַוות ָאְמָרה ַלֲחֶבְרּתָ    :ּדַ
יָתא" קֹוִלי ַטאֵטיָתא ְוַטאִטי ּבֵ    ".ׁשְ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
  ְקָרָאּה ֵסירּוִגין ָיָצא "

   .ֵסירּוִסין לֹא ָיָצא   ,ביח
י ּום מּוָנא ַרּבִ י ְיהּוָדה אֹוֵמר ִמׁשּ    :ַרּבִ

ּה חֹוֵזר ָלרֹאׁש  ֵדי ִלְגמֹור ֶאת ּכּוּלָ ָהה ּכְ ֵסירּוִגין ִאם ׁשָ    ."ַאף ּבְ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
יֲהָלָכה ּכְ  ָאַמר ִמ  ַרּבִ ּום מּוָנא ׁשֶ יׁשּ    .ְיהּוָדה ַרּבִ

  
י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַרב יֹוֵסףלְ  ַאּבַ

ּה " ֵדי ִלְגמֹור ֶאת ּכּוּלָ ָקֵאי ְלֵסיָפא "ּכְ    ?ֵמֵהיָכא ּדְ
א ְלֵסיָפא ְלָמא ֵמֵריׁשָ    ?אֹו ּדִ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

א ְלֵסיָפא    .ֵמֵריׁשָ
ןּדְ  יעּוִרין ִאם ּכֵ ָבֶריָך ְלׁשִ    .ָנַתּתָ ּדְ
  

יָאַמר  אַא  ַרּבִ יָאַמר  ּבָ א ַרּבִ ר ַאּבָ    :ַרבָאַמר  ִיְרְמָיה ּבַ
י מּוָנא ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ

  
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

י מּוָנא ַרּבִ    .ֵאין ֲהָלָכה ּכְ
  

סּוָרא ַמְתנּו ָהִכי    .ּבְ
  

ִדיָתא ַמְתנּו ָהִכי פּוְמּבְ    :ּבְ
  

ֲהָנאָאַמר     :ַרבָאַמר  ַרב ּכַ
י מּוָנא ַרּבִ    .ֲהָלָכה ּכְ

מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ
יֵאין ֲהָלָכה ּכְ     .מּוָנא ַרּבִ

  רש"י
. תלמידי רבינו לא הוו ידעי רבנן

   הקדוש:
. מין ירק הוא ושנוי חלוגלוגות

בכמה מקומות במשנה 
   ובבריית':

   . פיקקל''י בלעז:פרפחיני
. למדנו מסלסל בשערך

   שהסלסול לשון חיפוש והיפוך:
  . אישקופ''א בלעז: טאטיתא
את . למפרע כמו סרס סירוסין

המקרא ודרשהו וכן יצא מחותך 
  או מסורס (נדה דף כח.):
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י יּבִ ָכא ַרב ּבִ    :ַמְתֵני ִאיּפְ
   :ָאַמר ַרב

יֵאין ֲהָלָכה ּכְ     .מּוָנא ַרּבִ
מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ

יֲהָלָכה ּכְ     .מּוָנא ַרּבִ
  

   :ַרב יֹוֵסףָאַמר 
ָיָדְך  יִבי ּבְ ַרב ּבִ    ,ְנקֹוט ּדְ

ָחֵייׁש  מּוֵאל הּוא ּדְ ׁשְ    ,ִליִחיָדָאה ּדִ
ְתַנן    :ּדִ

ׁש ָאִחיו ֶאת ֲאחֹוָתּה " יּדֵ ּקִ    .ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ׁשֶ
ּום  יִמׁשּ ֵתיָרה ַרּבִ ן ּבְ    :ָאְמרוּ  ְיהּוָדה ּבֶ

דֹול ה ָאִחיָך ַהּגָ ֲעׂשֶ ּיַ ן ַעד ׁשֶ ה אֹוְמִרים לֹו ַהְמתֵּ    ."ַמֲעׂשֶ
מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

יֲהָלָכה ּכְ  ֵתי ַרּבִ ן ּבְ    .ָרהְיהּוָדה ּבֶ
  
  
  

  רש"י
. במקום דחייש ליחידאה

   שהיחיד מחמיר ורבים מקילין:
. מצפה ליבמה שומרת יבם

ומצוה בגדול ליבם בא אחד מן 
האחין וקידש את אחותה של 
יבמה אחר שנפלה היבמה 

   לפניהן:
   . מלכונסה:אומרים לו המתן

. מעשה עד שיעשה אחיך הגדול
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 

היות מוטלת על אחד מהן ל
  כאשתו ומותר באחותה:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

סּוִקין" ּה סֹוֵפר אֹוִתּיֹות אֹו ּפְ ִמיט ּבָ    ,ִהׁשְ
ם  ָמן ַהְמַתְרּגֵ ְמתּוְרּגְ    ."ָיָצא -ּוְקָרָאן ַהּקֹוֵרא ּכִ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ָטׁשֹות אֹו ְמקֹוָרעֹות" ּה אֹוִתּיֹות ְמטּוׁשְ    ,ָהיּו ּבָ
ר  ּוָמן ִניּכָ ָרה –ִאם ִרׁשּ ׁשֵ    ,ּכְ

סּוָלה -ְוִאם ַלאו    !"ּפְ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ּה  כּוּלָ    ,ָהא ּבְ

ִמְקָצָתּה     .ָהא ּבְ
  
  
  
  
  
  
  

        
        יח, ביח, ביח, ביח, ב .66

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
סּוק ֶאָחד" ּה ַהּקֹוֵרא ּפָ ִמיט ּבָ    ,ִהׁשְ

ּה  :לֹא יֹאַמר ךְ ֶאְקָרא ֶאת ּכּוּלָ סּוק ְוַאַחר ּכָ    ,ֶאְקָרא אֹותֹו ּפָ
סוּ  א קֹוֵרא ֵמאֹותֹו ּפָ    .ק ְוֵאיָלךְ ֶאּלָ

ְראּו ֶחְצָיּה  ּקָ ֶנֶסת ּוָמָצא ִצּבּור ׁשֶ    ,ִנְכַנס ְלֵבית ַהּכְ
ּבּור  :לֹא יֹאַמר ךְ ֶאְקָרא ֶחְצָיּה ִעם ַהּצִ    ,ֶאְקָרא ֶחְצָיּה  ְוַאַחר ּכָ

ָתּה ְוַעד סֹוָפּה  ִחיּלָ א קֹוֵרא אֹוָתּה ִמתְּ    ."ֶאּלָ
  
  
  
  
  
  
  
  

        בבבב- - - - יח, איח, איח, איח, א .67
   .ְוכּו' "ִמְתַנְמֵנם ָיָצא"
  

ֵמי     ?"ִמְתַנְמֵנם"ֵהיִכי ּדָ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
יר ,ִנים ְולֹא ִנים יר ְולֹא תִּ    ,ּתִ

ָקרּו ֵליּה ְוָעֵני    ,ּדְ
   ,ְולֹא ָיַדע ְלַאֲהדּוֵרי ְסָבָרא

ר רּו ֵליּה ִמיְדּכַ    .ְוִכי ַמְדּכְ
  
  
  
  
  
  
  

  רש"י
. דילג בה הסופר פסוק השמיט

   אחד וקראן הקורא:
  . על פה:כמתורגמן המתרגם

  רש"י
   . ער:תיר

. דבר הבא מבינת אהדורי סברא
  הלב:
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        יח, ביח, ביח, ביח, ב .68
ון " ּוֵ יָהּה ִאם ּכִ ּה ּוַמּגִ    .ְוכּו' "ִלּבֹו ָיָצאָהָיה ּכֹוְתָבּה ּדֹוְרׁשָ
  

ֵמי    ?ֵהיִכי ּדָ
סּוָקא ְוָכַתב ָלּה  סּוָקא ּפְ ר ּפְ ָקא ְמַסּדֵ    ,ִאי ּדְ

י  ון ִלּבוֹ "ּכִ ּוֵ ה הּוא ?ַמאי ֲהֵוי "ּכִ    !ַעל ּפֶ
  

סּוָקא סּוָקא ּפְ ָכַתב ּפְ א ּדְ    ,ְוָקֵרי ֵליּה  ,ֶאּלָ
   ?!ּוִמי ָיָצא
י ֶחְלּבוֹ ְוָהָאַמר  ר ּגּוְרָיא ַרב ָחָמאָאַמר  ַרּבִ    :ַרבָאַמר  ּבַ

ִדְבֵרי ָהאֹוֵמר ּה " :ֲהָלָכה ּכְ    ,"ּכּוּלָ
ָאַמרלְ  ֲאִפיּלוּ וַ  ּה  - "ֵמִאיׁש ְיהּוִדי" :ַמאן ּדְ תּוָבה ּכּוּלָ ֵהא ּכְ ּתְ    !ְצִריָכה ׁשֶ

  
א    :ֶאּלָ

יּה  ה ַקּמֵ ָחה ְמִגיּלָ ַמּנְ סּוָקא ְוָכַתב לָ  ,ּדְ סּוָקא ּפְ ּה ּפְ    .ּה ְוָקֵרי ָלּה ִמיּנָ
  

ה ר ַחּנָ ר ּבַ ה ּבַ יע ֵליּה ְלַרּבָ    ,ֵליָמא ְמַסּיַ
ָאַמר  ר ָחָנהּדְ ר ּבַ ה ּבַ י ָאַמר  ַרּבָ    :יֹוָחָנןַרּבִ

ָתב ּלֹא ִמן ַהּכְ   .ָאסּור ִלְכּתֹוב אֹות ַאַחת ׁשֶ
  

י ֵליּה ִאְתַרּמּוֵיי ִאְתַרּמֵ ְלָמא ּדְ    .ּדִ
  
  

  רש"י
. על פה דקא מסדר פסוקא

וכתב ליה וקתני יצא ע''י 
   קריאת אותו סידור:

. הלכה כדברי האומר כולה
גי בה תנאי צריך לקרות ופלי

במתני' מהיכן קורא אדם את 
המגילה ויוצא בה ידי חובתו 
רבי מאיר אומר כולה ר' יהודה 

   אומר מאיש יהודי:
. ומעתיק דמנחא מגילה קמיה

   ממנה:
. מתני' דקתני מסייע ליה לרבה

יצא וליכא לאוקמה אלא 
במעתיק מן הכתב מסייע ליה 

   לרבה:
. לעולם דלמא דאיתרמי ליה

בלא העתק ומתני' מותר לכתוב 
דאתרמי ליה מגילה ומעתיק 
ממנה ואיצטריך לאשמעינן 
דהיכא דמעתיק ממנה אם כוון 

  לבו יצא:
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   :ּגּוָפא

ר ָחנָ ָאַמר " ר ּבַ ה ּבַ י ָאַמר  הַרּבָ    :יֹוָחָנןַרּבִ
ָתב ּלֹא ִמן ַהּכְ    ."ָאסּור ִלְכּתֹוב אֹות ַאַחת ׁשֶ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ן ֶאְלָעָזרָאַמר " ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ה ּבְ  יַמֲעׂשֶ ַעְסָיא ֵמִאיר ַרּבִ ָנה ּבְ ר ׁשָ ָהַלְך ְלַעּבֵ    ,ׁשֶ

ּבֹו ּוְקָרָאּה  ה ּוְכָתָבּה ִמּלִ ם ְמִגיּלָ    !"ְולֹא ָהָיה ׁשָ
  

י הוּ  ָאַמר ַרּבִ    :ַאּבָ
י ֵמִאיר אִני ַרּבִ    ,ׁשַ

יּה  ים ּבֵ ּיֵ ִמיּקַ ךָ " :ּדְ ירּו ֶנְגּדֶ יָך ַיְיׁשִ    .כה)-(משלי ד "ְוַעְפַעּפֶ
  

ר ָחָמאָאַמר ֵליּה  יְל  ָרִמי ּבַ ְפּתִ י ִיְרְמָיה ִמּדִ    :ַרּבִ
ךָ "ַמאי  ירּו ֶנְגּדֶ יָך ַיְיׁשִ    ?"ְוַעְפַעּפֶ

  
   :ָאַמר לוֹ 

ְבֵרי ּתֹוָרה ֵאּלוּ     ,ּדִ
הוּ  ְכִתיב ּבְ    .ה)-(משלי כג "ֲהָתִעיף ֵעיֶניָך ּבֹו ְוֵאיֶנּנוּ " :ּדִ

ִרין ֵהן ֵאֶצל  -ַוֲאִפיּלּו ָהִכי  ָ יְמיּוׁשּ    .ֵמִאיר ַרּבִ
  

א ֵחיּה ְל  ַרב ִחְסּדָ ּכְ ָתב ַרב ֲחַנְנֵאלַאׁשְ ּלֹא ִמן ַהּכְ ַתב ְסָפִרים ׁשֶ ֲהָוה ּכָ    ,ּדַ
יךָ ְר  :ָאַמר ֵליּה  ֵתב ַעל ּפִ ּה ִליּכָ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ    ,אּוָיה ּכָ

ְך ָאְמרּו ֲחָכִמים א ּכָ ָתב :ֶאּלָ ּלֹא ִמן ַהּכְ    .ָאסּור ִלְכּתֹוב אֹות ַאַחת ׁשֶ
  

ָקָאַמר יָך " :ִמּדְ ֵתב ַעל ּפִ יּכָ ּתִ ּה ְראּוָיה ׁשֶ ל ַהּתֹוָרה ּכּוּלָ ִרין ֵהן ֶאְצלוֹ  -  "ּכָ ָ ְמיּוׁשּ ַלל ּדִ    !ִמּכְ
ַתב י ֵמִאיר ּכָ    !ְוָהא ַרּבִ

  
אִני ָחק ׁשַ ַעת ַהּדְ    .ׁשְ

  
  

י ּיֵ ָרא לִ  ַאּבַ ר ָחבוּ ׁשָ ָתב ְדֵבי ּבַ ּלֹא ִמן ַהּכְ ין ּוְמזּוזֹות ׁשֶ ִפּלִ ב ּתְ    .ְלִמיְכּתַ
  

ַמאן    ?ּכְ
  

א ּנָ י ַהאי ּתַ   , ּכִ
ַתְנָיא    :ּדְ

י" ּום  ִיְרְמָיה ַרּבִ ינוּ אֹוֵמר ִמׁשּ    :ַרּבֵ
ין וּ  ִפּלִ    :ְמזּוזֹותתְּ

ָתב ּלֹא ִמן ַהּכְ בֹות ׁשֶ    ,ִנְכתָּ
ְרטּוט    ."ְוֵאין ְצִריכֹות ׂשִ

  
   :ְוִהְלְכָתא

ין  ִפּלִ ְרטּוט -ּתְ    .ֵאין ְצִריִכין ׂשִ
ְרטּוט -ְמזּוזֹות     .ְצִריִכין ׂשִ

ָתב -ִאיִדי ְוִאיִדי  ּלֹא ִמן ַהּכְ בֹות ׁשֶ    .ִנְכּתָ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ִריִסין   .ִמיְגַרס ּגְ
  
  
  

  רש"י
. אם התעיף עיניך בו ואיננו

תכפול עיניך ממנה הרי היא 
   משתכחת ממך כהרף עין:

. מוכר תפילין הוה דבי בר חבו
כדאמרינן בבבא מציעא (דף 

   חי:כט:) תפילין דבי בר חבו שכי
. כך הלכה למשה והלכתא כו'

   מסיני:
. שגורות בפי מיגרס גריסין

  הכל:
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ַסם" תּוָבה ּבְ   .ּכּו' "ָהְיָתה ּכְ
  
א – "ַסם"    .ַסּמָ
ר ָחָנהָאַמר  - "ִסְקָרא" ר ּבַ ה ּבַ ָמּה  :ַרּבָ    .ִסְקְרָתא ׁשְ
  .קֹוָמא – "קֹומֹוס"

ֵפי - "ַקְנַקְנּתֹום"   ,איט ּכָ אּוׁשְ א ּדְ    .ַחְרּתָ
ָרא" יְפתְּ ְמִליַח ּוְקִמיַח ְולֹא ֲעִפיץ - "ּדִ    .ּדִ
   .ַמֲחָקא – "ְנָייר"
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        יט, איט, איט, איט, א .71
ּוִרית"" תּוָבה ַאׁשּ ֵהא ּכְ תְּ    ."ַעד ׁשֶ
  

ְכִתיב ם" :ּדִ ְכָתָבם ְוִכְזַמּנָ    ."ּכִ
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        יט, איט, איט, איט, א .72
ֶפר ּוִבְדיוֹ    .ְוכּו' ַעל ַהסֵּ

  
   ?ְמָנָלן

  
ִתיָבה'ַאְתָיא  ִתיָבה' 'ּכְ    ',ּכְ

ִתיב ָהָכא לְ " :ּכְ ר ַהּמַ ְכּתֹב ֶאְסתֵּ הַותִּ   כט) -(אסתר ט "ּכָ

יוֹ " :ּוְכִתיב ָהָתם ּדְ ֶפר ּבַ ה ַוֲאִני ּכֹוֵתב ַעל ַהסֵּ ָבִרים ָהֵאּלֶ ל ַהּדְ יו ִיְקָרא ֵאַלי ֵאת ּכָ רּוְך ִמּפִ     .יח)- (ירמיה לו "ַוּיֹאֶמר ָלֶהם ּבָ
  
  
  

  רש"י
. זרניך בלשון קודש סמא

   אורפומניט''ו בלעז:
. צבע אדום שצובעין בו סקרתא
   תריסין:

  . שרף אילן: קומא
. סם שצובעין חרתא דאושכפי

   בו מנעלים שחורין:
   . במים:קמיח

. מעובד בעפצים ולא עפיץ
   גל''ש:שקורין 

. מין עשבים עשוי על ידי מחקא
  דבק:



    הקורא למפרעהקורא למפרעהקורא למפרעהקורא למפרע    ––––מסכת מגילה פרק ב' מסכת מגילה פרק ב' מסכת מגילה פרק ב' מסכת מגילה פרק ב' 
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            ַמְתִניִתין

ָהַלְך ִלְכַרךְ  ן ִעיר ׁשֶ ָהַלְך ְלִעיר ,ּבֶ ַרְך ׁשֶ    ,ּוֶבן ּכְ
ְמקֹומוֹ  -ִאם ָעִתיד ַלֲחזֹור ִלְמקֹומֹו     ,קֹוֵרא ּכִ

ֶהן -ְוִאם ַלאו     .קֹוֵרא ִעמָּ
  

ה ְויֹוֵצ  ִגיּלָ ּה ּוֵמֵהיָכן קֹוֵרא ָאָדם ֶאת ַהמְּ    ?תוֹ ָב י חוֹ ֵד יְ א ּבָ
י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ

ּה     .ּכּוּלָ
י    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

   .)אסתר ב,ה( "ִאיׁש ְיהּוִדי"ֵמ 
   :אֹוֵמר י יֹוֵסיַרּבִ 
ה"ֵמ  ָבִרים ָהֵאּלֶ    .(אסתר ג,א) "ַאַחר ַהּדְ
  

ָמָרא             ּגְ

   :ָרָבאָאַמר 
א נּו ֶאּלָ ֵליֵלי  :לֹא ׁשָ ָעִתיד ַלֲחזֹור ּבְ רׁשֶ ָעה ָעׂשָ     ,ַאְרּבָ

ר  ָעה ָעׂשָ ֵליֵלי ַאְרּבָ ֶהן -ֲאָבל ֵאין ָעִתיד ַלֲחזֹור ּבְ    .קֹוֵרא ִעּמָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
  ?יָנא ָלּה ְמָנא ֲאִמ 

ְכִתיב ָרזֹות" :ּדִ ָעֵרי ַהּפְ ִבים ּבְ ָרִזים ַהּיֹוׁשְ הּוִדים ַהּפְ ן ַהּיְ   ,יט)- (אסתר ט "ַעל ּכֵ

ִתיב ִדי ּכְ ָרִזים" :ִמּכְ הּוִדים ַהּפְ ב "ַהּיְ ה ִלי ְלִמיְכּתַ ָרזֹות" :ָלּמָ ָעֵרי ַהּפְ ִבים ּבְ    ?"ַהּיֹוׁשְ
ַמע ָלןָהא     :ָקא ַמׁשְ

ן יוֹ  ָפרּוז ּבֶ רּוז מֹו ִנְקָראּדְ    .ּפָ
  

ַחן  ּכְ רּוז -ַאׁשְ    ,ּפָ
ף     ?ְמָנא ָלן -מּוּקָ

  
   ,ְסָבָרא הּוא

ן יֹומֹו ָקרּוי  ָפרּוז ּבֶ רּוז –ִמּדְ    ,ּפָ
ן יֹומֹו  ף ּבֶ ף -מּוּקָ    .ָקרּוי מּוּקָ

  
  

   :ָרָבאְוָאַמר 
ָהַלְך ְלִעיר  ָפר ׁשֶ ן ּכְ ֶהן -ּבֶ ְך קֹוֵרא ִעּמָ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ    .ּבֵ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ֵעי ְלִמְקֵרי ְבֵני ָהִעיר ּבָ    ,ַהאי ּכִ

ין ַרּכִ ּכְ ּבַ קּו ַמִים ּוָמזֹון ַלֲאֵחיֶהם ׁשֶ ַסּפְ ּיְ ֵדי ׁשֶ ָפִרים ּכְ יּלּו ַעל ַהּכְ ַאּקִ ָנן הּוא ּדְ    .ְוַרּבָ
י  דּוְכֵתיּה  -ָהֵני ִמיּלֵ י ִאיֵתיּה ּבְ    ,ּכִ

ִעיר  י ִאיֵתיּה ּבָ ְבנֵ  -ֲאָבל ּכִ ֵעי ְלִמְקֵריּכִ    .י ִעיר ּבָ
  

יֵאיִתיֵביּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ְמקֹומוֹ " ְך קֹוֵרא ּכִ ְך ּוֵבין ּכָ ין ּכָ ָהַלְך ְלִעיר ּבֵ ַרְך ׁשֶ ן ּכְ    !"ּבֶ
  
ַרךְ " ן ּכְ ךְ  "ּבֶ ְעּתָ    ?ַסְלָקא ּדַ
ָתא "ִאם ָעִתיד ַלֲחזֹור"ּבְ  ְלָיא ִמיּלְ    !ּתַ

א ַלאו  ָפר'ֶאּלָ ן ּכְ    '!ּבֶ
  

רּוֵצ     ?י ְמָתְרַצּתְ ְוַלאו ּתָ
ֵני ֶהן' :ּתָ    '.קֹוֵרא ִעּמָ

  

  רש"י
  מתני' 
   . שזמנו בארבעה עשר:בן עיר

. שזמנו בחמשה שהלך לכרך
   עשר:

   . מפרש בגמ':אם עתיד לחזור
. כחובת מקומו בן קורא כמקומו

עיר בארבעה עשר בן כרך 
   בחמשה עשר:

  
  גמ' 

. דבן כרך שהלך לעיר לא שנו
ועתיד לחזור למקומו קורא 

חמשה עשר ולא בארבעה ב
   עשר:

אלא שעתיד לחזור בליל ארבעה 
. אם קודם עמוד השחר עשר

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:
. לצאת משם אבל אין עתיד

בלילה דהשתא הוי פרוז לאותו 
פ שעתיד לחזור למחר יום אע''

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 

וממתין  צריך לקרותה בי''ד
וקורא עמהן אע''פ שסופו לחזור 

   לאחר זמן:
. דמשום ההוא יומא מנא ליה

   חשיב כוותייהו:
. שהקדים וקרא ליום בן כפר

הכניסה ואח''כ הלך לעיר והיה 
   שם לילי י''ד:

. אפילו עתיד בין כך ובין כך
לחזור ולצאת משם קודם היום 

   קורא עמהן בלילה:
. כל כבני העיר בעי מקרי

ם זמנם בארבעה עשר בין הפרזי
כפרים בין עיירות ורבנן הוא 
דאקילו עלייהו להקדים ליום 

   הכניסה:
. דאקילו עלייהו דאין והני מילי

צריך לחזור ולקרות בארבעה 
  עשר כי איתיה בכפר:
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ה" ִגיּלָ    .ְוכּו' "ֵמֵהיָכן קֹוֵרא ָאָדם ֶאת ַהמְּ
  

ְנָיא    :ּתַ
ן יֹוַחי" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

ְיָלה ַההּוא"ִמ  ּלַ   . "(אסתר ו,א) "ּבַ
  

י ָאַמר     :יֹוָחָנןַרּבִ
ְרׁשוּ  ן ִמְקָרא ֶאָחד ּדָ ל ּתֹוֶקףַותִּ " :ְוכּוּלָ הּוִדי ֶאת ּכָ ַכי ַהּיְ ה ּוָמְרּדֳ ְלּכָ ר ַהּמַ    .(אסתר ט,כט) "ְכּתֹב ֶאְסתֵּ

  
ָאַמר ה" :ַמאן ּדְ ֵורֹוׁש  - "ּכּוּלָ ל ֲאַחׁשְ    .ּתֹוְקּפֹו ׁשֶ

ָאַמר ַכי - "ִאיׁש ְיהּוִדי"ֵמ  :ּוַמאן ּדְ ל ָמְרּדְ    .ּתֹוְקּפֹו ׁשֶ
ָאַמרוּ  ָבִרים ָהֵא "ֵמ  :ַמאן ּדְ הַאַחר ַהּדְ ל ָהָמן -  "ּלֶ    .ּתֹוְקּפֹו ׁשֶ
ָאַמרוּ  ְיָלה ַההּוא"ִמ  :ַמאן ּדְ ּלַ ל ֵנס -  "ּבַ    .ּתֹוְקּפֹו ׁשֶ

  
   :ָאַמר ַרב הּוָנא

יַע ֲאֵליֶהם" :ֵמָהָכא ָכה ּוָמה ִהּגִ   (אסתר ט,כו) "ּוָמה ָראּו ַעל ּכָ
ָאַמר ּה " :ַמאן ּדְ ּמֵ  - "ּכּוּלָ ּתַ ׁשְ ּנִ ֵורֹוׁש ׁשֶ ׁש ָמה ָרָאה ֲאַחׁשְ ְקּדָ ית ַהּמִ ל ּבֵ ֵכִלים ׁשֶ    ?ׁש ּבְ

ָכה" רּוק - "ַעל ּכָ ִנין ְולֹא ִאיּפְ ְבִעים ׁשְ יב ׁשִ ָחׁשִ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
יַע ֲאֵליֶהם" י -  "ּוָמה ִהּגִ ּתִ ָקַטל ַוׁשְ    .ּדְ
ָאַמרוּ  ָהָמן - "ִאיׁש ְיהּוִדי"ֵמ  :ַמאן ּדְ ֵני ּבְ ִאיּקַ ַכי ּדְ    ?ָמה ָרָאה ָמְרּדְ
ָכה" יּה  - "ַעל ּכָ י ַנְפׁשֵ ּוֵ ׁשַ    ,ֲעבֹוָדה ָזָרהּדְ
יַע ֲאֵליֶהם" א -  "ּוָמה ִהּגִ ִאְתַרִחיׁש ִניּסָ    .ּדְ
ָאַמרוּ  ה"ֵמ  :ַמאן ּדְ ָבִרים ָהֵאּלֶ הּוִדים -  "ַאַחר ַהּדְ ָכל ַהּיְ א ּבְ ְתַקּנֵ ּנִ    ?ָמה ָרָאה ָהָמן ׁשֶ
ָכה" ּום ּדְ  - "ַעל ּכָ ַכי לֹא ִיְכַרע ְולֹא יִ "ִמׁשּ ֲחֶוהָמְרּדֳ תַּ    ,"ׁשְ
יַע ֲאֵליֶהם" ָניו ַעל ָהֵעץ" – "ּוָמה ִהּגִ    ."ְוָתלּו אֹותֹו ְוֶאת ּבָ
ָאַמרוּ  ְיָלה ַההּוא"ִמ  :ַמאן ּדְ ּלַ ְכרֹונֹות  -  "ּבַ ֵורֹוׁש ְלָהִביא ֶאת ֵסֶפר ַהּזִ    ?ָמה ָרָאה ֲאַחׁשְ
ָכה" ֲהֵדיּה  - "ַעל ּכָ ר ְלָהָמן ּבַ יּה ֶאְסּתֵ יְנּתֵ ַזּמִ    ,ּדְ
יַע ֲאֵליֶהםוּ " א -  "ָמה ִהּגִ ִאְתַרִחיׁש ִניּסָ    .ּדְ
  
  

יָאַמר  ר ּגּוְרָיאָאַמר  ֶחְלּבוֹ  ַרּבִ    :ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ
ִדְבֵרי ָהאֹוֵמר  ּה "ֲהָלָכה ּכְ    ,"ּכּוּלָ

ָאַמר ֲאִפיּלוּ וַ  ּה  - "ִאיׁש ְיהּוִדי"ֵמ  :ְלַמאן ּדְ תּוָבה ּכּוּלָ ֵהא ּכְ ּתְ    .ְצִריָכה ׁשֶ
  
  
  

  רש"י
. גידל מאחר הדברים האלה

   המלך וכו':
. לקיים אגרת הפורים כל תוקף

   על תוקף הקפיד להזכיר:
. ל אחשורושתוקפו ש

ומתחילתה היא מדברת בתוקפו 
   עד סופה:

. המגילה ומה ראו על ככה
נכתבת ונקראת להודיע לדורות 
מה ראו באותו הזמן שעשו מה 
שעשו ומפרש על ככה עשו 

   ולפרש מה הגיע על העושים:



    הקורא למפרעהקורא למפרעהקורא למפרעהקורא למפרע    ––––מסכת מגילה פרק ב' מסכת מגילה פרק ב' מסכת מגילה פרק ב' מסכת מגילה פרק ב' 
                

129

        בבבב- - - - ט, אט, אט, אט, איייי .75
י ָאַמר וְ  ר ּגּוְרָיאָאַמר  ֶחְלּבוֹ ַרּבִ    :ַרבָאַמר  ַרב ָחָמא ּבַ

ה ִנְקֵראת ֶרת" :ְוִנְקֵראת ,(אסתר ט, לב) "ֵסֶפר" :ְמִגיּלָ   .(אסתר ט,כט) "ִאּגֶ
סּוָלה - "ֵסֶפר"ִנְקֵראת  ן ּפְ ּתָ ׁשְ חּוֵטי ּפִ ָפָרּה ּבְ ִאם ּתְ    .ׁשֶ

ֶרת"ְוִנְקֵראת  ִאם ֵהִט  - "ִאּגֶ ָרהׁשֶ ׁשֵ יִדין ּכְ ה חּוֵטי ּגִ לֹׁשָ ּה ׁשְ    .יל ּבָ
  

   :ַרב ַנְחָמןָאַמר 
ין ׁשִ הּו ְמׁשּוּלָ ּיְ    .ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר     :ׁשְ

תּוִבים  ין ַהּכְ תּוָבה ּבֵ ה ַהּכְ ְמִגיּלָ    .לֹא ָיָצא -ַהּקֹוֵרא ּבִ
  

   :ָרָבאָאַמר 
לֹא ִמַח  א ּדְ אלֹא ֲאָמָרן ֶאּלָ ָרא ּפּוְרּתָ יּתְ ָרא ּוִמּיַ    ,ּסְ

א  ָרא ּפּוְרּתָ יּתְ ָרא ּוִמּיַ ּה  -ֲאָבל ִמַחּסְ    .ֵלית ָלן ּבָ
  

מּוֵאל   ב,יט ר ׁשְ יּה ּדְ  ֵלִוי ּבַ ה ַרב ְיהּוָדהֲהָוה ָקא ָקֵרי ַקּמֵ ְמִגיּלָ תּוִבים^ ּבִ ין ַהּכְ תּוָבה ּבֵ    ,ַהּכְ
ְמ " :ֲהֵרי ָאְמרוּ  :ָאַמר ֵליּה  תּוִבים ַהּקֹוֵרא ּבִ ין ַהּכְ תּוָבה ּבֵ ה ַהּכְ    "!לֹא ָיָצא - ִגיּלָ

  
י ָאַמר  אַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ָאַמר  ִחּיָ    :יֹוָחָנןַרּבִ

תּוִבים  ין ַהּכְ תּוָבה ּבֵ ה ַהּכְ ְמִגיּלָ    ,לֹא ָיָצא -ַהּקֹוֵרא ּבִ
  

   ,ּוָמחּו ָלּה ַאּמֹוָחא
נוּ  ִצּבּור ׁשָ    .ּבְ

  
  

רְוָאַמר  יא ּבַ י ִחּיָ א ַרּבִ י ָאַמר  ַאּבָ    :יֹוָחָנןַרּבִ
ַפר  ּיּור ַהּתְ יַני -ׁשִ ה ִמּסִ   .ֲהָלָכה ְלמׁשֶ

  
   ,ּוָמחּו ָלּה ַאּמֹוָחא

ַרע ּלֹא ִיּקָ ֵדי ׁשֶ א ּכְ    .ְולֹא ָאְמרּו ֶאּלָ
  
  

אְוָאַמר  ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ י ָאַמר  ַרּבִ    :יֹוָחָנןַרּבִ
ָעַמ  ָעָרה ׁשֶ ּמְ יר ּבַ ּיֵ ּתַ ְמלֹא ֶנֶקב ַמַחט ִסְדִקיתִאְלָמֵלי ִנׁשְ הּו ּכִ ה ְוֵאִלּיָ ּה מׁשֶ    ,ד ּבָ

ֵני ָהאֹוָרה    ,לֹא ָהיּו ְיכֹוִלין ַלֲעמֹוד ִמּפְ
ֱאַמר ּנֶ י לֹא ִיְרַאִני ָהָאָדם ָוָחי" :ׁשֶ    .כ)- (שמות לג "ּכִ

  
  

יְוָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ י ָאַמר  ִחּיָ    :יֹוָחָנןַרּבִ
ְכִתיב ָהרַוֲעֵליֶה " :ַמאי ּדִ ֶכם ּבָ ר ה' ִעּמָ ּבֶ ר ּדִ ָבִרים ֲאׁשֶ ָכל ַהּדְ    ?י)-(דברים ט "ם ּכְ

ֶהְרָאהּו  ד ׁשֶ רּוְך הּואְמַלּמֵ דֹוׁש ּבָ ְקּדּוֵקי ּתֹוָרה ְוִדְקּדּוֵקי סֹוְפִרים ַהּקָ ה ּדִ    ,ְלמׁשֶ
ׁש  ַהּסֹוְפִרים ֲעִתיִדין ְלַחּדֵ ֶ    .ּוַמה ׁשּ

   ?ּוַמאי ִניהוּ 
ה    .ִמְקָרא ְמִגיּלָ

  
  

  רש"י
   . ונכתב בספר:נקראת ספר

שאם תפרה בחוטי פשתן 
. דאיכא למאן דאמר פסולה

דף יא.) ספר במסכת מכות (
   תורה שתפרו בפשתן פסולה:

. לומר שאינה ונקראת אגרת
   חמורה כספר:

. שיהא מראש שיהו משולשין
התפר עד מקום תפירת הגיד 
כממנו ועד הגיד השני ומן השני 

   לשלישי כמשלישי לסוף התפר:
. ספרים הכתובה בין הכתובים

שהיו בימי החכמים כולן בגליון 
   כספר תורה שלנו:

. דבעינן אגרת לעצמה לא יצא
דמיפרסם ניסא טפי דכי קוראה 
בין הכתובים נראה כקורא 

   במקרא:
. ארוכה אי מחסרא או מייתרא

משאר הקלפים למעלה או 
למטה או קצרה מהן ויש לה 

  היכר לעצמה: 
. לאחר שאמר ומחו לה אמוחא

שמועה זו הכה על קדקדה 
כלומר סתר מקצתה ואמר לא 

  אמרו אלא בצבור:
. כשתופרין יריעות פרשיור הת

של ספר תורה לחברן יחד 
  משיירין בתפר למעלה ולמטה: 

לאחר שאמרה  .ומחו לה אמוחא
הכה על מוחה כלומר חזר וסתר 
ואמר לאו הלכה למשה מסיני 

   הוא אלא חכמים אמרו:
. שאם אינו כדי שלא יקרע

משייר מהדק בחזקה כשהוא 
מהדקו לספר תורה והוא נקרע 

מהדקו בכח אבל עכשיו כשהוא 
ומתחיל להרחיב ורוצה להיקרע 

  מונע מלהדקו יותר:
. כשעבר מערה שעמד בה משה

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):
. שלנו שהיא דקה מחט סידקית

ותופרין בה סדקי בגדים ויש 
מחט אחרת גסה שנקראת מחט 

   של שקאין:
. כפי אלמלי נשתייר בה נקב

מחט כשעבר עליהן הקב''ה כמו 
שנאמר ושכותי כפי עליך עד 

   עברי (שמות לג):
. ריבויין אתין דקדוקי תורה

   וגמין מיעוטין אכין ורקין:
ו . שדקדקדקדוקי סופרים

האחרונים מלשון משנת 
  הראשונים:



  76 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                
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            ַמְתִניִתין

ה ִגיּלָ ִרין ִלְקרֹות ֶאת ַהמְּ ׁשֵ    ,ַהּכֹל ּכְ
   .ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן :חּוץ
י    :ְיהּוָדה ַרּבִ

ָקָטן יר ּבְ    .ַמְכׁשִ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנא  י לֹא "ֵחֵרׁש "ַמאן ּתָ יֲעַבד ַנּמִ    ?ּדִ
  

   :ַרב ַמְתָנהָאַמר 
י    ,יֹוֵסי ִהיא ַרּבִ

ְתַנן    :ּדִ
ִמיַע ְלָאְזנֹו ַה " ַמע ְולֹא ִהׁשְ    .ָיָצא –ּקֹוֵרא ֶאת ׁשְ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ."לֹא ָיָצא

  
י יֹוֵסי ִהיא ַרּבִ אי ּדְ י לֹא ,ּוִמּמַ    ?ְוִדיֲעַבד ַנּמִ
י ְיהּוָדה ִהיא ְלָמא ַרּבִ לֹא ,ּדִ ה הּוא ּדְ ִחּלָ ֵמי ,ּוְלַכּתְ יר ּדָ ּפִ יֲעַבד ׁשַ    ?ָהא ּדִ

  
ךְ לֹא ַסְלָקא  ְעּתָ    ,ּדַ

ֵני ָקּתָ    – "ׁשֹוֶטה ְוָקָטן"ּדּוְמָיא ּדְ  "ֵחֵרׁש " :ּדְ
ֹוֶטה ְוָקָטן"ַמה  י לֹא "ׁשּ יֲעַבד ַנּמִ י לֹא "ֵחֵרׁש "ַאף  ,ּדִ יֲעַבד ַנמִּ    .ּדִ

  
ְדִאיָתא - ְוִדְלָמא  ְדִאיָתא ְוָהא ּכִ    ?ָהא ּכִ

  
ֵני ֵסיָפא ָקּתָ י ְיהּוָדה" :ִמּדְ ָקָט  :ַרּבִ יר ּבְ    ,"ןַמְכׁשִ
א  ֵריׁשָ ָלל ּדְ יַלאו  -ִמּכְ    .ְיהּוָדה ִהיא ַרּבִ

  
ּה 18 יְוִדְלָמא ּכּוּלָ ֵני ָלּה  ,ְיהּוָדה ִהיא ַרּבִ ְווֵני ָקָטן ָקּתָ    .ּוְתֵרי ּגַ

ֵני ָרא ְוָהִכי ָקּתָ    :ְוַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
ה חּוץ ֵמֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה ְוָקָטן" ִגיּלָ ִרין ִלְקרֹות ֶאת ַהמְּ ׁשֵ    .ַהּכֹל ּכְ

ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ מֶּ יַע ְלִחיּנּוךְ  :ּבַ ּלֹא ִהּגִ ָקָטן ׁשֶ    ,ּבְ
ה ִחּלָ יַע ְלִחיּנּוְך ֲאִפיּלּו ְלַכּתְ ִהּגִ ָקָטן ׁשֶ    ,ֲאָבל ּבְ

יׁשֶ  ָקָטן ַרּבִ יר ּבְ    ."ְיהּוָדה ַמְכׁשִ
  

א ַמאי אֹוִקיְמּתָ יכְּ  ?ּבְ    ,ְיהּוָדה ְוִדיֲעַבד ַרּבִ
ָתֵני א ָהא ּדְ    :ֶאּלָ

יַר " י ּבִ ן ַּפּזִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ֵריּה ּדְ    :ְיהּוָדה ּבְ
ר ְוֵאינֹו ׁשֹוֵמַע  ה - ֵחֵרׁש ַהְמַדּבֵ ִחּלָ    ."ּתֹוֵרם ְלַכתְּ

י    ?ַמּנִ
י ְיהּוָדה יֲעַבד  :ִאי ַרּבִ ה  ,יןִא  –ּדִ ִחּלָ    .לֹא –ְלַכּתְ

י יֹוֵסי יֲעַבד  :ִאי ַרּבִ י לֹא -ּדִ    !ַנּמִ
  

א ַמאי  יְוֶאּלָ ה ֲאִפיּלוּ וַ  ,ְיהּוָדה ַרּבִ ִחּלָ    ?!ְלַכּתְ
ַתְנָיא א ָהא ּדְ    :ֶאּלָ

ִלּבוֹ " זֹון ּבְ ת ַהמָּ ְרּכַ    ,לֹא ְיָבֵרְך ָאָדם ּבִ
יֵרְך     ."ָיָצא -ְוִאם ּבֵ

י    ?ַמּנִ
י יֹוֵסי י ְיהּוָדה ְולֹא ַרּבִ    !לֹא ַרּבִ

יִאי  ה ֲאִפיּלוּ  - ְיהּוָדה  ַרּבִ ִחּלָ    ,ְלַכּתְ
יִאי  י לֹא ֲאִפיּלוּ  - י יֹוֵס  ַרּבִ יֲעַבד ַנּמִ   !ּדִ

  
                                                

יָרה וכך משמע מרשי שאינו גורס: הגהות הב"ח 18 א ִלְפסּוָלה ְוֵסיָפא ִלְכׁשֵ ֵמי ֵריׁשָ י ְיהּוָדה ִהיא ִמי ּדָ ּה ַרּבִ   .ְוִדְלָמא ּכּולָּ

  רש"י
   . דיעבד הוא:לא יצא
. דחוץ מחרש דקאמר וממאי

מתני' אפי' בדיעבד קאמר ור' 
   יוסי היא דפסל בדיעבד:

. ובהא איכא ולכתחלה הוא דלא
למימר דאפי' ר' יהודה מודה 
דהא לא שמעינן ליה דפליג אלא 

   בדיעבד:
. דקתני ור' מדסיפא רבי יהודה

כשיר בקטן: לא דמי יהודה מ
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:
. א הגיע לחינוךבד''א בקטן של

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 

   וציא מפיו:מ
. בעית למימר דרבי אלא מאי

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:
  . מני: אלא הא דתניא כו'
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יְלעֹוָלם    ,אכ ה ֲאִפיּלוּ וַ  ,ְיהּוָדה ַרּבִ ִחיּלָ    ,ְלַכּתְ
ָיא    :ְולֹא ַקׁשְ
יֵדיּה     ,ָהא ּדִ

יּה  ַרּבֵ    .ָהא ּדְ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
י" ּום  ְיהּוָדה ַרּבִ י ֶאְלָעָזראֹוֵמר ִמׁשּ ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ    :ּבֶ

ַמע  ִמיַע ְלָאְזנוֹ ָצ  -ַהּקֹוֵרא ֶאת ׁשְ ׁשְ ּיַ    ,ִריְך ׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ָרֵאל ה' ֱאלֵֹהינּו ה' ֶאָחד" :ׁשֶ ַמע ִיׂשְ יךָ  - ד) - (דברים ו "ׁשְ ה מֹוִציא ִמּפִ ַאתָּ ֶ ַמע ְלָאְזֶניָך ַמה ׁשּ    .ַהׁשְ

י ֵמִאיר    :אֹוֵמר ַרּבִ
ָך ַהּיֹום ַעל ְלָבֶבךָ " ר ָאנִֹכי ְמַצּוְ ו -  ו)- (דברים ו "ֲאׁשֶ ּוָ ָבִריםַאַחר ּכַ ב ֵהן ֵהן ַהּדְ    ."ַנת ַהּלֵ
  

ָאִתית ְלָהִכי א ּדְ תָּ    ,ַהׁשְ
יּה ְסִביָרא ֵליּה  ַרּבֵ י ְיהּוָדה ּכְ יָמא ַרּבִ    ,ֲאִפיּלּו ּתֵ

ֵריּה ּדְ  ָתֵני ְיהּוָדה ּבְ יְוָהא ּדְ י  ַרּבִ ּזִ ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ י ֵמִאיר - ׁשִ    .ִהיא ַרּבִ
  
  
  

  רש"י
. ואפי' לעולם ר' יהודה

לכתחילה מכשיר ומתני' רבי 
  סי היא ואפי' דיעבד לא:יו

. דתורם לכתחילה ר' והאי
   יהודה:

   . דברהמ''ז:והאי
. משמו של ר' אלעזר בן דרביה

עזריה אמרה שצריך להשמיע 
והאי לישנא משמע לכתחילה 

   אבל דיעבד יצא:
. והשתא דאתית להכי

לאשמועינן הא פלוגתא דר' 
   יהודה ור''מ:

. דאמר אפי' תימא ר' יהודה
בד אין בק''ש יצא דיע

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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        כ, אכ, אכ, אכ, א .77
י" יר ּבְ  ְיהּוָדה ַרּבִ    ."ָקָטןַמְכׁשִ
  

   :ַתְנָיא
יַר ָאַמר "    :ְיהוָּדה ּבִ

י ַטְרפֹוןָקָטן ָהִייִתי ּוְקִריִתיָה ְלַמְעָלה ֵמ  לֹוד ַרּבִ    .ּוְזֵקִנים ּבְ
ָטן :ָאְמרּו לוֹ     ."ֵאין ְמִביִאין ְרָאָיה ִמן ַהּקָ

  
ְנָיא    :ּתַ

יָאַמר "    :ַרּבִ
י ְיהּוָד ָקָטן ָהִייִתי ּוְקִריִתיָה ְלַמְעָלה ֵמ     ,הַרּבִ

יר :ָאְמרּו לוֹ  תִּ    ."ֵאין ְמִביִאין ְרָאָיה ִמן ַהמַּ
  

ָטן" :ְוֵליְמרּו ֵליּה     ?"ֵאין ְמִביִאין ְרָאָיה ִמן ַהּקָ
  

   ,ֲחָדא ְועֹוד ָקָאְמרּו ֵליּה 
ָקָטן ָהִייָת     ,ֲחָדא ּדְ

דֹול ָהִייָת  יר" –ְועֹוד ֲאִפיּלּו ּגָ תִּ   ."ֵאין ְמִביִאין ְרָאָיה ִמן ַהמַּ
  
  

  רש"י
. ר' יהודה שקרית מן המתיר

לפניו הוא המתיר את הקטן 
להביא ראיה ממנו ואין לך 

  :שהרי רבים חולקין עליו
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        , א, א, א, אככככ .78
   ַמְתִניִתין

ה ִגיּלָ    ,ֵאין קֹוִרין ֶאת ַהמְּ
   ,ְולֹא ָמִלין

   ,ְולֹא טֹוְבִלין
ין    ,ְולֹא ַמּזִ

ְטּבֹול ֶנֶגד יֹום לֹא תִּ ה ,ְוֵכן ׁשֹוֶמֶרת יֹום ּכְ ֵנץ ַהַחמָּ תָּ    .ַעד ׁשֶ
ַחר  ַ ָעָלה ַעּמּוד ַהׁשּ ֶ ָעׂשּו ִמׁשּ ן ׁשֶ ר -ְוכּוּלָ ׁשֵ    .ּכָ

  
ָמָרא             ּגְ

   ?ְמָנָלן
  

ָאַמר ְקָרא ים" :ּדְ ִרים ְוַנֲעׂשִ ה ִנְזּכָ ִמים ָהֵאּלֶ ּיֹום  -כח) - (אסתר ט "ְוַהּיָ ְיָלה  ,יןִא  –ּבַ ּלַ    .לֹא –ּבַ
  

יּוְבָתא ּדְ  יֱהֵוי ּתְ יֵליָמא ּתֶ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    ,ְיהֹוׁשֻ
ָאַמר  ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ִגיּלָ  יב ָאָדם ִלְקרֹות ֶאת ַהּמְ ּיֹוםַחּיָ נֹוָתּה ּבַ ְיָלה ְוִלׁשְ ּלַ    !ה ּבַ
  

יֹום ֵני ַאּדְ י ָקּתָ    .ּכִ
  
  
  
   .ְוכּו' "ְולֹא ָמִלין"
  

ְכִתיב ִמיִני ִיּמֹול" :ּדִ ְ    .ג)-(ויקרא יב" ּוְביֹום ַהׁשּ
  
  
  
ין"    .ְוכּו'" ְולֹא טֹוְבִלין ְולֹא ַמּזִ
  

ְכִתיב ֵמא" :ּדִ הֹור ַעל ַהּטָ ה ַהּטָ יּ  ְוגֹו' ְוִהזָּ ִביִעיּבַ ְ ָיהוְ  - יט)-(במדבר יט 19"ֹום ַהׁשּ ַקׁש ְטִביָלה ְלַהּזָ    .ִאיּתְ
  
  
  

                                                
  .ץ ַּבַּמִים ְוָטֵהר ָּבָעֶרביו ְוָרחַ ְוִהָּזה ַהָּטֹהר ַעל ַהָּטֵמא ַּבּיֹום ַהְּׁשִליִׁשי ּוַבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִחְּטאֹו ַּבּיֹום ַהְּׁשִביִעי ְוִכֶּבס ְּבָגָד  19

  רש"י
  מתני' 

. משיגיע שביעי לזב ולא טובלין
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: 
א בגמר וכן שומרת יום כנגד יום

מפרש מאי שנא דנקט להא תו 
באנפי נפשה הא תנא ליה אין 

   טובלין:
. שיצא מספק עד הנץ החמה

   לילה:
. דמעלות השחר וכולן שעשו כו'

יממא הוא אבל לפי שאין הכל 
בקיאין בו צריכין להמתין עד 

   הנץ החמה:
  

  גמ' 
. עד שתהא הנץ החמה כי קתני

אדיום אקרייה שניה וקאמר 
   :שיהא של יום ביום

. דכתיב ואיתקש טבילה
בסיפיה ורחץ במים וה''ה לזב 

  וזבה:
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        בבבב- - - - כ, אכ, אכ, אכ, א .79
ה" ֵנץ ַהַחמָּ תָּ ְטּבֹול ַעד ׁשֶ ֶנֶגד יֹום לֹא תִּ    .ְוכּו' "ְוֵכן ׁשֹוֶמֶרת יֹום ּכְ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
ָנא  ֶנֶגד יֹום"ַמאי ׁשְ יֵבי ְטִבילֹות "ׁשֹוֶמֶרת יֹום ּכְ ל ַחּיָ    ?ִמּכָ

  
   ,ְצְטִריךְ ִאי

ְך ֲאִמיָנא ְעּתָ ל ָזב :ַסְלָקא ּדַ ה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ְרִאּיָ יֱהֵוי ּכִ    ,ּתֶ
ל ָזב ה ִראׁשֹוָנה ׁשֶ ַקׁש ְלַבַעל ֶקִרי ,ּוְרִאּיָ    ,ִאיּתְ

ְכִתיב ְכַבת ֶזַרע" :ּדִ ּנּו ׁשִ ֵצא ִמּמֶ ר תֵּ ב ַוֲאׁשֶ   ,לב)-(ויקרא טו "זֹאת ּתֹוַרת ַהּזָ

ַעל ֶקִרי טֹוֵבל ּיֹום  ַמה ּבַ יֹוֵמיּה  -ּבַ י ִליְטּבֹול ּבְ    .ַהאי ַנּמִ
יָמָמא לֹא ָמֵצי ָטְבָלה    ,ְוָהא ּבִ

ְכִתיב ָתּה ִיְהֶיה ָלהּ " :ּדִ ב ִנּדָ ּכַ ִמׁשְ ל ְיֵמי זֹוָבּה ּכְ    ,כו)-(ויקרא טו "ּכָ

יּמּור ְוִתיְטּבֹול ֵליְלָיא ִמיַהת ִליֲעִביד ִמְקָצת ׁשִ    ,ּבְ
ַמע ָלן    :ָקא ַמׁשְ

ָבֲעָיא ְסִפיָרה כֵּ    כ,ב יָמָמא ִהיא^ -יָון ּדְ    .ְסִפיָרה ּבִ
  
  
  

  רש"י
מאי שנא שומרת  ה''ג פשיטא

   יום כנגד יום כו':
. לאחר שומרת יום כנגד יום

שכלה שבעה ימי נדה נכנסין 
י''א יום הקרויין ימי זיבה שאם 
תראה בהן ג' ימים רצופין הרי 
היא זבה וטעונה ספירת שבעה 

ום אחד וקרבן ואם תראה י
שומרת יום למחרת וטובלת 
ומקראי יליף לה בתורת כהנים 
ומייתי לה בשמעתא בתרייתא 

   דמסכת נדה:
. הך ראיה של זבה כראיה תיהוי

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 

   נו בעל קרי:שכבת זרע היי
. כל משום דכתיב יהיה גרסינן

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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        בבבב    כ,כ,כ,כ, .80
ַחר " ַ ָעָלה ַעּמּוד ַהׁשּ ֶ ָעׂשּו ִמׁשּ ן ׁשֶ ר - ְוכּוּלָ ׁשֵ    ."ּכָ
  

י   ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ָאַמר ְקָרא ְקָרא ֱאלִֹהים ָלאֹור יֹום" :ּדְ   ,ה)-(בראשית א "ַוּיִ

   .ְלֵמִאיר ּוָבא ְקָראֹו יֹום
  

ה א ֵמַעּתָ    :ֶאּלָ
ְך ָקָרא ָלְיָלה" יְך ּוָבא ָקָרא ַלְיָלהלְ  -ה) - (בראשית א "ְוַלחׁשֶ    .ַמְחׁשִ

ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ַלאו ַלְיָלה הּוא :ַקְייָמא ָלןָהא     !ּדְ
  

א ָאַמר  י ֵזיָראֶאּלָ    :ַרּבִ
ָלאָכה ְוֶחְצָים ַמֲחִזיִקי" :ֵמָהָכא ּמְ ים ּבַ ְרָמִחיםַוֲאַנְחנּו עֹוׂשִ    ,ם ּבָ

ַחר ַעד ֵצאת ַהּכֹוָכִבים ַ    .טו)- (נחמיה ד "ֵמֲעלֹות ַהׁשּ

ָמר וּ ְוָהי" :ְואֹוֵמר ְיָלה ִמׁשְ    .טז)- (נחמיה ד ה"אכָ לָ ם ְמ יוֹ הַ וְ  ָלנּו ַהּלַ

  
   ?ַמאי ְואֹוֵמר

  
יָמא    :ְוִכי ּתֵ

ַחר  ַ ָעָלה ַעּמּוד ַהׁשּ ֶ    ,ַלאו ְיָמָמא -ִמׁשּ
ְמׁשָ  י ַעְרָבא ׁשִ    ,ֵליְלָיא -א ּוִמּכִ

ֵמי ֵכי ,ְוִאיְנהּו ְמַקּדְ ְ    ,ּוְמַחׁשּ
ַמע א ׁשְ ָמר וּ ְוָהי" :ּתָ ְיָלה ִמׁשְ    .טז)-(נחמיה ד ה"אכָ לָ ם ְמ יוֹ הַ וְ  ָלנּו ַהּלַ

  
  

  רש"י
. כיון דהאי אחד לאחד קמ''ל

משום ספירה היא מדוגמת 
ספירת ז' כל ספירה דיממא היא 
דכתיב וספרה לה שבעת ימים 

   (ויקרא טו):
   . מקדימין:מקדמי
   . מעריבין:מחשכי

ת''ש (והיה) לנו הלילה למשמר 
. ש''מ כל זמן והיום למלאכה

שעסוקים במלאכה קרי יום 
  ולא קדמותא וחשכותא:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א    ––––    בבבב    כ,כ,כ,כ, .81
            ַמְתִניִתין

ר ׁשֵ ל ַהּיֹום ּכָ    :ּכָ
ה ִגיּלָ    ,ִלְקִריַאת ַהמְּ

ל    ,ְוִלְקִריַאת ַהַהּלֵ
   ,ֹוָפרְוִלְתִקיַעת ׁש 

   ,ְוִלְנִטיַלת לּוָלב
ת ַהּמּוָסִפין    ,ְוִלְתִפּלַ

   ,ּוְלמּוָסִפין
ִרים    ,ּוְלִויּדּוי ַהּפָ
ר    ,ּוְלִויּדּוי ַמֲעׂשֵ

ּפּוִריםּוְלִויּדּוי     ,יֹום ַהּכִ
   ,ִלְסִמיָכה
ִחיָטה    ,ִלׁשְ
   ,ִלְתנּוָפה
ה ׁשָ    ,ְלַהּגָ

   ,ִלְקִמיָצה
   ,ּוְלַהְקָטָרה

   ,ִלְמִליָקה
ָלהּוְל     ,ַקּבָ

ָיה    ,ּוְלַהּזָ
ָקַיית סֹוָטה    ,ּוְלַהׁשְ
   ,ְוַלֲעִריַפת ָהֶעְגָלה
צֹוָרע   .ּוְלָטֳהַרת ַהמְּ

  
ר ׁשֵ ְיָלה ּכָ ל ַהּלַ    :ּכָ

   ,ִלְקִציַרת ָהעֹוֶמר
   .ּוְלֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים

  
ָלל    :ֶזה ַהּכְ

ּיֹום  ְצָותֹו ּבַ מִּ ָבר ׁשֶ ל ַהיֹּום - ּדָ ר ּכָ ׁשֵ    ,ּכָ
ְיָלה  ּלַ ְצָותֹו ּבַ מִּ ָבר ׁשֶ ְיָלה -ּדָ ל ַהּלַ ר ּכָ ׁשֵ    .ּכָ

  
ָמָרא             ּגְ

   ?ְמָנָלן
  

ָאַמר ְקָרא ים" :ּדְ ִרים ְוַנֲעׂשִ ה ִנְזּכָ ִמים ָהֵאּלֶ   .(אסתר ט,כח) "ְוַהּיָ
  
  

ל"    ?"ִלְקִריַאת ַהַהּלֵ
  

ְכִתיב ֶמׁש ַעד ְמבֹואוֹ " :ּדִ ְזַרח ׁשֶ    .ג)- (תהלים קיג "ִמּמִ
  

   :אֹוֵמר ףַרב יֹוֵס 
ה ה'"    .כד)- (תהלים קיח "ֶזה ַהּיֹום ָעׂשָ
  
  

   ?"ְוִלְנִטיַלת לּוָלב"
  

ְכִתיב ּיֹום ָהִראׁשֹון" :ּדִ ם ָלֶכם ּבַ    .מ)-(ויקרא כג "ּוְלַקְחתֶּ
  
  

   ?"ְוִלְתִקיַעת ׁשֹוָפר"
  

ְכִתיב רּוָעה ִיְהֶיה ָלֶכם" :ּדִ    .א)-(במדבר כט "יֹום תְּ
  

  רש"י
   מתני'

. אע''ג דקיימא לן כל היום כשר
זריזין מקדימין למצות דכתיב 
וישכם אברהם בבקר (בראשית 

   כב) אפילו הכי כשר כל היום:
. פר העלם דבר של לוידוי פרים

צבור ופר כהן משיח שמתודין 
עליו חטא שהביאוהו עליו 
כדאמרינן במסכת יומא (דף 
לו:) והתודה על חטאת עון 

ליו חטאת כתיב הכא וכפר ע
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:
   . של עוף:למליקה
   . לקבלת הדם:לקבלה
. לזריקת הדם והזיית להזיה

פרים הנשרפין וחטאות 
   הפנימיות שהיא זריקה שלהן:
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   ?"ּוְלמּוָסִפין"
  

יֹומוֹ " :ְכִתיבּדִ  ַבר יֹום ּבְ    .לז)-(ויקרא כג "ּדְ
  
  

ת ַהּמּוָסִפין"    ?"ְוִלְתִפּלַ
  

ָנן יּוָה ַרּבָ ּוְ מּוָסִפין ׁשַ    .ּכְ
  
  

ִרים"    ?"ּוְלִויּדּוי ּפָ
  

ָיִליף ָרה" :ּדְ ּפָ ָרה" "ּכַ ּפָ ּפּוִרים "ּכַ    ,ִמּיֹום ַהּכִ
ַתְנָיא י  ּדְ ּבֵ ּפּוִריםּגַ     :יֹום ַהּכִ

ר "" יתוֹ ְוִכּפֶ ֲעדֹו ּוְבַעד ּבֵ ר -  יא)- (ויקרא טז "ּבַ תּוב ְמַדּבֵ ָבִרים ַהּכָ ַרת ּדְ ַכּפָ    ."ּבְ
יָמָמא הּוא ָרה ּבִ    ,ְוַכּפָ

ְכִתיב ר ֲעֵליֶכם" :ּדִ ה ְיַכּפֵ   .ל)- (ויקרא טז "ַבּיֹום ַהזֶּ
  
  

ר"    ?ְוכּו' "ּוְלִויּדּוי ַמֲעׂשֵ
  

ְכִתיב ִיתְוָאַמְרתָּ ִלְפֵני ה' ֱאלֶֹהיָך בִּ " :ּדִ י ַהּקֶֹדׁש ִמן ַהּבַ   ,יג)-(דברים כו "ַעְרתִּ
ךָ " :ּוְסִמיְך ֵליּה  ה ה' ֱאלֶֹהיָך ְמַצּוְ    .יג)-(דברים כו" ַהּיֹום ַהּזֶ

  
  

ִחיָטה"    ?"ִלְסִמיָכה ְוִלׁשְ
  

ְכִתיב ַחט" :ּדִ    .ח)-(ויקרא ג "ְוָסַמְך ְוׁשָ

ִחיָטה ׁשְ ּה ּבִ יֹום ִזְבֲחֶכם" :ּוְכִתיב ּבָ    .ו)-יט(ויקרא  "ּבְ
  
  

   ?"ְוִלְתנּוָפה"
  

ְכִתיב יֹום ֲהִניְפֶכם ֶאת ָהעֹוֶמר" :ּדִ    .יב)-(ויקרא כג "ּבְ
  
  

ה"וּ  ׁשָ    ?"ְלַהּגָ
  

ַקׁש ִלְתנּוָפה ִאיּתְ    ,ּדְ
ְכִתיב ָנאֹות ְוֵהִניף ְוִהְקִריב" :ּדִ ה ֶאת ִמְנַחת ַהּקְ ָ ד ָהִאׁשּ    .כה)- (במדבר ה "ְוָלַקח ַהּכֵֹהן ִמּיַ

  
  

ָיהִלְמִליָק "וְ     ."ה ְוִלְקִמיָצה ּוְלַהְקָטָרה ּוְלַהּזָ
  

ְכִתיב ָרֵאל" :ּדִ ֵני ִיׂשְ יֹום ַצּוֹותֹו ֶאת ּבְ    .לח)- (ויקרא ז "ּבְ
  
  

ָקַיית סֹוָטה"    ?"ּוְלַהׁשְ
  

   ."ּתֹוָרה" "ּתֹוָרה"ַאְתָיא 
ִתיב ָהָכא ל ַהּתֹוָרה ַהזֹּאת" :ּכְ ה ָלּה ַהּכֵֹהן ֶאת ּכָ    ,ל)- (במדבר ה "ְוָעׂשָ

ט" :ּוְכִתיב ָהָתם ּפָ ׁשְ ר יֹורּוָך ְוַעל ַהּמִ י ַהּתֹוָרה ֲאׁשֶ  .יא)-(דברים יז "ַעל ּפִ
ּיֹום   ,אכא אן ּבַ ּיֹום ַאף ּכָ ט ּבַ ּפָ ׁשְ   .ַמה ּמִ

  
  
   ?"ְוַלֲעִריַפת ָהֶעְגָלה"
  

ֵבי  איָאְמֵרי ּדְ י ַיּנַ    :ַרּבִ
ּפָ ' ים 'ָרהּכַ ָקָדׁשִ ּה ּכְ ִתיב ּבָ    .ּכְ
   ?"צֹוָרעּוְלָטֳהַרת ְמ "

  רש"י
  גמ' 

. וידוי במסכת בכפרת דברים
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:
. והקרבה היא והניף והקריב

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:):
. בהקטרת לקמיצה ולהקטרה

קומץ קאמר שהיא במנחה כנגד 
ם ואינה כשרה זריקת דם בזבחי

אלא ביום אבל הקטר חלבים 
ואברים תנן במתני' דכשרים כל 

   הלילה:
. להקריב את ביום צוותו

קרבניהם וכל הני הקרבת 
הקרבן נינהו דאילו הקטרת 
קומץ הקרבה היא וקמיצה 
איתקש להקטרה דכתיב וקמץ 
והקטיר מליקת עוף מליקתו 
והזייתו כאחת והזייתו היא 

קרי  הקרבתו קבלת דם הקרבה
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: 
. דכתיב והיה ביום משפט ביום

הנחילו את בניו (דברים כא) 
אורעה כל הפרשה כולה להיות 

ן בפ' אחד דיני דין במס' סנהדרי
  ממונות (דף לד:):
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ְכִתיב יֹום ָטֳהָרתוֹ " :ּדִ צֹוָרע ּבְ ְהֶיה ּתֹוַרת ַהּמְ    .ב)-(ויקרא יד" זֹאת תִּ

  
  

ר ִלְקִציַרת ָהעֹוֶמר" ׁשֵ ְיָלה ּכָ ל ַהּלַ    .ְוכּו' "ּכָ
  

ָאַמר ַמר    :ּדְ
ּיֹום" ְיָלה ַוֲהָבָאה ּבַ ּלַ    ."ְקִציָרה ּוְסִפיָרה ּבַ
  
  

   ?"ּוְלֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים"
  

ְכִתיב ְיָלה ַעד ַהּבֹוֶקר" :ּדִ ל ַהּלַ    .ב)-(ויקרא ו "ּכָ
  
  
  
  

  רש"י
. בצפרים ועץ לטהרת מצורע

   ארז ואזוב ושני תולעת:
דאמר מר קצירה וספירת 

. ויליף לה במס' מנחות בלילה
  מקראי. 

. על כל הלילה עד הבוקר
מוקדה על המזבח כל הלילה עד 

   הבוקר:
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        כא, אכא, אכא, אכא, א .82
ָלל" ל ַהּיֹום :ֶזה ַהּכְ ר ּכָ ׁשֵ ּיֹום ּכָ ְצָותֹו ּבַ מִּ ָבר ׁשֶ    ."ּדָ
  
ָלל"    ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי -  "ֶזה ַהּכְ
  

ִזיִכין    ,ְלַאּתּוֵיי ִסיּדּור ּבָ
ִזיִכין    ,ְוִסּלּוק ּבָ

יּוְכ     ,יֹוֵסי ַרּבִ
   :ַתְנָיאּדְ 
י יֹוֵסי"    :אֹוֵמר ַרּבִ

ֲחִרית ָנה ׁשַ ק ֶאת ַהְיׁשָ ה ַעְרִבית  ,ִסיּלֵ ר ֲחָדׁשָ לּום - ְוִסיּדֵ ָכְך ּכְ    ,ֵאין ּבְ
ים ִמיד ְלָפַני" :ּוָמה ֲאִני ְמַקּיֵ    ?)שמות כה,ל( 20"תָּ

לֹא ָלֶחם ּלֹא ְיֵהא ׁשּוְלָחן ּבְ    ."ׁשֶ
  
  
ְיָלה ּכָ " ּלַ ְצָותֹו ּבַ מִּ ָבר ׁשֶ ְיָלהּדָ ל ַהּלַ ר ּכָ    ."ׁשֵ
  

   ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי
  

ָסִחים    ,ְלַאּתּוֵיי ֲאִכיַלת ּפְ
יּוְדלֹא ּכְ  ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ    ,ֶאְלָעָזר ּבֶ
ַתְנָיא    :ּדְ

ה"" ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ר ּבַ ׂשָ    .(שמות יב,ח) "ְוָאְכלּו ֶאת ַהּבָ
יָאַמר  ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ    :ֶאְלָעָזר ּבֶ

אן הבַּ " :ֶנֱאַמר ּכָ ְיָלה ַהּזֶ    ,(שמות יב,ח) "ּלַ
ן ה" :ְוֶנֱאַמר ְלַהּלָ ְיָלה ַהּזֶ ּלַ ֶאֶרץ ִמְצַרִים ּבַ י ּבְ    ,)(שמות יב,יב "ְוָעַבְרתִּ

ן ַעד ֲחצֹות  ַהּלָ אן ַעד ֲחצֹות -ַמה ּלְ   ."ַאף ּכָ
 
  

  

הדרן עלך הקורא למפרע

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

  רש"י
. דאמר במסכת מנחות וכר' יוסי

ית אפילו סילק את הישנה שחר
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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        הקורא עומדהקורא עומדהקורא עומדהקורא עומד    ––––    ''''גגגגפרק פרק פרק פרק     מגילהמגילהמגילהמגילהמסכת מסכת מסכת מסכת 
 

    , א, א, א, אכאכאכאכא .83
            ַמְתִניִתין

ה ַהּקֹוֵרא  ִגיּלָ ב - ֶאת ַהמְּ    .עֹוֵמד ְויֹוׁשֵ
ַנִים     .ָיְצאוּ  –ְקָרָאּה ֶאָחד ְקָראּוָה ׁשְ

ֲהגּו ְלָבֵרְך  ּנָ    ,ְיָבֵרךְ  –ָמקֹום ׁשֶ
ּלֹא ְלָבֵרְך     .לֹא ְיָבֵרךְ  - ְוׁשֶ

  

ִני ׁשֵ י ,ּבְ ִמְנָחה  ,ַוֲחִמיׁשִ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ה -ּבְ לֹׁשָ    ,קֹוִרין ׁשְ
ָנִביא ,ין מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהןְוֵא  ,ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶהן    .ְוֵאין ַמְפִטיִרין ּבְ

ּתֹוָרה     .ְמָבֵרְך ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה  - ַהּפֹוֵתַח ְוַהחֹוֵתם ּבַ
ים י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ל מֹוֵעד  ,ּבְ ָעה - ּוְבחּוּלֹו ׁשֶ    ,קֹוִרין ַאְרּבָ

ָנִביאְוֵאין ַמְפ  ,ְוֵאין מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן ,ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶהן    .ִטיִרין ּבְ
ּתֹוָרה     .ְמָבֵרְך ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה  - ַהּפֹוֵתַח ְוַהחֹוֵתם ּבַ

  

ָלל    :ֶזה ַהּכְ
ׁש ּבֹו מּוָסף ּיֵ ל ׁשֶ ָעה -ְוֵאינֹו יֹום טֹוב  ,ּכָ    .קֹוִרין ַאְרּבָ

יֹום טֹוב  ה –ּבְ ָ    ,ֲחִמׁשּ
ּפּוִרים ּבְ  ה - יֹום ַהּכִ ָ ׁשּ    .ׁשִ

ת  ּבָ ׁשַ ְב  –ּבְ    .ָעהׁשִ
   ,ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶהן

   ,ֲאָבל מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן
ָנִביא    .ּוַמְפִטיִרין ּבְ

ּתֹוָרה ְמָבֵרְך ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה    .ַהּפֹוֵתַח ְוַהחֹוֵתם ּבַ
  

ָמָרא             ּגְ

ָנא    :ּתָ
ּתֹוָרה" ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶ    ."ַמה ׁשּ
  

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ָא  ִדי" :ַמר ְקָראּדְ ה ּפֹה ֲעמֹד ִעּמָ    .)כח- ם ה(דברי "ְוַאתָּ

  
הוּ ְוָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ

ר ְלאֹוְמרוֹ  תּוב ִאי ֶאְפׁשָ    ,ִאְלָמֵלא ִמְקָרא ּכָ
ְבָיכֹול ַאף  רּוְך הּואּכִ דֹוׁש ּבָ ֲעִמיָדה ַהּקָ    .ּבַ

  
יָאַמר וְ  הוּ  ַרּבִ    :ַאּבָ

ּבֵ  ב ַעל ּגַ ּלֹא ֵיׁשֵ ִין ָלַרב ׁשֶ י ַקְרַקעִמּנַ ּבֵ ֶנה ְלַתְלִמידֹו ַעל ּגַ ה ְוִיׁשְ    ?י ִמּטָ
ֱאַמר ּנֶ ִדי" :ׁשֶ ה ּפֹה ֲעמֹד ִעּמָ    .)כח-(דברים ה "ְוַאתָּ

  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה ְוַעד " ְמִליֵאלִמימֹות מׁשֶ ן ּגַ ד ַרּבָ א ְמעּומָּ    ,לֹא ָהיּו ְלֵמִדין ּתֹוָרה ֶאּלָ

ת  מֵּ ֶ ְמִליֵאלִמׁשּ ן ּגַ ב -חֹוִלי ָלעֹוָלם  ָיַרד ַרּבָ ָ    ."ְוָהיּו ְלֵמִדין ּתֹוָרה ְמיּוׁשּ
  

ְתַנן    :ְוַהְיינּו ּדִ
ת " מֵּ ֶ ְמִליֵאלִמׁשּ ן ּגַ בֹוד ּתֹוָרה - ַרּבָ ֵטל ּכְ    ."ּבָ
  
  

תּוב ֶאָחד אֹוֵמר ָהר" :ּכָ ב ּבָ    ,ט)- (דברים ט "ָוֵאׁשֵ

י ָבָהר" :ְוָכתּוב ֶאָחד אֹוֵמר   !י)-(דברים י "ְוָאנִֹכי ָעַמְדתִּ
  

  

  רש"י
  מתני' 

. אם רצה . הקורא עומד ויושב
   עומד אם רצה יושב:

. יחד יצאו ולא קראוה שנים
אמרינן אין שני קולות נשמעין 

   כאחד:
   ברך:. אין צריך ללא יברך

בשני ובחמישי בשבת ובשבת 
. עזרא תיקן שיהו קורין במנחה

בשני ובחמישי בבבא קמא 
בפרק מרובה (דף פב.) והכא 
אשמעינן דשלשה הן כהן ולוי 

   וישראל:
. שלא יקשה ואין מוסיפין עליהן

לצבור מפני שהן ימי מלאכה 
ושבת במנחה סמוך לחשיכה 
הוא שהרי כל היום היו רגילין 

   לדרוש:
. משום האי ן מפטיריןואי

   טעמא גופיה:
   . בגמ' מפרש:הפותח והחותם

. בראשי ואין מוסיפין עליהן
חדשים וחול המועד נמי איכא 
ביטול מלאכה דמלאכת דבר 

   האבד מותרת:
  

  גמ' 
. שאין קורין מה שאין כן בתורה

   בתורה בצבור מיושב:
. נאמר בהקב''ה כבאדם כביכול

   שיכול להאמר בו כן:
. אלא על גבי המטה שלא ישב

או שניהם על גבי המטה או 
   שניהם על גבי קרקע:
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   :ַרבָאַמר 
   ,עֹוֵמד ְולֹוֵמד
ב ְוׁשֹוֶנה    .יֹוׁשֵ

  
י    :ָאַמר ֲחִניָנא ַרּבִ

ב  א ׁשֹוֶחה -לֹא עֹוֵמד ְולֹא יֹוׁשֵ    .ֶאּלָ
  

י יֹוָחָנן    :ָאַמר ַרּבִ
ָבה א ְלׁשֹון ַעּכָ יָבה ֶאּלָ    ,ֵאין ְיׁשִ

ֱאַמר ּנֶ ים" :ׁשֶ בּו ְבָקֵדׁש ָיִמים ַרּבִ ׁשְ    .מו)-(דברים א "ַותֵּ
  

   :ָאַמר ָרָבא
ב ַרּכֹות ָ ד ְוָקׁשֹות ְמיּוׁשּ    .ְמעּוּמָ

  
  
  

  רש"י
   . מפי הגבורה:ולומד

. שנית לבדו מה יושב ושונה
   שלמד:

. דברים רכים ונוחים רכות
  שאדם מהיר לשמען: 

  
  



  84 סוגיה                                                                                                                                                                                ְּגָמָרא ְסדּוָרה                                

 

142  

    בבבב- - - - , א, א, א, אכאכאכאכא .84
ַנִים ָיְצאוּ "   .ְוכּו' "ְקָרָאּה ֶאָחד ְקָראּוָה ׁשְ
  

ָנא   ,בכא    :ּתָ
ּתֹוָרה" ן ּבַ ֵאין ּכֵ ֶ    ."ַמה ׁשּ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ּתֹוָרה " ם -ּבַ    ,ֶאָחד קֹוֵרא ְוֶאָחד ְמַתְרּגֵ

ּלֹ  ִמיןּוִבְלַבד ׁשֶ ַנִים ְמַתְרּגְ    .א ְיֵהא ֶאָחד קֹוֵרא ּוׁשְ
ִמין -ּוְבָנִביא  ַנִים ְמַתְרּגְ    ,ֶאָחד קֹוֵרא ּוׁשְ

ַנִים קֹוִרין ּלֹא ְיהּו ׁשְ ִמין ,ּוִבְלַבד ׁשֶ ַנִים ְמַתְרּגְ    .ּוׁשְ
ה  ִגּלָ ל ּוַבמְּ ִמין -ּוַבַהּלֵ ָרה ְמַתְרּגְ ָרה קֹוִרין ַוֲעׂשָ    ."ֲאִפיּלּו ֲעׂשָ

  
   ?אי ַטְעָמאַמ 
  

ְמֵעי ְייהּו ְוׁשָ ְעּתַ ֲחִביָבה ָיֲהֵבי ּדַ יָון ּדַ    .ּכֵ
  
  
  

  רש"י
ובלבד שלא יהא אחד קורא 

. וכל שכן שאין ושנים מתרגמין
שנים קורין וטעמא משום דתרי 

   מישתמעי:קלי לא 
ובנביא אפילו אחד קורא ושנים 

. שהתרגום אינו אלא מתרגמין
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:
. לא גרסינן ועשרה מתרגמין

  שאין תרגום בכתובים:
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    כא, בכא, בכא, בכא, ב .85
ֲהגּו ְלָבֵרְך ְיָבֵרךְ " ּנָ    ."ָמקֹום ׁשֶ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
א ְלַאֲחֶריָה  נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

   .ֲאָבל ְלָפֶניָה ִמְצָוה ְלָבֵרְך 
  

ָאַמר  מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ    :ׁשְ
ל ַה  יָתןּכָ ּיָ ן ְמָבֵרְך ֲעֵליֶהן עֹוֵבר ַלֲעׂשִ ְצֹות ּכּוּלָ    .ּמִ

  
ַהאי  ַמע ּדְ ַאְקּדּוֵמי הּוא "עֹוֵבר"ַמאי ַמׁשְ ָנא ּדְ ָ    ?ִליׁשּ

  
ר ִיְצָחקָאַמר     :ַרב ַנְחָמן ּבַ

י" :ָאַמר ְקָרא ֲעבֹר ֶאת ַהּכּוׁשִ ר ַוּיַ ּכָ ֶרְך ַהּכִ ָרץ ֲאִחיַמַעץ ּדֶ    .כג)-(שמואל ב יח "ַוּיָ
  

י ּיֵ    :ָאַמר ַאּבַ
   .ג)-(בראשית לג "ְוהּוא ָעַבר ִלְפֵניֶהם" :ֵמָהָכא

  

ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ
ם" :ֵמָהָכא רֹאׁשָ ם ִלְפֵניֶהם ְוה' ּבְ ֲעבֹר ַמְלּכָ    .יג)-(ִמיָכה ב "ַוּיַ

  

  
  
  
  
  

  רש"י
. ויקדם את ויעבר את הכושי

  הכושי:
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    כא, בכא, בכא, בכא, ב .86
   ?ַמאי ְמָבֵרְך  -  "ְלָפֶניָה "
  

ְטַרְזָיא ת ִמּקַ ׁשֶ ַלע ְלַקּמֵ  ַרב ׁשֵ ייּה ּדְ ִאיּקְ ִ ה=[ ּוָבֵריְך מנ"ח ַרב ַאׁשּ ֶהֱחָיינוּ ים, יִס , נִ ְמִגיּלָ    .]ׁשֶ
  
   ?ַמאי ְמָבֵרְך  - "ְלַאֲחֶריָה "
  

ה ה' ֱאלֵֹהינּו ֶמֶלְך ָהעֹוָלם רּוְך ַאּתָ    ,ּבָ
   ,ָהָרב ֶאת ִריֵבנוּ 
יֵננוּ  ן ֶאת ּדִ    ,ְוַהּדָ

   ,ְוַהּנֹוֵקם ֶאת ִנְקָמֵתנוּ 
ְפָרע ָלנּו ִמּצָ     ,ֵרינוּ ְוַהּנִ

נוּ  מּול ְלָכל אֹוְיֵבי ַנְפׁשֵ ם ּגְ ּלֵ    ,ְוַהְמׁשַ
ל ָצֵריֶהם ָרֵאל ִמּכָ ְפָרע ְלִיׂשְ ה ה' ַהּנִ רּוְך ַאּתָ    .ּבָ

  
   :ָאַמר ָרָבא

יַע     .ָהֵאל ַהּמֹוׁשִ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ְך ֵניְמִריְנהּו ְלַתְרַוְייהוּ     :ִהְלּכָ

ָר  ְפָרע ְלִיׂשְ ה ה' ַהּנִ רּוְך ַאּתָ יַע ֵאל ִמכָּ ּבָ    .ל ָצֵריֶהם ָהֵאל ַהּמֹוׁשִ
  
  
  

  רש"י
   . מקום:מקטרזיא

. על מקרא מגילה ושעשה מנ''ח
  נסים ושהחיינו:
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    כא, בכא, בכא, בכא, ב .87
  
ה" לֹׁשָ ִמְנָחה קֹוִרין ׁשְ ת ּבְ ּבָ ׁשַ י ּבְ ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ    .ְוכּו' "ּבְ
  

ה"ָהֵני  לֹׁשָ ֶנֶגד ִמי "ׁשְ    ?ּכְ
  

יָאַמר     :ַרב ַאּסִ
ֶנֶגד ּתֹוָרה    .ְנִביִאים ּוְכתּוִבים ,ּכְ

  
   :ָאַמר ָרָבא

ֶנֶגד ּכֲֹהִני ְרֵאִלים ,םּכְ ם ְוִיׂשְ    .ְלִוּיִ
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    כא, בכא, בכא, בכא, ב .88
ָתֵני  א ָהא ּדְ יִמיֶאּלָ    :ַרב ׁשִ

ָרה" ֶנֶסת ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֲעׂשָ ֵבית ַהּכְ סּוִקין ּבְ    ,ּפְ
ר" ְנָין - "ַוְיַדּבֵ    ."עֹוֶלה ִמן ַהמִּ
  

ָרה"ָהֵני  ֶנֶגד ִמי "ֲעׂשָ    ?ּכְ
  

י ָאַמר  ן ֵלִויַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ
ֶנֶגד ֲע  ֶנֶסתּכְ ֵבית ַהּכְ ּבְ ְטָלִנין ׁשֶ ָרה ּבַ    .ׂשָ

  
   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף

רֹות ּבְ ֶרת ַהּדִ ֶנֶגד ֲעׂשֶ ִסיַני ,ּכְ ה ּבְ ֶאְמרּו ְלמׁשֶ ּנֶ    .ׁשֶ
  

י ֵלִוי    :ָאַמר ַרּבִ
ָרה ִהיּלּוִלין ֶנֶגד ֲעׂשָ ָא  ,ּכְ יםׁשֶ ִהּלִ ֵסֶפר ּתְ ִוד ּבְ    .ַמר ּדָ

  
י יֹוָחָנןוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ֶנֶגד  ָרה ַמֲאָמרֹותּכְ ֶהן ִנְבָרא ָהעֹוָלם ,ֲעׂשָ ּבָ    .ׁשֶ
  

   ?ֵהי ִניְנהוּ 
  
ית "ַוּיֹאֶמר" ְבֵראׁשִ    .ּדִ
  

ָעה ָהווּ  ׁשְ    !ָהֵני ּתִ
  
ית" ֵראׁשִ י ַמֲאָמר הּוא "ּבְ    ,ַנּמִ

ְכִתיב ל ְצָבָאם" :ּדִ יו ּכָ ַמִים ַנֲעׂשּו ּוְברּוַח ּפִ ְדַבר ה' ׁשָ   .ו)-(תהלים לג "ּבִ
  
  

  :ָרָבאָאַמר 
ָרא  ּקָ ָעהִראׁשֹון ׁשֶ ח – ַאְרּבָ    ,ְמׁשּוּבָ

ָרא  ּקָ ִני ׁשֶ ָעהׁשֵ ח – ַאְרּבָ    ,ְמׁשּוּבָ
ָרא  ּקָ י ׁשֶ ִליׁשִ ָעהׁשְ ח – ַאְרּבָ    .ְמׁשּוּבָ

  
ָרא " ּקָ ָעהִראׁשֹון ׁשֶ ח - ַאְרּבָ    "ְמׁשּוּבָ

ְתַנן    :ּדִ
ֶהן ּתֹוְרִמין" ּבָ לֹׁש ְסִאין ׁשֶ ל ׁשָ לֹׁש קּוּפֹות ׁשֶ ׁשָ ה ּבְ ּכָ ׁשְ    ,ֶאת ַהּלִ

תּוב ֲעֵליֶהן אב"ג ֵליַדע ֵאיזֹו ֵמֶהן ִנְתְרָמה ִראׁשֹון ה ִראׁשֹון -  ְוָהָיה ּכָ ּנָ    ,ְלַהְקִריב ִממֶּ
ִראׁשֹון ְצָוה ּבָ מִּ    ."ׁשֶ

  
ָעה " ָרא ַאְרּבָ ּקָ ח -ֶאְמָצִעי ׁשֶ    "ְמׁשּוּבָ

ַתְנָיא    :ּדְ
נֹוָרה ָיִאירוּ "" ֵני ַהּמְ י ֵנר ַמֲעָרִביְמַל  - "ֶאל מּול ּפְ ַלּפֵ ֵניֶהם ּכְ ד ּפְ ַצּדֵ מְּ ד ׁשֶ    ,מֵּ

ִכיָנה י ׁשְ ַלּפֵ    ."ְוֵנר ַמֲעָרִבי ּכְ
י יֹוָחָנןְוָאַמר     :ַרּבִ

ח ֶאְמָצִעי ְמׁשּוּבָ אן ׁשֶ    .ִמּכָ
  
ָעה " ָרא ַאְרּבָ ּקָ ח –ְוַאֲחרֹון ׁשֶ    "ְמׁשּוּבָ

ּקֶֹדׁש ְולֹא מֹוִריִדין ּום ַמֲעִלין ּבַ    .ִמׁשּ
  

אַרב  ּפָ ֲאִבי ּגֹוֵבר ּפָ א ּדַ ּתָ ִניׁשְ ַלע ְלֵבי ּכְ    ,ִאיּקְ
ָעה –ְוָקָרא ִראׁשֹון  ֵחיּה  ,ַאְרּבָ ּבְ אְוׁשַ ּפָ    .ַרב ּפָ

  

  רש"י
. וידבר ה' וידבר עולה מן המנין

אל משה לאמר אע''פ שאין 
   ללמוד ממנו כלום:

. דמשתעי בשמים בראשית נמי
ובארץ דכתיב בדבר ה' שמים 

   רוח פיו כל צבאם:נעשו וב
. אף הן במאמר מאמר הוא

   נבראו:
. הוא נר אמצעי למאן נר מערבי

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:
. כהנים את הלשכה תורמין

נין משקלי שנה זו לתוכה נות
לקנות מהן קרבנות צבור לכל 

   השנה:
אל מול פני המנורה יאירו 

. למול פני נר שבעת הנרות
שבגוף המנורה שהוא אמצעי 

   היה מצדד פני ששה הנרות:
. מן שלשה שקרא ארבעה ראשון

פסוקים משובח וכן שני וכן 
שלישי אם לא עשה הראשון 
ועשה השני או אם לא קראו לא 

אשון ולא השני ארבעה הר
פסוקים וקרא אותן השלישי 
משובח ואם יש להן ריוח 
בפרשה וקראו כל אחד ארבעה 

  פסוקים כולן משובחין:
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    ."ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶהן ְוֵאין מֹוִסיִפין"
  

ָנא    :ּתָ
   ,ְמָבֵרְך ְלָפֶניָה  -ַהּפֹוֵתַח "

   ."ְמָבֵרְך ְלַאֲחֶריָה  - ְוַהחֹוֵתם 
  

הּו ְמָבְרֵכי ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה ְוָה  כּוּלְ    ,ִאיְדָנא ּדְ
   :ַהְיינּו ַטְעָמא
ָנן ינּו ַרּבָ ַתּקִ ּום ַהּיֹוְצִאין :ּדְ ְכָנִסין ּוִמׁשּ ּום ַהּנִ ֵזיָרה ִמׁשּ   .ּגְ

  
  
  

  רש"י
. שאם יכנס משום הנכנסין

אדם לבית הכנסת אחר שבירך 
ראשון ואם לא ישמע את 
האחרים מברכין יאמר אין 

   ברכה בתורה לפניה:
. ולא שמעו את ומשום היוצאין

החותם מברך לאחריה 
והראשונים לא ברכו יאמרו 
היוצאים אין ברכה בתורה 

  לאחריה:
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ָעה" ל מֹוֵעד קֹוִרין ַאְרּבָ ים ּוְבחּוּלֹו ׁשֶ י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ    .ְוכּו' "ּבְ
  

ָעא ִמי יּה ּבְ ר ַרבּנֵ א ּבַ    :ָרָבאֵמ  עּוּלָ
יַצד קֹוִרין אֹוָתּה  ת רֹאׁש חֹוֶדׁש ּכֵ ָרׁשַ    ?ּפָ

  
ִני ַלְחִמי" ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵליֶהם ֶאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ סּוֵקי -ב) - (במדבר כח "ַצו ֶאת ּבְ ַמְנָיא ּפְ ַהְוָיין ּתְ    ,ּדְ

   ?ֵהיִכי ַנֲעִביד
ָלָת  ָלָתא ּתְ ֵרי ּתְ סּוִקיןִניְקֵרי ּתְ ֵרי  ,א ּפְ ׁשּו ְלהּו ּתְ סּוִקין - ּפָ ה ּפְ לֹׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ה ּפָ ָפָרׁשָ יִרין ּבְ ּיְ    !ְוֵאין ְמׁשַ
ָעה ָעה ַאְרּבָ ְבָעה  ,ִניְקֵרי ַאְרּבָ ׁשּו ְלהּו ׁשִ ת"ּפָ ּבָ ַ ֵרי "ּוְביֹום ַהׁשּ יֶכם" ,ַהְוָיין ּתְ י ָחְדׁשֵ ה - "ּוְבָראׁשֵ ָ    ,ַהְוָיין ֲחִמׁשּ

   ?ֲעִבידֵהיִכי נַ 
ֵרי ֵמָהא ְוַחד ֵמָהָנךְ    כב,א סּוִקים^ – ִניְקֵרי ּתְ ה ּפְ לֹׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ה ּפָ ָפָרׁשָ    !ֵאין ַמְתִחיִלין ּבְ

ֵרי ֵמָהא ּוְתָלָתא ֵמַהךְ  ֵרי ,ִליְקֵרי ּתְ ׁשּו ְלהּו ּתְ    !ּפָ
  

י :ָאַמר לוֹ  ַמְעּתִ י ,זֹו לֹא ׁשָ ַמְעּתִ ּה ׁשָ ּיֹוֵצא ּבָ    .ּכַ
ְתַנן    :ּדִ

ּיֹום ָהִראׁשֹון" ית" – ּבַ ֵראׁשִ    ""ְיִהי ָרִקיַע "וְ  "ּבְ
   :ְוָתֵני ֲעָלּה 

ית"" ֵראׁשִ ַנִים – "ּבְ ׁשְ    ,ּבִ

ֶאָחד – "ְיִהי ָרִקיַע "    "ּבְ
ּה  יַנן ּבָ    :ְוַהּוִ
ָלָמא  ׁשְ ֶאָחד – "ְיִהי ָרִקיַע ""ּבִ סּוֵקי ָהווּ  - "ּבְ ְתָלָתא ּפְ    ,ּדִ

א  ית""ֶאּלָ ֵראׁשִ ׁשְ  – "ּבְ סּוֵקי ָהווּ  - "ַנִיםּבִ ה ּפְ ָ    ,ֲחִמׁשּ
   :ּוְתַנן

סּוִקים" ה ּפְ לֹׁשָ ְ ּתֹוָרה לֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ    !"ַהּקֹוֵרא ּבַ
ַמר ֲעָלּה     :ְוִאיּתְ

   .ּדֹוֵלג :ָאַמר ַרב
מּוֵאלוּ     .ּפֹוֵסק :ָאַמר ׁשְ

  
    "ּדֹוֵלג :ָאַמר ַרב"

   "?ּפֹוֵסק"ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר 
ל ּפְ  הָקָסַבר ּכָ ְסֵקיּה מׁשֶ לֹא ּפַ ְסִקיַנן ֵליּה  ,סּוָקא ּדְ    .ֲאַנן לֹא ּפָ

  
מּוֵאלוּ  ְסִקיַנן ֵליּה  :ָאַמר ׁשְ    ?!ּפָ

י ֲחַנְנָיא ָקָראְוָהא ָאַמר     :ַרּבִ
דֹול ָהָיה ִלי ֵאֶצל  דֹולַצַער ּגָ י ֲחִניָנא ַהּגָ יר ִלי ִלְפסֹוק ַרּבִ    ,ְולֹא ִהּתִ

ית  ל ּבֵ א ְלִתינֹוקֹות ׁשֶ ןֶאּלָ    ,ַרּבָ
ד ֲעׂשּוִיין    !הֹוִאיל ּוְלִהְתַלּמֵ

  
ר ?ַטְעָמא ַמאי :ָהָתם לֹא ֶאְפׁשָ ּום ּדְ    ,ִמׁשּ
ר :ָהָכא י לֹא ֶאְפׁשָ    .ַנמִּ

  
מּוֵאלוּ "    ,"ּפֹוֵסק :ָאַמר ׁשְ

   "?ּדֹוֵלג"ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמר 
ּום ַהּיֹוְצִאין ְכָנִסין ּוִמׁשּ ּום ַהּנִ ֵזיָרה ִמׁשּ    .ּגְ

  
   :ֵביֵמיִתי

סּוִקים " ה ּפְ ָ ׁשּ ל ׁשִ ה ׁשֶ ָרׁשָ ַנִים -ּפָ ׁשְ    ,קֹוִרין אֹוָתּה ּבִ
סּוִקים  ה ּפְ ָ ל ֲחִמׁשּ ָיִחיד –ְוׁשֶ    .ּבְ

ה  לֹׁשָ ה זוֹ  - ְקָרא ִראׁשֹון ׁשְ ָרׁשָ ַנִים ִמּפָ ִני קֹוֵרא ׁשְ ֵ ה ַאֶחֶרת ,ַהׁשּ ָרׁשָ    .ְוֶאָחד ִמּפָ
ה :ְוֵיׁש אֹוְמִרים לֹׁשָ    ,ׁשְ

ֵא  סּוִקיםְלִפי ׁשֶ ה ּפְ לֹׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ה ּפָ ָפָרׁשָ    ."ין ַמְתִחיִלין ּבְ
   ,ְוִאם ִאיָתא

ָאַמר    !ִנְדלֹוג – "ּדֹוֵלג" :ְלַמאן ּדְ

  רש"י
   . בד' בני אדם:כיצד קורין

. אין משיירין בפרשה כו'
לקמן מפרש טעמא ואין 
מתחילין נמי לקמן אמרינן לה 

  ומפרש טעמא: 
. שלישי תרי מהא שני ליקרי

מקראות דפרשת וביום השבת 
ותלתא קראי מבראשי 

   דשיכם פשו להו תרי וכו':ח
. גבי מעמדות ביום הראשון

תנן ליה במסכת תענית ביום 
   הראשון באחד בשבת:

. השני חוזר ומתחיל דולג
   פסוק שגמר בו שלפניו:

. הראשון קורא חצי פוסק
   הפסוק השלישי ופוסקו:

. גזירה משום הנכנסין
שישמעו השני מתחיל פסוק 
זה ויאמרו לא קרא ראשון 

וכן היוצאין  אלא שנים
שישמעו את הראשון קורא 
שלשה ויצאו מבית הכנסת 
ויאמרו לא יקרא השני אלא 

  שנים: 
הכי גרסינן קרא ראשון 

השני קורא שנים  שלשה
   מפרשה זו כו':

. למאן דאמר למ''ד דולג נדלוג
פוסק ליכא למיפרך דהא קרא 
ראשון שלשה קתני דאי אפשר 

  עוד לחזור:
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ָאַמר    !ִנְפסֹוק – "ּפֹוֵסק" :ּוְלַמאן ּדְ
אִני ָהָתם ר :ׁשַ ֶאְפׁשָ ָהִכי ּדְ    .ּבְ

  
ְנחּוםָאַמר  י ּתַ ן ֵלוִ ָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :יַרּבִ

ֵיׁש אֹוְמִרים    .ֲהָלָכה ּכְ
  
  

ְנחּוםְוָאַמר  י ּתַ ן ֵלִויָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ
חֹות  ה ּפָ ָפָרׁשָ ֵאין ַמְתִחיִלין ּבְ ם ׁשֶ ׁשֵ הּכְ לֹׁשָ ְ סּוִקים ִמׁשּ    ,ּפְ

סּוִקים ה ּפְ לֹׁשָ ְ חֹות ִמׁשּ ה ּפָ ָפָרׁשָ יִרין ּבְ ּיְ ְך ֵאין ְמׁשַ    .ּכָ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
א ַמְחִמיֵרי ֵיׁש אֹוְמִריםַה  א ַקּמָ ּנָ ָקא ֵמֵקיל ּתַ א ּדְ א ּוָמה ַאְתַחְלּתָ תָּ    ,ׁשְ

ַמֲחִמיר  ּיּור ּדְ אׁשִ א ַקּמָ ןלֹא  ַתּנָ ּכֵ ל ׁשֶ ַמְחִמיֵרי ֵיׁש אֹוְמִרים ּכָ    ?!ּדְ
  

ֵתיָמא ִכיֵחי – "ִנְכָנִסין" :ַמהּו ּדְ ֵחי ֵסֶפ  -  "יֹוְצִאין" ,ׁשְ ַמנְּ ִכיֵחי ּדְ    ,ר ּתֹוָרה ְוָנְפֵקילֹא ׁשְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
אוְ  א ַקּמָ ָנא  ,ַתּנָ לֹאַמאי ׁשְ ּיּוֵרי ּדְ    ?ׁשַ

ּום יֹוְצִאין    ,ִמׁשּ
ְכָנִסין ּום ַהנִּ ֵזיָרה ִמׁשּ י ּגְ    !ַאְתחּוֵלי ַנּמִ

  
   :ָאְמֵרי

ָעֵייל  ֵייל -ַמאן ּדְ ּיּוֵלי ׁשָ    .ׁשַ
  
  

ַלח ֵליּה  ָרָבאׁשָ ֵריּה ּדְ ה ּבְ    :ַרב יֹוֵסףלְ  ַרּבָ
   ?ִהְלְכָתא ַמאי

  
ַלח ֵליּה     :ׁשָ

   .ָגןּדֹוֵלג ְוֶאְמָצִעי ּדֹוְל  :ִהְלְכָתא
  
  

  רש"י
. כישאני התם דאפשר בה

לקרות מפרשה זו לאחריה דהך 
מתניתא קיימא בשני ובחמישי 
שהוא יכול לקרות מה שירצה 

   שהכל מענינו של יום:
כשם שאין מתחילין בפרשה 

. גזירה בפחות משלשה פסוקים
משום הנכנסין שיהו סבורים 
לא קרא זה אלא שני פסוקים 
של התחלת פרשה זו שהרי לא 
היו בבית הכנסת ולא שמעו 

   פרשה העליונה:שקרא מ
. גזירה כך אין משיירין כו'

משום היוצאין שסבורין 
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:
. לפיכך החמירו נכנסין שכיחי

   יש אומרים בהתחלה:
. כשישמע שקורא שאילשיולי מ

השני שלשה מקראות והראשון 
לא קרא מפרשה זו אלא שנים 
ישאל היאך קרא הראשון שני 
פסוקים ולא יותר ויאמרו לו 

   שקרא מפרשה העליונה:
   . בשל מעמדות:הלכתא מאי

. שאם לא ידלג ואמצעי דולג
הוא יהא צריך להתחיל בפרשה 
פחות משלשה פסוקים ואם 

נמצא  יקרא שלשה מן השניה
  קוראה כולה:
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ׁש ּבֹו מּוָסף" ּיֵ ל ׁשֶ ָלל ּכָ    .ְוכּו' "ֶזה ַהּכְ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ה ַכּמָ ֲעִנית ִצּבּור ּבְ    ?ּתַ

  
ן מּוָסף  רֹאׁש חֶֹדׁש  א ָקְרּבַ ִאיּכָ ָעהַא  -ּומֹוֵעד ּדְ    ,ְרּבָ

ן מּוָסף  א ָקְרּבַ ֵליּכָ    .לֹא –ֲאָבל ָהָכא ּדְ
ְלָמא    :אֹו ּדִ

ה ִפּלָ א מּוַסף ּתְ י ִאיּכָ    ?ָהָכא ַנּמִ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ל מֹוֵעד " ים ּוְבחּוּלֹו ׁשֶ י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ָעה -ּבְ    ."קֹוִרין ַאְרּבָ

ַתֲעִנית ִצּבּור  הׁשְ  –ָהא ּבְ    !לֹׁשָ
  

א    ,ֵאיָמא ֵריׁשָ
ִמְנָחה קֹוִרין ּבְ " ת ּבְ ּבָ י ּוְבׁשַ ִני ּוַבֲחִמיׁשִ הׁשֵ לֹׁשָ    ."ׁשְ

ֲעִנית ִצּבּור  ָעה –ָהא ּתַ    !ַאְרּבָ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ א ְלִמיׁשְ א ֵמָהא ֵליּכָ    .ֶאּלָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ַתֲעִנית ִצּבּור ַרבּדְ  ַלע ְלָבֶבל ּבְ    ,ִאיּקְ

ִסיְפָרא    ,ָקם ְקָרא ּבְ
ַתח ִריךְ  ,ּפָ ִריךְ ָחִתי ,ּבָ    ,ם ְולֹא ּבָ

ְייהּו  י ָעְלָמא ַאַאְנּפַ יּה  ַרבוְ  -ָנפּול ּכּוּלֵ    .לֹא ָנַפל ַעל ַאּפֵ
  

ִדי ַרב ּבְ  ָרֵאל'ִמּכְ    ,ָראָק  'ִיׂשְ
ִריךְ "ַמאי ַטְעָמא     "?ָחַתם ְולֹא ּבָ

ְתֵריּה  ָבֵעי ְלִמיְקֵרי ַאֲחִריָנא ּבַ ּום ּדְ    ?ַלאו ִמׁשּ
  

   !לֹא
   ,ָקָרא 'ַכֲהֵני'ַרב ּבְ 
ָהא     .'ַכֲהֵני'ָקֵרי ּבְ  ַרב הּוָנאּדְ

  
ָלָמא ַרב הּוָנא ָקֵרי ּבְ  ׁשְ    – 'ַכֲהֵני'ּבִ

ָהא ֲאִפיּלּו  יּדְ יוְ  ַרב ַאּמִ ָרֵאל  ַרב ַאּסִ ַאְרָעא ִיׂשְ יֵבי ּדְ ַכֲהֵני ֲחׁשִ ְייפּו ֵליּה ְלַרב הּוָנא -ּדְ    ,ֵמיָכף ּכַ
ַכֲהָנא ֲה  מּוֵאל ּדְ א ׁשְ א ַרב ָהא ִאיּכָ    !ּוְדַבר ֲעֵליּה  ,ָוהֶאּלָ

  
ֵייף ֵליּה ְלַרב י ֵמיָכף ֲהָוה ּכָ מּוֵאל ַנּמִ    ,ׁשְ

בֹוד ָעַבד ֵליּה ּכָ    ,ְוַרב הּוא ּדְ
ָפָניו –ְוִכי ָעִביד ֵליּה    ,ּבְ

ָפָניו  ּלֹא ּבְ    .לֹא ָעִביד ֵליּה  -ׁשֶ
  

ָרא ּבְ י ִמְסּתַ    ,ָהִכי ַנּמִ
ַרב ּבְ     ,ָקָרא 'ַכֲהֵני'ּדְ

ִאי ַסְלָקא ךְ  ּדְ ְעתָּ ָרֵאל ָקָרא :ּדַ ִיׂשְ ִריְך  -  ּבְ    ?ְלָפֶניָה ַמאי ַטְעָמא ּבָ
  

ָנה ּקָ    .ְלַאַחר ּתַ
  

   ,ִאי ָהִכי
י ְלָבֵריְך     !ְלַאֲחֶריָה ַנּמִ

  
  
  

  רש"י
. פסקא תפלת עננו ברכה מוסף

   יתירא:
. שהרי מכדי רב בישראל קרא

   רב לא היה לא כהן ולא לוי:
. דהא רב הונא קרא בכהני

במסכת גיטין בהניזקין (דף 
   נט:):

. בנהרדעא הא איכא שמואל
שהוא ממדינת בבל דכהנא 

   הוא:
. נהוג היה להיות ודבר עילויה

אמרינן בפרק למעלה מרב כד
מרובה (ב''ק פ.) רב לא עייל 

   לקמיה דשמואל:
. להאי דאדבריה ורב הוא דעביד

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: 
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ָיִתיב ַרב אִני ֵהיָכא ּדְ    ,ׁשַ
ֵמיַעל     ,ָעְייֵלי -ּדְ

ק    ,בכב    .לֹא ָנְפֵקי -ֵמיּפַ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָלל"    :ֶזה ַהּכְ

ל ׁשֶ  יּטּול ְמָלאָכה ָלָעםּכָ ׁש ּבֹו ּבִ ָאב  ,ּיֵ ָעה ּבְ ֲעִנית ִצּבּור ְוִתׁשְ גֹון תַּ הקֹוִרין  - ּכְ לֹׁשָ    .ׁשְ
יּטּול ְמָלאָכה ָלָעם ֵאין ּבֹו ּבִ ל מֹוֵעד  ,ְוׁשֶ ים ְוחּוּלֹו ׁשֶ י ֳחָדׁשִ גֹון ָראׁשֵ ָעהקֹוִרין  -ּכְ    ."ַאְרּבָ

  
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ַנן ָהִכי    !ְוָהא ֲאַנן לֹא ּתְ
ָלל"    :ֶזה ַהּכְ

ׁש ּבֹו מּוָסף ּיֵ ל יֹום ׁשֶ ָעה -ְוֵאינֹו יֹום טֹוב  ,ּכָ    ."קֹוִרין ַאְרּבָ
   ?ְלַאּתּוֵיי ַמאי

ָאב ָעה ּבְ ֲעִנית ִציּבּור ְוִתׁשְ    !ַלאו ְלַאּתּוֵיי תַּ
  

י י ַמְתִניִתין ַמּנִ ִ    ?ּוְלַרב ַאׁשּ
א א ַקּמָ ּנָ    ,לֹא תַּ
י יֹוֵסי    .ְולֹא ַרּבִ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

י " ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ הקֹוִרין  - ָחל ִלְהיֹות ּבְ לֹׁשָ    .ּוַמְפִטיר ֶאָחד ׁשְ
י ּוִבְרִביִעי  ִליׁשִ ׁשְ    .קֹוֵרא ֶאָחד ּוַמְפִטיר ֶאָחד -ּבִ

י יֹוֵסי    :אֹוֵמר ַרּבִ
הְלעֹוָלם קֹוִרין  לֹׁשָ    ."ּוַמְפִטיר ֶאָחד ׁשְ

  
א  ָיא ְוֶאּלָ ָלל"ַקׁשְ    ?"ֶזה ַהּכְ

  
   !לֹא

   .ְלַאּתּוֵיי רֹאׁש חֹוֶדׁש ּומֹוֵעד
  

ֵני ָלּה  ֶהְדָיא ָקּתָ ָעה" :ָהא ּבְ ים ּומֹוֵעד קֹוִרין ַאְרּבָ י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ    !"ּבְ
  

ָעְלָמא ָיִהיב    .ִסיָמָנא ּבְ
  

יָמא לֹא ּתֵ י ֲהָדֵדי ִניְנהוּ  יֹום טֹוב  :ּדְ ל מֹוֵעד ּכִ    ,ְוחּוּלֹו ׁשֶ
ָיָדְך  ָלָלא ּבְ א ְנקֹוט ַהאי ּכְ    :ֶאּלָ

ָתא ֵמַחְבֵריּה  ָטֵפי ֵליּה ִמיּלְ ל ּדְ ְבָרא ְיֵתיָראָט  -ּכָ ְך  ,ֵפי ֵליּה ּגַ    :ִהְלּכָ
ן מּוָסף  רֹאׁש חֹוֶדׁש ּבְ  א ָקְרּבַ ִאיּכָ ָעה -ּומֹוֵעד ּדְ    .קֹוִרין ַאְרּבָ
ית ְמָלאָכה  יֹום טֹובּבְ  ּיַ ֲעׂשִ ָאסּור ּבַ הֲחִמ  –ּדְ ָ    .ׁשּ
ּפּוִרים ּבְ  ֵרת  יֹום ַהּכִ ָענּוׁש ּכָ ה –ּדְ ָ ׁשּ    .ׁשִ

א ִאיּסּור ְסִקיָלה  ִאיּכָ ת ּדְ ּבָ ְבָעה –ׁשַ    .ׁשִ
  
  
  
  
  

  רש"י
ה . הלכך לפנימיפק לא נפקי

בריך גזירה משום הנכנסין 
כדאמרינן לעיל לאחריה לא 

  בריך דלא חייש ליוצאין:
זה הכלל כל שיש בו ביטול 

. במה שהן מאחרין מלאכה לעם
   בבית הכנסת:

. שמותר כגון תענית צבור
במלאכה רוב תענית צבור 
מותרין במלאכה חוץ משל 

   גשמים אמצעיים ואחרונים:
. נמי מותר ותשעה באב

   לאכה אלא במקום שנהגו:במ
. אין בו ביטול ראשי חדשים

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. 

אתי בפרק מ''ה ואני מצ
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 

נשר נעורייכי שנאמר תתחדש כ
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 

ימות החול לבית הכנסת יותר מ
לפי שאין עושין בו מלאכה אלא 

   בדבר האבד:
. דאמר זה הכלל ולרב אשי

דמתני' לאתויי נמי תשעה באב 
   דאית ביה מוסף תפלת עננו:
. גבי מתני' מני כו' חל להיות כו'

תשעה באב תניא לה בשמעתא 
   בתרייתא דמס' תענית:

. קורא אחד ומפטיר אחד
   הקורא הוא הוי המפטיר:

. הא דהדר נקיט מאסימנא בעל
ליה בזה הכלל סימנא יהיב לן 

   כו':
. כל כל דטפי מילתא מחבריה

  יום העודף דבר מחבירו:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א    ––––    כב, בכב, בכב, בכב, ב .92
   :ּגּוָפא

ַתֲעִנית ִצּבּור ַרב" ַלע ְלָבֶבל ּבְ    ,ִאיּקְ
ִסְפָרא ַתח  ,ָקם ָקָרא ּבְ ִריךְ  –ּפָ ִריךְ  -ָחַתם  ,ּבָ    .ְולֹא ּבָ

ְייהוּ נָ  י ָעְלָמא ַאַאְנּפַ יּה  ַרבוְ  ,פּול ּכּוּלֵ    ".לֹא ָנַפל ַעל ַאְנּפֵ
  

יּה  ַמאי ַטְעָמא    ?ַרב לֹא ָנִפיל ַעל ַאּפֵ
  

ל ֲאָבִנים ָהְיָתה ה ׁשֶ    ,ִרְצּפָ
   :ְוַתְנָיא

ֲחֹות ָעֶליהָ "" תַּ ַאְרְצֶכם ְלִהׁשְ נּו ּבְ ית לֹא ִתתְּ ּכִ    – א)- (ויקרא כו "ְוֶאֶבן ַמׂשְ
ַאְרְצֶכםָעֶל  ֲחֶוה ּבְ תַּ ה ִמׁשְ    ,יָה ִאי ַאתָּ

ׁש  ְקּדָ ית ַהמִּ ל ּבֵ ֲחֶוה ַעל ֲאָבִנים ׁשֶ תַּ ה ִמׁשְ    ."ֲאָבל ַאתָּ
  

א ְדעּוּלָ    ,ּכִ
ָאַמר  אּדְ    :עּוּלָ

ְלַבד ל ֲאָבִנים ּבִ ה ׁשֶ א ִרְצּפָ    .לֹא ָאְסָרה ּתֹוָרה ֶאּלָ
  

   ,ִאי ָהִכי
יֲאִפיּלּו ּכּוּלְ  ?ַמאי ִאיְרָיא ַרב    !הּו ַנּמִ

  
ַרב ֲהָוִאי יּה ּדְ    .ַקּמֵ

  
יּה  י ִציּבּוָרא ְוִליְנּפֹול ַעל ַאּפֵ    !ְוֵליִזיל ְלַגּבֵ

  
ֵעי ְלִמיְטַרח ִציּבּוָרא    .לֹא ּבָ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

ּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים ֲהָוה ָעִביד יׁשּ    ,ַרב ּפִ
א    ,ְוִכְדעּוּלָ

ָאַמר  אּדְ    :עּוּלָ
ְלַבדלֹא ָאְסָרה ּת  ּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים ּבִ יׁשּ א ּפִ    .ֹוָרה ֶאּלָ

  
יּה  ּוט ָיַדִים ְוַרְגַלִים ,ְוִליּפֹול ַעל ַאּפֵ יׁשּ    !ְולֹא ֶליֱעִביד ּפִ

  
ְנָהֵגיּה  י ִמּמִ ּנֵ    .לֹא ְמׁשַ

  
ִעית ֵאיָמא    :ְוִאיּבָ

אִני    ,ָאָדם ָחׁשּוב ׁשַ
י ֶאְלָעָזר ְדַרּבִ    ,ּכִ

ָאַמר  י ֶאְלָע ּדְ    :ָזרַרּבִ
ָניו אי ִליּפֹול ַעל ּפָ ַ ן נּון ,ֵאין ָאָדם ָחׁשּוב ַרׁשּ ַע ּבִ יהֹוׁשֻ ן ַנֲעֶנה ּכִ א ִאם ּכֵ    ,ֶאּלָ

ְכִתיב ַע קּום ָלךְ " :ּדִ    .י)- (יהושע ז ְוגֹו' "ַוּיֹאֶמר ה' ֶאל ְיהֹוׁשֻ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ה " ִים -ִקיּדָ    ,ַעל ַאּפַ

ֱאַמר ּנֶ בַ " :ׁשֶ ת ׁשֶ ּקֹד ּבַ ִים ָאֶרץַותִּ    .לא)-(מלכים א א "ע ַאּפַ
ִריָעה  ִים -ּכְ ְרּכַ    ,ַעל ּבִ

יו" :ְוֵכן הּוא אֹוֵמר ְרּכָ רֹוַע ַעל ּבִ    .נד)- (מלכים א ח "ִמּכְ
וּט ָיַדִים ְוַרְגַלִים יׁשּ ֲחָוָאה זֹו ּפִ תַּ    ,ִהׁשְ

ֱאַמר ּנֶ ֲחֹות ְלךָ " :ׁשֶ תַּ ָך ְוַאֶחיָך ְלִהׁשְ   ."י)- (בראשית לז "ָאְרָצה ֲהבֹוא ָנבֹוא ֲאִני ְוִאּמְ
  

יּה ּדְ  ֵלִוי ה ַקּמֵ יַאֲחֵוי ִקיּדָ    .ְוִאיְטַלע ַרּבִ
  

  רש"י
. בפסוק זה לא אסרה תורה

אלא שלא יעשו רצפת אבנים 
   בבהכ''נ דוגמת של מקדש:

. שאם ילך לא בעי מטרח צבורא
   יעמדו מפניו:

. כשהיה פישוט ידים ורגלים
ר הצבור לא נופל על פניו ושא

   היו עושין כן:
. לא היה רוצה לשנות לא משני
   ממנהגו:

. לא היה רגיל ואיבעית אימא
ליפול על פניו כלומר שהיה אדם 

   חשוב ואינו נופל על פניו:
. כלומר אא''כ בטוח אא''כ נענה

   במעשיו שהוא נענה בתפלתו:
. למה זה אתה נופל על פניך

   אלמא אין לו לעשות:
בכל מקום . האמורה קידה

   אינה אלא על אפים:
. משמע כולו שטוח ארצה

   ארצה:
. נועץ גודליו ונשען אחוי קידה

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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ְרָמא ֵליּה     ?ְוָהא ָקא ּגָ

י ֶאְלָעָזרְוָהָאַמר     :ַרּבִ
י ַמְעָלה ַלּפֵ ָבִרים ּכְ    ,ְלעֹוָלם ַאל ָיִטיַח ָאָדם ּדְ

י ַמְעָלה ַלּפֵ ָבִרים ּכְ דֹול ֵהִטיַח ּדְ ֲהֵרי ָאָדם ּגָ    ,ְוִאיְטַלע – ׁשֶ
   ?ּוַמּנוּ 

   !ֵלִוי
  

ְרָמא ֵליּה     .ָהא ְוָהא ּגָ
  
  

ר ָאִביןָאַמר    כג,א יא ּבַ יֲחִזיָנא ְלהּו לְ  ַרב ִחּיָ ּיֵ ַמְצֵלי ַאְצלּוֵיי ָרָבאוְ ^ ַאּבַ    .ּדְ
  
  
  
  
  

  רש"י
. לההטיח דברים כלפי מע

במסכת תענית עלית למרום 
הא  ואין אתה משגיח על בניך:

. לפי שהטיח והא גרמא ליה
  נתקלקל בשעת הסכנה: 

. על צידיהן ולא דמצלי אצלויי
נופלין על פניהן ממש לפי שאין 
אדם חשוב רשאי ליפול על פניו: 
הכי גרסינן תנא דבי ר' ישמעאל 

  היא:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .93
ה –יֹום טֹוב ּבְ " ָ    ,ֲחִמׁשּ
ּפּוִרים ּבְ  ה –יֹום ַהּכִ ָ ׁשּ   .ׁשִ
ת [ ּבָ ׁשַ ְבָע  –ּבְ    .הׁשִ

   ,ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶהן
   ]."ֲאָבל מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן

  
י ַמְתִניִתין    ?ַמּנִ

  
ילֹא  ָמֵעאל ַרּבִ    ,ִיׁשְ

י ֲעִקיָבא    .ְולֹא ַרּבִ
  

ַתְנָיא    :ּדְ
ה – יֹום טֹובּבְ " ָ    ,ֲחִמׁשּ

ּפּוִרים ּוְב  ה –יֹום ַהּכִ ָ ׁשּ    ,ׁשִ
ת  ּבָ ְבָעה –ּוְבׁשַ    ,ׁשִ

   ,ְוֵאין מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן ,ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶהן
ְבֵרי  יּדִ ָמֵעאל ַרּבִ    .ִיׁשְ

י ֲעִקיָבא    :אֹוֵמר ַרּבִ
ה –יֹום טֹוב ּבְ  ָ    ,ֲחִמׁשּ

ּפּוִרים  ְבָעה –ּוְביֹום ַהּכִ    ,ׁשִ
ת  ּבָ ה –ּוְבׁשַ ָ ׁשּ    ,ׁשִ

   ."ֲאָבל מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן ,ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶהן
  

י    ?ַמּנִ
יִאי  ָמֵעא ַרּבִ ָיא ּתֹוֶסֶפת -ל ִיׁשְ   !ַקׁשְ
י ֲעִקיָבאִאי  ְבָעה - ַרּבִ ה ְוׁשִ ָ ׁשּ ָיא ׁשִ    !ַקׁשְ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ָמֵעאל ִהיא י ִיׁשְ ֵבי ַרּבִ ָנא ּדְ   .ּתָ
ֵבי  ָתָנא ּדְ יּדְ ָמֵעאל ַרּבִ    :ִיׁשְ

יֹום טֹוב " ה –ּבְ ָ    ,ֲחִמׁשּ
ּפּוִרים ּבְ  ה –יֹום ַהּכִ ָ ׁשּ    ,ׁשִ

ת  ּבָ ׁשַ ְבָעה –ּבְ    ,ׁשִ
   ,ין ּפֹוֲחִתין ֵמֶהן ֲאָבל מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהןֵא 

ְבֵרי  יּדִ ָמֵעאל ַרּבִ    "ִיׁשְ
  

ָיא ּדְ  יַקׁשְ ָמֵעאל ַאּדְ  ַרּבִ יִיׁשְ ָמֵעאל ַרּבִ    !ִיׁשְ
  

ָמֵעאל י ִיׁשְ ַרּבִ א ּדְ יּבָ ֵאי ַאּלִ ּנָ ֵרי ּתַ    .ּתְ
  
  

ַתְנָיא ָנא ְלָהא ּדְ    :ַמאן ּתָ
   ,ּוְמַמֲהִרין ָלֵצאת ְמַאֲחִרין ָלבֹוא - יֹום טֹובּבְ "

ּפּוִרים  יֹום ַהּכִ    ,ְמַמֲהִרין ָלבֹוא ּוְמַאֲחִרין ָלֵצאת -ּבְ
ת  ּבָ    ?"ְמַמֲהִרין ָלבֹוא ּוְמַמֲהִרין ָלֵצאת -ּוְבׁשַ

  
י ֲעִקיָבאֵליָמא  ְבָרא ְיֵתיָרא ַרּבִ ִאית ֵליּה ּגַ    .ּדְ

  
ָמֵעאל י ִיׁשְ יָמא ַרּבִ    :ֲאִפיּלּו ּתֵ

ָנִפיׁש ִסידּ  יֹוָמאּדְ    .ּוָרא ּדְ
  
  
  

  רש"י
. לבית ביו''ט מאחרין לבא

ריך לטרוח בסעודת הכנסת שצ
יו''ט כך מפורש במסכת 

   סופרים:
. משום שמחת וממהרין לצאת

   יום טוב:
. שכבר ובשבת ממהרין לבא

תיקנו הכל מערב שבת ויפה 
למהר ביאתן לקרות שמע 

   כוותיקין:
. משום עונג וממהרין לצאת

  שבת:
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        כג, אכג, אכג, אכג, א .94
ה"ָהֵני  לֹׁשָ ה" "ׁשְ ָ ְבָעה"וְ  "ֲחִמׁשּ ֶנֶגד ִמי -  "ׁשִ    ?ּכְ

  
ּה  ִליֵגי ּבָ ר ַנְחָמִניּפְ י ִיְצָחק ּבַ יּה  ַרּבִ ִעּמֵ י ?ּוַמּנוּ  ,ְוַחד ּדְ זִּ ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    ,ַרּבִ
י :ְוָאְמֵרי ָלּה  י ַרּבִ זִּ ן ּפַ ְמעֹון ּבֶ ִעּמֵ  ׁשִ ר ַנְחָמִני  ?ּוַמּנוּ  ,יּה ְוַחד ּדְ י ִיְצָחק ּבַ    .ַרּבִ

י :ְוָאְמֵרי ָלּה  ר ַנְחָמִני ַרּבִ מּוֵאל ּבַ    .ׁשְ
  

ת ּכֲֹהִנים :ַחד ָאַמר ְרּכַ ֶנֶגד ּבִ    .ּכְ
ֶנֶגד  :ְוַחד ָאַמר ף"ּכְ ה ׁשֹוְמֵרי ַהסַּ לֹׁשָ    ,(מלכים ב כה,יח) "ׁשְ

ֶלךְ " ֵני ַהּמֶ ה ֵמרֹוֵאי ּפְ ָ    ,)כה,יט מלכים ב( "ֲחִמׁשּ
ֶלךְ " ֵני ַהּמֶ ְבָעה רֹוֵאי ּפְ   .ירמיהו נב,כה) \(אסתר א,יד  "ׁשִ
  

ֵני     :ַרב יֹוֵסףּתָ
ה " לֹׁשָ ְבָעהׁשְ ה ְוׁשִ ָ    ,ֲחִמׁשּ

ה  לֹׁשָ ף" –ׁשְ    ,(מלכים ב כה,יח) "ׁשֹוְמֵרי ַהסַּ
ה  ָ ֶלךְ " –ֲחִמׁשּ ֵני ַהּמֶ   ,)מלכים ב כה,יט(  "ֵמרֹוֵאי ּפְ
ְבָעה  ֶלךְ רֹוֵאי ּפְ " –ׁשִ     ."ירמיהו נב,כה) \(אסתר א,יד  "ֵני ַהּמֶ

  
יָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ

ֵריׁש ָלן ַמר    ?ַעד ָהִאיְדָנא ַמאי ַטְעָמא לֹא ּפָ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ְצִריְכּתּו ֵליּה     ,לֹא ֲהָוה ָיַדְעָנא ּדִ

ָתא ְולֹא ָאְמִרי ְלכוּ  אי ִמיּלְ ִעיתּו ִמיּנַ    ?!ּוִמי ּבְ
  
  

  רש"י
. שלשה תיבות ברכת כהנים

בפסוק ראשון וחמשה בפסוק 
  ק שלישי: שני ושבעה בפסו

חמשה מרואי פני המלך ושבעה 
שבעה הם  רואי פני המלך

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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   :ַרב ְיהּוָדהלְ  ַיֲעקֹב ִמיָנָאהיּה ָאַמר לֵ 

ה ּדְ  ָ ׁשּ ּפּוִריםָהֵני ׁשִ ֶנֶגד ִמי יֹום ַהּכִ    ?ּכְ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ל ֶעְזָרא ָעְמדּו  ִמיִמינֹו ׁשֶ ה ׁשֶ ָ ׁשּ ֶנֶגד ׁשִ מֹאלוֹ  ,ּכְ ְ ה ִמׂשּ ָ ׁשּ    ,ְוׁשִ

ֱאַמר ּנֶ ר ָע " :ׁשֶ ל ֵעץ ֲאׁשֶ ֲעמֹוד ֶעְזָרא ַהּסֹוֵפר ַעל ִמְגּדַ ָברַוּיַ    ,ׂשּו ַלּדָ
ָיה ַעל ְיִמינוֹ  ה ּוַמֲעׂשֵ ה ְוִחְלִקּיָ ַמע ַוֲעָנָיה ְואּוִרּיָ ְתָיה ְוׁשֶ ֲעמֹוד ֶאְצלֹו ַמתִּ    ,ַוּיַ

ם ּלָ ָנה ְזַכְרָיה ְמׁשֻ ּדָ ּבַ ה ְוָחׁשּום ְוַחׁשְ ּיָ ֵאל ּוַמְלּכִ ָדָיה ּוִמיׁשָ מֹאלֹו ּפְ ְ    .ד)-(נחמיה ח "ּוִמׂשּ

  
ְבָעה ָהווּ     !ָהֵני ׁשִ

  
ם"ַהְיינּו  "ְזַכְרָיה"ַהְיינּו  ּלָ    ."ְמׁשֻ

  
אי ְקָראֹו  ם"ְוַאּמַ ּלָ    ?"ְמׁשֻ

  
עֹוָבֵדיּה  ם ּבְ ּלַ ַ ִמיׁשּ    .ּדְ

  
  
  

  רש"י
. תמים דמישלם בעובדיה

  במעשיו:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ְבָעה"    ,ַהּכֹל עֹוִלין ְלִמְנַין ׁשִ
   ,ַוֲאִפיּלּו ָקָטן

ה ָ    .ַוֲאִפיּלּו ִאׁשּ
   :ֲחָכִמיםֲאָבל ָאְמרּו 

ה לֹא  ָ ּתֹוָרה ִאׁשּ ְקָרא ּבַ בֹוד ִצּבּור -תִּ ֵני ּכְ    ."ִמּפְ
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ְבָעה ֲעֶלה ְלִמְנַין ׁשִ ּיַ    ?ַמְפִטיר ַמהּו ׁשֶ

  
יוְ  ַרב הּוָנא א ַרּבִ ר ַאּבָ    :ִיְרְמָיה ּבַ
   .עֹוֶלה :ַחד ָאַמר

   .ֵאינֹו עֹוֶלה :ְוַחד ָאַמר
  

ָאַמר ָהא ָקֵרי - "עֹוֶלה" :ַמאן ּדְ    .ּדְ
ָאַמרוּ  א – "ֵאינֹו עֹוֶלה" :ַמאן ּדְ ְדעּוּלָ    ,ּכִ

ָאַמר  אּדְ    :עּוּלָ
ה ִחּלָ ּתֹוָרה ּתְ ְקָרא ּבַ ּיִ ִביא ָצִריְך ׁשֶ ּנָ ְפִטיר ּבַ ֵני ָמה ַהּמַ    ?ִמּפְ

בֹוד ּתֹוָרה ֵני ּכְ    .ִמּפְ
בֹוד ּתֹוָרה הּוא ְלִמְנָיָנא לֹא ָסִליק ּום ּכְ ִמׁשּ    .ְוֵכיָון ּדְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

סּוִקיןַה " ִרים ְוֶאָחד ּפְ ִביא לֹא ִיְפחֹות ֵמֶעׂשְ ּנָ ְפִטיר ּבַ ּתֹוָרה -  מַּ ְראּו ּבַ ּקָ ְבָעה ׁשֶ ֶנֶגד ׁשִ    ."ּכְ
ָעה ַהְוָיין - ְוִאם ִאיָתא  ִרים ְוַאְרּבָ    !ֶעׂשְ

  
בֹוד ּתֹוָרה הּוא ּום ּכְ ִמׁשּ יָון ּדְ   ,ּכֵ

ֵעי   ,בכג י לֹא ּבָ ֶנְגּדֹו ַנּמִ    .ּכְ
  

   :ָרָבא ַמְתִקיף ָלּה 
ִרין ְוַחד -כא) -(ירמיה ז"עֹולֹוֵתיֶכם ְספוּ "ַוֲהֵרי  לֹא ַהְוָיין ֶעׂשְ    !ְוָקִריַנן ,ּדְ

  
אִני ָהָתם ְסִליק ִעְנָייָנא ,ׁשַ    .ּדִ

  
לֹא ְסִליק ִעְנָייָנא     ?!לֹא –ְוֵהיָכא ּדְ

אְוָהָאַמר  ר ַאּבָ מּוֵאל ּבַ    :ַרב ׁשְ
יִאין ֲהָוה ָקִאיְמָנא יּה ּדְ  ִזְמִנין ַסּגִ יַקּמֵ סּוֵקי יֹוָחָנן ַרּבִ ָרה ּפְ    ,ְוִכי ֲהָוה ָקִריַנן ֲעׂשָ

   !ַאְפִסיקוּ  :ָאַמר ָלן
  

ָמן  ׁש ּתּוְרּגְ ּיֵ אִני -ָמקֹום ׁשֶ    .ׁשַ
  

ָתֵני  מּוֵאלּדְ ר ׁשְ ְחִליָפא ּבַ    :ַרב ּתַ
ׁש ּתוּ " ּיֵ ָמן ֲאָבל ָמקֹום ׁשֶ ֵאין ּתּוְרּגְ ָמקֹום ׁשֶ א ּבְ נּו ֶאּלָ ָמן ּפֹוֵסקלֹא ׁשָ    ."ְרּגְ
  
  

  רש"י
. שלא יהא מפני כבוד תורה

תורה וכבוד נביא שוה כבוד 
וכיון דמשום כבוד תורה הוא 
ולא משום חובה לאו ממנינא 

   הוא:
. לא כנגד ז' שקראו בתורה

   פיחת כל אחד משלשה פסוקים:
. דאינו עולה מן ואם איתא

המנין הוו להו שמונה שקראו 
  בתורה וכ''ד בעינן בנביא: 

. לקבוע ג' כנגדו נמי לא בעינן
פסוקים בנביא כנגד אותן 

   שקורא המפטיר בתורה:
. שיש מקום שיש תורגמן שאני

  טורח לצבור:
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            ַמְתִניִתין

ַמע    ,ֵאין ּפֹוְרִסין ַעל ׁשְ
יָבה    ,ְוֵאין עֹוְבִרין ִלְפֵני ַהתֵּ
יֶהם ּפֵ ִאין ֶאת ּכַ    ,ְוֵאין נֹוׂשְ

ּתֹוָרה    ,ְוֵאין קֹוִרין ּבַ
ִביא ּנָ    ,ְוֵאין ַמְפִטיִרין ּבַ

ב ין ַמֲעָמד ּומֹוׁשָ    ,ְוֵאין עֹוׂשִ
ת ֲחָתִנים ְוֵאין אֹוְמִרים ת ֲאֵבִלים ְוַתְנחּוֵמי ֲאֵבִלים ּוִבְרּכַ ְרּכַ    ,ּבִ

ָרה חֹות ֵמֲעׂשָ ם ּפָ ׁשֵ ִנין ּבְ    ,ְוֵאין ְמַזמְּ
ָעה ְוכֵֹהן ׁשְ    ,ּוְבַקְרָקעֹות תִּ

ֶהן - ְוָאָדם  ּיֹוֵצא ּבָ    .ּכַ
  

ָמָרא             ּגְ

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

יָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ יָאַמר  ִחּיָ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
ָאַמר ְקָרא ָרֵאל" :ּדְ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ּבְ תִּ ׁשְ    -לב) - (ויקרא כב "ְוִנְקּדַ

ָרה חֹות ֵמֲעׂשָ ה לֹא ְיֵהא ּפָ ָ ְקדּוׁשּ ּבִ ָבר ׁשֶ ל ּדָ    .ּכָ
  

ַמע    ?ַמאי ַמׁשְ
  

ָתֵני  יּדְ יא ַרּבִ    :ִחּיָ
   ,"ּתֹוךְ " "ּתֹוךְ " ַאְתָיא"

ִתיב ָהָכא י" :ּכְ תִּ ׁשְ ָרֵאל ְוִנְקּדַ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ    ,"ּבְ
ְדלּו ִמּתֹוְך ָהֵעָדה" :ּוְכִתיב ָהָתם    .כא)- (במדבר טז "ִהּבָ

   ,"ֵעָדה" "ֵעָדה" :ְוַאְתָיא
ְכִתיב ָהָתם     ,כז)- (במדבר יד "ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת" :ּדִ

ָרה אן ֲעׂשָ ָרה ַאף ּכָ ן ֲעׂשָ ַהּלָ    ."ַמה ּלְ
  
  

  רש"י
  מתני' 

. מנין הבא אין פורסין על שמע
לבית הכנסת לאחר שקראו 
הצבור את שמע עומד אחד 
ואומר קדיש וברכו וברכה 
ראשונה שבקריאת שמע. 

   פורסין לשון חצי הדבר:
. שליח ואין עוברין לפני התיבה

   צבור:
 . הכהנים:ן כפיהןואין נושאי

   . בצבור:אין קורין בתורה
. למת אין עושין מעמד ומושב

כשנושאין את המת לקוברו היו 
יושבין ז' פעמים לבכות את 
המת והרוצה לסופדו יספוד 
והכי תניא (ב''ב דף ק:) אין 
פוחתין משבעה מעמדות 
ומושבות למת כגון עמדו יקרים 

   עמודו שבו יקרים שבו:
   ש בגמ':. מפרברכת אבלים

. כשחוזרין מן ותנחומי אבלים
הקברות עומדין ומנחמין את 
האבל ואין שורה פחותה 
מעשרה במסכת סנהדרין (דף 

   יט.):
. ואין מזמנין על המזון בשם

   נברך אלהינו:
. של הקדש הבא והקרקעות

לפדותן צריך עשרה ואחד מהן 
   כהן:

. אם בא לפדות ואדם כיוצא בהן
   ה:מיד הקדש ובגמ' מפרש ל

  
  גמ' 
. אין פחותה מעשרה עדה

שנאמר עד מתי לעדה הרעה 
  הזאת יצאו יהושע וכלב:
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ָרהְוֵאין ע" חֹות ֵמֲעׂשָ ב ּפָ ין ַמֲעָמד ּומֹוׁשָ    ."ֹוׂשִ

ָבֵעי ְלֵמיַמר יָון ּדְ    :ּכֵ
   ",ִעְמדּו ְיָקִרים ֲעמֹודוּ "
בוּ " בּו ְיָקִרים ׁשְ    ,"ׁשְ

ִציר ָרה ַלאו אֹוַרח ַאְרָעא ּבְ    .ֵמֲעׂשָ
  
  
ת ֲחָתִנים" ת ֲאֵבִלים ּוִבְרּכַ ְרּכַ    ."ְוֵאין אֹוְמִרים ּבִ
  

ת ֲאֵב "ַמאי  ְרּכַ    ?"ִליםּבִ
  

ת ְרָחָבה ְרּכַ    .ּבִ
  
יָאַמר ּדְ  י ָאַמר  ִיְצָחק ַרּבִ    :יֹוָחָנןַרּבִ

ת ֲאֵבִלים  ְרּכַ ָרה –ּבִ ֲעׂשָ    ,ּבַ
ְנָין    .ְוֵאין ֲאֵבִלים ִמן ַהּמִ

ת ֲחָתִנים  ְרּכַ ָרה –ּבִ ֲעׂשָ    ,ּבַ
ְנָין    .ַוֲחָתִנים ִמן ַהּמִ

  
  
ם ּפָ " ׁשֵ זֹון ּבְ ִנין ַעל ַהמָּ ָרהְוֵאין ְמַזמְּ   ."חֹות ֵמֲעׂשָ
  

ָבֵעי ְלֵמיַמר יָון ּדְ    ",ְנָבֵרְך ֵלאלֵֹהינוּ " :ּכֵ
ִציר ָרה ַלאו אֹוַרח ַאְרָעא ּבְ    .ֵמֲעׂשָ

  
  
  
ֶהן" ּיֹוֵצא ּבָ ָעה ְוכֵֹהן ְוָאָדם ּכַ ׁשְ ְרָקעֹות תִּ   ."ְוַהּקַ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ
ּפָ  תּוִבים ּבַ ָרה ּכֲֹהִנים ּכְ הֲעׂשָ    ,ָרׁשָ

   21,ַחד ְלגּוֵפיּה 
   ,ְוִאיָדְך ֲהֵוי ִמיעּוט ַאַחר ִמיעּוט

א ְלַרּבֹות  ְרֵאִלים ְוַחד ּכֵֹהן -ְוֵאין ִמיעּוט ַאַחר ִמיעּוט ֶאּלָ ָעה ִיׂשְ ׁשְ    .ּתִ
  

ְרֵאִלים ה ִיׂשְ ָ ה ּכֲֹהִנים ַוֲחִמׁשּ ָ    !ְוֵאיָמא ֲחִמׁשּ
  

ָיא   .ַקׁשְ
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  רש"י
. להטריח שליח לאו אורח ארעא

לכך ולקרותן יקרים דא''כ מה 
   :הנחת למרובין

שהרי הוא  .אין אבלים מן המנין
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:
. בפרשת י' כהנים כתובים

הקדשות שלשה בערכין ושלשה 
בבהמה וארבעה בקרקעות וכיון 
דמשלמי בהו עשרה בעינן עשרה 

   גברי:
   . דכהן בעינן:חד לגופיה

ואימא חמשה כהנים וחמשה 
טעמא משום . כיון דישראלים

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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        כג, בכג, בכג, בכג, ב .99
ּיֹוֵצא ּבָ "    ."ֶהןְוָאָדם ּכַ
  

   ?ָאָדם ִמי ָקדֹוׁש 
  

הוּ ָאַמר  י ַאּבָ    :ַרּבִ
ַמי ָעַלי אֹוֵמר ּדָ    .ּבְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ַמי ָעַלי" :ָהאֹוֵמר" ֶעֶבד - "ּדָ ִמין אֹותֹו ּכְ   ."ׁשָ
  

ַקׁש ְלַקְרָקעֹות    ,ְוֶעֶבד ִאיּתְ
ְכִתיב ת ֲאחּוזָּ " :ּדִ ם אֹוָתם ִלְבֵניֶכם ַאֲחֵריֶכם ָלֶרׁשֶ   .מו)-(ויקרא כה "הְוִהְתַנַחְלתֶּ

  
  
  

  רש"י
. שנאמר עבד איתקש לקרקעות

והתנחלתם אותם לבניכם 
 אחריכם לרשת אחוזה לעולם

  בהם תעבודו:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א    ––––כג, ב כג, ב כג, ב כג, ב  .100
            ַמְתִניִתין

ּתֹוָרה  סּוִקים - ַהּקֹוֵרא ּבַ ה ּפְ לֹׁשָ ְ    ,לֹא ִיְפחֹות ִמׁשּ
סּוק ֶאָחד ָמן יֹוֵתר ִמּפָ    ,ְולֹא ִיְקָרא ַלְמתּוְרּגְ

ה –ּוְבָנִביא    ,אכד לֹׁשָ    .ׁשְ
ּיֹות ָרׁשִ לֹׁש ּפָ ן ׁשָ תָּ ָלׁשְ    .ֶאָחד קֹוִרין ֶאָחד - ָהיּו ׁשְ

ּתֹוָרה ִגין ּבַ ִביא ְוֵאין ְמַדּלְ ּנָ ִגין ּבַ    ,ְמַדּלְ
ג ה הּוא ְמַדּלֵ מָּ    ?ְוַעד ּכַ

ָמן ּלֹא ִיְפסֹוק ַהְמתּוְרּגְ ֵדי ׁשֶ    .ַעד ּכְ
  

ָמָרא             ּגְ

ה"ָהֵני  לֹׁשָ ֶנֶגד ִמי "ׁשְ סּוִקין ּכְ    ?ּפְ
  

יָאַמר     :ַרב ַאּסִ
ֶנֶגד ּתֹוָרה ְנִביִאים ּוְכתּוִבים    .ּכְ

  
  
סּוק ֶאָחד" ָמן יֹוֵתר ִמּפָ    ,ְולֹא ִיְקָרא ַלְמתּוְרּגְ

הּוְבָנִביא  לֹׁשָ סּוִקים ׁשְ    ,ּפְ
ּיֹות  ָרׁשִ לֹׁש ּפָ ן ׁשָ תָּ ָלׁשְ    ."קֹוֵרא ֶאָחד ֶאָחד -ְוִאם ָהיּו ׁשְ

  
גֹון ם " :ּכְ ְרתֶּ ם ִנְמּכַ י כֹה ָאַמר ה' ִחּנָ   ... ּכִ

י כֹה ָאַמר ה' ֱאלִֹהים ִמְצַרִים יָ  י ָבִראׁשֹוָנה ּכִ   ...ַרד ִעּמִ
ה ַמה ִלי פֹה ְנֻאם ה'     .)ה-ג- (ישעיה נב ..." ְוַעתָּ

  
  
  

  רש"י
  מתני' 

ולא יקרא למתורגמן יותר 
. שלא יטעה מפסוק אחד

  מתורגמן (מן) המתרגם על פה: 
. אם ירצה ולא ובנביא שלשה

איכפת לן אם יטעה דלא נפקא 
   מיניה הוראה:

. בגמ' ואם היו שלשתן כו'
מפרש היכא משכחת לה 

   רצופין:
   . מפרשה לפרשה:מדלגין בנביא

. שהשומע ורהואין מדלגין בת
את הקופץ ממקום למקום אין 

   לבו מיושב לשמוע:
   . בנביא:ועד כמה הוא מדלג

. שלא שלא יפסוק התורגמן
ידלג ממקום שהוא קורא אלא 
כדי שיוכל לגול את הספר 
ולקרות במקום הדילוג קודם 
שיגמור התורגמן תרגום 
המקרא שידלג זה משום שאין 
  כבוד צבור לעמוד שם בשתיקה:
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        כד, אכד, אכד, אכד, א .101
ּתֹוָרה" ִגין ּבַ ִביא ְוֵאין ְמַדּלְ ּנָ ִגין ּבַ    ."ְמַדּלְ
  

   :ּוְרִמיְנִהי
    ,א)- (ויקרא טז "ַאֲחֵרי מֹות" :קֹוֵרא"
ָעׂשֹור"וְ     ."כז)- (ויקרא כג "ַאְך ּבֶ

גְוָהא ָקא ְמַד     !ּלֵ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ָמן ְפסֹוק ַהּתּוְרּגְ ּיִ ְכֵדי ׁשֶ אן ּבִ    ,ּכָ
ָמן ּלֹא ִיְפסֹוק ַהּתּוְרּגְ ְכֵדי ׁשֶ    .ְוָכאן ּבִ

  
ֵני    :ְוָהא ֲעָלּה ָקּתָ

ּתֹוָרה" ִגין ּבַ ִביא ְוֵאין ְמַדּלְ ּנָ ִגין ּבַ    ,ְמַדּלְ
ג ה הּוא ְמַדּלֵ מָּ    ?ְוַעד ּכַ

ֵד  ָמןַעד ּכְ ּלֹא ִיְפסֹוק ַהּתּוְרּגְ    ."י ׁשֶ
ָלל לֹא ָלל ּכְ ַבּתֹוָרה ּכְ ָלל ּדְ    !ִמּכְ

  
א ָאַמר  יֶאּלָ ּיֵ    :ַאּבַ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ִעְנָין ֶאָחד אן ּבְ    ,ּכָ
י ִעְנָיינֹות תֵּ ׁשְ אן ּבִ    .ּכָ

  
   :ְוָהַתְנָיא

ּתֹוָרה " ִגין ּבַ ִעְנָין ֶאָחד -ְמַדּלְ    ,ּבְ
ִביא  ׁשְ  -ּוַבּנָ    ,ֵני ִעְנָייִניןּבִ

אן ְוָכאן  ָמן - ּכָ ּלֹא ִיְפסֹוק ַהּתּוְרּגְ ְכֵדי ׁשֶ    ."ּבִ
  

ְנָיא ִאיָדְך     :ּתַ
ִביא ְלָנִביא" ִגין ִמּנָ    ,ֵאין ְמַדּלְ

ר  ֵנים ָעׂשָ ל ׁשְ ג –ּוְבָנִביא ׁשֶ    ,ְמַדּלֵ
תוֹ  ֶפר ִלְתִחיּלָ ג ִמּסֹוף ַהסֵּ ּלֹא ְיַדּלֵ    ."ּוִבְלַבד ׁשֶ

  
  
  

  רש"י
  גמ' 

. כהן גדול אחרי מות ביום קורא
הכפורים משנה היא במסכת 
יומא ואך בעשור לחודש ויש 
כאן דילוג דפרשת אך בעשור 
לחדש השביעי בפרשת אמור אל 

   הכהנים:
כאן בכדי שלא יפסוק 

. והאי בכדי שלא המתורגמן
   יפסוק הוא שהרי סמוכין הן:

  
. גרסינן ולא גרסינן והא קתני

   עלה:
. ששניהן מדברין דבענין אח

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:
   . בניחותא:והתניא

. שיש אין מדלגין מנביא לנביא
   כאן טירוף יותר מדאי:
  מפרע:. למסוף הספר לתחילתו
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        בבבב- - - - כד, אכד, אכד, אכד, א .102
            ְתִניִתיןמַ 

ִביא ּנָ ְפִטיר ּבַ    :ַהמַּ
ַמע    ,הּוא ּפֹוֵרס ַעל ׁשְ

יָבה    ,ְוהּוא עֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ
יו ּפָ א ֶאת ּכַ    ,ְוהּוא נֹוׂשֵ

   .ָאִביו אֹו ַרּבֹו עֹוְבִרין ַעל ָידוֹ  -ְוִאם ָהָיה ָקטֹן 
ם -ָקטֹן  ּתֹוָרה ּוְמַתְרּגֵ    ,קֹוֵרא ּבַ

יָבה ,ַמעֲאָבל ֵאינֹו ּפֹוֵרס ַעל ׁשְ  יו ,ְוֵאינֹו עֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ ּפָ א ֶאת ּכַ    .ְוֵאינֹו נֹוׂשֵ
ַמע -ּפֹוֵחַח  ם ,ּפֹוֵרס ֶאת ׁשְ    .ּוְמַתְרּגֵ

ּתֹוָרה יָבה ,ֲאָבל ֵאינֹו קֹוֵרא ּבַ יו ,ְוֵאינֹו עֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ ּפָ א ֶאת ּכַ    .ְוֵאינֹו נֹוׂשֵ
ַמע - סּוָמא     .םּוְמַתְרּגֵ  ,ּפֹוֵרס ֶאת ׁשְ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַמע ָמיו ֵאינֹו ּפֹוֵרס ַעל ׁשְ ּלֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמּיָ ל ׁשֶ    .ּכָ

  
ָמָרא             ּגְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

א ּפָ    :ָאַמר ַרב ּפָ
ּום ּכָ     .בֹודִמׁשּ

  
יִמי ר ׁשִ ה ּבַ    :ָאַמר ַרּבָ

צּוֵיי ָאֵתי ְלִאיּנְ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

א ם ִאיּכָ ִחּנָ ָעִביד ּבְ יַנְייהּו ּדְ    .ּבֵ
  

ַנן    :ּתְ
   "ָאִביו אֹו ַרּבֹו עֹוְבִרין ַעל ָידוֹ  -ְוִאם ָהָיה ָקטֹן "

ּום  ר ִנּצּוֵיי הּוא - "ִנּצּוֵיי"ִאי ָאְמַרּתְ ִמׁשּ    ?!ָקָטן ּבַ
  

א ַמאי בֹוד ?ֶאּלָ ּום ּכָ בֹוד הּוא ?!ִמׁשּ ר ּכְ    ?!ָקטֹן ּבַ
בֹוד  א ּכְ א ִאיּכָ   ,ָאִביו ּוְכבֹוד ַרּבוֹ ֶאּלָ

א ִנּצּוֵיי ָאִביו ְוִנּצּוֵיי ַרּבוֹ    ,בכד י ִאיּכָ   .ָהָכא ַנּמִ
  
  
  
  
  

  רש"י
  מתני' 

. מי שרגיל המפטיר בנביא
להפטיר בנביא תקנו חכמים 

   שיהא פורס את שמע:
. להוציא הוא עובר לפני התיבה

   את הצבור בקדושה שבתפלה:
   . בשבילו:על ידו

. לפי קטן אינו פורס על שמע
שהוא בא להוציא רבים ידי 
חובתן וכיון שאינו מחויב בדבר 

   ובתן:אינו מוציא אחרים ידי ח
. אם כהן ואינו נושא את כפיו

הוא שאין כבוד של צבור להיות 
   כפופין לברכתו:

סופרים מפרש  כת. במספוחח
כל שכרעיו נראין ערום ויחף 
מתרגם ערטילאי ופחח (ישעיה 

   כ):
. דהא מחויב פורס את שמע

   בברכה:
. משום אבל אינו קורא בתורה

כבוד תורה וכן לפני התיבה וכן 
ם גנאי הוא בנשיאות כפי

   לצבור:
  

  גמ' 
. להעביר לפני משום כבוד

התיבה הואיל וממציא עצמו 
לדבר שאינו כבודו תיקנו לו זו 

   לכבוד:
. הדבר בא לידי משום אינצויי

מחלוקת אני מפטיר ואתה 
   תעבור לפני התיבה:

לעבור . הבא דקא עביד בחנם
לפני התיבה אינו נוטל שכר 
דהכא אינצויי ליכא משום כבוד 

  יכא:א
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        בבבבכד, כד, כד, כד,  .103
ַמע -ּפֹוֵחַח " ם[ ,ּפֹוֵרס ַעל ׁשְ    .ּוְמַתְרּגֵ

ּתֹוָרה יָבה ,ֲאָבל ֵאינֹו קֹוֵרא ּבַ יו ,ְוֵאינֹו עֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ ּפָ א ֶאת ּכַ    ]."ְוֵאינֹו נֹוׂשֵ
  

ָע  יּה ּבְ ר ַרבא ִמיּנֵ א ּבַ יֵמ  עּוּלָ ּיֵ    :ַאּבַ
ּתֹוָרה ְקָרא ּבַ ּיִ    ?ָקטֹן ּפֹוֵחַח ַמהּו ׁשֶ

  
ֵעי ָלְך ָערֹום :ָאַמר ֵליּה     !ְוִתיּבָ

   ?ָערֹום ַמאי ַטְעָמא
בֹוד ִצּבּור ּום ּכְ    ,לֹא ִמׁשּ

בֹוד ִצּבּורָהָכא  ּום ּכְ י ִמׁשּ    .ַנּמִ
  
  

  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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        בבבבכד, כד, כד, כד,  .104
ם[ ,ַמעּפֹוֵרס ֶאת ׁשְ  -סּוָמא "    .ּוְמַתְרּגֵ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ַמע ָמיו ֵאינֹו ּפֹוֵרס ַעל ׁשְ ּלֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמּיָ ל ׁשֶ   .]"ּכָ

  
ְנָיא    :ּתַ

י ְיהּוָדהָאְמרּו לֹו ְל "    :ַרּבִ
ָבה ְולֹא ָראּו אֹוָתּה ִמיֵמיֶהם ְרּכָ מֶּ ה ָצפּו ִלְדרֹוׁש ּבַ    ."ַהְרּבֵ

  
יוְ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ

  
ָתא :ָהָתם ְלָיא ִמיּלְ א ּתַ ִליּבָ א ּדְ ֲאַבְנּתָ ין ְוָיַדע ,ּבַ    .ְוָהא ָקא ִמיַכּוֵ
ּום ֲהָנָאה הּוא :ָהָכא    .ְוָהא ֵלית ֵליּה ֲהָנָאה ,ִמׁשּ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
י יֹוֵסי ,ִאית ֵליּה ֲהָנָאה ַרּבִ    ,ּכְ

ַתְנָיא    :ּדְ
יָאַמר "    :יֹוֵסי ַרּבִ

ל ָיַמי ָהִייִתי ִמְצַט     :ֵער ַעל ִמְקָרא ֶזהּכָ
ֲאֵפָלה" ר ּבָ ׁש ָהִעּוֵ ֵ ר ְיַמׁשּ ֲאׁשֶ ֳהַרִים ּכַ ּצָ ׁש ּבַ ֵ    ,כט)- (דברים כח "ְוָהִייָת ְמַמׁשּ

ין ֲאֵפיָלה ְלאֹוָרה ר ּבֵ ת ֵליּה ְלִעּוֵ    ?ְוִכי ָמה ִאְכּפַ
ה ְלָיִדי א ַמֲעׂשֶ ּבָ    ,ַעד ׁשֶ

ִאיׁשֹון ַלְיָל  ְך ּבְ ַעם ַאַחת ָהִייִתי ְמַהּלֵ    ,ה ַוֲאֵפָלהּפַ
ָידוֹ  ֶרְך ַוֲאבּוָקה ּבְ ּדֶ ְך ּבַ ָהָיה ְמַהּלֵ    ,ְוָרִאיִתי סּוָמא ׁשֶ

י לוֹ  ִני :ָאַמְרתִּ ה ְלךָ  ,ּבְ    ?ֲאבּוָקה זֹו ָלמָּ
ָיִדי  :ָאַמר ִלי ֲאבּוָקה ּבְ ל ְזַמן ׁשֶ ֵני ָאָדם רֹוִאין אֹוִתי -ּכָ    ,ּבְ

ָחִתין ּוִמן ַהּק  יִלין אֹוִתי ִמן ַהּפְ ְרָקִניןּוַמּצִ   ."ֹוִצין ּוִמן ַהּבַ
  
  

  רש"י
   . דיחזקאל:לדרוש במרכבה

  . גומות:פחתים
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב .105
            ַמְתִניִתין

ָיָדיו מּוִמין  ׁש ּבְ ּיֵ יו -ּכֵֹהן ׁשֶ ּפָ א ֶאת ּכַ ָ    .לֹא ִיׂשּ
י   :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ָהיּו ָיָדיו ְצבּועֹות ָסִטיס  יו -ַאף ִמי ׁשֶ ּפָ א ֶאת ּכַ ָ    ,לֹא ִיׂשּ
נֵ  ִלין ּבוֹ ִמּפְ ּכְ ָהָעם ִמְסתַּ    .י ׁשֶ

  
מָ              ָראּגְ

ָנא    :ּתָ
ָפָניו ָיָדיו ְוַרְגָליו" ָאְמרּו ּבְ    ."מּוִמין ׁשֶ
  

יָאַמר  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ
יו ּפָ א ֶאת ּכַ ָ    .ָיָדיו ּבֹוֲהָקִנּיֹות לֹא ִיׂשּ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

יו -ָיָדיו ּבֹוֲהָקִנּיֹות " ּפָ א ֶאת ּכַ ָ    .לֹא ִיׂשּ
יולֹ  -ֲעקּוּמֹות ֲעקּוׁשֹות  ּפָ א ֶאת ּכַ ָ    ."א ִיׂשּ

  
יָאַמר     :ַרב ַאּסִ

ִנייֵחיָפִני ּוֵב  יו - ׁשָ ּפָ א ֶאת ּכַ ָ    .לֹא ִיׂשּ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
יָבה"    :ֵאין מֹוִריִדין ִלְפֵני ַהתֵּ

ָאן ית ׁשְ י ּבֵ    ,לֹא ַאְנׁשֵ
ית ֵחיָפה י ּבֵ    ,ְולֹא ַאְנׁשֵ

י ִטְבעֹוִנין    ,ְולֹא ַאְנׁשֵ
ֵני ׁשֶ     ."ּקֹוִרין ְלָאְלִפין ַעְייִנין ּוְלַעְייִנין ָאְלִפיןִמּפְ

  
יאָאַמר ֵליּה  י ִחּיָ ילְ  ַרּבִ י ַרּבִ ר ַרּבִ ְמעֹון ּבַ    :ׁשִ

ה ֵלִוי ה ִמן ַהּדּוָכן ,ִאְלָמֵלי ַאּתָ סּול ַאתָּ    ,ּפָ
ָעֵבי ָקָלְך  ּום ּדְ    .ִמׁשּ

   ,ָאָתא ָאַמר ֵליּה ַלֲאבּוהַּ 
יַע ֵאֶצל  ִזיל ֵאיָמא :ָאַמר ֵליּה  ה ַמּגִ ַאּתָ ׁשֶ יִתי ַלה'"ֵליּה ּכְ ף - "ְוִחּכִ    ?!לֹא ִנְמֵצאָת ְמָחֵרף ּוְמַגּדֵ

  
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
יו ּפָ א ֶאת ּכַ ָ    .ַזְבְלָגן לֹא ִיׂשּ

  
ַרב הּוָנא בּוֵתיּה ּדְ יּבְ ׁשִ ֲהָוה ּבְ    ,ְוָהא ַההּוא ּדַ

ִריס ְיֵדיּה     !ַוֲהָוה ּפָ
  

ִעיר ,ַההּוא ׁש ּבְ    .ֹו ֲהָוהּדָ
  

י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
יו -ַזְבְלָגן " ּפָ א ֶאת ּכַ ָ    ,לֹא ִיׂשּ

ִעירֹו  ׁש ּבְ ר - ְוִאם ָהָיה ּדָ    ."מּותָּ
  
  

יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ַאַחת ֵמֵעיָניו  יו - סּוָמא ּבְ ּפָ א ֶאת ּכַ ָ    .לֹא ִיׂשּ

  
י יֹוָחנָ  ַרּבִ בּוֵתיּה ּדְ יּבְ ׁשִ ֲהָוה ּבְ    ,ןְוָהא ַההּוא ּדַ

ִריס ְיֵדיּה  ֲהָוה ּפָ    !ּדַ
  

ִעירֹו ֲהָוה ,ַההּוא ׁש ּבְ    .ּדָ

  רש"י
  מתני' 

. לפי כהן שיש בידיו מומין
שהעם מסתכלין בו ואמרינן 
במסכת חגיגה (דף טז.) 
המסתכל בכהנים בשעה 
שנושאין את כפיהן עיניו כהות 

   לפי שהשכינה שורה על ידיהן:
  . קרו''ג:סטיס

  
  גמ' 

   . לונטיי''ש בלעז:בוהקניות
   . כפופות:עקומות
   . לצידיהן:עקושות

. כהן שהוא חיפני ובישני
מאנשי חיפה ומאנשי בית שאן 

   מגמגמין בלשונן הן:
ין לאלפין עיינין מפני שקור

. ואם היו עושין ולעיינין אלפין
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.) 

ין לאלפין עיינין דבי ר''א קור
   ולעיינין אלפין ההוא בדרשה:

. הנושא את פניו ידיו ורגליו
כפיו חולץ מנעליו כדתניא 
(סוטה דף מ.) ואם יש בו מום 
יסתכלו בו ומתוך כך רואין את 

   ידיו:
. ותניא בהכל שוחטין דעבי קלך

(חולין דף כד.) בשילה ובבית 
   עולמים הלוים נפסלין בקול:

מקרא זה . אצל וחכיתי לה'
   בספר ישעיה:

. שהיה לא נמצאת מחרף ומגדף
קורא לחיתי''ן היהי''ן נראה 

   כאומר והכיתי:
   . עיניו זולפות דמעה:זבלגן

. לפי לא ישא את כפיו
   שמסתכלין בו:
. כבר היו רגילין דש בעירו הוה

אנשי עירו ולא היו מסתכלין בו 
עוד דש לשון מרגיל כמו כיון 

  ):דדש דש (בגיטין דף נו:
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י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ
יו" ּפָ א ֶאת ּכַ ָ ַאַחת ֵמֵעיָניו לֹא ִיׂשּ    ,סּוָמא ּבְ

ִעירֹו  ׁש ּבְ ר - ְוִאם ָהָיה ּדָ   ."מּותָּ
  
  
  
י ְיהּוָדה"    :אֹוֵמר ַרּבִ

א ֶא  ָ ָהיּו ָיָדיו ְצבּועֹות לֹא ִיׂשּ יוִמי ׁשֶ ּפָ    ."ת ּכַ
  

ָנא    :ּתָ
ר" ָכְך מּותָּ ן ּבְ י ָהִעיר ְמַלאְכתָּ   ."ִאם רֹוב ַאְנׁשֵ
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        כד, בכד, בכד, בכד, ב .106
            ַמְתִניִתין

   :ָהאֹוֵמר
ְצבּוִעין" יָבה ּבִ ְלָבִנים לֹא ַיֲעבֹור - " ֵאיִני עֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ    .ַאף ּבִ
ל ֵאיִני עֹוֵבר" ַסְנּדָ    .ַאף ָיֵחף לֹא ַיֲעבֹור - "ּבְ
  

הָהעֹוׂשֶ  תֹו ֲעגּוּלָ ִפּלָ    :ה תְּ
ָנה    ,ַסּכָ

ּה ִמְצָוה    .ְוֵאין ּבָ
ס ָידֹו  ,ְנָתָנּה ַעל ִמְצחוֹ  ינּות -אֹו ַעל ּפַ ֶרְך ַהמִּ    .ֲהֵרי זֹו ּדֶ

ּלֹו  ית אּוְנָקִלי ׁשֶ ן ָזָהב ּוְנָתָנּה ַעל ּבֵ ֶרךְ  ֲהֵרי זוֹ  -ִציּפָ   .ַהִחיצֹוִנים ּדֶ
   

ָמָרא             ּגְ

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ּמָ ָחְיי יַנן ׁשֶ    .א ִמינּות ִנְזְרָקה ּבוֹ ׁשִ
  
  
ּה ִמְצָוה" ָנה ְוֵאין ּבָ ה ַסּכָ תֹו ֲעגּוּלָ ִפּלָ ה תְּ    ."ָהעֹוׂשֶ
  

ִניָנא ְלָהא    :ֵליָמא ּתָ
ָנן ָתנּו ַרּבָ    :ּדְ

יַני" ה ִמסִּ עֹות ֲהָלָכה ְלמׁשֶ ין ְמרּוּבָ ִפּלִ    ",תְּ
   :ָרָבאְוָאַמר 

ִתְפָרן ּוַבֲאַלְכסֹוָנן    .ּבְ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
י ַאְמּגּוָזאַמְתִניִתין ּדַ     .ֲעִביָדא ּכִ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. טעמא אף בלבנים לא יעבור
   מפרש בגמ':

. תפילין העושה תפלתו עגולה
   שבראשו עגולה כביצה וכאגוז:

   . שלא תכנס בראשו:סכנה
. דמרובעות ואין בה מצוה

   בעינן:
. של ראש ושל יד נתנה על מצחו

   על פס ידו:
. שמבזין הרי זו דרך המינות

מדרש חכמים והולכין אחר 
כמשמען בין עיניך המשמע 

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 יד על בית אונקלי

   לבושו מבחוץ:
. בני אדם הרי זה דרך חיצונים

ם חוץ ההולכים אחרי דעת
מדעת חכמים דבעינן לך לאות 

   ולא לאחרים לאות (שם):
. נמי כתיב למען תהיה ציפן זהב

תורת ה' בפיך (שמות יג) שיהא 
   הכל מבהמה טהורה:

  
  גמ' 

. המינין שמא מינות נזרקה בו
   עובדי ע''ז מקפידין בכך:

. כשהוא תופר בתפרן ובאלכסונן
בית מושבן צריך ליזהר שלא 

שיכת חוט יקלקל ריבוען במ
התפירה וצריך שיהא להן 
אלכסון כהלכתו במרובע שתהא 
אצבע ברוחב ובאורך שהיא 

   אצבע ושני חומשין באלכסון:
. עגולות כאגוז אבל כי אמגוזא

עגולה כביצה וכעדשה שפיר דמי 
ולא תסייעא לברייתא 

  ממתניתין:
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        כה, אכה, אכה, אכה, א    ––––כד, ב כד, ב כד, ב כד, ב  .107
            ַמְתִניִתין

   :ָהאֹוֵמר
ינּות - "ְיָבְרכּוָך טֹוִבים"   ,אכה ֶרְך ַהמִּ    ,ֲהֵרי זֹו ּדֶ

יעּו ַרֲחֶמיךָ "    ",ַעל ַקן ִצּפֹור ַיּגִ
ְמךָ " ֵכר ׁשִ    ",ְוַעל טֹוב ִיּזָ
  ",מֹוִדים" "מֹוִדים"

ִקין אֹותוֹ  תְּ    .ְמׁשַ
ֲעָריֹות  ה ּבַ ִקין אֹותוֹ  -ַהְמַכּנֶ תְּ    .ְמׁשַ

ן ְלַהֲעִביר ַלּמֹוֶלךְ " :ָהאֹוֵמר ְרֲעָך לֹא ִתתֵּ ּיּוָתא -כא) -(ויקרא יח "ּוִמּזַ ֲאַרמִּ ָרא ּבַ ן ְלַאְעּבָ    ,לֹא ִתתֵּ
ְנִזיָפה ִקין אֹותֹו ּבִ תְּ   .!"ְמׁשַ

  
ָמָרא             ּגְ

ָלָמא ׁשְ י ָרׁשּוּיֹות - "מֹוִדים" "יםמֹוִד " :ּבִ ּתֵ ׁשְ ִמיֲחִזי ּכִ    ,ּדְ
ְמךָ " ֵכר ׁשִ י – "ְוַעל טֹוב ִיּזָ ַמע ַעל טֹוב  ,ַנּמִ ַמׁשְ    ,לֹא –ְוַעל ַרע  ,יןִא  –ּדְ

   :ּוְתַנן
הּוא ְמָבֵרְך ַעל ַהּטֹוָבה" ם ׁשֶ ׁשֵ יב ָאָדם ְלָבֵרְך ַעל ָהָרָעה ּכְ   ."ַחּיָ

א     ?ַמאי ַטְעָמא -  "יעּו ַרֲחֶמיךָ ַעל ַקן ִצּפֹור ַיּגִ "ֶאּלָ
  

ַמֲעָרָבא ֵרי ָאמֹוָרֵאי ּבְ ּה  ּתְ ִליֵגי ּבָ    ,ּפְ
י ר ָאִבין ַרּבִ יוְ  יֹוֵסי ּבַ ר ְזִביָדא ַרּבִ    ,יֹוֵסי ּבַ

ית :ַחד ָאַמר ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ ִטיל ִקְנָאה ּבְ ּמֵ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ
ל  :ְוַחד ָאַמר ה ִמּדֹוָתיו ׁשֶ עֹוׂשֶ ֵני ׁשֶ רּוְך הּואִמּפְ דֹוׁש ּבָ ֵזירֹות ,ַרֲחִמים ַהּקָ א ּגְ    .ְוֵאיָנן ֶאּלָ

  
יּה ּדְ  ָנִחית ַקּמֵ הַההּוא ּדְ    :ָאַמר ַרּבָ

ה ַחְסּתָ ַעל ַקן ִצּפֹור  ה חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינוּ  - ַאּתָ    ,ַאּתָ
נֹו  ה ַחְסּתָ ַעל אֹותֹו ְוֶאת ּבְ ה חּוס ְוַרֵחם ָעֵלינוּ  - ַאּתָ    .ַאּתָ

  
   :הַרּבָ ָאַמר 

ָנן ְלַרּצּוֵיי ְלָמֵריּה  ה ָיַדע ַהאי ֵמַרּבָ ּמָ    !ּכַ
  

י ָאַמר ֵליּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ִקין אֹותוֹ "ְוָהא  תְּ ַנן "ְמׁשַ    !ּתְ

  
ה    ?ְוַרּבָ

  
ְבָעא י הּוא ּדִ ּיֵ    .ְלַחּדּוֵדי ְלַאּבַ

  
יּה ּדְ  ָנִחית ַקּמֵ י ֲחִניָנאַההּוא ּדְ    :ָאַמר ,ַרּבִ

ּבֹור  דֹול ַהּגִ יץָהֵאל ַהּגָ יר ְוֶהָחָזק ְוָהַאּמִ    .ְוַהּנֹוָרא ָהַאּדִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ָמָרְך  ְבֵחיּה ּדְ יְנהּו ְלׁשִ יְמּתִ    ?!ַסּיַ

  
ָלָתא א ָהֵני ּתְ ּתָ    ,ַהׁשְ

אֹוַרְייָתא ה ּבְ ַכְתִביְנהּו מׁשֶ ִניְנהוּ  ,ִאי ַלאו ּדְ דֹוָלה ְוַתּקְ ֶנֶסת ַהּגְ    ,ְוָאתּו ּכְ
י ַהאיוְ  ,ֲאַנן לֹא ָאְמִריַנן ְלהוּ     ?!ַאּתְ ָאְמַרּתְ ּכּוּלֵ

ֶסף יְנֵרי ּכֶ ּדִ ִסין אֹותֹו ּבְ יְנֵרי ָזָהב ְוָהיּו ְמַקּלְ ָהיּו לֹו ֶאֶלף ַאְלֵפי ֲאָלִפים ּדִ ל ְלָאָדם ׁשֶ ַנאי הּוא לוֹ  - ָמׁשָ    ?!לֹא ּגְ
  
  

י ֲחִניָנאָאַמר     :ַרּבִ
ַמִים ְרַאת ׁשָ ַמִים חּוץ ִמּיִ יֵדי ׁשָ    ,ַהּכֹל ּבִ

נֶּ  י ִאם ְלִיְרָאה" :ֱאַמרׁשֶ ְך ּכִ ָרֵאל ָמה ה' ֱאלֶֹהיָך ׁשֹוֵאל ֵמִעּמָ ה ִיׂשְ    .יב)- (דברים י "ְוַעתָּ

  
ָתא זּוְטְרִתי ִהיא ִיְרָאה ִמיּלְ ָלל ּדְ    ?!ִמּכְ

  רש"י
  מתני' 

. יברכוך טובים ה''ז דרך מינות
של  שאינו כולל רשעים בשבחו

מקום וחכמים למדו (כריתות 
דף ו:) מחלבנה שריחה רע 
ומנאה הכתוב בין סממני 
הקטורת שמצריכן הכתוב 
בהרצאתן להיותן באגודה 

   אחת:
. כלשון על קן צפור יגיעו רחמיך

הזה רחמיך מגיעין על קן צפור 
   כך חוס ורחם עלינו:

. על טובותיך ועל טוב יזכר שמך
נודה לך או שאמר שני פעמים 
מודים כשהוא כורע משתקין 

   אותו ובגמרא מפרש לה:
. בגמרא מפרש המכנה בעריות

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 

כמים בספרי אספה לי בלשון ח
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 

. לא תבא על הכותית למולך
   ותוליד בן לע''ז:

. שעוקר משתקין אותו בנזיפה
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' 
. ומקבל ומודה כשתי רשויות

   אלוה אחר אלוה:
   . ברוך דיין האמת:על הרעה

. ברוך הטוב על הטובה
   והמטיב:

. לומר על העופות מטיל קנאה
חס ועל הבהמות וחיות אינו 

   חס:
. להטיל ואינן אלא גזירת מלך

עלינו עולו להודיע שאנחנו 
   עבדיו ושומרי מצותיו:

. האל דכתבינהו משה בתורה
הגדול הגבור והנורא אשר לא 

   ישא פנים (דברים י):
. בספר אנשי כנסת הגדולה

עזרא (נחמיה ט) ועתה אלהינו 
הגדול הגבור והנורא שומר האל 

   הברית והחסד:
. אותה חוץ מיראת שמים

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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   !יןִא 
ינּו  ה ַרּבֵ י מׁשֶ ָתא זּוְטְרִתי ִהיא -ְלַגּבֵ    ,ִמיּלְ

ין ֵהיֶמּנּו כְּ  ׁשִ ַבּקְ ּמְ ל ְלָאָדם ׁשֶ דֹול ְוֵיׁש לֹו ָמׁשָ ְכִלי ָקָטן - ִלי ּגָ    ,ּדֹוֶמה ָעָליו ּכִ
דֹול -ָקָטן ְוֵאין לֹו  ְכִלי ּגָ    .ּדֹוֶמה ָעָליו ּכִ

  
  

י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ
ַמע" :ָהאֹוֵמר ַמע" "ׁשְ אֹוֵמר - "ׁשְ ֵמי "מֹוִדים" "מֹוִדים" :ּכְ    .ּדָ

  
   :ֵמיִתיֵבי

ַמע ְוכֹוְפָלּה " הֲה  -ַהּקֹוֵרא ֶאת ׁשְ    "ֵרי ֶזה ְמגּוּנֶ
ה" ֲהֵוי - "ְמגּוּנֶ ִקיַנן ֵליּה  ,הּוא ּדַ ּתְ ּתּוֵקי לֹא ְמׁשַ    !ׁשַ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ָתא ְוָתֵני ָלּה  ָתא ִמיּלְ ָאַמר ִמיּלְ    ,ָהא ּדְ
סּוָקא ְוָתֵני ָלּה  סּוָקא ּפְ ָאַמר ּפְ    .ָהא ּדְ

  
א ָאַמר ֵליּה  ּפָ    :ָרָבאלְ  ַרב ּפָ

ָרא  יּה ְוִדְלָמא ֵמִעיּקָ ְעּתֵ ן ּדַ יּוֵ א ּכִ ּתָ יּה ְוַהׁשְ ְעּתֵ ן ּדַ יּוֵ    ?לֹא ּכִ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
א ַמּיָ י ׁשְ ַלּפֵ    ?!ַחְברּוָתא ּכְ
יּה  ְעּתֵ ין ּדַ ָחא -ִאי לֹא ְמַכּוֵ ַנּפָ א ּדְ ַאְרַזְפּתָ יּה  ,ָמִחיָנא ֵליּה ּבְ ְעּתֵ ין ּדַ ְמַכּוֵ   .ַעד ּדִ

  
  
  

  רש"י
. תא מילתא ותני להאמר מיל

כל תיבה אומר ושונה אין כאן 
משמעות שתי רשויות אלא 

   מגונה וסכל הוא:
. וכי כמנהג חברותא כלפי שמיא

חבירו נוהג בהקב''ה לדבר לפניו 
שלא במתכוין וחוזר ומראה לו 
בכופלו שלא כיון בראשונה: 

מרטי''ל בלע''ז ותשם  מרזפתא
את המקבת מתרגמינן מרזפתא 

   :(שופטים ד)



    הקורא עומדהקורא עומדהקורא עומדהקורא עומד    ––––מסכת מגילה פרק ג' מסכת מגילה פרק ג' מסכת מגילה פרק ג' מסכת מגילה פרק ג' 
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        כה, אכה, אכה, אכה, א .108
ֲעָר " ה ּבַ תְּ יַהְמַכּנֶ    ."ִקין אֹותוֹ ֹות ְמׁשַ
  

ָנא     :ַרב יֹוֵסףּתָ
   ."לֹון ִאּמוֹ ְקלֹון ָאִביו ּוְק "
  
  
ן ְלַהֲעִביר" :ָהאֹוֵמר" ְרֲעָך לֹא ִתתֵּ    ."ְוכּו' "ּוִמּזַ
  

ֵבי  ָנא ּדְ ָמֵעאלּתָ י ִיׁשְ    :ַרּבִ
א ַעל ַהּכּוִתית" ָרֵאל ַהּבָ ִיׂשְ ן ַל  ,ּבְ ה ּבֵ ּנָ ת ,ֲעבֹוָדה ָזָרהְוהֹוִליד ִממֶּ רַהּכָ    ."ּוב ְמַדּבֵ
  

  רש"י
. לפרושי מכנה תני רב יוסף

דמתני' כדמתרגם ערות אביך 
וערות אמך קלנא דאבוך וקלנא 
דאמך ולא תגלה שום דבר קלון 

   שבהן:
. לפרש תנא דבי רבי ישמעאל

מתני' בישראל הבא על הכותית 
  הכתוב מדבר:
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        בבבב- - - - כה, אכה, אכה, אכה, א .109
   ַמְתִניִתין

ה ְראּוֵבן  ם -ַמֲעׂשֵ ְרּגֵ    .ִנְקָרא ְולֹא ִמתַּ
ָמר ה תָּ ם - ַמֲעׂשֵ ְרּגֵ    .ִנְקָרא ּוִמתַּ

ה ֵעֶגל ָהִראׁשֹון  ם - ַמֲעׂשֵ ְרּגֵ    .ִנְקָרא ּוִמתַּ
ִני  ֵ ם -ְוַהׁשּ ְרּגֵ    .ִנְקָרא ְולֹא ִמתַּ

ת ּכֲֹהִנים ְרּכַ ה ּדָ  ,ּבִ ִמין - ִוד ְוַאְמנֹון ַמֲעׂשֵ ְרּגְ    .ִנְקָרִאין ְולֹא ִמתַּ
ָבה"ֵאין ַמְפִטיִרין ּבַ  ְרּכָ    ".מֶּ

י ְיהּוָדהוְ  יר :ַרּבִ    .ַמתִּ
י    :אֹוֵמר ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ

ַלם" :ֵאין ַמְפִטיִרין הֹוַדע ֶאת ְירּוׁשָ    .ב)-(יחזקאל טז" ּבְ
  

ָמָרא             ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ִמיןֵיׁש ִנְקִרין ּוִמתַּ "    ,ְרּגְ

ִמין ְרּגְ    ,ְוֵיׁש ִנְקִרין ְולֹא ִמתַּ
ִמין ְרּגְ    .ְוֵיׁש לֹא ִנְקִרין ְולֹא ִמתַּ

  
ִמ  ְרּגְ   ין: ֵאּלּו ִנְקִרין ּוִמתַּ

   .בל"ת עק"ן נשפ"ה ִסיָמן
  

ית  ֵראׁשִ ה ּבְ ם -ַמֲעׂשֵ ְרּגֵ    .ִנְקָרא ּוִמתַּ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא   כה,ב ּיוּ  :ַמהּו ּדְ ַמְעָלה"ֵלי ָאתּו ְלׁשַ ה ?ַמה ּלְ ַמטָּ ָפִנים^ ?ַמה ּלְ ָאחֹור ?ּוַמה ּלְ    ?(חגיגה ב,ג) "ּוַמה ּלְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ם ְרּגֵ נֹוָתיו ִנְקָרא ּוִמתַּ י ּבְ תֵּ ה לֹוט ּוׁשְ    .ַמֲעׂשֵ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא ַאְבָרָהם :ַמהּו ּדְ    ,ֵניחּוׁש ִלְכבֹודֹו ּדְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

םַמֲע  ְרּגֵ ָמר ִויהּוָדה ִנְקָרא ּוִמתַּ ה תָּ   .ׂשֵ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא יהּוָדה :ַמהּו ּדְ    ,ֵליחּוׁש ִלְכבֹודֹו ּדִ
ַמע ָלן אֹוֵדי :ָקא ַמׁשְ ָבֵחיּה הּוא ּדְ    .ׁשְ

  
ם ְרּגֵ ה ֵעֶגל ָהִראׁשֹון ִנְקָרא ּוִמתַּ    .ַמֲעׂשֵ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא ָרֵאלֵליחּוׁש ִלְכבֹוָד  :ַמהּו ּדְ ל ִיׂשְ    ,ן ׁשֶ

ַמע ָלן ָרה :ָקא ַמׁשְ ּפָ ַהְוָיא ְלהּו ּכַ ִניָחא ְלהּו ּדְ ן ּדְ ּכֵ ל ׁשֶ    .ּכָ
  

ִמין ְרּגְ   .ְקָללֹות ּוְבָרכֹות ִנְקִרין ּוִמתַּ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ִצּבּוָרא :ַמהּו ּדְ ְייהּו ּדְ ְעּתַ ְייָגא ּדַ ְלָמא ּפַ    ,ֵניחּוׁש ּדִ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  רש"י
  מתני' 

. וישכב את בלהה מעשה ראובן
   פילגש אביו (בראשית לה):

   בית הכנסת:. בנקרא
   . חיישינן לגנותו:ולא מתרגם
   . ויהודה:מעשה תמר

. כל פרשת ומעשה עגל הראשון
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 

אין  שיצא מאליו אבל המקרא
   מבינין:

. את הודע את ירושלם
תועבותיה פרשה היא 

   ביחזקאל:
  

  גמ' 
. ויש לא נקרין ולא מתרגמין

מפרש בסיפא מעשה דוד ואמנון 
   לא נקרין בהפטרה:

. ואמרינן מעשה בראשית כו'
במסכת חגיגה (דף יא:) 
המסתכל בארבעה דברים ראוי 
לו כאילו לא בא לעולם והתם 

ל מלך מפרש טעמא אין רצונו ש
  שיזכירו שמו על אשפה כו':

. שבח הוא קמ''ל שבחו הוא
   ליהודה הקרייה:

  . שהודה מחטאו:דאודי
   . של ברכות:מאהבה
. של קללות ואין לבן ומיראה
   לשמים:

. יחלוש דעתן פייגי דעתייהו
כשישמעו שיהו נענשין ויאמרו 
טוב ליהנות מן העולם הזה בכל 

  רצוננו הואיל וסופנו ליענש:
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ִמין ְרּגְ ין ִנְקִרין ּוִמתַּ    .ַאְזָהרֹות ְועֹוָנׁשִ

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא ְרָאה :ַמהּו ּדְ ְלָמא ָאתּו ְלֶמֱעַבד ִמּיִ    ,ֵניחּוׁש ּדִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ה ַאְמנֹון ְוָתָמר  ם -ַמֲעׂשֵ ְרּגֵ    ,ִנְקָרא ּוִמתַּ
לֹום  ה ַאְבׁשָ ם -ַמֲעׂשֵ ְרּגֵ    .ִנְקָרא ּוִמתַּ

  
ׁשִ     !יָטאּפְ

  
ָדִוד ֵתיָמא ֵליחּוׁש ִליָקֵריּה ּדְ    ,ַמהּו ּדְ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ם ְרּגֵ ְבָעה ִנְקָרא ּוִמתַּ ּגִ יֶלֶגׁש ּבַ ה ּפִ    .ַמֲעׂשֵ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

ֵתיָמא ִבְנָיִמין :ַמהּו ּדְ    ,ֵליחּוׁש ִלְכבֹודֹו ּדְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
ַלם ֶאת ּתֹוֲעבוֹ " םב) - (יחזקאל טז "ֶתיהָ הֹוַדע ֶאת ְירּוׁשָ ְרּגֵ    .ִנְקָרא ּוִמתַּ
  

יָטא ׁשִ    !ּפְ
  

י ֱאִליֶעֶזר ַרּבִ    ,ְלַאּפּוֵקי ִמּדְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ָהָיה קֹוֵרא ְלַמְעָלה ֵמ " ָאָדם ֶאָחד ׁשֶ ה ּבְ י ֱאִליֶעֶזרַמֲעׂשֶ    :ַרּבִ
ַלם ֶאת ּתֹוֲעבֹוֶתיהָ "    ,"הֹוַדע ֶאת ְירּוׁשָ

ה בּ  :ָאַמר לוֹ  ַאתָּ ךָ ַעד ׁשֶ תֹוֲעבֹות ִאמְּ ַלִים ֵצא ּוְבדֹוק ּבְ תֹוֲעבֹות ְירּוׁשָ    ,ֹוֵדק ּבְ
סּול ֶמץ ּפְ ְדקּו ַאֲחָריו ּוָמְצאּו ּבֹו ׁשֶ    ."ּבָ

  
  

ִמין ְרּגְ    :ְוֵאּלּו ִנְקִרין ְולֹא ִמתַּ
   .רעבד"ן ִסיָמן

  
ה ְראּוֵבן  ם -ַמֲעׂשֵ ְרּגֵ    .ִנְקָרא ְולֹא ִמתַּ

ה ּבְ  י ֲחִנינָ ּוַמֲעׂשֶ ְמִליֵאלַרּבִ ן ּגַ ָהַלְך ְלָכבּול א ּבֶ    ,ׁשֶ
ֶנֶסת ן ַהּכְ ָרֵאל" :ְוָהָיה קֹוֵרא ַחּזַ ּכֹון ִיׂשְ ׁשְ   כב) - (בראשית לה "ַוְיִהי ּבִ

ָמן ַהְפֵסק א ַאֲחרֹון ,ְוָאַמר לֹו ַלְמתּוְרּגְ ם ֶאּלָ ַתְרּגֵ    ,ַאל תְּ
חּוהּו ֲחָכִמים יּבְ    .ְוׁשִ

  
ִני ִנְקָרא  ֵ ה ֵעֶגל ַהׁשּ םַמֲעׂשֵ ְרּגֵ    .ְולֹא ִמתַּ

  
ִני"ֵאיֶזה  ֵ ה ֵעֶגל ַהׁשּ    ?"ַמֲעׂשֵ

  
ה"ִמן  ה"ַעד כא) -(שמות לב "ַוּיֹאֶמר מׁשֶ ְרא מׁשֶ    ."ַוּיַ

  
ְנָיא    :ּתַ

ְמעֹון" י ׁשִ ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ    :אֹוֵמר ּבֶ
ְתׁשּובֹוָתיו    ,ְלעֹוָלם ְיֵהא ָאָדם ָזִהיר ּבִ

יבֹו ַא  ֱהׁשִ ׁשּוָבה ׁשֶ ּתֹוְך תְּ מִּ ְקרּו ַהְמַעְרֲעִריםׁשֶ ה ּפָ    ,ֲהרֹן ְלמׁשֶ
ֱאַמר ּנֶ ה" :ׁשֶ ִליֵכהּו ָבֵאׁש ְוָיָצא ָהֵעֶגל ַהּזֶ    .כד)-(שמות לב" ָוַאׁשְ

  

  רש"י
. ויהיו אל תתרגם אלא אחרון

בני יעקב שנים עשר והפסוק 
הזה נפסק בהפסק פרשה לכך 
קורהו אחרון כאילו הוא פסוק 

   לעצמו:
. מה מן ויאמר משה אל אהרן

   עשה לך העם הזה:
. העיזו פניהם פקרו המומרים

   לומר יש ממש בע''ז:
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ת ּכֲֹהִנים  ְרּכַ ִמין -ּבִ ְרּגְ    ."ִנְקִרין ְולֹא ִמתַּ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ְכִתיב ּום ּדִ א" :ִמׁשּ ָ    .כו)-(במדבר ו "ִיׂשּ
  
  
  
ִוד וְ " ה ּדָ ִמין -ַאְמנֹון ַמֲעׂשֵ ְרּגְ    ."לֹא ִנְקִרין ְולֹא ִמתַּ
  

ם"ְוָהא ָאְמַרּתְ  ְרּגֵ ה ַאְמנֹון ְוָתָמר ִנְקָרא ּוִמתַּ    !"ַמֲעׂשֵ
  

ָיא    :לֹא ַקׁשְ
ְכִתיב ִוד" :ָהא ּדִ ן ּדָ    ,"ַאְמנֹון ּבֶ
ְכִתיב    .ְסָתָמא "ַאְמנֹון" :ָהא ּדִ

  
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

תוּ " ְקָראֹות ַהּכְ ל ַהמִּ ּתֹוָרה ִלְגַנאי ּכָ ַבח -ִבין ּבַ    ,קֹוִרין אֹוָתן ִלׁשְ
גֹון ה" ּכְ ֶלּנָ ּגָ ה – ל)- (דברים כח "ִיׁשְ ֶבּנָ ּכָ    ,ִיׁשְ

ְעּפֹוִלים" חֹוִרים –כז) -(דברים כח "ּבַ טְּ    ,ּבַ
ְביֹוִנים – כה)-(מלכים ב ו "ִחְריֹוִנים"    ,ּדִ
ּתֹות ֶאת ֵמיֵמי ׁשִ "    ,ֶלֱאכֹול ֶאת צֹוָאָתם - כז)- (מלכים ב יח "יֵניֶהםֶלֱאכֹול ֶאת חֹוֵריֶהם ְוִלׁשְ

ּתֹות ֶאת ֵמיֵמי ַרְגֵליֶהם    .ְוִלׁשְ
   ,ְלמֹוָצאֹות – כז)- (מלכים ב י "ְלמְֹחָראֹות"

י ן ָקְרָחה ַרּבִ ַע ּבֶ    :אֹוֵמר ְיהֹוׁשֻ
ָמן – "ְלמְֹחָראֹות" ׁשְ    ,ּכִ

ַנאי ַלֲעבֹוָד  הּוא ּגְ ֵני ׁשֶ    ."הָר ה זָ ִמּפְ
  

   :ב ַנְחָמןַר ָאַמר 
ל ֵליָצנּוָתא ֲאִסיָרא    ,ּכָ

יָצנּוָתא ּדַ  ר ִמּלֵ ְרָיא – הָר ה זָ ֲעבֹוָד ּבַ ׁשַ    ,ּדְ
ְכִתיב ל קֵֹרס ְנבוֹ " :ּדִ ַרע ּבֵ     ,א)-(ישעיה מו "ּכָ
א" :ּוְכִתיב ָ ט ַמׂשּ יו לֹא ָיְכלּו ַמּלֵ     .ב)- (ישעיה מו ְוגֹו'' "ָקְרסּו ָכְרעּו ַיְחּדָ

  
י אי ַרּבִ    :רָאַמ  ַיּנַ

ַכן ׁשֹוְמרֹון" :ֵמָהָכא ית ָאֶון ָיגּורּו ׁשְ    ,ְלֶעְגלֹות ּבֵ
ּנוּ  י ָגָלה ִמּמֶ בֹודֹו ּכִ י ָאַבל ָעָליו ַעּמֹו ּוְכָמָריו ָעָליו ָיִגילּו ַעל ּכְ   .ה)-(הושע י "ּכִ

ְקֵרי  בֹודוֹ "ַאל תִּ ֵבידוֹ  - "ּכְ א ּכְ    .ֶאּלָ
  

ר ָמנֹוַח ָאַמר  ֵמיּה  ַרב הּוָנא ּבַ ְ ַרב ִאיָקאּדְ ִמׁשּ ֵריּה ּדְ    :ַרב ַאָחא ּבְ
ָרֵאל ְלֵמיַמר ֵליּה ְלעֹוֵבד ּכֹוָכִבים ֵרי ֵליּה ְלַבר ִיׂשְ    :ׁשָ

ְקֵליּה ַל  ּלוֹ  הָר ה זָ ֲעבֹוָד ׁשַ יו ׁשֶ ין ּתָ ׁשִ ֵחיּה ּבְ    .22ְוַאּנְ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ְסַנאי ׁשּוְמָעֵניּה  ֵרי ֵליּה ְלַבּזּוֵייּה  - ַהאי ַמאן ּדִ י"ןׁשָ ִגיֶמ"ל ְוׁשִ    .ּבְ

יר ׁשּוְמָעֵניּה  ּפִ ׁשַ ּבּוֵחיּה  -ַהאי ַמאן ּדְ ֵרי ְלׁשַ    ,ׁשָ
ֵחיּה ָינ ּבְ ׁשַ ָרכֹות ַעל רֹאׁשוֹ ּוַמאן ּדְ   .ּוחּו לֹו ּבְ
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ת ֶעְרַות ִמְצָרִים" –על פי הפסוק  22   .   (ישעיהו כ,ד) "ַוֲחׂשּוַפי ׁשֵ

  רש"י
. שלא יאמרו משום ישא

הקב''ה נושא להן פנים ואינן 
ין שכדאי הן ישראל לשאת יודע

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:
. לשון משכב כדכתיב ישגלנה

והשגל יושבת אצלו (נחמיה ב) 
   וי''מ כלבתא:

. לשון מפורש הוא בעפולים
גנאי יותר מטחורים ושניהן ל

   בנקב בית הריעי:
   . חרי לשון ריעי:חריונים
. הזב מן היונים שלא דביונים

לפרש שהיו ישראל אוכלין 
   גלליהן בשומרון:

. ריעי היוצא דרך את חוריהם
   הנקב:

. שינים יש מימי שיניהם
לכרכשת' וצואה לחה ורכה 

   קרויה מימי שיניהן:
ם . גבי עבודת כוכבילמחראות

כתיב בספר מלכים כי חור לשון 
   מוצא ריעי הוא:
. לקול השמועה לעגלות בית און

הבאה על עגלי בית און יגורו 
שכיניהם שבשומרון כי אבל 

   עליו על העגל:
. אשר וכמריו (אשר) עליו יגילו

היו רגילין לשמוח עליו עתה 
   יתאבלו על כבודו כי גלה ממנו:

. כובד משאו של ריעי אלא כבידו
יה בו וכובד עגבותיו ודומה תה

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:

. לשון וחשופי שת שי''ן ותי''ו
   כ):ערות מצרים (ישעיה 

. שיוצאות עליו דסני שומעניה
שמועות רעות ושנואות שהוא 

   נואף:
. בר גירתא זונה שמה בג' ושי''ן

סריי' שם מוסרח כך הוא 
בתשובות הגאונים מותר לבזות 
גם את אמו שילדתו ורבותי 

  מפרשים גיופא שייטא שטייא:
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        בני העיר שמכרובני העיר שמכרובני העיר שמכרובני העיר שמכרו    ––––    ''''דדדדפרק פרק פרק פרק     מגילהמגילהמגילהמגילהמסכת מסכת מסכת מסכת 

        כו, אכו, אכו, אכו, א    ––––    כה, בכה, בכה, בכה, ב .110
 

            ַמְתִניִתין

ֵני ָהִעיר ׁשֶ  ְכרוּ ּבְ    :מָּ
ל ִעיר  ֶנֶסת -ְרחֹוָבּה ׁשֶ ית ַהּכְ ָדָמיו ּבֵ    .לֹוְקִחין ּבְ

ֶנֶסת  ית ַהּכְ יָבה -ּבֵ    .לֹוְקִחין תֵּ
יָבה  חֹות -תֵּ    .לֹוְקִחין ִמְטּפָ

חֹות    כו,א    .ִיְקחּו ְסָפִרים^ - ִמְטּפָ
   .לֹוְקִחין ּתֹוָרה - ְסָפִרים 

   .ְסָפִרים לֹא ִיְקחוּ  - ֲאָבל ִאם ָמְכרּו ּתֹוָרה 
חֹות - ְסָפִרים     .לֹא ִיְקחּו ִמְטּפָ

חֹות  יָבה - ִמְטּפָ    .לֹא ִיְקחּו תֵּ
יָבה  ֶנֶסת -תֵּ ית ַהּכְ    .לֹא ִיְקחּו ּבֵ

ֶנֶסת  ית ַהּכְ מֹוְתֵריֶהן ,לֹא ִיְקחּו ֶאת ָהְרחֹוב -ּבֵ   .ְוֵכן ּבְ
  

ָמָרא    ּגְ

ל ִעיר" ְכרּו ְרחֹוָבּה ׁשֶ מָּ ֵני ָהִעיר ׁשֶ    ."ּבְ
  
ר ָחָנהַמר ָא  ר ּבַ ה ּבַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבָ    :ַרּבִ

ְבֵרי  יזֹו ּדִ ר יֹוֵסי ַרּבִ ָאה ְמַנֵחם ּבַ    ,ְסתּוְמּתָ
ה" :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםֲאָבל  ָ ּום ְקדּוׁשּ    ."ָהְרחֹוב ֵאין ּבֹו ִמׁשּ

  
יוְ  ר יֹוֵסי ַמאי ַטְעֵמיּה  ַרּבִ    ?ְמַנֵחם ּבַ

  
ִלין  ּלְ ַתֲעִנּיֹות ּוְבַמֲעָמדֹותהֹוִאיל ְוָהָעם ִמְתּפַ    .ּבֹו ּבְ

  
ָנן    ?ְוַרּבָ

  
ָעְלָמא   .ַההּוא ַאְקַראי ּבְ

  

  רש"י
  מתני' 

בני העיר שמכרו רחובה של 
. יש בו קדושה כדמפרש עיר

גמ' הואיל ומתפללין בו ב
  בתעניות ובמעמדות: 

. נביאים לוקחין ספרים
   וכתובים:

. שמעלין אבל מכרו תורה כו'
בקדש ולא מורידין תוספתא 
מעלין בקדש דכתיב ויקם משה 
את המשכן (שמות מ) בצלאל 
עשה ומשה שהיה גדול ממנו 
הקימו ולא מורידים דכתיב את 
מחתות החטאים האלה 

תם רקועי בנפשותם ועשו או
פחים צפוי למזבח כי הקריבום 
לפני ה' ויקדשו וגו' (במדבר יז) 
   כיון שהוקדשו הוקדשו עד כאן:

. מכרו ספרים וכן במותריהן
ולקחו ממקצת הדמים תורה 
לא יקחו מן המותר דבר 

   שקדושתו פחותה:
  

  גמ' 
. בהדיא זו דברי רבי מנחם כו'

אמרינן בתוספתא דמגילה (פ''ב) 
   דהוא אמרה:

הואיל והעם מתפללים בו 
. כדתנן בתעניות ובמעמדות

במסכת תעניות (דף טו.) עברו 
אלו ולא נענו מוציאין את 
התיבה לרחובה של עיר. 
תוספת' ובמעמדות תנן 
מתכנסין בעריהן וקורין במעשה 
בראשית ותניא בגמרא אנשי 
מעמד נכנסין לבית הכנסת 
ויושבין ארבע תעניות בשבת 

להם  אפשר בית הכנסת היה
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 

אי הוי ברחוב היתה ואקר
שמעמד הזה אינו חוזר חלילה 
עד חצי שנה ובתלמידי רבינו 
יצחק הלוי מצאתי ובמעמדות 
לא גרסינן ומפרש שלא היתה 

   תפלתן ברחוב עד כאן:
  . אינו תדיר:אקראי בעלמא
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יָבה" ֶנֶסת לֹוְקִחין תֵּ ית ַהּכְ   ."ּבֵ
  

ר ַנְחָמִניָאַמר  מּוֵאל ּבַ י ׁשְ יָאַמר  ַרּבִ    :יֹוָנָתן ַרּבִ
ָפִרים ל ּכְ ֶנֶסת ׁשֶ ית ַהּכְ א ּבֵ נּו  ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ית ין  ֲאָבל ּבֵ ַרּכִ ל ּכְ ֶנֶסת ׁשֶ ֵמָעְלָמא ָאתּו ֵליּה  -ַהּכְ יָון ּדְ ֵני ֵליּה  ,ּכֵ ים ,לֹא ָמצּו ְמַזּבְ ַרּבִ ֲהָוה ֵליּה ּדְ    .ּדַ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ָמָתא ְמַחְסָיא א ּדְ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ    ,ַהאי ּבֵ

ֵמָעְלָמא ָאתּו ָלּה  ב ּדְ    ,ַאף ַעל ּגַ
יִדי  א ּדִ ְעּתָ ַאּדַ יָון ּדְ ִניָנא ָלּה ּכֵ ִעיָנא ְמַזּבְ    .ָקָאתּו ִאי ּבְ

  
   :ֵמיִתיֵבי

י ָאַמר "    :ְיהּוָדה ַרּבִ
ים ל טּוְרִסּיִ ֶנֶסת ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ה ּבְ    ,ַמֲעׂשֶ

ָכרּוָה ְל  מְּ ַלִים ׁשֶ ירּוׁשָ ָהָיה ּבִ י ֱאִליֶעֶזרׁשֶ ל ְצָרָכיו ַרּבִ ּה ּכָ ה ּבָ    ."ְוָעׂשָ
ים ֲהָוה ְכַרּכִ    !ְוָהא ָהָתם ּדִ

  
אַה  ּתָ ִניׁשְ י ּכְ    ,זּוֵטי ֲהָוה ִהיא ּבֵ

   .ְוִאיְנהּו ַעְבדּוהַּ 
  

   :ֵמיִתיֵבי
ְתֶכם"" ֵבית ֶאֶרץ ֲאחּוּזַ   לד) -(ויקרא יד "ּבְ
ְתֶכם" ְנָגִעים - "ֲאחּוזַּ א ּבִ מֵּ    ,ִמיטַּ

ְנָגִעים א ּבִ מֵּ ַלִים ִמיטַּ    .ְוֵאין ְירּוׁשָ
י ְיהּוָדהָאַמר     :ַרּבִ

ַמְעתִּ  ְלַבדֲאִני לֹא ׁשָ ׁש ּבִ א ְמקֹום ִמְקּדָ    ."י ֶאּלָ
י ִמְדָרׁשֹות  ֵנִסּיֹות ּוָבּתֵ י ּכְ ּתֵ ִאין –ָהא ּבָ ּמְ    ,ִמיּטַ

ין ָהווּ  ְכַרּכִ אי ָהא ּדִ    !ַאּמַ
  

   :ֵאיָמא
יָאַמר "    :ְיהוָּדה ַרּבִ

א ָמקֹום י ֶאּלָ ַמְעתִּ ׁש  ֲאִני לֹא ׁשָ ְלַבדְמקּוּדָ    ."ּבִ
  
  

ַמאי ָקִמיְפְלֵגי    ?ּבְ
  
אַת  א ַקּמָ    :ָסַבר ּנָ

ָבִטים ַלִים ִלׁשְ ָקה ְירּוׁשָ    .לֹא ִנְתַחּלְ
י ְיהּוָדה ָסַבר    :ְוַרּבִ

ָבִטים ַלִים ִלׁשְ ָקה ְירּוׁשָ    .ִנְתַחּלְ
  

ֵאי ּנָ ָהֵני ּתַ א ּדְ    :ּוִבְפלּוְגּתָ
ַתְנָיא    :ּדְ

ל ְיהוָּדה" ֶחְלקֹו ׁשֶ    ?ֶמה ָהָיה ּבְ
ִית כֹות ,ַהר ַהּבַ ׁשָ    .ָזרֹותְוָהֲע  ,ַהּלְ

ְנָיִמין ל ּבִ ֶחְלקֹו ׁשֶ    ?ּוֶמה ָהָיה ּבְ
ים ,ְוֵהיָכל ,אּוָלם ָדׁשִ י ַהּקֳ    ,ּוֵבית ָקְדׁשֵ

נּוי ַח ּבָ ְנָיִמין ּוָבּה ִמְזּבֵ ל ּבִ ֶחְלקֹו ׁשֶ ל ְיהּוָדה ְוִנְכֶנֶסת ּבְ    ,ּוְרצּוָעה ָהְיָתה יֹוֵצאת ֵמֶחְלקֹו ׁשֶ
יק ִמְצַטֵע  ּדִ ְנָיִמין ַהּצַ ָכל יֹום ְלבֹוְלָעּה ְוָהָיה ּבִ    ,ר ָעֶליָה ּבְ

ֱאַמר ּנֶ ל ַהּיֹום" :ׁשֶ    ,יב)-(דברים לג "חֹוֵפף ָעָליו ּכָ

ִכיָנה ְ יְזָכן ַלׁשּ ּפִ ה אּוׁשְ ְנָיִמין ְוַנֲעׂשָ    ."ְלִפיָכְך ָזָכה ּבִ
  
  
  

  רש"י
. דיכולין למכור בית לא שנו

   הכנסת אלא של כפרין:
. הוה להו בתי אבל של כרכין

הן כנסיות דרבים והכל בעלי
ואין בני העיר לבדם בעלים 

   להם:
   . צורפי נחושת:טורסיים

. ואין ירושלים מטמאה בנגעים
דלאו אחוזה היא כדאמרי' 
לקמן דסבירא ליה להאי תנא 
לא נתחלקה ירושלים לשבטים 
ולא נפלה בגורל לא ליהודה ולא 

   לבנימין:
. שלא יהא אני לא שמעתי

מיטמא אלא מקום מקדש בלבד 
קודש הוא וגבי משום דבית של 

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:
   סיות משמע:. אף בתי כנמקודש

. בכניסתו מצד המזרח הר הבית
כל מה שיש שם פנוי קרוי הר 

   הבית שאין לה שם אחר:
   . שבתוך החיל:והלשכות
. שלשתן עזרת נשים והעזרות

ועזרת ישראל הן אחת עשרה 
אמה שישראל רשאין ליכנס 
לפנים מן השער ואחריהם לצד 
מערב לעזרת כהנים י''א אמה 
שבין דריסת רגלי ישראל 

   מזבח החיצון:ל
ומה היה בחלקו של בנימין 

. מצד מערב עכשיו אולם והיכל
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 

מרינן שאין ליהודה זבחים א
באותה הרצועה אלא המזרחית 
מקום היסוד ולכך לא היה יסוד 

   למזרחו של מזבח:
. צופה ברוח והיה בנימין הצדיק

הקדש שכן עתיד להיות 
   ומצטער עליה:

. אדם המצטער חופף חופף עליו
ומתחכך בבגדיו לשון שפשוף 
כמו נזיר חופף ומפספס (נזיר דף 

   מב.):
   רון בחלקו:. שהיה אאושפיזכן
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ָבִטים ַלִים ִלׁשְ ָקה ְירּוׁשָ א ָסַבר לֹא ִנְתַחּלְ ּנָ    :ְוַהאי ּתַ
ַתְנָיא    :ּדְ

ַלִיםֵאין ַמ " ירּוׁשָ ים ּבִ תִּ יִרים ּבָ ּכִ    ,ׂשְ
ֶהן ּלָ ֵאיָנן ׁשֶ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

ר ָצדֹוק י ֶאְלָעָזר ּבַ    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ,ַאף לֹא ִמּטֹות

ים :ְלִפיָכךְ  ְזרֹוַע  ,עֹורֹות ָקָדׁשִ יִזין נֹוְטִלין אֹוָתן ּבִ ּפִ ֲעֵלי אוּׁשְ    ."ּבַ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ

יֵזיּה אֹוַרח  ּפִ אּוׁשְ א ּבְ ּכָ ק ִאיָנׁש ּגּוְלָפא ּוַמׁשְ ּבַ    .ַאְרָעא ְלִמיׁשְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
י ָהִעיר ַמֲעַמד ַאְנׁשֵ ְבָעה טֹוֵבי ָהִעיר ּבְ ּלֹא ָמְכרּו ׁשִ א ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ְבָעה טֹוֵבי ָהִעיר   כו,ב י ָהִעיר ֲאִפיּלּו  ,ֲאָבל ָמְכרּו ׁשִ ַמֲעַמד ַאְנׁשֵ יּה לְ ^ּבְ א ּבֵ ּתָ ֵמי 23ִמיׁשְ יר ּדָ ּפִ יְכָרא ׁשַ    .ׁשִ
  

א ָרִביָנא ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ א ּדְ יּלָ    ,ֲהָוה ֵליּה ַההּוא ּתִ
יּה ּדְ  יָאָתא ְלַקּמֵ ִ    ?ַמהּו ְלִמיְזְרָעּה  :ָאַמר ֵליּה  ,ַרב ַאׁשּ

ְבָעה טֹוֵבי ָהִעיר :ָאַמר ֵליּה  ִ י ָהִע  ,ִזיל ַזְבֵניּה ִמׁשּ ַמֲעַמד ַאְנׁשֵ    .ְוַזְרָעּה  ,ירּבְ
  
  

א ר ַאּבָ א ָרִמי ּבַ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ֵני ּבֵ    ,ֲהָוה ָקא ּבְ
יָקא א ַעּתִ ּתָ ִניׁשְ ֵריּה  ,ֲהָוה ַהִהיא ּכְ ֵעי ְלִמיְסּתְ ּה  ,ֲהָוה ּבָ    ,ְוַעּיּוֵלי ְלָהָתם ,ּוְלַאּתּוֵיי ִליְבֵני ּוְכׁשּוֵרי ִמיּנָ

ְעָיא ֵליּה  ַרב ִחְס  :ָיִתיב ְוָקא ִמיּבַ אָהא ּדְ    ,ּדָ
ָאַמר  אּדְ ָב לֹא ִליְס  :ַרב ִחְסּדָ א ַעד ּדְ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ א ַאֲחִריִתיּתֹור ּבֵ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ    .ֵני ּבֵ

יעּוָתא ׁשִ ּום ּפְ ְווָנא ַמאי ,ָהָתם ִמׁשּ י ַהאי ּגַ    ?ּכִ
יּה ּדְ  אָאָתא ְלַקּמֵ ּפָ    ,ְוָאַסר ֵליּה  ַרב ּפָ

יּה ּדְ     .ְוָאַסר ֵליּה  ַרב הּוָנאְלַקּמֵ
  
  
  
  

                                                
 ויש גרסו 'בהו'. נ"מ האם מדובר בכסף הנמכר או בדבר הנמכר. 23

  רש"י
. והיינו תנאי והאי תנא סבר כו'

   דאמרן לעיל:
. בעלי בתים את אין משכירין

בתיהם לעולי רגלים אלא בחנם 
   נותנין להן ונכנסין לתוכן:

. תודה ושלמים עורות קדשים
   שהעורות לבעלים:

. קנקן של חרס שנשתמש גולפא
   בו:

   . אם שחט בהמה:ומשכא
דמים  . דאין מורידיןלא שנו

מקדושתן ובית הכנסת 
בחשיבותו עומד אף ביד לוקח 
דומיא דספרים לוקח בהן ס''ת 

   והלה מנהיג ספרים בהוייתן:
. הטובים אלא שלא מכרו

ברשות העם [אבל אם מכרו 
וכו'] פקעה קדושה מן החפץ ומן 
הדמים ומותר לעשות מהן כל 
רצונם והיינו דבעא מיניה רבינא 

שתא מרב אשי על תילא דבי כני
מהו למיזרעה אלמא במכר כל 
דהו הבית והמעות בקדושתייהו 

  קיימי: 
. לקנות למישתא ביה שיכרא

   בדמים ולעשות שכר לשתות:
. כל בית הרוס קרוי תל תילא

כמו והיתה תל עולם (דברים 
   יג):

. קורות של בית הכנסת כשורי
   ישן היו צריכין לתתן בחדש:

. בבבא הא דאמר רב חסדא
   ין:בתרא בהשותפ

. שמא יפשע משום פשיעותא
   (אלא) ויתייאש ולא יבנה אחר:

. שאין כי האי גוונא מאי
  סתירתו אלא לבנינו של זה:
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב .112
   :ָרָבאָאַמר 

א ּתָ ִניׁשְ י ּכְ    :ַהאי ּבֵ
ֵרי –ַחּלּוָפּה ְוַזּבּוָנּה     ,ׁשָ

ּכּוָנּה     .ָאסּור -אֹוגּוָרּה ּוַמׁשְ
  

   ?ַמאי ַטְעָמא
  

ָתּה ָקֵאי ָ ְקדּוׁשּ    .ּבִ
  

י    ,ִליְבֵני ַנּמִ
ֵרי –ַחּלּוִפיְנהּו ְוַזּבּוִניְנהּו     ,ׁשָ

   .ָאסּור –אֹוזּוִפיְנהּו 
  

יָקָתא ַעּתִ י ּבְ    ,ָהֵני ִמיּלֵ
ֲחָדָתא  ּה  - ֲאָבל ּבַ    .ֵלית ָלן ּבָ

  
ָתא ִהיא ָאַמר ַהְזָמָנה ִמיּלְ   , ַוֲאִפיּלּו ְלַמאן ּדְ

י  ֶגד ְלֵמת ָהֵני ִמיּלֵ גֹון ָהאֹוֵרג ּבֶ    ,ּכְ
ֵמי ָטוּוי ְלָאִריג ּדָ א ,ֲאָבל ָהָכא ּכְ ָאַמר ְוֵליּכָ    .ְלַמאן ּדְ

  
  

ָנה     –ַמּתָ
לִ  ּה ּפְ    ,ָרִביָנאוְ  ַרב ַאָחאיֵגי ּבָ

   ,ַחד ָאַסר
ֵרי    .ְוַחד ׁשָ

  
ָאַסר  ָתּה  -ַמאן ּדְ ָ ְפַקע ְקדּוׁשּ ַהאי ּתִ    ?!ּבְ
ֵרי  ׁשָ יּה לֹא ֲהָוה ָיִהיב ֵליּה  -ּוַמאן ּדְ ֲהָוה ֵליּה ֲהָנָאה ִמינֵּ   .ִאי ַלאו ּדַ

ְזִביֵני ָנה ּכִ    .ֲהַדר ֲהָוה ֵליּה ַמּתָ
  

  רש"י
. חלה קדושתו על חלופי וזבוני

החילוף או על הדמים והוא יצא 
   מן הקדושה להשתמש בו:

   . לבינים של בית הכנסת:ליבני
. שנבנו כבר בכותל בית בעתיקי

   :הכנסת שנפל
. שנעשה לשם בית אבל בחדתא

   הכנסת לית לן בה:
. במסכת סנהדרין ואפי' למ''ד

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 
ראוי לפורשו שנארג מיד הויא 

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:
. נתנו בני העיר בית כנסת מתנה

  לתשמישי חול:
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב .113
נּו ַר  ָנןּתָ    :ּבָ

י ִמְצָוה " ִמיׁשֵ ׁשְ    ,ִנְזָרִקין –תַּ
ה  ָ י ְקדּוׁשּ ִמיׁשֵ ׁשְ    .ִנְגָנִזין –תַּ

י ִמְצָוה ִמיׁשֵ ׁשְ    :ְוֵאּלּו ֵהן תַּ
ה    .ִציִצית ,ׁשֹוָפר ,לּוָלב ,סּוּכָ

ה ָ י ְקדּוׁשּ ִמיׁשֵ ׁשְ    :ְוֵאּלּו ֵהן תַּ
לּוְסְקֵמי ְסָפִרים ין ּוְמזּוזֹות ,ּדְ ִפיּלִ ל ְוִתיק  ,תְּ ין ,ֵסֶפר ּתֹוָרהׁשֶ ִפיּלִ ל תְּ יק ׁשֶ    ."ּוְרצּועֹוֵתיֶהן ,ְוַנְרתִּ

  
   :ָרָבאָאַמר 

ִמיׁש הּוא  ַתׁשְ ִמיׁש ּדְ ׁשְ ֵרי –ֵמֵריׁש ֲהָוה ֲאִמיָנא ַהאי ּכּוְרְסָיא ּתַ    ,ְוׁשָ
ֵויּה  מֹוְתֵבי ִעּלָ ֲחִזיָנא ּדְ יָון ּדַ    ,ֵסֶפר ּתֹוָרהּכֵ

 ָ ִמיׁש ְקדּוׁשּ ׁשְ    .ְוָאסּור ,ה הּואֲאִמיָנא ּתַ
  

   :ָרָבאְוָאַמר 
ִמיׁש הּוא ַתׁשְ ִמיׁש ּדְ ׁשְ ִריָסא ּתַ    ,ֵמֵריׁש ֲהָוה ֲאִמיָנא ַהאי ּפְ

ֵויּה  ֵחי ִסיְפָרא ִעּלָ ַעְייֵפי ֵליּה ּוַמּנְ ֲחִזיָנא ּדְ יָון ּדַ    ,ּכֵ
ה הּוא ָ ִמיׁש ְקדּוׁשּ ׁשְ    .ְוָאסּור ,ֲאִמיָנא ּתַ

  
   :ָרָבאְוָאַמר 

יב טַהאי ּתֵ ִאיַרּפַ    ,ּוָתא ּדְ
יָבה זּוְטְרִתי  ָדה ּתֵ ֵרי –ֶמיְעּבְ    .ׁשָ

   .ָאִסיר –ּכּוְרְסָייא 
  

   :ָרָבאְוָאַמר 
ָבָלה ִריָסא ּדְ    ,ַהאי ּפְ

ִריָסא ְלִסְפֵרי  ֵדיּה ּפְ ֵרי –ְלֶמיְעּבְ    .ׁשָ
ין  ׁשִ    .ָאִסיר –ְלחּוּמָ

  
   :ָרָבאְוָאַמר 

י ׁשֵ חּוּמְ ִסְפֵריְוַקְמְט  ,ָהֵני ְזִביֵלי ּדְ ה ִניְנהוּ  -  ֵרי ּדְ ָ ִמיׁש ְקדּוׁשּ ׁשְ   ,ּתַ
   .ְוִנְגָנִזין

  
יָטא ׁשִ    !ּפְ

  
ֵתיָמא    :ַמהּו ּדְ

ָעְלָמא ֲעִביֵדי ,ָהֵני ַלאו ְלָכבֹוד ֲעִביָדן    ,ְלַנּטּוֵרי ּבְ
ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ

  
  

יהּוָדֵאי רֹוָמֵאי א ּדִ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ    ,ַההּוא ּבֵ
ִתיַח ְלַה  ֲהָוה ּפָ    ,הּוא ִאיְדרֹוָנאּדַ

יּה ֵמת ֲהָוה ְמִחית ּבֵ    ,ּדַ
ֲהֵני ְלֵמיַעל ְלַצּלּוֵיי ָהָתם עּו ּכַ    ,ַוֲהוּו ּבָ

   ,ָרָבאָאתּו ָאְמרּו ֵליּה לְ 
יבּוָתא :ָאַמר ְלהוּ  לּו ּתֵ    ,אֹוְתבּוָה  ,ּדְ

ִלי ֵעץ ֶהָעׂשּוי ְלַנַחת ֲהָוה ֵליּה ּכְ    ,ּדַ
ל טּוְמָאהֵא    -ּוְכִלי ֵעץ ֶהָעׂשּוי ְלַנַחת     ,ינֹו ְמַקּבֵ

ְפֵני ַהּטּוְמָאה    .ְוחֹוֵצץ ּבִ
ָנןָאְמרּו ֵליּה  ֵויּה  :ָרָבאְל  ַרּבָ י ָמַנח ֵסֶפר ּתֹוָרה ִעּלָ ְמַטְלְטֵלי ֵליּה ּכִ    ,ְוָהא ִזְמִנין ּדִ

ְלְטָלא ָמֵלא ְוֵריָקם    !ַוֲהָוה ֵליּה ִמיּטַ
ר    .ִאי ָהִכי לֹא ֶאְפׁשָ

  
  

  רש"י
. דברים ותשמישי מצוה
   ששימשו בהן מצוה:

שק . כמו אמתחת ודלוסקמי
   לשום בו [ספר]:

. חדא היא אלא תיק ונרתיק
שלשון תיק נופל על דבר ארוך 

   ולשון נרתיק נופל על דבר קצר:
   . בימה של עץ:כורסיא

. שפורס מפה תשמיש דתשמיש
עליו ואחר כך נותן ספר תורה 

   עליו:
. בלא דמותבי ספר תורה עליה

   מפה:
. יריעה שפורסין סביבות פריסא

   הארון מבפנים:
. תשמיש מיש דתשמיש הואתש

   של ארון:
. פעמים שכופלין דעייפי ליה

   אותו תחת ס''ת:
. ארון שנתקלקל ונפרד דאירפט

מחבורו ויש דוגמתו בברייתא 
ביבמות (דף קב.) מנעל 

   המרופט:
. לעשות תיבה תיבותא זוטרתי

   קטנה מן הגדולה הראשונה:
   . בימה:מיעבדא כורסיא

   . שירדה מקדושתה:אסור
. יריעות הארון ה דבלהפריס

   שבלו:
. יש ספרים שהן לחומשין

עשויין כל חומש לבדו וכולן 
   בגליון:

   . כמין דלוסקמי:זבילי
. ארגז שקורין קמטרא

אשקריניי''ו והרבה יש בתרגום 
של יונתן בן עוזיאל חבלים 
חבושים (יחזקאל כז) ארגזים 
אמליץ דזהוריתא בקמטרין וכן 
לאשר על המלתחה לדעל 

   י' (מלכים ב י):קמטר
. אנשי בי כנישתא דרומאי

ישראל באו מרומי למחוזא 
ונתיישבו שם ועשו להם בית 

   הכנסת:
. חדר שמשימין בו מת אידרונא

והיה מונח בו מת עד שלא 
   נקבר:
. כמו מונח כדמתרגמינן מחית

ותנח בגדו אצלה ואחיתתיה 
   (בראשית לט):

. בעו כהני למיעל ולצלויי
ן יכולין בההוא כנישתא אי

ליכנס מפני הטומאה הנכנסת 
בבית הכנסת דרך הפתח מבית 
לבית דהכי תנן במסכת אהלות 

   (פ''ג משנה ז):
. הגביהו הארון דלו תיבותא

   ממקומו:
. במקום כלי עץ העשוי לנחת

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:
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        כו, בכו, בכו, בכו, ב .114
   :ְטָראַמר זוּ ָאַמר 

לּו  ּבָ חֹות ְסָפִרים ׁשֶ ְכִריִכין ְלֵמת ִמְצָוה - ִמְטּפָ ין אֹוָתן תַּ    ,עֹוׂשִ
ִניָזָתן    .ְוזֹו ִהיא ּגְ

  
   :ָרָבאְוָאַמר 

ָלה  ּבָ ְלִמיד ָחָכם -ֵסֶפר ּתֹוָרה ׁשֶ    ,ּגֹוְנִזין אֹותֹו ֵאֶצל ּתַ
   .ַוֲאִפיּלּו ׁשֹוֶנה ֲהָלכֹות

  
ר ַיֲעקֹ ָאַמר     :בַרב ַאָחא ּבַ

   ,ּוִבְכִלי ֶחֶרס
ֱאַמר ּנֶ ים" :ׁשֶ ְכִלי ָחֶרׂש ְלַמַען ַיַעְמדּו ָיִמים ַרּבִ ם ּבִ    .יד)-(ירמיה לב "ּוְנַתתָּ

  
  
  

  רש"י
   . אף של ס''ת:מטפחות ספרים

. כלומר ואפילו שונה הלכות
אפילו לא שימש תלמידי חכמים 
בהש''ס ובגמרא אלא במשניות 

  ובברייתות:
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        כז, אכז, אכז, אכז, א    ––––    כו, בכו, בכו, בכו, ב .115
י ָאַמר ּפִ ֵמיּה ּדְ  ַרב ּפַ ְ    :ָרָבאִמׁשּ

ָנן  א ְלֵבי ַרּבָ ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ֵרי –ִמּבֵ    ,ׁשָ
א  ּתָ ִניׁשְ ָנן ְלֵבי ּכְ י ַרּבָ    .ֲאִסיר –ִמּבֵ

  
אוְ  ּפָ ֵמיּה ּדְ  ַרב ּפָ ְ ָכא ָרָבאִמׁשּ    .ַמְתֵני ִאיּפְ

  
   :ַרב ַאָחאָאַמר 

ָרא   א,כז ּבְ י ִמְסּתַ ּפִ ַרב ּפַ ָווֵתיּה ּדְ    ,ּכְ
י ָאַמר ּדְ  ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ

ֶנֶסת ית ַהּכְ ְדָרׁש  ּבֵ ית ַהּמִ ר ַלֲעׂשֹותֹו ּבֵ    ,מּוּתָ
ּה  ַמע ִמיּנָ    .ׁשְ

  
ַר  ָראׁש ּדָ ר ַקּפָ    :ּבַ

ְכִתיב ית ה'" :ַמאי ּדִ רֹף ֶאת ּבֵ ׂשְ ֶלךְ  ,ַוּיִ ית ַהּמֶ ַלם ,ְוֵאת ּבֵ י ְירּוׁשָ תֵּ ל ּבָ    ,ְוֵאת ּכָ
דֹול ׂשָ  ית ּגָ ל ּבֵ ֵאׁש ְוֶאת ּכָ    ?ט)- (מלכים ב כה "ַרף ּבָ

ית ה'" ׁש ֶזה  -  "ּבֵ ְקּדָ ית ַהּמִ     .ּבֵ
ֶלךְ " ית ַהּמֶ ְלְטִרין ׁשֶ  - "ּבֵ    .ל ֶמֶלךְ ֵאּלּו ּפַ
ַלם" י ְירּוׁשָ תֵּ ל ּבָ ָמָען – "ְוֶאת ּכָ ַמׁשְ    .ּכְ
ֵאׁש " ַרף ּבָ דֹול ׂשָ ית ּגָ ל ּבֵ    – "ְוֶאת ּכָ

י יוְ  יֹוָחָנן ַרּבִ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ
ִלין ּבֹו ּתֹוָרה ַגּדְ ּמְ    .ַחד ָאַמר ָמקֹום ׁשֶ

ה ִפּלָ ִלין ּבֹו ּתְ ַגּדְ ּמְ    .ְוַחד ָאַמר ָמקֹום ׁשֶ
  

ָאַמר    - " ּתֹוָרה" ַמאן ּדְ
ְכִתיב יר" :ּדִ יל ּתֹוָרה ְוַיְאּדִ    .כא)-(ישעיה מב "ה' ָחֵפץ ְלַמַען ִצְדקֹו ַיְגּדִ

  

ָאַמר וּ  ה"ַמאן ּדְ ִפּלָ     - " ּתְ
ְכִתיב ע" :ּדִ ה ֱאִליׁשָ ר ָעׂשָ דֹולֹות ֲאׁשֶ א ַהּגְ ָרה ּנָ    ,ד)- (מלכים ב ח "ַסּפְ

ַרֲחֵמ  ָעַבד ּבְ ע ּדְ ָעַבדֶוֱאִליׁשָ    .י הּוא ּדְ
  

ים ּדְ  ּיֵ ְסּתַ יּתִ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    ,ְיהֹוׁשֻ
ִלין ּבֹו ּתֹוָרה ַגּדְ ּמְ ָאַמר ָמקֹום ׁשֶ    ,הּוא ּדְ

ָאַמר  יּדְ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ
ְדָרׁש  ית ַהּמִ ר ַלֲעׂשֹותֹו ּבֵ ֶנֶסת מּוּתָ ית ַהּכְ    ,ּבֵ

ּה  ַמע ִמיּנָ   .ׁשְ
  
  
  

  רש"י
. לעשות מבי כנישתא לבי רבנן

   מבית הכנסת בית המדרש:
ישרף את בית ה' ואת כל בית ו

   . בנבוזראדן כתיב:גדול
   . יש סימן:תסתיים

. מותר לעשות בית המדרש
אלמא בית המדרש הוי בית 

  גדול:
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' "רּו ּתֹוָרה לֹא ִיְקחּו ְסָפִריםֲאָבל ָמְכ "   .ְוכּו
  

ְעָיא ְלהוּ     :ִאיּבַ
ח ּבֹו ָחָדׁש  ֵסֶפר ּתֹוָרהַמהּו ִלְמּכֹור  ן ִליּקַ    ?ָיׁשָ

לֹא ַמֲעֵלי ֵליּה  יָון ּדְ    ,ָאסּור –ּכֵ
ְלָמא ֵמי ,אֹו ּדִ יר ּדָ ּפִ א ְלַעּלּוֵיי ִעיּלּוָייא ַאֲחִריָנא ׁשַ ֵליּכָ יָון ּדְ    ?ּכֵ

  
א ׁשְ     :ַמעּתָ

   ."לֹא ִיְקחּו ְסָפִרים - ֲאָבל ָמְכרּו ּתֹוָרה "
לֹא - "ְסָפִרים" ֵמי ,הּוא ּדְ יר ּדָ ּפִ תֹוָרה ׁשַ    .ָהא ּתֹוָרה ּבְ
  

יֲעַבד – ַמְתִניִתין    ,ּדִ
ְעָיא ָלן  י ָקא ִמיּבַ ה –ּכִ ִחּלָ    .ְלַכּתְ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ׁשִ  ֵסֶפר ּתֹוָרהּגֹוְלִלין " חֹות חּומָּ ִמְטּפְ    ,יןּבְ
חֹות ְנִביִאים ּוְכתּוִבים ִמְטּפְ ין ּבְ ׁשִ    ,ְוחּומָּ

ין ׁשִ חֹות חּומָּ ִמְטּפְ    ,ֲאָבל לֹא ְנִביִאים ּוְכתּוִבים ּבְ
חֹות  ִמְטּפְ ין ּבְ ׁשִ    "ֵסֶפר ּתֹוָרהְולֹא חּומָּ

ֵני ִמיַהת ין ֵסֶפר ּתֹוָרהּגֹוְלִלים ": ָקּתָ ׁשִ חֹות חּומָּ ִמְטּפְ    – "ּבְ
חֹות " יןִמְטּפְ ׁשִ חֹות  ,יןִא  – "חּומָּ   .לֹא – ֵסֶפר ּתֹוָרהִמְטּפְ
  

   :ֵאיָמא ֵסיָפא
חֹות " ִמְטּפְ ין ּבְ ׁשִ תֹוָרה  - "ֵסֶפר ּתֹוָרהְולֹא חּומָּ ֵמיָהא ּתֹוָרה ּבְ יר ּדָ ּפִ    !ׁשַ
  

ּה  ַמע ִמיּנָ א ְלִמיׁשְ א ֵמָהא ֵליּכָ    .ֶאּלָ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ּבֵ  ֵסֶפר ּתֹוָרהְמִניִחין "    ,י ּתֹוָרהַעל ּגַ

יְותֹוָרה  ּבֵ ין ַעל ּגַ ׁשִ    ,חּומָּ
ין  ׁשִ יְוחּומָּ ּבֵ    ,ְנִביִאים ּוְכתּוִבים ַעל ּגַ

יֲאָבל לֹא ְנִביִאים ּוְכתּוִבים  ּבֵ ין ַעל ּגַ ׁשִ    ,חּומָּ
י ּתֹוָרה ּבֵ ין ַעל ּגַ ׁשִ   ."ְולֹא חּומָּ

  
   ,ֲהָנָחה ָקָאְמַרּתְ 

ר לֹא ֶאְפׁשָ אִני ֲהָנָחה ּדְ    .ׁשַ
  
יָמא ָהִכיּדְ     ,ִאי לֹא ּתֵ

ְרִכיַנן    ?ִמיְכַרְך ֵהיִכי ּכָ
א ַאַחְבֵריּה  ּפָ    !ְוָהא ָקא ָיִתיב ּדַ

ר  לֹא ֶאְפׁשָ יָון ּדְ א ּכֵ ֵרי –ֶאּלָ    ,ׁשָ
ר  לֹא ֶאְפׁשָ יָון ּדְ י ּכֵ ֵרי –ָהָכא ַנּמִ    .ׁשָ

  
ַמע א ׁשְ    :ּתָ

ָאַמר  ר ָחָנהּדְ ר ּבַ ה ּבַ יָאַמר  ַרּבָ ּום ִמ  יֹוָחָנן ַרּבִ ְמעֹוןׁשּ י ׁשִ ְמִליֵאל ַרּבִ ן ּגַ    :ּבֶ
ח ּבֹו ָחָדׁש  ֵסֶפר ּתֹוָרהלֹא ִיְמּכֹור ָאָדם  ן ִליּקַ   .ָיׁשָ

  
יעּוָתא ׁשִ ּום ּפְ    .ָהָתם ִמׁשּ

  
י ָקָאְמִריַנן    :ּכִ
ְכִתיב גֹון ּדִ רּוֵקי ,ּכְ   , ּוָמַנח ְלִאיּפָ

   ?ַמאי
  
  

  רש"י
. שמכרוהו כבר כדקתני דיעבד

מכרו תורה ומשום הכי מותר 
ליקח בדמיו ספר תורה שאם 
לאו מה יקחו מהם כי קא 
מיבעיא לן למכור לכתחילה 

   לכך:
. ספר תורה שאין בו ןחומשי

   אלא חומש אחד:
אבל לא נביאים וכתובים 

. שמוריד במטפחות ספר תורה
   המטפחות מקדושתן:

. דקא במטפחות של חומשין
   מעלי להו למטפחות:

. אבל במטפחות ספר תורה לא
אלמא אין משנין לכיוצא בה 

   אלא למעלה הימנה:
אימא סיפא ולא חומשין 

. דהא במטפחות של ספר תורה
   ירידה היא:

. דף וקא מותיב דפא אחבריה
   נגלל על חבירו:

. שמא משום פשיעותא
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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ַמע א ׁשְ    :ּתָ
י ָאַמר ּדְ  י ֵמִאירּום ִמׁשּ  יֹוָחָנןַרּבִ    :ַרּבִ

   ,ֵסֶפר ּתֹוָרהֵאין מֹוְכִרין 
א ִלְלמֹוד ּתֹוָרה    ,ֶאּלָ

ה ָ א ִאׁשּ ָ    .ְוִליׂשּ
ּה  ַמע ִמיּנָ ֵמי ׁשְ יר ּדָ ּפִ תֹוָרה ׁשַ    .ּתֹוָרה ּבְ

  
ְלמּוד אִני ּתַ ְלָמא ׁשַ    ,ּדִ

ה ּמּוד ֵמִביא ִליֵדי ַמֲעׂשֵ ַהּלִ    .ׁשֶ
י ה ַנמִּ ָ ֶבת ְיָצָרהּ לֹא תֹהּו ְבָרָאּה לָ " :ִאׁשּ    ,יח)-(ישעיה מה "ׁשֶ

תֹוָרה     .לֹא –ֲאָבל ּתֹוָרה ּבְ
  
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֵאינוֹ  ֵסֶפר ּתֹוָרהלֹא ִיְמּכֹור ָאָדם " י ׁשֶ    ,ָצִריְך לוֹ  ַאף ַעל ּפִ

ן ְמִליֵאלר ַמ ָא  ,ָיֵתר ַעל ּכֵ ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :ַרּבִ
ּתוֹ  ֵסֶפר ּתֹוָרהּוָמַכר  ,ֵאין לֹו ַמה ּיֹאַכל ֲאִפיּלוּ  ָרָכה ְלעֹוָלם -  אֹו ּבִ    ."ֵאינֹו רֹוֶאה ִסיַמן ּבְ

  
  

  רש"י
. להתפרנס בו אלא ללמוד תורה

כשלומד תורה וקס''ד דה''ה 
   ות ספר תורה:לקנ

   . שיש לו אחר:שאינו צריך לו
. אינו רואה סימן ברכה לעולם

  באותן הדמים:
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מֹוָתֵריֶהן"    ."ְוֵכן ּבְ
  

   :ָרָבאָאַמר 
נּו  אלֹא ׁשָ ְכרּו ְוהֹוִתירוּ  :ֶאּלָ ּמָ    ,ׁשֶ

בּו ְוהֹוִתירּו  ר –ֲאָבל ּגָ    .מּוּתָ
  

י ֵאיִתיֵביּה  ּיֵ    :ַאּבַ
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ מֶּ ּלֹא ִהְתנוּ  :ּבַ    ,ׁשֶ

ר -ֲאָבל ִהְתנּו    ."ֲאִפיּלּו ְלדֹוְכסּוְסָיא מּותָּ
ֵמי    ,ֵהיִכי ּדָ

י ִהְתנּו ַמאי ֲהֵוי ְכרּו ְוהֹוִתירּו ּכִ ּמָ    ?ִאיֵליָמא ׁשֶ
א  בּו ְוהֹוִתירוּ  - ֶאּלָ ּגָ    .ׁשֶ

ִהְתנוּ "ַטְעָמא     !ָהא לֹא ִהְתנּו לֹא ,"ּדְ
  

ְכרּו ְוהֹוִתיר ,ְלעֹוָלם ּמָ    ,וּ ׁשֶ
   :ָהִכי ָקָאַמרוְ 
ָבִרים ֲאמּוִרים" ה ּדְ מֶּ ּלֹא ִהְתנוּ  :ּבַ י ָהִעיר ׁשֶ ַמֲעַמד ַאְנׁשֵ ְבָעה טֹוֵבי ָהִעיר ּבְ    ,ׁשִ

י ָהִעיר ֲאָבל ִהְתנוּ  ַמֲעַמד ַאְנׁשֵ ְבָעה טֹוֵבי ָהִעיר ּבְ    .ׁשִ
י  ֲאִפיּלּו ְלדֹוְכסּוְסָיא רַנּמִ    ."מּותָּ

  
י יּה לֵ ר ַמ ָא  ּיֵ יּה ּדְ לְ  ַאּבַ ר ַמְתִניָתא ַקּמֵ ֲהָוה ְמַסּדֵ ָנן ּדַ תַההּוא ֵמַרּבָ ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ִמיַע ָלְך ֵמ  תִמי ׁשְ ׁשֶ    ?"ּדֹוְכסּוְסָיא"ַמאי  ַרב ׁשֵ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
תָהִכי ָאַמר  ׁשֶ    :ַרב ׁשֵ

ָמָתא א ּדְ ְרׁשָ    .ּפַ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ַמע לֵ  ׁשָ ָנן ּדְ ְך ַהאי צּוְרָבא ֵמַרּבָ ָתאִהְלּכָ א ,יּה ִמיּלְ ירּוׁשָ ָנן ,ְולֹא ָיַדע ּפֵ יּה ַרּבָ ִכיַח ַקּמֵ ׁשְ יּה ּדִ יָלּה ַקּמֵ ּיְ    ,ִליׁשַ

ה ְבָרא ַרּבָ ִמיַע ֵליּה ִמן ּגַ לֹא ׁשְ ר ּדְ לֹא ֶאְפׁשָ    .ּדְ
  
  
  

  רש"י
. מכרו אחד מן שמכרו והותירו

הקדושות הללו ולקחו ממקצת 
הדמים קדושה מעולה והותירו 

   מהן:
. מעות מן הצבור לצורך אבל גבו

ספר תורה וקנאוהו ונותר בידן 
מן הדמים מותר להורידן שהרי 
עדיין לא באו לשימוש קדושה 

   חמורה:
. על מנת לעשות שלא התנו

   רצוננו מן הדמים:
   . מפרש לקמן:לדוכסוסיא

. הא דמי כי התנו מאי הוי
   קדושה הן:

. כשגבו לעשות וטעמא דהתנו
   רצוננו וחפצנו ממותר הדמים:

. בני העיר שוכרין פרשא דמתא
אדם רוכב סוס שיהא להן 

למושל מזומן לשולחו בשליחות 
  העיר כשיצטרכו:



    בני העיר שמכרובני העיר שמכרובני העיר שמכרובני העיר שמכרו    ––––מסכת מגילה פרק ד' מסכת מגילה פרק ד' מסכת מגילה פרק ד' מסכת מגילה פרק ד' 
                

185

        בבבב- - - - כז, אכז, אכז, אכז, א .118
י יֹוָחָנןָאַמר  ּום  ַרּבִ י ֵמִאירִמׁשּ    :ַרּבִ

ָהְלכּו ְלִעיר ַאֶחֶרת ֵני ָהִעיר ׁשֶ    ,ּבְ
   ,ּוָפְסקּו ֲעֵליֶהן ְצָדָקה

   ,נֹוְתִנין
ֶהן ִאין ְמִביִאין אֹוָתּה ִעמָּ ֵהן ּבָ י ִעיָרן ,ּוְכׁשֶ ּה ֲעִנּיֵ    .ּוְמַפְרְנִסין ּבָ

  
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ    :ּתַ

ָהְלכּו ְלִעיר ַאֶחֶרת" ֵני ָהִעיר ׁשֶ    ,ּבְ
   ,ּוָפְסקּו ֲעֵליֶהן ְצָדָקה

   ,נֹוְתִנין
ִאי ֵהן ּבָ ֶהןּוְכׁשֶ    ,ן ְמִביִאין אֹוָתּה ִעמָּ

ָהַלְך ְלִעיר ַאֶחֶרת ּוָפְסקּו ָעָליו ְצָדָקה י אֹוָתּה ָהִעיר - ְוָיִחיד ׁשֶ ֵתן ַלֲעִנּיֵ ּנָ    ."תִּ
  

ֲעִניָתא ַרב הּוָנא ַזר ּתַ    ,ּגָ
יּה  ר ֲחִניַלאיַעל ְלַגּבֵ ֵני ָמֵתיּה ָרמּו ֲעַלְייהּו ְצָדָקה ְוָיֲה  ַרב ָחָנה ּבַ    ,בוּ ְוָכל ּבְ

עּו ְלֵמיֵתי ָאְמרּו ֵליּה  י ּבָ י ָמאִתין :ּכִ ּה ֲעִנּיֵ    ,נֹוְתָבּה ָלן ַמר ְוֵניזּול ּוְנַפְרֵנס ּבָ
   :ָאַמר ְלהוּ 

ִניָנא    :ּתְ
ָבִרים ֲאמּוִרים"   ,בכז ה ּדְ מֶּ ם  :ּבַ ֵאין ׁשָ ׁשֶ    ,ֲחֵבר ִעיר^ּבְ

ם ֲחֵבר ִעיר  ֵתן ַלֲחֵבר ִעיר - ֲאָבל ֵיׁש ׁשָ יּנָ    ,"תִּ
ןוְ  ּכֵ ל ׁשֶ י ּדִ  ּכָ ֲעִנּיֵ    .יִדי ְוִדיְדכּו ֲעַלי ְסִמיִכיּדַ

  
  
  

  רש"י
. אותה לגבאי אותה העיר נותנין

כדי שלא יחשדום בפוסקים 
   ואינן נותנין:
. וחוזרים למקומן וכשהן באים

תובעים אותן מן הגבאים 
  ומפרנסין בה עניי עירן: 

. תלמיד חכם המתעסק חבר עיר
  בצרכי צבור:
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        כז, בכז, בכז, בכז, ב .119
   ַמְתִניִתין

ים ְלָיִחיד  ל ַרּבִ תוֹ  -ֵאין מֹוְכִרין ֶאת ׁשֶ ָ דּוׁשּ ּמֹוִריִדין אֹותֹו ִמּקְ ֵני ׁשֶ    ,ִמּפְ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

ן :ָאְמרּו לוֹ  דֹוָלה ְלִעיר ִאם ּכֵ ה ַאף לֹא ֵמִעיר ּגְ   .ְקַטּנָ
  

ָמָרא    ּגְ

ָנן לְ  יר ָקַאְמֵרי ֵליּה ַרּבָ ּפִ י ֵמִאירׁשַ    .ַרּבִ
  
י ֵמִאירוְ     ?ַרּבִ

  
א יׁשָ י ַקּדִ א ַנּמִ ּתָ א ַהׁשְ יׁשָ ָרא ַקּדִ ה ֵמִעיּקָ דֹוָלה ְלִעיר ְקַטּנָ    .ֵמִעיר ּגְ

ה ָ א ְקדּוׁשּ ים ְלָיִחיד ֵליּכָ    .ֵמַרּבִ
  

ָנן    ?ְוַרּבָ
  

א ְלֵמיַחׁש     ,ִאי ִאיּכָ
ּום א ְלֵמיַחׁש ִמׁשּ י ִאיּכָ ְווָנא ַנּמִ י ַהאי ּגַ רֹוב ָעם ַהְדַרת ֶמֶלךְ " :ּכִ     .כח)-(משלי יד "ּבְ

  
  
  

  רש"י
. שאין אומרים ליכא קדושה

   ה:דבר שבקדושה פחות מעשר
. אמרי אי איכא למיחש ורבנן

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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        כז, בכז, בכז, בכז, ב .120
   ַמְתִניִתין

א  ֶנֶסת ֶאּלָ ית ַהּכְ ִאם ִיְרצּו ַיֲחִזירּוהוּ  -ֵאין מֹוְכִרין ּבֵ ַנאי ׁשֶ    ,ַעל תְּ
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

   :אֹוְמִרים ֲחָכִמיםוַ 
ר עֹוָלם    ,מֹוְכִרין אֹותֹו ִמְמּכַ

ָבִרים ָעה ּדְ   :חּוץ ֵמַאְרּבָ
   ,ְלֶמְרָחץ

   ,ּוְלבּוְרְסִקי
   ,ִלְטִביָלה

ִים    .ּוְלֵבית ַהמַּ
י    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ

ם ָחֵצר הְוַהּלוֹ  ,מֹוְכִרין אֹוָתּה ְלׁשֵ ְרֶצה ַיֲעׂשֶ ּיִ ֶ   .ֵקַח ַמה ׁשּ
  

ָמָרא    ּגְ

י ֵמִאירּוְל  ּה ֵה  ַרּבִ ְייֵרי ּבָ    ?יִכי ּדָ
ית    !ָהא ַהְוָיא ָלּה ִרּבִ

  
יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ

י ֵמִאיר יַטת  ַרּבִ ׁשִ י ְיהּוָדהּבְ    ,ֲאָמָרּה  ַרּבִ
ָאַמר ר :ּדְ ית מּוּתָ ִרּבִ    .ַצד ֶאָחד ּבְ

  
ַתְנָיא    :ּדְ

ֲחֵבירֹו ָמֶנה" ה ּבַ ָהָיה נֹוׁשֶ    ,ֲהֵרי ׁשֶ
ֵדהּו ֶמֶכר ה לֹו ׂשָ    ,ְוָעׂשָ

ירֹות  ּמֹוֵכר אֹוֵכל ּפֵ ְזַמן ׁשֶ ר –ּבִ    .מּותָּ
ירֹות     .ָאסּור –לֹוֵקַח אֹוֵכל ּפֵ

י    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
ירֹות  ר –ֲאִפיּלּו לֹוֵקַח אֹוֵכל ּפֵ    .מּותָּ

י ָאַמר וְ    :ְיהּוָדה ַרּבִ
ן זּוָנן ַבְיּתֹוס ּבֶ ה ּבְ י  ,ַמֲעׂשֶ ֵדהּו ֶמֶכר ַעל ּפִ ה ׂשָ ָעׂשָ יׁשֶ ן ֲעַזְרָיה ַרּבִ    ,ֶאְלָעָזר ּבֶ

ירֹות ָהָיהְולֹוֵקַח     .אֹוֵכל ּפֵ
ם ְרָאָיה ָ    ?ָאְמרּו לֹו ִמׁשּ

ירֹות ָהָיה ְולֹא לֹוֵקַח     ."מֹוֵכר אֹוֵכל ּפֵ
  

יַנְייהוּ     ?ַמאי ּבֵ
  

יַנְייהוּ  א ּבֵ ית ִאיּכָ ִרּבִ    ,ַצד ֶאָחד ּבְ
ר :ַמר ָסַבר ית מּוּתָ ִרּבִ    ,ַצד ֶאָחד ּבְ
ית ָאסּור :רּוַמר ָסַב  ִרּבִ    .ַצד ֶאָחד ּבְ

  
   :ָאַמר ָרָבא

י ָעְלָמאּדְ  ית ָאסּור ּכּוּלֵ ִרּבִ    .ַצד ֶאָחד ּבְ
ית  יַנְייהוּ  ַעל ְמָנתְוָהָכא ִרּבִ א ּבֵ    ,ְלַהֲחִזיר ִאיּכָ

ית  :ַמר ָסַבר ר –ְלַהֲחִזיר  ַעל ְמָנתִרּבִ    ,מּוּתָ
   .ָאסּור –ּוַמר ָסַבר 

  
  

  רש"י
  מתני' 

. ואפילו מרבים אלא על תנאי
ר ר' מאיר מכירת לרבים אס

חלוטין דדרך בזיון הוא [כלומר 
   אינן בעיניו לכלום]:

וחכמים אומרים וכו' ממכר 
. ליחיד ולכל תשמיש חוץ עולם

   מד' דברים:
. לכביסה אי נמי לבית המים

  לבית מי רגלים:
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        כז, בכז, בכז, בכז, ב .121
   :ֹוְמִריםא ֲחָכִמיםוַ "

ר עֹוָלם    .מֹוְכִרין אֹותֹו ִמְמּכַ
ָבִרים[ ָעה ּדְ   :חּוץ ֵמַאְרּבָ

   ,ְלֶמְרָחץ
   ,ּוְלבּוְרְסִקי

   ,ִלְטִביָלה
ִים    .ּוְלֵבית ַהמַּ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
ם ָחֵצר ה ,מֹוְכִרין אֹוָתּה ְלׁשֵ ְרֶצה ַיֲעׂשֶ ּיִ ֶ    ]."ְוַהּלֹוֵקַח ַמה ׁשּ

  
י ְיהוּ ר ַמ ָא  מּוֵאלָאַמר   ָדהַרּבִ    :ׁשְ

תֹוְך  ין ַמִים ּבְ ּתִ ר ְלָאָדם ְלַהׁשְ ה עּבַ ְר ַא מּותָּ ִפּלָ ל ּתְ    .ַאּמֹות ׁשֶ
  

ַמע ָלןַמאי  ַרב יֹוֵסףָאַמר     ?ָקא ַמׁשְ
ִניָנא    :ּתָ

י"    :אֹוֵמר ְיהּוָדה ַרּבִ
   ,מֹוְכִרין אֹוָתּה ְלׁשּום ָחֵצר
ה ְרֶצה ַיֲעׂשֶ ּיִ ֶ    !"ְולֹוֵקַח ַמה ׁשּ

  
ֵתיּה  ָ ְקִביַע ְקדּוׁשּ ֶנֶסת ּדִ ית ַהּכְ א ּבֵ ָנן לֹא ָקָאְמֵרי ֶאּלָ    ,ַוֲאִפיּלּו ַרּבָ

ַתְייהּו  ַאּמֹות עּבַ ְר ַא ֲאָבל  ָ לֹא ְקִביַע ְקדּוׁשּ    .לֹא –ּדְ
  
  

יּה ּדְ  א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ    :ַרב ַנְחָמןּתָ
ל " ּלֵ ְתּפַ ין ַאּמֹות עּבַ ְר ַא  ַמְרִחיק -ַהמִּ תִּ    ,ּוַמׁשְ

ין ַמְרִחיק ְוַה  תִּ ׁשְ ל - ַאּמֹות עּבַ ְר ַא מַּ ּלֵ    ."ּוִמְתּפַ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ין ַמְרִחיק  ּתִ ׁשְ ָלָמא ַהּמַ ׁשְ לַאּמֹות  עּבַ ְר ַא ּבִ ּלֵ    ,ּוִמְתּפַ

ִניָנא    :ּתָ
ה ַיְרִחיק ֵמֶהן ּוִמן ַהּצֹוָאה " מָּ    "ַאּמֹות עּבַ ְר ַא ּכַ

א  ל ַמְרִחיק "ֶאּלָ ּלֵ ְתּפַ יןֹות ַאּמ  עּבַ ְר ַא ַהמִּ תִּ ה ִלי -  "ּוַמׁשְ    ?ָלּמָ
ָעא ְנַהְרּדָ ִביֵלי ּדִ הּו ׁשְ יְנהּו ְלכּוּלְ ּתִ ׁשְ    !ִאי ָהִכי ַקּדַ

  
ֵני ֶהה' :ּתְ    '.ִיׁשְ

  
ֵדי ִהיּלּוְך  ֶהה ּכְ ין ִיׁשְ ּתִ ָלָמא ַמׁשְ ׁשְ ע ַאּמֹות ּבִ ּום ִניצֹוצֹות ַאְרּבַ    ,ִמׁשּ

ֵדי ִהיּלוּ  ֶהה ּכְ ל ִיׁשְ ּלֵ א ִמְתּפַ ע ַאּמֹות ְך ֶאּלָ ה ִלי ַאְרּבַ    ?ָלּמָ
  

יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ
ל  ּכָ ע ַאּמֹותׁשֶ ִפיו ,ַאְרּבַ תֹו ְסדּוָרה ּבְ ִפּלָ ְפָווֵתיּה ְוַרח ,ּתְ ן ׂשִ י ְמַרֲחׁשָ    .ּוׁשֵ

  
  
  

  רש"י
  גמ'

. לאחר בד' אמות של תפלה
   זמן:

קדשתינהו לכולהו שבילי 
. שאין לך ד''א בהן דנהרדעא

   שלא התפללו בהן עוברי דרכים:
. כדי הילוך ארבע תני ישהה

   אמות:
. שלא יטנפו משום ניצוצות

  בגדיו בניצוצות שבאמתו:
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        כח, אכח, אכח, אכח, א    ––––    כז, בכז, בכז, בכז, ב .122
  זלפ"ן ִסיָמן: 

  
ְלִמיָדיו ֶאת" ֲאלּו תַּ אי ׁשָ י ַזּכַ ה ֶהֱאַרְכתָּ ָיִמים ַרּבִ מָּ    ?ּבַ

תֹוְך  י ַמִים ּבְ ְנתִּ תַּ ַמי לֹא ִהׁשְ ע ַאּמֹותָאַמר ָלֶהם ִמּיָ ה ַאְרּבַ ִפּלָ ל תְּ    ,ׁשֶ
ם ַלֲחֵביִרי יִתי ׁשֵ ּנִ    ,ְולֹא ּכִ

י ִקיּדּוׁש ַהּיֹום ְלתִּ יטַּ    ,ְולֹא ּבִ
א ְזֵקיָנה ָהְיָתה ִלי ּה ְוֵהִביָאה ִלי ִקידּ  ,ִאמָּ רֹאׁשָ ּבְ ה ׁשֶ ּפָ ַעם ַאַחת ָמְכָרה ּכִ    ."ּוׁש ַהּיֹוםּפַ

  
ָנא    :ּתָ

יָחה לֹו " ָתה ִהּנִ מֵּ ׁשֶ י ַיִין ׁש לֹ ׁשְ ּכְ ְרּבֵ    ,ֵמאֹות ּגַ
י ַיִין ְרּבֵ ת ֲאָלִפים ּגַ לֹׁשֶ יַח ְלָבָניו ׁשְ ת הּוא ִהּנִ מֵּ ׁשֶ    ."ּכְ

  
יּה ּדְ  ,ֲהָוה ָאַסר ִריָתא ַרב הּוָנא    .ַרבְוָקֵאי ַקּמֵ

   ?ַמאי ַהאי :ָאַמר ֵליּה 
יּה  לֹא ֲהָוה ִלי :ָאַמר ֵליּה  ְנּתֵ ּכַ א ּוַמׁשְ    ,ְלֶהְמָייַנאי ִקיּדּוׁשָ

א יּה ִקיּדּוׁשָ אי ּבֵ    .ְוַאּתַ
יָרֵאי :ָאַמר ֵליּה  ׁשִ ִתיטּום ּבְ    .ְיֵהא ַרֲעָוא ּדְ

ל  ּלַ י ִאיּכַ ֵריּה ּכִ ה ּבְ    ,ַרּבָ
ָנא ַאּפּוְרָיא ,ִאיִניׁש ּגּוָצא ַרב הּוָנא ָנֵתיּה וְ  ,ֲהָוה ּגָ ְדָיין ָמַנְייהּו ֲעֵליּה ַאְתָיין ּבְ ְלָחן ְוׁשַ ֵתיּה ׁשָ    ,ַכּלָ

יָרֵאי ׁשִ ִאיּטּום ּבְ    .ַעד ּדְ
ַמע ַרב ד ,ׁשְ    .ְוִאיְקּפַ

יְך  :ָאַמר ַרְכּתִ י ּבֵ    "!ְוֵכן ְלַמר" :ַמאי ַטְעָמא לֹא ָאַמְרּתְ ִלי ּכִ
  
  
ְלִמיָדיו ֶאת " ֲאלּו תַּ י ֶאְלָעָזר ׁשָ ּמּוַע ַרּבִ ן ׁשַ    :ּבֶ

ה ֶה  מָּ    ?ֱאַרְכתָּ ָיִמיםּבַ
א ְל  ִרּיָ ְנּדְ יִתי ַקּפַ ַמי לֹא ָעׂשִ ֶנֶסתָאַמר ָלֶהם ִמּיָ ית ַהּכְ    ,ּבֵ

י ַעם ָקדֹוׁש  י ַעל ָראׁשֵ ַסְעתִּ    ,ְולֹא ּפָ
ָרָכה לֹא ּבְ י ּבְ ּפַ אִתי ּכַ    ."ְולֹא ָנׂשָ

  
  

ְלִמיָדיו ֶאת  ֲאלּו ּתַ יׁשָ    :ְפֵריָדא ַרּבִ
ה ֶהֱאַרְכּתָ ָיִמים ּמָ    ?ּבַ

ְדָרׁש  :ַמר ָלֶהםָא  ַמי לֹא ְקָדַמִני ָאָדם ְלֵבית ַהּמִ    ,ִמּיָ
י ִלְפֵני ּכֵֹהן   ,אכח ַרְכּתִ    ,ְולֹא ּבֵ

נֹוֶתיָה  ּלֹא הּוְרמּו ַמּתְ ֵהָמה ׁשֶ י ִמּבְ   .ְולֹא ָאַכְלּתִ
  
יָאַמר ּדְ  י ָאַמר  ִיְצָחק ַרּבִ    :יֹוָחָנן ַרּבִ

ּלֹא הּוְרמוּ  ֵהָמה ׁשֶ נֹוֶתיָה  ָאסּור ֶלֱאכֹול ִמּבְ    .ַמּתְ
  

יְוָאַמר     :ִיְצָחק ַרּבִ
נֹוֶתיָה  ּלֹא הּוְרמּו ַמּתְ ֵהָמה ׁשֶ ל ָהאֹוֵכל ִמּבְ ִאיּלּו אֹוֵכל ְטָבִלים - ּכָ    .ּכְ

ָווֵתיּה     .ְוֵלית ִהְלְכָתא ּכְ
  
י ִלְפֵני ּכֵֹהן" ַרְכּתִ    ."ְולֹא ּבֵ

   :ְלֵמיְמָרא
יּוָתא ִהיא ְמַעּלְ    ,ּדִ

יָאַמר ְוָהא     :ֹוָחָנןי ַרּבִ
ָבֵרְך ְלָפָניו ֲאִפיּלּו  ּמְ ְלִמיד ָחָכם ׁשֶ ל ּתַ דֹולּכָ ְלִמיד ָחָכם אֹותֹו  - ַעם ָהָאֶרץ ּכֵֹהן ּגָ יב ִמיָתהּתַ    ,ַחּיָ

ֱאַמר ּנֶ ל ְמׂשְנַאי ָאֲהבּו ָמֶות" :ׁשֶ ְקֵרי  -לו) -(משלי ח "ּכָ ְנַאי"ַאל תִּ א  "ְמׂשַ ִניַאי'ֶאּלָ    .'ַמׂשְ
  

י ָקָאַמר ִאי ִוין :הוּ ּכִ ׁשָ    .ּבְ
  
  

  רש"י
. באיזה במה הארכת ימים

   זכות:
   . צעיף:כפה

   . מין גמי:אסר ריתא
. סתום דתיטום בשיראי

ומכוסה במעילין סתמום 
פלשתים תרגומו טמונין 

   פלשתאי (בראשית כו):
   . כשנכנס לחופה:איכלל

   . היו פושטות בגדיהן:[שלחן]
. אף אתה תהא מבורך וכן למר

לכך שמא היה עת רצון 
   ותתקיים אף בי:

. מקצר הילוכו דרך קפנדריא
   בית הכנסת:

. ולא פסעתי על ראשי עם קודש
כשהיו התלמידין בבית המדרש 
על גבי קרקע ההולך על גבי 
מסיבתן לישב למקומן נראה 

   סע על ראשי העם:כפו
. לדוכן לברכת ולא נשאתי כפי

כהנים לפי שהכהנים צריכין 
לברך ברוך אתה ה' אלהינו מלך 
העולם אשר קדשנו (במצותיו 
וצונו) בקדושתו של אהרן 

  במסכת סוטה (דף לט.): 
. הזרוע והלחיים מתנותיה
   והקיבה:

. בסעודה לפני כהן ולא ברכתי
דאמר מר (גיטין דף נט:) 

(ויקרא כא) לכל דבר וקדשתו 
שבקדושה לפתוח ראשון ולברך 

   ראשון:
. שגורמין לבני אדם משניאי

לשנאותו שהרואה תלמיד חכם 
שפל לפני עם הארץ אומר אין 

   נחת רוח בתורה:
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ְלִמיָדיו ֶאת " ֲאלּו תַּ ָנהׁשָ ן ַהּקָ י ְנחוְּנָיא ּבֶ    :ַרּבִ
ה ֶהֱאַרְכתָּ ָיִמים מָּ    ?ּבַ

   :ָאַמר ָלֶהם
ְקלֹון ֲחֵבִרי י ּבִ ְדתִּ ּבַ ַמי לֹא ִנְתּכַ    ,ִמּיָ

ִתי ִקְלַלת ֲחֵבִרי    ,ְולֹא ָעְלָתה ַעל ִמטָּ
ָממֹוִני ָהִייִתי ָרן ּבְ    ".ַוותְּ

  
ְקלֹון ֲחֵבִרי" י ּבִ ְדתִּ ּבַ    ."לֹא ִנְתּכַ

י ָהא ּדְ  ְתֵפיּה  ַרב הּוָנאּכִ ֵרי ָמָרא ַאּכַ    ,ּדָ
ר ֲחִניַלאיָאָתא  יּה  ַרב ָחָנא ּבַ ֵרי ִמיּנֵ    ,ְוָקא ּדָ

ֵרי :ָאַמר ֵליּה  ָמאִתיְך ּדָ ָדִרית ּבְ ִזילּוָתא ּדִ  -ְוִאי לֹא  ,ִאי ְרִגיַלּתְ ּדְ    .יָדְך לֹא ִניָחא ִליִאְתַייּקּוֵרי ֲאָנא ּבְ
  
ִתי ִקְלַלת ֲחֵבִרי"    ."ְולֹא ָעְלָתה ַעל ִמטָּ

י ָהא ּדְ  יק ְלפּוְרֵייּה  ַמר זּוְטָראּכִ י ֲהָוה ַסּלִ    ,ּכִ
ַצֲעַרן :ָאַמר ֵרי ֵליּה ְלָכל ַמאן ּדְ    .ׁשָ

  
ָממֹוִני ָהִייִתי" ָרן ּבְ    ."ַוותְּ

ָאַמר ַמר    :ּדְ
ָממֹוֵניּה  ָרן ּבְ    ,ֲהָוה ִאּיֹוב ַווּתְ

מֹוֵניּה  רּוָטה ַלֶחְנָוִני ִמּמָ ָהָיה ֵמִניַח ּפְ    .ׁשֶ
  
  

ַאל  י ֲעִקיָבאׁשָ דֹולֶאת  ַרּבִ י ְנחּוְנָיא ַהּגָ    :ַרּבִ
ה ֶהֱאַרְכּתָ ָיִמים ּמָ    ?ּבַ

וֵזי ְוָקא ָמחּו ֵליּה  ּוָ    ,ָאתּו ּגַ
ִדיְקָלא א ּדְ    .ָסִליק ָיִתיב ַאֵריׁשָ

י :ָאַמר ֵליּה  ֶבשׂ " :ִאם ֶנֱאַמר !ַרּבִ ה ֶנֱאַמר  (במדבר כח,ד) "ּכֶ    ?"ֶאָחד"ָלּמָ
ָנן הּוא :ָאַמר ְלהוּ  ַרּבָ ְבקּוהוּ  ,צּוְרָבא ִמּדְ    .ׁשִ
ֶעְדרוֹ  :ָאַמר ֵליּה  ּבְ    .ֶאָחד ְמיּוָחד ׁשֶ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

נֹות י ַמּתָ ְלּתִ ַמי לֹא ִקּבַ    ,ִמּיָ
י ַעל ִמּדֹוַתי    ,ְולֹא ָעַמְדּתִ

ָרן ָממֹוִני ָהִייִתי ַווּתְ    .ּבְ
  
נֹות" י ַמּתָ ְלּתִ    ."לֹא ִקּבַ

י ָהא ּדְ  יּכִ י ֶאְלָעָזר ַרּבִ יָאה  ּכִ י ְנׂשִ נֹות ִמּבֵ ֵרי ֵליּה ַמתָּ ּדְ ִקיל -ֲהוּו ְמׁשַ    ,לֹא ֲהָוה ׁשָ
י ֲהָוה ַמְזְמֵני ֵליּה     .לֹא ֲהָוה ָאִזיל - ּכִ

ֶאְחֶיה :ָאַמר ְלהוּ     ?לֹא ִניָחא ְלכּו ּדְ
נֹות ִיְחֶיה" :ְכִתיבּדִ    . כז)-(משלי טו "ׂשֹוֵנא ַמתָּ
  

י יָאה  ֵזיָרא ַרּבִ י ְנׂשִ ֵרי ֵליּה ִמּבֵ ּדְ י ֲהוּו ְמׁשַ ִקיל -ּכִ    ,לֹא ֲהָוה ׁשָ
י ֲהָוה ַמְזְמֵני ֵליּה     ,ָאִזיל –ּכִ

י :ָאַמר ֵרי ּבִ ִמְתַייּקְ    .ִאְתַייּקּוֵרי ּדְ
  
י ַעל ִמּדֹוַתי"    ."ְולֹא ָעַמְדּתִ
   :ָרָבאָאַמר ּדְ 

ֲעִביר ַעל ִמּדֹוָתיו ל ַהּמַ ָעיו -  ּכָ ׁשָ ל ּפְ ּנּו ּכָ    ,ַמֲעִביִרין ִמּמֶ
ֱאַמר ּנֶ ע" :ׁשֶ ׁשַ א ָעֹון ְועֹוֵבר ַעל ּפֶ   יח) -(מיכה ז "נֹוׂשֵ

א ָעֹון"ְלִמי  ע"ְלִמי ׁשֶ  ?"נֹוׂשֵ ׁשַ    ."עֹוֵבר ַעל ּפֶ
  
  

ַאל  יׁשָ יֶאת  ַרּבִ ן ָקְרָח  ַרּבִ ַע ּבֶ    :הְיהֹוׁשֻ
ה ֶהֱאַרְכּתָ  ָיִמים מָּ    ?ּבַ

י :ָאַמר ֵליּה  ַחּיַ    ?ַקְצּתָ  ּבְ

  רש"י
. מפרש לה לא נתכבדתי כו'

   ואזיל:
   . פורי''ש בלעז:מרא

. לכבדו וקא שקיל מיניה
   וישאנה הוא:

נושא כלי . שאתה דרית במאתיך
   כזה בעירך:

. סריסין היו עבדים גווזי
משרתים אותו וקא מחו ליה 
לר''ע סבורין היו שהיה קץ 

   בחייו:
. את הכבש אחד אם נאמר כבש

   תעשה בבקר:
. לשלם ולא עמדתי על מדותי

   גמול רע למי שציערני:
. אולי אוכל ללמוד אני צריך

   לקיים:
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י :ָאַמר לוֹ     .ּתֹוָרה ִהיא ְוִלְלמֹוד ֲאִני ָצִריְך  !ַרּבִ
   :ָאַמר ֵליּה 

ע ְדמּות ָאָדם ָרׁשָ י ּבִ ְלּתִ ּכַ ַמי לֹא ִנְסּתַ    ,ִמּיָ
ָאַמר  יּדְ    :יֹוָחָנן ַרּבִ

ל ּבְ  ּכֵ עָאסּור ְלָאָדם ְלִהְסּתַ מּות ָאָדם ָרׁשָ    ,ֶצֶלם ּדְ
ֱאַמר ּנֶ יט ֵאֶליָך ְוִאם ֶאְרֶאּךָ " :ׁשֶ א ִאם ַאּבִ ָפט ֶמֶלְך ְיהּוָדה ֲאִני נֹוׂשֵ ֵני ְיהֹוׁשָ     .יד)- (מלכים ב ג "לּוֵלא ּפְ

  
י ֶאְלָעָזר    :ָאַמר ַרּבִ
הֹות    ,ֵעיָניו ּכֵ

ֱאַמר ּנֶ ְכֶהיָן ֵעינָ " :ׁשֶ י ָזֵקן ִיְצָחק ַותִּ    ,א)-(בראשית כז "יו ֵמְראֹותַוְיִהי ּכִ

ע ו ָהָרׁשָ ֵעׂשָ ל ּבְ ּכֵ ִאְסּתַ ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  

ְרָמא ֵליּה     ?ְוָהא ּגַ
יְוָהָאַמר     :ִיְצָחק ַרּבִ

ֵעיֶניךָ  ה ּבְ ִהי ִקְלַלת ֶהְדיֹוט ַקּלָ    ,ְלעֹוָלם ַאל ּתְ
ָרה ל ֶאת ׂשָ ֲהֵרי ֲאִביֶמֶלְך ִקּלֵ    ,ׁשֶ

ַזְרָעּה  ים ּבְ    ,ְוִנְתַקּיֵ
ֱאַמרׁשֶ  סּות ֵעיַנִים" :ּנֶ ה הּוא ָלְך ּכְ    .טז)-(בראשית כ "ִהּנֵ

ְקֵרי  סּות"ַאל תִּ א  "ּכְ ית ֵעיַנִים'ֶאּלָ ִסּיַ    '!ּכְ
  

ְרָמא ֵליּה     .ָהא ְוָהא ּגַ
  

   :ָאַמר ָרָבא
ע לֹא טֹוב" :ֵמָהָכא ֵני ָרׁשָ ֵאת ּפְ    .ה)-(משלי יח "ׂשְ

  

ִטיָרתוֹ  ַעת ּפְ ׁשְ    ,ּבִ
ְרֵכִני יַרּבִ  :ָאַמר ֵליּה     ,ּבָ

  
   :ָאַמר ֵליּה 

יַע ַלֲחִצי ָיַמי ּגִ ּתַ    .ְיִהי ָרצֹון ׁשֶ
  

הּו לֹא    ?!ּוְלכּוּלְ
  

   :ָאַמר לוֹ 
ֵהָמה ִיְרעוּ  ִאים ַאֲחֶריָך ּבְ    ?!ַהּבָ

  
ר ִאיִהי ר ִאיִהיוּ  ֲאבּוהַּ ּבַ    ,ִמְנָיִמן ּבַ

כּוִתי :ַחד ָאַמר ִלי ּבְ ּכְ לֹא ִאְסּתַ יִתי ִלי ּדְ    ,ּתֵ
ֲהֵדי ּכּוִתי :ד ָאַמרְוַח  פּות ּבַ לֹא ָעְבִדי ׁשּוּתָ יִתי ִלי ּדְ    .ּתֵ
  
  

ְלִמיָדיו ֶאת  ֲאלּו ּתַ יׁשָ ה ֶהֱאַרְכּתָ ָיִמים ֵזיָרא ַרּבִ ּמָ    ?ּבַ
   :ָאַמר ָלֶהם

יִתי תֹוְך ּבֵ י ּבְ ְדּתִ ַמי לֹא ִהְקּפַ    ,ִמּיָ
י ּנִ דֹול ִמּמֶ ּגָ ְפֵני ִמי ׁשֶ י ּבִ    ,ְולֹא ָצַעְדּתִ

פֹות ְולֹא בֹואֹות ַהְמטּוּנָ ּמְ י ּבַ    ,ִהְרַהְרּתִ
י  ע ַאּמֹותְולֹא ָהַלְכּתִ ין ַאְרּבַ ִפיּלִ לֹא ּתֹוָרה ּוְבלֹא תְּ    ,ּבְ

יַנת ֲעַראי יַנת ֶקַבע ְולֹא ׁשֵ ְדָרׁש לֹא ׁשֵ ֵבית ַהּמִ י ּבְ ְנּתִ    ,ְולֹא ָיׁשַ
ַלת ֲחֵביִרי ַתּקָ י ּבְ ּתִ ׂשְ    ,ְולֹא ׂשַ

ֲחִכיָנתוֹ יִרי ְולֹא ָקָראִתי ַלֲחֵב  ֲחִניָכתוֹ ְוָאְמֵרי ָלּה  ּבַ   .ּבַ

  רש"י
לולא פני יהושפט מלך יהודה 

נושא אם אביט אליך ואם  אני
   . אלישע אמר כן ליהורם:אראך

. 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:
   . דברי תורה:הרהרת

. גרסתי שגורה בפי בלא תורה
   תמיד:

רו . אם כינו שם לחבי(בחניכתו)
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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   ַמְתִניִתין

יָאַמר ְועֹוד     :ְיהּוָדה ַרּבִ
תֹוכוֹ  יִדין ּבְ ָחַרב ֵאין ַמְסּפִ ֶנֶסת ׁשֶ ית ַהּכְ    ,ּבֵ

תֹוכֹו ֲחָבִלים יִלין ּבְ    ,ְוֵאין ַמְפׁשִ
ין ְלתֹוכֹו ְמצּודֹות    ,ְוֵאין ּפֹוְרׂשִ

ירֹותְוֵאין ׁשֹוְטִחי ּגֹו ּפֵ    ,ן ַעל ּגַ
א ִרּיָ ְנּדְ ין אֹותֹו ַקּפַ    ,ְוֵאין עֹוׂשִ

ֱאַמר ּנֶ ֶכם" :ׁשֶ ׁשֵ ּמֹוִתי ֶאת ִמְקּדְ ֵהן ׁשֹוֵמִמין - לא)- (ויקרא כו "ַוֲהׁשִ ׁשֶ ָתן ַאף ּכְ ָ    .ְקֻדׁשּ
ִבים  ֵני ָעְגַמת ֶנֶפׁש  -ָעלּו ּבֹו ֲעׂשָ    .לֹא ִיְתלֹוׁש ִמּפְ

  
ָמָרא             ּגְ

נּו ַרּבָ     :ָנןּתָ
ֵנִסּיֹות" י ּכְ תֵּ   : ּבָ

ֶהן ַקּלּות רֹאׁש     ,ֵאין נֹוֲהִגין ּבָ
ֶהן    ,ֵאין אֹוְכִלין ּבָ
ֶהן   ,ְוֵאין ׁשֹוִתין ּבָ

ֶהם   ,בכח    ,ְוֵאין ֵניאֹוִתין ּבָ
ֶהם יִלין ּבָ    ,ְוֵאין ְמַטּיְ

ה ֵני ַהַחמָּ ה ִמּפְ ַחמָּ ֶהן ּבַ ֵני ,ְוֵאין ִנְכָנִסין ּבָ ִמים ִמּפְ ׁשָ ִמים ּוַבּגְ ׁשָ    ,ַהּגְ
ל ָיִחיד ד ׁשֶ ֶהן ֶהְסּפֵ יִדין ּבָ    ,ְוֵאין ַמְסּפִ

ֶהן    ,ֲאָבל קֹוִרין ּבָ
ֶהן    ,ְוׁשֹוִנין ּבָ

ים ל ַרּבִ ד ׁשֶ ֶהן ֶהְסּפֵ יִדין ּבָ    .ּוַמְסּפִ
י ָאַמר     :ְיהוָּדה ַרּבִ

ּוָבן ִיׁשּ    ,ֵאיָמַתי ּבְ
יִחין אֹוָתן ְועֹוִלין ּבָ  ָנן ַמּנִ חּוְרּבָ ֵני ָעְגַמת ֶנֶפׁש ֲאָבל ּבְ ִבים ְולֹא ִיְתלֹוׁש ִמּפְ    ".ֶהן ֲעׂשָ

  
ִבים" ַמְייהוּ  - "ֲעׂשָ ַכר ׁשְ    ?ַמאן ּדְ
  

ֵני ָרא ְוָהִכי ָקּתָ    :ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
ִדין אֹוָתן"    ,ּוְמַכּבְ

יִצין אֹוָתן    ,ּוַמְרּבִ
ִבים ֶהן ֲעׂשָ ּלֹא ַיֲעלּו ּבָ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

י ָאַמר     :ְיהוָּדה ַרּבִ
ּוָבן ?ֵאיָמַתי ִיׁשּ    ,ּבְ

ָנן  חּוְרּבָ יִחין אֹוָתן - ֲאָבל ּבְ    .ַלֲעלֹות ַמּנִ
ִבים  ֶהם ֲעׂשָ ֵני ָעְגַמת ֶנֶפׁש  ,לֹא ִיְתלֹוׁש  - ָעלּו ּבָ    ."ִמּפְ

  
  

יַרב ָאַמר     :ַאּסִ
ַנאי ֵהן ֲעׂשּוִיין ָבֶבל ַעל ּתְ ּבְ ֵנִסּיֹות ׁשֶ י ּכְ ּתֵ    .ּבָ

י ֵכןוְ  ֶהן ַקּלּות רֹאׁש ֵאין נֹוֲה  ַאף ַעל ּפִ    .ִגין ּבָ
   ?ּוַמאי ִניהוּ 
ּבֹונֹות    .ֶחׁשְ

  
יָאַמר     :ַרב ַאּסִ

ֶנֶסת ית ַהּכְ ּבֹונֹות ּבֵ ִבין ּבֹו ֶחׁשְ ְ ַחׁשּ ּמְ ת ,ׁשֶ    .ְמִליִנין ּבֹו ֶאת ַהּמֵ
  
ךְ  -  "ְמִליִנין" ְעתָּ    ?ַסְלָקא ּדַ

ַלאו ָהִכי י ּדְ    ?לֹא ַסּגִ
  

א ַלּסוֹ  ִלינּו בּ ֶאּלָ ּיָ    .ֹו ֵמת ִמְצָוהף ׁשֶ
  

  רש"י
  מתני' 

. והוא הדין מפשילין חבלים
לכל מלאכות אלא לפי שהפשלת 
חבלים צריך מקום מרווח פנוי 
ובית הכנסת גדול הוא וראוי 

   ומספיק לכך:
. מניחין בו ני עגמת נפשמפ

עשבים כדי שתהא עגמת נפש 
לרואיהן ושיזכירו את ימי בניינו 
ואת שהיו רגילין להתאסף שם 
יבקשו רחמים שיחזרו 

  לקדמותו: 
  

  גמ' 
כו' ולא גרסינן  אין אוכלין בהן

ואין אוכלין בהן דכולהו 
פירושא דקלות ראש הן לשון 

  קלות שמקילין אותה: 
מתקשטין . ואין ואין ניאותין

   לתוכו ואין מטיילין שם:
. של תלמיד הספד של רבים

חכם שמת שצריכין להתאסף 
ולהספידו ובית הכנסת ראוי 

   לכך לפי שהוא בית גדול:
. היכא שמעינן מאן דכר שמייהו

לתנא קמא לעשות בהן דבר 
   שמונעים מלעלות עשבים:

. מכבדין ומרביצין אותן אימתי
 ביישובן לאחר שמכבדין מזלפין

   את המים להרביץ את האבק:
. על מנת שישתמשו על תנאי

   בהן:
. משמע דחובה היא מלינין בו

   להלין בה את המת:
. לסוף שילינו בו מתי מצוה

שימותו בעיר מתים שאין להן 
  קוברין:
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ֶהן"    ."ְוֵאין ֵניאֹוִתין ּבָ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ִרין    .ֲחָכִמים ְוַתְלִמיֵדיֶהם מּוּתָ

  
ָאַמר  ן ֵלִויּדְ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ    :ַרּבִ

ָנן" :ַמאי י ַרּבָ    "?ּבֵ
ָנן ַרּבָ יָתא ּדְ    .ּבֵ

  
  
  
  

  רש"י
. למה קורין בתי מאי בי רבנן

מדרשות בי רבנן לפי שביתם 
  הוא לכל דבר:
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ֵני ַה " ה ִמּפְ ַחמָּ ֶהן ּבַ ִמיםְוֵאין ִנְכָנִסין ּבָ ׁשָ ֵני ַהּגְ ִמים ִמּפְ ׁשָ ה ּוַבּגְ    ."ַחמָּ
  

י ָהא ּדְ  ר ַמְתָנהוְ  ָרִביָנאּכִ א ּבַ ֵאיְלָתא ֵמ  ַרב ַאּדָ ֲאֵלי ׁשְ    ,ָרָבאֲהוּו ָקְייֵמי ְוׁשָ
ִמיְטָרא א ,ָאָתא ִזיְלָחא ּדְ ּתָ ִניׁשְ    ,ָעְייֵלי ְלֵבי ּכְ

א :ָאְמֵרי ּתָ ִניׁשְ ָעְייִליַנן ְלֵבי ּכְ ּום ִמיְטָרא ַלאו ,ַהאי ּדְ    ,ִמׁשּ
א ָנא ,ֶאּלָ ִאְסּתְ יֹוָמא ּדְ ָעא ִציּלּוָתא ּכְ א ּבְ ַמְעּתָ ׁשְ ּום ּדִ    .ִמׁשּ

  
ֵריּה  ָאַמר ֵליּה  ָרָבא ַרב ַאָחא ּבְ יְל  ּדְ ִ    :ַרב ַאׁשּ

א ּתָ ִניׁשְ י ּכְ ְבָרא ִמּבֵ    ?ַמאי ,ִאי ִאְצְטִריְך ֵליּה ְלִאיִניׁש ְלִמיְקֵרי ּגַ
  

   :ָאַמר ֵליּה 
ָנן הּוא ִאי צ    ,ֵליָמא ִהְלְכָתא - ּוְרָבא ֵמַרּבָ

א הּוא  ּנָ    ,ַמְתִניִתיןֵליָמא  -ְוִאי ּתַ
סּוָקא -ְוִאי ְקָרא הּוא     ,ֵליָמא ּפְ

סּוִקיךְ  -ְוִאי לֹא     .ֵליָמא ֵליּה ִלינּוָקא ֵאיָמא ִלי ּפְ
  

י    ,ִאי ַנּמִ
א ְוֵניקּום ִהי ּפּוְרּתָ    .ִניׁשְ

  
  

  רש"י
שבאין  . זרם מיםזילחא דמטרא

   בכח:
. שיגן עלינו לאו משום מיטרא

מפני הגשמים שאם לא היינו 
עוסקין בשמעתא לא היינו 

   נכנסין:
. דעת צלולה ומיושבת צילותא

   שאינו טרוד בכלום מחשבה:
אי צריכה ליה לאיניש למקרי 

. גברא מבי כנישתא מאי ניעביד
מאחר שאין נכנסין בהן שלא 

   לצורך:
ת היו . שהתינוקולימא לינוקא

  רגילין לקרות בבית הכנסת:
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יִדי" יםּוַמְסּפִ ל ַרּבִ ד ׁשֶ ֶהן ֶהְסּפֵ    ."ן ּבָ
  

ֵמי ים ֵהיִכי ּדָ ַרּבִ יָדא ּדְ    ?ֶהְסּפֵ
  

אַמֲחֵוי  יּה  ַרב ִחְסּדָ ָקֵאי ּבֵ יָדא ּדְ גֹון ֶהְסּפֵ תּכְ ׁשֶ    .ַרב ׁשֵ
  

תַמֲחֵוי  ׁשֶ יּה  ַרב ׁשֵ ָקֵאי ּבֵ יָדא ּדְ גֹון ֶהְסּפֵ אּכְ    .ַרב ִחְסּדָ
  

ֵב  ַרְפָרם ֵתיּה ּבְ ָדּה ְלַכּלָ אַאְסּפְ ּתָ ִניׁשְ    ,י ּכְ
יּה ָעְלָמא :ָאַמר יִדי ּוְדִמיָתא ָאתּו ּכּוּלֵ ּום ְיָקָרא ּדִ    .ִמׁשּ

  
י א ֵזיָרא ַרּבִ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ָנן ּבְ יּה ְלַההּוא ֵמַרּבָ    ,ַסְפּדֵ

יִדי :ָאַמר ּום ְיָקָרא ּדִ ִמיָתא  ,ִאי ִמׁשּ יֵדיּה ּדְ ּום ְיָקָרא ּדִ י ָעְל  -ִאי ִמׁשּ    .ָמאָאתּו ּכּוּלֵ
  

ָרֵאל ֵריׁש ָלִקיׁש  ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ ִכיַח ּבְ ׁשְ ָנן ּדִ יּה ְלַההּוא צּוְרָבא ֵמַרּבָ    ,ַסְפּדֵ
ֵני ִהְלְכָתא ּבְ  ֲהֵוי ּתָ ע ּדַ ִרין ְוַאְרּבַ    .ׁשּוָרָתאֶעׂשְ

ה :ָאַמר ְבָרא ַרּבָ ָרֵאל ּגַ ִיׂשְ    .ַווי ָחְסָרא ַאְרָעא ּדְ
  

ֵני ִהְלְכָתא ֲהֵוי ּתָ א ,ְוִסיְפִרי ,ִסיְפָרא ,ַההּוא ּדַ ִכיב ,ְותֹוֶסְפתָּ    .ְוׁשָ
ֵדיּה ַמר ַרב ַנְחָמןָאתּו ְוָאְמרּו ֵליּה לְ     ,ִליְסּפְ

ֵדיּה  :ָאַמר ָחֵסר ?ֵהיִכי ִנְסּפְ ָמֵלי ִסיְפֵרי ּדְ א ּדְ    !ֵהי ַצּנָ
  

ָבֶבל ָרֵאל ַלֲחִסיֵדי ּדְ ִיׂשְ ַאְרָעא ּדְ ִקיֵפי ּדְ ין ּתְ א ֲחִזי ַמה ּבֵ    .ּתָ
  
   :ַנן ָהָתםּתְ 
ָתָגא ָחָלף" ׁש ּבְ מַּ תַּ    ."ּוְדִאׁשְ

ֵני     :ֵריׁש ָלִקיׁש ּתָ
ֹוֶנה ֲהָלכֹות" ׁשּ ִמי ׁשֶ ׁש ּבְ מֵּ תַּ ׁשְ ל ּתֹוָרה ,ֶזה ַהמִּ ְתָרּה ׁשֶ    ."ּכִ
  

אְוָאַמר     :עּוּלָ
ָעה ָתֵני ַאְרּבָ ַמאן ּדְ ׁש ִאיִניׁש ּבְ ּמֵ ּתַ    ,ִלׁשְ

ַמ  ַמאן ּדְ ׁש ּבְ ּמֵ תַּ ָעהְולֹא ִלׁשְ    .ְתֵני ַאְרּבָ
  

י ָהא ּדְ  אּוְרָחא ֵריׁש ָלִקיׁש ּכִ    ,ֲהָוה ָאִזיל ּבְ
א ַמּיָ    ,ָמָטא עּוְרְקָמא ּדְ

ר ֵליּה  יּה ְוָקא ַמְעּבַ ְתּפֵ ֵביּה ַאּכַ ְבָרא ַאְרּכְ    ,ָאָתא ַההּוא ּגַ
   ?ָקִרית :ָאַמר ֵליּה 
   .ְקִריָנא :ָאַמר ֵליּה 

ִנית    ?ּתָ
ָעה ִסיְד  ִניָנא ַאְרּבָ ָנהּתְ    .ֵרי ִמׁשְ

ְך  :ָאַמר ֵליּה  ְתּפֵ ר ָלִקיׁש ַאּכַ ָעה טּוֵרי ְוַטַעְנּתְ ּבַ ַסְלּתְ ָלְך ַאְרּבָ א ?!ּפְ ַמּיָ א ּבְ ר ָלִקיׁשָ ֵדי ּבַ    !ׁשְ
ְמִעיַנן ְלַמר :ָאַמר ֵליּה  ַאׁשְ    ,ִניָחא ִלי ּדְ

ָתא י ָהא ִמּלְ מּור ִמיּנִ    .ִאי ָהִכי ּגָ
ָאַמר  יּדְ    :ֵזיָרא ַרּבִ

נוֹ  יםּבְ ְבָעה ְנִקּיִ בֹות ָעָליו ׁשִ ל יֹוׁשְ ַחְרּדָ ם ּכְ ת ּדָ ֲאִפיּלּו רֹואֹות ִטיּפַ ָרֵאל ֵהן ֶהֱחִמירּו ַעל ַעְצָמן ׁשֶ    .ת ִיׂשְ
  

הוּ  ֵבי ֵאִלּיָ ָנא ּדְ    :24ּתָ
א ן עֹוָלם ַהּבָ הּוא ּבֶ ֹוֶנה ֲהָלכֹות מּוְבָטח לֹו ׁשֶ ל ַהׁשּ    ,ּכָ

ֱאַמר ּנֶ ְקֵרי  -ו) - (חבקוק ג "ֲהִליכֹות עֹוָלם לוֹ " :ׁשֶ א  "ֲהִליכֹות"ַאל ּתִ    '.ֲהָלכֹות'ֶאּלָ
  
  

                                                
תנא דבי אליהו" הם קובץ מאמרים שלימד אליהו הנביא את רב ענן. דעת כמעט יחיד של שו"ת באר שבע שמדובר מקובל לומר ש" 24

  בקובץ ברייתות שלימד תנא בשם אליהו. 

  רש"י
כגון הספידא דקאי בי רב 

. אם ימות אדם אחד בי ששת
   רב ששת:

אמר אי משום יקרא דידי אי 
. הוה ליה משום יקרא דמיתא

   הספד של רבים:
   . לספוד:אתו כולי עלמא

. שהיה שונה דהוה תני הלכתא
   משניות לתלמידים:

. של תלמידים: בכ''ד שורות
סינן חסרא ליה ארעא הכי גר

   דישראל גברא רבה:
   . במאי אספדנו:היכי אספיד

. אינו אלא הי צנא מלא סיפרי
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 

מני רבי פלוני  עסקינן וכגון הא
היא וכגון חסורי מיחסרא אינו 

   יודע מה שונה:
. ריש תקיפי ארעא דישראל

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 

:) דקאמר ליה לא סוטה (דף מט
   תתני יראת חטא דאיכא אנא:

   . כתר תורה:בתגא
   . עבר מן העולם:חלף

. שלולית של מים עורקמא דמיא
   מכונסין:
   . שאשמש לאדוני:דאשמעי'

. שהחמירו על עצמן
דמדאורייתא אין צריכה שבעה 
נקיים אלא הרואה שלושה 
ימים רצופים בתוך י''א יום 
שבין נדה לנדה אבל בתחלת 

דתה אפילו ראתה כל שבעה נ
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 

רה כיצד התחילה לספור התו
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: 
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ָנן נּו ַרּבָ   :ּתָ

ִלין "   ,אכט ְלמּוד ּתֹוָרה ְמַבטְּ התַּ ּלָ ת ּוְלַהְכָנַסת ַהּכַ    ,ְלהֹוָצַאת ַהמֵּ
יָאְמרּו ָעָליו ַעל  יְיהּוָדה ּבַ  ַרּבִ    :ִאיָלִעאי ַרּבִ

ל  ָהָיה ְמַבטֵּ הְלמּוד ּתֹוָרה תַּ ׁשֶ ּלָ ת ּוְלַהְכָנַסת ַהּכַ    ,ְלהֹוָצַאת ַהמֵּ
ָבִרים ֲאמּוִרים ה ּדְ מֶּ ל צֹוְרּכוֹ  :ּבַ ם ּכָ ֵאין ׁשָ ׁשֶ    ,ּבְ

ל צֹוְרּכֹו  ם ּכָ ִלין -ֲאָבל ֵיׁש ׁשָ    ."ֵאין ְמַבטְּ
  

ה  ל צֹוְרּכוֹ "ְוַכּמָ    ?"ּכָ
  

ר ִאיְנָיאָאַמר  מּוֵאל ּבַ ֵמיּה ּדְ  ַרב ׁשְ ְ    :ַרבִמׁשּ
ְבֵרי ֵריַסר ַאְלֵפי ּגַ יּפּוֵרי ,ּתְ א ַאְלֵפי ׁשִ יּתָ    .ְוׁשִ

  
   :ְוָאְמֵרי ָלּה 

ְבֵרי ֵריַסר ַאְלֵפי ּגַ יּפּוֵרי ,ּתְ א ַאְלֵפי ׁשִ יּתָ ְייהּו ׁשִ    .ּוִמיּנַ
  

א    :ָאַמר עּוּלָ
ְבֵרי ֵמַאּבּוָלא ַעד ִסיְכָרא ָחְייֵצי ּגַ גֹון ּדְ    .ּכְ

  
ת ׁשֶ    :ָאַמר ַרב ׁשֵ

ְנִת  ְך ְנִטיָלָתּה ּכִ    ,יָנָתּה ּכָ
ים ִריּבֹוא ִ ׁשּ ׁשִ ִתיָנָתּה ּבְ    ,ַמה ּנְ

יםַאף ְנִטיָלָתּה  ִ ׁשּ ׁשִ   .ִריּבֹוא ּבְ
  

י  ָקֵרי ְוָתֵני ָהֵני ִמיּלֵ    ,ְלַמאן ּדְ
ַמְתֵני  יעּוָרא - ֲאָבל ְלַמאן ּדְ    .ֵלית ֵליּה ׁשִ

  
  
  
  
  
  

  רש"י
. ללוותה מבית סת כלהלהכנ

   אביה לבית חופתה:
כגון דחייצי גברי מאבולא 

. מחיצת אנשים משער לסיכרא
העיר עד בית הקברות מקום 

   שסופדין אותו שם:
   . של תורה:כנתינתה

  



    בני העיר שמכרובני העיר שמכרובני העיר שמכרובני העיר שמכרו    ––––מסכת מגילה פרק ד' מסכת מגילה פרק ד' מסכת מגילה פרק ד' מסכת מגילה פרק ד' 
                

197

        כט, אכט, אכט, אכט, א .128
ְנָיא    :ּתַ

ְמעֹון" י ׁשִ ן יֹוַחי ַרּבִ    :אֹוֵמר ּבֶ
ָרֵאל ִלְפֵני  ה ֲחִביִבין ִיׂשְ מָּ רּוְך הּואּבֹוא ּוְרֵאה ּכַ דֹוׁש ּבָ    ,ַהּקָ

ֶהן ִכיָנה ִעמָּ לּו ׁשְ ּגָ ָכל ָמקֹום ׁשֶ ּבְ    ,ׁשֶ
ֶהן ִכיָנה ִעמָּ לּו ְלִמְצַרִים ׁשְ    ,ּגָ

ֱאַמר ּנֶ ִמְצַרִים" :ׁשֶ ְהיֹוָתם ּבְ    .כז)-(שמואל א ב' ְוגוֹ  "ֲהִנְגלֹה ִנְגֵליִתי ְלֵבית ָאִביָך ּבִ

ֶהן ִכיָנה ִעמָּ לּו ְלָבֶבל ׁשְ    ,ּגָ
ֱאַמר ּנֶ י ָבֶבָלה" :ׁשֶ ְחתִּ ּלַ    .יד)-(ישעיה מג "ְלַמַעְנֶכם ׁשִ

ֶהן ִכיָנה ִעמָּ ֵאל ׁשְ ֵהן ֲעִתיִדין ִליּגָ ׁשֶ    ,ְוַאף ּכְ
ֱאַמר ּנֶ בּוְתךָ " :ׁשֶ ב ה' ֱאלֶֹהיָך ֶאת ׁשְ    .ג)-(דברים ל "ְוׁשָ

יב' א ,ֶנֱאַמרלֹא  'ְוֵהׁשִ ב" :ֶאּלָ ד ׁשֶ  - "ְוׁשָ רּוְך הוּאְמַלמֵּ דֹוׁש ּבָ ֻלּיֹות ַהּקָ ין ַהּגָ ֶהן ִמּבֵ ב ִעמָּ    ."ׁשָ
  
   ?ֵהיָכא "ָבֶבל"ּבְ 
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
הּוָצל א ּדְ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ    ,ּבְ

ָעא ְנַהְרּדְ ף ְוָיִתיב ּבִ ׁשָ א ּדְ תָּ ִניׁשְ   .ּוְבֵבי ּכְ
  

יָמא    ,ָהָכאָהָכא וְ  :ְולֹא ּתֵ
א    .ְוִזְמִנין ָהָכא ,ִזְמִנין ָהָכא :ֶאּלָ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

יִתי ִלי    ,ּתֵ
ְרָסה  ִכי ְמַרִחיְקָנא ּפַ יָנא ָהָתם -ּדְ    .ָעֵייְלָנא ּוְמַצּלֵ

  
מּוֵאל ׁשְ ָעא ֵלִויוְ  ֲאבּוהַּ ּדִ ְנַהְרּדְ ף ְוָיִתיב ּבִ ׁשָ א ּדְ ּתָ ְכִניׁשְ    ,ֲהוּו ָיְתֵבי ּבִ

כִ  א ,יָנהַאְתָיא ׁשְ ְמעּו קֹול ִריְגׁשָ    .ָקמּו ְוָנְפקוּ  - ׁשָ
  

ת ׁשֶ ָעא ַרב ׁשֵ ְנַהְרּדְ ף ְוָיִתיב ּבִ ׁשָ א ּדְ ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ    ,ֲהָוה ָיִתיב ּבְ
ִכיָנה ֵרת ְוָקא ְמַבֲעתּו ֵליּה  ,ְולֹא ָנַפק, ַאְתָיא ׁשְ ָ    .ָאתּו ַמְלֲאֵכי ַהׁשּ

ל עֹוָלם :ָאַמר ְלָפָניו ֵאינֹו ָעלּוב ָע  !ִרּבֹונֹו ׁשֶ ֵני ִמי -לּוב ְוׁשֶ    ?ִמי ִנְדֶחה ִמּפְ
ְבקּוהוּ  :ָאַמר ְלהוּ     .ׁשִ

  
  
ׁש ְמַעט"    .טז)- (יחזקאל יא "ָוֱאִהי ָלֶהם ְלִמְקּדָ

י ִיְצָחקָאַמר     :ַרּבִ
ָבֶבל ּבְ י ִמְדָרׁשֹות ׁשֶ ֵנִסּיֹות ּוָבּתֵ י ּכְ ּתֵ    .ֵאּלּו ּבָ

  
י ֶאְלָעָזרוְ     :ָאַמר ַרּבִ

ית ינּו  ֶזה ּבֵ ָבֶבלַרּבֵ ּבְ    .ׁשֶ
  

ַרׁש     :ָרָבאּדָ
ְכִתיב נוּ " :ַמאי ּדִ ה ָהִייָת ּלָ    ?א)-(תהלים צ "ה' ָמעֹון ַאתָּ

י ִמְדָרׁשֹות ֵנִסּיֹות ּוָבּתֵ י ּכְ ּתֵ    .ֵאּלּו ּבָ
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ֵביָתא ִריְסָנא ּבְ    ,ֵמֵריׁש ֲהַואי ּגָ

א ּתָ ִנׁשְ ֵבי ּכְ יָנא ּבְ    ,ּוְמַצּלֵ
יוָ  ִודּכֵ ָקָאַמר ּדָ ָמִעית ְלָהא ּדְ ׁשְ יֶתךָ " :ן ּדִ י ְמעֹון ּבֵ    ,ח)- (תהלים כו "ה' ָאַהְבתִּ

א ּתָ ִניׁשְ ֵבי ּכְ ִריְסָנא ּבְ    .ֲהַואי ּגָ
  
  
  
  

  רש"י
. ובנאה יכניה דשף ויתיב

וסיעתו מאבנים ועפר שהביאו 
עמהן בגלותן לקיים מה שנאמר 
 כי רצו עבדיך את אבניה ואת

   עפרה יחוננו (תהילים קב):
. אני נכנס דכי מרחקנא פרסה

   להתפלל בתוכו:
   . סגי נהור הוה:רב ששת

   . רב:בית רבינו
. למדנו שעבר וככרמל בים יבא

כרמל את הים ואימתי היה 
   בשעת מתן תורה:
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ְנָיא    :ּתַ
י ֶאְלָעָזר" ָּפר ַרּבִ    :אֹוֵמר ַהּקַ

ּקָ  ּיִ ָבֶבל ׁשֶ ּבְ י ִמְדָרׁשֹות ׁשֶ ֵנִסּיֹות ּוָבתֵּ י ּכְ תֵּ ָרֵאלְבעּו ּבְ ֲעִתיִדין ּבָ    ,ֶאֶרץ ִיׂשְ
ֱאַמר ּנֶ ם ָיבֹא" :ׁשֶ ּיָ ָהִרים ּוְכַכְרֶמל ּבַ ָתבֹור ּבֶ י ּכְ    .יח)-(ירמיה מו "ּכִ

ָבִרים     ,ַקל ָוחֹוֶמרַוֲהלֹא ּדְ
ָעה ִלְלמֹוד ּתֹוָרה  א ְלִפי ׁשָ אּו ֶאּלָ ּלֹא ּבָ בֹור ְוַכְרֶמל ׁשֶ ָרֵאל -ּוַמה תָּ ֶאֶרץ ִיׂשְ ִעים ּבְ    ,ִנְקּבָ

ֶהן ּתֹוָרה ּבָ  יִצין ּבָ ּקֹוִרין ּוַמְרּבִ י ִמְדָרׁשֹות ׁשֶ ֵנִסּיֹות ּוָבתֵּ י ּכְ ה -תֵּ ה ְוַכמָּ מָּ    ."ַעל ַאַחת ּכַ
  

ַרׁש  ָרא ּדָ ר ַקּפָ    :ּבַ
ְכִתיב ים" :ַמאי ּדִ ְבנּוּנִ דּון ָהִרים ּגַ ַרּצְ ה תְּ    ?יז)-(תהלים סח "ָלּמָ

ת קֹול ְוָאְמָרה ָלֶהם ה :ָיְצָתה ּבַ ין ִעם ִסיַני ָלּמָ ְרצּו ּדִ    ?ּתִ
ם ֵאֶצל ִסיַני ֲעֵלי מּוִמים ַאּתֶ ֶכם ּבַ    .ּכּוּלְ

ִתיב ָהָכא ים" :ּכְ ְבנּוּנִ    ,"ּגַ
ן אֹו ַדק" :ּוְכִתיב ָהָתם   .כ)- (ויקרא כא "אֹו ִגּבֵ

  
יָאַמר  ִ    :ַרב ַאׁשּ

ּה  ַמע ִמיּנָ    :ׁשְ
ָיִהיר  ַעל מּום הּוא - ַהאי ַמאן ּדְ    .ּבַ

  
  
  

  רש"י
. למדנו שעבר וככרמל בים יבא

כרמל את הים ואימתי היה 
   בשעת מתן תורה:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א .129
ְרָיאֵא " ְנּדַ ין אֹותֹו ָקּפַ    ."ין עֹוׂשִ
  

ְרָיא"ַמאי  ְנּדַ    ?"ָקּפַ
  

   :ָרָבאָאַמר 
ְרָיא" ְנּדַ ָמּה  - "ָקּפַ ׁשְ    .ּכִ
  

ָמּה "ַמאי  ׁשְ    "?ּכִ
  

ָאַמר ַמאן ּדְ ָהא :ּכְ ֵרי ֵאיעּול ּבְ יְפָנא ַאּדָ ַמּקִ    .ַאּדְ
  

י ָאַמר  הוּ ַרּבִ    :ַאּבָ
ָרא מּוּתָ  ִביל ֵמִעיּקָ    .רִאם ָהָיה ׁשְ

  
ר ִיְצָחק ַרב ַנְחָמן ָאַמר    :ּבַ

ְכָנס  ְרָיא  ַעל ְמָנתַהּנִ ְנּדַ ּלֹא ַלֲעׂשֹות ָקּפַ ְרָיא -ׁשֶ ְנּדַ ר ַלֲעׂשֹותֹו ָקּפַ    .מּוּתָ
  
י ָאַמר וְ      :ַרב הּוָנאָאַמר  ֶחְלּבוֹ ַרּבִ

ְכָנס ְל  ֶנֶסתַהּנִ ית ַהּכְ ְר  ּבֵ ְנּדַ ר ַלֲעׂשֹותֹו  ָקּפַ ל מּוּתָ ּלֵ    ,ָיאְלִהְתּפַ
ֱאַמר ּנֶ ּמֹוֲעִדים" :ׁשֶ    ,ּוְבבֹא ַעם ָהָאֶרץ ִלְפֵני ה' ּבַ

ַער ֶנֶגב ֶרְך ׁשַ ֲחוֹות ֵיֵצא ּדֶ תַּ ַער ָצפֹון ְלִהׁשְ ֶרְך ׁשַ א ּדֶ    .ט)- (יחזקאל מו "ַהּבָ
  
  

  רש"י
   . כמשמעה:הכשמ

. אדמקיפנא אדרי איעול בהא
בעוד שאקיף שורות של בתים 
הללו אכנס דרך הבית הזה 
ואקצר את הדרך ממבוי למבוי 

   ובית הכנסת בין שניהן:
. קודם שנבנה בית מעיקרא

   הכנסת שם:
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        כט, אכט, אכט, אכט, א .130
ֵני ָעְגַמת ֶנֶפׁש " ִבים לֹא ִיְתלֹוׁש ִמּפְ    ."ָעלּו ּבֹו ֲעׂשָ
  

   :ְוָהַתְנָיא
יַח  -ֲאָבל ּתֹוֵלׁש  ,ּוַמֲאִכיל - ֵלׁש ֵאינֹו ּתוֹ "    !"ּוַמּנִ
  

י  ַנן ַנּמִ י ּתְ    :ַמְתִניִתיןּכִ
ַנן "ּתֹוֵלׁש ּוַמֲאִכיל"    .ּתְ
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201

        כט, אכט, אכט, אכט, א .131
ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

ָברֹות" ית ַהּקְ    :ּבֵ
ֶהן ַקּלּות רֹאׁש     ,ֵאין נֹוֲהִגין ּבָ

ֵהָמה ֶהן ּבְ    ,ֵאין ַמְרִעין ּבָ
ִיםְוֵאין מֹוִליִכין ּבָ  ת ַהמַּ    ,ֶהן ַאמַּ

ִבים ֶהן ֲעׂשָ ִטין ּבָ    ,ְוֵאין ְמַלּקְ
ט  ְמקֹוָמן -ְוִאם ִליּקֵ    ,ׂשֹוְרָפן ּבִ

בֹוד ֵמִתים ֵני ּכְ   ".ִמּפְ
  

יאַאֵה     ?ּיָ
יָפא יָון ׁשֶ  :ִאיֵליָמא ַאּסֵ ְמקֹוָמן"ּכֵ ֹוְרָפן ּבִ בֹוד ֵמִתים"ַמאי  - "ׂשּ א "ּכְ    ?ִאיּכָ

  
א א ַאֵריׁשָ    .ֶאּלָ

  

  רש"י
. משום כבודן של מתים ארישא

אאין נוהגין בהן קלות ראש 
   קאי:
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        בבבב- - - - אאאא    כט,כט,כט,כט, .132
            ַמְתִניִתין

ת  רֹאׁש חֹוֶדׁש  ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ָקִלים - ֲאָדר ׁשֶ ת ׁשְ ָפָרׁשַ    .קֹוִרין ּבְ
ת  ּבָ ַ תֹוְך ַהׁשּ ָעַבר -ָחל ִלְהיֹות ּבְ יִמין ְלׁשֶ    .ַמְקּדִ
ת ַאֶחֶרת ּבָ    .ּוַמְפִסיִקין ְלׁשַ

ה  ִנּיָ ְ ׁשּ    .ָזכֹור –ּבַ
ית  ִליׁשִ ְ ׁשּ ה -ּבַ ָרה ֲאדּומָּ    .ּפָ
ְרִביִעית  ה ָלֶכם - ּבָ    .ַהחֹוֶדׁש ַהּזֶ

ית  ֲחִמיׁשִ    .חֹוְזִרין ִלְכִסְדָרן - ּבַ
   ,ַלּכֹל ַמְפִסיִקין

ים י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ ה ,ּבְ ֲחנּוּכָ ַתֲעִנּיֹות ּוְבַמֲעָמדֹות ּוְב  ,ּוְבפּוִרים ,ּבַ ּפּוִריםּבְ    .יֹום ַהּכִ
  

ָמָרא             ּגְ

ַנן ָהָתם    :ּתְ
ֲאָדר "   כט,ב ֶאָחד ּבַ ָקִלים  - ּבְ ְ ִמיִעין ַעל ַהׁשּ ְלַאִים^ַמׁשְ    ."ְוַעל ַהּכִ

ָלָמא  ׁשְ ְלַאִים"ּבִ ְזַמן ְזִריָעה ִהיא - "ַעל ַהּכִ    ,ּדִ
א  ָקִלים"ֶאּלָ ְ    ?ְמָנָלן – "ַעל ַהׁשּ

  
יָאַמר  הָאַמר  ָטִבי ַרּבִ ּיָ י יֹאׁשִ    :ַרּבִ

ָאַמר ְקָרא ָחְדׁשוֹ " :ּדְ    .יד)- (במדבר כח "זֹאת עֹוַלת חֹוֶדׁש ּבְ

הָאְמָרה ּתֹוָרה ַחּדֵ  רּוָמה ֲחָדׁשָ ן ִמּתְ    .ׁש ְוָהֵבא ָקְרּבָ
  

ה רּוָמה ֲחָדׁשָ ֵעי ַאְקרּוֵבי ִמּתְ ְבִניָסן ּבָ    ,ְוֵכיָון ּדִ
ֲאָדר ֶאָחד ּבַ ׁש  ,ָקְדִמיַנן ְוָקִריַנן ּבְ ְקּדָ ָקִלים ַלּמִ ַלְיּתּו ׁשְ י ֵהיִכי ּדְ    .ּכִ

  
ַמאן    ?ּכְ

  
ן ׁשִ  ַרּבָ לֹא ּכְ ְמִליֵאלּדְ ן ּגַ    .ְמעֹון ּבֶ

ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ ִאי ַרּבָ תֹות :ָהָאַמר ,ּדְ ּבָ י ׁשַ ּתֵ    ,ׁשְ
ַתְנָיא    :ּדְ

ַסח קֹוֶדם ְלֶפַסח " ִהְלכֹות ַהּפֶ ים יֹום -ׁשֹוֲאִלין ּבְ לֹׁשִ    .ׁשְ
ְמִליֵאל ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבָ

תֹות ּבָ י ׁשַ תֵּ    ."ׁשְ
  

ְמִליֵאלֲאִפיּלּו ּתֵ  ן ּגַ ְמעֹון ּבֶ ן ׁשִ    ,יָמא ַרּבָ
ָאַמר ַמר יָון ּדְ ר ּבֹו " :ּכֵ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ִדיָנה - ּבַ מְּ ִבין ּבַ    ,ׁשּוְלָחנֹות יֹוׁשְ

הּוְב  ָ ִרים ַוֲחִמׁשּ ׁש  - ֶעׂשְ ְקּדָ מִּ ִבין ּבַ    "יֹוׁשְ
ּום ׁשּוְלָחנֹות     .ָקְדִמיַנן ְוָקִריַנן -ִמׁשּ

  
  

  רש"י
  מתני' 

. להודיע ת שקליםקורין בפרש
שיביאו שקליהן באדר כדי 
שיקריבו באחד בניסן מתרומה 

   חדשה כדאמרינן בגמרא:
. מלומר ומפסיקין לשבת הבאה

פרשה שנייה כדי שתקרא פרשת 
זכור בשבת הסמוכה לפורים 
לסמוך מחיית עמלק למחיית 

   המן:
. להזהיר את פרה אדומה

ישראל לטהר שיעשו פסחיהן 
   בטהרה:

. ודש הזה לכםברביעית הח
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:
. מלקרות בענין לכל מפסיקין

היום וקורין בענין מועד מעין 
   המאורע:
במעשה . וקורין למעמדות

בראשית כדקתני לקמן 
   במתניתין:

  
  גמ' 

. בהכרזת משמיעין על השקלים
  בית דין: 

. לעקור כלאי ועל הכלאים
   הזרעים הניכרין בין התבואה:

. כל חודש בחדשו לחדשי השנה
   הני חדשים למה לי:

. יש לך חודש אלא אמרה תורה
שאתה צריך לחדשו בהבאת 
עולות תמידין ומוספין מתרומה 

זהו ניסן כדאמרינן חדשה ו
בראש השנה דגמרינן שנה שנה 
מניסן דכתיב ראשון הוא לכם 

   לחדשי השנה (שמות יב):
. מקדמינן כולי האי דלא כמאן

   כרבן שמעון בן גמליאל:
. בעלי בט''ו באדר שולחנות

מטבעות המחלפין שקלי כסף 
   בפרוטות:

. הוא סימן יושבין במקדש
שכבר קרב זמן לתרום את 

ש קופות וימהרו הלשכה בשל
ויביאו דמאותו היום מתחילין 

משום  למשכן את המעכבים:
. לאחד באדר שולחנות קדמינן

דהיינו שתי שבתות וטעמא 
דרבן שמעון בן גמליאל ורבנן 

  בפ''ק דפסחים (דף ו.):
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ָר "ַמאי  ָקִליםּפָ ת ׁשְ    ?"ׁשַ

  
   :ָאַמר ַרב
ִני ַלְחִמי" ָרֵאל ְוָאַמְרתָּ ֲאֵליֶהם ֶאת ָקְרּבָ ֵני ִיׂשְ    .ב)- (במדבר כח "ַצו ֶאת ּבְ
  

מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ
א" ָ י ִתׂשּ    .יב)-(שמות ל "ּכִ

  
ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ א" :ּבִ ָ י ִתׂשּ ָקִלי - "ּכִ ת ׁשְ ָרׁשַ ָקֵרי ָלּה ּפָ    ,םַהְיינּו ּדְ

ָקִלים ּה ׁשְ ְכִתיב ּבָ    ,ּדִ
ָאַמר א ְלַמאן ּדְ ִני ַלְחִמי" :ֶאּלָ ִתיֵבי ָהָתם -  "ֶאת ָקְרּבָ ָקִלים ּכְ    ?!ָהָכא ִמיִדי ׁשְ

  
   .יןִא 

   ?ַטְעָמא ַמאי
ְד  יּכִ    .ָטִבי ַרּבִ

  
ָלָמא לְ  ׁשְ ָאַמרּבִ ָרֵאל" :ַמאן ּדְ ֵני ִיׂשְ נוֹ  "ַצו ֶאת ּבְ ְכִתיֵבי ָקְרּבָ ּום ּדִ ְד  ,ת ָהָתםִמׁשּ יּכִ    .ָטִבי ַרּבִ

א לְ  ָאַמרֶאּלָ א" :ַמאן ּדְ ָ י ִתׂשּ ִתיֵבי "ּכִ נֹות ִמי ּכְ ִתיֵבי ?ָקְרּבָ ָקִלים ָלֲאָדִנים ּכְ    !ׁשְ
  

ְדָתֵני     :ַרב יֹוֵסףּכִ
רּומֹות ֵהן" לֹׁש תְּ    ,ׁשָ

ַח  ְזּבֵ ַח ַלמִּ ל ִמְזּבֵ    ,ׁשֶ
ל ֲאָדִנים ָלֲאָדִנים    ,ְוׁשֶ

ֶדק ַהּבַ  ל ּבֶ ִיתְוׁשֶ    "ִית ְלֶבֶדק ַהּבַ
  

ָאַמר ָלָמא ְלַמאן ּדְ ׁשְ א" :ּבִ ָ י ִתׂשּ ים "ּכִ י ֳחָדׁשִ ָאר ָראׁשֵ ְ ֵני ַהאי רֹאׁש חֶֹדׁש ִמׁשּ ׁשָ    ,ַהְיינּו ּדְ
א לְ  ָאַמרֶאּלָ ִני ... ַצו" :ַמאן ּדְ ֵני "ֶאת ָקְרּבָ    ?ַמאי ׁשָ

  
ֵני    .ׁשָ

א ּבְ  יּתָ ים ָקרּו ׁשִ י ֳחָדׁשִ ִאיּלּו ָראׁשֵ יֹוָמאּדְ ְדרֹאׁש חֹוֶדׁש  ,ִעְנָייָנא ּדְ    ,ְוַחד ּבִ
ְדרֹאׁש חֹוֶדׁש  הּו ּבִ    .ְוִאיּלּו ָהִאיְדָנא ּכּוּלְ

  
ּיֹות הּוא חֹוֵזר ָרׁשִ ָאַמר ְלֵסֶדר ּפָ    ,ָהִניָחא ְלַמאן ּדְ

ָאַמר ְלֵסֶדר ַהְפָטרֹות הּוא חֹוֵזר א ְלַמאן ּדְ יֹוָמא ָקִריָנן ,ֶאּלָ ָתא ּדְ    ,ּוָפָרׁשָ
ֵניַמ     ?אי ׁשָ
  

ֵני    .ׁשָ
ים  י ֳחָדׁשִ ִאיּלּו ָראׁשֵ יֹוָמא -ּדְ ִעְנָייָנא ּדְ א ּבְ יּתָ ְדרֹאׁש חֹוֶדׁש  ,ָקרּו ׁשִ    .ְוַחד ָקֵרי ּבִ

יֹוָמא -ְוִאיּלּו ָהִאיְדָנא  ִעְנָייָנא ּדְ ָלָתא ּבְ ְדרֹאׁש חֹוֶדׁש  ,ָקרּו ּתְ ָעה ָקרּו ּבִ    .ְוַאְרּבָ
  

   :ֵמיִתיֵבי
יהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן רֹאׁש חֹוֶדׁש " ָקִלים ּוַמְפִטיִרין ּבִ ת ׁשְ ָפָרׁשַ ת קֹוִרין ּבְ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    ."ֲאָדר ׁשֶ

ָלָמא לְ  ׁשְ ָאַמר ּבִ א" :ַמאן ּדְ ָ י ִתׂשּ יהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן -  "ּכִ ַמְפִטיִרין ּבִ ָדֵמי ֵליּה  ,ַהְיינּו ּדְ    ,ּדְ
ְכִתיב ֶסף ַנְפׁשֹות ֶעְרּכוֹ " :ּדִ    .ה)- כים ב יב(מל "ּכֶ

א לְ  ָאַמרֶאּלָ ִני ַלְחִמי" :ַמאן ּדְ ֵמי -  "ֶאת ָקְרּבָ    ?ִמי ּדָ
  

ֵמי ְד  ,ּדָ יּכִ    .ָטִבי ַרּבִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
מּוָכה ָלּה " ה ַהסְּ ָרׁשָ ּפָ    ,ָחל ִלְהיֹות ּבַ

ַאֲחֶריָה  ָפֶניָה ּוֵבין ִמּלְ ין ִמּלְ    ,ּבֵ
   ,קֹוִרין אֹוָתּה 

   "ְוכֹוְפִלין אֹוָתּה 
לָ  ׁשְ ָאַמרָמא לְ ּבִ א" :ַמאן ּדְ ָ י ִתׂשּ ַההּוא ִזיְמָנא - "ּכִ י ּבְ ִמְתַרּמֵ    ,ַהְיינּו ּדְ

א לְ  ָאַמרֶאּלָ ִני" :ַמאן ּדְ ַההּוא ִזיְמָנא "ַצו ֶאת ָקְרּבָ י ּבְ    ?ִמי ִמְתַרּמֵ

  רש"י
. טעמא מאי טעמא כדרבי טבי

מייתינן שקלים באדר כדרבי 
טבי שיקריבו קרבנות באחד 

חדשה והך בניסן מתרומה 
   מצוה התם כתיבא:

. התם שקלים לאדנים כתיבי
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':
. נאמרו שם שלש תרומות

מחצית השקל תרומה לה' יתן 
רומת ה' לתת את תרומת ה' ת

תרומת אדנים היתה לאדנים 
ותרומת מזבח למזבח לקנות 
מהן קרבנות צבור לכל השנה 

   דכתיב בה לכפר על נפשותיכם:
. היא לא היתה שוה לבדק הבית

בכולן אלא איש כפי נדבתו 
שנאמר ויבאו האנשים על 
הנשים כל נדיב לב וגו' (שמות 

   לה):
. בפרקין הניחא למאן דאמר

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 

ו נמי מעניינא דיומא מאי קר
   שני:

. זאת עולת חודש כדרבי טבי
   בשקלים אמר:

. ר''ח אדר בפרשה חל להיות
   הסמוכה לפרשת שקלים:

. בשבת שניה וכופלין אותה
   אע''פ שקראוה בראשונה:

. באותו פרק של בההוא זימנא
   אדר:

. והלא בפרשת פינחס מי מתרמי
  היא שהיא סמוכה לחודש אב:
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   ,ִלְבֵני ַמֲעָרָבא ,יןִא 

ִנין ְתָלת ׁשְ ֵקי ִלְדאֹוַרְייָתא ּבִ ַמּסְ    .ּדְ
  

ָווֵת  ְנָיא ּכְ מּוֵאלּתַ ׁשְ    :יּה ּדִ
ת רֹאׁש חֹוֶדׁש " ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    ,ֲאָדר ׁשֶ

א" –קֹוִרין  ָ י ִתׂשּ    ,"ּכִ
יהֹוָיָדע ַהּכֵֹהן -ּוַמְפִטיִרין     ."ּבִ

  
  

  רש"י
. מסיימין י אורייתאדמסק

חמשה חומשין פעם אחת לשלש 
שנים ולא בכל שנה כמו שאנו 

   עושין:
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יָאַמר     :ִיְצָחק ַנְפָחא ַרּבִ

ת רֹאׁש חֹוֶדׁש  ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    ,ֲאָדר ׁשֶ
לֹׁש  ּת  ֶהן  ,ֹורֹותמֹוִציִאין ׁשָ    –ְוקֹוִרין ּבָ

ל יֹום ִעְנָיינֹו ׁשֶ    ,ֶאָחד ּבְ
ל  ׁשֶ   , רֹאׁש חֹוֶדׁש ְוֶאָחד ּבְ

א"ְוֶאָחד ּבְ  ָ    ."ִכי ִתׂשּ
  
י ָאַמר וְ     :ִיְצָחק ַנְפָחאַרּבִ

לֹׁש ּתֹורֹות רֹאׁש חֹוֶדׁש  ת ְמִביִאין ׁשָ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ֶהן ,ֵטֵבת ׁשֶ    ,ְוקֹוִרין ּבָ
ל יֹוםֶאָחד ּבְ     ,ִעְנָיינֹו ׁשֶ

ְדרֹאׁש חֹוֶדׁש     ,ְוֶאָחד ּבִ
ה ֲחנּוּכָ    .ְוֶאָחד ּבַ

  
   ,ּוְצִריָכא

ָהא ַמר ּבְ ִאי ִאיתְּ    ,ּדְ
ָהא ָקָאַמר  יּבְ    ,ִיְצָחק ַרּבִ

ַהְך  ַרב  -ֲאָבל ּבְ    ,ְסִביָרא ֵליּה ּכְ
ָקִלים  ת ׁשְ ָרׁשַ ָאַמר ּפָ ִני ַלְחִמי" –ּדְ י ,"ֶאת ָקְרּבָ ּתֵ י ּוִבׁשְ    .ּתֹורֹות ַסּגִ

ַמע ָלן    .ָקא ַמׁשְ
  

ְעָיא ַהְך  ,ְוֵליָמא ָהא    ?ְולֹא ּבַ
  

ַמר ּה ִאיּתְ ַלל ֲחֶביְרּתָ    .ֲחָדא ִמּכְ
  
  

ַמר    :ִאיּתְ
חֹול  רֹאׁש חֹוֶדׁש  ָחל ִלְהיֹות ּבְ   ֵטֵבת ׁשֶ

י ָאַמר     :ַנְפָחאִיְצָחק ַרּבִ
ָלָתא ּבְ  ֲחנּוכָּ  ,רֹאׁש חֹוֶדׁש ָקרּו ּתְ    .הְוַחד ּבַ

ִמן ֵחיָפאוְ  יִמי ּדְ    :ָאַמר ַרב ּדִ
ה ֲחנּוּכָ ָלָתא ּבַ    .רֹאׁש חֹוֶדׁש ְוַחד ּבְ  ,ָקרּו ּתְ

  
יָאַמר     :ָמִני ַרּבִ

ָרא ּבְ י ִיְצָחק ַנְפָחא ִמְסתַּ ַרּבִ ָווֵתיּה ּדְ    ,ּכְ
ִדיר  ֵאינֹו ּתָ ָתִדיר ְוׁשֶ ִדיר קֹוֶדם -ּדְ    .ּתָ

  
יָאַמר     :ָאִבין ַרּבִ

ָווֵתיּה ּדְ  ָראּכְ ּבְ יִמי ִמְסּתַ    ,ַרב ּדִ
בֹא  ּיָ ַרם ָלְרִביִעי ׁשֶ    ,רֹאׁש חֹוֶדׁש  -ִמי ּגָ

ְך  ֵעי ִמיְקֵרי רֹאׁש חֹוֶדׁש ְרִביִעי ּבְ ִהְלּכָ    .ּבָ
  

   ?ַמאי ֲהֵוי ֲעָלּה 
  

   :ָאַמר ַרב יֹוֵסף
רֹאׁש חֹוֶדׁש  יִחין ּבְ ּגִ    .ֵאין ַמׁשְ

  
הוְ     :ָאַמר ַרּבָ

ֲחנוּ  יִחין ּבַ ּגִ הֵאין ַמׁשְ    .ּכָ
  

   :ְוִהְלְכָתא
ה ֲחנּוּכָ יִחין ּבַ ּגִ    ,ֵאין ַמׁשְ

ר רֹאׁש חֹוֶדׁש וְ     .ִעיּקָ
  

  רש"י
  . לעשות עיקר:אין משגיחין
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ַמר    :ִאיּתְ

ה"ָחל ִלְהיֹות ּבִ  ַצּוֶ ה תְּ    ,"ְוַאתָּ
י ִיְצָחק ַנְפָחאָאַמר     :ַרּבִ

א  יּתָ ה"ִמ  -ָקרּו ׁשִ ַצּוֶ ה תְּ א"ַעד  "ְוַאתָּ ָ י ִתׂשּ    ,"ּכִ
אכִּ "ִמ  -ְוַחד  ָ יָת "ַעד  "י ִתׂשּ    ."ְוָעׂשִ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ָקא מֹוְקֵמי ָהָתם :ָאְמֵרי   ,אל    .אֹוקּוֵמי הּוא ּדְ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ ּיֵ    :ַאּבַ
א ָקרּו ׁשִ  ה"ִמ  -יּתָ ַצּוֶ ה תְּ יָת " ַעד "ְוַאתָּ    ,"ְוָעׂשִ

ֵני ְוָקֵרי ִמ  -ְוַחד  א"ּתָ ָ י ִתׂשּ יָת "ַעד  "ּכִ    ."ְוָעׂשִ
  

   :ֵמיִתיֵבי
ַאֲחֶריָה " ין ִמּלְ ָפֶניָה ּבֵ ין ִמּלְ מּוָכה ָלּה ּבֵ ה ַהסְּ ָרׁשָ ּפָ    ."ְוכֹוְפִלין אֹוָתּה  ,קֹוִרין אֹוָתּה  -ָחל ִלְהיֹות ּבַ

י ִניָחא ּיֵ ָלָמא ְלַאּבַ ׁשְ    ,ּבִ
א לְ  יֶאּלָ ָיא ַרּבִ    !ִיְצָחק ַנְפָחא ַקׁשְ

  
יָאַמר ָלְך     :ִיְצָחק ַנְפָחא ַרּבִ
ֵיי ִמ     ?י ִניָחאּוְלַאּבַ

יַנח ְלָפֶניָה  ַחת ָלּה  ,ּתֵ ּכַ    ?ְלַאֲחֶריָה ֵהיִכי ַמׁשְ
  

א    ,ֶאּלָ
   ?ַמאי ִאית ָלְך ְלֵמיַמר

תֹות ּבָ ׁשַ    ,ּכֹוְפָלּה ּבְ
תֹות ּבָ ׁשַ י ּכֹוְפָלּה ּבְ    .ָהָכא ַנּמִ

  
  

א"ָחל ִלְהיֹות ּבְ  ָ   .ַעְצָמּה  "ִכי ִתׂשּ
  

יָאַמר     :ִיְצָחק ַנְפָחא ַרּבִ
י א ָקרּו ׁשִ יָת "ִמן  -ּתָ ְקֵהל"ַעד  "ְוָעׂשִ    ,"ַוּיַ

א"ָקֵרי ִמ  -ְוַחד  ָ י ִתׂשּ יָת "ַעד  "ּכִ    ."ְוָעׂשִ
  

יַמְתִקיף ָלּה  ּיֵ    :ַאּבַ
א תָּ ָקֵרי :ָאְמֵרי ,ַהׁשְ    .ְלַמְפֵרַע הּוא ּדְ

  
א יָאַמר  ,ֶאּלָ ּיֵ    :ַאּבַ

א  יּתָ ְקֵהל"ַעד  -ָקרּו ׁשִ    ,"ַוּיַ
ֵני ְוָקֵרי ִמ  -ְוַחד  א"ּתָ ָ י ִתׂשּ יָת "ַעד  "ּכִ    ."ְוָעׂשִ

  
י ּיֵ ַאּבַ ָווֵתיּה ּדְ ְנָיא ּכְ    :ּתַ

א"ָחל ִלְהיֹות ּבְ " ָ    ."ְוכֹוְפִלין אֹוָתּה  ,ין אֹוָתּה קֹוִר  -ַעְצָמּה  "ִכי ִתׂשּ
  
  
  
  

  רש"י
אמרי אוקומי הוא דמוקמי 

. כלומר אין הדבר ניכר התם
לשם פרשת שקלים אלא סברי 
שלא נסתיימה פרשת ואתה 

   תצוה עד כאן:
. חוזר ושונה וחד תאני וקרי

מכי תשא עד ועשית כיור לקרות 
   נחושת וגו':

. שקורין אותה כופלה בשבתות
  שני שבתות זו אחר זו:
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ָעְבָרה" ת ׁשֶ ּבָ יִמין ְלׁשַ ת ַמְקּדִ ּבָ ַ תֹוְך ַהׁשּ    ."ָחל ִלְהיֹות ּבְ
  

ַמר    :ִאיּתְ
ת ֶדׁש רֹאׁש חוֹ  ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ   .ֲאָדר ׁשֶ

   :ָאַמר ַרב
יִמין    .ַמְקּדִ

מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ
   .ְמַאֲחִרין

  
יִמין :ָאַמר ַרב" ְצֵרי ְלהּו יֹוֵמי ׁשּוְלָחנֹות - "ַמְקּדִ ן ּבָ ִאם ּכֵ    .ּדְ
  
מּוֵאלוּ " ַמֲע  ,ָאַמר ָלךְ  -  "ְמַאֲחִרין :ָאַמר ׁשְ ַלעסֹוף סֹוף ֲחֵמיַסר ּבְ ָתא ִמיּקְ ּבְ    ,ֵלי ׁשַ

א ּבָ ׁשַ    ,ְוׁשּוְלָחנֹות לֹא ָנְפֵקי ַעד ַחד ּבְ
ְך ְמַאֲחִרין    .ִהְלּכָ

  
ַנן    :ּתְ

ת ַאֶחֶרת" ּבָ ָעַבר ּוַמְפִסיִקין ְלׁשַ יִמין ְלׁשֶ ת ַמְקּדִ ּבָ ַ תֹוְך ַהׁשּ   ."ָחל ִלְהיֹות ּבְ
תֲאִפיּלּו ּבְ  :ַמאי ַלאו ּבָ    !ֶעֶרב ׁשַ

  
   ,לֹא

תֹוְך ַה  ְוָקאּבְ ת ּדַ ּבָ ַ    .ׁשּ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ָחל " ל ׁשֶ ת ִראׁשֹוָנה ּכָ ּבָ ת רֹאׁש חֹוֶדׁש ֵאיזֹו ִהיא ׁשַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ תֹוָכּה ַוֲאִפיּלּו ּבְ    ."ֲאָדר ִלְהיֹות ּבְ

תֲאִפיּלּו ּבְ " :ַמאי ַלאו ּבָ    ,"תֹוָכּה "ּדּוְמָיא ּדְ  "ֶעֶרב ׁשַ
יִמין – "ּתֹוָכּה "ַמה     ,ַמְקּדִ
תֶע "ַאף  ּבָ יִמין – "ֶרב ׁשַ    .ַמְקּדִ

  
מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

ּה     .ּבָ
  

ָנא  מּוֵאלְוֵכן תָּ ֵבי ׁשְ    :ּדְ
ּה "    ."ּבָ
  

ֵאי ַתּנָ    :ּכְ
תֹות" ּבָ    ,ְמָסְרִגין ְלׁשַ

ְבֵרי  יּדִ ׂשיא ַרּבִ    .ְיהּוָדה ַהּנָ
י  ְמעֹוןַרּבִ ן ֶאְלָעָזר ׁשִ    :אֹוֵמר ּבֶ

   .ֵאין ְמָסְרִגין
ְמ ָאַמר  י ׁשִ ן ֶאְלָעָזר עֹוןַרּבִ    :ּבֶ

ָחל ִלְהיֹות ּבְ  -  "ֵאין ְמָסְרִגין" :ֵאיָמַתי ֲאִני אֹוֵמר ְזַמן ׁשֶ תּבִ ּבָ    ,ֶעֶרב ׁשַ
ת  ּבָ ַ תֹוְך ַהׁשּ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ְזַמן ׁשֶ ָעְבָרה - ֲאָבל ּבִ ת ׁשֶ ּבָ ַ ים ְוקֹוֵרא ִמׁשּ י  ,ַמְקּדִ ָבט ַאף ַעל ּפִ הּוא ׁשְ    ."ׁשֶ

  
  
  
  

  רש"י
. וקורין בכי רב אמר מקדימין

תשא לשבת שעבר כדתנן 
   במתני':
. דמאחרין בצרי להו דאם כן

לשולחנות משני שבתות 
דאמרינן לעיל משום ששולחנות 
הוצרכו לישב במדינה בט''ו 

מראש חודש מקדימין וקורין 
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:
. וכי לא נפקי עד בחד בשבת

מאחרת נמי איכא שתי שבתות 
י שלא תצטרך הלכך מאחרין כד

   להפסיק בין ב' פרשיות:
. דאי מאחרת בתוך שבת דוקא

   ודאי בצרי להו יומי לשולחנות:
. האי בתוכה אמר שמואל

דקתני לאו תוך שבוע אלא תוך 
   שבת עצמו:

. בתוספתא וכן תנא דבי שמואל
דהך ברייתא אי זו היא שבת 
ראשונה כל שחל ר''ח אדר 
להיות בה ביום שבת עצמו 

בערב שבת של  ואפילו חל
אתמול כאילו חל בה אלמא 

   מאחרין אשמועינן:
. לשון סירוגין כלומר מסרגין

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:
   . כדמפרש ואזיל:גיןאין מסר

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 

. דאי מאחרת לה בצרי השבת
ל כרחך להו יומא לשולחנות ע

נקדים ויש כאן סירוג: הכי 
גרסינן כי היכי דלא ליקדום 

  עשייה לזכירה:
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נִ " ְ ׁשּ יה ָזכֹורּבַ   .ְוכּו' "ּיָ
  

ַמר    :ִאיּתְ
ָחל ִלְהיֹות ּבְ  תּפּוִרים ׁשֶ ּבָ   .ֶעֶרב ׁשַ

   :ָאַמר ַרב
ת ָזכֹור ָרׁשַ יִמין ּפָ    .ַמְקּדִ

מּוֵאלוּ     :ָאַמר ׁשְ
   .ְמַאֲחִרין

  
יִמין :ָאַמר ַרב" ה ִלְזִכיָרה - "ַמְקּדִ ּיָ יְקּדֹום ֲעׂשִ לֹא ּתִ י ֵהיִכי ּדְ    .ּכִ
  
מּוֵאלוּ " ֲחֵמיָסר :ָאַמר ָלךְ  -  "ְמַאֲחִרין :רָאַמ  ׁשְ ָעְבֵדי ּבַ ִפין ּדְ א מּוּקָ ִאיּכָ יָון ּדְ    ,ּכֵ

ֲהֵדי ֲהָדֵדי ָקא ַאְתָיין ה ּוְזִכיָרה ּבַ ּיָ    .ֲעׂשִ
  

ַנן    :ּתְ
ה ָזכֹור" ִנּיָ ְ ׁשּ ת - "ּבַ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ַלע ּפּוִרים ּבְ ת ִמיּקְ ּבָ ׁשַ ַלע ֵריׁש ַיְרָחא ּבְ י ִמיּקְ    ,ְוָהא ּכִ

ֵני ה ָזכֹור" :ְוָקּתָ ִנּיָ ְ ׁשּ    !"ּבַ
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ה"ַמאי  ִנּיָ    ?"ׁשְ

ה ְלַהְפָסָקה ִנּיָ    .ׁשְ
  

ַמע א ׁשְ    :ּתָ
ה"ֵאיזֹו " ִנּיָ ת ׁשְ ּבָ    "?ׁשַ

תֹוָכּה  ָחל ּפּוִרים ִלְהיֹות ּבְ ל ׁשֶ ת ,ּכָ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ    ."ַוֲאִפיּלּו ּבְ
ת" :ַמאי ַלאו ּבָ    ,"תֹוָכּה "א ּדְ ּדּוְמיָ  "ֶעֶרב ׁשַ

יִמין –ַמה ּתֹוָכּה     ,ַמְקּדִ
ת  ּבָ יִמין –ַאף ֶעֶרב ׁשַ    !ַמְקּדִ

  
מּוֵאלָאַמר     :ׁשְ

ּה     .ּבָ
  

ָנא  מּוֵאלְוֵכן תָּ ֵבי ׁשְ    :ּדְ
ּה "    ."ּבָ
  
  

ת ַעְצָמּה  ּבָ ׁשַ     - ָחל ִלְהיֹות ּבְ
  

   :ַרב הּוָנאָאַמר 
יִמין    .ְלִדְבֵרי ַהּכֹל ֵאין ַמְקּדִ

  
   :ָאַמר ְחָמןַרב נַ וְ 

   .ֲעַדִיין ִהיא ַמְחלֹוֶקת
  

י ַמר ַנּמִ    :ִאיּתְ
י ָאַמר  א ַרּבִ ר ַאּבָ יא ּבַ אָאַמר  ִחּיָ י ַאּבָ    :ַרבָאַמר  ַרּבִ

ת  ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ים ְוקֹוֵר  - ּפּוִרים ׁשֶ ָעְבָרה ָזכֹורַמְקּדִ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ    .א ּבְ
  
  

  רש"י
. קא סלקא תנן בשניה זכור

דעתך אראש חודש אדר שחל 
להיות בשבת קאי דמיירי ביה 

   רישא דמתניתין:
. כלומר לאו שניה להפסקה

ארישא קאי אלא אסיפא קאי 
דקתני חל להיות בתוך השבת 

סיקין מקדימין לשעבר ומפ
לשבת הבאה ועלה קאי ואמר 
בשבת של אחר הפסקה קורין 
זכור ובתוך שבוע שלאחריה 

   יהא פורים:
. כלומר איזו היא שבת שניה

שבת של פרשה שניה פרשת 
   זכור:

. לאחריה ואפילו חל בתוכה
   פורים בערב שבת:

. ביום שבת עצמו קורין בה
הפרשה בו ביום ואפילו חל 
 בערב שבת אתמול כאילו חל
   לשבת שלמחר והיינו כשמואל:

. דברי חל להיות פורים בשבת
הכל אין קורין זכור לשעבר 
דהא השתא לא קדמה עשייה 
לזכירה וגבי מוקפין קדמה 

   זכירה לעשייה:
. אף בזו עדיין היא מחלוקת

אמר רב מקדימין כדי שתקדם 
   :זכירה לעשייה דעיירות
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ָרה ֲאדּומָּ " ית ּפָ ִליׁשִ ְ ׁשּ   .ְוכּו' "הּבַ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ית" ִליׁשִ ת ׁשְ ּבָ    ?ֵאיזֹו ִהיא ׁשַ

מּוָכה ְלפּוִרים ֵמַאֲחֶריָה  סְּ ל ׁשֶ    ."ּכָ
  

ַמר    :ִאיּתְ
י יָחָמא ּבְ  ַרּבִ    :ָאַמר ֲחִניָנא ַרּבִ

מּוָכה לְ  ת ַהּסְ ּבָ    !ִניָסן רֹאׁש חֹוֶדׁש ׁשַ
  

ִליֵגי    :ְולֹא ּפְ
ַלע  ִאיּקְ ת רֹאׁש חֹוֶדׁש ָהא ּדְ ּבָ ׁשַ    ,ִניָסן ּבְ

ת ּבָ ֶאְמַצע ׁשַ ַלע ּבְ ִאיּקְ    .ָהא ּדְ
  
  

  רש"י
. איזו היא שבת שלישית

   שלישית: שקורין בו פרשה
הא דאיקלע ראש חודש ניסן 

. שלא הוצרך ביום השבת
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 

ם פרשת פרה הוזקקנו להקדי
לשבת שלפני שבת שהיא סמוכה 

   לפורים מאחריה:
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ְרִביִעית" ה ָלֶכם" :ּבָ   .""ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ת קֹוִרין רֹאׁש חֹוֶדׁש " ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ א" :ֲאָדר ׁשֶ ָ י ִתׂשּ    ,"ּכִ

יהֹוָיָדע :ּוַמְפִטיִרין    .ּבִ
ת ּבָ    ?ִראׁשֹוָנה ְוֵאי זֹו ִהיא ׁשַ

ָחל  ל ׁשֶ תֹוָכּה  רֹאׁש חֹוֶדׁש ּכָ ת ַוֲאִפיּלוּ  ,ֲאָדר ִלְהיֹות ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ    .ּבְ
ה ִנּיָ ְ ׁשּ    ,"ָזכֹור" :ּבַ

י" :ּוַמְפִטיִרין ַקְדתִּ    .ב)- (שמואל א טו "ּפָ

ה ִנּיָ ת ׁשְ ּבָ    ?ְוֵאי זֹו ִהיא ׁשַ
תֹוָכּה  ָחל ּפּוִרים ִלְהיֹות ּבְ ל ׁשֶ תַוֲאִפילּ  ,ּכָ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ    .ּו ּבְ

ית ִליׁשִ ְ ׁשּ ה' :ּבַ ָרה ֲאדּומָּ    ,'ּפָ
י ֲעֵליֶכם" :ּוַמְפִטיִרין    .כה)-(יחזקאל לו "ְוָזַרְקתִּ

ית ִליׁשִ ת ׁשְ ּבָ    ?ְוֵאי זֹו ִהיא ׁשַ
מּוָכה ְלפּוִרים ֵמַאֲחֶריָה  סְּ ל ׁשֶ    .ּכָ

ְרִביִעית ה" :ּבָ    ,"ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ
ֶאָחד ַלחֶֹדׁש  ה' ֱאלִֹהיםּכֹה ָאַמר " :ּוַמְפִטיִרין ִראׁשֹון ּבְ  .יג)- (יחזקאל מה "ּבָ

ת ְרִביִעית   ,בל ּבָ    ?ְוֵאיזֹו ִהיא ׁשַ
ָחל  ל ׁשֶ תֹוָכּה  רֹאׁש חֹוֶדׁש ּכָ תַוֲאִפיּלּו ּבְ  ,ִניָסן ִלְהיֹות ּבְ ּבָ    ."ֶעֶרב ׁשַ

  
  

  רש"י
. ברייתא זו מפורשת למעלה תנו רבנן כו'

בסירוגין לרב כדאית ליה ולשמואל כדאית 
  ליה:

ואי זו היא שבת רביעית כו' ואפילו בערב 
. בהא מודה שמואל דערב שבת דומיא שבת

דתוכה ומקדימין דא''א מאחרין קדמה 
ה ואנן נוהגין בכולהו כרב חוץ עשייה לשמיע

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 

רת הפסקת פרשיות כך זט''ו ב''ו וסימן מסו
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 

מתני' נמי תנן בשניה זכור והיינו כרב שבת ו
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 

זו קורין פרה אדומה דתניא בברייתא אי 
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 

לאדר שהרי הקדמת פרשת שקלים  ששה
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 

ז לחודש קורין ושבת של אחריה יום כ''
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 

''ו אם בא ר''ח בששי פירוש ד''ד פירוש ובי
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 

הוא הבאה ופרשת זכור בשבת של אחריה ש
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 

ראש חודש ופרשת פרה החודש בשבת של 
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 

קה ביום ד' ולא יותר חל אדר ביום ד' הפס
ראש חודש אדר ביום ששי הפסקה ביום ב' 

  לחדש וביום י''ו לחדש:



    בני העיר שמכרובני העיר שמכרובני העיר שמכרובני העיר שמכרו    ––––פרק ד' פרק ד' פרק ד' פרק ד'     מסכת מגילהמסכת מגילהמסכת מגילהמסכת מגילה
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ית חֹוְזִרין ִלְכִסְדָרן" ֲחִמיׁשִ   .ְוכּו' "ּבַ
  

   ?ְלֵסֶדר ַמאי
  

י י ַרּבִ    :ָאַמר ַאּמִ
ּיֹות הּוא חֹוֵזר ָרׁשִ    .ְלֵסֶדר ּפָ

  
י    :ָאַמר ִיְרְמָיה ַרּבִ

   .ְלֵסֶדר ַהְפָטרֹות הּוא חֹוֵזר
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
ָוו יּדְ  הֵתיּכְ ָרא ַרּבִ ּבְ י ִמְסּתַ    ,ַאּמִ

ְתַנן    :ּדִ
   ,ַלּכֹל ַמְפִסיִקין"

ים י ֳחָדׁשִ ה ,ְלָראׁשֵ ּפּוִריםּוְלַמֲעָמדֹות ּוְל  ,ְלַתֲעִנּיֹות ,יםּוְלפּוִר  ,ַלֲחנּוּכָ     ".יֹום ַהּכִ
ָלָמא לְ  ׁשְ ָאַמרּבִ ּיֹות הּוא חֹוֵזר" :ַמאן ּדְ ָרׁשִ חֹול -" ְלֵסֶדר ּפָ ה ּבְ ָרׁשָ א ּפָ ִאיּכָ    ,ַהְיינּו  ּדְ

א לְ  ָאַמרֶאּלָ חֹול ִמי ִאיּכָ  -" ְלֵסֶדר ַהְפָטרֹות הּוא חֹוֵזר"  :ַמאן ּדְ    ?אַהְפָטָרה ּבַ
  

ְדִאיָתא, ְוִאיָדךְ  ְדִאיָתא ְוָהא ּכִ    .ָהא ּכִ
  

ה ִלי ַהְפָסָקה    ?ּוְבַתֲעִנּיֹות ָלּמָ
יֹוָמא ִעְנָיָנא ּדְ ְפָרא ּבְ ַתֲעִניָתא ,ִליְקֵרי ִמּצַ    !ּוְבִמְנָחה ּבְ

  
יע ֵליּה ְל      ,ַרב הּוָנאְמַסּיַ

ָאַמר     :ַרב הּוָנאּדְ
יּנּוְפָיא ְפָרא ּכִ    .ִמּצַ

  
   ?ְבִדיַנןֵהיִכי ָע 

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

יֹוָמא  יּה ּדְ ְפָרא ְלַפְלּגֵ ָמָתא -ִמּצַ י ּדְ ִמיּלֵ יִניַנן ּבְ    ,ְמַעּיְ
יֹוָמא  יֹוָמא ְלַפְנָיא ִריְבָעא ּדְ יּה ּדְ ְלּגֵ    ,ְפְטֵריּוַמ  רוּ ָק  -ִמּפַ

יֹוָמא  עּו ַרֲחֵמי -ְוִריְבָעא ּדְ    ,ּבָ
ֱאַמר ּנֶ ֶפר " :ׁשֶ סֵּ ְקְראּו ּבַ ֲחִוים ּוְרִביִעית ,ּתֹוַרת ה' ֱאלֵֹהיֶהם ְרִביִעית ַהּיֹוםַוּיִ תַּ ים ּוִמׁשְ    .ג)- (נחמיה ט "ִמְתַווּדִ

  

   ?ְוֵאיּפּוְך ֲאָנא
  

ךְ לֹא  ְעּתָ    ,ַסְלָקא ּדַ
ְכִתיב ָרֵאל ַעל ַמַעל ַהּגֹוָלה" :ּדִ ִדְבֵרי ֱאלֵֹהי ִיׂשְ    ,ְוֵאַלי ֵיָאְספּו ּכֹל ָחֵרד ּבְ

ב ְמ     ,ד)- (עזרא ט "ׁשֹוֵמם ַעד ְלִמְנַחת ָהָעֶרבַוֲאִני יֹוׁשֵ

ֲעִניִתי" :ּוְכִתיב י ִמתַּ   .)ה-עזרא ט(" ּוְבִמְנַחת ָהֶעֶרב ַקְמתִּ
  
  
  

  רש"י
. שבשבתות הללו לסדר פרשיות

הפסיקו סדר פרשיות דלא קראו 
   אלא ארבע פרשיות הללו:
. שעד לסדר הפטרות הוא חוזר

הנה מפטירין מעין ארבע 
פרשיות הללו השנויות לעיל 

   בברייתא:
. על כרחך מעמדותלתעניות ול

הני בשבת לא הוו וקתני 
   מפסיקין ובחול ליכא הפטרה:

. ודאי מפסיקין הא כדאיתא כו'
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 

יכא קריאה תעניות כיון דא
   במנחה למה יפסקו שחרית:

. מאספין בני מצפרא כינופיא
אדם ובודקין ומזהירין אם יש 
בידם עבירה ויחדלו כדי 
שיתקבל התענית לפיכך אין 

   פנאי בשחרית לקרות בתורה:
. בודקים אם במילי דמתא

   תהיה עבירה בידם:
. לומר דהני ב' ואיפוך אנא

   רביעיות דקרא שחרית פלגינהו:
. וסיפא נחת הערב וגו'ובמ

דקרא ואפרשה כפי אל ה' 
אלמא לפניא בעו רחמי והני 

   קראי תרוייהו בספר עזרא:
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   ַמְתִניִתין

ַסח ּפֶ ל ּתֹוַרת ּכֲֹהִנים :ּבַ ת מֹוֲעדֹות ׁשֶ ָפָרׁשַ    .קֹוִרין ּבְ
ֲעֶצֶרת בּועֹות" :ּבָ ְבָעה ׁשָ    .ט)-(דברים טז "ׁשִ

ָנה ָ רֹאׁש ַהׁשּ ֶאָחד ַלחֶֹדׁש " :ּבְ ִביִעי ּבְ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ    .כד)-(ויקרא כג "ּבַ

ּפּוִריםּבְ     .א)- (ויקרא טז "ַאֲחֵרי מֹות" :יֹום ַהּכִ

ל ַחג יֹום טֹובּבְ     :ָהִראׁשֹון ׁשֶ
תֹוַרת ּכֲֹהִנים ּבְ ת מֹוֲעדֹות ׁשֶ ָפָרׁשַ    ,)(ויקרא כגקֹוִרין ּבְ

ל ְימֹות  ָאר ּכָ נֹות ֶהָחג :ֶהָחגּוִבׁשְ ָקְרּבְ    .)יז- ט(במדבר כ ּבְ
ה ֲחנּוּכָ יִאים" :ּבַ ׂשִ ּנְ    .ב)- (במדבר ז "ּבַ

פּוִרים בֹא ֲעָמֵלק" :ּבְ    .ח)-(שמות יז "ַוּיָ

ים י ֳחָדׁשִ ָראׁשֵ יֶכם" :ּבְ י ָחְדׁשֵ    .יא)- (במדבר כח "ּוְבָראׁשֵ

ַמֲעָמדֹות ית :ּבְ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ    .א)-(בראשית א ּבְ
ַתֲעִנּיֹות   לא,א ָרכֹות ּוְקָללֹות^ :ּבְ    .)ג- כו(ויקרא  ּבְ

ן א ֶאָחד קֹוֵרא ֶאת ּכּוּלָ ָללֹות ֶאּלָ ּקְ    .ֵאין ַמְפִסיִקין ּבַ
ִני ֵ ׁשּ י ,ּבַ ְנָחה ,ּוַבֲחִמיׁשִ מִּ ת ּבַ ּבָ ַ ׁשּ    :ּבַ

ּבֹון ִסְדָרן ְוֵאין עֹוִלים ָלֶהם ִמן ַהֶחׁשְ   .קֹוִרין ּכְ
   

ֱאַמר ּנֶ ָרֵאלַוְיַדבֵּ " :ׁשֶ ֵני ִיׂשְ ה ֶאת מֹוֲעֵדי ה' ֶאל ּבְ    – מד)- (ויקרא כג "ר מׁשֶ
ְזַמּנוֹ  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ הּו קֹוִרין ּכָ ּיְ    .ִמְצָוָתן ׁשֶ

  
ָמָרא             ּגְ

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ֶפַסח" ת מֹוֲעדֹות ּוַמְפִטיִרין ּבְ ָפָרׁשַ ַסח קֹוִרין ּבְ ּפֶ ל" :ּבַ ְלּגָ    .י)-(יהושע ה "ּגִ

ֵרי יֹוֵמיְוָהִאיְדנָ  א ּתְ ִאיּכָ    ,א ּדְ
ֶפַסח  א ּבְ ל –יֹוָמא ַקּמָ ְלּגָ    ,ּגִ

ֶפַסח הוּ " :ּוְלָמָחר ּבְ ּיָ   .כה)-ט, כא- א,(מלכים ב כג "יֹאׁשִ

ַסח  ָאר ְימֹות ַהּפֶ ַסח -ּוׁשְ ל ּפֶ ט ְוקֹוֵרא ֵמִעְנָינֹו ׁשֶ    ."ְמַלּקֵ
  

   ?ַמאי ִהיא
  

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
   .מאפ"ו ִסיָמן

  
ַסח קֹוִריןיֹום טוֹ  ל ּפֶ ח" :ב ָהַאֲחרֹון ׁשֶ ּלַ ׁשַ    ,יז)-(שמות יג "ַוְיִהי ּבְ

ִוד" :ּוַמְפִטיִרין  ר ּדָ    .א)- (שמואל ב כב "ַוְיַדּבֵ

כֹור" :ּוְלָמָחר ל ַהּבְ    ,יט)-(דברים טו "ּכָ

   .לב)-(ישעיה י "עֹוד ַהּיֹום" :ּוַמְפִטיִרין
  

יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ
   :א ְלִמיְקֵריְוָהִאיְדָנא ָנהּוג ָעְלָמ 

ְך  ׁש  ,ּתֹוָרא ,ְמׁשַ א ,ַקּדֵ ַכְסּפָ סֹ  ,ּבְ ָרא ,לּפְ ַמְדּבָ ח ,ּבְ ּלַ    .ּבּוְכָרא ,ׁשַ
  

ֲעֶצֶרת בּועֹות" :ּבָ ְבָעה ׁשָ    ,ט)-(דברים טז "ׁשִ

ֲחַבּקּוק :ּוַמְפִטיִרין    . ּבַ
י" :ֲאֵחִרים אֹוְמִרים ִליׁשִ ְ חֶֹדׁש ַהשּׁ    ,א)-(שמות יט "ּבַ

ָבה :ּוַמְפִטיִרין ְרּכָ מֶּ    .א)-(יחזקאל א ּבַ

ֵרי יֹוֵמי א ּתְ ִאיּכָ ָכא ,ְוָהִאיְדָנא ּדְ ַתְרַוְייהּו ְוִאיּפְ    .ָעְבִדיַנן ּכְ
ָנה ָ רֹאׁש ַהׁשּ ִביִעי" :ּבְ ְ חֶֹדׁש ַהׁשּ    ,א)- (במדבר כט "ּבַ

יר ִלי ֶאְפַרִים" :ּוַמְפִטיִרין    .כ)-(ירמיה לא "ֲהֵבן ַיּקִ

ָרהַוה' ּפָ " :ְוֵיׁש אֹוְמִרים    ,א)-(בראשית כא "ַקד ֶאת ׂשָ

ה :ּוַמְפִטיִרין ַחּנָ   .א)-(שמואל א ב ּבְ

ֵרי יֹוֵמי א ּתְ ִאיּכָ    ,ְוָהִאיְדָנא ּדְ
ֵיׁש אֹוְמִרים א ּכְ    ,יֹוָמא ַקּמָ

  

  רש"י
  מתני' 

. שור או כבש (ויקרא כב) פרשת מועדות שבתורת כהנים
וביומא קמא מיירי ובברייתא אמרינן בה ושאר כל ימות 
הפסח מלקט וקורא מענינו של פסח ומאי דשייר במתני' 

   בברייתא:תנא 
   . דכל הבכור:שבעה שבועות
   . דשור או כשב:בחדש השביעי

. בפרשת פינחס כיצד יום ראשון ויום קורין בקרבנות החג
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 

מועד שהוא ספק שני ספק שלישי קורא ראשון ביום ה
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 

והרביעי ביום השלישי וביום  שלישי קורא ביום החמישי
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 

י החמישי שני קורא ביום הששי שלישי קורא ביום השביע
   והרביעי קורא ביום הששי וביום הז' שהן ספיקי היום:

   . דהוי נמי חנוכת המזבח:בחנוכה בנשיאים
. במסכת תענית בפרק בתרא (דף כו.) במעשה בראשית

שנויה סדר קריאתן ביום הראשון בראשית ויהי רקיע 
בשני יהי רקיע ויקוו המים בג' יקוו המים ויהי מאורות 

ו המים בחמישי ישרצו המים ברביעי יהי מאורות וישרצ
ותוצא הארץ בששי תוצא הארץ ויכולו השמים והתם (דף 
כז:) מפרש טעמא מאי קורין במעשה בראשית במעמדות 

  שבשביל הקרבנות מתקיימים שמים וארץ: 
. דאם בחקותי להודיע שעל עסקי החטא ברכות וקללות

באה פורענות לעולם ויחזרו בתשובה וינצלו מצרה שהן 
   עליה:מתענין 

. כדמפרש מילתא שאין שנים קורין אין מפסיקין בקללות
בהן אלא אחד קורא את כולן ושנים הראשונים קורין 

   פרשת ברכות:
. בענין סדר הפרשיות ותנאי פליגי בה קורין כסדרן

   בברייתא בגמרא היכן מתחיל בשני ובחמישי:
. כשיגיע יום שבת יחזרו מה ואין עולה להן מן החשבון

   בשבת במנחה ובשני ובחמישי:שקראו 
. אכולה שנאמר וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל

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 

מרא אפסיקוה לפרש בכל בקרבנות החג אלא שבעלי הג
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:
   . ביהושע:בפסח גלגל

. ''משכו וקחו לכם ושאר כל ימות הפסח סימן מאפ''ו
ב' לך'' ויד''פסל  ,אם כסף תלוה את עמי ,צאן''

שבבהעלותך ויום טוב שני קורין כיום ראשון שור או 
   כשב:

. לפי שביום ז' של פסח אמרו שירה על ויהי בשלח פרעה
   הים:

. שהיא שירה כמותה ומדבר בה ומפטירין וידבר דוד
מיציאת מצרים עלה עשן באפו וגו' וישלח חציו ויפיצם 

   וגו':
   . לפי שמפלתו של סנחריב בליל פסח היה:עוד היום

. שמדבר במתן תורה אלוה מתימן ומפטירין בחבקוק
   יבוא במתן תורה:

. דיחזקאל על שם שנגלה בסיני ברבוא רבבות במרכבה
   אלפי שנאן:

. והאידנא דאיכא תרי יומי עבדינן כתרוייהו ואיפכא
דקאמרי אחרים דאינהו בתראי לתנא קמא בחדש 
השלישי ומפטיר במרכבה ביום הראשון קרינן להו 

ר תנא קמא בעצרת שבעה שבועות ומפטירין ודקאמ
בחבקוק קרינן ביום השני ואיפכא דמתן תורה בששי 

   בסיון:
   . משום זכור אזכרנו רחם ארחמנו:הבן יקיר לי אפרים

. לפי שפקידתה היתה בראש השנה מפטירין בחנה
  :ועקידת יצחק מזכירין כדי שתזכר לנו היום במשפט
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ה ֶאת ַאְבָרָהם" :ְלָמָחר    ,א)-(בראשית כב "ְוָהֱאלִֹהים ִנסָּ

יר" :ּוַמְפִטיִרין    .א)-(בראשית כב "ֲהֵבן ַיּקִ
ּפּוִריםּבְ     ,א)-(ויקרא טז "ַאֲחֵרי מֹות" :קֹוִרין יֹום ַהּכִ

א" :ּוַמְפִטיִרין  ָ י כֹה ָאַמר ָרם ְוִנׂשּ   .טו)- (ישעיה נז "ּכִ

יֹוָנה ֲעָריֹות ּוַמְפִטיִרין ּבְ    .ּוְבִמְנָחה קֹוִרין ּבָ
  

יָאַמר     :יֹוָחָנן ַרּבִ
ל  בּוָרתֹו ׁשֶ ה מֹוֵצא ּגְ ַאּתָ ל ָמקֹום ׁשֶ רּוְך הּואַה ּכָ דֹוׁש ּבָ    ,ּקָ

ה מֹוֵצא ַעְנְווָתנּותוֹ     ,ַאּתָ
ּתֹוָרה תּוב ּבַ ָבר ֶזה ּכָ ִביִאים ,ּדָ ּנְ נּוי ּבַ תּוִבים ,ְוׁשָ ּכְ ׁש ּבַ    .ּוְמׁשּוּלָ

ּתֹוָרה תּוב ּבַ י ה' ֱאלֵֹהיֶכם הּוא ֱאלֵֹהי ָהֱאלִֹהים ַוֲאדֹוֵני ָהֲאדֹוִנים" :ּכָ    .יז)- (דברים י "ּכִ

ט ָיתֹום ְוַאְלָמָנה" :ְתֵריּה ּוְכִתיב ּבַ  ּפַ ה ִמׁשְ    .יז)-(דברים י "עֹוׂשֶ

ִביִאים ּנְ נּוי ּבַ א ׁשֹוֵכן ַעד ְוָקדֹוׁש " :ׁשָ ָ    .טו)-(ישעיה נזְוגֹו'  "כֹה ָאַמר ָרם ְוִנׂשּ

ְתֵריּה  ַפל רּוַח " :ּוְכִתיב ּבַ א ּוׁשְ ּכָ    ."ְוֶאת ּדַ
תּוִבים ּכְ ׁש ּבַ ְכִתיב ,ְמׁשּוּלָ מוֹ סֹולּ " :ּדִ יּה ׁשְ ֲעָרבֹות ּבֵ    .ה)-(תהלים סח "ּו ָלרֹוֵכב ּבָ

ְתֵריּה  ין ַאְלָמנֹות" :ּוְכִתיב ּבַ    .ה)-(תהלים סח "ֲאִבי ְיתֹוִמים ְוַדּיַ

  
תֹוַרת ּכֲֹהִנים יֹום טֹוב  ּבְ ת מֹוֲעדֹות ׁשֶ ָפָרׁשַ ל ַחג קֹוִרין ּבְ    ,ָהִראׁשֹון ׁשֶ

א ַלה'" :ּוַמְפִטיִרין ה יֹום ּבָ    .א)-(זכריה יד "ִהּנֵ
  

ֵרי יֹוֵמי א ּתְ ִאיּכָ    ,ְוָהִאיְדָנא ּדְ
י ְלָמָחר ִמיְקָרא     ,ָקִריַנןָהִכי ַנמִּ

   ?ַאְפטּוֵרי ַמאי
  

לֹמֹה" :ַמְפִטיִרין ֶלְך ׁשְ ֲהלּו ֶאל ַהּמֶ    .ב)-(מלכים א ח "ַוִיּקָ
  

נֹות ֶהָחג ָקְרּבְ ל ְימֹות ֶהָחג קֹוִרין ּבְ ָאר ּכָ    .ּוׁשְ
כֹור" :ֲחרֹון קֹוִריןָהַא  יֹום טֹוב  ל ַהּבְ ים ּוְבכֹור "ּכָ    ,ִמְצֹות ְוחּוּקִ

לֹמֹה" :ּוַמְפִטיִרין ַכּלֹות ׁשְ    .א)- (מלכים א ט "ַוְיִהי ּכְ

ָרָכה" :ְלָמָחר קֹוִרין    ,"ְוזֹאת ַהּבְ
לֹמֹה" :ּוַמְפִטיִרין ֲעמֹד ׁשְ    .כב)-(מלכים א ח "ַוּיַ

  

   :ַרבָאַמר  ַרב הּוָנאָאַמר 
ת  ּבָ ל מֹוֵעדׁשַ חּוּלֹו ׁשֶ ָחל ִלְהיֹות ּבְ    ,ׁשֶ

ּסּוּכֹות ין ּבַ ַסח ּבֵ ּפֶ ין ּבַ    ,ּבֵ
ה" :ִמְקָרא ָקִריַנן   ,יב)-(שמות לג "ְרֵאה ַאתָּ

ַסח ּפֶ    ,ד)-(יחזקאל לז "ָהֲעָצמֹות ַהְיֵבׁשֹות" :ַאְפטּוֵרי ּבַ

יֹום ּבֹא גֹוג" :ּוַבּסּוּכֹות    .יח)-(יחזקאל לח "ּבְ

  
ה ֲחנּוּכָ יִאיםּבַ  :ּבַ ׂשִ    ,ּנְ

ְזַכְרָיה :ּוַמְפִטיִרין ֵנרֹות ּדִ    .יד)-(זכריה ב ּבְ

תֹות ּבָ י ׁשַ ּתֵ    :ְוִאי ִמיְקְלֵעי ׁשְ
ְייָתא ְזַכְרָיה – ַקּמַ ֵנרֹות ּדִ    ,ּבְ

ְתַרְייָתא  לֹמֹה –ּבַ ֵנרֹות ׁשְ    .מ)-(מלכים א ז ּבְ

פּוִרים בֹא ֲעָמֵלק" :ּבְ    .ח)-(שמות יז "ַוּיָ

י ֳחָד  ָראׁשֵ יםּבְ יֶכם" :ׁשִ י ָחְדׁשֵ    .יא)- (במדבר כח "ּוְבָראׁשֵ

ת ַמְפִטיִרין ּבָ ַ ׁשּ ָחל ִלְהיֹות ּבַ ָחְדׁשוֹ " :רֹאׁש חֶֹדׁש ׁשֶ י חֶֹדׁש ּבְ    .(ישעיה סו) "ְוָהָיה ִמּדֵ

ת ּבָ ַ ׁשּ ֶאָחד ּבַ    ."כ) 'אל א(שמו "ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהֹוָנָתן ָמָחר חֶֹדׁש " :ֵמֶאְתמֹול ַמְפִטיִרין :ָחל ִלְהיֹות ּבְ
  
  

  :ַרב הּוָנאָאַמר 
ת   ,בלא ּבָ ַ ׁשּ ָחל ִלְהיֹות ּבַ    ,רֹאׁש חֶֹדׁש ָאב ׁשֶ

י ָהיּו ָעַלי ְלטֹוַרח" :ַמְפִטיִרין ְנָאה ַנְפׁשִ יֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ׂשָ    .יד)- (ישעיה א "ָחְדׁשֵ
  

   ?"ָהיּו ָעַלי ְלטֹוַרח"ַמאי 

  רש"י
 . ואמרכי כה אמר רם ונשא

סולו סולו שמדבר במדת 
התשובה הלא זה צום אבחרהו 

   (ישעיהו נח):
. שמי שיש עבירות קורין בעריות

בידו יפרוש מהן לפי שהעריות 
עבירה מצויה שנפשו של אדם 

  מחמדתן ויצרו תוקפו:
. דכתיב ביה הנה יום בא לה'

   לחוג את חג הסוכות:
. על שם שחנוכת הבית ויקהלו

היתה באותה אסיפה ובחג 
   הסוכות:

. אלא קורין כל הבכור
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 

   ביטנו:תע
. על שם ביום ויהי ככלות שלמה

   השמיני שלח את העם:
. שיש מקרא קרינן ראה אתה

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:

לחמה . והיא המביום בא גוג
האמורה בזכריה בהנה יום בא 

   לה':
. רני ושמחי על שם נרות דזכריה

ראיתי והנה מנורת זהב כולה 
   וגו':

. ויעש חירום [וגו'] נרות דשלמה
  ואת המנורות חמש מימין וגו': 
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רּוְך הּואָאַמר  דֹוׁש ּבָ    :ַהּקָ
יָּ  חֹוְטִאין ְלָפַנילֹא ּדַ ָרֵאל ׁשֶ    ,ין ָלֶהם ְלִיׂשְ

ה ָאִביא ֲעֵליֶהם ֵזיָרה ָקׁשָ ְטִריִחין אֹוִתי ֵליַדע ֵאיזֹו ּגְ ּמַ א ׁשֶ    .ֶאּלָ
  

ָאב ּגּוֵפיּה ַמאי ַמְפְטִריַנן ָעה ּבְ ִתׁשְ    ?ּבְ
  

   :ַרבָאַמר 
   .כא)-(ישעיה א "ֵאיָכה ָהְיָתה ְלזֹוָנה"
  

   ?ִמְקָרא ַמאי
  

ְנָיא    :ּתַ
ְמעּו ִלי" :אֹוְמִרים ֲאֵחִרים"    .יד)- (ויקרא כו "ְוִאם לֹא ִתׁשְ

י ר יֹוֵסף ַרּבִ ה" :אֹוֵמר ָנָתן ּבַ    .יא)-(במדבר יד "ַעד ָאָנה ְיַנֲאצּוִני ָהָעם ַהּזֶ

   ."כז)- (במדבר יד "ַעד ָמַתי ָלֵעָדה ָהָרָעה ַהּזֹאת" :ְוֵיׁש אֹוְמִרים

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

ִנים" :ּוג ָעְלָמא ְלִמיְקֵריָהִאיְדָנא ָנה י תֹוִליד ּבָ    .כה)- (דברים ד "ּכִ

   .יג)-(ירמיה ח "ָאסֹוף ֲאִסיֵפם" :ּוַמְפִטיִרין

  רש"י
עד אנה ינאצוני ועד מתי לעדה 

. תרוייהו במרגלים והם הרעה
חזרו בט''ב כדאמרינן במסכת 

   ט.):תענית (דף כ
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ֲעָמדֹות" מַּ ית ּבַ ֵראׁשִ ה ּבְ ַמֲעׂשֵ    .ְוכּו'' "ּבְ
  

י    ?ְמָנָהֵני ִמיּלֵ
  

י ָאַמר  יַרּבִ    :ַאּמִ
ַמ  ימּו ׁשָ    ,ִים ָוָאֶרץִאְלָמֵלא ַמֲעָמדֹות לֹא ִנְתַקּיְ

ֱאַמר ּנֶ י" :ׁשֶ ְמתִּ ַמִים ָוָאֶרץ לֹא ׂשָ    ,"ִאם לֹא ְבִריִתי יֹוָמם ָוָלְיָלה חּוּקֹות ׁשָ
ה" :ּוְכִתיב ּנָ י ִאיָרׁשֶ ה ֵאַדע ּכִ ּמָ    .ח)- (בראשית טו "ַוּיֹאַמר ה' ֱאלִֹהים ּבַ

רּוְך הּואָאַמר ַאְבָרָהם ִלְפֵני  דֹוׁש ּבָ    :ַהּקָ
ל עוֹ  א  !ָלםִרּבֹונֹו ׁשֶ ּמָ לֹוםׁשֶ ָרֵאל חֹוְטִאים ְלָפֶניךָ  ַחס ְוׁשָ    ,ִיׂשְ

ָגה ּלָ ּבּול ּוְכדֹור ַהּפַ דֹור ַהּמַ ה ָלֶהם ּכְ ה עֹוׂשֶ    ?ְוַאּתָ
   .ַלאו :ָאַמר לוֹ 

ל עֹוָלם :ָאַמר ְלָפָניו ה ֵאַדע !ִרּבֹונֹו ׁשֶ ּמָ    ?ּבַ
ת" :ָאַמר לוֹ  ׁשֶ    .ְוגֹו' "ְקָחה ִלי ֶעְגָלה ְמׁשּוּלֶ

ל עֹוָלם  :ר ְלָפָניוָאַמ  ים !ִרּבֹונֹו ׁשֶ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ּבֵ ְזַמן ׁשֶ יַנח ּבִ    ,ּתֵ
ֵהא ֲעֵליֶהם ים ַמה תְּ ׁש ַקּיָ ְקּדָ ית ַהּמִ ֵאין ּבֵ ְזַמן ׁשֶ    ?ּבִ

נֹות   :ָאַמר לוֹ  י ָלֶהם ֵסֶדר ָקְרּבָ ְנּתִ ּקַ ָבר ּתִ    ,ּכְ
ֶהן ַמֲעֶלה ֲאִני ֲע  ּקֹוְרִאין ּבָ ל ְזַמן ׁשֶ ןּכָ ִאיּלּו ַמְקִריִבין ְלָפַני ָקְרּבָ    ,ֵליֶהן ּכְ

ל ֲעֹונֹוֵתיֶהםּומֹוֵח    .ל ֲאִני ַעל ּכָ
  
  
  

  רש"י
. מה ענין בראשית מילי מנהני

   אצל מעמדות:
. מה תאמר לי ללמדן במה אדע

   דבר שיתכפרו בו עונותיהן:
. כלומר קחה לי עגלה משולשת
   הקרבנות יכפרו עליהן:
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ָללֹות" ּקְ ָרכֹות ּוְקָללֹות ְוֵאין ַמְפִסיִקין ּבַ ַתֲעִנּיֹות ּבְ    ."ּבְ
  

י    ?ְמָנא ָהֵני ִמיּלֵ
  

יָאַמר  א ַרּבִ ְמּדָ ר ּגַ יא ּבַ יָאַמר  ִחּיָ י ַאּסִ    :ַרּבִ
ְמָאס" :ָאַמר ְקָראּדְ  ִני ַאל תִּ    .יא)-(משלי ג "מּוַסר ה' ּבְ
  

   :ָאַמר ֵריׁש ָלִקיׁש 
ָרָכה ַעל ַהּפּוְרָענּות ֵאין אֹוְמִרים ּבְ   .ְלִפי ׁשֶ

  
א    ?ֵהיִכי ָעִביד ,ֶאּלָ

  
ָנא    :ּתָ

הּוא ַמְתִחיל " ׁשֶ ְפֵניֶהם - ּכְ ּלִ סּוק ׁשֶ ּפָ    ,ַמְתִחיל ּבַ
ים  הּוא ְמַסּיֵ ַאֲחֵריֶהן -ּוְכׁשֶ ּלְ סּוק ׁשֶ ּפָ ים ּבַ    ."ְמַסּיֵ

  
יָאַמר  ּיֵ    :ַאּבַ

תֹוַרת ּכֲֹהִנים ּבְ ָללֹות ׁשֶ ּקְ א ּבַ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ
ֵנה ּתֹוָרה  ִמׁשְ ּבְ    .ּפֹוֵסק –ֲאָבל ְקָללֹות ׁשֶ

  
   ?ַמאי ַטְעָמא

  
ים ֲאמּורֹות ְלׁשֹון ַרּבִ לּו ּבִ בּוָרה ֲאָמָרן ,ַהּלָ י ַהּגְ ה ִמּפִ    ,ּומׁשֶ
ְלׁשֹון ָיִחיד ֲאמּורֹות לּו ּבִ י ַעְצמֹו ֲאָמָרן ,ְוַהּלָ ה ִמּפִ    .ּומׁשֶ

  
ר ּבּוִטי יּה ּדְ  ,ֲהָוה ָקֵרי ֵלִוי ּבַ ם ַקּמֵ ֲארּוֵרי ַרב הּוָנאְוָקא ְמַגְמּגֵ    ,ּבַ

ךְ  :ָאַמר לוֹ  ַנְפׁשָ    !ַאּכְ
תֹוַרת ּכֲֹהִנים ּבְ א ְקָללֹות ׁשֶ נּו ֶאּלָ    ,לֹא ׁשָ

ִמ  ּבְ ֵנה ּתֹוָרה ֲאָבל ׁשֶ    .ּפֹוֵסק –ׁשְ
  
  

  רש"י
. דאין מפסיקים מנהני מילי

   בקללות:
. והמפסיק בהן מראה אל תמאס

עצמו שקשה לו לקרות ובמסכת 
'ב) יליף לה מסיפיה סופרים (פי'

דקרא ואל תקוץ בתוכחתו אל 
תעשו קוצין קוצין פסקים 

   פסקים לשון קציצה:
. ונעשה משה מפי הגבורה אמרן

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 

ם תעברו על אמרן מאליו א
   מצותיו הוא יפקיד עליכם:

. קרא אותן במרוצה מגמגם
   ובקושי:
   . במשנה תורה:בארורי

. אם רצונך להפסיק אכנפשך
פסוק הואיל ואתה קץ 

   בקריאתן:
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ְנָיא    :ּתַ

י" ן ֶאְלָעָזר ַרּבִ ְמעֹון ּבֶ    :אֹוֵמר ׁשִ
תֹוַרת ּכֲֹהִנים  ּבְ הּו קֹוִרין ְקָללֹות ׁשֶ ּיְ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהן ְלִיׂשְ יּקֵ    ,קֹוֶדם ֲעֶצֶרת -ֶעְזָרא תִּ

ֵנה ּתֹוָרה  ִמׁשְ ּבְ ָנה קֹוֶדם -ְוׁשֶ ָ    ."רֹאׁש ַהׁשּ
  

   ?ַטְעָמאַמאי 
  

יָאַמר  ּיֵ יָמא  ַאּבַ    :ֵריׁש ָלִקיׁש ְוִאיּתֵ
ָנה ְוִקְללֹוֶתיָה  ָ ְכֶלה ַהׁשּ ּתִ ֵדי ׁשֶ    .ּכְ

  
א  ֵנה ּתֹוָרה ִאיּכָ ִמׁשְ ּבְ ָלָמא ׁשֶ ׁשְ ָנה ְוִקְללֹוֶתיָה  -ּבִ ְכֶלה ׁשָ ּתִ ֵדי ׁשֶ    ,ּכְ

ָנה ָ תֹוַרת ּכֲֹהִנים ָאטּו ֲעֶצֶרת רֹאׁש ַהׁשּ ּבְ א ׁשֶ    !?ִהיא ֶאּלָ
  
   .יןִא 

ָנה ִהיא ָ י רֹאׁש ַהׁשּ    .ֲעֶצֶרת ַנּמִ
  

ְתַנן    :ּדִ
ירֹות ָהִאיָלן"    ."ּוַבֲעֶצֶרת ַעל ּפֵ
  
  

ְנָיא    :ּתַ
ן ֶאְלָעָזר" ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ    :אֹוֵמר ַרּבִ

נֵ ' :ִויָלִדים ',ְסתֹור' :ִאם יֹאְמרּו ְלָך ְזֵקִנים    ',הּבְ
ְבֶנה    ,ְסתֹור ְוַאל תִּ

ִתי סְּ ֵני ׁשֶ ְנָיןִמּפְ    ,ַרת ְזֵקִנים ּבִ
   ,ּוִבְנַין ְנָעִרים ְסִתיָרה

ָבר לֹמֹה :ְוִסיָמן ַלּדָ ן ׁשְ   ."יז)- א- (מלכים א יב ְרַחְבָעם ּבֶ
  
  

  רש"י
. שהוא זמן קציר קודם עצרת

וזמן פירות האילן כדמפרש 
  ואזיל: 
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ִני"[ ֵ ׁשּ י ,ּבַ ְנָחה ,ּוַבֲחִמיׁשִ מִּ ת ּבַ ּבָ ַ ׁשּ ּבֹון :ּבַ ִסְדָרן ְוֵאין עֹוִלים ָלֶהם ִמן ַהֶחׁשְ    ]".קֹוִרין ּכְ
  

נ ָנןּתָ    :ּו ַרּבָ
ֲחִרית " ת ׁשַ ּבָ ׁשַ ְפִסיִקין ּבְ מַּ ְנָחה -ָמקֹום ׁשֶ מִּ ם קֹוִרין ּבַ    .ׁשָ

ְנָחה  מִּ ִני -ּבַ ֵ ׁשּ ם קֹוִרין ּבַ    .ׁשָ
ִני  ֵ ׁשּ י -ּבַ ֲחִמיׁשִ ם קֹוִרין ּבַ    .ׁשָ

י  ֲחִמיׁשִ ָאה - ּבַ ת ַהּבָ ּבָ ַ ם קֹוִרין ַלׁשּ    ,ׁשָ
ְבֵרי  יּדִ    .ֵמִאיר ַרּבִ

י    :אֹוֵמר ָדהְיהוּ  ַרּבִ
ֲחִרית  ת ׁשַ ּבָ ַ ׁשּ ְפִסיִקין ּבַ מַּ ְנָחה -ָמקֹום ׁשֶ מִּ ם קֹוִרין ּבַ ִני ,ׁשָ ֵ י ,ּוַבׁשּ ָאה ,ּוַבֲחִמיׁשִ ת ַהּבָ ּבָ ַ    ."ְוַלׁשּ

  
י ֵזיָראָאַמר     :ַרּבִ

ֲחִרית  ת ׁשַ ּבָ ַ ׁשּ ְפִסיִקין ּבַ ּמַ ְנָחה - ֲהָלָכה ָמקֹום ׁשֶ מִּ ם קֹוִרין ּבַ ִני ,ׁשָ ֵ י ,ּוַבׁשּ ָאה ,ּוַבֲחִמיׁשִ ת ַהּבָ ּבָ ַ    .ְוַלׁשּ
  

י ְיהּוָדה" :ְוֵליָמא ַרּבִ   "?ֲהָלָכה ּכְ
  

ָאְפֵכי ְלהוּ    ,אלב ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  

  רש"י
. דרבי מאיר משום דאפכי להו

י יהודה לדרבי יהודה ודרב
  לדרבי מאיר:
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ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ

   ,ְוחֹוֵזר ּופֹוֵתַח ְוקֹוֵרא ,ּוְמָבֵרךְ  ,ּגֹוֵלל ,ְורֹוֶאה ,ּפֹוֵתַח "
ְבֵרי  י ֵמִאירּדִ    .ַרּבִ

י ְיהּוָדה    :אֹוֵמר ַרּבִ
   ."ּפֹוֵתַח ְורֹוֶאה ּוְמָבֵרְך ְוקֹוֵרא

  
י ֵמִאיר ַרּבִ    ?ַמאי ַטְעָמא ּדְ

  
א ְדעּוּלָ    ,ּכִ

ָאַמר  אּדְ    :עּוּלָ
ָמן יַע ַלְמתּוְרּגְ ּתֹוָרה לֹא ְיַסּיֵ ֵני ָמה ָאְמרּו ַהּקֹוֵרא ּבַ    ?ִמּפְ

ּתֹוָרה תּוב ּבַ ְרּגּום ּכָ ּלֹא יֹאְמרּו ּתַ ֵדי ׁשֶ    ,ּכְ
ּתֹוָרהָהָכא נַ  תּוִבין ּבַ ָרכֹות ּכְ ּלֹא יֹאְמרּו ּבְ ֵדי ׁשֶ י ּכְ    .ּמִ

  
י ְיהּוָדה    ?ְוַרּבִ

  
ְרּגּום  א ְלִמיְטֵעי -ּתַ    ,ִאיּכָ
ָרכֹות  א ְלִמיְטֵעי - ּבְ    .ֵליּכָ

  
י ֵזיָראָאַמר     :ַרב ַמְתָנהָאַמר  ַרּבִ

   .ֲהָלָכה ּפֹוֵתַח ְורֹוֶאה ּוְמָבֵרְך ְוקֹוֵרא
  

יָכה ּכְ ְוֵליָמא ֲהלָ     ?ְיהּוָדה ַרּבִ
  

ָאְפֵכי ְלהוּ  ּום ּדְ    .ִמׁשּ
  
  

יָאַמר     :ַרב ַמְתָנהָאַמר  ֵזיָרא ַרּבִ
ה ָ ּום ְקדּוׁשּ ֶהן ִמׁשּ ימֹות ֵאין ּבָ    .ַהּלּוחֹות ְוַהּבִ

  
  

יָאַמר  ַפְטָיה ַרּבִ יָאַמר  ׁשְ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
ֲעִמיֶדּנּו ַע  ּיַ ַפרַהּגֹוֵלל ֵסֶפר ּתֹוָרה ָצִריְך ׁשֶ    .ל ַהּתְ

  
  

יְוָאַמר  ַפְטָיה ַרּבִ יָאַמר  ׁשְ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
חּוץ -ַהּגֹוֵלל ֵסֶפר ּתֹוָרה  ְפִנים ,ּגֹוְללֹו ִמּבַ    .ְוֵאין ּגֹוְללֹו ִמּבִ

קֹו  הּוא ְמַהּדְ ְפִנים -ּוְכׁשֶ קֹו ִמּבִ חּוץ ,ְמַהּדְ קֹו ִמּבַ    .ְוֵאינֹו ְמַהּדְ
  
  

יְוָאַמר  ַפְטָיה ַרּבִ י ר ָאַמ  ׁשְ    :יֹוָחָנןַרּבִ
ּתֹוָרה ְראּו ּבַ ּקָ ָרה ׁשֶ    ,ֲעׂשָ

ֶהם ּגֹוֵלל ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבָ דֹול ׁשֶ    ,ַהּגָ
ן ַכר ּכּוּלָ    .ַהּגֹוְללֹו נֹוֵטל ׂשְ

  
ָאַמר  יּדְ ן ֵלִוי ַרּבִ ַע ּבֶ    :ְיהֹוׁשֻ

ּתֹוָרה ְראּו ּבַ ּקָ ָרה ׁשֶ    ,ֲעׂשָ
ַכר ּכּולָּ  -ַהּגֹוֵלל ֵסֶפר ּתֹוָרה  ל ׂשְ    .ןִקיּבֵ

  
ן" ַכר ּכּוּלָ ְך  "ׂשְ ְעּתָ    ?ַסְלָקא ּדַ
  

א ֵאיָמא    :ֶאּלָ
ן ֶנֶגד ּכּוּלָ ָכר ּכְ ל ׂשָ    .ִקיּבֵ

  

  רש"י
. ואומר תרגום איכא למיטעי

כתוב בתורה ואתו למיכתב 
   תרגום בתורה:

. הכל יודעין שאין אבל ברכות
   ברכות כתובין בתורה:

. לא ידעתי מה הן ויש הלוחות
מפרשין הן העשוין לספרים 

   שלנו שאינן עשוין בגיליון:
. שהיו עושין למלך בימה

בפרשת המלך כדאמרינן 
   במסכת סוטה (מא.):

. כנגד התפר יעמידנו על התפר
   ששם ראוי להדקו יפה:

. מענין לענין הגולל ספר תורה
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:
. כשגמר מלגלול כשהוא מהדקוו

ובא להדקו יאחוז בפנימי ויהדק 
על החיצון כדי שלא יכסה 
הכתב בזרועותיו שמצוה 
להראות את [הכתב אל] העם 

   כשמהדקו במסכת סופרים:
. שנאספו וקראו עשרה שקראו

השלישי או השביעי כחוק היום 
ולפי שאין קורין בתורה פחות 

   מעשרה נקט י' שקראו בתורה:
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יְוָאַמר  ַפְטָיה ַרּבִ יָאַמר  ׁשְ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
ַבת קֹול ין ּבְ ׁשִ ּמְ ּתַ ׁשְ ּמִ ִין ׁשֶ    ?ִמּנַ

ֱאַמר ּנֶ ַמְעָנה ָדָבר ֵמַאֲחֶריָך ֵלא" :ׁשֶ ׁשְ    .(ישעיהו ל,כא) "מֹרְוָאְזֶניָך  תִּ
  

י    :ְוָהֵני ִמיּלֵ
ָמָתא ְבָרא ּבְ ַמע ָקל ּגַ ׁשָ    ,ּדְ

ַדְבָרא ָתא ּבְ    .ְוָקל ִאיּתְ
ָאַמר ָאַמר ,ִהין ִהין :ְוהּוא ּדְ    .ַלאו ַלאו :ְוהּוא ּדְ

  
  

יְוָאַמר  ַפְטָיה ַרּבִ יָאַמר  ׁשְ    :יֹוָחָנן ַרּבִ
לֹא ְנִעיָמה ל ַהּקֹוֵרא ּבְ    ,ּכָ

   ,לֹא ִזְמָרהְוׁשֹוֶנה ּבְ 
תּוב אֹוֵמר ים לֹא טֹוִבים" :ָעָליו ַהּכָ י ָלֶהם חּוּקִ    .כה)- (יחזקאל כְוגֹו'  "ְוַגם ֲאִני ָנַתתִּ

  

יַמְתִקיף ָלּה  ּיֵ    :ַאּבַ
לֹא ָיַדע ְלַבּסּוֵמי ָקָלא ּום ּדְ    ,ִמׁשּ

ֶהם" ִטים לֹא ִיְחיּו ּבָ ּפָ יּה כה) -(יחזקאל כ "ִמׁשְ    ?!ָקֵרית ּבֵ
  

א  ְד ֶאּלָ אּכִ ּיָ ְרׁשַ    :ַרב ְמׁשַ
ָאַמר ִעיר ַאַחת :ּדְ ִבים ּבְ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַהּיֹוׁשְ ֵני ּתַ    ,ׁשְ

ֲהָלָכה    ,ְוֵאין נֹוִחין ֶזה ֶאת ֶזה ּבַ
תּוב אֹוֵמר ֶהם" :ֲעֵליֶהם ַהּכָ ִטים לֹא ִיְחיּו ּבָ ּפָ ים לֹא טֹוִבים ּוִמׁשְ י ָלֶהם חּוּקִ   . ה)(יחזקאל כ,כ "ְוַגם ֲאִני ָנַתתִּ

  
  

ְרָנךְ ָאַמר  י ּפַ י יֹוָחָנןָאַמר  ַרּבִ    :ַרּבִ
ל ָהאֹוֵחז ֵסֶפר ּתֹוָרה ָערֹום  ר ָערֹום -ּכָ    .ִנְקּבָ

  
ְך  "ָערֹום" ְעּתָ    ?ַסְלָקא ּדַ
  

א ֵאיָמא לֹא ִמְצֹות :ֶאּלָ ר ָערֹום ּבְ    .ִנְקּבָ
  
לֹא ִמְצֹות" ְך  "ּבְ ְעּתָ    ?ַסְלָקא ּדַ
  

א ָאַמר  יֶאּלָ ּיֵ    :ַאּבַ
לֹא אֹוָתּה ִמְצָוהנִ  ר ָערֹום ּבְ    .ְקּבָ

  
  

איָאַמר  י ַיּנַ ַרּבִ ֵריּה ּדְ אי ּבְ י ַיּנַ ֵמיּה ּדְ  ָסָבא ַרּבִ ְ הִמׁשּ אי ַרּבָ י ַיּנַ    :ַרּבִ
ַח  ְטּפַ ֵלל ַהּמִ יּגָ ֵלל ֵסֶפר ּתֹוָרהמּוָטב ּתִ    .ת ְוַאל ִיּגָ

  

  "ירש
. אם בלבו משתמשין בבת קול

להתחיל דבר ושמע קול או הין 
או לאו הולך אחריו ואין כאן 

   משום ניחוש:
. קול שאינו קל גברא במתא

   מצוי הוא ובת קול באה אליו:
. והוא דאמר הין הין או לאו לאו

   שנכפל שתי פעמים:
   . כגון טעמי המקראות:נעימה

. בלא מטפחת סביב ספר ערום
   תורה:

. בתוך ל יגלול ספר תורהוא
  המטפחת: 
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ֵני ִיׂשְ "" ה ֶאת מֹוֲעֵדי ה' ֶאל ּבְ ר מׁשֶ    –מד) -(ויקרא כג "ָרֵאלַוְיַדּבֵ

ְזַמּנוֹ  ל ֶאָחד ְוֶאָחד ּבִ ְהיּו קֹוִרין אֹוָתן ּכָ ּיִ   ."ִמְצָוָתן ׁשֶ
  

ָנן נּו ַרּבָ    :ּתָ
ָרֵאל" ן ָלֶהם ְלִיׂשְ יּקֵ ה תִּ    ,מׁשֶ

ל יֹום ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ הּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיְ    ,ׁשֶ
ַסח  ַסח –ִהְלכֹות ּפֶ ּפֶ    ,ּבַ

ֲעֶצֶרת – ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת    ,ּבָ
ָחג -ִהְלכֹות ַחג    ."ּבֶ

  
  
  
  
  
  

        הדרן עלך בני העיר וסליקא לה מסכת מגילההדרן עלך בני העיר וסליקא לה מסכת מגילההדרן עלך בני העיר וסליקא לה מסכת מגילההדרן עלך בני העיר וסליקא לה מסכת מגילה

  רש"י
וידבר משה את מועדי ה' אל 

משה תיקן להם  בני ישראל
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 

בני  משה את מועדי ה' אל
ישראל מלמד שהיה מדבר עמהן 
הלכות כל מועד ומועד בזמנן 
להודיע חוקי האלהים ותורותיו 
וקבלו וקיימו שכר המצות 

  עליהם ועל בניהם בזה ובבא: 
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  האם  - ָאטּו .44
  ירך  -ַאְטָמא .45
  אם  -ִאי .46
  התבשם  - ִאיַּבּסּום .47
  אם תרצה  - ִאיָּבֵעי .48
 נשאלה להם – ִאיָּבֵעי ְלהּו.49
 בעיה  -  ִאיַּבְעָיא.50
  נשאלה להם – ִאיַּבְעָיא ְלהּו.51
  נפחדו  -ִאיְּבִעיתּו .52
  זה  - ִאיִדי .53
54.אחר  -  ִאיָד  
  חדר קטן, חדר מתים  - ִאיְדרֹוָנא .55
  הוא  - ִאיהּו .56
  היא  -ִאיִהי .57

  נסתרה  -ִאיְטְמָרה .58
  על ידי, בשביל  –ַאְּייֵדי .59
  הביא אותה  –ַאְייָּתּה .60
  יש  - ִאיָּכא .61
   נכנס לחופה –ִאיַּכַּלל .62
  דואג ל  –ִאיְכַּפת .63
  כתב  -ִאיְכִּתיב .64
  אם לומר  – ִאיֵליָמא.65
  אמור  - ֵאיָמא .66
 מתי, זמן. –ֵאיַמת .67
  מתי  - ֵאיָמַתי .68
  כן  - ִאין .69
  נחלש, נאנק  –ִאיְנַּגד .70
 הם  - ִאיְנהּו .71
  הם -ִאיּנּון .72
  האומנם?!  – ֵאיִני.73
  אדם  -ִאיִניׁש .74
75. ושאר  -ִאיָנ  
  נפלו  -ִאיְנּפּול .76
  דם א - ִאיָנׁש .77
  אנשים, הבריות  -ִאיְנֵׁשי .78
  ֶאָּכֵנס  -ֵאיעּול .79
  הפך, חילוף  –ִאיְּפָכא .80
  נגאלו  -ִאיְּפרּוק .81
  שליטים  - ִאיַּפְרֵכי .82
83.י   צריך, הכרח בדבר  – ִאיְצְטרִ
יָכא .84   יש הכרח בדבר  –ִאיְצְטרִ
  נזדמן  - ִאיְּקַלע .85
  התקנא  - ִאיַּקֵני .86
  תפיסה, מדובר  –ִאיְרָיא .87
  יש  - ִאית .88
  יש - ָתא ִאי.89
  השיבו  - ֵאיִתיֵביּה.90
  ֶיְשנֹו  - ִאיֵתיּה .91
  נאמר  -  ִאיְּתַמר.92
  הוקש  - ִאיְּתַקׁש .93
  אשה  - ִאיְּתָתא .94
  אוכלים  -ָאְכֵלי .95
96. על פי רצונך  –ַאְּכַנְפָׁש  
  עדיין  - ַאַּכִּתי .97
  על כתפו  –ַאַּכְתֵפיּה .98
99. על כתפך  -ַאַּכְתֵּפ  

  לדעת, לשיטת,  –ַאִּליָּבא .100
  יוצא מיזה, אם כן  -ַאְלָמא .101
  מדוע?  -  ַאָּלָמה.102
  לּולא  - ִאְלָמֵלא .103
  לּו  - ִאְלָמֵלי .104
  אלף  - ַאְלָּפא .105
  אלפים - ַאְלֵפי .106
  מדוע  -  ַאַּמאי.107
  אגוז  -ַאְמּגּוָזא .108
  על מוחו  –ַאּמֹוָחא .109
ֵאי .110  מתורגמנים,  –ָאמֹורָ
  אומר  - ֲאִמיָנא .111
  אמרה  -ֲאָמָרּה .112
  אמרו  - ֲאָמרּום .113
  םהם אומרי  - ַאְמֵרי .114
  אמרנו  -ָאְמִריַנן .115

  אמרנו  - ֲאָמָרן .116
  אמרת  - ָאְמַרְּת .117
  אני  - ֲאָנא .118
  אנחנו  - ֲאַנן .119
  על פניו  –ַאְנֵּפיּה .120
  שם של מלך, הדס - ָאָסא .121
 על חלק האחרון,  –ַאֵּסיָפא .122
  אסור  -ֲאִסיר .123
  אסורה - ֲאִסיָרא .124
  הספידה  - ַאְסְּפָדּה .125
 ַחגּור -ָאַסר .126
 כוכב - ִאְסַּתַהר .127
  הסתכלתי  - י ִאְסַּתְּכלִ .128
  על מיטה   –ַאּפּוְרָיא .129
  להפטיר  - ַאְפטּוֵרי .130
  פניו - ַאֵּפיּה .131
  הוציא  - ַאֵּפיק .132
  הפסיקו  - ַאְפִסיקּו .133
  הפריש  - ַאְפֵריׁש .134
135. ִאְצְטִרי-  ָהְצַר  
  הטה, להטות  –ַאְצלּוֵיי .136
  הקדמה  -ַאְקּדּוֵמי .137
 מבצר,  –ַאְקָרא .138
  מקרה  - ַאְקַראי .139
   להקריב  -ַאְקרּוֵבי .140
ֵּביַסר .141   ארבע עשרה  –ַארְ
ְּבִעין .142   ארבעים -ַארְ
  תיבה, ארון המת  -ֲארֹוָנא .143
ָיא .144   קשר, שייכות  –ִארְ
יָכא .145   ארוך  -ֲארִ
יָׁשא .146   על ההתחלה, על ראשו  –ַארֵ
ְּכֵביּה .147   הרכיבו  -ַארְ
ָעא .148   ארץ  -ַארְ
  מצאו  -ַאְׁשְּכֵחיּה .149
  מצאנו  - ַאְׁשְּכַחן .150
  מלמד אותנו  –ַאְׁשמּוִעיָנן .151
  השתבח  -ִאְׁשַּתּבּוֵחי .152
  יצא מדעתו  –ִאְׁשַּתֵּטי .153
  אתה, ַאְּת  –ַאְּת .154
  בא  - ָאָתא .155
  באה, באתי  –ֲאַתאי .156
  באנו  - ֲאָתאן .157
  באו  - ָאתּו .158
  התחלה  - ַאְתחּוֵלי .159
   התחלה, ראשית  –ַאְתַחְלָּתא .160
  בא  - ָאֵתי .161
  באה  - ַאְתָיא .162
  באות  -ַאְתָיין .163
  התכבד  - ִאְתַייּקּוֵרי .164

  וצים אתם ר 
  היתנו, הסכימו  –ַאְתנּו .165
  להתנות  -ַאְתנּוֵיי .166
  הזדמן  -ִאְתַרּמּוֵיי .167

        

    בבבב
  בהבנת  - ַּבֲאַבְנָּתא .168
  בדרך  -ְּבאּוְרָחא .169
  בתורה  -ְּבאֹוַרְייָתא .170

  בערב   - ְּבאּוְרָּתא .171
  באכסניה  - ְּבאּוְׁשִּפיֵזיּה .172
  בארבע עשרה  - ְּבַאְרֵּביַסר .173
  בארורים, בקללות  –ַּבֲארּוֵרי .174
  בפטיש  - ְּבַאְרַזְפָּתא .175
  בארץ, בקרקע  –ְּבַאְרָעא .176
  דלועים קטנות  - ְּבבּוִציֵני .177
  בפתח, בבית  –ְּבֵבי .178
  בבית  -ְּבֵביָתא .179
  בביתו  -ְּבֵביֵתיּה .180
  בכתב  -ְּבגֹוֶפן .181
  עבודה זרה  –ְּבִגּלּוֵלי .182
  בגרמניה  - ְּבֶגְרַמְמָיא .183
  בשדה  -ְּבַדְבָרא .184
  במקומו  - ְּבדּוְכֵתיּה .185
  במקומם  -דּוְכַּתְייהּו ּבְ .186
  ְּבֶשִּלי  - ְּבִדיִדי .187
  בשלכם, בכם  –ְּבִדיְדכּו .188
  סוג של מטבעות  –ְּבִּדיְנֵרי .189
  בדעתו  - ְּבַדְעֵּתיּה .190
  בשל ראש [חודש]  –ִּבְדרֹאׁש .191
  בזאת  -ְּבָהא .192
  בזה  - ְּבַהאי .193
  זה בזה, זו בזו  –ַּבֲהָדֵדי .194
  עם  -ַּבֲהֵדי .195
   בפרוש, בגלוי –ְּבֶהְדָיא .196
  ִעמֹו  -ַּבֲהֵדיּה .197
  בהם  -ְּבהּו .198
  במקור שלהם  –ַּבֲהָוָייָתן .199
 בהם - ְּבהֹון .200
  מיתה בידי שמיםב - בכרת  -ְּבִהיָּכֵרת.201
  במגע  - ְּבֶהיֵּסט .202
203. בההוא, באותו  –ְּבַה  
  בכך  -ְּבָהִכי .204
  מלאות בהרות לבנות  –ּבֹוֲהָקִנּיֹות .205
  בכור  -ּבּוְכָרא .206
 כלי שרת במקדש –ָּבִזיִכין .207
  בזלזול, ְּבזּולּות.  –ְּבִזילּוָתא .208
  בהארכה, בזקופה  –ִּבְזִקיָפא .209
  בחדשה -ַּבֲחָדָתא .210
  בחוטים  - ְּבחּוֵטי .211
  בחייבים  -ְּבַחָּייֵבי .212
  בעצבנות  - ְּבֵחיָמה .213
  לשן כינוי   –ַּבֲחִכיָנתֹו .214
  בחמש עשרה  –ַּבֲחֵמיַסר .215
א .216   ביין  - ְּבַחְמרָ
  ביינו, בחמורו  –ְּבַחְמֵריּה .217
  ככרות לחם  –ַטְלֵמי ּבְ .218
  בית, בית מדרש  –ֵּבי .219
  בידו   - ִּביֵדיּה .220
221. ְּבָיָד -  ביד  
  בו  -ֵּביּה .222
  ביהודים  -ִּביהּוָדֵאי .223
  ביום  -ְּביֹוָמא .224
  ביומו  - ְּביֹוֵמיּה .225
  ביום  -ִּביָמָמא .226
  ֵּביֵניֶהם  -ֵּביַנְייהּו .227
  רעה   -ִּביָׁשא .228
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  בית  -ֵּביָתא .229
   לשוא, לחינם –ִּבְכֵדי .230
  בכל  - ְּבכּוֵּליּה .231
  בכיסו  -ְּבִכיֵסיּה .232
  בבית כנסת  –ִּבְכִניְׁשָּתא .233
  בכסף  -ְּבַכְסָּפא .234
  בלילה  - ְּבֵליְלָיא .235
  במה? באיזה עניין?  –ְּבַמאי .236
  במי?  –ְּבַמאן .237
  בבגדי, ְּבֵּכֵלי  –ְּבָמאֵני .238
239. ְּבָמאִתי-  ְּבִעיְר  
א .240   במדבר  -ְּבַמְדָּברָ
  ותיו  בשער -ְּבַמְזֵייּה .241
  בית עבודה זרה  - ַּבְמָיא .242
 במים –ְּבַמָּיא .243
  בענייני   - ְּבִמיֵּלי .244
  במלכות   - ְּבַמְלכּוָתא .245
  בממונו  -ְּבָממֹוֵניּה .246
  ְּבֶעֶרב [שבת] - ְּבַמֲעֵלי .247
  בארץ ישראל,  – ְּבַמֲעָרָבא.248

  במערב                     
  בברייתא  -ְּבַמְתִניָתא .249
  נהרדעא  תבישי\בעיר –ִּבְנַהְרְּדָעא .250
  מרחץ  - ַּבֵּני .251
  בנה אותו  –ְּבַנְנִהי .252
  בעצמו, בנפשו  –ְּבַנְפֵׁשיּה .253
  בנותיו  - ְּבָנֵתיּה .254
  בנות  -ְּבָנָתן .255
א .256   בספר, בספר תורה  –ְּבִסיְפרָ
  רוצה, ביקש לשאול  –ְּבָעא .257
  רצו, שאלו, בקשו  -ָּבעּו .258
  במעשיו  - ְּבעֹוָבֵדיּה .259
  שואל, צריך, רוצה   –ָּבֵעי .260
  צריך \היה רוצה –ְעָיא ּבַ .261
  בשעתו -ְּבִעיָּדֵניּה .262
  אני רוצה  –ְּבִעיָנא .263
  אתה רוצה, אתה צריך –ָּבִעית .264
 אתם מבקשים,  –ְּבִעיתּו .265
  סתם, בלא כוונה  –ְּבָעְלָמא .266
  בעניין  -ְּבִעְנָייָנא .267
  ְיָשנֹות  - ְּבַעִּתיָקָתא .268
ָּיא .269   בפורים  -ְּבפּורַ
  ֻקָּנה בעניות, זְ  –ִּבְפרּוְזּבּוֵטי .270
  פחות מ...  –ְּבִציר .271
  פחות  -ְּבִצירּוֵתיּה .272
ן .273   פחותות, חסירות  –ְּבִצירָ
  מחסירים  - ָּבְצֵרי .274
  בראשונים, בקודַמי  –ְּבַקָּמִאי .275
  דלועים גדולות  –ְּבָקֵרי .276
  בן, חוץ  –ַּבר .277
  בנו של רבי  –ְּבַרִּבי .278
  בתפילה, ברחמים   –ְּבַרֲחֵמי .279
  בנו  - ְּבֵריּה .280
281. ְּבֵרך  -ָּבִרי  
  בראש, בהתחלה  –ְּבֵריָׁשא .282
  ברמאות  - ְּבַרְמיּוָתא .283
  בת -ְּבַרָּתא .284
  ביתו  - ְּבַרֵּתיּה .285
  בשבת, בשבוע  –ְּבַׁשָּבא .286
  ברחוב   -ִּבְׁשִביָלא .287
  בשכנּותֹו  -ְּבִׁשיְּבבּוֵתיּה .288
  ְּבֵמִשי  - ְּבִׁשיָרֵאי .289
  בשלום  -  ִּבְׁשָלָמא.290
 כתר של תורה –ְּבָתָגא .291
  בשלוש עשרה  –ִּבְתֵליַסר .292
  בשלוש  -ִּבְתָלת .293

  בתענית  –ְּבַתֲעִניָתא .294
  בשעת התפירה  –ְּבִתְפָרן .295
  ָאַחר   - ָּבַתר .296
  אחריה  - ַּבְתָרּה .297
  אחריו   - ַּבְתֵריּה .298
  האחרונה - ַּבְתַרְייָתא .299
 בשתיים  - ִּבְתֵרין .300

        

        ג'ג'ג'ג'
  איש, גבר  –ַּגְבָרא .301
  אנשים, גברים  –ַּגְבֵרי .302
  משרתים  - ַּגָּווֵזי .303
  אופן  - ְווָנא ּגַ .304
  אופנים  - ַּגְווֵני .305
  קנקן של חרס  –ּגּוְלָפא .306
  הגוף, עצם הדבר  – ּגּוָפא.307
  עצמו  - ּגּוֵפיּה .308
  גמד, קצר קומה  –ּגּוָצא .309
  נטה, כרע, התכופף  –ָּגִחין .310
  צד  - ִּגיָסא .311
  גרים  - ֵּגיֵרי .312
  לימוד  -ִּגיְרָסא .313
  כינוי לבתי עבודה זרה  –ַּגְלָיא .314
  ו, קבלה בידנו למדנ –ְּגִמיֵרי .315
  שכב  -ָּגָנא .316
ים .317   גורם  - ָּגרִ
יִסין .318   משוננות, שגורות –ְּגרִ
יְסָנא .319   למדנו  -ָּגרִ
ִמיֵדי .320   אמות  -ַּגרְ
ַמְמָיא .321  גרמניה  -ֶּגרְ

        

        ד'ד'ד'ד'
  זה, זאת  –ָּדא .322
  של אביה, שאביו  –ַּדֲאבּוָה .323
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 נה [יש הבדל] ששו –ְּדָׁשֵני .594
  שנפל, שזז   –ְּדָׁשף .595
  שטוב  -ְּדַׁשִּפיר .596
  שלקח מהם  –ְּדַׁשְקִליְנהּו .597
  שהתיר  - ְּדָׁשֵרי .598
  שהתיר  -ְּדַׁשְרָיא .599
  ששכיח  - ְּדָתִדיר .600
  שם מקום  –ְּדתּוְלַּבְקִני .601
  תהיה טמון  –ְּדִתיטּום .602
  שֹתאמר  -ְּדֵתיָמא .603
  ששלוש  -ִּדְתָלָתא .604
  שהתנא  -ְּדַתָּנא .605
  שתנאים  -  ַתָּנֵאיּדְ .606
  ששנו  -  ְּדָתנּו.607
  ששנה, שלמד  – ְּדָתֵני.608
  שהברייתא  -  ְּדַתְנָיא.609
  שהמשנה  - ִּדְתַנן .610
  שתיקנו - ְּדַתִּקינּו .611
 שהתקנה  -ְּדַתַּקְנָּתא .612

        
        

        ה'ה'ה'ה'
 הרי, הלא, אבל, זאת, זה –ָהא .613
  זה - ָהא .614
  זה  -ַהאי .615
  עכשיו  - ָהִאיְדָנא .616
  תן  -ַהב .617
  הזה  - ָהָדא .618
  יחד  - ֲהָדֵדי .619
  חזר  -ָהַדר .620
  היתה, היו  –ֲהַואי .621
  היה  - ֲהָוה .622
  היו  -ֲהוּו .623
  היתה  - ֲהַוות .624
  יהא, הוא  –ֲהֵוי .625
  היתה  –ַהְוָיא .626
  הייתי  - ֲהִויָנא .627
  עיר בבבל  –הּוַצל .628
  היתה  -ֲהַות .629
  איזה, איזו  –ֵהי .630
631. איך  - ֵהיַא  
  היכן  -ֵהיָכא .632
  איך  -ֵהיִכי .633
634. אותה, ההיא, אותו, ההוא –ַה   
  כאן  - ָהָכא .635
  כך  - ָהִכי .636
  הרי כתוב  – ָהְכִתיב.637
  הלל ושבח  –ַהֵּליָלא .638
639. לכן, לפיכך  - ִהְלָּכ  
  וההלכה, הלכה היא  – ִהְלְכָתא.640
  הן  -ֵהן .641
  אלו  -ָהֵני .642
  זה נח  – ָהִניָחא.643
644. אלו  -ָהָנ  
  ההספד   -ֶהְסֵּפיָדא .645
  עכשיו  -ַהְׁשָּתא .646
  שם - ָהָתם .647
 ֵּתֵפר  - ַהְּתַפר .648

        

        ו'ו'ו'ו'
  ועל הנביאים  –ַאִּדְנִביֵאי וְ .649
650. והמתין  - ְואֹוִרי  
  והלך  -ְוָאִזיל .651
  והחייה אותו  –ְוַאְחֵייּה .652
  ואם תרצה   – ְוִאיָּבִעית.653
  וזה  -ְוִאיִדי .654
655. והאחר  -ְוִאיָד  
  והוא  - ְוִאיהּו .656
  ונהיה צולע  –ְוִאיְטַלע .657
  הביאה  \הביא  –ְוַאְייֵתי .658
  ויש  -ְוִאיָּכא .659
  מר, ואומרוֹתא –ְוֵאיָמא .660
  והם  -ְוִאיְנהּו .661
662.וההיפך  -  ְוֵאיּפּו  
  והפוך  -ְוִאיְּפָכא .663
664.וצריך  -  ְוִאיְצְטִרי  
  והקפיד  -ְוִאיְקַּפד .665
  ונמצא  -ְוִאיְׁשַּתַּכח .666
  ואם ֹתאמר  – ְוִאיֵתיָמא.667
  ְוֶנֵאַמר  - ְוִאיְּתַמר.668
  ונאנח  - ְוִאיְּתַנח .669
  והוקש  - ְוִאיְּתַקׁש.670
  ואוכלים  - ְוָאְכִלי .671
  ועדיין  - ְוַאַּכִּתי .672
  ואמרו  -ְוָאְמֵרי .673
  והניחהו  - ְוַאְּנֵחיּה .674
  והרחיצו  - ְוַאְסֵחיּה .675

   –ואסרה אותם  –ַוֲאַסְרִּתיְנהּו .676
  החביאה אותם                       

  וארבע עשרה  –ְוַאְרֵּביַסר .677
  והשתמש  -ְוִאְׁשַּתֵּמׁש .678
  ובא  - ְוָאָתא .679
  ובאו  -ְוַאַּתאי .680
  אווב -ְוָאתּו .681
  ואשנהו  -ְוֶאְתְנָייּה .682
  ואשתו   - ְוִאְּתֵתיּה .683
  ובאלכסונים  -ּוַבֲאַלְכסֹוָנן .684
  ובמקומו  - ּוְבַאְתֵריּה .685
  ובבית   -ּוְבֵבי .686
  ובחמש עשרה  -ּוַבֲחֵמיַסר .687
  והתבשיל   - ּוִביּׁשּוָלא .688
  שם מקום, בית שאן  –ּוֵביָׁשִני .689
  ובקשתי, ורציתי   –ּוְבַעאי .690
  ריך, ושואל ורוצה, וצ – ּוָבֵעי.691
  ובמחלוקת  -ּוִבְפלּוְגָּתא .692
693. י   וברך  - ּוָברֵ
  ובשני  -ּוִבְׁשֵּתי .694
  ולמדתי  -ּוְגִמיְרָנא .695
  וכד, ונאד  –ְוַגְרָּבא .696
  ושאם - ּוְדִאי .697
 והמשתמש  -ּוְדִאְׁשַּתַּמׁש .698
  ודחה  -ְוָדֵחי .699
  ודחינו אותו  –ּוְדִחינּוהּו .700
  ושלכם  - ְוִדיְדכּו .701
  ושעשה  -ְוִדיֲעַבד .702
  ומדויק  - ַדְיָקא וְ .703
  ושלא  -ּוְדא .704
  ושמא, ואולי   –ְוִדְלָמא .705
  ודומה  -ְוָדֵמי .706
 הנפטרת - ּוְדִמיָתא .707
  והנפטרת  - ּוְדִמיָתא .708
  והרי - ְוָהא.709
  והרי עכשיו  –ְוָהִאיְדָנא .710
  והרי יש  –ְוָהִאיָּכא .711
  והרי אמר  – ְוָהָאַמר.712
  וחזר  -ְוַהָּדר .713
  והיה -ַוֲהָוה .714
  והיו  - ַוֲהוּו .715
  והיתה  - ְוָיא ְוהַ .716
  והיינו  -ְוַהִּויַנן .717
  ואיזו, ואיזה  –ְוֵהי .718
  והיכן  - ְוֵהיָכא .719
  ואיך - ְוֵהיִכי .720
  וכאן  -ְוָהָכא .721
  וכך  -ְוָהִכי .722
  והרי כתוב  -  ְוָהְכִתיב.723
  וההלכה  -ְוִהְלְכָתא .724
  ואלו  -ְוָהֵני .725

  והקמח שלהם מתוק   
  ועכשיו  - ְוַהְׁשָּתא .726
  והרי שנינו  –ְוָהָתֵני .727
  והרי בברייתא  – ַתְנָיאְוהָ .728
  והרי במשנה  – ְוָהְתַנן.729
  אוי   - ַווי .730
  ולמוכרה  - ְוַזּבּוָנּה .731
  ומכירתם  - ְוַזּבּוִניְנהּו .732
  ולפעמים  - ְוִזְמִנין .733
  ואחד  -ְוַחד .734
  ואחת  -ַוֲחָדא .735
  וראתה  - ַוֲחַזת .736
  וחסר  - ְוַחּסּוֵרי .737
  וטאטטא - ְוַטאִטי .738
  והטעם  - ְוַטְעָמא .739
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  כבת והר -ְוַטַעְנְּת .740
  ויתנו, ונתנו  –ְוָיֲהבּו .741
  אוי  - ַויי .742
  וישב  -ְוָיִתיב .743
  וההמשך  - ְוכּו .744
  וככולו  - ּוְככּוְּלהּו .745
  וכלתו  -ְוַכָּלֵתיּה .746
  וכמו המספד  –ּוְכִמְסְּפָדא .747
  וקורות  - ּוְכׁשּוֵרי .748
  וכתוב  -ּוְכִתיב .749
  ולא  - ְוַלאו .750
  ולרבות  -ּוְלַאּתּוֵיי .751
  וקלל אותו  –ְוַלְטֵייּה .752
  ולטמא  - ְלַטּמּוֵיי ּו.753
754.ולשיטתך  - ּוְלַטֲעֵמי  
  ושילך   -ְוֵליִזיל .755
  ואין  - ְוֵליָּכא .756
  ונאמר – ְוֵליָמא.757
  יֹאְמֶרָּנה  -ְוֵליְמָרּה .758
  יאְֹמרּו  - ְוֵליְמרּו .759
  ְוִיפֹול  -ְוִליְנּפֹול .760
  ואין - ְוֵלית .761
  ולכולם  -ּוְלכּוְּלהּו .762
  ולמי  -  ּוְלַמאן.763
  וללמוד  - ּוְלִמיְתָנא .764
  ומה  -  ַמאיּו.765
  ומי  -  ּוַמאן.766
  ומבזים   - ּוְמַבּזּו .767
  וצריך  -ּוִמָּבֵעי .768
  ומשום שקשה –ּוִמְּדַקְׁשָיא .769
 ומעמיד –ּומֹוִקים .770
  והיכו   -ּוָמחּו .771
  מראה, מסביר  –ּוַמֲחֵוי .772
ֵכי .773   ומעריבים  –ּוְמַחׁשְּ
  ְוִנְטָרִדים  -ּוִמיַּטְרֵדי .774
א .775   יתרה  -ּוִמַּייְּתרָ
  מהם ו -ּוִמיַּנְייהּו .776
777. ועל ידך  –ּוִמיָּנ  
  ּוְמלֹוא  -ּוְמִלי .778
  ּוִמַּמה  -ּוִמַּמאי .779
  וכסף  - ּוָממֹוָנא .780
  ומי הוא?  –ּוַמּנּו .781
  ומניחים  -ּוַמְּנֵחי .782
  ומניין לנו  – ּוְמָנָלן.783
  ומביטים  -ּוִמְסַּתְּכִלין .784
  ומכניס  –ּוְמַעֵּייל .785
  ומפטירים  -ּוַמְפְטֵרי .786
  אני מתפלל  –ּוְמַצֵּליָנא .787
  והורג  -ּוִמְּקִטיל .788
  וקריאת  - ּוִמְקָרא .789
  והאדון  -ּוַמר .790
  ושלח  - ּוְמַׁשַּדר .791
  ועור  - ּוַמְׁשָּכא .792
  ומשכנתי  - ּוַמְׁשַּכְנֵּתיּה .793
  ומשנתנו  -ּוַמְתִניִתין .794
  אנו מתרגמים  –ּוְמַתְרְּגִמיַנן .795
ִזין .796   ונגנזים  - ְוִנְגָנ
  ונלך  - ְוֵניזּול .797
  ונעמוד, ונלך   –ְוֵניקּום .798
  ולקחה לאשה  –ַנְסָבּה וְ .799
  והתחתן  - ְוָנִסיב .800
  ונעשה  - ְוַנֲעִביד .801
  ויצאו  -ְוָנְפקּו .802
  ויוצאים  - ְוָנְפֵקי .803
  מריבות  -ְוִנּצּוֵיי .804
  סוסו  - ְוסּוֵסיּה .805

  וסוף  - ְוֵסיָפא .806
י .807   מדרש הלכה,  –ְוִסיְפרִ

  על במדבר ודברים                  
  ועלה - ְּוָסִליק .808
809. וסמוך  -ְוָסִמי  
  ומאוס  - ַסְנָיין וְ .810
  וסתומים  - ּוְסתּוִמין .811
  ועשתה  -ְוָעְבָדא .812
  ולהכניס  - ְוַעּיּוֵלי .813
  ונכנס  -ְוַעֵּייל .814
  ְוֵעיַניו - ְוֵעינֹוִהי .815
  וענה   -ְוָעֵני .816
  ועקרו  -ְוַעְקֵרי .817
  ועשרים -ְוֶעְׂשִרין .818
  ורוחב  - ּופּוְתָיא .819
  ומבדיל  -ּוָפִסיק .820
  לפרסם - ּוִפְרסּוֵמי .821
  ופרשת  -  ּוָפָרָׁשָתא.822
  וצריך!  – ְצִריָכאּו.823
  קא  -עיין ב  –ְוָקא .824
ין .825   וקוראים  - ְוקֹורִ
  וידוע  - ְוַקְייָמא .826
  ארגזים  - ְוַקְמְטֵרי .827
  ְוַקמּוַח  –ּוְקִמיַח .828

  (נשרה בקמח ומים)                  
  וקרא  - ְוָקֵרי .829
  וקוראים  -ְוָקִריַנן .830
  וכתוב  -  ְוָקָּתֵני.831
  ורחוש  –ְוַרחּוֵׁשי .832
  ורבע  -יְבָעא ְוִר .833
  והשלך  - ּוְרִמיְנהּו.834
  והשלך  -  ּוְרִמיְנִהי.835
  ושאלו   - ְוָׁשֲאֵלי .836
  ְוִשְבחֹו  - ְוַׁשְּבֵחיּה .837
  והשלך  - ּוְׁשֵדי .838
  והשליכו  -ְוַׁשְדָיין .839
  ושפכה  - ּוְׂשִדיֵתיּה .840
  ושבע עשרה  –ְוִׁשיְבַסר .841
  ושש  -ְוִׁשיָּתא .842
  ושישים  - ְוִׁשיִּתין .843
  שרה  ושש ע –ְוִׁשיְּתַסר .844
  ומת  -ְוָׁשִכיב .845
  ואולי - ְוֶׁשָּמא .846
  ויקשיב, שומעים, שמעתי  –ְוָׁשְמֵעי .847
  ושעה  - ְוַׁשְעָּתא .848
  ומותר  -ְוָׁשֵרי .849
  ועוד  -  ְותּו.850
  ספר של אוסף של  –ְותֹוֶסְפָּתא .851

  ברייתות                      
  ותצטרך, תהא צריכה  –ְוִתיָּבֵעי .852
  ושלוש עשרה  –ּוְתֵליַסר .853
  ושלוש  - ּוְתָלת.854
  ושלוש  - ּוְתָלָתא .855
  ושלושים - ּוְתָלִתין .856
  ושנינו בברייתא  – ְוָתָנא.857
  ושנה בברייתא  – ְוָתֵני.858
  וכתוב בברייתא  –ְוַתְנָיא .859
  ותסבור כך  –ְוִתְסְּבָרא .860
  ְוִתְקנּום  - ְוַתְּקִניְנהּו .861
  ושניים  -ּוְתֵרי .862
  ושניים  -ְוַתְרֵּתי .863
 ועשרים  - ְוַתְרֵּתין .864

        

            ז'ז'ז'ז'
  חשובים, אצילים   –ֵטי ַזֲאטּו.865
  סלים, נרתיקים לספרים  –ְזִביֵלי .866

  אדם שעיניו זולגות  –ַזְבְלָגן .867
  קונה  -ַזְבֵניּה .868
  זוג, צמד  –זּוָגא .869
  ִמְסָּפַרִים, מטבע של כסף,   –זּוָזא .870
  קטן  -זּוֵטי .871
  קטן   - זּוְטְרִתי .872
  שם של אשה  –ִזיּבּוְרָּתא .873
  לך  - ִזיל .874
  לכו  -ִזילּו .875
  זרם מים  –ִזיְלָחא .876
  זמן, פעם  –ִזיְמָנא .877
  ְּפַעִמים  - ִזיְמִנין .878
  עץ תליה, זקופה - מוט –ְזִקיָפא .879
 בנים –ַזְרָעא .880

        

                ח'ח'ח'ח'
  חבר  -ֲחֵביִרי .881
  ֲחֶבְרָּתּה  - ֲחֶביְרָּתּה .882
  ֲחֵברּות  -ַחְברּוָתא .883
  החיגר  - ֲחִגיָרא .884
  אחד  - ַחד .885
  אחד  - ַחד .886
  אחת  - ֲחָדא .887
  שמח  - ָחֵדי .888
  מתוק  -חּוְלָיא .889
  אבנים דקות  - חּוְלִסית .890
  דבר חריף, מר  –חּוְרָפא .891
  חשבון  -חּוְׁשְּבָנא .892
  ראה  - ָחָזא .893
  ראו  - ָחזּו .894
  ְרֵאה  - ֲחִזי .895
  רואה  - ָחֵזי .896
  ראתה, ראה, ראוי  –ָחְזָיא .897
  ראה אותו  –ַחְזֵייּה .898
  ראיתי  -ֲחִזיָנא .899
  ראיַת  - ָחִזית .900
  ראתה, ראיתי אותו  –ֲחִזיֵתיּה .901
  ִחיּוָבם  -ִחּיּוַבְייהּו .902
  חייבים  - ַחָּייֵבי .903
  חייבים -ַחָּייִבין .904
  חוששים  -ָחְייִׁשיַנן .905
  כוחי, צבא  -ֵחיַלאי .906
  ִחּלּוָפם, תחתיהם  –ִחיּלּוַפְייהּו .907
  איש שבא מהעיר חיפה  –ֵחיָפִני .908

  חכמי הגמרא  
  להחליף  - ַחּלּוֵפי .909
  החלפתם  - ַחּלּוִפיְנהּו .910
  עבר  - ָחָלף .911
  חמש עשרה  –ֲחֵמיַסר .912
  יין, חמור  –ַחְמָרא .913
  חמורו  - ַחְמֵריּה .914
  חסר  -ַחּסּוֵרי .915
א .916 ה  - ָחְסרָ   ֲחֵסרָ
  איש שדה   –ַחְקָלָאה .917
י .918   מנוקבים  -ָחרֵ
יְפָּתא .919   חריפה   -ֲחרִ
ָּתא .920   צבע שחור  –ַחרְ
יב .921   ִחיֵׁשב  - ַחׁשֵּ
  חשוב  - ָחִׁשיב .922
  חשובים   -ֲחִׁשיֵבי .923
יְבָנא .924   אני ְמַחֵׁשב, ֲאַחֵׁשב  –ַחׁשֵּ
  ִסֵיים  -ִתים ָח .925

        

        ט'ט'ט'ט'
  מטאטא  - ַטאֵטיָתא .926
  טוב  -ָטב .927

  טובה  - ָטָבא .928
  שוחט  -ַטָּבֵחי .929
  הרבה  -טּוָבא .930
  משא - טּוָנא .931
י .932   הרים - טּורֵ
ִסי .933   צורף נחושת, שם של עם –טּורְ
  טובה, אוצר –ִטיבּוָתא .934
  ישמעאלי  –ַטָּייָעא .935
  נער, ילד  –ַטְלָיא .936
  סל  - ַטְסָקא .937
  שוגה  - ָטֵעי .938
  טעיתי  -ָטִעיָנא .939
  הטעם  - ַטְעָמא .940
  טעמו -ַטְעֵמיּה .941
  טעמם  - ַטְעַמְייהּו .942
  מוסיף, יותר  –ְטֵפי .943
  טרודים  - ְטִריֵדי .944
  שם אומה  –ַטְרִסִּיים .945
 שם אומה  -ַטְרִׂשִּיים .946

        

        י'י'י'י'
  נאה -ָיָאה .947
  ידו  -ְיֵדיּה .948
  יודעים  - ָיְדֵעי .949
  יודעים  - ָיְדִעיַנן .950
  אני יודע  –ָיַדְעָנא .951
  יהיה  -ְיֵהא .952
  נותנים  - ֲהֵבי יָ .953
954. משאך  -ְיָהֵבי  
  נותן  - ָיִהיב .955
  גאווה וחשיבות  –ְיִהירּוָתא .956
  יהירות, גאוֹותן  –ְיִהיָרן .957
  יודעים  - יֹוְדִעין .958
  יום  - יֹוָמא .959
  ימים, ימי  –יֹוֵמי .960
  יכולים  -ְיכֹוִלין .961
  אני יכול   –ָיִכיְלָנא .962
  אתה יכול, תוכל.   –ָיְכַלְּת .963
  לומד  - ָיִליף .964
  יום  -א ְיָממָ .965
  ִיְרֶּבה  - ִיְסֵּגי .966
א .967   כבוד  - ְיָקרָ
  חודש, ירח  –ַיְרָחא .968
  יושב  -ָיִתיב .969
  אותו  -ָיֵתיּה .970
 הרבה, מיותר  –ְיֵתיָרא .971

        

        כ'כ'כ'כ'
  כאנשים, כגברים  –ְּכַגְבֵרי .972
 כאשר, ְּכֶש, ְּכמֹו ֶׁש  –ִּכְד .973
  כמו אחיו  –ְּכַדֲאחּוַּה .974
  כמו שיש, כמו שהיא  –ִּכְדִאיָתא .975
  כשנולד  - ִליד ִּכְדִאְתיְ .976
  כשרצינו  - ִּכְדָבִעיַנן .977
  כמו שכתוב –ְּכִדְכִתיב .978
  כמו שעשה  - ִּכְדָעַבד .979
  כמו שאמרת  -ִּכְדָקָאְמַרְּת .980
  כמו רב  - ִּכְדַרב .981
  כפי ששנינו בברייתא  -ִּכְדָתֵני .982
  כפי ששנינו בברייתא  - ִּכְדַתְנָיא .983
  כפי ששנינו במשנה  - ְּכִדְתַנן .984
  כהנים  -ַכֲהֵני .985
  שם מקום  –ֵבי ּכּו.986
  כמוני  -ְּכָווִתי .987
  כמותו  - ְּכָווֵתיה .988
  כל  -ּכּוְּלהּו .989



 

 

  כל, כולם  –ּכּוֵּלי .990
  כולם -ּכּוֵּליּה .991
  כולם  -ּכּוָּלן .992
  כסא, בימה של עץ  –ּכּוְרְסָיא .993
  כסא, בימה של עץ  - ּכּוְרְסָייא .994
  ְּכֵמֵכר  - ִּכְזִביֵני .995
  חמור  \יין  –ְּכַחְמָרא .996
   כיום - ְּכיֹוָמא .997
  נכנע, כפוף  –ָּכֵייף .998
  כפופים  -ַּכְייפּו .999

  מתכנסים, חבורה –ִּכיּנּוְפָיא .1000
  פשתן  - ִּכיָּתָנא .1001
   נופשתפשתן,  –ִּכיָּתֵניּה .1002
  ְּככֹל  -ְּככּוְּלהּו .1003
  ככרות  - ִּכְּכֵרי .1004
  הכלל  - ְּכָלָלא .1005
  כמי  - ְּכַמאן.1006
  כמו מוספין  –ְּכמּוָסִפין .1007
  כמו מוקפים  - ְּכמּוָּקִפין .1008
ַדָּיא ְּדִלְברֹות ְּכמֹו.1009   כמשוט  -רְ
   –כמו מ: חמתן  –ְּכֵמַחְמָתן .1010

  שם עיר                      
  כמו מספד  –ְּכִמְסְּפָדא .1011
  כפשוטם  - ְּכַמְׁשָמָען .1012
  [בית] כנסת  –ְּכִניְׁשָּתא .1013
  [בית] כנסת - ְּכִנְׁשָּתא .1014
  כוס  - ָּכָסא .1015
  כסף  -ַּכְסָּפא .1016
  כקול  - ְּכָקָלא .1017
  כרבו  - ְּכַרֵּביּה .1018
  מס גולגולת  –ַּכְרָּגא .1019
  חולדה, שם אשה  –ַּכְרּכּוְׁשָּתא .1020
  אנו כורכים  –ָּכְרִכיַנן .1021
  ְׂשַפת  - ְּכַרְּקָתא .1022
 תחתית –ְּכׁשּוֵלי .1023
  כמו שתיים  –ִּכְׁשֵּתי .1024
  כתוב  - ְּכִתיב .1025
  כתובה, נאמרת  –ְּכִתיָבה .1026
  כתוב, כתובים  –ְּכִתיֵבי .1027
 כמו שניהם  –ְּכַתְרַוְייהּו .1028

        

        ל'ל'ל'ל'
  לאביו, לאביה  –ַלֲאבּוַּה .1029
  לאביהם  - ַלֲאִביֶהן .1030
  להחזיר  - ְלַאֲהדּוֵרי .1031
  לא  -ַלאו .1032
  להעמיד  -ְלאֹוְקֵמי .1033
1034. להאחר, לשני  - ְלִאיָד  
  לאילנות  - ְלִאיָלֵני .1035
  לאדם  -ְלִאיִניׁש .1036
  למריבה  -ְלִאיְּנצּוֵיי .1037
  להיפדות - ְלִאיָּפרּוֵקי .1038
  לשפחה  -ְלַאְמָתא .1039
  יא להוצ - ְלַאּפּוֵקי .1040
  פנים, נוכח –ְלַאֵּפי .1041
  לארץ  -ְלַאְרָעא .1042
  להשתמש  -ְלִאְׁשַּתּמּוֵׁשי .1043
  ְלַרבֹות, להביא –ְלַאּתּוֵיי .1044
  בגדים  -ְלבּוֵׁשי .1045
  לבזותו  - ְלַבּזּוֵייּה .1046
  לבית  -ְלֵבי .1047
  ִלבו  -ִלֵּביּה .1048
  ְלֵביתֹו  - ְלֵביֵתיּה .1049
  להשתכר, להמתיק  –ְלַבּסּוֵמי .1050
   מתוק\דבר טעים –ִלְבִסיָמא .1051
  לחוץ  - ְלַבר .1052

  הלבישו  -ַלְבִׁשיְנהּו .1053
  ְלַאַחר  - ְלָבַתר .1054
  לעצמו, לגופו   –ְלגּוֵפיּה .1055
ְייָתא .1056   לתורה  - ִלְדאֹורַ
  פרש העומד  - ְלדֹוְכסּוְסָיא .1057

  לרשות העיר                        
  לי   -ְלִדיִדי .1058
  לה  -ָלּה .1059
  לזה - ְלָהא .1060
  לזה -ְלַהאי .1061
  זה לזה –ַלֲהָדֵדי .1062
  הםל - ְלהּו .1063
  את אבנטי,  –ְלֶהְמָייַנאי .1064

  את חגורתי                       
  לשם  - ְלָהָתם .1065
  ְלַחֵּדד  -ְלַחּדּוֵדי .1066
  ְלְבִנים  - ִליְבֵני .1067
  לו  -  ֵליּה.1068
  לייחסו אחר אבותיו  –ְלִיחּוָסא .1069
  לחוש  -ֵליחּוׁש .1070
  לדעה יחידית  –ִליִחיָדָאה .1071
  ְיַיֲחֶסּנּו  -ְלַיֲחֵסיּה .1072
  אין  -ֵליָּכא .1073
  לילה  -יְלָיא לֵ .1074
  לומר  -ֵליָמא .1075
  לתינוק  - ִלינּוָקא .1076
  ידלג  -ִליְנׁשּוף .1077
  לספוד אותו  –ִליְסְּפֵדיּה .1078
  להרוס  -ִליְסּתֹור .1079
  שיעשה  -ִליֲעִביד .1080
  ליצנות, לגלוג –ֵליָצנּוָתא .1081
  שיקדימו  - ִליְקְּדמּו .1082
  שיקרא  - ִליְקֵרי .1083
  לכבודו  -ִליָקֵריּה .1084
 יעשה אותו –ִליַׁשְּוֵייּה .1085
  שישאל אותה –ַׁשְּייָלּה ִלי.1086
  לשון  - ִליְׁשָנא .1087
  אין  -ֵלית .1088
1089. לך  -ָל  
  כמו הברייתא  –ְלִכְדַתְנָיא .1090
  לכם  -ְלכּו .1091
  לכולם  -ְלכּוָּלא .1092
  לכֹל  -ְלכּוְּלהּו .1093
  לכלתו  - ְלַכָּלֵתיּה .1094

  ללבונה, ללחם הפנים         
  ְלָמה  -ְלַמאי .1095
  למי  -ְלַמאן .1096
 לבגדיו –ְלָמאֵניּה .1097
  שער  -ְלַמְזָייא .1098
  לשערו  - ְלַמְזֵייּה .1099
  ִלְבנֹות  - ְלִמיְבֵני .1100
  ְלדּונֹו  -ְלִמיַּדְייֵניּה .1101
  לזרוע בו   –ְלִמיְזְרָעּה .1102
  לחשוש, לדאוג  –ְלֵמיַחׁש .1103
  לטעות  - ְלִמיְטֵעי .1104
ח .1105   להטריַח  -ְלִמיְטרַ
  לאכול  -ְלֵמיְכָלּה .1106
  ללעוס  -ְלֵמיַכס .1107
  לכתוב  -ְלִמיְכַּתב .1108
   ִלְמנֹות -ְלִמיְמֵני .1109
  לומר -ְלֵמיַמר .1110
  לומר  -ְלֵמיְמָרא .1111
  להמשיך אותה  –ְלִמיְמְּתָחּה .1112
  להרוס אותו  –ְלִמיְסְּתֵריּה .1113
  לעשות  - ְלֶמיְעְּבֵדיּה .1114
  להיכנס  -ְלֵמיַעל .1115

  להרוג  -ְלִמיְקַטל .1116
  ִלְקרֹא  -ְלִמיְקֵרי .1117
  לעזוב  -ְלִמיְׁשַּבק .1118
  לשמוע, ללמוד  –ְלִמיְׁשַמע .1119
  לשתות  - ְלִמיְׁשָּתא .1120
  לבוא  -ֵמיֵתי לְ .1121
  לכתוב  -ְלִמְכַּתב .1122
  למלך  - ְלַמְלָּכא .1123
  למלכים  - ְלַמְלֵכי .1124
  להגיד אותם  –ְלֵמְמִריְנהּו .1125
  למנין  -ְלִמְנָיָנא .1126
  לעשות -ְלֶמֱעַבד .1127
  ְלַמֵעט    - ְלַמעּוֵטי .1128
  להרגני  -ְלִמְקְטִלי .1129
  להרוג אותו  –ְלִמְקְטֵליּה .1130
  ִלְקרֹות  -ְלִמְקֵרי .1131
  קרוא אותה ל –ְלִמְקְרָייּה .1132
  לאדון, כינוי כבוד לחכם  –ְלַמר .1133
יּה .1134   לאדונו  - ְלָמרֵ
  למשנה  - ְלַמְתִניִתין .1135
  לנו  -ָלן .1136
  לשמור  - ְלַנּטּוֵרי .1137
  לנשים  - ְלָנֵׁשי .1138
  לזקנים  -ְלָסַבָּייא .1139
  להלך, לילך  –ְלַסּגּוֵיי .1140
  לסוף  -ְלֵסיָפא .1141
י .1142   לספרים  -ְלִסְפרֵ
  לעלות  -ְלַעּלּוֵיי .1143
  למיטתו  -ְלפּוְרֵייּה .1144
  לחציו  - ְלַפְלֵּגיּה .1145
  לֶעֶרב  - ְלַפְנָיא .1146
  לצדיקים  - ְלַצִּדיֵקי .1147
  להתפלל  -ְלַצּלּוֵיי .1148
  להתפלל  -ִלְצלֹוָתא .1149
  את תפילתו  –ִלְצלֹוֵתיּה .1150
  לצניעות  -ִלְצִניעּוָתא .1151
  לנגדו, לקראתו  –ְלִקְבֵליּה .1152
  ְלַקֵּדׁש  -ְלַקּדּוֵׁשי .1153
  ריש לקיש  –ָלִקיָׁשא .1154
  לפני  -ְלַקֵּמיּה .1155
  להלן, לפנינו –ְלַקָּמן .1156
  ְלָקֵרב  -ְלָקרּוֵבי .1157
  לרבות  -ְלַרּבּוֵיי .1158
  ְלַרצֹות  - ְלַרּצּוֵיי .1159
  לשבַח   - ְלַׁשּבּוֵחיּה .1160
  לשבחֹו  –ְלִׁשְבֵחיּה .1161
  לשאול  - ְלַׁשּיּוֵלי .1162
  ישתמש  -ִלְׁשַּתֵּמׁש .1163
  ָלָתַנא לשנן,  –ְלַתָּנא .1164

  [חכם מתקופת המשנה]                  
ַוְייהּו לְ .1165  לשניהם  -ַתרְ

        

        מ'מ'מ'מ'
  מן הַׁשַער  –ֵמַאּבּוָלא .1166
  ְמֶאָחיו  -ֵמַאֲחֵווּה .1167
  ְמַאְחִרים  - ְמַאֲחִרין .1168
  אנו ְמַאְחִרים  –ְמַאֲחִריָנן .1169
  מה  -ַמאי .1170
  מהגג  –ֵמִאיְּגָרא .1171
  מי  -ַמאן .1172
  כלים, בגדים  –ָמאֵני .1173
  עירו  -ָמאֵתיּה .1174
  עירנו  - ָמאִתין .1175
  מאתיים  -ָמאָתן .1176
   - ִמֵבית –ִמֵּבי .1177
  ִמֵּביִּתי  - ִמֵּביָתא .1178

  מביתו  - ִמֵּביֵתיּה .1179
  היה צריך  –ִמָּבֵעי .1180
  מבעיתים, מפחידים  –ְמַבֲעתּו .1181
  מבחוץ  - ִמָּבָרא .1182
  עבודה זרה  –ִמִּגיּלּוֵלי .1183
  מביתו של  –ִמְּדֵבית .1184
  ממקומו -ִמּדּוְכֵּתיּה .1185
  שם אומה  –ָמִדִּיי .1186
  מהדין  -ִמִּדיָנא .1187
  מדינה  - ְמִדיְנָתא .1188
  מזכירים  -ַמְדְּכרּו .1189
  מתוך כך שסמכו   –ִמְּדָסְמכּו .1190
  מתוך כך שפרוז   –ִמְּדָפרּוז .1191
ִזים .1192   מתוך כך שתושבי  –ִמִּדְפרָ

  הפרזים...                      
  ִמְשָאַמר  - ִמְּדָקָאַמר .1193
  משכתוב  -ִמְּדָקָּתֵני .1194
  ְמ רבי  –ִמְּדַרִּבי .1195
  ְמ רבנן, מתוך כך  –ִמְּדַרָּבָנן .1196

  שרבנן ...                     
  מתוך כך שכתוב  –ִמְּדַתְנָיא .1197

  בבריתא                      
  מיזה, מכאן  –ֵמָהא .1198
  ָהיֹה  - ֶמֱהָוה .1199
  מהיכן -ֵמֵהיָכא .1200
1201. ִמזה  - ֵמַה  
1202. מאלו  -ֵמָהָנ  
  מעמיד  -מֹוִקים .1203
  מעמידים  -מֹוְקֵמי .1204
  אני מוכר, אמכור –ְמַזְּבִניָנא .1205
  רותיו שע - ַמְזֵייּה .1206
  מזלו  -ַמָּזֵליּה .1207
  מזל שלהם  –ַמָּזַלְייהּו .1208
  מזמינים   - ַמְזְמֵני .1209
  מחבירו  -ֵמַחְבֵריּה .1210
  היכו  - ָמחּו .1211
  מצביעה  - ְמַחָּווה .1212
  מראה מסביר  –ַמֲחֵוי .1213
  מכה אני  –ָמִחיָנא .1214
  מונח  - ְמִחית .1215
  מחליפים  - ְמַחְּלֵפי .1216
  מחמירים  -ַמְחִמיֵרי .1217
  מחוסרת  - ִמַחְּסָרא .1218
  נייר, פפירוס   –ָקא ַמֲח .1219
יִבין .1220   מחריבים   -ַמֲחרִ
ִבין .1221   מחשבים  - ְמַחׁשְּ
  הגיע, עיר  –ָמָטא .1222
  הגעתי –ְמַטאי .1223
  עיר בירה –ֶמְטרֹוּפֹוִלין .1224
  צריך  -ִמיָּבֵעי .1225
  התעורר שאלה  –ִמיַּבְעָיא .1226
  מגולים  -ִמיְּגלּו .1227
  ְמגּוָלה  -ִמיַּגְלָיא .1228
  מוגנים  -ִמיְּגנּו .1229
  ֶנת מּוגֶ  - ִמיַּגְנָיא .1230
  ַׁשֵנן, ָלמֹוד.  –ִמיְגַרס .1231
  משהו, כלום, דבר  –ִמיִדי .1232
  נזכר  -ִמיְדַּכר .1233
  על כל פנים  –ִמיָהא .1234
  באמת  - ִמיֲהָוה .1235
  מכל מקום  –ִמיַהת .1236
  קשור, אחוז  –ֵמיַחד .1237
  חייב  - ִמיַחַּייב .1238
  מחוסרת  - ִמיַחְּסָרא .1239
  צופים מרחוק  –ִמיַטְייֵפי .1240
  ִמַּטְלֶטֶלת  - ִמיַּטְלְטָלא .1241
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  ָטעֹה   - יְטָעא מִ .1242
  גשם  - ִמיְטָרא .1243
  ְמָיִין - ִמֵּיין .1244
  מדובר - ַמְייֵרי .1245
  היה מביא  - ַמְייֵתי .1246
  מתביישת   -ִמיַּכְּסָפא .1247
  הכנע  -ֵמיָכף .1248
1249.    ָּכרֹו  - ִמיְכרַ
    2000מידת אורך של  –ִמיל .1250
  מטר  960/1200אמה, כק"מ          
  דברים, עניינים, מילים  –ִמיֵּלי .1251
  נקי  צמר –ֵמיָלת .1252
  דבר, מילה  –ִמיְּלָתא .1253
  נמנעים  - ִמיַּמְנֵעי .1254
  אמר  -ֵמיַמר .1255
  ממני  - ִמיַּנאי .1256
  ִמֶּמָּנה  - ִמיָּנּה .1257
  על ידי  –ִמיִּני .1258
  ממנו  -ִמיֵּניּה .1259
  מהם  - ִמיַּנְייהּו .1260
  מימכם  –ִמיַּנְייכּו .1261
  מימכם! \מאיתנו  –ִמיָּנן .1262
  נשאת  -ִמיְנְסָבא .1263
  לעשות  - ֶמיְעְּבָדה .1264
  ֶנֱעָנש  - ִמיֲעַנׁש.1265
  נפרדה  -ִמיְפְטָרא .1266
  לצאת  -ֵמיַּפק .1267
  יגאלו  - ִמיַּפְרֵקי .1268
  מפורשת, מתפרשת  –ִמיַּפְרָׁשא .1269
  מפורשים  -ִמיָפְרֵׁשי .1270
  מזדמן  -ִמיְּקַלע .1271
  מגיעים, מזדמנים –ִמיְקְלֵעי .1272
  לקרוא  -ִמיְקָרא .1273
  נקרא -ִמיְקֵרי .1274
  בחשו, ערבבו  -ֵמיְרסּו .1275
ַּתת .1276   חרד, רעד, פחד  –ִמירְ
  משיבים  - ֵמיִתיֵבי.1277
  אתה נאנח  –ִמיְתַנַחּת .1278
1279. עני (קיפל)  –ָמ  
  הרי, הנה  –ִמְּכִדי .1280
  מּכֹל  -ִמּכּוְּלהּו .1281
  ְמלֹוא  - ְמֵלי .1282
1283. מולך  -ָמִלי  
  ִמְליצנות  -ִמֵּליָצנּוָתא .1284
1285. ָמַלך - ְמָל  
  מלך - ַמְלָּכא .1286
  מלכותו  -ַמְלכּוֵתיּה .1287
  דבר, מילה  –ִמְּלָתא .1288
  ין לנו ומני – ִמַּמאי.1289
  ממלוא  - ִמְּמֵלי .1290
  מהמלך  - ִמַּמְלָּכא .1291
  מממונו  - ִמָּממֹוֵניּה .1292
  ממנהגו  -ִמִּמְנָהֵגיּה .1293
  מניין -ְמָנא .1294
  מניין אלו  – ְמָנָהֵני.1295
  מי הוא  –ַמּנּו .1296
  מי הוא  –ַמִּני .1297
  כליהם, בגדיהם   –ָמַנְייהּו .1298
  מניין לנו  – ְמָנָלן.1299
  ַמִׂשיִאים  -ִמְנְסֵבי .1300
  יא  ַמׂשִּ  -ַמְנִסיב .1301
1302. לסמוך  -ִמְסַמ  
  לא ברור, מסתפק  - ְמַסְּפָקא .1303
  מעלים  -ַמְּסֵקי .1304
  מסרה אותם  –ְמַסְרִּתיְנהּו .1305

  הדבר נראה, מובן,  –ִמְסַּתְּבָרא .1306
  מסתבר                        

  מפחד אני  –ִמְסְּתִפיָנא .1307
  מעביר  -ַמְעַּבר .1308
  אנו ְמַעְּייִנים  –ְמַעְּייִניַנן .1309
א .1310   מההתחלה, מקודם  –ֵמִעיָּקרָ
  כינוי לארץ ישראל  –ַמֲעָרָבא .1311
  אנו מפטירים  –ַמְפְטִריַנן .1312
  מוציא   -ַמִּפיק .1313
  מרבה  - ַמִּפיׁש .1314
  מחציו  - ִמַּפְלֵּגיּה .1315
  יפסידו   - ַמְפְסֵדי .1316
  מוציא  -ַמְּפֵקי .1317
  מייקרים,  –ַמְפִקיֵעי .1318

  מעלים את המחיר                     
  יכלו  - ָמצּו .1319
  מצאוורו  - יּה ִמַּצּוָאֵר .1320
  יכול  - ָמֵצי .1321
  מהבוקר  - ִמַּצְפָרא .1322
  משכימים  - ְמַקְּדֵמי .1323
  ִמְקָּדש  -ַמְקְּדָׁשא .1324
  ֵמֵקל  - ֵמֵקיל .1325
   משווה  –ַמִּקיׁש .1326

  [לג"ש/להיקש],                    
  משבחים  -ְמַקְּלִסין .1327
  לפניה  -ִמַּקָּמּה .1328
  לפני  -ִמַּקֵּמיּה .1329
  מקפיד  -ַמְקִּפיד .1330
  ן, רב, שם של חכם. אדו –ַמר .1331
  מעדר  -ָמָרא .1332
  דוכסים  - ַמְרַזְבֵני .1333
  אני רחוק  –ְמַרִחיְקָנא .1334
  מתנועעות  -מרחשות –ְמַרֲחָׁשן .1335
 הקב"ה- אדוני, ִרּבֹון –ָמִרי .1336
 בושם -ָמִרי .1337
  ַּבַעל ...  –ָמֵרי .1338
  בהתחלה,    –ֵמֵריׁש .1339
  מהראש, מההתחלה  –ֵמֵריָׁשא .1340
  שולחים  - ְמַׁשְּדֵרי .1341
  משאירים   - ן ְמַׁשְּייִרי.1342
1343. משוך  -ְמַׁש  
  תמצא, אתה מוצא  –ַמְׁשַּכַחת .1344
ֵמיּה.1345   משמו  -  ִמּׁשְ
  משמיע, מובן  –ַמְׁשַמע .1346
  שונַאי  - ְמַׂשְנַאי .1347
נה  -ְמַׁשֵּני .1348   ְמׁשֶּ
  הגורמים לבני אדם  –ַמְׂשִניַאי .1349

  לשנוא אותי                      
ֵניּה .1350   משנותיו  -ִמׁשְּ
  משקרים  - ְמַׁשְּקֵרי .1351
  משתבַח   -ִמְׁשַּתַּבח .1352
  שתיקה  - ַמְׁשּתּוָקא .1353
ֵּתי .1354   משניים  -ִמׁשְּ
  שתיה  - ִמְׁשַּתָּיא .1355
  אנו משתקים  –ְמַׁשְּתִקיַנן .1356
  עירו  - ָמֵתיּה .1357
  נתנבאה  - ִמְתַנְּבָיא .1358
  שנו  -ַמְתנּו .1359
  שונה  -ַמְתֵני .1360
  ברייתא  - ַמְתִניָתא .1361
  משנה  -ַמְתִניִתין .1362
  מקשה  - ַמְתִקיף.1363
  ְמַקְנאת  - ה ִמְתַקְּנָא .1364
  קורה  - ִמְתְרִחיׁש .1365
  נזדמן  -ִמְתַרֵּמי .1366
ר  –ְמָתְרַצְּת .1367  אתה ְמַיׁשֵּ

        נ'נ'נ'נ'
1368. ְנבּוָאֵתי -  נבואת  
 נתאחר  - ָנַגּה .1369
  יחזיר  - נֹוְתָבּה .1370
  יורד  -ָנִחית .1371
  הוא  -ִניהּו .1372
  אליה   - ִניֲהָלּה .1373
  אליו  - ִניֲהֵליּה .1374
  נעים, טוב  –ִניָחא .1375
  נחשוש  - ֵניחּוׁש .1376
  נֹאְכֵלם  - יְנהּו ֵניַכּלִ .1377
  ישן  - ִנים .1378
  נאמר -ֵניָמא .1379
  נאמר להם  –ֵניְמִריְנהּו .1380
  הם  - ִניְנהּו .1381
  נס  -ִניָּסא .1382
  ִיְקֵראּו  - ִניְקִרי .1383
  ִיְׁשֶהה - ִניְׁשִהי .1384
  יבוא  - ֵניֵתי .1385
  גם  -ַנִּמי .1386
  נושאים אשה  –ָנְסֵבי .1387

  נסמך לשם עיר בבבל. 
  נספידנו   - ִנְסְּפֵדיּה .1388
  ה ַנֲעֶׂש  -ַנֲעִביד .1389
  ָנְפלּו  - ָנפּול .1390
  ַנָּפח  - ַנְפָחא .1391
  נופל  - ָנִפיל .1392
  הרבה  -ְנִפיָׁשא .1393
  יצא  -ָנַפק .1394
  יצאו  - ְנַפקּו .1395
  ויוצאים  - ָנְפִקי .1396
  נפשו  - ַנְפֵׁשיּה .1397
  מריבות  - ִנּצּוֵיי .1398
  הוצרך  - ִנְצְרָכא .1399
 נשמותיהם –ִנְׁשָמַתְייהּו .1400

        

            ס'ס'ס'ס'
  חשבו, הבינו  –ָסבּור .1401
  ָסבּור  - ְסִביָרא .1402
א ְסבָ .1403   סברה  –רָ
י .1404   סוברים, חושבים  –ָסְברֵ
  מספיק  - ַסִּגי .1405
ֵּבה, ַרִּבים  –ַסִּגיִאין .1406   ַהרְ
  השתחוה  -ְסִגיד .1407
  דק  - ִסְדִקית .1408
  עוור  - סּוָמא .1409
  שמן המור, מן סם  –ְסַטַּכְּת .1410
  ֵסֶדר, ִסדּורֹו  –ִסיּדּוָרא .1411
  ְסָדִרים  -ִסיְדֵרי .1412
  סיימת אותם?  –ַסַּייְמִּתיְנהּו .1413
  עזרה  - ָּתא ִסַּייְע .1414
  הקבר  -ִסיְכָרא .1415
  אות, ציון  –ִסיָמָנא .1416
  סימנים  -ִסיָמִנין .1417
  סוף  -ֵסיָפא .1418
  הספר  - ִסיְפָרא .1419
  מדרש הלכה על חומש  - ִסיְפֵרי .1420

  וחומש דברים  במדבר                  
  עלה, השלים, גמר –ְסִליק .1421
  עולה  -ַסְלָקא .1422
  סגולה, סם רעיל  –ַסָּמא .1423
  סומכים  - ְסִמיִכי .1424
  ארוחותיהם  -עּוָדַתְייהּו ְס .1425
  סופדים, מספידים  –ָסְפֵדי .1426
  הספידו  - ַסְפֵּדיּה .1427
  ַסְפָּדן  -ַסְפָּדָנא .1428

  עלה  -ַסק .1429
  צבע צהוב   –ִסְקְרָתא .1430
  עשר   -ְסֵרי .1431
  עלום שם, בסתמא  –ְסתּוְמָּתָאה .1432
  בסתמאעלום שם,  - ְסִתיְמָּתָאה .1433
 לא מפורש –ְסָתָמא .1434

        

            ע'ע'ע'ע'
  עשה  - ָעַבד .1435
  עבד, עשה  –ַעְבָּדא .1436
  עשו  -ָעְבדּו .1437
  ֲעָׂשאּוהּו  - ַעְבדּוַּה .1438
  עבדים, עשו  –ַעְבֵדי .1439
  אנו עושים, נעשה  –ָעְבִדיַנן .1440
  עשו  -ָעבּוד .1441
  עשה  -ָעִביד .1442
  עשו  -ֲעִביֵדי .1443
  עדיף  -ֲעִדיָפא .1444
  מעשה שהיה  –עּוְבָדא .1445
  מה מעשיכם?   –עּוְבַּדְייכּו .1446
ְקָמא .1447   שלולית  -עּורְ
  רתה אותה ה –ִעיְּבַרָּתּה .1448
  עז  - ִעיָּזא .1449
  נכנסים, נכנסתי  –ָעְייֵלי .1450
  הכניסו, נכנס  –ַעְּייֵליּה .1451
  נכנסתי  -ָעֵייְלָנא .1452
  עליון  - ִעיָּלָאה .1453
  על אותו  –ִעיָּלֵויּה .1454
  עילוי  - ִעיּלּוָייא .1455
  עיניו  - ֵעיֵניּה .1456
  שהייה, עיכוב –ַעָּכָבה .1457
  נכנס, עלה, הגיע  –ַעל .1458

  על הסוף  
  עליה  -ֲעָלּה .1459
  עליו  - ֵויּה ִעּלָ .1460
  עליו  -ֲעֵליּה .1461
  עליהם  - ֲעַלְייהּו .1462
  עולם  -ָעְלָמא .1463
  עני  -ַעְנָיא .1464
  עניים  -ֲעִנֵּיי .1465
  ענין  - ִעְנָייָנא .1466
  אתם עוסקים  –ַעְסִקיתּו .1467
  סממנים שחוקים  –ֲעִפיץ .1468
  עביט, כלי חרס  –ֲעִציָצא .1469
  עוקרים  - ָעְקֵרי .1470
  זמני  -ֲעַראי .1471
  בא  - ַעְרָבא .1472
  לולית ש -ַעְרקּוָמא .1473
  עשרים   - ֶעְׂשִרין .1474
 עתיק  - ַעִּתיָקא .1475

        

        פ'פ'פ'פ'
 חג פורים -ּפּוַרָּיא  .1476
ָּתא .1477   מעט, קצת   –ּפּורְ
  נחלשת, תחלש  –ַּפְייָגא .1478
  נשארות  - ַּפְייָׁשן .1479
  לטוות -פלך –ִּפיְלָכא .1480
  סימני, חתיכות  –ִּפיְסֵקי .1481
א .1482   פירות   -ֵּפירָ
  הפרוש  - ֵּפירּוָׁשא .1483
ָכא .1484   קושיא, סתירה  –ִּפירְ
  ֶּפַתח   - ִּפיְתָחא .1485
  פך שלי  –ַּפִּכי .1486
  חתיכות  - ְּפלּוֵגי .1487
  בנייני הממשלה  –ַּפְלְטִרין .1488
  חולקים  - ְּפִליֵגי .1489



 

 

  פלפל   –ִּפְלַּפְלָּתא .1490
  שם מקום  –ַּפְמָייס .1491
  פסוק  -ְּפסּוָקא .1492
  פסוקים -ְּפסּוֵקי .1493
1494. פסוקך  - ְּפסּוִקי  
  פסוקים  - ְּפסּוִקין .1495
  מבדיל  - ָּפִסיק .1496
  ָּפַסְלָּת, ָחַצְבָּת  –ְּת ְּפַסלְ .1497
  קבוצות   - ָּפְסֵקי .1498
  חתכו, חילקו  –ַּפְסֵקיּה .1499
  אנו פוסקים,  –ָּפְסִקיַנן .1500

  אנו מחלקים                     
  מתנות  - ַּפְרִּדיְׁשֵני .1501
  פקיד, מושל –ַּפְרַּדְׁשָּכא .1502
  נושא [כפים] –ָּפִריס .1503
  וילון  - ְּפִריָסא .1504
  ות שליחי מלכ –ְּפִריְסָּתֵקי .1505
  אשה מנאפת  -ְּפִריְצָּתא .1506
ׁש, ֵּפַרׁש  –ָּפֵריׁש .1507   ּפֹורֵ
  לפרסם, פרסום  –ִּפְרסּוֵמי .1508
  ְּגַמְלִּתיו, פרעתיו  –ְּפַרְעֵּתיּה .1509
   –חלגלוגיו  –ַּפְרְּפִחיֵני .1510

  סוג של צמח                     
  בקיעים  -ִּפְרצֹוֵתיֶהן .1511
  פרש  -ַּפְרָׁשא .1512
  פרשה  -ַּפְרְׁשָתא .1513
  נשאר  - ָּפׁשּו.1514
  פשט=פתר את הבעיה  –ַּפְׁשָטּה .1515
  פשוט  -ְּפִׁשיָטא .1516
  פשע  -ְּפִׁשיעּוָתא .1517
  פתח, התחלה  –ִּפְתָחא .1518
  כלי חרס  –ַּפְתָיא .1519
 פתוח  -ָּפִתיַח .1520

        

        צ'צ'צ'צ'
 רצונו –ִצְביֹונֹו .1521
ים  -ַצָּואִרין .1522   ַצָוארִ
  חריף תלמיד חכם צעיר,  –צּוְרָבא .1523
  ִצבור, ערימה  –ִציּבּוָרא .1524
  בהירות  - א ִציּלּוָת .1525
  סל  -ַצָּנא .1526
  סלים  -ַצֵּני .1527
  קערה  - ָצָעא .1528
  קערות  - ָצֵעי .1529
  צריך  -  ְצִריָכא.1530
 צריכים  -ְצִריִכין .1531

        
        ק'ק'ק'ק'

  קצור של קאים.   -ָקא .1532
 בא לפני בינוני לחזוק.                  

  בא לפני הבינוני,  -ָקא .1533
  להורות על זמן הֵֹוה                  

  מוסב, עומד  –ָקֵאי .1534
  עומד  -ִאים ָק .1535
  אני עומד  –ָקִאיְמָנא .1536
  אומר  -ָקָאַמר .1537
  אומרים  - ָקָאְמרּו .1538
  אומרים  -ָקַאְמֵרי .1539
  אנו אומרים  –ָקָאְמִריַנן .1540
  אמרת  -ָקָאְמַרְּת .1541
  באו  - ָקָאתּו .1542
  באתי  -ָקָאִתי .1543
  אני באתי  –ָקָאִתיָנא .1544
  ִקְּבלּו  - ַקִּבילּו .1545

  קבוע  -ְקִביַע .1546
ֵתיּה .1547   קדושתו  - ְקדּוׁשָּ
ַתְייהּו .1548   ְקדּוָׁשָתם  -ְקדּוׁשָּ
  ְקדֹוָשה, ַהָּקדֹוש  –ַקִּדיָׁשא .1549
  עורף  - ָקְדֵלי .1550
  אנו מקדימים  –ָקְדִמיַנן .1551
  ְקֵדָרה  -ָקֵדר .1552
  כלי, סיר   –ְקֵדָרה .1553
  ִקַּדְשָּת אותם  –ַקַּדְׁשִּתיְנהּו .1554
  שרף אילן  –קֹוָמא .1555
  קומץ  - קּוְמֵצי .1556
  קומצו  - קּוְמֵציּה .1557
  ְׁשָיֵתנּו קּו -קּוְׁשָיין .1558
  קשורים  - ְקִטיֵרי .1559
  הרוג אותה  –ַקְטָלּה .1560
  הרגו  - ַקְטֵליּה .1561
  קידוש על היין  –ִקיּדּוָׁשא .1562
  עומדת  -ַקְייָמא .1563
  עומדים  -ָקְייֵמי .1564
  קול  - ָקָלא .1565
1566. קולך   - ָקָל  
  ראשון  - ַקָּמא .1567
  קמח  - ִקְמָחא .1568
  לפניו  - ַקֵּמיּה .1569
  לפניהם   -ַקַּמְייהּו .1570
  נה  ראשו -ַקַּמְייָתא .1571
  חולקים   -ָקִמיְפְלֵגי .1572
  משמיע  -ָקַמְׁשַמע .1573
  קול  -ַקן .1574
  סובר  -ָקָסַבר .1575
  סוברים  -ָקָסְבֵרי .1576
  קיסריה  - ֵקָסִרי .1577
  דרך קצרה  –ָקַּפְנַּדְרָיא .1578
  פסוק  -ְקָרא .1579
  פסוקים  - ְקָרֵאי .1580
  קוראים  - ָקרּו .1581
  נקרא  - ָקרּוי .1582
  אורגהפחות שבאנשים,  –ָקָרָחה .1583
  , קרא, , קוראיםדלעות –ָקֵרי .1584

  בתורה קורא                
 דלעת, קורא  –ָקֵרי .1585
  הגישו  -ְקִריבּו .1586
  קריאתה   –ְקִרָּייָתא .1587
  למדתי מקרא  –ְקִריָנא .1588
  קוראים  - ָקִריַנן .1589
  למדת מקרא  –ָקִרית .1590
  ָקָראָת  - ָקֵרית .1591
  שם מקום  –ַקְרצּום .1592
  קשה  -ַקְׁשָיא.1593
יׁש .1594   זקו  - ַקׁשִּ
 כתוב בברייתא  –ָקָּתֵני .1595

        

        ר'ר'ר'ר'
 לגדל - ַרּבֹוֵיי .1596
  ְלַרּבֹות  - ַרּבּוֵיי .1597
ִּביֵתיּה .1598   גידלה אותו  –רַ
ְבְרָבנֹוִהי .1599   שריו הגדולים  –רַ
  אתה רגיל  –ְרִגיַלְּת .1600
  מקום פנוי  –ַרְווָחא .1601
  השתכר  - ָרֵוי .1602
  רֹוִמִיים  -רֹוָמֵאי .1603
ִחיָקא .1604   הרחוק   -רְ
ֲחֵמי .1605   רחמים   -רַ
ְחָמָנא .1606   כינוי להקב"ה  –רַ
  ע רב - ִריְבָעא .1607

  שאון  -ִריְגָׁשא .1608
  אנשים רקים  –ֵריָקִנין .1609
  ראש  - ֵריׁש .1610
  ראש, ההתחלה  –ֵריָׁשא .1611
  חגור בעשב  –ִריָתא .1612
  ערמה, מרמה  –ַרָּמָאה .1613
  הטילו, מטילים  –ָרמּו .1614
  רמאות   -ַרְמיּוָתא .1615
  רמז   -ְרִמיָזא .1616
  רצון  - ַרֲעָוא .1617
 רשע –ְרִׁשיָעא .1618

        

                ש'ש'ש'ש'
  שאוהבים  - ֶׁשאֹוֲהִבין .1619
  שאוכלים  -ין ֶׁשאֹוְכלִ .1620
  שאלה  - ְׁשֵאיְלָתא .1621
  ְשלּו  -ֶׁשִאְלָמֵלי .1622
  אינו דומה, שונה  –ַׁשאִני .1623
  שבחו  -ְׁשָבֵחיּה .1624
  שבילים, דרך  –ְׁשִביֵלי .1625
  סולח, עוזב  –ָׁשִביק .1626
  שבעים  - ִׁשְבִעין .1627
  הייתי שבע  –ָׂשַבְעָנא .1628
  הניח לה  –ַׁשְבָקּה .1629
  הניחוהו  - ִׁשְבקּוהּו .1630
  שלחו  - ַׁשּדּור .1631
  זורע   -ֵדי ָׁש .1632
  זרוק, הטל  –ְׁשֵדי .1633
  שלח  - ַׁשַּדר .1634
  שלחה  -ָׁשְדָרה .1635
  שלחתי  - ַׁשַּדִרי .1636
  עשאוהו  - ַׁשּוְיּוָה .1637
  שווה   -ָׁשִוין .1638
  שמועתו  -ׁשּוְמָעֵניּה .1639
  חומה  -ׁשּוָרא .1640
  שּורֹות  –ׁשּוָרָתא .1641
  שיחה -ׁשּוָתא .1642
  שאל  - ַׁשּיּוֵלי .1643
י .1644   ַׁשֵּיר  - ַׁשּיּורֵ
  שואל  - ָׁשֵייל .1645
  ֵשָכר  -ִׁשיְכָרא .1646
  שופרות  - ִׁשיּפּוֵרי .1647
  שש  - ִׁשיָּתא .1648
  שש עשרה  –ִׁשיְּתַסר .1649
  מת  - ְׁשִכיב .1650
  רגיל  -ְׁשִכיַח .1651
  רגילים  - ְׁשִכיֵחי .1652
  שלהם  -ֶׁשָּלֶהן .1653
  שמים  - ְׁשַמָּיא .1654
  ְׁשָמם  - ְׁשַמְייהּו .1655
  ְׁשֵמָנה  - ַׁשִּמיָנא .1656
  ָׁשַמע  - ְׁשִמיַע .1657
 השמועה  - ְׁשַמְעָּתא .1658
  ֶׁשֶמׁש  - ָׁשא ִׁשמְ .1659
  הבדל  - ְׁשָנא .1660
  שכתוב בתורה  – ֶׁשֶּנֱאַמר.1661
  מדובר   - ָׁשנּו .1662
  ְשָנִיים  - ְׁשֵני .1663
  ֵּתַרץ, ִיֵׁשב –ָׁשֵּני .1664
  ָשִנים  -ְׁשִנין .1665
  זמן   - ְׁשַעת .1666
  שעה  -ַׁשְעָּתא .1667
  שפתיו  -ִׂשְפָווֵתיּה .1668
  משפיל  - ָׁשִפיל .1669
  ִׁשְּפָצם  -ַׁשְּפִציְנהּו.1670

  טול, קח  –ְׁשקֹול .1671
  ְטִלי  - קֹוִלי ְׁש .1672
  שקוראים  -ֶׁשּקֹוִרין .1673
  ונטל  -ָׁשִקיל .1674
  נטול, לקוח  –ְׁשִקיל .1675
  נטל, לקח  –ָׁשַקל .1676
  ְנָטלֹו, נוטלים, לוקחים  –ָׁשְקֵלי .1677
  ָקֵחהּו   - ַׁשְקֵליּה .1678
  התיר  - ָׁשָרא .1679
  מותר  - ָׁשֵרי .1680
  הארכת ָמתחת  –ְׁשִריַּבְבָּת .1681
ְמַׁשי .1682   סופר המלך  –ֶׁשׁשִּ
  ה שנ - ַׁשָּתא .1683
 שישים  -ִׁשִּתין .1684

        

        ת'ת'ת'ת'
  בוא  -ָּתא .1685
  עוד  -ּתּו .1686
א .1687   שור  -ּתֹורָ
ְּגָמן .1688   מתרגם, שנן  –ּתּורְ
  תיבה, בימת בית  –ֵּתיבּוָתא .1689

  כנסת, ארון קודש                      
  ִּתְהֶיה - ֶּתיֱהֵוי .1690
  קושיא חזקה  – ְּתיּוְבָתא.1691
  תל חורבה  –ִּתיָּלא .1692
  ֹתאמר   -ֵּתיָמא .1693
  א נוחה תה –ֵּתיַנח .1694
  יקדים - ִּתיְקּדֹום .1695
  ער  - ִּתיר .1696
  תבוא  - ֵּתיִתי .1697
  תלוי   -ַּתְלָיא .1698
  שלוש  - ְּתָלת .1699
  שלוש  -ְּתָלָתא .1700
  שלושים  - ְּתָלִתין .1701
  שמונה  -ְּתָמֵני .1702
  ְׁשמֹוֶנה  -ַּתְמֵני .1703
  שמונה  - ְּתַמְנָיא .1704
  חכם בתקופת המשנה,  – ַתָּנא.1705
  שנן, ברייתא                  

  תנאים  -  ַּתָּנֵאי.1706
  ָשנו   - ָּתנּו .1707
  ְשְנה  - ָּתֵני .1708
  ברייתא  - ַתְנָיא .1709
  שנינו במשנה  –ְּתִניָנא .1710
  למדַת משנה?  –שניַת  - ָּתִנית .1711
  משנה  - ְּתַנן .1712
  תקבע, תתברר  – ִּתְסַּתֵּיים.1713
  שועל  - ַּתֲעָלא .1714
  תענית  -ַּתֲעִניָתא .1715
  ִּתְּקנּו [מלשון תקנה]  - ַּתּקּון .1716
  ם  ִּתְּקנּו - ַּתְּקִניְנהּו .1717
  תקנה  -ַּתַּקְנָּתא .1718
  תקנתו  -ַּתַּקְנֵּתיּה .1719
  תקרא  - ִּתְקֵרי .1720
יֹות .1721   תאטרון  - ְּתֵרַאְטרָ
  תרגום, פרוש  –ַּתְרּגּוָמא .1722
  שניהם  -ַּתְרַוְייהּו .1723
ר  - ָּתרּוֵצי .1724   ַיׁשֵּ
  שניים  - ְּתֵרי .1725
  שניים עשרה  –ְּתֵריַסר .1726
  שניים  - ַּתְרֵּתי .1727
  עשרים  -ַּתְרֵּתין .1728
 תחתון  -ַּתָּתָאה .1729
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        מונחוןמונחוןמונחוןמונחון
 

        מגמהמגמהמגמהמגמה        תפקידתפקידתפקידתפקיד        המונחהמונחהמונחהמונח        
ה   .1 ַרּבָ הַאּדְ ַרּבָ הַאּדְ ַרּבָ הַאּדְ ַרּבָ   מ:סברה.   קושיא        ַאּדְ

ְלָמא    .2 ְלָמא אֹו ּדִ ְלָמא אֹו ּדִ ְלָמא אֹו ּדִ   אפשרות אחרת, הבאת הצד השני.  הצעת אֹו ּדִ

 למשנה או מקור אחר לתרץ קושי.  הצעה לפרשנות        אֹוִקיְמָתאאֹוִקיְמָתאאֹוִקיְמָתאאֹוִקיְמָתא  .3

 יופיע גם כפשוטו: משום.  קושיא (כלום?)(כלום?)(כלום?)(כלום?)    ַאּטוּ ַאּטוּ ַאּטוּ ַאּטוּ   .4

ָלָמא  .5 ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרת ּבִ ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרת ּבִ ׁשְ ָלָמאִאי ָאְמַרת ּבִ ׁשְ ת משני חלקים, המתחילה באומרה אמירה שהדין נוח המורכב קושיא ִאי ָאְמַרת ּבִ
 לצד אחד של הספק, וקשה לצד השני של הספק.

ֵעית ֵאיָמא   .6 ֵעית ֵאיָמאִאי ּבָ ֵעית ֵאיָמאִאי ּבָ ֵעית ֵאיָמאִאי ּבָ   תשובה נוספת.   הצעת ִאי ּבָ

  על פרוש או תשובה שנאמר קודם.  קושיא ִאי ָהִכי ִאי ָהִכי ִאי ָהִכי ִאי ָהִכי    .7

  פרוש נוסף או תרוץ אחר.  הצעת ִאי ַנִמיִאי ַנִמיִאי ַנִמיִאי ַנִמי   .8

ְך    .9 ְעּתָ ְך ִאי ָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ִאי ָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ִאי ָסְלָקא ּדַ ְעּתָ   ננה נכונה.שהנחה זו אי  קושיא ִאי ָסְלָקא ּדַ

ְעָיא ְלהּו   .10 ְעָיא ְלהּו ִאיּבַ ְעָיא ְלהּו ִאיּבַ ְעָיא ְלהּו ִאיּבַ         (להם)(להם)(להם)(להם)ִאיּבַ
ְעָיא ֵליּה  ְעָיא ֵליּה ִאיּבַ ְעָיא ֵליּה ִאיּבַ ְעָיא ֵליּה ִאיּבַ  (לו)(לו)(לו)(לו)ִאיּבַ

  שנשאלה על ידי חכמי בית המדרש. שאלה
 שנשאלה על ידי חכם

ֵעית ֵאיָמא  .11 ֵעית ֵאיָמאִאיּבָ ֵעית ֵאיָמאִאיּבָ ֵעית ֵאיָמאִאיּבָ  תשובה נוספת. הצעת ִאיּבָ

יַנְייהּו    .12 א ּבֵ יַנְייהּו ִאיכָּ א ּבֵ יַנְייהּו ִאיכָּ א ּבֵ יַנְייהּו ִאיכָּ א ּבֵ על השאלה "מאי בינייהו". מציאת ההבדל המעשי בין שני   תשובה ִאיכָּ
  טעמים על אותו דין.

ָאְמִרי ִאיכָּ ִאיכָּ ִאיכָּ ִאיכָּ   .13 ָאְמִרי א ּדְ ָאְמִרי א ּדְ ָאְמִרי א ּדְ   נוסח  אחר של המימרה או של הסוגיה. הצעת  א ּדְ

ָרֵמי ֵליּה ִמיְרָמא   .14 א ּדְ ָרֵמי ֵליּה ִמיְרָמאִאיכָּ א ּדְ ָרֵמי ֵליּה ִמיְרָמאִאיכָּ א ּדְ ָרֵמי ֵליּה ִמיְרָמאִאיכָּ א ּדְ עכשיו מציגים אותו בתור  -גירסה נוספת למהלך הקודם   הצעת  ִאיכָּ
  סתירה. 

ָרֵמי ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי   .15 א ּדְ ָרֵמי ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי ִאיכָּ א ּדְ ָרֵמי ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי ִאיכָּ א ּדְ ָרֵמי ְקָרֵאי ַאֲהָדֵדי ִאיכָּ א ּדְ  מתחילה מסתירה בין הפסוקים.  -גירסה אחרת למימרא  הצעת ִאיכָּ

  אפשרות של תשובה שהגמרא תדחה מיד לאחר מכן.  הצעת ִאיֵליָמא ִאיֵליָמא ִאיֵליָמא ִאיֵליָמא    .16

  הגהה [תיקון גירסה], פרשנות, תירוץ.  הצעה ֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמאֵאיָמא   .17

  על ידי הצלבה של סוף אותו מקור תנאי עם תחילתו.  קושיא        ֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפאֵאיָמא ֵסיָפא  .18

  מ: מימרה או מעשה על מה שנאמר קודם. [בד"כ]. קושיא ִאיִני?ִאיִני?ִאיִני?ִאיִני?  .19

  את מקור תנאי. [מוזכר שם המקשן].על ידי הב  קושיא  ֵאיִתיֵביּה  ֵאיִתיֵביּה  ֵאיִתיֵביּה  ֵאיִתיֵביּה     .20

יָמא   .21 יָמאִאיּתֵ יָמאִאיּתֵ יָמאִאיּתֵ   גירסה אחרת של שם אומר המימרה.  הצעת   ִאיּתֵ

ַמר    .22 ַמר ִאיּתְ ַמר ִאיּתְ ַמר ִאיּתְ בין שני אמוראים. [בדר"כ יוצג בתחילה הנושא, ואז יובאו שתי   "יחידה" אמוראית  ִאיּתְ
  דעות].

ַמר ָעָלה  .23 ַמר ָעָלהִאיּתְ ַמר ָעָלהִאיּתְ ַמר ָעָלהִאיּתְ   של אמורא על משנה או ברייתא שהובאה.  פרשנות        ִאיּתְ

א  .24 אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ  וחה את הסבר הקודם.חדש הד  הסבר        ֶאלָּ

 בדר"כ לאחר מיכן יבוא קושיא בעקבות ההסקה.  הסקה        ַאְלָמאַאְלָמאַאְלָמאַאְלָמא  .25

ה   .26 ּמָ ה ַאלָּ ּמָ ה ַאלָּ ּמָ ה ַאלָּ ּמָ   קושיא     ))))למה?למה?למה?למה?((((ַאלָּ

ְמֵצי/א לֹוַמר   .27 ְמֵצי/א לֹוַמרִאם ּתִ ְמֵצי/א לֹוַמרִאם ּתִ ְמֵצי/א לֹוַמרִאם ּתִ   שאלה ִאם ּתִ
  הסקה

  פרשנות 

  שמבוססת על אפשרות קודמת.
  אם תדייק בדבר תמצא ש ...

  על השאלה שנשאלה 
אי  .28 איַאּמַ איַאּמַ איַאּמַ  …המקשה למה  שאלה או קושיא ַאּמַ

 שם תואר של חכם בתקופת הגמרא  .1          אאאאָאמֹוָר ָאמֹוָר ָאמֹוָר ָאמֹוָר    .29

המתורגמן, שהיה משמיע בקול רם את הדרשה,  .2
  ומתרגמה מעברית לארמית.

  אביי" וכו']. אמרלמימרא אמוראית ["  פתיחה        ֲאַמרֲאַמרֲאַמרֲאַמר   .30

 בין אמוראים.  דו שיח חי ְלהּו ְלהּו ְלהּו ְלהּו \\\\ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה ָאְמרּו ֵליּה \\\\ֲאַמרֲאַמרֲאַמרֲאַמר  .31

  נשאל על כך.היה  שהגמרא מתרצת, כיצד היה החכם עונה, לוּ   תרוץ ָאַמר ָלְך ָאַמר ָלְך ָאַמר ָלְך ָאַמר ָלְך    .32

  ציטוט מ: מקור שהובא לעיל. לצורך דיון בהרחבה.  פתיחה  ֲאַמר ָמר ֲאַמר ָמר ֲאַמר ָמר ֲאַמר ָמר    .33

  ציטוט מ: התורה.  פתיחה        ֲאַמר ְקָראֲאַמר ְקָראֲאַמר ְקָראֲאַמר ְקָרא   .34

  שהובא ללא שם אומרו.  הסבר        ָאְמֵריָאְמֵריָאְמֵריָאְמֵרי   .35

ַמֲעָרָבא   .36 ַמֲעָרָבאָאְמֵרי ּבְ ַמֲעָרָבאָאְמֵרי ּבְ ַמֲעָרָבאָאְמֵרי ּבְ   שהגמרא מביאה בשם חכמי ארץ ישראל  הסבר ָאְמֵרי ּבְ

ְלִגי?    .37 ַמאי ָקא ִמיּפַ ְלִגי? ּבְ ַמאי ָקא ִמיּפַ ְלִגי? ּבְ ַמאי ָקא ִמיּפַ ְלִגי? ּבְ ַמאי ָקא ִמיּפַ   ת המחלוקת בין החכמים.שמבררת מהי נקוד  שאלה ּבְ

ָעא   .38 ָעאּבָ ָעאּבָ ָעאּבָ יּה     \\\\    ּבָ ֵעי ִמיּנֵ יּה ּבָ ֵעי ִמיּנֵ יּה ּבָ ֵעי ִמיּנֵ יּה ּבָ ֵעי ִמיּנֵ   שנשאלה ע"י אמורא בפני אמורא גדול ממנו.   שאלה        ּבָ

ָלָמא    .39 ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ ָלָמא ּבִ ׁשְ המורכבת משני חלקים, המתחילה באומרה אמירה שהדין נוח   קושיא  ּבִ
לשיטת חכם אחד או לפי אפשרות מסוימת,  אבל קשה לפי 
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        מגמהמגמהמגמהמגמה        תפקידתפקידתפקידתפקיד        המונחהמונחהמונחהמונח        
  הדרך השניה.

ָבִרים ֲאמּוִר   .40 ה ּדְ ּמֶ ָבִרים ֲאמּוִר ּבַ ה ּדְ ּמֶ ָבִרים ֲאמּוִר ּבַ ה ּדְ ּמֶ ָבִרים ֲאמּוִר ּבַ ה ּדְ ּמֶ   בא לפרש] –בא לחלוק. ריב"ל  –בדר"כ מצמצמת. [רבי יוחנן   פרשנות        יםיםיםיםּבַ

 ציטוט מ: מקור שהובא לעיל. לצורך דיון בהרחבה. פתיחה  ּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפאּגּוָפא  .41

ֲאַמר  .42 ֲאַמרּדַ ֲאַמרּדַ ֲאַמרּדַ   מ:מימרא אמוראית עם שם אומרה.  סיוע        ּדַ

ָבר ַאֵחר  .43 ָבר ַאֵחרּדָ ָבר ַאֵחרּדָ ָבר ַאֵחרּדָ   הבאת פרוש נוסף לאותו פסוק. ובא גם כפשוטו.           ּדָ

יְלָמא  .44 יְלָמאּדִ יְלָמאּדִ יְלָמאּדִ   חרת.אפשרות א  הצעת        ּדִ

ְכִתיב    .45 ְכִתיב  ּדִ ְכִתיב  ּדִ ְכִתיב  ּדִ  מ: פסוק. יופיע גם כתשובה. סיוע ּדִ

ֵני    .46 ָקּתָ ֵני ּדְ ָקּתָ ֵני ּדְ ָקּתָ ֵני ּדְ ָקּתָ   מ: ברייתא.  סיוע ּדְ

ָנן   .47 נּו ַרּבָ תָּ ָנןּדְ נּו ַרּבָ תָּ ָנןּדְ נּו ַרּבָ תָּ ָנןּדְ נּו ַרּבָ תָּ   מ: ברייתא.  סיוע        ּדְ

ָתֵני   .48 ָתֵניּדְ ָתֵניּדְ ָתֵניּדְ   מ: ברייתא.  סיוע ּדְ

ַתְנָיא   .49 ַתְנָיא ּדְ ַתְנָיא ּדְ ַתְנָיא ּדְ  מ: ברייתא. יופיע גם כתשובה. סיוע ּדְ

ְתַנן    .50 ְתַנן ּדִ ְתַנן ּדִ ְתַנן ּדִ   מ: משנה.  סיוע ּדִ

ָיא   .51 ָיאָהא ּגּוָפא ַקׁשְ ָיאָהא ּגּוָפא ַקׁשְ ָיאָהא ּגּוָפא ַקׁשְ   בריתא. \לקי המשנה בין שני ח  סתירה ָהא ּגּוָפא ַקׁשְ

יַצד    .52 יַצד ָהא כֵּ יַצד ָהא כֵּ יַצד ָהא כֵּ   בדר"כ מופיע במשנה.   שאלת ברור ָהא כֵּ

ָיא   .53 ָיאָהא ָלא ַקׁשְ ָיאָהא ָלא ַקׁשְ ָיאָהא ָלא ַקׁשְ   שמיישב קושיא או סתירה.  תירוץ ָהא ָלא ַקׁשְ

  על יד אוקימתא שיש חילוק בין המקורות.   תירוץ ָהא ... ְוָהא ...ָהא ... ְוָהא ...ָהא ... ְוָהא ...ָהא ... ְוָהא ...   .54

י   .55 יָהא ַמּנִ יָהא ַמּנִ יָהא ַמּנִ   מי התנא שלימד הלכה זו.  שאלה רטורית        ָהא ַמּנִ

ה ִלי   .56 ה ִליָהא תּו ָלּמָ ה ִליָהא תּו ָלּמָ ה ִליָהא תּו ָלּמָ המקור הביא שני מקרים, והרי אפשר היה ללמוד את מדוע   קושיא        ָהא תּו ָלּמָ
  ההלכה מהמקרה הראשון, השני מיותר!

  לחשיבה ראשונית ולאחר מכן תדחה.  הצעה ֲהָוה ָאֵמיָנא ֲהָוה ָאֵמיָנא ֲהָוה ָאֵמיָנא ֲהָוה ָאֵמיָנא    .57

י    .58 ָאְמֵרי ֱאיָנׁשֵ י ַהְיינּו ּדְ ָאְמֵרי ֱאיָנׁשֵ י ַהְיינּו ּדְ ָאְמֵרי ֱאיָנׁשֵ י ַהְיינּו ּדְ ָאְמֵרי ֱאיָנׁשֵ   על ידי הבאת פתגם עממי.  סיוע ַהְיינּו ּדְ

ֵמי   .59 ֵמיֵהיִכי ּדָ ֵמיֵהיִכי ּדָ ֵמיֵהיִכי ּדָ   באיזה מקרה מדובר?  שאלת ברור ֵהיִכי ּדָ

ַח   .60 כַּ ַח ֵהיִכי ַמׁשְ כַּ ַח ֵהיִכי ַמׁשְ כַּ ַח ֵהיִכי ַמׁשְ כַּ  כיצד מדובר, כיצד יש מציאות כזו? שאלת ברור תְּ ַלּה תְּ ַלּה תְּ ַלּה תְּ ַלּה ֵהיִכי ַמׁשְ

  איך נעשה?  שאלת ברור ֵהיִכי ַנֲעֵבידֵהיִכי ַנֲעֵבידֵהיִכי ַנֲעֵבידֵהיִכי ַנֲעֵביד   .61

  המקור הראשון עוסק במקרה מסויים.   פרשנות        ָהָכאָהָכאָהָכאָהָכא  .62
  מופיע גם במובנו הפשוט: כאן.

  המקור השני עוסק במקרה מסויים, וכך מתורץ הקושי.   פרשנות \תירוץ         ָהָתםָהָתםָהָתםָהָתם  .63
  ט: שם.מופיע גם במובנו הפשו

ַמאי ָעְסִקיַנן   .64 ַמאי ָעְסִקיַנן ָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנן ָהָכא ּבְ ַמאי ָעְסִקיַנן ָהָכא ּבְ  על ידי פרשנות המקור המוקשה, באיזה מקרה הוא מדבר. תשובה ָהָכא ּבְ

א   .65 ּתָ אָהִכי ַהׁשְ ּתָ אָהִכי ַהׁשְ ּתָ אָהִכי ַהׁשְ ּתָ   כיצד אתה משווה.  קושיא ָהִכי ַהׁשְ

ָרא    .66 ּבְ ָרא ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ּבְ ָרא ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ּבְ ָרא ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ ּבְ   מ: סברה.  סיוע ָהִכי ַנִמי ִמְסּתַ

  הבנת דברי החכם, הבנת עצם הדין.  פרשנות ָהִכי ָקָאַמר ָהִכי ָקָאַמר ָהִכי ָקָאַמר ָהִכי ָקָאַמר    .67

 יקה.פס מסקנת  הלכההלכההלכההלכה    ––––ִהְלְכָתא ִהְלְכָתא ִהְלְכָתא ִהְלְכָתא   .68

ִמיִרי ַלּה    .69 ִמיִרי ַלּה ִהְלְכָתא ּגְ ִמיִרי ַלּה ִהְלְכָתא ּגְ ִמיִרי ַלּה ִהְלְכָתא ּגְ הלכה למשה  - מקור ההלכה הוא ממסורת (במקרים רבים    ִהְלְכָתא ּגְ
  מסיני).

י    .70 י ָהֵני ִמילֵּ י ָהֵני ִמילֵּ י ָהֵני ִמילֵּ   על ידי אוקימתא בפרוש המקור.   תירוץ ָהֵני ִמילֵּ

ֲאַמר   .71 ֲאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדַ ֲאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדַ ֲאַמרָהִניָחא ְלַמאן ּדַ המורכבת משני חלקים, המתחילה באומרה אמירה שהדין נוח   קושיא ָהִניָחא ְלַמאן ּדַ
  ימת, וקשה לשני.לשיטת חכם אחד או לפי פרשנות מסו

יַנח   .72 יַנחָהּתִ יַנחָהּתִ יַנחָהּתִ המורכבת משני חלקים, המתחילה באומרה אמירה שהדין נוח   קושיא        ָהּתִ
  לשיטת חכם אחד או לפי פרשנות מסוימת, וקשה לשני.

  כיצד יסביר זאת הצד השני? שאלה ְוִאיָדךְ ְוִאיָדךְ ְוִאיָדךְ ְוִאיָדךְ   .73
 והאחר. –יופיע גם כפשוטו 

 על ידי הבאת מקור שיש דעה או דוגמא סותרת.  קושיא ְוָהאְוָהאְוָהאְוָהא  .74

ִתיב    .75 ִתיב ְוָהא כְּ ִתיב ְוָהא כְּ ִתיב ְוָהא כְּ   מ: פסוק.  קושיא      ))))ְוָהְכִתיבְוָהְכִתיבְוָהְכִתיבְוָהְכִתיב((((ְוָהא כְּ

ֵני    .76 ֵני ְוָהא ָקּתָ ֵני ְוָהא ָקּתָ ֵני ְוָהא ָקּתָ ֵני((((ְוָהא ָקּתָ ֵניְוָהָקּתָ ֵניְוָהָקּתָ ֵניְוָהָקּתָ כסיוע  –מציטוט ממקור תנאי שאינו משנה. [לעיתים בניחותא   קושיא         ))))ְוָהָקּתָ
  ורש"י יכתוב זאת].

ְנָיא   .77 ְנָיאְוָהא ּתַ ְנָיאְוָהא ּתַ ְנָיאְוָהא ּתַ ְנָיא((((    ְוָהא ּתַ ְנָיאְוָהּתַ ְנָיאְוָהּתַ ְנָיאְוָהּתַ   מ: ברייתא [לעיתים בניחותא כסיוע ורש"י יכתוב זאת].  קושיא ))))ְוָהּתַ

 מ: דברי אמורא. קושיא ))))ֲאַמרֲאַמרֲאַמרֲאַמרא א א א ְוָה ְוָה ְוָה ְוָה ((((    ְוָהֲאַמרְוָהֲאַמרְוָהֲאַמרְוָהֲאַמר  .78

ַנן   .79 ַנןְוָהא ּתְ ַנןְוָהא ּתְ ַנןְוָהא ּתְ ַנן((((    ְוָהא ּתְ ַנןְוָהּתְ ַנןְוָהּתְ ַנןְוָהּתְ   מ: משנה [לעיתים בניחותא כסיוע ורש"י בדר"כ יכתוב זאת].  קושיא ))))ְוָהּתְ

ה    .80 ה ְוָהִויָנן ּבָ ה ְוָהִויָנן ּבָ ה ְוָהִויָנן ּבָ    ממקום אחר או מסברה על אותו מקור מדובר.  שאלה \הבאת קושיא  ְוָהִויָנן ּבָ

  ת בהן.באמצעות  אחת המידות שהתורה נדרש  "לימוד" ְוָיְלִפיַנן ְוָיְלִפיַנן ְוָיְלִפיַנן ְוָיְלִפיַנן    .81
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        מגמהמגמהמגמהמגמה        תפקידתפקידתפקידתפקיד        המונחהמונחהמונחהמונח        
  מחזירים את הקושיא למקשן, שהקושי קיים גם לשיטתו.  קושיא        ּוְלַטֲעֵמיךְ ּוְלַטֲעֵמיךְ ּוְלַטֲעֵמיךְ ּוְלַטֲעֵמיךְ    .82

בין שתי מקורות בעלי אותה סמכות, בדר"כ  בין שתי מקורות   סתירה ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ ּוְרִמיְנהוּ    .83
  תנאים.

 תירוץ. \נוספת של אותה קושיא  הצעה ְותוּ ְותוּ ְותוּ ְותוּ   .84

  שייכת לאיזה חכםהגמרא אינה יודעת איזה דעה   מחלוקת        חד אמר ... וחד אמרחד אמר ... וחד אמרחד אמר ... וחד אמרחד אמר ... וחד אמר   .85

ָרא ְוָהִכי ָקָתֵני   .86 ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ ָרא ְוָהִכי ָקָתֵניַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ על ידי שינוי הגירסה שלפנינו או הוספת משפט קישור שמסביר   תרוץ ַחּסּוֵרי ִמיַחּסְ
  את היחס בין החלקים של המקור.

  באמצעות  אחת המידות שהתורה נדרשת בהן.  לימוד ָיֵליףָיֵליףָיֵליףָיֵליף   .87

י ָהא   .88 י ָהאכִּ י ָהאכִּ י ָהאכִּ   על ידי הבאת סיפור או מימרא.  סיוע        כִּ

ַמאן?   .89 ַמאן?כְּ ַמאן?כְּ ַמאן?כְּ   מי בעל השיטה [בדר"כ תנא].  ת ברורשאל כְּ

ַמאן ָאְזָלא?   .90 ַמאן ָאְזָלא?כְּ ַמאן ָאְזָלא?כְּ ַמאן ָאְזָלא?כְּ   כאיזה שיטת תנאים המקור הולך.  שאלת ברור כְּ

 מ: פסוק. הבאה ְכִתיבְכִתיבְכִתיבְכִתיב  .91

ֵאי   .92 ַתּנָ ֵאי כְּ ַתּנָ ֵאי כְּ ַתּנָ ֵאי כְּ ַתּנָ  קישור של דיון אמוראי למחלוקת תנאים. "בניחותא" \קושיא  כְּ

א   .93 אלֹא ִנְצְרָכה ֶאלָּ אלֹא ִנְצְרָכה ֶאלָּ אלֹא ִנְצְרָכה ֶאלָּ   למה נחוץ להזכיר  דבר זה, או באיזה מקרה מדובר.  הסבר        לֹא ִנְצְרָכה ֶאלָּ

ָיא    .94 ָיא ָלא ַקׁשְ ָיא ָלא ַקׁשְ ָיא ָלא ַקׁשְ   בדר"כ על סתירה בין מקורות, על ידי אוקימתא שונה לכל צד.   תירוץ ָלא ַקׁשְ

נוּ     לֹאלֹאלֹאלֹא   .95 נוּ ׁשָ נוּ ׁשָ נוּ ׁשָ א    ׁשָ אֶאלָּ אֶאלָּ אֶאלָּ   ברייתא למקרה מסוים.\על ידי צמצום דין המשנה  פרשנות        ֶאלָּ

  באמצעות  אחת המידות שהתורה נדרשת בהן.  לימוד ֵליַלף ֵליַלף ֵליַלף ֵליַלף    .96

  שתדחה.  הצעת אפשרות  ֵליָמא ֵליָמא ֵליָמא ֵליָמא    .97

ֵאי   .98 ַתּנָ ֵאיֵליָמא כְּ ַתּנָ ֵאיֵליָמא כְּ ַתּנָ ֵאיֵליָמא כְּ ַתּנָ על אמוראים שנחלקו במחלוקת תנאים. והקושיא בדר"כ נדחית.   שיאקו ֵליָמא כְּ
  י לפעמים אין זה כקושיא].ֵא נָ [ואם מוזכר רק תַּ 

יע ֵליּה    .99 יע ֵליּה ֵליָמא ְמַסּיַ יע ֵליּה ֵליָמא ְמַסּיַ יע ֵליּה ֵליָמא ְמַסּיַ   שתדחה.  הצעה לסיוע ֵליָמא ְמַסּיַ

ָנא ַאֲחִריָנא   .100 ָ ָנא ַאֲחִריָנא ִליׁשּ ָ ָנא ַאֲחִריָנא ִליׁשּ ָ ָנא ַאֲחִריָנא ִליׁשּ ָ   גירסה אחרת.  הבאה ִליׁשּ

  על נוסח המשנה, והצעת נוסח חילופי שידחה.   קושיא        ִליְתֵניִליְתֵניִליְתֵניִליְתֵני  .101

ּה     ְלַמאיְלַמאיְלַמאיְלַמאי  .102 ּה ָנְפָקא ִמיּנָ ּה ָנְפָקא ִמיּנָ ּה ָנְפָקא ִמיּנָ   מה ההשלכה ההלכתית למה שנאמר.  שאלת ברור ָנְפָקא ִמיּנָ

ה ִלי   .103 ה ִלי ָלּמָ ה ִלי ָלּמָ ה ִלי ָלּמָ   מדוע שנו קטע מסוים במקור התנאי.  שאלת ברור ְלִמיְתֵני ְלִמיְתֵני ְלִמיְתֵני ְלִמיְתֵני ָלּמָ

על ידי הצעת מסקנה העולה לכאורה מן המקור, ואז על פי זה  קושיא ְלֵמיְמָראְלֵמיְמָראְלֵמיְמָראְלֵמיְמָרא .104
 קשה ...

חה, והובא שנית העלאה מחדש של פירוש שכבר הובא ונד  פרשנות        ְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלםְלעֹוָלם  .105
  כפרשנות טובה. לעיתים גם יבוא כפרושו הרגיל.

  על העניין או על פרטיו.  שאלת ברור ????    ַמאי ...ַמאי ...ַמאי ...ַמאי ...  .106

א ... .107 א ...ַמאי ִאיכָּ א ...ַמאי ִאיכָּ א ...ַמאי ִאיכָּ  עניינים. \מהו ההבדל ההלכתי בין שתי הדעות  שאלת ברור ????    ַמאי ִאיכָּ

  מה התפישה העקרונית להצטמצם למקרה המסוים?  שאלת ברור        ????ַמאי ִאיְרָיאַמאי ִאיְרָיאַמאי ִאיְרָיאַמאי ִאיְרָיא  .108

י  .109 יַמאי ּבֵ יַמאי ּבֵ יַמאי ּבֵ ברור ההבדלים ההלכתיים או המעשיים הנובעים מהדעות או   שאלת ברור        ????ַנְייהוּ ַנְייהוּ ַנְייהוּ ַנְייהוּ ַמאי ּבֵ
  מהטעמים השונים.

ְכִתיב  .110 ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ ְכִתיבַמאי ּדִ   על פרוש הפסוק.  שאלת ברור     ????ַמאי ּדִ

  כיצד נפתרה  השאלה שהועלתה קודם.  שאלת ברור ????ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה ַמאי ָהֵוי ֲעַלּה   .111

  מספיק פסוק אחד. מדוע הברייתא הביאה שני פסוקים הרי  שאלת ברור        "?"?"?"?ְואֹוֵמרְואֹוֵמרְואֹוֵמרְואֹוֵמר""""ַמאי ַמאי ַמאי ַמאי   .112

  על נימוקי הדין.  שאלת ברור ????ַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמאַמאי ַטְעָמא  .113

  פירוש, שיידחה לאחר מכן.  הצעת ????ַמאי ָלאו ... ַמאי ָלאו ... ַמאי ָלאו ... ַמאי ָלאו ...   .114

  מה החידוש בדבר? מה הצורך לאומרו?  שאלת ברור     ????ַמאי ְלֵמיְמָראַמאי ְלֵמיְמָראַמאי ְלֵמיְמָראַמאי ְלֵמיְמָרא  .115

ַמע .116 ַמעַמאי ַמׁשְ ַמעַמאי ַמׁשְ ַמעַמאי ַמׁשְ  כיצד לומדים את הרעיון הנאמר מהפסוק. שאלת ברור ????ַמאי ַמׁשְ

ּה   .117 ּה ַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ ּה ַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ ּה ַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ   מה יוצא מזה מבחינה הלכתית? מהי ההשלכה המעשית?  שאלת ברור ????ַמאי ָנְפָקא ִמיּנַ

ַמע ָלן ... ַהְיינּו ַהךְ   .118 ַמע ָלן ... ַהְיינּו ַהךְ ַמאי ָקא ַמׁשְ ַמע ָלן ... ַהְיינּו ַהךְ ַמאי ָקא ַמׁשְ ַמע ָלן ... ַהְיינּו ַהךְ ַמאי ָקא ַמׁשְ   החידוש בנאמר.  \בטענה מה הצורך   קושיא ַמאי ָקא ַמׁשְ

ְלֵגי .119 ַמאי ָקִמיּפַ ְלֵגיּבְ ַמאי ָקִמיּפַ ְלֵגיּבְ ַמאי ָקִמיּפַ ְלֵגיּבְ ַמאי ָקִמיּפַ  מהו יסוד המחלוקת בין החולקים.  שאלת ברור ????ּבְ

  ה.מאיזה פסוק אתה לומד ענין ז  שאלת ברור ????ַמאי ְקָרָאּה ַמאי ְקָרָאּה ַמאי ְקָרָאּה ַמאי ְקָרָאּה   .120

ָנא  .121 ָנאַמאי ׁשְ ָנאַמאי ׁשְ ָנאַמאי ׁשְ   על ההבדל בין שתי הלכות או עניינים.  שאלת ברור ????ַמאי ׁשְ

 שתדחה. אפשרות ַמאי, ָלאו ... ַמאי, ָלאו ... ַמאי, ָלאו ... ַמאי, ָלאו ...  .122

  מי הוא ש ... שאלת ברור ַמאן ...  ַמאן ...  ַמאן ...  ַמאן ...   .123

ָנא  .124 ָנאַמאן ּתְ ָנאַמאן ּתְ ָנאַמאן ּתְ   מי הוא התנא של המקור שהובא.  שאלה        ????ַמאן ּתְ

ֵתיָמא...   .125 ֵתיָמא... ַמהּו ּדְ ֵתיָמא... ַמהּו ּדְ ֵתיָמא... ַמהּו ּדְ         ַמהּו ּדְ
ַמע ָלן ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקא ַמׁשְ  ָקא ַמׁשְ

ל ידי הבאת הוו"א  של  למה נחוץ להזכיר את הדין המסוים. ע  הסבר
  הבנה מוטעית, והדין המובא מבהיר שאין זה כך. 
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  הסברה, כי אינה מבוססת.  דחית        ָסְבַרּתְ ָסְבַרּתְ ָסְבַרּתְ ָסְבַרּתְ     ִמיִמיִמיִמי .126

  השיקולים של בעל המעשה.  הסבר        ֵמיַמר ָאַמרֵמיַמר ָאַמרֵמיַמר ָאַמרֵמיַמר ָאַמר .127

 מ: מקור תנאי [בדר"כ]. קושיא ֵמיִתיִבי  ֵמיִתיִבי  ֵמיִתיִבי  ֵמיִתיִבי   .128

ָלל .129 ָללִמכְּ ָללִמכְּ ָללִמכְּ   מימרא \ברייתא  \מתוכן המשנה   היסק        ִמכְּ

יְמָנא ָהֵני ִמ ְמָנא ָהֵני ִמ ְמָנא ָהֵני ִמ ְמָנא ָהֵני ִמ  .130 יילֵּ יילֵּ יילֵּ         ............    ?ילֵּ
ֲאַמר ְקָרא /             ֲאַמר ְקָרא /ּדַ ֲאַמר ְקָרא /ּדַ ֲאַמר ְקָרא /ּדַ         ּדַ
ָנן             ָתנּו ַרּבָ ָנןּדְ ָתנּו ַרּבָ ָנןּדְ ָתנּו ַרּבָ ָנןּדְ ָתנּו ַרּבָ  ּדְ

  שאלת ברור
  

  תשובה
  

 תשובה

  מאיזה פסוק נלמד הדין
  

  מ: פסוק 
  

 מ: מקור תנאי

י?  .131 י? ַמּנִ י? ַמּנִ י? ַמּנִ  מי התנא? שאלה ַמּנִ

  לברר מה המקור בתורה להלכה שנאמרה.   שאלת ברור ְמָנָלןְמָנָלןְמָנָלןְמָנָלן  .132

ֵמיּה  .133 ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ ֵמיּה ִמׁשּ ְ  מרבו, אלא שמע שאומרים בשמו.שלא שמע בעצמו תלמיד  ציטוט שמועה םםםםשוּ שוּ שוּ שוּ ִמ ִמ ִמ ִמ     \\\\    ִמׁשּ

 יבוא גם שם המקשן בדר"כ. פתיחה לקושיא ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב ְמִתיב  .134

 מסברה, על דברי אמורא. פתיחה לקושיא ַמְתִקיףַמְתִקיףַמְתִקיףַמְתִקיף .135

ם .136 םְמַתְרּגֵ םְמַתְרּגֵ םְמַתְרּגֵ  על ידי פרשנות של אמורא על מקור תנאי.  תשובה ְמַתְרּגֵ

  אמר.ֹנ –שתידחה. יבוא גם כפשוטו  הצעה        ֵניָמאֵניָמאֵניָמאֵניָמא .137

 סימן לזכרון. הצעת  ִסיָמָניךְ ִסיָמָניךְ ִסיָמָניךְ ִסיָמָניךְ  .138

 תחילת המקור. -סוף המקור, לעומת "רישא"    ֵסיָפא ֵסיָפא ֵסיָפא ֵסיָפא  .139

ְך ָאֵמיָנא  .140 ְעּתָ ְך ָאֵמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ָאֵמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ ְך ָאֵמיָנאָסְלָקא ּדַ ְעּתָ   שלולא לימוד הקודם, יכולת להסיק מסקנה מוטעית.  הסבר ָסְלָקא ּדַ

יָטא  .141 ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ יָטאּפְ ׁשִ   למה להזכיר את הענין, הרי אין בו חידוש.  קושיא        ּפְ

 הפסוקים. \הצורך בכפילות המקרים   תירוץ [לקושיא נסתרת] ְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכאְצִריָכא .142

ַמע ָלן  .143 ַמע ָלן ָקא ַמׁשְ ַמע ָלן ָקא ַמׁשְ ַמע ָלן ָקא ַמׁשְ ַמע ָלן((((ָקא ַמׁשְ ַמע ָלןָקַמׁשְ ַמע ָלןָקַמׁשְ ַמע ָלןָקַמׁשְ  ללמדנו [ראה: "מהו דתימא"]. הסבר     ))))ָקַמׁשְ

ָיא .144 ָיאַקׁשְ ָיאַקׁשְ ָיאַקׁשְ  הסוגיה או המהלך נחתמת בקושיה. הסקה ַקׁשְ

ַנן .145 ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ ַנןַרּבָ  כינוי לדעה במשנה שלא נזכר שם התנא. .1         ַרּבָ

 דעת רבים. .2

  חכמי הישיבה.  .3
א .146 אֵריׁשָ אֵריׁשָ אֵריׁשָ  תחילת המקור.  ֵריׁשָ

 סמכות.בין  שני מקורות בעלי אותה  פתיחה לסתירה ָרֵמי ָרֵמי ָרֵמי ָרֵמי  .147

בין  שני מקורות בעלי אותה סמכות, בדר"כ  בין שתי מקורות  פתיחה לסתירה ְרִמיְנִהי, ְרִמיְנהוּ ְרִמיְנִהי, ְרִמיְנהוּ ְרִמיְנִהי, ְרִמיְנהוּ ְרִמיְנִהי, ְרִמיְנהוּ  .148
 תנאים.

אֵני [ָהָתם]   .149 אֵני [ָהָתם] ׁשָ אֵני [ָהָתם] ׁשָ אֵני [ָהָתם] ׁשָ   על ידי גילוי ההבדל בין שני המקרים.  תשובה / תירוץ        ׁשָ

ּה   .150 ַמע ִמיּנַ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנַ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנַ ּה ׁשְ ַמע ִמיּנַ   מעין "חותמת" למסקנה ההלכתית.  היסק ׁשְ

ֱאַמר   .151 ּנֶ ֱאַמר ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר ׁשֶ ּנֶ ֱאַמר ׁשֶ ּנֶ   מ: פסוק.  סיוע ׁשֶ

ַמע   .152 א ׁשְ ַמע ּתָ א ׁשְ ַמע ּתָ א ׁשְ ַמע ּתָ א ׁשְ   לצורך מציאת תשובה (בדר"כ), ראיה, קושיא לאחד הצדדים.  הצעת מקור ּתָ

א   .153 יוְּבּתָ א ּתְ יוְּבּתָ א ּתְ יוְּבּתָ א ּתְ יוְּבּתָ   חזקה ואין עליה תרוץ.  קושיא ּתְ

יקוּ  .154 יקוּ ּתֵ יקוּ ּתֵ יקוּ ּתֵ  שאין  הכרעה, והשאלה תעמוד. מסקנה ּתֵ

ָנא .155 ָנאּתָ ָנאּתָ ָנאּתָ  מ: ברייתא.  .1 פתיחה ּתָ

 השנן בבית מדרש האמוראי.  .2

 חכם מתקופת המשנה. .3

ֵבי .156 ָנא ּדְ ֵביּתָ ָנא ּדְ ֵביּתָ ָנא ּדְ ֵביּתָ ָנא ּדְ ל: ברייתא, הבאה מאוסף ברייתות של בית מדרש מסוים או  יחה  פת        ............    ּתָ
  אדם מסוים. 

ָנא  .157 ָנא ּתָ ָנא ּתָ ָנא ּתָ אמוראים בתחילת התקופה, שנחשבים כאמוראים אך עם          וָּפֵליגוָּפֵליגוָּפֵליגוָּפֵליגּתָ
  סמכות של תנא לחלוק על תנאים. 

יר  .158 ּיֵ ָנא ְוׁשִ יר ּתָ ּיֵ ָנא ְוׁשִ יר ּתָ ּיֵ ָנא ְוׁשִ יר ּתָ ּיֵ ָנא ְוׁשִ  התנא לא הביא את כל המקרים האפשריים, אלא דוגמיות.  ּתָ

ָנן   .159 נּו ַרּבָ ָנן ּתָ נּו ַרּבָ ָנן ּתָ נּו ַרּבָ ָנן ּתָ נּו ַרּבָ   ל: ברייתא.    יחה פת ּתָ

ֵני .160 ֵניּתָ ֵניּתָ ֵניּתָ  תיקון בנוסח.  הצעת נוסח ּתָ

יּה   .161 א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יּה ּתָ א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יּה ּתָ א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ יּה ּתָ א ַקּמֵ ּנָ ֵני ּתַ   מ: מקור תנאי שאינו משנה, בפני אמורא.  הבאת מקור        ּתָ

ְנָיא   .162 ְנָיא ּתַ ְנָיא ּתַ ְנָיא ּתַ   ל: ברייתא.   פתיחה ּתַ

ְנָיא  .163 ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ ְנָיאּתַ   מ: ברייתא אחרת.  הבאת מקור ִאיָדךְ ִאיָדךְ ִאיָדךְ ִאיָדךְ     ּתַ

ָוֵתיּה   .164 ְנָיא כְּ ָוֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ ָוֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ ָוֵתיּה ּתַ ְנָיא כְּ   מ: ברייתא.  סיוע ּתַ

ְנָיא ַנִמי ָה  .165 ְנָיא ַנִמי ָה ּתַ ְנָיא ַנִמי ָה ּתַ ְנָיא ַנִמי ָה ּתַ  מ: ברייתא. סיוע ִכי ִכי ִכי ִכי ּתַ



233 

 

        מגמהמגמהמגמהמגמה        תפקידתפקידתפקידתפקיד        המונחהמונחהמונחהמונח        
ֵניָנא  .166 ֵניָנא ּתְ ֵניָנא ּתְ ֵניָנא ּתְ  מ: משנה. הבאת מקור ּתְ

 ל: משנה. לעיתים יגיע גם כקושיא מהמשנה.  פתיחה ְתַנןְתַנןְתַנןְתַנן .167

ים   .168 ּיֵ ְסּתַ ים ּתִ ּיֵ ְסּתַ ים ּתִ ּיֵ ְסּתַ ים ּתִ ּיֵ ְסּתַ   לברור מי משני החולקים הוא הסובר כל דעה.  הסקה ּתִ

ָמא  .169 ְרּגְ ָמאּתִ ְרּגְ ָמאּתִ ְרּגְ ָמאּתִ ְרּגְ   על ידי פרשנות של אמורא  למקור תנאי.   תשובה ּתִ
  
  
  
  

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

  חכם.
  
  
  
  

        (אפיון הפסקאות)(אפיון הפסקאות)(אפיון הפסקאות)(אפיון הפסקאות)    אפיונים של חלקי הסוגיהאפיונים של חלקי הסוגיהאפיונים של חלקי הסוגיהאפיונים של חלקי הסוגיה
  מברייתא \ציטוט ממשנתנו .1
 ציטוט מ ... .2
 שאלה .3
 קושיא .4
 דחיה .5
 סתירה .6
 תרוץ .7
 תשובה .8
 סיוע .9

 פרשנות .10
  באת מקור או סברה][ה ראיה .11

  
  
  
  

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

  

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

        

  

  

  

  

  

  

0526071122דניאל ברק ווינט  –    vechol.banayich@gmail.com עמותת וכל בנייך –גמרא סדורה  -כל הזכויות שמורות 



 

 

  
  

  
  שאלות שנשאלו על ידי 

  תלמידי הכיתה,
  מסכת מגילה במהלך לימוד
  תשע"ב –כיתה ו' 

  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, 

  הר.קופלנד נוה, שלר דוד, שמחון זו
  

  דניאל ברק ווינט – מחנך הכיתהמחנך הכיתהמחנך הכיתהמחנך הכיתהר' אהרן פניאל.  – מנהל בית הספרמנהל בית הספרמנהל בית הספרמנהל בית הספר
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        שאלות שנשאלו בכיתה ...שאלות שנשאלו בכיתה ...שאלות שנשאלו בכיתה ...שאלות שנשאלו בכיתה ...
  

שמחה גדולה יש לנו בכיתה על כל שאלה וקושיא שתלמידים שואלים, ואהבה גדולה היא גורמת לנו. ואנו מודים לרבנים 
ליט"א, שלולי עזרתו היינו נשארים בהרבה שעוזרים לנו למצוא את התשובות וראש לעונים הוא הרב שמואל אריאל ש

  צ"ע ...
את הגמרא למדנו מחוברות גמרא של מהדורת "גמרא סדורה", ובכך יכלנו להתמקד יותר במשמעות הסוגיה. ב"ה 

  אצל גדולי הרבנים. בהצלחה רבה סיימנו את המסכת בהבנה טובה ונבחנו עליה
כחו או שהתערבו עם השאלות והקושיות שהמורה שאל, ניסינו נשחלקם את השאלות, ולכן  בתחילה לא העלנו על הכתב

ניסינו  ,לימוד. לאחר שהבנו שבידינו אוצרהשאלו והקשו תוך כדי  התלמידיםלהביא רק את השאלות והקושיות ש
להיזכר והעלנו זאת על הכתב. לו ידענו, ולו התלמידים ידעו שהשאלות יירשמו בספר, ודאי שהיו שאלות וקושיות 

  ...  נוספות
השאלות והקושיות ללא התשובות והתרוצים שענינו בכיתה, כי השאלות והקושיות הם העיקר. עם  בקובץ זה נמצאות

זאת השארנו מספר תשובות כדוגמא, ולהבנת תהליך הלמידה. כמו כן לקראת הכנסת חוברת "קשיא" לגמרא סדורה,  
  הורדנו את שמות השואלים, ואת שמות המשיבים.

  
  

        54545454    - - - -     1111א סוגיות א סוגיות א סוגיות א סוגיות     פרקפרקפרקפרקמגילה מגילה מגילה מגילה 
  

        1111סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
בסוגייתנו, . ואנו רואים הכתוב במשנה דיןבתורה למקור השהגמרא מחפשת את  –למדנו ש"מנלן" הוא מונח  .1

   :את דברי רבי חנינא מלקמן -שאין זה כך, הגמרא לכאורה מביאה תשובה ממקור אמוראי 
יִמין לְ " ָפִרים ִלְהיֹות ַמְקּדִ ִניָסהֲחָכִמים ֵהֵקיּלּו ַעל ַהכְּ ים ,יֹום ַהכְּ ַרכִּ כְּ ּבַ קּו ַמִים ּוָמזֹון ַלֲאֵחיֶהם ׁשֶ ַסּפְ ּיְ ֵדי ׁשֶ   ! "כְּ

  תרצנו בכיתה שישנן יוצאים מן הכלל. אעפ"כ לא הסתפקנו בתרוץ זה. 
, שכאן מדובר בדין מדרבנן, ולכן הכוונה כאן בשאלת "מנלן" שמחפשים את הטעם לתקנת חז"ל, תרוץ נוסף

  התורה. והרי אין פסוק מ
  תשובות האמוראים לאחר מיכן: ש, ויש מי שענה

א ָאַמר " ר ַאּבָ ֶמן ּבַ י  יֹוָחָנןָאַמר ַרב ׁשֶ יֶהם" :ָאַמר ְקָרא :ַרּבִ ְזַמנֵּ ה ּבִ ים ֶאת ְיֵמי ַהּפּוִרים ָהֵאלֶּ נּו ָלֶהם - "ְלַקּיֵ ּקְ ה ּתִ ים ַהְרּבֵ    ".ְזַמּנִ
ר ַנְחָמִניוְ " מּוֵאל ּבַ י ׁשְ הּוִדים" :ָאַמר ְקָרא :ָאַמר ַרּבִ ר ָנחּו ָבֶהם ַהּיְ ִמים ֲאׁשֶ ּיָ ִמים" - 'ָיִמים' כב)-(אסתר ט "כַּ ּיָ ר  "כַּ ְלַרּבֹות ַאַחד ָעׂשָ

ר ֵנים ָעׂשָ   ."ְוׁשְ
  הם התשובה לשאלת הגמרא מנלן, ואכמל"ה. 

  
  ד,א:  10הגמרא מצטטת את דברי רבי חנינא מהסוגיה  .2

ָפִרי" ִניָסהֲחָכִמים ֵהֵקיּלּו ַעל ַהכְּ יִמין ְליֹום ַהכְּ ים ,ם ִלְהיֹות ַמְקּדִ ַרכִּ כְּ ּבַ קּו ַמִים ּוָמזֹון ַלֲאֵחיֶהם ׁשֶ ַסּפְ ּיְ ֵדי ׁשֶ   ". כְּ
  אך לא מוזכר אצלנו בסוגיה שאלו הם דברי רבי חנינא? 

  
קּו ַמִים" -ד,א  10מדוע הגמרא מצטטת את דברי רבי חנינא לפי ההו"א בסוגיה  .3 ַסּפְ ּיְ ֵדי ׁשֶ לא לפי המסקנה שם: ", וכְּ

ִקים ַמִים" ַסּפְ ּמְ ֵני ׁשֶ   "? ִמּפְ
  

        2222סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
ִתיב "ֵמהֹוּדּו ְוַעד ּכּוׁש " .4 רש"י כותב: "ואע"ג דלא כתב הודו וכוש בהאי קרא כיון דכתיב בכל מדינות המלך  – !כְּ

  אחשורוש הרי מהודו ועד כוש". לכאורה דברי רש"י סותרים את דברי הגמרא באומרה: "כתיב"! 
עמ"י היו -ד מדוע רש"י לא מתייחס לאחד הפסוקים שכן כתוב בהם "מהודו ועד כוש", ולפרש: משום שהםועו

  בגזרה, עמ"י נמצאים גם בשמחה?
  

        5555סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
יָבה -ּוְסתּוִמין " .5 סֹוף ּתֵ   האם האות 'כ' יותר סתומה מ'ך'?! –" ּבְ

 

  "צ? כמנפ –מדוע הגמרא קוראת לאותיות אלו מנצפ"ך ולא לפי סדר האותיות  .6
  כדי לרמוז על המילה "צופים".  - ענה אחד התלמידים 

  
  

            6666סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
  הגמרא אומרת:  .7

ָאַמר "    :ַרבָאַמר  ַרב ְיהּוָדהּדְ
ֲעבֹוָדָתן דּוָכָנן ,ּכֲֹהִנים ּבַ ם ּבְ ַמֲעָמָדן ,ּוְלִוּיִ ָרֵאל ּבְ    ,ְוִיׂשְ



 

 

ִלין ֲעבֹוָדָתן ן ְמַבּטְ מֹוַע ִמְקָרא ְמִגי ,ּכּולָּ הּוָבִאין ִלׁשְ   "לָּ
  רש"י ד"ה "וישראל במעמדן" מפרש: "תיקנו נביאים ראשונים". 

ְצֹות": 5הקשה בכיתה אחד התלמידים: כיצד יתכן שנביאים תיקנו את המעמדות והרי למדנו בסוגיה  ה ַהּמִ  25"ֵאלֶּ
ה - לד)- (ויקרא כז ָבר ֵמַעּתָ ׁש ּדָ אי ְלַחּדֵ ַ ֵאין ָנִביא ַרׁשּ    !ׁשֶ

וק, שנביא לא יכול לחדש הלכה ותקנה מכח נבואתו, אך יכול לחדש הלכה מכח שיש חיל –ותירצו מרבותנו 
  החכמה שבו. 

  
            10101010סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
ין" .8 ְכַרכִּ ּבִ ִקים ַמִים ּוָמזֹון ַלֲאֵחיֶהם ׁשֶ ַסּפְ ּמְ    –" ׁשֶ

  האם מדובר שמספקים להם בימי שני וחמישי, או שהם באים במיוחד בפורים?
 

נִ " .9 ִניָסה ְליֹום ַהכְּ ִחיָנןִמּיֹום ַהכְּ    –" יָסה לֹא ּדָ
  לכאורה מה הסברה? 

  הם שיוכלו לעבוד טוב יותר ביום פורים עצמו?ילא עדיף להקל על - "תקנת הכפרים" :אם משום
 

            22221111סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
  האם יש נפקא מינה? –בדרך כלל הגמרא שואלת: "מני מתניתין?" כאן הגמרא שואלת: "מתיניתין מני?"  .10

  

            33331111סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
ַמאהגמרא שואלת: " .11 ָאַמר כְּ י ֶחְלּבוֹ ן ַאְזָלא ָהא ּדְ   ", ולאחרי ההבהרה מדובר בתנא של משנתנו. ַרּבִ

מדוע הגמרא אומרת שזה דעת רבי, וכוונתה בדברי רבי שבברייתא בסוגיה הקודמת, לכאורה הגמרא הייתה 
  צריכה לומר שזהו אליבא דמשנתנו?

 

הָאַמר " .12 ָיד...  :ַרּבָ ה ּבְ ֶלּנָ א ִיּטְ ּמָ ֵזיָרה ׁשֶ ִקי ִלְלמֹודּגְ ים ,ֹו ְוֵיֵלְך ֵאֶצל ּבָ ְרׁשּות ָהַרּבִ ע ַאּמֹות ּבִ ה ַאְרּבַ   ". ְוַיֲעִביֶרּנָ
רבי חושש לטלטול של אותו אחד שלא יודע לקרוא את המגילה ונזכר בשבת שאינו יודע לקרוא ויש חשש שמא 

די חובה" לכאורה יש חשש ילך לבקי ויטלטל, כמו שרש"י אומר: "ומתוך שהוא מחויב בדבר הוא בהול לצאת י
מדוע  –שמא גם אחד שיודע לקרוא אך אין לו מגילה יש עליו חשש שמתוך שהוא בהול הוא יטלטל את המגילה 

  רבה נדחק להעמיד במקרה כה מצומצם? 
  לכן רשי מפרש: "ואפילו לן בשדה ומגילה בידו יש לגזור", אך גם כאן זה עדיין מקרה מצומצם, 

ק"ו בזמנם לא היה להם, אז יש חשש  –אם כיום לרובם אין מגילה כשרה  מגילה בביתו.לכאורה אין לכל אחד 
  שמא יטלטל מגילה מתוך הבהילות לקיים את המצוה!

  אולי בדוחק יש לתרץ שרבה דיבר במקרה השכיח בזמנו, כדוגמא בעלמא.
  

            66661111סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
ָאב ,ֲאָבל ְזַמן ֲעֵצי ּכֲֹהִנים" .13 ָעה ּבְ יִמין -ְקֵהל ְוַה  ,ֲחִגיָגה ,ְוִתׁשְ והגמרא מבארת את הסיבה לתשעה באב  -  "ְמַאֲחִרין ְולֹא ַמְקּדִ

  ולחגיגה ולהקהל. 
  שאל אחד התלמידים: מדוע הגמרא לא מפרשת גם את הסיבה לזמן עצי כהנים?

 

אי אֹוְמִרים" .14 ּמַ ית ׁשַ יֹום טֹוב :ּבֵ ָלִמים ּבְ   ."עֹולֹותֲאָבל לֹא  .ְוֵאין סֹוְמִכין ֲעֵליֶהן ,ְמִביִאין ׁשְ
  וענינו משום שאין סומכין ביו"ט. שאלנו מה הסברה של ב"ש? 

שאין רוכבין על בהמות בשבת, והרי זה שבות והרי  כין עליהן משום אותו דיןאם אין סומ :אחד התלמידים שאל
  אין שבות במקדש! 
ודחה את הסברה  שאל שאלה זו בפרושו על חגיגה טז,ב ד"ה שהרי סמיכה. : שטורי אבןוענה הרב דוד פוקס

   .לעשות את הסמיכה כבר בערב יו"טמשום שיכול היה  ,שלנו
  עי"ש. וא"א לומר שאינו סובר "אין שבות במקדש"

אלא תשובתו היא משום שב"ש סובר שאין צורך תיכף שחיטה לסמיכה, אזי ניתן לסמוך מחוץ לעזרה, ובימלא 
  ."אינו נכנס לגדר "אין שבות במקדש

  

            77771111סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
י .15 פּוִרים - ָנַטע ְנִטיָעה  ַרּבִ ל ִצּפֹוִרי ,  ּבְ ְקרֹוָנּה ׁשֶ ַתּמּוז -ְוָרַחץ ּבִ ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ׁש ַלֲע  ,ּבְ ָאב קֹורּוִבּקֵ ָעה ּבְ ׁשְ   .ְולֹא הֹודּו לוֹ  ,ּתִ

  על תשעה באב או על כל שלושת מעשיו?  - "לא הודו לו"על מה  :שאלו בכיתה
  "ולא הודו לו מתשעה באב". :י אומר במפורש"לכאורה על הכל, אך רש

 
י .16 פּוִרים - ָנַטע ְנִטיָעה  ַרּבִ ל ִצּפֹוִרי ,  ּבְ ְקרֹוָנּה ׁשֶ ַתּמּוז -ְוָרַחץ ּבִ ר ּבְ ְבָעה ָעׂשָ ׁשִ ׁש ַלֲעקֹור ,ּבְ ָאב ּוִבּקֵ ָעה ּבְ ׁשְ   .ְולֹא הֹודּו לוֹ  ,ּתִ

ְבֵרי "ש – 1שאל תלמיד בכיתה: כיצד רבי רצה לעקור את תשעה באב והרי למדנו בסוגיה  ל ּדִ ין ָיכֹול ְלַבטֵּ ית ּדִ ֵאין ּבֵ

                                                
ְצו 25 ה ַהּמִ ה ְיהָוה ֶאת ֵאּלֶ ר ִצּוָ ה ֶאל-ֹת ֲאׁשֶ ָרֵאל-מֹׁשֶ ֵני ִיׂשְ ַהר ִסיָני   ּבְ   ּבְ
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ין ֲחֵבירוֹ  ית ּדִ ָחְכָמה ּוְבִמְנָין ,ּבֵ ּנּו ּבְ דֹול ִמּמֶ ן ּגָ א ִאם ּכֵ   !"ֶאּלָ
  לאחר מיכן ראינו שתוס' מקשה קושיא זו. והביא שני תרוצים, וגם בהם דנו. 

  
        22222222סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
ן גַּ הגמרא מקשה על הברייתא: " .17 ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ אַרּבִ א ַקּמָ ּנָ   "!ְמִליֵאל ַהְיינּו ּתַ

  רשב"ג איננו סובר כמו ת"ק,  –הרי זה לא נכון  –התלמידים הקשו 
   ,ת"ק סובר: כל המצוות הנוהגות בשני נוהגות בראשון חוץ ממקרא מגילה

   שנוהגות בשני אינן נוהגות בראשון.שכל המצוות  :ואילו רשב"ג סובר
  ?!כיצד הגמרא אומרת שרשב"ג היינו ת"ק

   מצאנו שקושיא זו מקשה השפת אמת על אתר.
 

 88883333סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

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

  

 41414141סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

  דברי רבי לוי מוזכרים פעמים בסוגייתנו,  .19
  וו" אך פעם אחת נכתב: "אמוץ ואמציה אחים ה

  ופעם שניה כתוב: "אמוץ ואמציה אחים היו". 
 שאל אחד התלמידים: מדוע פעם "הוו" ופעם "היו"?

  
     46464646סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

ְנָיִמין ָאְמָרה" .20 ַחת ּבִ ּפַ אי ָקָאֵתי :ּוִמׁשְ   " ִמיּנַ
המן, ששאול לא הרג -מרדכי, אך הם גם גרמו ל"מחלה"-נכון ששבט בנימין הגורמים לתרופה - הקשה תלמיד 

  את אגג!
 

ה ִלי " .21 יּה ^ -  "ְיהּוִדי"ֶמה ָעׂשָ ִאְתְיִליד ִמיּנֵ ְמִעי ּדְ ִוד ְלׁשִ לֹא ַקְטֵליּה ּדָ יּה ָהָמן ,ּדְ י ּבֵ ִמיַקּנֵ ַכי ּדְ   .ָמְרּדְ
  והרי למדנו שלצדיק מותר להתגרות ברשעים!  - הקשה תלמיד 

 

והמן", והרי בסופו של דבר ועוד הקשו התלמידים מה הטענות של הגמרא נגד הגורמים לחגיגות פורים: "מרדכי  .22
 - יצאו דברים טובים לעם ישראל מפורים, כגון: "הדור קבלוה", אחדות, עליה לארץ ישראל ובניית המקדש ... 

  אז למה מתלוננים? 
 

הגמרא שואלת על הפסוק "ואשתו היהודיה ילדה את ירד ..." (דברי הימים א ד,יח) אמאי קרי לה יהודיה?  .23
ה ָיְלָדה ֶאת ֶיֶרד ֲאִבי ְגדֹור"רה  בעבודה זרה".והגמרא עונה על שום שכפ הּוִדּיָ ּתֹו ַהּיְ ר ...  ְוִאׁשְ ְרעֹה ֲאׁשֶ ְתָיה ַבת ּפַ ֵני ּבִ ה ּבְ ְוֵאלֶּ

אי ָקֵרי ָלּה יח) - (דברי הימים א ד "ָלַקח ָמֶרד ה"ַאּמַ ְפָרה ּבַ  ?"ְיהּוִדּיָ ּכָ    .ֲעבֹוָדה ָזָרהַעל ׁשּום ׁשֶ
 שהמוסלמים נקראים יהודיים!יוצא תלמיד: אם כן הקשה 

  

 77774444סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

ר ָאִביןָאַמר " .24 יא ּבַ י ִחיָּ ן ָקְרָחהָאַמר  ַרּבִ ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ שאלו בכיתה שלכאורה על פי מה שלמדנו היה צריך להיות כתוב  –" ַרּבִ
  "משום" רבי יהושע בן קרחה ולא "אמר"! 

 !הרי רבי חיא בר אבין לא היה תלמידו של רבי יהושע בן קרחה

  
 99994444סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

ִביָאה ֲאחֹות ַאֲהרֹן"הגמרא מביאה הוכחה שמרים היתה נביאה מהפסוק:  .25 ח ִמְרָים ַהנְּ ּקַ   . "ַוּתִ
  הגמרא מקשה: וכי מרים אחות אהרן ואיננה אחות משה?! 

  ומתרצת: שמרים התנבאה כשהיא אחות אהרן. ואמרה: עתידה אמי שתלד בן שיושיע את ישראל.
ִביָאה "כון אם מרים התנבאה רק פעם אחת, אחרת מדוע נאמר בפסוק: הקשה תלמיד:  זה יהיה נ ח ִמְרָים ַהנְּ ּקַ ַוּתִ

  כשמשה אז בחיים, והרי היא אחות משה כפי שהיא אחות אהרן! "ֲאחֹות ַאֲהרֹן
 

ַחת ּתֹוֶמר"הגמרא מביאה את הפסוק על דבורה  .26 ֶבת ּתַ   . "ְוִהיא יֹוׁשֶ
  ר" ולא עץ 'תמר'?תלמיד שאל: מדוע הפסוק קורא לעץ "תומ

 

רב נחמן אמר שחולדה הנביאה היא מבני בניו של יהושע, הקשה עליו רב עינא שהביא ברייתא שיש בה מחלוקת  .27
  בין ת"ק לרבי יהודה, שרבי יהודה סובר: שחולדה הייתה מבני בניה של רחב! 



 

 

סובר כמו תנא  אמר אחד התלמידים: שרב נחמן יכל לתרץ תרוץ פשוט שיעקור את הקושיא באומרו שהוא
  קמא!!! 

 ענינו בפשטות שודאי עדיף לרב נחמן להסתדר עם כולם מאשר להסתדר רק עם תנא קמא.

  
 50505050סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

הגמרא מביאה את שמות שמונת הנביאים שיצאו מרחב, ומופיעים שם ארבע זוגות נביאים אבות ובנים שהיו  .28
  נביאים. 

  שאל אחד התלמידים מדוע סידרו כך את סדר שמותם? 
נריה, ברוך, ולאחר מיכן מובאים שמות הבנים ואח"כ  –קשה מדוע יש אי התאמה, בתחילה מובאים אב ובנו וה

  שמות האבות?
 

ַכי -ַמְלָאִכי הגמרא מביאה את דברי רב נחמן שסובר " .29 נשארת ו", הגמרא דוחה את דבריו בקושית מיתיבי, ֶזה ָמְרּדְ
ָאַמר  :ַרב ַנְחָמןָאַמר נחמן: " הגמרא מביאה דברי רבלאחר מיכן בתיובתא. הגמרא  ַמאן ּדְ ָרא כְּ ּבְ  "ַמְלָאִכי ֶזה ֶעְזָרא"ִמְסּתַ

  ומוכיח זאת מפסוקים. 
ָרא" אחד התלמידים על הניסוח של הגמרא:הקשה  ּבְ   והרי דברי רב נחמן הראשונים נדחו!  -" ִמְסּתַ

, מדוע לא נאמר ניסוח של "אלא ועוד: אם רב נחמן מגיב על הקושיא ומנסה לתרץ על ידי הבאה הסבר אחר
 ?אמר רב נחמן" וכדומה

  

 52525252סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

  הגמרא מביאה שאחשוראש ביקש את ספר שיקריאו לו משם ...  .30
  הקשה אחד התלמידים מדוע אחשוראש מבקש שיקריאו לו מספר הזכרונות ואינו קורא בעצמו?! 

  ענה לו אחד התלמידים: וכי "מנקה אורוות" יודע לקרוא?! 
  ידיעת קרוא וכתוב לא קשור?! -נה האם אחשוראש היה חכם או טיפש כשהגמרא ד

  

  

        82828282    - - - -     55555555פרק ב סוגיות פרק ב סוגיות פרק ב סוגיות פרק ב סוגיות מגילה מגילה מגילה מגילה 
        

        44446666סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
ָיָדְך  :ַרב יֹוֵסףָאַמר "הגמרא אומרת:  .31 יִבי ּבְ ַרב ּבִ ָחֵייׁש ִליִחיָדָאה ,ְנקֹוט ּדְ מּוֵאל הּוא ּדְ ׁשְ ְתַנן ,ּדִ ׁש ָאִחיו ֶאת" :ּדִ יּדֵ ּקִ  ׁשֹוֶמֶרת ָיָבם ׁשֶ

ּום  .ֲאחֹוָתּה  ֵתיָרהִמׁשּ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ דֹול :ָאְמרוּ  ַרּבִ ה ָאִחיָך ַהּגָ ֲעׂשֶ ּיַ ן ַעד ׁשֶ ה אֹוְמִרים לֹו ַהְמתֵּ    ."ַמֲעׂשֶ
מּוֵאלָאַמר  ֵתיָרה :ׁשְ ן ּבְ י ְיהּוָדה ּבֶ ַרּבִ    ."ֲהָלָכה ּכְ
חידאית, אנו קובעים ששמואל וכי משום שראינו במקום אחד ששמואל חושש לדעה י –אחד התלמידים שאל 

  דאית?!יחושש תמיד לדעה יח
  

        75757575סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
מּוֵאלָאַמר  ַרב ְיהּוָדהָאַמר הגמרא מביאה: " .32 תּוִבים  :ׁשְ ין ַהּכְ תּוָבה ּבֵ ה ַהּכְ ְמִגיּלָ    – "לֹא ָיָצא - ַהּקֹוֵרא ּבִ

  לכאורה לא מובן הרי הקריאה במגילה זו גם גורמת לפרסומי ניסא!
  

        66667777סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
י" מביאה ברייתא:הגמרא  .33 ן ַּפּזִ ְמעֹון ּבֶ י ׁשִ ַרּבִ ֵריּה ּדְ י ְיהוָּדה ּבְ הקשה אחד התלמידים מדוע יש ארמית  - ... "  ַרּבִ

  בברייתא ולא כתוב רבי יהודה בנו של רבי שמעון בן פזי?
 

  הגמרא דנה מי הוא התנא של משנתנו שסובר שחרש אפילו בדיעבד אינו יכול לקרוא את המגילה?  .34
  משווה דיני חרש במצוות הבאות: מגילה, תרומה, ברכת המזון וקריאת שמע. והגמרא

דרבנן] ובעונשים על -[דאורייתא ?כיצד הגמרא משווה מצוות אלו כשאין הם שווים בסמכותבכיתה:  הקשו
  העובר עליהם?

  
  

        109109109109    - - - -     83838383פרק ג' סוגיות פרק ג' סוגיות פרק ג' סוגיות פרק ג' סוגיות מגילה מגילה מגילה מגילה 
  

        83838383סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
  לעומת "ואנכי עמדתי בהר".  הגמרא מביאה סתירה בין שני פסוקים: "ואשב בהר" .35

  תרוצים. 4הגמרא מביאה 
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 
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  משה רבינו גם ישב וגם עמד!  וארבעים לילה, ובתוך זמן זה
 

 הגמרא מביאה ברייתא:  .36

ה ְוַעד " ְמִליֵאלִמימֹות מׁשֶ ן ּגַ ד ַרּבָ א ְמעּוּמָ    ,לֹא ָהיּו ְלֵמִדין ּתֹוָרה ֶאּלָ
ת  ּמֵ ֶ ְמִליֵאלִמׁשּ ן ּגַ ב -ָיַרד חֹוִלי ָלעֹוָלם  ַרּבָ ָ   ."ְוָהיּו ְלֵמִדין ּתֹוָרה ְמיּוׁשּ

  אל למדו תורה במעומד.דהיינו בזמן חייו של רבן גמלי
והרי למדנו בשנה שעברה בפרק תפילת השחר שרבן גמליאל העמיד את רבי יהושע. הרי זה   –הקשה תלמיד 

מלמדנו שבישיבת רבן גמליאל למדו תורה במיושב וכעונש וכביזוי הועמד רבי יהושע, והגמרא אומרת שרבן 
  גמליאל העמיד את רבי יהושע שלוש פעמים!

  ספסלי משמע שלמדו בישיבה! 400וספו וכן נאמר שהתו
  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!
עומק הסוגיא,  בבירורדברי רבא, שבלימוד מעמיק ומו"ר הרב דוד פוקס תרץ דווקא מסוף סוגייתנו מ

  , ובחזרות עמדו.הלכה למעשה ויסודות לכל התורה; שם ישבו להסיק
מו"ר הרב רא"ם הכהן אמר ששאלה זו שאל הנוב"י ותרץ שמדובר בשני רבן גמליאל, שהברייתא מדברת על רבן 

בן גמליאל הנכד. וכך גם תרץ לנו הרב שמואל גמליאל הזקן ואילו בסיפור של רבן גמליאל ורבי יהושע מדובר בר
  אריאל.

שרבן גמליאל אמר לרבי יהושע לעמוד אין זה 'עומד' לעמוד לעומת 'יושב', כולם עמדו בזמן  –תלמיד אחר תרץ 
  הלימוד, ורבן גמליאל אמר לרבי יהושע לעמוד כעין "עמוד בפינה".

ללימוד בחברותות. ותרוץ זה בעצם מעין תשובתו  תלמיד אחר הביא תרוץ נוסף: שיש הבדל בין שמיעת שיעור
  של רב בסוגייתנו.

  
 66668888סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

ְטַרְזָיא"הגמרא מביאה את דברי רב ששת מקטרזיא:  .37 ת ִמּקַ ׁשֶ יּה ּדְ  ַרב ׁשֵ ַלע ְלַקּמֵ יִאיּקְ ִ ואחד התלמידים  "ּוָבֵריְך מנ"ח ַרב ַאׁשּ
  יינו]?בכיתה שאל מדוע הר"ת הן מנ"ח ולא מנ"ש [מגילה, ניסים, שהח

 

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

אָאַמר  ּפָ    :ַרב ּפָ
ְך ֵניְמִריְנהּו ְלַתְרַוְייהוּ     :ִהְלּכָ

ל ָצֵריֶהם ָרֵאל ִמכָּ ְפָרע ְלִיׂשְ ה ה' ַהּנִ רּוְך ַאּתָ יַע  ,ּבָ   .ָהֵאל ַהּמֹוׁשִ
גם אצל אביי וגם אצל רבא, ואולי אף למד מעוד רבנים, ואולי לימוד אצל  ואמרנו בכיתה שרב פפא זכה ללמוד

מספר רבנים לימד אותו שהתורה היא רחבה, ויש בחינות אמיתיות ברבנים השונים אף שהם חולקים ולכן ראוי 
  לפסוק כשניהם ולמצוא את המאחד.

  
 77778888סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

 הגמרא מצטטת את המשנה: .39

ּבָ " ׁשַ י ּבְ ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ הּבְ לֹׁשָ ִמְנָחה קֹוִרין ׁשְ    .ְוכּו' "ת ּבְ
ֶנֶגד ִמיושואלת: " ה ּכְ לֹׁשָ   ?"ָהֵני ׁשְ

  לכאורה הפשט הוא שהגמרא שואלת: שהשלושה העולים לתורה כנגד מי? 
  כנגד מי? - אך תלמיד שאל: אולי הגמרא מתכוונת לעצם התקנה שנתקנה בשלשה מועדים [שני, חמישי, מנחה בשבת] 

  
  שתי תשובות כנגד מי? הגמרא מביאה  .40

  ולכאורה לא מובן ההקשר של "תורה נביאים כתובים" ו"כהנים לויים וישראלים"?
 הביא פרוש שקריאת התורה בעמ"י זה כנגד החיבור וההכללה של כלל ישראל. -הועלה רעיון נוסף 

  
 88888888סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

יאה ארבעה תשובות, רב הגמרא שאלה כנגד מי העשרה הפסוקים שצריכים לקרוא בקריאת התורה. הגמרא הב .41
  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.

  
 99998888סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

ברכה ראשונה של קריאת התורה והעולה התקנה הראשונית בנוגע לעולה לתורה, היה שהעולה הראשון מברך  .42
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?



 

 

איסור שבת, ביטלו מצוה מדאורייתא של תקיעת שופר כבר ראינו עקרון זה בגזירת רבה. שמשום חשש ל –וענו 
 בר"ה שחל בשבת, וגם ארבעת המינים, וקריאת המגילה מדרבנן.

  
 91919191סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

ַתֲעִנית ִצּבּור ַרבּדְ "הגמרא הביאה סיפור על רב:  .43 ַלע ְלָבֶבל ּבְ ולא מובן והרי רב נולד וגדל בארץ ישראל וירד  -" ִאיּקְ
  י. א"כ לא מובן מה הפרוש הזדמן לבבל? לבבל, והביא לבבבל את משנת רב

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. 

ומו של בהמשך הסוגיה במקום המילה "איקלע" נאמר "שאני היכא דיתיב רב" לכאורה משמע שבבבל הינו מק
  רב ולא שהזדמן שם!

שהכוונה שבמקום שהזדמן ישב רב, ובגלל שישב רב שם, משום כבודו לא יצאו האנשים  –תרץ אחד התלמידים 
 על אף ש"נהגו" לצאת.

  
 44449999סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

  לכאורה הגמרא כבר שאלה: "הני שלושה כנגד מי?" אז מדוע הגמרא שואלת עוד פעם? .44
 

  עולים לתורה? 6 –, ו 4לתורה, ולא גם על  , עולים7, 5, 3מדוע הגמרא שואלת על  .45
 

   הם כנגד העולים לתורה. 3-5-7עונה שהעולים לתורה  הגמרא .46
ה  לֹׁשָ ף" –ׁשְ    ,(מלכים ב כה,יח) "ׁשֹוְמֵרי ַהּסַ
ה  ָ ֶלךְ " –ֲחִמׁשּ ֵני ַהּמֶ   .(מלכים ב כה,יט)  "ֵמרֹוֵאי ּפְ
ְבָעה  ֶלךְ " –ׁשִ ֵני ַהּמֶ   "רֹוֵאי ּפְ

  לו לענין מספר העולים לתורה?מה עניין פסוקים א
  ועוד הרי הגמרא כבר שאלה שאלה זו בנוגע לשלוש אז מדוע כפילות?

        
        55559999סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
  "הני ששה דיום הכפורים כנגד מי?" והגמרא עונה כנגד ששה שעמדו מימינו של עזרא וכנגד ששה משמאלו, .47

  גד אלו שעמדו משמאלו בלבד?, מדוע רק כנגד אלו שעמדו מימינו בלבד או כנ12לכאורה א"כ צריך שיעלו 
  ולא עוד כנגד 'ימינו' או 'שמאלו'?

  ומה הקשר ליו"כ?
 

 77779999סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

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

  

 100100100100סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

המינמאלים של כל עולה הגמרא שאלה "הני שלושה כנגד מי?" דהיינו כנגד מי הקריאה של שלושה הפסוקים  .49
  לתורה? 

  , אך שם השאלה כנגד מי שלושת העולים בקריאת התורה?87וכך גם הגמרא שאלה בסוגיה 
  כיצד יתכן שרב אסי ענה את אותה תשובה בשני מקומות על שתי שאלות שונות? –הקשה תלמיד 

 

כנגד תורה נביאים  הגמרא הביאה את דברי רב אסי שהטעם שצריכים לקרוא לפחות שלושה פסוקים הוא .50
  וכתובים. 

  כנגד: כהנים לווים וישראל? 87אם כן שאל תלמיד: מדוע הגמרא לא הביאה גם את תשובת רבא מהסוגיה 
 ועוד מדוע לא אמרה גם שזה כנגד אברהם יצחק ויעקב? 

  
 101101101101סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

 הגמרא מביאה את דברי אביי: .51

א ָאַמר  יֶאּלָ יֵּ    :ַאּבַ
ָיא    :לֹא ַקׁשְ

ִענְ  אן ּבְ    ,ָין ֶאָחדּכָ
י ִעְנָיינֹות ּתֵ ׁשְ אן ּבִ   .כָּ

  נקבה? –זכר, שתי עניינות  –מדוע יש ערוב של זכר ונקבה? ענין אחד 
  

 103103103103סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

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

  מה הגדר של "כבוד צבור"? .53
 

 555510101010סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
ָיָדיו מּוִמין  ו דעות ת"ק ור"י:במשנה הובא .54 ׁש ּבְ ּיֵ יו -ּכֵֹהן ׁשֶ ּפָ א ֶאת ּכַ ָ    .לֹא ִיׂשּ

י ְיהּוָדה ָהיּו ָיָדיו ְצבּועֹות ָסִטיס : אֹוֵמר ַרּבִ יו -ַאף ִמי ׁשֶ ּפָ א ֶאת ּכַ ָ    ".לֹא ִיׂשּ
ִלין ּבוֹ  והמשנה מביאה את הטעם, משום: ּכְ ָהָעם ִמְסתַּ ֵני ׁשֶ    .ִמּפְ

  "המסתכל בכהנים בשעה שנושאין את כפיהן עיניו כהות לפי שהשכינה שורה על ידיהן".  :ומפרש רש"י
  היא רק לרבי יהודה או גם לתנא קמא? שהובאה במשנה  נשאל בכיתה האם הסברה

שלא ראוי שבעלי מומים ישאו את כפיהם, כפי שכבר ראינו שכהנים בעלי  :לת"קנוסף  \אחר ולכאורה יש טעם 
  מומים פסולים לעבודה במקדש!

עלי את נושא בדווקא מדוע ת"ק דווקא הדגיש  –ואם ת"ק ור"י מסכימים עם אותה סברה ואינם חולקים 
  מומים? 

 
הגמרא מביאה סברה שאם "דש בעירו" מותר לו להעלות לדוכן למרות שהוא סומא. ולכן זבלגן, או שידיו  .55

  צבועות ורוב אנשי העיר מלאכתן בכך, מותר להם להעלות לדוכן בעירם. והובאו גם ברייתות לסייע.
ואין חשש שיסתכלו בו בזמן ברכת סברה זו מועילה לבני העיר שרגילים לראותו בכך,  –שאל אחד התלמידים 

 הכהנים, אך מה עם האורחים שבאים לאותה עיר? 

שאל אחד התלמידים מה יהיה הדין "באדם חשוב" האם יהיה מותר לו להעלות לדוכן, כגון אורח שבא לעיר  .56
  שהינו כהן וגם רב חשוב? הרי גם אצלו יש חשש שמא יסתכלו בו בזמן נשיאת כפים!

ינו פרצופי האנשים ידועים לכולם על ידי אמצעי התקשורת, האם גם במקרה כזה דנו התלמידים: שבימ
 יסתכלו, או שדווקא בגלל זה יסתכלו יותר?

כמו כן, דנו התלמידים האם גם בזמן הגמרא הכהנים נשאו כפיים עם טלית? נ"מ לכהן בעל מום בימינו שמכוסה  .57
 בטלית. 

  
 777710101010סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

בח, ושאנשי כנסת הגדולה תיקנו. ולכן אומרים בדברי שבח שמשה רבינו ִש  למדנו בסוגיה, שיש לשבח את ה' רק .58
  רק "האל הגדול הגבור והנורא". 

 "גומל חסדים טובים ומקיים אמונתו ..."! :את ה' בהמשך הברכהעוד משבחים  הקש חד התלמידים: והרי אנו

  
  

        147147147147    - - - -     110110110110פרק ד' סוגיות פרק ד' סוגיות פרק ד' סוגיות פרק ד' סוגיות 
  

        111111111111סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
יּה ּדְ " .59 ּפָ ָאָתא ְלַקּמֵ יּה ּדְ  ,ְוָאַסר ֵליּה  אַרב ּפָ    ."ְוָאַסר ֵליּה  ַרב הּוָנאְלַקּמֵ

  שאל אחד התלמידים מדוע רמי בר אבא שואל שני רבנים הלכה? 
בפרק תפילת השחר כש"אותו תלמיד" שאל שני בלימודנו שנה שעברה מדוע לא נזהר מלסכסך כפי שראינו 

  רבנים האם תפילת ערבית רשות או חובה?
 

איּה ּדְ ָאָתא ְלַקּמֵ " .60 ּפָ יּה ּדְ  ,ְוָאַסר ֵליּה  ַרב ּפָ   ."ְוָאַסר ֵליּה  ַרב הּוָנאְלַקּמֵ
  שני רבנים? מדוע?את אותה שאלה האם יש ללמוד מכאן שיש עניין לשאול 

  

        666611111111סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
ָאַמר " .61 י יֹוָחָנןּדְ ּום  ַרּבִ י ֵמִאירִמׁשּ א ִלְלמֹוד ּתֹוָרה ,ֵאין מֹוְכִרין ֵסֶפר ּתֹוָרה :ַרּבִ הוְ  ,ֶאלָּ ָ א ִאׁשּ ָ   ".ִליׂשּ

הוא דווקא לעצמו או גם ללמוד תורה ולישא אשה שאל אחד התלמידים האם ההיתרים הללו למכור ספר תורה 
דהיינו האם מותר למכור ספר תורה כדי ללמוד תורה דווקא לעצמו, או גם בשביל לימוד תורה  לצורך הזולת?

  של אחרים?
  ישא אשה"?כמו כן מה כלול בהוצאות "לימוד תורה" ו"ל

  
  , שאלו האם מותר למכור ספר תורה בהערמה על ידי נתינתו במתנה?112על פי הסוגיה ועל פי הסוגיה  .62

  
שאם אדם קבל בית כנסת במתנה, לפי דעה אחת פוקעת קדושת בית הכנסת בנתינתו במתנה,  112למדנו בסוגיה  .63

יּה לֹא ֲהָוה יָ משום: " ֲהָוה ֵליּה ֲהָנָאה ִמיּנֵ ". שאל אחד התלמידים האם ניתן לתת ספר תורה במתנה לבית ִהיב ֵליּה ִאי ַלאו ּדַ
 הכנסת ...(בהערמה)?

  



 

 

 118118118118סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 
ָבִרים ֲאמּוִרים"הגמרא מביאה ברייתא:  .64 ה ּדְ מֶּ ם ֲחֵבר ִעיר :ּבַ ֵאין ׁשָ ׁשֶ ם ֲחֵבר ִעיר  ,ּבְ ֵתן ַלֲחֵבר ִעיר -ֲאָבל ֵיׁש ׁשָ יּנָ   . "תִּ

  המתעסק בצרכי צבור. תלמיד חכם  –רשי מפרש חבר עיר 
  שאלו בכיתה:

  א. מדוע דווקא תלמיד חכם, ואם הוא צדיק גדול ואינו תלמיד חכם שמוסר עצמו למען הצבור?
ן ואי ,כשהוא בסך הכל אורח ,ע דווקא מעמד התלמיד חכם מחייב את בן העיר האחרת להתחייב בצדקהב. מדו

  לו אחריות על חברי העיר העניים?
מדוע כאן יש ענין של הפוסקים שחייבים לתת? כיצד אפשר לפסוק  –ודרים ואינם משלמים" ג. יש עניין של "הנ

 על אנשי עיר אחרת?!
  

 122122122122סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

  הגמרא מביאה סיפור שתלמידיו של רבי פרידא שואלים אותו "במה הארכת ימים? ועונה להם תשובה.   .65
אחר", שרבי פרידא חזר עבור תלמיד  הקשה אחד התלמידים: והרי במסכת עירובין הגמרא מספרת שם "סיפור

  פעמים ולכן זכה לאריכות ימים של ארבע מאות שנה! 400אחד 
 

ֵעיֶניךָ הקשה אחד התלמידים שמימרה של רבי יצחק בסוגייתנו " .66 ה ּבְ ִהי ִקְלַלת ֶהְדיֹוט ַקלָּ ..." מופיע בסוגיה  ְלעֹוָלם ַאל ּתְ
 בשם אמורא אחר: רבי אליעזר בשם רבי חנינא! 52

  
 666612121212וגיה וגיה וגיה וגיה סססס

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

  

 127127127127סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

ה"הגמרא מביאה ברייתא:  .68 ּלָ ת ּוְלַהְכָנַסת ַהּכַ ְלמּוד ּתֹוָרה ְלהֹוָצַאת ַהּמֵ ִלין תַּ   ."ְמַבטְּ
הרי למדנו ש"תלמוד תורה כנגד כולם"! אז כיצד יתכן שישנן מצוות שדוחות את התלמוד הקשה צוריאל ו

 תורה?

  
 130130130130סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

אם עלו עשבים במקום שנחרב בית הכנסת לא יתלוש בשביל שיהיה לאדם עוגמת נפש מחורבן בית הכנסת,  .69
  מותר.  –למסקנת הסוגיה יוצא שלתלוש להאכיל לבע"ח אסור, אך לתלוש ומניח 

  רה לשם מה הצורך לתלוש? לכאו
 ומדוע מותר לתלוש ובכך יבטל את עוגמת הנפש!

  

 888813131313סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

הגמרא הביאה ברייתא המפרשת חלק של המשנה. על הברייתא הגמרא מביאה "איתמר" שסותר את הברייתא  .70
  והגמרא עונה "ולא פליגי ...". 

מכותו קטנה מברייתא, וכמו כן אין הקשה תלמיד: שלכאורה ה"איתמר" אינו יכול לחלוק על הברייתא, כי ס
 מתאים הניסוח "ולא פליגי" שלכאורה הם חולקים!

  
     142142142142סוגיה סוגיה סוגיה סוגיה 

הגמרא מביאה את המקור לקריאת מעשה בראשית בזמן המועדות. הגמרא מביאה את הפסוק שאברהם אומר:  .71
 לה'ים במה אדע כי אירשנה". -"ויאמר: ה' א

 אינו מאמין להקב"ה?  וכי אברהם –את הקושיה ההכרחית  תלמידהקשה  .א

בפסילים וא הענק שבענקים שבתקופת האמונה מדוע הקב"ה מעניש את אברהם שה והקשה תלמיד נוסף: .ב
 עונש?!  האם מגיע לאברהם ,ומלמד את העולם את האמונה באל אחד ,אברהם מוצא את הקב"ה

 שואל על כך את ה'?!אז מדוע אברהם  ,הרי ה' הבטיח כבר לנח שיותר לא יהיה מבול :הקשהתלמיד אחר  .ג

  
  

 תם ולא נשלם.
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    ןןןןרָ רָ רָ רָ דְ דְ דְ דְ הַ הַ הַ הַ 
  :בעזרת השם יתברךלזכרון ויועיל שלש פעמים: אחר השלמת המסכתא יאמר זה 

  

   .ְוַהְּדָר ַעָלן ַהְּדָרן ֲעָל ַמֶּסֶכת ְמִגיָּלה

   .ַּדְעָּתן ֲעָל ַמֶּסֶכת ְמִגיָּלה ְוַדְעֵּת ַעָלן

  .א ְּבָעְלָמא ָהֵדין ְוא ְּבָעְלָמא ְּדָאִתי ,ְוא ִתְתַנִׁשי ִמיָנן ,א ִנְתַנִׁשי ִמָּנ ַמֶּסֶכת ְמִגיָּלה
  

  ואחר כך יאמר זה:

ָרִמי  ,ָּפָּפא ֲחִניָנא ַּבר .ֶׁשְּתֵהא תֹוָרְת ֻאָּמנּוֵתנּו ָּבעֹוָלם ַהֶּזה ּוְתֵהא ִעָּמנּו ָלעֹוָלם ַהָּבא :ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיָי ֱאֵהינּו ֵואֵהי ֲאבֹוֵתינּו

 ,ָאָדא ַּבר ָּפָּפא ,סֹוְרָחב ַּבר ָּפָּפא ,ָרִכיׁש ַּבר ָּפָּפא ,ַרְפָרם ַּבר ָּפָּפא ,ַאָּבא ֶמִרי ַּבר ָּפָּפא ,ַאַחאי ַּבר ָּפָּפא ,ַנְחָמן ַּבר ָּפָּפא ,ַּבר ָּפָּפא

  .ָּדרּו ַּבר ָּפָּפא
  

ְוֶצֱאָצֵאי  ,ְוֶצֱאָצֵאי ֶצֱאָצֵאינּו ,ְהֶיה ֲאַנְחנּו ְוֶצֱאָצֵאינּוַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ְונִ ּוְבִפיִפּיֹות  ,ְת ְּבִפינּוַהֲעֵרב ָנא, ְיָי ֱאֵהינּו, ֶאת ִּדְבֵרי תֹוָר 

 ,ְיִהי ִלִּבי ָתִמים ְּבֻחֶּקי .י ְלעֹוָלם ִהיא ִליּכִ  ,ֵמאְֹיַבי ְּתַחְּכֵמִני ִמְצֹוֶת ַעְּמ ֵּבית ִיְׂשָרֵאל, ֻּכָּלנּו יֹוְדֵעי ְׁשֶמ ְולֹוְמֵדי תֹוָרֶת ִלְׁשָמּה.

  .דֶע ָּברּו ַאָּתה ְיָי ַלְּמֵדִני ֻחֶּקי: ָאֵמן ָאֵמן ָאֵמן ֶסַלה וָ  .ִּכי ָבם ִחִּייָתִני ,ְלעֹוָלם א ֶאְׁשַּכח ִּפּקּוֶדי .ְלַמַען א ֵאבֹוׁש
  

ֵהינּו ֵואְיָי ֱא ְמָּת ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ֵּבית ַהִּמְדָרׁש ,ֵהי ֲאבֹוֵתינּומֹוִדים ֲאַנְחנּו ְלָפֶני ֶׁשָאנּו  .ְוא ַׂשְמָּת ֶחְלֵקנּו ִמּיֹוְׁשֵבי ְקָרנֹות ,ֶׁשׂשַּ

ָאנּו ֲעֵמִלים  ,ים ְוֵהם ֲעֵמִליםָאנּו ֲעֵמלִ  .ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים ִלְדָבִרים ְּבֵטִלים ,ָאנּו ַמְׁשִּכיִמים ְלִדְבֵרי תֹוָרה ,ַמְׁשִּכיִמים ְוֵהם ַמְׁשִּכיִמים

ְוֵהם ָרִצים ִלְבֵאר ָׁשַחת.  ,ָאנּו ָרִצים ְלַחֵּיי ָהעֹוָלם ַהָּבא ,ָאנּו ָרִצים ְוֵהם ָרִצים .ְוֵהם ֲעֵמִלים ְוֵאיָנם ְמַקְּבִלים ָׂשָכר ,ּוְמַקְּבִלים ָׂשָכר

  .ְיֵמיֶהם ַוֲאִני ֶאְבַטח ָּב ֵׁשי ָדִמים ּוִמְרָמה א ֶיֱחצּוַאנְ  ,ְוַאָּתה ֱאִהים ּתֹוִרֵדם ִלְבֵאר ַׁשַחת ֶׁשֶּנֱאַמר
  

ם, ִלְלמֹד ְּכֵׁשם ֶׁשֲעַזְרַּתִני ְלַסֵּים ַמֶּסֶכת ְמִגיָּלה ֵּכן ַּתַעְזֵרִני ְלַהְתִחיל ַמֶּסְכּתֹות ּוְסָפִרים ֲאֵחִרים ּוְלַסְּיָמ  ,ְיִהי ָרצֹון ִמְּלָפֶני ְיָי ֱאַהי

ּוְזכּות ָּכל ַהַּתָּנִאים ְוָאמֹוָרִאים ְוַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַיֲעמֹוד ִלי  .ְׁשמֹור ְוַלֲעׂשֹות ּוְלַקֵּים ֶאת ָּכל ִּדְבֵרי ַתְלמּוד ּתֹוָרֶת ְּבַאֲהָבהּוְלַלֵּמד לִ 

 ,ְּבָׁשְכְּב ִּתְׁשמֹר ָעֶלי ,ְּבִהְתַהֶּלְכ ַּתְנֶחה אָֹת :ם ִּביְוִיְתַקּיֵ  .ּוְלַזְרִעי ֶׁשא ָתמּוׁש ַהּתֹוָרה ִמִּפי ּוִמִּפי ַזְרִעי ְוֶזַרע ַזְרִעי ַעד עֹוָלם

וְ  .ַוֲהִקיצֹוָת ִהיא ְתִׂשיֶח ְׁשנֹות ַחִּייםִּכי ִבי ִיְרּבּו ָיֶמי ָיִמים ִּביִמיָנּה .יֹוִסיפּו ְּל ְייָ  ,ְיָי עֹז ְלַעּמֹו ִיֵּתן .מֹאוָלּה עֶֹׁשר ְוָכבֹודִּבְׂש  ,אֶֹר 

לֹום   .ְיָבֵר ֶאת ַעּמֹו ַבׁשָּ

  

ָעְלָמא ּוְלִמְבֵני ַקְרָּתא ִּדירּוְׁשֶלם ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשֵמּה ַרָּבא. ְּבָעְלָמא ְּדהּוא ָעִתיד ְלִאְתַחְּדָּתא ּוְלַאֲחָיא ֵמַתָיא ּוְלַאָסָקא ְלַחֵּיי 

ָחָנא נּוְכָרָאה ֵמַאְרָעא ּוְּלַאָתָבא ּפּוְלָחָנא ִּדְׁשַמָּיא ְלַאְתֵריּה ְוַיְמִלי ּקּוְדָׁשא ְּבִרי הּוא ּוְלַׁשְכֵלל ֵהיְכֵליּה ְּבַגּוָּה ְוִלְּמֲעַקר ּפּוְל 

ֲעַגָלא ּוִבְזַמן ָקִריב ְוִאְמרּו ת ִיְׂשָרֵאל, ּבַ ְבַמְלכּוֵתּה ִויָקֵריּה (נ"ס: ְוַיְצַמח ּפּוְרָקֵנּה ִויָקֵרב ְמִׁשיֵחּה). ְּבַחֵייכֹון ּוְביֹוֵמיכֹון ּוְבַחֵיי ְּדָכל ֵּבי

  ָאֵמן: ְיֵהא ְׁשֵמּה ַרָּבא ְמָבַר ְלָעַלם ּוְלָעְלֵמי ָעְלַמָּיא. 

א ְוִיְתַהָּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל ְׁשֵמּה ְדֻקְדָׁשא  בעשי"ת ְלֵעָּלא ְלֵעָּלא ְּבִרי הּוא. ְלֵעָּלא (ִיְתָּבַר ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם ְוִיְתַנׂשֵּ

  .ָרן ְּבָעְלָמא. ְוִאְמרּו ָאֵמןִמָּכל) ִמן ָּכל ִּבְרָכָתא ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ַּדֲאִמי

אֹוַרְיָתא. ִּדי ְבַאְתָרא ַקִּדיָׁשא ָהֵדין ְוִדי ַעל ִיְׂשָרֵאל ְוַעל ַרָּבָנן. ְוַעל ַּתְלִמיֵדיהֹון ְוַעל ָּכל ַּתְלִמיֵדי ַתְלִמיֵדיהֹון. ְוַעל ָּכל ַמאן ְּדָעְסִקין ְּב 

י ּוֻפְרָקָנא ִמן ֳקָדם ֲאבּוהֹון ְּדִבְׁשַמָּיא ְבָכל ֲאַתר ַוֲאַתר. ְיֵהא ְלהֹון ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא ִחָּנא ְוִחְסָּדא ְוַרֲחִמין ְוַחִּיין ֲאִריִכין ּוְמזֹוֵני ְרִויֵח 

  .ל ִיְׂשָרֵאל. ְוִאְמרּו ָאֵמןא ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא ְוַחִּיים טֹוִבים ָעֵלינּו ְוַעל ּכָ ְוַאְרָעא ְוִאְמרּו ָאֵמן:ְיֵה 

לֹום) ִּבְמרֹוָמיו הּוא ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום ָעֵלינּו ְוַעל ָּכל ִיְׂשָרֵאל   .ְוִאְמרּו ָאֵמן עֹוֶׂשה ָׁשלֹום (בעשי"ת ַהׁשָּ

 " ותודתנו נתונה להם על כךפורטל דף היומי"מאתר  נוקבל "ההדרןההדרןההדרןההדרן"את 


