
 

 

 

 
 ג  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

תמצית   הן  המודגשות  המילים  חשובה:  הערה 

 כסיכום מהיר.   העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן 

 

 דף ג 

 

 קריאת התורה בזמן עזרא הסופר

עזרא בספר  "נאמר  ְבתֹוַרת  ,  ֶפר  ַבסֵּ ְקְראּו  ַויִּ

ְקָראקִּ ָהֱאֹל ַבמִּ ינּו  ַוָיבִּ ֶׂשֶכל  ְוׂשֹום  ְמֹפָרׁש  "  ים 

 ח'(.   נחמיה ח')

חננאל  רב  אמר  אבין  בר  איקא  רב  ולדברי 

  :אמר רב, כך הוא ביאור הכתוב 

ֶפר ְבתֹוַרת ָהֱאֹל" ְקְראּו ַבסֵּ ", זה מקרא, יםקִּ ַויִּ

התורה   בספר  שקראו  עבריכלומר  , בלשון 

 כמו שהוא. 

כלומר  ְמֹפָרׁש" תרגום,  זה  גם "  שאמרו 

 .  תרגום

שהיתה  " אלו הפסוקים, כלומר ְוׂשֹום ֶׂשֶכל"

 .  הקריאה באופן שניכר היכן סוף כל פסוק

ְקָרא" ינּו ַבמִּ ", אלו פסקי טעמים, כלומר ַוָיבִּ

הקריאה   טעשהיתה  של  ש יו ,  מיםבניגון 

לאומרים   חסרות שהכוונה  של  מסורת 

 . ויתרות

 

 תרגום של תורה 

הסופר  עזרא  בזמן  שכבר  מהכתוב  נתבאר 

תורה.   של  תרגום  היה כבר  שויתכן  היה 

 מזמן מתן תורה. התרגום 

זמן  ו הגר התרגום,  נשכח  לאחר  ואונקלוס 

רבי חייא    אורבי ירמיה  אמר  ך  וכ  .חזר ויסדו 

אבא תורה,  בר  של  הגר    ,תרגום  אונקלוס 

 .מפי רבי אליעזר ורבי יהושע ,אמרו

 

 תרגום של נביאים 

תרגום ,  רבי חייא בר אבא  אואמר רבי ירמיה  

מפי חגי   ,יונתן בן עוזיאל אמרו   ,של נביאים

   .זכריה ומלאכי

זה  ו  תרגום  ישראל  כשנאמר  ארץ  נזדעזעה 

פרסה מאות  ארבע  על  פרסה  מאות    . ארבע 

ואמרה קול  בת  הוא    ,יצתה  שגילה  מי  זה 

 .  סתריי לבני אדם

רגליו  על  עוזיאל  בן  יונתן  אני ,  ואמר  ,עמד 

אדם לבני  סתריך  שגליתי  וידוע  ,  הוא  גלוי 

ולא לכבוד בית   ,שלא לכבודי עשיתי  ,לפניך

עשיתי  ,אבא לכבודך  ירבו  ,  אלא  שלא 

 .לפרש מקראות הסתומים ,מחלוקת בישראל

של   תרגום  שעל  לכך  שהסיבה  וביארו, 

על   נזדעזעה  ולא  הארץ,  נזדעזעה  נביאים 

דברי תורה מפורשים,  כי  של תורה,  תרגום 

התרגום   התורה  ואין  דברים של  מגלה 

שיש   .סתומים נביאים,  דברי  כן  שאין  מה 

בהם דברים סתומים, שהתרגום מגלה, כגון 

" ּדֹוןהספד  ְמגִּ ְקַעת  ְבבִּ מֹון  שיתבֲהַדְדרִּ אר  " 

 בעזה"י בסמוך.

 

ּדֹון " ְקַעת ְמגִּ מֹון ְבבִּ ְסַפד ֲהַדְדרִּ  "ְכמִּ

י"ב)  נאמר ַההּוא"  י"א(  זכריה  שימות    "ַביֹום 

יוסף בן  ִּם  "  משיח  ירּוָׁשַל בִּ ד  ְספֵּ ַהמִּ ְגַּדל  יִּ

ּדֹון ְקַעת ְמגִּ מֹון ְבבִּ ְסַפד ֲהַדְדרִּ    ."ְכמִּ

יוסףו  לא  ,אמר רב  התרגום של הכתוב    אם 

לא מצינו בכל שכן    .כוונתומה  הזה לא ידעתי  

 . המקרא הספד להדדרימון בבקעת מגידו 

למספד    הכוונהבאמת אין    ,ולפי תרגום יונתן 

  . לשני הספדיםהדדרימון בבית מגידו אלא  

ברמות    ,הדדרימוןשל  אחד  מספד   שהיה 

באחד  מספד  ו  .גלעד מגידושהיה  על    בקעת 

 . המלך יאשיה

ביומא ההוא יסגי  ",  התרגום של הכתובוכך  

יגדל  כלומר,    ",מספדא בירושלים ביום ההוא 

בירושלים בר  "  ,המספד  דאחאב  כמספדא 
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   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

טברימון   בן  הדדרימון  יתיה  דקטל  עמרי 

כמספד אחאב בן עמרי  כלומר,    ",ברמות גלעד

  ,שהרג אותו הדדרימון בן טברימון ברמות גלעד

דקטל  " אמון  בר  דיאשיה  יתיה וכמספדא 

וכמספד  כלומר,    ",פרעה חגירא בבקעת מגידו

בבקעת   נכו  פרעה  אותו  שהרג  אמון  בן  יאשיה 

 .מגידו

 

 תרגום של כתובים

ש  עוזיאל  נתבאר  בן  של  יונתן  תרגום  אמר 

גם תרגום  לגלות  עוד  ביקש  נביאים, ואמרו, ש 

יצאה בת קול ואמרה  של כתובים ומנעו ממנו, ש 

   ". דייך , " לו 

את   לתרגם  לו  נתנו  שלא  לכך,  והסיבה 

בספר  משום שנאמר בהם קץ משיח  הכתובים,  

 דניאל.  

 

אׁשֹון  ז'[  -ד'  דניאל י'] ים ְוַאְרָבָעה ַלֹחֶדׁש ָהרִּ ּוְביֹום ֶעְׂשרִּ

ָּדֶקל י ַעל ַיד ַהָנָהר ַהָגדֹול הּוא חִּ יתִּ י ָהיִּ ָוֶאָשא    .ַוֲאנִּ

ים ּוָמְתָניו   יׁש ֶאָחד ָלבּוׁש ַבּדִּ ה אִּ נֵּ ֶרא ְוהִּ יַני ָואֵּ ֶאת עֵּ

ים ְבֶכֶתם אּוָפז ה    .ֲחגֻרִּ יׁש ּוָפָניו ְכַמְראֵּ ָיתֹו ְכַתְרׁשִּ ּוְגוִּ

ין   ְכעֵּ ּוַמְרְגֹלָתיו  ּוְזֹרֹעָתיו  ׁש  אֵּ י  ידֵּ ְכַלפִּ יָניו  ְועֵּ ָבָרק 

כְ  ְּדָבָריו  ְוקֹול  ָקָלל  ָהמֹוןְנֹחֶׁשת  י  .  קֹול  ֲאנִּ י  יתִּ ְוָראִּ

י   מִּ ים ֲאֶׁשר ָהיּו עִּ י ֶאת ַהַמְרָאה ְוָהֲאָנׁשִּ יֵּאל ְלַבּדִּ ָדנִּ

ָנְפָלה   ְגֹדָלה  ֲחָרָדה  ֲאָבל  ַהַמְרָאה  ֶאת  ָראּו  לֹא 

א ָחבֵּ ְבְרחּו ְבהֵּ יֶהם ַויִּ  . ֲעלֵּ

 

 דניאל וחגי זכריה ומלאכי

מראה אותו  את  ראה  "  כשדניאל  יׁש של  אִּ

ים ְבֶכֶתם אּוָפז ים ּוָמְתָניו ֲחגֻרִּ  .ֶאָחד ָלבּוׁש ַבּדִּ

יָניו  ְועֵּ ָבָרק  ה  ְכַמְראֵּ ּוָפָניו  יׁש  ְכַתְרׁשִּ ָיתֹו  ּוְגוִּ

ְנֹחֶׁשת   ין  ְכעֵּ ּוַמְרְגֹלָתיו  ּוְזֹרֹעָתיו  ׁש  אֵּ י  ידֵּ ְכַלפִּ

ָהמֹון ְכקֹול  ְּדָבָריו  ְוקֹול  י'    "ָקָלל  ,  (ו' -ה')דניאל 

והאנשים  את המראה הזה הדניאל לבדו רא

ראו  לא  עמו  "שהיו  ככתוב  י  ,  ֲאנִּ י  יתִּ ְוָראִּ

ים ֲאֶׁשר ָהיּו   י ֶאת ַהַמְרָאה ְוָהֲאָנׁשִּ יֵּאל ְלַבּדִּ ָדנִּ

ְגֹדָלה  ֲחָרָדה  ֲאָבל  ַהַמְרָאה  ֶאת  ָראּו  לֹא  י  מִּ עִּ

א ָחבֵּ ְבְרחּו ְבהֵּ יֶהם ַויִּ    )דניאל י' ז'(." ָנְפָלה ֲעלֵּ

ירמיה  אמר  ו  אבא  אורבי  בר  חייא    , רבי 

   .חגי זכריה ומלאכיאותם אנשים היו ש

נביאיםשהם  ,  ממנו עדיפים  היו  הם  ו  , היו 

מקום  שנשתלחו  של  בשליחותו    לישראל 

, והוא לא נשתלח  לומר לישראל דברי נבואות

 דברי נבואה.לישראל לומר 

את ,  מהםעדיף  היה  והוא   ראה  שהוא 

 . והם לא ראו , המראה

 

 מזלו רואה גם מי שאינו רואה 

את   ראו  לא  ומלאכי  זכריה  שחגי  מבואר, 

" יֶהם  המראה,  ֲעלֵּ ָנְפָלה  ְגֹדָלה  ֲחָרָדה  ֲאָבל 

א ָחבֵּ ְבְרחּו ְבהֵּ ", כי אף על פי שהם לא ראו,  ַויִּ

 מזלם ראה, ועל ידי זה נפל עליהם פחד.  

רבינאו לו  ש,  אמר  שיש  שמי  למדנו,  מכאן 

, מדוע הוא מפחד  פחד, אף על פי שאינו רואה

 .  ויש סיבה אמיתית לפחד שלו זלו רואה, מ

תקנתו סכנה  ומה  מאותה  יקרא ?  להינצל 

 . קריאת שמע

טינופת   עומד במקום  לקרוא  ואם  לו  שאסור 

,  ידלג ממקומו ארבע אמות  שם קריאת שמע,

שמא במקומו יש לו סכנה וכשישנה את מקומו  

   ינצל.

אי יכול  ואם  אמותנו  ארבע  ממקומו  ,  לדלג 

זה לחש  "יאמר  שמינא  ,  טבחי  דבי  עיזא 

שמנות  כלומר,    ,"מינאי השוחט  שבבית  עזים 

 ממני.

 

 מבטלים עבודה ובאים לשמוע מקרא מגילה 

ים ְבָכל "במגילה,    נאמר ים ְוַנֲעׂשִּ ְזָכרִּ ֶלה נִּ ים ָהאֵּ ְוַהָימִּ

ְׁשָפָחהּדֹור ָודֹור  ְׁשָפָחה ּומִּ   ." מִּ

ללמד  ואמר רבי יוסי בר חנינא שדבר זה בא  

שמבטלים   ולויה  כהונה  משפחות  על 
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 . ובאים לשמוע מקרא מגילה עבודתם

רב  וכן אמר  יהודה  רב  שנינו  אמר  וכן   ,

בעבודתבברייתא,   בדוכנ  םכהנים   םולוים 

 ם, עבודת  םמבטלי  םכול,  םוישראל במעמד

  .לשמוע מקרא מגילה םובאי

 

 של יחידמבטלים תלמוד תורה 

 ובאים לשמוע מקרא מגילה

שמבטלים   הקרבנות  עבוד את  נתבאר,  ת 

 , לבוא לשמוע מקרא מגילה.  במקדש

רביו בית  של  סמכו  גם   םשמבטלי  ,מכאן 

 . לשמוע מקרא מגילה םובאי ,תלמוד תורה

של  שכן עבודת הקרבנות חמורה מתלמוד תורה  

מעתה הדברים  ו ]כפי שיתבאר בעזה"י להלן[.   יחיד 

,  אם מבטלים עבודה שהיא חמורה קל וחומר,  

כל שכן שמבטלים  ,  כדי לשמוע מקרא מגילה 

תורה   יחיד תלמוד  מקרא  ,  של  לשמוע  כדי 

 . מגילה 

 

 אסור לאדם שיתן שלום לחבירו בלילה

לוי בן  יהושע  רבי  שיתן   ,אמר  לאדם  אסור 

אין כי יש לחוש שמא    ,שלום לחבירו בלילה

אלא   חבירו  חבירו,שד  זה  כדמות  לו    הנראה 

"שלום",   לשד  לומר  של  ואין  שמו  שהוא 

   . דוש ברוך הואהק

 

 מלאך נראה ליהושע ביריחו 

ישראל   שכשהיו  בנביא,  על מבואר  צרים 

והעיר   איש,  ליהושע  נראה  שלא  יריחו,  אף 

שהוא אותו איש,  כשאמר לו  ,  הכירו יהושע

ה'  לו  ,  מלאך  לו יהושע,  האמין  , והשתחוה 

  .ולא חשש שמא הוא שד

" ָשא שנאמר,  ַויִּ יחֹו  ירִּ בִּ ְיהֹוֻׁשַע  ְהיֹות  בִּ י  ַוְיהִּ

ְוַחְרבֹו   ְלֶנְגּדֹו  ד  ֹעמֵּ יׁש  אִּ ה  נֵּ ְוהִּ ַוַיְרא  יָניו  עֵּ

ָליו ַויֹאמֶ  ֶלְך ְיהֹוֻׁשַע אֵּ ר לֹו ֲהָלנּו  ְׁשלּוָפה ְבָידֹו ַויֵּ

ינּו ם ְלָצרֵּ י ַׂשר ְצָבא  .  ַאָתה אִּ י ֲאנִּ ַויֹאֶמר לֹא כִּ

ַאְרָצה    ה' ָפָניו  ֶאל  ְיהֹוֻׁשַע  ֹפל  ַויִּ י  ָבאתִּ ַעָתה 

ְׁשָתחּו   ר ֶאל ַעְבּדֹוַויִּ י ְמַדבֵּ יהושע )  " ַויֹאֶמר לֹו ָמה ֲאֹדנִּ

 י"ד(. -י"ג ה'

הוא  שמא  יהושע  חשש  שלא  לכך  והסיבה 

לו "ככי  שד,   ענה  י ששאל אותו מי הוא,  ֲאנִּ

ְצָבא   בידינו ו  .ה'"ַׂשר  שאין השדים ,  קבלה 

לבטלה שמים  שם  כן   .מוציאים  אם ,  ואם 

ולומר שהוא מלאך,  היה שד , ורוצה לשקר 

ְצָבא  "לא היה אומר   ַׂשר  י  היה אלא  "  ה' ֲאנִּ

   ."אני מלאך"רק אומר 

י ַׂשר ְצָבא  ומאחר שאמר " ה'", והזכיר שם ֲאנִּ

 שמים, ודאי אינו שד, אלא מלאך ה' ממש. 

 

 תוכחת המלאך ליהושע 

במארב   נתעכבו  יריחו,  על  ישראל  כשצרו 

בלילה גם  שלא    .העיר  הזה  העיכוב  והיה 

בלילה מלחמה  זמן  אין  שהרי  ובא   .לצורך, 

דברים   שני  על  יהושע  את  להוכיח  המלאך 

שנגרמו מחמת עיכובם במארב בלילה שלא  

 לצורך. וכך אמר לו: 

הערבים,  ,אמש (  א) בין  ידי    כלומר  על 

בטלתם  שנתעכבתם במארב העיר עד הלילה,  

 .  תמיד של בין הערביםלחנם 

ידי שאתם ממשיכים ועכשיו  (  ב) על  בלילה 

לצורך,   שלא  מבטלים  במארב  לחנם  אתם 

תורה שהרי  ,  תלמוד  בה,  לעסוק  לכם  שהיה 

 אינכם נלחמים.

, כלומר  על איזה מהן באתשאל אותו יהושע,  

להוכיח.  בא  שבגללה  חמורה  מהם  איזו 

"ו  המלאך  לו  י ַעָתה  השיב  כלומר  ָבאתִּ על ", 

 .ביטול תורה של עכשיו 

ולכן  מיד  ו בו,  וחזר  שטעה,  יהושע  למד 

   .כשצרו על העי לא עשה כן

ין  "  שנאמר, ם ְיהֹוֻׁשַע ַויְֵּלכּו ֶאל ַהַמְאָרב ַויְֵּׁשבּו בֵּ ְׁשָלחֵּ ַויִּ

ָלָעי   ָים  מִּ ָהַעי  ין  ּובֵּ ל  אֵּ ית  ַבַלְיָלה בֵּ ַע  ְיהֹוׁשֻׁ ַוָיֶלן 
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 ג  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

ימּו ָהָעם ֶאת ָכל ַהַמֲחֶנה ֲאֶׁשר  ...  ְבתֹוְך ָהָעםַההּוא  ַוָיׂשִּ

לָ  ָים  מִּ בֹו  ֲעקֵּ ְוֶאת  יר  ָלעִּ ְצפֹון  ַבַלְיָלה מִּ ְיהֹוֻׁשַע  ַויֵֶּלְך  יר  עִּ

ֶמקַההּוא     .י"ג(-)יהושע ח' ט'" ְבתֹוְך ָהעֵּ

יוחנןוא רבי  של  ,  מר  בעומקה  שלן  מלמד 

  .הלכה

 

 ת הקרבנות תלמוד תורה ועבוד 

יהושע את המלאך, בשעה שנתבאר, ש שאל 

איזה חטא חמור, ביטול תורה של רבים או 

לו   השיב  הקרבנות,  עבודת  המלאך  ביטול 

י"   ." כלומר באתי על ביטול תורהַעָתה ָבאתִּ

למד  ו אוניאמכאן  בר  שמואל  שרב  גדול , 

תורה   רבים  תלמוד  מהקרבת  של  יותר 

 . םתמידי

גדול  ו  רבים  של  תורה  תלמוד  דווקא 

של   תורה  תלמוד  אבל  תמידין,  מהקרבת 

עבודה גדולה מתלמוד תורה  ויחיד אינו כן,  

ולכן למדו לעיל בקל וחומר, שאם   .של יחיד

כל  מגילה,  קריאת  בשביל  עבודה  מבטלים 

שכן שמבטלים תלמוד תורה של יחיד בשביל 

 קריאת מגילה.

 

 כבוד תורה 

נתבאר שתלמוד תורה של רבים חשוב מאוד 

שהוא גדול מהקרבת תמידים, ותלמוד תורה  

של יחיד אינו חשוב כל כך ועבודת הקרבנות  

 גדולה ממנו. 

ה לענין תלמוד תורה עצמו, אבל כבוד  כל זו

  ., גדול מאודאפילו של יחידתורה 

דוחה  ולכן כבוד תורה של הספד תלמיד חכם  

, כפי שיתבאר בעזה"י אפילו קריאת מגילה

 בסמוך.

 

 בחוה"מ ובר"ח וחנוכה ופורים  קבורת המת

לקבורה המת  את  מוצאים  הנשים  ,  כשהיו 

כולן עונות בקול  ש  ,היו רגילות להיות מענות

יחד,   להיות  בוכים  רגילות  היו    , מקוננותוכן 

עונות אחריה,   וכולן  קינה,  אומרת  כן  ו שהאחת 

רגילות   הלב.  כלומר,    ,לטפחהיו  על  להכות 

או על    ,או על ירך  ,מטפחות יד על ידותוס' פירשו,  

 .פנים

שו  קטן,  מועד  במסכת  זמנים  מבואר  יש 

 . שבהם אסור לעשות כן 

   .מועדבחולו של . א

ו מענות.  להיות  להיות  מותרות  אסורות 

ומקוננות אומר.  מטפחות  ישמעאל  ,  ורבי 

 .שהקרובות למטה מותרות לטפח

  .בראשי חדשים ובחנוכה ובפורים. ב

אבל  ומטפחות,  מעוננות  להיות  מותרות 

 .אסורות להיות מקוננות

 לקונן  לטפח לענות 

חולו של 
 מותר  מועד

 תנא קמא אוסר. 
ורבי ישמעאל מתיר   אסור 

 סמוך למטה. 

ר"ח חנוכה 
 אסור  מותר  מותר  ופורים

קבורת  באבל  ,  וכל זה בקבורת רוב בני אדם 

כןתלמיד   הדין  אין  בר  חכם  רבה  כמאמר   ,

מועדהונא,   חכם,    אין  תלמיד  שכן בפני  כל 

  .חנוכה ופורים

להיות   מותרות  חכם  תלמיד  כבוד  ומפני 

בכל   ומקוננות  ומטפחות  הזמנים  מענות 

 .הללו 

 

 מת מצווהקבורת  מקרא מגילה ו 

הללו  המצוות  וקבורת שתי  מגילה  מקרא   ,

וכל אחת מהן דוחה  ,  חשובות הן מת מצווה,  

ו גם   הקרבנות  עבודת  את  תלמוד  גם  את 

 . תורה של יחיד

הקרבנות עבודת  את  דוחה  מגילה  ,  מקרא 

" ְׁשָפָחה מהכתוב  ּומִּ ְׁשָפָחה  שנתבאר   ",מִּ כפי 
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 ג  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 לעיל.  

דוחה את העבודה, שמקרא מגילה  מתוך כך  ו

א דוחה תלמוד תורה של יחיד, יכל שכן שה

 שהוא קל מעבודה, כפי שנתבאר לעיל. 

עבודת   את  דוחה  מצווה  מת  וקבורת 

", כפי שיתבאר  ּוְלַאֹחתֹוהקרבנות, מהכתוב "

אדם   שמבטל  להלן,  הקרבת  את  בעזה"י 

הדין   והוא  מצווה,  מת  לקבור  כדי  פסחו, 

לצורך   קרבנות  שאר  מת  שמבטלים  קבורת 

 . מצווה

שו כך  את מתוך  דוחה  מצווה  מת  קבורת 

העבודה, כל שכן שהיא דוחה תלמוד תורה 

שנתבאר  כפי  מעבודה,  קל  שהוא  יחיד,  של 

תלמוד  מבטלים  בברייתא,  שנינו  וכן  לעיל. 

 תורה, להוצאת המת ולהכנסת כלה. 

מקרא  ,  ונסתפק רבא בין שתי המצוות הללו 

וקבורת   עדיפה   מצווה,מת  מגילה  מהן  מי 

חברתה את  מגילה  האם    .לדחות  מקרא 

קבורת מת  שאו  ,  משום פרסום הנסעדיפה,  

 . משום כבוד הבריותעדיפה, מצווה 

מצווה  מת  שקבורת  רבא,  ולאחר מכן פשט  

הבריות,  עדיפה כבוד  גדול  למדנו,  שכן   ,

 לא תעשה שבתורה.שדוחה את 

 

 להיטמא למת נזירשל איסור והיתר 

" נאמר,  נזיר  לַ   ָכלבפרשת  ירֹו  ַהזִּ י   ַעל   ה' ְימֵּ

ת לֹא ֹ   ֶנֶפׁש מֵּ יו ּוְלַאֹחתֹו ָיב מֹו ְלָאחִּ יו ּוְלאִּ א ְלָאבִּ

ַטָמא  לֹא    .ז'(-)במדבר ו' ו'" ָתםָלֶהם ְבמֹ יִּ

ת לֹא  ַעל"מאחר שנאמר ו ֹ  ֶנֶפׁש מֵּ ", ללמד  אָיב

למתים להיטמא  לו  זה  שאסור  בכלל    גם , 

כן   ואם  ארבעה  קרוביו,  הכתוב  פרט  למה 

עצמם בפני  "קרובים  יו ,  ְלָאחִּ מֹו  ּוְלאִּ יו  ְלָאבִּ

ְבמֹ   לֹא  ּוְלַאֹחתֹו ָלֶהם  ַטָמא  כתובים "ָתםיִּ  ?

ללמד על אופנים שמותר  אלה מיעוטים הם  

 . לנזיר להיטמא למת למצווה

יו "המיעוט   ַטָמא  לֹא...    ְלָאבִּ , מלמד  –"  יִּ

דווקא לקרובים ושאר מתים אינו מטמא,  ש

מצווהאבל   למת  הוא  ומתעסק  מטמא   ,

 בקבורתו.

מֹו "והמיעוט   ַטָמא  לֹא ...    ּוְלאִּ ,  מלמד  –"  יִּ

כהן אם  שאפילו   הזה  הנזיר  בו היה  שיש   ,

שתי קדושות, דווקא לקרובים ושאר מתים  

 . מטמא הוא למת מצווהאינו מטמא, אבל 

יו "והמיעוט   ַטָמא   לֹא...  ְלָאחִּ ,  מלמד  –"  יִּ

גדולאם  שאפילו   כהן  זה  נזיר  , היה 

אסור   נזירות  בלא  שאף  חמורה,  שקדושתו 

דווקא   מקום  מכל  לקרוביו,  להיטמא 

אבל   מטמא,  אינו  מתים  ושאר  לקרובים 

 . טמא הוא למת מצווהמ

ַטָמא  לֹא  ּוְלַאֹחתֹו "והמיעוט   לא מלמד ש  –"  יִּ

למת   ומטמא  מצוותו  את  מבטל  נזיר  רק 

שיש   במצווה  שעוסק  מי  גם  אלא  מצווה 

אם בא ,  כגון קרבן פסח ומילהבביטולה כרת  

מצווה מת  את    ,לידו  הללומבטל    המצוות 

 .  ומתעסק במת מצווה

שהכתוב   משמע,  בסוגיתנו  רש"י  פירוש  מתוך 

גדול,   בנזיר שהוא כהן  הולך  ו"ולאחותו" מדבר 

בנו[ את  למול  ]או  פסח  הכתוב  להקריב  ובא   ,

וגם   נזירות  מצוות  למבטל  נטמא  שהוא  ללמד 

במת   ומתעסק  המילה  או  הפסח  את  מבטל 

   המצווה.

ומכל מקום יש ללמוד מכאן, שגם שאר בני אדם  

סח או למול בניהם, מבטלים  ההולכים להקריב פ 

  . כדי לקבור מת מצווהמצוות אלה  

כי כבר למדנו שמעלת נזיר וכהן גדול אינה סיבה  

כשלמדנו   ומעתה  מצווה,  במת  להתעסק  שלא 

ידחה הפסח  פסחו  את  לך להקריב  א הושגם כשהו

אינו  ו זה  יתעסק במת מצווה, למדנו, שאף דבר 

 מונע מלהתעסק במת מצווה.

, שהכתוב הזה מדבר  ברכות פירש רש"יבמסכת  ו

הולכים להקריב פסח ]או למול  שבסתם בני אדם,  

מת   קבורת  מפני  זאת  לבטל  להם  שיש  בניהם[, 

 מצווה.  
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 ג  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 סמוך ונראה 

לכרך   הסמוך  בענין  לוי  בן  יהושע  רבי  דברי 

 . בדף ב'ו לעיל נתבארוהנראה עם הכרך 

 

 כרך שישב ולבסוף הוקף 

בדיניהם מבתי ערי  חלוקים  בתי ערי חומה  

ו מכירתם  לענין  גאולתם  לעניין  החצרים 

בפסוקים, לעניין  ו כמבואר  הקדשם, 

 ובמסכת ערכין. 

ואמר רבי יהושע בן לוי, שכרך שתחילה בנו  

ורק   בהם,  לשבת  בתים    מכןאחר  לבו 

כעיר   ולא  ככפר,  נידון  חומה,  הקיפוהו 

 מוקפת חומה.

נקראש חומהת  אין  מוקפת  זו  ,  עיר  אלא 

לאחר מכן רק  ו ,  ה חומהאות  קיפו שתחילה ה

  .ה בבתיםאות ישבו 

ית מֹוַׁשבשנאמר, " ְמֹכר בֵּ י יִּ יׁש כִּ יר חֹוָמה    ְואִּ עִּ

ְהֶיה ְגֻאָלתֹו ים תִּ ְמָכרֹו ָימִּ "  ְוָהְיָתה ְגֻאָלתֹו ַעד ֹתם ְׁשַנת מִּ

היתה עיר   ישיבתהמתחילת  שכ"ט(,    ויקרא כ"ה )

 פה.ולבסוף הוקתחילה  הולא שישב חומה,

 

 כרך שאין בו עשרה בטלנין 

גדולות,   ותרי נתבאר לעיל, שיש חילוק בין ע

באדר  בארבעה עשר  את המגילה  שקוראים בהן  

כפרים,    בלבד, לקרוא  לבין  מקדימים  שבהם 

 ביום הכניסה.

עיר  קרויה  שאין  ה',  בדף  במשנה  ומבואר 

בטלנים,  עשרה  בה  שיש  זו  אלא  גדולה, 

אדם   בני  עשרה  בה  שיש  הבטלים כלומר 

יום בכל  הכנסת  ,  ממלאכתם  לבית  לבוא 

 .  שחרית וערבית להתפלל

אבל עיר שאין בה עשרה בטלנים, אפילו אם 

 היא גדולה מאוד, נידונית ככפר.

אמר רבי יהושע בן לוי, שלא רק עיר גדולה  ו 

שאין בה עשרה בטלנים דינה ככפר, אלא אף  

כרך גדול, שהוא מקום שווקים, ובאים לשם  

אף על פי שהוא מקום גדול  מכל סביבותיו,  

, ומזדמנים בו ברוב הימים מהבאים,  מאוד

לבית הכנסת בני אדם  מקום,    . עשרה  מכל 

בטלנים עשרה  בו  אין  א  אם  בני  ותו שהם 

נידון ככפר,  כרך זה  , שאין סומכים על  הרי 

לא   פעמים  כי  לו,  הבטלנים הבאים מחוצה 

 יבואו, והרי הוא בלא עשרה בטלנים. 

 

 כרך שחרבו חומותיו 

עיר   יוסי,  בר  אליעזר  רבי  התנא  לדעת 

נון   בן  יהושע  בזמן  חומה  מוקפת  שהיתה 

חרבו ככרךית  נידונ שעכשיו  פי  על  אף   ,

  .חומותיה

ערי חומה,   בתי  לענין  ַעד  " שנאמר  ל  ָגאֵּ יִּ לֹא  ם  ְואִּ

יר   ָבעִּ ֲאֶׁשר  ת  ַהַביִּ ְוָקם  יָמה  ְתמִּ ָׁשָנה  לֹו  לֹו  ְמלֹאת  ֲאֶׁשר 

יֻתת  ֹחָמה  ל ַלְצמִּ א ַבֹיבֵּ ויקרא  " ) ַלֹקֶנה ֹאתֹו ְלֹדֹרָתיו לֹא יֵּצֵּ

   ל'(.   כ"ה 

והיה לו קודם   , ף על פי שאין לו עכשיו לומר, א 

   . לכן 

 

 ישב כרך שחרב ולבסוף

אפילו  ש ,  נתבאר לוי,  בן  יהושע  רבי  לדברי 

הרי זה ,  אם אין בו עשרה בטלנים,  כרך גדול

 .נידון ככפר

אמר רבי יהושע בן לוי, שכל זה בזמן שאין  ו 

שחרב  לאחר  אם  אבל  בטלנים,  עשרה  בו 

בטלנים   עשרה  מעשרה  בו  ונתיישבו  חזרו 

, להיות הרי זה חוזר לדינו הראשון , בטלנים

עיר גדולה, וקוראים בו בארבעה עשר  כנידון 

 באדר.
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