
 

 

 

 
 ה דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

תמצית   הן  המודגשות  המילים  חשובה:  הערה 

כסיכום    העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן

 מהיר. 

 

 דף ה 

 

 קריאת מגילה בכמה 

,  מגילה שנקראת שלא בזמנההכל מודים, ש

ליום  המקדימים  כפרים,  בני  קריאת  כגון 

זמנה,   עיקר  זה  שאין  מאחר  אין  הכניסה, 

, כי צריך לפרסם  קוראים אותה אלא בעשרה

 את הנס. 

חכמים את ,  ונחלקו  כשקוראים  הדין  מה 

, כגון בארבעה עשר בעיירות המגילה בזמנה

 גדולות. 

, מאחר שביום זה היא חובה על כל לדעת רב

אותה לכתחילה אפילו קוראים  יחיד ויחיד,  

 , ויש בדבר פרסום הנס. ביחיד

, אף על פי שהיום הוא זמנה,  ולדעת רב אסי

, משום פרסום מצווה להדר לקרותה בעשרה

הנס. ובדיעבד אם לא מצא עשרה, מודה רב  

איסור   ואין  ביחיד,  לקרותה  שרשאי  אסי 

 בדבר, אבל לא קיים המצווה כראוי.

אסי רב  לדברי  רב  שחשש  וחזומעשה  ר , 

 אחר עשרה, לקבצם יחד לקריאת המגילה. 

 

 עיר גדולה כשיש בה עשרה בטלנים

בטלנים,   בעשרה  גדולה תלוי  עיר  שדין  זה,  ענין 

 .נתבאר לעיל בסוף דף ג'

 

 באלו אמרו מקדימים ולא מאחרים 

ש או  נתבאר,  אדר  של  עשר  ארבעה  כשחל 

מקדימים את ,  חמישה עשר של אדר בשבת

המגילה   השבת,  קריאת  מאחרים  לפני  ולא 

 אותה לאחר השבת. 

ואמר רבי אבא אמר שמואל, שהטעם לכך,  

 )אסתר ט' כ"ז(." ְולֹא ַיֲעבֹור"כי נאמר 

 

 שמחת פורים כשמקדימים את הקריאה

עשר  חמישה  או  עשר  ארבעה  יום  כשחל 

קריאת   את  שמקדימים  פי  על  אף  בשבת 

בתעהמגילה,   אסורים  אלא  אין  והספד  נית 

עשר  וחמישה  עשר  ימי ,  ארבעה  ולא 

 . הקריאה המוקדמים

בזמנה מתקיימת  פורים  שמחת  ורק ,  כי 

קריאת   עם  מקדימים  לאביונים  מתנות 

 . המגילה

 

 ימים לשנים  םאין מוני

שמואל אמר  אבא  רבי  שאין ,  אמר  מנין 

   ?ימים לשנים םמוני

מונה    ,קונם יין שאני טועם לשנה  ,אמראם  כגון  

ליום מיום  חדש  עשר  נדר    .שנים  באחד  ואם 

הבא  ,בניסן בניסן  אחד  עד  פי  ,  אסור  על  אף 

  יתיריםשעדיין יש אחד עשר יום שימות החמה 

חדשים    עושים, או פעמים שאנו  על ימות הלבנה

 חסרים.  

אׁשֹון הּוא  "  ,שנאמר ים רִׁ ַהֹחֶדׁש ַהֶזה ָלֶכם רֹאׁש ֳחָדׁשִׁ

ַהָשָנהָלֶכם   י  י"ב)"  ְלָחְדשֵׁ חדשים    ב'(,   שמות 

לשנים מונה  ימים   ,אתה  מונה  אתה  ואי 

 . לשנים

 

 שעות לחדשים   מחשביםאין 

אבאאמרו  קיסרי  חכמי   רבי  מנין  ,  משום 

   ?שעות לחדשים מחשביםשאין 

זה גיטך אם לא באתי  הרי  לאשתו,    אם אמרכגון  

עד   זהסוף  מכאן  חסרהוהיה  ,  חדש  ובא  ,  חדש 

ותשעה עשרים  יום  אומרים    , משחשיכה  אין 

שהרי חדשה של לבנה  ,  עדיין הוא בתוך החדש

 .  עשרים ותשעה יום ומחצה

ָיִמים  "  ,שנאמר ֹחֶדש  ֶכם  ַעד  ֵמַאפְּ ֵיֵצא  ֲאֶׁשר  ַעד 

ֶתם ֶאת   ַאסְּ י מְּ ָזָרא ַיַען כִׁ ָהָיה ָלֶכם לְּ ֶכם    ה' וְּ בְּ רְּ קִׁ ֲאֶׁשר בְּ

ם ָריִׁ צְּ מִׁ ָיָצאנּו מִׁ ֶזה  ָלָמה  ֵלאֹמר  ָפָניו  לְּ כּו  בְּ )ַותִׁ במדבר " 

ואי אתה   ,ימים אתה מחשב לחדשיםכ'(,    י"א
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 ה דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

   .מחשב שעות לחדשים

 

 םבאלו אמרו מאחרים ולא מקדימי

נתבאר, שכשחל זמן קריאת המגילה בשבת, 

ולא   לפני השבת,  וקוראים אותה  מקדימים 

 מאחרים לקרותה אחרי השבת. 

שכשהם   אחרים,  דברים  במשנתנו  ונזכרו 

חלים בשבת, מאחרים לעשותם אחר השבת,  

 ולא לפני השבת. ואלו הם: 

 

 זמן עצי כהנים והעם. א

בתחילת  למערכה  עצים  שהתנדבו  משפחות 

יום  אותו  להם  נעשה  השני,  הבית  בנין 

שהתנדבו, יום טוב קבוע בכל שנה, להביא בו 

עצים למערכה, ומביאים עימהם באותו יום  

 בכל שנה קרבן הנקרא קרבן עצים. 

חל  ו זה  אם  את  בשבתיום  מביאים  אינם   ,

הדוחה  ציבור  קרבן  אינו  כי  בשבת,  קרבנם 

   את השבת.

מקדימים ו ולא  השבת  לאחר  מביאים 

לפני השבת,   לא להביא  עוד  לפני השבת  כי 

 .  הגיע זמנם

רש"י פירש, שחיובם הוא חיוב נדרים, ועדיין לא  

להקשות,   יש  לכאורה  אולם  חיובם.  זמן  הגיע 

 היכן מצינו שאי אפשר להקדים בהבאת הנדרים.  

ובפירוש רש"י הנדפס על הרי"ף מבואר, שלא היו  

להקדים, כי קודם השבת הוא עדיין זמן  יכולים  

המשפחה שהביאה קודם להם, ואין להם להיכנס  

 בגבולם.

 

 תשעה באב. ב

באב  שחל  כ מתענים בשבתתשעה  אין   ,

בשבת, ולא מקדימים להתענות לפני השבת,  

 אלא מאחרים ומתענים באחד בשבת. 

ש לכך  מקדימיםוהטעם  ולא  , מאחרים 

בידינו,  משום   פורענשכלל  לא  אקדומי  ותא 

 , כלומר אין להקדים דברים רעים. מקדמי

 

 חגיגה . ג

טוב  ביום  חגיגה  שלמי  להביא  מצווה 

יכול  טוב,  ביום  הביא  שלא  ומי  להקריבם. 

 להביא כל הרגל.  

בשבתו טוב  יום  את  כשחל  מביאים  אין   ,

החגיגה בו ביום כי אין הקרבתה דוחה את  

 השבת. 

ולא  ,  אחר יום טובאותה  מביאים  וומאחרים  

, וכל כי זמנה ברגל ולא לפני הרגל,  קודם לו 

שלא הגיע הרגל, לא הגיע זמן החגיגה, ואם 

 יעשו קודם הרגל, לא יצאו בו ידי חובה.

 

 הקהל . ד

של חג במוצאי יום טוב , בכל מוצאי שמיטה

נקהלים כולם בעזרה,  הסוכות והמלך  ,  היו 

תורה משנה  ספר  לפניהם  כמו  קורא   ,

ַצו ֹמֶׁשה אֹוָתם ֵלאֹמר "שנאמר,  ים  ַויְּ ֵקץ ֶׁשַבע ָׁשנִׁ מִׁ

כֹות ַהסֻּ ַחג  בְּ ָטה  מִׁ ַהשְּ ַנת  ׁשְּ ֹמֵעד  ָכל    .בְּ בֹוא  בְּ

ֵני   פְּ ֶאת  ֵלָראֹות  ָרֵאל  שְּ ָחר  קֶ ֱאֹל  ה' יִׁ בְּ יִׁ ֲאֶׁשר  ַבָמקֹום  יָך 

ָרֵאל   שְּ יִׁ ָכל  ֶנֶגד  ַהזֹאת  ַהתֹוָרה  ֶאת  ָרא  קְּ תִׁ

ֵניֶהם ָאזְּ ים    .בְּ ַהָנׁשִׁ וְּ ים  ָהֲאָנׁשִׁ ֵהל ֶאת ָהָעם  ַהקְּ

ָעֶריָך   ׁשְּ בִׁ ֲאֶׁשר  ָך  ֵגרְּ וְּ ַהַטף  מַ וְּ ּולְּ עּו  מְּ ׁשְּ יִׁ ַמַען  ַען  לְּ

ֶאת   אּו  ָירְּ וְּ דּו  מְּ לְּ ָכל  קֵ ֱאֹל  ה' יִׁ ֶאת  ַלֲעשֹות  רּו  ָׁשמְּ וְּ יֶכם 

ַהזֹאת ַהתֹוָרה  ֵרי  בְּ עּו    .דִׁ מְּ ׁשְּ יִׁ עּו  ָידְּ לֹא  ֲאֶׁשר  ֵניֶהם  ּובְּ

ֶאת   ָאה  רְּ יִׁ לְּ דּו  ָלמְּ ַאֶתם  קֵ ֱאֹל   ה' וְּ ֲאֶׁשר  ים  ַהָימִׁ ָכל  יֶכם 

אֶ  ים  רִׁ ֹעבְּ ַאֶתם  ֲאֶׁשר  ָהֲאָדָמה  ַעל  ים  ָׁשָמה  ַחיִׁ ֵדן  ַהַירְּ ת 

ָתה  ׁשְּ רִׁ  י"ג(.  - " )דברים ל"א י'לְּ

בשבת טוב  יום  מוצאי  חל  היו לא  ,  ואם 

לעשות את ההקהל אלא מאחרים  ,  מקדימים

 אחר השבת. 

, וכל שלא הגיע  כי זמנו ברגל ולא קודם הרגל

הרגל, לא הגיע זמנו, ואם יעשו קודם הרגל, 

 לא יצאו בו ידי חובה.

 חגיגה מאחרים חגיגה וכל זמן 

אין  בשבת,  טוב  יום  שכשחל  לעיל,  נתבאר 

מקדימים   ולא  חגיגה,  שלמי  בו  מקריבים 

מאחרים   אלא  טוב,  יום  מערב  להקריבם 
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   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 להקריבם אחר יום טוב.

חגיגה   זמן  וכל  "חגיגה  שנינו,  ובברייתא 

ו חכמיםמאחרים".  כוונת  ,  נחלקו  מה 

 . הברייתא

יום .  א כשחל  אפילו  מאחרים  ראיה  עולת 

 .חולטוב ב

לדברי רב אושעיא, כוונת הברייתא ללמד על  

קרבן שמאחרים אותו אף בזמן ששלמי חגיגה  

 קרבים בזמנם, כלומר ביום טוב שחל בחול.  

ברגל,   עולת ראיה, שזמנה  הוא  הזה  והדבר 

לֹא ֵיָראּו ָפַני ֵריָקםשנאמר " ", ואף על פי כן  וְּ

, כי אינה  אין מקריבים אותה ביום טוב עצמו 

, שעולת  כדעת בית שמאי להלןטוב,  דוחה יום  

 ראיה אינה דוחה אפילו יום טוב.  

מקדימים   טוב,  ולא  יום  מערב  אלא  אותה 

 אותה לחולו של מועד. מאחרים 

 .איחור חגיגה עד סוף הרגל ולא יותר. ב

הברייתא כוונת  רבא,  על    לדברי  ללמד 

כשחל יום  החגיגה, שאמרנו שמאחרים אותה  

שאין מאחרים אותה אלא בזמן טוב בשבת,  

 שהיא ראויה לו, כלומר כל הרגל ולא יותר. 

מי שלא חג ביום וכמו ששנינו במסכת חגיגה,  

חוגג והולך את כל הרגל ,  טוב הראשון של חג

עבר הרגל ולא .  ויום טוב האחרון של חג  ,כולו

  .ב באחריותואינו חיי ,חג

 . אפילו חגיגת עצרת יש לה תשלומים. ג

על  ללמד  הברייתא  כוונת  אשי,  רב  לדברי 

ש עצרת,  אחד  חגיגת  יום  הוא  שהרגל  אף 

 , יש לו תשלומים שבעה ימים. בלבד

בשבת עצרת  של  טוב  יום  כשחל  ,  ולכן 

השבת אחר  והראיה  החגיגה  את  , מביאים 

 .אבל לא מקדימים להביא קודם השבת

 

 קרבנות יחיד הקרבים ביום טוב

 .  שלמים. א

שמותר   מודים  ביום הכל  שלמים  להקריב 

בו,   נפש הותרה  טוב, שכן כל מלאכת אוכל 

ָלאָכה לֹא ֵיָעֶשה ָבֶהם  "שנאמר   ַאְך ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל  ָכל מְּ

ַבדֹו ֵיָעֶשה ָלֶכם ָכל ֶנֶפׁש הּוא לְּ )שמות י"ב ט"ז(.  "  לְּ

שלמים, הקרבת  מלאכת  זה    ובכלל 

 המיועדים גם לאכילה. 

 .  עולות. ב

 בדין זה נחלקו בית שמאי ובית הלל.  

שמאי בית  "לדעת  הכתוב  ֵיָאֵכל  ,  ֲאֶׁשר  ַאְך 

ָלֶכם  ֵיָעֶשה  ַבדֹו  לְּ הּוא  ֶנֶפׁש  ָכל  ללמד,  לְּ בא   "

ביום  המלאכה  הותרה  לצורככם  שדווקא 

ולכן   גבוה,  לצורך  ולא  מקריבים טוב,  אין 

 עולות יחיד ביום טוב. 

ָכל  , הכתוב "ולדעת בית הלל ַאְך ֲאֶׁשר ֵיָאֵכל לְּ

ָלֶכם ֵיָעֶשה  ַבדֹו  לְּ ללמד, שרק ֶנֶפׁש הּוא  " בא 

טוב,   ביום  המלאכה  הותרה  ישראל  לצורך 

נוכרי, אבל לצורך ישראל   מותר  ולא לצורך 

 גם מלאכת עולות שהן לגבוה. 

 

 סמיכה ביום טוב 

ָסַמְך ָידֹו  קרבן עולה של יחיד נאמר, "  בענין וְּ

ַכֵפר ָעָליו ַעל רֹאׁש ָהֹעָלה   ָצה לֹו לְּ רְּ נִׁ " )ויקרא א' ד'(.  וְּ

למדו,  ומכאן  נוספים,  בקרבנות  נאמר  וכן 

 שיש לאדם לסמוך על קרבנו קודם שחיטתו.

ביום טוב אין אדם סומך  ,  לדעת בית שמאי

קרבנו   שלמים[,  על  אסרו  ]כגון  חכמים  כי 

חיים,   בבעלי  טוב  ויום  בשבת  להשתמש 

זה,   איסור  בכלל  הבהמה  על  ולכן  והסומך 

טוב,   ביום  שמקריב  עליהם יסמוך  שלמים 

 , ולא ביום טוב עצמו.מערב יום טוב

הלל בית  שחיטה,  ולדעת  לסמיכה  ,  תכף 

, ולכן כלומר מיד לאחר הסמיכה יש לשחוט,  

טוב   ביום  שמקריב  קרבנות  כרחך  על 

ביום  עליהם  תהא הסמיכה  למים ועולות[,  ]כש

השחיטה קודם  עצמו  יום  טוב  מערב  ולא   ,

 טוב.

 

 לנטוע נטיעה בפורים 

רבי נטע  לדברי רבי אלעזר אמר רבי חנינא,  
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 ה דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 נטיעה בפורים  

 וזה אחד משלושה דברים שאמר בסוגיה על רבי. 

בה  ,  והקשו על כך מברייתא ששנה רב יוסף

הכתוב את  "דרשו  ַהיְּ ,  ֵכן  ים  ַעל  ים הּודִׁ ָרזִׁ ַהפְּ

ָרזֹות   ָעֵרי ַהפְּ ים בְּ בִׁ ָבָעה ָעָשר ַהֹיׁשְּ ים ֵאת יֹום ַארְּ ֹעשִׁ

ֲאָדר   ֹחֶדׁש  טֹובלְּ ְויֹום  ּוִמְשֶתה  לֹוַח   ִשְמָחה  ׁשְּ ּומִׁ

ֵרֵעהּו לְּ יׁש  אִׁ י"ט(.  ָמנֹות  ט'  )אסתר   ", ִשְמָחה"" 

מלמד   ",ּוִמְשֶתה. "שאסורים בהספדמלמד  

שאסור   מלמד",  ְויֹום טֹוב. "בתעניתשאסור  

מלאכה רבי   .בעשיית  עשה  היאך  כן,  ואם 

 מלאכה בפורים, ונטע נטיעה. 

 .ונאמרו מספר אופנים ליישב זאת

 

 רבי לא נטע ביום פורים של מקומו. א

הראשון   התירוץ  לנטוע  בגמרא,  לפי  אסור 

נטע את הנטיעה לא  ורבי  ,  נטיעות בפורים

ביום פורים של ביום פורים של מקומו, אלא  

 .מקומות אחרים

היה  רבי  של  שבמקומו  אמרו,  מתחילה 

את  נטע  והוא  באדר,  עשר  בארבעה  פורים 

 הנטיעה בחמישה עשר באדר. 

ואמרו,   זאת  מקומו ודחו  שהיא  ,  שטבריה 

ועושים ,  מוקפת חומה מימות יהושע בן נון 

באדר עשר  בחמישה  פורים  נטע  ,  בה  והוא 

 . נטיעה בארבעה עשר באדראת ה

לדעת חזקיה אמנם להלן יתבאר בעזה"י שו 

, ולכן היה קורא טבריה נחשבת ספק מוקפת

רבי  אבל  עשר,  ובחמישה  עשר  בארבעה  בה 

אלא  בה  עושים  שאין  ואומר  עליו  חולק 

 בחמישה עשר. 

ואף שמבואר ממגילת תענית, שיום ארבעה 

בהספד  אסורים  באדר  עשר  וחמישה  עשר 

גם הפורים    ותענית  את  שעושים  במקומות 

שני  ותענית  בהספד  דווקא  האחר.  ביום 

מלאכה   אבל  מקום,  בכל  אסורים  הימים 

אינה אסורה בכל מקום אלא יום אחד, ביום  

 קריאת המגילה של אותו מקום בלבד. 

פשתן   שזרע  באדם  שהיה  המעשה  זה,  ולפי 

בפורים, וקללו רב, ועל ידי קללתו לא צמח 

ה מעשה  אותו  קריאת  הפשתן,  ביום  יה 

 המגילה אותו מקום.

 

 איסור מלאכה לא נתקבל . ב

דרבא בריה  רבה  את  ,  לדברי  נטע  רבי 

 .  הנטיעה ביום קריאת המגילה של מקומו 

"כי   שנאמר  טֹובאף  יֹום  וְּ ֶתה  ׁשְּ ּומִׁ ָחה  מְּ ", שִׁ

לאסור בהספד ותענית ומלאכה, לא נאמר כן  

לקבוע  רצו  שכך  כלומר  קבלה  קודם  אלא 

 א קיבלו זאת כל ישראל. אבל עדיין ל

עליהםאבל   רק,  כשקבלו  "נאמר  ַלֲעשֹות , 

ְוִשְמָחה   ִמְשֶתה  י  ְימֵׁ יׁש  אֹוָתם  אִׁ ָמנֹות  לֹוַח  ׁשְּ ּומִׁ

ים יֹונִׁ ָלֶאבְּ ּוַמָתנֹות  ֵרֵעהּו  כ"ב(,  לְּ ט'  )אסתר  שיהיו  " 

ותענית,   בהספד  טוב"ו אסורים  לא "  יום 

 . כי איסור מלאכה לא קבלו עליהם, נאמר

נטיעה ורב   שנטע  אדם  אותו  את  שקילל 

איסור ,  בפורים נהגו  מקום  שבאותו  משום 

בהן  ,  בדבר נהגו  ואחרים  המותרים  ודברים 

בפניהם. להתירן  רשאי  אתה  אי  אבל    איסור 

במקום שלא נהגו איסור מלאכה, מותר, וכן  

 היה במקומו של רבי.

 

 נטיעה של שמחה מותרת . ג

אם  בגמרא,  לפי התירוץ האחרון   נאמר אף 

מלאכה איסור  עליהם  אסרו  ,  שקבלו  לא 

והוציאו מכלל האיסור דברים ,  עצמם לגמרי

, כמו בנין של שמחה ונטיעה של של שמחה

 שמחה. 

שכן מצינו במסכת תענית, שיש בנין ונטיעה של  

בנין    שמחה, שאם התענו ולא נענו, אסורים בהם.

לבנו  חתנות  בית  כגון  שמחה  כשמשיא  ,  של 

היה בונה לו בית, ועושה לו    ,אשה לבנו הראשון

ונטיעה של שמחה כגון אבורנקי   .חופה בתוכו

מלכים אילן  הוא  ,  של  כגון  נאה,  שצילו  אילן 

גבי    םשכופפי על  ויתידות,    ת כלונסאואותו 

אוכלי החמה  ם והמלכים  בימות    ,תחתיו 

 . במיני שמחות שם םומתעדני
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נטיעה   נטע  לומר, שאמנם רבי  ניתן  כן  ואם 

והיתה נטיעה של שמחה, ולכן  בפורים עצמו,  

 היה מותר לו לעשות זאת.

 

 רחיצה בפרהסיא בשבעה עשר בתמוז

רבי רחץ לדברי רבי אלעזר אמר רבי חנינא,  

בקרונה של צפורי, כלומר בשוק בפרהסיא, 

 בשבעה עשר בתמוז. 

וגם זה אחד משלושה דברים שאמר בסוגיה על  

 רבי.

 

 דחיית תשעה באב שחל בשבת

זר אמר רבי חנינא, רבי ביקש  לדברי רבי אלע

 לעקור תשעה באב, ולא הודו לו חכמים. 

וגם זה אחד משלושה דברים שאמר בסוגיה על  

 רבי.

אמר רבי אבא בר זבדא לפני רבי אלעזר, רבי,  

היה   כך  רבי  מעשהלא  ביקש  לא  כלומר   ,

שנה  אותה  אלא  לגמרי,  באב  תשעה  לעקור 

בשבתבלבד,   להיות  באב  תשעה  ,  שחל 

ל השבתודחוהו  רבי,  אחר  הואיל  ,  ואמר 

 . ולא הודו לו חכמים. ידחה, ונדחה

את   זבדא  בר  רבי אבא  על  אלעזר  רבי  קרא 

ֲאֶׁשר ֵיׁש ָלֶהם    טֹוִבים ַהְשַנִים ִמן ָהֶאָחד, "הכתוב

אילו לא כלומר,    ט'(.  קהלת ד'" )ָשָכר טֹוב ַבֲעָמָלם

עכשיו טוב ,  הייתי טועה בדבר  ,ממך  שמעתי

 .שלימדתני האמתלי 

 

 עיר מוקפת חומה וים 

נאמר בספר יהושע בענין נחלת שבט בנימין,  

ָנֶרת" כִׁ וְּ ַחַמת ַרַקת  וְּ ֵצר  ים  דִׁ ַהצִׁ ָצר  בְּ ָעֵרי מִׁ "  וְּ

י"ט ) ש"ל"ה(.    יהושע  בידינו,  זו, ַרַקתוקבלה   "

 הנחשבת עיר מבצר, היא טבריה. 

מוקפת חומה מכל צדדיה,  טבריה  ולא היתה  

,  משלושה צדדים היתה מוקפת חומהאלא  

 .ומצד אחד מוקפת על ידי הים

הוא פשוט  חומה  ,  ודין  לה  שאין  שמאחר 

בתיה אינם נידונים כבתי  ,  ממש מכל צדדיה

 .  ערי חומה

ִרים בערי החצרים, "שכן כך נאמר   י ַהֲחצֵׁ   ּוָבתֵׁ

הָ  ה  ְשדֵׁ ַעל  ָסִביב  ֹחָמה  ָלֶהם  ין  אֵׁ ָאֶרץ  ֲאֶשר 

ב   ֶיה לֹו ּוַבֹיֵבל ֵיֵצאיֵָׁחשֵׁ הְּ ָלה תִׁ אֻּ )ויקרא כ"ה "  גְּ

ֲאֶׁשר ֵאין ָלֶהם ֹחָמה ודרשו בברייתא, "ל"א(.  

יב הוא  ָסבִׁ הרי  סביב,  חומה  לו  שאין  כל   ,"

בכלל ערי החצרים, אף אם נשלם הקפו בדבר 

המוקפת   שטבריה  ומכאן  ים,  כגון  אחר, 

ולא כערי  חומה וים, הרי היא כערי החצרים,  

 חומה. 

  ,ודווקא לענין בתי ערי חומה דין פשוט הוא

נידונית  אינה  וים  חומה  המוקפת  שטבריה 

מגילהכמוקפת,   מקרא  לענין  שלא  ,  אבל 

חומה בה  רק  ,  נאמר  ַהְפָרזֹות"אלא  י  ", ְבָערֵׁ

ערי פרזות  האם  ,  נסתפק חזקיה מה הכוונה

, ואם כן כל שאין ערים גלויות בלא חומההן 

חומה   פרזות,  להם  הם  הרי  סביב,  ממש 

ערים הנוחות שפרזות הן  או  ,  וטבריה בכלל

חומה להוציא  ,  להיכבש אף  המוקפות  את 

ו פרזות,  שאינן  לכבשן,  שקשה  טבריה וים, 

 בכללם.  

אמר   הזה  הספק  שיש  חזקיה,  ומחמת 

הימיםבטבריה  לקרוא   בשני  המגילה  ,  את 

 בארבעה עשר באדר, ובחמישה עשר באדר.

רבי חזקיה נסתפק בזה, אבל  ש,  וכבר נתבאר

בזה נסתפק  נידונית  ,  לא  טבריה  ולדעתו 

מוקפת עשר  ,  כעיר  בחמישה  בה  וקוראים 

 .בלבד

 

 עיר מוקפת שור איגר

חומה ערי  בבתי  ַעד  ",  נאמר  ָגֵאל  יִׁ לֹא  ם  אִׁ וְּ

יר ֲאֶׁשר   ת ֲאֶׁשר ָבעִׁ ָקם ַהַביִׁ יָמה וְּ מִׁ לֹאת לֹו ָׁשָנה תְּ מְּ

ַלֹקנֶ  ת  יתֻּ מִׁ ַלצְּ ֹחָמה  ֵיֵצא  לֹו  לֹא  ֹדֹרָתיו  לְּ ֹאתֹו  ה 

ל'(,  "  ַבֹיֵבל ֹחָמה"ודרשו  )ויקרא כ"ה  לֹו  ", ֲאֶשר 

 .  להוציא שור איגר

בפני   כלומר דווקא עיר שיש לה חומה גמורה

הכתובעצמה,   הם ,  בכלל  שבתיה  עיר  ולא 

סמוכשהיא  ,  חומתה בתים   ה ז  יםמוקפת 
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 ו  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

ו הלז נעשות החומות  ה,  בתים  של  חיצונות 

 . לעירחומה 

 זמן קריאת המגילה בעיר הוצל 

ראשון   אסי  בגמרא,  ללשון  את  רב  קרא 

באדר   עשר  בארבעה  הוצל  בעיר  המגילה 

כי   באדר,  עשר  מסופק  ובחמישה  אם  היה 

או   נון  בן  יהושע  מימות  חומה  מוקפת  היא 

 לא.

בגמרא, רב אסי אמר שהוצל של  וללשון שני 

מוקפת חומה מימות יהושע בן  נחלת בנימין 

 .נון 

 

ר ְוַחַמת ַרַקת ְוִכָנֶרת" י ִמְבָצר ַהִצִדים צֵׁ  " ְוָערֵׁ

יוחנן רבי  טליא,  אמר  הוינא  כלומר,    ,כי 

נער, הכתוב    כשהייתי  בביאור  דבר  אמרתי 

ָנֶרת" כִׁ וְּ ַרַקת  ַחַמת  ", ושאלתי את הזקנים,  וְּ

וונמצ כדברי.  כשהיה א  יוחנן  רבי  אמר  כך 

 : נער

 דף ו 

ַחַמת,  זו טבריא"  ַחַמת" נקרא שמה  ?  ולמה 

   .ל שום חמי טבריאע

ציפורי "  ַרַקת" ַרַקת,  זו  שמה  נקרא  ? ולמה 

, שבכך היא  שהיא יושבת בראש ההרמשום 

כמו  וגבוהה  דנהרא  מודלית  שפת  ]=  רקתא 

 שהשפה גבוהה מהנהר. [, הנהר

?  ולמה נקרא שמה כינרת,  זו גינוסר  "ְוִכָנֶרת"

כקול  משום   פירותיה  וערבים  שמתוקים 

 .הכינור

, כי לכאורה  ורבא הקשה על דברי רבי יוחנן 

היא טבריא, כפי   ַרַקת אין מי שחולק על כך ש

להלן.  הנזכרים  ללמוד מכל ההספדים  שיש 

 : ולפיכך אמר רבא

 .חמי גררזו " ַחַמת"

ַרַקת.  טבריאזו  "  ַרַקת" שמה  נקרא  ?  ולמה 

.  מצות כרמון   םשבה מלאי  םשאפילו ריקני 

 ולמה נקראת,  ַרַקתורבי ירמיה אמר, ששמה  

בטבורה?  טבריאגם   שיושבת    משום 

. ורבה אמר גם של ארץ ישראל]=באמצעיתה[  

לכך שנקראת  ַרַקת  כן ששמה , אבל הסיבה 

שהיו שם גנות  ,  כי טובה ראייתהגם טבריא,  

 . ופרדסים

 . זו גינוסר "ְוִכָנֶרת"

 ְוִכָנֶרת ַרַקת  ַחַמת 

 גינוסר  ציפורי טבריא רבי יוחנן

 גינוסר  טבריא חמי גרר רבא

 

 הספדים על מתים בטבריא 

אותו   מספידים  בבבל  גדול  אדם  כשמת 

"  בטבריא לו  כך,  ושם  בששך  הוא  גדול 

בבבל  ַרַקתב הוא  גדול  כלומר  ששך",  , ]היא 

 ויצא שמעו עד טבריא.   [,בחילוף א"ת ב"ש

לקבור  כדי  מבבל  מת  של  ארון  וכשמעלים 

הספדנים קוראים בשווקים  ,  אותו בטבריא

הזה,   בלשון  ואומרים  לקראתו  שיצאו 

שרידים" ישראלכלומר    "אוהבי    ,אוהבי 

צאו וקבלו  "  כלומר יושבי טבריא  "יושבי ַרַקת"

   . בבל העמוקהב  ומת הם אלו ש "הרוגי עומק

שעלה מבבל לארץ ישראל  ,  וכשנפטר רבי זירא

בטבריא,   שם  ספדן ומת  אותו  עליו  ,  פתח 

 ,הרה וילדה"  כלומר בבל  "ארץ שנערואמר, "

צבי ישראל,  "ארץ  ארץ  גידלה "  כלומר 

שנער  "שעשועיה אמרה  ",  של  לה  נא  אוי 

  ".חמדתהכי אבדה כלי " היא טבריא, "רקת

 

 ִקְטרֹון

בּולֻּן לֹא , "ל'(  שופטים א')נאמר בספר שופטים   זְּ

ַנֲהֹלל  ֵבי  יֹוׁשְּ ֶאת  וְּ רֹון  טְּ קִׁ ֵבי  יֹוׁשְּ ֶאת  יׁש  " הֹורִׁ

בנחלתו ָלַמס"  ,שעלו  יּו  הְּ ַויִׁ בֹו  רְּ קִׁ בְּ י  ַנֲענִׁ ַהכְּ "   ַוֵיֶׁשב 

דוש ברוך  על מה שאמר הק  ו בכך בני זבולוןועבר

 ".נשמהלא תחיה כל " הוא

רֹוןואמר זעירא, ש טְּ זו שעלתה בחלקו של    קִׁ

, ונקראת גם צפורי, משום  היא צפורי זבולון  

 .שיושבת בראש ההר כצפור
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 ו  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 זבולון התרעם על חלקו 

כלומר  היה,  מידותיו  על  מתרעם  זבולון 

השמים,  מן  לו  שנמדד  חלקו  על  מתרעם 

לּון ַעם ֵחֵרף שאינו חפץ בו, שנאמר, " בֻּ ׁשֹו זְּ ַנפְּ

 י"ח(.    שופטים ה')" ָלמּות

י והטעם לכך מבואר בהמשך הפסוק, " ָתלִׁ ַנפְּ וְּ

ָשֶדה י  ְמרֹומֵׁ ה' )"  ַעל  כך כלומר  י"ח(,    שופטים 

רבונו של    דוש ברוך הוא,זבולון לפני הק  אמר

וכרמים  ,עולם להם שדות  נתת  ולי   ,לאחיי 

  ,לאחיי נתת להם ארצות .נתת הרים וגבעות

 . ימים ונהרותולי נתת 

ואף שגם צפורי עלתה בחלקו, כפי שנתבאר  

חלק  בו  שהיה  משובח,  מקום  והיתה  לעיל, 

כפי  ישראל,  ארץ  של  חלב  מזבת  גדול 

לא   מקום  מכל  להלן,  בעזה"י  שיתבאר 

התנחם בה, כי רצה שדות הכרמים, ושדות 

 הכרמים לא היו בחלקו. 

לו  אחיך  כלומר    ,לך  םצריכי  םכול  ,אמר  כל 

חלזון עולה , שהעל ידי חלזון   לך   םצריכיו  ייה

בדמו תכלת, ונמכר    םמן הים להרים, וצובעי 

יקרים ל"ג)  שנאמר   ,בדמים    , י"ט(  דברים 

ים" ָראּו  "  הם שבטי ישראל"  ַעמִׁ קְּ חּו ַהר יִׁ בְּ זְּ ָׁשם יִׁ

יָנקּו   ים יִׁ י ֶׁשַפע ַימִׁ ֵחי ֶצֶדק כִׁ בְּ מּוֵני חֹולזִׁ פּוֵני טְּ .  " ּושְּ

לקנות   ,ךימכל השבטים יתקבצו להר כלומר

חול טמוני  כפי  שפוני  לחלזון,  והכוונה   ,

 שיתבאר בעזה"י להלן. 

לפניו  עולם זבולון,    אמר  של  מי ,  רבונו 

שמא יטלו ,  לתת לי דמים  ,מודיעני על זאת

  .מה שימצאו בנחלתי ולא ישלמו 

לו  ֶצֶדק"  ,אמר  ֵחי  בְּ זִׁ חּו  בְּ זְּ יִׁ ל"ג )"  ָׁשם    דברים 

כשי"ט(   אסורים, כלומר  גזולים  שזבחים  ם 

סימן כך תכלת של חלזונות גזולים אסורה. ו

ונוטלו ,  כל המוצא חלזון ברשותך,  זה יהא לך

, לא יועיל בפרקמטיא שלו כלום,  בלא לשלם

הצביעה  תתקלקל  לשלם,  בלא  שיטול  שכל 

 והחול ולא יועיל כלום. 

 

י חֹול" י ְטמּונֵׁ  " ּוְשפּונֵׁ

שיהיה   זכה  שזבולון  "נתבאר  פּוֵני חלקו  ּושְּ

מּוֵני חֹול  " וביאר רב יוסף דבר זה: טְּ

י" ספון  ושהוא דבר חשוב,    ,זה חלזון   -  "ּוְשפּונֵׁ

 .חשוב בלשון ברייתאהוא 

י" או  טונינ"א    םדג שקוריהוא    זו טרית  -"  ְטמּונֵׁ

   .טונה

זכוכית לבנה  -"  חֹול" נעשית   ,זו  שהזכוכית 

משאר   חשוב  זבולון  של  וחול  החול,  מן 

 . חולות, וראוי לזכוכית לבנה

 

 זבת חלב ודבש של  

 כל ארץ ישראל ושל צפורי 

ישראל,  בארץ  משובחים  מקומות  יש 

" הכתוב  בהם  ָחָלב שנתקיים  ָזַבת  ֶאֶרץ 

ָבׁש והדבש  ּודְּ תאנים,  אוכלות  שהעזים   ,"

נוטף מהתאנים, והחלב זב מהעיזים, ונעשים  

 כמין נחל של חלב ודבש. 

יוחנן,  רבי  אמר  חנה,  בר  בר  רבה  ולדברי 

בכל שראה את המקומות המשובחים הללו ש

ישראל הללו, ארץ  המקומות  כל  יחד  והיו   ,

ועד  בי כובי  כמו מה שיש מהמקום הנקרא 

שאורכו  מקום  שהוא  תולבקני,  נהר  מעבר 

פרסאות,   שש  ורחבו  פרסה  ושתים  עשרים 

 . פרסאות רבועות 132כלומר 

אה את המקום שהוא ואמר ריש לקיש, שר

ודבש   חלב  צפוריזבת  והוא  של  היה לבדו  , 

הם ארבע  ששה עשר מיל על ששה עשר מיל,  

פרסאות    16פרסאות על ארבע פרסאות, כלומר  

 . רבועות

ודבש   חלב  זבת  ארץ  קיבל  שזבולון  למדנו 

מעשירית   יותר  שקיבל  לו,  מהראוי  יותר 

 מזבת חלב ודבש של ארץ ישראל. [ 0.12]=

 

ר  ְוֶעְקרֹון " ָעקֵׁ  " תֵׁ

לֹון  "נאמר בספר צפניה,   קְּ ַאׁשְּ ֶיה וְּ הְּ י ַעָזה ֲעזּוָבה תִׁ כִׁ

ׁשּוָה   ָגרְּ יְּ ם  ַבָצֳהַריִׁ דֹוד  ַאׁשְּ ָמָמה  ׁשְּ ֵתָעֵקרלִׁ רֹון  ֶעקְּ "  וְּ

 ד'(.   צפניה ב')

אבהווא רבי  "מר  ֵתָעֵקר,  רֹון  ֶעקְּ קסרי  "  וְּ זו 
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 ו  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

בין החולות,  בת אדום יושבת  והיא ,  שהיא 

תקועה  היתה בימי   לרעה   יתד  לישראל 

חשמונאי .  יוונים בית  מלכות  וכשגברה 

קור,  ונצחום מגדל   םיאהיו  אחידת  אותה 

 [.כבושת מגדל שיר]=שיר 

עקרון תעקר זו קסרי  וכן אמר רבי יצחק, ש

אדום של ש  , בת  מטרופולין  היתה  היא 

המלכות.    ,מלכים של  חשוב  כרך  יש  כלומר 

ויש .  מלכיםאומרים שהיו מגדלים שם בני  

ממנים  היו  מקום  אותו  שמאנשי  אומרים 

 . מלכים

 

 מטרופולין 

יוןבמטרופולין   מלכות  ,לשון  של  שכן    .אמא 

"  פוליןוהמילה "  אמא,  " פירושהמטראהמילה "

 פרושה שררה ומלכות. 

 

 סופה של צור

אדום מלכות  של  ראשית  עיר  היתה  ,  צור 

בנבואה עליה  "ונאמר  יו ,  פִׁ מִׁ ָדָמיו  י  ֹרתִׁ ַוֲהסִׁ

ֵלאֹל הּוא  ַגם  ַאר  ׁשְּ נִׁ וְּ ָניו  ׁשִׁ ֵבין  מִׁ ָציו  קֻּ ׁשִׁ ינּו קֵ וְּ

י יבּוסִׁ רֹון כִׁ ֶעקְּ יהּוָדה וְּ ַאלֻּף בִׁ ָהָיה כְּ   זכריה ט' )"  וְּ

 וביאר רבי יוסי בר חנינא את הכתוב.ז'(.  

ִמִפיו " ָדָמיו  יסיר   ",ַוֲהִסֹרִתי  ברוך  שהקדוש 

את   זרה מאדום  שלהם ראשית    עבודה 

   .בית במיאהקרויה 

ִשָניו " ין  ִמבֵׁ ָציו  יסיר   ", ְוִשקֻּ ברוך  שהקדוש 

את   זרה מאדום  שלהם ראשית    עבודה 

  .בית גליא הקרויה

אֹל" אלו בתי כנסיות   ",ינּו קֵׁ ְוִנְשַאר ַגם הּוא לֵׁ

שבאדום מדרשות  הקדוש   שאותם,  ובתי 

   .ישאירברוך הוא 

שאדום תינתן בסופו    ",ִביהּוָדהְוָהָיה ְכַאלֻּף  "

 . של דבר לאלופי יהודה

ִכיבּוִסי" תהיה  של אדום  עקרון  ש,  "ְוֶעְקרֹון 

 .  הנקראת יבוס בית תלמוד בירושליםכמו 

ל בזה  וקרקסיות  והכוונה  תראטריות 

בהן    םשעתידי,  שבאדום ללמד  יהודה  שרי 

 .תורה ברבים

 

 פמייס   היאלשם 

ֵני ָדן ֵמֶהם  "נאמר בספר יהושע,   בּול בְּ ַוַיֲעלּו ַוֵיֵצא גְּ

דּו אֹוָתה   כְּ לְּ ם ֶלֶׁשם ַויִׁ ָלֲחמּו עִׁ ֵני ָדן ַויִׁ ַוַיכּו אֹוָתה  בְּ

אֹוָתה   ׁשּו  רְּ ַויִׁ ֶחֶרב  י  פִׁ ָבה  לְּ בּו  ָדן  ַוֵיׁשְּ ֶלֶׁשם  לְּ אּו  רְּ קְּ ַויִׁ

יֶהם ֵׁשם ָדן ֲאבִׁ  " )יהושע י"ט מ"ז(. כְּ

יצחקו רבי  שאמר  בני    לשם  אותה,  שכבשו 

 .פמייס שמשם ירדן יוצא היא ,דן 

 

 אחת חריבה ואחת מלאה  קסרי וירושלים

וירושלים חרבו  ,  קסרי  אדם  לך  יאמר  אם 

.  אל תאמן  ,ישבו שתיהן.  אל תאמן  ,שתיהן

ירושלים וישבה  קסרי  חרבה  או    חרבה 

   .תאמן ירושלים וישבה קסרי

שענין  אומרים  מהכתוב    יש  מבואר  ֶבן "זה 

ִׁם  ָאָדם ַיַען ֲאֶׁשר   רּוָׁשַל ָרה ֹצר ַעל יְּ ָרה  ָאמְּ בְּ ׁשְּ ֶהָאח נִׁ

ֵאָלי   ָנֵסָבה  ים  ָהַעמִׁ תֹות  ָהֳחָרָבהַדלְּ "  ִאָמְלָאה 

כ"ו ) מחורבכלומר,  ב'(.    יחזקאל  , הנאתמלא 

למדנו,   זוומכאן  חרבה  זו  מליאה  אם  ,  אם 

 .מליאה זו חרבה זו

שענין זה למד ממה    ,יצחק אמררב נחמן בר  ו 

ָלה    ה'ַויֹאֶמר  "לרבקה על יעקב ועשו,  שנאמר  

ָפֵרדּו   יִׁ ְך  ֵמַעיִׁ מִׁ ים  מִׁ אֻּ לְּ ֵני  ּוׁשְּ ֵנְך  טְּ בִׁ בְּ ם  גֹויִׁ ֵני  ּוְלֹאם  ׁשְּ

ֶיֱאָמץ   ירִמְלֹאם  ַיֲעֹבד ָצעִׁ ַרב  " )בראשית כ"ה כ"ג(. וְּ

שאין מלכות שניהם מתקיימת יחד, וכשזה  

   גיבור זה חלש. 

 

 "ַבל ָלַמד ֶצֶדק יַֻּחן ָרָשע"

ַבל ָלַמד ֶצֶדק    יַֻּחן ָרָׁשענאמר בספר ישעיה, "

ֶאה ֵגאּות   רְּ ַעֵּול ּוַבל יִׁ ֹכחֹות יְּ ֶאֶרץ נְּ ישעיהו  )ה'"  בְּ

 י'(.   כ"ו

וביאר רבי יצחק, שכתוב זה מלמד על דברים  

שדיבר יצחק אבינו עם הקדוש ברוך הוא על 

 עשו: 

רבונו של ך הוא, הקדוש ברולפני  אמר יצחק

   .עשו  "יַֻּחן " ,עולם
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 ו  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

  .הוא "ָרָשעהקדוש ברוך הוא, " אמר לו 

לו  "  אמר  ֶצֶדקיצחק,  ָלַמד  וכי  כלומר,    "?ַבל 

 ?אין אדם יכול ללמד עליו צדק

לו  "   אמר  הוא,  ברוך  ְנֹכחֹות  הקדוש  ְבֶאֶרץ 

ל ארץ ,  כלומר",  ְיַעּוֵׁ את  להחריב  עתיד 

 . וירושלים ישראל

   ".ה' ּוַבל ִיְרֶאה גֵׁאּות " ,אם כן יצחק,  אמר לו 

 

ן " י ָרָשע  ה' ַאל ִתתֵׁ  " ַמֲאַויֵׁ

ֵתן  נאמר בספר תהילים, " ַמֲאַוֵיי ָרָׁשע   ה'ַאל תִׁ

ָממֹו ַאל ָתֵפק ָירּומּו ֶסָלה  ט'(.   תהלים ק"מ)" זְּ

וביאר רבי יצחק, שדברים אלו ביקש יעקב  

 אבינו מהקדוש ברוך הוא על עשו. 

יעקב  שכך   ברוך לפני    אבינו אמר  הקדוש 

עולםהוא,   של  "רבונו  ן  ,  ִתתֵׁ י   ה'ַאל  ַמֲאַויֵׁ

 .  אל תתן לעשו הרשע תאות לבו  ",ָרָשע

ביקש "ועוד  ָתפֵׁק,  ַאל  כלומר,  ְזָממֹו  אל ", 

הזמם את  מנחיריו  הוא  ,  תוציא  ידו  שעל 

ובקשה  משתמר מלכות  זו  .  על  נאמרה 

אדום של  יוצאים,  גרממיא  הם  , שאילו 

 . כמבואר בסמוך. מחריבים כל העולם כולו 

 

 גרממיא של אדום 

קטירי    שלוש מאות,  אמר רבי חמא בר חנינא

כלומר    תגא כתרים,  יש   [,מלכים]=נושאי 

אדום של  ששים  ,  בגרממיא  מאות  ושלוש 

 . ברומייש  [דוכסים]=מרזבני  וחמישה

ונהרג  ,  ם יוצאים אלו ונלחמים באלו ובכל יו 

 . וטרודים להעמיד מלך, אחד מהם

מלצאת   משתמרים  הם  ידו  שעל  הזמם  וזהו 

 להחריב את העולם.

 

 למצוא מבוקשו

יצחקלדברי   והחידוד ,  רבי  ההבנה  לענין 

 .  הדבר תלוי ביגיעה בלבד,  בדברי תורה

ולא    בתורהאם יאמר לך אדם יגעתי  ולפיכך,  

  , כלומר התאמצתי להבין ולא הבנתי,מצאתי

  , כי הדבר לא יתכן, ובוודאי לא יגע. אל תאמן

, לא יגעתי ומצאתיוכמו כן אם יגיד לך אדם 

להתאמץ, בלא  הבנתי  כן    כלומר  אל  גם 

 , כי בוודאי לא הבין. תאמן

אדם   לך  יאמר  אם  ומצאתיאבל   ,יגעתי 

, כי דבר זה  תאמןי והבנתי, כלומר התאמצת

 אפשר שיהיה. 

ממנו  תשתכח  שלא  גרסא  להעמיד  , ולענין 

רק תלוי  דשמיא  הדבר  יגע  בסייעתא  ויש   ,

 ואינו מוצא.

, אין  וכן בשאר משא ומתן שאינו של תורה

 . בסייעתא דשמיאביגיעתו, אלא  הדבר תלוי  

 

 להתגרות ברשעים בעולם הזה 

בן   שמעון  רבי  משום  יוחנן  רבי  , יוחיאמר 

הזה בעולם  ברשעים  להתגרות  , מותר 

"שנאמר ָרָׁשע  ,  לּו  ַהלְּ יְּ תֹוָרה  ֵבי  י ֹעזְּ ְוֹשְמרֵׁ

 )משלי כ"ח ד'(. " תֹוָרה ִיְתָגרּו ָבם

מתון   בר  דוסתאי  רבי  בברייתא,  שנינו  וכן 

אומר, מותר להתגרות ברשעים בעולם הזה. 

שנאמר ד  ",  ומה  ָדוִׁ ִתְתַחרלְּ ַאל    ַאל  ִעים  ַבְמרֵׁ

ַעְוָלה  י  ְבֹעשֵׁ א  א'(,"  ְתַקנֵׁ ל"ז  אין    )תהילים 

כפי שמסבירים  הכוונה שלא לריב עם הרעים, 

אלא   אותם אלה שלבם נוקפם מעברות שבידם,

 .  הכוונה שלא להיות כמו הרשעים

וראיה לדבר, שהקנאה הנשללת בכתוב הזה, 

המריבה   ולא  כמותם,  להיות  הרצון  היא 

שכן "  עימהם.  אחר,  כתוב  ַקֵנא מצינו  יְּ ַאל 

ַאת   רְּ יִׁ בְּ ם  אִׁ י  כִׁ ים  ַבַחָטאִׁ ָך  בְּ ַהיֹוםה'  לִׁ " ָכל 

   )משלי כ"ג י"ז(.

עם  לריב  שלא  לפרשו  אין  ודאי  זה  וכתוב 

ביאורו,  אלא  ה',  יראי  עם  אלא  החוטאים 

שאין להיות כחוטאים, אלא כיראי ה', והוא  

ַחרהדין בכתוב, " תְּ ַקֵנא    ַאל תִׁ ים ַאל תְּ ֵרעִׁ ַבמְּ

ָלה ֹעֵשי ַעוְּ  ". בְּ

אמר יצחק  שהשעה ,  ורבי  רשע  ראית  אם 
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ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

ד " שנאמר, אל תתגרה בו , משחקת לו  ָדוִׁ ַאל  לְּ

ִעים ָלה   ִתְתַחר ַבְמרֵׁ ֹעֵשי ַעוְּ ַקֵנא בְּ  תהלים ל"ז" )ַאל תְּ

שדרכיו    א'(. אלא  עוד  הזה  ולא  הרשע  של 

ה'(שנאמר    ,םמצליחי  י'  ילּו ",  )תהלים  "  ָיחִׁ

ָכל ֵעת"  כלומר יצליחו  ָרָכו בְּ אלא  לא עוד,  ו  ."דְּ

בדין ש הזה, שנאמר    ,זוכה  הכתוב  בהמשך 

דֹו" ֶנגְּ מִׁ ָפֶטיָך  ׁשְּ מִׁ עודו ".  ָמרֹום  אלא   ,לא 

בסוף הכתוב  שנאמר    ,מפלת שונאיו רואה בש

" ָריוהזה,  צֹורְּ ָבֶהם  ָכל  יַח  בנפיחה  ָיפִׁ  ,"

 בעלמא הם נופלים. 

ואמרו בגמרא, שאין כאן מחלוקת, וכל אחד  

ונאמרו מספר  מהחכמים דיבר באופן אחר.  

 .ליישב דבריהם, אופנים

הראשון  התירוץ  צרכי  לפי  שהם  בדברים   ,

דידיה]=הדיוט   להתגרות    [,במילי  אין 

צרכי ברשעים   שהם  ובדברים  הזה.  בעולם 

דשמיא]=גבוה   להתגרות  [,  במילי  מותר 

 בעולם הזה. ברשעים 

השנילפי   צרכי  התירוץ  שהם  בדברים   ,

דווקא מי שאינו צדיק   ]=במילי דידיה[,הדיוט  

אבל   ברשעים.  יתגרה  לא  גמורגמור  ,  צדיק 

אף   להתגרות ברשעים  בדברים שהם  מותר 

 [. במילי דידיה]=צרכי הדיוט 

ם"שנאמר,   הֹור ֵעיַניִׁ יט ֶאל ָעָמל לֹא    טְּ ַהבִׁ אֹות ָרע וְּ ֵמרְּ

ָרָׁשע תּוָכל   ַבַלע  בְּ יׁש  ַתֲחרִׁ ים  דִׁ בֹוגְּ יט  ַתבִׁ ָלָמה 

ֶמנּו מִׁ יק  א')"  ַצדִׁ הונא,  י"ג(.    חבקוק  רב  וביאר 

 . צדיק גמור אינו בולע, צדיק ממנו בולע

השלישי התירוץ  מותר  ,  ולפי  כלל  בדרך 

אבל כשהשעה בעולם הזה. להתגרות ברשע 

 . שחקת לו אין להתגרות בו מ

 

 איטליא של יון 

זה כרך גדול של   ,איטליא של יון,  אמר עולא

ויש בה  ,  פרסה  300פרסה על    300, והיא  רומי

החמה  שווקים  365 ימות  וקטן  .  כמנין 

מיל על   16, והיתה  של מוכרי עופות  ,שבכולם

   .םומלך סועד בכל יום באחד מה. מיל 16

בה פי    ,והדר  על  בהאף  נולד  נוטל   ,שאינו 

אף על    ,והנולד בה.  מבית המלך  ]=מזון[  פרס

 .נוטל פרס מבית המלך ,פי שאינו דר בה

אלפים   בו   מרחצאותושלשת  וחמש ,  יש 

גבוהים   [ארובות]=כעין  חלונות    מאות

לחומה  םמעלימהחומה,   חוץ  ואין    ,עשן 

 .את החומה, וזהו חשיבות  מעשנים

ים אחד  הרים    ,צדו  אחד  צדו  ,  וגבעותוצדו 

ברזל של  מחיצה  חולסית   ,אחד  אחד   וצדו 

 . ומצולה [מקום אבנים דקות]=

 

 מצוות אדר בשנה מעוברת 

נתבאר, שבארבעה עשר וחמישה עשר באדר  

הם ימי הפורים, וקוראים בהם את המגילה, 

נותנים בהם מתנות לאביונים, ומשלוח   וכמו כן 

 מנות איש לרעהו, ומשתה ושמחה. 

ובעזה"י בהמשך המסכת יתבאר, שבשבתות  

פרשיות,  ארבע  קוראים  אדר  חודש  של 

 שקלים. זכור. פרה. והחודש.  

ונחלקו חכמים, מתי מקיימים את כל אחת  

מהמצוות הללו בשנה מעוברת, שיש בה שני 

 בכך ידי חובה. חודשי אדר ויוצאים

 .רק באדר שני יוצאים ידי חובה. א

,  רבן שמעון בן גמליאל משום רבי יוסי לדעת  

אדר שני הוא החודש שיש  בשנה מעוברת,  

אדר מצוות  כל  את  בו  אדר ,  לקיים  ולא 

 . ראשון 

או באדר ראשון,  ולכן אם קראו את המגילה  

, ואחר כך  ארבע פרשיות באדר ראשון קראו  

 .  ים וקוראים באדר שניחוזר נתעברה השנה, 

ולפי התירוץ השני בגמרא, כן דעת משנתנו, ומה  

אלא   שני  לאדר  ראשון  אדר  בין  אין  ששנינו 

שאין   הכוונה  לאביונים,  ומתנות  מגילה  קריאת 

זה,   אלא  שני  לאדר  ראשון  אדר  של  פורים  בין 

להוציא איסור הספד ותענית, ששווים בו באדר  

 ראשון ובאדר שני.  

בין אדר   יש  אמנם  כולו,  שני  לאדר  כולו  ראשון 

הבדל גם בקריאת ארבע פרשיות, שקוראים בשני  

 ולא בראשון.  

יוחנן ו  רבי  אמר  אבין  בר  חייא  רבי  ,  אמר 
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   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

כרבן שמעון בן גמליאל שאמר משום   ההלכ

 . רבי יוסי

בארבע פרשיות יוצאים בדיעבד גם באדר    .ב

 .ראשון 

קמא תנא  מעוברת  לדעת  בשנה  שני  ,  אדר 

מצוות  הוא   כל  את  בו  לקיים  שיש  החודש 

בדין אלא שיש חילוק  , ולא אדר ראשון.  אדר

המגילה   קריאת  בין  פורים,  זה  לבין ומצוות 

 קריאת ארבע פרשיות. 

יוצאים באדר ראשון  אין  בקריאת המגילה 

בדיעבד המגילה אף  את  קראו  אם  ולכן   ,

השנה,   נתעברה  כך  ואחר  ראשון,  באדר 

 שני.   חוזרים וקוראים אותה באדר

פרשיות ארבע  יש  אבל  שלכתחילה  אף   ,

בדיעבד אם קראו אותן  לקרותן באדר שני,  

, ואין צריך לחזור ולקרוא יצאו ,  באדר ראשון 

 באדר שני.  

 ולפי התירוץ הראשון בגמרא זו דעת משנתנו.

 . שני חודשי אדר שווים. ג

יוסי  ברבי  אליעזר  רבי  ראשון  ,  לדעת  אדר 

שווים הם שני  ניתן  וכל מצוו ,  ואדר  אדר  ת 

הן באדר ראשון והן באדר  , לקיים לכתחילה

 .  שני

ארבע  או  המגילה  את  קראו  אם  ולכן, 

לחזור  צורך  אין  ראשון,  באדר  פרשיות 

 ולקרוא באדר שני. 

 
 ביאור טעמי המחלוקת 

יש  ,  נתבאר אדר  באיזה  החכמים  שנחלקו 

הפורים   מצוות  את  מעוברת, לקיים  בשנה 

בשני,   או  מודיםבראשון  הכל  שאין  ,  אבל 

 .  צריך לקיימן גם בראשון וגם בשני

וענין זה שגם בשנה מעוברת מקיימים את 

חודשי   משני  באחד  רק  אדר  חודש  מצוות 

מהכתוב,  אדר "למד  ֵני ,  ׁשְּ ֵאת  ים  ֹעשִׁ יֹות  הְּ לִׁ

ים ַמָנם    ַהָימִׁ זְּ כִׁ וְּ ָתָבם  כְּ כִׁ ָשָנה ָהֵאֶלה  ְבָכל 

שוות,  המלמד",  ְוָשָנה השנים  כשם  ,  שכל 

מקיימים את המצוות הללו    שבשנה פשוטה

בלבד אחד  מעוברת ,  באדר  בשנה    כך 

 מקיימים אותן באדר אחד בלבד.

נחלקו החכמים ,  ולדברי רבי יוחנן ורבי טבי 

יקיימו  אדר  מחודשי  חודש  באיזה  בסברא 

 . מצוות חודש אדר את

יוסי ברבי  אליעזר  רבי  הסברא ,  לדעת 

כי  ,  אומרת שאדר ראשון עדיף על אדר השני

 .  אין מעבירים על המצוות

" שהכתוב  ָׁשָנהומאחר  וְּ ָׁשָנה  ָכל  מלמד, בְּ  "

עושים את מצוות אדר   שגם בשנה מעוברת 

רק באחד משני חודשי אדר, על כרחך הכוונה 

 היא לחודש אדר ראשון.

גמליאל  בן  שמעון  ורבן  קמא  תנא  ולדעת 

יוסי רבי  אומרת,  משום  שלעולם  ,  הסברא 

כדי לסמוך  ,  יהיה פורים באדר הסמוך לניסן 

 .  גאולת פורים לגאולת פסח

" שהכתוב  כָ ומאחר  ָׁשָנהבְּ וְּ ָׁשָנה  מלמד, ל   "

עושים את מצוות אדר   שגם בשנה מעוברת 

רק באחד משני חודשי אדר, על כרחך הכוונה 

 היא לחודש אדר אדר שני הסמוך לניסן.

אלעזר רבי  קמא  ,  ולדברי  תנא  של   טעמם 

יוסי רבי  משום  גמליאל  בן  שמעון  , ורבן 

העיקר הוא  שני  מסברא,  שאדר  שיש   אינו 

אלא  דר לגאולה של ניסן,  לסמוך גאולה של א

ַהזֹאת  "  מהכתוב ַהפּוִרים  ִאֶגֶרת  ת  אֵׁ ְלַקיֵׁם 

ִנית  שיש לקיים ,  המלמד  )אסתר ט' כ"ט(, "  ַהשֵׁ

 . את מצוות פורים באדר השני

ָכל צריכים אנו גם לכתוב "  לפי דעה זו גם  ו  בְּ

ָׁשָנה וְּ רק  ָׁשָנה  למדים  היינו  אם  שכן   "

" ֵאת  מהכתוב  ַקֵים  ַהזֹאת לְּ ים  ַהפּורִׁ ֶגֶרת  אִׁ

ית לומר",  ַהֵשנִׁ מקום  הכתוב,  היה    שכוונת 

לקיים את היא שכשיש שני חודשי אדר יש  

גם בראשון  ,  מצוות חודש אדר שתי פעמים

ים ֵאת  "  גם  ולכן נאמר.  וגם בשני יֹות ֹעשִׁ הְּ לִׁ

ַמָנם   זְּ כִׁ ָתָבם וְּ כְּ ים ָהֵאֶלה כִׁ ֵני ַהָימִׁ ְבָכל ָשָנה ׁשְּ

כשם שבכל שנה נעשים פעם  ש ללמד", הְוָשנָ 

כך   נעשים  אחת,  יהיו  מעוברת  בשנה  גם 

 . פעם אחת
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