
 

 

 

 
  מסכת מגילה 

 קיילא שיינדל בת אסתר רחל ל בכל    ' הצלחה וברכת ה   לבריאות 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

הערה חשובה: המילים המודגשות הן תמצית  

 העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן 

 

 דף ז 

 

ִנית" ֹּאת ַהשֵּ ת ַהּפּוִרים ַהז רֶּ ת ִאגֶּ  " ְלַקיֵּם אֵּ

אלעזר רבי  ורבן  ,  לדברי  קמא  תנא  דעת 

,  הכתובששמעון בן גמליאל משום רבי יוסי,  

ִנית" ֹּאת ַהשֵּ ת ַהּפּוִרים ַהז רֶּ ת ִאגֶּ בא ",  ְלַקיֵּם אֵּ

שבשנה מעוברת מקיימים את מצוות  ,  ללמד

 ולא באדר ראשון. פורים באדר שני 

החולקים הזו  ולדעת  הדרשה  הכתוב  ,  על 

היו   הזה בא ללמד וכמאמר  ששתי תקנות   ,

יהודה בר  שמואל  קבעוה  ,  רב  בתחילה 

 .ולבסוף בכל העולם כולו , בשושן 

 

 קביעת פורים לדורות 

יהודה,   בר  שמואל  רב  שניהלדברי  , בשנה 

פורים,   נס  שאחר  בשנה  אסתר כלומר  שלחה 

לדורותובקשה  ,  לחכמים כלומר  ,  קבעוני 

להיות פורים  שתהיה מצווה קבועה לדורות  

  ה את המגילה, להיות ליום טוב, ולקרוא בו  

 לשם. 

ואמרו  ,  ומתחילה לא רצו חכמים לעשות כן 

  , קנאה את מעוררת עלינו לבין האומות,  לה

להזכיר  שמחים  שאנו  האומות  שיאמרו 

 . מפלתן

להם   כך,  והשיבה  על  על  אני  כתובה  כבר 

ופרס מדי  למלכי  הימים  יה  ,דברי  ו  יושם 

וקבלו  .  מה שאירע להם על ידי ישראל  םרואי

 .ת דבריהחכמים א

 

 כתיבת מגילת אסתר

לדברי רב ורב חנינא ורבי יוחנן או רבי יונתן 

חביבא,   אסתר  ורב  כשבקשה  מתחילה 

לדורות   מגילתה  שיכתבו  כשאר  מהחכמים 

הקודש,   להכתבי  בעענו  נאמר  כתיבת נ,  ין 

" עמלק  ָשִליִשים מלחמות  ְלָך  ָכַתְבִתי  ֹּא    ֲהל

ָוָדַעת צֹּת  )ְבמֹועֵּ כ"ב"  לא  ו   "ָשִליִשים"   כ'(  משלי 

 .  "רבעיםהלא כתבתי לך " שםנאמר 

"כלומר הכתוב  ָשִליִשים ,  ְלָך  ָכַתְבִתי  ֹּא  "  ֲהל

ש להזכיר  מלמד,  לנו  יש  מקומות  בשלושה 

יותר ולא  עמלק  נכתב  ,  מלחמת  וכבר 

   :בשלושה מקומות

ם  , "בספר שמות( האחד  א) ק ַוִיָלחֶּ ֹּא ֲעָמלֵּ ַוָיב

ל   ִיְשָראֵּ ַע .  ִבְרִפיִדם ִעם  ל ְיהֹושֻׁ ה אֶּ ר מֹּשֶּ ֹּאמֶּ ַוי

ק ָמָחר ָאנִֹּכי   ם ַבֲעָמלֵּ א ִהָלחֵּ ְבַחר ָלנּו ֲאָנִשים ְוצֵּ

ה ָהֱאל  ֹּאש ַהִגְבָעה ּוַמטֵּ ..."   ים ְבָיִדיִק ִנָצב ַעל ר

 )שמות י"ז(.  

ר ָעָשה  , "במשנה תורה( השני  ב) ת ֲאשֶּ ָזכֹור אֵּ

ְך בְ  רֶּ ק ַבדֶּ ם ִמִמְצָרִיםְלָך ֲעָמלֵּ אְתכֶּ )דברים  ..."    צֵּ

 כ"ה(. 

והשלישי  ג) שמואל(  "בספר  ְך ,  לֵּ ַעָתה 

ר לֹו   ת ָכל ֲאשֶּ ם אֶּ ק ְוַהֲחַרְמתֶּ ת ֲעָמלֵּ ְוִהִכיָתה אֶּ

ל  עֹּלֵּ ִאיש ַעד ִאָשה מֵּ ַמָתה מֵּ ֹּא ַתְחמֹּל ָעָליו ְוהֵּ ְול

ה ִמָגָמל ְוַעד ֲחמֹור " ...  ְוַעד יֹונֵּק ִמשֹור ְוַעד שֶּ

 )שמואל א' ט"ו(.  

עניין זה של    ואם כן אין לכתוב פעם נוספת

עמלק מענין  מלחמת  היא  אסתר  ומגילת   ,

 מלחמת עמלק ולכן אין לכותבה.

ואמרו ו  חזרו  בתורה  ,  לבסוף  האמור  שכל 

ואם כן לא נכתב עד עתה אלא .  נחשב אחד

  :בשני מקומות

הוא  א) אחד  מקום  ובמשנה (  שמות  בספר 

 .  תורה

 . בספר שמואל( מקום שני הוא ב)

ועדיין יכולים לכתוב פעם שלישית במגילת 

 .אסתר
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 דינים בשם ארבעה חכמים 

דין   שנשנה  מקום  מועדכל  ידי בסדר  על   ,

ורבי ,  ורבי חנינא,  רבארבעת החכמים הללו,  

חביבא,  יוחנן  רבי ,  ורב  את  המזכירים  יש 

 . רבי יוחנן  במקוםיונתן 

 

ֹּאת " רְכתֹּב ז פֶּ  "ִזָכרֹון ַבסֵּ

שיש  חכמים,  אמרו  שמתחילה  נתבאר, 

למנות את מלחמת עמלק שבספר שמות ואת  

מלחמת עמלק שמשנה תורה כשתי כתיבות  

חכמים,   אמרו  ולבסוף  עמלק.  מלחמת  של 

שיש למנות את שתי הפרשות הללו ככתיבה  

 אחת. 

הכתוב  ו בביאור  זו,  בסברא  חכמים  נחלקו 

ר  " ֹּאמֶּ ה    ה'ַוי ל מֹּשֶּ ר  אֶּ פֶּ ֹּאת ִזָכרֹון ַבסֵּ ְוִשים ְכתֹּב ז

ִמַתַחת   ק  ֲעָמלֵּ ר  כֶּ זֵּ ת  אֶּ ה  ְמחֶּ אֶּ ָמחֹּה  ִכי  ַע  ְיהֹושֻׁ י  ְבָאְזנֵּ

 י"ד(.   שמות י"ז" ) ַהָשָמִים

יהושע רבי  שבתורה    ,לדעת  כתיבות  שתי 

  .נחשבות כשתים

הכתוב ביאור  הוא  ֹּאת"  :וכך  ז ה  מ",  ְכתֹּב 

"שמותבספר  כאן    שכתוב מה ",  ִזָכרֹון . 

ר. "שכתוב במשנה תורה פֶּ   מה שכתוב   ",ַבסֵּ

  .בספר שמואל בנביאים

המודעי אלעזר  רבי  כתיבות    ,ולדעת  שתי 

   .שבתורה נחשבות כאחת

הכתוב ביאור  הוא  ֹּאת"  :וכך  ז מה  ",  ְכתֹּב 

שמותכאן    שכתוב שכתוב  ו   בספר  מה 

  בנביאים   מה שכתוב  ",ִזָכרֹון . "במשנה תורה

"שמואלבספר   ר.  פֶּ שכתוב    ",ַבסֵּ מה 

 . במגילה

 

 טומאת ידים במגילות

חכמים גזרו על כתבי  במסכת שבת מבואר, ש

 .  הקודש שהנוגע בהם ידיו טמאות לתרומה

במגילות חכמים  כשאר ,  ונחלקו  דינן  האם 

 .  לטמא את ידי הנוגע בהן  כתבי הקודש

 

 טומאת ידים במגילת אסתר

מטמאה את    מגילת אסתר ,  לדעת רבי שמעון 

כדעת רבי . וזה  הידים כשאר כתבי הקודש

ֹּאת " שהכתוב שאומראליעזר המודעי  ְכתֹּב ז

ר פֶּ  . מגילת אסתרכתיבת    כולל את"  ִזָכרֹון ַבסֵּ

ִזָכרֹון "  הכתוב  ,ולדעת רבי יהושע ֹּאת  ְכתֹּב ז

ר פֶּ   אם כן ו   ,אינו כולל את מגילת אסתר"  ַבסֵּ

אסתר   כתבי  מגילת  בכלל  הקודש  אינה 

 . ואינה מטמאה את הידים

אמר   שמואלוכן  אמר  יהודה  שמגילת    ,רב 

 ואף על פי ,  אסתר אינה מטמאה את הידים

יהודה   רב  אסתר  ששמודה  נאמרה  מגילת 

הקודש כי  ברוח  נאמרה,  הקודש   לא  ברוח 

, ואינה בכלל  אלא להיאמר בעל פה ,  להיכתב

 כתבי הקודש.

 

 טומאת ידים במגילת קהלת

רבי   בכלל   מגילת קהלת,  מאירלדעת  אינה 

. וכן  כתבי הקודש ואינה מטמאה את הידים

 דעת רבי שמעון בן מנסיא. 

יוסי רבי  דעת  מגילת  וכן  הלל  בית  שלפי   ,

ואינה  הקודש  כתבי  בכלל  אינה  קהלת 

מטמאה את הידים. ורק בית שמאי אומרים  

את   ומטמאה  הקודש  כתבי  בכלל  שהיא 

 הידים, אבל הלכה כבית הלל. 

שמעון ולדעת   אומרים ,  רבי  הלל  בית 

קהלתש הקודש    מגילת  כתבי  בכלל  היא 

הידים את  הם  ומטמאה  שמאי  ובית   ,

ולא   הקודש  כתבי  בכלל  שאינה  שאומרים 

כבית   הלכה  אין  אבל  הידים,  את  מטמאה 

 שמאי.
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 סברות המחלוקת בענין קהלת 

ש כדעת נתבאר  מנסיא  בן  שמעון  רבי  דעת 

את    המטמא  הקהלת אינמגילת  האומרים ש

וטעמו,  הידים שלדעתו  .  האמור  כל  משום 

הוא שלמה  מחכמת  קהלת  ולא  ,  בספר 

 .דברים שנאמרו ברוח הקודש

שקהלת נאמר  ,  וחכמים שנחלקו עליו אמרו 

שכן דברים  .  ומטמא את הידים,  ברוח הקדש

,  שנאמרו בחכמת שלמה היו מרובים מאוד

ת ֲאָלִפים ָמָשל  כמו שנאמר " ר ְשלשֶּ ַוְיִהי  ַוְיַדבֵּ

ף ָוָאלֶּ ֲחִמָשה  )ִשירֹו  ה'"  א'  כך    י"ב(,  מלכים  ומתוך 

דברים שאר  ולא  נכתב  קהלת  על  ,  שדווקא 

אלא  , כרחך קהלת אינו כשאר חכמת שלמה

 .דברים שנאמרו ברוח הקדש

ואין לומר שבאמת קהלת הוא כשאר דברים  

שלמה חכמת  ואלו   ,של  נכתבו  שאלו  וארע 

ן יֹוִכיַח ַאל תֹוְסְף ַעל ְדָבָריו  שהרי נאמר "  ,לא ּפֶּ

שדווקא את אלו   ,ללמד . ו'( משלי ל'" )ְבָך ְוִנְכָזְבתָ 

דברים שאר  ולא  לכתוב  כרחך    .הותר  ועל 

דברי   שאר  על  מעלה  יש  באלו  כי  הטעם 

 שלמה שנאמרו ברוח הקדש.

 

 שיר השירים טומאת ידים במגילת 

שמעון לדעת   ורבי  יוסי  שיר ,  רבי  מגילת 

ומטמאה   היא  השירים הקודש  כתבי  בכלל 

 . את הידים

מגילת  בית הלל אומרים ש,  מאירדעת רבי  לו 

אינה בכלל כתבי הקודש ואינה   שיר השירים

. ורק בית שמאי אומרים  מטמאה את הידים

את   ומטמאה  הקודש  כתבי  בכלל  שהיא 

 הידים, אבל הלכה כבית הלל. 

 

 רות טומאת ידים במגילת 

שמעון לדעת   רות,  רבי  בכלל    היא  מגילת 

 . כתבי הקודש ומטמאה את הידים

 

 אסתר ברוח הקדש נאמרה 

בברייתא הובאו דברי ארבעה תנאים שלמדו 

ת מתוך האמור במגילת אסתר, שנתנה מגיל

הקודש,    אסתר ניתן  וברוח  כולם  על 

 להקשות. 

שמגילת  א לכך  ראיה  אומר,  אליעזר  רבי   .

בה,   שנאמר  הקודש,  ברוח  נאמרה  אסתר 

ר  " ֲאשֶּ ָבִאיש  ַלֲעשֹות  ַמה  ְך  לֶּ ַהמֶּ לֹו  ר  ֹּאמֶּ ַוי ָהָמן  ַוָיבֹוא 

ץ ִביָקרֹו   ְך ָחפֵּ לֶּ ר ָהָמן ְבִלבֹו  ַהמֶּ ֹּאמֶּ ְך  ַוי לֶּ ְלִמי ַיְחּפֹּץ ַהמֶּ

ִני ִממֶּ ר  יֹותֵּ ְיָקר  )ַלֲעשֹות  לא   .ו'(  ו'אסתר  "  ואם 

הקדש,   ברוח  המגילה  ידעו נאמרה    מנין 

 ?כותבי המגילה, מה אמר בלבו

ראיה זו, כי אפשר שידעו מסברא שאמר כן    ודחו

יקר   לעשות  אותו המלך מה  שכן כששאל  בלבו, 

לאיש אשר חפץ ביקרו, הפריז מאוד בטובה שיש  

אותו   שהוא  סבור  היה  ודאי  כן,  אם  לו,  לעשות 

 האיש שהמלך חפץ ביקרו.

אומר.  ב עקיבא  שמגילת   , רבי  לכך  ראיה 

הקודשנאמרה  אסתר   בה    .ברוח  שנאמר 

ר ָלַקח לֹו  " ַכי ֲאשֶּ ר ַבת ֲאִביַחִיל דֹּד ָמְרדֳּ ְסתֵּ ּוְבַהִגיַע תֹּר אֶּ

ר   ֲאשֶּ ת  ִאם אֶּ ִכי  ָדָבר  ִבְקָשה  ֹּא  ל ְך  לֶּ ַהמֶּ ל  אֶּ ָלבֹוא  ְלַבת 

ַהָנִשים   ר  שֹּמֵּ ְך  לֶּ ַהמֶּ ְסִריס  ַגי  הֵּ ֹּאַמר  ר  י ְסתֵּ אֶּ ַוְתִהי 

יהָ  י ָכל רֹּאֶּ ינֵּ ן ְבעֵּ את חֵּ ואם   .ט"ו( אסתר ב') " נֹּשֵּ

ידעו לא נאמרה המגילה ברוח הקדש,    מנין 

 ?כותבי המגילה, שנשאה חן בעיני כל רואיה

מסברא,  ודחו   זאת  שידעו  אפשר  כי  זו,  ראיה 

לו   נדמתה  ואחד  אחד  שכל  נס,  לה  נעשה  שהרי 

והיו   המסכת,  בהמשך  שיתבאר  כפי  כאומתו, 

אומרים בפיהם, זו משלנו היא, ועל ידי זה ידעו  

 שנשאה חן בעיני כל רואיה. 

אומר.  ג מאיר  שמגילת   ,רבי  לכך  ראיה 

בה על    שנאמר  ,ברוח הקודשנאמרה  אסתר  

 מה שרצו בגתן ותרש להרוג את אחשורוש,

ַכי  " ר  ַוִיָּוַדע ַהָדָבר ְלָמְרדֳּ ֹּאמֶּ ר ַהַמְלָכה ַות ְסתֵּ ד ְלאֶּ ַוַיגֵּ

ָכי ם ָמְרדֳּ ְך ְבשֵּ לֶּ ר ַלמֶּ ְסתֵּ ועל כרחך  כ"ב(,    ב'אסתר  " )אֶּ

 שנגלה עליו.  ברוח הקודשנודע לו הדבר 

ששמע  ודחו   ידי  על  שידעו  אפשר  כי  זו,  ראיה 
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 דף ז  מסכת מגילה 

 קיילא שיינדל בת אסתר רחל ל בכל    ' הצלחה וברכת ה   לבריאות 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

הדבר מבגתן ותרש שדברו בלשונם לשון טרשים,  

רבי   כמאמר  לשונם,  מבין  שאינו  סבורים  והיו 

 חייא בר אבא בהמשך המסכת.

בן דורמסקית אומר .  ד  יוסי  ראיה לכך   , רבי 

 שנאמר,  ברוח הקודש נאמרה  אסתר  שמגילת  

ָהָרגּו  "   בה  ַהְיהּוִדים  ר  צֹּרֵּ ַהְמָדָתא  ן  בֶּ ָהָמן  י  ְבנֵּ ת  רֶּ ֲעשֶּ

ת ָיָדם  ֹּא ָשְלחּו אֶּ ואם לא  י'(.    אסתר ט' ) "  ּוַבִבָזה ל

כותבי   מנין ידעו נאמרה המגילה ברוח הקדש,  

שלחו  לא  רחוקים  במקומות  שאף  המגילה, 

 ידם בבזה?

מכל   שלוחים  ששלחו  אפשר  כי  זו,  ראיה  ודחו 

המקומות, לומר דבר זה למרדכי ואסתר, שלא ירע  

 למלך. 

בברייתא,   התנאים  ארבעת  דברי  כאן  עד 

 .והטעם שדחו את ראיותיהם

. אמר שמואל, אם הייתי שם עם התנאים ה

הללו, הייתי אומר דבר שהוא עדיף על דברי  

שהייתי   לכך    מביא כולם,  אחרת  ראיה 

  .שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש

  ִקְימּו ְוִקְבלּווהראיה היא, שנאמר במגילה, "

 ֹּ ם ְול יהֶּ ם ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ָכל ַהִנְלִוים ֲעלֵּ יהֶּ א  ַהְיהּוִדים ֲעלֵּ

ִכְכָתָבם   ה  לֶּ ָהאֵּ ַהָיִמים  י  ְשנֵּ ת  אֵּ עִֹּשים  ִלְהיֹות  ַיֲעבֹור 

   ." )אסתר ט' כ"ז(ְוִכְזַמָנם ְבָכל ָשָנה ְוָשָנה 

ש למטהמלמד  שקבלו  מה  למעלה  . קיימו 

מנין ואם לא נאמרה המגילה ברוח הקדש,  

 ? כותבי המגילה, מה קבלו למעלה ידעו 

פירכא,  יש  התנאים  כל  לדברי  רבא,  ואמר 

שנתבאר,   כפי  עליהם  להקשות  יש  חוץ כלומר 

 פירכא.  להםשמואל, שאין דברי מ

טבא חדא  ,  היינו דאמרי אינשי,  אמר רבינאו

חריפתא קרי  ,פלפלתא  צני  כלומר    ,ממלי 

שהיא   פי  על  שאף  אחת,  חריפה  פלפלת  טובה 

ממלא סל דלעת, שאינה    קטנה נותנת טעם הרבה,

   נותנת טעם כל כך, אף על פי שהיא גדולה.

יוסף  .  ו  לכך שמגילת   הביא רב  נוספת  ראיה 

בה,  שנאמר  הקודש,  ברוח  נאמרה  אסתר 

ִמְשָּפָחה "  ָודֹור  ְבָכל דֹור  ְוַנֲעִשים  ִנְזָכִרים  ה  לֶּ ָהאֵּ ְוַהָיִמים 

ָוִעיר   ְוִעיר  ּוְמִדיָנה  ְמִדיָנה  ַהּפּוִרים ּוִמְשָּפָחה  י  ִוימֵּ

ֹּא ַיַעְברּו ִמתֹוְך ַהְיהּוִדים  ה ל לֶּ ֹּא ָיסּוף  ָהאֵּ ְוִזְכָרם ל

ואם לא נאמרה המגילה  כ"ח(.    אסתר ט' " ) ִמַזְרָעם 

הקדש,   ידעו ברוח  מה   מנין  המגילה  כותבי 

 יהיה בעתיד?

ראיה נוספת לכך    הביא  נחמן בר יצחקרב  .  ז

שמגילת אסתר נאמרה ברוח הקודש, מסוף  

ִמַזְרָעםהכתוב, " ֹּא ָיסּוף  ל ", שכן אם  ְוִזְכָרם 

ידעו לא נאמרה המגילה ברוח הקדש,    מנין 

 ?כותבי המגילה מה יהיה בעתיד 

 

ְביֹוִנים   ּוִמְשלֹוַח ָמנֹות "  הּו ּוַמָתנֹות ָלאֶּ עֵּ  " ִאיש ְלרֵּ

ַלֲעשֹות אֹוָתם  "בענין מצוות יום הפורים נאמר, 

ה ְוִשְמָחה   י ִמְשתֶּ   ]=מיני מעדנים[  ּוִמְשלֹוַח ָמנֹותְימֵּ

ְביֹוִנים הּו ּוַמָתנֹות ָלאֶּ עֵּ   . )אסתר ט' כ"ב("  ִאיש ְלרֵּ

 וביאר רב יוסף כיצד מקיימים מצוות אלו.

ָמנֹות" הּו   ּוִמְשלֹוַח  עֵּ ְלרֵּ " לשון  ָמנֹות"  ,"ִאיש 

הּורבים, אבל " עֵּ " לשון יחיד, מכאן שיש ְלרֵּ

 . שתי מנות לאיש אחדלתת 

ְביֹוִנים" " לשון רבים, ּוַמָתנֹות"  ,"ּוַמָתנֹות ָלאֶּ

ְביֹוִניםוכמו כן " " לשון רבים, ומכאן שיש  ָלאֶּ

לשני  לתת   לכל אחד ,  אביוניםשתי מתנות 

 . מהם מתנה אחת

 

 קיום משלוח מנות ומתנות לאביונים באחד 

נשיאה   יהודה  אושעיא   שלחרבי  לרבי 

  , . )א( ירך של עגל משולשמנותי  תבפורים ש

משובח.  כלומר   שהוא  לבטן,  גרבא )ב(  שלישי 

 חבית יין. כלומר דחמרא 

שלח רבי אושעיא לומר לרבי יהודה נשיאה,  

" בנו  ָמנֹות קיימת  הּו   ּוִמְשלֹוַח  עֵּ ְלרֵּ ִאיש 

ְביֹוִנים ָלאֶּ ", כלומר, מאחר ששלחת ּוַמָתנֹות 

שתי מנות, קיימת בכך משלוח מנות, ומאחר  

 ים. שאני עני, קיימת בי ומתנות לאביונ

 

 משלוח מנות של רבה למרי בר מר
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 קיילא שיינדל בת אסתר רחל ל בכל    ' הצלחה וברכת ה   לבריאות 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

אביי ביד  מר  בר  למרי  שלח  משלוח    רבה 

מלא קמח של   וכוס  שק מלא תמריםמנות,  

בעודן  ,  אבשונא בתנור  החיטים  שנתייבשו 

 כרמל, וקמח שלהם מתוק לעולם.

מרי  עכשיו יאמר עליך  ,  לרבה  אמר לו אביי

מר דיקולא בר  ליהוי  מלכא  חקלאה  אי   ,

נחית   לא  נעשה  כלומר  מצואריה  כפר  בן  אם 

בן  ,  מלך בעודנו  עמו  להוליך  רגיל  שהיה  הסל 

לבהמתו,  כפר ממנו  שמאכיל  מורידו  ,  אינו 

אתה,  ש  . מראשו שכך  פי  על  מלך אף  נעשית 

בפומבדיתא ל  אתה  ,וראש  דברים   ושולח 

 . לכל םהמצויי

 

 לרבהמשלוח מנות של מרי בר מר 

לו   ששלח  מה  את  מר  בר  מרי  שקיבל  לאחר 

סל  רבה, שלח הוא לרבה משלוח מנות, שהיה  

וכוס מלא בפלפלת    זנגויל בתבלין הנקרא  מלא  

 . ארוכה 

אביי רבה  ,אמר  כך  על  יאמר  אני  ,  עכשיו 

מתוקים דברים  לו  לי  ,  שלחתי  שולח  והוא 

 . דברים חריפים

 

 אכילת אביי בבית מרי בר מר 

ללכת  מביתו של רבה  , כשיצאתי  אמר אביי

מר   בר  מרי  אבא  שבעלבית  , הייתי 

מרי   אבא  של  לביתו  מר,  וכשהגעתי  בר 

לפני ששים קערות של ששים מיני   הביאו 

, והתבשיל מנותבהם ששים  ואכלתי  ,  קדרה

האחרון היה צלי קדר, ואף אותו אכלתי כל  

גם   לאכול  שרציתי  עד  בתיאבון,  את כך 

 אחר המאכל. עצמה הקערה 

, הסיבה לכך שאכל כל ללשון ראשון בגמרא

במעיו  הרבה  מקום  לו  היה  באמת  כי  כך, 

בני האדם,   וכמאמר  ולא  לאכול,  כפין עניא 

 העני רעב ואינו יודע. כלומר  ידע 

בגמרא שני  שבע  וללשון  היה  באמת   ,

תמיד   מבושמים  שלדברים  אלא  מתחילה, 

בני   וכמאמר  במעיים,  נוסף  מקום  נמצא 

שכיח  האדם,   לבסימא  נמצא  כלומר  רווחא 

 . מקום ורווח במעיים לדבר מתוק ומבוסם

 

 החלפת סעודה

אבין  בר  חנינא  ורבי  אבין  בר  היו    אביי 

שנה אחת  מחליפים סעודותיהם זה עם זה,  

זה היה  ובשנה השניה  ,  היה זה אוכל אצל זה

 . אצל זהאוכל 

 

 בפוריא  מיחייב איניש לבסומי

רבא לבסומי,  אמר  איניש   ,בפוריא  מיחייב 

להשתכר  כלומר,   אדם  עד    בפורים,  ביין חייב 

 .דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי

 

 רבה שחט את רבי זירא על ידי שכרות  

זירא   ורבי  יחד, רבה  פורים  סעודת  עשו 

רבי   את  ושחט  רבא  קם  בסעודה,  נשתכרו 

 זירא, למחרת התפלל עליו והחייהו. 

לשנה אחרת אמר לו רבא לרבי זירא, יבוא  

מר, ונעשה סעודת פורים יחד. השיב לו רבי 

 זירא, לא בכל שעה ושעה מתרחש נס.

 

 פורים שאכלה בלילה סעודת 

רבא בלילה ,  אמר  שאכלה  פורים  ,  סעודת 

ב  עשר  ארבעה  בליל  ידי    ,אדרכלומר  יצא  לא 

   .חובתו 

ה ְוִשְמָחהַלֲעשֹות אֹוָתם  " שנאמר   י ִמְשתֶּ ", ְימֵּ

  משתה ושמחה ביום ולא בלילה.

 

 שמע דבר חדש וחזר עליו ארבעים פעמים 

אשי   ביום היה  רב  כהנא  רב  לפני  יושב 

הפורים, ונתאחר היום ולא באו התלמידים 
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 לבית המדרש.

האחד היום   ,שאל  חכמים  באו  לא  מדוע 

המדרש ולבית  חבירו?  לו  שמא   ,השיב 

 טרודים הם בסעודת פורים.

ושאל בליל    ,חזר  לאכול  יכולים  היו  לא  וכי 

וכי לא שמע כבודו    ,השיב לוו  ארבעה עשר?

שאכלה דברי  את   פורים  שסעודת  רבא, 

 יצא ידי חובתו? בלילה לא 

 כן.   ,השיב לוו   האם כך אמר רבא?   ,חזר ושאל

כדי שיזכור זאת    חזר על כך ארבעים פעמים

 . מונח בכיסו כדבר שדומה לו עד ש, היטב

 

 מלאכות שמותר לעשות ביום טוב

ותשע בשבת  שלושים  נאסרו  הן  מלאכות   ,

 ]=תולדות[. וכל הדומה להן  [מלאכות]=אבות  

הותרו המלאכות לצורך  ביום טוב ,  ולדברי הכל 

נפש  אוכל  ולאפות.  ,  הכנת  ולבשל,  לשחוט,  כגון 

ם  , " שנאמר  ה ָבהֶּ ר  ָכל ְמָלאָכה לֹּא יֵָּעשֶּ ַאְך ֲאשֶּ

ם  ה ָלכֶּ ש הּוא ְלַבדֹו יֵָּעשֶּ פֶּ ל ְלָכל נֶּ )שמות י"ב  "  יֵָּאכֵּ

 ט"ז(. 

מותר לעשות ביום טוב רק  ,  ולדעת משנתנו 

כגון  ,  עצמו   אוכלאת המכינים    מלאכה שבה

אסור לעשות ביום טוב  אבל  שחיטה ובישול,  

את   שמכשיר  מה  את  מכין  שבה  מלאכה 

ל,  אוכלה  עשיית לשחיטה,    ייצרכגון  סכין 

ה "  שנאמרסיר לבשל בו,    ייצרול הּוא ְלַבדֹו יֵָּעשֶּ

ם ולא   "הּוא" מיעוט הוא, לומר "הּוא", "ָלכֶּ

. וזהו ששנינו במשנתנו, אין בין יום  מכשיריו 

 טוב לשבת אלא אוכל נפש בלבד. 

םוהכתוב " ה  ", נדרש כך, " ָלכֶּ םיֵָּעשֶּ " ולא ָלכֶּ

טוב   ביום  מלאכות  הותרו  שלא  לנוכרים, 

 . אלא לצורך אוכל נפש של ישראל

יהודה רבי  מלאכות  ,  ולדעת  הותרו  פעמים 

אוכל   מכשירי  הכנת  לצורך  גם  טוב  ביום 

כ ,  נפש  מערב וזאת  זאת  לעשות  יכלו  שלא 

ם , "שכן נאמר,  יום טוב ה ָלכֶּ ",  הּוא ְלַבדֹו יֵָּעשֶּ

םוהכתוב " לכל    "ָלכֶּם" ריבוי הוא, לומר "ָלכֶּ

נפש,  צרככם אוכל  מכשירי  זה  . ובכלל 

ללמד"  הּוא"  והמיעוט כשלא ש ,  בא  דווקא 

יכלו לתקן את מכשירי אוכל נפש מערב יום  

אם יכלו טוב, מותר לתקנם ביום טוב, אבל  

טוב יום  מערב  זאת  לעשות   אסור,  לעשות 

 זאת ביום טוב. 

 

 המחלל שבת או יום טוב

בעשיית אחת מהמלאכות    המחלל את השבת

בפני עדים  במזיד  אם עשה    , האסורות בשבת

 , נסקל, הרי זה  שלא יעשה  ואחר שהתרו בו 

והתראה עדים  בלא  עשה  חייב  הוא    ואם 

 ואם עשה בשוגג חייב קרבן חטאת.  ,כרת

במזיד טוב  יום  אחת   והמחלל  בעשיית 

טוב   ביום  האסורות  לוקה  מהמלאכות 

 מלקות. ארבעים

 

 בין שבת ויום הכפורים  חילוק

כל   בו  נאסרו  הכפורים  ותשע  יום  שלושים 

בשבת כמו  בו המלאכות  הותרו  ולא   ,

יש דברים  ,  ומכל מקוםמלאכות אוכל נפש,  

 בין שבת ליום הכפורים.  חילוקשבהם יש 

 . עונשו של מחלל. א

בשבת   מלאכה  ואחר  העושה  עדים  בפני 

שהתרו בו שלא יעשה, נענש בידי אדם, שהוא 

 . לסקילהת דין נידון בבי

  עונשו כרת,  והעושה מלאכה ביום הכפורים

ובהמשך  ענש בידי אדם.  , ואינו נבידי שמים

יתבאר בעזה"י, אם כן הדין גם כשהתרו בו, או  

 שכשהתרו בו יש בו מלקות. 

 .חיוב תשלומין . ב

ובאותה מלאכה  ,  מי שעשה מלאכה בשבת

ממון  לשלם  ממון  מתחייב  שהדליק  כגון   ,

הבערה   מלאכת  עשה  שבכך  בשבת,  חבירו 
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שמזיקו,  חבירו,  ממון  מתחייב  וגם  בשבת, 

בנפשו,   הוא מתחייב  זו  פעולתו  מאחר שעל 

  .פטור מתשלומיםהרי זה 

ָענֵּששנאמר, " ִיְהיֶּה ָאסֹון ָענֹוש יֵּ ֹּא  )שמות  "  ְול

כ"ב(, אסו  כ"א  כשאין  דווקא  ואינו    ןלומר, 

, אבל אם היה  ממון  שלםמתחייב בנפשו, מ

פטור  בנפשו,  כך  על  ומתחייב  אסון, 

 מתשלומים.

שאומר מי  מלאכה  ,  ויש  עושה  שדווקא 

נפטר שהוא מתחייב מיתה בידי אדם,  בשבת  

אבל העושה מלאכה ביום ,  מתשלומיםבכך  

, מאחר שאינו מתחייב מיתה בידי  הכפורים

אינו אדם, אף על פי שחייב כרת בידי שמים,  

 לומים. בכך מתשנפטר 

בין שבת  זו    עהונמצא שלד נוסף  יש חילוק 

הכפורים מלאכה ליום  העושה  שבשבת,   ,

הכפורים,   וביום  מתשלומים,  פטור  ומזיק, 

חייב  לחבירו,  ומזיק  מלאכה  העושה 

 בתשלומים. 

בן הקנה,  דעת משנתנו ו  נחוניא  , כדעת רבי 

ומאחר ,  שיום הכפורים שווה לשבת לדין זה

 .  מתשלומי ממון פטור , שמתחייב כרת

 

 עונש עבירה שיש בה כרת 

הכל עבירה ,  לדברי  במזיד  שעבר  מי 

,  ולא היו עדים והתראה בדבר,  שעונשה כרת

עונש  נענש  ולא    בידי שמים  כרת  נענשהרי זה  

 אחר.

קודם  כשהתרו בו  ,  ונחלקו חכמים מה דינו 

יעשה,   שלא  ההתראה, ועבר  העבירה  על 

 . בפני עדיםועשה את העבירה 

גמליאל  בן  חנינא  רבי  עבירה  לדעת  כל   ,

שיעבור,  קודם  בו  התרו  אם  כרת,  שעונשה 

בפני   ועשה  ההתראה,  על  ועבר  יעשה,  שלא 

 .  הרי זה לוקה על כךעדים, 

שלקה מהכרת,  ומאחר  שנאמר  נפטר   ,

ה ַמָכה " לֶּ ְלַהכֹּתֹו ַעל אֵּ יִֹּסיף  ן  יִֹּסיף ּפֶּ ֹּא  נּו ל ַיכֶּ ַאְרָבִעים 

יָךַרָבה   ינֶּ לומר  .ג'(  דברים כ"ה )"  ְוִנְקָלה ָאִחיָך ְלעֵּ

 לך, כיון שלקה, הרי הוא כאחיך. 

רבי  על  שחולק  מי  אין  נחמן,  רב  ולדברי 

ש לומר,  גמליאל,  בן  ולא  זה  חנינא  לוקה 

 יפטר מכרת. 

יוחנן  רבי  בן ,  ולדברי  חנינא  רבי  של  חבריו 

עליו  חלוקים  פי  ואומרים,  גמליאל  על  אף   ,

שהוא לוקה, אינו נפטר בכך מהכרת, ונמצא  

 . לוקה ומתחייב כרת הואכשהתרו בו ש

ואמר רבא, שיש להביא ראיה ממשנתנו שכן דעת  

הכפורים   שיום  במשנתנו  מבואר  שכן  חכמים, 

הדין לעולם, אף  עונשו בידי שמים, ומשמע שכן  

אם התרו בו ולוקה, וזאת, משום שגם כשלוקה, 

 עדיין ענוש כרת בידי שמים.  

את  ו וישבו  זאת  ראיה  דחו  אשי  ורב  נחמן  רב 

 משנתנו באופן אחר 

נחמן אמר, שניתן להעמיד את משנתנו כדעת  רב  

בחייבי   כלל  מלקות  שאין  האומר,  יצחק,  רבי 

 .  כריתות, כמבואר להלן, ולעולם עונשו כרת

אף   משנתנו  את  להעמיד  שניתן  אמר,  אשי  ורב 

כרבי חנינא בן גמליאל, האומר, שיש מלקות או  

בידי   עונשו  הכיפורים  שיום  ששנינו  ומה  כרת, 

 שמים, כי זה עיקר עונשו. 

, אין מלקות כלל בכל חייבי ולדעת רבי יצחק

מתחייב כריתות, ולעולם, אף אם התרו בו,  

 . כרת ואינו לוקה

של עריות    כי כל חייבי כריתותוהטעם לכך,  

הכתוב בכלל  ָהעֹּשֹּת    ְוִנְכְרתּו "  היו  ַהְנָפשֹות 

ב ַעָמם רֶּ    .)ויקרא י"ח כ"ט( " ִמקֶּ

שו  בהסיבה  בפני   אחותו איסור  נאמר  כרת 

ת ֲאחֹּתֹו  , "עצמו  ר ִיַקח אֶּ ַבת ָאִביו אֹו  ְוִאיש ֲאשֶּ

ד   סֶּ ְרָותֹו חֶּ ת עֶּ ה אֶּ ְרָוָתּה ְוִהיא ִתְראֶּ ת עֶּ ַבת ִאמֹו ְוָרָאה אֶּ

ְרַות ֲאחֹּתֹו ִגָלה ֲעֹונֹו ִיָשאְוִנְכְרתּו  הּוא   י ַעָמם עֶּ י ְבנֵּ ינֵּ "  ְלעֵּ

ולא ,  ללמד שעונשה כרת בלבד  . )ויקרא כ' י"ז(

תרו בהם, ומכאן לכל חייבי , אף אם המלקות

 כריתות שדינם כן.
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