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הערה חשובה: המילים המודגשות הן תמצית  

 העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן 

 

 דף י 

 

 היתר במות אחרי החורבן. ב

כלומר   היתר,  אחריה  יש  שילה  קדושת 

שילה   מותרים  כשחרבה  להיות  חזרו 

 .  להקריב בבמות

היתרקדושת  ו  אחריה  אין  שגם  ירושלים   ,

להקריב   אסור  המקדש  בית  חורבן  לאחר 

 .  בבמה

שיש  ,  ולהלן יתבאר בעזה"יכן מבואר במשנתנו, 

בטלה,  חולקים   ראשונה  שקדושה  ואומרים, 

 והותרו הבמות.

 

 עבודה בבית חוניו בזמן הזה 

הניח אחריו שני בנים,  כשמת שמעון הצדיק

שמעי וחוניו, ועל ידי מעשה המבואר במסכת  

שמעי   גדולה, בנו  מנחות  לכהונה  נתמנה 

מצריםו של  לאלכסנדריה  ירד  בנו  ,  חוניו 

מזבח שם  קרבנות  ,  ובנה  עליו  והקריב 

 . באיסור

מזבח חוניו היה    שבנהמזבח  שה  יש אומרים

 .  לעבודה זרה

מזבח חוניו היה    שבנהמזבח  שה  ויש אומרים

ו לעשות ומכל מקום היה אסור, לשם שמים

עליו הבית    כי,  ולהקריב  נאסרו משנבנה 

 . הבמות

יצחק  בסוגיתנוו  רבי  שמעתי  ,  אמר 

כלומר הזה  בזמן  חוניו  בבית    שמקריבים 

בזמן   חוניו  בבית  להקריב  שמותר  שמעתי 

 ואין איסור בדבר.  הזה 

כדעת האומרים שבית הם    רבי יצחק  ודברי

זרה  חוני עבודה  בית  אינו  לשמים ו  אלא 

ראשונה  נבנה.   שקדושה  האומרים  וכדעת 

ירושלים ולא   ,שנתקדשה  לשעתה  קדשה 

לבוא   לעתיד  חורבנה. קדשה  עד  אלא 

וחזרו  קדושתה,  בטלה  ירושלים  וכשחרבה 

" שנאמר,  מותרות,  להיות  לֹא הבמות  י  כִּ

ֶאל ַהַנֲחָלה   נּוָחה וְּ ֲאֶשר  ָבאֶתם ַעד ָעָתה ֶאל ַהמְּ

ָלְךקֶ ֱאֹל  ה' ֹנֵתן  )יָך  י"ב"  נּוָחה"ט'(,    דברים  זו   "מְּ

ירושלים"  ַנֲחָלה"   .שילה נחלה .  זו  מקיש 

היתר,  למנוחה אחריה  יש  מנוחה  אף  ,  מה 

   .נחלה יש אחריה היתר

מכן  אם  ולאחר  יצחק,  רבי  את  כששאלו   ,

ברים הללו, הכחיש ואמר לא. ואמר  אמר כד

שאמר  כלומר נשבע אני,  על כך רבא, האלקים,  

רבי יצחק כן, ואני למדתי דברים אלו ממנו.  

, בה ששנינו ,  מחמת משנתנו ,  חוזר בו ועכשיו  

היתר" אחריה  יש  שילה  קדושת    ,קדושת 

 ". ירושלים אין אחריה היתר

משבאו לירושלים  "וכן שנינו במסכת זבחים  

הבמות היתר,  נאסרו  עוד  להם  היה  , ולא 

לנחלה  היתה  אל  "בפסוק    ההאמור  "והיא 

 ".  המנוחה ואל הנחלה

כי מצינו ,  לחזור בו   רבי יצחק צריךולא היה  

זה בדבר  תנאים  שיתבאר  ,  מחלוקת  ]כפי 

להלן[, כדעת    בעזה"י  הראשונים  ודבריו 

 האומר שקדושה ראשונה בטלה.

 

 קלעים שעשו בשעת בנין ההיכל והעזרה

קדש   את  יש  שבו  הבניין  הוא  ההיכל 

הקודש   ואת  הארון[  ]מקום  הקדשים 

הקטורת[   ומזבח  והמנורה  השלחן  ]מקום 

וכן את האולם שלפני הקדש. והעזרה היא  

המזבח   עומד  שבו  ההיכל  שסביב  החצר 

 החיצון, והיא מוקפת חומה. 

אליעזר לדברי  ו  ש רבי  בוני ,  את   ם כשהיו 

כלומר    קלעים   תחילה העמידו    , המקדש 

במקום שבו אמורים להיות   מחיצות של בד 

העמידו   וכן,  הקירות שמקיפים את ההיכל

חומת  קלעים   להיות  אמורה  שבו  במקום 

של ,  העזרה  הקירות  את  בנו  כך  אחר  ורק 

הקלעים של  החיצוני  מהצד  של   ההיכל 

מהצד הפנימי של    ואת חומת העזרה   ההיכל 
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 .הקלעים של העזרה

 

נראה היה  לכך ומתחילה  שהסיבה   ,

קלעים,   קדושה  לדעתו,  כי  שהעמידו 

ומאחר שרצו בחורבן הבית,  ראשונה בטלה  

, קודם השלמת הבנין, להקריב קרבנות מיד

הכתלים תחת  הללו  הקלעים  את  , העמידו 

בנוי,  כבר  שעל ידם יחשב הבית כאילו הוא  

 ויוכלו להקריב קרבנות. 

נחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע  ש   לפי זה נמצא  ו 

ראשונה  קדושה  בטלה  רבי  ,  אם  לדעת  שכן 

אמר,    יהושע  שכך  בטלה  ,  שמעתי לא 

בנוי,    בית ה   אף על פי שאין קרבנות    מקריבים ש 

אף על  במקום העזרה    קדשי קדשים   ם אוכלי ו 

שמקיפים את מקום העזרה,    פי שאין קלעים 

בירושלים  ומעשר שני    קדשים קלים ואוכלים  

חומה  שאין  פי  על  מפני  לירושלים,    אף 

קידשה  ו   , קידשה לשעתה   , שקדושה ראשונה 

 . לעתיד לבוא 

, שיתכן שגם רבי אליעזר מודה,  רבינא אמרו 

ולעתיד שקדושה   לשעתה  קדשה  ראשונה 

היו יכולים להקריב אף על פי מודה שו ,  לבוא

  .עזרהמקום השאין בית ואין היקף ל

קלעים שעשו  את ,  והסיבה  לקדש  כדי  לא 

, ולא באו רבי  אלא לצניעות בעלמא,  המזבח

אליעזר ורבי יהושע לחלוק בדין זה, אלא כל 

 אחד אמר מה ששמע מרבו. 

 

 יהושע בן נון ערים המוקפות חומה מימות

ערכין   ערים  נזכרו במסכת  תשעה  , שמות 

 .  מוקפות חומה מימות יהושע בן נון שהן 

, ונחלקו חכמים למה נמנו דווקא ערים אלו 

ֹכד "הלא היו הרבה יותר, כמבואר בכתוב,  לְּ ַונִּ

נּו   ָיה ֲאֶשר לֹא ָלַקחְּ רְּ ָתה קִּ וא לֹא ָהיְּ ֶאת ָכל ָעָריו ָבֵעת ַההִּ

ָתם   ֹגב  ֵמאִּ ַארְּ ֶחֶבל  ָכל  יר  עִּ ים  שִּ עֹוג  שִּ ֶלֶכת  ַממְּ

ֹבָהה  .  ַבָבָשן ֻצרֹות חֹוָמה גְּ ים בְּ ם  ָכל ֵאֶלה ָערִּ ָלַתיִּ דְּ

אֹ  ֵבה מְּ י ַהרְּ ָרזִּ ַבד ֵמָעֵרי ַהפְּ יַח לְּ רִּ  ה'(. -ד'  דברים ג'" )דּובְּ

אחד  תנא  ראשונה  ,  לדעת  שנתקדשו  קדושה 

,  בטלה בחורבן ראשון הערים בימי יהושע, כבר  

, חזרו וקדשו את  בימי עזרא בני הגולה  וכשעלו 

נתקדשו רק הערים  הערים להיות ערי חומה, ו 

, ולא כל אותם שהיו קדושות מתחילה,  האלה 

שנתקדשו בימי  ולפיכך מנה התנא רק את אלו  

ערי    , עזרא  בתי  דין  נוהג  עיירות  באלו  להודיע 

 חומה. 

שנתקדשו  קדושה ראשונה    ,ולדעת תנא שני

יהושע,   בימי  בחורבן  הערים  בטלה  לא 

מימי ,  ראשון  מקודשות  שהיו  הערים  וכל 

בקדושתן  הן  עדיין  רק   ,יהושע  לא  כן  ואם 

כל  אלא  קדושות,  לעיל  המנויות  הערים 

חו מוקפות  שהיו  יהושע,  שידוע  מימות  מה 

   .והן הרבה מאוד כמבואר לעיל

כי את ,  והסיבה שמנה התנא את אלו בלבד

הגולה בני  מצאו  הללו  בהן  העיירות  ונהגו   ,

שילוח מצורע, וקריאת  ]   ,בפועל דין ערי חומה

  [,מגילה בחמשה עשר, והבית חלוט בה לסוף שנה

אבל כשימצאו אחרות גם בהם יהיו נוהגים 

 כן.

לפי התירוץ הראשון בגמרא, שתי ברייתות  ו

אלו נשנו משמו של רבי ישמעאל ברבי יוסי,  

שנחלקו תנאים מה דעת רבי ישמעאל ברבי  

 יוסי.

הברייתא   רק  בגמרא,  השני  התירוץ  ולפי 

הראשונה היא כדעת רבי ישמעאל ברבי יוסי,  

בטלה.   ראשונה  קדושה  האומר  שהוא 

אלעזר ו רבי  כדעת  היא  השניה  הברייתא 

לא  ראשונה  שקדושה  שדעתו  יוסי,  ברבי 

לדעתו, כל  ובטלה, כמו שנתבאר לעיל בדף ג',  

ערים שהיו מוקפות חומה מימות יהושע נוהג  

פי שעכשיו  בהם   ערי חומה, אף על  דין בתי 
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 אין להם חומה. 

 

 "  ַוְיִהי"מקום שנאמר 

 " ַוְיִהי ִביֵמי"ומקום שנאמר 

לוי   יונתן   או אמר רבי  זה מסורת  ,  רבי  דבר 

הגדולה כנסת  מאנשי  מקום    ,בידינו  כל 

  .אינו אלא לשון צער", ַוְיִהי"שנאמר 

לכל מקום שנאמר בו ,  ומתחילה היה נראה

עצמו אפילו  "  ַוְיִהי"ללשון   והביאו  ,  בפני 

ובאמת "  ַוְיִהי"שנאמר בהם  ,  פסוקים רבים

 .היה בהם ענין של צער

ַוְיִהי ִביֵמי  . נאמר בתחילת מגילת אסתר, "א

ַעד כּוש ֶשַבע  ֲאַחְשֵורֹוש   ֵורֹוש ַהֹמֵלְך ֵמֹהדּו וְּ הּוא ֲאַחשְּ

יָנה  דִּ ים ּוֵמָאה מְּ רִּ ֶעשְּ ) וְּ והיה באותו   א'(,   אסתר א'" 

 .  צער על ידי המן מעשה 

"ב רות  מגילת  בתחילת  נאמר  ִביֵמי .  ַוְיִהי 

ַהֹשְפִטים   ֵבית  ְשֹפט  מִּ יש  אִּ ַוֵיֶלְך  ָבָאֶרץ  ָרָעב  י  הִּ ַויְּ

ָבָני ֵני  ּושְּ תֹו  שְּ אִּ וְּ הּוא  מֹוָאב  ֵדי  שְּ בִּ ָלגּור  הּוָדה  יְּ "  וֶלֶחם 

 . צער רעבוהיה באותו מעשה  א'(   רות א')

"ג נאמר,  ָלֹרב  .  ָהָאָדם  ֵהֵחל  ִכי  ֵני ַוְיִהי  פְּ ַעל 

ָלֶהם דּו  יֻלְּ ּוָבנֹות  )ָהֲאָדָמה  ו'"  ונאמר   א'(,  בראשית 

א  , "צערו כלפי מעלהבענין צער ש י   ה'ַוַירְּ כִּ

ָכל ֵיֶצר  ַרָבה ָרַעת ָהָאָדם  בֹו ַרק ַרע  ָבָאֶרץ וְּ ֹבת לִּ שְּ ַמחְּ

 ה'(  בראשית ו' " )ָכל ַהיֹום

ם  . נאמר בבני נח, "ד דֶּ אּו ַוְיִהי ְבָנְסָעם ִמקֶּ צְּ מְּ ַויִּ

בּו ָשם ָער ַוֵישְּ נְּ ֶאֶרץ שִּ ָעה בְּ קְּ והיה   ב'( בראשית י"א" )בִּ

דור הפלגהבענין   רּו  ",  צער מעשה  ָהָבה  ַויֹאמְּ

יר   ֶנה ָלנּו עִּ בְּ ָדל וְּ נִּ גְּ ַנֲעֶשה ָלנּו ֵשם ֶפן  ּומִּ ם וְּ רֹאשֹו ַבָשַמיִּ

ֵני ָכל ָהָאֶרץ  ב'(  בראשית י"א) "ָנפּוץ ַעל פְּ

ל  . נאמר "ה ַאְמָרפֶּ יֹוְך  ַוְיִהי ִביֵמי  ַארְּ ָער  נְּ ֶמֶלְך שִּ

ם גֹויִּ ֶמֶלְך  ָעל  דְּ תִּ וְּ ֵעיָלם  ֶמֶלְך  ָלֹעֶמר  ָדרְּ כְּ ֶאָלָסר  "  ֶמֶלְך 

, כמו  צער מלחמהוהיה בענין    א'(  בראשית י"ד)

" ָחָמה  שנאמר,  לְּ מִּ ֶאת  ָעשּו  וְּ ֹדם  סְּ ֶמֶלְך  ֶבַרע  ֶאת 

ֶמֶלְך  ֵאֶבר  ֶשמְּ וְּ ָמה  ַאדְּ ֶמֶלְך  ָאב  נְּ שִּ ֲעֹמָרה  ֶמֶלְך  ַשע  רְּ בִּ

יא ֹצַער ים ּוֶמֶלְך ֶבַלע הִּ בֹויִּ  א'(  בראשית י"ד" )צְּ

ַע ִביִריחֹו  . נאמר "ו  ָשא ֵעיָניו  ַוְיִהי ִבְהיֹות ְיהֹושֻׁ ַויִּ

דֹו   ֶנגְּ יש ֹעֵמד לְּ ֵנה אִּ הִּ א וְּ ָידֹו  ַוַירְּ לּוָפה בְּ בֹו שְּ ַחרְּ ַוֵיֶלְך  וְּ

ָצֵרינּו ם לְּ ַויֹאֶמר לֹו ֲהָלנּו ַאָתה אִּ הֹוֻשַע ֵאָליו  יהושע " )יְּ

בכך  י"ג(    ה' על  צערוהיה  שהוכיחו  ביטל  , 

ובי תמידתורה  הערביים,    טול  בין  ]כפי של 

 שנתבאר לעיל בדף ג'[. 

"ז נאמר  ַע    ה'ַוְיִהי  .  ְיהֹושֻׁ ת  ָכל אֶּ בְּ עֹו  ָשמְּ י  הִּ ַויְּ

צער המעילה  והיה בענין    כ"ז(  יהושע ו'" )ָהָאֶרץ

עכן  "של  ָרֵאל  ,  שְּ יִּ ֵני  בְּ ֲעלּו  מְּ ַקח ַויִּ ַויִּ ַבֵחֶרם  ַמַעל 

ַהֵחֶרם  ן  מִּ הּוָדה  יְּ ַמֵטה  לְּ ֶזַרח  ֶבן  י  דִּ ַזבְּ ֶבן  י  מִּ ַכרְּ ֶבן  ָעָכן 

ַחר ַאף  ָרֵאל ה'ַויִּ שְּ ֵני יִּ בְּ  ." )יהושע ז' א'( בִּ

"ח באלקנה,  נאמר  ִמן  .  ָחד  אֶּ ִאיש  ַוְיִהי 

ָקָנה ֶבן  ָהָרָמַתִים   מֹו ֶאלְּ ם ּושְּ ָריִּ ים ֵמַהר ֶאפְּ ֹרָחם  צֹופִּ יְּ

י ָרתִּ יהּוא ֶבן ֹתחּו ֶבן צּוף ֶאפְּ    א'(   שמואל א' א'" )ֶבן ֱאלִּ

בענין   חנהוהיה  רחם  סגירת  כמו  צער   ,

ם  "שנאמר,   ֵתן ָמָנה ַאַחת ַאָפיִּ יִּ ַחָנה  י ֶאת ַחָנה  ּולְּ כִּ

ָמּה ה'ָאֵהב וַ     )שמואל א' א' ה'(." ָסַגר ַרחְּ

"ט שמואל,  אצל  נאמר  ָזֵקן .  ר  ַכֲאשֶּ ַוְיִהי 

ָרֵאלְשמּוֵאל   שְּ יִּ ים לְּ טִּ שמואל א'  " )ַוָיֶשם ֶאת ָבָניו ֹשפְּ

, צער שלא הלכו בניו בדרכיו והיה בענין    א'(  ח'

ָרָכו  שנאמר, " דְּ כּו ָבָניו בִּ לֹא ָהלְּ טּו ַאֲחֵרי ַהָבַצע וְּ ַויִּ

ָפט שְּ חּו ֹשַחד ַוַיטּו מִּ קְּ    " )שמואל א' ח' ג'( ַויִּ

"י נאמר,  וַ .  ַמְשִכיל  ְדָרָכו  ְלָכל  ָדִוד   ה' ַוְיִהי 

צער קנאת והיה בענין    י"ד(,  שמואל א' י"ח )"  ִעּמֹו 

"שאול שנאמר,  ד  ,  ָדוִּ ֶאת  עֹוֵין  ָשאּול  י  הִּ ַויְּ

ָאה  ָוָהלְּ ַההּוא  ) ֵמַהיֹום  י"ח "  א'  בשביל   ט'(  שמואל 

 . הצלחתו

ְך ְבֵביתֹו  . נאמר בדוד, " יא  לֶּ   ה' וַ ַוְיִהי ִכי ָיַשב ַהּמֶּ

ָביו  ָכל ֹאיְּ יב מִּ ָסבִּ יַח לֹו מִּ והיה בענין    א'(   שמואל ב' ז' " ) ֵהנִּ

צער שלא נתרצה לו הקדוש ברוך הוא שיבנה  

ת  שנאמר "   את ביתו  ֶנה ַהָביִּ בְּ י  ַרק ַאָתה לֹא תִּ כִּ

ֶנה   בְּ ָך ַהֹיֵצא ֵמֲחָלֶציָך הּוא יִּ נְּ ם בִּ י אִּ מִּ שְּ ת לִּ " )מלכים א'  ַהַביִּ

 ח' י"ט( 

כך על  רבים ,  והקשו  כתובים  מצינו  שכן 

בהם  ,  אחרים בענין  ",  ַוְיִהי"שנאמר  והיה 

 . ואלו הם. ולא צער, שמחה

"א נאמר,  המשכן  חנוכת  בענין  ַבּיֹום .  ַוְיִהי 

ָרֵאלַהְשִמיִני   שְּ יִּ ֵני  קְּ זִּ ּולְּ ָבָניו  ּולְּ ַאֲהֹרן  לְּ ֹמֶשה  "  ָקָרא 

אותו ויש ללמוד בגזרה שווה שבא'(,   ויקרא ט' )

הק לפני  שמחה  היתה  הואהיום  ברוך   דוש 

, שנאמר בענין  כיום שנבראו בו שמים וארץ

י" הִּ ָרא ֱאֹל"" וכן נאמר בענין הבריאה  ַויְּ קְּ ים  קִּ ַויִּ

ָלה   ָליְּ ַלֹחֶשְך ָקָרא  וְּ יֹום  י  ָלאֹור  הִּ יֹום  ַויְּ ֹבֶקר  י  הִּ ַויְּ ֶעֶרב 

)ֶאָחד א'"  הזה  א'(.    בראשית  הכתוב  את  אמנם 
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 דף י  מסכת מגילה 

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

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

ליישב "ניתן  בענין  שנאמר  ולומר,  י ,  הִּ ",  ַויְּ

מיתת  צער  המשום   מחמת  נדב שהיה 

 .ואביהו 

ַוְיִהי  . בענין בנין בית המקדש הראשון נאמר " ב 

ָשָנה   ֵמאֹות  ְוַאְרַבע  ָשָנה  ֵני  ִבְשמֹוִנים  בְּ ֵצאת  לְּ

ם ַבָשָנה   ַריִּ צְּ ָרֵאל ֵמֶאֶרץ מִּ שְּ ו הּוא ַהֹחֶדש  יִּ ֹחֶדש זִּ ית בְּ יעִּ בִּ ָהרְּ

ת לַ  ֶבן ַהַביִּ ָרֵאל ַויִּ שְּ ֹלֹמה ַעל יִּ ֹלְך שְּ מְּ י לִּ מלכים א'  ה'" ) ַהֵשנִּ

  שמחה של בנין בית המקדש וענין זה כולו    א'(   ו' 

 בלא צער. 

ר . כשנפגש יעקב עם רחל נאמר "ג ַוְיִהי ַכֲאשֶּ

ת ָרֵחל   ֶאת צֹאן ָלָבן  ַבת ָלָבן  ָרָאה ַיֲעֹקב אֶּ מֹו וְּ י אִּ ֲאחִּ

קְּ   ֵאר ַוַישְּ י ַהבְּ ַגש ַיֲעֹקב ַוָיֶגל ֶאת ָהֶאֶבן ֵמַעל פִּ מֹו ַויִּ י אִּ ֲאחִּ

מֹו אִּ י  ֲאחִּ ָלָבן  )ֶאת צֹאן  וענין זה  י'(,    בראשית כ"ט" 

   כולו שמחה.

הבריאה  -ד מימי  אחד  בכל  שמחה ח  שהם 

צער   ר    ַוְיִהי"נאמר  בלא  ֹבקֶּ ַוְיִהי  ב  רֶּ   ", יֹוםעֶּ

ָרא ֱאֹל" קְּ ָלה  קִּ ַויִּ ַלֹחֶשְך ָקָרא ָליְּ י ֶעֶרב  ים ָלאֹור יֹום וְּ הִּ ַויְּ

ֹבֶקר   י  הִּ ָחדַויְּ אֶּ א')"  יֹום  "  בראשית  ָרא  א'(,  קְּ ַויִּ

ם  קִּ ֱאֹל ָשָמיִּ יַע  ָלָרקִּ ֹבֶקר  ים  י  הִּ ַויְּ ֶעֶרב  י  הִּ יֹום ַויְּ

י ֹבֶקר  ")בראשית א' ח'(, "  ֵשִני הִּ י ֶעֶרב ַויְּ הִּ יֹום ַויְּ

י ֹבֶקר  ")בראשית א' י"ג(.  "  ִליִשיְש  הִּ י ֶעֶרב ַויְּ הִּ ַויְּ

ְרִביִעי י"ט(.    " יֹום  א'  י ")בראשית  הִּ ַויְּ ֶעֶרב  י  הִּ ַויְּ

ים  )בראשית א' כ"ג( ""  יֹום ֲחִמיִשיֹבֶקר   א ֱאֹלהִּ ַוַירְּ

ֹאד   מְּ טֹוב  ֵנה  הִּ וְּ ָעָשה  ֲאֶשר  ָכל  י  ֶאת  הִּ ַויְּ ֶעֶרב  י  הִּ ַויְּ

 )בראשית א' ל"א(. " יֹום ַהִשִשיֹבֶקר 

אשי רב  אמר  בו ,  ולפיכך  שנאמר  שמקום 

ופעמים אינו , פעמים הוא לשון צער",  ַוְיִהי"

צער בו  ,  לשון  שנאמר  מקום  ַוְיִהי  "אבל 

הו ",  ִביֵמי צערלעולם  לשון  וחמישה א   ,

יֵמימקומות יש, שנאמר בהם " י בִּ הִּ  ".ַויְּ

ֲאַחְשֵורֹוש  . "א ִביֵמי  ַהֹמֵלְך  ַוְיִהי  ֵורֹוש  ֲאַחשְּ הּוא 

יָנה  דִּ ים ּוֵמָאה מְּ רִּ ֶעשְּ ַעד כּוש ֶשַבע וְּ   אסתר א' " )ֵמֹהדּו וְּ

 צער גזרת המן.   א'(.

"ב ַהֹשְפִטים  .  ְשֹפט  ִביֵמי  ָרָעב ַוְיִהי   ַוְיִהי 

ֵדי מֹוָאב  ָבָאֶרץ   שְּ הּוָדה ָלגּור בִּ ֵבית ֶלֶחם יְּ יש מִּ ַוֵיֶלְך אִּ

ֵני ָבָניו תֹו ּושְּ שְּ אִּ  .  א'( רות א' " )הּוא וְּ

ל  . "ג יֹוְך ֶמֶלְך ֶאָלָסר  ַוְיִהי ִביֵמי ַאְמָרפֶּ ָער ַארְּ נְּ ֶמֶלְך שִּ

ם ָעל ֶמֶלְך גֹויִּ דְּ תִּ ָלֹעֶמר ֶמֶלְך ֵעיָלם וְּ ָדרְּ "  ...  ָעשּו ִמְלָחָמה.  כְּ

   (. ב'-א'  בראשית י"ד)

הּוָדה  ַוְיִהי ִביֵמי ָאָחז  . "ד ָיהּו ֶמֶלְך יְּ ֶבן יֹוָתם ֶבן ֻעזִּ

ְרִצין ָרֵאל    ָעָלה  שְּ יִּ ֶמֶלְך  ָיהּו  ַמלְּ רְּ ֶבן  ּוֶפַקח  ֲאָרם  ֶמֶלְך 

ַלִּמ  יהָ ְירּוָשַלִם  ָעלֶּ ָעֶליהָ   ְלָחָמה  ָלֵחם  הִּ לְּ ָיֹכל  לֹא  " וְּ

 א'(.  ישעיהו ז' )

הּוָדה ַעד ַוְיִהי ִביֵמי ְיהֹוָיִקים  . "ה ָיהּו ֶמֶלְך יְּ ֶבן יֹאשִּ

הּוָדה   ָיהּו ֶמֶלְך יְּ ָיהּו ֶבן יֹאשִּ קִּ דְּ צִּ ֵרה ָשָנה לְּ ֵתי ֶעשְּ ֹתם ַעשְּ

י ְגלֹות ְירּוָשַלִםַעד  ישִּ  ג'(.  ירמיהו א' " )ַבֹחֶדש ַהֲחמִּ

 

 ואמציה אחים היו אמוץ 

בידינו ,  לוי  רבי  רמוא מסורת  זה  דבר 

הנביא, אמוץ  ,  מאבותינו ישעיה  של  אביו 

 ואמציה מלך יהודה אחים היו.  

,  שזכתה תמר בזכות צניעותהובא להודיענו,  

ונביאים , כמאמר רבי  שיצאו ממנה מלכים 

 שמואל בר נחמני להלן. 

 

 כלה צנועה זוכה לצאת ממנה מלכים ונביאים

יונתן ,  אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי 

חמיה בבית  צנועה  שהיא  כלה   , זוכה  ,כל 

  .ממנה מלכים ונביאים םויוצאי

בתמר מצינו  בבית  ,  שכן  צנועה  שהיתה 

, שכן לאחר זמן, כשראה אותה  יהודה חמיה

זֹוָנה  בדרך, נאמר, " לְּ ֶבָה  שְּ ַוַיחְּ הּוָדה  יְּ ֶאָה  רְּ ַויִּ

ָתה ָפֶניהָ  סְּ י כִּ    .ט"ו( בראשית ל"ח )" כִּ

פניה  שכסתה  שמשום  הכתוב  כוונת  ואין 

שאין   לזונה,  טעם חשבה  פנים  כיסוי 

לזונה. הכתוב,    להחשיבה  כוונת  אלא 

כ כי  הכירה,  ולא  לזונה  שהיתה  שחשבה 

פניה כסתה  את ,  בביתו  ראה  לא  ומעולם 

 קודם לכן.  פניה

זו,  ו  צניעותה  ממנה  בזכות  ויצאו  זכתה 

ונביאים יצאו ממנה,    .מלכים  רבים  מלכים 

ואף נביאים יצאו ממנה,   .כל מלכות בית דוד

גם כן היה מזרעה, כפי הנביא  שהרי ישעיה  

ישעיה היה אחיו של   שנתבאר, שאמוץ אבי 

אמציה מלך יהודה, ואם כן ישעיה היה מזרע 

 דוד ותמר. 
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 דף י  מסכת מגילה 

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

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 מקום ארון אינו מן המדה 

לוי רבי  בידינו ,  ואמר  מסורת  זה  דבר 

  .מקום ארון אינו מן המדה, מאבותינו

אינו ממעט כלום ממדת בית קדשי    ,כלומר

עשרים ,  הקדשים הקדשים  קדשי  שבית 

, כ'(  מלכים א' ו')   שנאמר,  אמה על עשרים אמה

יר" בִּ ַהדְּ ֵני  פְּ לִּ לבית  ,  "וְּ ההיכל  שבין  המחיצה  הוא 

שלפני   הקדשים  קדשי  בית  כלומר  הקדשים,  קדשי 

הוא הרי  ים  "  המחיצה,  רִּ ֶעשְּ וְּ ֹאֶרְך  ַאָמה  ים  רִּ ֶעשְּ

ַצף  ַאָמה ֹרַחב   ַצֵפהּו ָזָהב ָסגּור ַויְּ ים ַאָמה קֹוָמתֹו ַויְּ רִּ ֶעשְּ וְּ

ֵבַח ָאֶרז זְּ   ."מִּ

ויש רווח בינו לכתלים מכל , והארון באמצעו 

   .צד עשר אמות שלמות

הארון,   צידי  משני  כרובים  העמיד  שלמה  שהרי 

ותופסים כנפיהם,  פורסים  רוחב    והם  אחד  כל 

" שנאמר,  כמו  אמות,  ַנף  עשר  כְּ ַאמֹות  ָחֵמש  וְּ

ית   ַהֵשנִּ רּוב  ַהכְּ ַנף  כְּ ַאמֹות  ָחֵמש  וְּ ָהֶאָחת  רּוב  ַהכְּ

ָנָפיו צֹות כְּ ַעד קְּ ָנָפיו וְּ צֹות כְּ קְּ )מלכים  "  ֶעֶשר ַאמֹות מִּ

   .א' ו' כ"ד(

כלום  ממעט  אינו  ארון  של  שמקומו  נמצא 

קדשי   בית  מקום  ממידת  ובלא  הקדשים, 

הארון עדיין יש בבית קדשי הקדשים עשרים 

 אמה שלימות מצד לצד.

 

 שמח במפלת רשעים  דוש ברוך הואאין הק

 .מפלת בני עמון ומואבב. א

להילחם   והר שעיר  ועמון  בני מואב  כשבאו 

היתה ,  מלך יהודה  עם יהודה בימי יהושפט

ה'  שנלחמו ,  תשועת  ידי  הללו  האויבים    על 

 .  ונפלו איש בחרב רעהו , באלו אלו 

ישראל כך  על  בענין, ושבחו  שנאמר  כמו   ,

ים לַ " ֹשֲררִּ ָּוַעץ ֶאל ָהָעם ַוַיֲעֵמד מְּ ַרת   ה'ַויִּ ַהדְּ ים לְּ לִּ ַהלְּ ּומְּ

ים  ֹקֶדש   רִּ ֹאמְּ ֵני ֶהָחלּוץ וְּ פְּ ֵצאת לִּ ִכי    ה' הֹודּו לַ בְּ

 כ"א(.  ב' כ')דה"י " ְלעֹוָלם ַחְסדֹו 

בהודאה  לא נאמר  מפני מה    ,אמר רבי יוחנןו 

טוב"  זו  כי  לה'  במקומות  הודו  כמו   ,"

 אחרים? 

 ם לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלת

 . של רשעים

 .בקריעת ים סוף. ב

נאמר,   סוף  ים  קריעת  ַמֲחֵנה " בענין  ֵבין  ַוָיבֹא 

ַוָיֶאר ֶאת   ַהֹחֶשְך  וְּ ֶהָעָנן  י  הִּ ַויְּ ָרֵאל  שְּ ם ּוֵבין ַמֲחֵנה יִּ ַריִּ צְּ מִּ

ָלה   ָלה ַהָליְּ ַהָליְּ לֹא ָקַרב ֶזה ֶאל ֶזה ָכל  שמות  )"  וְּ

   .כ'( י"ד

וביאר רבי יוחנן, שהכתוב הזה מלמד על כך, 

שירהש לומר  השרת  מלאכי  אמר ו   ,בקשו 

  , בים   טובעיםמעשה ידי  ,  הואדוש ברוך  הק

  ?ואתם אומרים שירה

 

 פתיחת הדרשה בענין פורים 

ש בגמרא,  רביםמבואר  כשהיו ,  חכמים 

היו  ,  מתחילים לדרוש בענין איגרת הפורים

הדרשה    פותחים שאינו את  פסוק  בביאור 

 . ודורשים אותו לענין הפורים, במגילה

שהובאו  הדרשות  את  בעזה"י  נכתוב  ולהלן 

 בסוגייתנו. 

 
ם . א ד ְנאֻׁ כֶּ ל ֵשם ּוְשָאר ְוִנין ָונֶּ  ה' ְוִהְכַרִתי ְלָבבֶּ

 ,בענין איגרת פורים  דורשכשהיה  ,רבי יונתן

זה מקרא  לדרוש  מתחיל  האמור היה   ,

פתח לה פיתחא להאי פרשתא  ]= בפורענות בבל

י ֲעֵליֶהם  "[,  מהכא תִּ ַקמְּ ֻאם  וְּ ָבאֹות    ה'נְּ ְוִהְכַרִתי  צְּ

ל ֻאם  ְלָבבֶּ ין ָוֶנֶכד נְּ נִּ ָאר וְּ ד  "יישעיהו )ה'" ֵשם ּושְּ

 כ"ב(.

  שאין לבבל כתב משלהם  , זה הכתב  –  "ֵשם "

 . אלא מאומה אחרת

לשון  –  "ּוְשָאר" לשון   ,זה  לבבל  שאין 

 . אלא מאומה אחרת משלהם

 .  שתכרת מלכות בבל, זה מלכות – "ְוִנין "

ד" כֶּ ושתי  –  "ָונֶּ שהיתה ,  זו  ושתי  שתמות 

  מלך בבל. נכדה של נבוכדנצר
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 דף י  מסכת מגילה 

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

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

ה ְברֹוש  . "ב  ַתַחת ַהַנֲעצּוץ ַיֲעלֶּ

ה ֲהַדס  " ְוַתַחת ַהִסְרַפד ַיֲעלֶּ

נחמני בר  שמואל  בענין   דורשכשהיה    ,רבי 

,  היה מתחיל לדרוש מקרא זה  ,איגרת פורים

ַתַחת  " וְּ רֹוש  בְּ ַיֲעֶלה  ַהַנֲעצּוץ  ַפד ַתַחת  רְּ ַהסִּ

לַ  ָהָיה  וְּ ֲהַדס  לֹא   ה'ַיֲעֶלה  עֹוָלם  אֹות  לְּ ֵשם  לְּ

ָכֵרת  )ישעיה נ"ה י"ג(.  " יִּ

ַהַנֲעצּוץ" שעשה    ,תחת המן הרשע  –  "ַתַחת 

זרה עבודה  נעצוץ   עצמו  כמו   .הקרויה 

יֵקי  "  ,שנאמר קִּ נְּ ּובִּ ַהַבתֹות  ַנֲחֵלי  בְּ ֻכָלם  ָנחּו  וְּ ּוָבאּו 

ים   ָלעִּ יםַהסְּ ַהַנֲהֹללִּ ֹכל  ּובְּ ים  ַהַנֲעצּוצִּ ֹכל  "  ּובְּ

   י"ט(. ישעיהו ז' )

ה ְברֹוש" שנקרא ראש לכל   ,זה מרדכי  –  " ַיֲעלֶּ

ָך "  ,שנאמרכמו    .הבשמים לְּ ַקח  ַאָתה  וְּ

רֹור   דְּ ָמר  רֹאש  ים  ָשמִּ ֶבֶשם  ֲחֵמש  בְּ ָמן  נְּ קִּ וְּ ֵמאֹות 

ים   שִּ ֲחמִּ ֹבֶשם  ֵנה  ּוקְּ ם  ּוָמאָתיִּ ים  שִּ ֲחמִּ יתֹו  ַמֲחצִּ

ם )ּוָמאָתיִּ תרגום ראש הבשמים ו  כ"ג(  שמות ל'" 

רֹור"   ".מרי דכי", הוא "ָמר דְּ

בת    ,תחת ושתי הרשעה  –  "ְוַתַחת ַהִסְרַפד"

לשון  הנקרא סרפד,    בנו של נבוכדנצר הרשע

בית  את  ששרף    על שם  פידה",נוטריקון "שרף ר

רפידהה'   ָעָשה  "  כמו שנאמר,  .הנקרא  ַעמּוָדיו 

ָזָהב  ֶכֶסף   יָדתֹו  פִּ ַאֲהָבה רְּ ָרצּוף  ָגָמן תֹוכֹו  ַארְּ ָכבֹו  ֶמרְּ

ִּם רּוָשָל נֹות יְּ בְּ  " )שה"ש ג' י'(.  מִּ

ֲהַדס "  ה  הצדקת   –   " ַיֲעלֶּ אסתר  שנקראת    , זו 

י ֹאֵמן ֶאת ֲהַדָסה  "   , שנאמר כמו    . הדסה  הִּ יא  ַויְּ הִּ

טֹוַבת   ַפת ֹתַאר וְּ ַהַנֲעָרה יְּ י ֵאין ָלּה ָאב ָוֵאם וְּ ֵתר ַבת ֹדדֹו כִּ ֶאסְּ

ַבת  ַכי לֹו לְּ דֳּ ָקָחּה ָמרְּ ָמּה לְּ אִּ יָה וְּ מֹות ָאבִּ ֶאה ּובְּ   אסתר ב' " ) ַמרְּ

   ז'(. 

   .זו מקרא מגילה – "ְלֵשם ה' ְוָהָיה לַ "

   .אלו ימי פורים –" ִיָכֵרתְלאֹות עֹוָלם לֹא "

 

ר ָשש . "ג ם   ה' ְוָהָיה ַכֲאשֶּ  ֲעֵליכֶּ

ם ֵכן ָיִשיש להרע אתכם ְתכֶּ  "ְלֵהיִטיב אֶּ

בענין איגרת   דורשכשהיה    ,רבי יהושע בן לוי

ָהָיה  ",  היה מתחיל לדרוש מקרא זה  ,פורים וְּ

ֶכם    ה' ַכֲאֶשר ָשש   יב ֶאתְּ ֵהיטִּ בֹות ֲעֵליֶכם לְּ ַהרְּ ּולְּ

ֶכם   יש  ֶאתְּ יד    ה' ֵכן ָישִּ מִּ ַהשְּ ֶכם ּולְּ יד ֶאתְּ ַהֲאבִּ ֲעֵליֶכם לְּ

ָשָמה  ָבא  ַאָתה  ֲאֶשר  ָהֲאָדָמה  ֵמַעל  ֶתם  ַסחְּ נִּ וְּ ֶכם  ֶאתְּ

ָתּה  שְּ רִּ  .להרע אתכם ס"ג( דברים כ"ח " )לְּ

הקדוש ברוך הוא שש בעצמו  הכוונה ש  אין ו

לישראל של  להרע  במפלתם  אפילו  שהרי   ,

   .רשעים אינו שש, כפי שנתבאר לעיל

, כגון ישראלאחרים להרע ל   הואמשיש    אלא

אויביהם  היו  המן,  בימי  כליה  כשנתחייבו 

 שמחים על צרתם. 

 

ּטֹוב ְלָפָניו . "ד  ְלָאָדם שֶּ

 "ָנַתן ָחְכָמה ְוַדַעת ְוִשְמָחה

כהנא בר  אבא  בענין    דורשכשהיה    ,רבי 

,  היה מתחיל לדרוש מקרא זה  ,איגרת פורים

י  " ֶשטֹוב  כִּ ָאָדם  ַדַעת  לְּ וְּ ָמה  ָחכְּ ָנַתן  ָפָניו  לְּ

נֹוס ָלֵתת   כְּ לִּ ָין ֶלֱאסֹוף וְּ נְּ ַלחֹוֶטא ָנַתן עִּ ָחה וְּ מְּ שִּ וְּ

ֵני ָהֱאֹל פְּ טֹוב לִּ עּות רּוחַ ים  קִּ לְּ קהלת  " )ַגם ֶזה ֶהֶבל ּורְּ

   כ"ו(. ב'

ְוַדַעת  " ָחְכָמה  ָנַתן  ְלָפָניו  ּטֹוב  שֶּ ְלָאָדם 

   .זה מרדכי הצדיק –" ְוִשְמָחה

ֱאסֹוף ְוִלְכנֹוס" א ָנַתן ִעְנָין לֶּ    .זה המן   –"  ְוַלחֹוטֶּ

ָהֱאֹל" ִלְפֵני  ְלטֹוב  מרדכי   –"  יםִק ָלֵתת  זה 

"  ,ואסתר שנאמר  ֶאת  כמו  ֵתר  ֶאסְּ ַוָתֶשם 

ַכי ַעל ֵבית ָהָמן דֳּ  )אסתר ח' ב'(." ָמרְּ

 

 ְוַשְמִתי ִכְסִאי ְבֵעיָלם . "ה

ְך  לֶּ  " ְוָשִריםְוַהֲאַבְדִתי ִמָשם מֶּ

עופרן בר  איגרת   דורשכשהיה    ,רבה  בענין 

זה  ,פורים מקרא  לדרוש  מתחיל  , היה 

ֶמֶלְך  " ָשם  מִּ י  תִּ ַהֲאַבדְּ וְּ ֵעיָלם  בְּ י  אִּ סְּ כִּ י  תִּ ַשמְּ וְּ

ים  ָשרִּ ֻאם וְּ    ל"ח(. ירמיהו מ"ט ה'" )נְּ

ְבֵעיָלם" ִכְסִאי  בשושן ",  ְוַשְמִתי  ,  כלומר 

י "  שנאמרשהיתה בעילם, כמו   הִּ ֶאה ֶבָחזֹון ַויְּ ָוֶארְּ

י   ֹאתִּ רְּ י  בִּ ְבֵעיָלם  ַוֲאנִּ ר  ֲאשֶּ ַהִביָרה  ְבשּוַשן 

אּוָלי  ַהְּמִדיָנה אּוַבל  ַעל  י  יתִּ ָהיִּ י  ַוֲאנִּ ֶבָחזֹון  ֶאה  " ָוֶארְּ

 )דניאל ח' ב'(. 

ְוָשִרים" ְך  לֶּ מֶּ ִמָשם  "ְוַהֲאַבְדִתי  זו   "ֶמֶלְך", 

יםוְ , "ושתי   .המן ועשרת בניו זה  "ָשרִּ
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