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דף יד
[אסתר ג' י'-ט"ו] וַ י ַָּסר ַה ֶּמלֶּ ְך ֶּאת ַטבַ עְ ּתֹו ֵמעַ ל יָּדֹו
ֹּאמר
יְּהּודים .וַ י ֶּ
וַיִּ ְּתנָּה לְּ ָה ָמן בֶּ ן ַה ְּמ ָד ָתא ָהאֲ גָגִּ י צ ֵֹרר ַה ִּ
לְה ָּמן ַהכֶּ ֶּסף נָּתּון לְָּך וְ ָּהעָּ ם לַ עֲׂשֹות בֹו כַ ּטֹוב
ַה ֶּמלְֶּך ָּ
ְבעֵ ינֶּיך .וַ יִּ ָק ְּראּו סֹפְּ ֵרי ַה ֶּמלֶּ ְך בַ ח ֶֹּדׁש ָה ִּראׁשֹון
לֹוׁשה עָ ָשר יֹום בֹו וַיִּ כָ ֵתב כְּ כָ ל אֲ ֶּׁשר ִּצּוָ ה ָה ָמן ֶּאל
ִּב ְּׁש ָ
אֲ ַח ְּׁש ַד ְּרפְּ נֵי ַה ֶּמלֶּ ְך וְּ ֶּאל ַהפַחֹות אֲ ֶּׁשר עַ ל ְּמ ִּדינָה
ּומ ִּדינָה כִּ כְּ ָתבָ ּה וְּ עַ ם
ּומ ִּדינָה וְּ ֶּאל ָש ֵרי עַ ם וָ עָ ם ְּמ ִּדינָה ְּ
ְּ
וָעָ ם כִּ לְּ ׁשֹונֹו ְּב ֵׁשם ַה ֶּמלְֶּך אֲ ַח ְּׁשוֵ רֹׁש נִּכְּ ָתב וְּ נ ְֶּּח ָתם
לֹוח ְּספָ ִּרים ְּביַד ָה ָר ִּצים ֶּאל כָ ל
ְּב ַטבַ עַ ת ַה ֶּמלֶּ ְך .וְּ נִּ ְּׁש ַ
ְּמ ִּדינֹות ַה ֶּמלְֶּך לְּ ַה ְּׁש ִּמיד לַ הֲ רֹג ּולְּ ַאבֵ ד ֶּאת כָל
הּודים ִּמנַעַ ר וְּ עַ ד זָ ֵקן ַטף וְּ נ ִָּׁשים ְּביֹום ֶּא ָחד
ַהיְּ ִּ
לֹוׁשה עָ ָשר לְּ ח ֶֹּדׁש ְּׁשנֵים עָ ָשר הּוא ח ֶֹּדׁש אֲ ָדר
ִּב ְּׁש ָ
לְּהנ ֵָתן ָדת ְּבכָ ל ְּמ ִּדי ָנה
פַת ֶּׁשגֶּן ַהכְּ ָתב ִּ
ּוׁשלָלָ ם לָבֹוזְּ .
ְּ
לִּהיֹות ע ֲִּת ִּדים לַ יֹום ַהזֶּה.
ּומ ִּדינָה גָלּוי לְּ כָל ָהעַ ִּמים ְּ
ְּ
נִּתנָה
ָה ָר ִּצים י ְָּצאּו ְּדחּופִּ ים ִּב ְּדבַ ר ַה ֶּמלֶּ ְך וְּ ַה ָדת ְּ
ׁשּוׁשן ַה ִּב ָירה וְּ ַה ֶּמלֶּ ְך וְּ ָה ָמן י ְָּׁשבּו לִּ ְּׁשתֹות וְּ ָהעִּ יר
ְּב ַ
ׁשּוׁשן נָבֹוכָה.
ָ

הגזרה היתה לרצון המן ולרצון אחשורוש
כשביקש המן לתת לאחשורוש עשרת
אלפים ככר כסף לצורך ביצוע הגזרה ,אמר
לו אחשורוש" ,הַ כֶּסֶּ ף נָּתּון לְָּך וְ הָּ עָּ ם ַלעֲׂשֹות
בֹו כַּטֹוב בְ עֵ ינֶּיך" .כלומר ,אין צורך בתשלום,
והרשות נתונה לך לעשות זאת בחנם .ומתוך
כך למדנו ,שאף אחשורוש היה בדעתו
להשמידם.
ואמר רבי אבא ,משל של אחשורוש והמן,
למה הדבר דומה? לשני בני אדם ,לאחד היה
לו תל [=גבעה] בתוך שדהו ,ולאחד היה לו
חריץ [=חפירה] בתוך שדהו.
בעל חריץ אמר ,מי יתן לי תל זה בדמים
למלא חריצי .ובעל התל אמר ,מי יתן לי חריץ
זה בדמים שאתן בו תלי.
לימים נזדווגו זה אצל זה ,אמר לו בעל חריץ
לבעל התל ,מכור לי תילך .אמר לו ,טול
אותה בחנם ,והלוואי.
גדולה הסרת טבעת
מבואר שגידל אחשורוש את המן ,עד שנאמר
בוַ " ,ויָּסַ ר הַ מֶּ לְֶּך ֶּאת טַ בַ עְ ּתֹו מֵ עַ ל יָּדֹו ַוי ְִּּתנָּּה
לְהָּ מָּ ן" .וקיבל דבריו לגזור על ישראל ,כמו
שכתוב" ,וְּ הָ עָ ם ַלעֲׂשֹות בֹו כַּטֹוב בְ עֵ ינֶּיך" .ועל
ידי זה גזרו עליהם ישראל תעניות ,ושבו
ּומ ִּדינָה
בתשובה ,כמו שנאמרּ" ,ובְּ כָל ְּמ ִּדינָה ְּ
ְּמקֹום אֲ ׁשֶּ ר ְּדבַ ר הַ מֶּ לְֶּך וְּ דָ תֹו מַ גִּ יעַ ֵאבֶּ ל גָדֹול
ּומ ְּספֵד שַ ק ו ֵָאפֶּר יֻצַ ע
ְּהּודים וְּ צֹום ּובְּ כִּ י ִּ
ַלי ִּ
ל ַָרבִּ ים" (אסתר ד' ג').
ואמר רבי אבא בר כהנא ,גדולה הסרת
טבעת ,יותר מארבעים ושמונה נביאים
ושבע נביאות שנתנבאו להן לישראל,
שכולם לא החזירום למוטב ,ואילו הסרת
הטבעת החזירתם למוטב.

כל הנביאים לא הוסיפו
לתורה כלום חוץ מקרא מגילה
ארבעים ושמונה נביאים ושבע נביאות
נתנבאו להם לישראל ,ולא פחתו ולא הותירו
על מה שכתוב בתורה ,חוץ ממקרא מגילה.
ואמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן
קרחה ,שטעמם של הנביאים בתיקון מקרא
מגילה היה קל וחומר.
אם ביציאת מצרים ,שיצאו מעבדות
לחירות ,אמרו שירה ,כל שכן שעל הצלה
ממיתה לחיים יש לומר שירה ,וקריאת
המגילה היא השירה על הנס.

למה לא אומרים הלל בפורים
נתבאר ,שהצלת פורים ,שהיתה ממיתה
לחיים ,גדולה מיציאת מצרים ,שהיא רק
משעבוד לגאולה ,ולכן ,אם נאמרת שירה על
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הצלת מצרים ,קל וחומר שיש לומר שירה על
הצלת פורים ,והשירה היא קריאת המגילה.
והנה ,לכאורה יש ללמוד קל וחומר זה גם
לענין אמירת הלל .אם על הצלת מצרים
שהיא משעבוד לגאולה אומרים הלל ,קל
וחומר שיש לומר הלל על הצלת פורים שהיא
ממיתה לחיים .ונאמרו שלושה טעמים,
מדוע אין אומרים הלל בפורים.
א .יש אומרים ,שאף שהיה ראוי לומר הלל
בפורים ,אין אומרים אותו ,כי כלל בידינו,
משנכנסו ישראל לארץ ,שוב אין אומרים
הלל על נס שבחוצה לארץ.
שכן שנינו לענין שירה ,עד שלא נכנסו ישראל
לארץ ,הוכשרו כל ארצות לומר שירה ,משנכנסו
ישראל לארץ ,לא הוכשרו כל הארצות לומר
שירה.
ורב נחמן ורבא חולקים על הטעם הזה ,כי
לדעתם דווקא בזמן שהיו ישראל על אדמתם
אין אומרים שירה על נס שבחוצה לארץ,
אבל משגלו חזרו כל הארצות להכשרן
הראשון .וטעמים אחרים יש מדוע אין
אומרים הלל בפורים.
ב .לדעת רב נחמן ,באמת אומרים הלל
בפורים ,שקריאת המגילה היא ההלל של
פורים.
ג .לדעת רבא ,אמנם אין אומרים הלל
בפורים אף שהיה ראוי לאומרו ,והסיבה לכך
שאין אומרים אותו ,כי אי אפשר.
משום שההלל נתקן בנוסח הראוי לבני
חורין בלבד ,שנאמר בו "הַ לְּלּויָּה הַ לְלּו עַ בְ דֵ י ה'
ַהלְּלּו ֶּאת ׁשֵ ם ה'" (תהלים קי"ג א') ,לומר ,עבדי ה'
אנו ,ולא עבדי פרעה או מלכות אחרת.
אבל בפורים ,שעדיין היו משועבדים
לאחשורוש ,לא היו יכולים "הַ לְּלּו עַ בְּ דֵ י ה'".
ארבעים ושמונה נביאים
נתבאר ,שארבעים ושמונה נביאים נתנבאו
לישראל .ובאמת עמדו להם לישראל נביאים
הרבה ,כמו ששנינו בברייתא ,הרבה נביאים
עמדו להם לישראל ,כפלים כיוצאי מצרים,
אלא נבואה שהוצרכה לדורות ,ללמוד תשובה
או הוראה ,נכתבה ,ושלא הוצרכה ,לא
נכתבה.
ונביאים שנבואתם נצרכה לדורות ונכתבה,
אינם אלא ארבעים ושמונה .והם המנויים
בהלכות גדולות מסדר עולם:
(א) אברהם.
(ב) יצחק.
(ג) יעקב.
(ד) משה.
(ה) אהרן.
(ו) יהושע.
(ז) פנחס .שנאמר " ַויַעַ ל מַ ל ְַּאְך ה' ִּמן הַ גִּ ְּלגָל
ֶּאל הַ בֹכִּ ים וַי ֹאמֶּ ר ַא ֲעלֶּה ֶּא ְּתכֶּם ִּמ ִּמצְּ ַריִּם
ו ָָאבִּ יא ֶּא ְּתכֶּם ֶּאל הָ ָא ֶּרץ אֲ ׁשֶּ ר נ ְִּּׁשבַ עְּ ִּתי
יתי ִּא ְּתכֶּם
לַאֲ ב ֵֹתיכֶּם ָואֹמַ ר ל ֹא ָאפֵר בְּ ִּר ִּ
לְּעֹולָם ( "...שופטים ב' א') .ואמרו חכמים,
שמלאך ה' זה הוא פנחס.
(ח) אלקנה .שנאמר "וַ ָיב ֹא ִּאיׁש אֱ ל ִּקים ֶּאל עֵ לִּי
לֵיתי ֶּאל בֵ ית
ֹאמר ֵאלָיו כֹה ָא ַמר ה' הֲ נִּגְּ לה נִּגְּ ִּ
וַ י ֶּ
פַרעֹה ( "...שמואל
יֹותם ְּב ִּמ ְּצ ַריִּם לְּבֵ ית ְּ
ָא ִּביָך ִּב ְּה ָ
א' ב' כ"ז) .ואמרו חכמים שאיש אלקים זה הוא
אלקנה.
(ט) עלי.
(י) שמואל.
(יא) גד.
(יב) נתן.
(יג) דוד.
(יד) שלמה.
(טו) עידו .שנאמר "וְּ ִּהנֵה ִּאיׁש אֱ ל ִּקים בָ א
יהּודה ִּב ְּדבַ ר ה' ֶּאל בֵ ית ֵאל וְּ י ָָר ְּבעָ ם ע ֵֹמד עַ ל
ִּמ ָ
וַיִּק ָרא עַ ל ַה ִּמזְּ בֵ ַח ִּב ְּדבַ ר ה'
לְּה ְּק ִּטירְּ .
ַה ִּמזְּ בֵ ַח ַ
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ֹאמר ִּמזְּ בֵ ַח ִּמזְּ בֵ ַח כֹה ָא ַמר ה' ִּהנֵה בֵ ן נֹולָד
וַ י ֶּ
ֹאׁשיָהּו ְּׁשמֹו וְּ זָבַ ח עָ לֶּיָך ֶּאת כֹהֲ נֵי
לְּבֵ ית ָדוִּ ד י ִּ
יִּׁש ְּרפּו
ַהבָ מֹות ַה ַמ ְּק ִּט ִּרים עָ לֶּיָך וְּ עַ ְּצמֹות ָא ָדם ְּ
עָ לֶּיָך" (מלכים א' י"ג א'-ב') .ואמרו חכמים שאיש
אלקים זה הוא עדו.
(טז) מיכיהו בן ימלה.
(יז) עובדיה.
(יח) אחיה השילוני.
(יט) יהוא בן חנני.
(כ) עזריה בן עודד.
(כא) חזיאל הלוי מבני מתניה.
(כב) אליעזר בן דודו ממורישה.
(כג) הושע.
(כד) עמוס.
(כה) מיכה המורשתי.
(כו) אמוץ .שנאמר " ַויִּחַ ר ַאף ה' בַ אֲ מַ צְּ יָהּו
ַוי ְִּּׁשלַח ֵאלָיו נָבִּ יא וַי ֹאמֶּ ר לֹו לָמָ ה דָ ַר ְּׁש ָת ֶּאת
אֱ להֵ י הָ עָ ם [=אדום] אֲ ׁשֶּ ר ל ֹא ִּהצִּ ילּו ֶּאת עַ מָ ם
ִּמיָדֶּ ָך" (דה"י ב' כ"ה ט"ו) .ואמרו חכמים שנביא
זה הוא אמוץ.
(כז) אליהו.
(כח) אלישע.
(כט) יונה בן אמיתי.
(ל) ישעיה.
(לא) יואל.
(לב) נחום.
(לג) חבקוק.
(לד) צפניה.
(לה) אוריה מקרית יערים.
(לו) ירמיה.
(לז) יחזקאל.
(לח) דניאל.
(לט) ברוך.
(מ) נריה.
(מא) שריה.
(מב) מחסיה.
(מג) חגי.
(מד) זכריה.
(מה) מלאכי.
(מו) מרדכי בִּ לְשָּ ן.
הרי ארבעים וששה .וכתב רש"י ,שנים לא
ידעתי .ובהגהות הגר"א נכתב שהם חנני ועודד.

" ִּאיש ֶּאחָּ ד ִּמן הָּ ָּרמָּ ַתיִּם צֹופִּ ים"
נאמר על אלקנהַ " ,וי ְִּּהי ִּאיׁש ֶּאחָ ד ִּמן
ּוׁשמֹו ֶּאל ְָּקנָה בֶּ ן ְּיר ָֹחם
הָ ָרמָ ַתיִּם צֹופִּ ים מֵ הַ ר ֶּאפְּ ָריִּם ְּ
בֶּ ן אֱ לִּיהּוא בֶּ ן תֹחּו בֶּ ן צּוף ֶּאפְּ ָר ִּתי" (שמואל א' א' א').

ונאמרו מספר ביאורים לדבר.
א .יש אומרים שרמתים הוא כמו מאתים.
וכוונת הכתובִּ " ,איׁש ֶּאחָ ד ִּמן הָ ָרמָ ַתיִּם
צֹופִּ ים" ,שהיה אלקנה איש אחד ממאתים
צופים [=נביאים] שנתנבאו להם לישראל.
ב .לדברי רבי שמואל בר נחמני רמתים הוא
שתי רמות [=מקומות גבוהים] .וכוונת הכתוב
" ִּאיׁש ֶּאחָ ד ִּמן הָ ָרמָ ַתיִּם צֹופִּ ים" ,שהיה
אלקנה אדם הבא משתי רמות שצופות זו
את זו.
ג .וגם לדברי רבי חנין רמתים הוא דבר רם
וגבוה .וכוונת הכתוב " ִּאיׁש ֶּאחָ ד ִּמן הָ ָרמָ ַתיִּם
צֹופִּ ים" ,שהיה אלקנה אדם הבא מבני אדם
שעומדים ברומו של עולם ,הם בני קרח,
שנאמר בהםּ" ,ובְּ נֵי ק ַֹרח ל ֹא מֵ תּו" (במדבר כ"ו
י"א).

ושנו בברייתא משום רבינו ,מקום נתבצר
להם בגיהנם ,כלומר מקום שעמדו בו הגביה
מהגיהנם ,ועמדו עליו ,ולא נבלעו עם עדת
קרח.
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שבע נביאות
נתבאר לעיל ,ששבע נביאות נתנבאו לישראל,
ואלו הן:
א .שרה.
שנאמר,

" ַוי ִַּקח ַאבְּ ָרם וְּ נָחֹור לָהֶּ ם נ ִָּׁשים ׁשֵ ם ֵאׁשֶּ ת

ַאבְּ ָרם שָ ָרי וְּ ׁשֵ ם ֵאׁשֶּ ת נָחֹור ִּמ ְּלכָה בַ ת הָ ָרן אֲ בִּ י ִּמ ְּלכָה
ִּסכָה" (בראשית י"א כ"ט).
וַאֲ בִּ י י ְּ
ואמר רבי יצחק" ,י ְִּסכָּה" זו שרה ,ולמה
נקרא שמה יסכה? שסכתה ברוח הקדש.
וכן מבואר בכתוב (בראשית כ"א י"ב)" ,וַי ֹאמֶּ ר
אֱ ל ִּקים ֶּאל ַאבְּ ָרהָ ם ַאל י ֵַרע בְּ עֵ ינֶּיָך עַ ל הַ נַעַ ר וְּ עַ ל
אֲ מָ ֶּתָך כֹּל אֲ שֶּ ר ּת ֹּאמַ ר ֵאלֶּיך ׂשָּ ָּרה ְשמַ ע
קלָּּה" בקול רוח הקודש שבה "כִּ י בְּ יִּצְּ חָ ק י ִָּק ֵרא
בְ ֹּ
לְָּך ז ַָרע".

דבר אחר ,נקראת יסכה ,על שם שהכל סוכין
ביופיה.
ב .מרים.
יאה אֲ חֹות ַאהֲ רֹן ֶּאת
שנאמר" ,ו ִַּּת ַקח ִּמ ְריָּם הַ נְבִּ ָּ
ַהתֹף בְּ יָדָ ּה ו ֵַתצֶּ אן ָ כָל הַ נ ִָּׁשים ַאחֲ ֶּריהָ בְּ תֻ פִּ ים ּובִּ ְּמחֹלת"
(שמות ט"ו כ').

ג .דבורה.
יאה
בֹורה ִּאשָּ ה נְבִּ ָּ
שנאמרְּ " ,וד ָּ

ֵאׁשֶּ ת לַפִּ ידֹות

ִּהיא ׁשֹפְּ טָ ה ֶּאת י ְִּּש ָר ֵאל בָ עֵ ת הַ ִּהיא" (שופטים ד' ד').

ד .חנה.
שנאמר" ,ו ִַּּת ְת ַפלֵל חַ נָּה וַּת ֹּאמַ ר עָ לַץ לִּבִּ י בַ ה'
ָּרמָּ ה ַק ְרנִּי בַ ה' ָרחַ ב פִּ י עַ ל אֹויְּבַ י כִּ י שָ מַ ְּח ִּתי
בִּ יׁשּועָ ֶּתָך" (שמואל א' ב' א').

אמרה " ָרמָ ה ַק ְּרנִּי" ולא רמה פכי ,וזו היא
נבואתה .שנתנבאית על דוד ושלמה,
שנמשחו למלכות בקרן ,שתמשך מלכותם
לדורות .ועל שאול ויהוא שנמשחו למלכות
בפך ,שלא תמשך מלכותם לדורות.
ה .אביגיל.
כשתבעה דוד בעוד בעלה חי ,כפי שיתבאר
בעזה"י להלן ,אמרה לו" ,וְ ל ֹּא ִּת ְהיֶּה ז ֹּאת לְך
ְמכְ שֹול לֵב לַא ֹדנִּי וְּ ל ְִּּׁשפְָך דָ ם ִּחנָם
ְפּוקה ּול ִּ
ל ָּ
יטב ה' לַא ֹדנִּי וְּ ָזכ ְַּר ָת ֶּאת אֲ מָ ֶּתָך"
ְּהֹוׁשיעַ אֲ ֹדנִּי לֹו וְּ הֵ ִּ
ּול ִּ
(שמואל א' כ"ה ל"א).

ומשמע מדבריה שזאת לא תהיה לו לפוקה,
אבל אחרת תהא לו לפוקה ,וזו נבואתה,
שהרי לבסוף כן ארע לו במעשה בת שבע.
ו .חולדה.
יקם וְּ עַ כְּ בֹור
לְּקיָהּו ַהכ ֵֹהן וַאֲ ִּח ָ
שנאמר" ,וַ יֵלְֶּך ִּח ִּ
יאה ֵא ֶּׁשת ַׁשלֻם בֶּ ן
נְב ָּ
לְדה ַה ִּ
וְּ ָׁשפָן וַ ע ֲָשיָה ֶּאל חֻ ָּ
ִּת ְּקוָה בֶּ ן ַח ְּר ַחס ׁש ֵֹמר ַה ְּבג ִָּדים וְּ ִּהיא י ֶֹּׁשבֶּ ת
לֶּיה" (מלכים ב' כ"ב
וַיְּד ְּברּו ֵא ָ
ירּוׁשלַ ִּם בַ ִּמ ְּׁשנֶּה ַ
ִּב ָ
י"ד).

ז .אסתר.
ִּישי ו ִַּּתלְבַ ש ֶּא ְס ֵּתר
שנאמרַ " ,וי ְִּהי בַ יֹום הַ ְשל ִּ
ִּימית ֹנכַח בֵ ית
מַ לְכּות ו ַַת ֲעמֹד בַ חֲ צַ ר בֵ ית הַ מֶּ לְֶּך הַ פְּ נ ִּ
ַהמֶּ לְֶּך וְּ ַהמֶּ לְֶּך יֹוׁשֵ ב עַ ל כִּ סֵ א מַ לְּכּותֹו בְּ בֵ ית הַ מַ לְּכּות ֹנכַח
פ ֶַּתח ַהבָ יִּת" (אסתר ה' א').

לא נאמר "ו ִַּתלְּבַ ׁש ֶּא ְּס ֵתר בגדי מַ לְּכּות" ,אלא
"ו ִַּתלְּבַ ׁש ֶּא ְּס ֵתר מַ לְּכּות" ,מלמד שלבשתה
רוח הקדש.
וכן מבואר ,שלשון לבישה אמור על לבישת
רוח הקודש ,שכן מצינו בכתוב" ,וְּ רּוחַ לָבְּ ׁשָ ה
ִּיׁשים לְָּך דָ וִּ יד וְּ עִּ ְּמָך בֶּ ן
ֶּאת עֲמָ שַ י ר ֹאׁש השלושים הַ שָ ל ִּ
להיָך
יִּׁשַ י ׁשָ לֹום ׁשָ לֹום לְָּך וְּ ׁשָ לֹום ְּלעֹזְּ ֶּרָך כִּ י ֲעז ְָּרָך אֱ ֶּ
ַוי ְַּקבְּ לֵם דָ וִּ יד ַוי ְִּּתנֵם בְּ ָראׁשֵ י הַ גְּ דּוד" (דה"י א' י"ב י"ט).

נבואת מרים כשהיתה אחות אהרן
יאה אֲ חֹות ַאהֲ רֹן" .ואמר
נאמר " ִּמ ְּריָם הַ נְּבִּ ָ
רב נחמן אמר רב ,שהסיבה לכך שנקראת
כאן "אֲ חֹות ַאהֲ רֹן" ,לומר שהיתה מתנבאה
כשהיא אחות אהרן ,קודם שנולד משה,
ואומרת ,עתידה אמי שתלד בן שיושיע את
ישראל.
ובשעה שנולד ,נתמלא כל הבית כולו אורה,
עמד אביה ונשקה על ראשה ,אמר לה ,בתי
נתקיימה נבואתיך.
וכיון שהשליכוהו ליאור ,עמד אביה וטפחה
על ראשה ,ואמר לה ,בתי היכן נבואתיך,
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ַּת ַתצַ ב אֲ חֹּתֹו מֵ ָּרחֹּק לְדֵ עָּ ה מַ ה
וזהו שנאמר" ,ו ֵ

יֵעָ שֶּ ה לֹו" (שמות ב' ד') ,לדעת מה יהא בסוף
נבואתה.

מלאכת דבורה
יאה ֵאשֶּ ת לַפִּ ידֹות",
בֹורה ִּאשָ ה נְּבִּ ָ
נאמר " ְּוד ָּ
וביארו שהיתה עושה פתילות למקדש,
כלומר למשכן שילה.

מקום ישיבת דבורה
בֹורה בֵ ין ָה ָרמָ ה
נאמר "וְ ִּהיא יֹושֶּ בֶּ ת ַּתחַ ת ּתֹּמֶּ ר ְּד ָ
ִּׂש ָּר ֵאל
ּובֵ ין בֵ ית ֵאל בְּ הַ ר ֶּאפְּ ָריִּם ַו ַיעֲלּו ֵאלֶּיהָּ בְ נֵי י ְ
ל ִַּמ ְשפָּט" (שופטים ד' ה').

לדברי רבי שמעון בן אבשלום הסיבה לכך
שישבה תחת תומר משום יחוד ,שהתמר גבוה,
ואין לו צל ,ואין אדם יכול להתייחד שם עמה כמו
בבית.

דבר אחר ,מה תמר זה אין לו אלא לב אחד,
כלומר ,שרף יש לו כמו אילן ,אבל אין לו בענפיו

אלא בגזעו על פני כל גובהו ,אף ישראל שבאותו
הדור לא היה להם אלא לב אחד לאביהן
שבשמים.

" ֵאין ָּקדֹוש ַכה' כִּ י ֵאין
בִּ ל ְֶּּתך וְ ֵאין צּור כֵאֹל ֵקינּו"
חנה אמרה בנבואתה " ֵאין ָקדֹוׁש ַכה' כִּ י ֵאין
ְּתָך וְּ ֵאין צּור כֵאל ֵקינּו" (שמואל א' ב' ב').
בִּ ל ֶּ
ולענין הכתובֵ " ,אין ָקדֹוׁש ַכה' כִּ י ֵאין בִּ ל ְֶּּתָך",
אמר רב יהודה בר מנשיא ,אל תקרי "כִּ י ֵאין
בִּ ל ְֶּּתך" אלא "כִּ י ֵאין לבלותך".
שלא כמדת הקדוש ברוך הוא מדת בשר
ודם ,מדת בשר ודם ,מעשה ידיו מבלים
[=ׁשֹוחַ ִּקים] אותו .אבל הקדוש ברוך הוא
מבלה מעשה ידיו.
ולענין הכתוב "וְ ֵאין צּור כֵאֹל ֵקינּו" ,ביארו
שהכוונה לכך שאין צייר כאלקינו.
שכן ,אדם צר צורה על גבי הכותל ,ואינו יכול
להטיל בה רוח ונשמה קרבים ובני מעים,
אבל הקדוש ברוך הוא צר צורה בתוך צורה,
ומטיל בה רוח ונשמה ,קרבים ובני מעים.

אביגיל מפייסת את דוד
שלא יהרג את נבל בעלה
כשיצא דוד בלילה ,להרוג את נבל הכרמלי,
איְּבֵ י דָ וִּ ד וְּ כֹה
כמו שאמר "כֹה ַיעֲשֶּ ה אֱ ל ִּקים ְּל ֹ
י ִֹּסיף ִּאם ַא ְּׁש ִּאיר ִּמכָל אֲ ׁשֶּ ר לֹו עַ ד הַ ב ֶֹּקר מַ ְּׁש ִּתין

בְּ ִּקיר" (שמואל א' כ"ה כ"ב) ,שלחה אביגיל אשת
נבל מנחה לדוד לפייסו ,ויצאה לקראתו.
ונאמר" ,וְּ הָ יָה ִּהיא ֹרכֶּבֶּ ת עַ ל הַ חֲ מֹור וְּ י ֶֹּרדֶּ ת
אתּה ו ִַּתפְּ גֹׁש
בְּ סֵ ֶּתר הָ הָ ר וְּ ִּהנֵה דָ וִּ ד וַאֲ נָׁשָ יו י ְֹּר ִּדים ל ְִּּק ָר ָ
א ָֹתם" (שמואל א' כ"ה כ').

לא נאמר "וְּ י ֶֹּרדֶּ ת בְּ סֵ ֶּתר מן הָ הָ ר" ,אלא
"וְּ י ֶֹּרדֶּ ת בְּ סֵ ֶּתר הָ הָ ר" .וביאר רבה בר שמואל,
שבא הכתוב ללמד ,שבאה על עסקי דם הבא
מן הסתרים .שנטלה דם והראתה לדוד,
ובקשה שיורה לה ,אם דם טמא הוא או דם
טהור.
אמר לה דוד ,וכי מראים דם בלילה אם טמא
או טהור? הלא צריך להבחין מראיתו ,אם
מחמישה דמים הטמאים באשה הוא.
אמרה לו ,וכי דנין דיני נפשות בלילה? והלא
מבואר שאין דנים בלילה ,שנאמר" ,בֵ ית דָ וִּ ד כֹה
ָאמַ ר ה' ִּדינּו ַלב ֶֹּקר ִּמ ְּׁשפָט" (ירמיה כ"א י"ב) ואין
עונשים בלילה שנאמר " ַקח ֶּאת כָל ָראׁשֵ י הָ עָ ם
אֹותם ַלה' ֶּנגֶּד הַ שָ מֶּ ׁש" (במדבר כ"ה ד').
הֹוקע ָ
וְּ ַ

אמר לה ,מורד במלכות הוא ,ולא צריך לדונו.
אמרה לו ,עדיין שאול קיים ,ולא יצא טבעך
בעולם ,שתהיה נחשב מלך ויהיה נבל נחשב
מורד במלכות.
אמר להּ " ,ו ָּב רּוְך טַ עְ מֵ ְך ּובְ רּו ָּכ ה אָּ ְּת אֲ שֶּ ר
כְ ִּל ִּת ִּנ י הַ יֹום הַ ֶּז ה ִּמ בֹוא בְ דָּ ִּמ ים וְּ הֹׁשֵ ַע י ִָּד י ִּל י"
( שמואל א' כ"ה ל"ג) ,שהצלת אותי מהריגת
נבל שלא כדין.
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אביגיל מונעת מדוד חטא נוסף
מבואר בכתוב שאביגיל מנעה מדוד שני
חטאים .שכן אמר לה" ,אֲ ׁשֶּ ר כְּ ל ִִּּתנִּי הַ יֹום
הַ זֶּה ִּמבֹוא בְּ דָ ִּמים" כלומר שני דמים .ומכאן
למדו ,שגילתה את שוקה ונתאוה לה והלך
לאורה שלש פרסאות ,ואמר לה ,השמיעי
לי.
ְפּוקה
אמרה לו" ,וְ ל ֹּא ִּת ְהיֶּה ז ֹּאת לְך ל ָּ
ְּהֹוׁשיעַ אֲ ֹדנִּי לֹו
ּול ְִּמכְ שֹול לֵב לַא ֹדנִּי וְּ ל ְִּּׁשפְָך דָ ם ִּחנָם ּול ִּ
יטב ה' לַא ֹדנִּי וְּ ָזכ ְַּר ָת ֶּאת אֲ מָ ֶּתָך" (שמואל א' כ"ה
וְּ ֵה ִּ

ל"א) .ומנעה ממנו גם דבר זה.

רּורה בִּ צְ רֹור הַ חַ יִּים
וְ הָּ י ְָּתה ֶּנפֶּש אֲ ֹּדנִּי צְ ָּ
בגמרא נכתב כאן גם הפסוק הזה מדברי
אביגילַ " ,וי ָָקם ָאדָ ם ל ְִּּרדָ פְּ ָך ּולְּבַ ֵקׁש ֶּאת נַפְּ ׁשֶּ ָך וְּ הָ י ְָּתה
רּורה בִּ צְּ רֹור הַ חַ יִּים ֵאת ה' אֱ ל ֶּקיָך
ֶּנפֶּׁש אֲ ֹדנִּי צְּ ָ
איְּבֶּ יָך י ְַּקלְּעֶּ נָה בְּ תֹוְך כַף הַ ָקלַע" (שמואל א'
וְּ ֵאת ֶּנפֶּׁש ֹ

כ"ה כ"ט) ,ולא ביארו בו דבר.

בקשת אביגיל שיזכרנה דוד
כשנפרדה אביגיל מדוד אחר שמנעה ממנו
יטב ה'
מלהרוג את נבל ,סיימה דבריה "וְּ הֵ ִּ
לַא ֹדנִּי וְּ ָזכ ְַּר ָת ֶּאת אֲ מָ ֶּתָך".
ואמר רב נחמן ,זהו שאומרים בני האדם,
איתתא בהדי שותא פילכא [=עם שהאשה
מדברת ,היא טווה] ,כלומר ,עם שהיא מדברת
עמו על בעלה ,הזכירה לו את עצמה ,שאם
ימות ישאנה.
ויש אומרים שזהו שאומרים בני האדם,
שפיל ואזיל בר אווזא ועינוהי מיטייפי
[=הברווז הולך שפל ,ועיניו צופות למרחוק].

נבואת חולדה בזמן ירמיה
בשנת שמונה עשרה למלכות יאשיה ,קרא
שפן הסופר לפניו בספר התורה על הקללות
שיבואו על העם והמלך כשיחטאו ,והמלך
קרע את בגדיו ,ושלח לחולדה הנביאה
שתדרוש בעדם אל ה'.
והנה באותו זמן היה ירמיה קיים ,שהרי
התחיל להתנבא בשנת שלוש עשרה למלך
יאשיה.
ונאמרו שני טעמים ,מדוע שלח המלך
לחולדה ,והיאך התנבאה חולדה במקום
ירמיה שהיה גדול ממנה.
לדברי אמרי דבי רבי שילא ,הסיבה ששלח
המלך לחולדה ולא לירמיה ,מפני שהנשים
רחמניות הן ,ותרבה עליהם בתפילה .ולדברי
אמרי בי רב ,התנבאה חולדה במקום ירמיה,
כי היתה קרובתו ,ולא היה מקפיד עליה.
ולדברי רבי יוחנן ,הסיבה ששלח המלך
לחולדה והתנבאה ,כי ירמיה לא היה שם,
שהלך באותו הזמן להחזיר את עשרת
השבטים.

עשרת השבטים חזרו
קודם חורבן בית ראשון
נתבאר ,שירמיה הלך להחזיר את עשרת
השבטים ,וראיה לכך שחזרו בסוף ימי בית
ראשון ,מנבואת יחזקאל ,שהתנבא באותן
אחת עשרה שנה שבין גלות יכניה לחרבן
הבית" ,כִּ י הַ מֹוכֵר ֶּאל הַ ִּמ ְמכָּר ל ֹּא יָּשּוב וְּ עֹוד
בַ ַחיִּים ַחי ָָתם כִּ י ָחזֹון ֶּאל כָל הֲ מֹונָּה ל ֹא יָׁשּוב וְּ ִּאיׁש בַ עֲֹונֹו

ַחיָתֹו ל ֹא י ְִּּת ַח ָזקּו" (יחזקאל ז' י"ג) ,כלומר יבטל
היובל ,ושוב לא יחזרו שדות למוכרים.
והנה משגלו עשרת השבטים ,כבר בטל
היובל .שנאמר בו "וְּ ִּקדַ ְּׁש ֶּתם ֵאת ְּׁשנַת הַ חֲ ִּמ ִּשים
ֹּשבֶּ יהָּ יֹובֵ ל ִּהוא
אתם ְּדרֹור בָ ָא ֶּרץ ְלכָּל י ְ
ּוק ָר ֶּ
ׁשָ נָה ְּ
ִּת ְּהיֶּה ָלכֶּם וְּ ׁשַ בְּ ֶּתם ִּאיׁש ֶּאל אֲ חֻ זָתֹו וְּ ִּאיׁש ֶּאל ִּמ ְּׁשפ ְַּחתֹו

ָתׁשֻ בּו" (ויקרא כ"ה י') ,ללמד ,שאינו נוהג אלא
בזמן שכל יושבי הארץ עליה ,כלומר בזמן
שכל ישראל בארץ.
ואם עדיין לא חזרו אז עשרת השבטים ,מה
יש לו להינבא על ביטול היובל שכבר בטל.
אלא על כרחך חזרו ,וכשחזרו נהגו שמיטות,
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מסכת מגילה דף יד
לע"נ מרת פנינה (פסיה) ברן ע"ה

והתנבא על היובל שיבטל שוב בחרבן.

יאשיה בן אמון מלך על עשרת השבטים
נתבאר שירמיה החזיר את עשרת השבטים
בזמנו של יאשיה ,ויאשיה מלך עליהם.
וראיה לכך שיאשיה מלך עליהם ,מהמבואר
בנביא ,שהלך יאשיה לבית אל ,כמו שנאמר,
ֹאמרּו
"וַי ֹאמֶּ ר מָ ה הַ צִּ יּון הַ לָז אֲ ׁשֶּ ר אֲ נִּי ר ֶֹּאה וַי ְּ
ֵאלָיו ַאנְּׁשֵ י הָ עִּ יר הַ ֶּקבֶּ ר ִּאיׁש הָ אֱ ל ִּקים אֲ ׁשֶּ ר
בָ א ִּמיהּודָ ה ַוי ְִּּק ָרא ֶּאת הַ ְּדבָ ִּרים הָ ֵאלֶּה אֲ ׁשֶּ ר
ית עַ ל הַ ִּמזְּ בַ ח בֵ ית ֵאל" (מלכים ב' כ"ג י"ז).
עָ ִּש ָ
ובית אל היתה מערי מלכי ישראל ולא מערי
מלכי יהודה ,ומאחר שהיה שם ,מבואר
שהוא מלך גם שם ,כשחזרו לשם עשרת
השבטים.
ורב נחמן הביא ראיה מהכתוב" ,גַם יְהּודָּ ה
שבּות עַ ִּמי" (הושע ו' י"א),
שָּ ת ָּקצִּ יר לְָּך בְ שּובִּ י ְ
כלומר כששבו עשרת השבטים ,יהודה עשה
חיל וגדולה ,ומלך על כל ישראל.

לא יאה יהירותא לנשי
אמר רב נחמן ,לא יאה יהירותא לנשי [=לא

נאה גאווה לנשים] ,שתי נשים יהירות היו,
ושמותיהן מאוסים .אחת שמה זיבורתא
[=דבורה] ,ואחת שמה כרכושתא [חולדה].
יהירותה של דבורה ,שנאמר בה" ,ו ִַּּת ְשלַח
ו ִַּּת ְק ָּרא לְבָּ ָּרק בֶּ ן אֲ בִּ ינֹעַ ם ִּמ ֶּקדֶּ ׁש נַפְּ ָתלִּי וַת ֹאמֶּ ר ֵאלָיו
הֲ ל ֹא צִּ ּוָה ה' אֱ ל ֵקי י ְִּּש ָר ֵאל לְֵך ּומָ ׁשַ כְּ ָת בְּ הַ ר ָתבֹור וְּ ל ַָק ְּח ָת
ּומבְּ נֵי זְּ בֻלּון"
עִּ ְּמָך עֲשֶּ ֶּרת אֲ לָפִּ ים ִּאיׁש ִּמבְּ נֵי נַפְּ ָתלִּי ִּ

(שופטים ד' ו') .והיא לא הלכה אליו.
ויהירותה של חולדה ,שנאמר בה" ,וַת ֹאמֶּ ר
אֲ לֵיהֶּ ם כֹה ָאמַ ר ה' אֱ ל ֵקי י ְִּּש ָר ֵאל ִּא ְמרּו ל ִָּּאיש
אֲ ׁשֶּ ר ׁשָ לַח ֶּא ְּתכֶּם ֵאלָי" (מלכים ב' כ"ב ט"ו) .ולא
אמרה "אמרו למלך".

נביאים שיצאו מיהושע ורחב
אמר רב נחמן ,חולדה מבני בניו של יהושע
היתה.
שנאמר בה,

יקם וְּ עַ כְּ בֹור
" ַו ֵילְֶּך ִּחל ְִּּקיָהּו הַ כֹהֵ ן וַאֲ ִּח ָ

יאה ֵאׁשֶּ ת ׁשַ לֻם בֶּ ן ִּת ְּקוָה בֶּ ן
וְּ ׁשָ פָן ַועֲשָ יָה ֶּאל חֻ לְּדָ ה הַ נְּבִּ ָ
חַ ְרחַ ס ׁשֹמֵ ר ַהבְּ ג ִָּדים וְּ ִּהיא יֹׁשֶּ בֶּ ת בִּ ירּוׁשָ ַל ִּם בַ ִּמ ְּׁשנֶּה
ֶּיה" (מלכים ב' כ"ב י"ד).
ַויְּדַ בְּ רּו ֵאל ָ

והכוונה ליהושע ,שנאמר בו,
בִּ גְּ בּול נַחֲ ָלתֹו בְ ִּת ְמנַת חֶּ ֶּרס בְּ הַ ר ֶּאפְּ ָריִּם ִּמצְּ פֹון ל ְַּהר

" ַוי ְִּּקבְּ רּו אֹותֹו

גָעַ ׁש" (שופטים ב' ט').

וכשם שהיתה חולדה מזרעו של יהושע ,כך
היתה מזרע רחב הזונה.
כמו ששנינו בברייתא ,שמונה נביאים והם
כהנים יצאו מרחב הזונה ,ואלו הן( :א) נריה
(ב) ברוך (ג) ושריה (ד) מחסיה (ה) ירמיה (ו)
חלקיה (ז) חנמאל (ח) ושלום.
ורבי יהודה אומר ,אף חולדה הנביאה מבני
בניה של רחב הזונה היתה ,שנאמר בחולדה
"בֶּ ן ִּּת ְקוָּה" ,והכוונה לרחב ,שנאמר בהִּ " ,הנֵה
אֲ נ ְַּחנּו בָ ִּאים בָ ָא ֶּרץ ֶּאת ִּּת ְקוַת חּוט הַ שָּ נִּי ַהזֶּה
הֹור ְּד ֵתנּו בֹו וְּ ֶּאת ָאבִּ יְך וְּ ֶּאת ִּאמֵ ְך
ִּת ְּק ְּׁש ִּרי בַ ַחלֹון אֲ ׁשֶּ ר ַ
וְּ ֶּאת ַא ַחיְִּך וְּ ֵאת כָל בֵ ית ָאבִּ יְך ַת ַא ְּספִּ י ֵא ַליְִּך הַ בָ י ְָּתה"
(יהושע ב' י"ח).

וכשהקשה עינא סבא לרב נחמן ,כיצד יתכן
שהיתה חולדה מזרע יהושע ומזרע רחב,
השיב לו ,שאין כאן שום סתירה ,כי רחב
התגיירה ונשאה יהושע ,וכל אלו יצאו
משניהם.
יש אומרים שכשרב נחמן השיב לו ,קרא לו בשמו
עינא סבא.
ויש אומרים שקרא לו פתיא אוכמא ,כלומר כלי
שחור.

ואף שבנים לא היו ליהושע ,כמבואר בדברי
הימים ,שנתייחס שבט אפרים עד יהושע ולא
יותר .שנאמר "נֹון בְּ נֹו יְּהֹוׁשֻ עַ בְּ נֹו" (דה"י א' ז'
כ"ז) .מכל מקום בנות היו לו ,ומבנותיו יצאו
כל הנביאים הללו.
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