מסכת מגילה
לבריאות הצלחה וברכת ה' בכל לקיילא שיינדל בת אסתר רחל

הערה חשובה :המילים המודגשות הן תמצית
העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן

דף י
ב .היתר במות אחרי החורבן
קדושת שילה יש אחריה היתר ,כלומר
כשחרבה שילה חזרו להיות מותרים
להקריב בבמות.
וקדושת ירושלים אין אחריה היתר ,שגם
לאחר חורבן בית המקדש אסור להקריב
בבמה.
כן מבואר במשנתנו ,ולהלן יתבאר בעזה"י ,שיש
חולקים ואומרים ,שקדושה ראשונה בטלה,
והותרו הבמות.

עבודה בבית חוניו בזמן הזה
כשמת שמעון הצדיק הניח אחריו שני בנים,
שמעי וחוניו ,ועל ידי מעשה המבואר במסכת
מנחות שמעי בנו נתמנה לכהונה גדולה,
וחוניו בנו ירד לאלכסנדריה של מצרים,
ובנה שם מזבח ,והקריב עליו קרבנות
באיסור.
יש אומרים שהמזבח שבנה חוניו היה מזבח
לעבודה זרה.
ויש אומרים שהמזבח שבנה חוניו היה מזבח
לשם שמים ,ומכל מקום היה אסור לעשותו
ולהקריב עליו ,כי משנבנה הבית נאסרו
הבמות.
ובסוגיתנו אמר רבי יצחק ,שמעתי
שמקריבים בבית חוניו בזמן הזה כלומר
שמעתי שמותר להקריב בבית חוניו בזמן
הזה ואין איסור בדבר.
ודברי רבי יצחק הם כדעת האומרים שבית
חוניו אינו בית עבודה זרה אלא לשמים
נבנה .וכדעת האומרים שקדושה ראשונה
שנתקדשה ירושלים ,קדשה לשעתה ולא
קדשה לעתיד לבוא אלא עד חורבנה.
וכשחרבה ירושלים בטלה קדושתה ,וחזרו
הבמות להיות מותרות ,שנאמר" ,כִּ י ל ֹא
אתם עַ ד עָ ָתה ֶאל הַ ְּמנּוחָ ה וְּ ֶאל הַ נַחֲ לָה אֲ שֶ ר
בָ ֶ
ה' אֱ ֹל ֶקיָך נ ֵֹתן לְָך" (דברים י"ב ט')ְּ " ,מנּוחָ ה" זו
שילה" .נַחֲ לָה" זו ירושלים .מקיש נחלה
למנוחה ,מה מנוחה יש אחריה היתר ,אף
נחלה יש אחריה היתר.
ולאחר מכן ,כששאלו את רבי יצחק ,אם
אמר כדברים הללו ,הכחיש ואמר לא .ואמר
על כך רבא ,האלקים ,כלומר נשבע אני ,שאמר
רבי יצחק כן ,ואני למדתי דברים אלו ממנו.
ועכשיו חוזר בו ,מחמת משנתנו ,בה ששנינו,
"קדושת שילה יש אחריה היתר ,קדושת
ירושלים אין אחריה היתר".
וכן שנינו במסכת זבחים "משבאו לירושלים
נאסרו הבמות ,ולא היה להם עוד היתר,
והיא היתה לנחלה" האמורה בפסוק "אל
המנוחה ואל הנחלה".
ולא היה רבי יצחק צריך לחזור בו ,כי מצינו
מחלוקת תנאים בדבר זה[ ,כפי שיתבאר
בעזה"י להלן] ,ודבריו הראשונים כדעת
האומר שקדושה ראשונה בטלה.
קלעים שעשו בשעת בנין ההיכל והעזרה
ההיכל הוא הבניין שבו יש את קדש
הקדשים [מקום הארון] ואת הקודש
[מקום השלחן והמנורה ומזבח הקטורת]
וכן את האולם שלפני הקדש .והעזרה היא
החצר שסביב ההיכל שבו עומד המזבח
החיצון ,והיא מוקפת חומה.
ולדברי רבי אליעזר ,שכשהיו בונים את
המקדש ,העמידו תחילה קלעים כלומר
מחיצות של בד במקום שבו אמורים להיות
הקירות שמקיפים את ההיכל ,וכן העמידו
קלעים במקום שבו אמורה להיות חומת
העזרה ,ורק אחר כך בנו את הקירות של
ההיכל מהצד החיצוני של הקלעים של
ההיכל ואת חומת העזרה מהצד הפנימי של
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הקלעים של העזרה.

ומתחילה היה נראה ,שהסיבה לכך
שהעמידו קלעים ,כי לדעתו ,קדושה
ראשונה בטלה בחורבן הבית ,ומאחר שרצו
להקריב קרבנות מיד ,קודם השלמת הבנין,
העמידו את הקלעים הללו תחת הכתלים,
שעל ידם יחשב הבית כאילו הוא כבר בנוי,
ויוכלו להקריב קרבנות.
ונמצא לפי זה שנחלקו רבי אליעזר ורבי יהושע
אם בטלה קדושה ראשונה ,שכן לדעת רבי
יהושע לא בטלה שכך אמר ,שמעתי,
שמקריבים קרבנות אף על פי שאין הבית בנוי,
ואוכלים קדשי קדשים במקום העזרה אף על
פי שאין קלעים שמקיפים את מקום העזרה,
ואוכלים קדשים קלים ומעשר שני בירושלים
אף על פי שאין חומה לירושלים ,מפני
שקדושה ראשונה ,קידשה לשעתה ,וקידשה
לעתיד לבוא.
ורבינא אמר ,שיתכן שגם רבי אליעזר מודה,
שקדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד
לבוא ,ומודה שהיו יכולים להקריב אף על פי
שאין בית ואין היקף למקום העזרה.
והסיבה שעשו קלעים ,לא כדי לקדש את
המזבח ,אלא לצניעות בעלמא ,ולא באו רבי
אליעזר ורבי יהושע לחלוק בדין זה ,אלא כל
אחד אמר מה ששמע מרבו.

ערים המוקפות חומה מימות יהושע בן נון
במסכת ערכין נזכרו שמות תשעה ערים,
שהן מוקפות חומה מימות יהושע בן נון.
ונחלקו חכמים למה נמנו דווקא ערים אלו,
הלא היו הרבה יותר ,כמבואר בכתובַ " ,ו ִּנ ְּלכֹד
ֶאת כָל עָ ָריו בָ עֵ ת הַ ִּהוא ל ֹא הָ י ְָּתה ִּק ְּריָה אֲ שֶ ר ל ֹא ל ַָק ְּחנּו

מֵ ִּא ָתם ִּש ִּשים עִּ יר כָל חֶ בֶ ל ַא ְּרגֹב
בַ בָ שָ ן .כָל ֵאלֶה עָ ִּרים בְּ צֻרֹות חֹומָ ה גְּ בֹהָ ה ְּדל ַָתיִּם
מַ ְּמ ֶלכֶת עֹוג

אד" (דברים ג' ד'-ה').
יח לְּבַ ד מֵ עָ ֵרי הַ פְּ ָרזִּ י הַ ְּרבֵ ה ְּמ ֹ
ּובְּ ִּר ַ

לדעת תנא אחד ,קדושה ראשונה שנתקדשו
הערים בימי יהושע ,כבר בטלה בחורבן ראשון,
וכשעלו בני הגולה בימי עזרא ,חזרו וקדשו את
הערים להיות ערי חומה ,ונתקדשו רק הערים
האלה ,ולא כל אותם שהיו קדושות מתחילה,
ולפיכך מנה התנא רק את אלו שנתקדשו בימי
עזרא ,להודיע באלו עיירות נוהג דין בתי ערי
חומה.
ולדעת תנא שני ,קדושה ראשונה שנתקדשו
הערים בימי יהושע ,לא בטלה בחורבן
ראשון ,וכל הערים שהיו מקודשות מימי
יהושע עדיין הן בקדושתן ,ואם כן לא רק
הערים המנויות לעיל קדושות ,אלא כל
שידוע שהיו מוקפות חומה מימות יהושע,
והן הרבה מאוד כמבואר לעיל.
והסיבה שמנה התנא את אלו בלבד ,כי את
העיירות הללו מצאו בני הגולה ,ונהגו בהן
בפועל דין ערי חומה[ ,שילוח מצורע ,וקריאת
מגילה בחמשה עשר ,והבית חלוט בה לסוף שנה],

אבל כשימצאו אחרות גם בהם יהיו נוהגים
כן.
ולפי התירוץ הראשון בגמרא ,שתי ברייתות
אלו נשנו משמו של רבי ישמעאל ברבי יוסי,
שנחלקו תנאים מה דעת רבי ישמעאל ברבי
יוסי.
ולפי התירוץ השני בגמרא ,רק הברייתא
הראשונה היא כדעת רבי ישמעאל ברבי יוסי,
שהוא האומר קדושה ראשונה בטלה.
והברייתא השניה היא כדעת רבי אלעזר
ברבי יוסי ,שדעתו שקדושה ראשונה לא
בטלה ,כמו שנתבאר לעיל בדף ג' ,ולדעתו ,כל
ערים שהיו מוקפות חומה מימות יהושע נוהג
בהם דין בתי ערי חומה ,אף על פי שעכשיו
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אין להם חומה.

מקום שנאמר " ַוי ְִהי"
ומקום שנאמר " ַוי ְִהי בִ ימֵ י"
אמר רבי לוי או רבי יונתן ,דבר זה מסורת
בידינו מאנשי כנסת הגדולה ,כל מקום
שנאמר " ַוי ְִהי" ,אינו אלא לשון צער.
ומתחילה היה נראה ,לכל מקום שנאמר בו
ללשון " ַוי ְִהי" אפילו בפני עצמו ,והביאו
פסוקים רבים ,שנאמר בהם " ַוי ְִהי" ובאמת
היה בהם ענין של צער.
א .נאמר בתחילת מגילת אסתרַ " ,וי ְִהי בִ ימֵ י
מלְֵך מֵ הֹדּו וְּ עַ ד כּוש שֶ בַ ע
שוֵרֹוש הּוא אֲ חַ ְּשוֵרֹוש הַ ֹ
אֲ חַ ְ
וְּ עֶ ְּש ִּרים ּומֵ ָאה ְּמ ִּדינָה" (אסתר א' א') ,והיה באותו
מעשה צער על ידי המן.
ב .נאמר בתחילת מגילת רות " ַוי ְִהי בִ ימֵ י
שפֹט הַ שֹפְ ִטים ַוי ְִּּהי ָרעָ ב בָ ָא ֶרץ ַו ֵילְֶך ִּאיש ִּמבֵ ית
ְ
ּושנֵי בָ נָיו"
מֹואב הּוא וְּ ִּא ְּשתֹו ְּ
ָ
ל ֶֶחם יְּהּודָ ה לָגּור בִּ ְּשדֵ י

(רות א' א') והיה באותו מעשה צער רעב.
ג .נאמרַ " ,וי ְִהי כִ י הֵ חֵ ל הָ ָאדָ ם ָלרֹב

עַ ל פְּ נֵי

ָהאֲ דָ מָ ה ּובָ נֹות יֻלְּדּו לָהֶ ם" (בראשית ו' א') ,ונאמר
בענין צער שצערו כלפי מעלהַ " ,וי ְַּרא ה' כִּ י
ַרבָ ה ָרעַ ת הָ ָאדָ ם בָ ָא ֶרץ וְּ כָל יֵצֶ ר מַ ְּח ְּשבֹת לִּבֹו ַרק ַרע
כָל ַהיֹום" (בראשית ו' ה')
ָסעָ ם ִמ ֶּקדֶּ ם ַוי ְִּּמצְּ אּו
ד .נאמר בבני נחַ " ,וי ְִהי בְ נ ְ

בִּ ְּקעָ ה בְּ ֶא ֶרץ ִּשנְּעָ ר ַוי ְֵּשבּו שָ ם" (בראשית י"א ב') והיה
ֹאמרּו הָ בָ ה
בענין צער מעשה דור הפלגה" ,וַי ְּ
ּומגְּ דָ ל וְּ ר ֹאשֹו בַ שָ מַ יִּם וְּ ַנעֲשֶ ה לָנּו שֵ ם פֶן
נִּבְּ נֶה לָנּו עִּ יר ִּ
נָפּוץ עַ ל פְּ נֵי כָל ָה ָא ֶרץ" (בראשית י"א ב')

ה .נאמר " ַוי ְִהי בִ ימֵ י ַא ְמ ָרפֶּל

מֶ לְֶך ִּשנְּעָ ר ַא ְּריֹוְך

מֶ לְֶך ֶאלָסָ ר כְּ דָ ְּר ָלעֹמֶ ר מֶ לְֶך עֵ ילָם וְּ ִּת ְּדעָ ל מֶ לְֶך גֹויִּם"

(בראשית י"ד א') והיה בענין צער מלחמה ,כמו
שנאמר" ,עָ שּו ִּמלְּחָ מָ ה ֶאת בֶ ַרע מֶ לְֶך ְּסדֹם וְּ ֶאת
בִּ ְּרשַ ע מֶ לְֶך ֲעמ ָֹרה ִּשנ ְָּאב מֶ לְֶך ַא ְּדמָ ה וְּ שֶ ְּמ ֵאבֶ ר מֶ לְֶך
צְּ בֹויִּים ּומֶ לְֶך בֶ לַע ִּהיא צֹעַ ר" (בראשית י"ד א')
יריחֹו ַויִּשָ א עֵ ינָיו
בִ ִ

ו .נאמר " ַוי ְִהי בִ ְהיֹות יְהֹושֻׁ עַ
ַוי ְַּרא וְּ ִּהנֵה ִּאיש עֹמֵ ד ְּלנֶגְּ דֹו וְּ חַ ְּרבֹו ְּשלּופָה בְּ יָדֹו ַו ֵילְֶך

יְּהֹושֻ עַ ֵאלָיו וַי ֹאמֶ ר לֹו הֲ לָנּו ַא ָתה ִּאם לְּצָ ֵרינּו" (יהושע

ה' י"ג) והיה בכך צער ,שהוכיחו על ביטל
תורה וביטול תמיד של בין הערביים[ ,כפי
שנתבאר לעיל בדף ג'].

ז .נאמר " ַוי ְִהי ה' ֶּאת יְהֹושֻׁ עַ
ָה ָא ֶרץ" (יהושע ו' כ"ז) והיה בענין צער המעילה
ִּש ָר ֵאל מַ עַ ל בַ חֵ ֶרם ַוי ִַּקח
של עכןַ " ,וי ְִּּמעֲלּו בְּ נֵי י ְּ
ַוי ְִּּהי שָ ְּמעֹו בְּ כָל

עָ כָן בֶ ן כ ְַּר ִּמי בֶ ן זַבְּ ִּדי בֶ ן ז ֶַרח לְּמַ טֵ ה יְּהּודָ ה ִּמן ַה ֵח ֶרם

ַוי ִַּחר ַאף ה' בִּ בְּ נֵי י ְִּּש ָר ֵאל" (יהושע ז' א').

ח .נאמר באלקנהַ " ,וי ְִהי ִאיש ֶּאחָ ד ִמן
ּושמֹו ֶאל ְָּקנָה בֶ ן ְּיר ָֹחם
הָ ָרמָ ַתיִם צֹופִּ ים מֵ הַ ר ֶאפְּ ָריִּם ְּ
בֶ ן אֱ לִּיהּוא בֶ ן תֹחּו בֶ ן צּוף ֶאפְּ ָר ִּתי" (שמואל א' א' א')

והיה בענין צער סגירת רחם חנה ,כמו
שנאמרּ" ,ול ְַּחנָה י ִֵּתן מָ נָה ַאחַ ת ַא ָפיִּם כִּ י ֶאת חַ נָה
ָאהֵ ב ַוה' סָ גַר ַר ְּחמָ ּה" (שמואל א' א' ה').
ט .נאמר אצל שמואלַ " ,וי ְִהי כַאֲ שֶּ ר ז ֵָקן
מּואל ַויָשֶ ם ֶאת בָ נָיו שֹפְּ ִּטים ְּלי ְִּּש ָר ֵאל" (שמואל א'
ְש ֵ
ח' א') והיה בענין צער שלא הלכו בניו בדרכיו,
שנאמר" ,וְּ ל ֹא הָ לְּכּו בָ נָיו בִּ ְּד ָרכָו ַו ִּיטּו ַאחֲ ֵרי ַהבָ צַ ע
ַוי ְִּּקחּו ש ַֹחד ַויַטּו ִּמ ְּשפָט" (שמואל א' ח' ג')

י .נאמרַ " ,וי ְִהי דָ וִ ד ְלכָל ְד ָרכָו מַ ְשכִ יל ַוה'
עִ ּמֹו" (שמואל א' י"ח י"ד) ,והיה בענין צער קנאת
שאול ,שנאמרַ " ,וי ְִּּהי שָ אּול עֹויֵן ֶאת דָ וִּ ד
מֵ ַהיֹום ַההּוא ו ָָהל ְָּאה" (שמואל א' י"ח ט') בשביל
הצלחתו.
ָשב ַה ֶּּמלְֶּך ְבבֵ יתֹו וַ ה'
וַיְהי כִ י י ַ
יא .נאמר בדודִ " ,

ֵהנִּ ַיח לֹו ִּמ ָס ִּביב ִּמכָל אֹיְּ בָ יו" (שמואל ב' ז' א') והיה בענין
צער שלא נתרצה לו הקדוש ברוך הוא שיבנה
את ביתו שנאמר " ַרק ַא ָתה ל ֹא ִּת ְּבנֶה ַהבָ יִּת ִּכי
יִּבנֶה ַהבַ יִּת לִּ ְּש ִּמי" (מלכים א'
ִּאם ִּבנְּ ָך ַהיֹצֵ א ֵמחֲ לָ צֶ יָך הּוא ְּ
ח' י"ט)

והקשו על כך ,שכן מצינו כתובים רבים
אחרים ,שנאמר בהם " ַוי ְִהי" ,והיה בענין
שמחה ,ולא צער .ואלו הם.
א .בענין חנוכת המשכן נאמרַ " ,וי ְִהי בַ ּיֹום
ש ִמינִי ָק ָרא מֹשֶ ה ל ְַּאהֲ רֹן ּולְּבָ נָיו ּולְּזִּ ְּקנֵי י ְִּּש ָר ֵאל"
הַ ְ
(ויקרא ט' א') ,ויש ללמוד בגזרה שווה שבאותו
היום היתה שמחה לפני הקדוש ברוך הוא
כיום שנבראו בו שמים וארץ ,שנאמר בענין
" ַוי ְִּּהי" וכן נאמר בענין הבריאה " ַוי ְִּּק ָרא אֱ ֹל ִּקים
ָלאֹור יֹום וְּ ַלחֹשֶ ְך ָק ָרא ָל ְּילָה ַוי ְִּּהי עֶ ֶרב ַוי ְִּּהי ב ֶֹקר יֹום
ֶא ָחד" (בראשית א' א') .אמנם את הכתוב הזה
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ניתן ליישב ,ולומר ,שנאמר בענין " ַוי ְִּּהי",
משום הצער שהיה מחמת מיתת נדב
ואביהו.
וַיְהי
ב .בענין בנין בית המקדש הראשון נאמר " ִ
שנָה לְּ צֵ את ְּבנֵי
ִב ְשמֹונִים ָשנָה וְ ַא ְרבַ ע ֵמאֹות ָ
יִּש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִּמ ְּצ ַריִּם בַ ָשנָה ָה ְּר ִּביעִּ ית ְּבח ֶֹדש זִּ ו הּוא ַהח ֶֹדש
ְּ
יִּש ָר ֵאל וַיִּבֶ ן ַהבַ יִּת לַ ה'" (מלכים א'
לִּמֹלְך ְּשֹלמֹה עַ ל ְּ
ַה ֵשנִּי ְּ

ו' א') וענין זה כולו שמחה של בנין בית המקדש
בלא צער.
ג .כשנפגש יעקב עם רחל נאמר " ַוי ְִהי כַאֲ שֶּ ר
עקֹב ֶּאת ָרחֵ ל בַ ת לָבָ ן אֲ ִּחי ִּאמֹו וְּ ֶאת צ ֹאן לָבָ ן
ָר ָאה ַי ֲ
אֲ ִּחי ִּאמֹו ַו ִּיגַש ַי ֲעקֹב ַו ָיגֶל ֶאת הָ ֶאבֶ ן מֵ עַ ל פִּ י הַ בְּ ֵאר ַוי ְַּש ְּק

ֶאת צ ֹאן לָבָ ן אֲ ִּחי ִּאמֹו" (בראשית כ"ט י') ,וענין זה
כולו שמחה.
ד-ח בכל אחד מימי הבריאה שהם שמחה
בלא צער נאמר " ַוי ְִהי עֶּ ֶּרב ַוי ְִהי ב ֶֹּקר יֹום",
" ַוי ְִּּק ָרא אֱ ֹל ִּקים ָלאֹור יֹום וְּ ַלחֹשֶ ְך ָק ָרא ָל ְּילָה ַוי ְִּּהי עֶ ֶרב
ַוי ְִּּהי ב ֶֹקר יֹום ֶּאחָ ד" (בראשית א' א')ַ " ,וי ְִּּק ָרא
אֱ ֹל ִּקים ל ָָר ִּקיעַ שָ מָ יִּם ַוי ְִּּהי עֶ ֶרב ַוי ְִּּהי ב ֶֹקר יֹום
שֵ נִי" (בראשית א' ח')ַ " ,וי ְִּּהי עֶ ֶרב ַוי ְִּּהי ב ֶֹקר יֹום
ִישי" (בראשית א' י"ג)ַ " .וי ְִּּהי עֶ ֶרב ַוי ְִּּהי ב ֶֹקר
ְשל ִ
יֹום ְרבִ יעִ י" (בראשית א' י"ט)ַ " .וי ְִּּהי עֶ ֶרב ַוי ְִּּהי
ֹלהים
ישי" (בראשית א' כ"ג) " ַוי ְַּרא אֱ ִּ
ב ֶֹקר יֹום חֲ ִמ ִ
ֶאת כָל אֲ שֶ ר עָ שָ ה וְּ ִּהנֵה טֹוב ְּמאֹד ַוי ְִּּהי עֶ ֶרב ַוי ְִּּהי
שי" (בראשית א' ל"א).
ב ֶֹקר יֹום הַ ִש ִ
ולפיכך אמר רב אשי ,שמקום שנאמר בו
" ַוי ְִהי" ,פעמים הוא לשון צער ,ופעמים אינו
לשון צער ,אבל מקום שנאמר בו " ַוי ְִהי
בִ ימֵ י" ,לעולם הוא לשון צער ,וחמישה
מקומות יש ,שנאמר בהם " ַוי ְִּּהי בִּ ימֵ י".
אַ " .וי ְִהי בִ ימֵ י אֲ חַ ְשוֵרֹוש

מלְֵך
הּוא אֲ חַ ְּשוֵרֹוש ַה ֹ

מֵ הֹדּו וְּ עַ ד כּוש שֶ בַ ע וְּ עֶ ְּש ִּרים ּומֵ ָאה ְּמ ִּדינָה" (אסתר א'

א') .צער גזרת המן.
בַ " .וי ְִהי בִ ימֵ י ְשפֹט הַ שֹפְ ִטים ַוי ְִהי ָרעָ ב
מֹואב
ָ
בָ ָא ֶרץ ַו ֵילְֶך ִּאיש ִּמבֵ ית לֶחֶ ם יְּהּודָ ה ָלגּור בִּ ְּשדֵ י
ּושנֵי בָ נָיו" (רות א' א').
הּוא וְּ ִּא ְּשתֹו ְּ
ְהי בִ ימֵ י ַא ְמ ָרפֶּל מֶ לְֶך ִּשנְּעָ ר ַא ְּריֹוְך מֶ לְֶך ֶאלָסָ ר
גַ " .וי ִ
כְּ דָ ְּר ָלעֹמֶ ר מֶ לְֶך עֵ ילָם וְּ ִּת ְּדעָ ל מֶ לְֶך גֹויִּם .עָ שּו ִמלְחָ מָ ה "...
(בראשית י"ד א'-ב').

דַ " .וי ְִהי בִ ימֵ י ָאחָ ז

יֹותם בֶ ן עֻזִּ יָהּו מֶ לְֶך יְּהּודָ ה
בֶ ן ָ

עָ לָה ְרצִ ין מֶ לְֶך אֲ ָרם ּופ ֶַקח בֶ ן ְּרמַ ְּליָהּו מֶ לְֶך י ְִּּש ָר ֵאל
ֶיה"
יְרּושָ ַל ִם ל ִַּמל ְָחמָ ה עָ לֶּיהָ וְּ ל ֹא ָיכֹל ל ְִּּהלָחֵ ם עָ ל ָ
(ישעיהו ז' א').
ֹאשיָהּו מֶ לְֶך יְּהּודָ ה עַ ד
ְהי בִ ימֵ י יְהֹוי ִָקים בֶ ן י ִּ
הַ " .וי ִ
ֹאשיָהּו מֶ לְֶך יְּהּודָ ה
תֹם עַ ְּש ֵתי עֶ ְּש ֵרה שָ נָה לְּצִּ ְּד ִּקיָהּו בֶ ן י ִּ
ישי" (ירמיהו א' ג').
עַ ד גְ לֹות יְרּושָ ַל ִם בַ חֹדֶ ש הַ חֲ ִּמ ִּ

אמוץ ואמציה אחים היו
ואמר רבי לוי ,דבר זה מסורת בידינו
מאבותינו ,אמוץ אביו של ישעיה הנביא,
ואמציה מלך יהודה אחים היו.
ובא להודיענו ,שזכתה תמר בזכות צניעותה,
שיצאו ממנה מלכים ונביאים ,כמאמר רבי
שמואל בר נחמני להלן.

כלה צנועה זוכה לצאת ממנה מלכים ונביאים
אמר רבי שמואל בר נחמני אמר רבי יונתן,
כל כלה שהיא צנועה בבית חמיה ,זוכה,
ויוצאים ממנה מלכים ונביאים.
שכן מצינו בתמר ,שהיתה צנועה בבית
יהודה חמיה ,שכן לאחר זמן ,כשראה אותה
בדרך ,נאמרַ " ,וי ְִּּר ֶאהָ יְּהּודָ ה ַוי ְַּח ְּשבֶ הָ לְּזֹונָה
כִּ י כִּ ְּס ָתה ָפנֶיהָ " (בראשית ל"ח ט"ו).
ואין כוונת הכתוב שמשום שכסתה פניה
חשבה לזונה ,שאין כיסוי פנים טעם
להחשיבה לזונה .אלא כוונת הכתוב,
שחשבה לזונה ולא הכירה ,כי כשהיתה
בביתו כסתה פניה ,ומעולם לא ראה את
פניה קודם לכן.
ובזכות צניעותה זו ,זכתה ויצאו ממנה
מלכים ונביאים .מלכים רבים יצאו ממנה,
כל מלכות בית דוד .ואף נביאים יצאו ממנה,
שהרי ישעיה הנביא גם כן היה מזרעה ,כפי
שנתבאר ,שאמוץ אבי ישעיה היה אחיו של
אמציה מלך יהודה ,ואם כן ישעיה היה מזרע
דוד ותמר.
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מקום ארון אינו מן המדה
ואמר רבי לוי ,דבר זה מסורת בידינו
מאבותינו ,מקום ארון אינו מן המדה.
כלומר ,אינו ממעט כלום ממדת בית קדשי
הקדשים ,שבית קדשי הקדשים עשרים
אמה על עשרים אמה ,שנאמר (מלכים א' ו' כ'),
"וְּ לִּפְּ נֵי הַ ְּדבִּ יר" ,הוא המחיצה שבין ההיכל לבית
קדשי הקדשים ,כלומר בית קדשי הקדשים שלפני

המחיצה ,הרי הוא " עֶ ְּש ִּרים ַאמָ ה א ֶֹרְך וְּ עֶ ְּש ִּרים
ַאמָ ה רֹחַ ב וְּ עֶ ְּש ִּרים ַאמָ ה קֹומָ תֹו ַויְּצַ פֵהּו זָהָ ב סָ גּור ַויְּצַ ף
ִּמזְּ בֵ ַח ָא ֶרז".

והארון באמצעו ,ויש רווח בינו לכתלים מכל
צד עשר אמות שלמות.
שהרי שלמה העמיד כרובים משני צידי הארון,
והם פורסים כנפיהם ,ותופסים כל אחד רוחב
עשר אמות ,כמו שנאמר" ,וְּ חָ מֵ ש ַאמֹות כְּ נַף
הַ כְּ רּוב הָ ֶאחָ ת וְּ חָ מֵ ש ַאמֹות כְּ נַף הַ כְּ רּוב הַ שֵ נִּית
עֶ שֶ ר ַאמֹות ִּמ ְּקצֹות כְּ ָנפָיו וְּ עַ ד ְּקצֹות כְּ ָנפָיו" (מלכים

א' ו' כ"ד).
נמצא שמקומו של ארון אינו ממעט כלום
ממידת בית קדשי הקדשים ,ובלא מקום
הארון עדיין יש בבית קדשי הקדשים עשרים
אמה שלימות מצד לצד.

אין הקדוש ברוך הוא שמח במפלת רשעים
א .במפלת בני עמון ומואב.
כשבאו בני מואב ועמון והר שעיר להילחם
עם יהודה בימי יהושפט מלך יהודה ,היתה
תשועת ה' ,על ידי שנלחמו האויבים הללו
אלו באלו ,ונפלו איש בחרב רעהו.
ושבחו על כך ישראל ,כמו שנאמר בענין,
ּומהַ ְּללִּים ל ְַּה ְּד ַרת
" ַו ִּיּוָעַ ץ ֶאל ָהעָ ם ַו ַיעֲמֵ ד ְּמשֹרֲ ִּרים ַלה' ְּ

קֹדֶ ש בְּ צֵ את לִּפְּ נֵי הֶ חָ לּוץ וְּ א ְֹּמ ִּרים הֹודּו ַלה' כִ י
לְעֹולָם חַ ְסדֹו" (דה"י ב' כ' כ"א).
ואמר רבי יוחנן ,מפני מה לא נאמר בהודאה
זו "הודו לה' כי טוב" ,כמו במקומות
אחרים?
לפי שאין הקדוש ברוך הוא שמח במפלתם
של רשעים.
ב .בקריעת ים סוף.
בענין קריעת ים סוף נאמר,

" ַויָב ֹא בֵ ין מַ חֲ נֵה

ִּמצְּ ַריִּם ּובֵ ין מַ חֲ נֵה י ְִּּש ָר ֵאל ַוי ְִּּהי הֶ עָ נָן וְּ הַ חֹשֶ ְך ַוי ֶָאר ֶאת

ַה ָל ְּילָה וְּ ל ֹא ָק ַרב זֶה ֶאל זֶה כָל הַ ָל ְּילָה"

(שמות

י"ד כ').

וביאר רבי יוחנן ,שהכתוב הזה מלמד על כך,
שבקשו מלאכי השרת לומר שירה ,ואמר
הקדוש ברוך הוא ,מעשה ידי טובעים בים,
ואתם אומרים שירה?
פתיחת הדרשה בענין פורים
מבואר בגמרא ,שחכמים רבים ,כשהיו
מתחילים לדרוש בענין איגרת הפורים ,היו
פותחים את הדרשה בביאור פסוק שאינו
במגילה ,ודורשים אותו לענין הפורים.
ולהלן נכתוב בעזה"י את הדרשות שהובאו
בסוגייתנו.

ּושאָ ר וְ נִין ָו ֶּנכֶּד נְאֻׁ ם ה'
א .וְ ִהכְ ַר ִתי ְל ָב ֶּבל שֵ ם ְ
רבי יונתן ,כשהיה דורש בענין איגרת פורים,
היה מתחיל לדרוש מקרא זה ,האמור
בפורענות בבל [=פתח לה פיתחא להאי פרשתא
מהכא]" ,וְּ ַק ְּמ ִּתי ֲעלֵיהֶ ם נְּאֻ ם ה' צְּ בָ אֹות וְ ִהכְ ַר ִתי
ּוש ָאר וְּ נִּין ָו ֶנכֶד נְּאֻ ם ה'" (ישעיהו י"ד
לְבָ בֶּ ל שֵ ם ְּ
כ"ב).

"שֵ ם" – זה הכתב ,שאין לבבל כתב משלהם
אלא מאומה אחרת.
ּוש ָאר" – זה לשון ,שאין לבבל לשון
" ְ
משלהם אלא מאומה אחרת.
"וְ נִין" – זה מלכות ,שתכרת מלכות בבל.
" ָו ֶּנכֶּד" – זו ושתי ,שתמות ושתי שהיתה
נכדה של נבוכדנצר מלך בבל.

קישור לקבלת ה"בקיצור"

מסכת מגילה דף י
לבריאות הצלחה וברכת ה' בכל לקיילא שיינדל בת אסתר רחל

בַ " .תחַ ת הַ ַנעֲצּוץ ַי ֲעלֶּה בְ רֹוש
וְ ַתחַ ת הַ ִס ְרפַד ַי ֲעלֶּה הֲ דַ ס"
רבי שמואל בר נחמני ,כשהיה דורש בענין
איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה,
" ַתחַ ת הַ ַנעֲצּוץ ַי ֲעלֶה בְּ רֹוש וְּ ַתחַ ת הַ ִּס ְּרפַד
ַי ֲעלֶה הֲ דַ ס וְּ הָ יָה ַלה' לְּשֵ ם לְּאֹות עֹולָם ל ֹא
ִּיכ ֵָרת" (ישעיה נ"ה י"ג).
" ַתחַ ת הַ ַנעֲצּוץ" – תחת המן הרשע ,שעשה
עצמו עבודה זרה הקרויה נעצוץ .כמו
יקי
שנאמרּ " ,ובָ אּו וְּ נָחּו ֻכלָם בְּ נַחֲ לֵי הַ בַ תֹות ּובִּ נ ְִּּק ֵ
ַה ְּסלָעִּ ים ּובְּ כֹל הַ ַנעֲצּוצִּ ים ּובְּ כֹל הַ נַהֲ ֹללִּים"
(ישעיהו ז' י"ט).

" ַי ֲעלֶּה בְ רֹוש" – זה מרדכי ,שנקרא ראש לכל
הבשמים .כמו שנאמר" ,וְּ ַא ָתה ַקח לְָּך
בְּ שָ ִּמים ר ֹאש מָ ר ְּדרֹור חֲ מֵ ש מֵ אֹות וְּ ִּקנְּמָ ן בֶ שֶ ם
ּוקנֵה בֹשֶ ם חֲ ִּמ ִּשים
ְּ
אתיִּם
מַ חֲ צִּ יתֹו חֲ ִּמ ִּשים ּומָ ָ

אתיִּם" (שמות ל' כ"ג) ותרגום ראש הבשמים
ּומָ ָ
"מָ ר ְּדרֹור" ,הוא "מרי דכי".
"וְ ַתחַ ת הַ ִס ְרפַד" – תחת ושתי הרשעה ,בת
בנו של נבוכדנצר הרשע הנקרא סרפד ,לשון
נוטריקון "שרף רפידה" ,על שם ששרף את בית
ה' הנקרא רפידה .כמו שנאמר" ,עַ מּודָ יו עָ שָ ה
כֶסֶ ף ְּרפִּ ידָ תֹו זָהָ ב מֶ ְּרכָבֹו ַא ְּרגָמָ ן תֹוכֹו ָרצּוף ַאהֲ בָ ה
ִּמבְּ נֹות יְּרּושָ ָל ִּם" (שה"ש ג' י').

" ַיעֲלֶּה הֲ ַדס" – זו אסתר הצדקת ,שנקראת
וַיְּהי א ֵֹמן ֶאת הֲ ַד ָסה ִּהיא
הדסה .כמו שנאמרִּ " ,
וָאם וְּ ַהנַ ע ֲָרה יְּפַת ת ַֹאר וְּ טֹובַ ת
ֶא ְּס ֵתר בַ ת דֹדֹו ִּכי ֵאין לָ ּה ָאב ֵ
לְּק ָחּה ָמ ְּרדֳּ כַי לֹו לְּ בַ ת" (אסתר ב'
יה וְּ ִּא ָמּה ָ
ּובמֹות ָא ִּב ָ
ַמ ְּר ֶאה ְּ
ז').

"וְ הָ יָה ַלה' לְשֵ ם" – זו מקרא מגילה.
"לְאֹות עֹולָם ל ֹא ִיכ ֵָרת" – אלו ימי פורים.
ג" .וְ הָ יָה כַאֲ שֶּ ר שָ ש ה' ֲעלֵיכֶּם
יטיב ֶּא ְתכֶּם כֵן י ִָשיש להרע אתכם"
לְהֵ ִ
רבי יהושע בן לוי ,כשהיה דורש בענין איגרת
פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה" ,וְּ הָ יָה
יטיב ֶא ְּתכֶם ּול ְַּה ְּרבֹות
כַאֲ שֶ ר שָ ש ה' ֲעלֵיכֶם לְּהֵ ִּ
ָשיש ה' ֲעלֵיכֶם לְּהַ אֲ בִּ יד ֶא ְּתכֶם ּול ְַּה ְּש ִּמיד
ֶא ְּתכֶם כֵן י ִּ
ֶא ְּתכֶם וְּ נִּסַ ְּח ֶתם מֵ עַ ל הָ אֲ דָ מָ ה אֲ שֶ ר ַא ָתה בָ א שָ מָ ה

ל ְִּּר ְּש ָתּה" (דברים כ"ח ס"ג) להרע אתכם.
ואין הכוונה שהקדוש ברוך הוא שש בעצמו
להרע לישראל ,שהרי אפילו במפלתם של
רשעים אינו שש ,כפי שנתבאר לעיל.
אלא משיש הוא אחרים להרע לישראל ,כגון
כשנתחייבו כליה בימי המן ,היו אויביהם
שמחים על צרתם.

ד" .ל ְָאדָ ם שֶּ ּטֹוב ְל ָפנָיו
נ ַָתן חָ כְ מָ ה וְ דַ עַ ת וְ ִש ְמחָ ה"
רבי אבא בר כהנא ,כשהיה דורש בענין
איגרת פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה,
"כִּ י ל ְָּאדָ ם שֶ טֹוב ְּל ָפנָיו נ ַָתן חָ כְּ מָ ה וְּ דַ עַ ת
וְּ ִּש ְּמחָ ה וְּ לַחֹוטֶ א נ ַָתן עִּ ְּניָן לֶאֱ סֹוף וְּ לִּכְּ נֹוס ל ֵָתת
לְּטֹוב לִּפְּ נֵי הָ אֱ ֹל ִּקים גַם זֶה הֶ בֶ ל ְּּורעּות רּוחַ " (קהלת
ב' כ"ו).

" ל ְָאדָ ם שֶּ ּטֹוב ְל ָפנָיו נ ַָתן חָ כְ מָ ה וְ דַ עַ ת
וְ ִש ְמחָ ה" – זה מרדכי הצדיק.
"וְ לַחֹוטֶּ א נ ַָתן עִ ְניָן לֶּאֱ סֹוף וְ לִכְ נֹוס" – זה המן.
"ל ֵָתת לְטֹוב לִפְ נֵי הָ אֱ ֹל ִקים" – זה מרדכי
ואסתר ,כמו שנאמר "ו ַָתשֶ ם ֶא ְּס ֵתר ֶאת
מָ ְּר ֳּדכַי עַ ל בֵ ית הָ מָ ן" (אסתר ח' ב').
ה" .וְ שַ ְמ ִתי כִ ְס ִאי בְ עֵ ילָם
וְ הַ אֲ בַ ְד ִתי ִמשָ ם מֶּ לְֶּך וְ שָ ִרים"
רבה בר עופרן ,כשהיה דורש בענין איגרת
פורים ,היה מתחיל לדרוש מקרא זה,
" וְּ שַ ְּמ ִּתי כִּ ְּס ִּאי בְּ עֵ ילָם וְּ הַ אֲ בַ ְּד ִּתי ִּמשָ ם מֶ לְֶך
וְּ שָ ִּרים נְּאֻ ם ה'" (ירמיהו מ"ט ל"ח).
"וְ שַ ְמ ִתי כִ ְס ִאי בְ עֵ ילָם" ,כלומר בשושן,
שהיתה בעילם ,כמו שנאמר "ו ֶָא ְּר ֶאה בֶ חָ זֹון ַוי ְִּּהי
ירה אֲ שֶּ ר בְ עֵ ילָם
בִּ ְּרא ִֹּתי וַאֲ נִּי בְ שּושַ ן הַ בִ ָ
ִּיתי עַ ל אּובַ ל אּולָי"
הַ ְּמ ִדינָה ו ֶָא ְּר ֶאה בֶ חָ זֹון וַאֲ נִּי הָ י ִּ
(דניאל ח' ב').

"וְ הַ אֲ בַ ְד ִתי ִמשָ ם מֶּ לְֶּך וְ שָ ִרים"" ,מֶ לְֶך" זו
ושתי" ,וְ שָ ִּרים" זה המן ועשרת בניו.
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