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 דף יד 

 

י'  ג'  דֹו    ט"ו[ - ]אסתר  יָּ ֵמַעל  ַטַבְעּתֹו  ת  אֶּ ְך  לֶּ ַהמֶּ ַסר  ַויָּ

י ֹצֵרר   ָדָתא ָהֲאָגגִּ ן ַהמְּ ָהָמן בֶּ ָנּה לְּ תְּ ים ַויִּ הּודִּ ר    . ַהיְּ ֹּאמֶּ ַוי

ם ַלֲעׂשֹות בֹו ַכּטֹוב   עָּ ְך ְוהָּ תּון לָּ ף נָּ סֶּ ן ַהכֶּ מָּ ְך ְלהָּ לֶּ ַהמֶּ

יך  אׁשֹון  .  ְבֵעינֶּ ָהרִּ ׁש  ַבֹחדֶּ ְך  לֶּ ַהמֶּ ֵרי  ֹספְּ אּו  ָקרְּ ַויִּ

ל   ָּוה ָהָמן אֶּ ר צִּ ָכל ֲאׁשֶּ ָכֵתב כְּ לֹוָׁשה ָעָשר יֹום בֹו ַויִּ ׁשְּ בִּ

הַ  ֵני  פְּ ַדרְּ יָנה  ֲאַחׁשְּ דִּ מְּ ַעל  ר  ֲאׁשֶּ ַהַפחֹות  ל  אֶּ וְּ ְך  לֶּ מֶּ

ַעם   ָתָבּה וְּ כְּ יָנה כִּ דִּ יָנה ּומְּ דִּ ל ָשֵרי ַעם ָוָעם מְּ אֶּ יָנה וְּ דִּ ּומְּ

ָתם   חְּ נֶּ וְּ ָתב  כְּ נִּ ֵוֹרׁש  ֲאַחׁשְּ ְך  לֶּ ַהמֶּ ֵׁשם  בְּ ׁשֹונֹו  לְּ כִּ ָוָעם 

ְך  לֶּ ַהמֶּ ַטַבַעת  ָכל   . בְּ ל  אֶּ ים  ָהָרצִּ ַיד  בְּ ים  ָפרִּ סְּ לֹוַח  ׁשְּ נִּ   וְּ

ָכל   ת  אֶּ ַאֵבד  ּולְּ ַלֲהֹרג  יד  מִּ ַהׁשְּ לְּ ְך  לֶּ ַהמֶּ ינֹות  דִּ מְּ

ָחד   אֶּ יֹום  בְּ ים  ָנׁשִּ וְּ ַטף  ָזֵקן  ַעד  וְּ ַנַער  מִּ ים  הּודִּ ַהיְּ

ֲאָדר   ׁש  ֹחדֶּ הּוא  ָעָשר  ֵנים  ׁשְּ ׁש  ֹחדֶּ לְּ ָעָשר  לֹוָׁשה  ׁשְּ בִּ

ָלבֹוז  ָלָלם  ינָ   . ּוׁשְּ דִּ מְּ ָכל  בְּ ָדת  ָנֵתן  הִּ לְּ ָתב  ַהכְּ ן  גֶּ ׁשֶּ ה  ַפתְּ

ה  ים ַליֹום ַהזֶּ דִּ יֹות ֲעתִּ הְּ ים לִּ ָכל ָהַעמִּ יָנה ָגלּוי לְּ דִּ   . ּומְּ

ָנה   תְּ נִּ ַהָדת  וְּ ְך  לֶּ ַהמֶּ ַבר  דְּ בִּ ים  חּופִּ דְּ אּו  ָיצְּ ים  ָהָרצִּ

יר   ָהעִּ וְּ תֹות  ׁשְּ לִּ בּו  ָיׁשְּ ָהָמן  וְּ ְך  לֶּ ַהמֶּ וְּ יָרה  ַהבִּ ׁשּוַׁשן  בְּ

 . ׁשּוָׁשן ָנבֹוָכה 

 

 ולרצון אחשורוש הגזרה היתה לרצון המן 

עשרת  לאחשורוש  לתת  המן  כשביקש 

אמר לצורך ביצוע הגזרה,    אלפים ככר כסף

ף, "לו אחשורוש סֶּ ם ַלֲעׂשֹות   ַהכֶּ עָּ ְך ְוהָּ נָּתּון לָּ

יך , אין צורך בתשלום  ,כלומר  ." בֹו ַכּטֹוב ְבֵעינֶּ

. ומתוך והרשות נתונה לך לעשות זאת בחנם

למדנו,   היה  כך  אחשורוש  בדעתו  שאף 

 . להשמידם

אבאו רבי  והמןשל  משל  ,  אמר  ,  אחשורוש 

לאחד היה  , לשני בני אדם ?למה הדבר דומה

תל שדהו  ]=גבעה[  לו  לו    ,בתוך  היה  ולאחד 

 . בתוך שדהו ]=חפירה[ חריץ

אמר חריץ  בדמים  ,בעל  זה  תל  לי  יתן   מי 

מי יתן לי חריץ   ,בעל התל אמרו למלא חריצי.

   שאתן בו תלי.  זה בדמים

אמר לו בעל חריץ  , ם נזדווגו זה אצל זהלימי

התל תילך  ,לבעל  לי  לו.  מכור  טול    ,אמר 

   .איווהלו ,אותה בחנם

 

 גדולה הסרת טבעת 

 נאמרמבואר שגידל אחשורוש את המן, עד ש

ְּתנָּּה בו, " ַויִּ ת ַטַבְעּתֹו ֵמַעל יָּדֹו  ְך אֶּ לֶּ ַויַָּסר ַהמֶּ

ן  מָּ ישראלוקיבל    ."ְלהָּ כמו ,  דבריו לגזור על 

ָהָעם  שכתוב, " יך וְּ ועל    ."ַלֲעׂשֹות בֹו ַכּטֹוב ְבֵעינֶּ

זה עליהם    ידי  ו  ישראלגזרו  שבו תעניות, 

יָנה , כמו שנאמר, "בתשובה דִּ יָנה ּומְּ דִּ ָכל מְּ ּובְּ

ל ָגדֹול  יַע ֵאבֶּ ָדתֹו ַמגִּ ְך וְּ לֶּ ַבר ַהמֶּ ר דְּ קֹום ֲאׁשֶּ מְּ

ָואֵ  ַשק  ֵפד  סְּ ּומִּ י  כִּ ּובְּ צֹום  וְּ ים  הּודִּ יַֻצע  ַליְּ ר  פֶּ

ים  )אסתר ד' ג'(. " ָלַרבִּ

כהנאו  בר  אבא  רבי  הסרת  ,  אמר  גדולה 

נביאים    ,טבעת ושמונה  מארבעים  יותר 

לישראל  להן  שנתנבאו  נביאות  ,  ושבע 

למוטב  םשכול החזירום  הסרת ,  לא  ואילו 

 .למוטב םהטבעת החזירת

 

 כל הנביאים לא הוסיפו  

 לתורה כלום חוץ מקרא מגילה 

נביאות ארבעים   ושבע  נביאים  ושמונה 

ולא פחתו ולא הותירו    ,נתנבאו להם לישראל

  .חוץ ממקרא מגילה, על מה שכתוב בתורה

אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יהושע בן  ו 

בתיקון מקרא  של הנביאים טעמם קרחה, ש

   .קל וחומרהיה  מגילה

מצרים ביציאת  שיצאו  אם  מעבדות  , 

שירה,  לחירות שכן ,  אמרו  הצלה שעל    כל 

שירה לומר  יש  לחיים  וקריאת  ,  ממיתה 

 . המגילה היא השירה על הנס

 

 למה לא אומרים הלל בפורים 

ממיתה   שהיתה  פורים,  שהצלת  נתבאר, 

רק  שהיא  מצרים,  מיציאת  גדולה  לחיים, 

שירה על    תמשעבוד לגאולה, ולכן, אם נאמר
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הצלת מצרים, קל וחומר שיש לומר שירה על  

 הצלת פורים, והשירה היא קריאת המגילה. 

גם   זה  וחומר  קל  ללמוד  יש  לכאורה  והנה, 

הלל אמירת  מצרים   .לענין  הצלת  על  אם 

קל  הלל,  אומרים  לגאולה  משעבוד  שהיא 

וחומר שיש לומר הלל על הצלת פורים שהיא 

טעמ שלושה  ונאמרו  לחיים.  ים,  ממיתה 

 מדוע אין אומרים הלל בפורים. 

. יש אומרים, שאף שהיה ראוי לומר הלל  א

בידינו בפורים, אין אומרים אותו,   ,  כי כלל 

שוב   לארץ,  ישראל  אומרים משנכנסו  אין 

 .  הלל על נס שבחוצה לארץ

ישראל   נכנסו  עד שלא  לענין שירה,  שכן שנינו 

משנכנסו    , הוכשרו כל ארצות לומר שירה   , לארץ 

לומר    , לארץ ישראל   הארצות  כל  הוכשרו  לא 

 . שירה 

הזה על הטעם  חולקים  ורבא  נחמן  כי    ,ורב 

לדעתם דווקא בזמן שהיו ישראל על אדמתם  

לארץ שבחוצה  נס  על  שירה  אומרים    , אין 

להכשרן  הארצות  כל  חזרו  משגלו  אבל 

אין    .הראשון מדוע  יש  אחרים  וטעמים 

 אומרים הלל בפורים. 

הלל ב אומרים  באמת  נחמן,  רב  לדעת   .

ש של  בפורים,  ההלל  היא  המגילה  קריאת 

 . פורים

הלל  ג אומרים  אין  אמנם  רבא,  לדעת   .

בפורים אף שהיה ראוי לאומרו, והסיבה לכך 

  .שאין אומרים אותו, כי אי אפשר

לבני   הראוי  בנוסח  נתקן  שההלל  משום 

לּוָיּה  "שנאמר בו  ,  ורין בלבדח   ה' ַהְללּו ַעְבֵדי  ַהלְּ

ת ֵׁשם   לּו אֶּ עבדי ה'  ,  לומר א'(,  תהלים קי"ג ה'" ) ַהלְּ

  .ולא עבדי פרעה או מלכות אחרת, אנו 

בפורים שאבל  משועבדים ,  היו  עדיין 

ֵדי  , לא היו יכולים "לאחשורוש לּו ַעבְּ  ה'".ַהלְּ

 

 ארבעים ושמונה נביאים 

נתנבאו   נביאים  ושמונה  שארבעים  נתבאר, 

באמת עמדו להם לישראל נביאים  ולישראל.  

הרבה נביאים  הרבה, כמו ששנינו בברייתא,  

, כפלים כיוצאי מצרים,  עמדו להם לישראל

ללמוד תשובה    ,אלא נבואה שהוצרכה לדורות

הוראה הוצרכה,  נכתבה,  או  לא    ,ושלא 

 . נכתבה

ונכתבהונביאים שנבואתם נצרכה   ,  לדורות 

ושמונה ארבעים  אלא  המנויים ו.  אינם  הם 

 בהלכות גדולות מסדר עולם: 

 . אברהם( א)

  .יצחק( ב)

  .יעקב( ג)

 . משה( ד)

   .אהרן ( ה)

 . יהושע( ו )

ַאְך  שנאמר "  .פנחס  (ז) ָגל    ה'ַוַיַעל ַמלְּ לְּ ַהגִּ ן  מִּ

ים ַהֹבכִּ ל  ם    אֶּ כֶּ תְּ אֶּ ה  ַאֲעלֶּ ר  ם  ַויֹאמֶּ ַריִּ צְּ מִּ מִּ

י  תִּ ַבעְּ ׁשְּ נִּ ר  ֲאׁשֶּ ץ  ָהָארֶּ ל  אֶּ ם  כֶּ תְּ אֶּ יא  ָוָאבִּ

ם   כֶּ תְּ אִּ י  יתִּ רִּ בְּ ָאֵפר  לֹא  ָוֹאַמר  ם  ַלֲאֹבֵתיכֶּ

עֹוָלם א'(..."    לְּ ב'  חכמים,    .)שופטים  ואמרו 

  .פנחסשמלאך ה' זה הוא 

יׁש ֱאל . שנאמר " אלקנה (  ח )  י  קִּ ַוָיבֹא אִּ ל ֵעלִּ ים אֶּ

ר ֵאָליו ֹכה ָאַמר   ל ֵבית    ה' ַויֹאמֶּ י אֶּ ֵליתִּ גְּ לה נִּ גְּ ֲהנִּ

ֹעה  ֵבית ַפרְּ ם לְּ ַריִּ צְּ מִּ יֹוָתם בְּ הְּ יָך בִּ )שמואל    ..."   ָאבִּ

  ואמרו חכמים שאיש אלקים זה הוא   . ( ' כ"ז א' ב 

 .  אלקנה 

   .עלי (ט)

   .שמואל( י)

   .גד( יא)

  .נתן ( יב)

  .דוד( יג)

   .שלמה( יד)

"   . עידו (  טו )  ֱאל שנאמר  יׁש  אִּ ֵנה  הִּ ָבא  קִּ וְּ ים 

ַבר   דְּ בִּ יהּוָדה  ַעל    ה' מִּ ֹעֵמד  ָעם  ָיָרבְּ וְּ ֵאל  ֵבית  ל  אֶּ

יר  טִּ ַהקְּ לְּ ֵבַח  זְּ ַבר    . ַהמִּ דְּ בִּ ֵבַח  זְּ ַהמִּ ַעל  ָרא  קְּ   ה' ַויִּ
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 יד  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 הוצאת מסכת מועד קטן ל לתרומות והנצחות 

ָאַמר   ֹכה  ֵבַח  זְּ מִּ ֵבַח  זְּ מִּ ר  נֹוָלד    ה' ַויֹאמֶּ ֵבן  ֵנה  הִּ

ֹכֲהֵני   ת  אֶּ יָך  ָעלֶּ ָזַבח  וְּ מֹו  ׁשְּ ָיהּו  יֹאׁשִּ ד  ָדוִּ ֵבית  לְּ

פּו   רְּ ׁשְּ יִּ ָאָדם  מֹות  ַעצְּ וְּ יָך  ָעלֶּ ים  רִּ טִּ ַהַמקְּ ַהָבמֹות 

יָך  ואמרו חכמים שאיש  ב'(.  - )מלכים א' י"ג א' "  ָעלֶּ

   אלקים זה הוא עדו. 

   .מיכיהו בן ימלה( טז)

   .עובדיה( יז)

  .אחיה השילוני( יח)

   .יהוא בן חנני( יט)

   .עזריה בן עודד( כ)

   .חזיאל הלוי מבני מתניה( כא)

 .אליעזר בן דודו ממורישה( כב)

  .הושע( כג)

   .עמוס( כד)

  .מיכה המורשתי( כה)

"אמוץ(  כו ) שנאמר  ַאף  .  ַחר  ָיהּו   ה'ַויִּ ַבֲאַמצְּ

ת   ָת אֶּ ָלָמה ָדַרׁשְּ ר לֹו  ַויֹאמֶּ יא  ָנבִּ ַלח ֵאָליו  ׁשְּ ַויִּ

ת ַעָמם   ]=אדום[  ָהָעם   ֱאלֵהי ילּו אֶּ צִּ ר לֹא הִּ ֲאׁשֶּ

ָך ָידֶּ ואמרו חכמים שנביא    .)דה"י ב' כ"ה ט"ו("  מִּ

  זה הוא אמוץ.

  .אליהו ( כז)

   .אלישע( כח)

  .יונה בן אמיתי( כט)

   .ישעיה( ל)

   .יואל( לא)

   .נחום( לב)

  .חבקוק( לג)

  .צפניה( לד)

  .אוריה מקרית יערים( לה)

  .ירמיה( לו )

   .יחזקאל(  לז)

  .דניאל ( לח)

  .ברוך( לט)

  .נריה( מ)

   .שריה( מא)

  .מחסיה( מב)

   .חגי( מג)

  .זכריה( מד)

  .מלאכי( מה)

ן מרדכי ( מו ) ְלשָּ    .בִּ

וששה ארבעים  רש"יו  .הרי  לא  ,  כתב  שנים 

 .ובהגהות הגר"א נכתב שהם חנני ועודד. ידעתי

 

ים" ם צֹופִּ ַתיִּ מָּ רָּ ן הָּ ד מִּ חָּ יש אֶּ  "אִּ

אלקנה על  ן  "  ,נאמר  מִּ ָחד  אֶּ יׁש  אִּ י  הִּ ַויְּ

ים   ם צֹופִּ ֹרָחם ָהָרָמַתיִּ ן יְּ ָקָנה בֶּ לְּ מֹו אֶּ ם ּוׁשְּ ָריִּ פְּ ֵמַהר אֶּ

י ָרתִּ פְּ ן צּוף אֶּ ן ֹתחּו בֶּ יהּוא בֶּ ן ֱאלִּ   א'(.   א' שמואל א'  " )בֶּ

 ונאמרו מספר ביאורים לדבר. 

יא אומרים  .  מאתיםש  כמו  הוא    . שרמתים 

הכתוב ם  "  ,וכוונת  ָהָרָמַתיִּ ן  מִּ ָחד  אֶּ יׁש  אִּ

ים  אלקנה  צֹופִּ שהיה  ממאתים איש  ",  אחד 

   .שנתנבאו להם לישראל ]=נביאים[ צופים

. לדברי רבי שמואל בר נחמני רמתים הוא  ב

וכוונת הכתוב    .]=מקומות גבוהים[שתי רמות  

ים" צֹופִּ ם  ָהָרָמַתיִּ ן  מִּ ָחד  אֶּ יׁש  שהיה  אִּ  ,"

זו  אלקנה   שצופות  רמות  משתי  הבא  אדם 

 .את זו 

. וגם לדברי רבי חנין רמתים הוא דבר רם ג

ם  וכוונת הכתוב "  .וגבוה ן ָהָרָמַתיִּ ָחד מִּ יׁש אֶּ אִּ

י אדם הבא מבני אדם ", שהיה אלקנה  ם צֹופִּ

עולם של  ברומו  קרח,  שעומדים  בני  , הם 

ֵני ֹקַרח לֹא ֵמתּונאמר בהם, "ש   במדבר כ"ו )"  ּובְּ

   .י"א(

רבינו,   משום  בברייתא  נתבצר  ושנו  מקום 

, כלומר מקום שעמדו בו הגביה להם בגיהנם

עליו מהגיהנם,   עדת  ,  ועמדו  עם  נבלעו  ולא 

 . קרח
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 יד  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 הוצאת מסכת מועד קטן ל לתרומות והנצחות 

 נביאות שבע 

נתבאר לעיל, ששבע נביאות נתנבאו לישראל, 

 ואלו הן: 

  .שרה. א

ת  "  ,שנאמר ֵאׁשֶּ ֵׁשם  ים  ָנׁשִּ ם  ָלהֶּ ָנחֹור  וְּ ָרם  ַאבְּ ַקח  ַויִּ

ָכה ַבת ָהָרן   לְּ ת ָנחֹור מִּ ֵׁשם ֵאׁשֶּ ָרם ָשָרי וְּ ָכה ַאבְּ לְּ י מִּ ֲאבִּ

ָכה סְּ י יִּ    .כ"ט(  בראשית י"א)" ַוֲאבִּ

יצחק רבי  ְסכָּה"  ,ואמר  שרה  "יִּ ולמה    ,זו 

   .שסכתה ברוח הקדש ?נקרא שמה יסכה

ר "  ,י"ב(  בראשית כ"א)  וכן מבואר בכתוב ַויֹאמֶּ

ָרָהם  קִּ ֱאל ַאבְּ ל  אֶּ ַעל  ים  וְּ ַהַנַער  ַעל  יָך  ֵעינֶּ בְּ ֵיַרע  ַאל 

ָך   ְשַמע ֲאָמתֶּ ה  רָּ ׂשָּ יך  ֵאלֶּ ֹּאַמר  ּת ר  ֲאשֶּ כֹּל 

ּה י  "   בקול רוח הקודש שבה   "ְבקֹּלָּ ָקֵרא  כִּ ָחק יִּ צְּ יִּ בְּ

ָך ָזַרע  ". לְּ

שהכל סוכין על שם    ,יסכהנקראת    ,דבר אחר

 . ביופיה

 .מרים. ב

ה  "  ,שנאמר יאָּ ְריָּם ַהְנבִּ ַקח מִּ ת  ַוּתִּ ֲאחֹות ַאֲהֹרן אֶּ

ֹחלת מְּ ים ּובִּ ֻתפִּ יָה בְּ ים ַאֲחרֶּ אןָ ָכל ַהָנׁשִּ ָיָדּה ַוֵתצֶּ "  ַהֹתף בְּ

 כ'(.   שמות ט"ו )

   .דבורה. ג

"שנאמר ה  ,  יאָּ ְנבִּ ה  שָּ אִּ ה  ידֹות  ּוְדבֹורָּ ַלפִּ ת  ֵאׁשֶּ

יא ָרֵאל ָבֵעת ַההִּ שְּ ת יִּ ָטה אֶּ יא ֹׁשפְּ    ד'(.  שופטים ד' " )הִּ

  .חנה. ד

ֹּאַמר  , "שנאמר ְתַפֵלל ַחנָּה ַוּת י בַ ַוּתִּ בִּ  ה' ָעַלץ לִּ

י   ַקְרנִּ ה  מָּ י    ה'בַ רָּ תִּ ָשַמחְּ י  כִּ ַבי  אֹויְּ ַעל  י  פִּ ָרַחב 

ָך יׁשּוָעתֶּ    .א'(   שמואל א' ב'" )בִּ

י"אמרה   נִּ ַקרְּ פכי  "ָרָמה  זו היא ו   ,ולא רמה 

ושלמהעל  שנתנבאית    .נבואתה   ,דוד 

  םמלכותתמשך  ש  ,בקרן למלכות  שנמשחו  

ויהוא שנמשחו ועל    לדורות. למלכות   שאול 

 .לדורות םמלכות תמשךלא ש ,בפך

 . אביגיל . ה

דוד   שיתבאר  כשתבעה  כפי  חי,  בעלה  בעוד 

ֹּאת ְלך , "אמרה לו בעזה"י להלן,  ְהיֶּה ז ֹּא תִּ ְול

ְכשֹול   ּוְלמִּ ה  ָנם ֵלב  ְלפּוקָּ חִּ ָדם  ָפְך  ׁשְּ לִּ וְּ י  ַלאֹדנִּ

ב   ֵהיטִּ וְּ י לֹו  ֲאֹדנִּ יַע  הֹוׁשִּ ָך  ה'ּולְּ ת ֲאָמתֶּ ָת אֶּ ָזַכרְּ וְּ י  "  ַלאֹדנִּ

   . ל"א( שמואל א' כ"ה )

מדבריה שזאת לא תהיה לו לפוקה, ומשמע  

לפוקה לו  תהא  אחרת  נבואתה,  אבל  ,  וזו 

  .שהרי לבסוף כן ארע לו במעשה בת שבע

 .חולדה. ו 

בֹור  , " שנאמר  ַעכְּ יָקם וְּ ָיהּו ַהֹכֵהן ַוֲאחִּ קִּ לְּ ְך חִּ ַוֵילֶּ

ל   ָׁשָפן ַוֲעָשָיה אֶּ ה  וְּ יאָּ ה ַהְנבִּ ן  ֻחְלדָּ ת ַׁשֻלם בֶּ ֵאׁשֶּ

ת   בֶּ ֹיׁשֶּ יא  הִּ וְּ ים  ָגדִּ ַהבְּ ֹׁשֵמר  ַחס  ַחרְּ ן  בֶּ ָוה  קְּ תִּ

יהָ  ֵאלֶּ רּו  ַדבְּ ַויְּ ה  נֶּ ׁשְּ ַבמִּ ִּם  ירּוָׁשַל כ"ב ) "  בִּ ב'    מלכים 

 י"ד(. 

  .אסתר. ז

ְסֵּתר , "שנאמר ְלַבש אֶּ י ַוּתִּ ישִּ י ַביֹום ַהְשלִּ ַוְיהִּ

ֵבית  ַמְלכּות   ֹנַכח  ית  ימִּ נִּ ַהפְּ ְך  לֶּ ַהמֶּ ֵבית  ַבֲחַצר  ַוַתֲעֹמד 

כּות ֹנַכח   ֵבית ַהַמלְּ כּותֹו בְּ ֵסא ַמלְּ ְך יֹוֵׁשב ַעל כִּ לֶּ ַהמֶּ ְך וְּ לֶּ ַהמֶּ

ת ַתח ַהָביִּ    .א'(   אסתר ה'" )פֶּ

ֵתר  נאמר "לא   סְּ ַבׁש אֶּ לְּ כּות  בגדיַותִּ אלא   ",ַמלְּ

כּות" ַמלְּ ֵתר  סְּ אֶּ ַבׁש  לְּ שלבשתה   מלמד",  ַותִּ

 .  רוח הקדש

וכן מבואר, שלשון לבישה אמור על לבישת 

ָׁשה  רוח הקודש, שכן מצינו בכתוב, " רּוַח ָלבְּ וְּ

ת ֲעָמַשי   יד  אֶּ ָך ָדוִּ ים לְּ יׁשִּ ן רֹאׁש השלושים ַהָשלִּ ָך בֶּ מְּ עִּ וְּ

יָך  ֱאלהֶּ ָך  ֲעָזרְּ י  כִּ ָך  רֶּ ֹעזְּ לְּ ָׁשלֹום  וְּ ָך  לְּ ָׁשלֹום  ָׁשלֹום  ַׁשי  יִּ

דּוד ָראֵׁשי ַהגְּ ֵנם בְּ תְּ יד ַויִּ ֵלם ָדוִּ ַקבְּ  י"ט(.   א' י"ב" )דה"י  ַויְּ

 

 נבואת מרים כשהיתה אחות אהרן

" ַאֲהֹרןנאמר  ֲאחֹות  יָאה  בִּ ַהנְּ ָים  רְּ אמר ו  ."מִּ

שה רב,  אמר  נחמן  שנקראת  רב  לכך  סיבה 

היתה מתנבאה  ש", לומר  ֲאחֹות ַאֲהֹרןכאן "

אהרן  אחות  משהש  קודם,  כשהיא    ,נולד 

עתידה אמי שתלד בן שיושיע את   ,ואומרת

   .ישראל

  ,אורהכולו    הביתכל    נתמלא  ,ובשעה שנולד

בתי    ,אמר לה  ,עמד אביה ונשקה על ראשה

   .נתקיימה נבואתיך

טפחה עמד אביה ו  ,וכיון שהשליכוהו ליאור

ראשה לה  ,על  נבואתיך  ,ואמר  היכן   ,בתי 
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 יד  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 הוצאת מסכת מועד קטן ל לתרומות והנצחות 

ה"  וזהו שנאמר, חֹּק ְלֵדעָּ ַמה    ַוֵּתַתַצב ֲאחֹּתֹו ֵמרָּ

לֹו ה  )ֵיָעשֶּ ב' "  בסוף לדעת    ד'(,  שמות  יהא  מה 

  .נבואתה

 

 מלאכת דבורה  

ה  "נאמר   יָאה  ּוְדבֹורָּ בִּ ָשה נְּ ידֹותאִּ ת ַלפִּ ", ֵאשֶּ

עושה  וביארו   למקדששהיתה    ,פתילות 

 משכן שילה.כלומר ל 

 

 מקום ישיבת דבורה 

ר  "נאמר   ת ַּתַחת ּתֹּמֶּ בֶּ יא יֹושֶּ בֹוָרה ֵבין ָהָרָמה  ְוהִּ דְּ

ם   ָריִּ פְּ אֶּ ַהר  בְּ ֵאל  ֵבית  ֵאל ּוֵבין  ְׂשרָּ יִּ ְבֵני  יהָּ  ֵאלֶּ ַוַיֲעלּו 

ט ְשפָּ  ה'(.   שופטים ד'" )ַלמִּ

אבשלום   לדברי  בן  שמעון  לכך    רבי  הסיבה 

גבוה,  התמר  ש   , משום יחוד שישבה תחת תומר  

ואין לו צל, ואין אדם יכול להתייחד שם עמה כמו  

 .  בבית 

  , מה תמר זה אין לו אלא לב אחד  ,דבר אחר

שרף יש לו כמו אילן, אבל אין לו בענפיו  כלומר,  

אף ישראל שבאותו    ,אלא בגזעו על פני כל גובהו

לא   לאביהן הדור  אחד  לב  אלא  להם  היה 

  .שבשמים

 

דֹוש כַ " י ֵאין   ה' ֵאין קָּ  כִּ

ך ְוֵאין צּור ֵכאֹל ְלּתֶּ  " ינּו קֵ בִּ

י ֵאין    ה'ֵאין ָקדֹוׁש כַ חנה אמרה בנבואתה " כִּ

ֵאין צּור ֵכאל ָך וְּ תֶּ לְּ    ב'(. שמואל א' ב')" ינּוקֵ בִּ

ָך  ה'ֵאין ָקדֹוׁש כַ , "הכתובולענין   תֶּ לְּ י ֵאין בִּ ",  כִּ

י ֵאין "אל תקרי    ,אמר רב יהודה בר מנשיא כִּ

ך ְלּתֶּ י ֵאין לבלותך"אלא  "בִּ    ."כִּ

הק  כמדת  הוא  שלא  ברוך  בשר דוש    מדת 

ודם  , ודם  בשר  מבלי   , מדת  ידיו   םמעשה 

ים[  הוא  .  אותו  ]=ׁשֹוַחקִּ ברוך  הקדוש  אבל 

 .ה ידיומבלה מעש 

צּור  "  הכתובולענין   ביארו    ",ינּו קֵ ֵכאֹל ְוֵאין 

  .ינו קאין צייר כאלשהכוונה לכך ש

ואינו יכול   ,אדם צר צורה על גבי הכותלשכן,  

מעים ובני  קרבים  ונשמה  רוח  בה   , להטיל 

  ,צר צורה בתוך צורה  דוש ברוך הואאבל הק

   .קרבים ובני מעים ,ומטיל בה רוח ונשמה

 

 אביגיל מפייסת את דוד  

 שלא יהרג את נבל בעלה

כשיצא דוד בלילה, להרוג את נבל הכרמלי, 

" שאמר  ֱאלכמו  ה  ַיֲעשֶּ ֹכה  קִּ ֹכה  וְּ ד  ָדוִּ ֵבי  ֹאיְּ לְּ ים 

ין   תִּ ר ַמׁשְּ ַהֹבקֶּ ר לֹו ַעד  ָכל ֲאׁשֶּ יר מִּ אִּ ם ַאׁשְּ יף אִּ ֹיסִּ

יר קִּ שלחה אביגיל אשת  , )שמואל א' כ"ה כ"ב(" בְּ

   .ויצאה לקראתו ,נבל מנחה לדוד לפייסו

" הִּ ונאמר,  ָהָיה  ת  וְּ דֶּ ֹירֶּ וְּ ַהֲחמֹור  ַעל  ת  בֶּ ֹרכֶּ יא 

ר ָהָהר   ֵסתֶּ ֹגׁש  בְּ פְּ ָראָתּה ַותִּ קְּ ים לִּ דִּ ד ַוֲאָנָׁשיו ֹירְּ ֵנה ָדוִּ הִּ וְּ

   .כ'(  שמואל א' כ"ה " )ֹאָתם

" נאמר  ר  לא  ֵסתֶּ בְּ ת  דֶּ ֹירֶּ אלא ָהָהר  מןוְּ  ,"

ר ָהָהר" ֵסתֶּ ת בְּ דֶּ ֹירֶּ וביאר רבה בר שמואל,   ."וְּ

שבא הכתוב ללמד, שבאה על עסקי דם הבא  

הסתרים לדודש  .מן  והראתה  דם  ,  נטלה 

אם דם טמא הוא או דם  ,  ובקשה שיורה לה

 .טהור

אם טמא  דם בלילה    םוכי מראי  דוד,  אמר לה

טהור אם    ?או  מראיתו,  להבחין  צריך  הלא 

 .מחמישה דמים הטמאים באשה הוא

והלא    ?וכי דנין דיני נפשות בלילה  ,אמרה לו 

ד ֹכה  מבואר שאין דנים בלילה, שנאמר, " ֵבית ָדוִּ

ָפט  ה'ָאַמר   ׁשְּ ר מִּ ַלֹבקֶּ ינּו  ואין  )ירמיה כ"א י"ב(  "  דִּ

" שנאמר  בלילה  ָהָעם  עונשים  ָראֵׁשי  ָכל  ת  אֶּ ַקח 

הֹוַקע אֹוָתם לַ  ׁש ה' וְּ ד ַהָשמֶּ גֶּ   )במדבר כ"ה ד'(." נֶּ

 . לא צריך לדונו ו   ,מורד במלכות הוא,  אמר לה

ולא יצא טבעך   ,עדיין שאול קיים  ,אמרה לו 

, שתהיה נחשב מלך ויהיה נבל נחשב בעולם

 מורד במלכות. 

לה  ר  "   , אמר  ֲאשֶּ ְּת  אָּ ה  ּוְברּוכָּ ַטְעֵמְך  רּוְך  ּובָּ

ים   מִּ בֹוא ְבדָּ ה מִּ י ַהיֹום ַהזֶּ נִּ תִּ י ְכלִּ י לִּ ֹהֵׁשַע ָידִּ "  וְּ

כ"ה )  א'  מהריגת  ל"ג(,    שמואל  אותי  שהצלת 

 נבל שלא כדין. 
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 יד  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 הוצאת מסכת מועד קטן ל לתרומות והנצחות 

 אביגיל מונעת מדוד חטא נוסף 

שני  מדוד  מנעה  שאביגיל  בכתוב  מבואר 

"  .חטאים לה,  אמר  ר  שכן  ַהיֹום  ֲאׁשֶּ י  נִּ תִּ לִּ כְּ

ים ָדמִּ בֹוא בְּ ה מִּ ומכאן    " כלומר שני דמים.ַהזֶּ

שוקהלמדו,   את  לה    שגילתה  והלך  ונתאוה 

פרסאות שלש  להו ,  לאורה  השמיעי    ,אמר 

   .לי

לו  ה  "  ,אמרה  ְלפּוקָּ ְלך  ֹּאת  ז ְהיֶּה  תִּ ֹּא  ְול

ֵלב ְכשֹול  לֹו    ּוְלמִּ י  ֲאֹדנִּ יַע  הֹוׁשִּ ּולְּ ָנם  חִּ ָדם  ָפְך  ׁשְּ לִּ וְּ י  ַלאֹדנִּ

ב   ֵהיטִּ ָך  ה'וְּ ֲאָמתֶּ ת  אֶּ ָת  ָזַכרְּ וְּ י  ) ַלאֹדנִּ כ"ה "  א'    שמואל 

 . ומנעה ממנו גם דבר זהל"א(. 

 

ים  ְצרֹור ַהַחיִּ ה בִּ י ְצרּורָּ נִּ ש ֲאדֹּ פֶּ ה נֶּ ְיתָּ  ְוהָּ

מדברי  הזה  הפסוק  גם  כאן  נכתב  בגמרא 

ָך    ַוָיָקם "אביגיל,   ׁשֶּ ת ַנפְּ ַבֵקׁש אֶּ ָך ּולְּ ָדפְּ רְּ ָתה ָאָדם לִּ ָהיְּ וְּ

ים   ַהַחיִּ רֹור  צְּ בִּ רּוָרה  צְּ י  ֲאֹדנִּ ׁש  פֶּ יָך  קֶּ ֱאל   ה'ֵאת  נֶּ

ַהָקַלע ַכף  תֹוְך  בְּ ָנה  עֶּ ַקלְּ יְּ יָך  בֶּ ֹאיְּ ׁש  פֶּ נֶּ ֵאת  )וְּ א'  "  שמואל 

 ולא ביארו בו דבר. כ"ט(,  כ"ה 

 

 בקשת אביגיל שיזכרנה דוד

ממנו  שמנעה  אחר  מדוד  אביגיל  כשנפרדה 

נבלמ את  "  ,להרוג  דבריה  ב  סיימה  ֵהיטִּ  ה'וְּ

ָך ת ֲאָמתֶּ ָת אֶּ ָזַכרְּ י וְּ  ". ַלאֹדנִּ

נחמן ו  רב  האדם,    , אמר  בני  שאומרים  זהו 

פילכא   שותא  בהדי  שהאשה  ]= איתתא  עם 

טווה   , מדברת  שהיא מדברת    [, היא  עם  כלומר, 

בעלה  על  שאם    , עמו  עצמה,  את  לו  הזכירה 

 . ימות ישאנה 

האדם,  בני  שאומרים  שזהו  אומרים  ויש 

מיטייפי  ועינוהי  אווזא  בר  ואזיל  שפיל 

 [. ועיניו צופות למרחוק, הברווז הולך שפל]=

 

 נבואת חולדה בזמן ירמיה 

קרא  יאשיה,  למלכות  עשרה  שמונה  בשנת 

שפן הסופר לפניו בספר התורה על הקללות 

על   והמלך  שיבואו  כשיחטאו,  והמלך  העם 

הנביאה  לחולדה  ושלח  בגדיו,  את  קרע 

 שתדרוש בעדם אל ה'.

שהרי  קיים,  ירמיה  היה  זמן  באותו  והנה 

למלך  עשרה  שלוש  בשנת  להתנבא  התחיל 

 יאשיה. 

שני   המלך  טעמיםונאמרו  שלח  מדוע   ,

במקום  חולדה  התנבאה  והיאך  לחולדה, 

 ירמיה שהיה גדול ממנה. 

הסיבה ששלח  ,  רבי שילאלדברי אמרי דבי  

מפני שהנשים  ולא לירמיה,  המלך לחולדה  

הן  בתפילה,  רחמניות  עליהם  לדברי  ו   .ותרבה 

,  התנבאה חולדה במקום ירמיהאמרי בי רב,  

 . ולא היה מקפיד עליה ,כי היתה קרובתו 

יוחנן  רבי  המלך  ,  ולדברי  ששלח  הסיבה 

והתנבאה לא היה שם,  לחולדה  ירמיה  , כי 

באותו   עשרת  שהלך  את  להחזיר  הזמן 

 . השבטים

 

 עשרת השבטים חזרו 

 קודם חורבן בית ראשון

עשרת   את  להחזיר  הלך  שירמיה  נתבאר, 

שחזרו בסוף ימי בית וראיה לכך  השבטים,  

יחזקאלראשון,   באותן ,  מנבואת  שהתנבא 

לחרבן  יכניה  גלות  שבין  שנה  עשרה  אחת 

ֹּא יָּשּוב  , "הבית ר ל ְמכָּ ל ַהמִּ י ַהמֹוֵכר אֶּ עֹוד כִּ וְּ

יׁש ַבֲעֹונֹו   אִּ ל ָכל ֲהמֹוָנּה לֹא ָיׁשּוב וְּ י ָחזֹון אֶּ ים ַחָיָתם כִּ ַבַחיִּ

ַחָזקּו תְּ יִּ לֹא  )ַחָיתֹו  ז'"  יבטל י"ג(,    יחזקאל  כלומר 

 , ושוב לא יחזרו שדות למוכרים. היובל

השבטים עשרת  משגלו  בטל  ,  והנה  כבר 

ים  "  בו   שנאמר  .יובלה שִּ ַהֲחמִּ ַנת  ׁשְּ ֵאת  ם  תֶּ ַדׁשְּ קִּ וְּ

ץ   ָבָארֶּ רֹור  דְּ ם  ָראתֶּ ּוקְּ יהָּ ָׁשָנה  יְֹּשבֶּ ל  וא    ְלכָּ הִּ יֹוֵבל 

תֹו   ַפחְּ ׁשְּ ל מִּ יׁש אֶּ אִּ ל ֲאֻחָזתֹו וְּ יׁש אֶּ ם אִּ תֶּ ַׁשבְּ ם וְּ יֶּה ָלכֶּ הְּ תִּ

י'(,  ָתֻׁשבּו )ויקרא כ"ה  נוהג אלא ללמד,  "  שאינו 

שכל   עליהבזמן  בזמן יושבי הארץ  , כלומר 

  .שכל ישראל בארץ

מה  עשרת השבטים,  אז  ואם עדיין לא חזרו  

  .שכבר בטליש לו להינבא על ביטול היובל  

,  וכשחזרו נהגו שמיטות,  אלא על כרחך חזרו 
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 יד  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 הוצאת מסכת מועד קטן ל לתרומות והנצחות 

 .והתנבא על היובל שיבטל שוב בחרבן 

 

 יאשיה בן אמון מלך על עשרת השבטים 

עשרת השבטים  נתבאר שירמיה החזיר את  

  .בזמנו של יאשיה, ויאשיה מלך עליהם 

מהמבואר  שיאשיה מלך עליהם,  וראיה לכך  

, כמו שנאמר,  שהלך יאשיה לבית אל,  בנביא

רּו  " ה ַויֹאמְּ י ֹראֶּ ר ֲאנִּ יּון ַהָלז ֲאׁשֶּ ר ָמה ַהצִּ ַויֹאמֶּ

ָהֱאל יׁש  אִּ ר  בֶּ ַהקֶּ יר  ָהעִּ ֵׁשי  ַאנְּ ר קִּ ֵאָליו  ֲאׁשֶּ ים 

יהּוָדה   ר ָבא מִּ ה ֲאׁשֶּ ים ָהֵאלֶּ ָברִּ ת ַהדְּ ָרא אֶּ קְּ ַויִּ

ַבח ֵבית ֵאל זְּ יָת ַעל ַהמִּ    י"ז(. מלכים ב' כ"ג)" ָעשִּ

ולא מערי מערי מלכי ישראל  ובית אל היתה  

מבואר   שם,  שהיה  ומאחר  יהודה,  מלכי 

עשרת  לשם  כשחזרו  שם,  גם  מלך  שהוא 

 השבטים. 

ה ַגם  "  ,מהכתוב   הביא ראיהרב נחמן  ו  ְיהּודָּ

ְך יר לָּ צִּ ת קָּ י שָּ י ְשבּות ַעמִּ י"א(,   הושע ו' )"  ְבשּובִּ

כלומר כששבו עשרת השבטים, יהודה עשה 

   , ומלך על כל ישראל.וגדולה חיל

 

 לא יאה יהירותא לנשי 

לא ]=  לא יאה יהירותא לנשי  ,אמר רב נחמן

היו   [,לנשים  גאווה נאה   יהירות  נשים  , שתי 

מאוסים שמה    .ושמותיהן    זיבורתא אחת 

 [.חולדה]כרכושתא  אחת שמהו [,דבורה]=

דבורה של  "יהירותה  בה,  שנאמר  ְשַלח ,  ַוּתִּ

ק   רָּ א ְלבָּ ְקרָּ ר ֵאָליו  ַוּתִּ י ַותֹאמֶּ ָתלִּ ׁש ַנפְּ דֶּ קֶּ יֹנַעם מִּ ן ֲאבִּ בֶּ

ָּוה   ַהר ָתבֹור  קֵ ֱאל  ה'ֲהלֹא צִּ ָת בְּ ָרֵאל ֵלְך ּוָמַׁשכְּ שְּ ָת  י יִּ ָלַקחְּ וְּ

ֻבלּון זְּ ֵני  בְּ ּומִּ י  ָתלִּ ַנפְּ ֵני  בְּ מִּ יׁש  אִּ ים  ֲאָלפִּ ת  רֶּ ֲעשֶּ ָך  מְּ "  עִּ

 .היא לא הלכה אליו ו  .' ו'( שופטים ד)

ר  "  ,בה  , שנאמרויהירותה של חולדה ַותֹאמֶּ

ם   ָאַמר  ֲאֵליהֶּ ָרֵאל  קֵ ֱאל  ה' ֹכה  שְּ יִּ יש י  אִּ לָּ ְמרּו  אִּ

ם ֵאָלי כֶּ תְּ ר ָׁשַלח אֶּ ולא    .ט"ו(  מלכים ב' כ"ב)"  ֲאׁשֶּ

  ".אמרו למלך" אמרה

 

 נביאים שיצאו מיהושע ורחב

חולדה מבני בניו של יהושע  אמר רב נחמן,  

  .היתה

בֹור  "  ,שנאמר בה ַעכְּ וְּ יָקם  ַוֲאחִּ ַהֹכֵהן  ָיהּו  קִּ לְּ חִּ ְך  ַוֵילֶּ

ָוה   קְּ ן תִּ ת ַׁשֻלם בֶּ יָאה ֵאׁשֶּ בִּ ָדה ַהנְּ ל ֻחלְּ ָׁשָפן ַוֲעָשָיה אֶּ ן וְּ בֶּ

ה    ַחְרַחס נֶּ ׁשְּ ַבמִּ ִּם  ירּוָׁשַל בִּ ת  בֶּ ֹיׁשֶּ יא  הִּ וְּ ים  ָגדִּ ַהבְּ ֹׁשֵמר 

יהָ  רּו ֵאלֶּ ַדבְּ    .י"ד( מלכים ב' כ"ב" )ַויְּ

בו ,  ליהושעוהכוונה   אֹותֹו  ",  שנאמר  רּו  בְּ קְּ ַויִּ

בּול ַנֲחָלתֹו   גְּ ס בִּ רֶּ ְמַנת חֶּ ַהר   ְבתִּ פֹון לְּ צְּ ם מִּ ָריִּ פְּ ַהר אֶּ בְּ

 ב' ט'(.  " )שופטיםָגַעׁש

כך ,  וכשם שהיתה חולדה מזרעו של יהושע

 . היתה מזרע רחב הזונה

בברייתא,   ששנינו  והם  כמו  נביאים  שמונה 

נריה  )א(    :ואלו הן  ,כהנים יצאו מרחב הזונה

)ו(  ירמיה  )ה(  מחסיה  )ד(  ושריה  )ג(  ברוך  )ב(  

 .  ושלום)ח( חנמאל )ז( חלקיה 

אף חולדה הנביאה מבני    ,רבי יהודה אומרו

  שנאמר בחולדה   ,בניה של רחב הזונה היתה

ְקוָּה" ן ּתִּ ֵנה "  ,שנאמר בה  ,והכוונה לרחב  ",בֶּ הִּ

ץ   ָבָארֶּ ים  ָבאִּ נּו  יֲאַנחְּ נִּ ַהשָּ חּוט  ְקַות  ּתִּ ת  ה   אֶּ ַהזֶּ

ֵמְך   ת אִּ אֶּ וְּ יְך  ת ָאבִּ אֶּ וְּ ֵתנּו בֹו  ר הֹוַרדְּ ַבַחלֹון ֲאׁשֶּ י  רִּ ׁשְּ קְּ תִּ

ָתה  ַהָביְּ ְך  ֵאַליִּ י  פִּ ַתַאסְּ יְך  ָאבִּ ֵבית  ָכל  ֵאת  וְּ ְך  ַאַחיִּ ת  אֶּ " וְּ

 י"ח(.  יהושע ב')

וכשהקשה עינא סבא לרב נחמן, כיצד יתכן  

רחב,  ומזרע  יהושע  מזרע  חולדה  שהיתה 

סתירה,   שום  כאן  שאין  לו,  רחב  השיב  כי 

יהושע ונשאה  יצאו ,  התגיירה  אלו  וכל 

 . משניהם

לו בשמו   לו, קרא  נחמן השיב  שכשרב  יש אומרים 

 עינא סבא.  

כלי   כלומר  אוכמא,  פתיא  לו  שקרא  אומרים  ויש 

 שחור. 

, כמבואר בדברי  שבנים לא היו ליהושעואף  

הימים, שנתייחס שבט אפרים עד יהושע ולא 

נֹושנאמר "  .יותר הֹוֻׁשַע בְּ נֹו יְּ   א' ז' )דה"י  "  נֹון בְּ

ומבנותיו יצאו ,  בנות היו לו מכל מקום    .כ"ז(

   .ללו כל הנביאים ה
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