בס"ד

מגילה יד) .שורה  (8עד טו) .שורה (11
ביאורים
ייחוד  -אסור לגבר להתייחד עם אישה האסורה עליו )ואפילו עם פנויה( .מו"ר הרב ליכטנשטיין טוען כי ייתכן וטעם האיסור אינו רק
משום חשש שיבואו לידי עבירה אלא שעצם האינטימיות של התייחדות היא בעייתית גם אם לא באו לידי עבירה.
כדי להמנע מייחוד יש להיות במקום שבו ישנו סיכוי )ממשי ,גם אם הוא נמוך כל עוד הוא אפשרי( שמישהו ייכנס ללא אזהרה מוקדמת.

מדוע תיקנו מקרא מגילה?
ביציאת מצרים )שהיתה יציאה מעבדות לחרות( אמרו שירה ,קל וחומר שיש לומר שירה כשניצלו ממיתה!
מדוע לא תיקנו לומר הלל?
ר' יצחק :אין אומרים הלל על נס שאירע בחו"ל )ועל ניסים שאירעו בחו"ל לפני הכניסה לארץ אומרים(.
רב נחמן :קריאת המגילה היא ההלל!
רבא :הלל אומרים רק כשניצלים משיעבוד  -אבל כאן אנחנו עדיין עבדי אחשורוש.

לדעתם ,לאחר שגלו מהארץ
אומרים הלל גם על נס שאירע
בחו"ל.

ברייתא

מספר הנביאים שנבואתם היתה משמעותית לדורות:
נביאים – .48
נביאות – .7

פירוט  7הנביאות:
דבורה
ישבה תחת תומר :או כדי להמנע מייחוד ,או משום שהתמר
מסמל את ליבו המאוחד של עם ישראל.

שרה )קרויה 'יסכה' כי סכתה ברוח הקודש(
מרים )'מרים הנביאה אחות אהרן'  -התנבאה שמשה יוולד ויושיע את העם(

התנהגה ביהירות :קראה לברק שיבוא אליה ולא הלכה אליו.

דבורה )'ודבורה אשה נביאה'(
חנה )'רמה קרני' ,התנבאה שמי שיימשח בקרן תימשך מלכותו(
אביגיל )'לא תהיה זאת לך לפוקה' ,התנבאה שדוד ייכשל בחטא אחר של עריות(

דבורה
התנבאה במקומו של ירמיהו  -כיוון שהם היו קרובי משפחה
ירמיהו לא הקפיד.

אסתר )'ותלבש אסתר מלכות' ,שלבשתה רוח הקודש(

יאשיה שלח אליה ולא לירמיהו  -א .כי נשים רחמניות.
ב .ירמיהו הלך להחזיר את
עשרת השבטים.

חולדה )'אל חלדה הנביאה'(

מוצאה :מיהושע ורחב )רחב התגיירה והתחתנה עם יהושע(.
התנהגה ביהירות :קראה לברק שיבוא אליה ולא הלכה אליו.

אדם שמוזכר בשמו ובשם אביו
• אם אחד מהם מוזכר לשבח – גם השני צדיק.
• אם אחד מהם מוזכר לגנאי – גם השני רשע.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

הנביאים
א .לא פחתו ולא הותירו ממה שכתוב בתורה חוץ מקריאת המגילה.
ב .גזירת המן הועילה יותר מכל הנבואות של הנביאים.
ג .נביא ששם אביו מוזכר – הוא נביא בן נביא.
ד .נביא שלא מוזכר מקום עירו – הוא מירושלים.
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