בס"ד

מגילה ב 7) :שורות מלמטה( עד ג 15) :שורות מלמטה(
ביאורים
כבוד הבריות  -התורה שמה דגש אדיר על כבודם של הבריות .דין זה בא לידי ביטוי במת מצוה )אדם שנפטר שאין מי שיטפל בו(  -אפילו
כהן גדול שאינו נטמא לשום קרוב משפחה חייב להיטמא ולטפל במת מצוה .דין זה של כבוד הבריות בא לידי ביטוי כמובן גם בחיים.
ישנם מצוות מהתורה שנדחות מפני כבוד הבריות.
אין כאן מקום להאריך בשאלה אלו מצוות נדחות מפני כבוד הבריות אבל חשוב להדגיש את דבריו של מו"ר הרב ליכטינשטיין  -אם
התורה מוכנה לוותר על מצוותיה בשביל כבודו של יהודי  -כל יהודי שהוא  -כמה עלינו להקפיד שלא לפגוע בכבודו של אף יהודי
ולהזהר מאוד מאוד להתייחס אליו בצורה ראויה ומכובדת .בין אם הוא ראש עירייה ובין אם הוא פועל זבל.

מימרות של ר' ירמיה  /ר' חייא בר אבא:
 .1כל מקום שבמרחק מיל מכרך )או רואה אותו( ,נחשב סמוך לכרך ודינו ככרך שקוראים בו מגילה ב-ט"ו.
 .2לאחר שנשכח ,נביאי הדורות הזכירו ויסדו את מיקומם של האותיות הכפולות מנצפ"ך.
 .3תרגום של תורה – לאחר שנשכח ,אונקלוס הגר הזכיר ויסד מפי ר' אליעזר ור' יהושע.
תרגום של נביאים – יונתן בן עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי.
 .4האנשים שהיו עם דניאל כשראה את המראה )והם לא ראו ,אך מזלם ראה
וחרדה נפלה עליהם( – היו חגי זכריה ומלאכי.

• כשתירגם את הנביאים הזדעדעה ארץ-ישראל.
• מטרת תירגומו היתה כדי למנוע מחלוקות
בישראל.
• רצה לתרגם אף את הכתובים ,אך נאסר עליו
בגלל שקץ משיח נאמר בדניאל.

סדרי עדיפויות בקיום מצוות
• קריאת מגילה עדיפה על עבודה בביהמ"ק") .משפחה ומשפחה"(
• קריאת מגילה עדיפה על תלמוד תורה) .קל וחומר מעבודה שחמורה מתלמוד תורה(

• מת מצוה עדיף על תלמוד תורה) .כך פורש בברייתא(
• מת מצוה עדיף על עבודה בביהמ"ק) .נלמד מ " -ולאחותו"(
• מת מצוה עדיף על קריאת מגילה) .גדול כבוד הבריות(

• עבודה בביהמ"ק עדיפה על תלמוד תורה פרטי.
• תלמוד תורה ציבורי עדיף על עבודה בביהמ"ק) .לכן יהושע בן נון ננזף על ביטול תורה ולא על ביטול התמיד(
• כבוד תורה פרטי עדיף על קריאת מגילה) .לכן מספידים חכם שנפטר על חשבון מקרא מגילה(
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