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   2008 אפריל 28     ח"ג ניס� תשס"כ    

  

  פרזי� ומוקפי�
        משנה מסכת מגילה פרק א משנה אמשנה מסכת מגילה פרק א משנה אמשנה מסכת מגילה פרק א משנה אמשנה מסכת מגילה פרק א משנה א. . . . 1111

מגילה נקראת באחד עשר בשני� עשר בשלשה עשר בארבעה עשר בחמשה עשר לא פחות ולא יותר כרכי� 

בחמשה עשר כפרי� ועיירות גדולות קורי� בארבעה עשר אלא  ורי�המוקפי� חומה מימות יהושע ב� נו� ק

  :השהכפרי� מקדימי� ליו� הכניס

  

        � מסכת מגילה ד� ב עמוד א� מסכת מגילה ד� ב עמוד א� מסכת מגילה ד� ב עמוד א� מסכת מגילה ד� ב עמוד א""""חידושי הרמבחידושי הרמבחידושי הרמבחידושי הרמב. . . . 2222

מה ששנינו כרכי� המוקפי� חומה מימות יהושע ב� נו� קורי� בחמשה עשר כפרי� ועיירות גדולות בארבעה 

  .עשר

ג דליכא הכא משו� "ואע, גיע אליה� לעשות ישראל אגודות במצוה הזו אני תמה מאד מה ראו על ככה ומה ה

מ לכתחלה למה חלקו� "מ] דיבמות) [דיומא(ק "ל שני בתי דיני� בשתי עיירות כדאיתא בפ"לא תתגודדו דהו

ועוד היכ� מצינו בתורה מצוה חלוקה בכ% והתורה אמרה תורה אחת ומשפט אחד יהיה לכ� וכל , לשתי כתות

ד ונוח שלה� היה בחמשה עשר קבעו "ל לפי שנעשה הנס בשוש� בי"ושמא י,  כעי� דאורייתא תקו�דתקו� רבנ�

ולפי שעיקר הנס היה בשוש� קבעו עמה� מקומות הנכבדי� דהיינו כרכי� , לחמשה עשר יו� ביו� שהתחילו בו

כדר% שאירע , חילוד קבעוהו ביו� שלה� שהת"ג ונוח שלה� בי"ושאר כל עיירות שהיה הנס שלה� בי, המוקפי�

ג והנה ראוי "לפי שהיה עיקר הנס לשוש� עצמו ביו� י, ואי� טע� זה מתוק וטוב בעיני. לה� כ% קבעו אות�

ד "או שיהיה לשוש� יו� טוב בי, ו"פ שעשו בשנת הנס יו� טוב בט"ד יו� טוב ע� כל ישראל אע"שיהיה לה� י

  .ו הואיל ונעשה בה� נס"וט

לפי שהוא דבר ברור שבזמנו של נס זה כבר נפקדו ישראל ועלו , ב לי העני� יפה וכשעיינתי בכתובי� נתייש

מ אנשי "מ, פ שאמר המ� ישנו ע� אחד מפוזר ומפורד בי� העמי�"ואע, לאר& ברשיו� כורש ונתיישבו בעריה�

וכשצוה אחשורוש , ושוב לא עלו מה� אלא מעטי� ע� עזרא, כנסת הגדולה ע� רוב ישראל באר& היו

 להרוג ולאבד היו הפרזי� והעיירות שאי� לה� חומה סביב בספק וסכנה גדולה שלא יעלו עליה� להשמיד

ויהי כאשר שמעו סנבלט וטוביה והערבי� ) 'ד' נחמי(וכעני� שאמר בה� בספר עזרא , אויבי� יותר מ� המוקפי�

ה� מאד ויקשרו והעמוני� והאשדודי� כי עלתה ארוכה לחומות ירושלי� כי החלו הפרצי� להסת� ויחר ל

יומ� ולילה ] עליה�[לבוא להלח� בירושלי� ולעשות לו תועה ונתפלל אל אלהינו ונעמיד משמר ] יחדיו[כל� 

דכתיב ושאר היהודי� אשר במדינות המל% , וכשנעשה הנס עשו כול� יו� נוח ומשתה ושמחה, מפניה�

ושל , ה אותו יו� משתה ושמחהאחשורוש נקהלו ועמוד על נפש� ביו� שלשה עשר ונוח בארבעה עשר ועש

  .וזה היה בשנת הנס בלבד, כ ממחרת הנס שלה�"שוש� עשאו ג

 

        פרק אפרק אפרק אפרק א) ) ) ) ליברמ�ליברמ�ליברמ�ליברמ�((((תוספתא מסכת מגילה תוספתא מסכת מגילה תוספתא מסכת מגילה תוספתא מסכת מגילה . . . . 3333

' מימות אחשורוש אמ' אומ' יהושע ב� קרח' כרכי� המוקפי� חומה מימות יהושע ב� נו� קורי� בחמשה עשר ר

מימות יהושע ב� נו� אלא משפחה ומשפחה מדינה ' ת חומהבירה שמוקפ יוסה ב� יהודה היכ� מצינו לשוש�' ר

  .ומדינה עיר ועיר הסמוכי� לכר% ונראי� עמו הרי ה� כיוצא בו

 

        אאאא""""הההה////תלמוד ירושלמי מסכת מגילה פרק א ד� ע טור א תלמוד ירושלמי מסכת מגילה פרק א ד� ע טור א תלמוד ירושלמי מסכת מגילה פרק א ד� ע טור א תלמוד ירושלמי מסכת מגילה פרק א ד� ע טור א . 4

כרכי� המוקפי� חומה מימות יהושע ב� נו� קורי� בחמשה עשר רבי סימו� בש� רבי יהושע ב� לוי חלקו כבוד 

ישראל שהיתה חריבה באות� הימי� ותלו אותה מימות יהושע ב� נו� ויקראו הכל בחמשה עשר רבי  לאר&

מימות יהושע ב� נו� א� ישיבה שנאמר כא� מימות יהושע ב�  אבהו דרש ישיבה ישיבה מה ישיבה שנאמר להל�

להל� לבד מערי  נו� ויקראו הכל בארבעה עשר רבי יודה בר פזי דרש פרזי פרזות נאמר כא� פרזות ונאמר

להל� מימות יהושע ב� נו� א� פרזות שנאמר כא� מימות יהושע ב� נו� תני ' הפרזי הרבה מאות מה פרזי שנאמ

אומר מימות אחשורוש אמר ליה רבי יוסי בי רבי יהודה וכי מה עניי� שוש� הבירה לבוא  רבי יהושע ב� קרחה

ראו ושאר כל המקומות יקראו הא יק משוש� הבירה את למד מעתה בשוש� הבירה אללכא� א� 

תנייא קדמייא סבר מימר מימות יהושע ב� נו� תנייא אחרייא תלתא תניי� 
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אחרייא סבר מימר עיר מכל מקו� נמצאתה אומר רבי יהושע ב� קרחה  סבר מימר מימות אחשורוש תנייא

� אחד ותני כ� הסמו% למד מטע ורבי יוסי בי רבי יהודה שניה� אמרו דבר אחד אלא שזה למד מטע� אחד וזה

  ...לכר% והנראה עמו הרי הוא כיוצא בו

  

   ::::''''ומשני נמצאת אומרומשני נמצאת אומרומשני נמצאת אומרומשני נמצאת אומר''''ה ה ה ה """"קורב� העדה דקורב� העדה דקורב� העדה דקורב� העדה ד .5

  .לא היו בחשש סכנה כל כ% לפיכ% חלוקי� מערי הפרזות, י סובר כל שהיתה מוקפת חומה"וריב... 

  

  ''''אאאא' ' ' ' עובדיה מברטנורא על משנה מגילה אעובדיה מברטנורא על משנה מגילה אעובדיה מברטנורא על משנה מגילה אעובדיה מברטנורא על משנה מגילה א' ' ' '  ר ר ר ר. 6

' כתוב זאת זכרו� בספר ושי� באזני יהושע') 'שמות יז: (מלק תחילה וכתיבולפי שיהושע התחיל להלח� בע... 

  .לפיכ% הזכירו מימות יהושע

  

        ט ש� ט ש� ט ש� ט ש� """" עיקר תוי עיקר תוי עיקר תוי עיקר תוי. 7

ה חשבינ� ליה "סמו% לפטירת מרע, י הואיל ונכתב בשנת נארבעי�"רש. בביאת באר& בימי משה ויהושע

  .מימות יהושע

  

        פרשה כו פרשה כו פרשה כו פרשה כו ) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא((((שמות רבה שמות רבה שמות רבה שמות רבה . . . . 8888

את האלהי� אני ) בראשית מב(אמר לו זקנ% אמר ? למה ליהושע… , יהושע בחר לנו אנשי�ויאמר משה אל

ולא ירא אלהי� יבא ב� בנו שאמר את האלהי� אני ירא ויפרע ממי שנאמר עליו ) דברי� כה(ובזה כתיב , ירא

      .ולא ירא אלהי�

  

     כאשרכאשרכאשרכאשר    ויהיויהיויהיויהי    זזזז    הההה""""דדדד    עגעגעגעג    פרשהפרשהפרשהפרשה) ) ) ) וילנאוילנאוילנאוילנא ( ( ( (רבהרבהרבהרבה    בראשיתבראשיתבראשיתבראשית. . . . 9999

 אל יעקב ויאמר)   ל  בראשית  (שנאמר, עשו של שטנו נולד יוס� שנולד כיו�, יוס� את רחל ילדה כאשר ויהי 

 ביד אלא נופל עשו שאי� היא מסורת  נחמ� בר ש"ר בש� פנחס ר"דא, ולארצי מקומי אל ואלכה שלחני לב�

  ,   רחל של בניה

  

 משנה מסכת ערכי� פרק ט משנה ו משנה מסכת ערכי� פרק ט משנה ו משנה מסכת ערכי� פרק ט משנה ו משנה מסכת ערכי� פרק ט משנה ו . . . . 10101010

ומה מימות יהושע ב� נו� אינה כבתי ערי חומה ואלו ה� בתי ערי  עיר שגגותיה חומתה ושאינה מוקפת ח

חומה שלש  חצרות של שני שני בתי�  מוקפות   חומה  מימות יהושע ב� נו� כגו� קצרה הישנה של ציפורי� 

 :  וחקרה של גוש חלב  ויודפת הישנה וגמלא וגדוד וחדיד ואונו וירושלי� וכ� כיוצא בה�

  

 פרק ה הלכה טז פרק ה הלכה טז פרק ה הלכה טז פרק ה הלכה טז ) ) ) ) צוקרמאנדלצוקרמאנדלצוקרמאנדלצוקרמאנדל ( ( ( (תוספתא מסכת ערכי�תוספתא מסכת ערכי�תוספתא מסכת ערכי�תוספתא מסכת ערכי�. . . . 11111111

יוסי וכי אי� לנו מוקפת חומה אלא אלו בלבד הרי הוא אומר ששי� עיר כל חבל ארגוב ' ישמעאל בר'  אמר ר

אלא כיו� שגלו ישראל לבבל בטלה מה� מצות ערי חומה וכשעלו ' וגומר  כל אלה ערי בצורות חומה גבוהה וגו

מות יהשע ב� נו� וקדשו� ולא אלו בלבד אלא כל שתביא ל% מ� הגולה  מצא אלו  שמוקפות   חומה  מי

במסורת שמוקפות חומה  מימות יהשע ב� נו� כל המצוה הזאת נוהגת בה ושקדשו� מכא� ואיל% כל המצוה 

 :       הזאת נוהגת בה

 

  ז3משנה מסכת כלי� פרק א משנה ו משנה מסכת כלי� פרק א משנה ו משנה מסכת כלי� פרק א משנה ו משנה מסכת כלי� פרק א משנה ו . . . . 12121212

תה שמביאי� ממנה העומר והבכורי�  עשר קדושות ה� אר& ישראל מקודשת מכל הארצות ומה היא קדוש

 :  ושתי  הלח� מה שאי� מביאי� כ� מכל הארצות

 עיירות  המוקפות   חומה  מקודשות ממנה שמשלחי� מתוכ� את המצורעי� ומסבבי� לתוכ� מת עד שירצו 

 :  יצא אי�  מחזירי� אותו
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 ש�ש�ש�ש�עובדיה מברטנורא עובדיה מברטנורא עובדיה מברטנורא עובדיה מברטנורא ' ' ' ' רררר. . . . 13131313

חו& למחנה  , מחו& למחנה מושבו) ג"ש� י(דבמצורע כתיב . ת יהושע ב� נו� מימו3  עיירות המוקפות חומה  

וכשכבש יהושע את האר& קידש העיירות שהיו מוקפות חומה בימיו שיהיו כמחנה ישראל להשתלח . ישראל

 : מש�  מצורעי�

 

 משנה מסכת שקלי� פרק א משנה א משנה מסכת שקלי� פרק א משנה א משנה מסכת שקלי� פרק א משנה א משנה מסכת שקלי� פרק א משנה א . . . . 14141414

שר   בו  קורי� את המגילה בכרכי� ומתקני� את  באחד באדר משמיעי� על השקלי� ועל הכלאי�  בחמשה   ע

הדרכי� ואת  הרחובות ואת מקואות המי� ועושי� כל צרכי הרבי� ומצייני� את הקברות ויוצאי� א� על 

 :  הכלאי�

  

  בית יוס� אורח חיי� סימ� תרפחבית יוס� אורח חיי� סימ� תרפחבית יוס� אורח חיי� סימ� תרפחבית יוס� אורח חיי� סימ� תרפח. . . . 15

רכי� מה שאי� כ� ואיכא למידק למה חלקו מצוה זו לימי� חלוקי� וקבעו יו� מיוחד לפרזי� ויו� מיוחד לכ 

שמפני שהיהודי� היושבי� בערי הפרזות והיהודי� שבשוש� לא נחו ) ויש ה"ד. א(� " ותיר& הרבשאר המצות

והיהודי� שבשוש� נחו בחמשה  )אסתר ט יז(מאויביה� ביו� אחד שהרי היהודי� הפרזי� נחו בארבעה עשר 

% כשקבעו עליה� יו� טוב לדורות ועשו כל אחד ביו� מנוחתו משתה ושמחה לפיכ) ש� פסוק יח(עשר 

 וכי תימא .אחד ביו� שנח בו והושוו כל הכרכי� המוקפי� חומה לשוש� מפני שבה היה עיקר הנס קבעוהו לכל

מימות אחשורוש תליא מילתא אבל לדעת תנא דמתניתי�  תינח לרבי יהושע ב� קרחה דאמר דבמוקפי� חומה

דהיינו טעמא כדי  ו יש לומר"שוש� ומה ראו לקבוע לה� יו� טדאמר מימות יהושע ב� נו� הא לא דמיא ל.) ב(

ופירוש העני� שכיו� שהוצרכו לחלוק בי� מוקפי� לשאי� ) ש�(לחלוק כבוד לאר& ישראל כדאיתא בירושלמי 

שוש� משאר עיירות אילו תלו הדבר מימות אחשורוש היתה אר& ישראל שהיתה חרבה  מוקפי� כש� שנחלקה

הדבר בימות יהושע ב� נו� כדי שתהא נדונת ככרכי�  פרזי� והיה גנאי בדבר ולפיכ% תלובאות� הימי� נדונת כ

בה חומה  שא� על פי שעכשיו אי� לה� חומה כיו� שהיתה מוקפת מימות יהושע ב� נו� הרי דינה כאילו יש

  : ל"כדאמרינ� בגמרא עכ

אסתר (יב הכא על כ� היהודי� הפרזי� ותנא דיד� ילי� פרזי פרזי כת:) ב(וקשה לי על דבריו מדאמרינ� בגמרא 

מה להל� מימות יהושע ב� נו� א� כא� מימות ) דברי� ג ה(וכתיב הת� לבד מערי הפרזי הרבה מאד  )ט יט

אי ילפינ� ה% גזירה שוה היא% עשו ) ה הכי קאמר"ד(י "רש יהושע ב� נו� ופרי% אלא שוש� דעבדא כמא� ופירש

שוש� הואיל ונעשה  ידעינ� בה שהוקפה מימות יהושע אמר רבא שאניו הא פרזי הוא ולא "אות� שבשוש� בט

שני ימי� ] בשונאיה�[י הואיל ונעשה בה נס שנית� לה� ג� מחר לעשות כדת היו� להרוג "בה נס ופירש רש

� מאי פרי% אלא שוש� דעבדא כמא� הא כל עיקר� "וא� כדברי הרוכ� קבעוה לדורות  ו"על כרח� לא נחו עד ט

שאני שוש� הואיל ונעשה בה נס דמשמע   ורבא אמאי קאמרו אלא להדמות לשוש�" לא עבדי בטשל מוקפי�

 � א� לא היו בני"ו ואילו לדברי הר"ד ומוקפי� כדקיימי קיימי בט"דאי לאו האי טעמא היו בני שוש� קורי� בי

: י לדמות� לשוש�ו למוקפי� אלא כד"ו שהרי לא קבעו בט"ו ג� המוקפי� לא היו קורי� בט"שוש� קורי� בט

ו למוקפי� כדי לדמות� לשוש� "� שקבעו ט"קרחה הוי כדכתב הר לפיכ% נראה לי דנהי דטעמא דרבי יהושע ב�

' מימות אחשורוש וכו וכדאמר בהדיא בגמרא מאי טעמא דרבי יהושע ב� קרחה כי שוש� מה שוש� מוקפת

ו הוקבעה בזמ� חורבנה של אר& ישראל לתנא דיד� לא הוי טעמא משו� הכי אלא היינו טעמא כיו� דמצוה ז

דאית ל� .) ל(הדור לעשות זכר לאר& ישראל בנס זה וכדאמרינ� בפרק בתרא דראש השנה  חכמי� שבאותוראו 

ד ואילו "ו ושאר העיירות יקראו בי"יהושע יקראו בט למיעבד זכר למקדש ולפיכ% תיקנו שמוקפי� חומה מימות

)  ה3ד "א ה"פ( �" ויש קצת סעד לזה בדברי הרמבישראל זכר בנס זהלא היו מחלקי� ביניה� לא היה לאר& 

ו וכל מדינה שלא היתה מוקפת חומה "קורי� בט] ב� נו�[שכתב כל מדינה שהיתה מוקפת חומה מימי יהושע 

ו שבה היה "שוש� הבירה א� על פי שלא היתה מוקפת חומה מימות יהושע קורי� בט .ד"מימי יהושע קורי� בי

בימי יהושע כדי לחלוק כבוד לאר& ישראל  ולמה תלו הדבר. ונוח בחמשה עשר בו) אסתר ט יח(הנס שנאמר 

 כדי שיהיו קורי� כבני שוש� ויחשבו כאילו ה� כרכי� המוקפי� חומה א� על פי] באותו הזמ�[שהיתה חרבה 

. כ"ל בנס זה עו ויהיה זכרו� לאר& ישרא"שה� עתה חרבי� הואיל והיו מוקפי� חומה בימי יהושע קורי� בט

ו לא תלי "משמע דטעמא דמוקפי� בטשוש� הבירה  שכתב די� המוקפי� קוד� שכתב די�ומאחר 

שכתב כדי שיהיו קורי� כבני שוש� לאו למימרא דמוקפי� תלי  ומה בשוש�



מא ו מאדר ו מאדר ו מאדר ו ם– דר טי דנ לסטו מדרש  ת  בי    
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ומה שכתב ולמה תלו הדבר בימי יהושע הכי פירושו למה חלקו ו "כאומר שיהיו קורי� בט בבני שוש� אלא הוי

כדי שיהיה זכרו� לאר& ישראל בנס זה וא� איתא  ות מימות יהושע משאינ� מוקפות והיינו דמסיי� בהמוקפ

אלא לומר  שסיבת חילוק מוקפי� משאינ� מוקפי� הוא מטע� אחר וטע� כדי לחלוק כבוד לאר& ישראל אינו

  :רלמה תלו בימות יהושע ולא בימות אחשורוש מאי ויהיה זכרו� לאר& ישראל בנס זה דקאמ

  

        ספר החינו% מצוה שמספר החינו% מצוה שמספר החינו% מצוה שמספר החינו% מצוה שמ. . . . 16161616

     ...מצות השבת קרקע לבעליה� ביובל     

שא� מכר בית בבתי ערי חומה לאחד ומכרה הלוקח , במצוה זו] א"א ע"ערכי� ל[  ועוד אמרו זכרונ� לברכה 

מפני שעני� מוכר בית , מוני� לראשו� וכיו� ששלמה שנה לראשו� הוחלט הבית לשני, ראשו� לשני בתו% השנה

ומכיו� שעמד , כעני� קנס הוא שקנסה התורה למוכר מפני חיבת האר&, בבתי ערי חומה שהוא מוחלט לשנה

ואילו עמדה שנה שלימה , ועוד שהראשו� מכר לשני כל זכות שלו. זולתו שנה ראוי הוא שיוחלט ג� ביד השני

  .   ביד הראשו� כבר היתה מוחלטת בידו

  

        ספרא בהר פרשה דספרא בהר פרשה דספרא בהר פרשה דספרא בהר פרשה ד. . . . 17171717

עיר , ל בית מושב"הקיפוה חומה מיכ� ולהבא ת' יכול אפי, יש כי ימכור בית מושב עיר חומהוא) א(פרשה ד 

חצירות ' ואילו ה� בתי ערי חומה ג, ולא שהקיפוה מיכא� ולהבא, חומה המוקפת חומה מימות יהושע ב� נו�

וש חלב ויורפת של שני בתי� המוקפות חומה מימות יהושע ב� נו� כגו� קצרה הישנה של ציפורי וחקרה של ג

ר יוסי "ישמעאל ב' אמר ר, הישנה וגמלה הרי בגליל וגדוד הרי בעבר הירד� וחריד ואונו וירושל� הרי ביהודה

 .לא מנו אלא אילו שקידשו� כשעלו בני הגולה אבל הראשונות בטלו כיו� שבטלה האר&

 

 


