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  א"ע ב ד
 מגילה מסכת
 פחות לא, עשר בחמשה, עשר בארבעה, עשר בשלשה, עשר בשני�, עשר באחד נקראת מגילה. משנה

 קורי� גדולות תועיירו כפרי�, עשר בחמשה קורי� נו� ב� יהושע מימות חומה המוקפי� כרכי�. יותר ולא
 כפרי� � בשני עשר ארבעה להיות חל? כיצד. הכניסה ליו� מקדימי� שהכפרי� אלא, עשר בארבעה
 מקדימי� כפרי� � ברביעי או בשלישי להיות חל. למחר חומה ומוקפות, ביו� בו קורי� גדולות ועיירות

 כפרי� � בחמישי יותלה חל. למחר חומה ומוקפות, ביו� בו קורי� גדולות ועיירות, הכניסה ליו�
 ליו� מקדימי� כפרי� � שבת ערב להיות חל. למחר חומה ומוקפות. ביו� בו קורי� גדולות ועיירות
 גדולות ועיירות כפרי� � בשבת להיות חל. ביו� בו קורי� חומה ומוקפות גדולות ועיירות, הכניסה
 ליו� מקדימי� כפרי� � בתהש אחר להיות חל. למחר חומה ומוקפות, הכניסה ליו� וקורי� מקדימי�
 . למחר חומה ומוקפות, ביו� בו קורי� גדולות ועיירות, הכניסה

 
  ב"ע ב ד
 מגילה מסכת

 אחשורוש מימות חומה המוקפי� כרכי�: אומר קרחה ב� יהושע רבי, דתניא, תנא האי כי דלא מתניתי�
 מימות חומה מוקפת שוש� מה, שוש� כי �? קרחה ב� יהושע דרבי טעמא מאי. עשר בחמשה קורי�

� עשר בחמשה וקורי� אחשורוש 
 ותנא. עשר בחמשה קורי� אחשורוש מימות חומה שמוקפת כל א
�? טעמא מאי דיד� 
 דברי�( הת� וכתיב, הפרזי� היהודי� כ� על )'ט אסתר( הכא כתיב, פרזי פרזי ילי

� נו� ב� יהושע מימות חומה מוקפת להל� מה, מאד הרבה הפרזי מערי לבד )'ג 
 חומה מוקפת כא� א
 אלא, פרזי פרזי ליה דלית � דיד� כתנא אמר לא קרחה ב� יהושע רבי בשלמא �. נו� ב� יהושע מימות

 ! פרזי פרזי ליה אית דהא? טעמא מאי �? קרחה ב� יהושע כרבי אמר לא טעמא מאי דיד� תנא
 

  ט פרק אסתר
 ֲאָדר ְלחֶֹד1 ָע4ָר 5ְר2ָָעה י�3 ֵאת ע4ִֹי� ַהְ/ָרז3ת 2ְָעֵרי 1ְִבי�ַה+ֹ ַהְ/ָרִזי�> הפרוזי� <ַהְ+ה(ִדי� ֵ'� ַעל) יט(

 ַוִ+1ְַלח ָהֵאֶ;ה ַהְ:ָבִרי� ֶאת ָמְרֳ:ַכי ַוִ+ְכ8ֹב) כ( פ: ְלֵרֵעה( ִאי1 ָמנ3ת (ִמ1ְל3ַח ט3ב ְוי�3 (ִמ8ֶ1ְה 4ְִמָחה
 ֲעֵליֶה� ְלַקֵ+�) כא( :ְוָהְרח3ִקי� ַהְ<ר3ִבי� ֲאַח1ְֵור13 ַהֶ=ֶלְ> ְמִדינ3ת 2ְָכל ֲא1ֶר ַהְ+ה(ִדי� ָ'ל ֶאל ְסָפִרי�
 :ְו1ָָנה 1ָָנה 2ְָכל 32 ָע4ָר ֲחִמָ?ה י�3 ְוֵאת ֲאָדר ְלחֶֹד1 ָע4ָר 5ְר2ָָעה י�3 ֵאת ע4ִֹי� ִלְהי3ת

 
  ה פסוק ג פרק דברי�

 : ְמאֹד ַהְר2ֵה ַהְ/ָרִזי ֵמָעֵרי ְלַבד (ְבִריַח ְ:ָלַתִי� ְגבָֹהה ח3ָמה ת2ְצ@ר3 ָעִרי� ֵאֶ;ה ָ'ל
 


 מגילה ד
 א"רבינו נסי� על הרי.  
 כא� שאלה מה ראו אנשי כנסת הגדולה לחלוק מצוה זו לימי� חלוקי� ולקבוע יו� מיוחד לפרזי� ויש

 .פט אחדה תורה אחת ומשויו� מיוחד לכרכי� מה שאי� כ� בשאר מצות שהרי התורה אמר
 

  טז פסוק טו פרק במדבר
 : ִא8ְֶכ� ַהAָר ְוַלAֵר ָלֶכ� ִיְהֶיה ֶאָחד (ִמ1ְָ/ט 5ַחת 38ָרה

 
  תשיד רמז נשא פרשת תורה שמעוני ילקוט

 כס
 קערת קרבנו, עול� באי לכל אלהי� של כחו שהודיע אברה� זה, הראשו� ביו� המקריב ויהי
 הכה� יהוידע בזכות משקלה ומאה שלשי�. המזבח גבי על וקרב אחד ב� אלא לה היה שלא שרה בזכות
 זה שקל שבעי� כס
 אחד מזרק, ומאה שלשי� ב� ומת עתליה בימי שבטלו הקרבנות את שחדש

 זה מלאי� שניה�, ואחד שבעי� הרי גביה� על ומשה איש שבעי� לי אספה שנאמר ישראל סנהדרי
 הראש על הטוב כשמ� אומר הוא וכ�, יחד ג� אחי� שבת נעי� ומה טוב מה הנה שנאמר ואהר� משה
 בזכות זהב עשרה, לכ� יהיה אחד ומשפט אחת תורה שנאמר תורה זו אחת כ
', וגו הזק� על יורד

 המדבר מ� עולה זאת מי שנאמר ישראל בזכות קטרת מלאה מזהב הנחמדי� שנאמר הדברות עשרת
  .'וגו
 

  א"ע ד ד
 מגילה מסכת
 . הנס באותו היו ה� שא
, מגילה במקרא חייבות נשי�: לוי ב� יהושע ביר ואמר
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Visit www.atid.org/shiur for audio recordings, Podcasts, or to sign-up to receive sources in advance. 
Visit www.WebYeshiva.org to sign up for Rabbi Brovender's fully interactive, online Yeshiva. 


