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  .ז �ד מגילה

  ?האמור בעני� עמלק" ְ�תֹב זֹאת ִזָ�ר�� ַ�ֵ�ֶפר) "יד:שמות יז(כיצד דורשי� את הפסוק 

  

  ַ�ֵ�ֶפר  ִזָ�ר��  ְ�תֹב זֹאת  

בספר שמות ודברי� א המודעי"ולר, 1לאמוראי�
2

  במגילת אסתר  בשמואל�בנביאי�  

  בשמואל�בנביאי�   בספר דברי�  בספר שמות  יהושע' לר

  

  ? דלהל� מטמאות את הידי�3א� ארבעת המגילותה

  

  רות  קהלת  שיר השירי�  אסתר  

אינה מטמאת  יהושע' ולר, לשמואל
4

  �����  �����  �����  

מחלוקת  מטמאת  מאיר' לר
5

  �����  אינה מטמאת  

  �����  מחלוקת  מטמאת  מטמאת  יוסי' לר

 מטמאת  מחלוקת  מטמאת  מטמאת  שמעו�' לר
  

  :מגילה ד� ז

  ?לשבתט "מה בי� יו

  

 לעני� שאר מלאכות לעני� הכנת מכשירי אוכל נפש  6לעני� הכנת אוכל נפש  

בשניה� אסור ט מותר"בשבת אסור ביו למתניתי�
7

  בשניה� אסור  

  בשניה� אסור  ט מותר"בשבת אסור ביו ט מותר"בשבת אסור ביו יהודה' לר

  

  ?כ"מה בי� שבת ליוה

  

 לשל�עשה מלאכה שהזיק וחייב   לעני� עונש זדונו  

פטור נחוניא ב� הקנה' למתניתי� ור
8

  

  נחוניא' לחולקי� על ר

  בידי אד� בסקילה:שבת
  כ פטור"בשבת חייב ביוה  בידי שמי� בכרת:כ"יוה

                                                           

1
 .יונת	' יוחנ	 בר' ויש מחליפי� את ר, אביוחנ	 ורב חבי' ר, היינו רב ורב חנינא 

2
 משו� שכל מה שכתוב � ונחשב שני הכתיבות האלו ככתיבה אחת , שש� נכתב זכרו	 מחיית עמלק 

 .בתורה נחשב כתיבה אחת

3
  .ע מטמאת את הידי�"לגבי איכה אי	 נידו	 דכתבה ירמיה ולכו 
4

אבל לא , ל שנאמרה לקרות בעל פה כמשניות"ס, והג� שאמר שמואל שאסתר נאמרה ברוח הקודש 
שמדרבנ	 ניתנה ) ה נאמרה"בד(' אכ	 כתבו התוס. נאמרה להכתב בספר להיות מכלל ספרי הקודש

 .פ לא יצא"ואחרי שניתנה להכתב מדרבנ	 הדי	 הוא שא� קראה ע, כתבלה

5
ש מקילי� שאינה מטמאת את הידי� "שבש "בדברי רה שנזכרת בהמש� "ש וב"לכאורה היא מחלוקת ב 

 .ל שכ	 מטמאת"ה מחמירי� וס"וב

6
' המגב	 וכולבד אוכל נפש כהחולב ו, אוכל נפש שאפשר לעשות אותו מאתמול מותר'  דאפי,'וכתבו התוס 

  .ט"שזה אסור לעשות ביו, שעדי� א� יעשה אות� מאתמול דיהיו יותר משובחי�
7

 .ט"אכ	 מכשירי� שאי אפשר היה לעשות� מאתמול מותר ביו 

8
  .דהיינו ג� מי שעונשו בידי שמי� נפטר מהתשלומי	, כ כשבת לעני	 זה"דהיה עושה יוה 
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  :מגילה ד� ז

  ?1חייבי כריתות שלקו הא� נפטרו מיד כריתת�

  

  חנינא' אליבא דחבריו דר  חנינא ב� גמליאל' אליבא דר  

לא נפטרו  נפטרו  יוחנ� ולרבא' לר
2

  

לא נפטרו :יצחק' לר  נפטרו  לרב נחמ�
3  

   נפטרו:יצחק' לחולקי� על ר

נפטרו  נפטרו  לרב אשי
4

  

  

                                                           

1
 .י� מה� להעניש� בכרתד של מעלה נפרע"שא� קיבלו מלקות אי� ב, כלומר 
2

כ לשבת אלא שזה זדונו בידי אד� וזה זדונו "אי� בי� יוה"ודקדק זאת רבא ממשנתנו שאמרה  
חנינא ב� גמליאל ג� חייבי כרת ' ואילו לר, ומבואר שבהיכרת עונשו בידי שמי� דוקא, "כרתיבה

 .עונש� בידי אד� כיו� שא� לקו נפטרו מידי כריתת�
3

 דהיינו שנכתב בו שוב �דילפינ� ממה שיצא כרת באחותו ,  כריתות ליכאל דמלקות בחייבי"דס 
ד שחייבי כרת נידוני� בכרת דוקא ללמ, במה שיש כרת בכלל כל העריות סגיכרת בפני עצמו ולא 

 . ולא במלקות
4

 .ובכל אופ� כיו� שעיקר זדונו בהיכרת חשיב זדונו בידי שמי� ולא זדונו בידי אד� 


