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10.1.2 

3a (והשתא דאמרת)  4a (לעולם אודך) 

 

 יהושע ה:יג: ְלָצֵרינּו ִאם ַאָּתה ֲהָלנּו לוֹ  ַוֹּיאֶמר ֵאָליו ְיהֹוֻׁשעַ  ַוֵּיֶל� ְּבָידוֹ  ְׁשלּוָפה ְוַחְרּבוֹ  ְלֶנְגּדוֹ  ֹעֵמד ִאיׁש ְוִהֵּנה ְראַוּיַ  ֵעיָניו ַוִּיָּׂשא ִּביִריחוֹ  ְיהֹוֻׁשעַ  ִּבְהיֹות ַוְיִהי )1

 יד ,ה יהושע :ַעְבּדוֹ  ֶאל ְמַדֵּבר ֲאֹדִני ָמה לוֹ  ַוֹּיאֶמר חּוַוִּיְׁשּתָ  ַאְרָצה ָּפָניו ֶאל ְיהֹוֻׁשעַ  ַוִּיֹּפל ָבאִתי ַעָּתה ה' ְצָבא ַׂשר ֲאִני ִּכי �א ַוֹּיאֶמר )2

  ט ,ח יהושע :ָהָעם ְּבתֹו� ַההּוא ַּבַּלְיָלה ְיהֹוֻׁשעַ  ַוָּיֶלן ָלָעי ִמָּים ָהַעי ּוֵבין ֵאל ֵּבית ֵּבין ַוֵּיְׁשבּו ַהַּמְאָרב ֶאל ַוֵּיְלכּו ְיהֹוֻׁשעַ  ַוִּיְׁשָלֵחם )3

  יג ,ח יהושע :ָהֵעֶמק ְּבתֹו� ַההּוא ַּבַּלְיָלה ְיהֹוֻׁשעַ  ַוֵּיֶל� ָלִעיר ִמָּים ֲעֵקבוֹ  ְוֶאת ָלִעיר ִמְּצפֹון ֲאֶׁשר ַהַּמֲחֶנה ָּכל ֶאת ָהָעם ַוָּיִׂשימּו )4

  ז ,ו במדבר :ֹראׁשוֹ  ַעל ֱא�ָהיו ֵנֶזר ִּכי ְּבֹמָתם ָלֶהם ִיַּטָּמא �א ּוְלַאֹחתוֹ  ְלָאִחיו ּוְלִאּמוֹ  ְלָאִביו )5

  כט ,כה ויקרא :ְגֻאָּלתוֹ  ִּתְהֶיה ָיִמים ִמְמָּכרוֹ  ְׁשַנת ֹּתם ַעד ְּגֻאָּלתוֹ  ְוָהְיָתה חֹוָמה ִעיר מֹוַׁשב ֵּבית ִיְמֹּכר ִּכי ְוִאיׁש )6

  ל ,כה ויקרא :ַּבֹּיֵבל ֵיֵצא �א ְלֹדֹרָתיו ֹאתוֹ  ֹּקֶנהלַ  ַלְּצִמיֻתת ֹחָמה לוֹ /לא ֲאֶׁשר ָּבִעיר ֲאֶׁשר ַהַּבִית ְוָקם ְתִמיָמה ָׁשָנה לוֹ  ְמ�את ַעד ִיָּגֵאל �א ְוִאם )7

  יב ,ח א הימים דברי :ּוְבֹנֶתיהָ  �ד ְוֶאת אֹונוֹ  ֶאת ָּבָנה הּוא ָוָׁשֶמד ּוִמְׁשָעם ֵעֶבר ֶאְלַּפַעל ּוְבֵני )8

  ,הא ,יד ב הימים דברי :לוֹ  ה' ֵהִניחַ  ִּכי ָהֵאֶּלה ַּבָּׁשִנים ִמְלָחָמה ִעּמוֹ  ְוֵאין ָהָאֶרץ ָׁשְקָטה ִּכי הּוָדהִּבי ְמצּוָרה ָעֵרי ַוִּיֶבן: ֱא�ָהיו ה' ְּבֵעיֵני ְוַהָּיָׁשר ַהּטֹוב ָאָסא ַוַּיַעׂש )9
  ו ,יד בהי"דב :ַוַּיְצִליחּו ַוִּיְבנּו ִמָּסִביב ָלנּו ַוָּיַנח ָּדַרְׁשנּו ֱא�ֵהינּו ה' ֶאת ְׁשנּוָדרַ  ִּכי ְלָפֵנינּו ָהָאֶרץ עֹוֶדּנּו ּוְבִריִחים ְּדָלַתִים ּוִמְגָּדִלים חֹוָמה ְוָנֵסב ָהֵאֶּלה ֶהָעִרים ֶאת ִנְבֶנה ִליהּוָדה ַוֹּיאֶמר )10

  ג ,כב תהלים :ִלי דּוִמָּיה ְו�א ְוַלְיָלה ַתֲעֶנה ְו�א יֹוָמם ֶאְקָרא ֱא�ַהי  )11

  יג ,ל הליםת :אֹוֶדּךָ  ְלעֹוָלם ֱא�ַהי ה' ִיֹּדם ְו�א ָכבֹוד ְיַזֶּמְר� ְלַמַען )12

 

I. Relative value of עבודה, תלמוד תורה, מקרא מגילה, מת מצוה 

a. משפחה ומשפחה: includes כהנים ולויים interrupt עבודה to hear מגילה 

 (ת"ת< עבודה) מגילה to hear ת"ת that we cancel ק"ו :רבי .1

a. Challenge: from vv. 1-2 (he came to attack now, due to neglect of ת"ת; not תמיד של בה"ע) 

i. Tangential אגדה: about יהושע and the “nonexistent” פסוק (vv. 3-4) 

ii. Answer: ת"ת of the nation (יהושע) >ת"ת ;עבודה of an individual (::class[רבי]) < עבודה 

a. Challenge: from rule of כבוד ת"ח at his funeral 

b. defense: parameters for חכבוד ת"  are not the same as for ת"ת 

 equations :רבא .2

a. מקרא מגילה: greater than עבודה (per משפחה ומשפחה) 

b. מקרא מגילה: greater than תלמוד תורה (per רבי)  

c. מת מצוה: greater than תלמוד תורה (we suspend study for a funeral)  

d. מת מצוה: greater than עבודה  (ruling re: נזיר per v5; he avoids טומאה of his sister, not מת מצוה) 

i. Question: (כבוד הבריות) מת מצוה v. (פרסומי ניסא) מקרא מגילה  

ii. Answer:  מקרא מגילה<מת מצוה, since  כבוד הבריות trumps a ל"ת in the תורה 

b. ריב"ל’s definitions: and parameters of a כרך (walled city) 

 contiguous to or seen with city is considered part of the city :סמוך ונראה .1

a. סמוך: contiguous (even if not seen as one) – if it sits in a ravine 

b. נראה: seen (even if not contiguous) – atop a mountain 

2. If: it was settled and then walled in – not considered כרך as per v6 

3. If: a כרך has less than 10 בטלנים (see next משנה) – considered a village (reads on 14th) 

a. Even though: many people come there from outside, requires 10 residents who are בטל 

4. If: a כרך was desolate and then settled – still a כרך 

a. Desolate: may refer to walls (no walls) 

i. Rejection: (v7 - קרי/כתיב) – wall need not be up now to be considered עיר חומה 

b. Rather: desolate of its 10 בטלנים 

5. Note: לוד, אונו וגיא חרשים: walled from times of יהושע, rebuilt by אלפעל (v8) and repaired by אסא (v9) 

II. Additional הלכות פורים of "לריב  

a. נשים:  Women are obligated in מקרא מגילה because they were also involved in the miracle (רש"י/רשב"ם) 

b. שבת: When פורים falls on שבת, we study the laws of the day (in lieu of reading?) 

c.  נותהלשמצוה : Obligation to read מגילה and re-read (not just study) it by day, as per v10 OR v11 
 

 


