
 ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי  מסכת מגילה  ומימוד דף הידפי עזר ללי

 

www.dafyomiyicc.org   12 © Yitzchak Etshalom 2014 

10.1.12 

14b (חולדה)  16a (תנא הכין לו) 
 

  יד ,כב ב מלכים ... ַחסַחְר  ֶּבן ִּתְקָוה ֶּבן ַׁשּלֻם ֵאֶׁשת ַהְּנִביָאה ֻחְלָּדה ֶאל ַוֲעָׂשָיה ְוָׁשָפן ְוַעְכּבֹור ַוֲאִחיָקם ַהֹּכֵהן ִחְלִקָּיהּו ַוֵּיֶל� )1

  יג ,ז יחזקאל :ִיְתַחָּזקּו �א ַחָּיתוֹ  ַּבֲעֹונוֹ  ְוִאיׁש ָיׁשּוב �א ֲהמֹוָנּה ָּכל ֶאל ָחזֹון ִּכי ַחָּיָתם ַּבַחִּיים ְועֹוד ָיׁשּוב �א ַהִּמְמָּכר ֶאל ַהּמֹוֵכר ִּכי )2

  יז, כג במ" :ֵאל ֵּבית ַהִּמְזַּבח ַעל ָעִׂשיתָ  ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֶאת ַוִּיְקָרא ִמיהּוָדה ָּבא ֲאֶׁשר ִהיםָהֱא� ִאיׁש ַהֶּקֶבר ָהִעיר ַאְנֵׁשי ֵאָליו ַוֹּיאְמרּו ... )3

  יא ,ו הושע: ַעִּמי ְׁשבּות ְּבׁשּוִבי ָל� ָקִציר ָׁשת ְיהּוָדה ַּגם )4

  יט ,יב א הימים דברי ... ִיַׁשי ֶבן ְּמ�ְועִ  ָדִויד ְל� ַהָּׁשִליִׁשים ֹראׁש ֲעָמַׂשי ֶאת ָלְבָׁשה ְורּוחַ  )5

  ו ,ד שופטים ... ֵאָליו ַוֹּתאֶמר ַנְפָּתִלי ִמֶּקֶדׁש ֲאִביֹנַעם ֶּבן ְלָבָרק ַוִּתְקָרא ַוִּתְׁשַלח )6

  טו ,כב ב מלכים :ֵאָלי ֶאְתֶכם ָׁשַלח ֲאֶׁשר ָלִאיׁש ִאְמרּו ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ה' ָאַמר ֹּכה ֲאֵליֶהם ַוֹּתאֶמר )7

  ל ,כד יהושע :ָּגַעׁש ְלַהר ִמְּצפֹון ֶאְפָרִים ְּבַהר ֲאֶׁשר ֶסַרח ְּבִתְמַנת ַנֲחָלתוֹ  ִּבְגבּול ֹאתוֹ  ַוִּיְקְּברּו )8

  יח ,ב יהושע ... בוֹ  הֹוַרְדֵּתנּו ֲאֶׁשר ַּבַחּלֹון ִּתְקְׁשִרי ַהֶּזה ַהָּׁשִני חּוט ִּתְקַות ֶאת ָּבָאֶרץ ָבִאים ֲאַנְחנּו ִהֵּנה )9

  כז ,ז א הימים דברי :ְּבנוֹ  ְיהֹוֻׁשעַ  ְּבנוֹ  ןנוֹ  )10

  א ,א צפניה :ְיהּוָדה ֶמֶל� ָאמֹון ֶבן ֹיאִׁשָּיהּו ִּביֵמי ִחְזִקָּיה ֶּבן ֲאַמְרָיה ֶּבן ְּגַדְלָיה ֶבן ּכּוִׁשי ֶּבן ְצַפְנָיה ֶאל ָהָיה ֲאֶׁשר ה' ְּדַבר )11

  א ,מא ירמיהו ...ַהְּמלּוָכה ִמֶּזַרע ֱאִליָׁשָמע ֶבן ְנַתְנָיה ןּבֶ  ִיְׁשָמֵעאל ָּבא ַהְּׁשִביִעי ַּבֹחֶדׁש ַוְיִהי )12

ם ְבִיְׂשָרֵאל ֶנֶעְׂשָתה ְותֹוֵעָבה ְיהּוָדה ָּבְגָדה )13   יא ,ב מלאכי :ֵנָכר ֵאל ַּבת ּוָבַעל ָאֵהב ֲאֶׁשר ה' ֹקֶדׁש ְיהּוָדה ִחֵּלל ִּכי ּוִבירּוָׁשָלִ

  י, ב עזרא: ֹזאת ַעל ְלִיְׂשָרֵאל ִמְקֶוה ֵיׁש ְוַעָּתה ָהָאֶרץ ֵמַעֵּמי ָנְכִרּיֹות ָנִׁשים ַוֹּנֶׁשב ֵבא�ֵהינּו ָמַעְלנּו ֲאַנְחנּו ְלֶעְזָרא ַוֹּיאֶמר ֵעיָלם יִמְּבנֵ  ְיִחיֵאל ֶבן ְׁשַכְנָיה ַוַּיַען )14

  טו ,לב שמות: ְּכֻתִבים ֵהם ּוִמֶּזה ִמֶּזה ֶעְבֵריֶהם יִמְּׁשנֵ  ְּכֻתִבים ֻלֹחת ְּבָידוֹ  ָהֵעֻדת ֻלֹחת ּוְׁשֵני ָהָהר ִמן ֹמֶׁשה ַוֵּיֶרד ַוִּיֶפן )15

  כג ,כד ב שמואל: ִיְרֶצ� ֱא�ֶהי� ה' ַהֶּמֶל� ֶאל ֲאַרְוָנה ַוֹּיאֶמר ס ַלֶּמֶל� ַהֶּמֶל� ֲאַרְוָנה ָנַתן ַהֹּכל )16

  יז, ו דניאל: ְיֵׁשיְזִבָּנ� הּוא ִּבְתִדיָרא ֵלּה ָּפַלח ַאְנּתְ  ִּדי ֱאָלָה� ְלָדִנֵּיאל ְוָאַמר ַמְלָּכא ָעֵנה ַאְרָיָוָתא ִּדי ְלגָֻּבא ּוְרמוֹ  ְלָדִנֵּיאל ְוַהְיִתיו ֲאַמר ַמְלָּכא ֵּבאַדִין )17

  טז ,כ בראשית: ְוֹנָכַחת ֹּכל ְוֵאת ִאָּת� ֲאֶׁשר ְלֹכל ֵעיַנִים ְּכסּות ָל� הּוא ִהֵּנה ְלָאִחי� ֶּכֶסף ֶאֶלף ָנַתִּתי ִהֵּנה ָאַמר ּוְלָׂשָרה )18

ָ  ִיְצָחק ָזֵקן ִּכי ַוְיִהי )19   א ,כז בראשית :ִהֵּנִני ֵאָליו ַוֹּיאֶמר ְּבִני ֵאָליו ַוֹּיאֶמר ַהָּגֹדל ְּבנוֹ  ֵעָׂשו ֶאת ַוִּיְקָרא ֵמְרֹאת ֵעיָניו ַוִּתְכֶהין

  יג ,י ירמיהו :ֵמֹאְצֹרָתיו רּוחַ  ַוּיֹוֵצא ָעָׂשה ָּמָטרלַ  ְּבָרִקים ָהָאֶרץ ִמְקֵצה ְנִׂשִאים ַוַּיֲעֶלה ַּבָּׁשַמִים ַמִים ֲהמֹון ִּתּתוֹ  ְלקֹול )20

  ה ,כח ישעיהו :ַעּמוֹ  ִלְׁשָאר ִּתְפָאָרה ְוִלְצִפיַרת ְצִבי ַלֲעֶטֶרת ְצָבאֹות ה' ִיְהֶיה ַההּוא ַּבּיֹום )21

  לא ,כה א שמואל: ֲאָמֶת� ֶאת ְוָזַכְרּתָ  ַלאֹדִני ה' ְוֵהיִטב לוֹ  ֲאֹדִני ֹוִׁשיעַ ּוְלה ִחָּנם ָּדם ְוִלְׁשָּפ� ַלאֹדִני ֵלב ּוְלִמְכׁשֹול ְלפּוָקה ְל� ֹזאת ִתְהֶיה ְו�א )22

  כב ,כא ותשמ :ִּבְפִלִלים ְוָנַתן ָהִאָּׁשה ַּבַעל ָעָליו ָיִׁשית ַּכֲאֶׁשר ֵיָעֵנׁש ָענֹוׁש ָאסֹון ִיְהֶיה ְו�א ְיָלֶדיהָ  ְוָיְצאּו ָהָרה ִאָּׁשה ְוָנְגפּו ֲאָנִׁשים ִיָּנצּו ְוִכי )23

  ב ,כב תהלים :ַׁשֲאָגִתי ִּדְבֵרי ִמיׁשּוָעִתי ָרחֹוק ֲעַזְבָּתִני ָלָמה ֵאִלי ֵאִלי )24

 כב- כא ,כב תהלים :ֲעִניָתִני ֵרִמים ּוִמַּקְרֵני ַאְרֵיה ִמִּפי הֹוִׁשיֵעִני :ְיִחיָדִתי ֶּכֶלב ִמַּיד ַנְפִׁשי ֵמֶחֶרב ַהִּציָלה )25
  ח ,ג תהלים :ִׁשַּבְרּתָ  ְרָׁשִעים ִׁשֵּני ֶלִחי ֹאְיַבי ָּכל ֶאת ִהִּכיתָ  ִּכי ֱא�ַהי הֹוִׁשיֵעִני ה' קּוָמה )26

  כג ,סט תהלים :ְלמֹוֵקׁש ְוִלְׁשלֹוִמים ְלָפח ִלְפֵניֶהם ֻׁשְלָחָנם ְיִהי )27

  כא ,כה משלי: ָמִים ַהְׁשֵקהּו ָצֵמא ְוִאם ָלֶחם ַהֲאִכֵלהּו ֹׂשַנֲא� ָרֵעב ִאם )28

  יח ,טז משלי: רּוחַ  ֹּגַבּה ִכָּׁשלֹון ְוִלְפֵני ןָּגאוֹ  ֶׁשֶבר ִלְפֵני )29

  לט ,נא ירמיהו: ה' ְנֻאם ָיִקיצּו ְו�א עֹוָלם ְׁשַנת ְוָיְׁשנּו ַיֲע�זּו ְלַמַען ְוִהְׁשַּכְרִּתים ִמְׁשֵּתיֶהם ֶאת ָאִׁשית ְּבֻחָּמם )30

  ה ,ב א שמואל: ֻאְמָלָלה ָּבִנים ְוַרַּבת ִׁשְבָעה ָדהָילְ  ֲעָקָרה ַעד ָחֵדּלּו ּוְרֵעִבים ִנְׂשָּכרּו ַּבֶּלֶחם ְׂשֵבִעים )31

 

I.  חולדה and אסתר as נביאות (vv. 1-5) 

a. Tangential discussion: about יאשיהו ruling over all tribes and restoration of יובל 

1. Assessment: of דבורה וחולדה (vv. 6-7) 

a. חולדה: descendant of רחב (v1, vv. 8-10) 

b. Identification: of נביאים – cities of origin, family of נביאים (vv. 11-14) 

II. continued interpretation of מג"א, beginning at ה:א 

a. value: of blessings given by lay people 

III. continuation through middle of פ"ו 
  


