
 

 

 

 

                                
                                       

 כיצד מגילה נקראת בי"א, י"ב, י"ג, י"ד, ט"ו? .1

 {.ט"ומוקפין למחר } [, י"ד] כפרים וערים בו ביום :חל י"ד ביום שני

 ומוקפין למחר.  ,{ ערים בו ביוםי"ג, י"ב: כפרים מקדימים ליום השני }חל בשלישי או ברביעי

 ומוקפין למחר.  ,: כפרים וערים בו ביוםחל בחמישי

 : כפרים מקדימים לחמישי, וערים ומוקפין בו ביום. חל בשישי

 : כפרים וערים מקדימים לחמישי, מוקפין למחר. חל בשבת

  .{י"א: כפרים מקדימים לחמישי }חל בראשון

 כדי שיהיו פנויים בפורים לספק מים ומזון לאחיהם שבכרכים. ,עליהם שחכמים הקלו - הטעם שכפרים מקדימין

 

 נרמז?היכן אין בי"ד יכול לבטל דברי חבירו אא"כ גדול ממנו, א"כ בהכרח כבר במגילה נרמז שכפרים מקדימים,  .2

 ל פרזים{ ש, ב. שזמן מוקפין אינו זמן יהלימודים נוספים מפסוק זה: א לגופ 2וישנם ] י"ב -י"א ו'בזמניהם' זמנים הרבה תקנו לרבות  - ר' יוחנן

  .'לא יעבור'וכיון שכתוב  ,"זי-ז וט"הוא זמן שכולם נקהלו ואין צריך ריבוי. ואין לומר  י"גכיון ש ,י"ג -שהתרבה רק י"ב ו ואין לומר

 .'זמן' 'זמנם'לו לימודים האחרים ולא משמע ' מ'בזמניהםשלמד  . והטעם שלא למד כר' יוחנן,י"ב -י"א ורבות ל: 'כימים אשר נחו' – ר' שמואל בר נחמני

 

 דעת חכמים? א"כמהי ' יוחנן שהעמיד משנתנו רק כר"ע, לר .3

: שאמר ר' יהודה שהקלו שיקדימו רק כשהשנים כתקנן אבל בזמן הזה שאין שלוחים, אחר שקראו מגילה מהברייתאשקוראים רק בזמנה. והקשו 

  ויכשלו. ולכן קוראים רק בזמנה ומשמע ששנים כתקנן גם לרבנן מקדימים ונשאר בתיובתא. חואם נקדים יטעו בחשבון הפס ,יום 03סופרים האנשים 

 : חכמים מסכימים לר"ע ורק בזמן הזה שיש חשש שיטעו בפסח אין מקדימין. ולפ"ז הברייתא הנ"ל היא ראיה. ב' ללשון

 מברייתא אחרת על רב יהודה וכיון שיש כאלו הגורסים ר' יוסי ב"ר יהודה, גרס כמותם. , שלרב אשי הוקשה סתיראלמדנו עוד

 

 מנין שכרכים המוקפין חומה קורין בט"ו? .4

  ,משמע שהמוקפין עושין יום ט"ו דון שנאמר שהפרזים עושים את יום י"ומכי

  '.עד כושמהודו ו, ב. נאמר: ''ישראל'ם יון שהכ א.כלל שמוקפין לא נוהגין ב ואין לומר

 מפסיק בין שניהם.  'ואת'כיון שכתוב את יום י"ד ואת יום ט"ו  ,ט"וגם י"ד ו שיעשו ואין לומר

 לא כשל זה. ט"ו שכתוב 'בזמניהם' זמנו של זה שיבחרו י"ד או  ואין לומר

 קריאת המגילה, ל'עשיה' משתה ושמחה. –'הימים האלה נזכרים ונעשים' מקישים 'זכירה'  ולמדושמסתבר שיעשו כשושן.  ,בי"ג ואין לומר

 

 ימות אחשורוש. מה טעמיהם?מולר' יהושע בן קרחה  .מימות יהושעשנאמר הכוונה משנתנו מוקפין דלתנא  .5

 { הג"ש ג"ש פרזי פרזי }ור' יהושע בן קרחה לא למד שלמדו מיהושע – מימות יהושע

 כמו שושן שהיא מימות אחשורוש.  – מימות אחשורוש

 נעשה הנס שנחו בט"ו. שםימות יהושע נוהגת בט"ו כיון שמעצמה אפילו שאין ידוע אם מוקפת  משנתנו שושןדולתנא 

 

 ?'ועיר –ומדינה, ועיר  –מדינה 'ק מה הפירוש בכפילות הפסו .6

 .לחלק בין מוקף מימות יהושע שעושים בט"ו למוקף מימות אחשורוש שעושים בי"דמדינה:  – תנא דמשנתנולפי 

 לחלק בין שושן שעושים בט"ו לשאר ערים שעושים בי"ד.  עיר:

  .לכרך נידון כמוהו תיוכן עיר הנרא כההכפילות נצרכת ללמד דינו של ר' יהושע בן לוי שכל עיר הסמו –לפי ר' יהושע בן קרחה 

 מיותר. פרזי, על מוקף מימות יהושע  וא"כ 'מדינה' –תנו צריך לפרש כך כיון שלמד ג"ש אף תנא דמשנ ולשיטתו

 מחמתן לטבריה שהוא שיעור מיל. ולא נאמר בהדיא מיל כדי להשמיע כמה הוא שיעור מיל. –שיעור המרחק שעיר נחשבת 'סמוך' לכרך 

  

 

 

 

     תשע"ד    בתמוז ו"ט ראשוןיום  בס"ד

 ב' – מגילה

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  

mailto:n101@okmail.co.il

