
 

 

 

 

                                
                                       

 ?האם צריך לקרות המגילה בעשרה .1

'ערב שבת  –פורים שחל בשבת  ,תמיד בעשרה. ומה שאמר רב -רב אסי  שצריך פירסומי ניסא. כיון  ,בעשרהבזמנה: אפילו ביחיד. שלא בזמנה:  – רב

 ולאפוקי מרבי שסובר שמקדימים לחמישי. - אלא לפסוק שקוראים בער"ש ,כשם שבזמנם ביחיד כך שלא בזמנם ביחיד זמנם' אין הכוונה

 

 יעבור'{ היכן מצינו שמאחרין?'ולא }כיון שכתוב  מקדימין ולא מאחריןקריאת המגילה  .2

 אם חל זמנם בשבת מאחרין למחר. ,עצים ותהמשפחות הקבועות שמביא .א

 תשעה באב שחל בשבת }כיון שאין מקדימים פורעניות{.  .ב

 שלמי חגיגה כשחל יו"ט בשבת. .ג

 ם. כיון שעוד לא הגיע זמן חיוב דימיםמצות 'הקהל' שבשבת, א"א להביא הטף משום 'הוצאה' ואין מק .ד

 עוד שנינו, שבאותו יום שמקדימין המגילה מותרין בהספד ובתענית.

  

 ?מנין שמחשבים חדשים לפי ימים ולא לפי שעותב.    ?מנין שמונים את השנים לפי החדשים ולא לפי ימיםא.  .3

 ."עד חדש ימים" ב.   . "לחדשי השנה" א. 

 

 מה הכוונה 'חגיגה וכל זמן חגיגה מאחרין'? .4

 ולת ראיה בכל יו"ט שהוא זמן שראוי לחגיגה מאחרין. וכן ע ,חגיגה שחל זמנה בשבת מאחרין – רב אושעיא

 "ה שסוברים שמביאים אף עולות }וסומכים{.א כבוכשיטת ב"ש ששלמים מביאים }ואין סומכים{ אבל עולות אין מביאים כלל. ודל

 להביא תשלומים אח"כ.והרגל ולא הקריב אינו חייב באחריותו  שעברוכן שנינו  .כל זמן הרגל, אבל יותר לא החגיגה מותר להשהות –רבא 

 ן.יואפילו עצרת שהיא יום אחד מאחר ,בכל זמן שנאמר בו חיוב להקריב חגיגה מאחרים אותה כשחל חיובה בשבת –רב אשי 

 

 ?', מה הכוונהקש לעקור תשעה באביב'ש ועוד שנו:   ז בתמוז.רבי רחץ בפרהסיא בשוק של ציפורי בי" .5

  .ואמר רבי הואיל ונדחה ידחה לגמרי ולא הודו לו חכמים ,דחוהו לאחר השבתשתשעה באב חל בשבת 

 פירוש זה, קרא עליו ר"א: טובים השנים מן האחד{. ראב"זכשאמר ו}

 

 ?שאסור בעשית מלאכה  ויום טוב'ימי שמחה משתה למדנו  'כיצד רבי נטע נטיעה בפורים, הרי  .6

 מוקפת. דר בטבריה שהיתה י: שהרי רבונדחה .: רבי היה בן י"ד ונטע בט"ולהו"א .א

 לגבילרבי היה פשיטא שנחשבת מוקפת. וכל זה לענין מלאכה, אבל  ,רא אף בי"דוק סתפק בדין טבריההרבי בן ט"ו ונטע בי"ד. ואע"פ שחזקיה  .ב

 משום שזרע בפורים שלו. ,הספד ותענית דרשו ממגילת תענית שבן י"ד אסור בט"ו ובן ט"ו אסור בי"ד. ומה שרב קלל אדם שזרע פשתן בפורים

שבתחילה כתוב שמחה  .כיון שסבר שהיהודים קבלו עליהם הספד ותענית אבל איסור מלאכה לא ,אפשר לומר שאף ביום הפורים שלו נטע נטיעה .ג

 לבסוף כתוב לעשות אותם ימי משתה ושמחה. ולא כתוב יו"ט. ומשתה ויו"ט ו

 ובמקומו של רבי התירו.  .בפניהם" אי אתה רשאי להתירם ,אחרים נהגו בהם איסורודברים המותרים פ"ז הטעם שקלל רב את הזורע משום "ול

 ל מלכים' להתענג בצילו.ינו ב'תענית' שאם לא נענו ממעטין בנטיעה של שמחה 'אבורנקי שנרבי נטע נטיעה של שמחה. וכמו שש .ד

 

 מוקפת או לא? בריהמה היה צדדי ספקו של חזקיה האם ט .7

 כיון שמצד אחד יש לה ים כנרת נסתפק האם נחשבת מוקפת.  ,אע"פ שמפורש בפסוק שבימי יהושע היתה עיר מבצר מוקפת

 גר' גגות צמודים אינם חומה כפי שדרש מהפסוק. אילענין גאולת בתי עיר חומה פשיטא לו שים אינו חומה וכן 'שור אמנם 

 או שמוקפים הם אלו שמוגנים מאויבים וטבריה מוגנת.  לה,סתפק האם מוקפים הם אלו שאינם מגולים וטבריה מגודוקא במגילה הו

 קפת היא.מווי"א שפסק שהוצל של בית בנימין,  עוד למדנו, שרב אסי הסתפק על הוצל אם מוקפת מימות יהושע וקרא בשניהם

 

     תשע"ד    בתמוז חי" ירביעיום  בס"ד

 'ה – 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"  
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