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 מגילה ו -לתענית  חיויפרשת 

 לף ד         
 אין לאכול שני תבשילין, בשר ויין, תרוויהו לקולא[ו]בסעודה המפסקת משש שעות ולמעלה 

אבל מותר לאכול בשר מליח  והבשר[,]להוריד במספר התבשילין והסועדין ובכמות היין ולרשב"ג ישנה 
ולשתות יין  גמור, ולאחמ"כ  נפסל הטעם[ רשכזמן אכילת שלמים שני ימים ולילה אחד נחשב כב הכ"ז ששהד]

בערב ת"ב היה יושב בין * ר"י בר אלעאי  ]כ"ז שהוא תוסס בתוך ג' ימים, ואין בו משום גילוי[.מגיתו 
קיתון מים, ודומה כמי שמתו מוטל עליה ושותה תנור לכירים ואוכל פת חריבה במלח, 

כל זמן שמותר לאכול מותר ולר' יוסי  זמן סעודה מפסקת,באסור לרחוץ כבר * לת"ק  לפניו.
באכילה, שתיה, רחיצה, סיכה, נעילת הסנדל, תשמיש המיטה, ואסור  ת"ב אסור*  לרחוץ.

פקודי ה' ישרים לקרוא בתנ"ך ולשנות במשנה ובתלמוד ובמדרש בהלכות ובאגדות ד
 אוסר,ור' יהודה שרי, ולקרוא במקום שאינו רגיל לקרוא: ת"ק  משמחי לב, ותשב"ר בטלין בו,

ומקום שנהגו לא עושין,  מקום שנהגו לעשות מלאכה בת"באך שרי לקרוא בדברים הרעים. * 
לעולם יעשה אדם את עצמו כת"ח כדי  ולרשב"גת"ח בטלין,  ובכל מקוםאין עושין, לעשות 

 ]מאותה המלאכה[,אינו רואה סימן ברכה לעולם  לר"ע :והעושה מלאכה בת"ביתענה, ש
אינו זוכה ורואה בשמחת ירושלים שנא' שישו איתה משוש כל המתאבלים עליה, ולחכמים 

עליו  ]עיין  רש"י[ ואם אוכל בסעודה מפסקתכאוכל ושותה ביוהכ"פ,  והאוכל ושותה יין בת"ב
מי שלא יכול כעוברות ומניקות לכו"ע  יטה:כפיית המנאמר ותהי עוונותם על עצמותם. * 

די  ולחכמים, תחייב לכפות את כל המיטו לר"י: , ופליגי בכפיית שאר מיטות שבביתפטור
  ולא הודו לו חכמים כל עיקר. והלכתא כתנא דידןבכפיית המיטה שישן עליה, 

  לאדף  
ולא כט"ו באב מפני  דהוי יום מחילה וניתנו בו לוחות אחרונות,ראל כיוהכ"פ לא היו י"ט ליש

הותר שבט ב.  דדבר זה נהג רק בדור של בנות צלפחד. א. הותרו שבטים לבוא זב"ז,ו' דברים: 
וחזר הדיבור למשה ביחוד כלו בו מתי מדבר  ג. נו.ידאיש ממנו ולא מבנ בנימין לבוא בקהל,

כדי שלא יעלו הושא בן אלה ביטל את השומרים שהושיב ירבעם בן נבט בדרכים  ד.וחיבה. 
ותקנו ביבנה את ברכת  נתנו הרוגי ביתר לקבורה, ה.ישראל לרגל, ואמר לאיזה שירצו יעלו. 

כיון פסקו מלכרות עצים למערכה,  ו.בברהמ"ז.  ]שנתנו לקבורה[והמטיב ]שלא הסריחו[ הטוב 
ומכאן ונקרא יום תבר  מגל, ]וחיישינן לתולעת[, צים יבשים שתשש כחה של חמה ואין הע

בנות ירושלים יוצאות לחולל . * תקבריה אימיה ודלא מוסיףיוסיף חיים,  ואילך דמוסיף
 בת סגן, כהן משוחוסדר השאילה: בת מלך, ]בכלי לבן שאולין שלא לבייש את מי שאין לו בכרמים 

אפי' מונחין בקופסא, ומי  טעונין טבילה םוכל הכלי מזה[, כהן הדיוט, וכל ישראל שואלין זה ,מלחמה
והמכוערות למשפחה, והמיוחסות ם ליופי, כתנו עיני ואמרו היפותשאין לו אשה נפנה לשם, 

ובלבד שתעטרונו בזהובים. * עתיד הקב"ה לעשות מחול קחו מקחכם לש"ש  אמרו
 לו וכו'.וכל אחד מראה באצבעו ואומר זה  ה' קוינו  לצדיקים בג"ע

 

   
 

 מגילה מס ' 
 

 דף ב  
לבד )על כן היהודים הפרזים, ]דיליף פרזי פרזי  זמן קריאת המגילה: מוקפין חומה מימות יהושע בן נון

 וגז"ש דפרזי לא קיבל מרבו, מימות אחשושרוש כשושן, ' יהושע בן קרחה מוקפין, אך לר(מערי הפרזי הרבה מאד
ועיירות גדולות,  לכפרים ובי"ד באדרבט"ו באדר, עשה בה הנס[ דנבשושן עושין בט"ו ולאידך דוקא 

]דאז מתכנסין לעיירות למשפט, וכיון שאין בקיאין לקרוא, קורא אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסה 
ברביעי או   כשחל ב. י"ב, .כשחל י"ד ביום א' ואימתי זמן זה: א. י"א באדרלהם אחד מבני העיר[ 

מין לע"ש דבשבת אסור גזירה שמא יעבירנו די]ומוקפות חומה מק, או בשישי בשלישי . ג. י"ג,בשבת
ומיום הכניסה ליום הכניסה לא בשני וחמישי,  ד. י"ד ברה"ר, ואין מאחרין דכתיב ולא יעבור[.

אין בי"ד יכול לבטל דברי חבירו דאל"כ ]קנו אנשי כה"ג תי את הקריאה ביום י"א וי"ב*  מקדמינן.
דזמנו של  זמנםלגופיה, זמן ]מזמן זמנם זמניהם  א. לר' שמן בר אבא אמר ר' יוחנןורמזו זאת: וכו'[ 

ולאידך ב. כימים אשר נחו, לא משמע ליה הכי.  ולאידךלכולהו ודומיא דזמנם תרי[,  זמניהםזה לא כזה, 
 ' יוחנןרלרבב"ח בשם * דזמן קהילה לכל הוא,  י"ג לרבות ולא אתי ,ההוא לדורות הוא דכתיב

רק בזמן  ולל"ב ,לא דרשינן זמניהם וליכא הקדמה אך לרבנן לל"קכר"ע סתימתאה  'מתני
ושמא יאכלו , אין שרויין על אדמתן וישראל כתיקנן ]דאין השניםהזה ליכא הקדמה הואיל ומסתכלין בה 

הקדמת הכפרים דוקא במקום שנכנסים בשני  יהודה ולר' ,אחרונים של פסח[החמץ בימים 
דבזמן  ר' יהודה תא אחרת אמריובברי ,כא קשה  לל"ק דר' יוחנן[]ודבריו אליבא דרבנן,  ומה ובחמישי

 א* ההו" ואוקמה ר' אשי כהני דתנו לה משמיה דר' יוסי  בר יהודה., הזה אין מקדימין כלל
מהודו  כי לאו ישראל נינהו, ועודוודחינן שלא יקראו כלל, מתי יקראו המוקפין והדחיות: א. 

ודחי' דזמניהם זמנו של זה ג. מתי שרוצים, אתי לחלק.  'את'ב. בי"ד ובט"ו,  ועד כוש כתיב.
'מדינה * וזכירה איתקש לעשייה, והימים האלה נזכרים ונעשים[. ] ודחי' דעבדי כשושןד. י"ג, לא כזה. 
לחלק בין מוקפות חומה מימות יהושע למוקפות מימות  לת"קלהו"א אתי  ומדינה'

' יהושע בן ]ולרלחלק בין שושן לשאר עיירות  ועיר ועיר ]ודחי' דכבר יליף לה מפרזי פרזי[,אחשורוש 
 ,מדינה ומדינה אתי לחלק בין מוקפת מימות אחשורוש לשאר מקומות, אך עיר ועיר למאי אתא[קרחה 
אתי  ומשפחה ומשפחהכולה קרא אתי לעיר הסמוכה לכרך שנגררת אחריה,  הקנולמס

 שכהנים בטלים מעבודתן, לוים מדוכנם, וישראל ממעמדם, ובאין לשמוע מקרא מגילה. 
 ג דף  

מנצפ"ך שבסוף  ב. חמתן לטבריה[.]כמעד מיל נחשב סמוך לכרך  שמועותיו של ר' ירמיה: א.
]אך הם לא חידשום, דהא מ"ם וסמ"ך היכן מקומם וחזרו ויסדו  תיבה צופים אמרום, ששכחו

שאין נביא  'אלה המצות'תיבה ומה בסופה דהא כתיב מר שתקנו מה באמצע היו עומדים, ואין לו ת בנסשבלוחו
, וחזר ויסדו ]ושכחוםאונקולוס הגר אמרו מפי ר"א ור"י  ג. תרגום של תורה רשאי לחדש דבר מעתה[.

מים או טע -ויבינו  במקרא פסוקים, -תרגום, שום שכל -מקרא, מפורש -וכו'ויקראו בספר דהא כתיב בעזרא 
רבע ונזדעזעה א"י א ,עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ומלאכי בן יונתן ותרגום של נביאים [,מסורות

ת תרגום ווביקש לגל מון בבקעת מגידו[,]כמספד הדדרימאות פרסה על שגילה דברים סתומים 
האנשים שהיו עם דניאל  ד.]בס' דניאל[,  וא"ל בת קול דייך דיש בה קץ משיחשל כתובים 

רק הוא ש ואיהו עדיףנביאי, הוו ד הו עדיפיואינ ,לאכיחגי זכריה ומ היו כשראה את המראה
מקום הטינופת ידלג ד"א, וב דמיבעית ליקרי ק"ש, ]ומאן דמזלייהו חזו איבעיתוובכ"ז , ראה את המראה

קל מעבודה, ולמדו בית רבי מק"ו  תלמוד תורה: א. * .אי[אם א"א יאמר עיזא דבי טבחי שמינא מינו
אין מועד בפני  ג.. גדול מתמידין, שנא' עתה באתי ת"ת דרביםב. למקרא מגילה.  לבטל ת"ת

]ובמועד נשים מענות )מקוננות יחד(, ולר' ישמעאל אם קרובות למטה אף מטפחות )על ת"ח ושרי להספידו 
ף דמתבטל א ליבן(, ובחנוכה ופורים אף לת"ק מטפחות אך לא מקוננות )אחת אומרת וכולן עונות אחריה([

עבודה הדינים לדחות: א. תורה דיחיד חמור, אך ת"ת דיחיד קל. *  ממקרא מגילה, דכבוד
ת"ת מפני מת מצוה, דמבטלין ת"ת להוצאת המת  ג.ת"ת מפני מגילה. ב.  מפני מגילה.

 ה.]דלאחותו אינו מטמא  אך מיטמא למת מצוה[.  עבודה מפני מת מצוה מלואחותוד. והכנסת כלה. 
]לא דגדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה  [אף דאיכא פרסומי ניסא] פני מת מצוהמגילה מ

 תוכל להתעלם נדחה מפני זקן ואינה לפי כבודו[.  

  דדף  
, בראש ההר כשיושבתאף שאינו סמוך עמו נידון ככרך כל הנראה  השמועות של ריב"ל: א.
בתי  פר לעניןככרך שישב ולבסוף הוקף נידון כב.  כשיושבת בנחל.וסמוך אף שאינו נראה 

]בטלין ממלאכתן ומצויין תמיד כרך שאין בו י' בטלנין  ג.בית מושב עיר חומה.  דכתיבערי חומה, 
כרך שחרב  ד.]דזמנין דלא משתכחין[. שם מעלמא לאף שבאים  וקמ"לנידון ככפר, בביהכנ"ס[ 
ונתיישב דינו ככרך.  וחזר ]דאי מחומתיו אף שלא חזר והוקף נידון ככרך דכתיב אשר לוא חומה[מבטלנים 

אחר שנחרבו בימי  ואלפעל בנאם שוב מוקפין מימות יהושע,לוד אונו וגיא החרשים  ה.
נשים חייבות במקרא ו.  דכתיב נבנה את הערים האלה מכלל דהוו[.]שפצינהו  ואסאפילגש בגבעה, 

ולא שואלין בהלכות הפורים כשחל בשבת,  ז. ]בגזירת המן[.היו באותו הנס אף הן מגילה ד
]היינו לחזור חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה  רינן אטו טלטול מגילה. ח.גז

מלמען יזמרך כבוד ולא  או ,אלוקי אקרא יומם וכו'דכתיב ביום  ולקרותה, ולא לשנות המשניות[
הוא בשכר שמספקין מים ומזון לבני  מה שהקילו על הכפרים להקדים קריאתן* ידום. 

]דאי משום תקנת הכרכים א"כ אף במקום שלא נכנסין אין מקדימין  ולכך במקום שאין נכנסיןהכרכים 
לפי ימי  ובסיפא]י"א י"ב וכו'[ לפי סדר ימי החודש  ברישאתנא דמתני' נקיט * הו"ל להקדים[. 

ואתי הפוך  בסדרהיה צריך להזכיר ימי השבוע  דאם היה נוקט לפי סדר החודשהשבוע, 
 י"ד שחל בע"ש: א. לת"ק דרבי*  ר הפוך אלא ממילא נשמע[.ד]ואת ימי החודש אינו מזכיר בס למיטעי

בכל שנה שעיירות קודמות  דדריש מקראד, כפרים ועיירות גדולות בי"ג, ומוקפין בי"
ג. בכל שנה שעיירות בי"ד. ודריש כפרים בי"ג, ועיירות ומוקפין בי"ד,  ב. לרבילמוקפין. 

ד. לר' שאין זמנו של זה כשל זה. ודריש מוקפין וכפרים בי"ג, ועיירות בי"ד,  לת"ק דר' יוסי
שאני הכא , ולאידך מכל שנה ושנה ודריש ,אין מוקפין קודמין לעיירות אלא שניהם בי"ד יוסי

י"ד  * .יוסי[ י וכר'ו ביום אתיא כרבעיירות ומוקפות חומה קורין ב]ומתני' דחל להיות בע"ש , דלא אפשר
עיירות ולרבי כפרים בי"ב ועיירות בי"ג, שלא דוחין עיירות ליום הכניסה,  שחל בשבת: לת"ק

ומוקפין  ]ור' חלבו שאמר שכל הנדחה ידחה ליום הכניסה אתי כרבי[,וכפרים בי"ב דהואיל ונדחו ידחו 
ב. שמא יטלטלו את המגילה. המגילה בשבת: א. לרבה  מדוע לא קוראים את בט"ו. * לכו"ע

 שמקדימין את המתנות לאביונים ותניא כוותיהעיני עניים נשואות למקרא מגילה,  לר' יוסף
קריאת המגילה שלא עם מקרא מגילה, אך שמחה של מאכל ומשתה הוי בי"ד. *  בכפרים

היינו לאפוקי  ,היות בשבת ע"ש זמנה]דבעינן פרסומי ניסא, והא דאמר רב פורים שחל ללכו"ע בעשרה  בזמנה
אפשר אף  ובזמנה לרב [,מדרבי דאמר דידחו ליום הכניסה, אבל נחשב שלא בזמנם לענין לקרות ביחיד

 שיש לקרותה בצבור דווקא. אבל חש לדברי ר' אסי ]דהכל קורין ויש פרסום[,ביחיד 
 

  הדף  
]ומותרין בהספד ותענית מגילה, שנא' ולא יעבור  מקדימין שמקדימין ומאחרין ומנין: א.הדברים 

ת"ב  ה.הקהל, מפני שלא בא חיוב זמנם. ד.  חגיגה.ג. עצי כהנים.  ב. מאחרין:ומתנות לאביונים[. 
עולת ראיה לא  כל זמן חגיגה מאחרין, מה ביאורו: א.מפני שאין להקדים פורענות. * 

כ"ז ב.  [.]אך לב"ה לכם ולא לנכרידא"כ אתי כב"ש דדרשי לכם ולא לגבוה ודחי ט, מקריבים ביו"
]שאין החג אלא יום אחד[ יש  תשלומין לעצרת  ג.וטפי לא.  ]כל הרגל עד יו"ט האחרון[חגיגה מאחרין 

שנא' לחדשי השנה  חדשים אתה מונה לשנים ולא ימים לרבי אבא אמר שמואלכל ז' ימים. * 
ולרבנן  נם יין שאני טועם לשנה מונה י"ב חודש מיום ליום, אף שפעמים שהחדשים חסרים[,]שאם אמר קו

]דאם אמר לאשתו הר"ז גיטך שנא' עד חודש ימים  דקיסרי ימים אתה מחשב לחדשים ולא שעות
רחץ בי"ז  ג' דברים שעשה רבי: א. * אם לא באתי עד סוף חודש פלוני, ובא משחשיכה ליום כ"ט הוי גט[.

נטע  ג.בקש לעקור ת"ב שחל בשבת דבלא"ה נדחה, ולא הודו לו.  ב.וז בפרהסיא. בתמ
]שמחה לאיסור הספד, משתה ומפרשינן כיצד נטע בפורים והלא אסור במלאכה נטיעה בפורים, 

]ואף דחזקיה הסתפק בטבריה אי מוקפת , דבני ט"ו בי"ד : א. שלא ביומולאיסור תענית, ויו"ט למלאכה[
דלא קבלו יו"ט  ב. אף ביומיה,, אסורין רק בהספד ותענית ולא במלאכה. פשיט"ל[ חומה היא, לרבי

 ג. נטע נטיעה של שמחה, כתיב שמחה ומשתה בלא יו"ט[. ואח"כ]מעיקרא כתיב שמחה ומשתה ויו"ט, ממלאכה 
 במקום שקבלו לאסור. או שהיה בר יומיה,  משוםורב שקילל את מי שנטע פשתן בפורים, 

 

 ו דף  
]ולענין בתי ערי חומה לא חשיב כמוקף מפני שצידה אחת ים  -טבריה המקומות דחשיבי ספיקות: א.

האם שאינה  והספק מהו פרזיםדאשר לו חומה פרט לשור איגר, וסביב פרט לטבריה שימה חומתה[, 
מסתפקינן,  לל"ק -ב. הוצלמשתמרת וטבריה משתמרת, או דפרזי היינו מגולה, והיא נמי מגולה. 

שיושבת בטבורה של א"נ שטובה ראייתה,  טבריאא. שמות טבריא: חשיבא כמוקפת. *  ולל"ב
שריקנין שבה מלאים מצוות כרימון,  ג. רקתזו חמת גדר.  וי"אע"ש חמי טבריא,  ב. חמתא"י. 
דרקת ודאי טבריא וכמו שמצאנו  'ודחית רקת דמדליא כרקתא דנהרא, אזו ציפורי ונקר וי"א

 ד.יפור. , ונקראת ציפורי שיושבת בראש ההר כצצפורי היא קטרון אאלכשהיו מספידין וכו', 
 -טמוני זה חלזון, -פונישמעלות נחלת זבולון: * שמתוקים פירותיה כקול הכינור.  כנרת זו גינוסר

ואף , דכתיב זבחי צדק ח בפרקמטיאליוטל בלא דמים אינו מצוהנ, זו זכוכית לבנה -חולדג טרית, 
כרמים. * על שאין לו שדות ובכ"ז התרעם  ת חלב ודבשזב יותר שקיבל את ציפורי שיש בה

ב. אם מלאה זו חרבה זו.  וקיסרי וירושלים, רי בת אדוםזו  קיס שמועות ר' יצחק: א. עקרון תיעקר
שלא יתן ה'  ג. יעקב ביקשאת א"י.  בחרילהחזר בו כיון שעתיד אך  ,יצחק ביקש חנינה לעשיו

יגעתי  ד. ]שבכל יום מת חד מנייהו[.מאויי עשיו הרשע, ושבגרמניא תמיד טרודים לאוקמי מלכא 
אין להתגרות בעוה"ז  ה.סא ולמשא ומתן סייעתא דשמיא. רי, אך לאוקמי גומצאתי תאמין

, ובצדיק שאינו גמור, או משום שעה משחקת. חקת לו, ואיירי במילי דידיהברשע שהשעה מש
ב. לר"א . חוץ ממגילה שבשני, שוןהכל נוהג ברא לת"ק דר א' ונתעברה השנה: א.* נהגו פורים בא

צריך בשני  לרשב"גג.  דאין מעבירין על המצוות ואדר הסמוך לשבט.אף מגילה בשני  "צאיסי ובר' י
יצטריך וא]ת לסמוך גאולה לגאולה, וכן מקרא דהזאת השני ,ר ב'והטעם באד, גם סדר פרשיות

, ]הא בהא תליא[וה"ה דמתנות לאביונים בשני  קכת" :תני' אתיאומ, תרוויהו דלא תימא שיעשה בשניהם[
 שני. וה"ה שעושין סדר פרשיות ב א"נ כרשב"ג
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