די מוקפות חומה
ì"åçá äîåç úåô÷åîá äàéø÷ä ïîæ
ר" )ב ע"א בדפי הרי"(
ואיכא מא דאמר דכיו דבמוקפי חומה תלינ ביהושע דוקא באר אבל בחו"ל אפילו מוקפי חומה מימות יהושע קורי בי"ד
מה עני יהושע בחו"ל ועוד דבגמרא אמרינ דילפינ פרזי פרזי כתיב הכא היושבי בערי הפרזות וכתיב הת לבד מערי הפרזי
מה להל מוקפות דידהו מימות יהושע א כא מוקפות דידהו מימות יהושע ולבד מערי הפרזי באר ישראל כתיב ואע"פ
שסת שנינו כרכי המוקפי כיו שהזכירו מימות יהושע על כרכי שלו משמע.
אבל בתוס' הביאו ראיה שאפילו בחו"ל קורי בט"ו מדאמרינ ]ד ה [:רב אסי קרא מגילה בהוצל בארביסר וחמיסר מספקא
ליה אי מוקפת חומה וכו' אי לא והוצל בחוצה לאר היתה כדאמרינ בסו כתובות ]ד קיא ...[.ואי זו ראיה לפי שכתוב
במקצת הנוסחאות רב אסי קרא מגילה בהוצל דבנימי ...ולא גרסינ בכתובות הוצל דבנימי.

íéðìèá äøùò äá ïéàù úô÷åî øéò
מגילה ג ע"ב :ואמר רבי יהושע ב לוי :כר שאי בו עשרה בטלני  נדו ככפר.
תוס'

רשב"א

צ"ל דמיירי בסתם כרכים האמורים בתלמוד אבל המוקף חומה
מימות יהושע בן נון אפילו אין בו י' בטלנים קורין בט"ו.

ולדבריה ז"ל היינו דקתני במתני' איזו היא עיר גדולה כל
שיש בה עשרה בטלני פחות מכא הרי זה כפר ולא קתני
איזהו כר ,דאלמא בעיירות שאי חשיבות אלא מחמת
הבטלני תני ,כר שחשיבותו מחמת הקפו לא תני ,דבי כ
ובי כ חשיב דהא הוק מימות יהושע ,ואפשר נמי
דטעמא דהא מילתא כדי לחלוק כבוד לאר ישראל שהיתה
חרבה )אפי'( מיושביה ולא יהו שאר המוקפי קורי בה
בשעת הנס בט"ו וכל אר ישראל בי"ד.

ר" )ב ע"א בדפי הרי"(
אבל היותר מחוור אצלי הוא שנאמר דכי אמר ריב"ל כרך שאין
בה י' בטלנין נידון ככפר היינו לומר שאם רצה מקדים ליום
הכניסה ומיהו אם לא רצו קורין בט"ו.

ר"
רמב" )ב ע"א(
אבל בירושלמי מצאתי תני כרך שאין בו עשרה בטלנין תקנתו
קלקלתו ונעשית כעיר ,וזו ראיה שדין מוקפין שאין בהם עשרה
בטלנין כדין עיירות.

)ב ע"א בדפי הרי"(

וצ"ע לפי דבריו היא נהגו עכשיו באר ישראל לקרוא
בט"ו שהרי ברוב המקומות אי ש עשרה בטלני שיהיו
בטלי ממלאכת לעמוד בבית הכנסת וי"ל דלאו דוקא
בטלני אלא כל שדרי ש י' בני אד שהולכי בוקר וערב
לבית הכנסת הרי הוא כאילו יש ש עשרה בטלני.

äîåç úåô÷åî íà úå÷ôåñîä úåøééò
רמב" )ב ע"א(
מצאתי בתשובות הגאוני ז"ל שאי קורי אלא בי"ד משו דרובא
דעלמא אינ מוקפי חומה מימות יהושע ב"נ נזיל בתר רובא ,וק"ל א"כ
רב אשי למה קרא בהוצל בתרוייהו משו דמספקא ליה וכ בטבריא
למאי דס"ד מעיקרא...
ונראי הדברי שג בזה מנהג חסידות היו נוהגי בכ ,שאלו מ הדי כל
שקרא בראשו ושמא יצא ידי חובתו הוה ליה בשני בספק של דבריה,
וספיקא דרבנ לקולא ,משנה שלימה שנינו )טהרות פ"ה מ"ז( ששה
ספיקות התירו חכמי ספק של דברי סופרי ,ואדרבה כל מדינא הוה ל
למימר בתרווייהו כדאמרינ בכל ספקי דרבנ זיל הכא לקולא וזיל הכא
לקולא כדאיתמר בפרק במה מדליקי )ל"ד א'( דל"ל לחיוביה אלא בוודאי
דרבנ ,אלא שא תאמר כ נמצאת פוטרו בשניה ומבטל ממנו בודאי
מקרא מגילה ,לפיכ קורא בראשו ופטור מ השני.
©ה"ש/מגילה/ה ע"א ע"ב www.daf-yomi.com

רמב" )מגילה א ,יא(
עיר שהיא ספק ואי ידוע א היתה
מוקפת חומה בימות יהושע ב נו או
אחר כ הוקפה קוראי בשני הימי
שה ארבעה עשר וחמשה עשר
ובליליה ,ומברכי על קריאתה
בארבעה עשר בלבד הואיל והוא זמ
קריאתה לרוב העול.

