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  סדר פרשיות  מתנות לאביוני�  מגילה

  ב  א  ב  א  ב  א

  √  ]√[  √  ×  √  ×  משנה
  
  
  
  

  
 כל שאר המצוות  מגילה

  הספד ותענית  )כולל מתנות לאביוני�(

  ב  א  ב  א  ב  א

  √  √  √  ]√[  √  ×  ק"ת

  √  √  ×  √  ×  √  י"ראב

  √  √  √  ×  √  ×  ג"רשב
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

 כל שאר המצוות  מגילה  
  הספד ותענית  סדר פרשיות  )כולל מתנות לאביוני�(

  ב  א  ב  א  ב  א  ב  א

  √  √  √  ]√[  √  ]√[  √  ×  ק"ת

  √  √      ×  √  ×  √  י"ראב

  √  √  √  ×  √  ×  √  ×  ג"רשב
  
  
  

  
  
  

  
  הספד ותענית  סדר פרשיות  כל שאר המצוות  מתנות לאביוני�+מגילה

  ב  א  ב  א  ב  א  ב  א

  √  √  √  ]√[  √  ]√[  √  ×  ק"ת
  
  
  
  
  

  
  ותענית הספד  מתנות לאביוני�  מגילה

  ב  א  ב  א  ב  א

  √  √  √  ×  √  ×  משנה
  

, יוסי ברבי אליעזר רבי ולא, קמא תנא לא? מתניתי� מני
 המגילה את קראו: דתניא. גמליאל ב� שמעו� רב� ולא

 השני באדר אותה קורי� השנה ונתעברה הראשו� באדר
 ממקרא חו  בראשו� נוהגות בשני שנוהגות מצות שכל(

 אותה קורי� אי�: אומר יוסי ברבי אליעזר רבי. )1המגיל
 .בראשו� נוהגות בשני שנוהגות מצות שכל, השני באדר

 באדר אותה קורי� א%: יוסי רבי משו$ אומר ג"שבר
 .בראשו� נוהגות אי� בשני שנוהגות מצות שכל, השני
  .ובזה בזה שאסורי� ובתענית בהספד ושוי�

  )2!קמא תנא היינו גמליאל ב� שמעו� רב�(
  
כ� משמע "י משפט זה לא מופיע וכתב ש"ס הביא שבכל הכ"בדק 1

  ".י"א% לכתחלה משמע דומיא דראב' קצת שלשו� שכל מצות כו
: ולהל� הגירסה[ .י לא גורסי$ משפט זה"הביא שבכמה כס "בדק 2
 )א"וראה מהרש(   "]ואמר רב פפא"

 

 איכא פרשיות סדר: פפא רב אמר
 לכתחילה: סבר קמא דתנא. בינייהו
 בר, עבוד �  בראשו� עבוד ואי, בשני

 דקרו גב על דא% מגילה ממקרא
 אליעזר ורבי .בשני קרו בראשו�

 מגילה מקרא אפילו: סבר יוסי ברבי
 ב� שמעו� ורב�. בראשו� לכתחילה
, פרשיות סדר אפילו: סבר גמליאל

  . בשני קרו �  בראשו� קרו אי

 

 ונתעברה הראשו� באדר המגילה את קראו
 בי� אי�. שני באדר אותה קורי� �  השנה
 קריאת אלא השני לאדר הראשו� אדר

   .לאביוני$ ומתנות, המגילה
  . שוי� וזה זה � פרשיות סדר לעני� הא

 

  !פרשיות סדר קשיא � גמליאל ב� שמעו� רב� אי. מגילה מקרא נמי יאקש �  יוסי ברבי אליעזר רבי אי, מתנות קשיא � קמא תנא אי? מני

 ותנא, קמא תנא לעול$
 הדי� והוא מגילה מקרא
 דהא, לאביוני$ מתנות
  . תליא בהא

 

, היא גמליאל ב� שמעו� רב� לעול$: אימא בעית ואי
 בי� אי�: קתני והכי, מיחסרא חסורי ומתניתי�
 שבאדר עשר לארבעה הראשו� שבאדר עשר ארבעה
 הספד לעני� הא, ומתנות מגילה מקרא אלא השני

  . מיירי לא פרשיות סדר אילוו. שוי� וזה זה � ותענית

 

 בשני ולקרות לחזור מצרי� דלא כיו� יוסי' בר א"דר דטעמא להו דקי� מסתברא :א"הרשב
 מו�הס אדר לעול� היינו ומינה כזה זה השני� כל שיהיו ושנה שנה בכל דכתיב משו� היינו

 המצות כל דקתני והא, בסמו� טעמא וכדמפרש המצות על מעבירי� דאי� משו� לשבט
 ומיהו, בראשו� נוהגות בשני לכ� הנוהגות המצות כל ק"ה בראשו� נוהגות בשני הנוהגות
 ומסתברא, השני באדר אותה קורא א� בראשו� קראה לא א� יוסי' בר אליעזר' לר לי מספקא

 הסמו� ולא דוקא לניס� הסמו� אדר לרבנ� ושנה שנה כל מה פליגי ושנה שנה דבכל דכיו� דלא
  .לניס� הסמו� ולא לשבט הסמו� אדר לעול� כ� יוסי' בר אליעזר' לר א� לשבט

 .היא שבדיעבד א� כ� נעשה זה בסדרכוונת סימו� זה  –] √[ 


