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  .ה �ד מגילה

מצוההא� מגילה נקראת ביחיד או 
1

  ? משו� פרסומי ניסא עשרה לחזר אחר

  

  , ד" בפרזי� בי�בזמנה   
  ו"במוקפי� בט

 , ו� הכניסהשקורי� בי כפרי� �שלא בזמנה 
ד שחל בשבת"בני י
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ביחיד  לרב
3

  בעשרה  

  בעשרה  בעשרה לרב אסי

  

  ?מה הביאור בזה" חגיגה וכל זמ� חגיגה מאחרי�"

  

  זמ� חגיגה  חגיגה  

   �ט בשבת "א� חל יו לרב אושעיא
  מאחרי� הקרבת קרב� חגיגה

   �ט שחל בשאר ימי השבוע "ג� ביו
מאחרי� הקרבת עולת ראיה
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   �אפשר להשהותה כל זמ� חגיגה ) ועולת ראיה(חגיגה   לרבא
אבל לא יותר, דהיינו כל זמ� הרגל
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  , תה כל הרגלט בשבת  מאחרי� הקרב"חגיגה א� חל יו  לרב אשי
  בעצרת שהוא חד יומא יש לו תשלומי� שבעה' ואפי

  

  :מגילה ד� ה

  ?הא� אסור לעשות מלאכה בימי הפורי�

  

  ו ולהיפ�"ד בט"לבני י  ביו� הפורי� באותו מקו�  

  אסור: א"בהו  אסור  לתני רב יוס�
 מותר:לתירו� הראשו�
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   מותר:מעיקר הדי�  לרבה בריה דרבא
סור א:במקו� שנהגו איסור

7
 

�����  

  

                                                           

1
אלא שמצוה מ� המובחר לחזר , י שלא אמר רב אסי להתבטל מקריאתה א� אי� עשרה"כ� פירש 

 .אחר עשרה
2

  .ג נחשב כקריאה שלא בזמנה"ד מקדימי� לקרוא בי"שא� בני י' כ� מבואר בגמ 
3

. אול� לעני� מעשה חש רב להא דרב אסי וביקש לקב� עשרה כדי לקרוא את המגילה ג� בזמנה 
  .דהלכה כרב דלא בעינ� עשרה) ה הוה"ד(' אכ� לעני� הלכה כתבו התוס

4
ורק שלמי� , ט כלל"ביו) שאינ� קרבנות ציבור(ל שאי� מביאי� עולות "וכסברת בית שמאי דס 

  ).י� סומכי� עליה�וא(שיש בה� הנאה ג� לאד� מביאי� 
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אבל אחר . ט מאיזה סבה" א� לא הקריב� ביו�והיינו דיש תשלומי� לקרב� חגיגה כל ימות הרגל  
  .הרגל אי� לה� תשלומי�

6
 הני מילי לעני� �" לא נצרכא אלא לאסור את של זה בזה ואת של זה בזה"ומה שאמר רבא  

 .אבל בעשיית מלאכה מותר, הספד ותענית
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אול� בני� ונטיעה של , שדוקא בני� ונטיעה סת� אסור' אמרה הגמ, הגו איסורוג� במקו� שנ 
 .שמחה מותר


