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מגילה ד ו.

1

כיצד נקראי ערי דלהל בלשו אחר?
2

לר' יוחנ
לרבא
מגילה ד ו:

לתירו א'
לתירו ב'
לתירו ג'

3

חמת
טבריא
חמי גרר

4

כינרת
גינוסר
גינוסר

רקת
ציפורי
5
טבריא

הא יש להתגרות ברשעי שהשעה משחקת לה בעול הזה?
במילי דשמיא
יש להתגרות
יש להתגרות

במילי דידיה
אי להתגרות
בצדיק גמור :יש להתגרות
באינו צדיק גמור :אי להתגרות
בשעה משחקת לו  :אי להתגרות
באי שעה משחקת לו :יש להתגרות

דברי דלהל הא עושי אות באדר הראשו או בשני?

לתנא קמא
לר' אליעזר בר"י
רשב"ג משו ר' יוסי

קריאת המגילה
ומתנות לאביוני
6
באדר השני
באדר הראשו
8
באדר השני

7

סדר פרשיות :שקלי
זכור פרה והחודש
לכתחילה בשני
בדיעבד בראשו
באדר הראשו
דוקא באדר השני

איסור
הספד ותענית
בראשו ובשני
בראשו ובשני
בראשו ובשני

ָרת".
 1ערי אלו נזכרו בפסוק )יהושע יט:לה( "וְ ָע ֵרי ִמ ְב ָצר ַה ִ ִי ֵצר וְ ַח ַת ַר ַת וְ ִכ ֶ
 2על ש חמי טבריא.
 3ר' יוחנ $שסבר שזו ציפורי פירש משו שגבוהה כשפת הנהר .ורבא שסבר שזו טבריא פירש משו שאפי'
ריקני שבטבריא מלאי $מצות כרימו.$
 4מתוקי פירותיה כמתיקות קול הכנור.
 5בגמ' איתא דיש אמוראי דס"ל להיפ& שעיקר ש העיר הוא "רקת" ומה שנקראת טבריא פירש ר'
ירמיה משו שיושבת בטיבורה * באמצע * א"י .רבה אמר אמר שנקראת טבריה משו שטובה ראייתה,
דהיינו שהעי $מתענגת על ראייתה * דיש בה גנות ופרדסי  ,כדפירשו התוס' )בד"ה שטובה(.
 6ואפי' שקראו אותה באדר הראשו $חוזר וקורא אותה באדר השני "שכל מצות שנוהגות בשני נוהגות
בראשו $חו +ממקרא מגילה" ,פי' ,דא -שכל שאר המצות שצרי& לעשות אות $בשני א עשא $בראשו$
יצא ידי חובה )וכגו $שלא ידעו שתתעבר השנה ונתעברה השנה( ,מ"מ לעני $מקרא מגילה לא יצא ידי
חובה וחוזר וקורא אותה בשני.
 7וה"ק ר' אליעזר בר' יוסי לת"ק" :שכל מצות )שאמרת( שנוהגות בשני * נוהגות בראשו "$ואפי' מקרא
מגילה ,כי עיקר המצוה היא בראשו.$
" 8שכל מצות הנוהגות בשני אי $נוהגות בראשו."$

