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מגילה ד יט.

1

ב עיר שהל לכר )שקוראי בט"ו( בליל י"ד ,ולהיפ  ,מה הדי?

ב עיר שהל לכר
ב כר שהל לעיר

עתיד לחזור אחר
עתיד לחזור לפני
עתיד לחזור לפני
עלות השחר של ט"ו
עלות השחר של ט"ו
עלות השחר של י"ד
2
קורא ביו ט"ו
קורא ביו י"ד
3
קורא ביו י"ד
קורא ביו ט"ו
מהיכ קורא אד את המגילה ומני?

מהיכ קורא
כולה
לר' מאיר
מתחילה ועד סו
לר' יהודה מאיש יהודי עד הסו
מאחר הדברי
לר' יוסי
גדל המל עד הסו
מבלילה ההוא
לרשב"י
נדדה עד הסו

לר' יוחנ  "את כל תוק"
6
תוקפו של אחשורוש
תוקפו של מרדכי
תוקפו של המ
תוקפו של נס

4

5

לרב הונא "מה ראו על ככה"
מה ראה אחשורוש
שנתשמש בכלי המקדש
מה ראה מרדכי שנתקנא בהמ
מה נתקנא המ
בכל היהודי להרג
מה ראה אחשורוש
להביא את ספר הזכרונות

מגילה ד יט:
הא קט יכול להוציא את הגדול בקריאת המגילה או בברהמ"ז כשלא אכל הגדול כזית?
]תוד"ה ורבי[.
לר' יהודה
לרבנ

בשלא הגיע לחינו
אינו מוציא
אינו מוציא

בהגיע לחינו
מוציא
במגילה :אינו מוציא
7
בברהמ"ז כשלא אכל הגדול כזית :מוציא

 1אכ ב כפר שקרא את המגילה ביו הכניסה ,ושוב הל לעיר ביו י"ד בי שדעתו לחזור למקומו ובי
שאי דעתו לחזור למקומו קורא שוב ע בני העיר ,כי זה עיקר דינו לקרוא בי"ד ורק הקילו עליו לקרוא
ביו הכניסה כשאינו בעיר ,אבל א הוא בעיר יקרא כבני העיר בי"ד.
 2ורק א רוצה להשאר בכר עד עלות השחר של יו ט"ו אז נקרא "מוק ב יומו"  ואינו קורא בי"ד
אלא בט"ו .אבל כל שחושב לחזור לעירו קוד עלות השחר של ט"ו קורא ביו י"ד אפי' שהוא עדיי
נמצא אז בכר.
 3אול א חושב להיות ש עד אחר עלות השחר  חייב בקריאת המגילה בי"ד של לילה ושל יו.
-/רי ַהֹ+את
ֶרת ַה ִ
ְַ $כֹ$ב ֶא ְס ֵ$ר ַה ַ! ְל ָה וגו' ֶאת ָל ֶֹ $ק ְל ַקֵ ֵ1את ִאֶ 0
 4פי' ,כתיב )אסתר ט:כט( "ו ִ
ַה ֵ2נִ ית"  ומבואר שהקפיד הכתוב לקיי את כל תוק ,ונחלקו התנאי תוקפו של מי.
יה" –
יע ֲא ֵל ֶ
מה ִה ִַ 0מה ָראַ -על ָ ָכה ָ 5הדעות דלהל מתבארי כפי הדרשא של הפסוק )ש:כו( " ָ
כלומר ,על איזה דבר ראו לכתוב את המגילה.
 6שהוא מתחילת המגילה ועד סופה .וכ בהשאר מתחיל תוקפ מאותו מקו עד סו המגילה.
 7וביארו התוס' ,דהת מיירי שאכל הקט כדי שביעה ,ולכ אתי דרבנ ומוציא דרבנ ,אול בשאר מצות
דרבנ שג הקט מחויב בה רק מדרבנ ,הוי תרי דרבנ  דהקט דרבנ והמגילה דרבנ ,ש אינו יכול
להוציא לגדול שיש לו רק חד דרבנ.

