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משנה כסףראשון פרקמשנה מגיד

ת א א רי בזמנה ייהמגילה ס
סופרים

 משנה זנו•. מגילה נקריאח והכל<חיינין ונו׳ בזמנה המגילה קריאת א פ״א
 נשים לאהויי ואמרינן במגילה חייבים הנל ב׳:) לערכין(דף פ״ק

 p״D דריב״ל והא הנס באוהו היו הן שאף מגילה במקרא חייבות נשים דאמר וכדריב״ל
 המגילה את הקורא ארק גסוגיא משורש אומן שמחנכין הקסניס ודין ד׳) דמגילה(דף

 פמורין ושומה מרש אבל י״מ:) (דף למפרע
:שיתבאר כמו לגמרי הם

 מימרא .וט׳ מכמלין בעבודתן נהנים ואפילו
 שמבסלין שם מבואר וכן ג׳) (דף פ״ק

 המצות שכל בביאור מוכיח ושם מורה הלמוד
:מצוה ממת מון מפניה צלחות

 הקורא פרק משנה .וכו׳ הקורא אחד ב
 הכל י"מ:) למפרע(דף המגילה את

 ור׳ מחש״ו חון המגילה את לקרות כשרים
 אבל משנה כסתם והלכה בקטן מכשיר יהודה
 אס מוציאה שהיא רבינו מדברי נראה אשה

:עיקר וכן אחרים
 הלכה פסק וכו׳. כולה את לקרות מצוה ג

 כדברי הלכה י״ט) שם(דך בגמרא
 פ״ק .וכו׳ לקרותה וסצוה : כולה האומר
̂מרא  בלילה המגילה את לקרוס אדם חייב מ

 המגילה אה הקורא פרק ובמשנה ביום ולשנותה
 כשר בלילה שמצומו דבר כל כ׳:) (דף למפרע

היום; כל כשר ביום הלילה כל
ומברך

ב פ״א

 מדבר' עשה מצות
תקנת שהיא ידועים

 השומע חש״ו הקורא היה אם לפיכך וכו׳ השומע ואחד הקורא אחד
 את לקרות כשרים הכל י״מ:)תנן דמגילה(דף בפ״ב יצא. לא ממנו

 מאן בגמרא ואמרינן שומע ואינו מדבר שהוא היינו חרש האי פי׳ מחש״ו חון המגילה
יצא לאזנו השמיע ולא שמע אח הקורא דתגן היא יוסי רבי לא נמי דיעבד חרש הנא

 הא ני קי״ל לא זה .ולפי ,יצא לא אומר ר״י
מ״ו:) (ברכות קורא היה בפרק דהא מתני׳

 לתמוה יש ולפינו כר׳׳י דלא הלכחא איפסיקא
 השומע מרש הקורא היה שאם שפסק רבינו על

 ספרי בנוסחת שאין צ״ל ולכך .יצא לא ממנו
 וכן חרש לא בלבד וקטן שוטה אלא רבינו
 בספרי טסחתו היסה שכך א״ח בספר נמצא
 חרש כאן ליח בירושלמי אמרו וכך רבינו

 לקיים נפשך ואם .מחני׳ היא לישן באשגרות
 מרש בה שכתוב יבינו כדברי ספרינו נוסחת
 דגמרא דאע״ג רבינו שסובר ולומר לדחוק אפשר
 היכי דכי אמרינן אי היינו כר״י מסניתין מומי

 דמזינן כיון אבל במגילה פליגי בק״ש דפליגי
 ולא שמע את הקורא שנה ק״ש גבי דרבי

 יצא לא אומר יוסי רבי יצא לאזנו השמיע
דמשמע

והדברים
̂נשים בקריאתה חייבים והכל .הנביאים  וגרים [א] ונשים ז
 . לקרותה הקטנים את וטחנכין . משוחררים ועבדים
 ובאין עבודתן מבטלין בעבודתן כהנים [נ] ואפילו
 תורה תלמוד מבטלים וכן . מגילה מקרא לשמוע
 תורה של מצות לשאר וחומר קל מגילה מקיא לשמוע
 שנדחה דבר לך ואין .מגילה מקרא מפני נדחין שכולן
 קוברין לו שאין [ג] מצוה ממת חוץ מפניו מגילה מקרא

 ̂אהד“ ב • קורא כך ואחר תחלה קוברו בו שהפוגע
 והוא חובתו ידי יצא הקורא מן השומע ואחד הקורא

 היה אם לפיכך .בקריאתה חייב שהוא מי מפי שישמע
 ומצוה כולה. [י] את לקרות מצוה ג :יצא לא ממנו השומע שוטה או קטן הקורא

היום. לקריאת כשר היום ובל .הלילה לקריאת כשר הלילה וכל .וביום בלילה לקרותה
ג סיצ תרנע סי׳ טור נ :ד׳ דמנן משין סמ״ג הרפו סי׳ מור א מ׳ ומברך :שם פ

לחם
.וכו׳ משוחררים ועבדים וגרים ונשים אנשים בקריאתה הייבין הכל א א פרס
שמלו דעבדים סרפ״ט בפי' הרב״י כדכתב סבור ז״ל דרבינו אפשר י

 ואין משוחררים עבדים דדוקא ז״ל הוא מפרש ולהכי חייבים אינם עבדות לשם וטבלו
 לומר אין אבל ז״ל הרב״י שם וכמ״ש הנס אשה,נעשה שע״י נשים דשאני לנשים לדמותם
 נלמד ממש עבדים הם דחם משום משוחררים הם דברייהא דעבדים מפרש ז״ל דרביט

 הם גרים דבכלל קשה נמי דהשתא משוחררים עבדים דהם פירש איך דא״כ נשים מדין
:שפירשתי כמו דהעיקר א״ו

 עבודה ומה מעבודה ק״ו שמבטליןמ״ס אמרו ג׳) בפ"ק(דף .תורה תלמוד מבטלין וכן
 דח״ח שם ואמר חמירא ת״ת דאדרבא הקשו ובגמ׳ כ״ש לא מ״ת מבטלין חמורה שהיא

 מגילה מקמי מבטלינן לא דרבים דח״ת לכאורה נראה וא״כ מעבודה חמירא דרבים
 ת״ת מבטלין סתם אמר למה ז״ל רבינו על קשה וא״כ מעבודה לה ילפינן דלא היון
 דבגמרא והראיה מבטליגן דרבים ת״ת דאפילו ודאי ונראה לרבים. יחיד בין מילק ולא

 אפילו דוחה מצוה דמת קיי״ל ואנן עדיף סנייהו הי מצוה ומת מגילה מקרא שם שאלו
 קמבעיא מאי מגילה מקרא דוחה דרבים מורה מלמוד אי וא"כ דרבים תורה תלמוד

 שכן כל אותה דומה מצוה מס מגילה מקרא דדוחה דרבים חורה הלמוד השתא ליה
 מפני ״ה מ דרבים תורה תלמוד דאפילו ודאי אלא מצוה מת מפני שנדחית מגילה מקרא

ליה: קמבעיא ולהכי מגילה מקרא
 (דף למפרע הקורא פרק חובתו. ידי יצא הקורא מן השומע ואחד הקורא אחד ב

 אמרו ובגמ׳ בקטן מכשיר יהודה ר׳ מחש״ו מון וכו׳ כשלים הכל משנה י״ט:)
 השמיע ולא שמע אח הקורא דחנן היא יוסי ר׳ מחנה א״ר לא נמי דיעבד מרש תנא מאן

 כר׳ אוקימסה במאי אמרו עוד וכו׳ יוסי דר׳ וממאי יצא לא אומר יוסי ר׳ יצא לאזנו
 ואפי׳ יהודה ר׳ מאי ואלא וכו׳ פזי בן דר״ש בריה יהודה דתני הא אלא וכו׳ יהודה

 דידיה הא קשיא ולא לכתחלה ואפילו יהודה ר׳ לעולם וכו׳ דתניא הא אלא וכו׳ לכמחלה
 בריה ר״י דחני והא וכו׳ יהודה ר׳ תימא אפילו להכי דאסית השתא וכו׳ דרביה והא

 והרב״י .ט״ו) (דף קורא היה פ׳ בברכות אימא סוגיא הך וכי היא ר״מ פזי בן דר״ש
 החרש מן דשומע פסק ז״ל דהוא תרפ״ט בסי׳ גדולה תימה ז״ל רבינו על תמה נר״ו

 דלא הלכהא איססיקא קורא היה פ׳ ובגמרא יופי כר׳ אתיא דהך אמרו ובגמ׳ יצא לא
 (וכן■ יצא לאזנו השמיע לא ואס כתב ק״ש מהל׳ בפ״ב עצמו ז״ל רבינו וכן יופי כר׳

 .יהודה) כר׳ דהיינו דיצא ספק הברכה שומע שחינו חרש גבי התורה קריאת בהלכות
וכו׳ חימא אפילו להכי דאתיח השתא במסקנא אמרו דבגמרא דכיון לדקדק נ״ל ועוד

הגהות
]j,fi ל תניא כתוספתא  נשים עד ונו' וישראילים לויים נהנים מגילה כמקרא חיינין הנ

 ועבדים נשים בת׳ג ומפרש חונתן ידי הרכים את מוציאין ואין פטורים וקגינים ועבדים
 הקורא פרק כירושלמי משמע וכן בשמיעה שהייבין אלא מגילה ממקרא פטורין וקטנים

 הם שאף וקטנים ונשים אנשים בפני לקרות צריך אומר קפרא בר 5למפר המגילה את
 פר״ח וכן קמיהון לה וקרי ביתיה ובני בנוי מבנש בן עכר הוד. רינ״ל נס באותו היו

 אתי כאן לומר שייך שאין שמתה רבינו ואומר וכו׳. מגילה מקרא לשמוע חייבות דנשים
 יהודד, ר׳ פליגי דבהא בשמיעה רק אלא בקריאה חייבים ואין הואיל דרבנן ומפיק דרבנן
 להדיא משמע ערכין בריש אכן ראבי״ה פ׳ וכן בפ״ב קנ!ן מכשיר יהודה דר׳ ורבנן

המגילה לקרות בשרים והכל מגילה במקרא חייבין הבל דגרסינן בקריאתן אהרים שמוציאין

משנה
 כוותיה הלכסא דהוי משום יהודה כר׳ מתני׳ לאוקמי לגמ׳ ליה עדיפא דבמסקנא משמע

 כלל פלוגתא בה וליכא היא יהודה ר׳ מחני׳ דבמסקנא נראה א״כ ז״ל ההוס' וכדכתבו
 לרבינו לו דהיה קשה וא״כ לא לחינוך הגיע שלא בקטן אבל מכשיר לחינוך שהגיע ובקטן

 . לא הגיע שלא בקטן אבל כשר לחינוך שהגיע דבקטן לומר והיה כמסקנא לפסוק ז״ל
 ר׳ לעולם בגמרא דכשאמר והוא קושיא בהלכה לו הוקשה ז״ל דרבינו הכל ולחרן וי״ל

 ואפילו בחרש מכשיר יהודה ר׳ היה דאם לומר אפשר דהיכי לכהחלה ואפילו יהודה
 דבשאר מכלל ומדקאמר״בקטן ובחרש בקטן מכשיר יהודה ר׳ במתניתין היל״ל לכתחלה

 אתי לא לכתחלה אבל בדיעבד בחרש מכשיר דר״י מעיקרא דס״ד למאי דבשלמא מודה
 כן אינו ובחרש לכתחלה מכשיר דבקטן משוס ובחרש בקטן מכשיר ר״י אמר דלא שפיר

 מכשיר לכחחלה דאפילו דאמרינן השתא אבל בדיעבד דוקא אלא כשר אינו דלכתחלה
 לכתחילה ואפילו ר״י לעולם בגמרא דכשאמרו הסוגיא ז״ל הוא מפרש לכך ,קשה בחרש

 דבמגילה אהדדי דמיין לא דשמע וההיא דמגילה ומתני׳ קאמר לכתחלה יהודה דר׳ ר״ל
 יצא דלא מודה הכא יצא הסם דאמר יהודה ור׳ אזן שמיעת טפי בעינן פרסומי דהוי
 יצא דלא מודה דבהחרש בקטן מכשיר אמר ומש״ה כר״י אתיא נמי דחרש מתני׳ וא״כ

 קשו לא דרבי דפחמיוח נמי שפיר אתי והשתא ב״י. הרב כדכחב ניסא דסרסומי וטעמא
 סתם פרסומי דליכא בשמע אבל ניסא פרסומי משום יצא לא לן סתם דבמגילה אהדדי

 פלוגתא לן דאשמעח השתא כלומר להכי דאתית השתא בגמרא אמרו זה ועל דיצא לן
 דבן וברייתא ליה איח דרביה אלא דרביה ליה דלית ולומר לדחוקי לן צריך לא דר״מ

 מטעמא ככ״ע אמי דחרש מחני׳ אבל יהודה ר׳ הוא המזון דברכח וברייתא ר״מ הוא פזי
 כר׳ מחני׳ אתי המסקנא ולפי דקאמר ז״ל כרש״י ודלא ניסא פרסומי משום דפרישיח

 להכי דאתיס השתא קורא היה בס׳ בגמ׳ שאמרו מה וכן וכו׳ מחסרא וחפורי יהודה
 אבל יהודה ר׳ המזון ודברכח ר״מ דחורם הברייתא בכה״ג פירוש ר״י הא ר״מ הא וכו׳

 והורם בשמע אבל מודו דכ״ע יצא דלא בחרש ז״ל רבינו פסק ולהכי ככ״ע אתי מתני׳
 ואמרו בגמרא כשהקשו וא״ת .כדפרישיח ניסא דסרסומי טעמא דליכא משום דיצא פסק
 דא״כ ממחני׳ הקשו לא אמאי וכו׳ דתניא הא אלא לכסחלה ואפילו יהודה ר׳ מאי ואלא
 ובחרש בקטן מכשיר ר״י דהל״ל כלל מחניתין משיירא לא לכתחלה הוא יהודה דר׳

 מהברייתא לו להקשות רוצה אלא לאקשויי מצי הוה דהמקשה הדין דהוא וי״ל .כדאקשינן
:כמאן דלא אהיא דאל״כ יהודה כר׳ אתי וע״כ לא דלכחחלה בפירוש דקאמרה

 במשנה מדאמר זה דנלמד ז״ל ה״ה כתב .וכו׳ הלילה לקריאת כשר הלילה וכל ג
כל כשר בלילה שמצוהו דבר היום כל כשר ביוס שמצוחו דבר כל כ׳;) (דף

הלילה
מיימוניות

 חם שאף מגילה במקרא חייבות נשים ריב״ל דאמר ובדריב״ל נשים לאתויי מאי לאתויי
 בפ״ק [נ] : ושוטה קטן חרש אלא הוציא שלא המחבר רבינו דעת וב״נ הנם באותו היו

 לויים כהנים משפחת להביא חנינא בר יוסי א׳׳ר אתא למאי ומשפחה משפחה דמגילה
 רבי בית של סמכו מכאן ער מגילה מקרא לשמוע ובאין מעבורתם שמבטלים וישראלים

 בעי פ״ק [ג] :ע״ב מעבודה, ק׳׳ו מגילה מקרא לשמוע ובאים תורה תלמוד מבטלין שהיו
 מג־ות מת דילמא או ניסא פרסומי משום מגילה עדיף מהן איזה מצוד. ומת מגילה רבא

 תעשה לא את שדוחה הבריות כבוד דגדול עדיף מתמצוה פשטה הדר דבעייה בתר עדיף
 אומר ר״מ חובתו ידי ויוצא המגילה את קורא מהיכן דמגילה פ״ב [ד] ז ע״כ ,שבתורה

ומס*לן#נגמרא האלה הדגדים מאחר אומר יונה רבי יהודי מאיש אומר יהודה ר׳ ■בולה
אמר
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ך ר ב מ  לברך שנהגו מקום כ״א) (דף ויושב עומד המגילה אח הקורא פרק .ונו׳ מגילה מקרא על ונו׳ בלילה קריאחה קודם ו

 שבירך שכיון רבינו וכתב .ושהחיינו נסים ושעשה מגילה מקרא מברך מאי ואמרו לברך חייב לפניה אבל לאחריה
ם. מברך אינו בלילה זמן שבירך שכיון כסובה  זמן שבירך ואע״ש ביום היא הקריאה שעיקר שכתבו המפרשים מן יש אבל ביו

ם מקו ר׳ אמר מברך מאי דנהיגי באהרא כ״א:) (דף בגמרא שם .ונו׳ מברך אחריה לברך שנהגו ו

] מגילה וגבי דיצא דהלכהכה׳׳ק דסבר דמשמע ה ואלו ברכות שלש בלילה קריאתה ייקורם ומברך [
ה. מקרא על קג״ו אשר אט׳׳ה בא׳י הן  בא׳י מניל

 .הזה ובזמן ההם בימים לאבותינו נסים ש?ןשה אמ״ה וללך .ניסא פרסומי ליכא לאזנו השמיע שלא
̂וביום הזה. לזמן והניענו וקיימנו שהחיינו אמ״ה בא״י שכי-כו והרא״ש רי״ף לדעת לומר צריך זה * 

] אינו ק״=׳ וגני יצא מתניחיןדלא סתם מגילה גבי י  לברך שנהגו ומקום שהחיינו. ומברך חוזר [
והדן ריבנו את הרב האל אמ״ה בא״י .מברך אחריה י

 מצרינו לנו והנפרע נקמתנו את והנוקם דיננו את
] המושיע האל צריהם מכל לישראל הנפרע בא״י נפשנו אויבי לכל גמול והמשלם  :[ז

] בזמניהם שנאמר חכמים לה תקנו הרבה זמנים קריאתה זמן יאיזהו ד מ  זמני הן ואלו .[
 בחוצה בין בארץ בין נון בן יהושע מימי חומה מוקפת שהיתה מדינה כל .קריאתה

 וכל . כרך הנקראת היא זו ומדינה באדר בט״ו חומהקורין עכשיו לה שאין אע״פ לארץ
 בי״ד קוראין עתה מוקפת שהיא יאע״פ יהושע בימות חומה מוקפת היתה שלא מדינה

 בימי חומה 1מוקפתי היתה שלא אע״פ הבירה שושן ה ♦ עיר הנקראת היא זו ומדינה
 תלו ולמה .בו עשר בחמשה ונוח שנאמר הנס היה שבה בט״ו קוראין נון בן יהושע
 קוראין שיהיו כדי .הזמן באותו חרבה שהיתה לא״י כבוד לחלוק כדי יהושע בימי הדבר
 והיו הואיל חרבין עתה שהן פי על אף חומה המוקפין כרכין הן כאילו ויחשבו שושן כבני

 הכפרים [«] בני ן :זה בנם ישראל לארץ זכרון ויהיה בט״ו קורין יהושע בימי מוקפין
 וקוראים מקדימין שיהיו להם תקנו ובחמישי בשני אלא כנסיות בבתי מתקבצים שאינם

 חל ואם ביום. בו קוראין בחמישי או בשני להיות י״ד יום חל אם יכיצד הכניסה. ביום
 כיצד ז :לי״ד הסמוך בחמישי או בשני וקוראין מקדימין וחמישי משני חוץ אחר ביום

 בשלישי להיות חל .י״א יום שהוא בחמישי וקוראין מקדימין בשבת באחד להיות י״ד חל
• 'ים שהיא בשני קוראץ נ ל " הראנ׳ד ה«גת "

 גופיה רב דהא אשי כיב במשרה מצוה מצמו גי׳ד ואף א׳א .ונו׳ שמקלימין אלו *וכל שריוא בשני קוראין ברביעי להיות
 מילתא לאו אשי לרב ודחה בהלכות ז׳ל הרב דכחב ומאי אשי דרב להא חש טליה דפליג שמקדימין אלו *'וכל‘ . י״ב יום

קרי ודאי אפשר דלא והיכא עלייהו למהדר מצוה במשרה למיהוי דאפשר דהיכא היא J י-יייי״דז tikj. י-רז-יי :מכ׳ל ביחיד קוראי[ אין 1 קודם וקוראין
בפחות

:שם שמ׳ג תרפח שי׳ טור ד :שם ושמ׳ג טור ג :שם בטור עי׳ ב :פס שמ׳ג תרפח שי׳ סור א

משנה לחם

משנה מגיד

 אלא שנו לא ובגמרא יברך לא לברך שלא יברך
 זה והרי ביוס ומברך חוזר אינו שהחייט בלילה
 ;בארצוהינו נהגו וכן ביום ומברכו חוזר בלילה
:ריבנו אס הרב יוחנן
 מגילה פ׳ ראש ב׳.) (דף .וכו׳ זמן איזהו ד

 בי״ד בי״ג בי״ב בי״א נקראת
 להם חכמים הקנו הרבה זמנים ובגמרא בס׳׳ו

 יהושע מימוס מומה המוקפים כרכים ובמשנה
 בין בארן בין רבינו וכחב . f בת קורין מן בן

 והביאו ז״ל והרשב״א ז״ל הרמב״ן כסב וכן במ״ל
 שאין שאע״פ בגמרא ומפרש .ועיקר לזה ראיות

:בס״ו קוראין עכשיו מומה לו
 שם בבוגיא מפורש .וכו׳ הבירה שושן ה

 קוראין בשושן הכל דלדברי ב׳:) (דף
 ונעשה הואיל רביע שכתב הטעם ומפני בע״ו

ה :בהלכות ומבואר נס בה פ ל  הדבר תלו ו
:שס ירושלמי .וכו׳

ב׳) (דף במשנה .וכו׳ הכפרים בני ו
 ופירשו הכניסה ליום מקדימין הכפרים .
 כתבו וכן ההורה קריאת מפני שהוא בירושלמי

: בתוספות
 במשנה מפורש ,וכו׳ י״ד חל אם כיצד ז

כל בארוכה:  אלושמקדימיןוקוראין ו
 בזמנה מגילה ■רב אמר ה׳.) בגמרא(דף .וכו׳

 ורב בעשרה בזמנה שלא ביחיד אותה קוראין
 קורין בזמנה שלא בין בזמנה בין אמר אסי

^ הוה בעשרה אותה ב  להא רב לה וחש עו
 להא רב לה דמש ואע״ג ובהלכות אסי. דרב
 ז״ל הרשב״א העלה וכן כרב. קי״ל אסי דרב

 ליום ידמה שאמרו כל שאמרו הירושלמי מתוך
 דלדעת מוכיח ושם בעשרה ובלבד הכניסה

 זמנה ופי׳ . עשרה בזמנה צריך לא הירושלמי
 קודם בזמנה שלא .כרכין לבני מ״ו או בי״ד

 א״א ובהשגות .שיהיה סבה זו אי מחמס לכן
 דלא והיכא וכו׳ בעשרה מצוה עצמו בי״ד ואף

 אסי רב דעת וזה .עכ״ל ביחיד קרי אפשר
 ין קור אין אמר לא אסי רב אפילו דודאי ממש
 אומה קורין אלא עכובא ולישממע בעשרה אלא
שהרשב״א כתבתי וכבר דאפשר היכא קאמר בי׳

ז״ל

 הכלל זה אמרו כ״א) (דף למפרע המגילה את הקורא פרק סוף דשה וקשה .הלילה
 בלילה שמצומו ודבר בזיכים סידור לאתויי אתי ביום שמצותו דדבר ואמר מאי לאהויי

 כהלכתא דלא שהוא אינו הוא הכלל זה וא"כ אליעזר כר׳ ודלא פסחים, אכילת לאמויי אתי
 ממידין בהל׳ פסק בזיכין בסידור וכן כר״א פסק פסח קרבן בהלכות ז״ל רבינו שהרי
 שמצותו דדבר בגמ׳ אמר דאמאי קשה ועוד .זה מכלל נלמוד איך וא״כ יוסי כר׳ דלא

 ממני׳ דסתם כר״א דהלכמא משום אינו הכלל דזה כר״א דלא לאתויי אתי וכו׳ בלילה
 בלילה מגילה מקרא לאתויי דאתי רמא אסתמא סממא דקשיא דוחק והוי כוומיה אתי

 מתני׳ מ״מ אינו זה דכלל ואע״ג האחת לקושיא וי״ל .ז״ל רבינו כדכהב הלילה כל דכשר
 דלא היכא מ״מ ר״א פליג פסחים דאכילת דבההיא ואע״ג הדברים בכל כייל כללא

 אתכחיש כללין דאתכחיש והיכא דמתני׳ לכללין דהדרינן דאמרינן ודאי פלוגהא אשכחינן
דלא משום הכי שני לא דגמרא לומר יש ,ולשניה .אתכחיש לא אתכחיש דלא והיכא
ואם אמרה ריב״ל אלא בלילה המגילה את לשנות אדם דחייב דקאמרה במשנה אשכחן

שאינו מדבר יותר במשנה המפורש דבר לאתויי כללא לאוקמי מסתבר טפי כן
:במשנה מפורש

 בכפר הוא הכפרים שקורין הכניסה ביום מפרש שרביט נראה .וכו׳ הכפרים בני ו
 בבתי ובחמישי בשני אלא מתקבצים ואינן כנסיות בבתי מתכנסים דשם שלהם

 וסירן חיים רבי הרב בשם י״ד) (דף דיבמות בפ״ק ז״ל הסום׳ כתבו וכן שלהם כנסיות
 בבתי מסקבציס שאינן שכתב ז״ל רבינו לשון מורה וכן בגמרא שם שיש חזקה קושיא

כפר לקמן שכתב כלשון מורה וכן שלהם כנסיות בבתי דהוא משמע וכו' כנסיות

הגהות
 כתב [ה] ! בולה האומר כר״ט הלכה רב אמר גוריא בר חייא רבי אמר הלכו רבי אמר

 רלבולי רמשמע רמגילה ס״ב משילהי וראיתו בלל במגילה הברכות לכתוב שאין ראבי״ה
 מדבר חוץ מס״ת ומשונה חלוקה שאינה במגילה וה״ה בס׳ת כרבות בותבין אין עלמא
 ביום המצוד, שעיקר כיון זמן ומברך חוזר שיהא נראד. לר״ת אבל [ו] :ע״כ ,כדלקמן אחד

נהגו אמנם . יצא לא בלילה שאכלד, פורים סעודת וכן בפ״ג האלה מוהימים דילפינן
הר'מ בשם כתוב מצאתי שוב .הרוקח בעל ובן מהר״ם הנהיג וכן המחבר כרבינו העם

 לקיים כדי הקד,ל של אמן עניית בשעת בלחש זמן ביום גם מברך היה בעצמו שד,וא
 תנחום ר׳ אמר בניו וארורים המן ארור צ״ל אמר רב ירושלמי [ז] : ע״ב ,ר״ת דברי

 נהגו לבך מאברהם אני המכסה אמר וד.׳ פד רבה כבראשית ועיין לגיוב זכור חרבונה
 ארורה היהודי מרדכי ברוך לאבדי בקש אשר המן ארור ובו' 7קוי שכל להודיע לומר
 חרבונק, ויאמר בדאמר ,לטוב זכור חרבונה וגם בעדי אסתר ברוכה מפחידי אשת זרש

 אלו לומר הקד,ל ונהגו .בלילה הניא אשר לומר ונהגו .לחרבונה ליה אידמי אליהו אחא
ואין היד,ודי מרדכי בי אורד, היתד, ליהודים יצא ומרדכי יהודי איש רם בקול .-,פסוקים

 לא לקרות לעיר שבאים מפרש הוא ואם בו נכנסין שאין בזמן וכן וקורין שמקדימין
 היו עצמו בכפר שבו היא הכונה אלא בו מאי לעיר נכנסין שאין בזמן אלא היל״ל

 להתאסף ובחמישי בשני בכפר נכנסים אין דאם אמר ולהכי הכנסת בבית מתכנסין
;בי״ד אלא אותה קורין אין שם

T כו׳. שמקדימין אלו וכל וכו' בשבת באחד להיות י״ד מל כיצד  שלא ה״ה כסב ו
 הכניסה יום תימא לא כלומר וכו׳ שיהיה סבה איזו מחמת לכן קודם בזמנה

 וכדהקשו הכניסה יום נתבטל כבר ורב אסי רב דבזמן קשה דא״כ כדפרישית דכפרים
 הר״ן וכדכתב בשיירא ויוצא ביס מפרש כמו אחרת סבה איזו מחמת אימא אלא עליו
 אסי דרב להא ודמה ז״ל הרב דכתב במ״שומאי ההשגה כוונת וכו׳. א״א ובהשגות ז״ל.
 ז״ל הרי״ף על שהקשה מה עליו להקשות דהנונה הנראה לפי, היא מילתא לאו ה׳) (דף

 הכתובים דבין לקמן יוחנן ר׳ דאמר משוס אסי דרב להא דחה דהוא ז״ל הלוי הר״ז
 דהלכתא נימא דמ׳^ג הקשה זה ועל יצא דבימיד דמשמע ביחיד) (אבל בציבור ה״מ יצא לא

 היכא אבל ראפשר היכא לאהדורי דמצוה אלא אסי רב קאמר לא כאן דעד אסי כרב
 ז״ל. כוונתו נראה זו אפשר דלא היכא הוא יצא לקמן דאמר ר״י וא״כ יצא אפשר דלא
 ממש אסי רב דעת וזה דקסמר מאי קשה לכאורה אלו בדבריו ז״ל ה״ה הבין כן ואס

 לו להודות רצה דמתחלה נאמר אא״כ ז״ל הראב״ד לדברי כסיוע זה נראה דאדרבא
 הכריח ז״ל הרשב״א מ״מ אבל הוא כך אסי רב דדעה עמו דהדין ודאי כלומר ואמר

 ז״ל הראב״ד בדברי הבין דהוא לומר ואפשר .דירושלמי ההיא מכח ז״ל ההלכות כדברי
ההיא מכח כוותיה הלכתא דלית נהי לגמרי אסי לדרב דחה דאמאי ז״ל להרי״ף שהקשה

דר׳
מיימוניות

 זד, מתוך דעתם שיתנו כדי אותם ואזדז התינוקות אשמח שנהגו בעלמא שמחד, רק זה
 אבא בר שמן ברב [ס] : ע״ב ,זה מנהג נהגו שלא מקומות ויש מגילה קריאת לשמוע

 בפ״א בתוספתא תניא [ט] : ע״ב ,מוהימום דילין) נחמני בר שמואל כרבי ודלא יוחנן א״ר
 להקדים אמרינן לא בה״ג כתב וכן בי״ד קורין בספינה והמפרש בשיירא היוצא דמגילה

 בי״א או בי״ב או בי״ג שיקדים בי״ר לקרותה יכול אינו שאם רא״ם וכתב .בכפרים אלא
 כתשובת וכן לאחריה ולא לפניד, לא לכרך שאין וכתב הרוקח בעל כתב וכן קודם לא
 כה מיחייב לא דהא בזמנד, ואפילו לאחריה ולא לפניה לא לברך לו אין דיחיד מ״ה ר״ג
 דמגילה א“פ מדגרסינן ראיה והביא ראבי״ה ופסק ז׳ בהילכתא בהג״ה רקמן אפי כרב

 אשר וד,חדש הטעם ואמר המגילה לקרות כשר ההדש כל אומר נתן רבי תני ירושלמי
 לקרות כשר החדש כל דאיתמר הא .יעבור ולא דאמר ט״ו עד חלבו רבי אמר וגו׳ נד,פך

 .בט״ו אלא עושין אין סעודה אבל מגילה בידם שאין דרכים הולכי בשביל המגילה אח
 אבל כניסה יום משום לכפרים אלא חנן לא די״א דיקרא לי נראה י״א קודם ואפילו
כשאפשר דתוספתא ודיהיא ט״ו עד מי״א ובלבד חלבו רבי אמר מדלא שרי דרבים להולכי

לקרות



o t:d™ . ת י כ ל ה ה ל י ג א מ ״ 366 קפג משנה בסף פ
fל ר! אנל מלך הדרח עם ברב עדיף סאי עשרה אינא אי ומ״מ ההלכות כדברי הכריע ״ל כ תו5סק אדם בני עשרה שם אין ואם ונו׳ בעלנץ עשרה בה שיש עיר ו

שנשנני פירוש .בי״ד [אלא] קורץ ואין גדולה עיר כאנשי הם והרי קלקלתו :אחריהם למזור א״צ
ר ח פ ) במשנה(דף וכו׳. נכנסין שאין כ קורין וכשאין ככפר נדונים שהם לפי להם הוא קלקלה הכניסה ליום מקדימין העיר ובחמישי בשני שנכנסין מקום אימהי יהודה א״ר ה/

הלשון ושיעור ,כפר כבני ולא עיר כאנשי נדונים שהם לפי להם הוא הקנה בי״ד אלא .ע״כ בזמנה אלא אותה קורץ אין בחמישי ולא בשני לא נכנסין שאין מקום אבל
פירושו הוא וכך הקנהו קלקלהו אמר כאילו לפרש אלא אינו אימהי ר״י שאמר כ״מ וידוע
י י ’״ י ע י ׳ ?י' / ] ®יי'”’ • ף י ת [ ו ח פ ה ב י ש ע ר ח ♦ מ פ ן כ י מ י ד ק מ ן ש י א ר ו ק כאנשי נדונין להיות הקנתו י׳ שם שאין קלקלתו ו

 קוראין אין ובחמישי בשני בו נכנסין שאין בזמן הכניסה נ(ןךא5ו ככמי היא הרי מכן פחות בעלנין
בטלנין עשרה בה שאין עיר וכל בי״ד. אלא אותה ומדברי . הכנסה ביס של בעלנין עשרה חנא

 ככפר .היא הרי הצבור לצרכי הכנסת בבית הבועין במלנץ עשרה בעינן לעיר דדוקא נראה רביט
מ שאמיי וזהו בעינן לא מומה המוקף לכרך אבל ״ - • ! ׳ ) • י
הכניסה. ביום וקוראין ומקדימין הזכירו ולא עיר היא איזו

 *תקנתו אדם בני עשרה שם אין ואם (דף בגמרא שאמרו מה פירשו והם .ההוספה
גדולה עיר כאנשי הם והרי קלקלתו געלנין עשרה מ שאין כרך ריב״ל אמר ג׳:)

: אלא קייאץ ואץ י ׳ במה ט ם
וקוראין ימין שמק! אמורים דברים לזה שיש ונראה .גדולים מקומות שהם בגמרא
להם שיש בזמן הכניסה ביום מאי בגמרא עליו שהקשו ממה סעד הפירוש

״ חנינא קמ״ל י ׳ עיי היא א ״ כ] .מלכות לישראל ?ו יתייז י הזה בזמן אבל [
J ואם מעלמא. ליה דמקלעי ואע״ג ליה איצמריכא L i שהוא בזמנה אלא אותה ן קורא ן א j»j, ןןך,

ובני הכפרים בני .ט״ו ויום י״ד יום ־ ־

 אפשר היה וכבר בי״ד. לקרות גדולה עיר
 כלומר יותר ארוך כשזמנם דאדרבה לפרש

 כלומר קצר וכשזמנם להם הוא תקנה שמקדימין
 הוא קלקלה יותר• ולא מיוחד יום להם שיש
 שאמר שלפי כפשוטו הלשון יתיישב זה ולפי להם

 הם הרי בטלנין עשרה שם יש שאם למעלה
 כ״ש לומר דעתך על יעלה לא אמר ככפר
 נדונס שתהיה אדם בני עשרה שם כשאין
 אותה שמתקן שתחשוב מה אדרבה אלא ככפר

 אדם בני עשרה שם שאין שהוא ככפר לשתדון
 ביום אלא יקראו ולא לשיהקלקל סבה הוא

 דסנהדרין שבספ״ב אלא גדולה. עיר כאנשי מיוחד
 איחא י״ז.) (דף דתעניות ורפ״ב כ״ב;) (דף

:הראשון כפירוש ומתפרש קלקלתו שתקנתו
 הקורא פרק .וכו׳ לכרך שהלך עיר בן י

 בן סנן י״ט.) למפרע(דף המגילה את י
 טבע וכפי .במ״מ) וכו׳(עיין לכרך שהלך עיר

פירושים, מג׳ אחד יסבול רבא מאמר החלוקה
 ומשם לכרך שהלך עיר לבן שחוזר שנאמר אס

 לבן דקאי שנאמר או ,לעיר שהלך כרך לין נלמוד
 שהלך עיר לבן נלמוד ומשם לעיר שהלך כרך

 לב״ע בין אהרוייהו דקחי נאמר « ,לכרך
 והיותר .לעיר שהלך כרך לבן בין לכרך שהלך

 שלא דעתו אם הדבר שעיקר קחי ארישח דרבא הראשון הפירוש הוא מהפירושים נראה
 להתעכב דעתו ואס כמקומו קורא נתעכב אס אף מקומו קריאת ביום ההוא במקום להמצא

 וקורא עירו כבן מלהיות נעקר לכרך שהלך לב״ע י״ד דהיינו מקומו קריאת יום קצת כאן
 ט״ו דהיינו מקומו קריאה יום לחזור דעתו שאס לעיר שהלך כרך לבן נלמוד ומשם עמהם

 ט״ו דהיינו מקומו קריאת יום קצת להתעכב דעהו ואס כמקומו קורא נתעכב אם אף
שיומו פי׳ יומו בן ופרוז הזאת העיר אנשי שם עליו ומל מקומו אנשי שם מעליו בטל שהלך עיר בן י״ני.) למפרע(דף המגילה את הקורא פרק .וכו׳ לכרך שהלך עיר ק י

וכן פרוז מקרי קצתו כאן להתעכב ודעתו מוקפים שהם מקומו אנשי קריאת יום שהוא קורא לאו ואס כמקומו קורא למקומו למזור עתיד אם לעיר שהלך כרך ובן לכרך

 טובא והא ממתניתין קושיא מאי בע״ו שזמנן
 אלא דינא שמעינן לא ממתניתין דאי אשמעיק
 ומ׳׳מ .המוקפין בכרכין אשמעינן ואיהו בעיירות

 המוקף בכרך דאפילו בזה יש אמרת שיטה
 ה״ז לאו ואם בטלנין עשרה בעינן יהושע מימות

:ז״ל והרשב״א הרמב״ן דעת וזה כעיר
אם . בעיר אין ו כו׳  לפי זה הוא בירושלמי ו

 אומו כתב א״א ובהשגות . גרסתרבינו
 שאין בזה להאריך ואין האריך ועוד .וכו׳ כפר לא שאינו מפני ואולי מעם לו ואין

: בסמוך שיתבאר כמו הזה בזמן י״ד קודם קריאה לנו
 שהשנים בזמן אימהי יהודה א״ר ב׳.) (דף בגמרא .וכו׳ וקורץ שמקדימין בד״א ט

 בזמנה אלא אותה קוראין אין הזה בזמן אבל אדמתם על שרויין וישראל כתקנן
:שם כמבואר חכמים כדברי והוא

הראב׳׳ד השגת
 א׳אנחג וכו׳. קלקלתו *תקנתו

 מפגי ואולי טננס לו ואין אותו
 וכן כלום ולא כפד לא שאינו
 אמר וכן מקדימין כפרים אמרו

 הנדחת עיר נעשית מאימתי
 מאה עד מעפרה בה משהיו
 כפר לא עיר בירושלמי ופירש

 כרך ממאה יותר כרך לא עיי
 מעשיה פחות כפר עשרה הוא
 אינו זה וכל ,כפר ולא עיר לא

 עשרה לן אימא דלעולם מספיק
:עכ׳ל הוא כפר מעשרה ופתות  כרכין ובני .בי״ד קודאין עיירות

 שהלך כרך בן או לכרך שהלך עיר ייבן י :בט״ו קוראין
 ונתעכב קריאה בזמן למקומו לחזור דעתו היה אם לעיר
לחזור בדעתו היה לא ואם כמקומו. קורא חזר ולא

אלא :שם וסמ׳ג טור א

 אבל חזר ולא ונתעכב י״ד בליל לסזור שעתיד אלא שנו לא רבא אמר ובגמרא .עמהן
ק קורא י״ד בליל לחזור דעתו אין מ  בערי היושבים הפרזים היהודים כן על דכהיב ע

 דפרוז קמ״ל הא הפרזות בערי היושבים למכתב לי למה הפרזים כתיב מכדי. הפרזות
ן  לשון נ־״כ מוקף נקרא יומו בן מוקף פרוז נקרא יומו בן ומדפמז נקרא.פרוז יומו ג

 דלא קאי לעיר שהלך כרך אבן דרבא דהא המפרשים מן והרבה ז״ל ופירש״י .הגמרא
 למזור בשעתיד אלא ט״ו בליל דהיינו כרך של חיובו בזמן במקומו לחזור כשעתיד הימה
י״ד בליל למקומו למזור דעהו אין אם אבל קצת י״ד ביום שס מתעכב ואינו י״ד גליל אלא

קאי שרבא על בנוי שהוא לפי זה פי׳ יתכן לא אבל .מוקף מיקרי יומו בן מוקף פי׳
פרוז מיקרי יומו בן דמדפרוז אמרינןאיפכא ובגמרא לסיפא לומדים אנו ומשם ארישא
 והטור לכרך. שהלך לב״ע לומדים אנו לעיר שהלך כרך שמבן הרי וכו׳ יומו בן מוקף
 שאמר ממה כיצד באומרו הוסיף מה בלשונו נדקדק ויש וכו׳ לכרך שהלך ב״ע כתב

 למה ג׳ .בהפך' הפסס ובכיצד בחמלה לכרך שהלך ב״ע תפס למעלה למה ב' .קודם
 נאמר ולזה וכו'. מעליו נסתלק אמר לכרך שהלך ובב׳׳ע עליו חל ■אמר לעיר שהלך בב״כ
 אסיפא אלא קאי לא דרבא נימא דהיכי משום שני פי׳ תפס לא הר״י ספק שבלי
 מהטעם בעיניו יישר לא הא׳ הפירוש גס הוי איפכא דגמרא ואורחא לרישא ילפינן ומינה

 דמשום וה״ס אסיפא בין ארישא בין קאי דרבא הג׳ הפי׳ לו תפס ולכן למעלה שאמרנו
 מקום באותו להמצא דעתו היה לא לכרך כשהלך אם בי״ד מקומו שקריאת וב״ע לאו אם יתחייב אם בו וליסן לישא ראוי י״ד שהוא הראשון היום המצות על מעבירין דאין
ס  אם אבל זה מקום קריאת חובת עליו חל לא נתעכב אס אף קריאתה ביום הזה במקום להמצא שלא דעהו אם בי״ד וקורא מקומו כאנשי הוא עדיין נתעכב אם אף ההוא גיו
כיצד ואמר חזר כך ואמר וכו' עיר בן אמר שתחלה כהוגן לשונו מתיישב הזה הפי׳ ועם .עמהם וקורא קריאתן זמן מובס עליו חל הרי זה מקום קריאת יום קצה להתעכב דעתו

נסתלק עיר ובבן עליו חל כרך בבן אומרו וטעם ואחד אחד לכל חוזר כיצד פירש ואח״כ החלוקות לשתי חוזר י״ד בליל למזור דעתו שאם כלל דרך הדין אמר שבסחלה לפי וכו׳
מל למימר שפיר שייך להתעכב דעתו שהיה לפי זמנו קודם זה בזמן אוחו מחייבים ואנו מקומו זמן הגיע לא עדיין כרך שבן שלפי יתבאר שפירשט מה מתוך הנה .מעליו

משנה לחם
עליו

 מיהו מיחש מ׳׳מ התוספות וכדכהבו הרב במקום כתלמיד הלכה דאין ועוד יוחנן דר׳
 ולכך למיהדר מצוה עשרה בתר למיהדר דאפשר והיכא גופיה רב דחייש היכי כי מיישינן

 וכיון ממש אסי רב דעת היינו פירש כן דאם הכי קאמר דהיכי ז״ל ה״ה עליו השיג
 ודאי א״כ הרב במקום כתלמיד הלכה דאין משום אסי כרב הלכחא דלית מודה דהוא
/ עודומ״מ וכתב אסיכלל. לדרב חיישינן דלא ו כ  דפלונחא שפירשו פירושו לפי הרגיש ו
 כן אס מצוה אפילו דאינו דס״ל רב א״כ לא או למיהדר מצוה אי הוא אסי ורב לרב

 ז״ל הר״ן וכדהקשה לקרותה שלהם ת״ה שמבטלין רבי ביס של דסמכו מההיא ליה תקשי
 ומ״ש מלך. הדרת עם ברוב אחריהם לחזר צריך שאין דמ״מ׳אע׳׳פ בעצמו הוא ותירצו
 אלא קורין אין קאמר מדלא אסי רב מלשון דדקדק משמע וכו׳ אסי רב אפילו דודאי

 ויש .קאמר דלכחחלה משמע בי׳ אותה קורץ ומדקאמר עיכובא משמע דהוה בעשרה
 מדברי וכדמשמע עיכובא משמע קורין והאי בעשרה בזמנה שלא קורין אמר דהרי לדקדק

 דהוא דמשמע מעשרה בפחות אותה קורין אין וכו׳ שמקדימץ אלו וכל שכתב ז״ל רבינו
 לומר שייך לא והסם ביחיד בזמנה משוס הוא קורין דקאמר דמאי לומר ויש .עיכובא

ץ בזמנה בין היל״ל אסי רב אבל ביחיד אלא קורין אין אותה קורץ אין בזמנה שלא ג
:בעשרה אלא

ל ח כ .גי״ד אלא קורץ ואין וכו׳ קלקלתו תקנתו וכו׳ בטלנין עשרה בה שאין עיר ו
דרים אדם בני עשרה גו דאין הוא שלו דהקלקול מתקן הוא שלו הקלקול ר״ל

 דריב״ל מימרא איכא ג׳.־) (דף ובגמרא גחלה כעיר דהוא מתוקן הוא כך ומפני שם
 כפירוש סבור שהוא ונראה ז״ל רבינו כאן הזכירה ולא וכו׳ הוקף ולבסוף שישב כרך

 כרך שם עוד .חומה ערי בתי לענין אלא מגילה מקרא' לענין ■ נאמרה דלא ז״ל רש״י
 הוקף שלא ודאי והיינו בטלנין מעפרה שחרב כרך בגמרא ואוקמוה ישב ולבסוף שחרב
 הזכיר ולא ,ככרך נדון בטלנים י׳ בו אין אפילו יהושע מימות הוקף שאם יהושע מימות

:כלל זה דבר מכל ז״ל רבינו
.חכמים כדברי והוא וכו׳ יהודה ר׳ אמר ב׳:) (דף שם .וכו׳ שמקדימין כד״א ט

וכו׳ ובחמישי בשני שנכנסין במקום דאימתי לההיא מינה הקשו ובגמרא
 משוס לתרתי פסקה ז״ל ורגינו יהודה ב״ר יוסי כר׳ ומד יהודה כר׳ חד ואוקימו

 קאמרה מלכות שאין בזמן וכו׳ אימהי שאמר כר״י להו דמשמע אלא הקשו לא דבגמ׳
 הכניסה: שנוהג בזמן אלא דבר שלא כבר הדבר ביאר ז׳׳ל רבינו אבל בזמנו דהוא

 ומה .יפה זה לבאר האריך הוא כי ז״ל בהרב״י עיין .וכו׳ לכרך שהלך עיר בן
 תלוי ואין במחשבה תלוי דהכל דסובר משוס הוא וכו׳ ונתעכב ז״ל רבינו שאמר

 כשעתיד אלא שכתב במעשה תלוי שהדבר נראה ז״ל ה״ה מלשון אבל במעשה הדבר
 שנראה ואע״פ ,במעשה תלוי דהדבר משמע וכו׳ י״ד כיוס שם מתעכב ואין וכו׳ לחזור
 ז״ל רבינו דקאמר הקריאה זמן ענין אלא לפרש בא לא ז״ל רבינו דברי לפרש שבא

רביט פליג דודאי מיירי קא לא בהא אבל עתה בו שהוא המקום קריאת בזמן דאיירי
V f׳

מיימוניות הגהות
להדיא עליה דפליגי היצא אפילו אסי ורב רב לגבי יוחנן בר' וחלבה לקרוח יכול שיחיר ושלא ביחיד אוחה קורין בזמנה מגילה רב אמר [י] t ראבי׳ח דברי ע״ב ,עמחן לקרוה
גרשם ורבינו עמרם ורב יראים וספר בה״ו. ורלא שמריה רבינו ,וכן ס״ד. ובן ר״ת פסק ובן שלא בין בזמנה בין דאמר אשי ברב ורלא אלפס רב ובן ר״ח פסק ובן בעשרה .בזמנה
הזה בזמן אומרים חבטים אבל סתימתאה ר״ע דברי זו פ״ק [כ} : ע״ב ,אסי ברב דפסקי הקורא ב׳ בפרק יוחנן רבי מראמר אסי דרב להא רב לה דחש ואע״ג בעשרה בזמנה

על מקדשין ואין בה מסוזכלין והבל הואיל פירוש קורין אין בה מסהבלין והבל הואיל אומר הוא הרי יצא ביהיד אבל בצבור ה״מ יצא לא הבהובים בין הבתובה במגילה
פי
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ע3 אבל עליו  ש&יר שייך להחעכג שהיה מספם אוחו שוטרים ואט מקומו זמן שהגיע נ״
 אבל המשנה לשק שח&ס לפי בהחלה ב״ע הפס שלמעלה והטעם > מעליו נסחלק למימר
צד  לסיפא נלמד ומשם ארישא קאי דרבא הא׳ הפירוש מולשח להודיעט בהפך חפסם מי
שחלוקת לפי א״נ . למעלה כמ״ש ונו׳ לב״ע ילפינן ונו׳ נרך דמבן משום דא״א לנו ורמז

 שהוא המקום אנשי עם קורא הקריאה זמן לאחר אלא
 אין אם עמו הנראה וכל לו [ל] הסמוך וכל ,וכרך שם.

 וקוראין ככרך זה הרי אמה אלפים על יתר כיניהם
א בט״ו:  היתה אם ידוע ואין ספק [מ] שהיא עיר“ י

 הוקפה כן אחר או נון בן יהושע בימות חומה מוקפת
 ומברכין ובליליהם. וט״ו י״ד שהן הימים בשני קוראין

 לרוב קריאתה זמן והיא הואיל בלבד בי״ד קריאתה על
ב העולם: קראו י  כך ואחר ראשון באדר המגילה את ̂*

 באדר אותה וקוראים חוזרים השנה את דין בית עיברו
 גזירה בשבת המגילה את קוראין אין יג :בזמנה השני

 בקי שהוא מי אצל וילך בידו אותה יטול שמא [י]
 שהכל .הרבים ברשות אמות ארבע ויעבירנה לקרותה

 לפיכך בקריאתה. בקיאין הכל ואין בקריאתה חייבים
 אותה וקוראין מקדימין בשבת קריאתה זמן חל אם

באותה פורים בהלכות ודורשין ושואלין השבת. קודם
ת פס: וסמ׳ג ר1ט ב :וע״ש סיפח סי׳ מור א ב ש

 לט הפוסקים מרוב מוסנמח ונו׳ נרך גן
 אבל הר״י. לשון נתיישב ובזה ראשונה הפסה
 גן מוקף הסי׳ שלזה והוא דוחק קלח נשאר
 עירו יום שאיבד יומו בן מוקף ה"פ ונו׳ יומו

 מוקף מיקרי להחענב דעתו שהיה דהיינו
 יומו p ופרוז מקומו אנשי חובת מעליו ונסתלק

נו ר שנהענב סי  יום שהוא י׳׳ד יום נעי
ם ח א  ולנן .זה מקום בני מובס עליו חל ^י

 אב״ה קאי דרבא דהיינו השני הפירוש סירש״י
 דעתו היה אם בי׳׳ד שקריאחם לעיר שהלך

 נתענב אם אף קריאתם ביום עמהם להמצא
 דעתו ואם מקומו נאנשי רק נחשב איט

 עמהם וקורא עמהם נחשוג הוא הרי להתענב
 לב״ע ומינה פרוז ומיקרי יומו בן פרוז דה״ל
 שלא דעתו אם בט״ו שקריאתן לנרך שהלך

 ליומו מוקף הוי לא קריאתם יום שם להמצא
 נהתעכב עתיד אם אבל בי״ד במקומו וקורא

 לקרותה צריך אין ט״ו דהיינו קריאתם יום
 שסופו אע״פ עמהם וקורא ממחין אלא בי״ד

 ליומיה מוקף דהוי משום זמן לאחר למזור
 בזמן שנתב דבריו סתם ורבינו .מוקף ומיקרי

 קריאת בזמן פי׳ אם משתמע ולא הקריאה
המקום קריאת בזמן או משם שיצא המקום

ח הונחנו נבר אבל עמה מ שהוא  שיצא המקום קריאת בזמן לפרש שא״א הגמרא מנ
 קריאת בזמן הקריאה בזמן באומרו דבריו שנוונס רבינו דברי לפרש לנו יש ע״נ וא״ה

 הרי״ף על פירש הר״ן גם רבינו דעת שזה ה״ה ונ״ב נפירש״י עסה בו שמא המקום
:הרי״ףז״ל רבו עם מסניס שרביט לומר לט ויש הזה הפירוש

ך ר כ ״נ הספרים שבנוסחה ז״ל המגיד הרב נתב .ונו׳ לו הסמוך ונל ו  שהמסחא ונתב נ
 קאי לא ביניהם אין ואם ונו׳ לו הסמוך ובל עמו הנראה ובל ברך האמיתית

 רבינו דברי תקננו הרי אומר ואני .בגמרא מונרח דבר שזה ונתב בלבד אסמוך אלא
 אינם אפילו להם הסמונים הנפרים ופן ז״ל נתב והטור נעשה מה אבל הנוסחא בשמש
 בהר שהם נגון סמונים אינם אפילו עמהם שנראים או בעמק שהם הגון עמהם נראים
נתקן הטור ספרי נוסחת שגס לומר באנו ואם ממיל^ יותר רחוקים יהיו שלא ובלבד
הסמוך ופל דנרך ריב״ל מימרת על שנתב להר״ן נעשה מה רבינו נוסחת מקנט נאשר

נו׳  ביןלסמוך׳ עמו לנראה בין מילתא־מהדר אנולה ופו׳ נמה ועד אמרינן דני דאסשר ו
ם. אנו מפיהם אשר האלה הגאונים לשון ליישב ועלינו  הרב שספק שמה, הדבר ואמת חיי
 יותר ביניהם אין אם שהרי נראה הוזנר למה שא״פ והוא מעיין נל לספקו ראוי המגיד

 נדון אינו יותר רחוק ואם נמוהו דינו עמו נראה אין ואפילו סמוך הוא הרי ממיל
 בטבע אשר הפירושים ולפרש הגמרא לשון להביא ראיתי הקושיא זאת וליישב .כמוהו

מה ועד בפרך נדון עמו הנראה ונל לו הסמוך ונל פרך ריב״ל אמר ב׳:) (דף דמגילה בפ״ק אפשרית. החלוקה ג׳:) אמרו(דף מנאן ואחר מיל לס?ריא כמחמחן ירמיה א״ר נ
בגמרא. ע״כ בנחל ביושבת נראה שאינו אע״פ סמוך ההר בראש דימבא סמוך שאינו אע״פ נראה ופי׳ סמוך שאינו אע״פ נראה נראה שאינו אע״פ סמוך תנא ופו׳ אריב״ל מפא
היה ואפשר ה״ה דעת שזה ונראה .כמותו נדון הכרך מן אוהו דרואין כיון כמה רחוק דאפילו מידי בעי לא דאנראה אסמוך רק בעי לא כמה ועד בעי דכי לפרש לט אפשר והנה

א"נ דוחק; שזה אלא כדאמרן שיעורא האי בעינן לא לנראה דאילו לו אסמוך דהיינו קאי ארישא אמה אלפים ביניהם אין אם וכשכמבו הוא זה והעור רבינו דעת שגם לומר לנו
שהוא לפי פרסאות כמה רחוק שאפילו לומר סברא דאין בעי אנראה אלא עיר של בעיבורה דהיינו ממש סמוך משתמע דסמוך אסמוך העי לא כמה ועד בעי דכי לפרש אפשר
בדרך לפרש אפשר ועוד קאי. סמוך שאינו אע״פ נראה דהיינו אסיפא ונו' אמה אלפים ביניהם אין אס שכשכחבו והטור רבינו דעת נראה וזה כמוהו נדון יהיה הכרך מן נראה

:הר״ן לדעת הוא ונכון בקרקע מדה לא באויר לעיר מעיר חבל בשחתן ה״פ אלפים ביניהם אין אם קאמר דכי אחרת
היתה

 שם יצא אפילו הקריאה עיקר שהוא היום מן וקצת הלילה אותו שם שנתעכב אלא
 לחזור דעתו ואין לכרך שהלך עיר לבן וה״ה כעיר קורא למקומו וחוזר ט״ו קודם
 בזמן ר״ל קריאה בזמן למקומו לחזור דעתו אם רבינו כשכתב זה פירוש ולפי .ס״ו בליל

קר: וכן משם שיצא המקום זמן לא עתה » שהוא המקום קריאת עי
ך ר כ  אין אס עמו הנראה וכל לו הסמוך וכל ו

ה הרי אמה מאלפים יותר ניניהם  ז
 הטסחא מצאתי כך . בט״ו וקוראין ככרך

 עמו נראה דאפילו ממנה ונראה רבינו בספרי
 ואני אינונכרך; אמה מאלפים יותר רחוק אס

 אריב״ל ב׳:) פ״ק(דף שנינו שהרי בזה המה
 ככרך נדון עמו הנראה וכל לו הסמוך וכל כרך
 מיל לטבריא כמחמתן ירמיה ר׳ אסר כמה ועד

 יהושע ר׳ אמר גופא אמרו ג׳:) מכן(דף ואחר
 שאינו אע״פ סמוך תנא וכו׳ לו הסמוך וכל כרך

 נראה ופירשו סמוך שאינו אע״פ נראה נראה
 סמוך ;ההר בראש דיתבא סמוך שאינו אע״פ
 וכיון .בגמרא ע״כ בנמל ביושבת נראה ואיט
 לנראה מיל שיעור שאין הוא פשוט דבר שכן

 האי לפרש הוא גמור והכרח סמוך היינו שא״כ
 זמן כל אנראה אבל בלמוד אסמוך כמה ועד

 ואני .הוא ופשוט ז״ל פירש״י וכן נראה שהוא
 שהרי נראה הוזכר למה רבינו לשון לפי תמה

 אמה אלפים שהוא ממיל יומר ביניהם אין אם
 דינו עסו נראה אין ואפילו סמוך הוא הרי

 אין עמו נראה אפילו יותר רחוק ואם כמוהו
 להם היה בהלכות שנם ובאמת ,כמוהו נדון

 שהזכרתי מימרא סלא הביאו ולא זה לבאר
 קאי בלבד לו אסמוך כמה דעד לפרש הוא דהכרח מ״ש על להם שסמכו אלא ראשונה

מו. נראה הוזכר למה לא דאי  עמו הנראה וכל כרך רבינו בדברי הנוסחא שעיקר ונ״ל ע
דבר וזה בלבד אסמוך אלא קאי לא ביניהם אין ואם וכו׳; ביניהם אין אם לו הסמוך וכל

: בגמרא מוכרח
א ר י כו׳. ספק שהיא עי  אלמא ובמ״ו בי״ד בהוצל מגילה קרא אסי רב (דףה':) שם ו

 רבינו וכתב ליה. דמספקא משוס ובט״ו בי״ד בטבריא קרא חזקיה ליה מספקא
 להם היה חסידות דמדת שכתבו י״מ וס״מ ז״ל; כתבו וכן בשני ולא בראשון שמברך

הו. מוקפין ולאו דעלמא רובא בסר אזליק גמור מדין אבל  חשו שלא שכתב מי ויש נינ
 ערי בבתי בית דין מחמת התקנה בשעת ידועות עריהם שהיו בא״י אלא זה לספק
 וי״מ .בי״ד אלא יקראו לא ספק שהוא שכל התקינו כך מעיקרא בח״ל אבל חומה

;לעשות ראוי וכן רבינו כדברי ונוהגין סוברים שהיו
ב או ' ר  רבינו: ללשון קרוב ו׳:) (דף שם משנה .וכו׳ באדר המגילה את ק
ג ן י  :והטעם הדין בגת׳ ומבואר במשנה ד':) ודף ב׳ (דף שם .וכו׳ אס קוראין אי

ך כ פי להיות שמל פורים ובגמ׳ ד׳.) ודף ב׳ (דף שם במשנה .וכו׳ מל אם ל
בשבת

למלך משנה
 הוקפה אח'כ או «ן בן יהושע מימוש מומה ״מוקפת הימה אם ידוע ואין ספק שהוא עיר

 אם המסופקות עיירות ולענין וו'ל הר׳ן וכשב גפ׳קדמגילה, וכו׳. הימים בשני קויאין
 שיובן עיירות רוב אחר בהן שהולכין הגאונים הורו לא או נון בן יהושע מימות חומה מוקפות סם

 דבריהם של ספק הו׳ל שקול ספק שהוא תאמר שאפילו ועוד בי׳ד כהן וקויין חומה מוקפות אינן
 בשני ופעור בראשון קורא לפיכן מגילה מקרא בודאי ממנו ובעל בשניהם פוטרו ונמצא ולקולא

 לקולא \מיול אפשר דלא אלא ולקולא דכייהם של ספק הוי הדין דמן דכיון נראה דבריו וכונס . «׳כ
 מש׳י זה ביום חייב אינו שמא למימי איכא ויומא יומא דבכל בשניהם סוטרו אתה נמצא דא׳כ

 ומאי בראשון שקיא במה נפטר דשמא דבריהם של ספק דהוי משום בשני ופטור בראשון דיקרא אמרינן
 לקרות צריך בט׳ו או בי׳ד או אחד יום לקרות ציין דעכ׳ם דכיון משום הוא בראשון דיקרא דאמיינן

 התכלת בפרק לן דאיבעיא מההיא לדקדק ויש : שיקיימנה צריך לידו המצוה שבאה דסיכף בי׳ד
 דהו׳ל עדיפי מוספין דלמא או תדיר שכן עדיפי שמידין דהאידנא ומוספין ולמחר תמידין מ׳ט.) (דף

 הרי וכו׳ כבשים שני אלא מצאו לא וו׳ל סמידין מהלכות כספ׳ח יבינו וכתב .איפשיטא ולא מקודש
 כפי ואם . ע'כ יניחו לתמידין למחר להניחם רצו ואס הקריבו היום למוסף הקדבום אם שקול הדבר

 שבאה המצוה שהיא היום למוסף אותם דיקייבו הול׳ל קודם מהם איזה לן דמספקא כיון שכתבנו מה
 מהם איזה לן דמספקא ומוספין חמידין כגון חלוקות מצות דשאני דמי דלא ונראה . תחלה ציוו

 יקיימנה אם ידעינן דלא אחת במצוה אגל שירצה המצוה לעשות בידו פרשות ידעינן דלא וכיון מדיף
.למחר עד יניחנה ולא היום שיקיימנה ליה דאמרינן פשיטא סגי אחד יום ובקיום למחר אז «יוס

א״ה

משנה לחם
 ומעשה מחשבה בעינן דהרתי דמשמע מתעכב ואינו לחזור כשעתיד אלא ומ״ש .עליה ז״ל

 דעתו אין דקאמר איפכא דכתב נראה ולבסוף הסקום כאנשי. קורא מנייהו בחד אבל
 מחשבה שם אשר המקום כאנשי לקרות בעינן דסרהי דמשמע וכו׳ שנתעכב אלא לחזור

 במעשה תלוי הכל דודאי היא מילהא לאו הא אדיוקא. דיוקא דקשיא נראה וא״כ ומעשה
(בגמרא איכא עוד כלל. במחשבה תלויה אינה אבל המעשה ר״ל דעתו ואין דעהו ופי׳
הביאה ולא עמהן קורא כך ובין כך בין לעיר שהלך כפר בן רבא אמר י״ט) דף

^ שויס והעיירות הכפרים דלדידן משום ז״ל רביט לי ^ ה״ה וכמ״ש הכניסה יום ד  ז
 יום לנו שאין הזה בזמן הס ז״ל רבינו ודברי שאמר וכו׳ עשר חמשה יום מל גבי לקמן

 להזכיר לו היה הכניסה בזמן שהוא הדינים דהזכיר דכיון דוחק ודאי דזה אע״ג הכניסה
מקצת: ולהניח מקצת להזכיר ולא הכל

 למתנות הדין הוא .וכו׳ ב״ד עיברו ואח״כ ראשון באדר המגילה את קראן יב
 (דף במשנה שם אמרו דכן בשני לסת צריך בראשון נתנו שאם לאביונים

 כיון ז״ל ורבינו לאביונים ומתנות מגילה מקרא אלא לשני ראשון אדר בין אין ו׳:)
א; מילהא חדא דכולה ממתנות ה״ה מגילה מידי'מקרא יצא דלא דכחב הי

דהוא דמשום משמע ז׳יל רביט מלשון .וכו׳ פורים בהלטס ודורשין ושואלין יג
הצריכו לכך לפורים הוא שהיום וישכחו אתמול המגילה וקראו נדחה

 צריך היה לא לויום המגילה שקראו נדמה היה לא אם אבל יום של בעניינו לדרוש
מהו וכו׳ לישראל להם תקן משה דהניא נמי סוב יום אפילו פורים איריא מאי שם והקשו וכו׳ שחל סורים דריב״ל מימרא על ד׳) (דף בפ״ק שם דאמרו הכי מוכח לא ובגמרא

דתימא
מיימוניות הגהות

ח פי איי ר ת טובין אלא ח א רי ק ה מ ל ד מגי ם הפסח ע א לו ו מין חיו א די ק לו מ א תרין ו א ח מ ל ח מגי ברי ט ט״ו סי״ד ב ב ה דמססקא ו ת אי לי פ ק ה מו מ מי חו ע בי ש הו ■ רב ליא או י אסי

תי ל א כ מי ץ ל מ ח. ח ס פ ר פ״ק [ל] : ע״כ ב מ ל א ב׳ ל כרך רי ב כו׳ לו הסמוך ו ה עד ו מ ב ת קרי ו ל ד מגי ״ ט״ו ני ב הוצל ו ה דמספקא ב כו׳ לי : ,ו נ ״ פני דאמר יוסף פרב ודלא [ג] ע מ

ר ח א״ טי ר ״ י י י תי אי ■׳ ו א י ר חיי א ג נ תן א מ ח מ א כ רי טנ ; ל ל י ב; מ ״ ק [מ] ע ה פ״ קי ם קרי חו ה עיני ל ש ם ש ת עניי או שו ה למקרא נ ל נ ,מגי ״ :ע



867 קפד משנה כסף ב א פרק מגילה הלכות זמנים.משנה מניד

 וה״ה ,ע״כ הכרכים י5לנ פ״ו פירשו ונהלכות יום של בעניינו ודורשין שואלין .בשבת
 פי על מקדשין' שאין שבזמנט לפי זה לשון ההלכות להם תפסו אבל עיירות לבני לי״ד

בדרכי ברור וזה שבת בערב יוה״כ יבא שלא כדי בשבת מל י״ד אין לשלם הראיה
: הראיה בזמן הוא בשבת י״ד מל שהזכירו מה וכל הקביעות

שנה(דףב׳.) יום כיצד יד כו׳.,במ שמלו י״ד
 ועיירות כפרים בשבת להיות מל

 מומה ומוקפין הכניסה ליום מקדימין גדולות
 כרבי דאתיא זו כמשנה הלכה ואין למחר
 ממקומן עיירות ונדמו הואיל ה׳.) ד׳ (דף דאמר
דברייחא כת״ק קי״ל ואנן הכניסה ליום ידמו

הראב״ד השגת
' עשר ארנעה יום *כיצד ס  .ו

א  והרי נשינוש השסקא זו כל א׳
ל ,כמשנה מסודרה היא :ענ׳

פורים: שהוא להזפיר בדי שבת
 שחל עשר ארבעה יום *ביצד יד

 מקדימין עיירות בני בשבת להיות
. . . , ברבים ובני שבת בערב וקוראיו ,

!•ידיי WD5 להיוה שחל פורים הכין דסמר וכרב ,̂ בשבת להיות ו ט יום חל בשבת. באחד בזמנם קוראים ל,,,, p,,״ 3,
יום שהוא שבת בערב וקוראין מקדימין ברבים בני בערב שקורין הכניסה יום עכשיו לנו דאין

 זמנם שהוא ביום בו קוראין עיירות ובני עשר ארבעה
^ ונמצאו שר: בארבעה קוראין ה ע

ה ד פ״ב ת י  איו לשון. אוחו בכתב כתובה שתהיה והוא וכו׳ תרגום כתובה ה
 ועול לשון באותה כחובה שתהא חדא בעי דתרתי רבינו דברי לפרש

 דהא עילמי וכתב גפעי בלשון כתובה היהה אם לאפוקי לשון אוחו בכתב כתובה שתהא
שכתובה כל ע״פאבל כקורא יהא שלא כדי אלא אחר בלשון כחובה תהא שלא קפדיק לא

בכתב שכתובה אע׳׳ס קורא שהוא לשון באותה

 מל י״ד יום שאין כתבתי וכבר ברור וזה שבת
 הפסקא זו כל א״א ובהשגות . הזה בזמן בשבח
כ. במשנה מסודרת היא והרי בשבוש  וכבר ע״
 והוא המשנה כאותה בזו הלכה שאין כתבתי
 רבינו בדברי משובשת נוסמא ואולי פשוס

 לפסוק כונהו ואסהיתה ז״ל, לר״א לו נזדמנה
ל כיון; יפה לא משנה כסתם  ממשה יום ח

 אלא ב׳.) (דף במשנה מבואר זה .וכו׳ עשר
הכניסה ליום מקדימין כפרים אמרו ששם

שני פרק

 שסיים רבינו לשון דייק והכי בכך מה אמר
 וקראה עברי בכתב כתובה היסה אם אבל וכתב

 על קורא זה שנמצא יצא לא לארמי ארמית
 כתובה שתהיה והוא דקאמר דמאי אלמא , פה

 אלשון אלא קפיד אכחב לא לשון אוחו בכתב
 או פה על שקורא למימר דשייך הוא דבלשון

א שאינו ר  ה״ה כתב . בכתב ולא פה על ^
 שאע״פ מדבריו ונראה וכו׳ הרגום כחובה היסה
 לקרותה רצה אילו לעז ויודע אשורית שיודע
 הירושלמי מן כן נראה ואין י״ח בה יוצא בלעז

. כו׳  חשובת הביא בתשובותיו ז״ל ב״ש ר״י ו
 שסובל מי לדעת הירושלמי לפרש שכתב הר״נ

 לקרותה רצה אילו אשורית ויודע לעז דיודע
חובתו: ידי יוצא בלעז

ולא א א קור ה קרא יצא. לא למפרע המגילה [א] את **
וקרא וחזר ששבח פסוק וקרא וחזר לו שני פסוק וקרא אחד פסוק ושבח _ ___

ה רביע ולברי הז י קי בז " ם נ] שלישי פסוק עם לנו״ שאץ ה  מפסוק מתחיל עושה ביצר אלא .למפרע אחד פסוק שקרא מפני יצא לא [
האחרון חציה אקרא יאמר לא חציה שקראו צבור מצא ב ♦ הסדר על וקורא ששבח שני ומבואר: פשוע וזה שנתבאר כמו הכניסה

׳ אס הקורא א פ״ב ״ סוף ועד מתחילה קורא אלא .למפרע קורא שזה ראשון חציה ואקרא ואחזור הצבור עם י״ס(יו • ו
מאיל כולה את לנמור כדי ששהה פי על אף וקרא וחזר מעט ושהה [<] קרא .הסדר על ^

קרי ירושלמי ובהלכות מסין י] וקרא פי׳ מדא פרא חדא סי  ששמע הלועז חובתו, ידי יצא לא פה על המגילה את הקורא ג ♦ יצא הסדר על [
אומרין הן מה יודע שאינו פי על אף הקדש ובבתב הקדש בלשון הבתובה המגילה את ומדלג א׳ פסוק כגץ.שקרא אחד ומנית אמד קורא

ה] בתובה היתה אם יובן .חובתו ידי יצא 5°^ ואפילו מביר שאינו אע״פ יצא ושמעה יונית [
הקורא למסרעי^׳כ. שבר\ שמי ח״רה מ׳ ידי יצא לא הגוים מלשונות אחרת בלשון או תרגום בתובה היתה ד עברי: השומע היה עודבג

אותו בבתב בתובה שתהיה והוא .בלבד הלשון [י] אותו המביר אלא בקריאתה חובתו ואקרא כולה אס אגמור יאמר לא אחד פסוק
כ• ואילך הפסוק מאותו קורא אלא הפסוק אס זה שנמצא יצא לא לארמי ארמית וקראה עברי בבתב בתובה היה אם אבל הלשון. ע׳׳
ט/ ^ ה. על קורא בגמלא ו את הקורא ה ממני♦ השומע יצא לא הקורא חובתו ידי יצא שלא וביון פ

לבו את ביון אם מגיהה או דורשה או בותבה היה ביצד יצא. לא בוונה בלא המגילה ובהלכות כולה. את לגמור כדי בששהה מחלוקת
׳ יצי׳ כולה אח לגמור מכדי יוסר שהה דאפילו סי טוי ר: : תיצסמ׳גפם א מו שנ ע׳ לצאת ג

־ :ז״ל פסקו וכן
א ג ר קו עז :יצא לא פה על קראה י״ז.) (דף שם משנה .וכו׳ המגילה את ה לו כן :יצא אשורית ששמע והלועז במשנה .והו׳ ששמע ה ף .וכו׳ יונית כחובה היחה אם ו ד ) מ׳  בג

ק לכל יוני לעז חרוייהו דאמרי ושמואל רב י״מ.) פס ר.ו ש קל/ וכן כן רבימ כ : הפוסקים מן הרבה וכ״פ הוא לועזים בשאר ומשנתנו עי
ה ד ת י מדבריו ונראה ;לה״ק שאינו אחר לשון שיודעים לועזות ופירש״י בלעז ללועזות אותה קורץ אבל יצא לא לשון בכל תרגום קראה י׳׳ז.) (דף במשנה .וכו׳ הרגום כמובה ה

אשורית ויודע לעז יודע שאמרו הירושלמי מן כן נראה ואין רבינו בדעת נראה וזה .חובתו ידי בה יוצא בלעז לקרותה רצה אילו לעז ויודע אשורית שיודע שאע״פ
בחמשי ע״כ בלעז יוצא אינו עצמו הוא ולעז אשורית שיודע שמי להו פשיעא אלמא מובחן ידי הרבים את מוציא אינו בדבר ממוייב שאינו כל כהדא יצא לא בלעז אחרים שיוציא מהו

א :ז״ל הרמב״ן כסב וכן ז״ל הרשב״א הו :והפעם הדין י״ח.) (דף שם בגמרא מפורש .וכו׳ כתובה שתהיה ו
כו׳. המגילה את הקורא ה שופר מהל׳ ב׳ פ׳ שפסק דבריו כפי לצאת לבו כוון אם רבינו ופירש יצא לא לאו ואס יצא לבו כוון אם ומגיהה דורשה כותבה היה במשנה ו

דבעינן
משנה לחם

 שכן וכל כאן דמזכירין לאשמועינן הוא דרבותא משמע קמ׳׳ל דרבה משוס נגזור דסימא
 ונראה .למעות האדם שיוכל זה מעם ז״ל ימ3ר כתב למה וא״כ נדהה היה כשלא
 לקרות ראוי היה לא וא״כ דרבה משום למגזר דאיכא דאע״ג לומר רצה ז״ל דרבינו לומר

 להזכיר כדי זו בשבת קורין מ״מ קורין פורים דבשאר אע״ג בגמ׳ כדאמרו זו בשבת
 פעמא להאי צריכנא ולא מכ״ש פורים בשאר דקורין פשימא ודאי והשתא פורים שהוא

:הכי משום למגזר דאיכא משום אלא הכא
ב ״ כן ג פ מ׳(דף . יונית כתובה היהה אם ו  בלעז חרוייהו דאמרי ושמואל רב י״ח) בג

 מן יונית נשתקע דכבר ה׳ סרק תפילין בהל׳ ז״ל רבינו כתב וכבר וכו׳
 בפסקיו כתב ז״ל הרא״ש אבל .ושמואל דרב הך בהלכות הביאו לא זה ומפני העולם
 דרשב״ג אליבא אלא קאמרי דנפשייהו אליבא לאו ושמואל דרב דס״ל הוא ההלכות דמעה

 גרשב״ג ס״ל ושמואל דרב בגמרא מוכח דהא היינותיו ולא .ע״כ כרשב״ג הלכסא ולית
 ספרים שאר ה״מ ה״א כרשב״ג הלכה אמר אי ותירצו כרשב״ג הלכתא ולימא שם דהקשו

 אמר אבהו ר׳ אמר אמרו ע׳:) (דף בפ״ק וכן כרשב״ג דהלכה להו דאית משמע וכו׳
:וצ״ע עליה דפליג מאן וליכא כרשב״ג הלכה יוחנן ר׳

 מודים שהכל ואולי ז״ל ה״ה כתב .וכו׳ יצא לא כוונה בלא המגילה אס הקורא ה
 מצות דאמר לרבא הקשו דין בית ראוהו פרק בר״ה דהא וקשה ,במגילה !

קול או קול.שופר ושמע הכנסת ביס אחורי שבר דהיה מההיא כוונה צריכות איק
מגילה

מייימוניות הגהות

למלך משנה
שונה הרדב׳׳ז דכרי נתיישנו ונזה (א״ה ת <צאה רשות השר לו שגהן מי על שכתב י״ג סי׳ נת  מני

 צני מהר״ר עליו והקשה המצוה, להחמיץ שלא הוא שראוי להתסלל כדי דוקא לשנה אחד יום הסוהר
רי וע״ס , יע״ש איסשיעא דלא התכלת דסרק נעיא מהאי ק״ו סי׳ נתשונה אשכנזי ר הרג דנ הנ מ  ה

 :יע״ש) אחר נאופן. שתירצו ע״א.) (דף הקדש דרך ונספר י״א.) (דף א״ח הקמח נלקע ועיין . לק״מ
ך רי לדקדק לי שיש מה א דנ ריהם של ספק דהו״ל למימר מצינא דלא דכיון הוא הללו הר״ן נ  דנ

חיינ א״כ מגילה מקרא ממנו ומנעל נשניהס פוערו אתה דא״כ משוס ולקולא  שיקרא אותו נ
ד. עפי דנקילנע״ו חזית דמאי ונע״ו ני״ד ״  דאמרינן דההיא עלה פסחים ערני נפרק עצמו והר״ן מי

ה צריכי כולהו הכי ואתמר הכי דאתמר והשתא סנ תנ הי  ספיקא דכל איפכא קי״ל דנעלמא דאע״ג כ
עו הכא מ״מ לקולא דרננן ה למענד נ סנ הו הי ל ט הני נקל אמאי לקולא ניזול דאי נ מהני עפי נ

ה מצות מיעקרא הא נתרוייהו ניקל ואי סנ י ה״נ נמגילה הר״ן מ״ש ולפי . ע״כ לגמרי הי נ ה ג סנ הי
ה שיעשה הול״ל  דאו חכמים נתקנת הוא כשהספק נין לחלק דיש ונראה , דוקא קמאי נתרי היסנ

ה נמצות כגון שתקנו דאפשר מאי נכל לקיים צריך תקנתם תיעקר שלא כדי סנ  דדוקא דאי'אמרת הי
סי היתה חכמים דתקנת את״ל צריכי קמאי כ  וכן וכל מכל חכמים תקנת שנתנעלה נמצא נתראי נ

י אנל איפכא נ  כאיזה שמסופקות עיירות קצת דיש אלא עומדת כמקומה חכמים דתקנת מגילה ג
הס של דספק עעמא מהני דלא נהי יקראו יום  מהני ני״ד דקרח היכא מ״מ וכל מכל לפוערם דנרי

ת ועיין .נע״ו מקריאה לפוערו דנריהם של דספק עעמא  ז״ל שכתכו כ״א סי׳ א' סלק המני״ע כתכונ
רפו זה על כי ואפשר היא איזו השמיעה שנת על מחלוקת החכמים נין נולד שנים מעע ואחר

הר דרננן הזה כזמן דשניעית עכו״ם של שניעית כפירות איסור מלנהוג ידיהם איזו דרכנן ספיקא ו
:ע״כ ולקולא שנה^היא

 מתחיל זה פסוק לסיום תיכף אלא לפסוק פסוק בין להפסיק שלא מגילה בקריאת נהגו [א]
 בשם אמנם .יצחק בן יהודה רב בשם נמצא וכן אגרת קרי שהרי שלאחריו פסוק נשימה באותה

 אחת בנשימה לומד בתלמוד לן רגילה דהיכא שירצה מקום בכל שיפסוק מצאתי גאון צמח רב
 להביא נראה וכן כלום זה ממנהג הזכיר לא המחבר רבינו וכן גילה לא גילה דלא והיכא גילה
 ועשרת המן בני יפו דמן יורן א״ר דמנילתין בפ״ק מדגרסינן זה במנהג ממש שאין ראיה
 מנהג לפי ואילו כלום שלפניו פסוק מסוף הזכיר לא והרי אחת בנשימה למימרינהו צריך

 חמש לומר נהגו המנהג לפי ומ״מ .כן גם פסוק אותו של אחרונה תיבה לומר לו היה זה
 משום הטעם אומר הספר שהרי הוא ופלא אחת בנשימה וכו׳ פרשנדתא ואת איש מאות

איש מאות וחמש המן בני בעשרת אלא היה לא וזה נשמתייהו נפקי הדדי בהדי דכולהו

 פסוק כל בין להפסיק שיכולין מהר״מ אומר אלה דברים ומכל טעמא בהאי שייכי לא
 סירוגין היינו [ג] : ע״כ יצא, לא סירוסין יצא סירוגין קראה ת״ר [נ] : ע״ב ירצה, אם

 אומר יודן רבי בשם מיונא גדסינןרבי בגמרא [ד] :ע״כ דרבי, מאמתיה התם כדאיתא
 מראשה כולה פירוש דהיינו ומסקינן לראש חוזר כולה את לגמור כדי שהה אם בסירוגין אף

 אמר רב איפכא מתני ביבי רב עד לא או מונא כרבי הלכה אי אמוראי ופליגי לסופה
 פסק וכן באיסורי כרב והילכתא בידך ביבי דרב נקוט יוסף רב אמר מונא כר׳ הלכה אין

 מונא כרבי שפסקו יריאים וספר כשאלתות ודלא המצות ספר וכן משר״ת שמחה רבינו
 תרוייהו דאמרי ושמואל רב איתמר [ה] ; ע״כ ,מונא כר הלכה דאין אלפס רב פסק וכן

לגיפטים גיפטית כגון [ו] י. כו' דחנן כרשב״ג דאמרי אינהו ומסיק כשר לכל יונית
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