בס"ד

מגילה יט) .משנה( עד כ) .משנה(
ביאורים
חיוב פורים כפול  -ופטור מלא מפורים :בירושלמי מובא שיש אפשרות להתחייב פעמיים בפורים )אם
היה בעיר בי"ד ובכרך בט"ו( וכן יש אפשרות להיפטר לחלוטין מפורים )אם היה בעיר בט"ו ובכרך בי"ד(.

הפוסקים דנו האם דין זה נפסק להלכה.

משנה
בן עיר שהלך לכרך או להיפך:
אם יחזור למקומו )עד עלות השחר( :קורא כמקום המקורי שלו.
אם לא יחזור למקומו )עד עלות השחר( :קורא כמקום החדש.

איזה חלק מהמגילה חובה לקרוא?
ר'"מ ]וכך הלכה  -גמ'[ :כל המגילה) .מהסיפור על אחשוורוש(
מ"איש יהודי") .מהסיפור על מרדכי(
ר' יהודה:
מ"אחר הדברים האלה") .מהסיפור על המן(
ר' יוסי:
מ"בלילה ההוא") .מהמהפך(
רשב"י )בברייתא(:

בן כפר )שקרא ביום הכניסה( שהיה בעיר ב-י"ד:
קורא ב-י"ד )אפילו אם חוזר לביתו לפני עלות השחר -כיוון
שההקלה לקרוא ביום הכניסה קיימת רק כשהם בכפר(.

כולם מודים שהמגילה עצמה חייבת להיות כתובה מתחילתה
ועד סופה.

מקור המחלוקת
ר' יוחנן" :ותכתב...את כל תוקף"  -תוקפו של מי?
רב הונא" :ומה ראו על ככה ומה הגיע אליהם"  -למה הכוונה?

תפירת יריעות
מגילת אסתר דומה לס"ת )'ספר'(:

תפרה בחוטי פשתן – פסולה.

מגילת אסתר שונה מס"ת )'אגרת'(:

הטיל בה שלשה חוטי גידין )במרחק שווה( – כשרה.

יש לשייר בתפר )של ס"ת ומגילה( למעלה ולמטה )כדי שלא יקרע(.

הקורא בציבור במגילה שכתובה יחד עם ספרים נוספים :לא יצא.

כשהמגילה בולטת ביחס לספרים האחרים :יצא.

משנה
חרש שוטה  -פסולים לקריאת מגילה.
קטן -

ת"ק :פסול לקריאת מגילה.
ר"י :כשר לקריאת מגילה.
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לא ברור האם חרש פסול רק
לכתחילה או גם בדיעבד.
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בס"ד

קרא ולא השמיע לאוזנו
לא יצא לחלוטין.

 .1ר' יוסי:
 .2ראב"ע )ואולי גם ר' יהודה(:

יצא רק בדיעבד.

הברייתות הדנות בעניין
ברייתא א'  -ברכה על תרומה
– חרש שאינו שומע תורם לכתחילה.
ניתן להבין כשיטה מס' 3

 .3ר' מאיר )ואולי גם ר' יהודה( :מותר לכתחילה.
ברייתא ב'  -ברכת המזון
– לא יברך בלי להשמיע ואם ברך יצא.
ניתן להבין כשיטה מס' 2
ברייתא ג'  -קריאת מגילה
– לא ברור האם חרש פסול בדיעבד או רק לכתחילה.
אם פסול בדיעבד – כשיטה מס' .1
אם כשר בדיעבד – כשיטה מס' .2
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