בס"ד

מגילה ג 15) :שורות מלמטה( עד ה) .משנה(
דיני כרכים המוקפים )כדי לקרוא בט"ו צריך להיות גם כרך וגם מוקף(

 .1מקום סמוך לכרך או רואה אותו  -נחשב כרך.
 .2תחילה ישבו בו ולאחר מכן הוקף  -לא נחשב מוקף.
 .3מקום שאין בו  10אנשים שמצויים תמיד בביהכנ"ס  -לא נחשב כרך.
 .4פסקו מלהיות בו עשרה אנשים ולאחר זמן חזרו  -נחשב כרך.

הם חרבו בימי פלגש בגבעה ואלפעל חזר ובנה אותם,
ואח"כ נפלו שוב ואסא המלך בא ושיפצם.

 .5לוד ,אונו וגיא החרשים  -הינם מוקפות חומה מימות יהושע.

דינים שונים
 .1נשים חייבות במקרא מגילה )כיוון שהן שותפות לנס(.
 .2פורים שחל להיות בשבת  -שואלין ודורשין בענייני פורים )ולא אוסרים זאת מחשש שיקראו מגילה(.

זהו חלק מדין כללי המחייב
ללמוד את נושאי כל חג סמוך לו
ובתוכו.

 .3יש לקרוא את המגילה פעם בלילה ופעם ביום.
 .4התירו לכפריים להקדים את מקרא המגילה כשכר על כך שהם מספקים מים ומזון לאחיהם שבכרכים.

פורים בשבת
י"ד אדר שחל ביום שישי  -מתי קוראים?
ת"ק )בברייתא  :(1עיירות גדולות  -בי"ג ,מוקפות חומה  -בי"ד] .העקרון הכי חשוב הוא שעיירות קודמות למוקפין[.
ת"ק )בברייתא  :(2מוקפות חומה  -בי"ג ,עיירות גדולות  -בי"ד] .העקרון הכי חשוב הוא שעיירות קוראות ב-י"ד ,וזמן המוקפים ביום אחר מהם[.
משנתנו ,רבי ,ר' יוסי :עיירות גדולות ומוקפות חומה  -בי"ד] .העקרון הכי חשוב הוא שעיירות קוראות ב-י"ד ושמוקפות אינן קודמות להם[.

י"ד אדר שחל בשבת  -מתי קוראים?
ת"ק :עיירות גדולות  -ביום שישי )י"ג(.
רבי :עיירות גדולות  -ביום חמישי )י"ב() .הואיל ונדחו ידחו(

מדוע לא קוראים מגילה בשבת?
רבה :מחשש שיטלטל את המגילה ברה"ר )כדי ללכת ללמוד אצל מומחה(

רב יוסף :כדי לאפשר לתת מתנות אביונים )שניתנות ביום קריאת המגילה(.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

לכן כפרים שמקדימים ליום הכניסה את קריאת
המגילה ,נותנים אמנם ביום הכניסה מתנות
לאביונים .אך את שמחת פורים הם חוגגים ב-י"ד.
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בס"ד

קריאת מגילה שלא במניין
כשמקדימים ליום הכניסה :חייבים מניין.
כשקוראים בזמן :רב :אפשר גם ביחיד.
רב אסי :חייבים מניין.
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