ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי

מסכת מגילה

דפי עזר ללימוד דף היומי

10.2.2
19a (' )משנה ג 20a ()ראיה מן המתיר
Note: a resident of a city that reads on the 14th is called, in our סוגיא, a " ;"בן עירthose residing in cities that read on the 15th – “”בן כרך
 יט,שם ט

:וּמ ְשׁלו ַֹח ָמנוֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ
ִ וּמ ְשׁ ֶתּה וְ יוֹם טוֹב
ִ אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר לְ חֹ ֶדשׁ אֲ ָדר ִשׂ ְמ ָחה
ְ ְהוּדים הַ פְּ ָר ִזים הַ יּ ְֹשׁבִ ים בְּ עָ ֵרי הַ פְּ ָרזוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת יוֹם
ִ עַ ל כֵּן הַ יּ
ִ וּשׁמ ֹו מָ ְרדֳּ כַי בֶּ ן י ִָאיר בֶּ ן ִשׁ ְמ ִעי בֶּ ן ִקישׁ ִאישׁ י
ְ שׁוּשׁן הַ ִבּ ָירה
ַ ְהוּדי הָ יָה ְבּ
ִ ִאישׁ י
 ה, אסתר ב:ְמינִ י
 א, אסתר ג:שׁר ִאתּ ֹו
ֶ ֲאַחַ ר הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה גִּ ַדּל הַ מֶּ ֶל אֲ ַח ְשׁוֵרוֹשׁ אֶ ת הָ ָמן בֶּ ן הַ ְמּ ָד ָתא הָ אֲ גָגִ י וַ ְינ ְַשּׂאֵ הוּ וַ יּ ֶָשׂם אֶ ת כִּ ְסא ֹו מֵ עַ ל כָּל הַ ָשּׂ ִרים א
 א, אסתר ו: בַּ ַלּ ְילָה הַ הוּא נ ְָד ָדה ְשׁנַת הַ מֶּ ֶל וַ יֹּאמֶ ר לְ הָ ִביא אֶ ת סֵ פֶ ר הַ זִּ כְ רֹנוֹת ִדּ ְב ֵרי הַ יּ ִָמים וַ יּ ְִהיוּ נִ ְק ָר ִאים לִ ְפנֵי הַ מֶּ ֶל
ֵ ַפּוּרים הַ זֹּאת ה
ִ ְַהוּדי אֶ ת כָּל תּ ֶֹקף לְ ַקיֵּם אֵ ת ִאגּ ֶֶרת ה
ִ וּמ ְרדֳּ כַי הַ יּ
ָ יחיִל
ַ וַ ִתּכְ תֹּב אֶ ְס ֵתּר הַ ַמּלְ כָּה בַ ת אֲ ִב
 כט, אסתר ט:שּׁנִ ית
ֵ פוּרים עַ ל
ִ עַ ל כֵּן ָק ְראוּ ַליּ ִָמים הָ אֵ לֶּה
 כו, אסתר ט:שׁם הַ פּוּר עַ ל כֵּן עַ ל כָּל ִדּ ְב ֵרי הָ ִאגּ ֶֶרת הַ ֹזּאת וּמָ ה ָראוּ עַ ל ָכּכָה וּמָ ה ִה ִגּיעַ אֲ לֵיהֶ ם
 כ, שמות לג:אָדם וָ חָ י
ָ ָוַ יֹּאמֶ ר א תוּכַל לִ ְראֹ ת אֶ ת פָּ נָי כִּ י א י ְִראַנִי ה
ֶ ֲוַ יּ ִֵתּן ה' אֵ לַי אֶ ת ְשׁנֵי לוּחֹת הָ אֲ בָ נִ ים כְּ תֻ ִבים ְבּאֶ ְצבַּ ע אֱ ִהים וַ עֲ לֵיהֶ ם כְּ כָל הַ ְדּבָ ִרים א
 י, דברים ט:שׁר ִדּבֶּ ר ה' ִע ָמּכֶם בָּ הָ ר ִמתּ ֹו הָ אֵ שׁ ְבּיוֹם הַ ָקּהָ ל
 ד, דברים ו:ִשׂ ָראֵ ל ה' אֱ הֵ ינוּ ה' אֶ ָחד
ְ ְשׁ ַמע י
ֶ ֲוְ הָ יוּ הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה א
 ו, דברים ו: ֶשׁר אָנֹ כִ י ְמצַ וְּ הַ יּוֹם עַ ל לְ בָ ב
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משנה ג: misc.  הלכותof מקרא מגילה
a.
בן עיר: that goes to a  כרךand vice-versa reads according to his hometown if he intends to return
1.
רבא: if he intends to return by the night of the 14th
a.
Source: v1:  פרזיםread on 14th if they are in פרזות::applies to בן כרך
b.
Villager: in town reads on 14th in any case (expanded days don’t apply to him)
b.
Beginning point: of required reading:
1.
ר"מ: all – [v5 –  תוקףof  ;אחשוורושv6 – why did  אחשוורושuse  כלי ביהמ"קetc…  ושתיkilled etc.]
2.
ר' יהודה: from v2 –[v5 –  תוקףof  ;מרדכיv6 – why did  מרדכיupset  …המןmiracle etc.]
3.
ר' יוסי: from v3 [v5 –  תוקףof  ;המןv6 – why did  המןget angry at Jews…was hanged etc.]
4.
רשב"י: from v4 [v5 –  תוקףof  ;נסv6 – why did king ask for chronicles…]נס
c.
Ancillary הלכות: of )גמרא( מגילה
1.
רב:  מגילהis a  – ספרmay not be stitched with linen;
a.
Also: called  אגרתthat if it has only 3 stiches, sufficient
i.
ר' נחמן: must be spaced out at even intervals
2.
שמואל: reading  מגילהwritten among other  ספריםinvalid
a.
רבא: only if it isn’t distinguishable (in height)
i.
Only applies: to reading ( בצבורlack of )כבוד צבור
3.
ר' יוחנן: the margins above and below the stitching of a  ס"תare הלמ"מ
a.
Real reason: so it doesn’t rip
4.
ר' יוחנן: if smallest gap was open in cave at הר סיני,  )אליהו &( משהwould’ve died (v7)
5.
ר' יוחנן: v8  ' הshowed  משהall future חידושים, including מקרא מגילה
1משנה ד: all may read  מגילהexcept חש"ו
a.
ר' יהודה: validates reading of ( קטןif )הגיע לחינוך
b.
Authoship: of our משנה
1.
ר' יוסי: who invalidates reading of  חרשeven בדיעבד
2.
( ר' יהודהand )ראב"ע: requires ability to hear ( לכתחילהper v9)
3.
( ר"מand )ר' יהודה בריה דר"ש בן פזי: requires intent only (per v10)
a.
Note: about ר' יהודה
i.
His testimony: about reading when he was a minor was rejected,
a.
Since; he was a minor when it happened  not trustworthy
ii.
’רביs testimony: about reading when he was a minor in the presence of ר' יהודה
a.
Proves: nothing – אין מביאין ראיה מן המתיר
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