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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 עיר"; those residing in cities that read on the 15th – “בן כרך” 

 

  יט, טשם : ְלֵרֵעהּו ִאיׁש ָמנֹות ּוִמְׁשלֹוחַ  טֹוב ְויֹום ּוִמְׁשֶּתה ִׂשְמָחה ֲאָדר ְלֹחֶדׁש ָעָׂשר ַאְרָּבָעה יֹום ֵאת ֹעִׂשים ַהְּפָרזֹות ְּבָעֵרי ַהֹּיְׁשִבים ַהְּפָרִזים ַהְּיהּוִדים ֵּכן ַעל )1

  ה ,ב אסתר: ְיִמיִני ִאיׁש ִקיׁש ֶּבן ִׁשְמִעי ֶּבן ָיִאיר ֶּבן ָמְרֳּדַכי ּוְׁשמוֹ  ַהִּביָרה ְּבׁשּוַׁשן ָהָיה ְיהּוִדי ִאיׁש )2

  א ,ג אסתר: ִאּתוֹ  ֲאֶׁשר ַהָּׂשִרים ָּכל ֵמַעל ִּכְסאוֹ  ֶאת ַוָּיֶׂשם ַוְיַנְּׂשֵאהּו ָהֲאָגִגי ַהְּמָדָתא ֶּבן ָהָמן ֶאת ֲאַחְׁשֵורֹוׁש ַהֶּמֶל� ִּגַּדל ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ַאַחר )3

  א ,ו אסתר: ַהֶּמֶל� ִלְפֵני ִנְקָרִאים ַוִּיְהיּו ַהָּיִמים ִּדְבֵרי ַהִּזְכֹרנֹות ֵסֶפר ֶאת ְלָהִביא ַוֹּיאֶמר ַהֶּמֶל� ְׁשַנת ָנְדָדה ַההּוא ַּבַּלְיָלה )4

  כט ,ט אסתר: ַהֵּׁשִנית ַהֹּזאת ַהּפּוִרים ִאֶּגֶרת ֵאת ְלַקֵּים ֹּתֶקף ָּכל ֶאת ַהְּיהּוִדי ּוָמְרֳּדַכי ֲאִביַחִיל ַבת ַהַּמְלָּכה ֶאְסֵּתר ַוִּתְכֹּתב )5

  כו ,ט אסתר: ֲאֵליֶהם ִהִּגיעַ  ּוָמה ָּכָכה ַעל ָראּו ּוָמה ַהֹּזאת ָהִאֶּגֶרת ִּדְבֵרי ָּכל ַעל ֵּכן ַעל ַהּפּור ֵׁשם ַעל פּוִרים ָהֵאֶּלה ַלָּיִמים ָקְראּו ֵּכן ַעל )6

  כ ,לג שמות :ָוָחי ָהָאָדם ִיְרַאִני �א ִּכי ָּפָני ֶאת ִלְרֹאת תּוַכל �א ַוֹּיאֶמר )7

  י, ט דברים :ַהָּקָהל ְּביֹום ָהֵאׁש ִמּתֹו� ָּבָהר ִעָּמֶכם ה' ִּדֶּבר ֲאֶׁשר ַהְּדָבִרים ְּכָכל ַוֲעֵליֶהם ֱא�ִהים ְּבֶאְצַּבע ְּכֻתִבים ָהֲאָבִנים לּוֹחת ְׁשֵני ֶאת ֵאַלי ה' ַוִּיֵּתן )8

  ד ,ו דברים :ֶאָחד ה' ֱא�ֵהינּו ה' ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע )9

  ו ,ו דברים :ְלָבֶב� ַעל ַהּיֹום ְמַצְּו� ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ְוָהיּו )10

 

I.  גמשנה : misc. הלכות of מקרא מגילה 

a. בן עיר: that goes to a כרך and vice-versa reads according to his hometown if he intends to return 

 if he intends to return by the night of the 14th :רבא .1

a. Source: v1: פרזים read 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: 

 [.killed etc ושתיetc…  כלי ביהמ"ק use אחשוורוש v6 – why did ;אחשוורוש of תוקף – v5] – all :ר"מ .1

 [.miracle etc …המן upset מרדכי v6 – why did ;מרדכי of תוקף – v5]– from v2 :ר' יהודה .2

 [.get angry at Jews…was hanged etc המן v6 – why did ;המן of תוקף – v5] from v3 :ר' יוסי .3

 [נסv6 – why did king ask for chronicles… ;נס of תוקף – v5] from v4 :רשב"י .4

c. Ancillary הלכות: of (גמרא) מגילה 

  ;may not be stitched with linen – ספר is a מגילה :רב .1

a. Also: called אגרת that if it has only 3 stiches, sufficient 

i. ר' נחמן: must be spaced out at even intervals 

 invalid ספרים written among other מגילה reading :שמואל .2

a. רבא: only if it isn’t distinguishable (in height) 

i. Only applies: to reading בצבור (lack of כבוד צבור) 

 הלמ"מ are ס"ת the margins above and below the stitching of a :ר' יוחנן .3

a. Real reason: so it doesn’t rip 

 would’ve died (v7) (אליהו &) משה ,הר סיני if smallest gap was open in cave at :ר' יוחנן .4

 מקרא מגילה including ,חידושים all future משה showed ה' v8  :ר' יוחנן .5

II. 1משנה ד : all may read מגילה except חש"ו 

a. ר' יהודה: validates reading of קטן (if הגיע לחינוך)  

b. Authoship: of our משנה 

 בדיעבד even חרש who invalidates reading of :ר' יוסי .1

 (per v9) לכתחילה  requires ability to hear :(ראב"ע and) ר' יהודה .2

 requires intent only (per v10) :(ר' יהודה בריה דר"ש בן פזי and) ר"מ .3

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. רבי’s testimony: about reading when he was a minor in the presence of ר' יהודה  

a. Proves: nothing – אין מביאין ראיה מן המתיר 


