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דף ב'

הזמנים המפורשים ,והם אחד עשר ושנים עשר באדר .אבל שלושה עשר אינו צריך
ריבוי ,שהרי בו היה הנס ,שכן בו נקהלו הכל על אויביהם .ואין לומר שבא הריבוי
יְּהוּדים ֲעלֵיהֶ ם וְ עַ ל זַ ְרעָ ם וְ עַ ל
ִ
" ִקיְּ מוּ וְ ִקבְּ לוּא הַ

להוסיף את יום ששה עשר ושבעה עשר ,כי נאמר
כָּ ל הַ נִּלְ וִ ים ֲעלֵיהֶ ם וְ א ַיעֲבוֹר לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת ְשׁנֵי הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה כִּ כְ תָ בָ ם וְ כִ זְ מַ נָּם בְּ כָ ל ָשׁנָה וְ ָשׁנָה" )אסתר
ט' כ"ז( ,ללמד ,שאחרי שעבר חמישה עשר ,שוב אין מצוות פורים] .ורבי שמואל בר נחמני
חולק ,כי לדעתו אין חילוק בין "זמנם" לבין "זְ ַמנֵּיהֶ ם" ,ואם כן אין כאן שום ריבוי[.

ולדברי רבי שמואל בר נחמני – ענין זה ,שמלבד שני הזמנים המפורשים בכתוב ,ניתן
לקרוא את המגילה בימים נוספים ,נלמד מהכתוב" ,לְ ַקיֵּם ֲעלֵיהֶ ם לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת יוֹם
אַרבָּ עָ ה עָ ָשׂר לְ ח ֶֹדשׁ אֲ ָדר וְ אֵ ת יוֹם חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר בּ ֹו ְבּכָ ל ָשׁנָה וְ ָשׁנָה .כַּ יָּ ִמים אֲ ֶשׁר נָחוּ בָ הֶ ם
ְ
הוּדים
הַ יְּ ִ

מֵ אוֹיְ בֵ יהֶ ם וְ הַ ח ֶֹדשׁ אֲ ֶשׁר נ ְֶהפַּ  לָהֶ ם ִמיָּגוֹן לְ ִשׂ ְמחָ ה וּמֵ אֵ בֶ ל לְ יוֹם טוֹב ַלעֲשׂוֹת אוֹתָ ם יְמֵ י ִמ ְשׁ ֶתּה

אַרבָּ עָ ה
וּמ ְשׁלוֹחַ מָ נוֹת ִאישׁ לְ ֵרעֵ הוּ וּמַ ָתּנוֹת לָאֶ בְ י ֹונִים" )אסתר ט' כ"א-כ"ב( .שלא נאמר "יוֹם ְ
וְ ִשׂ ְמחָ ה ִ
הוּדים" ,אלא "כַּ יָּ ִמים" ,לרבות
עָ ָשׂר  ...וְ אֵ ת יוֹם חֲ ִמ ָשּׁה עָ ָשׂר  ...ימים אֲ ֶשׁר נָחוּ בָ הֶ ם הַ יְּ ִ
שני ימים אחרים כמו הראשונים ,והם אחד עשר ושנים עשר באדר .אבל שלושה עשר
אינו צריך ריבוי ,שהרי בו היה הנס ,שכן בו נקהלו הכל על אויביהם .ואין לומר שבא
יְּהוּדים ֲעלֵיהֶ ם וְ עַ ל
ִ
הריבוי להוסיף את יום ששה עשר ושבעה עשר ,כי נאמר " ִקיְּ מוּ וְ ִקבְּ לוּב הַ
זַ ְרעָ ם וְ עַ ל כָּל הַ נִּלְ וִ ים ֲעלֵיהֶ ם וְ א ַיעֲבוֹר לִ ְהיוֹת ע ִֹשׂים אֵ ת ְשׁנֵי הַ יּ ִָמים הָ אֵ לֶּה כִּ כְ תָ בָ ם וְ כִ זְ מַ נָּם בְּ כָ ל ָשׁנָה
וְ ָשׁנָה" )אסתר ט' כ"ז( ,ללמד ,שאחרי שעבר חמישה עשר ,שוב אין מצוות פורים] .ורב שמן
בר אבא אמר רבי יוחנן חולק ,כי לדעתו "כַּ יּ ִָמים" אינו ריבוי ,אלא מלמד שיעשו לדורות כמו
הימים הראשונים ,שהיה בהם הנס[.

ב .וללשון ראשון בגמרא ,אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ,שמשנתנו היא כדעת
רבי עקיבא סתימתאהג.
אבל חכמים חולקים על משנתנו ,ואומרים ,שאין קוראים את המגילה אלא בזמנה,
כלומר ,בארבעה עשר ובחמישה עשר באדר.
ג .וללשון שני בגמרא ,אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן ,שמשנתנו היא כדעת רבי
עקיבא סתימתאה ,האומר שגם בזמן הזה ,בני הכפרים מקדימים לקרוא את המגילה
א "וקבל" כתיב.
ב "וקבל" כתיב.
ג י"מ שנקרא רבי עקיבא בכינוי סתימתאה משום שהרבה משניות ששנה רבי בסתם ,בלא לפרש שם התנא ,הם מדברי
רבי עקיבא .ויש מפרשים ,שנקרא כן ,כי כל הסתומים תלמידיו היו ,כדאמר בסנהדרין ,סתם משנה רבי מאיר ,סתם
תוספתא רבי נחמיה ,סתם ספרא רבי יהודה ,וכולהו סתימתאי אליבא דרבי עקיבא .אך קשה בעיני לפרש כן ,שמצינו
בכמה מקומות בשם רבי אלעזר ברבי יוסי סתימתאי ,רבי מנחם בר רבי יוסי סתימתאי] .רש"י[.

