
 

 

  

  

  

  פרים ובעריםזמן הקריאה בכ

מגילה נקראת בי"א בי"ב בי"ג בי"ד בט"ו, לא פחות ולא יותר. כרכין המוקפין חומה מימות יהושע     :משנה(ב' א') 

שהכפרים מקדימין ליום  (היכי משכחת לה י"א, י"ב, י"ג)בן נון קורין בט"ו. כפרים ועיירות גדולות קורין בי"ד. אלא 

  1הכניסה.

  כיצד? :) משנה(המשך 

  חל להיות י"ד בשני, כפרים ועיירות גדולות קורין בו ביום, ומוקפות חומה למחר. 

, ועיירות גדולות קורין בו (שהוא י"ג או י"ב)להיות בשלישי או ברביעי, כפרים מקדימין ליום הכניסה  (י"ד)חל 

  ביום, ומוקפות חומה למחר. 

  קורין בו ביום, ומוקפות חומה למחר.  להיות בחמישי, כפרים ועיירות גדולות (י"ד)חל 

  , כפרים מקדימין ליום הכניסה, ועיירות גדולות ומוקפות חומה קורין בו ביום. רב שבתלהיות ע (י"ד)חל 

  להיות בשבת, כפרים ועיירות גדולות מקדימין וקורין ליום הכניסה, ומוקפות חומה למחר.  (י"ד)חל 

, ועיירות גדולות קורין בו (שהוא יום חמישי היוצא בי"א)מין ליום הכניסה להיות אחר השבת, כפרים מקדי (י"ד)חל 

  ביום ומוקפות חומה למחר.

  מגילה נקראת באחד עשר. מנלן? 

מנלן? כדבעינן למימר לקמן: חכמים הקילו על הכפרים להיות מקדימין ליום הכניסה כדי שיספקו מים ומזון 

  לאחיהם שבכרכים! 

כולהו אנשי כנסת הגדולה תקנינהו, דאי סלקא דעתך אנשי כנסת הגדולה ארבעה אנן הכי קאמרינן: מכדי 

: אין בית דין (עדויות א,ה) והתנן !אתו רבנן ועקרי תקנתא דתקינו אנשי כנסת הגדולה? ,עשר וחמשה עשר תקון

הגדולה  אלא פשיטא כולהו אנשי כנסת !יכול לבטל דברי בית דין חבירו אלא אם כן גדול ממנו בחכמה ובמנין

  תקינו, היכא רמיזא? 

יֶהם" 2אמר רב שמן בר אבא אמר רבי יוחנן: אמר קרא ְזַמּנֵ ה ּבִ ִרים ָהֵאּלֶ ם ֶאת ְיֵמי ַהּפֻ זמנים הרבה תקנו  ",ְלַקּיֵ

  להם. 

  ואימא תריסר ותליסר! 

  זמן  שה עשרושה עשר זמן קהילה לכל היא, ולא צריך לרבויי. הכא נמי שלוכדאמר רב שמואל בר יצחק: של

                                                

לפי . לעיירות למשפטמתכנסין הכפרים שנתנו להם חכמים רשות להקדים הקריאה ליום הכניסה, יום שני או חמישי שלפני י"ד,   . 1

, וצריכין שיקראנה להם ), והכפרים אינן בקיאין לקרות'א "בשבתי דינין יושבין בעיירות בשני ובחמישי כתקנת עזרא (בבא קמא פ

אחד מבני העיר, ולא הטריחום חכמים להתאחר ולבא ביום ארבעה עשר, ופעמים שיום הכניסה בשלשה עשר ופעמים שהוא באחד 

  ר. רש"י. עש

  אסתר ט,לא.   . 2

  ת”בעזהשי
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  ולא צריך לרבויי.  ,קהילה לכל היא

אבל חכמים אמרו: בזמן הזה, הואיל  3סתימתאה. בי עקיבאיוחנן: זו דברי ר ביאמר רבה בר בר חנה אמר ר

  ה. ומסתכלין בה, אין קורין אותה אלא בזמנ

שראל שרויין על בזמן שהשנים כתיקנן וי ?(הקלו חכמים על הכפרים) נמי הכי: אמר רבי יהודה: אימתי תניא

  אבל בזמן הזה, הואיל ומסתכלין בה, אין קורין אותה אלא בזמנה. 4אדמתן.

 5כרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון קורין בחמשה עשר וכו' מנהני מילי? אמר רבא: דאמר קרא (ב' ב')

ָרִזים" הּוִדים ַהּפְ ן ַהּיְ ָרזֹות 6ַעל ּכֵ ָעֵרי ַהּפְ ִבים ּבְ   מוקפין בחמשה עשר.  -מדפרזים בארבעה עשר  ,וגו' "ַהּיֹׁשְ

ָרִזים"יליף פרזי פרזי, כתיב הכא (והטעם שצריך מוקפת מימות יהושע בן נון)  הּוִדים ַהּפְ ן ַהּיְ ְלַבד ", וכתיב התם "ַעל ּכֵ

ה ְמאֹד ָרִזי ַהְרּבֵ ת יהושע בן מוקפת חומה מימו אף כאן ,, מה להלן מוקפת חומה מימות יהושע בן נון"ֵמָעֵרי ַהּפְ

  נון.

   7אלא שושן כמאן, לא כפרזים ולא כמוקפין!(ומקשה) 

  אמר רבא ואמרי לה כדי: שאני שושן הואיל ונעשה בה נס. 

  שיטות הראשונים

ָנה ְוִהְנִהי" הרמב"ם: כתב בית דין יכול לבטל דברי בית דין חבירומתי אין  ּקָ ֵזָרה אֹו ִהְתִקינּו תַּ ְזרּו ּגְ ּגָ ין ׁשֶ ית ּדִ גּו ִמְנָהג, ּבֵ

ְבֵרי ָהִראׁשֹוִנים, ְוַלֲעקֹ  ל ּדִ ׁש ְלַבּטֵ ין ַאֵחר ּוִבּקֵ ית ּדִ ָרֵאל, ְוָעַמד ַאֲחֵריֶהם ּבֵ ָכל ִיׂשְ ָבר ּבְ ט ַהּדָ ֵזָרה ּוָפׁשַ ָנה ְואֹוָתּה ַהּגְ ּקָ ר אֹוָתּה ַהתַּ

ְנָהג  דֹול ִמן ָהִראׁשֹונִ  -ְואֹותֹו ַהּמִ ְהֶיה ּגָ ּיִ ְנָין.ֵאינֹו ָיכֹול, ַעד ׁשֶ ָחְכָמה ּוַבּמִ ְנָין ֲאָבל  ים ּבַ ּמִ ְנָין, ּבַ ּמִ ָחְכָמה ֲאָבל לֹא ּבַ דֹול ּבַ ָהָיה ּגָ

ָחְכָמה  ְזרּו ָהִראׁשֹוִנים אֹו ִהְתִקינּו  -לֹא ּבַ ְגָללֹו ּגָ ּבִ ַעם ׁשֶ ַטל ַהּטַ ָבָריו. ֲאִפּלּו ּבָ ל ֶאת ּדְ ן ֵאין ָהַאֲחרֹוִנים ְיכֹוִלי -ֵאינֹו ָיכֹול ְלַבּטֵ

דֹוִלים ֵמֶהן. ְהיּו ּגְ ּיִ ל ַעד ׁשֶ ְבִעים ְוֶאָחד הּוא? ֶזה ִמְנַין חַ  ְלַבּטֵ ׁשִ ּלְ ין ׁשֶ ין ּוֵבית ּדִ ית ּדִ ְנָין, הֹוִאיל ְוָכל ּבֵ ּמִ דֹוִלים ּבַ ְכֵמי ְוֵהיַאְך ִיְהיּו ּגְ

דֹול, ְולֹ  ין ַהּגָ ית ּדִ ָאְמרּו ּבֵ ָבר ׁשֶ לּו ַהּדָ ימּו ְוִקּבְ ִהְסּכִ   8"א ָחְלקּו ּבֹו.ַהּדֹור ׁשֶ

ּלֹא ָאְסרּו אֹוָתן , "הרמב"ם: כתב הגדול מהראשון לבטל דבריו יכול ב"דאין באלו מקרים  ְדָבִרים ׁשֶ ָבִרים ֲאמּוִרים? ּבִ ה ּדְ ּמֶ ּבַ

ין ִלְגזֹר אֹו ֶלֱא  ית ּדִ ָראּו ּבֵ ָבִרים ׁשֶ יֵני ּתֹוָרה. ֲאָבל ּדְ ָאר ּדִ ׁשְ א ּבִ ֵדי ַלֲעׂשֹות ְסָיג, ֶאּלָ ט ִאּסּוָרן  -סֹר אֹוָתן ַלֲעׂשֹות ְסָיג ּכְ ׁשַ ִאם ּפָ

דֹול ִמן ָהִראׁשֹוִנים. יָרן, ֲאִפּלּו ָהָיה ּגָ דֹול ַאֵחר ָיכֹול ְלָעְקָרן ּוְלַהתִּ ין ַהּגָ ית ּדִ ָרֵאל, ֵאין ּבֵ ָכל ִיׂשְ   , שאף בתקנות הראב"ד" ודעת ּבְ

  

                                                

  . רש"י.ם רבי שהן דברי רבי עקיבאַת הרבה סתם משנה ָס   . 3

דשין בבית דין שולחין שלוחיהן להודיע אימתי הוקדש ניסן, ועושין מועדים על פי שהשנים מתעברות על פי בית דין, והחדשים המק  . 4

   . שלוחין. והשלוחין מגיעין עד הפסח לקצה ארץ ישראל

ר ְלחֶֹדׁש ֲאָדראסתר ט,יט:   . 5 ָעה ָעׂשָ ים ֵאת יֹום ַאְרּבָ ָרזֹות עֹׂשִ ָעֵרי ַהּפְ ִבים ּבְ ָרִזים ַהּיֹׁשְ הּוִדים ַהּפְ ן ַהּיְ לֹוַח  ַעל ּכֵ ה ְויֹום טֹוב ּוִמׁשְ תֶּ ְמָחה ּוִמׁשְ ׂשִ

  . ָמנֹות ִאיׁש ְלֵרֵעהוּ 

  . רש"י.עיר שאין לה חומה, ומתוך כך ישיבתה נפוץ ופרוז, ומרוחקין משכונה לשכונה  . 6

  . רש"י.אי ילפינן הך גזירה שוה, היאך עשו אותן שבשושן בחמשה עשר הא פרזי הוא, ולא ידעינן בה שהוקפה מימות יהושע  . 7

נראה מדברי הרמב"ם שרק בבית דין של שבעים ואחד נאמר הדין שאין בית דין קטן ממנו יכול לבטל דבריו. וצ"ב. מקורות: רמב"ם   . 8

  (הל' ממרים ב,ב). 
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  9אין בית דין יכול לבטל אפילו הוא גדול. כתבו שרק בי"ח דבר ותוספותשאינן לסייג הדין כן. 

פירש, שנקהלו לעמוד על נפשם, ולכך לא צריך קרא לריבויי שיהא ראוי לקרייה, דעיקר הנס  רש"י: זמן קהילה לכל היא

לפי  ,ובאים בני הכפרים לעיירות לומר סליחות ותחנונים ,שהכל מתאספין לתענית אסתר פירש, רבינו תםו 10בו היה.

   11לעמוד על נפשם והיו צריכים רחמים. שבו נקהלו

מה שאנו מקדימין התענית , והרא"שכתב ו 12.סעד לתענית אסתר שאנו עושין לרבינו תםמכאן נראה : תענית אסתר

לפי שרגילין  הגאוניםנמצא בתשובת  ,ולא עבדינן ליה בערב שבת ,ליום חמישי היכא שחל פורים להיות במוצאי שבת

 וריטב"את. לפי שלא יוכלו לטרוח לכבוד השב ,ולא יתכן לעשות כן בערב שבת ,ובתחנוניםבתענית להרבות בסליחות 

   14.כרבינו תם והרא"שפסק  והשו"ע 13כתב שכעין תענית יחיד הוא, ובעי קבלה מבעוד יום.

לדעת  פירש, מסתכלים בה, היינו בקריאת המגילה, רש"י: בזמן הזה, הואיל ומסתכלין בה, אין קורין אותה אלא בזמנה

 16.הואיל ועיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה כדי שיחלק להם מעות פוריםפירש,  הרי"ף 15מתי חל פסח.

יֹום ציין הזמנים שמקדימי לבני הכפרים ליום הכניסה, וכתב " והרמב"ם יִמין ְוקֹוְרִאין ּבְ ְקּדִ ּמַ ָבִרים ֲאמּוִרים ׁשֶ ה ּדְ ּמֶ ּבַ

ׁש לָ  ּיֵ ְזַמן ׁשֶ ִניָסה? ּבִ הּ ַהּכְ ְזַמּנָ א ּבִ ה ֵאין קֹוְרִאין אֹוָתּה ֶאּלָ ַמן ַהּזֶ ּזְ ָרֵאל ַמְלכּות. ֲאָבל ּבַ   17"...ֶהם ְלִיׂשְ

, שהיוצאים בשיירא והמפרשים בספינה, קורין בי"ד. לא אמרו התוספתאבשם  ראשונים: כתבו קריאת מגילה לפני י"ד

  מגילה, מוטב שיקדימו ויקראו, ממה שלא יקראו  , שאם אין בידםרבותיוכתב בשם  והראבי"הלהקדים אלא לכפרים. 

                                                

ל' ממרים עיקרה של הסוגיא במסכת עבודה זרה, ל"ו א', ושם יתבאר, בלנ"ד ובעזרת ה'. מקורות: רמב"ם (הל' ממרים ב,ג). ראב"ד (ה  . 9

  ב,ב). תוספות (עבודה זרה ל"ו א', ד"ה והתנן). 

דלא זמן  ,ועוד ?מנא לן שיכולין לקרות בו ,כיון שקבעו הקריאה בי"ד ובחמשה עשר, דנהי דנקהלו בו ביום ,ולא נהיראוכתב הרא"ש,   . 10

  וגו'.  "כימים אשר נחו בהם היהודים"כדכתיב  ,אלא זמן המנוחה ,המלחמה גורמת הקריאה

וכן מצינו במשה שעשה תענית כשנלחם בעמלק דכתיב ומשה אהרן וחור עלו ראש הגבעה ודרשינן במסכת תענית מכאן לתענית   . 11

  ושה. צבור שצריך של

   .ולא מצינו לו סמך בשום מקום אלא בכאן .כמו שעשו בימי מרדכי ואסתר כשנקהלו היהודים לעמוד על נפשם  . 12

אלא כעין תענית יחיד הוא, ואף על פי שחייב אדם  ,ינו תענית זה בכלל הצומות שהם גזרת חכמיםלא מצ כל מקום,מזה לשונו:   . 13

נהגו כשחל פורים באחד בשבת להתענות  ,ולפי שאין לו עיקר גמור וד יום.להתענות בו משום אל תטוש תורת אמך צריך קבלה מבע

    . ת בהא נמי משום אקדומי פורענותא לא מקדמינןלה, וליישהוא יום י"א ולא היה יום קה , ואע"פביום הה' שלפניו

ותענית זה אינו חובה, לכן יש להקל בו לעת הצורך, כגון: מעוברות או מניקות או לחולה שאין בו סכנה, או"ח תרפו,ב. וכתב הרמ"א,   . 14

אבל  ;אי על כואבי עיניםזה ק. וכתב המשנ"ב (ס"ק ד), רק כואבי עינים, שאם מצטערים הרבה לא יתענו ויפרעו אח"כ לוואפי

. מקורות: גם הוא מיקל ,אך ביולדת כל ל' .מחמיר בזה . ובאליה רבאכ"כ הישועות יעקב .אף שאינה מצטערת אינה מתענה ,מעוברת

  גאונים ור"ת (הו"ד ברא"ש). רא"ש (סי' א). 

, לוחים להודיע לכולם מתי התקדש חודש ניסן)(שאז היו בית דין שולחים ש שאין השנים מתעברות על פי בית דיןכלומר, בזמן הזה   . 15

יטעו ויאכלו חמץ בפסח, אין אם נקדים הקריאה, פסח, ו, למנות שלושים יום מאותו יום, שאז חל העם מסתכלין בקריאת המגילהו

  קורין אותה אלא בזמנה.

כדאמרינן לקמן  ,ות פורים ביום קריאתהשאם יקראו אותה קודם זמנה יחלקו להם מע ,לפיכך אין קורין אלא בזמנהוביאר הרא"ש,   . 16

) אבל 'א 'ואמרינן לקמן (ה ,ולא יהיה להם במה לשמוח בפורים ,ומוציאין המעות קודם י"ד ,) גובין בו ביום ומחלקין בו ביום'ב '(ד

   .לפי שמצויין רוב עניים ,והא דאמרינן בזמן הזה .שמחה אינה נוהגת אלא בזמנה

באותו העת שהיו ישראל מעמידין  ,כלומר ',הואיל ומסתכנין בה'ויש שגורסין שהובאה ברי"ף, וזה לשונו: ונראה שגרס כגירסה שניה   . 17

אין  ,אבל בזמן הזה שמסתכנין ישראל בדתיהם .שה עשרובשל ,בשנים עשר ,היו קורין אותה באחד עשר ,דתיהם ואין באין לידי סכנה

וכן ביאר הב"י (תרפח,א). מקורות: רי"ף (א ב בדפיו). רא"ש (סי' א). רמב"ם . שהן ארבעה עשר וחמשה עשר ,קורין אותה אלא בזמנה

  ט).- (הל' מגילה א,ו

  ת”בעזהשי
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, שכל החודש כשר לקריאת הירושלמידברי  ראבי"הוהביא  18.והרוקח בעל הלכות גדולות ווכן כתבכלל. וכן דעתו. 

, וכתב הראשוניםסתם כרוב  והשו"עכתב שאין קורין אותה אלא בזמנה, וגם הנאנסין בכלל.  העיטורהמגילה. ובעל 

  19דהכי נהוג. הרמ"אים אפילו מתחילת החודש. וכתב שיש אומר

 ;דוקא בארץ ,דבמוקפין חומה תלינן ביהושעדכיון  מאן דאמר, איכא הר"ן: כתב כרכין המוקפין חומה וכו' קורין בט"ו

הביאו ראיה  בתוספותאבל  20.מה ענין יהושע בחו"ל, דמוקפין חומה מימות יהושע קורין בי"ד לואפי ,אבל בחו"ל

  22.23השו"עוכן פסק  ., ועודהרמב"ן, הגאוניםוכן דעת  21בחו"ל קורין בט"ו. שאפילו

  שולחן ערוך

ח, הלכות    )תרפח, סימן מגילה(או"

ט''ו  א.  ן נּון... קֹוִרין ּבְ ַע ּבִ ִפים חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ ּקָ ים ַהּמֻ ַרּכִ חּוָצה ָלָאֶרץ, ּכְ   ...ֲאִפּלּו ִאם ֵהם ּבְ

ָפִרים ַוֲעָירֹות  ג.  י''ד. ּכְ ן נּון קֹוִרין ּבְ ַע ּבִ ִפים חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ ֵאיָנם ֻמּקָ ים ׁשֶ דֹולֹות, ּוְכַרּכִ   ּגְ

ֶעֶר   ו.  יִמים ִלְקרֹוָתּה ּבְ א ַמְקּדִ ת, ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ִגּלָ ת ֵאין קֹוִרין ַהּמְ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ר ׁשֶ ה ָעׂשָ ָ ת, ְוגֹוִבים ָמעֹות יֹום ֲחִמׁשּ ּבָ ב ׁשַ

ֵני ְסָפִרים ּובַ  ת מֹוִציִאים ׁשְ ּבָ ּיֹום; ּוְביֹום ׁשַ ִקים אֹוָתם ּבֹו ּבַ ים ּוְמַחּלְ נֹות ֲעִנּיִ בֹא ֲעָמֵלק; ְואֹוְמִרים: ַעל ַמתְּ ִני קֹוִרין: ַוּיָ ֵ ׁשּ

ת. ּבָ ׁשַ ת ּפּוִרים ַעד יֹום ֶאָחד ּבְ ים ְסֻעּדַ ִסים; ְוֵאין עֹוׂשִ   ַהּנִ

י''ב אוֹ   ז.  י''ג אֹו ּבְ ה  ּבְ ה ְלהֹוִליְך ִעּמֹו, ִיְקָרֶאּנָ ָרא ְוֵאינֹו מֹוֵצא ְמִגּלָ ּיָ ׁשַ ם ְוַהּיֹוֵצא ּבְ ּיָ ָרָכה; ְוִאם בְּ  ַהְמָפֵרׁש ּבַ לֹא ּבְ ר, ּבְ ֶאָחד ָעׂשָ

ת ַהחֶֹדׁש.  ִחּלַ ּקֹוֵרא ֲאִפּלּו ִמתְּ לּו, ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ין ַעד ָיִמים ַהּלָ ר ְלַהְמתִּ ְך הגה: ִאי ֶאְפׁשָ ן לֹו ַאַחר ּכָ ּמֵ ְוָהֵכי ָנהּוג; ִמיהּו ִאם ִנְזּדַ

ה, חֹוֵזר ְוקֹוֵרא אֹוָתּה  יֹום י''ד, ֲאִפלּ  ְמִגּלָ ּה ּבְ ְזַמּנָ ּלֹא ּבִ ל ָמקֹום ָקָרא אֹוָתּה ׁשֶ יֹום י''ג ִמּכָ ה ּבְ ִחּלָ ל ּבֹו ּוֵבית יֹוֵסף). ּו ְקָרָאּה תְּ   (ּכָ
ח, הלכות    )תרפו, סימן מגילה(או"

יֹום חֲ   ב.  יִמין ְלִהְתַעּנֹות ּבְ ת, ַמְקּדִ ּבָ ׁשַ ֶאָחד ּבְ ֲאָדר; ְוִאם ָחל ּפּוִרים ּבְ י''ג ּבַ ים  ּבְ י. ִמְתַעּנִ ְוַתֲעִנית ֶזה ֵאינֹו חֹוָבה, ָלֵכן ֵיׁש הגה: ִמיׁשִ

ִאם  ,ְלָהֵקל ּבֹו ְלֵעת ַהּצֶֹרךְ  ָנה, ַוֲאִפּלּו ּכֹוֲאֵבי ֵעיַנִים, ׁשֶ ֵאין ּבֹו ַסּכָ רֹות אֹו ֵמיִניקֹות אֹו ְלחֹוֶלה ׁשֶ גֹון: ְמֻעּבָ ה לֹא ִיְתַעּנּו ְוִיְפְרעּו  ּכְ ִמְצַטֲעִרים ַהְרּבֵ

ךְ  ּבּור  ,ַאַחר ּכָ ִריִאים לֹא ִיְפְרׁשּו ִמן ַהּצִ ָאר ּבְ ם ַמֲחזֹור ִויְטִרי). ֲאָבל ׁשְ ׁשֵ ה ּבְ י ֲאֻגּדָ ָפָניו(ִחּדּוׁשֵ ּלְ יֹום ה' ׁשֶ ין ּבְ ְתַעּנִ ּמִ יֹום א', ׁשֶ  ,ְוִאם ָחל ּפּוִרים ּבְ

ר  ִרית ִמיָלה, ֻמתָּ יֹום ו'  ְוָחל ּבֹו ּבְ יָלה, ּוְלָמָחר ּבְ הֹות ִמְנָהִגים)ִיְתַעּנּו ָהאֹוְכִלים ֶלֱאכֹל ַעל ַהּמִ   . (ַהּגָ

  

                                                

  . וההיא דתוספתא בדאפשר לו לקרות עמהם  . 18

, סי' יט). הרוקח (סי' רלו). העיטור (עשרת הדברות, הלכות (הל' מגילה. בה"ג סי' תשעד)מגילה מרדכי (או"ח תרפח,ז. מקורות:   . 19

   מגילה).

כיון  ,ואף על פי שסתם שנינו כרכים המוקפין !בארץ ישראל כתיב 'לבד מערי הפרזי'ו, דבגמרא אמרינן דילפינן פרזי פרזי ,ועוד  . 20

   . על כרכין שלו משמע ,שהזכירו מימות יהושע

א והוצל בחוצה לארץ היתה מספקא ליה אי מוקפת חומה וכו' אי ל ,רב אסי קרא מגילה בהוצל בארביסר וחמיסר(ה' ב') מדאמרינן   . 21

לפי שכתוב במקצת הנוסחאות (קי"א א'), ובערבי פסחים (קי"ג ב'), ולקמן (כ"ט א'). וכתב הר"ן שאינה ראיה,  כדאמרינן בסוף כתובות

  .וכן גריס רש"י ופירש דתרי הוצל הוו. רב אסי קרא מגילה בהוצל דבנימין

  ד"ה כרכין). ריטב"א (ב' א', ד"ה כרכים).  ב א ברי"ף, –או"ח תרפח,א. מקורות: ר"ן (א ב   . 22

  דין סמוך ונראה יתבאר, בעזרת ה', בדף ג' ב'.   . 23

  ת”בעזהשי
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 ב'| דף:  אפרק: 


