
 

 

  

  

  

  מגילה לנשיםקריאת ה

   1רא מגילה, שאף הן היו באותו הנס.: נשים חייבות במקבי יהושע בן לוירואמר  (ד' א')

  שיטות הראשונים

להוציא גברים ידי אף כשרות ש ור"ן רש"ידעת נשים חייבות במקרא מגילה. : אם נשים יכולות להוציא גבריםה

יכך ולפ ,שהן חייבות לשמוע את המגילה אבל אין חייבות בקריאתה, בה"גודעת  3.הרמב"םוכן משמע מדברי  2חובתם.

. ובשם יש "י ורמב"םכרשסתם  והשו"עשראוי לחוש לדבריו להחמיר.  הר"ןוכתב  4.הרבים ידי חובתן אין מוציאות

  5.בה"גכאומרים כתב 

  שולחן ערוך

ח, הלכות    )תרפט, סימן מגילה(או"

ִכים ֶא   א.  ְחָרִרים; ּוְמַחּנְ ים ְוֵגִרים ַוֲעָבִדים ְמׁשֻ ים ְוָנׂשִ ְקִריָאָתּה, ֲאָנׁשִ ִבים ּבִ ים ִלְקרֹוָתּה.ַהּכֹל ַחּיָ ַטּנִ   ת ַהּקְ

ְקִריָא   ב.  ב ּבִ הּוא ַחּיָ י ׁשֶ ַמע ִמּפִ ׁשְ ּיִ ֹוֵמַע ִמן ַהּקֹוֵרא, ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו; ְוהּוא ׁשֶ ָתּה. ְלִפיָכְך ִאם ָהָיה ֶאָחד ַהּקֹוֵרא ְוֶאָחד ַהׁשּ

ּנּו לֹא ָיָצא; ֹוֵמַע ִמּמֶ ים.  ַהּקֹוֵרא ֵחֵרׁש אֹו ָקָטן אֹו ׁשֹוֶטה, ַהׁשּ ים ֵאיָנם מֹוִציאֹות ֶאת ָהֲאָנׁשִ ׁשִ ַהּנָ ְוֵיׁש  הגה:ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

ַכי פ''ק  ְקִריָאה (ָמְרּדְ ֶבת ּבִ ֵאיָנּה ַחּיֶ ה, ׁשֶ מַֹע ְמִגּלָ ה קֹוְרָאּה ְלַעְצָמּה ְמָבֶרֶכת: ִלׁשְ ָ ה)אֹוְמִרים ִאם ָהִאׁשּ ְמִגּלָ   .ּדִ

  שואלין ודורשין פורים שחל בשבת

(מעמידים תורגמן לפני החכם יהושע בן לוי: פורים שחל להיות בשבת, שואלין ודורשין בענינו של יום  ואמר רבי

  .לדרוש אגרת פורים ברבים)

  שיטות הראשונים

  כדי  הואכתב ש    והרמב"ם 6.מבואר שהוא כדי לעשות פרסומי ניסא בתוספות :כשחל בשבת שואלין ודורשיןהטעם ש

                                                

ד"ה נשים) פירשו שהכוונה שאף על הנשים גזר המן להשמיד להרוג ולאבד. ורשב"ם  ב ברי"ף, (בור"ן  ,(ד"ה שאף) , תוספותרש"י  . 1

 ר.) פירש שעיקר נס פורים נעשה על ידן, על ידי אסתפותבתוס הו"ד(

ומשמע  ,לאיתויי נשים ?דאמרינן הכל חייבין לקרות את המגילה לאיתויי מאי ' א'),ג(משמע בשמעתא קמייתא דערכין  כי נמיוה  . 2

  . שדינם כשאר החייבין להוציא רבים ידי חובתן

ֹוֵמַע ִמן ַהּקֹוֵרא ָיָצא ְיֵדי חֹוָבתֹו; ְוהּוא " זה לשונו:  . 3 ְקִריָאָתּה. ְלִפיָכְך, ִאם ָהָיה ַהּקֹוֵרא ֶאָחד ַהּקֹוֵרא ְוֶאָחד ַהׁשּ ב ּבִ הּוא ַחּיָ י ׁשֶ ַמע ִמּמִ ׁשְ ּיִ ׁשֶ

ּנּו לֹא ָיָצא. - ָקָטן אֹו ׁשֹוֶטה  ֹוֵמַע ִמּמֶ   וכן הבין השו"ע. המגיד משנה. הבין מדבריווכן  "ַהׁשּ

ופירש  .דים וקטנים פטורין ממקרא מגילההכל חייבין בקריאת מגילה וכו' נשים ועב :והביא ראיה מדתניא בתוספתא דמכילתא  . 4

  . מכניף בניו ובני ביתו וקרי ליה קמיהון בי יהושע בן לויר מיבירושל נןוכדגרסי .שהן פטורות מהמקרא אבל חייבות בשמיעה ה"ג,ב

. בה"ג (סי' יט; הו"ד י' הכל)(ב ב ברי"ף, ד"ה נשים; ו ב ברי"ף, ד"ה מתנמקורות: רש"י (ערכין ג' א', ד"ה לאתויי). ר"ן או"ח תרפט,ב.   . 5

  תוספות (ד"ה נשים). בראשונים). רמב"ם (הל' מגילה א,ב). רא"ש (סי' ד).

  . ולכן בחול אין צריך לשאול ולדרוש, שהרי קורין המגילה, וטפי איכא פרסומי ניסא  . 6

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 'ד| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

  7להזכיר שהוא פורים.

רמב"ם, ודעת , מבארים, שדורשים בביאור המגילה ובעניין הנס. רש"י, ריטב"א, ור"ן: שואלין ודורשין איםבאלו נוש

   8השמיט הדין. והשו"עשדורשים בהלכות הפורים. , רא"ש

  קריאת המגילה ביום בלילה

ו זועקים בימי (זכר לנס שהיואמר רבי יהושע בן לוי: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום  (ד' א')

ה ִליֱאלַֹהי ֶאְקָרא יֹוָמם ְולֹא ַתֲענֶ " 9שנאמר. צרתם יום ולילה)   10."ה ְוַלְיָלה ְולֹא דּוִמּיָ

  סבור מינה: למקרייה בליליא, ולמיתנא מתניתין דידה ביממא.

כגון דאמרי אינשי: אעבור פרשתא דא  ,יפרשא לי מיניה דרבי חייא בר אבאאמר להו רבי ירמיה: לדידי מ

  ואתנייה. 

 11איתמר נמי, אמר רבי חלבו אמר עולא ביראה: חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, שנאמר

ְרָך ָכבֹוד"   12."ה' ֱאלַֹהי ְלעֹוָלם אֹוֶדּךָ  (בלילה) םְולֹא ִיּדֹ  (ביום) ְלַמַען ְיַזּמֶ

  שיטות הראשונים

 13, שחוזר ומברך ביום, דעיקר קריאת המגילה הוי ביום.ירבינו תם ור"דעת : ברכת שהחיינו על קריאת המגילה ביום

היה רגיל לומר זמן ביום בלחש, בתוך כך שהיו הקהל  שהמהר"םכתב  והמרדכישאין חוזר ומברך.  ורשב"ם רמב"םודעת 

  14כתב שנוהגים, לחזור ולברך. והרמ"א. כרמב"םפסק  השו"עו. רבוותאעונים אמן, לאפוקי מיד כל 

                                                

  מקורות: תוספות (ד"ה פורים). רמב"ם (הל' מגילה א,יג).    . 7

 ן כתבודוקא בשבת וכב אבל הרמב"ם כת .אלא לרבותא ,דלאו דוקא בשבת בירא ליהדס, ביאור הגר"אאו"ח תרפח,ו. וכתב ב  . 8

ריטב"א (ד' א', ם משנה. עכ"ל. מקורות: ר"ן (ב ב ברי"ף, ד"ה פורים). רמב"ם (הל' מגילה א,יג). ואשתמיטתיה זה לבעל לחפות. תוס

  רא"ש (סי' ה). ד"ה ואריב"ל פורים). 

  הילים כב,ג. ת  . 9

  . ): למה נמשלה אסתר כאילת כו'"ט א'במזמור למנצח על אילת השחר הוא, שנאמר על אסתר, כדאמרינן במסכת יומא (כ. 10

  תהילים ל,יג. . 11

דרשינן בפסיקתא במרדכי ואסתר והמן ואחשורוש, וקריאת מגילה שבח הוא,  ,והאי קרא במזמור ארוממך ה' כי דליתני. 12

  . רש"י.וך הואהנס, והכל מקלסין להקדוש ברשמפרסמין את 

ובתר הכי  ,וכן משמע לקמן פ"ב כל היום כשר לקריאת מגילה ולקרות ההלל .והכי משמע קרא אלהי אקרא יומם ולא תענה וגו'. 13

אמרינן  . והכי נמימשמע שאין חייב לקרות בלילה כמו ביום ,ואינו מזכיר לקרות המגילה ,קתני כל הלילה כשר לספירת העומר

  (ועיקר עשייה, משתה, ודאי ביום).  לקמן והימים האלה נזכרים ונעשים

ר"ן (ב ב ברי"ף, ד"ה רא"ש (סי' ו). רמב"ם (הל' מגילה א,ג). . ד"ה חייב)תוספות (או"ח תרצב,א. מקורות: ר"ת ור"י (הו"ד בראשונים). . 14

  חייב). רשב"ם (הו"ד במרדכי). מרדכי (סי' תשפא). 

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 
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  שולחן ערוך

ח,   )תרפז, סימן מגילההלכות  (או"

ְיָלה; וְ   א.  ל ַהּלַ ּה ּכָ ל ַלְיָלה, ְזַמּנָ ּיֹום. ְוׁשֶ נֹוָתּה ּבַ ְיָלה ְוַלֲחזֹר ְוִלׁשְ ּלַ ה ּבַ ִגּלָ ב ָאָדם ִלְקרֹות ַהּמְ ל ַהּיֹום ֵמָהֵנץ ַחּיָ ּה ּכָ ל יֹום, ְזַמּנָ ׁשֶ

ָעָלה ַעּמוּ  ֶ ה ַעד סֹוף ַהּיֹום; ְוִאם ְקָרָאּה ִמׁשּ ַחר, ָיָצא.ַהַחּמָ ַ   ד ַהׁשּ
ח, הלכות    )תרצב, סימן מגילה(או"

ֶהֱחָינּו; ּוַבּיוֹ   א.  ה ִנִסים, ְוׁשֶ ָעׂשָ ה, ְוׁשֶ ָרכֹות: ַעל ִמְקָרא ְמִגּלָ ה ְמָבֵרְך ְלָפֶניָה ג' ּבְ ִגּלָ ֶהֱחָינּו; ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהּמְ ם ֵאינֹו חֹוֵזר ּוְמָבֵרְך ׁשֶ
יּ  הגה:הגה:הגה:הגה: ַאף ּבַ ָכל ְמִדינֹות ֵאּלּו; וְ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ יד), ְוֵכן נֹוֲהִגין ּבְ ּגִ ם ְוָהרֹא''ׁש ְוַהּמַ נּו תָּ ם ַרּבֵ ׁשֵ ֶהֱחָינּו (טּור ּבְ ִני ֹום ְמָבֵרְך: ׁשֶ ֶאָחד ָיכֹול ְלָבֵרְך ְוׁשֵ

ִרי פ''ג); הֹות ֲאׁשֵ ַרְך לֹא ְלָפֶניָה ְולֹא ְלַאֲחֶריָה, ָיָצא.  ּוְלַאֲחֶריָה נֹוֲהִגין ְלָבֵרְך: ָהַרב ֶאת ִריֵבנּו וכו'. ִאם לֹא קֹוֵרא (ַהּגָ ְוָנֲהגּו  הגה:הגה:הגה:הגה:ּבֵ

ם א''ח), ְוֵאין ְלָבֵרְך ַאֲחֶריָה ֶאלָּ  ׁשֵ ל ּבֹו ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ ּיֹום (ּכָ ר ֵהִניא, ֲאָבל לֹא ּבַ ְיָלה: ֲאׁשֶ ּלַ ִצּבּורלֹוַמר ּבַ   .א ּבְ

  חל י"ד להיות בערב שבת

בערב שבת, כפרים מקדימין ליום הכניסה, ועיירות גדולות ומוקפות  להיות(י"ד באדר) חל (שנינו במשנה)  (ד' ב')

  חומה קורין בו ביום. 

דכולי עלמא מיהא מגילה בשבת לא קרינן, מאי כרבי בברייתא, וכן כרבי יוסי בברייתא אחרת) מתניתין (ואמרינן דאתי 

  טעמא? 

גזירה שמא יטלנה בידו וילך אצל בקי  אמר רבה: הכל חייבין בקריאת מגילה, ואין הכל בקיאין במקרא מגילה.

  . (שלא מקיימים בשבת)ללמוד, ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים. והיינו טעמא דשופר, והיינו טעמא דלולב 

  . (לקבל מתנות האביונים, ואי אפשר בשבת)רב יוסף אמר: מפני שעיניהן של עניים נשואות למקרא מגילה 

מקדימין ליום הכניסה, גובין בו ביום ומחלקין בו ביום, מפני שעיניהם של  נמי הכי: הואיל ואמרו כפרים תניא

  . (ולא ביום הכניסה)אינה נוהגת אלא בזמנה  (של מאכל ומשתה)שמחה אבל עניים נשואות במקרא מגילה. 

  שיטות הראשונים

מבואר בגמרא, שאף שמקדימים את יום הקריאה, אבל משתה ושמחה עושים : אינה נוהגת אלא בזמנהשמחה אבל 

י ", רמב"םהכתב בזמנה, בי"ד אדר. וכן  ֲחִמיׁשִ ִני אֹו ּבַ ׁשֵ ְדמּו ְוָקְראּו ּבְ ּקָ ָפִרים ׁשֶ ֵני ּכְ יֹום  -ּבְ קּו ָמעֹות ָלֶאְביֹוִנים ּבְ ִאם ִחּלְ

ְמָחה  ִ ה ְוַהׂשּ תֶּ ׁשְ ימּו  -ְקִריָאָתם, ָיְצאּו. ֲאָבל ַהּמִ ר, ְוִאם ִהְקּדִ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ א ּבְ ין אֹוָתּה ֶאּלָ  15"לֹא ָיְצאּו. -ֵאין עֹוׂשִ

, שסעודת פורים, מאחרין ולא רבינו חננאל, רי"ף, ורא"ש כתבו: זמן סעודת פורים כשחל פורים דמוקפין בשבת

  מאחרים הסעודה עד אחר השבת, כדי שתהא שמחת שאם חל פורים בשבת,  16,הירושלמיעל פי  הר"ן כתבמקדימין. ו

                                                

  . רמב"ם, (הל' מגילה ב,יד). 15

בקריאת מגילה משום דכתיב ולא  ,פירוש. ותרומת שקליםקריאת מגילה  :מקדימין ולא מאחריןבאלו אמרו  ,גרסינן בירושלמיד. 16

פירוש  אש חודש,אבל סעודת ר .בתרומת שקלים משום דמר"ח ניסן ואילך לא סגיא לאתויי תמידין אלא מתרומה חדשה ,יעבור

  ר"ן.. ולא מקדימין מאחרין ,פורים וסעודת ,שהיו עושין כשהיו נסמכין לעבר את החודש

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 'ד| דף:  אפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

פסק  השו"עו 18, שעושין את הסעודה ביום הקריאה.כתב הרא"הובשם  17.ב בסעודת שבתרפורים ניכרת, ולא תתע

  19.כר"ן

  שולחן ערוך

ח, הלכות    )תרפח, סימן מגילה(או"

ה עָ   ו.  ָ תיֹום ֲחִמׁשּ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ר ׁשֶ ת, ְוגֹוִבים ָמעֹות  ,ׂשָ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ יִמים ִלְקרֹוָתּה ּבְ א ַמְקּדִ ת, ֶאּלָ ּבָ ׁשַ ה ּבְ ִגּלָ ֵאין קֹוִרין ַהּמְ

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

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

  

                                                

 וכו', הכי נמי אין לעשות הסעודה '!ולא יעבור'רים לאחר ט"ו והא כתיב והקשו על זה והיאך יאחרו מוקפין סעודת פוהר"ן,  וכתב. 17

  באחד בשבת, אלא ביום הכניסה, או בערב שבת, דהא אתקש זכירה לעשייה! וכו', עיי"ש.

ים אותה עד רמה שכתוב סעודת פורים מאחרים, לא שמאחרים אותה ממש, אלא שמאחשוכן הביא ריטב"א פירוש זה. וכתב, . 18

ה על ור' ר"ן שהקשזמנה. וכלפי שאמר מקדימין יום הכניסה, אמר בזה מאחרין. וזה מן הלשונות שבתלמוד שעניינם מתחלף. 

  הרא"ה. 

ששילוח מנות גם ביום א' בשבת. והנה מהר"ל חביב האריך להוכיח  ממילא וא הדיןוהוכתב המשנ"ב (ס"ק יח),  או"ח תרפח,ו.. 19

וגם משלוח מנות בשבת כי המנות הם  .ועשה כן מעשה בירושלים, ודעתו שהסעודה היא בשבת ,דבבלי שלנו אין סובר כן

שובת נודע ביהודה (מהדו"ק, או"ח "א והקרבן נתנאל ותגדעת המוכן הוא ג"כ  ,"עופסק כהש )זח"א סימן קמ(מהסעודה. והרדב"ז 

אוסר  י חדשוהנה הפר שעה"צ). והפרי חדש מצדד שיעשו הסעודה בשבת, וגם ביום ראשון. וכן המשלוח מנות בשניהם(. סי' מב)

רי"ף (ג א בדפיו). רא"ש (סי' ז). מקורות:  .אחרונים חולקין עליו ומתירין אבל כמה .מאחר שאין קורין בו ,לטלטל המגילה בשבת

  ריטב"א (ה' א', ד"ה באלו). ר"ן (ג א ברי"ף, ד"ה באלו).

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 
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