
 

 

  

  

  

   דיני פורים בשנה מעוברת

קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה, קורין אותה באדר שני. אין בין אדר הראשון     :משנה(ו' ב') 

  . (שאם עשאם בראשון, לא יצא)לאדר השני, אלא קריאת המגילה ומתנות לאביונים 

שאם ( זה וזה שוין ,)תין דבני העיר דנוהגין באדרפרשת שקלים וזכור ופרה והחודש, דתנן במתני( הא לענין סדר פרשיות

  . )קראם בראשון אין צריך לחזור ולקרות בשני

  מני מתניתין? לא תנא קמא, ולא רבי אליעזר ברבי יוסי, ולא רבן שמעון בן גמליאל. 

י ות שנוהגות בשנוקורין אותה באדר השני, שכל מצ ,: קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנהדתניא

ת ונוהגות בראשון חוץ ממקרא מגילה. רבי אליעזר ברבי יוסי אומר: אין קורין אותה באדר השני, שכל מצו

שנוהגות בשני נוהגות בראשון. רבן שמעון בן גמליאל אומר משום רבי יוסי: אף קורין אותה באדר השני, שכל 

ביום ארבעה עשר וחמשה ( ין בזה ובזהות שנוהגות בשני אין נוהגות בראשון. ושוין בהספד ובתענית שאסורומצ

  . )עשר שבשניהן

  רבן שמעון בן גמליאל היינו תנא קמא! 

בר  .אמר רב פפא: סדר פרשיות איכא בינייהו. דתנא קמא סבר: לכתחילה בשני, ואי עבוד בראשון עבוד

א מגילה ורבי אליעזר ברבי יוסי סבר: אפילו מקר .דאף על גב דקרו בראשון קרו בשני ,ממקרא מגילה

(דהא כל מצוות  לכתחילה בראשון. ורבן שמעון בן גמליאל סבר: אפילו סדר פרשיות, אי קרו בראשון קרו בשני

  . קאמר)

אי רבן שמעון בן  !קשיא נמי מקרא מגילה ,אי רבי אליעזר ברבי יוסי !קשיא מתנות ,מני? אי תנא קמא

  קשיא סדר פרשיות!  ,גמליאל

  גילה והוא הדין מתנות לאביונים, דהא בהא תליא. לעולם תנא קמא, ותנא מקרא מ

ואי בעית אימא: לעולם רבן שמעון בן גמליאל היא, ומתניתין חסורי מיחסרא, והכי קתני: אין בין ארבעה עשר 

(שאסורים שבאדר הראשון לי"ד שבאדר השני אלא מקרא מגילה ומתנות. הא לענין הספד ותענית, זה וזה שוין 

  לא מיירי. סדר פרשיות. ואילו בזה ובזה)

  אמר רבי חייא בר אבין אמר רבי יוחנן: הלכתא כרבן שמעון בן גמליאל שאמר משום רבי יוסי.

  שיטות הראשונים

מהר"ם , שגם באדר ראשון, אסורים שני ימים אלו. ודעת הרי"ף ורמב"ם: דעת הספד ותענית בי"ד וט"ו באדר ראשון

תרים ימים אלו באדר ראשון בהספד ותענית. ורק במקרה שקראו המגילה , שבסתם שנה מעוברת, מומרונבורג והרא"ש

   הרמ"א. וכתב כרא"ש. ובשם יש אומרים כרי"ף ורמב"םסתם  והשו"ע 1בי"ד, ובו ביום עיברו השנה, אסור בהספד ותענית.

                                                

.  הרי"ף ורמב"ם הבינו, שסיפא דמתניתין, 'אין בין אדר הראשון לאדר השני' וכו', אינו המשך של רישא דמתניתין, 'קראו את המגילה 1

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 
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   2שהמנהג כדעה ראשונה.

תוספות, ות בסעודה בי"ד שבראשון. וכן כתבו , וקרוב הדבר שראוי להרבהר"ן: כתב ריבוי משתה ושמחה באדר ראשון

שאין בהן משתה ושמחה. וכן פסק  תוספותלעשות ימי משתה ושמחה בי"ד וט"ו של אדר ראשון. ודעת  שיש נוהגים

  3, וכתב דמכל מקום ירבה קצת בסעודה, לצאת ידי המחמירים.הרמ"א

  שולחן ערוך

ח, הלכות    )תרצז, סימן מגילה(או"

יֹום ָצָרה, ַוֲא   א.  ֵניֶהם, ְוֵאין אֹוְמִרים ִמְזמֹור ַיַעְנָך ה' ּבְ ֲאָדר ִראׁשֹון ֵאין נֹוְפִלים ַעל ּפְ ּבַ ד ְוַתֲעִנית; יֹום י''ד ְוט''ו ׁשֶ ֶהְסּפֵ סּוִרים ּבְ

ִר  ד ְוַתֲעִנית ֻמתָּ ֶהְסּפֵ ַאף ּבְ ֶהם; ְוֵיׁש אֹוְמִרים ּדְ ָבִרים ֵאין נֹוֲהִגים ּבָ ָאר ּדְ ָבָרא ָהִראׁשֹוָנה. ֵיׁש אֹוְמִרים  הגה:ים. ֲאָבל ׁשְ סְּ ְנָהג ּכַ ְוַהּמִ

ן ם ָהִרי''ף) ְוֵאין נֹוֲהִגין ּכֵ ׁשֵ ֲאָדר ִראׁשֹון (טּור ּבְ ּבַ ''ד ׁשֶ ְמָחה ּבְ ה ְוׂשִ תֶּ ִמׁשְ ב ְלַהְרּבֹות ּבְ ַחּיָ ֵדי ָלֵצאת ְיֵדי  ,ׁשֶ ה ּכְ ְסֻעּדָ ה ְקָצת ּבִ ל ָמקֹום ַיְרּבֶ ִמּכָ

ְחִמי ֵלי טו,טו)ַהּמַ ִמיד (ִמׁשְ ה תָּ תֶּ ם ְסַמ''ק) ְוטֹוב ֵלב ִמׁשְ ׁשֵ הֹות ַמְימֹוִני ּבְ   .ִרים; (ַהּגָ

  

                                                                                                                                                                         

כשנתעברה השנה לאחר שנהגו כבר חודש אדר. וסיפא בסתם שנה מעוברת,  באדר הראשון ונתעברה השנה'. אלא ברישא מדובר

כשידוע מלפני חודש אדר שהשנה מעוברת. ועל זה אומרת המשנה ששוין בזה ובזה לאסור הספד ותענית. אמנם הרא"ש ביאר, 

ר הראשון לשני אלא דסיפא ארישא קיימא, במקרה שקראו את המגילה בארבעה עשר, ונתעברה השנה. בכזה מקרה אין בין אד

קריאת מגילה ומתנות לאביונים, שאע"פ שעשאו בראשון, צריך לחזור ולעשותו בשני. ובכזה מקרה, אסור אדר הראשון בהספד 

  ותענית. אבל היכא שהתעברה השנה קודם אדר ראשון, אז הוי אדר הראשון כמו שבט. 

ילה ב,יג). רא"ש (סי' ז). מהר"ם (הו"ד בהגמ"י ומרדכי). הגמ"י (פ"ב אות ש). .  או"ח תרצז,א. מקורות: רי"ף (ג ב בדפיו). רמב"ם (הל' מג2

  מרדכי (סי' תשפד). 

.  או"ח תרצז,א. וכתב הב"י, ועכשיו לא נהגו להרבות בסעודה לא בי"ד ולא בט"ו שבאדר הראשון. ומכל מקום נוהגים שלא ליפול על 3

יֹום ָצָר  ה' (תהלים כ), משום דיומי נס והצלה הם. וכן פסק בשו"ע. וכתב המשנ"ב (ס"ק א), ולכו"ע פניהם, ושלא לומר מזמור 'ַיַעְנָך ה' ּבְ

אין אומרים 'על הניסים', כיון דאין קורין המגילה. ואם אמרו, אין מחזירין אותו. עוד כתב המשנ"ב (ס"ק ב), מי שאירע לו נס באדר 

שוטה, עושה בראשון. ואם אירע במעוברת בשני, יעשה בשני. עוד וקבל על עצמו לעשות תמיד יום משתה ושמחה, אם אירע בשנה פ

  כתב (ס"ק ג), דאבלות לכולי עלמא נוהג באדר ראשון. מקורות: תוספות (ו' ב', ד"ה ורבי אליעזר). ר"ן (ג ב ברי"ף, ד"ה אלא). 

  ת”בעזהשי
  |  מגילה: מסכת
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