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рактат акот

Генеральный
спонсор

Генеральный
спонсор

Выражаем глубокую благодарность 
за поддержку в издании трактата «Макот»

господину

Да будет на то воля Всевышнего,
чтобы в заслугу поддержки

и распространения Торы в евреи ском народе

Михаилу Ильичу Шустеру

рава  Шимона Познера

Посвящается	светлой	памяти
нашего	дорогого	учителя	и	наставника

Выпускники	ешивы	«Торат	хаим»
при	участии	семьи	Познер

одного из основателеи  и ведущих преподавателеи

ешивы «Торат хаим» в Москве,

человека, бывшего для нас надежным проводником

на пути в мир Торы, обучившего нас

азам Талмуда и евреи ского мировоззрения,

заложившего фундамент нашего дальнеи шего продвижения

в изучении Торы и соблюдении заповедеи .

Пусть душа его пребывает в обители вечнои  жизни

вместе с душами наших праотцев Авраама, Ицхака и Яакова.

он и его супруга , а также их детиЭлла
и внуки	( )семьи Гольдин и Маор

удостоились счастья, крепкого здоровья, благополучия
и успеха во всех начинаниях!

ז”ל

ВЫРАЖАЕМ ОСОБУЮ БЛАГОДАРНОСТЬ
 ОСНОВАТЕЛЮ И ГЕНЕРАЛЬНОМУ СПОНСОРУПРОЕКТА 

ПО ПЕРЕВОДУТАЛМУДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК
господину Владиславу Матусовичу Резнику

и его жене госпоже Диане Львовне Гиндиной

Да благословит Всевышний их и их детей крепким здоровьем, 
радостью и счастьем, успехом во всех добрых делах и 

процветанием!

ЭТА КНИГА ПОСВЯЩАЕТСЯ СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ
ИХ РОДИТЕЛЕЙ 

МатусаСинаевича Резника
ל"מאטוס בן סיני רזניק ז

.ה .ב .צ .נ .ת
и

Льва Исааковича Гиндина
ל"לב בן יצחק גינדין ז

.ה .ב .צ .נ .ת
Да пребудут их души в ГанЭдене!

ВЫРАЖАЕМ	ОСОБУЮ	БЛАГОДАРНОСТЬ		ГЕНЕРАЛЬНОМУ	СПОНСОРУ	ИЗДАНИЯ		

ТРАКТАТА	«МЕГИЛА»	НА	РУССКОМ	ЯЗЫКЕ

ГОСПОДИНУ

Марине Владимировне Минц,

Дмитрию Борисовичу Минцу, 

Александру Борисовичу Минцу, 

Игорю Борисовичу Минцу, 

Алене Борисовне Минц.

Борису Иосифовичу Минцу
И	ВСЕЙ	ЕГО	СЕМЬЕ:

Да	благословит	их	Всевышний	

крепким	здоровьем,	радостью	и	счастьем,

успехами	во	всех	добрых	делах	и	процветанием!

ЭТО	ИЗДАНИЕ	ПОСВЯЩАЕТСЯ	БАБУШКАМ	И	ДЕДУШКАМ	ГОСПОДИНА

Бориса	Иосифовича	Минца

ישראל בן הירש (מילטר) ז”ל

מאטוס בן סיני רזניק ז”ל
מאטוס בן סיני רזניק ז”ל

ת. נ. צ. ב. ה.

ДА	ПРЕБУДУТ	ИХ	ДУШИ	В	ГАН	ЭДЕНЕ!

СВЕТЛОЙ	ПАМЯТИ

Сруля	Гершковича	Мильтера

Ривы	Фраймовны	Мильтер
ריבה בת אפרײם (מילטר) ז"ל

ת. נ. צ. ב. ה.

Самуила	Иосифовича	Минца
שמואל בן יוסף (מינץ) ז"ל

ת. נ. צ. ב. ה.

Раси	Залмоновны	Минц
רסיה בת זלמן (מינץ) ז"ל

ת. נ. צ. ב. ה.



Рав Пинхас Гольдшмидт
Главный раввин Москвы

Глава раввинского суда Москвы
Президент Совета раввинов Европы

Президент издательства «Кеилат Москва»

בס״ד
Москва, рош ходеш хешван 5779

Народ Израиля удостоился стать народом, избранным Б-гом 
для принятия Торы на горе Синай. Но не одна Тора была дана 

на Синае, а две Торы — Письменная и Устная. Как писал Рамбам в своем 
предисловии к Яд а-хазака:

«Все заповеди, которые были даны Моше на Синае, были даны с объ-
яснениями, как сказано: “И дам Я тебе эти каменные скрижали, и этот 
закон, и эту заповедь” (Шмот 24:12). “Закон” — это Письменная Тора, а “за-
поведь” — это объяснения к ней. И приказано нам выполнять “закон” 
на основании “заповеди”. Эта “заповедь” и есть Устная Тора… А то, что 
называется “заповедью” — то есть объяснение Торы — [Моше] не записал, 
но заповедал это старейшинам, и Йеошуа, и всему народу Израиля, как 
сказано: “Все, что я заповедую вам, — это храните, чтобы выполнять…” 
(Дварим 13:1). Поэтому ее называют Устной Торой».

Так Устная традиция и передавалась из поколения в поколение через 
пророков и мудрецов каждого поколения, пока не пришел раби Йеуда 
а-Наси, живший во II веке н. э., которого также называют «наш Святой 
Учитель», и не систематизировал ее в единый, цельный и завершенный 
кодекс. Эта работа началась после разрушения Второго Храма и вобра-
ла в себя освещение множества различных тем. Возникла необходи-
мость — как из-за умножившихся споров, так и из-за трудного, иногда 
чрезвычайного, положения еврейского народа и опасения, что важные 
темы и их обсуждения пропадут — собрать весь материал, упорядочить, 
отредактировать и канонизировать его. Мишна представляет собой упо-
рядоченный сборник обсуждений в Санедрине (еврейском Верховном 
суде) различных вопросов и окончательных решений по каждому поводу 
(хотя в некоторых случаях вопросы остались неразрешенными).

Мишна дает возможность проследить ход мыслей членов Санедрина 
во всех поколениях, в котором основным принципом формулировки зако-
нов является попытка навести мосты между древними постановлениями, 
частично еще со времен Танаха, и изменяющимися обстоятельствами 
современности. То есть — согласование Закона с реальностью.

Кодекс Мишны делится на основные разделы, которые называются 
седерами, «порядками». В Мишне есть шесть седеров: Зраим (Посевы), 
Моэд (Праздники), Нашим (Женщины), Незикин (Ущербы), Кодашим 
(Святыни) и Таарот (Чистота). В первом из них обсуждаются заповеди, 
связанные с Землей Израиля, во втором — шабат, праздники и посты, 
в третьем — семейное право, в четвертом — вопросы имущественных 

отношений и судопроизводства, в пятом — законы Храма, и в шестом — 
законы ритуальной чистоты. Каждый раздел делится на трактаты, напри-
мер, трактат Пеа в разделе Зраим, трактат Псахим в разделе Моэд, или 
трактат Бава кама в разделе Незикин. Трактат делится на главы, а главы — 
на отдельные мишны.

Работа по завершению Мишны стала важным этапом в институцио-
нализации Санедрина и поста наси — главы народа Израиля. Раби Йеуда 
а-Наси скончался в 224 году, а последние 17 лет жизни, с 207 года, провел 
в Ципори. Известно также, что Мишна была завершена в 200 году.

Но поскольку Мишна написана очень лаконично и без ссылок на ис-
точники, мудрецы Израиля после завершения Мишны составили другие 
сборники, в которых они собрали традицию Устной Торы, как написал 
об этом Рамбам:

«Рав составил сборники Сифра и Сифри, чтобы разъяснить и сообщить 
основы Мишны, а раби Хия составил сборник Тосефта [“дополнение”], 
объясняющий Мишну. Также раби Ошая и Бар-Капара записывали барайтот 
[“внешние”, то есть не вошедшие в Мишну высказывания танаев], чтобы 
пояснить сказанное в Мишне, а раби Йоханан, живший в Эрец Исраэль, 
составил Иерусалимский Талмуд — приблизительно через триста лет после 
разрушения Храма [что соответствует IV веку н. э.]»

Но в то время главные центры Торы, в основном, уже переместились 
в Вавилон.

«Равина и Рав Аши, — продолжает Рамбам, — последние мудрецы Тал-
муда, и именно рав Аши составил Вавилонский Талмуд в стране Шинар 
[Вавилон], примерно через сто лет после того, как раби Йоханан составил 
Иерусалимский Талмуд [то есть в V веке н. э.]

А суть обоих Талмудов — в комментировании слов Мишны и объясне-
нии ее глубин, а также в новых постановлениях, выведенных в еврейских 
религиозных судах после раби Йеуды а-Наси и до составления Талмуда. 
И из обоих Талмудов, а также из Тосефты, из сборников Сифра и Сифри — 
из всех них можно выяснить, что запрещено, а что разрешено, что нечисто, 
а что чисто, кто виноват, а кто невиновен, что кашерно, а что некашерно — 
как передавал учитель ученику во всех поколениях, начиная с получения 
Моше Торы на горе Синай».

Вавилонский Талмуд удостоился того, чего не удостоилось ни одно 
другое сочинение эпохи расцвета Устной Торы: он стал полномочным за-
конодателем, подобным Санедрину, последним авторитетом, которому 
обязан подчиняться весь еврейский народ, как писал Рамбам в преди-
словии к Яд а-хазака:

«Таким образом, Равина и рав Аши со своими современниками были 
последним поколением великих еврейских мудрецов, записывавших 
Устную Тору, издававших указы и постановления и вводивших обычаи, 
которые успели распространиться во всем еврейском народе, во всех 
местах его обитания… Потому что со всем, что записано в Талмуде, со-



гласился весь еврейский народ. И те мудрецы, которые ввели [описанные 
в нем] обычаи, запреты и постановления или пришли к выводу, что закон 
требует вести себя так-то, — это все мудрецы Израиля или их большинство. 
Именно они приняли Устную Традицию полностью, поколение за поколе-
нием, начиная от Моше-рабейну».

Однако тот, кто решит, что Талмуд — всего лишь сборник религиозных 
правил еврейского народа, совершит огромную ошибку. Талмуд — это 
собрание дискуссий и мнений величайших мудрецов нашего народа 
по различным вопросам. И эти споры, вопросы и ответы, формулировки 
проблем и их решения, а также общечеловеческое и научное измерение, 
которое, как бы походя, вплетается в ткань Талмуда, превращают его 
в живую душу иудаизма.

Талмуд не написан на иврите, на котором написан Танах, не написан 
он и на иврите, на котором написана Мишна. Язык Талмуда — еврейский 
диалект арамейского языка, на котором более тысячи лет говорили евреи 
Вавилона и Земли Израиля, пока не переселились из Вавилона в Европу.

Изучение Талмуда является частью еврейской сущности. Не кто иной, 
как Генрих Гейне — еврей, который крестился, чтобы быть принятым 
в современное ему европейское общество, — назвал Талмуд «еврейским 
храмом», представляющим основное препятствие для ассимиляции 
еврея. Между прочим, ту же идею, хотя и в несколько иной в форме, 
выражает Нацив из Воложина в своем комментарии к Пятикнижию 
«А-амек давар» (Шмот 34:1). Он говорит, что только благодаря заклю-
ченному в Талмуде потенциалу новых открытий, благодаря тому, что 
любой опытный ученик способен раскрывать этот потенциал, еврейский 
народ смог выжить в изгнании и даже во тьме изгнания продолжал 
прояснять алаху.

Это, однако, было известно не только евреям, но и тем, кто желал уни-
чтожить душу еврейского народа. В средневековой Европе христианское 
духовенство неоднократно требовало от властей сжечь Талмуд — обычно 
в ходе публичной церемонии, в которой принимали участие разгоряченные 
массы. Наиболее известное сожжение Талмуда состоялось в 1244 году 
в Париже, на площади перед мэрией. Тогда сожжение большей части 
собранных со всей страны рукописей Талмуда фактически уничтожило 
французскую традицию толкования, созданную сначала Раши, а затем 
его учениками, составителями Тосафот, положив конец яркому периоду 
изучения Талмуда во Франции. Подобные сожжения Талмуда явили собой 
новую главу в истории преследования евреев христианством: это было 
религиозное преследование, совершаемое не посредством нанесения 
евреям физического вреда, но посредством поражения их духовных 
сокровищ, их святых книг.

Талмуд был наследием всего народа, каждого — в соответствии с его 
уровнем. Мудрецы Торы и законоучители размышляли о нем днем и ночью, 
открывая все новые и новые законы, формулируя проблемы и находя их 

решения. Книжный шкаф еврея заполнен тысячами книг с комментария-
ми на Талмуд и с объяснениями этих комментариев. Однако простые 
работники и торговцы, занятые обеспечением себя и своих семей, тоже 
находили время изучать Талмуд утром и вечером — в одиночку, с особым 
напевом, или в компании сыновей или внуков. Простолюдины, которые 
не могли понять сложные темы, были рады послушать урок раввина 
о рассыпанных по Талмуду поучительных историях, и таким образом они 
тоже обретали связь с Талмудом — живительной книгой нашего народа.

После Первой мировой войны в мире начали происходить глобальные 
перемены. Целые общины были сорваны с насиженных мест. Еврейское 
местечко находилось на пороге распада, а всеобщая секуляризация гро-
зила изменить, в числе прочего, и лицо иудаизма. На фоне этих событий 
в 1923 году в Вене собрались великие мудрецы еврейского народа и про-
возгласили программу ежедневного изучения листа Талмуда. Тем самым 
было достигнуто два результата. Во-первых, теперь, где бы ни оказался 
еврей, в каждом городе он мог найти группу евреев, изучающих ту же 
тему, и учиться вместе с ними. Во-вторых, тот, кто каждый день изучал 
один лист, мог за семь лет завершить изучение всего Вавилонского 
Талмуда.

Со времен Средневековья народ скитался вместе с Талмудом, пе-
реселяясь из одной страны в другую. Постепенно мировым центром 
изучения Устной Торы сделалась Российская империя. Среди евреев 
Польши был распространен метод пилпуля (тонкого и отвлеченного ло-
гического анализа), а в Литве возникли ешивы по образцу вавилонских 
ешив, существовавших за тысячу лет до этого. Когда в России к власти 
пришли коммунисты, а затем Восточная Европа была захвачена нацистами, 
ешивы были разрушены и изучение Талмуда в этом регионе практически 
прекратилось.

Несколько лет назад мы посетили Мемориал памяти убитых евреев 
Европы, расположенный в центре Берлина, рядом с Бранденбургскими 
воротами. Этот мемориал был воздвигнут немецкими властями в память 
о шести миллионах евреях, убитых нацистами. Он выглядит как еврейское 
сефардское кладбище с большими и маленькими лежащими могильными 
плитами без каких-либо надписей. Когда мемориал, занявший площадь, 
примерно равную футбольному полю, был завершен, оказалось, что 
число плит — 2711 — равно числу листов Вавилонского Талмуда. Данный 
памятник, таким образом, стал мемориалом не только убитым, но и Торе, 
утерянной в результате разрушения во время Холокоста восточноевро-
пейских центров Торы.

С исчезновением злодейской власти коммунистов тысячи евреев стали 
возвращаться к своим корням и к изучению Торы. За последние двадцать 
пять лет усилиями энтузиастов был создан широкий спектр еврейской 
религиозной литературы на русском языке, что позволило начинающим 
войти во врата иудаизма и насладиться светом Торы. Однако врата Вави-



лонского Талмуда были до сих пор закрыты и заперты перед жаждущими 
знаний из-за языкового барьера и отсутствия перевода и объяснений 
на русском языке, которые открыли бы эти врата для всех желающих.

А потому хорошее дело задумал мой добрый друг, господин Владислав 
Резник, решивший начать проект перевода Вавилонского Талмуда и его 
объяснений на русский язык. Огромный проект, реализация которого 
займет многие годы.

Трактат Мишны Авот, вышедший в 2015 году, был с большой радостью 
принят русскоговорящими евреями, и для многих из них он стал первой 
еврейской книгой, которую они держали в руках.

В 2016 году вышел в свет русский перевод трактата Макот из Вави-
лонского Талмуда, в котором обсуждаются законы Торы Израиля о сви-
детельствах, существенно отличающиеся от законов о свидетельстве 
в Римском или Британском праве. Этот трактат невелик по объему, 
но он очень сложен и интересен. Книга была с восторгом принята людь-
ми, говорящими по-русски: и теми, кто изучает Тору, и более широким 
кругом людей, жаждущих слова Б-га, но пока не понимающих Тору и ее 
комментарии на языке оригинала. Благодаря этому переводу многие 
впервые получили возможность проникнуть в сложные темы Талмуда 
и ощутить чудесный вкус Устной Торы. Во многих городах бывшего СССР 
образовались группы учащихся, которые пользуются нашим изданием 
Талмуда, что значительно расширило круг изучающих эту основопола-
гающую книгу иудаизма.

И вот сейчас издательством «Кеилат Москва» выпущен в свет первый 
из двух томов трактата Мегила из Вавилонского Талмуда с пояснениями 
и комментариями на русском языке. Уверен, что подобно нашим предыду-
щим книгам, это издание получит самые лучшие отзывы и будет широко 
изучаться и в России, и везде, где живут русскоязычные евреи.

Издавая трактаты Талмуда на русском языке, мы не можем не вспо-
мнить события истории российского еврейства, которое не раз подвер-
галось политическим нападкам из-за определенных текстов Талмуда, 
которые, на первый взгляд, выглядят неполиткорректно по отношению 
к неевреям вообще и к христианам в частности. Мы вспоминаем крова-
вый навет в Киеве в 1912 году, когда суд над евреем Менделем Бейлисом 
пытались превратить в обвинение всего еврейского наследия, Талмуда 
и Каббалы. Мой предшественник на посту главного раввина Москвы, 
рав Яаков Мазе, большой знаток Торы и юрист, был одним из немногих 
российских раввинов, хорошо владевших русским языком. Поддерживая 
постоянный контакт с величайшими раввинами поколения, он принял 
на себя всю силу юдофобских атак и выстоял. И в его заслугу суд оправ-
дал обвиняемого.

В 2005 году антисемиты опять подняли голову, когда мы выпустили 
русский перевод «Кицур Шулхан Аруха», и представленная в Госдуме 
партия «Родина» призвала к запрету еврейской общины в России.

Тогда я выступил с серией статей и интервью в российской прессе, 
в частности в газете «Известия», чтобы ответить на претензии тех, кто 
клеветал на Талмуд. Многие подобные претензии были связаны с не-
правильным и манипулятивным переводом текста Талмуда, который 
был искажен антисемитами ради своих целей. Авторитетный перевод, 
выполненный русскоязычными знатоками Талмуда, будет способствовать 
развенчанию таких мифов и инсинуаций.

Кроме того, важно понимать следующее. Не так давно в России был 
принят закон, защищающий базовые религиозные тексты от цензуры. 
Этот закон признает, что к тексту, написанному полторы тысячи лет назад 
и ставшему всемирным культурным наследием, нельзя применять мерки 
современной политкорректности.

Каждый человек, приступающий в первый раз к изучению Талмуда, 
должен знать, что эта книга чрезвычайно глубока и содержит различные 
и многообразные мнения мудрецов Израиля, живших в разные истори-
ческие периоды.

Данное издание Талмуда сопровождается объяснениями и коммен-
тариями, которые помогут начинающему ученику разобраться в основ-
ных принципах Талмуда и практического закона, прояснят для него все 
неясные места Талмуда.

Несомненно, это издание станет хорошим подспорьем для многих 
людей, которые захотят начать изучение Устной Торы еще до того, как 
выучат святой язык.

Я хотел бы поздравить, благословить и поблагодарить всех тех, кто 
принял участие в этом грандиозном историческом проекте по выпуску 
в свет на русском языке трактата Мегила — «блюда», достойного царского 
стола, где цари, как сказано в трактате Гитин (62а), — это мудрецы Торы.

Прежде всего я бы хотел выразить благодарность и благословить гос-
подина Бориса Минца, который взял на себя бремя по финансированию 
издания трактата Мегила в двух томах. Да будет на то воля Творца, чтобы он 
смог продолжать свою щедрую и чистосердечную поддержку изучения Торы 
и тех, кто ею занимается, а также продолжать дела помощи и милосердия!

Хочу также поблагодарить рава Пинхаса Швальба и его брата рава Ши-
мона Швальба, возглавляющих группу уважаемых знатоков Торы, которые 
занимаются переводом, комментариями и редактированием материала, 
а также тех, кто проверяет и исправляет эти переводы и комментарии.

Особая благодарность крупнейшим русскоязычным раввинам — членам 
раввинского совета издательства «Кеилат Москва», которые тщательно 
следят за тем, чтобы все издаваемые нами книги были самого высокого 
качества: гаону раву Пинхасу Бронфману, шлита, гаону раву Бен-Циону 
Зильберу, шлита, гаону раву Игалю Полищуку, шлита, гаону раву Зееву 
Вайсбейну, шлита, и в их первых рядах — гаону раву Моше Лебелю, шлита.

Пинхас Гольдшмидт
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Радостным событием для изучающих Тору стало издание трактата Ме-
гила, впервые переведенного на русский язык группой замечательных 

знатоков Торы, чья старательность и дарования стали для меня очевидны еще 
в давние времена их учебы в нашей московской ешиве «Торат хаим». Они 
много и упорно трудились и наконец принесли нам плоды своих усилий. Как 
свидетельствуют талмидей-хахамим, владеющие русским языком, выпол-
ненный ими перевод исключительно точен, так что их работа, несомненно, 
поможет расширить изучение Торы, сделав его доступным и для тех, кто 
пока недостаточно понимает язык Гемары в оригинале. Теперь такие люди 
смогут изучать Тору, вникая в детали и анализируя тонкости и повышая, 
таким образом, качество изучения, а это очень важно.

В трактате Мегила (3а) написано: сказал рав Йеуда от имени Рава: коэны 
на службе, и левиты на своем помосте в Храме, и обычные евреи, стоящие 
при жертвоприношении, прерывают свое служение для того, чтобы идти 
слушать чтение Мегилы. Отсюда в доме учения Раби вывели правило: пре-
рывать изучение Торы [хотя обычно этого делать нельзя], чтобы идти слу-
шать чтение Мегилы. Комментаторы спрашивают: почему чтение Мегилы 
считается перерывом в изучении Торы? Ведь Мегила — тоже Тора!

Один из ответов на этот вопрос основан на положении, сформулиро-
ванном Хазон Ишем, который ввел понятие «битуль Тора в отношении 
качества». [Битуль Тора — термин, означающий «оставление», прерыва-
ние занятий Торой. — Пер.] Согласно этому положению, существуют виды 
изучения Торы, которые, входя в рамки заповеди изучения Торы, тем 
не менее содержат в себе аспект битуль Тора, поскольку представляют 
собой уровень более низкий, чем по-настоящему глубокое изучение Торы. 
Будучи битуль Тора в отношении качества изучения Торы, чтение Мегилы, 
однако, является важной заповедью в отношении пирсума ниса [возвеще-
ния о чуде], и потому ее выполнение обязательно в Пурим для всех, хотя 
алаха и считает ее битуль Тора относительно глубокого изучения Торы.

Разумеется, положение Хазон Иша касается и изучения Торы вообще: 
чем выше его уровень, тем более качественным выполнением заповеди 
оно является. Безусловно, те, кто не владеет в должной степени арамей-
ским языком, на котором написана Гемара, выполняют заповедь изучения 
Торы, даже просто читая ее без полного понимания. Но теперь, с помощью 
перевода, они смогут значительно повысить качество своей учебы.

Общеизвестно, что изучение Торы — основа нашей религии. На всех 
этапах истории еврейского народа мудрецы подчеркивали важность этой 
заповеди. Рамбам пишет в Сефер а-мицвот (мицва 11): эта заповедь велит 
нам изучать Тору и обучать Торе, это и называется — изучение Торы, как 

следует из стиха (Дварим 6:7): «И повторяй их [эти слова] своим сыновьям». 
Согласно толкованию Сифри, «сыновья» здесь означает учеников, они назва-
ны «сыновьями» наставника, как сказано (Мелахим II 2:3): «И вышли сыновья 
пророков». Слово же «повторяй» [ве-шинантам] означает: выучи слова Торы 
назубок, так что если кто-то тебя спросит, ты ответишь сразу, без запинки. 
Это повеление изучать Тору многократно повторено в ней: «И изучайте их» 
(Дварим 5:1), «чтобы они изучали» (там же 31:12), и в Талмуде тоже содержится 
много повелений и увещеваний по этому поводу. И, конечно, работа над 
книгой, что в ваших руках, является выполнением этой важной заповеди, 
причем обеих ее сторон, обозначенных Рамбамом: и изучения, и обучения.

Для меня как для человека, видевшего «с колыбели», как росли, мужали 
и набирались знаний люди, которые сегодня достигли высокого уровня в из-
учении Торы, делятся своими знаниями с другими и из рук которых вышел 
этот стоивший им многих усилий замечательный труд, представляемый 
сейчас читателю, говорить об этом чуде и воздавать за него благодарность 
Всевышнему — особое удовольствие. Об этом сказано (Теилим 105:2): «Гово-
рите обо всех Его чудесах». Это чудо еще раз подтверждает вечность нашей 
святой Торы, как сказано (Дварим 31:21): «И будет: когда постигнут его многие 
злоключения и беды, то отзовется эта Песнь пред ними свидетельством, 
ибо не забудется она из уст его потомства». Раши (там же) комментирует: 
«Отсюда мы учим, что Тора не забудется народом Израиля».

В первую очередь хочу выразить здесь особую благодарность инициа-
тору и движущей силе этого славного проекта — перевода Талмуда на рус-
ский язык — моему другу раву Пинхасу Гольдшмидту, шлита. Его великий 
замысел обретает форму и превращается в реальность.

Глубокая благодарность также господину Борису Минцу, человеку 
с золотым сердцем, который обеспечил финансирование этого тома, что 
потребовало немалых затрат.

Отдельная благодарность господину Владиславу Резнику, финансиро-
вавшему первые публикации проекта — издания трактатов Авот и Макот. 
Как Нахшон, он первым «прыгнул в море», продемонстрировав уверенность 
в проекте, поэтому все, что будет опубликовано в дальнейшем, также 
является его заслугой.

И последние и теплейшие слова благодарности — редактору проекта 
раву Шимону Швальбу, человеку одухотворенному, который трудится день 
и ночь, добиваясь качественности материала, и его брату раву Пинхасу 
Швальбу, который при всей своей занятости трудами на благо еврейского 
народа находит время для управления этим важным проектом. От души 
благодарю весь коллектив талмидей-хахамим, трудившихся над перево-
дом, и всех членов раввинского совета, которые вложили немало труда 
в проверку материала и консультирование: рава Бен-Циона Зильбера, 
шлита, рава Пинхаса Бронфмана, шлита, рава Игаля Полищука, шлита, 
и рава Зеева Вайсбейна, шлита.

Да будут все эти люди благословлены, и да удостоятся и дальше спо-
собствовать расширению изучения Торы.

Моше Лебель
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Об изучении Талмуда и трактате Мегила
Вавилонский Талмуд называет себя в трактате Санедрин словом хошех — 

тьма. Необходимо разобраться, что скрыто за этим непонятным самооб-
личением, которое, кроме того, кажется неверным. Наш народ уже более 
полутора тысяч лет трудится над Вавилонским Талмудом и открывает для 
себя в нем глубины мудрости, величайшее раскрытие света Торы, радую-
щее и несущее огромную жизненную силу всему нашему народу, который 
весь светился светом Торы и нес этот свет окружающим народам. Известно 
большое почтение, с которым относились великие народов мира к истинным 
мудрецам, к истинным знатокам мудрости Торы — Вавилонского Талмуда. 
Вроде бы утверждение Талмуда о собственной тьме совершенно непонятно. 
Однако постараемся объяснить это.

Вся жизненная сила, весь свет, истекающие из Талмуда, источник их — 
тяжкий труд: разобраться в сложных, внешне противоречивых местах Писа-
ния, Мишны, Талмуда. Более об этом труде говорит Талмуд в другом месте 
трактата Санедрин, что сказанное в Писании (Иов 5:7) אדם לעולם יולד — человек 
создан для тяжкого труда — имеется в виду труд над Торой. Наши мудрецы, 
еще предшествующие периоду составления Талмуда, в «Торат коаним» 
на начало главы Бехукотай (Раши приводит в самом начале этой главы), говорят, что 
тяжкий труд (не просто чтение!) над Торой — это источник всех благословений. 
Именно внешняя непонятность — эта та самая тьма Талмуда приводит к тому, 
что, трудясь над ним, мы раскрываем в нем величайший свет. Корень этого 
в том, что замысел Творца в небольших, ограниченных текстах приобщить 
нас к Его Высшему разуму, а для этого необходимо, чтобы мы, не теряя почву 
естественного разума из-под ног, тяжким трудом сумели выйти из ограничений 
нашего земного разума, и прилепиться к Высшему разуму Творца, чудесным 
образом заключенному в лаконичных словах Письменной и Устной Торы.

Труд над Торой основан на одной очевидной для нашего народа основе — 
вся Тора, Письменная и Устная, переданная нам из поколения в поколение — 
дана нашему учителю Моше Всевышним. Поэтому она вся — истинна, а ка-
жущиеся нам противоречия, их источник — ограниченность нашего земного 
разума, которую нам дано преодолеть. Наш разум, его источник — наши 
Б-жественные души. Когда мы трудимся над Торой, пробуждается этот 
высший источник нашего разума, и в силу этого дано нам частично постичь 
Б-жественный разум, заключенный в наших святых книгах.

Изучение Талмуда требует большого труда и истинная традиция нашего на-
рода — дать нашим детям знание святого языка, знание арамейского с детства. 
Также с детства наш народ обучал детей логике и методам анализа Талмуда. 
Однако и после всего этого труд над Талмудом остался тяжким трудом. Как же 
обрести это богатство, обрести причастность к свету Торы, к Всевышнему, тем, 
кто не получил традиционного образования и воспитания? Безусловно, необхо-
димо желание и готовность на труд. Однако Тот, Кто дал нам Тору, прекрасно 
знает все наши проблемы, и хочет вернуть нас, опаленную чуждыми огнями 
русскоязычную общину, к Торе. Именно этим можно объяснить ту великую 
помощь Всевышнего в восстановлении из пепла русскоязычной религиозной 
общины и в особенности то, что из нашей среды выросли настоящие знатоки 
и мудрецы Торы. Именно этим можно объяснить, что замечательные спонсо-
ры, в частности, господин Борис Минц и господин Владислав Резник, проявили 
интерес к такому замечательному и необходимому проекту — помочь вернуть 
нашей общине ее былое величие и приобщиться к Торе Всевышнего.

Замысел проекта — облегчить взрослым, думающим и желающим потру-
диться вход в мир Вавилонского Талмуда. Очень важно не ограничиваться 
русским текстом, а на первом этапе повторить несколько раз сам текст Талмуда 
так, чтобы он стал понятным сам по себе, без перевода. Перевод и разъяс-
нение текста основаны на основополагающем комментарии Раши. Поэтому 
на следующем этапе нужно постараться разобраться в комментарии Раши.

Над проектом трудился замечательный коллектив, возглавляемый гаоном 
равом Шимоном Швальбом, шлита, выпускником московской ешивы «То-
рат Хаим» и израильской ешивы «Ор Исроэль». Тот факт, что нашелся такой 
замечательный коллектив — само по себе является исполнением обещания 
Творца, что Тора (имеется в виду в особенности Устная Тора) не забудется 
нашим народом. Я благодарю Всевышнего, удостоившего меня работать над 
этим важнейшим проектом, в этом замечательном коллективе.

Видится важным рассказать немного о трактате Мегила. Название тракта-
та — «Мегила», а не «Пурим» — можно объяснить и тем, что основная заповедь 
Пурима — это чтение Мегилат (свитка) Эстер. Он назван просто «Мегила», 
и, хотя в Танахе содержатся пять мегилот (свитков), именно свиток Эстер 
именуется в Талмуде (Бава батра) Мегилой. От имени Виленского Гаона до нас 
дошло толкование названия «Мегилат Эстер». Мегила происходит от слова 
 .«сокрытое» — סתר гилуй, «открытие», а имя Эстер происходит от корня — גילוי
«Мегилат Эстер» означает, таким образом, «раскрытие сокрытого».

В Мегиле много сокрытого. Даже Имя Всевышнего не упоминается в ней 
явно. Да и вся Мегила — это свидетельство о чуде, сокрытом в рамках законов 
природы. Это и есть суть чтения Мегилы в Пурим: увидеть самому и поведать 
другим о чудесном сокрытии правления Всевышнего во тьме периода изгнания.

Изучение Талмуда в целом раскрывает свет Торы, который озаряет наши 
души. При изучении трактата Мегила к этому добавляется особенный свет 
раскрытия сокровенных тайн, заключенных в «Мегилат Эстер» — свет пости-
жения целостности Б-жественного правления даже во времена сокрытия Его 
Лика. В полной мере этот свет раскроется в дни окончательного Избавления. 
Дай Б-г, чтобы мы удостоились его вскоре, в наши дни!

Игаль Полищук



Рав Пинхас Бронфман
Раввин общины «Ханихей ешивот» в Западном районе Бней-Брака
Раввин общины «Зихрон Меир» в районе Пардес Кац Бней-Брака

Даян раввинского суда «Ханихей ешивот»
Член раввинского совета издательства «Кеилат Москва»

בס״ד
Бней-Брак, элуль 5778

Получив перевод трактата «Мегила» на русский язык с пояснениями 
и нужными и полезными примечаниями, я испытал глубокую радость. 
У меня на глазах воплощается в жизнь замысел перевода на русский 
язык всего Талмуда.

Я хочу поблагодарить и поддержать тех, кто занимается изданием 
Талмуда на русском языке, всех тех, кто прилагает огромные усилия, 
добиваясь качественности и точности плода их трудов. Мне уже дове-
лось видеть, с какой радостью русскоязычные евреи приняли трактат 
«Макот», выпущенный издательством «Кеилат Москва».

Особое благословение всем жертвователям и помощникам в из-
дании Талмуда, которые умножают заслуги общества и приближают 
людей к Творцу. Да удостоятся они хорошего и благословенного года, 
благоприятной «записи» и «печати» вместе со всеми праведниками 
Дома Израиля!

Пинхас Бронфман

Рав Бен-Цион Зильбер
Руководитель организации «Толдот Йешурун»

Глава ешивы «Толдот Йешурун»
Член раввинского совета издательства «Кеилат Москва»

בס״ד
Иерусалим, хешван 5779

Талмуд — это книга, на основе которой строится жизнь каждого 
еврея и еврейского народа в целом. Детали выполнения заповедей, 
моральные принципы и взгляд Торы на разные вопросы жизни — все 
исходит из Талмуда. К сожалению, еврейство России было насильно 
оторвано от этого живого источника. И потому сегодня многим из тех, 
кто хочет изучать Талмуд, мешает незнание языка Талмуда, форма 
изложения и т. д.

Слава Б-гу, группа русскоязычных знатоков Торы под руководством 
гаона рава Игаля Полищука, шлита, и гаона рава Шимона Швальба, шлита, 
перевела трактат «Мегила» на русский язык. Была проделана большая 
работа с тем, чтобы по этой книге мог изучать Талмуд даже человек, 
совершенно не знакомый с ним прежде. Надеюсь, что эта книга поможет 
многим войти в великое море Талмуда и научиться плавать в его водах.

В трактате Мегила, среди многих тем, Гемара подробно анализиру-
ет отношения между Б-гом и еврейским народом, причины бедствий, 
обрушивающихся на еврейский народ в галуте, и — что нужно делать 
для спасения.

Особая благодарность тем добрым евреям Москвы, которые фи-
нансировали этот проект. Пусть Б-г пошлет им благословение во всех 
их делах.

Бен-Цион Зильбер



Рав Зеев Вайсбейн
Глава колеля «Нетивот а-хохма»
Раввин русскоязычной религиозной общины города Офаким
Член раввинского совета издательства «Кеилат Москва»

בס״ד

Офаким, элуль 5778
Уважаемые друзья! Вот и снова мы удостоились держать в руках 

перевод части Вавилонского Талмуда на русский язык. На этот раз — 
Трактат Мегила. Получив перевод на проверку, я с большим интересом 
и волнением приступил к его изучению. Должен сказать, что я получил 
большое удовольствие от стиля и от манеры перевода. Но больше 
всего — от объема комментариев, от точности и толковости их форму-
лировок, которые дают живую и верную картину изучаемого. И все это 
ясным и доступным образом. Думаю, такое чувство испытает каждый, 
кто найдет достаточно времени для изучения этой книги.

Существует известная история про рава Хаима Шмулевича (за-
цаль), который несколько десятков лет тому назад был главой самой 
крупной в мире ешивы Мир. Когда он ел кушанья, приготовленные его 
женой, то не был слишком щедр на комплименты, а просто просил 
добавку — что не оставляло места для сомнений: вкуснее этих блюд 
для него и быть не может. Таким же образом, мне видится излишним 
многословно хвалить этот перевод. Скажу только, что изучая эту кни-
гу, я каждый раз с нетерпением ждал, когда же я вернусь к ней снова. 
А теперь я с нетерпением жду следующих переводов и надеюсь, что 
в обозримом будущем мы удостоимся видеть весь Шас (Вавилонский 
Талмуд) переведенным!

Эта книга крайне полезна всем русскоязычным читателям, а также 
может принести огромную пользу уважаемым раввинам, талмидей 
хахамим, изучающим Тору аврехим и бахурей ешива, говорящим 
на русском языке.

В заключение хочу привести фрагмент из книги, который имеет 
прямое отношение к нашей теме:

Спрашивает гемара: ָנא ְעְזָעה ?в чем различие — ַמאי ׁשְ לֹא ִאְזּדַ אֹוָרְייָתא ּדְ  — ּדְ
Почему от перевода Торы не сотряслась, ְעְזָעה ְנִביֵאי ִאְזּדַ  а от перевода — ְוַאּדִ
Пророков — сотряслась? Отвечает гемара: ָתא א ִמּלְ אֹוָרְייָתא ִמיַפְרׁשָ  Тора — ּדְ
изложена ясным образом, и поэтому ее перевод не раскрывает чего-либо 
сокрытого. В отличие от этого ן ִמיַפְרׁשָ י ּדְ א ִמיּלֵ ְנִביֵאי ִאיּכָ  в книгах Пророков — ּדִ
есть вещи, изложенные ясно, ָמן ִמַסּתְ י ּדְ א ִמיּלֵ  .а есть вещи сокрытые — ְוִאיּכָ
Именно на перевод и разъяснение содержащих скрытую информацию 
отрывков Писания Небеса отозвались тем, что Земля Израиля сотряслась.

Перед этим сказано, что перевод Пророков привел к сотрясению 
земли; из текста также следует, что в результате перевода Торы земля 
не содрогалась. То есть, перевод Торы не вызвал негодования Небес.

Возникает вопрос: а что же перевод Талмуда?
Не вдаваясь, в рамках предисловия, в тонкости обсуждения, могу 

только заметить, что по решению мудрецов Торы, уже существует 
перевод Талмуда на другие языки — в частности, на английский, что 
позволяет множеству евреев диаспоры, а также и в самой Эрец Ис-
раэль, преодолеть языковой барьер, приобщиться к этому великому 
наследию и изучать его.

На мой взгляд, существует очень веская причина переводить Талмуд 
на русский язык. Ведь на сегодняшний день относительно небольшая 
часть евреев изучают Тору, еще меньше — Талмуд, тем более с коммен-
тариями, а уж в особенности — среди выходцев из бывшего Советского 
Союза. Поэтому помочь как можно большему числу евреев приблизить-
ся к этому святому и интереснейшему делу — изучению Талмуда — это 
великая цель!

Я хочу от всего сердца поблагодарить и благословить весь коллектив, 
участвовавший в осуществлении перевода, и пожелать, чтобы он продол-
жил и приумножил свою плодотворную деятельность на радость Небесам.

Это важнейший вклад в еврейскую духовную культуру русскоязычных 
евреев, и таким образом — всего еврейского народа!

С благословением Торы,
Зеев Вайсбейн.



Пинхас Швальб
Председатель централизованной религиозной организации ортодоксального иудаизма  

«Конгресс еврейских религиозных организаций и объединений в России»,
директор издательства «Кеилат Москва»

בס״ד
Иерусалим, хешван 5779

С лава Всевышнему, удостоившему нас чести работать над переводом 
на русский язык Вавилонского Талмуда с пояснениями и комментариями. 
Мы от души надеемся, что этот перевод, с Б-жьей помощью, позволит 
каждому желающему приблизиться к высшей мудрости, открыв для 
себя мир Талмуда.

В свое время английский перевод Талмуда с пояснениями и комментариями букваль-
но совершил переворот в англоязычной диаспоре, дав возможность изучать Талмуд 
сотням тысяч евреев по всему миру.

В двадцатые годы прошлого века была выдвинута идея и началось осуществление 
программы даф-йоми, предусматривающей изучение одного листа Талмуда ежеднев-
но. По этой программе изучение всего Талмуда завершается в течение семи лет и пяти 
месяцев. И если в настоящее время сотни тысяч наших собратьев с полным правом 
регулярно празднуют завершение этого цикла, то во многом именно благодаря тому, 
что доступный и понятный перевод Талмуда на английский язык позволяет англоязыч-
ным евреям принимать участие в этой программе.

Я мечтаю о том, чтобы, с Б-жьей помощью, и у русскоязычных евреев была возмож-
ность погрузиться в мир Талмуда и со временем прийти к тому, чтобы изучить все его 
трактаты. Кто знает: может быть, через несколько десятков лет и в Москве будут со-
бираться тысячи евреев, празднуя очередное окончание цикла изучения Вавилонского 
Талмуда. Да будет на то воля Всевышнего!

Не имея честолюбивых притязаний, но только ради чистой и истинной Торы мы реши-
лись взяться за сложнейшую задачу — передать смысл Талмуда русскоязычному читателю.

Язык Талмуда очень своеобразен, насыщен специфическими оборотами; древний 
иврит в нем чередуется с арамейским языком, а высказывания мудрецов Мишны и Гема-
ры намеренно лаконичны. Каждый, кто когда-либо изучал Талмуд, знает, какая глубина 
скрыта в каждом его слове. Неточный перевод всего одного слова может исказить 
смысл и помешать верному пониманию. Сложность состоит не только в необходимости 
найти в одном языке адекватные понятия для передачи смысла понятий другого языка, 
не уходя слишком далеко от их буквального значения, — но и в необходимости найти 
максимально точную формулировку самой мысли, поскольку, как известно, перевод — 
это в какой-то степени и комментарий, а это налагает на издателей дополнительную 
ответственность.

Для того, чтобы свести к минимуму возможные ошибки, мы решили взять за осно-
ву «Метивту» — прекрасно себя зарекомендовавшее издание Талмуда с пояснениями 
и комментариями издательства «Оз ве-адар». Приобретя права на его перевод, мы 
существенно доработали это издание, адаптировав его для начинающего читателя с по-
мощью лучших сотрудников проекта «Метивта». Материал книги проходил несколько 
этапов проверки — научными редакторами, главным и ответственным редакторами, 
членами раввинского совета издательства.

Многоуровневая проверка материала, литературное редактирование текста, целью 
которого было, сохраняя по мере возможности интонацию Талмуда, передать его 
содержание ясным и понятным языком, графическое оформление книги, которое тре-
бовало безупречного совмещения разноязычных текстов, — все это вылилось в весьма 
трудоемкий процесс. И я хочу выразить глубокую благодарность нашим переводчикам, 
редакционной коллегии, графикам за их самоотверженный труд!

От лица всех сотрудников издательства «Кеилат Москва» я хочу поблагодарить гос-
подина Бориса Иосифовича Минца, да продлит Всевышний его дни, известного своей 
благотворительной деятельностью, за то, что он взял на себя ответственность за финан-
сирование работы над изданием двух томов трактата «Мегила» Вавилонского Талмуда.

Отдельная благодарность господину Владиславу Матусовичу Резнику, да продлит 
Всевышний его дни, который, фактически, основал издательство «Кеилат Москва», 
профинансировав перевод и издание двух наших первых книг: «Пиркей авот. Собрание 
комментариев» и трактата «Макот» Вавилонского Талмуда.

Мы глубоко благодарны гаону раву Пинхасу Гольдшмидту, шлита, — главному рав-
вину Москвы, главе раввинского суда Москвы, президенту Совета раввинов Европы, 
президенту издательства «Кеилат Москва». Его мудрость и прозорливость сделали 
возможным осуществление этого грандиозного проекта.

Мы выражаем искреннюю благодарность гаону раву Моше Лебелю, шлита, — главе 
ешивы «Торат хаим» в Москве, духовному руководителю Совета раввинов Европы, вице-
президенту издательства «Кеилат Москва», взявшему на себя нелегкую роль организатора 
проекта. Именно он воспитал и вырастил, в числе многих русскоязычных религиозных 
евреев, и тех выпускников ешивы, которые работают сегодня в нашем издательстве.

Нам выпала честь работать с большими мудрецами Торы — членами раввинского совета 
издательства «Кеилат Москва»: гаоном равом Пинхасом Бронфманом, шлита, который 
является раввином общины «Ханихей ешивот» в Западном районе Бней-Брака и равви-
ном общины «Зихрон Меир» в районе Пардес Кац Бней-Брака, даяном раввинского суда 
«Ханихей ешивот»; гаоном равом Игалем Полищуком, шлита, который возглавляет Фонд 
«Беерот Ицхак» и руководит русскоязычным отделением ешивы «а-Ран»; гаоном равом 
Бен-Ционом Зильбером, шлита, который руководит организацией «Толдот Йешурун» 
и возглавляет ешиву «Толдот Йешурун»; гаоном равом Зеевом Вайсбейном, шлита, 
главой колеля «Нетивот а-хохма» и раввином русскоязычной религиозной общины 
города Офаким. Мы очень благодарны им за поддержку, советы и наставления, за то, 
что они взяли на себя труд проверить нашу работу, за ценные замечания и поправки.

Отдельная благодарность гаону раву Игалю Полищуку, шлита, который, — помимо 
того, что состоит в раввинском совете издательства и активно участвует в его деятель-
ности, — является также ответственным редактором нашего издательства и детально 
проверяет выпускаемые нами книги, обеспечивая максимальную точность перевода 
и объяснений.

И, конечно же, огромная благодарность раву Шимону Швальбу, шлита, — главному 
редактору издательства «Кеилат Москва», долгое время работавшему в издательстве 
«Оз ве-адар» над изданием Талмуда с пояснениями и комментариями «Метивта». Без 
его знаний и уникального опыта нам было бы не по силам справиться с той высокой 
задачей, которую мы поставили перед собой.

Я благодарю Всевышнего за то, что Он даровал мне возможность участвовать в таком 
большом и важном деле. Пусть Всевышний даст силы и разумение всем членам нашей 
редакционной коллегии, а наших меценатов благословит материальным достатком 
и мудростью в его использовании, чтобы вместе мы могли перевести на русский язык 
весь Вавилонский Талмуд и тем освятить Его великое Имя!

С уважением и благословением,
Пинхас Швальб



От редакции

С 
волнением и радостью представляем читателям второй переведен-
ный нами на русский язык трактат Вавилонского Талмуда.

Задавшись целью перевести Талмуд и размышляя о принципах 
осуществления этой идеи, мы должны были прежде всего найти ре-
шение основного рабочего вопроса — вопроса о формате издания. 
Он предполагал несколько возможностей: перевод оригинала без 

каких-либо дополнений, ввод в текст оригинала связок и пояснений и, наконец, создание 
основательного комментария.

Суть Талмуда — анализ положений Устной Торы. Простое чтение его текста, пусть 
даже при этом возникает какое-то понимание, — занятие малополезное. Едва ли можно 
даже назвать его ознакомлением с Талмудом. Талмуд записан чрезвычайно сжато; его 
язык имеет свои коды и правила прочтения; его логические выкладки нередко опускают 
отдельные звенья, очевидные для знатока; зачастую его текст рассчитан на глубокое 
знакомство с темами, освещенными в других местах Талмуда или в Пятикнижии. Само-
стоятельное понимание незнакомого талмудического текста возможно только после 
долгого предшествующего изучения Талмуда под руководством опытного учителя. 
Только тогда изучающий способен самостоятельно разобраться, о чем говорит новый 
для него отрывок, как сказанное согласуется с уже известным материалом, какие во-
просы следует здесь поставить и где искать ответы на них.

Стремясь по-настоящему помочь желающим учить Устную Тору по первоисточни-
ку — Талмуду, мы пришли к решению, что перевод Талмуда должен быть сопровожден 
основательным пояснением.

Существует множество комментариев к Талмуду, записанных величайшими мудреца-
ми еврейского народа последнего тысячелетия. Вопрос о том, какой из комментариев 
является основным, решен предыдущими поколениями: основной комментарий к пша-
ту (базовому пониманию) Талмуда — комментарий Раши. Естественно, что и в нашем 
издании пшат разъясняется по Раши, и это обстоятельство в каждом отдельном слу-
чае не оговаривается. В тех местах, где требовалось дополнительное пояснение, оно 
строилось на основе других классических комментариев, анализирующих тот или иной 
затруднительный момент. В таких местах дается ссылка на источник.

Одна из основных установок издания — в пояснениях опираться исключительно на клас-
сические комментарии. Однако часто эти комментарии, записанные предельно лаконично, 
требуют дополнительных разъяснений, и эти разъяснения носят уже, так сказать, «ав-
торский» характер. Они составлены нами, и их уровень ограничен нашим пониманием.

Во избежание смысловых ошибок материал книги проходил многоэтапную проверку. 
Заключительная проверка была выполнена известным знатоком Торы гаоном равом 
Игалем Полищуком, шлита.

Несмотря на все приложенные усилия, мы не претендуем на безукоризненность 
работы, слишком хорошо сознавая сложность задачи и пределы своих возможностей.

При работе над книгой использовалась «Метивта» — издание Талмуда с пояснениями 
на иврите, выпущенное издательством «Оз ве-адар», имеющее структуру, аналогичную 
избранной нами, и уже многие годы занимающее почетное место среди книг — пособий 
по Талмуду. Речь, однако, идет не о переводе издания «Метивта», но об использовании его 
материала. Лучшие авторы и научные редакторы «Метивты», сегодня — члены нашего изда-
тельского коллектива, проделали существенную работу по ее адаптации и улучшению, готовя 
ее для издания на русском языке. Кроме самого текста «Метивты», использовался и опыт ее 
издателей, выработавших ценные приемы и принципы работы над изданием такого рода.

Текст книги состоит из четырех частей: (1) оригинальный текст Талмуда на иврите, 
(2) перевод оригинала на русский язык, (3) основное пояснение, (4) примечания в снос-
ках. Перевод Талмуда выделен жирным шрифтом; основное пояснение в виде связки 
между словами Талмуда дано обычным шрифтом и интегрировано в текст перевода. 
При чтении важно различать, где слова Талмуда, а где — пояснения, и стараться понять, 
как пояснения вытекают из первоисточника.

Мы старались сделать перевод, с одной стороны, как можно более близким к тексту 
оригинала (чтобы читатель, который начал изучать язык оригинала, мог сопоставить 
перевод с оригиналом и понять, что означает каждое слово Талмуда), а с другой — по-
нятным для прочтения и составляющим единое целое с основным пояснением. При-
мечания в сносках содержат расширения к пояснениям; вопросы, которые могут (или 
должны) возникнуть у внимательного ученика, и ответы на них; указания на источники; 
общую информацию, которая позволяет понять контекст вопроса. Если в примечаниях 
приводятся комментарии, дополнительные к комментариям Раши, это делается не с тем, 
чтобы представить читателю спектр различных мнений, а лишь с тем, чтобы основное 
понимание вопроса раскрылось полнее. Список авторов используемых комментариев 
приведен в конце книги.

Слова и термины, не имеющие точного аналога в русском языке, оставлены без 
перевода, даны курсивом и пояснены в примечаниях. Основные термины пояснены 
в словаре в конце книги.

Каждая страница перевода с пояснениями помещена против оригинальной страницы 
Талмуда. Главы поколения придают большое значение именно такому формату изданий 
Талмуда с пояснениями, поскольку это побуждает человека изучать сам оригинал, все 
реже прибегая за помощью к странице пояснений.

Одной оригинальной странице Талмуда соответствуют несколько страниц поясне-
ния, поэтому одна и та же страница Талмуда повторяется на нескольких разворотах. 
На каждом развороте анализируемый в пояснениях отрывок Талмуда помечен сбоку 
вертикальной чертой серого цвета.

Мы благодарим и благословляем инициатора проекта гаона рава Пинхаса Гольд-
шмидта, шлита, раввина и главу раввинского суда Москвы, президента Совета раввинов 
Европы, президента издательства «Кеилат Москва».

Мы глубоко благодарны господину Борису Минцу, да продлятся его годы, кото-
рый возложил на свои плечи финансирование издания трактата Мегила в двух томах. 
Да будет воля Небес, чтобы успех сопровождал все его дела и начинания и чтобы он 
всегда имел возможность реализовать необычайную щедрость его сердца во благо 
всего народа.

Отдельная благодарность господину Владиславу Резнику, да продлятся его годы, 
финансировавшему издание трактатов Авот и Макот; его заслугами основано издатель-
ство и сформирована система работы, что подготовило путь для издания последующих 
трактатов.

Мы выражаем искреннюю благодарность гаону раву Моше Лебелю, шлита, главе 
ешивы «Торат хаим», вице-президенту издательства, воспитавшему целую плеяду зна-
токов Торы, многие из которых стали членами нашей команды, и прилагающему все 
усилия для успеха проекта, а также членам раввинского совета издательства: гаону раву 
Игалю Полищуку, шлита, гаону раву Бенциону Зильберу, шлита, гаону раву Пинхасу 
Бронфману, шлита, гаону раву Зееву Вайсбену, шлита, взявшим на себя важную за-
дачу — контролировать работу над проектом, обеспечивая ее соответствие правилам 
передачи Устной Традиции.

Мы благодарим также гаона рава Йеошуа Лайфера, шлита, президента издательства 
«Оз ве-адар», и гаона рава Менахема Менделя Поморанца, шлита, главного редактора 
издательства «Оз ве-адар», за неоценимую помощь и участие. И, наконец, мы благодарим 
и благословляем всех сотрудников издательства «Кеилат Москва», самоотверженная 
работа которых — решающий фактор успеха издания.

Наши глаза устремлены к Небесам в мольбе и надежде, что помощь Небес, которая 
сопутствовала нам при работе над изданными трактатами, будет сопровождать нас 
и далее и Всевышний удостоит нас высокой чести в качестве посланцев общины про-
должить и завершить этот великий проект.

Шимон Швальб



рактат акот рактат акот

Предисловие

 М  егила (Свиток), трактат из раздела Моэд (Праздники), посвя-
щен законам чтения Мегилат Эстер и другим законам Пурима.
События, которые описаны в Мегилат Эстер и в память о ко-

торых установлен праздник Пурим, происходят в период вавилонского 
изгнания, спустя несколько десятилетий после разрушения Первого храма. 
Евреям угрожает геноцид: амалекитянин Аман, лютый враг еврейского на-
рода, становится наиболее влиятельным сановником при дворе царя Ахаш-
вероша и добивается указа о полном истреблении евреев и разграблении 
их имущества. Указ рассылается во все сто двадцать семь стран империи 
Ахашвероша, где у евреев имеется немало ненавистников, которых не надо 
упрашивать привести приговор в исполнение: они только и ждут наступления 
тринадцатого адара — дня, назначенного для расправы. Евреи понимают, что 
истинной причиной беды является не что иное, как их грехи, и откликаются 
глубоким раскаянием, постом и молитвами. И обстоятельства меняются. От-
дельные звенья предшествующих и последующих событий, в центре которых 
стоят Эстер и Мордехай, выстраиваются в единую цепочку спасения. Амана 
вешают, указ об истреблении евреев нейтрализован указом, разрешающим 
евреям противостоять врагам; во всей империи отношение к евреям меня-
ется от пренебрежения к глубокому почитанию.

Пророки и мудрецы того поколения установили заповедь о ежегодном 
праздновании Пурима и чтении Мегилат Эстер, чтобы благодарить и прослав-
лять этим Всевышнего и чтобы поведать будущим поколениям о незыблемости 
заверения Торы (Дварим 4:7): «Ибо кто есть такой великий народ, к которому 
Б-г был бы близок, как Г-сподь, наш Б-г, [близок к нам всякий раз], когда бы 
мы ни воззвали к Нему».

Трактат Мегила состоит из четырех глав.
Первая глава, в первой и большей своей части, посвящена вопросу о дате 

чтения Мегилы и зависимости этой даты от типа населенного пункта. В ней 
упоминаются также остальные заповеди и законы Пурима: подарки бедным, 
посылание кушаний, праздничная трапеза, веселье и запрет поститься и скор-
беть. Существенное место в этой части главы отведено темам, не связанным 
с общей темой трактата. Вторая часть главы посвящена пояснениям и тол-
кованиям стихов Мегилат Эстер.

Вторая глава продолжает рассмотрение законов чтения Мегилы и зани-
мается такими вопросами, как допустимые способы чтения Мегилы [чтение 
наизусть, чтение на других языках и др.], законы написания свитка, опреде-
ление лиц, на которых распространяется заповедь чтения, и времени суток, 
когда читают Мегилу.

Третья глава завершает рассмотрение законов чтения Мегилы и перехо-
дит к обсуждению законов общественного чтения Торы и других законов, 
касающихся порядка общественных молитв.

Четвертая глава разбирает законы обращения с местами и предметами 
служения [синагогами, их утварью, свитками Торы и др.], а затем возвра-
щается к теме общественного чтения Торы, поясняя, какие отрывки Торы 
читают в те или иные дни.
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ןלנמ]דא"יבתארקנהליגמ'מג:רחמלהמוח

וליקהםימכח)גןמקלרמימלןניעבדכןלנמ)ב
הסינכהםוילןימידקמתויהלםירפכהלע
םיכרכבשםהיחאלןוזמוםימוקפסישידכ
ג"הנכישנאוהלוכידכמןנירמאקיכהןנא
]הןוקתו"טוד"יג"הנכישנאד"סיאדוהנינקת
ג"הנכישנאוניקתדאתנקתירקעוןנברותא
ד"בירבדלטבללוכיד"בןיאד)דןנתהו
אלאןינמבוהמכחבונממלודגכ"אאוריבח
אכיהוניקתג"הנכישנאוהלוכאטישפ
ןנחויר"אאבארבןמשבררמא)האזימר
הלאהםירופהימיתאםייקל)אארקרמא
איעבימיאה]וםהלונקתהברהםינמזםהינמזב
םהינמזיאמןמזארקאמילכ"אהיפוגלהיל
הזלשונמז)והיליעבימיתכאואבוטםינמז
יאמםנמזארקאמילכ"אהזלשונמזכאל
אבוטםינמזאמיאוהלוכהנימתעמשםהינמז
ףאירתםנמזהמםנמזדאימודםהינמז
]זרמאדכרסילתורסירתאמיאוירתםהינמז
איהלכלהליהקןמזג"יקחצירבלאומשבר
לכלהליהקןמזג"יימנאכהייוברלךירצאלו
רסבישורסתישאמיאוייוברלךירצאלואיה
רמאינמחנרבלאומש'רוביתכרובעיאלו)ב°

אמיאוב"יוא"יתוברלםימיכםימיםידוהיהםהבוחנרשאםימיכ)גארקרמא
רובעיאלורסבישורסתישאמיאוייוברלךירצאלואיהלכלהליהקןמזג"יקחצירבש"רארסילתורסירת
אלט"מאבארבןמשברוהילעמשמאלםהינמזםנמזןמזםהינמזבמרמאאלט"מינמחנרבש"רביתכ
האתמיתסע"רירבדוזןנחויר"אהנחרברבהבררמא.ביתכדאוהתורודלאוההךלרמאםימיכמרמא
םינשהשןמזביתמיאה)זהדוהיר"איביתימהנמזבאלאהתואןירוקןיאא"כחלבאםהינמזםנמזןמזשירדד
הדוהייברהנמזבאלאהתואןירוקןיאהב]חןילכתסמוליאוההזהןמזבלבאןתמדאלעןייורשלארשיוןנקיתכ
ןמזבוןנברדאבילאואלאלאאתנקתיאהלאתיאהזהןמזבוליפאע"רדאבילאאמיליאןאמדאבילא
רבהבררמאד"אאתבויתןנחוייברדאתבויתןנירקאהימןתמדאלעןייורשלארשיוןנקיתכםינשהש
ןירוקןיאהבןילכתסמוליאוההזהןמזבורמאםימכחלבאהאתמיתסע"רירבדוזןנחוי'ררמאהנחרב
ןתמדאלעןייורשלארשיוןנקיתכםינשהשןמזביתמיאהדוהייבררמאיכהימנאינתהנמזבאלאהתוא
הדוהי'רדאהדוהי'רדהילאישקישאבר.הנמזבאלאהתואןירוקןיאהבןילכתסמוליאוההזהןמזבלבא

םיקומו

ןמקלו,הזבםימעפוהזבםימעפ.'וכוא"יבתארקנהליגמ
אלוא"ימתוחפאל.רתויאלותוחפאל:ליזאושרפמ

ןימידקמםירפכהשאלא:]טהלשרפמ'מגב.עשוהיתומימ:ו"טמרתוי
ןיפקומןיאשוו"טבןירוקןיפקומהשרחאמרמולכ.הסינכהםויל
יכיהות,ללכבלכהירהד"יבןירוק
םירפכהשאלא,ג"יב"יא"יתחכשמ
םידקהלתושרםימכחןהלונתנ
תבשבינשםוי,הסינכהםוילהתאירק
אוהשתבשבישימחואד"יינפלש
ןיסנכתמםירפכהש,הסינכםוי
ןינידיתבשיפל,]יטפשמלתורייעל
תנקתכישימחבוינשבתורייעבןיבשוי
ןניאםירפכהו,).בפףדק"ב(ארזע
םהלהנארקישןיכירצותורקלןיאיקב
םוחירטהאלו,ריעהינבמדחא
,ד"יםויבאבלו]כרחאתהלםימכח
םימעפו]לג"יבהסינכהםוישםימעפו
תויהלרשעהעבראלח:א"יבאוהש
המוחןיפקומותורייעתבשברעב
הליגמהתאירקןיאש.םויבובןירוק
ת"או,)חודיבהנלטיאמשהריזגתבשב
הוהתבשרחאדעןיפקומהורחאי
לח:רובעיאלוארקרמאוז"טהיל
ןימידקמםירפכתבשרחאתויהל
יפטו,א"יהילהוהד.הסינכהםויל
ינפלשהסינכהםויהלתחכשמאל
הסינכהםוימד,ולםדקומםירופ
'מג:)חןנימדקמאלהסינכהםויל
ןמקלרמימלןניעבדכןלנמןלנמג"ה
ב"יוא"ידןלנמ,אשוריפיכהו.'וכו
ביתכדאוהו"טוד"יד,היירקלוזחג"יו
,הימתבןלנמארמגרדהמאקו,ארקב
םימכחאלאאיההבוחואליאה
:ןמקלרמימלןניעבדכןהילעוליקה
םירופםויבןייונפוהיש.וקפסישידכ
ינבלםירופתדועסיכרוצקיפסהל
ןנא.ןנירמאקיכהןנא:תורייעה
:ןנירמאקיכהןלנמןלאיעבימד
םירפכהלעםימכחוליקהדמ.ידכמ
הלודגהתסנכישנאךחרכלע,םידקהל
תחמשתארתסאויכדרמימיבונקיתש
ינהוהלוכהליגמהתאירקוםירופה
:תורקלתושרונתנוןוקיתינמיז
ןוקתו"טוד"י.ךתעדאקלסיאד
ותאיכיה:אלותוהליגמבןיבותכה
אתנקתורקעווהיירתבד.ןנבר
אלא:הימתב,םידקהלוריתהו
והניאדןויכו.ןוקתוהניאאטישפ
,רתסאתליגמבוהניזמריאדוןוקת
:ןלנמואזימראכיהןלאיעבימדונייה
:רפסבןישרופמהו"טוד"יל.היפוגל
הלאהםירופהימיתא.ארקאמיל
:םהלשרופמהןמזב]מעמשמדןמזב
]נםינמזטקנדיאה.היליעבימיתכאו

ואלןיפקומלש.ונמז:םיברןושל
הוהןמזבבותכיאד,םיזרפלשונמזכ
ועביא,ןהינשלדחאןמזעמשמ
ורקילועביאורסיבראבורקיל

ארותיילארקלןנישרדדאיובר.םנמזדאימודםהינמז:רסימחב
הברמאקד,אוהםנמזמןלאקפנדןמזהרקיעדאימודא"הוד"ויד
םהיביואמםקנהלולהקנלכה.איהלכלהלהקןמז:והדידאימוד
ארקךירצאלךכלה,רפסבבותכשומכתומוקמראשבןיבןשושבןיב

רקיעד,היירקליואראהישייוברל
ליעל.םימיכםימי:היהובסנה
ביתכו,וחמשיו"טוד"יביתכהינימ
'וגוםידוהיהםהבוחנרשאםימיכ
וחנרשאםימיבתכימלהילהוהו
יאמ,וחנרשאםימיםהםהעמשמד
:ןתמגודכתורחאםינשתוברלםימיכ
ךיישיכהל.ביתכדאוהתורודל
ושעירמולכםימיכארקדאנשיל
סנהימיבהיהרשאכו"טוד"יתורודל
אכיאאלךכלה,םהבוחנרשאםימי
ירבדוז:םירחאםינשאכהמייוברל
היברמןנחוייבררימגיכה.אביקע'ר
.האתמיתס:הרמאע"ר'ינתמד
ירבדןהש'רםתסהנשמםתסהברה
ןימותסהלכהאתמיתסמ"יו,אביקע'ר
ףד(ןירדהנסברמאדכ,ויהוידימלת
אתפסותםתסמ"רהנשמםתס).ופ
הדוהייברארפסםתסהימחניבר
,אביקע'רדאבילאיאתמיתסוהלוכו
וניצמש,ןכשרפליניעבהשקךא
]עיסוי'רבא"ר]סםשבתומוקמהמכב

יסוייבררבםחנמיבריאתמיתס
ריעהינבקרפבןמקליאתמיתס
םימכחוליקה.יתמיא:))ט.וכףד(
.ןנקיתכםינשהשןמזב:םירפכהלע
,ןידתיביפלעתורבעתמםינשהש
ןיחלושןידתיבב]פןישדקמהםישדחהו
ןסינשדקוהיתמיאעידוהלןהיחולש
:ןיחולשפ"עםידעומןישועו
ןיחולשהו.םתמדאלעןייורששכ
:לארשיץראהצקלחספהדעןיעיגמ
הלאלכוקספש.הזהןמזבלבא
ד"ביחולשועיגיאלוודרפנלארשיו
הליגמארקמלןיפוצלכה,םלצא
הליגמהןנירקרדאבד"יםויםירמואו
ןסינלשו"טוםויו"טרדאלוראשנ
התאירקםידקתםאו,חספןישוע
לשםויםישלשףוסלחספושעי
םימיבץמחןילכואואצמנו,האירק
הזהןמזב:חספלש)םויב(םינורחא
יבראהד.אתנקתאהלאתיאימנ
רמאו]הוה[הזהןמזבאביקע
אבילאואלאלא:ןימידקמד'ינתמב
:הרמאע"רימקמווהד]צ.ןנברד
ישרדימנןנבראמלא.ןנירקאהימ
רמאירמאדאכיא:םהינמזםנמזןמז
.האתמיתסאביקע'רירבדוזהבר
ןמזשירדדאנשיליאהלןניסרגאלו
הילעיגילפדןנבראהד,םהינמזםנמז
רחאלורימחהשאלא,הילישרדימנ
:הבןילכתסמדםושמןברוח
ליעלדאתיירבאהד.י"רדאישק
:ליזאושרפמדכ'ינתמדהדוהי'רדא

יקואו

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמא"פ'יימאא
גמסדהכלההליגמ

'יסח"אע"שרוטדןישע
:אףיעסחפרת

טהכלהםש'יימבב
:גףיעסםשע"שוט

זוהכלהםש'יימגג
:םשגמס

תוכלהמב"פ'יימדד
:בהכלהםירממ

'ליגמ'להמא"פ'יימהה
:טהכלה

=
לאננחוניבר
א"יבתארקנהליגמ

ד"יבג"יבב"יב
אלותוחפאלו"טב
ארקבתכאלאהו.רתוי
ינהוו"טבוד"יבאלא
ןנירמאו.ןלאנמוהלוכ
ןמקלרמימלןניעבדכ
םירפכהלעוליקהםימכח
םוילןימידקמויהיש
א"יבןירוקוהסינכה
םוי'יפג"יבוב"יבו
'הםויו'בםוי.הסינכה
ינפמהסינכהםויארקנ
םירפכהינבןיסנכנש
וללפתישידכםיכרכב
.ת"סבוארקיורובצב
םיקפסמןיסנכנשםויבו
םהיחאלןוזמוםימ
ד"יםוילחםאוםיכרכבש
םירפכלוריתה'גםויב
'בםויבהליגמהאורקל
לחםאו.שדחלג"יאוהש
ןירוקיעיברבד"יתויהל
אוהש'בםויבםירפכה
ד"ילחםאו.שדחלב"י
תבשבדחאבתויהל
'הםויבןירוקוןימידקמ
וליקה.שדחלא"יאוהש
םיקיפסמשינפמןהילע
םהיחאלןוזמוםימ
וסנכיםאו.םיכרכבש
ינפמ'דםויבוא'גםויב
ןניאהליגמהתאירק
'הםויבאובלןילוכי
ןכוהסינכהםויאוהש
.העומשהוזךרד
וליקהךיאוןנישקאו
םויוד"יורקעוםימכח
ישנאתנקתןהשו"ט
םהונקתוהלודגהתסנכ
ינבלג"יוב"יוא"י
לוכיד"בןיאאהוםירפכה
וריבחד"בירבדלטבל
ימנינהןניקרפו.'וכו
לעםדיבהיהתרוסמ
תסנכישנאיכהפ
ביתכדמ.םונקת]הלודגה[
]ימי[)ירבד(תאםייקל
םהינמזבהלאהםירופה
םנמזואןמזביתכאלו
םיזרפלשםנמזעמשמד
ךרכןבלשןמזאוהאל
.םהינמזביתכאלא
םינמזיכהנימןניקייד
.םימכחןהלונקיתהברה
דגנכםימי'בב"יוא"יןהו
אלג"ילבא.ו"טוד"י
אוהדייוברלארקךירצ
ןכתיאלו.לכלהלהקןמז
אלוביתכדז"יוז"טרמול
ולןיארמולכ.רובעי
ימיתושעלורובעל
ו"טםוירחאםירופה
קיידינמחנרבלאומשו
ב"יוא"יתוברלםימיכמ
תורודלםימיכךדיאו.'וכ
ומכרמולכביתכדאוה
ושעםהבוחנרשאםימיה
ר"א.םירופימנםתוא
הליגמוזהנשמןנחוי
'וכב"יבא"יבתארקנ
'רירבדהמותסתישענש
םימכחלבא.ןהאביקע
התואןירוקןיאםירמוא
ו"טוד"יןהוהנמזבאלא
הלעןניבתואו.דבלב
הדוהיר"אאינתדאהמ
ב"יבא"יבןירוקיתמיא
םינשהשןמזבג"יבו
ןיאשןמזברמולכ.ןנקתכ
לבלבתהלדמשםש
לארשיו.םינשהןובשח
לבא.םתמדאלעןיורש
הזהןמזבשפ"עאהתע
ליאוהןנקיתכםינשה
ןיאהבןילכתסמו

ןירוק

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

'יע[)ב,:גיתומבי)א
ןלנמה"ד.טפםיחבז'סות
איגוסבושקהשהמ'וכו
,]אישוקבוחינהואכהד
,].טי.דףדןמקל[)ג
.ולןיטיג:גק"ומ)ד
,.ולז"עה"מא"פתוידע
ןמקל[)ו,]:גיתומבי[)ה
ש"ע:דיתינעת)ז,]:ד
ןיקרפדאתפסותןייעו
,ש"ע:דןמקל)ח,ג"ה
.לתורוכבי"שר'יעו[)ט

.]יתיתה"ד

ס"שהןוילג=
אלא'ינתמ'מג
ןייע.'וכםירפכהש
תשרפאמוחנתשרדמ
איההבשדח'יפתישארב
אלוםש:הסינכהיניד
ףדןמקל.ביתכרובעי

:א"עה

=
םלשהרואהרות

םיִרtַֻהיֵמְיתֵאםiֵַקְל)א
רLֲֶאkַםֶהיpֵַמְזaִהlֵֶאָה
יַכcְֳרָמםֶהיֵלֲעםiִַק
הkְָלnַַהרzְֵסֶאְויִדeהiְַה
םLְָפַנלַעeמiְִקרLֲֶאַכְו
תBמvַֹהיֵרְבcִםָעְרַזלַעְו
]אל,טרתסא[:םָתָקֲעַזְו
םיִדeהiְַהeלaְִקְוeמiְִק)ב
לַעְוםָעְרַזלַעְוםֶהיֵלֲע
kַָהלpְִוםֶהיֵלֲעםיִוְלGא
תֵאםיִֹשֹעתBיְהִלרBבֲעַי
Lְַהיֵנiֵָאָהםיִמlֶה
kִַמְזִכְוםָבָתְכpָםaְלָכ
LְָוהָנLָזכ,טרתסא[:הָנ[
תBיְהִלםֶהיֵלֲעםiֵַקְל)ג
הָעaְָרַאםBיתֵאםיִֹשֹע
תֵאְורָדֲאLֶדֹחְלרָֹשָע
aBרָֹשָעהMִָמֲחםBי
aְלָכLְָוהָנLָהָנ:kַiָםיִמ
םֶהָבeחָנרLֲֶא
םֶהיֵבְיBאֵמםיִדeהiְַה
tַCְהֶנרLֲֶאLֶדֹחַהְו
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ишна Мишна перечисляет даты, установленные мудрецами для чтения 
Мегилы [Свитка Эстер].

ה ִנְקֵראת ר Мегилу читают — ְמִגיּלָ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ר ּבַ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ר ּבְ ה ָעׂשָ לֹׁשָ ׁשְ ר ּבִ ֵנים ָעׂשָ ׁשְ ר ּבִ ַאַחד ָעׂשָ -один — ּבְ
надцатого адара, или двенадцатого, или тринадцатого, или четырнадцатого, или пятнадца-
того, חֹות  и не позднее — ְולֹא יֹוֵתר но никак не ранее одиннадцатого числа месяца адар — לֹא ּפָ
пятнадцатого.
Мишна поясняет: ן נּון ַע ּבִ ִפין חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ ין ַהּמּוּקָ ַרּכִ -жители больших городов, окружен — ּכְ
ных стеной со времен Йеошуа бин Нуна, ר ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ  читают Мегилу пятнадцатого — קֹוִרין ּבַ
адара, דֹולֹות ָפִרים ַוֲעָיירֹות ּגְ ר жители деревень и крупных поселков 1 — ּכְ ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ -чита — קֹוִרין ּבְ
ют четырнадцатого 2. ָפִרים ַהּכְ א ׁשֶ ִניָסה Однако жители деревень иногда — ֶאּלָ יִמין ְליֹום ַהּכְ  — ַמְקּדִ
переносят чтение Мегилы на «день схода» [понедельник либо четверг], предшествую-
щий Пуриму 3, так что в зависимости от даты, на которую он выпадает, иногда они читают 
одиннадцатого, иногда — двенадцатого или тринадцатого адара.

1. В отношении законов Пурима населенные пункты 
разделяются на три категории: 1) города, окружен-
ные стеной во времена Йеошуа бин Нуна [то есть 
в эпоху вступления евреев в Землю Израиля]; часто 
употребляемое название — большой город [крах]; 
2) обычные населенные пункты [не окруженные 
стеной со времен Йеошуа бин Нуна, но и не де-
ревни]; в нашей мишне их называют крупными 
поселками, чтобы отличить от деревень, в других 
текстах — городами; 3) деревни [критерии деревни 
определяются далее (5а)].
2. Пурим — единственный праздник, у которого нет 
единой для всех евреев даты. Комментаторы (Ран ד״ה ויש 

 объясняют это так: сначала евреи (ד״ה אני תמה Рамбан ,כאן שאלה
праздновали победу над врагом по собственной ини-
циативе (Эстер 9:17 – 18), и лишь затем мудрецы узаконили 
народное начинание и придали ему статус заповеди 
(там, 20 – 23). В Шушане, столице Персидской импе-
рии, евреи завершили войну четырнадцатого адара 
и устроили празднование пятнадцатого, а во всех 
остальных местах завершили войну тринадцатого 
адара и устроили празднование четырнадцатого. 
Устанавливая праздник, мудрецы определили его 
дату в соответствии с тем, что люди уже начали 
делать: для всех городов — четырнадцатого, а для 
Шушана — пятнадцатого. Поскольку Шушан яв-
лялся центром пуримских событий, мудрецы рас-
пространили закон, касающийся Шушана, на другие 
важные города, а именно: на города, окруженные 
стеной со времен Йеошуа бин Нуна.
Как видим, критерием, определяющим статус го-
рода, служит его состояние во времена Йеошуа 
бин Нуна. Комментаторы объясняют на основе 
сказанного в Иерусалимском талмуде (1:1): так 

постановили из уважения к достоинству Земли 
Израиля. Во времена Ахашвероша страна была 
разрушена, и, если бы мудрецы, разделяя города 
на окруженные стеной и не имеющие стены, ори-
ентировались на состояние населенных пунктов 
во времена Ахашвероша, большинство городов 
Земли Израиля получили бы статус городов без 
стены, а это — унижение для Земли Израиля. По-
этому постановили, что статус города будет опреде-
ляться его состоянием во времена Йеошуа бин Нуна 
[эпоха, когда евреи вступили в Землю Израиля]. 
Город, который был окружен стеной в то время, 
получает особый статус, даже если в настоящий 
момент стены у него нет. [Следует отметить, что 
разделение городов на окруженные и не окружен-
ные стеной, а также определение статуса в зави-
симости от состояния города в эпоху Йеошуа бин 
Нуна не являются нововведением: и то, и другое 
присутствует в некоторых законах Торы, например, 
в законах о выкупе домов и об отсылке мецораим.]
3. Эзра, возглавивший народ на Земле Израиля после 
возвращения из вавилонского изгнания, назначил 
днями судебных заседаний в каждом городе поне-
дельник и четверг. Поэтому жители деревень, когда 
им требовалось в суд [бейт-дин], приезжали в го-
род именно в эти дни. Учитывая, что, как правило, 
жители деревень не умели читать Мегилу и, чтобы 
слушать ее чтение, также должны были приезжать 
в город, мудрецы решили не утруждать их двойной 
поездкой, разрешив читать Свиток в ближайший пе-
ред Пуримом день схода, когда сельчане находятся 
в городе (Раши; объяснения других ришоним приводятся ниже, 3б, сноска 33). 
[Более подробно причины этого послабления муд-
рецов обсуждаются в гемаре (2а, 4а-б).]
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Мишна разъясняет, в каких случаях чтение Мегилы выпадает на каждую из перечисленных дат.
יַצד ִני ?Каким образом — ּכֵ ׁשֵ ר ּבְ ָעה ָעׂשָ  Если четырнадцатое адара приходится — ָחל ִלְהיֹות ַאְרּבָ
на понедельник, דֹולֹות ָפִרים ַוֲעָיירֹות ּגְ ּיֹום жители деревень и крупных поселков — ּכְ -чи — קֹוִרין ּבֹו ּבַ
тают в сам этот день, так как он также и день схода, פֹות חֹוָמה ְלָמָחר  ,а жители городов — ּומּוּקָ
окруженных стеной, читают назавтра, пятнадцатого адара.
ְרִביִעי י אֹו ּבָ ִליׁשִ ְ ּשׁ ָפִרים ,Если четырнадцатое адара приходится на вторник или среду — ָחל ִלְהיֹות ּבַ  ּכְ
ִניָסה יִמין ְליֹום ַהּכְ -жители деревень переносят чтение Мегилы на день схода, предшествую — ַמְקּדִ
щий Пуриму, — понедельник, двенадцатое либо тринадцатое адара; דֹולֹות -жите — ַוֲעָיירֹות ּגְ
ли крупных поселков ּיֹום פֹות ,читают в сам этот день — четырнадцатого адара — קֹוִרין ּבֹו ּבַ  ּומּוּקָ
.назавтра, пятнадцатого адара — ְלָמָחר а жители городов, окруженных стеной, читают — חֹוָמה
י ֲחִמיׁשִ דֹולֹות ,Если четырнадцатое адара приходится на четверг — ָחל ִלְהיֹות ּבַ ָפִרים ַוֲעָיירֹות ּגְ -жи — ּכְ
тели деревень и крупных поселков ּיֹום  читают в сам этот день, так как он также — קֹוִרין ּבֹו ּבַ
и день схода, פֹות חֹוָמה ְלָמָחר  ,а жители городов, окруженных стеной, читают назавтра — ּומּוּקָ
пятнадцатого адара.
ת ּבָ ָפִרים ,Если четырнадцатое адара приходится на канун субботы [пятницу] — ָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב ׁשַ  ּכְ
ִניָסה יִמין ְליֹום ַהּכְ -жители деревень переносят чтение Мегилы на день схода, предшествую — ַמְקּדִ
щий Пуриму, — на четверг, тринадцатое адара; פֹות חֹוָמה דֹולֹות ּומּוּקָ  а жители крупных — ַוֲעָיירֹות ּגְ
поселков и городов, окруженных стеной, ּיֹום -читают в сам этот день — четырнадца — קֹוִרין ּבֹו ּבַ
того адара. Города, окруженные стеной, в этом случае читают на день раньше, чем обычно, 
так как Мегилу не читают в шабат 4.
ת ּבָ ַ ּשׁ -Если четырнадцатое адара приходится на шабат [когда чтение Мегилы за — ָחל ִלְהיֹות ּבַ
прещено], דֹולֹות ָפִרים ַוֲעָיירֹות ּגְ ִניָסה жители деревень и крупных поселков — ּכְ יִמין ְוקֹוִרין ְליֹום ַהּכְ  — ַמְקּדִ
переносят чтение Мегилы на день схода, предшествующий Пуриму, — на четверг, двенадца-
тое адара 5, פֹות חֹוָמה  читают назавтра — ְלָמָחר ,а жители городов, окруженных стеной — ּומּוּקָ
после шабата, пятнадцатого адара, как им и положено.
ת ּבָ ַ  А если четырнадцатое адара приходится на следующий после субботы — ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהּשׁ
день, ָפִרים ִניָסה жители деревень — ּכְ יִמין ְליֹום ַהּכְ  ,переносят чтение Мегилы на день схода — ַמְקּדִ
предшествующий Пуриму, — на четверг, одиннадцатое адара, דֹולֹות  жители крупных — ַוֲעָיירֹות ּגְ
поселков ּיֹום פֹות חֹוָמה ְלָמָחר ,читают в сам этот день — קֹוִרין ּבֹו ּבַ -а жители городов, окру — ּומּוּקָ
женных стеной, — назавтра, пятнадцатого адара.
Итак, мишна разъясняет, что чтение Мегилы может выпасть на любую из дат в диапазоне 
от одиннадцатого до пятнадцатого адара, но никак не на другие дни.

4. Мудрецы запретили читать Мегилу в шабат 
из опасения, что человек, который не умеет ее 
читать, пойдет со свитком в руках к тому, кто 
может его научить, и перенесет свиток по «вла-
дению многих» [решут а-рабим], что является 
нарушением шабата [так объясняет гемара ниже, 
4б]. Поэтому, когда пятнадцатое адара выпадает 
на шабат, жители городов, окруженных стеной, 
читают Мегилу в пятницу, четырнадцатого ада-
ра: в шабат, как говорилось, читать запрещено, 
а читать после шабата, т. е. после пятнадцатого 
адара, также невозможно, потому что написано 
(Эстер 9:27): «Установили иудеи, и приняли на себя… 
и не преступят: из года в год соблюдать эти два 

дня [четырнадцатое и пятнадцатое адара]…». Сло-
восочетание «не преступят» гемара ниже толкует 
как «не перенесут на более поздний срок», из чего 
следует, что нельзя читать Мегилу позднее пят-
надцатого адара.
5. Поскольку жители поселков в данном случае 
и так не читают в обычное для них время, мудрецы 
постановили, чтобы они читали в тот же день, когда 
и жители деревень, а не в канун шабата (гемара далее, 4б). 
[Отложить чтение на пятнадцатое адара, когда чи-
тают жители окруженных стеной городов, мудрецы 
не могли, поскольку для жителей поселков, которым 
положено читать четырнадцатого, это означало бы 
нарушить «и не преступят» (Сиах Ицхак, ד״ה חל להיות בשבת).]
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Глава Перваярактат егила

емара Сказано в мишне: ה  ְמִגיּלָ
ר ַאַחד ָעׂשָ -Меги — ִנְקֵראת ּבְ

лу читают одиннадцатого адара, или двена-
дцатого, или тринадцатого…
Гемара выясняет: ְמָנָלן — где в Писании содер-
жится указание, что Мегилу читают также 
и в эти дни? Ведь в Свитке Эстер (9:21 – 22) упо-
мянуты только четырнадцатое и пятнадца-
тое адара 6.
Гемара удивляется: как можно спрашивать, 
 где в Писании об этом сказано? Ведь — ְמָנָלן
не было изначального установления наря-
ду с четырнадцатым и пятнадцатым ада-
ра читать Мегилу и в эти дни. ִדְבִעיָנן ְלֵמיַמר  ּכְ
ן -Но, как будет объяснено ниже в барай — ְלַקּמָ
те (4б), это — послабление, введенное мудре-
цами. В этой барайте говорится: ֲחָכִמים ֵהֵקיּלּו 
ָפִרים  мудрецы сделали послабление — ַעל ַהּכְ
жителям деревень и разрешили им ִלְהיֹות 
ִניָסה יִמין ְליֹום ַהּכְ -переносить чтение Ме — ַמְקּדִ
гилы на день схода, предшествующий Пури-
му, ים ַרּכִ ּכְ ּבַ קּו ַמִים ּוָמזֹון ַלֲאֵחיֶהם ׁשֶ ַסּפְ ּיְ ֵדי ׁשֶ -что — ּכְ
бы в сам Пурим, четырнадцатого адара, они 
были свободны и могли обеспечивать водой 
и провиантом своих братьев, живущих в го-
родах. Поскольку речь идет о послаблении, 
введенном мудрецами, о нем не может го-
вориться в Писании!
Отвечает гемара: ֲאָנן — задавая вопрос об ис-
точнике этого закона, мы ָהִכי ָקַאְמִריָנן — имели 

в виду следующее. הּו ִדי ּכּוּלְ  ,Очевидно — ִמּכְ
что все даты чтения Мегилы, перечислен-
ные в мишне, ְּקִניְנהו דֹוָלה ּתַ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ  были — ַאְנׁשֵ
установлены мужами Великого собрания 7. 
ְך ְעּתָ ִאי ָסְלָקא ּדַ  ,Ведь если предположить — ּדְ
что דֹוָלה ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ -мужи Великого со — ַאְנׁשֵ
брания ּקּון ר ּתַ ה ָעׂשָ ָ ר ַוֲחִמּשׁ ָעה ָעׂשָ -устано — ַאְרּבָ
вили читать только четырнадцатого и пят-
надцатого адара, разве возможно, чтобы 
ָנן  затем мудрецы более поздних — ָאתּו ַרּבָ
поколений добавили также другие даты, 
דֹוָלה ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ ינּו ַאְנׁשֵ ַתּקִ א ּדְ ְנּתָ ּקַ -тем са — ְוָעְקֵרי ּתַ
мым отменив постановление мужей Ве-
ликого собрания?! ְוָהְתַנן — Но ведь сказано 
в мишне (Эдуйот 1:5): ית ְבֵרי ּבֵ ל ּדִ ין ָיכֹול ְלַבּטֵ ית ּדִ  ֵאין ּבֵ
ין ֲחֵבירֹו  бейт-дин [раввинский суд] может — ּדִ
отменить постановление другого бейт-ди-
на, ָחְכָמה ּוְבִמְנָין ּנּו ּבְ דֹול ִמּמֶ ן ּגָ א ִאם ּכֵ  только — ֶאּלָ
если он превосходит тот бейт-дин мудро-
стью 8 и численностью 9. Ни один бейт-дин, 
функционировавший после Великого собра-
ния, не превзошел его своей мудростью! 10 
יָטא ׁשִ א ּפְ הּו Поэтому очевидно, что — ֶאּלָ  ּכּוּלְ
ינּו ּקִ דֹוָלה ּתַ ֶנֶסת ַהּגְ י ּכְ -все даты чтения Ме — ַאְנׁשֵ
гилы, названные в мишне, были установле-
ны мужами Великого собрания. А если так, 
несомненно, обо всех них должно быть на-
писано в Свитке Эстер. В этом и заключает-
ся наш вопрос: ֵהיָכא ְרִמיָזא — где в тексте Ме-
гилы содержится намек на то, что можно 

6. «Чтобы обязались сделать четырнадцатый день 
месяца адар и пятнадцатый день его … днями пир-
шества и веселья…». [Подробное толкование этих 
стихов см. далее (2б).]
7. Мужами Великого собрания называют коллегию 
из ста двадцати мудрецов, руководивших народом 
в эпоху вавилонского изгнания и в начале эпохи 
Второго Храма. Они ввели множество постановле-
ний, в том числе и о праздновании Пурима. Они же 
составили Свиток Эстер (Бава батра 15а).
8. Согласно Рамбаму (Комментарий к мишне, Эдуйот 1:5), име-
ется в виду, что глава второго бейт-дина должен 
обладать большей мудростью, чем глава первого. 
А по мнению Радваза (Респонсы, ч. 5, 117), необходимо 

также, чтобы мудрость всего второго, отменяющего 
постановление, бейт-дина была больше мудрости 
первого.
9. «Численность» здесь не может означать число 
судей в суде, поскольку оно одинаково для каждого 
из судов, обладающих полномочиями принимать 
постановления, — семьдесят один судья. Рамбам (Мам-

рим 2:2) объясняет, что речь идет о количестве мудре-
цов поколения, согласившихся с постановлением 
бейт-дина. А Раавад (Эдуйот 1:5) приводит от имени 
Иерусалимского талмуда иное объяснение: глава 
второго бейт-дина должен быть старше главы 
первого.
10. Ритва (ד״ה והא דמקשינן).
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ןירוקןיאהבןילכתסמוליאוההזהןמזבורמאםימכחלבאהאתמיתסע"רירבדוזןנחוי'ררמאהנחרב
ןתמדאלעןייורשלארשיוןנקיתכםינשהשןמזביתמיאהדוהייבררמאיכהימנאינתהנמזבאלאהתוא
הדוהי'רדאהדוהי'רדהילאישקישאבר.הנמזבאלאהתואןירוקןיאהבןילכתסמוליאוההזהןמזבלבא

םיקומו

ןמקלו,הזבםימעפוהזבםימעפ.'וכוא"יבתארקנהליגמ
אלוא"ימתוחפאל.רתויאלותוחפאל:ליזאושרפמ

ןימידקמםירפכהשאלא:]טהלשרפמ'מגב.עשוהיתומימ:ו"טמרתוי
ןיפקומןיאשוו"טבןירוקןיפקומהשרחאמרמולכ.הסינכהםויל
יכיהות,ללכבלכהירהד"יבןירוק
םירפכהשאלא,ג"יב"יא"יתחכשמ
םידקהלתושרםימכחןהלונתנ
תבשבינשםוי,הסינכהםוילהתאירק
אוהשתבשבישימחואד"יינפלש
ןיסנכתמםירפכהש,הסינכםוי
ןינידיתבשיפל,]יטפשמלתורייעל
תנקתכישימחבוינשבתורייעבןיבשוי
ןניאםירפכהו,).בפףדק"ב(ארזע
םהלהנארקישןיכירצותורקלןיאיקב
םוחירטהאלו,ריעהינבמדחא
,ד"יםויבאבלו]כרחאתהלםימכח
םימעפו]לג"יבהסינכהםוישםימעפו
תויהלרשעהעבראלח:א"יבאוהש
המוחןיפקומותורייעתבשברעב
הליגמהתאירקןיאש.םויבובןירוק
ת"או,)חודיבהנלטיאמשהריזגתבשב
הוהתבשרחאדעןיפקומהורחאי
לח:רובעיאלוארקרמאוז"טהיל
ןימידקמםירפכתבשרחאתויהל
יפטו,א"יהילהוהד.הסינכהםויל
ינפלשהסינכהםויהלתחכשמאל
הסינכהםוימד,ולםדקומםירופ
'מג:)חןנימדקמאלהסינכהםויל
ןמקלרמימלןניעבדכןלנמןלנמג"ה
ב"יוא"ידןלנמ,אשוריפיכהו.'וכו
ביתכדאוהו"טוד"יד,היירקלוזחג"יו
,הימתבןלנמארמגרדהמאקו,ארקב
םימכחאלאאיההבוחואליאה
:ןמקלרמימלןניעבדכןהילעוליקה
םירופםויבןייונפוהיש.וקפסישידכ
ינבלםירופתדועסיכרוצקיפסהל
ןנא.ןנירמאקיכהןנא:תורייעה
:ןנירמאקיכהןלנמןלאיעבימד
םירפכהלעםימכחוליקהדמ.ידכמ
הלודגהתסנכישנאךחרכלע,םידקהל
תחמשתארתסאויכדרמימיבונקיתש
ינהוהלוכהליגמהתאירקוםירופה
:תורקלתושרונתנוןוקיתינמיז
ןוקתו"טוד"י.ךתעדאקלסיאד
ותאיכיה:אלותוהליגמבןיבותכה
אתנקתורקעווהיירתבד.ןנבר
אלא:הימתב,םידקהלוריתהו
והניאדןויכו.ןוקתוהניאאטישפ
,רתסאתליגמבוהניזמריאדוןוקת
:ןלנמואזימראכיהןלאיעבימדונייה
:רפסבןישרופמהו"טוד"יל.היפוגל
הלאהםירופהימיתא.ארקאמיל
:םהלשרופמהןמזב]מעמשמדןמזב
]נםינמזטקנדיאה.היליעבימיתכאו

ואלןיפקומלש.ונמז:םיברןושל
הוהןמזבבותכיאד,םיזרפלשונמזכ
ועביא,ןהינשלדחאןמזעמשמ
ורקילועביאורסיבראבורקיל

ארותיילארקלןנישרדדאיובר.םנמזדאימודםהינמז:רסימחב
הברמאקד,אוהםנמזמןלאקפנדןמזהרקיעדאימודא"הוד"ויד
םהיביואמםקנהלולהקנלכה.איהלכלהלהקןמז:והדידאימוד
ארקךירצאלךכלה,רפסבבותכשומכתומוקמראשבןיבןשושבןיב

רקיעד,היירקליואראהישייוברל
ליעל.םימיכםימי:היהובסנה
ביתכו,וחמשיו"טוד"יביתכהינימ
'וגוםידוהיהםהבוחנרשאםימיכ
וחנרשאםימיבתכימלהילהוהו
יאמ,וחנרשאםימיםהםהעמשמד
:ןתמגודכתורחאםינשתוברלםימיכ
ךיישיכהל.ביתכדאוהתורודל
ושעירמולכםימיכארקדאנשיל
סנהימיבהיהרשאכו"טוד"יתורודל
אכיאאלךכלה,םהבוחנרשאםימי
ירבדוז:םירחאםינשאכהמייוברל
היברמןנחוייבררימגיכה.אביקע'ר
.האתמיתס:הרמאע"ר'ינתמד
ירבדןהש'רםתסהנשמםתסהברה
ןימותסהלכהאתמיתסמ"יו,אביקע'ר
ףד(ןירדהנסברמאדכ,ויהוידימלת
אתפסותםתסמ"רהנשמםתס).ופ
הדוהייברארפסםתסהימחניבר
,אביקע'רדאבילאיאתמיתסוהלוכו
וניצמש,ןכשרפליניעבהשקךא
]עיסוי'רבא"ר]סםשבתומוקמהמכב

יסוייבררבםחנמיבריאתמיתס
ריעהינבקרפבןמקליאתמיתס
םימכחוליקה.יתמיא:))ט.וכףד(
.ןנקיתכםינשהשןמזב:םירפכהלע
,ןידתיביפלעתורבעתמםינשהש
ןיחלושןידתיבב]פןישדקמהםישדחהו
ןסינשדקוהיתמיאעידוהלןהיחולש
:ןיחולשפ"עםידעומןישועו
ןיחולשהו.םתמדאלעןייורששכ
:לארשיץראהצקלחספהדעןיעיגמ
הלאלכוקספש.הזהןמזבלבא
ד"ביחולשועיגיאלוודרפנלארשיו
הליגמארקמלןיפוצלכה,םלצא
הליגמהןנירקרדאבד"יםויםירמואו
ןסינלשו"טוםויו"טרדאלוראשנ
התאירקםידקתםאו,חספןישוע
לשםויםישלשףוסלחספושעי
םימיבץמחןילכואואצמנו,האירק
הזהןמזב:חספלש)םויב(םינורחא
יבראהד.אתנקתאהלאתיאימנ
רמאו]הוה[הזהןמזבאביקע
אבילאואלאלא:ןימידקמד'ינתמב
:הרמאע"רימקמווהד]צ.ןנברד
ישרדימנןנבראמלא.ןנירקאהימ
רמאירמאדאכיא:םהינמזםנמזןמז
.האתמיתסאביקע'רירבדוזהבר
ןמזשירדדאנשיליאהלןניסרגאלו
הילעיגילפדןנבראהד,םהינמזםנמז
רחאלורימחהשאלא,הילישרדימנ
:הבןילכתסמדםושמןברוח
ליעלדאתיירבאהד.י"רדאישק
:ליזאושרפמדכ'ינתמדהדוהי'רדא

יקואו

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמא"פ'יימאא
גמסדהכלההליגמ

'יסח"אע"שרוטדןישע
:אףיעסחפרת

טהכלהםש'יימבב
:גףיעסםשע"שוט

זוהכלהםש'יימגג
:םשגמס

תוכלהמב"פ'יימדד
:בהכלהםירממ

'ליגמ'להמא"פ'יימהה
:טהכלה

=
לאננחוניבר
א"יבתארקנהליגמ

ד"יבג"יבב"יב
אלותוחפאלו"טב
ארקבתכאלאהו.רתוי
ינהוו"טבוד"יבאלא
ןנירמאו.ןלאנמוהלוכ
ןמקלרמימלןניעבדכ
םירפכהלעוליקהםימכח
םוילןימידקמויהיש
א"יבןירוקוהסינכה
םוי'יפג"יבוב"יבו
'הםויו'בםוי.הסינכה
ינפמהסינכהםויארקנ
םירפכהינבןיסנכנש
וללפתישידכםיכרכב
.ת"סבוארקיורובצב
םיקפסמןיסנכנשםויבו
םהיחאלןוזמוםימ
ד"יםוילחםאוםיכרכבש
םירפכלוריתה'גםויב
'בםויבהליגמהאורקל
לחםאו.שדחלג"יאוהש
ןירוקיעיברבד"יתויהל
אוהש'בםויבםירפכה
ד"ילחםאו.שדחלב"י
תבשבדחאבתויהל
'הםויבןירוקוןימידקמ
וליקה.שדחלא"יאוהש
םיקיפסמשינפמןהילע
םהיחאלןוזמוםימ
וסנכיםאו.םיכרכבש
ינפמ'דםויבוא'גםויב
ןניאהליגמהתאירק
'הםויבאובלןילוכי
ןכוהסינכהםויאוהש
.העומשהוזךרד
וליקהךיאוןנישקאו
םויוד"יורקעוםימכח
ישנאתנקתןהשו"ט
םהונקתוהלודגהתסנכ
ינבלג"יוב"יוא"י
לוכיד"בןיאאהוםירפכה
וריבחד"בירבדלטבל
ימנינהןניקרפו.'וכו
לעםדיבהיהתרוסמ
תסנכישנאיכהפ
ביתכדמ.םונקת]הלודגה[
]ימי[)ירבד(תאםייקל
םהינמזבהלאהםירופה
םנמזואןמזביתכאלו
םיזרפלשםנמזעמשמד
ךרכןבלשןמזאוהאל
.םהינמזביתכאלא
םינמזיכהנימןניקייד
.םימכחןהלונקיתהברה
דגנכםימי'בב"יוא"יןהו
אלג"ילבא.ו"טוד"י
אוהדייוברלארקךירצ
ןכתיאלו.לכלהלהקןמז
אלוביתכדז"יוז"טרמול
ולןיארמולכ.רובעי
ימיתושעלורובעל
ו"טםוירחאםירופה
קיידינמחנרבלאומשו
ב"יוא"יתוברלםימיכמ
תורודלםימיכךדיאו.'וכ
ומכרמולכביתכדאוה
ושעםהבוחנרשאםימיה
ר"א.םירופימנםתוא
הליגמוזהנשמןנחוי
'וכב"יבא"יבתארקנ
'רירבדהמותסתישענש
םימכחלבא.ןהאביקע
התואןירוקןיאםירמוא
ו"טוד"יןהוהנמזבאלא
הלעןניבתואו.דבלב
הדוהיר"אאינתדאהמ
ב"יבא"יבןירוקיתמיא
םינשהשןמזבג"יבו
ןיאשןמזברמולכ.ןנקתכ
לבלבתהלדמשםש
לארשיו.םינשהןובשח
לבא.םתמדאלעןיורש
הזהןמזבשפ"עאהתע
ליאוהןנקיתכםינשה
ןיאהבןילכתסמו

ןירוק

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

'יע[)ב,:גיתומבי)א
ןלנמה"ד.טפםיחבז'סות
איגוסבושקהשהמ'וכו
,]אישוקבוחינהואכהד
,].טי.דףדןמקל[)ג
.ולןיטיג:גק"ומ)ד
,.ולז"עה"מא"פתוידע
ןמקל[)ו,]:גיתומבי[)ה
ש"ע:דיתינעת)ז,]:ד
ןיקרפדאתפסותןייעו
,ש"ע:דןמקל)ח,ג"ה
.לתורוכבי"שר'יעו[)ט

.]יתיתה"ד

ס"שהןוילג=
אלא'ינתמ'מג
ןייע.'וכםירפכהש
תשרפאמוחנתשרדמ
איההבשדח'יפתישארב
אלוםש:הסינכהיניד
ףדןמקל.ביתכרובעי

:א"עה

=
םלשהרואהרות

םיִרtַֻהיֵמְיתֵאםiֵַקְל)א
רLֲֶאkַםֶהיpֵַמְזaִהlֵֶאָה
יַכcְֳרָמםֶהיֵלֲעםiִַק
הkְָלnַַהרzְֵסֶאְויִדeהiְַה
םLְָפַנלַעeמiְִקרLֲֶאַכְו
תBמvַֹהיֵרְבcִםָעְרַזלַעְו
]אל,טרתסא[:םָתָקֲעַזְו
םיִדeהiְַהeלaְִקְוeמiְִק)ב
לַעְוםָעְרַזלַעְוםֶהיֵלֲע
kַָהלpְִוםֶהיֵלֲעםיִוְלGא
תֵאםיִֹשֹעתBיְהִלרBבֲעַי
Lְַהיֵנiֵָאָהםיִמlֶה
kִַמְזִכְוםָבָתְכpָםaְלָכ
LְָוהָנLָזכ,טרתסא[:הָנ[
תBיְהִלםֶהיֵלֲעםiֵַקְל)ג
הָעaְָרַאםBיתֵאםיִֹשֹע
תֵאְורָדֲאLֶדֹחְלרָֹשָע
aBרָֹשָעהMִָמֲחםBי
aְלָכLְָוהָנLָהָנ:kַiָםיִמ
םֶהָבeחָנרLֲֶא
םֶהיֵבְיBאֵמםיִדeהiְַה
tַCְהֶנרLֲֶאLֶדֹחַהְו
הָחְמִֹשְלןBגiִָמםֶהָל
eיְללֶבֵאֵמBטםBב
יֵמְיםָתBאתBֹשֲעַל
הָחְמִֹשְוהLְzִֶמ
eִמLְלBנָמַחBיִאתL
תBנzַָמeeהֵעֵרְל

:םיִנBיְבֶאָל
]בכ-אכ,טרתסא[

=
י"שריטוקיל

הירכזיגח.ג"הנכישנא
יכדרמולבבורזיכאלמו
ע"ר.].וטב"ב[םהירבחו
ימלכירק.האתמיתס
תומוקמבוירבדיברהארש
םתסהנשמבןאנשוהברה
הברה.]:חלןיבוריע[

םתסונשנויתועומשמ
תובותכ[אתיירבבוהנשמב
אבילאימתסדאבורו.]:אק
יברהנשמםתסדע"רד
יברארפסםתסוריאמ
יברדאבילאוהלוכוהדוהי
שי.]:גלןילוח[אביקע
]הילירקיכהל[םישרפמ
האתמיתסאביקעיבר
ולאבןירדהנסבןנירמאד
םתס).ופ(ןיקנחנהןה
םתסריאמיברהנשמ
והלוכוןתניבראתיירב
ואלואביקעיברדאבילא
המכבאהדאיהאתלימ
םחנמיברןנירמאןיתכוד
ןועמשיברהאתמיתס
בוראלאהאתמיתס
ס"שהבאכיאתוינשמ
אביקע'רדאבילאתומותס
.]ש"הוסמבש"ע.לתורוכב[

םינויצותוהגה=
המכבוי"תכב]א
אסריגהםינושאר
תורייעוםירפכ"םוקמב(
ןיאשו)"תולודג
ש"עבןירוקתולודגתורייעוהסינכהםוילןימידקמםירפכתבשבל"חםינושארהמכ'יג]ג:תבשברעבי"ופדתוינשמבוי"תכב]ב:)ס"קד(י"שרינפלהיהןכשהארנואוההפיןושלו,נ"ביתומימהמוחןיפקומ
:)תומביבה"כו(םימכחףסוני"תכב]ו:'וכוותאיכיהאלותוןוקתדאוהףסוני"תכב]ה:)י"שר'יעו(י"תכבאתיל"א"יבתארקנהליגמ"תובית]ד:המלשקשח'יעו,)א"בשר,א"בטיר,יריאמ'יע(רחמלהמוחתופקומו
הבןינכתסמוליאוהןיסרוגשי]ח:)ס"קד(דאמרשיה"כו"ייוברל'וכוןמזג"ינ"ה"תוביתהןלהלאתילו,י"תכבה"כו,)ןוילג(]'וכןמזג"יקחצירבלאומשר"אש"אר'יגו'וכןמזג"ירסילתורסירתאמיאוף"יר'יג[]ז
:השמטקנאלודילעתולחנהוארקנוץראהתאליחנהעשוהישיפלאלאהשמתומימטקנימליצמהוהדימנה"הוףסונף"ירבשי"שרב]ט:גתישארבאמוחנתשרדמב'יגה'יעו,)תומחלמבוש"יעף"יר(
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Глава Перваярактат егила

читать ее также и в три дня, предшествую-
щие Пуриму? 11

Отвечает гемара: י א ָאַמר ַרּבִ ר ַאּבָ ֶמן ּבַ  ָאַמר ַרב ׁשֶ
 сказал рав Шемен бар Аба от имени — יֹוָחָנן
раби Йоханана: ָאַמר ְקָרא — в стихе говорит-
ся (Эстер 9:31): יֶהם ְזַמּנֵ ה ּבִ ִרים ָהֵאּלֶ  — ְלַקּיֵם ֶאת ְיֵמי ַהּפֻ
«…чтобы соблюдали эти дни Пурима в их 
времена [би-зманейэм]». Из того, что слово 
«времена» стоит во множественном числе, 
можно заключить: ְקנּו ָלֶהם ה ּתִ ים ַהְרּבֵ  для — ְזַמּנִ
чтения Мегилы 12 было установлено много 
дат, а не только четырнадцатое и пятнадца-
тое адара, названные прямо.
Гемара возражает: разве можно сделать та-
кой вывод? Ведь ַהאי — это слово [«времена»] 
ְעָיא ֵליּה ְלגּוֵפיּה -и должно стоять во множе — ִמיּבַ
ственном числе, согласно содержанию само-
го стиха: речь в нем идет о двух днях Пурима, 
четырнадцатом и пятнадцатом адара, о кото-
рых говорится выше. Стих сообщает об обя-
занности выполнять заповеди праздника Пу-
рим в эти два дня.
Гемара опровергает это возражение: невер-
но! ן  Если только ради этого, не было бы — ִאם ּכֵ
необходимости писать «времена». Было бы 
достаточно, ֵליָמא ְקָרא ְזַמן — если бы стих сказал 
«время» 13: из контекста было бы ясно, что речь 
идет о «времени», упомянутом выше, о четыр-
надцатом и пятнадцатом адара. ַמאי — Что же 
означает יֶהם -времена», во множествен» — ְזַמּנֵ
ном числе? Несомненно, стих подразумева-
ет ים טּוָבא  множество дат, установленных — ְזַמּנִ
для чтения Мегилы, а не только четырнадца-
тое и пятнадцатое адара.
Гемара не соглашается: даже если речь идет 
только о двух датах, четырнадцатом и пятна-
дцатом адара, ֵעי ֵליּה י ִמיּבָ ּתִ -все же требу — ְוַאּכַ
ется сказать «времена» во множественном 

числе, чтобы выучить из этого правило: ל  ְזַמּנֹו ׁשֶ
ל ֶזה ְזַמּנֹו ׁשֶ  дата чтения, установленная — ֶזה לֹא ּכִ
для этих [для жителей городов, окруженных 
стеной], отлична от даты чтения для тех [для 
жителей городов без стены]. Будь «время» на-
писано в единственном числе, можно было бы 
подумать, что и тем, и другим разрешено чи-
тать Мегилу в любую из двух дат: и четырна-
дцатого, и пятнадцатого адара. Из сказанно-
го «времена» учим, что это не так: у каждого 
есть свое время.
Отвечает гемара: ן  если только ради — ִאם ּכֵ
этого, было бы достаточно, ם  — ֵליָמא ְקָרא ְזַמּנָ
если бы стих сказал «в их время» [би-зма-
нам]; из множественной формы «их» было бы 
видно, что у каждого свое время. ַמאי — Поче-
му же и слово ְזַמּנֵיֶהם — «времена» дано во мно-
жественном числе? הּו ּה ּכּוּלְ ְמַעּתְ ִמיּנָ -Это по — ׁשָ
зволяет заключить, что из сказанного в стихе 
можно вывести все три закона: Пурим празд-
нуется во всем еврейском мире четырнадца-
того и пятнадцатого адара; каждый должен 
читать Мегилу в положенное для его места 
время; для чтения Мегилы установлено мно-
го дат, а не только два дня Пурима.
Гемара разъясняет, как понять из стиха, о ка-
ких именно датах идет речь.
Гемара спрашивает: в таком случае, ֵאיָמא — 
может быть, скажем, что Писание здесь до-
бавляет ים טּוָבא -еще много дней для чте — ְזַמּנִ
ния Мегилы, а не только даты с одиннадцатого 
по тринадцатое адара, названные в мишне.
Отвечает гемара: это не так. Количество до-
полнительных дат, выученных из слова ְזַמּנֵיֶהם — 
зманейэм [«их времена»], ְזַמּנָם -дол — ּדּוְמָיא ּדִ
жно равняться количеству дат, на которое 
указывает слово зманам [«их время»]: ַמה 
ֵרי ם ּתְ ַמּנָ  как «их время» указывает на две — זְּ

11. Гемара утверждает, что сама возможность читать 
Мегилу раньше срока была предоставлена жителям 
деревень уже мужами Великого собрания. А муд-
рецы более поздних поколений лишь постановили 
читать ее именно в дни схода (Рашба и Ритва, комментарии 

к мишне). Вопрос гемары, таким образом, относится 
к принципиальному разрешению, данному мужами 

Великого собрания: где в Мегиле о нем упомянуто?
12. Тема дополнительных дат касается исключи-
тельно чтения Мегилы; пиршество и веселье жи-
тели деревень устраивают только в основной день 
Пурима — четырнадцатого адара (конец 5а).
13. То есть выглядел так: «чтобы соблюдали эти 
дни Пурима в [установленное] время».
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Глава Перваярактат егила

даты: на четырнадцатое и пятнадцатое ада-
ра, ֵרי יֶהם ּתְ -так и «их времена» добав — ַאף ְזַמּנֵ
ляет к этому лишь две дополнительные даты, 
не более 14.
Гемара задает следующий вопрос: если до-
полнительных дат только две, ְוֵאיָמא — может 
быть, скажем, что это — ֵריַסר ּוְתֵליַסר -двена — ּתְ
дцатое и тринадцатое адара; откуда же миш-
на выводит, что можно читать Мегилу и один-
надцатого числа?
Отвечает гемара: ר ִיְצָחק מּוֵאל ּבַ ְדָאַמר ַרב ׁשְ  — ּכִ
так ответил рав Шмуэль бар Ицхак на по-
добный вопрос 15: две даты, о которых идет 
речь, это одиннадцатое и двенадцатое ада-
ра. ה ַלּכֹל ִהיא ר ְזַמן ְקִהיּלָ ה ָעׂשָ לֹׁשָ -Тринадца — ׁשְ
тое адара [третья дата] — это время, когда 
все евреи, населявшие Персидскую импе-
рию, собрались в своих городах, чтобы 
постоять за себя и расправиться с врага-
ми 16. В этот день и свершилось чудо избав-
ления еврейского народа от угрожавшей 
ему опасности. Поэтому очевидно, что эта 
дата пригодна для чтения Мегилы ְולֹא ָצִריְך 
 и нет необходимости добавлять ее — ְלַרּבּוֵיי
с помощью особого толкования, подобно 

другим датам 17. י  Так же ответим — ָהָכא ַנּמִ
и здесь: ה ַלּכֹל ִהיא ר ְזַמן ְקִהיּלָ ה ָעׂשָ לֹׁשָ -три — ׁשְ
надцатое адара — это время, когда все ев-
реи собрались на войну со своими врагами. 
В этот день они удостоились чуда избавле-
ния, ְולֹא ָצִריְך ְלַרּבּוֵיי — и его не требуется до-
бавлять к датам чтения Мегилы с помощью 
особого толкования.
Гемара продолжает задавать вопросы: ְוֵאיָמא — 
но, может быть, скажем, что две дополнитель-
ные даты, на которые указывает слово «вре-
мена», — это не одиннадцатое и двенадцатое 
адара, а יְבַסר ַסר ְוׁשִ יּתְ -шестнадцатое и сем — ׁשִ
надцатое — даты, следующие за Пуримом?
Отвечает гемара: ִתיב  написано (Эстер — ְולֹא ַיֲעֹבר ּכְ

9:27): «Установили иудеи, и приняли на себя… 
и не преступят: из года в год соблюдать эти 
два дня…». Слова «не преступят» следует 
трактовать как «не перенесут на более позд-
ний срок» 18, что означает: нельзя читать Ме-
гилу позднее двух дней Пурима.
Гемара приводит другой вариант ответа на во-
прос, где в тексте Мегилы содержится на-
мек на возможность читать ее в дни, пред-
шествующие Пуриму.

14. Выше гемара указала, что, если бы стих имел 
в виду лишь два дня Пурима, о которых гово-
рится в Мегиле, достаточно было бы сказать 
зманам [«их время»] и слово «время» указы-
вало бы на две даты. Поэтому слово «времена» 
во множественном числе следует трактовать как 
добавляющее еще две даты.
15. Собственно слова рава Шмуэля гемара приво-
дит ниже.
16. См. Эстер (9:1 – 2).
17. Так объясняет этот отрывок Раши (ד״ה זמן). Другие 
ришоним (Ран, Рош и др.) не согласны с этим объяснени-
ем. Писание, говорят они, связывает чтение Ме-
гилы с днями, когда воцарился покой от военных 
действий, а не с днями войны, как сказано (Эстер 9:22): 
«Как дни, в которые обрели иудеи покой от врагов 
своих», и еще сказано (там же, 9:17): «А в четырнадцатый 
день его [месяца адар] обрели покой, и сделали его 
днем пиршества и веселья».
Ришоним объясняют отрывок на основе сказан-
ного в Иерусалимском талмуде (1:1). Толкование, 
из которого выводят наличие двух дополнительных 

дней, построено на анализе слова «зманейэм» [«их 
времена»]. Согласно пшату [простому пониманию], 
это слово указывает на две основные даты: четыр-
надцатое и пятнадцатое адара. Поскольку допол-
нительные даты выводятся из этого же слова, они 
должны иметь определенное сходство с основными 
датами. Четырнадцатое и пятнадцатое адара — дни 
покоя, а тринадцатое — день, когда евреи воевали. 
Поэтому тринадцатое адара не подходит в качестве 
дополнительного дня, и значит, дополнительные 
дни, на которые указывает «зманейэм», — это один-
надцатое и двенадцатое.
Осталось пояснить, почему же и тринадцатое адара 
является дополнительным днем. Это устанавлива-
ется на следующем этапе толкования. Поскольку 
Писание говорит, что чтение Мегилы можно пе-
ренести на одиннадцатое или двенадцатое, то есть 
на три или на два дня вперед, мы, пользуясь прин-
ципом каль ва-хомер [тем более], заключаем, что 
тем более можно перенести чтение Мегилы всего 
лишь на один день, то есть на тринадцатое адара.
18. «Не переступят» через указанные два дня.
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Глава Перваярактат егила

ר ַנְחָמִני ָאַמר מּוֵאל ּבַ -А рав Шмуэль бар На — ְוַרב ׁשְ
хмани ответил так: ָאַמר ְקָרא — говорит стих 
(там же, 9:21 – 22): הּוִדים ר ָנחּו ָבֶהם ַהּיְ ִמים ֲאׁשֶ ּיָ -Что» — ּכַ
бы обязались сделать четырнадцатый день… 
и пятнадцатый день… Как дни, в которые 
обрели иудеи покой от своих врагов,.. сде-
лать их днями пиршества и веселья…». Сло-
во «ка-ямим» [«как дни»], на первый взгляд, 
здесь не на месте. Следовало бы писать ָיִמים — 
«дни, в которые обрели иудеи покой» — их 
предписано сделать днями пиршества и весе-
лья. Ведь речь идет о двух датах, упомянутых 
выше, — четырнадцатом и пятнадцатом адара. 
Несомненно, стих использует слово ִמים ּיָ  — ּכַ
«как дни», со сравнительным союзом «как», 
 чтобы добавить к этим двум еще два — ְלַרּבֹות
дня, ר ֵנים ָעׂשָ ר ּוׁשְ -одиннадцатое и две — ַאַחד ָעׂשָ
надцатое адара, и уподобить их дням, когда 
евреи смогли обрести покой. Также и в эти 
два дня разрешено читать Мегилу.
Спрашивает гемара: но если дополнительных 
дат только две, ְוֵאיָמא — может быть, скажем, 
что это — ֵריַסר ּוְתֵליַסר -двенадцатое и трина — ּתְ
дцатое адара? Откуда же мишна выводит, что 
можно читать Мегилу и одиннадцатого числа?
Отвечает гемара: ר ִיְצָחק מּוֵאל ּבַ -ска — ָאַמר ַרב ׁשְ
зал рав Шмуэль бар Ицхак: две даты, о ко-
торых идет речь, — это одиннадцатое и две-
надцатое адара. ה ַלּכֹל ר ְזַמן ְקִהיּלָ ה ָעׂשָ לֹׁשָ  ׁשְ
 Тринадцатое адара [третья дата] — это — ִהיא
время, когда все евреи, населявшие Пер-
сидскую империю, собрались в своих горо-
дах, чтобы постоять за себя и расправиться 
с врагами. В этот день и свершилось чудо из-
бавления еврейского народа от угрожавшей 
ему опасности. Поэтому очевидно, что эта 
дата пригодна для чтения Мегилы ְולֹא ָצִריְך 
 и нет необходимости добавлять ее — ְלַרּבּוֵיי
с помощью особого толкования, подобно 
другим датам.
Гемара снова спрашивает: ְוֵאיָמא — но, мо-
жет быть, скажем, что две дополнительные 
даты, на которые указывает слово «как дни», — 
это не одиннадцатое и двенадцатое адара, 
а יְבַסר ַסר ְוׁשִ יּתְ -шестнадцатое и семнадца — ׁשִ
тое — даты, следующие за Пуримом?

Отвечает гемара: ִתיב -написа — ְולֹא ַיֲעֹבר ּכְ
но (Эстер 9:27): «Установили иудеи, и приня-
ли на себя… и не преступят: из года в год 
соблюдать эти два дня…». Слова «не пре-
ступят» следует трактовать как «не пере-
несут на более поздний срок», что озна-
чает: нельзя читать Мегилу позднее двух 
дней Пурима.
Таким образом, рав Шемен бар Аба и рав 
Шмуэль бар Нахмани по-разному объясни-
ли, где в Мегиле содержится намек на то, что 
ее можно читать одиннадцатого и двенадца-
того адара. Гемара разъясняет, в чем состо-
ит разногласие между ними.
Спрашивает гемара: ר ַנְחָמִני מּוֵאל ּבַ י ׁשְ  раби — ַרּבִ
Шмуэль бар Нахмани, который выводит 
разрешение читать в эти два дня из слова 
«ка-ямим» [«как дни»], ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר — поче-
му не сказал, подобно раву Шемену бар Аба, 
что это учат יֶהם ְזַמּנֵ -из сказанного зманей — ִמּבִ
эм [«их времена»]?
Отвечает гемара: потому что יֶהם  ְזַמן ְזַמּנָם ְזַמּנֵ
ַמע ֵליּה  ему не видится, что зманейэм — לֹא ַמׁשְ
можно толковать по трем составляющим: 
«время» — «их время» — «их времена». Соот-
ветственно, он не находит в этом слове наме-
ка на дополнительные дни, в которые можно 
читать Мегилу.
א ר ַאּבָ ֶמן ּבַ -А рав Шемен бар Аба, кото — ְוַרב ׁשֶ
рый выводит дополнительные даты из слова 
зманейэм, ַמאי ַטֲעָמא לֹא ָאַמר — почему не сказал, 
подобно раву Шмуэлю бар Нахмани, что это 
учат ִמים ּיָ ?из слова «ка-ямим» [«как дни»] — ִמּכַ
Отвечает гемара. ָאַמר ְלָך — Рав Шемен может 
ответить так: ַההּוא — это слово [«как дни»] 
написано именно так, поскольку ְלדֹורֹות הּוא 
ְכִתיב -написано оно для будущих поколе — ּדִ
ний. Стих говорит, что будущие поколения 
должны праздновать Пурим четырнадцато-
го и пятнадцатого адара, как это произошло 
во времена пуримских событий, когда евреи 
обрели покой от своих врагов в эти дни и их 
сделали праздничными. Таким образом, союз 
«как» вполне уместен и не указывает на какое-
либо дополнительное толкование.
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ןירוקןיאהבןילכתסמוליאוההזהןמזבורמאםימכחלבאהאתמיתסע"רירבדוזןנחוי'ררמאהנחרב
ןתמדאלעןייורשלארשיוןנקיתכםינשהשןמזביתמיאהדוהייבררמאיכהימנאינתהנמזבאלאהתוא
הדוהי'רדאהדוהי'רדהילאישקישאבר.הנמזבאלאהתואןירוקןיאהבןילכתסמוליאוההזהןמזבלבא

םיקומו

ןמקלו,הזבםימעפוהזבםימעפ.'וכוא"יבתארקנהליגמ
אלוא"ימתוחפאל.רתויאלותוחפאל:ליזאושרפמ

ןימידקמםירפכהשאלא:]טהלשרפמ'מגב.עשוהיתומימ:ו"טמרתוי
ןיפקומןיאשוו"טבןירוקןיפקומהשרחאמרמולכ.הסינכהםויל
יכיהות,ללכבלכהירהד"יבןירוק
םירפכהשאלא,ג"יב"יא"יתחכשמ
םידקהלתושרםימכחןהלונתנ
תבשבינשםוי,הסינכהםוילהתאירק
אוהשתבשבישימחואד"יינפלש
ןיסנכתמםירפכהש,הסינכםוי
ןינידיתבשיפל,]יטפשמלתורייעל
תנקתכישימחבוינשבתורייעבןיבשוי
ןניאםירפכהו,).בפףדק"ב(ארזע
םהלהנארקישןיכירצותורקלןיאיקב
םוחירטהאלו,ריעהינבמדחא
,ד"יםויבאבלו]כרחאתהלםימכח
םימעפו]לג"יבהסינכהםוישםימעפו
תויהלרשעהעבראלח:א"יבאוהש
המוחןיפקומותורייעתבשברעב
הליגמהתאירקןיאש.םויבובןירוק
ת"או,)חודיבהנלטיאמשהריזגתבשב
הוהתבשרחאדעןיפקומהורחאי
לח:רובעיאלוארקרמאוז"טהיל
ןימידקמםירפכתבשרחאתויהל
יפטו,א"יהילהוהד.הסינכהםויל
ינפלשהסינכהםויהלתחכשמאל
הסינכהםוימד,ולםדקומםירופ
'מג:)חןנימדקמאלהסינכהםויל
ןמקלרמימלןניעבדכןלנמןלנמג"ה
ב"יוא"ידןלנמ,אשוריפיכהו.'וכו
ביתכדאוהו"טוד"יד,היירקלוזחג"יו
,הימתבןלנמארמגרדהמאקו,ארקב
םימכחאלאאיההבוחואליאה
:ןמקלרמימלןניעבדכןהילעוליקה
םירופםויבןייונפוהיש.וקפסישידכ
ינבלםירופתדועסיכרוצקיפסהל
ןנא.ןנירמאקיכהןנא:תורייעה
:ןנירמאקיכהןלנמןלאיעבימד
םירפכהלעםימכחוליקהדמ.ידכמ
הלודגהתסנכישנאךחרכלע,םידקהל
תחמשתארתסאויכדרמימיבונקיתש
ינהוהלוכהליגמהתאירקוםירופה
:תורקלתושרונתנוןוקיתינמיז
ןוקתו"טוד"י.ךתעדאקלסיאד
ותאיכיה:אלותוהליגמבןיבותכה
אתנקתורקעווהיירתבד.ןנבר
אלא:הימתב,םידקהלוריתהו
והניאדןויכו.ןוקתוהניאאטישפ
,רתסאתליגמבוהניזמריאדוןוקת
:ןלנמואזימראכיהןלאיעבימדונייה
:רפסבןישרופמהו"טוד"יל.היפוגל
הלאהםירופהימיתא.ארקאמיל
:םהלשרופמהןמזב]מעמשמדןמזב
]נםינמזטקנדיאה.היליעבימיתכאו

ואלןיפקומלש.ונמז:םיברןושל
הוהןמזבבותכיאד,םיזרפלשונמזכ
ועביא,ןהינשלדחאןמזעמשמ
ורקילועביאורסיבראבורקיל

ארותיילארקלןנישרדדאיובר.םנמזדאימודםהינמז:רסימחב
הברמאקד,אוהםנמזמןלאקפנדןמזהרקיעדאימודא"הוד"ויד
םהיביואמםקנהלולהקנלכה.איהלכלהלהקןמז:והדידאימוד
ארקךירצאלךכלה,רפסבבותכשומכתומוקמראשבןיבןשושבןיב

רקיעד,היירקליואראהישייוברל
ליעל.םימיכםימי:היהובסנה
ביתכו,וחמשיו"טוד"יביתכהינימ
'וגוםידוהיהםהבוחנרשאםימיכ
וחנרשאםימיבתכימלהילהוהו
יאמ,וחנרשאםימיםהםהעמשמד
:ןתמגודכתורחאםינשתוברלםימיכ
ךיישיכהל.ביתכדאוהתורודל
ושעירמולכםימיכארקדאנשיל
סנהימיבהיהרשאכו"טוד"יתורודל
אכיאאלךכלה,םהבוחנרשאםימי
ירבדוז:םירחאםינשאכהמייוברל
היברמןנחוייבררימגיכה.אביקע'ר
.האתמיתס:הרמאע"ר'ינתמד
ירבדןהש'רםתסהנשמםתסהברה
ןימותסהלכהאתמיתסמ"יו,אביקע'ר
ףד(ןירדהנסברמאדכ,ויהוידימלת
אתפסותםתסמ"רהנשמםתס).ופ
הדוהייברארפסםתסהימחניבר
,אביקע'רדאבילאיאתמיתסוהלוכו
וניצמש,ןכשרפליניעבהשקךא
]עיסוי'רבא"ר]סםשבתומוקמהמכב

יסוייבררבםחנמיבריאתמיתס
ריעהינבקרפבןמקליאתמיתס
םימכחוליקה.יתמיא:))ט.וכףד(
.ןנקיתכםינשהשןמזב:םירפכהלע
,ןידתיביפלעתורבעתמםינשהש
ןיחלושןידתיבב]פןישדקמהםישדחהו
ןסינשדקוהיתמיאעידוהלןהיחולש
:ןיחולשפ"עםידעומןישועו
ןיחולשהו.םתמדאלעןייורששכ
:לארשיץראהצקלחספהדעןיעיגמ
הלאלכוקספש.הזהןמזבלבא
ד"ביחולשועיגיאלוודרפנלארשיו
הליגמארקמלןיפוצלכה,םלצא
הליגמהןנירקרדאבד"יםויםירמואו
ןסינלשו"טוםויו"טרדאלוראשנ
התאירקםידקתםאו,חספןישוע
לשםויםישלשףוסלחספושעי
םימיבץמחןילכואואצמנו,האירק
הזהןמזב:חספלש)םויב(םינורחא
יבראהד.אתנקתאהלאתיאימנ
רמאו]הוה[הזהןמזבאביקע
אבילאואלאלא:ןימידקמד'ינתמב
:הרמאע"רימקמווהד]צ.ןנברד
ישרדימנןנבראמלא.ןנירקאהימ
רמאירמאדאכיא:םהינמזםנמזןמז
.האתמיתסאביקע'רירבדוזהבר
ןמזשירדדאנשיליאהלןניסרגאלו
הילעיגילפדןנבראהד,םהינמזםנמז
רחאלורימחהשאלא,הילישרדימנ
:הבןילכתסמדםושמןברוח
ליעלדאתיירבאהד.י"רדאישק
:ליזאושרפמדכ'ינתמדהדוהי'רדא

יקואו

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמא"פ'יימאא
גמסדהכלההליגמ

'יסח"אע"שרוטדןישע
:אףיעסחפרת

טהכלהםש'יימבב
:גףיעסםשע"שוט

זוהכלהםש'יימגג
:םשגמס

תוכלהמב"פ'יימדד
:בהכלהםירממ

'ליגמ'להמא"פ'יימהה
:טהכלה

=
לאננחוניבר
א"יבתארקנהליגמ

ד"יבג"יבב"יב
אלותוחפאלו"טב
ארקבתכאלאהו.רתוי
ינהוו"טבוד"יבאלא
ןנירמאו.ןלאנמוהלוכ
ןמקלרמימלןניעבדכ
םירפכהלעוליקהםימכח
םוילןימידקמויהיש
א"יבןירוקוהסינכה
םוי'יפג"יבוב"יבו
'הםויו'בםוי.הסינכה
ינפמהסינכהםויארקנ
םירפכהינבןיסנכנש
וללפתישידכםיכרכב
.ת"סבוארקיורובצב
םיקפסמןיסנכנשםויבו
םהיחאלןוזמוםימ
ד"יםוילחםאוםיכרכבש
םירפכלוריתה'גםויב
'בםויבהליגמהאורקל
לחםאו.שדחלג"יאוהש
ןירוקיעיברבד"יתויהל
אוהש'בםויבםירפכה
ד"ילחםאו.שדחלב"י
תבשבדחאבתויהל
'הםויבןירוקוןימידקמ
וליקה.שדחלא"יאוהש
םיקיפסמשינפמןהילע
םהיחאלןוזמוםימ
וסנכיםאו.םיכרכבש
ינפמ'דםויבוא'גםויב
ןניאהליגמהתאירק
'הםויבאובלןילוכי
ןכוהסינכהםויאוהש
.העומשהוזךרד
וליקהךיאוןנישקאו
םויוד"יורקעוםימכח
ישנאתנקתןהשו"ט
םהונקתוהלודגהתסנכ
ינבלג"יוב"יוא"י
לוכיד"בןיאאהוםירפכה
וריבחד"בירבדלטבל
ימנינהןניקרפו.'וכו
לעםדיבהיהתרוסמ
תסנכישנאיכהפ
ביתכדמ.םונקת]הלודגה[
]ימי[)ירבד(תאםייקל
םהינמזבהלאהםירופה
םנמזואןמזביתכאלו
םיזרפלשםנמזעמשמד
ךרכןבלשןמזאוהאל
.םהינמזביתכאלא
םינמזיכהנימןניקייד
.םימכחןהלונקיתהברה
דגנכםימי'בב"יוא"יןהו
אלג"ילבא.ו"טוד"י
אוהדייוברלארקךירצ
ןכתיאלו.לכלהלהקןמז
אלוביתכדז"יוז"טרמול
ולןיארמולכ.רובעי
ימיתושעלורובעל
ו"טםוירחאםירופה
קיידינמחנרבלאומשו
ב"יוא"יתוברלםימיכמ
תורודלםימיכךדיאו.'וכ
ומכרמולכביתכדאוה
ושעםהבוחנרשאםימיה
ר"א.םירופימנםתוא
הליגמוזהנשמןנחוי
'וכב"יבא"יבתארקנ
'רירבדהמותסתישענש
םימכחלבא.ןהאביקע
התואןירוקןיאםירמוא
ו"טוד"יןהוהנמזבאלא
הלעןניבתואו.דבלב
הדוהיר"אאינתדאהמ
ב"יבא"יבןירוקיתמיא
םינשהשןמזבג"יבו
ןיאשןמזברמולכ.ןנקתכ
לבלבתהלדמשםש
לארשיו.םינשהןובשח
לבא.םתמדאלעןיורש
הזהןמזבשפ"עאהתע
ליאוהןנקיתכםינשה
ןיאהבןילכתסמו

ןירוק

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

'יע[)ב,:גיתומבי)א
ןלנמה"ד.טפםיחבז'סות
איגוסבושקהשהמ'וכו
,]אישוקבוחינהואכהד
,].טי.דףדןמקל[)ג
.ולןיטיג:גק"ומ)ד
,.ולז"עה"מא"פתוידע
ןמקל[)ו,]:גיתומבי[)ה
ש"ע:דיתינעת)ז,]:ד
ןיקרפדאתפסותןייעו
,ש"ע:דןמקל)ח,ג"ה
.לתורוכבי"שר'יעו[)ט

.]יתיתה"ד

ס"שהןוילג=
אלא'ינתמ'מג
ןייע.'וכםירפכהש
תשרפאמוחנתשרדמ
איההבשדח'יפתישארב
אלוםש:הסינכהיניד
ףדןמקל.ביתכרובעי

:א"עה

=
םלשהרואהרות

םיִרtַֻהיֵמְיתֵאםiֵַקְל)א
רLֲֶאkַםֶהיpֵַמְזaִהlֵֶאָה
יַכcְֳרָמםֶהיֵלֲעםiִַק
הkְָלnַַהרzְֵסֶאְויִדeהiְַה
םLְָפַנלַעeמiְִקרLֲֶאַכְו
תBמvַֹהיֵרְבcִםָעְרַזלַעְו
]אל,טרתסא[:םָתָקֲעַזְו
םיִדeהiְַהeלaְִקְוeמiְִק)ב
לַעְוםָעְרַזלַעְוםֶהיֵלֲע
kַָהלpְִוםֶהיֵלֲעםיִוְלGא
תֵאםיִֹשֹעתBיְהִלרBבֲעַי
Lְַהיֵנiֵָאָהםיִמlֶה
kִַמְזִכְוםָבָתְכpָםaְלָכ
LְָוהָנLָזכ,טרתסא[:הָנ[
תBיְהִלםֶהיֵלֲעםiֵַקְל)ג
הָעaְָרַאםBיתֵאםיִֹשֹע
תֵאְורָדֲאLֶדֹחְלרָֹשָע
aBרָֹשָעהMִָמֲחםBי
aְלָכLְָוהָנLָהָנ:kַiָםיִמ
םֶהָבeחָנרLֲֶא
םֶהיֵבְיBאֵמםיִדeהiְַה
tַCְהֶנרLֲֶאLֶדֹחַהְו
הָחְמִֹשְלןBגiִָמםֶהָל
eיְללֶבֵאֵמBטםBב
יֵמְיםָתBאתBֹשֲעַל
הָחְמִֹשְוהLְzִֶמ
eִמLְלBנָמַחBיִאתL
תBנzַָמeeהֵעֵרְל

:םיִנBיְבֶאָל
]בכ-אכ,טרתסא[

=
י"שריטוקיל

הירכזיגח.ג"הנכישנא
יכדרמולבבורזיכאלמו
ע"ר.].וטב"ב[םהירבחו
ימלכירק.האתמיתס
תומוקמבוירבדיברהארש
םתסהנשמבןאנשוהברה
הברה.]:חלןיבוריע[

םתסונשנויתועומשמ
תובותכ[אתיירבבוהנשמב
אבילאימתסדאבורו.]:אק
יברהנשמםתסדע"רד
יברארפסםתסוריאמ
יברדאבילאוהלוכוהדוהי
שי.]:גלןילוח[אביקע
]הילירקיכהל[םישרפמ
האתמיתסאביקעיבר
ולאבןירדהנסבןנירמאד
םתס).ופ(ןיקנחנהןה
םתסריאמיברהנשמ
והלוכוןתניבראתיירב
ואלואביקעיברדאבילא
המכבאהדאיהאתלימ
םחנמיברןנירמאןיתכוד
ןועמשיברהאתמיתס
בוראלאהאתמיתס
ס"שהבאכיאתוינשמ
אביקע'רדאבילאתומותס
.]ש"הוסמבש"ע.לתורוכב[

םינויצותוהגה=
המכבוי"תכב]א
אסריגהםינושאר
תורייעוםירפכ"םוקמב(
ןיאשו)"תולודג
ש"עבןירוקתולודגתורייעוהסינכהםוילןימידקמםירפכתבשבל"חםינושארהמכ'יג]ג:תבשברעבי"ופדתוינשמבוי"תכב]ב:)ס"קד(י"שרינפלהיהןכשהארנואוההפיןושלו,נ"ביתומימהמוחןיפקומ
:)תומביבה"כו(םימכחףסוני"תכב]ו:'וכוותאיכיהאלותוןוקתדאוהףסוני"תכב]ה:)י"שר'יעו(י"תכבאתיל"א"יבתארקנהליגמ"תובית]ד:המלשקשח'יעו,)א"בשר,א"בטיר,יריאמ'יע(רחמלהמוחתופקומו
הבןינכתסמוליאוהןיסרוגשי]ח:)ס"קד(דאמרשיה"כו"ייוברל'וכוןמזג"ינ"ה"תוביתהןלהלאתילו,י"תכבה"כו,)ןוילג(]'וכןמזג"יקחצירבלאומשר"אש"אר'יגו'וכןמזג"ירסילתורסירתאמיאוף"יר'יג[]ז
:השמטקנאלודילעתולחנהוארקנוץראהתאליחנהעשוהישיפלאלאהשמתומימטקנימליצמהוהדימנה"הוףסונף"ירבשי"שרב]ט:גתישארבאמוחנתשרדמב'יגה'יעו,)תומחלמבוש"יעף"יר(
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Глава Перваярактат егила

Гемара замечает, что не все танаим соглас-
ны со сказанным в мишне.
י יֹוָחָנן ר ָחָנה ָאַמר ַרּבִ ר ּבַ ה ּבַ  Сказал Раба — ָאַמר ַרּבָ
бар бар Хана от имени раби Йоханана: наша 
мишна, זֹו — в которой говорится, что, поми-
мо двух дней Пурима, разрешается читать 
Мегилу также одиннадцатого, двенадцатого 
и тринадцатого адара, ָאה י ֲעִקיָבא ְסִתיְמּתָ ְבֵרי ַרּבִ  — ּדִ
является высказыванием раби Акивы, сло-
ва которого Мишна зачастую приводит как 
анонимные 19. Он יֶהם ם ְזַמּנֵ ָדִריׁש ְזַמן ְזַמּנָ -тол — ּדְ
кует слово зманейэм [«их времена»], разде-
ляя его на три составляющие: «время» — «их 
время» — «их времена» 20. ֲאָבל ֲחָכִמים אֹוְמִרים — 
Однако мудрецы говорят [считают] иначе: 
ּה ְזַמּנָ א ּבִ  ее [Мегилу] читают — ֵאין קֹוִרין אֹוָתּה ֶאּלָ
только вовремя [в основное время]: четыр-
надцатого и пятнадцатого адара 21.
Гемара возражает.
-Возразили раби Йоханану высказы — ֵמיִתיֵבי
ванием из барайты. В барайте говорится: ָאַמר 
י ְיהּוָדה  когда — ֵאיָמַתי :сказал раби Йеуда — ַרּבִ
действительно разрешение жителям дере-
вень переносить чтение Мегилы на день схо-
да? Только ִתיְקָנן ִנים ּכְ ָ ַהּשׁ ְזַמן ׁשֶ  ,во времена — ּבִ
когда годы [то есть все связанное с еврей-
ским календарем] определяются как пола-
гается: високосные годы и начала месяцев 
устанавливаются решением бейт-дина, гон-
цы отправляются сообщить об этом всем ев-
реям, и из сообщения гонцов народ знает, 
когда начинаются праздники. רּוִיין ָרֵאל ׁשְ  ְוִיׂשְ

 И только при условии, что народ — ַעל ַאְדָמָתן
Израиля пребывает на своей земле. В таком 
случае еще до наступления праздника Песах 
гонцы бейт-дина успевают добраться во все 
места проживания евреев и сообщить им, 
когда был освящен месяц нисан. Благода-
ря этому весь народ знает, в какой именно 
день начнется Песах. ה ַמן ַהזֶּ זְּ  Однако — ֲאָבל ּבַ
в наше время — после разрушения Храма, ко-
гда народ Израиля рассеян по странам диа-
споры и гонцы не успевают до Песаха изве-
стить всех о том, какой день был объявлен 
первым днем нисана 22, — ּה ִלין ּבָ ּכְ  — הֹוִאיל ּוִמְסּתַ
поскольку люди несведущие следят за ней 
[за датой чтения Мегилы] и от нее отсчиты-
вают тридцать дней до наступления Песаха, 
также и жители деревень א  ֵאין קֹוִרין אֹוָתּה ֶאּלָ
ּה ְזַמּנָ -должны читать ее [Мегилу] исклю — ּבִ
чительно вовремя. Не разрешается перено-
сить чтение на более ранний срок из опасения, 
что кто-то по ошибке начнет отсчет тридца-
ти дней до праздника Песах от этой перене-
сенной даты, что, в свою очередь, приведет 
к серьезному нарушению — употреблению 
хамеца [квасного] в последние дни Песаха 23.
Гемара разъясняет, почему данная барай-
та не согласуется с позицией раби Йоханана.
Выясняет гемара: ַמאן א ּדְ יּבָ י ְיהּוָדה ַאּלִ -чье — ַרּבִ
му подходу следует раби Йеуда, сформу-
лировавший эту барайту? י ַרּבִ א ּדְ יּבָ  ִאיֵליָמא ַאּלִ
 Если скажем, что он следует подходу — ֲעִקיָבא
раби Акивы, — это будет неверно, поскольку 

19. Так объясняет Раши (ד״ה סתימתאה) использованное 
в оригинале прозвище раби Акивы — «стимтаэ» 
[безымянный].
20. В качестве источника закона, сформулирован-
ного мишной, Раба бар бар Хана указывает именно 
это толкование [а не толкование рава Шмуэля бар 
Нахмани «как дни»], поскольку он передает слова 
раби Йоханана, а тот, как говорил выше рав Ше-
мен от его имени, считал, что дополнительные дни 
выводят из этого толкования (Сифтей хахамим, ד״ה אמר רבה).
21. Другими словами, мудрецы не признают ни тол-
кование «время» — «их время» — «их времена», 
ни толкование «дни» — «как дни» и поэтому счита-
ют, что разрешено читать Мегилу только вовремя.

22. Говоря «в наше время», раби Йеуда имеет в виду 
свою эпоху, непосредственно после разрушения 
Храма. В то время начало месяца еще устанавлива-
лось и освящалось бейт-дином, и так продолжалось 
до конца эпохи амораим. Позднее разруха в Земле 
Израиля сделала невозможным функционирование 
бейт-дина, обладающего полномочиями освящать 
месяц, и мудрецы составили календарь на все гря-
дущие времена до прихода Машиаха, установив 
начала месяцев и определив високосные годы. Этим 
календарем мы и пользуемся по сей день (Рамбам, Кидуш 

а-ходеш 5:3).
23. Раши (ד״ה אבל).
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תוחפאלו"טבד"יבג"יבב"יבא"יב)אתארקנ
תומימהמוחןיפקומהןיכרכארתויאלו
תורייעוםירפכבו"טבןירוקןונןבעשוהי
ןימידקמםירפכהשאלאג°ד"יבןירוק]אתולודג
ינשבד"יתויהללחדציכהסינכהםויל
תופקומוםויבובןירוקתולודגתורייעוםירפכ
יעיברבואישילשבתויהללחרחמלהמוח
תולודגתורייעוהסינכהםוילןימידקמםירפכ
לחרחמלהמוחתופקומוםויבובןירוק
ןירוקתולודגתורייעוםירפכישימחבתויהל
תויהללחרחמלהמוחתופקומוםויבוב
תורייעוהסינכהםוילןימידקמםירפכ]בש"ע
לחםויבובןירוקהמוחתופקומותולודג
]גןימידקמתולודגתורייעוםירפכתבשבתויהל
רחמלהמוחתופקומוהסינכהםוילןירוקו
םוילןימידקמםירפכתבשהרחאתויהללח
תופקומוםויבובןירוקתולודגתורייעוהסינכה
ןלנמ]דא"יבתארקנהליגמ'מג:רחמלהמוח

וליקהםימכח)גןמקלרמימלןניעבדכןלנמ)ב
הסינכהםוילןימידקמתויהלםירפכהלע
םיכרכבשםהיחאלןוזמוםימוקפסישידכ
ג"הנכישנאוהלוכידכמןנירמאקיכהןנא
]הןוקתו"טוד"יג"הנכישנאד"סיאדוהנינקת
ג"הנכישנאוניקתדאתנקתירקעוןנברותא
ד"בירבדלטבללוכיד"בןיאד)דןנתהו
אלאןינמבוהמכחבונממלודגכ"אאוריבח
אכיהוניקתג"הנכישנאוהלוכאטישפ
ןנחויר"אאבארבןמשבררמא)האזימר
הלאהםירופהימיתאםייקל)אארקרמא
איעבימיאה]וםהלונקתהברהםינמזםהינמזב
םהינמזיאמןמזארקאמילכ"אהיפוגלהיל
הזלשונמז)והיליעבימיתכאואבוטםינמז
יאמםנמזארקאמילכ"אהזלשונמזכאל
אבוטםינמזאמיאוהלוכהנימתעמשםהינמז
ףאירתםנמזהמםנמזדאימודםהינמז
]זרמאדכרסילתורסירתאמיאוירתםהינמז
איהלכלהליהקןמזג"יקחצירבלאומשבר
לכלהליהקןמזג"יימנאכהייוברלךירצאלו
רסבישורסתישאמיאוייוברלךירצאלואיה
רמאינמחנרבלאומש'רוביתכרובעיאלו)ב°

אמיאוב"יוא"יתוברלםימיכםימיםידוהיהםהבוחנרשאםימיכ)גארקרמא
רובעיאלורסבישורסתישאמיאוייוברלךירצאלואיהלכלהליהקןמזג"יקחצירבש"רארסילתורסירת
אלט"מאבארבןמשברוהילעמשמאלםהינמזםנמזןמזםהינמזבמרמאאלט"מינמחנרבש"רביתכ
האתמיתסע"רירבדוזןנחויר"אהנחרברבהבררמא.ביתכדאוהתורודלאוההךלרמאםימיכמרמא
םינשהשןמזביתמיאה)זהדוהיר"איביתימהנמזבאלאהתואןירוקןיאא"כחלבאםהינמזםנמזןמזשירדד
הדוהייברהנמזבאלאהתואןירוקןיאהב]חןילכתסמוליאוההזהןמזבלבאןתמדאלעןייורשלארשיוןנקיתכ
ןמזבוןנברדאבילאואלאלאאתנקתיאהלאתיאהזהןמזבוליפאע"רדאבילאאמיליאןאמדאבילא
רבהבררמאד"אאתבויתןנחוייברדאתבויתןנירקאהימןתמדאלעןייורשלארשיוןנקיתכםינשהש
ןירוקןיאהבןילכתסמוליאוההזהןמזבורמאםימכחלבאהאתמיתסע"רירבדוזןנחוי'ררמאהנחרב
ןתמדאלעןייורשלארשיוןנקיתכםינשהשןמזביתמיאהדוהייבררמאיכהימנאינתהנמזבאלאהתוא
הדוהי'רדאהדוהי'רדהילאישקישאבר.הנמזבאלאהתואןירוקןיאהבןילכתסמוליאוההזהןמזבלבא

םיקומו

ןמקלו,הזבםימעפוהזבםימעפ.'וכוא"יבתארקנהליגמ
אלוא"ימתוחפאל.רתויאלותוחפאל:ליזאושרפמ

ןימידקמםירפכהשאלא:]טהלשרפמ'מגב.עשוהיתומימ:ו"טמרתוי
ןיפקומןיאשוו"טבןירוקןיפקומהשרחאמרמולכ.הסינכהםויל
יכיהות,ללכבלכהירהד"יבןירוק
םירפכהשאלא,ג"יב"יא"יתחכשמ
םידקהלתושרםימכחןהלונתנ
תבשבינשםוי,הסינכהםוילהתאירק
אוהשתבשבישימחואד"יינפלש
ןיסנכתמםירפכהש,הסינכםוי
ןינידיתבשיפל,]יטפשמלתורייעל
תנקתכישימחבוינשבתורייעבןיבשוי
ןניאםירפכהו,).בפףדק"ב(ארזע
םהלהנארקישןיכירצותורקלןיאיקב
םוחירטהאלו,ריעהינבמדחא
,ד"יםויבאבלו]כרחאתהלםימכח
םימעפו]לג"יבהסינכהםוישםימעפו
תויהלרשעהעבראלח:א"יבאוהש
המוחןיפקומותורייעתבשברעב
הליגמהתאירקןיאש.םויבובןירוק
ת"או,)חודיבהנלטיאמשהריזגתבשב
הוהתבשרחאדעןיפקומהורחאי
לח:רובעיאלוארקרמאוז"טהיל
ןימידקמםירפכתבשרחאתויהל
יפטו,א"יהילהוהד.הסינכהםויל
ינפלשהסינכהםויהלתחכשמאל
הסינכהםוימד,ולםדקומםירופ
'מג:)חןנימדקמאלהסינכהםויל
ןמקלרמימלןניעבדכןלנמןלנמג"ה
ב"יוא"ידןלנמ,אשוריפיכהו.'וכו
ביתכדאוהו"טוד"יד,היירקלוזחג"יו
,הימתבןלנמארמגרדהמאקו,ארקב
םימכחאלאאיההבוחואליאה
:ןמקלרמימלןניעבדכןהילעוליקה
םירופםויבןייונפוהיש.וקפסישידכ
ינבלםירופתדועסיכרוצקיפסהל
ןנא.ןנירמאקיכהןנא:תורייעה
:ןנירמאקיכהןלנמןלאיעבימד
םירפכהלעםימכחוליקהדמ.ידכמ
הלודגהתסנכישנאךחרכלע,םידקהל
תחמשתארתסאויכדרמימיבונקיתש
ינהוהלוכהליגמהתאירקוםירופה
:תורקלתושרונתנוןוקיתינמיז
ןוקתו"טוד"י.ךתעדאקלסיאד
ותאיכיה:אלותוהליגמבןיבותכה
אתנקתורקעווהיירתבד.ןנבר
אלא:הימתב,םידקהלוריתהו
והניאדןויכו.ןוקתוהניאאטישפ
,רתסאתליגמבוהניזמריאדוןוקת
:ןלנמואזימראכיהןלאיעבימדונייה
:רפסבןישרופמהו"טוד"יל.היפוגל
הלאהםירופהימיתא.ארקאמיל
:םהלשרופמהןמזב]מעמשמדןמזב
]נםינמזטקנדיאה.היליעבימיתכאו

ואלןיפקומלש.ונמז:םיברןושל
הוהןמזבבותכיאד,םיזרפלשונמזכ
ועביא,ןהינשלדחאןמזעמשמ
ורקילועביאורסיבראבורקיל

ארותיילארקלןנישרדדאיובר.םנמזדאימודםהינמז:רסימחב
הברמאקד,אוהםנמזמןלאקפנדןמזהרקיעדאימודא"הוד"ויד
םהיביואמםקנהלולהקנלכה.איהלכלהלהקןמז:והדידאימוד
ארקךירצאלךכלה,רפסבבותכשומכתומוקמראשבןיבןשושבןיב

רקיעד,היירקליואראהישייוברל
ליעל.םימיכםימי:היהובסנה
ביתכו,וחמשיו"טוד"יביתכהינימ
'וגוםידוהיהםהבוחנרשאםימיכ
וחנרשאםימיבתכימלהילהוהו
יאמ,וחנרשאםימיםהםהעמשמד
:ןתמגודכתורחאםינשתוברלםימיכ
ךיישיכהל.ביתכדאוהתורודל
ושעירמולכםימיכארקדאנשיל
סנהימיבהיהרשאכו"טוד"יתורודל
אכיאאלךכלה,םהבוחנרשאםימי
ירבדוז:םירחאםינשאכהמייוברל
היברמןנחוייבררימגיכה.אביקע'ר
.האתמיתס:הרמאע"ר'ינתמד
ירבדןהש'רםתסהנשמםתסהברה
ןימותסהלכהאתמיתסמ"יו,אביקע'ר
ףד(ןירדהנסברמאדכ,ויהוידימלת
אתפסותםתסמ"רהנשמםתס).ופ
הדוהייברארפסםתסהימחניבר
,אביקע'רדאבילאיאתמיתסוהלוכו
וניצמש,ןכשרפליניעבהשקךא
]עיסוי'רבא"ר]סםשבתומוקמהמכב

יסוייבררבםחנמיבריאתמיתס
ריעהינבקרפבןמקליאתמיתס
םימכחוליקה.יתמיא:))ט.וכףד(
.ןנקיתכםינשהשןמזב:םירפכהלע
,ןידתיביפלעתורבעתמםינשהש
ןיחלושןידתיבב]פןישדקמהםישדחהו
ןסינשדקוהיתמיאעידוהלןהיחולש
:ןיחולשפ"עםידעומןישועו
ןיחולשהו.םתמדאלעןייורששכ
:לארשיץראהצקלחספהדעןיעיגמ
הלאלכוקספש.הזהןמזבלבא
ד"ביחולשועיגיאלוודרפנלארשיו
הליגמארקמלןיפוצלכה,םלצא
הליגמהןנירקרדאבד"יםויםירמואו
ןסינלשו"טוםויו"טרדאלוראשנ
התאירקםידקתםאו,חספןישוע
לשםויםישלשףוסלחספושעי
םימיבץמחןילכואואצמנו,האירק
הזהןמזב:חספלש)םויב(םינורחא
יבראהד.אתנקתאהלאתיאימנ
רמאו]הוה[הזהןמזבאביקע
אבילאואלאלא:ןימידקמד'ינתמב
:הרמאע"רימקמווהד]צ.ןנברד
ישרדימנןנבראמלא.ןנירקאהימ
רמאירמאדאכיא:םהינמזםנמזןמז
.האתמיתסאביקע'רירבדוזהבר
ןמזשירדדאנשיליאהלןניסרגאלו
הילעיגילפדןנבראהד,םהינמזםנמז
רחאלורימחהשאלא,הילישרדימנ
:הבןילכתסמדםושמןברוח
ליעלדאתיירבאהד.י"רדאישק
:ליזאושרפמדכ'ינתמדהדוהי'רדא

יקואו

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמא"פ'יימאא
גמסדהכלההליגמ

'יסח"אע"שרוטדןישע
:אףיעסחפרת

טהכלהםש'יימבב
:גףיעסםשע"שוט

זוהכלהםש'יימגג
:םשגמס

תוכלהמב"פ'יימדד
:בהכלהםירממ

'ליגמ'להמא"פ'יימהה
:טהכלה

=
לאננחוניבר
א"יבתארקנהליגמ

ד"יבג"יבב"יב
אלותוחפאלו"טב
ארקבתכאלאהו.רתוי
ינהוו"טבוד"יבאלא
ןנירמאו.ןלאנמוהלוכ
ןמקלרמימלןניעבדכ
םירפכהלעוליקהםימכח
םוילןימידקמויהיש
א"יבןירוקוהסינכה
םוי'יפג"יבוב"יבו
'הםויו'בםוי.הסינכה
ינפמהסינכהםויארקנ
םירפכהינבןיסנכנש
וללפתישידכםיכרכב
.ת"סבוארקיורובצב
םיקפסמןיסנכנשםויבו
םהיחאלןוזמוםימ
ד"יםוילחםאוםיכרכבש
םירפכלוריתה'גםויב
'בםויבהליגמהאורקל
לחםאו.שדחלג"יאוהש
ןירוקיעיברבד"יתויהל
אוהש'בםויבםירפכה
ד"ילחםאו.שדחלב"י
תבשבדחאבתויהל
'הםויבןירוקוןימידקמ
וליקה.שדחלא"יאוהש
םיקיפסמשינפמןהילע
םהיחאלןוזמוםימ
וסנכיםאו.םיכרכבש
ינפמ'דםויבוא'גםויב
ןניאהליגמהתאירק
'הםויבאובלןילוכי
ןכוהסינכהםויאוהש
.העומשהוזךרד
וליקהךיאוןנישקאו
םויוד"יורקעוםימכח
ישנאתנקתןהשו"ט
םהונקתוהלודגהתסנכ
ינבלג"יוב"יוא"י
לוכיד"בןיאאהוםירפכה
וריבחד"בירבדלטבל
ימנינהןניקרפו.'וכו
לעםדיבהיהתרוסמ
תסנכישנאיכהפ
ביתכדמ.םונקת]הלודגה[
]ימי[)ירבד(תאםייקל
םהינמזבהלאהםירופה
םנמזואןמזביתכאלו
םיזרפלשםנמזעמשמד
ךרכןבלשןמזאוהאל
.םהינמזביתכאלא
םינמזיכהנימןניקייד
.םימכחןהלונקיתהברה
דגנכםימי'בב"יוא"יןהו
אלג"ילבא.ו"טוד"י
אוהדייוברלארקךירצ
ןכתיאלו.לכלהלהקןמז
אלוביתכדז"יוז"טרמול
ולןיארמולכ.רובעי
ימיתושעלורובעל
ו"טםוירחאםירופה
קיידינמחנרבלאומשו
ב"יוא"יתוברלםימיכמ
תורודלםימיכךדיאו.'וכ
ומכרמולכביתכדאוה
ושעםהבוחנרשאםימיה
ר"א.םירופימנםתוא
הליגמוזהנשמןנחוי
'וכב"יבא"יבתארקנ
'רירבדהמותסתישענש
םימכחלבא.ןהאביקע
התואןירוקןיאםירמוא
ו"טוד"יןהוהנמזבאלא
הלעןניבתואו.דבלב
הדוהיר"אאינתדאהמ
ב"יבא"יבןירוקיתמיא
םינשהשןמזבג"יבו
ןיאשןמזברמולכ.ןנקתכ
לבלבתהלדמשםש
לארשיו.םינשהןובשח
לבא.םתמדאלעןיורש
הזהןמזבשפ"עאהתע
ליאוהןנקיתכםינשה
ןיאהבןילכתסמו

ןירוק

ס"שהתרוסמ
תופסוהםע

'יע[)ב,:גיתומבי)א
ןלנמה"ד.טפםיחבז'סות
איגוסבושקהשהמ'וכו
,]אישוקבוחינהואכהד
,].טי.דףדןמקל[)ג
.ולןיטיג:גק"ומ)ד
,.ולז"עה"מא"פתוידע
ןמקל[)ו,]:גיתומבי[)ה
ש"ע:דיתינעת)ז,]:ד
ןיקרפדאתפסותןייעו
,ש"ע:דןמקל)ח,ג"ה
.לתורוכבי"שר'יעו[)ט

.]יתיתה"ד

ס"שהןוילג=
אלא'ינתמ'מג
ןייע.'וכםירפכהש
תשרפאמוחנתשרדמ
איההבשדח'יפתישארב
אלוםש:הסינכהיניד
ףדןמקל.ביתכרובעי

:א"עה

=
םלשהרואהרות

םיִרtַֻהיֵמְיתֵאםiֵַקְל)א
רLֲֶאkַםֶהיpֵַמְזaִהlֵֶאָה
יַכcְֳרָמםֶהיֵלֲעםiִַק
הkְָלnַַהרzְֵסֶאְויִדeהiְַה
םLְָפַנלַעeמiְִקרLֲֶאַכְו
תBמvַֹהיֵרְבcִםָעְרַזלַעְו
]אל,טרתסא[:םָתָקֲעַזְו
םיִדeהiְַהeלaְִקְוeמiְִק)ב
לַעְוםָעְרַזלַעְוםֶהיֵלֲע
kַָהלpְִוםֶהיֵלֲעםיִוְלGא
תֵאםיִֹשֹעתBיְהִלרBבֲעַי
Lְַהיֵנiֵָאָהםיִמlֶה
kִַמְזִכְוםָבָתְכpָםaְלָכ
LְָוהָנLָזכ,טרתסא[:הָנ[
תBיְהִלםֶהיֵלֲעםiֵַקְל)ג
הָעaְָרַאםBיתֵאםיִֹשֹע
תֵאְורָדֲאLֶדֹחְלרָֹשָע
aBרָֹשָעהMִָמֲחםBי
aְלָכLְָוהָנLָהָנ:kַiָםיִמ
םֶהָבeחָנרLֲֶא
םֶהיֵבְיBאֵמםיִדeהiְַה
tַCְהֶנרLֲֶאLֶדֹחַהְו
הָחְמִֹשְלןBגiִָמםֶהָל
eיְללֶבֵאֵמBטםBב
יֵמְיםָתBאתBֹשֲעַל
הָחְמִֹשְוהLְzִֶמ
eִמLְלBנָמַחBיִאתL
תBנzַָמeeהֵעֵרְל

:םיִנBיְבֶאָל
]בכ-אכ,טרתסא[

=
י"שריטוקיל

הירכזיגח.ג"הנכישנא
יכדרמולבבורזיכאלמו
ע"ר.].וטב"ב[םהירבחו
ימלכירק.האתמיתס
תומוקמבוירבדיברהארש
םתסהנשמבןאנשוהברה
הברה.]:חלןיבוריע[

םתסונשנויתועומשמ
תובותכ[אתיירבבוהנשמב
אבילאימתסדאבורו.]:אק
יברהנשמםתסדע"רד
יברארפסםתסוריאמ
יברדאבילאוהלוכוהדוהי
שי.]:גלןילוח[אביקע
]הילירקיכהל[םישרפמ
האתמיתסאביקעיבר
ולאבןירדהנסבןנירמאד
םתס).ופ(ןיקנחנהןה
םתסריאמיברהנשמ
והלוכוןתניבראתיירב
ואלואביקעיברדאבילא
המכבאהדאיהאתלימ
םחנמיברןנירמאןיתכוד
ןועמשיברהאתמיתס
בוראלאהאתמיתס
ס"שהבאכיאתוינשמ
אביקע'רדאבילאתומותס
.]ש"הוסמבש"ע.לתורוכב[

םינויצותוהגה=
המכבוי"תכב]א
אסריגהםינושאר
תורייעוםירפכ"םוקמב(
ןיאשו)"תולודג
ש"עבןירוקתולודגתורייעוהסינכהםוילןימידקמםירפכתבשבל"חםינושארהמכ'יג]ג:תבשברעבי"ופדתוינשמבוי"תכב]ב:)ס"קד(י"שרינפלהיהןכשהארנואוההפיןושלו,נ"ביתומימהמוחןיפקומ
:)תומביבה"כו(םימכחףסוני"תכב]ו:'וכוותאיכיהאלותוןוקתדאוהףסוני"תכב]ה:)י"שר'יעו(י"תכבאתיל"א"יבתארקנהליגמ"תובית]ד:המלשקשח'יעו,)א"בשר,א"בטיר,יריאמ'יע(רחמלהמוחתופקומו
הבןינכתסמוליאוהןיסרוגשי]ח:)ס"קד(דאמרשיה"כו"ייוברל'וכוןמזג"ינ"ה"תוביתהןלהלאתילו,י"תכבה"כו,)ןוילג(]'וכןמזג"יקחצירבלאומשר"אש"אר'יגו'וכןמזג"ירסילתורסירתאמיאוף"יר'יג[]ז
:השמטקנאלודילעתולחנהוארקנוץראהתאליחנהעשוהישיפלאלאהשמתומימטקנימליצמהוהדימנה"הוףסונף"ירבשי"שרב]ט:גתישארבאמוחנתשרדמב'יגה'יעו,)תומחלמבוש"יעף"יר(
ל"צ]נ:ימנףסוני"תכב]מ:)ס"קד(הגגשבטמשנור"ופדבה"כו,)תואסריגיפולח(ב"יבאוהשםימעפוףיסוהלשי]ל:אבלורוזחלםימכחד"ירותבוף"ירבשי"שרב]כ:)ש"ייע(הרותהתאירקלוףסונד"ירותב]י
לןילוחבאוהו,ןועמש'רבא"רל"צ]ע:ש"שר'יעו,)ס"קד("םשב"תביתלכ"חאשבתשנהזמו,)ס"שהלכבןכושעשומכו(ס"שברוזנעצהינפמונישםירחואמהםיסופדבו,דומלתבי"ופדבוי"תכב]ס:)מ"האב(םהינמז

:)א"שרהמ'יעו(הורמא'וכוווהדןנברואלאלאר"ופדוי"תכב]צ:ןיחלושד"בוד"בבןישדוקמי"תכב]פ:)םשןילוחתויחץ"רהמ(ןחכשאאליסוי'רבא"רלעלבא.ב"עאנתורוכבא"ע

2а7



Глава Перваярактат егила

по мнению раби Акивы ה ִאיָתא ַמן ַהזֶּ זְּ  ֲאִפיּלּו ּבַ
א ְנּתָ ּקַ  ,данное постановление [о том — ְלַהאי ּתַ
что жители деревень имеют право читать 
Мегилу раньше] действительно даже в наше 
время [в противоположность сказанному 
в барайте]. Ведь раби Акива, который жил 
после разрушения Храма 24, говорит в мишне, 
что жители деревень переносят чтение Ме-
гилы на день схода. א ָלאו -Разве не оче — ֶאּלָ
видно, что эта барайта ָנן ַרּבָ א ּדְ יּבָ -выража — ַאּלִ
ет именно позицию мудрецов — оппонентов 
раби Акивы? Следовательно, даже по их 
мнению ִתיְקָנן ִנים ּכְ ָ ַהּשׁ -во времена, ко — ּוִבְזַמן ׁשֶ
гда годы и месяцы еврейского календаря 
устанавливаются, как полагается по зако-
ну Торы, רּוִיין ַעל ַאְדָמָתן ָרֵאל ׁשְ  и при этом — ְוִיׂשְ
народ Израиля пребывает на своей земле, 
-жители деревень все же чита — ִמיָהא ְקִריָנן
ют Мегилу заранее! А это, в свою очередь, 
означает, что и мудрецы согласны с толко-
ванием «время» — «их время» — «их време-
на», в соответствии с которым разрешает-
ся читать Мегилу заранее. Таким образом, 
сказанное в барайте י יֹוָחָנן ַרּבִ א ּדְ יּוְבּתָ -опро — ּתְ
вергает точку зрения раби Йоханана от-
носительно позиции мудрецов. Гемара за-
ключает: א יּוְבּתָ  действительно, его точка — ּתְ
зрения опровергнута.
Гемара предлагает альтернативную версию 
высказывания Рабы бар бар Ханы от имени 
раби Йоханана.
ָאְמֵרי א ּדְ -Некоторые излагают это выска — ִאיּכָ
зывание по-другому: ר ָחָנה ָאַמר ר ּבַ ה ּבַ  ָאַמר ַרּבָ
י יֹוָחָנן -сказал Раба бар бар Хана от име — ַרּבִ
ни раби Йоханана: наша мишна, זֹו — в кото-
рой говорится, что даже в наше время жи-
телям деревень разрешено читать Мегилу 
заранее, ָאה י ֲעִקיָבא ְסִתיְמּתָ ְבֵרי ַרּבִ  является — ּדִ
высказыванием раби Акивы, слова которо-
го зачастую мишна приводит как анонимные. 
 Однако мудрецы говорили — ֲאָבל ֲחָכִמים ָאְמרּו
[то есть считали] иначе: ִלין ּכְ ַמן ַהזֶּה הֹוִאיל ּוִמְסּתַ זְּ  ּבַ

ּה -в наше время, поскольку люди несведу — ּבָ
щие следят за ней [за датой чтения Мегилы] 
и по ней определяют, когда наступит Песах, 
также и жители деревень א  ֵאין קֹוִרין אֹוָתּה ֶאּלָ
ּה ְזַמּנָ -должны читать Мегилу исключитель — ּבִ
но вовремя — четырнадцатого адара.
Согласно такой версии высказывания раби 
Йоханана, барайта раби Йеуды приводится 
в качестве доказательства его правоты.
Гемара говорит:
י ָהִכי ְנָיא ַנּמִ  Так же учили и в следующей — ּתַ
барайте: י ְיהּוָדה  :сказал раби Йеуда — ָאַמר ַרּבִ
 когда действительно разрешение — ֵאיָמַתי
переносить чтение Мегилы на день схода? 
Только ִתיְקָנן ִנים ּכְ ָ ַהּשׁ ְזַמן ׁשֶ -во времена, ко — ּבִ
гда годы и месяцы еврейского календаря 
устанавливаются, как полагается по зако-
ну Торы, רּוִיין ַעל ַאְדָמָתן ָרֵאל ׁשְ  и при этом — ְוִיׂשְ
народ Израиля пребывает на своей земле. 
ה ַמן ַהזֶּ זְּ  Однако в наше время, когда — ֲאָבל ּבַ
народ Израиля рассеян, ּה ִלין ּבָ ּכְ  — הֹוִאיל ּוִמְסּתַ
поскольку люди несведущие следят за ней 
[за датой чтения Мегилы] и по ней опреде-
ляют наступление Песаха, также и жители 
деревень ּה ְזַמּנָ א ּבִ  должны — ֵאין קֹוִרין אֹוָתּה ֶאּלָ
читать ее [Мегилу] исключительно вовре-
мя. Как было доказано выше, раби Йеуда, 
автор этой барайты, выражает мнение муд-
рецов — оппонентов раби Акивы. А, значит, 
сказанное в ней подтверждает позицию 
раби Йоханана [во второй версии его слов]: 
согласно мнению мудрецов, после разру-
шения Храма читать Мегилу можно толь-
ко вовремя.
Гемара указывает на возможное противо-
речие между барайтой раби Йеуды и миш-
ной (ниже, 5а).
ְיהּוָדה י  ַרּבִ ַאּדְ ְיהּוָדה  י  ַרּבִ ּדְ ֵליּה  ָיא  ַקׁשְ י  ִ ַאּשׁ   Рав — ַרב 
Аши усматривает противоречие меж-
ду словами раби Йеуды, приведенными 
в барайте, и словами раби Йеуды, при-
веденными в мишне, цитируемой ниже, 

24. Раби Акива жил и в эпоху до разрушения Храма, но основная его деятельность как законоучи-
теля пришлась на период после его разрушения (Ритва).
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Глава Первая рактат егила

ִלְבַרְייָתא ָלּה  -и, разрешая это проти — ּומֹוִקים 
воречие, указывает, что автор барайты — 
не раби Йеуда, а ר ְיהּוָדה י יֹוֵסי ּבַ ַרּבִ  раби Йосе — ּכְ
бар Йеуда. То есть утверждает, что барай-
ту надо читать так: «Сказал раби Йосе бар 
Йеуда…»
Гемара поясняет, в чем состоит противоре-
чие, замеченное равом Аши.
י ְיהּוָדה  Разве возможно, чтобы — ּוִמי ָאַמר ַרּבִ
раби Йеуда сказал в барайте:ה הֹוִאיל ַמן ַהזֶּ זְּ  ּבַ
ּה ִלין ּבָ ּכְ -в наше время, поскольку на — ּוִמְסּתַ
род следит за ней [за датой чтения Мегилы], 
также и жители деревень א  ֵאין קֹוִרין אֹוָתּה ֶאּלָ
ּה ְזַמּנָ  должны читать ее исключительно — ּבִ
вовремя? ּוְרִמיְנִהי — Ведь в таком случае воз-
никает противоречие между словами раби 
Йеуды в этой барайте и его высказыванием 
в мишне (ниже, 5а). В мишне говорится: י  ָאַמר ַרּבִ
 в каком — ֵאיָמַתי :сказал раби Йеуда — ְיהּוָדה
случае жителям деревень разрешено читать 
Мегилу раньше, чем другим? Если они про-
живают ָמקֹום — в местах, י ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ֵ ּשׁ ְכָנִסין ּבַ ּנִ  — ׁשֶ
где у жителей деревень принято приезжать 
в город по понедельникам и четвергам — по-
стоянным дням заседаний суда. ֲאָבל ָמקֹום — 
Но в местах, י ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ֵ ּשׁ ֵאין ִנְכָנִסין ּבַ  где — ׁשֶ
не принято ездить в город именно по по-
недельникам и четвергам, так что разреше-
ние передвинуть чтение Мегилы на эти дни 
ничего жителям этих мест не дает, ֵאין קֹוִרין 
ּה ְזַמּנָ א ּבִ  ее следует читать только — אֹוָתּה ֶאּלָ
вовремя. Гемара делает вывод из сказанно-
го: следовательно, ָמקֹום — в местах, ְכָנִסין ּנִ  ׁשֶ
י ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ֵ ּשׁ -где у жителей деревень при — ּבַ
нято приезжать в город по понедельникам 
и четвергам, ִמיָהא ָקִריַנן — все же разрешено 

ее читать раньше основного срока ַמן זְּ  ַוֲאִפּלּו ּבַ
ה -даже в наше время! 1 Но это противо — ַהזֶּ
речит тому, что сам же раби Йеуда говорил 
в барайте [что в наше время разрешено чи-
тать Мегилу только вовремя]!
Разъяснив, какое противоречие обнаружил 
рав Аши в словах раби Йеуды, гемара воз-
вращается к тому, как он его разрешил.
 И поэтому рав Аши относит — וּמֹוִקים ָלּה ִלְבַרְייָתא
авторство барайты ר ְיהּוָדה י יֹוֵסי ּבַ ַרּבִ  к раби — ּכְ
Йосе бар Йеуде. Противоречие снято: у миш-
ны и барайты — разные авторы.
Гемара удивляется: ָיא ֵליּה ַקׁשְ ּום ּדְ -неуже — ּוִמּשׁ
ли только из-за того, что он [рав Аши] усмо-
трел противоречие י ְיהּוָדה ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ ַרּבִ -ме — ּדְ
жду словами раби Йеуды в барайте и его же, 
раби Йеуды, словами в мишне, он меняет вер-
сию текста барайты, י יֹוֵסי ַרּבִ  מֹוִקים ָלּה ִלְבַרְייָתא ּכְ
ר ְיהּוָדה -отнеся авторство барайты к друго — ּבַ
му тане, раби Йосе бар Йеуде? 2

Отвечает гемара: разумеется, из-за этого рав 
Аши не стал бы менять версию барайты. ַרב 
י ִ ָתֵני ָלּה ,Но он, рав Аши — ַאּשׁ א ּדְ ִאיּכָ ִמיַע ֵליּה ּדְ  — ׁשְ
слышал, что некоторые учат эту барайту י ַרּבִ  ּכְ
ָתֵני ָלּה ,от имени раби Йеуды — ְיהּוָדה א ּדְ  — ְוִאיּכָ
а некоторые учат ее ר ְיהּוָדה י יֹוֵסי ּבַ ַרּבִ -от име — ּכְ
ни раби Йосе бар Йеуды. ָיא ֵליּה ַקׁשְ -И по — ּוִמּדְ
скольку, следуя первой версии, он [рав Аши] 
обнаружил противоречие י ַרּבִ י ְיהּוָדה ַאּדְ ַרּבִ  ּדְ
 между словами раби Йеуды в барайте — ְיהּוָדה
и его же, раби Йеуды, словами в мишне, ָאַמר — 
он заключил: י ְיהּוָדה ַרּבִ ָתֵני ָלּה ּכְ  тот, кто — ַמאן ּדְ
учит эту барайту от имени раби Йеуды, ָלאו 
ְווָקא י .допускает неточность — ּדַ ַרּבִ ָתֵני ָלּה ּכְ  ַמאן ּדְ
ר ְיהוָּדה  А тот, кто учит ее от имени раби — יֹוֵסי ּבַ
Йосе бар Йеуды, ְווָקא  ,точен. Таким образом — ּדַ

1. Вывод основан на том, что раби Йеуда говорит 
о своем времени, а он жил после разрушения Храма, 
то есть в период, именуемый здесь «наше время».
2. Казалось бы, рав Аши воспользовался вполне 
легитимным способом разрешения противоречий 
между высказываниями мудрецов. Почему же ге-
мара удивляется? Потому что, как объясняют ком-
ментаторы, в данном случае такой подход не оправ-
дан. Противоречие можно разрешить, не меняя 
авторства барайты, но объяснив, что в мишне раби 

Йеуда следует точке зрения раби Акивы, по мне-
нию которого и в наше время разрешается читать 
Мегилу раньше срока (см. выше). А в барайте раби 
Йеуда говорит с позиции мудрецов, по мнению ко-
торых в наше время Мегилу следует читать толь-
ко вовремя (Рашба, Ритва). Можно было бы разрешить 
возникшее противоречие и по-другому, сказав, что 
барайта и мишна говорят от имени двух разных 
танаим, мнения которых по поводу точки зрения 
раби Йеуды разделились (Ритва).
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תפקומשלכףארשעהשמחבןירוקושורושחאתומימהמוחתפקומןשוש
יזרפיזרפףיליט"מןדידאנתורשעהשמחבןירוקשורושחאתומימהמוח
הברהיזרפהירעמדבל)הםתהביתכו]הםיזרפהםידוהיהןכלע)אאכהביתכ
המוחתפקומ]ב[ןאכףאןונןבעשוהיתומימהמוחתפקומ]א[ןלהלהמדאמ
תילדןדידאנתכרמאאלהחרקןבעשוהייבראמלשב.ןונןבעשוהיתומימ
אהדט"מהחרקןבעשוהי'רכרמאאלט"מןדידאנתאלאיזרפיזרפהיל
אלוםיזרפכאלןאמכ'דבעד]ג[ןשושאלארמאקיכה]ויזרפיזרפהילתיא
אמלשב.סנהבהשענוליאוהןשושינאשגידכהלירמאואבררמאןיפקומכ
ןיבקלחלהנידמוהנידמריעוריעוהנידמוהנידמ)דביתכדונייהןדידאנתל
ריעשורושחאתומימהמוחתפקומלןונןבעשוהיתומימהמוחןיפקומ
אמלשבהחרקןבעשוהייברלאלאתורייעראשלןשושןיבקלחלימנריעו
אתאיאמלריעוריעאלאתורייעראשלןשושןיבקלחלהנידמוהנידמ
יזרפהילתיאדןויכאחינימןדידאנתלוהחרקןבעשוהייברךלרמא
עשוהי]זיברדכואתאדאוההשרדלארקאלאילהמלהנידמוהנידמיזרפ
לכוולךומסהלכוךרכד)היולןבעשוהייבררמאדאתאדאוהיולןב
רבאייחיבראמיתיאוהימרייבררמאהמכדעךרככןודינומעהארנה
ארועישדןלעמשמאקאהלימאמילו)ולימאירבטלןתמחמכהאבא
אייחיבראמיתיאוהימרייבררמאו)ז.אירבטלןתמחמכיוההמכלימד
ןיאש)חתוצמההלא)וביתכהוארבסתוםורמאםיפוצך"פצנמאבארב
תוחולבשך"מסום"מאדסחבררמאהדועוהתעמרבדשדחליאשראיבנ

סנב

.יתמיא:הדוהירביסוייברכליעלד.אתיירבךהלהליקואו
םירפכהועובקןידתיבשםוקמב.'וכםיסנכנשםוקמ:םימידקמ
.ןיסנכנןיאשםוקמלבא:בירהםהלשישכןידהםוילםשםיסנכנ
:הנמזבאלאהתואןירוקןיא,םירפכלאיהאלוקואלהמדקהךהד

:הימתב.'וכהילאישקדםושמ
ךותמו,המוחהלןיאשריע.םיזרפה
ןיקחורמוזורפוץופנהתבישיךכ
.ו"טבןיפקומ:הנוכשלהנוכשמ
עבקדמו,םשןיבותכםימיינשירהש
:ןיפקומלו"טהיידשםיזרפלד"י
ביתכדרשעהשמחו.אלללכללכ
וחנשךרדכ,ןשושלהיידשהליגמב
שוכדעוודוהמ:סנהתעשבוב
ביתכד,םירופםהילעולביקש.ביתכ
ךלמהתונידמלכב]חםירפסחלשיו
ג"עאו,םהילעםייקל'וגושורושחא
ןויכ,ארקיאהבשוכוודוהבתכאלד
שורושחאךלמהתונידמלכבביתכד
ביתכדכ:שוכדעוודוהמירה
איהאישוקדאנקסמ.םישועתויהל
.ד"יבםיזרפאמיאו:אוהאצוריתאלו
אלדןיפקומלבא,ארקוהניעבקאהד
רסיבראבועביאארקוהניעבק
אמיאו:ורקילרסימחבועביאורקיל
השמחבביתכדארקו.ג"יבןיפקומ
ושעשךרדכ,עבקדאוהןשושלרשע
.ןשושכינשמו:הנושארהנשבו"טב
ןיפקומהןמזבותכהךלזמראלדןויכ
ו"טבושעשןשושןחכשאואוהתמיא
:ןיפקומלריישםויהותואשארבתסמ
בוטםויוהתשמד.היישעןחכשא
:ו"טבןיפקומוד"יבםיזרפלאהתש
.ןלנמ:הליגמהתאירק.הריכז
העבראבםיזרפלןמזםהלעבקנש
םידוהיהןכלעדארקיאהבאה,רשע
תוזרפהירעבםיבשויהםיזרפה
'וגורשעהעבראםויתאםישוע
הריכזשקתיא:אביתכדאוההיישע
:םהלדחאןמזךכלה.היישעל
השמימיבץראהתאיבב.םתהביתכו
הברהיזרפהירעמדבלעשוהיו
אלו.עשוהיתומימןלהלהמ:דאמ
תומימהמוחןיפקומןלהלהמןניסרג
המוחןיפקומואלםיזרפאהד,עשוהי
ףא.עשוהיתומימןאכףא:והנינ
ןמההשעמבןאכרומאהםיזרפ
רחאלדג"עאו,רמאקעשוהידיזרפב
ןינעלםיזרפיוהףקומהשענןכ
הריזג]טרימגאל.יזרפיזרפ:הליגמ
הושהריזגןדםדאןיאו,היברמהוש
:וברמהלביקןכםאאלא)טומצעמ
.ןאמכהדבעדןשושאלארמאקיכה
ושעךאיה,הושהריזגךהןניפלייא
אלואוהיזרפאה,ו"טבןשושבשןתוא
:עשוהיתומימהפקוהשהבןניעדי
םהלןתינש.סנהבהשענוליאוה
גורהלםויהתדכתושעלרחמםג
וחנאלןחרכלע,םימיינשםהיאנושב
הנידמ:תורודלהועבקןכו,ו"טדע
היישעוהריכזיבג.ריעוריעהנידמו
םישענוםירכזנהלאהםימיהוביתכ
הגהנמכהנידמוהנידמעמשמ'וגו
גהנמשישונדמל,הגהנמכריעוריעו
תורייעבקולחגהנמותונידמבקולח
פ"עאו,תורייעראשלןשושןיבקלחל
:ו"טבהעבקוהםיזרפללכבאיהףאש
החרקןבעשוהי'רלאלאןניסרגיכה
ןיפקומןיבקלחלהנידמוהנידמאמלשב

'רכו:ריעוריעןיבקוליחןיאו,םיושןיפקומהלכוןיושםיזרפהלכירה.יאמלריעוריע:]ישורושחאתומימןיפקומןיאשלשורושחאתומימהמוח
ג"עאךומסה,ו"טבןירוקו.ךרככןודינ:התומכאהתשהנידמלךומסהריעוריעלכק"האלא,ללכירייאאלקולחבו.יולןבעשוהי
:תורודהיאיבנ.םורמאםיפוצ:תויתואלפכ.ך"פצנמ:ךומסהלבישח.המכדע:)הןמקלשרפמיכה,ךומסוניאשפ"עאהארנהארנוניאש

סנב

ךתעדאקלסאתשה.'וכך"מסום"מאדסחבררמאהדועו
הנובהקרפתבשתכסמבדהמיתותומותסביריימךפצנמד

ואשעוחותפאמלשבםתהרמאקדמאכפיאעמשמ)םשו.דקףד(
חותפואשעוםותסאלא'וכאדסחבררמאדהוילעייוליעםותס
ך"פצנמהימריר"אדהיערגיעורג
ירייאך"פצנמאמלא]םורמאםיפוצ[
קיסמ]תבשד['מגדי"רואותוחותפב
היתלימהליחתמעדידינתקוהיל
ארקיעמהילירייאםגואדסחברד
ך"פצנמדימעהלךרצוהתוחותפב
אדסחברדהשקתאלותוחותפב
הלאביתכהוארבסתוק"האכהו
ןיבבתותיאאישוקךהותוצמה
ל"תאדועותומותסבןיבתוחותפב
השקת]כיתכאירייאתומותסבד
'וכוך"מסום"מאדסחבררמאהו
רשיהרפסבהיגהשל"זות"ריפןכו
ךיפוצלוקומכםורמאםיפוצך"פצנמ
רהמםיפוצ.םיאיבנ)בנהיעשי(
םיאיבנםיתאממ)י)אאלאומש(םירפא
ויהולארשילםהלודמעש)]לםיפוצמ(
תאןומאףרששרחאלוללהםיפוצ
ןושלהלעלפונןושלםושמו)כהרותה
ארבסתוךיפוצןושלבך"פצנמארקנ
בררמאהודועותוצמההלאביתכהו
'וכותוחולבשך"מסום"מאדסח
ידימאישקאלויוהיוהמןיאינשמו
יכותומותסבהליקומהימרייברד
אדסחברדאהמךירפהליגמביטמ
היליחדמאקאכהליזהיחרואיכהד
ריפשינשמוךירפימנתוצמההלאמ
חכומתבשוהליגמדאיגוסהךותמו
ך"פצנמרמאקהימרייברווהייורת
תומותסאותוחותפאםורמאםיפוצ

:)לס"שהקיסמדכו
ןילטבמ

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמא"פ'יימאו
:והכלההליגמ

הכלהםש'יימהדגבז
דןישעגמסוהד

חפרת'יסח"אע"שוט
:בףיעס

=
לאננחוניבר

.הנמזבאלאהתואןירוק
ןאמדאבילאהדוהי'ר
'רדאבילאאמיניא
הזהןמזב'יפאאביקע
ב"יבוא"יבהתואןירוק
ישנאתנקתאהו.ג"יבו
'ריאדואלא.ןהג"הנכ
ןנברדאבילאהדוהי
ןנקיתכםינשהשןמזבו
לעןייורשלארשיו
א"יבןירוקאהימםתמדא
.ןנחוי'רדאתבוית.ב"יבו
ר"אירמאדאכיא
ירבדהנשמהוז]ןנחוי[
א"כחלבא.ןהאביקע'ר
ליאוההזהןמזב
.הב)אןילכתסמו
ןילכתסמםינויבאה
תעביכהליגמהתאירקב
ןיקלחמהליגמהתאירק
םיינעלםירופתועמ
ןיאתונתמןהלןיחלשמו
הנמזבאלאהתואןירוק
בר.יכהימנאינתד"יב
ר"אימוהילאישקישא
הזהןמזבלבאיכההדוהי
ןיאהבןילכתסמוליאוה
.הנמזבאלאהתואןירוק
ל"זןואגרמאש)ביאהו
.ןינכתסמוןינושונאךכ
םנקיתכםינשהםאשריפו
דימעהללארשיןילוכיש
הנכסןהילעןיאוןהיתותד
אלאהתואןירוקןיא)ג
.ונינשךכונאלבא.הנמזב
יתמיאהדוהיר"א
'בבםיסנכנשםוקמ
ןיאשםוקמלבא'הבו
התואןירוקןיאםיסנכנ
םוקמ.הנמזבאלא
אהימ'הבו'בבםיסנכנש
'יפאוב"יבוא"יבןנירק
הילעימשו.הזהןמזב
ינתדןאמאכיאדישאברל
ר"ביסוי'רכאתיירבלהל
אלדאוהאקוד)דהדוהי
'רדאהדוהי'רדךלישקת
ןיפקומהןיכרכ:הדוהי
עשוהיתומימהמוח
.ו"טבןירוקןונןב
.םיזרפ'מגבאנמיקאו
םידוהיהןכלעאכהביתכ
ירעבםיבשויהםיזרפה
םויתאםישועתוזרפה
םתהביתכו.רשעהעברא
המ.יזרפהירעמדבל
ירקויזרפהביתכדןלהל
תומוחתופקומויזרפינהל
ןבעשוהיתומימןהידהבד
.ו"טבןירוקךנהומכןונ
המוחןיפקומאמיאו
ןניקרפו.ו"טוד"יבןירוק
ד"יםויתאביתכהוהיא
אתשה.תרמאאקדכו"טו
רשעהעבראםויתאביתכ
.רשעהשמחםויתאו
ינהוד"יבינהןניעמש
'בדיבעדןאמתילו"טב
םוקמוםוקמ]מלכלםימי
אכילבות.דחאםויומוי
ועביאןיפקומדרמימל
אהדו"טבועביאד"יב
ביתכדמליעלןנישרפ
דחלכדןניקיידןהינמז
אלהזלשונמזו.ונמזב
ןיארמולכ.הזלשונמז
אלוו"טבןירוקםיזרפה
]נרמואו.ד"יבןיפקומה
יאןיפקומרמולכג"יב
.ג"יבועביאו"טבועב
המןשושכןניקרפו
תפקומאלדג"עאןשוש
ןבעשוהיתומימהמוח
איהדןויכאהימאיהןונ
ו"טבורקהמוחתפקומ
תפקומאיהשלכףא
שקתיאו.ו"טבורקהמוח
ביתכדהיישעלהריכז
םירכזנהלאהםימיהו
'רכאלד'ינתמ.םישענו
ינתדהחרקןבעשוהי
תומימהמוחןיפקומ
ו"טבןירוקשורושחא
וארקךכיפלסנהבהשענוליאוהאיהןונןבעשוהיתומימהמוחתפקומואלדג"עאדןשושינאשרמאןדידאנתוןשושכ
המוחתופקומוהייוורתדג"עאדקלחלהנידמוהנידמ.ריעוריעהנידמוהנידמביתכןדידאנתלאמלשבןנישקאו.ו"טב
ראשלןשושןיבקלחלימנריעוריע.ד"יבורקןכירחאתופקומהוו"טבורקןונןבעשוהיתומימהמוחתופקומהןוניא
םיזרפרמגדןויכןדידאנתלוןנירמאו.ילהמלריעוריעהחרקןבעשוהי'רלאלא.ד"יבתורייעראשבו"טבןשושב.תורייע
ןכואיההנידמכהנידמלךומסהלכו)ההנידמ'אנשאוהאריתיארקע"וכלאלא.ולהמלהנידמוהנידמןנירמאדכםיזרפ
בשחישולךומסהךרכלץוחמהיהיהמכו.ךרככןודינומעהארנהלכוולךומסהלכוךרכל"ביררמאדל"בירכוריעוריע
םיפוצך"פצנמאבארבאייח'ראמיתיאוהימריר"א:לימהרועישהזואירבטלןתמחמכלימאנמיקואו.ךרכומכ

יאהוניברלשותסריגאיהוזוןושלההזבבתכתומחלמבן"במרה)ב.'אלכסךרעךורעבןייע)אלאננחוניברלעהמלשקשח
.ל"זף"ירבה"כו.'וכןירוקןיאןהיתדבלארשיןינכתסמויהשןמזבלבארסח)ג.ל"זןואג

הנידמוהנידמרמאנאלאל"צדהארנ)ה.'וכואקודי"רבי"רכהלינתדןאמרמאי"רדאי"רדהילאישקדמול"צורסחדהארנ)ד
:'וכוךומסהלכדןניעמשאו

ס"שהתרוסמ

תופסוהםע
,].ה:דףדןמקל[)א
,]:בנז"ע:הסק"ב[)ב
,:דןמקלא"עליעל)ג
ןמקל[)ה,.זיןמקל)ד
,].ומםיחספ[)ו,]:ג
אמוי[)ח,].דקתבש[)ז
כ"ות].זטהרומת.פ
םיחספ)ט,יתוקוחבףוס
,].דיףדןמקל[)י,.וסףד
,ש"ע:גקןירדהנס)כ
תבשתופסות'יעו[)ל

.]יעורגה"ד.דק

א"רגהתוהגה=
תפקומ('מג]ב[]א[
ןכו(]סמ"את.)המוח
םש]ג[:)י"שרוקחמ
וקםושר.אדבעד

:וקחמלוילע

=
םלשהרואהרות

םיִדeהiְַהןkֵלַע)א
יֵרָעaְםיִבLְיַהםיִזָרtְַה
םBיתֵאםיִֹשֹעתBזָרtְַה
Lֶדֹחְלרָֹשָעהָעaְָרַא
הLְzִֶמeהָחְמִֹשרָדֲא
תBנָמַחBלLְִמeבBטםBיְו
]טי,טרתסא[:eהֵעֵרְלLיִא
תBיְהִלםֶהיֵלֲעםiֵַקְל)ב
הָעaְָרַאםBיתֵאםיִֹשֹע
תֵאְורָדֲאLֶדֹחְלרָֹשָע
aBרָֹשָעהMִָמֲחםBי

aְלָכLְָוהָנLָהָנ:
]אכ,טרתסא[

םיִרtַֻהיֵמְיתֵאםiֵַקְל)ג
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Глава Первая рактат егила

рав Аши не предлагает новую версию барай-
ты, но лишь указывает, какая из имеющихся 
версий верна.


Сказано в мишне: ַע ִפים חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוׁשֻ ים ַהּמוּּקָ ַרּכִ  ּכְ
ן נּון -жители больших городов, окружен — ּבִ
ных стеной со времен Йеошуа бин Нуна, קֹוִרין 
ר ְוכּו׳ ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ -читают Мегилу пятнадцато — ּבַ
го адара и т. д.
Гемара выясняет: י י ִמיּלֵ -откуда выводит — ְמָנַהּנֵ
ся этот закон [что жители укрепленных горо-
дов читают пятнадцатого]? Ведь нигде в Меги-
лат Эстер не сказано об этом прямым текстом.
Отвечает гемара: ָאַמר ָרָבא — сказал Рава: ָאַמר  ּדְ
הּוִדים :в стихе говорится (Эстер 9:19) — ְקָרא ן ַהּיְ  ַעל ּכֵ
ָרזֹות ְוגֹו׳ ָעֵרי ַהּפְ ִבים ּבְ ָרִזים ַהּיֹׁשְ -Поэтому иудеи» — ַהּפְ
празим, живущие в неукрепленных городах 
[празот] 3, делают четырнадцатый день меся-
ца адар [днем] веселья и пиршества и днем 
праздничным…» — а после этого сказано (там же, 

9:21 – 22): «Чтобы обязались сделать четырна-
дцатый день месяца адар и пятнадцатый день 
его… днями пиршества и веселья…» Во вто-
ром стихе, где упомянуто пятнадцатое ада-
ра, не говорится, кто должен праздновать 
Пурим в этот день. ר ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ְפָרִזים ּבְ -Но по — ִמּדִ
скольку в первом стихе ясно сказано, что 
жители неукрепленных городов празднуют 
Пурим четырнадцатого адара, можно заклю-
чить, что ר ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ ִפין ּבַ  ,жители городов — מּוּקָ
окруженных стеной, и есть те, кто праздну-
ет пятнадцатого.
Гемара возражает: разве это что-либо до-
казывает? ְוֵאיָמא — Ведь можно сказать, что 

ר ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ ָרִזים ּבְ  жители неукрепленных — ּפְ
городов должны праздновать Пурим четыр-
надцатого,ִפין -а жители городов, окру — מּוּקָ
женных стеной, ָלל לֹא ָלל ּכְ -вообще не дол — ּכְ
жны его праздновать. Повеление же делать 
пятнадцатое адара праздничным днем, упо-
мянутое в Мегиле, относится только к жите-
лям Шушана — города, в котором в этот день 
евреи обрели покой от войны 4.
Гемара не принимает возражение: ָרֵאל  ְוָלאו ִיׂשְ
 разве они, жители окруженных стеной — ִניְנהּו
городов, не часть народа Израиля? Может ли 
быть, что их не обязали праздновать Пурим? 
ִתיב К тому же — ְועֹוד  ,написано — ֵמֹהּדּו ְוַעד ּכּוׁש ּכְ
что все евреи, населявшие империю Ахашве-
роша, простиравшуюся от Индии до Эфиопии 5, 
приняли на себя обязательство праздновать 
Пурим 6. Несомненно, в их числе — и жители 
окруженных стеной городов.
Гемара вновь возражает: разве из этих сти-
хов можно заключить, что жители укреплен-
ных городов празднуют Пурим только пятна-
дцатого адара? ְוֵאיָמא — Ведь можно сказать, 
чтоיַסר ַאְרּבֵ ָרִזים ּבְ -жители неукрепленных го — ּפְ
родов должны праздновать четырнадцатого, 
согласно стиху 19, ִפין  ,а жители городов — מּוּקָ
окруженных стеной, — יַסר ּוְבַחֵמיַסר ַאְרּבֵ -и че — ּבְ
тырнадцатого, и пятнадцатого 7. ִדְכִתיב  Так — ּכְ
можно понять из написанного (Эстер 9:21): ִלְהיֹות 
ה ָ ר ְלחֶֹדׁש ֲאָדר ְוֵאת יֹום ֲחִמּשׁ ָעה ָעׂשָ ים ֵאת יֹום ַאְרּבָ  ֹעׂשִ
ָנה ָכל ׁשָ ר [ּבֹו] ּבְ  Чтобы обязались сделать» — ָעׂשָ
четырнадцатый день месяца адар и пятна-
дцатый день его, из года в год» — то есть сде-
лать праздничными оба дня.

3. Празот — от паруз [разрозненный, разбросан-
ный]. Так называют города, не окруженные сте-
ной, поскольку они застроены разрозненно и их 
кварталы разделены заметным расстоянием (Раши). 
От того же корня — празим, название жителей 
городов празот.
4. Как сказано (Эстер 9:18): «А иудеи, которые в Шу-
шане, собирались [на войну] в тринадцатый день 
этого [месяца] и в четырнадцатый день его; а в пят-
надцатый день обрели покой, и сделали его днем 
пиршества и веселья».
5. Эстер (1:1).

6. «И разослал [Мордехай] письма ко всем иудеям, 
которые [живут] во всех областях царя Ахашве-
роша… Чтобы обязались сделать четырнадцатый 
день месяца адар и пятнадцатый день его, из года 
в год… сделать их днями пиршества и веселья… 
И приняли иудеи…» (Эстер 9:20 – 23).
7. В память о чуде, которое в Шушане [городе, 
окруженном стеной] длилось два дня. Там евреи 
получили разрешение воевать с врагами в течение 
двух дней: тринадцатого и четырнадцатого адара 
(см. ниже) — а не только в течение одного дня, как 
во всех других местах (Сифтей хахамим, ד״ה ואימא – השלישי).

הליגמןושארקרפתארקנהליגמ :ב
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המוחןיפקומואלםיזרפאהד,עשוהי
ףא.עשוהיתומימןאכףא:והנינ
ןמההשעמבןאכרומאהםיזרפ
רחאלדג"עאו,רמאקעשוהידיזרפב
ןינעלםיזרפיוהףקומהשענןכ
הריזג]טרימגאל.יזרפיזרפ:הליגמ
הושהריזגןדםדאןיאו,היברמהוש
:וברמהלביקןכםאאלא)טומצעמ
.ןאמכהדבעדןשושאלארמאקיכה
ושעךאיה,הושהריזגךהןניפלייא
אלואוהיזרפאה,ו"טבןשושבשןתוא
:עשוהיתומימהפקוהשהבןניעדי
םהלןתינש.סנהבהשענוליאוה
גורהלםויהתדכתושעלרחמםג
וחנאלןחרכלע,םימיינשםהיאנושב
הנידמ:תורודלהועבקןכו,ו"טדע
היישעוהריכזיבג.ריעוריעהנידמו
םישענוםירכזנהלאהםימיהוביתכ
הגהנמכהנידמוהנידמעמשמ'וגו
גהנמשישונדמל,הגהנמכריעוריעו
תורייעבקולחגהנמותונידמבקולח
פ"עאו,תורייעראשלןשושןיבקלחל
:ו"טבהעבקוהםיזרפללכבאיהףאש
החרקןבעשוהי'רלאלאןניסרגיכה
ןיפקומןיבקלחלהנידמוהנידמאמלשב

'רכו:ריעוריעןיבקוליחןיאו,םיושןיפקומהלכוןיושםיזרפהלכירה.יאמלריעוריע:]ישורושחאתומימןיפקומןיאשלשורושחאתומימהמוח
ג"עאךומסה,ו"טבןירוקו.ךרככןודינ:התומכאהתשהנידמלךומסהריעוריעלכק"האלא,ללכירייאאלקולחבו.יולןבעשוהי
:תורודהיאיבנ.םורמאםיפוצ:תויתואלפכ.ך"פצנמ:ךומסהלבישח.המכדע:)הןמקלשרפמיכה,ךומסוניאשפ"עאהארנהארנוניאש

סנב

ךתעדאקלסאתשה.'וכך"מסום"מאדסחבררמאהדועו
הנובהקרפתבשתכסמבדהמיתותומותסביריימךפצנמד

ואשעוחותפאמלשבםתהרמאקדמאכפיאעמשמ)םשו.דקףד(
חותפואשעוםותסאלא'וכאדסחבררמאדהוילעייוליעםותס
ך"פצנמהימריר"אדהיערגיעורג
ירייאך"פצנמאמלא]םורמאםיפוצ[
קיסמ]תבשד['מגדי"רואותוחותפב
היתלימהליחתמעדידינתקוהיל
ארקיעמהילירייאםגואדסחברד
ך"פצנמדימעהלךרצוהתוחותפב
אדסחברדהשקתאלותוחותפב
הלאביתכהוארבסתוק"האכהו
ןיבבתותיאאישוקךהותוצמה
ל"תאדועותומותסבןיבתוחותפב
השקת]כיתכאירייאתומותסבד
'וכוך"מסום"מאדסחבררמאהו
רשיהרפסבהיגהשל"זות"ריפןכו
ךיפוצלוקומכםורמאםיפוצך"פצנמ
רהמםיפוצ.םיאיבנ)בנהיעשי(
םיאיבנםיתאממ)י)אאלאומש(םירפא
ויהולארשילםהלודמעש)]לםיפוצמ(
תאןומאףרששרחאלוללהםיפוצ
ןושלהלעלפונןושלםושמו)כהרותה
ארבסתוךיפוצןושלבך"פצנמארקנ
בררמאהודועותוצמההלאביתכהו
'וכותוחולבשך"מסום"מאדסח
ידימאישקאלויוהיוהמןיאינשמו
יכותומותסבהליקומהימרייברד
אדסחברדאהמךירפהליגמביטמ
היליחדמאקאכהליזהיחרואיכהד
ריפשינשמוךירפימנתוצמההלאמ
חכומתבשוהליגמדאיגוסהךותמו
ך"פצנמרמאקהימרייברווהייורת
תומותסאותוחותפאםורמאםיפוצ

:)לס"שהקיסמדכו
ןילטבמ

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמא"פ'יימאו
:והכלההליגמ

הכלהםש'יימהדגבז
דןישעגמסוהד

חפרת'יסח"אע"שוט
:בףיעס

=
לאננחוניבר

.הנמזבאלאהתואןירוק
ןאמדאבילאהדוהי'ר
'רדאבילאאמיניא
הזהןמזב'יפאאביקע
ב"יבוא"יבהתואןירוק
ישנאתנקתאהו.ג"יבו
'ריאדואלא.ןהג"הנכ
ןנברדאבילאהדוהי
ןנקיתכםינשהשןמזבו
לעןייורשלארשיו
א"יבןירוקאהימםתמדא
.ןנחוי'רדאתבוית.ב"יבו
ר"אירמאדאכיא
ירבדהנשמהוז]ןנחוי[
א"כחלבא.ןהאביקע'ר
ליאוההזהןמזב
.הב)אןילכתסמו
ןילכתסמםינויבאה
תעביכהליגמהתאירקב
ןיקלחמהליגמהתאירק
םיינעלםירופתועמ
ןיאתונתמןהלןיחלשמו
הנמזבאלאהתואןירוק
בר.יכהימנאינתד"יב
ר"אימוהילאישקישא
הזהןמזבלבאיכההדוהי
ןיאהבןילכתסמוליאוה
.הנמזבאלאהתואןירוק
ל"זןואגרמאש)ביאהו
.ןינכתסמוןינושונאךכ
םנקיתכםינשהםאשריפו
דימעהללארשיןילוכיש
הנכסןהילעןיאוןהיתותד
אלאהתואןירוקןיא)ג
.ונינשךכונאלבא.הנמזב
יתמיאהדוהיר"א
'בבםיסנכנשםוקמ
ןיאשםוקמלבא'הבו
התואןירוקןיאםיסנכנ
םוקמ.הנמזבאלא
אהימ'הבו'בבםיסנכנש
'יפאוב"יבוא"יבןנירק
הילעימשו.הזהןמזב
ינתדןאמאכיאדישאברל
ר"ביסוי'רכאתיירבלהל
אלדאוהאקוד)דהדוהי
'רדאהדוהי'רדךלישקת
ןיפקומהןיכרכ:הדוהי
עשוהיתומימהמוח
.ו"טבןירוקןונןב
.םיזרפ'מגבאנמיקאו
םידוהיהןכלעאכהביתכ
ירעבםיבשויהםיזרפה
םויתאםישועתוזרפה
םתהביתכו.רשעהעברא
המ.יזרפהירעמדבל
ירקויזרפהביתכדןלהל
תומוחתופקומויזרפינהל
ןבעשוהיתומימןהידהבד
.ו"טבןירוקךנהומכןונ
המוחןיפקומאמיאו
ןניקרפו.ו"טוד"יבןירוק
ד"יםויתאביתכהוהיא
אתשה.תרמאאקדכו"טו
רשעהעבראםויתאביתכ
.רשעהשמחםויתאו
ינהוד"יבינהןניעמש
'בדיבעדןאמתילו"טב
םוקמוםוקמ]מלכלםימי
אכילבות.דחאםויומוי
ועביאןיפקומדרמימל
אהדו"טבועביאד"יב
ביתכדמליעלןנישרפ
דחלכדןניקיידןהינמז
אלהזלשונמזו.ונמזב
ןיארמולכ.הזלשונמז
אלוו"טבןירוקםיזרפה
]נרמואו.ד"יבןיפקומה
יאןיפקומרמולכג"יב
.ג"יבועביאו"טבועב
המןשושכןניקרפו
תפקומאלדג"עאןשוש
ןבעשוהיתומימהמוח
איהדןויכאהימאיהןונ
ו"טבורקהמוחתפקומ
תפקומאיהשלכףא
שקתיאו.ו"טבורקהמוח
ביתכדהיישעלהריכז
םירכזנהלאהםימיהו
'רכאלד'ינתמ.םישענו
ינתדהחרקןבעשוהי
תומימהמוחןיפקומ
ו"טבןירוקשורושחא
וארקךכיפלסנהבהשענוליאוהאיהןונןבעשוהיתומימהמוחתפקומואלדג"עאדןשושינאשרמאןדידאנתוןשושכ
המוחתופקומוהייוורתדג"עאדקלחלהנידמוהנידמ.ריעוריעהנידמוהנידמביתכןדידאנתלאמלשבןנישקאו.ו"טב
ראשלןשושןיבקלחלימנריעוריע.ד"יבורקןכירחאתופקומהוו"טבורקןונןבעשוהיתומימהמוחתופקומהןוניא
םיזרפרמגדןויכןדידאנתלוןנירמאו.ילהמלריעוריעהחרקןבעשוהי'רלאלא.ד"יבתורייעראשבו"טבןשושב.תורייע
ןכואיההנידמכהנידמלךומסהלכו)ההנידמ'אנשאוהאריתיארקע"וכלאלא.ולהמלהנידמוהנידמןנירמאדכםיזרפ
בשחישולךומסהךרכלץוחמהיהיהמכו.ךרככןודינומעהארנהלכוולךומסהלכוךרכל"ביררמאדל"בירכוריעוריע
םיפוצך"פצנמאבארבאייח'ראמיתיאוהימריר"א:לימהרועישהזואירבטלןתמחמכלימאנמיקואו.ךרכומכ

יאהוניברלשותסריגאיהוזוןושלההזבבתכתומחלמבן"במרה)ב.'אלכסךרעךורעבןייע)אלאננחוניברלעהמלשקשח
.ל"זף"ירבה"כו.'וכןירוקןיאןהיתדבלארשיןינכתסמויהשןמזבלבארסח)ג.ל"זןואג

הנידמוהנידמרמאנאלאל"צדהארנ)ה.'וכואקודי"רבי"רכהלינתדןאמרמאי"רדאי"רדהילאישקדמול"צורסחדהארנ)ד
:'וכוךומסהלכדןניעמשאו

ס"שהתרוסמ

תופסוהםע
,].ה:דףדןמקל[)א
,]:בנז"ע:הסק"ב[)ב
,:דןמקלא"עליעל)ג
ןמקל[)ה,.זיןמקל)ד
,].ומםיחספ[)ו,]:ג
אמוי[)ח,].דקתבש[)ז
כ"ות].זטהרומת.פ
םיחספ)ט,יתוקוחבףוס
,].דיףדןמקל[)י,.וסףד
,ש"ע:גקןירדהנס)כ
תבשתופסות'יעו[)ל

.]יעורגה"ד.דק

א"רגהתוהגה=
תפקומ('מג]ב[]א[
ןכו(]סמ"את.)המוח
םש]ג[:)י"שרוקחמ
וקםושר.אדבעד

:וקחמלוילע

=
םלשהרואהרות

םיִדeהiְַהןkֵלַע)א
יֵרָעaְםיִבLְיַהםיִזָרtְַה
םBיתֵאםיִֹשֹעתBזָרtְַה
Lֶדֹחְלרָֹשָעהָעaְָרַא
הLְzִֶמeהָחְמִֹשרָדֲא
תBנָמַחBלLְִמeבBטםBיְו
]טי,טרתסא[:eהֵעֵרְלLיִא
תBיְהִלםֶהיֵלֲעםiֵַקְל)ב
הָעaְָרַאםBיתֵאםיִֹשֹע
תֵאְורָדֲאLֶדֹחְלרָֹשָע
aBרָֹשָעהMִָמֲחםBי

aְלָכLְָוהָנLָהָנ:
]אכ,טרתסא[

םיִרtַֻהיֵמְיתֵאםiֵַקְל)ג
רLֲֶאkַםֶהיpֵַמְזaִהlֵֶאָה
יַכcְֳרָמםֶהיֵלֲעםiִַק
הkְָלnַַהרzְֵסֶאְויִדeהiְַה
םLְָפַנלַעeמiְִקרLֲֶאַכְו
תBמvַֹהיֵרְבcִםָעְרַזלַעְו
]אל,טרתסא[:םָתָקֲעַזְו
הlֵֶאָהםיִמiַָהְו)ד
לָכaְםיִֹשֲעַנְוםיִרkְָזִנ
cBדָורBִמרLְtָהָח
eִמLְtָהָניִדְמהָח
eיֵמיִוריִעָוריִעְוהָניִדְמ
אGהlֵֶאָהםיִרteַה
םיִדeהiְַהzBCִמeרְבַעַי
ףeסָיאGםָרְכִזְו

]חכ,טרתסא[:םָעְרfִַמ
תֹרֻצaְםיִרָעהlֵֶאלkָ)ה
םִיַתָלcְהָהֹבְגהָמBח
eַהיֵרָעֵמדַבְלַחיִרְבtְיִזָר
]ה,גםירבד[:דֹאְמהaְֵרַה
רLֲֶאתֹוְצnִַההlֵֶא)ו
יֵנaְלֶאהLֶמתֶאָיְיהeִָצ
:יָניִסרַהaְלֵאָרְֹשִי

]דל,זכארקיו[

=
י"שריטוקיל
]תכסמהףוסבספדנ[

םינויצותוהגה=
]ברף"יר'יג[]א
ללכל"צדנ]ב:)ןוילג(
ףסוני"תכב]ג:ללכו
רסילתבןיפקומאמיאו
:)י"שרבה"כו(
םשוא"פאתפסות[]ד
]ק"בהדוהייבר'יא
י"תכב]ה:)ןוילג(
אכהביתכאסריגה
ירעבםיבשויה
רשיה"כו,תוזרפה
י"תכב]ו:)ס"קד(דאמ
:ןנירמאקיכהןנא
'יגהםינושארוי"תכב]ז
אוהאריתיארקאלא
רמאדל"בירדכל
ןייעו('וכוךרכל"ביר
ףיסוהלשי]ח:)ח"ר
לכב'וגוםירפסחלשיו
]אכ-כ,טרתסא[תונידמ
ףסוני"תכב]ט:)ש"שר(
איהךכ]י:ש"זגךהל
ץ"רהמ'יעו(י"תכב'יגה
ותסריגבי"שרו,)תויח
רתיתפשקוחמלאב

:םוקמלכאלאי"תכב]מ:)ןוילג(]םיפוצל"צ[]ל:)ןוילג(ימנא"ס]כ:)ש"יעס"קד(י"תכהחסונבףסונש
:)ח"ר'יעו(והדידןיפקומ'יגהי"תכהמכבו]ס:אמיאול"צ]נ
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Глава Первая рактат егила

Гемара отвечает: ַתב  если бы было — ִאי ֲהָוה ּכָ
написано одним оборотом: ר ָעה ָעׂשָ  ֵאת יֹום ַאְרּבָ
ר ה ָעׂשָ ָ -четырнадцатый и пятнадца» — ַוֲחִמּשׁ
тый день месяца адар», тогда бы это озна-
чало ְדָקָאְמַרת  то, что ты говоришь [что они — ּכִ
празднуют оба дня]. ְכִתיב א ּדִ ּתָ  Однако — ַהׁשְ
сейчас, когда написано ר ְוֵאת ָעה ָעׂשָ  ֵאת יֹום ַאְרּבָ
ר ה ָעׂשָ ָ  четырнадцатый день месяца» — יֹום ֲחִמּשׁ
адар и пятнадцатый день его», ָאָתא ֵאת ּוָפִסיק — 
стоящий перед словосочетанием «пятнадца-
тый день» предлог эт делит оборот на две ча-
сти 8, сообщая таким образом: ָהֵני — эти [одна 
группа] празднуют ר ָעה ָעׂשָ ַאְרּבָ -четырна — ּבְ
дцатого адара, ְוָהֵני — а эти [другая группа] — 
ר ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ  пятнадцатого. Поскольку мы — ּבַ
знаем, что четырнадцатого празднуют жите-
ли неукрепленных городов, значит, пятнадца-
того — жители городов, окруженных стеной.
Гемара предлагает еще одно возможное объ-
яснение слов Мегилы.
יַסר Можно сказать, что — ְוֵאיָמא ַאְרּבֵ ָרִזים ּבְ -жи — ּפְ
тели неукрепленных городов должны празд-
новать четырнадцатого, согласно стиху (9:19), 
ִפין -а жители городов, окруженных сте — מּוּקָ
ной, יַסר ַאְרּבֵ עּו ּבְ -если хотят, пусть празд — ִאי ּבָ
нуют четырнадцатого, ַחֵמיַסר עּו ּבְ  а если — ִאי ּבָ
хотят — пятнадцатого.
Гемара отвергает такую возможность: ָאַמר 
ְזַמּנֵיֶהם :в стихе (9:31) говорится — ְקָרא -что…» — ּבִ
бы соблюдали эти дни Пурима в их време-
на [би-зманейэм]». Из множественного чис-
ла слова «времена» заключаем: ל ֶזה לֹא  ְזַמּנֹו ׁשֶ
ל ֶזה -дата празднования, установлен — ְזַמּנֹו ׁשֶ
ная для этих [для жителей городов, окру-
женных стеной], отлична от даты, установ-
ленной для тех [для жителей незащищенных 
городов]. То есть у каждого есть свое время. 

А поскольку четырнадцатое адара — это дата, 
установленная для жителей неукрепленных 
городов, значит, она не годится для жителей 
городов, окруженных стеной.
Гемара предлагает еще один возможный 
вариант.
-Можно сказать, что жителям горо — ְוֵאיָמא
дов, окруженных стеной, следует праздно-
вать Пурим ְתֵליַסר  .тринадцатого адара 9 — ּבִ
А пятнадцатое установлено праздничным 
днем только для жителей Шушана: им пред-
писано праздновать Пурим в этот день, в со-
ответствии с тем, как его праздновали в Шу-
шане впервые 10.
Отвечает гемара: такой вариант также оши-
бочен. Почему? С одной стороны, Писание 
не уточняет, когда должны праздновать Пу-
рим жители окруженных стеной городов, 
но, с другой стороны, говорит, что жители 
Шушана в дни, когда совершилось чудо спа-
сения евреев, праздновали пятнадцатого. Ло-
гично подумать, что день пятнадцатого ада-
ра, который установлен также и для будущих 
поколений как один из дней Пурима, Писа-
ние имеет в виду сделать праздничным для 
жителей всех укрепленных городов, ן ׁשּוׁשָ  — ּכְ
как он сделан праздничным для жителей Шу-
шана. И нелогично думать, что для жителей 
не Шушана, а других укрепленных городов 
установлен какой-то день, вовсе не упомя-
нутый в Мегиле!
Таким образом, предложенное выше дока-
зательство остается в силе. Однако гемара 
не удовлетворена им в полной степени.
Гемара продолжает анализ: и все же, ָחן ּכְ  ַאׁשְ
יה ּיָ -нами найдены лишь источники, по — ֲעׂשִ
зволяющие заключить, что заповеди Пурима, 

8. Предлог эт в иврите ставится перед прямым дополнением [на русский язык он в такой функции, 
то есть перед дополнением в винительном падеже, не переводится]. В стихе предлог поставлен два-
жды: «Чтобы обязались сделать [эт] четырнадцатый день месяца адар и [эт] пятнадцатый день его…» 
Повторное использование предлога перед словами «пятнадцатый день» указывает на самостоятельное 
значение этих слов.
9. То есть в день, когда все евреи, населявшие Персидскую империю, вышли на войну со своими врагами 
и удостоились чуда избавления. См. в гемаре выше (2а) (Рош Йосеф ד״ה ואימא).
10. О первом праздновании Пурима в Шушане рассказывается в Мегилат Эстер (9:18).
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Глава Первая рактат егила

связанные с действием 11, такие, как заповедь 
о пиршестве и веселье, в неукрепленных го-
родах следует исполнять четырнадцатого 
адара, а в окруженных стеной — пятнадца-
того. Однако ְזִכיָרה ְמָנָלן — откуда нам извест-
но, что и упоминание о чуде, то есть чтение 
Мегилы, рассказывающей об избавлении ев-
реев во времена Мордехая и Эстер, тоже 
предписано совершать в эти два дня? Отве-
чает гемара: ָאַמר ְקָרא — в стихе сказано (там же, 

ים :(9:28 ִרים ְוַנֲעׂשִ ה ִנְזּכָ ִמים ָהֵאּלֶ -И эти дни упо» — ְוַהּיָ
минаются и исполняются из поколения в по-
коление…» Поставив два эти слова рядом, 
Писание ה ּיָ ַקׁש ְזִכיָרה ַלֲעׂשִ  уподобляет 12 — ִאיּתְ
«упоминание» «исполнению»: как исполнять 
заповеди Пурима в неукрепленных городах 
следует четырнадцатого адара, а в окружен-
ных стеной — пятнадцатого, так и упоминать 
о чуде, то есть читать Мегилу, следует соот-
ветственно в эти два дня.


Анализ мишны продолжается. В мишне гово-
рится, что критерием, определяющим, счита-
ется город окруженным или не окруженным 
стеной, является его состояние во времена 
Йеошуа бин Нуна.
Замечает гемара: ּנָא י ַהאי ּתַ לֹא ּכִ -ска — ַמְתִניִתין ּדְ
занное в нашей мишне не соответствует мне-
нию таны, ַתְנָיא -сформулировавшего сле — ּדְ
дующую барайту, где сказано: ן ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ  ַרּבִ
 :раби Йеошуа бен Карха говорит — ָקְרָחה אֹוֵמר
ֵורֹוׁש ִפין חֹוָמה ִמימֹות ֲאַחׁשְ ין ַהּמּוּקָ ַרּכִ -жители боль — ּכְ
ших городов, окруженных стеной со времен 
Ахашвероша, ר ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ  читают Мегилу — קֹוִרין ּבַ
пятнадцатого адара. То есть определяющим 

является состояние города в эпоху Ахашве-
роша, а не во времена Йеошуа бин Нуна.
Гемара выясняет: ן ָקְרָחה ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ  — ַמאי ַטֲעָמא ּדְ
какова логика раби Йеошуа бен Кархи? По-
чему, по его мнению, критерий связан имен-
но с эпохой Ахашвероша?
Отвечает гемара: он считает, что, поскольку 
в укрепленных городах установлено читать 
пятнадцатого адара — по примеру Шушана, 
их статус определяется ן י ׁשּוׁשָ  подобием — ּכִ
Шушану: ֵורֹוׁש ֶפת חֹוָמה ִמימֹות ֲאַחׁשְ ן מּוּקֶ ּוׁשָ  — ַמה ּשׁ
как Шушан обнесен стеной со времен Ахаш-
вероша ר ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ -и там читают пят — ְוקֹוִרין ּבַ
надцатого адара, ֶפת חֹוָמה ִמימֹות ּמּוּקֶ ל ׁשֶ  ַאף ּכָ
ֵורֹוׁש  так и в любом городе, который — ֲאַחׁשְ
обнесен стеной со времен Ахашвероша,קֹוִרין 
ר ה ָעׂשָ ָ ֲחִמּשׁ .читают пятнадцатого — ּבַ
Теперь гемара анализирует точку зрения ав-
тора мишны: יָדן  — ַמאי ַטֲעָמא а наш тана — ְוַתּנָא ּדִ
по какой причине считает иначе [что опреде-
ляющей является эпоха Йеошуа бин Нуна]?
Отвечает гемара: ָרִזי ָרִזי ּפְ -он тракту — ָיֵליף ּפְ
ет понятие «неукрепленный [прази] город», 
присутствующее в Мегилат Эстер, отождест-
вляя его [методом гзера шава 13] с понятием 
«неукрепленный город» в другом отрывке 
Писания. ִתיב ָהָכא  Здесь, в Мегилат Эстер — ּכְ
(9:19) написано: ָרִזים הּוִדים ַהּפְ ן ַהּיְ -Поэто» — ַעל ּכֵ
му иудеи-празим, живущие в неукрепленных 
городах [“празот”], делают четырнадцатый 
день месяца адар…» ּוְכִתיב ָהָתם — А там, в кни-
ге Дварим, где рассказывается о завоевании 
евреями земель на восточном берегу Иорда-
на под руководством Моше и Йеошуа, написа-
но (Дварим 3:5): ה ְמֹאד ָרִזי ַהְרּבֵ  кроме» — ְלַבד ֵמָעֵרי ַהּפְ

11. Приводим полностью стихи, на которые, как 
мы видели, опираются выведенные выше законы: 
«Поэтому иудеи-горожане, живущие в неукреп-
ленных городах, делают четырнадцатый день ме-
сяца адар [днем] веселья и пиршества, и днем 
праздничным, и [днем] посылания кушаний друг 
другу» (9:19); «Чтобы обязались сделать четыр-
надцатый день месяца адар и пятнадцатый день 
его из года в год — Как дни, в которые обрели 
иудеи покой от своих врагов, и [как] месяц, что 

обратился для них из печали в радость и из скорби 
в праздник, — сделать их днями пиршества и весе-
лья, и посылания кушаний друг другу и подарков 
бедным» (9:21 – 22). В этих стихах перечислены все 
заповеди Пурима [пиршество, веселье, посылание 
еды, подарки бедным], кроме заповеди о чтении 
Мегилы.
12. Согласно принципу экеш.
13. Метод текстуальной аналогии. Один из методов 
толкования Писания.
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רסיבראבןיפקומרסיבראבםיזרפאמיאו
םויתאםישועתויהל)בביתכדכרסימחבו
רשעהשמחםויתאורדאשדחלרשעהעברא
העבראםויתאבתכהוהיאהנשלכב]וב[
אתשהתרמאקדכרשעהשמחורשע
השמחםויתאורשעהעבראםויתאביתכד

םיזרפאמיאורשעהשמחבינהורשעהעבראבינהקיספותא)באתארשע
ונמז)גםהינמזב)גארקרמארסימחבועביארסיבראבועביאןיפקומרסיבראב
ןלנמהריכזהיישעןחכשאןשושכרסילתב]גאמיאוהזלשונמזאלהזלש
אלד'ינתמ.היישעלהריכזשקתיא)דםישענוםירכזנהלאהםימיהו)דארקרמא
תומימהמוחןיפקומהןיכרכרמואהחרקןב]דעשוהייבראינתדאנתיאהיכ
המבןשושיכהחרקןבעשוהייברדט"מרשעהשמחבןירוקשורושחא
תפקומשלכףארשעהשמחבןירוקושורושחאתומימהמוחתפקומןשוש
יזרפיזרפףיליט"מןדידאנתורשעהשמחבןירוקשורושחאתומימהמוח
הברהיזרפהירעמדבל)הםתהביתכו]הםיזרפהםידוהיהןכלע)אאכהביתכ
המוחתפקומ]ב[ןאכףאןונןבעשוהיתומימהמוחתפקומ]א[ןלהלהמדאמ
תילדןדידאנתכרמאאלהחרקןבעשוהייבראמלשב.ןונןבעשוהיתומימ
אהדט"מהחרקןבעשוהי'רכרמאאלט"מןדידאנתאלאיזרפיזרפהיל
אלוםיזרפכאלןאמכ'דבעד]ג[ןשושאלארמאקיכה]ויזרפיזרפהילתיא
אמלשב.סנהבהשענוליאוהןשושינאשגידכהלירמאואבררמאןיפקומכ
ןיבקלחלהנידמוהנידמריעוריעוהנידמוהנידמ)דביתכדונייהןדידאנתל
ריעשורושחאתומימהמוחתפקומלןונןבעשוהיתומימהמוחןיפקומ
אמלשבהחרקןבעשוהייברלאלאתורייעראשלןשושןיבקלחלימנריעו
אתאיאמלריעוריעאלאתורייעראשלןשושןיבקלחלהנידמוהנידמ
יזרפהילתיאדןויכאחינימןדידאנתלוהחרקןבעשוהייברךלרמא
עשוהי]זיברדכואתאדאוההשרדלארקאלאילהמלהנידמוהנידמיזרפ
לכוולךומסהלכוךרכד)היולןבעשוהייבררמאדאתאדאוהיולןב
רבאייחיבראמיתיאוהימרייבררמאהמכדעךרככןודינומעהארנה
ארועישדןלעמשמאקאהלימאמילו)ולימאירבטלןתמחמכהאבא
אייחיבראמיתיאוהימרייבררמאו)ז.אירבטלןתמחמכיוההמכלימד
ןיאש)חתוצמההלא)וביתכהוארבסתוםורמאםיפוצך"פצנמאבארב
תוחולבשך"מסום"מאדסחבררמאהדועוהתעמרבדשדחליאשראיבנ

סנב

.יתמיא:הדוהירביסוייברכליעלד.אתיירבךהלהליקואו
םירפכהועובקןידתיבשםוקמב.'וכםיסנכנשםוקמ:םימידקמ
.ןיסנכנןיאשםוקמלבא:בירהםהלשישכןידהםוילםשםיסנכנ
:הנמזבאלאהתואןירוקןיא,םירפכלאיהאלוקואלהמדקהךהד

:הימתב.'וכהילאישקדםושמ
ךותמו,המוחהלןיאשריע.םיזרפה
ןיקחורמוזורפוץופנהתבישיךכ
.ו"טבןיפקומ:הנוכשלהנוכשמ
עבקדמו,םשןיבותכםימיינשירהש
:ןיפקומלו"טהיידשםיזרפלד"י
ביתכדרשעהשמחו.אלללכללכ
וחנשךרדכ,ןשושלהיידשהליגמב
שוכדעוודוהמ:סנהתעשבוב
ביתכד,םירופםהילעולביקש.ביתכ
ךלמהתונידמלכב]חםירפסחלשיו
ג"עאו,םהילעםייקל'וגושורושחא
ןויכ,ארקיאהבשוכוודוהבתכאלד
שורושחאךלמהתונידמלכבביתכד
ביתכדכ:שוכדעוודוהמירה
איהאישוקדאנקסמ.םישועתויהל
.ד"יבםיזרפאמיאו:אוהאצוריתאלו
אלדןיפקומלבא,ארקוהניעבקאהד
רסיבראבועביאארקוהניעבק
אמיאו:ורקילרסימחבועביאורקיל
השמחבביתכדארקו.ג"יבןיפקומ
ושעשךרדכ,עבקדאוהןשושלרשע
.ןשושכינשמו:הנושארהנשבו"טב
ןיפקומהןמזבותכהךלזמראלדןויכ
ו"טבושעשןשושןחכשאואוהתמיא
:ןיפקומלריישםויהותואשארבתסמ
בוטםויוהתשמד.היישעןחכשא
:ו"טבןיפקומוד"יבםיזרפלאהתש
.ןלנמ:הליגמהתאירק.הריכז
העבראבםיזרפלןמזםהלעבקנש
םידוהיהןכלעדארקיאהבאה,רשע
תוזרפהירעבםיבשויהםיזרפה
'וגורשעהעבראםויתאםישוע
הריכזשקתיא:אביתכדאוההיישע
:םהלדחאןמזךכלה.היישעל
השמימיבץראהתאיבב.םתהביתכו
הברהיזרפהירעמדבלעשוהיו
אלו.עשוהיתומימןלהלהמ:דאמ
תומימהמוחןיפקומןלהלהמןניסרג
המוחןיפקומואלםיזרפאהד,עשוהי
ףא.עשוהיתומימןאכףא:והנינ
ןמההשעמבןאכרומאהםיזרפ
רחאלדג"עאו,רמאקעשוהידיזרפב
ןינעלםיזרפיוהףקומהשענןכ
הריזג]טרימגאל.יזרפיזרפ:הליגמ
הושהריזגןדםדאןיאו,היברמהוש
:וברמהלביקןכםאאלא)טומצעמ
.ןאמכהדבעדןשושאלארמאקיכה
ושעךאיה,הושהריזגךהןניפלייא
אלואוהיזרפאה,ו"טבןשושבשןתוא
:עשוהיתומימהפקוהשהבןניעדי
םהלןתינש.סנהבהשענוליאוה
גורהלםויהתדכתושעלרחמםג
וחנאלןחרכלע,םימיינשםהיאנושב
הנידמ:תורודלהועבקןכו,ו"טדע
היישעוהריכזיבג.ריעוריעהנידמו
םישענוםירכזנהלאהםימיהוביתכ
הגהנמכהנידמוהנידמעמשמ'וגו
גהנמשישונדמל,הגהנמכריעוריעו
תורייעבקולחגהנמותונידמבקולח
פ"עאו,תורייעראשלןשושןיבקלחל
:ו"טבהעבקוהםיזרפללכבאיהףאש
החרקןבעשוהי'רלאלאןניסרגיכה
ןיפקומןיבקלחלהנידמוהנידמאמלשב

'רכו:ריעוריעןיבקוליחןיאו,םיושןיפקומהלכוןיושםיזרפהלכירה.יאמלריעוריע:]ישורושחאתומימןיפקומןיאשלשורושחאתומימהמוח
ג"עאךומסה,ו"טבןירוקו.ךרככןודינ:התומכאהתשהנידמלךומסהריעוריעלכק"האלא,ללכירייאאלקולחבו.יולןבעשוהי
:תורודהיאיבנ.םורמאםיפוצ:תויתואלפכ.ך"פצנמ:ךומסהלבישח.המכדע:)הןמקלשרפמיכה,ךומסוניאשפ"עאהארנהארנוניאש

סנב

ךתעדאקלסאתשה.'וכך"מסום"מאדסחבררמאהדועו
הנובהקרפתבשתכסמבדהמיתותומותסביריימךפצנמד

ואשעוחותפאמלשבםתהרמאקדמאכפיאעמשמ)םשו.דקףד(
חותפואשעוםותסאלא'וכאדסחבררמאדהוילעייוליעםותס
ך"פצנמהימריר"אדהיערגיעורג
ירייאך"פצנמאמלא]םורמאםיפוצ[
קיסמ]תבשד['מגדי"רואותוחותפב
היתלימהליחתמעדידינתקוהיל
ארקיעמהילירייאםגואדסחברד
ך"פצנמדימעהלךרצוהתוחותפב
אדסחברדהשקתאלותוחותפב
הלאביתכהוארבסתוק"האכהו
ןיבבתותיאאישוקךהותוצמה
ל"תאדועותומותסבןיבתוחותפב
השקת]כיתכאירייאתומותסבד
'וכוך"מסום"מאדסחבררמאהו
רשיהרפסבהיגהשל"זות"ריפןכו
ךיפוצלוקומכםורמאםיפוצך"פצנמ
רהמםיפוצ.םיאיבנ)בנהיעשי(
םיאיבנםיתאממ)י)אאלאומש(םירפא
ויהולארשילםהלודמעש)]לםיפוצמ(
תאןומאףרששרחאלוללהםיפוצ
ןושלהלעלפונןושלםושמו)כהרותה
ארבסתוךיפוצןושלבך"פצנמארקנ
בררמאהודועותוצמההלאביתכהו
'וכותוחולבשך"מסום"מאדסח
ידימאישקאלויוהיוהמןיאינשמו
יכותומותסבהליקומהימרייברד
אדסחברדאהמךירפהליגמביטמ
היליחדמאקאכהליזהיחרואיכהד
ריפשינשמוךירפימנתוצמההלאמ
חכומתבשוהליגמדאיגוסהךותמו
ך"פצנמרמאקהימרייברווהייורת
תומותסאותוחותפאםורמאםיפוצ

:)לס"שהקיסמדכו
ןילטבמ

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמא"פ'יימאו
:והכלההליגמ

הכלהםש'יימהדגבז
דןישעגמסוהד

חפרת'יסח"אע"שוט
:בףיעס

=
לאננחוניבר

.הנמזבאלאהתואןירוק
ןאמדאבילאהדוהי'ר
'רדאבילאאמיניא
הזהןמזב'יפאאביקע
ב"יבוא"יבהתואןירוק
ישנאתנקתאהו.ג"יבו
'ריאדואלא.ןהג"הנכ
ןנברדאבילאהדוהי
ןנקיתכםינשהשןמזבו
לעןייורשלארשיו
א"יבןירוקאהימםתמדא
.ןנחוי'רדאתבוית.ב"יבו
ר"אירמאדאכיא
ירבדהנשמהוז]ןנחוי[
א"כחלבא.ןהאביקע'ר
ליאוההזהןמזב
.הב)אןילכתסמו
ןילכתסמםינויבאה
תעביכהליגמהתאירקב
ןיקלחמהליגמהתאירק
םיינעלםירופתועמ
ןיאתונתמןהלןיחלשמו
הנמזבאלאהתואןירוק
בר.יכהימנאינתד"יב
ר"אימוהילאישקישא
הזהןמזבלבאיכההדוהי
ןיאהבןילכתסמוליאוה
.הנמזבאלאהתואןירוק
ל"זןואגרמאש)ביאהו
.ןינכתסמוןינושונאךכ
םנקיתכםינשהםאשריפו
דימעהללארשיןילוכיש
הנכסןהילעןיאוןהיתותד
אלאהתואןירוקןיא)ג
.ונינשךכונאלבא.הנמזב
יתמיאהדוהיר"א
'בבםיסנכנשםוקמ
ןיאשםוקמלבא'הבו
התואןירוקןיאםיסנכנ
םוקמ.הנמזבאלא
אהימ'הבו'בבםיסנכנש
'יפאוב"יבוא"יבןנירק
הילעימשו.הזהןמזב
ינתדןאמאכיאדישאברל
ר"ביסוי'רכאתיירבלהל
אלדאוהאקוד)דהדוהי
'רדאהדוהי'רדךלישקת
ןיפקומהןיכרכ:הדוהי
עשוהיתומימהמוח
.ו"טבןירוקןונןב
.םיזרפ'מגבאנמיקאו
םידוהיהןכלעאכהביתכ
ירעבםיבשויהםיזרפה
םויתאםישועתוזרפה
םתהביתכו.רשעהעברא
המ.יזרפהירעמדבל
ירקויזרפהביתכדןלהל
תומוחתופקומויזרפינהל
ןבעשוהיתומימןהידהבד
.ו"טבןירוקךנהומכןונ
המוחןיפקומאמיאו
ןניקרפו.ו"טוד"יבןירוק
ד"יםויתאביתכהוהיא
אתשה.תרמאאקדכו"טו
רשעהעבראםויתאביתכ
.רשעהשמחםויתאו
ינהוד"יבינהןניעמש
'בדיבעדןאמתילו"טב
םוקמוםוקמ]מלכלםימי
אכילבות.דחאםויומוי
ועביאןיפקומדרמימל
אהדו"טבועביאד"יב
ביתכדמליעלןנישרפ
דחלכדןניקיידןהינמז
אלהזלשונמזו.ונמזב
ןיארמולכ.הזלשונמז
אלוו"טבןירוקםיזרפה
]נרמואו.ד"יבןיפקומה
יאןיפקומרמולכג"יב
.ג"יבועביאו"טבועב
המןשושכןניקרפו
תפקומאלדג"עאןשוש
ןבעשוהיתומימהמוח
איהדןויכאהימאיהןונ
ו"טבורקהמוחתפקומ
תפקומאיהשלכףא
שקתיאו.ו"טבורקהמוח
ביתכדהיישעלהריכז
םירכזנהלאהםימיהו
'רכאלד'ינתמ.םישענו
ינתדהחרקןבעשוהי
תומימהמוחןיפקומ
ו"טבןירוקשורושחא
וארקךכיפלסנהבהשענוליאוהאיהןונןבעשוהיתומימהמוחתפקומואלדג"עאדןשושינאשרמאןדידאנתוןשושכ
המוחתופקומוהייוורתדג"עאדקלחלהנידמוהנידמ.ריעוריעהנידמוהנידמביתכןדידאנתלאמלשבןנישקאו.ו"טב
ראשלןשושןיבקלחלימנריעוריע.ד"יבורקןכירחאתופקומהוו"טבורקןונןבעשוהיתומימהמוחתופקומהןוניא
םיזרפרמגדןויכןדידאנתלוןנירמאו.ילהמלריעוריעהחרקןבעשוהי'רלאלא.ד"יבתורייעראשבו"טבןשושב.תורייע
ןכואיההנידמכהנידמלךומסהלכו)ההנידמ'אנשאוהאריתיארקע"וכלאלא.ולהמלהנידמוהנידמןנירמאדכםיזרפ
בשחישולךומסהךרכלץוחמהיהיהמכו.ךרככןודינומעהארנהלכוולךומסהלכוךרכל"ביררמאדל"בירכוריעוריע
םיפוצך"פצנמאבארבאייח'ראמיתיאוהימריר"א:לימהרועישהזואירבטלןתמחמכלימאנמיקואו.ךרכומכ

יאהוניברלשותסריגאיהוזוןושלההזבבתכתומחלמבן"במרה)ב.'אלכסךרעךורעבןייע)אלאננחוניברלעהמלשקשח
.ל"זף"ירבה"כו.'וכןירוקןיאןהיתדבלארשיןינכתסמויהשןמזבלבארסח)ג.ל"זןואג

הנידמוהנידמרמאנאלאל"צדהארנ)ה.'וכואקודי"רבי"רכהלינתדןאמרמאי"רדאי"רדהילאישקדמול"צורסחדהארנ)ד
:'וכוךומסהלכדןניעמשאו

ס"שהתרוסמ

תופסוהםע
,].ה:דףדןמקל[)א
,]:בנז"ע:הסק"ב[)ב
,:דןמקלא"עליעל)ג
ןמקל[)ה,.זיןמקל)ד
,].ומםיחספ[)ו,]:ג
אמוי[)ח,].דקתבש[)ז
כ"ות].זטהרומת.פ
םיחספ)ט,יתוקוחבףוס
,].דיףדןמקל[)י,.וסףד
,ש"ע:גקןירדהנס)כ
תבשתופסות'יעו[)ל

.]יעורגה"ד.דק

א"רגהתוהגה=
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городов неукрепленных [прази], весьма мно-
гих» 14. Отсюда следует вывод: ן ַהּלָ  как — ַמה ּלְ
там, когда говорится «неукрепленные», речь 
идет о городах, не окруженных стеной ִמימֹות 
ן נּון ַע ּבִ  ַאף ,со времен Йеошуа бин Нуна 15 — ְיהֹוׁשֻ
אן -так и здесь, в Мегилат Эстер, когда упо — ּכָ
минаются «неукрепленные города», имеются 
в виду города, не окруженные стеной ִמימֹות 
ן נּון ַע ּבִ .со времен Йеошуа бин Нуна 16 — ְיהֹוׁשֻ
Гемара продолжает сравнительный анализ 
позиций автора мишны и автора барайты.
Говорит гемара: ָלָמא ׁשְ י понятно, почему — ּבִ  ַרּבִ
ן ָקְרָחה ַע ּבֶ  לֹא ָאַמר раби Йеошуа бен Карха — ְיהֹוׁשֻ
יָדן ַתּנָא ּדִ  не разделяет мнения таны нашей — ּכְ
мишны [что критерием, определяющим статус 
города как обнесенного или не обнесенного 
стеной, является его состояние во времена 
Йеошуа бин Нуна]. Его мнение обусловле-
но тем, ָרִזי ָרִזי ּפְ ֵלית ֵליּה ּפְ  что он не получил — ּדְ
от своих учителей традицию о применении 
в данном случае принципа гзера шава, со-
гласно которому понятие «неукрепленный» 
в Мегилат Эстер тождественно понятию «не-
укрепленный» в книге Дварим 17.א -Одна — ֶאּלָ
ко, продолжает гемара, неясно, יָדן ַמאי ּנָא ּדִ  ּתַ
-по какой причине тана нашей миш — ַטֲעָמא
ны ן ָקְרָחה ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ַרּבִ  не разделяет — לֹא ָאַמר ּכְ
мнения раби Йеошуа бен Кархи [что статус 
города определяется его состоянием во вре-
мена Ахашвероша].
Гемара с удивлением переспрашивает: что 
значит ַמאי ַטֲעָמא — «по какой причине»? Что 

за вопрос? ָהא ִאית ֵליּה  Ведь логика таны — ּדְ
нашей мишны вполне очевидна: он получил 
традицию от своих учителей об уподобле-
нии понятий ָרִזי ָרִזי ּפְ -неукрепленный го» — ּפְ
род» в Мегилат Эстер и «неукрепленный го-
род» в книге Дварим. Поэтому он и считает, 
что определяющим считается состояние го-
рода во времена Йеошуа бин Нуна.
Гемара поясняет: ָהִכי ָקָאַמר — вот что имел 
в виду задавший вопрос о причине: א  — ֶאּלָ
все же, если исходить из позиции нашего таны, 
остается непонятным, ַמאן ָעְבָדא ּכְ ן ּדְ  чему — ׁשוּׁשָ
[какому установлению] следуют жители Шу-
шана, празднуя Пурим пятнадцатого ада-
ра. С одной стороны, ְפָרִזים  это не как — לֹא ּכִ
неукрепленные города, ибо там празднуют 
четырнадцатого. ִפין מּוּקָ -И не как укреп — ְולֹא ּכְ
ленные города, где празднуют пятнадцатого. 
Ведь укрепленными, с точки зрения таны на-
шей мишны, считаются города, окруженные 
стеной со времен Йеошуа бин Нуна, чего нель-
зя сказать о Шушане: известно лишь, что он 
был окружен стеной в эпоху Ахашвероша. Так 
что с этой точки зрения объяснить обычаи Шу-
шана затруднительно, и есть основания спро-
сить: почему наш тана остался при своем мне-
нии, а не разделил мнение раби Йеошуа бен 
Кархи [что статус города определяется его 
состоянием в эпоху Ахашвероша, а не во вре-
мена Йеошуа бин Нуна]?
Разъяснив, в чем состоял вопрос, гемара дает 
на него ответ.

14. «Все эти города, укрепленные высокой стеной, воротами и запорами, кроме городов неукрепленных, 
весьма многих» (Дварим, 3:5). Стих является частью отрывка, рассказывающего, как с помощью Небес сы-
нам Израиля удалось одержать победу над Огом, царем Башана, и завоевать все его города: шестьдесят 
укрепленных и множество неукрепленных.
15. Несмотря на то, что стих в книге Дварим говорит о завоевании восточного берега Иордана еще 
во времена Моше-рабейну, мудрецы связали определение города как «укрепленного» с временами 
Йеошуа, потому что, хотя конкретно эти территории были завоеваны во времена Моше, основной пе-
риод завоевания Земли Израиля приходится на время правления Йеошуа (Меири 2а ד״ה והמשנה; см. там же другое объяснение).
16. И даже если впоследствии город был обнесен стеной, он уже не имеет статуса «укрепленного» от-
носительно чтения Мегилы (Раши ד״ה אף).
Гемара поясняет здесь, каким образом из текста Мегилы учат, что критерием является состояние города 
во времена Йеошуа. Но не касается вопроса, почему мудрецы, установившие заповеди Пурима, связали 
их с временами Йеошуа. Ответ на этот вопрос приведен выше (2а, сноска 2).
17. Принцип гзера шава не может быть применен самостоятельно, если не получена традиция о его 
применении в данном случае (Раши ד״ה פרזי).
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:ןיפקומלריישםויהותואשארבתסמ
בוטםויוהתשמד.היישעןחכשא
:ו"טבןיפקומוד"יבםיזרפלאהתש
.ןלנמ:הליגמהתאירק.הריכז
העבראבםיזרפלןמזםהלעבקנש
םידוהיהןכלעדארקיאהבאה,רשע
תוזרפהירעבםיבשויהםיזרפה
'וגורשעהעבראםויתאםישוע
הריכזשקתיא:אביתכדאוההיישע
:םהלדחאןמזךכלה.היישעל
השמימיבץראהתאיבב.םתהביתכו
הברהיזרפהירעמדבלעשוהיו
אלו.עשוהיתומימןלהלהמ:דאמ
תומימהמוחןיפקומןלהלהמןניסרג
המוחןיפקומואלםיזרפאהד,עשוהי
ףא.עשוהיתומימןאכףא:והנינ
ןמההשעמבןאכרומאהםיזרפ
רחאלדג"עאו,רמאקעשוהידיזרפב
ןינעלםיזרפיוהףקומהשענןכ
הריזג]טרימגאל.יזרפיזרפ:הליגמ
הושהריזגןדםדאןיאו,היברמהוש
:וברמהלביקןכםאאלא)טומצעמ
.ןאמכהדבעדןשושאלארמאקיכה
ושעךאיה,הושהריזגךהןניפלייא
אלואוהיזרפאה,ו"טבןשושבשןתוא
:עשוהיתומימהפקוהשהבןניעדי
םהלןתינש.סנהבהשענוליאוה
גורהלםויהתדכתושעלרחמםג
וחנאלןחרכלע,םימיינשםהיאנושב
הנידמ:תורודלהועבקןכו,ו"טדע
היישעוהריכזיבג.ריעוריעהנידמו
םישענוםירכזנהלאהםימיהוביתכ
הגהנמכהנידמוהנידמעמשמ'וגו
גהנמשישונדמל,הגהנמכריעוריעו
תורייעבקולחגהנמותונידמבקולח
פ"עאו,תורייעראשלןשושןיבקלחל
:ו"טבהעבקוהםיזרפללכבאיהףאש
החרקןבעשוהי'רלאלאןניסרגיכה
ןיפקומןיבקלחלהנידמוהנידמאמלשב

'רכו:ריעוריעןיבקוליחןיאו,םיושןיפקומהלכוןיושםיזרפהלכירה.יאמלריעוריע:]ישורושחאתומימןיפקומןיאשלשורושחאתומימהמוח
ג"עאךומסה,ו"טבןירוקו.ךרככןודינ:התומכאהתשהנידמלךומסהריעוריעלכק"האלא,ללכירייאאלקולחבו.יולןבעשוהי
:תורודהיאיבנ.םורמאםיפוצ:תויתואלפכ.ך"פצנמ:ךומסהלבישח.המכדע:)הןמקלשרפמיכה,ךומסוניאשפ"עאהארנהארנוניאש

סנב

ךתעדאקלסאתשה.'וכך"מסום"מאדסחבררמאהדועו
הנובהקרפתבשתכסמבדהמיתותומותסביריימךפצנמד

ואשעוחותפאמלשבםתהרמאקדמאכפיאעמשמ)םשו.דקףד(
חותפואשעוםותסאלא'וכאדסחבררמאדהוילעייוליעםותס
ך"פצנמהימריר"אדהיערגיעורג
ירייאך"פצנמאמלא]םורמאםיפוצ[
קיסמ]תבשד['מגדי"רואותוחותפב
היתלימהליחתמעדידינתקוהיל
ארקיעמהילירייאםגואדסחברד
ך"פצנמדימעהלךרצוהתוחותפב
אדסחברדהשקתאלותוחותפב
הלאביתכהוארבסתוק"האכהו
ןיבבתותיאאישוקךהותוצמה
ל"תאדועותומותסבןיבתוחותפב
השקת]כיתכאירייאתומותסבד
'וכוך"מסום"מאדסחבררמאהו
רשיהרפסבהיגהשל"זות"ריפןכו
ךיפוצלוקומכםורמאםיפוצך"פצנמ
רהמםיפוצ.םיאיבנ)בנהיעשי(
םיאיבנםיתאממ)י)אאלאומש(םירפא
ויהולארשילםהלודמעש)]לםיפוצמ(
תאןומאףרששרחאלוללהםיפוצ
ןושלהלעלפונןושלםושמו)כהרותה
ארבסתוךיפוצןושלבך"פצנמארקנ
בררמאהודועותוצמההלאביתכהו
'וכותוחולבשך"מסום"מאדסח
ידימאישקאלויוהיוהמןיאינשמו
יכותומותסבהליקומהימרייברד
אדסחברדאהמךירפהליגמביטמ
היליחדמאקאכהליזהיחרואיכהד
ריפשינשמוךירפימנתוצמההלאמ
חכומתבשוהליגמדאיגוסהךותמו
ך"פצנמרמאקהימרייברווהייורת
תומותסאותוחותפאםורמאםיפוצ

:)לס"שהקיסמדכו
ןילטבמ

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמא"פ'יימאו
:והכלההליגמ

הכלהםש'יימהדגבז
דןישעגמסוהד

חפרת'יסח"אע"שוט
:בףיעס

=
לאננחוניבר

.הנמזבאלאהתואןירוק
ןאמדאבילאהדוהי'ר
'רדאבילאאמיניא
הזהןמזב'יפאאביקע
ב"יבוא"יבהתואןירוק
ישנאתנקתאהו.ג"יבו
'ריאדואלא.ןהג"הנכ
ןנברדאבילאהדוהי
ןנקיתכםינשהשןמזבו
לעןייורשלארשיו
א"יבןירוקאהימםתמדא
.ןנחוי'רדאתבוית.ב"יבו
ר"אירמאדאכיא
ירבדהנשמהוז]ןנחוי[
א"כחלבא.ןהאביקע'ר
ליאוההזהןמזב
.הב)אןילכתסמו
ןילכתסמםינויבאה
תעביכהליגמהתאירקב
ןיקלחמהליגמהתאירק
םיינעלםירופתועמ
ןיאתונתמןהלןיחלשמו
הנמזבאלאהתואןירוק
בר.יכהימנאינתד"יב
ר"אימוהילאישקישא
הזהןמזבלבאיכההדוהי
ןיאהבןילכתסמוליאוה
.הנמזבאלאהתואןירוק
ל"זןואגרמאש)ביאהו
.ןינכתסמוןינושונאךכ
םנקיתכםינשהםאשריפו
דימעהללארשיןילוכיש
הנכסןהילעןיאוןהיתותד
אלאהתואןירוקןיא)ג
.ונינשךכונאלבא.הנמזב
יתמיאהדוהיר"א
'בבםיסנכנשםוקמ
ןיאשםוקמלבא'הבו
התואןירוקןיאםיסנכנ
םוקמ.הנמזבאלא
אהימ'הבו'בבםיסנכנש
'יפאוב"יבוא"יבןנירק
הילעימשו.הזהןמזב
ינתדןאמאכיאדישאברל
ר"ביסוי'רכאתיירבלהל
אלדאוהאקוד)דהדוהי
'רדאהדוהי'רדךלישקת
ןיפקומהןיכרכ:הדוהי
עשוהיתומימהמוח
.ו"טבןירוקןונןב
.םיזרפ'מגבאנמיקאו
םידוהיהןכלעאכהביתכ
ירעבםיבשויהםיזרפה
םויתאםישועתוזרפה
םתהביתכו.רשעהעברא
המ.יזרפהירעמדבל
ירקויזרפהביתכדןלהל
תומוחתופקומויזרפינהל
ןבעשוהיתומימןהידהבד
.ו"טבןירוקךנהומכןונ
המוחןיפקומאמיאו
ןניקרפו.ו"טוד"יבןירוק
ד"יםויתאביתכהוהיא
אתשה.תרמאאקדכו"טו
רשעהעבראםויתאביתכ
.רשעהשמחםויתאו
ינהוד"יבינהןניעמש
'בדיבעדןאמתילו"טב
םוקמוםוקמ]מלכלםימי
אכילבות.דחאםויומוי
ועביאןיפקומדרמימל
אהדו"טבועביאד"יב
ביתכדמליעלןנישרפ
דחלכדןניקיידןהינמז
אלהזלשונמזו.ונמזב
ןיארמולכ.הזלשונמז
אלוו"טבןירוקםיזרפה
]נרמואו.ד"יבןיפקומה
יאןיפקומרמולכג"יב
.ג"יבועביאו"טבועב
המןשושכןניקרפו
תפקומאלדג"עאןשוש
ןבעשוהיתומימהמוח
איהדןויכאהימאיהןונ
ו"טבורקהמוחתפקומ
תפקומאיהשלכףא
שקתיאו.ו"טבורקהמוח
ביתכדהיישעלהריכז
םירכזנהלאהםימיהו
'רכאלד'ינתמ.םישענו
ינתדהחרקןבעשוהי
תומימהמוחןיפקומ
ו"טבןירוקשורושחא
וארקךכיפלסנהבהשענוליאוהאיהןונןבעשוהיתומימהמוחתפקומואלדג"עאדןשושינאשרמאןדידאנתוןשושכ
המוחתופקומוהייוורתדג"עאדקלחלהנידמוהנידמ.ריעוריעהנידמוהנידמביתכןדידאנתלאמלשבןנישקאו.ו"טב
ראשלןשושןיבקלחלימנריעוריע.ד"יבורקןכירחאתופקומהוו"טבורקןונןבעשוהיתומימהמוחתופקומהןוניא
םיזרפרמגדןויכןדידאנתלוןנירמאו.ילהמלריעוריעהחרקןבעשוהי'רלאלא.ד"יבתורייעראשבו"טבןשושב.תורייע
ןכואיההנידמכהנידמלךומסהלכו)ההנידמ'אנשאוהאריתיארקע"וכלאלא.ולהמלהנידמוהנידמןנירמאדכםיזרפ
בשחישולךומסהךרכלץוחמהיהיהמכו.ךרככןודינומעהארנהלכוולךומסהלכוךרכל"ביררמאדל"בירכוריעוריע
םיפוצך"פצנמאבארבאייח'ראמיתיאוהימריר"א:לימהרועישהזואירבטלןתמחמכלימאנמיקואו.ךרכומכ

יאהוניברלשותסריגאיהוזוןושלההזבבתכתומחלמבן"במרה)ב.'אלכסךרעךורעבןייע)אלאננחוניברלעהמלשקשח
.ל"זף"ירבה"כו.'וכןירוקןיאןהיתדבלארשיןינכתסמויהשןמזבלבארסח)ג.ל"זןואג

הנידמוהנידמרמאנאלאל"צדהארנ)ה.'וכואקודי"רבי"רכהלינתדןאמרמאי"רדאי"רדהילאישקדמול"צורסחדהארנ)ד
:'וכוךומסהלכדןניעמשאו

ס"שהתרוסמ

תופסוהםע
,].ה:דףדןמקל[)א
,]:בנז"ע:הסק"ב[)ב
,:דןמקלא"עליעל)ג
ןמקל[)ה,.זיןמקל)ד
,].ומםיחספ[)ו,]:ג
אמוי[)ח,].דקתבש[)ז
כ"ות].זטהרומת.פ
םיחספ)ט,יתוקוחבףוס
,].דיףדןמקל[)י,.וסףד
,ש"ע:גקןירדהנס)כ
תבשתופסות'יעו[)ל

.]יעורגה"ד.דק

א"רגהתוהגה=
תפקומ('מג]ב[]א[
ןכו(]סמ"את.)המוח
םש]ג[:)י"שרוקחמ
וקםושר.אדבעד

:וקחמלוילע

=
םלשהרואהרות

םיִדeהiְַהןkֵלַע)א
יֵרָעaְםיִבLְיַהםיִזָרtְַה
םBיתֵאםיִֹשֹעתBזָרtְַה
Lֶדֹחְלרָֹשָעהָעaְָרַא
הLְzִֶמeהָחְמִֹשרָדֲא
תBנָמַחBלLְִמeבBטםBיְו
]טי,טרתסא[:eהֵעֵרְלLיִא
תBיְהִלםֶהיֵלֲעםiֵַקְל)ב
הָעaְָרַאםBיתֵאםיִֹשֹע
תֵאְורָדֲאLֶדֹחְלרָֹשָע
aBרָֹשָעהMִָמֲחםBי

aְלָכLְָוהָנLָהָנ:
]אכ,טרתסא[

םיִרtַֻהיֵמְיתֵאםiֵַקְל)ג
רLֲֶאkַםֶהיpֵַמְזaִהlֵֶאָה
יַכcְֳרָמםֶהיֵלֲעםiִַק
הkְָלnַַהרzְֵסֶאְויִדeהiְַה
םLְָפַנלַעeמiְִקרLֲֶאַכְו
תBמvַֹהיֵרְבcִםָעְרַזלַעְו
]אל,טרתסא[:םָתָקֲעַזְו
הlֵֶאָהםיִמiַָהְו)ד
לָכaְםיִֹשֲעַנְוםיִרkְָזִנ
cBדָורBִמרLְtָהָח
eִמLְtָהָניִדְמהָח
eיֵמיִוריִעָוריִעְוהָניִדְמ
אGהlֵֶאָהםיִרteַה
םיִדeהiְַהzBCִמeרְבַעַי
ףeסָיאGםָרְכִזְו

]חכ,טרתסא[:םָעְרfִַמ
תֹרֻצaְםיִרָעהlֵֶאלkָ)ה
םִיַתָלcְהָהֹבְגהָמBח
eַהיֵרָעֵמדַבְלַחיִרְבtְיִזָר
]ה,גםירבד[:דֹאְמהaְֵרַה
רLֲֶאתֹוְצnִַההlֵֶא)ו
יֵנaְלֶאהLֶמתֶאָיְיהeִָצ
:יָניִסרַהaְלֵאָרְֹשִי

]דל,זכארקיו[

=
י"שריטוקיל
]תכסמהףוסבספדנ[

םינויצותוהגה=
]ברף"יר'יג[]א
ללכל"צדנ]ב:)ןוילג(
ףסוני"תכב]ג:ללכו
רסילתבןיפקומאמיאו
:)י"שרבה"כו(
םשוא"פאתפסות[]ד
]ק"בהדוהייבר'יא
י"תכב]ה:)ןוילג(
אכהביתכאסריגה
ירעבםיבשויה
רשיה"כו,תוזרפה
י"תכב]ו:)ס"קד(דאמ
:ןנירמאקיכהןנא
'יגהםינושארוי"תכב]ז
אוהאריתיארקאלא
רמאדל"בירדכל
ןייעו('וכוךרכל"ביר
ףיסוהלשי]ח:)ח"ר
לכב'וגוםירפסחלשיו
]אכ-כ,טרתסא[תונידמ
ףסוני"תכב]ט:)ש"שר(
איהךכ]י:ש"זגךהל
ץ"רהמ'יעו(י"תכב'יגה
ותסריגבי"שרו,)תויח
רתיתפשקוחמלאב

:םוקמלכאלאי"תכב]מ:)ןוילג(]םיפוצל"צ[]ל:)ןוילג(ימנא"ס]כ:)ש"יעס"קד(י"תכהחסונבףסונש
:)ח"ר'יעו(והדידןיפקומ'יגהי"תכהמכבו]ס:אמיאול"צ]נ
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Глава Первая рактат егила

ִדי ,Сказал Рава — ָאַמר ָרָבא -а некото — ְוָאְמֵרי ָלּה ּכְ
рые приводят эти слова как анонимные: тана 
нашей мишны не считает вопрос о Шушане 
затруднительным. ן אִני ׁשּוׁשָ  Шушан имеет — ׁשַ
особый статус,ּה ֵנס ה ּבָ  поскольку — הֹוִאיל ְוַנֲעׂשָ
там произошло отдельное чудо: жителям 
Шушана было предоставлено право воевать 
с врагами два дня — тринадцатого и четыр-
надцатого адара, а не один день, как во всех 
других местах. Лишь пятнадцатого адара жи-
тели Шушана обрели покой от военных дей-
ствий, и этот день они сделали праздничным. 
Поэтому и в будущем им предписано празд-
новать Пурим пятнадцатого адара.
Гемара переходит к анализу позиции раби 
Йеошуа бен Кархи.
יָדן ָלָמא ְלַתּנָא ּדִ ׁשְ  Вполне понятно, как наш — ּבִ
тана, определяющий статус города по его со-
стоянию во времена Йеошуа бин Нуна, объ-
яснит ְכִתיב  сказанное в Мегилат Эстер — ַהְיינּו ּדִ
-И эти дни [Пури» — ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ְוִעיר ָוִעיר :(9:28)
ма] упоминаются и исполняются… в столице 
и столице 18 и в городе 19 и городе…» 20. Как ви-
дим, в отношении празднования Пурима, по-
мимо разделения городов на две категории 
[укрепленные и неукрепленные], различают 
также типы городов внутри этих категорий 
[столица и столица, город и город]. Соглас-
но мнению нашего таны, объяснение этих 
строк таково: ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה — «в столице и сто-
лице» указывает, ִפין חֹוָמה ִמימֹות ין מּוּקָ ק ּבֵ  ְלַחּלֵ
ן נּון ַע ּבִ  что следует различать между — ְיהֹוׁשֻ
городами, окруженными стеной со времен 
Йеошуа бин Нуна, где читают Мегилу пятна-
дцатого адара, ֵורֹוׁש ֶפת חֹוָמה ִמימֹות ֲאַחׁשְ  — ְלמּוּקֶ
и городами, окруженными стеной со времен 
Ахашвероша, где читают четырнадцатого. 
Слова י -в городе и городе» так» — ִעיר ָוִעיר ַנּמִ
же несут смысловую нагрузку: они указывают, 

что ן ין ׁשּוׁשָ ק ּבֵ  следует различать между — ְלַחּלֵ
Шушаном, где читают пятнадцатого, несмо-
тря на то, что во времена Йеошуа бин Нуна он 
был неукрепленным, ָאר ֲעָיירֹות -и остальны — ִלׁשְ
ми неукрепленными городами, где читают че-
тырнадцатого. ן ָקְרָחה ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ א ְלַרּבִ  ,Однако — ֶאּלָ
продолжает гемара, как объяснит эти строки 
раби Йеошуа бен Карха, который определя-
ет статус города по тому, был ли он окружен 
стеной во времена Ахашвероша? ָלָמא ְמִדיָנה ׁשְ  ּבִ
-Вполне понятно, как с его точки зре — ּוְמִדיָנה
ния объясняются слова «в столице и столи-
це»: они указывают, что ין )שושן לשאר ק ּבֵ  ְלַחּלֵ
ֵורֹוׁש] ִפין חֹוָמה ִמימֹות ֲאַחׁשְ  следует — עיירות) [ּמּוּקָ
различать между городами, окруженными 
стеной со времен Ахашвероша, где читают 
пятнадцатого, [ֵורֹוׁש ִפין ִמימֹות ֲאַחׁשְ  — [ְלֶשֵאין ּמּוּקָ
и не окруженными стеной со времен Аха-
швероша, где читают четырнадцатого. א  ֶאּלָ
 Но для чего служат слова — ִעיר ָוִעיר ְלַמאי ָאָתא
«в городе и городе»? На какое различие ме-
жду неукрепленными городами они указыва-
ют? Согласно подходу раби Йеошуа бен Кар-
хи, никакого различия нет: во всех городах, 
бывших неукрепленными во времена Аха-
швероша, читают четырнадцатого!
Отвечает гемара: ן ָקְרָחה ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ — ָאַמר ְלָך ַרּבִ
раби Йеошуа бен Карха мог бы ответить 
на это возражение встречным вопросом: וְּלַתּנָא 
יָדן ִמי ִניָחא  а разве с точки зрения нашего — ּדִ
таны в этом стихе все ясно? Ведь ִאית ֵליּה יָון ּדְ  ּכֵ
ָרִזי ָרִזי ּפְ  если он получил от своих учителей — ּפְ
знание [«традицию»], что понятие «неукреп-
ленный» в Мегилат Эстер тождественно поня-
тию «неукрепленный» в книге Дварим, а это 
значит, что лишь города, окруженные сте-
ной со времен Йеошуа бин Нуна, празднуют 
Пурим пятнадцатого адара, ה  ְמִדיָנה ּוְמִדיָנה ָלּמָ
 для чего же понадобилось Писанию учить — ִלי

18. В оригинале — מדינה [медина]. Основное значение — страна, область, регион. Однако иногда [как, например, 
в нашем случае] так называют не только регион, но и его столицу — большой город, обычно окруженный сте-
ной, возле которого находятся несколько небольших городков (см. комментарий Виленского Гаона, Эстер 1:1).
19. Небольшой город, не окруженный стеной.
20. Стих трактуется так: «…в одной столице [с ее обычаями] и другой столице [с ее обычаями] и в го-
роде [с одними обычаями] и городе [с другими]…» (Раши ד״ה מדינה).
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:)לס"שהקיסמדכו
ןילטבמ

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמא"פ'יימאו
:והכלההליגמ

הכלהםש'יימהדגבז
דןישעגמסוהד

חפרת'יסח"אע"שוט
:בףיעס

=
לאננחוניבר

.הנמזבאלאהתואןירוק
ןאמדאבילאהדוהי'ר
'רדאבילאאמיניא
הזהןמזב'יפאאביקע
ב"יבוא"יבהתואןירוק
ישנאתנקתאהו.ג"יבו
'ריאדואלא.ןהג"הנכ
ןנברדאבילאהדוהי
ןנקיתכםינשהשןמזבו
לעןייורשלארשיו
א"יבןירוקאהימםתמדא
.ןנחוי'רדאתבוית.ב"יבו
ר"אירמאדאכיא
ירבדהנשמהוז]ןנחוי[
א"כחלבא.ןהאביקע'ר
ליאוההזהןמזב
.הב)אןילכתסמו
ןילכתסמםינויבאה
תעביכהליגמהתאירקב
ןיקלחמהליגמהתאירק
םיינעלםירופתועמ
ןיאתונתמןהלןיחלשמו
הנמזבאלאהתואןירוק
בר.יכהימנאינתד"יב
ר"אימוהילאישקישא
הזהןמזבלבאיכההדוהי
ןיאהבןילכתסמוליאוה
.הנמזבאלאהתואןירוק
ל"זןואגרמאש)ביאהו
.ןינכתסמוןינושונאךכ
םנקיתכםינשהםאשריפו
דימעהללארשיןילוכיש
הנכסןהילעןיאוןהיתותד
אלאהתואןירוקןיא)ג
.ונינשךכונאלבא.הנמזב
יתמיאהדוהיר"א
'בבםיסנכנשםוקמ
ןיאשםוקמלבא'הבו
התואןירוקןיאםיסנכנ
םוקמ.הנמזבאלא
אהימ'הבו'בבםיסנכנש
'יפאוב"יבוא"יבןנירק
הילעימשו.הזהןמזב
ינתדןאמאכיאדישאברל
ר"ביסוי'רכאתיירבלהל
אלדאוהאקוד)דהדוהי
'רדאהדוהי'רדךלישקת
ןיפקומהןיכרכ:הדוהי
עשוהיתומימהמוח
.ו"טבןירוקןונןב
.םיזרפ'מגבאנמיקאו
םידוהיהןכלעאכהביתכ
ירעבםיבשויהםיזרפה
םויתאםישועתוזרפה
םתהביתכו.רשעהעברא
המ.יזרפהירעמדבל
ירקויזרפהביתכדןלהל
תומוחתופקומויזרפינהל
ןבעשוהיתומימןהידהבד
.ו"טבןירוקךנהומכןונ
המוחןיפקומאמיאו
ןניקרפו.ו"טוד"יבןירוק
ד"יםויתאביתכהוהיא
אתשה.תרמאאקדכו"טו
רשעהעבראםויתאביתכ
.רשעהשמחםויתאו
ינהוד"יבינהןניעמש
'בדיבעדןאמתילו"טב
םוקמוםוקמ]מלכלםימי
אכילבות.דחאםויומוי
ועביאןיפקומדרמימל
אהדו"טבועביאד"יב
ביתכדמליעלןנישרפ
דחלכדןניקיידןהינמז
אלהזלשונמזו.ונמזב
ןיארמולכ.הזלשונמז
אלוו"טבןירוקםיזרפה
]נרמואו.ד"יבןיפקומה
יאןיפקומרמולכג"יב
.ג"יבועביאו"טבועב
המןשושכןניקרפו
תפקומאלדג"עאןשוש
ןבעשוהיתומימהמוח
איהדןויכאהימאיהןונ
ו"טבורקהמוחתפקומ
תפקומאיהשלכףא
שקתיאו.ו"טבורקהמוח
ביתכדהיישעלהריכז
םירכזנהלאהםימיהו
'רכאלד'ינתמ.םישענו
ינתדהחרקןבעשוהי
תומימהמוחןיפקומ
ו"טבןירוקשורושחא
וארקךכיפלסנהבהשענוליאוהאיהןונןבעשוהיתומימהמוחתפקומואלדג"עאדןשושינאשרמאןדידאנתוןשושכ
המוחתופקומוהייוורתדג"עאדקלחלהנידמוהנידמ.ריעוריעהנידמוהנידמביתכןדידאנתלאמלשבןנישקאו.ו"טב
ראשלןשושןיבקלחלימנריעוריע.ד"יבורקןכירחאתופקומהוו"טבורקןונןבעשוהיתומימהמוחתופקומהןוניא
םיזרפרמגדןויכןדידאנתלוןנירמאו.ילהמלריעוריעהחרקןבעשוהי'רלאלא.ד"יבתורייעראשבו"טבןשושב.תורייע
ןכואיההנידמכהנידמלךומסהלכו)ההנידמ'אנשאוהאריתיארקע"וכלאלא.ולהמלהנידמוהנידמןנירמאדכםיזרפ
בשחישולךומסהךרכלץוחמהיהיהמכו.ךרככןודינומעהארנהלכוולךומסהלכוךרכל"ביררמאדל"בירכוריעוריע
םיפוצך"פצנמאבארבאייח'ראמיתיאוהימריר"א:לימהרועישהזואירבטלןתמחמכלימאנמיקואו.ךרכומכ

יאהוניברלשותסריגאיהוזוןושלההזבבתכתומחלמבן"במרה)ב.'אלכסךרעךורעבןייע)אלאננחוניברלעהמלשקשח
.ל"זף"ירבה"כו.'וכןירוקןיאןהיתדבלארשיןינכתסמויהשןמזבלבארסח)ג.ל"זןואג

הנידמוהנידמרמאנאלאל"צדהארנ)ה.'וכואקודי"רבי"רכהלינתדןאמרמאי"רדאי"רדהילאישקדמול"צורסחדהארנ)ד
:'וכוךומסהלכדןניעמשאו

ס"שהתרוסמ

תופסוהםע
,].ה:דףדןמקל[)א
,]:בנז"ע:הסק"ב[)ב
,:דןמקלא"עליעל)ג
ןמקל[)ה,.זיןמקל)ד
,].ומםיחספ[)ו,]:ג
אמוי[)ח,].דקתבש[)ז
כ"ות].זטהרומת.פ
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תבשתופסות'יעו[)ל

.]יעורגה"ד.דק

א"רגהתוהגה=
תפקומ('מג]ב[]א[
ןכו(]סמ"את.)המוח
םש]ג[:)י"שרוקחמ
וקםושר.אדבעד

:וקחמלוילע

=
םלשהרואהרות

םיִדeהiְַהןkֵלַע)א
יֵרָעaְםיִבLְיַהםיִזָרtְַה
םBיתֵאםיִֹשֹעתBזָרtְַה
Lֶדֹחְלרָֹשָעהָעaְָרַא
הLְzִֶמeהָחְמִֹשרָדֲא
תBנָמַחBלLְִמeבBטםBיְו
]טי,טרתסא[:eהֵעֵרְלLיִא
תBיְהִלםֶהיֵלֲעםiֵַקְל)ב
הָעaְָרַאםBיתֵאםיִֹשֹע
תֵאְורָדֲאLֶדֹחְלרָֹשָע
aBרָֹשָעהMִָמֲחםBי

aְלָכLְָוהָנLָהָנ:
]אכ,טרתסא[

םיִרtַֻהיֵמְיתֵאםiֵַקְל)ג
רLֲֶאkַםֶהיpֵַמְזaִהlֵֶאָה
יַכcְֳרָמםֶהיֵלֲעםiִַק
הkְָלnַַהרzְֵסֶאְויִדeהiְַה
םLְָפַנלַעeמiְִקרLֲֶאַכְו
תBמvַֹהיֵרְבcִםָעְרַזלַעְו
]אל,טרתסא[:םָתָקֲעַזְו
הlֵֶאָהםיִמiַָהְו)ד
לָכaְםיִֹשֲעַנְוםיִרkְָזִנ
cBדָורBִמרLְtָהָח
eִמLְtָהָניִדְמהָח
eיֵמיִוריִעָוריִעְוהָניִדְמ
אGהlֵֶאָהםיִרteַה
םיִדeהiְַהzBCִמeרְבַעַי
ףeסָיאGםָרְכִזְו

]חכ,טרתסא[:םָעְרfִַמ
תֹרֻצaְםיִרָעהlֵֶאלkָ)ה
םִיַתָלcְהָהֹבְגהָמBח
eַהיֵרָעֵמדַבְלַחיִרְבtְיִזָר
]ה,גםירבד[:דֹאְמהaְֵרַה
רLֲֶאתֹוְצnִַההlֵֶא)ו
יֵנaְלֶאהLֶמתֶאָיְיהeִָצ
:יָניִסרַהaְלֵאָרְֹשִי

]דל,זכארקיו[

=
י"שריטוקיל
]תכסמהףוסבספדנ[

םינויצותוהגה=
]ברף"יר'יג[]א
ללכל"צדנ]ב:)ןוילג(
ףסוני"תכב]ג:ללכו
רסילתבןיפקומאמיאו
:)י"שרבה"כו(
םשוא"פאתפסות[]ד
]ק"בהדוהייבר'יא
י"תכב]ה:)ןוילג(
אכהביתכאסריגה
ירעבםיבשויה
רשיה"כו,תוזרפה
י"תכב]ו:)ס"קד(דאמ
:ןנירמאקיכהןנא
'יגהםינושארוי"תכב]ז
אוהאריתיארקאלא
רמאדל"בירדכל
ןייעו('וכוךרכל"ביר
ףיסוהלשי]ח:)ח"ר
לכב'וגוםירפסחלשיו
]אכ-כ,טרתסא[תונידמ
ףסוני"תכב]ט:)ש"שר(
איהךכ]י:ש"זגךהל
ץ"רהמ'יעו(י"תכב'יגה
ותסריגבי"שרו,)תויח
רתיתפשקוחמלאב

:םוקמלכאלאי"תכב]מ:)ןוילג(]םיפוצל"צ[]ל:)ןוילג(ימנא"ס]כ:)ש"יעס"קד(י"תכהחסונבףסונש
:)ח"ר'יעו(והדידןיפקומ'יגהי"תכהמכבו]ס:אמיאול"צ]נ
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Глава Первая рактат егила

этому вновь словами «в столице и столице»? 
א ְקָרא ה הּוא Несомненно, этот стих — ֶאּלָ  ִלְדָרׁשָ
ָאָתא  предназначен для иного толкования — ּדְ
[а не для того, чтобы ввести разделение боль-
ших и мелких городов на разные типы]. י  ְוִכְדַרּבִ
ָאָתא ן ֵלִוי הּוא ּדְ ַע ּבֶ -А именно, он предна — ְיהֹוׁשֻ
значен для толкования раби Йеошуа бен Леви 
(далее 3б). ן ֵלִוי ַע ּבֶ י ְיהֹוׁשֻ ָאַמר ַרּבִ  Так сказал раби — ּדְ
Йеошуа бен Леви: ַרְך -большой город, окру — ּכְ
женный стеной, מּוְך לֹו -и любой близ — ְוָכל ַהּסָ
кий к нему населенный пункт [даже если его 
не видно из города], ְרֶאה ִעּמֹו  и любой — ְוָכל ַהּנִ
населенный пункт, видный из этого города 
[даже если он расположен не близко к го-
роду], ְכַרְך  имеют тот же статус, что — ִניּדֹון ּכִ
и большой город: их жители должны празд-
новать Пурим пятнадцатого адара 21. Таким 
образом, слова «в столице и столице и в го-
роде и города» толкуются так: каждый насе-
ленный пункт [«город и город»], примыкаю-
щий к укрепленному городу [«столице»] или 
видный из него, имеет тот же статус, что и сам 
укрепленный город.
Гемара выясняет: «близок» к городу — это ַעד 
ה ּמָ ?до какого расстояния — ּכַ
Отвечает гемара: י ִיְרְמָיה  сказал раби — ָאַמר ַרּבִ
Ирмея, ְוִאיֵתיָמא — а некоторые говорят — 
א ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ ָתן :раби Хия бар Аба — ַרּבִ ֵמַחּמְ  ּכְ
-как от Хамтана до Тверии, а имен — ִלְטֶבְרָיא ִמיל
но — миль 22.

Гемара удивляется такой форме ответа: 
 раби Ирмее [или раби Хие] достаточно — ְוֵליָמא
было сказать просто ִמיל — «миль», для чего же 
он добавляет, что таково расстояние от Хам-
тана до Тверии?
Отвечает гемара: ַמע ָלן -он хотел так — ָהא ָקא ַמׁשְ
же сообщить нам, ה ֲהֵוי ּמָ ִמיל ּכַ יעוָּרא ּדְ ׁשִ -сколь — ּדְ
ко это, расстояние в миль. ָתן ִלְטֶבְרָיא ֵמַחּמְ  — ּכְ
Это как от Хамтана до Тверии.


Гемара приводит дополнительные высказы-
вания, авторство которых одни приписыва-
ют раби Ирмее, а другие — раби Хие бар Абе.
י ִיְרְמָיה  ,И еще сказал раби Ирмея — ְוָאַמר ַרּבִ
א ר ַאּבָ יא ּבַ י ִחּיָ -а некоторые гово — ְוִאיֵתיָמא ַרּבִ
рят — раби Хия бар Аба: правило, согласно 
которому буквы מנצפ״ך — «мнцпх» [мем, нун, 
цади, пе и каф] в конце слова пишутся ина-
че, чем в начале или середине 23, צֹוִפים ֲאָמרּום — 
установили пророки.
Возражает гемара: ָרא -допустимо ли счи — ְוִתְסּבְ
тать, что форму написания этих букв 24 ввели 
пророки? ִתיב  :Ведь написано (Ваикра 27:34) — ְוַהּכְ
ְצֹות ה ַהּמִ  Вот заповеди, которые Господь» — ֵאּלֶ
заповедал Моше для сынов Израиля на горе 
Синай». Словом «вот» Писание подчеркива-
ет, что здесь [в Торе] перечислены все запо-
веди целиком. Отсюда заключили мудрецы, 
ה ָבר ֵמַעּתָ ׁש ּדָ אי ְלַחּדֵ ַ ֵאין ָנִביא ַרּשׁ   что с этих пор — ׁשֶ
[с момента дарования Торы] пророк не имеет 

21. Жители близлежащих населенных пунктов 
часто пользуются услугами соседнего большого 
города: например, когда им угрожает опасность, 
они укрываются в нем. Кроме того, они участвуют 
в различных аспектах жизни этого города. Поэто-
му они как бы считаются его жителями (Ритва ד״ה אלא).
22. Миль — две тысячи локтей. Старинная мера 
длины, равная примерно километру.
23. Пять упомянутых букв ивритского алфавита 
имеют две формы написания. В основной, «от-
крытой», форме — מ, נ, צ, פ, כ — эти буквы пишут-
ся в начале и в середине слова. Дополнительная, 
«замкнутая», форма — ם, ן, ץ, ף, ך — используется 
в конце слова.

Обозначение форм написания как «открытые» и «за-
мкнутые» используется Талмудом (см. 3а) именно в дан-
ном отрывке. Строго говоря, такое наименование 
уместно только по отношению к букве мем: только 
она имеет замкнутую форму [при использовании 
в конце слова]. Остальные же буквы обычно разде-
ляют на «загнутые» и «прямые» (см. Шабат 103б и Раши от ד״ה כפופין 

и далее). Однако здесь, для краткости, Талмуд использует 
термины «открытые» и «замкнутые» по отношению 
ко всем буквам, имеющим двойное написание.
24. На данном этапе гемара предполагает, что, 
по мнению раби Ирмеи, до постановления проро-
ков «замкнутой» формы букв не существовало. 
И только они ввели эту форму (Тосафот, Ритва).

הליגמןושארקרפתארקנהליגמ :ב

ימוהדוהירביסוי'רכאתיירבלהלםיקומו
ןיאהבןילכתסמוליאוההזהןמזבי"ררמא
הדוהיר"א)איהנימרוהנמזבאלאהתואןירוק
לבאישימחבוינשבןיסנכנשםוקמיתמיאא
ןיאישימחבוינשבןיסנכנןיאשםוקמ
ןיסנכנשםוקמהנמזבאלאהתואןירוק
הזהןמזבוליפאוןנירקאהימישימחבוינשב
הדוהירביסוייברכאתיירבלהלםיקומו
הדוהי'רדאהדוהייברדהילאישקדםושמו
הדוהירביסוייברכאתיירבלהלםיקומ
יברכהלינתדאכיאדהילעימשישאבר
הדוהירביסוייברכהלינתדאכיאוהדוהי
הדוהייברדאהדוהייברדהילאישקדמו
אקוודואלהדוהייברכהלינתדןאמרמא
:אקוודהדוהירביסוייברכהלינתדןאמ
ןונןבעשוהיתומימהמוחםיפקומהםיכרכ
רמאילימינהנמ:'וכורשעהשמחבןירוק
םיזרפהםידוהיהןכלע)אארקרמאד]אאבר
העבראבםיזרפדמ'וגותוזרפהירעבםיבשויה
םיזרפאמיאורשעהשמחבןיפקומרשע
ואלואל]בללכללכןיפקומרשעהעבראב
ביתכשוכדעוודוהמדועווהנינלארשי
רסיבראבןיפקומרסיבראבםיזרפאמיאו
םויתאםישועתויהל)בביתכדכרסימחבו
רשעהשמחםויתאורדאשדחלרשעהעברא
העבראםויתאבתכהוהיאהנשלכב]וב[
אתשהתרמאקדכרשעהשמחורשע
השמחםויתאורשעהעבראםויתאביתכד

םיזרפאמיאורשעהשמחבינהורשעהעבראבינהקיספותא)באתארשע
ונמז)גםהינמזב)גארקרמארסימחבועביארסיבראבועביאןיפקומרסיבראב
ןלנמהריכזהיישעןחכשאןשושכרסילתב]גאמיאוהזלשונמזאלהזלש
אלד'ינתמ.היישעלהריכזשקתיא)דםישענוםירכזנהלאהםימיהו)דארקרמא
תומימהמוחןיפקומהןיכרכרמואהחרקןב]דעשוהייבראינתדאנתיאהיכ
המבןשושיכהחרקןבעשוהייברדט"מרשעהשמחבןירוקשורושחא
תפקומשלכףארשעהשמחבןירוקושורושחאתומימהמוחתפקומןשוש
יזרפיזרפףיליט"מןדידאנתורשעהשמחבןירוקשורושחאתומימהמוח
הברהיזרפהירעמדבל)הםתהביתכו]הםיזרפהםידוהיהןכלע)אאכהביתכ
המוחתפקומ]ב[ןאכףאןונןבעשוהיתומימהמוחתפקומ]א[ןלהלהמדאמ
תילדןדידאנתכרמאאלהחרקןבעשוהייבראמלשב.ןונןבעשוהיתומימ
אהדט"מהחרקןבעשוהי'רכרמאאלט"מןדידאנתאלאיזרפיזרפהיל
אלוםיזרפכאלןאמכ'דבעד]ג[ןשושאלארמאקיכה]ויזרפיזרפהילתיא
אמלשב.סנהבהשענוליאוהןשושינאשגידכהלירמאואבררמאןיפקומכ
ןיבקלחלהנידמוהנידמריעוריעוהנידמוהנידמ)דביתכדונייהןדידאנתל
ריעשורושחאתומימהמוחתפקומלןונןבעשוהיתומימהמוחןיפקומ
אמלשבהחרקןבעשוהייברלאלאתורייעראשלןשושןיבקלחלימנריעו
אתאיאמלריעוריעאלאתורייעראשלןשושןיבקלחלהנידמוהנידמ
יזרפהילתיאדןויכאחינימןדידאנתלוהחרקןבעשוהייברךלרמא
עשוהי]זיברדכואתאדאוההשרדלארקאלאילהמלהנידמוהנידמיזרפ
לכוולךומסהלכוךרכד)היולןבעשוהייבררמאדאתאדאוהיולןב
רבאייחיבראמיתיאוהימרייבררמאהמכדעךרככןודינומעהארנה
ארועישדןלעמשמאקאהלימאמילו)ולימאירבטלןתמחמכהאבא
אייחיבראמיתיאוהימרייבררמאו)ז.אירבטלןתמחמכיוההמכלימד
ןיאש)חתוצמההלא)וביתכהוארבסתוםורמאםיפוצך"פצנמאבארב
תוחולבשך"מסום"מאדסחבררמאהדועוהתעמרבדשדחליאשראיבנ

סנב

.יתמיא:הדוהירביסוייברכליעלד.אתיירבךהלהליקואו
םירפכהועובקןידתיבשםוקמב.'וכםיסנכנשםוקמ:םימידקמ
.ןיסנכנןיאשםוקמלבא:בירהםהלשישכןידהםוילםשםיסנכנ
:הנמזבאלאהתואןירוקןיא,םירפכלאיהאלוקואלהמדקהךהד

:הימתב.'וכהילאישקדםושמ
ךותמו,המוחהלןיאשריע.םיזרפה
ןיקחורמוזורפוץופנהתבישיךכ
.ו"טבןיפקומ:הנוכשלהנוכשמ
עבקדמו,םשןיבותכםימיינשירהש
:ןיפקומלו"טהיידשםיזרפלד"י
ביתכדרשעהשמחו.אלללכללכ
וחנשךרדכ,ןשושלהיידשהליגמב
שוכדעוודוהמ:סנהתעשבוב
ביתכד,םירופםהילעולביקש.ביתכ
ךלמהתונידמלכב]חםירפסחלשיו
ג"עאו,םהילעםייקל'וגושורושחא
ןויכ,ארקיאהבשוכוודוהבתכאלד
שורושחאךלמהתונידמלכבביתכד
ביתכדכ:שוכדעוודוהמירה
איהאישוקדאנקסמ.םישועתויהל
.ד"יבםיזרפאמיאו:אוהאצוריתאלו
אלדןיפקומלבא,ארקוהניעבקאהד
רסיבראבועביאארקוהניעבק
אמיאו:ורקילרסימחבועביאורקיל
השמחבביתכדארקו.ג"יבןיפקומ
ושעשךרדכ,עבקדאוהןשושלרשע
.ןשושכינשמו:הנושארהנשבו"טב
ןיפקומהןמזבותכהךלזמראלדןויכ
ו"טבושעשןשושןחכשאואוהתמיא
:ןיפקומלריישםויהותואשארבתסמ
בוטםויוהתשמד.היישעןחכשא
:ו"טבןיפקומוד"יבםיזרפלאהתש
.ןלנמ:הליגמהתאירק.הריכז
העבראבםיזרפלןמזםהלעבקנש
םידוהיהןכלעדארקיאהבאה,רשע
תוזרפהירעבםיבשויהםיזרפה
'וגורשעהעבראםויתאםישוע
הריכזשקתיא:אביתכדאוההיישע
:םהלדחאןמזךכלה.היישעל
השמימיבץראהתאיבב.םתהביתכו
הברהיזרפהירעמדבלעשוהיו
אלו.עשוהיתומימןלהלהמ:דאמ
תומימהמוחןיפקומןלהלהמןניסרג
המוחןיפקומואלםיזרפאהד,עשוהי
ףא.עשוהיתומימןאכףא:והנינ
ןמההשעמבןאכרומאהםיזרפ
רחאלדג"עאו,רמאקעשוהידיזרפב
ןינעלםיזרפיוהףקומהשענןכ
הריזג]טרימגאל.יזרפיזרפ:הליגמ
הושהריזגןדםדאןיאו,היברמהוש
:וברמהלביקןכםאאלא)טומצעמ
.ןאמכהדבעדןשושאלארמאקיכה
ושעךאיה,הושהריזגךהןניפלייא
אלואוהיזרפאה,ו"טבןשושבשןתוא
:עשוהיתומימהפקוהשהבןניעדי
םהלןתינש.סנהבהשענוליאוה
גורהלםויהתדכתושעלרחמםג
וחנאלןחרכלע,םימיינשםהיאנושב
הנידמ:תורודלהועבקןכו,ו"טדע
היישעוהריכזיבג.ריעוריעהנידמו
םישענוםירכזנהלאהםימיהוביתכ
הגהנמכהנידמוהנידמעמשמ'וגו
גהנמשישונדמל,הגהנמכריעוריעו
תורייעבקולחגהנמותונידמבקולח
פ"עאו,תורייעראשלןשושןיבקלחל
:ו"טבהעבקוהםיזרפללכבאיהףאש
החרקןבעשוהי'רלאלאןניסרגיכה
ןיפקומןיבקלחלהנידמוהנידמאמלשב

'רכו:ריעוריעןיבקוליחןיאו,םיושןיפקומהלכוןיושםיזרפהלכירה.יאמלריעוריע:]ישורושחאתומימןיפקומןיאשלשורושחאתומימהמוח
ג"עאךומסה,ו"טבןירוקו.ךרככןודינ:התומכאהתשהנידמלךומסהריעוריעלכק"האלא,ללכירייאאלקולחבו.יולןבעשוהי
:תורודהיאיבנ.םורמאםיפוצ:תויתואלפכ.ך"פצנמ:ךומסהלבישח.המכדע:)הןמקלשרפמיכה,ךומסוניאשפ"עאהארנהארנוניאש

סנב

ךתעדאקלסאתשה.'וכך"מסום"מאדסחבררמאהדועו
הנובהקרפתבשתכסמבדהמיתותומותסביריימךפצנמד

ואשעוחותפאמלשבםתהרמאקדמאכפיאעמשמ)םשו.דקףד(
חותפואשעוםותסאלא'וכאדסחבררמאדהוילעייוליעםותס
ך"פצנמהימריר"אדהיערגיעורג
ירייאך"פצנמאמלא]םורמאםיפוצ[
קיסמ]תבשד['מגדי"רואותוחותפב
היתלימהליחתמעדידינתקוהיל
ארקיעמהילירייאםגואדסחברד
ך"פצנמדימעהלךרצוהתוחותפב
אדסחברדהשקתאלותוחותפב
הלאביתכהוארבסתוק"האכהו
ןיבבתותיאאישוקךהותוצמה
ל"תאדועותומותסבןיבתוחותפב
השקת]כיתכאירייאתומותסבד
'וכוך"מסום"מאדסחבררמאהו
רשיהרפסבהיגהשל"זות"ריפןכו
ךיפוצלוקומכםורמאםיפוצך"פצנמ
רהמםיפוצ.םיאיבנ)בנהיעשי(
םיאיבנםיתאממ)י)אאלאומש(םירפא
ויהולארשילםהלודמעש)]לםיפוצמ(
תאןומאףרששרחאלוללהםיפוצ
ןושלהלעלפונןושלםושמו)כהרותה
ארבסתוךיפוצןושלבך"פצנמארקנ
בררמאהודועותוצמההלאביתכהו
'וכותוחולבשך"מסום"מאדסח
ידימאישקאלויוהיוהמןיאינשמו
יכותומותסבהליקומהימרייברד
אדסחברדאהמךירפהליגמביטמ
היליחדמאקאכהליזהיחרואיכהד
ריפשינשמוךירפימנתוצמההלאמ
חכומתבשוהליגמדאיגוסהךותמו
ך"פצנמרמאקהימרייברווהייורת
תומותסאותוחותפאםורמאםיפוצ

:)לס"שהקיסמדכו
ןילטבמ

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמא"פ'יימאו
:והכלההליגמ

הכלהםש'יימהדגבז
דןישעגמסוהד

חפרת'יסח"אע"שוט
:בףיעס

=
לאננחוניבר

.הנמזבאלאהתואןירוק
ןאמדאבילאהדוהי'ר
'רדאבילאאמיניא
הזהןמזב'יפאאביקע
ב"יבוא"יבהתואןירוק
ישנאתנקתאהו.ג"יבו
'ריאדואלא.ןהג"הנכ
ןנברדאבילאהדוהי
ןנקיתכםינשהשןמזבו
לעןייורשלארשיו
א"יבןירוקאהימםתמדא
.ןנחוי'רדאתבוית.ב"יבו
ר"אירמאדאכיא
ירבדהנשמהוז]ןנחוי[
א"כחלבא.ןהאביקע'ר
ליאוההזהןמזב
.הב)אןילכתסמו
ןילכתסמםינויבאה
תעביכהליגמהתאירקב
ןיקלחמהליגמהתאירק
םיינעלםירופתועמ
ןיאתונתמןהלןיחלשמו
הנמזבאלאהתואןירוק
בר.יכהימנאינתד"יב
ר"אימוהילאישקישא
הזהןמזבלבאיכההדוהי
ןיאהבןילכתסמוליאוה
.הנמזבאלאהתואןירוק
ל"זןואגרמאש)ביאהו
.ןינכתסמוןינושונאךכ
םנקיתכםינשהםאשריפו
דימעהללארשיןילוכיש
הנכסןהילעןיאוןהיתותד
אלאהתואןירוקןיא)ג
.ונינשךכונאלבא.הנמזב
יתמיאהדוהיר"א
'בבםיסנכנשםוקמ
ןיאשםוקמלבא'הבו
התואןירוקןיאםיסנכנ
םוקמ.הנמזבאלא
אהימ'הבו'בבםיסנכנש
'יפאוב"יבוא"יבןנירק
הילעימשו.הזהןמזב
ינתדןאמאכיאדישאברל
ר"ביסוי'רכאתיירבלהל
אלדאוהאקוד)דהדוהי
'רדאהדוהי'רדךלישקת
ןיפקומהןיכרכ:הדוהי
עשוהיתומימהמוח
.ו"טבןירוקןונןב
.םיזרפ'מגבאנמיקאו
םידוהיהןכלעאכהביתכ
ירעבםיבשויהםיזרפה
םויתאםישועתוזרפה
םתהביתכו.רשעהעברא
המ.יזרפהירעמדבל
ירקויזרפהביתכדןלהל
תומוחתופקומויזרפינהל
ןבעשוהיתומימןהידהבד
.ו"טבןירוקךנהומכןונ
המוחןיפקומאמיאו
ןניקרפו.ו"טוד"יבןירוק
ד"יםויתאביתכהוהיא
אתשה.תרמאאקדכו"טו
רשעהעבראםויתאביתכ
.רשעהשמחםויתאו
ינהוד"יבינהןניעמש
'בדיבעדןאמתילו"טב
םוקמוםוקמ]מלכלםימי
אכילבות.דחאםויומוי
ועביאןיפקומדרמימל
אהדו"טבועביאד"יב
ביתכדמליעלןנישרפ
דחלכדןניקיידןהינמז
אלהזלשונמזו.ונמזב
ןיארמולכ.הזלשונמז
אלוו"טבןירוקםיזרפה
]נרמואו.ד"יבןיפקומה
יאןיפקומרמולכג"יב
.ג"יבועביאו"טבועב
המןשושכןניקרפו
תפקומאלדג"עאןשוש
ןבעשוהיתומימהמוח
איהדןויכאהימאיהןונ
ו"טבורקהמוחתפקומ
תפקומאיהשלכףא
שקתיאו.ו"טבורקהמוח
ביתכדהיישעלהריכז
םירכזנהלאהםימיהו
'רכאלד'ינתמ.םישענו
ינתדהחרקןבעשוהי
תומימהמוחןיפקומ
ו"טבןירוקשורושחא
וארקךכיפלסנהבהשענוליאוהאיהןונןבעשוהיתומימהמוחתפקומואלדג"עאדןשושינאשרמאןדידאנתוןשושכ
המוחתופקומוהייוורתדג"עאדקלחלהנידמוהנידמ.ריעוריעהנידמוהנידמביתכןדידאנתלאמלשבןנישקאו.ו"טב
ראשלןשושןיבקלחלימנריעוריע.ד"יבורקןכירחאתופקומהוו"טבורקןונןבעשוהיתומימהמוחתופקומהןוניא
םיזרפרמגדןויכןדידאנתלוןנירמאו.ילהמלריעוריעהחרקןבעשוהי'רלאלא.ד"יבתורייעראשבו"טבןשושב.תורייע
ןכואיההנידמכהנידמלךומסהלכו)ההנידמ'אנשאוהאריתיארקע"וכלאלא.ולהמלהנידמוהנידמןנירמאדכםיזרפ
בשחישולךומסהךרכלץוחמהיהיהמכו.ךרככןודינומעהארנהלכוולךומסהלכוךרכל"ביררמאדל"בירכוריעוריע
םיפוצך"פצנמאבארבאייח'ראמיתיאוהימריר"א:לימהרועישהזואירבטלןתמחמכלימאנמיקואו.ךרכומכ

יאהוניברלשותסריגאיהוזוןושלההזבבתכתומחלמבן"במרה)ב.'אלכסךרעךורעבןייע)אלאננחוניברלעהמלשקשח
.ל"זף"ירבה"כו.'וכןירוקןיאןהיתדבלארשיןינכתסמויהשןמזבלבארסח)ג.ל"זןואג

הנידמוהנידמרמאנאלאל"צדהארנ)ה.'וכואקודי"רבי"רכהלינתדןאמרמאי"רדאי"רדהילאישקדמול"צורסחדהארנ)ד
:'וכוךומסהלכדןניעמשאו

ס"שהתרוסמ

תופסוהםע
,].ה:דףדןמקל[)א
,]:בנז"ע:הסק"ב[)ב
,:דןמקלא"עליעל)ג
ןמקל[)ה,.זיןמקל)ד
,].ומםיחספ[)ו,]:ג
אמוי[)ח,].דקתבש[)ז
כ"ות].זטהרומת.פ
םיחספ)ט,יתוקוחבףוס
,].דיףדןמקל[)י,.וסףד
,ש"ע:גקןירדהנס)כ
תבשתופסות'יעו[)ל

.]יעורגה"ד.דק

א"רגהתוהגה=
תפקומ('מג]ב[]א[
ןכו(]סמ"את.)המוח
םש]ג[:)י"שרוקחמ
וקםושר.אדבעד

:וקחמלוילע

=
םלשהרואהרות

םיִדeהiְַהןkֵלַע)א
יֵרָעaְםיִבLְיַהםיִזָרtְַה
םBיתֵאםיִֹשֹעתBזָרtְַה
Lֶדֹחְלרָֹשָעהָעaְָרַא
הLְzִֶמeהָחְמִֹשרָדֲא
תBנָמַחBלLְִמeבBטםBיְו
]טי,טרתסא[:eהֵעֵרְלLיִא
תBיְהִלםֶהיֵלֲעםiֵַקְל)ב
הָעaְָרַאםBיתֵאםיִֹשֹע
תֵאְורָדֲאLֶדֹחְלרָֹשָע
aBרָֹשָעהMִָמֲחםBי

aְלָכLְָוהָנLָהָנ:
]אכ,טרתסא[

םיִרtַֻהיֵמְיתֵאםiֵַקְל)ג
רLֲֶאkַםֶהיpֵַמְזaִהlֵֶאָה
יַכcְֳרָמםֶהיֵלֲעםiִַק
הkְָלnַַהרzְֵסֶאְויִדeהiְַה
םLְָפַנלַעeמiְִקרLֲֶאַכְו
תBמvַֹהיֵרְבcִםָעְרַזלַעְו
]אל,טרתסא[:םָתָקֲעַזְו
הlֵֶאָהםיִמiַָהְו)ד
לָכaְםיִֹשֲעַנְוםיִרkְָזִנ
cBדָורBִמרLְtָהָח
eִמLְtָהָניִדְמהָח
eיֵמיִוריִעָוריִעְוהָניִדְמ
אGהlֵֶאָהםיִרteַה
םיִדeהiְַהzBCִמeרְבַעַי
ףeסָיאGםָרְכִזְו

]חכ,טרתסא[:םָעְרfִַמ
תֹרֻצaְםיִרָעהlֵֶאלkָ)ה
םִיַתָלcְהָהֹבְגהָמBח
eַהיֵרָעֵמדַבְלַחיִרְבtְיִזָר
]ה,גםירבד[:דֹאְמהaְֵרַה
רLֲֶאתֹוְצnִַההlֵֶא)ו
יֵנaְלֶאהLֶמתֶאָיְיהeִָצ
:יָניִסרַהaְלֵאָרְֹשִי

]דל,זכארקיו[

=
י"שריטוקיל
]תכסמהףוסבספדנ[

םינויצותוהגה=
]ברף"יר'יג[]א
ללכל"צדנ]ב:)ןוילג(
ףסוני"תכב]ג:ללכו
רסילתבןיפקומאמיאו
:)י"שרבה"כו(
םשוא"פאתפסות[]ד
]ק"בהדוהייבר'יא
י"תכב]ה:)ןוילג(
אכהביתכאסריגה
ירעבםיבשויה
רשיה"כו,תוזרפה
י"תכב]ו:)ס"קד(דאמ
:ןנירמאקיכהןנא
'יגהםינושארוי"תכב]ז
אוהאריתיארקאלא
רמאדל"בירדכל
ןייעו('וכוךרכל"ביר
ףיסוהלשי]ח:)ח"ר
לכב'וגוםירפסחלשיו
]אכ-כ,טרתסא[תונידמ
ףסוני"תכב]ט:)ש"שר(
איהךכ]י:ש"זגךהל
ץ"רהמ'יעו(י"תכב'יגה
ותסריגבי"שרו,)תויח
רתיתפשקוחמלאב

:םוקמלכאלאי"תכב]מ:)ןוילג(]םיפוצל"צ[]ל:)ןוילג(ימנא"ס]כ:)ש"יעס"קד(י"תכהחסונבףסונש
:)ח"ר'יעו(והדידןיפקומ'יגהי"תכהמכבו]ס:אמיאול"צ]נ

2б7



Глава Первая рактат егила

права ничего в них менять 25. Так как же про-
роки могли изменить правила написания букв 
Торы? 26 א  Кроме того, ведь — ְועֹוד ָהָאַמר ַרב ִחְסּדָ

сказал рав Хисда: ֵמ״ם ְוָסֶמ״ְך — буквы мем [с за-
мкнутым очертанием] и самех, ּלּוחֹות ּבַ -ко — ׁשֶ
торые были высечены на Скрижалях завета,

25. То есть вносить изменения в законодательство 
Торы.
26. Ведь введение новых правил написания букв 
входит в противоречие с законодательством Торы. 
Будь эти буквы использованы в каком-либо 

Свитке Торы до того, как пророки ввели их, та-
кой свиток считался бы непригодным. Получа-
ется, что введением новых форм букв пророки 
объявили непригодное пригодным (Пней Йеошуа ниже, 

3а ד״ה אין).

הליגמןושארקרפתארקנהליגמ :ב

ימוהדוהירביסוי'רכאתיירבלהלםיקומו
ןיאהבןילכתסמוליאוההזהןמזבי"ררמא
הדוהיר"א)איהנימרוהנמזבאלאהתואןירוק
לבאישימחבוינשבןיסנכנשםוקמיתמיאא
ןיאישימחבוינשבןיסנכנןיאשםוקמ
ןיסנכנשםוקמהנמזבאלאהתואןירוק
הזהןמזבוליפאוןנירקאהימישימחבוינשב
הדוהירביסוייברכאתיירבלהלםיקומו
הדוהי'רדאהדוהייברדהילאישקדםושמו
הדוהירביסוייברכאתיירבלהלםיקומ
יברכהלינתדאכיאדהילעימשישאבר
הדוהירביסוייברכהלינתדאכיאוהדוהי
הדוהייברדאהדוהייברדהילאישקדמו
אקוודואלהדוהייברכהלינתדןאמרמא
:אקוודהדוהירביסוייברכהלינתדןאמ
ןונןבעשוהיתומימהמוחםיפקומהםיכרכ
רמאילימינהנמ:'וכורשעהשמחבןירוק
םיזרפהםידוהיהןכלע)אארקרמאד]אאבר
העבראבםיזרפדמ'וגותוזרפהירעבםיבשויה
םיזרפאמיאורשעהשמחבןיפקומרשע
ואלואל]בללכללכןיפקומרשעהעבראב
ביתכשוכדעוודוהמדועווהנינלארשי
רסיבראבןיפקומרסיבראבםיזרפאמיאו
םויתאםישועתויהל)בביתכדכרסימחבו
רשעהשמחםויתאורדאשדחלרשעהעברא
העבראםויתאבתכהוהיאהנשלכב]וב[
אתשהתרמאקדכרשעהשמחורשע
השמחםויתאורשעהעבראםויתאביתכד

םיזרפאמיאורשעהשמחבינהורשעהעבראבינהקיספותא)באתארשע
ונמז)גםהינמזב)גארקרמארסימחבועביארסיבראבועביאןיפקומרסיבראב
ןלנמהריכזהיישעןחכשאןשושכרסילתב]גאמיאוהזלשונמזאלהזלש
אלד'ינתמ.היישעלהריכזשקתיא)דםישענוםירכזנהלאהםימיהו)דארקרמא
תומימהמוחןיפקומהןיכרכרמואהחרקןב]דעשוהייבראינתדאנתיאהיכ
המבןשושיכהחרקןבעשוהייברדט"מרשעהשמחבןירוקשורושחא
תפקומשלכףארשעהשמחבןירוקושורושחאתומימהמוחתפקומןשוש
יזרפיזרפףיליט"מןדידאנתורשעהשמחבןירוקשורושחאתומימהמוח
הברהיזרפהירעמדבל)הםתהביתכו]הםיזרפהםידוהיהןכלע)אאכהביתכ
המוחתפקומ]ב[ןאכףאןונןבעשוהיתומימהמוחתפקומ]א[ןלהלהמדאמ
תילדןדידאנתכרמאאלהחרקןבעשוהייבראמלשב.ןונןבעשוהיתומימ
אהדט"מהחרקןבעשוהי'רכרמאאלט"מןדידאנתאלאיזרפיזרפהיל
אלוםיזרפכאלןאמכ'דבעד]ג[ןשושאלארמאקיכה]ויזרפיזרפהילתיא
אמלשב.סנהבהשענוליאוהןשושינאשגידכהלירמאואבררמאןיפקומכ
ןיבקלחלהנידמוהנידמריעוריעוהנידמוהנידמ)דביתכדונייהןדידאנתל
ריעשורושחאתומימהמוחתפקומלןונןבעשוהיתומימהמוחןיפקומ
אמלשבהחרקןבעשוהייברלאלאתורייעראשלןשושןיבקלחלימנריעו
אתאיאמלריעוריעאלאתורייעראשלןשושןיבקלחלהנידמוהנידמ
יזרפהילתיאדןויכאחינימןדידאנתלוהחרקןבעשוהייברךלרמא
עשוהי]זיברדכואתאדאוההשרדלארקאלאילהמלהנידמוהנידמיזרפ
לכוולךומסהלכוךרכד)היולןבעשוהייבררמאדאתאדאוהיולןב
רבאייחיבראמיתיאוהימרייבררמאהמכדעךרככןודינומעהארנה
ארועישדןלעמשמאקאהלימאמילו)ולימאירבטלןתמחמכהאבא
אייחיבראמיתיאוהימרייבררמאו)ז.אירבטלןתמחמכיוההמכלימד
ןיאש)חתוצמההלא)וביתכהוארבסתוםורמאםיפוצך"פצנמאבארב
תוחולבשך"מסום"מאדסחבררמאהדועוהתעמרבדשדחליאשראיבנ

סנב

.יתמיא:הדוהירביסוייברכליעלד.אתיירבךהלהליקואו
םירפכהועובקןידתיבשםוקמב.'וכםיסנכנשםוקמ:םימידקמ
.ןיסנכנןיאשםוקמלבא:בירהםהלשישכןידהםוילםשםיסנכנ
:הנמזבאלאהתואןירוקןיא,םירפכלאיהאלוקואלהמדקהךהד

:הימתב.'וכהילאישקדםושמ
ךותמו,המוחהלןיאשריע.םיזרפה
ןיקחורמוזורפוץופנהתבישיךכ
.ו"טבןיפקומ:הנוכשלהנוכשמ
עבקדמו,םשןיבותכםימיינשירהש
:ןיפקומלו"טהיידשםיזרפלד"י
ביתכדרשעהשמחו.אלללכללכ
וחנשךרדכ,ןשושלהיידשהליגמב
שוכדעוודוהמ:סנהתעשבוב
ביתכד,םירופםהילעולביקש.ביתכ
ךלמהתונידמלכב]חםירפסחלשיו
ג"עאו,םהילעםייקל'וגושורושחא
ןויכ,ארקיאהבשוכוודוהבתכאלד
שורושחאךלמהתונידמלכבביתכד
ביתכדכ:שוכדעוודוהמירה
איהאישוקדאנקסמ.םישועתויהל
.ד"יבםיזרפאמיאו:אוהאצוריתאלו
אלדןיפקומלבא,ארקוהניעבקאהד
רסיבראבועביאארקוהניעבק
אמיאו:ורקילרסימחבועביאורקיל
השמחבביתכדארקו.ג"יבןיפקומ
ושעשךרדכ,עבקדאוהןשושלרשע
.ןשושכינשמו:הנושארהנשבו"טב
ןיפקומהןמזבותכהךלזמראלדןויכ
ו"טבושעשןשושןחכשאואוהתמיא
:ןיפקומלריישםויהותואשארבתסמ
בוטםויוהתשמד.היישעןחכשא
:ו"טבןיפקומוד"יבםיזרפלאהתש
.ןלנמ:הליגמהתאירק.הריכז
העבראבםיזרפלןמזםהלעבקנש
םידוהיהןכלעדארקיאהבאה,רשע
תוזרפהירעבםיבשויהםיזרפה
'וגורשעהעבראםויתאםישוע
הריכזשקתיא:אביתכדאוההיישע
:םהלדחאןמזךכלה.היישעל
השמימיבץראהתאיבב.םתהביתכו
הברהיזרפהירעמדבלעשוהיו
אלו.עשוהיתומימןלהלהמ:דאמ
תומימהמוחןיפקומןלהלהמןניסרג
המוחןיפקומואלםיזרפאהד,עשוהי
ףא.עשוהיתומימןאכףא:והנינ
ןמההשעמבןאכרומאהםיזרפ
רחאלדג"עאו,רמאקעשוהידיזרפב
ןינעלםיזרפיוהףקומהשענןכ
הריזג]טרימגאל.יזרפיזרפ:הליגמ
הושהריזגןדםדאןיאו,היברמהוש
:וברמהלביקןכםאאלא)טומצעמ
.ןאמכהדבעדןשושאלארמאקיכה
ושעךאיה,הושהריזגךהןניפלייא
אלואוהיזרפאה,ו"טבןשושבשןתוא
:עשוהיתומימהפקוהשהבןניעדי
םהלןתינש.סנהבהשענוליאוה
גורהלםויהתדכתושעלרחמםג
וחנאלןחרכלע,םימיינשםהיאנושב
הנידמ:תורודלהועבקןכו,ו"טדע
היישעוהריכזיבג.ריעוריעהנידמו
םישענוםירכזנהלאהםימיהוביתכ
הגהנמכהנידמוהנידמעמשמ'וגו
גהנמשישונדמל,הגהנמכריעוריעו
תורייעבקולחגהנמותונידמבקולח
פ"עאו,תורייעראשלןשושןיבקלחל
:ו"טבהעבקוהםיזרפללכבאיהףאש
החרקןבעשוהי'רלאלאןניסרגיכה
ןיפקומןיבקלחלהנידמוהנידמאמלשב

'רכו:ריעוריעןיבקוליחןיאו,םיושןיפקומהלכוןיושםיזרפהלכירה.יאמלריעוריע:]ישורושחאתומימןיפקומןיאשלשורושחאתומימהמוח
ג"עאךומסה,ו"טבןירוקו.ךרככןודינ:התומכאהתשהנידמלךומסהריעוריעלכק"האלא,ללכירייאאלקולחבו.יולןבעשוהי
:תורודהיאיבנ.םורמאםיפוצ:תויתואלפכ.ך"פצנמ:ךומסהלבישח.המכדע:)הןמקלשרפמיכה,ךומסוניאשפ"עאהארנהארנוניאש

סנב

ךתעדאקלסאתשה.'וכך"מסום"מאדסחבררמאהדועו
הנובהקרפתבשתכסמבדהמיתותומותסביריימךפצנמד

ואשעוחותפאמלשבםתהרמאקדמאכפיאעמשמ)םשו.דקףד(
חותפואשעוםותסאלא'וכאדסחבררמאדהוילעייוליעםותס
ך"פצנמהימריר"אדהיערגיעורג
ירייאך"פצנמאמלא]םורמאםיפוצ[
קיסמ]תבשד['מגדי"רואותוחותפב
היתלימהליחתמעדידינתקוהיל
ארקיעמהילירייאםגואדסחברד
ך"פצנמדימעהלךרצוהתוחותפב
אדסחברדהשקתאלותוחותפב
הלאביתכהוארבסתוק"האכהו
ןיבבתותיאאישוקךהותוצמה
ל"תאדועותומותסבןיבתוחותפב
השקת]כיתכאירייאתומותסבד
'וכוך"מסום"מאדסחבררמאהו
רשיהרפסבהיגהשל"זות"ריפןכו
ךיפוצלוקומכםורמאםיפוצך"פצנמ
רהמםיפוצ.םיאיבנ)בנהיעשי(
םיאיבנםיתאממ)י)אאלאומש(םירפא
ויהולארשילםהלודמעש)]לםיפוצמ(
תאןומאףרששרחאלוללהםיפוצ
ןושלהלעלפונןושלםושמו)כהרותה
ארבסתוךיפוצןושלבך"פצנמארקנ
בררמאהודועותוצמההלאביתכהו
'וכותוחולבשך"מסום"מאדסח
ידימאישקאלויוהיוהמןיאינשמו
יכותומותסבהליקומהימרייברד
אדסחברדאהמךירפהליגמביטמ
היליחדמאקאכהליזהיחרואיכהד
ריפשינשמוךירפימנתוצמההלאמ
חכומתבשוהליגמדאיגוסהךותמו
ך"פצנמרמאקהימרייברווהייורת
תומותסאותוחותפאםורמאםיפוצ

:)לס"שהקיסמדכו
ןילטבמ

טפשמןיע
הוצמרנ

תוכלהמא"פ'יימאו
:והכלההליגמ

הכלהםש'יימהדגבז
דןישעגמסוהד

חפרת'יסח"אע"שוט
:בףיעס

=
לאננחוניבר

.הנמזבאלאהתואןירוק
ןאמדאבילאהדוהי'ר
'רדאבילאאמיניא
הזהןמזב'יפאאביקע
ב"יבוא"יבהתואןירוק
ישנאתנקתאהו.ג"יבו
'ריאדואלא.ןהג"הנכ
ןנברדאבילאהדוהי
ןנקיתכםינשהשןמזבו
לעןייורשלארשיו
א"יבןירוקאהימםתמדא
.ןנחוי'רדאתבוית.ב"יבו
ר"אירמאדאכיא
ירבדהנשמהוז]ןנחוי[
א"כחלבא.ןהאביקע'ר
ליאוההזהןמזב
.הב)אןילכתסמו
ןילכתסמםינויבאה
תעביכהליגמהתאירקב
ןיקלחמהליגמהתאירק
םיינעלםירופתועמ
ןיאתונתמןהלןיחלשמו
הנמזבאלאהתואןירוק
בר.יכהימנאינתד"יב
ר"אימוהילאישקישא
הזהןמזבלבאיכההדוהי
ןיאהבןילכתסמוליאוה
.הנמזבאלאהתואןירוק
ל"זןואגרמאש)ביאהו
.ןינכתסמוןינושונאךכ
םנקיתכםינשהםאשריפו
דימעהללארשיןילוכיש
הנכסןהילעןיאוןהיתותד
אלאהתואןירוקןיא)ג
.ונינשךכונאלבא.הנמזב
יתמיאהדוהיר"א
'בבםיסנכנשםוקמ
ןיאשםוקמלבא'הבו
התואןירוקןיאםיסנכנ
םוקמ.הנמזבאלא
אהימ'הבו'בבםיסנכנש
'יפאוב"יבוא"יבןנירק
הילעימשו.הזהןמזב
ינתדןאמאכיאדישאברל
ר"ביסוי'רכאתיירבלהל
אלדאוהאקוד)דהדוהי
'רדאהדוהי'רדךלישקת
ןיפקומהןיכרכ:הדוהי
עשוהיתומימהמוח
.ו"טבןירוקןונןב
.םיזרפ'מגבאנמיקאו
םידוהיהןכלעאכהביתכ
ירעבםיבשויהםיזרפה
םויתאםישועתוזרפה
םתהביתכו.רשעהעברא
המ.יזרפהירעמדבל
ירקויזרפהביתכדןלהל
תומוחתופקומויזרפינהל
ןבעשוהיתומימןהידהבד
.ו"טבןירוקךנהומכןונ
המוחןיפקומאמיאו
ןניקרפו.ו"טוד"יבןירוק
ד"יםויתאביתכהוהיא
אתשה.תרמאאקדכו"טו
רשעהעבראםויתאביתכ
.רשעהשמחםויתאו
ינהוד"יבינהןניעמש
'בדיבעדןאמתילו"טב
םוקמוםוקמ]מלכלםימי
אכילבות.דחאםויומוי
ועביאןיפקומדרמימל
אהדו"טבועביאד"יב
ביתכדמליעלןנישרפ
דחלכדןניקיידןהינמז
אלהזלשונמזו.ונמזב
ןיארמולכ.הזלשונמז
אלוו"טבןירוקםיזרפה
]נרמואו.ד"יבןיפקומה
יאןיפקומרמולכג"יב
.ג"יבועביאו"טבועב
המןשושכןניקרפו
תפקומאלדג"עאןשוש
ןבעשוהיתומימהמוח
איהדןויכאהימאיהןונ
ו"טבורקהמוחתפקומ
תפקומאיהשלכףא
שקתיאו.ו"טבורקהמוח
ביתכדהיישעלהריכז
םירכזנהלאהםימיהו
'רכאלד'ינתמ.םישענו
ינתדהחרקןבעשוהי
תומימהמוחןיפקומ
ו"טבןירוקשורושחא
וארקךכיפלסנהבהשענוליאוהאיהןונןבעשוהיתומימהמוחתפקומואלדג"עאדןשושינאשרמאןדידאנתוןשושכ
המוחתופקומוהייוורתדג"עאדקלחלהנידמוהנידמ.ריעוריעהנידמוהנידמביתכןדידאנתלאמלשבןנישקאו.ו"טב
ראשלןשושןיבקלחלימנריעוריע.ד"יבורקןכירחאתופקומהוו"טבורקןונןבעשוהיתומימהמוחתופקומהןוניא
םיזרפרמגדןויכןדידאנתלוןנירמאו.ילהמלריעוריעהחרקןבעשוהי'רלאלא.ד"יבתורייעראשבו"טבןשושב.תורייע
ןכואיההנידמכהנידמלךומסהלכו)ההנידמ'אנשאוהאריתיארקע"וכלאלא.ולהמלהנידמוהנידמןנירמאדכםיזרפ
בשחישולךומסהךרכלץוחמהיהיהמכו.ךרככןודינומעהארנהלכוולךומסהלכוךרכל"ביררמאדל"בירכוריעוריע
םיפוצך"פצנמאבארבאייח'ראמיתיאוהימריר"א:לימהרועישהזואירבטלןתמחמכלימאנמיקואו.ךרכומכ

יאהוניברלשותסריגאיהוזוןושלההזבבתכתומחלמבן"במרה)ב.'אלכסךרעךורעבןייע)אלאננחוניברלעהמלשקשח
.ל"זף"ירבה"כו.'וכןירוקןיאןהיתדבלארשיןינכתסמויהשןמזבלבארסח)ג.ל"זןואג

הנידמוהנידמרמאנאלאל"צדהארנ)ה.'וכואקודי"רבי"רכהלינתדןאמרמאי"רדאי"רדהילאישקדמול"צורסחדהארנ)ד
:'וכוךומסהלכדןניעמשאו

ס"שהתרוסמ

תופסוהםע
,].ה:דףדןמקל[)א
,]:בנז"ע:הסק"ב[)ב
,:דןמקלא"עליעל)ג
ןמקל[)ה,.זיןמקל)ד
,].ומםיחספ[)ו,]:ג
אמוי[)ח,].דקתבש[)ז
כ"ות].זטהרומת.פ
םיחספ)ט,יתוקוחבףוס
,].דיףדןמקל[)י,.וסףד
,ש"ע:גקןירדהנס)כ
תבשתופסות'יעו[)ל

.]יעורגה"ד.דק

א"רגהתוהגה=
תפקומ('מג]ב[]א[
ןכו(]סמ"את.)המוח
םש]ג[:)י"שרוקחמ
וקםושר.אדבעד

:וקחמלוילע

=
םלשהרואהרות

םיִדeהiְַהןkֵלַע)א
יֵרָעaְםיִבLְיַהםיִזָרtְַה
םBיתֵאםיִֹשֹעתBזָרtְַה
Lֶדֹחְלרָֹשָעהָעaְָרַא
הLְzִֶמeהָחְמִֹשרָדֲא
תBנָמַחBלLְִמeבBטםBיְו
]טי,טרתסא[:eהֵעֵרְלLיִא
תBיְהִלםֶהיֵלֲעםiֵַקְל)ב
הָעaְָרַאםBיתֵאםיִֹשֹע
תֵאְורָדֲאLֶדֹחְלרָֹשָע
aBרָֹשָעהMִָמֲחםBי

aְלָכLְָוהָנLָהָנ:
]אכ,טרתסא[

םיִרtַֻהיֵמְיתֵאםiֵַקְל)ג
רLֲֶאkַםֶהיpֵַמְזaִהlֵֶאָה
יַכcְֳרָמםֶהיֵלֲעםiִַק
הkְָלnַַהרzְֵסֶאְויִדeהiְַה
םLְָפַנלַעeמiְִקרLֲֶאַכְו
תBמvַֹהיֵרְבcִםָעְרַזלַעְו
]אל,טרתסא[:םָתָקֲעַזְו
הlֵֶאָהםיִמiַָהְו)ד
לָכaְםיִֹשֲעַנְוםיִרkְָזִנ
cBדָורBִמרLְtָהָח
eִמLְtָהָניִדְמהָח
eיֵמיִוריִעָוריִעְוהָניִדְמ
אGהlֵֶאָהםיִרteַה
םיִדeהiְַהzBCִמeרְבַעַי
ףeסָיאGםָרְכִזְו

]חכ,טרתסא[:םָעְרfִַמ
תֹרֻצaְםיִרָעהlֵֶאלkָ)ה
םִיַתָלcְהָהֹבְגהָמBח
eַהיֵרָעֵמדַבְלַחיִרְבtְיִזָר
]ה,גםירבד[:דֹאְמהaְֵרַה
רLֲֶאתֹוְצnִַההlֵֶא)ו
יֵנaְלֶאהLֶמתֶאָיְיהeִָצ
:יָניִסרַהaְלֵאָרְֹשִי

]דל,זכארקיו[

=
י"שריטוקיל
]תכסמהףוסבספדנ[

םינויצותוהגה=
]ברף"יר'יג[]א
ללכל"צדנ]ב:)ןוילג(
ףסוני"תכב]ג:ללכו
רסילתבןיפקומאמיאו
:)י"שרבה"כו(
םשוא"פאתפסות[]ד
]ק"בהדוהייבר'יא
י"תכב]ה:)ןוילג(
אכהביתכאסריגה
ירעבםיבשויה
רשיה"כו,תוזרפה
י"תכב]ו:)ס"קד(דאמ
:ןנירמאקיכהןנא
'יגהםינושארוי"תכב]ז
אוהאריתיארקאלא
רמאדל"בירדכל
ןייעו('וכוךרכל"ביר
ףיסוהלשי]ח:)ח"ר
לכב'וגוםירפסחלשיו
]אכ-כ,טרתסא[תונידמ
ףסוני"תכב]ט:)ש"שר(
איהךכ]י:ש"זגךהל
ץ"רהמ'יעו(י"תכב'יגה
ותסריגבי"שרו,)תויח
רתיתפשקוחמלאב

:םוקמלכאלאי"תכב]מ:)ןוילג(]םיפוצל"צ[]ל:)ןוילג(ימנא"ס]כ:)ש"יעס"קד(י"תכהחסונבףסונש
:)ח"ר'יעו(והדידןיפקומ'יגהי"תכהמכבו]ס:אמיאול"צ]נ
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