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 עיקריים במסכת:הנושאים ה
אחר במשפט: "אין בין" דבר אחד לדבר  ותהמתחילמשניות  דרתיזמני קריאת המגילה. ס :פרק א

 .דיני פורים בשנה מעוברתהקדמה או דחיה של אירועים החלים בשבת. , אלא"...

דברים  דיני כתיבת המגילה, בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר,דיני קריאת המגילה,  :פרק ב

  .שמצוותם ביום ודברים שמצוותם בלילה

 .בתורהקריאה  דיני  פרשיות, 4שחרב, דיני  נביכ"י דינ דיני מכירה של דברים שבקדושה, :פרק ג

דיני קריאה  נושאים שעושים אותם רק בעשרה, דיני קריאה בתורה,דיני קריאת מגילה,  :פרק ד

, הפסולים לנשיאת כפיים, טיר בנביאהעדפות שנותנים למי שמפותרגום בתורה ובנביא, 

 .קטעים שיש דיון אם מפטירים בהם או לא, דיני תפילה
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 פרק א'
דבר  במשפט: "אין בין ותדרת משניות המתחיליזמני קריאת המגילה. ס :הנושאים העקריים בפרק

 החלים בשבת.הקדמה או דחיה של אירועים  ,אלא"...אחר, אחד לדבר 
 .דיני פורים בשנה מעוברת

 
 מושגים:

 ם בני הכפרים מתכנסים בעירות גדולות.היום שני או יום חמישי שב יום הכניסה:
 כשעלו ישראל מהגולה לא מצאו עצים בלשכת העצים כדי להכין את המערכות על המזבח.  עצי כהנים והעם:

 עמדו מספר משפחות ונדבו עצים שלהם לעצי המערכה. כאות הוקרה לפועלם, קבעו שאפילו
 ימים בשנה שבהם 9מלאה עצים, יוכלו משפחות אלה לנדב עצים למערכה. נקבעו לשכה 

 כהנים  ,שמונה משפחות ינדבו עצים למזבח. בחלק מימים אלה הצטרפו למשפחות המנדבות
 ימים אלה נקראים: "עצי כהנים והעם". 9 -עצים שלהם. עצים המובאים בהם שנדבו גם 

 
וסגר הוא ספק מצורע, ומסגירים אותו כדי לבדוק אם הוא מצורע או מצורע מ :מצורע מוסגר ומצורע מוחלט

אולם  , שניהם מוסגרים מחוץ למחנה,מצורע מוחלט הוא מצורע ודאי לא.
 דיניהם שונים.

 
 נדר. באמירה זו הוא זההאומר: "הרי עלי עולה" או "הרי עלי שלמים" וכד',  :נדר ונדבה

. האומר "הרי יב להביא אחרתהקרבן ואם אבדה הבהמה חי באחריות מתחייב
אם אבדה הבהמה אינו חייב זה נדבה.  זו עולה" או "הרי זו שלמים" וכד',

 להביא אחרת במקומה.
 

  אחר תחתיו. כשעבר הפסול,כהן גדול אם ארע פסול לכהן גדול, היו ממנים  :כהן המשמש וכהן שעבר ממשיחותו
 המשמש" והכהן השניחזר הכהן הראשון לעבודתו. הכהן הראשון נקרא "כהן 

 .ממשיחותו" או בקיצור "כהן שעבר" נקרא "כהן שעבר
 

 מימי המלך יאשיהו לא היה שמן משחה, והכהן הגדול התחנך לכהונתו ע"י  :כהן מרובה בגדים
 ולכן הוא נקרא כהן מרובה בגדים. בגדים, 4שהוסיפו לו 

 
 עברו את הירדן בימישכ אלא רק במשכן.מקום בכל במות כשהוקם המשכן נאסר להקריב ב :במה גדולה ובמה קטנה

 הואיל והארון הלך עמהם למלחמות ולא היה בתוך המשכן, ,ארון לגלגליהושע והביאו את ה
 כשבאו לשילה והעמידובנוסף לבמה שהיתה במשכן.  מחוץ למשכןבמות  הקריב עלהותר ל

בנוב  קם המשכן. לאחר שחרבה שילה והומחוץ למשכןבמשכן את הארון, שוב נאסרו במות 
הבמות  ואז נאסרו ,עד שהוקם המקדש בירושלים ואח"כ בגבעון, שוב הותרו הבמות הפרטיות

מחוץ  ן נקראת במה גדולה והבמות שנעשו במקומות אחריםשהיתה במשכעולמית. הבמה 
 .נקראות במות קטנותלמשכן 

 
 זמני קריאת המגילה משנה א:

 ָׁשה ָעָשר, ְּבַאְרָּבָעה ָעָשר, ַּבֲחִמָּׁשה ָעָשר, לא ָּפחֹות ְולא יֹוֵתר.ֵנים ָעָשר, ִּבְׁשלָשר, ִּבְׁש ְמִגָּלה ִנְקֵראת ְּבַאַחד עָ 
 ְּכַרִּכין ַהֻּמָּקִפין חֹוָמה ִמימֹות ְיהֹוֻׁשַע ִּבן נּון, קֹוִרין ַּבֲחִמָּׁשה ָעָשר.

 קֹוִרין ְּבַאְרָּבָעה ָעָשר, ,ְּכָפִרים ַוֲעָירֹות ְּגדֹולֹות
 ֶׁשַהְּכָפִרים ַמְקִּדיִמין ְליֹום ַהְּכִניָסה.ֶאָּלא 

 .הזמנים האפשריים לקריאת המגילה הם: יא', יב', יג', יד', טו' באדר 1
 .טו' באדר :לקרוא ב יםכרכים המוקפים חומה מימות יהושע בן נון מיועד 2
 יד' אדר. :גדולות מיועדות לקרוא ב עיירות 3
 כפרים: 4

 יד'. אים ב:חל ביום שני או חמישי, קור 'אם יד 4.1
 שלפני יד'. ("יום הכניסה") אחרת, מקדימים את הקריאה ליום שני או חמישי 4.2

 
 פרוט הזמנים האפשריים לקריאת המגילה :משנה ב

 ֵּכיַצד?
 ָמָחר.ְּכָפִרים ַוֲעָירֹות ְּגדֹולֹות קֹוִרין ּבֹו ַּבּיֹום, ּוֻמָּקפֹות חֹוָמה לְ  ,ָחל ִלְהיֹות יֹום ַאְרָּבָעה ָעָשר ַּבֵּׁשִני

 ְלָמָחר. ּוֻמָּקפֹות חֹוָמה ְּכָפִרים ַמְקִּדיִמין ְליֹום ַהְּכִניָסה, ַוֲעָירֹות ְּגדֹולֹות קֹוִרין ּבֹו ַּבּיֹום, ,ָּבְרִביִעי ִלְהיֹות ַּבְּׁשִליִׁשי אוֹ  ָחל
 פֹות חֹוָמה ְלָמָחר.ְּכָפִרים ַוֲעָירֹות ְּגדֹולֹות קֹוִרין ּבֹו ַּבּיֹום, ּוֻמּקָ  ,ָחל ִלְהיֹות ַּבֲחִמיִׁשי

 ְּכָפִרים ַמְקִּדיִמין ְליֹום ַהְּכִניָסה, ַוֲעָירֹות ְּגדֹולֹות ּוֻמָּקפֹות חֹוָמה קֹוִרין ּבֹו ַּבּיֹום. ,ַׁשָּבת ָחל ִלְהיֹות ֶעֶרב
 , ּוֻמָּקפֹות חֹוָמה ְלָמָחר.ְּכָפִרים ַוֲעָירֹות ְּגדֹולֹות ַמְקִּדיִמין ְוקֹוִרין ְליֹום ַהְּכִניָסה ,ָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת

 ַמְקִּדיִמין ְליֹום ַהְּכִניָסה, ַוֲעָירֹות ְּגדֹולֹות קֹוִרין ּבֹו ַּבּיֹום, ּוֻמָּקפֹות חֹוָמה ְלָמָחר. ְּכָפִרים ,ָחל ִלְהיֹות ַאַחר ַהַּׁשָּבת
 

 נחשבת לעיר גדולה לגבי קריאת המגילה ?עיר איזו  :משנה ג
 ה?ִעיר ְּגדֹולָ  ֵאיזֹו ִהיא

 ֲהֵרי ֶזה ְּכָפר. ,ָּכל ֶׁשֶּיׁש ָּבּה ֲעָשָרה ַּבְטָלִנים. ָּפחֹות ִמָּכאן
 

  ְמַאֲחִרין. ְּבֵאּלּו ָאְמרּו: ַמְקִּדיִמין ְולא
 ְמַאֲחִרין ְולא ַמְקִּדיִמין. ,ֲאָבל ְזַמן ֲעֵצי כֲהִנים, ְוִתְׁשָעה ְּבָאב, ַוֲחִגיָגה, ְוַהְקֵהל

 
 ַמְקִּדיִמין ְולא ְמַאֲחִרין, ֻמָּתִרין ְּבֶהְסֵּפד ּוְבַתֲעִנּיֹות ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים. :ַאף ַעל ִּפי ֶׁשָאְמרּו
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 .ָנִסין ַּבֵּׁשִני ּוַבֲחִמיִׁשיֶׁשִּנכְ  ? ְמקֹום ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: ֵאיָמַתי
 ֹוָתּה ֶאָּלא ִּבְזַמָּנּה.ֲאָבל ְמקֹום ֶׁשֵאין ִנְכָנִסין לא ַּבֵּׁשִני ְולא ַּבֲחִמיִׁשי, ֵאין קֹוִרין א

 .בטלנים (שבטלים ממלאכתם ונמצאים תמיד בבית הכנסת) 10עיר שיש בה לפחות  1
 בטלנים נחשבת לכפר. 10פחות מ  2
 בעיר כזו מקדימים לקרוא במגילה אם זמן קריאתה חל בשבת. 3

 .אותםמקדימים אותם ויש שמאחרים  שאם הם חלים בשבת, םאירועייש  כותרת נוספת:
 ת מגילה מקדימים.קריא 1
 אירועים שמאחרים: 2

 .(ראה מושגים) יום שנקבע לנדבת "עצי כהנים והעם" 2.1
 תשעה באב. 2.2
 ., אם הרגל חל בשבתרגליםה שלושתשלמי חגיגה של  2.3
 יים במוצאי יו"ט ראשון של סוכות), אם הוא חל בשבת.ל (שמתקהזמן הק 2.4

 הםשקריאת המגילה הוקדמה אלילימים דינים הקשורים  כותרת נוספת:
 ימים אלה מותרים בהספד ותענית. 1
 .מתנות לאביוניםבאותם ימים נותנים  2
 להקדמת הקריאה:שהוסיף רבי יהודה תנאי  3

 גדולות בימי שני וחמישי. עיירותל אם הם נוהגים להתכנס הכפרים מקדימים 3.1
 יד'.: קוראים בהם ב, אלא אם לא נוהגים להתכנס, אין מקדימים 3.2

 
 ברתדיני פורים בשנה מעו :משנה ד

 קֹוִרין אֹוָתּה ַּבֲאָדר ַהֵּׁשִני. ,ָקְראּו ֶאת ַהְּמִגָּלה ַּבֲאָדר ָהִראׁשֹון ְוִנְתַעְּבָרה ַהָּׁשָנה
 .ַהֵּׁשִני, ֶאָּלא ְקִריַאת ַהְּמִגָּלה ּוַמָּתנֹות ָלֶאְביֹוִנים ֵאין ֵּבין ֲאָדר ָהִראׁשֹון ַלֲאָדר

 .באדר שני חזור ולקרואברו את השנה צריכים ליקראו באדר ראשון ואח"כ ע 1
 ההבדל בין אדר ראשון ואדר שני בשנה מעוברת: 2

 ים מגילה ונותנים מתנות לאביונים, ובאדר ראשון לא.באדר שני קורא 2.1
 בשאר הדברים נוהגים בשניהם בשווה (אסורים בהספד ותענית). 2.2

 
 בין שבת ליום כפורהבדל ין שבת ליו"ט ובהבדל  :משנה ה

 ַּׁשָּבת ֶאָּלא אֶכל ֶנֶפׁש ִּבְלַבד.ֵאין ֵּבין יֹום טֹוב לַ 
 ְזדֹונֹו ְּבָכֵרת. ֵאין ֵּבין ַׁשָּבת ְליֹום ַהִּכּפּוִרים, ֶאָּלא ֶׁשֶּזה ְזדֹונֹו ִּביֵדי ָאָדם ְוֶזה

 הבדל בין יו"ט לשבת: 1
 ., בשבת לאביו"ט מותר לעשות מלאכה לצורך אוכל נפש

 הבדל בין שבת ויום כפור: 2
 חייב סקילה. העושה מלאכה בשבת במזיד 2.1
 .העושה מלאכה במזיד ביום כפור חייב כרת (בידי שמיים) 2.2

 
 הבדל בין מי שמודר הנאה מחבירו למי שמודר ממנו מאכל :משנה ו

 ֵאין ֵּבין ַהֻּמָּדר ֲהָנָאה ֵמֲחֵברֹו ַלֻּמָּדר ִמֶּמּנּו ַמֲאָכל,
 ׁש.ֶאָּלא ְּדִריַסת ָהֶרֶגל ְוֵכִלים ֶׁשֵאין עֹוִשין ָּבֶהן אֶכל ֶנפֶ 

 
 ְנָדִרים ִלְנָדבֹות, ֶאָּלא ֶׁשַהְּנָדִרים ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתן, ּוְנָדבֹות ֵאינֹו ַחָּיב ְּבַאֲחָריּוָתן. ֵאין ֵּבין

 והמודר מאכל מחבירו מותר לו. ,המודר הנאה מחבירו אסור לו להכנס לרשותו 1
 המודר מאכל מותר לו.המודר הנאה מחבירו אסור לו לשאול ממנו כלים שאינם לצורך אכילה, ו 2

 (ראה מושגים) הבדל בין נדר לנדבה כותרת נוספת:
 נדר ("האומר הרי עלי"...), חייב באחריותו (אם אבד או נגנב). 1
 נדבה (האומר: "הרי זה"...) אינו חייב באחריותו. 2
 

 ראיות 3ראיות לזב הרואה  2הבדל בין זב הרואה  :משנה ז
 ׁש ֶאָּלא ָקְרָּבן.ִאּיֹות ְלרֹוֶאה ָׁשלְׁשֵּתי ְר ֵאין ֵּבין ָזב ָהרֹוֶאה 

 
 ּוְפִריָמה. ֵאין ֵּבין ְמצָרע ֻמְסָּגר ִלְמצָרע ֻמֲחָלט, ֶאָּלא ְּפִריָעה

 
 ֵאין ֵּבין ָטהֹור ִמּתֹו� ֶהְסֵּגר ְלָטהֹור ִמּתֹו� ֶהְחֵלט, ֶאָּלא ִּתְגַלַחת ְוִצֳּפִרים.

 נקיים. 7ראיות רק סופר  2הרואה  ביום השמיני.מביא קרבן ראיות  3הרואה  1
 (ראה מושגים) הבדל בין  מצורע מוסגר ומצורע מוחלט כותרת נוספת:

 מצורע מוסגר אינו פורע ואינו פורם., מצורע מוחלט, בגדיו פרומים וראשו פרוע 1
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 הבדל בין מצורע מוסגר שנטהר למצורע מוחלט שנטהר כותרת מוספת:
 ציפורים. 2ביא אינו מתגלח ומ, אינו מוסגרמצורע , םציפורי 2וחלט מתגלח ומביא מצורע מ 1
 

 הבדל בין ספרי תנ"ך לתפילין ומזוזות :משנה ח
 ַאּׁשּוִרית. ִנְכָּתבֹות ֶאָּלא ֵאין ֵּבין ְסָפִרים ִלְתִפִּלין ּוְמזּוזֹות, ֶאָּלא ֶׁשַהְּסָפִרים ִנְכָּתִבין ְּבָכל ָלׁשֹון, ּוְתִפִּלין ּוְמזּוזֹות ֵאיָנן

 ן ֶּבן ַּגְמִליֵאל אֹוֵמר: ַאף ַּבְּסָפִרים לא ִהִּתירּו ֶׁשִּיָּכְתבּו ֶאָּלא ְיָוִנית.ַרָּבן ִׁשְמעוֹ 
 .הקודש ובלשון הקודש רק בכתב מותר לכתבםתפילין ומזוזות  1
 ספרי תנ"ך: 2

 .נכתבים בכל לשון תנא קמא (ואין הלכה כמותו). 2.1
 ונית.וי וני ובלשוןובכתב יבאשורית וגם נכתבים  רבן שמעון בן גמליאל: 2.2

 
 (ראה מושגים) מרובה בגדיםהבדל בין כהן גדול משוח בשמן המשחה לכהן גדול  :משנה ט

 
 ֵאין ֵּבין ּכֵהן ָמׁשּוַח ְּבֶׁשֶמן ַהִּמְׁשָחה ִלְמֻרֶּבה ְּבָגִדים, ֶאָּלא ַּפר ַהָּבא ַעל ָּכל ַהִּמְצֹות.

 
 .יֹום ַהִּכּפּוִרים ַוֲעִשיִרית ָהֵאיָפהֶׁשָעַבר, ֶאָּלא ַּפר  ֵאין ֵּבין ּכֵהן ְמַׁשֵּמׁש ְלכֵהן

 הורה בטעות היתר לעצמו בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת: כאשר כהן 1
 מביא פר על חטאתו.משוח כהן גדול  1.1
 מביא כשבה או שעירה כדין כהן הדיוט שחטא בשגגה. ,(ראה מושגים)מרובה בגדים גדול כהן  1.2

 (ראה מושגים)משיחותו הבדל בין כהן משמש לכהן שעבר מ כותרת נוספת:
 מקריב פר יום הכפורים וכהן שעבר לא. ,כהן משמש 1
 מקריב מנחת חביתין כל יום וכהן שעבר לא. ,כהן משמש 2
 

 (ראה מושגים) הבדל בין במה גדולה לבמה קטנה :משנה י
 ֵאין ֵּבין ָּבָמה ְּגדֹוָלה ְלָבָמה ְקַטָּנה ֶאָּלא ְּפָסִחים.

 ֵאינֹו ָקֵרב ַּבָּבָמה. ,ִנָּדר ְולא ִנָּדב ָקֵרב ַּבָּבָמה, ְוָכל ֶׁשֵאינֹו לא ,ִנָּדר ְוִנָּדבֶזה ַהְּכָלל: ָּכל ֶׁשהּוא 
 קרבן פסח יש להקריב רק בבמה גדולה. 1
 רק קרבנות של נדר או נדבה הותרו בבמה קטנה. כלל: 2
 

 מקדש בירושליםזמן של המשכן שילה להזמן של השוואה בין  :משנה יא
 אֹוְכִלים ָקָדִׁשים ַקִּלים ּוַמֲעֵשר ֵׁשִני ְּבָכל ָהרֹוֶאה, ,הרּוָׁשַלִים, ֶאָּלא ֶׁשְּבִׁשילה ִליֵאין ֵּבין ִׁשיל

 ִמן ַהחֹוָמה. ּוִבירּוָׁשַלִים ִלְפִנים
 ן ַהְּקָלִעים.ָקְדֵׁשי ָקָדִׁשים ֶנֱאָכִלים ִלְפִנים מִ  ,ְוָכאן ְוָכאן

 ֵאין ַאֲחֶריָה ֶהֵּתר. ,ְירּוָׁשַלִים ֻדַּׁשתֵיׁש ַאֲחֶריָה ֶהֵּתר, ּוקְ  ,הְקֻדַּׁשת ִׁשיל
 קדשים קלים ומעשר שני: 1

 בזמן משכן שילה מותר היה לאכלם בכל מקום שמשם רואים את שילה. 1.1
 מקדש מותר היה לאכלם רק בתוך החומות.בזמן ה 1.2

 קודשי קודשים: 2
חומות וך בשני המקומות, נאכלים לפנים מן הקלעים (במשכן לפנים מקלעי המשכן, במקדש בת  2.1

 ).העזרה
 בנושא היתר הבמות לאחר החורבן: 3

 כשחרבה שילה הותרו שוב הבמות. 3.1
 כשחרב המקדש לא הותרו הבמות יותר. 3.2

 
 פרק ב

דיני כתיבת המגילה, בן עיר שהלך לכרך ובן כרך , דיני קריאת המגילה הנושאים העקריים בפרק:
 .בלילה לעשותם אפשרשדברים שמצוותם ביום ודברים שהלך לעיר, 

 
 מושגים:

ימים שבין נידה לנידה, צריכה לשמור יום אחד  11ימי נידתה, בתוך  7אשה הרואה דם לאחר  שומרת יום כנגד יום:
למחרת היום הטמא, ואם לא תראה דם היא בטהרה כנגד היום שבו ראתה. היא טובלת 

 הורה לערב.ט
ולא כבשה או שעירה  ,על חטאתו פרחטא בשגגה הוא מביא לכפר ח אם כהן גדול שנמש פר כהן גדול שחטא:

 .כמו אדם רגיל
 ,פסיקת הלכהמקרה שהסנהדרין טעו בב ,הציבורו סנהדריןאותו מביאים ה קרבן חטאת אוה פר העלם דבר של ציבור:

 .מיתת בית דין או כרת התירו עשיית דבר אסור שהעונש עליו במזיד הואו
ת הנעשה בשנה הרביעית ובשנה השביעי ,מעשרותאחר השלמת ביעור הלהוא נוסח הנאמר  וידוי מעשר:

הווידוי אינו הודאה . מדאורייתא מצוות עשהחובת אמירתו נחשבת כו.שמיטהלמניין שנות ה
 סיום הפרשת המעשרות.הכרזה על  ומשמעותועל חטאים, 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A8%D7%91%D7%9F_%D7%97%D7%98%D7%90%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%A0%D7%94%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A2%D7%9D_%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%A7%D7%AA_%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A8%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%93%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A9%D7%9E%D7%99%D7%98%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A6%D7%95%D7%95%D7%AA_%D7%A2%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%AA%D7%90


 מסכת מגילה 

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 docמסכת מגילה .\חוזר ושונה -לבנון \זמני\ארכיון\:E                11מתוך  5עמוד                    זאב לבנוני   ------------

 
 דיני קריאת המגילה משנה א:

 ָיָצא.לא  ,ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהְּמִגָּלה ְלַמְפֵרעַ 
 ְקָרָאּה ַעל ֶּפה,

 לא ָיָצא. ,ְקָרָאּה ַּתְרּגּום, ְּבָכל ָלׁשֹון
 ַלּלֹוֲעזֹות ְּבַלַעז. ֲאָבל קֹוִרין אֹוָתּה

 ָיָצא. ,ְוַהּלֹוֵעז ֶׁשָּׁשַמע ַאּׁשּוִרית
 , לא יצא.(קריאת קטעים מאוחרים לפני קריאת קטעים מוקדמים) הקורא את המגילה למפרע 1
 על פה לא יצא.הקורא את המגילה ב 2
 שאינו מבינה לא יצא. שפה זרהבבארמית (תרגום), או הקורא את המגילה  3
 אפשר לקרוא בלשון זרה אם מבינים אותה. 4
 אפילו אינו מבינה, יצא ידי חובה.("אשורית"), , בלשון הקודשהקורא  5
 

 המשך דיני קריאת המגילה :משנה ב
 ָיָצא. ,ְקָרָאּה ֵסרּוִגין ּוִמְתַנְמֵנם

 ּה,ּכֹוְתָבּה, ּדֹוְרָׁשּה ּוַמִּגיהָ  ָהָיה
 לא ָיָצא. ,ְוִאם ָלאו .ָיָצא ,ִאם ִּכֵּון ִלּבוֹ 

 
 ְּכתּוָבה ְּבַסם ּוְבִסְקָרא ּוְבקֹומֹוס ּוְבַקְנַקְנּתֹום, ָהְיָתה

 לא ָיָצא, ,ַעל ַהְּנָיר ְוַעל ַהִּדְפְּתָרא
 יֹו.ַהֵּסֶפר ּוִבדְ  ַעד ֶׁשְּתֵהא ְּכתּוָבה ַאּׁשּוִרית ַעל

 יצא ידי חובה.או כשהוא מתנמנם, , ("סרוגין") קרא את המגילה עם הפסקות 1
 :ההדי להגיכאו כדי להסביר מה שקרא, או קרא את פסוקי המגילה תוך כדי העתקתם למקום אחר,  2

 אם כיוון בקריאה לצאת ידי חובתו, יצא. 2.1
 אם לא כיוון לא יצא. 2.2

 דיני כתיבת המגילה כותרת נוספת:
 לא יצא חובת קריאה: במקרים הבאים 1

 בע אדום), או בקומוס (שרף אילן).מין אדמה כתומה), או בסיקרא (מין צכתובה בסם (המגילה  1.1
 .מים שיש בהם חומרי נחושת)ום (צבע הנעשה מתבקנקנ כתובה 1.2
 .עור שאינו מעובד כל צרכו)על דיפתרא (על נייר, או כתובה  1.3

 ל קלף, ובדיו שמתקיים.יוצאים ידי חובה רק אם הכתב הוא אשורית, כתוב ע 2
 

 ובן כרך שהלך לעיר ? (מוקף חומה), כיצד קורא בן עיר שהלך לכרך :משנה ג
 קֹוֵרא ִעָּמֶהן. ,קֹוֵרא ִּכְמקֹומֹו; ְוִאם ָלאו ,ֶּבן ִעיר ֶׁשָהַל� ִלְכַר� ּוֶבן ְּכַר� ֶׁשָהַל� ָלִעיר, ִאם ָעִתיד ַלֲחזֹור ִלְמקֹומוֹ 

 
 ? ֶאת ַהְּמִגָּלה ְויֹוֵצא ָּבּה ְיֵדי חֹוָבתוֹ ֵמֵהיָכן קֹוֵרא ָאָדם 

 ַרִּבי ֵמִאיר אֹוֵמר: ֻּכָּלּה.
 ְיהּוִדי". ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ֵמ "ִאיׁש

 ַרִּבי יֹוֵסי אֹוֵמר: ֵמ" ַאַחר ַהְּדָבִרים ָהֵאֶּלה".
 בן כרך שהלך לעיר: 1

 .חמישה עשר) -כמקומו (ב קודם שיעלה עמוד השחר, קורא 14אם מתעתד לחזור למקומו,  בליל  1.1
 בעיר, (להיות פרוז באותו יום), קורא עמהם (בארבע עשר). 14-אם מתכוון להיות ב 1.2

 בן עיר להלך לכרך: 2
 ארבעה עשר).-קורא כמקומו (ב 15אם מתכוון לחזור לעירו קודם ליל  2.1
 (להיות מוקף באותו יום) קורא עמהם (בחמישה עשר). 15-אם מתכוון להשאר בכרך ב 2.2

 כמה צריך לקרוא במגילה כדי לצאת ידי חובה ? נוספת:כותרת 
 כל המגילה. רבי מאיר: 1
 עד סוף המגילה. "איש יהודי"מ (ואין הלכה כמותו):רבי יהודה  2
 סוף המגילה.ד ... ע"אחר הדברים האלה, גידל המלך"מ  (ואין הלכה כמותו):רבי יוסי  3
 

 ובתם) ?מי כשר לקרוא את המגילה (ולהוציא אחרים ידי ח :משנה ד
 ַהּכל ְּכֵׁשִרין ִלְקרֹות ֶאת ַהְּמִגָּלה, חּוץ ֵמֵחֵרׁש, ׁשֹוֶטה ְוָקָטן.

 ַרִּבי ְיהּוָדה ַמְכִׁשיר ַּבָּקָטן.
 

 ין,ְולא ָמלִ  ֵאין קֹוִרין ֶאת ַהְּמִגָּלה,
 .ְולא טֹוְבִלין ְולא ַמִּזין

 ַחָּמה.ַעד ֶׁשָּתֵנץ הַ  ,ְוֵכן ׁשֹוֶמֶרת יֹום ְּכֶנֶגד יֹום לא ִּתְטּבל
 ָּכֵׁשר. ,ַעּמּוד ַהַּׁשַחר ְוֻכָּלן ֶׁשָעׁשּו ִמֶּׁשָעָלה
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 כולם כשרים לקרוא חוץ מחרש (ואפילו מדבר), שוטה וקטן.  תנא קמא: 1
 גם קטן שהגיע לחינוך כשר לקרוא את המגילה. רבי יהודה: 2

 בדיעבד. , יצאשעלה עמוד השחר עשאם ואם, לעשותם לפני הנץ החמה איןדברים ש כותרת נוספת:
 ברית מילה ביום השמיני.קריאת מגילה, ו 1
 הזאת מי אפר הפרה על מי שנטמא בטומאת מת.ו טמאים שצריכים לטבול ביום, 2
 .)ראה מושגים( שומרת יום כנגד יוםטבילת  3
 

 במהלך כל היום זמנםמצוות ש :משנה ה
 ָּכל ַהּיֹום ָּכֵׁשר ִלְקִריַאת ַהְּמִגָּלה, ְוִלְקִריַאת ַהַהֵּלל,

 ִלְתִקיַעת ׁשֹוָפר, ְוִלְנִטיַלת לּוָלב,וְ 
 ְוַלּמּוָסִפין, ְוִלְתִפַּלת ַהּמּוָסִפין

 ּוְלִוּדּוי ַהָּפִרים,
 ּוְלִוּדּוי ַהַּמֲעֵשר,

 ּוְלִוּדּוי יֹום ַהִּכּפּוִרים,
 ִלְסִמיָכה, ִלְׁשִחיָטה,

 ִלְתנּוָפה, ְלַהָּגָׁשה,
 ּוְלַהְקָטָרה, ִלְקִמיָצה

 ִלְמִליָקה, ּוְלַקָּבָלה, ּוְלַהָּזָיה,
 ּוְלַהְׁשָקַית סֹוָטה, ְוַלֲעִריַפת ָהֶעְגָלה,

 ּוְלַטֲהַרת ַהְמצָרע.
 קריאת ההלל במועדים.ו קריאת המגילה 1
 נטילת לולב בסוכות.ו תקיעת שופר בראש השנה 2
 הקרבת קרבן מוסף.תפילת מוסף ו 3
 (ראה מושגים).ר העלם דבר של ציבור ווידוי על פר הכהן הגדול שחטא, או וידוי על פ 4
 (ראה מושגים).ביעית או שביעית רוידוי מעשר של שנה  5
 וידוי הכהן הגדול ביום הכפורים על עוונות בני ישראל. 6
 שחיטת בהמת הקרבן., וסמיכת ידיים על ראש הקרבן לפני השחיטה 7
 הנפת העומר והנפת האימורים של הקרבן. 8
 ת דרומית.הגשה של קרבן המנחה לקרן מערבי 9
 קמיצת מלוא הקומץ מהמנחה והקטרתו. 10
 זריקת הדם על המזבח.לקבלת דם הקרבן במזרק, ולמליקת קרבן העוף,  11
 עריפת עגלה כשנמצא חלל בשדה.השקיית הסוטה, ול 12
 .פעולות שעושה המצורע ביום טהרתו 13

 דברים שכשר לעשותם כל הלילה :משנה ו
 ּוְלֶהְקֵטר ֲחָלִבים ְוֵאָבִרים. ,ָּכל ַהַּלְיָלה ָּכֵׁשר ִלְקִציַרת ָהעֶמר

 ֶזה ַהְּכָלל:
 ָּכֵׁשר ָּכל ַהַּלְיָלה. ,ֶׁשִּמְצָותֹו ַּבַּלְיָלה ָּדָבר .ָּכֵׁשר ָּכל ַהּיֹום ,ָּדָבר ֶׁשִּמְצָותֹו ַּבּיֹום

 העומר במוצאי יו"ט של פסח. קציר 1
 .לילה שאחריוביום וותו מצוה להעלותם על המזבח בא ,נזרק ביוםשדמם חלבים ואיברים של קרבנות  2
 כלל: 3

 דבר שמצוותו ביום כשר כל היום. 3.1
 דבר שמצוותו בלילה כשר כל הלילה. 3.2

 
 פרק ג

 דיני  פרשיות, 4שחרב, דיני  נביכ"י דינ דיני מכירה של דברים שבקדושה, הנושאים העיקריים בפרק:
 בתורה.קריאה 

 
 דיני מכירה של דברים שבקדושה :משנה א

 .ִחין ְּבָדָמיו ֵּבית ַהְּכֶנֶסתלֹוקְ  ,ְכרּו ְרחֹוָבּה ֶׁשל ִעירְּבֵני ָהִעיר ֶׁשּמָ 
 .לֹוְקִחין ֵּתָבה ,ת ַהְּכֶנֶסתֵּבי

 .ִמְטָּפחֹות לֹוְקִחין ,ֵּתָבה
 .לֹוְקִחין ְסָפִרים ,ִמְטָּפחֹות

 לֹוְקִחין ּתֹוָרה. ,ְסָפִרים
 .לא ִיְקחּו ֵּתָבה ,ִמְטָּפחֹות .ִיְקחּו ִמְטָּפחֹותלא  ,ָפִריםסְ  .לא ִיְקחּו ְסָפִרים ,ּתֹוָרה ֲאָבל ִאם ָמְכרּו

 .ִיְקחּו ֶאת ָהְרחֹוב לא ,ֵּבית ַהְּכֶנֶסת .לא ִיְקחּו ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ,הֵּתבָ 
 ְוֵכן ְּבמֹוְתֵריֶהן.

 ְיהּוָדה. ִּביִּדְבֵרי רַ  .ֹוִריִדין אֹותֹו ִמְּקֻדָּׁשתוֹ ֵאין מֹוְכִרין ֶאת ֶׁשל ַרִּבים ַלָּיִחיד, ִמְּפֵני ֶׁשּמ
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 ָאְמרּו לֹו: ִאם ֵּכן, ַאף לא ֵמִעיר ְּגדֹוָלה ְלִעיר ְקַטָּנה.
 אפשר לקנות בכסף בית כנסת. (שמתפללים שם בתעניות ומועדות) אם מוכרים את רחובה של עיר 1
 בית כנסת, אפשר לקנות בכסף ארון קודש. אם מוכרים 2
 ה.אפשר לקנות מטפחות לספרי תור ,ארון קודש אם מוכרים 3
 אפשר לקנות נביאים וכתובים. ,מטפחות אם מוכרים 4
 נביאים וכתובים, אפשר לקנות ספר תורה. אם מוכרים 5
(כגון: למכור ספר תורה ולקנות רחובה של לקנות דבר פחות קדוש תמורת דבר קדוש שמכרו אין  6

 .עיר, וכד')
 שנמכר. לאחר הקניה, גם בו צריך לקנות דבר קדוש יותר ממה מהמכירה אם נשאר כסף 7
 האם מותר למכור בית כנסת של רבים ליחיד ? 8

 אין מוכרים. רבי יהודה: 8.1
 .חכמים: מותר למכור 8.2

 
 דיני מכירת בית כנסת :משנה ב

 ִּדְבֵרי ַרִּבי ֵמִאיר. .ֶׁשִאם ִיְרצּו ַיֲחִזירּוהּו ,איֵאין מֹוְכִרין ֵּבית ַהְּכֶנֶסת, ֶאָּלא ַעל ְּתנַ 
 ְוַלְּטִביָלה ּוְלֵבית ַהַּמִים. ,ְוַלֻּבְרְסִקי ,אֹותֹו ִמְמַּכר עֹוָלם, חּוץ ֵמַאְרָּבָעה ְּדָבִרים: ַלֶּמְרָחץ םַוֲחָכִמים אֹוְמִרים: מֹוְכִרי

 ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר:
 ַמה ֶּׁשִּיְרֶצה ַיֲעֶשה. ,אֹותֹו ְלֵׁשם ָחֵצר, ְוַהּלֹוֵקחַ  מֹוְכִרין

 תנאי שאם ירצו יבטלו את המכירה.אפשר למכור רק על  רבי מאיר (ואין הלכה כמותו): 1
 מותר למכור בית כנסת מכירה מוחלטת חוץ מאשר לדברים הבאים: חכמים: 2

 לבית שימוש למי רגליים., למקום טבילה, ולבורסקי (בית עיבוד עורות)לבית מרחץ, 
 :)(ואין הלכה כמותורבי יהודה  3

 כדי שתפקע קדושתו צריך למכור אותו לשם חצר. 3.1
 .ירצהלעשות בו כל שימוש שהלוקח  יכול ,חצרלשם לאחר המכירה  3.2

 
 דיני בית כנסת שחרב :משנה ג

 ֵאין ַמְסִּפיִדין ְּבתֹוכֹו, ,ְועֹוד ָאַמר ַרִּבי ְיהּוָדה: ֵּבית ַהְּכֶנֶסת ֶׁשָחַרב
 ְלתֹוכֹו ְמצּודֹות, ְוֵאין ַמְפִׁשיִלין ְּבתֹוכֹו ֲחָבִלים, ְוֵאין ּפֹוְרִשין

 :ּגֹו ֵּפרֹות, ְוֵאין עֹוִשין אֹותֹו ַקַּפְנַּדְרָיא, ֶׁשֶּנֱאַמרְוֵאין ׁשֹוְטִחין ַעל ּגַ 
 ְקֻדָּׁשָתן ַאף ְּכֶׁשֵהן ׁשֹוֵמִמין. ,ִמְקְּדֵׁשיֶכם"-ֶאת  (ויקרא כו, לא) "ַוֲהִׁשּמֹוִתי

 ׁש, ִמְּפֵני ַעְגַמת ֶנֶפׁש.לא ִיְתל ,ָעלּו ּבֹו ֲעָשִבים
 רבי יהודה: 1

 אין מספידים בתוכו הספד יחיד. 1.1
 אין עוסקים בו בשזירת חבלים ובמלאכות אחרות. 1.2
 אין פורסים בתוכו רשתות לצוד חיות ועופות. 1.3
 אין שוטחים על גגו פרות ליבוש. 1.4
 אין עושים אותו קפנדריה (קיצור דרך ממקום למקום). 1.5
 , כדי  שתהא עוגמת נפש לרואים את העשבים.לא יתלשם אם צמחו בו עשבים,  1.6

 
 החל מר"ח אדרמיוחד מפטיר  בהםשקוראים פרשיות  4 :משנה ד

 ראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ֶׁשָחל ִלְהיֹות ַּבַּׁשָּבת, קֹוִרין ְּבָפָרַׁשת ְׁשָקִלים.
 ּוַמְפִסיִקין ְלַׁשָּבת ַאֶחֶרת. ָחל ִלְהיֹות ְּבתֹו� ַהַּׁשָּבת, ַמְקִּדיִמין ְלֶׁשָעַבר

 "ָזכֹור", ,ַּבְּׁשִנָּיה
 ","ָּפָרה ֲאֻדָּמה ,ַּבְּׁשִליִׁשית
 "ַהֹחֶדׁש ַהֶּזה ָלֶכם", ,ָּבְרִביִעית

 חֹוְזִרין ִלְכִסְדָרן. ,יִׁשיתַּבֲחמִ 
 

 ַלּכל ַמְפִסיִקין: ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים, ַּבֲחנָֻּכה ּוַבּפּוִרים,
 ַּבַּתֲעִנּיֹות, ּוַבַּמֲעָמדֹות,

 ַהִּכּפּוִרים. ּוְביֹום
 פרשת שקלים:פרשה ראשונה,  1

 .מפטירבאותה ראים חל ר"ח אדר להיות בשבת, קו 1.1
 :חל ר"ח באמצע השבוע 1.2

 .הפטרה רגילהובשבת שלאחריה קוראים מקדימים לקרוא בשבת שלפניו, 
 בשבת שניה של ארבע פרשיות קוראים פרשת זכור. 2
 בשבת שלישית קוראים פרשת פרה אדומה. 3
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 קוראים פרשת החודש הזה.ת בשבת רביעי 4
 ות הרגיל.הפטרהלאחר שקראו את ארבע הפרשיות חוזרים לסדר  5

 אירוע מיוחד.בהם אם חל בשני, חמישי ושבת, קריאה בתורה או בהפטרה,  כותרת נוספת:
 מענינו של יום. בהפטרהחלים בשבת, קוראים  , אםחנוכה או פורים ,ר"ח 1
 מעינינו של יום. שני או חמישי, קוראים בתורהב יםחלש(וכן ר"ח, חנוכה או פורים) תענית או מעמד  2
 .)פרשת עריותמעינינו של יום (בת קוראים במנחה יום כפור שחל בש 3
 

 בשלושת הרגלים, בראש השנה וביום כפורבתורה קריאה  :משנה ה
 ַּבֶּפַסח קֹוִרין ְּבָפָרַׁשת מֹוֲעדֹות ֶׁשל ּתֹוַרת ּכֲהִנים.

 "ִׁשְבָעה ָׁשֻבעֹות". ,ָּבֲעֶצֶרת
 ׁש".ְּבֶאָחד ַלֹחדֶ  "ַּבֹחֶדׁש ַהְּׁשִביִעי ,ְּבראׁש ַהָּׁשָנה

 "ַאֲחֵרי מֹות". ,ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים
 ּכֲהִנים, קֹוִרין ְּבָפָרַׁשת מֹוֲעדֹות ֶׁשְּבתֹוַרת ,ְּביֹום טֹוב ָהִראׁשֹון ֶׁשל ֶהָחג

 ְּבָקְרְּבנֹות ֶהָחג. ,ּוִבְׁשָאר ָּכל ְימֹות ֶהָחג
 

 ותבמעמדות ובתעני ,בחנוכה, בפורים, בראשי חודשיםקריאה בתורה פרוט  :משנה ו
 "ּוְבָראֵׁשי ָחְדֵׁשיֶכם". ,"ַוָּיבא ֲעָמֵלק". ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ,ַּבְּנִשיִאים. ַּבּפּוִרים ,ַּבֲחנָֻּכה

 ְּבָרכֹות ּוְקָללֹות. ,ַּבַּתֲעִנּיֹות ְבֵראִׁשית. ְּבַמֲעֵשה ,ַּבַּמֲעָמדֹות
 ֵאין ַמְפִסיִקין ַּבְּקָללֹות, ֶאָּלא ֶאָחד קֹוֵרא ֶאת ֻּכָּלן.

 ּוַבַּׁשָּבת ַּבִּמְנָחה קֹוִרין ְּכִסְדָרן, ֵּׁשִני ּוַבֲחִמיִׁשיּבַ 
 ,ְּבֵני ִיְשָרֵאל"-ֶאל מֲעֵדי ה'-"ַוְיַדֵּבר מֶׁשה ֶאת :ְוֵאין עֹוִלין ָלֶהם ִמן ַהֶחְׁשּבֹון, ֶׁשֶּנֱאַמר (ויקרא כג, מד)

 ִמְצָוָתן ֶׁשְּיהּו קֹוִרין ָּכל ֶאָחד ְוֶאָחד ִּבְזַמּנֹו.
 .בר"ח, "ובראשי חודשיכם" לק".בפורים, "ויבא עמ ., קוראים פרשת הנשיאיםבחנוכה 1
 .בפרשת בחוקותיש ברכות וקללות, בתעניותוס המעמדות, קוראים במעשה בראשית. בכינ 2
 קוראים. 2 -הקללות  לקטע של אין מחלקים את ה 3
 רובה.קוראים בפרשת השבוע שיקראו בשבת הק, שני ובחמישי בשבוע רגילבבשבת במנחה,  4
 קודם. בשבת הבאה חוזרים גם על מה שקראו 5
 .יש מצווה לקרא פרשה של כל מועד ביום המועד 6
 

 פרק ד
נושאים שעושים אותם רק   דיני קריאה בתורה,דיני קריאת מגילה,  :הנושאים העיקריים בפרק

העדפות שנותנים למי דיני קריאה ותרגום בתורה ובנביא,  בעשרה,
קטעים שיש דיון , דיני תפילהנשיאת כפיים, הפסולים ל, שמפטיר בנביא

 .אם מפטירים בהם או לא
 

 מושגים:
, ברכת מר קדיש, ברכוות, יכול אחד מהם לכאשר ישנם עשרה בני אדם שהתפללו ביחידו :שמע עלפורסים 

וא אומר חלק רושה "חצי", דהינו הייוצר אור, תפילת עמידה וקדושה. המילה "פורס" פ
 ו"קדושה".המטרה היא לאמר: "קדיש", "ברכו"  .מהתפילה ולא את כולה

כשהיו נושאים את המת לקבורה, היו יושבים שבע פעמים לבכות על המת. בכל פעם היו  מעמד ומושב:
 אומרים להם: "עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים שבו". תהליך זה נקרא "מעמד ומושב".

מתאספים ברחובה של העיר ומברכים ברכה  לאחר שסימו את הקבורה, ועמדו בשורה, היו  ברכת אבלים:
 לאבלים, כעין ניחומים, וחותמים "ברוך מנחם אבלים".

 
 דיני קריאת מגילה משנה א:

 עֹוֵמד ְויֹוֵׁשב. ,ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהְּמִגָּלה
 ָיָצאּו. -ְקָרָאּה ֶאָחד, ְקָראּוָה ְׁשַנִים 

 לא ְיָבֵר�. ,�ְלָברֵ  ְיָבֵר�; ְוֶׁשּלא ,ְמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ְלָבֵר�
 

 .ִתין ְוֵאין מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהןָׁשה, ֵאין ּפֹוחֲ ָּבת ַּבִּמְנָחה קֹוִרין ְׁשלַּבֵּׁשִני ּוַבֲחִמיִׁשי ּוַבּׁשַ 
 ַמְפִטיִרין ַּבָּנִביא. ְוֵאין

 ְמָבֵר� ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה. ,ַהּפֹוֵתַח ְוַהחֹוֵתם ַּבּתֹוָרה
 ה או בישיבה.אפשר לקרוא את המגילה בעמיד 1
 , יצאו ידי חובה, הקוראים והשומעים.אחד את המגילה או קראו שניים יחד קרא 2
 ברכה שלאחר הקריאה (הרב את ריבנו): 3

 , ימשיכו לברך.ברכה זו מקום שנהגו לברך 3.1
 כו שלא לברך.ימקום שנהגו שלא לברך, ימש 3.2

 קריאה בתורה בשני וחמישי ובשבת במנחה כותרת נוספת:
 ראים בתורה, לא פחות ולא יותר.שלושה אנשים קו 1
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 אלה. בזמניםאין מפטירים בנביא  2
 הראשון מברך לפני הקריאה והאחרון לאחריה (האמצעי אינו מברך כלל). 3
 

 המשך דיני קריאה בתורה :במשנה 
 ן ֲעֵליֶהן,ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ּוְבֻחּלֹו ֶׁשל מֹוֵעד קֹוִרין ַאְרָּבָעה, ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶהן ְוֵאין מֹוִסיִפי

 ְוֵאין ַמְפִטיִרין ַּבָּנִביא.
 ְמָבֵר� ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה. ,ַהּפֹוֵתַח ְוַהחֹוֵתם ַּבּתֹוָרה

 קֹוִרין ַאְרָּבָעה. ,ֶזה ַהְּכָלל: ָּכל ֶׁשֶּיׁש ּבֹו מּוָסף ְוֵאינֹו יֹום טֹוב
 .ִׁשְבָעה ,ָּבתַּבּׁשַ  .ִׁשָּׁשה ,ְּביֹום ַהִּכּפּוִרים .ֲחִמָּׁשה, ְּביֹום טֹוב

 .ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶהן, ֲאָבל מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן
 ַּבָּנִביא. ּוַמְפִטיִרין

 ְמָבֵר� ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה. ,ַהּפֹוֵתַח ְוַהחֹוֵתם ַּבּתֹוָרה
 בר"ח ובחול המועד: 1

 ארבעה אנשים קוראים בתורה. לא פחות ולא יותר. 1.1
 אין מפטירים בנביא. 1.2
 רך לפני הקריאה והאחרון לאחריה.הקורא הראשון מב 1.3

 מוסף ואינו יו"ט קוראים ארבעה אנשים בתורה.תפילת יום שיש בו  כלל: 2
 שבעה.  בשבתקוראים ששה, ו ם כפורביוקוראים חמישה בתורה,  ביו"ט 3
 ביו"ט, ביום כפור ובשבת: 4

 אין מפחיתים ממספר הקוראים הנדרש, אולם אפשר להוסיף. 4.1
 מפטירים בנביא. 4.2
 כלל). כיםמבר םאינ יםון מברך לפני הקריאה והאחרון לאחריה (האמצעיהקורא הראש 4.3

 
 נושאים שעושים אותם רק בעשרה :משנה ג

 , ְוֵאין עֹוְבִרין ִלְפֵני ַהֵּתָבה, ְוֵאין נֹוְשִאין ֶאת ַּכֵּפיֶהם,"ְׁשַמע"ֵאין ּפֹוְרִסין ַעל 
 ַּבָּנִביא, ְוֵאין קֹוִרין ַּבּתֹוָרה, ְוֵאין ַמְפִטיִרין

 ְוֵאין עֹוִשין ַמֲעָמד ּומֹוָׁשב, ְוֵאין אֹוְמִרים ִּבְרַּכת ֲאֵבִלים ְוַתְנחּוֵמי ֲאֵבִלים ּוִבְרַּכת ֲחָתִנים,
 ָּפחֹות ֵמֲעָשָרה. ,ַּבֵּׁשם ְוֵאין ְמַזְּמִנין
 ִּתְׁשָעה ְוכֵהן, ,ּוַבַּקְרָקעֹות

 ְוָאָדם ַּכּיֹוֵצא ָבֶהן.
 ברכת כהנים.לפני התיבה לומר שמונה עשרה, ו בריםעו, (ראה מושגים) שמע עלפורסים  1
 הפטרה בנביא.קריאה בתורה, ו 2
 רכת חתנים (שבע ברכות).בעשית שורה לאבלים, ו(ראה מושגים),  ברכת אבלים(ראה מושגים),  מעמד ומושב 3
 .")הזכרת שם ה' בזימון ("נברך אלוקינו 4
 אחד מהם כהן.נעשית בעשרה כאשר עשית שומה לקרקעות:  5
 מהם כהן.נעשית בעשרה כאשר אחד  ה לאדם:עשית שומ 6
 

 דיני קריאה ותרגום בתורה ובנביא :משנה ד
 ָׁשה ְּפסּוִקים.לא ִיְפֹחת ִמְּׁשל, א ַּבּתֹוָרהַהּקֹורֵ 

 ָּפסּוק ֶאָחד,לא ִיְקָרא ַלְמֻתְרְּגָמן יֹוֵתר מִ 
 ָׁשה.ְׁשל ,ּוַבָּנִביא

 ֶאָחד ֶאָחד. קֹוִרין ,ׁש ָּפָרִׁשּיֹותְׁשָלְׁשָּתן ָׁשל ָהיּו
 ְוֵאין ְמַדְּלִגין ַּבּתֹוָרה. ,ְמַדְּלִגין ַּבָּנִביא

 ֶׁשּלא ִיְפֹסק ַהְמֻתְרְּגָמן. ְוַעד ַּכָּמה הּוא ְמַדֵּלג? ַעד ְּכֵדי
 פסוקים. 3 -הקורא בתורה לא יפחות מ 1
 דיני תרגום: 2

 קוראים פסוק פסוק ומתרגמים. בתורה: 2.1
 ם רצופים ואח"כ תרגום.פסוקי 3אפשר לקרוא לכל היותר   בנביא: 2.2
 הפסוקים בנביא הם פרשיות נפרדות, יש לקרוא פסוק פסוק ולתרגם. 3אם  2.3

 קריאה בדילוג: 3
 ., בנביא מותר לדלגבתורה אין מדלגים 3.1
 אם גלילת הספר למקום החדש תסתיים קודם סיום התרגום. רק לדלג, אפשר  בנביא: 3.2

 
 למי שמפטיר בנביא נותניםהעדפות ש :משנה ה

 ,"ְׁשַמע"הּוא ּפֹוֵרס ַעל  ,יר ַּבָּנִביאַהַּמְפטִ 
 ְוהּוא עֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה,

 ְוהּוא נֹוֵשא ֶאת ַּכָּפיו.
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 ַרּבֹו עֹוְבִרין ַעל ָידֹו. ָאִביו אוֹ  ,ְוִאם ָהָיה ָקָטן
 (ראה מושגים). הוא פורס על שמע 1
 .ושה")הוא עובר לפני התיבה (בחזרת הש"ץ בתפילת עמידה להוציא את הצבור ב"קד 2
 הוא נושא את כפיו (אם הוא כהן). 3
 את כל הנ"ל במקומו.עושים אם הוא קטן, אביו או רבו  4
 

 דיני קטן בתפילה :משנה ו
 ,"ְׁשַמע"קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ּוְמַתְרֵּגם, ֲאָבל ֵאינֹו ּפֹוֵרס ַעל  ,ָקָטן

 ְוֵאינֹו עֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה, ְוֵאינֹו נֹוֵשא ֶאת ַּכָּפיו.
 

 ּפֹוֵרס ַעל ְׁשַמע ּוְמַתְרֵּגם, ֲאָבל ֵאינֹו קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה, ,חַ ּפֹוחֵ 
 ְוֵאינֹו עֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה ְוֵאינֹו נֹוֵשא ֶאת ַּכָּפיו.

 
 .ּפֹוֵרס ַעל ְׁשַמע ּוְמַתְרֵּגם ,סּוָמא

 ְׁשַמע. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר: ָּכל ֶׁשּלא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו, ֵאינֹו ּפֹוֵרס ַעל
 ע.מאינו פורס על שיכול לקרוא בתורה ויכול לתרגם, ו 1
 אינו נושא את כפיו (אם הוא כהן).אינו עובר לפני התיבה, ו 2

 לגבי תפילה בציבור "פוחח")( דיני אדם שבגדיו קרועים כותרת נוספת:
 אינו קורא בתורה.על שמע, מותר לו לתרגם, ו מותר לו לפרוס 1
 נו נושא את כפיו.איאינו עובר לפני התיבה, ו 2

 דיני עוור בתפילה כותרת נוספת:
 תנא קמא: 1

 מותר לו לתרגם.על שמע, ו מותר לו לפרוס
 .עוור מלידה אינו פורס על שמע :)(ואין הלכה כמותורבי יהודה  2
 

 פסולים לנשיאת כפיים :משנה ז
 לא ִיָּׂשא ֶאת ַּכָּפיו. ,ּכֵהן ֶׁשֶּיׁש ְּבָיָדיו מּוִמין

 ִיָּׂשא ֶאת ַּכָּפיו, ִמְּפֵני ֶׁשָהָעם ִמְסַּתְּכִלין ּבֹו. לא ,אֹוֵמר: ַאף ִמי ֶׁשָהיּו ָיָדיו ְצבּועֹות ִאְסִטיס ּופּוָאהַרִּבי ְיהּוָדה 
 כהן שיש בידיו מום לא ישא כפיו.  תנא קמא: 1
 כפיו, מפני שזה מסיח את דעתו של הציבור. אייש גם מי שידיו צבועות לא רבי יהודה: 2
 

 או שיש בהם סכנה ם המחשידים את האדםדברי :משנה ח
 .ַאף ִּבְלָבִנים לא ַיֲעבר ",יןֵאיִני עֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה ִּבְצבּועִ "ָהאֹוֵמר: 

 ַאף ָיֵחף לא ַיֲעבר. "ַסְנָּדל ֵאיִני עֹוֵבר"◌ּ◌ְב
 ַסָּכָנה ְוֵאין ָּבּה ִמְצָוה. ,ָהעֹוֶשה ְּתִפָּלתֹו ֲעֻגָּלה
 ֲהֵרי זֹו ֶּדֶר� ַהִּמינּות. ,ל ַּפס ָידוֹ ְנָתָנּה ַעל ִמְצחֹו אֹו עַ 

 ֲהֵרי זֹו ֶּדֶר� ַהִחיצֹוִנים. ,ּוְנָתָנּה ַעל ֵּבית ֻאְנְקִלי ֶׁשּלוֹ  ִצָּפן ָזָהב,
 חשד של אפיקורסות: 1

 מי שאינו רוצה לעבור לפני התיבה בבגדים צבועים , יש למנוע ממנו לעבור גם בבגדים אחרים. 1.1
 י התיבה כשהוא נעול בסנדלים, יש למנוע ממנו לעבור גם יחף.מי שאינו רוצה לעבור לפנ 1.2

 בתפילין אלה מצווה. םמקיי ואינו, יש בזה סכנה העגול בצורה ן של ראשימי שעושה תפיל 2
 :)שאינו מודה בתורה שבע"פ( למינותחשד  3

 בין כף היד למרפק).מי שמניח תפילין של יד על פס היד (מי שמניח תפילין של ראש על המצח, ו
 להליכה בדרך חיצונים (שאינם הולכים אחר דעת חכמים):חשד  4

 מי שמניח תפילין של יד על השרוול ולא על בשר הזרוע.ו ,מי שמצפה את התפילין שלו בזהב
 

 המשך דברים שמחשידים את האדם :משנה ט
 .ֲהֵרי זֹו ֶּדֶר� ַהִּמינּות "ְיָבְרכּו� טֹוִבים"ָהאֹוֵמר: 

 ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו. "מֹוִדים מֹוִדים", "ַעל טֹוב ִיָּזֵכר ְׁשֶמ�"◌ְ, ו"יעּו ַרֲחֶמי�ַעל ַקן ִצּפֹור ַיּגִ "
 ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו. ,ַהְמַכֶּנה ָּבֲעָריֹות

 ",אּוִמַּזְרָע� לא ִתֵּתן ְלַאְעָּבָרא ְּבַאְרָמיּותָ " :ִתֵּתן ְלַהֲעִביר ַלּמֶל�" (ויקרא יח, כא)-ָהאֹוֵמר: "ּוִמַּזְרֲע� לא
 ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו ִּבְנִזיָפה.

 .(כאילו הקב"ה אינו אלוה לרשעים) מי שאומר לקב"ה: "יברכוך טובים", זו דרך מינות 1
 אמירות שאם אדם אומר אותם משתקים אותו: 2

 .(וכן תחוס גם עלינו) "על קן ציפור יגיעו רחמיך" 2.1
 .שמו) ר(ועל הרע לא ייזכ "על טוב יזכר שמך" 2.2
 .(שנראה כמתייחס לשתי רשויות) "מודים מודים" 2.3
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 מי שאומר שבפרשת עריות אין הכונה לערווה ממש אלא לכינוי גנאי. 2.4
 וא על גויה להוליד ממנה בן לע"ז":"לא תבם "ומזרעך לא תתן להעביר למולך": מי שמתרג 2.5

 משתקים אותו בנזיפה (כי עוקר את הפרוש האמיתי)
 

 ות שלא מתרגמים, ואלה שלא קוראים כלל.ומתרגמים, אחרות בתורה שקוראים יפרש :משנה י
 ַמֲעֵשה ְראּוֵבן ִנְקָרא ְולא ִמַּתְרֵּגם.

 ַמֲעֵשה ָּתָמר ִנְקָרא ּוִמַּתְרֵּגם.
 ַמֲעֵשה ֵעֶגל ָהִראׁשֹון ִנְקָרא ּוִמַּתְרֵּגם,

 ִנְקָרא ְולא ִמַּתְרֵּגם. ְוַהֵּׁשִני
 ָרִאין ְולא ִמַּתְרְּגִמין.ִּבְרַּכת ּכֲהִנים, ַמֲעֵשה ָדִוד ְוַאְמנֹון, לא ִנקְ 

 
 ְיהּוָדה ַמִּתיר. ֵאין ַמְפִטיִרין ַּבֶּמְרָּכָבה, ְוַרִּבי
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