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 כז -כאמגילה  באפרשת 

 כאף ד         
וכביכול דכתיב ואתה פה עמוד עמדי אך תורה רק בעמידה  בישיבה, אףרשאי לקרותה מגילה 

ומימות משה ומכאן שרב לא ישב ע"ג מטה וישנה לתלמידו ע"ג קרקע,  אף הקב"ה בעמידה,
 ובטל כבוד התורה.ירד חולי לעולם ולמדו מיושב ומשמת ר"ג לא למדו אלא מעומד,  עד ר"ג

לא  ב.שב ושונה. עומד ולומד יו מקשינן דכתיב ואשב בהר וכתיב 'עמדתי בהר' ומשנינן: א.* 
רכות מעומד ד. אין ישיבה אלא עכבה שנא' ותשבו בקדש.  ג.עומד ולא יושב אלא שוחה. 

בהלל אחד קורא ושנים מתרגמים, בנביא אחד קורה ואחד מתרגם,  בתורהקשות מיושב. * 
]הרב את ריבנו[ לאחריה ברכה על המגילה: . * דחביבא ויהבי דעתייהואפי' עשרה קורין ומגילה 

דכל המצוות  ולפניה  מצוה לברך: על מקרא מגילה, שעשה ניסים, שהחיינורשות לברך, 
]אין פוחתין ואין  בשני וחמישי ובשבת במנחה קורין שלשהמברך עליהן ועובר לעשייתן. * 

אין פוחתין מי' פסוקין כהנים לויים וישראלים. *  ב.תנ"ך.  כנגד: א. מוסיפין ואין מפטירין[
י' מאמרות דבראשית  ג.י' הדברות. ב. י' בטלנים.  כנגד: א. ר עולה מן המנין[]וידב בביהכנ"ס

 ,ומי המשובח שיקרא את הפס' הנוסף ומנין: א. ראשון ]בראשית נמי מאמר דכתיב בדבר ה' שמים נעשו[,
וילפינן מתרומת הלשכה דיש ג' קופות שכתוב עליהן  אב"ג לידע איזו ראשונה שמצוה בראשון. 

 ,ג. אחרון ]מערבי והיינו למ"ד צפון ודרום מונחין[.ילפינן מהנרות שפונים כלפי האמצעי ו ב. אמצעי,
שהעולה הראשון מברך לפניה  בתחילה תקנו*  ]ור"פ שיבח לאותו שקרא ראשון ד'[.דמעלין בקודש. 

 משום גזירת הנכנסין והיוצאין. כל אחד מברך לפניה ולאחריה  והאידנאוהאחרון לאחריה, 
  כב דף   

]דאי יקראו תרי כל אחד ג' פסוקים, פשו תרי ואין משיירין  בעי' בר"ח דאיכא ד' עולין היאך סדר הקריאה
( ואם יקרא השלישי תרי ', ובראשי חדשיכם הב'בפרשה פחות מג', ואם יקראו ד' ד', פשו להו ז' )וביום השבת 

ואמרינן דכיוצב"ז  פשו להו תרי[, ,מהא וחד מהנך אין מתחילין פחות מג' פסוקין, ואם יקרא תלתא מהנך
]דכל פסוקא דלא פסקיה משה לא דולג  לרבדפרשה שיש בה ה' פסוקין  שמעינן גבי מעמדות

]ולא דולג גזירה פוסק  ולשמואל פסקינן, ולאידך כיון דלא אפשר שרי וכמו שהתירו לפסוק לצורך תינוקות[,
פרשה של ה' פסוקין עולה אחד, ב מישיואין להק' מדשנינו שבשני וח, משום הנכנסין והיוצאין[

זו ואחד מפרשה אחרת, וי"א ג' מפרשה רשה ואם קרא ראשון ג', קורא השני שנים מפ
דהלכתא מסקינן ו, דשאני התם דאפשר לקרוא מפרשה אחרת ואי"צ לדלוג או לפסוקאחרת, 

בפ' הבאה בפחות ]דאם יתחיל בשני הפסוקין שנותרו, יצטרך להתחיל ולשייר  , ואמצעי דולגןכרב שדולג
שיור ג' פסוקין: * . [הבאה נמצא שקרא כולה ולא נשאר לשלישי כלום מג' פסוקין, ואם יקרא ג' פסוקין מפ'

גזירה משום היוצאין, ולא אמרינן דנכנסין באיחור שכיחי, אך יוצאין בסוף לכו"ע אין לשייר 
משום שהנכנס  שרי לת"קולענין להתחיל פחות מג' פסוקין לא שכיחי דמנחי ס"ת ונפקי, 

דאין קרבן  בעי' בתענית ציבור אם יש ג' עוליןדגזרינן משום הנכנסין. *  אך לי"א אסורישאל, 
דשמעינן  ,ממתני' א"א להביא ראי'והשמועות: א.  ]עננו[,דיש מוסף תפילה  עולין או ד'מוסף, 

לות קרא בישראל ועתיד לעד] וש"מ דאיכא ד'לאחריו,  ית ציבוררב לא בירך בתענב. כתרוויהו. 
אך  ]דהרי שמואל היה כפוף לרב, ורב נהג כבוד בשמואל מפני שקיללו[,דבכהן קרא  ודחי' אחריו עוד עולה[,

ולא בירך אחריה דשכיחי  דשמא מיירי לאחר תקנהמדבירך רב לפניה,  אין להוכיח זאת
ד.  .ש"ממשום שיש ביטול מלאכה לעם,  קורין ג' נית ציבורג. בת"ב ותענכנסין ולא יוצאין. 

דזה הכלל כל יום שיש בו מוסף ואינו יו"ט דקורין ד' ולכאו' היינו ת"צ,  י הק' ממשנתנורב אש
כל דטפי ליה מילתא טפי ליה גברא, ולכך בר"ח וחוה"מ דאיכא קרבן ]ד דאתי לסימנא לחוה"מ ור"חודחי' 

דלא נימא דר"ח ויו"ט כהדדי נינהו  ז'[ -שבת דסקילה ,ו' -ה', יו"כ דכרת -ד', יו"ט דאסור במלאכה  -מוסף
א' ומפטיר א', או  א]אך לא אתי לת"ב דא"כ מתני' לא כת"ק ולא כר' יוסי שנח' בחל בת"ב בשאר ימים אי קור

הטעם שרב לא נפל על פניו: א. רצפה של אבנים היתה רק *  .קורא ג' ומפטיר א', אך לכו"ע לא קורא ד'[
ב. רב היה עושה פישוט ידים ]שיעמדו מפניו[. להטריחם ולא רצה לעבור אצל הציבור ו לפניו,

שאין רשאי ליפול על פניו אא"כ נענה  היה אדם חשוב,ג. ולא רצה לשנות ממנהגו.  ורגלים,
]ולוי נצלע כשעשה זאת מפי שהטיח דברים על אפים קידה היו מטין על צידיהן. * ואביי ורבא כיהושע, 

  זו פישוט ידים ורגלים. ההשתחויעל ברכים, כריעה  כלפי מעלה[,
  כג דף   

שביו"ט ה', ביו"כ ו', בשבת ז', ואין פוחתין מהם אבל  תנא דמתני' אתי כתנא דבי ר' ישמעאל
דאין להוסיף,  בדעת ר' ישמעאל דאיכא דס"ל ותרי תנאי אליבא דרי"ש,מוסיפין עליהן, 

 דביו"טדהא דתני'  למימר' ובעידביו"כ איכא ז' עולין, ובשבת ו' ושרי להוסיף,  ושיטת ר"ע
]דהכל  ממהרין לבוא ובשבת ]משום שמחת יו"ט[,וממהרין לצאת  ]טורח הסעודה[מאחרין לבוא 

דס"ל דאיכא  כר"עדאתי ממהרין לבוא ומאחרין לצאת,  וביו"כוממהרין לצאת,  מוכן מע"ש[
ומשום דנפיש סידורא  ודחי' דאתי אף כר' ישמעאלולכך מאחרין לצאת,  אביו"כ גברא יתיר

 ה'שומרי הסף,  ב. ג'כנגד פסוקי ברכת כהנים.  ג' ה' ז'א. מנין העולים וכנגד מה: * דיומא. 
כנגד ו' שעמדו  ג. ו' דיוכ"פרואי פני המלך. וז'  ]החשובים יותר מתוך הז'. רש"י[,רואי פני המלך 

 ז' עולין: א. מנין*  דמישלם בעובדיה[.]ולשמאלו עמדו נמי ו' ואף דכתיב ז', זכריה היינו משלם לימין עזרא 
ב. מפני כבוד ציבור.  אלא דבאשה אסרו חכמיםהכל עולין ומצטרפין אפי' אשה וקטן, 

]שלא יהא כבוד  אי עולה למנין ז', או שאינו עולה כיון שקורא רק מפני כבוד תורה מפטיר פליגי
ק ענינא ]אך היכא דסליואין להוכיח מדאין פוחתין למפטיר מכ"א פסוקין  תורה וכבוד נביא שווה[,

דאין עולה, דכיון דמשום כבוד תורה הוא  פחות, וכן היכא דאיכא מתורגמן מפני טורח ציבור[בשרי אף 
]דכתיב ונקדשתי בתוך בנ"י, ויליף בגז"ש  היכן צריך עשרה כדין דבר שבקדושה. * כנגדו נמי לא בעי

ומר קדיש וברכו וברכה ]עומד אחד וא פורסין על שמעא.  עדה עדה דבעי' י'[:ממהבדלו מתוך העדה, ו
 ג.עובר לפני התיבה.  ב. .ראשונה של ק"ש להוציא יד"ח את המאחרין לבוא אחר שהתפללו כבר הציבור[

מעמד ומושב דאבלים, מפני שאומר עמדו  ו.להפטיר בנביא.  ה.קרה"ת.  ד.נשיאת כפיים. 
 -ברכת חתנים ט.ואין אבלים מן המנין.  -תנחומי אבלים ח.ברכת אבלים.  ז.יקרים וכו'. 

לפדות קרקעות מהקדש, וכן אדם  יא.זימון, כיון דבעי להזכיר את השם.  י.וחתנים מן המנין. 
כהנים כתובין בפרשה ואין מיעוט אחר די' לה שאמר דמי עלי, בעי' י' ואחד מהם כהן, ויליף 

  ונשאר בקשיא.דנימא ה' כהנים וה' ישראלים, ומקשינן לרבות ישראל, אלא מיעוט 
 כד ף ד   

יותר מפס' אחד  ואין קורין למתרגם בתורהלעולה בתורה כנגד תנ"ך,  אין לפחות מג' פסוקין
ובג' ]ולא איכפת לן אם יטעה, דליכא הוראה[,  שרי ג' פסוקין ובנביא]שלא יטעה, מדמתרגם בע"פ[, 

מתרגם  מה לי פה[ומצרים ירד עמי לראשונה, ועתה ]כגון כי' כה אמר ה' חנם נמכרתם,  פרשיות שבנביא
]כמו אחרי מות, ואך  בענין אחדב' הקריאות הם  םמדלג רק א * דיני דילוג: א. בתורהאחד אחד. 

וכאן וכאן בכדי שלא יפסוק המתורגמן.  ב. בנביא שרי לדלג אף בב' עניינים, .בעשור דיוהכ"פ[
פר לתחילתו. , ובלבד שלא ידלג מסוף הסג. אין לדלג מנביא לנביא, חוץ מנביא של תרי עשר

אביו ובקטן הוא פורס על שמע, ועובר לפני התיבה, ונושא את כפיו,  כיבוד המפטיר בנביא:* 
בחינם  ונפק"מ]ואיכא כבוד ונצויי אביו או רבו[ משום כבוד או נצויי והטעם עוברין בשבילו,  או רבו

קורא בתורה ומתרגם, אך לא פורס על שמע, קטן  מי יכול לגשת: א.*  י ליכא, וכבוד איכא[.י]דנצו
]לא לכבוד שיהיו ולא נושא כפיו  ]דכל שאין מחוייב בדבר אין מוציא אחרים[,ולא עובר לפני התיבה 

פורס על שמע ומתרגם, אך לא קורא בתורה, ואינו עובר לפני התיבה,  ב. פוחח כפופין לברכתו[.
 ף שאינו מוזהר בלא יראה בך ערות דבר, דאיכא כבוד ציבור[.]ואף קטן פוחח לא יקרא בתורה אולא נושא כפיו 

דכיון שבנ"א רואין אותו או יכול לפרוס על שמע, דהא לא נהנה מהמאורות,  ג. מח' אי סומא
*  .ואין להוכיח ממעשה מרכבה שדורשין אף שלא רואין, דשאני התם דתלי בהבנת הלב[אית ליה הנאה ]

]דגורם שיסתכלו לא ישא כפיו  ,כהן שיש בפניו ידיו ורגליו מומין א. :מתי אין לכהן לישא כפיו
אא"כ רוב אנשי העיר  ,צבועות סטיס ב. ידיו עיניו כהות, דשכינה שורה על ידיהם[. הניםכבבו, והמסתכל 

 ]כפופות לצדדין[.ועקושות  ]כפופות[,ידיו עקומות ד.  ]מנומרות[.ידיו בוהקניות ג.  מלאכתן בכך.
זבלגן, שעיניו  ו. ]דבמקום יאר ה' פניו אומרים יער ה' ונשמע כקללה[.הקורא לעיינין אלפין  חיפני ה.

 ר"ח אמר לר"ש בר רבי*  ]עי' תוס'[.סומא באחת מעיניו, ובכולן דש בעירו מותר  ז.דולפות. 
יכיתי לה' נמצא דכשמגיע לוח ורבי השיבו שיאמר לודאם היה לוי הי' נפסל דעבי קליה, 

וכן אם אמר לא יעבור,  אף בלבנים האומר לא אעבור לפני התיבה בצבועין,* גדף. שמחרף ומ
העושה תפלתו שמא מינות נזרקה בו. *  חיישינןד לא יעבור אף יחף, שלא  יעבור בסנדלין,

דתפילין מרובעות הל"מ בתפרן  ואין לסייע מהכא לברייתאסכנה ואין בה מצוה,  עגולה
יהא שרי, וציפן זהב  בעושה כאגוז, אך אם עושה כביצה משנתנו אסרהדדילמא ואלכסונן, 

 ונתנה על בית אונקלי, או בנותנן בין עיניו או על פס ידו, הר"ז דרך מינים וחיצונים.  
  כה דף   

כופל ]וב דמיחזי כשתי רשויות מודים או שמעאת פס' האומר פעמיים את מי משתיקין: א. 
דחייב לברך על הרעה כשם שמברך על  ,על טוב יזכר שמךב. האומר  הר"ז מגונה[. תיבה תיבה

]לומר דחס רק על דמטיל קנאה במעשה בראשית  ,אומר על  קן ציפור יגיעו רחמיךג. ה. הטובה
ואומר קלון  ד. המכנה בעריות. שעושה מדות ה' רחמים ואינן אלא גזירת מלךאו  העופות[,

שלא תבוא על הנכרית היינו  ה. האומר מזרעך לא תתן להעביר למולךה. אביו ואמו לא יגל
אם הוסיף ותוליד בן לע"ז, שנמצא שעוקר את הכתוב ממשמעו, ומשתקין אותו בנזיפה. * 

דנראה כמונה את כל שבחיו של ה', ואמרינן רק  'אדיר חזק ואמיץ' הוי גנאי,ואמר שבחים 
שנא' מה ה' וכו',  בידי שמים חוץ מיראת שמיםהכל את מה שמשה ואנשי כנה"ג תיקנו. * 

דמשל לאדם שמבקשין ממנו כלי גדול ויש לו דומה עליו לכלי  והוי מילתא זוטרתי למשה,
וכו'.   לפניםיבואו לשאול מה ד ,: א. מעשה בראשיתן, ולא חיישיננקרא ומתרגםקטן וכו'. * 

 אשון,ד. עגל הרהודה. יהודה שדשבח ל ,ג. תמר ויהודהכבודו דאברהם.  ,ב. לוט ושתי בנותיו
ו. אזהרות שיעשו מאהבה ויראה.  ,ה. ברכות וקללותהו"ל לכפרה. "ש דככבודן דישראל ד

 פלגש בגבעה,ח. ד. כבודו דדו אמנון ותמר ומעשה אבשלום,. יגא דעתייהו. זדפיועונשין, 
]וא"ל עד שאתה בודק  לאפוקי מר"א שמצא פסול בקורא ,את ירושלים ט. הודעדבנימין. כבודו 

 ,ההלו נקראין ולא מתרגמים: א. מעשה ראובן ובלוא, בתועבות ירושלים, צא ובדוק בתועבות אמך[
ב. עגל  .פס' ויהיו בני יעקב שנים עשר[]ור"ח בן גמליאל אמר לחזן שלא יתרגם אלא  משום כבודו דראובן

ג. ברכת כהנים,  .[שבזה פקרו המומרים לומר יש ממש בע"ז] הזה משום שנא' ויצא העגל, השני
]אך  אמנון בן דודדכתיב  ד. מעשה אמנון ודוד, .אמרו שה' נושא לנו פנים[]שי ה' פניו דכתיב ישא

במקום  כבנהיש ח:לשנות את הקריאה לשבשיש  וקיםהפס*  .היכא דכתיב אמנון סתמא שרי[
במקום  הםצואתם ומימי רגליבמקום חריונים, ם דביוניבמקום בעפולים, בטחורים נה, ישגל

 "זלגנות את הע אותוי"א לקרוא למחראות במקום למחראות, , למוצהםיחוריהם ומימי שינ
 .[דו כי גלה ממנויכרע בל וכו' לא יכלו מלט משא, וכן כב]כמו 

  וכדף    
האם יש ופליגי רחוב,  ו.תורה.  ה.ספרים.  .דמטפחת.  ג.תיבה.  ב.ביכנ"ס.  א.סדר המכירה: 

דנחשב  או ,]דמוציאין את התיבה לרחובה של עיר[ו קדושה מפני שמתפללין בו תפילת התעניות ב
]אך  אסור למכור ביכ"נ של כרכין דמעלמא אתוכאקראי ואינו תדיר, ולכך אין בו קדושה. * 

אך ביכנ"ס של כפרים  ,ו[אף דאתו מעלמא, כיון שבאו על דעת ר' אשי, יכול למוכר בהיכנ"ס דמתא מחסיא
זוטי הוי דחי' דו אף שהיה של כרכים, צורפי נחושת שלכנ"ס בימכרו : א. שיותקווהשרי, 

, שאין שר לו הבית]דליכא א שרק המקדש לא מטמא בנגעים ב. פריך מר' יהודההו עבדוה. ואינ
]ובכלל זה ימא מקום מקודש בלבד אומשני  ,דהוי דכרכיםכנ"ס מטמא אף ביהאך  ,[בעלות עליו

]וכן ס"ל לתנא דמה  ירושלים לשבטים אך ירושלים מטמא דס"ל דנתחלקה ,הכנ"ס לא מטמא[יאף ב
לת"ק לא ו ער עליה לבולעה[,סת לחלקו של בנימין, והיה מצטהיה בחלקו של יהודה הר הבית וכו, ורצועה נכנ

אופני מכירת *  .[קדשיםהעורות את לפיכך נוטלין ל לתנא דאין משכירין בתים בירושלים, ו]וכן ס" חלקהנת
, וכן ה שיכראאפי' למשתי בי  מכרו ז' טובי העיר במעמד אנשי העיר,: א. שרי בכנ"סביה

דליכא  אף, לצורך בניית החדש הכנ"ס ישןאין לסתור ביב. י כנישתא. לזרוע בתילא דב
 לבניםד. אסור דבקדושתו קאי.  אך השכרה או משכוןמותר,  ליף ולמכורג. להחפשיעותא. 

לתא דהזמנה לאו מי ולא להלוותם, והנ"מ בישנים אך חדשים שרימותר להחליפם ולמוכרם 
אי אסור  ה. פליגי במתנה גד למת[.בנותן בכותל, ואינו כאורג ב, דהא מחוסרים לוי לאריג]והכא הוי כטוהיא 

דיני גניזה: תשמישי דיש להם מכך הנאה. *  דחשיב כמכר אושבזה מפקיע את הקדושה, 
ק תיבות ספרים, תי תשמישי קדושה נגנזין והם:, ציצית. רלב, שופסוכה, לו והם: מצוה נזרקין

יש תשמ א. בימהישי קדושה: שמועותיו של רבא בתשמ* תפילין.  ס"ת, נרתיק, רצועות
ג. לין אותו תחת הס"ת. ופ, דפעמים כש קדושהתשמי ב. פרוכת. ס"תעליה קדושה דמנחי 

אפשר לעשות  ד. פרוכת שבלתהארון קטן שרי.  אךבימה,  אסור לעשות ממנו קלארון שנתקל
קדושים ונגנזין,  וארגזים של ס"ת שים,ה. תיקים של חומכיסוי לס"ת, אך לא לחומשין.  ממנה

עשוי  דאינו ,"א ליתנה כדי שתחצוץ מטומאהו. תיבה שמזיזים אדאינם נעשים לשמירה בעלמא. 
היא עושין מהן תכריכין למת מצוה וזו  מטפחות ספרים שבלו* ם[. לין אותו מלא וריק]שמטלטלנחת 

נח' אי שרי גונזין אותו אצל ת"ח בתוך כלי חרס למען יעמדו ימים רבים. *  וס"ת שבלהגניזתן, 
דשרי לעשות  סתברומכא, איפדר, או אסו סכנ"מ"ד לבייה, אך מבלעשות מביכנ"ס בימ"ד

הוא מקום בוזראדן ששרף נדבית גדול  לריב"ל ולהכי ס"ל ,והכי ס"ל לריב"למביהכנ"ס ביהמ"ד, 
מ"ד שהוא מקום איכא ו, , וכתיב יגדיל תורה ויאדירדביהמ"ד קדושתו גדולה ,שמגדלין בו תורה

 ע בתפילה. ספרה נא הגדולות שעשה אליש ב, דכתישמגדלין בו תפילה

 זכף ד    
ילוי ידך אין לו עתו, ומאדלא מעלה בקדוש, חדש ליקח בדמיותר למכור ס"ת ישן כדי בעי האם מו

ודחי דהנ"מ בדיעבד  מכרו תורה לא יקחו ספרים, הא תורה בתורה שרי,השמועות: א. ואחר, 
ג. מינה. שמע ליכא למי ,ב. גוללין ס"ת במטפחות חומשיןומבעיא לן לכתחילה.  ]דאל"כ מה יקחו[,

 ימכור ס"ת ישן לקנות בו חדש, לאד. , דאל"כ היכי כרכינן. ודחי' דא"א ,שרי להניח ס"ת ע"ג ס"ת
 ה. מוכרין ס"ת כדי ללמוד תורה, .]והספק כשכבר כתוב ואין מחוסר אלא דמים[ יכא פשיעותאודחי' דא

"ת או בתו אין רואה ס, ואם מכר ]וכן כדי לישא אשה דלא תוהו בראהדחי' דהלימוד מביא לידי מעשה ו
שרי לשנות הדמים אפי' לצורך פרש  מכרו והותירו והתנו במעמד ז' טובי העיר*  .[עולםסימן ברכה ל

 עיר אחרת ופסקו להם צדקהל שהלכוציבור שרי לשנות אף בלא שהתנו. *  ואם גבו והותירוהעיר, 
נותן לעניי  יחידוכן , שאז נותנין לבני אותה העיר אא"כ יש חבר עיר, מפרישין שם ולוקחין לעירם

]אך מעיר  דמוריד בקדושתו דעת ר"מ במכירת ביכנ"ס: א. של רבים ליחיד אסור. * אותה העיר
ממכר עולם חוץ מתשמשי מבוזה, ולרבנן , מוכרו על תנאי לר"מב.  .[דיש קדושהגדולה לקטנה מתיר 

ס"ל לר"מ כמ"ד כנ"ס על תנאי[ וכן במכירת ביה] ריבית על הפירותג. מוכרו בסתם לשם חצר.  ולר"י
, ופשוט מותר להשתין בתוך ד"א של תפילה*  שריבית ע"מ להחזיר שרי. א"נשרי,  שצד אחד בריבית

 מרחשין שפתיו. ד והמתפלל ישהה ד"א טרם ישתיןמשום ניצוצות,  תין ישהה ד"אוכן המשהוא, 
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