
 

 

 

 

 
 כא  דף מסכת מגילה 

זצ"ל  הרב אברהם ישעיהו הבר לע"נ 
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 לתרומות והנצחות להוצאת מסכת מועד קטן 

תמצית   הן  המודגשות  המילים  חשובה:  הערה 

 כסיכום מהיר.   העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן 

 

 דף כא 
 

 ביום - עריפת עגלה

הרוג, ולא ידוע מי הרגו, זקני  אדם  כשנמצא  

עגלה, ועורפים   ים העיר הקרובה אליו, מביא

  .אותה בנחל איתן

כי  ביום ולא בלילה,  של העגלה  וזמן העריפה  

כפרה לשון  בענין  "נאמר  כקדשים,  פ  ,  ר  כַּ

ל ְמָך ִיְשָרא  ִדיתָּ    ְלעַּ ר פָּ ִקי    ה'ֲאשֶׁ ם נָּ ן דָּ ְוַאל ִתתֵּ

ל   אֵּ ב ַעְמָך ִיְשרָּ רֶׁ ָדםְבקֶׁ ר ָלֶהם הַּ פ  )דברים "  ְוִנכַּ

ח'(, כקדשיםו  כ"א  היא  ביום,  הרי   שזמנם 

 ולא בלילה. 

 

 ביום  - טהרת מצורע

נרפא מצרעתו מתחילים את המצורע ביום ש

צפרים ועץ ארז ואזוב  סדר טהרתו בהבאת  

תולעת "  ,ושני  ַקח שנאמר  ְולָּ ן  ַהכֹּהֵּ ה  ְוִצוָּ

ז   רֶׁ אֶׁ ץ  ְועֵּ ְטהֹּרֹות  ַחּיֹות  ִצפֳִּרים  י  ְשתֵּ ר  ַלִמַטהֵּ

זֹּב   . )ויקרא י"ד ד'( " וְשִני תֹוַלַעת ְואֵּ

  , בתחילת הענין  שנאמר  ,ודבר זה זמנו ביום

ָטֳהָרת" ְביֹום  ְמֹצָרע  הַּ ת  תֹורַּ ִתְהֶיה    ֹו זֹאת 

ן ל ַהכֹּהֵּ א אֶׁ  ב'(.  ויקרא י"ד" )ְוהובָּ

 

  סידור בזיכין וסילוק בזיכין 

 בכל שבת,  לדעת תנא קמא במסכת מנחות

ובזיכי   הפנים  לחם  את  מסלקים  כשהיו 

שבמקדש מהשלחן  נותנים  ו,  הלבונה  היו 

הישנים  במקום  החדשים  עושים  את  היו   ,

 . באופן שלא יהיה השלחן פנוי כללזאת 

עומדים כהנים משני צידי השלחן, אלה  שהיו  

מושכים אליהם את הישנים כלפי חוץ לצד  

שהם עומדים בו, ואלה מכניסים כלפי פנים  

כל טפח  השלחן מהצד שהם עומדים בו, כך ש

הישנים,  ש את  אחד  מצד  ממנו  מיד סילקו 

   .החדשים נותנים בו מהצד השני אתהיו 

שנאמר מה  ְלחָ "  לקיים  שֻּׁ הַּ ל  עַּ ָת  ֶלֶחם  ְוָנתַּ ן 

י ָתִמיד    )שמות כ"ה ל'(." ָפִנים ְלָפנַּ

יוסי רבי  את ,  ולדעת  סילק  אם  אפילו 

וסידר  היום  בתחילת  בבקר  הישנים 

אף על פי    ,במקומם את החדשים בסוף היום

מלחם   פנוי  השלחן  היה  היום  רוב  שמשך 

ועדיין    הפנים, כלום,  בכך  נתקיים  אין 

"הכתוב ֶלחֶ ,  ְלָחן  שֻּׁ הַּ ל  עַּ ָת  י  ְוָנתַּ ְלָפנַּ ָפִנים  ם 

  ."ָתִמיד

שלא הקפיד הכתוב אלא שיעבור על השלחן  

 לילה בלא לחם. 

זה מה שבאה כדעת רבי יוסי, והיא  משנתו  ו

בה ששנינו  במה  שמצוותו    ללמד  דבר  "כל 

את   לתת  שניתן  היום",  כל  כשר  ביום 

החדשים כל היום, ולא דווקא סמוך לסילוק  

 הישנים. 

 

 בלילה  -  העומרקצירת העומר וספירת 

ולספירת  העומר  לקצירת  כשר  הלילה  כל 

  .העומר

ולהשלמת   מנחות  במסכת  מבואר  זה  ועניין 

 : העניין העתקתי משם את הדברים הבאים

מנחת  בעניין   נאמרו  הקרבת    שלוש העומר 

העומר)א(  :  מצוות ת  קצירת  אֶׁ ם  "וְקַצְרתֶׁ  ,

ּה".   העומר)ב(  ְקִצירָּ ם  ספירת  כֶׁ לָּ ם  "וְסַפְרתֶׁ  ,

ת".   ַהַשבָּ ַרת  חֳּ העומר)ג(  ִממָּ מנחת    הבאת 

ן". ל ַהכֹּהֵּ ם אֶׁ אִשית ְקִציְרכֶׁ ר רֵּ ת עֹּמֶׁ ם אֶׁ אתֶׁ  "ַוֲהבֵּ

שלושת  של  שזמנן  מבואר,  הכתובים  ומתוך 

 המצוות הללו הוא ביום אחד. 

והבאתחילת   המנחההספירה  אחד  ת  ,  ביום 

"שנאמר ִמָמֳחרַּ ,  ָלֶכם  ְרֶתם  ִמּיֹום  ּוְספַּ ָבת  שַּ הַּ ת 

שמיום  ֲהִביֲאֶכם   משמע  ה",  ַהְתנופָּ ר  עֹּמֶׁ ת  אֶׁ

 ההבאה יתחילו לספור. 

כן העומר קציר,  וכמו  ביום  תחילת  ו  ת  הספירה 

ל ִלְסֹפר  , " שנאמר,  אחד ָקָמה ָתח  ׁש בַּ ל ֶחְרמ  ָהח  מ 

ֻבעֹות", משמע, שבאותו יום של הקצירה,   ה שָּ ִשְבעָּ

 תתחיל לספור. 
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כך עם    ,ומתוך  אחד  ביום  היא  שהספירה 

ההבאה,   עם  אחד  ביום  וגם  ,  מבוארהקצירה, 

 . שגם הקצירה וההבאה ביום אחד

שכן   יום,  באותו  בשוה  זמנם  אין  מקום,  ומכל 

ממש ביום  היא  בלילה,  ההבאה  ולא  שנאמר  , 

 ".ִמּיֹום ֲהִביֲאֶכם"

מהלילה היא  הספירה  ַבע שנאמר,  אבל  "שֶׁ  ,

תֹות   ואין  ]=שלימותְתִמיֹמת  ַשבָּ ה",  ִתְהיֶׁינָּ  ]

הספירה שבע שבתות תמימות, אלא אם כן היא  

 מכניסתם כלומר מהלילה.

כן בלילה,  וכמו  היא  קודם  ,  הקצירה  היא  שכן 

" שנאמר,  הספירה ל  ,  ָתח  ָקָמה  בַּ ׁש  ֶחְרמ  ל  ָהח  מ 

ֻבעֹות", משמע, שרק אחר הקצירה  ִלְסֹפר   ה שָּ ִשְבעָּ

 מתחילה הספירה. 

 

 לילה ו  יום - הקטר חלבים ואברים

להקטיר   ניתן  היום,  שקרבו  את  קרבנות 

כל  של העולות  אברים  את הושלהם  חלבים  ה

הוקרבו   שבו  יום  הלילה  גם  ואותו  כל 

  .שאחריו

תֹוַרת  ",  שנאמר ֹּאת  ז אמֹּר  לֵּ יו  נָּ בָּ ת  ְואֶׁ ַאֲהרֹּן  ת  אֶׁ ַצו 

ה   עֹּלָּ הָּ ִהוא  ה  עֹּלָּ ָכל הָּ חַּ  ִמְזב  הַּ ל  עַּ מֹוְקָדה  ל  עַּ

ֹבֶקר ד הַּ ְיָלה עַּ לַּ ַח תוַקד בֹו  הַּ ש ַהִמְזבֵּ   ויקרא ו' " )ְואֵּ

 ב'(. 

 

 פסחקרבן אכילת זמן 

אלעזר רבי  קרבן    ,לדעת  נאכל בשר  הפסח 

 לילה של ליל הסדר. עד חצות  למנויו רק

ר  "שנאמר בו,   שָּ ת ַהבָּ ְכלו אֶׁ ה  ְואָּ ה ַהזֶׁ ש  ַבַלְילָּ ְצִלי אֵּ

ֹּאְכֻלהו וכן נאמר   ." )שמות י"ב ח'(וַמּצֹות ַעל ְמרִֹּרים י

בכורות ִמְצַרִים  "  ,במכת  ץ  רֶׁ ְבאֶׁ ַבְרִתי  ה  ְועָּ ַבַלְילָּ

ה   ה  ַהזֶׁ מָּ ם ְוַעד ְבהֵּ דָּ אָּ ץ ִמְצַרִים מֵּ רֶׁ ל ְבכֹור ְבאֶׁ יִתי כָּ ְוִהכֵּ

ִטים ֲאִני   ה ְשפָּ ֱעשֶׁ י ִמְצַרִים אֶׁ ל ֱאֹלהֵּ   שמות י"בה'" )וְבכָּ

   .י"ב(

שווה בגזרה  ללמוד  שמכת    ,ויש  שכשם 

הלילה היתה  בכורות   אכילת    , בחצי  כך 

 . הלילה עד חצותתהיה פסחים 

בשר קרבן  מותר לאכול את    ,ולדעת חכמים

 . של ליל הסדר כל הלילההפסח 

זה מה שבאה ללמד משנתו כדעת חכמים, וו

בה, בלילה    במה ששנינו  דבר שמצוותו  "כל 

ש הלילה",  כל  את    מותרכשר  בשר  לאכול 

 הפסח כל הלילה. קרבן 

 

 הקורא למפרע  סליק פרק

 

 הקורא עומד  פרק שלישי

 

 קריאה בציבור בעמידה או בישיבה

אם   ,הקורא את המגילהבמשנתנו מבואר, ש

כשהוא  רצה קורא  רצה,  עומד,  קורא  ואם   ,

 , ואין קפידה בדבר.יושבכשהוא 

שו  מבואר  בתורההבברייתא  בציבור,    קורא 

   .קורא בעמידה ולא בישיבה

זה   שדבר  אבהו,  רבי  ,  מהכתובלמד  ואמר 

ִעָמִדי" ֲעֹמד  ֹפה  ָתה  ת    ְואַּ אֵּ יָך  לֶׁ אֵּ ה  ל  ַוֲאַדְברָּ כָּ

ץ   רֶׁ אָּ שו בָּ ם ְועָּ ר ְתַלְמדֵּ ִטים ֲאשֶׁ ה ְוַהֻחִקים ְוַהִמְשפָּ ַהִמְצוָּ

ּה  ְלִרְשתָּ ם  הֶׁ לָּ ן  נֹּתֵּ נִֹּכי  אָּ ר  כ"ז(,  ֲאשֶׁ ה'  )דברים  הרי " 

בה   לקרוא  יש  וכן  בעמידה,  נתנה  שתורה 

 בציבור. 

 

 עמידה אצל הקדוש ברוך הוא

 " למשה  אמר  הוא  ברוך  פֹּה  הקדוש  ה  ֲעמֹּד  ְוַאתָּ

ִדי  משמע ששניהם יעמדו יחד.   "ִעמָּ

אבהוו רבי  כתוב  אלמלא,  אמר  אי   ,מקרא 

דוש ברוך הוא  אף הק  כביכול,  אפשר לאומרו 

  .בעמידה

כתוב מקרא  היה  לא  אילו  לא  בפירוש  כלומר   ,

לשון עמידה  דוש ברוך הוא  היינו יכולים לומר בק

 אדם, שלכאורה לא שייך בו עמידה. בני כמו ב

 

 לא ישב הרב על מטה וישנה  

 לתלמידו על גבי קרקע

אבהולדברי   לתלמידיו  ,  רבי  שונה  כשהרב 
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על   יושבים  שניהם  או  בשווה,  שניהם  יהיו 

מטה או שניהם יושבים על הקרקע, אבל לא 

  .יהיה הרב על המטה והתלמיד על הקרקע

ִעָמִדי"  ,שנאמר ֲעֹמד  ֹפה  ָתה  התלמיד "  ְואַּ

 .כמו הרב

 

 תורה בעמידה או בישיבהלימוד 

 םמדיוהיו ללא  מימות משה ועד רבן גמליאל  

 .  מעומדתורה אלא 

גמליאל רבן  לעולם  ,משמת  חולי  והיו    ,ירד 

 .  מיושבתורה  םלמדי

בטל כבוד  משמת רבן גמליאל  זהו ששנינו,  ו 

   .תורה

 

 משה בהר סיני בעמידה או בישיבה 

אומר אחד  לוחֹּת  "   ,כתוב  ַקַחת  לָּ ה  רָּ הָּ הָּ ַבֲעֹלִתי 

ַרת   ר כָּ ִנים לוחֹּת ַהְבִרית ֲאשֶׁ ֲאבָּ ם    ה'הָּ כֶׁ ב ָבָהר ִעמָּ ׁש   ָוא 

ֹּא   ַכְלִתי וַמִים ל ֹּא אָּ ם ל חֶׁ ה לֶׁ ִעים ַלְילָּ ִעים יֹום ְוַאְרבָּ ַאְרבָּ

ִתיִתי ְוָאֹנִכי "  ,וכתוב אחד אומרט'(.    דברים ט'" )שָּ

ְדִתי ָבָהר ִעים    ַכּיִָּמים  ָעמַּ ִעים יֹום ְוַאְרבָּ ִראשִֹּנים ַאְרבָּ הָּ

ַוִּיְשַמע   ה  ְילָּ ה    ה'לָּ בָּ אָּ ֹּא  ל ַהִהוא  ַבַפַעם  ַגם  ַלי    ה' אֵּ

ָך )ַהְשִחיתֶׁ י' "  אופנים י'(,    דברים  מספר  ונאמרו 

 ליישב את שני הכתובים.

רב היה  ,לדברי  ולומד    משה  מפי  עומד 

 .לבדו מה שלמדשנית  ושונה    ויושב,  הגבורה

חנינא רבי  היה    משה  ,ולדברי    עומדלא 

יושב  לגמרי,   כלומר  אלא שוחה  לגמרי,  ולא 

 כפוף.

, כמבואר  עומד  משה היה  ,ולדברי רבי יוחנן 

השני שנאמר    .בכתוב  הראשון ומה  בכתוב 

ישיבה ממש, אלא  שישב   הכוונה  אין  בהר, 

אין הכוונה לכך שנתעכב שם ארבעים יום, ש

עיכוב לשון  אלא  כמו  ישיבה  שנאמר,  , 

ש יִָּמים ַרִבים  " דֵּ ְשבו ְבקָּ םַותֵּ ר ְיַשְבתֶׁ "  ַכּיִָּמים ֲאשֶׁ

 . מ"ו(  דברים א' )

רבא שקל  ונוחות,  רכות    הלכות  ,ולדברי 

לומד,  להבינן  קשות    והלכות,  מעומד  היה 

 .מיושב היה לומד

 

 קריאה ותרגום בציבור 

בנביאים בבית  מפטירים  בתורה ו כשהיו קוראים  

פסוק    מתורגמן היה  ,  הכנסת כל  מתרגם  שהיה 

 ופסוק לארמית.  

כדי שיבינו גם הנשים ועמי הארץ  והתקינו זאת,  

חכמים תלמידי  לשון  ,  שאינם  מבינים  ואינם 

ארמית רק  אלא  הלשון    הקודש  היתה  שהיא 

 המדוברת בבל.  

והתרגום   התורה  קריאת  אם  יתבאר  להלן 

שאפשר   או  בלבד  אחד  ידי  על  להיות  צריכים 

 קראו או יתרגמו.ששניים יחד י 

 

 קריאת התורה בציבור 

שווים בדין זה שלא   קריאת התורה ותרגומה

תהיה לא הקריאה ולא התרגום על ידי שני  

אלא   יותר  או  יחד  ופסוק  אנשים  פסוק  כל 

יהיה נקרא או כשהוא מתורגם  על   כשהוא 

 בלבד.  ידי אדם אחד

שני   כי לשמוע  מסוגל  אדם  אין  כלל  בדרך 

  .[תרי קלי לא משתמעי]=אנשים יחד 

,  יחד  או יתרגמו שניםיחד  ואם יקראו שנים  

יבינו   לא  ומה הציבור  קוראים  מה 

הלכות  .מתרגמים הם  תורה  שאנו  ,  ודברי 

 . רוצים שהציבור ישמע ויבין 

הארץ ועמי  לשון    ונשים  מבינים  שאינם 

, שהוא  ישמעו התרגוםהקודש, אנו רוצים ש

 .ו אות ויבינו  בבבל,לשונם 

 

 בציבור בנביאהפטרה 

הנביא   עיקר עצמו קריאת  שהוא  מאחר   ,

על ידי אחד ולא על צריך שתהיה  הקריאה,  

, כדי שישמע הציבור את הקריאה  ידי שנים

 עצמה, ויבין.  

הנביא  ו  כדי  תרגום  אלא  שאינו  לציבור, 

שישמעו נשים ועמי ארצות, מאחר שהנביא  
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 כא  דף מסכת מגילה 

זצ"ל  הרב אברהם ישעיהו הבר לע"נ 
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 לתרומות והנצחות להוצאת מסכת מועד קטן 

בו,  הקפידו  לא  בתורה,  כמו  מצוות  בו  אין 

 יחד.גם על ידי שנים והתירו לתרגם 

 

 בציבור הלל ומגילהקריאת 

ומגילהכשקוראים   להוציא   הלל  בציבור 

חוב ידי  ש תם,  רבים  הםמאחר  ,  חביבים 

דעתם מכוונים  אף  ,  הציבור  ומבינים 

קוראים  לקרוא ,  יחד   כשרבים  יכולים    ולכן 

 .להוציא ציבור ידי חובתםיחד גם עשרה 

 

 הלל ומגילה  נביא תורה  

 אחד  אחד  מקרא 
אפילו  
 עשרה

  שנים אחד  תרגום

 

 ברכת המצוות 

רב,   אמר  יהודה  רב  כולןאמר  המצוות  , כל 

כלומר  לעשייתן  עובר  עליהןמברך   לפני  , 

 . קיום המצווה

 

ר"משמעות המילה   "עֹוב 

לפני  לברך  שיש  לומר,  רצה  נתבאר שכשרב 

המצוות  על  שמברך  אמר,  המצווה,  קיום 

לעשייתן "עובר"    .עובר  שהמילה  זה  ועניין 

 .ממספר כתובים", מבואר קודםפירושה "

מבואר  זה  עניין  יצחק,  בר  נחמן  רב  לדברי 

ֲעֹבר    ...בכתוב, " ּיַּ וַּ ִכָכר  ץ ֶדֶרְך הַּ עַּ ָּיָרץ ֲאִחימַּ וַּ

כּוִׁשי הַּ כ"ג("  ֶאת  י"ח  ב'  שפירושו,    ,)שמואל 

 אחימעץ רץ, והקדים את הכושי.

האמור    לדברי אביי, עניין זה מבואר בכתוב

יֶהם  , "ביעקב ר ִלְפנ  ַבע  ְוהּוא ָעבַּ ה שֶׁ ַוִּיְשַתחו ַאְרצָּ

ִמים ַעד   ִחיוְפעָּ שפירושו " )בראשית ל"ג ג'(,  ִגְשתֹו ַעד אָּ

 הוא הקדים אותם.

ה "ויש אומרים שעניין זה מבואר בכתוב,   לָּ עָּ

בֹו   ַוּיְֵּצאו  ַשַער  ַוַּיֲעבֹּרו  ְרצו  פָּ ם  יהֶׁ ִלְפנֵּ ץ  ֲעֹבר ַהפֹּרֵּ ּיַּ וַּ

וַּ  יֶהם  ִלְפנ  ְלָכם  י"ג(,  "  ְברֹאָׁשם  ה' מַּ ב'  )מיכה 

 בראש. שפירושו יקדים לילך 

 

 קריאת המגילה שלפני ברכות 

המגילה   קריאת  לפני  אביי,  מצווה  לדברי 

מקוםלברך   שבכל  שנתבאר,  כפי  כל הרי  , 

   .המצוות מברכים עליהם קודם עשייתן

ברכות  ו קריאת  שלוש  קודם  מברכים 

מנ"ח וסימנן  ששת    .המגילה,  רב  בירך  שכן 

 מקטרזיא כשנזדמן לפני רב אשי. 

ברוך אתה ה אלוקינו מלך העולם אשר (  א)

 . גילהמעל מקרא קדשנו במצוותיו וציונו 

שעשה ברוך אתה ה אלוקינו מלך העולם  (  ב)

 . לאבותינו בימים ההם בזמן הזה יסיםנ

העולם  (  ג) מלך  אלוקינו  ה  אתה  ברוך 

 וקיימנו והגענו לזמן הזה. יינו חשה

 

 קריאת המגילהשלאחר  הברכ

ברכה גם לאחר    יש מקומות שנוהגים לברך

, ויש מקומות שנוהגים שלא קריאת המגילה

המגילה.  לברך קריאת  לאחר  ובכל    ברכה 

 .מנהג המקוםמקום יש לעשות כפי 

קריאת   אחר  שמברכים  המגילה והברכה 

   :במקום שנהגו היא

העולם  " מלך  אלהינו  ה'  אתה  )האל( ברוך 

והנוקם את    , והדן את דיננו   ,הרב את ריבנו 

והמשלם גמול    ,והנפרע לנו מצרינו   ,נקמתנו 

 ". לכל אויבי נפשנו 

" הברכה,  את  שמסיימים  אומרים  ברוך יש 

 ". אתה ה' הנפרע לישראל מכל צריהם

הברכה   את  שמסיימים,  אמר  "ברוך  ורבא 

 אתה ה' האל המושיע". 

בשתי   שמסיימים  פפא  רב  אמר  ולפיכך 

ברוך אתה ה' הנפרע לישראל  הנוסחאות, "

 ". האל המושיע מכל צריהם

 

 הקריאה בשני ובחמישי ובשבת במנחה

תיקן  שעזרא  מבואר,  קמא  בבא  במסכת 
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ב בתורה  קוראים  שיהיו  שני יום  לישראל, 

 חמישי. יום וב

וכן   אלו,  זמנים  שבשני  במשנתנו,  ומבואר 

במנחה,   שלושה בשבת  בתורה  קוראים 

שקוראים  ,  קרואים רש"י  לוי  ופירש  כהן 

תקנו    .וישראל מי  כנגד  חכמים  את  ונחלקו 

  קרואים.ה תשלוש

כנגד  תקנו שלושה קרואים    ,לדברי רב אסי

 .תורה נביאים וכתובים

רבאו  קרואים    , לדברי  שלושה  כנגד תקנו 

 . כהנים לוים וישראלים

שו  במנחהאמרו  ושבת  וחמישי  כשם בשני   ,

אין  שאין פוחתים משלושה קרואים, כך גם  

על קרואים  מוסיפים  אין  ,  שלושה  וגם 

 .  מפטירין בנביא

שלושה  על  מוסיפים  שאין  לכך  והטעם 

בנביא,   מפטירין  ולא  שלא  קרואים  כדי 

הציבור  הכבידל של  על  וחמישי  שני  שכן   ,

לציבור  וטורח  הן,  מלאכה  ימי  החול  ימות 

סמוך  במנחה,  ושבת  ממלאכתם,  להיבטל 

 כל היום היו רגילים לדרוש. שלחשיכה הוא, 

 

 אין לפחות מעשרה פסוקים

שנא   שימי  שרב  מבואר,  בה  בכל  ברייתא, 

, אף בשני וחמישי שקוראים  קריאה בתורה

שלושה קרואים, אין פוחתים בקריאה כולה  

  .מעשרה פסוקים

ר  "ופסוק כמו   ב  ְידַּ אֹמר  ה' וַּ )שמות  "  ֶאל ֹמֶׁשה ל 

י'( דבר  ו'  ממנו  למדים  שאין  עולה  ,  אף 

 . מהמנין 

ונחלקו חכמים כנגד מי תקנו לקרוא עשרה  

 . פסוקים

תקנו לקרוא עשרה  ,רבי יהושע בן לוילדברי 

עשרה  פסוקים   שבבית   בטלניםכנגד 

  .הכנסת

תקנו לקרוא עשרה פסוקים   ,רב יוסףלדברי  

 .שנאמרו למשה בסיניכנגד עשרת הדברות 

תקנו לקרוא עשרה פסוקים   ,י לוירבלדברי  

עשרה   בספר    הילוליםכנגד  דוד  שאמר 

 . תהלים

יוחנןרבולדברי   לקרו  ,י  עשרה תקנו  א 

מאמרות  פסוקים   עשרה  נברא  כנגד  שבהן 

 . העולם 

 

 עשרה מאמרות 

נתבאר שהעולם נברא בעשרה מאמרות, שכן  

נזכר במעשה הבריאה מאמרו    פעמים  תשע

ּיֹאֶמר"של הקדוש ברוך הוא,     . ..." וַּ

הספרהו  תחילת  הוא  הנוסף    , מאמר 

אִׁשית" ", שכן תחילת הבריאה, אף על פי ְבר 

,  במאמר היתה,  אמירהשלא נאמר בה לשון  

ר  , "שנאמר ֲעשּו   ה' ִבְדבַּ נַּ ִים  ל   ָׁשמַּ כָּ ִפיו  וְברוַח 

ם אָּ  ו'(.   ג"תהלים ל" )ְצבָּ

 

 מי מהשלושה קורא ארבעה פסוקים

בשני ובחמישי ובשבת במנחה, שיש שלושה  

ש הגם  יחיד  קרואים,  לקרוא  כל  רשאי 

]כפי שיתבאר בעזה"י  בתורה שלושה פסוקים  

כ"ד[, מעשרה   בדף  פוחתים  שאין  מאחר 

פסוקים לכולם יחד, אי אפשר שששלושתם  

שלושה פסוקים בלבד, ותהא   ו כל אחדיקרא

מהם  כל הקריאה תשעה פסוקים, אלא אחד  

יקרא ארבעה פסוקים, שלא לפחות מעשרה 

 ואמר רבא כך:  פסוקים בציבור.

הרי ,  א הראשון וקרא ארבעה פסוקיםאם ב

הכבוד  ,  זה משובח להניח  לו  שהיה  לומר  ואין 

הלשכה.  לאחרים תרומת  לענין  מצינו  ,  שכן 

   .שמצווה בראשון 

מבואר במסכת שקלים, כשהיו נוטלים כך  ש

מעות מהלשכה שבה נתנו כל ישראל מחצית 

השקל, כדי לקנות בהם קרבנות ציבור, היו  

בשלוש קופות, וכתוב על נוטלים את המעות  

א האחת  על  ב  'הקופות,  השניה  ועל   'על 

כדי שידעו באיזה סדר נטלו את   'השלישית ג

הראשונה,   מהקופה  תחילה  ויקנו  המעות, 
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 כא  דף מסכת מגילה 

זצ"ל  הרב אברהם ישעיהו הבר לע"נ 
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 לתרומות והנצחות להוצאת מסכת מועד קטן 

 מפני שמצווה בראשון. 

ובא ,  ואם לא קרא הראשון ארבעה פסוקים

פסוקים ארבעה  וקרא  זה  ,  השני  הרי 

הכבוד  ,  משובח להניח  לו  שהיה  לומר  ואין 

המנורה  .שלישיל נרות  לענין  מצינו  ,  שכן 

   .שהאמצעי חשוב

יו  ",  ב'(  במדבר ח')  שנאמר לָּ ַמְרתָּ אֵּ ל ַאֲהרֹּן ְואָּ ר אֶׁ ַדבֵּ

רֹּת   ַהנֵּ ת  אֶׁ הְבַהֲעֹלְתָך  ַהְמנֹורָּ י  ְפנֵּ ל מול  נר  זה    "אֶׁ

המנורה  שבגוף  ַהנֵּרֹותיִָּאירו  "  אמצעי    ", ִשְבַעת 

  כלפי נר מערבי  כל הנרות  מלמד שמצדד פני

אמצעיש נר  הו,  הוא  כלפי ה נר  את  מערבי 

ואמר רבי יוחנן ,  לצד קודש הקדשים  שכינה

 .מכאן שאמצעי משובח

לא הראשון ולא השני ארבעה  ו ואם לא קרא

ארבעה  ,  פסוקים וקרא  השלישי  ובא 

משובח,  פסוקים זה  מעלין  ,  הרי  משום 

 .בקדש ואין מורידין 

פסוקים  מבואר בפירוש רש"י, שהקורא ארבעה  ו

אינו משובח רק כשהוא לבדו קרא ארבעה, אלא  

ארבעה קראו  כשכולם  בפרשה  אף  שהיו  כגון   ,

 . כל אחד ואחד מהם משובחשנים עשר פסוקים, 

נזדמן לבית כנסת של אבי  רב פפא  ומעשה ב

ושבח  פסוקים  ארבעה  ראשון  וקרא   גיבר 

   ו רב פפאאות

 

 קריאת התורה המברכים על 

שקורא בתורה  הראשון  הוא, ש דין המשנה  

ש מברך   בנו[  לפניה  ברכה  בחר  ולא ]אשר 

שלאחריה.   בתורה והאחרון  ברכה  הקורא 

ש  ברכה  לנו[  לאחריה  מברך  נתן  ולא ]אשר 

שלפניה,   הקרואים  ברכה  קוראים, ושאר 

 . אינם מברכים כלל ו 

שקוראים   וחמישי  בשני  בין  שווה,  זה  ודין 

מועד  שלושה,   של  וחולו  חדשים  בראשי  ובין 

שקוראים   טוב  ביום  ובין  ארבעה,  שקוראים 

ששה,   שקוראים  הכפורים  ביום  ובין  חמישה, 

ובין בשבתות שקוראים שבעה, לעולם הראשון  

בלבד,   לאחריה  והאחרון  בלבד,  לפניה  מברך 

 ושאר הקרואים אינם מברכים. 

התקינו  התלמוד  אחד  ,  ובזמן  שכל 

 . ה ולאחריהמהקרואים מברך לפני

והטעם לכך שתקנו שכל אחד מברך לפניה, 

שאם יכנס אדם לבית   .גזרה משום הנכנסים

לא ישמע כשראשון,  האחר שבירך  להכנסת  

מברכי האחרים  יאמר םאת  ברכה   ,,  אין 

   .בתורה לפניה

מברך  ו  אחד  שכל  שתקנו  לכך,  הטעם 

גזרה   היוצאיםלאחריה,  יצא    .משום  שאם 

האחרון,  שסיים  קודם  הכנסת  מבית  אדם 

יאמר,  שמע  יולא   אין אותו מברך לאחריה, 

 .ברכה בתורה לאחריה

 

 הקריאה בראשי חדשים ובחולו של מועד 

מאחר  מועד,  של  ובחולו  חודשים  בראשי 

החול,  ש ימות  על  מעלה  בהם  קוראים  יש 

בתורה   קרואיםבהם  כ"ב  ,  ארבעה  ]ובדף 

מה   בעזה"י  פוחתים   .[מעלתםיתבאר  אין 

ארבעה   עלואין מוסיפים  ,  ארבעה קרואיםמ

  . בנביאואין מפטירים , קרואים

על מוסיפים  לכך שאין    ארבעה קרואים   והטעם 

העם   את  לבטל  לא  כדי  בנביא,  מפטירים  ולא 

   .ימים אלהממלאכה המותרת ב 

ולעיל כבר נתבאר, מי מהקרואים מברך על 

או התורה בלבד,  והאחרון  הראשון  אם   ,

 כולם. 

 

ר  (  א)ח'[  -]פרשת התמיד. במדבר כ"ח א' ה    ה'ַוְיַדבֵּ ל מֹּשֶׁ אֶׁ

אמֹּר ִני  (  ב) .  לֵּ ְרבָּ ת קָּ ם אֶׁ הֶׁ ַמְרתָּ ֲאלֵּ ל ְואָּ אֵּ י ִיְשרָּ ת ְבנֵּ ַצו אֶׁ

יַח ִניחִֹּחי ִתְשְמרו ְלַהְקִריב ִלי ְבמֹוֲעדֹו (  ג).  ַלְחִמי ְלִאַשי רֵּ

ַתְקִריבו לַ  ר  ֲאשֶׁ ה  ִאשֶׁ ה הָּ זֶׁ ם  הֶׁ ַמְרתָּ לָּ י    ה'ְואָּ ְבנֵּ ִשים  ְכבָּ

ִמיד ה תָּ ה ְתִמיִמם ְשַנִים ַלּיֹום עֹּלָּ נָּ ד  (  ד) . שָּ חָּ ש אֶׁ בֶׁ ת ַהכֶׁ אֶׁ

ִים ַעְרבָּ ין הָּ ה בֵּ ִני ַתֲעשֶׁ ש ַהשֵּ בֶׁ ת ַהכֶׁ ר ְואֵּ ה ַבבֹּקֶׁ (  ה).  ַתֲעשֶׁ

ת   סֹּלֶׁ ה  יפָּ אֵּ הָּ ִתית  ַוֲעִשיִרית  כָּ ן  מֶׁ ְבשֶׁ ה  ְבלולָּ ה  ְלִמְנחָּ

יַח ִניחַֹּח (  ו).  ְרִביִעת ַהִהין ֲעֻשיָּה ְבַהר ִסיַני ְלרֵּ ִמיד הָּ עַֹּלת תָּ

לַ  ה  ש (  ז)ה'.  ִאשֶׁ ַבקֹּדֶׁ ד  חָּ אֶׁ הָּ ש  בֶׁ ַלכֶׁ ַהִהין  ְרִביִעת  ְוִנְסכֹו 

לַ  ר  כָּ שֵּ ְך  סֶׁ נֶׁ ְך  ִני  (  ח )ה'.  ַהסֵּ ַהשֵּ ש  בֶׁ ַהכֶׁ ת  ין  ְואֵּ בֵּ ה  ַתֲעשֶׁ

ִניחַֹּח  יַח  ה רֵּ ה ִאשֵּ וְכִנְסכֹו ַתֲעשֶׁ ר  ַהבֹּקֶׁ ְכִמְנַחת  ִים  ַעְרבָּ הָּ

 .ה'לַ 
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 כא  דף מסכת מגילה 

זצ"ל  הרב אברהם ישעיהו הבר לע"נ 
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  
 

 לתרומות והנצחות להוצאת מסכת מועד קטן 

י  (  א )  י'[ -]פרשת קרבן שבת. במדבר כ"ח ט' ת ְשנֵּ וְביֹום ַהַשבָּ

ה   ִמְנחָּ ת  סֹּלֶׁ ְשרִֹּנים  עֶׁ י  וְשנֵּ ְתִמיִמם  ה  נָּ שָּ י  ְבנֵּ ִשים  ְכבָּ

ה   ְוִנְסכֹוְבלולָּ ן  מֶׁ עַֹּלת  (  ב) .  ַבשֶׁ ַעל  ְבַשַבתֹו  ַשַבת  עַֹּלת 

ּה  ִמיד ְוִנְסכָּ  . ַהתָּ

 

י  (  א )  ט"ו[- ]פרשת קרבן ראש חודש. במדבר כ"ח י"א אשֵּ וְברָּ

לַ  ה  עֹּלָּ ַתְקִריבו  ם  יכֶׁ ְדשֵּ ְוַאִיל    ה'חָּ ְשַנִים  ר  קָּ בָּ י  ְבנֵּ ִרים  פָּ

ְתִמיִמם ה  ִשְבעָּ ה  נָּ שָּ י  ְבנֵּ ִשים  ְכבָּ ד  חָּ ה  (  ב ).  אֶׁ וְשֹלשָּ

י  וְשנֵּ ד  חָּ אֶׁ הָּ ר  ַלפָּ ן  מֶׁ ַבשֶׁ ה  ְבלולָּ ה  ִמְנחָּ ת  סֹּלֶׁ ְשרִֹּנים  עֶׁ

ד חָּ אֶׁ ַאִיל הָּ ן לָּ מֶׁ ה ַבשֶׁ ה ְבלולָּ ת ִמְנחָּ ְשרִֹּנים סֹּלֶׁ רֹּן  (  ג).  עֶׁ ְוִעשָּ

יַח  עִ  ה רֵּ ד עֹּלָּ חָּ אֶׁ ש הָּ בֶׁ ן ַלכֶׁ מֶׁ ה ַבשֶׁ ה ְבלולָּ ת ִמְנחָּ רֹון סֹּלֶׁ שָּ

לַ  ה  ִאשֶׁ ר (  ד) ה'.  ִניחַֹּח  ַלפָּ ִיְהיֶׁה  ַהִהין  ֲחִצי  ם  יהֶׁ ְוִנְסכֵּ

ֹּאת עַֹּלת   ז ִין  יָּ ש  בֶׁ ַלכֶׁ ַהִהין  וְרִביִעת  ַאִיל  ַהִהין לָּ וְשִליִשת 

ה  נָּ ַהשָּ י  ְדשֵּ ְלחָּ ְדשֹו  ְבחָּ ש  ד (  ה).  חֹּדֶׁ חָּ אֶׁ ִעִזים  וְשִעיר 

את לַ  ה ְוִנְסכֹו ה'ְלַחטָּ שֶׁ ִמיד יֵּעָּ  .ַעל עַֹּלת ַהתָּ

 

חלוקת קריאת ראש חודש לארבעה  

 קרואים

בתורה קוראים  חודשים  שלוש    בראשי 

פרשת   תחילת  של  סמוכות  פרשיות 

 המועדות. 

ַצו , "פרשת קרבן התמידפרשה ראשונה היא  

י   ְבנֵּ ת  ִני  אֶׁ ְרבָּ קָּ ת  אֶׁ ם  הֶׁ ֲאלֵּ ַמְרתָּ  ְואָּ ל  אֵּ ִיְשרָּ

 . ויש בה שמונה פסוקים", ַלְחִמי

וְביֹום  , "פרשת קרבן שבתפרשה שניה היא  

ה ְתִמיִמם נָּ י שָּ ִשים ְבנֵּ י ְכבָּ ת ְשנֵּ ויש בה ",  ַהַשבָּ

 .  שני פסוקים

שלישית  ו  ראש  היא  פרשה  קרבן  פרשת 

ם תַ , "חודש יכֶׁ ְדשֵּ י חָּ אשֵּ ויש בה ",  ְקִריבווְברָּ

 . חמישה פסוקים

ועולא בר רב נסתפק לפני רבא, כיצד יחלקו  

 את הקריאה הזו לארבעה קרואים.

אם יקראו הראשון והשני, כל אחד שלושה  

שני  התמיד  בפרשת  ישארו  פסוקים, 

פסוקים, וכלל בידינו, אין משיירים בפרשה 

פסוקים,   משלושה  שיתבאר  פחות  ]מטעם 

 בעזה"י בהמשך[.

יקראו הראשון והשני כל אחד ארבעה ואם  

,  ויסיימו שניהם את פרשת התמיד,  פסוקים

את   האחרונים  לשני  קרבן  ויניחו  פרשת 

ואת פרשת קרבן  , שהיא שני פסוקים, שבת

פסוקים חמישה  שהיא  חודש  לא  ראש   ,

 יוכלו לחלק להם את הפרשיות הללו.  

ש לומר  אין  שני  שכן,  יקרא  השלישי 

ופסוק אחד    פסוקים של פרשת קרבן שבת 

משום   חודש,  ראש  קרבן  פרשת  של  נוסף 

פחות   בפרשה  מתחילים  אין  בידינו,  שכלל 

בעזה"י  פסוקים,    משלושה שיתבאר  ]מטעם 

  בהמשך[.

שלושה ו  יקרא  שהשלישי  לומר  אין  כן  כמו 

, כי אז ישארו  פסוקים מפרשת ראש חודש

 לאחרון שני פסוקים בלבד. 

ענה לו רבא, זו לא שמעתי, כיוצא בו שמעתי, 

יש   כיצד  מרבותי  קבלתי  לא  זה  בדבר  כלומר 

לעשות, אבל בדבר הדומה לו שמעתי, ומשם יש  

   .ד כיצד לעשות בזהללמו

והכוונה למבואר להלן בעזה"י, בענין קריאת  

שבאופן   לנו  ,  דומהמעמדות,  יש  כרחנו  על 

פסוקים    לחלק חמישה  של  לשלישי  פרשה 

 .  ולרביעי

רב קורא,  לדעת  פסוקים   השלישי  שלושה 

שבה אחד  ,  ראשונים  פסוק  חוזר  והרביעי 

 . וקורא עוד שנים , שקרא ראשון 

שמואל הפסוק  ,  ולדעת  את  מחלקים 

ביניהם חציו  ,  האמצעי  קורא  השלישי 

 . והרביעי קורא חציו השני, הראשון 

 ונמצא לפי זה מסקנת הגמרא שבראש חודש

  כך חלוקת הפרשה בין הקרואים:

הראשון קורא ארבעה פסוקים ראשונים של 

 פרשת התמיד. 

של  אחרונים  פסוקים  ארבעה  קורא  והשני 

 פרשת התמיד. 

ני פסוקי פרשת קרבן שבת,  והשלישי קורא ש

]או שנים וחצי פסוקים[  ועוד שלושה פסוקים  

 מפרשת ראש חודש. 

אחרונים   פסוקים  שלושה  קורא  ]או  והרביעי 

אחרונים[   פסוקים  וחצי  ראש  שנים  פרשת  של 

 חודש. 
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