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תמצית   הן  המודגשות  המילים  חשובה:  הערה 

 כסיכום מהיר.   העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן 

 

 דף כט 

 

 מבטלין תלמוד תורה  

 להוצאת המת ולהכנסת הכלה 

ללוותו  , תלמוד תורה להוצאת המת מבטלים

ללוותה מבית אביה    ,ולהכנסת הכלה  לקבורתו,

   .לבית חופתה

אילעאי ברבי  יהודה  רבי  על  עליו   ,אמרו 

המת  להוצאת  תורה  תלמוד  מבטל  שהיה 

   .ולהכנסת הכלה

 

 כמה יבטלו תורה להלווית המת

להוצאת  תורה  תלמוד  לבטל  שיש  זה,  דין 

ולהתעסק בו   המת, הוא כדי שיצאו ללוותו 

אבל אם מתעסקים בו אנשים כל    .כל צרכו

צרכו, שוב אין אחרים צריכים לבטל תורה  

 טר.להוצאתו. ודבר זה תלוי במעלתו של הנפ

, אין שיעור בדבר,  מי שלימד תורה לאחרים

 .והכל צריכים לצאת ללוותו 

שבכתב בתורה  שקרא  בתורה  ,  ומי  ושנה 

פה לאחרים,  שבעל  לימד  לא  נחלקו ,  אבל 

ללוותו  יצאו  כמה  שיצאו  חכמים  ויחשב   ,

 ללוותו כל צרכו. 

דרב  לדברי משמיה  איניא  בר  שמואל    ,רב 

ללוותו   בני  צריכים  אלף  עשר  ,  אדםשנים 

בשופרות תוקעים  אלפים  ש  וי.  וששת 

ו  אומרים אדם,  בני  אלף  עשר  מהם  שנים 

 .ששת אלפים תוקעים בשופרות

בני    ,עולאולדברי   להוצאתו  לצאת  צריכים 

זהאדם   בצד  זה  שיעמדו  משער ,  כשיעור 

 , שסופדים אותו שם. העיר ועד בית הקברות

ששת רב  להוצאתו   ,ולדברי  לצאת  צריכים 

, כנתינתה של תורה,  ששים ריבוא בני אדם

נטילתה, כלומר  שניתנה בששים ריבוא, כך 

הנטילה   נטלת, תהא  והיא  נפטר,  כשלומדה 

 בששים ריבוא.

שמי שלא קרא  , שמכאן יש ללמוד,  וכתבו התוס'

אלא כשיעור  ,  אין מבטלים בשבילו תורה,  ושנה

 . שיתעסקו בו לקברו

 

 םמקום שגלו שכינה עמהבכל 

אומר יוחי  בן  שמעון  כמה  ,  רבי  וראה  בוא 

הוא  חביבים ברוך  הקדוש  לפני  ,  ישראל 

  .םשכינה עמה  ,שבכל מקום שגלו

למצרים עמה  ,גלו  ַויָּבֹא "  ,שנאמר  .םשכינה 

ַמר  ִק ִאיׁש ֱאֹל יו ֹכה אָּ ֵאלָּ ַויֹאֶמר  ֵעִלי  ֲהִנְגֹלה    ה' ים ֶאל 

ם ְבִמְצַרִים   ִביָך ִבְהיֹותָּ ְלֵבית  ִנְגֵליִתי ֶאל ֵבית אָּ

 ' כ"ז(. שמואל א' ב" )ַפְרֹעה 

ַמר " ,שנאמר .םשכינה עמה ,גלו לבבל   ה' ֹכה אָּ

ֵאל   ִיְשרָּ ְקדֹוׁש  ה ֹגַאְלֶכם  ֶבלָּ בָּ ִׁשַלְחִתי  ְלַמַעְנֶכם 

ם תָּ ֳאִניֹות ִרנָּ ם ְוַכְשִדים בָּ ִריִחים כֻּלָּ ישעיהו  " )ְוהֹוַרְדִתי בָּ

 י"ד(.  מ"ג

כשהן   עמהן   ,ליגאל  עתידיםואף  , שכינה 

ומכאן   מהגלות  עימהם  שבה  שכינה  כלומר 

 ,שנאמר  שכשהם בגלות היא עימהם בגלות.

ב  " ב ְוִקֶבְצָך ְתָך  יָך ֶאת ְׁשבּוקֶ ֱאֹל  ה'ְוׁשָּ ְוִרֲחֶמָך ְוׁשָּ

ֱהִפיְצָך   ֲאֶׁשר  ַעִמים  הָּ ל  ה קֶ ֱאֹל  ה'ִמכָּ מָּ )יָך ׁשָּ   דברים ל' " 

נאמר  "והשיב "  ג'(, ב"אלא    ,לא  מלמד   ",ְוׁשָּ

 . מבין הגליות םשב עמהדוש ברוך הוא שהק

 

 מקום השראת השכינה בבבל

שכינה   לבבל,  ישראל  שכשגלו  נתבאר, 

ואמר   שעימהם.  מקומות  אביי,  בשני 

בבית כנסת של העיר השכינה שורה בבבל,  

  , ובבית הכנסת דשף ויתיב בנהרדעא,  הוצל

הכנסת   בבית  וישב  כלומר  ממקומו  שנעקר 

הוא בית כנסת שבנו יכניה וסיעתו בנהרדעא,  

מאבנים ועפר שהביאו עימהם מארץ ישראל, 

ֶניהָּ לקיים את הכתוב, " ֶדיָך ֶאת ֲאבָּ צּו ֲעבָּ ִכי רָּ

ּה ְיֹחֵננּו רָּ    .)תהילים ק"ב ט"ו(" ְוֶאת ֲעפָּ

אין הכוונה שבכל זמן שכינה נמצאת בשני ו

 .פעמים כאן ופעמים כאן , אלא המקומות
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אביי לי  ואמר  תיתי  שכרי]=,  על [  ישולם 

אני ,  שכשאני רחוק מאותו בית כנסת פרסה

 . הולך ומתפלל בתוכו 

 

 שכינה יש לצאת שורה הכש

בבית   יושבים  היו  ולוי,  שמואל,  של  אביו 

שכינה,  באה  בנהרדעא.  ויתיב  דשף  כנסת 

 קמו ויצאו.]=רעש והמולה[,  שמעו קול ריגשא  

, היה יושב  ]=עיוור[שהיה סגי נהור    רב ששת

באה   בנהרדעא.  ויתיב  דשף  כנסת  בבית 

השרת,  מלאכי  באו  יצא.  ולא  שכינה, 

ם,  והפחידו אותו. אמר לפניו, ריבונו של עול

מי. אמר   נדחה מפני  מי  עלוב,  ושאינו  עלוב 

 , הניחוהו.דוש ברוך הואלהם הק

 מקדש מעט 

ֱאֹמר  "נאמר,   ֵכן  ַמר  לָּ אָּ ִכי  לאקים    ה'ֹכה 

ַבגֹוִים   צֹות  ִהְרַחְקִתים  ֲארָּ בָּ ֲהִפיצֹוִתים  ְוִכי 

ׁש ְמַעט  ֶהם ְלִמְקדָּ ֱאִהי לָּ ם וָּ אּו ׁשָּ צֹות ֲאֶׁשר בָּ ֲארָּ "  בָּ

אותו   . ט"ז(  י"איחזקאל  ) מהו  חכמים  ונחלקו 

להיות   דוש ברוך הואמקדש מעט שאמר הק

 לנו בגלות. 

יצחקלדברי   ובתי   ,רבי  כנסיות  בתי  אלו 

  .מדרשות שבבבל

אלעזרלדברי  ו רבינו   ,רבי  בית   ]=רב[  זה 

   .שבבבל

 

 מעון לשכינה בכל הדורות 

רבא דכתיב,  דרש  ִאיׁש  "  ,מאי  ְלֹמֶׁשה  ה  ְתִפלָּ

ֱאֹל ֹדר  ה'ים  ִק הָּ וָּ ְבֹדר  נּו  לָּ ִייתָּ  הָּ ה  ַאתָּ עֹון  "  מָּ

  .בתי כנסיות ובתי מדרשותאלו    ' א'(, תהלים צ)

 

 מקום לימודו של אביי 

אביי תלמודי  גורס  הייתי  מתחילה  ,  אמר 

הכנסתי,  בבית בבית  כיון   .ומתפלל 

  ה'בדברי דוד, "  נתי, כלומר שהתבונ  ,תיששמע

יֶתָך   ַהְבִתי ְמעֹון בֵּ תהלים  " )ּוְמקֹום ִמְׁשַכן ְכבֹוֶדָךאָּ

 .בבית הכנסתתלמודי  לגרוס  ותי  החיל  ח'(  כ"ו

 

 עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות 

 שבבבל שיקבעו בארץ ישראל 

בתי כנסיות    עתידים  ,רבי אלעזר הקפר אומר

 . ובתי מדרשות שבבבל שיקבעו בארץ ישראל

ַהֶמֶלְך  "  ,שנאמר ם  ְנאֻּ ִני  אָּ ְׁשמֹו    ה'ַחי  אֹות  ִכי  ְצבָּ

ִרים ּוְכַכְרֶמל ַביָּם יָּבֹוא בֹור ֶבהָּ   ירמיהו מ"ו )"  ְכתָּ

כלומר, עבר הכרמל בים להגיע למקומו,   .י"ח(

והיה הדבר בשעת מתן תורה, וכן תבור בא  

שעה   נקבעו באותה  שבאו  וכיון  למקומו, 

 במקומם.

ה וחומרומעתה,  קל  תבור  ,  דברים  ומה 

שעה  ,וכרמל לפי  אלא  באו  ללמוד   ,שלא 

בתי כנסיות ובתי    .בארץ ישראל  ונקבע,  תורה

תורה  ,מדרשות בהן  ומרביצין  על   ,שקורין 

   .אחת כמה וכמה

 

 דחיית שאר ההרים 

 אצל סיני לקבלת התורה 

שהם   ההרים,  כל  אמרו  תורה  מתן  בשעת 

עליהם,   תורה  שתינתן  לכך  דוש  הקוראוים 

 בחר בהר סיני, שלא נתגאה. ברוך הוא

ביאר   קפרא  וכך  "בר  הפסוק,  ה את  מָּ לָּ

ִרים ַגְבנִֻּנים   ַמד ֱאֹל ְתַרְצדּון הָּ ר חָּ הָּ ים ְלִׁשְבתֹו ַאף  ִק הָּ

ֶנַצח   ה' לָּ )ִיְׁשֹכן  ס"ח "  קי"ז(,    תהלים  בת  ול  יצתה 

למה תרצו דין עם    לכל ההרים,  ואמרה להם

סיני  ,סיני אצל  אתם  מומים  בעלי  .  כולכם 

" כלשון ַגְבנִֻּנים שכן  הוא,  מום  בעלי  לשון   "

אֹו ְתַבלֻּל  אֹו ִגֵבן אֹו ַדק  הכתוב בענין מומים, "

ֶׁשְך ב אֹו ַיֶלֶפת אֹו ְמרֹוַח אָּ רָּ  כ'(.  ויקרא כ"א" ) ְבֵעינֹו אֹו גָּ

רב  ו מכאן   ,אשיאמר  שהמתיהר ,  למדנו 

 .ומתגאה הרי הוא בעל מום

 

 קפנדריא 

אפילו  קפנדריא  עושים  שאין  לעיל,  נתבאר 

 בבית כנסת שחרב.  

כמשמעות   היא  שקפנדריא  רבא,  וביאר 

https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=972506877088&text=%D7%90%D7%A0%D7%99%20%D7%9E%D7%A2%D7%95%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9F%20%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%20%22%D7%91%D7%A7%D7%99%D7%A6%D7%95%D7%A8%22.%20%D7%94%D7%A9%D7%9D%20%D7%A9%D7%9C%D7%99%20%D7%94%D7%95%D7%90%3A%20


 

 

 

 
 כט  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

נוטריקון שכן הוא    .דרך קיצורשמה, כלומר,  

זו  מילה  "של  אפניקאדמ,  אדרא  עול  יי 

כלומר,  אבה כל  ",  מקיף  שאני   שורותבעוד 

הללו הזהאכנס    ,הבתים  הבית  לקצר דרך   ,

  .דרכי

 

 אופנים שמותר לעשות  

 קפנדריא בבית הכנסת 

נתבאר שאסור לעשות קפנדיא מבית כנסת.  

 באופנים הבאים הדבר מותר.ו

 .כשמתחילה היה כאן מעבר. א

קודם שנבנה כאן בית  אם  ,  רבי אבהולדברי  

אדם,   בני  למעבר  שביל  כאן  היה  הכנסת, 

בית   שנבנה  אחר  גם  כאן  לעבור  מותר 

 הכנסת.

 . כשלא היתה דעתו לכך. ב

נחמן    לדברי יצחק,  רב  לבית בר  הנכנס 

קפנדריא לעשותו  שלא  מנת  על    ,הכנסת 

מותר  ולבסוף נמלך והחליט להמשיך בדרכו,  

  .לעשותו קפנדריא

 . כשנכנס להתפלל. ג

הנכנס לבית  ,  רבי חלבו אמר רב הונא  לדברי

גורסים  ]וי  מותר,  להתפללהכנסת     מצוה[ ש 

  .לעשותו קפנדריא

כן הדבר  היה  המקדש  בבית  אף    . שהרי 

ֶרץ ִלְפֵני  שנאמר, " אָּ ַבמֹוֲעִדים   ה'ּוְבבֹוא ַעם הָּ

פֹון א ֶדֶרְך ַׁשַער צָּ ְלִהְׁשַתֲחֹות ֵיֵצא ֶדֶרְך ַׁשַער    ַהבָּ

א ֶדֶרְך ַׁשַער ֶנֶגב ֵיֵצא ֶדֶרְךֶנֶגב   ה לֹא יָּׁשּוב   ְוַהבָּ פֹונָּ ַׁשַער צָּ

א בֹו ִכי ִנְכחֹו ֵיֵצא    " )יחזקאל מ"ו ט'(. ֶדֶרְך ַהַשַער ֲאֶׁשר בָּ

 

 מדיני בית הקברות

מפני    קלות ראש   ו ב   נוהגים אין    , בית הקברות 

מתים  זה .  כבוד  בהן    מרעים אין  (  א ) :  ובכלל 

(  ג ) .  בהן אמת המים   מוליכים ואין  (  ב ) .  בהמה 

  ם שורפ   , ואם ליקט .  בהן עשבים   מלקטים ואין  

 . ם במקומ 

 

 הבאת מחצית השקל  

 בכל שנה לקרבנות ציבור

השקל  ממחציות  נקנים  היו  ציבור  קרבנות 

 . שהיו גובים מכל ישראל בכל שנה

מחצית   מביא  מישראל  אחד  כל  שנה  שבכל 

בלשכה  המעות  כל  את  ונותנים  השקל, 

 שבמקדש. וקונים במעות קרבנות ציבור. 

ולכן ,  ויש לקנות תמיד מתרומה של שנה זו 

ניסן  הפסיקו  ,  בכל שנה בהגיע ראש חודש 

ממעות   קרבנות  שעברהשל  לקנות  , שנה 

 .שנה זו של והחלו לקנות במעות 

,  שענין זה,  אמר רבי יאשיהאמר רבי טבי  ו 

ואילך,  מניסן  שנה,  בכל  להביא  שיש 

ְוִנְסֵכיֶהם ֲחִצי ",  למד מהכתובמתרומה חדשה,  

ַאִיל ּוְרִביִעת ַהִהין ַלֶכֶבש  ר ּוְׁשִליִׁשת ַהִהין לָּ ַהִהין ִיְהֶיה ַלפָּ

ִין   נָּה יָּ ַהשָּ י  ְדׁשֵּ ְלחָּ ְדׁשֹו  ְבחָּ ֹחֶדׁש  ֹעַלת  " זֹאת 

כ"ח ) לשון    .י"ד(  במדבר  תורה  "  חדש"כתבה 

שיש לך   ,יש חודש,  לומר לך,  פעמים הרבה

ציבורקרבבו  א  יהב לו   ,חדשל מתרומה    נות 

  .חדשה

ניסן  שווה,  וזהו  בגזרה  ללמוד  יש  ,  שכן 

" כאן  נָּהשנאמר  ַהשָּ ְדֵׁשי  מצינו ְלחָּ וכן   "

ִׁשים ִראׁשֹון  "שנאמר בניסן   ֶכם רֹאׁש ֳחדָּ ַהֹחֶדׁש ַהֶזה לָּ

ֶכם  ה הּוא לָּ נָּ ְדֵׁשי ַהשָּ  )שמות י"ב ב'(. " ְלחָּ

 

 באחד באדר משמיעים על השקלים 

כל   היו  כבר  ניסן  חודש  שבראש  נתבאר 

מחציות השקל של כל ישראל צריכות להגיע 

חדשה, ללשכה תרומה  מהם  לתרום  כדי   ,

   .לקנות בה קרבנות ציבור

חכמים  ולפיכך יהיו ,  תקנו  באדר  שבאחד 

ישראל,  משמיעים לכל  מכריזים  ,  כלומר 

שקליהם ישראל להביא  כל  יביאו  וכך   ,

 שקליהם בזמנם. 

שדין זה הוא כדעת תנא ,  מתחילה רצו לומר

הפסח קמא   קודם  יום  ששלושים  להלן, 

שואלים בהלכותיו, והוא הדין לשאר דברים, 

מתחילים להתעסק שלושים יום קודם להם  
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 כט  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

  .בהם

ולכן, מאחר שבאחד בניסן הוא זמן תרומה  

יום   שלושים  הדבר  על  משמיעים  חדשה, 

 קודם לכן, באחד באדר.  

, כשם שאין אבל לדעת רבן שמעון בן גמליאל

שבתות  שתי  אלא  הפסח  בהלכות  שואלים 

כן   כמו  לפסח,  על קודם  משמיעים  אין 

אחד   קודם  שבתות  שתי  אלא  השקלים 

 . בניסן 

שדין זה הוא גם כדעת רבן  ,  הגמרא  ומסקנת

גמליאל בן  עשר שמעון  בחמישה  שהרי   ,

זה,  לצורך  במדינה  יושבים  שלחנות  באדר 

להלן בעזה"י  שיתבאר  יש   .כפי  כן,  ואם 

שתי   שהוא  באדר,  באחד  כך  על  להשמיע 

 שבתות קודם ישיבת השלחנות.

 

 באחד באדר משמיעים על הכלאים 

דבר נוסף שהיו מכריזים עליו באחד באדר,  

שגדלו  הוא,   כלאים  הכל  שיעקרו 

  .בשדותיהם

כי והסיבה שהיו מכריזים זאת באחד באדר,  

 .אז הוא זמן הזריעה

 

 ובמקדשזמן ישיבת שלחנות במדינה 

לכל   מכריזים  היו  באדר  שבאחד  נתבאר, 

ישראל להביא מחצית השקל למקדש, לקנות  

 מהם קרבנות ציבור מאחד בניסן. 

של חלפני  ולצורך כך היו מושיבים שולחנות,  

מעותיהם מעות,   להחליף  הכל  שיוכלו  כדי 

 במחצית השקל. 

מושיבים שלחנות , היו  בחמישה עשר באדר

באדרובעשרים  .  במדינה היו  וחמישה   ,

   .מושיבים שלחנות במקדש

זמן לתרום את הלשכה, ו   הוא סימן שכבר קרב 

הכל   שהביאו  השקל  ממחציות  ליטול  כלומר 

ניסן,  של  ציבור  קרבנות  בהם  ולקנות    ללשכה, 

למשכן    םמאותו היום מתחילישוימהרו ויביאו,  

 . את המעכבים

 

 כמה זמן קודם הפסח שואלים בהלכותיו

קמא תנא  הפסח   שואלים  ,לדעת  בהלכות 

 . שלשים יוםקודם לפסח 

 שתי שבתות  ,רבן שמעון בן גמליאלולדעת  

 עשר יום. הכלומר ארבע

 

 פרשת שקלים 

מכריזים   ת דיןנתבאר, שבאחד באדר היו בי

השקל,  מחצית  להביא  לציבור,  ומשמיעים 

 לקרבנות ציבור שיקנו מניסן ואילך. 

הזה,   שמהטעם  במשנתנו,  כשחל  ומבואר 

קוראים בתורה , היו  ראש חודש אדר בשבת

שקלים הכל ,  פרשת  שיביאו  להודיע 

 . שקליהם

היא פרשת קרבן  ,  פרשת שקלים  ,לדעת רב

"התמיד ֲאֵלֶהם ,  ַמְרתָּ  ְואָּ ֵאל  ִיְשרָּ ְבֵני  ֶאת  ַצו 

ַלְחִמי ִני  ְרבָּ קָּ שבת",  ֶאת  קרבן  פרשת  , וכן 

והסיבה שנקראת פרשה .  וקרבן ראש חודש

שקלים,   פרשת  בשם  בה  זו  נאמר  זֹאת "כי 

נָּה ַהשָּ י  ְדׁשֵּ ְלחָּ ְדׁשֹו  ְבחָּ ֹחֶדׁש  ומכאן   ",ֹעַלת 

שנה בכל  להביא תרומה חדשה  כפי    ,למדו 

 . שנתבאר לעיל

א' כ"ח  במדבר  התמיד.  ֹמֶׁשה    ה'ַוְיַדֵבר  ח'[  -]פרשת  ֶאל 

ִני    .ֵלאֹמר ְרבָּ קָּ ֶאת  ֶהם  ֲאלֵּ ַמְרתָּ  ְואָּ ל  אֵּ ִיְשרָּ י  ְבנֵּ ֶאת  ַצו 

ְבמֹוֲעדֹוַלְחִמי   ִלי  ְלַהְקִריב  ִתְׁשְמרּו  ִניֹחִחי  ֵריַח  .  ְלִאַשי 

ַתְקִריבּו לַ  ֲאֶׁשר  ִאֶשה  ֶזה הָּ ֶהם  ַמְרתָּ לָּ ְבֵני    ה'ְואָּ ִשים  ְכבָּ

ִמיד תָּ ה  ֹעלָּ ַליֹום  ְׁשַנִים  ְתִמיִמם  ה  נָּ ד אֶ   .ׁשָּ ֶאחָּ ַהֶכֶבש  ת 

ִים ַעְרבָּ הָּ ֵבין  ַתֲעֶשה  ַהֵשִני  ַהֶכֶבש  ְוֵאת  ַבֹבֶקר    . ַתֲעֶשה 

ִתית   כָּ ְבֶׁשֶמן  ה  ְבלּולָּ ה  ְלִמְנחָּ ֹסֶלת  ה  ֵאיפָּ הָּ ַוֲעִשיִרית 

ַהִהין ִניֹחַח    .ְרִביִעת  ְלֵריַח  ִסיַני  ְבַהר  יָּה  ֲעשֻּ הָּ ִמיד  ֹעַלת תָּ

ד ַבֹקֶדׁש ַהֵסְך    ְוִנְסכֹו  ה'.ִאֶשה לַ  ֶאחָּ ְרִביִעת ַהִהין ַלֶכֶבש הָּ

לַ  ר  ֵׁשכָּ ִים    ה'. ֶנֶסְך  ַעְרבָּ הָּ ֵבין  ַתֲעֶשה  ַהֵשִני  ַהֶכֶבש  ְוֵאת 

 ה'.ְכִמְנַחת ַהֹבֶקר ּוְכִנְסכֹו ַתֲעֶשה ִאֵשה ֵריַח ִניֹחַח לַ 

ט' כ"ח  במדבר  שבת.  קרבן  ְׁש   י'[-]פרשת  ת  ַהַשבָּ ֵני  ּוְביֹום 

ה   ִמְנחָּ ֹסֶלת  ֶעְשֹרִנים  ּוְׁשֵני  ְתִמיִמם  ה  נָּ ׁשָּ ְבֵני  ִשים  ְכבָּ

ה ַבֶשֶמן ְוִנְסכֹו ִמיד   .ְבלּולָּ ֹעַלת ַׁשַבת ְבַׁשַבתֹו ַעל ֹעַלת ַהתָּ

ּה   .ְוִנְסכָּ

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

לַ  ה  ֹעלָּ ַתְקִריבּו  ְדֵׁשיֶכם  ְוַאִיל  פָּ   ה'חָּ ְׁשַנִים  ר  קָּ בָּ ְבֵני  ִרים 

ה ְתִמיִמם ִׁשְבעָּ ה  נָּ ְבֵני ׁשָּ ִשים  ְכבָּ ד  ֶעְשֹרִנים    .ֶאחָּ ה  ּוְׁשֹלׁשָּ
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 כט  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

ד ּוְׁשֵני ֶעְשֹרִנים ֹסֶלת   ֶאחָּ ר הָּ ה ַבֶשֶמן ַלפָּ ה ְבלּולָּ ֹסֶלת ִמְנחָּ

ד ֶאחָּ ַאִיל הָּ ה ַבֶשֶמן לָּ ה ְבלּולָּ רֹון ֹסֶלת  (  ג).  ִמְנחָּ ֹרן ִעשָּ ְוִעשָּ

ִניֹחַח ִאֶשה   ֵריַח  ה  ד ֹעלָּ ֶאחָּ ַבֶשֶמן ַלֶכֶבש הָּ ה  ה ְבלּולָּ ִמְנחָּ

ַאִיל    ה'.לַ  ר ּוְׁשִליִׁשת ַהִהין לָּ ְוִנְסֵכיֶהם ֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה ַלפָּ

ִין   י ּוְרִביִעת ַהִהין ַלֶכֶבש יָּ ְדׁשֵּ ְדׁשֹו ְלחָּ זֹאת ֹעַלת ֹחֶדׁש ְבחָּ

נָּההַ  את לַ   . שָּ ד ְלַחטָּ ִמיד   ה'ּוְשִעיר ִעִזים ֶאחָּ ַעל ֹעַלת ַהתָּ

ֶשה ְוִנְסכֹו  . ֵיעָּ

שמואל פרשת   ,ולדעת  היא  שקלים  פרשת 

השקל מחצית  "נתינת  א,  ִתשָּ ונקראת ִכי   ,"

בה   כי  שקלים,  דיןפרשת  נתינת    נאמר 

השקל.   הובאה  מחצית  הסוגיה  ובמסקנת 

 . שמואלברייתא בה מבואר כדברי 

י"א ל'  ֵלאֹמר  ה'ַוְיַדֵבר    ט"ז[-]שמות  ֹמֶׁשה  א    .ֶאל  ִתשָּ ִכי 

ְתנּו ִאיׁש ֹכֶפר ַנְפׁשֹו לַ  ֵדיֶהם ְונָּ ֵאל ִלְפקֻּ   ה' ֶאת רֹאׁש ְבֵני ִיְשרָּ

ם ֶהם ֶנֶגף ִבְפֹקד ֹאתָּ ם ְולֹא ִיְהֶיה בָּ ל    . ִבְפֹקד ֹאתָּ ֶזה ִיְתנּו כָּ

ִדים ַמֲחִצית ַהֶשֶקל ְבֶׁשֶקל ַהֹקֶדׁש ֶעְשִרים   ֹעֵבר ַעל ַהְפקֻּ הָּ

ַהֶשֶקל   ַמֲחִצית  ַהֶשֶקל  ה  ה  ֵגרָּ ַעל   ה'.לַ ְתרּומָּ ֹעֵבר  הָּ ֹכל 

וָּ  ה  נָּ ׁשָּ ֶעְשִרים  ִמֶבן  ִדים  ִיֵתן  ַהְפקֻּ ה  ְעלָּ   ה'. ְתרּוַמת  מָּ

ֵתת   ֶקל לָּ ִׁשיר לֹא ַיְרֶבה ְוַהַדל לֹא ַיְמִעיט ִמַמֲחִצית ַהשָּ ֶהעָּ

ַנְפֹׁשֵתיֶכם  ה'ְתרּוַמת  ֶאת   ַעל  ֶכֶסף    . ְלַכֵפר  ֶאת  ַקְחתָּ  ְולָּ

ֹאֶהל   ֲעֹבַדת  ַעל  ֹאתֹו  ַתתָּ  ְונָּ ֵאל  ִיְשרָּ ְבֵני  ֵמֵאת  ַהִכפִֻּרים 

יָּה   ְוהָּ ִלְפֵני  מֹוֵעד  רֹון  ְלִזכָּ ֵאל  ִיְשרָּ ַעל    ה'ִלְבֵני  ר  ְלַכפֵּ

יֶכם  . ַנְפֹׁשתֵּ

ואף שאותה פרשה מדברת בתרומת מחצית 

האדנים  נעשו  שממנה  בה, השקל  שנאמר   ,

ֵאל "  ִיְשרָּ ְבֵני  ֵמֵאת  ַהִכפִֻּרים  ֶכֶסף  ֶאת  ַקְחתָּ  ְולָּ

מֹוֵעד  ֹאֶהל  ֲעֹבַדת  ַעל  ֹאתֹו  ַתתָּ  והם ְונָּ  ,"

שמה  והווים. השקלים  הכסף  אדני  נעשו  ם 

ה  כמו שנאמר, "  ֵעדָּ ר ְוֶאֶלף ְוֶכֶסף ְפקּוֵדי הָּ ְמַאת ִככָּ

ַהֹקֶדׁש  ְבֶׁשֶקל  ֶׁשֶקל  ְוִׁשְבִעים  ה  ַוֲחִמשָּ ֵמאֹות  ֶבַקע    . ּוְׁשַבע 

ַעל   ֹעֵבר  הָּ ְלֹכל  ַהֹקֶדׁש  ְבֶׁשֶקל  ַהֶשֶקל  ַמֲחִצית  ַלגְֻּלֹגֶלת 

ֶאֶלף   ֵמאֹות  ְלֵׁשׁש  ה  ַמְעלָּ וָּ ה  נָּ ׁשָּ ֶעְשִרים  ִמֶבן  ִדים  ַהְפקֻּ

ִפים ַוֲחֵמׁש ֵמאֹות ַוֲחִמִשים  ַוְיִהי ְמַאת ִכַכר   . ּוְׁשֹלֶׁשת ֲאלָּ

ֶצֶקת ֵאת ַאְדֵני ַהֹקֶדׁש  ֹרֶכת   ַהֶכֶסף לָּ ְוֵאת ַאְדֵני ַהפָּ

ֶדן  אָּ ר לָּ ר ִככָּ ִנים ִלְמַאת ַהִככָּ ֶאֶלף ּוְׁשַבע   . ְמַאת ֲאדָּ ְוֶאת הָּ

ה  ְוִצפָּ ַעמּוִדים  לָּ ִוים  וָּ ה  שָּ עָּ ְוִׁשְבִעים  ה  ַוֲחִמשָּ ַהֵמאֹות 

ם  אֵׁשיֶהם ְוִחַשק ֹאתָּ  כ"ח(.  - " )שמות ל"ח כ"ה רָּ

רמוזה   הקרבנות  תרומת  גם  מקום  מכל 

, כמו ששנה רב יוסף, שלוש פעמים  זו   בפרשה

על  ללמד  "תרומה",  לשון  בפרשה  נאמר 

 שלוש תרומות. 

האחת לצורך עשיית האדנים. האחת לצורך 

ְלַכֵפר ַעל  הבאת קרבנות ציבור, ועליה נאמר "

 ". והאחת לבדק הבית. ַנְפֹׁשֵתיֶכם

מחצית  לכל,  שוות  היו  הראשונות  שתי 

תה שווה,  השקל מכל אחד. והשלישית לא הי

ֹכל ְנִדיב  אלא איש כפי נדבתו, שנאמר בה, "

 )שמות ל"ה כ"ב(. " ֵלב ֵהִביאּו

 

 אדר שחל בשבת אש חודש חילוק בין ר

 שחלו בשבת אש חודשלבין שאר ר

חודשים,   ראשי  שבכל  נתבאר,  כ"א  בדף 

ופרשת  התמיד,  פרשת  את  בתורה  קוראים 

חודש.  ראש  מוסף  ופרשת  שבת,  קרבן 

ובסוגיתנו משמע, שכן הדין גם כשחל ראש  

חודש בשבת, קוראים באותה שבת את שלוש 

 הפרשיות הללו. 

שמואלו אדר  ,  לדעת  חודש  ראש  כשחל 

ויש היכר  ,  קוראים פרשת כי תשא,  בשבת

זו  הבאת  בקריאה  את  לעם  להזכיר   ,

ראשי  השקלים,   כל  כקריאת  אינה  שהרי 

 . חדשים 

הפרשה פרשת שקלים היא  ,  אבל לדעת רב

ואם כן צריך , שקוראים בכל ראשי חודשים

חדשים ראשי  משאר  שינוי  בה  , לעשות 

, שהיא נקראת משום פרשת שקלים, להיכר

 ולא משום פרשת ראש חודש.

שנחלקו ו בעזה"י,  יתבאר  הפרק  בהמשך 

בחודש  שקוראים  פרשיות  בארבע  חכמים 

האם  והחודש[,  פרה.  זכור.  ]שקלים.  אדר, 

ל בנוסף  קריאת הפרשה שעל  קוראים אותן 

]רק ההפטרה של סדר ההפטרות  סדר התורה,  

הללו,   הפרשיות  הפטרת  מפני  או  נדחית 

ארבעה   את  בהם  שקוראים  שבשבתות 

הפרשיות הללו, אין קוראים כלל את הפרשה 

והקריאה   התורה,  סדר  רק  היא  שעל 

 בפרשיות הללו. 

אלו ו פרשיות  שבארבע  האומרים  , לדעת 

רק בפרשיות הללו  ו הקריאה  אין קוראים  , 

החילוק כלל את הפרשה שעל סדר התורה,  

בין ראש חודש אדר שחל בשבת לשאר ראשי 

בשבת   שחלו  חודש ,  הואחודשים  שבראש 

קוראים רק בפרשת ראש  ,  אדר שחל בשבת
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 כט  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

ואילו בשאר ראשי  היא פרשת שקלים.  חודש  

בשבת,  חודשים   קוראים שחלו  ששה 

התורה סדר  שעל  קורא  ,  בפרשה  אחד  ורק 

 . אש חודשבפרשת ר

, ולדעת האומרים שגם בארבע פרשיות אלו 

,  תחילה קוראים בפרשה שעל סדר התורה

הללו.   הפרשיות  את  קוראים  כך  אחר  ורק 

בשבת החילוק   שחל  אדר  חודש  ראש  בין 

בשבת   שחלו  חודשים  ראשי  ,  הואלשאר 

בשבת שחל  אדר  חודש  שלושה ,  שבראש 

וארבעה  ,  קוראים בפרשה שעל סדר התורה

ח ראש  שקלים. ודשבפרשת  פרשת  היא   ,

חודשים   ראשי  בשאר  בשבת,  ואילו  שחלו 

התורה סדר  שעל  בפרשה  קוראים  ,  ששה 

 . ורק אחד קורא בפרשת ראש חודש

 

 הפטרת פרשת שקלים 

אדר   חודש  ראש  שכשחל  בברייתא,  מבואר 

ומפטירים  שקלים,  פרשת  קוראים  בשבת, 

 .  ביהוידע הכהן 

והטעם לכך, כי פרשה זו מדברת בענין הבאת 

ׁש ֶאל  "שנאמר בה,  .תרומה למקדש ַויֹאֶמר ְיהֹואָּ

א ֵבית   ִׁשים ֲאֶׁשר יּובָּ ֶכֶסף עֹוֵבר    ה'ַהֹכֲהִנים ֹכל ֶכֶסף ַהֳקדָּ

ֶעְרכּו  ֶכֶסף  ִאיׁש   ֶלב ַנְפׁשֹות  ַעל  ַיֲעֶלה  ֲאֶׁשר  ֶכֶסף  ל  כָּ

ִביא ֵבית   ה'(. ב"מלכים ב' יה'" )ִאיׁש ְלהָּ

לדברי  שכן  הפרשה,  מענין  היא  זו  והפטרה 

הכל פרשת שקלים מדברת בהבאת השקלים  

 לקנות בהם קרבנות ציבור.

לדברי שמואל, שאמר, שקוראים בפרשת כי  

 תשא, הענין הזה מפורש בפרשה. 

רב, שאמר, שקוראים בפרשת ראש  ולדברי 

זֹאת  חודש, הדבר הזה למד מדרשת הפסוק "

נָּה ַהשָּ ְדֵׁשי  ְלחָּ ְדׁשֹו  ְבחָּ ֹחֶדׁש  כפי  ֹעַלת   ,"

 שנתבאר לעיל. 

 

 מנהגי קריאת התורה על הסדר 

התורה על   שני מנהגים יש בקריאת פרשיות

 הסדר מתחילת התורה ועד סופה.

מנהג בבל לסיים את כל התורה בכל שנה .  א

   כמו שאנו עושים.בשמיני עצרת. 

לסיים את בזמן חז"ל,  ומנהג ארץ ישראל  .  ב

 .התורה פעם אחת בשלוש שנים

 

 חל להיות בפרשה הסמוכה לה 

שקראו   שכשארע  בברייתא,  את  מבואר 

שקלים   התורה פרשת  פרשיות  סדר  לפי 

לקרותה   להם  בשבת הסמוכה לשבת שהיה 

אין אומרים די להם שקראו ,  כפרשת שקלים

את   פעם אחת  על סדר   פרשת שקליםכבר 

, אלא יקראו שתי פעמים ,  הפרשיות הרגיל

ופעם אחת  ,  השבועפעם אחת לשם פרשת  

 . שקליםלשם פרשת 

זה שכיח, שהרי לדעתו   ענין  לדברי שמואל, 

וברוב  פרשת   תשא,  כי  פרשת  היא  שקלים 

על סדר התורה  ת כי תשא  שנים קוראים פרש

 סמוך לראש חודש אדר. 

כי ו כלל,  יתכן  זה לא  ענין  בבבל  רב,  לדברי 

לדעתו פרשת שקלים היא פרשת ראש חודש 

סמוך   נקראת  אינה  ולעולם  פנחס,  שבסדר 

אדר.   חודש  ישראל,   ורקלראש  בארץ 

בשל אחת  פעם  התורה  את  וש שמסיימים 

שנים, יתכן שפעם בשלוש שנים תהא פרשה 

אדר  חודש  לראש  סמוכה  הדין    זו  ויהיה 

פעם אחת לשם שקוראים אותה שצי פעמים,  

פרשת  לשם  אחת  ופעם  השבוע,  פרשת 

 שקלים. 

 

 בראש חודש אדר שחל בשבת 

 מוצאים שלושה ספרי תורה 

וכפי  שמואל  כדעת  נפחא  יצחק  רבי  דעת 

היא  שקלים  שפרשת  בברייתא,  שנתבאר 

 פרשת כי תשא, ואינה פרשת ראש חודש. 

אדר   חודש  ראש  חל  שאם  אמר,  ולפיכך 

שלושבשבת,   תורהמוציאים  ספרי  )א(  .  ה 

קוראים   יום  בראשון  של  כלומר  בעניינו 

התורה.   סדר  שעל  קוראים    בשני)ב(  בפרשה 
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 כט  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

כי "בקוראים    בשלישיו )ג(    .בשל ראש חודש

 . שהיא פרשת שקלים  ",תשא

 

   בראש חודש טבת שחל בשבת

 מוצאים שלושה ספרי תורה 

נפחא   יצחק  רבי  דברי  לעיל מתוך    הנזכרים 

שחל   טבת  חודש  בראש  הדין  שכן  למדנו 

שלושבשבת   תורהמוציאים  ספרי  )א( .  ה 

קוראים   יוםבראשון  של  כלומר    ,בעניינו 

התורה.   סדר  שעל  קוראים    בשני)ב(  בפרשה 

של בקוראים    בשלישיו )ג(    .בשל ראש חודש

 .חנוכה

 

 קריאת התורה בראש 

 חודש טבת שחל בחול 

נתבאר בדף כ"א שבראשי חודשים קוראים  

את  ארבעה   וקרואים  התמיד  פרשת  פרשת 

   .ראש חודשפרשת שבת ו

החנוכה  שבימות  בעזה"י  יתבאר  ל"א  ובדף 

שלושה   בפרשיות קרואים  קוראים 

יום   בכל  פרשת  את  קוראים  הנשיאים, 

 הנשיא של אותו יום של חנוכה. 

ראש  גם  ראש חודש טבת, שהוא  בומבואר, ש

ו ספרי  בו  מוציאים  חנוכה,  גם  חודש  שני 

הקריאות, תורה שתי  את  בהם  וקוראים   ,

 אה.אבל נחלקו חכמים בסדר הקרי 

נפחא יצחק  רבי  ראשון   ,לדעת  בספר 

חודש  קוראים ראש  בשל  ובספר ,  שלושה 

 . אחד בשל חנוכה קורא שני

כלל   שהרי  מסתבר,  שכן  מני  רבי  ואמר 

תדירבידינו,   ושאינו  קודם,  תדיר  ,  תדיר 

 וראש חודש תדיר מחנוכה. 

, שאין משגיחים בחנוכה להיות וכן פסק רבה

עיקר.   חודש  ראש  אלא  ומסקנת  עיקר 

 . הגמרא שכן ההלכה

חיפה דמן  דימי  רב  ראשון   ,ולדעת  בספר 

חנוכהקוראים   בשל  שני  ,  שלושה  ובספר 

 .  אחד בשל ראש חודשקורא 

שהרי הרביעי שכן מסתבר,  אמר רבי אבין  ו

חודש חנוכה, בא בשביל ראש  ולא בשביל   ,

רא בגלל  רק  ארבעה, שכן  קוראים  חודש  ש 

ראש   בשל  יקרא  שהרביעי  מסתבר  כן  ואם 

 חודש. 

יוסף רב  פסק  בראש וכן  משגיחים  שאין   ,

 חודש להיות עיקר אלא חנוכה עיקר.

 

 חל ראש חודש אדר בפרשת ואתה תצוה 

היא לדעת שמואל  נתבאר, ש שקלים  פרשת 

בתורה  הכתובה  תשא",  "כי  פרשת  תחילת 

 אחר פרשת "ואתה תצוה".  ל

שתחילה  אומרים,  שיש  נתבאר,  כן  וכמו 

קוראים ששה קרואים את הפרשה שעל סדר  

כך קורא   ואחר  פרשת  ההתורה,  שביעי את 

 שקלים. 

הקריאה,  תהא  כיצד  חכמים,  ונחלקו 

הפרשיות  סדר  על  שקוראים  כשהפרשה 

 זו, היא פרשת "ואתה תצוה". בשבת 

נפחא יצחק  רבי  בכל   ,לדברי  כמו  הקריאה 

בפרשת השבוע, כלומר ששה קוראים  שנה,  

תצוה"בפרשת   קורא   השביעיו ",  ואתה 

, כלומר בתחילת פרשת "כי בפרשת שקלים

 תשא".

אביי לא הסכים עמו, כי כשתהא הקריאה ו

שה היכר  אין  פרשת   שביעיכן,  לשם  קורא 

שסיים  ממקום  ממשיך  הוא  שהרי  שקלים, 

הקריאה  הששי את  כממשיך  הוא  והרי   ,

פרשת  המשך  שהכל  וסבורים  הקודמת, 

 . "ואתה תצוה"

זו  יש לקרוא  כ  ,לדברי אביי   לכןו  את  בשבת 

תצוה",   "ואתה  ראשונים  פרשת  ששה 

פרשת   את  תצוה"קוראים  עם  "  ואתה 

סוף   עד  תשא,  כי  פרשת  פרשת תחילת 

שקלים   השביעיו   .לים שק פרשת  על   . חוזר 

זו,  וכך פרשה  על  שניה  פעם  חוזר  כשהוא   ,

 לשם פרשת שקלים. אותה ניכר שקורא 
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