מסכת מגילה דף לא
לע"נ מרת פנינה (פסיה) ברן ע"ה
הערה חשובה :המילים המודגשות הן תמצית
העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן כסיכום מהיר.

דף לא
סדר קריאת התורה
וההפטרה בימות הפסח
ביום טוב ראשון של פסח .קוראים את
פרשת המועדות שבספר תורת כהנים,
ומתחילים מהענין שלפניהׁ" ,שֹור אֹו כֶשֶ ב אֹו
ּומּיום
עֵ ז כִּ י ִּי ָּולֵד וְ הָ יָה ִׁשבְ עַ ת י ִָׁמים ַתחַ ת ִׁאּמו ִׁ
הַ ְש ִׁמינִׁי וָהָ ל ְָאה י ֵָרצֶ ה ל ְָק ְרבַ ן ִׁאשֶ ה ַלה'".
ומפטירים בפסח שעשו יהושע וישראל
בגלגל ,בספר יהושע (פרק ה').
וביום טוב שני של גלויות ,קוראים בתורה
כמו ביום הראשון .ומפטירין בפסח שעשה
יאשיה וישראל ,בספר מלכים (ב' פרק כ"ג).
ובשאר ימות הפסח ,מלקט וקורא בכל יום
פרשה אחת מעניינו של פסח .ואמר רב פפא,
שהכוונה לארבע פרשיות שסימנן מאפ"ו( :מ)
פָסח"
לְמ ְשפְ ח ֵֹתיכֶ ם וְ ַשחֲ טּו ַה ַ
וקחו לָּכֶם צ ֹאן ִׁ
" ִּמ ְׁׁשכו ְׁ
כֶסף ַּתלְׁ וֶה ֶאת עַּ ִּמי ֶאת
(שמות י"ב כ"א)( .א) " ִּאם ֶ
ֶהעָ נִׁי עִׁ ָּמְך ל ֹא ִׁת ְהיֶה לו כְ נ ֶֹשה ל ֹא ְת ִׁשימּון עָ לָיו נ ֶֶשְך" (שמות

ֹאמר ה' ֶאל מ ֶֹשה פְׁ ָּסל לְָׁך
כ"ב כ"ד)( .פ) "וַ ּי ֶ

ְשנֵי ֻלחֹת

כָת ְב ִׁתי עַ ל ַה ֻלחֹת ֶאת ַה ְדבָ ִׁרים אֲ ֶשר ָהיּו
שנִׁ ים וְ ַ
כָרא ֹ
אֲ בָ נִׁים ִׁ

עַ ל ַה ֻלחֹת ָה ִׁראשֹנִׁים אֲ ֶשר ִׁשבַ ְר ָת" (שמות ל"ד א')( .ו)
אתם
וַּיְׁדבֵ ר ה' ֶאל מ ֶֹשה ְב ִׁמ ְדבַ ר ִׁסינַי בַ ָשנָה ַה ֵשנִׁית לְ צֵ ָ
" ַּ
יִׁש ָר ֵאל ֶאת
ֵמ ֶא ֶרץ ִׁמ ְצ ַריִׁם בַ ח ֶֹדש ָה ִׁראשון לֵאמֹר .וְ ַיעֲשּו ְבנֵי ְ
פָסח ְבמועֲדו" (במדבר ט').
ַה ַ

וביום טוב אחרון של פסח ,קוראים בתורה
בפרשת בשלח ,כי ביום שביעי של פסח אמרו
שירה על הים .ומפטירין ,בעניין " ַּויְׁדַּ בֵ ר דָּ וִּ ד
ירה הַּ ז ֹּאת בְ יום ִׁהצִׁ יל ה' אֹתו ִׁמכַף כָל
ַּלה' ֶאת ִּדבְׁ ֵרי הַּ ִּש ָּ

ּומכַף שָ אּול" (שמואל ב' כ"א) ,שהיא גם שירה
איְבָ יו ִׁ
ֹ
כמו שירת הים ,ומדבר בה גם מיציאת מצרים.

וביום טוב שני של גלויות קוראים בתורה
פרשת "כָּל הַּ בְׁ כֹור אֲ שֶ ר ִׁי ָּולֵד בִׁ בְ ָק ְרָך ּובְ צ ֹאנְָך ַה ָזכָר
שורָך וְ ל ֹא ָתגֹז בְ כור
ַת ְק ִׁדיש לַה' אֱ ֹל ֶקיָך ל ֹא ַת ֲעבֹד בִׁ בְ כֹר ֶ

צ ֹאנֶָך" (דברים ט"ו) .ומפטירין "עֹוד הַּ ּיֹום

בְ נֹב

ַל ֲעמֹד ְי ֹנפֵף יָדו ַהר בַ ת צִׁ ּיון גִׁ בְ עַ ת יְרּושָ ָל ִׁם" (ישעיה י'),
לפי שהיא מפלתו של סנחריב ומפלתו של סנחריב
בליל פסח היתה.

ואמר אביי ,שבזמנו נהגו בקריאת שמונת
הימים הללו סדר שונה במקצת ,וזהו
הסדר:
ּוקחּו ָלכֶם".
א .משך – " ִׁמ ְשכּו ְ
ב .תורא – "שור או כֶשֶ ב או עֵ ז".
ג .קדש – " ַקדֶ ש לִׁי כָל בְ כור" (שמות י"ג).

ד .בכספא – " ִׁאם כֶסֶ ף ַת ְלוֶה ֶאת עַ ִּׁמי".
ה .פסל – "פְ סָ ל לְָך".
ו .במדברא – " ַויְדַ בֵ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה בְ ִׁמ ְדבַ ר ִׁסינַי".

ז .שלח – פרשת בשלח.
ח .בוכרא – "כָל הַ בְ כור".
מתחילה

בזמן אביי

א

שור או כשב

משכו וקחו

ב

שור או כשב

שור או כשב

ג

משכו וקחו

קדש לי

ד

אם כסף

אם כסף

ה

פסל לך

פסל לך

ו

וידבר

וידבר

ז

בשלח

בשלח

ח

כל הבכור

כל הבכור

סדר קריאת התורה וההפטרה בעצרת
ביום טוב של עצרת ,קוראים את פרשת
" ִּׁשבְׁ עָּ ה ׁשָּ ֻבעֹּת ִׁת ְספָר לְָך" .ומפטירין
בחבקוק ,בענין מתן תורה" ,אֱ לֹוהַּ ִּמ ֵתימָּ ן
ּות ִׁה ָלתו
ָארן סֶ לָה כִׁ סָ ה שָ מַ יִׁם הודו ְ
יָּבֹוא וְ ָקדוש מֵ ַהר פ ָ
מָ ל ְָאה ָה ָא ֶרץ" (חבקוק ג').

ואחרים חולקים ,ואומרים ,שביום זה קוראים
בתורה פרשת מתן תורה המתחילה" ,בַּ ח ֶֹּדׁש
יִׁש ָר ֵאל ֵמ ֶא ֶרץ ִׁמ ְצ ָריִׁם בַ ּיום ַהזֶה בָ אּו
לִּיׁשי לְצֵ את ְבנֵי ְ
ַּה ְׁש ִּ
ִׁמ ְדבַ ר ִׁסינָי" (שמות י"ט) .ומפטירין בתחילת ספר
יחזקאל במעשה מרכבה שראה יחזקאל ,שהוא
דומה לענין מתן תורה ,שנגלה הקדוש ברוך הוא
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בסיני ברכב רבבות אלפי שנאן ,כמו שנאמרֶ " ,רכֶב
נְאן ה' בָ ם ִׁסינַי בַ ק ֶֹדש"
אֱ ֹל ִׁקים ִׁרב ַֹתיִׁם ַאלְפֵי ִׁש ָ
(תהילים ס"ח י"ח).

ובחו"ל שעושים עצרת שני ימים ,עושים
כדעת שניהם .ביום הראשון עושים כדברי
אחרים ,לקרוא בו מתן תורה שהיה בששה
בסיון .וביום השני עושים כדברי הדעה
הראשונה.

סדר קריאת התורה
וההפטרה בראש השנה
בראש השנה ,קוראים פרשת "בַּ חֹּדֶ ׁש
הַּ ְׁשבִּ יעִּ י בְׁ ֶאחָּ ד ַּלחֹּדֶ ׁש" .ומפטירין "הֲ בֵ ן
י ִַּּקיר לִּי ֶאפְׁ ַּריִּם ִׁאם ֶילֶד שַ עֲשֻ עִׁ ים כִׁ י ִׁמדֵ י
דַ בְ ִׁרי בו ָזכֹר ֶאזְ כְ ֶרּנּו עוד עַ ל כֵן הָ מּו מֵ עַ י לו ַרחֵ ם
אֲ ַרחֲ מֶ ּנּו נְאֻ ם ה'" (ירמיה ל"א י"ט).
ויש חולקים ואומרים ,שביום זה קוראים
בתורה פרשת פקידת שרה" ,וַה' פ ַָקד ֶאת
שָ ָרה כַאֲ שֶ ר ָאמָ ר ַוּיַעַ ש ה' לְשָ ָרה כַאֲ שֶ ר ִׁדבֵ ר" (בראשית
כ"א) .ומפטירין בתחילת ספר שמואל,
בפרשת פקידת חנה לפי שבראש השנה
נפקדו שרה וחנה.
ובזמן הזה ,שעושים ראש השנה שני ימים,
ביום הראשון עושים כדעה אחרונה .וביום
השני ,קוראים עקידת יצחקַ " ,וי ְִׁהי ַא ַחר
ַה ְדבָ ִׁרים ָה ֵאלֶה וְ הָ אֱ ֹל ִׁקים נִׁסָ ה ֶאת ַאבְ ָרהָ ם
וַּי ֹאמֶ ר ֵאלָיו ַאבְ ָרהָ ם וַּי ֹאמֶ ר ִׁה ֵּננִׁי" (בראשית כ"ב) ,כדי
להזכיר זכות זו במשפט ,ומפטירין "הֲ בֵ ן
י ִַּּקיר לִּי ֶאפְׁ ַּריִּם".

סדר קריאת התורה
וההפטרה ביום הכפורים
ביום הכפורים שחרית ,קוראים בתורה
פרשת אחרי מות ,שיש בה סדר עבודת היום.
ומפטירין" ,וְׁ ָּאמַּ ר סֹּּלו סֹּּלו פַּנּו דָ ֶרְך הָ ִׁרימּו
שכֵן
ִׁמכְ שול ִׁמדֶ ֶרְך עַ ִּׁמי .כִׁ י כֹה ָאמַ ר ָרם וְ נִׁשָ א ֹ
רּוח
ּושפַל ַ
עַ ד וְ ָקדוש ְשמו מָ רום וְ ָקדוש ֶא ְשכון וְ ֶאת דַ כָא ְ
רּוח ְש ָפלִׁים ּולְהַ חֲ יות לֵב נ ְִׁדכ ִָׁאים" (ישעיה נ"ז
ל ְַהחֲ יות ַ

י"ד-ט"ו) ,שמדברת במדת התשובה ,שנאמר
בענין" ,הֲ לֹוא זֶה צֹום ֶאבְׁ חָּ ֵרהו ַפ ֵתחַ חַ ְרצֻבות
ֶרשַ ע ַה ֵתר אֲ גֻדות מוטָ ה וְ שַ לַח ְרצּוצִׁ ים חָ פְ ִׁשים וְ כָל
מוטָ ה ְתנ ֵַתקּו" (ישעיה נ"ח ו').

וביום הכפורים במנחה ,קוראים בתורה
בפרשת עריות ,שמי שיש עבירות בידו ,יפרוש
מהן ,וקוראים בפרשה זו לפי שהעריות עבירה
מצויה ,שנפשו של אדם מחמדתן ויצרו תוקפו.

ומפטירין בספר יונה.
כל מקום שאתה מוצא גבורתו
אתה מוצא ענוותנותו
אמר רבי יוחנן ,כל מקום שאתה מוצא
גבורתו של הקדוש ברוך הוא ,אתה מוצא
ענוותנותו .דבר זה כתוב בתורה ושנוי
בנביאים ומשולש בכתובים.
א .כתוב בתורה" .כִׁ י ה' אֱ ֹל ֵקיכֶם הוא אֱ ֹל ֵקי
ּנורא
דנִּים הָ ֵאל הַ ָגדֹל הַ גִׁ בֹר וְ ַה ָ
הָּ אֱ ֹל ִּקים וַּאֲ ֹּדנֵי הָּ אֲ ֹּ
אֲ שֶ ר ל ֹא יִׁשָ א ָפנִׁים וְ ל ֹא י ִַׁקח שֹחַ ד" (דברים י' י"ז),

ומיד אחר כך כתוב" ,עֹּשֶ ה ִּמ ְׁׁשפַּט יָּתֹום
וְׁ ַּאלְׁמָּ נָּה וְ א ֵֹהב גֵר ל ֶָתת לו לֶחֶ ם וְ ִׁש ְמלָה" (דברים י'
י"ח)

ׁשכֵן
ב .שנוי בנביאים" .כִׁ י כֹה ָאמַ ר ָּרם וְׁ נִּשָּ א ֹּ
עַּ ד וְׁ ָּקדֹוׁש ְׁׁשמֹו מָּ רֹום וְׁ ָּקדֹוׁש ֶא ְׁׁשכֹון" ,ומיד
וׁשפַּל רוחַּ לְׁהַּ חֲ יֹות
אחר כך כתוב" ,וְׁ ֶאת דַּ כָּא ְׁ
רוחַּ ְׁׁש ָּפלִּים ולְׁהַּ חֲ יֹות לֵב נ ְִּׁדכ ִָּּאים".
ג .משולש בכתובים .שנאמר,
ז ְַּמרּו ְשמו סֹּּלו ָּל ֹּרכֵב בָּ ע ֲָּרבֹות בְׁ יָּה ְׁׁשמֹו וְ עִׁ לְזּו
ְל ָפנָיו" (תהילים ס"ח ה') ,ומיד אחר כך כתוב,
ְׁתֹומים וְׁ דַּ ּיַּן ַּאלְׁמָּ נֹות אֱ ֹל ִׁקים בִׁ ְמעון ָק ְדשו"
"אֲ בִּ י י ִּ
" ִׁשירּו לֵאֹל ִׁקים

(תהילים ס"ח ו').

סדר קריאת התורה וההפטרה
בימות חג הסוכות
ביום טוב ראשון של סוכות ,קוראים את
פרשת המועדות הכתובה בתורת כהנים.
ומפטירין " ִּהנֵה יֹום בָּ א לַּה' וְ חֻ לַק ְש ָללְֵך
בְ ִׁק ְרבֵ ְך" (זכריה י"ד) ,שנאמר בעניןָ " ,לחֹג ֶאת
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חַ ג הַ סֻ כות".
וביום טוב שני של גלויות ,קוראים בתורה
כמו ביום הראשון .ומפטירין בחנוכת הבית
ִׁקהֲ לּו ֶאל הַ ּמֶ לְֶך ְשֹלמֹה כָל
שעשה שלמהַ " ,וּי ָ
ִׁאיש י ְִׁש ָר ֵאל בְ י ֶַרח הָ ֵא ָתנִׁים בֶ חָ ג הּוא הַ חֹדֶ ש הַ ְשבִׁ יעִׁ י"

(מלכים א' ח') ,שהיה הדבר בחג הסוכות.
ובשאר ימות החג ,קוראים בכל יום את
פרשת קרבנות החג בפרשת פינחס.
ובשמיני עצרת ,קוראים בתורה פרשת "כָּל
הַּ בְׁ כֹור" (דברים ט"ו י"ט) ופרשת מועדות
שאחריה ,אלא שמתחילים בפרשה
בּואת ז ְַרעֶ ָך"
הקודמת" ,עַּ שֵ ר ְׁתעַּ שֵ ר ֵאת כָל ְת ַ
(דברים י"ד כ"ב) .לפי שיש באותה פרשה
מצוות וחוקים הרבה הנוהגים בחג באותו
זמן ,שהוא זמן אסיף ,ועת שהעניים צריכים
לאסוף מאכל לביתם .ועוד יש באותה פרשה,
מצות מעשר עני ,ומצות נתון תתן ,ופתוח
תפתח ,והענק תעניק לעבד עברי ,ושילוח
חפשי ,והעבט תעביטנו.
ׁשֹלמֹּה ִׁלבְ נות ֶאת בֵ ית ה'
ומפטירין " ַּוי ְִּׁהי כְׁ כַּּלֹות ְׁ
וְ ֶאת בֵ ית ַהּמֶ לְֶך וְ ֵאת כָל חֵ שֶ ק ְשֹלמֹה אֲ שֶ ר חָ פֵץ ַלעֲשות"

(מלכים א' ט') ,משום שנאמר בה" ,בַּ ּיֹום
ׁשּלַּח ֶאת הָּ עָּ ם ַויְבָ רֲ כּו ֶאת הַ ּמֶ לְֶך ַו ֵּילְכּו
הַּ ְׁש ִּמינִּי ִּ
ֵיהם ְשמֵ ִׁחים וְ טובֵ י לֵב עַ ל כָל הַ ּטובָ ה אֲ שֶ ר עָ שָ ה
ל ְָאהֳ ל ֶ

ה' ְלדָ וִׁ ד עַ בְ דו ּו ְלי ְִׁש ָר ֵאל עַ ּמו" (מלכים א' ח' ס"ו) ,והוא
היה יום שמיני עצרת.
וביום טוב שני של גלויות קוראים בתורה
פרשת וזאת הברכה .ומפטירין " ַּו ַּּי ֲעמֹּד
ׁשֹלמֹּה לִׁפְ נֵי ִׁמזְ בַ ח ה' ֶנגֶד כָל ְקהַ ל י ְִׁש ָר ֵאל ַוּיִׁפְ רֹש ַכפָיו
ְׁ
ַהשָ מָ יִׁם" (מלכים א' ח' כ"ב).

וכתבו התוס' ,יש מקומות שנהגו להפטיר
ב"ויהי אחרי מות משה" ,ושיבוש הוא ,שהרי
הש"ס אין אומר כן .ויש אומרים שרב האי גאון
תקן לומר "ויהי אחרי מות משה" ,אבל אינן
יודעין הסברא ,אמאי שינה סדר הש"ס.

קריאת התורה וההפטרה
בשבת שחל בחולו של מועד
אמר רב הונא אמר רב ,שבת שחל להיות
בחולו של מועד ,בין בפסח בין בסוכות,
בתורה קוראים בפרשת "וַּי ֹאמֶ ר מֹשֶ ה ֶאל ה'
ְׁר ֵאה ַּא ָּתה אֹּמֵ ר ֵאלַּי הַ עַ ל ֶאת הָ עָ ם הַ זֶה וְ ַא ָתה
ל ֹא הודַ עְ ַתנִׁי ֵאת אֲ שֶ ר ִׁת ְשלַח עִׁ ִּׁמי וְ ַא ָתה ָאמַ ְר ָת יְדַ עְ ִׁתיָך

את חֵ ן בְ עֵ ינָי" (שמות ל"ג י"ב) .שיש שם
בְ שֵ ם וְ גַם מָ צָ ָ
מצות שבת ,ורגלים ,וחולו של מועד ,שנאמר
בענין " ֶאת חַ ג הַ ּמַ צות ִׁת ְשמֹר" (שמות ל"ד י"ח).
ומכאן למדנו איסור מלאכת חולו של מועד
במסכת חגיגה.
ובפסח מפטירין,

"וַּי ֹאמֶ ר ֵאלַי ִׁהּנָבֵ א עַ ל הָ עֲצָ מות

ָה ֵאלֶה וְ ָאמַ ְר ָת אֲ לֵיהֶ ם הָּ עֲצָּ מֹות הַּ יְׁבֵ ׁשֹות ִׁש ְמעּו
ְדבַ ר ה'" (יחזקאל ל"ז ד') שיצאו ממצרים לפני
הקץ.
ובסוכות מפטירין" ,וְ הָ יָה בַ ּיום הַ הּוא בְׁ יֹום בֹוא
גֹוג עַ ל ַא ְדמַ ת י ְִׁש ָר ֵאל נְאֻ ם ה' ﭏקים ַת ֲעלֶה חֲ מָ ִׁתי בְ ַאפִׁ י"
(יחזקאל ל"ח י"ח) ,והיא המלחמה האמורה
בזכריה ,בהנה יום בא לה'.

קריאת התורה בחנוכה
בימי החנוכה קוראים בתורה בפרשת
הנשיאים בספר במדבר ,שהיה הדבר בחנוכת
המשכן.

הפטרת שבת חנוכה
בשבת של חנוכה מפטירין בפרשת הנרות
ש ְׁמ ִּחי בַּ ת צִּ ּיֹון" (זכריה ב' י"ד),
בזכריהָּ " ,רנִּי וְׁ ִּ
נורת זָהָ ב ֻכלָּה
יתי וְ ִׁהּנֵה ְמ ַ
שנאמר בהָ " ,ר ִׁא ִׁ
וְ גֻלָּה עַ ל ר ֹאשָ ּה וְ ִׁשבְ עָ ה ֵנר ֶֹתיהָ עָ לֶיהָ ִׁשבְ עָ ה וְ ִׁשבְ עָ ה
מּוצָ קות ַלּנֵרות אֲ שֶ ר עַ ל ר ֹאשָ ּה" (זכריה ד' ב').

וכשיש בחנוכה שתי שבתות ,בשבת השניה
מפטירין בפרשת נרות של שלמה" ,וַּ ּיַּעַּ ש
ִּחירֹום" (מלכים א' ז' מ') ,שנאמר בה" ,וְ ֶאת
הַ ְּמנֹרות חָ מֵ ש ִׁמּי ִָׁמין וְ חָ מֵ ש ִׁמ ְשמ ֹאול לִׁפְ נֵי
זָהב"
לְק ַחיִׁם ָ
פֶרח וְ ַה ֵּנרֹת וְ ַהּמֶ ַ
זָהב ָסגּור וְ ַה ַ
ַה ְד ִׁביר ָ
(מלכים א' ז' מ"ט)
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קריאת התורה בפורים
בפורים קוראים בתורה פרשת " ַּוּיָּב ֹּא עֲמָּ לֵק
ידם".
ַו ִּׁילָחֶ ם עִׁ ם י ְִׁש ָר ֵאל בִׁ ְרפִׁ ִׁ

קריאת התורה בראשי חודשים
במשנתנו מבואר ,שבראשי חודשים קוראים
בתורה בפרשת "ובְׁ ָּראׁשֵ י חָּ ְׁדׁשֵ יכֶם" (במדבר
כ"ח י"א) ,ובדף כ"א התבאר בהרחבה כיצד
קוראים בראשי חודשים.

הפטרת שבת ראש חודש
ראש חדש שחל להיות בשבת ,מפטירין
ּומדֵ י שַ בָ ת בְ שַ בַ תו יָבוא
"וְׁ הָּ יָּה ִּמדֵ י חֹּדֶ ׁש בְׁ חָּ ְׁדׁשֹו ִׁ
כָל בָ שָ ר ל ְִׁה ְש ַתחֲ ות ְל ָפנַי ָאמַ ר ה'" (ישעיהו ס"ו כ"ג).

וכבר נתבאר ,שכשחל ראש חודש אדר או ראש
חודש ניסן בשבת ,אין מפטירין הפטרה זו ,אלא
הפטרת שקלים והפטרת פרשת החודש.
וכמו כן נתבאר שבראש חודש תשרי ,שהוא ראש
השנה ,מפטירין הפטרה אחרת.
וכמו כן נתבאר שבראש חודש טבת שהוא חנוכה
מפטירין הפטרה אחרת.
ולהלן יתבאר בעזה"י ,שגם כשחל ראש חודש אב
בשבת ,מפטירין הפטרה אחרת.
ונמצא שלא נאמר דין זה אלא בשבעה ראשי
חודשים שחלו בשבת ,והם( :א) חשון (ב) כסלו (ג)
שבט (ד) אייר (ה) סיון (ו) תמוז (ז) אלול.

הפטרת שבת שהיא ערב ראש חודש
חל ראש חודש להיות באחד בשבת ,בשבת
הסמוכה לו לפניו מפטירין" ,וַּּי ֹּאמֶ ר לֹו
ָּתן מָּ חָּ ר חֹּדֶ ׁש וְ נִׁפְ ַק ְד ָת כִׁ י ִׁיפ ֵָקד מושָ בֶ ָך"
יְׁהֹונ ָּ
(שמואל א' כ' י"ח).

הפטרת ראש חודש אב שחל בשבת
אמר רב הונא ,ראש חדש אב שחל להיות
בשבת ,מפטירין "חָּ ְׁדׁשֵ יכֶם ומֹועֲדֵ יכֶם שָּ נ ְָּׁאה
יתי נְש ֹא" (ישעיה א' י"ד).
ׁשי הָּ יו עָּ לַּי ָּלט ַֹּּרח ִׁנל ְֵא ִׁ
נַּפְׁ ִּ

טורח שהיו על הקדוש ברוך הוא
נאמר בנבואה על עם ישראל" ,הָּ יו עָּ לַּי
ָּלט ַֹּּרח" ,ובארו שכך אמר הקדוש ברוך הוא,
לא דיים להם לישראל שחוטאים לפני ,אלא
שמטריחים אותי לידע איזו גזירה קשה
אביא עליהם.

קריאת התורה בתשעה באב
נחלקו תנאים בברייתא איזו פרשה קוראים
בתשעה באב.
אחרים אומרים ,קללות שבתורת כהנים
ׁש ְׁמעו לִּי וְ ל ֹא ַתעֲשּו ֵאת כָל ַה ִּׁמצְ ות
"וְׁ ִּאם ל ֹּא ִּת ְׁ
ָה ֵאלֶה" (ויקרא כ"ו י"ד).

ורבי נתן בר יוסף אומר" ,וַּי ֹאמֶ ר ה' ֶאל מֹשֶ ה עַּ ד
ָּאנָּה ְׁינַּאֲ ֻצנִּי הָּ עָּ ם הַּ זֶה וְ עַ ד ָאנָה ל ֹא יַאֲ ִׁמינּו בִׁ י בְ כֹל
ָהאֹתות אֲ שֶ ר עָ ִׁש ִׁיתי בְ ִׁק ְרבו" (במדבר י"ד י"א) ,הם
דברי הקדוש ברוך הוא למשה על דברי
המרגלים ובכיית העם .שהיה המעשה
בתשעה באב.
ויש אומרים ,עונש מעשה המרגלים "עַּ ד
מָּ ַּתי לָּעֵ דָּ ה הָּ ָּרעָּ ה הַּ ז ֹּאת אֲ שֶ ר הֵ ּמָ ה מַ לִׁינִׁים עָ לָי
ֶאת ְתלֻּנות בְ נֵי י ְִׁש ָר ֵאל אֲ שֶ ר הֵ ּמָ ה מַ לִׁינִׁים עָ לַי שָ מָ עְ ִׁתי"

(במדבר י"ד כ"ז) ,שהיה הדבר בתשעה באב.
ואביי אמר ,שכהיום נהגו העולם לקרוא
פרשת "כִּ י תֹולִּיד בָּ נִּים ּובְ נֵי בָ נִׁים וְ נושַ נ ְֶתם בָ ָא ֶרץ
יתם הָ ַרע בְ עֵ ינֵי
יתם פֶסֶ ל ְתמּונַת כֹל ַוע ֲִׁש ֶ
וְ ִׁה ְש ַח ֶתם ַוע ֲִׁש ֶ
ה' אֱ ֹל ֶקיָך ל ְַהכְ עִׁ יסו" (דברים ד' כ"ה).

הפטרת תשעה באב
לדברי רב ,בתשעה באב מפטיריןֵ " ,איכָּה
ְׁתה לְׁזֹונָּה ִׁק ְריָה נֶאֱ מָ נָה ְמלֵאֲ ִׁתי ִׁמ ְשפָט צֶ דֶ ק ָילִׁין
הָּ י ָּ
בָ ּה וְ עַ ָתה ְמ ַרצְ ִׁחים" (ישעיה א' כ"א).

ואביי אמר ,שכהיום נהגו העולם להפטיר
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פרשת " ָּאסֹּף אֲ ִּסיפֵם נְׁאֻ ם

ה' ֵאין ֲענ ִָׁבים בַ גֶפֶן וְ ֵאין

וָא ֵתן לָ ֶהם יַעַ ְברּום" (ירמיה ח'
ְת ֵאנִׁים בַ ְת ֵאנָה וְ ֶהעָ לֶ ה נָבֵ ל ֶ
י"ג).

קריאת התורה במעמדות
מבואר במשנתנו ,שבימי מעמדות קוראים
במעשה בראשית ,וסדר הקריאה מבואר
במסכת תענית.
ואמר רבי אמי ,שהסיבה לכך שהם קוראים
במעשה בראשית ,כי אלמלא מעמדות ,הם
עסקי קרבנות שישראל עושים ,לא נתקיימו
שמים וארץ.
יתי יומָ ם
שנאמר" ,כֹה ָאמַ ר ה' ִׁאם ל ֹא בְ ִׁר ִׁ
ָא ֶרץ ל ֹא שָ ְמ ִׁתי" (ירמיהו
ָו ָל ְילָה חֻ קות שָ מַ יִׁם ו ָ
ל"ג כ"ה).

הקרבנות מכפרים על העוונות
ומצילים את העולם מחורבנו
אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא ,רבונו
של עולם ,שמא חס ושלום ישראל חוטאים
לפניך ,ואתה עושה להם כדור המבול וכדור
הפלגה .אמר לו ,לאו.
ירשֶ ּנָה"
"וַּּי ֹּאמַּ ר ה' ﭏקים בַ ּמָ ה ֵאדַ ע כִׁ י ִׁא ָ
(בראשית ט"ו ח') ,כלומר רבונו של עולם,
הודיעני "בַּ מָּ ה ֵאדַּ ע" ,כלומר ,תאמר לי
ללמדם דבר ,שיתכפרו בו עונותיהם.
אמר לו" ,וַּי ֹאמֶ ר ֵאלָיו ְׁקחָּ ה לִּי עֶ גְׁ לָּה ְׁמׁשֻ ּלֶׁשֶ ת
וְׁ עֵ ז ְׁמׁשֻ ּלֶׁשֶ ת וְ ַאיִׁל ְמשֻ לָש וְ תֹר וְ גוזָל" (בראשית ט"ו
ט') ,כלומר הקרבנות יכפרו עליהם.

אמירת סדר הקרבנות מכפרת על
העוונות ומצילה את העולם מחורבנו
אמר לפניו ,רבונו של עולם ,תינח בזמן שבית
המקדש קיים ,בזמן שאין בית המקדש
קיים ,מה תהא עליהם.
אמר לו ,כבר תקנתי להם סדר קרבנות ,כל
זמן שקוראים בהם ,מעלה אני עליהם כאילו
מקריבים לפני קרבן ,ומוחל אני על כל
עונותיהם.

קריאת התורה בתעניות
במשנתנו מבואר שבתעניות קוראים ברכות
וקללות שבפרשת בחוקותי ,להודיע שעל
עסקי החטא באה פורענות לעולם ,ויחזרו
בתשובה ,וינצלו מצרה שהם מתענין עליה.

אין מפסיקין בקללות
אין מפסיקים בקריאת הקללות ,אלא שנים
הראשונים קוראים את הברכות ,והשלישי
קורא לבדו את כל הקללות ,ומתחיל בפסוק
שלפניהם ,ומסיים בפסוק שלאחריהם.
לדברי רב חייא בר גמדא אמר רב אסי
הסיבה שאין מפסיקים בקללות ,כי נאמר,
"מוסַּ ר ה' בְׁ נִּי ַּאל ִּת ְׁמ ָּאס וְׁ ַּאל ָּתקֹּץ בְׁ תֹוכ ְַּׁחתֹו"
(משלי ג' י"א).

מלשון הגמרא משמע ,שהדבר למד מתחילת
מּוסר ה' ְבנִׁי ַאל ִׁת ְמ ָאס",
הפסוק ,שנאמרַ " ,
והמפסיק בקללות ,מראה עצמו שקשה לו
לקרות ,ומואס במוסר ה' ולכן אין מפסיקים
בהן.
ובמסכת סופרים מבואר ,שהדבר למד מסוף
הפסוק" ,וְ ַאל ָתקֹץ בְ תוכ ְַחתו"ָ " ,תקֹץ" לשון
קץ וסוף ,שלא יעשה בתוכחתו הפסקות
וסיומים ,אלא יקרא הכל יחד.
ולדברי ריש לקיש ,הסיבה לכך שאין
מפסיקים בקללות ,כי אם כן ,העולה באמצע
הקללות יהא צריך לברך עליהן ,וכלל בידינו,
שאין אומרים ברכה על הפורענות.

בקללות שבמשנה תורה רשאי להפסיק
נתבאר ,שאסור להפסיק בקריאת קללות של
תורת כהנים ,שבפרשת בחוקותי ,אלא אחד
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מסכת מגילה דף לא
לע"נ מרת פנינה (פסיה) ברן ע"ה

קורא את כל הקללות.
ואמר אביי ,שדווקא בקללות אלו הדין כן,
אבל קללות שבמשנה תורה ,שבפרשת כי
תבוא ,רשאי לפסוק באמצע ,שאינן חמורות
כמו הראשונות .שהראשונות בלשון רבים
אמורות ,ומשה מפי הגבורה אמרן.
והאחרונות בלשון יחיד אמורות ,ומשה מפי
עצמו אמרן.
ומעשה בלוי בר בוטי ,שהיה קורא קללות של
משנה תורה לפני רב הונא ,והיה קורא במרוצה
ובקושי ,שלא היה חפץ לקרוא ,ומאחר שהתחיל,
מיהר לסיים .אמר לו רב הונא ,אכנפשך ,כלומר
כרצונך ,הואיל ואתה קץ בקריאתן ,אם רצונך
להפסיק ,פסוק ,שבקללות של משנה תורה
מותר להפסיק באמצע.

קריאת קללות בסיום שנה
כדי שתכלה השנה וקללותיה
רבי שמעון בן אלעזר אומר ,עזרא תיקן להן
לישראל שיהיו קוראים קללות שבתורת
כהנים קודם עצרת ,וקללות שבמשנה תורה
קודם ראש השנה.
ואמר אביי או ריש לקיש ,שהסיבה לכך ,כדי
שתכלה השנה וקללותיה.
ושני הזמנים הללו נחשבים ראשי שנים לענין
דין ,כמבואר במסכת ראש השנה ,שבעצרת
נידונים על פירות האילן ,ובתשרי על מעשי בני
האדם.

עצת זקנים ועצת ילדים
רבי שמעון בן אלעזר אומר ,אם יאמרו לך
זקנים ,סתור ,וילדים ,בנה .סתור ,ואל
תבנה .מפני שסתירת זקנים ,בנין ,ובנין
נערים ,סתירה.
וסימן לדבר רחבעם בן שלמה ששמע לעצת
הילדים ולא לעצת הזקנים ונחלקה מלכותו.

מדיני קריאת התורה
כתבו התוס' בשם מדרש ילמדנו [הוא מדרש
תנחומא] בפרשת יתרו.
[א] אין אדם רשאי לקרות בתורה עד שיסדיר
הפרשה שלוש פעמים ,שנאמר "אז ראה ויספרה
הכינה וגם חקרה" ,ואחרי כן "ויאמר לאדם".
[ב] ואסור לסמוך על הבימה ,דמה נתינתה
מעומד ,אף קריאתה מעומד.

קריאת פרשיות התורה על הסדר
הכל מודים ,שבכל שבוע קוראים בתורה את
פרשת השבוע ,בשבת שחרית ,ובשני,
ובחמישי ,ובשבת במנחה .ונחלקו חכמים,
איזה חלק מהפרשה קוראים בכל פעם.
לדעת רבי מאיר ,בשבת במנחה מתחילים
לקרוא את פרשת השבוע הבא ,ממקום
שפסקו בשבת זו שחרית .ובשני ממשיכים
ממקום שהפסיקו בשבת במנחה .ובחמישי
ממשיכים ממקום שהפסיקו בשני .ובשבת
ממשיכים ממקום שהפסיקו בחמישי.
ונמצא שקוראים את כל הפרשה פעם אחת
בלבד ,אלא שמחלקים את הקריאה בין
הימים ,מקצת ממנה בשבת במנחה ,מקצת
ממנה בשני ,מקצת ממנה בחמישי ,והשאר
בשבת שחרית.
ולדעת רבי יהודה ,הן בשבת במנחה ,והן
בשני ,והן בחמישי ,והן בשבת שחרית,
מתחילים ממקום שהפסיקו בשבת שחרית
של שבוע שעבר.
ונמצא שבכל קריאות השבוע ,מתחילים
מתחילת פרשת השבוע ,אלא שבשבת
במנחה ,ובשני ,ובחמישי ,קוראים שלושה,
ובשבת שחרית קוראים שבעה.
ואמר רבי זירא ,שהלכה כפי הדעה
האחרונה ,כלומר כרבי יהודה.
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