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מגילה • ל

חל שקלים ב'ואתה תצוה'.

רי"צ נפחא :ו' תצוה עד תשא ,וא' תשא עד ועשית.
אביי :לא ניכר אלא :ו' תצוה עד ועשית ,וא' שוב תשא עד ועשית.
חל ב'כי תשא'.

רי"צ נפחא :ו' ועשית עד ויקהל ,וא' תשא עד ועשית.
אביי :למפרע אלא :ו' תשא עד ויקהל וא' שוב תשא עד ועשית ותנ"ה
חל ר"ח אדר בתוך השבוע מקדימין לשבת שעברה.
חל בער"ש  -רב :מקדימין,
שמואל :מאחרין ,דט"ו חל בער"ש ,ואין שולחנות עד יום א'.
והך דחל בתוך השבת מקדימין -אפשר בתוך השבת דווקא.
והך דכל שחל ר"ח אדר בתוכה אפילו בע"ש  -היינו בה.
כתנאי :ר"י הנשיא :מסרגין לשבתות רשב"א :לא ,בשחל בער"ש.
שלא יפחתו ימי שולחנות,

בשניה זכור.
פורים שחל בער"ש  -רב :מקדימין ,שלא תוקדם עשיה לזכירה.
ושמואל :מאחרין ,דמוקפין בט"ו  -עשיה וזכירה יחד
והך דבשניה זכור  -שניה להפסקה.
והך דכל שחל פורים בתוכה אפילו בע"ש  -היינו בה.
חל בשבת  -ר"ה :לכו"ע לא מקדימין ור"נ :מחלוקת דלרב מקדימין
בשלישית פרה אדומה.
תניא ::הסמוכה לפורים מאחריה
תניא
ודרחב"ח :הסמוכה לר"ח ניסן בחל בשבת

בחל ר"ח ניסן באמצע שבוע

ברביעית החדש הזה לכם.

ת"ר :בראשונה קורין 'כי תשא' ומפטירין ב'יהוידע',
בשניה קורין 'זכור ..עשה לך עמלק' ומפטירין 'פקדתי',
בשלישית קורין פרה אדומה ,ומפטירין 'וזרקתי עליכם מים טהורים',
ברביעית 'החדש הזה ..ראש חדשים' ומפטירין 'בראשון באחד לחודש'.
בחמישית חוזרין לכסדרן.

ל:

רבי אמי :לסדר פרשיות ,רבי ירמיה :לסדר הפטרות.
אביי :מסתבר פרשיות דתנן :לכל מפסיקין ..לתעניות..
למ"ד פרשיות איכא פרשה בחול  -הא כדאיתא והא כדאיתא.
ואין שהות בבוקר  -דמהבוקר נתכנסו עד חצות לעיין בתיקון
מעשי העיר ,ומחצות רבע יום קוראים ומפטירים ,ורבע רחמים ,מקראי.
להנצחה

לינק להצטרפות

קיצור הדף היומי
יום רביעי ,י׳ ִּב ְׁש ָב ט תשפ״ב

מגילה • לא

בפסח  -קורין במועדות שבתו"כ .בעצרת  -שבעה שבועות.
בר"ה -בחדש השביעי באחד לחדש .ביום הכפורים -אחרי מות.
ביו"ט א' דחג -במועדות שבתו"כ ,ובשאר החג -בקרבנות החג.
בחנוכה -בנשיאים .בפורים -ויבא עמלק .ר"ח -ובראשי חדשיכם
מעמדות  -מעשה בראשית .תעניות  -ברכות וקללות-,
אין מפסיקין בקללות ,אלא אחד קורא כולן.
בשני ובחמישי ,בשבת במנחה ,קורין כסדרן ,ולא מהחשבון .ד'וידבר משה את
מעדי ה'  -שיהו קורין כל אחד ואחד בזמנו.
בפסח קורין במועדות שבתו"כ

ומפטירין עכשיו שיש ב' ימים :א' פסח גלגל ,ב' פסח יאשיהו.
שביעי דפסח קורין ויהי בשלח מ' וידבר דוד,
למחר קורין כל הבכור ומפטירין עוד היום.
וקורין כל הפסח משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכרא .סימן
בעצרת שבעה שבועות

ומפטירין בחבקוק ,אחרים :בחדש השלישי ומפטירין במרכבה.
ועכשיו דב' ימים -עושים כשניהם ,ולהיפך.
בר"ה בחדש השביעי

ומפטירין הבן יקיר לי אפרים ,וי"א :וה' פקד את שרה ומפטירין בחנה.
ועכשיו  -א' כי"א ,ב' קורין והאלהים נסה את אברהם
מפטירין הבן יקיר לי אפרים.
ביום הכפורים אחרי מות

ומפטירין כי כה אמר רם ונשא ,ובמנחה קורין בעריות ומפטירין ביונה.
רי"ו :כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה אתה מוצא
ענוותנותו
בתורה ,בנביאים 'כה אמר רם ונשא ואח"כ ואת דכא ושפל רוח ,ובכתובים.
יו"ט א' דחג במועדות שבתו"כ

ומפטירין הנה יום בא לה'.
ועכשיו – א' כנ"ל ,ב' קורין כנ"ל ומפטירין ויקהלו אל המלך שלמה.
ושאר החג קורין בקרבנות החג.
יו"ט אחרון קורין מצוות וחוקים ,וכל הבכור ,ומפטירין ככלות שלמה.
למחר קורין וזאת הברכה ומפטירין ויעמד שלמה [וי"א :ויהי אחרי מות משה].

• רב :שבת חוה"מ :קורין ראה אתה ,ומפטירין -בפסח עצמות יבשות
בסוכות בוא גוג.
בחנוכה בנשיאים

ובשבת א' מפטירין בנרות דזכריה ,ובשבת ב' כשיש מפטירין בנרות שלמה.
בפורים ויבא עמלק .בראשי חדשים ובראשי חדשיכם.

שבת ר"ח :מפטירין והיה מדי חדש ,שבת ערב ר"ח :מפטירין מחר חדש.
• ר"ה :שבת ר"ח אב :מפטירין חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי.
אביי נהוג :בתשעה באב :קורין כי תוליד בנים ומפטירין אסף אסיפם.


להנצחה

לינק להצטרפות
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מגילה • לב

במעמדות מעשה בראשית

שאלמלא מעמדות קרבנות לא נתקיימו שמים וארץ ד'במה אדע
כי אירשנה' אמר אברהם להקב"ה :שמא ישראל חוטאים ואתה
עושה להם כדור המבול והפלגה א"ל :קחה לי עגלה משלשת זכות
הקרבנות

וכשאין ביהמ"ק קיים  -יקראו סדר קרבנות ואני מוחל להם.
אין מפסיקין בקללות.
רב אסי' :מוסר ה' בני אל תמאס' ,ר"ל :שאין מברכים על פורענות.
אביי :דווקא שבתורת כהנים ,אבל שבמשנה תורה  -פוסק.
דמשה מפי עצמו אמרם וברוח הקודש ,וכן גמגם בהם לוי ב"ב.
א .רשב"א :עזרא תיקן שיקראו קללות שבתו"כ קודם עצרת,
ושבמשנה תורה קודם ר"ה -תכלה שנה וקללותיה ועצרת ר"ה לפירות
ב .רשב"א :סתירת זקנים בנין ,ובנין נערים סתירה ,וסימן רחבעם.



ר"מ :מקום שפסקו בשבת שחרית קורין במנחה ,מקום שפסקו
במנחה קורין בשני ,וכן בחמישי ובשבת הבאה ממשיך הלאה.
ר"י :מקום שפסקו בשבת קורין במנחה ,שני ,חמישי ושבת וכן הלכה.
ר"מ :פותח רואה ,גולל מברך ,פותח קורא שלא יאמרו ברכות כתובין.
ר"י :פותח רואה ,מברך קורא שרק בתרגום אפשר לחשוב כן ,וכן הלכה.
ולכן הקורא לא יסייע למתורגמן שלא יאמרו תרגום כתוב.



ר"ז מר"מ :הלוחות לספר והבימות כסא אין בהן קדושה.
א .ר"ש מרי"ו :הגולל ס"ת יעמידנו על התפר להדק יפה
ב .ר"ש מרי"ו :גוללו מבחוץ ולא מבפנים ומהדקו מבפנים ולא מבחוץ
ג .ר"ש מרי"ו :י' שקראו בתורה הגדול גולל ,דנוטל שכר כנגד כולן.
ד .ר"ש מרי"ו :משתמשין בבת קול מקרא ,בקול לא שכיח ,וכשכופל.
ה .ר"ש מרי"ו :הקורא בלא נעימה ושונה בלא זמרה -חוקים לא טובים...
ודחה אביי :לב' ת"ח בעיר אחת ואין נוחין זה לזה בהלכה.
ר"פ מרי"ו :האוחז ס"ת ערום נקבר ערום ,בלא אותה מצוה.
רבה :מוטב תיגלל מטפחת סביב ס"ת ולא תגלל ס''ת בתוכה.



'וידבר משה את מעדי ה' אל בני ישראל'  -שיקראו כ"א בזמנו.
וכן תיקן שדורשין הלכות פסח בפסח ,עצרת בעצרת ,חג בחג.
הדרן עלך בני העיר וסליקא לה מסכת מגילה
להנצחה

לינק להצטרפות

