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פתיחה
מוגשת בזאת מסכת מגילה בחיבור התוספתא על המשניות.
בסידור המסכת נוספו מעט הערות שוליים ,בעיקר לציון הגהות הגר"א על הנוסח .הגר"א
דקדק בלשון התוספתא והגיה רבות בחסרות ויתרות ,בהוספת או בגריעת אותיות השימוש
ובשינוי קל של סדר המילים ,ובמהדורה זו ציינתי רק להגהותיו שיש בהן שינוי משמעותי
של נוסח התוספתא כפי הניכר לעין הקורא הפשוט .אגב כך מצוינות המקבילות בתלמודים
שעליהן הסתמך הגאון ,ואפשר להשתמש בציונים אלה גם כסימני דרך אל סוגיות התלמוד
הדנות בדברי התוספתא .כן נוספו מעט הערות להבהרת קשיים העשויים לעלות בקריאה
פשוטה – גם הן ,על פי רוב ,באמצעות סימון אל לשון הסוגיות התלמודיות.
אין מטרת המהדורה לאפשר לימוד ברור ומעמיק ,אלא לסדר את דברי התוספתא בצורה
בהירה וקולחת לפני הקורא-הלומד בהתאמה מרבית אל המשניות ,כדי להכירה וכדי לסייע
בשילובה על סדר לימוד המשניות והתלמוד.
ללימוד והעמקה בתוספתא ראוי לילך בכמה דרכים:
הראשונה ,היא לימוד מעט מפרשי התוספתא המסודרים עליה בסוף מהדורת התלמוד
הבבלי.
השנייה ,היא התחקות בתלמודים אחר אזכורי התוספתא ,ועיון בדבריהם ובפירושים
שעליהם שם .עיון זה יכול להיעשות בעזרת הציונים המופיעים ב'מצפה שמואל' על
התוספתא ,הנדפס במהדורתה שבגמרות.
השלישית ,היא עיון בחיבורי האחרונים בני הדור הקודם ,ובפרט 'תוספת ראשונים' (חלק
א – זרעים מועד) ו'תוספתא כפשוטה' (חלק ה – מועד ג) לר"ש ליברמן ,ו'חזון יחזקאל'
לר"י אברמסקי .חיבורים אלה זמינים לכל דורש באתר האינטרנט של מכון הלכה ברורה
(.)halachabrura.org
נוסח המשנה והתוספתא תוקן על ידי הרב דן בארי על פי כתב יד קויפמן (למשנה ,מן
המאה ה 11-לסה"נ) וכתב יד וינה (לתוספתא ,מן המאה ה 14-לסה"נ) .מהדורת התוספתא
תוקנה גם על פי הערותיו של ר"ש ליברמן .אין מדובר במהדורה מדעית ,וייתכנו שינויים
קלים מן המקור עקב טעמים שונים.
אני מודה לרב דן על כל הטובה שתיקן והניח לפנינו ,וכן לחבריי ולמוריי בעבודתי הנוכחית
שהאירו את עיניי בדרכי לימוד המשניות.
תודה לאנשי המקצוע שעשו בהתקנת החוברת :לשמעון המקים את עמודיה ,ולשולמית על
השער שעיצבה בחכמת לבה" ,כדי שיראו העם את מלאכתן שהיא נאה".

ברקע ההתעוררות להוצאת החוברות על התוספתא ניצב זיכרון דמותו היקרה מאוד של
אחי ,יהודה מאיר ,שעסק בתורה ובמשנה בשקידה ובאהבה .גם חוברת זו מוקדשת לעילוי
נשמתו.
עוד אציב כאן יד ושם לסבי וסבתי מצד אבי ,דב-בעריש וביילא-ברטה ברוקנר ,שימי השנה
לפטירתם חלים בחודש זה .איננו יכולים לדעת ולהעריך אל נכון את רוב התלאות שמצאו
אותם בימי חייהם ,שצרפו את אמונתם ואת תמימותם כצרוף כסף .מי שאין שכחה לפני
כסא כבודו הוא לבדו יודע ,יזכור חסדי אבות ויביא גואל לבני בניהם.
אני תפילה שחוברת זו תוסיף ללומדים ,ותרבה אורה של תורה.
ּומ ֵא ֶבל ְליֹום טֹוב"
ֶה ַּפְך ָל ֶהם ִמּיָגֹון ְל ִׂש ְמ ָחה ֵ
ֲׁשר נ ְ
יהי רצון שיהיה החודש הזה כ"ח ֶֹדׁש א ֶ
(אסתר ט ,כב) ,לגאולה קרובה ושלמה ,עד דלא ידע וחי לעולם באור פני מלך חיים.
ָתם ְּב ָכל ּדֹור וָדֹור.
ֶצח ,וְ ִת ְקו ָ
ִית ָלנ ַ
ׁשּוע ָתם ָהי ָ
ְּת ָ
חֹוסים ָּבְך.
ֶצח ָּכל ַה ִ
ׁכל קֹוֶיָך ֹלא ֵיבֹׁשּו ,וְ ֹלא י ִָּכ ְלמּו ָלנ ַ
יע ֶש ָּ
הֹוד ַ
ְל ִ
דוד ברוקנר
אדר תשע"ח

מסכת מגילה

ג

פרק א
משנה א
ְמגִ ָּלה נִ ְק ֵראת
ְ ּב ֶא ָחד ָעשָׂ רּ ִ ,ב ׁ ְשנֵ ים ָעשָׂ רּ ִ ,ב ׁ ְשל ׁ ָֹשה ָעשָׂ ר,
ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָעשָׂ רּ ַ ,ב ֲח ִמ ּׁ ָשה ָעשָׂ ר,
לֹא ָפחוּת וְ לֹא יָ ֵתר.
ְּכ ַר ִּכים ַה ּ ֻמ ָּק ִפים חוֹ ָמה ִמימוֹ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן ,קוֹ ִרים ַ ּב ֲח ִמ ּׁ ָשה ָעשָׂ ר.
ְּכ ָפ ִרים וַ ֲעיָ רוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת קוֹ ִרים ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָעשָׂ ר.
ימים לְ יוֹ ם ַה ְּכנֵ ָיסה.
ֶא ָּלא ׁ ֶש ַה ְּכ ָפ ִרים ַמ ְקדִּ ִ
[א ,א] ְּכ ַר ִּכים ַה ּ ֻמ ָּק ִפין חוֹ ָמה
ִמימוֹ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן,
קוֹ ִרין ַ ּב ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָ ׂשר.
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה אוֹ ֵמר:
ִמימוֹ ת ֲא ַח ׁ ְשוֵ רוֹ ׁש.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסה ֶ ּבן יְ הו ָּדה:
ֵהיכָ ן ָמ ִצינ ּו לְ ׁשו ׁ ַּשן ַה ִ ּב ָירה,

ׁ ֶש ּ ֻמ ֶּק ֶפת חוֹ ָמה ִמימוֹ ת יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ִ ּבן נוּן?
ֶא ָּלא (אסתר ט ,כח):
"מ ׁ ְש ּ ָפ ָחה ו ִּמ ׁ ְש ּ ָפ ָחהְ ,מ ִדינָ ה ו ְּמ ִדינָ ה
ִ
וְ ִעיר וָ ִעיר",
ַה ְּסמוּכִ ין לַ ְּכ ָר ְך וְ נִ ְר ִאין ִע ּמוֹ ,
1
ֲה ֵרי ֵהן ַּכ ּיוֹ ֵצא בוֹ .

 .1בבלי ב ע"ב" :בשלמא לתנא דידן' ...מדינה ומדינה' לחלק בין מוקפין חומה מימות יהושע בן נון
למוקפת חומה מימות אחשורוש' ,עיר ועיר' נמי – לחלק בין שושן לשאר עיירות .אלא לרבי יהושע
בן קרחה ,בשלמא 'מדינה ומדינה' לחלק בין שושן לשאר עיירות ,אלא 'עיר ועיר' למאי אתא? ...אלא,
קרא לדרשה הוא דאתא ...דאמר רבי יהושע בן לוי :כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נידון ככרך".
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מגילה א ,ב

משנה ב
ֵּכ ַיצד?
ָחל לִ ְהיוֹ ת יוֹ ם ַא ְר ָ ּב ָעה ָעשָׂ ר ַ ּב ּׁ ֵשנִ י,
ְּכ ָפ ִרים וַ ֲעיָ רוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת קוֹ ִרים בּ וֹ ַב ּיוֹ ם ,ו ֻּמ ָּקפוֹ ת חוֹ ָמה לְ ָמ ָחר.
ישי אוֹ ָב ְר ִב ִיעי,
ָחל לִ ְהיוֹ ת ַ ּב ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ימין לְ יוֹ ם ַה ְּכנֵ ָיסה ,וַ ֲעיָ רוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת קוֹ ִרין בּ וֹ ַב ּיוֹ ם ,ו ֻּמ ָּקפוֹ ת חוֹ ָמה לְ ָמ ָחר.
ְּכ ָפ ִרים ַמ ְקדִּ ִ
ישי,
ָחל לִ ְהיוֹ ת ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ְּכ ָפ ִרים וַ ֲעיָ רוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת קוֹ ִרין בּ וֹ ַב ּיוֹ ם ,ו ֻּמ ָּקפוֹ ת חוֹ ָמה לְ ָמ ָחר.
ָחל לִ ְהיוֹ ת ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
ימין לְ יוֹ ם ַה ְּכנֵ ָיסה ,וַ ֲעיָ רוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ו ֻּמ ָּקפוֹ ת חוֹ ָמה קוֹ ִרין בּ וֹ ַב ּיוֹ ם.
ְּכ ָפ ִרים ַמ ְקדִּ ִ
ָחל לִ ְהיוֹ ת ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת,
ימין וְ קוֹ ִרין לְ יוֹ ם ַה ְּכנֵ ָיסה ,ו ֻּמ ָּקפוֹ ת חוֹ ָמה לְ ָמ ָחר.
ְּכ ָפ ִרים וַ ֲעיָ רוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ַמ ְקדִּ ִ
ָחל לִ ְהיוֹ ת ַא ַחר ׁ ַש ָ ּבת,
ימין לְ יוֹ ם ַה ְּכנֵ ָיסה ,וַ ֲעיָ רוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת קוֹ ִרים בּ וֹ ַב ּיוֹ ם ,ו ֻּמ ָּקפוֹ ת חוֹ ָמה לְ ָמ ָחר.
ְּכ ָפ ִרים ַמ ְקדִּ ִ
[א ,ב] ַה ּיוֹ ְצ ִאין ִ ּב ׁ ְשיָ ָרא ו ְּמ ָפ ְר ׁ ִשין ַ ּב ְּס ִפינָ ה,
קוֹ ִרין ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ָע ָ ׂשר.
ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
ימין לְ יוֹ ם ַה ְּכנֵ ָיסה,
ְּכ ַר ִּכין ַה ּ ֻמ ָּק ִפין חוֹ ָמה ַמ ְק ִ ּד ִ
וַ ֲעיָ רוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת בּ וֹ ַב ּיוֹ ם.
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסה אוֹ ֵמר:
2
אוֹ ֵמר ֲאנִ י ׁ ֶש ֹּלא יִ ְק ְ ּדמ ּו ְ ּבנֵ י ְּכ ַר ִּכין לִ ְבנֵ י ֲעיָ רוֹ ת,
ֲא ָבל קוֹ ִרין ִע ּ ָמ ֶהן בּ וֹ ַב ּיוֹ ם.

ָחל לִ ְהיוֹ ת ַ ּב ַּׁש ָ ּבת,
ימין לְ יוֹ ם ַה ְּכנֵ ָיסה,
ְּכ ָפ ִרים ַמ ְק ִ ּד ִ
וַ ֲעיָ רוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת קוֹ ִרין ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת,
ו ֻּמ ָּק ִפין חוֹ ָמה לְ ַא ַחר ׁ ַש ָ ּבת.
ַר ִ ּבי אוֹ ֵמר:
אוֹ ֵמר ֲאנִ י,
הוֹ ִאיל וְ נִ ְדח ּו ֲעיָ רוֹ ת ְ ּגדוֹ לוֹ ת ִמ ּ ְמקוֹ ָמן,
יִ ָ ּדח ּו לְ יוֹ ם ַה ְּכנֵ ָיסה.

 .2הגר"א הגיה על פי נוסח הבבלי ד ע"ב" :אין מוקפין קודמין לעיירות ,אלא אלו ואלו קורין בו ביום".

מגילה א ,ג

ה

משנה ג
ֵאי זוֹ ִהיא ִעיר ְ ּגדוֹ לָ ה? ָּכל ׁ ֶש ֶ ּי ׁש ָ ּב ּה ֲעשָׂ ָרה בוֹ ְטלָ נִ ים.
ּ ָפחוּת ִמ ֵּכןֲ ,ה ֵרי זֶ ה כְ ָפר.
ימין וְ לֹא ְמ ַא ֲח ִרין.
ְ ּב ֵאלּ ּו ָא ָמרוַּ :מ ְקדִּ ִ
ֲא ָבל זְ ַמן ֲע ֵצי כ ֲֹהנִ ים ,וְ ִת ׁ ְש ָעה ְב ָאב ,וַ ֲחגִ יגָ ה ,וְ ַה ְק ֵהל,
ימים.
ְמ ַא ֲח ִרים וְ לֹא ַמ ְקדִּ ִ
ימים וְ לֹא ְמ ַא ֲח ִרים,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָא ָמר ּו ַמ ְקדִּ ִ
ֻמ ָּת ִרים ְ ּב ֵס ֶפד ו ְּב ַת ֲענִ ית ו ַּמ ָּתנוֹ ת לָ ֶא ְביוֹ נִ ים.
ָא ַמר ְר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ישי;
ֶא ּ ָמ ַתי? ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִ ּנכְ נָ ִסים ַ ּב ּׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ישי ,קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ִ ּבזְ ַמ ָ ּנ ּה.
ֲא ָבל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין נִ כְ נָ ִסים לֹא ַב ּׁ ֵשנִ י וְ לֹא ַב ֲח ִמ ׁ ִ
[א ,ג] ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסה:
ישי,
ימ ַתי? ְ ּב ָמקוֹ ם ׁ ֶש ִנּכְ נָ ִסין ַ ּב ֵּׁשנִ י וַ ֲח ִמ ׁ ִ
ֵא ָ
ֲא ָבל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ֵאין נִ כְ נָ ִסין
ישי,
לֹא ַב ֵּׁשנִ י וְ לֹא ַב ֲח ִמ ׁ ִ
הוֹ ִאיל ו ִּמ ְס ַּת ְּכנִ ין ָ ּב ּה,
ַאל יִ ְס ַּת ְּכנ ּו ָב ּה ֶא ָּלא ִ ּבזְ ַמ ָנ ּּה.
3

[א ,ד] ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּלה ו ְּתרו ַּמת ׁ ְש ָקלִ ים,
ימין וְ לֹא ְמ ַא ֲח ִרין.
ַמ ְק ִ ּד ִ
ְס ֵפק ִמילָ ה וּזְ ַמן ֲע ֵצי ַה ֹּכ ֲהנִ ים,
ִּת ׁ ְש ָעה ְ ּב ָאבֲ ,חגִ יגָ ה וְ ַה ְק ֵהל,
ימין.
ְמ ַא ֲח ִרין וְ לֹא ַמ ְק ִ ּד ִ
ימין וְ לֹא ְמ ַא ֲח ִרין',
ַאף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ָא ְמר ּו ַ'מ ְק ִ ּד ִ

קוֹ ִרין ֶאת ַה ּ ְמגִ ָּלה ,וְ גוֹ ִבין ו ְּמ ַח ְּל ִקין בּ וֹ ַב ּיוֹ ם,
ׁ ֶש ֵאין ֵעינֵ ֶיהם ׁ ֶש ָּל ֲענִ ִ ּיים נְ שׂ וּאוֹ ת
ֶא ָּלא לְ יוֹ ם ִמ ְק ָרא ְמגִ ָּלה,
ׁ ֶש ֶנ ֱּא ַמר (אסתר ט ,כח):
"וְ ַה ָ ּי ִמים ָה ֵא ֶּלה נִ זְ ָּכ ִרים וְ נַ ֲע ִ ׂשים
ְ ּבכָ ל דּ וֹ ר וָ דוֹ ר",
וְ עוֹ ד ,לְ ַק ֵ ּים ֶאת ַה ִּ ׂש ְמ ָחה ִ ּבזְ ַמ ָנ ּּה.
[א ,ה] ַמגְ ִ ּבית ּפו ִּרים לְ פו ִּרים,
ו ַּמגְ ִ ּבית ָה ִעיר לְ אוֹ ָת ּה ָה ִעיר.
ֵאין ְמ ַד ְק ְ ּד ִקין ְ ּב ַמגְ ִ ּבית ּפו ִּרים,
ֲא ָבל לוֹ ְק ִחין ֶאת ָה ֲעגָ לִ ים,
וְ ׁשוֹ ֲח ִטין וְ אוֹ כְ לִ ין אוֹ ָתן,

 .3בכל הנוסחאות הגרסה "רבי יהודה" .והגר"א הגיה כפי הבבלי ב ע"א" :אמר רבי יהודה ,אימתי? בזמן
שהשנים כתיקנן וישראל שרויין על אדמתן ,אבל בזמן הזה הואיל ומסתכלים בה אין קורים אותה אלא
בזמנה" .ובבבלי שם ע"א-ב" :רב אשי קשיא ליה דרבי יהודה [שבמשנה] אדרבי יהודה [שבברייתא],
ומוקים לה לברייתא כרבי יוסי בר יהודה".

ו

וְ ַה ּמוֹ ָתרַ ,אל יִ ּפֹל לַ ִּכיס ׁ ֶש ַּל ְ ּצ ָד ָקה.
ַר ִ ּבי לִ ֶיעזֶ ר אוֹ ֵמר:
ַמגְ ִ ּבית ּפו ִּרים,
4
ַאל יַ ֲע ֶ ׂשה ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָענִ י ְרצו ָּעה לְ ַסנְ ָ ּדלוֹ .
ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמר:
ַהלּ וֹ וֶ ה ָמעוֹ ת ֵמ ֲח ֵברוֹ  5לִ ַּקח ָ ּב ֶהן ּ ֵפרוֹ ת,
ַאל יִ ַּקח ָ ּב ֶהן ֵּכלִ ים,
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ֵּכלִ יםַ ,אל יִ ַּקח ָ ּב ֶהן ּ ֵפרוֹ ת,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשגּ וֹ נֵ ב ַ ּד ַעת ַמלְ וֶ ה.
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לְ ָעזָ ר אוֹ ֵמר ִמ ֵּׁשם ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר:
ַהלּ וֹ וֶ ה ָמעוֹ ת ֵמ ֲח ֵברוֹ לִ ַּקח ָ ּב ֶהן ָחלוּק,
ַאל יִ ַּקח ָ ּב ֶהן ַט ֵּלת;
ַט ֵּלתַ ,אל יִ ַּקח ָ ּב ֶהן ָחלוּק,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשגּ וֹ נֵ ב ַ ּד ַעת ַמלְ וֶ ה.

 .4הגר"א הגיה על פי הבבלי בבא מציעא עח ע"ב (ושם קו ע"ב)" :רבי אליעזר אומר :מגבת פורים
לפורים .ואין העני רשאי ליקח מהן רצועה לסנדלו אלא אם כן התנה במעמד אנשי העיר ,דברי רבי
יעקב שאמר משום רבי מאיר .ורבן שמעון בן גמליאל מיקל".
 .5הגר"א הגיה בדברי רבי מאיר על פי הבבלי בבא מציעא שם" :הנותן דינר לעני לא יקח וכו' מפני
שמעביר על דעתו של בעל הבית" .וכן להלן בדברי רבי שמעון בן אלעזר משמו.

מגילה א ,ד-ה

ז

משנה ד
אשוֹ ן ,נִ ְת ַע ְ ּב ָרה ַה ּׁ ָשנָ ה ,קוֹ ִרים אוֹ ָת ּה ַ ּב ֲא ָדר ַה ּׁ ֵשנִ י.
ָק ְרא ּו ֶאת ַה ּ ְמגִ ָּלה ַב ֲא ָדר ָה ִר ׁ
אשוֹ ן לַ ֲא ָדר ַה ּׁ ֵשנִ יֶ ,א ָּלא ְק ִר ַיאת ְמגִ ָּלה ו ַּמ ָּתנוֹ ת לָ ֶא ְביוֹ נִ ים.
ֵאין ֵ ּבין ֲא ָדר ָה ִר ׁ

אשוֹ ן,
[א ,ו] ָק ְרא ּו ֶאת ַה ּ ְמגִ ָּלה ַב ֲא ַדר ָה ִר ׁ
וְ נִ ְת ַע ְ ּב ָרה ַה ָּׁשנָ ה,
ְצ ִריכִ ין לִ ְקרוֹ ָת ּה ַ ּב ֲא ַדר ַה ֵּׁשנִ י,
ׁ ֶש ָּכל ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶשנּוֹ ֲהגוֹ ת ַ ּב ֲא ַדר ַה ֵּׁשנִ י,
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אשוֹ ן.
ֵאין נוֹ ֲהגוֹ ת ַ ּב ֲא ַדר ָה ִר ׁ
ַר ִ ּבי לְ ָעזָ ר ֵ ּבי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסה אוֹ ֵמר,
ִמ ֵּׁשם ַר ִ ּבי זְ כַ ְריָ ה ֶ ּבן ַה ַּק ָ ּצב:
ֵאין ְצ ִריכִ ין לִ ְקרוֹ ָת ּה ַ ּב ֲא ַדר ַה ֵּׁשנִ י,
ׁ ֶש ָּכל ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶשנּוֹ ֲהגוֹ ת ַ ּב ֲא ַדר ַה ֵּׁשנִ י,
אשוֹ ן.
נוֹ ֲהגוֹ ת ַ ּב ֲא ַדר ָה ִר ׁ

ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל אוֹ ֵמר ִמ ֵּׁשם ַר ִ ּבי יוֹ ֵסה:
ְצ ִריכִ ין לִ ְקרוֹ ָת ּה ַ ּב ֲא ַדר ַה ֵּׁשנִ י,
ׁ ֶש ָּכל ִמ ְצווֹ ת ׁ ֶשנּוֹ ֲהגוֹ ת ַ ּב ֲא ַדר ַה ֵּׁשנִ י,
אשוֹ ן,
ֵאין נוֹ ֲהגוֹ ת ַב ֲא ַדר ָה ִר ׁ
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חוּץ ִמ ֵּס ֶפד וְ ַת ְענִ יתֶ ׁ ,שנּוֹ ֲהגִ ין ָ ּבזֶ ה ו ָּבזֶ ה.
ׁ ְש ָטרוֹ ת ׁ ֶש ָ ּבזֶ ה וְ ׁ ֶש ָ ּבזֶ ה,
כּ וֹ ְת ִבין ֲא ָדר ,וַ ֲא ָדר ׁ ֵשנִ י נִ כְ ָּתב ִּ'תנְ יָ ן'.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
8
ֲא ָדר ׁ ֵשנִ י נִ כְ ַּתב ָּ'תיו'.

משנה ה
ֵאין ֵ ּבין יוֹ ם טוֹ ב לַ ּׁ ַש ָ ּבת ֶא ָּלא אֹכֶ ל נֶ ֶפ ׁש ִ ּבלְ ַבד.
ֵאין ֵ ּבין ׁ ַש ָ ּבת לְ יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּריםֶ ,א ָּלא ׁ ֶש ֶ ּזה זְ דוֹ נוֹ ִב ֵידי ָא ָדם וְ זֶ ה זְ דוֹ נוֹ ַב ִה ָּכ ֵרת.
[א ,ז] ֵאין ֵ ּבין יוֹ ם טוֹ ב לַ ַּׁש ָ ּבת,
ֶא ָּלא אֹכֶ ל נֶ ֶפ ׁש ִ ּבלְ ַבד.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:

.6
.7
.8
.9

ַאף ַמכְ ׁ ִש ֵירי אֹכֶ ל נֶ ֶפ ׁש.
ַר ִ ּבי נְ חוּנְ יָ ה ֶ ּבן ַה ָּקנָ ה אוֹ ֵמר:
9
יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים ֲה ֵרי הוּא ַּכ ַּׁש ָ ּבת לַ ַּת ׁ ְשלו ִּמין.

הגר"א הגיה על פי הבבלי ו ע"ב" :שכל מצות שנוהגות בשני נוהגות בראשון חוץ ממקרא מגילה".
הגר"א הגיה על פי הבבלי שם" :ושוין בהספד ובתענית שאסורין בזה ובזה".
שאין צריך לכתוב את כל המילה "תניין" ,אלא די שיציין "ת'".
הגר"א הגיה על פי הבבלי ז ע"ב" :רבי נחוניא בן הקנה היה עושה את יום הכפורים כשבת לתשלומין.
מה שבת מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין ,אף יום הכפורים מתחייב בנפשו ופטור מן התשלומין".

מגילה א ,ו-ז

ח

משנה ו
ֵאין ֵ ּבין ַה ּ ֻמדָּ ר ֲהנָ יָ ה ֵמ ֲח ֵברוֹ וְ לַ ּ ֻמדָּ ר ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ַמ ֲאכָ ל,
ֶא ָּלא ְד ִר ַיסת ָה ֶרגֶ ל וְ כֵ לִ ים ׁ ֶש ֵאין עוֹ שִׂ ין ָ ּב ֶהן אֹכֶ ל נֶ ֶפ ׁש.
ֵאין ֵ ּבין נְ ָד ִרים לִ נְ ָדבוֹ ת,
ֶא ָּלא ׁ ֶש ַה ְ ּנ ָד ִרים ַח ָ ּי ִבים ְ ּב ַא ְח ָריו ָּתן ,וּנְ ָדבוֹ ת ֵאינָ ן ַח ָ ּי ִבים ְ ּב ַא ְח ָריו ָּתן.
משנה ז
ֵאין ֵ ּבין זָ ב ָהרוֹ ֶאה ׁ ְש ֵּתי ְר ִא ּיוֹ ת לְ רוֹ ֶאה ׁ ָשלוֹ ׁשֶ ,א ָּלא ָק ְר ָ ּבן.
ימה.
ֵאין ֵ ּבין ְמצ ָֹרע ֻמ ְס ָ ּגר לִ ְמצ ָֹרע ֻמ ְחלָ טֶ ,א ָּלא ְפ ִר ָיעה ו ְּפ ִר ָ
ֵאין ֵ ּבין ָטהוֹ ר ִמ ּתוֹ ְך ֶה ְס ֵ ּגר לְ ָטהוֹ ר ִמ ּתוֹ ְך ֶה ְחלֵ טֶ ,א ָּלא ִּתגְ לַ ַחת וְ ִצ ּ ֳפ ִרים.
[א ,ח] ֵאין ֵ ּבין ׁ ָשל ֹׁש ַּת ֲענִ ּיוֹ ת ׁ ְשנִ ּיוֹ ת
לְ ׁ ֶש ַבע ַא ֲחרוֹ נוֹ ת,
ּ
ֶא ָּלא ְּתרו ָּעה וּנְ ִעילַ ת ֲחנֻ יוֹ ת ִ ּבלְ ַבד.
ֵאין ֵ ּבין ַה ּ ֻמ ָ ּדר ֲהנָ ָאה ֵמ ֲח ֵברוֹ ְס ָתם
ימ ּנ ּו ַמ ֲאכָ ל,
לַ ּ ֻמ ָ ּדר ֵה ֶ
ֶא ָּלא ְ ּד ִר ַיסת ָה ֶרגֶ ל ,וְ כֵ לִ ים ׁ ֶש ֵאין עוֹ ִ ׂשין ָ ּב ֶהן
אֹכֶ ל נֶ ֶפ ׁש.
[א ,ט] ֵאין ֵ ּבין נָ זִ יר ְס ָתם לְ נָ זִ יר ׁ ְשל ׁ ִֹשים,
ֶא ָּלא ׁ ֶש ַה ָנּזִ יר ְס ָתם ְמגַ ֵּל ַח יוֹ ם ׁ ְשל ׁ ִֹשים וְ ֶא ָחד,
וְ ִאם ִ ּג ַּלח יוֹ ם ׁ ְשל ׁ ִֹשים  -יָ ָצא.
נָ זִ יר ׁ ְשל ׁ ִֹשים ,יְ גַ ַּלח לְ יוֹ ם ׁ ְשל ׁ ִֹשים וְ ֶא ָחד,
וְ ִאם ִ ּג ַּלח ְ ּביוֹ ם ׁ ְשל ׁ ִֹשים  -לֹא יָ ָצא.
וְ זֶ ה וָ זֶ הִ ,מ ְצוָ ָתן לְ גַ ֵּל ַח לְ יוֹ ם ׁ ְשל ׁ ִֹשים וְ ֶא ָחד.
[א ,י] ֵאין ֵ ּבין ַ ּדם ַה ּ ֵמת לְ ַדם ְּתבו ָּסה,
ֶא ָּלא ׁ ֶש ַ ּדם ַה ּ ֵמת,
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נָ זִ יר ְמגַ ֵּל ַח ָעלָ יו,
וְ ַח ָ ּי ִבין ַעל ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ ָק ָד ׁ ָשיו.
ַ ּדם ְּתבו ָּסה,
ֵאין נָ זִ יר ְמגַ ֵּל ַח ָעלָ יו,
וְ ֵאין ַח ָ ּי ִבין ַעל ֻט ְמ ַאת ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ ָק ָד ׁ ָשיו.
[א ,יא] ֵאין ֵ ּבין ַּכ ַזּיִ ת ִמן ַה ּ ֵמת לַ ּ ֵמת,
ֶא ָּלא ַּכ ַזּיִ ת ִמן ַה ּ ֵמת ּ ִפ ְתחוֹ ְ ּב ֶט ַפח,
וְ ַה ֵמת ּ ִפ ְתחוֹ ְ ּב ַא ְר ָ ּב ָעה ְט ָפ ִחים.
[א ,יב] ֵאין ֵ ּבין ַּכ ַזּיִ ת ִמן ַה ּ ֵמת לְ ֶע ֶצם ַּכ ְּ ׂשעוֹ ָרה,
ֶא ָּלא ֻט ְמ ַאת א ֶֹהל ִ ּבלְ ַבד.
[א ,יג] ֵאין ֵ ּבין ֵא ֶבר ִמן ַה ּ ֵמת לְ ֵא ֶבר ִמן ַה ַחי,
ֶא ָּלא ׁ ֶש ֵא ֶבר ִמן ַה ּ ֵמת,
ַה ָ ּב ָ ׂשר ַה ּפוֹ ֵר ׁש ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָט ֵמא,
וְ ֵא ֶבר ִמן ַה ַחי,

 .10שיצא חלקו מחיים וחלקו לאחר מיתה ,ומטמא מדברי סופרים .ראו נזיר פ"ז מ"ד ,אהלות פ"ג מ"ה,
תוספתא אהלות פ"ד הי"ב (צוקרמאנדל) ,וברמב"ם הלכות טומאת מת פ"ב הי"ג.
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ַה ָ ּב ָ ׂשר ַה ּפוֹ ֵר ׁש ִמ ּ ֶמ ּנ ּו ָטהוֹ ר.
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ט

ֵאין ֵ ּבין נִ ָ ּדה לְ ׁשוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְּכנֶ גֶ ד יוֹ ם,
ֶא ָּלא ְס ִפ ַירת ׁ ִש ְב ָעה ִ ּבלְ ַבד.

[א ,יד] ֵאין ֵ ּבין זָ ב ָהרוֹ ֶאה ׁ ְש ֵּתי ְר ִא ּיוֹ ת
לָ רוֹ ֶאה ׁ ָשל ֹׁש,
ֶא ָּלא ָק ְר ָ ּבן.
ֵאין ֵ ּבין זָ ב לַ ָז ָּבה,
ֶא ָּלא ׁ ֶש ַה ָזּב ָטעוּן ִ ּב ַיאת ַמיִ ם ַח ִ ּיים,
וְ זָ ָבה ֵאינָ ּה ְטעוּנָ ה ִ ּב ַיאת ַמיִ ם ַח ִ ּיים.

[א ,טז] ֵאין ֵ ּבין ַ ּביִ ת ַה ּ ֻמ ְס ָ ּגר לַ ַ ּביִ ת ַה ּ ֻמ ְחלָ ט,
ֶא ָּלא ׁ ֶש ַ ּביִ ת ַה ּ ֻמ ְס ָ ּגר ְמ ַט ּ ֵמא ִמ ּתוֹ כוֹ ,
וְ ַה ּ ֻמ ְחלָ ט ִמ ּתוֹ כוֹ ו ֵּמ ֲאחוֹ ָריו.
זֶ ה וָ זֶ ה ְמ ַט ּ ִמין ְ ּב ִב ָיאה.
ֲא ָבנִ ים ׁ ֶש ֵ ּי ׁש ָ ּב ֶהן נֶ גַ ע ְמ ַט ּמוֹ ת ֵמ ֲאחוֹ ֵר ֶיהן.

[א ,טו] ֵאין ֵ ּבין זָ ָבה לַ ִנ ָ ּּדה,
ֶא ָּלא ָק ְר ָ ּבן.
ֵאין ֵ ּבין זָ ָבה לַ ּיוֹ לֶ ֶדת,
ֶא ָּלא ֲה ָב ַאת ָק ְר ָ ּבן.

ֵאין ֵ ּבין נְ ָד ִרים לַ ְנ ָּדבוֹ ת,
ֶא ָּלא ׁ ֶש ַה ּ ַמ ְק ִ ּד ׁיש נְ ָד ִרים לְ ֶב ֶדק ַה ַ ּביִ ת וְ ָא ְבד ּו -
ַח ָ ּיב ְ ּב ַא ְח ָריו ָּתן,
נְ ָדבוֹ ת ֵ -אין ְמ ׁ ַש ֵּלם ֶא ָּלא טוֹ ַבת ֲהנָ ָא ָתן ִ ּבלְ ַבד.

 .11ראו עדויות פ"ו מ"ג.

י

מגילה א ,ח-אי

משנה ח
ֵאין ֵ ּבין ְס ָפ ִרים לִ ְת ִפ ִּלים ו ְּמזוּזוֹ ת,
ֶא ָּלא ׁ ֶש ַה ְּס ָפ ִרים נִ כְ ָּת ִבים ְ ּבכָ ל לָ ׁשוֹ ן ,ו ְּת ִפ ִּלים ו ְּמזוּזוֹ ת ֵאינָ ן נִ כְ ָּתבוֹ ת ֶא ָּלא ֲא ׁשו ִּרית.
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל אוֹ ֵמרַ :אף ִ ּב ְס ָפ ִרים לֹא ִה ִּתיר ּו ׁ ֶש ִ ּי ָּכ ְתב ּו ֶא ָּלא יְ וָ נִ ית.
משנה ט
ֵאין ֵ ּבין כּ ֵֹהן ָמ ׁשו ַּח ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ַה ּ ִמ ׁ ְש ָחה לִ ְמ ֻר ֵ ּבה ְבגָ ִדיםֶ ,א ָּלא ַָפר ַה ָ ּבא ַעל ָּכל ַה ּ ִמ ְצווֹ ת.
ֵאין ֵ ּבין כּ ֵֹהן ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש לְ כ ֵֹהן ׁ ֶש ָע ַברֶ ,א ָּלא ַפר יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים וַ ֲעשִׂ ִירית ָה ֵא ָיפה.
משנה י
ֵאין ֵ ּבין ָ ּב ָמה גְ דוֹ לָ ה לְ ָב ָמה ְק ַט ָ ּנהֶ ,א ָּלא ְפ ָס ִחים.
זֶ ה ַה ְּכלָ לָּ :כל ׁ ֶשהוּא נִ דָּ ר וְ נִ דָּ בָ ,ק ֵרב ַ ּב ָ ּב ָמה ,וְ כָ ל ׁ ֶש ֵאינ ּו לֹא נִ דָּ ר וְ לֹא נִ דָּ בֵ ,אינ ּו ָק ֵרב
ַ ּב ָ ּב ָמה.
משנה יא
ֵאין ֵ ּבין ׁ ִשילֹה לִ ירו ׁ ָּשלַ יִ ם,
ֶא ָּלא ׁ ֶש ְ ּב ׁ ִשילֹה אוֹ כְ לִ ין ָק ָד ׁ ִשים ַק ִּלים ו ַּמ ֲעשֵׂ ר ׁ ֵשנִ י ְבכָ ל ָהרוֹ ֶאה,
ו ִּבירו ׁ ָּשלַ יִ ם לִ ְפנִ ים ִמן ַהחוֹ ָמה.
וְ כָ אן וְ כָ אןָ ,ק ְד ׁ ֵשי ָק ָד ׁ ִשים נֶ ֱאכָ לִ ים לִ ְפנִ ים ִמן ַה ְּקלָ ִעים.
ְק ֻד ּׁ ַשת ׁ ִשילֹה יֵ ׁש ַא ֲח ֶר ָיה ֶה ֵּתר ,ו ְּק ֻד ּׁ ַשת יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם ֵאין ַא ֲח ֶר ָיה ֶה ֵּתר.

[א ,יז] ֵאין ֵ ּבין ָ ּב ַמת יָ ִחיד לְ ָב ַמת ִצבּ וּר,
ֶא ָּלא ָּכל ׁ ֶש ִנ ָ ּּדר וְ נִ ָ ּדב ָק ֵרב ְ ּב ָב ַמת יָ ִחיד
ָּכל ׁ ֶש ֵאין נִ ָ ּדר וְ נִ ָ ּדב ָק ֵרב ְ ּב ָב ַמת ִצבּ וּר.
ֵאין ֵ ּבין ׁ ִשילֹה לִ ירו ׁ ָּשלַ יִ ם,
ֶא ָּלא ׁ ֶש ְ ּב ׁ ִשילֹה,
ּ
ִ ּבנְ יַ ן ֲא ָבנִ ים ִמ ְּל ַמ ָּטה ,וִ ִיריעוֹ ת ִמ ְל ַמ ְעלָ ה,
וִ ירו ׁ ָּשלַ יִ ם,
ּ
ּ
ִ ּבנְ יַ ן ֲא ָבנִ ים ִמ ְל ַמ ָּטה ,וְ ִת ְק ָרה ִמ ְל ַמ ְעלָ ה.

[א ,יח] ֵאין ֵ ּבין ֹּכ ֵהן ָמ ׁשו ַּח ְ ּב ׁ ֶש ֶמן ַה ּ ִמ ׁ ְש ָחה
ַה ּ ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ,לְ כ ֵֹהן ָמ ׁ ִש ַיח ׁ ֶש ָע ַבר,
ֶא ָּלא ּ ַפר יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים וַ ֲע ִ ׂש ִירית ָה ֵא ָיפה.
ֵאין ֵ ּבין ְמ ֻר ֵ ּבה ְבגָ ִדים ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש
לִ ְמ ֻר ֵ ּבה ְבגָ ִדים ׁ ֶש ָע ַבר,
ֶא ָּלא ּ ַפר יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים וַ ֲע ִ ׂש ִירית ָה ֵא ָיפה.
[א ,יט] ֵאין ֵ ּבין ֹּכ ֵהן ָמ ׁשו ַּח ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש
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לִ ְמ ֻר ֶ ּבה ִב ְבגָ ִדים ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש,
ֶא ָּלא ּ ַפר ַה ָ ּבא ַעל ַה ּ ִמ ְצווֹ ת.
ֵאין ֵ ּבין ֹּכ ֵהן ָמ ׁשו ַּח ׁ ֶש ָע ַבר
לִ ְמ ֻר ֶ ּבה ִב ְבגָ ִדים ׁ ֶש ָע ַבר,
ֶא ָּלא ּ ַפר ַה ָ ּבא ַעל ַה ּ ִמ ְצווֹ ת.
[א ,כ] ֵאין ֵ ּבין ֹּכ ֵהן ְמ ֻר ֶ ּבה ִב ְבגָ ִדים ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש

לְ כ ֵֹהן ָמ ׁשו ַּח ׁ ֶש ָע ַבר,
ֶא ָּלא ּ ַפר יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים וַ ֲע ִ ׂש ִירית ָה ֵא ָיפה.
[א ,כא] ֵאין ֵ ּבין ֹּכ ֵהן ָמ ׁשו ַּח ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש
לְ כ ֵֹהן ְמ ֻר ֶ ּבה ִב ְבגָ ִדים ׁ ֶש ָע ַבר,
ֶא ָּלא ּ ַפר יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים וַ ֲע ִ ׂש ִירית ָה ֵא ָיפה,
ו ַּפר ַה ָ ּבא ַעל ַה ּ ִמ ְצווֹ ת.

אי

בי

פרק ב
משנה א
ַה ּקוֹ ֵרא ֶאת ַה ּ ְמגִ ָּלה לְ ַמ ְפ ֵריַ ע ,לֹא יָ ָצא.
ְק ָר ָא ּה ַעל ּ ֶפהְ ,ק ָר ָא ּה ַּת ְרגּ וּםּ ְ ,בכָ ל לָ ׁשוֹ ן ,לֹא יָ ָצא.
ֲא ָבל קוֹ ִרים לַ ָּלעוֹ זוֹ ת ְ ּבלַ ַעז .וְ ַה ָּלעוֹ ז ׁ ֶש ּׁ ָש ַמע ֲא ׁשו ִּרית ,יָ ָצא.
משנה ב
ְק ָר ָא ּה ֵסרוּגִ ים ,נִ ְתנַ ְמנַ ם ,יָ ָצא.
ָהיָ ה כוֹ ְת ָב ּה וְ דוֹ ְר ׁ ָש ּה ו ַּמ ִ ּג ָיה ּהִ ,אם ִּכ ֵ ּון לִ בּ וֹ  ,יָ ָצא; וְ ִאם לָ או ,לֹא יָ ָצא.
ָהיְ ָתה כְ תו ָּבה ַב ַּסם ו ַּב ִּס ְק ָראּ ְ ,בקוֹ מוֹ ס ו ְּב ַקלְ ַקנְ תוֹ סַ ,על ַה ְ ּניָ ר וְ ַעל ַהדִּ ְפ ְּת ָרא ,לֹא יָ ָצא,
ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא כְ תו ָּבה ֲא ׁשו ִּרית ַעל ַה ֵּס ֶפר ַ ּבדְּ יוֹ .
[ב ,א] ַה ּקוֹ ֵרא ֶאת ַה ּ ְמגִ ָּלה לְ ַמ ְפ ֵר ַע,
לֹא יָ ָצא.
וְ כֵ ן ַ ּב ַה ֵּלל ,וְ כֵ ן ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ,וְ כֵ ן ְ ּב ִק ְריַ ת ׁ ְש ַמע.
[ב ,ב] ַה ּקוֹ ֵרא ֶאת ַה ּ ְמגִ ָּלה,
ָט ָעה וְ ִה ׁ ְש ִמיט ָ ּב ּה ּ ָפסוּק,
לֹא יַ ְחזֹר וְ ִ ּי ְק ָרא אוֹ תוֹ ַה ּ ָפסוּק ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצמוֹ ,
ֶא ָּלא ַמ ְת ִחיל ֵמאוֹ תוֹ ַה ּ ָפסוּק וְ גוֹ ֵמר ַעד סוֹ ף.
וְ כֵ ן ַ ּב ַה ֵּלל ,וְ כֵ ן ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ,וְ כֵ ן ְ ּב ִק ְריַ ת ׁ ְש ַמע.
[ב ,ג] נִ כְ נַ ס לְ ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת
ו ְּמ ָצ ָאן ׁ ֶש ָּק ְרא ּו ֶח ְציָ ּה,
וְ גָ ַמר ִע ּ ָמ ֶהן,
ֹאש ּה וְ ַעד אוֹ תוֹ ָמקוֹ ם,
לֹא יַ ְחזֹר וְ ִ ּי ְק ָרא ֵמר ׁ ָ
ֹאש ּה וְ גוֹ ֵמר ַעד סוֹ ף.
ֶא ָּלא ַמ ְת ִחיל ֵמר ׁ ָ

וְ כֵ ן ַ ּב ַה ֵּלל ,וְ כֵ ן ַ ּב ְּת ִפ ָּלה ,וְ כֵ ן ְ ּב ִק ְריַ ת ׁ ְש ַמע.
[ב ,ד] ְק ָר ָא ּה ַ ּב ַּליְ לָ ה ,לֹא יָ ָצא יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ .
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ַמ ֲע ֶ ׂשה ְב ַר ִ ּבי יוֹ ָחנָ ן ֶ ּבן נו ִּרי,
ׁ ֶש ְּק ָר ָא ּה ְ ּב ִצ ּפוֹ ִרי ַב ַּליְ לָ ה.
ָא ַמר לוֹ ֵ :אין ׁ ָש ַעת ַס ָּכנָ ה ְר ָאיָ ה.
[ב ,ה] ְק ָר ָא ּה ַעל ּ ֶפה ,לֹא יָ ָצא יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ .
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ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לְ ָעזָ ר:
ַמ ֲע ֶ ׂשה ְב ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ׁ ֶש ָהלַ ְך לְ ַא ְסיָ א לְ ַע ֵ ּבר ֶאת ַה ָּׁשנָ ה,
וְ לֹא ָמ ָצא ׁ ָשם ְמגִ ָּלה כְ ֻת ָ ּבה ִע ְב ִרית.
ְּכ ָת ָב ּה ִמ ּ ִפיו ,וְ ָחזַ ר ו ְּק ָר ָא ּה ִמ ּתוֹ כָ ּה.
ְק ָר ָא ּה ֵ ּבין עוֹ ֵמדּ ֵ ,בין יוֹ ׁ ֵשבּ ֵ ,בין ֻמ ֶּטה,

 .12יש שגרסו "רשב"א" ,ופתרונו "רבי שמעון בן אלעזר" ,וכן הגרסה בבבלי יח ע"ב .ובנוסח שלפנינו
ראשי התיבות הן "רשב"ל" .אמנם בהגהות הגר"א על התוספתא בדפוס שלפנינו מגיה מ"רשב"א"
ל"ר"ש בן לקיש" ,וצ"ע.

מגילה ב ,א-ב

ֵ ּבין ׁ ֶש ֶה ֱע ִמיד לָ ּה ֻּת ְר ְ ּג ָמן,
ֵ ּבין ׁ ֶש ֵ ּב ַר ְך לְ ָפנֶ ָיה ,ו ֵּבין ׁ ֶש ֵ ּב ַר ְך לְ ַא ֲח ֶר ָיה,
לְ ַא ֲח ֶר ָיה ,וְ לֹא ֵב ַר ְך לְ ָפנֶ ָיה,
לֹא ֵב ַר ְך לֹא לְ ָפנֶ ָיה וְ לֹא לְ ַא ֲח ֶר ָיה,
יָ ָצא.
ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לְ ָעזָ ר:
ַמ ֲע ֶ ׂשה ְב ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר,
ׁ ֶש ְּק ָר ָא ּה ְ ּב ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת ְ ּב ִט ְבעוֹ ן ְמיֻ ָּׁשב,
וְ ָהי ּו ְבנֵ י ַה ְּכנֶ ֶסת יוֹ ׁ ְש ִבין.

ֵּכיוָ ן ׁ ֶש ְ ּג ָמ ָר ּה ,נְ ָתנָ ּה לְ ַא ֵחר ו ֵּב ַר ְך ָעלֶ ָיה.
[ב ,ו] ְק ָר ָא ּה ְ ּבלַ ַעז,
ַה ָּלעוֹ זוֹ ת יוֹ ְצ ִאין יְ ֵדי חוֹ ָב ָתן.
ְק ָר ָא ּה ַא ּׁשו ִּרית,
ׁשוֹ ְמ ִעין וְ ׁ ֶש ֵאין ׁשוֹ ְמ ִעין יוֹ ְצ ִאין יְ ֵדי חוֹ ָב ָתן.
לְ עוֹ לָ ם ֵאין יוֹ ְצ ִאין יְ ֵדי חוֹ ָב ָתן,
ַעד ׁ ֶש ְּת ֵהא כְ תו ָּבה ַא ּׁשו ִּרית,
ְ ּבלָ ׁשוֹ ן ִע ְב ִריַ ,על ַה ֵּס ֶפרּ ַ ,ב ְ ּדיוֹ .

גי

די

מגילה ב ,ג-ד

משנה ג
ְ
ְ
ְ
ְ
ֶ ּבן ִעיר ׁ ֶש ָהלַ ך לִ כְ ַרך ,ו ֶּבן ְּכ ַרך ׁ ֶש ָהלַ ך לָ ִעיר,
ִאם ָע ִתיד לַ ֲחזוֹ ר לִ ְמקוֹ מוֹ  ,קוֹ ֵרא ִב ְמקוֹ מוֹ  ,וְ ִאם לָ או ,קוֹ ֵרא ִע ּ ָמ ֶהן.
ו ֵּמ ֵהיכָ ן קוֹ ֵרא ָא ָדם ֶאת ַה ּ ְמגִ ָּלה ,יוֹ ֵצא ָב ּה יְ ֵדי חוֹ ָבתוֹ ?
ְר ִ ּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרֻּ :כ ָּל ּה.
"א ׁיש יְ הו ִּדי".
ְר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרֵ :מ ִ
"א ַחר ַהדְּ ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה".
ְר ִ ּבי יוֹ ֵסה אוֹ ֵמרֵ :מ ַ
משנה ד
ַהכּ ֹל ְּכ ׁ ֵש ִרים לִ ְקרוֹ א ֶאת ַה ּ ְמגִ ָּלה ,חוּץ ֵמ ֵח ֵר ׁשׁ ,שוֹ ֶטה וְ ָק ָטן.
ְר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַמכְ ׁ ִשיר ַ ּב ָּק ָטן.
ֵאין קוֹ ִרין ֶאת ַה ּ ְמגִ ָּלה ,וְ לֹא מוֹ לִ ים ,וְ לֹא טוֹ ְבלִ ים ,וְ לֹא ַמ ִ ּזים,
וְ כֵ ן ׁשוֹ ֶמ ֶרת יוֹ ם ְּכנֶ גֶ ד יוֹ ם לֹא ִת ְטבּ ֹל,
ַעד ׁ ֶש ָּתנֵ ץ ַה ַח ּ ָמה.
וְ כֻ ָּלם ׁ ֶש ָע ׁש ּו ִמ ּׁ ֶש ָעלָ ה ַע ּמוּד ַה ּׁ ַש ַחרָּ ,כ ׁ ֵשר.
[ב ,ז] ַה ֹּכל ַח ָ ּי ִבין ִ ּב ְק ִר ַיאת ְמגִ ָּלה,
ֹּכ ֲהנִ ים ,לְ וִ ִ ּים ,וְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל,
ֵ ּג ִרים ,וַ ֲע ָב ִדים ְמ ׁ ֻש ְח ָר ִרין,
ֲחלָ לִ ים ,נְ ִתינִ ים ,ו ַּמ ְמזֵ ִרים,
ְס ִריס ָא ָדםְ ,ס ִריס ַח ּ ָמה,
ּ ְפצו ַּע ַ ּד ָּכא ,וּכְ רוּת ׁ ָש ְפכָ ה,
ֻּכ ָּלן ַח ָ ּי ִבין ,וּמוֹ ִצ ִיאין ֶאת ָה ַר ִ ּבים יְ ֵדי חוֹ ָב ָתן.
טו ְּמטוּם וְ ַאנְ ְ ּדרוֹ גִ ינוֹ ס ַח ָ ּי ִבין,
וְ ֵאין מוֹ ִצ ִיאין ֶאת ָה ַר ִ ּבים יְ ֵדי חוֹ ָב ָתן.
ַאנְ ְ ּדרוֹ גִ ינוֹ ס מוֹ ִציא ֶאת ִמינוֹ ,

וְ ֵאינוֹ מוֹ ִציא ֶאת ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמינוֹ .
טו ְּמטוּם ֵאינוֹ מוֹ ִציא
לֹא ֶאת ִמינוֹ וְ לֹא ֶאת ׁ ֶש ֵאינוֹ ִמינוֹ .
נָ ׁ ִשים וַ ֲע ָב ִדים ו ְּק ַט ִנּים ּ ְפטו ִּרין,
וְ ֵאין מוֹ ִצ ִיאין ֶאת ָה ַר ִ ּבים יְ ֵדי חוֹ ָב ָתן.
[ב ,ח] ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ָק ָטן ָהיִ ִיתי,
ו ְּק ִר ִית ָיה לִ ְפנֵ י ַר ִ ּבי ַט ְרפוֹ ן ְ ּבלוֹ ד,
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וְ ִק ְ ּבלַ נִ י.

 .13הגר"א הגיה על פי הבבלי כ ע"א" :וקריתיה למעלה מרבי טרפון וזקנים בלוד ,וקלסני .אמרו לו:
אין מביאין ראיה מן הקטן" (ובירושלמי פ"ב ה"ה גרסו בתשובת חכמים" :קטן הייתה ,ואין עידות
לקטן") .המילה "וקלסני" אינה בבבלי ובירושלמי (שאף לא גרסו "וקבלני" כגרסתנו) ,ומופיעה
בגרסת דפוס התוספתא ,אמנם ר"ש ליברמן בתוספ"כ כתב שאין לה קיום ,עיי"ש.

מגילה ב ,ג-ד

ָא ַמר ַר ִ ּבי:
ָק ָטן ָהיִ ִיתי ,ו ְּק ִר ִית ָיה לִ ְפנֵ י ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה ְ ּבאו ׁ ָּשה,
וְ ָהי ּו ׁ ָשם זְ ֵקנִ ים,
וְ לֹא ָא ַמר ֶא ָחד ֵמ ֶהן ָ ּד ָבר.
ָא ְמר ּו לוֹ :
ֵאין ְמ ִב ִיאין ְר ָאיָ ה ִמן ַה ּ ַמ ִּתיר.
ִמ ָּכן וְ ֵאילָ ְך,
ֻהנְ ֲהג ּו ְק ַט ִנּים ׁ ֶש ְ ּיה ּו קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה לָ ַר ִ ּבים.

[ב ,ט] ִמ ְצוַ ת ְמגִ ָּלהִ ,מ ְּת ִח ָּל ָת ּה וְ ַעד סוֹ ָפ ּה.
ִ ּד ְב ֵרי ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
"א ׁיש יְ הו ִּדי" (אסתר ב ,ה).
ֵמ ִ
ַר ִ ּבי יוֹ ֵסה אוֹ ֵמר:
"א ַחר ַה ְ ּד ָב ִרים ָה ֵא ֶּלה" (שם ג ,א).
ֵמ ַ
ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לְ ָעזָ ר אוֹ ֵמר:
"ב ַּליְ לָ ה ַההוּא" (שם ו ,א).
ִמ ַ ּ
ֲא ָבל ַה ֹּכל מוֹ ִדים ׁ ֶש ּ ִמ ְצוָ ָת ּה לִ גְ מֹר ַעד סוֹ ף.

וט

זט

מגילה ב ,ה-ו

משנה ה
ָּכל ַה ּיוֹ ם ָּכ ׁ ֵשר
לִ ְק ִר ַיאת ַה ּ ְמגִ ָּלה ,וְ לִ ְק ִר ַיאת ַה ַה ֵּלל,
וְ לִ ְת ִק ַיעת ַה ּׁשוֹ ָפר ,וְ לִ נְ ִטילַ ת ַהלּ וּלָ ב ,וְ לִ ְת ִפ ַּלת ַה ּמו ָּס ִפין,
וְ לַ ּמו ָּס ִפין ,וּלְ וִ דּ וּי ַה ּ ָפ ִרים ,וּלְ וִ דּ וּי ַה ּ ַמ ֲעשֵׂ ר ,וּלְ וִ דּ וּי יוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים.
יטה ,לִ ְתנו ָּפה ,לְ ַה ָ ּג ׁ ָשה ,לִ ְק ִמ ָיצה ,וּלְ ַה ְק ָט ָרה,
לִ ְס ִמיכָ ה ,לִ ׁ ְש ִח ָ
לִ ְמלִ ָיקה ,וּלְ ַק ָ ּבלָ ה ,וּלְ ַה ָ ּזיָ ה,
וּלְ ַה ׁ ְש ָקיַ ת סוֹ ָטה ,וְ לַ ֲע ִר ַיפת ָה ֶעגְ לָ ה ,וּלְ ַט ֲה ַרת ַה ְמצ ָֹרע.
משנה ו
ָּכל ַה ַּליְ לָ ה ָּכ ׁ ֵשר
לִ ְק ִצ ַירת ָהע ֶֹמר ,וּלְ ַה ְק ִטיר ֲחלָ ִבים וְ ֵא ָב ִרים.
זֶ ה ַה ְּכלָ ל :דָּ ָבר ׁ ֶש ּ ִמ ְצוָ תוֹ ַב ּיוֹ םָּ ,כ ׁ ֵשר ָּכל ַה ּיוֹ ם.
וְ ָד ָבר ׁ ֶש ּ ִמ ְצוָ תוֹ ַב ַּליְ לָ הָּ ,כ ׁ ֵשר ָּכל ַה ַּליְ לָ ה.
[ב ,י] ָּכל יוֹ ם ֶהנֶ ף ָאסוּר ֶ ּב ָח ָד ׁש.
ָּכל יוֹ ם ַה ְּׁש ִב ִיעי ַח ָ ּיב ַ ּב ֻּס ָּכה.
וְ כָ ל יוֹ ם ַה ְּׁש ִב ִיעי ָּכ ׁ ֵשר לַ לּ וּלָ ב.
ָּכל יוֹ ם ַה ְּׁש ִמינִ י ָּכ ׁ ֵשר לַ ּ ִמילָ ה.
וְ כָ ל ַה ַּליְ לָ ה ָּכ ׁ ֵשר לִ ְק ִצ ַירת ָהע ֶֹמר,
וּלְ ַה ְק ִטיר ֲחלָ ִבים וְ ֵא ָב ִרים

זֶ ה ַה ְּכלָ ל:
ָּכל ׁ ֶש ּ ִמ ְצוָ תוֹ ַב ּיוֹ םָּ ,כ ׁ ֵשר ָּכל ַה ּיוֹ ם,
וְ ָד ָבר ׁ ֶש ּ ִמ ְצוָ תוֹ ַב ַּליְ לָ הָּ ,כ ׁ ֵשר ָּכל ַה ַּליְ לָ ה.
[ב ,יא] וְ ֵאין ַח ָ ּי ִבין ֲעלֵ ֶיהן ִמ ֵּׁשם נוֹ ָתר,
וְ ֵאין ַמ ֲח ׁ ָש ָבה פוֹ ֶסלֶ ת ָ ּב ֶהן,
ַעד ׁ ֶש ַ ּי ֲעלֶ ה ַע ּמוּד ַה ַּׁש ַחר.

זי

פרק ג
משנה א
ְ ּבנֵ י ָה ִעיר ׁ ֶש ּ ָמכְ ר ּו ְרחוֹ ָב ּה ׁ ֶש ָּל ִעיר ,לוֹ ְק ִחים ְ ּב ָד ָמיו ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת;
ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ,לוֹ ְק ִחים ֵּת ָבה;
ֵּת ָבה ,לוֹ ְק ִחים ִמ ְט ּ ָפחוֹ ת; ִמ ְט ּ ָפחוֹ ת ,לוֹ ְק ִחים ְס ָפ ִרים; ְס ָפ ִרים ,לוֹ ְק ִחים ּתוֹ ָרה.
ֲא ָבל ִאם ָמכְ ר ּו תוֹ ָרה ,לֹא יִ ְקח ּו ְס ָפ ִרים; ְס ָפ ִרים ,לֹא יִ ְקח ּו ִמ ְט ּ ָפחוֹ ת;
ִמ ְט ּ ָפחוֹ ת ,לֹא יִ ְקח ּו ֵת ָבה; ֵּת ָבה ,לֹא יִ ְקח ּו ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת;
ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ,לֹא יִ ְקח ּו ֶאת ָה ְרחוֹ ב.
וְ כֵ ן ְ ּבמוֹ ָת ֵר ֶיהם.
ֵאין מוֹ כְ ִרים ֶאת ִמ ּׁ ֶש ָּל ַר ִ ּבים לַ ָ ּי ִחידִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ּמוֹ ִר ִידים אוֹ תוֹ ִמ ְּק ֻד ּׁ ָשתוֹ  .דִּ ְב ֵרי ְר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
ָא ְמר ּו לוֹ ִ :אם ֵּכןַ ,אף לֹא ֵמ ִעיר ְ ּגדוֹ לָ ה לְ ִעיר ְק ַט ָ ּנה!
[ב ,יב] ַר ִ ּבי ְמנַ ֵחם ֵ ּבי ַר ִ ּבי יוֹ ֵסה אוֹ ֵמר:
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ְ ּבנֵ י ַה ְּכנֶ ֶסת לֹא יִ ְקח ּו ֶאת ָה ְר ָח ָבה.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ַ ּב ּ ֵמי ְ ּד ָב ִרים ֲאמו ִּרים?
ִ ּבזְ ַמן ׁ ֶש ֹּלא ִה ְתנ ּו ִע ּ ָמ ֶהן ּ ַפ ְרנְ ֵסי אוֹ ָת ּה ָה ִעיר,
ֲא ָבל ִאם ִה ְתנ ּו ִע ּ ָמ ֶהן ּ ַפ ְרנְ ֵסי אוֹ ָת ּה ָה ִעיר,
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ְמ ׁ ַש ִנּין אוֹ ָת ּה לְ כָ ל ָ ּד ָבר ׁ ֶש ִ ּי ְרצוּ.
[ב ,יג] ָהעוֹ ֶ ׂשה ֵּת ָבה ו ִּמ ְט ּ ָפחוֹ ת לַ ֵּס ֶפר,
ַעד ׁ ֶש ֹּלא נִ ׁ ְש ַּת ּ ַמ ׁש ָ ּב ֶהן ָ ּגבוֹ ַּה,
ַר ַּׁשי לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ָ ּב ֶהן ֶה ְדיוֹ ט,
ו ִּמ ֶּׁש ִנ ׁ ְּש ַּת ּ ַמ ׁש ָ ּב ֶהן ָ ּגבוֹ ַּה,

ֵאין ַר ַּׁשי לְ ִה ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ָ ּב ֶהן ֶה ְדיוֹ ט.
ֲא ָבל ַמ ׁ ְש ִאיל ָא ָדם ִמ ְט ּ ַפ ְח ּתוֹ לַ ֵּס ֶפר,
וְ חוֹ זֵ ר וְ לוֹ ְק ָח ּה ִמ ּ ֶמ ּנוּ.
ִמ ְט ּ ְפחוֹ ת ְס ָפ ִרים,
ְמ ׁ ַש ִנּין אוֹ ָתן ִמ ְּס ָפ ִרים לִ ְס ָפ ִרים,
ֲא ָבל לֹא לִ ְד ָב ִרים ֲא ֵח ִרים.
[ב ,יד] ָהעוֹ ֶ ׂשה ְמנוֹ ָרה וְ נֵ ר לְ ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת,
ַעד ׁ ֶש ֹּלא נִ ׁ ְש ַּת ַּקע ׁ ֵשם ַה ְ ּב ָעלִ ים ֵמ ֶהן,
ֵאין ַר ַּׁשי לְ ׁ ַשנּוֹ ָתן לְ ָד ָבר ַא ֵחר;
ִמ ֶּׁש ִנ ׁ ְּש ַּת ַּקע ׁ ֵשם ַה ְ ּב ָעלִ ים ֵמ ֶהן,
ַר ַּׁשי לְ ׁ ַשנּוֹ ָתן לְ ָד ָבר ַא ֵחר.

 .14הגר"א הגיה (על פי הבבלי כו ע"א)" :בני העיר שמכרו רחובה של עיר לא יקחו בדמיו בית הכנסת.
וחכמים אומרים אין בו משום קדושה".
 .15הגר"א הוסיף כאן את האמור בבבלי כו ע"א" :אמר רבי יהודה :מעשה בבית הכנסת של טרסיים שהיה
בירושלים שמכרוה לרבי אליעזר ,ועשה בה כל צרכיו" .וראו להלן הלכה יז.

חי

[ב ,טו] יָ ִחיד ׁ ֶש ּ ָפ ַסק ְצ ָד ָקה ְ ּב ִעירוֹ ,
נוֹ ְתנָ ּה לַ ֲענִ ֵ ּיי ִעירוֹ ;
ְ ּב ִעיר ַא ֶח ֶרת ,נוֹ ְתנָ ּה לַ ֲענִ ֵ ּיי ִעיר ַא ֶח ֶרת.
ַה ּ ַפ ְרנָ ִסין ׁ ֶש ּ ָפ ְסק ּו ְצ ָד ָקה ְ ּב ִע ָירן,
נוֹ ְתנָ ּה לַ ֲענִ ֵ ּיי ִע ָירן;
ְ ּב ִעיר ַא ֶח ֶרת,
16
נוֹ ְתנִ ין אוֹ ָת ּה לַ ֲענִ ֵ ּיי ִעיר ַא ֶח ֶרת.
ַה ּפוֹ ֵסק ְצ ָד ָקה,
ַעד ׁ ֶש ֹּלא זָ כ ּו ָ ּב ּה ַה ּ ַפ ְרנָ ִסין,
ַר ַּׁשי לְ ׁ ַשנּוֹ ָת ּה לְ ָד ָבר ַא ֵחר;
ִמ ֶּׁש ָזּכ ּו ָב ּה ַה ּ ַפ ְרנָ ִסין,
ֵאין ַר ַּׁשי לְ ׁ ַשנּוֹ ָת ּה לְ ָד ָבר ַא ֵחר,
ֶא ָּלא ִמ ַ ּד ְע ָּתן.
[ב ,טז] גּ וֹ י ׁ ֶש ִה ְק ִ ּד ׁיש קוֹ ָרה לְ ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת,
וְ כָ תוּב ָעלָ יו "לְ ׁ ֵשם" ,בּ וֹ ְד ִקין אוֹ תוֹ :

מגילה ג ,א

ִאם ָא ַמר "לְ ׁ ֵשם ֶה ְק ֵ ּד ׁש נָ ַד ְר ִּתי",
גּ וֹ נְ זִ ין אוֹ תוֹ ,
וְ ִאם ָא ַמר "לְ ׁשוּם ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת נָ ַד ְר ִּתי",
גּ וֹ ְר ִרין ְמקוֹ ם ַה ֵּׁשם ,וְ גוֹ נְ זִ ין אוֹ תוֹ ,
17
ו ִּמ ׁ ְש ַּת ּ ְמ ׁ ִשין ַ ּב ּמוֹ ָתר.
ְּכלִ י ָ ּגבוֹ ַּה,
ַעד ׁ ֶש ֹּלא נִ ׁ ְש ַּת ּ ַמ ׁש ָ ּב ֶהן ָ ּגבוֹ ַּה,
ַר ַּׁשי לִ ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ָ ּב ֶהן ֶה ְדיוֹ ט;
ִמ ֶּׁש ִנ ׁ ְּש ַּת ּ ַמ ׁש ָ ּב ֶהן ָ ּגבוֹ ַּה,
ֵאין ַר ַּׁשי לִ ׁ ְש ַּת ּ ֵמ ׁש ָ ּב ֶהן ֶה ְדיוֹ ט.
וְ כֵ לִ ים ׁ ֶש ֶנ ֱּעשׂ ּו ִמ ְּת ִח ָּל ָתן לַ ֶה ְדיוֹ ט,
ֵאין עוֹ ִ ׂשין אוֹ ָתן לַ ָ ּגבוֹ ַּה.
ֲא ָבנִ ים וְ קוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ֲח ָצ ָבן ִמ ְּת ִח ָּלה לְ ֵבית ַה ְּכנֶ ֶסת,
ֵאין בּ וֹ נִ ין אוֹ ָתן ְ ּב ַהר ַה ַ ּביִ ת.
ַא ְבנֵ י ֵהיכָ ל וַ ֲעזָ רוֹ ת ׁ ֶש ִנ ְּפ ְ ּגמ ּו וְ ׁ ֶש ִנּגְ ְממוּ,
ֵאין לָ ֶהן ּ ִפ ָ ּדיוֹ ן ו ְּטעוּנִ ין ְ ּגנִ יזָ ה.

 .16הגר"א הגיה במקום הרישא כפי הנוסח בבבלי כז ע"א" :בני העיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהן
צדקה – נותנין ,וכשהן באין מביאין אותה עמהן .ויחיד שהלך לעיר אחרת ופסקו עליו צדקה – תנתן
לעניי אותה העיר".
 .17ראו בבלי ערכין ו ע"א" :עובד כוכבים שהתנדב קורה ושם כתוב עליה ,בודקין אותו – אם אמר בדעת
ישראל הפרשתיה ,יגוד וישתמש במותר .ואם לאו – טעונה גניזה".

מגילה ג ,ב-ג

טי

משנה ב
ֵאין מוֹ כְ ִרין ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ֶא ָּלא ַעל ְּתנַ יֶ :א ּ ָמ ַתי ׁ ֶש ִ ּי ְרצוּ ,יַ ְחזִ ירוּהוּ .דִּ ְב ֵרי ְר ִ ּבי ֵמ ִאיר.
וַ ֲחכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים :מוֹ כְ ִרין אוֹ תוֹ ִמ ְמ ַּכר עוֹ לָ ם ,חוּץ ֵמ ַא ְר ָ ּב ָעה ְד ָב ִרים:
לַ ּ ַמ ְר ֵחץ ,וְ לַ ֻ ּב ְר ְס ִקי ,לִ ְט ִבילָ ה ,וּלְ ֵבית ַה ּ ַמיִ ם.
ְר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר :מוֹ כְ ִרין אוֹ תוֹ לְ ׁ ֵשם ָח ֵצר ,וְ ַהלּ וֹ ֵק ַחַ ,מה ּׁ ֶש ִ ּי ְר ֶצה יַ ֲעשֶׂ ה.
[ב ,יז] ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ַמ ֲע ֶ ׂשה ְב ַר ִ ּבי לְ ָעזָ ר ֵ ּבי ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק,
ׁ ֶש ָּל ַקח ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ְּל ַאלֶ ְּכ ַסנְ ְ ּד ִר ִ ּיים ׁ ֶש ָהיְ ָתה
ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִ ם,

וְ ָהיָ ה עוֹ ֶ ׂשה ָ ּב ּה ָּכל ֶח ְפצוֹ .
אשוֹ ן ָקרוּי
לֹא ָא ְסר ּו ֶא ָּלא ׁ ֶש ֹּלא יְ ֵהאֵ ׁ 18שם ָה ִר ׁ
ָעלָ יו.

משנה ג
וְ עוֹ ד ָא ַמר ְר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ָח ַרב,
ֵאין ַמ ְס ּ ִפ ִידים לְ תוֹ כוֹ  ,וְ ֵאין ַמ ְפ ׁ ִשילִ ים לְ תוֹ כוֹ ֲח ָבלִ ים ,וְ ֵאין ּפוֹ ְר ִסים לְ תוֹ כוֹ ְמצוֹ דוֹ ת,
וְ ֵאין ׁשוֹ ְט ִחים ַעל ַ ּגגּ וֹ ֵפרוֹ ת ,וְ ֵאין עוֹ שִׂ ין אוֹ תוֹ ַק ּ ַפנְ דַּ ְריָ א,
ׁ ֶש ֶ ּנ ֱא ַמר (ויקרא כו ,לא)" :וַ ֲה ׁ ִש ּמוֹ ִתי ֶאת ִמ ְקדְּ ׁ ֵשיכֶ ם" – ְק ֻד ּׁ ָש ָתן ַאף ְּכ ׁ ֶש ְ ּיה ּו ׁשוֹ ֵמ ִמים.
ָעל ּו בוֹ ֲעשָׂ ִבים ,לֹא יִ ְתל ֹׁשִ ,מ ּ ְפנֵ י ַעגְ מוּת נֶ ֶפ ׁש.
[ב ,יח] ָ ּב ֵּתי כְ נֵ ִס ּיוֹ ת,
ֹאש.
ֵאין נוֹ ֲהגִ ין ָ ּב ֶהן ַקלּ וּת ר ׁ
לֹא יִ ָּכנֵ ס ָ ּב ֶהן ַ ּב ַח ּ ָמה ִמ ּ ְפנֵ י ַה ַח ּ ָמה,
ו ַּב ִ ּצ ָנּה ִמ ּ ְפנֵ י ַה ִ ּצ ָנּה ,ו ַּב ְ ּג ׁ ָש ִמים ִמ ּ ְפנֵ י ַה ְ ּג ׁ ָש ִמים,
וְ ֵאין אוֹ כְ לִ ין ָ ּב ֶהן וְ ֵאין ׁשוֹ ִתין ָ ּב ֶהן,
וְ ֵאין יְ ׁ ֵשנִ ין ָ ּב ֶהן ,וְ ֵאין ְמ ַט ֵ ּילין ָ ּב ֶהן,
וְ ֵאין נֵ אוֹ ִתין ָ ּב ֶהן,

 .18הגר"א הגיה תחת המילים "שלא יהא"" :בזמן".

ֲא ָבל קוֹ ִרין וְ שוֹ נִ ין וְ דוֹ ְר ׁ ִשין ָ ּב ֶהן.
ֶה ְס ּ ֵפד ׁ ֶש ָּל ַר ִ ּבים יֻ ְס ּ ַפד ָ ּב ֶהן.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה:
ַ ּב ּ ֵמי ְד ָב ִרים ֲאמו ִּרים? ְ ּביִ ּׁשו ָּבן.
ּיחין אוֹ ָתן,
ֲא ָבל ְ ּב ָח ְר ָ ּבנָ ןַ ,מ ִנ ִ
ו ְּמגַ ְ ּדלִ ין ָ ּב ֶהן ֲע ָ ׂש ִבים ִמ ּ ְפנֵ י ַעגְ מוּת נֶ ֶפ ׁש.

כ

מגילה ג ,ד

משנה ד
ֹאש ח ֶֹד ׁש ׁ ֶש ַּל ֲא ָדר ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ַ ּב ּׁ ַש ָ ּבת ,קוֹ ִרים ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ָקלִ ים.
ר ׁ
ימים לְ ׁ ֶש ָע ַבר ,ו ַּמ ְפ ִס ִיקים לְ ׁ ַש ָ ּבת ַא ֶח ֶרת.
ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּבתוֹ ְך ׁ ַש ָ ּבתַ ,מ ְקדִּ ִ
"הח ֶֹד ׁש ַה ֶ ּזה לָ כֶ ם".
"פ ָרה ֲא ֻד ּ ָמה"ּ ָ .ב ְר ִב ִיעיתַ ,
ישיתָ ּ ,
ַ ּב ּׁ ְשנִ ָ ּיה" ,זָ כוֹ ר"ּ ַ .ב ּׁ ְשלִ ׁ ִ
ישית ,חוֹ זְ ִרים לְ ִס ְד ָרן.
ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ַ ּבכּ ֹל ַמ ְפ ִס ִיקים:
אשי ֳח ָד ׁ ִשיםּ ַ ,ב ֲחנֻ ָּכה ו ַּב ּפו ִּריםּ ַ ,ב ַּת ֲענִ ּיוֹ ת ,ו ַּב ּ ַמ ֲע ָמדוֹ ת ,ו ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים.
ְ ּב ָר ׁ ֵ

ֹאש ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ׁ ֶש ָחל לִ ְהיוֹ ת ַ ּב ַּׁש ָ ּבת,
[ג ,א] ר ׁ
קוֹ ִרין ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ָקלִ ים,
ו ַּמ ְפ ִט ִירין ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ָקלִ ים ׁ ֶש ִ ּביהוֹ יָ ָדע ַה ֹּכ ֵהן.
אשוֹ נָ ה?
ֵאי זוֹ ִהיא ׁ ַש ָ ּבת ִר ׁ
ֹאש ח ֶֹד ׁש ֲא ָדר ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּבתוֹ כָ ּה,
ָּכל ׁ ֶשר ׁ
ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
[ג ,ב] ַ ּב ְּׁשנִ ָ ּיה" ,זָ כוֹ ר"
ו ַּמ ְפ ִט ִירין (שמ"א טו ,ב):
" ֹּכה ָא ַמר ה' ְצ ָבאוֹ ת,
ּ ָפ ַק ְד ִּתי ֵאת ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה ֲע ָמלֵ ק לְ יִ ְ ׂש ָר ֵאל".
ֵאי זוֹ ִהיא ׁ ַש ָ ּבת ׁ ְשנִ ָ ּיה?
ָּכל ׁ ֶש ּפו ִּרים ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּבתוֹ כָ ּה,
וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
ישית'ָ ּ ,פ ָרה ֲא ֻד ּ ָמה',
[ג ,ג] ַ ּב ְּׁשלִ ׁ ִ
ו ַּמ ְפ ִט ִירין (יחזקאל לו ,כה):

"וְ זָ ַר ְק ִּתי ֲעלֵ יכֶ ם ַמיִ ם ְטהוֹ ִרים ,ו ְּט ַה ְר ֶּתם".
ישית?
ֵאי זוֹ ִהיא ׁ ַש ָ ּבת ׁ ְשלִ ׁ ִ
ָּכל ׁ ֶש ְּסמוּכָ ה לְ פו ִּרים ֵמ ֲאחוֹ ָריו.
[ג ,ד] ְר ִב ִיעית,
ֹאש ֳח ָד ׁ ִשים" (שמות יב ,ב),
"הח ֶֹד ׁש ַה ֶזּה לָ כֶ ם ר ׁ
ַ
ו ַּמ ְפ ִט ִירין (יחזקאל מה ,יח):
אשוֹ ן ְ ּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש".
" ֹּכה ָא ַמר ה' אלוהיםּ ָ 19ב ִר ׁ
ֵאיזוֹ ִהיא ׁ ַש ָ ּבת ְר ִב ִיעית?
ֹאש ח ֶֹד ׁש נִ ָיסן ָחל לִ ְהיוֹ ת ְ ּבתוֹ כָ ּה,
ָּכל ׁ ֶשר ׁ
וַ ֲא ִפלּ ּו ְ ּב ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת.
ָהיְ ָתה ּ ָפ ָר ׁ ַשת ׁ ְש ָקלִ ים ְסמוּכָ ה לַ ֲא ָדר,
ֵ ּבין ִמ ְּל ָפנֶ ָיהּ ֵ ,בין ִמ ְּל ַא ֲח ֶר ָיה,
קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ,וְ חוֹ זְ ִרין וְ כוֹ ְפלִ ין אוֹ ָת ּה.
ישית ,וְ כֵ ן ָ ּב ְר ִב ִיעית,
וְ כֵ ן ַ ּב ְּׁשנִ ָ ּיה ,וְ כֵ ן ַ ּב ְּׁשלִ ׁ ִ
וְ כֵ ן ַ ּב ֲחנֻ ָּכה ,וְ כֵ ן ַ ּב ּפו ִּרים.

 .19כך צורת הקריאה על פי הניקוד .והכתיב בפסוק" :א-דני הוי'".

מגילה ג ,ה

אכ

משנה ה
ַ ּב ּ ֶפ ַסח קוֹ ִרים ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת מוֹ ֲעדוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ַרת כּ ֲֹהנִ ים.
"ש ְב ָעה ׁ ָש ֻבעוֹ ת" (דברים טז ,ט).
ָ ּב ֲע ֶצ ֶרתִ ׁ ,
"בח ֶֹד ׁש ַה ּׁ ְש ִב ִיעי ְב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש" (ויקרא כג ,כד).
ֹאש ַה ּׁ ָשנָ הּ ַ ,
ְ ּבר ׁ
"א ֲח ֵרי מוֹ ת" (ויקרא טז ,א).
ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּריםַ ,
אשוֹ ן ׁ ֶש ֶּל ָחג,
ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ָה ִר ׁ
קוֹ ִרים ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת מוֹ ֲעדוֹ ת ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ַרת כּ ֲֹהנִ ים,
ו ׁ ְּש ָאר ָּכל יְ מוֹ ת ֶה ָחג ,קוֹ ִרים ְ ּב ָק ְר ְ ּבנוֹ ת ֶה ָחג.
[ג ,ה] ׁשוֹ ֲאלִ ין ִהלְ כוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח ַ ּב ּ ֶפ ַסח,
וְ ִהלְ כוֹ ת ֲע ֶצ ֶרת ָ ּב ֲע ֶצ ֶרת,
וְ ִהלְ כוֹ ת ֶה ָחג ֶ ּב ַחג.
ְ ּב ֵבית ַה ַו ַּעד,
ׁשוֹ ֲאלִ ין ְ ּב ִהלְ כוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח
ק ֶֹדם לַ ּ ֶפ ַסח ׁ ְשל ׁ ִֹשים יוֹ ם.
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל אוֹ ֵמר:
ׁ ְש ֵּתי ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת.
אשוֹ ן ׁ ֶש ַּל ּ ֶפ ַסח,
יוֹ ם טוֹ ב ָה ִר ׁ
20
קוֹ ִרין ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ֶהנֶ ף ׁ ֶש ְ ּבתוֹ ַרת ֹּכ ֲהנִ ים.
ו ׁ ְּש ָאר ָּכל יְ מוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח,
ְמ ַד ְּלגִ ין ֵמ ִענְ יְ נוֹ ת ַה ּ ֶפ ַסח ַה ְּכתו ִּבין ַ ּב ּתוֹ ָרה.
21
"ש ְב ָעה ׁ ָשבוּעוֹ ת" (דברים טז ,ט),
ָ ּב ֲע ֶצ ֶרת ׁ ִ
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים:
ישי" (שמות יט ,א).
"בח ֶֹד ׁש ַה ְּׁשלִ ׁ ִ
ַּ

ֹאש ׁ ָשנָ ה:
[ג ,ו] ְ ּבר ׁ
ַּ
"ד ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל לֵ אמֹר:
ַ ּבח ֶֹד ׁש ַה ְּׁש ִב ִיעי ְ ּב ֶא ָחד לַ ח ֶֹד ׁש
יִ ְהיֶ ה לָ כֶ ם ׁ ַש ָ ּבתוֹ ן" (ויקרא כג ,כד),
וְ יֵ ׁש אוֹ ְמ ִרים:
"וַ ה' ּ ָפ ַקד ֶאת ָ ׂש ָרה" (בראשית כא ,א).
[ג ,ז] ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּרים,
"א ֲח ֵרי מוֹ ת" (ויקרא טז ,א),
קוֹ ִרין ַ
ו ַּמ ְפ ִט ִירין" :ו ֶּב ָעשׂ וֹ ר" (במדבר כט ,ז)
ׁ ֶש ְ ּב ֻח ּ ַמ ׁש ַה ּ ִפ ּקו ִּדים.
אשוֹ ן ׁ ֶש ֶּל ָחג,
[ג ,ח] ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ָה ִר ׁ
קוֹ ִרין (ויקרא כג ,לד):
22
ַּ
"ד ֵ ּבר ֶאל ְ ּבנֵ י יִ ְ ׂש ָר ֵאל לֵ אמֹר,

 .20הגר"א הגיה על פי הבבלי לא ע"א" :בפרשת המועדות ,ומפטירין בפסח גלגל" .ובהמשך (במקום
הנוסח "מדלגין מענינות וכו'")" :מלקט וקורא מענינו של פסח .יום טוב האחרון של פסח קורין ויהי
בשלח ומפטירין 'וידבר דוד'".
 .21הגר"א הוסיף על פי הבבלי שם" :ומפטירין בחבקוק".
 .22הגר"א הגיה תחת שורה זאת על פי הבבלי שם" :בפרשת מועדות שבתורת כהנים ,ושאר כל ימות החג
בקרבנות החג".

בכ

ַ ּב ֲח ִמ ָּׁשה ָע ָ ׂשר יוֹ ם לַ ח ֶֹד ׁש ַה ְּׁש ִב ִיעי ַה ֶזּה,
ַחג ַה ֻּסכּ וֹ ת ׁ ִש ְב ַעת יָ ִמים לַ ה'".
ַ ּב ֵּׁשנִ י (במדבר כט ,יז ואילך) –
"ו ַּב ּיוֹ ם ַה ֵּׁשנִ י".
ישי".
ישי" :ו ַּב ּיוֹ ם ַה ְּׁשלִ ׁ ִ
ַ ּב ְּׁשלִ ׁ ִ

מגילה ג ,ה

ָ ּב ְר ִב ִיעי" :ו ַּב ּיוֹ ם ָה ְר ִב ִיעי".
ישי".
ישי" :ו ַּב ּיוֹ ם ַה ֲח ִמ ׁ ִ
ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ַ ּב ִּׁש ִּׁשי" :ו ַּב ּיוֹ ם ַה ִּׁש ִּׁשי".
ַ ּב ְּׁש ִב ִיעי" :ו ַּב ּיוֹ ם ַה ְּׁש ִב ִיעי".
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ַ ּב ְּׁש ִמינִ י" :ו ַּב ּיוֹ ם ַה ְּׁש ִמינִ י".

 .23הגר"א הגיה על פי הבבלי שם" :יום טוב האחרון קורין 'כל הבכור' ,מצות וחוקים ובכור".

מגילה ג ,ו

גכ

משנה ו
ַ ּב ֲחנֻ ָּכהּ ַ ,ב ְ ּנשִׂ ִיאיםּ ַ .ב ּפו ִּרים" ,וַ ָ ּיבֹא ֲע ָמלֵ ק" (שמות יז ,ח).
אשי ָח ְד ׁ ֵשיכֶ ם" (במדבר כח ,יא).
אשי ֳח ָד ׁ ִשים" ,ו ְּב ָר ׁ ֵ
ְ ּב ָר ׁ ֵ
אשיתּ ַ .ב ַּת ְענִ ּיוֹ תּ ְ ,ב ָרכוֹ ת ו ְּקלָ לוֹ ת.
ַ ּב ּ ַמ ֲע ָמדוֹ תּ ְ ,ב ַמ ֲעשֵׂ ה ְב ֵר ׁ ִ
ֵאין ַמ ְפ ִס ִיקין ִ ּב ְקלָ לוֹ תֶ ,א ָּלא ֶא ָחד קוֹ ֵרא ֶאת ֻּכ ָּלם.
ישי ו ַּב ּׁ ַש ָ ּבת ַ ּב ּ ִמנְ ָחה ,קוֹ ִרים ְּכ ִס ְד ָרן,
ַ ּב ּׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
וְ ֵאינ ּו עוֹ לֶ ה לָ ֶהם ִמן ַה ֶח ׁ ְשבּ וֹ ןֶ ׁ ,ש ֶ ּנ ֱא ַמר (ויקרא כג ,מד):
"וַ יְ ַד ֵ ּבר מ ׁ ֶֹשה ֶאת מ ֲֹע ֵדי ה' ֶאל ְ ּבנֵ י יִ שְׂ ָר ֵאל",
ִמ ְצוָ ָתן ׁ ֶש ְ ּיה ּו קוֹ ִרין ָּכל ֶא ָחד וְ ֶא ָחד ִ ּבזְ ַמנּוֹ .

ֹאש ח ֶֹד ׁש ׁ ֶש ַּל ֲחנֻ ָּכה,
[ג ,ט] ְ ּבר ׁ
קוֹ ִרין (במדבר כח ,יא):
אשי ָח ְד ׁ ֵשיכֶ ם".
"ו ְּב ָר ׁ ֵ
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ְ ּב ִת ׁ ְש ָעה ְב ָאב,
ֲא ֵח ִרים אוֹ ְמ ִרים (ויקרא כו ,יד):
"וְ ִאם לֹא ִת ׁ ְש ְמע ּו לִ י".

[ג ,י] ִמ ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּפוֹ ְס ִקין ַ ּב ַּׁש ָ ּבת ַ ּב ַּׁש ְח ִרית,
ׁ ָשם ַמ ְת ִחילִ ין ַ ּב ּ ִמנְ ָחה.
ַ ּב ּ ִמנְ ָחהִ ,מ ָּׁשם ַמ ְת ִחילִ ין ַ ּב ֵּׁשנִ י.
ישי.
ַ ּב ֵּׁשנִ יִ ,מ ָּׁשם ַמ ְת ִחילִ ין ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
25
ישיִ ,מ ָּׁשם ַמ ְת ִחילִ ין לַ ַּׁש ָ ּבת ַה ָ ּב ָאה.
ַ ּב ֲח ִמ ׁ ִ
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ָמקוֹ ם ׁ ֶש ּפוֹ ְס ִקין ַ ּב ַּׁש ָ ּבת ַ ּב ַּׁש ְח ִרית,
26
ִמ ָּׁשם ַמ ְת ִחילִ ין לַ ַּׁש ָ ּבת ַה ָ ּב ָאה.

 .24באור הגנוז גרס" :בתשעה באב' :כי תוליד בנים' .אחרים אומרים וכו'" .ובבבלי לא ע"ב לא הזכירו
קריאה זו בשם ברייתא ,אלא שבמסקנת הסוגיה "אמר אביי האידנא נהוג עלמא למיקרי 'כי תוליד
בנים' ,ומפטירין 'אסף אסיפם'".
 .25הגר"א הוסיף על פי הבבלי לא ע"ב" :דברי רבי מאיר".
 .26הגר"א הגיה על פי הבבלי שם" :שם קורין במנחה ובשני ובחמישי ולשבת".

דכ

פרק ד
משנה א
ַה ּקוֹ ֵרא ֶאת ַה ּ ְמגִ ָּלה – עוֹ ֵמד ,יוֹ ׁ ֵשב.
ְק ָר ָא ּה ֶא ָחדְ ,ק ָראו ָּה ׁ ְשנַ יִ ם ,יָ ְצאוּ.
ְמקוֹ ם ׁ ֶש ָ ּנ ֲהג ּו לְ ָב ֵר ְך ,יְ ָב ֵר ְך; וְ ׁ ֶשלּ ֹא לְ ָב ֵר ְך ,לֹא יְ ָב ֵרךְ.
ישי ו ַּב ּׁ ַש ָ ּבת ַ ּב ּ ִמנְ ָחה ,קוֹ ִרין ׁ ְשל ׁ ָֹשה.
ַ ּב ּׁ ֵשנִ י ו ַּב ֲח ִמ ׁ ִ
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתים ֵמ ֶהן ,וְ ֵאין מוֹ ִס ִיפים ֲעלֵ ֶיהן ,וְ ֵאין ַמ ְפ ִט ִירים ַ ּב ָ ּנ ִביא.
ַה ּפוֹ ֵת ַח וְ ַהחוֹ ֵתם ַ ּב ּתוֹ ָרהְ ,מ ָב ֵר ְך לְ ָפנֶ ָיה וּלְ ַא ֲח ֶר ָיה.
משנה ב
אשי ֳח ָד ׁ ִשים ו ְּב ֻחלּ וֹ ׁ ֶש ַּל ּמוֹ ֵעד ,קוֹ ִרים ַא ְר ָ ּב ָעה.
ְ ּב ָר ׁ ֵ
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתים ֵמ ֶהם וְ ֵאין מוֹ ִס ִיפין ֲעלֵ ֶיהם ,וְ ֵאין ַמ ְפ ִט ִירים ַ ּב ָ ּנ ִביא.
ַה ּפוֹ ֵת ַח וְ ַהחוֹ ֵתם ַ ּב ּתוֹ ָרהְ ,מ ָב ֵר ְך לְ ָפנֶ ָיה וּלְ ַא ֲח ֶר ָיה.
זֶ ה ַה ְּכלָ לָּ :כל ׁ ֶש ֶ ּי ׁש בּ וֹ מו ָּסף וְ הוּא ֵאינ ּו יוֹ ם טוֹ ב ,קוֹ ִרין ַא ְר ָ ּב ָעה.
[בכת"י קויפמן הרישא היא המשך המשנה הקודמת]

ְ ּביוֹ ם טוֹ בֲ ,ח ִמ ּׁ ָשהּ ְ .ביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּריםִ ׁ ,ש ּׁ ָשהּ ַ .ב ּׁ ַש ָ ּבתִ ׁ ,ש ְב ָעה.
ֵאין ּפוֹ ֲח ִתים ֵמ ֶהןֲ ,א ָבל מוֹ ִס ִיפים ֲעלֵ ֶיהם ,ו ַּמ ְפ ִט ִירים ַ ּב ָ ּנ ִביא.
ַה ּפוֹ ֵת ַח וְ ַהחוֹ ֵתם ַ ּב ּתוֹ ָרהְ ,מ ָב ֵר ְך לְ ָפנֶ ָיה וּלְ ַא ֲח ֶר ָיה.
[ג ,יא] ְ ּביוֹ ם טוֹ בֲ ,ח ִמ ָּׁשה,
ְ ּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּריםִ ׁ ,ש ָּׁשה,
ַ ּב ַּׁש ָ ּבתִ ׁ ,ש ְב ָעה.
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וְ ִאם ָרצ ּו לְ הוֹ ִסיףַ ,אל יוֹ ִסיפוּ.
ִ ּד ְב ֵרי ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל.
ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבה אוֹ ֵמר:
ְ ּביוֹ ם טוֹ בֲ ,ח ִמ ָּׁשה,

ו ְּביוֹ ם ַה ִּכ ּפו ִּריםִ ׁ ,ש ְב ָעה,
ו ַּב ַּׁש ָ ּבת ׁ ִש ָּׁשה.
וְ ִאם ָרצ ּו לְ הוֹ ִסיף ,מוֹ ִס ִיפין.
וְ ַה ֹּכל עוֹ לִ ין לְ ִמנְ יַ ן ׁ ִש ְב ָעה,
ֲא ִפלּ ּו ִא ָּׁשהֲ ,א ִפלּ ּו ָק ָטן.
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ֵאין ְמ ִב ִיאין ֶאת ָה ִא ָּׁשה לִ ְקרוֹ ת לָ ַר ִ ּבים.

 .27הגר"א הגיה על פי הבבלי כג ע"א" :אין פוחתין מהן ואין מוסיפים עליהן" .וכן להלן בדברי רבי
עקיבא" :אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהן".
 .28הגר"א הגיה כפי הבבלי שם..." :ואפילו קטן ואפילו אשה ,אבל אמרו חכמים :אשה לא תקרא בתורה,
מפני כבוד הצבור".

מגילה ד ,א-ב

[ג ,יב] ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת
ׁ ֶש ֵאין לָ ֶהם ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְק ָרא ֶא ָּלא ֶא ָחד,
עוֹ ֵמד וְ קוֹ ֵרא וְ יוֹ ׁ ֵשב,
וְ עוֹ ֵמד וְ קוֹ ֵרא וְ יוֹ ׁ ֵשב,
עוֹ ֵמד וְ קוֹ ֵרא וְ יוֹ ׁ ֵשב,
ֲא ִפלּ ּו ׁ ִש ְב ָעה ּ ְפ ָע ִמים.

[ג ,יג] ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ְּללָ עוֹ זוֹ ת,
ִאם יֵ ׁש לָ ֶהן ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְק ָרא ִע ְב ִרית,
ּפוֹ ְת ִחין ִע ְב ִרית וְ חוֹ ְת ִמין ִע ְב ִרית.
ִאם ֵאין לָ ֶהן ִמי ׁ ֶש ִ ּי ְק ָרא ֶא ָּלא ֶא ָחד,
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ֵאין קוֹ ֵרא ֶא ָּלא ֶא ָחד.

 .29הגר"א הגיה" :אם יש להם אחר ,מי שיקרא הוא קורא".
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מגילה ד ,ג

משנה ג
ֵאין ּפוֹ ְר ִסים ֶאת ׁ ְש ַמע ,וְ ֵאין עוֹ ְב ִרים לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ,וְ ֵאין נוֹ שְׂ ִאים ַּכ ּ ֵפ ֶיהם,
וְ ֵאין קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ,וְ ֵאין ַמ ְפ ִט ִירים ַ ּב ָ ּנ ִביא,
וְ ֵאין עוֹ שִׂ ין ַמ ֲע ָמד וּמוֹ ׁ ָשב ,וְ ֵאין אוֹ ְמ ִרים ִ ּב ְר ַּכת ֲא ֵבלִ ים וַ ֲח ָתנִ ים,
וְ ֵאין ְמזַ ּ ְמנִ ים ַעל ַה ּ ָמזוֹ ן ְ ּב ׁ ֵשםָ ּ ,פחוּת ֵמ ֲעשָׂ ָרה.
ו ַּב ַּק ְר ָקעוֹ תִּ ,ת ׁ ְש ָעה וְ כ ֵֹהן .וְ ָא ָדםַּ ,כ ּיוֹ ֵצא ָב ֶהן.
[ג ,יד] ֵאין עוֹ ִ ׂשין ַמ ֲע ָמד וּמוֹ ׁ ָשב
ּ ָפחוּת ֵמ ֲע ָ ׂש ָרה,
וְ ֵאין ַמ ֲע ָמד וּמוֹ ׁ ָשב ּ ָפחוּת ִמ ִּׁש ְב ָעה ּ ְפ ָע ִמים,
וְ ֵאין אוֹ ֵמר ִ ּב ְר ַּכת ֲא ֵבלִ ים ּ ָפחוּת ֵמ ֲע ָ ׂש ָרה,
וְ ֵאין ֲא ֵבלִ ים ִמן ַה ּ ִמנְ יָ ן.
ֵאין אוֹ ֵמר ִ ּב ְר ַּכת ֲח ָתנִ ים ּ ָפחוּת ֵמ ֲע ָ ׂש ָרה,
וַ ֲח ָתנִ ים ִמן ַה ּ ִמנְ יָ ן.
אוֹ ֵמר ִ ּב ְר ַּכת ֲח ָתנִ ים,
ֵ ּבין ִ ּב ְסעוֹ ַדת ֵארו ִּסין,
ֵ ּבין ִ ּב ְסעוֹ ַדת נִ ּ ׂשו ִּאין,
ֵ ּבין ַ ּבחֹלּ ֵ ,בין ַ ּב ַּׁש ָ ּבת.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ִאם ָ ּבא ּו ָפנִ ים ֲח ָד ׁשוֹ ת,
אוֹ ֵמר ִ ּב ְר ַּכת ֲח ָתנִ ים,
וְ ִאם לָ או,
ֵאין אוֹ ֵמר ִ ּב ְר ַּכת ֲח ָתנִ ים.
ימ ַתי ַמ ִּס ִיאין ַעל ַהח ֶֹד ׁש?
[ג ,טו] ֵא ָ
לְ אוֹ ר ִעבּ וּרוֹ .
ֵּכ ַיצד?
ָחל לִ ְהיוֹ ת ֶע ֶרב ׁ ַש ָ ּבת וְ ׁ ַש ָ ּבת,
ַמ ִּס ִיעין ָעלָ יו לְ מוֹ ָצ ֵאי ׁ ַש ָ ּבת.

ָא ַמר ַר ִ ּבי לְ ָעזָ ר ֵ ּבי ַר ִ ּבי ָצדוֹ ק:
ָּכ ְך ָהי ּו ֲחבוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ִ ּבירו ׁ ָּשלַ יִ ם נוֹ ֲהגִ ין,
ֵאלּ ּו לְ ֵבית ַה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה ,וְ ֵאלּ ּו לְ ֵבית ָה ֵא ֶבל,
ֵאלּ ּו לִ ְסעוֹ ַדת ֵארו ִּסין ,וְ ֵאלּ ּו לִ ְסעוֹ ַדת נִ ּׁשו ִּאין,
ֵאלּ ּו לִ ׁ ְשבו ַּע ַה ֵ ּבן ,וְ ֵאלּ ּו לְ לִ ּקוּט ֲע ָצמוֹ ת.
ׁ ְשבו ַּע ַה ֵ ּבן וְ לִ ּקוּט ֲע ָצמוֹ ת –
ׁ ְשבו ַּע ַה ֵ ּבן קוֹ ֵדם לְ לִ ּקוּט ֲע ָצמוֹ ת.
ֵ ּבית ַה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה ו ֵּבית ָה ֵא ֶבל –
ֵ ּבית ַה ּ ִמ ׁ ְש ֶּתה קוֹ ֵדם לְ ֵבית ָה ֵא ֶבל.
ַר ִ ּבי יִ ׁ ְש ָמ ֵעאל ָהיָ ה ַמ ְק ִ ּדים ֵ ּבית ָה ֵא ֶבל לְ כֻ ָּלם,
ׁ ֶש ֶנ ֱּא ַמר (קהלת ז ,ב):
"טוֹ ב לָ לֶ כֶ ת ֶאל ֵ ּבית ֵא ֶבל
ִמ ֶּלכֶ ת ֶאל ֵ ּבית ִמ ׁ ְש ֶּתה,
ַ ּב ֲא ׁ ֶשר הוּא סוֹ ף ָּכל ָה ָא ָדם,
וְ ַה ַחי יִ ֵּתן ֶאל לִ בּ וֹ ".
[ג ,טז] ַר ִ ּבי ֵמ ִאיר ָא ַמר ִמ ֵּׁשם ַר ִ ּבי ֲע ִק ָיבה:
ַמה ִּתלְ מֹד לוֹ ַמר "וְ ַה ַחי יִ ֵּתן ֶאל לִ בּ וֹ "?
ֲע ֵבידּ ְ ,דיַ ַע ְבדוּן לָ ְך!
לַ ִוּיּ ִ ,דילַ וּוֹ ן לָ ְך!
ְס ֵפידּ ְ ,דיִ ְס ּ ְפדו ָּנ ְּך!
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ְקבֹרּ ְ ,דיִ ְק ְ ּברו ָּנּך!

 .30ראו הנוסח בבבלי מועד קטן כח ע"ב" :היה רבי מאיר אומר' :טוב ללכת אל בית אבל וגו'' עד 'והחי
יתן אל לבו' דברים של מיתה; דיספד – יספדוניה ,דיקבר – יקברוניה ,דיטען – יטענוניה ,דידל –
ידלוניה".
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זכ

משנה ד
ַה ּקוֹ ֵרא ַב ּתוֹ ָרה לֹא יִ ְפחֹת ִמ ּׁ ְשל ׁ ָֹשה ְפסו ִּקים.
לֹא יִ ְק ֵרא לַ ָּת ְר ְ ּג ָמן יוֹ ֵתר ִמ ּ ָפסוּק ֶא ָחד ,ו ַּב ָ ּנ ִביא ׁ ְשל ׁ ָֹשה.
ִאם ָהי ּו ׁ ְשלָ ׁ ְש ָּתם ׁ ָשלוֹ ׁש ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ,קוֹ ִרים ֶא ָחד ֶא ָחד.
ְמ ַד ְּלגִ ים ַ ּב ָ ּנ ִביא וְ ֵאין ְמ ַד ְּלגִ ים ַ ּב ּתוֹ ָרה.
וְ ַעד ַּכ ּ ָמה הוּא ְמ ַד ֵּלג? ַעד ְּכ ֵדי ׁ ֶשלּ ֹא יַ ְפ ִסיק ַה ָּת ְר ְ ּג ָמן.
[ג ,יז] ֵאין קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה
ּ ָפחוּת ִמ ְּׁשל ׁ ָֹשה ּ ְפסו ִּקים ְ ּבכֶ ֶר ְך ֶא ָחד.
ִאם ָהיְ ָתה ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ֶש ְּל ַא ְר ָ ּב ָעהֶ ׁ ,ש ַּל ֲח ִמ ָּׁשה,
ֲה ֵרי זֶ ה קוֹ ֵרא ֶאת ֻּכ ָּל ּה.
ָהיְ ָתה ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ֶש ַּל ֲח ִמ ָּׁשה,
ּיח ֶאת ַה ְּׁשנַ יִ ם,
וְ ָק ָרא ׁ ְשל ׁ ָֹשה וְ ִה ִנ ַ
ָהעוֹ ֵמד ַא ֲח ָריו לִ ְקרוֹ ת קוֹ ֵרא אוֹ ָתן ׁ ְשנַ יִ ם,
וְ עוֹ ד ׁ ְשל ׁ ָֹשה ְ ּב ָפ ָר ׁ ָשה ַא ֶח ֶרת.
ִאם ָהיְ ָתה ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ֶש ְּל ַא ְר ָ ּב ָעה וְ ׁ ֶש ַּל ֲח ִמ ָּׁשה,
ֲה ֵרי זֶ ה קוֹ ֵרא ֶאת ֻּכ ָּל ּה.
[ג ,יח] ֵאין ַמ ְפ ִט ִירין ַ ּב ָנ ִּביא
יָ ֵתר ִמ ְּׁשל ׁ ָֹשה ּ ְפסו ִּקים ְ ּבכֶ ֶר ְך ֶא ָחד.
ִאם ָהיְ ָתה ָפ ָר ׁ ָשה ׁ ֶש ְּל ַא ְר ָ ּב ָעה וְ ׁ ֶש ַּל ֲח ִמ ָּׁשה,
ֲה ֵרי זֶ ה קוֹ ֵרא ֶאת ֻּכ ָּל ּה.
ַה ּ ְמ ַק ֵ ּצרֲ ,ה ֵרי זֶ ה ְמ ׁ ֻש ָ ּבח.
וְ ִאם ָהיְ ָתה ָפ ָר ׁ ָשה ְק ַט ָנּה,
ְּכגוֹ ן (ישעיה נב ,ג):
"כי כֹה ָא ַמר ה':
ִּ
ִח ָנּם נִ ְמ ַּכ ְר ֶּתם ,וְ לֹא ְבכֶ ֶסף ִּת ָ ּג ֵאלוּ",
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קוֹ ֵרא אוֹ ָת ּה ִ ּב ְפנֵ י ַע ְצ ָמ ּה.

ֵאין ְמ ׁ ַש ְ ּי ִרין ְ ּבסוֹ ף ַה ֵּס ֶפר
ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְק ְרא ּו ׁ ִש ְב ָעה.
ׁ ִש ֵ ּיר ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְק ְרא ּו ׁ ִש ְב ָעה,
וְ ָק ְרא ּו אוֹ ָת ּה ׁ ִש ָּׁשה,
יִ ְק ְרא ּו עוֹ ד ׁ ִש ְב ָעה ְ ּב ֻח ּ ַמ ׁש ַא ֵחר.
ֵאין ְמ ׁ ַש ְ ּי ִרין ְ ּבסוֹ ף ַה ּתוֹ ָרה
ֶא ָּלא ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְק ְרא ּו ׁ ִש ְב ָעה.
ׁ ִש ֵ ּיר ְּכ ֵדי ׁ ֶש ִ ּי ְק ְרא ּו ׁ ִש ְב ָעה וְ ָק ְרא ּו אוֹ ָת ּה ׁ ִש ָּׁשה,
חוֹ זֵ ר לִ ְת ִח ַּלת ָה ִענְ יָ ן ,וְ קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה ׁ ִש ְב ָעה.
[ג ,יט] ְמ ַד ְּלגִ ין ַ ּב ָנ ִּביא,
וְ ֵאין ְמ ַד ְּלגִ ין ַ ּב ּתוֹ ָרה.
וְ ֵאין ְמ ַד ְּלגִ ין ִמ ָנ ִּביא לְ נָ ִביא.
ו ַּב ָנ ִּביא ׁ ֶש ִּל ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂשר ְמ ַד ְּלגִ ין,
ֹאשוֹ .
ו ִּבלְ ַבד ׁ ֶש ֹּלא יְ ַד ֵּלג ִמ ּסוֹ ף ַה ֵּס ֶפר לְ ר ׁ
[ג ,כ] נוֹ ְתנִ ין ּתוֹ ָרה ַעל ַ ּג ֵ ּבי ּתוֹ ָרה,
וְ ֻח ּ ָמ ׁ ִשין ַעל ַ ּג ֵ ּבי ֻח ּ ָמ ׁ ִשין.
ּתוֹ ָרה וְ ֻח ּ ָמ ׁ ִשין ַעל ַ ּג ֵ ּבי נְ ִב ִיאים,
ֲא ָבל לֹא נְ ִב ִיאים ַעל ַ ּג ֵ ּבי ּתוֹ ָרה וְ ֻח ּ ָמ ׁ ִשין.
ְמכָ ְרכִ ין ּתוֹ ָרה ְ ּב ִמ ְט ּ ְפחוֹ ת ּתוֹ ָרה,

 .31הגר"א הגיה קטע זה על פי הנוסח בבבלי כד ע"א" :ואם היו שלשתן שלש פרשיות – כגון 'כה אמר
ה' חנם נמכרתם'' ,כי כה אמר ה' אלהים מצרים ירד עמי בראשנה'' ,ועתה מה לי פה נאם ה'' – קורא
אחד אחד".

חכ

וְ ֻח ּ ָמ ׁ ִשין ְ ּב ִמ ְט ּ ְפחוֹ ת ֻח ּ ָמ ׁ ִשין.
ּתוֹ ָרה וְ ֻח ּ ָמ ׁ ִשין ְ ּב ִמ ְט ּ ְפחוֹ ת נְ ִב ִיאים,
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ֲא ָבל לֹא נְ ִב ִיאין ְ ּב ִמ ְט ּ ְפחוֹ ת ּתוֹ ָרה וְ ֻח ּ ָמ ׁ ִשין.
ֶא ָחד קוֹ ֵרא ַב ּתוֹ ָרה וְ ֶא ָחד ְמ ַת ְר ֵ ּגם.
לֹא יְ ֵהא ֶא ָחד קוֹ ֵרא ו ׁ ְּשנַ יִ ם ְמ ַת ְר ְ ּג ִמין,
וְ לֹא ׁ ְשנַ יִ ם קוֹ ִרין וְ ֶא ָחד ְמ ַת ְר ֵ ּגם,
וְ לֹא ׁ ְשנַ יִ ם קוֹ ִרין ו ׁ ְּשנַ יִ ם ְמ ַת ְר ְ ּג ִמין.

מגילה ד ,ד

ֶא ָחד קוֹ ֵרא ַב ָנ ִּביא וְ ֶא ָחד ְמ ַת ְר ֵ ּגם.
ֶא ָחד קוֹ ֵרא ו ׁ ְּשנַ יִ ם ְמ ַת ְר ְ ּג ִמין,
ֲא ָבל לֹא ׁ ְשנַ יִ ם קוֹ ִרין וְ ֶא ָחד ְמ ַת ְר ֵ ּגם,
וְ לֹא ׁ ְשנַ יִ ם קוֹ ִרין ו ׁ ְּשנַ יִ ם ְמ ַת ְר ְ ּג ִמין.
ֶא ָחד קוֹ ֵרא ַב ּ ְמגִ ָּלה וְ ֶא ָחד ְמ ַת ְר ֵ ּגם.
ֶא ָחד קוֹ ֵרא ו ׁ ְּשנַ יִ ם ְמ ַת ְר ְ ּג ִמין,
ׁ ְשנַ יִ ם קוֹ ִרין וְ ֶא ָחד ְמ ַת ְר ֵ ּגם,
ׁ ְשנַ יִ ם קוֹ ִרין ו ׁ ְּשנַ יִ ם ְמ ַת ְר ְ ּג ִמין.

 .32הגר"א הגיה כל הלכה זאת על פי הנוסח שבבבלי כז ע"א ובירושלמי פ"ג ה"א ,כך" :גוללין ספר
תורה במטפחות חומשין ,וחומשין במטפחות נביאים וכתובים ,אבל לא נביאים וכתובים במטפחות
חומשין ,ולא חומשין במטפחות ספר תורה .מניחין ספר תורה על גבי תורה ,ותורה על גבי חומשין,
וחומשין על גבי נביאים וכתובים ,אבל לא נביאים וכתובים על גבי חומשין ,ולא חומשין על גבי
תורה".

מגילה ד ,ה-ו

משנה ה
ַה ּ ַמ ְפ ִטיר ַ ּב ָ ּנ ִביא,
הוּא ּפוֹ ֵרס ֶאת ׁ ְש ַמע ,וְ הוּא עוֹ ֵבר לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ,וְ הוּא נוֹ שֵׂ א ֶאת ַּכ ּ ָפיו.
וְ ִאם ָהיָ ה ָק ָטןָ ,א ִביו אוֹ ַרבּ וֹ עוֹ ְב ִרים ַעל יָ ָדיו.
משנה ו
ָק ָטן קוֹ ֵרא ַב ּתוֹ ָרה ו ְּמ ַת ְר ֵ ּגם,
ֲא ָבל ֵאינ ּו פוֹ ֵרס ֶאת ׁ ְש ַמע ,וְ ֵאינ ּו עוֹ ֵבר לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ,וְ ֵאינ ּו נוֹ שֵׂ א ֶאת ַּכ ּ ָפיו.
ּפוֹ ֵח ַח ּפוֹ ֵרס ֶאת ׁ ְש ַמע ו ְּמ ַת ְר ֵ ּגם,
ֲא ָבל ֵאינ ּו קוֹ ֵרא ַב ּתוֹ ָרה ,וְ ֵאינ ּו עוֹ ֵבר לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ,וְ ֵאינ ּו נוֹ שֵׂ א ֶאת ַּכ ּ ָפיו.
סוֹ ֵמא ּפוֹ ֵרס ֶאת ׁ ְש ַמע ו ְּמ ַת ְר ֵ ּגם.
ְר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרָּ :כל ׁ ֶשלּ ֹא ָר ָאה ְמאוֹ רוֹ ת ִמ ָ ּי ָמיו ,לֹא יִ ְפרֹס ֶאת ׁ ְש ַמע.
[ג ,כא] ָק ָטן ְמ ַת ְר ֵ ּגם ַעל יְ ֵדי ָ ּגדוֹ ל,
ֲא ָבל ֵאין ְּכבוֹ דוֹ ׁ ֶש ְ ּי ַת ְר ֵ ּגם ָ ּגדוֹ ל ַעל יְ ֵדי ָק ָטן,
ׁ ֶש ֶנ ֱּא ַמר (שמות ז ,א):
ָ
"וְ ַא ֲהרֹן ָא ִח ָיך יִ ְהיֶ ה נְ ִב ֶיאך".
ַח ַזּן ַה ְּכנֶ ֶסת לֹא יִ ְק ָרא
אמר ּו לוֹ ֲא ֵח ִרים,
ַעד ׁ ֶש ּיֹ ְ
ֹאש ֵ ּבית ַה ְּכנֶ ֶסת,
וְ כֵ ן ר ׁ
אמר ּו לוֹ ֲא ֵח ִרים,
לֹא יִ ְק ָרא ַעד ׁ ֶש ּיֹ ְ
ׁ ֶש ֵאין ָא ָדם ְמ ַבזְ ֵ ּבז ְ ּביָ ָדיו לְ ַע ְצמוֹ .
ַח ַזּן ַה ְּכנֶ ֶסת ָהעוֹ ֵמד לִ ְקרוֹ ת,
ֶא ָחד עוֹ ֵמד ו ְּמ ַח ֵזּן לוֹ ַעד ׁ ָש ָעה ׁ ֶש ִ ּי ְק ָרא.
ֵּכ ַיצד?
ָהי ּו זְ ֵקנִ ים יוֹ ׁ ְש ִבין,
ּ ְפנֵ ֶיהם ְּכלַ ּ ֵפי ָה ָעם וַ ֲאחוֹ ֵר ֶיהן ְּכלַ ּ ֵפי ק ֶֹד ׁש.
ּיחין ֶאת ַה ֵּת ָבה,
ְּכ ׁ ֶש ּ ַמ ִנ ִ
ּ ָפנֶ ָיה ְּכלַ ּ ֵפי ָה ָעם וַ ֲאחוֹ ֶר ָיה ְּכלַ ּ ֵפי ק ֶֹד ׁש.
ְּכ ׁ ֶש ַה ֹּכ ֲהנִ ים נוֹ ְ ׂש ִאין ַּכ ּ ֵפ ֶיהן,
ּ ְפנֵ ֶיהם ְּכלַ ּ ֵפי ָה ָעם וַ ֲאחוֹ ֵר ֶיהם ְּכלַ ּ ֵפי ק ֶֹד ׁש.

ַח ַזּן ַה ְּכנֶ ֶסתָ ּ ,פנָ יו ְּכלַ ּ ֵפי ק ֶֹד ׁש,
וְ כָ ל ָה ָעםְ ּ ,פנֵ ֶיהם ְּכלַ ּ ֵפי ק ֶֹד ׁש,
ׁ ֶש ֶנ ֱּא ַמר (ויקרא ח ,ד):
"וַ ִּת ָּק ֵהל ָה ֵע ָדה ֶאל ּ ֶפ ַתח א ֶֹהל מוֹ ֵעד".
[ג ,כב] ֵאין ּפוֹ ְת ִחין ּ ִפ ְת ִחי ָב ֵּתי כְ נֵ ִס ּיוֹ ת
ֶא ָּלא לַ ּ ִמזְ ָרח,
ׁ ֶש ֵּכן ָמ ִצינ ּו ָ ּב ֵהיכָ לֶ ׁ ,ש ָהיָ ה ּ ָפתו ַּח לַ ּ ִמזְ ָרח,
ׁ ֶש ֶנ ֱּא ַמר (במדבר ג ,לח):
"וְ ַהחֹנִ ים לִ ְפנֵ י ַה ּ ִמ ׁ ְש ָּכן ֵק ְד ָמה,
לִ ְפנֵ י א ֶֹהל מוֹ ֵעד ִמזְ ָר ָחה".
[ג ,כג] ֵאין בּ וֹ נִ ין אוֹ ָתן ֶא ָּלא ַ ּב ָ ּגבוֹ ַּה ׁ ֶש ָ ּב ִעיר,
ׁ ֶש ֶנ ֱּא ַמר (משלי א ,כא):
ֹאש ה ִֹמ ּיוֹ ת ִּת ְק ָרא".
"בר ׁ
ְּ
ימה ׁ ֶש ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה
[ג ,כד] ֵאי זוֹ ִהיא ִק ָ
"מ ּ ְפנֵ י ֵ ׂש ָיבה ָּתקוּם" (ויקרא יט ,לב)?
ִ

טכ

ל

עוֹ ֵמד ִמ ּ ָפנָ יו,
ׁשוֹ ֵאל ו ֵּמ ׁ ִשיב ְ ּבתוֹ ְך ַא ְר ַ ּבע ַא ּמוֹ ת.
ֵאי זֶ ה ּו ַה ְדרוֹ ן ׁ ֶש ָא ְמ ָרה ּתוֹ ָרה
"וְ ָה ַד ְר ָּת ּ ְפנֵ י זָ ֵקן" (שם)?
לֹא עוֹ ֵמד ִ ּב ְמקוֹ מוֹ  ,וְ לֹא ְמ ַד ֵ ּבר ִ ּב ְמקוֹ מוֹ ,
וְ לֹא סוֹ ֵתר ֶאת ְ ּד ָברוֹ ,
נוֹ ֵהג בּ וֹ מוֹ ָרא וְ יִ ְר ָאה,
ַמ ָּ ׂשא ו ַּמ ָּתןּ ִ ,בכְ נִ ָיסה ו ִּב ִיצ ָיאה,
וְ ֵהן קוֹ ְד ִמין לְ כָ ל ָא ָדם,
ׁ ֶש ֶנ ֱּא ַמר (שמות יח ,כה):
אשים ַעל ָה ָעם".
"וַ ִ ּי ֵּתן א ָֹתם ָר ׁ ִ

מגילה ד ,ו

ֲא ָבל ִמן ַה ּצוֹ ִפין וְ לַ חוּץֵ ,אין ָצ ִר ְיך.
[ג ,כז] ַה ּפוֹ ֵרס ַעל ׁ ְש ַמע,
וְ ַה ּ ְמ ָב ֵר ְך ַעל ַה ּ ֵפרוֹ ת ,וְ ַעל ַה ּ ִמ ְצווֹ ת,
ֲה ֵרי זֶ ה לֹא יַ ֲענֶ ה ַא ַחר ַע ְצמוֹ ָ'א ֵמן'.
ִאם ָענָ הֲ ,ה ֵרי זֶ ה ֶ ּד ֶר ְך בּ וּרוּת.
ֵאין עוֹ נִ ין ָ'א ֵמן' לֹא יְ תוֹ ָמה,
וְ לֹא ְקטו ָּפה.
ֶ ּבן ַע ַזּי אוֹ ֵמר:
ָהעוֹ נֶ ה ָא ֵמן יְ תוֹ ָמה ,יִ ְהי ּו ָבנָ יו יְ תוֹ ִמים;
ְקטו ָּפה ,יִ ְת ַק ְּטפ ּו ַח ָ ּייו;
ֲא ֻר ָּכה ,יַ ֲא ִר ְיך יָ ִמים וְ ׁ ָשנִ ים.

[ג ,כה] ַה ּיוֹ ֵצא לְ ִמלְ ֶח ֶמת ָה ְר ׁשוּת,
חוֹ ֵפר וְ יוֹ ׁ ֵשב ,חוֹ ֵפר ו ְּמכַ ֶּסה,
ׁ ֶש ֶנ ֱּא ַמר (דברים כג ,יד):
"וְ ָח ַפ ְר ָּתה ָב ּה ,וְ ׁ ַש ְב ָּת וְ כִ ִּס ָית ֶאת ֵצ ָא ֶת ָך".

ּפוֹ ֵח ַח ּפוֹ ֵרס ַעל ׁ ְש ַמע ו ְּמ ַת ְר ֵ ּגם.
ַר ָ ּבן ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל אוֹ ֵמר:
יְ ֵהא זָ ִהיר ְ ּב ַע ְצמוֹ ׁ ֶש ֹּלא יִ ְת ַ ּג ֶּלה.

[ג ,כו] ַה ּ ֵמ ֵס ְך ֶאת ַרגְ לָ יו,
ּ ָפנָ יו ְּכלַ ּ ֵפי ָה ָעם.
ַה ּ ֵמ ִטיל ֶאת ַה ּ ַמיִ ם,
ֲאחוֹ ָריו ְּכלַ ּ ֵפי ק ֶֹד ׁש.
ָא ַמר ַר ִ ּבי יוֹ ֵסי:
ַ ּב ּ ֶמה ְד ָב ִרים ֲאמו ִּרים?
ִמן ַה ּצוֹ ִפין וְ לִ ְפנִ ים,

[ג ,כח] סוֹ ֵמא ּפוֹ ֵרס ַעל ׁ ְש ַמע ו ְּמ ַת ְר ֵ ּגם.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ָּכל ׁ ֶש ֹּלא ָר ָאה ְמאוֹ רוֹ ת ִמ ָ ּי ָמיו,
"ש ַמע".
לֹא יִ ְפרֹס ַעל ׁ ְ
ָא ְמר ּו לוֹ :
ַה ְר ֵ ּבה ָ ּד ְר ׁש ּו ַ ּב ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה,
וְ לֹא ָרא ּו אוֹ ָת ּה ֵמעוֹ לָ ם.

מגילה ד ,ז-ט

משנה ז
כּ ֵֹהן ׁ ֶש ֶ ּי ׁש ְ ּביָ ָדיו מו ִּמים ,לֹא יִ ּ ָׂשא ֶאת ַּכ ּ ָפיו.
ְר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרַ :אף ִמי ׁ ֶש ָהי ּו יָ ָדיו ְצבוּעוֹ ת ֶא ְס ֵטס,
לֹא יִ ּ ָׂשא ֶאת ַּכ ּ ָפיוִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ָה ָעם ִמ ְס ַּת ְּכלִ ים בּ וֹ .
משנה ח
"אינִ י עוֹ ֵבר לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ִב ְצבו ִּעים"ַ ,אף ִ ּבלְ ָבנִ ים לֹא יַ ֲעבֹר;
ָהאוֹ ֵמרֵ :
"ב ַסנְ דָּ ל ֵאינִ י עוֹ ֵבר"ַ ,אף יָ ֵחף לֹא יַ ֲעבֹר.
ְּ
ָהעוֹ שֶׂ ה ְת ִפ ָּלתוֹ ֲעגֻ ָּלהַ ,ס ָּכנָ הִ ,מ ּ ְפנֵ י ׁ ֶש ֵאין ָ ּב ּה ִמ ְצוָ ה.
נְ ָתנָ ּה ַעל ִמ ְצחוֹ אוֹ ַעל ּ ַפס יָ דוֹ ֲ ,ה ֵרי זוֹ ֶד ֶר ְך ַה ּ ִמינוּת.
ִצ ּ ָפ ּה זָ ָהב ,וּנְ ָתנָ ּה ַעל ֵ ּבית יָ ד ׁ ֶשלְ נִ ְקלוֹ ֲ ,ה ֵרי זוֹ ֶד ֶר ְך ַה ִחיצוֹ נִ ים.
משנה ט
ָהאוֹ ֵמר" :יְ ָב ְרכו ָּך טוֹ ִבים!"ֲ ,ה ֵרי זוֹ ֶד ֶר ְך ַה ּ ִמינוּת;
"על ַקן ִצ ּפוֹ ר יַ ִ ּגיע ּו ַר ֲח ֶמ ָיך!"" ,וְ ַעל טוֹ ב יִ ָ ּזכֵ ר ׁ ְש ֶמ ָך!"" ,מוֹ ִדים מוֹ ִדים",
ַ
ְמ ׁ ַש ְּת ִקים אוֹ תוֹ .
ַה ְמכַ ֶ ּנה ָב ֲע ָריוֹ תְ ,מ ׁ ַש ְּת ִקים אוֹ תוֹ .
ָהאוֹ ֵמר" :ו ִּמ ַ ּז ְר ֲע ָך לֹא ִת ֵּתן לְ ַה ֲע ִביר לַ ּמֹלֶ ְך" (ויקרא יח ,כא) –
"מן זַ ְר ָע ְך לָ א ִת ֵּתן לְ ַמ ְע ָ ּב ָרא ְב ַא ְר ָמיָ ָתא",
ִ
ְמ ׁ ַש ְּת ִקים אוֹ תוֹ ִבנְ זִ ָיפה.
[ג ,כט] ֹּכ ֵהן ׁ ֶש ֵ ּי ׁש בּ וֹ מוּם
ְ ּב ָפנָ יוּ ְ ,ביָ ָדיו ו ְּב ַרגְ לָ יו,
ֲה ֵרי זֶ ה לֹא יִ ָּ ׂשא ֶאת ַּכ ּ ָפיו,
ׁ ֶש ָה ָעם ִמ ְס ַּת ְּכלִ ין בּ וֹ .
וְ ִאם ָהיָ ה ֲח ַבר ִעירֲ ,ה ֵרי זֶ ה ֻמ ָּתר.

וְ יַ ֲעבֹר לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ,וְ יִ ָּ ׂשא ֶאת ַּכ ּ ָפיו.

[ג ,ל] ֲה ֵרי ׁ ֶש ָהיָ ה עוֹ ֵטף ְ ּב ַמ ֲעפ ֶֹרת ו ְּב ַפלְ דּ וֹ ס
ֵאין ָּכבוֹ ד ׁ ֶש ִ ּי ְק ָרא וִ ַית ְר ֵ ּגם,

33

 .33עטיפה קצרה.

ַה ּתוֹ לֶ ה ְמזוּזָ תוֹ ְ ּבתוֹ ְך ּ ִפ ְתחוֹ ,
ַס ָּכנָ ה וְ ֵאין ָ ּב ּה ִמ ְצוָ ה;
נְ ָתנָ ּה ְ ּב ַמ ֵּקל ו ְּתלָ ָא ּה ַא ֵחר ַה ֶ ּדלֶ ת,
ַס ָּכנָ ה וְ ֵאין ָ ּב ּה ִמ ְצוָ ה.
ׁ ֶש ְּל ֵבית מוּלְ ָ ּבז ָהי ּו עוֹ ִ ׂשין ֵּכן ְ ּב ָפנְ ְ ּד ָקאוֹ ת.

אל

בל

מגילה ד ,י

משנה י
ַמ ֲעשֵׂ ה ְראו ֵּבן נִ ְק ֵרא וְ לֹא ִמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ַמ ֲעשֵׂ ה ָת ָמר נִ ְק ֵרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.
אשוֹ ן נִ ְק ֵרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם ,וְ ַה ּׁ ֵשנִ י נִ ְק ֵרא וְ לֹא ִמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ַמ ֲעשֵׂ ה ֵעגֶ ל ָה ִר ׁ
ִ ּב ְר ַּכת כּ ֲֹהנִ ים ,ו ַּמ ֲעשֵׂ ה ָדוִ ד וְ ַא ְמנוֹ ן ,לֹא נִ ְק ִרים וְ לֹא ִמ ַּת ְר ְ ּג ִמים.
ֵאין ַמ ְפ ִט ִירים ַ ּב ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה.
ְר ִ ּבי יְ הו ָּדה ַמ ִּתיר.
ְר ִ ּבי ֱאלִ ֶיעזֶ ר אוֹ ֵמרֵ :אין ַמ ְפ ִט ִירין ְ ּב"הוֹ ַדע ֶאת יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם" (יחזקאל טז ,ב).
חסל מגילה

[ג ,לא] יֵ ׁש נִ ְק ָר ִאין ו ִּמ ַּת ְר ְ ּג ִמין,
נִ ְק ָר ִאין וְ לֹא ִמ ַּת ְר ְ ּג ִמין,
לֹא נִ ְק ָר ִאין וְ לֹא ִמ ַּת ְר ְ ּג ִמין.
אשית נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ַמ ֲע ֵ ׂשה ְב ֵר ׁ ִ
ַמ ֲע ֵ ׂשה לוֹ ט ו ׁ ְּש ֵּתי ְ ּבנוֹ ָתיו נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ַמ ֲע ֵ ׂשה יְ הו ָּדה וְ ָת ָמר נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.
אשוֹ ן נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ַמ ֲע ֶ ׂשה ֵעגֶ ל ָה ִר ׁ
ַה ְּקלָ לוֹ ת ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה נִ ְק ָר ִאין ו ִּמ ַּת ְר ְ ּג ִמין.
לֹא יְ ֵהא ֶא ָחד ַמ ְת ִחיל וְ ֶא ָחד גּ וֹ ֵמר,
ֶא ָּלא ַה ּ ַמ ְת ִחיל הוּא גּ וֹ ֵמר ֶאת ֻּכ ָּלן.
ַאזְ ָהרוֹ ת וָ ֳענָ ׁ ִשין ׁ ֶש ַ ּב ּתוֹ ָרה נִ ְק ָר ִאין ו ִּמ ַּת ְר ְ ּג ִמין.
[ג ,לב] ַמ ֲע ֵ ׂשה ַא ְמנוֹ ן וְ ָת ָמר נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ַמ ֲע ֵ ׂשה ַא ְב ׁ ָשלוֹ ם ְ ּב ִפילַ גְ ׁ ֵשי ָא ִביו
נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.

[ג ,לג] ַמ ֲע ֵ ׂשה ִפילֶ גֶ ׁש ְ ּבגִ ְב ָעה נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.
[ג ,לד] "הוֹ ַדע ֶאת יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם" נִ ְק ָרא ו ִּמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ו ַּמ ֲע ֶ ׂשה ְב ֶא ָחד ׁ ֶש ָהיָ ה קוֹ ֵרא לִ ְפנֵ י ַר ִ ּבי לִ ֶיעזֶ ר
"הוֹ ַדע ֶאת יְ רו ׁ ָּשלַ יִ ם",
ְ
"צא וְ הוֹ ַדע ּתוֹ ֲעבוֹ ֶת ָיה ׁ ֶש ְּל ִא ּ ָמך!".
ָא ַמר לוֹ ֵ :
ַה ּ ֶמ ְר ָּכ ָבה ,קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה לָ ַר ִ ּבים.
[ג ,לה] ַמ ֲע ֵ ׂשה ְראו ֵּבן נִ ְק ָרא וְ לֹא ִמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ו ַּמ ֲע ֶ ׂשה ְב ַר ִ ּבי ֲחנִ ינָ ה ֶ ּבן ַ ּג ְמלִ ֵיאל,
ׁ ֶש ָהיָ ה קוֹ ֵרא ְ ּבכָ בוּל (בראשית לה ,כב):
"וַ ֵ ּילֶ ְך ְראו ֵּבן ,וַ ִ ּי ׁ ְש ַּכב ֶאת ִ ּבלְ ָהה ּ ִפילֶ גֶ ׁש ָא ִביו,
וַ ִ ּי ׁ ְש ַמע יִ ְ ׂש ָר ֵאל ,וְ יִ ְהי ּו ְבנֵ י יַ ֲעקֹב ׁ ְשנֵ ים ָע ָ ׂשר".
וְ ָא ַמר לַ ּ ְמ ַת ְר ֵ ּגם:
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"אל ְּת ַת ְר ֵ ּגם ֶא ָּלא ַא ֲחרוֹ ן!".
ַ

 .34הגר"א הגיה על פי הבבלי כה ע"ב" :ומעשה ברבי חנינא בן גמליאל שהלך לכבול ,והיה קורא החזן
(בבבלי :חזן הכנסת) 'וילך ראובן' [ ]...ואמר לו למתורגמן (או :למתרגם) 'אל תתרגם אלא אחרון'.
ושיבחוהו חכמים".

מגילה ד ,י

[ג ,לו] ַמ ֲע ֵ ׂשה ֵעגֶ ל ַה ֵּׁשנִ י נִ ְק ָרא וְ לֹא ִמ ַּת ְר ֵ ּגם.
ֵאלּ ּו ֵהן ַמ ֲע ֵ ׂשה ֵעגֶ ל ַה ֵּׁשנִ י:
אמר מ ׁ ֶֹשה ֶאל ַא ֲהרֹן
ִמ"וַ ּיֹ ֶ
שה לְ ָך ָה ָעם ַה ֶזּה?" (שמות לב ,כא)
ֶמה ָע ָ ׂ
ַעד "וַ ַ ּי ְרא מ ׁ ֶֹשה ֶאת ָה ָעם
ִּכי ָפ ֻר ַע הוּא" (שם פסוק כה),
וְ עוֹ ד ָּכתוּב ַא ֵחר (שם פסוק לה):
"וַ ִ ּי ֹּגף ה' ֶאת ָה ָעם,
ַעל ֲא ׁ ֶשר ָעשׂ ּו ֶאת ָה ֵעגֶ ל ֲא ׁ ֶשר ָע ָ ׂשה ַא ֲהרֹן".
[ג ,לז] ִמ ָּכן ָא ַמר ַר ִ ּבי ׁ ִש ְמעוֹ ן ֶ ּבן לְ ָעזָ ר:
ֵאין ָא ָדם ַר ַּׁשי לְ ָה ׁ ִשיב ַעל ַה ַּקלְ ָקלָ ה,
ׁ ֶש ּ ִמ ְּת ׁשו ָּבה ׁ ֶש ֱה ׁ ִשיבוֹ ַא ֲהרֹן לְ מ ׁ ֶֹשה
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ּ ָפ ְר ׁש ּו ַה ּ ִמינִ ין.
[ג ,לח] ַמ ֲע ֵשׂה ָ ּדוִד ו ַּבת ׁ ֶש ַבע
לֹא נִ ְק ָרא וְ לֹא ִמ ַּת ְר ֵ ּגם.
וְ ַה ּסוֹ ֵפר ְמלַ ּ ֵמד ְּכ ַד ְרכּ וֹ .
[ג ,לט] ָּכל ַה ּ ִמ ְק ָראוֹ ת ַה ְּכתוּבוֹ ת לִ גְ נַ י,
קוֹ ִרין אוֹ ָתן לִ ׁ ְש ָבח,
ְּכגוֹ ן (דברים כח ,ל):
"א ָּׁשה ְת ָא ֵרשׂ וְ ִא ׁיש ַא ֵחר יִ ׁ ְש ָ ּגלֶ ָנּה",
ִ
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָּכתוּב "יִ ׁ ְש ָ ּגלֶ ָנּה",
קוֹ ִרין אוֹ ָת ּה "יִ ׁ ְש ָּכ ֶב ָנּה".

גל

[ג ,מ] ְּכגוֹ ן (דברים כח ,כז):
"ב ׁ ְש ִחין ִמ ְצ ָריִ ם ו ַּב ֲעפֹלִ ים",
ִּ
"ב ֲעפֹלִ ים",
ָּכל ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָּכתוּב ַ ּ
"ב ְּטח ִֹרים".
קוֹ ִרין אוֹ ָתן ַ ּ
וּכְ גוֹ ן:
"וְ ר ַֹבע ַה ַּקב חרייונים ִ ּ
[ד ְביוֹ נִ ים]
ַ ּב ֲח ִמ ָּׁשה כָ ֶסף" (מל"ב ו ,כה).
"לֶ ֱאכֹל ֶאת חריהם [צוֹ ָא ָתם],
ימי ַרגְ לֵ ֶיהם]
[מ ֵ
וְ לִ ׁ ְש ּתוֹ ת ֶאת שניהם ֵ
ִע ּ ָמכֶ ם" (שם יח ,כז).
"וַ יְ ִ ׂש ֻמה ּו למחראות [לְ מוֹ ָצאוֹ ת]
ַעד ַה ּיוֹ ם" (שם י ,כז).
ַר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ֶ ּבן ָק ְר ָחה אוֹ ֵמר:
"וַ יְ ִ ׂש ֻמה ּו לְ ִמ ְח ָראוֹ ת",
קוֹ ִרין אוֹ תוֹ ִּככְ תוּבוֹ ,
ִמ ּ ְפנֵ י ׁ ֶשהוּא גְ נָ ָא ּה ׁ ֶש ַּל ֲעבוֹ ָדה זָ ָרה.
[ג ,מא] ְּכ ָתב ַה ִנּכְ ָּתב לְ יָ ִחיד,
ֵאין ְמכַ ִנּין אוֹ תוֹ לְ ַר ִ ּבים,
לְ ַר ִ ּביםֵ ,אין ְמכַ ִנּין אוֹ תוֹ לְ יָ ִחיד.
ַר ִ ּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר:
ַה ְמ ַת ְר ֵ ּגם ּ ָפסוּק ְּכצו ָּרתוֹ ֲ ,ה ֵרי זֶ ה ַ ּב ַ ּדי,
וְ ַה ּמוֹ ִסיףֲ ,ה ֵרי זֶ ה ְמגַ ֵ ּדף.
ָּת ְר ְ ּג ָמן ָהעוֹ ֵמד לִ ְפנֵ י ָחכָ ם,
ֵאינוֹ ַר ַּׁשי לֹא לִ ְפחוֹ ת ,וְ לֹא לְ הוֹ ִסיף,
וְ לֹא לְ ׁ ַשנּוֹ ת,
ֶא ָּלא ִאם ָהיָ ה ָא ִביו אוֹ ַרבּ וֹ .

סליק תוספתא ממסכת מגילה
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