בס"ד

מגילה כא) .תחילת הפרק( עד כא 4) :שורות מלמטה(
ביאורים
תרומת הלשכה :בזמן שבית המקדש היה קיים ,היה חייב כל אדם מישראל לתת מחצית השקל בכל שנה לצורך קרבנות ציבור .את
השקלים היו מכניסים ללשכה מיוחדת במקדש .שלוש פעמים בשנה  -לפני החגים :פסח ,שבועות וסוכות  -היו ממלאים מן השקלים
שבלשכה שלוש קופות גדולות )שכל אחת מהן היתה בקיבולת של שלוש סאים( ומן השקלים הללו היו קונים קרבנות ציבור.
על הקופות היה רשום :אל"ף ,בי"ת ,גימ"ל ,כדי שידעו איזו קופה נתרמה ראשונה ,וממנה היו קונים תחילה את קרבנות הציבור .לאחר
שאזלו השקלים שבקופה הראשונה ,היו קונים מן השקלים שבקופה השניה ,ולאחר מכן  -מן השקלים שבקופה השלישית.

משנה
דיני קריאת המגילה:

אך קריאת התורה יש לקרוא רק בעמידה.
)"ואתה פה עמוד עמדי"(

• ניתן לקוראה בישיבה.
• מותר לשנים לקוראה ביחד.
• הברכה שאחרי קריאת המגילה תלויה
במנהג המקום.

א .רב המלמד את תלמידו צריך
להיות באותו מצב כמו התלמיד.
ב .עד ר"ג )שאז ירד חולי לעולם(
היו לומדים תורה בעמידה.

בתורה 1 :קורא ו 1-מתרגם.
בנביא 1 :קורא ,ואפילו  2מתרגמים.
במגילה ובהלל :אין שום הגבלה )הקריאה חביבה ולכן הציבור מקשיב(.
את הברכות שלפני מברכים בכל מקום )כדברי
שמואל שמברכים על כל המצוות לפני עשייתן(.

הברכות שלפני:
) (1מקרא מגילה.
) (2שעשה ניסים.
) (3שהחיינו.
הברכה שאחרי:
הרב את ריבנו ...הנפרע לישראל
מכל צריהם האל המושיע.

דיני קריאת התורה במשך השנה:
כשעולים  3או  :4לא ניתן להוסיף עולים.
כשעולים  5ומעלה :ניתן להוסיף עולים.
רב אסי 3 :עולים כנגד  -תורה ,נביאים ,כתובים.

ב' /ה'  /מנחה בשבת 3 :עולים.
 4עולים.
ר"ח/חוה"מ:
 5עולים  +מפטיר.
יום טוב:
 6עולים  +מפטיר.
יום כיפור:
 7עולים  +מפטיר.
שבת:

רבא 3 :עולים כנגד  -כהנים ,לוים ,ישראלים.

בתחילה :הראשון מברך את הברכה שלפני הקריאה,
והאחרון מברך את הברכה שלאחר הקריאה.
כיום:

כל עולה מברך לפני ואחרי עלייתו) .גזירה משום אלו
שנכנסים מאוחר או יוצאים מוקדם(

"ואשב בהר" – "ואנכי עמדתי בהר"

למד בעמידה ,וחזר על הלימוד בישיבה.
רב:
ר' חנינא :היה במצב ביניים בין עמידה לישיבה.
ר' יוחנן :משמעות המילה "ואשב" היא מלשון עיכוב.
דברים קלים למד בעמידה ,ודברים קשים למד בישיבה.
רבא:

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php
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ברייתא
קריאת התורה המינימאלית צריכה להיות  10פסוקים.

רבא :העולה שיקרא  4פסוקים – משובח.
רב פפא שיבח עולה ראשון שקרא  4פסוקים.

http://www.etzion.org.il/vbm/dafezer/index.php

כנגד מה תיקנו  10פסוקים?
ריב"ל :עשרה בטלנין שבביהכנ"ס.
רב יוסף :עשרת הדברות.
ר' יוחנן :עשרה מאמרות שבהן נברא העולם.

המקור ש'ראשון משובח':
את קרבנות הציבור הקריבו מהשקלים הראשונים שנתרמו.
המקור ש'שני משובח':
נרות המנורה היו מוטות לכיוון הנר האמצעי.
המקור ש"שלישי משובח':
מעלין בקודש ולא מורידין.
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