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ג"ן תרי אינן ממניי-  ִמן ַהִּמְנָיןְוֵאיָנן. ןמדרבנ,  מתקנת חכמים- ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים
שהנביאים עם בית: "טעם קריאת המגילה בפורים. מצוות אלא מתקנת חכמים

 של הקדוש ברוךכדי להזכיר שבחיו, דין תיקנו וציוו לקרות המגילה בעונתה
 כדי לברכו ולהללו וכדי להודיע, והיה קרוב לשווענו,הוא ותשועות שעשה לנו

ומי גוי גדול אשר לו אלוהים':  הבאים שאמת מה שהבטיחנו בתורהלדורות
בין עשה, ועל דרך זו היא כל מצוה ומצוה שהיא מדברי סופרים. 'קרובים אליו
   .חנוכהשל כן עניינו , וכמו מגילה. )סוף מניין המצוות, הקדמה(" ובין לא תעשה

המגילה. יות נביאים כוללת גם אנשים הקרובים לה'נביא' המילה -  ְנִביִאים )א
 לשםשנטבל עבד כנעני -ן  ְמֻׁשְחָרִריֲעָבִדים .)מה,נ ב"מו(ברוח הקודש נאמרה 

ַהְּקַטִּנים .)יב,יג; יז,איסורי ביאה יב(טובל ודינו כישראל לכל דבר , עבדות ונשתחרר
שהם חייבים בקריאת המגילה מדין, 12-והבת פחות מ, 13 הבן פחות מבן -

 שאין- ןֶׁשֵאין לֹו קֹוְבִרי ֵמת .המקדש בבית - ַּבֲעבֹוָדָתם ּכֲֹהִנים. )י,נחלות יא(חינוך 
.שהמת מזדמן לפניו מי - ֶׁשַהּפֹוֵגַע ּבֹו .'מת מצוה'והוא הקרוי , מי שיקבור אותו

  .  חסר דעת-  ׁשֹוֶטה . בתנאי-  ְוהּוא) ב

ה ה ַוֲחֻנּכָ   ִהְלכֹות ְמִגּלָ
 . וְֵאינָן ִמן ַהִּמנְיָן, ֲעׂשֵה ִמִּדְבֵרי סֹוְפִריםִמְצוֹותיֵׁש ִּבכְלָלָן ׁשְּתֵי 

  .ּוֵבאּור ׁשְּתֵי ִמְצוֹות ֵאּלּו ִּבְפָרִקים ֵאּלּו
  

  ֶרק ִראׁשֹוןפֶּ 
  מצות הקריאה

 ;ְבֵרי סֹוְפִרים ִמְצוַת ֲעׂשֵה ִמּדִ -ְקִריַאת ַהְּמגִּלָה ִּבזְַמּנָּה א 
 : ַחּיִָבין ִּבְקִריָאתָּהֹלוְַהּכ. וְַהְּדָבִרים יְדּוִעים ׁשִֶהיא ּתַָּקנַת נְִביִאים

 ֶאת ַהְּקַטּנִים ן ּוְמַחּנְכִי.ןָרִריחְ ֲאנָׁשִים וְנָׁשִים וְגִרים וֲַעָבִדים ְמׁשֻ
 ּוָבִאיןֹוָדתָם נִים ַּבֲעבֹוָדתָם ְמַבְּטלִין ֲעבהֲ ֹ ּכּוּלוֲַאפִ . לְִקרֹותָּה

;  ּתַלְמּוד ּתֹוָרה לְִמְקָרא ְמגִּלָהְמַבְּטלִיםוְכֵן .  ִמְקָרא ְמגִּלָהעַ ֹמלִׁשְ
 ּכֻּלָן נְִדִחין ִמְּפנֵי ִמְקָרא ,ר לִׁשְָאר ִמְצוֹות ׁשֶּלַּתֹוָרהמֶ ֹחַקל וָ
ֵּמת חּוץ מִ , ה ִמְקָרא ְמגִּלָה ִמָּפנָיווְֵאין לְ ָּדָבר ׁשֶּנְִדחֶ . ְמגִּלָה

  . ׁשֶַהּפֹוגֵַע ּבֹו קֹוְברֹו ּתְִחּלָה וְַאַחר ּכָ קֹוֵרא,ןׁשֵֶאין לֹו קֹוְבִרי

 וְהּוא ;יָָצא יְֵדי חֹוָבתֹו ֶאָחד ַהּקֹוֵרא וְֶאָחד ַהּׁשֹוֵמַע ִמן ַהּקֹוֵראב 
 ִאם ָהיָה ַהּקֹוֵרא ,לְִפיכָ. ׁשֶּיִׁשְַמע ִמִּמי ׁשֶהּוא ַחּיָב ִּבְקִריָאתָּה

  .ַהּׁשֹוֵמַע ִמֶּמּנּו ֹלא יָָצא - ן אֹו ׁשֹוֶטהָקטָ 

וְכָל .  ּוִמְצוָה לְִקרֹותָּה ַּבּלַיְלָה ּוַבּיֹום.ִמְצוָה לְִקרֹות ֶאת ּכֻּלָּהג 
 . וְכָל ַהּיֹום ּכָׁשֵר לְִקִריַאת ַהּיֹום,ַהּלַיְלָה ָּכׁשֵר לְִקִריַאת ַהּלַיְלָה

 ַאּתָה יי " : ׁשָלׁש ְּבָרכֹותהם ְקִריָאתָּה ַּבּלַיְלָדֶ ֹקּוְמָבֵר ָּברּו

  מצַות הקריאה וזמנה
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ְיהֹוֻׁשַע יֵמיִּב  .עיר - ְמִדיָנה)  ד. המשלם לאויבנו כגמולם- ָלנּו ִמָּצֵרינּו ְוַהִּנְפָרע) ג
בזמן התרחשות הייתה מוקפת חומה -  ּוָׁשןׁש ) ה. בזמן כיבוש הארץ-  נּוןִּבן

)ההתכנסות(= הם ימי הכניסה -  ּוַבֲחִמיִׁשיְּבֵׁשִני ) ו. במגילההמאורעות הנזכרים
   .)א,תפילה יב; א,מ מגילה א"פה(לשמיעת הקריאה בספר תורה 

 ְּבִמְצוֹותָיו וְִצּוָנּו ַעל ִמְקָרא ִקְּדׁשָנּו ֲאׁשֶר ,ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ ָהעֹולָם
 ׁשֶָעׂשָה נִִּסים ,ָּברּו ַאּתָה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ ָהעֹולָם" ,"ְמגִּלָה

רּו ַאּתָה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ ּבָ " ,"לֲַאבֹותֵינּו ַּבּיִָמים ָהֵהם ַּבּזְַמן ַהּזֶה
ּוַבּיֹום ֵאינֹו חֹוזֵר . " וְִהּגִיָענּו לַּזְַמן ַהּזֶהוְִקּיְָמנּו ׁשֶֶהֱחיָנּו ,ָהעֹולָם

 ַאֲחֶריָה . 'ׁשֶֶהֱחיָנּו'ּוְמָבֵר ּוָמקֹום ׁשֶּנֲָהגּו לְָבֵר-  ְמָבֵר" ָּברּו
 וְַהָּדן ֶאת ,ב ֶאת ִריֵבנּו ָהָרלָהאֵ  ,ַאּתָה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ ָהעֹולָם

 וְַהְמׁשַּלֵם , וְַהּנְִפָרע לָנּו ִמָּצֵרינּו, וְַהּנֹוֵקם ֶאת נְִקָמתֵנּו,ִּדינֵנּו
ַ אֹויְֵביּגְמּול לְכָל   ַהּנְִפָרע לְַעּמֹו ָהֵאל , ָּברּו ַאּתָה יי.נּוׁשֵפְ  נ

  ." ַהּמֹוׁשִיעַ ָהֵאל ,יִׂשְָרֵאל ִמָּכל ָצֵריֶהם
  הקריאהזמני 

 :ׁשֶּנֱֶאַמר,  זְַמּנִים ַהְרֵּבה ּתְִּקנּו לָּה?ֵאי זֶה הּוא זְַמן ְקִריָאתָּהד 
 ּכָל ְמִדינָה :וְֵאּלּו ֵהם זְַמּנֵי ְקִריָאתָּה. )לא,אסתר ט( "ִּבזְַמּנֵיֶהם"

 ְּבחּוָצה ֵּבין ָּבָאֶרץ ֵּבין , נּוןִּבןיֵמי יְהֹוׁשַֻע ּבִ  חֹוָמהׁשֶָהיְתָה ֻמֶּקֶפת 
 קֹוִרין ַּבֲחִמּׁשָה ָעׂשָר - חֹוָמה ַאף ַעל ִּפי ֶׁשֵאין לָּה ַעכְׁשָו ,לָָאֶרץ
א ָהְיָתה ֹּלוְכָל ְמִדינָה ׁשֶ. 'ּכְַר' ּוְמִדינָה זֹו ִהיא ַהּנְִקֵראת ;לֲַאָדר

 - ַאף ַעל ִּפי ׁשִֶהיא ֻמֶּקֶפת ַעּתָה , ִּבימֹות יְהֹוׁשֻעַ חֹוָמהֻמֶּקֶפת 
  .'ִעיר'ִהיא ַהּנְִקֵראת   ּוְמִדינָה זֹו;ְרָּבָעה ָעׂשָרקֹוְרִאין ְּבאַ 

 ִּביֵמי חֹוָמהא ָהיְתָה ֻמֶּקֶפת ֹּלַאף ַעל ִּפי ׁשֶ -  ַהִּביָרהׁשּוׁשַןה 
 וְנֹוחַ " :ׁשֶּנֱֶאַמר, ׁשֶָּבּה ָהיָה ַהּנֵס,  קֹוְרִאין ַּבֲחִמּׁשָה ָעׂשָר,יְהֹוׁשֻעַ 

 ּכְֵדי ?וְלָָּמה ּתָלּו ַהָּדָבר ִּביֵמי יְהֹוׁשֻעַ . )יח, טשם( "ַּבֲחִמּׁשָה ָעׂשָר ּבֹו
ּכְֵדי ,  ְּבאֹותֹו ַהּזְַמןֲחֵרָבה ׁשֶָהיְתָה , ּכָבֹוד לְֶאֶרץ יִׂשְָרֵאלקלֲַחֹל

ַאף ,  ֻמָּקִפיןןיּכִ ּכְַרּכְִאּלּו ֵהם  וְיֵָחׁשְבּו ,ןׁשּוׁשָׁשֶּיְִהיּו קֹוְרִאין ּכְִבנֵי 
, הֹוִאיל וְָהיּו ֻמָּקִפין ִּביֵמי יְהֹוׁשֻעַ , ִביןֲחֵרַעל ִּפי ׁשֵֶהם ַעּתָה 

  .וְיְִהיֶה זִּכָרֹון לְֶאֶרץ יִׂשְָרֵאל ְּבנֵס זֶה

 ׁשֵנִיּבְ ְּבנֵי ַהּכְָפִרים ׁשֵֶאינָם ִמתְַקְּבִצים ְּבָבּתֵי ּכְנִֵסּיֹות ֶאּלָא ו 
. ם ְּביֹום ַהּכְנִיָסהּתְִּקנּו לֶָהם ׁשֶּיְִהיּו ַמְקִּדיִמין וְקֹוְרִאי - ּוַבֲחִמיׁשִי

קֹוְרִאין  -  אֹו ַּבֲחִמיׁשִיׁשֵנִיּבְ  ִאם ָחל ַאְרָּבָעה ָעׂשָר לְִהיֹות ?ּכֵיַצד
 - ַאֵחר חּוץ ִמּׁשֵנִי וֲַחִמיׁשִי ְּביֹום וְִאם ָחל לְִהיֹות ;ּבֹו ַּבּיֹום
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 מצאנו בדברי רבנו שני פירושים- ן ַּבְטָלִני.  שאין מתכנסים-ְכָנִסין ֶׁשֵאין נִ ) ח
בביתאנשים המוכנים להיבטל ממלאכתם ולעסוק בצורכי ציבור ) א: למושג זה

,אנשים שאינם עוסקים במלאכה כלל אלא בצורכי הציבור) ב. )ת קכג"שו(הכנסת 
ַּתָּקָנתֹו .)ו,סנהדרין א; ג,מגילה א: מ"פה(כגון קריאה בתורה ולימוד בבית הכנסת 

שהרי אין מקדימין בפחות,  תקנתו שיהא נידון ככפר גורמת לקלקלתו- ַקְלָקָלתֹו
 שלטון שיש לו יכולת לכוף על קיום המצוות- ַמְלכּות)  ט.) זכההל(מעשרה 
"אין בנו כוח להעמיד משפטי הדת על תילם" והיום .)א,מ מגילה א"פה(בשלמות 

שהוא בצאת, העולם של רוב - זֹר ִלְמקֹומֹו ִּבְזַמן ְקִריָאהַּדְעּתֹו ַלחֲ ) י .)ה,סנהדרין כא(
והיא השעה הקובעת את מעמדו, )ג,מ מגילה ב"פה(הכוכבים של ליל ארבעה עשר 

בין שהוא במקום פרוז בין שהוא במקום, של האדם לעניין קריאת המגילה
כגון יישוב הנמצא,  אם אינו נראהאף,  הקרוב אליו- ַהָּסמּוְך לֹו. )'י ',ק(מוקף 
 רואה את המקום)'ק( שהעומד במרחק כקילומטר ממנו -  ַהִּנְרֶאה ִעּמֹו.בגיא

   .אינו סמוך לואם אף , הסמוך לכרך כשייך לכרך

  .ה ָעׂשָר אֹו ַּבֲחִמיׁשִי ַהָּסמּו לְַאְרָּבעָ ׁשֵנִיּבְ  ןַמְקִּדיִמין וְקֹוְרִאי

 ַמְקִּדיִמין - ָחל ַאְרָּבָעה ָעׂשָר לְִהיֹות ְּבֶאָחד ַּבּׁשַָּבת ?ּכֵיַצדז 
 - ְׁשלִיׁשִיּבִ  ָחל לְִהיֹות ;ד ָעָׂשרחַ  ׁשֶהּוא יֹום אַ ,וְקֹוְרִאין ַּבֲחִמיׁשִי

 -ְרִביִעי  ָחל לְִהיֹות ּבִ ;ה ָעׂשָר ׁשֶהּוא יֹום ׁשְלׁשָ,ׁשֵנִיּבְ קֹוְרִאין 
 ןׁשֶַּמְקִּדיִמי ֵאּלּו וְכָל . ׁשֶהּוא יֹום ׁשְנֵים ָעׂשָר,ׁשֵנִיּבְ ין קֹוְראִ 

ת  ֵאין קֹוְרִאין אֹותָּה ְּבָפחּו-ם ַאְרָּבָעה ָעׂשָר דֶ ֹקוְקֹוְרִאין 
  .ֵמֲעׂשָָרה

 ֵאין קֹוְרִאין אֹותָּה -ׁשֵנִי ּוַבֲחִמיׁשִי ּכְָפר ֶׁשֵאין נִכְנִָסין ּבֹו ּבְ ח 
 ְקבּוִעין ןוְִעיר ׁשֵֶאין ָּבּה ֲעׂשָָרה ַּבְטלָנִי. ָעה ָעׂשָרֶאּלָא ְּבַאְרּבָ 

ּוַמְקִּדיִמין , רּכִכְפָ  ֲהֵרי ִהיא - ִצּבּור ַהּכְנֶֶסת לְָצְרכֵי ְּבֵבית
  ּתַָּקנָתֹו- וְִאם ֵאין ָּבִעיר ֲעׂשָָרה ְּבנֵי ָאָדם. וְקֹוְרִאין ְּביֹום ַהּכְנִיָסה

וְֵאין קֹוְרִאין ֶאָּלא , נְׁשֵי ִעיר ּגְדֹולָהוֲַהֵרי ֵהם ּכְאַ , ַקלְָקלָתֹו
  .ְּבַאְרָּבָעה ָעׂשָר

 ? וְקֹוְרִאין ְּביֹום ַהּכְנִיָסהןַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִרים ׁשֶַּמְקִּדיִמיט 
ְ ּבִ  ֵאין קֹוְרִאין  ֲאָבל ַּבּזְַמן ַהּזֶה .ַמן ׁשֶּיֵׁש לֶָהם לְִיׂשְָרֵאל ַמלְכּותז

:  ׁשֶהּוא יֹום ַאְרָּבָעה ָעׂשָר וְיֹום ֲחִמּׁשָה ָעׂשָר,ּנָּהאֹותָּה ֶאּלָא ִּבזְמַ 
 יןּכִּכַרּוְבנֵי , ְּבנֵי ּכְָפִרים ּוְבנֵי ֲעיָרֹות קֹוְרִאין ְּבַאְרָּבָעה ָעׂשָר

  .קֹוְרִאין ַּבֲחִמּׁשָה ָעׂשָר

 ַּדְעּתֹו  ִאם ָהיְתָה:ִעיר ׁשֶָהלַ לָּכְַרּוֶבן , ַרּכְ לֶַּבן ִעיר ׁשֶָהלַ י 
 ;קֹוֵרא ּכְִמקֹומֹו - וְנִתְַעּכֵב וֹלא ָחזַר,  ִלְמקֹומֹו ִּבזְַמן ְקִריָאהרֹזלַחֲ 

 קֹוֵרא ִעם -ַהְּקִריָאה זְַמן  ֶאּלָא ַאַחר רֹזֹו לַחֲ ּתוְִאם ֹלא ָהיָה ְּבַדעְ 
, ִעּמֹוּוכְַר וְכָל ַהָּסמּו לֹו וְכָל ַהּנְרֶאה . ַאנְׁשֵי ַהָּמקֹום ׁשֶהּוא ׁשָם
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ָּבִקי)  יג. הוסיפו לשנה אדר שני-  ֶאת ַהָּׁשָנה...ִעְּברּו) יב.  כקילומטר- ַאָּמהַאְלַּפִים 
-  ַאְרַּבע ַאּמֹות ִּבְרׁשּות ָהַרִּביםְוַיֲעִביֶרָּנה. אותה היטביודע לקרוא  -  ִלְקרֹוָתּה

 הרב משיב לשאלות-   ְודֹוְרִׁשין ְוׁשֹוֲאִלין.)ח,שבת יב(שהוא אסור מן התורה 
   .םפוריההציבור ומלמד את הלכות 

אתרא וואחר כך קורא פסוק כגון שק,  בהיפוך סדר הפסוקים- ְלַמְפֵרעַ ) א
   . הבא אחריו הפסוק- ָּפסּוק ֵׁשִני לֹו. )ג,מ ברכות ב"פה(ק שלפניו הפסו

וְקֹוְרִאין , ֲהֵרי זֶה ּכִכְַר - ִאם ֵאין ֵּבינֵיֶהם יָתֵר ַעל ַאלְַּפיִם ַאָּמה
  .ַּבֲחִמּׁשָה ָעׂשָר

 ִּבימֹות חֹוָמה וְֵאין יָדּוַע ִאם ָהיְתָה ֻמֶּקֶפת ,ִעיר ׁשִֶהיא ָסֵפקיא 
 ׁשֵֶהם ,ָּיִמיםקֹוְרִאין ִּבׁשְנֵי הַ  -  נּון אֹו ַאַחר ּכֵן ֻהְּקָפהִּבןיְהֹוׁשַֻע 

 ַעל ְקִריָאתָּה ןּוְמָבְרכִי. ןּוְבלֵילֵיהֶ  ,ַאְרָּבָעה ָעׂשָר וֲַחִמּׁשָה ָעׂשָר
  . ָהעֹולָםבֹרהֹוִאיל וְהּוא זְַמן ְקִריָאתָּה לְ, ְּבַאְרָּבָעה ָעׂשָר ִּבלְַבד

 ּׁשָנָה וְַאַחר ּכָ ִעְּברּו ֵּבית ִּדין ֶאת הַ ,ָקְראּו ֶאת ַהְּמגִָּלה ַּבֲאָדריב 
  . ְוקֹוְרִאין אֹותָּה ַּבֲאָדר ַהּׁשֵנִי ִּבזְַמּנָּהןחֹוזִרי -

  קריאה בשבתה

 ְּביָדֹו יְִּטלֶּנָהּגְזָרה ׁשֶָּמא , ָּבתּׁשֵַאין קֹוְרִאין ֶאת ַהְּמגִּלָה ּבַ יג 
 ַאְרַּבע ַאּמֹות וְיֲַעִביֶרּנָה ,וְיֵלֵ ֵאֶצל ִמי ׁשֶהּוא ָּבִקי לְִקרֹותָּה

 ן ְּבִקיִאיֹל וְֵאין ַהּכ, ַחּיִָבים ִּבְקִריָאתָּהֹל ׁשֶַהּכ;ׁשּות ָהַרִּביםִּבְר
 ַמְקִּדיִמין -ת ּבָ ּׁשַ ִאם ָחל זְַמן ְקִריָאתָּה ּבַ ,לְִפיכָ. ִּבְקִריָאתָּה

 וְדֹוְרׁשִין ְּבִהלְכֹות ּפּוִרים וְׁשֹוֲאלִין ,ם ַהּׁשַָּבתדֶ ֹקוְקֹוְרִאין אֹותָּה 
  . ּכְֵדי לְַהזְּכִיר ׁשֶהּוא ּפּוִרים,ָּבתְּבאֹותָּה ׁשַ

ְּבנֵי ֲעיָרֹות  -   יֹום ַאְרָּבָעה ָעׂשָר ׁשֶָחל לְִהיֹות ַּבּׁשַָּבת?ּכֵיַצדיד 
ים קֹוְרִאים ִּבזְַמּנָם ּכִּוְבנֵי ּכְַר, ַמְקִּדיִמין וְקֹוְרִאין ְּבֶעֶרב ׁשַָּבת

ים ּכְִּבנֵי ּכְַר -  לְִהיֹות ַּבּׁשַָּבתָחל יֹום ֲחִמּׁשָה ָעׂשָר. ְּבֶאָחד ַּבּׁשַָּבת
ּוְבנֵי ,  ׁשֶהּוא יֹום ַאְרָּבָעה ָעׂשָר,ַמְקִּדיִמין וְקֹוְרִאין ְּבֶעֶרב ׁשַָּבת

 קֹוְרִאין ֹלוְנְִמְצאּו ַהּכ,  ׁשֶהּוא זְַמּנָם,ֲעיָרֹות קֹוְרִאין ּבֹו ַּבּיֹום
  .ְּבַאְרָּבָעה ָעׂשָר

   

ִני ֶרק ׁשֵ   ּפֶ
   וכשרותהתה איר ק-המגילה 

 וְׁשָכַח ָּפסּוק ,ָקָרא.  ֹלא יָָצא-ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהְּמגִּלָה ְלַמְפֵרַע א 
וְָחזַר וְָקָרא , וְָחזַר וְָקָרא ָּפסּוק ׁשֶּׁשָכַח, וְָקָרא ָּפסּוק ׁשֵנִי לֹו, ֶאָחד

; הקריאה והמגילה
 מצוות היום
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בְּכָת  . קריאה עברית-  ְלׁשֹון ַהּקֶֹדׁש . דובר שפה זרה-  לֹוֵעז) ג. המתין-ָׁשָהה ) ב
:הלדוגמ. 'כתב אשורי'הנקרא , כתב באותיות עבריות ככתב ביאור זה - ַהּקֶֹדׁש

בכתב- ְיָוִנית ְּכתּוָבה ָהְיָתה ).ספר: קרא(ברית  בלשון עלטיני בכתב 'sefer'המילה 
 משום שנתפרסם,כתב הקודשבדומה ל התירו לכתוב ביוונית בתחילה. ובלשון

ואף, ולשון זו נעשתה כלשונם, ך שתורגם ליוונית בתרגום השבעים"אצלם התנ
וכעת כותבים ספרי תורה רק. )א,במגילה מ "פה(הייתה לשון זו חשובה בעיניהם 

.)יט,תפילין א(" ונשתבש ואבד, כבר נשתקע יווני מן העולם"כתב אשורי מפני שב
-  ְּכתּוָבה ִּבְכָתב אֹוָתּה ָלׁשֹון.  שפות זרות- יםיִ ִמְּלׁשֹונֹות ַהּגֹו . ארמית- ַּתְרּגּום )ד

,אף אם היא כתובה באותיות של לשון אחרת, שהוא הוגהשתהא כתובה בלשון 
ובלבד שלא יקרא את.  יצא-ה באותיות עבריות כגון שקרא ערבית הכתוב

שיהא הכתב: פירוש אחר .ַּבְּכָתב: לכן יש מי שהוגים. )'ק, מ"כס(המגילה על פה 
שאר אבות( הכתב העברי העתיק - ָתב ִעְבִריְּכ . )'י(בשפה שהמגילה כתובה בה 

ּדֹוְרָׁשּה )ה .ריאתה שתרגם אותה תוך כדי ק- ֲאַרִּמיִמית לַ  ּוְקָרָאּה ֲארָ .)ז,הטומאות ט
ותוך כדי כך קורא ,מוודא שאין בה שגיאות - ַמִּגיָהּה . קורא פסוקים ודורשם-

 והוא)יב,קרית שמע ב(" נרדםמי שאינו לא ער ולא  "- ִמְתַנְמֵנם .את פסוקי המגילה

ּלָא אֶ .  ִמְּפנֵי ׁשֶָּקָרא ָּפסּוק ֶאָחד לְַמְפֵרעַ ,ֹלא יָָצא - ָּפסּוק ׁשְלִיׁשִי
  . וְקֹוֵרא ַעל ַהֵּסֶדר, ַמתְִחיל ִמָּפסּוק ׁשֵנִי ֶׁשּׁשַָכח?ּכֵיַצד עֹוׂשֶה

 ָהַאֲחרֹון ִעם ִציחֵ  ֶאְקָרא :ַמרֹאיֹלא , ֶחְציָּהָמָצא ִצּבּור ׁשֶָּקְראּו ב 
 ֶאּלָא ; ׁשֶּזֶה קֹוֵרא לְַמְפֵרעַ , ִראׁשֹוןִציחֵ  וְֶאְקָרא רֹזחֱ וְאֶ  ַהִּצּבּור

 ָקָרא וְׁשָָהה ְמַעט וְָחזַר ְוָקָרא. ִחּלָה וְַעד סֹוף ַעל ַהֵּסֶדרקֹוֵרא ִמּתְ
הֹוִאיל וְָקָרא ַעל ,  ֶאת ּכֻּלָּהרֹמ ַאף ַעל ִּפי ׁשֶּׁשָָהה ּכְֵדי לִגְ -

  .יָָצא, ַהֵּסֶדר

ַהּלֹוֵעז . ֹלא יָָצא יְֵדי חֹוָבתֹו - ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהְּמגִּלָה ַעל ֶּפהג 
 ַאף - ׁשדֶ ֹב ַהּקׁש ּוִבכְתָדֶ ֹגִּלָה ַהּכְתּוָבה ִּבלְׁשֹון ַהּקׁשֶּׁשַָמע ֶאת ַהּמְ 

 וְכֵן ִאם .יָָצא יְֵדי חֹוָבתֹו, ַעל ִּפי ׁשֵֶאינֹו יֹוֵדַע ַמה ֵהן אֹוְמִרין
,  ַאף ַעל ִּפי ׁשֵֶאינֹו ַמּכִיר, יָָצא-יְוָנִית ּוׁשְָמָעּה  ּכְתּוָבהָהיְתָה 

  ְבִריוֲַאִפּלּו ָהיָה ַהּׁשֹוֵמַע עִ 

 - םייִאֹו ְּבלָׁשֹון ַאֶחֶרת ִמּלְׁשֹונֹות ַהּגֹו, ּתְרּגּוםָהיְתָה ּכְתּוָבה ד 
 ;ֹלא יָָצא יְֵדי חֹוָבתֹו ִּבְקִריָאתָּה ֶאּלָא ַהַּמּכִיר אֹותָּה לָׁשֹון ִּבלְַבד

 ֲאָבל ִאם ָהיְתָה ְּכתּוָבה .ב אֹותָּה לָׁשֹוןּכְתּוָבה ִּבכְתַ ׁשֶּתְִהיֶהוְהּוא 
ׁשֶּנְִמָצא זֶה ,  ֹלא יָָצא-ֲאַרִּמי ִמית לָ ּוְקָרָאּה ֲאָר,כְתָב ִעְבִריּבִ 

 ֹלא יָָצא ,תֹוא יָָצא ַהּקֹוֵרא יְֵדי חֹובָ ֹּל וְכֵיוָן ׁשֶ,קֹוֵרא ַעל ֶּפה
  .ַהּׁשֹוֵמַע ִמֶּמּנּו

ּה  ָהיָה ּכֹותְבָ ?ּכֵיַצד.  ֹלא יָָצא-ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהְּמגִָּלה ְּבֹלא ּכַּוָנָה ה 
 ;יָָצא - ְקִריָאה זֹו ִאם ּכִּוֵן לִּבֹו לֵָצאת ּבִ :אֹו ּדֹוְרׁשָּה אֹו ַמּגִיָהּה

 הֹוִאיל וֹלא - ָקָרא וְהּוא ִמתְנְַמנֵם.  ֹלא יָָצא- וְִאם ֹלא ּכִּוֵן לִּבֹו
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 אך אינו מסוגל להשיב על,)ח,מ פסחים י"פה(" ששומע מי שמדבר ועונה לקורא לו"
הוא נזכר, ואם מזכירים לו את התשובה, יכה ריכוז של המחשבהשאלה המצר

- זֹו ֶׁשּכֹוֵתב . הכתוב כהלכתו- ַּבֵּסֶפר ֶׁשַּמְעִּתיק ִמֶּמּנּו) ו .)ב, מגילה יחבבלי(בה 
 נחלקו המפרשים אם-  ִּבְקִריָאָתּהןֶׁשֵאין ְמַדְקְּדִקי)  ז.המגילה שהוא כותב עתה

ְמִגָּלה ַהְּכתּוָבהִּב )  ח. ביחד- דחָ ְּכאֶ  .נוי משמעותמדובר גם בטעויות שיש בהן שי
. כגון שכתובים עמה מגילת רות וקוהלת ושאר ספרי כתובים- ֵּבין ַהְּכתּוִבים

 יריעותיה קצרות- ֲחֵסָרה. גדולה יותר  המגילה שבין הכתובים-  ְיֵתָרה ָהְיָתה
.ורך פרסום הנס לצשיהא ניכר עתה שמדובר בקריאה מיוחדת -  ֶהֵּכר. יותר
',גויל'עור מעובד נקרא . ודוכסוסטוס קלף ,גויל :הן עורות שהושל -  ַהְּגִויל)ט

'דוכסוסטוס' נקרא ערהׂש שמול החלק: אך אפשר להפריד את הגויל לשני עורות
 גידול שנוצרא העפץ הו-  אַעְפצָ  ֵמי .)ז-ו,תפילין א(' קלף' נקרא הבשר שמול החלקו

עצי אלוןהעפצים מתפתחים על . ה לעקיצות של חרקיםבצמחים שונים כתגוב
(Quercus)הם) מי עפצא(לאחר כתישתם והשרייתם במים .  וצורתם ככדור
FeSO4,  גפרת הברזל- ַקְלַקְנּתֹוס.  לעיבוד עור ועוד, ייצור דיו שחורלמשמשים 

 מקלקנתוס המושרה במי.CuSO4 חושתלגפרת הנ  אך ייתכן שהכוונה ,)ת קלו"שו(
 בצבעים- ן ִצְבעֹוִני ִּבְׁשָאר ִמיֵני .)יד,שבת ט(עמיד ניתן לייצר צבע שחור , עפצא
,חריטת שורות על הקלף לפני הכתיבה - ְצָמּהּוְצִריָכה ִׂשְרטּוט ַּכּתֹוָרה עַ  .אחרים

הלכה למשה מסיני שאין כותבין ספר תורה. "כדי שתהא הכתיבה מיושרת ויפה

  . יָָצא,נְרַּדם ְּבׁשֵנָה
ִ ְּבׁשֶ ?ּה יָָצא לִּבֹו ִּבכְתִיָבתָׁשֶַהְּמכַּוֵן ַּבֶּמה ְּדָבִרים ֲאמּוִריםו   תְּכַּוֵןּנ

ׁשָָעה ׁשֶהּוא ִריָאה ׁשֶָּקָרא ַּבֵּסֶפר ׁשֶַּמְעּתִיק ִמֶּמּנּו ּבְ ּקְ לֵָצאת ּבַ 
,  ֹלא ָיָצא- ֲאָבל ִאם נִתְּכַּוֵן לֵָצאת ִּבְקִריַאת זֹו ׁשֶּכֹותֵב .ּכֹותֵב

ֻּכּלָּה ּכְתּוָבה ּבֹו  ׁשִֶמֵּסֶפרׁשֵֶאינֹו יֹוֵצא יְֵדי חֹוָבתֹו ֶאּלָא ִּבְקִריָאתָּה 
  .ִּבׁשְַעת ְקִריָאה

 -  וְָטָעה ִּבְקִריָאתָּה וְָקָרא ְקִריָאה ְמׁשֶֻּבׁשֶת,ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהְּמגִָּלהז 
 -  עֹוֵמד אֹו יֹוֵׁשבּהאָ ָרקְ .  ִּבְקִריָאתָּהןלְִפי ׁשֵֶאין ְמַדְקְּדִקי, יָָצא
 ,ּבּור יֹוׁשֵב לְכַּתְִחּלָהא ַּבּצִ  ֲאָבל ֹלא יְִקָר; וֲַאִפּלּו ַּבִּצּבּור,יָָצא

יְָצאּו  -ד חָ  ֲאִפּלּו ֲעׂשָָרה ּכְאֶ ,ׁשְנַיִםְקָראּוָה . ִצּבּור ּכְבֹודִמְּפנֵי 
וְקֹוֵרא אֹותָּה ּגָדֹול ִעם . ַהּקֹוְרִאים וְַהּׁשֹוְמִעים ִמן ַהּקֹוְרִאים

  .ּבּורּצִ  ּבַ ּוּלוֲַאפִ  ,ַהָּקָטן

 וְִאם ָקָרא ,ְמגִּלָה ַהּכְתּוָבה ֵּבין ַהּכְתּוִביםּור ּבִ ֵאין קֹוְרִאין ַּבִּצּבח 
 ַעל ׁשְָאר ַהּיְִריעֹות אֹו יְתֵָרהֶאּלָא ִאם ּכֵן ָהיְתָה ,  ֹלא יָָצא-

 ֵאינָּה ּוּלוֲַאפִ  ,יִָחיד קֹוֵרא ָּבּה ֲאָבל. ֶהּכֵר ּכְֵדי ׁשֶּיְִהיֶה לָּה ,ֲחֵסָרה
  . יְֵדי חֹוָבתֹווְיֹוֵצא ָּבּה, יְתֵָרהֲחֵסָרה וֹלא 

 ,יֹו ַעל ַהּגְוִיל אֹו ַעל ַהְּקלָףּדְ  ֶאת ַהְּמגִּלָה ֶאּלָא ּבַ ּכֹותְִביןֵאין ט 
 ּכְתָָבּה .ּכְׁשֵָרה -  וְַקלְַקנְּתֹוסא ַעְפצָ ְּבֵמי ּכְתָָבּהוְִאם . ּכְֵסֶפר ּתֹוָרה

. ְצָמּהּתֹוָרה עַ  ּכַ,ּוְצִריכָה ׂשְִרטּוט.  ְּפסּולָה- ןִּבׁשְָאר ִמינֵי ִצְבעֹונִי
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-  ִלְׁשָמּה ָבָדהעֲ ָצִריְך  ָהעֹור ֶׁשָּלּה ְוֵאין .)יב,ילין אתפ(" ולא מזוזה אלא בשרטוט
ך ברוב סכלותויהודי שנמש - ִמין .עיבוד העור אינו חייב להיות לצורך מגילה

התורה, הנבואה, חוד הבוראימושגי י -  מעיקרי התורה אחדלכפור בותאוותו 
 עובד עבודה להיות משומד בפועל ואףוסופ ו-עוד התורה שבכתב ו, פה שבעל
ִרּׁשּוָמן ) י.)ג-א,ממרים ג; י,רוצח ד; ז,תשובה ג; ב,אמ חולין "פה; ה-א,עבודה זרה ב(זרה 
יתרים של שרירי עקב בהמה מ- ן ְּבִגיִדי) יא. שאפשר לזהות את האותיות-  ִנָּכר

ומרככין אותן באבנים וכיוצא בהן עד, והן לבנים קשים: "או חיה טהורה
ובהן תופרין התפילין ויריעות ספר, וין אותן ושוזרין אותןוטו, שייעשו כפשתן

ךתפירה רצופה לכל אור - ' וכוְוֵאינֹו ָצִריְך ִלְתּפֹר. )ט,תפילין וספר תורה ג(" תורה
ספרדין  ולכן דינה קל מ- ִמְּפֵני ֶׁשִּנְקֵראת ִאֶּגֶרת .)יד-יג,שם ט( כספר תורה, הדף
, הספד- ֶסֶפד)  יג. מגלגל אותה- ֹוְרָכּהּכ.  אותה בלי לגלול-  ְּכִאֶּגֶרת)יב. תורה

 בהלכות שלפנינו הכרך הוא- יםִּכ ְּכרַ  . צום- ַּתֲעִנית .אמירת דברי כבוד על המת
ראה. כל עיר אחרת נקראת עיר. שהייתה מוקפת חומה בימי יהושע בן נוןעיר 
   .ט-ו,אלעיל  ראה -ְּכָפִרים ֶׁשִהְקִּדימּו  ַאְנֵׁשי .ד,א

 ָהיְתָה ּכְתּוָבה ַעל ַהּנְיָר אֹו .  לִׁשְָמּהָבָדהעֲ וְֵאין ָהעֹור ׁשֶּלָּה ָצִרי
  .ְּפסּולָה - אֹו ׁשֶּכְתָָבּה ּגֹוי אֹו ִמין, ַעל עֹור ׁשֵֶאינֹו ְמֻעָּבד

 -  ִאם ִרּׁשּוָמן נִּכָר:עֹותָרֹקמְ ָהיּו ָּבּה אֹותִּיֹות ְמֻטׁשְָטׁשֹות אֹו י 
 ׁשֵָלם ֻרָּבּה ִאם ָהיָה : וְִאם ֵאין ִרּׁשּוָמן נִּכָר; ּכְֵׁשָרה,ֻרָּבּהֲאִפּלּו ָהיּו 

ִהׁשְִמיט ָּבּה ַהּסֹוֵפר אֹותִּיֹות אֹו .  ְּפסּולָה- וְִאם ָלאו ;ּכְׁשֵָרה -
 .יָָצא -  ּוְקָרָאן ַהּקֹוֵרא ַעל ֶּפה,ְּפסּוִקים

.  ַאַחתְמגִּלָהד ׁשֶּיְִהיּו ּכָל עֹורֹותֶיָה  עַ ,ַהְּמגִּלָה ְצִריכָה ּתְִפיָרהיא 
א ֹּל ֶׁשּתְָפָרּה וְִאם . ּכְֵסֶפר ּתֹוָרה,ןוְֵאינָּה נִתְֶּפֶרת ֶאּלָא ְּבגִיִדי

,  ֶאת ּכָל ַהּיְִריָעה ּכְֵסֶפררֹוְֵאינֹו ָצִרי לִתְּפ.  ְּפסּולָה- ןְּבגִיִדי
 ירֹות ִּבְקֵצה ַהּיְִריָעה וְׁשָלׁש ׁשָלׁש ּתְפִ ןֶאּלָא ֲאִפּלּו ּתַָפר ְּבגִיִדי
ִמְּפנֵי ׁשֶּנְִקֵראת ,  ּכְׁשֵָרה- תה ַהּׁשֵנִיְּבֶאְמָצָעּה וְׁשָלׁש ַּבָּקצָ 

  .)כט,ט; כו,אסתר ט(" ִאּגֶרת"

 )י-ז,שם ט( "ֲעׂשֶֶרת"ָמן וַוְָצִרי ַהּקֹוֵרא לְִקרֹות ֲעׂשֶֶרת ְּבנֵי הָ יב 
. ִדיַע לָָעם ׁשֶּכֻּלָם נִתְלּו וְנֶֶהְרגּו ּכְֶאָחדּכְֵדי לְהֹו, ִּבנְׁשִיָמה ַאַחת

, ג ּכָל יִׂשְָרֵאל ׁשֶַהּקֹוֵרא ֶאת ַהְּמגִָּלה קֹוֵרא ּופֹוׁשֵט ּכְִאּגֶרתּוִמנְהַ 
  . חֹוזֵר וְכֹוְרכָּה ּכֻּלָּה ּוְמָבֵר,רֹמּוכְׁשֶּיִגְ 

  שאר מצוות היום

 - ָעה ָעׂשָר וֲַחִמּׁשָה ָעׂשָר  ׁשֵֶהם ַאְרּבָ ,ׁשְנֵי ַהּיִָמים ָהֵאּלּויג 
 ,יםּכִ ֵּבין לְִבנֵי ּכַר:וְתֲַענִית לְכָל ָאָדם ְּבכָל ָמקֹום ְּבֶסֶפדֲאסּוִרין 

 ׁשֵֶהם עֹוׂשִים , ֵּבין לְִבנֵי ֲעיָרֹות,ׁשֵֶהם עֹוׂשִין ֲחִמּׁשָה ָעׂשָר ִּבלְַבד
וְתֲַענִית ַּבֲאָדר  ֶסֶפדּבְ ּוׁשְנֵי ַהּיִָמים ֲאסּוִרים . ַאְרָּבָעה ָעׂשָר ִּבלְַבד

ׁשֵנִי אֹו ַאנְׁשֵי ּכְָפִרים ׁשִֶהְקִּדימּו וְָקְראּו ּבְ . ָהִראׁשֹון ּכֲַאָדר ַהּׁשֵנִי
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-ִויַתֵּקן )  טו.כר שהשתכר באותה מלאכה שעשה בָׂש -  ן ְּבָרָכהֵאינֹו רֹוֶאה ִסיַמ  )יד
 ולא- ְוֵיָרֵדם ְּבִׁשְכרּות . כמידת יכולתו הכלכלית-  ְּכִפי ֲאֶׁשר ִּתְמָצא ָידֹו. יכין

ְוֵאין) טז. )כ,שביתת יום טוב ו; ג,דעות ה: ת רבנוואזהרראה (שיתהולל בסכלות 
,לעומת שאר ימות השנה - נֹוְתִנין לֹו.  לבדוק אם עני זה ראוי לצדקה- ןְמַדְקְּדִקי

,כלומר[אין נזקקין , ]כגון שאין מכירים אותו[עני המחזר על הפתחים "שבהם 
ואסור. אבל נותנין לו מתנה מועטת, לו מתנה מרובה] אין צורך או חובה לתת

מתנות("  גרוגרת אחתואפילו אתה נותן לו, להשיב ריקם פני עני שביקש נדבה
 אלא-  ִלְצָדָקה ַאֶחֶרת. מעות שנגבו למתנות לאביונים- עֹות ּפּוִריםְמ  .)ז,עניים ז

וְתֲַענִית ְּביֹום  ְּבֶסֶפד ֻמּתִָרים -ַּבֲחִמיׁשִי ַהָּסמּו לְפּוִרים 
י ׁשֵֶאין קֹוְרִאין  ַאף ַעל ּפִ , ִּבׁשְנֵי ַהּיִָמים ָהֵאּלּוןוֲַאסּוִרי, ְקִריָאתָּה

  .ָּבֶהם

 וְיֹום ֲחִמּׁשָה ,ִמְצוַת יֹום ַאְרָּבָעה ָעׂשָר לְִבנֵי ּכְָפִרים וֲַעיָרֹותיד 
 ּוִמׁשְלֹוַח , לְִהיֹותָם יְֵמי ִמׁשְּתֶה וְׂשְִמָחה- יםּכִָעׂשָר לְִבנֵי ּכְַר

 וְַאף ,ְמלָאכָהּוֻמּתָר ַּבֲעׂשִּיַת .  ּוַמּתָנֹות לֶָאְביֹונִים,ֵרִעיםָמנֹות לָ
 ּכָל :ָאְמרּו ֲחכִָמים. ַעל ִּפי כֵן ֵאין ָראּוי לֲַעׂשֹות ּבֹו ְמלָאכָה

 .ן ְּבָרכָה ֵאינֹו רֹוֶאה ִסימַ - ָהעֹוׂשֶה ְמלָאכָה ְּביֹום ּפּוִרים
 ִאם ִחּלְקּו ָמעֹות - ׁשֵנִי אֹו ַּבֲחִמיׁשִיְּבנֵי ּכְָפִרים ׁשֶָּקְדמּו וְָקְראּו ּבְ 

 ִ ֵאין  -ֲאָבל ַהִּמׁשְּתֶה וְַהּׂשְִמָחה . יְָצאּו, ים ְּביֹום ְקִריָאתָםלֶָאְביֹונ
.  ֹלא יְָצאּו- וְִאם ִהְקִּדימּו ,עֹוׂשִין אֹותָּה ֶאּלָא ְּבַאְרָּבָעה ָעׂשָר

  . ֹלא ָיָצא יְֵדי חֹוָבתֹו- ַּבּלַיְלָה ּהיָׁשֲֶעׂשָּוְסעּוַדת ּפּוִרים 

 וִיתֵַּקן ְסעּוָדה נָָאה ,כַל ָּבׂשָרֹא ׁשֶּי?ּכֵיַצד חֹוַבת ְסעּוָדה זֹוטו 
  .וְׁשֹותֶה יַיִן ַעד ׁשֶּיִׁשְּתַּכֵר וְיֵָרֵדם ְּבׁשִכְרּות, ּכְִפי ֲאׁשֶר ּתְִמָצא יָדֹו

וְכֵן ַחּיָב לְִׁשֹלַח ׁשְֵּתי ָמנֹות ֶׁשּלְָבׂשָר אֹו ׁשֶּלְִמינֵי ּתְַבׁשִיל אֹו ׁשְנֵי 
 שם("  ָמנֹות ִאיׁש לְֵרֵעהּוּוִמְׁשֹלחַ " :ּנֱֶאַמרׁשֶ, לֲַחֵברֹו לִיןכָֹאִמינֵי 

 וְכָל ַהַּמְרֶּבה ִלׁשְֹלַח לֵָרִעים.  ֶאָחדָדםׁשְּתֵי ָמנֹות לְאָ  - )כב,ט; יט,ט
זֶה  זֶה ׁשֹולֵַח לָ:ַמֲחלִיף ִעם ֲחֵברֹו -  וְִאם ֵאין לֹו. ְמׁשָֻּבח-

 ָמנֹות ּוִמְׁשֹלחַ " לְַקּיֵם  ּכְֵדי,זֶה ְסעּוָדתֹו וְזֶה ׁשֹולֵַח לָ,ְסעּוָדתֹו
  ."ִאיׁש לְֵרֵעהּו

 ,ֲענִּיִים ִמּׁשְנֵי ָּפחּות ֵאין , ְּביֹום ַהּפּוִריםלֲַענִּיִיםַחּיָב לְַחּלֵק וְטז 
 אֹו ָמעֹות אֹו ִמינֵי ּתְַבׁשִיל אֹו ִמינֵי :נֹותֵן לְכָל ֶאָחד ַמּתָנָה ַאַחת

ִ ֹי לֶָאבְ ּוַמּתָנֹות" :ׁשֶּנֱֶאַמר, לִיןכָֹא  ׁשְּתֵי ַמָּתנֹות - )כב,ט שם( "יםנ
יםלִׁשְנֵי  ֶאּלָא ּכָל ַהּפֹוׁשֵט , עֹות ּפּוִריםמְ  ּבִ ןוְֵאין ְמַדְקְּדִקי. ֲענִּיִ
  .עֹות ּפּוִרים לְִצָדָקה ַאֶחֶרת מְ ְמׁשַּנִיןוְֵאין .  נֹותְנִין לֹו- ֹליָדֹו לִּט



285  פרק ב, הלכות מגילה וחנוכה

 

'שם'המילה .  שאין- ֶׁשֵאין ָׁשם ) יז.נותנים אותם באותו יום לסעודת עניים
ִּכי כֹה ָאַמר ָרם": ֶׁשֶּנֱאַמר .ואין משמעה ציון מקום, תורגמה מהסגנון הערבי

ְלַהֲחיֹות, רּוחַ  ְוֶאת ַּדָּכא ּוְׁשַפל, ָמרֹום ְוָקדֹוׁש ֶאְׁשּכֹון, ׁשֵֹכן ַעד ְוָקדֹוׁש ְׁשמֹו, אְוִנָּׂש 
כנראה הכוונה למעמדם - ֲעִתיִדין ִלָּבֵטל)  יח".ּוְלַהֲחיֹות ֵלב ִנְדָּכִאים, רּוַח ְׁשָפִלים

    . יסתיים- ָיסּוף .שאז תחזור הנבואה לישראל, ככתבי הקודש
 מרד החשמונאים פרץ בערך. בזמן שבית המקדש השני היה קיים-  ֵׁשִניְּבַבִית )א

- ּוִבְבנֹוֵתיֶהם .וטיהור המקדש היה שלוש שנים לאחר מכן, הספירהלפני  167 בשנת
ַלֵהיָכל .)ב,כתובות ג(צבא תחילה השהיו גוזרים על כל בתולה הנישאת שתיבעל לשר 

 פרצו את- ְּפָרצֹות .)ה,בית הבחירה א(קדש  המבנה המרכזי והמקודש בבית המ-
ְוהֹוִׁשיעּו... ְוהֹוִׁשיָעם ִמָּיָדם . שבבית המקדשאת השערים ואת המחיצות, החומות
 לפי- ַעד ַהֻחְרָּבן ַהֵּׁשִני .םי הניצחון הצבאי היה נס וישועה מן השמי- ִמָּיָדםִיְׂשָרֵאל 

  ).טז, יאראה קידוש החודש( לספירה 69שהיא שנת ,  ליצירה3829בשנת , מסורת רבנו

נִים ִמּלְַהְרּבֹות ִּבְסעּוָדתֹו ָאָדם לְַהְרּבֹות ְּבַמּתְנֹות ֶאְביֹומּוָטב לְיז 
 ְלׂשֵַּמחַ ָאָרה ֶאּלָא ֹ ׁשֵֶאין ׁשָם ׂשְִמָחה ּגְדֹוָלה ּוְמפ,ּוְבׁשִּלּוַח לְֵרָעיו

 ָהֲאֵמָללִים לֵב  ׁשֶַהְּמׂשֵַּמחַ ; וְגִריםוְַאלְָמנֹות וִיתֹוִמים ֲענִּיִיםלֵב 
 רּוַח ׁשְָפלִים ֲחיֹותלְהַ " :ׁשֶּנֱֶאַמר,  ַּבּׁשְכִינָהִמַּדֶּמה - ָהֵאּלּו

  .)טו,ישעיה נז( "ּולְַהֲחיֹות לֵב נְִדּכִָאים
   וימי הפוריםחשיבות המגילה

ֲעתִיִדין לִָּבֵטל לִימֹות   ִסְפֵרי ַהּנְִביִאים וְכָל ַהּכְתּוִביםּכָליח 
 ִהיא ַקּיֶֶמת ּכֲַחִמּׁשָה ֻחְמׁשֵי ֲהֵרי ;חּוץ ִמְּמגִַּלת ֶאְסּתֵר, ַהָּמׁשִיחַ 

 וְַאף. ֵאינָן ְּבֵטלִין לְעֹולָםׁשֶ ,  ֶּפהׁשְֶּבַעלה וְכֲַהלָכֹות ׁשֶּלַּתֹוָרה ּתֹוָר
 נִׁשְּכְחּו ַהָּצרֹות ִּכי" :רׁשֶּנֱֶאמַ , לטַ ַעל ִּפי ׁשֶּכָל זִכְרֹון ַהָּצרֹות יִבְ 

 וִיֵמי" :רׁשֶּנֱֶאמַ  ,ְטלּו ַהּפּוִרים ֹלא יִבְ יְֵמי, )טז, סהשם( ..."נֹותָֹהִראׁש
יָסּוף  ֹלא וְזִכְָרם ,ִרים ָהֵאּלֶה ֹלא יַַעְברּו ִמּתֹו ַהּיְהּוִדיםַהּפּו

  .)כח,אסתר ט( "ִמּזְרָעם
  

י ִליׁשִ ֶרק ׁשְ   ּפֶ
   ומצוות החנוכההרקע

 ּוִבְּטלּו ,ּגָזְרּו ּגְזֵרֹות ַעל יִׂשְָרֵאל,  ּכְׁשֶָּמלְכּו יָוָן,ְּבַביִת ׁשֵנִיא 
ִ וֹלא הִ , ָּדתָם ּופָׁשְטּו יָָדם , ּוַבִּמְצוֹות ַּבּתֹוָרה קֹסם לַעֲ יחּו אֹותָּנ

 וְִטְּמאּו  ּוָפְרצּו ּבֹו ְּפָרצֹות,וְנִכְנְסּו לֵַהיכָל, ְּבָממֹונָם ּוִבְבנֹותֵיֶהם
, ּולְָחצּום ַלַחץ ּגָדֹול,  ִמְּפנֵיֶהםדֹא ְוַצר לֶָהם לְיִׂשְָרֵאל מְ ,ַהְּטָהרֹות

וְגְָברּו ְּבנֵי , בֹותֵינּו וְהֹוׁשִיָעם ִמּיָָדםַעד ׁשִֶרֵחם ֲעלֵיֶהם ֱאֹלֵהי אֲ 
,  וְהֹוׁשִיעּו יִׂשְָרֵאל ִמּיָָדם,נִים ַהּגְדֹולִים וֲַהָרגּוםהֲ ַֹחׁשְמֹונַאי ַהּכ

ר ַעל וְָחזָרה ַמלְכּות לְיִׂשְָרֵאל יָתֵ, נִיםהֲ ֹוְֶהֱעִמידּו ֶמלֶ ִמן ַהּכ
  .ַעד ַהֻחְרָּבן ַהּׁשֵנִי, ָמאתַיִם ׁשָנִים

  ; ימי החנוכה
 קריאת ההלל
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קיח-פרקים קיג - ַהֵּלל)  ג.של מנורת המקדש -  ֵנרֹות ַהַּמֲעָרָכה. כד שמן קטן- ַּפְך ) ב
והפסוקים שם. י,במדבר ז(" חנוכת המזבח"  לשון-   ֲחֻנָּכה.)להלן הלכה ה(בתהילים 

ועניין: "ם"הרמבאומר רבנו , למשמעות המילה. )יז,ראה תפילה יג, נקראים בחנוכה
כאילו, לת חינוך בדברים אלה להתחלת העשייהיוהושאלה מ...  ההרגל-החינוך 

הדמיון לאדם בתחילת לימודו מדע מסויםעל דרך , מרגילים כלי זה לעבודה זו
ֶסֶפד .)ד,מ מנחות ד"פה( " בו כתכונהקלטויישאו מידות מסוימות שיתרגל בהם עד 

 מתקנת- ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים . צום- ַּתֲעִנית .מתאמירת דברי כבוד על ה,  הספד-
 אתםומחנכי,  כל איש ואישה מישראל- ָּכל ֶׁשַחָּיב ִּבְקִריַאת ַהְּמִגָּלה)  ד.חכמים

אף אם כבר, )ה,ראה ד( בשעת ההדלקה בלבד - ָהרֹוֶאה אֹוָתּה .)א,אלעיל (הקטנים 
 קוראים את-  ֶאת ַהַהֵּללןיּגֹוְמִר )  ה.)ת רכב"שו(ומברך אף כמה פעמים , בירך

   .פרקי ההלל בלא לדלג על פסוקים

 ַּבֲחִמּׁשָה וְֶעׂשְִרים - ּוכְׁשֶּגְָברּו יִׂשְָרֵאל ַעל אֹויְֵביֶהם וְִאְּבדּוםב 
וְנִכְנְסּו לֵַהיכָל וֹלא ָמְצאּו ׁשֶֶמן ָטהֹור ֶאּלָא , ׁש ּכְִסלֵו ָהיָהדֶ ֹחּבְ 

וְִהְדלִיקּו , וֹלא ָהיָה ּבֹו לְַהְדלִיק ֶאּלָא יֹום ֶאָחד ִּבלְַבד, ַּפ ֶאָחד
ָ ִמֶּמּנ ַעד ׁשֶּכָתְׁשּו זֵיתִים וְהֹוִציאּו , ה יִָמיםּו נֵרֹות ַהַּמֲעָרכָה ׁשְמֹונ

  .ׁשֶֶמן ָטהֹור

נַת ֹוּוִמְּפנֵי זֶה ִהתְִקינּו ֲחכִָמים ׁשְֶּבאֹותֹו ַהּדֹור ׁשֶּיְִהיּו ׁשְמג 
י יְמֵ ,  ֲחִמּׁשָה וְֶעׂשְִרים ְּבכְִסלֵוי ׁשֶּתְִחּלָתָם ִמּלֵילֵ,ִמים ָהֵאּלּוּיָהַ 

 ָּבֶהם ַהּנֵרֹות ָּבֶעֶרב ַעל ִּפתְֵחי ַהָּבּתִים ןּוַמְדִליִקי. ׂשְִמָחה וְַהּלֵל
ַ ְּבכָל לַיְלָה וָ ֵהן ַהּנְִקָרִאין   וְיִָמים ֵאּלּו.ת ַהּלֵילֹותלְַילָה ִמּׁשְמֹונ

 וְַהְדלַָקת ,וְֵהן ֲאסּוִרין ְּבֶסֶפד וְתֲַענִית ּכִיֵמי ַהּפּוִרים, 'ֲחנֻּכָה'
  . ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים ּכְִקִריַאת ַהְּמגִּלָהִמְצוָה ת ָּבֶהםַהּנֵרֹו

  ברכות נרות חנוכה

.  ַחּיָב ְּבַהְדלַָקת נֵר ֲחנֻּכָה- ּכָל ׁשֶַחּיָב ִּבְקִריַאת ַהְּמגִּלָהד 
ָּברּו " :ְמָבֵר ׁשָלׁש ְּבָרכֹות -וְַהַּמְדלִיק אֹותָּה ַּבּלַיְלָה ָהִראׁשֹון 

 וְִצּוָנּו ְּבִמְצוֹותָיו ֲאׁשֶר ִקְּדׁשָנּו ,ֵהינּו ֶמלֶ ָהעֹולָםַאּתָה יי ֱאֹל
 ,ָּברּו ַאּתָה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ ָהעֹולָם" ,"לְַהְדלִיק נֵר ׁשֶּלֲַחנָֻּכה

ָּברּו ַאּתָה יי " ,"ׁשֶָעׂשָה נִִּסים לֲַאבֹותֵינּו ַּבּיִָמים ָהֵהם ַּבּזְַמן ַהּזֶה
וְכָל . " לַּזְַמן ַהּזֶהוְִהּגִיָענּו ׁשֶֶהֱחיָנּו וְִקּיְָמנּו ,עֹולָםֱאֹלֵהינּו ֶמלֶ הָ 
 'ֶׁשָעׂשָה נִִּסים לֲַאבֹותֵינּו' : ְמָבֵר ׁשְּתַיִם-  ָהרֹוֶאה אֹותָּה

 וְָהרֹוֶאה ,ַהַּמְדלִיק ְמָבֵר ׁשְּתַיִם -ּוִבׁשְָאר ַהּלֵילֹות . 'ׁשֶֶהֱחיָנּו'וְ
  . ֶאּלָא ַּבּלַיְלָה ָהִראׁשֹון'ׁשֶֶהֱחיָנּו' ןָבְרכִיׁשֵֶאין מְ , ְמָבֵר ַאַחת

  ת ההללמצוַ 

,  ֶאת ַהַהּלֵלןּגֹוְמִרי ִמים ָהֵאּלּוּיָהַ ְּבכָל יֹום וָיֹום ִמּׁשְמֹונַת ה 
 ֲאׁשֶר ִקְּדׁשָנּו ,ָּברּו ַאּתָה יי ֱאֹלֵהינּו ֶמֶל ָהעֹולָם"ּוְמָבֵר לְָפנָיו 
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:לכמה עניינים שחיובם מדברי סופריםכולל  שם -  ֵערּוב.  תפילה במניין- ִצּבּור
כדי שתיחשב החצר,  שיתוף במאכל בין דיירי הבתים שבחצר- עירוב חצרות

,ולברכתו; ה-ראה עירובין א(המשותפת להם רשות היחיד לעניין הטלטול בשבת 
המסמלת את,  הנחת מאכל במקום מסוים מחוץ לעיר- עירוב תחומין; )טז,ראה א

כוונת האדם לשבות באותו מקום כדי להתיר לו ללכת בשבת אלפיים אמה
- עירוב תבשילין; )כד,ראה ו, לברכתו; ח-עירובין ו(ממקום הנחת העירוב לכל כיוון 
ראה שביתת(בת ת לבשל מיום טוב לשהמאפשר, תקנה ליום טוב שחל ביום שישי

- ר ְּדַמאיַׂש ְע מַ .  של מצוות חכמים- ֶׁשְּלִדְבֵריֶהם .)ח,ראה ו, לברכתו; יד-א,יום טוב ו
שלחו בית דין הגדול ובדקו, שהיה אחר שמעון הצדיק, בימי יוחנן כוהן גדול"

אבל. ומצאו שהכול זהירים בתרומה גדולה ומפרישין אותה, בכל גבול ישראל
,מעשר ראשון ומעשר שני או מעשר עני היו עמי הארץ מישראל מקילין על עצמן

גזרו שלא יהיה נאמן על המעשרות אלא אנשים, לפיכך. ולא היו מפרישין אותן
מעושרין: ואינן נאמנין לומר,  פירותיהן ספק-אבל עמי הארץ . נאמנים כשרים

יֹום טֹוב .אותוכשמעשרין  מברכיןאין ו ,)א,מעשר ט(" וזה הוא הנקרא דמאי. הן
שאינם יודעים,  תקנת חכמים לעשות שני ימים טובים במקומות הרחוקים- ֵׁשִני

.)ה, החודש הקידוש(להמשיך מנהג זה בימינו תקנת חכמים . מתי נתקדש החודש
ֶׁשְּקִריַאת . חג השבועות- ֲעֶצֶרתיֹום .  חג סוכות יחד עם שמיני עצרת- ָחג) ו

 בחול- ְוִראׁשֹון ֶׁשַּלֶּפַסח. אלההלכות ל ראה הביאור בפתיחת - יא ַהַהֵּללַהְּמִגָּלה ִה 
שכן בכל יום הקרבנות שווים לקרבנות החג, לוגיקוראים בדהמועד פסח 

, שקוראים בו הלל שלם, להבדיל מחול המועד סוכות,)ג,תמידין ומוספין ז(הראשון 
   .)יב-ט,שם ט(שבכל יום שמקריבים מספר אחר של קרבנות מפני 

ַאף ַעל . ֵּבין יִָחיד ֵּבין ִצּבּור, " ֶאת ַהַהּלֵלרֹמּו לִגְ  וְִצּוָנְּבִמְצוֹותָיו
ֲאׁשֶר ' ְמָבֵר ָעלֶיָה ,ִּפי ׁשְֶּקִריַאת ַהַהּלֵל ִמְצוָה ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים

ְּמָבֵר ַעל ַהְּמגִּלָה וְַעל ּכְֶדֶר ׁשֶ, ' וְִצּוָנּוְּבִמְצוֹותָיוִקְּדׁשָנּו 
 ֲאָבל ָּדָבר . ָעלָיון ְמָבְרכִי- ּלְִדְבֵריֶהם ׁשֶוַַּדאי ׁשֶּכָל ;ָהֵערּוב

ר ׂשַעְ  ּכְגֹון מַ ,ר ֲעׂשִּיָתָם לֹו ִמְּפנֵי ַהָּסֵפק וְִעּקַ ,ׁשֶהּוא ִמִּדְבֵריֶהם
 ,וְלָָּמה ְמָבְרכִים ַעל יֹום טֹוב ׁשֵנִי. ֵאין ְמָבְרכִים ָעלָיו -ְּדַמאי 

  .א יְזַלְזְלּו ּבֹוֹּל ּכְֵדי ׁשֶ?קוְֵהם ֹלא ּתְִּקנּוהּו ֶאָּלא ִמְּפנֵי ַהָּספֵ 

ֶאּלָא ְקִריַאת , ְבֵרי סֹוְפִריםְוֹלא ַהּלֵל ֲחנֻּכָה ִּבלְַבד הּוא ׁשִֶּמּדִ ו 
 ָּבֶהם ֶאת ןַהַהּלֵל לְעֹולָם ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים ְּבכָל ַהּיִָמים ׁשֶּגֹוְמִרי

,  ָּבֶהם ֶאת ַהַהּלֵלרֹמ ָעׂשָר יֹום ַּבּׁשָנָה ִמְצוָה לִגְ ּוׁשְמֹונָה. ַהַהּלֵל
ַ :וְֵאּלּו ֵהם ַ , ֶהָחגת יְֵמי  ׁשְמֹונ וְִראׁשֹון , ת יְֵמי ֲחנֻּכָהּוׁשְמֹונ
ֵאין  - ׁש ַהּׁשָנָה וְיֹום ַהּכִּפּוִריםֹארֲאָבל . ֲעֶצֶרתוְיֹום , ׁשֶּלֶַּפַסח

ְמָחה  ֹלא יְֵמי ׂשִ ,וַָפַחד לְִפי ׁשֵֶהם יְֵמי ּתְׁשּוָבה וְיְִרָאה ,ָּבֶהם ַהּלֵל
  . ׁשְֶּקִריַאת ַהְּמגִּלָה ִהיא ַהַהֵּלל,וֹלא ּתְִּקנּו ַהּלֵל ְּבפּוִרים. יְתֵָרה

ּגֹוְמִרים ֶאת  - ְמקֹומֹות ׁשֶעֹוׂשִים יִָמים טֹוִבים ׁשְנֵי יִָמים ז 
יְֵמי  ּוׁשְמֹונַת, ֶהָחגת יְֵמי תִׁשְעַ ּבְ  :ַהַהּלֵל ְּבֶאָחד וְֶעׂשְִרים יֹום

ֵ , ֲחנֻּכָה ֲאָבל ְּבָראׁשֵי . ֲעֶצֶרתּוׁשְנֵי יִָמים ׁשֶּלַ, י יִָמים ׁשֶּלֶַּפַסחּוׁשְנ
ָ , ִמנְָהגְקִריַאת ַהַהּלֵל  - ֳחָדׁשִים  -  ּוִמנְָהג זֶה . ִמְצוָהּהוְֵאינ
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רק בקהילותינו הוא השתמר בימ, והתקבלשפשט  המנהג - ַהִּמְנָהג ַהָּפׁשּוט) ח
שלא לדלג אתרבות  היום מקובל בקהילות - ְוֵיׁש ְמַדְּלִגים ִּדּלּוג ַאֵחר. תימן

שלא,  לאחור-   ְלַמְפֵרעַ )ט.'מן המצר'עד  )ד,קיח-א,קיז(הדילוג השלישי שכתב רבנו 
. מותר לו- ֵיׁש לֹו .  המתין-  ָׁשָהה .קים המאוחרים למוקדמיםמן הפסו, כסדר

'קי "כ ב- *הּתָ ַא .אין מילה זו' קי "כ ב- *ֵהינּולֹאֱ  . לפני הקריאה- ְמָבֵרְך ְלָפָניו) י
 שהחזן קורא כל פסוק- ִלְכּפֹל) יא .לּלָ הֻ ְמ הַ : נוסף' יי "כ ב-  *ְך לֶ ֶּמ הַ . אהּו: נוסף

   . כל פסוק ופסוק-  ָּכל ָּדָבר ְוָדָבר.)ט,גמ סוכה " פהי"עפ(פעמיים 

 ׁשֵֶאין ,וְֵאין ְמָבְרכִים ָעלָיו, ְּבִדּלּוג לְִפיכָ קֹוְרִאים .ַּבִּצּבּור
 - וְִאם ִהתְִחיל ;ִחיד ֹלא יְִקָרא ּכְלָלוְיָ. ְמָבְרכִים ַעל ַהִּמנְָהג

 -וְכֵן ִּבׁשְָאר יְֵמי ַהֶּפַסח .  ּכְֶדֶר ׁשֶּקֹוְרִאים ַהִּצּבּור,יַׁשְלִים ְּבִדּלּוג
  .ֳחָדׁשִים ּכְָראׁשֵי ,קֹוְרִאים ְּבִדּלּוג

 ַעד )א,תהלים קיג(  ַמתְִחילִין ִמּתְִחּלַת ַהַהּלֵל?ּכֵיַצד ְמַדּלְגִיןח 
זְכָָרנּו  יי"  וְאֹוֵמרדֹולֵגוְ , )ח,שם קיד(" ִמיׁש ְלַמְעיְנֹו ָמיִםַחּלָ"

ָמה "ּוְמַדּלֵג וְאֹוֵמר , )יח,שם קטו(" ַהלְלּו יָּה" ַעד )יב,שם קטו( ..."יְָבֵר
 ּוְמַדּלֵג וְאֹוֵמר ,)יט,שם קטז(" ַהלְלּו יָּה"ַעד  )יב,שם קטז(" ָאׁשִיב לַיי

זֶה . )כט,שם קיח(  ַעד סֹוף ַהַהּלֵל)ה,שם קיח(" ּהִמן ַהֵּמַצר ָקָראתִי ּיָ"
   . וְיֵׁש ְמַדּלְגִים ִּדּלּוג ַאֵחר;הּוא ַהִּמנְָהג ַהּפָׁשּוט

ֹלא  -וְַהּקֹוֵרא ַהֵּלל לְַמְפֵרַע . ּכָל ַהּיֹום ּכָׁשֵר ִלְקִריַאת ַהַהּלֵלט 
 ֶאת רֹמה ּכְֵדי לִגְ  ַאף ַעל ִּפי ׁשֶּׁשָהָ - ָקָרא וְׁשָָהה וְָחזַר וְָקָרא. יָָצא
יֵׁש לֹו לְַהְפִסיק ֵּבין  -יִָמים ׁשֶּגֹוְמִרים ָּבֶהם ֶאת ַהַהּלֵל . יָָצא, ּכֻּלֹו

 יןאִ וְיִָמים ׁשֶּקֹוְר.  ֲאָבל ְּבֶאְמַצע ַהֶּפֶרק ֹלא ַיְפִסיק;ֶּפֶרק לְֶפֶרק
  .ֲאִפּלּו ְּבֶאְמַצע ַהֶּפֶרק ּפֹוֵסק - ָּבֶהם ְּבִדּלּוג
  ללאופן קריאת הה

ּוָמקֹום ׁשֶּנֲָהגּו . ְמָבֵר לְָפנָיו -ָּכל יֹום ׁשֶּגֹוְמִרים ּבֹו ֶאת ַהַהּלֵל י 
 ּכָל * ֱאֹלֵהינּויְַהלְלּו יי" ?ּכֵיַצד ְמָבֵר. ְמָבֵר -לְָבֵר ַאֲחָריו 

וְַצִּדיִקים עֹוׂשֵי ,ַמֲעׂשֶי וֲַחִסיֶדי ֵֶּבית יְִׂשָראֵ ְרצֹונ ל  וְכָל ַעְּמ
ּכִי ַאּתָה יי לְ טֹוב לְהֹודֹות ּולְִׁשְמ נִָעים , לִׁשְֶמְּבִרּנָה יֹודּו 

 * ַהֶּמלֶ, ָּברּו ַאּתָה יי. ָהֵאל*ּוֵמעֹולָם וְַעד עֹולָם ַאּתָה, לְזֵַּמר
  ."ר ַחי וְַקּיָם ּתִָמיד יְִמֹל ְלעֹולָם וֶָעדאָ ֹפַהְמׁשָֻּבח ַהמְ 

ָ יא   ַעד סֹוף "אֹוְד ּכִי ֲענִיתָנִי"מֵ  ֹלֲהגּו לִכְּפיֵׁש ְמקֹומֹות ֶׁשּנ
ּוָמקֹום .  ּכָל ָּדָבר וְָדָבר ׁשְּתֵי ְּפָעִמיםןּכֹוְפלִי, )כט-כא,שם קיח( ַהַהּלֵל

ֵאין  - ֹלא לִכְּפֹּל ּוָמקֹום ׁשֶּנֲָהגּו ׁשֶ;ֹליִכְּפ - לֹׁשֶּנֲָהגּו לִכְּפ
  .ּכֹוְפלִין
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שעונים' הללוֿיה' לזכירת מספר -  ִסיָמן ָלֶהם . ציבור המשמש כשליח-  ַהָּגדֹול)יב
ם אינו מזכיר את פרק"הרמב (כל פרק חדש לתחילת -ְלרֹאׁש ָּכל ֶּפֶרק ) יג. בהלל

יד ופרקפרק ק, ך לפרקים" שבחלוקה המקורית של התנמשום, קטו כראש פרק
המנהג -   א ָאָּנא יי ַהְצִליָחה ּנָ ,אָאָּנא יי הֹוִׁשיָעה ּנָ ) יד). קטו הם פרק אחד

שאינו יהודי,  עבד כנעני-  ֶעֶבד .אותםגם לכפול רבות המקובל היום בקהילות 
וקיבלו עליהם מצוות שהעבדים, העבדים שהטבילו אותם לשם עבדות: "גמור

.)יא,איסורי ביאה יב(" ולכלל ישראל לא באו,  יצאו מכלל הגויים-חייבים בהם 
   . מנהגים שונים- ְמֻׁשּנֹות ִמְנָהגֹות . המנהג העתיק-  ַהִּמְנָהג ָהִראׁשֹון

 ַאַחר :ִּביֵמי ֲחכִָמים ָהִראׁשֹונִים ּכָ ָהיָהג ְקִריַאת ַהַהּלֵל ִמנְהַ יב 
, "ָיּה ַהלְלּו"ַמְתִחיל וְאֹוֵמר ,  ֶאת ַהַהֵּללאֶׁשַּמְקֵרׁשְֶּמָבֵר ַהּגָדֹול 

וְכָל , "ייַהלְלּו ַעְבֵדי " וְחֹוזֵר וְאֹוֵמר ;"יָּה ַהלְלּו" עֹונִיןוְכָל ָהָעם 
וְכָל , "ייַהלְלּו ֶאת ׁשֵם "אֹוֵמר  וְחֹוזֵר וְ;"יָּה ַהלְלּו" עֹונִיןָהָעם 
 ֵמַעּתָה ָרֹביְִהי ׁשֵם יי מְ " וְחֹוזֵר וְאֹוֵמר ;"יָּה ַהלְלּו" עֹונִיןָהָעם 

,  וְכֵן ַעל ּכָל ָּדָבר וְָדָבר;"יָּה ַהלְלּו" עֹונִיןוְכָל ָהָעם , "וְַעד עֹולָם
ֵמָאה וְׁשָלׁש וְֶעׂשְִרים  "ָיּה ַהלְלּו" ְּבכָל ַהַהּלֵל עֹונִיןַעד ׁשֶּנְִמְצאּו 

  .ןֹרַאהֲ  ׁשְנֹותָיו ׁשֶּלְ-  ִסיָמן לֶָהם,ְּפָעִמים
 ן ֵהם חֹוזִרי- ֶפֶרקׁש ּכָל ֶּפֶרק ּואֹרוְכֵן ּכְׁשֶַהּקֹוֵרא ַמּגִיַע לְיג 

ְּבֵצאת יִׂשְָרֵאל " ּכְׁשֶהּוא אֹוֵמר ?ּכֵיַצד. וְאֹוְמִרין ַמה ּׁשֶָאַמר
 ".ְּבֵצאת יִׂשְָרֵאל ִמִּמְצָריִם" חֹוזִרין וְאֹוְמִרין ּכָל ָהָעם, "ִמִּמְצָריִם

 ַהלְלּו"וְכָל ָהָעם עֹונִין , " ֵמַעם ֹלֵעזבֹקיַעֲ ֵּבית "וְַהּקֹוֵרא אֹוֵמר 
ָ "ַמר ֹא ַעד ׁשֶּי,"יָּה וְכָל , "יָאַהְבּתִי ּכִי יִׁשְַמע יי ֶאת קֹולִי ּתֲַחנּונ

ָ ָאַהְבּתִי"ָהָעם חֹוזִרין וְאֹוְמִרין  . "י ּכִי יִׁשְַמע יי ֶאת קֹולִי ּתֲַחנּונ
ּכָל ָהָעם חֹוזִרין , "ּגֹויִםַהלְלּו ֶאת יי ּכָל "ַמר ַהּקֹוֵרא אֹוְכֵן ּכְׁשֶּי
  ."ּגֹויִםַהלְלּו ֶאת יי ּכָל "וְאֹוְמִרין 

ָ  הֹוׁשִיָעה יי ָאּנָא" אֹוֵמר ַהּקֹוֵרא יד ַאֲחָריו  עֹונִים וְֵהם ,"אּנ
ָ ָאּנָא יי הֹוׁשִ" הּוא אֹוֵמר . ׁש ֶּפֶרקאֹרַאף ַעל ִּפי ׁשֵֶאינֹו , "איָעה ּנ
" ָ ָ "וְֵהם עֹונִים , "אָאּנָא יי ַהְצלִיָחה ּנ הּוא . "אָאּנָא יי ַהְצלִיָחה ּנ

וְִאם ָהיָה . "ייְּבׁשֵם " וְכָל ָהָעם אֹוְמִרים ,"ָּברּו ַהָּבא"אֹוֵמר 
עֹונֶה ַאֲחֵריֶהם ַמה  - ִאּׁשָה  ֶאת ַהַהּלֵל ָקָטן אֹו ֶעֶבד אֹואַהַּמְקֵר

  .ּׁשֵֶהם אֹוְמִרין ִמּלָה ִמּלָה ְּבכָל ַהַהֵּלל

ֲאָבל ִּבזְַמּנִים ֵאּלּו . לֵילֵּובֹו ָראּוי , זֶה הּוא ַהִּמנְָהג ָהִראׁשֹון
,  ְמׁשֻּנֹות ִּבְקִריָאתֹו ּוַבֲענִּיַת ָהָעםִמנְָהגֹותָרִאיתִי ְּבכָל ַהְּמקֹומֹות 

  .ָחד ֵמֶהם ּדֹוֶמה לְַאֵחרוְֵאין אֶ 
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- ִמְנָהג ָּפׁשּוט) ג. ְוֶאָחד ֵנר ְלָכל ֶאָחד האב -ַמְדִליק .  מקיים בהידור- ְמַהֵּדר) א
 שנותנים בו שמןמשנה הוא הכלי בלשון -ֵנר )  ד.שט והתקבלהמנהג שפ
במרכז הנר היה פתח  להכניס בו את השמן ונקב קטן בצדו הנקרא. ופתילות

הנקראד חנהוג להדליק נרות חנוכה בכלי מיוהיום  (שהפתילה נתונה בו', פייה'
,בכל קנה, )הלכה חלהלן ראה (אין השמש חלק מן החנוכייה , לדעת רבנו). חנוכייה

עֹוֶלה .או שיש בו כוסית שנותנים בה שמן ופתילה, נותנים נר שעווה, כלומר פייה
כלי עלהפך  - ָּכָפה . יכולים שני אנשים להדליק בו נר חנוכה- ִלְׁשֵני ְּבֵני ָאָדם

ֶׁשִּתְכֶלה ֶרֶגל ִמן . עשה בכוונה- ֵהִזיד)  ה.הקערה כדי שכל פתיל ייראה לעצמו
   .זמן ההדלקהוהוא סוף , סתיים המסחר בשוק בזמנםה השעה ש- ַהּׁשּוק 

ֶרק ְרִביִעי   ּפֶ
  הנרותמניין 

 ִמְצוָתָּה ׁשֶּיְִהיֶה ּכָל ַּביִת ?ּכַָּמה נֵרֹות הּוא ַמְדלִיק ַּבֲחנֻּכָהא 
א ֹּל ֵּבין ׁשֶ ןְמֻרִּביֵּבין ׁשֶָהיּו ַאנְׁשֵי ַהַּביִת , ּוַביִת ַמְדלִיק נֵר ֶאָחד

ַמְדלִיק נֵרֹות  -ְּמַהֵּדר ֶאת ַהִּמְצוָה וְהַ . ָהיָה ּבֹו ֶאּלָא ָאָדם ֶאָחד
. ֵּבין ֲאנָׁשִים ֵּבין נָׁשִים,  נֵר לְכָל ֶאָחד וְֶאָחד,ן ַאנְׁשֵי ַהַּביִתּכְִמנְיַ

ַמְדלִיק נֵר  - וְעֹוׂשֶה ִמְצוָה ִמן ַהֻּמְבָחר ,תֵר ַעל זֶהוְַהְּמַהֵּדר יָ
ִסיף וְהֹולֵ ְּבכָל ַליְלָה ּומֹו, לְכָל ֶאָחד וְֶאָחד ַּבּלַיְלָה ָהִראׁשֹון

  .לַיְלָה ֶאָחדוָ

ַּבּלַיְלָה ָהִראׁשֹון  -  ֲהֵרי ׁשֶָהיּו ַאנְׁשֵי ַהַּביִת ֲעׂשָָרה?ּכֵיַצדב 
 ּוְבלֵיל ְׁשִליׁשִי , ּוְבלֵיל ׁשֵנִי ֶעׂשְִרים,ַמְדלִיק ֲעׂשָָרה נֵרֹות

  .מֹונִים ַעד ׁשֶּנְִמָצא ַמְדלִיק ְּבלֵיל ׁשְִמינִי ׁשְ,יםׁשְלׁשִ

ִמנְָהג ּפָׁשּוט ְּבכָל ָעֵרינּו ִּבְסָפַרד ׁשֶּיְִהיּו ּכָל ַאנְׁשֵי ַהַּביִת ג 
 וְהֹולְִכין נֵר ְּבכָל ןּומֹוִסיִפי,  נֵר ֶאָחד ַּבּלַיְלָה ָהִראׁשֹוןןַמְדלִיִקי
ָ ,לַיְלָהלַיְלָה וָ ן ֵּבי, ה נֵרֹות ַעד ׁשֶּנְִמָצא ַמְדלִיק ְּבלֵיל ׁשְִמינִי ׁשְמֹונ

  .ׁשֶָהיּו ַאנְֵׁשי ַהַּביִת ְמֻרִּבים ֵּבין ׁשֶָהיָה ָאָדם ֶאָחד

ִמּלֵא ְקָעָרה ׁשֶֶמן . עֹולֶה לִׁשְנֵי ְּבנֵי ָאָדם נֵר ׁשֶּיֵׁש לֹו ׁשְנֵי ִּפּיֹותד 
ּכָל ְּפתִיָלה ּוְפתִילָה  -  ִאם ּכָָפה ָעלֶיָה ּכְלִי:וְִהִּקיָפּה ְּפתִילֹות

וֲַאִפּלּו , ת ּכְִמדּוָרהנֲַעׂשָ -  ֹלא ּכָָפה ָעלֶיָה ּכְלִי;ׁשֶֶבת ּכְנֵר ֶאָחדנֶחֱ 
  .ֶׁשֶבתּכְנֵר ֶאָחד ֵאינָּה נֶחֱ 

  זמן ההדלקה

 ַהַחָּמה ֶאּלָא ִעם ׁשֶּתִׁשְַקעם דֶ ֹקֵאין ַמְדלִיִקין נֵרֹות ֲחנֻּכָה ה 
ְדלִיק  וֹלא הִ ֵהזִידׁשָכַח אֹו .  וֹלא ַמְקִּדיִמיןןֹלא ְמַאֲחִרי, ׁשְִקיָעתָּה

. וְהֹולֵ ַעד ׁשֶּתִכְלֶה ֶרגֶל ִמן ַהּׁשּוק ַמְדלִיק -ִעם ְׁשִקיַעת ַהַחָּמה 

  הדלקת נר חנוכה
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בפתילה ואינם אין השמנים נספגים - ַאַחר ַהְּפִתיָלה ַהְּׁשָמִנים ִנְמָׁשִכים ֵאין )ו
 אין האש דולקת באופן תקין- ר ִנְתֵליתְוֵאין ָהאּו .אל ראשה באופן תקיןעולים 

שהאור נועד לשימוש,  בשבת- ן ֵנר ַׁשָּבתֶׁשָאסּור ְלַהְדִליק ָּבֶה  .אלא מהבהבת
 ויבוא,רה שמא לא תדלק הפתילה יפהיגז,  מדליקים נר בשמן הבוער יפה,האדם

ויתחייב, להטות את הנר כדי לקרב את השמן לפתילה ולהגדיל את אור הלהבה
8-כ - ֶטַפח ) ז. הנר נועד רק לפרסום הנס-ובחנוכה . )י-ח,שבת ה(במלאכת הבערה 

- ַהְּסמּוָכה .ל קומת הקרקעמעש בקומה -  ֲעִלָּיה .)ראה נספח מידות ומשקלות(מ "ס
.ה לא קיים את המצוָ - ְּכלּום ָעָׂשה לֹא.  כעשרה מטרים- ַאָּמה ֵמֶעְׂשִרים .הפונה

" הנסלהודיעכדי "והרי מדליקים נר חנוכה ,  לבני רשות הרבים-  ֶׁשֵאינֹו ִנָּכר
עיד שיושבישנר החנוכה מ,  בימי רדיפת יהודים- ִּביֵמי ַהַּסָּכָנה) ח .)הלכה יבלהלן (

נר הַׁשָּמׁש הנהוג( כדי שלא ישתמש בנר החנוכה - רֵנר ַאחֵ  .הבית הם יהודים
,בשעת הסכנהרק אותו ולפי הלכה זו מדליקים , היום אינו חלק מן החנוכייה

- ָצִריְך ֵנר ַאֵחר. מעמד חברתי גבוהב - ָאָדם ָחׁשּוב. )ה בתוך הביתכשהחנוכיי
אינו שהרי,  שיש שם מדורהאף על פי ,וכהשמא ישתמש בטעות באור נר החנ

ֵאינֹו  -ָעַבר זְַמן זֶה .  ּכְמֹו ֲחִצי ׁשָָעה אֹו יָתֵר?וְכַָּמה הּוא זְַמן זֶה
וְָצִרי לִּתֵן ׁשֶֶמן ַּבּנֵר ּכְֵדי ׁשֶּתְִהיֶה ּדֹולֶֶקת וְהֹולֶכֶת ַעד . ַמְדלִיק

 ּהֵאינֹו זָקּוק לְַהְדִליקָ  -ִהְדלִיָקּה וְכְָבתָה . ּתִכְלֶה ֶרגֶל ִמן ַהּׁשּוקׁשֶ
 ִאם - נִׁשְֲאָרה ּדֹולֶֶקת ַאַחר ׁשֶּכָלְָתה ֶרגֶל ִמן ַהּׁשּוק. ַּפַעם ַאֶחֶרת

  .עֹוׂשֶה, ָרָצה לְכַּבֹותָּה אֹו לְַסּלְָקּה
  שמני ההדלקה

ִּפי  ַעל וְַאף ,ֲחנֻּכָה לְנֵר ּכְׁשֵרֹות תַהְּפתִילֹו וְכָל ַהּׁשְָמנִים ּכָל ו
 ר נִתְלֵית יֶָפהוְֵאין ָהאּו, ׁשֵֶאין ַהּׁשְָמנִים נְִמָׁשכִים ַאַחר ַהְּפתִילָה

 ֻמּתָר ֲחנֻּכָה יְֵמי ׁשְֶּבתֹו ׁשַָּבת יְּבלֵילֵ ִפּלּואֲ וַ  .ַהְּפתִילֹות ְּבאֹותָן
 לְִפי ;ן נֵר ׁשַָּבתָּבהֶ  לְַהְדלִיק רׁשֶָאסּו ְפתִילֹותּו ׁשְָמנִיםּבִ  לְַהְדלִיק

וֲַאִפּלּו , ֹלחׁשֶָאסּור לְִהׁשְַּתֵּמׁש לְאֹור ֲחנֻּכָה ֵּבין ַּבּׁשַָּבת ֵּבין ּבַ 
  .ָאסּור  ָמעֹות אֹו לְִמנֹותָן לְאֹוָרּהקֹלְִבּד

  מקום ההדלקה

ִ ִמְצוָה לְהַ  - נֵר ֲחנֻּכָהז  ֶּטַפח  ּבַ ,יחֹו ַעל ֶּפתַח ֵּביתֹו ִמַּבחּוץּנ
ּכְֵדי ׁשֶּתְִהיֶה ְמזּוזָה , ל ַהּנִכְנָס לַַּביִתאֹמַעל ׂשְ, ַהָּסמּו לֶַּפתַח

ַּבַחּלֹון   ַמּנִיחֹו-וְִאם ָהיָה ָּדר ָּבֲעלִּיָה . לאֹמִמּיִָמין וְנֵר ֲחנֻּכָה ִמּׂשְ
ִרים וְנֵר ֲחנֻּכָה ׁשִֶהּנִיחֹו לְַמְעלָה ֵמֶעׂשְ. ַהְּסמּוכָה לְִרׁשּות ָהַרִּבים

  .ִמְּפנֵי ׁשֵֶאינֹו נִּכָר, ֹלא ָעׂשָה ְּכלּום -ַאָּמה 

 וֲַאִפּלּו ;ִּביֵמי ַהַּסּכָנָה ַמּנִיַח נֵר ֲחנֻּכָה ְּבתֹו ֵּביתֹו ִמִּבְפנִיםח 
 רוְָצִרי לְִהיֹות ְּבתֹו ַהַּביִת נֵר ַאחֵ .  ַּדּיֹו- ִהּנִיחֹו ַעל ׁשֻלְָחנֹו
 ; ֵאינֹו ָצִרי נֵר ַאֵחר- ִאם ָהיְתָה ָׁשם ְמדּוָרהוְ. לְִהׁשְּתֵַּמׁש לְאֹורֹו

ָצִרי  - ׁשֵֶאין ַּדְרּכֹו לְִהׁשְּתֵַּמׁש לְִמדּוָרה ,וְִאם ָאָדם ָחׁשּוב הּוא
  .נֵר ַאֵחר
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הם -חירש וחירשת האמורים בכל מקום  "-  ֵחֵרׁש ) ט.רגיל להשתמש במדורה
אבל מי]. שזוהו עם חסרי הבנה מוחלטת[האילמים שאין שומעין ואין מדברים 

.)כו,אישות ב("  הרי הוא ככל אדם-שמדבר ואינו שומע או שומע ואינו מדבר 
להגדרת שוטה(מן התורה   פטורים מכל המצוותשוטה וקטן, חרש -  ןׁשֹוֶטה ְוָקָט 

ואינו נר,  שהוא משתמש בנר לצורכו- עֹוֵמד הּוא ְלָצְרּכֹו .)ב-א,ראה לעיל א, וקטן
 מי- אֹוֵרחַ )  יא. כיוונים- רּוחֹות) י . נר למאור הדולק זמן רב- ֲעָׁשִׁשית. חנוכה

-  ּוִמְׁשַּתֵּתף. להדליק עבורו- ָעָליו יקְלַהְדלִ  .ששוהה בזמן ההדלקה בבית אחר
 מתארח- ַּבִית ִּבְפֵני ַעְצמֹו  .ויוצא ידי חובת הדלקה, משלם חלק ממחיר השמן

. שלא יאמרו שבבית זה לא הדליקו נר חנוכה-  ִמְּפֵני ָהעֹוְבִרים .בדירה נפרדת
ִקּדּוׁש) יג.  קונה-  לֹוֵקחַ  . בגדו-  ְּכסּותֹו .)א,ראה שבת ה( מבקש כסף -   ׁשֹוֵאל)יב

   . יין לקידוש שבת- ַהּיֹום

ֹלא ָעׂשָה  -נֵר ֲחנֻּכָה ׁשִֶהְדִליקֹו ֵחֵרׁש ׁשֹוֶטה וְָקָטן אֹו ּגֹוי ט 
ִהְדלִיקֹו ִמִּבְפנִים . ַהְדלָָקההּוא ַחּיָב ּבַ  ִמי ׁשֶַעד ׁשֶּיְַדלִיקֹו, ּכְלּום

ַעד , ֹלא ָעׂשָה ּכְלּום - ָּדלּוק וְִהּנִיחֹו ַעל ֶּפתַח ֵּביתֹו וְהֹוִציאֹו
, ֹלא ָעׂשָה ּכְלּום -וְָעַמד ְּביָדֹו ָאַחז ַהּנֵר . ׁשֶּיְַדלִיֶקּנּו ִּבְמקֹומֹו

ֲעׁשָׁשִית ׁשֶָהיְתָה ּדֹולֶֶקת ּכָל . ּוא עֹוֵמד לְָצְרּכֹו ה:ׁשֶָהרֹוֶאה אֹוֵמר
ַהְדלָָקה הַ ׁשֶ, לְמֹוָצֵאי ׁשַָּבת ְמכַָּבּה ּוְמָבֵר ּוַמְדלִיָקּה -ַהּיֹום ּכֻּלֹו 

ָ  ֹלא ַההַ ,ִהיא ַהִּמְצוָה ּוֻמּתָר לְַהְדִליק נֵר ֲחנֻּכָה ִמּנֵר ֲחנֻּכָה . ָחהּנ
  .ַאֵחר

, ְצִריכָה ׁשְנֵי נֵרֹות -תִָחים ִּבׁשְּתֵי רּוחֹות ָחֵצר ׁשֵֶּיׁש לָּה ׁשְנֵי ּפְ י 
 ֲאָבל ִאם . ֹלא ִהּנִיחּו נֵר ֲחנֻּכָה:ְמרּו ָהעֹוְבִרים ְּברּוַח זֹואֹיא ֹּלׁשֶ

  .ַמְדלִיק ְּבֶאָחד ֵמֶהם -ָהיּו ְּברּוַח ַאַחת 

ְדלִיק ֵאינֹו ָצִרי לְהַ  -אֹוֵרַח ׁשֶַּמְדלִיִקים ָעלָיו ְּבתֹו ֵּביתֹו יא 
 -  ֵאין לֹו ַּביִת לְַהְדלִיק ָעלָיו ּבֹו; ׁשֶּנִתְָאֵרַח ּבֹוַּבָּמקֹוםָעלָיו 

.  ּוִמׁשְּתַּתֵף ִעָּמֶהם ַּבּׁשֶֶמן, ׁשֶּנִתְָאֵרַח ּבֹוַּבָּמקֹוםָצִרי לְַהְדלִיק 
ַאף ַעל ִּפי ׁשֶַּמְדלִיִקים ָעלָיו  -  וְִאם ָהיָה לֹו ַּביִת ִּבְפנֵי ַעְצמֹו

  . ִמְּפנֵי ָהעֹוְבִרים, ָצִרי לְַהְדלִיק ַּבַּביִת ׁשֶהּוא ּבֹו,ֹו ֵּביתֹוְּבת
    חשיבות המצווה

וְָצִרי ָאָדם , דֹאִמְצוָה ֲחִביָבה ִהיא ַעד מְ  -ִמְצוַת נֵר ֲחנֻּכָה יב 
 ּכְֵדי לְהֹוִדיַע ַהּנֵס ּולְהֹוִסיף ְּבׁשֶַבח ָהֵאל וְהֹוָדיָה לֹו ,לְִהּזֵָהר ָּבּה

 - ָדָקהכַל ֶאָּלא ִמן ַהּצְ ֹאֲאִפּלּו ֵאין לֹו ַמה ּי. ל ַהּנִִּסים ׁשֶָעׂשָהעַ 
  .וְלֹוֵקַח ׁשֶֶמן וְנֵרֹות ּוַמְדלִיק, אֹו מֹוכֵר ּכְסּותֹו, ׁשֹוֵאל

 ּולְָפנָיו ִקּדּוׁש ַהּיֹום ,ֲהֵרי ׁשֵֶאין לֹו ֶאּלָא ְּפרּוָטה ַאַחתיג 
ים ׁשֶֶמן לְַהְדלִיק נֵר ֲחנֻּכָה ַעל ַהּיַיִן  ַמְקּדִ - וְַהְדלַָקת נֵר ֲחנֻּכָה
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שיהיו בני ביתו בשלום ולא, )ב,שבת כג, א"ריטב( נר למאור בביתו - ֵּביתֹו ֵנר )יד
עונג: לטעם ההדלקה(לנר שבת הכוונה היא דווקא , לדעת רבים אך. יצטערו בחושך
דרך כלל אסור למחוק את אף שב- קַהֵּׁשם ִנְמחָ  .)ה,ל; א,ראה שבת השבת וכבוד שבת 

 שבעלה הביא אותהנמחק במהלך בדיקת סוטה' שם ה, )א,יסודי התורה ו(' שם ה
חדה עםילאחר שהתי, אשת איש החשודה בניאוףסוטה לעניין זה היא . למקדש

-אם נמצא שלא נטמאה . )י-ח,וטה גׂש( חד עמויאדם שהוזהרה שלא להתי
  .ן ובשלוםמותרים בני הזוג לשוב ולחיות יחד באמו

בסוף כל חטיבתהבאה  הודאה .שסייענו) 'ה( הרחמן  ברוך-  ְּדַסְּיַעןָמָנאַרחֲ  יְך ִר ְּב 
  . הלכות
נברך, ובצאתנו מן הקודש, בריך רחמנא דסייען על ביאור ספר זמנים: חתימה

 אלהינו לסיים את ביאור כל'כן יגיענו ה. שסייע בעדנו להגיע עד הלום' לה
 . לעשותה ולחיותה, וד את התורהללמ, הספרים האחרים

 

מּוָטב לְַהְקִּדים  - הֹוִאיל ּוׁשְנֵיֶהם ִמִּדְבֵרי סֹוְפִרים ;לְִקּדּוׁש ַהּיֹום
  . ׁשֶּיֵׁש ּבֹו זִכְרֹון ַהּנֵס,נֵר ֲחנֻּכָה

 -  אֹו נֵר ֵּביתֹו וְִקּדּוׁש ַהּיֹום,ָהיָה לְָפנָיו נֵר ֵּביתֹו וְנֵר ֲחנֻּכָהיד 
 לֲַעׂשֹות קׁשֲֶהֵרי ַהּׁשֵם נְִמחָ ,  ִמּׁשּום ׁשְלֹום ֵּביתֹו,נֵר ֵּביתֹו קֹוֵדם

 ׁשֶּכָל ַהּתֹוָרה נִּתְנָה ,ּגָדֹול ַהּׁשָלֹום. ׁשָלֹום ֵּבין ִאיׁש ְלִאׁשְּתֹו
 וְכָל ,םעַ ֹנ  ַדְרכֵיְּדָרכֶיהָ " :ׁשֶּנֱֶאַמר, לֲַעׂשֹות ׁשָלֹום ָּבעֹולָם

   .)יז,משלי ג( "ֹוםנְתִיבֹותֶיָה ׁשָל

  

  

  

ּוִמנְיַן ְּפָרִקים ׁשֶּלְֵסֶפר זֶה ִׁשְבָעה . ר ֵסֶפר ׁשְלִיׁשִי ְּבֶעזַרת ׁשַַּדינִגְמַ 
 - ִביןּוִהלְכֹות ֵער;  ׁשְלׁשִים ְּפָרִקים- תּבָ ׁשַ ִהלְכֹות: וְתִׁשְִעים

;  ׁשְלׁשָה ְּפָרִקים- רֹוִביתַת ָעׂשִהלְכֹות ׁשְ; ׁשְמֹונָה ְּפָרִקים
ִהלְכֹות ָחֵמץ ;  ׁשְמֹונָה ְּפָרִקים- ִהלְכֹות ׁשְִביתַת יֹום טֹוב

 - לָבּוה וְלּכָֹוָפר וְסֻ ִהלְכֹות ׁש;  ׁשְמֹונָה ְּפָרִקים- הּצָ מַ ּו
ִהלְכֹות ;  ַאְרָּבָעה ְּפָרִקים- ִהלְכֹות ׁשְָקלִים; ׁשְמֹונָה ְּפָרִקים

ִ ּתִַהלְכֹות ; ר ְּפָרִקים ּתִׁשְָעה ָעׂשָ- ׁשדֶ חֹהַ  ׁשּדּוקִ   - ֹותּיֲענ
ֻ ּלִָהלְכֹות ְמגִ ; ֲחִמּׁשָה ְּפָרִקים  . ַאְרָּבָעה ְּפָרִקים- הּכָה וֲַחנ

ַעןָמָנאַרחֲ  יךְ ִר בְּ   ַסיְּ    ּדְ
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  קריאת ההלל
  נספח להלכות חנוכה

י המנהג הקרוב ביותר למנהג רבנו לצורך "פקריאת ההלל עמצורפת בזו 
, ההבדל הוא רק בחלוקת עניית הללויה. )לדיב( מנהג בני תימן לפי ,המחשה

 -באות מודגשת . ומטה עונים הללויה )כא,קיח(" אודך כי עניתני"שלרבנו מ
" הללויה" עניות ה123 .ובסוגריים מה שעונים הציבור, המקרא את ההלל
  . ראש פרק מסומן.  בסוגרייםותשעונים הציבור כתוב

1( ַהלְלּויָּה :קיג פרק
2(  ַעְבֵדי יילּוַהלְ )ַהְללּוָיּה

  ַהלְלּו ֶאת ׁשֵם יי.)ַהְללּוָיּה
)

3
4(  ׁשֵם יי ְמבָֹר ֵמַעּתָה וְַעד עֹולָםיְִהי :)ַהְללּוָיּה

ִמִּמזַרח ׁשֶֶמׁש : )ַהְללּוָיּה
5(  ׁשֵם ייְמֻהּלָלַעד ְמבֹואֹו 

6( ָרם ַעל ּכָל ּגֹויִם יי :)ַהְללּוָיּה
ַעל  )ַהְללּוָיּה

7( ֹוַהּׁשַָמיִם ּכְבֹוד
8( ֱאֹלֵהינּו ּכַיי ִמי )ַהְללּוָיּה

 לָׁשֶָבת ַהַּמגְִּביִהי )ַהְללּוָיּה
)

9
10(  ַהַּמׁשְִּפילִי לְראֹות ַּבּׁשַָמיִם ּוָבָאֶרץ)ַהְללּוָיּה

 ָּדל ְמִקיִמי ֵמָעָפר )ַהְללּוָיּה
)

11
12(  ֵמַאׁשְּפֹת יִָרים ֶאְביֹון)ַהְללּוָיּה

 נְִדיִבים  לְהֹוׁשִיִבי ִעם:)ַהְללּוָיּה
)

13
14( ַעּמֹו ִעם נְִדיֵבי )ַהְללּוָיּה

15( מֹוׁשִיִבי ֲעֶקֶרת ַהַּביִת: )ַהְללּוָיּה
 )ַהְללּוָיּה

16( ַהלְלּויָּהֵאם ַהָּבנִים ׂשְֵמָחה 
   :)ַהְללּוָיּה

 ֵּבית יֲַעקֹב ֵמַעם ) ִמִּמְצָרִיםִיְׂשָרֵאל ְּבֵצאת( ִמִּמְצָריִם יִׂשָרֵאל ְּבֵצאת :קיד פרק
17( ֹלֵעז

( יְהּוָדה לְָקְדׁשֹו ָהיְתָה :)ַהְללּוָיּה
18

 יִׂשָרֵאל )ַהְללּוָיּה
(ַמְמׁשֹלתָיו

19
(ַהּיָם ָרָאה וַּיָנֹס  :)ַהְללּוָיּה

20
  יִּסֹב לְָאחֹורַהּיְַרֵּדן )ַהְללּוָיּה

)
21

(ֶהָהִרים ָרְקדּו כְֵאילִים  :)ַהְללּוָיּה
22

 ןצֹאּגְָבעֹות ּכְִבנֵי  )ַהְללּוָיּה
)

23
24( ַמה ּלְ ַהּיָם ּכִי תָנּוס :)ַהְללּוָיּה

 ַהּיְַרֵּדן ּתִּסֹב לְָאחֹור )ַהְללּוָיּה
)

25
26(  כְֵאילִיםּתְרְקדּוֶהָהִרים  :)ַהְללּוָיּה

 ּגְָבעֹות ּכְִבנֵי צֹאן )ַהְללּוָיּה
)

27
28( ִמּלְִפנֵי ָאדֹון חּולִי ָאֶרץ :)ַהְללּוָיּה

 :לֹוַּה יֲַעקֹב אֱ ִמּלְִפנֵי )ַהְללּוָיּה
)

29
(ַההְֹפכִי ַהּצּור ֲאגַם ָמיִם  )ַהְללּוָיּה

30
  ָמיִםלְַמְעיְנֹוַחּלִָמיׁש  )ַהְללּוָיּה

)
31

  :)ַהְללּוָיּה
32(  יי ֹלא לָנּולָנּו ֹלא :אינו ראש פרק, פרק קטו

 ַעלּכִי לְׁשְִמ ּתֵן ּכָבֹוד  )ַהְללּוָיּה
ֶַעל ֲאִמּת 33( ַחְסְּד

  לָָּמה יֹאְמרּו ַהּגֹויִם ַאּיֵה נָא ֱאֹלֵהיֶהם:)ַהְללּוָיּה
)

34
( ַבּׁשָָמיִם ּכֹל ֲאׁשֶר ָחֵפץ ָעׂשָה וֵאֹלֵהינּו :)ַהְללּוָיּה

35
ֲעַצֵּביֶהם  :)ַהְללּוָיּה

36( ּכֶֶסף וְזָָהב
37(  יְֵדי ָאָדםַמֲעׂשֵה )ַהְללּוָיּה

 ֶּפה לֶָהם וֹלא יְַדֵּברּו :)ַהְללּוָיּה
)

38
39( ִיְראּוֵעינַיִם לֶָהם וֹלא  )ּהַהְללּויָ 

 ָאזְנַיִם לֶָהם וֹלא ִיׁשְָמעּו :)ַהְללּוָיּה
)

40
41( ַאף לֶָהם וֹלא ְיִריחּון )ַהְללּוָיּה

  יְִמיׁשּוןוֹלאיְֵדיֶהם  :)ַהְללּוָיּה
)

42
43( ַרגְלֵיֶהם וְֹלא יְַהּלֵכּו )ַהְללּוָיּה

(ֹלא יְֶהּגּו ִּבגְרֹונָם  )ַהְללּוָיּה
44

 :)ַהְללּוָיּה
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45( ֹּכל ֲאׁשֶר ּבֵֹטַח ָּבֶהם,  יְִהיּו עֹׂשֵיֶהםּכְמֹוֶהם
 ַּביייִׂשָרֵאל ְּבַטח  :)ַהְללּוָיּה

)
46

47( ֶעזָרם ּוָמגִּנָם הּוא )ַהְללּוָיּה
 ֵּבית ַאֲהֹרן ִּבְטחּו ַביי :)ַהְללּוָיּה

)
48

49(  הּואּוָמגִּנָםֶעזָרם  )ַהְללּוָיּה
50( ֵאי יי ִּבְטחּו ַביייְר :)ַהְללּוָיּה

 )ַהְללּוָיּה
51( ֶעזָרם ּוָמגִּנָם הּוא

   :)ַהְללּוָיּה

52(  יְָבֵרזְכָָרנּו יי
53(  ֶאת ֵּבית יִׂשָרֵאליְָבֵר )ַהְללּוָיּה

יְָבֵר ֶאת ֵּבית  )ַהְללּוָיּה
54( ַאֲהֹרן

55(  ַהְּקַטּנִים ִעם ַהּגְדֹלִיםיייְָבֵר יְרֵאי  :)ַהְללּוָיּה
יֵֹסף יי  :)ַהְללּוָיּה

(ֲעלֵיכֶם 
56

57( ְּבנֵיכֶםֲעלֵיכֶם וְַעל  )ַהְללּוָיּה
יי ְּברּוכִים ַאּתֶם  לַ :)ַהְללּוָיּה

58( עֹׂשֵה ׁשַָמיִם וָָאֶרץ
59( לַיי   ׁשַָמיִםַהּׁשַָמיִם  :)ַהְללּוָיּה

וְָהָאֶרץ נָתַן  )ַהְללּוָיּה
60( לְִבנֵי ָאָדם

(ֵּמתִים יְַהלְלּו יָּה ֹלא הַ  :)ַהְללּוָיּה
61

 ָּכל ֹיְרֵדי וֹלא )ַהְללּוָיּה
62( דּוָמה

( וֲַאנְַחנּו נְָבֵר יָּה :)ַהְללּוָיּה
63

  ַהלְלּויָּהֵמַעּתָה וְַעד עֹולָם  )ַהְללּוָיּה
)

64
  :)ַהְללּוָיּה
 ִיְׁשַמע יי ֶאת ִּכי ָאַהְבִּתי( ִיׁשְַמע יי ֶאת קֹולִי ּתֲַחנּונָי ּכִי ָאַהְבּתִי: ראש פרק קטז

( ָאזְנֹו לִי ּוְביַָמי ֶאְקָרא ִהָּטה ּכִי )קֹוִלי ַּתֲחנּוָני
65

ֲאָפפּונִי ֶחְבלֵי ָמוֶת  :)ַהְללּוָיּה
)

66
67( ְמָצאּונִיּוְמָצֵרי ׁשְאֹול  )ַהְללּוָיּה

ָצָרה וְיָגֹון ֶאְמָצא  )ַהְללּוָיּה
)

68
69(  נְַפׁשִיָטהַמּלְָאּנָה יי , ּוְבׁשֵם יי ֶאְקָרא :)ַהְללּוָיּה

 יי ַחּנּון :)ַהְללּוָיּה
70( וֵאֹלֵהינּו ְמַרֵחם, וְַצִּדיק

( ׁשֵֹמר ְּפתָאיִם יי :)ַהְללּוָיּה
71

ַּדּלֹותִי וְלִי  )ַהְללּוָיּה
72( יְהֹוׁשִיעַ 

(ׁשּוִבי נְַפׁשִי לְִמנּוָחיְכִי  :)ַהְללּוָיּה
73

ּכִי יי ּגַָמל ָעלָיְכִי  )ַהְללּוָיּה
)

74
( ִחּלְַצּתָ נְַפׁשִי ִמָּמוֶת ּכִי :)ָיּהַהְללּו

75
ֶאת ֵעינִי ִמן ִּדְמָעה  )ַהְללּוָיּה

)
76

77( ִמֶּדִחיֶאת ַרגְלִי  )ַהְללּוָיּה
ֶאתְַהּלֵ לְִפנֵי יי ְּבַאְרצֹות ַהַחּיִים  :)ַהְללּוָיּה

)
78

79( ֲאַדֵּברֶהֱאַמנְּתִי ּכִי  :)ַהְללּוָיּה
(אֹד ֲאנִי ָענִיתִי מְ  )ַהְללּוָיּה

80
 :)ַהְללּוָיּה

81( ּכֹזֵבּכָל ָהָאָדם , ֲאנִי ָאַמְרּתִי ְבָחְפזִי
  :)ַהְללּוָיּה

( ּכָל ּתַגְמּולֹוִהי ָעלָי לַיי   ָאׁשִיב ָמה
82

 ֶאּשָֹא עֹותּכֹוס יְׁשּו :)ַהְללּוָיּה
)

83
84( ֶאְקָראּוְבׁשֵם יי  )ַהְללּוָיּה

( ֲאׁשַּלֵם לַיי  נְָדַרי  :)ַהְללּוָיּה
85

 )ְללּוָיּההַ 
(נֶגְָדה ּנָא לְכָל ַעּמֹו 

86
( לֲַחִסיָדיו ַהָּמוְתָהיָָקר ְּבֵעינֵי יי  :)ַהְללּוָיּה

87
 :)ַהְללּוָיּה

 ָאּנָה יי ּכִי ֲאנִי ַעְבֶּד)
88

 ֲאָמתֶ ִּפּתְַחּתָ לְמֹוֵסָרי ֶּבןֲאנִי ַעְבְּד  )ַהְללּוָיּה
)

89
(ה לְ ֶאזְַּבח זֶַבח ּתֹודָ  :)ַהְללּוָיּה

90
( ֶאְקָרא ייּוְבׁשֵם  )ַהְללּוָיּה

91
 :)ַהְללּוָיּה

( ֲאׁשַּלֵם לַיי נְָדַרי  
92

(נֶגְָדה ּנָא לְכָל ַעּמֹו  )ַהְללּוָיּה
93

 ֵּבית ְּבַחְצרֹות :)ַהְללּוָיּה
(יי 

94
95(  ַהְללּויָּהְּבתֹוכֵכִי יְרּוׁשָלַיִם  )ַהְללּוָיּה

  :)ַהְללּוָיּה
ׁשְַּבחּוהּו ּכָל ָהֻאִּמים  ) יי ָּכל ּגֹוִיםֶאת ַהְללּו( יי ּכָל ּגֹויִם תאֶ  ַהְללּו :קיז פרק ראש

)
96

( גַָבר ָעלֵינּו ַחְסּדֹו ּכִי :)ַהְללּוָיּה
97

  ַהלְלּויָּהוֱֶאֶמת יי לְעֹולָם  )ַהְללּוָיּה
)

98
   :)ַהְללּוָיּה
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ִּכי ,  ִּכי טֹובַליי   הֹודּו(ּכִי לְעֹולָם ַחְסּדֹו ,  ּכִי טֹובלַיי  הֹודּו  :פרק קיחראש 

99( ַחְסּדֹוּכִי לְעֹולָם , יֹאַמר נָא יִׂשָרֵאל :)ְלעֹוָלם ַחְסּדֹו
יֹאְמרּו נָא  :)ַהְללּוָיּה

(ּכִי לְעֹולָם ַחְסּדֹו , ֵבית ַאֲהֹרן
100

ּכִי ְלעֹולָם ,  ייִיְרֵאייֹאְמרּו נָא  :)ַהְללּוָיּה
101( ַחְסּדֹו

  :)ַהְללּוָיּה

( יָּה ָראתִיקָ  ַהֵּמַצר ִמן
102

(ָענָנִי ַּבֶּמְרָחב יָּה  )ַהְללּוָיּה
103

 ֹלאיי לִי  :)ַהְללּוָיּה
(ִאיָרא ַמה ּיֲַעׂשֶה לִי ָאָדם 

104
 ְבׂשֹנְָאייי לִי ְּבעֹזָרי וֲַאנִי ֶאְרֶאה  :)ַהְללּוָיּה

)
105

(טֹוב לֲַחסֹות ַּביי ִמְּבטַֹח ָּבָאָדם  :)ַהְללּוָיּה
106

ב לֲַחסֹות ַּביי טֹו :)ַהְללּוָיּה
( ִּבנְִדיִבים ִמְּבטֹחַ 

107
ְּבׁשֵם יי ּכִי ֲאִמילַם , ּכָל ּגֹויִם ְסָבבּונִי :)ַהְללּוָיּה

)
108

(ְּבׁשֵם יי ּכִי ֲאִמילַם ,  ּגַם ְסָבבּונִיַסּבּונִי :)ַהְללּוָיּה
109

ַסּבּונִי  :)ַהְללּוָיּה
(י ֲאִמילַם ְּבׁשֵם יי ּכִ,  ּכְֵאׁש קֹוִציםּדֲֹעכּוכְִדבִרים 

110
 ְדִחיתַנִי ַּדחֹה: )ַהְללּוָיּה

( וַיי ֲעזָרנִי לִנְּפֹל
111

(ָעּזִי וְזְִמָרת יָּה  :)ַהְללּוָיּה
112

וַיְִהי לִי לִיׁשּוָעה  )ַהְללּוָיּה
)

113
( ִרּנָה וִיׁשּוָעה ְּבָאֳהלֵי ַצִּדיִקים קֹול :)ַהְללּוָיּה

114
יְִמין יי עֹׂשָה  )ַהְללּוָיּה

(ָחיִל 
115

( יי רֹוֵמָמה יְִמין :)ַהְללּוָיּה
116

יְִמין יי עֹׂשָה ָחיִל  )ַהְללּוָיּה
)

117
118(  ַמֲעׂשֵי יָּהוֲַאַסֵּפרֹלא ָאמּות ּכִי ֶאְחיֶה  :)ַהְללּוָיּה

יַּסֹר יְִּסַרּנִי : )ַהְללּוָיּה
(יָּה וְלַָּמוֶת ֹלא נְתָנָנִי 

119
( לִי ׁשֲַעֵרי ֶצֶדק ִּפתְחּו :)ַהְללּוָיּה

120
ָאבֹא  )ַהְללּוָיּה

(ָבם אֹוֶדה יָּה 
121

122( לַיי זֶה ַהּׁשַַער   :)ַהְללּוָיּה
  יָבֹאּו בֹוַצִּדיִקים )ַהְללּוָיּה

)
123

  :)ַהְללּוָיּה

ִליׁשּוָעהַוְּתִהי ִלי , אֹוְדָך ִּכי ֲעִניָתִני(וַּתְִהי לִי לִיׁשּוָעה ,  ֲענִיתָנִיּכִי אֹוְד(: 
ָהְיָתה ְלרֹאׁש , ֶאֶבן ָמֲאסּו ַהּבֹוִנים( לֹראׁש ִּפּנָה ָהיְתָה, נִים ָמֲאסּו ַהּבֹוֶאֶבן

ִהיא , ּזֹאתֵמֵאת יי ָהְיָתה (ִהיא נְִפלָאת ְּבֵעינֵינּו ,  יי ָהיְתָה ּזֹאתֵמֵאת: )ִּפָּנה

, ה ייֶזה ַהּיֹום ָעָׂש (נָגִילָה וְנִׂשְְמָחה בֹו , יי ַהּיֹום ָעׂשָה זֶה :)ִנְפָלאת ְּבֵעיֵנינּו

  :)ָנִגיָלה ְוִנְׂשְמָחה בֹו

ָאָּנא יי  ( יי ַהְצלִיָחה ּנָאָאּנָא :)ָאָּנא יי הֹוִׁשיָעה ָּנא( יי הֹוׁשִיָעה ּנָא ָאּנָא

 ִמֵּבית יי ֵּבַרכְנּוכֶם )ְּבׁשֵם יי :הציבור עונה( ַהָּבא ָּברּו :)ַהְצִליָחה ָּנא
 ַחג ַּבֲעבֹתִים ִאְסרּו :)ֵאל יי ַוָּיֶאר ָלנּו(נּו  יי וַּיֶָאר לֵָאל :)ֵּבַרְכנּוֶכם ִמֵּבית יי(

 ַאּתָה ֵאלִי: ) ַקְרנֹות ַהִּמְזֵּבחַ ַעדִאְסרּו ַחג ַּבֲעבִֹתים (ַעד ַקְרנֹות ַהִּמזְֵּבַח 
 ּכִי לַיי   הֹודּו :)ֱאלַֹהי ֲארֹוְמֶמּךָ ( ֲארֹוְמֶמּךָ ֱאֹלַהי )ֵאִלי ַאָּתה ְואֹוֶדּךָ (וְאֹוֶדּךָ 
  :)ַחְסּדֹו ִּכי טֹוב ִּכי ְלעֹוָלם ַליי הֹודּו  ( לְעֹולָם ַחְסּדֹו טֹוב ּכִי

  

  


