


 

 



נּו ַלֲעסֹוק ְּבִדְבֵרי   נּו ְּבִמְצֹוָתיו, ְוִצָּוֵֽ ֶלְך ָהעֹוָלם, ֲאֶׁשר ִקְּדָׁשֵֽ ינּו ֶמֵֽ ָּברּוְך ַאָּתה ְיָי ֱאֹלֵהֵֽ
 תֹוָרה.
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 ד  מסכת מגילה פרק 

ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהְּמִגָּלה עֹוֵמד ְויֹוֵׁשב, ְקָרָאּה ֶאָחד, ְקָראּוָה ְׁשַנִים, ָיָצאּו. ָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו א  

ּוַבֲחִמיִׁשי ּוַבַׁשָּבת ַּבִּמְנָחה, קֹוִרין ְׁשֹלָׁשה.  ְלָבֵרְך, ְיָבֵרְך. ְוֶׁשּלֹא ְלָבֵרְך, ֹלא ְיָבֵרְך. ַּבֵּׁשִני  

ַּבּתֹוָרה,   ְוַהחֹוֵתם  ַהּפֹוֵתַח  ַּבָּנִביא.  ַמְפִטיִרין  ְוֵאין  ֲעֵליֶהן,  ְוֵאין מֹוִסיִפין  ּפֹוֲחִתין  ֵאין 

 ְמָבֵרְך ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה: 

ְוֵאין מֹוִסיִפין  ְּבָראֵׁשי ֳחָדִׁשים ּוְבֻחּלֹו ֶׁשל מֹוֵעד, קֹוִרין ַאְרָּבָעה. ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶהן  ב  

ֲעֵליֶהן, ְוֵאין ַמְפִטיִרין ַּבָּנִביא. ַהּפֹוֵתַח ְוַהחֹוֵתם ַּבּתֹוָרה, ְמָבֵרְך ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה. ֶזה  

ְּביֹום   ְּביֹום טֹוב, ֲחִמָּׁשה.  ְוֵאינֹו יֹום טֹוב, קֹוִרין ַאְרָּבָעה.  ַהְּכָלל, ָּכל ֶׁשֵּיׁש ּבֹו מּוָסף 

ִתין ֵמֶהן, ֲאָבל מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן, ּוַמְפִטיִרין  ַהִּכּפּוִרים, ִׁשָּׁשה. ְּבַׁשָּבת, ִׁשְבָעה. ֵאין ּפֹוחֲ 

 ַּבָּנִביא. ַהּפֹוֵתַח ְוַהחֹוֵתם ַּבּתֹוָרה, ְמָבֵרְך ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה: 

ֵאין ּפֹוְרִסין ֶאת ְׁשַמע, ְוֵאין עֹוְבִרין ִלְפֵני ַהֵּתָבה, ְוֵאין נֹוְׂשִאין ֶאת ַּכֵּפיֶהם, ְוֵאין קֹוִרין ג  

ָּנִביא, ְוֵאין עֹוִׂשין ַמֲעָמד ּומֹוָׁשב, ְוֵאין אֹוְמִרים ִּבְרַּכת ֲאֵבִלים ַּבּתֹוָרה, ְוֵאין ַמְפִטיִרין ּבַ 

ֵמֲעָׂשָרה.   ָּפחֹות  ַּבֵּׁשם,  ְמַזְּמִנין  ְוֵאין  ֲחָתִנים,  ּוִבְרַּכת  ֲאֵבִלים  ּוַבַּקְרָקעֹות,  ְוַתְנחּוֵמי 

 ִּתְׁשָעה ְוֹכֵהן. ְוָאָדם, ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהן:

ם. ֹלא ִיְקָרא ַלְמֻתְרְּגָמן יֹוֵתר ִמָּפסּוק ֶאָחד, ַהּקֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ֹלא ִיְפחֹות ִמְּׁשֹלָׁשה ְּפסּוִקיד  

ְמַדְּלִגין ַּבָּנִביא ְוֵאין ּוַבָּנִביא ְׁשֹלָׁשה. ָהיּו ְׁשָלְׁשָּתן ָׁשֹלׁש ָּפָרִׁשּיֹות, קֹוִרין ֶאָחד ֶאָחד.  

 ְמַדְּלִגין ַּבּתֹוָרה. ְוַעד ַּכָּמה הּוא ְמַדֵּלג, ַעד ְּכֵדי ֶׁשּלֹא ִיְפסֹוק ַהֻּתְרְּגָמן:

 

 



 ַהּקֹוֵרא ֶאת ַהְּמִגָּלה עֹוֵמד ְויֹוֵׁשב, ְקָרָאּה ֶאָחד, ְקָראּוָה ְׁשַנִים, ָיָצאּו. 

 ָמקֹום ֶׁשָּנֲהגּו ְלָבֵרְך, ְיָבֵרְך. ְוֶׁשּלֹא ְלָבֵרְך, ֹלא ְיָבֵרְך. 

ֲעֵליֶהן,  ְוֵאין מֹוִסיִפין  ּפֹוֲחִתין  ֵאין  ְׁשֹלָׁשה.  קֹוִרין  ַּבִּמְנָחה,  ּוַבַׁשָּבת  ּוַבֲחִמיִׁשי  ַּבֵּׁשִני 
יִרין ַּבָּנִביא. ַהּפֹוֵתַח ְוַהחֹוֵתם ַּבּתֹוָרה, ְמָבֵרְך ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה:ְוֵאין ַמְפִט 

 

 

 



מֹוִסיִפין   ְוֵאין  ֵמֶהן  ּפֹוֲחִתין  ֵאין  ַאְרָּבָעה.  קֹוִרין  מֹוֵעד,  ֶׁשל  ּוְבֻחּלֹו  ֳחָדִׁשים  ְּבָראֵׁשי 
 ֲעֵליֶהן, ְוֵאין ַמְפִטיִרין ַּבָּנִביא. ַהּפֹוֵתַח ְוַהחֹוֵתם ַּבּתֹוָרה, ְמָבֵרְך ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה.  

ה. ְּביֹום טֹוב, ֲחִמָּׁשה. ְּביֹום  ֶזה ַהְּכָלל, ָּכל ֶׁשֵּיׁש ּבֹו מּוָסף ְוֵאינֹו יֹום טֹוב, קֹוִרין ַאְרָּבעָ 
ַהִּכּפּוִרים, ִׁשָּׁשה. ְּבַׁשָּבת, ִׁשְבָעה. ֵאין ּפֹוֲחִתין ֵמֶהן, ֲאָבל מֹוִסיִפין ֲעֵליֶהן, ּוַמְפִטיִרין  

 ַּבָּנִביא. ַהּפֹוֵתַח ְוַהחֹוֵתם ַּבּתֹוָרה, ְמָבֵרְך ְלָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה: 

 

 



ֵאין ּפֹוְרִסין ֶאת ְׁשַמע, ְוֵאין עֹוְבִרין ִלְפֵני ַהֵּתָבה, ְוֵאין נֹוְׂשִאין ֶאת ַּכֵּפיֶהם, ְוֵאין קֹוִרין  
ַּבּתֹוָרה, ְוֵאין ַמְפִטיִרין ַּבָּנִביא, ְוֵאין עֹוִׂשין ַמֲעָמד ּומֹוָׁשב, ְוֵאין אֹוְמִרים ִּבְרַּכת ֲאֵבִלים 

 ִנין ַּבֵּׁשם, ָּפחֹות ֵמֲעָׂשָרה. ְוַתְנחּוֵמי ֲאֵבִלים ּוִבְרַּכת ֲחָתִנים, ְוֵאין ְמַזּמְ 

 ּוַבַּקְרָקעֹות, ִּתְׁשָעה ְוֹכֵהן. ְוָאָדם, ַּכּיֹוֵצא ָּבֶהן: 
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 ַהּקֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ֹלא ִיְפחֹות ִמְּׁשֹלָׁשה ְּפסּוִקים.  

ֹלא ִיְקָרא ַלְמֻתְרְּגָמן יֹוֵתר ִמָּפסּוק ֶאָחד, ּוַבָּנִביא ְׁשֹלָׁשה. ָהיּו ְׁשָלְׁשָּתן ָׁשֹלׁש ָּפָרִׁשּיֹות,  
 קֹוִרין ֶאָחד ֶאָחד. 

ִיְפסֹוק   ֶׁשּלֹא  ְּכֵדי  ַעד  ְמַדֵּלג,  הּוא  ַּכָּמה  ְוַעד  ַּבּתֹוָרה.  ְמַדְּלִגין  ְוֵאין  ַּבָּנִביא  ְמַדְּלִגין 
ַהֻּתְרְּגָמן:

 

 

 



 לפניה מאי מברך  

 ובריך מנ"ח דרב אשי רב ששת מקטרזיא איקלע לקמיה

לאחריה מאי מברך  

ברוך אתה ה' אלהינו מלך העולם )האל( הרב את ריבנו והדן את דיננו והנוקם את  
נקמתנו והנפרע לנו מצרינו והמשלם גמול לכל אויבי נפשנו ברוך אתה ה' הנפרע  

 לישראל מכל צריהם

אמר האל המושיע  רבא

הלכך נימרינהו לתרוייהו ברוך אתה ה' הנפרע לישראל מכל צריהם  רב פפא  אמר
האל המושיע





 תנא הפותח מברך לפניה והחותם מברך לאחריה 

דכולהו מברכי לפניה ולאחריה היינו טעמא דתקינו רבנן גזירה משום  והאידנא  
 :הנכנסין ומשום היוצאין

ואין אומרים קדיש וברכו פחות   … לא בעמידה ולא בישיבה אין פורסין על שמע
 מעשרה

פרעות בישראל   ונותנין טעם לדבריהם בפרוערבותינו שבמערב אומרים בשבעה  
 בהתנדב עם ברכו ה׳ כמנין התיבות 

 ברכו ששה הוא וי"א אפי׳ ששה



 מה"מ 

ונקדשתי בתוך בני ישראל כל דבר    דאמר קרא א"ר יוחנן ר' חייא בר אבא אמר
 שבקדושה לא יהא פחות מעשרה

 מאי משמע 

 אתיא תוך תוך כתיב הכא ונקדשתי בתוך בני ישראל וכתיב התם ר' חייא דתני
עד מתי לעדה הרעה הזאת מה   ואתיא עדה עדה דכתיב התם  הבדלו מתוך העדה

 :להלן עשרה אף כאן עשרה
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