
 

 



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

ֶאת  ה   א  נֹוׂש  )ְוהּוא  ָבה,  ַהּת  ִלְפנ י  ר  ְוהּוא עֹוב  ְׁשַמע,  ַעל  ס  ַּבָּנִביא הּוא ּפֹור  ַהַּמְפִטיר 

 ַּכָּפיו(. ְוִאם ָהָיה ָקָטן, ָאִביו אֹו ַרּבֹו עֹוְבִרין ַעל ָידֹו:

יָבה, ָקָטן  ו   ִלְפנ י ַהּת  ר  ינֹו עֹוב  ס ַעל ְׁשַמע, ְוא  ינֹו ּפֹור  א ַּבּתֹוָרה ּוְמַתְרּג ם, ֲאָבל א  קֹור 

ינֹו   א ַּבּתֹוָרה ְוא  ינֹו קֹור  ס ֶאת ְׁשַמע ּוְמַתְרּג ם, ֲאָבל א  ַח ּפֹור  א ֶאת ַּכָּפיו. ּפֹוח  ינֹו נֹוׂש  ְוא 

ס ֶאת ְׁשַמע ּוְמתַ  א ֶאת ַּכָּפיו. סּוָמא ּפֹור  ינֹו נֹוׂש  ָבה ְוא  ר ִלְפנ י ַהּת  ְרּג ם. ַרִּבי ְיהּוָדה  עֹוב 

ס ַעל ְׁשַמע:  ינֹו ּפֹור  ר, ֹּכל ֶׁשּלֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו, א   אֹומ 

ָיָדיו  ז   ֶׁשָהיּו  ִמי  ר, ַאף  ְיהּוָדה אֹומ  ַרִּבי  ַּכָּפיו.  ֶאת  ִיָּשא  ֹלא  ְּבָיָדיו מּוִמין,  ֶׁשּי ׁש  ן  ֹּכה 

 ן ּבֹו:ְצבּועֹות ִאְסִטיס ּופּוָאה, ֹלא ִיָּׂשא ֶאת ַּכָּפיו, ִמְּפנ י ֶׁשָהָעם ִמְסַּתְּכִלי

ר,  ח   יִני עֹוב  ָבה ִּבְצבּוִעין, ַאף ִּבְלָבִנים ֹלא ַיֲעבֹור. ְּבַסְנָּדל א  ר ִלְפנ י ַהּת  יִני עֹוב  ר א  ָהאֹומ 

ין ָּבּה ִמְצָוה. ְנָתָנּה ַעל ִמְצחֹו אֹו  ף ֹלא ַיֲעבֹור. ָהעֹוֶׂשה ְּתִפָּלתֹו ֲעֻגָּלה, ַסָּכָנה ְוא  ַאף ָיח 

י זֹו ֶּדֶרְך ַהִּמינּות.   י זֹו ֶּדֶרְך  ַעל ַּפס ָידֹו, ֲהר  ית ֻאְנְקִלי ֶׁשּלֹו, ֲהר  ִצָּפן ָזָהב, ּוְנָתָנּה ַעל ב 

 ַהִחיצֹוִנים:

י זֹו ֶּדֶרְך ַהִּמינּות. ַעל ַקן ִצּפֹור ַיִּגיעּו ַרֲחֶמיָך, ְוַעל טֹוב  ט   ר ְיָבְרכּוָך טֹוִבים, ֲהר  ָהאֹומ 

ר, ִיָּזכ ר ְׁשֶמָך, מֹוִדים מֹוִדים, ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו. ַהְמַכֶּנה ָּבֲעָריֹות, ְמַׁשְּתִקין אֹו תֹו. ָהאֹומ 

ְמַׁשְּתִקין  ְּבַאְרָמיּוָתא,  ְלַאְעָּבָרא  ן  ִתּת  ָלא  ּוִמַזְרָעְך  ַלֹּמֶלְך,  ְלַהֲעִביר  ן  ִּתּת  ֹלא  ּוִמַּזְרֲעָך 

 אֹותֹו ִּבְנִזיָפה:

 

 



ֶגל  י   ע  ה  ַמֲעׂש  ּוִמַּתְרּג ם.  ִנְקָרא  ָּתָמר,  ה  ַמֲעׂש  ִמַּתְרּג ם.  ְוֹלא  ִנְקָרא  ן,  ְראּוב  ה  ַמֲעׂש 

ּוִמַּתְרּג ם ִנְקָרא  ָּדִוד  ָהִראׁשֹון,  ה  ַמֲעׂש  ֹּכֲהִנים,  ִּבְרַּכת  ִמַּתְרּג ם.  ְוֹלא  ִנְקָרא  ִני,  ְוַהּׁש   .

ין ַמְפִטיִרין ַּבֶּמְרָּכָבה. ְוַרִּבי ְיהּוָדה ַמִּתיר. ַרִּבי   ְוַאְמנֹון, ֹלא ִנְקָרִאין ְוֹלא ִמַּתְרְּגִמין. א 

ין ַמְפִטיִרין ְּבהֹוַדע ֶאת ְירּוָׁשַלִים:  ר, א   ֱאִליֶעֶזר אֹומ 

 

 



 ַהַּמְפִטיר ַּבָּנִביא הּוא ּפֹוֵרס ַעל ְׁשַמע, ְוהּוא עֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה, )ְוהּוא נֹוֵׂשא ֶאת ַּכָּפיו(. 

ְוִאם ָהָיה ָקָטן, ָאִביו אֹו ַרּבֹו עֹוְבִרין ַעל ָידֹו: 

 

 
 



ָקָטן קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ּוְמַתְרֵּגם, ֲאָבל ֵאינֹו ּפֹוֵרס ַעל ְׁשַמע, ְוֵאינֹו עֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתיָבה, ְוֵאינֹו 
 נֹוֵׂשא ֶאת ַּכָּפיו. 

ּפֹוֵחַח ּפֹוֵרס ֶאת ְׁשַמע ּוְמַתְרֵּגם, ֲאָבל ֵאינֹו קֹוֵרא ַּבּתֹוָרה ְוֵאינֹו עֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה ְוֵאינֹו 
 נֹוֵׂשא ֶאת ַּכָּפיו. 

ְׁשַמע ּוְמַתְרֵּגם. ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ֹּכל ֶׁשּלֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמָּיָמיו, ֵאינֹו  סּוָמא ּפֹוֵרס ֶאת  
 ּפֹוֵרס ַעל ְׁשַמע: 

 

 

 

 



 ֹּכֵהן ֶׁשֵּיׁש ְּבָיָדיו מּוִמין, ֹלא ִיָּשא ֶאת ַּכָּפיו.  

ַרִּבי ְיהּוָדה אֹוֵמר, ַאף ִמי ֶׁשָהיּו ָיָדיו ְצבּועֹות ִאְסִטיס ּופּוָאה, ֹלא ִיָּׂשא ֶאת ַּכָּפיו, ִמְּפֵני 
 ֶׁשָהָעם ִמְסַּתְּכִלין ּבֹו: 
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 ֲעבֹור. ָהאֹוֵמר ֵאיִני עֹוֵבר ִלְפֵני ַהֵּתָבה ִּבְצבּוִעין, ַאף ִּבְלָבִנים ֹלא יַ 

 ְּבַסְנָּדל ֵאיִני עֹוֵבר, ַאף ָיֵחף ֹלא ַיֲעבֹור. 

 ָהעֹוֶׂשה ְּתִפָּלתֹו ֲעֻגָּלה, ַסָּכָנה ְוֵאין ָּבּה ִמְצָוה. 

 ְנָתָנּה ַעל ִמְצחֹו אֹו ַעל ַּפס ָידֹו, ֲהֵרי זֹו ֶּדֶרְך ַהִּמינּות.  

 ַהִחיצֹוִנים:ִצָּפן ָזָהב, ּוְנָתָנּה ַעל ֵבית ֻאְנְקִלי ֶׁשּלֹו, ֲהֵרי זֹו ֶּדֶרְך 

 
 

 
 



 ָהאֹוֵמר ְיָבְרכּוָך טֹוִבים, ֲהֵרי זֹו ֶּדֶרְך ַהִּמינּות. 

 ַעל ַקן ִצּפֹור ַיִּגיעּו ַרֲחֶמיָך, ְוַעל טֹוב ִיָּזֵכר ְׁשֶמָך, מֹוִדים מֹוִדים, ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו. 

 ַהְמַכֶּנה ָּבֲעָריֹות, ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו. 

ְּבַאְרָמיּוָתא,  ְלַאְעָּבָרא  ִתֵּתן  ָלא  ּוִמַזְרָעְך  ַלֹּמֶלְך,  ְלַהֲעִביר  ִּתֵּתן  ֹלא  ּוִמַּזְרֲעָך  ָהאֹוֵמר, 
 ה:ְמַׁשְּתִקין אֹותֹו ִּבְנִזיפָ 
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ן, ִנְקָרא ְוֹלא ִמַּתְרּג ם.  ה ְראּוב   ַמֲעׂש 

ה ָּתָמר, ִנְקָרא ּוִמַּתְרּג ם.   ַמֲעׂש 

ם. ֶגל ָהִראׁשֹון, ִנְקָרא ּוִמַּתְרּג  ה ע   ַמֲעׂש 

ִני, ִנְקָרא ְוֹלא ִמַּתְרּג ם.   ְוַהּׁש 

ה ָּדִוד ְוַאְמנֹון, ֹלא ִנְקָרִאין ְוֹלא ִמַּתְרְּגִמין.   ִּבְרַּכת ֹּכֲהִנים, ַמֲעׂש 

ין ַמְפִטיִרין ַּבֶּמְרָּכָבה. ְוַרִּבי ְיהּוָדה ַמִּתיר.   א 

ין ַמְפִטיִרין ְּבהֹוַדע ֶאת ְירּוָׁשַלִים:  ר, א   ַרִּבי ֱאִליֶעֶזר אֹומ 
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קטן קורא בתורה ומתרגם אבל אינו פורס את שמע לומר יוצר אור ואינו עובר לפני 
 התיבה ואינו נושא את כפיו: 

שמע ויש  פוחח הנראים כרעיו או בגדיו פרומין או מי שראשו מגולה פורס את  
אינו רשאי להוציא  אומרים בכרעיו ובגדיו פרומים פורם אבל לא בראשו מגולה

אזכרה מפיו בין כך ובין כך מתרגם אבל אינו קורא בתורה ואינו עובר לפני התיבה 
 :ואינו נושא את כפיו

 



 בשלמא מודים מודים דמיחזי כשתי רשויות 

ועל טוב יזכר שמך נמי דמשמע על טוב אין ועל רע לא ותנן חייב אדם לברך על  
 הרעה כשם שהוא מברך על הטובה 

 אלא על קן צפור יגיעו רחמיך מ"ט

חד אמר מפני  ור' יוסי בר זבידא פליגי בה תרי אמוראי במערבא ר' יוסי בר אבין
הקב"ה  שמטיל קנאה במעשה בראשית וחד אמר מפני שעושה מדותיו של 

 רחמים ואינן אלא גזירות 

 



 :לומר על אלה חס ולא על שאר בריותיו –  שמטיל קנאה

גזרותיו   –  מדותיו חקי  ישראל  על  להטיל  אלא  עשה  לרחמים  לא  והוא  מצותיו 
לשטן  שיש  בדברי'  אף  חקותיו  וגזרות  מצותיו  ושומרי  עבדיו  שהם  להודיע 

 :ולעכו"ם להשיב עליהם ולומר מה צורך במצוה זו

 



 



ֶכת ְמִגיָלה ְוַהְדָרְך   ַהְדָרן ֲעָלְך ַמֶסֵֽ
 ֲעָלן. 

ֶכת ְמִגיָלה ְוַדְעָּתְך  ַּדְעָּתן ֲעָלְך ַמֶסֵֽ
 ֲעָלן. 

ֶכת מְ  י ִמָּנְך ַמֶסֵֽ ִגיָלה ְוָלא  ָלא ִנְתְנׁש 
י ִמן. ין ְוָלא  ִּתְתְנׁש  ָלא ְּבָעְלָמא ַהּד 

י:  ְּבָעְלָמא ְּדָאת 

י  ינּו ֶאת־ִּדְבר  ְוַהֲעֶרב־ָנא יהוה ֱאֹלה ֵֽ
ינּו.   תֹוָרְתָך ְּבִפֵֽ

ל.  ית ִיְׂשָרא   ּוְבִפי ַעְּמָך ּב 

ינּו.   ְחנּו ְוֶצֱאָצא ֵֽ  ְוִנְהֶיה ֲאַנֵֽ

ל.  ית ִיְׂשָרא  י ַעְּמָך ּב   ְוֶצֱאָצא 

י נּו יֹוְדע  ָך.  ֻּכָּלֵֽ  ְׁשֶמֵֽ

ָך ִלְׁשָמּה:  י תֹוָרֶתֵֽ  ְולֹוְמד 

 ָּברּוְך ַאָּתה יהוה. 

ל: ד ּתֹוָרה ְלַעּמֹו ִיְׂשָרא   ַהְמַלּמ 



ִיְתַּגַּדל ּה ַרָּבא  ן() ִיְתַּגַּדל ְוִיְתַקַּדׁש ְׁשמ    ָאמ 
ּה: ְוַיְמִליְך   ְּבָעְלָמא ִּדי־ְבָרא ִכְרעּות 

ּה  ַמְלכּות 

יכֹון ּוְביֹומ    יכֹון ְּבַחּי 

ל ַּבֲעָגָלא  ית ִיְׂשָרא  י ִּדי־כ ׇ֯ל־ּב  ּוְבַחּי 
 ּוִבְזַמן ָקִריב. 

ן:   ְוִאְמרּו ָאמ 

ּה ַרָּבא ְמָבַרְך  א ְׁשמ   ְיה 

י ָעְלַמָּיא:   ְלָעַלם ּוְלָעְלמ 

ִיְתָּבַרְך ְוִיְׁשַּתַּבח ְוִיְתָּפַאר ְוִיְתרֹוַמם 
א ְוִיְתַהַּדר ְוִיְתַעֶּלה ְוִיְתַהָּלל  ְוִיְתַנּׂש 

ּה ִּדי־ֻקְדָׁשא.   ְׁשמ 

 ְּבִריְך הּוא. 

ָּלא ִמן־ּכ ׇ֯ל־ִּבְרָכָתא  ְלע ֵֽ

ְוִׁשיָרָתא ֻּתְׁשְּבָחָתא ְוֶנֱחָמָתא ִּדי־ 
 ֲאִמיָרן ְּבָעְלָמא. 

ן: ְוִאְמרּו   ָאמ 

ל ְוַעל ַרָּבָנן  ַעל ִיְׂשָרא 

יהֹון   ְוַעל ַּתְלִמיד 

יהֹון י ַּתְלִמיד   ְוַעל ּכ ׇ֯ל־ַּתְלִמיד 

ְיָתא ִּדי  ְוַעל ּכ ׇ֯ל־ָמן ִּדי ָעְסִקין ְּבאֹוַרֵֽ
ן ְּבַאְתָרא הָ   ד 

א ְלהֹון   ְוִדי ְּבכ ׇ֯ל־ֲאַתר ַוֲאַתר ְיה 
ּוְלכֹון ְׁשָלָמא ַרָּבא ִחָּנא ְוִחְסָּדא 



 

ְוַרֲחִמין ְוַחִּיין ֲאִריִכין ּוְמזֹוָנא  
 ְרִויָחא ּוָפְרָקָנא 

ׇָ֯דם ֲאבּוהֹון ִּדי ִבְׁשַמָּיא.  ִמן־ק 

ן: ְוִאְמרּו   ָאמ 

 

א ְׁשָלָמא ַרָּבא ִמן ְׁשַמָּיא  ְיה 

ינּו ְוַעל־ּכ ׇ֯ ל־ ְוַחִּיים טֹוִבים ָעל ֵֽ
ל.   ִיְׂשָרא 

ן: ְוִאְמרּו   ָאמ 

 

 ֹעֶׂשה ָׁשלֹום ִּבְמרֹוָמיו

 הּוא ְּבַרֲחָמיו ַיֲעֶׂשה ָׁשלֹום

ינּו  ל ָעל ֵֽ  ְוַעל ּכ ׇ֯ל־ִיְׂשָרא 

 ְוַעל־ּכ ׇ֯ל־ָהעֹוָלם. 

ן: ְוִאְמרּו   ָאמ 


