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פרקי�פרקי�פרקי�פרקי�

ב.א: מגילה נקראת � זמ� מקרא מגילה, דרשות

יז.ב: הקורא למפרע � מקרא מגילה

כא.ג: הקורא עומד � קה"ת

כה:ד: בני עיר � תשמישי קדושה, ד'  פרשיות

אאאא:  :  :  :  מגילה נקראת מגילה נקראת מגילה נקראת מגילה נקראת �  �  �  �  זמ� מקרא מגילהזמ� מקרא מגילהזמ� מקרא מגילהזמ� מקרא מגילה, , , , דרשותדרשותדרשותדרשות

ימי� הראויי� למקרא מגילהימי� הראויי� למקרא מגילהימי� הראויי� למקרא מגילהימי� הראויי� למקרא מגילה ב
אי� ב"ד יכול לבטל דברי ב"ד חברו אא"כ הוא גדול (1)

זמ� מקרא מגילה בזהזמ� מקרא מגילה בזהזמ� מקרא מגילה בזהזמ� מקרא מגילה בזה""""זזזז

חילוק בזמ� מקרא מגילה בי� הפרזי� למוקפי�חילוק בזמ� מקרא מגילה בי� הפרזי� למוקפי�חילוק בזמ� מקרא מגילה בי� הפרזי� למוקפי�חילוק בזמ� מקרא מגילה בי� הפרזי� למוקפי�

גדר כרכי� המוקפי� חומה למקרא מגילהגדר כרכי� המוקפי� חומה למקרא מגילהגדר כרכי� המוקפי� חומה למקרא מגילהגדר כרכי� המוקפי� חומה למקרא מגילה

סמו! ונראה לכר! נידו� ככר! סמו! ונראה לכר! נידו� ככר! סמו! ונראה לכר! נידו� ככר! סמו! ונראה לכר! נידו� ככר! ((((1111))))

אותיות מנצפ"! (2)

אי� סמכות לנביא להוסי& על האמור בתורה (3)

מ'  וס'  שבלוחות הברית בנס עמדו (2)

תרגו� אונקלוס לתורה ויונת� ב� עוזיאל לנביאי� ג
דניאל לעומת חגי זכריה ומלאכי

בטלי� מעבודת המקדש למקרא מגילהבטלי� מעבודת המקדש למקרא מגילהבטלי� מעבודת המקדש למקרא מגילהבטלי� מעבודת המקדש למקרא מגילה

בטלי� מתבטלי� מתבטלי� מתבטלי� מת""""ת למקרא מגילהת למקרא מגילהת למקרא מגילהת למקרא מגילה

ת"ת עדי& מעבודת הקרבנות (3)

כבוד תורה אפי'  דיחיד חמור מת"ת

ביטול ת"ת להוצאת מת והכנסת כלה (1)

בטלי� מעבודת המקדש למת מצוה

החובה להיטמא למת מצוה, עד היכ� (2)

מת מצוה קוד� למקרא מגילהמת מצוה קוד� למקרא מגילהמת מצוה קוד� למקרא מגילהמת מצוה קוד� למקרא מגילה

גדול כבוד הבריות שדוחה ל"ת שבתורה (5)

סמו! ונראה לכר! נידו� ככר! סמו! ונראה לכר! נידו� ככר! סמו! ונראה לכר! נידו� ככר! סמו! ונראה לכר! נידו� ככר! ((((2222))))

כר! שיושב ולבסו& הוק& למקרא מגילהכר! שיושב ולבסו& הוק& למקרא מגילהכר! שיושב ולבסו& הוק& למקרא מגילהכר! שיושב ולבסו& הוק& למקרא מגילה

גדר עיר גדולה למקרא מגילה גדר עיר גדולה למקרא מגילה גדר עיר גדולה למקרא מגילה גדר עיר גדולה למקרא מגילה ((((1111))))

כר! שישב ולבסו& חרבכר! שישב ולבסו& חרבכר! שישב ולבסו& חרבכר! שישב ולבסו& חרב

נשי� חייבות במקרא מגילהנשי� חייבות במקרא מגילהנשי� חייבות במקרא מגילהנשי� חייבות במקרא מגילה ד
דרשה בענייני פורי� בפורי� שחל בשבתדרשה בענייני פורי� בפורי� שחל בשבתדרשה בענייני פורי� בפורי� שחל בשבתדרשה בענייני פורי� בפורי� שחל בשבת

דרשה בי"ט בענינו של יו� (1)

מצות מקרא מגילה בלילה וביו�מצות מקרא מגילה בלילה וביו�מצות מקרא מגילה בלילה וביו�מצות מקרא מגילה בלילה וביו�

כפרי� מקדימי� מקרא מגילה ליו� הכניסהכפרי� מקדימי� מקרא מגילה ליו� הכניסהכפרי� מקדימי� מקרא מגילה ליו� הכניסהכפרי� מקדימי� מקרא מגילה ליו� הכניסה

מקרא מגילה כשימקרא מגילה כשימקרא מגילה כשימקרא מגילה כשי""""ד אדר חל בעד אדר חל בעד אדר חל בעד אדר חל בע""""שששש

מקרא מגילה כשימקרא מגילה כשימקרא מגילה כשימקרא מגילה כשי""""ד אדר חל בשבתד אדר חל בשבתד אדר חל בשבתד אדר חל בשבת

מקרא מגילה בשבתמקרא מגילה בשבתמקרא מגילה בשבתמקרא מגילה בשבת

חכמי� ביטלו עשה מחשש להוצאה מרל"ר (3)

מצות מתנות עניי� ביו� מקרא מגילהמצות מתנות עניי� ביו� מקרא מגילהמצות מתנות עניי� ביו� מקרא מגילהמצות מתנות עניי� ביו� מקרא מגילה

מצות שמחת פורי� בזמנה דוקאמצות שמחת פורי� בזמנה דוקאמצות שמחת פורי� בזמנה דוקאמצות שמחת פורי� בזמנה דוקא ה
מקרא מגילה ביחידמקרא מגילה ביחידמקרא מגילה ביחידמקרא מגילה ביחיד

גדר עיר גדולה למקרא מגילה גדר עיר גדולה למקרא מגילה גדר עיר גדולה למקרא מגילה גדר עיר גדולה למקרא מגילה ((((2222))))

אי� מאחרי� מקרא מגילה אחר טאי� מאחרי� מקרא מגילה אחר טאי� מאחרי� מקרא מגילה אחר טאי� מאחרי� מקרא מגילה אחר ט""""ו אדרו אדרו אדרו אדר

אי� מוני� ימי� לשני� (1) ולא שעות לחודשי�

מצוות שחל זמנ� בשבת ונדחי� למחרת

עשיית מלאכה בפורי�עשיית מלאכה בפורי�עשיית מלאכה בפורי�עשיית מלאכה בפורי�

ביטול צו� ט'  באב כשחל בשבת

איסור הספד ותענית ביאיסור הספד ותענית ביאיסור הספד ותענית ביאיסור הספד ותענית בי""""ד וטד וטד וטד וט""""ו אדר לכול�ו אדר לכול�ו אדר לכול�ו אדר לכול�

מעמד טבריא למקרא מגילהמעמד טבריא למקרא מגילהמעמד טבריא למקרא מגילהמעמד טבריא למקרא מגילה

גדר פרזי� ומוקפי� למקרא מגילהגדר פרזי� ומוקפי� למקרא מגילהגדר פרזי� ומוקפי� למקרא מגילהגדר פרזי� ומוקפי� למקרא מגילה

זיהוי ערי� המופיעות במקרא ו
נחלת שבט זבולו�

כששפע בישראל חורב� באדו� וההיפ! (2)

יגעתי ולא מצאתי, מצאתי ולא יגעתי אל תאמ�

התגרות ברשעי� בעוה"ז (2)

פורי� ומצוותיו באדר אפורי� ומצוותיו באדר אפורי� ומצוותיו באדר אפורי� ומצוותיו באדר א'  '  '  '  ((((2222))))

דדדד'  '  '  '  פרשיות שקראו� באדר אפרשיות שקראו� באדר אפרשיות שקראו� באדר אפרשיות שקראו� באדר א''''

איסור הספד ותענית ביאיסור הספד ותענית ביאיסור הספד ותענית ביאיסור הספד ותענית בי""""ד וטד וטד וטד וט""""ו אדר או אדר או אדר או אדר א'  '  '  '  ובובובוב''''

אי� מעבירי� על המצוות (5)

בקשת אסתר מחכמי� לקובעה ולכותבה לדורותבקשת אסתר מחכמי� לקובעה ולכותבה לדורותבקשת אסתר מחכמי� לקובעה ולכותבה לדורותבקשת אסתר מחכמי� לקובעה ולכותבה לדורות ז
מגילת אסתר ושאר מגילות אי מטמאות ידי�

מגילת קהלת אי נכתבה ברוח הקודש

מגילת אסתר אי נכתבה ברוח הקודש

שיעור מצוות משלוח מנות ומתנות לאביוני�שיעור מצוות משלוח מנות ומתנות לאביוני�שיעור מצוות משלוח מנות ומתנות לאביוני�שיעור מצוות משלוח מנות ומתנות לאביוני�

החלפת משלוח מנות בי� שני�החלפת משלוח מנות בי� שני�החלפת משלוח מנות בי� שני�החלפת משלוח מנות בי� שני�

חייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידעחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידעחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידעחייב איניש לבסומי בפוריא עד דלא ידע

אי� סומכי� על הנס (4)

מצות סעודת פורי� דוקא ביו�מצות סעודת פורי� דוקא ביו�מצות סעודת פורי� דוקא ביו�מצות סעודת פורי� דוקא ביו�

מכשירי אוכל נפש ביו"ט (4)

צור! אוכל נפש ביו"ט לעכו"� או לכלבי� (4)

העושה מלאכה במזיד בשבת או ביוה"כ

קי� ליה בדרבה מיניה בחייבי כריתות (3)

חיוב כרת אחר שקיבל מלקות

לאו שנית� לאזהרת כרת (1)

דבר שהיה בכלל ויצא, ללמד על הכלל כולו יצא (3)

מודר הנאה ומודר מאכל מחברו ח
גדרי נדר ונדבה (2)

זב הרואה ב'  או ג'  ראיות לטומאה, קרב� וספירה

מצורע מוסגר ומוחלט לפריעה ופרימה, תגלחת 
וצפורי�, שילוח וטומאה

זב שטבל בז'  לספירתו והסיט כלי חרס וראה

מצורע מוסגר שנטהר ובא לבית ופשה נגעו

לשו� כתיבת סת"�

תפירת סת"� בגידי� (1)

טומאת ידי� ע"י נגיעה בסת"�

מקרא סת"� שכתבו תרגו� וההיפ!

תרגו� שבעי� ט
כתיבת ס"ת ביוונית

כ"ג מרובה בגדי� שאינו משוח

כה� המחלי& כ"ג ביוה"כ אחר שעבר (3)

מעלי� בקודש ואי� מורידי� (6)

קרבנות הקרבי� בבמה גדולה וקטנה (1)

מקו� אכילת קק"ל ומע"ש בשילה ובירושלי� (1)

קדושה ראשונה אי קידשה לעתיד לבוא (1) י
הקרבה בבית חוניו בזה"ז

הקרבת ואכילת קדשי� ומע"ש בזה"ז (1)

''''ויהי בימיויהי בימיויהי בימיויהי בימי'  '  '  '  במקרא לבמקרא לבמקרא לבמקרא ל'  '  '  '  צערצערצערצער

אמציה מל! יהודה ואמו* אבי ישעיהו אחי�

כלה הצנועה בבית חמיה זוכה למלכי� ונביאי�

ארו� הקודש בנס היה עומד

פתיחת אמוראי� לדרישת המגילהפתיחת אמוראי� לדרישת המגילהפתיחת אמוראי� לדרישת המגילהפתיחת אמוראי� לדרישת המגילה

ושתי בת בנו של נבוכדנצרושתי בת בנו של נבוכדנצרושתי בת בנו של נבוכדנצרושתי בת בנו של נבוכדנצר

©NetivotHashas.org.il



65656565מגילהמגילהמגילהמגילה

הקב"ה אינו שמח במפלת� של רשעי� י
המנעות מלאכי השרת משירה כשהמצרי� טבעו בי�

ש� אחשורושש� אחשורושש� אחשורושש� אחשורוש יא
אחשורוש מל! מעצמואחשורוש מל! מעצמואחשורוש מל! מעצמואחשורוש מל! מעצמו

מהודו ועד כוש שבע ועשרי� ומאה מדינהמהודו ועד כוש שבע ועשרי� ומאה מדינהמהודו ועד כוש שבע ועשרי� ומאה מדינהמהודו ועד כוש שבע ועשרי� ומאה מדינה

מלכי� שמלכו בכל העול�

חישוב בלשצר ואחשורוש עחישוב בלשצר ואחשורוש עחישוב בלשצר ואחשורוש עחישוב בלשצר ואחשורוש ע'  '  '  '  שנה לגלות ישראלשנה לגלות ישראלשנה לגלות ישראלשנה לגלות ישראל

בלשצר ואחשורוש השתמשו בכלי המקדשבלשצר ואחשורוש השתמשו בכלי המקדשבלשצר ואחשורוש השתמשו בכלי המקדשבלשצר ואחשורוש השתמשו בכלי המקדש

משתה שעשה אחשורוש לכל העמי�משתה שעשה אחשורוש לכל העמי�משתה שעשה אחשורוש לכל העמי�משתה שעשה אחשורוש לכל העמי� יב
אחשורוש אי מל! פיקח או טיפש היהאחשורוש אי מל! פיקח או טיפש היהאחשורוש אי מל! פיקח או טיפש היהאחשורוש אי מל! פיקח או טיפש היה

חטא ישראל באותו הדור שנגזרה עליה� כליהחטא ישראל באותו הדור שנגזרה עליה� כליהחטא ישראל באותו הדור שנגזרה עליה� כליהחטא ישראל באותו הדור שנגזרה עליה� כליה

מרדכי והמ� שימשו כשרי משקי� לאחשורושמרדכי והמ� שימשו כשרי משקי� לאחשורושמרדכי והמ� שימשו כשרי משקי� לאחשורושמרדכי והמ� שימשו כשרי משקי� לאחשורוש

אחשורוש וושתיאחשורוש וושתיאחשורוש וושתיאחשורוש וושתי

גלות וצרות טורפי� דעתו של אד�

ממוכ� זה המ�ממוכ� זה המ�ממוכ� זה המ�ממוכ� זה המ�

הדיוט קופ* בראש

לקיחת אסתר לבית המל!לקיחת אסתר לבית המל!לקיחת אסתר לבית המל!לקיחת אסתר לבית המל!

איש יהודיאיש יהודיאיש יהודיאיש יהודי...  ...  ...  ...  מרדכימרדכימרדכימרדכי...  ...  ...  ...  איש ימיניאיש ימיניאיש ימיניאיש ימיני

הכופר בע"ז נקרא יהודי יג
בתיה בת פרעה נתגיירה

כינויי� למשה רבינו

המגדל יתו� ויתומה בביתו

הדסה היא אסתרהדסה היא אסתרהדסה היא אסתרהדסה היא אסתר

מרדכי נשא את אסתר לאשהמרדכי נשא את אסתר לאשהמרדכי נשא את אסתר לאשהמרדכי נשא את אסתר לאשה

לא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתהלא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתהלא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתהלא הגידה אסתר את עמה ואת מולדתה

צניעות רחל, שאול ואסתר

רמאות כנגד רמאי

בגת� ותרשבגת� ותרשבגת� ותרשבגת� ותרש

גזירת המ� להשמיד את כל היהודי�גזירת המ� להשמיד את כל היהודי�גזירת המ� להשמיד את כל היהודי�גזירת המ� להשמיד את כל היהודי�

משה נולד ומת בז'  אדר (1)

מצות שקלי� כנגד אלו ששקל המ�מצות שקלי� כנגד אלו ששקל המ�מצות שקלי� כנגד אלו ששקל המ�מצות שקלי� כנגד אלו ששקל המ�

אחשורוש שות& למזימת המ� להשמדת היהודי�אחשורוש שות& למזימת המ� להשמדת היהודי�אחשורוש שות& למזימת המ� להשמדת היהודי�אחשורוש שות& למזימת המ� להשמדת היהודי� יד
גדולה הסרת הטבעת יותר מכל הנביאי�גדולה הסרת הטבעת יותר מכל הנביאי�גדולה הסרת הטבעת יותר מכל הנביאי�גדולה הסרת הטבעת יותר מכל הנביאי�

נביאי� שנתנבאו לישראל

נביאי� לא הוסיפו על התורה חו* מהמגילהנביאי� לא הוסיפו על התורה חו* מהמגילהנביאי� לא הוסיפו על התורה חו* מהמגילהנביאי� לא הוסיפו על התורה חו* מהמגילה

הטע� שאי� אומרי� הלל בפורי�הטע� שאי� אומרי� הלל בפורי�הטע� שאי� אומרי� הלל בפורי�הטע� שאי� אומרי� הלל בפורי�

נבואות שנכתבו הוצרכו לדורות

גורל בני קרח

נביאות שנתנבאו לישראל

יהושע נשא לאשה את רחב וזרע�

זיהוי הנביא מלאכי טו
הכנות אסתר לקראת כניסתה אל אחשורושהכנות אסתר לקראת כניסתה אל אחשורושהכנות אסתר לקראת כניסתה אל אחשורושהכנות אסתר לקראת כניסתה אל אחשורוש

ברכת הדיוט (2) וקללת הדיוט (1)

האומר דבר בש� אומרו מביא גאולה לעול� האומר דבר בש� אומרו מביא גאולה לעול� האומר דבר בש� אומרו מביא גאולה לעול� האומר דבר בש� אומרו מביא גאולה לעול� ((((1111))))

טעמי� להזמנת אסתר את המ� למשתהטעמי� להזמנת אסתר את המ� למשתהטעמי� להזמנת אסתר את המ� למשתהטעמי� להזמנת אסתר את המ� למשתה

בני המ�בני המ�בני המ�בני המ�

ככה יעשה לאיש אשר המל! חפ* ביקרוככה יעשה לאיש אשר המל! חפ* ביקרוככה יעשה לאיש אשר המל! חפ* ביקרוככה יעשה לאיש אשר המל! חפ* ביקרו טז
המשתה השני ומפלת המ�המשתה השני ומפלת המ�המשתה השני ומפלת המ�המשתה השני ומפלת המ�

מפגש יוס& ובנימי�

ליהודי� היתה אורה ושמחה וששו� ויקרליהודי� היתה אורה ושמחה וששו� ויקרליהודי� היתה אורה ושמחה וששו� ויקרליהודי� היתה אורה ושמחה וששו� ויקר

וראו כל עמי האר*... ויראו ממ!�אלו תפילי� שבראש (2)

קריאת יקריאת יקריאת יקריאת י'  '  '  '  בני המ� ועשרתבני המ� ועשרתבני המ� ועשרתבני המ� ועשרת,  ,  ,  ,  בנשימה אבנשימה אבנשימה אבנשימה א''''

ויויויוי""""ו של ויזתא גדולהו של ויזתא גדולהו של ויזתא גדולהו של ויזתא גדולה

בני המ� נכתבי� אריח עבני המ� נכתבי� אריח עבני המ� נכתבי� אריח עבני המ� נכתבי� אריח ע""""ג אריח ולבנה עג אריח ולבנה עג אריח ולבנה עג אריח ולבנה ע""""ג לבנהג לבנהג לבנהג לבנה

מגילת אסתר צריכה שרטוטמגילת אסתר צריכה שרטוטמגילת אסתר צריכה שרטוטמגילת אסתר צריכה שרטוט

מרדכי רצוי לרוב ולא לכל אחיומרדכי רצוי לרוב ולא לכל אחיומרדכי רצוי לרוב ולא לכל אחיומרדכי רצוי לרוב ולא לכל אחיו

ת"ת גדול מנפשות, בני� בהמ"ק וכיבוד או"א

יעקב בבורחו למד תורה י"ד שני� לפני עבר יז

בבבב:  :  :  :  הקורא למפרע הקורא למפרע הקורא למפרע הקורא למפרע �  �  �  �  מקרא מגילהמקרא מגילהמקרא מגילהמקרא מגילה

קריאת מגילה למפרע קריאת מגילה למפרע קריאת מגילה למפרע קריאת מגילה למפרע ((((1111)))) יז
קריאת הלל, ק"ש (3) ותפילה למפרע

סדר י"ח ברכות שבתפילה

אי� לספר בשבחו של הקב"ה יותר מי"ח ברכות יח
קריאת מגילה בעקריאת מגילה בעקריאת מגילה בעקריאת מגילה בע""""פפפפ

זכירת מעשה עמלק בפה מס"ת

קריאת מגילה תרגו�קריאת מגילה תרגו�קריאת מגילה תרגו�קריאת מגילה תרגו�,  ,  ,  ,  בכל לשו� או בלעזבכל לשו� או בלעזבכל לשו� או בלעזבכל לשו� או בלעז

קריאת מגילה מכתב אשורית אפיקריאת מגילה מכתב אשורית אפיקריאת מגילה מכתב אשורית אפיקריאת מגילה מכתב אשורית אפי'  '  '  '  אי� מבי�אי� מבי�אי� מבי�אי� מבי�

קריאת מגילה לסירוגי�קריאת מגילה לסירוגי�קריאת מגילה לסירוגי�קריאת מגילה לסירוגי�

פירושי מילי� בל'  העברית (2)

קריאת מגילה למפרע קריאת מגילה למפרע קריאת מגילה למפרע קריאת מגילה למפרע ((((2222))))

חכמי� לא נתנו דבריה� לשיעורי� (3)

מגילה חסרה או שנטשטשו אותיותיהמגילה חסרה או שנטשטשו אותיותיהמגילה חסרה או שנטשטשו אותיותיהמגילה חסרה או שנטשטשו אותיותיה

קרא את המגילה מתנמנ�קרא את המגילה מתנמנ�קרא את המגילה מתנמנ�קרא את המגילה מתנמנ�

קריאת מגילה תו! כדי כתיבה והגההקריאת מגילה תו! כדי כתיבה והגההקריאת מגילה תו! כדי כתיבה והגההקריאת מגילה תו! כדי כתיבה והגהה

כתיבת סתכתיבת סתכתיבת סתכתיבת סת""""� שלא מ� הכתב� שלא מ� הכתב� שלא מ� הכתב� שלא מ� הכתב

ד"ת משתכחי� בהיסח הדעת (2)

שרטוט בכתיבת מזוזה ותפילי� (1)

דיו הכשר לכתיבת מגילהדיו הכשר לכתיבת מגילהדיו הכשר לכתיבת מגילהדיו הכשר לכתיבת מגילה

מגילה צריכה להכתב אשורית על הספר ובדיומגילה צריכה להכתב אשורית על הספר ובדיומגילה צריכה להכתב אשורית על הספר ובדיומגילה צריכה להכתב אשורית על הספר ובדיו יט
ב� עיר שהל! לכר! וההיפ! למקרא מגילהב� עיר שהל! לכר! וההיפ! למקרא מגילהב� עיר שהל! לכר! וההיפ! למקרא מגילהב� עיר שהל! לכר! וההיפ! למקרא מגילה

ב� כפר שהל! לעיר למקרא מגילהב� כפר שהל! לעיר למקרא מגילהב� כפר שהל! לעיר למקרא מגילהב� כפר שהל! לעיר למקרא מגילה

מהיכ� מתחילי� לקרוא את המגילהמהיכ� מתחילי� לקרוא את המגילהמהיכ� מתחילי� לקרוא את המגילהמהיכ� מתחילי� לקרוא את המגילה

כתיבת כל סיפור המגילהכתיבת כל סיפור המגילהכתיבת כל סיפור המגילהכתיבת כל סיפור המגילה

מגילת אסתר נקראת ספר ונקראת אגרתמגילת אסתר נקראת ספר ונקראת אגרתמגילת אסתר נקראת ספר ונקראת אגרתמגילת אסתר נקראת ספר ונקראת אגרת

מגילה הכתובה בי� הכתובי�מגילה הכתובה בי� הכתובי�מגילה הכתובה בי� הכתובי�מגילה הכתובה בי� הכתובי�

שיור בתפירת יריעות ס"ת

אור שבמערה בה נתגלה הקב"ה למשה ולאליהו

הקב"ה הראה למשה בסיני כל דקדוקי סופרי�

חשחשחשחש""""ו במקרא מגילהו במקרא מגילהו במקרא מגילהו במקרא מגילה

לא השמיע לאזנו בתרומה, בהמ"ז וק"ש (2)

גדול אי� מעיד מה שראה בקטנותו כ
מצוות שזמנ� מנהמצוות שזמנ� מנהמצוות שזמנ� מנהמצוות שזמנ� מנה""""ח ובדיעבד מעהח ובדיעבד מעהח ובדיעבד מעהח ובדיעבד מעה""""שששש

גדר יו� ולילה להלכות שונות (3)

מצוות הכשרות כל היו�מצוות הכשרות כל היו�מצוות הכשרות כל היו�מצוות הכשרות כל היו�

מצוות הכשרות כל הלילה כא
סו& זמ� אכילת קרב� פסח (3)

גגגג:  :  :  :  הקורא עומד הקורא עומד הקורא עומד הקורא עומד �  �  �  �  קהקהקהקה""""תתתת

מקרא מגילה עומד ויושבמקרא מגילה עומד ויושבמקרא מגילה עומד ויושבמקרא מגילה עומד ויושב כא
קה"ת בעמידה בלבד

ת"ת בעמידה ובישיבה

מקרא מגילהמקרא מגילהמקרא מגילהמקרא מגילה,  ,  ,  ,  הלל וקההלל וקההלל וקההלל וקה""""ת עת עת עת ע""""י בי בי בי ב''''

ברכה על מקרא מגילה לפניה ולאחריהברכה על מקרא מגילה לפניה ולאחריהברכה על מקרא מגילה לפניה ולאחריהברכה על מקרא מגילה לפניה ולאחריה

ברכת המצוות מבר! עובר לעשיית� (4)

ג'  עולי� וי'  פסוקי� בב', ה'  ושבת במנחה

ראשו� אמצעי ואחרו� משובחי�

מעלי� בקודש ואי� מורידי� (7)

ברכות התורה ע"י הפותח והחות� והמנהג כיו�
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ד'  עולי� בקה"ת בר"ח וחוה"מ כא
חלוקת קה"ת של ר"ח לד'  עולי�

ב'  עולי� לתורה בפרשה של ה'  פסוקי� (2) כב
פרשה שלא פסקה משה לא פסקינ� (3)

אי� מתחילי� או משיירי� קה"ת פחות מג'  פסוקי�

מני� העולי� בתענית ציבור

עליית אד� חשוב לקה"ת בעליית כה� (1)

ר'  אמי ור'  אסי ושמואל היו כהני� (1)

מני� העולי� בט'  באב

טע� למני� העולי� בר"ח, חוה"מ, יו"ט, יוה"כ ושבת

מלאכה בר"ח (1)

נפילת אפיי� בתפילה

טורח ציבור (5)

קידה, כריעה והשתחויה (2)

לוי הטיח דברי� כלפי מעלה ונצטלע (2)

מני� העולי� ביו"ט, יוה"כ ושבת כג
ג', ה'  ו'  וז'  עולי� בב'  וה', יו"ט, יוה"כ ושבת

קט� ואשה למני� ז'  עולי� בשבת

מפטיר אי עולה למני� העולי�

מני� הפסוקי� שקורא המפטיר בנביא

דבר שבקדושה צרי! י'  (2)

דברי� הצריכי� י'  אנשי�

אי� מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות (2)

מני� הפסוקי� שקורא העולה בתורה

דלוג בקריאה בתורה או בנביא (2) כד
המפטיר פורס על שמע ועובר לפני התיבה

קט� לקריאה בתורה, ש"* ונשיאת כפיי�

פוחח לקריאה בתורה, ש"* ונשיאת כפיי�

סומא לברכת יוצר המאורות

מומי� וכיו"ב הפוסלי� כה� לנשיאת כפיי�

המעוותי� היגוי האותיות לא יעברו לפני התיבה

הפסולי� לעבור לפני התיבה מחשד למינות

תפילי� של ראש עגולות

הנחת תפילי� על מצחו, על פס ידו או על בגדו

ציפוי תפילי� בזהב

תפילי� צריכות להיות מרובעות (1)

האומר בתפילה יברכו! טובי�

האומר על ק� ציפור יגיעו רחמי!, על טוב יזכר שמ!, 
מודי� מודי� (2)

כה

הכל בידי שמי� חו* מיראת שמי� (2)

האומר שמע שמע (2)

הרגיל לקרות ק"ש בלא כוונה (2)

המכנה בעריות והמפרש מול! בבא על כותית

פרשיות שאי� קוראי� בציבור או אי� מתרגמי�

צרי! אד� להיות זהיר בתשובותיו

קרי וכתיב לשינוי המילה מגנאי לשבח

ליצנות בע"ז ובעובדיה

ביזוי לששמועתו רעה ושבח לששמועתו טובה

דדדד:  :  :  :  בני עיר בני עיר בני עיר בני עיר �  �  �  �  תשמישי קדושהתשמישי קדושהתשמישי קדושהתשמישי קדושה, , , , דדדד' ' ' ' פרשיותפרשיותפרשיותפרשיות

מכירת הקדש ושימוש בדמיו כה
מעלי� בקודש ואי� מורידי� (8)

קדושה ברחובה של עיר כו
מכירת ביכ"נ של כפרי� וכרכי�

טומאת נגעי� בבתי ירושלי� (2)

ירושלי� אי נתחלקה לשבטי� (2)

מכירת ביכ"נ ע"י ז'  טובי העיר בפני אנשי העיר

סתירת ביכ"נ לצור! בניית אחר (1)

החלפת, מכירת, השכרת ומישכו� ביכ"נ

הזמנה אי מילתא היא (3)

נתינת ביכ"נ במתנה

תשמישי מצוה וקדושה

תשמיש דתשמיש קדושה

כלי לאחסו� ספרי קודש

גניזת ס"ת ומטפחות שבלו

קדושת ביכ"נ ובהמ"ד מי עדי&

מכירת ס"ת כז
מכירה לש� קניית דבר באותה רמת קדושה

הנחת ספר קודש אחד ע"ג אחר

ת"ת עדי& מס"ת

תלמוד גדול שמביא לידי מעשה (1)

המוכר ס"ת או בתו לאמה

שימוש במותר דמי הקדש

בני עיר שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליה� צדקה

מכירת תשמישי קדושה דרבי� ליחיד

מכירת ביכ"נ ע"פ תנאי� שוני�

צד א'  ברבית (1)

רבית ע"מ להחזיר (1)

הטלת מי רגלי� בד'  אמות של תפילה

שהיה כדי הילו! ד"א בי� תפילה להטלת מי רגלי�

דקדוקי מצוות כסגולה לאריכות ימי�

אכילה מבהמה קוד� שהורמו מתנותיה (1) כח
קדימות ת"ח לכ"ג ע"ה (1)

שונא מתנות יחיה (1)

המעביר על מדותיו מעבירי� ממנו כל פשעיו (4)

הסתכלות בדמות אד� רשע

קדושת ביכ"נ שחרב

ביכ"נ העשוי על תנאי

ת"ח מותרי� להשתמש בבהמ"ד להנאת�

כניסה לביכ"נ כמחסה מחמה ומגשמי�

קריאה לאד� מתו! ביכ"נ

הספד בביכ"נ

המשתמש בת"ח

שונה הלכות בכל יו� מובטח לו שהוא ב� עוה"ב (1)

ביטול ת"ת להוצאת מת והכנסת כלה (2) כט
ישראל כל מקו� שגלו שכינה עמה�

השראת שכינה בבתי כנסת בבבל

תפילה במקו� לימוד תורה (3)

יהיר הוי כבעל מו�

אי� עושי� ביכ"נ קפנדריא (2)

עשבי� שעלו בביכ"נ שחרב

התנהגות בבית הקברות מפני כבוד המתי�

דדדד'  '  '  '  פרשיות שקוראי� בתורה בחודש אדרפרשיות שקוראי� בתורה בחודש אדרפרשיות שקוראי� בתורה בחודש אדרפרשיות שקוראי� בתורה בחודש אדר

בא'  אדר משמיעי� על השקלי�

פרשת שקלי�פרשת שקלי�פרשת שקלי�פרשת שקלי�

מנהג א"י לסיי� קריאת פרשיות התורה בג'  שני�

קה"ת בר"ח אדר או טבת שחל בשבת

קה"ת בר"ח טבת

תדיר ושאינו תדיר תדיר קוד� (7)

פרשת שקלי� כשחל זמנה בפרשת תצוהפרשת שקלי� כשחל זמנה בפרשת תצוהפרשת שקלי� כשחל זמנה בפרשת תצוהפרשת שקלי� כשחל זמנה בפרשת תצוה
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פרשת שקלי� כשחל זמנה בפרשת ויקהלפרשת שקלי� כשחל זמנה בפרשת ויקהלפרשת שקלי� כשחל זמנה בפרשת ויקהלפרשת שקלי� כשחל זמנה בפרשת ויקהל ל
פרשת שקלי� כשחל זמנה בפרשת כי תשאפרשת שקלי� כשחל זמנה בפרשת כי תשאפרשת שקלי� כשחל זמנה בפרשת כי תשאפרשת שקלי� כשחל זמנה בפרשת כי תשא

פרשת שקלי� כשרפרשת שקלי� כשרפרשת שקלי� כשרפרשת שקלי� כשר""""ח אדר חל בעח אדר חל בעח אדר חל בעח אדר חל בע""""שששש

פרשת זכור כשיפרשת זכור כשיפרשת זכור כשיפרשת זכור כשי""""ד אדר חל בעד אדר חל בעד אדר חל בעד אדר חל בע""""שששש

פרשת זכור כשיפרשת זכור כשיפרשת זכור כשיפרשת זכור כשי""""ד אדר חל בשבתד אדר חל בשבתד אדר חל בשבתד אדר חל בשבת

קריאת פרשת פרה בשבת שאחרי פורי�קריאת פרשת פרה בשבת שאחרי פורי�קריאת פרשת פרה בשבת שאחרי פורי�קריאת פרשת פרה בשבת שאחרי פורי�

קריאת פרשת החודש בשבת רקריאת פרשת החודש בשבת רקריאת פרשת החודש בשבת רקריאת פרשת החודש בשבת ר""""ח ניס� או לפניוח ניס� או לפניוח ניס� או לפניוח ניס� או לפניו

הפטרות דהפטרות דהפטרות דהפטרות ד'  '  '  '  פרשיותפרשיותפרשיותפרשיות

הפסקה מסדר הפרשיות לקריאת דהפסקה מסדר הפרשיות לקריאת דהפסקה מסדר הפרשיות לקריאת דהפסקה מסדר הפרשיות לקריאת ד'  '  '  '  פרשיותפרשיותפרשיותפרשיות

סדר יו� התענית (2)

קה"ת במועדי�

קה"ת ביו"ט ב'  של גלויות, חוה"מ וההפטרות לא
ענוותנותו של הקב"ה אצל גבורתו

קה"ת בשבת חוה"מ

הפטרת שבת שחלה בר"ח או בערב ר"ח

הפטרת שבת שחלה בר"ח אב

קה"ת והפטרת ט'  באב

קה"ת של מעמדות במעשה בראשית (2)

קריאה בסדר הקרבנות כאילו הקריבו� (2)

קה"ת בתעניות בברכות וקללות

אי� פסיקי� בקה"ת בקללות

קריאת בחקותי קוד� עצרת וכי תבא קוד� ר"ה

סתירת זקני� בני� ובני� נערי� סתירה (1)

קה"ת בב', ה'  ושבת במנחה מהפרשה הקרובה

ברכות התורה כשהס"ת פתוח לב
הקורא בתורה אי� מסייע למתרג�

קדושה בלוחות ובימות

גלילת ס"ת במקו� התפר

גלילת ס"ת מבפני� והידוקו מבחו*

הגדול שבציבור גולל ס"ת ונוטל שכר כנגד כול�

שימוש בבת קול

מעלת לימוד תו! כדי ניגו�

ת"ח שאי� נוחי� זל"ז בהלכה (2)

האוחז ס"ת ערו� (2)

גלילת המטפחת סביב הס"ת ולא ההיפ!

דרשה בי"ט בענינו של יו� (2)
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