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 ז
 אתה רוצה להיות בן עולם הבא? האם

ְבָעה פּוִריםת ִהְלכוֹ    ָיִמים ְלׁשִ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ְבָעה פּוִריםת ִהְלכוֹ  ׁשֻ   ָיִמים ְלׁשִ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ְבָעה פּוִרים ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ל ְלִלּמּוד -" ָיִמים ְלׁשִ ְבָעה" פּוִרים ִהְלכֹות" ח"או ּכָ   פּוִרים קֹוֵדםָיִמים  ׁשִ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלמִ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  י ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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  חיים אורח

  ופורים מגילה הלכות

  תרפו סימן
  ז

ין עִנית ּדִ ר ּתַ   ְסִעיִפים:' ג ּובוֹ , ֶאְסּתֵ

ה. א ֲחֻנּכָ ר ּופּוִרים ּבַ  ִלְפֵניֶהם ְלִהְתַעּנֹות ֻמּתָ
  :ּוְלַאֲחֵריֶהם

ים. ב י ִמְתַעּנִ ֲאָדר ג"ּבְ  ּפּוִרים ָחל ְוִאם. ּבַ
ֶאָחד ת ּבְ ּבָ ׁשַ ימִ , ּבְ יֹום ְלִהְתַעּנֹות יןַמְקּדִ  ּבְ
י   :ֲחִמיׁשִ

ים ֵישׁ . ג ר ְלַתֲעִנית ֵזֶכר, ָיִמים' ג ִמְתַעּנִ   :ֶאְסּתֵ

  תרפז סימן
יֵני   ְסִעיִפים:' ב ּובוֹ , ַהְמִגָלה ְקִריַאת ִחּיּוב ּדִ

ב. א ה ִלְקרֹות ָאָדם ַחּיָ ִגּלָ ְיָלה ַהּמְ ּלַ  ְוַלֲחֹזר ּבַ
נֹוָתהּ  ּיֹום ְוִלׁשְ לוְ . ּבַ הּ , ַלְיָלה ׁשֶ ל ְזַמּנָ  ּכָ
ְיָלה ל. ַהּלַ הּ , יֹום ְוׁשֶ ל ְזַמּנָ  ֵמָהֵנץ ַהּיֹום ּכָ
ה ָעָלה ְקָרָאהּ  ְוִאם. ַהּיֹום סֹוף ַעד ַהַחּמָ ֶ  ִמׁשּ
ַחר ַעּמּוד ַ   :ָיָצא, ַהׁשּ

ִלים. ב ְלמּוד ְמַבּטְ ֹמעַ  ּתֹוָרה ּתַ  ִמְקָרא ִלׁשְ
ה ָאר ָוֹחֶמר ַקל, ְמִגּלָ ל תִמְצוֹ  ִלׁשְ  ּתֹוָרה ׁשֶ
ם ּלָ ּכֻ ֵני ִנְדִחים ׁשֶ ה ִמְקָרא ִמּפְ  ְלךָ  ְוֵאין, ְמִגּלָ
ָבר ְדָחה ּדָ ּנִ ה ִמְקָרא ׁשֶ ָניו ְמִגּלָ ת חּוץ ִמּפָ  ִמּמֵ

ֵאין ִמְצָוה ַהּפֹוֵגעַ  קֹוְבִרים לוֹ  ׁשֶ  קֹוְברוֹ  ּבוֹ  ׁשֶ
ה ִחּלָ ךְ  ְוַאַחר ּתְ   :קֹוֵרא ּכָ

  תרפח סימן
ין ע ִמימֹות חֹוָמה ָקִפיםַהמֻ  ְכַרִכים ּדִ ן ְיהֹוׁשֻ  ּבִ

  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ , נּון

ים. א ַרּכִ ִפים ּכְ ּקָ עַ  ִמימֹות חֹוָמה ַהּמֻ ן ְיהֹוׁשֻ  ּבִ
ִפין ֵאיָנן ֲאִפּלוּ , נּון ו ֻמּקָ ט קֹוִרין, ַעְכׁשָ , ו"ּבְ

חּוָצה ֵהם ִאם ֲאִפּלוּ   ֵאין ַוֲאִפּלוּ , ָלָאֶרץ ּבְ
ֶהם ָרה ּבָ טְ  ֲעׂשָ ף ְוהּוא. ָלִניםּבַ ֻהּקַ ךְ  ְוַאַחר ׁשֶ  ּכָ
ב ב אוֹ , ָיׁשַ ׁשַ ּיָ ה ׁשֶ ִחּלָ ַעת ַעל ּתְ יפוֹ  ּדַ  ְלַהּקִ
ךְ  ַאַחר ּנֹוַדע ַלֲאפּוֵקי, ּכָ ׁשֶ ב ּכְ ׁשַ ּיָ ה ׁשֶ ִחּלָ  ַעל ּתְ
ַעת ּלֹא ּדַ יפוֹ  ׁשֶ   :ְלַהּקִ

ָפִרים ְוֵכן. ב ְרִאים ַהּכְ ֶהם ַהּנִ  ֵאיָנם ֲאִפּלוּ , ִעּמָ
גֹון, םְסמּוִכי ֵהם ּכְ ָהר ׁשֶ ְסמּוִכים אוֹ . ּבָ  ׁשֶ
ֶהם ִנְרִאים ֵאיָנם ֲאִפּלוּ , ָלֶהם גֹון, ִעּמָ ֵהם ּכְ  ׁשֶ

ֵעֶמק ּלֹא ּוִבְלַבד, ּבָ  יֹוֵתר ְרחֹוִקים ִיְהיוּ  ׁשֶ
יל ן. ִמּמִ י ַעל ַאף ּוְבׁשּוׁשָ ֵאיָנהּ  ּפִ ֶפת ׁשֶ  ֻמּקֶ
עַ  ִמימֹות חֹוָמה ט קֹוִרין, ְיהֹוׁשֻ  להֹוִאי ו"ּבְ

ה ס ּבוֹ  ְוַנֲעׂשָ   :ַהּנֵ

ָפִרים. ג דֹולֹות ַוֲעָירֹות ּכְ ים, ּגְ ֵאיָנם ּוְכַרּכִ  ׁשֶ
ִפים עַ  ִמימֹות חֹוָמה ֻמּקָ ן ְיהֹוׁשֻ  קֹוִרין נּון ּבִ

י   :ד"ּבְ
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 ח
 אתה רוצה להיות בן עולם הבא? האם

ְבָעה פּוִריםת ִהְלכוֹ    ָיִמים ְלׁשִ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ְבָעה פּוִריםת ִהְלכוֹ  ׁשֻ   ָיִמים ְלׁשִ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ְבָעה פּוִרים ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ל ְלִלּמּוד -" ָיִמים ְלׁשִ ְבָעה" פּוִרים ִהְלכֹות" ח"או ּכָ   פּוִרים קֹוֵדםָיִמים  ׁשִ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלמִ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  י ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ַרךְ . ד הּוא ּכְ ף ִאם ָסֵפק ׁשֶ יֵמי ֻהּקַ עַ  ּבִ  ְיהֹוׁשֻ
י קֹוִרין, ָלאו ִאם  ְולֹא, ּוְבֵליֵליהֹון ו"ּוְבט ד"ּבְ

י ְיָבֵרךְ  י ִאם ּכִ הּוא ד"ּבְ  ְלֹרב ְקִריָאה ְזַמן ׁשֶ
  :ָהעֹוָלם

  ח

ן. ה ָהַלךְ  ִעיר ּבֶ ַרךְ  ׁשֶ ן אוֹ , ַלּכְ ַרךְ  ּבֶ ָהַלךְ  ּכְ  ׁשֶ
ְעּתוֹ  ָהָיה ִאם, ָלִעיר ְזַמן ִלְמקֹומוֹ  ַלֲחֹזר ּדַ  ּבִ

ל( ְקִריָאה ב) ד"י ׁשֶ  קֹוֵרא, ָחַזר ְוֹלא ְוִנְתַעּכֵ
ְמקֹומוֹ  ַדְעּתוֹ  ָהָיה ֹלא ְוִאם. ּבִ א ַלֲחֹזר ּבְ  ֶאּלָ
ִריָאה ְזַמן ְלַאַחר י ִעם קֹוֵרא, ַהּקְ קֹום ַאְנׁשֵ  ַהּמָ
הּוא ם ׁשֶ   :ׁשָ

ה יֹום. ו ָ ר ֲחִמׁשּ ָחל ָעׂשָ ת ִלְהיֹות ׁשֶ ּבָ ׁשַ  ֵאין ּבְ
ה קֹוִרין ִגּלָ ת ַהּמְ ּבָ ׁשַ א, ּבְ יִמים ֶאּלָ  ַמְקּדִ

ֶעֶרב ִלְקרֹוָתהּ  ת ּבְ ּבָ נֹות ָמעֹות ְוגֹוִבים, ׁשַ  ַמּתְ
ים ִקים ֲעִנּיִ ּיֹום ּבוֹ  אֹוָתם ּוְמַחּלְ ת ּוְביֹום. ּבַ ּבָ  ׁשַ

ֵני מֹוִציִאים ִני ְסָפִרים ׁשְ ֵ בֹא: קֹוִרין ּוַבׁשּ  ַוּיָ
ִסים ַעל: ְואֹוְמִרים. ֲעָמֵלק ים ְוֵאין. ַהּנִ  עֹוׂשִ
ת ת ֶאָחד יֹום ַעד ּפּוִרים ְסֻעּדַ ּבָ ׁשַ   :ּבְ

ם ָפֵרשׁ ַהמְ . ז ּיָ ָרא ְוַהּיֹוֵצא ּבַ ּיָ ׁשַ  מֹוֵצא ְוֵאינוֹ  ּבְ
ה ה, ִעּמוֹ  ְלהֹוִליךְ  ְמִגּלָ י ִיְקָרֶאּנָ י אוֹ  ג"ּבְ  ב"ּבְ

ֶאָחד אוֹ  ר ּבְ ֹלא, ָעׂשָ ָרָכה ּבְ ר ִאי ְוִאם. ּבְ  ֶאְפׁשָ
ין לוּ  ָיִמים ַעד ְלַהְמּתִ ּקֹוֵרא אֹוְמִרים ֵישׁ , ַהּלָ  ׁשֶ
ת ֲאִפּלוּ  ִחּלַ   :ֶדשׁ ַהחֹ  ִמּתְ

ן. ח ָהָיה ִעיר ּבֶ ְסִפיָנה ׁשֶ ֶרךְ  אוֹ  ּבַ ּדֶ  ָהָיה ְוֹלא ּבַ
ָידוֹ  ה ּבְ ךְ  ְוַאַחר, ְמִגּלָ ָנה ּכָ ּמְ ט לוֹ  ִנְזּדַ , ו"ּבְ
ט אֹוָתהּ  קֹוֵרא   :ו"ּבְ

  תרפט סימן
ַהֹכל ִבים ׁשֶ ְקִריַאת ַחּיָ   ְסִעיִפים:' ו ּובוֹ , ְמִגָלה ּבִ

ִבים ַהּכֹל. א קְ  ַחּיָ ים, ִריָאָתהּ ּבִ ים ֲאָנׁשִ  ְוָנׂשִ
ְחָרִרים ַוֲעָבִדים ְוֵגִרים ִכים. ְמׁשֻ  ֶאת ּוְמַחּנְ

ים ַטּנִ   :ִלְקרֹוָתהּ  ַהּקְ

ֹוֵמעַ  ְוֶאָחד ַהּקֹוֵרא ֶאָחד. ב , ַהּקֹוֵרא ִמן ַהׁשּ
ַמע ְוהּוא. חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא ׁשְ ּיִ י ׁשֶ הּוא ִמּפִ  ׁשֶ
ב ְקִריָאָתהּ  ַחּיָ  ֵחֵרשׁ  ַהּקֹוֵרא ָהָיה ִאם ְלִפיָכךְ . ּבִ
ֹוֵמעַ , ׁשֹוֶטה אוֹ  ָקָטן אוֹ  ּנוּ  ַהׁשּ . ָיָצא ֹלא ִמּמֶ
ים אֹוְמִרים ְוֵישׁ  ׁשִ ַהּנָ  ֶאת מֹוִציאֹות ֵאיָנם ׁשֶ

ים   :ָהֲאָנׁשִ

רֹוִגינּוס. ג ֵאינוֹ  ְוֹלא ִמינוֹ  מֹוִציא ַאְנּדְ , ִמינוֹ  ׁשֶ
ֶחְציוֹ  ּוִמי ֻטְמטּום  ֵאינוֹ  ינוֹ מִ  ֲאִפּלוּ  ֶעֶבד ׁשֶ
  :מֹוִציא

ֹוֵמעַ . ד ה ַהׁשּ י ְמִגּלָ הּוא ִמּמִ ר ׁשֶ  ֲהָנָאה ֻמּדָ
ּנוּ    :ָיָצא, ִמּמֶ

ֵאין ָמקֹום. ה  יֹוֵדעַ  ֶאָחד ִאם, ִמְנָין ׁשֶ
ם ֶאת ּפֹוֵטר ֶאָחד יֹוְדִעים ֵאיָנם ְוָהֲאֵחִרים ּלָ . ּכֻ

ם ְוִאם ּלָ ל, יֹוְדִעים ּכֻ   :ְלַעְצמוֹ  קֹוֵרא ֶאָחד ּכָ

ים ְלָהִביא טֹוב ִמְנָהג. ו מֹעַ  ּוְקַטּנֹות ְקַטּנִ  ִלׁשְ
ה ִמְקָרא   :ְמִגּלָ

  תרצ סימן
יֵני   ְסִעיִפים: ח"י ּובוֹ , ַהְמִגָלה ְקִריַאת ּדִ



 ג

 

 ט
 אתה רוצה להיות בן עולם הבא? האם

ְבָעה פּוִריםת ִהְלכוֹ    ָיִמים ְלׁשִ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ְבָעה פּוִריםת ִהְלכוֹ  ׁשֻ   ָיִמים ְלׁשִ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ְבָעה פּוִרים ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ל ְלִלּמּוד -" ָיִמים ְלׁשִ ְבָעה" פּוִרים ִהְלכֹות" ח"או ּכָ   פּוִרים קֹוֵדםָיִמים  ׁשִ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלמִ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  י ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ה ֶאת ָאָדם קֹוֵרא. א ִגּלָ ין ַהּמְ ין עֹוֵמד ּבֵ  ּבֵ
ב ִצּבּור ִיְקָרא ֹלא ֲאָבל. יֹוׁשֵ ב, ּבְ , יֹוׁשֵ

ה ִחּלָ ֵני ְלַכּתְ בֹוד ִמּפְ ּבּור ּכְ   :ַהּצִ
  ט

ַנִים ֲאִפּלוּ . ב ָרה ַוֲאִפּלוּ , ׁשְ  ְיכֹוִלים, ֲעׂשָ
ַיַחד ִלְקרֹוָתהּ  ֹוְמִעים ֵהם ְויֹוְצִאים ּבְ   :ֵמֶהם ְוַהׁשּ

הּ  ִלְקרֹוָתהּ  ָצִריךְ . ג ּלָ ָתב ּוִמּתֹוךְ , ּכֻ  ְוִאם. ַהּכְ
ה ַעל ְקָרָאהּ  תְּ  ְוָצִריךְ . ָיָצא לֹא, ּפֶ  ֵהאׁשֶ
תּוָבה הּ  ּכְ ּלָ ה ְלָפָניו ּכֻ ִחּלָ ִדיֲעַבד ֲאָבל, ְלַכּתְ  ּבְ

ִמיט ִאם ֶאְמָצָעהּ  ַהסֹוֵפר ִהׁשְ בֹות ּבְ  ֲאִפּלוּ , ּתֵ
ה ַעל ַהּקֹוֵרא ּוְקָרָאם, ֶחְצָיהּ  ַעד . ָיָצא, ּפֶ

יֹוֵתר ֲאָבל תּובֹות ֵהן ֲאִפּלוּ , ֵמֶחְצָיהּ  ּבְ א, ּכְ  ֶאּלָ
ֵהן ָטׁשֹות ׁשֶ ּוָמן יןְואֵ  ְמֻטׁשְ ר ִרׁשּ סּוָלה, ִנּכָ   :ּפְ

ּתֹוֵפס ִמי. ד ָידוֹ  ׁשֶ ה ּבְ ֵאיָנהּ  ְמִגּלָ ָרה ׁשֶ ׁשֵ  לֹא, ּכְ
ִליחַ  ִעם ִיְקָרא א, ִצּבּור ׁשְ   :ְוׁשֹוֵתק ׁשֹוֵמעַ  ֶאּלָ

ַהְינוּ , ֵסרּוִגין ְקָרָאהּ . ה ַסק ּדְ ּפָ הּ  ׁשֶ ָהה ּבָ  ְוׁשָ
ךְ  ְוַאַחר קֹום ָחַזר ּכָ סַ  ַלּמָ ּפָ ָהה ֲאִפּלוּ , קׁשֶ  ׁשָ
ֵדי הּ  ֶאת ִלְגֹמר ּכְ ּלָ   :ָיָצא, ּכֻ

ה ֶאת ַהּקֹוֵרא. ו ִגּלָ  ָקָרא. ָיָצא ֹלא, ְלַמְפֵרעַ  ַהּמְ
סּוק ג ֶאָחד ּפָ ִני ְוִדּלֵ ֵ י ְוָקָרא ַהׁשּ ִליׁשִ  ְוַאַחר ׁשְ
ךְ  ִני ְוָקָרא ָחַזר ּכָ ֵ ֵני. ָיָצא ֹלא, ַהׁשּ ָרא ִמּפְ ּקָ  ׁשֶ

סּוק ְלַמְפֵרעַ  א. ֶאָחד ּפָ יַצד ֶאּלָ ה ּכֵ , ַיֲעׂשֶ
סּוק ַמְתִחיל ִני ִמּפָ ַכח ׁשֵ ָ ׁשּ  ַעל ְוקֹוֵרא, ׁשֶ
  :ַהֵסֶדר

ה ֶאת ַהּקֹוֵרא. ז ִגּלָ ה ַעל ַהּמְ  ְיֵדי ָיָצא ֹלא, ּפֶ
  :חֹוָבתוֹ 

ַמע ַהּלֹוֵעז. ח ָ ׁשּ ה ֶאת ׁשֶ ִגּלָ תּוָבה ַהּמְ ְלׁשֹון ַהּכְ  ּבִ
י ַעל ַאף, ַהּקֶֹדשׁ  ּוְבִכְתֵבי ַהּקֶֹדשׁ  ֵאינוֹ  ּפִ  ׁשֶ
  :חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא, אֹוְמִרים ֵהם ַמה יֹוֵדעַ 

תּוָבה ָהְיָתה. ט ְרּגּום ּכְ ָלׁשֹון אוֹ  ּתַ  ַאֶחֶרת ּבְ
ׁשֹונֹות  חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָיָצא ֹלא, ם"ָהַעּכוּ  ִמּלְ
ְקִריָאָתהּ  א ּבִ יר ֶאּלָ ּכִ ׁשֹון אֹותוֹ  ַהּמַ ְלַבד ַהּלָ . ּבִ

תּוָבה ְיָתההָ  ִאם ֲאָבל ְכָתב ּכְ  ּוְקָרָאהּ , ִעְבִרי ּבִ
ית י ֲאַרּמִ ְמָצא, ָיָצא ֹלא, ַלֲאַרּמִ ּנִ  קֹוֵרא ֶזה ׁשֶ

ה ַעל ּלֹא ְוֵכיָון, ּפֶ  חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ַהּקֹוֵרא ָיָצא ׁשֶ
ֹוֵמעַ  ָיָצא ֹלא ּנוּ  ַהׁשּ   :ִמּמֶ

ּיֹוֵדעַ  ִמי. י ּוִרית ְויֹוֵדעַ  ַלַעז ׁשֶ  איֹוצֵ  ֵאינוֹ , ַאׁשּ
ַעז ּלַ ּיֹוֵצא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבְ   :ׁשֶ

ַיד ִלְמחֹות ֵישׁ . יא ים ַהּקֹוְרִאים ּבְ ה ְלָנׁשִ ִגּלָ  ַהּמְ
ְלׁשֹון י ַעל ַאף, ַלַעז ּבִ תּוָבה ּפִ ּכְ ְלׁשֹון ׁשֶ  ּבִ
  :ַלַעז

ם ְולֹא הֹוִאיל, ִמְתַנְמֵנם ְקָרָאהּ . יב ָנה ִנְרּדַ ׁשֵ , ּבְ
ָמָעהּ  ִאם ֲאָבל. ָיָצא   :ָיָצא ֹלא, ִמְתַנְמֵנם ׁשְ

ּקֹוֵרא, ּכֹוְתָבהּ  ָהָיה. יג סּוק ׁשֶ ה ּפָ ִגּלָ ּמְ הּוא ּבַ  ׁשֶ
יק ה ַמְעּתִ ּנָ ן ִאם. ְוכֹוְתָבהּ , ִמּמֶ ּוֵ  ָלֵצאת ִלּבוֹ  ּכִ

ֵהא ְוהּוא, ָיָצא, חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ּתְ תּוָבה ׁשֶ הּ  ּכְ ּלָ  ּכֻ
ה ְלָפָניו ִגּלָ ּמְ הּוא ּבַ יק ׁשֶ נָּ  ַמְעּתִ  ִאם ְוֵכן. הִמּמֶ
יָההּ  ָהָיה הּ  ָהָיה ִאם ְוֵכן. ַמּגִ ּקֹוֵרא, ּדֹוְרׁשָ  ׁשֶ
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 י
 אתה רוצה להיות בן עולם הבא? האם

ְבָעה פּוִריםת ִהְלכוֹ    ָיִמים ְלׁשִ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ְבָעה פּוִריםת ִהְלכוֹ  ׁשֻ   ָיִמים ְלׁשִ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ְבָעה פּוִרים ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ל ְלִלּמּוד -" ָיִמים ְלׁשִ ְבָעה" פּוִרים ִהְלכֹות" ח"או ּכָ   פּוִרים קֹוֵדםָיִמים  ׁשִ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלמִ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  י ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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סּוק ה ּפָ ְמִגּלָ ֵלָמה ּבִ ן ִאם, ְודֹוְרׁשוֹ  ׁשְ ּוֵ  ִלּבוֹ  ּכִ
הּ  ַיְפִסיק ְוֹלא. ָיָצא, חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ָלֵצאת  ּבָ

ִעְנָיִנים הּ  ֲאֵחִרים ּבְ ּדֹוְרׁשָ ׁשֶ ָאסּור, ּכְ  ְלַהְפִסיק ׁשֶ
הּ    :ֲאֵחִרים ִעְנָיִניםבְּ  ּבָ

  י

ה ֶאת ַהּקֹוֵרא. יד ִגּלָ ן ָצִריךְ  ַהּמְ ַכּוֵ ּיְ  ְלהֹוִציא ׁשֶ
ֹוֵמעַ  ן ְוָצִריךְ , ַהׁשּ ַכּוֵ ּיְ ֹוֵמעַ  ׁשֶ  ְוִאם, ָלֵצאת ַהׁשּ
ִליחַ  ַהּקֹוֵרא ְעּתוֹ  ִמְסָתָמא ִצּבּור ׁשְ ל ַעל ּדַ  ּכָ

ֹוְמִעים ית ֲאחֹוֵרי ֵהם ֲאִפּלוּ , ַהׁשּ ֶנסֶ  ּבֵ , תַהּכְ
ִקין ֵאין ָטֻעּיֹוֶתיהָ  ְמַדְקּדְ ְוָקא אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבְ  ּדַ

ָטעּות ׁשֹון ּבְ ַהּלָ ַההּוא, ֶאָחד ְוָהִעְנָין ׁשֶ א ּכְ  ֻעְבּדָ
ְתֵרי ְלִמיֵדי ּדִ ֲהווּ  ּתַ הּ  ָיְתֵבי ּדַ ַרב ַקּמֵ  ַחד, ּדְ
ים ָקֵרי ְוַחד ְיהּוִדים ָקֵרי ר ְוֹלא ְיהּוִדּיִ  ַאְהּדַ
  :ֹלא. ַאֵחר ָטעּות ֲאָבל. וּ ִמיַנְייה ַחד

ֶרת לֹוַמר ָצִריךְ . טו ֵני ֲעׂשֶ ֶרת ָהָמן ּבְ , ְוֲעׂשֶ
יָמה ַהּכֹל ְנׁשִ ם ְלהֹוִדיעַ , ַאַחת ּבִ ּלָ ּכֻ  ֶנֶהְרגוּ  ׁשֶ

ֶאָחד ְוִנְתלוּ    :ּכְ

ּיֹאַמר ָצִריךְ . טז רּוךְ , ָהָמן ָארּור: ׁשֶ ַכי ּבָ , ָמְרּדְ
רּוָכה, ֶזֶרשׁ  ֲארּוָרה רֶאסְ  ּבְ ל ֲארּוִרים, ּתֵ  ּכָ
רּוִכים, ֱאִליִלים עֹוְבֵדי ל ּבְ ָרֵאל ּכָ  ְוָצִריךְ . ִיׂשְ
ּיֹאַמר   :ְלּטֹוב ָזכּור ַחְרבֹוָנה ְוַגם: ׁשֶ

ל ִמְנַהג. יז ָרֵאל ּכָ ַהּקֹוֵרא ִיׂשְ ָטה קֹוֵרא ׁשֶ  ּופֹוׁשְ
ֶרת ִאּגֶ ס ְלַהְראֹות, ּכְ ְגֹמר. ַהּנֵ ּיִ  חֹוֵזר, ּוְכׁשֶ
הּ  ְוכֹוְרָכהּ  ּלָ   :ּוְמָבֵרךְ , ּכֻ

ה. יח י ְמִגּלָ  ַאַחר ַלֲחֹזר ָצִריךְ  ו"ּוְבט ד"ּבְ
ָרה ר ִאי ְוִאם, ֲעׂשָ ָרה ֶאְפׁשָ ֲעׂשָ  אֹוָתם קֹוִרים ּבַ
ָיִחיד   :ּבְ

  תרצא סימן
יֵני  א"י ּובוֹ , ּוְתִפיָרָתה ַהְמִגָלה ְכִתיַבת ּדִ

  ְסִעיִפים:

ה ּכֹוְתִבין ֵאין. א ִגּלָ ְדיוֹ  אֶאלָּ  ַהּמְ ִויל ַעל, ּבִ  ַהּגְ
ָלף ַעל אוֹ  ֵסֶפר, ַהּקְ ָתָבהּ  ְוִאם. ּתֹוָרה ּכְ ֵמי ּכְ  ּבְ

ָרה, ְוַקְנַקְנּתֹום ֲעָפִצים ׁשֵ ָתָבהּ . ּכְ ָאר ּכְ ׁשְ  ּבִ
סּוָלה, ִצְבעֹוִנים ִמיֵני ְרטּוט ּוְצִריָכה. ּפְ  ׁשִ

ּתֹוָרה הּ  ָהעֹור ְוֵאין. ַעְצָמהּ  ּכַ ּלָ ד ָצִריךְ  ׁשֶ  ְלַעּבֵ
ָמהּ  ִריךְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ִלׁשְ ּצָ ָמהּ  ִעּבּוד ׁשֶ   :ִלׁשְ

תּוָבה ָהְיָתה. ב ָיר ַעל ּכְ ֵאינוֹ  עֹור ַעל אוֹ  ַהּנְ  ׁשֶ
ד ָתָבהּ  אוֹ , ְמֻעּבָ ּכְ יקֹורֹוס אוֹ  ם"ַעּכוּ  ׁשֶ , ֶאּפִ
סּוָלה ֵסֶפר ְוִדיָנהּ . ּפְ ף ְלִעְנַין ּתֹוָרה ּכְ ִויל ֶהּקֵ  ּגְ

ת ן"ֵחִתי ַוֲחֹטְטרֹות  ְוָכל ן"ְוקֹוִפי ן"ֵהִהי ּוְתִלּיַ
צּוָרָתן ָהאֹוִתּיֹות ּגּופֹות  .ִויֵתרֹות ּוַבֲחֵסרֹות ּבְ

סֹוָפהּ  ַעּמּוד ּוְצִריָכה הּ  ְוָחָלק ּבְ ֹראׁשָ ֵדי ּבְ  ּכְ
יָפהּ  ִריָכה אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבוֹ  ְלַהּקִ ּצְ ין ׁשֶ ּגִ , ּתַ

ֵאיָנהּ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ    :ְצִריָכה ׁשֶ

ֶרת. ג ֵני ֲעׂשֶ יָרה ְלָכְתָבהּ  ָצִריךְ  ָהָמן ּבְ ׁשִ , ּכְ
ָאר ְוֹלא ׁשְ ירֹות ּכִ ָחָלק ׁשִ י ַעל ׁשֶ ּבֵ ָתב ּגַ , ּכְ
א יחַ  ֶאּלָ ין ָחָלק ַמּנִ ָתב ּבֵ  לֹא ְוִאם. ִלְכָתב ּכְ
ה ן ָעׂשָ סּוָלה, ּכֵ   :ּפְ



 ה

 

 יא
 אתה רוצה להיות בן עולם הבא? האם

ְבָעה פּוִריםת ִהְלכוֹ    ָיִמים ְלׁשִ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ְבָעה פּוִריםת ִהְלכוֹ  ׁשֻ   ָיִמים ְלׁשִ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ְבָעה פּוִרים ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ל ְלִלּמּוד -" ָיִמים ְלׁשִ ְבָעה" פּוִרים ִהְלכֹות" ח"או ּכָ   פּוִרים קֹוֵדםָיִמים  ׁשִ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלמִ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  י ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ָוא ְלַהֲאִריךְ  ָצִריךְ . ד ַוְיָזָתא ו"ּבְ  ְוָצִריךְ . ּדְ
ֹראשׁ  ישׁ אִ  ִלְכּתֹב א ּבְ ּפָ סֹוָפהּ  ְוֶאת, ּדַ   :ּבְ

ָפָרהּ  ִאם. ה חּוֵטי ּתְ ן ּבְ ּתָ ׁשְ סּוָלה, ּפִ   :ּפְ

הּ  ֵהִטיל ִאם. ו יִדים חּוֵטי' ג ּבָ ָרה, ּגִ ׁשֵ , ּכְ
ְהיוּ  ּוִבְלַבד ּיִ ׁשֹות ׁשֶ ּלָ ֵני. ְמׁשֻ שׁ  ּוִמּפִ ּיֵ  ּבוֹ  ׁשֶ
ים רּוׁשִ לָּ  ְיֵדי ָלֵצאת ָצִריךְ , ׁשֹוִנים ּפֵ  םּכֻ
ה ה ְוַיֲעׂשֶ ֹלׁשָ ִפירֹות ׁשְ הּ  ּתְ ֹראׁשָ סֹוָפהּ ' ְוג ּבְ  ּבְ

ֶאְמָצִעיָתהּ ' ְוג ֵחֶלק ַאַחת ּוְתִפיָרה ּבְ  ָהְרִביִעי ּבַ
ד ֵחֶלק ַאַחת ּוְתִפיָרה ֶזה ִמּצַ ד ָהְרִביִעי ּבַ ּצַ ּמִ  ׁשֶ
  :ָהַאֵחר

  יא

יחַ  ָצִריךְ . ז ּיּור ְלַהּנִ ֹראשׁ  ׁשִ , הּ ּוְבסֹופָ  ַהְיִריָעה ּבְ
ּתֹוְפָרם ׁשֶ הוּ , ַיַחד ּכְ ֶ י ּוְבַמׁשּ   :ַסּגֵ

ִצּבּור קֹוִרין ֵאין. ח ה ּבְ ְמִגּלָ תּוָבה ּבִ ין ַהּכְ  ּבֵ
תּוִבים א ָיָצא ֹלא, ָקָרא ְוִאם. ַהּכְ ן ִאם ֶאּלָ  ּכֵ

ָאר ַעל ְיֵתָרה ָהְיָתה , ֲחֵסָרה אוֹ  ַהְיִריעֹות ׁשְ
ֵדי ֵהא ּכְ ּיְ ר ָלהּ  ׁשֶ הּ  קֹוֵרא ִחידַהיָּ  ֲאָבל. ֶהּכֵ , ּבָ

הּ  ְויֹוֵצא, ְיֵתָרה אוֹ  ֲחֵסָרה ֵאיָנהּ  ַוֲאִפּלוּ   ְיֵדי ּבָ
ִהיא ְוַדְוָקא. חֹוָבתוֹ  ׁשֶ תּוָבה ּכְ יֹון ּכְ ִגּלָ ֵסֶפר ּבְ  ּכְ
  :ּתֹוָרה

ה. ט ִהיא ְמִגּלָ ה ׁשֶ ַתב ִאם ְוֵכן, ְנֻקּדָ הּ  ּכָ  ּבָ
ף ּדַ ָרכֹות ָהִראׁשֹון ּבַ  ִנְפֶסֶלת הּ ֵאינָ , ּוִפּיּוִטים ּבְ
ָכךְ    :ּבְ

ה ֵאין ִאם. י ָרה ְמִגּלָ ׁשֵ שׁ  אֹוָתהּ  קֹוִרים ּכְ ֻחּמָ  ּבְ
ֹלא ָרָכה ּבְ   :ּבְ

ה ָקָרא ִאם. יא ְמִגּלָ זּוָלה ּבִ   :ָיָצא, ּגְ

  תרצב סימן
יֵני ְרכֹות ּדִ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ַהְמִגָלה ּבִ

ה ֶאת ַהּקֹוֵרא. א ִגּלָ ' ג ֶניהָ ְלפָ  ְמָבֵרךְ  ַהּמְ
ָרכֹות ה ִמְקָרא ַעל: ּבְ ה, ְמִגּלָ ָעׂשָ , ִנִסים ְוׁשֶ

ֶהֱחָינוּ  ֶהֱחָינוּ  ּוְמָבֵרךְ  חֹוֵזר ֵאינוֹ  ּוַבּיֹום. ְוׁשֶ  .ׁשֶ
 ִריֵבנוּ  ֶאת ָהַרב: ְלָבֵרךְ  נֹוֲהִגין ּוְלַאֲחֶריהָ 

ַרךְ  ֹלא ִאם'. וכו , ְלַאֲחֶריהָ  ְולֹא ְלָפֶניהָ  ֹלא ּבֵ
  :ָיָצא

עֹוד ּוחַ ָלשׂ  ֵאין. ב ּקֹוִרין ּבְ   :אֹוָתהּ  ׁשֶ

י ַעל ַאף. ג ָצא ּפִ ּיָ ָבר ׁשֶ  ֶאת ְלהֹוִציא ְמָבֵרךְ , ּכְ
  :חֹוָבתוֹ  ְיֵדי ַאֵחר

הּוא ִמי. ד  ֵליֵלךְ  ָיכֹול ְוֵאינוֹ  ְקָצת ָאנּוס ׁשֶ
ֶנֶסת ְלֵבית ין ְוָצִריךְ  ַהּכְ  ַאַחר ַעד ְלַהְמּתִ

ְראוּ  ּקָ ָהל ׁשֶ ה, ַהּקָ ב יוָעלָ  ְוָקׁשֶ ַתֲעִנית ִליׁשֵ  ּבְ
ל ךְ  ּכָ ֹמעַ  ָיכֹול, ּכָ עֹוד ְקִריָאָתהּ  ִלׁשְ  יֹום ִמּבְ

ַלג ְנָחה ִמּפְ   :ּוְלַמְעָלה ַהּמִ

  תרצג סימן
ִפַלת ֵסֶדר   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , פּוִרים ּתְ

ה ְקִריַאת ַאַחר. א ִגּלָ ַעְרִבית ַהּמְ : אֹוֵמר, ּבְ
ה ת מֹוָצֵאיבְּ  ָחל ְוִאם, ָקדֹושׁ  ְוַאּתָ ּבָ : אֹוֵמר ׁשַ
ה ֹקֶדם, ֹנַעם ִויִהי   :ָקדֹושׁ  ְוַאּתָ

ִסים ַעל: אֹוֵמר. ב ְיָלה, ַהּנִ ּלַ   :ּוַבּיֹום ּבַ
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 יב
 אתה רוצה להיות בן עולם הבא? האם

ְבָעה פּוִריםת ִהְלכוֹ    ָיִמים ְלׁשִ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ְבָעה פּוִריםת ִהְלכוֹ  ׁשֻ   ָיִמים ְלׁשִ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
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  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ְבָעה פּוִרים ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ל ְלִלּמּוד -" ָיִמים ְלׁשִ ְבָעה" פּוִרים ִהְלכֹות" ח"או ּכָ   פּוִרים קֹוֵדםָיִמים  ׁשִ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלמִ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  י ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  סימן תרצד הלכות מגילה ופורים
  

 

6

  אורח חיים ערוך שולחן

ã 

 
 

ל ּבוֹ  קֹוִרין ֵאין. ג  ַעל נֹוְפִלים ְוֵאין, ַהּלֵ
ֵניֶהם   :ּפְ

ת ְוקֹוִרין ּתֹוָרה ֵסֶפר מֹוִציִאין. ד ָפָרׁשַ בֹא ּבְ  ַוּיָ
י ַעל ְוַאף, ֲעָמֵלק ֵאין ּפִ הּ  ׁשֶ א ּבָ ' ט ֶאּלָ

סּוִקים סּוק ְוּכֹוְפִלין. ּפְ ֵדי ַאֲחרֹון ּפָ ִלים ּכְ  ְלַהׁשְ
ָרה סּוִקים ֲעׂשָ ה ְוקֹוִרין. ּפְ ִגּלָ ךְ  ְוַאַחר ַהּמְ  ּכָ
ה ֵסֶדר ָ   :ְקֻדׁשּ

  יב

  תרצד סימן
ין ים פּוִרים ָמעֹות ּדִ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , ַלעִנּיִ

ב. א ן ָאָדם לכָּ  ַחּיָ י ְלָפחֹות ִלּתֵ ּתֵ נֹות ׁשְ  ַמּתָ
ֵני ים ִלׁשְ   :ֲעִנּיִ

ין ֵאין. ב ּנִ . ַאֶחֶרת ִלְצָדָקה ּפּוִרים ָמעֹות ְמׁשַ
ְרֶצה ַמה ּבוֹ  ַלֲעׂשֹות ָיכֹול ֶהָעִני ֲאָבל ּיִ ֶ   :ׁשּ

ִקים ֵאין. ג ָמעֹות ְמַדְקּדְ א ּפּוִרים ּבְ ל ֶאּלָ  ִמי ּכָ
ט ּפֹוׁשֵ ֲהגוּ  ּוְבָמקֹום. לוֹ  נֹוְתִנים לִלּטֹ  ָידוֹ  ׁשֶ ּנָ  ׁשֶ

ן   :נֹוְתִנים, ם"ְלַעּכוּ  ַאף ִלּתֵ

ָמקֹום. ד ֵאין ּבְ ים ׁשֶ ב ָיכֹול, ֲעִנּיִ  ָמעֹות ְלַעּכֵ
ּלוֹ  ּפּוִרים קֹום ְונֹוְתָנם ְלַעְצמוֹ  ׁשֶ ּמָ ְרֶצה ּבַ ּיִ   :ׁשֶ

  תרצה סימן
יֵני ת ּדִ   ְסִעיִפים:' ד ּובוֹ , פּוִרים ְסִעּדַ

ת. א ָאהּ  ּפּוִרים ְסֻעּדַ ֲעׂשָ ְיָלה ׁשֶ ּלַ  ָיָצא ֹלא, ּבַ
  :חֹוָבתוֹ  ְיֵדי

ב. ב א ְלַבסֹוֵמי ִאיִנישׁ  ַחּיָ פּוַרּיָ ֹלא ַעד ּבְ  ָיַדע ּדְ
ין ַכי ְלָברּוךְ  ָהָמן ָארּור ּבֵ   :ָמְרּדְ

ִסים ַעל אֹוֵמר. ג ת ַהּנִ ִבְרּכַ זֹון ּבְ ת ַהּמָ ִבְרּכַ  ּבְ
ּיֹום ְסעּוָדתוֹ  ִהְתִחיל ְוִאם. ָהָאֶרץ ָכה ּבַ  ּוָמׁשְ

ְיָלה ַעד ִסים ַעל: אֹוֵמר, ַהּלַ ָבַתר, ַהּנִ ת ּדְ ִחּלַ  ּתְ
ה אֹוֵמר ִמי ְוֵישׁ . ַאְזִליָנן ְסֻעּדָ ֵאין ׁשֶ   ,ְלָאְמרוֹ  ׁשֶ

ב. ד ֹלחַ  ַחּיָ י ַלֲחֵברוֹ  ִלׁשְ ּתֵ ר ָמנֹות ׁשְ ׂשָ  אוֹ  ּבָ
ל ֱאַמר, ֳאָכִלים ִמיֵני ׁשֶ ּנֶ לֹוחַ וּ : ׁשֶ  ָמנֹות ִמׁשְ
י ְלֵרֵעהוּ  ִאישׁ  ּתֵ  ְוָכל. ֶאָחד ְלִאישׁ  ָמנֹות ׁשְ

ה ְרּבֶ ֹלח ַהּמַ ח ְלֵרִעים ִלׁשְ ּבָ , לוֹ  ֵאין ְוִאם. ְמׁשֻ
, ְסעּוָדתוֹ  ָלֶזה ׁשֹוֵלחַ  ֶזה, ֲחֵברוֹ  ִעם ַמֲחִליף

ֵדי, ְסעּוָדתוֹ  ָלֶזה ׁשֹוֵלחַ  ְוֶזה ם ּכְ לֹוחַ : ְלַקּיֵ  ּוִמׁשְ
  :ְלֵרֵעהוּ  ִאישׁ  ָמנֹות

  תרצו סימן
יֵני ת ְוַתעִנית ֶהְסֵפד ּדִ ּיַ פּוִרים ְמָלאָכה ַועׂשִ , ּבְ

  ְסִעיִפים:' ח ּובוֹ 

ר ּפּוִרים. א ת ֻמּתָ ּיַ ֲעׂשִ  ּוְבָמקֹום. ְמָלאָכה ּבַ
ֲהגוּ  ּנָ ּלֹא ׁשֶ ין ֵאין, ַלֲעׂשֹות ׁשֶ ה. עֹוׂשִ , ְוָהעֹוׂשֶ
ָרָכה ִסיַמן רֹוֶאה ֵאינוֹ   ְמָלאָכה הּ ֵמאֹותָ  ּבְ

א, ְלעֹוָלם ְנָין הּוא ִאם ֶאּלָ ל ּבִ ְמָחה ׁשֶ , ׂשִ
גֹון ית: ּכְ ל ַאּבּוְרְנִקי אוֹ  ִלְבנוֹ  ַחְתנּות ּבֵ  ׁשֶ

ֵרי, ְמָלִכים ׁשָ   :ּדְ



 ז

 

 יג
 אתה רוצה להיות בן עולם הבא? האם

ְבָעה פּוִריםת ִהְלכוֹ    ָיִמים ְלׁשִ
ְלָחן ָערּוךְ ד ִלּמוּ  ְבָעה פּוִריםת ִהְלכוֹ  ׁשֻ   ָיִמים ְלׁשִ

  םְליוֹ ד ֶאחָ ד ַעּמוּ 
  

ל יֹום ּתָ  ִעְנָינֹו ׁשֶ ין ּבְ ְהיּו ׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהם ְלִיׂשְ ּקֵ ה ּתִ ָנן מֹׁשֶ ֲעֶצֶרת ִהְלכֹות ַחגנּו ַרּבָ ֶפַסח ִהְלכֹות ֲעֶצֶרת ּבַ ַסח ּבְ חָ  ִהְלכֹות ּפֶ ג ּבֶ
  ה ד.)ְמִגלָּ (

 אדר

 גליון

 

ְלָחן" ָמכֹון ְבָעה פּוִרים ִהְלכֹות ָערּוךְ  ׁשֻ ל ְלִלּמּוד -" ָיִמים ְלׁשִ ְבָעה" פּוִרים ִהְלכֹות" ח"או ּכָ   פּוִרים קֹוֵדםָיִמים  ׁשִ
ְלָחן ָערּוךְ שע"י "ִמְפָעל עֹוָלמִ  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ ָר  י ְלִלּמּוד ּכָ ַחבֵּ ן ִמּמָ   "רַהּמְ

ַר  ְפעָ ת ַמּטְ ָראֵ ד ֶאחָ ל כָּ ת ְלַזּכוֹ ל: ַהּמֻ ׂשְ   אַהבָּ ם עֹולָ ן בֶּ ת ִלְהיוֹ ל ִמיִּ

ְלָחן ָערּוְך  ל ד' ֶחְלֵקי ׁשֻ הַעל ְיֵדי ִלּמּוד ּכָ ְזּכֶ  ְיהּוִדי ִלְהיֹות יִּ
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ָמקֹום ֲאִפּלוּ . ב ֲהגוּ  ּבְ ּנָ א ָנֲהגוּ  ֹלא, ׁשֶ יֹום ֶאּלָ  ּבְ
ה ִמְקָרא ְלַבד ְמִגּלָ ל ֶאת ֶלֱאֹסר ֲאָבל, ּבִ  ֶזה ׁשֶ
ֶזה   :ִמְנָהג ֵאינוֹ , ּבָ

  יג

ד ֲאסּוִרים ו"ט ְויֹום ד"י יֹום. ג ֶהְסּפֵ  ְוַתֲעִנית ּבְ
ָכל ָאָדם ְלָכל ין, ָמקֹום ּבְ ים ִלְבֵני ּבֵ ַרּכִ  ּכְ
ֵהם ין ׁשֶ ְלַבד ו"ט עֹוׂשִ ין, ּבִ  ֲעָירֹות ִלְבֵני ּבֵ
ֵהם ים ׁשֶ ְלַבד ד"י עֹוׂשִ ים. ּבִ ׁשִ  ְמַעּנֹות ְוַהּנָ
ֶהם ןשֶׁ , ּבָ ּלָ ַאַחת עֹונֹות ּכֻ חֹות, ּכְ ּכֹות ּוְמַטּפְ ּמַ  ׁשֶ
ף ף ֶאל ּכַ ֵהא, ְמקֹוְננֹות ֹלא ֲאָבל. ּכַ ּתְ  ַאַחת ׁשֶ

ֶרת ן ְמַדּבֶ ר. ַאֲחֶריהָ  עֹונֹות ְוֻכּלָ ת ִנְקּבַ  לֹא, ַהּמֵ
  :ְמקֹוְננֹות ְוֹלא ְמַעּנֹות

ל. ד ְבֵרי ּכָ ה נֹוֲהִגים ֲאֵבלּות ּדִ ֲחֻנּכָ   :ּופּוִרים ּבַ

מֹוָצֵאי ּפּוִרים ָחל ִאם. ה ת ּבְ ּבָ ב ְוָהָאֵבל ׁשַ  יֹוׁשֵ
ֵבית ֶנֶסת ּבְ ת ַהּכְ ּבָ ׁשַ ִמְנָחה ּבְ ם ֵיֵצא ֹלא, ּבְ ָ  ִמׁשּ
ל ַעד ּלֵ ְתּפַ ּיִ ת ׁשֶ ִפּלַ ַמע ַעְרִבית ּתְ  ְקִריַאת ְוִיׁשְ

ה ַתח ֵיֵצא ֹלא ּוְלָמֳחָרת, ְמִגּלָ יתוֹ  ִמּפֶ   :ּבֵ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ו ָהָאֵבל ׁשֶ ב ׁשֶ ֹלח ַחּיָ   :ָמנֹות ִלׁשְ

אֹוֵמר ִמי ֵישׁ . ז אֹוֵנן ׁשֶ ר ׁשֶ ר ֻמּתָ ָבׂשָ , ְוַיִין ּבְ
ֹלא ה ָאֵתי ּדְ ָיִחיד ֲעׂשֵ ֲאֵבלּות ּדְ ה ְוָדֵחי ּדַ  ֲעׂשֵ

ים ַרּבִ אֹוַרְיָתא ּדְ ֹמחַ , ּדְ ִלׂשְ פּוִרים ּדְ  ִדְבֵרי ּבְ
ָלה ֵהם ִניְנהוּ  ַקּבָ ִדְבֵרי ׁשֶ   :ּתֹוָרה ּכְ

ר. ח א ֻמּתָ ָ ה ִלׂשּ ָ פּוִרים ִאׁשּ   :ּבְ

  תרצז סימן
ה אֹוְמִרים ֵאין ִחּנָ פּוִרים ּתְ י( ּבְ  ו"ְוט ד"ּבְ

ֲאָדר ּבַ ֲעִנית ְוִדין', א ׁשֶ ד ּתַ ֶהן ְוֶהְסּפֵ  ּובוֹ ), ּבָ
  ָסִעיף ֶאָחד

ֲאָדר ו"ְוט ד"י יֹום. א ּבַ  נֹוְפִלים ֵאין ִראׁשֹון ׁשֶ
ֵניֶהם ַעל ' ה ַיַעְנךָ  ִמְזמֹור אֹוְמִרים ְוֵאין, ּפְ

יֹום ד ַוֲאסּוִרים, ָצָרה ּבְ ֶהְסּפֵ  ֲאָבל. ְוַתֲעִנית ּבְ
ָאר ָבִרים ׁשְ ֶהם נֹוֲהִגים ֵאין ּדְ  אֹוְמִרים ְוֵישׁ . ּבָ
ַאף ד ּדְ ֶהְסּפֵ ִרים ְוַתֲעִנית ּבְ   :ֻמּתָ

  


