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מגילה ד כג.
מה ה מספר העולי לתורה בשבת וביוה"כ ,והא אפשר להוסי עליה?

לר' ישמעאל
לר' עקיבא
למתניתי ,ולתנא דבי ר' ישמעאל

בשבת הקדושה
שבעה
ששה
שבעה

ביוה"כ
ששה
שבעה
ששה

הא מוסיפי
אי מוסיפי
מוסיפי
מוסיפי

בימי דלהל הא יש להקדי או לאחר 1בכניסה וביציאה מבית הכנסת בשחרית ,ומדוע?

ביו"ט
ביוה"כ
בשבת

3

בכניסה
מאחרי  דצרי לטרוח בסעודת יו"ט
ממהרי  דאי מה להכי בו
ממהרי  דכבר הכל מוכ מע"ש

2

ביציאה
ממהרי  כדי לקיי שמחת יו"ט
מאחרי  דאי בו סעודה
ממהרי  משו עונג שבת

מספר העול לתורה כנגד מי?

שלשה
חמשה
שבעה
ששה
ארבעה )תוס'(

לדעה אחרת
לדעה אחת
כנגד שלשה שומרי הס
יברכ ה' וישמר
כנגד
5
ברכת
כנגד ה' מרואי פני המל
יאר ה' פניו אלי ויחנ
כהני
6
כנגד ז' רואי פני המל
ישא ה' פניו אלי ויש ל שלו
כנגד ששה שעמדו מימי עזרא ומשמאלו
דמוס חשוב להוסי עוד גברא אחד יותר מאשר על כל יו
4

 1כלומר ,הא מתחילי את התפלה מוקד או מאוחר ,וכ הא מאריכי בתפלה ומאחרי
לצאת ,או מקצרי וממהרי לצאת.
 2דיש מ המלאכות שהיו מוטלות על הגברי כגו שחיטה וכו' ,והיו צריכי לטרוח במלאכות אלו
קוד התפלה כדי שכשיחזרו מהתפלה יהיה הכל מוכ לסעודת יו"ט.
 3סברה הגמ' בתחילה דמה שביוה"כ ארוכה התפלה יותר משאר ימי הוא כדעת ר"ע שביוה"כ
יש בו שבעה עולי  עולה נוס יותר אפי' משבת )לשיטתו( ,ודחתה ,דהברייתא הזו לכו"ע ומה
שממהרי ומאחרי משו שאומרי בתפלה את כל סדר העבודה והוידויי והתפלה ארוכה.
 4פסוק הוא במלכי )ב' ,כה:יח( "וַ;ִ ַ2ח ַרב ַט ִָ -חי ֶאת ְָ +ריָה ֵֹ $ה ָהרֹא וְ ֶאת ְצ ַפנְ יָהֵֹ $ %ה ִמ ְנֶה
וְ ֶאת ְל ֶֹת  ְֹמ ֵרי ַה ַ".
ַח ִמ ָ<ה
%מ ָה ִעיר ָל ַקח ָס ִריס ֶא ָחד ֲא ֶר ה%א ָפ ִקיד ַעל ?נְ ֵי ַה ִ> ְל ָח ָמה ו ֲ
 5ג זה פסוק ש )ש:יט( " ִ
ָי ֵמר ֵֹאי ְפנֵי ַה ֶ> ֶל ְ ֲא ֶר נִ ְמ ְצאָ %ב ִעיר".
ֲאנ ִ
%מ ַדי ר ֵֹאי ְ@נֵי
 6לרש"י הכוונה לאלו המוזכרי אצל אחשורוש )אסתר א:יד( " ִ ְב ַעת ֵָ +רי ָ@ ַרס ָ
; ִבי ִראֹנָה ְַ >ַ -לכ%ת" .ותוס' הקשו על זה שלא נראה שתקנו חכמי כנגד ענינו של
ַה ֶ> ֶל ְ ַה ְ
ָי ֵמר ֵֹאי ְפנֵי
אותו רשע ,ולכ פירש ר"ת שהכוונה לאות הכתובי בירמיה )נב:כה( "וְ ִ ְב ָעה ֲאנ ִ
ַה ֶ> ֶל ְ".
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מגילה ד כג:

למשמעות רש"י
לרבותינו שבמערב
ליש אומרי
לר"ת בספר הישר
לנראה לי בתוס'
תלמידי רש"י משמו

1

בשביל כמה אנשי פורסי על שמע ? ]תוד"ה ואי[.
לכמה אנשי?
בשביל מני של שלא שמע
שבעה שלא שמעו ע ג' סגי
ששה שלא שמעו ע ד'
חמשה שלא שמעו ע ה'
שלשה שלא שמעו ע ז'
אפילו בשביל א' שלא שמע

מני?

2
ַBב ָע ְָ -רכ %ה'
ְִ -פר ַֹע ְ@ ָרעAת ְ-יִ ְָ +ר ֵאל ְִ -ה ְתנ ֵ
דבפסוק הנ"ל תיבת " ְָ -רכ "%היא ששית
דעד תיבת " ְָ -רכ "%יש ה' תיבות
3
ַBב" יש ג' תיבות
דעד תיבת " ְִ -ה ְתנ ֵ
4
דאפשר להוציא אפי' א יצא

 1פי' ,אנשי שהתפללו בבתיה ואח"כ נתקבצו לבית הכנסת ורוצי לשמוע קדיש וברכו,
מעמידי חז עליה שיאמר קדיש וברכו וברכה ראשונה של יוצר .ולשו פרוסה  היינו חצי,
שעושי חצי מהדבר שלא אומרי שתי ברכות של ק"ש אלא רק ברכה אחת.
 2פסוק הוא בשירת דבורה )שופטי ה:ב( שנזכר בו עני "ברכו" ויש בו ז' תיבות ,ומזה יש ללמוד
שסגי בשבעה שלא שמעו.
 3וה"פ הפסוקְ -ִ " :פר ַֹע ְ@ ָרעAת ְ-יִ ְָ +ר ֵאל"  מפני מה ,מפני שלא עשו את המוטל עליה לעשות ,ואז
התנדב ע לעשות מה שצרי  לבר את ה' ,ולכ מוני את הג' תיבות עד תיבת בהתנדב.
 4כלומר ,אפי' הוא עצמו שלא שמע יכול להצטר לט' אנשי ששמעו ,ויכול אחד מאות הט'
להוציא אותו ,דכ מצאנו שג מי שיצא מוציא ,דהרי שליח ציבור שהתפלל כבר י"ח חוזר
ומוציא את הרבי.

