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 ו -משנת מגילה ג, ה .1

יֹות ב  ל  ׁשֶ ֹראׁש ֹחֶדׁש  ָקִליםֲאָדר ֶׁשָחל ִלה  ת ׁש  ָפָרׁשַׁ ָבת, קֹוִרין ב   .  ׁשַׁ

ָבת ַאֶחֶרת.  ׁשַׁ ִסיִקין ל  פ  ר ּומַׁ ֶׁשָעבַׁ ִדיִמין ל  ק  ָבת, מַׁ שַׁ תֹוְך הַׁ יֹות ב   ָחל ִלה 

ִנָיה ש  ִליִׁשית .ָזכֹור  –בַׁ ש  ִביִעית .ה ֲאֻדָמהָפָר –  בַׁ ֶזה ָלֶכם – ָבר  ֹחֶדׁש הַׁ   .הַׁ

ִרין ל   – ָבֲחִמיִׁשית ָרן. חֹוז   ִסד 

ֲעִניֹות ּובַׁ  תַׁ פּוִרים, בַׁ ֲחנָֻכה ּוב  י ֳחָדִׁשים, בַׁ ָראׁשֵׁ ִסיִקין, ב  פ  ֹכל מַׁ ִכפּוִריםלַׁ יֹום הַׁ ֲעָמדֹות ּוב   .מַׁ

 

 משנה תורה לרמב"ם, הלכות תפילה .2

קֹוֶרא ֶאָחד  ּלּו,  ָהאֵׁ ָפָרִׁשיֹות  ע  בַׁ ַאר  ָפָרָׁשה מֵׁ ָבת  ָכל  ֶדר אֹוָתּה ׁשַׁ סֵׁ ֶׁשּקֹוִרין  ר  ִני, ַאחַׁ ׁשֵׁ ֶפר  סֵׁ ב  ֶפר    אֹוָתּה  סֵׁ בַׁ

יֹות   ֶׁשהֹוִציאּו ִראׁשֹון. ֶד   ָחל ֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ִלה  ָהָיה סֵׁ ָבת, ו  שַׁ ֶּוהבַׁ צַׁ ָתה ת  אַׁ ָבת "ו   ,(שמות כז,כ) "ר אֹוָתּה ׁשַׁ

ֹחֶׁשת ָעִשיָת ִכיֹור נ  ד "ו  ֶּוה" עַׁ צַׁ ָתה ת  קֹוֶרא ִמ"ִכי ִתָשא ,(שמות ל,יח) "קֹוִרין ִׁשָשה ִמ"אַׁ ר ו  ִביִעי חֹוזֵׁ ש  הַׁ  "ו 

ֹחֶׁשת". (שמות ל,יב) ָעִשיָת ִכיֹור נ  ד "ו  ָבת  עַׁ ֶדר אֹוָתּה ׁשַׁ ִאם ָהָיה סֵׁ ָמּה, קֹוִרין ִׁשָשה " ו  צ  ִמ"ִכי ִכי ִתָשא" עַׁ

ד עַׁ ל"  ִתָשא"  הֵׁ ק  יַׁ לה,א) "וַׁ ִכיֹור  ,(שמות  ָעִשיָת  "ו  ד  עַׁ ִתָשא"  ִמ"ִכי  ִני  ׁשֵׁ ֶפר  סֵׁ ב  קֹוֶרא  ו  ר  חֹוזֵׁ ִביִעי  ש  הַׁ ו 

ֹחֶׁשת  ."נ 

שַׁ  יֹות בַׁ ָפִרים ָבת, מֹוִציִאיןֹראׁש ֹחֶדׁש ֲאָדר ֶׁשָחל ִלה  לֹוָׁשה ס  ִני--ׁש  שֵׁ הַׁ יֹום; ו  ֶדר הַׁ קֹוִרין   ,ֶאָחד, קֹוִרין בֹו סֵׁ

"ִכי בֹו  קֹוִרין  ִליִׁשי,  ש  הַׁ ו  ֹחֶדׁש;  ֹראׁש  יַׁן  ִענ  ל,יב) "ִתָשא  בֹו  ן  .(  שמות  כֵׁ יֹות ו  ִלה  ֶׁשָחל  ִניָסן  ֹחֶדׁש  ֹראׁש 

ָבת שַׁ ֶדר--בַׁ ֹחֶדׁש קֹוִרין סֵׁ "הַׁ ִני; ו  שֵׁ יַׁן ֹראׁש ֹחֶדׁש, בַׁ ִענ  ֶאָחד; ו  יֹום, ב  ֶזה הַׁ ִליִׁשי ,(שמות יב,ב) "הַׁ ש   .בַׁ

 פרק אלים משנה תורה לרמב"ם הלכות שק .3

ן ָכל ִאיׁש   תֹוָרה, ִלתֵׁ ה ִמן הַׁ ת ֲעשֵׁ וַׁ ָׁשָנה; ַאִפּלּו ָעִני ִמצ  ָכל ָׁשָנה ו  ֶשֶקל ב  ֲחִצית הַׁ ל מַׁ ָראֵׁ פַׁ  ִמִיש  ִמת  נֵׁס ִמן  הַׁ ר 

ָדָקה צ  ִרים אֹו מֹוכֵׁר--הַׁ ֲאחֵׁ ל מֵׁ ׁשֹואֵׁ ָיב, ו  ֶשֶקל ֶכֶסף חַׁ ֲחִצית הַׁ ן מַׁ נֹותֵׁ פֹו, ו  תֵׁ ל כ  סּות ֶׁשעַׁ ֶׁשֶנֱאָמר "ֶהָעִׁשיר   :כ 

ִעיט-ֹלא ל ֹלא יַׁמ  דַׁ הַׁ ֶבה, ו  ָלא .(  שמות ל,טו . . ) ".יַׁר  ט, אֵׁ עַׁ ָמָחר מ  ט ּול  עַׁ יֹום מ  בֹות, הַׁ ָעִמים רַׁ נֹו ִבפ  ינּו נֹות  אֵׁ ו 

ת ם ַאחַׁ עַׁ ת, פַׁ ַאחַׁ נֹו ֻכּלֹו כ   .נֹות 
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ִוִיים ֶשֶקל, כֹוֲהִנים ל  ֲחִצית הַׁ ן מַׁ ָיִבין ִלתֵׁ ֹכל חַׁ ָרִרים. הַׁ ֻׁשח  ֲעָבִדים מ  ִרים וַׁ גֵׁ ִלִיים ו  אֵׁ ר  ִיש  ֹלא   ָבל ֹלאאֲ   ו  ָנִׁשים, ו 

ִלין ב  קַׁ נּו, מ  ִאם ָנת  ִנים; ו  טַׁ ֹלא ק  ֶהם. ֲעָבִדים, ו  ין  מֵׁ ֶשֶקל, אֵׁ ֲחִצית הַׁ נּו מַׁ ּגֹוִיים ֶׁשָנת  ֶהם. ֲאָבל הַׁ ִלין מֵׁ ב  קַׁ ָקָטן   מ 

ֲחִצית ן ָעָליו מַׁ ִחיל ָאִביו ִלתֵׁ ן ָעלָ  ֶׁשִהת  ָלא נֹותֵׁ ק, אֵׁ ינּו פֹוסֵׁ ֶשֶקל, ׁשּוב אֵׁ ָכל ָׁשָנההַׁ ן  יו ב  ִיתֵׁ ִדיל ו  ג  ד ֶׁשיַׁ ָׁשָנה, עַׁ ו 

מוֹ  צ  ל עַׁ  .עַׁ

ִית  ח בַׁ נֵׁי הַׁ ָלא ִבפ  יָנן נֹוֲהִגין אֵׁ ָקִלים, אֵׁ ש  ין  .הַׁ ָקִלים, בֵׁ ש  ִנין ֶאת הַׁ ָים, נֹות  ָדׁש קַׁ ִמק  ָמן ֶׁשהַׁ ין  ּוִבז  ָבָאֶרץ, בֵׁ

ב,  הּוא ָחרֵׁ ָמן ׁש  חּוָצה ָלָאֶרץ; ּוִבז  יָנן נֹוֲהִגין ַאִפּלּוב  ל אֵׁ ָראֵׁ ֶאֶרץ ִיש   .ב 

י  ט דֵׁ ָקִלים, כ  ש  ל הַׁ ִעין עַׁ מ  ׁשַׁ ֲאָדר, מ  ֶאָחד בַׁ ֶיה ב  ִיה  ֶשֶקל ֶׁשּלֹו, ו  ֲחִצית הַׁ ֶאָחד מַׁ ֲעִתיד   ֶׁשָיִכין ָכל ֶאָחד ו 

ן. ָחִנִיין  ִלתֵׁ ֻשל  בּו הַׁ ֲחִמָשה ָעָשר בֹו, יֵׁׁש  ִדי בַׁ ָכל מ  ןב  ת; ָכל ִמי ֶׁשִיתֵׁ נַׁחַׁ ִעין ב  תֹוב  ִדיָנה, ו  לּו  ָנה ּומ  ב  קַׁ ָלֶהם, י 

ין כֹוִפין אֹותוֹ  ן, אֵׁ ן. ִמֶמנּו, ּוִמי ֶׁשֹּלא ָנתַׁ ָדׁש  ִלתֵׁ ִמק  בּו בַׁ ִרים בֹו, יֵׁׁש  ֶעש  ֲחִמָשה ו  ְך, כֹוִפין    בַׁ ִאּלַׁ בֹות, ּוִמָכאן ו  ִלג 

ן עַׁ  ן דֶאת ִמי ֶׁשֹּלא ָנתַׁ ָכל ִמי ֶׁשֹּלא ִיתֵׁ ן; ו  ִחין--ֶׁשִיתֵׁ לֹוק  ִנין אֹותֹו, ו  כ  ׁש  מַׁ סּותוֹ  מ  ַאִפּלּו כ  חֹו, ו  ל ָכר  עַׁ  .ֲעבֹוטֹו ב 

 


