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לז״נ
בוגרי קרית חינוך שעלבים שנפלו על קידוש ה׳
יורם משה בן מנחם ז"ל איזק הי"ד
נפל :י"א תשרי תשל"ד )(07.10.1973
מחזור ט' תלמיד ישיבת ההסדר
נפל במלחמת יום הכיפורים
בן  24היה במותו.

משה יחיאל בן ר' שמעון הכהן ז"ל כהן הי"ד
נפל :כ"ח תשרי תשל"ד )(24.10.1973
מחזור י' תלמיד ישיבת ההסדר
נפל במלחמת יום הכיפורים
בן  22היה במותו

מנחם מנדל בן משולם ז"ל שיצר הי"ד
נפל :כ"ח תשרי תשל"ד )(24.10.1973
מחזור י' תלמיד ישיבת ההסדר
נפל במלחמת יום הכיפורים
בן  20היה במותו

אבנר בן ישראל הלוי נ"י מיכאלי הי"ד
נפל :ט"ז שבט תשל"ז )(04.02.1977
מחזור י' בוגר ישיבת ההסדר
נשוי ואב לשני בנים
נפל בעת מילוי תפקידו
בן  25היה במותו.
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שלמה בן ישראל נ"י אומן הי"ד
נפל :י"ט סיון תשמ"ב )(10.06.1982
מחזור י"ט בוגר ישיבת ההסדר.
נשוי ואב לבן ובת.
נפל במלחמת שלום הגליל.
בן  25היה במותו.

אברהם חיים בן יוסף ז"ל מוצן הי"ד
נפל :י"ט סיון תשמ"ב )(10.06.1982
מחזור י"ט בוגר ישיבת ההסדר.
נפל במלחמת שלום הגליל.
בן  24היה במותו.

אריה יהושע בן יצחק נ"י שטראוס הי"ד
נפל :כ' סיון תשמ"ב )(11.06.1982
בוגר הישיבה התיכונית.
נשוי ואב לבן.
נפל במלחמת שלום הגליל.
בן  23היה במותו.

אהרן בן משולם זישא לוריא הי"ד
נפל :י"ט סיון תשמ"ב )(10.06.1982
בוגר ישיבת ההסדר.
נשוי ואב לבת.
נפל במלחמת שלום הגליל.
בן  26היה במותו.
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מתניהו בן בן-ציון נ"י ברלב הי"ד
נפל :ז' אדר ב' תשמ"ט )(14.03.1989
מחזור כ"דתלמיד ישיבת ההסדר.
נפל בעת מילוי תפקידו.
בן  20היה במותו.

ישי דב בן יחיאל הלוי נ"י לוי הי"ד
נפל :ז' שבט תש"ן )(02.02.1990
בוגר הישיבה התיכונית.
נפל בעת מילוי תפקידו.
בן  20היה במותו.

הרב שמעון צבי בן פנחס נ"י בירן הי"ד
נפל :כ"ד אייר תשנ"ב )(27.05.1992
מחזור כ"ג בוגר ישיבת ההסדר והכולל.
רבה של כפר דרום.
נשוי ואב לארבעה ילדים.
נרצח בידי מחבל בכפר דרום.
בן  31היה במותו.

ישראל בן יצחק נ"י מעטוף הי"ד
נפל :כ"ד אייר תשנ"ב )(27.05.1992
בוגר בי"ס "שלהבת".
נפל בלבנון ,בעת מילוי תפקידו.
בן  18היה במותו.
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עופר בן שמעון נ"י כהן הי"ד
נפל :כ"ט אדר תשנ"ג )(22.03.1993
בוגר הישיבה התיכונית.
נרצח בידי בני עוולה.

אריה בן יצחק נ"י פרנקנטל הי"ד
נפל :כ"ה תמוז תשנ"ד )(07.07.1994
בוגר בי"ס "שלהבת".
נרצח בידי בני עוולה.
בן  20היה במותו.

אשר אלכסנדר בן קלרה נ"י נייקוב הי"ד
נפל :ט' חשון תשנ"ט )(29.10.1998
בוגר הישיבה התיכונית בחרקוב אוקראינה.
נפל בעת מילוי תפקידו ,בהגנה על אוטובוס תלמידים ליד גוש קטיף.
בן  19היה במותו.

בנימין זאב בן הרב מאיר הי"ד כהנא הי"ד
נפל :ה' טבת תשס"א )(31.12.00
בוגר הישיבה התיכונית.
נשוי ואב לששה ילדים.
נהרג עם רעייתו בהתקפת מחבלים ביהודה ושומרון.
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יונתן בן דניס נ"י לוק הי"ד
נפל :כ"ט אלול תשס"א )(17.09.01
בוגר הישיבה התיכונית.
נפל בעת מילוי תפקידו.
בן  21היה במותו.

אש-קודש בן ראובן נ"י גילמור הי"ד
נפל :א' חשוון תשס"א )(30.10.01
בוגר בי"ס "שלהבת".
נשוי ואב לילדה.
נרצח בעת מילוי תפקידו כמאבטח בירושלים.

מיכאל בן אלן נ"י סטבון הי"ד
נפל :י' טבת תשס"ב )(25.12.01
למד בישיבה הגבוהה.
נשוי .נפל בעת מילוי תפקידו.
בן  23היה במותו.

אהרון )אריק( בן יעקב נ"י קרוגליאק הי"ד
נפל :כ"ג אדר תשס"ב )(07.03.02
בוגר הישיבה התיכונית.
נהרג בהתקפת מחבלים.

אלקנה בן יצחק נ"י גובי הי"ד
נפל :כ"ה אדר תשס"ב )(09.03.02
בוגר הישיבה התיכונית.
נפל בקרב עם מחבלים בגוף קטיף.
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חיים יחזקאל )חזקי( בן יעקב נ"י גוטמן הי"ד
נפל :ה' תמוז תשס"ב )(15.06.02
בוגר הישיבה התיכונית.
נפל בקרב עם מחבלים בגוש קטיף.
בן  21היה במותו.

נועם בן יהודה נ"י ליבוביץ הי"ד
נפל :ל' כסלו תשס"ד )(28.12.03
בוגר הישיבה התיכונית.
נהרג בהתקפת מחבלים בתחנת אוטובוס.
בן  22היה במותו.

יונתן יעקב בן דוד איינהורן הי"ד
נפל :ז' מנחם אב תשס"ו )(01.08.06
בוגר בי"ס שלהבת.
נפל בקרב עם מחבלים.
בן  22היה במותו.

אליהו בן רוני דרורי הי"ד
נפל :כ"ט ניסן תשע"ח )(14/04/18
בוגר ישיבת ההסדר.
נפל במהלך פעילות מבצעית
בן  20היה במותו.
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מכתב ברכה מראש הישיבה לרגל הוצאת הכרך הנוכחי
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הסכמות שהופיעו בכרכים קודמים בסדרה
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הרב זלמן נחמיה גולדברג
אב"ד בבית הוראה לדיני ממונות "הישר והטוב"
חבר בית הדין הרבני הגדול

Rabbi Z. N. Goldberg

"Abbad Bies Horaa'h "Hayashar Vehatov
Member of Supreme Rabbinical Court

ב"ה ,יום י"א סיון תשס"ט
הנני בזה לדבר בשבחו של תלמיד חכם מופלג בתורה הרי הוא
הרה"ג ר' דוד ליבור שליט"א ר"מ בישיבת שעלבים ובשבח ספרו
שחיבר על מסכת סוכה בשם מסכת סוכה כהלכתה שבו תימצת לפי
סדר הגמ' כל הלכות השייכים לאותו פרט וכל שיטות הראשונים
והפוסקים ראשונים ואחרונים.
ודבר גדול מאד עשה הרב המחבר שזה תועלת בעיקר למי
שכבר למד שיחזור במהרה וגם למי שלא למד יכול להבין הדברים
בקצרה.
ולא נצרכה אלא לברכה שהקב"ה יעזרהו להוציא לאור לתועלת
כלל ישראל.
הכותב לכבוד התורה ולומדיה
זלמן נחמיה גולדברג
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אשר זעליג וייס
כגן 8
פעיה"ק ירושלים ת"ו
בס"ד

תאריך :יא אייר ,ס"ט

הן ראיתי את ספרו היקר של ידיד נפשי הרה"ג מזכה רבים
ומרביץ תורה לעדרים רבים הרב דוד ליבור שליט"א" ,מסכת סוכה
כהלכתה" .ראיתי ונהניתי כי ברכה רבה יש בספר יקר זה לחזק צעירי
הצאן התלמידים הצעירים לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא ולמצוא
את מסקנת ההלכה מתוך הסוגיה גופה.
הספר מסכם את כל שיטות הראשונים והפוסקים שבכל סוגיה
וסוגיה בבהירות ובתמציתיות בשפה ברורה ובנעימה המשמח לב,
ובטוחני שרבים יהנו לאורו.
ברכתי להרב המחבר שמכירו אני זה שנים רבות כמחנך דגול
ומרביץ תורה חשוב שיזכה להגדיל תורה ולהאדירה בשמחה ובטוב
לבב.

בידידות וביקר
אשר וייס
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"עיקר התורה ללמדנו מעשה המצוה .ולא המדרש הוא
העיקר .וכל יקר תפארת גדולת תלמוד תורה אינו אלא
שמביא לידי מעשה) ".מאירי שבת ט,ב(.
"וזה כל פרי לימוד הש"ס ,להוציא ממנו הלכה למעשה".
)ר' חיים מוולוז'ין הקדמה לפירוש הגר"א לשלחן ערוך(.

"לדעת תמצית ההלכה היוצאת מן הסוגיות ,שזהו תכלית
לימוד התורה".
)חפץ חיים ,הקדמה לספר ליקוטי הלכות(.

"עיקר לימוד האדם צריך להיות בלימוד המביא לידי
מעשה".
)חפץ חיים ,הקדמה לספר משנה ברורה(.

בלב נרגש אני מברך לה' אלקינו מלך העולם שהחיינו וקימנו והגיענו לזמן
הזה ,אשרנו מה טוב חלקנו שזיכני הבורא להוציא עוד ספר בסידרה של מסכתות
כהלכתה ,מסכת מגילה כהלכתה .הודו לה' כי טוב כי לעולם חסדו .ספר זה יוצא לאור
לאחר הכרכים הקודמים' :מסכת סוכה כהלכתה'' ,מסכת פסחים כהלכתה  -פרק ערבי
פסחים' 'מסכת ברכות כהלכתה' ,ו'מסכת תענית כהלכתה'.
כמו שכתבתי בהקדמה לכרך הראשון בסדרה ,מסכת סוכה כהלכתה ,לפני
למעלה משלשים וחמש שנה הדרכתי קבוצות של תלמידים בישיבתנו בלימוד גמ'
ופוסקים בבקיאות עם דגש לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא .במסגרת זו במשך
השנים למדנו כמה מסכתות מסדר מועד .התלמידים ראו בזה ברכה גדולה  -גם מכמות
הידיעות שרכשו וגם מהדרך המהנה של הלימוד.
דרך הלימוד היתה לימוד בסדר קבוע של גמ' ,מפרשים ופוסקים ,וסיכום של
הסוגיא שערכתי וחילקתי לתלמידים .הסדר הקבוע כלל :לימוד כל הגמרא ,רש"י,
תוספות ,רי"ף ,רא"ש ,ר"ן ,רמב"ם ,מגיד משנה ,טור ,בית יוסף ,שלחן ערוך ומשנה
ברורה .כך למדנו כל סוגיא וסוגיא מתחילת המסכת עד סופה.
במשך השנים בקשו ממני אנשים רבים עותקים של דפי ההנחיה הללו והפצירו
בי להוציאם כספר .מכיון שמדובר בספר הלכתי באופיו ,נרתעתי בעבר להדפיסו מגודל
האחריות וכובד החשש שמא אכשל בדבר הלכה .ידי עדיין רועדות מהמשימה .אבל
היות שרבנים טענו שאי הדפסה מהווה מניעת טוב מבעליו ,נעתרתי לבקשות ולפני
כמה שנים הדפסתי את הספר הראשון בתוכנית זו על מסכת סוכה .תגובות הקוראים
היו חיוביות ולכן החלטתי להמשיך להדפיס את שאר הספרים בסידרה .ב"ה ,אני מגיש
לפני הציבור את הכרך הרביעי בסידרה ,על מסכת תענית.
דרך השימוש בספר היא כדרך הלימוד בתוכנית המקורית .כלומר ,קודם כל יש
לעבור על כל מראי המקומות שציינתי לעיל ,ואחר כך לעבור על הסיכום של כל סוגיא
וסוגיא .כמובן ניתן לקצר את הדרך וללמוד רק את הגמ' והסיכום ,אבל דרך זו אינה
מומלצת כי אולי זה בגדר 'הלומד קיצור דינים' ,שאין אדם רואה בזה סימן ברכה )עיין
אבן שלמה להגר"א ח,ג(.
ספר זה אינו ספר הלכה אלא ספר הדרכה בסוגיא עם דגש על ההלכה .לכן
פשוט וברור שאי אפשר לפסוק הלכות רק ממה שכתבתי בספר הזה ,אלא רק לאחר
לימוד הסוגיא כולה ועיון בכל המקורות .גם אז ,כשיש איזה ספק בהכרעת הפסק או
בענינים שאין להם הכרעה במקורות ,יש לכל אחד להתייעץ עם רבותיו שמא יש
הכרעה בנידון בדברי אחרוני האחרונים ופוסקי זמננו.
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ברצוני להודות לכל אלו שעזרו לי ותמכו בי ונתנו לי את האפשרות לשבת
רוב חיי בבית ה' ,בלימוד תורה והוראתה.
קודם כל לרבונו של עולם שנתן לי שפע רב של טובה ואושר ,ושם חלקי
מיושבי בית המדרש ,ואיפשר לי להגיע לארץ חמדת אבות ,לחיות בה ,להקים משפחה,
לחתן ילדים ,ולזכות לראות דור של נכדים .ה' אשר הצילני ממות לפחות שלש פעמים
 פעם על שלחן הניתוחים לפני יותר משלשים שנה ,בפעם השניה לפני כשנתייםכשביליתי שלשה שבועות בבית החולים ובפעם השלישית לפני כחצי שנה שעברתי
ניתוח מאד קשה והייתי בטיפול נמרץ במשך ששה ימים ,ביניהם יומיים מורדם
ומונשם  -ואשר נתן לי את הכל " -קטֹנתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את
עבדך".
לאשתי האהובה ,עדינה ,שתחיה ,שעזרה ועוזרת לי בכל דבר ,ועמדה לצדי
בכל עת ובכל מצב ' -שלי ושלכם שלה הוא'.
לילדי  -חיים ,רחל ,דבורה ,אהובה ,רפאל ,ושירה; לחתני  -דניאל פונד ,שבתי
כהן ,עמיחי גולדנברג ,וגיא פריד ,וכלותיי אסתי לבית נתנוב ואלמוג לבית חיים; לנכדיי
 שליו ונוה ישעיה ליבור נעם יהושע ,רני רבקה ,אליה ,ליבי והדר שרה פונד; טליה,איילת רחל ,נאוה ,שרה ,אריאל ושני כהן; נטע ,יואב וטל גולדנברג; ישעיה ,אלקנה,
אמונה ,אהרן ,שרה ,יהודה ,ישראל ,יעל ותמר ליבור; וכרמל שרה ,דרור ושני פריד
שגורמים לי ולאשתי לשמחה עצומה ורב נחת.
להורי ,אבי מורי הרב ישעיה בן חיים ישראל הלוי זצ"ל ,ואמי מורתי שרה גיטל
ע"ה ,שעודדו אותי במשך כל השנים לעסוק בתורה וללמוד במה שלבי חפץ .החובה
שאני חייב כלפיהם אינני יכול לתארה במילים.
לחמי ,ר' יהושע הרשל נגלר ז"ל ,וחמותי שיינא דרייזל ע"ה ,שעזרו לי במשך
השנים בכל דבר וענין .האמונה הפשוטה והשקידה של חמי היו למופת .שמחת החיים
של חמותי שהדביקה את כל מי שהיא פגשה חסרה לנו מאד .יהי רצון שזכות הוצאת
ספר זה תעמוד לזכות לאבותי ולאבות אבותיי.
לישיבת שעלבים ,ולעומד בראשה ,הרב מיכאל ימר שליט"א ,מקום לימודיי
וביתי מזה ארבעים ותשע שנה .הגעתי לישיבה כבחור צעיר מאד וזכיתי ללמוד וללמד
בגן העדן הרוחני הזה במשך התקופה הזו .מהרבה בחינות כאן בשעלבים נולדתי.
הישיבה היא כור מחצבתי ולה אני חייב הכל.
לכל הרבנים שלמדתי מהם תורה במשך השנים ובמיוחד מוריי ורבותיי
בישיבת שעלבים .לתלמידיי שזכיתי ללמדם במשך השנים .מכל מלמדי השכלתי,
ומתלמידי יותר מכולם .האושר הגדול שיש לי בחיים הוא ללמוד וללמד תורה לעם
ישראל בארץ ישראל .אשרנו מה טוב חלקנו.
לחברותות שלי במשך השנים ,ובמיוחד לאלו שלמדו אתי בזמן הכנת תוכנית
לימוד זו ,וביניהם :הרב משה שולמן שליט"א ,הרב אלי פיילט שליט"א ,ר' אהרן וייס
שיח'.
לרב דניאל הרשנסון ,שערך את הספר והעיר הערות חשובות ביותר הן בניסוח
והן בתוכן הדברים .ולחברת משפחתנו ,גב' אורלי צימרמן ,שעזרה רבות בענינים
טכניים של עימוד וכדומה לפני הבאת הספר לדפוס .יישר כחכם לאורייתא.
מבחינתי ספר זה תם ולא נשלם ,ולכן כל מי שיש לו הערות או הארות על
הספר בכל ענין שהוא ,אודה לו מאד אם יעביר לי אותן כדי שאוכל להכניס אותן
במהדורות הבאות.
יהי רצונו יתברך שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא אכשל בדבר הלכה .וכשם
שעזרתני לסיים ספר זה על מסכת תענית כן תעזרני להתחיל ולסיים מסכתות וספרים
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אחרים ולסיימם ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך
באהבה .וזכות כל התנאים ואמוראים ותלמידי חכמים יעמוד לי ולזרעי שלא תמוש
התורה מפי ומפי זרעי וזרע זרעי מעתה ועד עולם.
בזמן ההגשה של ספר זה לדפוס כל העולם כולו עדיין נמצא בסכנת המגיפה
של וירוס קורונה .כמעט שנתיים ימים והאנושות עדיין בבהלה ,כי אף אחד לא יודע
מה יהיה הסוף ,ומתי יהיה הסוף .מי יחיה ומי ימות ,מי בחנק ומי במגיפה .אנו תפילה
שכלל ישראל לא יינזק ותבוא רפואה שלימה לכל החולים במחלה הארורה הזאת.
תורה מגנא ומצלי .יהי רצון שגם הוצאת ספר זה תצטרף לשאר זכויות של עם ישראל,
ותבואנה תפילותינו ותחינותינו לפני כסא הכבוד וה' יתברך ירחם על עמו ישראל ועל
כל העולם כולו במהרה בימינו.

דוד אפרים ליבור
ישיבת שעלבים,
טבת ,תשפ"ב

מסכת מגילה כהלכתה

תוכן ענינים
תוכן ענינים 25 .........................................................................................
תוכן ענינים מפורט 29 .............................................................................
מסכת מגילה כהלכתה 39 ........................................................................
פרק ראשון  -מגילה נקראת 39 ................................................................
מקדימין ליום הכניסה 39..............................................................
תענית אסתר 42............................................................................
כרכים המוקפים 44.......................................................................
סמוך ונראה לכרך 45....................................................................
ביטול מצוה מפני מקרא מגילה 46...............................................
סמוך ונראה לכרך 48....................................................................
הוקף ולבסוף ישב 51.....................................................................
עשרה בטלנים 52..........................................................................
כרך שאין לו חומה עכשיו 53.......................................................
חיוב נשים במקרא מגילה 54........................................................
סדר התפילה בפורים 57...............................................................
פושטה כאגרת 60.........................................................................
פורים שחל להיות בשבת 61........................................................
קריאת המגילה בלילה 61.............................................................
ברכת שהחיינו 62.........................................................................
קריאת המגילה בשבת 63.............................................................
פורים משולש 64..........................................................................
קריאה שלא בזמנה 66..................................................................
מלאכה בפורים 67........................................................................
הספד בפורים 69...........................................................................
אבלות בפורים 69.........................................................................
כרכים המסופקים 71....................................................................
קראו את המגילה באדר ראשון 72...............................................
פורים קטן 73.................................................................................
מתנות לאביונים 74......................................................................
משלוח מנות 76............................................................................
סעודת פורים 77............................................................................
מיחייב איניש לבסומי 79..............................................................
שושנת יעקב 81............................................................................

25

26

מסכת מגילה כהלכתה

הלל בפורים 81.............................................................................
עשרת בני המן 82.........................................................................
שרטוט 84.................................................................................
פרק שני  -הקורא למפרע 85 ...................................................................
קראה למפרע 85...........................................................................
קראה בעל פה 86..........................................................................
קראה תרגום או לעז 86................................................................
קראה סירוגין 89...........................................................................
השמיט בה סופר 90......................................................................
קראה מתנמנם 91.........................................................................
כוונה לצאת ידי חובה 92.............................................................
אין מדקדקין בטעויותיה 93...........................................................
אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב 95........................
שרטוט 95.................................................................................
דיני כתיבת המגילה 98.................................................................
בן עיר שהלך לכרך 100................................................................
מהיכן קורא אדם את המגילה 103...............................................
תפירת המגילה 104......................................................................
מגילה נפרדת 105.........................................................................
חרש שוטה וקטן 106.....................................................................
זמן מקרא מגילה 108....................................................................
ספירת העומר 108........................................................................
פרק שלישי  -הקורא עומד 110................................................................
קריאת המגילה וקה״ת מיושב 110...............................................
ישיבת הרב והתלמידים 112.........................................................
שנים שקראוה 112........................................................................
שמונה פסוקים שבתורה 116........................................................
ברכת ״הרב את ריבנו״ 116..........................................................
אין פוחתין מעשרה פסוקים 118...................................................
שלשה קרואים 119.......................................................................
חלוקת פרשת האזינו 120.............................................................
העולים לתורה מברכים לפניה ולאחריה 121..............................
הקורא בתורה ונשתתק 122.........................................................
אין משיירין ואין מתחילין בפרשה פחות מג׳ פסוקים 123...........
קריאת התורה בראש חודש 124..................................................
מלאכה בראש חודש 126.............................................................
השתחויה באבן משכית 128.........................................................

מסכת מגילה כהלכתה

נפילת אפים 129...........................................................................
אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהן 131......................................
מאחרין לבוא וממהרין לצאת 132...............................................
הכל עולין למנין שבעה 133..........................................................
מפטיר 135...................................................................................
קריאת המפטיר של שבת 138......................................................
המפטיר בנביא לא יפחות מכ״א פסוקים 139...............................
דין התורגמן היום 140 ..................................................................
מנין עשרה 141.............................................................................
פורסין על שמע 143......................................................................
לא יפחות מג׳ פסוקים 145............................................................
מתורגמן 146.................................................................................
דילוג 147...................................................................................
הגבאי 149...................................................................................
סדרי הישיבה בבית הכנסת 149...................................................
סדר העליות 151...........................................................................
אין קוראים בחומשין 153.............................................................
אין מפטיר עד שיגלול ס״ת 153....................................................
לא לצאת עד שינטל ס״ת 154......................................................
ההקשבה לקריאת התורה 155.....................................................
157...................................................................................
קטן
פוחח 158...................................................................................
סומא 159...................................................................................
הלכות נשיאת כפים 160..............................................................
שמא מינות נזרקה בו 183.............................................................
תפילין 183...................................................................................
על קן ציפור יגיעו רחמיך 186.......................................................
להוסיף על תאריו של הקב״ה 187................................................
האומר ״מודים מודים״ 188..........................................................
האומר ״שמע שמע״ 189..............................................................
פרק רביעי  -בני העיר 191 .......................................................................
מעלין בקודש ואין מורידין 191.....................................................
רחובה של עיר 193.......................................................................
מכירת בית הכנסת 194................................................................
סתירת בית כנסת 201...................................................................
תשמישי מצוה ותשמישי קדושה 203..........................................
קדושת בית המדרש 207...............................................................

27

28

מסכת מגילה כהלכתה

מכירת ספר תורה 208 ..................................................................
הנחת ספר על גבי ספר 208..........................................................
גביית צדקה מבני עיר אחרת 209.................................................
שהיית ד׳ אמות 210.....................................................................
הרהורי קדושה במבואות המטונפים 210.....................................
שינה בבית מדרש 211 ..................................................................
קדושתן אף כשהן שוממין 211.....................................................
קלות ראש בבית הכנסת 212........................................................
הספד בבית הכנסת 219................................................................
שימוש בתלמיד חכם 220.............................................................
מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת 220.....................................
קפנדריא 222.................................................................................
קלות ראש בבית הקברות 222......................................................
ארבע פרשיות 223........................................................................
קריאת התורה בראש חודש טבת 226..........................................
סדר היום בתענית 227 ..................................................................
קריאת התורה בפסח 228.............................................................
קריאת התורה בשבועות 229.......................................................
קריאת התורה בראש השנה 230..................................................
קריאת התורה ביום כיפור 231.....................................................
קריאת התורה בסוכות 232..........................................................
קריאת התורה בחנוכה 234..........................................................
קריאת התורה בפורים 235...........................................................
קריאת התורה בשבת ראש חודש 235.........................................
קריאת התורה בתשעה באב 237.................................................
קריאת התורה בתענית ציבור 238...............................................
אין מפסיקים בקללות 239............................................................
תכלה השנה וקללותיה 240..........................................................
קריאת התורה בשני וחמישי ,ושבת במנחה 241.........................
פותח ורואה מברך וקורא 241......................................................
הגבהה 243...................................................................................
גלילה 244...................................................................................
שואלין ודורשין בעניינו של חג 248..............................................

מסכת מגילה כהלכתה

תוכן ענינים מפורט
תוכן ענינים 25 .........................................................................................
תוכן ענינים מפורט 29 .............................................................................
מסכת מגילה כהלכתה 39 ........................................................................
פרק ראשון  -מגילה נקראת 39 ................................................................
מקדימין ליום הכניסה 39..............................................................
יום הכניסה 39..................................................................
הקלו על הכפרים 40.............................................
חכמים ֵ
קריאת הלילה לבני הכפרים 40........................................
איזו היא עיר גדולה 40.....................................................
בזמן הזה 40......................................................................
היוצא בשיירה 41.............................................................
תענית אסתר 42............................................................................
כרכים המוקפים 44.......................................................................
טעם ההבדל 44.................................................................
מימות יהושע בן נון 44.....................................................
שושן 45.........................................................................
כרכים בחו״ל 45................................................................
סמוך ונראה לכרך 45....................................................................
ביטול מצוה מפני מקרא מגילה 46...............................................
דחיה וביטול המצוה 46....................................................
מקרא מגילה וברית מילה 47............................................
ת״ת דרבים 47..................................................................
מת מצוה ומקרא מגילה 47..............................................
סמוך ונראה לכרך 48....................................................................
התפשטות הסמוך 49........................................................
כרך שנעשה של עכו״ם 50...............................................
כרך ששמם 50..................................................................
סיכום51......................................................................... :
הוקף ולבסוף ישב 51.....................................................................
עשרה בטלנים 52..........................................................................
כרך שאין לו חומה עכשיו 53.......................................................
חיוב נשים במקרא מגילה 54........................................................
אף הן היו באותו הנס 54..................................................
להוציא אחרים 54............................................................

29

30

מסכת מגילה כהלכתה

ברכה 55.........................................................................
צירוף למנין 56..................................................................
עבדים 56.........................................................................
טומטום ואנדרוגינוס 56.....................................................
סדר התפילה בפורים 57...............................................................
״על הניסים״ 57.................................................................
סדר התפילה בליל פורים 58............................................
ואתה קדוש 58..................................................................
קדיש תתקבל 58...............................................................
סדר התפילה בשחרית 59.................................................
״למנצח״ 59.......................................................................
מחזירין את ספר התורה 59..............................................
״למנצח על אילת השחר״ 59............................................
פושטה כאגרת 60.........................................................................
מגילת הפרט 60................................................................
כורכה ואחר כך מברך 60.................................................
פורים שחל להיות בשבת 61........................................................
קריאת המגילה בלילה 61.............................................................
קריאת המגילה מבעוד יום 61..........................................
ברכת שהחיינו 62.........................................................................
קריאת המגילה בשבת 63.............................................................
פורים משולש 64..........................................................................
קריאת המגילה 64............................................................
מתנות לאביונים 64..........................................................
על הניסים 65....................................................................
קריאת התורה 65..............................................................
הפטרה 65.........................................................................
שואלין ודורשין 65............................................................
סעודת פורים 65................................................................
משלוח מנות 65................................................................
קריאה שלא בזמנה 66..................................................................
״שלא בזמנה״ 67...............................................................
קריאה ביחיד 67................................................................
מלאכה בפורים 67........................................................................
הספד בפורים 69...........................................................................
אבלות בפורים 69.........................................................................
משלוח מנות 70................................................................

מסכת מגילה כהלכתה

כרכים המסופקים 71....................................................................
טבריה 72.........................................................................
קראו את המגילה באדר ראשון 72...............................................
פורים קטן 73.................................................................................
מתנות לאביונים 74......................................................................
אין משנים מעות פורים 74...............................................
כל הפושט את ידו 75........................................................
במקום שאין עניים 75.......................................................
משלוח מנות 76............................................................................
סעודת פורים 77............................................................................
סעודה בלילה 77...............................................................
78.........................................................................
פת
זמן הסעודה 78.................................................................
על הניסים 79....................................................................
מיחייב איניש לבסומי 79..............................................................
שושנת יעקב 81............................................................................
הלל בפורים 81.............................................................................
עשרת בני המן 82.........................................................................
בנשימה אחת 82...............................................................
וי״ו דויזתא 83...................................................................
אריח על גבי אריח 83.......................................................
שרטוט 84.....................................................................................
פרק שני  -הקורא למפרע 85 ...................................................................
קראה למפרע 85...........................................................................
קראה בעל פה 86..........................................................................
קראה תרגום או לעז 86................................................................
מבין לשון הקודש 87........................................................
כתב אשורית 87................................................................
היום 87.........................................................................
יוונית 88.........................................................................
קראה סירוגין 89...........................................................................
השמיט בה סופר 90......................................................................
מגילה לכל אחד בידו 91...................................................
ספר תורה 91....................................................................
קראה מתנמנם 91.........................................................................
כוונה לצאת ידי חובה 92.............................................................
אין מדקדקין בטעויותיה 93...........................................................

31

32

מסכת מגילה כהלכתה

אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב 95........................
שרטוט 95.....................................................................................
מגילה )או״ח תרצא,א( 95.................................................
מזוזה )יו״ד רפח,ח( 96.......................................................
תפילין )או״ח לב,ו( 96.......................................................
ספר תורה )יו״ד רעא,ה( 97...............................................
פסוקים )יו״ד רפד,א-ב( 97................................................
דיני כתיבת המגילה 98.................................................................
קנקנתום 98.......................................................................
עיבוד לשמה 98................................................................
פרשיותיה סתומות 99......................................................
חסרות ויתרות 99.............................................................
99.........................................................................
תגין
עמוד בסופה וחלק בראשה 99..........................................
בן עיר שהלך לכרך 100................................................................
נמלך 102.......................................................................
שעת קביעת דעתו 102.....................................................
סיכום 102.......................................................................
במדבר או בספינה 103.....................................................
מהיכן קורא אדם את המגילה 103...............................................
תפירת המגילה 104......................................................................
מגילה נפרדת 105.........................................................................
חרש שוטה וקטן 106.....................................................................
חרש 106.......................................................................
107.......................................................................
קטן
זמן מקרא מגילה 108....................................................................
ספירת העומר 108........................................................................
פרק שלישי  -הקורא עומד 110................................................................
קריאת המגילה וקה״ת מיושב 110...............................................
מקרא המגילה 110............................................................
קריאת התורה 110............................................................
ישיבת הרב והתלמידים 112.........................................................
שנים שקראוה 112........................................................................
מקרא מגילה 112..............................................................
קריאת התורה 113............................................................
הפטרה 115.......................................................................
הלל וכדומה 115...............................................................

מסכת מגילה כהלכתה

שמונה פסוקים שבתורה 116........................................................
ברכת ״הרב את ריבנו״ 116..........................................................
״הא-ל הרב את ריבנו״ 117...............................................
בציבור 117.......................................................................
הפסיק 117.......................................................................
״אשר הניא״ 118...............................................................
אין פוחתין מעשרה פסוקים 118...................................................
שלשה קרואים 119.......................................................................
אין מוסיפין עליהן 119......................................................
חלוקת פרשת האזינו 120.............................................................
העולים לתורה מברכים לפניה ולאחריה 121..............................
הקורא בתורה ונשתתק 122.........................................................
אין משיירין ואין מתחילין בפרשה פחות מג׳ פסוקים 123...........
קריאת התורה בראש חודש 124..................................................
מלאכה בראש חודש 126.............................................................
השתחויה באבן משכית 128.........................................................
נפילת אפים 129...........................................................................
אדם חשוב 130 .................................................................
אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהן 131......................................
מאחרין לבוא וממהרין לצאת 132...............................................
הכל עולין למנין שבעה 133..........................................................
134.......................................................................
קטן
אשה 134.......................................................................
מפטיר 135...................................................................................
מפטיר עולה למנין שבעה 135..........................................
אחד מז׳ הקרואים 136......................................................
137.......................................................................
קטן
כשיש שני ספרי תורה 137................................................
טעה ש״ץ וגמר את הפרשה 138.......................................
קריאת המפטיר של שבת 138......................................................
המפטיר בנביא לא יפחות מכ״א פסוקים 139...............................
קריאת ההפטרה מן הקלף 139.........................................
דין התורגמן היום 140 ..................................................................
מנין עשרה 141.............................................................................
יצאו מקצתם 141..............................................................
פורסין על שמע 143......................................................................
ברכת יוצר אור 144..........................................................

33

34

מסכת מגילה כהלכתה

ערבית 144.......................................................................
עובר לפני התיבה 145......................................................
״קדושה קצרה״ 145..........................................................
לא יפחות מג׳ פסוקים 145............................................................
מתורגמן 146.................................................................................
דילוג 147...................................................................................
מנהג הדילוג שבת חתן 147..............................................
גלילת ספר תורה בציבור 148...........................................
שנים או שלשה ספרים 148..............................................
הגבאי 149...................................................................................
סדרי הישיבה בבית הכנסת 149...................................................
פתח בית הכנסת 149........................................................
ארון הקודש 150...............................................................
הבימה 150.......................................................................
הזקנים 150.......................................................................
סדר העליות 151...........................................................................
כהן לוי ישראל 151...........................................................
אין שם כהן 151................................................................
אין שם לוי 152 .................................................................
אחריהם מי קורא 152.......................................................
עין הרע 152......................................................................
חיובים 152.......................................................................
אין קוראים בחומשין 153.............................................................
אין מפטיר עד שיגלול ס״ת 153....................................................
לא לצאת עד שינטל ס״ת 154......................................................
ההקשבה לקריאת התורה 155.....................................................
עזיבה בשעת קריאת התורה 155.....................................
לימוד תורה בשעת קריאת התורה 156............................
157...................................................................................
קטן
שליח ציבור 157................................................................
נשיאת כפים 158...............................................................
פוחח 158...................................................................................
סומא 159...................................................................................
הלכות נשיאת כפים 160..............................................................
מנין עשרה )א( 160...........................................................
זר )א ,רמ״א( 160..............................................................
חובת הכהנים לברך את העם )ב-ד( 161..........................

מסכת מגילה כהלכתה

חליצת נעלים )ה( 161.......................................................
נטילת ידים )ו-ז( 162.........................................................
בר ֵצה )ח( 163................................................
עליה לדוכן ְ
״יהי רצון...״ )ט( 164..........................................................
״כהנים״ )י( 164 .................................................................
ברכת המצוה )יא( 165......................................................
פושטים ידיהם )יב( 166....................................................
המקריא )יג( 166...............................................................
לשון הקודש וכו׳ )יד( 167.................................................
החזרת פנים להיכל )טו-טז( 167.......................................
דרך ימין )יז( 168...............................................................
עד שיכלה ״אמן״ )יח( 168................................................
עניית ״אמן״ על ידי הש״ץ )יט( 169 ..................................
ש״ץ כהן )כ-כב( 169.........................................................
ניגונים )כא( 171................................................................
אין להסתכל בכהנים )כג( 171..........................................
עם שאחורי הכהנים )כד( 171..........................................
עיר שכולה כהנים )כה( 172.............................................
אין לעם לומר פסוקים )כו( 172........................................
בל תוסיף )כז-כח( 173......................................................
לפני התפילה )כט( 173.....................................................
מומים בידיו )ל-לא( 174...................................................
ידיו צבועות )לב( 175........................................................
חיתוך האותיות )לג( 175..................................................
קטן )לד( 176.....................................................................
כהן שהרג את הנפש )לה-לו( 176....................................
נשתמד )לז( 177................................................................
שיכור )לח( 178 .................................................................
ברכת הדיוט )לט( 179.......................................................
בעל עבירה ,חלל )מ-מב( 179...........................................
ָא ֵבל )מג( 181....................................................................
נשוי )מד( 181....................................................................
יו״ט )מד ,רמ״א( 181.........................................................
תיבות שהופכים בהם )מה( 182.......................................
שימוש בכהן )מה ,רמ״א( 182...........................................
שמא מינות נזרקה בו 183.............................................................
תפילין 183 ...............................................................................

35

36

מסכת מגילה כהלכתה

תפילין עגולות 183............................................................
ציפה את התפילין בזהב 184............................................
חציצה בתפילין 184..........................................................
נתנה על בית אונקלי 185..................................................
על קן ציפור יגיעו רחמיך 186.......................................................
האומר ״יברכוך טובים״ 186.............................................
האומר ״על קן ציפור יגיעו רחמיך״ 187...........................
להוסיף על תאריו של הקב״ה 187................................................
האומר ״מודים מודים״ 188..........................................................
האומר ״שמע שמע״ 189..............................................................
פרק רביעי  -בני העיר 191 .......................................................................
מעלין בקודש ואין מורידין 191.....................................................
קדושה אחרת כיוצא בה 191............................................
מגבית 192.......................................................................
רחובה של עיר 193.......................................................................
שכירות 194......................................................................
מכירת בית הכנסת 194................................................................
בית כנסת של כרכים 195.................................................
תלו אותו בדעת היחיד 196..............................................
ז׳ טובי העיר 197...............................................................
בנו בית סתם והקדישוהו 198...........................................
חוץ מארבעה דברים 198..................................................
מכירת ספר תורה דיחיד 199............................................
מתנה 200.......................................................................
להשכיר או למשכן בית הכנסת 200................................
חומרי בנין 201 ..................................................................
סתירת בית כנסת 201...................................................................
תשמישי מצוה ותשמישי קדושה 203..........................................
מבוא 203.......................................................................
דברים של קדושה  -יו״ד רפב,י 203 ..................................
תשמישי קדושה  -או״ח קנד,ג-י; יו״ד רפב,יא-יד 204......
תשמישי מצוה  -או״ח כא,א-ד 206 ..................................
קדושת בית המדרש 207...............................................................
מכירת ספר תורה 208 ..................................................................
הנחת ספר על גבי ספר 208..........................................................
גביית צדקה מבני עיר אחרת 209.................................................
שהיית ד׳ אמות 210.....................................................................

מסכת מגילה כהלכתה

הרהורי קדושה במבואות המטונפים 210.....................................
שינה בבית מדרש 211 ..................................................................
קדושתן אף כשהן שוממין 211.....................................................
קלות ראש בבית הכנסת 212........................................................
שיחה בטלה 212...............................................................
בית מדרש דיחיד 212.......................................................
תלמידי חכמים 213...........................................................
דבר מצוה 215 ..................................................................
הנכנס לצורכו 215............................................................
שינה 216.......................................................................
לצורך בית הכנסת 216.....................................................
בתי כנסת שבבבל 217......................................................
חשבונות 218....................................................................
בתי כנסת בארץ ישראל 218............................................
סיכום )על פי בה״ל ד״ה אבל( 218...................................
עליית גג 218.....................................................................
הספד בבית הכנסת 219................................................................
שימוש בתלמיד חכם 220.............................................................
מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת 220.....................................
לא קרא ולא שנה 221.......................................................
קפנדריא 222.................................................................................
קלות ראש בבית הקברות 222......................................................
ארבע פרשיות 223........................................................................
פרשת שקלים 223.............................................................
פרשת זכור 224 .................................................................
פרשת פרה 225 .................................................................
פרשת החודש 225............................................................
הסימן 226.......................................................................
התפילה 226.....................................................................
קריאת התורה בראש חודש טבת 226..........................................
חל ראש חודש בשבת 226................................................
חל ראש חודש בחול 227..................................................
סדר היום בתענית 227 ..................................................................
קריאת התורה בפסח 228.............................................................
קריאת התורה בשבועות 229.......................................................
קריאת התורה בראש השנה 230..................................................
קריאת התורה ביום כיפור 231.....................................................

37

38

מסכת מגילה כהלכתה

קריאת התורה בסוכות 232..........................................................
יום ראשון 232 ..................................................................
יום טוב שני של גלויות 232..............................................
חול המועד 232 .................................................................
יום ראשון של חול המועד )יום ג׳ דסוכות( 232...............
שבת חול המועד 233........................................................
שמיני עצרת ושמחת תורה 233........................................
קריאת התורה בחנוכה 234..........................................................
קריאת התורה בפורים 235...........................................................
קריאת התורה בשבת ראש חודש 235.........................................
ראש חודש אלול 236........................................................
ראש חודש אב 236...........................................................
שני ימי ראש חודש 237....................................................
קריאת התורה בתשעה באב 237.................................................
קריאת התורה בתענית ציבור 238...............................................
הפטרה 239.......................................................................
אין מפסיקים בקללות 239............................................................
תכלה השנה וקללותיה 240..........................................................
קריאת התורה בשני וחמישי ,ושבת במנחה 241.........................
פותח ורואה מברך וקורא 241......................................................
הפיכת הפנים 242.............................................................
השתחויה 242...................................................................
ברכה אחרונה 243............................................................
כיסוי הספר 243................................................................
הגבהה 243 ...............................................................................
גלילה 244...................................................................................
צריך שיעמידנו על התפר 244..........................................
גוללו מבחוץ ומהדקו מבפנים 245....................................
הגדול גולל 246 .................................................................
האוחז ספר תורה ערום 246.............................................
תיגלל המטפחת ולא הספר 247.......................................
שואלין ודורשין בעניינו של חג 248..............................................
דרשת הרב 249 .................................................................

פרק ראשון

מסכת מגילה כהלכתה

39

מסכת מגילה כהלכתה
פרק ראשון  -מגילה נקראת

מקדימין ליום הכניסה
עיין גפ״ת ב,א-ב )משנה  -כר״י בר יהודה דוקא(
וכן גמ׳ ד,א-ב )א״ר חנינא  -לאחיהם שבכרכין(
וכן משנה ה,א
רי״ף ור״ן א,א-ב )חוץ מד״ה ״ויש כאן שאלה״ ששייך לקמן(
ג,א ד״ה וכתוב בספר המאור;
רא״ש אות א
רמב״ם מגילה א,ו-ט
טור ,ב״י ושו״ע תרפח,א,ז

יום הכניסה
נחלקו הראשונים בפירוש ״יום הכניסה״:
א( רש״י  -בני הכפרים מתכנסים לעיירות למשפט .כיון שבני הכפרים אינן
בקיאים לקרוא ,הם צריכים שאחד מבני העיר יקרא להם את המגילה.
ב( תוס׳ הרא״ש  -בני הכפרים מתכנסים בעיירות לקרוא בתורה בשני וחמישי
כתקנת עזרא .ונחלקו הראשונים מי קורא להם את מגילת אסתר .הר״ן כתב
שאחד מבני הכפר קורא להם ,דבן עיר שאינו מחויב בדבר באותו יום אינו
יכול להוציא אותם ידי חובה .אולם דבריו צ״ע ,דממה נפשך ,אם היה אחד
שהוא בקיא מפני מה היו צריכים להיכנס לעיר .והרשב״א )מובא בריטב״א(
פירש שאחד מבני העיירות קורא להם ,וכך היתה עיקר התקנה מלכתחילה.
ג( רמב״ם  -בני הכפרים מתכנסים בבתי כנסיות בכפריהם לשמוע קריאת
התורה ,כתקנת עזרא )וכן כתבו תוס׳ יבמות יד,א ד״ה כי אמרי׳(.
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פרק ראשון

הקלו על הכפרים
חכמים ֵ
הקלו על הכפרים
כמו כן נחלקו הראשונים בהסבר הגמ׳ לקמן :״חכמים ֵ
להיות מקדימין ליום הכניסה ,כדי שיספקו מים ומזון לאחיהם שבכפרים״.
שהקלו על הכפרים להקדים כדי שיהיו פנויים לעסוק
ֵ
רש״י פירש
במלאכתם ביום פורים עצמו ,ויוכלו לספק צרכי סעודת פורים לבני העיירות.
וכן פירש הרמב״ם את דברי הגמ׳ ,דהרי לפי פירושו אין בני הכפרים נכנסים
לעיירות בשני וחמישי.
אולם הר״ן פירש שמפני שבמשך כל השנה בני הכפרים מספקים מים
הקלו עליהם שלא יצטרכו לחזור לעיירה
ומזון לבני העיירות ביום הכניסה ,חז״ל ֵ
ביום פורים עצמו ,אלא התירו להם לקרוא ביום הכניסה.

קריאת הלילה לבני הכפרים
הקשה הר״ן ,הרי המשנה נותנת פתרון לבני הכפרים רק לקריאת
הבוקר .אבל מה יעשו בקריאת הלילה? ותירץ שני תירוצים:
שהקלו להם
ֵ
א( אפשר דבני הכפרים לא קראו את המגילה בלילה .וכשם
הקלו להם לבטל את הקריאה של הלילה,
להקדים ליום הכניסהֵ ,
דקריאת היום היא העיקר.
ב( אפשר שקראו את המגילה בלילה ביחיד ,ולמחר קראו אותה בעיירות
בעשרה.
אולם לפי פירוש הרמב״ם אין קושיא כלל ,דכשם שקוראים את המגילה
בכפרים ביום הכניסה ,כמו כן קוראים אותה בלילה של יום הכניסה.

איזו היא עיר גדולה
תוס׳ הרא״ש הקשה על רש״י מהמשנה לקמן )ה,א( ,״איזו היא עיר
גדולה ,כל שיש בה עשרה בטלנים ,פחות מכאן הרי זה כפר״ .לפי פירוש רש״י,
שנכנסים לעיירות למשפט כיון ששם יושבים בתי הדין ,היה לה למשנה למימר,
איזו היא עיר גדולה  -כל שיש בה בית דין .ולכן הם פירשו שטעם התקנה היא
קריאת התורה.
גם לפי הרמב״ם המשנה מובנת ,שאם אין מנין עשרה בכל עת איננו
בטוחים שיהיה מנין לקריאת המגילה ,ולכן יש להקדים ליום הכניסה  -יום שגם
בכפר נכנסים לבית הכנסת לקריאת התורה .וכן ממשיך הרמב״ם :״שאם אין
במקום ההוא עשרה אנשים  -תקנתו קלקלתו ,ואינם קוראים ביום הכניסה
)שהרי אין קריאת התורה במקום הזה( ,אלא קוראים בי״ד״.

בזמן הזה
״אמר רבה בר בר חנה אמר ר׳ יוחנן :זו דברי ר׳ עקיבא סתימתאה ,אבל
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חכמים אמרו בזמן הזה הואיל ומסתכלין בה אין קורין אותה אלא בזמנה.״
רש״י פירש ,הואיל ובזמן הזה אין מקדשים על פי הראיה ,ומסתכלין
בקריאת המגילה לקביעת ימי הפסח  -אין קורין אותה אלא בזמנה.
הרי״ף הביא שני פירושים ,הואיל ועיניהם של עניים נשואות למקרא
מגילה ,כדי שיחלקו להם מעות פורים ,אין קורין אותה אלא בזמנה.
ויש גורסים :הואיל ומסתכנין בה ,שדין זה נאמר דוקא בזמן שישראל
חופשיים לעשות דתיהם כרצונם ,אבל בזמן הזה שיש סכנת נפשות בקיום
המצוות ,עדיף לא לפזר את ימי הפורים )חג שמבטא ,בין היתר ,נצחון במלחמה
על הגויים( על פני כמה וכמה ימים .וכך היה גירסת הרמב״ם ,שכתב :״במה
דברים אמורים שמקדימין וקוראין ביום הכניסה ,בזמן שיש לישראל מלכות,
אבל בזמן הזה אין קוראין אותה אלא בזמנה שהוא י״ד וט״ו״.
אמנם יש עוד טעם לביטול דין זה בזמן הזה ,דכתוב במשנה )ה,א( :״א״ר
יהודה ,אימתי  -מקום שנכנסין בשני ובחמישי ,אבל מקום שאין נכנסין לא בשני
ולא בחמישי ,אין קורין אותה אלא בזמנה״ .הרמב״ם ,שכתב את עיקר הדין,
כתב גם את הדין הזה של המשנה ,אבל הרי״ף ,שכתב שאין הוא נוהג בזמן
הזה ,השמיט קטע זו מהמשנה בהלכות) .אמנם בהגהות הב״ח על הרי״ף הקטע
הוחזר(.

היוצא בשיירה
אמנם יש נפקא מינא לדין זה גם בזמן הזה ,דכתב הגהות אשר״י :״היוצא
לדרך ,אם יש לו מגילה ,לא יקראנה אלא בי״ד .ואם יודע שלא יהיה לו מגילה
בי״ד חייב לקרוא קודם שייצא לדרך ,אפילו מתחילת החודש .אבל הסעודה
אינו עושה אלא בי״ד״.
כתב הטור בשם בה״ג שהיום אין להקדים לקרוא לפני י״ד כלל ,אפילו
אם יוצא בשיירה .אמנם יש ראשונים שסוברים שהיוצא בשיירה יכול להקדים,
אבל אין לו להקדים לקרוא לפני י״א לחודש )רוקח ,רב עמרם גאון ,וכן כתב
הטור(.
וכתב ב״י שיש אומרים ,כמו שראינו לעיל בהגהות אשר״י ,שאם אין
ברירה ניתן להקדים עד ראש חודש .מקור הדין שמותר לקרוא גם מראש חודש
הוא בירושלמי .וכתב ב״י שמכיון שהגמ׳ שלנו לא הביאה את דין הירושלמי,
דכל החודש כשר לקריאת מגילה ,אין היא סוברת כירושלמי בדין זה .ומ״מ
בשעת הדחק ,שאי אפשר בענין אחר כלל ,כדאי הוא הירושלמי לסמוך עליו.
בשו״ע ,המחבר סתם כדעת הטור שאין להקדים את הקריאה לפני י״א
לחודש ,ואחר כך הביא בשם י״א שאם אי אפשר לו להמתין עד ימים הללו,
קורא אפילו מתחילת החודש.
כפי שנלמד לקמן ,הקורא שלא בזמנה קורא דוקא בקיבוץ עשרה ,וכתב
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מ״א )סקי״א( שהוא הדין במקרה של יוצא לשיירה .והמאירי כתב דבדיעבד אף
ביחיד יצא .וכתב מ״ב )סק״כ( שהואיל והוא רק משום פרסומי ניסא אפשר דסגי
גם בקטנים .אולם ערוה״ש )סקי״ח( חלק על עיקר הדין של מ״א כיון שאין זו
קריאה ״שלא בזמנה״ )כמו בני הכפרים שמקדימים ליום הכניסה ,ששם היה
על פי תקנת חז״ל( .במקרה של יוצא לשיירה קוראים בלי ברכה כיון שהוא רק
לזכר ולימוד בעלמא ,ואינה מתקנת חכמים כלל .וממילא אין צורך לקרוא
בעשרה.
כאמור לעיל ,דין הקדמה ליוצא בשיירה הוא רק לגבי קריאת המגילה.
אולם כל שאר מצוות היום  -מתנות לאביונים ,משלוח מנות וסעודה  -לא יקיים
אלא בי״ד.
אם קורא אותה שלא בזמנה קורא אותה ללא ברכה .וכתב ב״י ,ומיהו
כל שקרא שלא בזמנה ,אם נזדמנה לו מגילה בזמנה  -חוזר וקורא כדין בן כפר
שהקדים ליום הכניסה ,שאם היה בעיר בי״ד חוזר וקורא עמהם .וכתב מ״ב
)סקכ״ב בשם הט״ז( שהיינו בברכותיה ,דהא זמנה היא .ולפי ערוה״ש שהזכרנו
לעיל גם קורא בברכותיה ,מפני שהקריאה הראשונה לאו כלום היא.
בן עיר שהיה בספינה או בדרך ולא היה בידו מגילה ,ואחר כך נזדמנה
לו בט״ו ,קורא אותה בט״ו ללא ברכה ,דכבר עבר עיקר זמנה )מ״ב וערוה״ש,
ולא כט״ז סק״ט( .וגם כאן כתב ערוה״ש שמכיון שקורא ללא ברכה אין צורך
בקיבוץ עשרה.

תענית אסתר
עיין גפ״ת ב,א
ר״ן א,ב )ד״ה ואימא תריסר ותליסר(
רא״ש אות א ,אמצע אות ח
רמב״ם תעניות ה,ה
טור ,ב״י ושו״ע תרפו,א-ג

במגילת תענית מנו את הימים שאסורים בהספד ותענית ,ואחד מהם
הוא פורים .כל מקום שכתבו במגילת תענית דלא למספד בהון ,אסור גם
לפניהם וגם אחריהם .ואע״ג שבטלה מגילת תענית ,לגבי חנוכה ופורים היא
לא בטלה .מכאן היה נראה שאסור להתענות בי״ג באדר .אולם מנהג כל ישראל
להתענות בי״ג אדר ,וכתבו הטעם דאע״ג שמגילת תענית לא בטלה לגבי חנוכה
ופורים ,היא כן בטלה בענין דין לפניהם ואחריהם.
הגמ׳ אומרת שפשוט שאפשר לקרוא בי״ג ,די״ג זמן קהילה לכל היא.
ופירש רש״י בי״ג כולם )גם הפרזים וגם המוקפים( נקהלו לעמוד על נפשם נגד
אויביהם ,ועיקר הנס בו היה.

פרק ראשון

מסכת מגילה כהלכתה

43

אולם ,הרא״ש והר״ן הביאו את ר״ת שפירש שבאותו דור נקהלו בתענית
לבקש רחמים בזמן המלחמה .ומצאו כאן סמך לתענית אסתר שאין לו מקור
בשום מקום אחר .והעיר הרא״ש שלפי טעם זה תענית אסתר היתה תקנה
קדומה עוד לפני שבטלה מגילת תענית.
במסכת סופרים מובא שרבותינו שבמערב מתענין באדר שלש תעניות
של אסתר) ,בה״ב שלאחר פורים( .ואע״פ שאסתר צמה בניסן ,לא רצו רבותינו
להתענות בניסן כיון שנגאלו בו אבותינו והוקם המשכן .וכתב ב״י שאין אנו
נוהגים כן כדי לא להכביד על הציבור .וערוה״ש )סק״ג( כתב שלא שמענו על
מנהג זה כלל.
כשחל פורים במוצאי שבת מתענים ביום חמישי ולא ביום שישי מפני
שבתענית מרבים בסליחות ובתחנונים .אילו היו קובעים את התענית ביום
שישי היה קשה לציבור להכין את צורכי השבת .וערוה״ש )סק״ג( כתב עוד
שאין זה כבוד להיכנס לשבת כשהוא מעונה.
כתב דרכי משה בשם אגודה ומחזור ויטרי דיכולים להקל בתענית זו
למעוברות ומניקות וכואבי עיינים ,ויפרעו אחר כך .אבל לבריאים אסורים
לפרוש מן הציבור .וכן כתב בשו״ע שתענית זו אינה חובה ,ולכן יש להקל בה
לעת הצורך.
אמנם בתעניות הציבור האחרות ,שאדם נמנע מלהתענות מחמת איזה
חולי וכדומה ,אין צורך לפרוע את התענית ,וכאן כתב הרמ״א ויפרעו אחר כך
)ולפי הישועות יעקב הכוונה לאותם כואבי עיניים( .הגר״א הסביר טעם ההבדל,
דתענית זו אינה חובה לאותו יום ,שיש שהיו מתענים ג׳ ימים בחודש אדר זכר
לתענית של אסתר .ומכיון שאין הוא קבוע לאותו יום ,חייב להשלים אם נמנע
ממנו להתענות .אמנם כל זה אינו לפי שיטת ר״ת דלעיל ,דלפי ר״ת באמת
התענית נקבעה בי״ג באדר כנגד התענית שצמו כלל ישראל באותו דור בי״ג
באדר ,ואין לה שייכות לתעניות של אסתר בחודש ניסן.
עוד כתב הרמ״א שאם חל ברית מילה ביום התענית )המוקדמת( ,מותר
לאכול על המילה ויתענו האוכלים למחר ביום ו׳ .וכתב מ״ב )סק״ז( שלפי
הרמ״א כל המסובים בסעודת המצוה אינם חייבים לצום ,ויכולים לאכול אפילו
בבוקר לפני סעודת המצוה )ועיין שעה״צ סקט״ז( ,אכן כולם צריכים להתענות
למחר.
אמנם ערוה״ש )סק״ה( כתב שמשמע מהגר״א שבעלי הברית אוכלים
ואינם חייבים להשלים דיו״ט שלהם הוא ,ואפילו באינו נדחה ,וכן בג׳ תעניות
לבד מתשעה באב.
אולם הט״ז ,א״ר וערוה״ש חלקו על הרמ״א בזה ,ולדעתם התענית
נקבעה דוקא לאותו יום ה׳ ,וע״כ אסורים כולם לאכול ביום ה׳ אלא יעשו
סעודה בלילה .אמנם בעלי הברית )האב ,המוהל והסנדק( יכולים לאכול ביום
ה׳ אחר המילה ,ואינם צריכים לצום למחרת .וכתב מ״ב )שם( שיש אחרונים
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שהמקל בזה כרמ״א לא הפסיד.
ֵ
שהסכימו עם הרמ״א ,וגם פמ״ג כתב

כרכים המוקפים
עיין גפ״ת ב,א  -ב,ב
ר״ן א,א )ד״ה ויש( ,א,ב )ד״ה כרכין(; רא״ש סוף אות א
רמב״ם מגילה א,ד-ה
טור ,ב״י ושו״ע תרפח,א וסוף סעיף ב

טעם ההבדל
מצאנו ארבע גישות שונות להסביר מדוע תיקנו חז״ל ימים שונים
למצוות הפורים ,מה שלא מצאנו כדוגמתו בכל התורה כולה.
א( ר״ן  -בימי מרדכי ואסתר ההצלה היתה בימים שונים  -בי״ד לפרזים
ובט״ו לשושן .על כן תיקנו לדורות את זכר הנס בימים שונים ,בני
הפרזים עושים את זכר הנס ביום שנחו ,בי״ד אדר ,ובני הכרכים עושים
בדומה לשושן ,שבה נחו ביום ט״ו אדר.
ב( רמב״ן  -בזמן המגילה ,לדבריו ,רוב עם ישראל חיו בארץ ישראל ועיקר
התקנה התייחסה לתושבי ארץ ישראל .אמנם ,הכרכים מוקפים החומה
בארץ ישראל לא היו אז בסכנה כל כך גדולה ,ולכן בשנה הבאה,
כשעשו זכר לנס ,רק הפרזים חגגו כיון שהם הרגישו את הנס יותר .אולם
כשחז״ל תיקנו את החג לדורות ,הקדימו את הפרזים ליום י״ד בגלל
שהם התחילו במצוה תחילה לעשות להם לבדם יו״ט .יוצא שהחגיגה
של הכרכים היא פחות חשובה משל הפרזים.
ג( מאירי  -הכרכים ,לרוב חשיבותם ,ראוי להם לשמוח בשני הימים ,ואילו
היתה קריאתם בי״ד כבר כלתה השמחה ,אבל כשקורין בט״ו אי אפשר
שלא לשמוח קצת ביום י״ד ,וממילא שמחים יומיים .יוצא ששיטתו היא
ההיפך הגמור משיטת הרמב״ן.
ד( ב״י  -כיון דמצוה זו הוקבעה בזמן חורבנה של ארץ ישראל וערי ארץ
ישראל באותו הדור לא היו מוקפין חומה ,ראו חכמים לעשות זכר לארץ
ישראל בנס זה )כמו שעושים זכר למקדש( .לפיכך תיקנו שמוקפין חומה
מימות יהושע בן נון יקראו בט״ו ושאר העיירות יקראו בי״ד .אילו לא
היו מחלקים ביניהם לא היה לארץ ישראל זכר בנס זה.

מימות יהושע בן נון
הקשה הר״ן :גם אם תיקנו שני ימים לפורים ,למה ביססו את החלוקה
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על ימות יהושע בן נון? לכאורה היה להם לתקן שכל העיירות המוקפות חומה
בימי אחשורוש יקראו בט״ו! ואמנם שאלה זה נשאלה בירושלמי ,ושם תירצו
שזה כדי לחלוק כבוד לארץ ישראל ,שהיתה חרבה באותן הימים .הסביר הר״ן
שאילו תלו את הדבר בימי אחשורוש היתה כל ארץ ישראל נידונת כפרזים,
והיה גנאי בדבר .כאמור לעיל ,הב״י הביא את הירושלמי הזה להסביר את עיקר
התקנה של שני ימים ,ולפי הר״ן הירושלמי רק מתרץ למה קבעו מימות יהושע
ולא מימות אחשורוש.
אולם לפי הרמב״ן ,שכתב שרוב ישראל ישבו אז בארץ ישראל ,ירושלמי
זה הוא קשה מאד .וכן הקשה הר״ן ,והביא עוד כמה ראיות שרוב ישראל בעת
ההיא לא ישבו בארץ ישראל אלא בגלות.
בראשונים מופיעים עוד כמה טעמים לדבר זה .הריטב״א הסביר שזה
משום שיהושע היה הראשון להילחם בעמלק ,והמן היה מזרעו של עמלק .תוס׳
הרא״ש כתב שכיון שעיקר ארץ ישראל נכבשה על ידי יהושע ,לכבודה של ארץ
ישראל רצו לקבוע את הנס על שמו.

שושן
בשושן קוראים בט״ו  -ואע״פ שאין היא מוקפת חומה מימות יהושע בן
נון  -הואיל ובו נעשה הנס.

כרכים בחו״ל
כתב הר״ן שיש מאן דאמר דכיון דבמוקפין חומה תלינן ביהושע ,דין זה
נוהג דוקא בארץ ישראל ,אבל בחוץ לארץ אפילו עיירות המוקפות חומה מימות
יהושע בן נון אינן קוראים אלא בי״ד .הראשונים חלקו על מאן דאמר זה,
ולמרות שהר״ן דחה את ראיות התוס׳ והרמב״ן שגם בחו״ל קוראים בט״ו
בעיירות המוקפות חומה ,בסוף גם הוא הסכים שהדין כן ,וכן כתבו כל
הפוסקים.

סמוך ונראה לכרך
נעסוק בסוגיה זו בדף הבא.
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ביטול מצוה מפני מקרא מגילה
עיין גפ״ת ג,א  -ג,ב )השתא דאמרת  -ל׳ת שבתורה(
רי״ף ור״ן ב,ב; רא״ש אות ג
רמב״ם מגילה א,א
טור ,ב״י ושו״ע תרפז,ב

אמר רבא :פשיטא לי -
• עבודה ומקרא מגילה  -מקרא מגילה עדיף ,מדר׳ יוסי בר חנינא
שמשפחות כהונה ולויה מבטלין מעבודתן ובאין לשמוע מקרא
מגילה.
• תלמוד תורה ומקרא מגילה  -מקרא מגילה עדיף ,מדבית רבי
שהיו מבטלין תלמוד תורה ובאין לשמוע מקרא מגילה.
• תלמוד תורה ומת מצוה  -מת מצוה עדיף ,דמבטלין תלמוד
תורה להוצאת המת.
• עבודה ומת מצוה  -מת מצוה עדיף ,מ״ולאחותו״.
• מת מצוה ומקרא מגילה  -מת מצוה עדיף ,דגדול כבוד הבריות
שדוחה את לא תעשה שבתורה.

דחיה וביטול המצוה
לפי הגמ׳ יוצא שאין שום מצוה שדוחה מקרא מגילה חוץ ממת מצוה.
אולם כתב הר״ן שהא דמבטלים עבודה עבור מקרא מגילה הוא דוקא כשיכולים
אחר כך להשלים את העבודה ,הא לאו הכי ודאי שאין מבטלים את העבודה
שהיא מדאורייתא משום מגילה שהיא מדרבנן.
וכתב ב״י שכן כתב ר׳ אליהו מזרחי ,דיש לחלק בין דחיה זמנית של
המצוה לביטולה לגמרי .אמנם מקרא מגילה קודמת למצוות אחרות )חוץ ממת
מצוה( ,אם המצוה צריכה להידחות קצת ,אבל אין לבטל שום מצוה דאורייתא
משום מקרא מגילה .וכן כתבו התוס׳ שהלשון ״מבטלין״ בגמ׳ הוא לאו דוקא,
והכוונה לדחיה .״ואם תאמר ,ויעשו עבודתן מיד ואחר כך יקראו המגילה
לבדם .וי״ל דטוב לקרוא עם הציבור ,משום דהוי טפי פירסומי ניסא״ .וכתב ר״א
מזרחי שאפילו מת מצוה ניתן לידחות אם על ידי זה יבטלו לגמרי קריאת
המגילה.
וכנראה זוהי כוונת המחבר בשו״ע ,וגם דברי הרמ״א המפורשים בענין
הם הסבר לדברי המחבר ,ואינם באים לחלוק עליו.
אולם מ״א )סק״ו( חלק על דברי המזרחי בענין מת מצוה .לפי דבריו מת
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מצוה קודם אפילו אם יידחה מקרא מגילה לגמרי )ועיין שעה״צ סקט״ו שאפשר
שגם הרמ״א מודה לזה( .ועיין לקמן שהיינו דוקא מת מצוה ממש ,אולם מת
שיש לו קוברים ואינו מוטל בבזיון  -מקרא מגילה קודם .וכל שכן אם על ידי זה
יצטרך לבטל מקרא מגילה לגמרי ,בוודאי מקרא מגילה קודם ,ויקבור מתו
בלילה )מ״ב סקי״ב( .ופשוט דאם לא יהיה אפשר לקוברו אחר כך כלל ,כגון
שיש לסטים וכדומה ,בוודאי שמת מצוה קודם )מ״ב סק״י(.
הט״ז וגר״א חולקים וסוברים דמקרא מגילה תמיד קודם לכל המצוות
משום פרסומי ניסא ,אפילו אם יצטרך לבטל לגמרי מצוה מדאורייתא ,חוץ ממת
מצוה ממש .הט״ז כתב שהראיה לזה היא מכך שמבטלים תלמוד תורה עבור
מקרא מגילה ,וברור שאי אפשר לומר דחיה אצל תלמוד תורה ,דהרי אי אפשר
להשלים את הזמן שלא למד ,דגם בזמן שהוא לומד אחר כך לא הוי תשלומים
אלא הוי מצוה בפני עצמה .אולם ערוה״ש )סק״ח( תירץ שאין ראיה מתלמוד
תורה ,דבזמן שצריך לעשות מצוה אין זה זמן תלמוד תורה .דאם לא כן ,הרי
לעולם לא יוכל לעשות מצוות )משום דעוסק במצוה פטור מן המצוה(.

מקרא מגילה וברית מילה
לפי רוב הפוסקים ,אם יש שהות לעשות את שתי המצוות אז מקרא
מגילה קודם למצוות מילה ,וכן כתבו פר״ח ופמ״ג .וכתב מ״ב בשם חיי אדם
שהעולם נהגו למול קודם המגילה .אולם נראה שהיום המנהג כסברא ראשונה.

ת״ת דרבים
מהגמ׳ נראה שתלמוד תורה דרבים גדול מעבודה ,ולכאורה הוא הדין
לשאר מצוות .אולם כתב הר״ן שתלמוד תורה דרבים היינו תלמוד תורה של
כל כלל ישראל ,כמו של יהושע ,אך תלמוד תורה של ציבור גדול של אנשים
אינו נקרא תלמוד תורה דרבים .ולכן מקרא מגילה דוחה אפילו תלמוד תורה
של ציבור גדול ,ואף הם חייבים להפסיק את לימודם וללכת לבית הכנסת
לשמוע מקרא מגילה )ועיין שעה״צ סק״ח(.
וכתב חיי אדם שמי שמתפלל כל השנה בקביעות במנין המיוחד לו
להתפלל שם ,אינו צריך לילך לבית הכנסת )מ״ב סק״ז( .הסביר בשעה״צ )סק״י(
דהיינו שמי שנוהג להתפלל בבית מדרש קטן יכול לשמוע שם מקרא מגילה
ואינו חייב ללכת לשמוע מקרא מגילה בבית הכנסת הגדול בעיר .אולם אם יש
לאדם מנין בביתו ,אף שהמנין הוא קבוע ,מסתברא דצריך לילך לבית הכנסת
שבעיר משום פרסומי ניסא.

מת מצוה ומקרא מגילה
כאמור ,״אין לך דבר שנדחה מקרא מגילה מפניו חוץ ממת מצוה שאין
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לו קוברים שהפוגע בו קובר תחילה ואחר כך קורא״ )לשון המחבר( .הרמ״א
הוסיף :אין לו קוברים כדי צורכו .וכן כתב הרמ״א )תרצו,ז( דאע״פ שיש למת
קוברים ואינו מוטל בבזיון ,והזריזות לקוברו תחילה הוא רק תוספת כבוד לו,
אפילו הכי קבורת המת קודמת למקרא מגילה.
אולם מ״א והגר״א חולקים על זה וסוברים שדוקא מת מצוה ממש,
שמצאו בשדה והוא מוטל בבזיון ואין לו קוברים כלל ,קודם למקרא מגילה.
והראיה ,דבכל מקום שמת מצוה מוזכר בש״ס כן הכוונה .אבל בעיר שיש לו
אנשים שדואגים לו  -מקרא מגילה קודם .אמנם בתלמיד חכם  -קבורתו קודמת
למקרא מגילה .ואם התחילו להוציאו  -אין מפסיקים ,ואז נדחה מקרא מגילה
לגמרי אפילו אם לא יוכלו לקראה אחר כך )גר״א ,ועיין ערוה״ש סק״ו שכתב
שכן כוונת דברי הרמ״א(.

סמוך ונראה לכרך
עיין גפ״ת ג,ב )אריב״ל כרך וכל הסמוך לו  -בנחל(
רי״ף ור״ן ב,א; רא״ש סוף אות א
רמב״ם מגילה א,י
טור ,ב״י ושו״ע תרפח,ב

למדנו לעיל )ב,ב( כרך וכל הסמוך לו וכל הנראה עמו נידון ככרך .ועד
כמה  -מיל .ובגמ׳ )ג,ב( כתוב :סמוך אע״פ שאינו נראה ,נראה אע״פ שאינו
סמוך .ופשטות הגמ׳ שדין מיל נאמר דוקא לענין סמוך ולא לענין נראה .דאם
נאמר שגם נראה חייב להיות דוקא בתוך מיל  -היינו סמוך ,וממילא דין נראה
מיותר .וכן כתבו בפירוש רש״י )ב,ב ד״ה עד כמה( ,ר״ח ,רשב״א וכן דעת רוב
הראשונים )שעה״צ ס״ק ה,ז(.
אולם מלשון הרמב״ם והטור משמע שהם סוברים שדין מיל נאמר גם
בסמוך וגם בנראה .אמנם המגיד משנה תמה על הרמב״ם ושינה את הגירסה
כך שדין מיל הוא דוקא בסמוך ,אבל נראה אפילו יותר ממיל.
הב״י כתב שזה קשה גם על הטור ודוחק הוא לשבש גם את ספרי הטור,
אמנם אפשר לדחוק שכן כוונת הרמב״ם והטור .אמנם מלשונו שם משמע שאין
דעתו נוחה מזה :״דאין סברא לומר שאפילו רחוק כמה פרסאות מן הכרך  -לפי
שהוא נראה מן הכרך  -יהא נידון ככרך״.
ב״י ,רמ״א והט״ז עשו כמה נסיונות להסביר שאמנם מיל נאמר גם לגבי
סמוך וגם לגבי נראה ,וכדי לתרץ את הקושיא ניסו לחלק בין סמוך ונראה.
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א( ב״י  -סמוך :תוך מיל במרחק הליכה; נראה :תוך מיל כמעוף הציפור.
ב( רמ״א  -סמוך :אם יכול לבוא אל הכרך תוך מיל; נראה :אפילו אם לא
יכול לבוא אל הכרך תוך מיל בגלל שיש משהו מפסיק ביניהם ,כגון נהר
וכדומה.
ג( ט״ז  -סמוך :אם העיר בעמק ואינו נראה )כיון שאין שם שיפוע אלא צוק
שיורד מלמעלה למטה( חייב להיות סמוך  -תוך מיל מהעיר ממש.
נראה :כשהעיר בראש ההר ,מודדים מקצה ההר )ולא מקצה הישוב(,
דההר )כלומר שיפוע ההר( גורם לזה שיכולים לראות ,והיינו נראה
אע״פ שאינו סמוך.
גם הר״ן בתירוץ השני סובר שדין מיל נאמר גם לגבי נראה וגם לגבי
סמוך .אולם בתירוץ הראשון )על פי גירסת הגהות מא״י( כתב שנראה דקאמר
היינו דוקא כשהעיר נחשב מתחומי הכרך ואפילו אם הוא רחוק מאד .אבל אם
אינו תוך תחום הכרך אינו נידון ככרך אע״פ שהוא נראה מן הכרך וגם אינו
רחוק ממנו מיל .לכאורה ,פירוש תחום הכרך הוא שהעיר שייך לתחום
המוניציפלי של הכרך ,וכן כתבו הריטב״א והמאירי ,שבני העיר משתתפים
בענייני הכרך .כלומר אם הוא משתתף בענייני הכרך אז יש לדון  -אם הוא
סמוך או נראה  -קורא בט״ו .אולם אם אינו סמוך או אינו נראה ,או שאינו
משתתף עמו בענייניו  -אינו קורא אלא בי״ד.
בשו״ע ,המחבר צמצם את התנאי של מיל והוא קאי רק על הסמוך ,אבל
נראה אפילו אם רחוק יותר ממיל וכדברי הרבה ראשונים כדלעיל.

התפשטות הסמוך
עי׳ בחזו״א )או״ח סי׳ קנג סק״ג( שדין סמוך ונראה הוא ביחס לחומות
העיר העתיקה בלבד ,ולא לעיר החדשה )אם יש( שנבנתה סביב לאותן
החומות .לפי זה נשאלת השאלה לגבי השכונות החדשות בירושלים שהם
אמנם בתחום המוניציפלי של העיר אבל אינם ״נראה או סמוך״ לעיר העתיקה
)בית וגן ,הר נוף ,וכו׳(.
אמנם פסק החזו״א )שם סק״ב( ש״כל שתחילת העיר במרחק מיל ולא
יותר הרי כל העיר בכלל סמוך״ )ובפשטות כן הדין לגבי נראה( .ועוד הסביר
החזו״א שם וז״ל :״נראה דאם נתוספו בתים חוץ לחומה ,אע״פ שהאריכו חוץ
לתחום )דהיינו מיל( ויש בתים שאינם סמוכים ואינם נראים ,מ״מ קורין בט״ו
כיון שכל העיר כד׳ אמות ומיקרו כולן תוך התחום ,ובלבד שלא יהא ביניהן
מגרש פנוי שבעים אמה או ק״מ אמה כדין תחום לענין שבת״.
לפי זה ,היום ,שכונות כמו בית וגן ,הר נוף וכו׳ קוראים בט״ו ,שהרי
לכאורה אין ביניהן לשאר העיר מגרש פנוי של ע׳ או ק״מ אמה .אבל שכונות
הנפרדות מהעיר ע״י מגרש כזה ,כמו רמות ,יקראו בי״ד ולא בט״ו .וכן פסק הרב
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עובדיה יוסף לדינא לגבי רמות )ספר ילקוט יוסף ,הלכות מקרא מגילה ,עמ׳ שו
סע׳ נ״ג .וכתב עוד שם ,״וטוב שיחזרו לקרוא את המגילה בלי ברכה גם ביום
ט״ו אדר״(.
אולם הראי״ה קוק פסק בזמנו )בשנת תר״פ( לגבי שכונת בית וגן שעיקר
זמנה בט״ו ,כשאר ירושלים ,ויש להם לקרוא גם בי״ד בלא ברכה) .ודין זה צריך
עיון ,דאיך קוראים בט״ו עם ברכה ,הרי כבר יצאו ידי חובה בי״ד?( ולכאורה,
דין בית וגן בזמן הרב קוק כדין שכונת רמות היום ,שהרי לא היו בתים רצופים
עד השכונה.
ואולי יש לומר שהעירוב )צורת הפתח( של עיריית ירושלים ,שכולל גם
את שכונת רמות ,מצרף את הכל לרשות אחת ,וכמו שכתב החזון איש לעיל,
שהגדרת גבולות העיר במקרא מגילה שוה לענין תחום שבת )וכל מה שבתוך
העירוב נחשב כחלק מן העיר לענין תחום שבת ,אפילו אם יש מגרש פנוי של
ע׳ אמה( .ונראה שזה המקור למנהג המקובל היום ברמות ובשכונות הדומות
לה שקורין בט״ו.

כרך שנעשה של עכו״ם
כתוב בירושלמי )פ״א ה״א( ,״חרב ונעשה של עכו״ם ,מהו? ...בו אין
קורין ובחוצה לו קורין.״ נחלקו המפרשים בפירוש הירושלמי:
א( ״בו אין קורין ובחוצה לו קורין?״ ,בתמיהה  -ולכן יש לקרוא בט״ו גם
בפנים וגם בחוץ )גר״א בתירוץ א׳ ,ריטב״א לפי א׳ הפירושים(.
ב( ״בו אין קורין ובחוצה לו קורין״ ,בניחותא  -ולכן יש לקרוא בי״ד בפנים
ובט״ו בחוץ )גר״א בתירוץ ב׳(.
ג( ״בו אין קורין ובחוצה לו קורין?״ ,בתמיהה  -ולכן יש לקרוא בי״ד גם
בפנים וגם בחוץ )קרבן עדה(.
ד( ״בו אין קורין ובחוצה לארץ קורין?״ לר״ן )ב,א( היתה גירסה אחרת
בירושלמי ,ולפי דבריו ,הירושלמי דן אם דין מוקף חומה לענין מקרא
מגילה שוה לדין מוקף חומה של בתי ערי חומה .ומזה שבחו״ל קורין
בט״ו לומד הירושלמי שאין דין מקרא מגילה תלוי בקדושת החומה.
להלכה ,הפוסקים לא קיבלו את דעת הקרבן עדה כנגד הגר״א
והריטב״א ,ודין הכרך והסמוך לו לקרוא בט״ו .וכן כתב בה״ל )ד״ה או( שהנכנס
בפורים לכרך של עכו״ם קורא בט״ו ,כדעת הגר״א בתירוץ א׳ )ואחת
האפשרויות של הריטב״א( ,וממילא גם בסמוך קורין בט״ו ,וכן מכריע החזו״א
)סי׳ קנד סק״ג(.

כרך ששמם
כל זה לענין כרך שנעשה של עכו״ם .אולם הפוסקים נחלקו לגבי כרך
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ששמם לגמרי וכיום אינו מיושב כלל )לגביו ולגבי הסמוך לו( .האם דינו שוה
לדין כרך שנעשה של גוים?
בבה״ל )ד״ה או( כתב שכפר הסמוך לכרך ,שהיו קורין בט״ו ,ונהיה הכרך
שמם  -יקראו בי״ד .מדבריו יוצא שהוא מחלק בין ככרך ששמם ואין בו יושבים
כלל וממילא פקע ממנו שם מוקף )כמו בדיני עיר חומה( ,לבין כרך שנעשה של
גוים שכאמור לעיל ישראל שנכנס בו קורא בט״ו .וכאמור לעיל בדין הירושלמי,
דין הסמוך לכרך יהיה שוה לדין הכרך עצמו ,ובכרך שש ֵמם קוראין בי״ד גם בו
וגם בסמוך לו ,ובנעשה של גוים קורין בט״ו גם בו וגם בסמוך לו) .וכן הסביר
את דבריו החזו״א או״ח סי׳ קנד סק״ג(.
החזו״א חלק על הבה״ל בדין שמם ,שהרי בגמ׳ איתא בשם ריב״ל :״כרך
שחרב ולבסוף ישב נדון ככרך״ ,וטרחה הגמ׳ להעמידו ב״חרב מעשרה בטלנים״.
שאל החזו״א הרי לפי סברת המ״ב ,שדין כרך ששמם כדין בתי ערי חומה) ,וכרך
ששמם פקע ממנו דין כרך עד שיושבים בו מחדש( ,למה לא העמידה הגמ׳ את
ריב״ל שאיירי בכרך ששמם לגמרי ואחר כך התיישב מחדש? משמע שאף בחרב
לגמרי דינו ככרך וקורא בט״ו .וכן בסמוך לו ,שהרי ״דין הכרך והסמוך לו הם
לעולם בדין אחד״.

סיכום:
כרך ששמם לגמרי:
• דעת המ״ב  -קורא בי״ד בו ובסמוך לו.
• דעת חזו״א  -קורא בט״ו בו ובמסוך לו.
כרך שנעשה של גוים:
• לכו״ע  -קורא בט״ו בו ובסמוך לו.

הוקף ולבסוף ישב
עיין גפ״ת ג,ב )כרך שישב ולבסוף הוקף  -ולבסוף הוקף(
רי״ף ור״ן ב,א; רא״ש סוף אות ב
טור ,ב״י ושו״ע תרפח,א

כרך שישב ולבסוף הוקף נידון ככפר .רש״י פירש שדין זה נאמר רק לגבי
דין בתי ערי חומה ולא לגבי מקרא מגילה ,וכן מוכח מהרמב״ם שהשמיט הלכה
זו מהלכות מגילה .אולם הרי״ף ,תוס׳ והרא״ש כתבו שדין זה שייך גם למקרא
מגילה ,וכן פסקו בטור ושו״ע.
כתב הטור בשם מהר״ם מרוטנבורג דלא מיקרי ישב ולבסוף הוקף אלא
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כשישב תחילה אדעתא שלא להקיפו .אבל אם ישב תחילה על דעת להקיפו
מיקרי שפיר הוקף ולבסוף ישב ,והביאו המחבר בשו״ע.
והקשה הר״ן איך אנו קורין בשום מקום בט״ו ,אולי הוא ישב ולבסוף
הוקף? ובסוף תירץ שהולכים אחר הרוב ,ורוב העיירות  -בניית חומותן קודמת
לישיבתן .וכן כתב הרמ״א בשו״ע.
מ״א )סק״ב( וט״ז )סק״ב( הקשו על הרמ״א בזה שהרי בהלכות עירובין
למדנו שרוב העיירות מוקפות לדירה הם ,כלומר שקודם בונים את העיר ואחר
כך את החומה ,וזה היפך ממה שכתב הרמ״א כאן .המ״א אמנם נשאר בצ״ע,
אבל הט״ז תירץ שמה שבנו כמה בתים בודדים לפני בנית החומה נחשב כהיקף
לדירה ,אולם אין זה נחשב ְל ָישב ולבסוף הוקף ,כי הבנינים הראשונים לא היו
אלא התחלה והכנה בעלמא ,ועיקר הישיבה היתה אחר כך .ועיין ערוה״ש
)סקי״א( שהביא ראיה לזה משינוי הלשון ,בעירובין אומרים :הוקף לדירה,
ובמגילה אומרים :הוקף ולבסוף ישב ,משמע שהעיקר הוא הישיבה.
אמנם אין נ״מ בכל זה ,שכן דרך רוב המדינות המוקפות חומה דאפילו
אם אין מקיפין אותן מתחילה ,עכ״פ מיישבין אותן על דעת להקיפן אחר כך
)מ״ב סק״ד(.
אולם העיר לא נחשבת למוקפת חומה רק בתנאי שלא נבנו בתים
חדשים לאחר בניית החומה .אבל אם נבנו בתים חדשים לאחר בניית החומה,
היא נחשבת לעיר מוקפת חומה .וכתב בה״ל )ד״ה על( שהולכים בזה אחר רוב
הבתים בעיר ,דאם רוב בתים שבעיר קדמו להקיפן ,קורין בי״ד ,ואם איפכא
איפכא ,ומחצה על מחצה צ״ע.

עשרה בטלנים
עיין גפ״ת ג,ב )כרך שאין בו  -שחרב מי׳ בטלנין(
משנה לקמן ה,א
רי״ף ור״ן ב,א; רא״ש סוף אות ב
רמב״ם מגילה א,ח
טור ,ב״י ושו״ע תרפח,א

דין עשרה בטלנים נלמד לקמן )ה,א( .אם אין עשרה בטלנים בעיר הרי
היא ככפר ,ומקדימים ליום הכניסה .היום ,שאין דין מקדימין ליום הכניסה
בכפרים ,אין נפקא מינה בדין של עשרה בטלנים בעיר.
אולם לגבי כרך נחלקו הפוסקים אם יש צורך בעשרה בטלנים ,ומצאנו
בזה שלש שיטות:
א( תוס׳  -הדין של עשרה בטלנים נאמר בעיר ולא בכרך ,ואפילו אם אין
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בכרך עשרה בטלנים קורין בט״ו.
ב( רמב״ן  -הדין של עשרה בטלנים נאמר גם בעיר וגם בכרך ,ואם אין
עשרה בטלנים בכרך ,יש לו דין כפר וקורין בי״ד ,ואם רצו מקדימין ליום
הכניסה.
ג( ר״ן )וכן הרשב״א ריטב״א ומאירי(  -אם אין בכרך עשרה בטלנים עדיין
יש לו דין כרך וקורין בט״ו ,אמנם אם רצו מקדימין ליום הכניסה.
)המגיד משנה כתב שהרמב״ן והרשב״א חולקים על התוס׳ ,וכן כתב
שעה״צ סק״ב וערוה״ש סק״י ,וכן הוא בביאור הגר״א .אולם עיין חזון איש קנד,
א-ב שהעיר שלאחר שהגיע לידינו ספר הריטב״א יש לדייק שהר״ן ,הרשב״א,
הריטב״א ,המאירי והמרדכי כולם בשיטה אחת הם ,ולא הלכו בשיטת הרמב״ן(.
הרא״ש סתם כדעת התוס׳ ,וכן משמע מלשון הרמב״ם שהשמיט כרך
מדין עשרה בטלנים ,וכן פסקו הטור והמחבר.
מ״ב כתב שיש ראשונים שחולקים על פסק השו״ע ,וס״ל דבכרך שאין
בו עשרה בטלנים קורים בי״ד )רמב״ן( .וביד אפרים מצדד דיש לחוש לשיטתם
לקרוא גם בי״ד .ועיין חזון איש דעל פי מה שכתבנו לעיל אין לזוז משיטת הר״ן,
שהיא שיטת רוב הפוסקים.
הר״ן הקשה על הרמב״ן ,היאך קורין ברוב המקומות בארץ ישראל בט״ו
 הא אין בהם עשרה בטלנים? ותירץ שלרמב״ן צ״ל שלאו דוקא בטלנים אלאכל שדרים שם עשרה בני אדם שהולכים בוקר וערב לבית הכנסת ,הרי הוא
כאילו יש שם עשרה בטלנים )וכן כתב הר״ן ה,א( .והמאירי כתב שסברא זו
אינה נראית לו.

כרך שאין לו חומה עכשיו
עיין גפ״ת ג,ב
רי״ף ור״ן ב,א; רא״ש סוף אות ב
רמב״ם מגילה א,ד
טור ,ב״י ושו״ע תרפח,א

כרכים המוקפין חומה מימות יהושע בן נון קורין בט״ו ,ואפילו אם אין
להם חומה עכשיו .״אשר לוא חומה״  -אף על פי שאין לו עכשיו והיתה לו
קודם לכן .וכן פסקו כל הפוסקים.
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חיוב נשים במקרא מגילה
עיין גפ״ת ד,א; ערכין ב,ב  -ג,א; תוספתא ב,ד
רי״ף ור״ן ב,ב )ור״ן ו,ב ד״ה מתני׳(; רא״ש סוף אות ד
רמב״ם מגילה א,א-ב
טור ,ב״י ושו״ע תרפט,א-ג

אף הן היו באותו הנס
נשים חייבות במקרא מגילה שאף הן היו באותו הנס .רש״י כאן פירש
שאף על הנשים גזר המן להשמיד להרוג ולאבד .אולם ,הרשב״ם )פסחים קח,ב(
פירש שעל יד אשה נעשה הנס ,וכן מצינו בפסח וחנוכה שהנס נעשה דרך נשים,
וכן כתב רש״י שם) .ובשבת כג,א לגבי נר חנוכה הזכיר רש״י את שני הפירושים(.
ועיין לקמן את הנפקא מינה בין דעות אלו.

להוציא אחרים
רש״י בערכין כתב שנשים חייבות במקרא מגילה וכשרות לקרותה
ולהוציא את הזכרים ידי חובתם .אולם בה״ג כתב שאמנם נשים חייבות
בשמיעת המגילה אבל אינן חייבות בקריאתה ,ולכן יכולות הן להוציא נשים
כמותן אבל אינן יכולות להוציא זכרים.
רש״י ובה״ג חייבים לתרץ את המקורות שעוסקים בדין זה ,ונראים
כסותרים.
א( תוספתא :נשים ועבדים וקטנים פטורין ממקרא מגילה ,ואין מוציאין את
הרבים ידי חובתן.
ב( גמ׳ ערכין :הכל כשרין לקרות את המגילה )משנה מגילה יט,ב( ,לאיתויי
מאי לאתויי נשים.
ג( הגמ׳ שלנו :נשים חייבות במקרא מגילה.
שיטת הבה״ג -
א( תוספתא  -הכוונה שנשים פטורות מקריאת המגילה לאחרים ,אבל
חייבות בשמיעת המגילה בעצמן.
אמנם לבה״ג לשון הברייתא קשה :״נשים וכו׳ פטורין ממקרא מגילה,
ואין מוציאין את הרבים ידי חובתן״ ,דאם פטורין הן ,למה הוצרך לומר
שאין מוציאין את הרבים ידי חובתן ,הלא פשוט הוא? לכן יש שכתבו
שהבה״ג גורס אחרת בתוספתא וכך צריך לומר :״נשים וכו׳ חייבים
במקרא מגילה ,ואין מוציאין וכו׳ ״ )מאירי ,ערוה״ש סק״א(.
ב( גמ׳ ערכין  -נשים כשרות לקרות את המגילה ,היינו להוציא נשים
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אחרות.
ג( הגמ׳ שלנו  -יש לגרוס ״נשים חייבות במשמע מגילה״ )מרדכי ,ב״י( ,וכן
נמצא בר״ח על הדף ,״נשים חייבות לשמוע מקרא מגילה״.
שיטת רש״י -
א( תוספתא  -כתב המאירי שאין לדחות תלמוד ערוך שבידינו מברייתא,
והב״ח כתב שלפי רש״י צריך לומר שהתוספתא משבשתא היא ,ונשים
חייבות.
ב( גמ׳ ערכין  -כפשוטה.
ג( הגמ׳ שלנו  -כפשוטה.
מ״א )סק״ה( כתב שהנשים אין מוציאות את האנשים משום כבוד
הציבור )וכן מופיע בריטב״א( ,ולכן אפילו ביחיד אינה מוציאה דלא פלוג .לעיל
הבאנו את הסבר המרדכי שטעמו של הבה״ג הוא שנשים חייבות בשמיעת
המגילה ולא בקריאתה .ועיין ערוה״ש )סק״ה( שחז״ל לא הטילו חיוב גמור על
הנשים כמו החיוב על האנשים בדין זה ,דאי אפשר לומר שחיובם זהה רק בגלל
הטעם שאף הן היו באותו הנס )והראיה ממצה ,שלמדים מהיקש דבל תאכל
חמץ ולא מהטעם דאף הן היו באותו הנס( .ויש נפקא מינה בין הטעמים לגבי
דין נר חנוכה ,שאין שם כבוד הציבור ,וממילא אשה מוציאה את האחרים לפי
המ״א .אולם לפי המרדכי אין חיובן בהדלקה אלא בראיית נר חנוכה ,ולכן אין
האשה מוציאה את האיש בנר חנוכה )אלא אם כן יש לה בעל ,דמדלקת בשביל
הבעל(.
בשו״ע המחבר סתם כדעת רש״י והביא את הבה״ג בשם יש אומרים.
ומהרמ״א בדין הברכה משמע שתופס את הבה״ג כעיקר.
כתב מ״א בשם מדרש נעלם שאין לאשה לקרוא לעצמה כלל ,אלא
שתשמע מהאנשים .אולם עיין שעה״צ )סקט״ז( שאין זה מוכרח כלל דלא תוכל
לקרוא לעצמה ,וכן משמע מהגר״א וח״א .ועיין שעה״צ )סקט״ו( בשם קרבן
נתנאל שבכ״ז אין לאשה לקרוא לנשים רבות ,דזילא בהו מילתא )והוא על פי
תוס׳ סוכה לח,א סוד״ה באמת( .וכל זה ביש לה ממי לשמוע ,אבל אם אין לה
מי שיקרא לפניה ,תקרא היא לעצמה במגילה כשרה )מ״ב סק״ח ,ועיין ערוה״ש
סוף סק״ה שהסתפק על עיקר דין המ״א(.

ברכה
כתב ב״י בשם ראבי״ה דלפי בה״ג נשים מברכות ״על משמע מגילה״,
והרמ״א כתב ״לשמוע מגילה״ .וכתב מ״ב )סק״ח( שאם אשה קוראת לעצמה
או לנשים אחרות מברכת ״לשמוע מקרא מגילה״.
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ועיין בלוח ארץ ישראל בשם רוב האחרונים שעדיף שנשים ישמעו את
קריאת המגילה בבית הכנסת כדי לצאת מהספק של הברכה לנשים .אולם אם
לא שמעו וקורא לפניהם איש שכבר שמע את המגילה  -תברך אחת הנשים
את שלש הברכות ,וברכה ראשונה מברכת ״לשמוע מגילה״.

צירוף למנין
כתב הטור בשם בעל העיטור שכשם שבברכת הזימון נשים מזמנות
לעצמן ואינן מצטרפות לעשרה ,הוא הדין במקרא מגילה שאינן מצטרפות ,וכן
הכריע המאירי .אולם הר״ן והריטב״א כתבו שבברכת המזון שיש שינוי בין ב׳
לג׳ ובין ג׳ לעשרה איכא למיחש לפריצותא ,אבל במקרא מגילה בבית הכנסת
אין שינוי אם נצרף אותן למנין ולכן אין לחשוש) .אמנם צריך עיון הסברא בזה,
כי לא כל כך ברור למה השוני בנוסח בין ב׳ לג׳ ובין ג׳ לי׳ יגרום ליתר פריצותא(.
המאירי כתב עוד שהסעודה הוא מקום המוכן לכל פריצות .״אבל היאך אפשר
שמוציאות אנשים ידי קריאה ,ואין מצטרפות עמהם למנין״ )ר״ן ו,ב( .והרמ״א
)תרצ,יח( כתב שיש להסתפק אם נשים מצטרפות לעשרה.

עבדים
ב״י הסתפק אם עבדים חייבים במקרא מגילה ,כמו כל שאר המצוות
שעבדים חייבים בהם כנשים ,או לא .והדבר תלוי בהסבר הטעם ״אף הן היו
באותו הנס״ שהסברנו לעיל .אם הוא מפני הסכנה ,גם העבדים היו בסכנה.
אולם אם הטעם הוא שעיקר הנס נעשה על ידי אשה ,ממילא העבדים פטורים.
בשו״ע המחבר כתב שעבדים משוחררים חייבים במקרא מגילה ,והסביר
מ״א )סק״ב( שהוא הדין לעבדים שאינם משוחררים שכלולים הם בדין נשים.
ועיין ערוה״ש )סק״ב( שגם בשו״ע ניתן לפרש כן .אולם עיין שעה״צ )סק״ד(
שכתב שדעת הגר״א היא שלגבי עבדים לא שייך כלל הטעם שהיו באותו הנס,
ופטורים ממקרא מגילה.

טומטום ואנדרוגינוס
כתוב בתוספתא )ב,ד( ,וכן מובא בשו״ע:
אנדרוגינוס  -מוציא את מינו ולא את שאינו מינו;
טומטום  -אינו מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו;
חצי עבד חצי בן חורין  -אין מוציא לא את מינו ולא את שאינו מינו.
לפי הבה״ג מובן למה טומטום אינו יכול להוציא את מינו ,שמא זו נקבה
וזה זכר ,ונשים אינן מוציאות אנשים ,והוא הדין חצי עבד וחצי בן חורין ,שצד
עבדות שלו אינו עדיף מאשה .אולם לפי רש״י קשה ,למה אין הטומטום יכול
להוציא את מינו ואין חצי עבד וחצי בן חורין יכול להוציא את עצמו? ותירץ
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הב״י דכאן גרע טפי ,דבעינן שהמוציא את האחרים יהיה ניכר אם הוא איש או
אשה )או עבד או משוחרר(.
אולם עיין ערוה״ש )סק״ו( שכתב ,״באמת כמה מהדוחק הוא זה ,ונראה
יותר דלרש״י ותוס׳ ליכא כל הני דינים ,ולית הלכתא כהתוספתא לפי ש״ס דילן.
וראיה ברורה לדבר זה שהרמב״ם לא הזכיר כלל מדינים אלו משום דס״ל כרש״י
ותוס׳ דנשים שוות לאנשים .אם כן גם טומטום ואנדרוגינוס מוציאין את הזכרים
הוודאין ,וכן חציו עבד דדינו כאשה.״
הרמ״א לשיטתו פוסק כבה״ג וכתב שחציו עבד וחציו בן חורין אינו
מוציא אפילו את עצמו ,דלא אתי צד עבדות שלו ומפיק צד חירות שבו.

סדר התפילה בפורים
עיין תוס׳ ד,א ד״ה פסק
טור ,ב״י ושו״ע תרצג,א-ג ,תרפב,ג

״על הניסים״
בסוף על הניסים היה נוסח לומר :״כשם שעשית לאבותינו בימים ההם
בזמן הזה כן תעשה לנו״ )ט״ז תרפ״ב סק״ה( .אולם כתבו התוס׳ שאין לומר כשם
וכו׳ ,והביאו שני טעמים לדבר:
א( אין לבקש צרכיו בג׳ אחרונות.
ב( כל חלק מהתפילה שהיא בקשה לעתיד תיקנו חז״ל את לשונו בלשון
עתיד .אולם תפילת הודאה היא על העבר ,ולכן גם ״על הנסים״ שמקומו
בתפילת הודאה צריך להיות בלשון הודאה על העבר ,ולא בקשה
לעתיד.
תוס׳ דחה את הטעם הראשון משום שסוברים שמותר לבקש צרכי רבים
גם בג׳ אחרונות ,כמו שעושים בעשי״ת .ואע״פ ששני הטעמים מובאים במ״א
)שם סק״ב( כתב המ״ב )סק״ז( שהעיקר הוא הטעם השני.
בב״י )סוף סי׳ תרפב( מובא בשם הרמב״ם ועוד שיש לומר הנוסח כשם
וכו׳ ,ולכן הכריע ״דעבד כמר עביד ודעבד כמר עבד״ .אולם בשו״ע )סע׳ ג(
המחבר סתם כדעת התוס׳ ,והביא דעת הרמב״ם כי״א .מ״ב )סק״ח( הביא את
לשון הב״י דעבד כמר עבד וכו׳ ,וכבר נתפשט המנהג לא לאומרו )בין בנוסח
אשכנז בין בנוסח ספרד(.
כתב אורחות חיים שגם בעיירות שאינן מוקפות חומה אין אומרים
תחינה ולא למנצח בשני הימים ,אבל לקרוא בתורה ולהזכיר על הניסים בט״ו
אסור ,כי אם בארבעה עשר .וכתב ב״י שאינו יודע מה איסור יש בהזכרת על
הניסים בט״ו .דרכי משה כתב שדברי הב״י אינם מובנים ,דמאחר דאין צריך
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לאומרו  -אם אומרו הוי הפסק בתפילה ובברכת המזון ,ואין לך איסור גדול
מזה .וכתב הב״ח שאם הזכיר  -אף מחזירין אותו ,דמשנה ממטבע שבטבעו
חכמים .אולם מ״א )סק״א( והט״ז )סק״ג( חלקו על הב״ח בזה ,דאין זה הפסק
והוא על פי מה שכתוב בשו״ע )קח,יב( דהטועה ומזכיר מאורע של שאר ימים
בתפילה שלא בזמנה לא הוי הפסק ,וכל שכן כאן ,דבמוקפין ט״ו אדר הוא עיקר
פורים )ערוה״ש סק״ד(.
אולם כרכים שספק אם הם מוקפים חומה ,אומרים על הניסים בתפילה
בשני הימים ,ואין זה הפסק כיון דמספק אומרים )מ״ב סק״ו(.
בליל י״ד אומרים על הניסים אע״פ שעדיין לא קראו את המגילה
)הגהות מיי׳ פ״ב והביאו הרמ״א(.

סדר התפילה בליל פורים
ואתה קדוש
כתבו התוס׳ שלאחר קריאת המגילה אומר ״ואתה קדוש״ ,ואינו מתחיל
״ובא לציון״ לפי שאין גאולה בלילה .ובמוצ״ש יאמר ״ויהי נועם״ קודם .וכתב
הטור בשם רב עמרם גאון שיש לומר ״ובא לציון״ ,ויש אומרים שאין אומרים
אותו לפי שאין עיקר הגאולה בלילה ,אלא מתחילין ״ואתה קדוש״ .כתב דרכי
משה שהכל בו כתב שאם חל פורים במוצ״ש אין לומר ויתן לך ,אולם אבודרהם
כתב דיש לאומרו ,וכן כתב מהרי״ל.
כתב דרכי משה שבמוצ״ש אבודרהם והכל בו כתבו להבדיל לפני
קריאת המגילה ,אולם מנהג נרבונה לקרוא את המגילה ואחר כך להבדיל,
והמנהג שלנו כמנהג נרבונה.

קדיש תתקבל
נחלקו האחרונים מתי לומר קדיש שלם עם תתקבל.
א( יש לומר קדיש שלם עם תתקבל אחר תפילת י״ח ,וקדיש שלם בלי
תתקבל אחר קריאת המגילה ,דתתקבל צלותהון קשור לתפילת י״ח
)מ״א ,ערוה״ש למסקנה(
ב( יש לומר קדיש שלם בלי תתקבל אחר תפילת י״ח ,וקדיש שלם עם
תתקבל אחר קריאת המגילה )דעה א׳ בערוה״ש(.
ג( יש לומר קדיש שלם עם תתקבל גם אחר תפילת י״ח וגם אחר קריאת
המגילה ,דלשון תתקבל גם שייך על תפילה שבסדר קדושה )א״ר(.
ד( יש לומר חצי קדיש אחר תפילת י״ח ,וקדיש שלם עם תתקבל אחר
קריאת המגילה )ט״ז(.
והמנהג כשיטת מ״א.
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סדר התפילה בשחרית
אין אומרים הלל )דאכתי עבדי אחשורוש אנן ,לקמן יד,ב( .וכתבו התוס׳
שאין נופלין אפים ,ואין אומרים למנצח ואל ארך אפים )רמ״א( בשני ימי פורים.

״למנצח״
כאמור ,תוס׳ כתבו שאין אומרים למנצח משום דכתיב ביה צרה ,וצרה
בפורים לא מזכרינן .והביא הב״י דין זה )סי׳ תרצג( אך השמיטו מהשו״ע,
והרמ״א הביאו בהגה בסע׳ ג .וקצת תמוה למה השמיטו מהשו״ע .אולם בשו״ע
)תכג,ג( הזכיר דין זה לגבי ראש חודש .ועי׳ שם בביאור הגר״א שמציין מקורו
ע״פ התוס׳ שלנו ,וא״כ אולי אפשר לומר שהב״י כאן העתיק דין זה מר״ח,
ובשו״ע כאן סמך על מה שכתב שם) .וכן צ״ל גם בטור ,שהזכיר דין זה לגבי ר״ח
ולא הזכירו כלל לגבי פורים (.מ״מ הב״י כתב שכן המנהג בכל העולם ,שאין
אומרים למנצח בפורים ,כמו בר״ח.

מחזירין את ספר התורה
תוס׳ כתבו שאין להחזיר את ספר התורה עד לאחר קריאת המגילה.
ועיין בה״ל )ד״ה מוציאין( שהפוסקים השמיטו את דברי התוס׳ בזה ,והלבוש
ודרך החיים כתבו שיש להחזיר את הספר לפני קריאת המגילה .ובבית מאיר
הסביר דגם המגביה ,שאוחז את הספר ,חייב במקרא מגילה ,ואם יאחז ס״ת
בידו יהא לבו על הספר ולא יוכל לכוין למגילה ,וכן המנהג.

״למנצח על אילת השחר״
בתוס׳ איתא שאומרים ״למנצח על אילת השחר״ )תהלים כב( משום
דכתיב בו מפלה לעכו״ם .ועי׳ שם בגליון הש״ס שתמה שאין בכל המזמור שום
רמז למפלה לעכו״ם אלא הגמ׳ )מגילה טו,ב( דרשה את כל המזמור באסתר
בכניסתה אל אחשורוש ,וא״כ לא בעינן למימר שהטעם שקוראים אותו בפורים
הוא משום מפלה לעכו״ם .אלא הביא בשם אליהו רבה דגרסו בתוס׳ ״שיר
מזמור לאסף״ )תהלים פג( ומשום דאית ביה מפלת עמלק ,וכן מובא בבה״ט
)תרצג סק״ד( בשם הב״ח .וקצת תימה על הטור ,ב״י והרמ״א ,שהשמיטו דין זה
לגמרי .הגר״א במעשה רב )אות רנ( כתב לומר בפורים ״למנצח על אילת
השחר״ במקום השיר הרגיל של אותו יום.
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פושטה כאגרת
עיין תוס׳ ד,א ד״ה פסק
רי״ף ג,א; רא״ש אות ז
רמב״ם מגילה ב,יב
טור ,ב״י ושו״ע תרצ,יז

כתבו התוס׳ שפושטים את המגילה כאגרת ,וכן מובא המנהג ברי״ף
ורא״ש בשם רב האי גאון ,וכן נהגו רבנו שמחה ומהר״ם .אולם כתב בהגהות
מיי׳ בשם רב צמח גאון דהקורא את המגילה קורא וכורך כס״ת ,וכן המנהג
בשתי ישיבות בבבל וכן נהג רב פלטוי גאון .הטור כתב שהמנהג בספרד ,אשכנז
וצרפת כרב האי ,וכן השו״ע כתב שזה מנהג כל ישראל.
הרמב״ם הסביר את המנהג )לפי גירסא אחת( שהוא כדי להראות את
הנס .וכתב ערוה״ש )סקכ״ב( שכיון שנקראת אגרת  -לכן מנהג כל ישראל
שהקורא פושטה קודם קריאתה כאגרת להראות הנס.
כתב הט״ז שמלשון הרמב״ם והשו״ע ״קורא ופושט כאגרת״ ,משמע
שאין צורך לפשוט אלא את מה שקורא .אולם הטור כתב ״פושטה וקורא לה
כאגרת״ ,משמע שפושט ואחר כך קורא .וכן כתב הדרכי משה בשם האגור
שבאשכנז נוהגים לפתוח את כל המגילה ולאחר מכן מתחיל לקרוא ,וכן כתב
מהרי״ל וכן נוהגים .אמנם מ״א )סקי״ח( כתב שגם כוונת המחבר כן ,דפושט
אפילו מה שעתיד לקרוא .ויש לפשוט את המגילה לפני הברכה כדי שלא יהיה
הפסק בין הברכה לקריאה )מ״ב סקנ״ו(.
כתב מ״ב )סקנ״ו( שאין לגרור את המגילה על גבי קרקע וכן אין לה
להיות תלויה באוויר מהבימה ,דהוי גנאי לכתבי הקודש.
ועיין מ״א )סקי״ז( שכשיאמר ״האגרת הזאת״ ינענע את המגילה.

מגילת הפרט
כתב מ״א )סקי״ח( בשם הב״ח שהיחידים השומעין במגילות אינם
צריכים לפשוט ,וכן נהג המהרי״ל )מ״ב סקנ״ה ,ערוה״ש סקכ״ב ,ולא כפמ״ג
המובא בשעה״צ סק״נ(.

כורכה ואחר כך מברך
כתב הרמב״ם ,״וכשיגמור חוזר וכורכה כולה ומברך״ ,וכן כתב המחבר.
שכן ,גנאי הוא למגילה שתהיה מונחת כך ,ואין זה הפסק בין הקריאה לברכה
)ערוה״ש( .ואפילו אם התחיל את הברכה ואמר ברוך אתה ,כיון שלא אמר
השם ,פוסק באמצע וכורך ואחר כך מברך )מ״ב סקנ״ז ,ולא כמ״א שכתב שאם
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רצה מברך ואחר כך כורך(.
וכתב מ״א )סקי״ט( שאחר שכורכה מניחה על מקומה ואחר כך מברך.
ואין זה דומה להפטרה ,דלמדנו )רפד ס״ו( שאין לסלק את ההפטרה עד לאחר
שמברך ,דשאני הכא דהברכה אינה קאי על המגילה אלא ברכת השבח היא.
וכן כתב מ״ב שכתב שיש להניחה על הבימה ואין להחזירה למקומה.

פורים שחל להיות בשבת
נעסוק בסוגיה זו בעמוד הבא ״פורים משולש״.

קריאת המגילה בלילה
עיין גפ״ת ד,א )אריב״ל חייב אדם  -לעולם אודך(
רי״ף ור״ן ב,ב; רא״ש אות ו
רמב״ם מגילה א,ג
טור ,ב״י ושו״ע תרפז,א; תרצב,ד

״חייב אדם לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום״ ,ודבר זה נלמד
מפסוק .ועיין ערוה״ש )סק״א( שצריכים פסוק ללימוד זה כי דין זה הוא חריג
בכל התורה ,דאיך אפשר דמצוה אחת תנהוג גם ביום וגם בלילה ,בעוד שרוב
המצוות )שהזמן גרמא( נוהגות או רק ביום או רק בלילה.
ושל לילה זמן קריאתה כל הלילה ,ושל יום זמנה כל היום  -מהנץ החמה
עד שקיעת החמה ,ואם נמשך עד בין השמשות יקראנה בלי ברכה )מ״ב סק״ה(.
ופשוט הוא דזריזין מקדימין למצוות ,ולכתחילה יקרא בתחילת הלילה וביום
בתחילת היום )ערוה״ש סק״ד(.
אם קראה משעלה עמוד השחר ,יצא .ואם הוא אנוס קצת ,יכול לקרותה
לכתחילה משעלה עמוד השחר )מ״ב סק״ו(.

קריאת המגילה מבעוד יום
כתב תרומת הדשן ,דמי שקשה עליו התענית יוכל לקרוא את המגילה
מפלג המנחה ,והובא בב״י ובשו״ע )סוף תרצב( :מי שהוא אנוס קצת ואינו יכול
לילך לבית הכנסת ,וצריך להמתין עד אחר שקראו הקהל ,וקשה עליו לשבת
בתענית כל כך יכול לשמוע קריאתה מבעוד יום מפלג המנחה ולמעלה .וכתב
הרמ״א :אבל אסור לו לאכול קודם שישמע את קריאת המגילה ,אפילו אם
התענית קשה עליו.
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דברי הרמ״א מקורם במהרי״ל שכתב :אפילו חולה לא יאכל קודם
קריאתה אלא אם כן יש בו סכנה .וכתב מ״א )סק״ז( מדשינה הרמ״א וכתב
״אסור לאכול״ )במקום לא יאכל( משמע דטעימה שרי .וכתב מ״ב )סקי״ד( :על
כן טוב יותר להקל לאיש הזה שיטעום קודם קריאת המגילה ,ולא להקל לקרוא
מפלג המנחה ולמעלה ,דהפר״ח קרא תגר על קולא זו ודעתו דקודם צאת
הכוכבים אינו יוצא כלל אפילו דיעבד ,וכן משמע דעת הגר״א בביאורו ,ואפילו
טעימה אין להקל אלא לצורך גדול .אולם אם הוא אדם חלש והשהייה תזיק
לבריאותו ויכול לבוא לידי חולי וטעימה מעט אינה מספיקה לו ,נראה דשרי
לאכול יותר מכדי טעימה .אך יבקש מאחר להזכיר לו לקרוא את המגילה לאחר
אכילתו )מ״ב תרצב סקט״ז(.
כתוב באורחות חיים בשם הראב״ד שנהגו לקרותה מבעוד יום ליל
ארבעה עשר כדי להקל על האנושים )וי״ג האנוסים( והמעוברות שלא
להתענות יותר מדי ,והביאו ב״י )סי׳ תרפז( ,וכתב דרכי משה שכן הוא בכל בו.
דעת הפר״ח שאינו יוצא אפילו בדיעבד אם קרא לפני צאת הכוכבים
)מ״ב תרצב סקי״ד( .וכתב ח״א דאפילו קרא רק מקצתה קודם צאת הכוכבים
לא יצא וצריך לחזור ולקרותה ,ובלי ברכה .אולם ערוה״ש )תרפז סק״ד( כתב
שיצא בדיעבד ואין צריך לחזור ולקרותה עוד פעם ,דספיקא דרבנן לקולא .ועיין
המקל לחולה וליולדת למהר קריאתן
בשערי תשובה ובבה״ל )ד״ה מפלג( דמ״מ ֵ
מבעוד יום קצת יש לו על מי לסמוך )מ״ב סקי״ד( .ובמקום שהדחק גדול אף
בציבור יש להקל לקרוא אף שאין עדיין לילה גמור )בה״ל שם( .אולם עיין
ערוה״ש )תרצב סק״ח( שכתב על עיקר הדין של השו״ע :״ומימינו לא שמענו מי
שיעשה כן״.

ברכת שהחיינו
עיין גפ״ת ד,א
רי״ף ור״ן ב,ב; רא״ש אות ו
רמב״ם מגילה א,ג
טור ,ב״י ושו״ע תרצב,א

כתב הר״י בתוס׳ שאע״פ שחייבים לקרוא את המגילה בלילה ,עיקר
קריאתה היא ביום ,ולכן חוזרים ביום על ברכת שהחיינו אע״פ שכבר ברכו
בלילה .אולם הרמב״ם כתב שאין לחזור על ברכת שהחיינו ביום.
הרא״ש כתב כתוס׳ וכן כתב המרדכי .וכתב המגיד משנה ,״וכן נהגו
בארצותינו״ ,וכן כתב הרמ״א .אולם בהגהות מיי׳ כתוב שנהגו העם כרמב״ם,
וכן הנהיגו מהר״ם ורוקח ,וכן כתב הטור והב״י ,וכן הוא בשו״ע .אולם המהר״ם,
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כשהיה קורא את המגילה בעצמו ,היה מברך שהחיינו בלחש בשעת עניית אמן
של הקהל כדי לקיים את דברי הר״י בתוס׳.
כתב מ״א )סק״א( בשם של״ה שבזמן ברכת שהחיינו ביום יש לכוין גם
על שאר מצוות היום )לפי שיטת הרמ״א שמברכים גם ביום( כי זמנן ביום .ויש
להודיע את זה לש״ץ המברך דבעי כוונת שומע ומשמיע )מ״ב סק״א(.
כתב מ״א )סק״א( מי שאין לו מגילה לא יברך שהחיינו על משלוח מנות
וסעודה דזה דבר הנהוג בכל יום ובכל שבת ויו״ט ,ולא תיקנו ברכה עליהם.
אולם יש אחרונים שכתבו שיש לברך שהחיינו על היום מפני תוקפו של נס
שהיה בו ,וכיון דמזמן לזמן קאתי הרי הוא ככל מועדי ה׳ שמברכים עליהם זמן.
ועיין בה״ל )ד״ה ושהחיינו (,דיתכן שמ״א דיבר במקרה שכבר בירך שהחיינו
בקריאת הלילה ואין לו מגילה לקריאת היום ,אבל במקרה שלא בירך זמן כלל
גם הוא יודה ,״וצ״ע למעשה״.
מי שיכול לקרוא מגילה רק פעם אחת ויכול לבחור בין קריאת הלילה
לקריאת היום ,עיין ערוה״ש )תרפז סק״ג( דחשב לומר שדין זה תלוי במחלוקת
התוס׳ והרמב״ם .לפי התוס׳ שקריאת היום עיקר  -יקרא ביום ,ולפי הרמב״ם
יבחר בלילה שהוא קודם ,ואין מעבירין על המצוות .אולם אחר כך אמר שאין
ראיה כיון שגם לרמב״ם קריאת היום עיקר; וגם לבעלי התוס׳ ,אע״ג דקריאת
היום עיקר ,בכ״ז אין לעבור על המצוות ,וכן נראה עיקר לדינא )לקרוא בלילה(.

קריאת המגילה בשבת
עיין גפ״ת ד,ב  -ה,א )מתני׳ מני  -אלא בזמנה(
רי״ף ור״ן ב,ב; רא״ש אות ה
רמב״ם מגילה א,יג-יד
טור ,ב״י ושו״ע תרפח,ו

אין קוראים את המגילה בשבת ,וכדברי רבה  -גזירה שמא יטלנה בידו
וילך אצל בקיא ללמוד ויעבירנה ארבע אמות ברשות הרבים ,והיינו טעמא
דשופר והיינו טעמא דלולב .ורב יוסף אמר מפני שעיניהן של עניים נשואות
למקרא מגילה ,ותמיד מחלקים את המתנות לאביונים ביום מקרא מגילה,
ובשבת הרי אי אפשר .תוס׳ העיר שגם רב יוסף מודה לטעמו של רבה ,דהא
בשופר ולולב לא שייך טעמו של רב יוסף .אמנם יש נפקא מינה במקדש ,דאין
שבות במקדש ,ולפי טעמו של רבה היו קוראים במקדש בשבת ,ולפי רב יוסף
לא היו קוראים.
הרי״ף הביא את הגמ׳ בסוכה )מג,א( דאמנם מצוה ודאית דאורייתא לא
היו מבטלים עבור גזירה דרבה ,אבל אפילו שופר ולולב אינם בגדר מצוה
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דאורייתא ודאית היות ואיננו בקיאין בקביעא דירחא .ואפילו בזמן הזה ,״דהא
ידעינן בקביעא דירחא בעבור זה שתיקן הלל ,אף הוא התקין לנו שניזהר במנהג
אבותינו בידינו ,ואין לנו אלא מה שתיקן ,והרי אנו במעשה הזה כאלו אין אנו
יודעים״ )ריטב״א( .יוצא שמשום הכי כתבו אותם יחד בגמ׳ :״והיינו טעמא
דשופר והיינו טעמא דלולב״ ,לפי שכולם כעין של דבריהם )ריטב״א(.

פורים משולש
עיין גפ״ת ד,א  -ד,ב
רי״ף ור״ן ב,ב; ור״ן על המשנה ג,א ד״ה באלו אמרו
רמב״ם מגילה את,יג-יד; ב,יד
טור ,ב״י ושו״ע תרפח,ו

במשנה ובגמ׳ דנים על פורים שחל להיות בשבת .אמנם היום לא ייתכן
שיום י״ד יחול בשבת )כדי שיום כיפור לא יחול בערב שבת( אולם יום ט״ו יכול
לחול בשבת ,ומכיון שדיני פורים פרושים על פני שלשה ימים הוא נקרא פורים
משולש .והמנהג הזה מבוסס על מנהג ירושלים המובא בב״י.

קריאת המגילה
כפי שראינו לעיל ,אסור לקרוא את המגילה בשבת מפני גזירה דרבה,
והכרכים מקדימים לקרוא בערב שבת.
ועיין בסוגיה הבאה ,״קריאה שלא בזמנה״ ,דביום זה ,שמקדימים לקרוא
את המגילה לפני זמנה ,צריכים לקרותה בציבור עשרה ,ואם אין עשרה לא
יברכו עליה.

מתנות לאביונים
כתוב בגמ׳ שגובים את המתנות לאביונים ומחלקים אותם ביום קריאת
המגילה מפני שעיניהם של עניים נשואות למקרא מגילה ,היינו בערב שבת
)וכאמור לעיל ,לפי רב יוסף היינו טעם הגזירה שאין קורין בשבת(.
אמנם במשנה לקמן )ה,א( ״אע״פ שאמרו מקדימין ,מותרין בהספד
ובתענית ומתנות לאביונים״ .וכן הוא לשון הרמב״ם :בני הכפרים שקדמו וקראו
בשני או בחמישי אם חלקו מעות לאביונים ביום קריאתן ,יצאו .ומדבריו משמע
שדין זה לחלק ביום הקריאה הוא רשות ולא חובה .וכתב המגיד משנה שלפי
הרמב״ם כן הוא הסבר הברייתא בגמ׳ שלנו .אולם בשו״ע כתוב כפשוטו ,שכן
הוא עיקר הדין.
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על הניסים
במנהג ירושלים המובא בב״י כתוב שאין לומר על הניסים בערב שבת
אלא בשבת בלבד .וכתב ב״י :ותמהני ,למה לא יאמר על הניסים ביום שישי
שבו קוראים את המגילה .ולמרות שתמה ,כן הכריע בשו״ע .ומ״מ אם אמר -
אין מחזירין אותו )מ״ב סקי״ז( .ועיר מסופקת אם היא מוקפת מימות יב״נ
אומרים על הניסים בשני הימים.

קריאת התורה
מוציאים בשבת שני ספרי תורה ,וקוראים בשני ״ויבא עמלק״.

הפטרה
בפרשת זכור מפטירין ״פקדתי״ ,ולפי הרמב״ם גם בשבת זו יש לחזור
ולקרוא את אותה ההפטרה .אמנם הב״י השמיט דין זה .אולם כן מובא להלכה
בב״ח ,מ״א ומ״ב.

שואלין ודורשין
כפי שלמדנו בגמ׳ )ד,א( פורים שחל להיום בשבת שואלין ודורשין
בעניינו של יום כדי להזכיר שהוא יום פורים )רמב״ם( .וקצת תימה שהמחבר
לא הביא דין זה בשו״ע.

סעודת פורים
כתב הרי״ף שסעודת פורים מאחרים ולא מקדימים .וכתב הר״ן )ג,ב,
משנה ד״ה באלו אמרו מקדימין( שדין זה הוא על פי הירושלמי שהסעודה ביום
א׳ אחר השבת .ואין לעשותה בשבת כדכתיב ״לעשות אותם ימי משתה
ושמחה״ ,את ששמחתו תלויה בבית דין ,היינו תקנת מרדכי ואסתר ,יצא זה
ששמחתו תלויה בידי שמים .וכן פסק המחבר בשו״ע.
אולם הב״ח הביא בשם ר׳ לוי חביב שהבבלי חולק על הירושלמי בזה,
ויש לעשות את הסעודה בשבת ,וכן עשה מעשה בירושלים .ומסקנת המ״א
ומ״ב שיש לעשות את הסעודה ביום א׳ כפסק השו״ע .אולם הפר״ח מצדד
שיעשו הסעודה בשבת וגם ביום א׳ ,וכן משלוח מנות בשני הימים )שעה״צ
סק״ל(.

משלוח מנות
כפי שנראה לקמן ,משלוח מנות קשור לסעודה ,ולכן דין זה תלוי
בחלוקת הב״י והב״ח לעיל .אמנם קצת קשה ,אם אסרו מקרא מגילה בשבת

66

מסכת מגילה כהלכתה

פרק ראשון

מפני גזירה שמא יעבירנה ד׳ אמות ברשות הרבים ,איך נתיר משלוח מנות ,שכל
אופיו קשורהבהעברה מרשות לרשות ,וצ״ע.

קריאה שלא בזמנה
עיין גפ״ת ה,א )אמר רב מגילה בזמנה  -זמנם הוא(
רי״ף ור״ן ג,א; רא״ש סוף אות ו
רמב״ם מגילה א,ז
טור ,ב״י ושו״ע תרצ,יח

כתוב בגמ׳ שאין קורין מגילה שלא בזמנה אלא בעשרה .ונחלקו רב ורב
אסי בדין קריאת המגילה בזמנה ,האם מותרת ביחיד או שטעונה עשרה .רב
סובר שאין קריאת המגילה בזמנה טעונה עשרה ורב אסי סובר שקריאת
המגילה טעונה עשרה תמיד .אמנם כתוב בגמ׳ ,״הוה עובדא וחש ליה רב להא
דרב אסי״ .ומדחש ליה רב להא דרב אסי משמע שכן ההלכה .וכן כתב הבה״ג.
ולפי דבריו דין רב אסי הוא לעיכובא ,ואם לא קרא בעשרה לא יצא ידי חובתו.
אולם התוס׳ והרי״ף כתבו שמכל מקום הלכה כרב ,דרב יוחנן הלך
בשיטת רב ,דכתוב בפרק שני ,הקורא מגילה הכתובה בין הכתובים וכו׳,
ומסקנת הגמ׳ שם :הא ביחיד הא בציבור ,משמע שקורין אותה ביחיד .ולפי
דעת התוס׳ אין צורך לחזר אחר עשרה ,ואפילו לכתחילה מותר לקרוא ביחיד.
ועיין ב״י שהסתפק אם הרי״ף פוסק כרב אפילו לכתחילה.
לפי התוס׳ ,רב ורב אסי נחלקו גם לכתחילה וגם בדיעבד ,ורב אסי סובר
שאינו יוצא ביחיד כלל ,ולפי רב אפילו לכתחילה קורין אותה ביחיד ,וכן כתב
הרמב״ן )וכן פשטות דברי הרי״ף ,וכאמור ב״י הסתפק בזה( .אבל בעל המאור
חלק על זה וכתב דרב ורב אסי חולקים רק למצוה ,אבל בדיעבד אפילו רב אסי
מודה דיוצא ביחיד ,וכן כתב הרא״ש בשם רב עמרם .ולפי רב עמרם ההלכה
כרב אסי רק לכתחילה ,אבל בדיעבד גם רב אסי מודה לרב דיוצא ,וכתב הרא״ש
״וכן מסתבר״) .ועיין ב״י שהסתפק אם רב עמרם פוסק כרב אסי ,כהסבר הרא״ש,
ונחלקו רק לכתחילה ,או שרב עמרם סובר כרב ,ורב ורב אסי נחלקו רק בדיעבד,
אבל לכתחילה מודה כרב לרב אסי(.
בשו״ע ,המחבר פסק כרב עמרם ,וגם הקורא בי״ד וט״ו לכתחילה צריך
לחזר אחר עשרה ,אמנם אם אי אפשר בעשרה ,קורין אותה ביחיד.
וכתב מ״א )סקכ״ג( שאפילו אם יש לו עשרה אנשים או יותר )אפילו
מאה אנשים( ,בכל אופן מצוה לקרותה בציבור ,דברוב עם הדרת מלך .כנראה
כוונתו שיש להעדיף לקרוא את המגילה דוקא בבית הכנסת .וכתב ערוה״ש
)סקכ״ה( ״אם בבית הכנסת אי אפשר לשמוע בטוב מפני הבלבול של הכאת
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המן וכדומה ,טוב יותר לקרות בעשרה בבית״.
כתב אורחות חיים בשם הראב״ד דבמקום שיש ציבור שקראוהו
בעשרה ,אם יש שם יחיד או יחידים שלא קראוה עמהם ,יוכלו לקרותה ביחיד
אפילו לכתחילה כיון שהיה בעיר פרסום דקריאת הציבור ואין צורך לאסוף
עשרה רק עבור ״ברוב עם״ ,והביאו הרמ״א .אמנם ביד אפרים כתב דדין זה
שהביא הרמ״א אינו מוסכם לשאר הפוסקים ,ולכן אף בכהאי גוונא יהדר אחר
עשרה אנשים )מ״ב סקס״ד(.

״שלא בזמנה״
כאמור ,הקוראים את המגילה שלא בזמנה לכו״ע חייבים לקרותה
בעשרה .״שלא בזמנה״ ,פירש רש״י ,כפרים המקדימין לקרות ביום הכניסה.
אולם בימי רב ורב אסי לא היו כפרים שהקדימו ליום הכניסה ,לכן יש מפרשים
״שלא בזמנה״ כשחל ט״ו להיות בשבת וקורין בערב שבת .ולפי זה בפורים
משולש חייבים לקרוא את המגילה בעשרה ,ואם אין עשרה לא יברכו עליה
)ועיין הטעם בשעה״צ סקס״א(.
וכתב מ״ב )סקס״א( וכן המפרש בים או היוצא בשיירה ואינו מוצא
מגילה להוליך עמו ,מותר לו להקדים ולקרותה קודם שיוצא לדרך ,ואז יש לו
לאסוף עשרה אנשים לקריאת המגילה .אמנם עיין סי׳ תרפ״ח ס״ז ,שהיוצא
בשיירה וקורא לפני י״ד בכל מקרה אינו מברך על קריאת המגילה.

קריאה ביחיד
כתב המרדכי שיחיד הקורא את המגילה לא יברך ,וכן כתב אורחות
חיים בשם מקצת גאונים .וכתב ב״י שמכיון שדעת כל הפוסקים )חוץ מבה״ג(
שיחיד קורא את המגילה מותר לברך עליה אפילו ביחיד ,וכן כתב הרמ״א
בדרכי משה .אמנם ,כאמור לעיל ,היינו דוקא כשקורא אותה בזמנה ,אבל
הקורא שלא בזמנה ביחיד אינו מברך עליה.

מלאכה בפורים
עיין גפ״ת ה,א  -ה,ב )אמר ר׳ אלעזר  -של מלכים(
רי״ף ור״ן ג,ב; רא״ש אמצע אות ח
רמב״ם מגילה ב ,יד
טור ,ב״י ושו״ע תרצו,א-ב

מסקנת הגמ׳ היא שכלל ישראל לא קיבלו עליהם איסור מלאכה
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בפורים ,ולכן מותר לעשות מלאכה בפורים .אולם מהמעשה דרב שקילל אחד
שזרע בפורים לומדים שבמקום שנהגו לא לעשות מלאכה בפורים ,אסור.
כתב הרמב״ם שהעושה מלאכה בפורים אינו רואה סימן ברכה לעולם.
הרמב״ם לא חילק בין מקום שנהגו איסור מלאכה למקום שלא נהגו איסור
מלאכה ,ומלשונו משמע שבכל מקרה אינו רואה סימן ברכה .אולם הב״י כתב
שענין זה שאין רואים סימן ברכה לומדים מקללת רב ,ודוקא במקום שנהגו
איסור מלאכה.
כתב אורחות חיים ,״אף על גב דמלאכה לא קבילו עלייהו ,אחר כך
נתקבל במנהג ומנדין כל העושה בו מלאכה כיון שפשט איסורו בכל ישראל״.
אמנם בנין של שמחה וכן מלאכת מצוה מותר .ומותר לכתוב פסקי הלכות
ופשטי המקראות שאדם שמח בהם ,וכן מותר כל דבר שאין צריך עיון גדול ,וכן
כתב הכל בו .ומכל מקום יש לראות שלא יימשך בה ויתבטל משמחת פורים
)מ״ב סק״ו( .כתב תרומת הדשן שמותר לעשות מלאכות גמורות בפורים שהן
לצורך פורים.
בשו״ע ,המחבר כתב שמותר לעשות מלאכה ,ובמקום שנהגו שלא
לעשותה אין עושין ,והרמ״א הגיה :והאידנא נהגו בכל מקום שלא לעשות.
ומותר בנין ונטיעה של שמחה ,מלאכת מצוה ודברים שהם לצורך פורים.
כתב מ״א )סק״א( דמותר לעשות מלאכה על ידי עכו״ם .וכתב שעה״צ
)סק״ב( דהוא הדין כשאין לו מה לאכול ,שרי לעשות מלאכה ולתפור בגדי חברו
בשכר .והט״ז )סק״א( כתב דפרקמטיא מותר ,דשמחה היא לו .וכתב פמ״ג דכל
דבר שיהיה בו הפסד שרי ,דכל דבר שמחה מותר בפורים )שעה״צ סק״ג( .אולם
עיין ערוה״ש )סק״ב( שאמנם נהגו לשבת בחנויות בפורים ,ומכל מקום השם
אורחותיו ימעט בישיבת החנות בפורים ,ויש יראי ה׳ שאין פותחין את החנות
בפורים.
בה״ל )ד״ה אין( הביא את הפמ״ג שכתב דדוקא ביום אסור ,אבל בלילה
עד הנץ שרי לעשות אף במקום שנהגו שלא לעשות ,ובתשובת חתם סופר
מחמיר בזה.
כתב שבלי הלקט שאפילו במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה ,לא נהגו
אלא ביום קריאת המגילה בלבד )י״ד או ט״ו( ,אבל לאסור של זה בזה אינו
מנהג ,וכן פסק המחבר .אולם במהרי״ל ואבודרהם משמע דיש לנהוג כן ,ונראה
דתלוי במנהג אותו מקום )מ״ב סק״ז( .ועיין ערוה״ש )סק״ד( שכתב :״ולא נתברר
לי איך המנהג אצלנו״.
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הספד בפורים
עיין גפ״ת ה,ב
רי״ף ור״ן ג,ב  -ד,א; רא״ש אמצע אות ח
רמב״ם מגילה ב,יג
טור ,ב״י ושו״ע תרצו,ג

כבר למדנו לעיל )ב,א סוגיית ״תענית אסתר״( שלגבי חנוכה ופורים
מגילת תענית לא בטלה ,ולכן שני ימי פורים אסורים בהספד ובתענית .וכתוב
במשנה במועד קטן )כח,ב( הנשים המקוננות מענות בהם )כולן קוננות כאחת(,
ומטפחות )מכות כף אל כף( ,אבל לא מקוננות )אחת מדברת וכולן עונות
אחריה( ,ומשנקבר המת לא מענות ולא מקוננות.
כתוב בגמ׳ ,אמר רב פפא אין מועד בפני תלמיד חכם ,וכל שכן חנוכה
ופורים שמותר להספיד.
אין אומרים צידוק הדין ולא קדיש על הקברות ,אך לתלמיד חכם בפניו
שדורשים עליו אומרים קדיש )ערוה״ש סק״ה( .ובמקום שנהגו שביום ז׳ הולכים
על הקבר לקונן ,אסור בפורים .אלא האבל לבדו ילך עם חזן אחד ויאמר לו
השכבה ,ואפילו בערב פורים לא ילך לשם כדי שלא יחשבו העולם שהאבלות
נפסקת בפורים )מ״א סק״ה(.

אבלות בפורים
עיין גפ״ת ה,ב
רי״ף ור״ן ד,א; רא״ש סוף מועד קטן אות פה
רמב״ם אבלות יא,ג
טור ,ב״י ושו״ע תרצו,ד-ו

תוס׳ הזכיר דין אבלות בפורים ,ובדין זה מצאנו שלש שיטות:
א( שאילתות  -אין אבלות בפורים ופורים מבטל גזירת שבעה )כלומר
אבלות שבעה נגמרת ולא ממשיכה אחרי פורים(.
ב( מהר״ם ורא״ש  -לפורים יש דין כמו שבת  -אין אבלות בפרהסיא נוהגת,
ואין פורים מבטל גזירת שבעה .ולכן חייב ללכת לבית הכנסת לשמוע
מקרא מגילה ולשלוח מנות לרעהו כמו שחייב בכל שאר המצוות.
ואבל אינו יוצא מפתח ביתו
ג( רמב״ם ורוקח  -כל דיני אבלות נוהגיםָ ,
בפורים.
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בשו״ע המחבר פסק כמו הרמב״ם ,והרמ״א כתב שבכ״ז ילך לבית
הכנסת לשמוע מקרא מגילה ,וכתב מהרי״ל שאם יכול עדיף לקבץ מנין עשרה
ולקרוא בביתו .ועיין ערוה״ש )סק״ו( שכוונת הרמ״א שאם אין לו מגילה כשרה
או שאינו בקיא לקרותה ילך לבית הכנסת לשמוע מקרא מגילה בלילה וביום,
ואם יכול  -עדיף לאסוף מנין עשרה בביתו.
וכתב הרמ״א בדרכי משה ,שהמנהג שלנו הוא כמו המהר״ם והרא״ש.
וכן בשו״ע ,הרמ״א הביא את דעת הרא״ש ומהר״ם בשם י״א ,וכתב שכן נוהגים.
ואף שהב״ח ועוד אחרונים כתבו שבמקומם היה המנהג להתאבל ,כבר כתב
עליו שע״ת להקל ,ושכן פשט המנהג במדינות אלו ,ובפרט בענין חליצת נעלים
וישיבה על גבי קרקע בוודאי אין להחמיר ,ומ״מ יראה למעט במיני שעשועים.
עיין ערוה״ש )סק״ז( שהקשה על המחבר שביו״ד )סוף סימן תא( פסק גם
כן שאין אבלות נוהגת בפורים ולא הביא דעה אחרת ,וכאן פסק להיפך .ויש מי
שכתב שכאן הוא טעות דפוס ,וכך צריך לומר :״נוהגים בצינעא בפורים״.
נחלקו האחרונים לענין הליכה לבית הכנסת לתפילה .הט״ז סובר
דהליכה מביתו לתפילה אסורה ולא מקרי אבלות בפרהסיא ,דלא מינכר
שנשאר להתפלל בביתו משום אבלות .אולם מ״א כתב דמשמע מהטור
שהמקל לנהוג כן לא
ֵ
דבשחרית הולך לבית הכנסת להתפלל ,ובפמ״ג כתב
הפסיד ,וכן כתב בדרך החיים.
דרך החיים כתב דביום ט״ו לא ילך מביתו לבית הכנסת אפילו להתפלל
שחרית ,ומ״מ לענין חליצת מנעלים וישיבה על גבי קרקע ,משמע מן הפוסקים
דאפילו ביום ט״ו אינו צריך.

משלוח מנות
שא ֵבל חייב לשלוח מנות בפורים כיון שאבל
כאמור ,דעת המהר״ם היא ָ
חייב בכל המצוות )ואפילו בתוך שבעה( ,ולא ישלח דברי שמחה )ספר חסידים(.
לא ֵבל כל י״ב חודש על אביו ואמו )מהרי״ל(.
אבל אין שולחים לו ,דאין שולחים ָ
לא ֵבל כדי לקיים את
הא ֵבל ועוד אדם אחד ,חייב לשלוח ָ
ואם אין בעיר אלא ָ
הא ֵבל מחל על מנתו ,וכן כתב הרמ״א בשו״ע.
מצוות משלוח מנות אלא אם כן ָ
לא ֵבל במקום שנהגו לשאול בשלום האבלים תוך
מותר גם לשלוח מנות ָ
י״ב חודש ,ולא ישלחו לו דברים של שמחה )מ״א סקי״ב( .ועיין ערוה״ש )סק״ט(
שלא נראה לו היתר זה.
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כרכים המסופקים
עיין גפ״ת ה,ב
ר״ן ב,א ד״ה ולענין
רמב״ם מגילה א,יא
טור ,ב״י ושו״ע תרפח,ד

כרכים המסופקים אם מוקפות חומה הם מימות יהושע בן נון או לא,
קוראים את המגילה בי״ד ובט״ו .וכן כתוב בגמ׳ :״רב אסי קרי מגילה בהוצל
בארביסר ובחמיסר ,מספקא ליה אי מוקפת חומה מימות יהושע בן נון היא אי
לא״ .והוא הדין לכל שאר מצוות היום ,שצריך לקיימן בשני הימים מחמת
הספק )מ״ב סק״י(.
כתב הר״ן בשם הגאונים שבדין זה הולכים אחר הרוב ,וכיון שרוב
עיירות אינן מוקפות חומה מימות יהושע בן נון קורין בהן בי״ד .ומה שרב אסי
קרא בהוצל בי״ד ובט״ו נהג כן ממידת חסידות מפני שהיו נחלקין בה בקבלתו,
זה אומר מוקפת וזה אומר אינה מוקפת ,והיו קורין בה בלא ברכה ,דספק דרבנן
לא בעי ברוכי .אלא שראוי לברך בי״ד מפני שהולכים אחר רוב העולם.
אולם הרמב״ם חלק על הר״ן וסתם :עיר שהיא ספק קורים בה בשני
הימים ובליליהם ,אבל אין מברכים על קריאתה אלא בי״ד ,הואיל והוא זמן
קריאה לרוב העולם.
כתב המגיד משנה דיש אומרים שלא חשו לספק זה אלא בארץ ישראל,
אבל בחו״ל מעיקרא כך התקינו שכל שהוא ספק לא יקראו אלא בי״ד .אולם יש
מפרשים שנוהגים כרמב״ם ,״וכן ראוי לעשות״.
הטור כתב שאחיו ר׳ יחיאל חלק על הרמב״ם בדין הברכה ואמר
שמחמת הספק אין לברך בשני הימים .אולם נראה שיש לברך ,דאפילו אם היא
מוקפת חומה ,שדינה בט״ו ,אם קרא ביום י״ד יצא בדיעבד ,ולא הוי ברכה
לבטלה )מ״ב סקי״א(.
ב״י כתב בשם ר׳ יוסף אביוב )ממגורשי ספרד( שגם הרמב״ם לא התכוין
לומר שכל העיירות יקראו בשני הימים מחמת הספק שמא היו מוקפות חומה
בימות יהושע בן נון  -אלא כל מקום שלא יודעים בה כלל לא מקרי ספק .וספק
היינו דוקא עיר שחלק אומרים שהיא היתה מוקפת חומה מימות יהושע וחלק
אומרים שלא היתה מוקפת מימות יהושע) .אולם כנראה בימי הב״י כל
העיירות המוקפות נהגו לקרוא בשני הימים ,והוא הסביר שהם סוברים שכיון
שאנו רואין אותה שהיא מוקפת עכשיו באה לכלל ספק אם היתה מוקפת
מימות יהושע(.
המהרי״ל )מובא בב״י בשם ספר אשכנזי( כתב שבכל העיירות דידן
קורים בי״ד ,אלא אם כן קים לן שמוקפות מימות יהושע בן נון .וכן כתב מ״ב
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)סק״ט( :״ובמדינות אלו בכרכין המוקפין חומה אין להסתפק שמא מוקפין מימות
יהושע בן נון לפי שהם מצפון ורחוקים מארץ ישראל ,וידוע שלא היו מיושבים
בזמן יהושע״.

טבריה
״חזקיה קרי בטבריה בארביסר ובחמיסר״ .דין טבריה הוא גם ספק .אמנם
טבריה ודאי היתה מוקפת חומה מימות יהושע בן נון ,ועל זה יש פסוק מפורש.
ספקה נובעת מזה שהיא היתה מוקפת חומה רק בשלשה צדדים ,ואילו בצד
הרביעי  -ים כנרת חומתה ,ובבתי ערי חומה אין זה נחשב עיר חומה .אולם
במקרא מגילה מסופקים אנו אם דין היקף חומה נובעת מהגנה ,והרי היא מוגנת,
או אם העיר חייב להיות מוקפת ממש על ידי חומה דוקא.

קראו את המגילה באדר ראשון
עיין גפ״ת ו,ב  -ז,א )משנה  -בכל העולם כולו(
רי״ף ור״ן ג,ב; רא״ש אות ז
רמב״ם מגילה א,יב
טור וב״י סוף סימן תרפח

כתוב במשנה :קראו את המגילה באדר הראשון ונתעברה השנה קורין
אותה באדר שני .ומסקנת הגמ׳ כרשב״ג שהוא הדין לד׳ פרשיות ,אם קראו
אותן באדר א׳ חוזר וקורא אותן באדר ב׳.
הטור הביא דין זה של המשנה ,והקשה הב״י על הטור דכיון שאנו
קובעים את החדשים על פי החשבון ,דין זה לא שייך היום .ויישב הב״י שאפשר
שכתב כן ללמדנו שאם טעו בני העיר וחשבו שזו שנה פשוטה ,ואחר כך נודע
להם שהיא מעוברת ,חוזרים לקרוא את המגילה באדר שני.
יש חילופי גירסאות בטור לגבי ארבע הפרשיות .לפי גירסה אחת בטור,
אם טעו וקראו אותן באדר ראשון אין צורך לחזור ולקרוא את ד׳ הפרשיות
באדר שני )וכך היא לפי נוסחת הב״י הראשונה( .אולם מסקנת הב״י היא מה
שכתב בבדק הבית ,ושם הוכיח מהגמ׳ שהגירסה הנכונה היא שחייבים לחזור
ולקרוא גם את ד׳ הפרשיות באדר שני ,וכן כתב הדרכי משה.
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פורים קטן
עיין גפ״ת ו,ב
רי״ף ור״ן ג,ב; רא״ש אות ז
רמב״ם מגילה ב,יג
טור ,ב״י ושו״ע תרצז,א

״אין בין אדר ראשון לאדר שני אלא מקרא מגילה ומתנות לאביונים״.
על פי לשון זה יש שכתבו שחייבים במשתה ושמחה )כלומר משלוח מנות
וסעודה( גם בי״ד וט״ו של אדר ראשון .ודומה לזה כתב הר״ן שקרוב הדבר
שראוי להרבות בסעודה בי״ד שבראשון ,אבל משלוח מנות דמי למתנות
לאביונים ,וליתנהו אלא בשני .וכן הביא הטור בשם ר׳ פרץ )זוהי הגירסה
הנכונה( ,אמנם אין צורך להרבות בסעודה אלא בי״ד )ולא בט״ו( של אדר א׳,
וכן כתב הגהות מיי׳ בשם סמ״ק ,וכן פסק מהרי״ל .דרכי משה הביא בשם
אבודרהם שנוהגים שאין עושים מלאכה בשני הימים .אבל סמ״ק כתב שאין
איסור מלאכה באדר ראשון ,דגם באדר שני אינו אסור אלא במקום שנהגו.
וכתבו התוס׳ שאמנם לשון המשנה מורה כן אבל אין כן ההלכה .שכן,
כתוב בגמ׳ הא לענין הספד ותענית זה וזה שוין ,משמע שלענין משתה ושמחה
אין אדר א׳ ואדר ב׳ שוין .לכן אין צורך להחמיר לעשות משתה ושמחה באדר
א׳ ,ורק איסור הספד ותענית נוהג באדר ראשון ,וכן משמע מהרי״ף והרמב״ם
שכתבו רק את דין איסור הספד ותענית.
הרא״ש כתב שהסיפא של המשנה קאי על הרישא ,ואין בין אדר ראשון
ואדר שני ,דוקא בשנה שקראו את המגילה ואחר כך עיברו את השנה .אבל אם
עיברו את השנה לפני אדר ראשון ,אדר ראשון הוי כשבט ,וכן בכל שנה מעוברת
אף הספד ותענית מותרים באדר ראשון ,וכן סתם הטור בדעה ראשונה ,וכן פסק
מהר״ם.
וכתב ב״י ,ועכשיו לא נהגו להרבות בסעודה לא בי״ד ולא בט״ו שבאדר
הראשון .ומכל מקום נוהגים שלא ליפול על פניהם ,ולא לומר מזמור יענך ה׳
ביום צרה ,משום דיומי נס והצלה הם ,וכן כתב דרכי משה .וכן אין לומר ״אל
ארך אפים״ ,ואם חל בשבת אין לומר ״צדקתך צדק״ )מ״ב סק״ב(.
בשו״ע המחבר פסק כתוס׳ ,שרק הספד ותענית אסורים ,והביא את דעת
הרא״ש בשם י״א ,שאף הספד ותענית מותרים .הרמ״א כתב שהמנהג כסברא
ראשונה ,ואחר כך כתב שיש אומרים שחייב להרבות בסעודה ,״ואין נוהגים כן
מ״מ ַירבה קצת בסעודה כדי לצאת ידי המחמירים ,וטוב לב משתה תמיד״.
ורבנו יחיאל ִמ ָפּריש היה רגיל להרבות בסעודה ולהזמין בני אדם לסעודתו )מ״ב
סק״ה(.
לכו״ע אין לומר על הניסים אדר ראשון ,ואם אמר  -אין מחזירין אותו
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)מ״ב סק״א(.

מתנות לאביונים
עיין גפ״ת ז,א  -ז,ב )תני רב יוסף  -דמנח בכיסיה(
רי״ף ור״ן ג,ב; רא״ש אות ז
רמב״ם מגילה פ״ב הל׳ טז-יז
הגהות מיי׳ על הלכות פורים
טור ,ב״י ושו״ע תרצד ,א-ד

ככתוב במגילה ,חייב כל אדם לתת מתנות לאביונים בפורים  -שתי
מתנות לשני עניים .ובין איש בין אשה חייבים במתנות לאביונים .״וייראה לי
דאיש ואשתו שניהם יוצאים בשתי מתנות ,דכגוף אחד הם ,אבל בנו ובתו
הסמוכים על שולחנו חייבים ליתן בפני עצמם״ )ערוה״ש סק״ב( .אפילו עני
המתפרנס מן הצדקה צריך לתת ממה שנתנו לו ,לדעת כמה אחרונים )מ״ב
סק״א(.
שיעור המתנה  -כתב הריטב״א אפילו שתי פרוטות ,דשוה פרוטה
חשובה מתנה ,אבל לא פחות )מ״ב סק״ב(.
חייבים לתת דוקא בפורים עצמו ,אבל קודם פורים )אפילו אם אמר
במפורש בשעת הנתינה שהוא לצורך פורים( אינו מועיל ,דזה חובת היום דוקא
)ערוה״ש סק״ב ,בה״ל ד״ה לשני עניים( .אמנם פשוט הוא דאין צורך לתת
בעצמו ומותר לתת על ידי שליח ,ויכול להעמיד שליח קודם פורים שייתן
בשבילו בפורים מתנות לאביונים )ערוה״ש סק״ב(.
כתב פמ״ג שלכתחילה צריך לתת לאביון דבר הראוי ליהנות ממנו
בפורים ,כלומר מאכל או מעות שיוכל להוציא בפורים.
צריך לתת את שתי המתנות משלו ולא משל מעשר )או ממעות צדקה
שייחד כבר( .אמנם אם רוצה לתת תוספת מעבר לשתי המתנות יכול לתת
אותה מכספי מעשר )מ״א סק״א בשם השל׳ה(.
כתב הרמב״ם :״מוטב לאדם להרבות במתנות אביונים מלהרבות
בסעודתו ובשלוח מנות לרעיו ,שאין שם שמחה גדולה ומפוארה אלא לשמח
לב עניים ויתומים ואלמנות וגרים ,שהמשמח לב האומללים האלו דומה
לשכינה ,שנאמר :להחיות רוח שפלים ולהחיות לב נדכאים.״

אין משנים מעות פורים
מהגמ׳ )בבא מציעא עח,ב( מוכח דמעות שגבה אותן לחלק לעניים
בפורים אין הגבאים רשאים לשנותן לצדקה אחרת .ונותנים את כל הכסף
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שדי להם בפחות והשאר
לעניים ואין מדקדקים עם מעות של העניים לומר ֶ
ייפול לכיס של צדקה .אלא קונים אוכל עם כל הכסף ,ומותר האוכל שלא
הספיקו לאכול בפורים יימכר וייפול לכיס של צדקה.
כתב הטור שגם העניים אינם רשאים להוציאן לדבר אחר אלא לסעודת
פורים .אולם ב״י תמה על הטור בזה ,דהפוסקים )רי״ף ,רא״ש ורמב״ם( כתבו
שליתא להא ברייתא ,ומותר לעני להוציא את הכסף כראות עיניו.
כתב הגהות אשר״י :״מעות שחשב בלבו לחלקם ביום פורים אינו רשאי
לשנותם אלא אותם מעות עצמן חייב לחלק״ .והטעם ,דס״ל דצדקה יש לה דין
הקדש וחייב לקיים את מחשבתו ,אף שלא הוציא בשפתיו.

כל הפושט את ידו
כתוב בירושלמי שאין מדקדקים במעות פורים ,כלומר אין אומרים ״ זה
רמאי ואין צריך לתת לו״ ,אלא כל הפושט את ידו ליטול  -נותנים לו ואין צריך
לדקדק אחריו.
כתב הטור :אחד ישראל ואחד עכו״ם .וכן כתב נמוקי יוסף )בבא מציעא(
שמנהג כל ישראל לתת אפילו לעכו״ם ,דאם אין נותנים להם איכא משום
איבה .אולם בהגהות מיי׳ על הלכות פורים הביא ביקורת חריפה על המנהג
הזה ,דגוזלים בזה את העניים ומדמה בעצמו כאילו מקיים ״ומתנות לאביונים״,
הנאמרים באביוני ישראל דוקא .וקרא עליהם את המקרא הזה :״וכסף הרביתי
להם וזהב עשו לבעל״ .ולפיכך ,״בעיר חדשה שלא הרגילו בכך  -אסור
להרגילם .אבל במקום שהרגילו ,אין לבטל הדבר מפני דרכי שלום״ .וכתב ב״י
שאפשר שהטור דיבר רק במקום שנהגו דוקא או בעיר חדשה שיש אילוץ לנהוג
כן מפני דרכי שלום .כאמור ,הדיון הוא אם מותר לתת לעניי עכו״ם כלל ממעות
פורים ,אולם ודאי שאין יוצאים בזה ידי חובה.

במקום שאין עניים
כתב המרדכי שבמקום שאין עניים )יהודים( יכול לעכב מעות פורים
שלו לעצמו וליתנן במקום שירצה .כלומר ,מה שגבו כבר וכן מה שרגיל לתת
בכל שנה לצורך העניים )מ״ב סקי״ג(.
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משלוח מנות
עיין גפ״ת ז,ב
רי״ף ור״ן ג,ב; רא״ש אות ז
רמב״ם מגילה ב,טו
טור ,ב״י ושו״ע תרצה,ד

ככתוב במגילה ,חייב כל אדם לשלוח מנות איש לרעהו  -שתי מנות
לרעים משובח״ )רמב״ם(.
לאדם אחד .״וכל המרבה לשלוח ֵ
מנות  -היינו שני מיני מאכל או משקה ,אבל אי אפשר לצאת על ידי
נתינת בגדים או שאר דברים .וצריך שיהיה משני מינים שונים ,ולא שתי
חתיכות ממין אחד ,דכי מפני שחתכם נחשבים לשנים )ערוה״ש סקי״ד(? ובעינן
שיהיה מין אוכל מבושל ,ולא בשר חי ,ד״משלוח מנות״ משמע אוכל הראוי
לאכילה .וי״א דכיון שהוא שחוט וראוי להתבשל מיד ,שרי )מ״ב סק״כ(.
החיי אדם הוכיח מן הירושלמי דאם שולח לעשיר דבר שהוא פחוּת
ערך ,אינו יוצא בזה ידי משלוח מנות .אמנם כתב בה״ל )ד״ה חייב( דשאר
הפוסקים לא הזכירו דבר זה ,אבל נכון ליזהר בזה לכתחילה .וערוה״ש )סקט״ו(
כתב דבר דומה לחיי אדם :״אינו די בכזית או ברביעית ,דבעינן מנה יפה ,דזה
לשון מנות ,כענין חתיכה הראויה להתכבד ,שיהא דבר חשוב .ואלו ששולחין
חתיכות קטנות ,לא יצאו ידי חובתן״.
הטורי אבן הסתפק אם יכול לצאת ידי חובת משלוח מנות ומתנות
לאביונים באותו חפץ ,ויצטרך לתת רק עוד מתנה אחת לעני השני )בה״ל ד״ה
או(.
כתוב בגמ׳ שאביי בר אבין ורב חנניא בר אבין ״הוו מחלפי סעודתייהו
להדדי״ .פירש הר״ן :לא היה לאחד מהם כדי שיוכל לשלוח לחברו ולהשאיר
לעצמו ,ולפיכך שלח כל אחד את סעודתו לשני כדי לאכול סעודת פורים ולקיים
מצוות משלוח מנות .וכן הסביר הרמב״ם את דברי הגמ׳.
רש״י פירש את דברי הגמ׳ כך :זה אוכל עם זה בשנה זו ,וזה אוכל עם
זה בשנה השנייה .וב״י הקשה על דברי רש״י ,דאם כן לא היו מקיימים משלוח
מנות איש לרעהו ,ואם תאמר שהיו שולחים )לאחרים או נתנו מנות
אחרות(  -מאי אתא לאשמעינן? והרמ״א כתב שלפי רש״י הגמ׳ באה להשמיע
שאין צורך בשליחה ממש ,אלא יוצא ידי חובה אפילו בכך שחברו אוכל אצלו.
ואם תאמר ,לפי רש״י הרי רק בעל הבית יוצא ידי חובה? כתב הרמ״א שאין
הכי נמי ,רק אחד מהם יצא ידי חובה ,והשני ייצא ידי חובה בשנה הבאה .מ״א
)סקי״ב( כתב שמרש״י משמע שאם סעד אצל חברו ואף אם חברו לא הכין לו
כלום ,בעל הבית יצא ידי חובת משלוח מנות.
עיין ט״ז )סק״ה( ולפי דבריו יוצא שרש״י מחמיר ,ואם החליפו סעודות
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בשנה אחת אינם יוצאים בזה ,דהוי כמו הלוואה .ועיין שעה״צ )סקכ״ט( שחלק
על דברי הט״ז.
מ״ב )סקי״ח( הביא שו״ת בנין ציון שהסתפק אם יוצא ידי חובה אם
הביא בעצמו ולא על ידי שליח.
כתב הרמ״א שיש לשלוח את המנות ביום ולא בלילה .ואם שלח לו
מנות לפני פורים והמנות הגיעו בפורים ,באה״ט )סק״ח( כתב שיצא בזה.
וערוה״ש )סקי״ז( כתב שלא יצא בזה ,דבעינן משלוח מנות בפורים עצמו.
עוד כתב הרמ״א שאם שולח מנות לרעהו והוא אינו רוצה לקבל או
מוחל לו ,יצא .והפר״ח חלק על זה ,וכן החתם סופר תמה על זה )מ״ב סקכ״ד(.
אע״פ שכתוב ״משלוח מנות איש לרעהו״ ,גם אשה חייבת במשלוח
מנות כאיש ,דכל התורה בלשון זכר נאמרה )ערוה״ש סקי״ח( .וכתב מ״א
)סקי״ד( לא ראיתי נזהרים בזה ,ואפשר דוקא אלמנה חייבת לשלוח ,אבל אשה
שיש לה בעל  -בעלה משלח בשבילה לכמה אנשים ,ומ״מ יש להחמיר.
וערוה״ש )סקי״ח( כתב דנשי דידן נזהרות ושולחות מנות.
אשה תשלח לאשה ואיש לאיש ,אבל לא להיפך ,דלא נאה להיות קירוב
דעת בין איש לאשה )ערוה״ש סקי״ח( ,וגם שלא יבוא איש לשלוח לאלמנה
ויבאו לספק קידושין .אולם במתנות לאביונים אין לחוש )רמ״א( .ופירשו
המפרשים )מ״א סקט״ו( שספק קידושין לאו דוקא ,אלא יאמרו שזה סבלונות
שאחר הקידושין ,וחיישינן שמא קידשה כבר בפני עדים ואינם לפנינו .ולכן אין
חוששים במתנות לאביונים ,דבכסף אין חוששין לסבלונות.
ערוה״ש )סקי״ח( כתב דיש להסתפק אם יצא אם שלח לקטן ,״ונלע״ד
שיצא ,דהא ׳לרעהו׳ כתיב וגם קטן בכלל ,כדמוכח מקרא ד׳כי יגוף שור איש
את שור רעהו׳ ,והנוגח שור של קטן חייב״.

סעודת פורים
עיין גפ״ת ז,ב
רי״ף ור״ן ג,ב; רא״ש אות ז
רמב״ם מגילה ב,יד-טו
טור ,ב״י ושו״ע תרצה,א-ג

סעודה בלילה
מצוה להרבות בסעודת פורים )טור( ויוצאים בסעודה אחת )רמ״א(.
וחייב בשמחה קצת בשני הימים ,י״ד וט״ו ,וכן נהגו )רמ״א( .ועיין לעיל )ב,א(
״כרכים המוקפים״ מש״כ בשם המאירי.
אמר רבא :סעודת פורים שאכלה בלילה לא יצא ידי חובתו ,ד״ימי
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משתה ושמחה״ כתיב .אמנם הראבי״ה כתב שיש חיוב לאכול סעודה גם בליל
י״ד ,כמו בלילי שבת ,ולומדים את זה ממקרא מגילה שחייב לקרוא ביום
ובלילה .אולם המרדכי תמה עליו ,דהוא נגד גמ׳ מפורשת ,והביאו הב״י.
וכתב הב״ח דנוהגים לסעוד בלילה כראבי״ה ,אף אם חל י״ד ביום ראשון
וכבר סעד סעודה שלישית במנחה בשבת בסעודה חשובה ,אפילו הכי חוזרין
וסועדין אחר יציאת בית הכנסת בלילה ,דעורכין שולחן וסועדין ומרבין קצת
בסעודה זו לשם פורים .ודינו של רבא רק בא ללמד שאינו יוצא חובת סעודת
פורים בלילה ,אבל אין הכי נמי גם בלילה חייב בשמחה .וכן כתב דרכי משה
בשם תשובות מהר״י ברי׳ן שאמנם אין חיוב סעודה אבל גם בלילה חייב
לשמוח .וכן כתב בהגה בשו״ע :״ומ״מ גם בלילה ישמח וירבה קצת בסעודה״.
כתבו האחרונים דנכון ללבוש בגדי שבת גם כן מבערב ,וימצא אחר כך
בביתו נרות דולקות ושולחן ערוך ומיטה מוצעת )מ״ב סק״ב(.
כתב אורחות חיים שנהגו לאכול בליל פורים אחר התענית זרעונים ,זכר
לזרעונים שהיו אוכלים בבית המלך ככתוב בספר דניאל ,ולפי חז״ל גם אסתר
אכלה זרעונים בבית אחשורוש .וכתב ערוה״ש )סק״ט( ״ולא ידעתי למה בלילה
וגם המנהג לאכול אותם ביום״.
ערוה״ש הביא שיש מי שאומר שנהגו שלא לאכול בשר בליל פורים כדי
שלא יטעו ויחשבו שהיא סעודת פורים .וכתב על זה ערוה״ש )סק״ח( כתב שדבר
תימה הוא ואין זה מנהג .כלומר ,זה מנהג טעות.

פת
מ״א )סק״ט( כתב שלא מצינו שחייבים לאכול פת בפורים ,ומצי למיפטר
נפשיה במיני מטעמים .אולם ערוה״ש )סק״ז( חלק על זה ,כיון דאין משתה בלא
לחם ואינו יוצא ידי חובת סעודה בלי לחם.

זמן הסעודה
כתב תרומת הדשן שרוב העולם נהגו לעשות עיקר סעודת פורים
בערבית ונמשכים בה עד הלילה כך שרוב הסעודה היא בלילה שלאחר פורים.
אולם הוא ורבותיו נהגו לעשות עיקר הסעודה בשחרית .וכן כתב א״ר בשם
השל׳ה שהמנהג המשובח הוא לעשות את הסעודה בשחרית .ורמ״א כתב
בדרכי משה שאמנם כשחל פורים בערב שבת יש לעשותה בשחרית ,אבל
בשאר ימי השבוע מתפללים מנחה ואחר כך אוכלים סעודת פורים )דבשחרית
טרודים במשלוח מנות( וכן נוהגים .וכתוב במנהגים דרוב הסעודה צריכה
להיות ביום.
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על הניסים
כתוב בגמ׳ )שבת כד,א( שאומרים על הניסים בברכת הארץ בברכת
המזון.
אם התחיל לאכול את הסעודה ביום ונמשכה עד הלילה ,כתב הרא״ש
שאין אומרים על הניסים .אולם הגהות מיי׳ כתבו בשם הר״ם שצריך לברך על
הניסים ,כדאשכחן :רב צלי של שבת במוצאי שבת ,וכן כתב אורחות חיים וכן
נוהגים )רמ״א( .וכן נראה דעת המחבר שסתם כדעה זו ,והביא את דעת הרא״ש
בשם יש אומרים.
יש אומרים שמזכירים על הניסים בלילה דוקא כשעדיין לא התפלל
ערבית ,אבל משהתפלל ערבית שוב אינו אומר על הניסים .ויש אומרים דבכל
גווני אומר .ולכן מהנכון שיברך ברכת המזון לפני שיתפלל כדי להוציא את
עצמו מפלוגתא )מ״ב סקט״ז(.
כשחל פורים בערב שבת ונמשכה סעודתו עד הלילה וחייב להזכיר ְר ֵצה
והחליצנו ,מהמ״א )סק״ט( משמע שיאמר גם רצה וגם על הניסים )שעה״צ
סקי״ט( .אולם מ״ב )סקט״ו( כתב שיש לומר רק רצה ואין לומר על הניסים ,דהוי
תרתי דסתרי.
אם שכח לומר על הניסים בברכת המזון ,נחלקו האחרונים אם חייב
לחזור ולברך  -דלא סגי דלא אכיל )כלומר ,מכיון שחייב הוא בסעודה בפורים,
דין על הניסים הוא כדין יעלה ויבוא( ,או דילמא לא הוי עדיף מתפילה ,דלא
מחזירים מי ששכח על הניסים ,וספק ברכות להקל )מ״ב סקט״ו( .וערוה״ש
)סקי״ב( כתב שדבר תימה הוא לומר שחייב לחזור ,ודבר זה לא הוזכר לא בגמ׳
ולא בראשונים .אמנם מחלוקת זו היא דוקא בסעודה ראשונה שאוכל בו ביום,
אבל בסעודה שניה שאוכל אחר מנחה שוב אין מחזירין אותו לכו״ע.

מיחייב איניש לבסומי
עיין גפ״ת ז,ב
רי״ף ור״ן ג,ב; רא״ש אות ח
רמב״ם מגילה ב,טו
טור ,ב״י ושו״ע תרצה,ב

בדין זה מצאנו כמה דעות:
א( חייב אדם להשתכר בפורים עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי.
שכן בירושלמי כתוב דחייב אדם לומר :״ברוך מרדכי ארור המן ,ברוכה
אסתר ארורה זרש ,ברוכים כל הצדיקים ארורים כל הרשעים ,וגם
חרבונה זכור לטוב״ ,וחייב להשתכר עד דלא ידע מאי קאמר .וכתב ב״י,

80

מסכת מגילה כהלכתה

ב(
ג(

ד(

ה(

ו(

ז(
ח(

פרק ראשון

כלומר דאי בין ארור המן וברוך מרדכי לחוד אפילו אם שתה הרבה
מאד לא יטעה בזה )ר״ן ,וכן נראה מהתוס׳ והרא״ש .ואף הרי״ף ,הטור
והמחבר פסקו כגמ׳ זו ,וציטטו את דברי הגמ׳ מילה במילה(.
ומ״מ ,יראה ליזהר בנטילת ידים וברכת המוציא וברכת המזון ,ויהיה
שמחה של מצוה )אור זרוע( .וכתב הפמ״ג דאפשר דמצוות
היום  -מתנות לאביונים ,משלוח מנות ,וסעודת פורים  -חייבים בכוונה
לשם מצוה )מ״ב סק״ד( .כלומר ,אם ישתכר כל כך שלא יוכל לכוין לשם
מצוה ,לא יצא ידי חובה ,ולכן צריכים להיזהר בשתייה מופרזת .וכן כתב
חיי אדם שאם מכיר את עצמו שיזלזל אז במצוה מן המצוות או שינהג
קלות ראש ,מוטב שלא ישתכר וכל מעשיו יהיו לשם שמים.
הגהות מיי׳ כתב שגם ראבי״ה פסק כגמ׳ זו ,אולם דעתו שדין זה למצוה
אבל אין הוא מעכב.
רבנו אפרים פסק שאין הלכה כגמ׳ זו ,ואף הביא ראיה מהמשך הגמ׳
שתוצאות חמורות עלולות לצאת ממנהג זה  -קם רבה ושחטיה לרב
זירא  -שמע מינה דלאו שפיר למעבד הכי .ולפיכך סידרו בגמ׳ את
העובדא של רבה ור׳ זירא מיד אחרי דברי רבא ,כדי להורות שאין הלכה
כמותו )ב״ח(.
אולם יש שהביאו ראיה הפוכה מאותה גמ׳ .דהרי בשנה שלאחר מכן
רבה שוב הזמין את רב זירא לסעודת פורים ,ורב זירא סירב מטעם :״לא
בכל שעתא ושעתא מתרחיש ניסא״ ,ואם למדנו דלאו שפיר למעבד
הכי ,למה חשש רב זירא לבוא? הרי כבר אין סכנה כי ברור שלא ישתכרו
)אשכול ,פרי חדש( .ממילא לפי זה ,דין חייב לבסומי אכן נפסק להכלה.
הרמב״ם לא הזכיר את שיעור השכרות הכתוב בגמ׳ :״עד דלא ידע בין
ארור המן לברוך מרדכי״ ,אלא רק כתב :״ושותה יין עד שישתכר ו ֵי ָרדם
בשכרותו״ .וכן כתב הרמ״א בדרכי משה בשם מהרי״ב והסביר דבזמן
השינה אין הוא יודע בין ארור המן וברוך מרדכי ,וכן פסק בהגה בשו״ע.
״וכן ראוי לעשות״ )מ״ב סק״ה ,בשם פמ״ג() .ועיין ערוה״ש סק״ג דיתכן
שהרמב״ם פוסק כרבנו אפרים(.
אורחות חיים כתב שאין כוונת הגמ׳ שישתכר  -שכן השכרות היא
איסור גמור ואין לך עבירה גדולה מזו ,שהיא גורמת לגילוי עריות
ושפיכות דמים ועוד כמה עבירות  -אלא ישתה קצת יותר מלימודו .ועיין
לשון המאירי המובא בבה״ל )ד״ה עד( .וכן כתב ערוה״ש )סק״ה(,
״ולמעשה יש להתרחק מן השכרות ובפרט שתיית יי״ש ,שבשכרותו
יתמלא קיא צואה ,ורק לשתות מעט יותר מלימודו ולישן קצת״.
חשבון ״ארור המן״ ו״ברוך מרדכי״ שוה בגימטריה ) ,(502וצריך
להשתכר עד שלא יידע לעשות את החשבון )אגודה ,רבנו ירוחם(.
יש פיוט שחלק מן הבתים מסתיימים ב״ארור המן״ וחלק ב״ברוך
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מרדכי״ ,וצריכים להתרכז כדי לא להתבלבל .חייבים לשתות עד שלא
יוכל לומר את הפיוט בלי להתבלבל )דרכי משה בשם המנהגים(.
ט( עד שלא יוכל להבחין איזו טובה עדיפה  -גדולת מרדכי או מפלת המן
)ט״ז סק״א ,גר״א(.
י( ערוה״ש )סק״ד( הקשה על דברי הראבי״ה ,שאמר דין זה אינו חיוב אלא
למצוה בעלמא ,והרי בגמ׳ כתוב לשון חיוב .והסביר דאמנם חייב אדם
לשתות בפורים ,אולם ניתנה הרשות ביד כל אדם להחליט על שיעור
השתיה ,אבל כל זה ״עד דלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי״ .כלומר
שיעור הגמ׳ הוא שיעור מירבי ולא שיעור מינימלי .וכן כתב יד אפרים,
שהך ״עד״ הוא ולא עד בכלל ,דאם ישתכר יותר מדי לא יוכל לקיים את
עיקר החיוב ,דהיינו הכרת גודל הנס.
הרוצה בעיון נוסף ,יעיין בספר המועדים בהלכה של הרב ש״י זוין.

שושנת יעקב
עיין תוס׳ ז,ב ד״ה דלא
רי״ף ור״ן ג,ב ר״ן ד,ב; רא״ש אות ח
טור ,ב״י ושו״ע תרצ,טז

כתוב בירושלמי )פרק בני העיר ה״ז( :״רב אמר :צריך לומר ארור המן
ארורים בניו ,ברוך מרדכי ברוכה אסתר .ר׳ פנחס אמר :צריך לומר חרבונה זכור
לטוב״ .וגירסת הטור :צריך לומר ״ארור המן ברוך מרדכי ,ארורה זרש ברוכה
אסתר ,ארורים כל הרשעים ברוכים כל הצדיקים ,וצריך שיאמר וגם חרבונה
זכור לטוב״ ,וכן פסק המחבר .זהו המקור לפיוט ״שושנת יעקב״.

הלל בפורים
עיין גפ״ת יד,א )ת״ר מ״ח נביאים  -להכשירן הראשון(
רי״ף ור״ן ד,א; רא״ש אות ח
רמב״ם חנוכה ג,ו
טור ,ב״י ושו״ע תרצג,ג

הגמ׳ שואלת למה אין אומרים הלל בפורים ,״ומה מעבדות לחירות
אמרינן שירה ,ממיתה לחיים לא כל שכן״?! ונאמרו שלשה תירוצים:
א( לפי שאין אומרים שירה על נס שבחוצה לארץ )וכל זה אחרי יציאת
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מצרים(.
ב( אכתי עבדי אחשורוש אנן.
ג( אמנם אומרים הלל ,דקריאת המגילה זו הלל.
יש נפקא מינה גדולה בין התירוצים ,דלפי שני התירוצים האחרונים
מותר לומר הלל על נס שבחוצה לארץ .וכתב הר״ן דלאחר שגלו חזרו שאר
הארצות להכשרן לומר שירה והלל בנס העשוי בהם.
הרמב״ם לא הביא את שני התירוצים הראשונים ,ורק כתב :״ולא תיקנו
הלל בפורים ,שקריאת המגילה היא ההלל״.

עשרת בני המן
עיין גפ״ת טז,ב )עשרת בני המן  -תקומה למפלתן(
רי״ף ור״ן ד,א-ד,ב; רא״ש אות ט
רמב״ם מגילה ב,יב
טור ,ב״י ושו״ע תרצ,טו; תרצא,ג-ד

בנשימה אחת
כתוב בגמ׳ שצריך לומר את עשרת בני המן והמילה ״עשרת״ בנשימה
אחת כי יצאו נשמותיהם בבת אחת ,וכדי להודיע את זה לכל העם קוראים
בנשימה אחת )רמב״ם( .וכתבו התוס׳ דהיינו לכתחילה ,אבל בדיעבד יצא אפילו
אם לא אמרם בנשימה אחת .אמנם הגהות מיי׳ כתב שהראבי״ה הסתפק בדבר
אם הדין הוא למצוה או לעכב .אולם הרמ״א פסק כתוס׳.
כתב הרמ״א בשם מהרי״ל ורוקח :״ולכתחילה נוהגים לומר בנשימה
אחת מתחילת חמש מאות איש״ לפי שעשרת בני המן היו שרי חמישים על
אותם חמש מאות איש .״ומי שיש לו נשימה קצרה ישער שאם יתחיל מן חמש
מאות איש לא יוכל לומר כל עשרת בני המן בנשימה אחת ,טוב יותר שיתחיל
מן ׳ואת פרשנדתא׳ וכו׳ כי זהו דינא דגמרא ,אבל ׳חמש מאות איש׳ הוא מנהג
בעלמא״ )מ״ב סקנ״ד(.
כתב החיי אדם שמה שנוהגים במקצת מקומות שכל הקהל אומרים
עשרת בני המן אינו מנהג ,אלא הקורא יאמרם לבד והשאר ישמעו כמו כל
המגילה )מ״ב סקנ״ב(.
הטור כתב שאע״פ שהמגילה נקראת אגרת ,אין צורך לקרוא את
המגילה בנשימה אחת )כלומר מותר לנשום בין פסוק לפסוק( .אולם הרוקח
כתב את המנהג שלא לנשום בין פסוק לפסוק )וכנראה יש לנשום בתוך הפסוק,
כי הרי אי אפשר לא לנשום כלל( .ומ״ב )סקנ״ב( כתב שבכל המגילה אין
להפסיק יותר מנשימה אחת בין פסוק לפסוק כי צריכים לקרותה כאגרת .ובין
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פרק לפרק ינוח איזה רגעים )ערוה״ש סקכ״א(.

וי״ו דויזתא
״אמר ר׳ יוחנן :וי״ו דויזתא צריך למימתחה בזקיפא כמורדיא דלברות,
מאי טעמא? כולהו בחד זקיפא אזדקיפו״.
כתב הר״ן שאין לפרש שכותבים וי״ו גדולה ,דאין וי״ו זו נמנית בין
האותיות הגדולות במסורה .אלא יש לפשוט את ראשו ,כלומר לזקוף את ראשו
כלפי מעלה .אולם הרא״ש כתב שהיא מאל״ף בי״ת של האותיות הגדולות .ויש
מפרשים שצריך להאריך בקריאתה ולא לחטוף אותה ,וכן נהג מהרי״ל )דרכי
משה(.
הרמב״ם לא הזכיר דין זה ,אולם כן פסק המחבר .הט״ז )סק״ג( הביא את
דברי הר״ן שאין כותבים וי״ו גדולה אלא זוקפים את ראשה .אולם לבושי שרד
כתב שהיום אין נוהגים כר״ן אלא כדעת הרא״ש שאומרים שתהיה הוי״ו
גדולה ,והיא מאל״ף בי״ת דאותיות גדולות )שעה״צ סקט״ו(.

אריח על גבי אריח
ולבנה על גבי אריח ,חוץ
לבנה ֵ
״כל השירות כולן נכתבות אריח על גבי ֵ
לבנה .מאי טעמא?
ולבנה על גבי ֵ
משירה זו ומלכי כנען ,שאריח על גבי אריח ֵ
שלא תהא תקומה למפלתן״ .וכתוב בירושלמי שדין זה הוי לעיכובא.
ולבנה היינו ה ָח ָלק
רש״י פירש שאריח )שהוא כחצי לבינה( היינו הכתבֵ ,
ולבנה
שהוא כפליים מן הכתב .אולם הר״ן כתב שיותר נראה פירוש ר״ת ,ואריח ֵ
הלבנה ,והשיטה הקצרה היינו
ֵ
שניהם מן הכתב .כלומר השיטה הארוכה היינו
לבנה.
האריח .וכן כותבים שירת הים ושירת דבורה  -אריח על גבי ֵ
לבנה,
הקשה הר״ן על הגמרא משירת האזינו ,דאינו נכתב אריח על גבי ֵ
והרי כתוב כאן ״כל השירות כולן״ וכו׳? ותירץ שהיינו דוקא שירות שיש להם
לבנים.
ולבנה ,לאפוקי שירת האזינו שכל שורותיה ארוכות ,ויש לה רק ֵ
אריח ֵ
עוד כתוב בירושלמי שצריך שיהא ״איש״ בריש דפא ״ואת״ בסופא.
וכתב ב״י בשם בה״ג דע״כ מדובר על השורה הראשונה ,״איש״ בתחילת
השורה ״ואת״ בסוף השורה .שכן אם מדובר על סוף העמוד ,הרי אמרינן
במסכת סופרים שמלת ״עשרת״ צריכה להיות בסוף העמוד ,״וכן נהגו״ .ועיין
ערוה״ש )סק״ט( שאין דין זה לעיכובא ,ולא כא״ר.
על פי זה נהגו לכתוב את כל עשרת בני המן בדף נפרד באותיות גדולות,
כדי ש״איש״ יהיה בראש הדף ו״עשרת״ בסוף הדף .אולם הגר״א כתב שדבר זה
הוא שיבוש ,דכאמור ״איש בריש דפא״ היינו בתחילת השורה ,ואמנם מותר
להתחיל שירת עשרת בני המן גם באמצע הדף ,וכן עדיף לעשות ,דאם לא כן
יצטרך לכתוב אותיות גדולות שיחזיקו את כל העמוד ,והרי אותיות אלו לא

84

מסכת מגילה כהלכתה

פרק ראשון

נמסרו לנו כאותיות גדולות של אל״ף בי״ת רבתי.
בנשמת אדם כתב לקיים את המנהג ,אולם יש לכתוב אותיות ארוכות,
שכל אות תחזיק כמה שורות )ולא אותיות גסות יותר מאשר שאר אותיות
המגילה( .גם שער אפרים כתב להחזיק את המנהג ,ואפילו מותר לכתוב אותיות
גסות ,דכיון שכתובות הן בדף נפרד אין קפידא .וכן כתב ערוה״ש )סקי״א( .ועיין
שעה״צ )סקט״ז( שאם נהג כדברי הגר״א אין להקפיד בדיעבד ,דכן כתב הגר״א
לכתחילה וכן דעת החתם סופר .כדי לצאת את כל הדעות יש שהקפידו לכתוב
מגילה בת י״א שורות וכך כל האותיות שבמגילה )כולל עשרת בני המן( הן
באותו הגודל ,והיא נקראת בפי העם ״מגילת הגר״א״) .אולם כאמור מנהג
הגר״א האמיתי הוא להתחיל את עשרת בני המן מאמצע העמוד באותיות
רגילות ,ולגמור את העמוד ב״עשרת״ ,וכן כתב במעשה רב אות רמג(.
אם כתב עוד שיטות אחר תיבת ״עשרת״  -כשר ,אולם יש מחמירים.
וכתב שער אפרים ,דאם יש שם מגילה אחרת שכתובה כדינה אין לקרוא
במגילה כזו לכתחילה בציבור .ואם יש טורח ציבור להמתין עד שיביאו את
המגילה הכתובה כדינה ,יכולים לקרוא בזו.

שרטוט
נעסוק בסוגיה זו לקמן )יח,ב(.
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פרק שני  -הקורא למפרע
קראה למפרע
עיין גפ״ת יז,א  -יח,א )משנה  -משתוקא בתרין(
גמ׳ לקמן יח,ב )ת״ר השמיט בה הקורא  -ועד סופה(
רי״ף ור״ן ד,ב; ר״ן ה,ב ד״ה ת״ר השמיט; רא״ש אות א
רמב״ם מגילה ב,א
טור ,ב״י ושו״ע תרצ,ו

״הקורא את המגילה למפרע לא יצא״ ,וכן לקמן :״קראה סירוסין לא
יצא״ .וכן בברייתא לקמן :״השמיט בה הקורא פסוק אחד ,לא יאמר אקרא את
כולה ואחר כך אקרא אותו פסוק ,אלא קורא מאותו פסוק ואילך .נכנס לבית
הכנסת ומצא ציבור שקראו חציה ,לא יאמר אקרא חציה עם הציבור ואחר כך
אקרא חציה ,אלא קורא אותה מתחילתה עד סופה״ .וצריכים את שתי
דוגמאות בברייתא .פסוק אחד ,דסד״א דפסוק אחד מילתא באפי נפשיה הוא
ובתר כולה אפשר למקרייה .וכן סיפא ,שאפילו כשקוראים קטע שלם ולא נהרס
הרצף ההגיוני של הסיפור ,בכ״ז צריכים לקרוא את המגילה כסדרה .ואפילו
אם קרא תיבה אחת למפרע צריך לחזור ולקרוא על הסדר )מ״ב סקכ״ב(.
אם בירך ברכות המגילה והתחיל לקרוא שלא מראש המגילה ,נתבטלה
ברכתו ,כדין שאר הפסק בין הברכה לתחילת המצוה )בה״ל ד״ה הקורא(.
וכפי שלמדנו בגמ׳ ,כן הדין בהלל ,ק״ש ותפילה.
אמנם לגבי ק״ש הפוסקים כתבו שהכוונה שלא קרא כסדר הפסוקים,
אבל הקורא את שלש הפרשיות שלא כסדרן יצא בדיעבד .ועיין בה״ל )סי׳ סד
ד״ה אע״פ( בשם הגר״א ,שמשמע מהתוספתא שעכ״פ מדרבנן לא יצא .ועיין
שם עוד שאלת פמ״ג למה בכתיבת מזוזה ותפילין מקפידים שיכתבו את
הפרשיות כסדרן ,ובק״ש לא מקפידים על הפרשיות .ותירץ דבתפילין ומזוזות
הפרשיות מעכבות זא״ז ,אבל בק״ש כל פרשה מורה על ענין בפני עצמו ,ואינן
מעכבות זא״ז.
אם קרא פסוקים כסדר הזה :א׳ ,ג׳ ,ב׳ ,כשיחזור ויקרא אין צורך לקרוא
אלא מפסוק ג׳ ואילך .ואע״פ שקרא פסוק ב׳ שלא כסדרן ,עכשיו ,כשקורא שוב,
הוא כסדרן )בה״ל שם ד״ה בד״א(.
ולענין תפילה ,עיין מה שכתבנו במסכת ברכות )לד,א( ״דילג על אחת
מברכות שמונה עשרה״.
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קראה בעל פה
עיין גפ״ת יח,א )קראה על פה  -זכור בפה(
רי״ף ור״ן ד,ב; רא״ש אות א )משנה(
רמב״ם מגילה ב,ג
טור ,ב״י ושו״ע תרצ,ג; שם,ז

כתוב במשנה :הקורא את המגילה בעל פה לא יצא .יש להדגיש שדין
זה מדבר על קריאת כל )או רוב( המגילה בעל פה ,אבל אם קרא רק כמה
פסוקים )או מיעוט המגילה( בעל פה ,נלמד לקמן )יח,ב ״השמיט בה סופר״(
שיצא .מ״א )סק״ח( הקשה למה המחבר חזר על דין זה פעמיים ,ועיין מ״ב
)סקכ״ד( שתירץ בצורה פשוטה .ועיין ערוה״ש )סוף סקי״א(.
קריאה ממגילה פסולה נמי מקרי בעל פה ,ולא יצא )מ״ב סק״ו(.

קראה תרגום או לעז
עיין גפ״ת יח,א )קראה תרגום  -ופרסומי ניסא(
רי״ף ור״ן ד,ב  -ה,א; רא״ש אות א
רמב״ם מגילה ב,ג-ד
טור ,ב״י ושו״ע תרצ,ח-יא

מסקנת הגמ׳ היא שיצא ידי חובתו אם קרא את המגילה בלשון הקודש,
אפילו אם אינו מבין לשון הקודש .ובלעז או תרגום יוצאים רק אלו שמבינים
אותו לשון )וכמובן ,כל זה דוקא כשהמגילה כתובה באותו לשון ,דאם לא כן
הוי קורא על פה(.
כתב מ״ב )סקל״ב( בשם הפמ״ג שאם הקורא אינו מבין את אותו הלשון,
אין הוא יכול לקרוא אף לפני אחד שמבין את אותו הלשון ,דכיון שהוא אינו
יכול לצאת אין הוא מוציא אחרים .אולם עיין ערוה״ש )סקי״ב( דשם כתב שאם
הקורא כבר יצא וקורא עכשיו להוציא אחר  -יצא ,דוודאי גם לעצמו היה מועיל
אילו הבין הלשון ,והעדר ידיעה אינו חסרון בעצם ,שהרי בידו לידע אם ילמד
את הלשון.
עיין ערוה״ש )סקי״ג( דכתב :״ופשוט הוא דמגילה בלשון לעז צריך
שתהא כתובה על פי דקדוק זה הלשון ,ועל קלף ובהכשר הדיו ,וכל הפרטים
שיתבארו בסימן הבא )תרצא(״ .אולם בה״ל )ד״ה אבל( כתב בשם הריטב״א
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שמגילה הכתובה בכתב האומות אין מדקדקין בה שיהיו האותיות מוקפות גויל,
שלא הצריכו את זה אלא בכתב הקודש.

מבין לשון הקודש
רש״י ורמב״ם סוברים שלועז יוצא בלעז אפילו אם הוא מבין לשון
הקודש ,אבל הרמב״ן חולק וסובר דכל שיודע לשון הקודש אינו יוצא אלא
בלשון הקודש .ומש״כ במשנה ״ללועזות בלעז״ ,כלומר שאינם יודעים אלא לעז,
וכן כתב הרשב״א.
הר״ן דחה את ראיותיו של הרמב״ן וכתב שבזה גופא נחלקו רשב״ג
ורבנן .לפי רבנן אם מבין גם לשון הקודש וגם לעז  -יוצא בשניהם .ולפי רשב״ג
אם מבין לשון הקודש ולעז  -אינו יוצא אלא בלשון הקודש או ביוונית ,אבל אם
אינו מבין לשון הקודש ,יוצא בלעז שהוא מבין .וסיים הר״ן :״אבל יש לחוש
לדברי הרמב״ן ז״ל ,מדאיפסיקא הלכתא בספרים כרשב״ג ,ואפשר נמי דבמגילה
נקטינן כוותיה״.
בשו״ע המחבר סתם כרמב״ן ,שאינו יוצא ,והביא את דעת רש״י
והרמב״ם בשם י״א .ועיין מ״ב )סקל״ג( שאף שמשמע שהמחבר סתם להלכה
כדעת הרמב״ן ,אין לחזור ולברך ,דספק ברכות להקל ,וגם הר״ן כתב רק שיש
לחוש לדעה זו.

כתב אשורית
כתב הרמב״ם :״והוא שתהא כתובה בכתב אותו הלשון ,אבל אם היה
כתובה בכתב עברי וקראה ארמית לארמי לא יצא ,שנמצא זה קורא על פה״.
וכתב כסף משנה וב״י שאע״פ שמשמע מלשון הרמב״ם דבעינן תרתי:
שתהא כתובה באותו לשון ,ועוד שתהא כתובה בכתב של אותו לשון ,אין הדין
כן ,אלא צריך שתהא כתובה באותו לשון בלבד ,ואפילו אם כתובה בכתב של
לשון אחר .הראיה ממה שכתב הרמב״ם ״שנמצא זה קורא על פה״ ,וזה שייך
רק כשהמגילה כתובה בלשון אחר ולא בכתב אחר .והרמ״א הביא את הדברים
הללו בהגה בשו״ע.
אמנם ,כמה פוסקים חולקים על זה )שעה״צ סקל״א הביא ריא״ז ,רשב״ץ,
מאירי ,פר״ח ,גר״א( ,וסוברים שמגילה אינה כשרה בכל לשון אלא אם היא
כתובה בכתב אשורית .אולם ,עיין בה״ל שהביא שורה של ראשונים שמסכימים
לב״י )ר״ן ,רשב״א ,ריטב״א ,וכן משמע מתוס׳ והרמב״ם(.

היום
כתב הריב״ש דהיום אין יוצאים ידי חובתם במגילה הכתובה בלשון לעז
מפני שכתוב בגמ׳ שאין אנו יודעים את פירוש המילים :״האחשתרנים בני
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הרמכים״ ,ואם חכמי הגמ׳ לא ידעו פירושם אנן מנא ידעינן? אמנם ב״י דחה
את דבריו בזה ,דניתן לכתוב את כל המגילה בלשון לעז ,וכשיגיע למילים הללו
יכתבם בלשון הקודש ,דלא מצינו שמגילה הכתובה בשני לשונות תהיה פסולה.
)ועיין מ״ב סקל״ד שבכל מקום שאומרים שיוצאים בלשון לעז ,חייבים לקרוא
את המילים הללו בלשון הקודש(.
אולם הר״ן כתב בתשובה שאי אפשר לכתוב בלעז כי הלעז משובש ולא
כתב שום אפשרות לתיקון ,אלא יש למחות מלקרותה לנשים בלעז ״וכן ראוי
לעשות״ )ב״י( .הרמ״א הביא את דברי הב״י בזה ,אבל כל זה בדיעבד ,דאסור
לכתחילה לקרותה בשני לשונות )מ״א סקי״ב( .ונוהגים היום לקרוא הכל בלשון
הקודש ולכתבה בכתבי אותיות הקודש )לבוש(.
עיין בה״ל )ד״ה הכתובה( שאם שינה וכתב כמה תיבות בלשון לעז ,כמה
פוסקים פוסלים את המגילה ,דכתוב בגמ׳ )ח,ב( :״מקרא שכתבו תרגום ותרגום
שכתבו מקרא ,אינו מטמא את הידיים״ .ואע״ג שאפילו מגילה שחסרה עד חציה
כשרה בדיעבד ,שאני הכא דהוי כמזויף מתוכו .והריטב״א מצדד להכשיר בזה,
וצ״ע.

יוונית
רב ושמואל סוברים כרשב״ג )לעיל ח,ב( שסובר שלשון יוונית הוא כמו
עברית לענין זה ,ויוצא בה אפילו אם אינו מבין יוונית .הרי״ף לא הביא את הדין
הזה של רב ושמואל ,אלא כתב שמגילה שכתובה יוונית כשרה רק ליוונים.
וכתב הרא״ש דיתכן שהרי״ף סובר דאע״פ שאין חולק על דינם בגמ׳  -אין הלכה
כרשב״ג .ואמנם רב ושמואל אמרו את דבריהם אליבא דרשב״ג ,אבל גם הם
לא סוברים כמותו.
אולם בעל המאור חולק על הרי״ף ,דלעיל )ט,ב( :״אמר ר׳ אבהו אמר ר׳
יוחנן הלכה כרשב״ג״ ,ולעז יווני כשר לכל ,וכן פסקו רב עמרם גאון והרמב״ם.
הרמב״ן האריך להוכיח שאין הלכה כרשב״ג ,אולם הר״ן דחה את ראיותיו
וכתב :״לפיכך נראה דוודאי קיי״ל כשמואל ,דלעז יווני לכל כשר ,ולא השמיטהּ
הרב אלפסי ז״ל אלא מפני שעכשיו אין אנו יודעין מהו לעז יווני .וכבר כתב
הרמב״ם ז״ל )בפרק ראשון מהלכות תפילין-ס״ת( שכבר נשתכח יווני מן העולם
ונשתבש ונאבד .ולפיכך כתב הרב אלפסי ז״ל ׳יוונית ליוונים׳ ,לפי שעכשיו לא
הוכשר לשון יווני אלא למכירין אותו ,לפי שאין אנו בקיאין בלשון יוונית
הקדום״.
וכתב ב״י שהרמב״ם כתב בהלכות מגילה שלשון יוונית כשרה כדי
ללמדנו את עיקר הדין ,וסמך על מה שכתב בהלכות תפילין שהיום אין שום
יתרון ללשון יוונית משאר לשונות ,ואין כותבים ספרים תפילין ומזוזות אלא
בלשון הקודש ובכתב אשורית.
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קראה סירוגין
עיין גפ״ת יח,א  -יח,ב )קראה סירוגין  -הלכה כריב׳ב(
רי״ף ור״ן ה,א; רא״ש אות א
רמב״ם מגילה ב,ב
טור ,ב״י ושו״ע תרצ,ה

כתוב במשנה :״קראה סירוגין )כלומר קרא ושהה ,קרא ושהה( יצא״.
ובגמרא מבודאת דעתו של ר׳ מונא ,שאם שהה כדי לגמור את כולה  -חוזר
לראש .נחלקו בגמ׳ אם הלכה כר׳ מונא .הראשונים כתבו שאין הלכה כר׳ מונא
)וכן נראה שהיא מסקנת הגמ׳( ,ואפילו אם הפסיק לכמה שעות יצא .מיהו
לכתחילה אסור לשהות הרבה ,אפילו בלי שיחה ,דלשון המשנה הוא ״יצא״,
והיינו בדיעבד )שעה״צ סקי״ח(.
לענין ק״ש למדנו שכל זה דוקא אם לא היתה מניעה שימשיך לקרוא,
אבל אם הפסיק מחמת אונס ולא היה יכול לקרוא ,עליו לחזור לראש ,והוא
הדין לענין מגילה .מיהו אין לברך פעם שניה )מ״ב סקי״ח( .וערוה״ש נשאר
שהקלו מטעם
ֵ
שהקלו במגילה כיון שנקראת אגרת )וכמו
ֵ
בצ״ע בדין זה ,דיתכן
זה כשלא נכתבה כהלכתה( .ועוד שהרי״ף והרמב״ם סוברים שגם בק״ש אינו
חוזר לראש אפילו מחמת אונס.
דרכי משה כתב בשם הרשב״א שאפילו אם שח בינתיים אין צריך
לחזור ,מיהו גוערים במי ששח .וכל זה אם שח הקורא ,אבל השומע ששח ובגלל
זה לא שמע את הקריאה ,לא יצא לדעת כמה פוסקים אפילו אם חיסר רק תיבה
אחת )מ״א סק״ז( .ולכן יש צורך גדול שלכל אחד יהיה חומש בידו כי בעוד
שמכין הנערים המן אי אפשר לשמוע כמה תיבות מהש״ץ ,ויוצא במה שקורא
מחומש על כל פנים בדיעבד ,כפי שנראה לקמן ״השמיט בה הסופר״ )מ״ב
סקי״ט( .אמנם לקמן נראה שעדיף שלכל אחד יהיה מגילה כשרה בידו.
הר״ן הקשה דמסקנת הסוגיה בפרק מי שמתו היא שבתפילה אם שהה
כדי לגמור את כולה ,לא יצא .ותירץ שבתפילה ,שאסור להפסיק בה מפני
היראה והכבוד ,אם שהה כדי לגמור את כולה ,לא יצא .אבל במגילה והלל,
שמותר להפסיק בהם מפני היראה ומפני הכבוד ,אם שהה אפילו כדי לגמור
את כולה ,יצא.
ועיין מה שכתבנו במסכת ברכות )כב,ב( ״שהה כדי לגמור את כולה״.
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השמיט בה סופר
עיין גפ״ת יח,ב )ת״ר השמיט בה סופר  -הא במקצתה(
רי״ף ור״ן ה,א  -ה,ב; רא״ש אות א
רמב״ם מגילה ב,י
טור ,ב״י ושו״ע תרצ,ג

״השמיט בה סופר אותיות או פסוקין וקראן הקורא כמתורגמן המתרגם
)כלומר על פה  -רש״י ,רי״ף; ועיין הגהות הגר״א(  -יצא .מיתיבי :היו בה אותיות
מטושטשות או מקורעות ,אם רישומן ניכר ,כשרה ,ואם לאו פסולה .לא קשיא,
הא בכולה )כלומר רובה  -רמב״ם( הא במקצתה״.
הקשה הרשב״א דלקמן )יט,א( אמרינן שהלכה כדברי האומר שצריכים
לקרוא את כל המגילה ,ואפילו לפי מאן דאמר שדי לקרוא מ״איש יהודי״ צריך
שכל המגילה תהא כתובה .אלמא ,שאם חסר מתחילת המגילה עד איש יהודי
פסול לכולי עלמא ,ולפי הגמ׳ שלנו כל שאינו חסר רובה של מגילה כשרה?
הרשב״א תירץ שיש לחלק בין חסר בתחילת המגילה או בסוף המגילה )דשם
נראה כספר חסר( לבין אם היא חסרה באמצע המגילה )דשם נראה כספר שלם
אמנם עם טעויות( ,וכיון דנקראת ״איגרת״ אין מדקדקין בה לפסלה בכך .וכתב
אורחות חיים בשם הרא״ש שאם חסרה ענין שלם ,גם באמצעיתה פסולה.
בשו״ע ,המחבר כתב את מסקנת הגמ׳ :לכתחילה צריכה שהמגילה
תהא כתובה כולה לפניו ,אבל בדיעבד אם הסופר השמיט בה אותיות או
תיבות ,אפילו עד חציה ,וקראם הקורא על פה ,יצא .אבל ביותר מחציה ,אפילו
הן כתובות אלא שהן מטושטשות ואין רישומן ניכר ,פסולה .הרמ״א בהגה
הוסיף את דין הרשב״א ,שדוקא באמצע המגילה ,ואת דין האורחות חיים,
שדוקא שלא השמיט ענין שלם.
אם אין לו מגילה אחרת קורא במגילה זו אף לכתחילה )מ״ב סק״ח(.
מדין הרשב״א המובא ברמ״א משמע שאפילו אם השמיט רק פסוק
ראשון או אחרון ,פסולה )מ״ב סקי״א( .ועיין שעה״צ )סק״י( שלא ברור
שהרשב״א יסבור כן לחומרא .אמנם אם חסרות כמה תיבות בפסוק ראשון או
אחרון בוודאי לא מסתברא להחמיר ,כיון שגם עיקר דינא דרשב״א אינו מוכרח.
בה״ל )ד״ה אבל( כתב שבדין זה יש מבוכה בין הפוסקים:
א( דעת הרא״ש היא לא כרשב״א ולא כאורחות חיים ,אלא אפילו אם חסר
מההתחלה או אפילו אם חסר בה ענין שלם ,כשרה ,כל עוד שרוב
המגילה כן כתובה ,וכן דעת הב״ח.
ב( יתכן שהרשב״א והאורחות חיים חולקים אהדדי ,ואם חסר ענין שלם
באמצע המגילה הרשב״א יכשיר ,ואם השמיט פסוק או פסוקים בודדים
בתחילת המגילה ,יכשיר האורחות חיים.
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״ומ״מ לדינא אין לנטות מדעת הרמ״א ,שתפס כהרשב״א והאורחות
חיים״ )שם(.
לגבי הדין של פסול רוב מטושטשות ,היינו אף במקרה שברוב תיבות
המגילה יש אות מטושטשת ,אפילו אם רוב האותיות במגילה אינן מטושטשות
)בה״ל ד״ה אבל(.

מגילה לכל אחד בידו
כתב מ״ב )סקי״ט( :״ולכן יש צורך גדול שלכל אחד יהיה חומש בידו כי
בעוד שמכין הנערים המן אי אפשר לשמוע כמה תיבות מהש״ץ ,ויוצא מה
שקורא על פה מחומש ויוצא על כל פנים בדיעבד״ ,דמילים אלו שהוא קורא
מהחומש הוי כקורא על פה .אמנם כתב מ״ב )סקכ״ו( בשם הפמ״ג :״כל ירא
שמים נכון שיהיה לו מגילה כשרה בידו ולקרוא מילה במילה בלחישה ,שאי
אפשר לשמוע מהש״ץ הכל ,ובפרט שהנערים מבלבלים״ .ועיין עוד מה שכתב
המ״ב )סי׳ תרפט ס״ק יח-יט(.

ספר תורה
הקלו במגילה מפני
כתב הרמב״ן שדין זה דבמקצתה כשרה הוא קולא ש ֵ
שנקראת אגרת ,אבל ספר תורה שחסרה בו אפילו אות אחת  -פסול ואסור
לקרוא בו .אולם הר״ן חילק בין מצוות כתיבת ספר תורה לדין קריאת התורה.
אי אפשר לצאת ידי חובת מצוות כתיבת ספר תורה אם חסרה אות או שיש
טעות באות אחת .וכן הדין בתפילין ומזוזה .אבל ייתכן שיוצא ידי חובת קריאת
התורה בדיעבד אם לא תיקן וקרא בספר כזה ,כדין מגילה .לשם הרחבה בסוגיה
זו עיין או״ח קמג,ד.

קראה מתנמנם
עיין גפ״ת יח,ב )מתנמנם  -מידכר(
רי״ף ור״ן ה,ב; רא״ש אות א
רמב״ם מגילה ב,ה
טור ,ב״י ושו״ע תרצ,יב

כתוב במשנה :״קראה מתנמנם )הואיל ולא נרדם(  -יצא״ .ומתנמנם
היינו דקוראים לו והוא עונה ואינו יודע לאהדורי סברא ,וכי מדכרו ליה מדכר.
ואין חילוק בין תחילת שינה לסוף שינה )ט״ז סק״ח ,בה״ל ד״ה קראה( .וכתב
פמ״ג דצריכים לומר דמ״מ הוא יכול לכוין לצאת ,דמצוות )כמו מקרא מגילה(
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צריכות כוונה.
כתב המרדכי שבירושלמי מופיע מעשה שמנשה התנמנם בזמן קריאת
ָתנו,
המגילה ור׳ זירא אמר לו לחזור .ותירץ שאין הירושלמי חולקת על משנ ֵ
אלא אם הקורא התנמנם יצא ,אבל אם התנמנם השומע )כמו מנשה( לא יצא,
דוודאי יחסרו לו כמה תיבות ,וכן כתב שבלי הלקט בשם רבנו שמחה ,וכן פסק
המחבר.

כוונה לצאת ידי חובה
עיין גפ״ת יח,ב )היה כותבה  -אתרמויי(
רי״ף ור״ן ה,ב; רא״ש אות א ,תחילת אות ב
רמב״ם מגילה ב,ה-ו
טור ,ב״י ושו״ע תרצ,יג-יד

כתוב במשנה :היה כותבה )או( דורשה )או( מגיהה ,אם כיון לבו יצא,
ואם לאו לא יצא .בגמ׳ הסבירו שמדובר במקרה שהיה כותב מגילה בפורים או
היה קורא ממגילה כשרה )עיין לקמן ״אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן
הכתב״(.
על איזה כוונה מדובר? כתב הרמב״ם שאם כיון לבו לצאת ידי מצוות
מקרא מגילה מהמגילה הכשרה שממנו הוא מעתיק ,יצא .ואם לא כיון לבו
למצוה או אם כיון לקרוא מהמגילה שהוא כותב עכשיו ,לא יצא ,דצריכים
לקרוא ממגילה שלמה כפי שנלמד )לקמן יט,א ״צריכה שתהא כתובה כולה״(.
וכתב המגיד משנה שמלשון הרמב״ם משמע שהוא פוסק שמצוות צריכות
כוונה .אמנם אולי דין מגילה הוא שונה משאר הדינים ,ולכו״ע צריכים כוונה.
שיטת הטור אינה ברורה וז״ל :״והוא שיכוין לקרותה כראוי ולא כמי
שקורא להגיה״ .מזה משמע שהוא סובר שמצוות אין צריכות כוונה ,דאין צורך
לכוין לצאת ידי חובה אלא לכוין לקרותה כראוי .אולם בהמשך דבריו כתב:
״וצריך שיכוין הקורא לצאת בקריאתו״ ,משמע שהוא סותם כמ״ד דמצוות
צריכות כוונה .וכתב הב״י שגם הטור סובר שמצוות צריכות כוונה .אלא ,כתב
הטור שלכו״ע לא יקרא כמי שקורא להגיה ,כיון שבמקרה הזה לא יצא גם למ״ד
מצוות אינן צריכות כוונה .בשו״ע ,המחבר סתם כרמב״ם ,שצריכים כוונה
לצאת ידי חובה.
ערוה״ש )סקי״ט( הקשה דמ״א )סי׳ ס׳ סק״ג( כתב שבמצוות דרבנן הכל
מודים דאין צריכות כוונה ,והא מגילה הוי דרבנן? ותירץ ,דכיון שהוא מן
הכתובים ,דברי קבלה כדברי תורה דמי לענין זה .אמנם לפי הראשונים
שסוברים דבמצוה של דיבור ,גם אם היא מדרבנן ,הכל מודים דצריך כוונה אתי
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שפיר בפשיטות) .ואולי זו כוונת המגיד משנה לעיל דבמקרא מגילה כו״ע מודים
דצריך כוונה(.
אפילו אם קרא את כל המגילה בצורה כזו ,יצא ,הואיל וכיון לצאת בזה
ידי חובה .אולם אם לא כיון לצאת ,אפילו רק בפסוק ראשון ,אף שמשם ואילך
התכוין לצאת ,לא יצא )מ״ב סקמ״ב(.
״דורשה״  -כתב הרא״ש שאע״פ שאסור להפסיק במגילה ,מכל מקום
יצא בדיעבד .אי נמי ,כיון שאינו דורש אלא בעניינו של מגילה אין זה חשוב
הפסק .וכן כתוב בירושלמי :ובלבד שלא יפליגו דעתם לעניינים אחרים.
״מגיהה״  -אם היה קוראה בעת ההגהה וכיון לצאת ידי חובתו ,יצא.
ודוקא אם קרא את המגילה בניקוד כראוי ,אבל אם קרא להגיה על פי המסורת
)הכתיב( ולא בניקוד כראוי ,לא יצא ידי חובתו )מ״ב סקמ״ה(.
צריך שיכוון הקורא לצאת בקריאתו וגם להוציא את כל השומעים ידי
חובתם ,וגם השומעים צריכים לכוין לצאת .ולפי פסק המחבר שמצוות צריכות
כוונה ,כל זה לעיכובא .אם ש״ץ קורא ,אין צורך שיכוון להוציא את כל
השומעים באופן פרטי ,דמסתמא דעת הש״ץ על כולם .אבל יחיד הקורא בבית
לפני כמה אנשים צריך לכוין להוציא את כל השומעים בפרט )ערוה״ש סקי״ט(.
ולענין השומעים  -הדין ישתנה ,דאם עומדים בבית הכנסת סתמא מכוונים,
אבל העובר אחורי בית הכנסת ,בעינן שיכוון בפירוש לצאת ידי חובה )מ״ב
סקמ״ט(.
קודם שיתחיל לקרוא יכוון הקורא להוציא והשומע לצאת  -ותו אין
צורך לכוין בכל הקריאה )מ״ב סקמ״ח( .ואם לא כיון לפירוש המגילה לית לן
בה )ערוה״ש סקי״ט(.
השומע צריך להאזין ולשמוע כל תיבה ותיבה מפי הקורא ,ואם חיסר
הקורא אפילו תיבה אחת ,וכן אם השומע חיסר תיבה אחת ,לא יצאו ,וצריך
לחזור ולקרוא.

אין מדקדקין בטעויותיה
עיין גפ״ת יח,ב
רי״ף ור״ן ה,ב; רא״ש אות א
רמב״ם מגילה ב,ז
טור ,ב״י ושו״ע תרצ,יד

הרא״ש והר״ן הביאו את הירושלמי שאין מדקדקין בטעויות שבקריאת
המגילה .״ר׳ יצחק בר אבא בר מחסיא ורב חננאל הוו יתבי קמי דרב ,חד אמר
יהודים וחד אמר יהודיים ,ולא הדר חד מנהון״.
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כתב הר״ן שמהירושלמי משמע דדוקא בטעויות שהענין והלשון אחד,
כגון יהודים ויהודיים ,אבל טעות אחרת לא ,שאם כן לא קראה כולה ,ומשמע
ודאי שכל שחסר ממנה כלום בקריאתה פסולה.
אמנם הב״י כתב שיש לדחות דכל שקרא את התיבה ,אע״פ שלא קראה כתקנה,
קראה כולה מקרי .וכתב הריא״ז )מובא בשלטי הגיבורים( ,דאפילו אם השמיט
מילה או כמה מילים ,כל שאין מפסידים על ידי זה את הקריאה יוצא בדיעבד.
)לדוגמה ,אם השמיט את המילה ״לא״ מהפסוק ״וימי הפורים האלה לא יעברו״
זו משמעות הפוכה ובזה מפסיד את הקריאה(.
אבל אורחות חיים כתב כר״ן דדוקא יהודים/יהודיים ,אבל אם אומר ״ישב״
במקום ״יושב״ ,או ״נפל״ במקום ״נופל״ וכדומה ,ודאי חוזר .בשו״ע המחבר סתם
כלשון הירושלמי שאין מדקדקין בטעויות ,והביא את דעת הר״ן בשם יש
אומרים.
ופשוט שאם טעה בטעמים אין מחזירים אותו .ואם טעה במלרע ומלעיל
ומשמעות המילה משתנה בעקבות כך  -מחזירים אותו) .כגון המילה ״באה״:
״להביא את ושתי וכו׳ ולא באה״ ,דהמילה מלעיל קאי על העבר; אבל ״באה״
מלרע הוי לשון הווה ,כגון :״ובזה הנערה באה אל המלך״ ,וכן ״בערב היא
באה״(.
ערוה״ש )סק״כ( כתב דאם לא החזירו את הקורא ,נראה דבכולם יצא
בדיעבד ,אפילו ביושב/ישב ונופל/נפל ,כיון שאמר את עיקרי התיבות .אולם
בבה״ל )ד״ה אין( כתב סיכום לדין זה:
א( לכתחילה בוודאי יש לנהוג כדעת הר״ן דהיכא שהענין משתנה ,כגון
יושב/ישב ,חוזר וקורא על הסדר ,אפילו אם כבר סיים את כל המגילה.
ומ״מ כיון שהמחבר תלה דין זה בשתי דעות ,יש לנקוט דחוזר ואינו
מברך.
ב( ואם חיסר לגמרי איזה תיבה )או אפילו אות אחת( בקריאה ,לדעת
הפוסקים הנ״ל )הר״ן והרשב״א( חוזר ומברך אף שאין מפסיד בזה את
הקריאה .אכן בחיי אדם חשש לדעת הריא״ז ,וכתב דאם השמיט תיבה
שאין מפסידה את הקריאה  -חוזר ואינו מברך.
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אסור לכתוב אפילו אות אחת שלא מן הכתב
עיין גפ״ת יח,ב )גופא  -מיגרס גריסין(
רי״ף ור״ן ה,ב; רא״ש אות א
רמב״ם תפילין א,יב
טור ,ב״י ושו״ע יו״ד רעד,ב; או״ח לב,כט

מסקנת הגמ׳ היא שמותר לכתוב תפילין ומזוזה שלא מן הכתב מפני
שהכל גורסין פרשיות אלו .אבל אסור לכתוב אפילו אות אחת בספר תורה שלא
מן הכתב ,שמא יטעה בחסרות ויתרות.
כתב רבנו מנוח שכל זה דוקא לכתחילה ,אבל אם עבר וכתב שלא מן
הכתב  -לא פסל .אולם הר״ן כתב שמהירושלמי מוכח שאם כתב שלא מן
הכתב אסור לקרוא בו שלא בשעת הדחק .וערוה״ש )סק״ז( כתב שיש להביא
ראיה לרבנו מנוח מהרמב״ם ,שלא החשיב דין זה בין הדברים הפוסלים ספר
תורה.
עוד כתב רבנו מנוח שצ״ע אם מותר לסופר לכתוב בספר תורה את אותן
פרשיות שבתפילין שלא מן הכתב כיון דגריסן )ב״י ,ש״ך(.
אם נמצא סופר שאין פרשיות התפילין שגורות בפיו ,אסור לו לכתוב
אפילו אות אחת שלא מן הכתב ,אפילו אץ אותו המקצת ששגור בפיו )ב״י סימן
לב ,מדיוק בלשון הטור( .אולם הב״ח חולק על זה וסובר דמותר לכתוב אותו
מקצת בע״פ ,וכן פסקו מ״א )סקמ״א( ומ״ב )סקקל״ד(.
הב״ח כתב דמ״מ מצוה מן המובחר לכתוב בכל גווני מתוך הכתב,
ואפילו תפילין ומזוזות.

שרטוט
עיין גפ״ת יח,ב )גופא  -מיגרס גריסין(
עיין גפ״ת לעיל טז,ב )א״ר תנחום  -כאמיתה של תורה(
רי״ף ור״ן ה,ב  -ו,א; רא״ש אות ב
רמב״ם תפילין א,יב; ז,ד; מגילה ב,ט
טור ,ב״י ושו״ע או״ח תרצא,א; לב,ו; יו״ד רפח,ח; רעא,ה; רפד,א-ב

מגילה )או״ח תרצא,א(
כתוב בגמ׳ )לעיל טז,ב( :״׳דברי שלום ואמת׳ ,מלמד ש)מגילה( צריכה
שרטוט כאמיתה של תורה״ .ב״י הביא את דברי אורחות חיים שדי בשרטוט
שיטה ראשונה .אולם דרכי משה תמה על הב״י בזה ,דאמנם נחלקו המפרשים
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בפירוש ״אמיתה של תורה״ אם הכוונה לספר תורה או למזוזה ,אולם בכל
מקרה מגילה צריכה שרטוט בכל שורותיו ,וכל העולם חולק על האורחות חיים
בזה.
אמנם גם המ״א הביא את האורחות חיים ללא חולק ,וכן כתב הלבוש.
אך הגר״א ולבושי שרד חלקו עליהם ,וכתב הגר״א דיתכן שהמ״א לא ראה את
דברי הדרכי משה בזה.

מזוזה )יו״ד רפח,ח(
מזוזה צריכה שרטוט לדברי הכל ,ואם לא שרטט  -פסולה .וכן כתוב
בגמ׳ )מנחות לב,ב( :״כתבה אגרת פסולה״ .ופרש״י :אגרת  -בלא שרטוט.

תפילין )או״ח לב,ו(
״הלכתא ,תפילין לא בעו שרטוט״ .וכתב הרמב״ם שזה מפני שהם
מחופין .והר״ן כתב שהמזוזה נבדקת פעם בשבע שנים ,אבל תפילין ,מתוך
שנשמרים ,אין נבדקים אלא פעם אחת ביובל ,ולפיכך אין צריכים כתב מיושר.
כנראה הכוונה שמכיון שאין בזה פסול אלא הידור ויופי ,וכיון שאינם נראים
אלא פעם ביובל ,אין צורך להקפיד על זה .ואכן כתבו התוס׳ שלא היו רגילים
לשרטט תפילין ,דכל הפטור מן הדבר ועושהו נקרא הדיוט.
כפי שנראה לקמן ,בגמ׳ )גיטין ו,ב( כתוב שכל פסוק הנכתב צריך שרטוט:
״שתים )שתי מילים( כותבין בלא שרטוט ,שלש אין כותבין״ .וכתבו התוס׳
שהוא הדין בתפילין ,אבל אין צריך לשרטט כל שורה ושורה ,אלא משרטט רק
את השורה הראשונה ,ולכל היותר משרטט בגליון מארבעה צדדין ,ובאמצע
יכתוב הרבה שורות בלא שרטוט ,וכן כתבו הסמ״ג ,המרדכי ,סמ״ק והגהות מיי׳.
כתב האגור שאם שרטט בין כל שורה ושורה אינו פוסל .אמנם רבנו
שמחה כתב שהוא פוסל .אולם הב״י תמה עליו דמהיכי תיתי שיפסול בכך,
דאמרו שתפילין אין צריכים שרטוט ,ואע״פ שנקרא הדיוט ,לא ייפסל מפני כך.
גם מהר״י אבוהב כתב ששרטוט בתפילין הוי מילתא יתירתא ופסולה .אולם
אין כן הסכמת הפוסקים )ב״י(.
הטור כתב :״ואם ירצה לשרטט הרשות בידו״ .והב״י תמה עליו כיון
דהפוסקים כתבו שהוא נקרא הדיוט .ותירץ שהטור סובר שאינו נקרא הדיוט
אלא אם כן עושה את הדבר בדרך חומרא ,אבל אם אינו מתכוין להחמיר אלא
רצונו לכתוב יותר ישר ונאה ,אינו נקרא הדיוט.
כתב הרא״ש שמי שאינו יודע לכתוב בכתב ישר בלא שרטוט יכול
לשרטט את כל השורות ,וכן כתבו המרדכי והטור .״וכן עושים עתה ,שמשרטטין
כל השורות ,ואין בזה הדיוטות ,ואדרבה הוי ליה ׳זה א-לי ואנוהו׳״ )מרדכי(.
ואם לא שרטט וכתב השיטות עקומות  -אין לפסול בתפילין )מ״ב סקכ״א(.
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בשו״ע ,המחבר כתב שאין צורך לשרטט אלא השיטה העליונה ,והרמ״א
כתב שיש אומרים שצריך לשרטט תמיד למעלה ולמטה ומן הצדדים ,אע״פ
שיודע לכתוב בלא שרטוט ,וכן נוהגין .ובה״ל )ד״ה וכן( כתב שהיום נהגו הכל
לשרטט בכל השיטין.
ועיין בה״ל )ד״ה אין( שלפי ר״ת יצא חומרא בדין תפילין ,ואם לא שרטט
את השורה הראשונה ,פסולה אף בדיעבד.

ספר תורה )יו״ד רעא,ה(
כאמור לעיל ,מגילה צריכה שרטוט כאמיתה של תורה ,ופירש רש״י:
כספר תורה .אמנם ר״ת חולק וסובר שספר תורה אין צריך שרטוט ,ו״אמיתה
של תורה״ היינו מזוזה ,שיש בה קבלת עול מלכות שמים .מ״מ כתב ר״ת שטוב
לשרטט ספר תורה ליישר את הכתיבה משום ״זה א-לי ואנונו״ .אולם ר״ת הוא
דעת יחיד בזה וכל הראשונים חלקו עליו )רמב״ם ,רא״ש ,ר״ן ,סמ״ג ,וכן מוכח
מהירושלמי( ,ואם כתב ספר תורה בלא שרטוט פסול ,וכן פסק המחבר.

פסוקים )יו״ד רפד,א-ב(
כתוב בגמ׳ )גיטין ו,ב( :״וא״ר יצחק :שתים כותבין שלש אין כותבין.
במתניתא תנא :שלש כותבין ארבע אין כותבין״ .הרמב״ם )הלכות ס״ת פ״ז(
פסק כמו הברייתא .אולם בה״ג ,הרא״ש והר״ן פסקו כרב יצחק .אמנם בהלכות
ייבום וחליצה )פ״ד( גם הרמב״ם פסק שאין כותבים שלש תיבות בלי שרטוט.
וכתב הרשב״ץ שעל דבריו בהלכות ייבום יש לסמוך להחמיר ,וכן פסק המחבר.
כתב הרמב״ם )הלכות ס״ת פ״ז( :כל כתבי הקודש חייבים לכתוב
בשרטוט ,אפילו כתובים על הנייר .ואין חילוק בין כתיבה לחקיקה בעצים או
בזהב )רבנו ירוחם(.
לגבי כתיבת פסוקים באגרות שלומים ,כתב ר״ת ,שמותר לכתוב אפילו
כמה תיבות מפסוק לדבר צחות ,וכן פסק המחבר .אמנם ,הש״ך הביא את
הירושלמי ,שמשמע ממנו שאסור אם כתוב בכתב אשורית.
כתב הרמב״ן שדוקא דבר שכתוב בכתב אשורית בעי שרטוט ,אבל
כתיבה אחרת ,לא .אמנם הרא״ש כתב שלא ראה שרבותיו נוהגים כשיטה זו
של הרמב״ן .אולם ב״י כתב שהרבה ראשונים סוברים כן )ר״ן ,רבנו יונה ,הגהות
מיי׳ בשם רבנו שמחה ורשב״א( ,וכדאי הם לסמוך עליהם .ועוד ,ברוב הכתובים
נוהגים לשרטט את השטה העליונה כמו שראינו בהל׳ תפילין ,דאם שרטט את
השורה הראשונה שוב לא צריך .ואפילו אם לא שרטט ,הרי כתב הרא״ש
דבשאר שיטות חוץ משיטה העליונה מותר .ועוד ,אין דרך לכתוב הפסוק בראש
האגרת .ואי מתרמי שיכתבו בראש האגרת ,ולא שרטט אפילו שיטה
הראשונה  -לר״ת ,כיון דלצחות הוא ,שרי; ולאינך רבוותא ,כיון דלאו כתב
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אשורית הוא ,שרי .הרמ״א כתב שאם שרטט את השורה העליונה באגרת
שלומים ,שוב לא צריך.

דיני כתיבת המגילה
עיין גפ״ת יח,ב  -יט,א )היתה כתובה  -על הספר בדיו(
רי״ף ור״ן ה,ב; רא״ש סוף אות ב; הגהות אשר״י פרק א אות ט
רמב״ם מגילה ב,ט
טור ,ב״י ושו״ע תרצא,א-ב

״היתה כתובה בסם ,בסיקרא ,בקומוס ובקנקנתום על הדיפתרא ,פסולה
עד שתהא כתובה אשורית על הספר )קלף( ובדיו״.
כתב ר״ת דכיון שהמגילה נקראת ״ספר״ נותנים לה כל דיני ספר תורה,
)חוץ ממה שמפורש בהדיא ,כגון הטיל בה ג׳ חוטי גידין ,כפי שנראה לקמן(.
אבל לגבי כל שאר הדברים היא כספר תורה :לענין עיבוד לשמה; היקף גויל;
חטוטרת החי״ת; תליית הה״ה וקו״ף; צורת האותיות; זיונין של שעטנ״ז ג״ץ;
חסרות ויתרות; עמוד בסופה וחלק בראשה כדי להקיפה בו כס״ת; חק תוכות;
שיהיו שיטותיה שוים; רוחב העמוד ג׳ ״למשפחותיכם״; לכתבה מן הכתב;
ולהוציא כל תיבה מפיו קודם שיכתבנה .הפסולים הללו הם דוקא ברוב
המגילה ,אבל במיעוטה  -כשרה בדיעבד ,דלא גרע מאם השמיט בה.
אם ְכּ ָתבה כותי או אפיקורוס פסולה )רמב״ם( .אם אשה כתבה את
המגילה ,נחלקו הפוסקים :ר׳ עקיבא איגר כתב שהיא פסולה ,כדין מזוזה ,דאשה
חייבת במזוזה אבל פסולה לכותבה .אולם ברכי יוסף )הובא בשערי תשובה( וכן
ערוה״ש )סק״ג( מכשירין אותה.

קנקנתום
המחבר כתב :אם כתבה במי עפצים וקנקנתום כשרה .וכתב באר הגולה
שהיינו במי קנקנתום ,דכן כתב המגיד משנה ,דבקנקנתום פסולה ,ובמימיו
כשרה .והגר״א בביאורו כתב שעירב מי עפצים וקנקנתום יחד ,וזה כשר.

עיבוד לשמה
הרמב״ם כתב שאין צריכה עיבוד לשמה ,אולם ,כאמור ,ר״ת כתב שהיא
צריכה עיבוד לשמה ,וכן פסקו הרא״ש ,הטור ורוב הפוסקים .בשו״ע ,המחבר
סתם כרמב״ם והביא את דעת ר״ת בשם י״א .ור׳ משה מינץ פסק כר״ת )מ״ב
סק״ז( ,וכן הגר״א כתב שכן עיקר לדינא .והפר״ח כתב שבדיעבד יש להתיר .ואם
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אין מגילה אחרת אלא זו ,אפילו לכתחילה יקרא בה ,וטוב שלא לברך עליה
)שעה״צ סק״ד בשם פמ״ג(.

פרשיותיה סתומות
הגהות מיי׳ )אות נ׳( כתב שיש לעשות את כל פרשיותיה של המגילה
סתומות .בפסקי מהרא״י כתב שאם עשאן פתוחות  -פסולה )ועיין ערוה״ש סק״ו
שלא מצאה שם( .אולם באור זרוע כתב שמקצת פרשיותיה ראויות להיות
פתוחות ,ואף האריך להסביר איזו פרשה תהיה פתוחה ואיזו סתומה .אמנם
נהגו כדברי הגהות מיי׳ )דרכי משה אות ד׳( ,ובהגה בשו״ע פסק כמהרא״י ,ואם
עשאן פתוחות  -פסולה .אך מ״א הביא בשם שו״ת ר׳ משה מינץ שמפקפק בזה,
ולכן נראה דיש לסמוך עליו בשעת הדחק ,וכן ערוה״ש )סק״ו( כתב שהוא רק
לכתחילה .ולענין ברכה מסתפק הפמ״ג .ולבושי שרד מצדד דיוכל לברך,
דאפילו על מגילה פסולה גם כן יש דעות לענין ברכה ,ואם כן בזה הוא כעין
ספק ספיקא )שעה״צ סק״ט(.

חסרות ויתרות
כאמור ,ר״ת כתב שחייב להקפיד על חסרות ויתרות כספר תורה .אולם
הגהות מיי׳ )אות מ׳( כתב בשם רבנו שמשון ,שעל חסרות ויתרות אין לחוש
במגילה ,דלא גרע מהשמיט בה הסופר אותיות ,דכשרה ,וכן כתב האור זרוע,
והביאם הרמ״א בדרכי משה )אות ה׳( .ובהגה בשו״ע כתב שבדיעבד אין לפסול
מגילה משום חסרות ויתרות.

תגין
כאמור ,לדעת ר״ת חייב לתייגה .אולם בה״ג כתב שאינה צריכה תגין.
בשו״ע ,המחבר הביא את שתי הדעות בשם י״א .והרמ״א כתב שנהגו לתייגה.

עמוד בסופה וחלק בראשה
הרמ״א כתב שלא נהגו לעשות לה עמוד בסופה כלל .אבל חלק בראשה
מניחין ,וגולל סופו לתחילתו )מ״ב סקט״ו( .והגר״א מפקפק מאד בדין זה של
הרמ״א ,והצריך עמוד בסופה )מ״ב סקט״ז(.
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בן עיר שהלך לכרך
עיין גפ״ת יט,א )בן עיר  -קורא עמהן(
רי״ף ור״ן ו,א  -ו,ב; רא״ש אות ג
רמב״ם מגילה א,י
טור ,ב״י ושו״ע תרפח,ה

כתוב במשנה :״בן עיר שהלך לכרך ובן כרך שהלך לעיר ,אם עתיד
לחזור למקומו  -קורא כמקומו ,ואם לאו  -קורא עמהן״ .״אמר רבא :לא שנו
אלא שעתיד לחזור בלילי י״ד ,אבל אין עתיד לחזור בלילי י״ד  -קורא עמהן״.
השאלה העיקרית בסוגיה היא ,על מה מוסבים דברי רבא? ויש בזה שלש
אפשרויות:
א( על בן עיר שהלך לכרך
ב( על בן כרך שהלך לעיר
ג( על שניהם
הכסף משנה כתב שלכאורה אפשרות א׳ היא הכי נראית ,ובן עיר שהלך
לכרך קורא כמקומו אם עתיד לחזור למקומו בלילי י״ד .אבל אם אין עתיד לחזור
למקומו בליל י״ד ,קורא עמהן .ומזה נלמד שבן כרך שהלך לעיר ,אם דעתו
לחזור למקומו בליל ט״ו )אף אם בסוף נתעכב ולא חזר למקומו( קורא בט״ו,
אבל אם דעתו היתה להישאר בעיר קצת ,נעשה פרוז בן יומו וקורא עמהן .אולם
אחר כך כתב שזה בלתי אפשרי ,דרבא לומד את הדין של פרוז בן יומו מפסוק,
ואחר כך כתוב בגמ׳ :״מדפרוז בן יומו קרוי פרוז ,מוקף בן יומו מקרי מוקף״.
מוכח מכאן שהמקרה הבסיסי של המשנה הוא פרוז בן יומו ולא מוקף בן יומו,
ואילו לפי רבא )ע״פ אפשרות א׳( הדין העיקרי הוא מוקף בן יומו ,וממנו לומדים
לפרוז בן יומו.
באפשרות ב׳ וג׳ נחלקו הראשונים .רי״ף ,רש״י ור״ן נקטו כאפשרות ב׳,
ובן כרך שהלך לעיר ועתיד לחזור לכרך בלילי י״ד ,קורא כמקומו )ט״ו( .אבל אין
עתיד לחזור )כלומר ,עתיד הוא להישאר בעיר עד אור הבוקר של י״ד(  -קורא
עמהן .ומכאן לומדים לדין בן עיר שהלך לכרך ,אם הוא עתיד לחזור לעיר לפני
יום ט״ו ,קורא בי״ד ,ואם לאו ויהיה ביום ט״ו בכרך  -קורא עמהן.
הרא״ש הראב״ד )על הרי״ף( והטור לומדים כאפשרות ג׳ ,ובין לבן העיר
ובין לבן הכרך הקובע הוא תמיד בי״ד .כלומר ,אם ביום י״ד הוא יהיה בעיר
הוא קורא בי״ד ,ואם ביום י״ד הוא בכרך ,הוי מוקף בן יומו ויקרא ביום ט״ו בכל
מקום שיהיה.
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המקרה

הדעה

קורא כמקומו

קורא עמהן

הו״א
הכ״מ

עתיד לחזור בליל יהיה בכרך ביום
בן עיר שהלך לכרך
י״ד
י״ד
של
עתיד לחזור בליל יהיה בעיר ביום
בן כרך שהלך לעיר
ט״ו
ט״ו

רי״ף,
ור״ן

עתיד לחזור בליל יהיה בעיר ביום
בן כרך שהלך לעיר
י״ד
י״ד
רש״י
עתיד לחזור בליל יהיה בכרך ביום
בן עיר שהלך לכרך
ט״ו
ט״ו

רא״ש וטור

עתיד לחזור בליל יהיה בעיר ביום
בן כרך שהלך לעיר
י״ד
י״ד
עתיד לחזור בליל יהיה בכרך ביום
בן עיר שהלך לכרך
י״ד
י״ד

שיטת הרמב״ם איננה ברורה .אמנם במשנה תורה לשונו כללי מאד,
אבל המפרשים כתבו שהוא סבור כשיטת רי״ף ,רש״י ור״ן .אולם בפירוש
המשניות הרמב״ם כתב במפורש כשיטת הרא״ש.
לפי רש״י וסיעתו ייתכן שאדם יתחייב )או יפטר( בפורים בשני מקומות.
כלומר אם היה בליל י״ד ומקצת יום י״ד בעיר  -הוי פרוז וחייב ביום י״ד .וכן
אם היה בליל ט״ו ומקצת יום ט״ו בכרך  -הוי מוקף וחייב ביום ט״ו .אולם,
לכאורה ,דבר זה לא ייתכן לפי הרא״ש וסיעתו ,שכן לדעתם הקובע הוא מיקומו
ביום י״ד והוא שהופך אותו או לפרוז או למוקף ,אבל אין מצב שיהיה גם פרוז
וגם מוקף .אמנם מקרה זה מופיע במפורש בירושלמי ,ודלא כרא״ש )עיין רמב״ן
במלחמות וכן הקשה הקרבן נתנאל אות ש( .וז״ל הירושלמי )פ״ב ה״ג( :״בן עיר
שעקר דירתו לילי חמשה עשר נתחייב כאן וכאן ,ובן כרך שעקר דירתו בליל
ט״ו נפטר מכאן ומכאן״.
אמנם ניתן לתרץ את קושית הקרבן נתנאל .שכן ,יש לחלק בין המקרה
של פרוז בן יומו ל״עקר דירתו״ .מקרה הירושלמי הוא ״עקר דירתו״ ממש ,אחד
שעבר לגור באופן קבוע בעיר אחרת בעיצומו של פורים ,ובמקרה זה שייך לומר
שחייב גם כאן וגם כאן או פטור גם כאן וגם כאן .אבל הרא״ש מדבר על מקרה
של ״בן יומו״ ,אחד ששוהה באופן זמני בעיר אחרת ,ובזה לא נאמר שחייב )או
פטור( בשני מקומות .מיקומו ביום י״ד הוא הקובע רק ל״בן יומו״ ,כלומר אחד
שהוא מחוץ למקומו באופן זמני ,ואז ניתן לומר שנסתלק ממנו חיובו .אבל בן
כרך שנמצא בכרך ביום ט״ו ,אף ששהה כמה שעות גם בעיר ,לא שייך לומר
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שנדון אותו ביום י״ד ,דהוא במקומו הטבעי ,ואותו נדון ביום ט״ו ,וכן להיפך
לגבי בן עיר .כלומר ,הרא״ש אינו נוגד את הירושלמי ,אלא דברו במקרים שונים.
בירושלמי מדובר על עקר דירתו ,אבל הרא״ש מדבר על פרוז בן יומו.
לשון השו״ע בסעיף זה נכתב בצורה סתמית וכללית ,ולמרות שבב״י
כתב שדברי הרמב״ם הם סתומים ,בשו״ע המחבר ציטטם מילה במילה! ואמנם
מ״א )סק״ז( וט״ז )סק״ה( פירשו שהשו״ע הולך בשיטת הרא״ש .אולם מ״ב
)סקי״ב( פירש את דבריו כרש״י ,וכן נראה מדבריו בכ״מ ובב״י.

נמלך
בדין נמלך )כגון אחד שהתכוין לחזור למקומו בעיר לפני תחילת היום,
ושינה את דעתו והחליט להישאר בכרך כל היום( נחלקו רש״י ושאר הראשונים.
רש״י )וכן בעל המאור( סוברים שחיובו נקבע על ידי שהותו )במקום הקריאה
בתחילת היום( בלבד ,ואפילו אם לא היה בדעתו להיות שם בתחילת היום,
ונתעכב שם חייב לקרוא את המגילה.
אבל שאר הראשונים )רי״ף ,רמב״ם ,רא״ש ור״ן( סוברים דתרתי בעינן,
ודין זה תלוי גם בדעתו וגם בשהותו שם בתחילת היום ,וכן כתב המחבר
״ונתעכב״ .וכן הסביר המ״ב )סקי״ב(.
אולם מדברי החזון איש )סי׳ קנב סק״ו( נראה שדין זה תלוי בדעתו בלבד.
אם היה בדעתו להיות שם בתחילת היום ,אפילו אם אחר כך נמלך ולא היה
שם ,חייב לקרוא עמהם.

שעת קביעת דעתו
כאמור לפי רוב הראשונים דין זה תלוי בדעתו ,ונחלקו הראשונים מתי
נקבעת דעתו בזה .לפי הרא״ש דעתו נקבעת בעת נסיעתו )כלומר בעת היציאה
מביתו( .אבל הר״ן כתב שדעתו נקבעת בליל י״ד.
בעקבות מחלוקת זו נחלקו האחרונים .מ״ב )סקי״ב( כתב כדברי הרא״ש.
אבל החזון איש כתב כדברי הר״ן ,ולפי דבריו דעתו לחזור ולא לחזור תלוי
בכניסת ליל י״ד )התחלת חיובו( ואז מכריעין את דינו אם הוא פרוז או מוקף.
)ועיין שם שרצה לומר שגם הרא״ש סובר כן(.
ויש להדגיש שלפי החזון איש ,בן עיר שהלך לכרך חייב להימצא בכרך
בעת כניסת ט״ו כדי להתחייב כמוקף בן יומו .ואמנם אין הוכחה שהמ״ב חולק
על נקודה זו ,ויתכן שגם לפי המ״ב בן עיר שהלך לכרך אחרי כניסת ט״ו לא הוי
מוקף בן יומו ,ואינו חייב לקרוא בט״ו.

סיכום
לצורך הסיכום נטפל במקרה השכיח היום .אחד שקיים את מצוות היום
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של י״ד בעיר ,ונסע לכרך ליום ט״ו ,האם חייב לקיים את מצוות היום גם ביום
ט״ו?
לפי החזון איש ,דין זה יתחלק
א( האם הוא בן עיר או בן כרך?
ב( מה היתה דעתו בכניסת ליל ט״ו?
ג( מתי נכנס לכרך?
בן עיר שנכנס לכרך בסוף י״ד על מנת להיות בכרך עד סוף היום ,הוי
מוקף בן יומו וקורא בט״ו לילה ויום ,ואם היתה דעתו לחזור קודם שיאיר היום
)היינו תחילת היום( אינו חייב בט״ו .ואם נכנס לאחר כניסת הלילה אינו חייב
בט״ו ,אפילו אם דעתו להיות בכרך במשך כל היום.
אבל בן כרך שנכנס לכרך אפילו אחר כניסת ליל ט״ו ,ואפילו אם דעתו
לצאת מן הכרך קודם שהאיר המזרח )ואפילו יצא( חייב בט״ו לילה ויום ,כיון
שהוא בן כרך.

במדבר או בספינה
כתב הרמ״א דאם הוא במדבר או בספינה קורא ביום י״ד ,כמו רוב
העולם .כלומר ,בן כרך שהיה במדבר או בספינה אינו קורא בט״ו ,שהרי אין זה
עדיף מאילו היה ביום י״ד בעיר ,ולענין זה הוי מדבר וספינה כמו עיר ולא כמו
כרך מפני שרוב העולם כן הוא .ומ״מ ,אם עתיד לבוא בט״ו לביתו  -לא יקרא
בי״ד ,דבשלמא כשהוא בעיר בי״ד חלה עליו חובת אנשי המקום .אבל בים
ובמדבר אינו נקרא לא בן עיר ולא בן כרך ממילא חיובו כרוב העולם אפילו אם
הוא שם בט״ו .אולם אם הוא עתיד לחזור לכרך בט״ו ,יקרא בט״ו )ערוה״ש
סקט״ז(.

מהיכן קורא אדם את המגילה
עיין גפ״ת יט,א )מהיכן קורא  -כתובה כולה(
רי״ף ור״ן ו,ב; רא״ש אות ד
רמב״ם מגילה ב,ו
טור ,ב״י ושו״ע תרצ,ג

נחלקו במשנה מהיכן קורא אדם את המגילה .בגמ׳ נפסק להלכה כמאן
דאמר שצריכים לקרוא את כולה .ואפילו למאן דאמר שצריכים לקרוא רק
מ״איש יהודי״ ,צריכה שתהא כולה כתובה לפניו.
כפי שלמדנו לעיל )יח,ב ״השמיט בה הסופר״( ,המגילה כשרה גם אם
חסרים פסוקים במגילה ,כל עוד לא חסרה רובה של המגילה .וכתב הר״ן בשם
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הרשב״א שהיינו דוקא כשהמגילה חסרה באמצעה ,אבל אם המגילה חסרה
בתחילתה או בסופה  -פסולה .וכן כוונת הר״ן כאן שכתב שאם חסר עד ״איש
יהודי״ אפילו בדיעבד פסולה .אולם הרא״ש כתב שדברי הגמ׳ כאן ,שצריכה
שתהא כתובה כולה ,נאמרו רק לכתחילה .אבל בדיעבד המגילה כשרה אפילו
אם חסרה עד ״איש יהודי״ .וכן כתב הטור ,וכן פסק הב״ח ,דלא כרשב״א .אולם
בשו״ע הרמ״א פסק כרשב״א ,וכן נראה מדברי המחבר שכתב ״באמצעה״.

תפירת המגילה
עיין גפ״ת יט,א  -יט,ב )וא״ר חלבו  -כדי שלא יקרע(
רי״ף ור״ן ו,ב; רא״ש אות ה ,ריש אות ז
רמב״ם מגילה ב,יא
טור ,ב״י ושו״ע תרצא,ה-ז

״מגילה נקראת ׳ספר׳ ונקראת ׳אגרת׳ .נקראת ׳ספר׳ ,שאם תפרה בחוטי
פשתן ,פסולה )כספר תורה( .ונקראת ׳אגרת׳ ,שאם הטיל בה שלשה חוטי גידין,
כשרה .אמר רב נחמן :ובלבד שיהו משולשין״ )ואיננה צריכה שתהא תפורה
מראשה עד סופה ,חוץ משיור מועט ,כספר תורה  -עיין יו״ד רעח ,א(.
הראשונים נחלקו בפירוש ״משולשין״ ,ומצאנו בזה שלש שיטות:
א( רי״ף  -שלש תפירות  -שנים בשתי קצות הדף ואחת באמצע .כלומר
הדף נחלק לב׳ חלקים.
ב( רש״י  -שלש תפירות  -אחת באמצע הדף ,ואחת במרחק שוה מתפירה
זו עד סוף הדף לכיוון אחד ,ואחת במרחק שוה מהתפירה האמצעית
לסוף הדף לכיוון השני .כלומר ,הדף נחלק לד׳ חלקים.
ג( רמב״ם  -תשע תפירות  -ג׳ תפירות בראש היריעה וג׳ בסופה וג׳
באמצעיתה .בענין מיקומן של התפירות ,פסק הרמב״ם כרי״ף ,אך כתב
שצריכים ג׳ תפירות בכל אחד מג׳ מקומות הללו.
במחלוקת רש״י ורי״ף נחלקו הראשונים ,ואף הביאו ראיות לכל אחת
מהשיטות )מערי מקלט ,עירובין ,ומומים הקבועים בבכורות( .תוס׳ פסקו כרש״י
והר״ן פסק כרי״ף .וכתב הרא״ש :״הלכך ,כיון דאשכחן תרי גווני משולשים ,יש
להחמיר במגילה ולהטיל בה גידין כשני הפירושים ,והן ה׳ חוטי גידין״ ,וכן פסק
הטור .אמנם בב״י כתב שאם באנו לצאת את כל הדעות ,יש לחשוש גם לדעת
הרמב״ם ,וצריכים לתפור י״א תפירות :ג׳ בראש היריעה ,וג׳ בסופה ,וג׳
באמצעיתה )כרי״ף והרמב״ם(; ותפירה אחת בחלק הרביעי מצד זה ותפירה
אחת בחלק הרביעי שמצד האחר )כרש״י( ,וכן פסק בשו״ע.
כתב הגהות מיי׳ בשם רבנו שמחה שטוב יותר לתפור בפשתן בין חוטי
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הגידים הללו מלהניח בלא תפירה בינתיים ,וכן כתב הכלבו ,והביאם הרמ״א
בדרכי משה ובשו״ע .ועכשיו נהגו לתפור כולה בגידים )דרכי משה( .וכתוב
במסכת סופרים )פ״ב הי״א( שצריך שהתפירה תהא מחוץ לכתב ולא מבפנים.
כתב חיי אדם שאם תפורה כולה בגידים ,אין צריך לדקדק את כמות התפירות.
כתוב בגמ׳ )יט,ב( שצריך להניח שיור בראש היריעה ובסופה כשתופרן
יחד ,ובמשהו סגי .וכן הדין בספר תורה .והטעם דאם לא ישייר ,יש חשש
שייקרע הקלף כשיהדק את המגילה או הספר .וכתבו האחרונים )ש״ך וט״ז יו״ד
סי׳ רעח סק״א( ,שבדיעבד כשר אם לא שייר ,וכל שכן במגילה )ערוה״ש סקי״ב(.

מגילה נפרדת
עיין גפ״ת יט,א  -יט,ב )א״ר יהודה  -בציבור שנו(
רי״ף ור״ן ו,ב; רא״ש אות ו
רמב״ם מגילה ב,ח
טור ,ב״י ושו״ע תרצא,ח

״הקורא מגילה הכתובה בין הכתובים ,לא יצא״ .שכן ,בעינן אגרת
לעצמה דבכך מפרסם את הנס יותר ,דאם קוראה בין הכתובים נראה שקורא
מקרא .ואמר רבא :לא אמרן אלא כשהמגילה באותו גודל של שאר הספר ,אבל
כשהמגילה קטנה או גדולה יותר משאר הספר ,יש בה היכר ולית לן בה.
ואמרינן בגמ׳ :בציבור שנו ,אבל היחיד קורא בה אפילו אם היא אותו גודל של
שאר יריעות הספר .כן פירשו רי״ף ,רמב״ם ורא״ש ,וכן פסק המחבר .ודלא כר״ן,
שכתב שהיחיד קורא אפילו לכתחילה ,ובציבור יוצא בדיעבד.
המחבר כתב :״אבל היחיד קורא בה״ .וכתב הפמ״ג שמלשון המחבר
משמע שהיחיד קורא בה אפילו לכתחילה אף שיש לו מגילה כתובה לבדה.
אבל הרי״ף ,הרא״ש והטור כתבו ד״יצא״ )בה״ל ד״ה היחיד(.
עיין בה״ל )ד״ה בציבור בשם הטורי אבן( דהא דאין יוצאים בציבור היינו
דוקא בזמן שאין קורין את המגילה אלא בציבור ,כלומר שלא בזמנה ,דאז בעי
פרסומי ניסא )ובמגילה הכתובה בין הכתובים דליכא פרסומי ניסא ,לא יצא(.
אבל בזמנה ,לא חיישינן להא דכתובה בין הכתובים אפילו בציבור.
כתב בעל העיטור שציבור ,היינו בית הכנסת ,שהוא מקום ציבור
ופרסומי ניסא ,אבל שלא בבית הכנסת ,אפילו בעשרה אנשים ,יצא אם היתה
כתובה בין הכתובים .אולם הטור חולק על זה ,וסובר דכל עשרה אנשים ציבור
מקרי ,ואין חילוק אם הם בבית הכנסת או לא.
וכתב ערוה״ש )סקי״ג( דאע״ג שלא מצינו פסול במגילה כשמסתיימת
באמצע הדף ,מ״מ אם באותו עמוד כתוב מכתובים אחרים  -פסולה ,דמגילה
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לא נקראת אלא כשלא נכתב בה ענין אחר זולת המגילה בעצמה.

חרש שוטה וקטן
עיין גפ״ת יט,ב  -כ,א )משנה  -מן המתיר(
רי״ף ור״ן ו,ב; רא״ש אות ז
רמב״ם מגילה א,ב
טור ,ב״י ושו״ע תרפט ב,ו

כתוב במשנה :״הכל כשרין לקרות את המגילה חוץ מחרש שוטה וקטן״.

חרש
חרש בכל מקום היינו חרש שאינו שומע ואינו מדבר ,אבל המדבר ואינו
שומע הוי כפיקח לכל דבר .אולם כתבו התוס׳ והר״ן שכאן אפילו חרש שמדבר
ואינו שומע פסול לקרוא את המגילה .שכן ,המשנה אתי כר׳ יוסי דאמר ״הקורא
את שמע ולא השמיע לאזנו  -לא יצא״ ,וכן במגילה כיון שלא השמיע לאזנו לא
יצא .וכיון שאין הוא יכול לצאת בעצמו ,אין הוא יכול להוציא את האחרים ידי
חובתם.
אולם ב״י הקשה על זה ,דבברכות )טו,א( נפסק הלכה דלא כר׳ יוסי .ולפי
זה גם כאן הקורא את המגילה ולא השמיע לאזנו )וכן חרש שמדבר ואינו שומע(
 יצא )ואין הלכה כמשנתנו( .ולכן יש לתמוה על הרמב״ם שפסק שהשומעמהחרש אינו יוצא ידי חובתו )עיין לקמן( ,וכן יש לתמוה על הרי״ף והרא״ש
שהביאו את המשנה כצורתה .הב״י רצה לדחוק ברי״ף וברא״ש שמקרא מגילה
שונה מק״ש מטעם פרסומי ניסא .אמנם כתב שאין זה משמע מדברי הגמ׳.
כתב הב״י בשם האורחות חיים שהרמב״ם לא פסל אלא שוטה וקטן,
אבל חרש לא הזכיר .״נראה שנוסחאות ספר הרמב״ם שבידו מוחלקת משלנו״
)ובכסף משנה כתב שכן צריכים להגיה( .ואמנם ברמב״ם שלפנינו חרש אינו
מוזכר בין הפסולים.
וכן כתב ב״י בשם ר״ש בר צמח שכתב בתשובה שאף דחרש שמדבר
ואינו שומע אינו מוציא אחרים ידי חובתם בתקיעת שופר ,דבשמיעה תליא
מילתא ,במקרא מגילה ,דבקריאה תליא מילתא ,מוציא הוא אחרים ידי חובתם.
הב״ח פסק להלכה דבדיעבד יצא ,והביאו מ״א )סק״ג(.
אמנם בשו״ע נראה שהמחבר פוסל את קריאת החרש :״לפיכך אם היה
הקורא חרש או קטן או שוטה ,השומע ממנו לא יצא״ .וכתב הט״ז שחרש גרע
טפי כיון שאינו יכול להשמיע לאזנו ,ואפילו בדעיבד לא יצא ,וכן פסק ערוה״ש
)סק״ד( .ועיין מ״ב )סק״ה( דאמנם כמה ראשונים ואחרונים כתבו דיוצא השומע
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אפילו מחרש ממש )שאינו שומע ואינו מדבר( ,ומ״מ לכתחילה כו״ע מודים שלא
יעמידוהו להוציא את הרבים ידי חובתם.
כתב שערי תשובה דהוא הדין דוקא אם הוא חרש גמור ,שאינו שומע
כלל ,לאפוקי אם שומע כשמדברים אליו בקול רם )מ״ב סק״ה( .ומי שכבדו אזניו
)או שהוא רחוק מן הבימה ואינו יכול לשמוע היטיב מן הקורא( ייזהר לקרוא
לעצמו ממגילה כשרה ,או על כל פנים יאחוז חומש ,והתיבות שיחסר לו יאמר
תיכף מן החומש )דהא מיעוטה ניתן לקרוא בעל פה(.
עיין בה״ל )ד״ה חרש( דכיון שיש ראשונים שסוברים שחרש אף יכול
להוציא אחרים ,בר חיובא הוא ,והחרש חייב לקרוא לעצמו כיון שאינו יכול
לשמוע מאחרים .ואף אם יקראנו בלא טעמים ,אין קפידא.

קטן
במשנה כתוב שר׳ יהודה מכשיר בקטן .כתבו התוס׳ שע״כ מדמכשיר ר׳
יהודה ,מדובר בקטן שהגיע לחינוך ,וטעמייהו דחכמים הוא דלא אתי
קטן  -שהוא תרי דרבנן )קטן ומגילה(  -ומפיק גדול שהוא חד דרבנן .הרמב״ן
תירץ שקטן אין לו מצוה בכלל ,דמצוות חינוך מוטלת על האב ולא על הבן,
וטעמו של ר׳ יהודה שכולן היו באותו הנס .אבל הר״ן כתב שאין נראה לו תירוץ
הרמב״ן ,דאם אין הוא חייב במצוות אפילו מדרבנן ,כי הוי באותו הנס מאי הוי,
מכיון שלאו בר חיובא הוא היכי מחייבינן ליה )במגילה( משום הכי?
בעל העיטור פסק כר׳ יהודה ,וקטן שהגיע לחינוך יכול להוציא את
הגדול ידי חובתו .אולם בה״ג והרא״ש פסקו כת״ק ,וכן פסק המחבר כאן .אמנם
בהלכות חנוכה )תרעה,ג( המחבר הביא את דעת בעל העיטור .וכתב ש״א
שהמחבר השמיט את הדין ,דבמגילה לא רצה לסמוך על זה .וב״עיקרי דינים״
כתב בשם ״סמא דחיי״ דבמקום הדחק כשאין שם אנשים בקיאים במקרא
מגילה ,יכול להוציאם קטן שהגיע לחינוך )מ״ב סק״ו(.
הטור הביא בשם הירושלמי שר׳ יהושע בן לוי היה מכנס את בני ביתו
וקורא בפניהם את המגילה .״מכאן נוהגין במקצת מקומות להביא קטנים
וקטנות לשמוע מקרא מגילה״.
וכתב הלבוש שלכן קוראים כמה פסוקים בקול רם ,שהם עיקר הנס
וסופו ,כדי לעורר הקטנים שלא יישנו ויתנו לבם על הקריאה ,ומקרין אותם
הפסוקים כדי לחנכם) .והפסוקים הם :איש יהודי; ומרדכי יצא; ליהודים; כי
מרדכי(.
ועיין מ״ב )סקי״ז-י״ט( :״ובלבד שלא יביאו קטנים ביותר שמבלבלין דעת
השומעים .ועכשיו בעו״ה נהפוך הוא ,שלבד שאינם שומעים אלא הם מבלבלים
שגם הגדולים אינם יכולים לשמוע ,וכל ביאתם הוא רק להכות את המן ובזה
אין האב מקיים מצוות חינוך כלל .ובאמת מצד מצוות חינוך צריך כל אב
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להחזיק בניו הקטנים אצלו ולהשגיח עליהם שישמעו הקריאה ,וכשיגיע הקורא
לזכור את שם המן האגגי רשאי הקטן להכותו כמנהגו ,אבל לא שיהיה זה עיקר
הבאת הקטן לבית המדרש .ועכשיו ,ראוי לכל אחד שיהיה לו מגילה כשרה
ולקרוא בלחש מילה במילה ,דאי אפשר לשמוע מהש״ץ מחמת רעש ובלבול
שמכים בעצים ומשמיעים קול .וראוי לכל ישראל לנהוג כן ,מי שהיכולת בידו״.
ֶ
ועיין שם עוד בבה״ל )ד״ה מנהג(.

זמן מקרא מגילה
עיין גפ״ת כ,א  -כ,ב )משנה  -נזכרים ונעשים(
רי״ף ור״ן ו,ב  -ז,א; רא״ש אות ז
רמב״ם מגילה א,ג
טור ,ב״י ושו״ע תרפז,א

מצוה לקרוא את המגילה בלילה ולשנותה ביום .וכל הלילה כשר
לקריאת הלילה ,ועיין מה שכתבנו לעיל )ד,א ״קריאת המגילה בלילה״(.
כל היום כשר לקריאת היום ,מהנץ החמה עד סוף היום .ובדיעבד ,אם
קראה אחר עמוד השחר  -יצא ,כמו הדין בכל המצוות הנוהגות ביום,
דלכתחילה מהנץ ,ובדיעבד יצא מעמוד השחר )ערוה״ש סק״ד( .והטעם ,דאמנם
היום מתחיל מעלות השחר ,אבל לפי שאין הכל בקיאין בו צריכים להמתין עד
הנץ החמה )רש״י כ,א ד״ה וכולן( .ואם היה אנוס קצת יכול לקרותה לכתחילה
משעלה עמוד השחר )מ״ב סק״ו(.

ספירת העומר
עיין גפ״ת כ,ב )משנה(
רי״ף ור״ן ז,א; רא״ש אות ז
רמב״ם תמידין ומוספין ז,כב-כג
טור ,ב״י ושו״ע תפט א,ז-ח

״כל הלילה כשר לקצירת העומר״ ,וכתוב בגמ׳ :״קצירה וספירה בלילה,
והבאה ביום״ .וכן כתב המחבר ,דאם שכח לספור בתחילת הלילה הולך וסופר
כל הלילה.
על פי זה כתבו התוס׳ בשם ר״ת שאם שכח לברך בלילה לא יברך ביום.
ועוד ,במצוות ספירת העומר כתוב :״תמימות״ ,ואי אתה מוצא תמימות אלא
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כשאתה מונה בלילה .אמנם בה״ג כתב דאם שכח לברך בלילה ימנה למחר
בלא ברכה ,וכן הלכה .סברת הבה״ג היא שבדיעבד ספירת העומר כשרה גם
ביום ,דכתוב בברייתא במסכת מנחות :״אם נקצר ביום ,כשר״ .והמאירי פסק
כדברי הבה״ג.
אולם הר״ן הביא את שיטת הבה״ג בצורה שונה מתוס׳ .לדבריו ,אם לא
בירך בלילה מברך למחר ,וכן משמע מדברי הטור .אמנם להלכה כתב הר״ן
שכיון שהבה״ג ור״ת נחלקו בדבר  -יספור למחרת בלא ברכה ,וכן כתב המרדכי,
וכן כתב הרא״ש סוף פסחים ,וכן פסק המחבר .ומכאן ולהבא סופר בכל הלילות
עם ברכה ,דספק ספיקא הוא :ספק כדעת בה״ג  -דבדיעבד מותר לספור גם
ביום; ואפילו לפי הפוסקים שאין ספירה אלא בלילה )כדעת ר״ת( ,להרבה
פוסקים אין הימים מעכבים זה את זה ,כפי שנראה לקמן.
עוד כתב הבה״ג שאם שכח לספור בלילה וביום ,לא ימנה עוד בברכה,
דבעינן תמימות וליכא .רב סעדיה גאון חלק על זה ,ואמנם אם שכח ביום
הראשון שוב לא יברך ,אבל אם שכח באחד משאר ימים  -יברך בימים
שלאחריו ,דכיון שבירך בהתחלה ובסוף מיקרי תמימות .אבל רב האי גאון חולק
אף על זה וסובר שכל לילה מצוה בפני עצמה היא ,ואף אם שכח ביום הראשון
ולא ספר יכול לברך בימים שלאחריו ,וכן כתב הר״י )כן יוצא לפי פירוש הטור
ברב האי ,אולם עיין בב״י ,ויתכן שרב האי סובר כבה״ג ,ואם לא ספר בלילה
וביום שוב אינו מברך(.
המחבר פסק כר״י שאין הימים מעכבים זה את זה ,ולכן חייב הוא
להמשיך ולספור בימים הבאים .אמנם יש לחוש לדעת הבה״ג ,ולכן בימים
הבאים לא יברך .ונכון שישמע את הברכה מן הש״ץ או מאחד מהברכים ויענה
״אמן״ בכוונה לצאת ואחר כך יספור )מ״ב סקל״ז(.
עיין בה״ל )ד״ה סופר( שהביא בשם רב האי גאון שאם שכח יום אחד
ולא בירך ,ישלים למחרת את אותו היום ויאמר :אתמול היה אחד בעומר והיום
שני ימים בעומר וכדומה ,ובדרך זה לא יחסר לו מ״תמימות״ .אולם האחרונים
לא הזכירו דבר זה.
עוד כתבו התוס׳ דאחר שבירך על הספירה אומר ,״יה״ר שייבנה בית
המקדש במהרה בימינו״ כו׳ .הטעם שאומרים יה״ר זה רק כאן ולא במצוות
אחרות שקשורות למקדש )כגון שופר ולולב( הוא לפי שבספירת העומר אין בה
אלא הזכרה )אמירה ,בלי מעשה הקצירה וההקרבה( ,ולכן יש להדגיש את
הקשר למקדש ולבנין בית המקדש .אבל לשופר ולולב יש עשיה ,ולכן אין צורך
בהדגשה זו ,כי גם כשייבנה המקדש נקיים את המצוות הללו באותה צורה.
והיום נהגו לומר :״הרחמן הוא יחזיר לנו עבודת בית המקדש למקומה במהרה
בימינו ,אמן סלה״ .אמנם הגר״א כתב שיש לומר יהי רצון שייבנה בית המקדש
במהרה בימינו וכו׳ כדברי התוס׳.
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פרק שלישי  -הקורא עומד
קריאת המגילה וקה״ת מיושב
עיין גפ״ת כא,א )משנה  -וקשות מיושב(
רי״ף ור״ן יא,ב  -יב,א; רא״ש אות א
רמב״ם מגילה ב,ז; תפילה יב ,יא
טור ,ב״י ושו״ע תרצ,א; קמא,א

מקרא המגילה
כתוב במשנה :״הקורא את המגילה עומד ויושב״ .ופירש רש״י :״אם רצה
עומד ,אם רצה יושב״ .ומדברי רש״י מוכח שמותר לקרוא את המגילה כשהוא
יושב אפילו לכתחילה ,וכן פסק בירושלמי .אולם הר״ח ועוד ראשונים )רא״ש,
ר״ן ,מאירי וטור( גורסים :״הקורא את המגילה עומד ויושב ,יצא״ ,ומשמע שיצא
רק בדיעבד ,וכן כתב הטור .אמנם הר״ן כתב ש״יצא״ הוא לאו דוקא ,אלא אפילו
לכתחילה נמי קורא יושב .ודברי הר״ן הם כדברי הירושלמי ,דגם גרס ״יצא״
ופסק שמותר גם לכתחילה.
הרמב״ם כתב שמותר לקרוא ביחיד כשהוא יושב אפילו לכתחילה ,אבל
לא יקרא בציבור כשהוא יושב מפני כבוד הציבור .וכתב הלחם משנה שאמנם
מהטור משמע שהרמב״ם חולק על הירושלמי ,דהירושלמי לא חילק בין יחיד
לציבור .אולם יש לומר שאין הם חולקים אלא הוקשה לו לרמב״ם למה המשנה
כתבה את הדין בלשון דיעבד ,״יצא״ .ולכן הסביר שהמשנה איירי בציבור ורק
דבדיעבד יצא; והירושלמי לא איירי בציבור ולכן כתב שמותר לכתחילה .הט״ז
וערוה״ש )סק״א( תירצו שהרמב״ם למד את דינו מהמשנה עצמה ששנויה
בלשון לכתחילה )״עומד ויושב״( ובלשון דיעבד )״יצא״( ,ועל פי זה חילק בין
יחיד לציבור.
וכתב מ״א )סק״א( דבכל מקרה ,אפילו ביחיד ,יש לעמוד בשעה שמברך.
ובמחצית השקל כתב שגם השומעים  -כיון דיוצאים על ידי שמיעה משום
שומע כעונה  -צריכים לעמוד )שעה״צ סק״א(.
עיין בה״ל )ד״ה אבל( דאע״פ שבקריאת התורה סמיכה אסורה ,במקרא
מגילה אין צורך להחמיר בזה.

קריאת התורה
כתוב בגמ׳ :״מה שאין כן בתורה״ .כלומר שאין קורין בתורה מיושב
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בציבור )רש״י( .וכתב ב״י שמשמע שדוקא הקורא )וכן העולה ,דהקורא קורא
במקומו( צריך לעמוד ,אבל לא שאר הציבור ,וכן נוהגים .אמנם ב״י הביא גם
את המרדכי והלכות קטנות שאמרו שיש נוהגים שגם הציבור עומד בשעת
קריאת התורה .אולם גם מהירושלמי משמע שדוקא החזן צריך לעמוד .וכן פסק
המחבר .ועיין ערוה״ש )סק״ב( שיש מהדרים לעמוד ובוודאי נכון הוא ,שהרי
במעמד הר סיני כולנו עמדנו .וכן נהג המהר״ם ,״וגם היום היראים עושים כן
וכבוד התורה הוא .אבל בין גברא לגברא אין קפידא כלל״.
מ״א )סק״א( הביא בשם הב״ח שאם ישב לא יצא אפילו בדיעבד וצריך
לחזור ולקרוא ,וכן משמע מלשון הטור .אבל ממה שהביא הב״י את לשון רש״י
משמע שהדין הוא דוקא לכתחילה אבל בדיעבד יצא ,וכן משמע מהמשנה
)סוטה סוף פרק ז( דאמרינן דהמלך קורא יושב ,ואי איתא דאפילו בדיעבד לא
יצא ,משום כבודו של מלך לא שרי לכתחילה ,וכן כתב מ״ב )סק״א(.
נחלקו בברייתא בגמ׳ )זבחים יט,ב( אם סמיכה הוי כעמידה או לא.
וכתבו התוס׳ )שם ד״ה עמידה( שלכן בקריאת התורה ,שצריך לעמוד בה ,אין
לסמוך .וכן כתוב בירושלמי דאסור לסמוך ,וכן כתב הרא״ש.
אמנם בירושלמי כתוב את דינו של המתורגמן .וכן כתב הרמב״ם שאין
המתורגמן רשאי להישען על עמוד או קורה כשהוא מתרגם .וכתב הגהות מיי׳
דכל שכן שאסור לקורא עצמו להישען בשעת קריאת התורה.
המרדכי )ברכות פ״א סי׳ טו בשם הירושלמי( כתב דאם הוא בעל בשר,
מותר לסמוך .וכתב מ״א )סק״ב( דהא דמותר לבעל בשר לסמוך היינו דוקא
סמיכה קצת )כלומר שאם יינטל אותו דבר  -לא ייפול( ,אבל אם נסמך כל כך
שאם יינטל אותו דבר  -ייפול ,לא הוי עמידה ,ואפילו לבעל בשר אסור .וכן כתב
מ״ב )סק״ד( .וכתב עוד המ״ב שאם אמנם אי אפשר לו לסמוך כי אם בענין זה
)שהוא צריך סעד לתומכו( ,מותר גם בזה) .אך לא יישען על המפה שעל
השולחן ,שתשמיש קדושה הוא ,אלא על השולחן עצמו(.
הרמ״א הוסיף שגם הגבאי שעומד ליד הקורא חייב לעמוד ואין לו
להישען על השולחן .והמ״ב )סק״ה( כתב בשם שערי אפרים שגם הסגן )הגבאי
השני( חייב לעמוד ואין לו לסמוך.
עיין מ״ב )סק״ה( שכל זה כשנשען דרך גאוה אבל אם מוכח שנשען
לצורך הקריאה )כגון שספר התורה הוא ארוך מאד וכדומה( מותר .אמנם ייזהר
להפסיק להישען כשיגיע לאמצע העמוד וכבר אין צורך להישען .אולם עיין
ערוה״ש )סק״ג( ,ונראה שאוסר אף במקרה הזה.
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ישיבת הרב והתלמידים
עיין גפ״ת כא,א
רי״ף ור״ן יא,ב  -יב,א; רא״ש אות א
רמב״ם תלמוד תורה ד,ב
טור ,ב״י ושו״ע יו״ד רמו,ט

כתוב בגמ׳ :״לא ֵישב הרב על גבי מיטה וישנה לתלמידיו על גבי קרקע״,
אלא או הכל על הארץ או הכל על הכסאות )רמב״ם( ,דאין לרב לנהוג שררה
בענין זה על תלמידיו.
הקשה הר״ן ,הרי מכמה מקומות בש״ס רואים שנהגו ללמד את
התלמידים היושבים על הארץ בעוד שהרב יושב על הספסל? הר״ן תירץ שני
תירוצים:
א( בסוגיות קשות שדורשות עיון ,מותר לרב להרשות לעצמו לשבת על
הכסא ,גם כשהתלמידים יושבים על הארץ.
ב( דין הגמ׳ נאמר רק בתלמידים שהוסמכו ,וגם הרב חייב לנהוג בהם כבוד.
המחבר ציטט את דברי הרמב״ם ,והרמ״א הוסיף את התירוץ השני של
הר״ן ,״וי״א דוקא כשהגיעו התלמידים לכלל סמיכה״.
אמנם הש״ך )סק״ט( הביא גם את התירוץ הראשון של הר״ן ,אך כתב
את החילוק בקשר לתלמידים ולא בקשר לרב .כלומר ,בשמועות רכות יעמדו
ובקשות ישבו ,וצ״ע .אחר כך כתב בשם העין יעקב דבשמועות שלא היו צריכים
ְ
לדקדק היו כולם עומדים ,ובשמועות שהיו צריכים לדקדק היה הרב יושב וכולם
עומדים .ולפעמים כולם היו יושבים ,וזהו כשכולם היו צריכים לטרוח ולדקדק
בהלכה.
וערוה״ש )סקכ״ג( כתב שבמדינתנו לא שייך דין זה.

שנים שקראוה
עיין גפ״ת כא,א  -כא,ב )קראה א׳  -דעתייהו ושמעי(
רי״ף ור״ן יב,א; רא״ש אות א
רמב״ם מגילה ב,ז; תפילה יב,ו; שם,יג
טור ,ב״י ושו״ע תרצ,ב; קמא,ב-ג; תפח,ב

מקרא מגילה
קראוה שנים יצא ,ובמקרא מגילה אפילו עשרה קורין ביחד ,יצא .ואע״ג
דתרי קלי לא משתמעי ,כיון דקריאת המגילה חביבה היא יהבי דעתייהו
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ושומעים .ועיין ר״ן שכיון שחביבה היא כל הקולות נשמעים .אבל אין לפרש
דכיון דחביבה היא אז השומע נותן את דעתו לשמוע ולהקשיב לאחד מהם,
דאם אין כולם נשמעים אין אף אחד מהם נשמע ,דקול האחד מתערבב בשני.
דבר פשוט הוא שאם מרגיש בעצמו שהקולות מבלבלים אותו ,ושאי
אפשר לו לשמוע את כל התיבות ,בוודאי לא יצא )מ״ב סק״ד(.
עיין שעה״צ )סק״ד( דאמנם מלשון המחבר נראה שמותר לכתחילה
לכמה אנשים לקרוא את המגילה בבת אחת ,וכן כתבו הרשב״א והר״ן .אולם
מלשון הרמב״ם והמאירי היינו רק בדיעבד ,אבל לכתחילה אין לשנים לקרוא
את המגילה בבת אחת .ועיין ערוה״ש )סק״ב( שאין נוהגים ששנים קוראים,
״וייזהרו העולם לשתוק ולא לסייע להקורא ,דכיון דהעולם שומעים בעל פה או
מתוך החומש ,שלא מתוך מגילה כשרה ,חיישינן שהשומע ישמע ממנו ולא
מהקורא ,ואינו יוצא״.

קריאת התורה
קראוה שנים יצא  -וכתוב בגמ׳ :״מה שאין כן בתורה״ כיון שאין קורא
אלא העולה ואין הש״ץ קורא עמו )רא״ש( .וכן פסק הרמב״ם :ולא יקראו שנים
בתורה אלא האחד לבדו.
קריאת העולה עם הש״ץ  -כתבו התוס׳ שנהגו היום שש״ץ קורא כדי
שלא לבייש את מי שאינו יודע לקרוא .אולם הרא״ש חלק ,דאדרבה ,אם
הבקיאים יקראו והאחרים יימנעו ,אולי ייתנו לב ללמוד את הפרשה מחמת
הבושה! אלא החשש הוא מפני אותם שחושבים שהם יודעים לקרוא ובאמת
אינם יודעים את הטעמים היטב ואין הציבור יוצא בקריאתם .אם לא יעלו אותם
לתורה משום כך ,הם עלולים לריב עם הגבאים .לכן התקינו שרק הש״ץ שהוא
בקיא בקריאה יקרא בתורה.
קריאה בנחת  -כתב הרא״ש שגם העולה יקרא בנחת עם הש״ץ כדי
שלא תהא ברכתו לבטלה .הבעיה של תרי קלי לא משתמעי קיימת דוקא
כששניהם קורין בקול רם ,וכן כתבו התוס׳ )בבא בתרא טו,א ד״ה שמונה( .אולם
ב״י הביא את דברי הזוהר שכתב שאסור לשנים לקרוא ביחד בתורה ,אלא רק
אחד יקרא .וכתב מהר״י אבוהב דראוי לחוש לדברי הזוהר .וכתב הב״י :״אע״פ
שלדברי הפוסקים צריך לקרוא ,ואם לא יקרא כתבו דהוי ברכה לבטלה ,מאחר
שלא נזכר זה בתלמוד בהדיא ,לא שבקינן דברי הזוהר מפני הפוסקים״ .עוד
כתב הב״י שגם לדברי הזוהר מותר לעולה לקרוא בלי שישמיע לאוזניו .״וכן
ראוי לעשות ,לקרוא העולה בנחת ,בענין שלא ישמיע לאזניו״.
הרמ״א בדרכי משה חלק על הב״י ,דאין הכרח לומר שהזוהר מוסיף על
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דברי הגמ׳ ,אלא גם הזוהר מתכוון שלא יקראו שנים בקול רם ,דתרי קלי לא
משתמעי .ואפילו אם הזוהר באמת חולק על הפוסקים ,״אין לזוז מדברי
הפוסקים אף אם דברי הזוהר חולקים עליהם״ .וכן כתבו התוס׳ בהדיא )ראש
השנה כז,א ד״ה אבל( ששנים קוראים.
הב״י גם הביא את מנהג רומניה ,שהעולה הוא הקורא בקול רם )כדין
התלמוד( וכדי שלא לבייש את מי שאינו בקיא בדקדוק הקריאה ,מעמידים אחד
שהוא מקריא לעולה ,והמקריא אומר כל תיבה ותיבה תחילה ואחר כך אומרה
הקורא .וכיון שאין הם אומרים את המילים בבת אחת ,אלא הקורא שותק
כשהמקריא אומר ,והמקריא שותק כשהקורא אומר ,אין שם אלא קול אחד
לבד ,ואפשר שאפילו לפי דברי הזוהר שפיר דמי.
בשו״ע ,המחבר הביא את שלש האפשרויות:
א( העולה קורא וש״ץ שותק )כפשטות הגמ׳(.
ב( העולה קורא אבל אינו משמיע לאזנו )כרא״ש ,כשהוא חושש לדברי
הזוהר(.
ג( בסעיף ג׳ הביא את מנהג רומניה ,שהמקריא מקריא לקורא מילה
במילה.
הרמ״א חלק על אפשרות ב׳ ,וכתב שאפילו משמיע לאזנו ליכא למיחש .כלומר,
אף דיותר טוב שלא להשמיע לאזניו ,מ״מ אם משמיע ליכא למיחש ,דלא עדיף
מתפילה שתיקנו בלחש ואפילו הכי משמיע לאזניו )מ״ב סקי״ג( .ועיין שעה״צ
)סקי״ב( דבתפילה כתב הגר״א שלכתחילה טוב יותר להשמיע לאזניו ,ולכאורה
הוא הדין בקריאת התורה ,״וצ״ע למעשה״.
בקשר למנהג רומניה כתב ערוה״ש )סק״ו( שיש מקומות שאין אף אחד
שיודע לקרוא בתורה עם הטעמים ולכן אחד מקריא לקורא מחומש ,ואי אפשר
שזה יקרא מילה וזה ישתוק ,וזה יקרא וזה ישתוק  -דהרי הציבור לא יצייתו
לקריאה  -״ולכן ,לכל הפחות שהאומר מתוך החומש יאמר בלחש אל הקורא
בתורה״.
אינו יודע לקרוא  -מי שאינו יודע לקרוא אין ראוי שיעלו אותו לתורה
ושהש״ץ יקרא עבורו ,דהוי ברכה לבטלה ,דלא מסתבר שהוא יברך על קריאת
הש״ץ )רא״ש ,וכן כתב הרא״ש לקמן סי׳ י׳(.
אולם נימוקי יוסף וספר האגודה חלקו על זה ,דלדבריהם מותר להעלות
סומא לתורה אם מקרין לו מילה במילה .וכתב ב״י שאין לסמוך על דבריהם
נגד כל הני רבוותא .ודרכי משה כתב שמהרי״ל כתב דנוהגים לקרוא סומא
לספר תורה ,״ולי נראין דברי ב״י״ .אולם בשו״ע )קלט,ג( הרמ״א חלק על המחבר
והביא את דעת מהרי״ל.
וכתבו הרא״ש )בתשובה( והטור שאם יודע לקרוא כשמקרין אותו
)אע״פ שהעולה עצמו לא היה מצליח לקרוא נכון בלי עזרה( ,שפיר דמי .שכן,
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האיסור הוא לקרוא אפילו אות אחת שלא מן הכתב ,ובאופן הזה נקרא שהוא
אכן קורא מהכתב .אבל אם אינו יודע לקרוא כלל ,אפילו אם הוא שומע את
דברי הש״ץ ,אין זה כקורא מן הכתב )דלא אמרינן ״שומע כעונה״ אלא אם כן
יכול הוא לעשותו בעצמו( .וכן כתבו כמה ראשונים שאסור לקרוא אפילו אות
אחת שלא מן הכתב  -רבנו ירוחם בשם הרשב״א ,שבלי הלקט ,הרמב״ם ,ריב״ש
ומהר״י ן׳ חביב .אבל אם יודע לקרוא אבל שומע הוא ושותק ,ניתן לומר ״שומע
כעונה״.
בשו״ע ,המחבר הביא את דברי הרא״ש שהבאנו לעיל ,שאם לא קרא
כלל הוי ברכה לבטלה .וכן פסק המחבר )קמג,ה( .ועיין בה״ל )ד״ה לבטלה( דאין
להביא ראיה ממה שכתב הרמ״א לענין סומא ,דיש לחלק בין המקרים .בסומא
מקלים ,דאם תמיד יימנעו מלהעלותו לתורה הסומא יתבייש וגם אתי לאינצויי,
ֵ
אבל בנידון דידן ,שהוא יודע לקרוא ,בוודאי מחויב הוא לומר עם הש״ץ .וכן
פסקו החיי אדם ושערי אפרים שחייב העולה לקרוא ביחד עם הש״ץ.

הפטרה
בנביא  -אחד קורא ואפילו שנים מתרגמים .שכן ,התרגום אינו אלא
להשמיע לאלו שאינם מבינים את לשון הקודש ,ובתורה צריכים ליזהר אף
בתרגום כדי שיבינו את המצוות ,אבל בנביאים אין צורך להקפיד כל כך ומותר
אף לשנים לתרגם.

הלל וכדומה
הלל )כמו מקרא מגילה( הוא חביב ,ושנים )ואפילו עשרה( קורין אותו
יחד .והיינו במקום שמוציאים אחד את השני ידי חובה בהלל.
מ״ב )תפח סק״ח( כתב דמהאי טעמא המנהג הוא שמקדשים שנים או
יותר יחד בשבת ויו״ט )או כשיושבים כמה בעלי בתים בסוכה אחת( משום
דהקידוש חביב עליהם ויהבי דעתייהו ושמעי .ומכל מקום ,אם צריכים להוציא
את בני ביתם ,עדיף שלא יקדשו בבת אחת אלא יקדשו זה אחר זה.
ועיין שעה״צ )סק״ח( בשם פמ״ג דבשאר דברים )חוץ ממה שמוזכר כאן(
אין כדאי ששניים יאמרו יחד ,אף במקום שאין מוציאים את חברו ,כיון
דמבלבלים זה את זה )חוץ מר״ה ויוה״כ מפני שסידור כל אחד בידו( .ושעה״צ
הקשה על זה :״ולא ידעתי ,הלא ברכת המזון  -מן נודה לך והלאה  -המנהג
שמברכין ביחד בכל מקום״.
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שמונה פסוקים שבתורה
עיין תוס׳ כא,ב ד״ה תנא
רי״ף ור״ן סוף יב,א; רא״ש סוף אות ב
רמב״ם תפילה יג,ו
טור ,ב״י ושו״ע תכח,ז

כתוב בגמ׳ )בבא בתרא טו,א; מנחות ל,א( :״שמונה פסוקים שבתורה
)כלומר :שמונת הפסוקים האחרונים שבתורה( יחיד קורא אותן״ .ונחלקו שם
בגמ׳ אם יהושע כתבם אחרי מות משה או משה כתבם בדמע על פי הגבורה.
אמנם לכו״ע פסוקים הללו נשתנו משאר התורה .ובפירוש הדברים מצאנו
ארבע שיטות:
א( רבנו משולם וראב״ד בשם המנהג ״במקומות הללו״  -שמונה פסוקים
הללו  -רק העולה קורא אותם ואין ש״ץ קורא עמו .והקשה על זה ר״ת,
מאי איריא ח׳ פסוקים הללו ,הרי גם בכל התורה רק אחד קורא ואין
ש״ץ קורא עמו ,כמו שלמדנו לעיל .ומה שהש״ץ קורא היום הוא מנהג
מאוחר כדי שלא לבייש את מי שאינו יודע )או מטעם שהביא הרא״ש
לעיל(.
ב( רמב״ם  -שמונה פסוקים הללו מותר לקרוא אותם בבית הכנסת בפחות
מעשרה בברכה תחילה וסוף .והקשה על זה הראב״ד דדברי הרמב״ם
הם ענין זר מאד ,דהיכן הלך הציבור?
ג( מרדכי )מובא בדרכי משה סק״ד(  -מעלים תלמיד חכם בדוקא כדי
לקרוא עלייה זו.
ד( תוס׳ ,רא״ש ,ר״ן וראב״ד  -רוב הראשונים פירשו שאין להפסיק בשמונה
פסוקים הללו אלא הם נקראים תמיד בעלייה אחת בלבד .וכן פסק
המחבר.

ברכת ״הרב את ריבנו״
עיין גפ״ת כא,ב )מקום שנהגו  -וקשות מיושב(
רי״ף ור״ן יב,א; רא״ש אות א
רמב״ם מגילה א,ג
טור ,ב״י ושו״ע תרצב,א-ב

לפניה  -מצוה לברך )וגירסת הרי״ף :חייב לברך( .ומאי מברך :מנ״ח.
כלומר ,מקרא מגילה ,שעשה ניסים לאבותינו ,שהחיינו .ועיין לעיל )ד,א ״ברכת
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שהחיינו״(.
לאחריה  -מקום שנהגו לברך  -מברך .וכתב הטור :והאידנא נהגו לברך.
ומאי מברך :הרב את ריבנו וכו׳ .והלכה כרב פפא שאומרים את שתי החתימות:
״הנפרע לישראל מכל צריהם ,הא-ל המושיע״.
הקשה הר״ן ,למה ברכה זו פותחת בברוך ,הרי היא סמוכה לברכה
שלפני המגילה? ותירץ שאין ברכה זו קשורה למקרא מגילה ,אלא ברכה בפני
עצמה היא שנתקנה על הנס.
כתב בדרכי משה בשם מהרי״ל ,שאין להתחיל בברכה שאחריה עד
שחזרו וכרכו את המגילה .וכן כתב המחבר )תרצ,יז(.

״הא-ל הרב את ריבנו״
בנוסח המובא בגמ׳ שלנו כתוב ״הא-ל הרב את ריבנו״ ,וכן גירסת
הרמב״ם .אולם לדעת הרי״ף והרא״ש אין גורסים ״הא-ל״ .וכן כתב רב עמרם
גאון שאין לומר ״הא-ל״ ,דהא כבר אמר ״א-להינו״ .וכן כתב המרדכי בשם
הבה״ג ,והאורחות חיים ,וכן פסק המחבר.
גם בחתימה אין לומר ״הא-ל הנפרע לישראל״ ,אלא ״הנפרע לישראל״
)מ״ב סק״ה(.

בציבור
כתב האורחות חיים בשם הירושלמי שאין מברכים ברכה זו אלא
בציבור ,וכן כתב הכלבו.
אולם ,ערוה״ש )סק״ה( כתב :״ודע שהביא זה בשם הירושלמי ,ואני לא
מצאתי זה בירושלמי ,ושום אחד מהראשונים לא הזכירו זה .ובשבלי הלקט
מביא מנהג שתי ישיבות לברך לאחריה גם ביחיד .וכמדומה שכן מנהג העולם״.
ועיין בה״ל )ד״ה אלא( דא״ר כתב בשם כמה פוסקים שגם היחיד מברך.
ובביאור הגר״א כתב שאף מהירושלמי אין ראיה ,דקאי על ברכת התורה .ומ״מ
נראה דאין כדאי לברך אחריה ביחיד דבלאו הכי ברכה זו תלויה במנהג .וכן
כתב פמ״ג ,דספק ברכות להקל.

הפסיק
כתב בעל העיטור דכיון שברכה זו תלויה במנהג ,אין לגעור במי ששח
בשעת הברכה .אולם הטור חלק עליו ,דמאי נפקה מינה דתלי במנהג ,סוף סוף
הוא מברך ואסור להפסיק .והב״י כתב שאין זו טענה ,דלפי בעל העיטור אין
ברכה זו שייכת לקריאת המגילה כלל ,אלא ברכה בפני עצמה היא ,וכמו שכתב
הר״ן ,ולכן אין זה נחשב הפסק בקריאת המגילה.
אמנם ,דין זה צ״ע ,כי נראה מדברי הב״י והב״ח שהדיון הוא על הפסק
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בין קריאת המגלה ותחילת הברכה ״הרב את ריבנו״ .וכך הבינו את בעל
העיטור ,שכיון שברכה זו הוא מנהג ,איננו חלק מהקריאה אלא ברכת שבח
שהיא נפרדת מקריאת המגילה ,ולכן אין קפידא כל כך אם הפסיק ביניהם.
אולם מפשטות דברי הטור נראה שהוא הבין שבעל העיטור מדבר על הפסק
באמצע הברכה עצמה.
מכל מקום ,אע״פ שאין ברכה זו חלק מקריאת המגילה ,לכתחילה לכו״ע
אסור להפסיק בין הקריאה לברכה .ובדיעבד אם שח ,לבעל העיטור פשוט
שיכול לברך ,אולם לטור ,כיון שהפסיק ,יש לעיין אם יוכל לברך את ברכת ״הרב
את ריבנו״ )שעה״צ סקי״ב(.
כאמור ,דין זה של הפסק נאמר לענין הברכה .אמנם אין זה מוכח מלשון
המחבר ,וגם מהב״ח משמע שמדובר על עצם הקריאה במגילה .ועיין ט״ז )סק״ב(
שהעיר על זה וכתב :״ולא ידעתי מקום לזה ,דוודאי לא מיירי כאן אלא בהפסק
בשעת קריאת הברכה ,אבל בהפסק קריאת המגילה עצמה ,פשיטא שיש לגעור
בו״.

״אשר הניא״
כתב הגהות מיי׳ שנהגו לומר ״אשר הניא״ אחר קריאת המגילה ,ואין
לומר פיוט זה אלא בלילה אבל לא ביום ,דכבר אמר פיוטים )מ״ב סק״ז(.

אין פוחתין מעשרה פסוקים
עיין גפ״ת כא,ב )בשני ובחמישי  -ושבחיה רב פפא(
רי״ף ור״ן יב,א; רא״ש אות ב
רמב״ם תפילה יב,ג
טור ,ב״י ושו״ע קלז ,א

בקריאת התורה בבית הכנסת אין פוחתים מעשרה פסוקים .וכתוב בגמ׳
שאפילו פסוק שאין לומדים ממנו כלום )כלומר ,שום חידוש( ,כגון ״וידבר ה׳
אל משה לאמר״ ,עולה למנין עשרה.
כתבו התוס׳ שבמקום דסליק עניינא מותר לקרוא אפילו תשעה פסוקים
)שלשה לכל אחד( ,וכן נוהגים בקריאת פרשת עמלק בפורים ,וכן כתבו הרא״ש
והר״ן .וכתב הב״י בשם אורחות חיים שמכיון שעמלק גרם שהשם והכסא יהיו
חסרים ,לכן אין מוסיפים פסוקים מלמעלה או מלמטה כדי להשלים את הפרשה
לעשרה פסוקים .וכן כתב בשם הירושלמי ״הוא עשה מעשה קטוע ,כך פרשתו
קטועה״.
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שלשה קרואים
עיין גפ״ת כא,ב
רי״ף ור״ן יב,א; רא״ש אות ב
רמב״ם תפילה יב,ד
טור ,ב״י ושו״ע קלה,א; קלז,ב

כתוב במשנה :״בשני וחמישי ,בשבת במנחה קורין שלשה .אין פוחתין
מהן ואין מוסיפין עליהן ,ואין מפטירין בנביא״.
כפי שראינו לעיל ,אין לקרוא פחות מעשרה פסוקים ,ואם יש שלשה
קרואים וקוראים עשרה פסוקים ,שנים יקראו שלשה פסוקים ואחד ארבעה
פסוקים .וכתוב בגמ׳ שניתן למצוא סמך לחשיבותה של כל אחת ואחת מן
העליות ,ולכן כל מי שקורא את ארבעת פסוקים ,הרי זה משובח .ואין קפידא
מי הוא זה שיקרא את ארבעת הפסוקים.
וכתב מ״א )סק״א( בשם מהרש״ל שהיינו דוקא בזמנם ,שהעולה היה
קורא ,אבל היום ,שהחזן הוא הקורא ,מותר לקרוא לראשון או לאחרון ארבעה
)ולאמצעי שלשה( .אבל אין לקרוא לאמצעי ארבעה )ולאחרים שלשה( כדי לא
לבייש את האחרים .ועיין ביד אפרים שהסביר שרק אם קוראים לאמצעי יש
בושה .אולם לבושי שרד כתב שכ״ש שאם קוראים ארבעה לראשון יש בושה
לאחרים ,ויש להקפיד לקרוא את ארבעת הפסוקים לאחרון.
״ועכשיו נתפשט המנהג שקורין במנחה ובשני ובחמישי כל הפרשה
הראשונה של הסדר שיקראו בשבת הבאה ,ככתוב בסידורים ,ומצוין הפסקת
הפרשה לשלשה אנשים ,ואם שינה מסדר הזה אינו מעכב ,רק שעכ״פ לא
יפחות לאחד פחות מג׳ פסוקים״ )מ״ב קלז סק״ד(.

אין מוסיפין עליהן
כתוב במשנה שבימים הללו אין מוסיפין על מספר הקרואים .הסביר
רש״י על פי הגמ׳ שזה מפני ביטול מלאכה .מפני טעם זה גם כן אין מפטירין.
בשבת במנחה ,אע״פ שלא שייך ביטול מלאכה ,מ״מ לא רצו חכמים להטריח
עליהם יותר מדי מפני שהיו רגילים לדרוש כל היום ,ועוד שהרי כבר קראו
בבוקר.
כתב המרדכי )פרק הקורא את המגילה עומד( בשם ריב״א שאם יש
שלשה חתנים בבית הכנסת ,אחד כהן ושנים ישראלים ,מותר להעלות ארבעה
קרואים לתורה כיון דהוי לגבי החתנים כמו מועד ,וכן כתב הריצב״א .אבל
כשאין שם אלא חתן אחד לא אמרינן שיקראו ארבעה ,משום דלא הוי מועד
אלא לגבי חתנים גופייהו ,אבל לגבי אחרים לא .בשו״ע ,הרמ״א הביא את דברי
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המרדכי ,והוסיף שאף בשני בעלי ברית מותר להוסיף ,דיו״ט שלהם הוא.
אולם הב״י כתב בבדק הבית :״ואנו לא נהגנו להוסיף בשני וחמישי
בשביל חתנים ,וגם לא שמענו מי שנהג כן״ .וכן כתב מ״ב )סק״ד( בשם
האחרונים ,דאין נוהגים להוסיף עבור חתנים ,וכל שכן לענין בעלי ברית בוודאי
אין לנהוג כן.
גם ערוה״ש )סק״ד( כתב שמעולם לא שמענו מי שיעשה כן ,״ומ״מ
נלע״ד דבמקום שיכול לבוא לידי מחלוקת נוכל לסמוך על רבותינו אלה ולקרוא
שניהם ,והרביעי יקרא מה שקרא השלישי .אמנם כפי המנהג אחד עולה לתורה
ואחד להגבהה ,וכן בחיובים אחרים״.

חלוקת פרשת האזינו
עיין רי״ף ור״ן יב,א; רא״ש אות ב
רמב״ם תפילה יג,ה
טור ,ב״י ושו״ע תכח,ה

כתוב בגמ׳ )ראש השנה לא,א( שבמקדש היו קוראים את שירת האזינו
במוסף של שבת ,והיו מחלקים את השירה לששה חלקים כנגד ששת ימי
המעשה) .והר״ח שם פירש שקראו את השירה במשך ששה שבועות ,וקראו רק
חלק אחד בכל שבת ושבת ,ולאחר שגומרים את השירה בשש שבתות חוזרים
לראש ,וכן פירש הרמב״ם  -תמידין ומוספין ו,ט .ועיין בדרישה שפירש שהכוונה
בשבוע של מעמדות(.
וכתוב שם בגמ׳ :״ואמר רב חנן בר רבא אמר רב :כדרך שחלוקין כאן כך
חלוקין בבית הכנסת״ .ופירש הרא״ש שמחלקים את השירה לששה חלקים
והשביעי קורא מסוף השירה עד לסוף הפרשה.
כתוב בגמ׳ שם שסימן החלקים של השירה הוא הזי״ו ל״ך .ופירש רש״י:
ה׳  -האזינו )א(
ז׳  -זכור ימות עולם )ז(
י׳  -ירכיבהו על במותי ארץ )יג(
ו׳  -וירא ה׳ וינאץ )יט(; ובמסכת סופרים כתוב :וישמן )טו(.
ל׳  -לולי כעס אויב אגור )כז(; והרי״ף כתב :לו חכמו )כט(.
ך׳  -כי ידין ה׳ עמו )לו(; הרי״ף כתב :כי אשא )מ(.
המנהג כרש״י בארבע העליות הראשונות )הזי״ו( .אולם ,בשתי העליות
האחרונות )ל״ך( נחלקו הראשונים .רוב הראשונים כתבו כרי״ף ,וכן כתבו
הרא״ש ,הרמב״ם והמחבר .אולם מ״ב )סקי״ג( כתב שיש פוסקים )הגהות מיי׳,
ט״ז סק״ד( שנקטו כרש״י ,״וכן נוהגים במדינתנו״ .ובשעה״צ )סק״ז( הביא בשם
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הפמ״ג שיש נוהגים כשו״ע ,ונהרא נהרא ופשטיה .על כל פנים אסור לנהוג כשני
המנהגים גם יחד ולהפסיק בשני המקומות .בלוח ארץ ישראל כתוב שמנהגנו
כרוב הפוסקים )רי״ף ורמב״ם ולא כרש״י( ,וכן כתב ערוה״ש )סק״ה(.
כתב הרמב״ם שבדרך כלל יש להתחיל ולסיים בדבר טוב ,אולם בשירת
האזינו יש להפסיק דוקא במקומות הללו ,שהן תוכחה ,כדי שהעם יחזור
בתשובה .ומכיון שההפסקות הללו הם דברי תוכחה כתב מ״א )סק״ז( שאפילו
אם יש חיובים בבית הכנסת אין לחלק את הפרשה ליותר משבעה חלקים.
כתב המרדכי ,שהרי״ף כתב שגם במנחה בשבת ובשני וחמישי בשבוע
שקוראים בו האזינו יש להקפיד לחלק את הפרשה כך ,כלומר :הז״י  -האזינו
עד זכור; זכור עד ירכיבהו; ירכיבהו עד וירא .אולם ,המרדכי חלק על הרי״ף
בזה ,וכתב רק בקריאה בשבת עצמה יש צורך להקפיד בזה .הב״י כתב שהמנהג
כיום הוא כמו הרי״ף ,אולם דרכי משה כתב שאין אנו נוהגים כן אלא כדברי
המרדכי ,וכן הגיה הרמ״א בשו״ע.

העולים לתורה מברכים לפניה ולאחריה
עיין גפ״ת כא,ב )אין פוחתין מהן  -ומשום היוצאין(
רי״ף ור״ן יב,ב; רא״ש אות ג
רמב״ם תפילה יב,ה
טור ,ב״י ושו״ע קלט,ד

כפי שמוכח במשנה ,המנהג המקורי של קריאת התורה היה שראשון
העולים לתורה ברך את הברכה הראשונה ,ואחרון העולים ברך את הברכה
האחרונה .בזמן הגמ׳ המנהג השתנה וגם כיום כל העולים מברכים גם את
הברכה הראשונה וגם את הברכה האחרונה  -גזירה משום הנכנסין )שיחשבו
שאין צריכים לברך לפני קריאת התורה( ומשום היוצאין )שיחשבו שאין צריכים
לברך אחרי קריאת התורה(.
וכתב ערוה״ש )סקי״א( :״ויראה לי שלא הוצרכנו לטעם זה אלא בזמן
שהעולה קורא בעצמו ,אבל כפי המנהג אצלנו שהש״ץ קורא ,בהכרח שכל
העולים יברכו ,דאם לא כן במה ניכר שעולים לתורה״.
מ״א )סק״ה( דן במקרה שטעה בברכה הראשונה ופתח ״אשר נתן לנו״
במקום ״אשר בחר בנו״.
• אם נזכר קודם שאמר שם ה׳ בחתימה ,יחזור ויתחיל מ״אשר בחר בנו״.
• אם כבר אמר שם ה׳ בחתימת הברכה ,אף שעדיין לא אמר ״נותן
התורה״ ,יסיים את הברכה ,ולאחר הקריאה יאמר ״אשר בחר בנו״.
הוסיף במ״ב )סקט״ו( לגבי מקרה שבירך את הברכה הראשונה כראוי
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וטעה בברכה השניה ואמר ״אשר בחר בנו״.
• אם נזכר קודם שאמר ״בא״י נותן התורה״ ,יחזור ויתחיל מ״אשר נתן
לנו״.
• אם לא נזכר עד לאחר שאמר ״בא״י נותן התורה״ ,יחזור ויברך ״אשר
נתן לנו״.
• ואם נזכר לאחר שאמר שם ה׳ בחתימה וקודם שאמר ״נותן התורה״,
יאמר מיד ״אמ״ה אשר נתן לנו״ וכו׳.

הקורא בתורה ונשתתק
רי״ף ור״ן יא,ב )סוף פרק בני העיר(; רא״ש אות ג
רמב״ם תפילה יב,ו
טור ,ב״י ושו״ע קמ,א

הרי״ף והרא״ש הביאו את הירושלמי ,שהקורא בתורה ונשתתק ,זה
שעומד תחתיו יתחיל ממקום שהתחיל הראשון ,דאי תימא ממקום
שפסק ) -הפסוקים( הראשונים נתברכו לפניהם ולא לאחריהם ,ואחרונים
נתברכו לאחריהם ולא לפניהם.
וכתב הרא״ש שהירושלמי הזה נאמר אחרי שתיקנו שכל אחד מברך
ברכה על התורה לפני הקריאה ואחריה ,ומכיון שהראשון לא התכוין להוציא
את האחרים בברכתו )וכן האחרים לא התכוונו לצאת בברכת הראשון( ,השני
חייב לברך תחילה וסוף .וכן כתבו הר״ן ורבנו יונה )ברכות כג,ב ד״ה ומהיכן(
שהשני חייב לברך תחילה וסוף.
אולם הרמב״ם פירש את הירושלמי אחרת .לדעתו אמנם חייב השני
להתחיל ממקום שהתחיל הראשון ,וחייב אף לברך בגמר הקריאה שלו .אבל
אין הוא חייב לברך את הברכה הראשונה אלא סומך על ברכת הראשון בזה.
בשו״ע ,המחבר סתם כרוב הראשונים והביא את דעת הרמב״ם בשמו
כדעה שניה .האחרונים כתבו שהעיקר כדעה הראשונה )מ״ב סק״ד(.
מ״ב )סק״ג( כתב שהאחרונים כתבו שמ״מ כשחוזר השני ומברך אין הוא
חייב לחזור ולומר ״ברכו״ ,אלא לומר את הברכה בלבד ,שהיא עיקר ברכת
התורה .והמגן גיבורים מפקפק בזה )שעה״צ סק״ג(.
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אין משיירין ואין מתחילין בפרשה פחות מג׳ פסוקים
עיין גפ״ת כא,ב  -כב,א )בר״ח  -ואמצעי דולגן(
רי״ף ור״ן יב,ב; רא״ש אות ג
רמב״ם תפילה יב,ג
טור ,ב״י ושו״ע קלח,א

אין משיירין בפרשה פחות משלשה פסוקים ואין מתחילין בפרשה פחות
מג׳ פסוקים גזירה משום היוצאים ומשום הנכנסים .כלומר ,אין לסיים את
קריאת העולה בפחות משלשה פסוקים לפני סוף הפרשה שמא היוצא אז מבית
הכנסת יאמר :העולה הבא לא יקרא אלא שני פסוקים בלבד .וכן אין להתחיל
את קריאת העולה פחות משלשה פסוקים מתחילת הפרשה שמא הנכנס אז
לבית הכנסת יאמר :העולה הראשון לא קרא אלא שני פסוקים בלבד.
כתב הרמ״א בדרכי משה בשם תרומת הדשן שבדין זה אין חילוק בין
פרשה פתוחה לפרשה סתומה .אולם מה שההמון קורין ״פרשה״ )כלומר,
ראשון ,שני ,שלישי וכו׳( הוא טעות גמורה ,ומותר להתחיל ולשייר פחות מג׳
פסוקים הסמוכים לה )מ״ב סק״א( .ועיין שעה״צ )סק״א( שגם בזה יש להחמיר
לכתחילה אחרי שהעולם מחשיבים גם אלו לפרשיות ,יבואו לטעות ולומר
דמותר לסיים גם בסמוך לפרשה ממש )פתוחה או סתומה(.
עוד כתב הרמ״א שמותר לסיים בסיום פרשה )פתוחה או סתומה( אע״פ
שאין שלשה פסוקים עד לסיום פרשה אחרת .לכאורה ,הוא הדין להיפך ,ומותר
לסיים בסוף פרשה של שני פסוקים ולא חיישינן משום הנכנסין )שיחשבו שקראו
רק שני פסוקים( .אולם עיין מ״ב )סק״ד( שיש מחמירים בזה ,ולדעתם אין לעשות
כן לכתחילה אלא בקריאה של ראש חודש ,שמפסיקים בה אחרי ״וביום השבת״
אע״פ שאין בפרשה זו אלא שני פסוקים .אבל הקורא בפרשת השבוע של פרשת
פנחס ,אין לו להפסיק אחרי ״וביום השבת״ וכן כל כה״ג.
כתב מ״א )סק״א( שמותר לשייר או לסיים בסמוך לפסקא באמצע פסוק,
כגון בפרשת פנחס בפסוק ״ויהי אחרי המגפה״ .במקרה ההוא אין חשש
מהיוצאים או מהנכנסים  -דכולם יודעים שאין מפסיקים באמצע פסוק ,אפילו
אם יש שם פרשה.
כתב מ״א )סק״א( על פי התוס׳ שאם הקורא טעה ביו״ט וסיים את עליית
רביעי שני פסוקים לפני סוף הקריאה של יו״ט ובירך לאחריה ,יחזור ויקרא
לחמישי פסוק אחד למפרע ויסיים בשני הפסוקים הנותרים עד לסיום הקריאה.
והסביר מחצית השקל שזאת מכיון שתיקנו חז״ל קריאות מסוימות לימים טובים
ואי אפשר להוסיף עליהן פסוקים .אבל בשבת רגילה )או ביו״ט בעלייה אחרת(
לא יחזור כלל אלא יקרא את שני הפסוקים האלה ועוד שלשה פסוקים )או
יותר( מהפרשה הבאה.
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עיין מ״ב )סק״ג( שהגזירה משום הנכנסין ומשום היוצאין הוא רק
לכתחילה ,אבל בדיעבד אם סיים שני פסוקים אחר הפרשה ובירך לאחריה ,לא
יתחיל העולה הבא מראש הפרשה אלא יקרא ממקום שסיים הראשון ואילך,
דאין להחמיר בדיעבד משום נכנסין ויוצאין.
אולם ערוה״ש )סק״ג( חלק על זה ,וכתב שבמקרה כזה יש לו לקרוא
מראש הפרשה שלפני זה או מג׳ פסוקים קודם סוף הפרשה ,דכיון שאפשר לתקן
בזה  -יתקן .ואף שלכתחילה אין קוראים לשני מה שקרא הראשון ,מ״מ אין
שום איסור בזה ,״וכל מה שיכולים לצאת חששת חז״ל למה לא נעשה כן?״
עוד כתב הרמ״א בדרכי משה שמה שכתוב ״אין מתחילין״ הוא רק
לקורא השני והלאה ,אבל לכהן ,שכולם יודעים שהוא התחיל את הקריאה,
אינה שייכת גזירה משום הנכנסין) .וכתב שם הרמ״א שכן נוהגים להתחיל
״ויחל משה״ )שמות לב,יא( אף שהוא שני פסוקים בתוך הפרשה ,וכן כתבו
התוס׳ .אולם בחומשים שלנו הוא הפסוק החמישי בתוך הפרשה ,וכן העיר
המהרש״א(.
כתב הרמב״ם שיש לכוין תמיד להתחיל בדבר טוב ולסיים בדבר טוב,
והביאו הרמ״א.

קריאת התורה בראש חודש
עיין גפ״ת כא,ב  -כב,א
רי״ף ור״ן יב,ב; רא״ש אות ג
רמב״ם תפילה יג,ד
טור ,ב״י ושו״ע תכג ,ב

עקב הסוגיה לעיל ,גזירה משום הנכנסין ומשום היוצאין ,הגמ׳ האריכה
לדון בענין הקריאה של ראש חודש .הקריאה של ראש חודש מורכבת משלש
פרשיות ,״וידבר״  8 -פסוקים; ״וביום השבת״  2 -פסוקים; ״ובראשי חדשיכם״ 5 -
פסוקים ,והגמ׳ התחבטה איך לחלק את הקריאה לארבעה אנשים ,ובכל זאת
להתחשב בגזירת הנכנסין והיוצאין.
 אם שני הקוראים הראשונים יקראו שלשה פסוקים כל אחד,משאירים רק שני פסוקים עד סוף הפרשה )גזירה משום
היוצאין(.
 אם שני הקוראים הראשונים יקראו ארבעה פסוקים כלאחד  -איך נחלק את שבעת הפסוקים של פרשיות ״וביום
השבת״ ״ובראשי חדשיכם״ לשני קוראים?
 -אם השלישי יקרא את פרשת ״וביום השבת״ ועוד פסוק אחד של
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פרשת ״ובראשי חדשיכם״ אז יסיים צמוד לפרשה )גזירה משום
הנכנסין(.
אם השלישי יקרא את פרשת ״וביום השבת״ ועוד שלשה
פסוקים של פרשת ״ובראשי חדשיכם״  -משאירים רק שני
פסוקים עד סוף הפרשה )גזירה משום היוצאין(.
אין להתחיל לפני פרשת ״וידבר״ וכן אין להמשיך אחרי פרשת
״ובראשי חדשיכם״ ,דיש לקרוא רק מה ששייך לעניינו של יום.

בפתרון בעיה דומה נחלקו רב ושמואל .בפרשיות של המעמדות ,ביום
הראשון קוראים פרשת ״בראשית״ ) 5פסוקים( ו״יהי רקיע״ ) 3פסוקים( .ואמנם,
השלישי קורא את פרשת ״יהי רקיע״ ,אבל נשאלת השאלה איך נחלק את
פרשת ״בראשית״ לשני אנשים .רב אומר דולג )הראשון קורא את שלשת
הפסוקים הראשונים ,והשני חוזר על פסוק ג׳ וקורא פסוקים ג׳ עד ה׳( .שמואל
אומר פוסק )את פסוק ג׳ מחלקים לשנים ,הראשון קורא שנים וחצי פסוקים
והשני קורא שנים וחצי פסוקים(.
מסקנת הגמ׳ היא שהלכתא דולג ,והאמצעי דולג .ונחלקו הראשונים
בפירוש הדברים .רש״י כתב שההלכתא כאן נאמרה בענין המעמדות אבל לא
לראש חודש .אולם הראשונים שאלו על פירוש זה ,שכן הגמ׳ שואלת :״הלכתא
מאי?״ והלכתא למשיחא נאמרה כאן?! לכן פירש הרי״ף שההלכה נאמרה בענין
ראש חודש ,והאמצעי ,כלומר הלוי )האמצעי של הפרשה הראשונה( דולג .לפי
הרי״ף קוראים בצורה זו ,וכן פירשו הגאונים ,וכן פסק הרמב״ם:
כהן  -וידבר; צו; ואמרת
לוי  -ואמרת; את הכבש; ועשירית
שלישי  -עולת תמיד; ונסכו; ואת הכבש; וביום השבת
רביעי  -ובראשי חדשיכם.
אולם הרמב״ן הקשה על פירוש זה ,שכן כשהשני חוזר ומתחיל
מ״ואמרת״ ,קיים חשש משום הנכנסין .ואין לומר שלא חוששים לנכנסים כשאי
אפשר ,דהרי לעיל אמרנו שמפני חשש זה נמענים מלקרוא רק פסוק אחד
בפרשת ״ובראשי חדשיכם״ .לכן פירש הרמב״ן כמו רש״י ,שההלכה שנאמרה
בגמ׳ שייכת לקריאת פרשת המעמדות ,אבל לא לפרשת ראש חודש.
הר״ן תירץ את קושית הרמב״ן שהנכנסים לפני תחילת קריאת הלוי,
ורואים שמתחילים מהפסוק השני בפרשה ודאי ישאלו על זה ,ויסבירו להם
שכאן הדין שונה ומדלגים בגלל שאי אפשר אחרת .אמנם תירוץ הר״ן הוא
קשה ,שאם הנכנסים שואלים את האנשים בבית הכנסת ,למה זה לא פותר את כל הבעיה
תמיד? וצריך עיון.
בשו״ע ,המחבר פסק כמו הרי״ף והרמב״ם ורוב הראשונים ,וכן המנהג
היום ברוב קהילות חו״ל ,וכן נוהגים בני עדות המזרח ,וכן הוא מנהג נוסח
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ספרד) .אמנם הב״ח ופר״ח כתבו שיותר טוב שהשלישי יסיים עד ״וביום השבת״
כדי שהנכנסים לא יגידו שהשלישי קרא רק את שני הפסוקים של ״וביום
השבת״ ,והרביעי יקרא ״וביום השבת״ עד הסוף ,אבל המנהג הוא כמו שכתב
המחבר(.
אולם ,הגר״א בביאורו כתב שקושית הרמב״ן ״ודאי קושיא גדולה היא
מאד״ ,והגמ׳ כתבה הלכתא על המעמדות ולא על ראש חודש .עוד טען הגר״א
שבכמה מקומות בש״ס מצאנו שאמנם פוסקים הלכתא דמשיחא .לכן השיטה
המרווחת ביותר היא כמו שכתוב במס׳ סופרים )פרק יז הל׳ ט ,ועיין בה״ל ד״ה
ולוי ,שיש שם חילופי גירסאות(:
כהן  -וידבר; צו; ואמרת
לוי  -את הכבש; ועשירית; עולת; ונסכו; ואת הכבש
שלישי  -עולת תמיד; ונסכו; ואת הכבש; וביום השבת
רביעי  -ובראשי חדשיכם.
הקהילות האשכנזיות בארץ ישראל נוהגים כמנהג הגר״א ,וכן פסק
ערוה״ש )סק״ד(.

מלאכה בראש חודש
עיין גפ״ת כב,א  -כב,ב )זה הכלל  -סקילה שבעה(
רי״ף ור״ן יב,ב  -יג,א; רא״ש אות ד
טור ,ב״י ושו״ע תיז,א

בגמ׳ מובאת ברייתא :״זה הכלל ,כל שיש בו ביטול מלאכה לעם ,כגון
תענית ציבור ותשעה באב  -קורין שלשה .ושאין בו ביטול מלאכה לעם כגון
ראשי חדשים וחולו של מועד  -קורין ארבעה״ .ואע״פ שמשמע מכאן שאסור
לעשות מלאכה בראש חודש ,הרי בגמ׳ )חגיגה יח,א( כתוב במפורש שראש
חודש מותר בעשיית מלאכה .והסביר הר״ן שאמנם דרכם היה שלא לעשות
מלאכה בראש חודש .אבל רש״י ותוס׳ כתבו שלאנשים ודאי מותר בעשיית
מלאכה ,אבל הנשים קיבלו את ראש חודש כחג לעצמן )ואסורות הן בעשיית
שסרבו לפרק את נזמיהן עבור יצירת העגל.
מלאכה( בשכר ֵ
הטור כתב בשם אחיו שהמועדים נתקנו כנגד שלשת האבות  -פסח
כנגד אברהם )דכתיב :״לושי ועשי עוגות״ וזה היה בפסח(; שבועות כנגד יצחק
)שתקיעת שופר של מתן תורה היה בשופר של אילו של יצחק(; וסוכות כנגד
יעקב )דכתיב ״ולמקנהו עשה סוכות״(; וי״ב ראשי חדשים נתקנו כנגד י״ב
השבטים ,וכשחטאו בעגל ניטלו מהם וניתנו לנשותיהם לזכר שלא היו באותו
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החטא.
הרמ״א בדרכי משה הביא טעם נוסף בשם אור זרוע .בכל חודש האשה
מתחדשת וטובלת וחוזרת לבעלה והיא חביבה עליו כיום החופה  -כאילו היא
חדשה .וכן הלבנה מתחדשת מדי חודש בחודשו ,ולכן ראש חודש הוי יום טוב
של הנשים.
כבדה ,כגון לחרוש ולזרוע,
אמנם המרדכי כתב בשם ר״י שמלאכה ֵ
אסורה אף לאנשים .אולם הפר״ח כתב שאם אנשים נהגו שלא לעשות מלאכה
הוי מנהג טעות.
כתב הרוקח שאם ראש חודש הוא שני ימים ,אז הנשים אסורות
במלאכה בשניהם .אולם שבלי הלקט כתב שאמנם כיון שהנשים נהגו איסור
בראש חודש אין להן רשות לבטל את מנהגם ,דהוה להו דברים המותרים
ואחרים נהגו בהם איסור .אולם כשהחודש מעובר אין מחמירים עליהן בשני
הימים ,דאין בזה אלא מנהג מדינה .ואף לדעה זו אין להן להקל אלא ביום
הראשון של ראש חודש )שהוא היום האחרון של חודש שעבר( ,אבל לא ביום
השני )שהוא עיקר ראש חודש( )מ״ב סק״ד(.
כתב ר״י שאותן שנוהגות שלא לעשות מלאכה ,אין להן לעשות שום
מלאכה ,ולא כנשים שאומרות שאסור לטוות אבל מותר לעשות מלאכה
אחרת .והב״י כתב שיש נשים שעושות מלאכה אבל נמנעות מלעשות מלאכה
להשתכר ,ואפשר שכן קיבלו על עצמן מלכתחילה.
בשו״ע ,המחבר כתב שראש חודש מותר בעשיית מלאכה ,והנשים
שנוהגות שלא לעשות בו מלאכה  -הוא מנהג טוב .הרמ״א הביא את הב״י שאם
המנהג לעשות מקצת מלאכות ולא לעשות מקצתן  -אזלינן בתר המנהג .ואם
יודעים שנהגו בסתם ,אין להן להקל בשום מלאכה )מ״א סק״ג(.
ערוה״ש )סק״י( כתב שאצלנו ,נשי בעלי בתים אין עושות מלאכה ,ונשים
העוסקות באומנות עושות מלאכה ,וצ״ל דלא קבילו עלייהו להפסיד את
פרנסתן )והיינו היפך דברי הב״י לעיל(.
עיין בה״ל )ד״ה והנשים( שמרוב הפוסקים משמע שאין דין זה תלוי כלל
דמ ֻצוות ועומדות הן מאמותיהן מימים קדמונים שיהא יום ראש
באשה עצמהְ ,
חודש שונה מיום חול רגיל .ומה שכתב המ״א דבנשי דידן הדין תלוי ,היינו לומר
דאופן הקיום הוא אישי ,ותלוי לפי המנהג ,אבל גם הוא מודה שכל בת ישראל
מחויבת לפרוש עכ״פ ממקצת מלאכות ,ושיהא הבדל בין ראש חודש לשאר
ימות החול.
לב״ח יש שיטה אחרת בזה .לדבריו המנהג הזה לא בא להחמיר על
הנשים ולמונען מלעסוק במלאכה ,אדרבה הוא בא להקל עליהן .כלומר ,אם
הן עצמן רוצות לעשות מלאכה ,אפילו מלאכה כבדה ,ודאי שמותר להן .אלא,
אין הבעלים רשאים לכופן לעשות מלאכה ,ולאו דוקא אשתו ,אלא אפילו
המשרתות אינם יכולים לכוף לעשות מלאכה אם אינן רוצות) .אמנם יש חילוק
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ביניהן ,דלמשרתות אין הוא יכול לכופן לעשות מלאכה כבדה ,אבל אשתו אף
מלאכה קלה אין הוא יכול לכופה (.אולם ,בה״ל )ד״ה מנהג( כתב שמכל
הפוסקים לא משמע כדבריו.

השתחויה באבן משכית
עיין גפ״ת כב,ב  -כג,א )גופא  -דמצלי אצלויי(
רי״ף ור״ן יג,א; רא״ש אות ד
רמב״ם עבודה זרה ו,ו-ח; תפילה ה,יד
טור ,ב״י ושו״ע קלא,ח

כתוב בתורה שאסור להשתחוות על אבן משכית :״ואבן משכית לא
תתנו בארצכם להשתחות עליה״ )ויקרא כו,א( .ואסור להשתחוות על אבן
משכית אפילו לה׳ .וכפי שכתוב בגמ׳ כל רצפת אבנים היא בכלל אבן משכית
ואסור להשתחוות עליה.
נאמרו שלשה טעמים באיסור זה:
א( כן דרך העכו״ם להניח אבן לפני עבודה זרה להשתחוות עליה )רמב״ם,
סמ״ג ,רמב״ן(.
ב( מפני החשד ,שנראה שהוא משתחווה אל האבן ,ולכן לא נאסר
להשתחוות על האבן במקום המקדש ,דשם אין חשד שהוא מתכוין
לעבודה זרה )אור זרוע בשם רב האי ,ספר החינוך ,רמב״ן בשם י״א(.
ג( אסור לעשות דבר כדוגמת הדברים העשויים בבית המקדש ,כמו
שאסרה התורה לעשות תבנית היכל ,מנורה וכדומה )רש״י ד״ה לא
אסרה ,על פי הכסף משנה(.
כתב הרא״ש דאע״פ שמן התורה אין ההשתחויה אסורה על רצפת
אבנים אלא בפישוט ידים ורגלים )עד שנמצא כולו מוטל על האבן ,שזוהי
ההשתחויה האמורה בתורה( ,מדרבנן ההשתחויה אסורה אף בלא פישוט ידים
ורגלים ,ולכן אביי ורבא מצלי אצלויי )וכתבו התוס׳ שכן יוצא לפי הלישנא
קמא(.
אולם יש סוברים כלישנא בתרא ,וללא פישוט ידים ורגלים מותר אפילו
מדרבנן )אור זרוע ,פר״ח(.
האור זרוע כתב שההשתחויה על רצפת אבנים אסורה בפישוט ידים
ורגלים אפילו אם מטה על צידו ,ואם אין שם רצפת אבנים אפילו בפישוט ידים
ורגלים מותר ,ובלבד דמטה אפיו קצת על הצד .והב״י תמה על דברי האור זרוע,
דאם אין שם רצפת אבנים למה צריך להטות על הצד? ותירץ ,שמא גזירה היא
כדי שלא יבוא לעשות כן על רצפת אבנים ממש .עוד כתב שאפשר לומר שהוא

פרק שלישי

מסכת מגילה כהלכתה

129

סובר כריב״ש )בשם רב שרירא גאון( ,דאביי ורבא חששו לאבן משכית אפילו
לא היתה שם רצפת אבנים לפניהם שמא היתה שם ונבנה עליה .וסובר האור
זרוע דכיון דרק חששא היא שרי על ידי אצלויי ,מה שאין כן על רצפת אבנים
ממש.
בשו״ע ,הרמ״א פסק כריב״ש ,ואסור ליפול על פניו בפישוט ידים ורגלים
אפילו על הקרקע כיון שחוששים שמא יש תחתיה רצפת אבנים .אבל אם מטה
קצת על צידו מותר על הקרקע .״וכן יעשו ביום הכיפורים כשנופלים על פניהם
או )כצ״ל ,מ״ב( יציעו שם עשבים כדי להפסיק בין הקרקע ,וכן נוהגין״ .וכן
אפשר להפסיק בטלית או בדבר אחר )שעה״צ סקמ״ג( .והסביר מ״א )סקכ״א(
דקרקע הבית אינה נחשבת הפסק מפני רצפת האבנים שנמצאת מתחתיה ,כיון
שעפר הבית הוא כמוהו עד התהום ואינו מפסיק ,אבל עשבים הם הפסק גמור.
אולם ,עיין ערוה״ש )סקי״ח( שתמה על הרמ״א שחשש לדעת הריב״ש,
דדעת יחיד היא ,ולא כן דעת הרמב״ם ולא שיטת הרא״ש.

נפילת אפים
עיין גפ״ת כב,ב  -כג,א
רי״ף ור״ן יג,א; רא״ש אות ד
רמב״ם תפילה ה,יג-יד; ט,ה
טור ,ב״י ושו״ע קלא א,ח

נפילת אפים מנהג עתיק הוא ,ומוזכר בגמ׳ בכמה מקומות )ברכות לד,ב;
בבא מציעא נט,ב; תענית יד,ב( .יש לכך גם מקור במקרא ,כמו שראינו אצל
משה אחרי חטא העגל ויהושע בעי.
המנהג המקורי היה נפילת אפים ממש על הקרקע כדרך שאנו עושים
ביוה״כ ,וכמו שכתוב בגמ׳ :השתחויה זו פישוט ידים ורגלים ,קידה על אפים.
וכאמור לעיל ,בגלל החשש של השתחויה על אבן משכית נהגו שלא להצמיד
את הפנים לקרקע ,אלא מטין על צדיהן ,כמו שכתוב בגמ׳ שלנו ,דמצלו אצלויי.
שכן ,אע״פ שמן התורה אין השתחויה אסורה על רצפת אבנים אלא בפישוט
ידים ורגלים ,מדרבנן אסור אף בלא פישוט ידים ורגלים ,ולכן מצלי אצלויי ,כן
כתבו תוס׳ )ברכות שם ד״ה איבעית( ורא״ש במס׳ מגילה.
אולם ,רש״י )וכן נראה מהרי״ף( הסביר אחרת .לדבריו ,הטעם הוא דאין
אדם חשוב רשאי ליפול על פניו בציבור אלא אם כן יודע הוא בעצמו שהוא
צדיק כיהושע בן נון )ואז בטוח הוא שייענה ולא יבוא לידי בזיון( .וכן כתב
ערוה״ש )סק״ד( ,״ולפי זה אנחנו בוודאי איננו כדאיים ליפול בפנינו על הקרקע,
וכן המנהג הפשוט״.
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עוד נוהגים לכסות את הפנים בבגד ,ולא די בכיסוי היד שנופל פניו עליה
לפי שהיד והפנים גוף אחד הם ,ואין הגוף יכול לכסות את עצמו )מ״ב סק״ג(.
כוחה של נפילת אפים הוא מרובה ,והפליג הזוהר בחומרת המתפלל
נפילת אפים ולא מתכוון בה )עיין כף החיים( .מזה פשט מנהג עדות המזרח לא
ליפול על פניהם כלל מחשש שלא יזהרו בה כראוי.
כתב הטור בשם רב נטרונאי גאון שנפילת אפים רשות היא ולא חובה.
ולכן בנקל מבטלים אותה )חתן ,ברית וכו׳( .מ״מ עניינה גדול מאד ,ומן השמים
ממהרים לענות על תפילה הנאמרת בנפילת אפים ,וכמו שראינו בר׳ אליעזר
בב״מ.
עוד כתב הטור בשם רב נטרונאי גאון שיש ליפול בצד שמאל ,וכן פסק
המחבר .וכתב הטור שבאשכנז נוהגים להטות על צד ימין .וכתב הרמ״א
שהעיקר להטות בשחרית על צד ימין משום כבוד התפילין שמונחות בשמאלו;
ובמנחה או כשאין לו תפילין בשמאלו ,יטה על שמאלו .הגר״א כתב שלעולם
יטה על צד שמאל אפילו על התפילין .אולם האחרונים הסכימו עם הרמ״א ואין
לשנות .ואפילו לדעת הגר״א ,אם מתפלל בבית המדרש שבו כולם נוהגים
כרמ״א ינהג כמותם משום לא תתגודדו )מ״ב סק״ו(.

אדם חשוב
אין אדם חשוב רשאי ליפול על פניו אלא אם כן יודע הוא בעצמו שהוא
צדיק כיהושע בן נון )ואז בטוח הוא שייענה ולא יבוא לידי בזיון(.
כתבו הרא״ש והר״ן בשם הירושלמי )תענית פ״ב ה״ו( שדין זה נאמר
דוקא כשמתפלל על עסקי הציבור ,אבל לא כשמתפלל על עניינים פרטיים .וכן
דוקא כשמתפלל בציבור ,שאז יש חשש כיסופא אם לא ייענה ויחשדו בו שאינו
הגון ,אבל אם מתפלל בביתו על עסקי הציבור -מותר.
כתבו הגהות מיי׳ בשם רבנו יואל הלוי דהיינו דוקא אם שאר הקהל
אינם נופלים על פניהם בתחנון .אבל אם כל הקהל גם נופלים על פניהם אין
גנאי כל כך אם לא נענים ,דלא עדיף הוא מכלל הציבור.
עיין מ״ב )סקל״ז( שהאיסור לאדם חשוב ליפול על פניו הוא אפילו בדרך
קידה  -ללא פישוט ידים ורגלים ,ואפילו לא היתה שם רצפת אבנים  -דבשאר
כל אדם שרי .ואם האדם הגדול מטה קצת על צידו ,אפילו על רצפת אבנים
שרי דאין זה נפילה על פניו .״וכל שכן נפילת אפים שלנו שהוא רק הטיית הראש
וכיסוי פנים בעלמא ,בוודאי שרי״.
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אין פוחתין מהן אבל מוסיפין עליהן
עיין גפ״ת כג,א )ביו״ט חמשה  -דמישלם בעובדיה(
רי״ף ור״ן יב,ב )משנה(; רא״ש אות ג-ד
רמב״ם תפילה יב,טז
טור ,ב״י ושו״ע רפב,א-ב

למסקנת הגמ׳ ,מעלים שלשה לתורה בימים ב׳ וה׳ ובשבת במנחה ,ובכל
הימים שיש תוספת במהות היום מוסיפים ומעלים אדם נוסף .לכן ,בראש חודש
ובחול המועד )שיש מוסף ואין בהם ביטול מלאכה( מעלים ארבעה; ביו״ט
)דאסור בעשיית מלאכה( מעלים חמשה; ביום כיפור )דענוש כרת( מעלים
ששה; ובשבת )דאיסור סקילה היא( מעלים שבעה.
עוד מובא בגמ׳ ,הני ג׳ ,ה׳ וז׳ כנגד מי ,ומובאות בגמ׳ דעות שונות בענין
)ברכת כהנים; ג׳ שומרי הסף ,ה׳ מרואי פני המלך ,ז׳ רואי פני המלך ,ועיין תוס׳
שם( .ובשבלי הלקט כתוב עוד טעם שקוראים ז׳ בשבת ,דאם אירע לאדם אונס
ולא הגיע לבית הכנסת כל ז׳ ימי השבוע ולא שמע ״ברכו״ ,יאזין מפי הקורין ז׳
פעמים ״ברכו״ וייצא ידי חובתו.
מדברי רש״י משמע ש״אבל מוסיפין עליהן״ קאי על כל הימים הללו
)יו״ט ,יום כיפור ושבת( ,דכיון שאסורים הם במלאכה מוסיפים עליהם דליכא
למיחש לביטול מלאכה ,וכן פסקו הרמב״ם ,המהר״ם והטור .אולם כתב הר״ן
שאחרים מפרשים שאמנם ״אין פוחתין מהן״ קאי על כל הימים הללו ,אולם
״אבל מוסיפין עליהן״ קאי רק על שבת ,אבל בשאר הימים אסור להוסיף על
מנין הקרואים כדי לא להשוותם לשבת.
מדברי הב״י נראה שהוא פוסק כרמב״ם ,ומותר להוסיף גם ביו״ט ויו״כ,
וכן משמע מדברי הרמ״א בדעה ראשונה בהגה שבאה להסביר את המחבר.
אבל הרמ״א הוסיף :״ויש אומרים דביו״ט אין להוסיף ,וכן נהגו במדינות אלו
מלבד בשמחת תורה שמוסיפין הרבה״.
כתב מ״א )סק״א( שמשמע מכל הפוסקים שמותר להוסיף היום ,אף שכל
העולים מברכים .אולם הרשב״ץ כתב להיפך ,ולדעתו מכיון שהיום כולם
מברכים אין להוסיף משום ברכה שאינה צריכה ,״וכן ראוי לנהוג אם לא במקום
חתונה או ברית״ )מ״א שם ,ערוה״ש סק״ו( .״ונכון שלא להוסיף הרבה מפני
טורח הציבור ,ובמקום שיש לחוש לתרעומת איזה אנשים כשלא יקראו להם
לתורה אין צריך לדקדק בזה״ .ובשעה״צ )סק״ו( כתב דהברכה נתקנה מפני כבוד
התורה ולא שייך לומר שיש כאן ברכה שאינה צריכה .וערוה״ש )סק״ו( כתב
שאף שדברי התשב״ץ ודאי דברים נכונים הם וכן ראוי לנהוג ,לא נתקבלו דבריו
להלכה ,וכן המנהג הפשוט .וא״ר הנהיג שלא יוסיפו יותר משלשה )כלומר עד
עשרה עולים חוץ מהמפטיר(.
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לכו״ע מותר להוסיף כשחל יו״ט בשבת )מ״א סק״ב ,ט״ז סק״א( .אמנם
כשחל יו״כ בשבת יש אומרים שאין להוסיף משום שהעליות מסתיימות במילי
דכפרה ,ולכן טוב שלא לשנותם )מ״א שם( .וערוה״ש )סק״ז( כתב :״אבל מה
נעשה שלא יצייתו לנו ,באמרם שמוכרחים להוסיף מפני תרעומות הבעלי בתים
הרוצים לעלות לתורה ,וכיון שאין איסור בדבר אינו כדאי לעמוד במחלוקת
ולמחות בידם״.
כתב ב״י בשם הריב״ש שמותר לקרוא עולים הרבה אע״פ שקורא זה
מה שקרא זה ,וחוזר ומברך ואין בכך כלום ,כדין חנוכה וחול המועד סוכות
שקורא זה מה שקרא זה .והוסיף הב״י ״וכן נהגו העולם״ ,ולא כדברי המרדכי
שכתב שרבנו אפרים יצא בחרי אף מבית הכנסת שנהג כן .אולם הרמ״א בדרכי
משה ובהגה כתב את דעת המרדכי שיש אוסרים ,ואין אנו נוהגים להרבות
בקרואים ולחזור ולקרוא מה שקראו כבר אלא בשמחת תורה בלבד.
וכתב מ״א )סק״ג( שאף כשיש הרבה חיובים אין להקל בזה כי אם
בשמחת תורה.

מאחרין לבוא וממהרין לצאת
עיין גפ״ת כג,א
רי״ף ור״ן יג,א
טור ,ב״י ושו״ע תקכט,א; רפא,א )דרכי משה(

כתוב בגמ׳ שבשבת ממהרין לבוא וממהרין לצאת .ופירש רש״י
שממהרין לבוא כדי שיוכלו לקרוא קריאת שמע כוותיקין ,וממהרים לצאת
משום עונג שבת .ועיין מס׳ סופרים )יח,ד( ושם מובא ממהרים לבוא כדי שיוכלו
לקרוא קריאת שמע כוותיקין )כדברי רש״י( ומאחרין לצאת כדי שיוכלו לשמוע
את פירושו של פרשת השבוע מהמתורגמן ,ומסורת הש״ס אף ציין למס׳
סופרים ,והוסיף ״וצ״ע״.
לאחר את תפילת
ֵ
אולם הרמ״א כתב בשם המרדכי שיש סמך דוקא
שחרית של שבת .שכן ,אצל קרבן התמיד של ימי השבוע כתוב ״בבוקר״ ,אבל
לגבי קרבן תמיד של שבת לא כתוב ״בבוקר״ אלא ״וביום״ וזה משמע יותר
מאוחר .ובהגה אף כתב שנוהגים כן ,ובשבת מאחרין יותר לבא לבית הכנסת
מאשר בחול .ומ״מ צריכים ליזהר שלא יעבור זמן קריאת שמע )מ״ב סק״א(.
ערוה״ש )סק״א( תמה על הרמ״א ,דהוא נגד הגמ׳ ונגד מה שכתוב
במסכת סופרים .לגבי הראיה מהכתוב הסביר הערוה״ש ״וזה שכתב הטעם
מהא דכתיב ׳וביום השבת׳  -הוא רמז בעלמא ,דהא במוספין כתיב ,אלא משום
דכתיב ׳על עולת התמיד׳ ,דמשמע סמוכים זה לזה״ .ותירץ דאולי מה שכתוב
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בגמ׳ שבשבת ״ממהרים לבוא״ היינו ממהרים יותר מביו״ט ,אבל על כל פנים
ישנים
הוא יותר מאוחר מימות החול .אולם עיקר הטעם הוא משום שבשבת ֵ
יותר מבימות החול משום שינה בשבת תענוג .עוד כתב שצ״ע על רי״ף ,רמב״ם,
רא״ש וטור שהשמיטו את כל הדין הזה.
מדברי הפייטן )בזמירות לליל שבת ״כל מקדש שביעי״( ״מאחרין לצאת
מן השבת וממהרין לבוא״ ,משמע שדין זה לא נאמר לגבי תפילת שחרית של
שבת ,אלא לגבי כניסת ויציאת השבת ושיש להוסיף מהחול אל הקודש ,וכן
משמע מעין משפט נר מצוה שציין לסימן רסז סע״ב.
ביו״ט מאחרין לבוא לבית הכנסת כיון שמותר להכין צרכי אוכל נפש
ביו״ט .לכן הנהיגו לאחר את התפילה כדי שיוכלו לטרוח בסעודת יו״ט לפני
שילכו לבית הכנסת .וממהרין לצאת מבית הכנסת משום שמחת יו״ט ,וכן הביא
הרמ״א )תקכט,א(.

הכל עולין למנין שבעה
עיין גפ״ת כג,א )ת״ר  -מפני כבוד הציבור(
רי״ף ור״ן יג,א; רא״ש אות ה
רמב״ם תפילה יב,יז
טור ,ב״י ושו״ע רפב,ג

כתוב בגמ׳ :הכל עולין למנין שבעה ,אפילו קטן ואפילו אשה ,אבל אמרו
חכמים אשה לא תקרא בציבור מפני כבוד הציבור.
כתב הר״ן שהכל עולין למנין שבעה ,היינו שעולין להשלים למנין
שבעה ,אבל לא שכולם יהיו קטנים או נשים ,דכיון דלאו בני חיובא נינהו לא
מוציאין אחרים לגמרי ,והביאו הרמ״א בשו״ע.
ב״י כתב בשם הרוקח שאין קטן מצטרף לשלשה )כגון בשני וחמישי(,
ואף בשבת אינו עולה למנין שבעה אלא אחר שקראו את ג׳ העליות הראשונות.
אולם הרמב״ם כתב שקטן עולה למנין הקרואים ומשמע מדבריו שקטן עולה
אף לג׳ ,וכן כתב הגהות מיי׳ בשם מהר״ם ורבנו שמחה .מ״א )סק״ה( פסק כרוקח
שאין קטן עולה למנין שלשה ,ומ״ב )סקי״א( כתב בשם עולת שבת שאף למנין
ד׳ )בראש חודש וחול המועד( ,ה׳ )ביו״ט( או ו׳ )יום כיפור( אינם עולים.
עוד כתב הר״ן שבזמן המשנה ,שרק הראשון והאחרון ברכו על התורה,
אין אשה וקטן עולים ראשון או אחרון ,דאינם יכולים להוציא את הקרואים
האחרים ידי חובתם .אבל היום ,שכל העולים מברכים על התורה ,אין הבדל
בין ראשון ואחרון לאחרים ,ויכולים לעלות ולברך אף לראשון או אחרון.
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קטן
כתב הרמב״ם על פי הירושלמי שקטן קורא דוקא אם יודע לקרוא ויודע
למי מברכים.
אם אין שם כהן אלא קטן ,קורין אותו )מ״ב סקי״ב בשם רדב״ז( .אולם
כתב מ״א )סק״ו( שאין אנו מחויבים להעלותו ,שכן מצוות העשה ״וקדשתו״ לא
נאמר על כהן קטן )דהא כתיב :״כי את לחם אלקיך הוא מקריב״ ,וקטן לאו בר
עבודה הוא .ועיין ערוה״ש סק״ט שחלק על סברא זו ,דהרי גם כהן בעל מום,
שפסול לעבודה ,עולה ראשון( .וכן נוהגים בימינו ,שכשאין בבית הכנסת כהן
שהוא בן י״ג שנה ,מעלים ישראל במקום כהן ,ואפילו אם יש שם כהן קטן.
ויותר מזה נוהגים היום ,שאין קוראים לקטן כלל לשום עליה אלא למפטיר )מ״ב
סקי״ב(.
ערוה״ש )סק״י( כתב בשם הריב״ש שאין הקטן עולה למפטיר במקרה
שהמפטיר קורא במה שהוא חובת היום )ביום שמוציאים שני ספרי תורה( ,ולא
כמו שהביא מ״א )סק״ו( בשמו .ועיין מש״כ בסוגיה הבאה ,״מפטיר״.
כתב מ״א )סק״ו( שאע״פ שקטן עולה למנין שבעה ,אסור לקטן להיות
בעל קורא .הפמ״ג הקשה ואף פקפק בדין זה ,דכיון שמותר לקטן לעלות למנין
שבעה ולקרוא את הפרשה שלו ,למה יהא אסור לו לקרוא גם לאחרים? ועיין
שעה״צ )סקט״ז( שתירץ על פי הדין של הר״ן שכתבנו לעיל ,דאסור להעלות
קטנים לכל העליות כולן ,ולכן יש לחלק בין אם הקטן קורא את פרשתו בלבד
או מקריא הוא לכל העולים .מ״מ בשעת הדחק ,כאשר אין אחר שיודע לקרוא
בתורה ועלולה הקריאה להתבטל לגמרי ,מסתפק הפמ״ג וכותב דאפשר דיש
להקל ,וכן ֵמקל דרך החיים בשעת הדחק .ומכיון שגם על דין הר״ן יש חולקים,
מ״ב )סקי״ג( הביא את דעותיהם להלכה.

אשה
כתב מ״א )סק״ו( בשם מסכת סופרים שאע״פ שנשים אינן חייבות
בתלמוד תורה )וקריאת התורה נתקנה משום תלמוד תורה( חייבות הן לשמוע
את קריאת התורה כאנשים )וכמו שמצינו במצוות הקהל( .אולם אין הנשים
נוהגות ליזהר בזה ,ואדרבה יש מקומות שהנשים נוהגות לצאת החוצה בשעת
הקריאה.
אולם ערוה״ש )סקי״א( חולק על זה כיון דמה שכתוב במסכת סופרים
הוא על דרך המוסר ,שבזמן שמתרגמים לאנשים נכון לתרגם גם לנשים
ולתינוקות כדי להשריש בליבן יראת ה׳ ואהבתו ית׳ ,אבל אין זה חיוב גמור.
לדמות קריאת התורה,
ועוד ,אין לך מצוות עשה שהזמן גרמה יותר מזה ,ואין ַ
שבאה לפחות פעם בשבוע ,למצוות הקהל ,שבאה פעם בשבע שנים .ודברי
המ״א הם מילתא דתמיה היא ,ומעשים בכל יום יוכיחו.
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מפטיר
עיין גפ״ת כג,א  -כג,ב )איבעיא להו  -תורגמן פוסק(
רי״ף ור״ן יג,א; רא״ש אות ה
רמב״ם תפילה יב,יז
טור ,ב״י ושו״ע רפב,ד

מפטיר עולה למנין שבעה
השאלה אם המפטיר עולה למנין שבעה או לא היא בעיא דלא
איפשיטא בגמ׳ .רבנו חננאל כתב שהדעת נוטה שאין המפטיר עולה למנין
שבעה ,וכן פסק בה״ג.
אולם הרי״ף כתב שאנו פסוקים שהמפטיר עולה למנין שבעה .הרי״ף
הביא ראיה מדעת אביי )לקמן ל,א( דאם פרשת שקלים חל להיות בר״ח אדר
וקוראים בשבת הזאת פרשת תצוה ,אז מעלים ששה קרואים לפרשת תצוה
והעולה השישי קורא גם את פרשת שקלים שבתחילת פרשת כי תשא .ולאחר
מכן ,השביעי )שהוא גם המפטיר( קורא שוב את פרשת שקלים שבתחילת
פרשת כי תשא .דאם לא כן ,לא יהיה היכר שקוראים למפטיר פרשה מיוחדת
כיון שפרשת כי תשא היא מייד לאחר פרשת תצוה והשומעים עלולים לחשוב
שפרשת תצוה מסתיימת רק שם ,ולא יהיה היכר לפרשת שקלים .מ״מ רואים
מכאן שמפטיר עולה למנין שבעה ,וכן פסק הרמב״ם.
הרי״ף הביא שרב נטרונאי גאון כתב בשם רבנן סבוראי )וכן הביא
הרא״ש בשם רב עמרם( שכל זה דוקא אם לא אמרו קדיש לפני המפטיר ,אבל
אם אמרו קדיש בין השישי למפטיר  -אין המפטיר עולה למנין שבעה ,וכן פסק
הרי״ף .וכן כתב הרא״ש שאמירת קדיש בין שביעי למפטיר היא תקנה מאוחרת
)אחרי סיום הש״ס ,והיינו רבנן סבוראי דלעיל( כדי לחלק בין קריאת השבעה
למפטיר ,ולכן המפטיר צריך לחזור על כמה פסוקים שכבר קראו .כלומר ,כיון
שאינו נחשב במנין הקרואים אי אפשר להחשיב את קריאת המפטיר כחלק
מקריאת התורה .אמנם כיון שנותנים לו עליה חייבים לקרוא כמה פסוקים.
גם התוס׳ כתבו בשם ר״ת דקיימא לן כמ״ד שהמפטיר עולה למנין
הקרואים .לכן ,במנחה של בתעניות )כולל תשעה באב ויום הכיפורים( השלישי
הוא המפטיר .אולם בשבתות ,יו״ט ,ויום הכיפורים בשחרית ,שמותר להוסיף
בהם על מנין הקרואים ,עדיף גם לצאת ידי השעות שמפטיר אינו עולה למנין
העולים .לכן ,יקרא קודם את מנין הקרואים ולאחר מכן יעלה את המפטיר.
וממה נפשך ,אם המפטיר אינו עולה למנין שבעה  -קראו שבעה ומפטיר; ואם
המפטיר עולה למנין שבעה  -הרי מותר להוסיף על מנין הקרואים.

136

מסכת מגילה כהלכתה

פרק שלישי

אולם הר״ן כתב שהרי יש אומרים שרק בשבת מותר להוסיף על מנין
הקרואים ,אבל לא בימים אחרים ,ואם יחמיר כאן ויקרא את המפטיר אחרי
שקרת את כל מנין הקרואים ,הוי חומרא דאתי לידי קולא  -דהרי מוסיפים
במקום שאסור להוסיף .לכן ,כדי לצאת מידי ספק ,יש להפסיק בין הקריאה
והמפטיר על ידי אמירת הקדיש ,ואז אין המפטיר עולה למנין הקרואים לכולי
עלמא .אולם הר״ן בעצמו כתב שאין צורך לכל זה ,דכיון שהוי ספיקא דרבנן,
נקטינן לקולא ,והמפטיר יכול לעלות למנין שבעה.
בשו״ע ,המחבר כתב שבשבת נוהגים לקרוא שבעה ואחר כך אומרים
קדיש ,וחוזר וקורא המפטיר ממה שקרא השביעי .הרמ״א כתב כדברי התוס׳
שהוא הדין ביום טוב ,שגם בו מותר להוסיף על מנין הקרואים .אמנם לפי
שניהם הוא לכו״ע מכיון שאומרים את הקדיש לפני המפטיר ,וכדברי הר״ן.
ב״י הביא את שיטת שבלי הלקט שאין לומר קדיש קודם המפטיר אלא
כשיש שני ספרי תורה )משום פגם ספר תורה השני( .אבל כשיש ספר תורה
אחד ,יש לומר את הקדיש בין המפטיר להפטרה .הרמ״א כתב שאין לחלק בזה,
וביו״ט ובשבת תמיד אומרים את הקדיש לפני המפטיר דוקא ,וכן נראה דעת
המחבר שלא חילק בזה .וכאמור ,אם המפטיר ממנין הקרואים ,כגון במנחה של
תעניות ,אומרים הקדיש אחרי המפטיר.
עוד כתב ב״י בשם ר׳ ישעיה שבשבתות שקריאת ההפטרה בהן היא
חובה ,כגון ארבע פרשיות או ראש חודש ,אין ראוי שהמפטיר יקרא את הקריאה
שהיא חובת היום ,אלא דוקא אחד משבעת הקרואים יקרא את הקריאה שהיא
חובת היום .כלומר ,יקראו ששה בפרשת השבוע ,ולא יפסיקו באמירת קדיש,
והשביעי יקרא בחובת היום .ואחר כך יאמרו קדיש ,והמפטיר יחזור על קריאת
חובת היום שקרא השביעי .וכתב הב״י שהביא שיטות אלה אע״פ שאין אנו
נוהגים כן כדי שאם יזדמן אדם למקום שנוהגים כן ״אין מזחיחים אותם״.

אחד מז׳ הקרואים
כתב הריב״ש שהמפטיר צריך לקרוא בתורה .ואפילו אם כבר עלה
לתורה באותו היום חייב לקרוא בתורה בסמוך להפטרה ,גזירה משום הנכנסים
ומפני כבוד התורה  -שלא ישוו את קריאת ההפטרה לקריאת התורה .ואפילו
אם עלה לשביעי נראה לו שצריך לחזור ולקרוא בתורה ולברך תחילה וסוף כיון
שהפסיקו בקדיש .וכן פסק המחבר שמותר להעלות שוב אחד מן הקרואים
הקודמים אם אין שם מי שיודע להפטיר )ויקרא שוב בברכה תחילה וסוף(.
אמנם לא יפטיר מי שעלה כבר אם יש שם אחרים שיודעים להפטיר )רמ״א(.
הרמ״א כתב שאם אין מי שיודע להפטיר אלא זה שעלה שביעי ועדיין
לא אמר קדיש ,יפטיר מי שעלה שביעי ויאמרו את הקדיש אחרי קריאת
ההפטרה וברכותיה )מ״א סקט״ז(.
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וכתב ערוה״ש )סקי״ז( :״ואל יקשה בעיניך במה שאמרנו דאם הפסיקו
בקדיש מברך אחד מהקרואים פעם שני ברכות על התורה ,והרי כבר בירך?
דאין זה קושיא ,דהברכות הם מפני כבוד התורה ,ובכל פעם שעולה הוי כבוד
התורה .ואם עלה לתורה בבית הכנסת זה וחוזר ועולה בבית הכנסת אחר ,חייב
לחזור ולברך .ויותר מזה ,דכהן שעולה גם במקום לוי ,הלא מברך פעמיים
ומברך זה אחר זה תיכף ובמקום אחד״.
וכתב פמ״ג שהוא הדין בכל מפטיר ,שאם שכחו לומר את הקדיש ונזכרו
רק אחרי שכבר קראו את המפטיר ,לא יאמרו את הקדיש עד לאחר קריאת
ההפטרה וברכותיה.
ועיין מ״ב )סקכ״ח( שהיום ,שמפסיקים בקדיש ,עדיף להעלות למפטיר
אחד מן הקודמים ולא השביעי )מכיון שהריב״ש קצת הסתפק בדבר(.

קטן
המרדכי כתב שמותר לקטן לקרוא גם במפטיר של יו״ט ,שקוראים בקרבן
המוספים של אותו היום ,כיון שקטן עולה למנין שבעה ,ועוד שאין קריאה זו
של המוספים מוזכרת בגמ׳.
כתב הב״י בשם תשובה אשכנזית שהסתפק אם קטן יכול לקרוא
במפטיר של פרשת זכור .הריב״ש כתב שבכל מקום שהמפטיר הוא חובת היום,
אין הקטן יכול לקרוא כדי להוציא את האחרים ידי חובתם .אמנם כתוב שקטן
עולה למנין שבעה ,אך הכוונה להשלים ,אבל לא שכולם יהיו קטנים.
אולם בשו״ע ,הרמ״א כתב שקטן עולה למפטיר אף בפרשת המועדים
או ד׳ פרשיות ,וכן נוהגים אע״פ שיש חולקים )הריב״ש( .וכן פסק הב״ח ,ולא
כמהרש״ל שמחמיר בזה .וכתב מ״ב )סקכ״ג( שאפילו בפרשת זכור הדין כן מכיון
שאין העולה קורא היום להוציא את הציבור ידי חובה ,אלא שומעים כולם מפי
הש״ץ .אמנם הקטן אינו יכול לקרוא בעצמו בתורה בפרשת זכור )שעה״צ
סקכ״ז( .ויש מחמירים בדבר ולדעתם אין מעלים קטן לתורה בפרשת זכור או
בפרשת פרה )שלפי כמה דעות גם היא מדאורייתא( .וכתב מ״א )סקי״ב( שיש
נוהגים שאין הקטן מפטיר במעשה מרכבה )ביום א׳ דשבועות( ,ולא בז׳ של
פסח ,ומטה משה כתב שאין לקטן להפטיר בשבת שובה .רע״א הביא שהעיקר
שאין מעלים קטן לכל ד׳ פרשיות ,וכן המנהג היום.
עוד כתב מ״א )שם( ״ונ״ל דכל זה בקטן שהגיע לחינוך ,שיודע לחתוך
את האותיות בטוב ,ודלא כאותם שמניחים קטנים הרבה לומר ההפטרה״.

כשיש שני ספרי תורה
אם קוראים משני ספרי תורה או משלשה )כגון ר״ח טבת שחל בשבת
או בשמחת תורה( ,כתב הריב״ש שהמנהגים חלוקים לגבי אמירת הקדיש.

138

מסכת מגילה כהלכתה

פרק שלישי

לדבריו ,בני ספרד נוהגים לומר קדיש פעמיים ,פעם בסוף הקריאה בספר
הראשון ,ופעם שניה אחרי קריאת המפטיר בספר השני .אולם ,המחבר לא
הביא שיטה זו.

טעה ש״ץ וגמר את הפרשה
כנראה המנהג בימי תוס� היה לחלק את הפרשה בין שמונה קרואים
כאשר השמיני )המפטיר( אינו חוזר על פסוקים שקרא השביעי )כפי שאנו
נוהגים( ,אלא השביעי משאיר לפחות שלשה פסוקים עד סוף הפרשה והמפטיר
מסיים הפרשה וקורא בנביא.
על פי זה כתבו התוס׳ )לפי גירסת הב״ח( שאם השביעי טעה וגמר את כל פרשת
השבוע ,יחזור השמיני ויקרא את הפסוקים האחרונים של מה שקרא השביעי
)כמנהגינו היום( ,וכן אם היה יו״ט ושכחו לקרוא בחובת היום ,יחזירו את ספר
התורה ויקראו בחובת היום.
כתב הטור בשם מהר״ם מרוטנבורג שאם טעה הש״ץ וגמר את כל
הפרשה בעליית השישי ואמר קדיש  -אין צורך לקרוא עוד אחד לשביעי .אלא
מכיון שהמפטיר עולה למנין שבעה ,יקרא למפטיר ממה שקרא לשישי ,וכן פסק
המחבר.
עוד כתב הטור בשם מהר״ם שבמקרה זה יחזור ויאמר קדיש גם אחרי
המפטיר .אולם הרא״ש חולק וסובר שאין צורך לחזור על הקדיש פעם נוספת,
וכן פסק מ״ב )סקל״ד(.

קריאת המפטיר של שבת
עיין גפ״ת כג,א
רא״ש אות ה
טור ,ב״י ושו״ע רפג,א

תוס׳ הקשו למה אין קורין בכל שבת למפטיר את פרשת המוספים של
שבת )״וביום השבת״( .ותירצו התוס׳ שלשה תירוצים:
א( אין בפרשה זו אלא שני פסוקים ,ואין לקרוא בתורה פחות משלשה
פסוקים .אי אפשר להוסיף על הפרשה מלפניה או מלאחריה ,כיון
שהפסוקים האלה אינם מעניינו של יום.
ב( לעולם אין קורין בספר תורה השני בקרבנות אלא כשבאין לכפרה
)כלומר חטאות( ,ומהני לישראל כאילו הקריבום .אולם קרבנות שבת
הם כולם עולות ואינם באים לכפרה.
ג( ההפטרה צריכה להיות מאותו הענין של המפטיר .אם יפטירו בפרשת

פרק שלישי

מסכת מגילה כהלכתה

139

מוספין של שבת ייצא שיקראו את אותה ההפטרה בכל שבת.
הרא״ש ,הר״ן )פרק בני העיר י,ב ד״ה ומדאמרינן( והטור הביאו את שני
התירוצים הראשונים ,ובשו״ע המחבר הביא רק את התירוץ הראשון.

המפטיר בנביא לא יפחות מכ״א פסוקים
עיין גפ״ת כג,א  -כג,ב
רי״ף ור״ן יג,א; רא״ש אות ו
רמב״ם תפילה יב,יג
טור ,ב״י ושו״ע רפד,א

כתוב בגמ׳ :״המפטיר בנביא לא יפחות מעשרים ואחד פסוקים כנגד
שבעה שקראו בתורה״ )וכל אחד קרא לפחות שלשה פסוקים( .אם הענין נגמר
בפחות מעשרים ואחד פסוקים ,מותר לקרוא פחות .ואם יש תורגמן ,מותר
לקרוא אפילו עשרה פסוקים .והסביר הר״ן דעם העשרה שקורא התורגמן ,יחד
עם פסוק אחד שחוזר וקורא בלשון הקודש בסוף ,הוי עשרים ואחד.
כתב הרמ״א )דרכי משה בשם מהר״ם פדוא״ה( שדוקא בשבת,
שקוראים בתורה לפחות עשרים ואחד פסוקים ,חייבים לקרוא כן בהפטרה.
אבל ביו״ט ,שיש חמשה קרואים ,מותר לקרוא בהפטרה ט״ו פסוקים.
כמו כן המפטיר מברך שבע ברכות כנגד שבעת העולים לתורה .שבע
הברכות הן :ברכה ראשונה על התורה; ברכה אחרונה על התורה; אחת לפני
ההפטרה; וארבע לאחריה.
טעם תקנת ההפטרה  -דפעם אחת גזרה המלכות גזירה על ישראל שלא
יעסקו בתורה .לכן קראו בנביאים שבעה וברכו עליהם כנגד שבעת העולים
שהיו צריכים לעלות ולקרוא בתורה ,ואף אחרי שהגזירה בטלה המנהג לא בטל
)ט״ז סק״א(.

קריאת ההפטרה מן הקלף
הלבוש תמה מדוע לא נוהגים לכתוב את ההפטרות על קלף ,וככל דיני
ספר תורה .הט״ז )סק״ב( והמ״א )בהקדמה לסימן( יישבו את המנהג ,וס״ל דאף
שהוא על ידי הדפוס ,על הנייר ושלא בגלילה  -מותר לענין זה .ומ״מ ,דעת מ״א
דצריך לקרוא את ההפטרה מתוך נביא שלם הנדפס ולא מתוך הפטרה לבד
הנדפסת בחומש .ואף שהפמ״ג כתב ״תנ״ך שלם״ ,הוא לאו דוקא )שעה״צ
סק״ב( .אמנם עדיף לקרוא מתוך החומש ולא באותם ספרי תנ״ך הנדפסים על
ידי המינים )הנוצרים( )שעה״צ סק״א(.
״ומ״מ אם אין להם רק הפטרה הנדפסת בחומש ,יש לסמוך להקל שלא
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לבטל את קריאת הפטרה .אך לכתחילה בוודאי ראוי ונכון שיהיה לכל ציבור
נביאים שנכתבין בקלף כדין ,שאז גם השמות נכתבים בקדושה ,מה שאין כן
כשהוא על הנייר הנדפס .וכן הנהיג הגר״א בקהילתו .וכעת נתפשט מנהג זה
בהרבה קהילות ,ואשרי חלקם״ )מ״ב סק״א(.
״ומיהו אין למחות ביד הנוהגים להקל ,דהוא בכלל ׳עת לעשות לה׳׳,
שקשה לכל ציבור לכתוב נביאים בקלף כדין) ,וכן כתוב בגיטין ס,א( אבל בוודאי
הציבור שהיכולת בידם ,יש להם לכתוב נביאים כדין .ובפרט בימינו ,שמפזרין
הרבה כסף על תכשיטי בית הכנסת שאין נחוץ כל כך וכוונתם לשם שמים כדי
לקיים ׳זה א-לי ואנונו׳ ,מצוה להתנאות בכתיבת נביאים הקדושים״ )שעה״צ
סק״ד(.
אולם ,עיין ערוה״ש )ס״ק ב-ו( שדחה את דברי המ״א ,וכתב שדברי
הלבוש ברורים ונכונים .וכתב שם שבליטא היו הרבה מקומות שכתבו נביאים
שלמים ,ויש שכתבו רק את ההפטרות על קלף )וכמו שהתירו חז״ל בגיטין משום
חובתנו ,וכך יפה לנו״.
ֵ
״עת לעשות לה׳״( ,״וכך
עוד כתב שם שהכותבים נביאים או ספר הפטרות על קלף יש להם
ליזהר לעשות רק עץ חיים אחד ,ולא שני עצי חיים כספר תורה ,דכן כתוב בגמ׳
)בבא בתרא יד,א( וכן כתב א״ר.

דין התורגמן היום
עיין גפ״ת כג,ב
רא״ש אות ו
טור ,ב״י ושו״ע קמה,ג

כתוב בגמ׳ שבמקום שאין תורגמן ,מותר לקרוא עשרה פסוקים בהפטרה
ודיו .וכתבו התוס׳ שמכיון שאף בימי הש״ס היו מקומות שלא תרגמו ,מכאן
ראיה שאין הכרח שיהיה תורגמן .ועל זה אנו סומכים שאין אנו מתרגמים את
קריאת התורה וההפטרה.
וכתב הרא״ש שהם היו מתרגמים עבור המון העם שדברו אז לשון
ארמית ,אבל אנו מה תועלת יש לנו לתרגם ,הרי איננו מדברים לשון ארמית
ואין העם מבינים אותו .והביא ראיה מהירושלמי )פ״ד ה״א( שאין התרגום
מעכב .ואין לומר שהיום יש לתרגם לשפה המדוברת בכל מקום ומקום ,דיש
לומר שהתרגום לארמית שונה כיון שנתקן ברוח הקודש )וכמו שראינו לעיל
ג,א(.
וכתב הטור שהיינו דלא כרב נטרונאי גאון ,דפסק שהתרגום חובה ואלו
שאינם מתרגמים במזיד ״בני עבירה הם״ ,ואם אינם יודעים לתרגם  -ילמדו
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ויתרגמו! וחייבים לתרגם לארמית ,ואין להסתפק בתרגום ללשון המדוברת.
ואם ירצו ,יכולים לעשות שניהם ויעמידו אחר ,חוץ מן המתורגמן ,ויפרש להם
כרצונם.
כתב הב״י שיש חולקים על ראית התוס׳ ,ודוקא בנביא יש מקומות שאין
מתרגמים ,אבל בתורה חייבים לתרגם .אולם ב״י דחה את זה ,דאמנם זה היה
נכון אילו היה כתוב בגמ׳ :״לא שנו אלא במקום שאין מתרגמין ,אבל מקום
שמתרגמין ,פוסק״ ,אבל מכיון שכתוב בגמ׳ כך :״לא שנו אלא במקום שאין
מתורגמן ,אבל מקום שיש מתורגמן ,פוסק״ ,משמע שאין מתורגמן כלל ,לא
תורה ולא לנביא.
בשו״ע ,המחבר פסק כמו התוס׳ והרא״ש ,והאידנא לא נהגו לתרגם.
אמנם ,למרות טענת הרא״ש שאין תועלת בתרגום ,אם רצו לתרגם הרשות
בידם ,אלא שאין התרגום מעכב )מ״ב סק״ד( .וכן מנהג יהודי תימן לתרגם גם
היום.

מנין עשרה
עיין גפ״ת כג,ב
רי״ף ור״ן יג,א  -יג,ב; רא״ש אות ז
רמב״ם תפילה ח,ה
טור ,ב״י ושו״ע נה,א-ג

כל דבר שבקדושה )כגון קדיש ,ברכו וקדושה( אין אומרים בפחות
מעשרה ,ומובאות כמה דוגמאות במשנתנו.
כתב הט״ז שבעת אמירת פסוקי דזמרה אין צורך שיהיה מנין עשרה,
ואפילו אם נזדמנו עשרה בעת אמירת הקדיש שלאחר ישתבח די בכך .וכן אם
התחילו להתפלל ערבית ביחידות ובאו עשרה לעת אמירת הקדיש ,יכול לומר
את הקדיש; והוא הדין ב״אשרי״ שקודם מנחה; וכן בכל לימוד שאדם לומד
פסוקים או אגדה או באמירת עלינו או באמירת תהלים אם נזדמנו להם עשרה
רק אחרי שגמרו  -יכולים לומר את הקדיש .אולם כתב מ״ב )סק״ב( דנראה
שמ״א והגר״א חולקים על זה ,ולכן הסכימו האחרונים דהנכון שיאמרו אחר כך
מזמור או ג׳ פסוקים ואחר כך יאמרו את הקדיש .אמנם מהפמ״ג משמע שלענין
פסוקי דזמרה ולענין תפילת ערבית גם המ״א מודה לט״ז.

יצאו מקצתם
כתוב בירושלמי שאם התחילו בעשרה ויצא אחד מהם  -גומר את
הקדיש או הקדושה .ומ״מ עבירה היא לצאת ,ועל אלו שעזבו נאמר :״ועוזבי ה׳
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יכלו״ )אבל אם נשארו עשרה ,מותר לצאת  -מרדכי( .וכן כתבו הרי״ף ,הרמב״ם,
הרא״ש והרשב״א .וכתב הר״ן שמסתבר דדוקא אם רובם נשארו שם )כלומר
ששה( יוכל לגמור את הקדיש או הקדושה.
מהטור וכן מאבודרהם )בשם הרמב״ם( משמע שמותר לגמור רק את
אותו קדיש או קדושה שהתחילו ,אבל אין להתחיל ענין חדש בלי עשרה .וכן
כתב הר״ן ,שלכן המשנה חילקה את ההלכה לשנים  -א( אין פורסין על שמע;
ב( ואין עוברין לפני התיבה  -לומר שאע״פ שאמר את הברכה הראשונה של
שמע בעשרה ,אין עוברין לפני התיבה בפחות מעשרה ואין לומר שאין זה אלא
גמר וכיון שהתחילו גומרים .וכן כתב שבלי הלקט שאין קריאת שמע וברכותיה
קשורים בזה לתפילת שמונה עשרה ,ואם התחיל קריאת שמע וברכותיה
בעשרה ,עדיין צריך עשרה לחזרת הש״ץ של תפילת שמונה עשרה ,וכן לקריאת
התורה ,דעניינים אחרים הם.
כתב תרומת הדשן שאם עזבו מקצת המתפללים בזמן חזרת הש״ץ אחרי
שאמרו קדושה ,מותר לומר גם קדושה דסידרא וגם את הקדיש תתקבל שאחר
כך אע״פ שלא נותרו עשרה בבית הכנסת )והוא הדין במוצאי שבת ,שמותר
לומר חצי קדיש ,קדושה דסידרא וכן קדיש תתקבל שאחר כך( דהם חלק
מהתפילה .אבל אם אין עשרה אין לומר חזרת הש״ץ ,אפילו אם היו עשרה
בעת התפילה בלחש .ועיין בה״ל )ד״ה ותפילת ערבית( שכתב שאם לא יכלו
לומר חזרת הש״ץ בגלל שלא היה מנין  -גם אינם יכולים לומר שום קדיש ,ודלא
כתפילת ערבית.
אולם דרכי משה כתב שהמהר״ש חולק על תרומת הדשן ,וכל התפילה
מישתבח עד לאחר קדושה דסידרא נחשבת לתפילה אחת ,ואם התחיל ברכו
ויוצר בעשרה יגמרו את הכל אף בפחות מעשרה .ובשו״ע ,הרמ״א פסק כמו
הר״ן ותרומת הדשן .ועיין ערוה״ש )סק״ז( שחלק על מ״ב בפירוש הדברים ולפי
דבריו אין לומר קדושה דסידרא וקדיש שלם שלאחריו ,אלא כוונתם שאין לומר
חצי קדיש לפני אשרי ,אלא יש לומר אז קדיש שלם עם תתקבל.
כתב מ״א )סק״ג( בשם הלבוש שהקדיש שלפני תפילת ערבית שייך
לק״ש ,דנתקן בשביל אנשים היוצאים .אולם אם אמרו עלינו ויצאו מקצתן -
אין אומרים קדיש ,דאינו אלא מנהג ,וכל שכן לקדיש אחרי שיר היחוד או
למזמור.
אם התחילו לומר ישתבח בעשרה ויצאו מקצתם ,וכן אם התחילו לומר
אשרי במנחה בעשרה ויצאו מקצתם ,הסתפק הפמ״ג אם יוכלו לומר את הקדיש
שאחרי זה ,כי הקדיש שייך לישתבח ולאשרי .אולם רוב האחרונים פסקו שאים
יכולים לומר את הקדיש במקרה זה )מ״ב סק״ז(.
אם אמרו את הקדיש שלאחר פסוקי דזמרה ויצאו מקצתם ,נחלקו
האחרונים אם יוכלו לומר ברכו .דרך החיים בשם א״ר פסק שיכולים לומר ברכו,
דכולא חדא עניינא הוא .אולם,מאמר מרדכי חלק על זה )מ״ב סק״ט(.
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פורסין על שמע
עיין גפ״ת כג,ב )משנה  -אף כאן עשרה(
רי״ף ור״ן יג,א  -יג,ב; רא״ש אות ז
רמב״ם תפילה ח,ה
טור ,ב״י ושו״ע סט,א

פורסים על שמע  -פירש הר״ן בשם רש״י ,שאם באו אנשים לבית
הכנסת אחרי שהציבור גמרו את קריאת שמע ,וכל אחד כבר התפלל ביחידות
ולא שמעו קדיש ,ברכו וקדושה  -יכולים הם לומר קדיש ,ברכו וברכה ראשונה
של קריאת שמע .ולשון פורסים ,חותכים ,כלומר אומרים חצי דבר ולא דבר
שלם .וכפי שרואים מהמשך המשנה והגמ׳ גם יכולים הם לומר קדושה .אמנם
אסור להם לעשות כל זה בפחות מעשרה גדולים בני חורין.
נחלקו הראשונים כמה אנשים )ממנין העשרה( צריכים להיות מאלו
שעדיין לא יצאו ידי חובת קדיש וברכו וכו׳ .ר״ת אומר שצריכים שבעה שעדיין
לא שמעו קדיש ,ברכו וכו׳ .אך בתוס׳ שם מופיעות גם שיטות אחרות בזה  -יש
אומרים ששה )וכן משמע מהרמב״ם( ,יש אומרים חמישה וי״א שדי אפילו
בשלשה .תלמידי רש״י כתבו שאפילו על אחד שעדיין לא יצא ידי חובה מותר
לפרוס על שמע ,וכן משמע ממחזור ויטרי ,השאילתות והר״ן .הב״י כתב שלענין
הלכה יש לחזר אחרי ששה ,וכדברי הרמב״ם ,אולם אם אין למצוא ששה שלא
שמעו ,כדאי הוא רש״י לסמוך עליו בשעת הדחק.
המחבר פסק כר״ן בשם רש״י ואפילו אם כל אחד כבר התפלל בעצמו
אבל עדיין לא שמעו קדיש וברכו ,יכולים לפרוס על שמע .אולם ,הרדב״ז חולק
על זה ,ואם כולם כבר התפללו ביחידות פרח מינייהו קדיש וקדושה ,ואם
חוזרים ופורסים על שמע הוי ברכה לבטלה .ובדרך החיים משמע שפוסק
כמחבר ,אולם בשו״ת חתם סופר כתב שכן עמא דבר כרדב״ז .אמנם גם לפי
הרדב״ז ,אם יש אפילו אחד שעדיין לא התפלל כלל ,יכולים לפרוס על שמע
)מ״ב סק״א(.
ועיין ערוה״ש )סק״ה( שמעולם לא נהגו כמחבר בזה ,ואם כולם כבר
התפללו ביחידות אין להם לפרוס על שמע .אמנם אין זה מהטעם שכתב
הרדב״ז ,דאין דין זה דומה לברכת המזון ,דאם אין ברכת המזון אין זימון ,מה
שאין כן כאן דמצינו קדיש וברכו גם בלא תפילה ,ואם כן למה לא יעשו כן .ולכן
אין זה מטעם שפרח מהם החובה אלא מפני שהרמב״ם והגאונים פירשו פירוש
אחר במשנה ,ולפי פירושם לא נשנה במשנה דין זה כלל ,ולפיכך לא נהגו כן.
)שיטת הגאונים והרמב״ם  -יכול אחד להוציא את הרבים ידי חובתם בברכות
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קריאת שמע ובברכותיה וכן בתפילה ,אבל אין לעשות את זה בפחות מעשרה.
ואע״פ שבשאר ברכות ,כגון קידוש והבדלה ,יכול אחד להוציא את חברו מדין
שומע כעונה ,כאן בק״ש וברכותיה ותפילה הדין שונה ובעינן דוקא עשרה(.
עוד כתבו תלמידי רש״י ,שאפילו אחר שכבר יצא יכול לפרוס על שמע
לאחד שלא יצא .וכתב הב״י שלפי שיטה זו מותר אפילו אם האחד שלא יצא
הוא בקיא ויכול לפרוס על שמע בעצמו .אמנם מסקנתו היא שעדיף שהוא
בעצמו יפרוס על שמע.

ברכת יוצר אור
הקשה הב״י למה צריכים לומר את הברכה הראשונה של קריאת שמע
במסגרת פורסין על שמע? בשלמא לפי המאן דאמר שהקדושה שביוצר היא
דבר שבקדושה וצריכים מנין עשרה כדי לאומרה ,אבל לפי אלו שאומרים שגם
יחיד אומר את קדושה זו ,הרי היחיד כבר יצא ידי חובתו בזה? ותירץ הב״י בשם
ר׳ יצחק אבוהב שכיון שצריכים לומר קדיש וברכו ,צריכים גם לומר את הברכה
הראשונה של יוצר כדי שלא ייראו ככופרים ח״ו .שכן ,כיון שאומרים להם
״ברכו״ ,הם צריכים לברך.
אולם הרמ״א בדרכי משה חלק על הב״י בזה ,דכיון שאומרים ״ברוך ה׳
המבורך לעולם ועד״ הרי שעשו מה שנאמר אליהם ואינם נראים ככופרים,
וכמו שמצינו בברכת העולה לתורה .ולכן ,אם כבר ברכו את הברכה הראשונה
של קריאת שמע אינם חייבים לחזור עליה .אלא ,הפורסים על שמע צריכים
לומר גם את הברכה הראשונה היינו דוקא אם עדיין לא ברכו את ברכות קריאת
שמע ,ומדובר על אלו שאינם בקיאים בברכות ,.שבמקרה הזה אחד מברך
ומוציא את האחרים ידי חובתם ,וכן כתב רבנו יונה )ברכות יג,ב ד״ה ויש( .אבל
בזמן הזה ,שכולם בקיאים ,אין צורך לומר את הברכה הראשונה ודי באמירת
קדיש וברכו.

ערבית
כתב הכל בו שפורסים על שמע גם בערבית ,וכן כתב הב״י .אולם דרכי
הקלו בזה
משה כתב שלא ראה שנוהגים לפרוס על שמע של ערבית ,ואולי ֵ
שאין שם קדיש אלא ברכו בלבד.
וכתב פמ״ג שאם יש אחד שעדיין לא התפלל ערבית ,יכול לעמוד בפני
העמוד עם ט׳ שהתפללו ויאמר ברכו בקול רם וגם יאמר הברכה הראשונה
בקול רם .ואפשר שיוכל לומר גם את הקדיש שלפני שמונה עשרה )מ״ב סק״ו(.
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עובר לפני התיבה
כאמור לעיל ,אחר שסיים את ברכת יוצר אור אומר הש״ץ אבות,
גבורות ,קדושה ואתה קדוש ,וזה נקרא עובר לפני התיבה .וכתב הרמ״א
שהעובר לפני התיבה ואמר ג׳ ברכות הראשונות ישלים את כל התפילה ולא
יפסיק ,אע״פ שכבר התפלל ,אבל האחרים יכולים להפסיק אחר כך .וכל שכן
שאם לא התפלל הפורס והעובר לפני התיבה תחילה ,שיש לו להשלים את
תפילתו אע״פ שיצטרך לקרוא אחר כך קריאת שמע ולא יסמוך גאולה לתפילה.
לפי זה אדם שנתאחר לבוא לבית הכנסת ולא שמע ברכו וקדושה ,מותר
לו לפרוס על שמע )עד סוף ברכת יוצר אור( ולעבור לפני התיבה אע״פ שעל ידי
זה לא יסמוך גאולה לתפילה .אולם מ״א )סק״ו( כתב שלכתחילה אין נכון
לעשות כן ,אלא יתפלל כסדר ויסמוך גאולה לתפילה ,ואם יהיו אז עשרה בבית
הכנסת יאמר קדושה )מ״ב סקי״ג(.
ועיין ערוה״ש )סק״ט( דזה שעובר לפני התיבה לא יאמר ״לדור ודור נגיד
גדלך״ )לפי נוסח אשכנז( ,דזה לא נתקן אלא לש״ץ ולא ליחיד ,אלא יאמר ״אתה
קדוש״.

״קדושה קצרה״
רבים נוהגים בטעות להתפלל ״קדושה קצרה״ ,כלומר הש״ץ אומר
אבות ,גבורות קדושה ואתה קדוש ואחר כך כל הציבור מתפלל וגומר את
התפילה בלחש ,ובמיוחד בתפילת מנחה רבים נוהגים כן .אולם על ידי זה
מבטלים את עיקר תקנת תפילה בציבור של חזרת הש״ץ ,וכפי שראינו לעיל דין
פורס על שמע ועובר לפני התיבה הוא רק ליחיד שלא התפלל או לציבור
שהתפללו אבל עדיין לא שמעו קדיש ,ברכו וקדושה .אבל אין זה נכון לציבור
שלם להתפלל בצורה כזו ,דלמה לא יתפללו תפילה כתיקונה עם חזרת הש״ץ?
והרבה
ועיין שו״ת יחוה דעת )חלק ג סימן טז( שתקף בחריפות את המנהג הזהִ ,
להוכיח שאין דעת חכמים נוחה ממנהג זה .וגדולי הדור שבעיר צפת אף גזרו
בגזירת נידוי לעוברים בתקנה זו.

לא יפחות מג׳ פסוקים
עיין גפ״ת כג,ב  -כד,א )משנה  -וכתובים(
רי״ף ור״ן יג,ב  -יד,א; רא״ש אות ט
רמב״ם תפילה יב,ג
טור ,ב״י ושו״ע קלז,ב

עיין מש״כ לעיל כא,ב ״שלשה קרואים״.
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מתורגמן
עיין גפ״ת כד,א )ולא יקרא  -נאם ה׳(
רי״ף ור״ן יג,ב  -יד,א; רא״ש אות ט  -יא
רמב״ם תפילה יב,י-יא
טור ,ב״י ושו״ע קמה,א-ב

בימי חכמי התלמוד היו רגילין לתרגם את קריאת התורה לארמית כדי
שיבינו העם ,כי לשונם היה ארמי )טור( .וכתוב בירושלמי שיש להעמיד אחר
למתורגמן ואין הקורא יכול לתרגם בעצמו .דכשם שהתורה ניתנה על ידי
סרסור כך אנו צריכים לנהוג בה .ולגבי דין התורגמן בזמן הזה ,עיין מש״כ לעיל
)כג,ב(.
כתוב במשנה שבקריאת התורה ,שצריכים לדייק בתרגומו ,אין הקורא
רשאי לקרוא לתורגמן יותר מפסוק אחד ,אלא קורא פסוק אחד ומתרגמו ,וקורא
פסוק נוסף ומתרגמו.
אולם בהפטרה ,שהיא מנביאים ואין נפקא מינה להלכה בתרגומה,
מותר לתרגם שלשה פסוקים בבת אחת .וכתבו התוס׳ שאף בנביאים אין
מתרגמים יותר מפסוק אחד כדי שלא לטעות .אמנם בתחילת ההפטרה
מקריאים שלשה פסוקים למתורגמן ,להודיע כי כן הדין ,אי לא חיישינן שיטעה.
כתבו בגמ׳ )סוטה לט,ב( :אין התורגמן רשאי לתרגם עד שיכלה הפסוק
מפי הקורא .ואין הקורא רשאי לקרוא פסוק אחר עד שיכלה התרגום מפי
התורגמן.
עוד כתוב בגמ׳ )ברכות מה,א( :אין הקורא רשאי להגביה קולו יותר מן
המתרגם ולא המתרגם יותר מהקורא.
וכן כתוב בגמ׳ לקמן )לב,א( שאין הקורא רשאי לסייע למתרגם כדי שלא
יאמרו שהתרגום כתוב בתורה.
כתוב בתוספתא מגילה )ג,יג( שקטן מתרגם על ידי גדול אבל אין הוא
כבוד לגדול שיתרגם על ידי קטן .וכתב הר״ן שאין זה כבוד לציבור שיתרגם
הגדול את הקטן הקורא .אולם הכסף משנה כתב שאין פשט הלשון משמע
שדואגים לכבוד הציבור ,אלא אין זה כבוד לגדול שיתרגם את הקטן הקורא.
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דילוג
עיין גפ״ת כד,א )מדלגין  -לתחילתו(
רי״ף ור״ן יד,א; רא״ש אות ט
רמב״ם תפילה יב,ח ,יג
טור ,ב״י ושו״ע קמד,א-ד

מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה .מסקנת הגמ׳ שהיינו בשני עניינים,
דיש לחוש שיתבלבלו דעת השומעים ,אבל בענין אחד )כגון בקריאת הכהן
הגדול ביו״כ( מדלגים .אמנם בנביא מדלגים אפילו בשני עניינים .ובמקום
שמותר לדלג היינו דוקא עד כדי שלא יפסיק המתורגמן ,שאין כבוד לציבור
לעמוד בשתיקה .ועיין ערוה״ש )סק״ג( שהיום שאין מתורגמן שיעור ההפסק
הוא קצר מאד ,ואפשר לדלג דוקא כשההפטרות כתובים בקונטריסים שיכול
לעשות סימן ולמצוא את המקום במהירות.
אסור לדלג מנביא לנביא .אמנם תרי עשר נחשב לענין זה כספר אחד
ומותר לדלג בו מנביא לנביא ,ובלבד שלא ידלג מסוף לתחילתו )כלומר שלא
ידלג לצד תחילתו שהוא למפרע( .ונחלקו הפוסקים אם מותר לדלג למפרע
בנביא אחד .יש אומרים דדוקא מנביא לנביא אין מדלגים אבל בנביא אחד מותר
לדלג ואפילו למפרע .אולם מ״א וא״ר פסקו שאף בנביא אחד אסור לדלג
למפרע ,ואפילו אם שני המקומות סמוכים זה לזה ולא יצטרכו הציבור לעמוד
בשתיקה )ועיין שעה״צ סק״ט דאע״פ שהפר״ח ֵמקל העיקר כמ״א( .והפמ״ג
מצדד לומר שבענין אחד בנביא אחד מותר לדלג למפרע )מ״ב סק״ט(.
עיין ערוה״ש )סק״ד( שתמה על הטור והשו״ע שהביאו את הדין הזה,
שמותר לדלג בתורה בענין אחד ,שהרי דין זה לא שייך אצלנו כלל ,כיון שכל
הקריאות מסודרות אצלנו ואיננו מדלגים כלל .ואי משום המפטיר של רגלים
ושל שבת ר״ח ,הא תרתי גברי נינהו ודילוג אינו אלא בחד גברא ,דאם לא כן
באמת איך קבעו חז״ל כן? וכן כתב פמ״ג .אולם שעה״צ )סק״ג( חלק על זה
וכתב :״ולא ידעתי מנא ליה )לפמ״ג( דבתרי גברי מותר לדלג בשני עניינים״.
ואמנם אנו נוהגים לדלג רק במקום אחד בקריאת התורה ,בתענית ציבור
כשקוראים ״ויחל״ בפרשת כי תשא ,מדלגים ל״פסל לך״.

מנהג הדילוג שבת חתן
כתב הב״י שבשבת שיש חתן נוהגים לומר אחר הפטרת השבוע שנים
או שלשה פסוקים מהפטרת ״שוש אשיש״ )ישעיה סא,י( ,וכן כשאירע ראש
חודש בשבת וביום ראשון נוהגים לומר אחר ההפטרה של שבת את הפסוק
הראשון והאחרון של הפטרת ״ויאמר לו יהונתן מחר חודש״ )שמואל א כ,יח(.
ב״י כתב שיש לתמוה על מנהג זה ,דהרי הם מדלגים מנביא לנביא.
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ובתרומת הדשן יישב את המנהג בכך שהיום קוראים מקונטריסים וקל לדפדף
ולמצוא את המקום .עוד תירץ שהיום אין מתרגמים ולכן אין לחשוש לטירוף
הדעת .ומ״מ כתב שטעמים הללו הם למקומות שכבר נהגו מנהג זה ,אבל מקום
שלא נהגו כן ,אין להם להתחיל מנהג זה מחדש.
בשו״ע המחבר הביא את המנהג ,וסיים :״ואין למחות בידם״ .והרמ״א
הפנה למקום אחר )תכה,ב( ,שם מבואר שנוהגים שאין מדלגים מנביא לנביא
כלל.

גלילת ספר תורה בציבור
מוכח מהגמ׳ )יומא סח,ב( שאין לגלול ספר תורה בציבור מפני כבוד
הציבור )רש״י :שיהו מצפים ודוממים לכך( .אמנם כתב המרדכי )גיטין תסג(
שביום טוב או בשבת ראש חודש גוללים את הספר אם אין שם ספר תורה אחר,
דמוטב שיידחה כבוד הציבור ולא תידחה תקנת חכמים ,וכן כתב הריטב״א.
אולם הרשב״א כתב בתשובה שבמקרה זה מותר לקרוא את הפרשה השניה מן
החומש .וכתב ב״י שהעולם נהגו כסברא ראשונה .ועוד ,מן הסתם הציבור
מוחלים על כבודם בענין זה כדי לקיים את קריאת התורה כדין )מ״א סק״ז(.
וכתב ערוה״ש )סק״ו( שמוטל על השמש או על הקורא לגלול את ספר
התורה ולהכינו קודם התפילה למקום שיקראו בו באותו יום .ורבים אין נזהרים
בדין זה וצריכים להזהירם ,כי אין יודעים שיש איסור בזה.

שנים או שלשה ספרים
עוד מוכח מהגמ׳ שם שאין לאדם אחד לקרוא בשני ספרים ,משום פגמו
של ראשון  -שלא יאמרו חסר או פסול הוא .ולכן ,אין להעלות את מי שעלה
לאחרון שיעלה גם למפטיר .אבל שני אנשים בשני ספרים ,או שלשה אנשים
בשלשה ספרים ,מותר .וכן נוהגים בכל מפטיר של יו״ט ,שמוציאים שני ספרים
ומעלים אדם אחר למפטיר ,וכן ביום שיש שלשה ספרים מעלים אנשים שונים
לשלשת הספרים.
נחלקו הפוסקים אם מותר להעלות למפטיר את אחד מן הקרואים
שעלה לפני העולה האחרון .המ״א )סק״ט( מתיר ,דאין שייך פגם אלא כשקורא
בשניהם זה אחר זה .אולם הב״ח אוסר ,דיאמרו שרק עכשיו מצאו את הפסול
בספר הראשון ,וכן פסק א״ר .אמנם בשמחת תורה מצדד א״ר להקל כמ״א,
ומותר להעלות לחתן בראשית מי שכבר עלה בס״ת הראשון.
כתב מ״א )סק״ו( שבשבת שיש שנים או שלשה ספרים מותר לגלול את
הספר השני בזמן שקוראים את הראשון )דהרי אם יגללו אחר גמר קריאת
הראשון ,אין בכלל טעם להוצאת שני ספרים( .אולם הרמ״א כתב בדרכי משה
שיש לגלול את הספר בזמן פסוקי דזמרה ,וכתב מ״ב )סקי״ג( שכן נוהגים עתה
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וכן ראוי לעשות.

הגבאי
רי״ף ור״ן יד,א; רא״ש אות יא
טור ,ב״י ושו״ע קלט,ג

כתוב בתוספתא )ג,יג( שראש הכנסת או חזן הכנסת לא יקראו עד
שיאמרו לו אחרים ְקרא .וכן כתב אורחות חיים שאין אדם רשאי לקרוא בתורה
)כלומר לעלות לתורה( אלא אם כן נקרא.
וכתב ב״י שאפשר שהש״ץ )דהיינו בעל הקורא( מותר לו לעלות אפילו
בלי רשות ,שכיון שהרשוהו להיות ש״ץ הרי הרשוהו גם לקרוא בתורה .וכן נהגו
שהש״ץ מברך לעצמו כשרוצה אף בלא נטילת רשות ,וכן פסק בשו״ע .אולם
דרכי משה כתב שמנהגא דידן שאף הש״ץ אינו עולה בלא רשות מהסגן
)הגבאי( .אמנם מכיון שהוא כבר עומד שם אין קוראים לו בשמו כשאר
הקרואים ,והגבאי רק אומר לו לעלות.
כתב דרכי משה )קלה אות ח( שאין צריך לקרוא לעולה בשמו אלא
ברמז בעלמא סגי .אמנם ,״המנהג הפשוט בכל מקום לקרוא ׳יעמוד פלוני בן
פלוני׳״.

סדרי הישיבה בבית הכנסת
רי״ף ור״ן יד,א; רא״ש אות יא  -יב
רמב״ם תפילה יא
טור ,ב״י ושו״ע קנ,ה

פתח בית הכנסת
הרי״ף והרא״ש הביאו את התוספתא .שם כתוב שאין פותחים את פתחי
בית הכנסת אלא לצד מזרח ,שכן מצינו בהיכל שהיה פתוח למזרח .אולם תוס׳
כתבו שהיינו דוקא בימיהם ,שהיו מתפללים לכיוון מערב )בבל למזרחה של
ארץ ישראל( ,אבל היום ,שאנו מתפללים לכיוון מזרח ,אין עושים את הפתחים
במזרח אלא במערב )הצד שכנגד ארון הקודש( .ומה שכתב המחבר :״כדי
שישתחוו מן הפתח נגד הארון״ הכוונה כדי שבהיכנסם לבית הכנסת ישתחוו
לכיוון ארון הקודש .״וכן המנהג הפשוט ,ואין לשנות ...ומהלבוש והפרישה
משמע שאינו לעיכובא ,וצ״ע״ )ערוה״ש סק״ח(.
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כתב מ״א )סק״ה( שאם היה הפתח בצד אחר וחרב בית הכנסת וחלק
ממנהיגי הקהילה רצו לעשות את הפתח כדינו ,אין האחרים יכולים למחות,
אפילו אם הם הרוב ,ואע״פ שעל ידי זה משנים את סדר הישיבה בבית הכנסת
יקוב הדין ביניהם.
כתב המאירי שאין קפידא אלא בפתח שרוב הציבור נכנסים בו ,אבל
שאר הפתחים מותר לעשות בכל הצדדים )בה״ל ד״ה באותה(.
כתב החתם סופר שדין זה הוא רק על פתח בית הכנסת עצמו ,אך אין
קפידא כלל בפתח הפרוזדור )בה״ל ד״ה באותה(.

ארון הקודש
וכתב הרמב״ם על פי התוספתא שבונים בה היכל )ארון הקודש( להניח
בו ספר תורה ,ובונים אותו באותו צד שמתפללים כנגדו ,ומניחים אותו בצורה
שפני הקהל מול ההיכל כשיעמדו לתפילה.
)ב״י העיר שהוא נקרא בארבעה שמות ואין להתבלבל בהם :מקום
הקודש; היכל; ארון; תיבה(.
החזן ,שעלה על הבימה כדי לקרוא בתורה ,אחר כך ״יורד לפני התיבה״
כדי להתפלל מוסף ,על שם הכתוב ״ממעמקים קראתיך ה׳״ ,ופני החזן כלפי
ההיכל כשאר העם.

הבימה
עוד כתב הרמב״ם שמעמידים בימה באמצע בית הכנסת כדי לעמוד
עליה הקורא בתורה כדי שישמעו כולם.
עיין בה״ל )ד״ה באמצע( שגינה בחריפות את מנהג הרפורמים ,שהזיזו
את הבימה סמוך לארון הקודש כי רצו ללכת בדרכי העכו״ם .על כן יש להקפיד
על זה מאד ,שמנהג קדום הוא שהבימה תהיה באמצע בית הכנסת )וכן ערוה״ש
סק״ט העיר על זה(.
כתב מ״א )סק״ו בשם הזוהר( שאין לעשות יותר משש מדרגות לבימה.

הזקנים
הזקנים יושבים עם פניהם כלפי הקהל ואחוריהם כלפי ההיכל ,וכל העם
יושבים לפני הזקנים שורות שורות ופני כולם לכיוון ההיכל .הט״ז )סק״ב( כתב
שהיום אין ענין לסדר זה כי קונים את מקומות הישיבה בבית הכנסת .ומ״מ
יזהרו שלא יעשו מקום לשבת עליו בין הבימה ובין ההיכל באופן שיהיה פני
היושב נגד הבימה ואחוריו להיכל ,אלא אם כן יזיזו את המקום לצדדים ,דגנאי
הוא ואיסורא נמי איכא ,דהעומד על הבימה לברך ומשתחוה  -נראה כמשתחוה
לו.
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סדר העליות
רי״ף ור״ן יד,א  -יד,ב
רמב״ם תפילה יב,יח-יט
טור ,ב״י ושו״ע קלה ,ג ,סוס״ו ,ח-ט; קלו ,א

כהן לוי ישראל
הרי״ף הביא את הגמ׳ )גיטין נט,ב( שחז״ל תיקנו כמה דברים מפני דרכי
שלום ,ואחד מהם הוא שכהן עולה ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל .ומסקנת
הגמ׳ היא שאמנם דין זה הוא מדאורייתא ,שנאמר :״וקדשתו״ שהכהן פותח
ראשון לכל דבר שבקדושה ,אך מעיקר הדין הכהן היה יכול למחול על כבוד זה
ולתת לגדול ממנו לפתוח ראשון בקריאת התורה .אולם מפני דרכי שלום )שלא
יבואו לריב שכל אחד יאמר ״אני גדול״( ,תיקנו שסדר עליות זה הוא לעיכובא,
ואי אפשר לכהן למחול על כבוד זה.

אין שם כהן
עוד כתוב בגמ׳ שם :אמר אביי :נקיטינן ,אין שם כהן  -נתפרדה החבילה.
ומצאנו בזה שלש שיטות:
רש״י בגיטין כתב שני פירושים:
א( אם אין שם כהן ,איבד הלוי את זכותו ואינו קורא כלל .וכן כתב רב
עמרם ,וכן פסקו הרמב״ם ,הרמב״ן ,הרשב״א ,אבודרהם כתב שכן נהגו
וכן נראה שפסק המחבר.
ב( אין סדר לדבר לקרוא את הלוי ואחר כך את הישראל ,אלא יקדים את
מי שירצה ,וכן פסק הטור.
הר״ן הביא ראיה לפירוש הראשון מהגמ׳ )כתובות כה,ב( :״מוחזקני בזה שהוא
כהן ,שקרא אחריו לוי״ ,ואם איתא שאם אין שם כהן ולוי יכול לקרוא אחרי
ישראל ,מה הראיה שהוא כהן?
ג( ב״י כתב פירוש שלישי ״מצאתי כתוב״ )והוא משו״ת מהר״ם
מרוטנבורג( :אם אין שם כהן ,אסור ללוי לקרוא אלא בעליה הראשונה.
וזה לכל הדעות ,דגם רש״י שאמר איבד את כבודו היינו מקומו השני.
אולם יכול לעלות ראשון .וכן כתבו מהרי״ל ורבנו ירוחם ,וכן פסק
הרמ״א בשו״ע.
אם אין שם כהן ומעלים אחר במקומו ,אומרים ״יעמוד ...במקום כהן״
כדי שלא יטעו להאכילו חלות .אבל העולה במקום לוי אין צריך לומר ״במקום
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לוי״ ,דמעשר ראשון מותר לזרים וגם לא שכיח )טור(.

אין שם לוי
כתוב בגמ׳ שם :ועוד אמר אביי :אין שם לוי  -כהן קורא )במקום לוי(.
ודוקא אותו כהן שקרא ראשון קורא שוב )ומברך שוב( במקום לוי ,דאמר ר׳
יוחנן :כהן אחר כהן לא יקרא משום פגם משפחת הראשון .וכן אין להעלות
ישראל אחר הכהן הראשון ,כדי שלא יאמרו פגום הוא ,וגם יטעו על ישראל זה
לומר שלוי הוא )מ״ב סקכ״ח( .לוי אחר לוי לא יקרא משום פגם שניהם.

אחריהם מי קורא
עוד כתבו בגמ׳ שם :אחריהם מי קורא? תלמיד חכם הממונה פרנס על
הציבור; תלמידי חכמים הראויים למנותן פרנס על הציבור; בני תלמידי חכמים
שאביהם ממונים על הציבור; ראשי כנסיות; כל אדם.
עיין ערוה״ש )סק״ב( שאין הבדל בחשיבות בין העליות השונות .אמנם
האשכנזים מחזיקים את שלישי ליותר חשוב ומעלים את רב הקהילה רק
לשלישי ,והספרדים מחזיקים את שישי ליותר חשוב וכן הוא על פי הזוהר .ומ״מ
אם יש עליה שהקהל מחזיקים אותה לפחיתות ,מצוה רבה לבטל את הענין
ואין לך שטות גדולה מזו ,שכל התורה אחת היא ,ואין זה אלא מעשה שטן .ומי
שיכול לנהוג לעלות דוקא בעליה זו  -מצוה רבה היא ,דבעוה״ר הרבה מחלוקת
באה מזה ,ה׳ ירחם.

עין הרע
כתב דרכי משה בשם מרדכי בשם מהר״ם שאע״פ שמעיקר הדין מותר
לאב ובנו לעלות לתורה בזה אחר זה ,חששו מזה מפני עין הרע.

חיובים
עיין בה״ל )ד״ה בשבת( שסידר את כל החיובים לעלות לתורה לפי
הסדר:
א( חתן ביום חופתו
ב( חתן בשבת לפני החתונה ,שמזמרים לפניו
ג( נער שנעשה בר מצוה באותה שבת
ד( בעל אשה יולדת ,בשבת שהולכת לבית הכנסת
ה( חתן בשבת שאחר החתונה
ו( יארצייט )יום השנה( בשבת ,שהוא יום שמת בו אביו או אמו
ז( אבי ילד זכר בשבת שלפני המילה
ועיין שם כל הפרטים בזה ,וערוה״ש )סק״ג( כתב שהם מהמהר״ל מפראג.
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אין קוראים בחומשין
רי״ף ור״ן יד,ב
רמב״ם תפילה יב,כג
טור ,ב״י ושו״ע קמג,ב

הרי״ף הביא את הגמ׳ )גיטין ס,א( שאין קוראים בחומשים בציבור מפני
כבוד הציבור .כלומר ,אין קוראים בחומשים העשויים בגלילה כספר תורה אלא
אם כן כל חמשת חומשי התורה כתובים ביחד.
רבנו משולם פסק שציבור שאין להם ספר תורה ,מותר להם לקרוא
אפילו מחומשים שלנו )שאינם עשויים בגלילה( ,וליכא למיחש לכבוד הציבור
אחר שאין להם ספר תורה .אולם ר״ת חלק וסבר שניתן לדחות את כבוד
הציבור רק אם החומש עשוי בגלילה ,אבל מפני הספרים שלנו אסור .מהמרדכי
משמע שחמשה חומשי תורה שלנו אף עדיפים על חומש שעשוי בגלילה ,כיון
שיש בו את כל התורה .אולם הראבי״ה חלק וכתב שאין בדבריו ממש ,וכן כתבו
הרמב״ן ורבנו ירוחם ,וכן פסק המחבר.
כתב רבנו ירוחם שציבור יכול למחול על כבודו ולקרוא מחומש העשוי
בגלילה ,וכן כתב המרדכי .אולם ב״י כתב שמהירושלמי שהביא הראבי״ה לא
משמע הכי .ומאחר שבשו״ע לא חלק כן נראה שלא פסק כן .ובבה״ל )ד״ה אין(
כתב שיש בזה דעות בין הפוסקים ,והט״ז )סי׳ נג סק״ב( כתב שלא שייך שהציבור
ימחול על דברים של כבוד הציבור ,שהרי יש בהם גם כבוד שמים.
כתב מ״א )סק״ב( שישוב שאין להם ספר תורה נכון לקרוא בחומשים
בלא ברכה כדי שלא תשתכח תורת קריאת התורה מהציבור .אמנם לא יקרא
לעולים בשם כנהוג בספר תורה ,אלא הש״ץ יקרא הכל לפניהם בקול רם.

אין מפטיר עד שיגלול ס״ת
רי״ף ור״ן יד,ב; רא״ש אות יג
רמב״ם תפילה יב,יג
טור ,ב״י ושו״ע קמז,ז-ח

הרי״ף והרא״ש הביאו את הגמ׳ )סוטה לט,ב( שאין המפטיר מתחיל עד
שיגלול הספר .ורש״י פירש שעושים כן כדי שלא יהא הגולל טרוד בגלילה ולא
יוכל לשמוע את קריאת ההפטרה .אולם מאורחות חיים לא משמע שזה הטעם,
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שכן הוא כתב שאין למפטיר להתחיל בקריאת ההפטרה עד שיתחילו לגלול
את הספר .עוד כתב שם שיש מפרשים שאין למפטיר להתחיל עד שמגביהים
את הספר .ופמ״ג כתב שהמנהג הוא להמתין רק עד עצם גמר גלילת הספר ,אף
שעדיין לא פרש את המפה עליו .אך מרש״י לא משמע כן )מ״ב סקכ״ג(.
כתב מ״ב )סקכ״ב( שאין להתחיל אפילו את ברכות ההפטרה עד שיגללו
את הספר .אולם ,אין צריך להמתין לגולל כאשר אומרים יה״ר אחר הקריאה
בשני ובחמישי כיון שאינו אלא מנהג לאומרו )מ״א סק״י(.
כתב המרדכי שהמהר״ם לא פתח את הספר השני )ביום שקוראים משני
ספרי תורה( וכן לא היה מסיר את המפה עד שגללו את הראשון מפני שאין
עושים מצוות חבילות חבילות ,וכן פסק המחבר .אמנם מוציאים את שני
הספרים כאחת מארון הקודש ,ואין בזה משום מצוות חבילות חבילות.
כתב דרכי משה שכשיש שני ספרים אין מסירים את הראשון עד
שמביאים את השני ומניחים אותו על הבימה שלא יסיחו דעתן מן המצוות.
ומניחים את הספר השני על הבימה ואחר כך אומרים את הקדיש כדי שיאמרו
הקדיש על שניהם .ואחר כך מגביהים את הראשון וגוללים אותו ,ואחר גלילתו
במפה פותחים את השני.

לא לצאת עד שינטל ס״ת
רי״ף ור״ן יד,ב; רא״ש אות יג
רמב״ם תפילה יב,כד
טור ,ב״י ושו״ע קמט,א

הרי״ף והרא״ש הביאו את הגמ׳ )סוטה לט,ב( :״א״ר תנחום אמר ריב״ל:
אין הציבור רשאין לצאת עד שיינטל ספר תורה ,ושמואל אמר עד שייצא .ולא
פליגי ,הא דאיכא פתחא אחרינא ,הא דליכא פתחא אחרינא״.
לפי פירוש רש״י גם ריב״ל וגם שמואל מדברים במקרה שמצניעים את
ספר התורה במקום המשתמר שמחוץ לבית הכנסת .לפי זה )אם יש פתח אחד(
אסור לצאת מאותו הפתח שספר התורה עתיד לצאת ממנו .אך אם יש פתח
אחר  -מותר לצאת הפתח השני לפני שספר התורה ייצא מהפתח הראשון.
אולם אם מצניעים את ספר התורה בבית הכנסת עצמו ,בהא לא איירי ריב״ל
ושמואל ,ואין קפידא כלל.
אולם הרי״ף הביא את דעת הגאון שפירש באופן אחר .לפי דבריו ,ריב״ל
אמר את דינו בין אם מצניעים את ספר התורה בתוך בית הכנסת ובין אם
מצניעים אותו מחוץ לבית הכנסת .לדעת ריב״ל בשני המקרים אסור לציבור
לצאת וללכת לביתם לפני שייטלו את הספר .אמנם ריב״ל לא התייחס לשאלה
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אם מותר ללכת לפני שהספר יוצא מבית הכנסת או דוקא אחריו .לכן שמואל
הוסיף שמותר לצאת דוקא אחרי הספר ,ואין להקדימו.
מהר״י ן׳ חביב כתב שלפי הגאון גם אם יש פתח אחר ,אע״פ שרשאים
לצאת לפני ספר התורה ,חייבים ללוות את הספר אחרי יציאה מן הפתח
ולעשות לו הידור .בשו״ע ,המחבר פסק כמו הגאון ומהר״י ן׳ חביב.
ב״י הביא את דעת רבנו יונה שהאיסור הוא רק על ציבור שלם שיוצא
לפני ספר התורה ,אבל שנים או שלשה אנשים לית לן בה ,וכן הרמ״א הביא
דעה זו בשו״ע .אולם ערוה״ש )סק״א( חלק על דין זה ,ולדבריו מוכח מהגמ׳
שהאיסור הוא על כל אחד ואחד מן הציבור .ועוד ,אף אחד מן הראשונים לא
הזכיר דבר זה ,וכתב שגם רבנו יונה כתב כן רק להצדיק את המנהג שאין נזהרים
בזה.
כתב הרמ״א שבמקומות שמצניעין אותו בארון הקודש בבית הכנסת
מצוה לכל מי שעובר לפניו ללוותו עד לפני הארון שמכניסין אותו שם ,וכן
הגולל ילך אחר ספר התורה עד לפני הארון שמכניסין אותו שם ועומד שם עד
שיכניסו את ספר התורה למקומה .וכן נהגים במגביה כי הוא עיקר הגולל .ויש
שכתבו שבאים התינוקות לנשק התורה כדי לחנכם ולזרזם במצוות ,וכן נוהגים.
מ״א )סק״ג( כתב שגם כשמוציאים את התורה מהארון ילווה אותה עד
הבימה )וכן כתב מ״ב סק״ז( .אולם ערוה״ש )סק״ג( כתב ,״ויש אדרבה נמנעין
עצמן מזה משום דמיחזי כיוהרא ,שמראה עצמו שהוא כדאי להיות ממלווי
התורה ,משא״כ בחזרה ,כשהולכין מהבימה אחר הס״ת ,הלא בהכרח לילך
אחריה ולא מיחזי כיוהרא .ולפי זה נראה דכל אחד יכול לעשות כרצונו ,ובלבד
שתהא כוונתו לשמים״.

ההקשבה לקריאת התורה
רי״ף ור״ן יד,ב; רא״ש אות יד
טור ,ב״י ושו״ע קמו,א-ב
עיין ברכות ח,א

עזיבה בשעת קריאת התורה
בגמ׳ )ברכות( מובא שמותר לצאת מבית הכנסת בין גברא לגברא .והוא
דוקא לצורך גדול )מ״א סק״ב( .א״ר כתב שמותר רק במקרה של אונס גמור.
ומותר דוקא אם כבר שמע קה״ת ,ונשארו עשרה בבהכ״נ בלעדיו )מ״ב סק״ב(.
בזמן הקריאה ממש אסור לצאת אפילו הצריך לנקביו אם ביכולתו
להשהות את עצמו ,אלא ימתין עד שיגמור העולה )ערוה״ש סק״א(.
מותר לצאת בין גברא לגברא אם עושה כן באופן אקראי .אבל אם עושה
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כך תדיר  -נראה כפריקת עול ואסור )בה״ל ד״ה אבל ,בשם תשב״ץ(.
דוקא לצאת מותר בין גברא לגברא ,אבל לדבר אסור מרגע פתיחת
הספר עד סוף קריאת התורה )רבנו יונה( .ועיין ב״ח שמתיר בד״ת.

לימוד תורה בשעת קריאת התורה
בדין זה מצאנו ארבע שיטות עיקריות:
א( בה״ג  -מותר ללמוד תורה בשעת קריאת התורה אם יש שם עשרה
בלעדיו) .ובב״י הביא את מהר״י אבוהב שכתב שגם לבה״ג מותר רק
ללמוד דברי תורה ,אבל מילי דעלמא אסורים אפילו אם יש עשרה
שומעים בלעדיו(.
ב( רי״ף  -מותר ללמוד תורה בשעת קריאת התורה אם תורתו אומנותו
כרב ששת .וכן כתב הרמב״ם .ועיין הגהות מיי׳ שהביא את ר״ח ,רי״ף
)מגילה יד,ב( ורבו )מהר״ם( שכתבו שאין היום מי שתורתו אומנותו כרב
ששת.
ג( תוס׳  -מותר אם לומד בלחש )ויש עשרה בלעדיו ,מ״ב סק״ח( .ועיין
בה״ל )ד״ה ויש מתירים( ששאל הרי גם הוא צריך לצאת בקריאת
התורה? והעלה שאמנם לא משמע כן מדברי המחבר ,אך נראה שגם
התוס׳ וגם בה״ג מתירים רק אם כבר שמע את קריאת התורה.
ד( רבנו יונה  -מותר אם מחזיר את פניו לפני תחילת קריאת התורה .בכך
הוא מראה שהוא עסוק בלימודו ואינו מעונין לשמוע את קריאת
התורה) .רבנו יונה הביא פירוש נוסף שאומר שדוקא לרב ששת היה
מותר בגלל שהיה עיוור ופטור מקריאת התורה .אמנם לפי פירוש זה
קשה ,לשם מה המעשה מובא בגמ׳?(
בב״י מובאת שיטת הכלבו שהדין הזה נאמר רק בזמנם ,כאשר ברכו רק
שתי ברכות על כל הקריאה .לכן אסור היה לדבר כי ייתכן שיעלו אותו לתורה
ויוצא שהפסיק בין ברכה לברכה .לדינא ,גם הכלבו מודה שאין לחלק בין זמן
לזמן.
בשו״ע ,המחבר כתב את פשטות הגמ׳  -שמכיון שנפתח ס״ת אסור
לדבר אפילו בדברי תורה )ואפי׳ בין גברא לגברא ,ועיין דברי הב״ח שהבאנו
לעיל שמתיר( .אח״כ הביא את כל ארבע השיטות בשם ״יש אומרים״ .ועיין
ערוה״ש )סק״ה( שכתב ,״ולענ״ד נראה דכל רבותינו לא פליגי ,דוודאי אם לא
נשארו עשרה שישמעו קריאת התורה ,בכל ענין אסור .וכן בקול רם בכל ענין
אסור .ורק בלחש ,ומי שתורתו אומנותו ,ומכין את עצמו לכך )מחזיר פניו( קודם
הקריאה  -מותר .ובוודאי אצלנו בכל ענין אסור שלא ילמדו ממנו עמי הארץ
להקל בקריאת התורה״ .״ומימינו לא ראינו ולא שמענו שאפילו היותר גדול
בתורה ילמד בשעת קריאת התורה ,אא״כ כבר שמע״ .ועיין שם שפירש דגם
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רב ששת החזיר את פניו רק בזמן שקראו את התרגום ,ולא בזמן הקריאה ממש.
וכן הסביר את כוונת הגמרא ״אנן בדידן ואינהו בדידהו״.
לפי הפמ״ג הדין הזה נאמר אפילו אם הוא כבר שמע את קריאת התורה.
וכן משמע מביאור הגר״א )מ״ב סק״ז(.
״כל זה הסעיף הוא תוכחת מגולה לאותן האנשים המפקירין את
נפשותם ,ומספרין בשיחה בטלה בעת הקריאה״ )בה״ל ד״ה והנכון ,עיין שם
דברי מוסר כדרבנות(.
הרי״ף כתב שגם להורות על שאלה אסור .אולם ד״מ הביא בשם רבנו
ירוחם שהוראה מותר .וכותב ערוה״ש :״ונ״ל דהרב יראה לפי ענין השאלה ,אם
היא נחוצה  -ישיב .ואם לאו  -ירמוז להשואל שימתין ...עד בין גברא לגברא״.
הגהות מיי׳ הביא בשם רבו מהר״ם שאסור ללמוד שמו״ת בעת
הקריאה ,אלא על כל אדם להקשיב לקריאת התורה מפי בעל הקורא .רק בין
גברא לגברא מותר .הגהות אשרי הביא את דברי האור זרוע ,שמותר לכו״ע
ללמוד שנים מקרא ואחד תרגום בקריאת התורה .ואין כוונתו ברורה אם בזמן
הקריאה ממש או בין גברא לגברא .ועיין מ״א )סק״ה( שהביא את תרומת הדשן,
שמכיון שהוא עסוק באותו ענין מותר ללמוד שמו״ת גם אם אין עשרה שומעים
בלעדיו .ועיין בה״ל )ד״ה ולקרוא( שהאריך להוכיח שאין כן דעת תה״ד ולא
האו״ז .ולכן ,״בעינן עשרה דצייתי למה שקורא בספר ,ואין להתיר במה שעוסק
באותו ענין״.
יש מחמירים לא לסייע לקורא מתוך החומש )של׳ה והגר״א( .ומ״א
)סק״ה( הביא בשם מטה משה דנכון לקרוא בלחש עם הש״ץ ,דבזה יכול לכוין
יותר טוב.

קטן
עיין גפ״ת כד,א  -כד,ב )המפטיר  -ונצויי רבו(
רי״ף ור״ן טו,א; רא״ש אות טו
רמב״ם תפילה ח,יא
טור ,ב״י ושו״ע נג,ו-י

שליח ציבור
כתוב במשנה שקטן אינו פורס על שמע ואינו עובר לפני התיבה .והקשו
תוס׳ ,הרי בגמ׳ )חולין כד,ב( למדנו שאפילו גדול אינו ראוי להיות ש״ץ ולעבור
לפני התיבה עד שיתמלא זקנו? ותרצו התוס׳ ,שהגמ׳ שם מיירי להימנות ש״ץ
קבוע ,אבל באקראי מותר אפילו אם לא נתמלא זקנו .אבל קטן אינו יכול לעבור
לפני התיבה אפילו באקראי ,וכן כתבו הרא״ש והר״ן) .אולם הרי״ף רק ציטט
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את הגמ׳ בחולין ,וצ״ע(.
כתב הטור שמי שלא נתמלא זקנו אין למנותו לשום מינוי של ש״ץ,
אפילו כ״חזן שני״ שמתפלל לעיתים ידועים .כתב הט״ז )סק״ד( שאם מינוהו
הקהל להיות ממלא מקום קבוע ,כלומר שיהיה מוכן להתפלל בכל פעם שהחזן
לא מגיע ,אין זה בכלל מינוי קבוע מפני שאינו לעתים ידועים .אולם ,הב״ח וא״ר
חולקים על זה ולדעתם גם זה נחשב לקבוע ,ולא מיקרי אקראי אלא כשלא
נתמנה כל עיקר )מ״ב סקכ״ו(.
אם אין שם מי שיודע להיות ש״ץ כי אם זה שהוא בן י״ג אבל לא נתמלא
זקנו ,מוטב שימנו אותו לש״ץ משיבטלו קדושה וקדיש )שו״ת הרשב״א(.
כתב ב״י שנתמלא זקנו הוא לאו דוקא ,אלא כל שהגיע לשנים שראוי
הוא שיתמלא זקנו ,נתמלא זקנו קרינן ביה .ואע״פ שהכלבו כתב שמדובר על
זקן תחתון ,לא משמע כן משאר הפוסקים )ב״י( .שיעור השנים כתב המחבר
שהוא בן כ׳ שנה ,והרמ״א כתב על פי מסכת סופרים בן י״ח שנה.
על פי זה ,תמה הב״י על מנהג כמה מקומות לתת לקטן להתפלל ערבית
הקלו בזה בגלל שאין הקטן מוציאם ידי חובת חזרת
במוצאי שבתות .ואפשר ש ֵ
הש״ץ וקדושה וכו׳ .אמנם ,גם האבודרהם ומהר״י די ליאון קראו תגר על המנהג
ובקשו לבטלו .וכן הרמ״א כתב בשם מהרי״ל ,שמי שנעשה בר מצוה בשבת
אינו יכול לעבור לפני התיבה בערבית של שבת אם הציבור מתפלל קודם
חשיכה ,דעדיין אינו בן י״ג ויום אחד עד שבת עצמה.
אולם ב״י בכל זאת מבקש למצוא סמך למנהג על פי שו״ת הרשב״א
שכתב בשם הראב״ד שפסול הקטן הוא מחמת כבוד הציבור ,ואולי הציבור
יכול למחול על כבודם בזה .וכן בשו״ע כתב שיש ללמוד זכות על הנוהגים כן,
אבל גם המחבר בעצמו סובר שאין נכון לכתחילה לנהוג כן )מ״ב סקכ״ט(.

נשיאת כפים
עיין מש״כ לקמן )כד,ב( ״הלכות נשיאת כפים״ סעיף לד.

פוחח
עיין גפ״ת כד,ב )פוחח  -כבוד ציבור(
רי״ף ור״ן טו,א; רא״ש אות טו
רמב״ם תפילה ח,יב
טור ,ב״י ושו״ע נג,יג

פוחח פורס על שמע ומתרגם ,אבל אינו קורא בתורה ,אינו עובר לפני
התיבה ואינו נושא את כפיו .רש״י פירש שפוחח הוא יחף ,וכתב שכן מופיע
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בתרגום .אולם הרי״ף ושאר ראשונים כתבו על פי התרגום שפוחח הוא זה
שבגדיו קרועים וכתפיו מגולים .הר״ן אף הקשה על רש״י מהמשנה לקמן:
שלאחר
ֵ
״האומר :איני עובר לפני התיבה בסנדל  -אף יחף לא יעבור״ ,משמע
מותר לעבור לפני התיבה כשהוא יחף.
והסביר הר״ן שמנהגם היה שהחזן לא ירד לפני התיבה עד שעת תפילת
שמונה עשרה ,ולכן פריסה על שמע לא היה ענין ״ציבורי״ .וכן הפוחח מתרגם
כיון שאין זה חשיבות כל כך ,שמצינו שאף הקטן מתרגם על ידי הגדול.
וכן פסק הרמב״ם כרי״ף שש״ץ חייב להיות לבוש ומעוטף .ובערוך כתוב
שפוחח היינו שבגדיו קרועים ואין בהם בתי ידים )שרוולים( וידיו ערומות .וכן
כתב המחבר ״וזרועותיו מגולים״ .ואולי מזה יש סמך שיש לש״ץ להקפיד על
שרוולים ארוכים .אולם מ״ב )סקל״ט( כתב בשם הגר״א :וגם כתפיו ,כלומר שרק
אם כתפיו וזרועותיו מגולים הרי הוא בגדר פוחח.
ועיין ערוה״ש )סקי״ד( שהביא גם את דעת רש״י ,וש״ץ שרגליו מגולים
לא יירד לפני התיבה .ולפי זה אין לש״ץ להתפלל במכנסים קצרים.

סומא
עיין גפ״ת כד,ב )סומא  -ומן הברקנין(
רי״ף ור״ן טו,א; רא״ש אות טו
רמב״ם תפילה ח,יב
טור ,ב״י ושו״ע סט,ב; נג,יד

סומא פורס על שמע ומתרגם אבל אינו קורא בתורה )שאסור לקרוא
בתורה בעל פה( .ר׳ יהודה אומר :כל מי שלא ראה מאורות מימיו לא יפרוס על
שמע .אולם הלכה כרבנן ומותר לסומא לפרוס על שמע ,דמ״מ גם הסומא נהנה
מהמאורות בכך שאחרים מראים לו את הדרך.
רבנו ירוחם כתב שאין הסומא עובר לפני התיבה ,וכתב ב״י שנראה
שהוא מפרש את המשנה דפורס על שמע דוקא תנן ,אבל אינו עובר לפני
התיבה .אבל הרמב״ם כתב שהסומא פורס על שמע ונעשה ש״ץ ,ולא כתוב
במשנה פורס על שמע אלא לאפוקי מדעת ר׳ יהודה ,וכן כתב הרא״ש בתשובה
דסומא חייב בכל המצוות ,אך לא יקרא בתורה.
עיין מ״ב )סקמ״א( בשם שו״ת חוות יאיר שאין לסומא להתפלל בימים
הנוראים ,אפילו סומא באחת מעיניו ,אם יש אחר שראוי והגון ממנו .אולם א״ר
חלק עליו .וכתב על זה המ״ב ,ונראה לי דאף לדברי החוות יאיר היינו רק שלא
למנותו לכתחילה ,אבל לא לסלקו מש״ץ אם נעשה סומא .אמנם עיין ערוה״ש
)סקי״ד( שעל פי הזוהר אין לבעל מום להיות ש״ץ ,ולפי זה לא נכון שסומא ירד
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לפני התיבה.

הלכות נשיאת כפים
עיין גפ״ת כד,ב )כהן  -מותר(
רי״ף ור״ן טו,א  -טז,א; רא״ש אות טו-כג
רמב״ם תפילה פ׳ יד  -טו
טור ,ב״י ושו״ע סימן קכח א  -מה

הרי״ף והרא״ש ריכזו כאן את כל הלכות נשיאת כפים ,ולכן נלמד כאן
את סימן קכח לפי סדר השו״ע.

מנין עשרה )א(
כפי שלמדנו לעיל במשנה )כג,ב( אין נשיאת כפים בפחות מעשרה )ועיין
בה״ל ד״ה אין ,אם נשיאת כפים הוי דבר שבקדושה( .וכתב הרמב״ם שהכהנים
עולים למנין עשרה משום דגם הם בכלל הברכה ,וכמו שמצינו אצל ברכת
חתנים שהחתן מן המנין.
אם היו עשרה בעת שהתחילו חזרת הש״ץ ואחר כך יצאו מקצתם,
אע״פ שלמדנו לעיל שגומרים את כל התפילה ,אין הכהנים נושאים את כפיהם,
דענין בפני עצמו הוא )בה״ל ד״ה בפחות(.

זר )א ,רמ״א(
כתב הרמ״א )על פי גמ׳ כתובות כד,ב( שאין לזר לשאת את כפיו ,דזר
הנושא את כפיו עובר בעשה .אולם בתוס׳ )שבת קיח,ב( כתב הר״י שלא ידע
איזה איסור יש בזר העולה לדוכן .ותירץ הרמ״א דאפשר שעם כהנים אחרים
מותר .אמנם גם לפי זה אין לברך את ברכת המצוה מחמת ברכה לבטלה.
ולדינא הסכימו האחרונים שבכל גווני עובר בעשה )מ״ב סק״ו(.
עיין מ״ב )סק״ג( ובה״ל )ד״ה דזר( שהביא את הב״ח שכתב שזר המברך
ברכת כהנים עובר בעשה היינו דוקא אם גם נושא את כפיו .ובספר מגן גיבורים
כתב שהיינו דוקא אם מתכוין לקיים את המצוה של ברכת כהנים .ונפקא מינה
למנהג העולם שאחד מברך את חברו ,וכן אב מברך את ילדיו ,ואומר :״יברכך
ה׳ וישמרך״ וכו׳ .ושמעתי שמחמת חשש זה יש לאבא )אם איננו כהן( להימנע
מלשים את שתי ידיו על ראש הילד בעת שמברך את ילדיו בליל שבת,
וכשאומר ״יברכך״ וכו׳ ישים רק יד אחת על ראש הילד.
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חובת הכהנים לברך את העם )ב-ד(
כהן )שאינו פסול לדוכן( שאינו עולה לדוכן ביטל מצוות עשה ,וכאילו
עובר בשלש מצוות עשה )כה תברכו; אמור להם; ושמו את שמי(.
וכל זה אם היה בבית הכנסת בשעה שקראו ״כהנים״ ,אבל אם לא היה
אז בבית הכנסת אינו עובר .וכן כתוב בירושלמי )ברכות ה,ד( שר׳ אדא בר פזי
עמד מאחורי העמוד של בית הכנסת כשלא הרגיש טוב ולא רצה לעלות לדוכן,
ור׳ אלעזר היה נוהג לצאת החוצה.
מוכח מדברי המחבר שאין הבדל בצורת האמירה לכהנים ,ובין שאמר
ע ֵלה״ או שאמרו לו ליטול ידיו,
המקריא ״כהנים״ או שאמרו לו באופן פרטי ״ ֲ
כולם בכלל ״אמור להם״ ועובר בעשה אם אינו עולה )מ״ב סק״י( .וכתב מ״א
בר ֵצה  -איננו מחויב לעלות ואינו עובר בעשה ,ויש
שאם לא עקר את רגליו ְ
שמסתפקים בזה .וגם לפי מ״א מ״מ עדיף שבכל זאת ייצא מבית הכנסת ,דמי
ידע שלא עקר את רגליו קצת בעבודה )מ״ב סק״ט( .ועיין בה״ל )ד״ה או( שאם
״ע ֵלה״  -עובר לכו״ע.
אמרו לו לפני ְר ֵצהֲ :
כתב תרומת הדשן שהכהנים אינם צריכים לצאת מחוץ לבית הכנסת
אלא בזמן שאומרים ״כהנים״ ואחר כך מותר להם להיכנס .ואע״פ שהכהנים
נוהגים להישאר מחוץ לבית הכנסת כל זמן ברכת כהנים  -סלסול הוא שנהגו
בעצמם כדי שלא יחשבו עליהם שהם פגומים .ועיין מ״א )סק״ד( בשם המרדכי
שיש לכהנים לצאת קודם שיתחיל החזן ְר ֵצה כדי שלא יאמרו שהם פגומים,
וגם שלא יאמרו להם הלויים לעלות.
כשקוראים ״כהנים״  -אין הכוונה לפסולים .לכן אין הפסולים חייבים
לצאת מבית הכנסת כלל ,ואפילו פסולים דרבנן .ואפילו אם אמרו לו באופן
פרטי לעלות אין הוא עובר בעשה ,דאין הוא נמנע מצד עצמו אלא חז״ל מנעוהו
מלעלות .ומ״מ אם אין כהנים אחרים בבית הכנסת חוץ מאלו שהם פסולים
דרבנן  -מצדד הא״ר )וכן משמע מרע״א( שֵיצאו לחוץ קודם ְר ֵצה )מ״ב סקי״ב,
ועיין שעה״צ סקי״ד(.
כתב הגהות מיי׳ )פט״ו אות ה׳( שאם ָע ָלה כבר פעם אחת באותו יום
ע ֵלה״ ,וכן כתב התוס׳ )ראש השנה כח,ב ד״ה
אינו עובר אפילו אם אמרו לו ״ ֲ
הכא( .ואם נושא את כפיו פעם שניה שוב צריך לברך ,ואפילו אם מברך באותו
בית כנסת שכבר נשא את כפיו )מ״א סק״ג(.

חליצת נעלים )ה(
כתוב בגמ׳ )ראש השנה לא,ב( שרבן יוחנן בן זכאי תיקן שהכהנים
חולצים את נעליהם כשהם עולים לדוכן .טעם התקנה כתוב בגמ׳ )סוטה מ,א(.
בהוה אמינא שם כתוב שהוא מפני כבוד הציבור .אולם רב אשי אמר דשמא
יפסק )או יפתח( אחת מקשרי הסנדלים או הנעלים ,והכהן יתבייש לעמוד כך
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על הדוכן וישהה כדי לקשור את נעלו ותוך כדי כך שאר הכהנים יברכו ,ויאמרו
עליו שהוא פסול ולכן לא ָע ָלה לדוכן.
כתבו הגהות מיי׳ )פי״ד אות ד( שלפי רב אשי מוכח שמותר לכהן לעלות
לדוכן בבתי שוקיים )מגפיים( .וכתב בשמו הב״י שמותר אפילו אם הם עשויים
מעור ,דכיון שאין להם רצועות ליכא למיחש .אבל אסור לעלות לדוכן בסנדלים
ומנעלים אפילו אין להם רצועות ,דלא פלוג רבנן .ב״י האריך לדון בענין
ומסקנתו היא שבכל בתי שוקיים מותר לעלות לדוכן ובלבד שלא יהיו עשויים
מעור.
הרמב״ם כתב :״שלא יעלו הכהנים לדוכן בסנדליהם אלא עומדים
יחפים״ ,ומדבריו משמע שלא יהיה שום דבר על רגלי הכהנים אלא יחפים
לגמרי .אולם רבנו מנוח כתב דלא כתב הרמב״ם ״יחפים״ אלא למעט נעליים,
אבל בבתי שוקיים יכולים לעמוד.
בשו״ע המחבר כתב סתם שבבתי שוקיים מותר ,והרמ״א הוסיף :״ויש
מחמירים אם הם של עור .ונהגו להקל בקצת מקומות״ .וכתב מ״א )סק״ה(
שמגפיים עם מכנסיים שמגיעים עד אציליהם ,מותר לכו״ע ,דזה לא הוי בכלל
הגזירה .וכן התיר שם מגפיים שעשויים מבגד שמחופה עור .וערוה״ש כתב
)סקי״ב( שהיינו דוקא כשאין לו רצועות.
כתב מ״ב )סקי״ח( בשם הפר״ח שמ״מ במגפיים שלנו שהולכים בהם
בטיט אין להקל משום כבוד הציבור ,וכן אין להקל במגפיים שעשויים מגומי
מטעם זה.
כתבו האחרונים שאין נכון לעלות לדוכן יחף ממש ,כיון שהוא דרך גנאי
ואין רגילים בזמן הזה ללכת יחף לפני גדולים .אלא יש לעלות לדוכן עם גרביים,
וכן המנהג )מ״ב סקי״ח(.
יש לכהנים להצניע את נעליהם שלא יעמדו בגלוי בבית הכנסת מפני
הכבוד ,ויחלצום קודם נטילת ידים ,אך כשאפשר לחלוץ אותם אחר הנטילה
בלי לגעת בהם  -מותר )מ״ב סקט״ו(.

נטילת ידים )ו-ז(
״אמר ריב״ל :כל כהן שלא נטל ידיו לא ישא את כפיו ,שנאמר :׳שאו
ידיכם קודש וברכו את ה׳׳״ )סוטה לט,א( .הרמב״ם כתב שיש לכהן ליטול את
ידיו עד הפרק כמו בעבודה ,ויש לו לברך על נטילה זו .אמנם מדבריו משמע
שאם אין ידיו טמאות )כגון שנטל ידיו שחרית ואינו יודע שנטמאו( איננו חייב
בנטילת ידים כלל ,וכן פסק ר׳ אברהם בן הרמב״ם בשם אביו הלכה למעשה.
אולם רש״י פירש שהכהן חייב ליטול את ידיו לפני עלותו לדוכן .ומשמע מדבריו
שאפילו אם נטל את ידיו שחרית חייב לחזור וליטול את ידיו .וכתב ב״י שכן
המנהג באשכנז וספרד ,ואם נטל ידיו שחרית אין לחזור ולברך ,דספק ברכות
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להקל .ועיין מ״ב )סקכ״ד( שאם יודע הכהן שידיו נטמאו ,כגון שנגע במקום
מטונף ,נחלקו האחרונים אם חייב לברך .״ולכן כל כהן ירא וחרד ישמור ידיו
משעת נטילתו שחרית שלא ליגע במקום המלוכלך ,שלא ייפול בספק ברכה״.
כתב ב״י ,שבניגוד לתפילה ,כל מידי דמנקי אינו מועיל לנשיאת כפיים,
וצריכים ליטול במים דוקא .וכתבו האחרונים שאם אין לו מים מותר לסמוך על
דעת הרמב״ם ,שיוצא בנטילה שנטל שחרית כל שלא יודע שנטמאו )והיינו
דוקא אם בשחרית נטל את ידיו עד הפרק  -שעה״צ סקכ״ד( .וכתבו האחרונים
עוד כמה תנאים :נטילה מכלי; כח גברא; שלא יהיו משתנים המים מברייתן;
ורביעית מים )מ״ב סקכ״א(.
ב״י הביא בשם הזוהר שיש ללויים לשפוך מים על ידי הכהנים .בשו״ע,
כתב המחבר שקודם לכן יש ללוי ליטול את ידיו .אולם הרמ״א כתב שהלויים
לא נהגו כן ,אלא סומכים על נטילת ידים שחרית.
אם אין לוי יש לבכור לצקת מים על ידי הכהנים .ואם אין בכור עדיף
שהכהן יטול בעצמו ,משייצוק על ידיו ישראל.
אורחות חיים הביא בשם בעל התמיד שלמרות שלא מצינו מי שמצריך
לכהנים לרחוץ את רגליהם ,יש מקומות שנהגו כן ,ומנהג ישראל תורה היא.
אולם ב״י ורמ״א כתבו שמימיהם לא ראו נוהגים כן.
תוס׳ כתבו שאין לשהות יותר מכדי הילוך כ״ב אמה בין הנטילה לברכה,
בר ֵצה .ובא״ר כתב שסומכים
לר ֵצה ,ואין לחזן להאריך ְ
ולכן צריך ליטול סמוך ְ
בזה על הפוסקים שמותר אף בלא נטילת ידים כלל שהרי נטלו ידים שחרית.
ומ״מ יש ליזהר בזה במה דאפשר ,ולכן טוב ליזהר לכתחילה שלא לשוח בין
הנטילה לברכה.

בר ֵצה )ח(
עליה לדוכן ְ
מהגמ׳ )סוטה לח,ב( מוכח שכשהש״ץ מתחיל ְר ֵצה יש לכהנים לעקור
ממקומם ולעלות לדוכן ,אף אם לא יגיעו לדוכן עד סוף ְר ֵצה )ואפילו סוף מודים(
שפיר דמי .וכל כהן שלא עקר ממקומו בעבודה ,שוב אינו עולה .כלומר,
לכתחילה יש לכהן לעקור את רגליו בתחילת ברכת העבודה ,אבל אם לא עקר
את רגליו עד שהש״ץ כבר התחיל ְר ֵצה ,כל שלא סיים את ברכת העבודה שפיר
דמי )מ״ב סקכ״ה( .ואם לא עלה עד סוף ברכת העבודה ,אפילו מחמת אונס,
שוב לא יעלה.
כתבו האחרונים שעיקר עקירת הרגלים הוא אחרי נטילת ידים ,שאז
ובר ֵצה
הוא ראוי לעלות לדוכן .ולכן ,יעקרו את רגליהם ליטול ידיהם קודם ְר ֵצה ְ
יעקרו רגליהם ללכת לעלות לדוכן .בדיעבד ,אם לא נטל את ידיו קודם ְר ֵצה,
ואם ילך ליטול את ידיו יסיים הש״ץ את ברכת ְר ֵצה ,אין לו ללכת ליטול את
בר ֵצה ללכת לדוכן
ידיו ,דעקירת רגלים לנטילה לא חשיב עקירה .אלא יעקור ְ
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ואחר כך יטול ידיו שם .כלומר יש להם להביא לו מים למקום הדוכן )מ״ב
סקכ״ז( .אולם ערוה״ש )סקט״ז( כתב שבדיעבד עקירת רגלים ליטול את ידיו הוי
עקירה .ונראה שכן המנהג .ומ״מ ,במקרה כזה טוב שהש״ץ ימתין ולא יסיים
את ברכת העבודה עד שכל הכהנים יעקרו את רגליהם לכיוון הדוכן )מ״ב
סקכ״ח(.
עיין ערוה״ש )סקי״ט( שיש לכהנים לעמוד על דוכן כמו בבית המקדש.
אם הכהנים מרובים  -יעמדו בצדדי הדוכן בכותל המזרח ,וכן הוא המנהג
הפשוט בכל המדינות .ולכן לא יעמוד הכהן במקומו הקבוע בבית הכנסת ,שהרי
צריך לעקור ממקומו ,ויש כהנים שאינם יודעים דין זה ,ומחויבים להודיעם שלא
יעשו כן.

״יהי רצון...״ )ט(
בגמ׳ )סוטה לט,א( כתוב שכשהכהנים עוקרים את רגליהם לעלות לדוכן
יש להם לומר :״יהי רצון מלפניך ה׳ אלקי שתהא ברכה זו שצויתנו לברך את
עמך ישראל )ברכה שלמה ו(לא יהא בה מכשול ועוון )מעתה ועד עולם(״.
)ההוספות בסוגריים הם של הרמב״ם ,וכן פסק המחבר (.וכתב רש״י שיש
לכהנים להאריך בתפילה זו עד שיסיים הש״ץ את ברכת ההודאה ויכלה אמן
מפי הציבור ,ויעלה אמן על שניהם .ומ״ב )סקל״א( כתב שגם הכהנים עונים
אמן על ברכת הש״ץ.
מדברי רש״י משמע שאין להתחיל תפילה זו עד שמגיע לפני ארון
הקודש ,וכן כתבו התוס׳ והר״ן .אולם הרמב״ם והטור כתבו כלשון הגמ׳ ,וכן
פסק המחבר .אולם הרמ״א הביא את דעת רש״י ,וכן כתב מ״א )סקי״א( שכן
נוהגים היום לומר מודים עם הציבור ואחר כך יה״ר זה.

״כהנים״ )י(
לאחד אינו קורא  -כתבו הרמב״ם והטור שכשהכהנים עולים לדוכן
פניהם כלפי ההיכל ואחוריהם כלפי העם ,ואז אם הם שנים המקריא קורא:
״כהנים״ .אולם לאחד אין קוראים ״כהנים״ אלא הוא מחזיר פניו מאליו ,והוא
מאמר דאביי )סוטה לח,א( .אמנם בירושלמי משמע שלכהן אחד קוראים:
״כהן״ ,ולשני כהנים ויותר קוראים :״כהנים״ )וניתן לדחוק גם את הבבלי
למשמעות זו( ,אולם כתב ב״י שאנו פוסקים כפשטות דברי הבבלי.
מתי קוראים  -כתב הר״ן שמהגמ׳ משמע שקוראים ״כהנים״ בתחילת
ברכת העבודה ,אולם רש״י כתב שהכהנים עוקרים את רגליהם מאליהם
בעבודה ולאחר ברכת הודאה קוראים להם :״כהנים״ ,וכן נראה מהרמב״ם ,טור
ושו״ע ,וכן המנהג.
מי קורא ״כהנים״  -כתב ר״ת )ברכות לד,א ד״ה לא יענה ,וכן כתב
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הרא״ש אצלנו( שאין לשליח ציבור לקרוא ״כהנים״ ,דהוי הפסק בתפילה ,אלא
יש לחזן הכנסת )הגבאי( לקרוא ״כהנים״ .אמנם מה שהש״ץ מקריא לכהנים
את המילים של ברכת כהנים אינו הפסק ,דצורך תפילה הוא .אולם הרמב״ם
כתב שש״ץ קורא להם ״כהנים״ ,וכתב ב״י :וכן נהגו העולם .ואף התוס׳ בברכות
רצו לומר כן בזמן הזה אף לפי ר״ת .והגר״א כתב )מעשה רב אות קסח( שאין
הש״ץ קורא ״כהנים״ אלא החזן העוסק בצרכי ציבור ,ועל פי זה נוהגים בארץ
ישראל היום.
״אלקינו ואלוקי אבותינו״  -כתב רבנו פרץ בשם ר״ת שאין לשליח ציבור
לומר ״אלקינו ואלוקי אבותינו ברכנו בברכה״ וכו׳ אלא מיד כשיסיים ״מודים״
קורא החזן ״כהנים״ .ור״י כתב שדוקא להם ,שלא היו רגילים לומר או״א ,אבל
עכשיו שהש״ץ רגיל לאומרו בכל פעם בציבור ,גם כשהכהנים נושאים את
כפיהם נכון לומר .והטור כתב שכשמהר״ם מרוטנבורג היה ש״ץ נהג לומר או״א
בלחש עד ״כהנים״ ואמר ״כהנים״ בקול רם ,ואמר ״עם קדושיך כאמור״ בלחש.
אולם הגהות מיי׳ כתבו שזה תמוה כיון שמהר״ם בעצמו כתב שלא נתקן לומר
או״א אלא בשעה שהיא ראויה לברכת כהנים אבל מסיבה כלשהי אין הכהנים
נושאים את כפיהם )כגוןש אין כהנים בבית הכנסת( וכן כתב המרדכי ,והביאם
הב״י .והדרכי משה כתב שהמנהג לאומרו .אמנם ערוה״ש )סקי״ח( כתב שבכל
אופן גם הנוהגים לאומרו יזהרו לאומרו בלחש ,ויש שליחי ציבור שטועים בזה
ויש להזהירם על זה.
כאמור ,לפי אלו שנוהגים לומר או״א ,הש״ץ אומר :״עם קדושיך כאמור״
ולא הכהנים .אמנם מקומות שנוהגים שהכהנים אומרים אותו  -טעות הוא
)מ״ב סקל״ו(.

ברכת המצוה )יא(
כתוב בגמ׳ )סוטה לט,א( שהכהנים מברכים ברכת המצוה על נשיאת
כפים :״בא״י אמ״ה אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וציונו לברך את עמו ישראל
באהבה״ .וכתב הרמב״ם שמברכים קודם שמחזירים את פניהם לברך את העם.
אולם מהטור משמע שהכהנים מברכים אחרי שמחזירים את פניהם ,וכן מורה
לשון המחבר בשו״ע .ועיין מ״ב )סק״מ( שהמדקדקים יוצאים ידי שניהם ,דהיינו
שמתחילים את הברכה בעוד שפניהם כלפי ההיכל ובמהלך הברכה מחזירים
פניהם כלפי העם וגומרים .וכן נוהגים היום ,שהכהנים מחזירים פניהם במילת
״וציונו״ .אולם עיין ערוה״ש )סק״כ( שכתב שמנהג זה להסתובב באמצע הברכה
הוא ודאי תמוה ,והמנהג הפשוט הוא כמו הטור והשו״ע.
כתב מ״א )סקי״ז( שיש לכל הכהנים לברך ,אבל אין לכהן אחד לברך
ולכל הכהנים האחרים לענות ״אמן״ ,מחשש שמא יתבלבלו .אמנם זה צ״ע שכן
נראה שיש לחשוש לזה יותר דוקא כשכולם מברכים?
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״באהבה״  -שני כהנים ששונאים זה את זה ואפילו נדרו הנאה זה מזה,
ע ֵלה אתה שחרית ואני
מותרים לעלות ביחד לדוכן ,ואין אחד יכול לומר לשניֲ :
אעלה במוסף ,כי יכול השני לומר :ברצוני לעלות בשתיהן .אבל כהן שהציבור
שונאים אותו או הוא שונא את הציבור ,סכנה הוא לציבור אם ישא את כפיו.
ולכן ייצא מבית הכנסת לפני ְר ֵצה אם אינו יכול לכוף את יצרו ולהסיר את
השנאה ִמליבו .ועל זה תיקנו לברך את עמו ישראל באהבה )מ״ב סקל״ז(.

פושטים ידיהם )יב(
כתבו במשנה )סוטה לח,א( :במדינה כהנים נושאים את ידיהם כנגד
כתפיהם ובמקדש על גבי ראשיהם .וכתבו הגהות מיי׳ שיש להגביה את יד
הימנית קצת למעלה מן השמאלית .וכן כתוב בזוהר ,וכן הוא בשו״ע.
הכהנים פושטים את ידיהם )כשכף היד לכיון הארץ וגב היד לכיון
השמים  -אורחות חיים( ומפרידים את אצבעותיהם על פי המדרש :מציץ מן
החרכים ,שהשכינה למעלה מראשיהם ומציץ מבין חרכי אצבעותיהם .וכתבו
הרא״ש והטור שיש לכוין לעשות חמשה אוירים  -בין שתי אצבעות לשתי
אצבעות ,ובין אצבע לאגודל ,ובין אגודל לאגודל ,ובין אצבע לאגודל ובין שתי
אצבעות לשתי אצבעות  -לקיים מציץ מן החרכים ,ה׳ חרכים ,וכן פסק המחבר.
אולם הגר״א כתב )מעשה רב אות קסז( שיש לכהנים להפריד את כל
אצבעותיהם ולא לעשות חמישה אוירים.
כתב מ״א )סקי״ט( שיש להניח את אגודל ימין על אגודל שמאל כדי שלא
יתפרדו ,דבעינן ה׳ אוירים ,ואם יתפרדו אין הרווח שבין ימין ושמאל נחשב כלל
לאויר .ויש שכתבו שמפני העייפות מותר לקרב את האצבעות יחד בין מילה
למילה ,וכל שכן בין ברכה לברכה )מ״ב סקמ״ג(.

המקריא )יג(
דורשים בספרי שמקריאים לכהנים .אולם כתב מ״ב )סקמ״ט( שהוא רק
למצוה כדי שלא יתבלבלו ולא הוי לעיכובא .אמנם כדי שהש״ץ לא יתבלבל
בעצמו יש לו להקריא להם מסידור ולא בעל פה.
מהר״ן והטור משמע שמקריאים להם את כל המילים של ברכת כהנים
מ״יברכך״ וכו׳ ,וכן כתב הרמב״ם בפירוש המשניות )המופיע בש״ס וילנא(.
אולם מהרמב״ם במשנה תורה משמע שאין לקרוא לכהנים את המילה
״יברכך״ ,דכיון שאין חשש שיתבלבלו במילה הראשונה ,למה יקראו להם?
ואמנם כן הוא בפירוש המשניות של הרמב״ם מהדורת הרב קאפח ,וכן פסק
המחבר .הרמ״א הגיה כדעת הטור וכתב :וכן נוהגים בכל מדינות אלו .וכתב
מ״ב )סקמ״ז( שכשיש כהן אחד כו״ע מודים דמקרינן ליה ״יברכך״ .וכוונתו,
שבכהן אחד חוששים שמא יתבלבל וישכח איך להתחיל ,אבל בשנים ויותר
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אין חשש ,כי אחד יזכיר לחברו.

לשון הקודש וכו׳ )יד(
בגמ׳ למדים שאין מברכים אלא בלשון הקודש ,בעמידה ,בנשיאת כפים,
בקול רם ופנים כנגד פנים .וכל אלו הוי מן התורה ,וכולם לעיכובא ,ואפילו
בדיעבד לא יצאו באופן אחר .כהן שלא יכול לעמוד באחד מכל אלו  -טוב
שייצא מחוץ לבית הכנסת קודם ְר ֵצה )מ״ב סק״נ(.
עמידה  -היינו הכהנים ,אבל הציבור רשאי לשבת ,רק שיהיו פנים נגד
פנים )מ״א סקכ״ב( .והמנהג הוא שגם הציבור עומד )מ״ב סקנ״א( .וכהן שהוא
חלש ואינו יכול לעמוד אלא על ידי סמיכה לא ישא את כפיו ,דהוי כישיבה
)מ״ב שם(.
נשיאת כפים  -כהן שידיו מרתתין ואינו יכול להגביה את ידיו אינו נושא
את כפיו ,ואפילו בדיעבד מעכב .והוא הדין על ידי סמיכה אסור .אולם אם יכול
להגביהן לשעה מועטת ,יגביהן בשעת אמירתו ״יברכך״ ויניח בשעת הניגון בין
תיבה לתיבה ויחזור ויגביה בשעת אמירת התיבה הבאה.
קול רם  -היינו בקול בינוני ,לאפוקי חלש ,דהרי הקהל צריך לשמוע את
הברכה מפי הכהנים .לפי זה לפעמים צריכים בקול רם ממש כגון בבית הכנסת
גדול וכדי שישמעו כולם .דין זה הוא לעיכובא ,ולפי זה מי שקולו צרוד ואינו
יכול לדבר בקול בינוני ,פשוט שאינו יכול לשאת את כפיו ,וטוב שיצא קודם
ְר ֵצה.

החזרת פנים להיכל )טו-טז(
כתוב בגמ׳ )סוטה לט,א( שאחרי שהכהנים מחזירים את פניהם להיכל
שה אתה מה
עֵ
אומרים :״ריבון העולמים עשינו מה שגזרת עלינוֲ ,
שהבטחתנו  -השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך את ישראל״.
וכתב רש״י שהכהנים מאריכים בתחינה זו עד שמסיים הש״ץ את ברכת שים
שלום כדי שהקהל יענה אמן על שתיהן .וכתבו הגהות מיי׳ שכהנים שאינם
יכולים להאריך כל כך יוסיפו :״אדיר במרום שוכן בגבורה ,אתה שלום ושמך
שלום ,יהי רצון מלפניך שתשים עלי שלום ועל כל עמך ישראל ברכה וחיים
ושלום״ .וכן הביא הרמ״א בהגה .ובראש השנה ויו״כ שמאריכים בניגוני ״היום
תאמצנו״ וכו׳ לא יתחילו לומר ״ריבון העולמים״ אלא לקראת סוף הברכה כדי
שיסיימו עם הקהל כאחד )מ״ב סקנ״ד( .ופשוט שגם הכהנים צריכים לענות
״אמן״ על ברכת שים שלום )מ״ב סקנ״ו(.
עוד כתוב שם :אין הכהנים רשאים להחזיר את פניהם להיכל עד
שיתחיל הש״ץ את ברכת שים שלום; ואינם רשאים לכוף אצבעותיהם עד
שיחזירו את פניהם; ואינם רשאים לעקור משם עד שיסיים הש״ץ את ברכת
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שים שלום .ותרומת הדשן כתב שצריכים להמתין עד אחר סיום אמן מפי
הקהל ,והביאו המחבר והרמ״א.
כתב ערוה״ש )סקכ״ד( שנהגו לומר לכהנים ״יישר כוחכם״ ,והם משיבים
״ברוך תהיה״ .וכתב מ״ב )סק״ס( שמקומות שנוהגים לומר ״יישר כחך״ לכהנים
כשיורדים מהדוכן ,עדיף שהם לא יירדו עד אחר סוף הקדיש כדי שלא לבטלם
מלענות איש״ר של הקדיש.
וכתב מ״ב )סקנ״ט( שיש לכהנים ליזהר שלא לדבר עד שיירדו מהדוכן.

דרך ימין )יז(
כתוב בגמ׳ )יומא טו,ב ועוד( שכל פינות שאתה פונה לא יהיו אלא דרך
ימין .על פי זה כתבו הרמב״ם והטור שכאשר הכהנים מחזירים את פניהם אל
הקהל וכן כשמחזירים את פניהם אל ההיכל יעשו זאת דרך ימין )בכיוון השעון(.
כשיורדים מן הדוכן אין להם להפנות את אחוריהם אל ההיכל ,אלא
יצדדו ויחזירו פניהם קצת להיכל ,כתלמיד הנפטר מרבו )מ״ב סקס״א(.
כתב הרמ״א שאין לכהנים לגעת בנעליהם כי מטונפים הם ,ואם נגעו
יש להם ליטול את ידיהם לפני שימשיכו להתפלל.

עד שיכלה ״אמן״ )יח(
״אין הקורא רשאי לקרוא ׳כהנים׳ עד שיכלה אמן מפי הציבור; ואין
הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיכלה דיבור מפי הקורא; ואין הציבור
רשאים לענות אמן עד שתכלה ברכה מפי הכהנים; ואין הכהנים רשאים
להתחיל בברכה אחרת שעד שיכלה אמן מפי הציבור״ )סוטה לט,ב(.
אין הכהנים רשאים להתחיל בברכה עד שיכלה דיבור מפי
הקורא  -הר״ן כתב שתי אפשרויות בפירוש הדברים:
א( אין הכהנים אומרים את המילים של ברכת כהנים עד שתכלה המילה
מפי המקריא.
ב( אין הכהנים מתיחילים את ברכת המצוה עד שהמקריא גומר את
המילה ״כהנים״.
וכתב הב״י דיתכן ששניהם נכונים.
העיר הב״י שלפי דעת הטור ואחרים ,שהמקריא גם אומר את המילה
הראשונה )יברכך( קשה מש״כ ״ואין הכהנים רשאים להתחיל בברכה אחרת
שעד שיכלה אמן מפי הציבור״ ,דהרי אין התחלת הכהנים סמוך לעניית אמן
על ידי הציבור .אולם לפי דעת הרמב״ם ,שאין המקריא אומר יברכך ,אתי
שפיר .וכתב ב״י שלפי דעת הטור י״ל שמדובר על אמירת ברכת ריבון העולמים
על ידי הכהנים; עוד י״ל שהוא לאו דוקא ,והכוונה שאין למקריא להתחיל
בברכה אחרת )״יאר״ או ״ישא״( עד שיכלה אמן מפי הציבור; עוד י״ל שהוא
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לפי פשטות הגמ׳ שלא היו מקריאים לכהנים כלל.
הרמ״א הביא את התירוץ הראשון של הב״י בהגה .אולם האחרונים
פקפקו בה דלא משכחת לה ,שהרי אין הכהנים מתחילים ריבון העולמים אלא
לאחר שהחזירו את פניהם להיכל.
אע״פ שבהלכות בציעת הפת למדנו שאין הבוצע רשאי לבצוע עד
שיכלה אמן מפי רוב העונים ,בברכת כהנים כל הציבור צריך לשמוע מפי
הכהנים ,ואין לכהנים להתחיל עד שיכלה אמן מפי כל הציבור .ואפילו אם
בטעות חלק מהציבור מאריכים יותר מדי אין להתחיל עד שיגמרו )ב״י ,והוא
לשיטתו שהכהנים מתחילים יברכך ,והוא הדין בתחילת שאר ברכות ברכת
כהנים(.

עניית ״אמן״ על ידי הש״ץ )יט(
כתוב במשנה )ברכות לד,א( שאין ש״ץ רשאי לענות אמן אחר הברכה
של הכהנים שמא תתבלבל דעתו ולא יידע איזו ברכה יש לו להקריא ,האם
הפסוק השני או השלישי .וכתבו האחרונים שאם מתפלל מתוך סידור ומובטח
לו שלא תתבלבל דעתו ,רשאי לענות אמן.
ועיין כסף משנה .לפי דבריו יוצא שברכת אשר קדשנו בקדושתו של
אהרן הוי יותר קל לענין זה ואין חשש שמא יתבלבל ,וכן כתב הט״ז ,ואחרי
ברכה זו ודאי רשאי לענות אמן .אולם עיין מ״ב )סקע״א( שיש מחמירים שלא
לענות אמן על ברכה זו מכיון שהיא איננה חלק מהתפילה ואז הוי הפסק בחזרת
הש״ץ )לעומת אמן על ברכת כהנים שמורה על קבלת הברכה( .לכן שב ואל
תעשה עדיף ,ואפילו אם מובטח לו שלא יתבלבל ועונה אמן על שאר ברכת
כהנים ,אין לש״ץ לענות אמן על ברכה זו.

ש״ץ כהן )כ-כב(
אם הש״ץ הוא הכהן היחידי ,כתוב במשנה שלא ישא את כפיו מחשש
שיתבלבל ולא יוכל לחזור לתפילתו .אמנם אם בטוח הוא שיוכל לחזור
לתפילתו  -רשאי ,כדי שלא תתבטל נשיאת כפים .ולדידן ,שמתפללים מתוך
סידור ,הוי כמובטח לו שיחזור לתפילתו )מ״ב סקע״ו(.
אחר
כתוב בהגהות מיי׳ שלא ישא שליח ציבור את כפיו אם יש שם כהן ֵ
שעולה לדוכן ,ואפילו אם מובטח שיחזור לתפילתו אחר ברכת כהנים .וכן פסקו
המחבר ,מ״א ורוב הפוסקים )מ״ב סקע״ו ,וכן כתב ערוה״ש סקל״ב שכן מוכח
מכל הפוסקים וכן עיקר לדינא( .אולם דעת הפר״ח להקל אף אם יש כהנים
אחרים אם מובטח לו שיוכל לחזור לתפילתו .ובמקום שנהגו כוותיה אפשר
שאין למחות בידם )שעה״צ סקס״ד(.
אם הש״ץ הכהן אינו עולה לדוכן צריכים ליזהר שלא יאמר אדם לש״ץ
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ע ֵלה״ ,או ״טול ידיך״ ,דהוא עובר בעשה אם אינו עולה .וצדדו האחרונים דאם
״ֲ
אמרו לש״ץ הכהן לעלות לדוכן ,אפילו אם אינו מובטח לחזור לתפילתו בוודאי
יעלה ,בפרט היום שמתפללים מתוך סידור )מ״ב סקע״ה(.
אם הש״ץ עולה לדוכן ,יעקור את רגליו מעט בעבודה משום דאמרינן
בסוטה )לח,ב( כל כהן שאינו עוקר רגליו בעבודה כדי לעלות לדוכן שוב אינו
עולה .ואינו צריך ליטול את ידיו כיון שעומד בתפילה וידיו נקיות ,אלא יסמוך
על נטילת ידים שחרית )ערוה״ש סקל״ג(.
כתוב בירושלמי שצריך שהמקריא לכהנים יהיה ישראל ,וכן פסק
המחבר )סעיף כב( שאם החזן כהן יעמוד ישראל אצלו ויקרא כהנים ויקריא
להם כל ברכת כהנים ,והחזן עומד ושותק .ועיין ערוה״ש )ס״ק לב-לד( שחולק
על הדין הזה ,וכתב דלהדיא משמע דכשיש כהנים אחרים לא מיבעיא שאינו
אחר להקריא להם,
נוטל ידיו ועולה לדוכן ,אלא הוא מקריא להם ,ולא יעמוד ֵ
וכן עיקר לדינא.
וכתב מ״ב )סקפ״ה( שממילא צריך להשתדל לכתחילה שהש״ץ העובר
לפני התיבה לא יהיה כהן .אולם עיין בה״ל )ד״ה משתדלין( שדוקא המקריא
חייב להיות ישראל אבל הש״ץ יכול להיות כהן ,וכן מוכח מביאור הגר״א.
ופשוט שאם אין שם מי שיודע להקריא לכהנים אלא הש״ץ הכהן ,יקריא הש״ץ
בעצמו )מ״ב סקפ״ז(.
כתב הטור שהמקריא צריך לכוין לבו אל התפילה משעה שיתחיל ש״ץ
שמונה עשרה .ואם לאו  -אינו יכול להקריא .ומשמע מדבריו דהיינו אפילו אם
ש״ץ חוזר לומר שים שלום אחר נשיאת כפים .אולם בהגהות מיי׳ כתוב
שצריכים ליזהר שלא יעמוד אחר תחתיו להקריא ולומר שים שלום אלא מי
שכיון לבו לכל התפילה עם הש״ץ ולא סח בשעה שהיה ש״ץ מתפלל .והב״י
הקשה על זה דלכאורה מדובר כשאינו מובטח שיכול לחזור לתפילתו ,דאם לא
כן יחזור הש״ץ עצמו ויגמור את תפילתו .אבל הרי כתוב במשנה שאם אינו
בטוח שיכול לחזור לתפילתו אסור לו לשאת את כפיו ,ואין תקנה שאחר יקריא
לכהנים וימשיך את תפילת חזרת הש״ץ .ותירץ הב״י ,״ואפשר דמתניתין לא
נחתא למימר תקנתא על ידי שיסיים אחר התפילה ,אלא במסיים הוא עצמו.
אבל אין הכי נמי שאם המקריא כיון מתחילת התפילה  -מסיים שים שלום
ושפיר דמי״.
והמהרי״ל כתב שאם המקריא כיון לבו לתפילת הש״ץ מתחילה ועד
סוף ,אז עדיף טפי שהמקריא מסיים .וכן פסק המחבר .אולם בביאור הגר״א חלק
על זה דטוב יותר שיסיים הש״ץ בעצמו תמיד ,וכן כתבו עוד אחרונים )מ״ב
סקפ״א(.
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ניגונים )כא(
כתב תרומת הדשן שיש לכהנים ליזהר לנגן רק ניגון אחד מההתחלה
עד הסוף ולא לערבב כמה ניגונים בברכת כהנים כדי שלא יבואו להתבלבל על
ידי זה .וכל שכן שאין לכל אחד מהכהנים לנגן ניגון אחר ,דגם בזה יש בלבול
)מ״ב סקפ״ד(.
וכתב ערוה״ש )סקל״ה( שמכאן משמע שיש לכהנים לנגן ,ולמה לא
ישתקו לגמרי? ותירץ שמזה יבואו לידי התעוררות והתלהבות לברך בכוונה על
דרך ״והיה כנגן המנגן ותהי עליו רוח ה׳״ ,ומנהג ישראל תורה היא.

אין להסתכל בכהנים )כג(
אע״פ שדין הוא שבשעת הברכה הכהנים והעם יהיו פנים כנגד פנים,
כתוב בירושלמי )פרקנו ה״ח( שאסור להסתכל בכהנים בשעה שהם מברכים
את העם משום היסח הדעת .וכל שכן שאין לכהנים להסתכל בעם מאותו טעם
)ב״י( .אבל אין הטעם משום שהמסתכל בכהנים בזמן שהם מברכים עיניו כהות,
כדאמרינן בגמ׳ )חגיגה טז,א( דהיינו דוקא בבית המקדש שהיו מברכים בשם
המפורש והשכינה שרויה על ידיהם.
לכן ,אין להסתכל בידיהם ופניהם של הכהנים ,וכל שכן שאסור
להסתכל בכל דבר אחר ,דהרי יבואו לידי היסח הדעת ,והרי באותה שעה אנו
מתפללים לה׳ יתברך שיברך את עם ישראל .ומעיקר הדין ההסתכלות בכהנים
אינה אסורה אלא הסתכלות מרובה שתביא לידי היסח הדעת ,אבל ראיה קצת
מותרת .אולם נהגו גם עכשיו שלא להסתכל בהם כלל זכר למקדש )מ״א סקל״ה
ומ״ב סקפ״ט(.
כתב הב״י שבמצרים הכהנים נוהגים לשלשל את הטלית על פניהם
וידיהם כדי שהם לא יסתכלו בעם והעם לא יסתכלו בהם ויבואו לידי היסח
הדעת ,ומנהג יפה הוא .וכתב הרמ״א בדרכי משה שבארצות האלו גם העם
נוהגים לכסות את פניהם בטלית ,והכהנים נוהגים לשלשל את הטלית על
פניהם וידיהם מחוץ לטלית ,כיון שגם אין לכהנים להסתכל על ידיהם משום
היסח הדעת .וכן כתב הרמ״א בשו״ע שידי הכהנים יהיו מחוץ לטלית ,והגר״א
ועוד אחרונים כתבו שמנהג זה הוא יותר נכון )מ״ב סקצ״א( .אבל עוד כתב
הרמ״א שיש מקומות שהכהנים נוהגים שידיהם מכוסות בטלית ,וערוה״ש
)סקל״ו( כתב שכן המנהג הפשוט אצלינו.

עם שאחורי הכהנים )כד(
כתוב בגמ׳ )סוטה לח,ב( שכל העם שלפני הכהנים בכלל הברכה )ואפילו
אם מחיצה מפסיקה ביניהם( ,אך העם בבית הכנסת שמאחורי הכהנים אינם
בכלל הברכה ,דהרי הברכה אינה חשובה להם לעקור ממקומם ולבוא לפני
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הכהנים להיות מתברכים פנים כנגד פנים )רש״י(.
ועיין בה״ל )ד״ה אם( שדוקא אלו שהם אנוסים ולא יכולים להגיע לבית
הכנסת לשמוע את הברכה הוי בכלל הברכה ,אבל אותם אנשים בעיר שיכלו
לבוא לבית הכנסת ולא מגיעים אינם בכלל הברכה.
אמנם העם שבשדות  -שאנוסים הם כיון שעסוקים הם במלאכתם
ואינם יכולים לבוא ולעמוד לפני הכהנים פנים כנגד פנים  -הם בכלל הברכה.
הב״י דן על צדדין שלפניו וצדדין שלאחריו ,ומסקנתו היא שצדדים שלפניו
כלפניו דמי ,וצדדים שלאחריו כלאחריו דמי .אמנם בצדדים ממש  -״כל צדדין
)ממש( כבפניו דמי״ ,והעומדים שם הם בכלל הברכה .ועיין בה״ל )ד״ה אבל(.
לפי זה ,אותם העומדים בכותל המזרחי של בית הכנסת ,והכהנים
עומדים על הדוכן שבולט קצת ,אינם בכלל הברכה .הב״ח רצה להליץ בעדם
דכיון שקנו את מקומם בבית הכנסת אנוסים הם ,דאינם יכולים לדחות את
חבריהם ממקומם .אולם מ״א )סקל״ו( כתב שאין הטעם הזה מספיק דבקלות
יוכלו למצוא מקום לעמוד במעבר או על הבימה.
עיין בה״ל )ד״ה אבל( שהעם העומדים ממש לצדדי הכהנים יפנו את
פניהם לכיוון הכהנים ולא לכיוון מזרח ,כדי שיהיו פניהם נוטים לכיוון הכהנים,
כי בעינן כדרך שאחד מדבר עם חברו.

עיר שכולה כהנים )כה(
כתוב בירושלמי )ברכות פ״ה ה״ד( :עיר שכולה כהנים עולים לדוכן
ומברכים לעם שבשדות והעונים אחריהם ״אמן״ הם הנשים והטף .אמנם בבבלי
)סוטה לח,ב( כתוב שעיר שכולה כהנים כולם עולים לדוכן  -היינו דוקא אם יש
הי ֵתרים על עשרה עולים לדוכן,
שם רק עשרה ,אבל אם יש שם יותר מעשרהְ ,
והעשׂרה עונים אחריהם ״אמן״ .ורש״י הסביר שברכת כהנים היא לישראל )כה
ָ
תברכו את בני ישראל( ,ואין הכהנים חשובים לקבוע ברכה לעצמם אלא אם
כן הם עשרה .ובשו״ע פסק כבבלי.
לכן אם יש בבית הכנסת רק עשרה כהנים  -יעלו כולם לדוכן חוץ
מהש״ץ שהוא יהיה המקריא )מ״ב סקצ״ז( ,ואם יש שם נשים וטף הם יענו
״אמן״ ,ואף אם אין שם נשים וטף יברכו ,דאין עניית ״אמן״ על ידי הציבור
מעכבת.
ועיין בה״ל )ד״ה יותר( שאם אין ישראלים בבית הכנסת  -ברכת כהנים
הוי דרבנן.

אין לעם לומר פסוקים )כו(
מסקנת הגמ׳ )סוטה לט,ב( היא שאין לקהל לומר פסוקים בשעה
שהכהנים מברכים את העם ,דאין זה נאה שמברכים אדם והוא אינו שומע
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ומכוון ,אלא יש לשתוק ולכוין לברכה .אמנם בדרכי משה כתוב שהעם נהגו
לומר פסוקים בגלל שהכהנים מאריכים הרבה בברכה ,ולמרות שנהגו ,מוטב
שלא יאמרו את הפסוקים .וכן כתבו האחרונים שעדיף לא לומר אותם פסוקים
המודפסים בסידורים .וכל שכן שאין לאומרם בקול רם כמו שעושים ההמון,
ובפרט מה שחוזרים על המילים של ברכת כהנים בעצמה ,״וזהו טעות ,שלא
נזכר בשום מקום מנהג זה״ )מ״ב סקק״ג(.

בל תוסיף )כז-כח(
אסור לכהן להוסיף עוד ברכה על שלשת פסוקים הכתובים בתורה ,ואם
הוסיף עובר על בל תוסיף ,וכן אם גרע מהברכות עובר על בל תגרע )מ״ב
סקק״ה( .אבל אם כבר בירך בציבור אחד ובא למקום אחר ומצא ציבור שלא
הגיעו לברכת כהנים )ואפילו באותו ציבור עצמו ,כגון בשחרית ומוסף  -שעה״צ
סקפ״א( יכול לשאת את כפיו פעם שניה ,ואין זה בכלל ״בל תוסיף״ .שכן ,לא
שייך בל תוסיף אלא במוסיף על עצם המצוה אבל לא בעשיית המצוה פעמיים
)ראש השנה כח,ב(.
עיין בה״ל )ואם( שעוברים על בל תוסיף דוקא אם הברכה היתה
בפריסת ידים וכל שאר הדברים שמעכבים בנשיאת כפים ,אבל בלא זה הוי
ברכה בעלמא ומותר .אמנם הרמב״ם כתב שגם אם בירך בלחש עובר על בל
תוסיף אע״ג שגם קול רם הוי לעיכובא .מדבריו משמע שגם ללא פריסת ידים
עובר ,וצ״ע.
כאמור לעיל )ס״ג( ,אם בירך כבר פעם אחת באותו יום יכול הוא לברך
ע ֵלה״ .ובכל פעם שעולה
שוב ,אבל אין לו חיוב לברך שנית אפילו אם אמרו לו ״ ֲ
לדוכן הוא מברך את ברכת המצוה.
כהן שעומד באמצע תפילת שמונה עשרה ,ואין שם כהן אחר לעלות
לדוכן ,צריך להפסיק את תפילתו ולעלות לדוכן כדי שלא תתבטל נשיאת כפים.
לאחר שיגמור נשיאת כפים יירד מהדוכן ויגמור תפילתו .וכל מקום דמפסיק
בתוך התפילה כדי לעלות לדוכן צריך לעקור את רגליו קצת בתוך התפילה,
בר ֵצה אינו רשאי לעלות )מ״ב
כשאומר הש״ץ ְר ֵצה .אבל אם לא עקר את רגליו ְ
סקק״ו( .אולם א״ר פקפק בכל הדין הזה ,ולדעתו אין לכהן להפסיק את תפילתו
כדי לעלות לדוכן .גם היעב״ץ כתב שאין לכהן להפסיק את תפילתו אלא אם
ע ֵלה״ ,וגם זה רק אם בטוח הוא שלא יתבלבל.
כן אמרו לו ״ ֲ

לפני התפילה )כט(
כתבו הגהות מיי׳ )פט״ו אות ה( שאין התפילה מעכבת את ברכת כהנים,
ואם כהן שעדיין לא התפלל הגיע לבית הכנסת בזמן ברכת כהנים ,יכול לשאת
את כפיו אף שלא התפלל .וכן כתבו אבודרהם ושבלי הלקט.
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אם רואה שיעבור זמן תפילה אם יעלה לדוכן ,ייצא ויתפלל בחצר בית
ע ֵלה״  -חייב לעלות ,דאם אינו עולה
הכנסת .אמנם אם קודם ְר ֵצה אמרו לו ״ ֲ
עובר בעשה דאורייתא ודחי תפילה דרבנן )מ״ב סקק״ז(.
אם רואה שיעבור זמן קריאת שמע אם יעלה לדוכן ,ייצא לחצר בית
ע ֵלה״ ,יקרא פסוק ראשון
הכנסת ויקרא קריאת שמע ,ואם קודם ְר ֵצה אמרו לו ״ ֲ
ויעלה ויישא את כפיו )מ״ב שם(.

מומים בידיו )ל-לא(
שהעם
.1

.2
.3

כתוב במשנה שכהן שיש בידיו מומים אינו יכול לשאת את כפיו מפני
מסתכלים בידיו ולא יכוונו לשמוע את הברכה.
בגמ׳ נאמרו כמה דוגמאות:
בהקניות  -המתרגם פירש את דברי הלע״ז ברש״י :זומר שפרענלען,
כלומר נמשים .אולם מ״ב )סקק״ח( כתב שבהקניות היינו מנומר
בנקודות לבנות ,״ואותן המנומרין בנקודות דקות )שקורין זומר
שפרענקלען( ,אם שכיח שם ,אף דלא הוי רוב אנשי המקום כך ,ישא את
כפיו״.
עקומות  -כפופות )רש״י(; שנתעקמו ידיו אחורנית )ר״ן(.
עקושות  -לצידיהן )רש״י(; שאינו יכול לחלק אצבעותיו )ר״ן(.

כאמור ,במשנה מוזכרים רק מומים שבידי הכהנים .אולם הרמב״ם כתב
שכהן שיש לו מום בפניו ,ידיו ורגליו לא ישא את כפיו .וכן היא גירסתנו בגמ׳:
״תנא ,מומין שאמרו בפניו ,ידיו ורגליו״ .אבל הרא״ש והטור לא גרסו מילים
הללו בגמ׳ ,ולכן הקשה הטור על הרמב״ם שבגמ׳ לא כתוב אלא מומים
שבידיים .והעיר הב״י שפשוט שאין זה נכון ,דהרי גם זבלגן וסומא מוזכרים
בגמ׳ ,אלא מומים בידיו הוא לאו דוקא ,והוא הדין לפניו ורגליו.
זבלגן וסומא באחת מעיניו לא ישא את כפיו .רש״י והר״ן פירשו שזבלגן
רירו יורד על זקנו.
ֹ
ש
הוא זה שעיניו זולגות דמעה .אולם הרמב״ם והטור פירשוֶ ,
בשו״ע ,המחבר פסק כשתי הדעות.
כתוב בגמ׳ שהכהן הזבלגן או הסומא באחת מעיניו שדש בעירו מותר.
וכתבו התוס׳ על פי הירושלמי שאם הכהן דש בעירו ואנשי העיר רגילים בו,
אפילו אם יש לו מומים בידיו ,יכול הכהן לשאת את כפיו.
כתב ב״י שאם דש בעירו מותר אפילו אם הוא סומא בשתי עיניו ,ולא
כתוב בגמ׳ ״באחת מעיניו״ אלא לאשמעינן דאם אינו דש בעירו ,אסור אפילו
בסומא באחת מעיניו.
עיין בה״ל שדוקא אם ִעיוורונו ניכר לכל ,אבל אם קשה להבחין שהוא
עיוור ,לא יבואו להסתכל בו ומותר.
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וכתב תרומת הדשן שכל ששהה בעיר שלשים יום הוי דש בעירו .ודוקא
בעירו אבל אם הלך באקראי לעיר אחרת ושהה שם שלשים יום לא מהני .אולם
אם הוא בא להיות שם איזו תקופה ,נחשב דש בעירו אפילו אחרי שלשים יום.
כתב ב״י שמה שאסור לכהן שיש לו מומים ברגליו לשאת את כפיו,
היינו דוקא כשהכהן עולה לדוכן יחף ,אבל אם לובש גרביים מותר.
עוד כתב ב״י שבמקום שנוהגים הכהנים לשלשל את הטלית על פניהם
 ישא את כפיו אפילו אם יש כמה מומים על פניו וידיו ואינו דש בעירו ,דליכאלמיחש להיסח הדעת .אבל במקום שאין המנהג לכסות את עצמם בטלית וכהן
זה רוצה לנהוג כן ,אין להתיר אפילו אם שאר הכהנים מוכנים לנהוג כן בגללו,
דיבואו להסתכל בו .וכתב הרמ״א שכמובן היינו דוקא אם ידי הכהן הם מתחת
לטלית ,אבל אם הם מחוץ לטלית לא מהני למומים שבידיו )והוא על פי חילוקי
המנהג שכתב הרמ״א לעיל סעיף כג(.
אבל לא מהני מה שבאיזה מקומות הקהל מכסים את פניהם בזמן ברכת
כהנים ,דמ״מ כשיידעו שיש מום אתי לאיסתכולי ,ועוד יש בחורים שאין להם
טלית )מ״ב סקקט״ו(.
כתב הט״ז )סקכ״ו( שכל אלו שאינם נושאים את כפיהם צריכים לצאת
מבית הכנסת בזמן ברכת כהנים כדי שלא יאמרו עליהם שהם בני גרושה או
בני חלוצה .אך א״ר ופמ״ג חולקים עליו ,דכל אלו ניכרים הם במומם ולא אתו
למיטעי ,וכן משמע ממ״א )סק״ד( .אולם מכיון שאין הכל בקיאים בהלכות
נשיאת כפים ,אפשר שעדיף שהכהן ייצא לחוץ כדעת הט״ז )בה״ל ד״ה מי(.
כתב בה״ל )ד״ה מי( בשם הפר״ח שכל אלו שאמרנו שלא יעלו לדוכן,
אם עלו לא יירדו.

ידיו צבועות )לב(
כתוב במשנה :״רבי יהודה אומר :אף מי שהיו ידיו צבועות סטיס )מין
צבע שאי אפשר להסיר על ידי רחיצה( לא ישא את כפיו מפני שהעם מסתכלין
בו״ .וכתוב בגמ׳ :״תנא ,אם רוב אנשי העיר מלאכתן בכך ,מותר״ .וכתב ב״י
שאם דש בעירו מותר אפילו אם אין זה מלאכתן של רוב אנשי העיר ,דלא גרע
זה ממומים שבידיו.
וכאמור לעיל ,אם המנהג הכהנים לשלשל את הטלית על הפנים
והידיים ,מותר גם בזה.

חיתוך האותיות )לג(
כתוב בגמ׳ :״חיפני ובישני לא ישא את כפיו״ .ופירשו בגמ׳ שאנשי חיפה
ואנשי בית שאן שאין יודעים להבחין בין עי״ן לאל״ף ומחליפים ביניהם לא
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ישאו את כפיהם .וכן כל כיוצא בזה ,אם אינם יודעים לחתך )לבטא( את
האותיות )כגון שקורא לחי״ת כמו ה״ה או שאומר סבולת במקום שבולת( לא
ישאו את כפיהם.
וכתבו האחרונים שאם כל אנשי העיר מדברים בצורה זו  -מותר .ומטעם
זה בזמננו ,שרוב אנשים אינם מבחינים בין הברת העי״ן לאל״ף ,מותר לשאת
כפיו )ט״ז סק״ל ,מ״ב סקק״כ(.

קטן )לד(
במשנה לעיל )כד,א( כתוב שקטן אינו נושא את כפיו .והקשו התוס׳ )ד״ה
ואין( מהגמ׳ )סוכה מב,א( ״קטן היודע לישא את כפיו חולקין לו תרומה בגורן״.
עוד הקשו התוס׳ שם מגמ׳ )חולין כד,ב( ששם משמע להיפך ,שאפילו גדול אינו
נושא את כפיו עד שיתמלא זקנו .ותרצו התוס׳ שקטן אינו נושא את כפיו ,היינו
לבד ,אבל עם כהנים אחרים שהם גדולים מותר לקטן לשאת את כפיו כדי
ללמוד ולהתחנך .והגמ׳ בחולין מלמדת אותנו שאפילו גדול לא ישא את כפיו
בקביעות אלא אם נתמלא זקנו ,ואם לאו מותר לו לשאת את כפיו רק באקראי
כדי שיחזיקו אותו ככהן .וכן כתבו הרא״ש ,המרדכי ,הרשב״א והר״ן.
וכתב ב״י שלפי זה שלשה חילוקים יש בדבר :קטן אינו נושא את כפיו
לבדו כלל; גדול שלא נתמלא זקנו נושא את כפיו לבדו רק באקראי; גדול
שנתמלא זקנו נושא את כפיו אפילו לבדו ואפילו בקביעות .ועיין בה״ל )ד״ה
אבל( שמדברי המחבר משמע שמותר לקטן לעלות לדוכן עם גדולים אפילו
בקביעות ,וכן פסק ע״ת.
כתב בה״ל )ד״ה ולא( שמתוס׳ )סוכה מב,ב( משמע דיום כיפור ושאר
תעניות שמרבים ברחמים אפילו אקראי נחשב כמו קבע ,וצ״ע למעשה .אמנם
מקומות שנוהגים לעלות לדוכן רק ברגלים ,נחשב זה לאקראי )מ״א סק״נ(.
אם אין כהן אחר אלא זה שמלאו לו י״ג שנה אבל עדיין לא נתמלא זקנו,
מותר לו לשאת את כפיו אפילו בקביעות כדי שלא יתבטל נשיאת כפים לגמרי
)ע״ת( וא״ר חולק על זה )בה״ל ד״ה ומיהו(.
ב״י העיר שכמו שראינו לעיל לגבי ש״ץ ,שכל שראוי שיתמלא זקנו אע״פ
שעדיין לא נתמלא זקנו )והיינו בן י״ח ומעלה( ,קרינן ביה ״נתמלא זקנו״.
כתב בה״ל )ד״ה ומיהו( שאין לננס לשאת את כפיו אפילו אם דש בעירו
כי חוששים שיימצאו אנשים שאינם מכירים אותו ויחשבו שמותר לקטן לשאת
את כפיו .אך אם יש לו זקן ,זקנו מוכחת עליו.

כהן שהרג את הנפש )לה-לו(
כתוב בגמ׳ )ברכות לב,ב( ,״כל כהן שהרג את הנפש לא ישא את כפיו,
שנאמר :׳ידיכם דמים מלאו׳״.
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כתב הרמב״ם שלא ישא את כפיו אפילו אם הרג נפש בשגג ,ואפילו אם
עשה תשובה )אמנם בדפוסי הרמב״ם שלנו לא מוזכר דין שוגג ,וכן העיר הפמ״ג.
אבל בכת״י תימן איתיה( .אולם הגהות מיי׳ והמרדכי כתבו שדוקא כשהכהן
מפורסם להרוג ומועד לכך .וראייתם מהירושלמי )גיטין פ״ה ה״ט( ,״שמא תאמר
כהן זה מגלה עריות ושופך דמים והוא מברכני? אמר הקב״ה :וכי הוא מברכך?
אני מברכך ,שנאמר :׳ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם׳״ .מכאן משמע
שכהן ששופך דמים אינו פסול .אמנם הרמב״ם לומד שגמ׳ זו אינה מדברת על
כהן שידוע שהרג אלא על כהן שמרננים אחריו שהרג את הנפש אבל לכך
הוכחות או ידיעות ברורות כלל .וכן נפסק בשו״ע שכהן שמרננים אחריו שהרג
את הנפש נושא את כפיו כיון שלא נתברר הדבר .אולם אם הוא יודע בעצמו
שיש אמת בדבר  -לא ישא את כפיו ,לא לבד ולא יחד עם כהנים אחרים.
וכל זה אם הרג ומת מיד ,דאם לאו אינו נפסל מנשיאת כפים )מ״א
סקנ״ב(.
כתב מ״ב )סקקכ״ח( שאם אנסוהו להרוג  -נושא את כפיו ,דאע״ג
שההלכה היא שברציחה ייהרג ואל יעבור ,מ״מ אינו נפסל מנשיאת כפים בכך.
אולם עיין שעה״צ )סקצ״ט( שפקפק בזה ,וכן משמע שפמ״ג מחמיר בזה.
כהן שדחף אשה מעוברת והיא הפילה  -נושא את כפיו ,דאין חייבים
העובּרין )מ״א סקנ״ג(.
ָ
מיתה על
כפי שנראה לקמן ,נחלקו הראשונים אם כהן שנשתמד נושא את כפיו
אם עשה תשובה ,וכתב הרמ״א שהוא הדין בכהן שהרג את הנפש ,אפילו אם
הרג במזיד ,שיש אומרים שאם עשה תשובה נושא את כפיו .״ויש להקל על
בעלי תשובה שלא לנעול דלת בפניהם והכי נהוג״ .ועיין בה״ל )ד״ה אפילו(
שנחלקו האחרונים בדעת המחבר .יש אומרים שסמך על מה שכתב לקמן
שהביא את שתי הדעות ,ויש אומרים שהמחבר לא הביא כאן את היש חולקים
כדי להראות שבהרג את הנפש אין הוא סובר כן .לענין הלכה ,כתב מ״ב
)סקק״ל( שיש מחמירים עכ״פ במזיד .ובבה״ל )ד״ה אפילו( כתב שצ״ע לדינא.
ומ״מ אם עלה אין להוריד אותו.
אם כהן נהג במכונית והרג את הנפש ,עיין שו״ת יחוה דעת )ח״ה ט״ז(.
כתב המרדכי שכהן שמל את התינוק ומת הילד  -נושא את כפיו .טעם
הדבר :אין זה לא שוגג ולא מזיד מפני שהתכוין לשם מצוה ,ועוד מי אומר
שלתינוק כּלו חודשיו .וכן חייל שהרג את נפש אויבינו במערכות ישראל פשיטא
שיכול לשאת את כפיו )שו״ת יחוה דעת ח״ב י״ד(.

נשתמד )לז(
כהן שנשתמד לעבודה זרה לא ישא את כפיו .וכתב הרמב״ם שאפילו
אם שב בתשובה לא ישא את כפיו .אבל רש״י חולק )מובא בתוס׳ מנחות קט,א
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ד״ה לא ישמשו( ,ואם עשה תשובה יכול לשאת את כפיו ,וכן כתבו הגהות מיי׳
בשם רבנו גרשום ש״בכל עוז יש להפך בזכות בעלי תשובה״ ,וכן כתבו רבנו
שמחה והסמ״ג .אולם ראבי״ה והשאילתות כתבו שאין זה עדיף מהורג את
הנפש ואין לו לשאת את כפיו .ומהר״ם כתב שאין אומרים לו לעלות ,אבל אם
עלה אין מורידים אותו.
לענין הלכה ,כתב ב״י שיש לסמוך על המתירים כדי לפתוח פתח לבעלי
תשובה .אמנם כל זה כשנשתמד מרצונו ,אבל אם אנסוהו מותר אפילו לדעת
הרמב״ם כיון שאין זה משומד אלא אנוס .והב״י בבדק הבית חילק בין זה
שנשתמד לעבודה זרה ולא עבדה ,לבין זה שנשתמד ועבדה ,דאם עבד לא ישא
את כפיו אפילו אם עשה תשובה .אמנם בשו״ע ,המחבר הביא את שתי הדעות,
המקלים בשם יש אומרים )ולא חילק בין עבד ללא
ֵ
סתם כמחמירים והביא את
כמקלים.
ֵ
עבד( ,והרמ״א הגיה שהעיקר
אם הבטיח להמיר דתו ולא המיר ,לכו״ע אינו נפסל בכך )מ״ב סקקל״ד(.
אמנם אם המיר את דתו  -אף לדת האיסלם ,שאינם עובדי עבודה זרה ,נקרא
מומר ולא ישא את כפיו .וכן אם הוא מומר לחלל שבת בפרהסיא הרי הוא
כעובד ע״ז ולא ישא את כפיו )מ״ב סקקל״ד(.
תוס׳ שם הביאו בשם ר׳ נטרונאי גאון שגם אין להעלות אותו ראשון
בקריאת התורה ,אולם תוס׳ ,סמ״ק ,האגור והטור חלקו עליו ,וכיון דשב
בתשובה מותר להעלותו ראשון.
ערל שלא נימול מחמת אונס )כגון שמתו אחיו מחמת מילה וכדומה(
נושא את כפיו .אבל אם לא מל את עצמו במזיד ,אינו נושא את כפיו עד שימול
)בה״ל ד״ה ואם(.

שיכור )לח(
כתוב בגמ׳ )תענית כו,ב( ששיכור אסור לשאת את כפיו .וכתב רבנו
ירוחם שהיינו דוקא אם הגיע לשכרותו של לוט .מדבריו משמע שהוא מדמה
לדמות דין נשיאת כפים
דין נשיאת כפים לתפילה .אולם מהרמב״ם משמע שיש ַ
לעבודה ,ואפילו אם שתה רביעית יין לא ישא את כפיו.
בגמ׳ )כריתות יג,ב( מובאים דיני כניסה למקדש לכהן ששתה יין ,ושם
מבואר שאם שתה רביעית בבת אחת ונכנס  -חייב .אבל אם שתה רביעית
בשתי פעמים או שמזג את הרביעית במים ,פטור אבל אסור .אולם אם שתה
יותר מרביעית ,אף על פי שהוא מזוג ואף על פי ששתאו בכמה פעמים ,אסור
עד שיסיר את יינו מעליו .וכתב הב״י כיון שהלימוד שנשיאת כפים הוקשה
מקלים בנשיאת כפים ואוסרים רק על מה
לעבודה הוא רק אסמכתא בעלמא ֵ -
שהנכנס למקדש חייב ולא על מה שפטור אבל אסור .לכן בנשיאת כפים ואם
מזגו או ששתה בכמה פעמים  -מותר )אמנם דעת הט״ז סקל״ה שהיקש גמור
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הוא(.
כתב מ״א )סקנ״ה( שאם שתה שאר משקאות חריפים חוץ מיין  -מותר
לשאת את כפיו ,אפילו אם השתכר כל כך עד שאינו יכול לדבר לפני המלך
)דבכה״ג בתפילה אסור( אלא אם כן הגיע לשכרותו של לוט ,שאז נחשב לשוטה
ופטור מכל המצוות .אבל הרבה אחרונים חולקים על זה וסוברים שאינו נושא
את כפיו כל שנשתכר בהן עד שאינו יכול לדבר לפני המלך ,גם אם שתה שאר
משקים )מ״ב סקקמ״א ,וכן הלכה  -בה״ל ד״ה שתה(.
השותה יין מגתו )מיץ ענבים( ,דעת מ״א )סקנ״ה( שאסור לשאת את
כפיו .אולם כמה אחרונים חולקים עליו כיון שאינו משכר )מ״ב סקקמ״א(.

ברכת הדיוט )לט(
כתב הרמב״ם )טו,ו-ז( :״כהן שלא היה לו דבר מכל אלו הדברים המונעין
נשיאת כפים ,אף על פי שאינו חכם ואינו מדקדק במצוות ,או שהיו הבריות
מרננים אחריו ,או שלא היה משאו ומתנו בצדק  -הרי זה נושא את כפיו ואין
מונעין אותו ,לפי שזו מצוות עשה על כל כהן וכהן שראוי לנשיאת כפים ,ואין
והמנע מן המצוות .ואל תתמה ותאמר :ומה
אומרים לאדם רשע :הוסף ֶרשע ִ
תועיל ברכת הדיוט זה? שאין קיבול הברכה תלוי בכהנים אלא בהקדוש ברוך
הוא ,שנאמר :׳ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברכם׳ .הכהנים עושים
מצוותן שנצטוו בה ,והקב״ה ברחמיו מברך את ישראל כחפצו״.
מ״א )סקנ״ו( כתב שהיינו דוקא אם עשה תשובה .אבל מ״ב )סקקמ״ו(
כתב שאפילו לא עשה תשובה .וכן ערוה״ש )סקנ״ו( כתב על דברי המ״א:
״ודברים תמוהים הם ,דלהדיא מבואר ברמב״ם ...דאפילו הוא רשע עתה מ״מ
יכול לעלות לנשיאת כפים ואין לפקפק בזה כי אין שום ספק בזה״.

בעל עבירה ,חלל )מ-מב(
כתוב בגמ׳ )בכורות מה,א( ,״הנושא נשים בעבירה )גרושה ,חלוצה
דור הנאה )מאותן נשים(; והמיטמא למתים פסול
שי ֹ
וכדומה( פסול )לעבודה( עד ִ
עד שיקבל עליו שלא יהיה מיטמא למתים״ .והעיר הב״י שלענין נשיאת כפים
הפוסקים לא הזכירו את הפסולים הללו .וב״י כתב שנראה לו הטעם שכיון
שבדיעבד עבודתו כשרה ,לכן בנשיאת כפיים מותר לכתחילה .אולם ר׳ יצחק
אבוהב בשם מר שמואל וכן הרשב״א כתבו שכהן הנשוי לגרושה אין נוהגים בו
שום קדושה ,אינו קורא ראשון בקריאת התורה ואסור הוא בנשיאת כפים,
במרדו .וכתב ב״י שמכיון שהפוסקים לא התייחסו לענין
דבכל שעה עומד הוא ִ
ולא התירו בפירוש ,נקטינן כמר שמואל והרשב״א שאסרו בפירוש.
ועיין ערוה״ש )סקנ״ז( דייתכן שבזמן הבית לא היו צריכים לקנוס כהן
שנשא גרושה באיסור לשאת את כפיו ,דדי היה לקונסו שלא יעבוד בבית
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המקדש .אבל בזמן הזה אם לא נקנוס אותו בנשיאת כפים ובעלייה ראשון
לתורה ,במה נקנוס אותו? הלא ראינו מהמשנה בכורות שחכמים תיקנו לקנוס
אותו.
עוד כתב הרשב״א שאפילו אם מתה אשתו או ֵגרש הּ ,אסור לו לשאת
דור הנאה על דעת רבים מהנשים שהוא אסור בהן .ואם לא
שי ֹ
את כפיו עד ִ
ֵגרש הּ ,אף על פי שהדיר ממנה הנאה על דעת רבים ,אסור.
נטמא למת  -כתב מ״ב )סקק״נ( שנטמא למת היינו דוקא אם עבר במזיד.
ועיין בה״ל )ד״ה נטמא( דמסתבר הוא שאין הכהן נפסל אם נטמא למת באקראי,
אלא רק אם מוּעד הוא לכך יהיה אסור בנשיאת כפיים .אמנם מלשון המחבר
״נטמא למת״ אינו משמע כן ,וצ״ע לדינא .וכן ערוה״ש )סקנ״ח( תמה על המחבר
בזה וכתב שצע״ג ,והעיקר לדינא שרק אם הכהן מוּעד לכך נפסל.
ידור הנאה על דעת רבים .אולם
בנושא נשים בעבירה צריך הכהן ִל ֹ
בנטמא למת די בקבלה בבית דין  -מפני שהנושא נשים בעבירה יצרו תוקפו.
וכתב שו״ת כתב סופר שרופא כהן המבקר מתים ומרוויח ממון מזה גם כן יצרו
ידור הנאה על דעת רבים כמו
תוקפו ,ובזה לא יהיה די בקבלה ,אלא יצטרך ִל ֹ
הנושא נשים בעבירה.
בת כהן שזינתה  -כתב הרמ״א בשם המרדכי שכהן שבתו המירה
לעבודה זרה או שזינתה ,אין חייבים עוד לקדשו ,כי את אביה היא מחללת.
וכתב מ״א )סקס״ב( שהמירה הוא לאו דוקא ,ואין הבת מחללת את אביה אלא
בזנות בלבד ,אלא אמרינן דמכיון שהמירה מסתמא זינתה.
אולם כל זה לענין לפתוח ראשון ולברך ראשון ,אבל לא לענין נשיאת
כפים .שכן ,עולה הוא לדוכן אפילו אם הוא בעצמו מזנה ,וכל שכן שאינו נפסל
על ידי זנות בתו .ואף על פי שאין חיוב לקדשו מ״מ יש רשות לקדשו .וכל זה
דוקא אם זינתה ארוסה או נשואה ,אבל פנויה לא .וכתבו האחרונים דבזמן הזה
אין נוהגים לפסול כהן בשביל זנות או המרת דת בנו או בתו )מ״ב סקקנ״ג(.
עיין ערוה״ש )סק״ס( שמקום הלכה זו הוא בהלכות קריאת התורה )סי׳
קלה( ובדרכי משה שם הוא מופיע ,ובטעות היא נכתבה כאן.
חלל  -כתב הרמב״ם שחלל )היינו הנולד מאיסורי כהונה  -גרושה ,זונה
או חללה( אינו נושא את כפיו ,לפי שאינו בכיהונו ,והרי הוא כזר לכל דבר.
ואפילו חלל של דבריהם ,כגון הנולד מחלוצה ,גם כן אינו נושא את כפיו )מ״א
סקס״ג(.
כתב ערוה״ש )סקנ״ו( :״כבר נתבאר דשארי עבירות אין מונעין נשיאות כפים.
ויש מי שאומר דזהו דוקא כשעשה תשובה )מגן אברהם סעיף קטן נ״ו בשם
ראנ״ח( .ודברים תמוהים הם ,דלהדיא מבואר מדברי הרמב״ם והירושלמי
שהבאנו דאפילו הוא רשע עתה ,מכל מקום יכול לעלות לנשיאת כפים .ואין
לפקפק בזה ,כי אין שום ספק בזה.״
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ָא ֵבל )מג(
כתב המרדכי שא ֵבל )תוך י״ב חודש לאביו ואמו ,ותוך שלושים יום
לשאר קרובים( אינו נושא את כפיו ,אלא יוצא מבית הכנסת לפני שיתחיל
הש״ץ ְר ֵצה .וכתב ב״י על זה :״ואיני יודע שום טעם למנהג זה ,ואפילו בתוך ז׳
ימי אבלות נראה שנושא את כפיו ,דאבל חייב בכל המצוות האמורות בתורה״.
ושבלי הלקט כתב טעם למנהג שהכהן ראוי שיהיה בשמחה בזמן שהוא מברך
את העם .וכתב ב״י שבארצות הללו לא נהגו כן ,אולם מ״מ אפשר לסמוך על
זה לענין זה שהכהן לא ישא את כפיו תוך ז׳ ימי האבלות .ואם יש שם כהנים
אחרים שעולים לדוכן ,יש לו לצאת החוצה בזמן שקוראים ״כהנים״ כדי שלא
יעבור בג׳ עשין.
בשו״ע ,הרמ״א הביא את שיטת המרדכי ,וכתב שכן נוהגים במדינות
אלו .ובדיעבד ,אם קראוהו לעלות לדוכן ,צריך לעלות ,דאם לא כן עובר בעשה
)מ״ב סקקנ״ז( .ומ״ב )סקקנ״ז( כתב שאפילו אם אין שם כהן אלא הוא  -לא יעלה
)והוא על פי מ״א סקס״ה( .אולם ערוה״ש )סקס״א( חלק וכתב שאם אין שם כהן
אלא הוא  -ודאי צריך לעלות.
או ֵנן אינו עולה אפילו ביו״ט )ואע״פ שביו״ט חייב הוא בכל המצוות(,
שכן אין הוא שרוי בשמחה .אמנם אם קראו לו לעלות  -יעלה ,שאם לא כן
עובר בעשה .ויש אומרים שאפילו אם קראוהו לעלות אינו עולה )מ״ב סקקנ״ח(.

נשוי )מד(
עוד כתבו המרדכי ושבלי בלקט שכהן שאינו נשוי אינו נושא את כפיו,
שהשרוי בלא אשה שרוי בלא שמחה .אמנם הרשב״א שנשאל על כך כתב שלא
שמע על מנהג זה מעולם ,ואין הוא מוזכר בתלמוד בשום מקום .וכתב ב״י
שמכיון שהרשב״א לא חלק על זה בפירוש ,הרוצה לסמוך בזה על המרדכי
ושבלי הלקט ,אין כח בידינו למחות בידו ,ודוקא אם ֵיצא מבית הכנסת בשעה
שקוראים ״כהנים״.
אולם בבדק הבית כתב הב״י שאחר כך נתיישב בדבר ואין לחשוש
לשיטת המרדכי ,שכל שהביא שתי שערות עולה הוא לדוכן .וכל שכן אם יש
שם כהנים אחרים ,דבזה אפילו קטן ממש עולה .ודרכי משה תירץ את קושייתו
מקטן ,דהקטן שעדיין לא התבגר אינו מצטער על היעדר אשה ,אבל הפנוי
מצטער על כך ואינו שרוי בשמחה .אמנם ביחד עם כהנים אחרים לכו״ע מותר.
בשו״ע ,המחבר סתם כדעת המתירים ,והרמ״א כתב את דעת
המחמירים ,וכתב שנהגו שהפנוי נושא את כפיו.

יו״ט )מד ,רמ״א(
כתב האגור שמהר״י מולון נשאל על המנהג שאין הכהנים נושאים את
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כפיהם בכל יום .וכתב שטעם הדבר הוא שמנהג הכהנים לטבול לפני נשיאת
כפים ,ובכל יום קשה להם לטבול .לכן ,הכהנים נושאים את כפיהם רק ביום
טוב כיון שרגילים אז כל ישראל לטבול .הב״י תמה על מנהג זה ,דתלי תניא
בדלא תניא  -שהטבילה היא רק מנהג אבל נשיאת כפים היא מצוה דאורייתא,
וכאילו עובר בג׳ עשה .עוד כתב ב״י :״וישר כחם של בני ארץ ישראל וכל מלכות
מצרים שנושאים כפיהם בכל יום ,ואינם טובלים לנשיאות כפים״.
והרמ״א בדרכי משה האריך להסביר שהטעם האמתי הוא ענין
השמחה ,וכיון שדואגים לפרנסתם אין הם שמחים שמחה אמיתית אלא ברגל,
ולכן נשתרבב המנהג לא לשאת כפים אלא ברגל .ועיין ערוה״ש )סקמ״ט( שיש
לזה רמז בדברי הזוהר.
יש נוהגים שאף ביום טוב אין נושאים כפים אם הוא חל בשבת ,אבל
האחרונים כתבו שאין יסוד למנהג זה )מ״ב סקקס״ה(.

תיבות שהופכים בהם )מה(
כתב הרוקח שהכהנים הופכים את פניהם לדרום ולצפון בתיבות הללו:
לך ,שלום  -היינו כל התיבות שהן בלשון
יברכך ,וישמרך ,אליך ,ויחנך ,אליךָ ,
נוכח )ובטקסט השו״ע בכמה דפוסי המ״ב חסרות המילים ״ויחנך אליך״ ,וטעות
סופר היא( .ונהגו כן כדי שתתפשט הברכה לכל האנשים שעומדים מצדיהם.
כתב הרמ״א שנוהגים להאריך בניגון אלו התיבות כי כל אחת מהן היא
סוף ברכה בפני עצמה.

שימוש בכהן )מה ,רמ״א(
כתב הרמ״א שאסור להשתמש בכהן אפילו בזמן הזה ,דהוי כמועל
בהקדש .אך אם הכהן מחל על כך  -מותר ,דהכבוד ניתן לו להנאתו .אמנם
הט״ז כתב שמותר לכהן למחול רק אם יש לו מזה איזו הנאה ,כגון בשכר או
אפילו בחינם לאדם חשוב ,אבל אם אין לו שום הנאה מזה אינו יכול למחול.
וטוב להחמיר לכתחילה )מ״ב סקקע״ה(.
עיין בה״ל )ד״ה אסור( שכהן בכהן אפשר שמותר .וכן יש מתירים בכהן
עם הארץ ,ומ״מ בשירות בזויה בוודאי נכון להיזהר.
ועיין ערוה״ש )סקס״ו-ע״ב( שהאריך לבאר דין זה.

פרק שלישי

מסכת מגילה כהלכתה

183

שמא מינות נזרקה בו
עיין גפ״ת כד,ב )משנה,ב האומר  -נזרקה בו(
רי״ף ור״ן טז,א; רא״ש ריש אות טז; סוף אות כג
רמב״ם תפילה י,ה
טור ,ב״י ושו״ע נג,יח

כתוב במשנה שהאומר :״איני עובר לפני התיבה בצבועים״ וכן האומר:
״איני עובר לפני התיבה בסנדל״ ,אסורים לעבור לפני התיבה אף בלבנים או
יחף כיון שחוששים שמא מינות נזרקה בו .שכן המינים )עובדי כוכבים( היו
מקפידים על הדברים הללו.
כתב הט״ז )סק״ח( שאפילו אם מיד הוא חוזר בו ואומר :״הריני עובר
בצבועים״ ,לא נותנים לו לרדת.
כתב הרמב״ם שאין הוא נאסר אלא לאותה תפילה בלבד ,אבל בתפילה
אחרת מותר לו לעבור לפני התיבה .וכתב הריב״ש שסברת הרמב״ם היא
שמכיון שאין זה אלא חששא בעלמא ,אין אוסרים אותו איסור עולם .אולם
הראב״ד חלק וכתב שמכיון שהאיסור נובע מחשש מינות ,אסור לו לעבור אף
בתפילה אחרת .וכתב כסף משנה שאין דבריו מוכרחין.
כתב ר׳ יהונתן שאפילו אם נתן טעם לדבריו ומראה פנים שלכבוד
המקום אמר כן ,ודרך ענווה היא שלובש לבנים בשעת התפילה ,מ״מ כיון
שהציבור מבקש ממנו שיתפלל עבורם אין ראוי שיהיה סרבן באותה שעה.
וכתב פר״ח שאין נותנים לו לעבור דוקא אם אמר את האמתלא לאחר זמן מה,
אבל אם אמר את האמתלא מיד  -שאין דרך כבוד לה׳ כי אם בלבנים  -יכול
לעבור לפני התיבה )מ״ב סקמ״ח(.

תפילין
עיין גפ״ת כד,ב )העושה תפלתו  -כי אמגוזא(
רי״ף ור״ן טו,א  -טו,ב; רא״ש ריש אות טז
רמב״ם תפילין ג,א ,טו; ד,ג
טור ,ב״י ושו״ע לב,מח; כז,ד-ה

תפילין עגולות
תפילין מרובעות הן הלכה למשה מסיני .והעושה תפילתו עגולה  -סכנה
ואין בה מצוה .רש״י פירש סכנה שלא ייכנס התפילה בראשו כשיתנגש בקיר
וכדומה .אולם תוס׳ פירשו שמכיון שאין בה מצוה אז התפילין לא יגנו עליו
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בשעת הסכנה ,ולא ייעשה לו נס כאלישע בעל כנפים.

ציפה את התפילין בזהב
כל התפילין צריכות להיות עשויות מעור בהמה טהורה ,כדכתיב :״למען
תהיה תורת ה׳ בפיך״ ,מן המותר בפיך )שו״ע לב,לז( .אבל אם ציפה את
התפילין בזהב או בעור בהמה טמאה  -פסולות.
וכתב ערוה״ש )סקפ״ח( :״ופשוט הוא דזהו כשחיברן על הבתים ,אבל
התיקין שעושים להבתים ,שנוטלים אותם מהבתים ,לאו כלום הוא ,ואפילו היו
על התפילין בעת הנחתם ,אין זה ביטול להתפילין ,אלא שלא נאה ולא יאה
לעשות כן .ויש שאין מסירין התיק של יד מהתפילין גם בעת התפילה ,ואין נכון
לעשות כן״.

חציצה בתפילין
במשנה כתוב :״נתנה על בית אונקלי שלו הרי זו דרך החיצונים״ .רש״י
הסביר שהאיסור נובע מהפסוק ״והיו לך לאות על ידך״ ,ובעינן לך לאות ולא
לאחרים לאות .לפי זה ,לכאורה דין זה הוא רק בתפילין של יד ולא בתפילין של
ראש.
אולם הרא״ש כתב שאסור שיהיה דבר שחוצץ בין התפילין לבשרו ,בין
בתפילין של יד ובין בתפילין של ראש .דין זה נלמד מבגדי כהונה ,שכתוב בהם:
״ילבש על בשרו״ ,וכן בתפילין שכתוב ״על ידך״ ,וכן לגבי תפילין של ראש .וכן
פסק המחבר שאפילו בחציצה כלשהו יש ליזהר .ולכן אין להניח תפילין על
כינה מתה או עפר ,ויש נוהגים לרחוץ מקום הנחת התפילין )מ״א בשם
השל״ה( .כתב מ״ב )סקי״ד( בשם רביד הזהב שרצועה שלפעמים חוצצת בין
התפילין לבשרו לא נחשבת לחציצה ,דמין במינו אינו חוצץ .אולם מהלבושי
שרד משמע שנכון להחמיר גם בזה.
הרמ״א הוסיף על פי שו״ת הרשב״א שהיינו דוקא לגבי התפילין עצמם
)הבתים( ,אבל לא לגבי הרצועות .והאחרונים כתבו שאין להקל אלא במקום
הכריכות ,אבל מה ששייך לקשירה יש להחמיר אף ברצועות בין בשל יד ובין
בשל ראש )מ״ב סקט״ז( ,וכן המנהג ואין לשנות )ערוה״ש סקי״ג(.
ועוד כתבו תוכחת מגולה על אלו המניחים תפילין על פאה נכרית,
ואפילו אם רק הרצועה מונחת על הפאה הנכרית )מ״ב סקט״ז(.
כתב מחצית השקל שאלו המגדלים בלוריתיהם ,מלבד שהוא דרך שחץ
וגאוה ,יש בו איסור משום הנחת תפילין ,דכיון דגדולים הרבה ליכא למימר בהו
היינו רביתייהו ,וחוצצים .אולם ערוה״ש )סקי״ד( כתב :״ואיני רואה בזה שום
טעם ,דאיזה גבול תיתן להשיער ,ושיער הראש כעצם הראש דמי ,ואולי אם יש
לו בלורית שמסבב גם צדדי השיער של מקום אחר )בראש( למקום הנחת
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תפילין ,בזה ודאי יש חציצה ,אבל לא השיער הטבעי הגדל במקום זה ,וכן
המנהג הפשוט ,ואין לפקפק כלל בזה״.

נתנה על בית אונקלי
״נתנה על בית אונקלי שלו הרי זה דרך החיצונים״ .כלומר ,אם נתן את
התפילין של יד על חולצתו מבחוץ ולא על בשרו ממש הוי קרוב למין ,דהמינים
לא דרשו את הפסוק :״והיו לך לאות על ידך״  -לך לאות ולא לאחרים
לאות,אלא סברו שראוי הוא שהתפילין ייראו לכל.
כתב הרשב״א שמכאן משמע שרק בתפילין של יד יש קפידא ,אבל מותר
לתת את התפילין של ראש על כובעו מבחוץ .וכתב הר״ן שאע״פ שכתוב אצל
כהן גדול שיש מקום בין הציץ למצנפת להניח תפילין של ראש ,ומשמע שאסור
לתת אותה על המצנפת ,ייתכן שאין זה דין בהלכות תפילין ,אלא מפני שאסור
לתת כלי אחר של מצוה על המצנפת .וכן פסק הריב״ש שאדם שמצטנן בקלות
וחושש להוריד את כובעו מעל ראשו יכול לסמוך על דעת הרשב״א ולהניח את
תפילין של ראש על כובעו.
אמנם כתב ב״י שהרשב״א בעצמו כתב בתשובה שהוא מסתפק בדבר
כמה שנים ונראה שלא רצה להכריע כן הלכה למעשה .ואדרבה ,מכיון שהלכה
כאן רופפת בידינו פוק חזי מאי עמא דבר ,ויש לנהוג כמו הרבים שמקפידים
שלא תהיה חציצה בין התפילין לראש.
וכתב ב״י שייתכן שהריב״ש לא ראה את תשובת הרשב״א בפנים .אמנם
בקיצורי שו״ת הרשב״א כתוב :מותר להניח תפילה של ראש על גבי כובע למי
שחש בראשו ,ויש אוסרים ,ומביאים ראיה מרבי יוחנן )ירושלמי ברכות פ״ב
ה״ג( שלא היה מניח תפילין בסתיו או בחורף מפני הקרירות ,ואם היה מותר
להניחם על גבי הכובע ,למה היה נמנע?
וב״י תירץ את רא ַית האוסרים ,דיש לחלק בין כובע עבה ,שיש הפסק
גדול בינו לבין הראש )ולא יוכל לכוין למקום שמוחו של תינוק רופס( ,לכובע
דק הסמוך לבשר .רבי יוחנן לא יכול היה להסתפק בכובע דק מפני הקור ,והיה
חושש מהצטננות אילו היה מסיר את הכובע העבה ,ועליו אסור להניח את
התפילין.
להלכה ,כתב ב״י שאם חושש מאד מפני הקור ואם לא נתיר לו לא יניח
תפילין כלל ,יכול לסמוך על דעה זו של הרשב״א .אמנם מותר להניח רק על
הכובע הדק הסמוך לבשר .עוד כתב שנראה שבמקרה זה יש לכסות את
התפילין כדי שלא ילמדו הרואים שמותר להניח על הכובע גם ללא סיבה
מספקת.
והרמ״א כתב שאם הניחם על הכובע יש להניחם בלא ברכה ,כיון
דהרשב״א בעצמו כתב כן להלכה ולא למעשה .אלא ,יש לברך ברכת ״להניח
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תפילין״ על של יד ולא לברך כלל ״על מצוות תפילין״ על של ראש ,דברכה זו
בין כה תלויה במחלוקת ויש שתמיד נמנעים מלברך אותה אם לא שׂח ,״ואף
שאין אנו )בני אשכנז( נוהגין כן ,מ״מ בכהאי גוונא יש לסמוך עליהן״ .והב״ח
כתב שעכ״פ בשעת קריאת שמע ותפילה יהיה בלי חציצה כלל )מ״ב סק״כ(.
מי שיש לו תחבושת )או גבס( בידו במקום הנחת הקציצה ,מותר לו
להניח את התפילין על התחבושת ,אם לא סגי בלאו הכי .אמנם לדעת רוב
הפוסקים לא יברך עליה ,אלא יברך שתי ברכות )לפי מנהג הרמ״א( על תפילין
של ראש .ויש לכסותם על ידי בגד כדי לקיים ״לך לאות ולא לאחרים לאות״.
ודוקא על גבי תחבושת מותר ,אבל אסור להניחם על גבי בגד ,אפילו אם מכסה
אותם על ידי בגד אחר )מ״ב סקי״ח(.
עיין ערוה״ש )ס״ק יב-יד( שהקשה על הדין הזה ,שהרי ספקו של
הרשב״א מבוסס על דעת רש״י לעיל ,אבל לפי דעת הרא״ש אין בזה ספק כלל,
אלא חציצה פוסלת בין בשל יד בין בשל ראש ,והרי אנן קיימא לן כרא״ש? וכן
קשה על המחבר ,שפסק כרא״ש בסעיף ד׳ וכספקו של הרשב״א בסעיף ה׳ ,וצ״ע.
עוד כתב ערוה״ש )סקט״ו( :״ודע דאע״ג דבשל יד אמרו חז״ל ׳לך לאות
ולא לאחרים לאות׳ ,אין הכוונה שמחויב לכסות את התפילין של יד ,דהכוונה
הוא רק במקום לך לאות .וכן להיפך ,במה שאמרו שצריך שיתראה התפילין
של ראש ,כדכתיב :׳וראו כל עמי הארץ כי שם ה׳ נקרא עליך׳ ,ודרשינן :אלו
תפילין שבראש ,אין הכוונה שאסור לכסותם ,דמותר לכסותם בטלית או בחפץ
אחר ,דלא הקפידה תורה רק על המקום ,ולכן מי שיש לו מיחוש בראש יכול
להניח השל ראש ולכסות עליו איזה כיסוי עליו ועל הראש ביחד ,וכן פסקו
הגדולים״.

על קן ציפור יגיעו רחמיך
עיין גפ״ת כד,ב  -כה,א )משנה,ב האומר  -הכתוב מדבר(
רי״ף ור״ן טז,א; רא״ש ריש אות כד
רמב״ם תפילה ט,ז
רמב״ם פי׳ המשניות כאן ,וברכות ה,ג
רמב״ם מורה נבוכים ח״ג,מח
רמב״ן על התורה ,דברים כב,ו

האומר ״יברכוך טובים״
״האומר :׳יברכוך טובים׳  -הרי זו דרך המינות״ .ופירש רש״י שאינו כולל
את הרשעים בשבחו של מקום ,וכאילו רק הצדיקים חייבים לברך את הקב״ה,
וכאלו אין הוא א-לוה אלא לצדיקים .ועוד שנראה שעושה שתי רשויות )תוס׳(.

פרק שלישי

מסכת מגילה כהלכתה

187

האומר ״על קן ציפור יגיעו רחמיך״
האומר :״כשם שריחמת על קן ציפור כן חוס ורחם עלינו״ )או לשון
דומה(  -משתקין אותו .נחלקו האמוראים בטעם דין זה .חד אמר מפני שמטיל
קנאה במעשה בראשית ,וחד אמר מפני שעושה מידותיו של הקב״ה רחמים
ואינן אלא גזירות.
הרי״ף והרא״ש ציטטו רק את דברי המשנה בלי לפרט .אמנם הרמב״ם
בהלכות תפילה פסק כמאן דאמר השני :״משתקין אותו מפני שמצוות אלו
גזירת הכתוב הן ואינן רחמים ,שאילו היו מפני רחמים לא היה מתיר לנו שחיטה
כל עיקר״ .וכן כותב הרמב״ם בפירוש המשניות ,והביאו מ״א )קיג סק״ז(.
אולם הרמב״ם במורה נבוכים כתב להיפך ,שטעם מצוה זו הוא משום
צער בעלי חיים .והרמב״ם בעצמו חש לזה שם וכותב :״ואל תקשה עלי באמרם
ז״ל :׳האומר על קן ציפור יגיעו רחמיך׳ וכו׳ ,כי זו אחת משתי הסברות אשר
הזכרנום ,כלומר מי שסובר שאין טעם למצוות אלא הרצון המופשט ,ואנו הלא
הלכנו אחרי ההשקפה השניה״.
הרמב״ן בפירושו לתורה תקף את הרמב״ם במורה על זה שדבריו
סותרים את דברי הגמ׳ .לדעת הרמב״ן ,תכלית המצוה היא ללמד אותנו את
מידת הרחמנות ,ולא מדובר ברחמנות על הבהמות אלא גזירות עלינו להדריכנו
וללמד אותנו מידות טובות.
תוספות יום טוב )ברכות ה,ג( כתב שמה שכתוב במשנה שמשתקין אותו
אין זה בגלל שזו השקפה מוטעית .אלא אמנם יש שתי גישות בנידון ,וכמו
שכתב הרמב״ם במורה )והוא דומה למחלוקת אם דורשים טעמי דקרא או לא(,
ודוקא בתפילה יש איסור בזה ומשתקים אותו ,דכשהוא אומר כן בתפילה הוא
כאילו מחליט שהדבר כן .אבל אם דרש דרשה או לימד שהפשט כן ,מותר .וזה
גם מתרץ את הסתירה בדברי הרמב״ם.

להוסיף על תאריו של הקב״ה
עיין גפ״ת כה,א )וברכות לג,ב(
רי״ף ,רבנו יונה ברכות כג,ב; רא״ש ברכות פ״ה אות טז
רמב״ם תפילה ט,ז
טור ,ב״י ושו״ע קיג,ט

אסור להוסיף על תוארי השי״ת יותר מ״הגדול הגיבור והנורא״ ,לפי
שכשאומר יותר מדאתקינו רבנן נראה כאילו סיים את כל שבחיו ,ומי יכול
להשמיע את כל תהילתו? וכתב ר״י שהיינו דוקא בתפילה ,אבל מחוץ לתפילת
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שמונה עשרה מותר .וכן סוברים הרא״ש ורב האי גאון .אולם הרמב״ם אוסר
בכל ענין .וכתב ב״י שנהגו העולם כדברי ר״י ,דאילו לפי הרמב״ם יש ליזהר
מלומר הרבה מהפיוטים שמקלסים את השי״ת .״ולא ראינו ולא שמענו מי
שנמנע מלאמרם.״
עוד כתב ב״י בשם רבנו יונה והרא״ה שאסור לתאר את הקב״ה .אבל
מותר לספר את נפלאותיו ,ניסיו וגבורותיו וכל המוסיף הרי זה משובח ,וזהו כל
ספר תהילים .וכתב רבנו יונה שאפשר שהאיסור הוא דוקא אם חותם את
השבח בברכה ,אבל אם אינו חותם בברכה אין בכך כלום .והנכון ,כדי לצאת
מספק זה ,שמי שירצה להאריך בשבח המקום ברוך הוא ,יאמר אותו בפסוקים
ואם משבח את המקום דרך קריאת הפסוקים ,אין בכך כלום.
בשו״ע ,המחבר הביא את שיטת הר״י ,ואסור להוסיף בשבח הקב״ה רק
בתפילת י״ח .אמנם הוא גם הביא את שיטת רבנו יונה ,שטוב יותר לתת שבח
לשי״ת דרך פסוקים ,שזה מותר גם לדעת הרמב״ם.

האומר ״מודים מודים״
עיין גפ״ת כה,א )וברכות לג,ב(
רי״ף ,רבנו יונה ברכות כג,ב; רא״ש ברכות פ״ה אות טז
רמב״ם תפילה ט,ד
טור ,ב״י ושו״ע קכא,ב

האומר ״מודים ,מודים״ משתקים אותו מפני שנראה כמודה לשתי
רשויות ,ח״ו .תוס׳ הביא את דברי הירושלמי שה״ה דוקא בציבור ,אבל ביחיד
 תחנונים הם ומותר .וכתב ב״י שאין נראה לפסוק כן מאחר שהגמ׳ שלנו לאחילקה כן.
אסור לכפול ענין ענין או את המילים ,אפילו אם לא השתחווה פעמים
)מ״ב סק״ה( .ועיין בה״ל )ד״ה האומר( שהסתפק אם אמר רק תיבת מודים מודים
לבד ,והשאר אמר כהלכתו ,אם גם בזה משתקים אותו .ונשאר בצ״ע.
״ובכלל יש למנוע שלא לומר תיבה אחת שני פעמים ,השתא לפני מלך
בשר ודם אין עושין כן ,לפני ממה״מ הקב״ה לא כל שכן״ )ערוה״ש סק״ב(.
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האומר ״שמע שמע״
עיין גפ״ת כה,א )וברכות לג,ב(
רי״ף ,רבנו יונה ברכות כג,ב; רא״ש ברכות פ״ה אות טז
רמב״ם ק״ש ב,יא
טור ,ב״י ושו״ע סא,ט-יב

האומר שמע שמע כאומר מודים מודים ,ומשתקים אותו כיון שנראה
כמתפלל לשתי רשויות ,ח״ו .וכתוב בירושלמי שדוקא בציבור ,אבל ביחיד שרי.
אולם הגמ׳ שלנו לא חילקה ,ולכן כתב הטור שגם ביחיד אסור.
והא דתניא האומר שמע שמע הרי זה מגונה ,ומדייקינן אבל שתוקי לא
משתקינן ליה .ומתרצת הגמ׳ ,הא דאמר פסוקא וכפליה והא דאמר מילה
וכפלה .ופירש רש״י שאם כופל את הפסוק משתקים אותו ,דנראה כשתי
רשויות ,אבל אם כופל את המילה אין משתקים אותו ,אבל הוא מגונה כיון
דנראה כמתלוצץ .והרי״ף פירש להיפך ,שאם כופל את המילה משתקים אותו,
וכן כתבו תוס׳ בשם ר״ח ובה״ג ,וכן כתב הרמב״ם .וכתב הטור שצריך לחוש
לשתי הדעות .ובדיעבד יצא בכפילת הפסוק ,ובכפילת התיבות צ״ע )מ״ב
סקכ״ג ,בה״ל ד״ה בין(.
אם לא כיוון לבו בפעם ראשונה ,כתב בספר חסידים שיחזור ויקרא אותו
בלחש ,וכן כתב מ״ב )סקכ״ב( .אמנם דנו בזה בגמ׳ ,חברותא כלפי שמיא וכו׳,
ולא תירצו כתקנה זו .ולמד מזה הט״ז )סק״ג( שבכל מקרה אסור לחזור אפילו
בלחש ,ואפילו אם לא כיוון בפעם הראשונה .אך כתב הט״ז )סג,סק״ד( שאם
ממתין קצת בין הקריאה הראשונה לקריאה השניה  -מותר ואפילו מגונה לא
הוי ,דאין משתקים אותו אלא אם כן קרא שתי פעמים רצופות )מ״ב סקכ״ב
בשם פמ״ג(.
כתב הכלבו שדוקא בפסוק ראשון אסור ,אבל מכאן ואילך אין לחוש.
ומלשון הרי״ף לא משמע כן ,וכן מגן גיבורים והמאירי מחמירים בזה .אבל אם
קורא ק״ש על מיטתו שוב ושוב כדי להרדם מתוך דברי תורה בוודאי אין
להחמיר בזה )מ״ב סקכ״ד(.
כתב הטור שאם כופל כל הפרשה אין לחוש .וכתב ב״י שכן כתבו סמ״ק
והגהות מיי׳ )דפוס קושטא( .אולם רבנו מנוח כתב שמשתקים אותו גם אם כפל
את כל הפרשה ,וכתב מהר״י אבוהב שאפילו אם קורא ק״ש על מיטתו כמה
פעמים ,יימנע מלקרוא את הפסוק הראשון יותר מפעם אחת .וכתב ב״י שראוי
לחוש לדבריו .אולם בשו״ע הביא את דעת מהר״י אבוהב בשם י״א .וכתב מ״א
)סק״ח( שמשמע שדוקא על מיטתו מותר כדי להירדם מתוך ק״ש ,אבל במקום
אחר אסור לקרוא את הפרשה שתי פעמים.
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כתב הרמב״ם :״קרא מילה אחת וכפלה ,כגון שקרא שמע שמע ,משתקין
אותו״ .ומזה משמע דלאו דוקא בק״ש ,דה״ה כל התיבות ובכל הפסוקים אסור
לומר שני פעמים )ערוה״ש סקי״ד(.
וכתבו תוס׳ ,רא״ש ורבנו יונה שצריכים להשתיק את אותם אנשים
שאומרים ביוה״כ שמע ישראל שתים או שלש פעמים .אמנם הב״ח כתב שאין
לבטל את המנהג במקום שנהגו ,אבל שאר האחרונים חולקים .אבל ״ה׳ הוא
האלקים״ ,שנהגו לאומרו ז׳ פעמים ,מנהג כשר הוא ,וכן מצינו אצל אליהו בהר
הכרמל ,שאמרו הקהל פעמיים.
אוהל מועד כתב ,שהאומר ״אמן אמן״ כאומר שמע שמע .והב״י כתב
על זה :ואיני יודע מנין לו ,ועוד דהא קרא כתיב  -אמן ואמן .ולפי דבריו אין נ״מ
בין אמר אמן ואמן )עם וא׳ו( או אמר אמן אמן .אולם הרמ״א הביא את שיטת
אוהל מועד שאוסר וכן כתבו שאר האחרונים ,דלא כמ״א שהסכים עם הב״י.
ואם אמר אמן ואמן ,כלשון הפסוק ,מותר )מ״ב סקכ״ח(.
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פרק רביעי  -בני העיר
מעלין בקודש ואין מורידין
עיין גפ״ת כה,ב  -כו,א )משנה(
רי״ף ור״ן ז,א  -ז,ב; רא״ש ריש אות א
רמב״ם תפילה יא,יד-טו
טור ,ב״י ושו״ע קנג,ב-ה

בני העיר שמכרו בית כנסת יכולים לקנות בדמיו תיבה )ארון קודש(;
מכרו תיבה יכולים לקנות בדמיה מטפחת; מכרו מטפחת לוקחים בדמיה
ספרים; מכרו ספרים לוקחים בדמיהם ספר תורה ,אבל לא להיפך ,משום
שאסור להורידם מקדושתם.
כתב ערוה״ש )סק״ה( שאם שׂמים את ספר התורה על הבימה ללא
הפסק מפה ,יש לבימה דין קדושה כמו ארון קודש )תיבה( ,אבל אם אין שמים
את ספר התורה על הבימה אלא בהפסק מפה ,קדושת הבימה היא כקדושת
בית הכנסת.
בפירוש המונח ״ספרים״ נחלקו הראשונים .הר״ן כתב )על פי הירושלמי(
שהיינו ספרי נביאים וכתובים .אולם הרמב״ם והטור כתבו שספרים היינו
חומשים ,כלומר ספרי תורה שכתובים כל חומש לבד .בשו״ע ,המחבר פסק
כשתי השיטות ,ולשניהם בעלי קדושה חמורה יותר ממטפחות .אבל החומשים
שלנו ,אף שכל חמשת חומשי התורה כרוכים יחד ,הוי גרועים מחומש אחד
העשוי כתיקון ספר תורה כיון שאינם כתובים על קלף )מ״ב סק״ו( ,ומ״מ עדיפים
הם על מטפחות ,דהרי כמה וכמה שמות יש בהם )ערוה״ש סק״ו( .וכתב הריב״ש
)מובא בב״י( שדין ספר תורה פסול )אע״פ שאפשר לתקנו( כדין חומשים ואין בו
קדושת ספר תורה ,מכיון שאין קוראים בו.
כתוב במשנה :וכן במותריהם .כלומר ,אם קנו בחלק מהכסף דבר
שקדושתו חמורה ,אין יכולים לשנות אף את המותר לקדושה קלה כיון
שהקדושה חלה על כל המעות.

קדושה אחרת כיוצא בה
בגמ׳ איבעיא לן אם מותר למכור ספר תורה ישן כדי לקנות בדמיו חדש,
והבעיא לא איפשיטא .וכתב הר״ן דמדאיבעיא לן בס״ת ,דליכא עילויא אחרינא,
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מכלל דבדברים אחרים ,שניתן להעלות את קדושתן ,פשיטא לן שאסור למכרם
שמרבנו יונה
ִ
ולקחת בדמיהם אחרים כיוצא בהם .אולם מהר״י אבוהב כתב
והטור משמע שרק אסור להורידם מקדושתם ,אבל אין איסור לקנות כיוצא
בהם .בשו״ע ,המחבר הביא את שתי הדעות :״יש אוסרים ויש מתירים״ .פמ״ג
כתב שהמחבר כתב כאן י״א וי״א והלכה כיש אומרים השני .אבל במאירי כתב
שרוב הגאונים סוברים דצריך עילוי דוקא )בה״ל ד״ה ויש(.
וכתבו מ״ב )סקי״א( וערוה״ש )סק״ז( שמחלוקת זו שמובאת בשו״ע היא
דוקא בדיעבד ,לאחר שכבר מכרו את הראשון ,אבל לכתחילה בוודאי אסור
למכור שום ְדבר קדושה כדי לקנות כיוצא בה ,דצריך דוקא להעלות בקדושה.
אמנם אם חזי ביה תיוהא )דבר רעוע( או שהיה קטן מהכיל וכדומה  -מותר
לכתחילה למכרו כדי לקנות אחר.
כתב הט״ז )סק״א( שבזמננו נהוג למכור ספרים ולקנות אחרים בדמיהם,
וכנראה כוונתו מתחילה כשקנה את הספר היתה שיהיה לו את הספר כל זמן
שיצטרך לו ,ואם יזדמן לו ספר יפה יותר ימכור את זה ויקנה אחר יפה הימנו.
וא״ר כתב שהיינו דוקא בספר של יחיד אבל אסור למכור ספר של ציבור כדי
לקנות אחר.
הב״י כתב שמהרמב״ם משמע דלכתחילה אין מוכרים בית כנסת אפילו
כדי להעלות דמיו בקדושה חמורה .אולם עיין ערוה״ש )סק״ח( שמהרמב״ם
)יא,יז( משמע שמותר אף לכתחילה למכור בית כנסת ושאר קדושות כדי לקנות
כיוצא בו .ורק בספר תורה אסור מפני שיש קצת בזיון לעשות מסחר בספר
תורה .עוד כתב דנראה שהעולם תפסו את דעת הרמב״ם לעיקר )שם(.

מגבית
אם גבו מעות כדי לבנות בית מדרש או בית כנסת או כדי לקנות תיבה,
מטפחת או ספר תורה ורצו להשתמש באותם המעות לצורך אחר ,אין משנים
אלא מקדושה קלה לקדושה חמורה.
נחלקו האחרונים אם מותר ללוות מאותם כספים ולהחזיר את הכסף
אחר כך .מ״א )סק״ה( אסר ,דהתורמים רוצים שיקנו את המצוה דוקא עם כסף
שלהם ,והט״ז )סק״ב( התיר .וכמובן על ידי ז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר
הכל שרי )מ״ב סקי״ג(.
כתוב בגמ׳ )כז,א( :״לא שנו אלא שמכרו והותירו אבל גבו והותירו
מותר״ .ועל פי זה ,אם אמנם השתמשו במעות לצורך המקורי ונשארו מעות
המותר לכל מה שירצו כל עוד לא מדובר בצרכים
ֹ
בקופה ,מוּתר לשנות את
פרטיים אלא דוקא לצרכי ציבור )מ״ב סקי״ד ,ושעה״צ סק״י ,כא״ר ולא כט״ז(.
כתב הגהות אשרי שאם התנו כשגבו את הכסף לעשות כל חפצם
ממותר הדמים ,אפילו קנו ומכרו וחזרו וקנו קדושה במקצת הדמים ,מותר
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להוריד את המותר לקדושה קלה יותר .אבל אם לא התנו כשגבו ,אלא כשמכרו
התנו  -אסור להשתמש במוצר לדברים שיש בהם קדושה קלה יותר .ועיין מ״ב
)סקט״ו( שא״ר והגר״א פקפקו על היתר זה ,דיתכן שהתנאי שעשו בעת הגביה
מתבטל כשקנו סתם בכל הכסף.
כתב ב״י )והביאו רמ״א בשו״ע( שאם קנו חומרי בנין בכספים הללו
שגבו ,חלה קדושת דמים על החומרים האלו ואסור לשנותם אלא לקדושה
חמורה .ולפי המ״א שהזכרנו לעיל אסור גם ללוותן כדי להחזיר אחר כך.
אמנם אם תרמו חומרי בנין ממש לצורך בנין בית הכנסת ,יש לחלק :אם
הגיעו החומרים לידי הגבאי  -אסור לשנותם; אבל לפני שהגיעו לידי הגבאי -
אסור לתורם לחזור בו מהתרומה אבל מותר לשנותם לקדושה קלה או ללוותן
ולהחזיר אחרים במקומם .וכתב מ״א )סק״ח( שה״ה בתורם מעות לבית הכנסת.

רחובה של עיר
עיין גפ״ת כה,ב  -כו,א )משנה  -אקראי בעלמא(
רי״ף ור״ן ז,א ,ז,ב; רא״ש ריש אות א
רמב״ם תפילה יא ,כא
טור ,ב״י ושו״ע קנד,א-ב

כתוב בגמ׳ שאין ההלכה כסתם משנה אלא כרבנן ,ואע״פ שמתפללים
ברחוב העיר בתעניות ,אין לו שום קדושה מכיון שהוא עראי ולא נקבע כמקום
לתפילה בדרך קבע.
אמנם הריטב״א כתב שמ״מ אין לנהוג בזיון באותו מקום כיון שהוא
מזומן לזה )בה״ל ד״ה רחובה(.
כתב הרמב״ם :״וכן בתים וחצרות שהעם מתקבצין בהם לתפילה  -אין
בהם קדושה מפני שלא קבעו אותם לתפילה בלבד אלא עראי מתפללים בהן,
כאדם שמתפלל בתוך ביתו״ .וכתב מ״ב )סק״ב( שאפילו אם התקבצו בבית פנוי
שלא דר בה אדם אין על זה שם בית כנסת אפילו אם מתפללים שם תדיר ,כיון
שאינו מיוחד לתפילה בלבד .וכל שכן אם מתקבצים להתפלל בבית שדרים בו
ומשתמשים בו לצרכיהם.
כתב מ״ב )סק״ג( שגם לעזרות )פרוזדור או חצרות בית הכנסת( יש דין
אקראי ואין בהן קדושה כיון שאין מתפללים שם אלא אם צפוף בבית הכנסת.
אולם אפשר לומר שהואיל ותדיר הוא שמתפללים שם בכל פעם שצפוף בבית
הכנסת )ולמרות שהמתפללים משתנים( ,העזרה נעשתה לבית כנסת קבוע
לעצלנים .ובעיירות הגדולות ,שהדרך להתפלל שם בקביעות בעזרה ,פשוט
שכל קדושת בית הכנסת עליה ,אבל לא הגינה וכדומה שסביבה .אמנם אם
הגינה פתוחה להיכל יש להחמיר לא לנהוג שם קלות ראש הואיל והוא מכוון
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כנגד הקודש ,דאע״פ שהמקום חול איכא זילותא.

שכירות
כתב המחבר בשם מהר״י בן חביב שאם שוכרים בית לחודש או שנה
ומתפללים בו אין בו דין בית כנסת .והסביר מ״ב )סק״ד( על פי הלבוש שכיון
שבעל הבית יכול להחליט לא להאריך את חוזה השכירות ,אם כן אינו אלא
עראי ואין בו קדושה.
אולם עיין בה״ל )ד״ה השוכרים( שעולת תמיד כתב שאין להקל בזה
אלא במקרה שהוא דומה למקרה של מהר״י בן חביב ,שהיו מתפללים בסתר
מפני פחד המלכות ואילו היה נודע הדבר לשלטונות היו חייבים להפסיק
להתפלל שם ,ושכירות בכהאי גוונא בוודאי הוי עראי .אבל אם שכרו בית לעין
כל ,השכירות הוי כמכור להם במשך כל זמן השכירות .וכן פסק שם לדינא
שאין להקל בזה .וכן ערוה״ש )סק״א( כתב שמחבר דייק בלשונו ולא כתב שאין
בו משום קדושה אלא ״אין לו דין בית כנסת״ ,ללמדנו שאע״פ שאין עליו דין
בית כנסת ,מ״מ קדוש הוא לשעתו ואין לעשות שם דבר בזיון.
כתב שערי תשובה בשם כנסת הגדולה שדין זה של המחבר אינו אלא
בבית כנסת ,אבל אם שכרו ל צורך בית מדרש ,יש בו קדושה .מ״ב הביאו וכתב:
״ואיני יודע טעמו״ ,וניסה לתרצו בתירוץ דחוק.

מכירת בית הכנסת
עיין גפ״ת כה,ב  -כו,ב )משנה  -מתנה כזביני(
רי״ף ור״ן ז,ב  -ח,א; רא״ש אות א
רמב״ם תפילה יא,טז-כ
טור ,ב״י ושו״ע קנג,ו-יא

מותר למכור בית כנסת לכתחילה כדי לקנות עלוי קדושה )מ״ב סק״ג
על פי ב״י ,ועיין לעיל שלפי ערוה״ש הרמב״ם vתיר לכתחילה אף בכיוצא בו(.
כתב הרא״ש בתשובה שמותר למכור בית כנסת כדי ללמוד תורה ,דכיון
שספר תורה וספרים נחשבים לעלוי יותר מבית כנסת ,כל שכן לימוד התורה
עצמה ,שהרי מותר למכור אף ספר תורה כדי ללמוד תורה ולשאת אשה .וכן
כתב המחבר שמותר למכור אף ספר תורה להספקת התלמידים או כדי להשיא
יתומים או יתומות )מ״א סק״ט( ,והוא הדין שמוכרים ספר תורה לפדיון שבויים.
ועיין בה״ל )ד״ה והיינו( שמותר אף לבני העיר בעצמם למכור לצורך זה ,אף
בלא ז׳ טובי העיר .אולם עיין מ״א )סקל״א( שאין ראוי למכור בית כנסת אפילו
לפי שעה )ואפילו על פי ז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר( ,אלא אם כן אי אפשר
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להשיג מעות מן הציבור בדרך אחרת ,ואז מותר אף אם אין להם בית כנסת
אחר )ועיין בה״ל סי״ג ד״ה לא(.
כתב מ״ב )סקכ״ג( שדין זה של הרא״ש הוא תוכחת מגולה לאותם
אנשים המתרשלים להחזיק תורה בעריהם.
בהלכה זו ,שמותר למכור בית כנסת ,נתקשו הראשונים ,באיזו דרך
תפקע קדושתו? ואין לומר שהוא מעין פדיון ובזמן המכירה הקדושה עוברת
לדמים ,דהרי נלמד לקמן שמותר לציבור אף לתת את בית הכנסת במתנה
לאחד שנתן להם איזו הנאה בעבר )או שמקווים שייתן בעתיד( ,ובכגון זה הרי
אין דמים .ויש בזה שלש שיטות:
א( רמב״ן  -בית כנסת והדומה לו אינם תשמישי קדושה )כמו ספרים,
תפילין ומזוזות( אלא תשמישי מצוה )כמו סוכה ,לולב ,שופר
וציצית( וכל זמן מצוותם נוהגים בהם כבוד כדבר של קדושה ,ולאחר
מצוותם נסתלקה קדושתם .ולכן משיפסיקו להתפלל בבית הכנסת
בטלה קדושתו .אמנם חז״ל קבעו גדרים מסוימים איך ומתי ניתן
למוכרו.
ב( ר״ן  -בית כנסת הוי תשמישי קדושה מדרבנן ,והם ראו באלו מקרים
לאסור ובאלו מקרים להתיר.
ג( רמב״ם )על פי הסבר ערוה״ש סק״ד(  -בית כנסת הוי תשמישי
קדושה מדאורייתא .אולם מסתמא בונים את כל בתי הכנסת בתנאי
שיוכלו למוכרם או ליתנם אם ירצו .ולפי זה הוא כהקדש באופן
זמני ,והכל לפי מה שהתנו.

בית כנסת של כרכים
כתוב בגמ׳ שכל זה הוא דוקא בבית כנסת של כפרים ,אבל בית כנסת
של כרכים ״כיון דמעלמא אתו ליה לא מצי מזבני ליה ,דהוי ליה דרבים״ .וכתבו
התוס׳ שיש שתי דרכים להסביר את הענין:
א( אלו שבאים לשם מכל העולם תרמו לבניית בית הכנסת ,ואולי יש
אחד בסוף העולם שמתנגד למכירת בית הכנסת )וכן כתבו הגהות
אשר״י בשם אור זרוע ,ומרדכי בשם הראבי״ה(.
ב( אע״פ שאנשי הכרך בנו את בית הכנסת בכסף שלהם בלבד ולא
קיבלו שום סיוע לצורך הבנין מאחרים ,מסתמא על דעת כל העולם
הקדישוהו .לכן כל ישראל הם בעלים עליו ואין רשות לבני הכרך
למוכרו שלא מדעת הבעלים )וכן פירשו הרמב״ם ,הרא״ש והטור,
וכן פסק המחבר(.
בית כנסת של כרכים אינו נמכר אפילו על ידי ז׳ טובי העיר במעמד אנשי
העיר  -דהבעלים )כל העולם( אינם כפופים לא לבני העיר ולא לפרנסיה .ואסור
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אף להעלות את הכספים לקדושה מעולה יותר ,כגון לקנות ספר תורה וכדומה,
שמא אותם אחרים לא יסכימו לזה )מ״ב סקל״ג(.
אמנם כל זה בסתמא ,אבל אם ברור לנו שלא בנאו אלא אדעתא דבני
העיר לבד )כגון שהתנו בפירוש בעת הבניה או שבשעת הבניה היתה כפר ואחר
כך נתרבו בה הרבה תושבים( וגם לא סייעו להם אחרים ,דינו ככפר )מ״ב
סקל״ג( .״וכן נראה מצד הסברא ,ולפי זה מעטים עתה בזמן הזה בית הכנסת
שנדונו ככרך לענין זה״ )ערוה״ש סקכ״ד(.
יש מי שכתב שמקום נחשב לכרך רק אם הסוחרים מתקבצים שם תדיר
או לסחורה או למטרה אחרת ,כמו ערי הפלך וכיוצא בזה .אבל אם רבים
עוברים באותו המקום בלי לשבת שם ישיבה קבועה ,לא מיקרי כרך כיון שאין
קשר בין אותם עוברים ושבים לבית הכנסת של עיר זו )מ״א סקי״ז בשם משאת
בנימין ,וכן פסקו מ״ב סקכ״ה וערוה״ש סקכ״ד(.
כתב מ״א )סקי״ב( בשם המבי״ט דמותר למכור בית הכנסת של כרכים
אם אינם מתפללים בו.
כתב הט״ז )סק״ו( שמותר לאנשי הכרך למכור בית כנסת לאחרים כדי
לבנות בדמיו בית כנסת אחר ,דמאי נפקא מינה להני דאתו מעלמא אם בית
הכנסת שייך לאלו או לאלו? וכתב שעה״צ )סקל״ג( שהיינו דוקא אם מכרו אותו
לציבור אחר ,אבל אסור למכור ליחיד ,דהני דאתו מעלמא לא יתרצו בזה )ולא
כט״ז שם(.
אמנם בית כנסת שבכרך שנבנה מלכתחילה עבור קהילה קטנה בלבד,
כגון בית כנסת של בעלי אומנות אחת או לאנשי רחוב אחד ,דינו כבית כנסת
של כפרים .אך ,אם אנשי העיר סייעו גם כן בבנין בית הכנסת ,ואפילו מעט ,אז
אין לקהילה הקטנה רשות למכור בלי הסכמת אנשי העיר )מ״ב סקכ״ה(.

תלו אותו בדעת היחיד
״אמר רב אשי :האי בי כנישתא דמתא מחסיא ,אע״ג דמעלמא אתו לה,
כיון דאדעתא דידי קא אתו ,אי בעינא מזבנינא לה״.
כתב הר״ן שדין זה נאמר בבית כנסת של כרכים ,ורב אשי אמר שכיון
דאדעתא דידי קא אתו ,אם ארצה ,יכולתי למכור את בית הכנסת יחד עם
הציבור ,דהריני כנציג של אנשי העולם .אבל הציבור לבד אינם יכולים למכור
את בית הכנסת.
כתב הטור שאם תלו אותו בדעת היחיד ,אז יעשה בו היחיד מה שירצה.
וכתב הב״י שרק אצל רב אשי ,שהיה יחיד בדורו וכל העולם כולו הסכימו
לדעתו ,היה יכול למכור את בית הכנסת אפילו בסתמא בלי מינוי מפורש .אבל
יחיד אחר )אפילו אם אין הוא אדם גדול( יכול לקבל מינוי מפורש ,וכל מה
שירצה יעשה .וכן יכולים הם לתלות אותו בדעת עצמם ,וכל מה שירצו יעשו.
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כלומר ,הדין של הגמ׳ בבית כנסת של כרכים נאמר בסתמא ,אבל אם התנו -
הכל הולך לפי תנאם) .וכן פסק הב״ח ,ולא כמהר״י בן חביב שדין זה הוא דוקא
ביחיד בדור כמו רב אשי ,אבל אם תלו אותו בדעת יחיד אחר אין בזה ממש.
והוא הדין אם תלו אותו בדעת כולם לא יועיל ,אפילו אם כולם היו שם בשעת
המכירה(.
כתב מ״ב )סקל״ה( שדין זה נאמר אם תלו אותו בדעת היחיד בעת בנין
בית הכנסת ,ועל כן דעתו חשובה כז׳ טובי העיר .וכל זה דוקא כשבנאוהו
משלהם ,אבל אם אחרים נידבו כסף עבור הבנין אין זה מועיל מה שתלו אותו
בדעת היחיד ,שמא יש אחד בסוף העולם שאין דעתו נוחה בזה )מ״א סקי״ב(.

ז׳ טובי העיר
כאמור ,מותר לאנשי העיר למכור בית כנסת של כפרים )או שאר דברים
של קדושה( .מעות המכירה נשארים בקדושתם ,וכמו שכתוב במשנה ,ואנשי
העיר אינם רשאים להורידם מקדושתם .אבל כל זה דוקא אם בני העיר מכרו
את בית הכנסת שלא מדעת פרנסי העיר )ז׳ טובים( ,או להיפך ,שמכרו ז׳ טובי
העיר שלא במעמד אנשי העיר .אבל אם מכרו ז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר
רשאים להוציא את המעות לכל מה שירצו )מאמר של רבא בגמ׳(.
כתב הרשב״א שז׳ טובי העיר אינם חייבים להיות המובחרים בחכמה
ובעושר ,אלא הם שבעה אנשים שהעמידום הציבור עליהם לפרנסים בעסקי
הציבור ,והרי הם כאפוטרופסין עליהם .ואם קיבלו עליהם שבעה טובים לפקח
על כל ענייניהם ,כל מה שעשו בכל ענין  -עשוי ,אפילו אם לא קיבלו רשות על
כל ענין בפני עצמו .אבל אם קיבלו עליהם פחות משבעה טובים אין כוחם ככוח
אנשי העיר עד שייטלו רשות בפירוש מבני העיר )מ״ב סקכ״ט(.
עיין בה״ל )ד״ה וה״ה( דכל ז׳ טובי העיר צריכים להיות שם בזמן
המכירה .עוד כתב שם שמעיקר הדין כל ההחלטות של ז׳ טובי העיר צריכים
להיות פה אחד ,ולא הולכים אחרי הרוב אלא בבית דין ולא בבירורי הקהל,
אבל למען ניהול תקין ומסודר רשאים הם לקבל על עצמם את דעת הרוב.
כתב הרמ״א שמעמד אנשי העיר הוא לאו דוקא ,אלא כל מה שעשו ז׳
טובי העיר בפרסום ובפרהסיא ולא מיחו בהם בני העיר  -מיקרי במעמד אנשי
העיר.
כתב הרמ״א שמותר למכור בית כנסת של כפרים דוקא אם היה להם
בית כנסת אחר .אבל אם היה להם רק בית כנסת אחד  -אסור למכרו אפילו
על ידי ז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר ,דהא אפילו לסותרו אסור עד שיבנו
בית כנסת אחר .ואם בית כנסת אחר מזומן להם ואינו חסר אלא נתינת המעות
ממכירת בית הכנסת הראשון )דליכא למיחש לפשיעותא( ,מותר לז׳ טובי העיר
במעמד אנשי העיר למכור את בית הכנסת הראשון )מ״ב סקמ״ג(.
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אמנם ,יש להבין איך פועל הדין הזה  -שעל ידי ז׳ טובי העיר במעמד
אנשי העיר המעות יוצאות לחולין .ונראה שלפי הרמב״ן )שבתי כנסיות הם
תשמישי מצוה כל זמן שמשתמשים בו( וכן לפי הר״ן )שהם תשמישי קדושה
דרבנן( צריכים לומר שכך תיקנו חכמים .ולפי הרמב״ם נראה הטעם משום דכן
היתה דעת בני העיר לכתחילה ,שאם בעתיד ז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר
ימכרו את בית הכנסת ייצאו המעות לחולין ,והוי כאלו הקדישוהו על תנאי זה
)ערוה״ש סקי״ח(.

בנו בית סתם והקדישוהו
כתב הרא״ש בשם הירושלמי שאם בנה בית לשם חצר ואחר כך
הקדישוהו לבית כנסת ,עד שלא נשתמש בו  -מותר להשתמש בו לצרכי הדיוט;
משנשתמש בו  -אסור להשתמש בו לצרכי הדיוט.
וכתב המרדכי שאף אם בנו אותו לשם בית כנסת הדין כן ,ואין הוא
קדוש בקדושת בית כנסת עד שיתפללו בו ,דהבניה הוי הזמנה בעלמא והזמנה
לאו מילתא היא .אמנם אם בנו אותו לשם בית כנסת והתפללו בו אפילו פעם
אחת ,ואפילו לפי שעה כגון על ידי אורחים ,הוי קדוש כיון שהוא מיוחד
לתפילה .אולם אם מלכתחילה הקדישו רק לפי שעה ,כלומר לפרק זמן מוגבל,
אינו נחשב להזמנה כלל ואין לו קדושת בית כנסת אפילו באותו זמן )מ״ב
סקנ״א(.
עוד כתב המרדכי שאם התנו שהוא רק לפי שעה ,הכל לפי תנאו.
כלומר ,שאמנם הקדישוהו לעולם אבל רק בזמנים מסויימים ,כגון שאמר סתם:
אני מזמין אותו לרגלים  -דמשמע שכל זמן שיש רגל הוא קדוש .אבל אם
הקדישו לפרק זמן מוגבל אינו קדוש כלל ,כדלעיל.

חוץ מארבעה דברים
במשנה )לקמן כז,ב( נחלקו התנאים בענין מכירת בית כנסת .ר׳ מאיר
אומר שאסור למכור בית כנסת אלא על תנאי שאם ירצו יחזירוהו ,ורבנן
אומרים שמותר למוכרו ממכר עולם חוץ מארבעה דברים שהם דברי בזיון:
למרחץ ,לבורסקי ,לטבילה ,לבית המים )פירש רש״י :למכבסה או לבית הכסא(.
ר׳ יהודה אומר :מוכרים אותו לשם חצר ,והלוקח יעשה מה שירצה .הרמב״ם,
הטור והמחבר פסקו כחכמים .ואפילו אם נפל הבנין במקום ההוא ונשאר רק
תל בעלמא ,אסור להשתמש שם בארבעה דברים אלו .וכן אסור לזרוע במקום
ההוא כיון שכל זה הוא גנאי למקום שהיה מתחילה בית כנסת )מ״ב סקנ״ה(.
כתבו הרא״ש והרמב״ם שאם בית הכנסת נמכר על ידי ז׳ טובי העיר
במעמד אנשי העיר מותר למוכרו אפילו לשם ארבעה דברים הללו ,והכסף יוצא
לחולין .אולם בכסף משנה ובב״י כתוב שהראב״ד חלק על הרמב״ם בזה )אין
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הוא מופיע בראב״ד שלנו( ,ומותר ללוקח לעשות בו מה שירצה רק אם היה תל
חרב ונמכר על ידי ז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר .אבל אם נמכר בית כנסת
שעמד בבנינו  -אינו רשאי לעשות בו ארבעה דברים הללו .הטור והמחבר פסקו
כרמב״ם ורא״ש ופקעה קדושתו לגמרי )ערוה״ש סקכ״ז( .אולם עיין מ״ב )סקנ״ח(
ובה״ל )ד״ה ואם( שדין זה אינו ברור כל כך ,והוא צ״ע לפי כל שלש השיטות
שהזכרנו לעיל ,ולכתחילה בוודאי ראוי להחמיר בזה כדברי הראב״ד.
פמ״ג הסתפק ,שייתכן שגם לפי המחבר מותר לקונה לעשות ארבעה
דברים הללו רק אם התנו כך בפירוש בשעת המכירה והרשו ללוקח לעשות כן,
אבל בסתמא אסור )מ״ב סקנ״ו(.
בענין מכירת בית כנסת )על ידי ז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר( עבור
כנסיה של נוצרים ,עיין שו״ת מנחת יצחק )ח״א סי׳ קכ( שנראה משם שמותר;
ואגרות משה )או״ח ח״א ס״נ ,וח״ג סכ״ח( שיש למכרו דרך צד שלישי )סוכן
מכירות או הבנק למשכנתאות(; אמנם במקום אחר משמע ממנו )ח״ב סמ״ה(
שאין שום צד להתיר מכירת בית כנסת לכנסיה.

מכירת ספר תורה דיחיד
כתבו הרא״ש והטור שיחיד בס״ת שלו הוא כמו ז׳ טובי העיר במעמד
אנשי העיר ,ולכן יכול הוא למכרו ולעשות בדמיו מה שירצה ,ואפילו בספר
תורה .אמנם ,מה שכתוב בגמ׳ לקמן :אין מוכרין ספר תורה אלא ללמוד תורה
ולשאת אשה ,היינו דוקא בספר תורה של ציבור או בספר של יחיד שנמסר
לציבור ,אבל יחיד בשלו אין איסור ,אע״פ שאינו רואה בזה סימן ברכה ,כמו
שאמר רשב״ג )לקמן כז,א( .וכן כתב אורחות חיים ,וכתב הרמ״א בדרכי משה
שכן נהגו.
אולם מדברי הרמב״ם משמע שאפילו יחיד שכתב ספר תורה לקרוא בו
לעצמו אסור למכרו אלא ללמוד תורה או לשאת אשה .בשו״ע ,המחבר הביא
את שתי הדעות בשם ״יש אומרים״ ,״ויש מי שאוסר״.
כתב מ״א )סקכ״ב( שצ״ע על מה סומכים העולם שמוכרים ספרי תורה,
אפילו אלו הניתנים לבית הכנסת ,ומשתמשים בדמיהם? וצריך לומר שכיון
שהמנהג כן ,הו״ל כאילו התנו בתחילה שלא תחול קדושת רבים עליהם.
כתב מ״א )סקכ״ג( שלפי דעת הרמב״ם הוא הדין בספר תורה דרבים,
שאין למוכרו אפילו על ידי ז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר ,אלא לצורך לימוד
תורה .ואם נמכר ,צריכים לקנות בדמיו ספר תורה אחר .אולם מהלבוש משמע
דבז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר לכו״ע מותר להשתמש בדמיה )מ״ב
סקס״ב(.
עיין מ״ב )סקס״ג( שמשמע שמותר למכור ספר תורה כדי לקנות ספרי
לימוד )גמ׳ פוסקים וכדו׳( ,וגם זה כלול בהיתר של מכירת ס״ת כדי ללמוד תורה.
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עוד כתב שם )סקס״ב( שאם מתחילה קנה את ספר התורה כדי למוכרה )או אם
קיבלה עבור חוב( פשוט דמותר למוכרה לכו״ע ולהשתמש בדמיה לכל מה
שירצה.
כתב מ״א )סקכ״ג( שמחלוקת הרא״ש והרמב״ם היא דוקא לגבי ספר
תורה ,אבל שאר תשמישי קדושה לכו״ע מותר ליחיד למוכרם ולהשתמש
בדמיהם לכל מה שירצה .אולם מדברי המחבר )יו״ד רפב סי״ח( מוכח דלפי
הרמב״ם אין ליחיד אותו כח כז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר ,ואפילו תשמישי
קדושה אסור להשתמש בדמיהם לכל מה שירצה )ועיין בה״ל ד״ה ויש(.

מתנה
נחלקו אמוראים בגמ׳ )רב אחא ורבינא( אם מותר לתת בית כנסת
במתנה )לתשמיש של חול ,אבל לשימוש של קודש בוודאי מותר  -רמ״א(.
האוסר סובר שכיון שאין כאן מכר ,במאי תפקע קדושת בית הכנסת? סברת
המקל היא דכיון שבני העיר לא היו נותנים את בית הכנסת אלא אם קיבלו
ֵ
בעבר )או יקבלו בעתיד( איזו הנאה פיזית מאדם זה .לכן מחשיבים את אותה
ההנאה לתמורה כספית והוי ליה כמכר )אע״פ שהתמורה לא מועברת באותו
זמן שמעבירים את הבעלות על בית הכנסת(.
כתב ב״י )על פי פסחים עד,ב( שבכל מקום שנחלקו רב אחא ורבינא -
המקל ,וכן פסקו הרי״ף והרמב״ם ,ודלא כרבנו ירוחם שאסר.
הלכה כדברי ֵ
כתב הר״ן בשם הרמב״ן שמותר רק אם ההנאה שקיבלו הוא דבר של
קדושה ,כגון תיבה או מטפחת ,הא לאו הכי לא .אולם הר״ן חלק עליו ,וכן נראה
שהיא דעת הפוסקים שכתבו דין זה סתם )ב״י(.
נחלקו הראשונים מי רשאי לתת מתנה כזו .יש אומרים )מ״א בשם
הרי״ף ,הרא״ש ,הר״ן ,וכ״כ המאירי( שמתנה מותרת דוקא על ידי ז׳ טובי העיר
במעמד אנשי העיר .אבל יש מתירים לז׳ טובי העיר לתתו במתנה אפילו בלא
מעמד אנשי העיר )רמב״ן ,רשב״א ,ריטב״א ,ופמ״ג כתב שכן הוא דעת
הרמב״ם(.
לאור המחלוקת הנ״ל יש נפקא מינה לענין ד׳ דברים של בזיון :דלאותם
פוסקים דמיירי הכא בז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר ,מותר אפילו לשם
ארבעה דברים; ולהני דשרי כאן בז׳ טובי העיר בלחוד ,אסור בד׳ דברים ,דמי
עדיף ממכר )שעה״צ סקס״ב(.
כתוב בגמ׳ שחלופה או זבונה שרי ,ופשוט הוא דחליפין הוי כמכר ,וכן
פסקו הטור והב״י.

להשכיר או למשכן בית הכנסת
כתוב בגמ׳ שאסור להשכיר או למשכן בית כנסת עבור שימוש של חול,
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ואפילו אם הוא נעשה על ידי ז׳ טובי העיר במעמד אנשי העיר ,דאין כאן דבר
שתחול קדושתן עליו.
פמ״ג כתב שדין זה מיירי באותו מקרה שמוזכר לעיל לגבי מתנה ,ודוקא
לפי הרי״ף וסיעתו יהיה אסור אפילו אם נעשה על ידי ז׳ טובי העיר במעמד
אנשי העיר .אמנם ,לפי הרמב״ן וסיעתו ,האיסור של הגמ׳ נאמר במקרה שהוא
נעשה ללא מעמד אנשי העיר ,אבל אם היה על ידי ז׳ טובי העיר במעמד אנשי
העיר ,מותר .אולם בשעה״צ )סקס״ה( חלק עליו בזה ,וכן במ״ב )סקע״א( לא
פסק כוותיה.
עיין עוד שעה״צ )סקס״ה( שדין זה הוא בשכירות בסתמא ,אולם אם
מתכוונים לבטל את קדושתו לגמרי )כגון שרוצים למכרו אבל לעת עתה אין
קונה או שהרווח מדמי השכירות עולה על תמורת המכירה( ,מותר להשכירו.
אמנם עיין שם עוד שדבר זה אינו ברור לפי כל השיטות ,וצ״ע.
עיין בה״ל )ד״ה למשכנן( בשם שו״ת בית דוד שמותר למשכן חפצי כסף
של קודש לבטחון מלוה ,בתנאי שלא ישתמשו בהם כלל.

חומרי בנין
כתוב בגמ׳ שמותר למכור לבנים ישנות )של בית כנסת שנפל ,דאין זה
חמור מבית כנסת עצמו( ,אבל אסור להשאילן )דאין כאן דבר שתחול קדושתן
עליו( .ודוקא להשאילן אסור ,כלומר ,שיחזירו בעין את אותן הלבנים .אבל אם
מדובר בהלואה גמורה והלווה יחזיר לבנים אחרות תמורתן ,בוודאי מותר,
דהיינו חליפין דשרינן )מ״ב סק״ע בשם הריטב״א(.
אולם לבנים חדשות שהזמינו לבנין בית הכנסת אבל עדיין לא בנו ,פשוט
הוא שאין עליהם שום קדושה ומותר להשאילן ,דהרי למדנו לעיל שאפילו בית
כנסת שנבנה כבר אין עליו שום קדושה עד שישתמשו בו בתור בית כנסת.

סתירת בית כנסת
עיין גפ״ת כו,ב
רי״ף ור״ן ז,ב  -ח,א; רא״ש אות א
רמב״ם תפילה יא,יב
טור ,ב״י ושו״ע קנב,א

אמר רב חסדא :אסור לסתור בית כנסת עד שיבנו בית כנסת חדש,
ואפילו אם רוצים לבנות את בית הכנסת החדש על מגרש אחר ,דשמא יפשעו
)פרש״י :שמא יארע להם אונס( ולא יבנוהו .והוא הדין בבנין מושכר ,אין להם
לסלק את עצמם מהמקום הראשון עד שישׂכרו תחילה את המקום השני )מ״ב
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סק״ג( .וכן במכירה ,חייבים לקנות את המקום השני לפני שמוכרים את המקום
הראשון )בה״ל ד״ה אין(.
כתב הרמב״ם שאפילו אם רצו רק להחליף כותל אחד מבית הכנסת,
יבנו קודם את החדש ואחר כך יסתרו את הישן .אמנם ,הרא״ש כתב שאם רצו
להרחיב את הבנין ואי אפשר בלא סתירת הבנין ,שרי לסתרו .ועיין בה״ל )ד״ה
דינא( דיתכן דגם הרמב״ם מודה בזה.
אמנם בגמ׳ בבא בתרא )ג,ב( נחלקו בטעם דין זה ,יש אומרים משום
צלויי ,כלומר שאין להם בית אחר להתפלל בו כל זמן הבנין; ויש אומרים משום
פשיעותא .ונקפא מינה כשיש להם בנין אחר להתפלל בו ,לפי הטעם הראשון
יהיה מותר .רי״ף ,רמב״ם ,רבנו ירוחם ,וטור פסקו שהוא משום פשיעותא ,וכן
משמע מהגמ׳ שלנו ,שהזכירה רק את הטעם הזה .אולם הר״ן כתב שמותר
לכו״ע אם יש להם מקום קבוע להתפלל בו בינתיים ,דחשש פשיעותא הוא רק
על אותם ימים שיתרשלו ולא יבנוהו מיד ,אבל אין חשש שלא יבנוהו כלל ,וכן
פסקו הרשב״א ונימוקי יוסף.
גם האחרונים נחלקו בדין זה .אם יש להם בית כנסת קבוע בעיר
שיכולים כולם להתפלל שם בינתיים  -הט״ז )סק״א( מתיר והמ״א )סק״א( אוסר
בכל גוונא .ועיין בה״ל )ד״ה שלא( שיש להקל כמו הט״ז )וכן כתב ערוה״ש
סק״ב( ,אבל דוקא אם בבית הכנסת הקבוע יש מקום לכולם להתפלל ברווח,
דאם לא כן נראה דלכו״ע אסור.
וכתוב בגמ׳ )בבא בתרא( שאסור אפילו אם כבר גבו את כל המעות
לצורך כל הבנין ,ואפילו אם כבר קנו את כל חומרי הבנין ,דלמא מתרמי להו
מצוה של פדיון שבויים וייתנו להם.
עוד כתוב )בבא בתרא שם( שאם אמנם ראו בבית הכנסת דבר רעוע
)כלומר שהוא נוטה לנפול( מותר לסותרו ולבנות מיד את בית הכנסת החדש.
וכן עשה רב אשי כאשר ראה דבר רעוע בבית כנסת של מתא מחסיא .רב אשי
סתר אותו ומיד החל בבניית בית הכנסת החדש ,והכניס את מיטתו לשם לכל
זמן הבניה כדי להבטיח שלא יפשעו .וכתב הר״ן שרב אשי נהג כאן במידת
חסידות ,דמצד הדין לא היה צורך בזה .הרמב״ם והטור כתבו שחייבים לבנותו
מהר ובונים ביום ובלילה שמא תדחק השעה ויישאר חרב ,וכנראה למדו את
זה מרב אשי.
כתב הט״ז )סק״ב( :״ומעשה בעיר אחד שהיו היהודים דרים חוץ לחומה
ואירע הענין שנתיישבו בתוך החומה והיתה בית הכנסת לבד חוץ לחומה
ואמרתי אין לך תיוהא גדולה מזה והתרתי לסתור אותה כדי לבנותה תוך
החומה ,ותחילה יבנו בית הכנסת החדשה וייטלו אח״כ האבנים מן הישנה ויבנו
תוך החומה מהם.״
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תשמישי מצוה ותשמישי קדושה
עיין גפ״ת כו,ב )ת״ר תשמישי מצוה  -ימים רבים(
גפ״ת לב,א,ב ״הלוחות והבימות אין בהם משום קדושה״
רי״ף ור״ן ח,א  -ח,ב; יא,ב
רא״ש אות ב-ג; סוף אות יא
רמב״ם ספר תורה י,ג-ד
ציצית ג,ט
טור ,ב״י ושו״ע יו״ד רפב,י-יד
או״ח קנד,ג-י; כא,א-ד

מבוא
חפצים של מצוה מתחלקים לד׳ סוגים:
א( דברים של קדושה  -ספרי תורה ,תפילין ,מזוזות וכו׳.
ב( תשמישי קדושה )שמשמשים דברים של קדושה בלי הפסק של דבר
אחר(  -תיקים לסת״ם ,מעיל של ספר תורה וכו׳.
ג( תשמיש דתשמישי קדושה )שמשמשים תשמישי קדושה(  -בימה
שעליו עומד השולחן וכו׳ )ועיין לקמן לגבי השולחן עצמו(.
ד( תשמישי מצוה )חפצים שעושים בהם מצוות(  -סוכה ,לולב ,שופר,
ציצית וכו׳.
הגמ׳ דנה מה לעשות באותם חפצים לאחר גמר שימושם:
א( דברים של קדושה  -ספר תורה שבלה  -גונזים אצל תלמיד חכם.
ב( תשמישי קדושה  -נגנזים.
ג( תשמיש דתשמישי קדושה  -אין בהם שום קדושה ומותר להשתמש
בהם תשמיש של חול ,אפילו כשעודן בשימוש.
ד( תשמישי מצוה  -אין בהם שום קדושה ונזרקים.

דברים של קדושה  -יו״ד רפב,י
ס״ת שבלה או נפסל ,נותנים אותו בכלי חרס וקוברים אותו אצל ת״ח.
וכתב הר״ן שנותנים אותו בכלי חרס ,דאע״פ שגונזים אותו עושים לו תקנה
כמה שאפשר לקיימו.
כתוב בגמ׳ שקוברים אותו אצל תלמיד חכם ,ואפילו אם אינו אלא שונה
הלכות ,שלא שימש תלמידי חכמים .ועיין בה״ל )ד״ה וגונזין( בשם פמ״ג דמלשון
המחבר משמע שהוא לעיכובא ,״אבל לא ראיתי נוהגין כן״ .אולם ,ערוה״ש
)סק״ח( חלק על פמ״ג ,דוודאי אם יש לו מקום מוצנע לגונזו בביתו כגון בתיבה
וכיוצא בה ,או בבית הכנסת ,עדיף טפי מבקרקע .אלא שאם אין לו מקום
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להצניעו בכבוד ,התירו לו בקרקע.
והוא הדין בשאר ספרים מתנ״ך שבלו שצריך לגונזם ואסור לשורפם,
ואע״ג שרוצה לשרוף כדי שלא יבואו לידי בזיון מ״מ זוהי דרך השחתה ,וכתב
הרמב״ם )מצוות לא תעשה ס״ה( שהמאבד כתבי הקודש עובר בלאו ד״לא
תעשון כן לה׳ אלקיכם״ ,והוא הדין בכל תשמישי קדושה ויש ליזהר בזה )מ״ב
סקכ״ד( .ועיין ט״ז )יו״ד רעא סק״ח( שיש קדושה גם בספרים העשויים בדפוס
המקל בזה ״עתיד ליתן את הדין״.
כמו הנכתבים בכתב ,וכל ֵ

תשמישי קדושה  -או״ח קנד,ג-י; יו״ד רפב,יא-יד
תשמישי קדושה ,כגון תיק של ספרי תורה ,תפילין ומזוזות ,רצועות של
תפילין ,ארגז שנותנים בו ספר תורה או שולחן שמניחים עליו ספר תורה )עיין
לקמן(  -יש בהם קדושה וצריך לגונזם.
אמנם מותר לעשות מהם חפץ אחר של תשמישי קדושה ,ובלבד שלא
יוריד אותו לקדושה נמוכה יותר .כלומר אסור לעשות שולחן מארון קודש ,אבל
מותר לעשות ארון קטן מארון גדול ,שולחן קטן משולחן גדול ,פרוכת קטנה
מפרוכת גדולה וכו׳ .ומותר לעשות מפה מפרוכת ,אבל אסור להעביר מפה שעל
השולחן לעמוד שלפני החזן ,דהוי הורדה .וצ״ע על מה סמכו לפרוס את
הפרוכת לחופה לחתנים ,ואפשר דלב בית דין מתנה עליהם )מ״ב סקכ״ט(.
כתב המחבר )יו״ד שם סי״ז( שכל מה שאסור לשנותו לקדושה קלה ,אם
מכרוהו שבעה טובי העיר במעמד אנשי העיר  -מותר .אולם עיין בבה״ל )ד״ה
תשמישי( דהאריך בזה ,ודין זה שנוי במחלוקת .ומסקנתו שם דקשה להקל בזה
נגד כל הני רבוותא )רמב״ן ,רשב״א ,ריטב״א ור״ן( ,ואי אפשר להוריד תשמישי
קדושה מקדושתן בשום גווני.
שולחן  -כתוב בגמ׳ שאם לפעמים נותנים ספר תורה על השולחן עצמו
בלא מפה ,הוי תשמישי קדושה .אבל אם תמיד מקפידים להניח מפה מתחת
לספר התורה ,השולחן אינו אלא תשמיש דתשמישי קדושה ,ואין חייבים לנהוג
בו קדושה .אמנם עיין מ״ב )סקי״א( שמ״מ יש לנהוג בשולחן של בית הכנסת
דין תשמישי קדושה ,דלפעמים נותנים עליו את ספר התורה בלא מטפחת ,או
שהמטפחת לפעמים נשמטת מתחתיה.
כתב המרדכי שאם מתנים מלכתחילה ,הכל לפי תנאו .לכן בזמן הזה
יש להתנות על השולחן ועל המפה ,דאם לא כן אסור להישען עליהם או להניח
עליו ספרים אחרים חוץ מספר תורה .ואם נמנעים מלהניח ספר תורה ישירות
על השולחן יש להתנות שיוכלו להשתמש במפה לצרכים אחרים .וכתב הב״י
שיש לומר שמאחר שנהגו כן ,אזי לכך התנו מתחילה אף אם לא התנו בפירוש,
ואיכא למימר דלב בית דין מתנה עליהם.
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אמנם מ״א כתב דראוי לכל אדם כשמנדב דבר לבית הכנסת )או
הגזברים אם קונים דבר( להתנות שיהיו רשאים להשתמש בהם.
בימה  -כתוב בגמ׳ )לקמן לב,א( שאין קדושה בבימות ,וכתב הטור )סי׳
קנ( שמעמידין בימה באמצע בית הכנסת לעמוד עליה הקורא בספר תורה.
וכתב ב״י שאע״פ שאין לבימה דין של תשמישי קדושה ,ואף שאין היא אלא
תשמיש דתשמיש ,אין היא גרועה משאר ריהוט בית הכנסת ,ויש לה קדושת
בית הכנסת )מ״ב סק״ל(.
פרוכת  -״אמר רבא :מריש הוה אמינא האי פריסא תשמיש דתשמיש
הוא .כיון דחזינן דעייפי ליה ומנחי סיפרא עלויה ,אמינא תשמיש קדושה
ואסור״ .רש״י פירש שהיינו הוילון שפורסים בתוך ארון הקודש .אולם תוס׳
חולקים ואומרים שהיינו הפרוכת שמחוץ לארון.
מ״מ כתוב בגמ׳ שהטעם שהוא נחשב לתשמיש קדושה הוא בגלל
שלפעמים מניחים את ספר התורה ישירות עליו .לפי זה ,פרוכות שלנו תשמיש
דתשמיש נינהו ,שהרי לעולם אין מניחים אותן תחת ספר תורה )ב״י(.
מטפחות  -כתוב בגמ׳ שמטפחות ספר תורה שבלו ,עושין מהן תכריכים
למת מצוה וזו היא גניזתן .אמנם אין חיוב לעשות כן ,ואפשר לגנזן סתם )ב״י,
ב״ח ,ש״ך סקי״ב ,וכן מוכח לשון המחבר באו״ח(.
כתב הר״ן שאסור להעביר מטפחת )או מעיל( של ספר תורה אחד לספר
תורה אחר .וכתב הרשב״א שאם מנדבים אותם לבית כנסת ,מותר להשתמש
בהם לכל ספר וספר כיון שעל דעת כן הוקדשו .אבל אלו שמניחים ספר תורה
בביתם ואחר כך מקדישים אותו ,כיון שעל דעת אותו ספר נעשה ונשתמש בו
באותו הספר ,אסור להניחו בספר תורה אחר ,דהא בעינן עילויא .וכתב הרמ״א
)דרכי משה( שמהמנהג ליטול מטפחת מספר לספר ,והטעם דמתחילה לב
הנותנים מתנים על כך ,הואיל והמנהג כן.
נוי ספר תורה  -תפוחי זהב וכסף שעושים לס״ת לנוי  -תשמישי קדושה
הם ואסור להוציאם לחולין ,אלא אם כן קונה בהם ס״ת או חומש.
כתב הר״ן שמזה שניתן להתנות מלכתחילה ,והכל לפי תנאו ,סמכו
לשים את כתר התורה על ראש הקורא בגמר הקריאה ,שאני אומר לכך התנו
עליו מתחילה .וגם רב האי כתב כן ,שמתכוונים לכבוד התורה ,אבל אין לשים
אותו על ראש החתנים ,דהם באים לעטר את עצמם ולא לכבד את התורה.
ועל זה אין אדם מתנה ומוחים ביד הנוהגים כן .אמנם אם התנו על זה בפירוש,
גם זה מותר )מ״א(.
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ארון קודש  -ארון קודש הוא תשמיש קדושה .וכתב המרדכי שאם ארון
הקודש עשוי לשמירה ולא לכבוד )כגון שבנו ארון עץ בתוך החומה ,והוא אינו
לצורכי כבוד אלא כדי לשמור את הספר מלחות( ,אינו תשמיש קדושה ומותר
לסתור את אותו המקום.
אע״פ שאסור לשים ספרי תורה פסולים בתוך ארון קודש של ספרי תורה
כשרים ,כנראה נהגו להקל בזה משום שלב בית דין מתנה עליהם )ערוה״ש
סקי״א(.
עיין מ״ב )סק״ט( שארונות ספרים שלנו הוי תשמיש דתשמיש כיון
שהספרים מכוסים בכריכה ,ומותרים.

תשמישי מצוה  -או״ח כא,א-ד
ציצית אין בהן שום קדושה ומותר לזורקן ,וכן מותר להיכנס אתם לבית
הכסא .וכתב הטור שנראה שאף בעודם במצוותם מותר להשתמש בהם .אבל
השאילתות כתב שמכיון שביזוי מצוה אסור ,אין להשתמש בתשמישי מצוה
אלא לאחר שעבר זמן המצוה )לולב לאחר חג הסוכות( או במקרה שאינם
כשירים לעשות בהם מצוותם )חוטי ציצית שנפסקו( .וסיים הטור שאע״פ שיש
לחלק ולומר שאין כאן ביזוי מצוה ממש ומעיקר הדין מותר ,טוב להחמיר .אולם
הב״י חלק על הטור בזה ,ולדעתו חייבים להחמיר כשאילתות מעיקר הדין ולא
מצד חומרא בעלמא ,והביא כמה ראיות שהגמ׳ קוראת לשימוש של חול ביזוי
מצוה ,וכן פירש הר״ן ,וכן משמע מהרמב״ם.
כתב הכלבו שמה שכתוב שתשמישי מצוה נזרקים היינו דלא צריכים
גניזה ,אבל אסור לזורקם בדרך של בזיון; וכן אף שמותר להשתמש בהם בכל
זאת אסור לעשות בהם תשמיש מגונה ,כגון לקנח בהם )ואפילו לקנח הטיט
מעל רגלו( וכדומה .ואין הבדל בזה בין הטלית ובין הציציות .וכן כתב שנהגו
שלא לשכב בטלית שיש בה ציצית וגם נהגו שלא תכבסנו גויה .אולם כתב על
זה הב״י :״ולא ראינו ולא שמענו מי שהקפיד בזה מעולם״ .וכן בשו״ע ,כתב
הרמ״א שנהגו להקל לשכב בהם.
הדרכי משה כתב שמהרי״ל היה נוהג לגונזם ,להניחם כסימניה בספר
או לעשות בהן שום מצוה .בדרכי משה )קנד,א( כתב בשם אור זרוע שכמו כן
אסור לדרוס על הושענות הנזרקות.
בשו״ע ,המחבר פסק כשאילתות ,וכל זמן שהציציות קבועות בטלית
אסור להשתמש בהן .הרמ״א הביא את דעת הכלבו שאין לנהוג בהם מנהג
בזיון ויש מדקדקין לגונזן )מהרי״ל( ,״והמחמיר ומדקדק במצוות ,תבוא עליו
ברכה״.
לפי המהרי״ל ,גם בשאר תשמישי מצוה הדין כן .לכן סכך של סוכה
)ופמ״ג כתב שאפילו הדפנות( ,לולב והושענות לאחר שנתבטלו ממצוותן אין
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לזורקם לאשפה .אמנם רק אין לזורקם לאשפה בידיים ,אך אם מתוך שלא גנזם
נזרקו ממילא אין לחוש לזה )מ״ב סק״ז(.
אף שמותר להיכנס לבית הכסא בציצית ,כתב פמ״ג שהיינו דוקא בטלית
קטן שאותו לובש כל היום .אבל אין להיכנס לבית הכסא בטלית גדול כיון דהוי
בגד המיוחד לתפילה .וכן ההולכים להתפנות בימים נוראים ומלובשים בקיט׳ל,
צריכים לפשוט את הקיט׳ל כיון דהוי בגד המיוחד לתפילה .אך מותר להשתין
בטלית או בקיט׳ל )מ״ב סקי״ד( .ונכון להקפיד לפשוט את הטלית גם בעת
יציאתו לקטנים ,וכן אנו נוהגים )ערוה״ש סק״ו(.
ר׳ יצחק אבוהב כתב שאע״פ שמצד הדין מותר לאכול את האתרוג אם
הוא גדול ,ובלבד שיישאר יותר מכביצה כדי שיוכל לקיים את מצוות ד׳ מינים,
אין לעשות כן .והב״י חלק עליו דהרי מפורש בגמ׳ שמותר ,וכל שנשאר יותר
מכביצה  -שרי .ומה שכתב השאילתות שאסור לאכול מהאתרוג של מצוה כל
עוד שאפשר לקיים את המצוה ,היינו כשאין בו יותר מכביצה ,או מדובר ביום
הראשון דחסר מעכב.
לוחות  -כתוב בגמ׳ )לב,א( :״הלוחות והבימות אין בהם משום קדושה״.
רש״י בתחילת דבריו כתב שאין הוא יודע פירושו ,ואמנם מופיעים כמה
פירושים לזה בראשונים:
א( רש״י  -העשויין לספרים שלנו שאינן עשויין בגליון )כנראה כוונתו
לכריכות של ספרים(.
ב( ערוך  -גליונות של ספר תורה )חלק הקלף שאין עליו כתב(.
ג( רמב״ם  -לוח של תלמידים שכותבים עליו דברי תורה.
ד( ראב״ד  -בימה שעומדים עליו לקרוא בתורה.
ה( ר״ן  -בימה ששמים עליו ספר תורה באקראי.
צ״ע ,למה הפוסקים השמיטו את דין לוחות ,אמנם הט״ז הביא אותו
)יו״ד רפב סק״י(.

קדושת בית המדרש
עיין גפ״ת כו,ב  -כז,א )א״ר פפי  -בית המדרש ש׳מ(
רי״ף ור״ן ח,ב; רא״ש אות ד
רמב״ם תפילה יא ,יד
טור ,ב״י ושו״ע קנג,א

מסקנת הגמ׳ היא שמותר להפוך בית כנסת לבית מדרש אבל להיפך
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אסור ,שכן קדושת בית מדרש יתרה מקדושת בית כנסת .בית מדרש הוא מקום
המיוחד ללימוד תורה ,ואפילו אם אין הדרך להתפלל שם כלל )מ״ב סק״א(.
עיין שעה״צ )סק״א( שמ״מ ידחקו את עצמם להשיג את הכסף ממקורות
אחרים לצורך בית המדרש ,דאפילו לפדיון שבויים לכתחילה יש להם לגבות
כספים אחרים מן הציבור.
צ״ע אם מותר לעשות מבית כנסת בית מדרש ליחיד בביתו )מ״א סק״א(,
ובא״ר מצדד להחמיר בזה ,וכן משמע במאירי )מ״ב סק״א(.
כתב הגהות אשר״י שמותר למכור בית כנסת ולקנות בו בית מדרש.
ודוקא במקום שאין לחשוש לפשיעותא ,כגון שבית המדרש מזומן לפניו ואינו
חסר אלא נתינת המעות )בה״ל ד״ה מותר(.

מכירת ספר תורה
עיין מש״כ לעיל ,מכירת בית הכנסת  -מכירת ספר תורה דיחיד.

הנחת ספר על גבי ספר
עיין גפ״ת כז,א )תא שמע מניחין  -כיון דלא אפשר שרי(
רי״ף ור״ן ח,ב; רא״ש אות ה
רמב״ם ספר תורה י,ה
טור ,ב״י ושו״ע יו״ד רפב,יט

כתוב בגמ׳ :מותר להניח ספר תורה על ס״ת ,וחומשים על נביאים
וכתובים .אבל אסור להניח נביאים וכתובים על חומשים ,ולא חומשים על גבי
ס״ת .כתב ערוה״ש )סקכ״ב( שכל זה דוקא אם נכתבו על קלף כתיקון ספר תורה,
אבל כשלא נכתבו לשם קדושת ספר תורה ,וכל שכן כשכתובים על נייר ,וקל
וחומר בחומשים הנדפסים ,קדושתם שוה לקדושת הנביאים ועם כל כתבי
הקודש.
כתב הר״ן שכתובים על גבי נביאים ,או איפכא  -שרי.
וכתב הרמ״א בשם המרדכי )בבא בתרא( שכל זה מיירי בשני ספרים
נפרדים ,אבל בכרך אחד הכל שרי.
כתב הט״ז )סקי״ג( שאסור לשים ספר על גבי ספר אחר כדי להגביה את
הספר שרוצה ללמוד בו כי הוא בזיון לספר התחתון ,שעושה ממנו ספסל .ואם
היה צריך כמה ספרים ללימודו מותר להניחם זה על זה ,דדרך הלימוד כן הוא.
וכן לא יניח ספר תוך ספר לסימן ,אלא אם כן משתמש בשניהם ללימודו
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)ערוה״ש סקכ״ג(.
ועיין מ״ב )קנד סקל״א( שאין להשתמש בספר להנאתו להגן מפני החמה
וכדומה .וכשהשמש זורחת על הספר שלומד בו יש להקל במקום הדחק ולהגן
בספר אחר להיות לצל כיון שאינו עושה להנאתו.
אין להישען על ספר כדי להקל על הכתיבה במחברת ,אבל אם כתובים
במחברת דברי תורה ,יש להקל אם הוא לצורך )שם(.

גביית צדקה מבני עיר אחרת
עיין גפ״ת כז,א  -כז,ב )א״ר יוחנן  -עלי סמיכי(
רי״ף ור״ן ח,ב; רא״ש אות ה
רמב״ם מתנות עניים ז,יד
טור ,ב״י ושו״ע יו״ד רנו,ו

יחיד שהלך לעיר אחרת ואנשי אותה העיר פסקו עליו צדקה ,חייב לתת
את כספי הצדקה לעניי אותה העיר שהלך לשם .והסביר הט״ז )סק״ו( דכיון
שהוא יחיד הוא נגרר אחרי העיר ההיא.
אבל ציבור של בני עיר אחת שהלכו לעיר אחרת ופסקו עליהם צדקה,
אף שאין הם נגררים אחרי העיר ,נותנים את הכספים לגבאי הצדקה של אותה
העיר מפני החשד כדי שלא יאמרו שהם פוסקים ואינם נותנים .וכשחוזרים
לעירם רשאים הם ליטול את הכספים בחזרה מגבאי הצדקה וליתנם לעניי
עירם.
כתב המרדכי שדין זה הוא דוקא במגביות מיוחדות שהטילו אנשי העיר
על עצמם ועל כל מי שיבוא אליהם )כגון שפסקו באותה העיר בגלל הבצורת
או חיות רעות שהיו בעיר וכדומה( .כלומר ,מדובר בצדקה שלא היו נותנים
אילו נשארו בעירם ,ולכן איכא חשדא .אבל בצדקה שאף בעירם היו נותנים,
אין צריכים לתת כלל לגבאי הצדקה ,דוודאי יתנוה בעירם .על פי זה ,אין לאנשי
העיר להטיל על הבאים בתוכם לתת צדקה לצרכי הצדקה השוטפים.
וכתוב בגמ׳ שדין זה ,שרשאים בני העיר האחרת לקחת את כספם
בחזרה ,הוא דוקא כשאין שם ״חבר עיר״ ,כלומר תלמיד חכם שעוסק בצרכי
ציבור .אבל אם יש שם חבר עיר יתנו לעניי אותה עיר ולא יקחו את הכסף
בחזרה .וכתב ערוה״ש )סקי״ז( שכוונת הלכה זו היא שאם יש שם גדול הדור
שדואג לצרכי כל הערים ,מניחים את הכסף אצלו ומה ששייך לעירם הוא
בעצמו ישלח להם .שכן ,אין זה מכבוד התורה שייטלו את הכסף מידו .אולם
יש לעיין בזה ,דממה שכתוב בגמ׳ אצל רב הונא :״וכל שכן דעניי דידי ודידכו
עלי סמיכי״ משמע שהיינו טעם נוסף שאינו תלוי בדין של חבר עיר ,וצ״ע.
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שהיית ד׳ אמות
עיין גפ״ת כז,ב  -כח,א )וחכ׳א מוכרין  -בחכינתו(
רי״ף ור״ן ט,א; רא״ש ריש אות ו
רמב״ם תפילה ד,יד
טור ,ב״י ושו״ע צב,ח

המשתין לא יתפלל עד שישהה שיעור זמן של הילוך ארבע אמות משום
ניצוצות; ואחר ד׳ אמות שיערו חכמים שהניצוצות שבאמתו כלים בכסותו )מ״ב
סקל״ב( .וכתב ערוה״ש )סקי״ב( שגם בלא תפילה יש לחוש ,דהא צריך לברך
״אשר יצר״ .ואולי משום ברכה אחת לא חששו כל כך.
והמתפלל לא ישתין עד שישהה כדי הילוך ארבע אמות ,שכל ארבע
אמות )אחרי התפילה( תפילתו שגורה לו בפיו ,ורחושי מרחשן שפוותיה .לאחר
ששהה שיעור זה ,אף שמותר לו להשתין במקום שהתפלל ,מידת חסידות היא
לא להשתין בתוך ד׳ אמות של תפילה )מ״ב סקל״ג( .וכתב בספר חסידים שאין
להשתין או לרוק במקום שכיסה דם חיה ועוף בברכה בעוד שהדם מכוסה.
כתב ערוה״ש )סקי״ג( שה״ה בדברי תורה .וצ״ע למה חז״ל רק הקפידו
על דיבור ולא הקפידו על הרהור.

הרהורי קדושה במבואות המטונפים
עיין גפ״ת כח,א
רמב״ם ק״ש ג,ד
טור ,ב״י ושו״ע פה,ב

אסור לקרוא קריאת שמע או לדבר בדברי תורה בבית הכסא או
במקומות מטונפים .ואסור אפילו להרהר בדברי תורה במבואות המטונפים,
בבית המרחץ או בבית הכסא .רבנו מנוח הביא את הירושלמי שמותר להרהר
בדברי תורה בבית הכסא ,וכתב שהירושלמי לא חולק על הבבלי .אלא הבבלי
מדבר לכתחילה והירושלמי מדבר באונס ,כגון שהיתה שמועתו שגורה בפיו
ומהרהר בה על כורחו .וכן כתוב במפורש )זבחים קב,ב( שלאונסו מותר .ועיין
מ״ב )סק״ח( שדיבור בדברי תורה אסור בכל מקרה.
״וכן אסור לעיין בבית הכסא במשקלי השמות והפעלים של לשון
הקודש ,שאין דרך להגיע לידיעה רק על פי הכתובים ,ויבוא להרהר במקרא...
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ויחשוב בבית הכסא חשבונות ביתו והוצאותיו״ )מ״ב ס״ק ה-ו(.

שינה בבית מדרש
עיין מש״כ לקמן ״קלות ראש בבית הכנסת״.

קדושתן אף כשהן שוממין
עיין גפ״ת כח,א )משנה(
רי״ף ור״ן ט,א; רא״ש ריש אות ז
רמב״ם תפילה יא ,יא
טור ,ב״י ושו״ע קנא,י

בית הכנסת שומר על קדושתו גם לאחר שחרב ,וכשם שנוהגים בו כבוד
ביישובו ,כך נוהגים בו כבוד בחורבנו .ולכן ,אף בחורבנו אין עושים בו
מלאכה  -אין מפשילים בתוכו חבלים ,ואין פורשים לתוכו מצודות ,ואין
שוטחים על גגו פירות ,ואין עושים אותו קפנדריא.
כפי שנראה לקמן ,אמנם נוהגים כבוד בבית כנסת שחרב ,אבל אין צורך
לנהוג בו כיבוד וריבוץ.
בית כנסת שחרב ,אם עלו בו עשבים אין תולשים אותם מפני עוגמת
נפש .והסביר הר״ן שנוהגים כך כדי שתהא עוגמת נפש לרואיהם ,ויזכרו את
ימי בניינו ואת שהיו רגילים להתאסף שם ,וישתדלו להחזירו ליישובו.
כתוב בגמ׳ )כט,א( שאמנם מותר לתלוש את העשבים ,אבל אסור
לקחתם להאכילם לבהמתו ,אלא חייבים להניחם שם מפני עגמת נפש.
כתב הט״ז )סק״ג( שמכיון שהמטרה היא לעודד את הציבור לשוב
ולבנותו ,לכן לא שייך דין זה אם סתרו בית הכנסת במקום אחד ובנאוהו במקום
אחר ואין בכוונתם לבנותו שוב במקום הראשון .אלא יעשה גדר מסביב כדי
שלא יבואו לזלזל באותו מקום ,ודי בכך .ואם אפשר למוכרו ,ימכרוהו ,כפי
שלמדנו לעיל.
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קלות ראש בבית הכנסת
עיין גפ״ת כח,א  -כח,ב )ת״ר  -פורתא וניקום(
רי״ף ור״ן ט,א; רא״ש ריש אות ז
רמב״ם תפילה יא,ו-ז,ט
טור ,ב״י ושו״ע קנא,א-ד,ט,יא-יב

כתוב בברייתא בגמ׳ :״בתי כנסיות אין נוהגין בהם קלות ראש״ כלומר
מקלים בכבודם ,וכל הדברים המוזכרים בברייתא הם דוגמאות .והרמב״ם
אין ֵ
כתב :כגון שחוק והיתול ושיחה בטלה .כתב מ״א )סק״א( בשם הסמ״ק שבעוון
זה בתי כנסת נהפכים לבתי עכו״ם ,ח״ו.
״אין אוכלין ואין שותין בהן ,ואין ניאותין )מתקשטים( בהם ,ולא מטיילין
)נחים( בהם ,ואין נכנסין בהן בחמה מפני החמה ,ובגשמים מפני הגשמים״.
הרמב״ם והטור לא הבחינו כאן בין בית כנסת לבית מדרש ,ועיין לקמן
בדברי הר״ן.

שיחה בטלה
כתב מ״א )סק״ב( שהאר״י היה נזהר מאד שלא לדבר בבית הכנסת
מעבר למילות התפילה ,ואפילו דבר מוסר ותשובה לא דיבר פן יימשך ממנו
דבר חול .ועיין מ״ב )סק״ב( שהאריך בחומרת האיסור לדבר דברים בטלים בבית
הכנסת ,שהוא פלטין דמלך .ויש להימנע אפילו משיחת חולין בדברים
שמותרים לדבר עליהם מחוץ לבית הכנסת ,אך בבית הכנסת אסורים .והמקום
הזה יהיה מיוחד אצלו רק לתורה ולתפילה.
מקלים לדבר בבית
כתב ערוה״ש )סק״ה( :״ויש לתמוה על מה שעכשיו ֵ
הכנסת ובבית המדרש אחר התפילה כמה דברים של חול ,ונעשה כהיתר.
ונראה לי דסבירא להו כשיטת הרמב״ן שיתבאר ,דבתי כנסיות של בבל על תנאי
לדבר שמוכרחין לכך .ואנחנו חושבים זה להכרח ,כל
ָ
הן עשויות אפילו ביישובן
אחד לפי עניינו .מיהו זהו ודאי לעשן שם עלים מרורים כנהוג ,ולהעלות שם
עשן  -ודאי איסור גמור יש בזה ,ואין לך קלות ראש גדול מזה .ולא הותרה רק
להיושבים ולומדים שם כל היום או חצי היום ,דזהו כאכילה אצלם .ולכן מותר
להם בבית המדרש ולא בבית הכנסת .ושאר כל אדם איסור גמור הוא ,ולזה
לא מהני תנאי .ולכן ראוי לגעור בהעושים כן.״

בית מדרש דיחיד
כתב ב״י בשם מהר״י בן חביב שדין בית מדרש שמוזכר כאן הוא דוקא
בבית מדרש של רבים ,אבל יחיד הקובע מדרש בביתו לצורכו ודאי אין לו

פרק רביעי
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קדושה כל כך .ואין צריך תנאי מפורש על זה ,דסתמא כן הוא )ערוה״ש סק״ז(.
כתב מ״ב )סקי״ד( שאם הקדיש בית לצורך רבים ללמוד בו ,אפילו אם
אין מתפללים שם כלל ,יש עליו קדושת בית המדרש.

תלמידי חכמים
כתב בגמ׳ :״ואין ניאותין בהן  -אמר רבא חכמים ותלמידיהם מותרין,
דאמר ריב״ל :מאי בי רבנן? ביתא דרבנן״ .וכתב רש״י שבתי מדרש נקראים בי
רבנן  -״לפי שביתם הוא לכל דבר״ .אולם מהמעשה המובא בגמ׳ נראה שיש
סתירה לדין זה .שכן ,רבינא ורב אדא בר מתנה שאלו את רבא שאלה ,וירד
עליהם גשם שוטף .הם נכנסו לבית הכנסת ואמרו :״הא דעיילינן לבי כנישתא
לאו משום מיטרא ,אלא משום דשמעתא בעיא צילותא״ .וקשה ,למה תלמידי
חכמים הללו היו צריכים למצוא טעם נוסף לכניסתם לבית הכנסת ,הרי מותר
להם?
לפי דברי הראשונים נראה שתירצו את הסתירה בכמה דרכים:
א( הרמב״ם התיר לתלמידי חכמים לאכול ולשתות רק מדוחק ,ומשמע
מדבריו שאסור שלא במקום דוחק .וכתב הב״י שכן משמע מהמעשה
הזה ,כלומר ,אם לא היה צורך של צלילות הדעת לא היו מותר להם
להיכנס לבית הכנסת ,דלא היה כאן דוחק )המטר לא נחשב לדוחק,
דהרי הרבה אנשים הולכים ברחוב בגשם(.
ב( הר״ן חילק בין בית מדרש לבית כנסת .בבית מדרש  -לכל אדם מותר
בשעת הדחק ,ולתלמיד חכם מותר אף בלא שעת הדחק .אך בבית
כנסת מותר לכל אדם רק בשעת הדחק .כיון שהמעשה היה בבית
כנסת ולא בשעת הדחק  -היה אסור להם להיכנס לבית הכנסת בלי
הסיבה שהזכירו.
ג( הגהות אשר״י כתבו בשם האור זרוע שחכמים אלו החמירו על
עצמם ,דבאמת היה מותר להם להיכנס מחמת הגשמים .ומותר לכל
אדם ,אף שאינו תלמיד חכם ,לאכול ולשתות בבית כנסת או בבית
מדרש בחו״ל ,דבתי כנסת שבבבל על תנאי הם עשויים) .ועיין לקמן:
״בתי כנסת שבבבל״(.

214

רמב״ם

מסכת מגילה כהלכתה

בית כנסת
כל
ת״ח
אדם
מותר
בשעת
אסור
הדחק

ר״ן
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בחו״ל מותר

פרק רביעי

בית מדרש
כל אדם

ת״ח

רבינא
אדא

ורב

אסור

מותר
בשעת
הדחק

ת״ח
הדחק

בשעת

מותר
בשעת
הדחק

מותר

ת״ח
כנסת

בבית

החמירו
עצמם

על

בשו״ע ,המחבר פסק כרמב״ם ,שתלמידי חכמים מותרים לאכול
ולשתות מדוחק .והרמ״א הגיה והביא את דעת הר״ן ,שבבית המדרש מותר אף
שלא בשעת הדחק .הלבוש והב״ח מצדדים כן לדינא ,וכן נראה שאין להחמיר
לאנשים שלומדים שם כל היום )מ״ב סק״ט(.
עוד כתב מ״א )סק״ב( שדוקא אכילה ושתיה מותרות לת״ח בבית
הכנסת ,אבל אסור להם לעשות את שאר צרכיהם שם .דאטו תלמידי חכמים
הקלו על תלמידי חכמים באכילה
אינם מוזהרים על מורא מקדש? אלא חכמים ֵ
ושתייה בלבד ,דאם יצטרכו ללכת בכל פעם לביתם לאכול ולשתות יתבטלו
מלימודם .אבל אם אינם לומדים בבית הכנסת ,אסורים לאכול ולשתות שם.
אמנם עיין מ״ב )סק״ו( שה״ה כל תשמישי תלמיד חכם מותר כשהמקום דחוק
לו )שעה״צ סק״ח וסקי״א; ולגבי שינה עיין לקמן(.
הפוסקים כתבו לשון ״מדוחק״ ,ומשמעו שהיה מקום דחוק לתלמידים
והוצרכו לאכול שם .אמנם מדברי המ״א הנ״ל למדים שלאנשים הלומדים שם
בקביעות לעולם שעת הדחק הוא )מ״ב סק״ז(.
כתב הב״י בשם הרמב״ן שמותר להאכיל או להלין אורחים עניים בבית
הכנסת אם אין ברירה אחרת .וכתב מ״ב )סק״ה( שזה דוקא בבתי כנסיות
שבחוצה לארץ .ויש אוסרים גם בזה ,אך נראה דבמקום הדחק אין להחמיר
בזה .ועיין ערוה״ש )סוסק״ב( שתמה על דברי הט״ז )סק״א( ,שלמד מהרמב״ן
שמותר לאורחים לאכול בבית הכנסת ,דגם הרמב״ן לא כתב כן אלא כשיש
תנאי )ועיין לקמן(.
ועיין בה״ל שלשיטת הר״ן יוצא קולא וחומרא .שכן ,לפי שיטתו לתלמיד
חכם מותר הכל בבית המדרש )כגון להיכנס מפני הגשמים( ,אפילו שלא בשעת
הדחק .אמנם מכיון שהרמ״א לא כתב את שיטתו בזה ,משמע שאין הוא סובר
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כוותיה אלא לענין אכילה ושתיה .ועוד יוצא חומרא ,דבבית כנסת הכל אסור
אפילו בשעת הדחק .וגם כאן חייבים לומר מדלא הזכיר הרמ״א את דעתו בזה,
דלענין זה תפס להקל כדעת המחבר ,שהיא על פי שיטת הרמב״ם ושאר
פוסקים.
עיין בה״ל )ד״ה ואין אוכלין( ששאל אם רק אכילת קבע אסורה או אפילו
אכילת עראי ,ונשאר בצ״ע.
עוד כתב שם שהרשב״ש כתב שאסור לשתות מים בבית הכנסת או
בבית המדרש ,והברכי יוסף כתב שהמנהג לשתות מים בבית הכנסת .ואפשר
שנהגו כן בגלל שסמכו על כך שבתי כנסיות שבחו״ל על תנאי הם עשויים )ולפי
אלו שסוברים שזה מועיל אף ביישובן ,עיין לקמן( .אמנם לפי זה בארץ ישראל
אין שום טעם להתיר .ונראה דמי שלומד בבית המדרש ,אפילו שלא בקביעות,
יש להקל בזה לשתות כשצמא די״ל דהוי בזה צורך מצוה כדי שלא יתבטל
מלימודו.

דבר מצוה
כתוב בגמ׳ שאין מחשבים בהם חשבונות .כתבו הרמב״ם והטור
שחשבונות של מצוה מותרים בבית הכנסת ,כגון חשבון קופה של צדקה ופדיון
שבויים וכיוצא בהם .ואף שאין דבר זה מוזכר בגמ׳ ,סוברים שפשיטא שאלו לא
נכללו באיסור .וכן פסק המחבר .אולם חשבונות שאינם של מצוה אסורים,
אפילו אם הם צרכי הציבור ואין להם מקום אחר להתאסף )בה״ל ד״ה ואין
מחשבין(.
כתב המחבר )ס״ד( שמותר לאכול בבית הכנסת לצורך מצוה ,כגון אם
לעבּר שנים .ומ״א )סק״ה( כתב בשם הסמ״ק שמותר לערוך שם סעודת
נקבצים ַ
מצוה .אמנם בהגהות סמ״ק כתוב שדוקא סעודת עיבור שנים ,שהיתה סעודה
פשוטה העשויה מלחם וקטניות ולא היה חשש של קלות ראש ,אך לא סעודת
מצוה שיש בה שכרות ,שאסור אף בבית המדרש )מ״ב סקי״ט( .מ״מ אין למחות
בידי הנוהגים להקל לעשות סעודת סיום הש״ס בבית המדרש מפני שאין להם
מקום אחר מרווח לזה ,דיש להם על מי לסמוך )שם( .וכן כתב ערוה״ש )סק״ו(
והוסיף :״ולקבוע שם סעודה גדולה נראה שאינו כדאי .ואין לעשות כן רק בדוחק
גדול ,וזהו דוקא בסעודת מצוה של תלמוד תורה ולא של מצוה אחרת ,כסעודת
ברית מילה או פדיון הבן או חתונה  -אסור ,דאין לזה שייכות לבית המדרש״.

הנכנס לצורכו
כתוב בגמ׳ שאם אדם צריך להיכנס לבית כנסת לצורכו ,כגון לקרוא
לחברו ,ייכנס ויקרא מעט או יאמר דבר שמועה ואחר כך יקראנו כדי שלא יהא
נראה כאילו נכנס לצורכו .אם אינו יודע לקרוא ולא לשנות יאמר לאחד מן
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התינוקות :קרא לי פסוק שאתה קורא בו ,או ישהה מעט ואחר כך ייצא ,כיון
שהישיבה בבית הכנסת מצוה היא ,שנאמר :״אשרי יושבי ביתך״ .וכתב הרמ״א
בשם המרדכי דשיעור הישיבה הוא שיעור שני פתחים .וכתב מ״ב )סקי״ג(
שהיינו שיעור הילוך ח׳ טפחים.
כתב ערוה״ש )סק״ד( בשם הב״ח דישיבה הוא לאו דוקא ,אלא הוא הדין
עמידה .הגמ׳ הזכירה ישיבה מלשון עכבה ,כדכתיב :״כימים אשר ישבתם״
)דברים א,מו( .בכל אופן ,יתכוון לשם מצוות ישיבת בית הכנסת ובית המדרש.
יש לעשות קודם את דבר המצוה )לומר או לשמוע דברי תורה או לשבת
קצת( ואחר כך לקרוא לחברו כדי שדבר המצוה לא ייראה כטפל )מ״ב סקי״ב(.
כאמור לעיל ,לא נכנסין בהן בחמה מפני החמה ולא בגשמים מפני
הגשמים .וכתב מ״ב )סק״ד( דבזה לא מהני שיקרא או ישנה מעט בכניסתו ,ואינו
דומה למקרה שחייב לקרוא לחברו ,דשם אין לו ברירה וחייב להיכנס לבית
הכנסת ,אבל כאן הרי יכול להיכנס לבית אחר כדי להינצל מהגשמים .אבל אם
גם בחוץ היה עסוק בלימוד תורה והתחילו לרדת גשמים ,מותר להיכנס לבית
המדרש כדי שלא יטרידוהו הגשמים )על פי הגמ׳ של רבינא ורב אדא בר מתנה,
ועיין שעה״צ סק״ב(.

שינה
כתב הב״י בשם מהר״י בן חביב שאסור לישון בבית הכנסת בין שינת
קבע ובין שינת עראי .אולם בבית המדרש אסור לישון שינת קבע ,אבל מותר
לישון שינת עראי .אמנם ר׳ זירא הקפיד לא לישון בבית המדרש לא שינת קבע
ולא שינת עראי .וכן כדאי לנהוג על פי הגמ׳ )סנהדרין עא,ב( שכל המתנמנם
בבית המדרש חוכמתו נעשית לו קרעים קרעים )עיין רמב״ם הלכות תלמוד
תורה ד ,ט; ושוע״ יו״ד רמו,טז(.
כתב מ״ב )סקט״ו וכן בסק״ו( שמותר לתלמיד חכם לישון אף בבית כנסת
אם הוא לומד שם .ובבית מדרש מותר לכל אדם לישון אף שינת עראי,
ולתלמיד חכם הלומד שם בקביעות מותר אפילו שינת קבע .ונראה שמקורו
בדברי הרמב״ן ,שמתיר לעשות בבית כנסת של בבל דבר מצוה כשיש דוחק
)שעה״צ סק״ח(.

לצורך בית הכנסת
כתבו הגהות מיי׳ בשם הריצב״א דלצורך בית הכנסת מותר לאכול
ולישון בתוכה ,דהא אפילו לדבר מצוה אחרת שרי .על פי זה התירו לישון בבית
הכנסת ביום הכיפורים כדי לשמור על הנרות )מ״ב( .אבל אין להכניס מיטה
לשם )מ״א סק״ד( ,וא״ר ורע״א חולקים עליו בזה.
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בתי כנסת שבבבל
כתוב בגמ׳ :״בתי כנסיות שבבבל על תנאי הן עשויין ,ואעפ״כ אין נוהגין
בהן קלות ראש ,ומאי ניהו? חשבונות״ .ונחלקו הראשונים בפירוש הדברים:
א( רש״י פירש :על תנאי  -״על מנת שישתמשו בהן״ .מדבריו משמע
שמותר להשתמש בהם גם ביישובם .וכן מובא בהגהות אשר״י בשם
אור זרוע שמותר לכל אדם להשתמש בבית כנסת ,ורבינא ורב אדא
בר מתנה היו מחמירים על עצמם .ואף שדברים שנחשבים לקלות
ראש מותרים ,בזיון גדול  -כמו זריעה  -אסורה אף לאחר חורבנה.
ב( התוס׳ כתבו שממעשה רבינא ורב אדא בר מתנה רואים שגם בבבל
אסור להשתמש בבית כנסת )וכאמור לעיל ,לשיטת התוס׳ הם עשו
כן מעיקר הדין( .לכן פירשו התוס׳ שהתנאי מועיל רק לאחר חורבנם
ואז מותר להשתמש בבית הכנסת או להיכנס בו בזמן הגשמים
וכדומה .ומש״כ בגמ׳ :ואעפ״כ אסור לנהוג בו קלות ראש ,כגון
חשבונות  -היינו בבניינו .דסלקא דעתך אמינא דוקא אכילה ושתיה
אסור ,דהוי קלות ראש ביותר ,קמ״ל שגם חשבונות אסורים ,אע״ג
דלא הוי קלות ראש כל כך.
ג( הרא״ש פירש כתוס׳ ,שהתנאי מועיל רק לאחר חורבן בית הכנסת.
אך הרא״ש חולק על תוס׳ בפירוש המשך הגמ׳ .דהרא״ש סובר
שחשבונות דרבים הם קלות ראש גדולה ,דאוושא מילתא ,וחמורים
הם יותר מאכילה ושתיה )ועיין רבנו חננאל( .לכן פירש שלמרות
שמותר להשתמש בבית הכנסת לאחר חורבנו ,אסור לנהוג בו קלות
ראש ,כגון חשבונות )וכן שחוק ,היתול או זריעה(.
ד( הרמב״ן )מובא בר״ן( כתב שבתי כנסת שבבבל על תנאי הם עשויים,
היינו לענין שאם הוצרכו אנשי העיר להאכיל בהם עניים או
להשכיבם שם ,מותר .והוא הדין לכל צרכי עניים לפי שעה .כלומר,
התנאי מועיל אף ביישובן ,לדבר מצוה בשעת הדחק .אמנם אין
התנאי מועיל כלום לקלות ראש וחשבונות.
הטור סתם כרא״ש ,וכן פסק המחבר בשו״ע .אמנם ,כאמור לעיל ,הט״ז
פסק כרמב״ן ,וכשהוא מדוחק מותר אף ביישובו להשתמש בבית כנסת לדבר
מצוה .ועיין בה״ל )ד״ה אבל( דיש לסמוך על זה ,ובפרט שלפי רש״י ואור זרוע
מותר ביישובן אף שלא מדוחק.
צריכים להתנות בשעת בנין בית הכנסת ,אבל לאחר כך לא מהני תנאי
כלל )מ״ב סקל״א(.
משאת בנימין כתב שאין צורך לעשות תנאי מפורש ,דאף בסתמא בתי
כנסת שבבבל על תנאי הם עשויים .אולם מפשטות לשון הפוסקים לא משמע
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כן ,וכן כתב מ״א שדוקא אם התנו בפירוש .ועיין שעה״צ )סקי״ט( שאמנם דין
זה אין לו הכרח כל כך ,מ״מ אין כדאי להקל בזה.
אם התנו שמקום מסויים ישמש כבית כנסת אך בסופו של דבר לא
התפללו שם כלל ,עיין בה״ל )ד״ה להשתמש( דהזמנה כזו ודאי לאו מילתא
היא ,ואפילו בתוך הזמן שימושו אין עליו קדושת בית כנסת .אמנם ,בכל זאת
אין לנהוג שם בקלות ראש כגון חשבונות ,שחוק והיתול .ולענין אכילה ושתיה,
נראה שאין להחמיר.

חשבונות
כתבו תוס׳ שחשבונות הוי בזיון יותר קטן מאשר אכילה ושתיה .אבל
הרא״ש כתב שחשבונות דרבים הם בזיון יותר גדול מאכילה ושתיה ,ואין תנאי
מועיל להם אפילו לאחר חורבן בית הכנסת ,וכן פסק המחבר.
אמנם כתב פמ״ג שחשבונות של יחיד מותרים לאחר חורבן בית הכנסת,
דלזה מועיל תנאי .אך מרבנו ירוחם משמע להיפך ,דנקט של רבים לרבותא,
דאף שהוא צורך רבים אסור וכל שכן של יחיד.

בתי כנסת בארץ ישראל
כתבו התוס׳ שאין תנאי מועיל אלא לבתי כנסיות שבבבל ,שהרי לעת
בוא גואל ,במהרה בימינו ,תפקע קדושתם .אבל לאותם שבארץ ישראל לא
מהני תנאי שהרי קדושתם לעולם קיימת ,וכן פסק המחבר .לפי מ״א מהני תנאי
אף בארץ ישראל לשאר תשמישין שאינם קלות ראש .ועיין בה״ל )ד״ה אבל(
שהאריך בזה ,וגם לפי דבריו יש להקל בזה בארץ ישראל.

סיכום )על פי בה״ל ד״ה אבל(

א( קלות ראש גדולה )חשבונות ,שחוק(  -אסור  -אף בבבל ואף אם התנו ,בין בחורבנם
ובין ביישובם.
ב( קלות ראש קצת )אכילה ושתיה(  -לפי המחבר ,בבבל מהני תנאי לאחר חורבנם;
ולפי הרמב"ן אף ביישובם אם המקום דחוק.
ג( תשמישי חול )שאינם קלות ראש כלל(  -מהני תנאי בכל מקום )לפי מ"א( ,בין
בחורבנם ובין ביישובם.

עליית גג
כתב המרדכי )שבת פרק א׳( שמותר להשתמש בעליה שעל גבי בית
הכנסת ,והוא דומה בזה לגגות ועליות העזרה שלא נתקדשו ,אך אין להשתמש
שם תשמיש מגונה .אולם מהרי״ק כתב בשם המרדכי דאולי דומים הם לעליות
ההיכל שכן נתקדשו .בשו״ע ,המחבר כתב שיש ליזהר מלהשתמש בעליה שעל
גבי בית הכנסת תשמיש קבוע של גנאי ,כגון לשכב שם .ולגבי שאר תשמישים,
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יש להסתפק אם מותר להשתמש שם.
כתב שערי תשובה בשם שו״ת פאר הדור שבשאר תשמישים יש להקל
חוץ מהמקום שעל גבי ארון הקודש ממש ,שיש ליזהר שלא להשתמש שם.
כתב הרמ״א בדרכי משה ובהגהה בשם מהר״י וייל ,שכל זה דוקא בבית
הכנסת קבוע שנבנה מתחילה לכך ,אבל בית שייחדו אותו לבית כנסת לאחר
שנבנה ,מותר לשכב בקומה שמעליו.
אם בשעת בניית בית הכנסת בנו בית דירה למעלה ממנו ,מותר לדור
שם ,שהדירה בוודאי לא הוקדשה .ומ״מ להשתמש שם תשמיש שהוא מגונה
מאד כטינוף וכיו״ב נראה דבכל גווני אסור .לכן אין לעשות בית כנסת אם יש
בדירה שמעליו דבר מגונה כזה .ועיין בט״ז )סק״ד( שכתב שנענש על זה מאד,
שנראה לו שמת בנו בגלל עוון זה .אולם עיין ערוה״ש )סקי״ז( שכתב שדברים
אלו הם תמוהים מאד ,דפשיטא הוא שאסור להשתמש בקביעות במקום שהוא
יותר גבוה מבית הכנסת ,אף אם אינו תשמיש של גנאי.
מה שמנהג העולם לשכור בית כנסת בבית דירות ויש דירות מעל לבית
הכנסת ,אפשר דמשום שהוא לזמן מוגבל לא חיישינן לזה )מ״ב סקמ״א(.
כתב מ״ב )סקל״ט( שמלשון המחבר משמע ששכיבה בדרך מקרה לא
הוי תשמיש של גנאי ומותרת .אבל שאר תשמישי גנאי פשוט דאפילו בדרך
מקרה אסור )שעה״צ סקכ״א(.
עיין בה״ל )ד״ה יש( שכל זה הוא לגבי העליה ,שהיא חדר בפני עצמה
וגם לא מינכר מילתא ,אבל פשיטא שאסור להשתמש בגג בית הכנסת כגון
לשטוח עליו בגדים או פירות לייבש כיון שהוא מקום גלוי לכל.

הספד בבית הכנסת
עיין גפ״ת כח,ב )ומספידין בהן  -אלא הלכות(
רי״ף ור״ן ט,א; רא״ש ריש אות ז
רמב״ם תפילה יא,ז; אבל יב,ה
טור ,ב״י ושו״ע קנא,א
יו״ד שדמ,יט

כתוב במשנה :אין מספידין בתוכו .וכתוב בברייתא בגמ׳ :אין מספידים
בהם הספד של יחיד ...אבל מספידין בהן הספד של רבים .וכתב רש״י דהיינו
הספד של תלמיד חכם שמת ,שבאים הרבה להספידו ,וצריכים מקום גדול כמו
בית הכנסת .וכתוב בגמ׳ ,שרפרם אף הספיד את כלתו בבית הכנסת.
אמנם קצת משמע מכאן שמותר להספיד בבית הכנסת כל מת שבאים
הרבה להספידו .אולם זה לשון הטור והמחבר :״...אלא אם כן יהיה ההספד של
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אחד מגדולי העיר ,שכל בני העיר מתקבצין ובאין להספידו״ .וכתב מ״ב )סק״י(
שהיינו לאחד מגדולי העיר או לקרובו של הגדול ,וכל שכן כשההספד הוא
לתלמיד חכם .ומכאן משמע שדוקא לגדול העיר או קרובו ולא אנשים אחרים,
אף אם הם מכובדים .וביו״ד ,המחבר אף הגביל את הדין יותר :״מספידין
תלמידי חכמים ונשותיהם בבית הכנסת ובבית המדרש ,אבל לא שאר העם״.

שימוש בתלמיד חכם
עיין גפ"ת כח,ב
רי"ף ור"ן ט,א-ט,ב; רא"ש ריש אות ח
טור ,ב"י ושו"ע יו"ד רמג,ו
הרמב״ם ,הטור והמחבר השמיטו דין זה .אולם הרי״ף והרא״ש הביאוהו
להלכה ,וכן פסק רמ״א )ש״ך רמו סקכ״ג( .ומותר להשתמש במי שלמד משניות,
אבל אין להשתמש במי שלמד תלמוד .וריש לקיש מחמיר ולדעתו אין
להשתמש אף במי ששונה הלכות )משניות(.
הר״ן פירש באופן אחר ,וולדבריו לפי עולא מותר להשתמש במי שלומד
ואין להשתמש במי שמלמד ,וריש לקיש החמיר אף במי שלומד.

מבטלין תלמוד תורה להוצאת המת
עיין גפ״ת כח,ב  -כט,א )ת״ר מבטלין  -בעל מום הוא(
רי״ף ור״ן ט,ב; רא״ש ריש אות ט
רמב״ם אבל יד,ט
טור ,ב״י ושו״ע יו״ד שסא,א

מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת .במה דברים אמורים? כשאין לו
כל צורכו .אבל יש לו כל צורכו ,אין מבטלין .וכמה כל צורכו? נחלקו בגמ׳ ,רב
שמואל בר איניא משמיה דרב אמר :שנים עשר אלף אנשים וששת אלפים
שופרות .ורב ששת אמר :כנתינתה ,שישים ריבוא; והלכה כמותו .והני מילי
למאן דקרי ותני ,אבל למאן דמתני ,לית ליה שיעורא.
כתב הר״ן שיש מפרשים שדין ביטול תלמוד תורה כאן הוא רשות ,שאין
חובת ביטול תורה אלא למת מצוה בלבד .אבל הנכון הוא שדין ביטול תלמוד
תורה כאן הוא חובה ,וכן פסקו הפוסקים )ש״ך סק״א(.
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כתב הש״ך )סק״ב( שאין צורך בתרוייהו ,קרא ושנה ,אלא אם קרא או
שנה צריך שישים ריבוא.

לא קרא ולא שנה
כתבו התוס׳ והרא״ש ,שמגמ׳ זו ממילא שמענין דלמאן דלא קרי ולא
תני ,אין מבטלים אלא כדי צורך קבורה בלבד.
וכתב הבה״ג )באחד שלא קרא ולא שנה( שאם יש לו מי שיתעסק עמו
אין צריך להתבטל בשבילו ,דמסתמא מטפלים ומלווים אותו כראוי .אמנם כתב
רב נטרונאי גאון שאפילו למאן דלא קרי ולא תני על כל פנים צריכים עשרה,
כיון שצריכים לעשות שורה ולומר קדיש וברכת אבלים )רמב״ן( .אולם כתב ב״י
בשם סמ״ג שעכשיו מבטלים מן הסתם על כל אדם מישראל ,כיון שכולם
מלאים מצוות כרימון ואין לך אחד מישראל שאינו או במקרא או במשנה ,וכן
פסק הרמ״א בשו״ע .וכתב הט״ז )סק״א( שהרמ״א חולק על דעת הבה״ג לעיל.
אמנם ,רב הלומד עם תלמידיו אין צריך לבטל בשביל זה מן הסתם .ועיין
ערוה״ש )סק״ג( שדין הסמ״ג ,שאין איש מישראל שאינו לא במקרא ולא
במשנה ,זהו לדורותיהם בלבד.
נחלקו הראשונים לגבי אשה וקטן .סמ״ג ורמב״ן כתבו דכיון שאשה לא
ש ְנתה  -די בעשרה כדלעיל .אולם כתב הטור בשם הרא״ש שאשה
קראה ולא ָ
אינה מצוה לקרוא ואם היא עושה מה שמוטל עליה וזהירה בלימוד בניה
ובעלה ,דינה כמאן דקרא ושנה .המחבר הביא את שתי הדעות וכתב שנהגו
לקולא באשה וקטן ,ואין צורך יותר מאשר אחד שלא קרא ולא שנה.
והיינו דוקא לבטל תורה ,אבל כל בני העיר מבטלים מלאכה ובאים
ללוות אפילו אם לא קרא ולא שנה .שכן ,אין מבדילים בזה אלא לענין תלמוד
תורה ולא למלאכה.
אין מבטלים תינוקות של בית רבן עבור הוצאת המת ,אפילו אם מת
אדם גדול .שכן ,אין מבטלים תורת תינוקות של בית רבן אפילו לבניין בית
המקדש .ונראה שגם המלמד שלומד איתם לא יתבטל מלימודו ,דאם הוא
יתבטל גם הם יתבטלו )ערוה״ש סק״ג(.
כתבו הראשונים שכל דין זה הוא דוקא לענין הלוויה ,אבל לענין שאר
צורכי המת אין מבטלים תורה עבורו אם יש יורשים או חברה קדישא שמטפלים
בצרכי המת )תוס׳ רא״ש פ״ב דכתובות ,רמב״ן וטור(.
ועיין עוד ,מש״כ לעיל )ג,א( ״ביטול מצוה מפני מקרא מגילה״.
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קפנדריא
עיין גפ״ת כט,א )אין עושין  -שער נגב(
רי״ף ור״ן ט,ב; רא״ש ריש אות ט
רמב״ם תפילה יא,ח
טור ,ב״י ושו״ע קנא,ה

אסור לעשות קפנדריא בבית הכנסת .אמנם ,אם היתה הדרך עוברת
שם לפני שנבנה בית הכנסת  -מותר .וכן אם לא נכנס בה תחילה כדי לקצר את
דרכו  -מותר לעשותה דרך .והנכנס לבית הכנסת להתפלל מותר לעשותו
קפנדריא.
רא״ש וטור גורסים שאם נכנס בה להתפלל ״מצוה לעשות קפנדריא״,
והוא על פי הנביא )יחזקאל מו,ט( שנכנסים דרך שער צפון ויוצאים דרך שער
נגב והוא מראה בזה חביבות למקום .אבל הרי״ף והרמב״ם כתבו ״מותר לעשות
קפנדריא״ ,וכן כתב המחבר .ועיין באר הגולה שהמחבר כתב כן לאפוקי מגירסת
הרא״ש והטור דגרס ״מצוה״ .אולם עיין מ״א )סק״ז( שאפשר שטעות סופר הוא
בשו״ע ,וצ״ל :מצוה למי שנכנס ,וכן כתב מ״ב )סקכ״א(.
״ונראה לי דדוקא בית הכנסת עצמו ,אבל לעבור דרך חצר בית הכנסת
כדי לקצר הדרך מותר ,ומעשים בכל יום יוכיחו ,וכן דרך פרוזדור של בית
הכנסת מותר לקצר״ )ערוה״ש סק״ח(.

קלות ראש בבית הקברות
עיין גפ״ת כט,א )עלו בו עשבים  -ארישא(
רי״ף ור״ן ט,ב; רא״ש ריש אות ט
רמב״ם אבל יד,יג
טור ,ב״י ושו״ע יו״ד שסח,א-ב

בית הקברות אין נוהגים בו קלות ראש מפני כבודם של מתים :אין
מרעים בו את הבהמה ,ואין מוליכים בו אמת המים ,ואין מלקטים בו עשבים,
ואם ליקט ,שורפם במקומם.
כתב ערוה״ש )סק״א( שכל הדברים שהזכרנו לעיל ,שאסורים בבית
כנסת משום קלות ראש ,אסורים גם כאן ,כגון אכילה ,שתיה ,קישוט ,טיול
וקפנדריא; וכל שכן שאסור ליפנות שם )כל בו( ,ואפילו רחוק מן הקברים .אולם
לא שייך לאסור הספד בבית הקברות ,דעיקרו להספד.
כתב הר״ן ששורפים את העשבים מפני שהם אסורים בהנאה .וכתב ב״י
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דצריך לומר שהר״ן מדבר על קבר של בנין ,דאי בקרקע עולם מותר בהנאה.
וערוה״ש )סק״ו( כתב שאין כן כוונת הר״ן ,אלא שחכמים אסרום בהנאה מפני
כבוד מתים .אמנם המרדכי כתב דהטעם ששורפם במקומם אינו משום כבוד
המתים ,אלא קנסא הוא או כדי שלא יחשדוהו שמוליכו לבהמתו .וכן אם היה
צריך ללקטם לצורך בית הקברות ,שורפם במקומם.
וכתב הרא״ש דדין זה ששורפם במקומם הוא אף בעשבים הגדלים
בקרקע עולם של בית הקברות ,והוא אינו אסור בהנאה אלא מפני כבוד המתים.
אבל עשבים הגדלים על קבר של בנין אסורים בהנאה .אמנם מותר לקטוף
פירות מהאילנות הנטועים בבית הקברות ,דאין בזה משום קלות ראש ואין כאן
חשש מפני כבוד המתים .אולם אותם עצים שהם על הקברות ממש אסורים
בהנאה.
כתב המרדכי שמותר לקחת מקרקע עולם של קבר עבור רפואה ,דקרקע
עולם אינה אסורה בהנאה ,וכיון שמדובר ברפואה אין בה משום קלות ראש.
כתב פתחי תשובה )סק״א( בשם החתם סופר שאפילו אם נקבר שם רק
אדם אחד  -אם הוקצה לבית הקברות יש למקום קדושת בית הקברות.
הרמ״א כתב בשם תרומת הדשן שאם מושל העיר מרעה את בהמותיו
בעשבים שעל גבי הקברים ואי אפשר למחות בידו כי אם בהוצאה מרובה ואין
יד הקהל משגת ,מוכרים דברים שעל הקברים כדי להציל את הקברים מיד
העכו״ם .ואם אין מה למכור ואין יד הקהל משגת ,אין צריכים למחות .וכתב
פתחי תשובה )סק״ד( בשם שו״ת שיבת ציון שכל זה הוא בהפרעה זמנית ,כגון
לבקר וכדומה .אבל בבזיון קבוע )כגון שהשלטונות מבקשים לסלול כביש
ָ
מרעה
על אותו מקום( צריכים לעשות כל מאמץ למנוע את הדבר ,ואם אי אפשר יש
להעביר את הקברים למקום אחר.

ארבע פרשיות
עיין גפ״ת כט,א  -ל,ב )משנה(
רי״ף ור״ן ט,ב  -י,ב; רא״ש ריש אות י
רמב״ם תפילה יג,כ-כג
טור ,ב״י ושו״ע תרפה,א-ז

פרשת שקלים
בראש חודש אדר )הסמוך לניסן( קוראים את פרשת שקלים ,שהיא מ״כי
תשא״ עד ״ועשית כיור״ .ומפטיר ״ויכרות יהוידע״ )לפי מנהג הספרדים( .לפי
מנהג אשכנז מתחילים ״בן שבע שנים יהואש במלכו״ ,ואע״פ שאין שם אלא
י״ז פסוקים ,כיון דסליק עניינא שפיר דמי )ערוה״ש סק״ג(.
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אם חל ראש חודש במשך השבוע ,ואפילו בערב שבת ,מקדימים לקרוא
פרשת שקלים בשבת שלפניו ,ואם חל ראש חודש בשבת קוראים בו ביום.
אם חל ראש חודש אדר בשבת ,מוציאים שלשה ספרי תורה .בראשון
קוראים ששה קרואים בפרשת השבוע; בשניה קוראים לשביעי בשל ראש
חודש; ובשלישי קוראים את המפטיר בפרשת שקלים .ועיין ערוה״ש )סק״ד(
שיש לקרוא דוקא ששה קרואים בספר הראשון ולא יותר .וממילא שאין
מוסיפים קרואים בשבת כזו.
אחר גמר הקריאה בספר השני מניחים את הספר השלישי על השולחן
ליד הספר השני ,ואומר חצי קדיש .וכן בכל מקום שיש שני ספרי תורה )או
יותר( מניחים את הספר של המפטיר ליד הספר הראשון ואומר חצי קדיש )מ״ב
סק״ה(.
אם טעו ומיד לאחר סיום קריאת פרשת השבוע לקחו את הספר שהיה
מגולל לפרשת שקלים וברך את הברכה לפניה והתחילו לקרוא ,יסיימו את
הקריאה ההיא .ואחר כך יקראו בספר השלישי את המפטיר לראש חודש
ויפטירו ״השמים כסאי״ ,מאחר שבקריאת התורה סיימו בענין ראש חודש )מ״ב
סק״ה(.
בגמ׳ דנו איך נוהגים אם חל פרשת שקלים בפרשת תצוה או כי תשא.
וכתב הר״ן שעכשיו מקרים אלו הם בלתי אפשריים ,אמנם בזמנם היתה
אפשרות כזאת.

פרשת זכור
קוראים את פרשת זכור בשבת שלפני פורים ,ואפילו אם חל פורים בערב
שבת קוראים פרשת זכור בשבת שלפניו .ההפטרה לפרשת זכור היא ״פקדתי
את אשר עשה עמלק״ .ויש מתחילים פסוק אחד לפני כן מפני שהוא תחילת
הפרשה.
הרבה פוסקים סוברים שקריאת פרשת זכור היא מצוה דאורייתא וש ִמן
התורה חייבים לקרוא פרשת מחיית עמלק פעם אחת בשנה .וחז״ל קבעו את
החיוב בשבת שלפני פורים כדי להסמיך את מחיית עמלק למפלת המן .ועיין
שעה״צ )סק״ו( שאמנם כתב תרומת הדשן בשם הרא״ש שקריאת פרשת זכור
בציבור הוי דאורייתא ,אך אין לזה שום מקור .אלא מצוות זכירת עמלק הוי
דאורייתא והקריאה בציבור בשבת זו הוי תקנה דרבנן.
עיין מ״ב )סקי״ד( שהקורא צריך לכוין להוציא את כל השומעים ידי
חובה ,וגם השומעים צריכים לכוין לצאת ידי חובה.
כתב המחבר שכיון שפרשיות הללו )זכור ופרה( הן מדאורייתא ,בני
היישובים שאין להם מנין צריכים לבוא למקום שיש מנין בשבתות הללו כדי
לשמוע את הפרשיות הללו .והרמ״א הגיה :ואם אי אפשר להם לבוא מ״מ יזהרו
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לקרותם בנגינתם ובטעמם.
כתב תרומת הדשן דקריאת פרשת זכור בעשרה עדיפה על מקרא מגילה
בציבור ,שכן לדעת רוב הפוסקים מקרא מגילה בזמנו סגי ביחיד .לכן אם אי
אפשר לו לקיים את שניהם ,יראה לקיים קריאת פרשת זכור בציבור.
אמנם כתב מ״א שעדיף לבוא בפורים לבית הכנסת ויוכל כך לקיים את
שניהם ,דמן התורה יוצאים בקריאת התורה של פורים :״ויבא עמלק״ .אולם
מ״ב )סקט״ז( וערוה״ש )סק״ח( חולקים על זה מכיון שבפרשת ויבא עמלק לא
מוזכרת מצוות זכירת עמלק או מחיית עמלק לכלל ישראל )אלא רק יש שם
הבטחת הקב״ה :״כי מחה אמחה את זכר עמלק״(.
עיין מ״ב )סקי״ח( שיש אומרים שצריך לקרוא ״ ֵזכר״ בצירי ,ויש אומרים
שצריך לקרוא ״ ֶזכר״ בסגול .ולכן מהנכון שהקורא יקרא את שניהם לצאת ידי
שמים .אולם עיין מאמרו של ר׳ מרדכי ברויאר )מגדים י׳( שהוכיח בתקיפות
שאין צורך בזה.

פרשת פרה
בשבת שלאחר פורים קוראים את פרשת פרה ואת ההפטרה :״וזרקתי
עליכם מים טהורים״ .ויש מוסיפים עוד שני פסוקים עד :״וידעו כי אני ד׳״ מפני
שזה סוף הענין.
ב״י כתב בשם תוס׳ )ברכות יג,א ד״ה בלשון( שפרשת זכור ופרשת פרה
הוי מדאורייתא .אמנם כן כתוב בתוס׳ ר׳ יהודה החסיד ,תוס׳ הרא״ש ,הריטב״א
ותרומת הדשן .אולם בתוס׳ שלנו לא כתוב שפרשת פרה הוי דאורייתא אלא
רק מוזכר שם ענין פרשת זכור .כנראה שגם למהרש״ל היה כתוב פרשת פרה,
אך הוא כתב שיש למחוק את המילים האלו.
המחבר כתב בסימן זה שיש אומרים שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה
חייבים לקרוא מדאורייתא )ובקמו,ב כתב בלא לשון ״י״א״ ששתי הפרשיות הן
מדאורייתא( .אולם מ״א כתב בשם של׳ה ,ב״ח ,מהרי״ל ועוד ,שפרשת פרה
אינה דאורייתא .וכן כתב הגר״א שהיתה למחבר נוסחה משובשת בתוס׳ .אמנם
עיין מ״ב )סקט״ו( שאפילו במצוה דרבנן צריכים לכוין לצאת ידי המצוה.

פרשת החודש
בשבת שלפני ר״ח ניסן )ואם ר״ח ניסן הוא בשבת קוראים בו ביום(
קוראים את פרשת החודש ואת ההפטרה :״בראשון באחד לחודש״ )יחזקאל
מה( .לפי מנהג אשכנז מוסיפים שני פסוקים בהתחלה ושלשה פסוקים בסוף,
דאע״ג שאין זה מענין ראש חודש ניסן מ״מ הם מענין הפרשה ,שכולה מדברת
על ענין הנשיא לעתיד לבוא.
אם חל ראש חודש ניסן בשבת מוציאים שלשה ספרים ,כדלעיל בפרשת
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שקלים.

הסימן
הימים שראוי לקבוע בהם ראש חודש אדר זבד״ו  -כלומר ,שבת ,יום
ב׳ ,יום ד׳ וערב שבת .וסימן לשבתות ההפסקה :זט״ו ,ב״ו ,ד״ד ,ובי״ו.
הסימן
זט״ו
ב״ו
ד״ד
ובי״ו

ראש חודש אדר חל ביום
שבת
יום ב׳
יום ד׳
ערב שבת

ההפסקה בתאריך
ט״ו אדר
ו׳ אדר
ד׳ אדר
ב׳ אדר וט״ז אדר

התפילה
כתב מ״א שאין מזכירים נשמות בכל ארבע שבתות אלו ,אך אומרים
צדקתך צדק במנחה .ויש נוהגים לומר אב הרחמים .אולם כתב ערוה״ש )סק״ט(
שאין לאומרו כיון שאין מזכירים נשמות ולא גרע משבת שמברכים את החודש.

קריאת התורה בראש חודש טבת
עיין גפ״ת כט,ב
רי״ף ור״ן ט,ב  -י,א; רא״ש ריש אות י
רמב״ם תפילה יג,כד
טור ,ב״י ושו״ע תרפד,ג

חל ראש חודש בשבת
אם חל ראש חדש טבת בשבת מוציאים שלשה ספרי תורה .בראשון
קוראים ששה קרואים בפרשת השבוע; בשני קורא לשביעי בפרשת ראש חודש
ומתחילים מ״וביום השבת״; בשלישי קורא מפטיר בשל חנוכה .ומפטירים :״רני
ושמחי״ )זכריה ב,יד(.
אם טעו וקראו בשני בשל חנוכה ובשלישי בשל ראש חודש ,מכל מקום
קוראים את ההפטרה בשל חנוכה משום פרסומי ניסא .ומ״מ אם קראו את
ההפטרה של ראש חודש ,״השמים כסאי״ )ישעיה סו,א( ,יצאו בדיעבד )בה״ל
ד״ה ואם טעה בשם החיי אדם(.
כשגומרים לקרוא את פרשת השבוע ,מניחים את הספר השני אצל
הראשון )ולא אומרים קדיש( ומגביהים את הראשון .וכשגומרים לקרוא בספר
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השני ,מניחים את הספר השלישי אצל השני ,אומרים חצי קדיש ואחר כך
מגביהים את השני.

חל ראש חודש בחול
אם חל ראש חודש טבת ביום חול ,מסקנת הגמ׳ היא שמוציאים שני
ספרי תורה .בספר הראשון קוראים שלשה אנשים בפרשת ראש חודש )כהן עד
״רביעית ההין״; לוי עד ״ונסכה״; ישראל עד ״ונסכו״( ,ובספר השני קוראים
לאחד בקריאה לחנוכה.
כתוב בגמ׳ שאין משגיחין בחנוכה ,וראש חודש עיקר .הלכך אם הקורא
טעה וקרא ארבעה קרואים בפרשת ראש חודש ,אין צורך לקרוא את הקריאה
של חנוכה כלל .ואפילו אם הרביעי רק התחיל את הקריאה של ראש חודש,
אין לדלג לקריאה של חנוכה .אמנם כל זה אם הוציאו רק ספר תורה אחד ,אבל
אם הוציאו שני ספרים ,יש להוסיף ולקרוא את הקריאה של חנוכה לעולה
חמישי מפני פגמו של הספר השני .שכן ,מוטב לבטל הא דאמרינן דבראש חודש
אין מוסיפים על ארבעה מלפגום בספר תורה )רוקח ושבלי הלקט(.
במקרה זה יש לומר את הקדיש אחר העולה החמישי ,ואם כבר אמרו
קדיש אחר הרביעי אין לאומרו אחר החמישי )מ״א סק״ד ,מ״ב סקט״ז(.
כתב הרמ״א שאם התחילו לקרוא לראשון בשל חנוכה ,יש להפסיק
ולקרוא את הקריאה של ראש חודש .אולם הט״ז )סק״ד( חלק על זה ,ואם
התחיל בשל חנוכה יגמור את קריאת הכהן לחנוכה ,ולשאר שלשת הקרואים
יקרא בראש חודש .כל זה אם התחיל בברכה שלפני הקריאה .אבל אם לא
התחיל לברך ,אף שנזדמן בידם אותו ספר שהוא מתוקן לחנוכה ,אין לו לחוש
לזה לכו״ע ויגללו את הספר ויקראו בספר השני ,שהוציאוהו לקריאת ראש
חודש )ואין כאן פגם לספר תורה זו כיון שיקראו בו אחר כך( )בה״ל ד״ה ואם
טעה ,וגם בערוה״ש סק״ה פסק כט״ז(.

סדר היום בתענית
עיין גפ״ת ל,ב
רי״ף ור״ן י,א  -י,ב; רא״ש ריש אות י
רמב״ם תעניות א,יז
טור ,ב״י ושו״ע תקעו,טז

הרמב״ם כתב את סדר היום של תענית ציבור על פי המימרא של אביי,
וכן הביא המחבר בשו״ע :״בכל תענית שגוזרין על הציבור מפני הצרות ,בית
דין והזקנים יושבין בבית הכנסת ובודקים על מעשה אנשי העיר מאחר תפילת
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שחרית עד חצי היום ,ומסירין המכשולות של עבירות ,ומזהירין ודורשין וחוקרין
בעלי חמס ועבירות ומפרישין אותן ,ועל בעלי זרוע ומשפילין אותן ,וכיוצא
בדברים אלו .ומחצי היום ולערב  -רביע היום קוראין ...בתורה ...ומפטירין
בנביא) ...עיין לקמן ״קריאת התורה בתענית ציבור״( ,ורביע היום האחרון
מתפללין מנחה ,ומתחננים וזועקים ומתוודים כפי כוחם״.
ומ״א )סקי״ב( תמה למה אין אנו נוהגים כן ,הלא זהו עיקר התענית.
וכתב ערוה״ש )סקכ״ב( שהטעם הוא מפני שאין בידינו למחות בעוברי עבירה,
כידוע.

קריאת התורה בפסח
עיין גפ״ת ל,ב  -לא,א )משנה  -בוכרא(
רי״ף ור״ן י,ב; רא״ש אות י
רמב״ם תפילה יג,ח
טור ,ב״י ושו״ע תפח,ג; תצ,א,ה-ו,ח

כתוב בגמ׳ :״והאידנא נהוג עלמא למיקרי  -משך ,תורא ,קדש ,בכספא,
פסל ,במדברא ,שלח ,בוכרא״.
א(
ב(
ג(
ד(
ה(
ו(
ז(
ח(

משך " -משכו וקחו" )שמות יב,כא(.
תורא " -שור או כשב" )ויקרא כב,כו(.
קדש " -קדש לי כל בכור" )שמות יג,א(.
בכספא " -אם כסף תלוה את עמי" )שמות כב,כד(.
פסל " -פסל לך" )שמות לד,א(.
במדברא " -וידבר ...במדבר סיני" )במדבר ט,א(.
שלח " -ויהי בשלח פרעה את העם" )שמות יג,יז(.
בוכרא " -כל הבכור" )דברים טו,יט(; ואם חל בשבת מתחילים מ"עשר תעשר"
)דברים יד,כב(.

ביום הראשון קוראים את פרשת ״משכו וקחו״ שדנה בקרבן פסח; ביום
השני קוראים ״שור או כשב״ הדן בספירת העומר; ביום השביעי קוראים ״ויהי
בשלח״ הדן בקריאת ים סוף ושירת הים; ובשאר כל הימים קוראים לפי הסדר
שהפרשיות כתובות בתורה )ר״ן(.
כתבו תוס׳ והראשונים שסדר זה לא משתנה אלא אם כן א׳ של פסח
חל ביום ה׳ ,שאז קוראים פסל לך בשבת )מפני שכתוב בה מענייני השבת(,
וביום א׳ ב׳ וג׳ קוראים :קדש ,בכספא ,במדברא.
תוס׳ והראשונים העירו שמהמשנה והגמ׳ משמע שלא היו נוהגים
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להוציא ספר שני ולקרוא בקרבנות היום במועדים .אמנם המנהג הזה כן מופיע
בסידור רב עמרם גאון ,וכן נוהגים בכל המועדים לקרוא בקרבנות היום
שבפרשת פינחס.
בימי חול המועד אין אומרים קדיש עד אחר קריאת הרביעי ,שאז נשלם
מנין הקרואים .אך בשבת ,יו״ט ויו״כ נשלם מנין הקרואים לפני שקורא מפטיר,
ועל כן אומרים את הקדיש תיכף )מ״ב סק״י(.
ביום הראשון מפטירים ביהושע :״בעת ההיא״ )יהושע ה( ,ויש
מתחילים :״ויאמר יהושע אל העם התקדשו״ )יהושע ג( וכן נוהגים עכשיו )מ״ב
סק״י(.
ביום השני )בחו״ל( מפטירים בפסח דיאשיהו :״וישלח המלך״ עד
״ואחריו לא קם כמוהו״ )מלכים ב׳ כג,א(.
ביום השביעי מפטירים :״וידבר דוד״ )שמואל ב׳ כב,א( .וביום השמיני
לעמד״ )ישעיה י,לב(.
ֹ
בנב
)בחו״ל( מפטירים :״עוד היום ֹ
לענין שבת חול המועד ,עיין לקמן ״קריאת התורה בסוכות״.

קריאת התורה בשבועות
עיין גפ״ת לא,א
רי״ף ור״ן י,ב; רא״ש אות י
רמב״ם תפילה יג,ט
טור ,ב״י ושו״ע תצד,א-ב

מסקנת הגמ׳ היא שבחג שבועות קוראים ״בחודש השלישי״ )שמות
יט,א( .וקוראים את עשרת הדברות בטעם עליון )מ״ב סק״ג( .ועיין בה״ל )ד״ה
מבחדש( שפרט את ענין טעם עליון וטעם תחתון .ההבדל העיקרי שביניהם הוא
שבטעם עליון כל דיבור הוא פסוק בפני עצמו ,ולפי טעם תחתון מחברים כמה
דיבורים לפסוק אחד .לכן בשבועות ,שבו ביום ניתנו עשרת הדברות ,קוראים
בטעם עליון כדי להדגיש את כל אחד מעשרת הדברות בנפרד .אבל כשקוראים
פרשת יתרו ופרשת ואתחנן אין קוראים אלא בטעם תחתון )וכן מנהג רוב
הקהילות בארץ ישראל( .אמנם יש נוהגים שבקריאה בציבור תמיד קוראים
בטעם עליון ,ורק היחיד הקורא לעצמו קורא בטעם תחתון )וכן המנהג ברוב
קהילות בחו״ל(.
ביום טוב שני של גלויות קוראים ״כל הבכור״ )דברים טו,יט(; ואם חל
בשבת מתחילים מ״עשר תעשר״ )דברים יד,כב(.
מפטירים במעשה מרכבה )יחזקאל א,א( .יש נוהגים שרק גדול וחכם
קורא את ההפטרה הזאת על פי המשנה )חגיגה ב,א( :״ולא במעשה מרכבה
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אלא אם כן היה חכם ומבין מדעתו״ .גם יש נוהגים שכל מי שקורא אותה עם
המפטיר בלחש אומר אותה מעומד מפני כבודה )מ״ב סק״ד(.
ביום טוב שני של גלויות מפטירים בחבקוק )ב,כ(.

קריאת התורה בראש השנה
עיין גפ״ת לא,א
רי״ף ור״ן י,ב; רא״ש אות י
רמב״ם תפילה יג,י
טור ,ב״י ושו״ע תקפד,ב; תרא,א

ביום ראשון של ראש השנה קוראים ״וה׳ פקד את שרה״ )בראשית
כא,א(; ומפטירים בחנה )שמואל א׳ א,א( .וכתב הר״ן כי שניהם נפקדו בראש
השנה.
ביום השני קוראים ״והאלקים נסה את אברהם״ )בראשית כב,א( מפני
ואילו ,שבשביל כך תוקעים בשופר של איל )ר״ן(.
שמוזכרת בו עקידת יצחק ֵ
ומפטירים ״כה אמר ה׳ מצא חן במדבר״ )ירמיה לא,א( ,מפני שחובת היום
להזכיר זכרונות ,וכתוב בסוף הפרק :זכור אזכרנו וכו׳ )ר״ן(.
אם טעו וקראו את פרשת העקידה ביום הראשון  -יצאו ,ויקראו ״וה׳
פקד את שרה״ ביום ב׳ .אמנם אם עדיין לא ברכו ברכה אחרונה ,יגללו ויקראו
עמו פרשת ״וה׳ פקד״ וכו׳ עד סופו ,ואחר כך יברך ברכה אחרונה )מ״ב תקפד
סק״ח( .ואם טעו ביום השני וקראו ״וה׳ פקד״ בחמשה קרואים ,יקרא עוד אחד
ויקראו בו מתחילת העקידה עד סופה .ואפילו אמרו קדיש יעשה כן ,ויאמר
קדיש שנית .ואם כבר נסתלק ספר זה ,יכול לקרוא בספר השני למפטיר את
פרשת העקידה ,ויגלול ויקרא בו גם חובת היום )מ״ב ,תרא סק״ח(.
בשני הימים מעלים חמשה קרואים ,ועיין מ״ב )תקפד סק״ח( לגבי מקרה
שטעו והעלו רק ארבעה קרואים לתורה.
כתב ערוה״ש )תקפד סק״ג( שיש לקרוא את קריאת התורה בניגון של
ימים הנוראים.

פרק רביעי
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קריאת התורה ביום כיפור
עיין גפ״ת לא,א
רי״ף ור״ן י,ב; רא״ש אות י
רמב״ם תפילה יג,יא
טור ,ב״י ושו״ע תרכא,א; תרכב,ב

ביום כיפור בשחרית קוראים ששה בעבודת כהן גדול ביום הכיפורים
)ויקרא טז,א( ,ומפטירים :״כה אמר רם ונשא״ )ישעיה נז,יד( שמוזכרות בה
תענית ותשובה.
כתוב בזוהר שכל מי שמצטער על מיתת בני אהרן או מוריד דמעות
עליהם מוחלים לו על כל עוונותיו ובניו אינם מתים בחייו .והעיקר בזה שעל
ידי זה יתן לב לשוב מעבירות שבידו ,אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו אזובי
הקיר )מ״ב תרכא סק״ב בשם מטה אפרים(.
במנחה קוראים שלשה בעריות של אחרי מות )ויקרא יח,א( כדי שכל
מי שנכשל בעבירות הללו ייכלם ויחזור בתשובה )רמב״ם( .וכתבו תוס׳ עוד שני
טעמים :לפי שהנשים מקושטות בשביל כבוד היום וצריכים להזכירם שלא
יכשלו בהן ,וכן כסימן לקב״ה שכמו כן לא יגלה ערוותם בעוונותם .ואין אומרים
קדיש על הספר במנחה ,אלא החזן אומר קדיש לפני העמוד לפני תפילת עמידה
)מ״ב סק״ח(.
השלישי קורא בתורה ומפטיר ביונה לפי שיש בה גודל כח התשובה,
ועוד שאי אפשר לברוח מה׳ יתברך )מ״ב תרכב סק״ז ,ועיין עוד שעה״צ סק״ו(.
ומסיים את ההפטרה בפסוקים ״מי א-ל כמוך״ שיש בהם י״ג מדות הרחמים.
כתב המחבר שהמפטיר מברך לפניה ולאחריה כמו בשחרית ,ואם חל
בשבת מזכיר בה של שבת וחותם בשל שבת .אולם הרמ״א כתב שאין מנהג
אשכנז כן אלא אין מברכים ״על התורה ועל העבודה״ וכו׳ כלל במנחה ,בין
בחול בין בשבת.
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קריאת התורה בסוכות
עיין גפ״ת לא,א
רי״ף ור״ן י,ב  -יא,א; רא״ש אות י
רמב״ם תפילה יג ,יב-יג
טור ,ב״י ושו״ע תרנט,א; תרסב,ג; תרסג,א,ג; תרסח,ב; תרסט,א

יום ראשון
ביום הראשון של סוכות קוראים ״שור או כשב״ )ויקרא כב,כו( ומפטירים
״הנה יום בא״ )זכריה יד,א( מפני שיש בה מענין סוכות.

יום טוב שני של גלויות
ביום טוב שני של גלויות קוראים ״שור או כשב״ כמו ביום הראשון של
החג .ומפטירים ״ויקהלו״ )מלכים א׳ ח,ב( מפני שיש בה ענין חנוכת הבית
שהיתה באותה אסיפה בחג הסוכות.

חול המועד
הרי״ף הביא את הגמ׳ )סוכה נה,א( :״אתקין אמימר בנהרדעא דמדלגי
דלוגי״ ,ונחלקו המפרשים בפירוש הגמ׳.

יום ראשון של חול המועד )יום ג׳ דסוכות(
רי״ף
הגאון

בשם

רש״י
רבותיו

בשם

תוס׳

כהן

לוי

שלישי

וביום השני

וביום
השלישי

וביום
השלישי

וביום השני

וביום
השלישי

וביום הרביעי

וביום השני

וביום
השלישי

וביום השני

רביעי
וביום השני
וביום
השלישי
וביום השני
וביום
השלישי
וביום
השלישי

כתב ב״י שיש חילופי נוסחאות ברמב״ם .בקצת נוסחאות כתוב כשיטת
רש״י ,ובקצת נוסחאות כתוב כשיטת הרי״ף; אמנם נוסח זה כרי״ף עיקר )וכן
מופיע אצלנו( וכן פסקו הרא״ש והטור ,וכן כתב בשו״ע .אולם הרמ״א כתב בשם
מהרי״ל שנוהגים כשיטת רבותיו של רש״י.
בהושענא רבה אי אפשר לנהוג כן כי אי אפשר לקרוא את הפרשה
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שלמחרת ,דשמיני עצרת הוא חג בפני עצמו ,ולכן לפי הרמ״א קוראים כדלהלן:

רמ״א

כהן

לוי

שלישי

וביום
החמישי

וביום השישי

וביום
השביעי

רביעי
וביום השישי
וביום
השביעי

כתב ב״י שבארץ ישראל ,שאין ספיקא דיומא ,אין קוראים אלא פרשת
היום בלבד .כלומר ,ביום השני קורא הכהן פרשת ״וביום השני״ ,וכן כל שלשת
העולים אחריו חוזרים וקוראים את אותה פרשה עצמה ,ועל דרך זה בכל שאר
הימים.

שבת חול המועד
בשבת חול המועד ,בין בסוכות ובין בפסח ,קוראים ״ראה אתה אומר
אלי״ )שמות לג,יב( .בסוכות מפטיר בקרבנות של אותו יום )ובחו״ל קוראים
ַ
בקרבנות של שני הימים של ספיקא דיומא לפי מה שהוא היום( .ומפטירים
״ביום ֹבא גוג״ )יחזקאל יח,לט( לפי שלעתיד לבוא מלחמת גוג ומגוג יהיה
בתשרי.
כתב הרמ״א בדרכי משה שכתוב במנהגים שבשבת חול המועד של
סוכות חותמים בברכת ההפטרה ״מקדש השבת וישראל והזמנים״ ,וכן מזכיר
סוכות באמצע הברכה .וצ״ע מאי שנא משבת חול המועד של פסח ,דאין
חותמים בה אלא ״מקדש השבת״? ותירץ שם דסוכות שונה ,שכן קרבנותיהם
חלוקים וכל יום הוא יום טוב בפני עצמו ,ולכן מברכים ב״הזמנים״ .אולם הגר״א
כתב )מעשה רב( שאין לסיים אלא מקדש השבת בלבד ,ובוודאי לשיטתו אין
להזכיר של סוכות באמצע הברכה )שעה״צ סק״ו(.

שמיני עצרת ושמחת תורה
מבואר בגמ׳ שבשמיני עצרת )ומדובר כאן על מנהג חו״ל ,דבארץ
ישראל הרי נוהגים מנהגי שמחת תורה בשמיני עצרת כדלקמן( קוראים ״כל
הבכור״ )דברים יד,כב( ,ואם חל בשבת מתחילים ״עשר תעשר״ )שם יד,כב(.
כתב הטור שיש מתחילים תמיד ב״עשר תעשר״ לפי שהוא זמן אסיף ומתנות
עניים .הר״ן כתב שיש נוסחאות בגמ׳ שמשמע מהן כך ,וכן המנהג .אמנם
בדיעבד אם כבר בירך על דעת לקרוא ״כל הבכור״ אין צריך לחזור )מ״ב סקי״ב(.
ומפטירים ״ויהי ככלות שלמה״ )מלכים א ח,נד( כי ביום השמיני שלח
שלמה את העם.
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המחבר הביא את מנהג ארץ ישראל ,שבשמיני עצרת מוציאים שלשה
ספרי תורה  -בראשון קוראים מ״וזאת הברכה״ עד סוף התורה; בשני קוראים
״בראשית״ עד ״אשר ברא אלקים לעשות״; ובשלישי מפטיר ״ביום השמיני
עצרת״ .ומפטיר ״ויהי אחרי מות משה״ )יהושע א,א( .אמנם כתב באר הגולה
שמנהג זה צריך עיון ,דהוא סותר ברייתא מפורשת וסתמא דתלמוד.
מתחילים מיד בקריאת ספר בראשית כדי שלא יהא פתחון פה לשטן
לקטרג לומר :כבר סיימו אותה ואינם רוצים לקרותה עוד.
בשני ״בראשית״ ,ויקחו את הראשון
אם יש רק שני ספרי תורה ,יקראו ֵ
כדי לקרוא את המפטיר .אבל אין לקרוא שתי קריאות ברצף בספר תורה אחד.
וכן ינהגו בכל מקום שצריכים שלשה ספרי תורה )ערוה״ש תרסט סק״א(.
בגמ׳ כתוב שבשמחת תורה מפטירים ״ויעמוד שלמה לפני מזבח ה׳״
)מלכים א׳ ח,כב( .אולם הרא״ש כתב בשם הירושלמי שיש נוהגים להפטיר
״ויהי אחרי מות משה״ )אמנם כתב קרבן נתנאל אות מה שלא מצא את
הירושלמי הזה( .תוס׳ )ד״ה למחר( כתבו שרב האי גאון תיקן להפטיר הפטרה
זו ,וכן נוהגים .אבל צ״ע ,דזה לא כדברי הגמ׳.

קריאת התורה בחנוכה
עיין גפ״ת לא,א
רי״ף ור״ן יא,א; רא״ש אות י
רמב״ם תפילה יג,יז
טור ,ב״י ושו״ע תרפד,א

בחנוכה קוראים בנשיאים )במדבר ז,א( .ובפסיקתא כתוב הטעם ,שבכ״ה
בכסלו נשלמה מלאכת המשכן .ומתחילים ״ויהי ביום כלות משה״ .ויש נוהגים
שמתחילים בברכת כהנים ,ומנהג יפה הוא לפי שנעשה הנס על ידי כהנים .כן
כתב הטור וכן פסק המחבר .אולם הרמ״א הגיה שמתחילים ״ביום כלות משה״.
ביום הראשון קוראים כהן ולוי את אותה הפרשה ,והשלישי קורא ״ויהי
המקריב ביום הראשון״ ,כן כתב הטור וכן פסק המחבר .אולם הרמ״א הגיה
שנוהגים שהכהן קורא את כל אותה הפרשה ,והלוי והישראל מחלקים את
״ויהי המקריב ביום הראשון״.
בכל שאר הימים הכהן קורא עד ״פר אחד״ ,הלוי גומר את הפרשה
והשלישי חוזר וקורא את כל הפרשה.
גם בדין זה הרמ״א חולק ,ולפי מנהג אשכנז השלישי אינו חוזר על
הפרשה אלא קורא את היום שלמחרת ,וכן המנהג בחוץ לארץ .אולם מנהג
ארץ ישראל כמחבר .אמנם בשבת ובראש חודש אין קוראים אלא את הנשיא
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של אותו יום בלבד גם לפי הרמ״א )מ״ב סק״ו(.
אם טעו וקראו ביום שני של חנוכה את פרשת הנשיא של יום ג׳ וכיוצא
בזה עלתה להם ,דאין קפידא בימים )מ״ב סק״ג(.
ביום השמיני מתחילים ״ביום השמיני״ וגומרים את כל הסדר .ויש
מקומות שקוראים עד הפרשה הראשונה של ״בהעלותך״ כדי להשלים את
הקריאה של חנוכה בסדר הנרות ,ומנהג יפה הוא )טור(.
בשבת חנוכה מוציאים שני ספרים .בראשון קוראים את פרשת השבוע,
ובשני את הקריאה של חנוכה .ומפטירים בנרות של זכריה ״רני ושמחי״ )זכריה
ב,יד( .ואם יש שתי שבתות ,בשניה מפטירים בנרות של שלמה )מלכים א׳ ז,מ(.
וכתב הר״ן שאע״פ שנרות של שלמה קדמו לנרות של זכריה ,מפטירים בזכריה
משום שהיא נבואה של העתיד.

קריאת התורה בפורים
עיין גפ״ת לא,א
רי״ף ור״ן יא,א; רא״ש אות י
רמב״ם תפילה יג ,יז
טור ,ב״י ושו״ע תרצג,ד

בפורים קוראים ״ויבא עמלק״ אע״פ שאין בו אלא ט׳ פסוקים .שכן ,כמו
שראינו לענין כ״א פסוקים של הפטרה ,אם סליק עניינא שרי ,והוא הדין כאן
)תוס׳ ורא״ש לעיל כא,ב ור״ן( .אמנם ב״י כתב שעכשיו נהגו לחזור על הפסוק
האחרון כדי להשלים לעשרה פסוקים ,וכן פסק בשו״ע .אולם הרמ״א חלק וכתב
כשיטת התוס׳ שאין המנהג לכפול את הפסוק האחרון של הפרשה.
ועיין מש״כ לעיל )כא,ב( ״אין פוחתין מעשרה פסוקים״.

קריאת התורה בשבת ראש חודש
עיין גפ״ת לא,א
רי״ף ור״ן יא,א; רא״ש אות י
רמב״ם תפילה יג,ד
טור ,ב״י ושו״ע תכה,א-ב

בשבת ראש חודש מוציאים שני ספרים .בראשון קוראים את פרשת
השבוע ,ובשני קוראים ״וביום השבת״ ״ובראשי חדשיכם״ עד סוף הפרשה.
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כתוב בגמ׳ שמפטירים ״והיה מידי חדש בחדשו״ ,והיינו ״השמים כסאי״
)ישעיה סו,א( .ואם חל ראש חודש ביום ראשון מפטירים ״ויאמר לו יהונתן מחר
חודש״ )שמואל א כ,יח(.

ראש חודש אלול
כתוב בפסיקתא שבשבתות של בין המצרים יש לקרוא ג׳ הפטרות של
פורענותא ,ובשבתות שבין תשעה באב וראש השנה יש לקרוא ז׳ הפטרות של
נחמתא ,ועיין בתוס׳ את כל הסדר .אמנם כשחל ראש חודש או ערב ראש חודש
)אב או אלול( באחת משבתות הללו ,נחלקו הראשונים אם יש לקרוא את
ההפטרה השייכת לראש חודש או לא.
כתב הטור שמפטירים ״השמים כסאי״ אפילו כשחל ראש חודש אלול
בשבת ,וכן פסק המהר״ם .ואמנם כן מסתבר ,שכן הפטרת ר״ח מוזכרת בגמרא
והפטרות ז׳ דנחמתא מוזכרות רק במדרש .אולם המרדכי כתב שמדלגים על
״השמים כסאי״ וקוראים בשבעה דנחמתא .ובהגהות מרדכי שם כתוב שכמו
כן מדלגים על הפטרת ״מחר חודש״ וקוראים בשבעה דנחמתא .ואע״פ שאלו
מוזכרות בתלמוד אין בכך כלום ,כמו שכבר כתבו התוס׳ )פסחים מ,ב ד״ה אבל(
שבכמה מקומות סומכים אנו על ספרים החיצונים ומניחים את דברי התלמוד.
וכן פסק האבודרהם שאין מדלגים על ג׳ דפורענותא וז׳ דנחמתא כלל .וכתב
ב״י שעליו ראוי לסמוך כיון שאבודרהם היה הבקיא בהני מילי .אמנם בכל זאת
יש לקרוא את הפסוק הראשון והאחרון של הפטרת ״השמים כסאי״ אחר גמר
קריאת ההפטרה כדי לזכור שהיום ראש חודש )ובשו״ע ,המחבר לא הזכיר את
קריאת הפסוק הראשון והאחרון של ״השמים כסאי״ בקשר לזה(.
בדרכי משה כתוב שהמנהג שלנו הוא שלא לדחות את הפטרת ראש
חודש ,״השמים כסאי״ ,עבור ז׳ דנחמתא .אבל יש לדחות את הפטרת ״מחר
חודש״ ,דאין מוזכר בה מנחמות ירושלים ,וכן פסק הרמ״א בשו״ע.

ראש חודש אב
כתב הרמ״א בדרכי משה שלפי האבודרהם הנראה לעיל משמע שגם
בראש חודש אב אין מפטירים ״השמים כסאי״ אלא מפטירים ״שמעו דבר ה׳״
)ירמיה ב,ד( .וכן פסק המרדכי וכן הוא במנהגים .אולם במנהגי מהרא״ק כתוב
שמפטירים ״השמים כסאי״ ,וכן פסק תרומת הדשן שיש לנהוג במקום שאין
מנהג אחר .ובהמשך דבריו כותב הרמ״א שיש לקרוא את הפטרת ״שמעו״
ולנהוג כב״י ,ולקרוא אחר הפטרה את הפסוק הראשון והאחרון של ״השמים
כסאי״ .ותמוה הדבר כיון שבשו״ע הרמ״א פסק כתרומת הדשן ,שבמקום שאין
מנהג העיקר הוא לקרוא ״השמים כסאי״ ,וכן פסק ערוה״ש .אולם הגר״א
בביאורו דחה סברא זו מההלכה ופסק כדעה הראשונה ,דמפטירים הפטרת
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״שמעו״ ,והביאו מ״ב )סק״ח(.
וכן אם אירע ראש חודש בארבע פרשיות כתב הרמ״א שיש להפטיר
בפרשה ולא בראש חודש ,וכן כתבו התוס׳ )ד״ה מפטיר(.

שני ימי ראש חודש
אם חל ראש חודש בשבת ויום ראשון ,כתב ב״י שיש אומרים להפטיר
ב״מחר חודש״ ולא ב״השמים כסאי״ כיון שהיום השני של ראש חודש הוא
העיקר .אולם ר׳ יצחק סבע הביא נגדם קושיא שאין עליה תשובה ממה שכתבנו
לעיל ,שבראש חודש אלול יש להפטיר ״השמים כסאי״ ,והרי ראש חודש אלול
לעולם שני ימים ואין הוא יכול לחול ביום שישי ושבת ,דלא אד״ו ראש .ממילא
על כרחך מדובר בשבת וראשון ,ובכל זאת כתוב שמפטירים ״השמים כסאי״
ולא ״מחר חודש״.
וכתב ב״י שבמקרה כזה יש לקרוא את הפסוק הראשון והאחרון של
הפטרת ״מחר חודש״ לאחר סיום קריאת ״השמים כסאי״ .והרמ״א כתב שאנו
נוהגים להפטיר רק ״השמים כסאי״ ותו לא.
עיין מש״כ לעיל )כא,ב( ״קריאת התורה בראש חודש״.

קריאת התורה בתשעה באב
עיין גפ״ת לא,ב
רי״ף ור״ן יא,א; רא״ש אות י
רמב״ם תפילה יג,יח
טור ,ב״י ושו״ע תקנט,ד )רמ״א(

בתשעה באב קוראים ״כי תוליד בנים״ )דברים ד( ומפטירים ״אסוף
אסיפם״ )ירמיהו ח .(,קוראים את ההפטרה בניגון של איכה )מ״ב סקי״ח( חוץ
מהפסוקים האחרונים )ערוה״ש סק״ה(.
כתב ערוה״ש )סק״ה( שבמסכת סופרים כתוב שכל אחד מן הקרואים
מברך ״דיין האמת״ קודם שיעלה לתורה .ולא נהגו כן ,אך מי שאומרו יאמר
בלא שם ומלכות.
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קריאת התורה בתענית ציבור
עיין גפ״ת לא,ב
רי״ף ור״ן יא,א; רא״ש אות י
רמב״ם תפילה יג ,יח
טור ,ב״י ושו״ע תקסו ,א; ב״י תקעה )רצא,ב ד״ה וז״ל הרא״ש(

במשנה ובברייתא בגמ׳ כתוב שבתעניות קוראים ברכות וקללות ,כלומר
בח ֹקתי .אמנם כתבו הר״ן ותוס׳ )כאן ובפסחים מ,ב ד״ה
את התוכחה שבפרשת ֻ
אבל( שאין אנו נוהגים כן אלא קוראים ״ויחל משה״ )שמות לב,יא( .וכן כתב
הרמב״ם שבתעניות שאנו מתענים על מה שאירע לאבותינו קוראים ״ויחל״.
וכתבו הגהות מיי׳ בשם רבו שאינו יודע על מה אנו סומכים שלא לקרוא
בברכות וקללות כדברי התלמוד .אבל הרמב״ם כותב שם שמה שמוזכר בגמ׳,
שקוראים בברכות וקללות ,היינו דוקא בתעניות שגוזרים על הציבור מפני
ודבר וכיוצא בהן .וכן כתוב במפורש במסכת סופרים )יז,ז(.
הצרות כגון בצורת ֶ
וכן כתב הרא״ש כדברי הגהות מיי׳ שהמשנה איירי בט׳ באב וז׳ תעניות
אחרונות ,ולא פליגי.
העבר,
ָ
ערוה״ש )סק״ב( הסביר שקוראים ״ויחל״ בתעניות ציבור שעל
שרובן על חורבן בית המקדש ,בגלל הקריאה מרמזת שכמו שכיפר ה׳ על מעשה
העגל ונתן לנו לוחות אחרונות ,כן אנו מקוים שיבנה לנו את בית המקדש
במהרה בימינו.
הטור הביא ארבע דעות בקריאת התורה בתענית ציבור:
א( אם חל התענית ביום ב׳ וה׳ קוראים את פרשת היום בשחרית ,דתדיר
ושאינו תדיר תדיר קודם .ובמנחה קוראים ״ויחל״.
ב( יקראו שנים בפרשת היום והשלישי יקרא ״ויחל״.
ג( בתעניות הכתובות בפסוק קוראים ״ויחל״ )חוץ מט׳ באב( )רב עמרם
גאון(.
ד( בכל התעניות ,בין תעניות ציבור ובין תעניות שגוזרים על הציבור ,בין
בב׳ וה׳ ,בין בשחרית בין במחנה ,קוראים ״ויחל״ )רב שר שלום(.
וכתב דרכי משה )תקעט אות א( בשם הגהות אשר״י )תענית פ״ד אות
לח( שבכל תענית ציבור קוראים ״ויחל״ )שמות לב,יא-יד( ואז מדלג על מעשה
העגל ומתחיל ״פסל לך״ עד ״אשר אני עושה עמך״ )שם לד,א-י( .וכן כתב
הרוקח .וכן פסק המחבר ,שבכל תענית )חוץ מט׳ באב כדלעיל( קוראים ויחל.
עוד כתב דרכי משה שם שהקהל קוראים את הפסוק ״שוב מחרון אפך״
וכו׳ )שם לב,יב( ,וכן ״ה׳ ה׳״ עד ״ונקה״ )שם לד,ו-ז( ,ופסוק ״וסלחת״ )שם ט(.
טעם ענין זה שפסוקים אלו נאמרים על ידי הציבור בדרך בקשה ותחינה
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)ערוה״ש סק״ג( .והחזן שותק בשעה שהקהל אומרים פסוקים אלו ,ואחרי כן
החזן חוזר וקורא אותם ,וכן המנהג .והש״ץ צריך ליזהר בזה להמתין עד שיסיימו
כולם ואחר כך יתחיל לקרוא כדי שכולם ישמעו את הקריאה.

הפטרה
כתוב במסכת סופרים :״יש אומרים שאין מפטירים בתענית ציבור ,ונהגו
בו העם להפטיר״ )לפי גירסת הגר״א שם( .וכן בראשונים מובאים מנהגים
חלוקים בזה ,ונהרא נהרא ופשטיה )ב״י(:
א( הרמב״ם סובר שאין מפטירים בשום תענית ,לא בשחרית ולא במנחה,
חוץ מט׳ באב בשחרית בלבד.
ב( ב״י כתב שמנהג בני ספרד דומה לרמב״ם ,ואין מפטירים בשום תענית,
לא בשחרית ולא במנחה .אך בט׳ באב מפטירים גם בשחרית וגם
במנחה.
ג( הטור והכלבו כתבו שבכל תענית מפטירים במנחה ולא בשחרית ,חוץ
מט׳ באב שמפטירים בו גם בשחרית וגם במנחה.
המחבר לא הזכיר את ענין ההפטרה בתענית ציבור ,אולם הרמ״א כתב
כמנהג הטור ,שמפטירים במנחה ״דרשו״ )ישעיה נה,ו(.
בענין סדר התפילה וקריאת התורה בתעניות גשמים נעסוק בהרחבה
במסכת תענית.

אין מפסיקים בקללות
עיין גפ״ת לא,ב
רי״ף ור״ן יא,א; רא״ש אות י
רמב״ם תפילה יג,ז
טור ,ב״י ושו״ע תכח,ו

כתוב במשנה שאין מפסיקים בקללות .ובגמ׳ נאמרו בזה שתי דעות:
א( משום שאין למאוס בתוכחה ,והמפסיק נראה שקץ במוסר ה׳ יתברך.
ב( כתוב במסכת סופרים שאומר הקב״ה :שאינו בדין שיהיו בני מתקללין
ואני מתברך .על פי זה כתוב שיש להתחיל קצת לפני תחילת התוכחה,
ולסיים קצת אחרי סיום התוכחה ,כדי שהברכה לא תהיה על הצרות.
וכתבו התוס׳ שיש ליזהר שלא להתחיל בפרשה פחות משלשה פסוקים.
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עוד נאמר בגמ׳ שדין זה הוא דוקא בתוכחה של תורת כהנים )פרשת
אמר הּ .אבל
בח ֹקתי( ,שנאמרה בגוף ראשון ובלשון רבים ,ומשה מפי הגבורה ָ
ֻ
התוכחה שבמשנה תורה )פרשת כי תבוא( ,שנאמר בגוף שלישי ובלשון יחיד,
אמר הּ ברוח הקודש )תוס׳( בכל זאת לא
אמר הּ ,ואע״פ שמשה ָ
משה מפי עצמו ָ
חשיבי פורענות כל כך וראוי לברך עליה )ר״ן ,ועיין שם לשונו ,שמשה אמרה
מפי עצמו והקב״ה הסכים שייכתב בתורה( .וכתב הרמב״ם שכבר נהגו העם
שאף בקללות של משנה תורה לא לפסוק בהן ,אלא אחד קורא את כולן.
כתב מ״ב )סקי״ז( שבהרבה מקומות נוהגים שהקורא בתורה הוא בעצמו
בח ֹקתי
עולה לברך ,ונכון הוא .ואפילו אם הוא כהן יכול לקרוא מתחילת פרשת ֻ
עד אחר התוכחה ,ומנין הקרואים ישלים משם והלאה .ובפרשת כי תבוא
יצמצם וישלים את מנין הקרואים עד שם ,והוא יהיה אחרון .ועיין בה״ל )ד״ה
ובח ֹקתי מחוברים יש לעשות כן ,שהכהן
ֻ
בפסוקים( שאף כשפרשיות בהר
הקורא יעלה לאחרון ויקרא מהתוכחה עד סוף הפרשה .ואע״פ שרגילים לחבר
את שתי הסדרות בעלייה הרביעית ,אין קפידא בדבר.
מחמת פחד התוכחה או בגלל חשש לאינצויי היו כאלו שנהגו מנהג
שטות לא לקרוא פרשיות אלו בציבור כלל ,ועיין )בה״ל ד״ה בפסוקים( דברים
חריפים ונפלאים נגד מנהג אוילי זה.
כתבו בירושלמי שיש לקרוא את הקללות שבתורת כהנים בגמגום.
כתב הרמ״א שנוהגים שלא לקרוא אחד בשמו לעלות ,שמא זה
שקראוהו לא ירצה לעלות ויבוא לקוץ בתוכחות ,אלא קוראים מי שירצה.
מלשון הרמ״א משמע שהגבאי אומר :׳יעמוד מי שירצה׳ ,וכן כתב מחצית
השקל .אולם כתב בה״ל )ד״ה בשמו( שדבר זה לא ייתכן ואין לחדש דין כזה.
אלא ודאי קוראים את העולה בשמו אך יש לברר לפני כן אם הוא מסכים
לעלות לתוכחה .ואע״פ שלא משמע הכי ,כן היא כוונת הרמ״א .אבל ודאי שאם
קראוהו לתורה חייב הוא לעלות ,דאם לא יעלה הוי עלבון לתורה .ומי שאינו
רוצה לעלות לתוכחה ייצא מבית הכנסת לפני כן )ערוה״ש סק״ו(.

תכלה השנה וקללותיה
עיין גפ״ת לא,ב
רי״ף ור״ן יא,א; רא״ש אות י
רמב״ם תפילה פ׳ יג,ב
טור ,ב״י ושו״ע תכח,ד

עזרא תיקן להן לישראל שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת,
ושבמשנה תורה קודם ראש השנה .מאי טעמא? כדי שתכלה שנה וקללותיה,
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ועצרת נמי הוי ראש השנה לפירות האילן.
וכתבו התוס׳ שאנו נוהגים להפסיק בשבת אחת בין קריאת התוכחה
לחג ,ולכן תמיד קוראים בפרשת במדבר קודם שבועות ,ובפרשת נצבים קודם
ראש השנה.
כשראש השנה ביום ב׳ או ג׳ ,יש שתי שבתות בין ראש השנה לסוכות
וצריכים לחלק את ״נצבים-וילך״ כדי שיקראו ״וילך״ בין ראש השנה ליום כפור
ו״האזינו״ בין יום כיפור לסוכות .אבל כשראש השנה ביום ה׳ או בשבת ,אז אין
בין ראש השנה לסוכות אלא שבת אחת ,שקוראים בה ״האזינו״ .לכן באותה
שנה ״נצבים-וילך״ מחוברות ,וקוראים אותן לפני ראש השנה.

קריאת התורה בשני וחמישי ,ושבת במנחה
עיין גפ״ת לא,ב  -לב,א
רי״ף ור״ן יא,א  -יא,ב; רא״ש יא
רמב״ם תפילה יג,ג
טור ,ב״י ושו״ע קלה,ב; רצב,א

עזרא תיקן להם לישראל שיהו קוראים בשני וחמישי ובשבת במנחה.
ונחלקו התנאים אם קריאה זו נחשבת לקריאת פרשת השבוע או לא .נפסקה
הלכה כר׳ יהודה ,ובמקום שמפסיקים בשבת שחרית שם מתחילים לקרוא
בשבת במנחה ,וכן בשני וחמישי ושבת הבאה.

פותח ורואה מברך וקורא
עיין גפ״ת לב,א
רי״ף ור״ן יא,ב; רא״ש אות יא
רמב״ם תפילה יב,ה
טור ,ב״י ושו״ע קלט,ד-ה

העולה לתורה צריך להסתכל במקום תחילת הקריאה ואחר כך לברך.
אמנם נחלקו התנאים אם יש לסגור את הספר בזמן הברכה או לא .ר׳ מאיר
חושש שמא יאמרו שברכות התורה כתובות בספר ,ולכן על המברך לגלול את
הספר לפני שהוא מברך .אולם ר׳ יהודה אינו חושש לזה ,דהכל יודעים שאין
הברכות כתובות בתורה .ואמר ר׳ זירא בגמ׳ שהלכה כמו ר׳ יהודה :פותח
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ורואה ומברך וקורא .וכן פסקו הרמב״ם ,הטור והשו״ע .אמנם תוס׳ )סוד״ה
גוללו( כתבו שדין ר׳ יהודה הוא רק בדיעבד ,אבל לכתחילה גם הוא מודה
שעדיף לגלול את הספר לפני הברכה.
הראשונים נחלקו בטעם הדין של ר׳ יהודה ,ומזה נובע הנ״מ לדינא .רוב
הראשונים סוברים שגם ר׳ יהודה סובר שמותר לגלול כר׳ מאיר ,אבל חכמים
לא הטריחוהו בטירחה זו .אולם תוס׳ סוברים שלכתחילה ר׳ יהודה ודאי מודה
לר׳ מאיר ,ודין ר׳ יהודה הוא רק בדיעבד .לכאורה ,לפי שתי הדעות הנ״ל ,אין
שום מניעה אם ירצה לסגור את הספר בזמן הברכה ויש מקומות שנוהגים כן,
ונהרא נהרא ופשטיה )בה״ל ד״ה ורואה( .אך הגר״א כתב שזה מטעם טירחא
דציבורא ,ולפי זה אין ברשותו לוותר על הטירחה של הציבור .וכן נראה שנוקט
הט״ז )סק״ד( שכתב בשם הב״ח שנכון הוא שהספר יהיה פתוח לגמרי בשעת
הברכה ,״ולא יהפוך פניו כלל דכך היא דעת הפוסקים והגאונים המפורסמים,
וכן אני נוהג״.
ועיין ערוה״ש )סקי״ב( :״ולא ידעתי אם נכון לעשות כן )כתוס׳( אחרי
שמכל הפוסקים לא נראה כן״.

הפיכת הפנים
וכתב ב״י בשם הכלבו שיש אומרים שבכל זאת יש להפוך את פניו כדי
שלא ייראה כאילו הברכות כתובות בתורה .וכתב הרמ״א דיש להפוך את פניו
לצד שמאל ,כמו ב״עושה שלום במרומיו״ שהופך את פניו לצד שמאל שלו
תחילה ,והיינו צד ימין של שכינה ,וכן כתב בהגה בשו״ע.
ועיין ערוה״ש )סקי״ג( שתמה על הדמיון לתפילה שאז הוא כעומד לפני
המלך .אבל בדרך כלל צד ימין חשוב יותר .ונראה שהטעם מפני שהקורא עומד
לשמאל העולה ולכן פונים אליו .״וראיתי נוהגים שבברכה אחרונה מהפך פניו
לצד ימינו ,ונכון הוא.
יש אחרונים )ט״ז סק״ד כדלעיל( שכתבו דהפיכת הפנים איננה נכונה,
דמראה שכאילו אינו מברך על מה שיקרא אלא על דבר אחר שהרי מסלק את
פניו מהספר .ולכן יותר טוב לעצום את העיניים בזמן הברכה )מ״ב סקי״ט(.

השתחויה
יש נוהגים לשחות ולהשתחוות בעת אמירת הברכה משום כבוד
התורה .לחם חמודות )ברכות סוף פרק ה׳( כתב שטועים הם ,ואין לשחות אלא
במקום שתיקנו חכמים .וכתב א״ר דעל כל פנים לא ישחה גם בסוף הברכה,
דאז נראה כאלו מוסיף על השחיות שתקינו חכמים )מ״ב סקי״ט(.

פרק רביעי
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ברכה אחרונה
הרמב״ם כתב שיש לו לסגור את הספר לפני שהוא מברך את הברכה
האחרונה ,וכן כתבו התוס׳ )סוד״ה גוללו( ,וכן כתוב במסכת סופרים )פרק יג(.
וטעם הדבר ,לפי הרמב״ם ,שר׳ יהודה אינו חולק אלא בברכה הראשונה ,דשם
לא הטריחוהו חכמים לסגור ולפתוח לפני הקריאה .אבל בסוף ,שאין שם טירחא
יתירא ,גולל ואחר כך מברך .וגם לפי טעם הגר״א ,שהוא משום טירחה
דציבורא ,בכל מקרה יצטרך לגלול את הספר אחרי הברכה.

כיסוי הספר
המרדכי דקדק מזה שכתוב ״פותח״ שלפני זה הספר היה סגור .על פי זה
הוא למד שיש לסגור את הספר בין גברא לגברא .וכתב ב״י שעכשיו נהגו לכסות
את הכתב בסודר בין גברא לגברא .אמנם יש לומר שהיינו בספר תורה ספרדי
וכוונתו שאין צורך לסגור את הארגז אלא די לכסות את הכתב .אבל בספר
אשכנזי יש לסוגרו ואין צורך לכסותו .וכן בשו״ע ,המחבר הביא את מנהג כיסוי
הכתב ,והרמ״א כתב שנוהגים שיהא מגוללת בין גברא לגברא.
וכתב הט״ז )סק״ו( דלפי מנהג זה שגוללים את הספר שוב אין צורך
בכיסוי .ואדרבה ,הכיסוי הוי טירחה יתירה .אלא רק בעת שאומרים קדיש אחר
הקריאה יש לכסות את הספר ,דאז מסתלק מן הקריאה .והוא הדין כל מקום
שיש זמן ארוך ,כגון שמזמרים לחתן או שמאריכים ב״מי שברך״ ,אז מכסים
בסודר )מ״ב סקכ״א(.

הגבהה
עיין גפ״ת לב,א
טור ,ב״י ושו״ע קלד,ב

כתב רש״י בשם מסכת סופרים )ג,י; יד,יד( ,שמצוה להראות את הכתב
אל העם כשמהדקו .וכתב הרמ״א בדרכי משה )קמז אות ד( דממסכת סופרים
משמע שהיו מגביהים את הספר מיד בשעת הוצאת הספר .אבל אין מנהגנו כן,
אלא אנחנו עושים כן בשעה שחוזרים וגוללים .ואמנם ,כן משמע מלשון רש״י
שכתב ״כשמהדקו״.
אולם המחבר הביא דין זה בסימן קלד )לפני הלכות קריאה בתורה(,
והוא לפי מנהג הספרדים שמגביהים לפני הקריאה ,וכאמור ,כן משמע ממסכת
סופרים.
כתוב במסכת סופרים שיש לפתוח את הספר עד שלשה דפים כאשר
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מגביהים אותו ולהראות את הכתב לעם .וכתב מ״א )סק״ג( דאפשר דדוקא
כתוב ג׳ דפים .אמנם מ״ב )סק״ח( כתב שהוא תלוי לפי כח המגביה שיהיה
ביכולתו להגביהו כשהוא פתוח הרבה.
עוד כתוב במסכת סופרים שמסתובבים עם הספר לכמה כיוונים )לימינו,
לשמאלו ,לפניו ולאחריו( ,שמצוה לכל האנשים ונשים לראות את הכתב
ולכרוע ולומר :״וזאת התורה״ ו״תורת ה׳ תמימה״ .וכתב מ״א )סק״ב( שאפילו
אם היה עומד מחוץ לבית הכנסת ,מצוה להיכנס כדי לראות כאשר מוציאים
ומכניסים את התורה משום ברוב עם הדרת מלך .ובזמן ההגבהה ,טוב להתקרב
כדי שיוכל לראות את האותיות ולקרוא אותם כי כתבו המקובלים שעל ידי זה
נמשך אור גדול על האדם )מ״א סק״ג( .והוסיף ערוה״ש )סק״ג( :״אם ראוי לכך״.
ואין לומר ״וזאת התורה״ אלא כנגד הכתב של ספר התורה )מ״ב סקי״ב(.
עוד כתב הרמ״א )שם( שמהרי״ל היה נוהג להשתחוות נגד הכתב בשעת
ההגבהה ולומר ״וזאת התורה״ וכו׳.
כתב ערוה״ש )סק״ג( שהנוסח שמופיע בסידורים הוא תמוה :״וזאת
התורה אשר שם משה לפני בני ישראל על פי ה׳ ביד משה״ ,דאין פסוק כזה
בשום מקום .אלא ״וזאת התורה ...לפני בני ישראל״ הוא פסוק בפרשת ואתחנן
בהעלתך
ֹ
)דברים ד,מד( ,ו״על פי ה׳ ביד משה״ הוא סוף פסוק במסעות שבפרשת
)במדבר ט,כג( .ואמנם בסידור הגר״א מופיעים שני הפסוקים בשלמותם.
ולכאורה יש להקפיד לומר את הפסוק הראשון בלבד ,או את שני הפסוקים
בצורה שלמה.
כתב מ״ב )קמז סק״ז( שאין הגבאי רשאי לכבד במצוות הגבהה מי שידיו
רותתין הרבה או לזקן ותש כח ,שידוע שהוא מגביהו ויושב מיד כי אין לו כח
להחזיקה זמן מה כלפי העם שיוכלו להסתכל היטב .וגם האיש ההוא צריך
למנוע את עצמו מזה.
ועיין עוד מש״כ לקמן ״הגדול גולל״.

גלילה
עיין גפ״ת לב,א
רי״ף ור״ן יא,ב; רא״ש אות יב
רמב״ם תפילה יב,יח ,כד; ספר תורה י,ו
טור ,ב״י ושו״ע קמז,א-ו
יו״ד רפב,ד

צריך שיעמידנו על התפר
רש״י פירש שצריכים להעמידו על התפר כי שם קל יותר להדקו יפה.

פרק רביעי
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אולם הרי״ף פירש שאם הספר ייקרע במהלך ההגבהה  -ייקרע על התפר ,וכן
כתבו הרא״ש הרמב״ם והמחבר.

גוללו מבחוץ ומהדקו מבפנים
נחלקו הראשונים בפירוש דברים אלו:
רש״י פירש שמדובר על העמוד .כלומר יחיד שגולל ספר מענין לענין
ובספר מונח על ברכיו  -גוללו מבחוץ ,כלומר שגולל את העמוד הרחוק ממנו
כלפי פנים .שכן ,אם יאחז את העמוד הפנימי ויגלול כלפי חוץ ,הספר עלול
ליפול לארץ.
כשמהדקו בסיום הגלילה ,יאחז בעמוד הפנימי ויהדק על החיצון כדי
שזרועותיו לא יכסו את הכתב והעם יוכל לראות את הכתב בזמן ההידוק.
תוס׳ פירשו שמדובר על המטפחת והקשר .כלומר גוללים את המטפחת
בצד החיצוני של הספר; וכשרוצים לקושרו קושרים בצד הפנימי כדי שלא
יצטרכו להפוך את הספר על פניו כשירצו להתיר את הקשר; וכן פירשו הרא״ש
והטור.
הר״ן בפירוש הראשון כתב שמפני כבוד התורה ראוי שתמיד ַיפנו את
הכתב כלפי זה שעוסק בו עתה .כלומר בזמן שגוללים אותו ראוי שהכתב יהיה
כלפי הגולל ולא כלפי זה שאוחז בו .ובזמן שמהדקים אותו ראוי שיהיה כלפי
המהדק ולא כלפי הגולל.
הר״ן בפירוש השני כתב שמדובר במצב ששמים את הספר בתוך תיק
)כעין ספר תורה ספרדי( ,וכשרוצים לגלול אותו יש להוציאו מן התיק )מבחוץ(.
אמנם כשרוצה להדקו יש להדקו בתוך התיק ,שאין זה כבודו להדקו מחוץ
לתיק.
בשו״ע ,המחבר ציטט את לשון הגמ׳ ולא פירש .הרמ״א כתב כפירוש
התוס׳ .הב״י כתב בשם מהר״י בן חביב שהעיקר בדברי התוס׳ הוא שמהדקו
בפנים; אבל לגבי הגלילה מבחוץ  -מאי נפקא מינה אם מתחילים לגלול מבחוץ
או מבפנים? ואולי היו כורכים בחגורה קצרה ,ולכן יש צורך להתחיל את
הגלילה מבחוץ ואז הקשר הוא לצד פנים.
אולם מ״א )סק״ז( תירץ את קושיתו בדרך אחרת .לדבריו ,אם אותו אדם
הוא האוחז בספר והוא הגולל ,אם יתחיל לגלול את המטפחת מבפנים יש חשש
שמא הספר יפול מידיו .לכן יש להתחיל לגלול מבחוץ ,וזוהי כוונת הרמ״א.
אמנם ,היום ,שיש שנים שעוסקים בספר ,המגביה והגולל ,אין חשש לזה ויכול
להתחיל לגלול מצד פנים ,וכן נוהגים שאין מקפידים בזה )מ״ב סקי״ז(.
כתב הב״י בשם הריב״ש שאף אם נקבל את הפירושים האחרים )או
אחד מהם( ,הפירוש השני של הר״ן ודאי נכון הוא ואין לגלול את הספר אלא
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מחוץ לתיק ,כדי שלא ייקרע וכן פסק המחבר בסעיף ו׳.

הגדול גולל
כתוב בגמ׳ :עשרה שקראו בתורה ,גדול שבכולם גולל )והוא מה שאנו
קוראים היום הגבהה( .וכתבו התוס׳ שעשרה הוא לאו דוקא ,אלא הגדול
שבבית הכנסת הוא הגולל כיון שגלילה הוא הכבוד הגדול ביותר .ועוד מפני
שכתוב בגמ׳ שהגולל נוטל שכר כנגד כולם .אולם בעל העיטור כתב שיש
אומרים שעשרה הוא דוקא  -ז׳ קרואים; מתרגם; מפטיר; ש״ץ )בעל
קורא(  -ומתוך כל אלו ,הגדול שבהם גולל.
בשו״ע ,נראה שהמחבר פסק כדעה השניה שמופיעה בבעל העיטור,
שכתב :״גדול שבאותם שקראו בתורה גוללו״ .אולם הגר״א ועוד פוסקים כתבו
שההלכה כתוס׳ ואין צורך לחפש אחר אחד מאלו שקראו בתורה ,וכן פשט
המנהג היום )מ״ב סק״ו(.
ואע״פ שמעיקר הדין יש לתת כבוד זה לגדול ,עכשיו נהגו שלא לדקדק
בזה ומכבדים אף אנשים בינוניים משום דרכי שלום )מ״ב סק״ז( .וכן אם יש שני
אנשים שיש להם יארצייט באותו יום ואחד עלה לתורה ,יש לכבד את השני
בהגבהה.
ומצוות גלילה ,אף כי רבה היא ,נהגו לכבד אף לקטנים שיש בהם דעת
להבחין ענין דבר שבקדושה כדי לחנכם במצוות )מ״ב סק״ז(.
כתב הטור שבאשכנז רגילים לקנות את הגלילה )כלומר הגבהה( בדמים
יקרים כדי לחבב את המצוה .ובגלל חיבוב מצוה זו מקדימים את הקונה אפילו
לפני הגדול .אמנם אם לא קנו את המצוה הזאת ,והגבאים מכבדים את הישר
בעיניהם ,בוודאי ראוי לכבד את הגדול )מ״ב סק״ח(.
וכתב המרדכי שמותר לקנות הוצאה והכנסה לארון וכן הושטת
המעילים לגולל ,דכל זה כבוד לתורה הוא.

האוחז ספר תורה ערום
כתוב בגמ׳ :כל האוחז בספר תורה ערום )כלומר ללא הפסק מטפחת(
נקבר ערום בלא אותה מצוה .וכתבו התוס׳ כלומר שאינו מקבל שכר על אותה
מצוה שעסק בה אז  -קריאה ,הגבהה ,הגהה וכדומה.
כתב המרדכי שהיינו בסתם ידים .אבל אם נטל את ידיו ולא הסיח את
דעתו לאחר הנטילה ,לא קפדינן .אולם האגודה כתב שאסור אפילו סמוך
לנטילת ידים .וכתב הב״י שעל דברי המרדכי הללו סומכים האשכנזים שנוגעים
בספר תורה בזמן שמגביהים את הספר להראות את הכתב לעם .אולם דרכי
משה תמה על דברים אלו :״ואני מבני בניהם )של האשכנזים ולא ראיתי מנהג
זה ביניהם ,אלא אדרבה נזהרים שלא ליגע בספר תורה ערום״.
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כתב הפמ״ג שהאיסור נאמר דוקא כשאין צורך ,אבל אם יש צורך לתקן
את הספר ,לתפור קצת או לדבק בדבק וכדומה ,היכא דלא אפשר רשאי .ומ״מ
טוב שייטול את ידיו תחילה .אבל כשאין צורך יש להחמיר אפילו אם נטל את
ידיו ,כמו שסיים הרמ״א.
כתב הט״ז )סק״א( שהרבה פעמים היריעות של הספר יורדות כלפי מטה
בזמן ההגבהה והגלילה ,ונהגו בכמה מקומות להרים את היריעות ללא הפסק
מטפחת ,וזה מנהג האשכנזים שהתכוין אליו הב״י .אמנם הרמ״א כתב שגם זה
אסור אפילו אם נטל את ידיו.
כתב הב״ח שאסור לגעת אף בעמודי ספר תורה ללא מטפחת ,וכן כתב
מ״א .אולם הט״ז )סק״א( דחה את דבריו ,ולא נראה שיש איסור בנגיעה ישירה
בעמודי ספר תורה ,״ולא ראינו אפילו מהמדקדקים ליזהר מליגע בעמודי ספר
תורה בלי הפסק״ ,וכן פסקו רוב האחרונים )א״ר ,הגר״א ,דרך החיים ,שערי
אפרים( וכן פשט המנהג )שעה״צ סק״ד( .וכתב מ״ב )סק״ב( שאף מי שרוצה
להחמיר בזה ולכרוך הטלית מסביב לעמודים בשעת ההגבהה  -יש לו לעשות
את זה בצנעה בדרך שלא ירגישו בזה משום יוהרא.
כתב ב״י בשם האגודה שאסור לגעת גם בשאר כתבי הקודשבי הפסק
מטפחת .אולם הרמ״א חלק וכתב :״אבל בשאר כתבי הקודש אין נזהרין כלל,
ולא ראיתי מימי מי שחשש לזה בשאר ספרים״.
בשו״ע ,הרמ״א הביא את שתי הדעות וכתב שבשאר ספרים טוב
להחמיר אם לא נטל את ידיו; ובספר תורה אפילו בכהאי גוונא אסור .וכתב
מ״א )סק״א( שהיינו דוקא בכתבי הקודש הכתובים כספר תורה  -אשורית על
הקלף ובדיו  -אבל בספרים שלנו אין להחמיר אפילו קודם נטילה .והיינו דוקא
בסתם ידים ,אבל אם יודע שנגע במקום הטינופת יש להחמיר אפילו בספרים
שלנו )מ״ב סק״ג(.
אמנם לפי זה מגילה מחמש מגילות וכדומה שכתובה על קלף ,יש
להחמיר לא לגעת בה בסתם ידים בלי מטפחת .אולם נראה שלא נהגו כן )מ״ב
סק״ד( .אבל אם נטל את ידיו אין להחמיר.

תיגלל המטפחת ולא הספר
כתוב בגמ׳ שמוטב שתיגלל המטפחת ואל ייגלל ספר תורה .כלומר,
כאשר כורכים את המטפחת מסביב לספר יש לסובב את המטפחת מסביב
לספר ,אבל אין לסובב את הספר לתוך המטפחת דאין זה כבוד לספר תורה.
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שואלין ודורשין בעניינו של חג
עיין גפ״ת לב,א
רי״ף ור״ן יא,ב; רא״ש אות יג
רמב״ם תפילה יג,ח
טור ,ב״י ושו״ע תכט,א

כתוב בגמ׳ :״משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בעניינו של
יום ,הלכות פסח בפסח ,הלכות עצרת בעצרת ,הלכות חג בחג״ .אמנם לעיל
)כט,ב( כתוב :״שואלין בהלכות הפסח קודם לפסח שלושים יום .רשב״ג אומר:
שתי שבתות״ .והקשה הב״י שלכאורה שתי ההלכות הללו סותרות זו את זו?
הב״י תירץ שלשה תירוצים לשאלה זו:
א( באותם שלושים יום שקודם הפסח נחשב השואל כשואל כענין ונזקקים
לו לפני השואל שלא כענין .אבל אין הכרח לדרוש בהלכות פסח
בשלושים יום אלו ,וכן בכל חג אחר ,אלא לפי הצורך לאותו חג )ר״ן(.
ב( כיון שהלכות פסח רבות הן ורובן מעכבות ודורשות הרבה הכנה לפני
החג ,מתחילים לדרוש בהם שלושים יום לפני החג .אבל כל שאר החגים
די בכמה ימים לפני החג .וכתב הגר״א שלפני עצרת די מר״ח סיון.
ג( דין שלושים יום הוא רק בפסח כיון שצריכים שלושים יום כדי לבדוק
את קרבן הפסח ממומים .ואע״פ שבעוונותינו הרבים אין לנו קרבן פסח
היום לא זזה תקנה ממקומה כיון שבזמן שהיה קרבן פסח התקניו שיהיו
דורשים שלושים יום קודם.
כתב הגר״א שבפסח מתחילים מיום פורים עצמו.
עיין בה״ל )ד״ה שואלין( שדברי הר״ן מקורם ברשב״א אך יחידאים הם
נגד שאר הראשונים ,שסוברים שיש חיוב לדרוש ולשאול בהלכות פסח קודם
לפסח שלשים יום .ואמנם יש לומר שדין זה תלוי בגירסא .אם כתוב :״שואלין
ודורשין בהלכות פסח״ וכו׳ ,או ״שואלין בהלכות פסח״ וכו׳.
עיין תורה תמימה )ויקרא כג,מד( שתירץ בפשטות שאין דינים אלו
סותרים כלל ,ושניהם מתכוונים לומר שבתקופת החג יש לדרוש ולשאול
בהלכות אותו החג  -גם שלושים יום קודם החג וגם במהלך החג עצמו ,וכן
משמע בביאור הגר״א.
על כל פנים ,ביום טוב עצמו לכו״ע צריך לשאול ולדרוש בכל יום טוב
מקלים בזה
ֵ
בהלכותיה .ועיין שעה״צ )סק״ה( שהאחרונים כתבו שהעולם
וסומכים על קריאת התורה בעניינו של יום .אולם מלשון הגמ׳ :הלכות פסח
בפסח ,הלכות עצרת בעצרת וכו׳ משמע דוקא הלכות .ועוד מדברי הרמב״ם
משמע שלימוד ההלכות וקריאת התורה שני עניינים הם; ולכן קשה לסמוך על
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זה.

דרשת הרב
כתב מ״ב )סק״ב( :״ועכשיו נוהגים לדרוש בשבת הגדול ובשבת שובה.
והעיקר להורות לעם דרכי ה׳ ללמד המעשה אשר יעשון ,דהיינו דיני הגעלה
וביעור חמץ ואפיית המצה ושאר הלכות פסח .וכן בשבת שובה לדרוש לפניהם
הלכות יום הכיפורים וחג הסוכות ,לבד מה שדורש מענין התשובה .אבל אם
יהיה הדרשה רק בפלפול או דרוש בעלמא אין יוצאין בזה ידי חובתן .ומ״מ
מצוה לכל אחד לעסוק בהלכות פסח שלשים יום קודם ,וכן בחג עצמו״.
אולם ערוה״ש )סק״ו( כתב שתפקיד הדרשה הוא להלהיב את העם
לתורה וליראה .אבל שאלות הלכתיות בהלכות פסח אינן שייכות לדרשה,
דממילא כל אחד שואל את שאלותיו באופן פרטי.

שבח לאל עליון
תם ולא נשלם
הדרן עלך מסכת מגילה והדרך עלן
לא נתנשי מינך מסכת מגילה
לא בעלמא הדין ולא בעלמא דאתי

