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קריאת קטן ואישה בתורה
)כ"ג א'( תנו רבנן :הכל עולין למניין שבעה ,ואפילו קטן ואפילו אשה .אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא בתורה,
מפני כבוד צבור.
שיטות הראשונים
הכל עולין למניין :כתבו ר"ן ועוד ,שאשה וקטן יכולים להשלים לעולים ,אך לא להיות כל העולים 1.ורי"ד כתב ,הכא
2
משמע דדוקא לעניין שבעה דנפישי גברי ,עולה הקטן; אבל שלושה וארבעה ,לא .אי נמי ,יש לומר דלאו דווקא שבעה.
ודעת אור זרוע ,שקטן עולה אף למניין שלושה 3.והרמב"ם כתב בשם גאון ,שקטן עולה דווקא אחר השלישי 4.והרמ"א
5
כתב ,שדווקא מצטרפים למניין הקרואים ,אבל לא שיהיו כולם נשים או קטנים.
עליית אשה בימינו שכל עולה מברך :רבינו תם ,רא"ש ,ומאירי כתבו ,שעליית הנשים היתה רק בעליות האמצעיות שאין
מברכים עליהן ,ולכן כיום אין לעלות 6.הר"ן כתב להיפך ,שכיום יכולות לעלות בכל העליות 7.וראשונים רבים סתמו.
8
ובשו"ע לא נזכר.
איזה קטן יכול לעלות :כתב הרמב"ם " ָק ָטן ַה ּיוֹ ֵד ַע לִ ְקרוֹ ת וְ יוֹ ֵד ַע לְ ִמי ְמ ָב ְרכִ ין ע ֹולֶ ה ִמ ּ ִמנְ יַן ַה ּקו ְֹר ִאין ".וכן כתבו ראשונים
רבים .דעת האור זרוע שאפילו קטן שלא הגיע לחינוך יכול לעלות 9.ודעת רבינו תם שקטן שלא הגיע לחינוך אינו יכול

 .1והואיל וקרא אחד כבר נשלמה תקנת משה רבינו ,ואין כאן עוד קריאה אלא מתקנת עזרא ,שלא היה מנין הקוראים מתקנת משה
רבינו אלא גוף הקריאה לבד ,ויכול להשלים הקריאה על ידי אשה וקטן אבל לא שתעשה כל הקריאה ע"י אשה וקטן .מאירי .דכיון
דלאו בני חיובא נינהו לא מפקי לגמרי .ר"ן.
 .2אלא ה"ק :גם הקטן עולה מן המניין ,ואף על גב דלאו בר חיובא .ונקט לך שבעה ,והוא הדין לכולהו.
 .3וקטן עולה למנין שבעה ,כל שכן שעולה למנין שלשה שנתקנה בימי עזרא ,וכל דתקון כעין תקנה ראשונה תקון ולא להחמיר .ריבב"ן.
 .4והרוקח )סי' שלד( כתב שאין מצרפים קטן לשלושה .הב"י )או"ח קלה( הסיק מדבריו שמותר להעלות קטן כמוסיף אבל לא כחלק
ממנין העולים .ובמקום אחר )או"ח רפב( ביאר שקטן אינו עולה לשלושה .ולשבעה עולה אך לא מהשלושה הראשונים .האליה רבה
)קלה סק"ו( פירש שקטן אחד בלבד עולה למנין שבעה ולא רבים .מהרי"ט )שו"ת חלק א סי' קמה( ביאר שקטן לא יעלה למניין
שלושה.
 .5או"ח רפב,ג .וכתב המשנ"ב )ס"ק יד( שאינם יכולים להיות גם רוב .מקורות :מאירי )בית הבחירה מגילה כ"ג א'; קרית ספר מאמר
חמשי אות א( .ר"ן )יג א ברי"ף( .סמ"ג )עשין יט( .אור זרוע )ח"א סי' תשנב( .רמב"ם )פיה"מ(.
 .6שהרי היאך תברך והיא פטורה .מאירי.
 .7דבזמן שלא היו מברכין אלא הפותח והחותם אין אשה עולה רק לאמצעיים שאין מברכין ,שהיאך תוציא העולים האחרים בברכתה,
אבל השתא דתקון רבנן שיברכו כולם ,אשה עולה אפילו בראשון ואחרות ותברך .ר"ן.
 .8מקורות :רבינו תם )תוד"ה הא ,ראש השנה ל"ג א'( .מאירי )כ"ג א'( .רא"ש )קידושין א,מט( .ר"ן )יג א ברי"ף(.
 .9דהא שלשה ושבעה דקרו אינם אלא כנגד בעלמא ,דהא בלאו הכי איכא עשרה בני י"ג ...ואפילו חד היכא דליכא דידעי לקרות בתורה
תניא בתוספתא דיחיד קורא ויושיב ועומד וקורא עד ז' פעמים לשלומי מנין רואי פני המלך .וכל היכא דקתני קטן מיירי בקטן שלא
הגיע לחינוך עד דפירש תלמודא דבהגיע לחינוך מיירי ...ותו דאמר שלהי הקורא את המגילה למפרע דקטן שהגיע לחינוך קורא את
המגילה אפי' לכתחילה ואפי' להוציא אחרים ,הלכך הואיל ופורס על שמע לומר יוצר אור וקורא את המגילה להוציא אחרים כל שכן
שעולה למנין ג' שאינו אלא כנגד בעלמא .אור זרוע .המנהיג הצריך שידע לקרוא.
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לקרוא פרשיות שהם חובה 10.והשו"ע פסק שצריך לדעת למי מברכים.

11

שולחן ערוך
)או"ח הלכות שבת  ,סימן רפב (

גַ .הכּ ֹל עוֹ לִ ים לְ ִמנְ יַ ן ׁ ִשבְ ָעהֲ ,א ִפלּ ּו ִא ׁ ּ ָשה וְ ָק ָטן ׁ ֶש ּיוֹ ֵד ַע לְ ִמי ְמ ָב ְרכִ יןֲ ,א ָבל ָא ְמר ּו ֲחכָ ִמיםִ :א ׁ ּ ָשה ל ֹא ִּת ְק ָרא ְ ּבצִ בּ וּר ִמ ּ ְפנֵי
ְ ּכבוֹד ַה ִּצבּ וּר .הגה :וְ ֵאלּ ּו דַּ וְ ָקא ִמצְ ָט ְר ִפים לְ ִמנְ יַ ן ַה ְּקרו ִּאיםֲ ,א ָבל ל ֹא ׁ ֶש ּי ְִהי ּו ֻ ּכ ָ ּלם נָ ׁ ִשים אוֹ ְק ַט ִ ּנים ַ)ר"ן וְ ריב"ש( .וְ ִדין ֶע ֶבד ְ ּכנַ ֲענִ י ְ ּכ ִדין ִא ׁ ּ ָשה,
)ה ָ ּגהוֹ ת ַמיְמוֹ נִ י פי"ב מהל' ְּת ִפ ָ ּלה( .וְ ָאסוּר לִ ְקרוֹ ת ְ ּבר ׁ
ֲא ָבל ִאם ִא ּמוֹ ִמ ִ ּי ְ ׂ
ֹאש ְמגֻ ֶ ּלה .וְ ֵאין ִא ּסוּר לִ ְקרוֹ ת ִעם ָה ָא ֶרץ נִ כְ ָ ּבד,
ש ָר ֵאל ֻמ ָּתר לַ ֲעלוֹ ת ַ
ָע ׁ ִשיר וּגְ דוֹ ל ַהדּ וֹ ר לִ ְפנֵ י ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמיםּ ִ ,כי ֵאין זֶ ה ִ ּב ָּזיוֹ ן לַ ַּתלְ ִמ ֵידי ֲחכָ ִמים ַרק ָ ּכבוֹ ד לַ ּתוֹ ָרה ׁ ֶש ִּמ ְת ַ ּכ ֶ ּב ֶדת ַ ּב ֲאנָ ׁ ִשים ְ ּגדוֹ לִ ים )אוֹ ר זָ רו ַּע(.
ו ַּמ ְמזֵ ר ֻמ ָּתר לַ ֲעלוֹ ת לְ ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה )מהר"א ִמ ּ ְפ ַרג( .וְ ַע ּי ִִן לְ ֵעיל ִס ָימן קל"ו ִמ ֵּס ֶדר ַה ְּקרו ִּאים.

דיני מפטיר
)כ"ג א'( איבעיא להו :מפטיר מהו שיעלה למניין שבעה.
רב הונא ורבי ירמיה בר אבא ,חד אמר :עולה .וחד אמר :אינו עולה.
מאן דאמר עולה ,דהא קרי.
ומאן דאמר אינו עולה ,כדעולא ,דאמר עולא :מפני מה המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחלה? מפני כבוד
תורה )שלא יהא כבוד תורה וכבוד נביא שווה( .וכיון דמשום כבוד תורה הוא ,למנינא לא סליק.
מיתיבי :המפטיר בנביא לא יפחות מעשרים ואחד פסוקין ,כנגד שבעה שקראו בתורה .ואם איתא )שאינו עולה

מן המניין ,ועולים שבעה חוץ ממנו ,א"כ הם שמונה שקראו בתורה( ,עשרים וארבעה הויין.
)ומתרץ( כיון דמשום כבוד תורה הוא ,כנגדו נמי לא בעי.
)כ"ג ב'( מתקיף לה רבא :והרי "עֹלוֹ ֵתיכֶ ם ְספוּ") 12הפטרת פרשת צו( ,דלא הויין עשרין וחד )אלא שבעה עשר פסוקים(,
וקרינן!
שאני התם דסליק עניינא.
והיכא דלא סליק עניינא לא?! והאמר רב שמואל בר אבא :זמנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרבי יוחנן ,וכי הוה
קרינן עשרה פסוקי ,אמר לן אפסיקו.

 .10דבשבת שקורא המפטיר פרשת חנוכה כגון שלר״ח וחנוכה ופרשיות ארבע ,אין רשאי לקרות בהן קטן ולהפטיר ,דזה הכלל :כל
המחויב בדבר מוציא את הרבים ידי חובתן ,ואין הקטן מחוייב בדבר .מנהיג.
 .11או"ח רפב,ג .וכתב המשנ"ב )ס"ק יג( דמכל מקום אין יכול קטן להיות 'בעל קורא' ולהוציא ידי חובה את הציבור ,עד שיביא שתי
שערות .מקורות :רמב"ם )הלכות תפילה יב,יז( .הגהות מיימוניות )הלכות תפילה יב אות ע( .ספר השלחן )הלכות תפילה שער ששי(.
ארחות חיים )הלכות קריאת התורה אות ד( .נמוקי יוסף )מגילה כג,א( .רבינו מנוח )הלכות תפילה יב,יז( .ספר הפרדס )שער תשיעי(.
אור זרוע )ח"א סי' תשנב( .רבינו תם )הו"ד במנהיג( .מנהיג )הלכות שבת סי' לה(.
 .12ירמיהו ז,כא.
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מקום שיש תורגמן שאני )שיש טורח לציבור( .דתני רב תחליפא בר שמואל :לא שנו אלא במקום שאין תורגמן.
אבל מקום שיש תורגמן פוסק.
שיטות הראשונים
מפטיר עולה למנין שבעה :גאונים ,רבינו חננאל ועוד ,פסקו שמפטיר אינו עולה למנין שבעה .רי"ף ,רמב"ם ,רבינו תם,
רא"ש ,ועוד ,פסקו שמפטיר עולה למנין שבעה .וכתב רבינו תם שמה שנוהגים היום שהמפטיר נוסף על מנין העולים,
13
זה לצאת גם לשיטת הסובר שמפטיר אינו עולה .וכן כתב הרמ"א.
הפסקה בקדיש לפני המפטיר :כתב רב נטרונאי גאון שאם הפסיקו בקדיש בין הקוראים לבין המפטיר ,לכולי עלמא
15
אין המפטיר עולה למנין שבעה 14.וכן פסקו רי"ף ,רמב"ם ,ורא"ש .וכתב השו"ע שכן נוהגים.
מקום שיש תורגמן פוסק :רי"ף ,רמב"ם ,רא"ש ,ועוד ,פסקו שכשיש מתורגמן מספיק לקרוא עשרה פסוקים .ורבינו
17
שמואל פסק על פי הירושלמי שמספיק אף שלשה פסוקים .16והטור פסק כרוב הראשונים.
שולחן ערוך
)או"ח הלכות שבת ,סימן רפב(

יעי .הגה :וְ כֵ ן
קוֹרא ִעם ַה ּ ַמפְ ִטיר ַמה ׁ ּ ֶש ָ ּק ָרא ַה ׁ ּ ְשבִ ִ
ד .נוֹ ֲהגִ ים לִ ְקרוֹ ת ׁ ִשבְ ָעה וְ לִ גְ מֹר ִע ּ ָמ ֶהם ַה ּ ָפ ָר ׁ ָשה וְ אוֹ ֵמר ַקדִּ ׁיש ,וְ חוֹ זֵ ר וְ ֵ
ישי הוּא ַמ ְפ ִטיר .וּבְ יוֹ ם ׁ ֶש ּמוֹ צִ ִיאין
נוֹ ֲהגִ ים ְ ּביָ ִמים טוֹ בִ ים ׁ ֶש ֵאין ַמ ְפ ִטיר ִמ ּ ִמנְ יַ ן ַה ְּקרו ִּאיםֲ ,א ָבל ַ ּבחֹל ׁ ֶש ָאסוּר לְ הוֹ ִסיף ַעל ִמנְ יַ ן ַה ְּקרו ִּאיםַ ,ה ׁ ּ ְשלִ ׁ ִ
יפין ַ ּב ֲא ָדר ,וְ כֵ ן נוֹ ֲהגִ ים ַ)ר"ן ו ָּמ ְרדְּ כַ י
ב' ְס ָפ ִרים אוֹ ג'ַ ,ה ּ ַמ ְפ ִטיר קוֹ ֵרא ָ ּב ַא ֲחרוֹ נָ ה .וְ ָק ָטן יָכוֹ ל לִ ְקרוֹ ת ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ַה ּמו ָּס ִפין אוֹ ְ ּבד' ּ ָפ ָר ׁ ִש ּיוֹ ת ׁ ֶש ּמוֹ ִס ִ
ּ ֶפ ֶרק ב' דִּ ְמגִ ָ ּלה(ַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּי ֵׁש חוֹ לְ ִקים .וְ אוֹ ְמ ִרים ַקדִּ ׁיש ק ֶֹדם ׁ ֶשעוֹ לֶ ה ַה ּ ַמ ְפ ִטיר ,וְ ֵאין ִחלּ וּק ָ ּבזֶ ה ֵ ּבין הוֹ ִסיפ ּו ַעל ִמנְ יַ ן ַה ְּקרו ִּאים אוֹ ל ֹא ו ֵּבין
)בית יוֹ ֵסף ְ ּב ׁ ֵשם הר"ר י ׁ ְַש ְעיָה וְ ָהר ׁ
ֹא"ש וְ ַר ֵ ּבנ ּו יְרו ָּחם(.
מוֹ צִ ִיאין ֵס ֶפר ּתוֹ ָרה א' אוֹ ג' ֵ ּ
)או"ח הלכות שבת ,סימן רפד(

אַ .מ ְפ ִט ִירין ַ ּב ָּנבִ יא ֵמ ִענְ יָ נָ ּה ׁ ֶשל ּ ָפ ָר ׁ ָשה .וְ ֵאין ּפו ֲֹח ִתין ִמכ"א ּ ְפסו ִּקיםֶ ,א ָ ּלא ִאם ֵ ּכן ָסלִ יק ִענְ ָינָ א ְ ּב ָבצִ יר ֵמ ָהכֵ י ְ ּכגוֹ ן :עֹלו ֵֹתיכֶ ם
ְספ ּו ַעל זִ בְ ֵחיכֶ ם .הגה :וְ ַדוְ ָקא ְ ּב ׁ ַש ָ ּבת ָ ּב ֵעינָ ן כ"א ּ ְפסו ִּקים ,ג"פ לְ כָ ל א' ִמן ַה ְּקרו ִּאיםֲ ,א ָבל ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ׁ ֶש ּקוֹ ִרין ה' ַס ֵ ּגי ְ ּבט"ו ּ ְפסו ִּקים
ימן קצ"ט(ֲ ,א ָבל ְ ּבלָ או ָהכֵ י ָאסוּר לִ ְקרוֹ ת ִעם
)ת ׁשו ַּבת ָה ַר ְמ ַ ּב"ן ִס ָ
)מ ֲה ַר"ם פאדוא"ה( .וְ ל ֹא נִ ְת ְקנָ ה ַה ַה ְפ ָט ָרה ַרק ְ ּבצִ בּ וּרַ ,א ַחר ׁ ֶש ָ ּק ְרא ּו ַ ּב ּתוֹ ָרה ְּ
ַ
)בית יוֹ ֵסף(.
ַה ְ ּב ָרכוֹ ת ׁ ֶש ְ ּל ָפנֶ ָיה וּלְ ַא ֲח ֶר ָיהֲ ,א ָבל ְ ּבל ֹא ְ ּב ָרכָ ה ׁ ָש ֵרי ֵ ּ
)או"ח הלכות פסח ,סימן תפח (

קוֹרין ָ ּב ִר ׁ
אשוֹן ֲח ִמ ׁ ּ ָשה ַ ּגבְ ֵרי וְ ִאם מוֹ ִס ִיפין ְ ּביוֹ ם טוֹ ב ַע ֵ ּין לְ ֵעיל ֵר ׁיש ִס ָימן רפ"ב ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת בּ ֹא ִמן ִמ ׁ ְשכ ּו ַעד
יאין ׁ ְשנֵ י ְס ָפ ִרים וְ ִ
ג .מוֹ צִ ִ
קוֹרא ְ ּב ׁ ֵשנִ י ְ ּב ָפ ָר ׁ ַשת ּ ִפנְ ָחס ו ַּבח ֶֹד ׁש ָה ִר ׁ
אשוֹ ן ו ַּמ ְפ ִטיר ִ ּביהוֹ ׁ ֻש ַע ָ ּב ֵעת ַה ִהיא,
אוֹתם ,ו ַּמ ְפ ִטיר ֵ
ֵמ ֶא ֶרץ ִמצְ ַריִם ַעל צִ בְ ָ
ו ִּמ ְת ּ ַפ ְ ּללִ ין ְּת ִפ ַ ּלת מו ָּסף וְ ֵאין ַמזְ ִ ּכ ִירין ֶ ּג ׁ ֶשם ִמ ָ ּכאן וָ ֵאילָ ְך וְ ַע ּיֵן לְ ֵעיל ִס ָימן קי"ד ס"ג ,וְ כֵ ן ּפוֹ ְס ִקים ִמ ׁ ּ ָשם וָ ֵאילָ ְך ִמ ִ ּל ׁ ְשאֹל
ְ ּבבִ ְר ַ ּכת ַה ׁ ּ ָשנִ ים .הגה :וְ נוֹ ֲהגִ ין לוֹ ַמר ְ ּבכָ ל יוֹ ם טוֹ ב ִ ּב ְת ִפ ַ ּלת מו ָּסף ּ ְפסו ֵּקי מו ָּסף ַה ּיוֹ ם ַא ַחר ׁ ֶש ָא ַמר ַעל י ְֵדי מ ׁ ֶֹשה ַעבְ דְּ ְך ָ ּכ ָאמוּר.
 .13או"ח רפב,ד .מקורות :רב עמרם גאון )סדר רב עמרם תפילות שבת ,כו( .רבינו משולם )ספר הישר סי' מז,ה( .רי"ד )המכריע סי' לא(.
רי"ף )יג א( .רמב"ם )תפילה יב,יז( .רבינו תם )ספר הישר סי' מח,ה( .רא"ש )סי' ה( .מרדכי )סי' תתט(.
 .14כי לא מסתבר שיאמרו קדיש באמצע הסדר .רא"ש.
 .15או"ח רפב,ד .מקורות :רב נטרונאי גאון )מובא בעתים וברי"ף( .ספר העתים )סי' קפא(.
 .16עשרה דנקט הכא לאו דוקא אלא אפילו ג' כבירושלמי .הגהות מימוניות.
 .17או"ח רפד .מקורות :רבינו שמואל )מובא בהגהות מימוניות הלכות תפילה פרק יב הערה י(.
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עשרה לדבר שבקדושה
)כ"ג ב'( משנה :אין פורסין על שמע 18,ואין עוברין לפני התיבה )שליח ציבור( ,ואין )הכהנים( נושאין את כפיהם,
ואין קורין בתורה ,ואין מפטירין בנביא ,ואין עושין מעמד ומושב )למת ,(19ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי
אבלים וברכת חתנים ,ואין מזמנין בשם פחות מעשרה .ובקרקעות )של הקדש ,הבא לפדותם ,צריך( תשעה וכהן.
ואדם )שאמר ָד ַמי עלי ,שהדין הוא שנישום כעבד ,אשר הוקש לקרקעות( כיוצא בהן )צריכים להעריכו ע"י עשרה אנשים
וביניהם כהן(.
מנא הני מילי )שצריך עשרה לדברים שברישא(?
א"ר חייא בר אבא א"ר יוחנן :דאמר קרא" :וְ נִ ְקדַּ ׁ ְש ִּתי ְ ּב ְ
תוֹך ְ ּבנֵ י ִי ְ ׂ
ש ָר ֵאל"; כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה.
מאי ברכת אבלים? ברכת רחבה )כשמברים את האבל סעודה ראשונה משל אחרים ,היו מברים אותו ברחבה ,ומברכים שם

ברכת אבלים ,ברוך מנחם אבלים .(20דא"ר יצחק א"ר יוחנן :ברכת אבלים בעשרה ,ואין אבלים מן המנין .ברכת
חתנים בעשרה ,וחתנים מן המנין.
)שנינו (:ואין מזמנין על המזון בשם פחות מעשרה) .ומבאר( כיון דבעי למימר נברך לאלהינו ,בציר מעשרה לאו
אורח ארעא.
שיטות הראשונים
פורסין על שמע :הגאונים ,רמב"ם ועוד ,פירשו ,שאין אדם יכול להוציא את חבריו בברכות קריאת שמע אם אין
עשרה 21.רש"י ,רא"ש ,ועוד ,פירשו שמדובר על מקרה שאנשים קראו קריאת שמע ביחידות ,ולאחר מכן התקבצו
בציבור ורוצים לומר קדיש ,ברכו וברכה ראשונה של קריאת שמע 22.וכתב הר"ן בשם רש"י שאף כשהיחידים כבר
23
התפללו .וכן כתב השו"ע.

 .18מנין הבא לבית הכנסת לאחר שקראו הצבור את שמע ,עומד אחד ואומר קדיש וברכו וברכה ראשונה שבקריאת שמע .פורסין לשון
חצי הדבר .רש"י.
 .19כשנושאין את המת לקוברו היו יושבין שבע פעמים לבכות את המת ,והרוצה לסופדו יספוד .והכי תניא )ב''ב ק' ב'( אין פוחתין
משבעה מעמדות ומושבות למת ,כגון עמדו יקרים עמודו ,שבו יקרים שבו.
 .20רש"י כתובות ח' ב' ,ד"ה ברחבה.
 .21הר"ן פירש שפורסין מלשון מתחילים .ערוך ,אשכול וריטב"א פירשו שפורסים מלשון מברכים :כי הוא יברך הזבח )שמואל א ט,יג(
מתרגמינן ארי הוא יפריס נכסתא .ערוך .וראיה לפירוש זה הא דגרסינן במס' סוטה )ל,ב( כיצד אמרו ישראל שירה על הים ,ר"ע אומר
כגדול שקורא את ההלל ועונים אחריו מה שהוא אומר ,ר' נחמיא אומר כפורס על שמע בבית הכנסת שהוא פותח תחלה והן אומרים
את שמע בלחש .ריטב"א.
 .22מפני קדושה שבה .ר"ן .רש"י פירש שפורסין זה מלשון חצי" ,לשון אכילת פרס" )רש"י על הרי"ף(" .כדאמרינן בפרוס הפסח דהיינו ט"ו
יום שהם מחצית השלישים שהתחילה חובתו של פסח" )ר"ן(.
 .23או"ח סט,א .והמשנ"ב )ס"ק א( הביא דברי רדב"ז ,החולק וסובר שאם התפללו כל אחד ביחידי ,פרק מינייהו קדיש וקדושה .ובתשובת
חת"ס כתב דכן עמא דבר כהרדב"ז .אכן ,גם לדבריו ,אם יש אחד שלא התפלל עדיין ,יכול לפרוס על שמע ,וגם לירד לפני התיבה,
ויתפלל מיד התפילה בקול רם ,דבכי האי גוונא לא שייך פרח חובת התפילה מינייהו ,דהרי בשביל עצמו אומר .מקורות :גאונים )הו"ד
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פריסה על שמע בשביל יחיד :בשם רש"י כתבו ,שניתן לפרוס על שמע או להתפלל חזרת הש"ץ אפילו בשביל אחד
שלא התפלל במנין ,ופסקו כמותו הרשב"א והר"ן .תוספות כתבו שצריך לפחות שלשה שלא התפללו 24.רבינו תם כתב
26
שניתן לפרוס על שמע רק אם היו לפחות ששה או שבעה שלא התפללו במנין 25.הרמב"ם כתב שצריכים רוב עשרה.
27
השו"ע פסק כשיטת רש"י.
פריסה על שמע של ערבית :כתב הר"ן ,שאף בברכות ק"ש דערבית ,אין פורסין בה בפחות מעשרה להוציא אחר ידי
29
חובתו 28.והרמ"א הביאו ,וכתב שלא נהגו לפרוס בערבית.
אמירת קדושת יוצר וקדושה דסדרא ביחיד :דעת ראבי"ה ,ראב"ד ,רבינו יונה ,רא"ש ומרדכי שיחיד יכול לומר קדושה
של יוצר 30,והביאו לכך ראיה ממסכת סופרים .ודעת גאונים וראשונים רבים ,שאין היחיד אומר קדושה 31.וכתב
הרשב"א בשם הראב"ד שיכול לקרוא כקורא במקרא בטעמים 32.והשו"ע הביא את שתי הדעות וכתב שיש ליחיד לחוש
33
ולומר את הקדושה בטעמים .והרמ"א פסק שמותר לומר אותה ביחיד.
הפטרה בעשרה :רוב הראשונים סתמו שאין מפטירים בפחות מעשרה .וכן כתב הרמב"ם 34.והרמ"א כתב שנתקנה
הפטרה רק בצבור .וכתב בספר הבתים שהפטרה נגררת אחרי קריאת התורה ,ולכן אם התחילו קריאת התורה בעשרה,
35
אפשר להפטיר גם אם כבר אין עשרה.

בר"ן( .ר"ן )יג ב ברי"ף( .ערוך )ערך פרס( .עתים )סי' קעד( .רמב"ם וראב"ד )הל' תפילה ח,ה; ט,א( .רא"ש )סי' ז(.
 .24והכי פירושו דקרא בפרוע פרעות בישראל שלא עשו מה שמוטל עליהם לעשות אז יתנדב העם לברך ה' וליכא אלא שלש תיבות עד
בהתנדב .תוספות.
 .25והביא ראיה מהא דאמרינן במסכת סופרים )פרק י הלכה ז( אין אומרים קדיש וברכו בפחות מעשרה ,רבותינו שבמערב אומרים אותו
בשבעה ונותנין טעם לדבריהם בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה' ,פירוש כמנין התיבות .ויש אומרים אפילו בששה שעד
ברכו ששה הוא .רא"ש.
 .26וכתב הכס"מ שמפרש כרבינו תם ,ופסק כדעת היש אומרים המובא במסכת סופרים ,משום דבכל דוכתא אשכחן דרובו ככולו.
 .27או"ח סט,א .מקורות :רש"י )שו"ת ,סי' צב; תוספות; מחזור ויטרי סי' מד( .תוספות ורשב"א )מגילה כ"ג ב'( .ר"ן )יג ב ברי"ף( .תוספות
)מגילה כג,ב( .רבינו תם )ונחלקו ראשונים בדעתו ,אם צריך שבעה או ששה( .רא"ש )סי' ז( .רמב"ם )הל' תפילה ח,ד(.
 .28ואע"ג דלית בה קדושה ולא פלוג רבנן בתקנתייהו .ר"ן.
 .29או"ח סט,א .משום דליכא קדיש קודם ברכו של ערבית .ור' משנ"ב )ס"ק ז( .מקורות :ר"ן )יג ב ברי"ף( .וכן כלבו )הל' תפילה( ,וארחות
חיים )הל' תפילה סי' עד(.
 .30קדושה של יוצר שאין אנו מקדשין אותו אלא מזכירין הקדושה שאומרים לו משרתיו מותר ביחיד דאינו אלא כמו ספור ,וכן ג"כ ובא
לציון כיון שאינו אלא פסוקים בעלמא שאנו אומרים אותם אין בכך כלום .תר"י.
 .31לפי שדרך כלל אמרו ונקדשתי בתוך בני ישראל כל דבר שבקדושה לא יהא בפחות מעשרה.
 .32שאין זה אלא כיחיד שקורא פרשת סדר קדושת המלאכים בישעיה .רשב"א.
 .33או"ח נט,ג .ודעת הגר"א )ס"ק ה( שהעיקר כדעה שאין יחיד אומרה .והביא דבריו המשנ"ב )ס"ק יא( ,וכתב ,ולפי שאין לזוז מהמנהג,
נכון להדר לאומרה בניגון וטעמים כקורא פסוקים .עוד כתב המשנ"ב )ס"ק י( בשם הפרי חדש ,שאפילו אם היחיד מתפלל לבדו
בשביל שאיחר לבוא ,כיון דאיכא ציבור ,אומרם אפילו בלחש לכולי עלמא.
 .34והרשב"א כתב ,צ"ע למה צריך עשרה בהפטרה.
 .35ובביה"ל )רפד,א ,ד"ה רק( כתב ,ואם התחילו ההפטרה בעשרה ויצאו מקצתן ,אפילו הכי מותר לגומרה עם ברכותיה .אבל אם יצאו
מקצתן קודם שהתחילו ההפטרה ,אף שבעת קה"ת היו עשרה ,אין מפטירין ,דהפטרה בנביא ענין אחר הוא )וזה דלא כספר הבתים
הנ"ל( .מקורות :רמב"ם )הלכות תפילה ח,ד( .נמוקי יוסף )מגילה כ"ג ב'( .ספר הבתים )שערי קריאת התורה ריש שער ב( .אורחות
חיים )ח"א הל' קריאת ס"ת ,אות נ( .רשב"א )חי' כ"ג ב'(.
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התחילו בעשרה ויצאו מקצתם :רוב ככל הראשונים פסקו על פי הירושלמי ,שאם התחילו במצוה בעשרה והלכו
36
מקצתם ,יכולים לסיים המצוה .וכתב הר"ן שזהו דוקא אם נשארו רובם .וכך פסק השו"ע.
התחילו בעשרה ויצאו מקצתם גומר :הר"ן כתב שיכולים לסיים רק את הדבר אותו התחילו ,אך לא להתחיל דבר
אחר 38.37הגאונים והרמב"ם כתבו שקדיש תתקבל אינו חלק מהתפילה ,ולכן אם באמצע התפילה התמעטו מעשרה
39
אינם אומרים קדיש .והשו"ע כתב שיכול לסיים רק מה שהתחיל.
מניין שהתמעט לאחר שהתחילו :כתוב בירושלמי שעל העוזבים נאמר "וְ עֹזְ בֵ י ה' יִכְ ל ּו" ,ולמדו הראשונים שאסור לצאת
40
באמצע .וכתבו המרדכי והכלבו שזהו רק כאשר נשארו פחות מעשרה .והביא דבריהם הרמ"א.
שולחן ערוך
)או"ח דיני קדי ש ,סימן נה(

אוֹמ ִרים אוֹ תוֹ ְ ּב ָפחוֹת ִמי' זְ כָ ִרים ְ ּבנֵ י חוֹ ִרין ְ ּגדוֹ לִ ים ׁ ֶש ֵהבִ יא ּו ב' ְ ׂ
ש ָערוֹ ת ,וְ הוּא ַהדִּ ין לִ ְק ֻד ׁ ּ ָשה ו ָּב ְרכ ּו
א .אוֹ ְמ ִרים ַקדִּ ׁיש וְ ֵאין ְ
ׁ ֶש ֵאין נֶ ֱא ָמ ִרין ְ ּב ָפחוֹ ת ֵמ ֲע ָ ׂ
ש ָרה.
בִ .אם ִה ְת ִחיל לוֹ ַמר ַקדִּ ׁיש א ֹו ְק ֻד ׁ ּ ָשה ַ ּב ֲע ָ ׂ
אוֹת ּה ַה ְּק ֻד ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ,וְ הוּא
ש ָרה וְ יָצְ א ּו ִמ ְּקצָ ָתן ,גּ וֹ ְמ ִרים אוֹתוֹ ַה ַ ּקדִּ ׁיש אוֹ ָ
)מ ְרדְּ כַ י פ'
ׁ ֶש ִ ּנ ׁ ְש ַּת ּיְר ּו ֻר ָ ּבן :הגה :ו ִּמ ָ ּכל ָמקוֹ ם ֲע ֵב ָרה הוּא לָ צֵ את ,וַ ֲעלֵ ֶיהם נֶ ֱא ַמר וְ עוֹ זְ בֵ י ה' יִכְ ל ּו )יְרו ׁ ַּשלְ ִמי(ֲ ,א ָבל ִאם נִ ׁ ְש ֲאר ּו י' ֻמ ָּתר לָ צֵ את ָ
ַ ּב ְת ָרא דִּ ְמגִ ָ ּלה(.
יח
גִ .אם ִה ְת ִחיל ְ ּב ָאבוֹ ת וְ יָ צְ א ּו ִמ ְּקצָ ָתן ,גּ וֹ ֵמר ֲאפִ לּ ּו ְק ֻד ׁ ּ ָשה :הגה :וְ ִאם יָ צְ א ּו ִמ ְּקצָ ָתן לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ּו לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל יוֹ צֵ ר ,ל ֹא יַ ְת ִחיל ַה ׁ ּ ְשלִ ַ
צִ בּ וּר לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ַה ְּת ִפ ָ ּלה ְ ּבקוֹ ל ָרם ,דִּ כְ ָבר נִ ׁ ְשלַ ם ְּת ִפ ַ ּלת יוֹ צֵ ר ,וְ ִאם יָצְ א ּו לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְת ִחיל ַ ּב ְּת ִפ ָ ּלה ְ ּבקוֹ ל ָרם ו ְּק ֻד ׁ ּ ָשה ,יְכוֹ לִ ים לְ ַה ׁ ְשלִ ים ָ ּכל ֵס ֶדר
ְק ֻד ׁ ּ ָשה וְ לוֹ ַמר ַה ַ ּקדִּ ׁיש ׁ ָשלֵ ם ׁ ֶש ְ ּל ַא ֲח ֶר ָיה ,דְּ ׁ ַש ָ ּי ְך לַ ְּת ִפ ָ ּלהֶ ׁ ,ש ֲה ֵרי אוֹ ֵמר ִּת ְת ַק ַ ּבל צְ לוֹ ְתהוֹ ן וְ כו'ֲ ,א ָבל ֵאין קוֹ ִרין ַ ּב ּתוֹ ָרה ,דְּ זֶ ה ּו ִענְ יָ ן ַא ֵחר ,ו ְּת ִפ ַ ּלת
ַע ְרבִ ית וְ ַקדִּ ׁיש ׁ ֶש ְ ּל ַא ֲח ָריו ל ֹא ׁ ַש ָ ּי ְך לִ ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע וּבִ ְרכוֹ ֶת ָיה ַ)ר"ן ּ ֶפ ֶרק ַהקוֹ ֵרא ֶאת ַה ְּמגִ ָ ּלה ׁ ִשבּ וֹ לֵ י ַה ֶ ּל ֶקט וְ ת"ה סי' ט"ו(.
)או"ח הלכות קריאת שמע ,סימן נט(

ינָה
אוֹמ ִריםֶ ׁ ,ש ּי ִָחיד ְמ ַד ְ ּלגָ ּה ,וְ ֵא ּ
אוֹמ ָר ּה ,לְ פִ י ׁ ֶש ֵאינָ ּה ֶא ָ ּלא ִס ּפוּר ְּד ָב ִרים .וְ ׁיֵש ְ
יָחיד ְ
אוֹמ ִרים ׁ ֶש ַה ְּק ֻד ׁ ּ ָשה ׁ ֶש ְ ּביוֹ צֵ רִ ,
ג .יֵ ׁש ְ
ֹאמ ֶר ָ ּנה ְ ּבנִ גּ וּן ו ְּט ָע ִמים ְ ּכקוֹ ֵרא ַ ּב ּתוֹ ָרה :הגה :וּכְ ָבר ּ ָפ ׁ ַשט ַה ּ ִמנְ ָהג
נֶ ֱא ֶמ ֶרת ֶא ָ ּלא ְ ּבצִ בּ וּר ,וְ יֵ ׁש לָ חו ּׁש לְ ִדבְ ֵר ֶיהם וְ לִ ָּז ֵהר ׁ ֶש ּי ִָחיד י ְ
ַ ּכ ְּס ָב ָרא ָה ִר ׁ
אשוֹ נָ ה ,וְ ִיָחיד אוֹ ֵמר אוֹ ָת ּה ,וּכְ ׁ ֶשעוֹ נִ ין ְק ֻד ׁ ּ ָשה זֹאת אוֹ ְמ ִרים אוֹ ָת ּה ְ ּבקוֹ ל ָרם ַ)ה ָ ּגהוֹ ת מיי' ְ ּבנֻ ַסח ַה ְּת ִפלּ וֹ ת(.
)או"ח הלכות קריאת שמע ,סימן סט(

אוֹמר
אִ .אם יֵ ׁש ְ ּבנֵ י ָא ָדם ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ְ ּלל ּו ָ ּכל ֶא ָחד ִ ּבפְ נֵ י ַעצְ מוֹ ְ ּבי ִָחיד ,וְ ל ֹא ׁ ָש ְמע ּו ל ֹא ַקדִּ ׁיש וְ ל ֹא ְק ֻד ׁ ּ ָשה ,עוֹ ֵמד ֶא ָחד ֵמ ֶהם וְ ֵ
ַקדִּ ׁיש וּבָ ְרכ ּו וּבְ ָרכָ ה ִר ׁ
יוֹתר ,וְ זֶ ה נִ ְק ָרא ּפוֹ ֵרס ַעל ׁ ְש ַמע ,לְ ׁשוֹן ֲח ִתיכָ ה ּ ְפרו ָּסהֶ ׁ ,ש ֵאין אוֹ ְמ ִרים ֶא ָ ּלא
אש ֹונָ ה יוֹ צֵ ר אוֹר וְ ל ֹא ֵ
ְקצָ ת ִמ ּ ֶמ ָּנה.
 .36או"ח נה,ב .מקורות :ר"ן )יג,ב מדפי הרי"ף(.
 .37ולהכי פסיק להו בתרתי לאשמועינן שאע"פ שאמרו ברכה ראשונה בעשרה והלכו מקצתן אין עוברין לפני התיבה דהיינו להתפלל
תפלה מעומד בפחות מעשרה ולא תימא אינו אלא גמר וכיון שהתחילו בעשרה גומרין ,קמ"ל דלא .ר"ן.
 .38והכסף משנה )הלכות תפילה ח,ו( הסתפק בקריאת התורה בימינו ,שכל עולה מברך ,האם רק העולה מסיים את קריאתו ,או
שמסיימים את עליית כל העולים ,ונטה לאפשרות השניה.
 .39או"ח נה,ב .והמשנ"ב )ס"ק ז( הביא מחלוקת אחרונים לגבי קדיש שלאחר ישתבח ,ושלאחר אשרי שקודם מנחה ,האם הקדיש נחשב
כדבר אחר או לא .ומצדד שנחשב כדבר אחר ,ולכן אסור לאומרו אם לא נשארו עשרה.
 .40או"ח נה,ב .וכתב המשנ"ב )ס"ק יב( שכל האיסור לצאת הוא רק באמצע אותו הענין ,אבל אינו מחויב להמתין לצירוף לעניין אחר.
מקורות :מרדכי )סי' תתי( .כלבו )סי' קטז(.

בעזהשי ” ת

מסכת :מגילה |
פרק :ג | דף :כ" ג

הגה :וְ ַעכְ ׁ ָשו ל ֹא נָ ֲהג ּו לוֹ ַמר ָ ּכל ִ ּב ְר ַ ּכת יוֹ צֵ ר אוֹ רֶ ,א ָ ּלא אוֹ ְמ ִרים ַקדִּ ׁיש ו ָּב ְרכ ּו וְ ֵהם עוֹנִ ים ַא ֲח ָריו ָ ּברו ְּך ה' וְ כו'ׁ .יֵש אוֹ ְמ ִרים ׁ ֶש ּפוֹ ְר ִסין ִ ּב ְק ִר ַיאת
יכא ַקדִּ ׁיש ק ֶֹדם ָ ּב ְרכ ּו ׁ ֶשל ַע ְרבִ ית.
)כל בּ וֹ ו ֵּבית יוֹ ֵסף ְ ּב ׁ ֵשם ָה ַר"ן( וְ ל ֹא נָ ֲהג ּו כֵ ן ִמ ׁ ּשוּם דְּ לֵ ָ ּ
ׁ ְש ַמע ׁ ֶשל ַע ְרבִ ית ְ ּכמוֹ ְ ּב ׁ ַש ֲח ִרית ָ ּ

וּלְ ַא ַחר ׁ ֶש ִס ּיְמ ּו ִ ּב ְר ַ ּכת יוֹ צֵ ר אוֹ ר ,או ֵֹמר ָאבוֹ ת וּגְ בוּרוֹ ת ,ו ְּק ֻד ׁ ּ ָשה וְ ַא ָּתה ָקדו ֹׁש ,וְ זֶ ה נִ ְק ָרא עוֹ ֵבר לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה .וְ ֵאין עוֹ ִ ׂ
שין
דְּ ָב ִרים ֵאלּ ּו ְ ּבפָ חוֹ ת ִמי'ִ ,מ ׁ ּשוּם דְּ ָהוֵ י ְּד ָב ִרים ׁ ֶש ַ ּב ְּק ֻד ׁ ּ ָשה ,וְ צָ ִר ְ
יך לַ ֲחזֹר ַא ַחר ׁ ִש ׁ ּ ָשה ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ְמעוְּּ ,ד ַהיְנ ּו רֹב ָה ֲע ָ ׂ
ש ָרה .וְ ִאם
ֵאינָ ם נִ ְמצָ ִאיםֲ ,א ִפלּ ּו ִ ּב ׁ ְשבִ יל ֶא ָחד ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ַמע אוֹ ְמ ִרים ,וַ ֲא ִפלּ ּו ִמי ׁ ֶש ׁ ּ ָש ַמע ָיכוֹ ל לִ ְפרֹס ַעל ׁ ְש ַמע וְ לַ ֲעבֹר לִ ְפנֵי ַה ֵּת ָבה
ִ ּב ׁ ְשבִ יל אוֹ תוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ַמע .ו ִּמ ָ ּכל ָמקוֹ ם ִאם אוֹתוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ׁ ָש ַמע ָ ּב ִקי לִ ְפרֹס ַעל ׁ ְש ַמע וְ לַ ֲעבֹר לִ ְפנֵ י ַה ֵּתבָ ה ,מו ָּטב ׁ ֶש ִ ּי ְפרֹס
וְ יַ ֲעבֹר לִ פְ נֵ י ַה ֵּתבָ ה הוּאִ ,מ ׁ ּ ֶש ּי ְִפרֹס וְ יַ ֲעבֹר לִ פְ נֵ י ַה ֵּתבָ ה ַא ֵחר ׁ ֶש ְ ּכ ָבר ׁ ָש ַמע.
הגה :ו ִּמי ׁ ֶשעוֹ ֵבר לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה וְ ָא ַמר ג' ְ ּב ָרכוֹ ת ָה ִר ׁ
יַשלִ ים ָ ּכל ַה ְּת ִפ ָ ּלה וְ ל ֹא יַ ְפ ִסיקַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ְ ּכ ָבר ִה ְת ּ ַפ ֵ ּללֲ .א ָבל ָה ֲא ֵח ִרים יְכוֹ לִ ין
אשוֹ נוֹ תְ ׁ ,
לְ ַה ְפ ִסיק ַא ַחר ָ ּכ ְך ,וְ כָ ל ׁ ֶש ֵ ּכן ׁ ֶש ִאם ל ֹא ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ַה ּפוֹ ֵרס וְ ָהעוֹ ֵבר לִ ְפנֵ י ַה ֵּת ָבה ְּת ִח ָ ּלה ׁ ֶש ּי ׁ ְַשלִ ים ְּת ִפ ָ ּלתוֹ ַ ,אף ַעל ּ ִפי ׁ ֶש ּיִצְ ָט ֵר ְך לִ ְקרֹא ַא ַחר ָ ּכךְ
)בית יוֹ ֵסף ְ ּב ׁ ֵשם ַמ ֲה ִרי"א( וְ ָאסוּר לְ ַה ְפ ִסיק ִ ּב ְד ָב ִרים ֵאלּ ּו ֵ ּבין ְ ּג ֻא ָ ּלה לִ ְת ִפ ָ ּלה ,אוֹ ִ ּב ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע
ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע ,וְ ל ֹא י ְִסמ ְֹך ְ ּג ֻא ָ ּלה לִ ְת ִפ ָ ּלה ֵ ּ
יח צִ בּ וּר לְ ַה ְפ ִסיק ֵ ּבין ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע לִ ְת ִפ ָ ּלה ,אוֹ ִ ּב ְק ִר ַיאת ׁ ְש ַמע וּבִ ְרכוֹ ֶת ָיה ְ ּכ ֵדי לִ ְפרֹס ַעל ׁ ְש ַמע לְ אוֹ ָתן ַה ָ ּב ִאים
וּבִ ְרכוֹ ֶת ָיה ,וְ לָ כֵ ן ָאסוּר לִ ׁ ְשלִ ַ
לְ ֵבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ,לְ ַא ַחר ׁ ֶש ִה ְת ּ ַפ ְ ּלל ּו ַה ָ ּק ָהל ַקדִּ ׁיש ו ָּב ְרכ ּו וְ ִה ְת ִחיל ְ ּבבִ ְר ַ ּכת יוֹ צֵ ר אוֹ רֲ .א ָבל ְ ּבבִ ְר ַ ּכת ַע ְרבִ ית ׁ ֶשהוּא ְר ׁש ּות ,יָכוֹ ל לְ ַה ְפ ִסיק לְ הוֹ צִ יא
ֲא ֵח ִרים י ְֵדי חוֹ ָבה .ו ִּמ ָ ּכל ָמקוֹ ם ִא ׁיש ַא ֵחר יָכוֹ ל לִ ְפרֹס ַעל ׁ ְש ַמע אוֹ לְ ִה ְת ּ ַפ ֵ ּלל ְ ּבי' ָ ּכל ַה ְּת ִפ ָ ּלה ֲא ִפלּ ּו ְ ּבאוֹ תוֹ ֵ ּבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ׁ ֶש ְ ּכ ָבר ִה ְת ּ ַפ ְ ּלל ּו
אשוֹ נִ ים ,דְּ ָהוֵ י ְ ּכ ִאלּ ּו ל ֹא יָצְ א ּו ָ ּב ִר ׁ
אשוֹ ן ,דְּ זֶ ה ּו נִ ְר ֶאה ְ ּגנַ אי לָ ִר ׁ
לְ הוֹ צִ יא ֲא ֵח ִרים י ְֵדי חוֹ ָבהַ ,רק ׁ ֶשלּ ֹא יַ ֲעמֹד ַה ַח ָּזן ַה ׁ ּ ֵשנִ י ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָע ַמד ָה ִר ׁ
אשוֹ נָה
אשוֹ נִ ים ְ ּב ֵבית ַה ְ ּכנֶ ֶסת ֶא ָ ּלא ׁ ֶש ִה ׁ ְשלִ ימ ּו ִס ְד ָרםֲ ,א ָבל ִאם יָצְ א ּו ָה ִר ׁ
)ת ׁשוּבַ ת ַמ ֲה ִר"י ִמינְ ץ סי' ט"ו( וְ נִ ְר ֶאה לִ י דַּ וְ ָקא ׁ ֶש ֲע ַדיִן ָה ִר ׁ
אשוֹ נִ ים,
י ְֵדי חוֹ ָבה ְּ
יוּכַ ל לַ ֲעמֹד ַה ַח ָּזן ַאף ַ ּב ּ ָמקוֹ ם ׁ ֶש ָע ַמד ָה ִר ׁ
אשוֹ ן.
)א ו"ח הלכות נ שיאת כפים ,סימן קכח(

אֵ .אין נְ ִ ׂ
ש ַיאת ַ ּכ ּ ַפיִם ְ ּב ָפחוֹ ת ִמי' ,וְ ַהכּ ֲֹהנִ ים ֵמ ַה ּ ִמנְ יָ ן.
)או"ח הלכות קריאת התור ה ,סימן קמג(

חוֹרין ,וְ ִאם ִה ְת ִחיל ּו ַ ּב ֲע ָ ׂ
אֵ .אין קו ִֹרין ַ ּב ּתו ָֹרה ְ ּב ָפחוֹ ת ֵמ ֲע ָ ׂ
ש ָרה וְ יָ צְ א ּו ִמ ְּקצָ ָתן ,גּ וֹ ְמ ִרים.
ש ָרה ְ ּגדוֹ לִ ים ְ ּבנֵ י ִ
)או"ח הלכות ברכת המזון ,סימן קצב(

אָ .הי ּו ַה ּ ְמ ֻס ִ ּבין ג'ַ ,ח ָ ּיבִ ים ְ ּבזִ ּמוּן ׁ ֶשאוֹ ֵמר ֶא ָחד ֵמ ֶהם :נְ ָב ֵר ְך ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ  ,וְ ֵהם עוֹ נִ ים וְ אוֹ ְמ ִריםּ ָ :ברו ְּך ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ׁ ּ ֶשלּ ֹו
וּבְ טוּבוֹ ָחיִינוּ ,וְ הוּא חוֹ זֵ ר וְ אוֹ ֵמרּ ָ :ברו ְּך ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ וּבְ טוּבוֹ ָחיִינ ּו ...וּכְ ׁ ֶש ֵהם ֲע ָ ׂ
ש ָרהּ ֵ ,כיוָ ן ׁ ֶש ּ ַמזְ ִ ּכ ִירים ֶאת ַה ׁ ּ ֵשם יָ כוֹל
לוֹ ַמר :נְ בָ ֵר ְך ֱאל ֵֹהינ ּו ַעל ַה ּ ָמזוֹ ן ׁ ֶש ָאכַ לְ נ ּו ִמ ׁ ּ ֶשלּ וֹ.
)אה"ע הלכות קידושין ,סי מן סב(

ש ָרה ְ ּגד ֹולִ ים וּבְ נֵ י חוֹ ִרין ,וְ ָח ָתן ִמן ַה ּ ִמנְ יָ ןּ ֵ ,בין ְ ּכ ׁ ֶשאו ְֹמ ִרים או ָֹתם ִ ּב ׁ ְש ַעת נִ ּ ׂ
דֵ .אין ְמבָ ְרכִ ין ִ ּב ְר ַ ּכת ֲח ָתנִ יםֶ ,א ָ ּלא ַ ּב ֲע ָ ׂ
שו ִּאין ֵ ּבין
"א ׁ ֶשר ָ ּב ָרא"ֵ ,אינוֹ צָ ִר ְ
יך
ְ ּכ ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים אוֹ ָתם ַא ַחר ִ ּב ְר ַ ּכת ַה ּ ָמזוֹן; ֲאבָ ל ְ ּכ ׁ ֶש ֵאין או ְֹמ ִרים ַא ַחר ִ ּב ְר ַ ּכת ַה ּ ָמזוֹ ןֶ ,א ָ ּלא ִ ּב ְר ַ ּכת ֲ
ֲע ָ ׂ
)ה ַר"ן ּ ֶפ ֶרק ַק ּ ָמא דִּ כְ ֻתבּ וֹ ת(.
לשה ָ ּב ִעינָ ן( ָ
ש ָרה) .ו ִּמ ָ ּכל ָמקוֹ ם ׁ ְש ׁ ָ

