
 

 

  

  

  

  קריאת קטן ואישה בתורה

 ,אבל אמרו חכמים אשה לא תקרא בתורה .אפילו קטן ואפילו אשהו ,ין שבעהיהכל עולין למנ :תנו רבנן (כ"ג א')

   .מפני כבוד צבור

  שיטות הראשונים

הכא כתב,  ורי"ד 1.אך לא להיות כל העולים ,לעולים השליםשאשה וקטן יכולים לועוד,  ר"ןו כתב :עולין למנייןהכל 

 2.שבעהא יש לומר דלאו דווק ,נמי . אילא ,שה וארבעהואבל של ;עולה הקטן ,משמע דדוקא לעניין שבעה דנפישי גברי

 והרמ"א 4אחר השלישי.דווקא שקטן עולה  ,גאוןכתב בשם  והרמב"ם 3, שקטן עולה אף למניין שלושה.אור זרועדעת ו

  5מצטרפים למניין הקרואים, אבל לא שיהיו כולם נשים או קטנים.דווקא שכתב, 

עליית הנשים היתה רק בעליות האמצעיות שאין ש ,כתבו ירימארא"ש, ו ,רבינו תם: שכל עולה מברךבימינו עליית אשה 

 .סתמו רבים ראשוניםו 7.כתב להיפך, שכיום יכולות לעלות בכל העליות הר"ן 6.מברכים עליהן, ולכן כיום אין לעלות

   8.לא נזכר ובשו"ע

ְנַין ַהּקֹוְרִאין." הרמב"םכתב  :איזה קטן יכול לעלות  ראשוניםוכן כתבו  "ָקָטן ַהּיֹוֵדַע ִלְקרֹות ְויֹוֵדַע ְלִמי ְמָבְרִכין עֹוֶלה ִמּמִ

  שקטן שלא הגיע לחינוך אינו יכול  רבינו תםעת וד 9.שאפילו קטן שלא הגיע לחינוך יכול לעלות האור זרוע דעת רבים.

  

                                                

ואין כאן עוד קריאה אלא מתקנת עזרא, שלא היה מנין הקוראים מתקנת משה  ,והואיל וקרא אחד כבר נשלמה תקנת משה רבינו. 1

אשה וקטן. מאירי. דכיון  "יה וקטן אבל לא שתעשה כל הקריאה עויכול להשלים הקריאה על ידי אש ,רבינו אלא גוף הקריאה לבד

 דלאו בני חיובא נינהו לא מפקי לגמרי. ר"ן.

 .והוא הדין לכולהו ,ך שבעהונקט ל .ואף על גב דלאו בר חיובא ,גם הקטן עולה מן המניין :"קאלא ה. 2

 וקטן עולה למנין שבעה, כל שכן שעולה למנין שלשה שנתקנה בימי עזרא, וכל דתקון כעין תקנה ראשונה תקון ולא להחמיר. ריבב"ן.. 3

קלה) הסיק מדבריו שמותר להעלות קטן כמוסיף אבל לא כחלק  (או"ח. הב"י לשלושה אין מצרפים קטןשלד) כתב ש סי'הרוקח (ו. 4

שה הראשונים. האליה רבה ולשבעה עולה אך לא מהשלו. שהוממנין העולים. ובמקום אחר (או"ח רפב) ביאר שקטן אינו עולה לשל

ין ין לא יעלה למנקמה) ביאר שקט סי'(קלה סק"ו) פירש שקטן אחד בלבד עולה למנין שבעה ולא רבים. מהרי"ט (שו"ת חלק א 

  שה.ושל

; קרית ספר מאמר 'א"ג חירה מגילה כרות: מאירי (בית הב. מקויד) שאינם יכולים להיות גם רוב וכתב המשנ"ב (ס"קאו"ח רפב,ג. . 5

  ).ה"מנב). רמב"ם (פיתש סי'א "אור זרוע (ח). סמ"ג (עשין יט). יג א ברי"ףר"ן (חמשי אות א). 

  שהרי היאך תברך והיא פטורה. מאירי.. 6

ים האחרים בברכתה, דבזמן שלא היו מברכין אלא הפותח והחותם אין אשה עולה רק לאמצעיים שאין מברכין, שהיאך תוציא העול. 7

  אבל השתא דתקון רבנן שיברכו כולם, אשה עולה אפילו בראשון ואחרות ותברך. ר"ן.

  רי"ף).א ב . ר"ן (יגא,מט)). רא"ש (קידושין 'א"ג כ). מאירי ('א"ג ראש השנה ל תוד"ה הא,ות: רבינו תם (מקור. 8

דהא שלשה ושבעה דקרו אינם אלא כנגד בעלמא, דהא בלאו הכי איכא עשרה בני י"ג... ואפילו חד היכא דליכא דידעי לקרות בתורה . 9

יושיב ועומד וקורא עד ז' פעמים לשלומי מנין רואי פני המלך. וכל היכא דקתני קטן מיירי בקטן שלא תניא בתוספתא דיחיד קורא ו

הגיע לחינוך עד דפירש תלמודא דבהגיע לחינוך מיירי... ותו דאמר שלהי הקורא את המגילה למפרע דקטן שהגיע לחינוך קורא את 

פורס על שמע לומר יוצר אור וקורא את המגילה להוציא אחרים כל שכן המגילה אפי' לכתחילה ואפי' להוציא אחרים, הלכך הואיל ו

  שעולה למנין ג' שאינו אלא כנגד בעלמא. אור זרוע. המנהיג הצריך שידע לקרוא.

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 גכ"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

  11.פסק שצריך לדעת למי מברכים ע"שוהו 10.לקרוא פרשיות שהם חובה

  שולחן ערוך

  )רפב , סימןשבת(או"ח הלכות 

ה לֹא  ג.  ָ ּיֹוֵדַע ְלִמי ְמָבְרִכין, ֲאָבל ָאְמרּו ֲחָכִמים: ִאׁשּ ה ְוָקָטן ׁשֶ ָ ְבָעה, ֲאִפּלּו ִאׁשּ ֵני  ַהּכֹל עֹוִלים ְלִמְנַין ׁשִ ִצּבּור ִמּפְ ְקָרא ּבְ תִּ

בֹוד ַהצִּ  ים (ַר"ן ְוריב"ש) הגה: ּבּור.ּכְ ים אֹו ְקַטּנִ ם ָנׁשִ ּלָ ְהיּו ּכֻ ּיִ רּוִאים, ֲאָבל לֹא ׁשֶ ְוָקא ִמְצָטְרִפים ְלִמְנַין ַהקְּ ה,  .ְוֵאּלּו ּדַ ָ ִדין ִאׁשּ ַנֲעִני ּכְ ְוִדין ֶעֶבד ּכְ

הֹות ַמְימֹוִני פי"ב מהל'  ר ַלֲעלֹות (ַהּגָ ָרֵאל ֻמתָּ ׂשְ ה)ֲאָבל ִאם ִאּמֹו ִמּיִ ִפּלָ ד,  .תְּ ה. ְוֵאין ִאּסּור ִלְקרֹות ִעם ָהָאֶרץ ִנְכּבָ רֹאׁש ְמֻגּלֶ ְוָאסּור ִלְקרֹות ּבְ

בֹוד ַלּתֹוָרה  ְלִמיֵדי ֲחָכִמים ַרק ּכָ יֹון ַלתַּ ּזָ י ֵאין ֶזה ּבִ ְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ּכִ יר ּוְגדֹול ַהּדֹור ִלְפֵני תַּ דוֹ ָעׁשִ ים ּגְ ֲאָנׁשִ ֶדת ּבַ ּבֶ ְתּכַ ּמִ  .ִלים (אֹור ָזרּוַע)ׁשֶ

רּוִאים ֶדר ַהקְּ ִן ְלֵעיל ִסיָמן קל"ו ִמסֵּ ַרג). ְוַעּיִ ר ַלֲעלֹות ְלֵסֶפר ּתֹוָרה (מהר"א ִמּפְ   .ּוַמְמֵזר ֻמתָּ

  דיני מפטיר

   .ן שבעהימפטיר מהו שיעלה למני :איבעיא להו (כ"ג א')

   .אינו עולה :וחד אמר. עולה :חד אמר ,ירמיה בר אבא א ורבירב הונ

  .דהא קרי ,עולה אן דאמרמ

מפני כבוד  ?מפני מה המפטיר בנביא צריך שיקרא בתורה תחלה :דאמר עולא ,כדעולא ,אינו עולה אן דאמרומ

   .למנינא לא סליק ,וכיון דמשום כבוד תורה הוא. )הושלא יהא כבוד תורה וכבוד נביא שו(תורה 

(שאינו עולה  ואם איתא .כנגד שבעה שקראו בתורה ,המפטיר בנביא לא יפחות מעשרים ואחד פסוקין :מיתיבי

   .עשרים וארבעה הויין ,שמונה שקראו בתורה) א"כ הםועולים שבעה חוץ ממנו, , מן המניין

   .כנגדו נמי לא בעי ,כיון דמשום כבוד תורה הוא )ומתרץ(

 ,פסוקים) שבעה עשר(אלא  שרין וחדדלא הויין ע, (הפטרת פרשת צו) 12"עֹלֹוֵתיֶכם ְספּו" והרי :מתקיף לה רבא (כ"ג ב')

   !וקרינן

  . שאני התם דסליק עניינא

וכי הוה  ,יוחנן זמנין סגיאין הוה קאימנא קמיה דרבי :והאמר רב שמואל בר אבא ?!והיכא דלא סליק עניינא לא

  . אמר לן אפסיקו ,קרינן עשרה פסוקי

                                                

 כל :, דזה הכללרבהן קטן ולהפטי תאין רשאי לקרו ,עארב תחנוכה כגון שלר״ח וחנוכה ופרשיו תדבשבת שקורא המפטיר פרש. 10

 ואין הקטן מחוייב בדבר. מנהיג. ,ידי חובתן םוציא את הרביהמחויב בדבר מ

עד שיביא שתי  ,את הציבורלהוציא ידי חובה להיות 'בעל קורא' וקטן יכול אין יג) דמכל מקום (ס"ק  המשנ"ב וכתבאו"ח רפב,ג. . 11

ששי). שערות. מקורות: רמב"ם (הלכות תפילה יב,יז). הגהות מיימוניות (הלכות תפילה יב אות ע). ספר השלחן (הלכות תפילה שער 

פרדס (שער תשיעי). ארחות חיים (הלכות קריאת התורה אות ד). נמוקי יוסף (מגילה כג,א). רבינו מנוח (הלכות תפילה יב,יז). ספר ה

  לה). סי'מנהיג (הלכות שבת רבינו תם (הו"ד במנהיג). תשנב).  סי'א "אור זרוע (ח

 . ירמיהו ז,כא. 12

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 גכ"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

 .תורגמןלא שנו אלא במקום שאין  :רב תחליפא בר שמואל דתני. (שיש טורח לציבור)מקום שיש תורגמן שאני 

  . אבל מקום שיש תורגמן פוסק

  שיטות הראשונים

רבינו תם, רמב"ם, רי"ף,  שמפטיר אינו עולה למנין שבעה. פסקוועוד,  רבינו חננאלגאונים, : מפטיר עולה למנין שבעה

יום שהמפטיר נוסף על מנין העולים, והגים השמה שנ רבינו תםוכתב  .שמפטיר עולה למנין שבעה פסקו ועוד, ,רא"ש

  13.הרמ"א כתבוכן  .לצאת גם לשיטת הסובר שמפטיר אינו עולהזה 

לכולי עלמא  ,שאם הפסיקו בקדיש בין הקוראים לבין המפטיר רב נטרונאי גאוןכתב : הפסקה בקדיש לפני המפטיר

  15.שכן נוהגים ע"שוהוכתב . רא"שו רמב"ם,רי"ף, פסקו כן ו 14.מפטיר עולה למנין שבעהאין ה

רבינו ו לקרוא עשרה פסוקים. מספיקתורגמן מפסקו שכשיש  ועוד, ,רא"ש ,רי"ף, רמב"ם: מקום שיש תורגמן פוסק

  17.הראשוניםפסק כרוב  והטור .16שמספיק אף שלשה פסוקים הירושלמיפסק על פי  מואלש

  שולחן ערוך

  רפב) (או"ח הלכות שבת, סימן

ָר   ד.  ּקָ ֶ ְפִטיר ַמה ׁשּ יׁש, ְוחֹוֵזר ְוקֹוֵרא ִעם ַהּמַ ה ְואֹוֵמר ַקּדִ ָרׁשָ ֶהם ַהּפָ ְבָעה ְוִלְגמֹר ִעּמָ ִביִעי. נֹוֲהִגים ִלְקרֹות ׁשִ ְ ְוֵכן  הגה:א ַהׁשּ

יָ  ִליׁשִ נֹוֲהִגים ּבְ ְ רּוִאים, ַהׁשּ ָאסּור ְלהֹוִסיף ַעל ִמְנַין ַהקְּ חֹל ׁשֶ רּוִאים, ֲאָבל ּבַ ְנַין ַהקְּ ֵאין ַמְפִטיר ִמּמִ ּמֹוִציִאין ִמים טֹוִבים ׁשֶ י הּוא ַמְפִטיר. ּוְביֹום ׁשֶ

ָפָרׁשַ  ַאֲחרֹוָנה. ְוָקָטן ָיכֹול ִלְקרֹות ּבְ ְפִטיר קֹוֵרא ּבָ ַכי ב' ְסָפִרים אֹו ג', ַהּמַ ֲאָדר, ְוֵכן נֹוֲהִגים (ַר"ן ּוָמְרּדְ ּמֹוִסיִפין ּבַ ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ ד' ּפָ ת ַהּמּוָסִפין אֹו ּבְ

ְפִטיר, ְוֵאין ִחּלּוק בָּ  עֹוֶלה ַהּמַ יׁש קֶֹדם ׁשֶ ׁש חֹוְלִקים. ְואֹוְמִרים ַקּדִ ּיֵ י ׁשֶ ה), ַאף ַעל ּפִ ְמִגּלָ ֶרק ב' ּדִ ין הֹוִסיפּו ַעל ִמְנַין ּפֶ רּוִאים אֹו לֹא ּוֵבין ֶזה ּבֵ ַהקְּ

נּו ְירּוָחם). ְעָיה ְוָהרֹא"ׁש ְוַרּבֵ ם הר"ר ְיׁשַ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ   מֹוִציִאין ֵסֶפר ּתֹוָרה א' אֹו ג' (ּבֵ
  רפד) (או"ח הלכות שבת, סימן

סּוִקים, ֶאלָּ   א.  ה. ְוֵאין ּפֹוֲחִתין ִמכ"א ּפְ ָרׁשָ ל ּפָ ִביא ֵמִעְנָיָנּה ׁשֶ ּנָ גֹון: עֹלֹוֵתיֶכם ַמְפִטיִרין ּבַ ָבִציר ֵמָהֵכי ּכְ ן ָסִליק ִעְנָיָנא ּבְ א ִאם ּכֵ

ט"ו הגה: ְספּו ַעל ִזְבֵחיֶכם. י ּבְ ּקֹוִרין ה' ַסּגֵ יֹום טֹוב ׁשֶ רּוִאים, ֲאָבל ּבְ סּוִקים, ג"פ ְלָכל א' ִמן ַהקְּ ֵעיָנן כ"א ּפְ ת ּבָ ּבָ ׁשַ סּוִקים  ְוַדְוָקא ּבְ ּפְ

ָלאו ָהֵכי  (ַמֲהַר"ם פאדוא"ה). ְולֹא "ן ִסיָמן קצ"ט), ֲאָבל ּבְ ׁשּוַבת ָהַרְמּבַ ּתֹוָרה (תְּ ְראּו ּבַ ּקָ ִצּבּור, ַאַחר ׁשֶ ָאסּור ִלְקרֹות ִעם ִנְתְקָנה ַהַהְפָטָרה ַרק ּבְ

ית יֹוֵסף). ֵרי (ּבֵ ָרָכה ׁשָ לֹא ּבְ ָפֶניָה ּוְלַאֲחֶריָה, ֲאָבל ּבְ ּלְ ָרכֹות ׁשֶ   ַהּבְ

  )תפח (או"ח הלכות פסח, סימן

ְבֵרי   ג.  ה ּגַ ָ ִראׁשֹון ֲחִמׁשּ ֵני ְסָפִרים ְוקֹוִרין ּבָ ן ְלֵעיל ֵריׁש ִסיָמן רפ"ב מֹוִציִאין ׁשְ יֹום טֹוב ַעּיֵ כּו ַעד ְוִאם מֹוִסיִפין ּבְ ת ּבֹא ִמן ִמׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ

ְנָחס ּובַ  ת ּפִ ָפָרׁשַ ִני ּבְ ׁשֵ ֵעת ַהִהיא, ֵמֶאֶרץ ִמְצַרִים ַעל ִצְבאֹוָתם, ּוַמְפִטיר קֹוֵרא ּבְ ַע ּבָ יהֹוׁשֻ חֶֹדׁש ָהִראׁשֹון ּוַמְפִטיר ּבִ

אן ָוֵאיָלְך  ם ִמּכָ ׁשֶ יִרין ּגֶ ת מּוָסף ְוֵאין ַמְזּכִ ִפּלַ ִלין תְּ ּלְ ן ְלֵעיל ִסיָמן קי"ד ס"גּוִמְתּפַ אֹל ְוַעּיֵ ׁשְ ם ָוֵאיָלְך ִמּלִ ָ , ְוֵכן ּפֹוְסִקים ִמׁשּ

ִנים.  ָ ת ַהׁשּ ִבְרּכַ ָאמּור.ְונֹוֲהִגי הגה:ּבְ ְך ּכָ ה ַעְבּדְ ָאַמר ַעל ְיֵדי מֹׁשֶ סּוֵקי מּוָסף ַהּיֹום ַאַחר ׁשֶ ת מּוָסף ּפְ ְתִפּלַ ָכל יֹום טֹוב ּבִ   ן לֹוַמר ּבְ

                                                

סי' לא). . רי"ד (המכריע (ספר הישר סי' מז,ה)רבינו משולם מרם תפילות שבת, כו). ר רב עסד(רב עמרם גאון או"ח רפב,ד. מקורות: . 13

 סי' תתט).ה). מרדכי ( סי'. רא"ש ((ספר הישר סי' מח,ה)א). רמב"ם (תפילה יב,יז). רבינו תם  רי"ף (יג

 . רא"ש. כי לא מסתבר שיאמרו קדיש באמצע הסדר. 14

  קפא). סי'או"ח רפב,ד. מקורות: רב נטרונאי גאון (מובא בעתים וברי"ף). ספר העתים (. 15

  עשרה דנקט הכא לאו דוקא אלא אפילו ג' כבירושלמי. הגהות מימוניות.. 16

  רבינו שמואל (מובא בהגהות מימוניות הלכות תפילה פרק יב הערה י).מקורות: או"ח רפד. . 17
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  עשרה לדבר שבקדושה

 ,נושאין את כפיהם (הכהנים)ואין  ,(שליח ציבור) ואין עוברין לפני התיבה 18,אין פורסין על שמע :משנה (כ"ג ב')

ואין אומרים ברכת אבלים ותנחומי  ,)19(למת ואין עושין מעמד ומושבואין מפטירין בנביא,  ,תורהואין קורין ב

 .תשעה וכהן (של הקדש, הבא לפדותם, צריך) קרקעותוב .ואין מזמנין בשם פחות מעשרה ,אבלים וברכת חתנים

צריכים להעריכו ע"י עשרה אנשים ( כיוצא בהן הדין הוא שנישום כעבד, אשר הוקש לקרקעות), שי עליַמ (שאמר ָד  ואדם

  .וביניהם כהן)

   ?(שצריך עשרה לדברים שברישא) מנא הני מילי

ׁשְ " :דאמר קרא :יוחנן חייא בר אבא א"ר"ר א ָרֵאלְוִנְקּדַ ֵני ִיׂשְ תֹוְך ּבְ י ּבְ    . כל דבר שבקדושה לא יהא פחות מעשרה ;"תִּ

ל סעודה ראשונה משל אחרים, היו מברים אותו ברחבה, ומברכים שם כשמברים את האב( ברכת רחבה ?מאי ברכת אבלים

ברכת  .ואין אבלים מן המנין ,ברכת אבלים בעשרה :דא"ר יצחק א"ר יוחנן .)20ברכת אבלים, ברוך מנחם אבלים

   , וחתנים מן המנין.חתנים בעשרה

בציר מעשרה לאו  ,נברך לאלהינויון דבעי למימר כ(ומבאר) ן על המזון בשם פחות מעשרה. ואין מזמני (שנינו:)

  . אורח ארעא

  שיטות הראשונים

בברכות קריאת שמע אם אין  שאין אדם יכול להוציא את חבריו ,שופיר ,ועוד םרמב" הגאונים,: פורסין על שמע

ולאחר מכן התקבצו  ,מדובר על מקרה שאנשים קראו קריאת שמע ביחידותש ופירש , ועוד,רא"ש, רש"י 21.עשרה

חידים כבר שאף כשהי רש"ים בש הר"ןכתב ו 22רוצים לומר קדיש, ברכו וברכה ראשונה של קריאת שמע.בציבור ו

   23.ע"שוה כתבוכן . התפללו

                                                

בקריאת שמע. פורסין לשון עומד אחד ואומר קדיש וברכו וברכה ראשונה ש ,מנין הבא לבית הכנסת לאחר שקראו הצבור את שמע. 18

  ר. רש"י.חצי הדב

בע פעמים לבכות את המת, והרוצה לסופדו יספוד. והכי תניא (ב''ב ק' ב') אין פוחתין כשנושאין את המת לקוברו היו יושבין ש. 19

  משבעה מעמדות ומושבות למת, כגון עמדו יקרים עמודו, שבו יקרים שבו. 

  רש"י כתובות ח' ב', ד"ה ברחבה. . 20

הר"ן פירש שפורסין מלשון מתחילים. ערוך, אשכול וריטב"א פירשו שפורסים מלשון מברכים: כי הוא יברך הזבח (שמואל א ט,יג) . 21

על הים, ר"ע אומר מתרגמינן ארי הוא יפריס נכסתא. ערוך. וראיה לפירוש זה הא דגרסינן במס' סוטה (ל,ב) כיצד אמרו ישראל שירה 

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.

פסח דהיינו ט"ו מפני קדושה שבה. ר"ן. רש"י פירש שפורסין זה מלשון חצי, "לשון אכילת פרס" (רש"י על הרי"ף). "כדאמרינן בפרוס ה. 22

  יום שהם מחצית השלישים שהתחילה חובתו של פסח" (ר"ן).

ובתשובת . הביא דברי רדב"ז, החולק וסובר שאם התפללו כל אחד ביחידי, פרק מינייהו קדיש וקדושה(ס"ק א) או"ח סט,א. והמשנ"ב . 23

יכול לפרוס על שמע, וגם לירד לפני התיבה,  חת"ס כתב דכן עמא דבר כהרדב"ז. אכן, גם לדבריו, אם יש אחד שלא התפלל עדיין,

 הו"דמקורות: גאונים (ויתפלל מיד התפילה בקול רם, דבכי האי גוונא לא שייך פרח חובת התפילה מינייהו, דהרי בשביל עצמו אומר. 
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או להתפלל חזרת הש"ץ אפילו בשביל אחד שניתן לפרוס על שמע  ,כתבו רש"יבשם : פריסה על שמע בשביל יחיד

תב כ רבינו תם 24כתבו שצריך לפחות שלשה שלא התפללו. תוספות. ר"ןוההרשב"א ופסקו כמותו  ,שלא התפלל במנין

 26כתב שצריכים רוב עשרה. הרמב"ם 25שלא התפללו במנין. שניתן לפרוס על שמע רק אם היו לפחות ששה או שבעה

  27.רש"יפסק כשיטת  ע"שוה

אין פורסין בה בפחות מעשרה להוציא אחר ידי  ,אף בברכות ק"ש דערביתש, הר"ןכתב  :פריסה על שמע של ערבית

  29.בערבית לפרוסוכתב שלא נהגו  ,הביאו הרמ"או 28.חובתו

שיחיד יכול לומר קדושה  ומרדכי רא"ש ,רבינו יונהראב"ד, ראבי"ה, דעת  :ביחידוקדושה דסדרא  ת יוצראמירת קדוש

 וכתב 31.שאין היחיד אומר קדושה רבים,גאונים וראשונים ודעת  .ממסכת סופריםוהביאו לכך ראיה  30,של יוצר

הביא את שתי הדעות וכתב שיש ליחיד לחוש  ע"שוהו 32שיכול לקרוא כקורא במקרא בטעמים. אב"דהר בשם הרשב"א

   33פסק שמותר לומר אותה ביחיד. הרמ"אוולומר את הקדושה בטעמים. 

כתב שנתקנה  והרמ"א 34.הרמב"םות מעשרה. וכן כתב חסתמו שאין מפטירים בפ הראשוניםרוב : הפטרה בעשרה

 ,ולכן אם התחילו קריאת התורה בעשרה ,הפטרה נגררת אחרי קריאת התורהש בספר הבתים וכתב הפטרה רק בצבור.

   35.אפשר להפטיר גם אם כבר אין עשרה

                                                                                                                                                                         

  ז).  סי'רא"ש (). ט,א; ח,ה תפילה הל'( וראב"ד קעד). רמב"ם סי'ערוך (ערך פרס). עתים ( ). ר"ן (יג ב ברי"ף).בר"ן

והכי פירושו דקרא בפרוע פרעות בישראל שלא עשו מה שמוטל עליהם לעשות אז יתנדב העם לברך ה' וליכא אלא שלש תיבות עד . 24

 ת.בהתנדב. תוספו

הא דאמרינן במסכת סופרים (פרק י הלכה ז) אין אומרים קדיש וברכו בפחות מעשרה, רבותינו שבמערב אומרים אותו והביא ראיה מ. 25

בשבעה ונותנין טעם לדבריהם בפרוע פרעות בישראל בהתנדב עם ברכו ה', פירוש כמנין התיבות. ויש אומרים אפילו בששה שעד 

  ברכו ששה הוא. רא"ש.

  רבינו תם, ופסק כדעת היש אומרים המובא במסכת סופרים, משום דבכל דוכתא אשכחן דרובו ככולו.ש כמפרוכתב הכס"מ ש. 26

). תוספות יג ב ברי"ף). ר"ן ('ב"ג רשב"א (מגילה כתוספות ומד).  סי'; מחזור ויטרי צב; תוספות סי', מקורות: רש"י (שו"תאו"ח סט,א. . 27

  ח,ד). תפילה הל'. רמב"ם ()ז סי'(רא"ש  .)ונחלקו ראשונים בדעתו, אם צריך שבעה או ששה((מגילה כג,ב). רבינו תם 

  ואע"ג דלית בה קדושה ולא פלוג רבנן בתקנתייהו. ר"ן.. 28

ארחות ו ,)תפילה 'לבו (הלכוכן רי"ף). ב ב ר"ן (יגמקורות: . ור' משנ"ב (ס"ק ז). דליכא קדיש קודם ברכו של ערביתמשום או"ח סט,א. . 29

  עד). סי'תפילה  'חיים (הל

קדושה של יוצר שאין אנו מקדשין אותו אלא מזכירין הקדושה שאומרים לו משרתיו מותר ביחיד דאינו אלא כמו ספור, וכן ג"כ ובא . 30

  לציון כיון שאינו אלא פסוקים בעלמא שאנו אומרים אותם אין בכך כלום. תר"י.

  דבר שבקדושה לא יהא בפחות מעשרה.ונקדשתי בתוך בני ישראל כל לפי שדרך כלל אמרו . 31

 פרשת סדר קדושת המלאכים בישעיה. רשב"א. שאין זה אלא כיחיד שקורא. 32

כתב, ולפי שאין לזוז מהמנהג, ו (ס"ק יא), שנ"ב. והביא דבריו המשאין יחיד אומרה שהעיקר כדעה(ס"ק ה)  ודעת הגר"אאו"ח נט,ג. . 33

מתפלל לבדו  נכון להדר לאומרה בניגון וטעמים כקורא פסוקים. עוד כתב המשנ"ב (ס"ק י) בשם הפרי חדש, שאפילו אם היחיד

  בשביל שאיחר לבוא, כיון דאיכא ציבור, אומרם אפילו בלחש לכולי עלמא. 

 שרה בהפטרה. כתב, צ"ע למה צריך ע והרשב"א. 34

 אבל אם יצאו .מרה עם ברכותיהומותר לג , אפילו הכיואם התחילו ההפטרה בעשרה ויצאו מקצתןד"ה רק) כתב, רפד,א, ובביה"ל (. 35

(וזה דלא כספר הבתים  דהפטרה בנביא ענין אחר הוא, טיריןאין מפ ,אף שבעת קה"ת היו עשרה ,מקצתן קודם שהתחילו ההפטרה

אורחות  ). ספר הבתים (שערי קריאת התורה ריש שער ב).'ב ג"פילה ח,ד). נמוקי יוסף (מגילה כמקורות: רמב"ם (הלכות תהנ"ל). 

  רשב"א (חי' כ"ג ב').  חיים (ח"א הל' קריאת ס"ת, אות נ).
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, שאם התחילו במצוה בעשרה והלכו שלמיהירופסקו על פי  הראשונים רוב ככל :התחילו בעשרה ויצאו מקצתם

  36.ע"שוהוכך פסק  שזהו דוקא אם נשארו רובם. הר"ןוכתב  יכולים לסיים המצוה. ,מקצתם

אותו התחילו, אך לא להתחיל דבר שיכולים לסיים רק את הדבר  כתב הר"ן: התחילו בעשרה ויצאו מקצתם גומר

כתבו שקדיש תתקבל אינו חלק מהתפילה, ולכן אם באמצע התפילה התמעטו מעשרה  הגאונים והרמב"ם 37.38אחר

   39שיכול לסיים רק מה שהתחיל.כתב  ע"שווה אינם אומרים קדיש.

שאסור לצאת  הראשוניםלמדו ו ,"' ִיְכלוּ ְועְֹזֵבי ה"שעל העוזבים נאמר  ירושלמיבכתוב : מניין שהתמעט לאחר שהתחילו

  40.הרמ"א והביא דבריהם שזהו רק כאשר נשארו פחות מעשרה. המרדכי והכלבובאמצע. וכתבו 

  שולחן ערוך

ני קדיש, סימן די   נה) (או"ח 

ֵהבִ   א.  דֹוִלים ׁשֶ ֵני חֹוִרין ּגְ ָפחֹות ִמי' ְזָכִרים ּבְ יׁש ְוֵאין אֹוְמִרים אֹותֹו ּבְ ה ּוָבְרכּו אֹוְמִרים ַקּדִ ָ ין ִלְקֻדׁשּ ָערֹות, ְוהּוא ַהּדִ יאּו ב' ׂשְ

ָרה ָפחֹות ֵמֲעׂשָ ֵאין ֶנֱאָמִרין ּבְ   .ׁשֶ

דֻ   ב.  יׁש אֹו אֹוָתּה ַהּקְ ּדִ ָצָתן, ּגֹוְמִרים אֹותֹו ַהּקַ ָרה ְוָיְצאּו ִמּקְ ֲעׂשָ ה ּבַ ָ יׁש אֹו ְקֻדׁשּ ִהְתִחיל, ְוהּוא ִאם ִהְתִחיל לֹוַמר ַקּדִ ה ׁשֶ ָ ׁשּ

ן: ׁשֶ  רּו ֻרּבָ ּיְ תַּ ׁשְ ר הגה:ּנִ ֲארּו י' ֻמתָּ ְלִמי), ֲאָבל ִאם ִנׁשְ ל ָמקֹום ֲעֵבָרה הּוא ָלֵצאת, ַוֲעֵליֶהם ֶנֱאַמר ְועֹוְזֵבי ה' ִיְכלּו (ְירּוׁשַ ַכי פ'  ּוִמּכָ ָלֵצאת (ָמְרּדְ

ה) ְמִגּלָ ְתָרא ּדִ   .ּבַ

ָצָתן, ּגֹומֵ   ג.  ָאבֹות ְוָיְצאּו ִמּקְ ה: ִאם ִהְתִחיל ּבְ ָ ִליַח  הגה:ר ֲאִפּלּו ְקֻדׁשּ ְ ל יֹוֵצר, לֹא ַיְתִחיל ַהׁשּ ּלֵ ִהְתִחילּו ְלִהְתּפַ ָצָתן ְלַאַחר ׁשֶ ְוִאם ָיְצאּו ִמקְּ

ת יֹוֵצר ִפּלַ ַלם תְּ ְכָבר ִנׁשְ קֹול ָרם, ּדִ ה ּבְ ִפּלָ ל ַהתְּ ּלֵ קוֹ  ,ִצּבּור ְלִהְתּפַ ה ּבְ ִפּלָ תְּ ִהְתִחיל ּבַ ל ֵסֶדר ְוִאם ָיְצאּו ְלַאַחר ׁשֶ ִלים ּכָ ה, ְיכֹוִלים ְלַהׁשְ ָ ל ָרם ּוְקֻדׁשּ

ַאֲחֶריהָ  ּלְ ֵלם ׁשֶ יׁש ׁשָ ּדִ ה ְולֹוַמר ַהּקַ ָ ֶזהּו ִעְנָין ַאֵחר ,ְקֻדׁשּ ּתֹוָרה, ּדְ ל ְצלֹוְתהֹון ְוכו', ֲאָבל ֵאין קֹוִרין ּבַ ְתַקּבַ ֲהֵרי אֹוֵמר תִּ ה, ׁשֶ ִפּלָ ְך ַלתְּ ּיָ ׁשַ ת  ,ּדְ ּוְתִפּלַ

ֶק ַעְרִבית וְ  ּבֹוֵלי ַהּלֶ ה ׁשִ ִגּלָ ֶרק ַהקֹוֵרא ֶאת ַהּמְ ַמע ּוִבְרכֹוֶתיָה (ַר"ן ּפֶ ְך ִלְקִריַאת ׁשְ ּיָ ַאֲחָריו לֹא ׁשַ ּלְ יׁש ׁשֶ   .)ט ְות"ה סי' ט"וַקּדִ
  נט) (או"ח הלכות קריאת שמע, סימן

ֵאי  ג.  יֹוֵצר, ָיִחיד אֹוְמָרּה, ְלִפי ׁשֶ ּבְ ה ׁשֶ ָ ֻדׁשּ ַהּקְ ָגּה, ְוֵאיָנּה ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ִחיד ְמַדּלְ ּיָ ָבִרים. ְוֵיׁש אֹוְמִרים, ׁשֶ א ִסּפּור ּדְ ָנּה ֶאּלָ

קֹוֵרא בַּ  ִנּגּון ּוְטָעִמים ּכְ ה ּבְ ִחיד יֹאְמֶרּנָ ּיָ ֵהר ׁשֶ ִצּבּור, ְוֵיׁש ָלחּוׁש ְלִדְבֵריֶהם ְוִלּזָ א ּבְ ְנָהג  הגה:ּתֹוָרה: ֶנֱאֶמֶרת ֶאּלָ ט ַהּמִ ׁשַ ּוְכָבר ּפָ

סְּ  נֻ ּכַ הֹות מיי' ּבְ קֹול ָרם (ַהּגָ ה זֹאת אֹוְמִרים אֹוָתּה ּבְ ָ עֹוִנין ְקֻדׁשּ ִפּלֹות)ָבָרא ָהִראׁשֹוָנה, ְוָיִחיד אֹוֵמר אֹוָתּה, ּוְכׁשֶ   .ַסח ַהתְּ
  סט) (או"ח הלכות קריאת שמע, סימן

ָיִחי  א.  ְפֵני ַעְצמֹו ּבְ ל ֶאָחד ּבִ לּו ּכָ ּלְ ִהְתּפַ ֵני ָאָדם ׁשֶ ה, עֹוֵמד ֶאָחד ֵמֶהם ְואֹוֵמר ִאם ֵיׁש ּבְ ָ יׁש ְולֹא ְקֻדׁשּ ְמעּו לֹא ַקּדִ ד, ְולֹא ׁשָ

רּוסָ  ַמע, ְלׁשֹון ֲחִתיָכה ּפְ יׁש ּוָבְרכּו ּוְבָרָכה ִראׁשֹוָנה יֹוֵצר אֹור ְולֹא יֹוֵתר, ְוֶזה ִנְקָרא ּפֹוֵרס ַעל ׁשְ ֵאין אוֹ ַקּדִ א ה, ׁשֶ ְמִרים ֶאּלָ

ה ּנָ   .ְקָצת ִמּמֶ
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רּוְך ה' ְוַע  הגה: יׁש ּוָבְרכּו ְוֵהם עֹוִנים ַאֲחָריו ּבָ א אֹוְמִרים ַקּדִ ת יֹוֵצר אֹור, ֶאּלָ ְרּכַ ל ּבִ ו לֹא ָנֲהגּו לֹוַמר ּכָ ְקִריַאת ְכׁשָ ּפֹוְרִסין ּבִ ְוכו'. ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

ם ָהַר"ן) וְ  ׁשֵ ל ּבֹו ּוֵבית יֹוֵסף ּבְ ֲחִרית (ּכָ ׁשַ מֹו ּבְ ל ַעְרִבית ּכְ ַמע ׁשֶ ל ַעְרִבית.ׁשְ ְרכּו ׁשֶ יׁש קֶֹדם ּבָ א ַקּדִ ֵליּכָ ּום ּדְ    לֹא ָנֲהגּו ֵכן ִמׁשּ

ה ָקדֹוׁש, ְוֶזה ִנְקָרא עֹוֵבר לִ  ה ְוַאתָּ ָ ת יֹוֵצר אֹור, אֹוֵמר ָאבֹות ּוְגבּורֹות, ּוְקֻדׁשּ ְרּכַ מּו ּבִ ִסּיְ ין ּוְלַאַחר ׁשֶ ָבה. ְוֵאין עֹוׂשִ ְפֵני ַהתֵּ

פָ  ָבִרים ֵאּלּו ּבְ ַהְינּו רֹב הָ ּדְ ְמעּו, ּדְ ּלֹא ׁשָ ה ׁשֶ ָ ׁשּ ה, ְוָצִריְך ַלֲחזֹר ַאַחר ׁשִ ָ ֻדׁשּ ּקְ ּבַ ָבִרים ׁשֶ ָהֵוי ּדְ ּום ּדְ ָרה. ְוִאם חֹות ִמי', ִמׁשּ ֲעׂשָ

ַמע ָיכֹול ִלְפרֹס ַעל ָ ׁשּ ַמע אֹוְמִרים, ַוֲאִפּלּו ִמי ׁשֶ ּלֹא ׁשָ ִביל ֶאָחד ׁשֶ ׁשְ ָבה  ֵאיָנם ִנְמָצִאים, ֲאִפּלּו ּבִ ַמע ְוַלֲעבֹר ִלְפֵני ַהתֵּ ׁשְ

ַמע ְוַלֲעבֹר ִלְפֵני ַהתֵּ  ִקי ִלְפרֹס ַעל ׁשְ ַמע ּבָ ּלֹא ׁשָ ל ָמקֹום ִאם אֹותֹו ׁשֶ ַמע. ּוִמּכָ ּלֹא ׁשָ ִביל אֹותֹו ׁשֶ ׁשְ ְפרֹס ּבִ ּיִ ָבה, מּוָטב ׁשֶ

ְפרֹס ְוַיֲעבֹר ִלְפֵני  ּיִ ֶ ָבה הּוא, ִמׁשּ בָ ְוַיֲעבֹר ִלְפֵני ַהתֵּ ַמעַהתֵּ ָבר ׁשָ ּכְ    .ה ַאֵחר ׁשֶ
י  הגה: ה ְולֹא ַיְפִסיק, ַאף ַעל ּפִ ִפּלָ ל ַהתְּ ִלים ּכָ ָרכֹות ָהִראׁשֹונֹות, ַיׁשְ ָבה ְוָאַמר ג' ּבְ עֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ ל. ֲאָבל ָהֲאֵחִרים ְיכֹוִלין ּוִמי ׁשֶ ּלֵ ָבר ִהְתּפַ ּכְ ׁשֶ

ִאם לֹא ן ׁשֶ ּכֵ ְך, ְוָכל ׁשֶ ְצָטֵרְך ִלְקרֹא ַא  ְלַהְפִסיק ַאַחר ּכָ ּיִ י ׁשֶ תֹו, ַאף ַעל ּפִ ִפּלָ ִלים תְּ ׁשְ ּיַ ה ׁשֶ ִחּלָ ָבה תְּ ל ַהּפֹוֵרס ְוָהעֹוֵבר ִלְפֵני ַהתֵּ ּלֵ ְך ִהְתּפַ ַחר ּכָ

ְדָבִרים ֵא  ם ַמֲהִרי"א) ְוָאסּור ְלַהְפִסיק ּבִ ׁשֵ ית יֹוֵסף ּבְ ה (ּבֵ ה ִלְתִפּלָ ֻאּלָ ַמע, ְולֹא ִיְסמְֹך ּגְ ַמע ְקִריַאת ׁשְ ְקִריַאת ׁשְ ה, אֹו ּבִ ה ִלְתִפּלָ ֻאּלָ ין ּגְ ּלּו ּבֵ

ַמע ּוִבְרכ ְקִריַאת ׁשְ ה, אֹו ּבִ ַמע ִלְתִפּלָ ין ְקִריַאת ׁשְ ִליַח ִצּבּור ְלַהְפִסיק ּבֵ ִאים ּוִבְרכֹוֶתיָה, ְוָלֵכן ָאסּור ִלׁשְ ַמע ְלאֹוָתן ַהּבָ ֵדי ִלְפרֹס ַעל ׁשְ ֹוֶתיָה ּכְ

ֶנֶסת, ְלַא  הּוא ְרׁשוּ ְלֵבית ַהּכְ ת ַעְרִבית ׁשֶ ִבְרּכַ ת יֹוֵצר אֹור. ֲאָבל ּבְ ִבְרּכַ יׁש ּוָבְרכּו ְוִהְתִחיל ּבְ ָהל ַקּדִ לּו ַהּקָ ּלְ ִהְתּפַ ת, ָיכֹול ְלַהְפִסיק ְלהֹוִציא ַחר ׁשֶ

ל בְּ  ּלֵ ַמע אֹו ְלִהְתּפַ ל ָמקֹום ִאיׁש ַאֵחר ָיכֹול ִלְפרֹס ַעל ׁשְ לּו ֲאֵחִרים ְיֵדי חֹוָבה. ּוִמּכָ ּלְ ָבר ִהְתּפַ ּכְ ֶנֶסת ׁשֶ ית ַהּכְ אֹותֹו ּבֵ ה ֲאִפּלּו ּבְ ִפּלָ ל ַהתְּ י' ּכָ

נַ  ֶזהּו ִנְרֶאה ּגְ ָעַמד ָהִראׁשֹון, ּדְ קֹום ׁשֶ ּמָ ִני ּבַ ֵ ן ַהׁשּ ּלֹא ַיֲעמֹד ַהַחּזָ ִאּלּו לֹא ָיְצאּו בָּ ְלהֹוִציא ֲאֵחִרים ְיֵדי חֹוָבה, ַרק ׁשֶ ָהֵוי ּכְ ִראׁשֹוָנה אי ָלִראׁשֹוִנים, ּדְ

א ׁשֶ  ֶנֶסת ֶאּלָ ֵבית ַהּכְ ֲעַדִין ָהִראׁשֹוִנים ּבְ ְוָקא ׁשֶ ׁשּוַבת ַמֲהִר"י ִמיְנץ סי' ט"ו) ְוִנְרֶאה ִלי ּדַ ִלימּו ִסְדָרם, ֲאָבל ִאם ָיְצאּו ָהִראׁשֹוִנים, ְיֵדי חֹוָבה (תְּ ִהׁשְ

ָעַמד ָהִראׁשֹון. קֹום ׁשֶ ּמָ ן ַאף ּבַ   יּוַכל ַלֲעמֹד ַהַחּזָ

  קכח) ו"ח הלכות נשיאת כפים, סימן(א

ְנָין.  א.  ָפחֹות ִמי', ְוַהּכֲֹהִנים ֵמַהּמִ ִים ּבְ ּפַ יַאת ּכַ   ֵאין ְנׂשִ
  קמג) (או"ח הלכות קריאת התורה, סימן

ָרה ְוָיְצאּו מִ   א.  ֲעׂשָ ֵני חֹוִרין, ְוִאם ִהְתִחילּו ּבַ דֹוִלים ּבְ ָרה ּגְ ָפחֹות ֵמֲעׂשָ ּתֹוָרה ּבְ ָצָתן, ּגֹוְמִרים.ֵאין קֹוִרין ּבַ   ּקְ
, סימן ן ו   קצב) (או"ח הלכות ברכת המז

ּלֹו, ְוֵהם עֹוִנים ְואֹוְמִרי  א.  ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ אֹוֵמר ֶאָחד ֵמֶהם: ְנָבֵרְך ׁשֶ ִזּמּון ׁשֶ ִבים ּבְ ין ג', ַחּיָ ֻסּבִ ּלֹו ָהיּו ַהּמְ ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ רּוְך ׁשֶ ם: ּבָ

ּלֹו ּוְבטּובֹו ָחִיינוּ  ּוְבטּובֹו ָחִיינּו, ְוהּוא חֹוֵזר ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ רּוְך ׁשֶ ם ָיכֹול ... ְואֹוֵמר: ּבָ ֵ יִרים ֶאת ַהׁשּ ְזּכִ ּמַ יָון ׁשֶ ָרה, ּכֵ ֵהם ֲעׂשָ ּוְכׁשֶ

ּלֹו. ֶ ָאַכְלנּו ִמׁשּ זֹון ׁשֶ   לֹוַמר: ְנָבֵרְך ֱאלֵֹהינּו ַעל ַהּמָ
מן , סי ן   סב) (אה"ע הלכות קידושי

ְרכַּ   ד.  ַעת ִנׂשּ ֵאין ְמָבְרִכין ּבִ ׁשְ אֹוְמִרים אֹוָתם ּבִ ׁשֶ ין ּכְ ְנָין, ּבֵ דֹוִלים ּוְבֵני חֹוִרין, ְוָחָתן ִמן ַהּמִ ָרה ּגְ ֲעׂשָ א ּבַ ין ת ֲחָתִנים, ֶאּלָ ּוִאין ּבֵ

ְר  א ּבִ זֹון, ֶאּלָ ת ַהּמָ ְרּכַ ֵאין אֹוְמִרים ַאַחר ּבִ ׁשֶ זֹון; ֲאָבל ּכְ ת ַהּמָ ְרּכַ אֹוְמִרים אֹוָתם ַאַחר ּבִ ׁשֶ ָרא", ֵאינֹו ָצִריְך ּכְ ר ּבָ ת "ֲאׁשֶ ּכַ

ָרה.  ִעיָנן(ֲעׂשָ ה ּבָ לׁשָ ל ָמקֹום ׁשְ ְכֻתּבֹות) )ּוִמּכָ א ּדִ ֶרק ַקּמָ   .(ָהַר"ן ּפֶ
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