
 

 

  

  

  

  בקריאת התורה וההפטרה ודילוגים הפסקות

לא יטעה (ש יותר מפסוק אחד ולא יקרא למתורגמן .שה פסוקיםוהקורא בתורה לא יפחות משל :משנה (כ"ג ב')

שתן והיו של .(אם ירצה. ולא איכפת לנו אם יטעה, שלא יוצאת ממנו הוראה) שהושל ,ובנביא. המתורגמן המתרגם על פה)

שהשומע ( ואין מדלגין בתורה ,(מפרשה לפרשה) מדלגין בנביא .קורין אחד אחד ,ש פרשיותושל (שלושת הפסוקים)

     1? עד כדי שלא יפסוק המתורגמן.(בנביא) עד כמה הוא מדלגו .)אין לבו מיושב לשמוע ,את הקופץ ממקום למקום

י כֹ "כגון  )ומבאר(. קורא אחד אחד ,ש פרשיותושתן שלוואם היו של :)במשנה (שנינו (כ"ד א') ם ּכִ ה ָאַמר ה' ִחּנָ

ם ְרתֶּ י כֹה ָאַמר ֲאדָֹני ה' ִמצְ "", ִנְמּכַ י ָבִראׁשָֹנהּכִ ה " ",ַרִים ָיַרד ַעּמִ י פֹה ְנֻאם הְוַעתָּ   2."'ַמה ּלִ

ָעׂשֹור"ו", ַאֲחֵרי מֹות" (כהן גדול)קורא  :ורמינהי מדלגין בתורה. מדלגין בנביא ואין :)במשנה (שנינו והא קא  3."ַאְך ּבֶ

  !מדלג

(ואין כאן טירוף הדעת. כגון בעניין יוה"כ. לכן  בענין אחד ששתי הפרשיות מדברות)כ(כאן  ,לא קשיא :מר אבייא )ומסיק(

 :(בניחותא) והתניא .(כגון מפרשת נגעים לפרשת זבים) בשתי עניינות (במשנה)כאן  ,דלג)אם לא מפסיק המתורגמן, מ

   .כאן וכאן בכדי שלא יפסוק התורגמן .ובנביא בשני עניינין ,מדלגין בתורה בענין אחד

ידלג בלבד שלא ו .מדלג ,ובנביא של שנים עשר .(שיש כאן טירוף יותר מדאי) אין מדלגין מנביא לנביא :אידך תניא

  . (למפרע) מסוף הספר לתחילתו

  ת הראשוניםשיטו

ביאר  הראבי"האין חשש.  ,בנביא שאין נפקא מינה הלכתית ,ולכן .שמא יגיעו לידי טעותביאר,  רש"י: אין מדלגין בתורה

  4.השו"עהביא שני הטעמים, וכן פסק  הטור .שלא יעמדו בשתיקה בזמן הגלילה ,שהאיסור לדלג הוא משום כבוד ציבור

ישׂ ם במנהג לקרוא לחתן פסוקים מהפטרת "דני הראשונים: אין מדלגין מנביא לנביא ", וחוזרין להפטרת ׂשֹוׂש ָאׂשִ

ביאר שאין פסוקים אלו משום  הנמוקי יוסף דשוש אשיש קורין על פה, לא שמיה דילוג. תירץ שכיון רבינו מנוחהשבת. 

שהות בגלילתם כתב שרק בימיהם שהספרים כתובים כגליון ולכן יש  בתרומת הדשן. לחתן בעלמא אלא כזמר ,הפטרה

  6.וכתב שאין למחות בידםהביא המנהג  ע"שוה. אך בימינו מותר 5ישנו איסור לדלג,

                                                

ר התורגמן תרגום המקרא שידלג אלא כדי שיוכל לגול את הספר ולקרות במקום הדילוג קודם שיגמו ,שלא ידלג ממקום שהוא קורא. 1

  . רש"י.שאין כבוד צבור לעמוד שם בשתיקה משום. זה

  .ה- עיהו נב,גיש. 2

 כג,כז. , פר' אחרי מות, טז; ויקרא, פר' אמור,ויקרא. 3

. וכתב המשנ"ב בשני ענינים, והוא שלא ישהה בדילוג בענין שיעמדו הציבור בשתיקה לובנביא מדלגין אפיבשו"ע פסק, שאו"ח קמד,א. . 4

יכול לסמן ולחפש מהר כל הפסוקים , בקונטרס בפני עצמן או בחומשין ותכיון שההפטרות כתובדבזמנינו  ,הפוסקים (ס"ק ו) בשם

 ,ביאיםומטעם זה מותר בזמנינו אפילו כשהפסוקים הם משני נ, ושרי. ולא יהיו הצבור צריכין לעמוד בשתיקה ,השייכים להפטרה זו

  תקפו).  סי'). ראבי"ה (כ"ד א' ',ב"ג רש"י (כמקורות:  .ואפילו רחוקים זה מזה הרבה

תרומת הדשן ביסס את הדברים על פי המתבאר לעיל בדעת הראבי"ה, שהאיסור לדלג הינו משם כבוד הציבור, ואילו לדעת רש"י . 5

 הדבר עדיין יהיה אסור.

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 דכ"| דף:  גפרק: 



 

 

  

  

  

  

  7שלשה ענינים חלוקים.שהם אלא  ש פרשיותושלאו דוקא של הר"ןוהריטב"א : כתבו ש פרשיותושתן שלוואם היו של

  שולחן ערוך

  )קלז , סימןהלכות קריאת ספר תורה(או"ח 

בָּ ֵאין קֹוִרין ִעם   . ב ּקֹוֵרא ד' ֲהֵרי ֶזה ְמׁשֻ ַנִים קֹוִרין ג' ג', ְוֶאָחד קֹוֵרא ד'; ְוֵאיֶזה ֵמֶהם ׁשֶ סּוִקים, ׁשְ חֹות ִמג' ּפְ ל ֶאָחד ּפָ   ח.ּכָ
' קמד) ,(או"ח   הלכות קריאת ספר תורה, סי

ה ַאֶחֶר   א.  ה זֹו ְלָפָרׁשָ ָרׁשָ ּתֹוָרה ִמּפָ ִגין ּבַ ִביא ְוֵאין ְמַדּלְ ּנָ ִגין ּבַ ַעת ְמַדּלְ ל ּדַ ְלּבֵ ְתּבַ א תִּ ּמָ יָנן ׁשֶ ַחְייׁשִ י ִעְנָיִנים, ּדְ תֵּ ׁשְ ת; ְוָהֵני ִמיֵלי ּבִ

גֹון: ַאֲחֵרי מֹות  ַחד ִעְנָיָנא, ּכְ ֹוְמִעים, ֲאָבל ּבְ ְקָרא טז) ַהׁשּ ָעׂשֹור (ַוּיִ ְקָרא כג, כג) ְוַאְך ּבְ ּפּוִרים, (ַוּיִ יֹום ַהּכִ דֹול קֹוֵרא ּבְ ּכֵֹהן ּגָ ׁשֶ

ִגיןְמַדלְּ  ִביא ְמַדּלְ ָבה ַאַחת; ּוַבּנָ ָתב ֲאִפּלּו תֵּ ּלֹא ִמן ַהּכְ ָאסּור ִלְקרֹות ׁשֶ ה, ׁשֶ ּלֹא ִיְקָרא ַעל ּפֶ ֵני ִעְנָיִנים,  ִגין, ְוהּוא ׁשֶ ׁשְ ֲאִפּלּו ּבִ

ִתיָקה; ְוָהֵני ִמי ׁשְ ּבּור ּבִ ַעְמדּו ַהּצִ ּיַ ִעְנָין ׁשֶ ּלּוג ּבְ ּדִ ֶהה ּבַ ּלֹא ִיׁשְ ִגין; ְוהּוא ׁשֶ ִביא ְלָנִביא ֵאין ְמַדּלְ ָנִביא ֶאָחד, ֲאָבל ִמּנָ ֵלי ּבְ

תֹו. ג ִמסֹוף ַהֵסֶפר ִלְתִחּלָ ּלֹא ְיַדּלֵ ִביא ְלָנִביא, ּוִבְלַבד ׁשֶ ִגין ִמּנָ ר ְמַדּלְ    ּוִבְתֵרי ָעׂשָ

ׁש ּבֹו ָחָתן, לֹוַמר ַאַחר ַהְפָטַרת   ב.  ּיֵ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ לֹוַמר (ַהְפָטָרה ֵיׁש אנֹוֲהִגין ּבְ ִעְנָינֹו ִסּלּוק, ּכְ ַסח, ׁשֶ ׁשֹון ֵאין ַמְפִטיִרין ַאַחר ַהּפֶ הּוא ִמּלְ ֹוְמִרים ׁשֶ

ֲחִרית) ת ׁשַ ִפּלַ ת ּוְביֹום א', ַא  ִסילּוק תְּ ּבָ ׁשַ ָחל רֹאׁש חֶֹדׁש ּבְ יׂש, ּוְכׁשֶ סּוִקים ֵמַהְפָטַרת ׂשֹוׂש ָאׂשִ ה ּפְ לֹׁשָ ַנִים אֹו ׁשְ בּוַע, ׁשְ ָ ַחר ַהׁשּ

ּמַ  סּוק ִראׁשֹון ּוָפסּוק ַאֲחרֹון ֵמַהְפָטַרת ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהֹוָנָתן ָמָחר חֶֹד ׁשֶ ת, אֹוְמִרים ּפָ ּבָ ׁשַ ְוֵאין ִלְמחֹות ׁש ְפִטיִרין ַהַהְפָטָרה ּבְ

ָיָדם ְוע"ל סי' תכ"ה ָסִעיף ב' ּוְבסֹוף סי' תכ"ח ֵהיָאְך נֹוֲהִגין.   ּבְ
ח, הלכות קריאת ספר תורה, סימן   קמה) (או"

מָ   א.  אי ִלְקרֹות ַלֻתְרּגְ ַ ִבינּו ָהָעם. ֵאין ַהּקֹוֵרא ַרׁשּ ּיָ ֵדי ׁשֶ ם, ּכְ ָמָרא ָהיּו נֹוֲהִגים ְלַתְרּגֵ יֵמי ַחְכֵמי ַהּגְ סּוק ֶאָחד, ְוֵאין ּבִ ן יֹוֵתר ִמּפָ

י ַהּקֹוֵרא; ְוֵאין ַהּקֹוֵר  סּוק ִמּפִ ְכֶלה ַהּפָ ּיִ ם ַעד ׁשֶ אי ְלַתְרּגֵ ַ ם ַרׁשּ ַתְרּגֵ ְרּגּום ַהּמְ ְכֶלה ַהתַּ ּיִ סּוק ַאֵחר, ַעד ׁשֶ אי ִלְקרֹות ּפָ ַ א ַרׁשּ

ם יֹוֵתר ֵמַהּק  ַתְרּגֵ ם, ְולֹא ַהּמְ יּהַ קֹולֹו יֹוֵתר ֵמַהְמַתְרּגֵ אי ְלַהְגּבִ ַ ם; ְוֵאין ַהּקֹוֵרא ַרׁשּ ַתְרּגֵ י ַהּמְ אי ִמּפִ ַ ֹוֵרא; ְוֵאין ַהּקֹוֵרא ַרׁשּ

ּלֹא יֹ  ם, ׁשֶ ַתְרּגֵ ע ַלּמְ ּתֹוָרה.ְלַסּיַ תּוב ּבַ ְרּגּום ּכָ   אְמרּו: תַּ

  המפטיר בנביא מקבל שאר התפקידים

והוא נושא  .והוא עובר לפני התיבה .הוא פורס על שמע ,(מי שרגיל להפטיר בנביא) המפטיר בנביא :משנה (כ"ד א')

   .(=בשבילו) אביו או רבו עוברין על ידו ,ואם היה קטן .את כפיו

  ?בכל אלו) זוכה (המפטיר ומברר, מאי טעמא

   8.משום כבוד :רב פפא אמר

   .משום דאתי לאינצויי :רבה בר שימי אמר

                                                                                                                                                                         

יכול לעשות סימן שימצא , ןינכתבין בחומשאינן בגלילה, אלא לדידן שההפטרות דמשום (ס"ק י) שהטעם,  המשנ"בכתב או"ח קמד,ב. ו. 6

  הו"ד בב"י. כ). סי'). תרומת הדשן ('א"ד לה יב,יג). נמוקי יוסף (מגילה כ. מקורות: רבינו מנוח (הלכות תפימהר

חת ולא בתוך פרשות ונראה מדברי הריטב"א שהטעם לכך הוא משום ששני הפסוקים האחרונים מובאים אצלנו בתוך פרשה א. 7

  ).יד א ברי"ף). ר"ן ('א"ד מקורות: ריטב"א (מגילה כ .נפרדות

משום כבוד צבור כתב,  (פיה"מ, תרגום הרב קאפח) והרמב"םפירש הואיל וממציא עצמו לדבר שאינו כבודו, תיקנו לו זו לכבוד.  רש"י. 8

 . יהא אותו אדם עושה כל התפקידים החשובים הללו וראוי להם

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 
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   . , כבוד איכא)תיבה אינו נוטל שכר. אינצויי ליכאהבא לעבור לפני הכש( איכא בינייהו דעביד בחנם ?מאי בינייהו

ואינו נושא את  ,התיבה ואינו עובר לפני ,אבל אינו פורס על שמע .קטן קורא בתורה ומתרגם) משנה:(המשך 

   .כפיו

  שיטות הראשונים

אר בגמרא דאיכא בינייהו ומב: ופליגי בטעמא, אם משום כבוד או דאתי לאינצויי. המפטיר הוא עובר לפני התיבה

  9השמיטו הדין. ורמב"ם ושו"עיאו שני הטעמים בלי הכרעה. הב והרי"ף ורא"שדעביד בחנם. 

(כ"ד , דאפילו גדול נמי אינו עובר לפני התיבה, כדתניא בסוף פ"ק דחולין שוניםראהקשו : קטן אינו עובר לפני התיבה

א ְזָקנֹו " הרמב"םוכן כתב  ראוי להיות שליח ציבור ולירד לפני התיבה. ,נתמלא זקנו: ב') ּלֹא ִנְתַמּלֵ י  -ּוִמי ׁשֶ ַאף ַעל ּפִ

ֵני כְּ  ִליַח ִצּבּור, ִמּפְ דֹול, לֹא ְיֵהא ׁשְ הּוא ָחָכם ּגָ ּבּור.ׁשֶ ועוד, דהיינו ליעשות שליח רשב"א תוספות, רא"ש, " וכתבו בֹוד ַהּצִ

  11.השו"עוכן פסק  10באקראי בעלמא יכול להיות משהביא ב' שערות.ציבור קבוע. אבל 

אף אמרינן ד דחוליןבפ"ק דהכא משמע שאם הביא שתי שערות, מותר. ו הראשוניםהקשו : קטן אינו נושא את כפיו

 תוספות, ותירצו 12משמע שאף קטן יכול לישא כפיו. (מ"ב א') ובמסכת סוכהא כפיו. צריך שיתמלא זקנו כדי לישגדול, 

ואם הוא גדול ולא התמלא זקנו, נושא כפיים  13צטרף לכהנים אחרים לישא כפיים.שקטן יכול לה , ועוד,רשב"א רא"ש,

ביא שתי שי לא נושא כפיים כלל עד שקטן כתב, רש"יו יכול לישא כפיים באופן קבוע.באקראי. ואם נתמלא זקנו, 

   16.כרא"ש ורשב"אק פס שו"עהו 15.שרק משהתמלא זקנו יכול לישא כפיו לבד ,בה"גודעת  14.שערות

                                                

 .מקורות: רי"ף (טו א בדפיו). רא"ש (סי' טו). , ולא מצאתי התייחסותהשמטתם לא זכיתי להבין. 9

באקראי. ושאר ראשונים לא הזכירו דבר זה. ובביה"ל (נג,ו,  שם אחר, יכול להיות שליח ציבור . וברמב"ן ור"ן איתא, דהיינו דווקא בשאין10

 . ד"ה אבל) דן בזה, עיי"ש

. או"ח נג,ו. כתב המשנ"ב (ס"ק כג) שאין הצבור יכולים למחול על כבודם בזה. עוד כתב (ס"ק כד), דבתעניות וראש השנה ויוה"כ, 11

ס"ק כה) דהבאת שתי . עוד כתב (וגם בזה אין להקל אפילו ע"י מחילת הצבור .שלא נתמלא זקנואפילו באקראי אין מורידין למי 

זלינן בתר רובא. ובפמ"ג כתב נן אוכתב בשם המג"א דמסתמא אין צריך לבדוק, דבדרבשערות מהני רק אחר שהגיע לי"ג שנה. 

 ור' עוד להלן.  לרמב"ם הסובר תפילה דאורייתא, לא נוכל לסמוך אסתמא.ד

  ו חולקין לו תרומה בבית הגרנות.): קטן היודע לפרוס כפי'א"ב שכתוב שם (מ. 12

) גבי שיר דקאמר התם רבי אליעזר בן יעקב שאין הקטנים עולין ממנין המשוררים ולא עולין 'ב"ג כענין שאמרו בערכין בפרק שני (יו. 13

  לדוכן אלא ראשיהם בין רגלי הלוים. רשב"א.

) הלכך חולקין "ד א'כס כפיו כדאמרינן במגילה (ומשיודע לפרוס כפיו ופורס בצבור הכל יודעים שהביא שתי שערות שאין קטן פור. 14

 .(מגילה מ"ב א') לו. רש"י

ומן הירושלמי (מגילה ד,ח) משמע דמי שאין לו וכן ר' רבינו מנוח שכתב:  ) כתב שכך נראה גם בדעת הרמב"ם.,לדקכחאו"ח ( "יוהב. 15

י אם זקן לא ישא את כפיו אע"פ שהוא גדול בשנים דאמרי' התם ר' חונא מעבר אל דקן, כלומר היה מעביר מי שאין לו זקן, והתנ

 ו אומרין ראינו קטן נשא את כפיו.היה דש בעירו מותר, א"ר מונא שלא יה

  קכח,לד. או"ח . 16

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 
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  שולחן ערוך

י לירד לפני התבה, סימן(או ן הראו ח, די   נג) "

ּבּור, ֲאָבל בְּ   ו.  בֹוד ַהּצִ ֵני ּכְ א ְזָקנֹו ִמּפְ ְתַמּלֵ ּנִ א ִמי ׁשֶ ין ֶאּלָ ָבה, ֵאין ְמַמּנִ ָערֹות ָיכֹול ִליֵרד ִלְפֵני ַהתֵּ י ׂשְ תֵּ ֵהִביא ׁשְ ֶ ַאְקַראי ִמׁשּ

ל בַּ  ּלֵ ה אֹותֹו ְלָהֵקל ֵמָעָליו ְלִהְתּפַ ִליַח ִצּבּור ַהְמַמּנֶ י ׁשְ ּבּור אֹו ִמּפִ י ַהּצִ ה ִמּפִ ּלֹא ִיְתַמּנֶ ים ְידּוִעים.ּוִבְלַבד ׁשֶ   ֲעדֹו ְלִעתִּ
  )קכח ןסימהלכות נשיאת כפים,  ,(או"ח

דֹוִלי  לד.  ֵהם ּגְ ָלל; ֲאָבל ִעם ּכֲֹהִנים ׁשֶ ְפֵני ַעְצמֹו ּכְ יו ּבִ ּפָ א ּכַ ָערֹות, ֵאינֹו נֹוׂשֵ י ׂשְ תֵּ ּלֹא ֵהִביא ׁשְ א ִלְלמֹד ָקָטן ׁשֶ ם, נֹוׂשֵ

ְפֵני ַעְצמֹו, יו, ֲאִפּלּו ּבִ ּפָ א ֶאת ּכַ ָערֹות, נֹוׂשֵ י ׂשְ תֵּ ֵהִביא ׁשְ ְך. ּוִמי ׁשֶ ְקִביעּות,  ּוְלִהְתַחּנֵ ָעְלָמא ְולֹא ּבִ ַאְקַראי ּבְ ְוָקא ּבְ ּוִמיהּו ּדַ

ָראּוי  ִנים ׁשֶ יַע ְלׁשָ ִהּגִ ֶקַבע. ְוָכל ׁשֶ יו ֲאִפּלּו ְיִחיִדי ּבְ ּפָ א ּכַ ָ ָאז ָיכֹול ִלׂשּ א ְזָקנֹו, ׁשֶ ְתַמּלֵ ּיִ י ַעד ׁשֶ אֹות ְזָקנֹו, ַאף ַעל ּפִ ְלִהְתַמּלְ

א, ָקִריַנן בֵּ  ּלֹא ִנְתַמּלֵ א ְזָקנֹו ׁשֶ ן ְלֵעיל סי' נ"ג ָסִעיף ח'(יּה ִנְתַמּלֵ   .)ְוַעּיֵ

  דין פוחח

(משום כבוד  אבל אינו קורא בתורה .ומתרגם (שהרי מחויב בברכה) פורס את שמע, פוחח) משנה:(המשך  ')א(כ"ד 

  . (שגנאי הוא לציבור) ואינו נושא את כפיו ,ואינו עובר לפני התיבה ,התורה)

  17?מהו שיקרא בתורה ,קטן פוחח :בעא מיניה עולא בר רב מאביי (כ"ד ב')

   !בוריהכא נמי משום כבוד צ ,בוריכבוד צמשום  ,ערום מאי טעמא לא !ותיבעי לך ערום :אמר ליה

  שיטות הראשונים

ויש לו  היינו שזרועותיו וכתפיו מגולותפירושו ערום, וביארו שפוחח  רבים, וראשונים ,רא"ש רי"ף, רמב"ם,: פוחחגדר 

ורי"ד רש"י ושלבו מגולה.  פוהוסי יומאיר ריא"ז 19.רבינו חננאל והערוךוכעין דבריהם כתבו  18.בגד מאצילי ידיו ולמטה

   21.וסיעתו רי"ףכפסק  ע"שוה 20.יםיהיינו שנראים הכרע יחף, וביאר

                                                

ָבר"גדול פוחח הוא דאסור משום . 17 אבל קטן אינו מוזהר או דלמא לא פליג מתניתין  )כג,טו , פר' כי תצא,דברים" (ְולֹא ִיְרֶאה ְבָך ֶעְרַות ּדָ

את הגמרא לפי ההוא אמינא, אך למסקנה הבעיה אינה מחמת ערות דבר אלא כפי  פירשרש"י שהרש"ש ביאר . רש"י. בין קטן לגדול

 ש במשנה, משום כבוד ציבור.שפיר

ק ֵמַעל ָמְתֶניָך ומתרגמינן איזיל ותיסר שקא על חרצך ו. 18 ַ ְחתָּ ַהׂשּ ן ָהלְֹך ָערֹום - כתיב (ישעיה כ,בכדכתיב (ישעיה כ,ב) ֵלְך ּוִפתַּ ַעׂש ּכֵ ג) ַוּיַ

ְעָיהּו ָערֹום ְוָיֵחף ומתרגמינן ואמר ה' כמה דאזל עבדי ישעיהו פוחח ויח, הא למדת שהפוחח הוא ה' ְוָיֵחף ַוּיֹאֶמר  י ְיׁשַ ר ָהַלְך ַעְבּדִ ֲאׁשֶ ּכַ

משקין (מועד קטן ג,ו) אמרינן מת לו מת קורע מת לו מת החוגר חגור על מתניו ומניח כתיפיו וזרועותיו פרועות. ובירושלמי סוף 

אחר מרחיק שלש אצבעות וקורע שלמו מלפניו מתחיל מאחוריו שלמו מלמעלה מתחיל מלמטה שלמו אלו ואלו רבי חייא בר אבא 

  דמן יפו אמר נעשה כפוחח. רי"ף.

  הם לא ציינו שהכתפיים מגולות.ו. 19

פורס את שמע. ויש  ,או מי שראשו מגולה ,טו): פוחח הנראים כרעיו או בגדיו פרומיןיד,( מפורש במסכת סופרים ןשכ ,רש"יכתב ו. 20

  ראשו מגולה.אבל לא ב ,עיו ובגדיו פרומים פורסבכר :אומרים

דמשמע מדברי הרי"ף כתב (ס"ק כא)  בביאור הגר"אאבל . נקרא פוחח, , זרועותיו או כתפיוהב"ח ביאר דבאחד מגולה או"ח נג,יג.. 21

כן הוא לשון הטור. והשו"ע השמיט כתפיו, וכתב רק שזרועותיו מגולים. ש, ולא רק זרועותיו. ודבעינן דווקא שגם כתפיו מגולין

וכתב ב'כף . מגוליםיהיו שגם כתפיו דכדי להיקרא פוחח, בעינן דעת השו"ע להלכה, שכן ) לט) כתב (על פי דברי הגר"א והמשנ"ב (ס"ק

   . להתפלל ו שליח ציבור, יכול פוחחהחיים' (אות סג), שאם אינ

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 
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  שולחן ערוך

י לירד לפני התבה, סימן ,(או"ח ן הראו   נג) די

ְעָיהּו ָערֹםּפֹוֵחח,   . יג י ְיׁשַ ם ,ג,ישעיה כ, (ַעְבּדִ ְרּגֵ ִחיח) :תִּ ְעָיהּו ּפַ י ְיׁשַ ים, לֹא ֵיֵרד ִלְפֵני  ַעְבּדִ ְגּדֹו ָקרּוַע, ּוְזרֹועֹוָתיו ְמֻגּלִ ּבִ ְוהּוא ִמי ׁשֶ

ָבה.   ַהתֵּ

  המאורות סומא בברכת יוצר

מאורות מימיו, אינו פורס רבי יהודה אומר: כל שלא ראה פורס את שמע ומתרגם. סומא  :)משנה(המשך  )כ"ד א'(

  על שמע.

התם  ,יהודה ביור: אמרו לו לרבי יהודה: הרבה צפו לדרוש במרכבה ולא ראו אותה מימיהם! תניא (כ"ד ב')

  כוין וידע; הכא משום הנאה הוא, והא לית ליה הנאה. באבנתא דליבא תליא מילתא, והא קא מי

ׁש "יוסי: כל ימי הייתי מצטער על מקרא זה  מר רבי: אדתניאאית ליה הנאה, כרבי יוסי;  ,ורבנן ֵ ְוָהִייָת ְמַמׁשּ

ֲאֵפָלה ר ּבָ ׁש ָהִעּוֵ ֵ ר ְיַמׁשּ ֲאׁשֶ ֳהַרִים ּכַ ּצָ פעם  ,לידיוכי מה אכפת ליה לעור בין אפילה לאורה? עד שבא מעשה  22",ּבַ

אחת הייתי מהלך באישון לילה ואפלה וראיתי סומא שהיה מהלך בדרך ואבוקה בידו, אמרתי לו: בני, אבוקה 

זו למה לך? אמר לי: כל זמן שאבוקה בידי בני אדם רואין אותי ומצילין אותי מן הפחתין ומן הקוצין ומן 

  הברקנין.

  שיטות הראשונים

  23.ע"שוהוכן פסק  פורס על שמע. תנא קמא שסומא כדעת םהראשוני: פסקו כל סומא פורס על שמע

שסומא גם יורד לפני  רבים, וראשונים, רא"שאור זרוע,  ,רמב"םרב נטרונאי גאון,  דעת :סומא שיורד לפני התיבה

הכריע שבמקום שמצויים עמי ארצות שהשליח  הריטב"או 25.שאינו יורד לפני התיבה רבינו ירוחםדעת ו 24.התיבה

 27.פסק שיכול לרדת לפני התיבה "עהשוו 26.לא ירד סומא לפני הציבור ,ציבור צריך להוציאם ידי חובה

                                                

  כח,כט. , כי תבוא,דברים. 22

  או"ח סט,ב.. 23

בתורה, אלמא אפי' וקשיא מהא דאמרינן בפרק החובל (בבא קמא פז,א). גבי סומא וכן היה רבי יהודה פוטרו מכל מצות האמורות . 24

ראה ונסתמא פוטרו מן המצות וכיון שהוא פטור אינו יכול להוציא אחרים... ותירץ ר"י אע"ג דפטר ר' יהודה סומא מכל המצות מכל 

מקום מדרבנן מחוייב בכל המצות... ומיהו אין אנו צריכין לכל זה דהלכה כרבנן דסומא חייב בכל המצות וגם הוא נהנה מן האור 

ו לא ראה מאורות מימיו פורס על שמע ומתפלל ובלבד שלא יקרא בתורה בעל פה. רא"ש. וטעמא דמילתא משום הלכך אפיל

  דסומא חייב בק"ש ותפלה מדרבנן, וכיון דברכת ק"ש ותפלה בצבור דרבנן נינהו אתי דרבנן ומפיק דרבנן. ריטב"א.

 רקכדמוכח בפ ,וייב בדברחוסומא אינו מ ,הרבים ידי חובתן אינו מוציא, כל שאינו מחוייב בדבר :' ראוהו ב"דרהא דאמרינן בפמ. 25

 לא מפיק אחריני. ריטב"א בשם ר' דן האשכנזי. נראה שהיה מפרש מתניתין ,היה מחוייב בדבר מדרבנן לוואפי .החובל גבי רב יוסף

 רה. פרי חדש.. ואיהו אזיל לטעמיה שפוסק כרבי יהודה שפטרו מכל מצות האמורות בתו"יבדפורס על שמע דוקא תנן. 

ליח וש ,ה עמי הארץ שאין מתפללין כללגם עיקר תפלה חיוב יש בה מן התורה כדאמרינן ולעבדו בכל לבבכם זו תפלה... ויש כמ. 26

נו נפישי יותונכי בזמן הזה אשר בעו ,דן דין אמת לאמתו ,דן שיחיה נוכי רבי ,ה נראה לי לפי עניות דעתיומפני זה הי .מוציאם צבור

  ש"צ קבוע לא לסומא מעיקרו ולא לפקח ונסתמא. ריטב"א.אין ראוי למנות  ,עם הארץ

  או"ח נג,יד. . 27

  ת”בעזהשי
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  שולחן ערוך

ן הרא ,(או"ח י לירד לפני התיבה, סימןדי ) ו   נג

אי ְלָא   יד.  ַ ה ַרׁשּ ְכָתב ִאי ַאתָּ ּבִ ָבִרים ׁשֶ ּום ּדְ ּתֹוָרה, ִמׁשּ ּלֹא ִיְקָרא ּבַ ָבה, ּוִבְלַבד ׁשֶ ה.סּוָמא יֹוֵרד ִלְפֵני ַהתֵּ   ְמָרם ַעל ּפֶ

  סט) (או"ח הלכות קריאת שמע, סימן

הּוא ֶנֱהֶנה בַּ   ב.  אֹורֹות ׁשֶ ַמע ּוְמָבֵרְך יֹוֵצר ַהּמְ ָמיו, ּפֹוֵרס ַעל ׁשְ ּלֹא ָרָאה ְמאֹורֹות ִמּיָ י ׁשֶ רֹוִאין סּוָמא, ַאף ַעל ּפִ אֹורֹות ׁשֶ ּמְ

הּ  ר ֵיֵלְך ּבָ ֶרְך ֲאׁשֶ ּיֹורּוהּו ַהּדֶ   .ֲאֵחִרים ׁשֶ

  א כפייםכהנים שאסור להם ליש

לא  ,אף מי שהיו ידיו צבועות סטיס :יהודה אומר רבי 28.לא ישא את כפיו ,כהן שיש בידיו מומין :משנה (כ"ד ב')

  בו. שא את כפיו מפני שהעם מסתכלין י

   29.בפניו ידיו ורגליו (שאם יש לו, לא ישא כפיו) מומין שאמרו :תנא

   .לא ישא את כפיו )30שעורם מנומש בכעין עדשים(ידיו בוהקניות  :יהושע בן לוי אמר רבי

   .לא ישא את כפיו ,(לצידיהן) עקושות ,עקומות .לא ישא את כפיו, ותידיו בוהקני :נמי הכי תניא

  , לא ישא את כפיו. שהיו מגמגמים) ,בית שאןחיפה ו(מאנשי : חיפני ובישני אמר רב אסי

מפני  ,ולא אנשי טבעונין ,ולא אנשי בית חיפה ,לא אנשי בית שאן ,אין מורידין לפני התיבה :נמי הכי תניא

   .יינין אלפיןולע ,שקורין לאלפין עיינין

   .מותר ,בעירו רגיל)( ואם היה דש .(לפי שמסתכלים בו) לא ישא את כפיו ,(שעיניו זולפות דמעה) זבלגן :נמי הכי תניא

  מותר.  ,ואם היה דש בעירו .א את כפיוסומא באחת מעיניו לא יש: תניא

  . מותר ,ם רוב אנשי העיר מלאכתן בכךא :אתנ מי שהיו ידיו צבועות, לא ישא את כפיו. :אומריהודה  רבי :)(שנינו

  שיטות הראשונים

 31.שאף בימינו אסור הרא"שוכתב  .לפי שהשכינה שורה על ידיהם, ביאר רש"י :כהן שיש בידיו מומין לא ישא את כפיו

ביארו שהאיסור  ועוד, ,רשב"א תוספות, דווקא בזמן בית המקדש, אבל לא במדינה. שאין מסתכלין בכהנים הרוקח דעת

  שבימינו אם אדם ן כתב, , ולכשני הטעמים להלכה נקט האור זרוע 32.33הוא משום שמסיחים דעתם משמיעת הברכות

                                                

כהות, לפי שהשכינה עיניו  ,): המסתכל בכהנים בשעה שנושאין את כפיהן'א "זלין בו, ואמרינן במסכת חגיגה (טלפי שהעם מסתכ. 28

  ור' להלן.  רש"י.. שורה על ידיהן

  . רש"י.את ידיו בו מום יסתכלו בו, ומתוך כך רואין, ואם יש )סוטה מ' א'כדתניא (כפיו חולץ מנעליו, את הנושא . 29

 לעזי רש"י.. 30

ואף על פי שאין עיניו כהות עתה כמו בזמן שבית המקדש קיים, דבזמן שבית המקדש קיים עיניו כהות מפני שהיו מברכין זה לשונו: . 31

מפני  ,אין מסתכלין בהם ילו הכישם המפורש אין עיניהם כהות, ואפלישראל בשם המפורש, אבל עתה שאין מברכין לישראל ב

  חלונות מציץ מן החרכים.שהקב"ה מציץ מבין קשרי אצבעותיהם, שנאמר משגיח מן ה

פירשו בירושלמי (מגילה ד,ח: אמר רב חגיי כלום אמרו אין מסתכלין לא מפני הסיע דעת? משה דאנא מסתכל ולא מסע דעתי.) . 32
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 כתב שו"עהו. כבוד ציבור נושאי, סיבת האיסור (פירוש א) ביאר הרי"ד 34.יכול להסתכל ,יודע בעצמו שלא יסיח דעתו

  35.אפילו יש בפניו ובידיו כמה מומין ישא את ידיו ,שאם מנהג המקום לשלש הכהנים טלית על פניהם

לא הביאו  הרי"ף והרא"שו זו.ברייתא גרסו  ראשוניםועוד  אור זרוע ,רמב"ם ,רש"י ,בה"ג: מומין שאמרו בפניו ידיו ורגליו

  36.שגם מומים ברגליו פוסלים כתב ע"שוהו אותה.

כל ורוב כ , רמב"םרש"יוולא מיחו בו.  ,שרגיל לעלות לדוכן למרות המומים שלופירש  רב עמרם גאון: דש בעירו

  37.ע"שוהוכן כתב וממילא אין המום גורם לאנשים להסתכל עליו.  ,רגיל בעיר שהוא ,פירשו הראשונים

 38.שאם שהה בעיר שלשים יום נקרא דש בעירו, אפילו שלא בא לגור שם התרומת הדשן: כתב מתי מוגדר כדש בעירו

   39.ע"שוהוכן כתב 

 (פירוש א) ערוךשהוא זב ריר.  ביארו,ועוד,  רמב"ם (פירוש ב) ערוךשעיניו דומעות. ביארו  רבים ר"ן וראשונים רש"י,: זבלגן

   40.הרמב"םוגם את שיטת רש"י הביא להלכה גם את שיטת  ע"שוהפירש שיש לו לפלוף בעינו. 

שנתעקשה ידו ביאר  הר"ןכתב שהאצבעות עקומות.  הרמב"םעקומות לצדדים.  שידיוביארו ועוד,  ירש": ידיו עקושות

  41ולא הכריע. רש"י והר"ןהביא את פירוש  הב"י ואינו יכול לחלק אצבעותיו.

האותיות כתקנן אינו עולה שאר שגם מי שאינו מוציא את כתבו, ועוד,  הרמב"ם: עלגים בנשיאת כפים ושליחות ציבור

ִרין " ב"םהרמעוד כתב  42.ע"שוהוכן פסק . לשאת כפים ולהיות שליח ציבור ְבֵריֶהן ִנּכָ ֵאין ּדִ ה ְוִכְבֵדי ָלׁשֹון, ׁשֶ ְבֵדי ּפֶ ְוֵכן ּכִ

יֶהן. -ַלּכֹל  ּפֵ ִאין ֶאת ּכַ   43"ֵאין נֹוׂשְ

                                                                                                                                                                         

ש"י הטעם מפני שעיניו כהות וליתא להא טעמא אלא בזמן שביהמ"ק קיים שמברכין ש ררשב"א. פיר .דאיכא משום היסח הדעת

בשם המפרורש כדאיתא פ"ב דחגיגה והכא מיירי בזמן הזה דהא פריך הכא מדרב הונא ודרבי יוחנן שמע מינה דבזמן הזה איירי 

  ואסור משום היסח הדעת והכי משמע בירושלמי. מרדכי.

מסתכלים תפילה טו,ב) כתב שאסור לבעלי מומים לשאת כפים משום שהעם  ', שבמקום אחד (הלדברי הרמב"םמגם שמע מוכן . 33

  ב שאסור להסתכל על הכהנים משום היסח הדעת. תפילה יד,ז) כת 'יהם, ובמקום אחר (הלעל

"ר חגי כלום כההיא דירושלמי בפרק שלשה פרקים (תענית ד,א) א"ר יוסי אסור להסתכל בכהנים בשעה שמברכין את ישראל. א. 34

  אמרו אין מסתכלין אלא מפני היסח הדעת משום דאנא מסתכל לא מסחינא דעתאי. אור זרוע.

  או"ח קכח,לא. . 35

). בדפיו ב תיא). רי"ף (טו סי'נשיאת כפים  'כות תפילה טו,ב). אור זרוע (הלרמב"ם (הלקכח,ל. מקורות: בה"ג (הלכות כהנים). . או"ח 36

  טז). סי'רא"ש (

  פו). סי'תפילה טו,ב). רב עמרם גאון (הלכות פסוקות מן הגאונים  'לרמב"ם (הקורות: או"ח קכח,ל. מ. 37

א אלא אפילו אתי נראה דלאו דווקא דאתי למידר התם שיהא אחד מבני מת כל מקוםדתלוי בהרגל סגי בל' יום... ומ דלכל מידי. 38

נמי בני מתא  י האי גוונאנמי דש בעירו בל' יום, דבכשיב להתם כדי להיות שם מלמד תינוקות או סופר או משרת שנה או חצי שנה ח

 רגילי ושקלי וטרו בהדיה. תרומת הדשן.

  כה).סי' כח,ל. מקורות: תרומת הדשן (או"ח ק. 39

  או"ח קכח,ל. . 40

 ).טו ב ברי"ף(ת תפילה טו,ב). ר"ן רמב"ם (הלכואו"ח קכח. מקורות: . 41

ר להיות שאם כולם מדברים כך מות (נג, ס"ק לז) בהשו"ע כתב רק חילופי אלף בעין. וכתב המשנ" ,נג,יב סי'לג. אולם באו"ח קכח,. 42

  . שליח צבור ולעלות לדוכן

  והביאו המשנ"ב (קכח,לג, ס"ק קיט) להלכה. . 43
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  שולחן ערוך

  קכח) מןהלכות נשיאת כפים, סי ,(או"ח

ָפנָ   ל.  ׁש לֹו מּום ּבְ ּיֵ ֵהם ּבֹוֲהָקִנּיֹות אֹו ֲעֻקּמֹות אֹו ֲעקּוׁשֹות ִמי ׁשֶ גֹון ׁשֶ ָיָדיו, ּכְ ֵרׁש יו אֹו ּבְ "י ּפֵ (ּבֹוֲהָקִנּיֹות פי' ִמין ֶנַגע ָלָבן, ְוַרׁשִ

ְתַעְקָמה ָידֹו ֲאחֹוַר  ּנִ י' ֲעֻקּמֹות ׁשֶ פּופֹות, ֲעקּוׁשֹות ִלְצָדֵדיֶהן, ְוָהַר"ן ּפִ ַלַעז, ֲעֻקּמֹות, ּכְ עֹוָתיו)לינטלי"ש ּבְ ק ֶאְצּבְ ֵאינֹו ָיכֹול ְלַחּלֵ ית, ֲעקּוׁשֹות ׁשֶ , ּנִ

קוֹ  ּמָ ַרְגָליו, ּבַ ׁש מּוִמין ּבְ ּיֵ ין ְלִמי ׁשֶ ִלין ּבֹו; ְוהּוא ַהּדִ ּכְ ָהָעם ִמְסתַּ ֵני ׁשֶ יו, ִמּפְ ּפָ א ֶאת ּכַ ָ י לֹא ִיׂשּ תֵּ לֹא ּבָ עֹוִלים ַלּדּוָכן ּבְ ם ׁשֶ

ִרירֹו  יו. ְוִאם ָהיָ ׁשֹוַקִים; ְוֵכן ִמי ׁשֶ ּפָ א ֶאת ּכַ ָ ַאַחת ֵמֵעיָניו, לֹא ִיׂשּ ָמעֹות; ְוֵכן סּוָמא ּבְ ֵעיָניו זֹוְלפֹות ּדְ ה יֹוֵרד ַעל ְזָקנֹו; אֹו ׁשֶ

יו ַוֲאִפּלּו  ּפָ א ּכַ ָ ׁש ּבֹו אֹותֹו מּום, ִיׂשּ ּיֵ יִרים ַהּכֹל ׁשֶ ֵהם ְרִגיִלים ּבֹו ּוַמּכִ ַהְינּו ׁשֶ ִעירֹו, ּדְ ׁש ּבְ י ֵעיָניו. ְוָכל  הּואּדָ תֵּ ׁשְ סּוָמא ּבִ

ַאְקַראי ְלִעיר ַאֶחֶרת, ְוׁשָ  ִעירֹו, ֲאָבל ִאם הֹוֵלְך ּבְ ִעירֹו; ְוַדְוָקא ּבְ ׁש ּבְ ִעיר ל' יֹום, ִמְקֵרי ּדָ ָהה ּבָ ָ ׁשּ ם ל' יֹום, לֹא; ׁשֶ ָהה ׁשָ

א ִלהְ  א ּבָ ֵני ָהִעיר, ֶאּלָ ם ִלְהיֹות ִמּבְ א ָלדּור ׁשָ ָנה, ָחׁשּוב ַוֲאִפּלּו לֹא ּבָ ָנה אֹו ֲחִצי ׁשָ ֵרת ׁשָ ד אֹו סֹוֵפר אֹו ְמׁשָ ם ְמַלּמֵ יֹות ׁשָ

ל' יֹום. ִעירֹו ּבְ ׁש ּבְ   ּדָ

ָ לא.  ה מּוִמין, ִיׂשּ ּמָ ָפָניו ּוְבָיָדיו ּכַ ֵניֶהם, ֲאִפּלּו ֵיׁש ּבְ ית ַעל ּפְ ל ַהּכֲֹהִנים ַטּלִ ְלׁשֵ קֹום ְלׁשַ יו. ִאם ִמְנַהג ַהּמָ ּפָ וַדְוָקא ִאם  הגה:א ֶאת ּכַ

ית ְלָיָדיו. ּלִ חּוץ לֹא ְמָהֵני ַהּטַ ית, ֲאָבל ִאם ֵהם ִמּבַ ּלִ ְפִנים ִמן ַהּטַ   ָהיּו ָיָדיו ּבִ

ִעים)ָהיּו ָיָדיו ְצבּועֹות ִאְסִטיס ּופּוָאה לב.  ִלין (ִאְסִטיס ּופּוָאה פי' ִמיֵני ְצּבָ ּכְ ָהָעם ִמְסתַּ ֵני ׁשֶ יו ִמּפְ ּפָ א ֶאת ּכַ ָ ֶהם; ְוִאם רֹב , לֹא ִיׂשּ ּבָ

יו. ּפָ א ֶאת ּכַ ָ ִעירֹו, ִיׂשּ ׁש ּבְ יו; ְוֵכן ִאם הּוא ּדָ ּפָ א ֶאת ּכַ ָ ָכְך, ִיׂשּ   ָהִעיר ְמָלאְכָתן ּבְ

אֹוֵמר ְלַאְלִפין ַעְיִני"ן, ּוְלַעְיִני"ן ַאְלִפי"ן ְוַכּיֹוֵצא בָּ   לג.  גֹון ׁשֶ ֵאינֹו יֹוֵדַע ַלְחּתְֹך ָהאֹוִתּיֹות, ּכְ יו.ֶזה, ִמי ׁשֶ ּפָ א ֶאת ּכַ ָ   לֹא ִיׂשּ
ח, ברכות השחר ושאר ברכות, סימן ) (או"   נג

ּקֹוֵרא ְלַאְלִפי"ן ַעְיִני"ן, ּוְלַעְיִני"ן ַאְלִפי"ן.  יב.  ין ִמי ׁשֶ   ֵאין ְמַמּנִ
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