
 

 

  

  

  

  באיזה אופן מברך העולה לתורה

ה אומר: פותח ורואה, גולל ומברך, וחוזר ופותח וקורא, דברי רבי מאיר. רבי יהוד (העולה לתורה): תנו רבנן (ל"ב א')

  פותח ורואה, ומברך וקורא. 

מאי טעמא דרבי מאיר? כדעולא. דאמר עולא: מפני מה אמרו הקורא בתורה לא יסייע למתורגמן? כדי שלא 

  יאמרו תרגום כתוב בתורה. הכא נמי כדי שלא יאמרו ברכות כתובין בתורה. 

, ברכות ליכא למיטעי )ב תרגום בתורהואומר תרגום כתוב בתורה ואתו למיכת(תרגום איכא למיטעי  ורבי יהודה,

  . (שהכל יודעים שאין ברכות כתובות בתורה)

  .(כר' יהודה)פותח ורואה, ומברך וקורא  ,אמר רבי זירא אמר רב מתנה: הלכה

  שיטות הראשונים

 הכלבוו לגלול אחר שמברך. צריך וכהכרעת רבי זירא, שאיןודה, כרבי יה הראשוניםכל פסקו : פותח ורואה ומברך וקורא

תח ורואה אלא פו ,יש אומרים שלא יגלול אותו. ומברך וגוללוועומד הקורא ופותח הספר לראות מה יקרא בו, כתב, 

  2.כראשוניםפסק  והשו"ע 1.ומברך

אבל  ה ראשונה אינו צריך לגלול כשמברך,שדווקא בברכ, כתב הרמב"ם: ברכה אחרונה של העולה לתורהכיצד עושה ב

 4.דטעמא דרבי יהודה שייך בתרוייהו, תמה עליו והר"ןהסכים לדבריו.  והרשב"א 3בברכה אחרונה גולל ואח"כ מברך.

 והרמ"א .כרמב"ם פסק והשו"ע .ה כאלו הברכות כתובות בתוכהֶא ָר א יֵ של ,יש אומרים שיש לו להפך פניו, הכל בווכתב 

   5יהפוך פניו לשמאלו.בברכה ראשונה , והוסיף שככל בוכתב 

                                                

, דם שיברךוסותמו קולכתחילה גוללו אף לרבי יהודה שמשמע ש ,על פי דברי תוספותשהיא  בסברא ראשונה שכתב, והב"ח ביאר דבריו. 1

  .בשם הביה"לר' להלן וובדיעבד אין לחוש. 

משנ"ב, ס"ק יח, שזה ר' (ו שיש פוסקים שסוברים דאם רוצה לגלול ואח"כ לברך עדיף טפיודע הביה"ל (ד"ה ורואה), או"ח קלט,ד. וכתב . 2

יהודה שאינו מחוייב לעשות  ביאלא דהלכה כר ;ובות בתורה)הטעם של הרמ"א להפוך פניו לצד, משום החשש שלא יאמרו ברכות כת

'שער 'שער 'שער 'שער ב'כף החיים' (אות כג) כתב בשם גם ו. ונהרא נהרא ופשטיה .ואח"כ מברכין ,נוהגין איזה מקומות שרואין וגוללין . ועל פי זהכן

  להלן. עוד ר' כלבו (סי' כ). ומקורות:  ברך.על ידי מפה של הספר תורה, ואז ייכסה בפסוק ואח"כ  שיסתכל הכוונות'הכוונות'הכוונות'הכוונות'

: פותח ורואה חדא אמר: פותח ורואה וגולל ומברך. וחדא אמר (יג,ח): אור הגר"א (קלט, ס"ק טו), והוא להדיא במסכת סופריםכתב בביו. 3

ל ָהָעם ָהָיה((נחמיה ח,ה) " ומה טעם? דכתיב .ומברך י ֵמַעל ּכָ ֶפר ְלֵעיֵני ָכל ָהָעם ּכִ ח ֶעְזָרא ַהסֵּ ְפתַּ ומה כתיב  ".ּוְכִפְתחֹו ָעְמדּו ָכל  ָהָעם )ַוּיִ

דֹולַוְיָבֶרְך ֶעזְ יה, "בתר   עכ"ל. ור' פיסקה הבאה.  ואומר ברוך וכו' אשר נתן לנו תורת אמת וכו'. וגוללוכו',  "...ָרא ֶאת ה' ָהֱאלִֹהים ַהּגָ

, שיצטרכו רחא דציבוראלפניה, משום טי דלא פליג רבי יהודה אלא בברכה, דסבירא ליה לרמב"ם הגר"א (ס"ק טו)והב"י ביארו ו. 4

בל לאחר הקריאה, שבכל מקרה גולל (ר' פיסקה הבאה), עדיף לגלול לפני הברכה, שלא יאמרו שהברכה להמתין עד שיפתח שוב. א

  כתובה בו. 

דכך הוא דעת  ,ולא יהפוך פניו כלל ,"ד נראה הגון שיהא פתוח בשעת ברכה לגמרינולפעכתב, הביא דברי הרמ"א, ו הב"חאו"ח קלט,ד. . 5

דמראה , דהפיכת פניו אינו נכוןנים שכתבו יש אחרושבמשנ"ב (ס"ק יט) כתב, כן ו .וכך אני נוהג ,אונים המפורסמיםהפוסקים והג

שלא להסתכל בס"ת  עיניוויותר טוב להעצים . די אחרינא דהא מסלק פניו ממנועצמו כאלו אינו מברך על מה שיקרא רק על מי

תוספות (ל"ב כלבו (סי' כ).  רא"ש (סי' יא).א ב ברי"ף). רמב"ם (הל' תפילה יב,ה). יה, זירמבוכן  בחידושיו.ר"ן (מקורות:  .בשעת ברכה

  רשב"א (שו"ת ח"ה, סי' י). א', ד"ה גוללו). 

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 ל"ב| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

 שו"עוה, דמכאן משמע דספר תורה לא תהיה פתוחה בין גברא לגברא. המרדכיכתב : כיסוי ספר תורה בין גברא לגברא

  6.כן עיקרש, ולגלולכתב שנהגו  והרמ"אכתב שנהגו לכסות. 

  שולחן ערוך

ח, הלכות קריא   )ת ספר תורה, סימן קלט(או"

ל   ד.  ְך ְיָבֵרךְ ּוְלַאֲחֶריָה, ּופֹוֵתַח  ַהּקֹוִרים ְמָבְרִכים ְלָפֶניהָ ּכָ ִריְך ְלַהְתִחיל ּבֹו ְוַאַחר ּכָ ּצָ סּוק ׁשֶ ָבֵרְך ְורֹוֶאה ַהּפָ ּיְ ; ַהֵסֶפר קֶֹדם ׁשֶ

ָרא, ּגֹוֵלל ּקָ ָבֵר  הגה:ּוְמָבֵרְך.  ּוְלַאַחר ׁשֶ ּמְ ָעה ׁשֶ ָרָכה ִראׁשֹוָנה ַיֲהפֹךְ ּוְבׁשָ ְמָבֵר  ְך ּבְ ּלֹא ְיֵהא ִנְרֶאה ּכִ ד, ׁשֶ ָניו ַעל ַהּצַ ל ּבֹו); ְך ִמן ַהּתֹוָרה ּפָ (ּכָ

מֹאלוֹ  ָניו ְלַצד ׂשְ ַיֲהפְֹך ּפָ   .ְוִנְרֶאה ִלי ּדְ

ְבָרא ְלַגְבָרא.   ה.  ין ּגַ סּוָדר, ּבֵ ָתב ּבְ ִהיאּוִבְמ (ָנֲהגּו ְלַכסֹות ַהּכְ ר ִדינֹות ֵאּלּו ָנֲהגּו ׁשֶ ְבָרא ְלַגְבָרא, ְוֵכן ִעּקָ ין ּגַ ֶלת ּבֵ   .)ְמֻגּלֶ

  הלוחות והבימות

  , אין בהן משום קדושה.  זירא אמר רב מתנה: הלוחות והבימות אמר רבי ')ל"ב א(

  שיטות הראשונים

פירש, שהם גליוני ס"ת בערוך כתב שיש מפרשים שהם עשויים לספרים שלנו שאינם עשויים בגליון. רש"י : הלוחות

ד כתב, "הרמב"ם  7שלמעלה ושלמטה ושבין דף לדף. ֶהן ְלִתינֹוק ְלִהְתַלּמֵ ּכֹוְתִבין ּבָ ה. -ְוַהּלּוחֹות ׁשֶ ָ ֶהן ְקֻדׁשּ  ראב"ד "ֵאין ּבָ

קראי בעלמא, ניח ספר תורה עליהם באלה שהיו משתמשים בהם תבכ ר"ןהו שהמפטיר והמתרגם עומדים עליהם. כתב

  8.ריטב"אוכן פירש  ולא היו מיוחדין לכך, ומשום כך אין בהם משום קדושה.

ֶפרכתב שהם " הרמב"ם 9.ירש שהיו עושים למלך בפרשת המלךפ רש"י :בימותה עֹוֵמד ֲעֵליֶהן אֹוֵחז ַהסֵּ ימֹות ׁשֶ  והר"ן ".ַהּבִ

  10.וכרמב"ם כרש"ינקט  והשו"עעליהם באקראי בעלמא. כתב שהיו משתמשים בהם להניח ספר תורה 

  

  

                                                

אף השו"ע סבירא ליה שמעיקר וכתב המג"א, ש וגולל בו'., '(הובא לעיל) דברי הרמ"א מיוסדים על מש"כ במסכת סופרים . או"ח קלט,ה.6

אין לגלול לדעת השו"ע ובביאור הגר"א (ס"ק יח) כתב, שיש לדחות, דלעולם לגלול, אבל נהגו לכסות קודם ברכה אחרונה. יש הדין 

 שכל קורא מברך. משום שהברייתות נשנו קודם התקנההיינו , ולל ואח"כ מברךומה שכתוב במסכת סופרים שגבין גברא לגברא. 

הפותח מברך לפניה, והחותם מברך לאחריה. אבל שאר הקרואים לא היו מברכים. ולכן גולל האחרון  :כמו שכתוב לעיל, כ"א ב', תנאו

מקורות:  טירחא דציבורא.קודם שבירך, שהרי אין קוראים אחריו, ואין טירחא דציבורא. אבל בין גברא לגברא אין לגלול, משום 

  ור' עוד לעיל. תתלא).  סו"סמרדכי (

ואמאי לא פשיט  ,היכא דגייזי אי יש בהן קדושה אי לאוכתבי (שבת קט"ז א'), מיבעיא לן  רושו, והקשו, דבפרק כלו פיתוספות הביאו. 7

   .ליה מהכא

דרך או הדורשים וכיוצא בהם, ופעמים שמניחין עליו תורה בהם  ליח צבורת הם של בית הכנסת להשתמש בהם ששהלוחות והבימו. 8

ערוך (הו"ד מקורות:  ריטב"א. .אלא כדין כלי בית הכנסת ,שי קדושהולפיכך אינם חשובים תשמי ;אבל אין עשייתן לכך ,עראי

  ריטב"א (ד"ה א"ר זירא).  . ר"ן (יא ב ברי"ף).ל' תפילין יא,ד)רמב"ם וראב"ד (התוספות (ד"ה הלוחות). בתוספות). 

  . ר' סוטה מ"א א'. 9

   ר' לעיל. מקורות: יו"ד רפב,יד.  ז.או"ח קנד,. 10

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 ל"ב| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

, שאין בהם קדושת תשמיש ספר תורה, אבל יש להן מילהירושעל פי  הראשונים כל : כתבואין בהם משום קדושה

  11.השו"עוכן פסק קדושת בית הכנסת. 

, מועיל בו תנאי , שהארון וכל מה שעושים לס"תירושלמיעל פי  הרא"ש והמרדכי: כתבו הארון שעושים לספר תורה

ליישב בדוחק מנהג העולם , בתרומת הדשןוכתב  12.השו"עלהשתמש בו שאר תשמיש, אפילו תשמיש דחול. וכן פסק 

או והבי 13, אמרינן לב בית דין מתנה עליהם.שבדברים שהרגילות להשתמש בהם, אף בדברים שלא התנו שאין נזהרין

  14.הרמ"א

  שולחן ערוך

ח, הלכות קריא   )קנדת ספר תורה, סימן (או"

יָמה   ז.  בֹוהַּ ַהּבִ ֶנֶסת., )(פי' ָמקֹום ּגָ ית ַהּכְ ת ּבֵ ַ א ְקֻדׁשּ ת ָארֹון, ֶאּלָ ַ ּה ְקֻדׁשּ ֶלְך, ֵאין ּבָ ים ַלּמֶ ָהיּו עֹוׂשִ יָמה ׁשֶ גֹון ּבִ   ּכְ

חֹ   ח.  ִמיׁש, ֲאִפּלּו ּדְ ׁשְ ָאר תַּ ׁש ּבֹו ׁשְ ּמֵ תַּ ַנאי ְלִהׁשְ ים ְלֵסֶפר ּתֹוָרה, מֹוִעיל ּבֹו תְּ עֹוׂשִ ֶ ה  הגה:ל. ָהָארֹון ְוָכל ַמה ׁשּ ַכּמָ ְוָנֲהגּו ֵליָהנֹות ּבְ

ְלחָ  ל ְסָפִרים ְוׁשֻ חֹות ׁשֶ גֹון: ִמְטּפְ ה, ּכְ ָ ְבֵרי ְקֻדׁשּ ל ֵסֶפר ּתֹוָרהֲהָנאֹות ִמּדִ ֶנֶסת ּוְמִעיִלים ׁשֶ ֵבית ַהּכְ ּבְ ֲהגּו ֵכן, ְוִאי  ,ן ׁשֶ ּנָ ֵכיָון ׁשֶ ּום ּדְ ַעם ִמׁשּ ְוָכְתבּו ַהּטַ

ֵהר, ֵלב בֵּ  ר ִלּזָ לֹאֶאְפׁשָ ב ּדְ ָלה, ְוַאף ַעל ּגַ ּקָ ֵני ָאָדם ִליֵדי תַּ ּלֹא ָיבֹאּו ּבְ ֵדי ׁשֶ ָרא, ּכְ ין ַמְתֶנה ֲעֵליֶהם ֵמִעּקָ ִאּלוּ  ית ּדִ ִמי ִהְתנּו ּכְ רּוַמת  .ִהְתנּו ּדָ (תְּ

ן ִסיָמן רע''ג ּוֵבית יֹוֵסף) ׁשֶ   .ַהּדֶ
יו"ד   )רפבספר תורה, סימן , הלכות (

ַ   יד.  ּום ְקֻדׁשּ ֶהם ִמׁשּ ת ֵסֶפר ּתֹוָרה ֲאָבל ֵיׁש ּבָ ַ ֶהם ְקֻדׁשּ עֹוֵמד ֲעֵליֶהם ָהאֹוֵחז ַהֵסֶפר, ֵאין ּבָ ימֹות ׁשֶ ֶנֶסת.ַהּבִ ית ַהּכְ   ת ּבֵ

  גלילת ספר התורה

  15.ספר תורה, צריך שיעמידנו על התפריוחנן: הגולל  שפטיה א"ר אמר רבי ')ל"ב א(

מהדקו  שפטיה א"ר יוחנן: הגולל ספר תורה, גוללו מבחוץ ואין גוללו מבפנים. וכשהוא מהדקו ואמר רבי

  .מבפנים ואינו מהדקו מבחוץ

 (כנגד)יוחנן: עשרה שקראו בתורה, הגדול שבהם גולל ספר תורה. הגוללו נוטל שכר  שפטיה א"ר ואמר רבי

  קיבל שכר כנגד כולן.  ,כולן, דאמר ר' יהושע בן לוי: עשרה שקראו בתורה הגולל ספר תורה

  , נקבר ערום בלא אותה מצוה. (בלא מטפחת סביב ס"ת)אמר רבי פרנך אמר רבי יוחנן: כל האוחז ספר תורה ערום 

  . (בתוך המטפחת) תיגלל המטפחת, ואל יגלל ס"ת ינאי בריה דרבי ינאי סבא משמיה דרבי ינאי רבה: מוטב א"ר

                                                

   וכן ר' לעיל.  .ז. מקורות: רא"ש (סי' יא)או"ח קנד,. 11

  ו תיק של תפילין, מהני בהו תנאה.שכן שאר תשמישי קדושה, כמ וכתב בביה"ל (ד"ה הארון), וכל. 12

י האי כשלא יחול קדושה עלייהו כלל. ואדעתא דחבר העיר וגדולי הציבור יהיב, ולכן מתנה  ית הכנסת,וכל מאן דיהיב כי הני מילי לב. 13

דלב ב"ד מתנה עליהם, אתמידין שלא הוצרכו לצורכי צבור שלא יחול עליהם קדושת הגוף.  (י"א א')אמרינן בפ' קמא דשבועות  גוונא

 ,נותנין לב. ולאו דוקא כי התם דגבי תמידים דידעו בית דין דודאי יותירו בכל שנה רש"י שם דאכל מידי דצבור בית דיןירש ופ

    .כדמוכח התם ,אלא דרגיל להיות לב ב"ד מתנה עליהם, התם, אלא אפילו במידי דלאו ודאי כדפרש"י

  תרומת הדשן (סי' רעג). רא"ש (סי' יא). מרדכי (ריש פרקין, סי' תתכ). הלכה א). בני העיר, פרק ירושלמי (ח. מקורות: או"ח קנד,. 14

  תפר.רי"ף ורא"ש (סי' יב) פירשו, שאם יקרע, יקרע הוי להדקו יפה. כנגד התפר, ששם ראורש"י פירש, . 15

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 ל"ב| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  שיטות הראשונים

, שלא ייפול כלפי פניםר לבד, והספר על ברכיו, גוללו מהצד החיצוני הספ פירש, שאם הוא גולל רש"י: גוללו מבחוץ

ל, ולא כלפי מי שאוחז הס"ת. פירש שמדובר בשניים, אחד אוחזו והשני גוללו, ותהא הכתיבה כלפי הגול הר"ןלארץ. 

כתב,  והרא"ש, והוא נתון בתיק, יוציאו מהתיק ויגלול, שלא יקרע. אחר לעניין, שאם רוצה לגוללו כתב אחריםבשם ו

  17.הרא"שנקט לשון  והרמ"אסתם,  והשו"ע 16.חיל לגלול מבחוץוית ,פך הכתב אליוכשהספר עומד לפניו יה

שיהדק מהצד הפנימי על החיצון, שלא יסתיר הכתב בזרועותיו, שמצוה להראות הכתב פירש,  ש"יר: מהדקו מבפנים

ת, יהיא הקשר מבפנים, כלפי פירש, שכשקושר מטפחת סביב הס" במסכת סופרים. ורבינו חננאללעם, כמבואר 

  19.הרמ"א וכ"כ .הרא"שוכן פירש  18הכתב.

גדול  ויש מי שמפרש 20גדול שבבית הכנסת.שיש מי שמפרש , העיטור בעל: כתב הגדול שבהם גולל ספר תורה

  22.השו"עסק וכן פ 21מהקוראים.

, יש מפרשיןשוכתב  .רי"דביאר ושכן  ממציא הקריאות שצריכין לקרוא בהן,, שהגולל הוא הריא"ז: כתב מהי הגלילה

ּגֹוֵלל ֵסֶפר ּתֹוָרה "הרמב"ם לכורכו במטפחת. וכן כתב הוא הגולל אותו ש ֶנֶגד ַהּכֹל. -ְוָהַאֲחרֹון, ׁשֶ ָכר ּכְ   23"נֹוֵטל ׂשָ

, דהני מילי בסתם ידיים. אבל אם נטל ידיו, ולא הסיח דעתו, לא קפדינן. המרדכיכתב  :האוחז ספר תורה ערוםכל 

לאו דווקא ס"ת, אלא הוא הדין שאר ועוד כתב,  נטילה קאמר שאסור.שאפילו סמוך ל, תוספותבשם כתב  והאגודה

לגבי שאר כתבי  האגודההביא דברי  כמרדכי. והרמ"אדלא  סתם והשו"עחת. א מטפבל כתבי הקודש אסור ליגע בהם

  24גם אם נטל אסור. ,טוב להחמיר אם לא נטל ידיו. ובס"תלא נהגו כן, והקודש, וכתב ש

  שולחן ערוך

ח, הלכות קריא   )קמזת ספר תורה, סימן (או"

ַחת.  ר ֶלֱאחֹז ֵסֶפר ּתֹוָרהָאסוּ   א.  לֹא ִמְטּפַ ְתֵביְוֵיׁש אֹוְמִרים  הגה:ָערֹם, ּבְ ָאר ּכִ ין ׁשְ הּוא ַהּדִ ת), קֶֹדׁש  ּדְ ּבָ ׁשַ ה ְותוס' פ''ק ּדְ ָנֲהגּו ֵכן,  ְולֹא(ֲאֻגּדָ

ְוָנא ָאסּור  ;ְוטֹוב ְלַהְחִמיר ִאם לֹא ָנַטל ָיָדיו ְכַהאי ּגַ ה)ּוְבֵסֶפר ּתֹוָרה, ֲאִפּלּו ּבִ ְבֵרי ַעְצמֹו ֲאֻגּדָ   . (ּדִ

ּתֹוָרה,  ְראּו ּבַ ּקָ אֹוָתם ׁשֶ ּבְ דֹול ׁשֶ ְצוָ  ּגֹוֵלל; ּוְרִגיִלים ִלְקנֹותוֹ ּגָ ב ַהּמִ ָדִמים ְיָקִרים, ְלַחּבֵ ַצד ֶאָחד  הגה:ה. ּבְ ִעיל ּבְ ֵיׁש אֹוְמִרים ִאם ַהּמְ

י ן ּוְבַצד ֶאָחד ֶמׁשִ תָּ ׁשְ ֶפר ְוִלְגלֹל  ,ּפִ י ְלַצד ַהסֵּ ׁשִ ְך ַהּמֶ ה), ָצִריְך ְלַהּפֵ ַכי סֹוף ְמִגּלָ ית יֹוֵסף סי' קכ''ג)ְולֹא ָנֲהגּו ֵכן (ָמְרּדְ ה  .(ּבֵ ַמּפָ   ְוֵאין ִלְגלֹל ּבְ

                                                

  .בביאור דבריו האריך הב"י בכמה אנפי. 16

  או"ח קמז,ד. . 17

  . ואין זה דרך כבוד ,יהיה צריך להופכו על הכתב להתיר הקשר "תכשיפתח הס ,שאם יהיה מאחריו. 18

  רא"ש (סי' יב). ות). תוספות (ד"ה גוללו). ר"ן (יא ב ברי"ף). הו"ד בתוספ( : ר"חמקורות .או"ח קמז,ד. 19

רין בתורה בפחות מעשרה, נקט שאין קו כיוןוהר"ן כתב, . ', עשרה לאו דווקאעשרה שקראו בתורה, הגדול שבהם גוללומה שאמר '. 20

  .עשרה

      . ליח ציבורוש ,ומפטיר ,ומתרגם ,שקראו בתורה שבעה: וקאוד דנקט,ועשרה . 21

, אע"פ שלא קרא בתורה. וכן פסק כתב, שפירוש קמא עיקר, שהגדול שבבית הכנסת גולל(ס"ק ג)  אבל בביאור הגר"אאו"ח קמז,א. . 22

  המשנ"ב (ס"ק ו), וכתב שכן פשט המנהג.

א מה שאנו קוראים היום 'הגבהה', שהוא עיקר הגולל. מקורות: ריא"ז (הלכה ה, סעי' יג). והמשנ"ב (קמז,א, ס"ק ה) כתב שהגולל הו. 23

  רמב"ם (הל' תפילה יב,יח). 

"ק א), וכל זה דווקא כשאין צורך; אבל כשיש צורך לתיקון הס"ת, היכא דלא אפשר, רשאי. וטוב וכתב המשנ"ב (ס .קמז,אאו"ח . 24

   ). פרק א, אות כגודה (שבת מקורות: מרדכי (סי' תתלד). אשייטול ידיו תחילה. 

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 ל"ב| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

  

רּוָעה, ִאם ֵיׁש ל ֲעשׂ (ַמֲהִרי''ל). ֹו ַאֵחֶרת ַהקְּ ּנַ ִנים ׁשֶ ָבִרים ְיׁשָ ָבר ַאֵחר ְלצֶֹרךְ ְוֵאין ַלֲעׂשֹות ַמּפֹות ְלֵסֶפר ּתֹוָרה ִמּדְ ֶהם ּדָ ְוע''ל סי' קנ''ג  ,ֶהְדיֹוט ּו ּבָ

''ץ) ּבֵ ה מס' ְמָנחֹות ּוְתׁשּוַבת ַמֲהִרי''ל סי' קי''ד ּוֵבית יֹוֵסף ְוַרׁשְ   .(ֲאֻגּדָ

ֶפר.   ג.  ַרע ַהתֶּ ַרע, ִיּקָ ִאם ִיּקָ ֵדי ׁשֶ ֶפר, ּכְ ֶנֶגד ַהתֶּ  ַהּגֹוֵלל ֵסֶפר ּתֹוָרה, ַיֲעִמיֶדּנּו ּכְ

קֹו,ַהּגֹוֵלל ֵסֶפר ּתֹוָרה, ּגֹוֵלל ִמבַּ   ד.  הּוא ְמַהּדְ ְפִנים.  חּוץ; ּוְכׁשֶ קֹו ִמּבִ ָניו  הגה:ְמַהּדְ ָתב ֶנֶגד ּפָ ֶפר עֹוֵמד ְלָפָניו, ִיְהֶיה ַהּכְ ַהסֵּ ׁשֶ רּוׁש ּכְ ּפֵ

חּוץ ק סֹוף  ,ְוַיְתִחיל ִלְגלֹל ִמּבַ ִליָלה ְיַהּדֵ ַמר ַהּגְ ּגָ ֶפר ְוַאַחר ׁשֶ ְך ַהסֵּ ְפִנים ְולֹא ִיְצָטֵרְך ְלַהּפֵ בֹא ִלְקרֹות ּבֹו ִיְמָצא ַהִהּדּוק ּבִ ּיָ ׁשֶ ּכְ ְפִנים, ׁשֶ ַחת ּבִ ְטּפַ ַהּמִ

ֵני ָהִעיר)ּתֹוָרה  ִליָלה ;(טּור ְוָהרֹא''ׁש סֹוף פ' ּבְ ל ַהּגְ ה ּכָ ֶאָחד עֹוׂשֶ ׁשֶ ָכל ֶזה ַמְיֵרי ּכְ נּ  ,ְוִנְרֶאה ּדְ ו ׁשֶ יהַּ ְוֶאָחד ּגֹוֵלל, ֲאָבל ַעְכׁשָ ָהֶאָחד ַמְגּבִ ֹוֲהִגים ׁשֶ

ֶפר ּתֹוָרה ר ַהּגֹוֵלל ְוָהאֹוֵחז ַהסֵּ י הּוא ִעּקָ , ְוֵכן נֹוֲהִגים ּכִ יהַּ ְגּבִ ָתב ִיְהֶיה ֶנֶגד ַהּמַ   . ַהּכְ

ַחת ְסִביב מּוָטב  ה.  ְטּפַ ֵלל ַהּמִ ּגָ ַחת.  תִּ ִמְטּפַ ּכֹוְרכֹו ּבְ ׁשֶ ֵלל ַהֵסֶפר ּתֹוָרה ּכְ   ַהֵסֶפר ּתֹוָרה ְולֹא ִיּגָ

יק, טֹוֶעה.   ו  תֹוְך ַהתִּ   ַהּגֹוֵלל ֵסֶפר ּתֹוָרה ּבְ

  מצות קריאת פרשיות התורה בשבתות ומועדים

ה ֶאת מֲֹעֵדי " ר מֹׁשֶ ָרֵאל" 'הַוְיַדּבֵ ֵני ִיׂשְ   .אחד ואחד בזמנויו קורין אותן כל , מצותן שיהֶאל ּבְ

הלכות עצרת  : משה תיקן להם לישראל שיהו שואלין ודורשין בענינו של יום; הלכות פסח בפסח,תנו רבנן

  .  בעצרת, הלכות חג בחג

  : (פרק ד הלכה א) בירושלמיגרסינן 

: טובים ובראשי חדשים ובחולו של מועד, שנאמרבשבתות ובימים  ,משה התקין את ישראל שיהו קורין בתורה

ה ֶאת מֲֹעֵדי  ר מֹׁשֶ ָרֵאל" 'ה"ַוְיַדּבֵ ֵני ִיׂשְ בשני ובחמישי ובשבת  ,. עזרא התקין לישראל שיהו קורין בתורהֶאל ּבְ

  במנחה.

  שיטו הראשונים

יקראוה לשבת  ,שבת התשבת ולא קראו הפרשה הראויה לאו האם עבר, שבאור זרוע: כתב בשבתביטלו קריאה ש בוריצ

   26.הרמ"אוכן פסק  25.ן אומרים בזה עבר זמנו בטל קרבנוואי .ואל יבטלוה ,שבת ההבאה עם הפרשה הראויה לאות

                                                

ואין לך לומר  .יעה לעם מצות וחוקיםכי מימות משה רבינו נתקן לקרות התורה בפרשיותיה ולהשלימה בכל שנה ושנה כדי להשמ. 25

אלא כי כן נסדרו  ,וזו בשבת זו ,אין קבע בפרשיות לקרות פרשה זו בשבת זוכי לפי , בר זמן קריאתה הלכה לה אותה פרשהכיון שע

כה הלא מיד בשבת הסמו ,ודוחין הפרשה של אותה שבת מפני פרשה של יום טוב תטוב בשבשאם יארע יום  ,וראיה לדבר .הפרשיות

  אור זרוע. עיי"ש עוד.ולא אמרינן הואיל ונדחית תדחה.  ,ליו"ט חוזר למקום שפסק

הסדרה האחרונה הסמוכה  י אםדאין לקרות בשבת הבאה כ , יש אומריםטלו כמה שבתותטלו כמה שבתותטלו כמה שבתותטלו כמה שבתותייייואם בואם בואם בואם ב. או"ח קלה,ב. וכתב המשנ"ב (ס"ק ו), 26

מדמדמה לה ( דעה הראשונהדעה הראשונהדעה הראשונהדעה הראשונהככככ    בירא ליהבירא ליהבירא ליהבירא ליה"א משמע דס"א משמע דס"א משמע דס"א משמע דסומביאור הגרומביאור הגרומביאור הגרומביאור הגר .דצריך להשלים בצבור כל הסדרות שביטלו ש אומריםוי ,לזו

). עוד דן בביה"ל (ד"ה אם), אם אפילו לה הסמוכה להידאין משלימין אלא תפ ,ק"ח 'מת התפלה, ושם הלא קיימא לן בסילהשל

כמו תפילה  ,דמביאור הגר"א דנסיב טעמא דהאי דינא מדין תפילה, משמע לכאורה דדווקא בשוגגדמביאור הגר"א דנסיב טעמא דהאי דינא מדין תפילה, משמע לכאורה דדווקא בשוגגדמביאור הגר"א דנסיב טעמא דהאי דינא מדין תפילה, משמע לכאורה דדווקא בשוגגדמביאור הגר"א דנסיב טעמא דהאי דינא מדין תפילה, משמע לכאורה דדווקא בשוגגבביטלו במזיד נמי משלימין. וכתב, 

  שאין לה תשלומין במזיד. מקורות: אור זרוע (ח"ב, הלכות שבת, סי' מה). 

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 ל"ב| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  שולחן ערוך

ח, הלכות קריא   ת ספר תורה, סימן קלה)(או"

ִצּבּור הגה:...   ב.  ה ּבְ ָרׁשָ ת ַאַחת ְקִריַאת ַהּפָ ּבָ לּו ׁשַ טְּ ן  ,ִאם ּבִ ת (אֹור ָזרּוַע) ְוַעּיֵ ּבָ ָכה ְלאֹוָתּה ׁשַ ּיָ ַ ה ַהׁשּ ָרׁשָ ה ִעם ּפָ ָרׁשָ ָאה קֹוִרין אֹוָתּה ּפָ ת ַהּבָ ּבָ ְלׁשַ

ן סי' רצ''ב (רפ''ב ְלִעְנָין הֹוָסָפה)    .ְלַקּמָ

  

  

  הדרן עלך בני העיר

  וסליקא לה מסכת מגילה

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 ל"ב| דף:  דפרק: 


