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שערא:קריאת התוהה
לפניואחריהקריאה
א .הסרת הפרוכת
יש מקפידים להסיר את הפרוכת מעל ארון הקודש לפני

פתיחתו ,משמאללימין

(דרישהסי' תרנא)א.

הטעםwtty :יאפרובך בלפינות שאתהפונה לאיהו אלאדרך
ימין,וכןמצינו הדלקת נר חנוכה משמאללימין
ג (פרישהסי' קכח
אותנג)ד.

ב.פתיחת הארון

ישנוהגים לכבדבפתיחתארון הקודש
ל4פניקארותייאב)ת.התורה,מי
ה (נדיח 0
להריונ
שאשתו בחודש

התשיעי

קלי

הנועם :שבזנות המצוהיקלוחבלי הלידה של גשתו ,ורחמה

יפתח

בעתו (יוסף אומץלחידייאסי'נז).

ד.ויהי בנסוע הארון

בשעה שפותחים את הארון להוציא ממנו את ספר התורה
לקריאה אומרים:ויהי בנסוע הארון וכו' (במרבדי' לה),כי
א
ב
ג
ד

וגן במנהגי קומרנהסי' רו.
יומא סו.:
או"חסי' תרעו סע' ה.
אךיש הנוהגים להסיר את הפרוכתמימין לשמאל כדרך שכותבים ,ועודכדי שיקח

הפרוכתבידימין

(שם).
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פתח תקוה תשנ"ו

מדור ה :אהבתי תורתך

רטז

מציון תצא תורהוכו'(ישעיהב'ג) ואח"ם:ברוך שנתן תורה
לעמוישראל בקדושתם (סדורים).
הטעם :כנגרפתיחת הארון אומרים:ויהי בנסוע הארון ,כנגד
י מציון תצא תורה ,וכנגד
הוצאת ספר התורה אומרים:
כ
מסירתו לש"ץ  -אומרים ברוך שנתן תורה (מפי ר'אריה שנרן).

ה .הוצאה והכנסה

נוהגים שהוצאת ס"ת מארון הקודש לא נעשיתע"י הש"ץ,
אחרשמוציא הס"ת ומוסרו לש"ץ (אוזזחיינסי' מב ס"ק
אלאע"י
יא).

הטעם :ל" 1שאמרו במשנה (יומא סח"):חזן הכנסת (=שמש -
רש"י) נוטל ס"ת ונותנו לראש הכנסת ,וראש הכנסת נותנו
לסגן ,והסגן נותנו לכהן גדול ,וכהן הגדול עומד ומקבל
וקוראה" ,שזה הכבוד לס"ת שנמסר מאדם לאדם (או"ז שם ,ערוה"ש
סי' רפב סע'א).

ועוד",כיון דתפילה וקריאה לאשייכי להדדי,וכיון שסיים
התפילה כבר עברה מצוותוואיןלושייכות להכנסת והוצאת
ס"ת"

(מחצה"שסי' rnpסק'יו).

ו.בריךשמיה

לפני הוצאת ס"ת מןארון הקודשאומרים:בריךשמיהדמרי
עלמא ,מן הזהר (פרשהויקהל דףרו)1141,נ1ריב 1אותובין בתולובין
בשבת (סדה"יעמי מח ,מ"בסיי רפב ס"קא).

מנהגהספרדים ,שאומדיםבריךשמיה בשבתשחרית ומנחה,
כ שחרית (בה"חסי' קלד אותיא ,נת"עסייקלד).
וביו"ט ,ר"הויוה"

ה ויהיבנסועהארוןנזכרבכלבוהלי שבת(מיילז) ומשמעלפיושיש לאמרו רק בשבת.
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פתח תקוה תשנ"ו

שער א :קריאת התורה

ריז

הטעם :שאין אומרים ב"ש בימות החול :משוק שבזהר הוא
י שבת (בצלותא דשבתא) (מחז"בסי' רס"ב ס"קא)י.
נכתב אצלענינ

ז.שני ס"ת
ביום שקוראיםבשניספרי תורה מוציאים אתשני הספרים
ו לקרוא בראשון (רמ"אסי' קמזסעי
יחד,ומחזיקיםבשניעדשסיימ
ח)ז.
הטעם:מפניכבודהציבור שלאלהטריחולקוםפעמייםלכבוד
הס"ת (נה"ח שם אות מג בשם אמתליעקב).
ועוד ,ע"ש שאמרו (סוטה ח).איןעושין מצוות חבזלות חבילות
(שנראהכמישהיועליולמשאוי וממהרלפרק משאו  -רש"י)
(מג"א מו"סקמז).

מנהג התימנים:מוציאים ספר ראשון וקוראים בו,מחזירים
י (שת"זסי' תרפדמק"י ,מהרי"ץ ~כלאל ח"א דף מה
אותוומוציאי
ם.ספרשנ
ע"ב ,ילק"מ עמ' )338ח
הטעם:נכרילהראות ולפרסםכבודהיוםשנתחיילבולהוציא
ס"ת" (פני משהירושלמי סוטה פ"זה"ו)ט.

שני
ח .שמעישראל

בקהלות האשכנזים נהוג לומר בשבתויו"ט בשחרית ,אחרי
הוצאת ס"ת לקריאה ,לפני "גדלו" ,פסוק ראשון מקריאת
1

יש שאומרים בריך שמיה רק בשבת שחרית (מג"א ר"מ רס"ב) ,ובקהלות אשכנזיש
מקומות שאין אומריםבריך שמיה כלל (ילק"מ ע.)13 %

ז מובא בכ"מ תפלה פי"ג הט"ו ,וכן נוהגים האשכנזים והספרדים(,נה"חסי' קמז אות
מג) ,וכןהדין כאשר מוציאים שלשה ס"ת ,וע"ע במג"א שם ס"קיא ,ופר"ח שם
אות ח.ועיין אגרות משה ח"אסי' לח ושו"ת מנחת יצחק מהדורה שניה ח"בסי'

קיז והיכל עבוה"(ץ ח"ג עמ' סא.
ח המקורבירושלמייומאפ"ז ה"א,מגילה פ"ד ה"ה ,סוטה פ"זה"ו ,מס'סופריםפי"א
ה"ג.

ט לפי מנהג זה ,הכלל של"אין עושין מצוות חבילות חבילות" הוא רק לגבי קיום
המצוה ולאלגבי הבאתן ,ראה תוס' סוטה ח .ד"האין ומל"מ עבדים פ"נ ה"ט.
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פתח תקוה תשנ"ו

מדור ה :אהבתי תורתך

ריח

וגדולאדוננו קדוש שמו" (ערוה"שסי'
שמע,ואחריו "אחדאלהינ
קלד סע'ד)י.

הטעם :מקור אמירהזו במסכת סופרים (פי"ד הנט)"ציד נכנס
המפטיר ואוחז את התורה ואומר שמע ישראל פסוק ראשון
בנעימה,ואף העםעוניןאחריו,וחוזרואומר אחדא"להינווכו'
כנגד שלושת אבותוי"א כנגד שלש קדושות" ,ומפרש הנחלת
יעקב ,שלדעת מס'סופריםלכךהתכוון התנא במשנה (מגילהפ"י
מ"ה),,המפטירבנביא הוא פורס על שמע"'א,היינו :נהוגהיה
שהעולה למפטיר התכבד לקרואלפני הקהל פסוק ראשון של
ק"ש ay ,הוצאת ס"ת ,כפצוי על כך שקיבל עליה פחות
חשובה משארהעולים'ב ,מכאן המנהג שאומרים שמעישראל
בהוצאת ס"ת רק בימים שיש מפטיר ,והוא אינו במנין
הקרואים,לכןבתעניתאיןאומרים שמעישראל ,למרותשיש
ן הקרואים (זיו השבת
מפטיר,מפנישבתענית המפטיר הואממני
עמ' קםורלז).

ועודalwn ,שתיגזירותשהיו ,אחתעל קריאת שמעבציבור,
לכןהבליעו פסוק ראשון ואחרון בקדושת מוסף'ג,ועל קריאת
התורהבציבור,שבגינהתיקנוקריאת ההפטרהמנביאיי,לפיכך
י

יא

יב

יג
יד

בקהילות הספרדים והתימנים ובחלק מקהילות אשכנז ,אין נוהגים לומר שמע
ישראל בעת הוצאת ס"ת .היידנהיים בסדורו שפת אמת מעיר שבפרנקפורט
ובהרבה קהילות אחרות הש"ץ מתחיל ב"גדלו" ,בסדור שפה ברורה(יעדלהיים תקפח)
נאמר"בפולין ובקצתקהילות אשכנז אומר הש"ץ (בשבת) שמעישראל"וכן העתיק
בר בסדורעבו"י ,הרמ"א (ס" קלדסע'ב)מזכיר דק"גדלו" בחול ובשבת .בנוסחתימן
אומרים אחרי"בריך שמיה" :הכל תנו עוז לא-להים ותנו כבוד לתורה ,תורת ה'
 ,ה'יברך את עמו בשלום (שם
תמימה משיבת נפש (תהליםי"ס ח) ,ה' עוז לעמויתן
נ"טיא).

גמרא דהכא (סופרים) לאסביריליה כפירש"י במגילה (נד ).וכמ"ש הטורסימן סט
דפורסעל שמעהיינו שאומרברכו וברכה ראשונה של ק"ש ,אלא גמרא דהכא ס"ל
דפורס על שמעהיינו שמע של ס"ת(נ"י שם).
עליית המפטיר נחשבה לפנים עליה פחות חשובה ,משום שאינה במנין הקרואים,
וגם משום שקטן עולה למפטיר (ראה רש"י מגילה כד .ותויו"ט שם פ"ד מ"ה).
כודר רע"ג (הוצ .פרומקין) ח"א עמ'  ,278אבודרהם עמ' קעו.
אבודרהם עמ' קעב.
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פתח תקוה תשנ"ו

שער א :קריאת התורה

ריס

בשבתויו"ט,בימים שאומריםמפטיר וקדושתמוסף,אומרים
לפני קריה"ת פסוק ראשון של ק"ש ,להזכיר שכעת אפשר
לקרוא אתשניהם  -ק"שוקריה"ת (ז"השם).

ט" .שמע" בהגבהה

נוהגים שהש"ץמגביה במקצת את ספרהתורה :עם הוצאתו
מן ארון הקודש ,שלש פעמים; כשאומר שמע ישראל ,אחד
א-להינווגדלולה' (מ"אסייקלי ס"קתטי.
",גדלו לה"'
הטעם :משום שהש"ץ אומר באותו מעמד
שמשמעוגידול והגבהה,לכןמגביה הס"ת בשלושתהפסוקים
שמזכיר בהם שם ה' (נחלתיעקב למסיסופרים V"tDהי"א).

י
.גדלו

המנהגהואששניהפסוקיםהראשוניםשאומרים בשבתאחרי
הוצאת ספר התורה " -שמע ישראל" ו"אחד הואא-להינו"
החזן אומר כאשרפניוכלפיציבור המתפללים o"nw ,הופך
פניולהיכ
ל שוחה קצת ואומר"גדלו לה'אתי" (אבודרהם עמ'קכזי
ערוה"שסי' רפבסעיא).

הטעם :משום שבפסוק השלישי הוא כולל עצמו עםהציבור
"אתי",לכןמכווןפניו לאותו צדשהציבור פונה.
ועוד ,בהרבה קהלות שנהגו במנהג אשכנז לאאמדוהפסוקים
"שמע" ו"אחד" בשעת הוצאת ס"ת ,אלאהתחילוב"גדלו" אף
בשבתט' ,אפשר שבאותם הקהלות שהנהיגו לאומרם רצו
לעשותשינוי כלשהובאמירתם,בינםלבין הפסוק"גדלו",לכן
אמר אותם הש"ץכשפניו לקהל.
סו ראה מס' סופרים פי"דודיימ סו"ס רפא.
טז ראה ילק"מ עמ'  ,13סדור שפת אמת רדלהיים ,ועבודת ישראל.
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פתח תקוה תשנ"ו

מדור ה :אהבתי תורתך

רכ

יא.בימין

המוציא ספרתורה,וכןהמוליכולבימהלקריאהבווהמחזירו,

אוחזובידימין

(רמ"אס" קלדסעיב).

הטעם wttp :הנאמר(דבריםל"גב)13י13ינךלושד"צ
י (מהרי"ל עמ'תנ)יז.
ועוד ,ע"ש הנאמר (שה"שב'ו)וי13ינךרצריבקנ
יב .הש"ץמוליך
נוהגים שהש"ץ הוא שמקבל הס"תלידארון הקודשומוליכו
למך (מט"מסי'רכד).

לבימה ,ולאחד הקריאה הוא שמקבלו מן המגביה ומוליכו
לארון הקודש (,%בסי' קמז ס"קסו).

הטעם:שנינו(יומאפ"זמ"א)11':זזן הכנסתנוטל ס"תונותנו לראש
הכנסת ,וראש הכנסתנותנולסגן,והסגןנותנולכהןגדול,וכ"ג
עומד ומקבל וקורא" ,ושואל הירושלמי" :בכל אתר את אמר
הולכין אחרהתורה והכא את אמרמוליכין את התורה אצלן?"
(בכל מקוםאמרינןשנוהגיןכבוד בתורהוהולכיןאחריהוכאן
אמרינןשמביאין הס"ת אצל כ"ג?  -ק"ה) משמע שהקורא
בתורהצריך לקחת את הס"ת ,ולאשיביאולו,ומכיון שהש"ץ
בד"כהיה גם קורא בתורהולכןהיה הואמביא הספרלבימה
ומחזירו (לפי הפר"חסי' קמז אותב).

יג.דרךצפון

כאשראדון הקודש נמצא במזרח,נוהגים שהש"ץמוליך את
ודרךדרום (מ"ב
הס"תמןארון הקודשלבימהדדךצפוןומחזיר

סי' קמא ס"קגה).

הטעם :משום שאמרו (סוטה סו :זבחים סב :ועוד) כל פינות שאתה
פונה לאיהיו אלא דרךימין ,לכן הש"ץ ההולך עם הס"ת מן
י
ז לפי כת"י אחדים ,וכן הוא בבאור הגר"א.ועייןיו"דסי' רפב סע'ג ושו"ת מהר"י
בי רבסי'נג וברכות סב .ספרחסידיםסי' תרצד ,ואו"חסי'רו סע'ג ועטרתזקנים
שם "כל מצוהיאחזבידימינו".
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פתח תקוה תשנ"ו

שער א :קריאת התורה

רכא

ארון הקודש לבימה (ממזרח למערב) יפנה דרך צפון שהוא

ימינו

זבהג"ה).
(לבושסי' קכח סע'י

יד.מנשקים התורה

כאשר ס"ת עובר ,נוהגים העומדים לידו לנשק אותו ,ואם
ם לנשקו בפה ,מנשקיםביד (שע"אשע"יסי'ד).
אינםיכולי
הטעם" :שמראה כאלוע"י הנגיעה בס"ת נדבק ביד רושם
קדושהולכך מנשק שם,וכן העולםנוהגיםכשמ"שמשיםביד
בתפילין משום היסח הדעת ,אוכדי לתקןכשהעיזו ממקומו
נושקיםביד,והנוגע במקום מטונףישלוליטולידיו,לחילופו
ביבר שבקדושה מביאלידי טהרה.וענין נשיקה הוא חיבור
ש בזה משוםחיבוב מצוה"(פתחישעייםשם).
לטהרהוי
ועוד" ,קל וחומר מתפילין ,שכתב הבית יוסף (סי' נח) בשם
רבינו תם ורבינו חננאל ורבינו האי דהיה מנהגם לנשק
ן בשעת הנחתן וחליצתן" (אמתליעקב לרזי אלגאזי ד"ח ע"ב אות
התפילי
ו).

טך*וריגלה ותראה  -ויעזורויגן

לפניקריאת התורהבימות החול ובשבת במנחהאומר הש"ץ:
ותגלה ותראה וכו' ,אבל בשבת ויו"ט אומר:ויעזורויגן וכו'
(סדורים).

הנועם :משום שתגלה ותראה היא תפילה לביאת המשיח
והתגלות מלכות ה' ,תפילה זו כלולה בברכות ההפטרה:
שמחנו ה' וכו' שאומרים בשבת ,לכןאיןצריך לחזורעליהן.
אך במנחה של תענית ציבור אומרים ותגלה למרות שאמרו
ט (אוצרדויימ
ברכות ההפטרה,כדי לא להשוותתענית לשבתויו"
עמי  322בשםדברי קהלת).
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טז .חזק ונתחזק
עםסיוםקריאה של ספרמספרי התורהבבית הכנסתנוהגים
סע'
סי'
שהקהל אומר :חזק חזק ונתחזק (ימ"א או"ח

קלט

יא).

הטעם wft~ :שנאמר (יהושעא'ח)לאימושספר התורה הזהמפיך
וכו' הלאציויתיך חזק ואמץ",מכאןיצא המנהג לומרלמסיים
לקרות התורה בכל פעם חזק" (ב"י בשם א"א מו"סקלט).

ועוד ,על הפסוק (דברים כזז כו) "ארור אשר לאיקים את דברי
התורה הזאת" דורשיםבירושלמי (סוטהגד) :למדולימד ושמר
ועשה ,והיתה ספיקהבידו להחזיק ולא החזיקהרי זה בכלל
ארור,לפיכךאומריםלמסיים ,שלמדולימד ,שגםיחזקלומדי
תורה (מטעמים חדש דףלח).

ועוד ,משום שאמרו (בינות לב :):ארבעה צריכים חיזוק; תורה
ומעשיםטובים תפלה ודרך ארץ (פוי חדשסי' קלט ס"קיא).

13.לוויכ 1את הס"ת
יז
אחריקריאתהתורההגולל אתהספדיםוכןכלמי שהספרעובר
ו מלווה אותולארון הקודש (יבא או"חסי' קמטסעיא).
לפני
הטעם :ע"ש הנאמר (דבריםי"ג ה) אחרי ה' א-להיכם תלכו (לבוש
סי ,קמט סעי א)'ט.
יח.מזמורים בעת הכנסת ס"ת
נעת הכנסת ס"ת לארון הקודש ,אחרי הקריאה בו ,נוהגים
לזמרבשניוחמישי ,במנחה של שבת,ביו"טובתעניתציבור
מזמורכ"דשבתהלים(לה' הארץומלואה) ובשבת מזמור כ"ט
יאלים) אוייתסי'רפדי מ"בסי' קמט ס"קח).
(הבולה'בנ
(טוי
הטעם :משום שלפי המסופר במסכת שבת(י ).אמר שלמה
יח הלבוש (קמט) מוסיף את המגביה.
ן סוטה לט.:
יט עיי
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רכג

המלך"שאושערים ראשיכם" בשעה שרצהלהכניס אתהארון
עם הלוחות לקודש הקודשים ,לכן אומרים בעת הכנסת ס"ת
מזמורזה(כ"ד).מאידךמזמור כ"ט קשור למתן תורה ולשבת,
שכן דרשו (זבחים קזז .מו"ק ט ).את הפסוק"ה'עוז לעמויתן" על
מתן תורהכ,וכנגד שבעה"קולות"הנזכרים במזמור כ"טתיקנו
שבע ברכות בשבת ,במקום שמונה עשרה שבחול (ב"ח או"חסי'
רפד)כא.

יט .הגבהה

הגבההוגלילה

נוהגים להגביה את ספר התורה כשהוא פתוחלפני הקריאה
בו (או"חסי'קליסע'ב) ,לדעת הרמ"א ההגבהההיאאחריהקריאה
(שם)א.

הטעם להגברן משום שאמרו בירושלמי (סוטה פיז ה"ד) כתיב
ארור אשר לאיקים אתדברי התורה הזאת (דברים נגזנו),וכייש
תורה נופלת? שמעון בןיקים אומר :זה החזן שהוא עומד,
ומפרשים":שאינומקים ס"תעלהציבור להראותפניכתיבתו
לכל,כמו שמפורש במסכתסופריםשמגביהיןאותו ומראהפני
כתיבתו לעם העומדיםלימינו ולשמאלו וכו'וכ
ן נהגו" (רמב"1
.(DW

הטעם להגבהה אחרי הקריאה" :מפני שהמון העם חושבים
שראיית ס"ת עדיף מקריאה ,לכן כדי שיתעכבו שם לראות
ס"ת יקראו תחילה ואחר כך מראים הכתיבה לעם" (שננה"גסי'
קלדב"י אותב)ב.

כ ראה רש"י בתהלים כ"ט פסוקים ד ,ה ,ו,ז.
ן בפרמ"ג א"א
כא באשר למנחה בשבת עיי

(שם)

הטעם שאומרים מזמור כ"ד

"דבשחרית ניתנה תורה".
א המקור במסכת סופרים פי"דהי"ד.
ב הספרדיםנוהגים כמנהג ראשון להגביה קודם הקריאה והאשכנזים מגביהים אחרי
הקריאהויש שנוהגים שתי הגבהותלפני ואחרי הקריאה (אנצ' תל' כר"ח עמ' קסז).
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כ.מראים באצבע

ישנוהגים להראות באצבע על התורהכשמגביהים ואומרים:
וזאת התורהוכו
'(ילקיט מעםלועזכי תבוא ,דברים כ"זכו ,טעם הששי ד"ה וכמה
מנהגים).

הטעם wttp :שאמרו (שהש"ר פרשהבפיסקהיג)ודגלךעלי

אהבה (שה"ש

ב'ד) לשעבר אדם מראהאיקונין (בבצורה של מלך)והיהניזוק,
ועכשיו אדם מניח ידו על האזכרה (בבשם המפורש) כמה
פעמים ואינו ניזוק ,ולא עוד אלא שאמר הקב"ה ודגלועלי
אהבה ,אל תיקרי ודגלו אלא וגודלו עלי אהבה (אצבעו
שמראהבו את האזכרה  -ע"י
) (ספרחיים לר'חיים פאלאג'י ,הב"ד מנהג
י"ת עמ' רמא)ג.

ועוד ,ע"ש שאמרו (מנחות נט ).שלשה דברים שנאמר בהם "זה"
הראה הקב"ה למשה באצבע משום שהתקשה בהם",ואלוהן
מנורה וראש חדשושרצים ,מנורהדכתיב (נמדבר ח'ד)וזה מעשה
המנורה ,ר"חדכתיב (שמותי"גב) החדשהזה לכם,שרציםדכתיב
(ויקרא י"א כס) וזה לכם הטמא" ,לכן כשאומרים "וזאת התורה"
ש להראות באצבע (מי"ת שם).
י

כא .הגבהה נוסח חב"ד

ישנוהגים שהמגביה הס"ת (אחרי הקריאה) חוזרומניחו על
הבימה,גוללו בעצמו,נוטלוויושב ,ואחרכורך המפהומלביש

המעיל

(עייה"שסי' קמז  p"vט בשם מנהגחסידים ,סי מנהגים-חב"דעמי.)15

הטעם 1"9 :שאמרו (מגילה לב ).הגוללו נוטל שכרכולן,ומכיון
ל (עריה"ש
שמקובל לתת לאדם מכובד את ההגבהה,לכן אףיגלו
שם).

ועוד ,משום שגם אצל הספרדים המגביהים את הס"תלפני
ג ומוסיף הספרחיים לר"ח פלאגייסיייג אותוי שנוהגים לאחוז בציצית שבטלית
ומנשקים נגד הס"ת.
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רכה

הקריאה,המגביה חוזרומניחועלהבימה
קפח).

(שערי הלכה ומנהג ח"א עמ'

כב .הגבהת ס"תראשון
ביום שמוציאים שני ס"ת לקריאה ,אין מגביהים בסוף
הקריאה את הס"תהראשוןלפנישמניחיםלקריאה את הס"ת
סי' קמזסעיח).
השני (ימ"א

הטעם:כרי "שלאיסיחו דעתם מן המצוות"
(1נ1ז ,4כשם שאמרו (פסחים פ"המ"ו) שחטישראל (את'קרבן הפסח)
וקיבל הכהן (את הבזך עם דם הקרבן) נותנולחבירוותבירו
לחבירו ,ומקבל את המלאומחזיר אתהריקן ,אףכאןישלקבל
תחילה הספר שטרם נעשתה בו מצוות הקר~אה ,ואח"כ
למסור הספר שכבר קראובו (מט"מסי' רנד בשםר'יונה.,
)i(DW

כג.גלילהלקטנים

נוהגים לכבד בגלילה אף ילדים קטנים "שיש בהם דעת
ן דבר שבקדושה" (שע"א שעריסי'כב).
להבחיןעני

הטעם:כרי
כד .הגוללמעמידעל התפר
הגולל ס"תיעמידנוסעכינגד התפר,היינו שהתפריהיהביןשני
לחנכם במצוות (שם).

העמודים

(אוייתסי' קמז

ג).

הטעם :שאםיקרעע"יהגלילהיקרע בתפרולא תקרעהיריעה
שקשה לתקנה (שם)ד.

ד הטעם מובאבריייף על מימרא שלרי שפטיה (מגילה לב).צריךשיעמידנו על התפר,
שלא כרש"י שמפרש הטעם :ששם ראוי להדקויפה.
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כה.גלילהויה"ר
בימישניוחמישיאין הש"ץצריךלהמתין עדשיגללו הס"ת
ירצון (מ"אסי' קמז ס"קי).
כדילהתחיללומריה

הטעם :משוםביטול
י רצון הוא "מנהג בעלמא" שייה"ש שם
ועוד ,משום שאמירתיה
מלאכה (שם).

ס"קטז)ה.

כו.חציקדישומפטיר
"ימיםשיש בהםמפטירומוסףנהגולומרקדיש קודםשיעלה
ש מקומותשנהגולומרקדיש אחרהמפטיר" (רמניים
המפטיר,וי

הל' תפלהפי"בת"כ) .כשו"עמיי רפבסעיד) נפסק כמנהגהראשוןלומר
קדישלפני מפטיר ,אבלבתעניתציבור אומרים קדישאחדי
מפטירלפני שמו"עואחרי הכנסת ספר התודה לארון הקודש
(לבושסי' תצבסעיא).

הטעם :בשבת ויו"ט הקדיש בא להפסיקבין הקריאה של
חובתהיוםלביןקריאתהמפטירשהיא תוספתי ,אבלבתענית
ציבור המפטיר הוא ממנין הקרואים(שלישי) ולכןאין לומר
ו (לבושסי' וסבסעיד)ז.
לפני

קדיש
העאשהר
כז.חציקדיש ושמונהה
י
ר
ק
בתורהאומריםחציקדישבין
בשחריתמידעםסיוםבחול ובין בשבת ,יו"ט וראש חדשח ,אך בקריאת התורה
במנחה בשבת ובתענית ציבור אומר הש"ץחצי קדישלפני
ה לשון המע"א"אינו אלא מנהג".
 1המפטיר בנביאצריך שיקרא בתורה תחילהמפני כבוד התורה,וכיון דמשום כבוד
תורה הוא,למינינא לא סליק (= לא עולה ,לא נחשב) (מגילהכג .וראה תוספות שם ד"ה

כיון ,רא"שמגילה פ"גפיס'ד ,ערוה"שסי' רפב ס"קיד).
ז מ"בסי' רפב ס"קיט ,לקוטי מהרי"ח ח"ב דף נד.

ח בשבת ויו"טלפני מפטיר ,וראהסי' להלן.
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שמונה עשרה,ולאאחריסיוםהקריאה

סי' רצב ס"קד).

רכז
(דרךהחייםסי' פד ס"ק א ,מ"ב

הטעם :במנחה בשבת ובתענית ציבור הח"ק שלפני שמו"ע
שייך לקריאה הואיל ואין הפסק של "אשרי" ב~ניהם ,והוא
נאמר לפני שמו"ע ע"מ להודיע לציבור שיעמדו לתפילת
שמו"ע ,אבל בשבת ,ר"ח ויו"ט הקדיש שלפני שמו"ע של
מוסף אינושייך לקריאה ,הואיל ותפילת "אשהי" מפסיקה
ביניהם ,לכן אומרים ח"ק מיד עם סיום הקריאה ,וכן בחול
הקדיש שאחרי"אשרי ובל"צ" הוא קדיש תתקבל שנאמרעל
כל התפילהואינושייךלקריאה,לפיכךאומרים p'thמיד עם
םהקריאה (לבושסי' קלבסע'א,סי' רצבסעיא,וסיי תצבסע'א ,מט"מסי'רנג,
סיו
צלותא דאברהם עמ'שעב).

כח.חציקדישבשניספרים

כאשר מוציאים שני ס"ת לקריאה ,ובספר השני קוראים
מפטירכגון בשבת ר"ח או חנוכה,וכן בשבת ד' הפרשיות,
אומדיםקדישאחריכלקריאה,היינואחרי ספרראשוןואחרי
ספרשני,כךלפימנהג ספרד(מייסי'רפב ,כה"תסי'קמז אותמד)ט,לפי
מנהג אשכנז אומרים קדיש רקאחדי הקריאה בספר הראשון
(ספרא"יסי'  1סע'ג)'.

הטעם למנהג ספרד:הואיל והקריאה בספרשניהיא קריאה
חדשה ולא קריאה חוזרת כמפטיר בשבת ,לכןיש לומר קדיש

כמואחרי

ספר ראשון (היבל עבוה"ש ח"ג עמ'קלב).

הטעם למנהג אשכנז:כדי להסמיך קריאת ההפטרה לקריאת
המפטיר בתורה ,להראות שהנביא טפל לתורה ,כשם שאין
ט ובן נוהגים התימנים נוסח שאמי (שת"זסי' רפב ס"קיג).
י וכן נוהגים התימנים נוסח בלדי (תנלאל ח"א דף קסג) .כאשך בשפך שני קוראים
מחובת היום ולא מפטיר כגון בחוה"מ פסח או בר"ח שחל בחנוכה ,לדעת הכל
אומרים קדיש רק אחרי ס"תשני (שע"א שע"'סי'יא ,לזח א"י).
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אומרים קדיש בשבת אחרי המפטיר ,ואם יפסיק ביניהם

בקדיש נמצא שחלקהנביא רשותלעצמו'אנהיכל עבוה"ששם).

עוליםועליות

כט.עליה

נהוגלקרואלהזמנה של אחדהמתפלליםלקריאהבתורה בשם

"עליה" 1מט"א שעד ב'סעיףד).

הטעם :משום שבהרבה בתי כנסת הבימה שמעליה קוראים
בתורה מוגבהת מריצפתביה"כא ,והקורא בתורהצריךלעלות
לבימה.

ל.מכירתהעליות
יש מקומות בהםנהוג למכור אתהעליות לכל המרבהבמחיר

והכסףניתן
ילהגדיל ההכנסות לקופות הצדקה (נה"חסי' קלו אות ח
הט
בשםעם:כר
אור).
לצדקה (לבושסי' קלוסעי א,ילקוטמנהגים עמי)49ב.

מאורי

ועוד,כדי
לא.כהן קרב

למנוע מחלוקת (היגל עבוה"ש ח"ג עמ' פב,ילקוטמנהגים שם).

הנוסח שבוקוראים אתהכהןלעלות לתורהראשון ,הוא:כהן
י הכהן 1תזו וע"גדף כד ע"א ,מח"ועמי.)72
קרביעמודפלוניבןפלונ
הטעם wtty :הכתוב (ויקיא לז) ויאמר משה אל אהרן קרב אל
המזבח השבתעמי קסט).
(זיי
יא וראה שו"ת הריב"שסי' שכא וע"ג בתכלאל שם.
א ראה רמב"ם תפילה פי"א ה"ג.
ב ישנוהגים שאחד קונה כלהעליות ומכבדמי שירצה (מ"בס" קלו ס"קד),ויש מקומות
שאחד קונה כל העליות פרט לששי הנמכר בנפרד (מנ"אסי' רפב ס"ק ט),וישנוהגים
שמוכרים אחרון בנפרד (פרמ"ג א"אסי' רפב אותט).
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ועוד ,ע"ש שדרשוע"יפר'גהפיס'ו) אל תקרב הלום (שמותג'ה)אין
ת (נמסר
קריבה אלא כהונה,היך מה ראת אמרוהזר הקרביומ
א'נא) ,ואמנם אונקלוס תרגם "קח את אהרן" (ויקרא ח'ב):קריב:

ית

אהרן (צלותא דאברהס עמ' שסה בשם ס' שמואלבדורו)ג.

לב .במקוםכהן
כאשדאיןכהןבבית הכנסת בשעתקריאתהתווהיכוללעלות
ראשוןלויאוישראל,ונוהגיםשקוראים:יעמודשלוניבןפלוני
במקום כהן ,ואם קראו במקום כהןישראל -לוי לאיעלה
י (לבושסי' קלהסעי ח)*
שנ
הטעם :תיקנו מעלהללוי רק במקום שישכהןן אבל כשאין
כהןאיןנותנים כבודועדיפותללויי ,ועל העולה במקומויש
להכריזשאינוכוון,כדישידעוהכלולאיתנולו מתנותכהונה.
מאותו טעםאין לקרואלשנילוי שמאיחשבו שהראשון הוא
כהן(יבוש .(DW

לג.כהןולוי בפרשתכי תשא

בפרשתכי תשאקוראיםלעולים כהןולוי צ"בפסוקים מתוך
קל"ט פסוקי הפרשה ,וליתר מ"ו הפסוקים (שליש הפרשה)
קוראיםליתר חמשתהעולים (תיקוןסופרים).
הטעם :ערשלישי מסופר על חטא העגל ,לכןעולים לתורה
הכהןוהלוימפני ששבטלוי לא חטא בתטאהעגן ,שכן נאמר
(שמות לגבכו)ריאמר לה' ויאספואליוכלבנילוי
ה (נתר ש"ט
סי'רפת).
ג

מי אלי

שגירסתם בסידור רע"ג "כהן קרא" ,והוא ע"פ שאמרו (תוספתא למגילה פ"נ)
יש כת"י
חזן הכנסת לא יקרא עד שיאמרו לו אחרים (צלד"א שם).

ד ראה רש"יגיטין נט :ד"ה נתפרדה החבילה.
ה מכאן שכל השבט כשר (כש"י שם) וראה יומא סו.:
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רל

לד .שבעהקרואים בשבת

בשבתקוראים לתורה שבעה מןהציבור ,פרטלמפטיר (או"חסי'
רפבסעיא).

הטעם 2משום שאם אדם לא בא ,מחמת אונס,לביה"כבימי
השבועולא שמעברכו,יאזיןמפיהעוליםלתורה שבעפעמים
סי'

ברכוויצאידי

חובתו שבלי הלקט עז בשם תשובותהגאונים).

לה.שלישי

ישנוהגים שהרב מרא דאתרא עולהשלישי בקריאת התורה
בשבת (ערוה"שסי' קלוסעיב,ילקוטמנהגיםעמי)13י.
הטעם :משום ששלושת הראשונים הםעיקר הקרואים "בכל
זמןשקוראים בתורה"(דיישהסי' רפד אותו).

לך*ששי

י
ש.נוהגיםשהגישבציבוראוהרבעולאלששי
יגזז
הטעם:שבישהקרואים הם כנגד אברהםיצחקיעקב משה
אהרןיוסףודודולכן אמרוששימעול"-פובקרואים
חנטיית חת"ס
או"חסי'מס.
י הקבלה( .זהו פו' שלח עמ'
יעיד
,עלייהששי חשונה מכולןעפ"
שיב)ט.
ו
ז
ה

ט

(באה"טסי' רפב ס"ק

וכן משמע מסדרהעליות בגמראעיטיו כ) שאתוו הלהקוראים לת"תהממוניןעל
הציבורורשויי שם:תיקנו שוססדרלישראלבשבתות משוםדרכי שלום,ועל סדר
החיוביםשעולים לתורה כותב הרמב"ם (תפלח פרגה"ח4וכלמי שתואגדולמחבירו
בחכמה קודם לקרות.
ילקוטמנהגים עמ' ,137בן א"ת שנה בחיי שרה אותה נה"תסי' קלה סלקיא.
עליוסף נאמר:ראוייוסף לצאת ממנוי"ב שבסים כדרו שיצאו מיעקב (ס"צתלו):
וכןיוסף ראשלחסידים (אסתר רבהא).
מובא במד"אסי' רפב ס"ק ט וספר הכוונות מובא בבאת"ט שם ס"קיב .בקהלות
מסוימות ,בעיקר במרוקו ,נקראת העליה הששית בשם "העליה שלרבי שמעון"
והכוונה לרשב"י
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לז .הוספות

ישנוהגים שבשבתמוסיפיםעל שבעהקרואיפי
א ,ערוה"ש שם סע'ו).

(לבושסי' רפב סע'

הטעם :משום שישהסובריםשמישאינויודע לקרוא בתורה
אינו נחשבבמנין הקרואים ,לכן מוסיפים לשבעת הקרואים
ע לקרוא (לקוטי מהוי"ח
שמאהיה אחדמןהעוליםמישאינויוד
ח"ב דףנב בשם א"ר)'א.

ועוד,לפי השב"ל (סי'עז בשם תשובתהגאונים)התקינו לקרוא שבעה
קרואים בשבתכדישישמעו שבעפעמיםברכו,תלה שלאבאו
מחמתאונסלביתהכנסתבימיהשבועולאשמעוברכו,לפיכך
מוסיפיםעל שבעתהקרואים שמא אחדאויותר מהשבעה לא
ךבקול ולאישמעומפיוברכו(וקיטימהרי"חשם).
יבר

לח .הוספותביו"ט

ביו"ט עוקם חמשה קרואים לתורה ,ונוהגים לא להוסיף
עליהם (רמ"אסי' רפבסעיא)יב.
הטעם:ברי לא להעלות בכך את קדושתיו"ט לקדושתיום
כפור,שבועולים ששהקרואיםאו לקדושת שבת שבהעולים
שבעה קרואים (לבושסי' רפב סע'ב).
ועוד,שיהיההיכרביןיו"טלבין שבתויו"כ ,ואםיוסיפו לא
ו (רצינונפיס על הרי"ףמילה פרק הקורא עומד).
יכיר

י באו"ח (ס" רפבסעי א) מובא שמותרלהוסיף ,ובמ"ב (שם ס"ק ה):ונכון שלאלהוסיף
הרבהמפני טורח הציבור ,והבאה"ט (שם אות ג) סולרשאיןלקרואיותר מעשרה
חוץ ממפטיר.
יא הא"ד מסתמך על הרא"ם שפוסק כך ,אפשר וכוונתו לשו"ת הרא"םסי'י.
יב לדעת רש"י (מגילה כא ).והרמב"ם (הל' תפלה פי"ב הגריז)ניווצר להוגהף קרואים ביו"ט
וכן דעת הטור (ס" יפב) ,הר"ן (מגילה פרק הקורא) חולק וסובר שביו"ט ויו"כאין
להוסיף .בארץחיים וסליפב ס"א) מובא בשם החיד"א שבא"י מוסיפיםעליות
ביו"ט ,פרט לצפת ,שם נהגו כאריז"ל ולאהוסיפו.

היו
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לט .ההוספה לנכבד
ה הנוספת אדם חשוב (לקוטי מהרי"ח ת"ב דף
ישנוהגים לכבדבעלי
נד).

הטעם:הואילוישאומרים שהסיבה להוספההיא שמא אחד
הקרואיםאינויודע לקרוא בתורה ומשוםכךאינו נחשבבמנין
שבעתהקרואימיג,לכןישלקרוא להוספה אדם חשובשבודאי
ע לקרוא (לקוטימהרי"ח שם בשםא"ר).
יוד

~.13לרןרון
ישנוהגים שהגדולבציבוראו הדבעולה לתודהאחרון (מי"אי"ס
קלו)יד

הטעם :משום הכללשמעלין בקודש ולאמורידיןטי מכאן שכל
המאוחר חשוביותר (אוייז ח"במיי מב p"Dיא).
ועוד ,משום שהאחרון משלים הקריאה ,והמשלים נוטל שכר
כנגדכלהעולים(לקיטי מהרי"ח ח"ב דףנד בשם תולעתיעקב).
ועוד ,משוםשהיונוהגים שהמשליםהיהגולל את ספר התורה
ועל הגולל אמרו (מגילהלב ).הגולל נוטל שכרכולן,לכן מכבדים
את הרבבעליה אחרונה (או"זשם).
ע"חיייא)אחרון אחרוןחביב (נשייטסי'שלט).
ועוד ,משום שאמרו(ביי

מא.כהןאחרון

נוהגים שכהןיכוללעלות לתורה אחרון(יבושסי' קלה סע'י).

הטעם :בי בדורות האחרונ~ם נחשב העולה אחרון חשוב
ישמסיים הפרשה (לבוש שם)טז.
מכולםמפנ
יג ראהלעיל ערך הוספות.
יד מ"ב שם ס"ק ה,ב"יסי' קלה ד"ה ונראה ,מחב"רסי' רפב אותג.
סו יומאיב :מנתות לט.
טז מטעם זה בר"ח טבת שחל בשבת וקוראים בשלשה ס"ת אין כהן עולה אחרון
בספר ראשון ,לפי שעדיין לא משלימים הקריאה ,והמשלים הוא בספר השני
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רלג

מב.משלים

העליה האחרונה בסדר הקרואים בשבתויו"ט,לפני מפטיר,
נקראבפיקהילות הספרדים:משליםוהיא "נחשבת למובחרת
שבעליות" (נשייטמיישלט).
הטעם לשם:כי הוא מסיים את הקריאה ועלידו הקריאה
הושלמה והסתיימהי'(א"ש).
הטעם לחשיבות העליה :ראהלעיל ערך :אחרון.

מג.כהןמפטיר

כהןיכוללעלות לתורה מפטיר בשבתויו"ט אבל לאבתענית
ר (רמ"אסי' קלה סעי ט ,מ"ב שם ס"קלד).
ציבו
הטעם :המפטיר בשבת ויו"ט אינו ממנין הקרואים (שבעה
בשבת ,חמשה ביו"ט) ,לכן הכהן יכול לעלות ,אבל בתענית
ציבור המפטיר ממנין הקרואים (שלשה) ,לפיכך הוא יכול
לעלות רק ראשון (מג"אסי' קלה ס"קטז)יח.

מד.עליית הרב

ישנוהגים שמכבדים את הרב ,מראדאתרי ,,לעלות לתורה
ם והתוכהה (מגיאסי' תגחסקייח).
בקריאת עשרת הדברות,שירתהי
הטעם wtty :שאמרובירושלמי (מגילה שיגהיי).אין לךטעון ברכה
לפניו ולאחריו אלא שירת הים ועשרת הדברות וקללות
שבתו"כ וקללות שבמשיית ,משמע שקטעים אלה חשובים
במיוחד,לכןיש שמכבדים בהם את החשוב שבקהל.

יז
יה

שקוראים בו פרשת החודש ,וכן בשבת פרשת שקלים או החודש שתל בר"ח
שקוראים בשלשה ספרים (מ"בסי' קלה ס"ק לו).
"לפיכך עולה ומשליס אפילו גדול שבציבור" למג"ם תתלה פי"ב הי"ח).
וראה לבושסי' רפב סע' ד.

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

פתח תקוה תשנ"ו

מדור ה :אהבתי תורתך

רלד

מה.מתיקוראיםלמפטיר

נוהגים לקרוא לעולה למפטיר וכן לזמר"מי שברך" לעולה
ו (שע"א שעריסי'ט).
אחרון,אחריאמירתהקדישולאלפני
הטעם:נדי להסמיך את הקריאה לקדיש עד כמה שאפשר.

מו.נקראים בשם

נוהגיםלקרואלעולהלתורה בשמוובשםאביו  -יעמודפלוני
י (רמ"א או"חסי' קלט 'YDג).
בןפלונ
הטעם :בקריאת שמו שלהעולה לתורהיש משוםנתינתכבוד
לתורה ,שלא כל הרוצהיעלה ,ואמרוחז"ל:כל הקורא בתורה
ולא אמרולו קרא ,דומה לאדםשישלו בתבוגרת שכל הרוצה
לקחת לוקחה (מט"מסי' רכה בשםהירושלמי).

ועוד ,מאחרובגלותהיהודים קראו לעצמםגם בשמותנכריים,
לעתים באילוצם שלהגוייםיט,לפיכךיש לקרואבבית הכנסת
ם (שו"ת ישועות מלכו או"ח
בשםהעברי לבלישכחו השמותהיהודיי
סי'יב).
ועוד,ע"י קריאה לעליה לתורה בשם העברי הוא לא ישכח
אותו ,ובאםיתן גט לאשתויכתוב אף את השם העברי ולא
אלפיסול הגט ולחששאיסור אשת אישכ (שם).
יבו
מז .התוכחה ללא שם
יש נוהגים שאין קוראים בשם העולה לקריאת התוכחה
י תבוא (רמ"אסי' תנאסע'ו).
בפרשותבחוקותיוכ
הטעם :משום שמא לאיסכים לעלותאחרישיקראוהו ונמצא
יט ראה רא"שגיטין פ"דפיס'ז.
כ ויש מקומות שבהם אין קוראים בשם העולה לתורה ,אלא השמש הולך אצלו
ואומרלו שיעלה או נותןלו טס של כסף (ילקוטמנהגים עמ' ,52נתיבי עם ח"א עמ'יא,וכן
ג ובכה"חסי' קלט אות ט)וכןנוהגים רוב הספרדיםבא"י (היגל עבוה"ש
בשו"תחיים שאלסי'י
ח"ג עמ'עב).
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עוברעל (משליג'יא)כ1וכ1ךה'בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו
(לבוששם).

מיץ.גרבן אברהם
נוהגים לקרוא לגר לעלות לתורה בשמו ובמקום שם אביו
קוראיםבן אברהם (רמ"אסי' קלט סע'ג).

ה ראשוןהגרים (סמ"ג מ"זסי'
הטעם :משום שאברהםאבינוהי
קלט)וכן נאמר לאברהם מואביתי"ז ה) אב המוןגויים נתתיך
(מ"ב שם ס"קיא)כא.

כי

מכו*עליהלעוור
ישנוהגיםשאיןעווד אופיסח עולה לתורהלשלישי בפרשת
(מג"אסי' קלח ס"קד).

אמור
הטעם :משום שנאמר בפרשהזו(ייקרא נ"ב נב)"עורת או שבור
וכו' לא תקריבו אלה לה'" ,ואם העולה הוא עוור אופיסח
ש (מג"אשם).
הואיתביי

נ.שניאחים

נוהגיםשאין לקרואלעלות לתורהשניאחים ,או אבובנו,זה
אחרזה (או"חסי' wnpסעיו).
הטעם :משום שהםפסוליםלערותוכתוב (תהליםי"ס ח)עדויצה'
נאמנה (ב"יסי' קמא בשם א"ח)כב.

וו13ד 1משוםעין
נא.כסוי הכתב

הרע (שם בשם הכלבווהמרדכי).

נוהגים לכסות הכתב של ספר התורהבין גברא לגברא ,לדעת
כא גרשנתגייר כקטן שנולדדמי(יבמותנב31 ).ל שאך בשךשהין לן כשהוא עכו"םאינן
שאר בשר (ימב"םאיסוריביאהפי"דהי"א).

כב ועיין בלבוש ) (DWהחולק על טעם זה.
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המחבר ,ולפי הרמ"איש אף לגוללו (על השלחן)בין גברא
לגברא (או"חסי' קלט סע' ה ורמ"אשם).
הטעם":שאין נבוד לתורה שתהא פתוחהותמתין עדשיבוא
אחר" (לבוששם).

1ע ,713ע"ש הנאמר (שמות ל"ד לג)ויכל משה מדבר אתםויתן על

ו מסוה (נתר ש"ט סלשנט).
פני

ועוד ,משום שיש הסוברים שבשעה שהעולה מברך ברכה
ראשונהיהפוךפניו אל הצד שלאיהא נראה כמסתכל בתורה
ומברך מתוכה (רמ"אסי' קלטסע'ד)כג,וישהרזולקינו (ט"ז וב"חשם),לכן
י הכל נהגו לכסות מקום הקריאה במטפחת או
כדי לצאתיד
בפרוכת קטנה (אצל ס"ת הספרדים) (נתר .(DW ut~w

נב.כסויהפנים
ישנוהגים שהעולה לתורה מכסהפניו קצת עםהטלית כאשר
דמן הבמה (שע"א שע"דסי'לה).
יור

הטעם :ע"שהנתוב (שמותל"דלג)ויכל משה מדבר אתםויתןעל
ו מסוה (שע"א שג מטעמים דף מז ע"ב בשם הגר"א)כד.
פני
נג .ה' ולמכם
ישנוהגים שהעולה לתורה אומד קודם הברכה "ה' עמכם"3ה
והציבורמשיבים"יברכךה'" (נתר ש"טסי'רפא).
הטעם wttp :שאמרו(סנהדריןכו):ווורה מתשתכחו של אדם,לכן
לפני שהעולה מתחיל לקרוא בתורה הואמזמין ברכת הקהל

ע"י

הכרזתו"ה' עמכם" (נתר ש"ט .(DW

כג ראה מגילה לב.
כד ועיין בא"רסי' קלט בשם פענח רזא.
כה ברכה זו נאמרהע"י בועזונעריו הקוצרים (חת ב'ד).
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נד.רבנן

ישנוהגים שהעולה לתודה פותח הבדכה :רבנן ,בדש את ה'
המבורר (אוץחייםסי' קלוסעיא).

הטעם w~ty :שאמרו (גיטין ס ).שתלמידי חכמים קודמים לכל
לעלות לתורהאחריהלויכי,לכןנוהגים לפתוחב"רבנן",מעין
ם (אר"ח
נטילת רשותמתלמידי החכמיםשבציבורלעלותלפניה
שם).

נה .לאחוז בתורה

נוהגים שהעולה לתורה אוחז בספר התורה בשעת ברכה
ובקריאהמ (ת"ז או"חסי' קלט p"Dט).

הטעם :ע"שהנאמר(יהושעאיח)לאימושספרהתורההזהמפיך,
מלמד שהיה ספר התורה בידו של יהושע,כי,אין אומרים
"הזה" אלאלמי שתופס החפץבידו(יבושסי' קלט ס"קיא).
ועוד wtty ,שאמרו חז"ל (מונה מא ):כךהיה מנהגם של אנשי
ירושלים אדם יוצא מפתח ביתו לולבובידו וכו'היה קורא
בתורה ונושא כפיו מניחו ע"ג קרקע ,משמע שצריך ליטול
 D~1Dקלט)כח.
הספר בשעתקריאה
י
ו
י
ועוד ,ע"ש הנאמר(משליגייח)עץחייםהי
אלמחזיקים בה (מטעמים
דף מזע"ב).

נו.ממתין

נוהגים שהעולה לתורהאינויורדמיד עםסיום הברכההשניה
אלא ממתין עדסיום הקריאה לעולה אחריו(ימ"גסי' קמא סעיג
מגש .(DW

כו וכך נפסק באו"חסי' קלו סע' א.
כז המחבר כותב "בשעת ברכה"ומעיר הט"ז"וכ"ש בשעת קריאה"וכן דעת הב"ח בס'
קלט ד"ה כתב והלבוש שם ס"קי"א.
כח וראה פרישה שם.
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הטעם :משום כבוד התורה".שלאיניחנה
ועוד ,משום שלא יראה כבורח מד התורה.,כעין שאמרו על
ו מהרה'דרך שלושתימים  -כתינוק
הפסוק ולמדברי'לג)ייכוע
ו (תוספות שבת קטו .ד"ה פורענות ,מטעמים דף
היוצאמבית הספרשבורחל
לבדה"(ינוש שם)כט.

מח).

ועוד ,ע"ש שאמרו (פסחים פ"המ"ו) שחטישראל (את קרבן הפסח)
וקיבל הכהן (את הבזך עם דם הקרבן) נותנו לחבירו ,ותבירו
לחבירו ,ומקבל את המלא ומחזיר את הריקן .מכאן שעל
ם (מט"מסי' רמח בשם
הקורא הבאלהגיעלפניעזיבת הקוראשסיי
מרדכיהגדול)ל.

נז.בדרך הקצרה

מי שנקרא ~לות לתורה עולהלבימה ממקומו בדרך הקצרה
רבדרך הארוכה (או"חסי' קמא סע'ז)לאע
ויחזו
ולו (לבוששם).
הטעם :משום כבודהציבור שלאימתינ
ועוד ,משום כבוד התורה להראותשהיא חביבהעליו וממהר
לקרוא (מ"ב שפ ס"קכב).

נח.בשניצידיהבימה

נוהגים שהע
ארת.וסילהקמאלתוסלראה* עולהמצי
הבימה

אחדויורד מצד אחר של

הטעפ?  W'1Wהנאמר ביחזקאל (מ"י ט) הבא דרך שער צפון
להשתתווהיצא דרך שערנגבוכו' לאישוב דרך השער אשר
ו (לבושסיי קמאסע'ז).
באבו,כינכחויצא
כס דובהספרדיםנוהגיםשאין העולהממתין אלאיורדמידאחרישסיים לברך ,והקהל
מברכו :חזקוברוך ,והואמשיב :חזקו ואמצו(חינל עבוה"ש ח"ג עמ'עה) ,והטעם :משום
שהש"ץ נשאר אצל הס"ת,לכןאין הספר נשארלבדו.
ל שמו של אתדמכה"י שלה"מרדכי" ,אחדמגדולי הפוסקים באשכנז בתחילת האלף
הששי לערך 1240 ,למספרכם
לא אם שתי הדרכים שוותיעלה בדרךשמימינווירד מן הצדהנגדי (שם).
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נט.הבניםעומדים

בקהלותהספרדיםנהוג כאשר האבעולהלתורה,בניועומדים
כלעוד שהאב לא חזר למקומווישב(ייק"מ עמ)97,יב.
הטעם :משום שהבןחייב לעמוד לפני אביו ,ואינו רשאי
לשבת כלעודשאביו עומדלג.

כו.ברוךשפטרני

לפי מנהג אשכנז ,אב שלבנו מלאוי"ג שנה עולה לתורה
ומברך ברכה ללא שם ומלכות"ברוךשפטרני מענשו שלזה"
(רמ"א או"חסי' רכה סע'ב).

הטעם שאומרים הברכה ללא שם ומלכות :משום שברכהזו
אינה נזכרת בתלמוד הבבלי או הירושלמי וגם לא ברמב"ם
והרי"ף ,והיא מובאת בב"ר פרשת תולדות (מ"ג יד) ומפיאה
המהרי"ל (עמ' תנג) ,ולכן הנוהגיםלפי מנהג ספרלאין אומרים
אותה (נתר D"Wסי' שעא)לד.

סא .ברכת הגומלוקדיש
יש נוהגים שהמברך ברכת הגומל לאחר הקריאה הסמוכה
י הקדיש (סי המנהגים -
לאמידת הקדישימתין בברכתו עדאחר
חב'ידעמי.)14

הטעם:כרילהסמיךהקריאה לקדיש

ככל האפשר (שם).

סב.מי שברךלחולה
נוהגיםלזמרתפילתמי שברךעבורחולה בעתקריאתהתורה,
לב כהפח סי'  NDpאות להי  r~nwשם סק"ט ,כש"ט סל רפב .עש מקומות שאף
הנכדים והחתנים עומדים ,וכן האח הצעיר לכבוד הגדול ממנו ,וכשהאב חוזר
למקומו מנשקים אתידו (שם).
לג ראהיו"דסי' רמ סע'ז וח"א כלל סז סע'ז.
לד ויש נוהגים לברך בדכהזו בשם ומלכות (א"ר סל רנה סק"ה ,ח"א כלל מה סע'ג ,קצוש"ע
סי' סא סע' ח) ודאה שו"ת מהרש"ל.סי' ס"ך בשם האשך"י.
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בהפסקה שבין עולה לעולה ,ומזכירים את שמו שלהחילה

ושם אמוולא שםאביויה

(אוצר דו"מ עמ'.)219

הטעם w~tp :הנאמר בתפילה לדוד (תהלים פ"ו טז) רהושיעה לבן
ו (טעמיהמנהגים
אמתך,הרי שאףדודהזכיר את אמו ולא אתאבי

סי'שנג בשםהזהר)לי.

י אם:
ועוד,עי"ששמצינו במסכת שבת (סו):אמראביי אמרהל
כלמנייני בשמא דאמא,ופירש"י:כללחישות,ומפנישכופלין
אותן,ישג'פעמיםוישיותרוקרילהומנייני,פלוניבןפלונית.
ונראה דהואהדין בבקשת רחמים בפה דמזכירים שם האם,
והטעם :משום רעל .הרוב ימצא על האיש יותר קטרוגים
יהיא פטורה מת"ת וממצוות שהזמןגרמן
מאשרעל האשה,כ
(שו"ת תורה לשמה סל שצט)לז.

סג.מי שברךליולדת

נוהגים לברך את האשה היולדת ב"מי שברך ליולדת" בעת
קריאת התורה (אוצר התפילות דף שנדעלא).
י יומנה לך בן
הטעם wtty :הנאמר (בראשית י"ז טז) וגםניצרצ

ולירכתיה

(מנהגיביתיעקבסי'קכט).

הקריאה
סד.אימתיקוראים

קריאת התורה בשחריתבימישניוחמישי ,ובשבתויו"טהיא
לה הרמייא מזכיר בהלכות שבת (סל שו סעי ו) שהעולה לתורה בשבת אומרים לומי
שברך והוא רשאי לפסוק כסף לצרכי צדקה או עבור החזן ,פסיקת צדקה כגון זו
בשבת נזכרת כבר במדייר קהלת (פרשה ה פסקהג)וכן במדרש תהלים (פרק
(ב פסקהא)י
וראה או"ז ח"ב עמי  21ונתיבבינה חייב עמי .218
לו וראה זהר ח"א פ"ד ע"א ושו"ת דעת כהן תשכטסי' קלב.
לז וע"ע שו"תיביע אומר ח"בסי'יא.
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אחהתפילתשמו"ע ,ובמנחה של שבת,תעניתויוםהכפורים
לפניה (או"חסי' קלה סע' א,וסי' רצב סע'א).
הטעם:הואילובבוקרתיקנולומרקריאת שמעולסמוךגאולה
ן בקריאה בתורה (נתר
לתפילהא לכןאי אפשר להפסיקביניה
ש"טסי'קלג).

ועוד ,משום שחז"ל אמרו תפילות כנגדתמידין תיקנוב,ואין
לך דבר הקודם לתמיד של שחר ולא אחרי תמיד שלבין
הערביים כמוששנינו:עליה השלם כל הקרבנות,לכן בבוקר

יש להקדים את התפילה לקריאה ובמנחה להקדים הקריאה
לתפילה (שם).

סה .הש"ץ קורא
נוהגים שאין העולה לתורה קורא בעצמו אלא הש"ץ (בעל
הקורא) (מ"נסי' קלט ס"קז).

הטעם:נדי לאלביישמישאינויודע,כעין
מ"ז)בראשונה כלמישיודע לקרות (פרשתהבכורים) קוראוכל
מי שאינויודע לקרות מקרין אותו ,נמנעו מלהביא ,התקינו
ע (פר"חסי' קמא אות
שיהומקרין אתמישיודע ואתמישאינויוד

שאמרו מנורים פ"ג

ב)ג.

ועוד ,הואיל וכל התורה ניתנה למשה ,והוא לבדו מסרה
לישראל ,לכן יש להקפיד שאחד בלבד יהיה הקורא ולא
יתחלפו (מחזיק ברכהסי' רפב  p"Dכא בשם מהר"יקולון)ד.

א
ב
ג
ד

ברכות ט.:
ברכות כו.:
וראה תוספותמגילה כא :ד"ה תנא,ועיין באור הגר"א שם טעם אחר בשם הרא"ש
ובלבוש שם .התימנים נוהגים שכל עולה קורא בעצמו (היכל עבוהן'ש ח"ג עמ' צב).
ן שע"א שערגסי' .1
ועיי
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סו .שלשהעומדים

נוהגים שבעת הקריאה בתורהעומדים עודשניםליד הקורא
(מ"בסי' קמא אות.(ru

הטעם wttp :הנאמר (דברים ל'יט)העידותי בכם היום ,והתראה
נעשיתבפני שנימה ,והקורא בתורה הואמעין המתרהבפני

ו (טעמי המנהגיםסי'קנג בשםהגר"א)י.
שני העומדיםליד

ועוד,כנגד אברהם יצחקויעקב (מפנתסופריםפי"דהי"ד).

סז .אמן בקול רם

נוהגים שהקורא בתורה עונה אמן אחדי העולה המברך בקול
רם ואח"ם קורא (מ"נסי' קמא ס"קיז).
הטעם :כרי שהציבורידע שהקורא עומד להתחיל בקריאה
ן לה (הגהותלמנהגים דףג בשם מהרגם).
ויאזי

סח .טעםעליון וטעם תחתון

נוהגים שקוראים את עשרת הדיברות בפרשותיתרו ואתחנן
ן (ספראיייעמיסה)ז.
בטעם תחתון ובחג השבועות בטעםהעליו
הטעם :לפי טעםעליון מ"אנכי" עד "לא תשא" היא פרשה
סתומה אחת,וכןמ"ילור" עד"כבד" מאידךמפסיקים בדברות
לא תרצח ,לא תנקיף ,לא תגנוב כאלו הם פשקים נפרדים,
אבללפי הטעם התחתון מ"אנכי" עד "לא תשא" הם חמשה
פסוקים ,והדברות "לא תרצח"" ,לא תנאף"" ,לא תגנוב"
נקראים כפסוק אחד ,לפיכך בשבועות קוראים בטעםעליון
מעין מה ששמעו בני ישראל בהרסיני בעת מתן תורה,
ה דאה רמב"ם סנהדרין פי"ב ה"ב ורש"י בראשית מ"גג.
 1ועיין בלבוש (סי' קמא בע' ד) טעם אחר.
ז מג"אסי' תצד ,א"רסי' קמב סע'א.לפי מנהג אשכנז קוראיםבציבורתמיד בטעם

עליון (ילקוט מנהגים עמ'  ,13לקוטי מהרי"ח ח"ב דף (ט ,בה"ל סו"ס תצד ,כה"תסי' תצד ס"קכ),

בתאג' (החומשהתימני)אין טעם תחתון גלל.
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הדיברות הקצרוה  -דיבור דיבור לעצמו ,אבל בקריאה
בפרשותיתרוואתחנןקוראים אותם בפסוק אחד משוםשאין
ת (מתה"שרישסי' תנד ובה"ל .(DW
בתורה פסוק פחות משלשתיבו

סט.יששכר

נוהגים לקרוא בתורה את השם יששנדבשי"ן אחת (מנחת שי
בראשיתל'ית)ח*

הטעם% :חי האותיות שי"ן בשם יששכר רומזות על שתי
הסיבות שבגינןניתן השם ,ועל שתי המלים שבראשן %י"ן,
השי"ן האחת:על"נתוא-להיםשכרי" (בראשיתלייח)והשניה:על
"שכר-שכרתיךבדודאי בני" DW) .שם טז) ,הואיל והשניה "לשון
גנאיולכואינה נקראת" (דעתזקניםבעלי התוספות שם שםיח).
ועוד,הואילויששכר קרא לאחדמבניויוב (שם מ"ויג)אך בפרשת
פנחס הוא נקרא ישוב (במדבר כ"ו כפט וכן בדה"א"י א) ,וזאת
משום שיששכרשינה שמומיובלישוב "אמריששכראין,יוב
" (העת
שם הגון',אוסיף_לו אות אחת משמי ויקרא שמוישוב
זקנים בעהתו"סשם)'א.
ח וכן הואבא"ע שמוץאי גו ובשו"ת נוטב מהדוראתנינא אה"עסי' קג שו"תיהודה
יעלה אה"עסי' צח.
ט יאהרש"י שם.
י בימים קדמוניתהיה אליל בשםיוב (טעה"מסי' שלא בשם מדבר קדמות) ואפשרשיוב
דומהלאוב.
א
ו
ר
ק
ל
בפעם
ומשם
א
צ
י
ו
בפרשת
ה
נ
ו
ש
א
ר
ה
יא קרנוהגים
ואילךבשי"ן
בשתישי"נין
אחת(מנהגוחת"ססי'הסע'כב ע%לא),וכןבמנהגיוורמיישאלריי שמשס" רצט הערה
 ,29מקו"ח(בכרך)סי' קמא סע' ח4נוהגכ"י עמ' רמדומנהגי מגנצאעמ' .11ויש
ן שעה"מס,י שלא
שקוראים עד פרשת פנחס (בהנזכרישוב במקוםיוב)בשתישי"ני
בתערה גשם שו"תבית אפרים) ,וכן הואבמנהגי קומרנאסי'ריב .וע"ע במדבר קדמות
לחיד"א מערכתי אות ל .המנהגים השונים מקורם במחלוקת של גדולי חכמי
המסורהבנ אשרובןנפתלי .לדעתבן אשריש להגות"יששכר"גשי"ן אחתואילו
לדעתבןנפתליבשנישי"נין וראה תו"שכר-ה פרשתויצאעמ'ז9וו,מנהגיישראל
ח"א עמ' מד והשלמות בת"ב עמ!רגז.

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

שמואל פנחס גלברד  /אוצר טעמי המנהגים

פתח תקוה תשנ"ו

מדור ה :אהבתי תורתך

רמך

ע.מוספים

נכל מועדמוציאים ס"תשניוקוראיםבו קרבנות המוסף של
אותויום ,אבל בשבתאיןמוציאים ס"תואיןקוראים קרבנות
ם (או"ח סל
המוסף של שבת (במדבר כ"ח ט)וביום השבתשני כבשי
רפגסעיא).

הטעם":לפישאין בפרשה אלאשניפסוקיםואיןקוריןבתורה
פחות משלשה פסוקים ,ואין קוראים בפרשה שלמעלה או
לסיים בפרשה שלמטה ,משום דלא הוי מעניינו של יום"
(תוספותמגילה כג .ד"הכיון).

ונגוד",לפישצריךלהפטיר בכל שבתמעניינו שליום"(היינו:
מענין הפרשה שקראו) ואם יקראו בכל שבת מפטיר"וביום
השבת" תהיה בכל שבת אותה הפטרה ,משום שההפטרה
ן שקראובו בסוף (שם).
צריכהלהיותמעני
ן קוראים בס"תשני אלא בקרבנות שבאים לכפרם,
ועוד,אי
אבל קרבנות שבתאינם באים לכפרה (שם).
ועוד,במועדים קוראים בתורהמעניינו שליום במקום פרשה
לפי הסדר ,לכן קוראים גם קרבנותהיום ,מהשאיןכן בשבת
שאין קוראיםמענין השבת אלאלפי סדר הפרשות ,לכן לא
קוראים אף מקרבנותהיום (כ"ז מגילהל).יג.

עא.שירתהיםבניגון

בשעת קריאתשירתהים בפרשת בשלח (שמותשיו א)ישנוהגים
לקרואבניגוןמיוחד את הפסוקים הכפוליםכגון :אשירה לה'
כי גאה גאה,ימינך ה' נאדרי בכחימינך ה' תרעץאויב,
מ.י
כמוכה באלים ה' כמוכה נאדר בקודש( ,מטעמים החדש דףכג)יד
מי
ב ראה מגילה לא .תענית כז.:
י
יג וכן בראש חדש קוראים בחובת היום ובקרבנות היום שהם
ןמיותר (מנהגי"ת ח"בעמ' קפה).
יד יש שקוראים כלהשירהבניגו

אחד (שם).
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רמה

הטעם:כרי לפרסם הנס שלקריעתים סוף,שהיהביום הזה
וישראל אמרושירה (שם בשם שלחןהקריאה).

עב .עשרת הדברותבעמידה

נוהגים ~מור בשעת קריאת עשרת הדברות בפרשת יתרו
י מהרי"ח ח"ב דףנט).
ובפרשת ואתחנןטי(יקיט

הטעם wtty :שנאמר (שמות נ' טז) ךינועך היעקדך כ1ררזךק
מהרי"ח שם)טז.

(לקוטי

עג .עשרת הדברות ללא הפסקה
נוהגיםשאיןמפסיקים באמצע עשרתהדברות*בפרשתיתרו
ם בפרשת בשלח (שע"א שערזי
ופרשת ואתחנן,וכן לאבשירתהי
סי' כה ,א"רסי' קמג סקרו).

הטעם :לרן שאמרובירושלמי (מגילה פ"גהייז)איןלךטעון ברכה
לפניו ולאחריו אלא שירת הים ועשרת הדברות ,וקללות
שבתורתכהנים וקללות שבמשנה תורה ,מכאןולפרשיות אלה
יש לקוראן בבת אחת (א"ר שםוסיי תנא ס"קיב).

עד .התוכחה ללא הפסקה
אין מפסיקים בקריאת פרשת התוכחה (של פרשות בחוקותי
וכי תבוא) ,ומתחילים כמה פסוקים לפניהומסיימים כמה
פסוקים אחריה (או"חסי' תכת סעיו)יז.
סו יש נוהגים שעומדים רק כשקוראים

טז

יז

את עשרת הדברות שבפרשת יתרו (אוצר דו"מ

עמ'  331בשםמנהגי ק"קאלג'יר).
ןעומדים בעת קריאת עשרת הדברות (נה"חס" קמו אות
בקהלות ספרדוהתימניםאי
כג ,ספרחייםסי'יז סע'יג ,מקורחיים ח"ד פרק קצו סע'  ,)1וראה תשובת הרמב"ם הוצ.

פריימןירושלים תרצ"דסי'מו ,שו"תישכילעבדי ח"בסי' א ,דבר שמואלסי רעו,
מנהגי החיד"אסי'כג סע'לו ,טובעין לחיד"אסי'יא ,לדוד אמת לנ"לסי'ז' אות
ה' ,אגרות משה או"ח ח"דסי'כב ,שו"תיביע אומר ח"ביו"דסי'ט"ז ,ושו"תיחווה
דעת ח"אסי' כס.
משנה מגילה לא .ומתחילים לפחותג' פסוקים לפניה (באה"טסי' קכח ס"קז).
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רמו

-חייא

בר גמרא א"ר אסי דאמר קרא (משלי ג' יא)
הטעם :א"ר
בהן מראה עצמו
ה'
אל תמאס (מגילה לא,):
שקשה לו לקרות ( -רש"י .(DW

מוזיר בני

והכיפסיק

ועוד,רישלקיש אמר:לפישאין אומרים ברכה על הפורענות
(מגילה שם).

ועוד,ע ש הנאמך (משליג'יא)ויללהנקוץ בתוכחתו  -אל תעשו
 ,פסקים פסקים לשון קציצה (רש"ימגילה שם בשם מסכת
קוציןקוצין
סופריםפיייב).

עה .פרשות מחוברות

בכל שבתקוראים אחת מחמשים וארבע הפרשות שבתורה'ח,

ומאחר ובשנה פשוטה (שאינה מעוברת)יש כארבעיפ ושש
שבתות (שלא חל בהן יו"ט) ,מצרפים באותה שנה בשש
שבתותשתיפרשות.ואלוהן הפרשותשלפעמיםקוראיםבהן
כשהן מחוברות ,בספר שמות :ויקהל פקודיים ,בספר ויקרא:
תזריע מצורע ,אחרי-מות קדושים ,בהר בחוקותי .בספר
במרבד :חקת בלקכ ,מטותמסעי .בספדרבדים:נצביםהלך.
כשחליוםא' דפסת בשבתוקוראים בשבתשאחרי פסח פרשת
שמיניכא ,מאחד שבחו"לקוראים באותה שבת(יו"טשני של
גלויות)מעניני דיומא (עשר תעשר  -דברים י"ר כב)וכדי לאחד את
הקריאהבא"י ובחו"ל,ישנוהגיםבא"ישמפרידיםביןתזריע
למצורע (בחו"לקוראים אותן מחוברות) ומכאןואילךיקראו
בא"י ובחו"ל אותה פרשה ,ויש שמפרידים בהר בחוקותי
ם מטותמסעי (מג"אמיי תנם ס"קו)כב.
ובשנה מעוברתמפרידי
יח חוץ מפרשת וזאת הברכה שקוראים בשמחת תורה ולא בשבת.
יט דאה או"ז ח"בסי' שצד הכותבשאינויודע הטעם מדוע מחבריםויקהלפקודי ולא
תרומה תצוה.
נ לפי אבודרהם (עמ' שעג) שלה וקרה לעתים מחוברות ולא חוקת בלק כמנהגנו.
כא לעולם קוראים פרשת צולפני פסח בשנה פשוטה ופרשת מצורע בשנה מעוברת
(או"ח סל תנח סל ד) ךראה בה"ל שם ד"ה במדבר.
כב מנהגירושלים להפריד בהר ובחקותי (תקנות ירושלים מנהגי או"חסי' כז) ובצפת נהגו
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הטעם:שניכללים מנחיםנוהגים :האחד שמאחרים עד כמה
שאפשר בחבור הפרשות ,והשני שמחברים פרשות שענינם
משותףאו קצרות.לפי המנהג (המובא במג"א שם)שמחברים
בהרבחוקותי משום שהן בסוף הספר בהתאם לכלל הראשון,
הטעם שלהנוהגים לחברתזריע מצורע הואלפי הכללהשני,
מאחר וענינם משותף (לקוטי מהריייח ח"ב דף נב) .גם נהוג שאין
קוראים את התוכחה בשבת הסמוכה לשבועות ולראש השנה,
לכןאיןקוראים סמוךלחג השבועות את פרשתבחוקותי ,ולא
תבוא סמוך לראש השנה (וצורפסקי הרא"שמגילה פ"ד
את פרשת
י
כ
ם הכלל"מנו ועצרו" (או"ח תנם ,ד)
אותי) .בשנה מעוברתמקיימי
)
ר
ב
ד
מ
ב
(
ולכן בחו"ל
היינולפני עצרת לקרוא פרשתהפקודים
יחברו מטותומסעי (שו"תמהריייט או"חסי' דועייןשם).

עו .פרשות מחוברות  -מחבריםברביעי

כאשר קודאיט בשבתשתי פרשות מחוברות ,העולההרביעי

קוראבסוף הפרשההראשונהותחילת הפרשההשניה

מייכאי מ"בסי' רפב ס"קה).

(שעייא שע"ז

הטעם:ברי לחלק אתמנין שבעת הקרואיםבאופן שווהבין
הפרשות (שע"א שם ,פרמ"ג מ"זס" רפב ס"קא)כג.
שתי
עז .פרשתזכור
בקהלות אשכנזיששנוהגים בקריאת פרשתזכור (בשבתזכור)
לקרואפעמיים תיבת"זכר" ,פעםהזי"ן,בצירה ופעם בסגולכד
(,%בסי' תרפה ס"קיח).

הספרדים להפריד תזריע ומצורע (ארץחייםסי' תכת ס"ד בשם תקון,יששכר)וכן כתב ס'
ד שכן המנהגבא"י (מנהגיא"י  -זק"שסי'לב).
כפתור ופרח פרקי

כג אף אםמוסיפים על שבעת הקרואים,הרביעי קורא בסוף פרשה ראשונה ותחילת
פרשה שניה ,וכל ההוספות בפרשה השניה ,כי עיקר הקריאה היא של שבעה
ן שתי הפרשות (שם).
קרואים ראשונים ,ואותםיש לחלקבי
כד יש הכופלים תיבת "זכר" בלבד ,ויש הכופלים ארבע התיבות "תמחה את זכר
עמלק",ויש החוזרים על כל הפסוק (היכל עבוה"ש ח"ג עמ'צו).
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הטעם 2בספרהשרשים לרד"קבערך"זכר" נאמר" :תמחה את
זכר עמלק בשש נקודות ,אבל לזכר קדשו (תהלים ל' ה) ננוכש
נקודות ,ולית כוותיה ,כן הוא במקצת הספרים ובמקצת
הספרים כל זכר בחמש נקודות" ,ובספר מעשה רב סי' קלי)
העיד המחברעל הגר"א "כשהוא קורא פרשתזכור קורא זכר
בסגול תחתהזי"ן" ,אולם בהסכמהשניתנה לספרע"יר'חיים
מולאז'ין הואמעיר"ואשר כתב לקרות בפרשתזכורזכר בשש
נקודותאני שמעתי מפה קדוש שקרא בחמש נקודות ולא
ידעתי אם השומעים שמעווטעו אומר בששנקודות ,אואולי
בזקנותו חזרבו" .מחמת הספק בנקוד שמביא הרד"ק ובגלל
העדויות הסותרות על מנהג הגר"א הכריע בעל מ"ב לכפול
י הכל(י"מברויארמגדיםכר"י עמ' )106כה.
תיבת"זכר"כדי לצאתיד

עת .פרשתמסעי

נוהריםשאיןמפסיקי
םנו.באמצע המסעות שבפרשתמסעי
סי' הנח סק"ח בשם צרורהמור)
י הקבלה
הטעם:י%בפרשההזוארבעיםושתים מסעותועל
פ
ם (שם)כז.
הםכנגד שם של מ"באותיות,לכןאיןמפסיקיםביניה
 .wyפרשתויקרא
עם סיום הקריאה של פושת ויקראהיו שנהגו שהקהל קם
ואומר" :לאל אשר שבת מכל המעשיםביום השביעי" (לקיטי
(מניא

מהף"ח ח"בדף ס בשם ס' מאורושמש).

כה ועיין במגדים שם שדעת הקדמונים לקרואבצירה בלבדוכן כתב בעל אור תורהי

כו

מנחתשי והרוו"ה,וכן נהגו בקהלות אשכנז מקדמת דנא (ספרהיובל של קהילת אהבת
תורה עמ'.)188
ש שקוראים את המסעות בפרשת בהעלותך ובמסעיבנגון מיוהד (ילק"מ עמ'.)13
י

כז "א"ריהודה אמר רב שם בן ארבעים ושתים אותיותאין מוסרין אותו אלאלמי
שצנועועניו,ועומדבחציימיו,ואינוכועסואינו משתכר,ואינומעמידעלמדותיו"
) llw1~pעג) שםבן שתים עשרה (אותיות)ובן ארבעים ושתים לאפירשו לנו (מש"י
שם).
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פתח תקוה תשנ"ו

שער א :קריאת התורה

רמס

הטעם :הואילוסיום הפרשה הואבמלים "לאשמה בה",וכדי
לסיים בדבר טובכח ,היו אומרים "לא-ל אשל שבת מכל
המעשיםביוםהשביעי" שהם ר"ת "לאשמהבה,
' (מאור ושמש פר'
ויקרא בשםר'מנדלימרימנוב).

הקול
פ .פרשתהעגלוהמתאוננים
ישנוהגים לקרוא בקולנמוך בפרשתכי תשא,משניעדויחל
משה (שמות ל"איח  -ל"גיא),וםויפןוידד משהועדומשהיקח את
האהל (שם ליב סו  -ל"גז) ,ובפרשת בהעלותך ששה פסוקים ,מן
י העם כמתאוננים (במדברי"א א) (כה"תסי' תכח)כט*
הה
ם ומתחרטים (פר"חסי' תגח
הטעם:ברי להראות שאנומתביישי
אותז).

פא .התוכחה

נוהגים שאת התוכחה בפרשותבחקתי(ייקיא ל1,יד-מ)1וכי תבוא
ם בקולנמוך (מגראסי' תנחמייקח).
(דברים כ"ח טו-סט)קויאי
העל הקהל (אוצודויימעמי)434ל.
הטעם:ברי לאלהטילאימהיתיר

פב .הנסתרות
ישנוהגים שהקורא בתורה בפרשתנצביםמגביה,קולו בפסוק

(יבריםכייט ,כח) הנסתרותלה'א"להינו (לקוטי מהרי"חרישח"ג השמטותלחייב

דףסב).

הטעם :משום שעד פסוק זה הם דברי תוכחה ,כמו שכתבו
כח ראה  V"1D H"D1קלח.
כס ועיין לדוד אמת לחיד"אסי'י
' אות ז' ,באה"טסי' תכת ס"קז.
ל ועיין באה"טסי' תכח ס"קז.וי"נ להגביה הקול בפסוק וזכרתי בריתי יעקב,
ולהנמיך בפסוק והארץ תעזב ,וחוזר ומגביה קולו בפסוק ואף גם זאת (מ(הג'

,את

וורמיישא ,שמש ח"א עמ' קב בהגהות).
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פתח תקוה תשנ"ו

מדור ה :אהבתי תורתך

רנ

התוספותבמגילה (לא :ד"הקללות),וכ13ךשכקריאת התוכחהמנמיך
הקורא קולו ואחריה מגביהו ,אף כאןי
ש להגביה הקול (לקטי
מהריעשם).

פג .השקיפה
י תבוא מגביה קולו
יש נוהגים שהקורא בתורה בפרשתכ
בפסוק (דנרים נזוטו)השקיפה ממעון
לחייב דףסב).

קדשך (לקוטי מהרי"ח ח"ג השמטות

הטעפ :ל"שהנאמרבירושלמי (סוף מעשרשני)עלונביאיהבכורים
בבית המקדש "עד השקיפה היו אומרים בקול נמוך ,מכאן
ו אומרים בקול גבוה" (לקוטי מהרי'יח שם בשם שלחן הקריאה).
ואילךהי

פד .עשרת הדברות

ישהמגביהים קולם בשעה שקוראים את עשרתהדיברות
י"ת ח"ב עמ'קפו).

(מנהג

הטעם :לפי שניתנו בקול גדול ,יש להרים קול להעיר לב
השומעים,שיהיובעיניהם כאלו עתה שמחים כנתינתם בהר

סיני

(שם בשם יעב"ץבסידורועמודישמים).
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