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 כב. דף

 

שלא יסיים  כלומרפחות מג' פסוקים,  2לא ישייר בפרשה 1הקורא בתורה
לשום אחד מהעולים סמוך להתחלת הפרשה שאחריה פחות משלשה 

מבהכ"נ שיאמרו: העולה אחריו בין גברא לגברא מפני היוצאים אז  ,פסוקים
ויסברו לומר שמותר  .עד הפרשה ,לא יקרא אלא שני פסוקים הנשארים

   .הקריאה אפילו בפחות מג' פסוקים

שלא יסיים עם הראשון שני כלומר  וכן לא יתחיל בה פחות מג' פסוקים,
מפני  א"כ יתחיל השני שני פסוקים אחר הפרשהשפסוקים אחר הפרשה 
שזה שקרא לפניו לא קרא  שיאמרובין גברא לגברא הנכנסים אז בבהכ"נ 

 . אלא ב' פסוקים שמראש הפרשה עד כאן

לא יסיים  ה -עד א  - פסוקמ 3הפרשה הראשונה היא ,מתחילתהבראשית גמא כשקורא לדו
שלא יחשבו שהעולה די כו ,ישארו רק שני פסוקים לסוף הפרשה כי אז ,'בקריאת פסוק גליה הע

                                                 
 שו"ע ונו"כ או"ח קלח 1
ומכל מקום  .פרשה היינו פתוחה או סתומה ולא מה שהעולם קוראין פ' דהיינו שני שלישי והוא טעות גמור 2

ולם חושבין זה גם כן לפרשיות יבאו לטעות לומר דמותר נראה לי דלכתחלה טוב ליזהר אף בזה, אחרי דהע
 ס"ק א שםשער הציון ו. מ"ב לסיים תמיד ב' פסוקים סמוך לפרשה אף היכא דהיה שם פתוחה

הוֹ  3 ֵני תְּ ךְּ ַעל ּפְּ ֶ ֹחש  ֹבהוּ וְּ ה ֹתהוּ וָּ תָּ יְּ ֶרץ הָּ אָּ הָּ ֶרץ: )ב( וְּ אָּ ֵאת הָּ ם וְּ ַמיִׁ ָּ ים ֵאת ַהש ּ א ֱאלֹהִׁ רָּ ית ּבָּ ֵראש ִׁ ים )א( ּבְּ רּוַח ֱאלֹהִׁ ם וְּ
יִׁ  ֵני ַהּמָּ ַרֶחֶפת ַעל ּפְּ ין מְּ ים ּבֵ ל ֱאלֹהִׁ ּדֵ בְּ י טֹוב ַוּיַ אֹור ּכִׁ ים ֶאת הָּ א ֱאלֹהִׁ רְּ י אֹור: )ד( ַוּיַ הִׁ י אֹור ַויְּ הִׁ ים יְּ ם: )ג( ַוּיֹאֶמר ֱאלֹהִׁ

ד י ֹבֶקר יֹום ֶאחָּ הִׁ י ֶעֶרב ַויְּ הִׁ ה ַויְּ לָּ יְּ א לָּ רָּ ךְּ קָּ ֶ ַלֹחש  אֹור יֹום וְּ ים לָּ א ֱאלֹהִׁ רָּ קְּ : )ה( ַוּיִׁ ךְּ ֶ אֹור ּוֵבין ַהֹחש   : פהָּ
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העולה השני  תחילילא וכן  פסוקים.רק שני שבו שמותר לקרוא אחריו יקרא רק את ד' וה' ויח

את שני קרא רק יחשבו שהראשון הרי  ,שלמרות שנשארו ג' פסוקים עד סוף הפרשה' בפסוק מ
או יחזור על כל  ,אלא הראשון יקרא את כולה והשני יקרא פרשה הבאה הפסוקים הראשונים.

 .4הפרשה

כגון בפרשת המועדות  בסיום ענין םא ,ואם טעה וסיים שני פסוקים סמוך לפרשה ובירך לאחריה
ואם אינו בגמר  ,שטעה ברביעי ולא שייר רק ב' פסוקים מתחיל עם החמישי פסוק אחד למפרע

אין העולה אחריו מתחיל למפרע פסוק אחד אלא יתחיל לקרות ממקום שסיים העולה  עניןה
 .5שלפניו ויקרא אותן שני פסוקים ועוד שלשה פסוקים או יותר מפרשה של אחריה

לא יתחיל השני  ,ובירך לאחריה ,בדיעבד אם קרא להראשון וסיים שני פסוקים אחר הפרשה

אין להחמיר בדיעבד ש ,אלא יקרא ממקום שסיים הראשון ואילך ,העולה אחריו מראש הפרשה
 . 6משום חשש נכנסין ויוצאין

השבעה או אותן השלושה או בין קריאת ו ,7אין חילוק בין פ' פתוחה לסתומהבכל דינים אלו ו
כגון שיש פרשה בסוף של  ,שקורין להוספה. ואפילו המפטיר לא יתחיל שני פסוקים לאחר הפרשה

 . 8אלא יקרא כולהאחרונים הלא יקרא רק את שלושת הפסוקים ה' פסוקים 

ם אף על פי שעדיין לא בירך ברכה אחרונה ,אם התחיל המפטיר מג' פסוקים האחרונים וקרא משו
 .ודי בקריאה זו ,א"צ לחזור ולהתחיל מתחלת הפרשה

מותר   י( -פסוק ט  )במדבר כח 9רשת המוספים של שבתכגון פאינה רק ב' פסוקים, פרשה ש
ואין לחוש משום היוצאין שיאמרו שהקורא אחריו לא יקרא אלא . לפניהלשייר בתחלה ולהפסיק 

  .10שני פסוקים

ולא חיישינן  ,ולהפסיק אחריה יהבצירוף מה שקרא לפנ מותר לקרוא הפרשה הזאתש 11י"אוכן 
ויש מחמירין  .12שמא יאמרו הנכנסין אח"כ שלא קרא אלא הפרשה הזאת בלבד שהיא שני פסוקים

                                                 
 חנוכהבכשם שעושים בסוכות ו 4
 מ"ב שם א 5
 גמ"ב שם  6
 רמ"א שם 7
. ורא המפטירואף אם העולה שביעי או אחרון לא קראו לפניו רק ה' פסוקים אלו יכול לחזור ולקרות אותם לק 8

 מ"ב שם ב
מֶ  9 ֶ ה ַבש ּ לּולָּ ה ּבְ ְנחָּ ים ֹסֶלת מִׂ ֹרנִׂ ֵני ֶעש ְ ם ּוש ְ ימִׂ מִׂ ה ּתְ נָּ ָּ ֵני ש  ים ּבְ ש ִׂ ֵני ְכבָּ ת ש ְ ּבָּ ַ ְסּכֹו: )י( ֹעַלת )ט( ּוְביֹום ַהש ּ ן ְונִׂ

ּה: ס  ְסּכָּ יד ְונִׂ מִׂ ּתֹו ַעל ֹעַלת ַהּתָּ ּבַ ַ ש  ת ּבְ ּבַ ַ  ש 
כל שאין רואין שינוי לא חיישינן דדוקא אם יניח שני פסוקים בפרשה שמסיים בה זה הוי שינוי ומביא ש 10

 . מ"ב שם דלידי חשד משא"כ כשגומר הפרשה שעומד בה אין כאן שינוי
 רמ"א ומג"א שם 11
דדוקא בעלמא דמפסיק באמצע הפרשה חיישינן דיאמרו הנכנסין שמסתמא לא קרא אלא ב' פסוקים  12

 .מיחש למידידאל"ה למה קרא להלן ולא סיים בגמר הפרשה משא"כ הכא דבאמת סיים בגמר הפרשה ליכא ל
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שקורין וביום השבת לשלישי  ,כדלהלןודש חאש בקריאת ר כי אםשאין לעשות כן לכתחלה  13בזה

אבל כשקורין פרשת השבוע בסדר פינחס אין  ,בצירוף מה שקראו לפניו ג"פ מפרשה הקודמת
וראוי לחוש וכה"ג בשארי מקומות כשאירע פרשה קטנה.  ,14להפסיק אחר וביום השבת לכתחלה

 .15לדעה זו לכתחילה

ָפה  (כו פסוק א)אם הפרשה היא באמצע פסוק כגון בתחלת פרשת פינחס בפסוק  ג ֵ ַ ַוְיִהי ַאֲחֵרי ַהמ 
ֹּאֶמר  מותר לסיים בפסוק הסמוך לו שאין חשש שהיוצאין  ,שיש פיסקא באמצע פסוקוגו' פ ַוי 

שהכל יודעין שאין מסיימין באמצע פסוק  ,יאמרו שהעולה אחריו לא יקרא רק עד הפיסקא ההוא
 .16אף על פי שיש שם פרשה

דטובת עובד גלולים  ,של ישראל .שיתחיל תמיד לקרוא בדבר טוב, ויסיים בדבר טובהקורא יכוין 

 .17ואין לסיים במי שעשה מעשה רע. האינה קרויה טוב

בספר חסידים סימן תש"ע יזהר החזן שלא יקרא למי שהוא עור או פסח בפרשה עורת או  18כתב

וכן  ,ולא יקרא למי שחשוד על עריות בפרשת עריות ,או למי שראשו נתק בפרשת נתקים ,שבור
בשעה שקורא  או לקלל ,לחשוב לברך אחד בשעת ברכות לבעל קוראבכל דבר ודבר. ואין 

ולא לשם  ,שצריך שיהיה כונתו לקרות בתורה לשמה ,אפילו אם מגיע לו על פי דין הקללות

 .מחשבה זרה

 

קוראים מתחילת פרשת התמיד שבפרשת פינחס )במדבר  19בראשי חדשים
ופרשת   ,י( -וקוראים פרשת מוספי שבת )שם פסוק ט  .ח(-כח פסוק א 

 .טו( -מוסף של ראש חודש )שם פסוק יא 

שבפרשת התמיד אין אלא שמונה פסוקים אינה מתחלקת אלא  ומכיון
 איןבפרשה שבת שהרי כל אחד צריך לקרוא לפחות שלושה, ו ,לשתיים

לקרוא ממנה צריך  ואם יוסיף עליה מפרשת ראש חודשאלא ב' פסוקים 

                                                 
עיין באליה רבה שמסתפק בזה ובפרי חדש סימן תכ"ג מצדד להחמיר בזה, ומכל מקום בקריאת ראש חדש  13

 ס"ק יא שםשער הציון  אין כדאי לשנות מנהג העולם שנוהגין לקרות וביום השבת לשלישי,
ים סתמו הוא הדין קודם וביום השבת, לא העתקתי דבריו, אחרי כי כמה אחרונ השערי אפרים דלדעתאף  14

להקל כהמגן אברהם, ואך בזה אפשר דיש להחמיר משום דהפרי חדש מחמיר בזה וכן באליה רבה לא פסיקא 
 שער הציון סימן קלח ס"ק יג .לה להקל בזה

 םר הציון ששע 15
 מ"ב שם ד בשם המג"א 16
 מ"ב שם ו 17
 מ"ב שם ה 18
 שו"ע ונו"כ תכג ומ"ב ס"ק ב 19
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אין פוחתין בפרשה . שלעיללפחות שלושה פסוקים על פי מה שמבואר 

. לא ישתייר בפ' דר"ח לפני הרביעי אלא ב' פסוקיםא"כ ם בפחות מג' פסוקי
א"כ אין אפשרות לחלק את פרשת מוספי ראש חודש אלא צריך להוסיף 

רשת  מוספי שבת מפרשת התמיד שלפניה וא"כ הראשון יקרא שלושה על פ
 והשני יקרא שלושה.

 ,כדרכו ג' פסוקים השניאם יקרא אולם גם זה אינו יכול אם קוראה כסדרה, ש
אין משיירים ב' פסוקים לפני ו ,אלא ב' פסוקים ת התמידלא ישתייר בפרש

 .כמבוארהפרשה סיום 

ֵני  קורא הכהן ג' פסוקים שהם לפיכך  אֹמר: )ב( ַצו ֶאת ּבְ ה ּלֵ ֶ ק ֶאל ֹמש  ר ְיֹקוָּ )א( ַוְיַדּבֵ
י  נִׂ ְרּבָּ ַמְרּתָּ ֲאֵלֶהם ֶאת קָּ ֵאל ְואָּ רָּ ש ְ י יִׂ יב לִׂ ְמרּו ְלַהְקרִׂ ש ְ י ּתִׂ יֹחחִׂ י ֵריַח נִׂ ַ ש ּ י ְלאִׂ ַלְחמִׂ

נָּה  ָּ ֵני ש  ים ּבְ ש ִׂ בָּ ק ּכְ יבּו ַליֹקוָּ ְקרִׂ ר ּתַ ֶ ה ֲאש  ֶ ש ּ אִׂ ֶהם זֶה הָּ ַמְרּתָּ לָּ מֹוֲעדֹו: )ג( ְואָּ ּבְ
יד:  מִׂ ה תָּ ם ַלּיֹום ֹעלָּ ַניִׂ ם ש ְ ימִׂ  ְתמִׂ

ַמְרּתָּ  ולוי חוזר וקורא ה ַבּבֶֹקר ְוֵאת )ד( ֶאת הַ  וגו' וממשיך )ג( ְואָּ ֲעש ֶ ד ּתַ ֶבש  ֶאחָּ ּכֶ
ה  לּולָּ ה ּבְ ְנחָּ ה ֹסֶלת ְלמִׂ ֵאיפָּ ית הָּ ירִׂ ם: )ה( ַוֲעש ִׂ יִׂ ַעְרּבָּ ין הָּ ה ּבֵ ֲעש ֶ י ּתַ נִׂ ֵ ֶבש  ַהש ּ ַהּכֶ

ין:  ת ַההִׂ יעִׂ ית ְרבִׂ תִׂ ֶמן ּכָּ ֶ ש   ובכך יש לו ג' פסוקים, ונותרו יותר מג' פסוקים לסיום הפרשה.ּבְ

יֹחַח  20ים הלויבמקום שסי וישראל קורא יַני ְלֵריַח נִׂ ַהר סִׂ ה ּבְ יָּ ֻׂ ֲעש  יד הָּ מִׂ )ו( ֹעַלת ּתָּ
ר  כָּ ֵ ְך ֶנֶסְך ש  ּקֶֹדש  ַהּסֵ ד ּבַ ֶאחָּ ֶבש  הָּ ין ַלּכֶ ת ַההִׂ יעִׂ ְסּכֹו ְרבִׂ ק: )ז( ְונִׂ ה ַליֹקוָּ ֶ ש ּ אִׂ

ְנַחת ַהּבֶֹקר מִׂ ם ּכְ יִׂ ַעְרּבָּ ין הָּ ה ּבֵ ֲעש ֶ י ּתַ נִׂ ֵ ֶבש  ַהש ּ ק: )ח( ְוֵאת ַהּכֶ ְסּכֹו  ַליֹקוָּ ּוְכנִׂ
ק: פ  יֹחַח ַליֹקוָּ ה ֵריַח נִׂ ֵ ש ּ ה אִׂ ֲעש ֶ  ּתַ

ה  ְנחָּ ים ֹסֶלת מִׂ ֹרנִׂ ֵני ֶעש ְ ם ּוש ְ ימִׂ מִׂ ה ּתְ נָּ ָּ ֵני ש  ים ּבְ ש ִׂ ֵני ְכבָּ ת ש ְ ּבָּ ַ )ט( ּוְביֹום ַהש ּ
ּה:  ְסּכָּ יד ְונִׂ מִׂ ּתֹו ַעל ֹעַלת ַהּתָּ ּבַ ַ ש  ת ּבְ ּבַ ַ ְסּכֹו: )י( ֹעַלת ש  ֶמן ְונִׂ ֶ ה ַבש ּ לּולָּ ותר ומס ּבְ

 ,ולהפסיק אחריה יהבצירוף מה שקרא לפנ ,על אף שאינה אלא שני פסוקים לקרוא הפרשה הזאת
. ולא חיישינן שמא יאמרו הנכנסין אח"כ שלא קרא אלא הפרשה הזאת בלבד שהיא שני פסוקים

 לעיל.כמבואר 

ם  ורביעי קורא ַניִׂ ר ש ְ קָּ ֵני בָּ ים ּבְ רִׂ ק ּפָּ ה ַליֹקוָּ יבּו ֹעלָּ ְקרִׂ יֶכם ּתַ ֵ ְדש  י חָּ ֵ אש  )יא( ּוְברָּ
ים ֹסֶלת ֹרנִׂ ה ֶעש ְ ָּ לֹש  ם: )יב( ּוש ְ ימִׂ מִׂ ה ּתְ ְבעָּ נָּה ש ִׂ ָּ ֵני ש  ים ּבְ ש ִׂ בָּ ד ּכְ ל ֶאחָּ ה  ְוַאיִׂ ְנחָּ מִׂ

ד:  ֶאחָּ ל הָּ ַאיִׂ ֶמן לָּ ֶ ה ַבש ּ לּולָּ ה ּבְ ְנחָּ ים ֹסֶלת מִׂ ֹרנִׂ ֵני ֶעש ְ ד ּוש ְ ֶאחָּ ר הָּ ֶמן ַלּפָּ ֶ ה ַבש ּ לּולָּ ּבְ

                                                 
ופר"ח שיותר טוב לסיים לשלישי עד וביום השבת והרביעי יקרא וביום השבת עד סוף הקריאה  ודעת הב"ח 20

 אכן מפמ"ג משמע שעדיף לעשות כמנהגנו. מ"ב שם ג
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ה  ֶ ש ּ יֹחַח אִׂ ה ֵריַח נִׂ ד ֹעלָּ ֶאחָּ ֶבש  הָּ ֶמן ַלּכֶ ֶ ה ַבש ּ לּולָּ ה ּבְ ְנחָּ רֹון ֹסֶלת מִׂ ָּ ש ּ ֹרן עִׂ ָּ ש ּ )יג( ְועִׂ

יֶהם ֲחצִׂ  ְסּכֵ ק: )יד( ְונִׂ ין ַליֹקוָּ ת ַההִׂ יעִׂ ל ּוְרבִׂ ַאיִׂ ין לָּ ת ַההִׂ יש ִׂ לִׂ ר ּוש ְ ְהֶיה ַלּפָּ ין יִׂ י ַההִׂ
ד  ים ֶאחָּ זִּׂ יר עִׂ עִׂ נָּה: )טו( ּוש ְ ָּ י ַהש ּ ֵ ְדש  ֹו ְלחָּ ְדש  חָּ ן ֹזאת ֹעַלת ֹחֶדש  ּבְ יִׂ ֶבש  יָּ ַלּכֶ

ְסּכֹו: ס  ה ְונִׂ ש ֶ יד ֵיעָּ מִׂ ק ַעל ֹעַלת ַהּתָּ את ַליֹקוָּ  ְלַחּטָּ

 והלוי חמשה עד סוף הפרשה כנזכר, כהן קורא ג' פסוקים  - 21אסדר הקריאה הוודעת הגר"א ש
יִרית ָהֵאיָפה  ִים: )ה( ַוֲעׂשִ ין ָהַעְרב ָ ה ב ֵ ֲעׂשֶ ַ ִני ת  ֵ ֶבׂש ַהש   ֶֹּקר ְוֵאת ַהכ ֶ ה ַבב  ֲעׂשֶ ַ ֶבׂש ֶאָחד ת  )ד( ֶאת ַהכ ֶ

מִ  ָ ִתית ְרִביִעת ַהִהין: )ו( עַֹּלת ת  ֶמן כ ָ ֶ ש  ָלה ב ְ לו  ה סֶֹּלת ְלִמְנָחה ב ְ ֶ ַהר ִסיַני ְלֵריַח ִניחַֹּח ִאש   ָיה ב ְ יד ָהֲעׂשֻׂ
ֶבׂש ַהש  ֵ  ָכר ַליקָֹּוק: )ח( ְוֵאת ַהכ ֶ ֵ ְך ֶנֶסְך ש  ֵ ֶֹּדש  ַהס  ק  ֶבׂש ָהֶאָחד ב ַ וֹּ ְרִביִעת ַהִהין ַלכ ֶ ִני ַליקָֹּוק: )ז( ְוִנְסכ 

ה ֲעׂשֶ ַ וֹּ ת  ְכִנְסכ  ֶֹּקר ו  ִמְנַחת ַהב  ִים כ ְ ין ָהַעְרב ָ ה ב ֵ ֲעׂשֶ ַ ה ֵריַח ִניחַֹּח ַליקָֹּוק:  ת  ֵ  ִאש  

ַהר ִסיַני ְלֵריַח  ָיה ב ְ ִמיד ָהֲעׂשֻׂ ָ והשלישי חוזר וקורא ג' פסוקים האחרונים בפרשה שקראו )ו( עַֹּלת ת 
ה ֶ ָכר ַליקָֹּוק: )ח( ְוֵאת  ִניחַֹּח ִאש   ֵ ְך ֶנֶסְך ש  ֵ ֶֹּדש  ַהס  ק  ֶבׂש ָהֶאָחד ב ַ וֹּ ְרִביִעת ַהִהין ַלכ ֶ ַליקָֹּוק: )ז( ְוִנְסכ 

ה ֵריַח ִניחַֹּח ַליקָֹּוק: ו ֵ ה ִאש   ֲעׂשֶ ַ וֹּ ת  ְכִנְסכ  ֶֹּקר ו  ִמְנַחת ַהב  ִים כ ְ ין ָהַעְרב ָ ה ב ֵ ֲעׂשֶ ַ ִני ת  ֵ ֶבׂש ַהש   קורא פ )ט( ַהכ ֶ
ְביוֹּ  : )י( ו  וֹּ ֶמן ְוִנְסכ  ֶ ָלה ַבש   לו  רִֹּנים סֶֹּלת ִמְנָחה ב ְ ֵני ֶעׂשְ ִמיִמם ו ש ְ ָנה ת ְ ֵני ש ָ ים ב ְ ֵני ְכָבׂשִ ת ש ְ ב ָ ַ עַֹּלת ם ַהש  

: ס  ה  ִמיד ְוִנְסכ ָ ָ וֹּ ַעל עַֹּלת ַהת  ת  ב ַ ַ ש  ת ב ְ ב ַ ַ  ש 

ְקִריבו  עָֹּלה ַליקֹּוָ  ַ יֶכם ת  ֵ י ָחְדש  ֵ ְבָראש  ים והרביעי קורא )יא( ו  ָבׂשִ ַנִים ְוַאִיל ֶאָחד כ ְ ֵני ָבָקר ש ְ ִרים ב ְ ָ ק פ 
ֵני ֶעשְׂ  ר ָהֶאָחד ו ש ְ ָ ֶמן ַלפ  ֶ ָלה ַבש   לו  רִֹּנים סֶֹּלת ִמְנָחה ב ְ ה ֶעׂשְ לֹּש ָ ִמיִמם: )יב( ו ש ְ ְבָעה ת ְ ָנה ש ִ ֵני ש ָ רִֹּנים ב ְ

רֹּ  ָ ֶמן ָלַאִיל ָהֶאָחד: )יג( ְוִעׂש  ֶ לו ָלה ַבש   ֶבׂש ָהֶאָחד סֶֹּלת ִמְנָחה ב ְ ֶמן ַלכ ֶ ֶ לו ָלה ַבש   ן סֶֹּלת ִמְנָחה ב ְ רוֹּ ָ ן ִעׂש 
ְרִביִעת הַ  ת ַהִהין ָלַאִיל ו  ִליש ִ ר ו ש ְ ָ יֶהם ֲחִצי ַהִהין ִיְהֶיה ַלפ  ה ַליקָֹּוק: )יד( ְוִנְסכ ֵ ֶ ִהין עָֹּלה ֵריַח ִניחַֹּח ִאש  

י ַהש  ָ  ֵ וֹּ ְלָחְדש  ָחְדש  ֶבׂש ָיִין זֹּאת עַֹּלת חֶֹּדש  ב ְ את ַליקָֹּוק ַעל עַֹּלת ַלכ ֶ ים ֶאָחד ְלַחט ָ ִעיר ִעז ִ ׂשְ ָנה: )טו( ו 
: ס  וֹּ ה ְוִנְסכ  ִמיד ֵיָעׂשֶ ָ  ַהת 

 

 משה פסקא דלא, פסקינן משה דפסקה פרשה ובברכות יב: בגמ' כל
  פסקינן לא רבינו

אין לקבוע תפילה, או קריאת וכבר התבאר שם ובמסכת תענית דף כז: ש
ולהפסיק באמצע פרשה, אלא אם כן דעתו להמשיך אח"כ פסוקים ברבים, 

 ובאמצע פסור אף ביחיד אסור. .22ולגמור את הפסוק, או הפרשה

                                                 
ומ"מ למעשה נסיים במה שכתב הרמב"ן אחר שהרעיש על כל המפרשים שטעו וחידש דדולג דש"ס קאי  21

במה שהונהג ע"פ הגאונים וכ"ש בזה שאין במנהג שלהם רק על מעמדות מסיים בזה הלשון אלא שאין ליגע 
משום איסור וכבר שנינו אל ישנה אדם מפני המחלוקת עכ"ל. ועיין בתשובות ח"ס סימן ק"א שהחזיק ג"כ 

 סעיף ב שםביאור הלכה  .מנהג דידן וכן בתשובות משכנות יעקב סי' קי"ז
 רפב סימן אברהם מגן 22
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ולפיכך יש לגעור במלמדים שאינם מזכירים שם השם כשמלמדים את 

 לשנים הפסוק , שהרי זה כנחלק23תלמידיהם אלא אומרים השם או אלוקים
 בפסוק. הוזכרה לאש תיבה אמר הפסוק באמצע שהרי וליותר,

 שמותר להפסיק במקום בו יש אתנחתא בפסוק. 24י"א

. 26ויש חולקים שדין זה נאמר בכל פסוקי התנ"ך שבספרי "כתובים" לא נאמר דין זה. 25י"א

 .27והעיקר כדעה ראשונה

האומר פסוקים בדרך תפילה,  . אךביחידות אפילו בתורה לימוד דרך כשהוא דין זה אינו אלא רק
 , ולא כהזכרת פסוק אלא כצורת דיבור, לא נאמר בו דין זה.28דרשהאו בתוך 

, פסוק חצי אלא נזכר לא מ"יצ בזכירתאע"ג ש יום בכל לאומרם שנהגו 29זכירות הששהולפיכך 
 לבוא כדי המקרא שמזכירמכיון , פסוק חצי העגל מעשה ובזכירת, וחצי פסוק סיני הר וממעמד

 . ומותר תפלה דרך כמורי זהה זכירה מצות לקיים כך מתוך

וכן אם משנה את סדר המילים בפסוק, א"כ מוכח שאינו מתכוין להזכיר הפסוק, ולא נאמר בו 
 .30דין זה

                                                 
 אביו בשם( פא' סי א"ח) ץ"יעב שאילת ת"בשו שכתב במה(, נו' סי ב"ח ח"או) משה אגרות ת"בשו עיין 23

 לתלמידיו. הפסוקים בלמדו השם את מזכיר היה שלא בהמלמד גוער שהיה, ל"זצ צבי החכם
( ב' סי ב"ח) ובועז יכין ספר בשם( ג ק"ס הגבורים בשלטי נא' סי) גבורים מגן בספרו ומשיב השואל הגאון 24

 לפסוק ומותר מ"הלל הם המקרא דטעמי כיון, משה כפסקא הוי, אחר טעמים פיסוק או אתנחתא שיש דבמקום
 (.בזה כ"מש( י' סי ח"או) סופר חתם' בתשו וראה) כ"ע הפסוק את שם

 פעלים רב ת"ושו, ט"שנ סימן ג"ח ם"מהרש ת"בשו גם כן שהעלו מהכל בו ומצינוח  ק"ס תכב מג"א סימן 25
 .שם עיין א"י סימן ח"חאו א"ח
 ועוד, וכתובים בנביאים גם כללא הך כן דאמרינן גיסא לאידך ליה דפשיטא ט"סק א"נ סימן ח"באו א"המג 26
 דפשיטא, אנא אומר הוא ה"ד ב"ע ח"ל' ד בסוכה' תוס מדברי מביא ושם ח"סק ב"תכ בסימן מזה א"להמג לו

 שפסקינן איך שבתהילים הלל פסוקי על שואלים שהרי, בכתובים גם כן דאמרינן בכזאת' להתוס להו
 דזה, בו הכל כדברי להכריע דיש נראה א שהאריך בזה וכתב ולדינא ז סימן יט חלק אליעזר ציץ ת"עיין שו 27

 זאת ולא, בודאות כן שמכריע לסוכה המאירי בחידושי מצאתי בכתובים ... לא אבל ובנביאים בתורה דוקא
 אבל ובנביאים בתורה אלא נאמר לא שזה, לזה בעצם יודו' התוס גם כי לומר מקום דיש, נראה אלא, בלבד

 א"ע ז"קי' ד בפסחים דאיתא מה י"עפ, והוא, שאני שבתהלים הלל דפסוקי' להתוס ל"דס ורק, בכתובים לא
 לישראל להן תקנו שביניהן נביאים זה דהלל

 עמא סימן ל"ח וכן בשו"ת זכר יהוסף להגרי"ז שטערן ז"ל חאו"חו (קכד' סי ח"או) בתשובותיו שיק ם"מהר 28
 בדרשת ל"חז באגדות גם לרוב וכמורגל בשלימות אומרו שאינו אף פסוק איזה לפרש בדרוש להזכיר דבר

 בפרטרוט בזה ש"מ ש"יעו המקראות
לאו דרך בנזכר והקשו האיך פסקי אנא ה', דהא הלל דביה איירי תוס' שם, אולם צ"ע  בשו"ת זכר יהוסף 29

 .אלא דרך תפילה ושבח וצע"ג ,לימוד הוא
 תשובה לרב קפאח ל סימן יח חלק אליעזר ציץ ת"שו 30
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שפסוקים שידוע לנו שבשעה שנכתבו או נאמרו הפסוקים, נאמרו בהפסקות. כגון שירת  31י"א

 הים. או פסוקים מסויימים בתהילים. מותר לנו גם להפסיק בהם.

 דף כב:

 

ד פסוק דברים )מוציאים ס"ת וקורין ג' בפ' ואתחנן שחרית  32בתשעה באב
ים מ( – כה נִׂ ים ּוְבֵני בָּ נִׂ יד ּבָּ י תֹולִׂ  .ּכִׂ

הכי תשא בשחרית ובמנחה קורין שלושה בפ'  33ותענית ציבור ֶ  ַוְיַחל ֹמש 
ים פרק לד פסוק אדולג לויד  – לב פסוק יא) נִׂ ֹחת ֲאבָּ ֵני לֻׂ ל ְלךָּ ש ְ סָּ פסוק עד  ּפְ
ךְ  י ּמָּ ה עִׂ י ֹעש ֶ ר ֲאנִׂ ֶ  . ֲאש 

ובתענית על צרה שיוצאים לרחובה של עיר כמבואר במסכת תענית קוראים 
לוי עד והקימותי  ,כהן עד וישבתם לבטח ,קורין בפ' אם בחקותיו ,שלושה

שלישי והוא המפטיר עד סוף הקללות עד בהר סיני ביד  ,את בריתי אתכם
 .34משה

 

 

 שהוא פ"אע ,שאסור להשתחוות עליה בתורה 35האמורה משכית אבן 
ית לֹא  (כו פסוק אויקרא ) שנאמר ,לוקה לשם עליה שתחוהמ ּכִׂ ְוֶאֶבן ַמש ְ

                                                 
 באמצע להפסיק דאסור ל"קי והא לשנים אנא פסוק דמפסיקין סוכה לח: ד"ה הוא אומר הא' התו וכתבו 31

 יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי )אמר )קיט.( פ"ע' פ' כדאי אמרוהו אדם בני' שב הכא שאני הפסוק
 היום זה אחיו אמרו זאת היתה' ה מאת ישי אמר פנה לראש היתה הבונים מאסו אבן דוד אמר עניתני כי אודך
 אמר' ה בשם הבא ברוך דוד אמר נא הצליחה' ה אנא אחיו אמרו נא הושיעה' ה אנא שמואל אמר' ה עשה
 ואודך אתה אלי שמואל אמר בעבתים חג אסרו כולן אמרו לנו ויאר' ה אל שמואל אמר' ה מבית ברכנוכם ישי
 אמרוה דהם משום ל"י המילה ביום ישיר אז פסוקי לחלק דנוהגין והא כולן( אמרו ארוממך אלהי דוד אמר

 ח ק"ס תכב מג"א סימן. 'לה אשירה אומרים והן' לה אשירה' או הוא ז"פ' בסוט' כדאמרי פסקי פסקי כ"ג
 טנטור או"ח תק 32
 שם תקעט 33
 שם 34
 פ"ו מעכו"ם ה"ורמב"ם  35
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ֶליהָּ  ֲחֹות עָּ ּתַ ש ְ ַאְרְצֶכם ְלהִׂ נּו ּבְ ּתְ  אבן להניח כוכבים עובדי דרך שהיה מפני .תִׂ

 שיפשוט עד לוקה ואינו .'לה כן 37עושין אין לפיכך, 36עליה להשתחות לפניה
 ורההאמ השתחויה היא שזו עליה מוטל כולו ונמצא ,האבן על ורגליו ידיו

 .בתורה

כל  ,בין אם היתה האבן מצוירת ובין אם לאו חייב משום אבן משכית
  .38לקותחואו מ תומסותאבניםן כלומר  ,אבני גזית מגוררות במגירהשהיתה 

. 41ששלנו דינה כרצפת שי ומרצפות .באבני שיש 40וי"א דאין חייב .39חייב אף באבני שיששי"א 

    אך ריצוף קרמיקה דינו כלבנים להלן.

 כלשאע"ג ש ,ם אפי' שלא בפישוט ידים ורגליםאסור ליפול על פניו ארצה על גבי רצפת אבני
 אותו מכין אעפ"כ ,לוקה אינו ורגלים ידים פישוט בלא המפוצלות האבנים על' לה המשתחוה

 .גזירה אטו השתחוואה בפישוט ידים ורגלים ,42מרדות מכת

וכן במטה על  ,ם אין בו איסור אפי' מדרבנןואם אינו מדביק פניו בקרקע אע"ג שהוא רצפת אבני

אבל בפישוט ידים ורגלים אסור אפי' מטה על  ,43אין איסור אפי' שמשתחווה מלא קומתוצדו 
  .44צידו

 ,כתיב ולבנה לאו אבן היא "אבן"ד ,45בלא פישוט ידים ורגליםמותר להשתחוות ע"ג לבנים 

ֵבָנה ְלָאֶבן (יא פסוק גפרשת )כדכתיב  ִהי ָלֶהם ַהל ְ   .וא"כ אינה בכלל אבן משכית ַות ְ

                                                 
 ,והחינוך דעתו מפני החשדוהנה דעת הר"מ שם משום לתא דעבודה זרה הוא דהיו עושים כן העכו"ם, " 36

דהטעם דהוי כעין מקדש ואסרה התורה משום דוגמת  ועיין רש"י מגילה כ"ב ע"ב ד"ה לא, (ד' )כדלקמן הע'
 :א תעשוןמקדש כעין לאו דל

ואפשר לומר גם כן שהטעם מפני שנראה כמשתחוה לאבן עצמה, אחר שהכינוה וציירוה " שם כתבחינוך וב 37
 ":והיא נאה יש מקום לחשד

יין שו"ת ועועיין פי ר"ח מגילה כ"ב ע"ב "פי' רצפה, כדכתיב על רצפת בהט ושש" וכו'  חינוך מצוה שמ"ט 38
 :וצ"ע להלכה  באבנים שאינם מסותתותד משה האיש או"ח כ"א וכ"

מהר"י בן לב ח"א סי' נ"ה ד"ה ואשר שאלת. ומשמע דיש בו חיוב, דהביא בסתמא לאיסור מהרמב"ם פ"ו  39
 ה"ו מעכו"ם:

. ועיין גם בזה א"כ אסור להלןכנה"ג והוא ס"ל דאף איסור אין בו, אמנם ע"פ מש"כ במטה אפרים, מובא  40
  מג"א סי' קל"א ס"ק כ

 אבני ישפה ח"ב סי' ז' 41
ודעת האו"ז שם דבלא פישוט ידים ורגלים מותר אפי' , שו"ע הרב קל"א ב שם ה"ח ועיי"ש בכס"מרמב"ם  42

 .על רצפת אבנים, והרמב"ם דאסר ס"ל דמחמירי' משום חומרת עכו"ם ולא תעשו כמעשיהם
   .וצ"ע ל' שו"ע הרב "ואם אינו מדביק פניו בקרקע אלא מטה על צידו מותר" דמשמע דבעי' תרתי לטיבותא 43
, וכן דייק "באבן פניו ידביק שלא כדי ומטה צדו על שוחה אוז"ל שם ה"ז "אבל דעת הרמב"ם שמותר, ד 44

 .מירושלמי ע"ז פ"ד ה"א במראה הפנים שם
 מג"א סי' קל"א ס"ק כ' ומ"ב ס"ק מ"א 45
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אטו רצפת  , דגזרינןאפי' ברצפה שאינה של אבנים אסור ליפול על פניו בפישוט ידים ורגלים

  .47אבל אם מטה על צדו מותר אע"ג שהוא בפשוט ידים ורגלים .46אבנים

 ותבן קש מיני או ,באבנים הרצופות 48כנסיות בבתי מחצלאות להציע ישראל כל נהגו זה ומפני
דבר המבדיל שגם אם יש  ,אבל בפישוט ידים ורגלים יש להחמיר .האבנים ובין פניהם בין להבדיל

  .49יטה על צידו בינו לבין האבנים עכ"פ

ביום  ולכן נהגו לשטוח .גזירה אטו ריצפת לבנים ,מהווכדאסור בכל דבר ואפי' רצפת עץ שי"א 

להפסיק בכנפי טליתם בין לחוץ ו ש להםי ,ואם לא הציעו ,על רצפת ביהכנ"ס דבר מה הכיפורים
 .50פניהם לקרקע

משתחווה בפישוט ידים ורגלים  ולכן אם ,יש להסתפק אי חשיב הפסק ,ווש בהפסק בבגד שלב

 .52פסקמועיל להאבל בטלית שמעוטף בה  .51על רצפה של אבן אין להפסיק בבגדו

בין אם לאו בין מצוירת  כדומהכגון להניח חפציו עליה או כל  ,אבן משכיתבלהשתמש  53מותר

ואם עשאה  ,וכן מותר לעשות אבן משכית כל שאינה לשם ע"ז .54כל שאינה עשויה לשם ע"ז
 .55לשם ע"ז חייב משעת נתינה

 .56ואין בו איסור משום אבן משכית לא תתנו ,מותר לעשות רצפת אבנים בביהכנ"ס

  .57משכית ואין בו משום אבן ,מותר להשתחוות ע"ג בגדים מצוירים

                                                 
ועיי"ש במשב"ז ס"ק י"ד דאפ' עוד לפרש בדעת הרמ"א דס"ל כדעת הרב שרירא גאון מובא בריב"ש סי'  46

 .תי"ב
 .סי' קל"א סעי' ח' ובמ"ב שם 47
דשטיחים המונחים  ,רדכי או"ח סי' כ"דומזה צ"ע על מה שהביא בספר פסקי תשובות בשם שו"ת לבושי מ 48

  .דהא משמע דהיו נהוג לפרוש דרך קבע ,דרך קבע לא מהני
 .שם ה"ז ובשעה"צ שם ס"ק מ"ד 49
 .מטה אפרים סי' תרכ"א סעי' י"ד 50
דעת תורה למהרש"ם . לכאו' יש להקל ,או שלא ברצפה של אבן שאינו אלא איסור דרבנן ,אבל בלא פיו"ר 51

 .סי' קל"א סעי' ח
אע"ג דפשטות דבריו היינו כל בגד, דטלית הוא שם גם לסתם בגד, עכ"פ  .שם ס"ק מ"דשער הציון שם  52

 .ועיין שו"ת שבט הקהתי ח"ב סי' ס"אף בתפילה, אפשר לדחוק דהכוונה טלית שמתעט
 ירושלמי ע"ז פ"ד ה"א 53
יכול לא יתן  ,ואבן משכית לא תתנו בארצכם להשתחות עליה" '(ב ה"דף כ) פ"ד ה"א ז"ירושלמי עוז"ל ה 54

, אי אתה משתחוה אבל אתה נותן את קפתך ת"ל להשתחות עליה שני אבנים זו על גב זו ויתן קופתו עליהם
 .עליה"

  .קצ"ד א' ביראים השלם( ובתועפות ראם שם ס"ק ה'יראים סי' ש"נ )דף  55
 .כ"מ מהרמ"א או"ח קל"א סעי' ח 56
כלה במהרה, ולא יעשנו אבל המשתחוה על גבי בגדים נאים, אין שם מקום לחשד, שהבגד דבר שהוא " 57

 .בריה אלוהו
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 שנאמר .59האבנים על להשתחות מותר במקדש אבל ,58הארצות בשאר אמורים דברים במה

 המפוצלות האבנים על משתחוים אתם אבל ,האבנים על משתחוים אתם אי בארצכם "בארצכם"
 .60במקדש

מחנה שכינה, אבל חוץ לעזרה  שהואבמקדש מותר, דוקא מעזרת ישראל בפנים שמה שנראה ו

ויש . 61אפשר הכל הוא בכלל בית המקדשאמנם  כל הר הבית אסור ועוברים משום לאו זה,ב
 .62להחמיר

 

 

 חשוב רשאי ליפול על פניו 63אין אדםכבר התבאר במסכת תענית דף יז: ש
 .64שנופל על אפיו על הרצפה בלא פישוט ידים ורגלים אפילו בדרך קידה

, אא"כ הוא בטוח שיענה כיהושע בן נון. ובפני הצבור כשמתפלל על הצבור
ה ֹנֵפל ַעל ( יהושע ז פסוק י) שאמר לו הקדוש ברוך הוא ה זֶּה ַאּתָּ ּמָּ ְך לָּ ם לָּ קֻׂ

ֶניךָּ  אבל  .שמהרהרין שאין הגון ואין ראוי ליענות . מכיון שבושה הוא לוּפָּ
ואפילו בפני הציבור דוקא כשהוא  ,בביתו אפילו מתפלל על הציבור מותר

אם כל הקהל נופלין אזי אם אך  ,ואין הקהל נופלין עמו ,לבדו נופל על פניו
 .65לא עדיף הוא מכלל הציבורשאין ח"ו נענים אין גנאי כ"כ לאדם חשוב 

                                                 
 ב':היינו אפי' חו"ל דלא אתי לאפוקי אלא מקדש, וכטו"א מגילה הנ"ל הע'  58
נין לפי הדומה מן הטעם שאמרתי, כי יחשדו בני אדם המשתחוה שלא יעשה האבנים אלוה, ומפני וזה הע" 59

שהבית הקדוש נבחר לעבודת השם ברוך הוא, ומפורסם לכל העולם כשמש בחצי השמים שאין עבודה שם 
שהיו  לבדו, אין שם מקום לחשד. אבל אם כטעם הרמב"ם זכרונו לברכה, שהוא להרחיק עבודה זרה ה'בלתי ל

ל שכן שהיה ראוי להרחיק כל הדומה לה ממקום המקודש שלא לפגל מחשבת המשתחוה לשם כעושין לה כן, 
)ל'  ".בזוכרו אותם. ואולם ידעתי כי יש לרבינו טעם נכון בכל אשר יפנה, ונעלם לפעמים מחסרון השומע

 החינוך שם(:
 ברמב"ם שם 60
שגם שם נגלה כשמש  ,מותר בהר הבית [ד' הע'לעיל ]הובא החינוך ואפשר לפי הטעם שכתב ל' המנ"ח שם " 61

אסור  [הע' ג'לעיל ]הובא  שאין עובדים אלא להשי"ת לבדו, אבל לדעת רש"י מגילה שם שהוא דוגמת המקדש,
 ":לעשות בכל מקום אפילו בהר הבית, וצ"ע קצת

 מנ"ח שמ"ט אות ג' 62
 שו"ע ונו"כ קלא ח 63
 מ"ב שם מ 64
 מ"ב שם לח 65
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על פניו וכ"ש נפילת אפים  אין זה נפילהשבכל מקרה  מותר ,אם הוא מטה קצת על צדואולם 

 .66מותרשלנו שהוא רק הטיית הראש וכיסוי פנים בעלמא בודאי 

 

                                                 
 מ"ב שם לז 66


