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 פרשת שמות 

 שנים מקרא ואחד תרגום 

 [א]

 מקורות וטעמים 

 א)  א,(שמות  "ואלה שמות בני ישראל"

אחד  'קרא ו'נים מ'סדר ש'ומד ה'שר ל'אדם א' וכו' הוא ושמו"ת  ה  "ואל  יבותתאשי  רדבעל הטורים  ב כתב  
 עולם (ברכות ח, ב). 'רוכים ל'בות א'נים ר'חיה ש'שיר י'י ,עים'קול נ 'רגום ב'ת
 
 נים'ש,  פרשה' ה  קרות'ל  דם'א  חייב'ו,  שמו"ת ה"ואל  סימנךז"ל וו   ,דומה  רמזמצינו   )א  ,רפה  "ח או(  לבושבו
 .  ושנותיו ימיו לו מאריכין כן  העושה וכל, ישראל בני כל חייבים וזה, רגום'ת אחד'ו קרא'מ
 
 לעולם  ,אמי  רבי  אמר  יהודה  בר  הונא  רב  אמרבזה"ל    )א(ח,    ברכותב  בחז"לאיתא  אכן מקור הלכה זו  ו

  שכל ,  ודיבן  עטרות  )לב  במדבר (  ואפילו  תרגום  ואחד  מקרא  שנים   ציבורה  עם  פרשיותיו   אדם  ישלים
  ., עכ"לושנותיו ימיו לו מאריכין ציבור ה עם פרשיותיו המשלים

 או זכות  ובהח
  

ל  אך אין זו חובה עלמאן דבעי,  והנה היה מקום לטעות דזוהי מעלה אשר בגינה ניתן לזכות לאריכות ימים  
  חסידים   ספראכן ב.  יקרא  שלאדבעי חיי שיקרא ויזכה בכך לחיים ואילו מי שקץ בחייו    כל איש אלא מאן 

לש)  שא( שהו   ,זהאופן  ל  ולכתב  שאמרו    תרגום  ואחד  מקרא  שנים  קורא  היה  לאש  יהודיהיה  ביא  הגם 
 כנגדאלא  כן    אמרו   לאהאם    החכם  ל"א,  אקראדוע שומ  בחיי   אני  קץ  אמר  כי   ,ושנותיו  ימיו  לו  מאריכיןד

 ,כה דברים( ובמשקלות ,)יב ,כ שמות( ואם אב בכיבוד ימים אריכות שנאמר מה מעתה אלא, ייםחה אוהבי
 ., עכ"דבחייהם קציםה נפש ומרי עמלים יפטרו זה  בעבור וכי) טו

 את התורההכנה לקרי

הורוויץ  אכן  ו משה  אליעזר  הג"ר  שלשון  הגמ'    ה נקטמדוע    ,בהגהותיוזצ"ל  העיר  וכו', המשכל  זו  לים 
החיוב  יה וזדדמשמע   זאת   .סיבת  (   וביאר  הגמ'  דברי  פי    ימיו   מקצרים  דברים   שלשהד)  א  ,נה  ברכותעל 
, מברך  ואינו  לברך  ברכה   של  כוס,  קורא  ואינו  לקרות  תורה  ספר  לו  שנותנין  מי   ,אדם  של  ושנותיו
וברבנות  עצמו  והמנהיג יקראו  .  אם  בקריאתהא"כ  מוכן  יהיה  ולא  לתורה  וכרא  לו  ימנע וי  זו  מסיבה 
  .ע יכין את הקריאהוכל שבתקנו ש . ומסיבה זושיקצרו ימיולכך יגרום הרי ש ,מלעלות

 
כדבריו מבואר  ו  .לקריאת התורה  מוכניםיות  לההוא כדי  ה  לחיוב זהטעם  עיקר  ונמצאנו למדים בדבריו ד

בכך   חייב  ורה, ולכןלקריאת התכדי שיהיה מוכן  בהר"ח החיוב הוא    לדברידן  ודכתב לה"ד (כג) שובתר
 ביו"ט.  אף

 
 בתורת ה'  כדי שיהיה בקי

  שנים   הציבור  עם  שבוע  בכל  הפרשה  שישלים  שראלימ  ישא  כל  על  ל"חז  ייבוחדכתב  בלבוש (שם)    ךא
 .בתורה בקי שיהא כדי,  תרגום ואחד מקרא

 קבלת התורה

משה  בו וז)  תסד(מטה  כנגד  ל  "כתב  הוא  פרשיותיו  להשלים  צריך  למה  הטעם  שנתנה  ושמעתי  התורה 
. משום הכי  (ערבות מואב)  ית באוהל מועד, שלישית באר היטב שלשה פעמים. פעם ראשון בהר סיני, שנ 

 ., עכ"לקורין כל פסוק שני פעמים, והשלישי תרגום כנגד באר היטב, ודו"ק אנו
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 את התורהכחלק מתקנת קרי

ב)  רפה  "חאו(  ש"בערוהו נפרד  ו הדזכתב  ,  בלתי  רבינו  חלק  משה  ב  מתקנת  ולקרא    בוודאי ז"ל  תורה. 
  , תרגום   ואחד  אמקר  שנים  יקרא  אחד  שכל  ,זו  תקנה  כ"ג  קןית  בתורה  לקרות  רבינו  משה  קןישת  בשעה
 עכ"ל. 

 
 ,]וצ"ב מדוע[  כמובן  פיקמס  זה  איןדכתב  ו  , בתורה  בקי  שיהא  כדי  הנ"ל דתיקנו כןביא דברי הלבוש  הו

ב  בתורה  החיובדאלא    והנה  .ללמוד  לשמוע   ה רב  אהבה  בברכת  שאומרים   כמו  ,לימודבו  שמיעההוא 
 לשמוע  ודשקב   ויעלה  בחומש   קודם  דילמ  ולכן  ,וכהלכה  כדת  כתובה  כשר  ת"מס  בשבת  היא  השמיעה

ד  היינופעם שלישית  לקרא  והא דצריך    .ת"מס  בסיני   נאמרו  ופרטות   תכללו  ז, ב)ל(  בסוטה  איתאמשום 
  כנגד   תרגום  בו  שאין  סוקפב  ףא  פעמים'  ג  ללמוד  צריך  לכןו  ,מואב  בערבות  ונשתלשו  מועד  באהל  ונשנו

  קרוב  והתרגום  ,לומד  שהוא  מה  שיבין  כדי  השלישי  הפעם  בתרגום  בחרו  תרגום  שיש  במקום  אך  ,'הג  אלו
ב)  בנדרים  כדאמרינן  בסיני  וניתן  הקודש  ללשון   זה   מפורש  ,מפורש  אלקים  תורת   בספר  ויקראו  (לז, 
 ., עכ"דשם  כמבואר מסיני וניתן תרגום

 
 ין לו תרגום אשבמקום 

  מא ימתין פעם שלישית, או ש  מקראבמי שאין לו חומש עם תרגום, האם עליו לקרא ה  דנו האחרוניםוהנה  
 התרגום.  יבא לידועד ש

(ה כתב  רפהמשנ"ב  ו)    לו   כשיזדמןו  ,מקרא ה  יםי פעמ  יקרא  ,לבד  החומשאלא    תרגום  בידו  שאין  מיד , 
 אינו   ואם  ,יאמרנו  התרגום  כשישיגו  יםיפעמ  המקרא  דיקראכתב  יב)    ,(שםהערוה"ש  ואילו    .יאמר  תרגוםה

עיקר  דהיינו לשיטתו  ו[,  שנתבארו  הטעמים   לפי   פעמים '  ג  המקרא  לקרא  צריך  לידו  תרגום ה  שיבא   מצפה
אין לו תרגום חייב לקרות הפסוקים ג'  דהיכא    ומה"טמשום שחייב לקרות ג' פעמים,  הינו  תרגום  הוב  חי

 .]פעמים

 ביום טוב

  הגרא"מ הרוויץ   דלדבריביו"ט,    ומר שנים מקרא ואחד תרגוםחיוב לנו  שיהאם    ,ם אלובטעמיויתכן נ"מ  
זו  ד  פשוט בתורה  ביו"ט  אףגת  נוהחובה  לקריאה  עצמו  להכין  יש  זו  בעת  הלבוש    דברילומאידך  ,  דאף 

היכי  , ומהיה בקי בתורהי  כל שבועב  יעבור על הסדרע"י שכן  בשבת, ש  אלא  חובה זו  תנוהגינה  אדפשוט  
 יו"ט.  בה  איקרבלהוסיף י תית

 
לדברי   כדהערוה"ש  אולם  כן  קריתיקנו  מתקנת  התורהחלק  ד  ,את  בזה  להסתפק  דיש    ביו"ט   אףאפשר 

כן ד,  תיקנו  נימא  שמא  התורה  משום  הוא  הטעם  עיקר  או  שהבלימוד  לשוןוכפי  ללמוד    -  התפילה  יא 
 .תאינו צריך שפרשיות אלו ילמד בשבתו יו"טבאולי , א"כ וללמד

 
  שנים   בור יהצ  עם   יופרשיות   שליםהלכל אדם  על    הובח  נהישהאם    וזן בשאלה  ד)  כג(  הדשן  תרומתבכבר  ו

האם איכא חובה להשלים   ,פרשיות  ד'בסתפק  ה  כןו.  בו  שקורין  פרשיותב  טוב וםבי  אף  תרגום  ואחד  מקרא
 .  פרשיותיו עם הציבור באלו

 
,  פרשיותיו  םדא   ישלים דברי הגמ'  ש  פיר  י"שר הא דמכן  לדקדק  וניסה    ין,שליממ  דאיןהוא    נהג המדוכתב  
אכן  השנה  שבתות  בכל  שקורין  מה  דווקא  משמעו   ,ושבת  שבת  כל  שלהיינו     למימר   דאיכא  זאת  דחה. 

 . הוא רוכלא כי דלאו טוב ביום שקורין מה ה"וה ,נקט דמילתא אורחאד
 

דאין להוכיח    כל   הומצו  יקרעש  פי  על  אף  ל"וז  ,שמחה  רבינו  בשם  ותמיימונית  ובהגה  דכתב   מהאוכתב 
  שבו   היום  מדקבע  ,גומרים  שבו  עצרת  בשמיני  כולם  ישלים  כן  עשה  לא  אם   ציבורה  עם  השרופ  פרשה

  עם   פרשיות  להשלים  רבנן  דאצריכו  חיוב  דעיקר  משמע  ,השנ   בכל  תורה  חומשי   חמשה  ציבורה  גומרים
 שעושין   כמו  ,שנה   בכל  סוף  ועד  מראש  התורה  כל  לעצמו  יקרא  מישראל אחד  שכל  כדי היינו  ,בוריהצ
  עמהן   השנה  כל  קרא  שלא  פ"דאע  ,ציבורה  בו  שמסיימין  היום  באותו  ממש  לסיים  צריך  ה"וש מ  ,ציבורה
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עכ"לדוכתא  בכוליה  אזלינן  תומצו   גמר  אחר כה)" הרמב  מלשון  וכן .  ,  יג,  (תפלה   פ"דאע  ל"וז  כתב ש  ם 
  אותו   של  סדר  עושבו   שבוע  כל  לעצמו  ותולקר  חייב  ,ציבורב  שנה  בכל  התורה  כל  שומע  אדם  שכל
  .עכ"ל שבת

 
לדבו כלל    ריהםמעתה  צריך  שהרי    ,אחרים  ומוספין  פרשיות  ארבעדו  טוב  יוםד  פרשיות  להשליםאין 

 . ה בשבתזמנ ב אחת כל ןהשלימ
 

 גרס  לאד  חננאל  רבינודעת  ל  ךיירי בשמחת תורה, אדאו שמחה  בינ דברי ר ל אלא  כל זה אינו  דכתב  אולם  
  פרשיות '  ד  היינו   , להדכ  פרשיות  ניהלגריס  אלא    ,שתא  דכולה  בפרשיות  ייאב   בר  ביבי  דרב  ההיאב
 טעם  אין  רושופיול  .מועדה  בהלכות  דרשהה  , כלומר כלה  טרדת  מפני  להשלימם  פנאי  לו  היה  שלא  אלולד
 כ"וא  ,קורין  ציבורשה  במה  רגיל  שיהא  כדיב  אלא  ,י"כדפרש  שנה  בכל  רההתו  את  שיסיים  כדיב  השלמהה

 ,גאונים  אינך  לדעתנתיישב    המנהגו  היותדסיק  הו  .זה  טעםל  ומוספין  טוב  םיוד  פרשיותאף    םלהשלי  עליו
דתלה נדון זה הרי לן להדיא    ., עכ"דכלל  , אין להשלים ביו"טלהשלים  רבותינו  נהגו   שלא  בעיני  וקרוב

 . הללו בשני הצדדים

 כבר, שאןכמר  אחלם  להשלי  כלל טעם  ורה איןקריאת התקודם    השלים  ר"ח אם לאלדברי  צ"ע שלא דא
ידילצור  תועלתבכך  אין   נודע לוור קורין שהעת מה שהציבך  נראה   גמ' ואילו משמעות דברי ה.  רי כבר 

  א אית  יבערב יוה"כ, ואה שתא  הו פרשיות דכולמייתי לרב ביבי בר אביי שהשלים כול'  מגכן ב חייב, שד
 זמנו. הא עבר כדבריו

 [ב] 

 אופן קיומה

 שומע כעונה 

  השמיעה   על  להילכתח  מוךסל  אין  ךא  ,יצא'  א  פעם  וקרא  ,ץ"מש'  א  פעם  שמע  אםד)  ח  ,רפה(  א"מגכתב ה
תרגום   שמע  אםד  ז "הרדב  בשם  כתב  ב" מחו) שה(  תשובה  שעריבו   .טנ בסי'    "כשכמ ואחד  מקרא    שנים 

 .ד, עכ"לה יבמ  להימ לשמוע שיכוין ובלבד ,יצא אונס אבל ףא ,מאחר
  
דנשאל  כוונתו  ו   א הו  אםה  ,לקרות  ול יכ  נואיש  בעיניו  חולה  ו א  סומאבדין  )  זתתס  ,תכה  ג(  ז"רדבהלהא 

  פטור   אם  לקרות  יודע  אינו  אם  וכן  . שנים מקרא ואחד תרגום  ישמע  והוא  שיקרא  אחר  אצל  ללכת  מחוייב
 וקריאת  שופר  ותקיעת  מגילה  ומקרא  ,כקורא  שומעדאמרינן ביה ד  ברורד  הרדב"ז וענה על כך  .  זה  מחיוב

  פשיטא   להיבמ  להימ  שמע  אם  כן ול  , כקורא  דשומע  ויוכיח  ולא  כל   החזן  מן  לה יתפ  והשומע  בשבת  התורה
  עם   פרשיותיו  אדם  ישלים  לעולם  יהושע'  ר  דאמר  הא  הוי  דלא  ,גדול  חכם  השומע  שיהיה  אפילו  ,דיצא

   ., עכ"דלא  דברים בשאר ךא ,בפיו שישננם ושננתם בעינן ש"בק וקאודד ,לעילד הני מכל עדיף ציבורה
 
 הקורא  מן  השומע  אם  ל"ז  וייל  י"מהרה  את  לשא  בנדיט'  רדהנה    עליה,פליג  )  קג(  מברונא  י"מהרך הא

  תרגום '  וא  מקרא  שנים  לקרוא  יצטרך  לא  ושוב  ,מקרא  ידי'  א  פעם  בזה  יוצא  ית הכנסתבב   התורה  קריאת
  . עכ"ד,  לקריאה  ולא  לשמיעה  רק  בביהכ"נ  קיימא  דלא  משום  יצא  דלא  והשיב'.  א  פעם  מקרא  אלא

הנראה  דרי"ב  המהתב  וכ דד)  א  ,מג  ב"ב(  הבתים  חזקתב  נןמרידאהא  מ  הידיד  יהראכפי   לשמיעה ס"ת 
 ., עכ"דנפשיה מסלק  מצי לא קיימא

 
נ  בגדר    פליגיאלא  ,  ומע כעונהש  מכוחול לצאת שנים מקרא  כאם יכלל פלוגתא ביניהם  אין  דראה  אולם 

 דה.מו נא מהר"י ברוידי חובה אף ה  ואיצ ויש ממאן דהו שקיב ואיה"נ אילו ,קריאת התורהד אחיוב
 
 "כ שהיינו כמו   ,שמיעה  ולא  לימוד  דווקא  בעינן  ד"לענ דבזה כתב    ידפליגביא  הש  אחרג)  ,  שם(  ש"הערובו

 את התורה קרידווקא  א"כ  ולשמוע וללמוד,  ות  מצהוא לקיים    שנים מקרא ואחד תרגוםד  אגדר חיובלעיל ד
 בעצמו.  לימודדווקא במקיים  שנים מקרא ואחד תרגוםאילו לעומת זה ע"י שמיעתו, ומקיים שפיר 
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ולכאורה  ,  חיוב קריאה או שמיעההוי  ם  הא  ,את התורה ר קריאחרונים בגדדנו הדראה להלן שהבאנו הא  ו[
 . ]מהר"י ברונאה נחלקו בזה הרדב"ז ו

 שיטת הראב"ן 

חובה ע"י  להוכיח  ונראה   ידי  חיוב  ,שומע כעונהדניתן לצאת  בעיקר  ואחד תרגוםד  אדהנה   שנים מקרא 
 רדה  ביחידיירי  ולדעתו א,  מחודשת  שיטה  הנ"ל)  מיימוניות  הותגה דבריו ב  והראב"ן (הובאמצינו בדברי  

  אף  ויקרא  כ"נ,היבב  קורין  שהציבור  שעה ל  לכוין   דצריך  ,בתורה  בפניהם  לקרות שיוכל  '  י  לו  איןו  בכרך
 ורבותינ   שפירשו  כמו   דאם  .המתרגם  כנגד  תרגום   ואחד   כ"נ היבב  שקורים'  ב  כנגד  מקרא'  ב  ביחיד  הוא

 ועוד   .לי  למה  הציבור  עם  ,פרשה  יקרא  לעולם  לימא  ,םרגילי  אנו  כאשר  איירי  קרובב   הפרשה  דבקריאת
  מנהג   מנהגנו  כן   פי  על  ואף  ,חובתו  ידי  ויצא  הכנסת  תבבי   ישמע  הלא  ,למה   תרגום  חדוא  מקרא  שנים
הרי לן .  "דכע  ,כבר  שקרא  בקריאתו  ויצא  הפרשה  לכל  הכנסת  בבית  דעתו  יכוין  לא  דדילמא  ויפה  גמור

 ע"י שמיעה מהש"ץ. בתו ידי חו לצאת  צישפיר מלדעתו דלהדיא 
 
מיימוניובהגהו עליו  ות  ת  הוא    וכו'  בניו  את  י רב  צוה  דברים'  גד  במדרש   דאיתא  מהאתמה  מהם  ואחד 

  ועוד   .'י  בלא  ביחיד  כשיהיודווקא    ולא  הוצו  ענין  בכל  רבי  ומסתמא  ,שנים מקרא ואחד תרגוםקפידו על  יש
 ש"וכ  ,יהו  בציבור  ומסתמא  ,פוריידכ  מייו  במעלי   לכולהו  ינהולאשלומ  דסבר  אביי  בר  ביבי   דרב  מהא

  רבים  שם  היו  כ"וא  ,הדרשה  טרדת  מפני  אלולד  תפרשיו'  ד  רושפי  ,דכלה  פרשה  לכל  שפירש  ח"רירוש  לפ
 . יו, עכ"דפרשיות מלהשלים נפטר לא הכי ואפילו

 האם אפשר לצאת ידי"ח בקריאתו עם הש"ץ ובשמיעתו 

כאשר    קרא בשומע כעונה, האם יכול לצאתח שנים מצאת ידי"ל  דס"ל דניתןלהסתפק דלהני    ורה ישכאול
את  ב קריחיול ד"להני דסאף  ו  ,דבכך קיים שניים מקרא  השמיעעל ידי הצאת  מתכוון ל  אףקורא עם החזן ו

 . ש"ץ שיוציאו בקריאתוהקש מ אם יב הת למשכחמ  "מקריאה, הוא שמיעה ולא  התורה

או"ח  (ע  "איתא בשו  שהרימדבר בעצמו,  העת  כאשר באותה  כעונה    מעשומדין  לצאת  דלא מצי  ר  ואין לומ
וכתב שותק.  שומע והרי זה  אלא    ,שליח ציבורה תופס בידו מגילה שאינה כשרה, לא יקרא עם  דה, ד)  תרצ

ולכן אותן הפסוקים שקורין הקהל צריך החזן לח  ל"וז  הרמ"א יסייע שום אדם על פה לחזן,  זור  וכן לא 
 .  , עכ"לכשרה ולקרותם מתוך מגילה

ולפי טעם זה אם קורא   , בו לזה הקורא ולא לש"ץישמא יתן השומע להיינו טעמא משום דד  ב"משנ בוכתב  
יכול לצאת דלן להדיא  רי  . המתוך חומשות עם הקורא מתוך מגילה פסולה או  רק לאדם אחד רשאי לקר

ו חמירין בכל גווני לפי שנותן דעתו בקריאתו ואינ יש מדאלא    ע"י שומע כעונה אע"פ שהוא קורא בעצמו.
 .ריאתהמשגיח למה שאומר הש"ץ כיון שהוא עסוק בק

פעמיים ע"כ היות ותקנו שיקרא  דה, י"ל  תקנו שנים מקרא כדי שיהיה בקי בתורדהלבוש  דלדברי  ויתכן  
הגע בעצמך [,  לחזרהנחשב    אין זה  כאחד  שומעואם קורא  דא"כ יתכן  ו  ,וא בכדי שישנה תלמודו וישננוה

יחד עם   בלחשוכי נאמר שאם יקרא  ,  ולחזור עליו שלשה פעמיםדף היומי    עצמו ללמודאדם שקיבל על  
 . על תלמודו] שלמד וחזרהדבר יחשב המגיד שיעור 

 לה בשנים מקרא ואחד תרגוםחו

כתב     שהוא   מצטער  אלא  יהא  ולא  ,לגמרי  פטור  שהוא  אני  רואה  חולה   לעניןל  "וז  )שם(  הרדב"זעוד 
 . , עכ"להסוכה מן פטור

  ) א,  כו  סוכה(  תוספותכבר כתבו בלא  הפטור מצטער בסוכה,  דינא דמהו הדמיון כלל לדתמוהים    ודבריו
וכן הוא .  שמצטער  במקום  דר  אדם  דאין  ,תדורו  כעין  תשבו קרא דמ  היינו  , הסוכה  מן  רו פט  מצטערדהא ד

  בחליו   בהיותו  לאדם  מטריחין  אין  והרי  ,תדורו  כעין  תשבו  כולם  וטעם) וז"ל  א  ,כה  סוכה(  מאירילהדיא ב
 בשאר מצוות.  דטעם זה אינו שייך כללא"כ פשוט ו. , עכ"לול שמזיק במקום לעמוד
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 אינו יודע לקרא ש מי

 קם דכתב הרדב"ז  . ולשמוע שנים מקרא ואחד תרגוםעכ"פ  חייב    לקרות  יודע  שאינו  מיהנה יש לדון האם  ו
 ,לומד  ואינו  תורה  ללמוד  התורה  מן  חייב  שהוא  ,אותם  תםולמד  ל ע  עובר  הוא   שהרי  ,מיניה  בדרבה   ליה
 ,שומע  שהוא  מה  יןמב  אינו  הוא  אם  התורה  שמיעת  יועיל  מה  ועוד.  ללמוד  ילך  עלשמו  הולך  שהוא  ועד
לא.   בעלמאו  ,הרמכים  בני  אחשתרנים  דהוה  מידי  ,מבין  שאינו  פי  על  אף  התירו  להימג  במקרא  קאודדו

  אם אינו מבין ד יוצא אע"פ שאינו מבין, לתורה שבע"פ  ד ורה שבכתב  בין תלחלק    א"כ המג "דלא כמשו[
   . אינו נחשב מאומה]

 חיוב סומא בשנים מקרא ואחד תרגום ובקריאת התורה 

פלוגתא  ב  ליאסומא חייב בשנים מקרא ואחד תרגום ת אי    הנדון זלפום ריהטא  ד  ב"ז (שם)רדהעוד הוסיף  
או שמא חייב, דלמ"ד דפטור מכל המצוות ה"ה   בתורה  רותהאמו  תמצווה  מכל  פטורהידועה האם סומא  

 .  אף בזה חייב  חייבד ד"למ אילו ו ,מזהאף  רפטוד

  אתה   אי  שבכתב  דדברים  כיון  ,זה  מחיוב  פטורמ  " מ  מצוותב ייבח  סומאד  ד"למ   ףדאלחדש  בסוף כתב  אכן ל
מ הא  "מ  ,שמיעה  י"ע  אפשר  אמנםו  ,רואה  אינו  דהא  בכתב  סומא אי אפשר לוהלא  ו  ה,פל  ע  לאומרם  ישאר

 .  אחרים י"ע ויתחייב ,ךשיי דלא משום ,עצמו י "ע פטור שיהיה דבר מצינו לא

 משום  ד"מ  ואיכא  ,בתורה  ריןקו  שהיו  בשעה  וגריס  האפי  מהדר  יהו  ששת  רב מצינו דד  מהאלדבר    וראיה
 . וגריס האפי מהדר ה"ומש ,התורה בשמיעת חייב ההי ולא ,הוה הורנ  סגי תשב שדר

 ר שבועיסחדהא היכ

הה נשאל  (נה  של  )ריג  ,אמהרש"ם  דינו  אוחז ו   בורציה  עם  שמותרשת  פ  השלים  שלאמי    מה  הוא  כעת 
  יעשה כסדר.מא , או שהקודמת רשהלפ השבועת פרש להקדים אםה ,השניה רשהבפ

ה דברי  צדקצוהביא  שד  ,ירמיה  דברישקורין    פינחס  הפטרת  בענין  יךהארש  )וקכ(  מח    נקרית   לאהיכא 
 . שמעו -לקרות הפטרת מטות שמא רשת מטות, או בפמה  להשלימוטב  אםה תטעוב

בהלכות    ופלפל ד  ,להיתפ  בדיני  תדיר  ושאינו  תדירלפי"ז    ביניהם   ואין  לזה  זה  סמוכין  הםד  יוןכוהסיק 
 .  םכסדר שלא יקראם לאש יכדב ,שמעוהפטרת  עם כאחת ויקרא ו,ירמיה דבריב להתחיל יש הפסק

 אחר  אם  ךאמעלת תדיר,  פא מעדיד  ,כסדרן  ויקרא   הקודמת  רשהפב  יתחיל  ,שניהה  שבתזכר בנ ולפי"ז אם  
 .תדיר ושאינו תדיר כדין השבוע רשתפ קודם יקרא ישלים שבועות כמה

 אין מוקדם ומאוחר 

  ,כסדרן  הוא  דהכי  יימר  מאן   כן  אםו  ,ורהבת  ומאוחר  מוקדם  אין  ענינים  דבתרי  לן  קיימא  דהאהעיר    אך
  ,ותפסול  כסדרן  לאש  ליןישבתפ  דפרשיות  בהא  )ב  ב,  (להגרא"ל צונז  פשנ   שיבתמ  ת"בשוכן    תמה  וכבר

 . ש"ייע בתורה ומאוחר וקדםמ אין האאמאי 
 

  נהי   כן  אם  )בל רי'    ח"או(  זהב   בצותבמש   "כש כמ  ן התורהמהוא    רןכסדא  של  דפסול  דכיוןבזה  נראה    אכן
 הכא   ךא.  יצא  לא  לכןו  ויכרא  מרונא  אלו  פרשיות  שמא  "לקמספ  מקום  מכל  ,בתורה  ומאוחר  מוקדם  דאין
ן  אי  שוב  ,ומאוחר  מוקדם דאין  כיון  כן  אם  ,כסדר  קריאה  מעלת  כנגדה  אדאיכ  אלא  , תדיר  מעלת  לפנינו  דיש

 . תדיר לתמע מספק  לדחותבידינו 
 
לחדש    ז"ילפו רבב  ר  תובהגה  "כשדלמכתב  (נגשצלאל  א)ד  יבמותבורג   דבמשנה  )דל(   ן"ראבה  בשם  , 

  אף   הקודמת  רשהפ  שיקרא  הדין  יהיהחומש דברים  ב  כן  אם  ,ענייני  בתרי  אף   אוחרומ  מוקדם  איכא  תורה
   .הקודמים חומשים' בד כן שאין מה ,שבועות כמה אחר דמשלים היכא
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על  ולם  א לתמוה  הלכאורדדבריו,  יש  כל  ומדון  דנ ה  מוקדם  יש  ,בתורה  ראוחאין  האם  טעות   נהאינו 
להיפ וכן  קודם  מקומו  והמאוחר  התורה,  אלא  בכתיבת  תחילהך,  אירע  מה  הוא  כסדר הנדון  היה  האם   ,  

התורה  ך ברור ופשוט דא  .נצטווההזמן שלגבי    וכן  ,אירע קודםשכתוב מאוחר    מהמא  כתוב בתורה, או שה
הוא באמת    שמאים המאוחר דקדס"ד להא"כ בוודאי הוי כסדרן, ואין  ו,  מדויק כפי שקבלנו אותהניתנה ב
 .     המוקדם

 עתהוה בשוצ חביבה מלעומת תדיר 

  יצא   לא  דיעבדב   אףד)  חק  ,ח"או(  ז "בט  בוארמ   ,ותשלומין  היום  חובת  דאיכא  היכאד  אמנם כתב המהרש"ם
ומעלת ] תפילת התשלומיןתפילת החובה ל קדיםחייב לה[וכתב דמה"ט , לחובת היום התשלומין הקדיםאם 
תשלומין, ל  היום  תחוב  דיםלהק  דישלן    פשיטאגבי שנים מקרא  אף    כן  אםואלא דין לכתחילה,    האינ יר  תד

דמוטב   נימא  אי  כסדרןדאף  ה  לקרות  את  להקדים  ח  תדיר,מאשר  ממעלת  עדיפא  לא  מצמ"מ  וה  וביבה 
 . שעתהב

 
 [ג]

 קריאת התורה  חיובגדר 

 חיוב קריאה או שמיעה 

תינו האחרונים אי הוי חובת קריאה מתוך הספר, או חובת  רבוקריאת התורה נסתפקו  בגדר חיובא דוהנה  
   גרידא. שמיעה

דאה  ונר חובת    דניתןס"ל  דהני  ידי  תרגולצאת  ואחד  מקרא  דיסוד  בשמיעה,    םשנים  הוא  בהכרח  החיוב 
אינו אלא חיוב שמיעה, א"כ אין הש"ץ מכוון  י נימא דיוצא מהש"ץ מדין שומע כעונה, דאדקריאה, אלא  

 צא ידי חובתו. י כיצדו להוציאו

 הרדב"זדברי  ראיה מ

טור מקריאת  רב ששת היה פנקט דהרדב"ז  מהא ד)  כלל טלהגר"י ענגיל  לתורה    יוניםצ(  יש שהוכיחווהנה  
ולא   דווקא הוא בקריאה את התורהחיוב קריהרי לן ד  א בעצמו,והתורה, משום שהיה סומא ואינו יכול לקר

א"א לו  סומא  דכ מה בכך  א"  , חודשמיעה לבהוא    את התורהאי נימא דס"ל לרדב"ז דחיוב קריבשמיעה, ד
לבדולקר הא  כהרי  י שמיעה  גבא  ,  אלא  הוא  אדם,  לקרוא  כל  יכול  דלא  וכיון  בקריאה,  חיוב  דהוא  ע"כ 
 מעיקר תקנת קריאת התורה. ,שומע כקוראדינא ד הרדב"ז הוכיחמוכח ממה שוכן  .מלשמוע אף רפטו

 תורה  אשלא ילכו ג' ימים בל 

ענגל  והנה   ד הגר"י  להוכיח  קריהוסיף  התורה חיוב  בקרי  את  ולא  בשמיעה  בבבא    מהאאה,  הוא  דמבואר 
ו נביאים שביניהם  כו', עמדודאחר שהלכו ג' ימים במדבר בלא תורה    יתהא) דעיקר התקנה הי  ,קמא (פב

עוותיקנו להם שיהו קורין   דעיקר  ו"ש.  ייכו'  מזה  היא לקיים    מצוותנראה  תלמוד    מצוותקריאת התורה 
וא"כ הדהמצובהכרח    תורה,  דגרידאשמיעה  ביא  ה  דעיקר  מודתל  ותמצולענין  הא  ,  ודאי  היא  תורה  ה 

ו בביאורגרידאההבנה  הידיעה  וכמבואר  בדברי    ברידל  תמה עשמז)    ,או"ח(הגר"א    ,  המחבר דהמהרהר 
ואמנם .  ךוהגיון לבי לפניפי שנאמר  ו', והגיון הוא בלב כגהא כתיב והגית בו ו אמאי  ין צריך לברך,  תורה א

לענין התקנה שלא    מ"מכרון,  יה לתועלת הזבור בתור מעלת הדיב הגדילו חז"ל    כיצד מעבריןבבעירובין  
ג' ימים בלא תורה, ודאי ד וייהו  הדיא במהר"י ברונא  לוכן כתב    תורה ששומע.דברי  ד  הדיעדי בשמיעה 

 . עכ"ל, לקריאה  ולא לשמיעה רק בביהכ"נ קיימא דלאוז"ל  ,הנ"ל
 

 אנשי אלכסנדריה 
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מניפין הג ביהכ"נ של אלכסנדריה שהיו  מנ בפשר    הקשותוס' (סוכה נב, א)  דהנה ב  ,כןיח  הוכל  כתבעוד  
  דאמר   האמדתיקשי  לשמוע,    םה ביד שלא הי  עד  כל כךהקהל גדול  סודרין כדי שיענו אמן, משום שהיה  

 .  הברכה שמעו לא הכא והא ,יתומה אמן עונין איןד , א)זמ  ברכות( שאכלו שלשה בריש

א דתוס'  וביארו     שישמע   צריךולכן    חובתו  ידי  לצאת  בכוונתו  אמן  בענייתוד  ,ברכהב   חייב  שהוא  מיקאי 
  ולא   תורה  ספר  בקריאת  היינו  סודרין  בהנפת  אמן  דעונין  והא  .יתומה  אמן  יענה  לאו   אמן  יענה  כך  ואחר
 . חובתן ידי רביםאת ה מוציא שליחהש בדבר ולא להיבתפ

  בור יהצאת  יא  מוצ  את התורה הרי הואא"כ בקרי  ,דווקא  הוא בקריאה  את התורהקריא דחיובאי נימא ד ו
וקצת    וז"ל)  קנט  ,א(  ה"ראביכן ה  כבר הקשה  אכןה. והדרא קושיית התוס' לדוכתו,  בברכות  אף  ידי חובתם 

דלא שייך למימר אמן יתומה אלא בדבר שהוא מחוייב בדבר מצוה לצאת (  תימה הוא לפירוש רבינו נסים, 
  ומוציאים '  ג  ובחול  ' ז  שבתב  שקורין  אלא  חיובא  לכולן  נמי  הוי   התורה  אתדבקרי  ,)ידי חובתו בעניית אמן

 . , עכ"לובתםחדי י הרבים את

נימא דצ"ע, דא  אכתי  לכאורהאולם   ידי חובתם הרי לא צד  כיכן    , אםדווקאשמיעה  בא  החיוב הוי  יצאו 
ציבור בעלמא ולכן שפיר יצאו ידי  חובת  זהו  על היחיד אלא    חיוב  כלל  איןובהכרח ד.  התורה  תאשמעו קרי

 חובתם. 

 נס במצוות עשה או

יב, דאלת"ה יב כאינו מחו י חשוה  ונאנס בקיום המצדההרדב"ז  דברי  יש להוכיח מד הגר"י ענגל  עוד כתב  
  שיהיה   דבר  מצינו  לאוז"ל  שכתב  לשון הרדב"ז  בנראה כן    ןאי  כןא.  , עכ"דיםפטור מלשמוע מאחר  מדוע
ע"י עצמו  המצווה  םאם אינו יכול לקיידהיינו  עכ"ל. ,אחרים י"ע ויתחייב שייך דלא משום מועצ י"ע פטור

  . יב כלל ודו"קיכאינו מחו  דחשיבאינו מוכרח לומר  ךע"י אחרים, א לקיימה והלא חייבו

 ורהעלות לתסומא ל

) 69'  עמ  ב"ח(  האשכול  בשם ביא  ה)  מאק"ח,  או ("י  בהד  .סומא יכול לעלות לתורהה האם  רבותינו  נחלקו  ו
 מיאוקל  ךא  ,פה  על  קורא  דאינו  היינו  ,בתורה קורא  אינו  סומאד ,עומד  המגילה  את  הקורא  בפרק  דתנן  דהא
איניש אחרינא    ון דאיכאכידהיינו  ו  ,מיד  רשפי  דוי בצ  ועומד   מברך   והסומא  ורואה  שפותח   אחרינא  שיאינ 

  על   לסמוך  איןד מסיים    ך א  ,בתורה  קורא  כהן  דסומא  אגודההבשם  הביא    וכן  שומע כעונה.  דיןעמו, יוצא מ
 .  רבוותא הני כל נגדכ דבריהם

 
(ם  ולא והנמהט"ז  האגודה  כדעת  הכריע  ג)  כעונה, ד  "יוקמא,  דשומע  משום  לתורה  לעלות  יכול    סומא 

אלא עונה בעל פה,  יו, דמה יתן ומה יוסיף אם יהא דינו כעונה, הלא אינו פה) הקשה על( ב"ץיעהובשאילת 
ן שומע  בל עליה לתורה, שפיר יכול לצאת בקריאת הבעל קורא מדימקהכתב דבשלמא באיניש דעלמא,  ו

ב כקורא מתוך  י חשונה,  כע  רואה בפנים הספר, ובצירוף מה ששומע מפי הקורא דהויכעונה, שהרי הוא  
ע"י  סומ  א"כמש  .הספר א"כ  הספר,  מתוך  רואה  שאינו  דא  בע"פ,  שדינא  כקורא  אלא  אינו  כעונה  ומע 

 רם בעל פה.ודברים שבכתב אי אתה רשאי לאומ
  

העולה לגשת לס"ת   עלדוע  מבפנים, א"כ  ואה  רבלי שמכעונה    שומע  מדין  לצאת  כיון דניתןהקשה ד אך  
 "ץ.הקריאה מהשאת קומו וישמע במ עלייה, יכול הוא לישארכדי לקבל 

  
 גדר שומע כעונה 

מצינו דעות חלוקות  כידוע  ד,  דשומע כעונה  נאבגדר די  א יתל  עב"ץההט"ז וי  פלוגתת ולפום ריהטא נראה ד
השמיעה גופא היא אופן מאופני  אמרינן ד  הבית הלוי  לדעתה, שדרגר  קיוהחזו"א בעי  הבית הלונו  ברבותי
העלה    .הדיבור זה  מיודומטעם  דין  בה  כהנים שנאמר  י  חדבברכת  לא  רם  בקול  גביהלאומרו  שומע    הני 
אכעונה,   בדי  ן ישהרי  רם  שמיקול  שע"י  (או"ח  ואילועה.  בור  החזו"א  גדרכ  ,לדעת  ד  ט)  ר דיבוההלכה 
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  א"כ שפיר מהני לשומע את הדיבור של המשמיע, וומע ודיינינן כאילו יש  עם שמיעת הש  תאחדהמשמיע מ
 שומע כעונה אף בברכת כהנים.

 
כך לא    קול רם  דיןשלא מקיימין    שםדכבית הלוי,  אתי שפיר אך להבנת ה  עב"ץיומעתה נראה דדברי ה

שומע עושה, ה  אףו"א, דכל מה שעושה המשמיע הוי כאילו  החז  הבנתל  אך  .מתוך הכתבההלכה דמקיימין  
  .ממש מתוך הכתב אילו השומע קוראהוי כשומע כעונה  מדין, א"כ דהשמיעה והקריאה מתאחדים

 
א לעצמו משום דהוי דברים  וקרשאינו יכול ל הגם שמיעה,  בסומא יכול לצאת  ד מבואר  מדברי הרדב"ז    ואף

 ך הכתב.אינו מתולא חיישינן להא דבשומע כעונה דא"כ הרי לן  הו בכך.לא חייבודשבכתב, 
 
ה  ,להעיר  יש  כןא דבר  דבדברי  חזינן  דחידויעב"ץ  וליחס    ניתןש,  המם  האד  ראייתלצרף  עם   כתבתוך 

דאיתשמיעתו   מ  בה  היכא  אמירה  כעונה  דיןדין  ושומע  זה,  ה  להחשיבו  ע"י  מתוך  אע"פ כתבכקורא   ,
 .צ"עו כתב,תוך המדידיה  בין אמירה זו לראייה  חסות ישלכאורה איזו התיד


