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סוגיה בסיסי
מגילה כא:
שלחן ערוך אורח חיים רפב:א-ב
מוציאין ס"ת וקורים בו שבעה ואם רצה להוסיף מוסיף :הגה וה"ה ביו"ט מותר להוסיף על הקרואים (רמב"ם פי"ב מהל'
תפלה ותשובת מהר"ם וב"י) ויש אומרים דבי"טאין להוסיף (ר"ן פרק הקורא) וכן נהגו במדינות אלו מלבד בשמחת תורה שמוסיפין הרבה
גם בכל יו"ט אין המפטירין ממנין הקרואים כדלקמן:
מותר לקרות עולים הרבה אע"פ שקרא זה מה שקרא זה וחוזר ומברך אין בכך כלום :הגה ויש אוסרים (מרדכי סוף
מגילה) וכן נהגו במדינות אלו חוץ מבשמחת תורה שנהגו להרבות בקרואים ונוהגים כסברא ראשונה:

שלחן ערוך אורח חיים תרסט:א
הגה :ונהגו עוד להרבות הקרואים לספר תורה וקוראים פרשה אחת הרבה פעמים ואין איסור בדבר

אחרוני זמננו
שו"ת היכל יצחק אורח חיים סימן ו
בענין הוספת קרואים.
שאלה :המותר להוסיף קרואים לתורה ,ע"י חזרת הפרשה ,בעיר ששאר בתי הכנסת לא נהגו כן.
תשובה :ב"ה ,כ"ז אייר תשי"ד .לכבוד ועד בית הכנסת משכן ישראל הי"ו במילאנו.
אחים יקרים .זה ימים הוצע מכתבכם לפני ,וזאת תשובתי[ :בדין הוספת קרואים בשבת ויו"ט .לא תתגודדו
בשינויי מנהגים] (א) לפי דבריכם המנהג באיטליא להוסיף בחגים (אף ביום הכפורים) גם כשחלים בחול ,אלא

נערך על ידי הצב"י מרדכי הלל ג'וואהרי

שאתם ,במקום להוסיף בין ההפסקות הקבועים ,חוזרין על הפרשה כמה פעמים (מחוץ ליום הכפורים) בכל ימי
הזכרת נשמות ,וע"י כך אתם מקבלים את ההכנסה לקיים את בית הכנסת שלכם ,וזהו דבר גדול כמובן ,וכו'.
לפי"ז אינני רואה שיש מחלוקת בעצם הדבר ביניכם לבין מנהג איטליא ,וכבר הורה זקן ,רבנו בשו"ת ריב"ש סימן
פ"ד ,שהכל מותר ,בין ההוספה בין החזרה פעמים רבות .ובדרך כלל י"ל שאפילו אצלנו האשכנזים ,הואיל
ובשמחת תורה אנו עושים כך ,אנו מחזיקים מעצם ההלכה למעשה ,כפירוש רש"י והרמב"ם ז"ל ,שאבל מוסיפין
האמור במשנה [מגילה דף כ"א] ,נאמר גם על יו"ט כעל שבת ,אלא שמצד המנהג אנו מחמירים ,וע"כ אפילו
בקהילתינו ,קהלות האשכנזים ,שוב לא היה כאן החשש של לא תתגודדו .שהנראה ,שבדבר שאינו מעיקר הדין
אין בזה משום לא תתגודדו .ואולם בקהלות שלנו הייתי מהסס להתיר דבר שכזה בקביעות שהוא כ"כ נגד
המנהג בבתי הכנסת.
ואם כי זכורני שזה יותר מארבעים שנה (בחו"ל) הוגד לאבא מארי ז"ל ,שאליהו רבא ז"ל מתיר להוסיף ביום
הכפורים משום צדקה( ,לצערי אין אצלי ספר זה) ,אין בידי להכריע על היסוד ההוא ,כי שמא היה זה רק
האקראי ,ושמא משום פדיון שבויים ,ושמא רק ביוהכ"פ כשחל בשבת ,ובשבת מפורש במשנה שמוסיפים[ .ראה
אליהו רבא סימן רפ"ב] .ואינו נראה שיהודים אשכנזים יקילו כדרך שאתם מקילים בענין זה ,בתוככי קהלות
אשכנז ,שעכ"פ יש בזה משום המחלוקת שזהו שינוי גדול מאד ,אבל בקהלות איטליא שבעצמם מוסיפים ,וכמעט
היינו הך ,הוספה או חזרה ,לא מסתבר שיש חשש למחלוקת.
(ב) וראיתי לאבא מארי ז"ל בספרו על התורה בפרשת נח ,שדן במקרה דחוף של בר מצוה ,להתיר קריאת
התורה פעמיים בתנאים ידועים ,יעויי"ש ,ודן שאין בזה נדנוד של איסור ,ואדרבא בעצם הדבר יש לעיין למה
הסתפקו המתקנים ז"ל בקריאה פעם אחת ,ולמה לא תיקנו שיקראו כמה פעמים בשביל הזכרון .אבל הדבר מובן
כפשוטו שחששו משום טרחא דציבורא ,אבל במקום שברור שהציבור נוח להם בזה ,כגון בשמחת תורה ,או
במקרה שלפניכם ,לקיים את בית הכנסת מן ההכנסות ,ובפרט בעיר האיטלקית וכנ"ל ,שפיר דמי.
(ג) ובנוגע לענין איסור של לא תתגודדו ,אם נאמר שהטעם של לא תתגודדו הוא מפני המחלוקת ושדרשינן
טעמא דקרא ,יהא הדבר פשוט ,ואמנם מלשון הרמב"ם ז"ל משמע שלא תתגודדו ,לא תעשו אגודות אגודות הוא
דין דאורייתא [פרק י"ב מהלכות עכו"ם הלכה י"ד] ,ועיין שם בכ"מ ,בכל זאת מזה עצמו שהרמב"ם מפרש הכתוב
ביד החזקה מפני המחלוקת ,משמע שזהו עיקר ודרשינן טעמא דקרא אפילו לקולא .וכן הורה ודן הגאון ר' חיים
יהודא ליב מסאסניצא בספרו שערי דיעה סימן ז' ,ויפה הביא שם מהלח"מ רפ"ג מהלכות מלוה ולוה ,שכל
שהטעם מפורש בקרא קיימ"ל שדורשין טעמא דקרא יעויי"ש.
וחוץ מזה ,הלא בשני בתי דינים בעיר אחת לרבא אין דין לא תתגודדו [יבמות דף י"ד] ושם ,בח"ל ,כל בית כנסת
כבי"ד בפני עצמו ,אלא שהרמב"ם ז"ל פוסק כאביי שגם בזה אסור ,וכבר תמהו עליו ,ברם כאן אפילו לפי
הרמב"ם נמי מותר ,דשאני שני בתי דינים בעיר אחת שהם לכל העיר ,ופלג מורין כבית שמאי ופלג מורין כבית
הלל ,שלא ימנע במחלוקת ,אבל כאן בדבר שאינו ענין אלא לבית כנסת עצמו ,אופן קריאת התורה ,ולמה תהא
מחלוקת משום כךא
(ד) ובעצם הדין של לא תתגודדו במנהג ,כבר דן והורה הגאון הנ"ל בשערי דיעה שבמקום שאינו מעכב מעיקר
הדין ליכא לא תתגודדו .ומוסיף אני לאמר שכאן ברור שאין זו אלא שאלה של מנהג ,שבפירוש כתב רבינו
הריב"ש ז"ל בסימן פ"ד הנ"ל ,שלדעת המפרש אבל מוסיפין רק על שבת ,גם בשמחת תורה אסור להוסיף ,והרינו
כולנו בין אשכנזים בין איטלקים מוסיפים בשמחת תורה וחוזרים על הקריאה פעמים רבות ,ובכגון זה לא שייך
לא תתגודדו ,אלא במקום שיש לחוש למחלוקת יש להמנע מזה ,ולפי סגנון מכתבכם נראה ,שאין כאן חשש
למחלוקת ,אלא שאתם תאבו לדעת אם מעשיכם רצויים מבחינת ההלכה.
והביא הגאון הנ"ל ז"ל ראיה מסוכה דף ל"ז שאמר רבי עקיבא ,צופה הייתי ברבן גמליאל ור"י שכל העם היו
מנענעים לולביהם והם לא נענעו אלא תחילה וסוף ,יעויי"ש .ואם כי לכאורה יש להנדז קצת ,שאפשר שקרה
הדבר רק פעם אחת שלא נענעו עם הקהל ,שהצדיקים הללו רבן גמליאל ורבי יהושע לא חששו ללא תתגודדו,
שסברו ,שהקהל ידונם לכף זכות שמתוך דבקותם בבורא ית' שכחו לנענע בנתיים ונזכרו בסוף ,ולפיכך עשו מה
שעשו .וידוע הדרשה של מגיד שבחו של אהרן שלא שינה .אך אם כן מאי אסהדותיה דרבי עקיבא ,שמא באמת
כך היה ולא ששינו בכונה ,וכמו שאמרו ז"ל בכ"מ בש"ס ,א"כ מאי אסהדותיה וכו' .וע"כ שזה לא שייך בהצדיקים
הללו שישכחו בתפלה שום דבר מתוך דבקות מופלגת .ועדיין יש להנדז שרבי עקיבא אמנם ידע שהם עשו

כשיטתם אך משום לא תתגודדו לא חששו הואיל ותלו שהקהל ידון אותם לכף זכות ,אך אין בדברים הללו ממש
והראיה נכונה היא.
לסוף אני מבקש מכם להציע תשובתי זאת לפני מעכ"ת הרבנות של עירכם שלט"א ואם יש להם נימוקים
מנגדים יואילו נא לפנות אלי ואשוב ב"ה לדון בדבר.
בברכת התורה והארץ ובתפלה לקבוץ גלויות הגדול לתשובה הכללית ולגאולה השלמה והגמורה ידידכם
מוקירכם דורש שלומכם באהבת אחים ,הי"ו יצחק אייזיק הלוי הרצוג ראש הרבנים לישראל החופעיה"ק
ירושלים ת"ו

שו"ת יביע אומר חלק ו אורח חיים סימן כו אות ד
שו"ת יביע אומר חלק ט אורח חיים סימן כז ,חזון עוביה שבת כרך ב עמ' רכב
שאלה :האם יכולים להוסיף על מנין שבעת העולים לקריאת ספר תורה בשבת?
תשובה :תנן במגילה (כא א) ,ביום טוב חמשה (עולים לס"ת) ,ביום הכפורים ששה ,בשבת שבעה ,אין פוחתים
מהם ,אבל מוסיפים עליהם ,וכן פסקו הרמב"ם (פרק יב מהל' תפלה הל' טז) ,והטוש"ע (סי' רפב ס"א) .ודעת רוב
הפוסקים שגם ביו"ט ויוהכ"פ יכולים להוסיף על העולים ,אלא שהר"ן כתב שאין מוסיפים ביו"ט וביוהכ"פ שלא
להשוותם לשבת .וקי"ל כרוב הפוסקים .וכן המנהג .וכמ"ש בשו"ת מהראנ"ח ח"ב (סי' סה) .ע"ש .והרשב"ץ
בתשובה (ח"ב סי' ע) בהגה ,כתב בשם רבינו יונה ,דהני מילי בזמן המשנה ,שהפותח והחותם בתורה מברך
לפניה ולאחריה ,והקרואים באמצע לא היו מברכים ,ואם הם מוסיפים אין חשש איסור ברכה שאינה צריכה,
אבל בזמן הזה שכולם מברכים ברכות התורה לפניה ולאחריה ,אם יוסיפו עולים ,נמצא שמברכים ברכה שאינה
צריכה .ועשו חרם והסכמה על זה .וכ"כ בנו של הרשב"ץ בשו"ת הרשב"ש (סי' תא ותכט) .וכ"כ בשו"ת יכין ובועז
ח"א (סי' קכט) בד"ה ומה שכתב כבודך .ע"ש .וכן הובא במנהגי אלג'יר שבשו"ת בית יהודה עייאש (הלכות ס"ת
דף קי ע"א) .גם המגן אברהם הביא דברי הרשב"ץ בקצרה ,וכתב בשם הכנה"ג ,שכן ראוי לנהוג ,אלא אם כן
במקום שיש חתן ובעל ברית .אבל דעת כל הפוסקים שאין חילוק בין הזמן הזה לבין דורות הקדמונים .והגאון
מהר"י פראג'י בתשובה ,והיא לו נדפסה בשו"ת גינת ורדים (כלל ב סי' כג ,דף מא ע"ב) כתב מדנפשיה דלכאורה
יש לחלק כחילוק הרשב"ץ בין זמן חכמי המשנה לזמנינו ,שבזמנינו יש חשש איסור ברכה שאינה צריכה
בתוספת העולים ,ושוב הדר תבריה לגזיזיה וכתב ,ולתרץ זה נ"ל פשוט שכיון שבזמן חכמי המשנה היו מוסיפים
על העולים ,כשחזרו חכמי התלמוד ותיקנו שכל העולים מברכים לפניה ולאחריה ,משום הנכנסים והיוצאים,
(כדאיתא במגילה כא סע"ב) ,אם איתא שיש בדבר קפידא משום ברכה שאינה צריכה ,לא היה להם לבעלי
התלמוד לסתום הדבר ,אלא עכ"פ היה להם לבאר ולומר והאידנא דתקון רבנן שכל העולים מברכים לפניה
ולאחריה ,אין מוסיפים על השבעה עולים דחובת היום ,משום איסור ברכה שאינה צריכה ,כדי שלא יבואו
לטעות ולימשך אחר המנהג שהיו נוהגין להוסיף עולין עד עתה ,ומדלא פירשו משמע ודאי שהמנהג שהיו
נוהגים להוסיף עולים לא בטל ,אלא במקומו עומד ,וליכא שום קפידא משום ברכה שאינה צריכה .וה"ט
שקריאת הפרשה בצבור היא בכלל מצות תלמוד תורה ,שתקנוה הנביאים הראשונים שלא יעברו עליהם שלשה
ימים רצופים בלי תורה ,ותלמוד תורה אין לו שיעור ,ואפילו אם יעלו אלף עולים בשבת ויו"ט ,שפיר דמי .ומצד
הברכה אין בה חשש ברכה שא"צ ,שכך היתה התקנה שהקורא בתורה בצבור מברך על קריאתו משום כבוד
התורה ,או משום כבוד הצבור וכו' .עכת"ד.
ב) ולכאורה יש להעיר ע"ד הרשב"ץ הנ"ל ,ממה שכתבו הגאונים הובאו בשבלי הלקט השלם (סי' עז) ,הטעם
שקוראים בתורה בשבת שבעה עולים ,מפני שאם יארע אונס לאדם ,ולא בא לבית הכנסת כל שבעת ימי השבוע,
ולא שמע מהש"צ ברכו את ה' המבורך ,יאזין למוצא פיהם של הקוראים בתורה שבע פעמים ברכו ויצא ידי
חובתו .ע"כ( .וכן הובא בב"י סי' רפב) .והקשה הפני יהושע (מגילה כג א) שהרי בזמן המשנה לא היו מברכים אלא
הפותח והחותם .ותירץ שאפשר שהיו אומרים מיהת ברכו .וכ"כ מדנפשיה הגאון רבי אליהו פלומבו בספר יד
המלך (דף ד ע"ד) על יסוד דברי השה"ל הנ"ל .ע"ש .ולפ"ז גם בזמן המשנה היו שבעת העולים אומרים ברכו,
ואפ"ה היו מוסיפים על העולים ,ובודאי שגם הם אמרו ברכו ,ולא חששו לברכה שאינה צריכה .ושו"ר בשו"ת
בנין שלמה (סי' כ) שהאריך להפליא בזה על דברי הרשב"ץ הנ"ל ,ע"פ דברי הפני יהושע .ע"ש[ .ומיהו י"ל דס"ל
להרשב"ץ שבאמירת ברכו אין חשש כלל ,שהוא רק שבח בעלמא ,ואין בו חשש ברכה שאינה צריכה ,וכמ"ש

בשו"ת האלף לך שלמה (סי' סח)] .והנה ע"פ דברי הפני יהושע עלה במחשבה לפני ליישב בזה מה שהקשה
בביאורי הגר"א (סי' קלט) על מ"ש הרא"ש (פ"ג דמגילה סי' י) :תוספתא (פרק ג) ,בהכ"נ שאין להם מי שיקרא
בתורה אלא אחד ,עומד וקורא ,ויושב ,ועומד וקורא ,ויושב ,שבע פעמים .וזה היה בימיהם שהפותח והחותם
מברכים ,ולכן היה צריך לישב בכל פעם להיכרא שהוא במקום שבעה עולים ,אבל האידנא שצריך לברך בכל
פעם ברכה ראשונה ואחרונה א"צ לישב[ ,וכ"כ המרדכי שם (סי' תתיא) .והר"ן שם (פ"ד דמגילה דף יד ע"א) ד"ה
תוספתא .וכ"כ התוס' גיטין (נט ב) ד"ה כי קאמרינן .וכ"כ הריטב"א מגילה (כא ב) .והמאירי שם .ע"ש] .ומיירי שיש
שם עשרה אך אינם יודעים לקרות .ומכאן ראיה למה שכתבתי לעיל שלא יעלה מי שאינו יודע לקרות .שאילו
היה מותר טוב יותר היה שהחזן יקרא לשבעה גברי ,ממה שיקרא אחד שבע פעמים .וכתב ע"ז הגר"א ,ואיני מבין,
שהרי בימיהם לא היו מברכים אלא ראשון ואחרון כמ"ש בעצמו שם ,וא"כ למה יעלו .וצ"ע .ע"כ .ולפי מ"ש הפני
יהושע שעכ"פ היה כל אחד אומר ברכו אתי שפיר .אך יש לתמוה שא"כ למה היה לו לישב בכל פעם ,והרי היה
אומר ברכו בכל פעם ,וניכר שהוא במקום שבעה עולים .ושו"ר שכן הקשה בספר תורת חיים סופר (סי' קלט
סק"ד) .וכן בשו"ת בנין שלמה (סי' כ) בד"ה והן אמת .וכן תמה על הפני יהושע בספר בית יצחק על מגילה (דף סו
ע"ג) ,ולכן כתב שאין לדבריו עיקר .ע"ש .ובאמת שהרמב"ם (פרק יב מהל' תפלה הל' יז) פסק ,צבור שלא היה
בהם מי שיודע לקרות אלא אחד ,עולה וקורא ,ויורד וחוזר וקורא עד שיגמור מנין הקרואים של אותו היום.
עכ"ל .מוכח שאף בזה"ז שמברכים לפניה ולאחריה ,צריך שירד בכל פעם ,כדי שיהיה היכר גמור .וכן כתב בכסף
משנה שם .ולפ"ז לא קשה ע"ד הפני יהושע .וכן מצאתי בחידושי החתם סופר גיטין (נט ב) בד"ה כי קאמרינן.
ע"ש .ואפשר דס"ל להרמב"ם שאף אחר שתיקנו שכל אחד ואחד מן העולים מברך לפניה ולאחריה ,מ"מ אם רק
אחד עולה ,אינו רשאי לברך על כל קריאה ,דחיישינן לברכה שא"צ .וכמ"ש ביומא (ע א) .וכ"כ בשו"ת בנין שלמה
שם .גם ניחא לי בזה מה שהקשה הט"ז (סי' תכח סק"ה) על מ"ש התוס' מגילה (לא ב) בשם המדרש ,דה"ט שאין
מפסיקים בקללות ,שאמר הקב"ה אינו דין שיברכוני בני על הצרות שלהם .ותמה ע"ז ,שהרי בימי חכמי המשנה
רק הפותח והחותם היו מברכים .ע"ש .וכן הקשה מהרימ"ט בשם מהר"י אבולעפייא .והובאו בברכי יוסף (סי'
קלט) .וע"ע בטורי אבן (מגילה לא ב) .ולפי דברי הפני יהושע שגם בימי חכמי המשנה היו אומרים ברכו ,והקהל
עונים ,ניחא .דלהכי איכא קפידא גם בזמן המשנה .ושו"ר שכן תירץ הגאון רבי אליהו פלומבו בספר יד המלך
(דף ד ע"ד) .ע"ש .וכן תירץ הגאון חתם סופר (חאו"ח סי' סו) ע"פ מה שחידש מדנפשיה כדברי הפני יהושע הנ"ל.
ע"ש .וע"ע בשו"ת יד יצחק ח"א (סי' רמה) .ע"ש .ובלאו הכי יפה כתב המשמרות כהונה ח"ג במס' סופרים (פרק יב
ה"ה) ,דאמרינן התם ,אין לך דבר הטעון ברכה לפניו ולאחריו אלא עשרת הדברות ושירת הים וקללות שבמשנה
תורה וכו' .והט"ז (סי' קלט) הקשה על מה שאמרו שאין מברכים על התוכחות ,והרי מעיקרא לא היו מברכים
אלא ראשון ואחרון .ונעלם מהט"ז ברייתא דמכילתין הלזו שאף מעיקרא קודם התקנה היו מברכים על התוכחות
לפניהן ולאחריהן .עכת"ד.
ג) איברא דלכאורה קשה על דברי הפני יהושע והחת"ס הנ"ל ,כי הנה מרן הב"י באו"ח (סי' סט) כתב ,דה"ט
שהפורסים על שמע אומרים ברכת יוצר ,שכיון שאומר ברכו צריך לומר עכ"פ שום ברכה בשם ומלכות ,שכל
ברכה שאין בה שם ומלכות אינה ברכה (ברכות מ ב) ,שאם לא כן היו נראים ככופרים ח"ו ,שהוא אומר להם
לברך ,והם אינם חפצים לברך ,לכן אומרים ברכה אחת דיוצר .וכ"כ מהרי"א .ע"כ .וע"ע בתוספות יו"ט (מגילה
פ"ד משנה ג) .ע"ש .וא"כ איך אפשר שבזמן חכמי המשנה היו העולים באמצע הקריאה אומרים ברכו ,והרי אין
שם ברכה בשם ומלכות ,אלא לראשון ולאחרון .וח"ו נראים ככופרים ,שאומר להם ברכו ,והם אינם חוששים
לומר ברכה .והן אמת שהרמ"א בדרכי משה (סי' סט) חולק על מרן הב"י ,וס"ל שכיון שהעולה אומר ברכו
והקהל עונים ברוך ה' המבורך לעולם ועד ,די בכך .אך הדרישה שם דחה דברי הרמ"א ,שעיקר השבח הוא מה
שאומר העולה אחר כך בא"י אמ"ה אשר בחר בנו וכו' ,והקהל השומעים יש להם דין שומע כעונה .וכ"כ הקרבן
נתנאל (פ"ג דמגילה סי' ז אות צ) ,דה"ט משום דבעינן ברכה בשם ומלכות ,והכי קי"ל כמרן הב"י .וע"ע בספר אות
היא לעולם (דף מח ע"ב) .ובמש"כ בשו"ת יביע אומר ח"ב (חאו"ח סי' ד) .והגאון טורי אבן (מגילה לא ב) כתב,
שי"ל דהא דהפותח והחותם מברכים לפניה ולאחריה ,היינו משום שהיו מכוונים להוציא את שאר העולים
באמצע הקריאה ,ולפ"ז היו צריכים כולם לכוין לשמוע ברכתם ולכוין לצאת י"ח ,וכיון דהוי כאילו הם עצמם
מברכים איכא משום אין אומרים ברכה על הקללות .ע"ש .ותנא דמסייע ליה הוא המאירי בחידושיו למגילה (דף
יט רע"ג מהספר) שכתב ,ונ"ל שבזמן המשנה צריך שהקוראים האמצעיים יהיו שם מתחלה ועד סוף ,כדי
שישמעו הברכות ויצאו י"ח בשמיעתם וכו' .ע"ש .וע' בעתים לבינה על ספר העתים (עמוד רסב) שכתב ,תימה
גדולה בעיני שאיך תקנו בשביל הנכנסים והיוצאים להרבות בברכות שאינן צריכות בשביל גזרה כזאת ,שמא
יצא איש קודם שסיימו קריאת התורה ויחשוב שאין ברכה אחרונה לקה"ת וכו' .וצ"ל שהיה להם טעם נסתר

שלא רצו לגלותו וכו' .ע"ש .ולפ"ד הטורי אבן לק"מ ,שהרי הפותח והחותם היו מכוונים להוציא את כל שאר
העולים ,ויוצאים י"ח משום שומע כעונה ,וכשתיקנו לכל אחד ואחד לברך ,לא חידשו דבר ,אלא שכל שאר
העולים מכוונים שלא לצאת בברכת הראשון והאחרון ,אלא בברכתם .וכ"כ בשו"ת בנין שלמה (סי' כ) .ע"ש.
וכמ"ש המאירי הנ"ל שם ,וז"ל :ומ"מ אף בזמן המשנה אם רצו העולים לעשות מכל קריאה וקריאה מצוה בפ"ע
ושיברכו כולם אין כאן משום ברכה לבטלה ,וזהו שפירשו בגמ' שתיקנו שכל אחד ואחד יברך לפניה ולאחריה
גזרה משום הנכנסים והיוצאים וכו' .ע"ש .וכן העיר לנכון בשו"ת חתם סופר (חאו"ח סי' קע) ד"ה וראיתי ,ע"ד
הרשב"ץ ,בדברים נכוחים .וע"ש .וע' בתוס' סוכה (נב א) גבי בהכ"נ של אלכסנדריא ,שברכות התורה אינם
להוציא אחרים ידי חובה ,שכל אחד ואחד מברך בפני עצמו .וי"ל שזהו לאחר שתיקנו שכל אחד ואחד מברך
מפני הנכנסים והיוצאים .וע' בשו"ת עטרת שלמה (חאו"ח סי' א אות יז) .ובשו"ת קרן לדוד (חאו"ח סי' כט) .וע"ע
בשואל ומשיב חמישאה (יוסף דעת ,סוף סי' ט) ד"ה ודרך .ובשו"ת צמח צדק מליבאוויטש (חאו"ח סי' לה) .ודו"ק.
ד) ולפע"ד נראה שטעם הגאונים הנ"ל ,שאמירת ברכו להשלים אמירת ברכו למי שנאנס בכל ימי השבוע ,אינו
לעיקר טעמא ,שהרי חז"ל פירשו (מגילה כב ב) ,בר"ח ובחוה"מ ארבעה ,משום דאיכא קרבן מוסף ,ביו"ט חמשה,
משום שאסור במלאכה ,ביום הכפורים ששה ,מפני שענוש כרת ,בשבת שבעה דאיכא איסור סקילה .ושם (כג א)
שבעה רואי פני המלך וכו' .והגאונים שכתבו הטעם הנ"ל ,הוא לרווחא דמילתא להשמיענו שאם נאנס בכל ימי
השבוע יכוין אליהם ויוצא י"ח בהם .והוא רק לסניף לטעם הגמרא .ושו"ר כן להגר"י עייאש בספר מטה יהודה
(סי' רפב סק"ב) שהביא דברי הגאונים ,וכתב ,שהוא רק לתוספת טעם בעלמא על הטעם שבש"ס .והוכיח כן
שהרי בזמן המשנה לא היה כל אחד מברך ,רק ראשון ואחרון .ע"ש .וע"ע בשו"ת יהודה יעלה אסאד (חאו"ח סי'
נב דף כא סוף ע"ג) שכתב ,שהגאונים כתבו כן לדידן שיש לנו גם הטעם הנז' ,אבל למתני' הרי מפרש הש"ס
הטעם לכל הימים הנ"ל( .ושם ראיתי ג"כ שיישב קושית הט"ז לענין ברכת קללות כמש"כ ,ע"פ דברי הפני יהושע).
ה) וראיתי בשו"ת בנין שלמה (סי' כ) הנ"ל ,שכתב ,שעיקר טעמו של הרשב"ץ לחוש בתוספת העולים לברכה
שאינה צריכה ,אין הדבר ברור ,שגם בשבת חיישינן לאיסור ברכה שאינה צריכה ,כי הרי כתב השל"ה בהל'
שבת ,שבשבת מותר לגרום ברכה שאינה צריכה כדי להשלים חובת מאה ברכות ,ולכן פסק שם ,שאם הביאו לו
פירות באמצע הסעודה בשבת ,יכול להניחם לאחר הסעודה כדי לברך עליהם ברכה אחרונה .והביאו המג"א
(סי' רטו סק"ו) ,ומה שתמה עליו המג"א מהסוגיא דיומא (ע א) לענין הכהן הגדול ביוהכ"פ ,והרי גם ביוהכ"פ
חסרים הרבה ממנין מאה ברכות ,ואעפ"כ אסור לגרום ברכה שאינה צריכה .שמעתי מאחי הגאון רבי בצלאל ז"ל
ששמע מהגאון רבי יחזקאל סג"ל לנדא ראב"ד דוילנא ,ליישב דברי השל"ה ע"פ מ"ש הרמב"ן בהשגותיו על ספר
המצות (בשרש יב) ,שכל העבודות שבמקדש ,כגון יציקות ובלילות וכיו"ב ,הכהן שעושה אחת מאלה חייב לברך
עליה[ ,וכ"כ הרב מגילת אסתר ,שכיון שכל אחת פעולה חלוקה מחבירתה היא ,הכהן מברך על כל אחת ואחת.
וע"ע בשו"ת עמודי אש (סי' ב אות מ) .ע"ש] .וכ"כ בסדר העבודה שנדפס בספר עבודה תמה ,שבעת שהכהן
שוחט צריך לברך אקב"ו על השחיטה ,ובעת קבלת הדם צריך לברך אשר קדשנו בקדושתו של אהרן וצונו לקבל
את הדם ,וכן בהולכה וכן בזריקה ,וכן בהקטרת האימורים .ונמצא שהכהן הגדול שעליו מוטלת חובת היום של
כל הקרבנות היה מברך ביוהכ"פ הרבה יותר ממאה ברכות ,ולכן אמרו שאסור לו לגרום ברכה שאינה צריכה,
כיון שלא היה צריך להשלים מנין מאה ברכות .ולפ"ז ניחא דברי השל"ה ,וא"כ אין לחוש לסברת הרשב"ץ.
עכת"ד .וע' בברכי יוסף (סי' מו סק"ו) שהביא מ"ש הגאון מהר"ם גלאנטי בתשובה (סי' לח) ,שאם מביאים לפניו
בשבת פירות הרבה מפרי העץ ,יצוה שלא יביאום כולם לפניו ,אלא יביאום אחד אחד כדי לברך על כל אחד
ואחד להשלים מאה ברכות .ובספר הזכרונות חולק עליו ,ובשו"ת הגאון מהר"ש הלוי אב"ד דאזמיר (סי' טז),
כתב להליץ בעד המהר"ם גלאנטי ,והוכיח כן מתשובת הרא"ש (כלל יד סי' ד) וכו' .ובברכי יוסף כתב לחלק בין
ברכה שאינה צריכה לגמרי ,שאינו חייב לברך כלל ,והוא מברך בחינם ,לבין הגורם ברכה שאינה צריכה .ומסיק
להחמיר כדברי ספר הזכרונות ,שאף בשבת אסור לגרום לברכה שאינה צריכה .ע"ש .וכ"כ בש"ע הגר"ז (סי' רטו
ס"ד) .וע' באור זרוע (הל' ערב שבת ס"ס כא) שכתב ,שבליל שבת אחר הקידוש היו מביאים גירמזלי לפני רבינו
קלונימוס והזקנים והיו מברכים עליהם בורא מיני מזונות ואח"כ ברכה מעין שלש כדי להרבות בברכות
ולהשלים מאה ברכות ,ואח"כ היו מברכים על הפת ושאר צרכי הסעודה .עכ"ל( .וכן הובא בדרכי משה סי' רמט
סק"ד) .וע"ע להגאון בעל משכיל לאיתן בספר נחל איתן (פ"ז מהל' תפלה) שכתב ,שלפי מ"ש רבינו בסוף הל'
ברכות שלעולם יזהר אדם בברכה שאינה צריכה ,וירבה בברכה הצריכה ,הרי להשלים מאה ברכות בשבת אין
לך צורך גדול מזה .וכן הוכיח הצל"ח (פ"ו דברכות) מהירושלמי .וזוהי דעת רבינו .ע"ש .וע"ע בערך השלחן (סי'
רצא סק"ד) .ובשו"ת תורה לשמה (סי' סד) .ובכף החיים (סי' רטו סק"ל) .ובמש"כ בשו"ת יחוה דעת ח"ו (סי' כו).
ע"ש .ועכ"פ לפי האמור יש מקום רב לדברי הבנין שלמה בנ"ד .ודו"ק.

ו) והנה התוס' מגילה (כג א) כתבו בשם ר"ת ,דלדינא קי"ל כמ"ד שמפטיר עולה למנין שבעה .ומכל מקום מנהג
העולם בשבת לקוראו אחר השביעי המשלים ,לחוש קצת למ"ד אינו עולה למנין שבעה ,וכיון שמותר להוסיף על
מנין שבעה עולים עבדינן ככולי עלמא .וכ"כ הרא"ש שם .והמרדכי (סי' תתט) .וכ"כ הטור (סי' רפב) .ואם איתא
לדברי הרשב"ץ שבתוספת עולים בזה"ז יש חשש ברכה שאינה צריכה ,היה להם לפסוק שהשביעי מפטיר ,כיון
דקי"ל שמפטיר עולה למנין שבעה ,אלא ודאי דהתוס' בשם ר"ת חולקים על סברת הרשב"ץ בזה ,והלכה
כוותייהו .ואע"פ שי"ל שהרשב"ץ תנא ופליג על התוס' ,ובפרט שגם רבינו משולם חולק על ר"ת ,וכ' הטעם
למנהג ,דקי"ל מפטיר אינו עולה למנין שבעה ,וכמ"ש באור זרוע הגדול (סי' שפג) .ע"ש .אולם הרשב"ץ גופיה
בח"א (סי' קלא) כתב דקי"ל מפטיר עולה למנין שבעה .וצ"ע.
ז) ואנכי הרואה בשו"ת זרע אמת ח"ג (חאו"ח סי' כח) שנשאל אודות בהכ"נ שנהגו בשבת להעלות עולים נוספים
לקריאת התורה ,אם נכון לבטל מנהגם ,והשיב ,שלפי מ"ש הרשב"ץ בשם רבינו יונה ,שעכשיו שכל אחד ואחד
מן העולים לס"ת מברך לפניה ולאחריה ,אין להוסיף על העולים ולהרבות בברכות שאינן צריכות ,ראוי לבטל
מנהגם שלא להעלות עולים נוספים אפילו בשבת .ע"ש .ותמיהני עליו שלא ראה דברי כל הפוסקים שחולקים על
הרשב"ץ ,ומהם ,הרמב"ם (פי"ב מהל' תפלה הט"ז) ,והתוס' (מגילה כג א) בשם ר"ת ,והרא"ש ,והטור ,והראבי"ה
(מגילה עמוד שט) .והאור זרוע ח"ב (סי' מג וסי' שפג) .ומהר"ם מרוטנבורג בתשובה (ד"פ סי' קי) .והמרדכי
(מגילה סי' תתט) .והגהות מיימוני (פרק יב מהל' תפלה אות פ) .והארחות חיים (דף כג ע"א) .והר"ן והמאירי .וכ"כ
בספר העתים (עמוד רסא ורסד) .ובספר האשכול ח"ב (עמוד סז) .ועוד .ומוכח דפשיטא לכולהו שגם בזמן הזה
שתיקנו שכל אחד ואחד מברך על קס"ת ,מפני הנכנסים והיוצאים ,מותר להוסיף עולים .וא"כ למה לנו לבטל
המנהג של הנוהגים ככל דברי הפוסקים .ואפילו לפי מ"ש בעל העיטור (בהל' הלל דף צה ע"ד) שאם אין לוי,
שקורא הכהן במקום לוי ,שאין לו לברך שנית ,דהוי ברכה לבטלה ,ורק קודם התקנה שתיקנו מפני הנכנסים
והיוצאים ,יכול לקרוא ולברך במקום לוי ,משא"כ האידנא יש לפקפק על ברכת התורה שמברך במקום לוי,
דמסתברא שיקרא בלא ברכה .ע"ש .שאני התם שהוא עצמו בירך ברכה"ת בתורת כהן ,והס"ת לפניו ,יש מקום
לומר דהוי כברכה שאינה צריכה ,ואע"פ כן אין הלכה כדברי בעל העיטור ,וכמו שפסק מרן בש"ע (סי' קלה
ס"ח)" :אם אין לוי בבהכ"נ כהן שקרא ראשון "מברך" שנית במקום לוי" .ע"ש .וכן המנהג פשוט .פוק חזי מאי עמא
דבר .וכל שכן כשהם עולים אחרים לס"ת ,דלגבי דידהו אין שום ספק שצריכים לברך על הקה"ת .וכבר כתבו
האחרונים טעמים נכונים שאין לחוש בזה לברכה שאינה צריכה כנ"ל( .וע' בשו"ת תורת רפאל סי' ב דף ט ע"ג).
ובשו"ת הלכות קטנות ח"ב (סי' קצג) הביא דברי הרשב"ץ ,וכתב עליו ,שמכיון שהקריאה בתורה מצוה ,וכל אחד
מהקהל רוצה לזכות במצוה ,למה ימנע מרבים מעשות מצוה ,ואפילו אם יברכו אלף ברכות ,וכדאמרינן במנחות
(מג ב) שלהשלים מאה ברכות הוה ממלא להו באספרמקי ומגדי .ע"ש .וע' בשו"ת קול אליהו ח"ב (חאו"ח סי' טז)
שכתב ,שבעה"ק ירושלים נהגו להוסיף עולים בכל שבת .וע"ע להגאון הראש"ל ישא ברכה בשו"ת עולת איש
(חאו"ח סי' ד) שכתב ,שהמנהג פה עה"ק ירושלים בבתי הכנסת הגדולים שיש בהם קהל רב ,נוהגים להוסיף
עולים על חובת היום ,בשבת ויו"ט ויוהכ"פ ,דאתריה דמרן הב"י הוא ,וכוותיה עבדינן ,ורק בבתי הכנסת הקטנים
אינם מוסיפים עולים .וכן אני נוהג בבית מדרשי .ע"כ .וכיו"ב כתב בשו"ת בנין שלמה (סי' כ) הנ"ל ,שאף הגר"א
שנהג בבית מדרשו שלא להוסיף על חובת היום ,לא נהג כן אלא רק במנין שלו ,שהיה מנין מצומצם ,או מעט
יותר ,אבל בבית הכנסת שיש שם רוב עם ,טפי עדיף להוסיף עולים ,כדי שיגיע לכל אחד מן הקהל ,עליה פעם
אחת בשתי שבתות ,או לכל הפחות פע" בחודש .וכן שמעתי מפי מר אחי הגאון ז"ל ,שגם בעיניו לא היה נכון
המנהג שלא להוסיף על שבעה קרואים ,בבית הכנסת שיש שם רוב עם ,מהטעם הנ"ל .וכן היה נוהג ומהדר
לקרוא בתורה בכל שבת ושבת ,את כל המתפללים בבית מדרשו ,כדי לזכות כל אחד מהם במצות קריאת
התורה ,אע"פ שלפעמים היו שם קרוב לשני מנינים .ואף כשחל ר"ח טבת בשבת ,וכן ר"ח אדר או ניסן שחלו
בשבת ,כתב הגאון רבי אפרים זלמן מרגליות בספר שערי אפרים (שער ח אות עה) ,שבמקום שנהגו להוסיף
עולים בשבת ,גם בשבתות אלו יכולים להוסיף[ .וכן מתבאר להדיא בשיורי כנה"ג (סי' תרפד הגב"י אות ו) ,וכן
מוכח מדברי מרן החיד"א בברכי יוסף (סי' רפב סק"ג) .וכ"כ המאמר מרדכי (סי' רפב סק"ז) .וע"ע בשו"ת בית דינו
של שלמה (סי' ב וג) .ובשו"ת צדקה ומשפט (חאו"ח סי' ו) .ובשו"ת ישכיל עבדי ח"ו (חאו"ח סי' כב) .ע"ש .ולכן
כיון שעלו שבעה עולים ויותר בספר הראשון ,יש לומר קדיש גם אחר ספר ראשון ,כמו שהעלתי בס"ד בשו"ת
יביע אומר ח"ד (חאו"ח סי' כב) .ע"ש] .וכבר כתבנו שמן הדין מותר להוסיף בשבת גם בזמן הזה ,על שבעה
קרואים בלי שום פקפוק .ע"ש .וכ"כ החקרי לב (ח"ב מיו"ד סי' ה) ד"ה והיה נראה .וראיתי בספר ישועות יעקב
(סי' רפב סק"ב) שתמה על הרשב"ץ שנעלמו ממנו דברי התוס' והרא"ש (מגילה כג א) .ע"ש .וכבר כתב גם המג"א
(סי' רפב סק"א) שמשמע בכל הפוסקים שאף האידנא שכולם מברכים ברכות התורה מותר להוסיף .ע"ש .וכ"כ

בשו"ת בנין שלמה (סי' כ) שכן פשט המנהג בכל תפוצות ישראל שמוסיפים עולים רבים בשבת ,ואין פוצה פה
ומצפצף .ופוק חזי מאי עמא דבר .וע"ע בשו"ת עולת שמואל קוידר (סי' כו) .ובשו"ת מילי דאבות ח"ה (סי' יא).
ובשו"ת רב פעלים ח"ג (חאו"ח ס"ס טו) .ודו"ק.
ח) ולא אכחד כי הייתי סבור שבזה"ז עדיף לנהוג שלא להוסיף עולים אפילו בשבת ,מפני שהספרי תורה שלנו
אנו מוצאים בהם פעמים רבות דיבוקים ופירודים באותיות ,וגם יש בהם חסרות ויתרות .וכבר כתב הרמ"א
בהגה (סי' קמג) שאין אצלינו ס"ת הבדוק בחסרות ויתרות כראוי .וכ"כ הנודע ביהודה תנינא (חאו"ח ס"ס קט),
שאיפה נמצא אצלינו ס"ת הבדוק בחסרות ויתרות .צא ולמד ממה שכתב הגאון רבי חיים פלאג'י בשו"ת לב חיים
ח"ב (סי' קעו) :מעשה שבא לעירנו חכם אשכנזי ושמו מהר"ר יוסף נר"ו מגיה מומחה ובקי מאד בחסרות ויתרות
ובפרשיות פתוחות וסתומות וכו' באופן נפלא ,והתחיל לבדוק ולהגיה ספרי התורה שבעירנו ,ולא היה אפילו
ספר תורה אחד שלא מצא בו טעיות ,עד קרוב לשלשים טעיות ,בחסרות ויתרות ובפרשיות פתוחות וסתומות
וכו' ,ואפילו ספרי תורה שהוגהו מכבר על ידי חכמים גדולים הבקיאים בהגהה ,ובכל הימים היו בחזקת כשרות,
מצא בהם כמה טעיות ,וגם ספרי תורה שהיו מוציאים אותם מדי שנה בשנה לאמירת "כל נדרי" ,שהמנהג לחזור
ולהגיהם בכל שנה ושנה ,מצא בהם כמה טעיות וכו' ,ולכן כל הספרים שבעיר צריכים הגהה מחדש על ידי
המגיה המומחה הנ"ל ,וכל עוד לא הגיה אותם אין להוציאם לקרות בהם בצבור וכו' .ע"ש .וא"כ יש לנו לומר
דיינו במה שחייבו חז"ל לחובת היום ,והבו דלא להוסיף עלה .וכיו"ב כתב הדגול מרבבה הובא במשנה ברורה
(סי' קמג ס"ק כט) .אולם שוב בינותי שבכל זאת יש לנו לסמוך על תשובת הרמב"ם בשו"ת פאר הדור (סימן ט')
שמותר לברך על ספר תורה אפילו הוא פסול ,שאין ברכות התורה בצבור כשאר ברכות המצות כנטילת לולב
וישיבה בסוכה ,שאם המצוה פסולה הברכה היא לבטלה ,אלא הברכה היא על הקריאה ,בין שקורא בספר תורה
כשר בין שקורא בספר תורה פסול ,ועל זה סמכו כל חכמי המערב ונהגו כן לפני גאוני עולם כרבינו יוסף הלוי
ורבינו יצחק ,ומעולם לא נמצא פוצה פה ומצפצף .ע"ש .וכן הובא בארחות חיים (הלכות קריאת ספר תורה סימן
ה') ,ובכל בו (סימן כ') ,ובספר אבודרהם (דף לז ע"ב) ,ובשו"ת הרשב"א המיוחסות להרמב"ן (סימן רלט) .ע"ש.
ואף על פי שרבים חולקים על הרמב"ם ,מכל מקום כתב רבינו אליהו מזרחי בשו"ת הרא"ם חלק א' (סימן י'),
שחכמי נרבונא ועוד כמה גדולים אחרים סבירא להו כדעת הרמב"ם ,ושכן היה מורה להלכה ולמעשה ,כי דברי
הרמב"ם דברי טעם הם ,וראויים לסמוך עליהם ,וטענות הרשב"א על הרמב"ם בזה חלושות מאוד וכו' .ע"ש.
וכתב בשו"ת זקן אהרן (סוף סימן צט) ,שכן עשה מעשה על פי הוראת הרא"ם .ע"ש .ולכן כשקורא הש"צ את
הפרשה ,ואינו מוצא בה שום פיסול בעין ,ובאשר הוא שם ,הס"ת כשר ,ואין בו נפתל ועיקש ,ומכל שכן אם עשו
לו בדיקה ע"י המחשב ,שקרוב לודאי שלא ימצאו בו פיסול כלל ,לפ"ז אין טעם להמנע מקריאת עולים נוספים
לס"ת ,כדין המשנה שאין פוחתים משבעה עולים אבל מוסיפים עליהם ,אלא שעל הש"צ להשתדל למצוא קריאה
חדשה לכל עולה ,לחוש למ"ש המרדכי סוף מגילה (סי' תתלא) ,שרבינו אפרים יצא מבית הכנסת ביום שמחת
תורה ,בחרי אף על הש"צ שחזר לכמה עולים על הפסוקים ולאשר אמר וכו' .ע"ש .ואע"פ שמרן הב"י (סי' רפב
מחודש ב) הביא בשם הריב"ש בתשובה (סי' פד) להתיר לקרות לעולים הרבה ,אע"פ שקורא זה מה שקרא
העולה שלפניו ,ואין בכך כלום ,שהרי בחוה"מ סוכות קורא זה מה שקרא זה .וכתב מרן שכן מנהג העולם ,ודלא
כהמרדכי .ע"ש .וכן פסק מרן בש"ע .אולם בשיורי כנה"ג (סי' רפב הגב"י אות א) מצא חברים לדברי המרדכי ,והם
המהרי"ל ומהרש"ל והב"ח ,ולכן כתב ,דמה שנוהגים קצת שליחי צבור הקוראים בתורה ,שאע"פ שיש בסדר
הפרשה כדי לקרות ג' פסוקים ויותר לכל עולה ,כדי שיקרא כל עולה קריאה חדשה ,אע"פ כן אינם משנים
ההפסקות של שבעה עולים ,ולעולים הנוספים חוזרים וקוראים פיסקא אחת לכמה עולים ,לא יפה הם עושים,
שכיון שאפשר לצאת ידי חובת כל הדעות מה להם להכניס עצמם למחלוקת ,ורק היכא דאי אפשר יחזרו לקרות
מה שקראו כבר .ע"ש .וכן העלה בשו"ת גנת ורדים (חאו"ח כלל ב סי' כב) .ודחה ג"כ ראיית הריב"ש ,שאין ללמוד
היכא דאפשר מהיכא דלא אפשר ,ולכן צריך הש"צ לקרות קריאה חדשה לכל עולה וכו' .ע"ש .וכ"כ מרן החיד"א
בברכי יוסף (סי' רפב סק"ג) ,שהואיל והרשב"ץ וקצת אחרונים חולקים על דברי הריב"ש שהתיר לחזור על
המקרא ,ירא שמים לא יעלה לס"ת כשאין קוראים לו קריאה חדשה .וכמו שהאריך הרב שיורי כנה"ג (בסי'
תרפד) .עכת"ד .וכ"כ הגאון חקרי לב (ח"ב מיורה דעה סי' ה) בד"ה והיה נראה .וע"ע בשו"ת פרח שושן (כלל ב סי'
י) .ובשו"ת מעשה אברהם (חאו"ח סי' לא) .ובשו"ת היכל יצחק (חאו"ח סי' ו) .וכן האריך בזה בשו"ת ומצור דבש
(חאו"ח סי' ד) והעלה כאמור .ע"ש .וכן אני נוהג בבית מדרשי .והנלע"ד כתבתי.

מגן אבות אורח חיים סימן רפב
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