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  ל עולם -בשם ה' א

  02-02-74אור לב' באייר תשפ"א |  

  

  

  קריאה בתורה בציבור בימים שלא נזכרו במשנה או בתלמוד 

  

  

 ) 278סי' קפח עמ'  – ברכות ועונג של שבת(הל' ספר העתים  .1
  

תרי ספרי וקרו חד בענינא   איכא אתרין דמפקין : ואיצטרכינן לפרושי בשבת חתן משום דאיכא ביה מנהגות טובא

מעולה   והאי מנהגא  חתן שוש אשיש,  בהפטורה של  וקרי מפטיר  זקן  ואברהם  דהוא  חתן  בפרשת  וחד  דיומא 

  ...מדכולהו וכבר פירשנו זה בהלכות ספר תורה ולכך לא הוצרכנו להאריך טובא

  

  

 רא"ש, מסכת תענית, פרק א' סי' כ  .2

ן למטר אפילו בתקופת תמוז כיחידים דמינן ובשומע תפלה או כרבים  שלחו ליה בני נינוה לרבי כגון אנן דצריכי

דמינן ובברכת השנים. שלח להו כיחידים דמיתו ובשומע תפלה. וכן הלכתא(כ) ונראה דכ"ש דכיחידים דמו לענין  

ז"ל ומרבינו אליעזר בר   יואל הלוי  ואין קובעין ברכה לעצמן. וכתב רבינו(ל) אבי"ה ששמע מאביו רבינו  עננו 

שמעון שהיו תמוהין על מה שסמכו הראשונים שמתענין בשביל גזרה או כדי שלא תבא עליהם צרה שמתפלל  

שליח צבור עננו בין גואל לרופא וכן למה קורין פרשת ויחל(מ) דבתוספתא קתני דאין קורין בתורה בתענית יחיד  

ל ולא הוי כתענית יחיד. והראב"ד  ותענית שני וחמישי ושני שלאחר הפסח ואחר החג נהגו בהן כל תפוצות ישרא

ז"ל כתב דנראה לו דהנך תעניות דמתענין באייר ובמרחשון כיון דאיכא דעביד להו ואיכא דלא עביד להו ולא  

חובה נינהו ולאו על מילתא ידיעה עבדי להו. ואף על גב דמכרזי עלייהו בבי כנישתא כיחידים דמו ואפי' שליח  

לה. ופרשת ויחל נמי(נ) לא איבעיא להו למיקרי(ס) ובארץ אשכנז עשאום קבע  צבור לא יאמר עננו אלא בשומע תפ

והכל מתענין(ע) וסמכו להו מעשה דאיוב דכי הקיפו בניו לשבעת הימים הקריבו עולות מספר בניו אולי חטאו  

לה  וברכו השם בלבם. וכן בשמחה ומשתה של ימי המועד אולי חטאו(פ) נראה לי דנהי דכיחידים דמו לענין שא

היינו טעמא דמפ' בירושלמי (פי' אין עומדין) שאין לשנות ממטבע ברכה דסדר י"ח ברכות תיקון נביאים הן ואין  

  לשנות בהם(צ) אבל קהל מקבלים עליהם תענית ודאי רבים מיקרו ויכולין לקבוע ברכה:

  

  

 שו"ת גינת ורדים, או"ח, א, מט .3

' ענינו אכן לענין קריאת ס"ת אין לחוש שיהיו עשרה שמתענין בב"ה =בבית וכל זה הוא דוקא לענין קביעות ברכ

הכנסת= וכן יש לדייק מדברי הטור והרשב"א דלא איירי רק לענין ברכת עננו לפי שיש להחמיר שלא לקובעה  

אל  בתוך י"ח ברכות דתיקון י"ח ברכות היא מאשני /מאנשי/ כנסת הגדול' שהיו ביניהם כמה נביאים וגדולי ישר

ולכן אין לשנות להוסיף במטבע שטבעו הם ז"ל אם לא שיהיו שם י' שמתענין אכן לענין קריאת ס"ת יש להקל  

שבכל עת וזמן שיסכימו עשרה לקרוא בתור' ש"ד יוציאו ס"ת ויקראו בברכות מפני כבוד הצבור כי היא חיינו  
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' מפני טורח צבור לא רצו להכביד עליהם  ואורך ימינו והלואי שיקראו ישראל בתורה כל יום ויום אלא שהראשוני

ותקנות קריאות שקוראים עתה הצבור נמשכו ונתוספו זו אחר זו ובימי חרפי בהיותי מתגדל בין ברכיהם של חכמים  

שאלתי מה טיבה של תענית משמרה שעושין בק"ק מוסתערב שמוציאון /שמוציאין/ ס"ת וקורין ויחל ואין קובעין  

והלואי  ענינו רק אומרין אותו ב שומע תפלה והשיבו אותי דבר שקריאת התורה ראוי להקל פה כמ"ש למעלה 

שיהיו קובעין לקרוא בתורה בכל יום יום וכיון שקורין בתורה ממילא חייבין לברך ברכת התורה והקריאה עצמה 

שהרי  היא מחייבת לברך ברכות הראויות לה וקריאת התורה אינה מצוה קבועה ומיוסדת לא תחסר ולא תוסיף  

בגלילות אלו משלימין התורה בשנה א' ויש מקומות ומנהגים מוחלפים שמשלימים התורה לשלש שנים ובכל  

מקום ומקום מברכים על התורה כפי מנהגם ובתענית משמרה של ר"ח נהגו לקרות בתורה פרשת ויחל דהוי מילי  

ראוי להחמיר וכוללין אותה בשומע  דרחמי מעין ענין המאורע שמרבים בתפלות ובתחנונים אכן בקביעות ענינו  

תפלה אף על פי שמן הדין היו יכולין לקובעה ברכה בפני עצמה כיון שיש שם י' שמתענים ונראה דחשו הראשונים  

דמיכנפי   בי עשרה  כל  וכפי דברי הראשונים  י' שמתענין בב"ה  יהיו  לא  שלא לקובעה ברכה בפני עצמה שמא 

  יכולין להוציא ס"ת וקורין ויחל.  ומפשי ברחמים אף על פי שאינם מתענין


