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קריאת  התורה  והמפטיר   –המשך  סימן  רפב  

 בשבת
    


וכן :  הגה

נוהגים  ביום  טוב  שאין  מפטיר  ממנין 
הקרואים  אבל  בחול  שאסור  להוסיף  על  מנין 

הקרואים  השלישי  הוא  מפטיר  וביום 
  המפטיר  קורא '  ספרים  או  ג'שמוציאין  ב

באחרונה  וקטן  יכול  לקרות  בפרשת  המוספין 
  פרשיות  שמוסיפין  באדר  וכן  נוהגים 'או  בד

  אף  על  פי  שיש )  דמגילה'ן  ומרדכי  פרק  ב"ר(
חולקים ואומרים קדיש קודם שעולה המפטיר 

ואין  חילוק  בזה  בין  הוסיפו  על  מנין  הקרואים 
  שנים או  לא  ובין  מוציאין  ספר  תורה  אחד  או

ש  ורבינו "ר  ישעיה  והרא"בית  יוסף  בשם  הר(

 :)ירוחם







אבל  אם  לא  אמר  קדיש  יפטיר מי שעלה :  הגה

י  אם  יודע  ואם  יש  אחרים  שיודעים לשביע
 :)אור זרוע(להפטיר לא יפטיר מי שעלה כבר 
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א "ודוקא  בשבת  בעינן  כ:  הגה
  פסוקים  לכל  אחד  מן  הקרואים 'פסוקים  ג

ו  פסוקים "  סגי  בט'אבל  ביום  טוב  שקורין  ה
  ולא  נתקנה  ההפטורה  רק )ה"ם  פאדוא"מהר(

ן "תשובת  הרמב(ורה  בצבור  אחר  שקראו  בת

  אבל  בלאו  הכי  אסור  לקרות  עם )ט"סימן  קצ

הברכות  שלפניה  ולאחריה  אבל  בלא  ברכה 
 :)בית יוסף(שרי 







    

 
  




 
   ואם  קראו :  הגה

למפטיר  מי  שאינו  יודע  לומר  ההפטורה  יכול 
 :לעשות כןאחר לאומרה אבל לכתחלה אסור 



    
    

ושנים  לא  יאמרו  ההפטורה :  הגה
ש "ריב(בפעם  אחת  דתרי  קלי  לא  משתמעי  

 :)ז"סימן ל


 
   

ועיין  לקמן :  הגה
ונהגו  להזכיר אחר קריאת התורה .  ח"סימן  תכ

נשמת  המתים  ולברך  העוסקים  בצרכי  צבור 
שבולי הלקט והגהות מרדכי (כל  מקום  לפי מנהגו 

ונוהגין  לומר  יקום  פורקן .  )פרק  קמא  דשבת
  וגם  כן .ואין  בזה  משום  איסור  תחנה  בשבת

נוהגין  לומר  אב  הרחמים  ובכל  יום  שאין 
אומרים  בו  צדקתך  וצדקתך  אין  אומרים  אותו 

וכן  כשיש  חתונה  או  מילה  ויש  מקומות  שאין 
אומרים  אותו  כשמברכין  החדש  מלבד  בימי 

 :הספירה והולכים בכל זה אחר המנהג

–
 





 



 

 




     

) דהיינו  בשמחת

 ):תורה שאז משלימים הצבור


) ועיין  לעיל
 ):ו"סימן קמ
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הגה :

מרדכי  הלכות (וכן  אין  צריך  לקרות  ההפטורות  

  ומכל  מקום  נהגו  לקרות  ההפטורה )קטנות

ובשבת  של  חתונה  יקרא  ההפטורה  של  שבת 
 :)א"י סימן ק"פסקי מהרא(ולא שוש אשיש 

–
 









ואם  התפלל  אותה :  הגה
אוהל  מועד  בשם (א  קודם  תפלת  שחרית  יצ

 :)י פרק תפלת השחר"א ור"הרשב


ואחר :  הגה
כך  חוזר  השליח  ציבור  התפלה  כמו  בשאר 

 :)בית יוסף בשם שבולי לקט(תפלות 
    




 



)טור,  ומחצה (




בית (ומיהו  אם  הקדים  של  מוסף  יצא  :  הגה

.  )א"יוסף  בשם  הרשב

    



ומיהו  אם  הגיע  מנחה  קטנה  יתפלל :  הגה
.  )ש  בשם  ירושלמי"י  והרא"הר(מנחה  תחלה  

     


 


)ג"ועיין לעיל סימן קל:( 

–
 







ויש  אומרים :  הגה

  וכן  נהגו 'דאין  צריך  לומר  ורחמיו  מרובים  וכו
 :)ד"ם פרק כ"רמב(

–
 

הגה :
רק  קמא מרדכי  פ(ואפילו  לומד  ומתפלל  אסור  

 :)דשבת



וכן  מי  שיש  לו  עונג  אם  יבכה  כדי  שילך :  הגה

אגור  בשם (הצער  מלבו  מותר  לבכות  בשבת  

 :)שבולי לקט


)דבר פירוש  

)  קבוע



 







וכל  שכן  אם  היה :  הגה

ביום  ראשון  חנוכה  או  ראש  חודש  או  פורים 
או  יום  טוב  אפילו  יום  טוב  שני  של  גליות 

שאין  להתענות  עד  אחר  כך  ויש  אומרים  מי 
שישן  שינת  צהרים  וחלם  לו  חלום  רע  יתענה 

מחצי  היום  עד  חצי  הלילה  ואז  יבדיל  וביום 

ום  השבת הראשון  יתענה  כאלו  התענה  כל  י

 :)כ"מ(






    


     


  

    




    


 



ויאמר  אחר  תפלתו  רבון  העולמים  גלוי :  הגה

 :)אור זרוע הלכות תענית( כמו בחול 'וכו


    


וכן  מי  שיש  לו  סעודות  כל  יום :  הגה

כמו  בשבת  ישנה  בשבת  להקדים  או  לאחר 
 :)ב וטור"גמרא פרק כ(

 



     
    





) ועיין  לקמן  סימן
 ):ג"ו סעיף י"תקע

 






 


