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פתח תקוה תשנ"ו

'שערנ :ההפטרות

יי.י.

א .הפטרה

אחרי הקריאה בתורה בשבתוביו"ט ובתשעה באבא קוראים
קטעמספריהנביאים הנקרא הפטרה (או"חסי
'ופדסע' א)*
הטעם לשם :הפטרה לשון סיום במו "אין מפטירין אחר
הפסח אפיקומן" (פסחים פ"י מ"ח)היינו ,בקריאה זו משלימים
ם את קריאת התורה ותפילתשחרית (אבודרהםעמ'קעב)ב.
ומסיימי

ועוד ,ההפטרה תוקנהבימי שמד שגזרו לא לקרוא בתורה
והתירו לקרוא בנביאג,וע"י הקריאה בנביא נפטרו מקריאה
בתורה,לכן קראו לה הפטרה (אבודרהם שם ,ב"חסירפד).
ועוד ,ע"ש שאמרו (סוטה לט).כיון שנפתח ס"ת אסור לספר
(וכלשוחח) אפילו בדברי הלכה ,ועם תחילת הקריאה בנביא
הותר להם לפתוח ולדבר ,לכן נקראה הפטרה לשון פתיחה
ן (שמותי"גיטפטרסחטי (אבודוהם
כמו( :תהליםכ"בח)יפטירו בשפהוכ
שם בשםר"ת).

ב.עלייתמפטיר
ישנוהגים ~לות למפטיר בשבתשלפנייום השנה לאב או
לאם

(רמ"איו"דסי' שעוסעי ו)*

וכןבתעניותלפי מנהג אשכנז.

וכ"כ המנהיג שבתסי' לה ,רמאסי' קמדב ,שע"א שער טסי'יא.

הלחדשעמתונאאלייםה.ו בחור (תשבי ערו פטר) הגזירה היתה של אנטיוכוף אפיפנסעימי

ועיין או"ח סי' קמו סע' ב",ואין הכוונה שמותר לפתוח לדבר בדברים בעלמא
חלילה ,שהריודאי כולםצריכים לשמוע ההפטרה אלא כוונתו לומר
י
דיב
שמותר'ל
בדבר הלכה ,אםנפל לאחדקושיא בתוך הפרשה עלאיזה פסוק~,יכוללישא
חן
ול
עם חבידו ,שזה בשעת קריאת התורה היה ג"כ אסודכדי לשמוע הקריאתממי
הש"ץ" (לבוש שט) ,וע"ע אנצ' תל'רישכר"י.
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מדור ה :אהבתי תורתך

רנב

הטעם w~ty :שאמרו באגדה על תנא שפגש אדם מת שהיה
מתענה בעוה"ב,ועל שאלת התנאהשיב"איןמישיצילני אם
לאשיאמרבניקדישאויפטירבנביאלכבוד השםבעבורי--
 ועל זה פשט המנהג לומרבנו של מת קדיש בתרא כלי"בחודש וגם להפטיר בנביא"ה ,ומכאן המנהג שהבן עולה
ם השנה (ברנ"י או"חסי' רפד סע'א).
למפטיר בשבתשלפנייו
ג.יוגלהמפטיר
יש נוהגים שאין קוראים לעולה למפטיר בשמו לעלות אלא
ה בכבוד"י (נתר ש"טסי' תג,
"יעלה מפטיר" או "וגם מפטיריעל
מנהגי פרנקפורט עמ'קלח).

הטעם :כדי להודיע שאין קריאת המפטיר בתורה מחובת
היום ,שכן כבר קראו שבעה קרואים וקריאתו בתורההיא רק
"מפניכבודהתורה" (מגילהכג").שלאיהאכבודתורהוכבודנביא
שוה" (רש"י שם) ,אבל בשבתויו"ט שמוציאיםשני ספרי תורה
ם ולכן קוראים בשמו (נתש"טשם).
המפטיר קורא מחובתהיו
ועוד ,משום שבדרך כלל הגבאימודיע מראש לעולה למפטיר
שיעלהכדישיוכללעיין בהפטרה שיקרא ,לכןאין כבר צורך
לקרוא בשמו'.

ד .כולם קוראים

ישנוהגים שכלהציבוראומר את ההפטרהואיןשומעים אותה
מפי אחד הקורא בקול לכולת (מ"בסי' רפד ס"קיא)ח.
ה

ו
ז

ח

וכ"כ בתשובת הריב"ש סי' קטו ,הסיפור מובא גם בכלבו הל' אבל דף פח ע"א,
ובאו"ז (זיטאמיר תרכב) דףיא מובא שהתנא היה ר' עקיבא ,ובמנורת המאור נר
א' פ"א כלל א הוא מובא בשתי נוסחאות ,ומקורו באליהו זוטא סוףפי"ז .בנוסת
שלפנינו מוזכר ברכו ולא קדיש ומפטיר ,וכנראה שלהם היתה נוסחה אחרת ,וע"ע
באור הגר"איו"דסי' שעו אות ו.
סי' קמא).
בשם
ם
י
א
ר
ויש מקומות שאףשביעי לא קו
(א"י
וראה ד"מסי' קלה אות ח.
וכ"כ במג"אסי' רפד סק"ה ,ובאה"ט שם אותג.
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שערב :ההפטרות

רנג

הטעם :משום שנפסק להלכה שבקריאה שעריך להוציא
או"ח סי' מט ומג"א שם סק"א)
אחרים יש לקרוא מתוך הכתב (טוי
והקורא מתוך חומש מודפס כקורא בע"פ (ט"ז או"חסי' רפד ס"קב),

לכן אם קוראים מתוך חומשעל כל אחד לקרוא,ואין הקורא
ללהוציא אחר (שו"ת חת"מ או"חח"א"י'סח).
יכו

ה.המפטירוהגולל
העולה למפטירצדיךלהמתין בקריאת ההפטדה עדשיסיימו
לגלול את הס"ת (או"חסי' רפדסעיו).

הטעם" :ברי שלאיהיו הגוללים טרודים מלשמוע ההפטרה

מפי

המפטיר" (הש"י סוטהלט.):

ועוד" ,דאיכא בזיון לס"ת שלא נגללעדיין והם קוראים
בנביא" (שבלי הלקטסי'פ)ט.

ו .הפטרתפרשיותמחוברות
כאשר קוראים בשבת שתי פרשיות מחוברות נוהגים לקרוא
הפרשה השניהי,
מפרשיות

במפטיר את ההפטרה של
אחרי מות קדושים ,בשבת זו קוראים ההפטרה של פרשת
' תכתסעי ח בשם
אחרי מותולא שלקדושים (או"חסי' רפדסעיג רמ"אסיי

חוץ

המרדכי).

ההגפורעשםי:ותיאעונש הגלות על אסורי עריות הכתוב בשתי
נזכר בשתי ההפטרות ,אבל בהפטרת אחרי מות
נוספות גם התשובה והגאולה לאחריה ,לפיכך מפטירים בה
(לבושסי' תצג סע'ד)יב.

ט "והעולםמקילין להתחילמיד שיסתום הגולל(=כשיסיים לגולל) אע"פ שלא כרכה
במפה" (שע"א שע"ס סלט).
י לעולםמפטירין במה שקוראין באחרונה למפטיר (מנהגים דףז).
א ולא תקיא הארץ אתכם (תקראי"ח כח) ולא תקיא אתנם הארץ (שם נ'נב).
י
' לקרוא הפטרת
ו
ת
ע
ד
,
ה
ז
ג
ה
נ
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ג
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ס
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י
ב
ה
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,
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ט
ה
י אחרי
לפי יש
קדושים וראה מג"אסי' תכח ס"קי.
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מדור ה :אהבתי תורתך

רנד

ועוד,משוםשהפטרתקדושיםמזכירהתועבותירושליםולכןיש

להעדיףלקרוא את הפטרתאחרי
ז .הפטרת שבתשקלים ,החודשור"ח
אם חל ר"ח בשבת פרשת שקלים או בשבת פרשת החודש,
מפטירים בהפטרת שבת שקלים והחודש ולא של שבת ר"ח,
השמיםכסאי (רמ"אסי' תנהסעי א בשםמנהגים).
הטעם":לפי שאלו(ארבעהפרשיות) חובתםיותרגדולה משל
ר"ח" (ערוהיישמיי תנה ס"קד).
ועוד ,העולה לתורהלמפטיר.קורא בפרשתשקליםאו החודש,
ואלו את פרשת ר"ח קוראים לשביעי ,לכן יש להפטיר
בהפטרת הפרשיות,כי ההפטרהמעניןשסיימ
ו בו (מנהגים דףז
מות (מרדנימגילה פ"ד ,מט"מסיתנד).

ערוה"ששם)'ג.

ח .הפטרתשבועות ופרשתיתרו

ישנוהגים שבחג השבועות ובפרשתיתרו הרב עולה למפטיר
(אוצר דו"מ עמ'.)246

הטעם wtty :שאמרו"איןדורשיןוכו'ולא במרכבהביחיד אלא
אם כן היה חכם ומבין מדעתו" (חגיגה פ"נ מ"א) ,ובשני הימים
הללו מפטירין במעשה מרכבה (מראות הנבואה) :בשבועות
ביחזקאל פרק א,וביתרובישעי
ה פרקו (מנהגיביתיעקבסי'קפג).

ט .הפטרת ר"ח אלול
ר"ח אלול שחללהיות בשבת פרשת דאה מפטירים הפטרת
עניה סוערה לדעת המחבר ,ולדעת הרמ"א בהפטרת ר"ת
השמיםכסאי .אם ר"ח אלול חלביום ראשוןמפטיריםעניה
סוערהולא מחר חודש (או"ח סל תנהסעי א ורמ"א שםסעי אוב).

הטעם :לדעת המחבראין להפסיק בהפטרותז' דנחמתא
הרמ"אאין בהפטרת השמים כסאי (של שבת
שם  p"Dה4
קה
דו
*משוםשיש בפרק זהפסוקי נחמה (מנהגים דףיח).
-ד"ח)-הפסל

(מ"ב

יג

ראה קצוש"עסי' קם סע' א.
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