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 הלכות קריאת המגלה 

 לה על הקלףתיבת ברכות המגכ

בשלחן לשון מרן וזה כשר. ו ואם כתב, כתוב ברכות המגילה על קלף שבתחילת מגילה כשרהאין לכתחלה ל

 .שהיא נקודה, וכן אם כתב בה בדף הראשון ברכות ופיוטים אינה נפסלת : מגילה(סי’ תרצ”א סעיף ט’)ערוך 

לא יכתוב ברכותיה  תב: ולכתחילהכ ( ”ק כ”ו)ס . והמשנה ברורה (ח”א סי’ ש”ע)והמקור מתשובת הרשב”א 

 .1בה

 מגלה  עמים בטכתיבת ה

 .2מותר לכתוב את הטעמים במגלה ולברך ולקרוא ם, אם אין מי שיודע לקרוא את המגלה בטעמי

 קריאת המגלה ללא טעמים

 .3, מותר לקרוא את המגלה ללא טעמים אם אין מי שיודע לקרוא את המגלה בטעמים

 הלכות ברכת כהנים 

 "יברככך"אם החזן יקריא תיבת 

קכ )סי'  ערוך  השלחן  מרן  סי"ג("דעת  תיבת  שהכה ח  מתחילים  החזן  מעצמם,    "יברככך"נים  ל מתחיואין 

וישמרך".   "ה'  מתיבות  אלא  הקבלה  ואלהקריא  שלפי  הכרח  יברככךין  מתיבת  להקריא  החזן  שיש  יתחיל   ,

ולכן במקומות שנוהגים שהחזן מתחיל להקריא מתיבת "יברככך", אין למחות בידם, אומרים להם    חולקים בזה.

 בשפה רכה.  

יברככך.   תיבת  גם  יקריא  שהחזן  יותר  הנכון  צריך  אבל  שאין  היינו  מקריא,  החזן  שאין  לסוברים  גם  שכן 

 שצריך החזן להקריא.  ם יש לחוש לסוברי להקריא, ולפיכך

שאם החזן  נה בלחש,  רם תיבת "יברככך", מכל מקום נכון שהחזן יאמר  וגם הנוהגים שאין החזן מקריא בקול

 .4ת יברככך, נמצא שאינו אומר רק "ה' וישמרך", ואין לזה משמעות אינו מקריא תיב
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 יעתא דשמיאבסי

 

 

 

 

 שליט"א מרן ראש הישיבה פת הדורמו פסקי
 תשפ"ב  יב אדר א' – בגליון כ"

 בתוספת מעט נופך ממקורות נוספים מכתבי מרן  -מלוקטים מהשיעור השבועי האחרון הנדפס בגליון "בית נאמן" 
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 פניית הכהנים לימין ושמאל

וכן   ונים הכהנים לימין שמאל ואמצע. )וסימניך יש"א, ימין שמאל אמצע(.ת באות כ', פבכל תיבה שמסתיימ

 . 5תיבה האחרונה "שלום" ב

 ברכת כהנים בימות החול 

, שהכהנים מברכים ברכת כהנים בימות החול. אבל הנכון לברך ברכת כהנים גם בימות החולא נהגו  בחו"ל ל

קכ"ח( )סי'  יוסף  הבית  מרן  וככדעת  שגם .  בתונס,  רחמים"  "כסא  בישיבת  זצ"ל  הגאון  מארי  אבא  הנהיג  ך 

 . 6הגדולים מדוחק( א עםנושאים כפיהם אל   כי יש רווקים שאינםהכהנים הרווקים ישאו כפיהם )

 הינו" כשאין כהנים אמירת "אל

"אל יאמר השליח צבור  לנשיאות כפים,  כהנים  אין  ב  ונהיאם  וואלהי אבותינו  ו'. כרכנו בברכה המשולשת" 

ניו שאומר "יאר ה' פניו" יהיו פיפנה לצד ימין, וכ  כשאומר "וישמרך"היה לכיוון ההיכל, וכשאומר "יברככך" י

 יחנך" לצד שמאל.כלפי ההיכל, "אליך ו

 , אלא אומרים כן יהי רצון.  םעונים אמן אחר הפסוקיואין הצבור 

ובפסוק  בזכות אברהם",    רצוןכתב שאחר הפסוק הראשון יאמר "כן יהי   בספר חסד לאלפים )סי' קכ"ז אות ב'(ו

ן יוסף ודוד". רצון בזכות יעקב ובזכות משה ואהר   השני "כן יהי רצון בזכות יצחק", ובפסוק השלישי "כן יהי

" יאמר  "כן יהי רצון, ורק תיבות  )שלא יפריע לחזן(  ואנו אין נוהגים בזה, ומי שרוצה לנהוג בזה יאמר בלחש

 .7ל רםבקו

 הלכות קריאת שנים מקרא ואחד תרגום 

חרית, בטלית ותפלין. ואם לא הוא ביום ששי אחר תפלת שהזמן המובחר לקריאת שנים מקרא ואחד תרגום,  

רשאי לקרוא הפרשה בליל שבת. וכך נהג הגאון רבי    ום ששי,. ואם לא קרא ביבבוקר, יקרא במשך היוםקרא  

 .8)סימן רפ"ה( , וכתב כן בספרו פקודת אלעזר ובואלעזר בן ט
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 נכתב ונערך בחסד ה' עלי 

 ע"ה יצחק מאזוז ס"ט 

 "הלכות מעשיות"  בברכה ניתן לשלוח למכון  הערות והארות יתקבלו

   בראשות מורנו הגאון הגדול הרב מצליח חי מאזוז שליט"א

 וכן ניתן להצטרף לקבלת הגליונות במייל,  

 A025606532@gmail.comשלחו ל: 

mailto:A025606532@gmail.com

