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  אד� ב� נו�

  

  המנהגי� השוני� בקריאת  המפטיר

 ישנ�, הלכה למעשה. בכתבי היד התימניי� לא ציינו המעתיקי� מהיכ� קורא המפטיר

כל אחד יקרא כמנהג אבותיו כבר הורו רבותינו שו, כמה מנהגי� בזה אצל יהודי תימ�

ורר מחלוקת בבית הכנסת העיקר לא לע"א� . או כמנהג בית הכנסת שבו הוא מתפלל

  1".בשביל דברי� כאלה

  

א� . שה פסוקי�וי רוב של"שזה עפ, מהיכ� שצוי� בדפוסי� המפטיר קורא �מנהג א 

או ) במדבר, פרשיות בראשיתכמו ב(כשהפרשה האחרונה היא בת ארבעה פסוקי� 

מהטע� , קוראי� את כל אותה הפרשה, )שלח, כמו בפרשיות וירא(חמישה פסוקי� 

  2.שאי� משיירי� בפרשה פחות משלשה פסוקי�

ד משרקי בשתילי "כ� פסק מהר. חלק מהבלדיוכ� נוהגי� ג�  מנהג זה הוא מנהג השאמי

כ� היה המנהג בבית הכנסת ו 5.והרב יוס! צובירי 4 הרב חיי� כסארו וכ� פסק3,זיתי�

  . ועוד7,בבית הכנסת בית אלמסורי 6, בבית הכנסת בית אלשי�,בית אלאוסטא

  

                                                 
, הביאה הרב אברה� חמאמי בספרו מנחת אברה�,  לשונו של הרב יוס! קאפח בתשובה כתב יד1

 .פ' עמ, ט' ח סי"או
כמו (חמישה וא! שישה פסוקי� כדי להתחיל מתחילת העניי� ,  ויש פעמי� שהמפטיר קורא ארבעה2

 ).נצבי�, כמו בפרשיות אחרי מות(ב או כדי לפתוח בדבר טו, )ל� ל�, בפרשיות נח
 .ק א" ס,קלח'  סי3
 .הלכה ד, פרק יב, תפילה' � הל" בחיבורו ש� טוב על הרמב4
 .רק יחפ, חלק ב, יוס! בריצבור  ו5
 ח"וא,  אברה� חמאמי בספרו מנחת אברה�הביאה הרב,  כתב הרב יוס! קאפח בתשובה כתב יד� כ6

 .פ' עמ, ט' סי
 .פו' עמ, ש�, הרב אברה� חמאמי; א"ב עד! רפ, צאלח בתכלאל ע# חיי� השל�הרב שמעו�  7



הפרשה האחרונה היא בת ארבעה או כש  ג� המפטיר קורא שלושה פסוקי�–מנהג ב 

   .חמשה פסוקי�

 וציי� שכ� כתב ג� אביו 8,כמו שכתב הרב שלו� יצחק הלוי, כ� הוא מנהג חלק מהבלדי

  9.וכ� כתב הרב שמעו� צאלח, הרב יחיא יצחק הלוי

  

  וינאז השתפר וברמד בשתפרל ש י�ירפטהמ

 בפרשת במדבר ובפרשת האזינו שהמפטיר אינו הקפידו,  מהנוהגי� כמנהג השני10רבי�

 11.כדי לא לפתוח בעניי� שאינו טוב, ומתחיל להפטיר בתחילת הפרשה, משייר בפרשה

אלא בפסוק שלפניו , )יז, במדבר ד ("אל תכריתו"בפרשת במדבר אינו מתחיל בפסוק 

ובפרשת האזינו אינו מתחיל . )ש� פסוק טז ("אל משה ואל אהר� לאמר' וידבר ה"

אל משה בעצ� ' וידבר ה" כ� א שני פסוקי� קוד�אל, )נ, דברי� לב" (ומות"בפסוק 

  ).ש� פסוק מח" (היו� הזה לאמר

ר יחיא "כ� כתב הרב נתנאל אלשי� בש� אביו מוהרו, כ� שמעתי מזקני� רבי� במפורש

  13. וכ� העיד הרב פינחס קרח שכ� הוא מנהג�12,ל"אלשי� זצ

  

וישמעאל " שמעשה היה בפרשת ל� ל� שהמפטיר התחיל בפסוק 14שמעתיבדומה לזה ו

שהיה יכול להתחיל , למפטיר )צאלח( אברה� צדוק הרבולאחר מכ� העיר , "בנו

  .ויה יותרשהיא פתיחה רא, "ואברה� בנו"מהפסוק שלפניו 

  

                                                 
 .מד' סי, חלק א, ת דברי חכמי�" ש8
 .א"ב עד! רפ,  תכלאל ע# חיי� השל�9

10 �בש� אביו הרב יחיא ) סו! חומש תורת אבות, דיני קריאת ספר תורה( מדברי הרב נתנאל אלשי

א� אי� הדברי� כ� , מנהג זה נהגו כל אלה שמקפידי� לקרוא רק שלושה פסוקי�באלשי� משמע ש

 . כמו שאכתוב לקמ�
שמה ) כ' עמ, תשובה נח, ד"תשמ'מהדורת ה(ת החיי� והשלו� "פ שהרב חיי� כסאר כתב בשו" אע11

ת ישראל כגו� ברכות וכללות שמדבר על כללו"היינו דווקא כ, שאמרו שהעולה לתורה פותח בדבר טוב

 ."לא אמור, אבל בדבר דלא שיי� אלא גבי יחיד,  וכיוצא בה�
 .סו! חומש תורת אבות,  דיני קריאת ספר תורה12
 .ה ולעניי� לפתוח"ד, ק א"ס, קלח' ית רענ� על שתילי זיתי� סי הובאו דבריו בז13
 . מהרב ינו� צדוק14



 )במדבר והאזינו (פרשיות אלו ג� בוהגשנ ,נהג השנימהגי� כוהנהיו מעטי� אמנ� 

וכ� היה המנהג ,  לפתוח בפתיחה ראויה יותרושש חאל ו,לקרוא א� ורק שלשה פסוקי�

.בבית הכנסת בית צאלח
15

  

  

  פסוקי� בסו� חומשחמישה 

המפטיר קורא  16שבסו! חומש, והוא, נוס!יי� מנהג על מנהגי� אלה יש להוסי! ולצ

כמו ,  בתקופות קדומותעתיק שנהג בתימ�מנהג זה הוא מנהג . חמישה פסוקי� דווקא

עד הדור האחרו� . ש שבזי בסידורו"מארי במדרש הביאור ומהר'שכתב הרב סעדיה אלד

�דותי וכפי שראיתי ביל. נשמר בבית הכנסת בית אלאוסטא ובבית הכנסת בית אלשי

  .כ� היה המנהג א! בכמה מחוזות מחו# לצנעא, וכ� שמעתי מזקני�

ומה שהוסי! עליו הרב , לתועלת המעייני� אביא כא� את דברי הרב יוס! צובירי בעניי�

  .אברה� חמאמי

  

    לללל"""" יוסף בן יעקב צובירי זצ יוסף בן יעקב צובירי זצ יוסף בן יעקב צובירי זצ יוסף בן יעקב צובירי זצבבבבררררההההדברי דברי דברי דברי 

 )'ח סימן א"פרק י' ויצבור יוסף יוסף בר חלק ב(

דקריאת המפטיר בתורה ביו� שבת בסיו� ארבעה , תינוהמנהג מקובל בידינו מאבו

דביתר הסדרי� חוזר המפטיר , שונה מקריאתו ביתר הסדרי�, סדרי� שה� סו! חומש

אבל כשהוא קורא בסו! כל , שלשה פסוקי� או יותר, וקורא ממה שקרא השביעי בסו!

  .ת מחמשה פסוקי� ולא יותר על חמשהצרי� לחזור ולקרוא לא פחו, חומש

המפטיר חוזר וקורא בו ממה שקרא , א דבסו! סדר ויחי שהוא סיו� חומש בראשיתוהו

  .עד סו! הסדר, )ב"כ' ש� נ(' � וכומ� וישב יוס! במצרי, חמשה פסוקי�, השביעי

, )ה"א� חל בו הפסקה בי� פרשיות שזפ(וכ� בסו! סדר פקודי שהוא סיו� חומש שמות 

, עד סו! הסדר, )ה"ל' ש� מ(' ס הענ� וכומ� ויכ, המפטיר חוזר וקורא בו חמשה פסוקי�

וה� מפני שזאת פרשה בת , ה� מפני שזה סו! חומש כאמור, ובזה ישנ� שני טעמי�

  . אחד או שנידאסור לשייר בה פסוק, חמשה פסוקי�

המפטיר חוזר וקורא בו חמשה , וכ� בסו! סדר בחקתי שהוא סיו� חומש ויקרא

                                                 
 .וכ� קיבלתי מזקני�, פו' ש� עמ,  הרב אברה� חמאמי15
א� בסיו� חומש דברי� המפטיר קורא . שמות ויקרא ובמדבר, כמוב� שהכוונה לחומשי בראשית 16

 ." השמיניביו�"מעניי� היו� בספר שני 



  .עד סו! הסדר, )'ז ל"ש� כ(' # וכומ� וכל מעשר האר, פסוקי�

המפטיר חוזר וקורא בו חמשה ,  וכ� בסו! סדר מסעי שהוא סיו� חומש במדבר

  .עד סו! הסדר, )'ו ט"ש� ל(' מ� ולא תסב נחלה וכו, פסוקי�

, והנה המנהג הזה נכו� וקיי� בינינו עד היו� כפי שהיינו נוהגי� אז בתימ�

, אשוני� נחל� עד�והוא אחד המנהגי� העתיקי� ביותר ממורשת אבות ר

, ג"� נע"א כ"שנשתמר בי� מתפללי קהלתינו הקדושה בבית הכנסת הרשב

ל ובכמה בתי כנסת שהיו לה� "י הלוי אלשי� ז"וכ� בבית הכנסת מהר

  .בכל ערי תימ� וכפריה, חזני� קבועי� ובקיאי� במנהגי�

  

  טע� למנהג

ל קריאת שלשה "בהתא� למה שנימקו חז, ואפשר להמתיק ולסמו� המנהג בטוב טע�

דכמו ששנינו הקורא בתורה לא יפחות משלשה פסוקי� , או עשרה פסוקי�, פסוקי�

ד ריש "ש� בגמרא ד! כ(והטע� כנגד תורה נביאי� וכתובי� , )'משנה ד' מגילה פרק ד(

גמרא (והטע� כנגד עשרת הדברות , וכ� אי� פוחתי� מעשרה פסוקי� בבית הכנסת, )א"ע

כ� תיקנו למפטיר בסו! כל , )'ריש הלכה ב' מי ש� פרק דובירושל, ב"א ע"ש� ד! כ

זה מה שהעלתה מצודתי , כנגד חמשה חומשי תורה, חומש לקרוא חמשה פסוקי�

וכתבתיהו בהיותי עוד בחו# , כפי אשר חנ� אלהי� אותי בימי בחרותי, בטעמו של מנהג

  .לאר#

בואי לארצנו כי ב, אשר הנחני בדר� אמת, ובקהל רב אהללנו' ועתה אודה את ה

במה שזכיתי לחשו! מקור , מצאתי או� לי שכיוונתי בזה נכונה ישר לעני�, הקדושה

ספר , שכ� הגיע לידי בהשאלה, רשו� בכתב אמת בנימוקו וטעמו, עתיק למנהג עצמו

ל "מארי ז'דר סעדיה ב� דוד אל"חיבורו של הר, מדרש הביאור כתיבת יד יש� נוש�

ב "היא אתשנ, א ליצירה" בשנת חמשת אלפי� רחי היה(מחכמי תימ� הקדמוני� 

והמפטיר , ל"דבסו! פרשת ויחי שהיא סו! חומש בראשית הוא כותב בזה, )לשטרות

  17.ל אות באות" עכ, חמשה חומשי תורהכנגד, יקרא חמשה פיסוקי� בסו� החומש

כי מנהגינו שהמפטיר חוזר וקורא בסו! כל , ובזה עלה בידינו עדות נאמנה והתברר לנו

שכ� הוא מנהג תימ� הקדו� עוד מימי , יסודו בריא וחזק, חומש חמשה פסוקי� דוקא

                                                 
שכתב שזהו כנראה חידוש של ) הערה קצא, רעא' עמ( וראה בדברי המהדיר הרב יוס! קאפח 17

 . מאות שנה זהו מנהג שנהג לפני למעלה מששפ"עכ. המחבר



,  לשו� קצר וקולע למטרהבהיותו, ועוד דמסגנו� לשונו הטהור וטעמו, קד� בעבר הרחוק

ל שהיו שמורי� עוד בכתב יד בידי הראשוני� ונאבדו "מוכח שהוא לקוח ממדרשי חז

דאתי שפיר מתאי� לסגנו� לשו� חכמי� בטע� קריאת , וכמו שהוכחתי לעיל, מאתנו

  .שלשה פסוקי� או עשרה פסוקי�

 העיד על שכ�, ל"ר שלו� שבזי זצוק"ושוב ראיתי בסידור כתב יד קדשו של כמוהר

על זאת . המנהג שכ� נהגו ביהדות תימ� לומר המפטיר בסו! כל חומש חמשה פסוקי�

  18. שהואיל בטובו וציל� לי את המקורל"אודה ברוב תודות להרב ציו� בר מעוז ני

� בהיותו וה, ה� בהיותו מבוסס אית�, ועל כ� חייבי� אנחנו להחזיק בקיו� המנהג

וא! ג� זאת נעמוד איתני� נגד כל מפתה ופתי , מורשת אבותינו מאשר גבלו ראשוני�

) ח"ב כ"משלי כ(כמאמר החכ� מכל אד� , דקאי באזהרה בלאו, יערי� להשיג גבול�

�  .אל תסג גבול עול� אשר עשו אבותי

 כ� ,שזה המנהג מקובל בידינו מאבותינו קמאי דקמאי, אחר שהוברר לנו יפה, ואגב

על כ� , שאי� מנהג זה קיי� לא במסורת אחינו הספרדי� ולא במסורת אחינו האשכנזי�

יש להעיר לאלה קצת מאחינו יהודי תימ� המתיימרי� נגדנו ומחרפי� אותנו כאלו שה� 

מדוע ואי� ה� ממאני� לשמור ג� על נוהג מקודש זה , ורק ה� משמרי� מנהגי אבותינו

ה� מחרפי� ברוח עועי� דוברי� שוא ותפל מבלי להבי� ולמה , מורשת אבות� ואבותינו

  .ויחנ� דעה בינה והשכל, הש� ירח� עליה�, בי� ימינ� לשמאל�

  

    ר סעיד חמאמיר סעיד חמאמיר סעיד חמאמיר סעיד חמאמי""""ב אברהם בב אברהם בב אברהם בב אברהם בהרהרהרהרדברי דברי דברי דברי 

 )פה' עמ, ט' ח סי"או, ת מנחת אברהם"שו(

משה ב� יוס! הלוי ' י מקורי שכתב הסופר ר"וסייעתא לזה מצאתי בפרשה צילו� כ

בתו� תאג ) א"חסיד ירושל� תשל. ל על ידי י"יו(ב ליצירה "בשנת התקעמחכמי צנעא 

אול� . ל"אני� עתיקי� הנ'א� לא המפטיר כבשאר תיג, זה סומנו חילוקי המברכי�

שהוא חמשה פסוקי� " וכל מעשר"במפטיר בסו! ספר ויקרא צוי� המפטיר על הפסוק 

סעדיה ב� דוד ' לר) י"כ(איברא ראה זה מצאתי חדש במדרש הביאור  .לסו! הספר

והמפטיר קורא : ל בסו! ספר בראשית"וז. אלדמארי מחכמי תימ� לפני כשש מאות שנה

ויתכ� כי עד , תוא� את הנאמר במדרש הביאור. בתורה חמשה פסוקי� לפני סו! הספר

  .מ ב� יוס! הלוי נמש� מנהג זה"זמנו של ר

                                                 
 . צילו� המקור ראה בספר ויצבור יוס! בר18


