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        ::::הההה""""עעעע    תרומהתרומהתרומהתרומהשבת שבת שבת שבת     אאאא""""גנס שליטגנס שליטגנס שליטגנס שליטיהודה יהודה יהודה יהודה מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורינו הרב מורה מורה מורה מורה שעור שעור שעור שעור 
        
        

        חובת קריאת ארבע פרשיות חובת הציבור ה� או חובת היחידחובת קריאת ארבע פרשיות חובת הציבור ה� או חובת היחידחובת קריאת ארבע פרשיות חובת הציבור ה� או חובת היחידחובת קריאת ארבע פרשיות חובת הציבור ה� או חובת היחיד
        

יש אומרי� שפרשת זכור ופרשת פרה אדומה חיבי� " 1כתב בשלח� ערו�  .א
 ".לקרות� מדאורייתא

ע שקריאת פרשת פרה "כ השו"אול� רבי� מ� האחרוני� תמהו על מש
ועל כ� , 2דהיכ� מצאנו בתורה חובה לקרות את פרשת פרה, מ� התורהחובתה 

  .הסיקו להלכה רוב הפוסקי� שאי� חובתה מ� התורה

והרבה אחרוני� כתבו שפרשה זו אינה "כתב על זה  3ובמשנה ברורה  .ב
� ודאפילו במצוה דרבנ� ג� כ� צריכי� לכו ...'ס' ועיי� לעיל בסי, מדאוריתא

 ".לצאת ידי המצוה

שצרי� כל אד� קוד� קריאת פרשת , לנו כא� המשנה ברורה להלכהוחידש   .ג
 .פרה לכו� לצאת ידי תקנת חכמי� לקרוא את פרשת פרה

דלכאורה א� קריאת פרה הינה , הדברי� מחודשי� מאוד' ומסברא לכאו  .ד
ולא מצאנו שיצטר� האד� בקריאת , הרי היא ככל קריאת התורה, מדרבנ�

ט לכו� לצאת "ובקריאת מוס# יו, יאה זוראש חודש לכו� לצאת ידי תקנת קר
 .ע"וצ', ידי תקנה זו וכו

לכו� לצאת , ג� לכאורה לא מצאנו שיש חובה בכל קריאת התורה על כל אד�  .ה
ובטע� הדבר נראה שהוא או שקריאת התורה [. ידי תקנת קריאת התורה

 )א# א� נאמר שחובת היחיד היא(או , חובת הציבור היא ולא חובת היחיד
 .]ואי� כא� מצוה כשלעצמה, התורה היא סני# למצות תלמוד תורהשקריאת 

כתב לחדש שא# א� נימא שקריאת התורה חובת הציבור  4ה"והנה בשל  .ו
א# (, וכל אחד מחויב לשמע�, מ ארבע פרשיות חובת היחיד ה�"מ, 5היא

 .)נ ששומעי� את קריאת�"שיש עשרה בביהכ
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 .'ה סעיף ז"ח תרפ""או 
2

ועל כן בזמננו שאין לנו אפר , ובספר משך חכמה כתב דבזמן שריפת הפרה היה חובה לקרוא את הפרשה 

  .ה חייבים אנו לפחות בקריאתהפר

ה הקריאה היא תנאי "גם בלא, דמלבד דהלא לא בכל שנה היו צריכים לשרוף עוד פרה, ע"ד הדברים צ"ולענ

  .בלי מעשה המצוה עצמו, אין מקום לתנאי זה' ולכאו, במעשה המצוה
3

  .ו"ק ט"שם ס 
4

 .פרשיות' ענין ד 
5

  . ד דברים אחריםמ שכשיש עשרה ששומעים יכולים האחרים ללמו"ונ 
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יא מ� התורה בודאי שהרי שמיעת זכור שה, ה את חידושו"והוכיח השל
, פרשיות כאחד' ל את כל חובת ד"ומדכללו חז, שחובת כל יחיד ויחיד היא

  .מ שדי� כול� שוה וכול� חובת כל יחיד ויחד ה�"ש

פרשיות בתו� כל פרטי תקנת ' שמנה את תקנת ד �6"ולכאורה מדברי הרמב  .ז
 וכדי� כל קריאת התורה כ�, משמע לכאורה שאי� גדר� שונה, קריאת התורה

 .ע"וצ, ה"ודלא כהשל, ואי� כא� תקנה אחרת, פרשיות' די� ד

� לא הוזכר שקריאת פרשת זכור מ� הספר חובתה "אלא דבאמת ברמב[
ה היא רק "וכל ראיית השל, ל דמדרבנ� היא"ובפשטות נראה דס', מדאו

  ]. היא' לסוברי� דקריאת זכור מ� הספר מדאו

יובנו היטב דבריו שצרי� לכו� לצאת  ,ה"ב כדעת השל"והנה א� יסבור המ  .ח
,  דלא די שמכו� לצאת ידי תקנת קריאת התורה היא, ידי חובת פרשת פרה

וחייב , הפרשיות' דכא� יש תקנה כשלעצמה שכל אחד מחויב לשמוע את ד
ז אי� זה דוקא "ולפי(, לכו� לצאת ידי המצוה ככונה לצאת ידי קריאת המגילה

 .)ותהפרשי' ה בכל ד"בפרשת פרה דה

שמי שחבוש בבית הסוהר אי�  7ה כתב במשנה ברורה"אול� בסימ� קל  .ט
 8וביאר ש� בביאור הלכה, ת אליו מלבד בפרשיות זכור ופרה"להביא ס

ל דאי� חל על יחיד מצות קריאת התורה "דמ� הדי� י: "ל"בטע� הדבר וז
ומבואר דנקט בפשיטות שא# פרשת , ..."ד"בזמ� שאי� יכול ליל� לבהמ

חודש אי� חובה על היחיד לשמע� אלא חובת הציבור ה� ודלא שקלי� וה
ל שכתב שחובה לכו� לצאת ידי "ב הנ"ע שוב דברי המ"כ צ"וא, ה"כשל

 .ב"וצ, חובת קריאת פרה

שקריאתה היא כעי� הכרזה [ב לחלק בי� קריאת שקלי� "ל למ"ואולי ס  .י
, ]שקריאתה היא כעי� קידוש החודש[וכ� פרשת החודש ] שיביאו שקלי�

כ קריאת פרה "משא, שבה� מסתבר שחובת ציבור ה� ולא חובת היחיד
שבה מסתבר שחובת , י קריאת הפרשה מעי� טהרת הפרה"שענינה להיטהר ע

 .   ע"וצ, היחיד היא
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  .ג מתפילה"פרק י 
7

 .ו"ק מ"ס 
8

  .ה אין מביאין"ד 


