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יו"ל ע"י מכון הלכה חב"ד )ע"ר(                                                                 מוגש לרגל חד השבועות תשפ"א

עריכה: הרב שמואל מקמל. 
הגהה: הרב משה קורנוויץ.

הבאת 
הילדים 

לשמיעת 
עשרת 
הדברות

יש להשתדל להביא לבית הכנסת בחג 
השבועות את כאו"א מישראל כולל 
ילדים הכי קטנים שזה עתה נולדו, 

לשמיעת עשרת הדיברות. 

בשעת קריאת התורה ובפרט בזמן 
קריאת עשרת הדברות, ישגיחו 

ההורים על בניהם שלא יבלבלו ויסיחו 
דעת המתפללים.

מניין 
מיוחד 

לקריאת 
התורה

ניתן לקיים מנין נוסף רק  בתנאי 
שישנם לפחות עשרה אנשים בני 

מצוות הנוכחים בחדר, ואשר לפחות 
ששה מתוכם עדיין לא שמעו קריאת 

התורה. וצריכים להיות נוכחים במקום 
עד אחר סיום ברכות ההפטרה. 

יש לקרוא את הקריאה כולה, כולל 
המפטיר. ואין לקרוא רק את 'עשרת 

הדברות'.

יצאו 
מקצת 
האנשים

כאמור, כל משתתפי המניין אסורים 
לצאת עד סיום ברכות ההפטרה, אך 

אם בכל זאת יצאו מקצתם לאחר 
שהתחיל העולה הראשון לברך, אפשר 

לגמור את כל קריאת התורה )אך אם 
אם רק אמר "ברכו" ועדיין לא התחיל 
את הברכה עצמה לא ימשיך לברך(, 

ויאמרו חצי קדיש אחר הקריאה. 
אבל לא יקראו עולה נוסף לעליית 

מפטיר, אלא יקראו את ההפטרה ללא 
ברכותיה.

הגרלות 

אין עורכים הגרלות בשבת ויום טוב. 
לכן אם מעוניינים לערוך הגרלה מותר 

לחלק כרטיסי הגרלה ביו"ט )וראוי 
שעל הכרטיסים יהיו דברי התעוררות  

ויראת שמיים ולא סתם כרטיסים(. 
ואת ההגרלה עצמה יערכו לאחר החג. 
כמו"כ ניתן לחלק פרסים ללא הגרלה. 

הבאת ילדים לשמיעת 
עשרת הדברות

ב"ה

מקורות: ראה שו"ע אדה"ז סס"ט ס"ה. שו"ת יד מאיר מהדו"ק 
ס"ג. קצוה"ש ספ"ח ס"ד. לקו"ש חכ"ח ע׳ 315. וראה בהרחבה 

'הלכה למעשה – מועדים' )בהוצאת מכון הלכה חב"ד( חג 
השבועות פי"ג.
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 ניתן לרכוש את ספרי הלכה למעשההסדרה הושלמה
בחנויות הספרים המובחרות
מצטרפים לאחד ממסלולי התומכים של מכון הלכה חב"ד ומקבלים 
את הספרים )בהתאם למסלול( עם צאתם לאור עולם ישירות לבית

לפרטים והצטרפות: 02-3011770
ליקוט מקיף והדרכה על כל מועדי הקיץ 

בצירוף תיקון ליל שבועות
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