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 הלכות קריאת ספר תורה
 

 סדר קריאת התורה ביו� חמישי ושני.קלה
 )ד סעיפי�"ובו י(

 
אי� פוחתי
 מה
 ואי� מוסיפי� .  בשני ובחמישי ובשבת במנחה קורי
 שלושה.א

 . ביאעליה
 ואי� מפטירי� בנ
 

dbd: 
zqpkd ziaa mipzg ipy eid m`e ,mil`xyi mde ,drax` zexwl siqedl xzen ,

siqedl xzeny aeh meik ied edciclc .zixa ilra ipyl oicd `edc d`xpe , aeh meic
`ed dly .pwz oniq onwlck"h.aeh meie zay oice-tx oniq yix onwl oiir " oiprl a

dtqed. 
 

ובשבת , ובשני וחמישי, ש
 קורי
 במנחה,  מקו
 שמפסיקי� בשבת בשחרית.ב
 .הבאה

 
dbd: 

 xeaiva dyxtd z`ixw zg` zay elha m`- mr dyxt dze` oixew d`ad zayl 
zay dze`l zkiiyd dyxt .vx oniq onwl oiire"a. 

 
 . אחריו ישראל, אחריו לוי,  כה� קורא בתורה ראשו�.ג
 
והוא , אר� קוד
 לקרות לפני חכ
 גדול ישראל שאפילו כה� ע
 ה� המנהג הפשוט.ד

 ?שא
 אינו יודע לקרות היא� יבר� על התורה. שהכה� יודע לקרות
 

dbd: 
lw oniq onwlck jka ibq dlna dln xeaiv gilyd mr zexwl lkei m` edin"h.  

 
וקוראי
 ,  אינו רשאי להפסיק�"שמע" א
 ספר תורה פתוח והכה� קורא את .ה

 . ישראל במקומו
 

dbd: 
zekeqe gqt xg`y zeiprza oke, oixewy'lgie ,'l`xyil oixew dprzn odkd oi` m` .
zqpkd zian odkd jliy aehe. 

 
 באורי�

 .עבור� �דלדידהו. א
 . המוהל והסנדק, אבי התינוק: וה�, הנוגעי� הישירי� בברית מילה �בעלי ברית

 .מנהג שפשט בקהילות ישראל �מנהג פשוט. ד
 .די בכ� � סגי בכ�. אבל �מיהו. ד
 . יא. שמות לב �  החל מ פסוקי��' ויחל'. ה



 הלכות קריאת ספר תורה. קלה
 
 אינו �א
 נכנס הכה� לבית הכנסת אחר שהתחיל הישראל לבר� ברכת התורה.ו

ועומד הישראלי בתיבה עד שישלימו כה� ולוי . לא הוי התחלה" ברכו"אבל . פוסק
 .  ולא יעלה אחריו לוי, קורא ישראל במקו
 כה��א
 אי� כה� בבית הכנסת. ואז יקרא

 
dbd: 

 l la`-'oey`x 'zelrl lkei .mixne` eze` oixewyke :'odk mewna ' dfy xnel erhi `ly
odk.    

 
  וקרא הכה� וסבור שאי� ש
 לוי והתחיל לבר� �א
 היו כה� ולוי בבית הכנסת . ז

 . אי� מפסיקי� אותו�ברכת התורה שנית
 
אבל .   כה� שקרא ראשו� מבר� שנית וקורא במקו
 לוי�
 אי� לוי בבית הכנסתא. ח

 . שלא יאמרו שהראשו� פגו
, לא כה� אחר
 
 .כדי שלא יאמרו שאחד מה
 פגו
, וכ� לא יעלו שני לויי
 זה אחר זה.ט
 
: כשקורא לשני, ואומר החז�. נהגו לקרות כה� אחר כה� בהפסק ישראל ביניה
. י
 .וכיוצא בזה נוהגי
 בלוי אחר לוי. 'א� על פי שהוא כה�'

 
dbd: 

l ok mb zelrl xzen okle'xihtn '`peeb i`d ika .`xew m`e :'xihtn ' yegl oi` mzq
enbtl ,eny xikfn `l ixdc .dray oipnl iel e` odk zexwl oi`c mixne` yie . la`

iel e` odk zexwl oileki oipnd mlypy xg`l .picna oibdep okeel` ze . mewna edine
dpey`x `xaq` jenql yi wgece jxev.       

 
לא יקרא לאחר בש
 , ואינו ש
' לוי'או ' כה�': שא
 קרא החז�: יש מי שאומר. יא

 . אלא אחר יעלה מעצמו, משו
 פגמו של ראשו�
 

dbd: 
ebdp oke .dxezl xg` odk `exwl leki odk `edy xeaiv gily.   

 
 באורי�

כדי שלא תהיה ברכה  �אינו פוסק , ' הש�ברו� אתה 'שאמר "  �אחר שהתחיל הישראל. ו

  .לא מהוה �לא הוי ). 'משנה ברורה' " (לבטלה
 . נכתב במזרח אירופה �במדינות אלו   .בצורה כזאת - בכי האי גוונא. י
. לוכה� שהתחת� ע� גרושה או ע� חלוצה או שאביו הכה� התחת� ע� אחת מא �פג� בכה�.  יא�. י

 .מב, מ. עיי�  לעיל סימ� קכח. כה� זה מנוע מנשיאות כפי� ומהכיבודי� המגיעי� לכה�
טקס של ', חלו� '� חייב לשאת את האלמנה או ל �'היב� '�אחי הנפטר .  אלמנה ללא בני��' חלוצה'

הלכות �ספר קדושה, יד החזקה,�"רמב.   ט"קס. אב� העזר סימני� ז, עיי� שלח� ערו�(. התרת הזיקה בי� האלמנה והגיס

). יט�איסורי ביאה פרקי� יז 



 
 הלכות קריאת ספר תורה.קלה

 
אותו ישראל קורא ראשו� מפני ,  א
 יש ישראל אחד ביניה
�עיר שכולה כהני
. יב


קורא כה� , וכל שאי� בה
 ישראל כדי ספק
 או שאי� ש
 ישראל כלל . דרכי שלו
והוא הדי� . שאי� ש
 אלא כהני
שהכל יודעי
 , שאי� ש
 משו
 פג
, אחר כה�


 .לעיר שכולה לויי
 
א
 אי� כה� אלא סומא או . 'ב סעי� ג" בסימ� רפ�א
 קט� קורא בתורה בציבור. יג

 . ג. ט סעיפי
 ב" בסימ� קל�שאינו יודע לקרות 
 
אפילו בראש ,  אי� מביאי
 אצל
 ספר תורה �בני אד
 החבושי
 בבית האסורי
. יד


 .השנה ויו
 הכיפורי
 

dbd: 
cal d`ixwd zrya `wec epiide.mcew miinei e` mei dxez xtq el mipikn m` la`- 

xzen .aeyg mc` `ed m`e ,ixy oipr lka. 
 

 הלכות קריאת ספר תורה.קלה
 מקורות 

 �"תנ
    )1 (מקדשכ
'  כי את לח
 אלהי� הוא מקריב קדש יהיה ל� כי קדוש אני הוקדשתו

 .)ח.ויקרא כא(
  .)ט. דברי	 לא( )2 ( את התורה הזאת ויתנה אל הכהני
 בני לויויכתב משה

לשרתו '  קדש קדשי
 הוא ובניו עד עול
 להקטיר לפני הויבדל אהר� להקדשו

 .)  יג. כג. דברי הימי	 א( )3 ( עד עול
ולבר� בשמו
 

 �"פרשנות על התנ
 )י על הפסוק"רש(". לפתוח ראשו� בכל דבר, נהוג בו קדושה"�הכה� .1
כשנגמרה כולה נתנה לבני ."לפני סיו
 חייו כותב משה רבנו ספר תורה:פשט.2

 )י על הפסוק"רש(". שבטו
 .)ב.לפי מסכת גיטי� נט(. בפסוק מאוזכרי
 הכהני
 בראש ואחר כ� בני לוי:דרש

 )על הפסוק' מצודת דוד'(". ברכת כהני
 בנשיאות כפי
"� ולבר�.3
 



 הלכות קריאת ספר תורה.קלה
 מקורות 

 
  בבלי וירושלמי�למוד ת
תוספות . א.בבא קמא פב.  א.כתובות ד)  משנה. (א.ירושלמי ד)  משנה. (א. בבלי כא: מגילה.א

 .ה.סופרי� י"  כדי"בקטע 
 .ד.סופרי� י. ב. מגילה לא.ב
 "  כי"תוספות בקטע " ולא ברכתי"י בקטע "רש. א.מגילה כח.  ד.ברכות ירושלמי ה.ד.ג

" לפתוח ראשו�"י בקטע "רש. א.ס". כה� קורא ראשו�"י בקטע "רש)  משנה. (א.בבלי נט: גיטי�
) משנה. (ה.ירושלמי ג) משנה. (א.בבלי יג: הוריות)   משנה וגמרא. (ט.ירושלמי ה  

 "נתפרדה חבילה"י בקטע "רש. ב.גיטי� נט.ט.ח.ז.ו
 "שקרא אחרי לוי"י ותוספות בקטע "רש. ב.כתובות כה. א.ברכות לג.י.ו
 "שקרא אחריו לוי"י ותוספות בקטע "רש. ב.כתובות כה.י

תוספות בקטע . א.חולי� פז.   ט.ירושלמי ה"   כי קאמרינ�"תוספות בקטע . ב.בבלי נט: גיטי�.יב
 " וחייבו"

ולית "תוספות בקטע . א.מח" קט� פורח"י בקטע ותוספות בקטע "רש.  ב.בבלי מז:  ברכות.יג
 .ב.ירושלמי ז   "הלכתא

 .א.יומא ירושלמי ז.יד
  

  הלכות��"רמב
 .טז.יב. א. תפילה יב. א
 .ג. תפילה יג. ב
 .יח.תפילה יב.  ב. תלמוד תורה ג.ד.ג
 .יט.תפילה יב.ט.ו

 



 הלכות קריאת ספר תורה
 

 מי ה
 הנקראי
 לספר תורה בשבת. קלו
 )ובו סעי� אחד(

 
קורי
 אחר לוי תלמידי חכמי
 הממוני
 על �בשבת ויו
 טוב ויו
 הכיפורי
 .א

ואחר כ� בני . ואחריה
 תלמידי חכמי
 הראויי
 למנות
 פרנסי
 על הציבור.רהציבו
 .  ואחר כ� ראשי כנסיות וכל הע
. תלמידי חכמי
 שאבותיה
 ממוני
 על הציבור

 
 באורי�

 . ששואלי� אותו דבר הלכה בכל מקו� ואומר�הראוי� למנות� פרנסי�
 
 

 
 הלכות קריאת ספר תורה. קלו

 מקורות
 �"תנ

 כלאלהיכ
 ראשיכ
 שבטיכ
 זקניכ
 ושטריכ
 ' את
 נצבי
 היו
 כלכ
 לפני ה

 .)ט.דברי	 כט (.איש ישראל

 
 �"פרשנות על התנ

אי� למנות ראש מי  ('זק�' א
 אינו �' ראש'שאינו , קוד
' זק�'� )כינוי  לחכ	(' זק�'�ו ' ראש'" 

מדברי (" �זקניכ שבטיכ
 ראשיכ�...את
 נצבי
"? )?מה הסיבה(מה טעמא . )שאינו חכ	

 ראשיו ישראל ולזקניויקרא ל...ויאס� יהושע את כל שבטי ישראל:" וכתיב)משה רבנו

'  ראשי
'משה הקדי
 .) א.יהושע כד(". ולשפטיו ולשטריו ויתיצבו לפני האלהי

בדברי (' ראשי
'ל'  זקיני
' יהושע  הקדי
  )'זקניכ	'קוד	 ל' ראשיכ	'בדברי משה רבנו  (',זקיני
'ל

'  ראשי
'שהיו הכל תלמידיו הקדי
 ) בגלל( על ידי �משה . )'ראשיו'קוד	 ל' זקני'יהושע 
 �משה ... 'ראשי
'ל' זקני
'יהושע על ידי שלא היו הכל תלמידיו הקדי
 ', זקיני
'ל

 
 על ידי �יהושע ', זקני
'ל' ראשי
'על ידי שלא נתייגע בתלמוד תורה הקדי
 
 .)  ה. מסכת הוריות ירושלמי ג (".' שי
רא'ל'  זקני
'שנתייגע בתלמוד תורה הקדי

 
  בבלי וירושלמי  �תלמוד 

 .  ז.מועד קט� ירושלמי  ג.  ב.תענית י.  ב.יומא עב" בכל מקו�"י בקטע "רש. שבת קיד א.א
 .ב.קדושי� מט"   הראויי�"י בקטע "רש. א.גיטי� ס

 
 הלכות תפילה��"רמב

 .יח.יב.א



 הלכות קריאת ספר תורה
 

  כמה פסוקי
 צריכי
 לקרוא לכל אחד.קלז
 )סעיפי�' ובו ו(

 
. עולה מ� המני�" וידבר." ביו
 שקורי� שלושה אי� קורי� פחות מעשרה פסוקי
.א


 כגו� פרשת עמלק שאי� בה אלא תשעה �ואי סליק עניינא בבציר מעשרה פסוקי
 
 . שפיר דמי�פסוקי

 
ואחד , לושה שלושהשני
 קורי� ש.  אי� קורי� ע
 כל אחד פחות משלושה פסוקי
.ב

 .   ואיזה מה
 שקרא ארבעה הרי זה משובח. קורא ארבעה
 
 א
 הוא במנחה בשבת או בשני וחמישי וקרא � א
 דילג פסוק אחד ולא קראו.ג

 אפילו �אבל בשבת. וא
 לאו חוזר,  אינו חוזר�עשרה פסוקי
 בלא הפסוק המדולג
ואפילו אחר שהחזיר את התורה ואמר קדיש חוזר . דילג פסוק אחד חוזר וקורא

פרשיות .  חוזר וקורא�ואפילו הפטיר והתפלל מוס� . הוא ושני
 עמו, וקורא
 
לפי שכבר קראו הפרשיות ,  כמו למנחה בשבת ושני וחמישי�dbd:mpic �המועדי

 . בשבתות שלה�
 
וא
 לא קראו בי� שלושת� אלא .  צרי� לחזור ולקרות�א
 קרא אחד שני פסוקי
.ד


וראיה לדבר פרשת .  אינ
 צריכי
 לחזור ולקרות�שלושה לכל אחד �תשעה פסוקי
 .   צריכי
 לחזור ולקרות�אבל א
 קראו פחות מתשעה. עמלק

 
 וגלל .)י. במדבר יט("הגר הגר בתוכ
 "�ופסק ב) במדבר כל פרק יט (' פרה' א
 קרא פרשת .ה

סיו	 . במדבר כב("תטמא עד הערב"חוזר ופותח ומתחיל מראש הפרשה עד , ספר תורה

 .   סליק עניינא בבציר ומבר� לפניה ולאחריה)הפרק
 
 א
 הוסי� על מה שקרא �הקורא בתורה ראשו� וקרא השני מה שקרא ראשו�.ו


 אותו שני עולה מ� �או אפילו שני
 במקו
 דלא אפשר, הראשו� שלושה פסוקי
משו
 דלא .)  לד�. יב. במדבר כט(חו� מפרי החג ,  אינו עולה מ� המני��וא
 לאו . המני�
 .   אפשר

 
 באורי�

.) א.שמות כה(" אל משה לאמר' וידבר ה" כגו� �' וידבר'פסוק המתחיל במלה  �וידבר עולה מ� המני�.א

 . מצטר� לעשרת הפסוקי שיש לקרוא�
 .זה תקי�, בפחות מעשרה פסוקי� וא� נגמר העני� �שפיר דמי ... ואי סליק עניינא בבציר

 . טז�. ח. שמות יז �פרשת עמלק
 .פרי� שמקריבי� כקרבנות בחג הסוכות שונה מיו� ליו�מספר ה �פרי החג.ו
 



 הלכות קריאת ספר תורה.קלז
 מקורות 

 �"תנ
אל משה כתב זאת זכרו� בספר ושי
 באזני יהושע כי מחה אמחה את זכר ' ויאמר ה


 כס יהויאמר כי יד על . נסי' ויב� משה מזבח ויקרא שמו ה. עמלק מתחת השמי

 .)   טז�.יד. שמות יז(. בעמלק מדר דר' מלחמה לה
 

 �"פרשנות על התנ
.  ה הורמה לישבע בכסאו להיות לו מלחמה ואיבה בעמלק עולמית"ידו של הקב"

?  ) ולא הושל	" יה"ש	 הש	 נכתב  (וא� הש
 נחלק לחציו ', כסא' ולא נאמר "כס"ומהו 
. ה שאי� שמו של
 ואי� כסאו של
 עד שימחה שמו של עמלק כולו"נשבע הקב


   .)טז. י על יז"רש(." וכשימחה שמו יהיה הש
 של
 והכסא של
 

  בבלי וירושלמי  �תלמוד 
 . א.בבא קמא פב.  ב.ירושלמי ד"   אי� פוחתי�"תוספות בקטע . ב.בבלי כא:מגילה.א
 "י�אי� מתחיל"תוספות בקטע . א.מגילה כב"  רב אמר דולג"י ותספות בקטע "רש. ב.תענית כז.ב
 .ו.סופרי� יא.ג
 . ו.סופרי� יא.  ב.כג"  חד" תוספות בקטע . א.כג. א.מגילה כב.   ב. תענית כז.ו.ד
  א"אי� גר. ה
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 .ג.יב.  א.יב.ב.א



 הלכות קריאת ספר תורה
 

 שלא לשייר פרשה פחות משלושה פסוקי
.קלח
 )ובו סעי� אחד(

 
מפני היוצאי
 אז מבית , הקורא בתורה לא ישייר בפרשה פחות משלושה פסוקי
. א

וכ� לא יתחיל . העולה אחריו לא יקרא אלא שני פסוקי
 הנשארי
: הכנסת שיאמרו

שלא קרא ע
 הראשו� אלא : מפני הנכנסי
 אז שיאמרו, בה פחות משלושה פסוקי


 .שני פסוקי
 
dbd: 

dnezql dgezt dyxt oia welig oi`e .miweqt ipy wx dpi`y dyxte- xiiyl xzen 
my wiqtdle dzligza .aeh xaca `exwl cinz ligziy oiekie .kz oniq onwl oiire"g. 

  
 באורי�

 אי� להפסיק את הקריאה מהפרשה א� לא נשארו לפחות שלושה פסוקי� עד �לא ישייר בפרשה

 .  מתחילת הפרשה החדשה יקרא לפחות שלושה פסוקי�. לסופה
 . ששואלי� אותו דבר הלכה בכל מקו� ואומר�הראוי� למנות� פרנסי�

 
 הרחבה והעמקה

 פרשה
 :וה�, נגזרו מלי� במשמעויות שונות' פרש'מהשורש 

 
 בזיקה לקריאה בתורה

או פסוק בודד או חלקו בנבדל מפסוקי� אחרי� על ) ברוב המקרי�( קבוצת פסוקי� �פרשה בתורה

 .  ידי רווח
 דוגמאות 

    .טו.  ג�. ד.ב.   ה�.א. בראשית א �קבוצת פסוקי� 
 . יב. מט.    טז.  בראשית ג� פסוק בודד

 .   א.במדבר כו.  יד.יג.שמות כ � :פרשה הנגמרת בתו� פסוק, חלק מפסוק
 

 ס� הכל בתורה 
 � אותיות   79,976 �   מלי�.)א.מסכת קדושי� ל( 5,888 �   ויש גורסי� 5,845) בחומשי�  (� פסוקי�

304,840  . 
 

 :לפי אופ� כתיבת� בתורה,  פרשיות משני סוגי�669 חמשת חומשי התורה חולקו ל :פרשיה
המרווח לאחר המלה האחרונה של הפרשה ועד . פרשה המתחילה בשורה חדשה: 'פרשה פתוחה'

 .         פרשיות כאלו290בתורה . 'מופיע הסימ� ס, א� לא בתורה, בחומש. סו� השורה נשאר ריק
מופיע הסימ� , א� לא בתורה, בחומש.  בלבד בי� פרשה לפרשהרווח של שלוש מלי�:'פרשה סתומה'

 . פרשיות כאלו379בתורה .) 'ויחי'לפרשת ' ויגש'כגו� בי� פרשת , או שאי� כלל רווח. ('פ
 .)   מדרש ספרי על דברי פרשת ואתחנ� פסקה יא(

 
 .  אי� זהות בי� פרשה לבי� פרק

 
 
 



 הלכות קריאת ספר תורה.קלח
 

כל חלק . כמספר השבועות בשנה רגילה,  חלקי��54חמשת חומשי התורה נחלקו ל: פרשת השבוע

ובימי שני וחמישי , בבוקר ובמנחה, בשבת: והיא נקראת בציבור) 'סדרה'או (' פרשת השבוע'נקרא 

 .    בתפילת שחרית
 

קבוצת פסוקי� מ� התורה בנושאי� שוני� שקוראי� בה� למפטיר לפני ובימי חודש : ארבע פרשיות

 ):      ' באדר ב�בשנה מעוברת (דר א
 .נקראת בשבת לפני ראש חודש אדר.  תרומת מחצית השקל למשכ��ענינה .) טז. יא. שמות ל(: שקלי�

 . נקראת בשבת לפני פורי�.  מלחמת עמלק ומחיתו�ענינה .) יט. יז. דברי כה(: זכור
 . נקראת  בשבת לאחר פורי� . דיני טהרה באמצעות אפר פרה אדומה.) כב�.א. במדבר יט(: פרה

 .  נקראת בשבת לפני חודש ניס�.  חודש ניס� ועניני חג הפסח�ענינה .)  כ�.א. שמות יב (:החודש
 .)   א.ל. א.מסכת מגילה כט(

 
 בזיקה לתפילה

 : יש מיראי הש� הנוהגי� לאמר� כל יו��פרשיות 
 . נאמרת לאחר תפילת שחרית. ' ה יראת ואהבת�ענינה .)  ט�. א. יא.  כב�.יב. י. דברי (: יראה
 .נאמרת לפני תפילת שחרית.  קרב� התמיד �ענינה .)  ח�.א. במדבר כח (:תמיד
 .נאמרת לפני פרשת התמיד בשחרית.  מעשה הכיור במשכ��ענינה .)  כא�.יז. שמות ל (:כיור

 . נאמרת לפני תפילת שחרית.  עקידת יצחק�ענינה .)  יט�. א. בראשית כב (:עקידה
 . נאמרת לאחר תפילת שחרית.  תשובה וגאולה�ענינה .)  י�. א. דברי ל (:תשובה

 
 .א� זה מענינו של נושא סימ� זה, ג� בנביאי� קיימות פרשיות

 
 בנושאי� שוני�

 .)כא�. יג. דברי יא(". והיה א� שמוע ") ט�.ד. דברי ו("שמע ישראל": שתי פרשיות שבמזוזה
 )משנה.א.מסכת מנחות כח(

  .)טז.יא. שמות יג(" והיה כי יביא�".)י. כ. שמות יג ("קדש לי: " פרשיות שבתפילי�ארבע

 )משנה.א.מסכת מנחות כח(". והיה א� שמוע" "שמע ישראל"
 ומזה לומדי� �סמיכות פרשיות בתורה

. א.ברכות סג: מסכתות( .)ו.במדבר פרקי ה ("...לומר ל�? למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה"

 .)א.סוטה ב
 

י על מסכת שבת "רש. ב.מסכת עירובי� נג (פרשת דרכי�.) ב.י.   ז.מגילת אסתר ד( תוכ� עניני�, כמות נתונה

 .)ב.סו
 

 הלכות קריאת ספר תורה.קלח
 מקורות 

  בבלי וירושלמי�תלמוד 
כ� אי� " "שיולי משאיל" "כש� שאי� מתחילי�"י בקטעי� "רש. א. כב. ב.בבלי כא: מגילה.א

. ב.שבת קג.   ז.ירושלמי ג"   שאני הת�" "וא� איתא" "אי� מתחילי�"פות בקטעי�  תוס"  משיירי�
 .ט.סופרי� יז

 
  הלכות תפילה    �� "רמב

 .ה.יג. ג.יב.א



 הלכות קריאת ספר תורה
 

 סדר קריאת התורה וברכותיה.קלט
 ).א סעיפי�"ובו י(

 
 א
 לא סידר תחילה הפרשה � במקו
 שנהגו שהעולה עצמו קורא בקול ר
 .א

 . לא יעלה�פעמיי
 שלוש בינו לבי� עצמו
 

dbd: 
 `xew ofgdy mewnae-dligz xcql jixv `ed . 

 
וא
 צריכי
 .  צרי� למחות בידו שלא יעלה לספר תורה�מי שאינו יודע לקרות. ב

 א
 כשיקרא � לפי שהוא כה� או לוי ואי� ש
 אחר זולתו �לזה שאינו יודע לקרות 
וא
 לאו ,  יכול לעלות�לה יודע לאומרה ולקרותה מ� הכתב לו שליח ציבור מלה במ

 .לא יעלה
  

ונהגו ששליח ציבור . קרא: לא יקרא עד שיאמרו לו,  אפילו ראש הכנסת או חז�.ג
משו
 דהוי כאילו משעה שמינוהו לשליח ,  מבר� וקורא בלי נטילת רשות�כשרוצה 

 . ציבור הרשוהו על כ�
 

dbd: 
ok oibdep oi` el` zepicnae .zelrl el xne` obqdyk wx dler ofgd oi`e . el oixew oi` la`

 mnya mze` mi`xewy milerd x`y enk enya'ipelt xa ipelt' . xnen eia`y ine- oixew 
eia` ia` mya eze` ,cal enya `l la`,miaxa eyiial `ly . einin dlr `ly `wece

eia` mya ,rd eze`a lbxede lecb `ed m` la`eia` mya zelrl xi , eia` xinde- oixew 
lbxedy enk eia` mya eze` ,miaxa eyiial `ly .xnend zai`l yginl `ki` m` oke .

en` ia` mya eze` oixew iwezye iteq`e ,mdxa` mya eze` oixew reci epi` m`e , enk
xbl. 

 
 . לפי שאסור לקרות אפילו אות אחת שלא מ� הכתב,  סומא אינו קורא

 
 באורי�

 .לשנ�, לחזור �לסדר הפרשה .א
מי ירד לפני : הקובע בכל עניני בית הכנסת שהיה בהר הבית ליד בית המקדש �ראש הכנסת .ג

. מסכת יומא פרק ז(ממלא מקו� הכה� הגדול  �סג� . מי פורס על שמע,מי מפטיר, מי יקרא בתורה, התיבה

 .   הגבאי� בית הכנסת�  בימינו.)'תפארת ישראל '�רבי עובדיה מברטנורה ו. משנה א
 .)'תוספות יו טוב'. משנה א. מסכת יומא פרק ז(".שצרי�  לראות מה ה� צרכי ציבור. "מלשו� חוזה�חז� 

מסכת . רבי עובדיה מברטנורה', מלמד תינוקות'. משנה ג. מסכת שבת פרק א(". החז� רואה היכ� תינוקות קוראי�"

          .    תפקיד החז� הינו לעבור לפני התיבה�                בימינו.).משנה ז. סוטה פרק ז
 . התנצר או התאסל� �מומר                   . נכתב במזרח אירופה� ובמדינות אלו. הרי זה �דהוי 

  �אסופי.                                                                       אפשר לחשוש - איכא למיחש

 .)מסכת קידושי� פרק ד משנה ב(אי� יודעי� מי אביו� שתוקי. ס� מ� השוק ואי� יודעי� מי הוריונא
 .עוור �סומא

 חכ� מישראל
סומא קורא : פסק. מגדולי חכמי הדור באשכנז) 1427 � 1360חי ( רבי יעקב ב� משה מולי� � ל"מהרי

 .       בתורה כמו שאנו מקריאי� בתורה לע� האר�



  הלכות קריאת ספר תורה.קלט
 

ופותח הספר קוד
 שיבר� ורואה הפסוק . כל הקורי� מברכי
 לפניה ולאחריה.ד
 .   גולל ומבר� ולאחר שקרא. שצרי� להתחיל בו ואחר כ� יבר�

 
dbd : 

cvd lr eipt jetdi dpey`x dkxa jxany dryae ,dxezd on jxank d`xp `di `ly .
el`ny cvl eipt jetdic il d`xpe.    

 
 . בי� גברא לגברא,  נהגו לכסות הכתב בסודר.ה

 
dbd: 

`xabl `xab oia zllebn `idy ebdp el` zepicnae .xwir oke. 
 
 

ויש אומרי
 שצרי� . והאומרי
 בלחש טועה, והברכות בקול ר
". ברכו" אומר .ו

 .  לחזור ולבר� בקול ר

 
dbd : 

eprie mrd ernyiy ick" :d jexa 'cre mlerl jxeand ." z` xeaivd erny `l m`e
jxand , dper ofgd ernyy it lr s`-ofgd ixac lr on` oiper `l` enr epri `l .  

  
' ברו� ה: "חוזר המבר� ואומר, "המבור� לעול
 ועד' ברו� ה: " אחר שענו הע
.ז

 .  כדי לכלול המבר� עצמו בכלל המברכי
" המבור� לעול
 ועד
 

:  צרי� לחזור ולבר�,ותיכ� קראוהו לקרות בתורהאפילו בר� ברכת התורה לעצמו .ח
 . דמשו
 כבוד התורה נתקנה כשקורא בציבור, כשקורא בתורה, "אשר בחר בנו"
  

כבר נפטר מלבר� ,  א
 קראוהו לקרות בתורה קוד
 שיבר� ברכת התורה לעצמו.ט
 ".אהבה רבה "�דלא גרע ממי שנפטר ב , "אשר בחר בנו"ברכת 

  
וחיי העול
 נטע ",  זו תורה שבכתב�" אשר נת� לנו תורת אמת: " ברכה אחרונה.י

 . הוא תורה שבעל פה�" בתוכנו
  

 . הקורא בתורה צרי� לאחוז בספר תורה בשעת ברכה. יא
 
dbd: 

 ryedia xn`py dn lr df bdpn eknqe"ebe jitn dfd dxezd xtq yeni `l '
un`e wfg) "` ,g-h .(za zexwl miiqnl xnel ebdp dfnemrt lka dxe" :wfg."  

 באורי�
 .אי� זה חשוב פחות� דלא גרע.ט         . מטפחת�סודר . ה

 

 



 הלכות קריאת ספר תורה.קלט
 מקורות 

 �"תנ
 .)כז.איוב כח( )1(.אז ראה ויספרה הכינה וג
 חקרה.א
הוא מוצאת והיא שלחה אל חמיה .  ותשר�)תמר כלתו(הוציאוה : ויאמר יהודה.ג

 למי החתמת והפתילי
 הכר נא: ותאמר. לאיש אשר אלה לו אנכי הרה: לאמר
 .)כה.כד. בראשית לח( )2(! והמטה האלה

 .)ה.בראשית יז(. )3(והיה שמ� אברה
 כי אב המו� גוי
 נתתי� 
 .)ג.דברי	 לב( )4(. אקרא הבו גדל לאלהינו' כי ש
 ה.ד

) 5( .לקח את ספר התורה הזה.יא
 .)כו.דברי	 לא(

)  6(. הזה מפי�לא ימוש ספר התורה 
 .) ח.יהושע א(

 
 �"פרשנות על התנ

את החכמה והשתמש בה וש
 אותה בספר למע� תתקיי
 ) ה"הקב(אז ראה : "פשט.1
  )'מצודת דוד'(". לעד

מעשה ברבי עקיבא שקראו החז� ברבי
 לקרות בספר התורה בצבור ולא : " דרש
לא נמנעתי לקרות אלא על שלא סדרתי אותה פרשה שני
 ...אמר... רצה לעלות


שאי� אד
 רשאי לומר דברי תורה לפני הצבור עד שיפשוט אותו , שלשה פעמי
 )'דבר אחר'מדרש תנחומא פרשת יתרו סימ� טו (". פעמי
 בינו לבי� עצמו' ג' ב) יחזור(
א
 יודה : אמרה... ולומר ממ� אני מעוברת )של יהודה( להלבי� פניו )תמר(לא רצתה ."2

נוח לו לאד
 : מכא� אמרו...  ישרפונו ואל אלבי� פניו�או וא
 ל,  יודה�מעצמו 

 .)י על פסוק כה"רש(". שיפלוהו לכבש� האש ואל ילבי� פני חברו ברבי

". אתה אב לכל הגוי
, מכא� ואיל�, ועכשיו,  אב לאד
)אברה� אבינו(לשעבר היית ."3
 :   לכ� נפסק.)ד. מסכת ביכורי	 ירושלמי א(
שנאמר ) 'לאבתינו' האר� אשר נשבע ה': מקרא בכורי� ( וקורא)בכורי�(הגר מביא "


 .)   ג. 	 הלכות בכורי	 ד"רמב(". אב המו� גוי
 נתתי�: "לאברה
לעיל . ראה סימ� נג(. מפסוק זה ג
 נלמד שגר יכול לעבור לפני התיבה כשליח ציבור

 .) והמקורות ש	
אקרא ' ש
 ה':שנאמר? מ� התורה) לפני הקריאה(מני� לברכת התורה לפניה :"דרש.4

 .)  א.ירושלמי ז.  א. בבלי  כא: מסכת ברכות(." ' הבו גדל לאלהינו
לקח את ספר התורה הזה ושמת
 אתו מצד ארו� ... ויצו משה את הלוי
 : "הצו.5

 .)כו. כה.דברי	 לא(".  אלהיכ
 והיה ש
 ב� לעד' ברית ה
כתב שלוש עשרה , קוד
 פטירת משה רבינו, באותו יו
 של שבעה באדר: מדרש"


וקרא לכל שבט ושבט והוכיח� והזהיר� על התורה  . ספרי תורה לשני
 עשר שבטי
הזהרו כלכ
 בספר התורה הזה שאני נות� לכ
 לשמור : ואמר לה
...ועל המצות 

לקוח את ספר ': וספר תורה אחד לקח והניחו לצד ארו� הברית שנאמר. ולעשות
 )  ספות על הפסוקדעת זקני	 מבעלי התו(". ' התורה הזה

 )  על הסימ�' בית יוס�'לפי (. הקורא בתורה צרי� לאחוז בה כאילו קבלה עכשיו מסיני: הלכה
 )על הסימ�' בית יוס�'(". מלמד שהיה ספר תורה בידו של יהושע:"דרשות.6

אלא נהוג בה
 '? לא ימוש ספר התורה'והלא כתיב : ל"דרשו חז�' ואספת דגנ�'" 
שילוב חקלאות או (.)  יד. רבינו בחיי על  דברי	 יא (".עתי
 לזה ועתי
 לזה, מנהג דר� אר�

 ) .עבודה אחרת ע� למוד תורה



 הלכות קריאת ספר תורה.קלט
 מקורות 

 
  בבלי וירושלמי �תלמוד 

 )משנה. (ד.ירושלמי ג)   משנה. (ז.בבלי ג: בכורי�.ב
)    משנה.(א.בבלי  כד:מגילה)  ה וגמראמשנ. (ד.ירושלמי א)  משנה.(ד.בבלי א: בכורי�. ב.ברכות יט.ג

 . ב.גיטי� ס" כיו�"תוספות בקטע . א.סוטה לט.  ב. כתובות סז)   משנה. (ז.ירושלמי ד
 .טז.סופרי� יד.  ב.תמורה יד.   ב.עבודה זרה ו)  משנה. (א.ירושלמי ד)   משנה.(א.בבלי סט: קדושי�

משו� "י בקטעי� "רש. ב.כא) משנה.(א.בבלי  כא: מגילה   .ג.ירושלמי ז.   א.בבלי כא: ברכות.ד
 ) משנה וגמרא. (א.ירושלמי ד" גוללו"תוספות בקטע .  א.לב" ומשו� היוצאי� " "הנכנסי�

 .ח.סופרי� יד
 .ח.סופרי� יג. ה
 .א.בבלי נ:  ברכות.ו
 .ג. ברכות ירושלמי ז.ז
 "הא"תוספות בקטע . א.ראש השנה לג.   ג.ברכות ירושלמי ז.ח
 .ב.ברכות יא.ט
"   הפותח והחות�"תוספות בקטע )  משנה. (א.בבלי כא:מגילה.  א.ירושלמי ז.   א.בבלי כא:ברכות.י

 .ח.סופרי� יג)  משנה. (א.ירושלמי ד
 .ח.סופרי� יג"   קורא בתורה"י בקטע "רש. ב.סוכה מא.יא
 

  הלכות�� "רמב
 .ג. בכורי� ד.ג
 ה.תפילה יב.ד



 הלכות קריאת ספר תורה
 

 דיני הפסק בברכת התורה.קמ
 )סעיפי�' ובו ג(

 
ויבר� בתחילה ,  העומד יתחיל ממקו
 שהתחיל הראשו��הקורא בתורה ונשתתק .א

� .לא יבר� בתחילה�
 "ולהרמב. ובסו
 

dbd: 
dfd onfa elit`e ,`xew xeaiv gilyy,ikd `pic. 

 
העומד לקרות בתורה ובר� ברכה שלפניה וקרא מקצת פסוקי
 ופסק ודיבר דברי . ב

 .  לא הוי הפסק ואינו צרי� לחזור ולבר��ה או דברי חול תור
 
ובר� על התורה והתחיל , העולה לקרות בתורה והראו לו מקו
 שצרי� לקרות.ג

וגלל הספר תורה , והזכירוהו שפרשה אחרת צרי� לקרות, או לא התחיל, לקרות
ויש אומרי
 ,  יש אומרי
 שאינו צרי� לחזור ולבר��למקו
 שצרי� לקרות בו 

 . שצרי�
 

 באורי�
א� הקורא בתורה הבא . כל העולה לתורה מבר� לפני ואחרי קריאת קטע מהפרשה.א

, זה שלפניו והעולה לתורה לא יבר� שנית ברכה ראשונהממקו� שפסק יתחיל בקריאה 

ואילו על הפסוקי� , נמצא שעל הפסוקי� הראשוני� בר� לפני קריאת� א� לא אחריה�

 זה ממקו� שהתחיללכ� יתחיל לקרוא . את� ולא לפניה�האחרוני� יבר� לאחר קרי

 .שלפניו
  .כ� הדי� �דינא הכי

 .אי� זה �לא הוי . ב
 הלכות קריאת ספר תורה. קמ

 מקורות
 �"תנ
 .)   ח. תהילי	 יט(. תמימה משיבת נפש' ה תורת.א
 

 � "פרשנות על התנ
 . התורה מדריכה אותנו ללכת בדר� התו
 והיושר�' תמימה': פשט

  ".משיבת נפש לדרכי חיי
 ומגינה היא על לומדיה. תמימה היא' תורת ה"
  )י על הפסוק"רש(

 .מכא� הצור� בשלמות בברכות.)  ג.ברכות ירושלמי ה(". שתהא כולה תמימה:"דרשות
  .)יח.רבנו בחיי על שמות לא(".ונפשו של אד
 המתעסק בתורה זוכה לשוב לשרשה"

 
  בבלי וירושלמי  �תלמוד 

 .ג.ת ירושלמי הברכו.א
 )משנה. (א.ירושלמי ב. א.יד) משנה(א.בבלי יג: ברכות.ב
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 .ו.יב. א



 הלכות קריאת ספר תורה
 

 דיני הקורא והמקרא.קמא
 )סעיפי�' ובו ח(

 
אלא א
 כ� ,  אסור�ואפילו לסמו� עצמו לכותל או לעמוד . צרי� לקרות מעומד.א

 .הוא בעל בשר
 

dbd: 
`xewd mr cenrl jixv `xewd ofgd oke.  

 
או שליח ציבור קורא , אלא העולה קורא ושליח ציבור שותק,  לא יקראו שני
.ב


ומכל מקו
 צרי� הוא לקרות ע
 שליח ציבור כדי שלא . והעולה לא יקרא בקול ר
 .     אלא שצרי� לקרות בנחת שלא ישמיע לאזנו, תהא ברכתו לבטלה

 
dbd: 

 epf`l rinyn elit`eyginl `kil,dlitzn sicr `lc .w oniq lirlck"`. 
 

ואחר שגומר המקרא המלה ,  יש נוהגי
 להעמיד מי שמקרא לעולה מלה במלה.ג
 . אומרה העולה

 
שכש
 ,  צרי� שיעמוד אחר אצלו� א
 שליח ציבור רוצה לבר� לעצמו ולקרות .ד

 . שניתנה תורה על ידי סרסור כ� אנו צריכי
 לנהוג בה על ידי סרסור
 
ואי� הקורא רשאי ,  אי� הציבור רשאי
 לענות אמ� עד שתכלה ברכה מפי הקורא.ה

 . לקרות בתורה עד שיכלה אמ� מפי הציבור
 
ואי� מניחי
 אלא בשביל . והב� אחר האב, יכולי
 לקרות שני אחי
 זה אחר זה. ו

 .עי� הרע
 

dbd: 
xihtn `ed cg`e iriayd `ed cg` m` elit`e ,ipyd e`xwi `lrxd oir meyn enya .  

 
וירד מהמגדל בדר� ,  עולה בפתח שהיא לו בדר� קצרה ממקומו�העולה למגדל . ז

 עולה בפתח שהיא �וא
 שני הדרכי
 שוי
. שהוא לו בדר� ארוכה עד מקומו, אחר
 . לו בדר� ימי� ויורד בפתח שכנגדו

 
dbd: 

eixg` zexwl ie`xd xak dlry cr cxi `le.  
 באורי�

  .שמ� �בעל בשר . א
 .  זה בסדר.אי� לחשוש �ליכא למיחש. ב
הכונה .).משנה ח.מסכת בבא בתרא פרק ה("וא� היה סרסור ביניה�...לחברו...המוכר ."מתוו��סרסור. ד

 .למשה רבנו
 .הבמה בבית הכנסת שעליה קוראי� בתורה �מגדל . ז



 הלכות קריאת ספר תורה. קמא
 
כה למשה מסיני שתהא נכתבת כמו שהיא  הל�'כתיב'�ו' קרי' כל תיבה שהיא .ח

 �ומעשה באחד שקרא כמו שהיא כתובה בפני גדולי הדור. בתורה ונקרית בעני� אחר
הרבני
 הרב יצחק אבוהב והרב אברה
 ואלאנסי והרב שמאול ואלאנסי 

ונידוהו והורידוהו מ� ,  והתרו בו שיקרא לפי המסורה ולא רצה�זכרוני
 לברכה ,בנו
 .   התיבה

 
 הרחבה והעמקה

 .)    א.מסכת מגילה ירושלמי ד(". שאי� שני קולות נכנסי� באוז�".ב
הקריאה הנכונה . בספר התורה אי� סימני פיסוק וא� לא רווח בי� פסוק ופסוק ובי� פרשה לפרשה.ח

הנושא הינו . טעונה הבנת הנקרא וכוללת פיסוק וטעמי המקרא, שעברה במסורת מדוד לדור, בתורה

, י"וראה רש. ב. דיו� בנושא ודוגמאות  במסכת נדרי� לז (.סורת מדוד לדור כהלכה למשה מסינירחב ועבר במ

 .)ט.ח. סופרי� ו.  ב.ראה ג� יומא עה.  � ש�"תוספות ור
 : לקריאה נכונה של פסוק: דוגמאות

 'כתיב'�ו' קרי'
 ".ובגרב ובחרסובעפלי� בשחי� מצרי
 ' יככה ה" :אי� קוראי� את הכתוב

  .ובטחרי� �וקוראי�ובעפלי� �כתוב   .)כז. דברי	 כח(
 

וי� דוד את הדדעזר ב� רחב מל� צובה בלכתו להשיב  ":קוראי� את מה שלא כתוב
 . שאינו כתוב', פרת '�מוסיפי� את ש� הנהר .) ג.שמואל ב פרק ח (".ידו בנהר

 
 חכ� מישראל

. נסי האגדה ודרש� מלהיבמגדולי חכמי המוסר וממכ. 14 �חי בספרד במאה ה �הרב יצחק אבוהב 

 .   'מנורת המאור'מחבר הספר 
 

 הלכות קריאת ספר תורה. קמא
 מקורות

 �"תנ
  .)כח.דברי	 ה(. ואתה פה עמד עמדי

 
 �"פרשנות על התנ

ואדברה אלי� את כל : "כדי, ה למשה להשאר עמו"לאחר מת� תורה ציוה הקב:פשט

 )ל"המש� הפסוק הנ(". המצוה והחקי
 והמשפטי
 אשר תלמד

 דרשות
 .)א.מסכת מגילה כא( ) .  בזמ� תורה(" ה בעמידה"כביכול א� הקב"

 )א על הסימ�"הגר(.מכא� שצרי� לשמוע תורה בעמידה
ה ציוה אותו "בני ישראל לא מינו את משה כשליח לקבל את התורה אלא הקב"

לכ� כאשר משה קיבל את התורה הרי כאילו בני ישראל קבלו אותה . להיות  לשליח
 ).על הפסוק' אור החיי	'לפי ( ".  שלוחו של אד
 כמותוכי

 



 הלכות קריאת ספר תורה. קמא
 מקורות

 
  בבלי וירושלמי  �תלמוד 

 ".עמידה"תוספות בקטע . ב.זבחי� יט.   א.ירושלמי ד.  א.בבלי כא: מגילה.א
 " אבל"תוספות בקטע . א.ראש השנה כז)  משנה. (ד.ירושלמי ג)  משנה. (ז.בבלי ג: בכורי�.ב

תוספות . א.בבא בתרא טו"  תנא"תוספות בקטע . ב.כא"   מה שאי� כ�"י בקטע "רש. א.מגילה  כא
 "שמונה פסוקי�"תוספות בקטע . א.מנחות ל" שמונה פסוקי�"בקטע 

 .א.ראש השנה כז" ראשי פרשיות"י בקטע "רש. ב.שבת יב .ג. ברכות ירושלמי ה.ג
 .א.ירושלמי ד: מגילה. ד
 .ב.  סוטה לט.ה
 .ב.מידות ב.  ב.זבחי� סב.   ב. סוטה טו.  א.מגילה כט.  ב.נח. א.מה. ב.יז. ב. יומא טו.ז
 "עטור סופרי�"עד " אמר רבי יצחק"� בקטעי� "ר"  מקרא סופרי�"י בקטע "רש. ב. נדרי� לז.ח
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 .יא.יב. ב.א
 .ו. יב.ג
 .ו.יב. ה
 .יג. יד .ז



 הלכות קריאת ספר תורה
 

 ובמקו� שאי� ש� יודע לקרות בדיוק, די� מי שקרא וטעה.קמב
 )סעיפי�' ובו ב(

 
 .  מחזירי� אותו� אפילו בדקדוק אות אחת �קרא וטעה .א
 

dbd: 
`xewd ofgd oic oke .oiiprd df ici lr dpzyny iepiya `weece , zpibpa drh m` la`

eze` oixifgn oi` cewipa e` mrhd ,ea oixreb la`. 
 
 �ואי� מי שיודע לקרות בתורה כהלכה בדקדוק ובטעמי
' מני�'ישוב שיש ש
  .ב

 . אפילו הכי יקראו בתורה בברכה כהלכתה
 

dbd: 
`iapa oixihtne       .nw oniq yix jenqa oiire"b. 

 
 הלכות קריאת ספר תורה. קמב

 מקורות
 �"תנ
 ואת מצותו בזה' דבר הכי ... הוא מגד� ' את ה...  והנפש אשר תעשה ביד רמה .א

 .)לא. ל.במדבר טו(". הפר הכרת תכרת הנפש ההוא עונה בה
 

 �"פרשנות על התנ

 .)     לא.י על טו"רש(".  אזהרת עבודה זרה מפי הגבורה�בזה ' דבר ה: "פשט
 .)לא.יונת� ב� עזיאל על טו(". בסיני ביזה' כי את הדיבר הראשו� אשר ציוה ה"

, כל התורה כולה מ� השמי
: אפילו אמר:  "יה�דרשות מספר נאמרו על הפסוק מבינ
 ".' בזה' כי דבר ה'זה הוא �מגזרה שוה זו , מקל וחומר זה, חו� מדקדוק זה

 )      י"רש(".   חסרות ויתירות�מדקדוק זה.)   "א. מסכת סנהדרי� צט(

 
  בבלי וירושלמי  �תלמוד 

 "דקדוק זה"י בקטע "רש. א.סנהדרי� צט.  ה.ד. א.ירושלמי ד.   א.בבלי ג: מגילה.א
 ".רגלא"תוספות בקטע . ב.עבודה זרה כב.ב
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 .ו.יב.א



 הלכות קריאת ספר תורה
 

 די� א� נמצא ספר תורה מוטעה ויתר דיני הספר.קמג
 )סעיפי�' ובו ה(

 
וא
 התחילו בעשרה ויצאו . אי� קורי� בתורה בפחות מעשרה גדולי
 בני חורי�. א

 .רי
 גומ�מקצת�
 
עד שיהיו כל ,  אי� קורי� בו� אפילו בגלילה כספר תורה�א
 כתוב כל חומש לבדו. ב

 .חמשה חומשי� תפורי
 ביחד
 

dbd: 
dxez xtqk dlilba miaezk mde .eply miynega la`-cgia mixtq dying lk elit`- 

mdilr jxal oi` .dt lra dpibpa iwad xeaiv gily oi`e dxez xtq yiy mewnae- 
 xtqd on eixg` `xew dlerde cewipa ynegd on `xew xeaiv gilydy mibdep izi`x

dxykd dxez.  
 
 .  אי� מברכי� עליו� אפילו בכפרי
 שאי� נמצא לה
 ספר תרה כשר.ג
 
מוציאי� ספר תורה אחרת ומתחילי� , בשעת קריאה,  א
 נמצא טעות בספר תורה.ד

וא
 נמצא .  אות
 שקראו במוטעהממקו
 שנמצא הטעות ומשלימי� הקורי
 על
 גומר קריאתו בספר הכשר ומבר� לאחריה ואינו חוזר �טעות באמצע קריאת הקורא 

 .לבר� לפניה
 

dbd: 
wiqtdl xyt`e miweqt dyely enr e`xw xak m`e- dixg` jxane my miwqet 

oi`iveny zxg`d dxez xtqa oipnd minilyne .zxg` oi`ivenc `de- `vnpy `weec 
xenb zerh,zxg` `ivedl oi` zexzie zexiqg meyn la` , eply dxez ixtq oi`y

dxyk xzei didz zxg`dy xn`py jk lk miwiecn . wgcd zryae- wx xeaivl oi`y
dpwzl lkeiy in my oi`e dleqt dxez xtq- jxale xeaiva da zexwl yic mixne` yi 

dilr .mixingn yie .h ila mly cg` yneg m`e yneg eze`a zexwl lwdl yi zer- 
mixg`a zeierh yiy it lr s`.  

 
 

 יבר� ויקרא קצת פסוקי
 �בית הכנסת שאי� בה
 מי שיודע לקרות אלא אחד.ה

וכ� . וחוזר לבר� תחילה וקורא קצת פסוקי
 ומבר� לאחריה
. ויבר� לאחריה


 . יעשה כמה פעמי
 כמספר העולי
 של אותו היו
 

 באור
 .  13 � מעל גיל בר מצוה �גדולי� 

 
 הרחבה והעמקה

 הקורא גומר קריאתו בספר הכשר ומבר� לאחריה ואי� חוזר �וא� נמצאה הטעות באמצע קריאה ".ד

 ". כי ברכה שביר� לפניה בספר תורה הפסול וכ� קריאה שקראו בו עלתה לה� בדיעבד,לבר� לפניה 
 .) 'טור'על הסימ� ב' בית יוס�'(

והוא . ג� אות� שקראו כבר מצטרפי� למני� שבעה... מה שקראו בספר הפסולבדיעבד עלתה לה�  "

ומכל מקו� א� אפשר לקרות שבעה קרואי� ממקו� שפסקו .  למני� שלושה�בשני וחמישי ) בימי(הדי� 

 )  'משנה ברורה'(."  ודאי ראוי ונכו� לעשות כ� לכתחילה�) הפרשה(עד סו� הסידרא 
 



 הלכות קריאת ספר תורה. קמג
 מקורות

 �"תנ
אל כל קהלכ
 בהר מתו� האש הענ� והערפל קול גדול ' את הדברי
 האלה דבר ה.א

 .)יט.דברי	 ה(. ולא יס� ויכתב
 על שני לחת אבני
 ויתנ
 אלי

 
 �"פרשנות על התנ

 משה וכל ישראל עומדי
 לקבל עשרת. "התורה ניתנה לכל עדת בני ישראל
 .)   א.פח .א.ראה ג	 פז"   ששה בחודשב"י בקטע "רש .ב.מסכת שבת פו(".הדברות

כל דבר שבקדושה לא יהא "�וכ� . עדה הינה לפחות עשרה גברי
 מעל גיל בר מצוה
 .)  ב.מסכת מגילה כג (". פחות מעשרה

 
  בבלי וירושלמי�תלמוד 

 )משנה. (ד.ירושלמי ד)  משנה. (ב.בבלי כג: מגילה. א
 "בחומשי�"י בקטע "רש .א.גיטי� ס. ב
 .ט.ג. ז.  סופרי� ג .א.גיטי� ס.  א.ירושלמי ג"   בשלמא"תוספות בקטע . א.בבלי ט:מגילה. ד
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 .ד.ח. א
 .כג.יב. ב



 הלכות קריאת ספר תורה
 

 שלא לדלג בתורה מעני� לעני� ודיני ההפטרה. קמד
 )סעיפי�' ובו ד(

 
 והני מילי בשני .מפרשה זו לפרשה אחרת,  מדלגי� בנביא ואי� מדלגי� בתורה.א

 
" אחרי מות"כגו� � אבל בחד ענינא� דחיישינ� שמא תתבלבל דעת השומעי
 �עניני
והוא .  מדלגי�� שכה� גדול קורא ביו
 הכיפורי
,.)כז.ויקרא כג(" וא� בעשור" ,.)א.ויקרא טז(

ובנביא מדלגי� . שאסור לקרות שלא מ� הכתב אפילו תיבה אחת, שלא יקרא על פה

והני . והוא שלא ישהא בדילוג בעני� שיעמדו הציבור בשתיקה, אפילו בשני עניני

ובלבד , מדלגי� מנביא לנביא' בתרי עשר'ו. אבל מנביא לנביא אי� מדלגי�, מילי בנביא
 . שלא ידלג מסו� הספר לתחילתו

 
 לומר אחר הפטרת השבוע שני
 או שלושה � בשבת שיש בו חת� � נוהגי
 .ב

 �וכשחל ראש חודש בשבת וביו
 ראשו�.). י. ישעיה סא(" יששוש אש"פסוקי
 מהפטרת 
 אומרי
 פסוק ראשו� ופסוק אחרו� מהפטרת �אחר שמפטירי� ההפטרה בשבת

ה סעי� "ועיי� לקמ� סימ� תכ(.  ואי� למחות ביד
.). יח. שמואל א  כ(" ויאמר לו יהונת� מחר חדש"
 ).ח האי� נוהגי	"וסו� סימ� תכ.  ג
 
וא
 אי� לה
 אלא ספר תורה .  אי� גוללי� ספר תורה בציבור מפני כבוד הציבור.ג

 
 .  וידחה כבוד הציבור,  גוללי��אחת וה
 צריכי
 לקרות בשני עניני
 
אבל שלושה גברי .  אי� קורי� לאד
 אחד בשני ספרי תורה משו
 פגמו של ראשו�.ד

 
 . ליכא משו
 פג
� כגו� ראש חודש טבת שחל להיות בשבת�בשלושה ספרי
 

 באורי�
 . אי� לקרוא קטעי� שוני� שלא ברצ��אי� מדלגי�.א

 . דברי� אלו� הני מילי
 . אי��ליכא.      ולכ� עברו לשני,פסול,  יאמרו שספר התורה הראשו� פגו��פג�.ד
 
 

 



 הלכות קריאת ספר תורה. קמד
 מקורות

 �"תנ
 .)ט.דברי	 כז(. ' ושמע ישראל היו
 הזה נהיית לע
 לההסכת.א
 

 �"פרשנות על התנ
 )  תרגומי אונקלוס ויונת� ב� עוזיאל לפסוק(. הקשב,  האז�� )מלה יחידה במקרא(' הסכת':פשט

 )י על הפסוק"רש(". בכל יו
 יהיו בעיני� כאילו היו
 באת עמו בברית "�'היו
 הזה'
 שהשומע את הקופ� ממקו
 למקו
 אי� לבו מיושב � ואי� מדלגי� בתורה:"דרש

 .)א.סכת מגילה כדי במ"רש(".  לשמוע
 

  בבלי וירושלמי  �תלמוד 
)   משנה וגמרא. (א.בבלי כד: מגילה.   א.ירושלמי ז"  בעני� אחד"י בקטע "רש. ב.בבלי סט:  יומא.א

 .  ב.סופרי� יא)   משנה. (א.ז)  משנה. (ה.ירושלמי ד
 .ב.סופרי� יא)  משנה.(א.ירושלמי ז.  א.ע) משנה. (ב.בבלי סח: יומא. ג
 .א.יומא ע. ד
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 .יג. יב. ח. יב.א
 .כג. יב. ד. ג



 הלכות קריאת ספר תורה
 

 דיני המתרגמי�.קמה
 )סעיפי�' ובו ג(

 
אי� הקורא רשאי לקרות .  בימי חכמי התלמוד היו נוהגי
 לתרג
 כדי שיבינו הע
.א

ואי� המתרג
 רשאי לתרג
 עד שיכלה הפסוק מפי . לתורגמ� יותר מפסוק אחד
ואי� . ואי� הקורא רשאי לקרות פסוק אחר עד שיכלה התרגו
 מפי המתרג
. הקורא

ואי� הקורא . הקורא רשאי להגביה קולו יותר מהמתרג
 ולא המתרג
 יותר מהקורא

 . תרגו
 כתוב בתורה: שלא יאמרו, רשאי לסייע למתרג

 
 . אבל אינו כבוד לגדול שיתרג
 על ידי קט�,  קט� מתרג
 על ידי גדול.ב
 
 ?משו
 דמה תועלת בתרגו
 כיו� שאי� מביני
 אותו,  האידנא לא נהגו לתרג
.ג
 

 באורי�
 .  המופיע בכל החומשי��'אוקלוס '� הכונה לתרגו� התורה לארמית � לתרג� .א
 .בזמננו, עכשיו� האידנא.ג
 

 הרחבה והעמקה
 �"תרגו� התנ

חכמי ישראל התיחסו  .)מד.במדבר ד(". לפני בני ישראלוזאת התורה אשר ש� משה "

 )1(.מה שיאפשר לה� לעסוק בה,בשלילה לפתיחת ספר התורה לעיני אומות העול�

הזדמנות שניה ניתנה לה� )  2(.ה הציע את התורה לאומות וה� סירבו לקבלה"בשעתו הקב

בינה  "�ו" כתבו את כל דברי התורה בשבעי� לשו�"לאחר כניסת בני ישראל לכנע� כאשר 

שהיה לה� "לחכמי אומות העול� שהעתיקו לעמיה� את התורה " ה"יתירה נת� הקב

נוס� לכ� הרי כל תרגו� . אי� תיעוד מה קרה לתרגו� רב לשוני זה)  3(".ללמוד ולא למדו

תרגו� הינו שינוי . ידוע שתרגו� מילולי משפה לשפה בלתי אפשרי. עלול להוות סילו�

המתרג� פסוק כצורתו  הרי זה : "וכ� ניסחו חכמינ. מבנה משפטי� ולכ� מהווה ג� פרוש

 מבזה את המקו� �'הרי זה מחר�'" �י"רש!"  הרי זה מחר� ומגד��והמוסי� עליו , בדאי

 )4(".משנה את דבריו, )ה"הקב(
התרגו� הראשו� ששרד היה . תרגומי התורה לשפות זרות בוצעו עקב אילוצי חו� ופני�

 הוא כינס ) שנה40 � לפני הספירה במש� כ246שמל� החל משנת (. לפי פקודת תלמי השני מל� מצרי�

שבעי� ושני� מחכמי ישראל וכל אחד מה� נצטוה לתרג� את התורה לשפת התרבות 

למרות שכל מתרג� בודד מחברו בחדר נפרד ולא ידע על הניסוח .  יוונית�העולמית דאז 

חכמינו ) 5(.היו זהי�� כולל שלוש עשרה השינויי� שהוכנסו �ניסוחי התרגו� , של עמיתו

בשמונה בטבת נכתבה התורה בימי תלמי המל� בלשו� יוונית : "התיחסו לתרגו� בשלילה

תרגו� 'במש� הזמ� השלימו ע� תרגו� זה שכונה ) 6(".והחוש� בא לעול� שלשה ימי�

 .� לכל השפות שעל פני כדור האר�" מאז תורג� התנ)7 (.'השבעי�
 הכונה לתרגו� המפורס� ביותר �ל " בספרות ההלכה ובדברי חז�סת� 'תרגו�'במונח 

לא ", כמתחייב בכל תרגו�,  השינויי� שאונקלוס הוסי�)8 (.שנתקדש והוא של אונקלוס

 בתחילת בית שני )4(".אלא שנשתכח וחזר ויסדו, שהרי בסיני נית�, מדעתו הוסי�

 )9 (.לארמית שהיתה אז השפה המדוברת בפי הע�, במהל� הקריאה בספר התורה,תרגמו

בתלמוד הירושלמי משוי� התרגו� ) 10 (.י מפנה לתרגו� זה כאל פרוש לדברי תורה"שר

    )8(. ממשפחת הקיסר הרומאי אנדריאנוס, הגר מפונטוס, הארמי לעקילס



 הלכות קריאת ספר תורה. קמה
 הרחבה והעמקה

 
תרגו� . "י חכמי�"שנתקבל בחשש ע,  של יונת� ב� עוזיאל�פחות מפורס� תרגו� אחר 

תרגו� של נביאי� יונת� ב� עוזיאל אמרו מפי חגי זכריה ... של תורה אונקלוס הגר אמרו 

ונזדעזעה אר� ישראל ארבע מאות פרסה על ) אחרוני הנביאי� שחיו בתחילת בית שני(, ומלאכי

אד� עמד יונת� ? מי הוא זה שגילה סתריי לבני: יצתה בת קול ואמרה. ארבע מאות פרסה

גלוי וידוע לפני� שלא , אני הוא שגליתי סתרי� לבני אד�': ואמרב� עוזיאל על רגליו 

 .לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא אלא לכבוד� עשיתי שלא ירבו מחלוקת בישראל

יצתה בת קול , ")ק� משיח"י בקטע "רש "בספר דניאל("ועוד ביקש לגלות תרגו� של כתובי� 

 )11(".  ק� משיח)יש בה( משו� דאית ביה �מאי טעמא ! דיי�: ואמרה לו
תרגו� זה הינו ג� פרשנות המבוססת על  . בחומשי� מיוחס לו ג� תרגו� התורה לארמית

 .    א� אי� תיעוד שאכ� הוא שביצע תרגו� זה. ל"הרבה מדרשי חז
 

 חכמי ישראל
 אונקלוס הגר

בשנת (המצביא הרומאי שהחריב את בית המקדש השני �ב� אחותו של טיטוס, ב� קלוניקוס

לאחר חשיבה מעמיקה על מהות העול� הזה והבא ועל .  שהוכתר לקיסר רומא) לספירה70

כתגובה שלח הקיסר הרומאי שלוש פעמי� . ערכ� של אומות העול� התגייר אונקלוס

 � בכושרו הריטורי ובחכמתו להביע רעיונות במשלי��ואונקלוס,גדודי צבא להביאו לדי�

אשר בהשראת� , למד תורה אצל גדולי חכמי ישראל. השפיע עליה� ואלו התגיירו

 )12 (.ובברכת� תרג� את התורה לארמית
 

 יונת� ב� עוזיאל
כה גדול בתורה היה שא� שמאי . גדול תלמידי הלל ומגדולי חכמי ישראל בסו� בית שני

בשעה שיושב ועוסק :"על מדת דבקותו בלימוד תורה מסופר. הזק� הל� אליו לדו� בהלכה

 )13(".ח עליו נשר� כל עו� שפור�בתורה
  
 
 



 הלכות קריאת ספר תורה. קמה
 מקורות

 �"תנ
 .)ח.נחמיה ח(. ויקראו בספר בתורת האלהי
 מפרש ושו
 שכל ויבינו במקרא.א
 

 �"פרשנות על התנ

 .קריאה בתורה ברוב ע
 בראש השנה בהדרכת עזרא הסופר: פשט
 נתנו לב
 �' ושו
 שכל'. לדעת ולהבי� מה שנאמר בה, קריאה מפורשת�'מפרש'" 

 )'מצודת דוד' (".להשכיל אמיתת העני� והשכילו להבי� במקרא
 

,  אלו הפסוקי��' ושו
 שכל, ' זה תרגו
�' מפרש, ' זה מקרא�... ' בספר'ויקראו :"דרש
 .)א.מסכת מגילה ג(".אלו המסורת: ואמרי לה,  אלו פיסקי טעמי
�' ויבינו במקרא'

  אלו �' ושו
 שכל'.  זה תרגו
�'  מפורש '. זה  המקרא�... ' בספר'ויקראו '" 

 .)  א. מסכת מגילה ירושלמי ד (". זה המסורת�' ויבינו במקרא'. הטעמי

 
 

  בבלי וירושלמי  �תלמוד 
 .א.לב" וא� היו שלושת�" "ובנביא שלושה"תוספות בקטעי� . א.כד. ב.כג: מגילה. ב.א

 .ב.סוטה לט.  א.סופרי� יא.  א.         ירושלמי ד
 .א.מגילה ד. ג
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 .יג. י: יב. ב.א
 

  הרחבה והעמקה�מקורות ל 
ושלא "י בקטע "רש". ושלא יגלו הסוד לנכרי�",בסוגית השבועות. א.מסכת כתובות קיא.1

 ".  סוד טעמי התורה...יגלו
 ".שאפילו"תוספות בקטע . ב.מסכת עבודה זרה ב.2
ועל דבר " "כיצד כתבו"תוספות בקטעי�  " היא� למדו"קטע י ב"ת רש. ב.לה.  א.מסכת סוטה לב.3

 .כ.� על דברי� י"רמב" זה
 .א. מסכת קידושי� מט.4
 .מכילתא פרשת בא פרשה יד.   ט.ירושלמי א.   ב.א.בבלי ט: מסכת מגילה.5
 .מגילת תענית מאמר אחרו�.6
� יד "רמב. ב.א.מסכת סופרי� טו.   א.משנה  ט. ב.מסכת מגילה ח.   א.מסכת שבת ירושלמי טז. 7

 .יט.החזקה הלכת תפלי� א
 .     ט.ירושלמי א.   א.בבלי ג:מסכת מגילה. 8
 .א.בבלי ג:מסכת מגילה" זה תרגו� "�" מפרש"המלה . ח. נחמיה ח9

עד כי יבוא "בקטע . י. מט" מכרתיה�"בקטע . ה. בראשית מט� אחת מיני רבות �לדוגמא. 10
 ".   שילה

 .א.מסכת מגילה  ג. 11
 . מקואות תוספתא פרק ו. א.עבודה זרה יא. א.בבא בתרא צט.  א. נז�.ב.גיטי� נו: מסכתות. 12
 .א.מסכת בבא בתרא קלד. א.מסכת סוכה כח.13



 הלכות קריאת ספר תורה
 

 שלא לדבר בשעת הקריאה.קמו
 )סעיפי�' ובו ד(

 
 . אבל בי� גברא לגברא שפיר דמי, אסור לצאת ולהניח ספר תורה כשהוא פתוח. א

 
אפילו , כיו� שהתחיל הקורא לקרות בספר תורה אסור לספר אפילו בדברי תורה. ב

ויש . ויש מתירי
 לגרוס בלחש. ואפילו א
 השלי
 הוא הפרשה, בי� גברא לגברא
 
   ויש .dbd :dxez ixaca.   מותר לספר�שא
 יש עשרה דצייתי לספר תורה :אומרי

רי
 למי שקוד
 שנפתח ספר תורה מחזיר ויש מתי.מתירי
 למי שתורתו אומנותו
. פניו ומראה עצמו שאינו רוצה לשמוע ספר תורה אלא לקרות ומתחיל לקרות

וכל זה אינו עני� .  שרי�ולקרות שני
 מקרא ואחד תרגו
 בשעת קריאת התורה
שצרי� לכוי� ולשמע
 מפי ,שה
 בעשרה מדאורייתא' פרה'ופרשת ' זכור'לפרשת 

 שבכל הפרשיות ראוי למדקדק בדבריו לכוי� דעתו ולשמע
 מפי �והנכו�. הקורא
 . הקורא

 
 . כמו בספר תורה,  אסור לספר כשהמפטיר קורא בנביא עד שישלי
.ג
 
 .  אי� צרי� לעמוד מעומד בעת שקורי
 בתורה.ד
 

dbd: 
oicnere oixingn yie .xdn dyr oke"m.  

 באורי�
 .זה בסדר �שפיר דמי . א
 . ראה סימ� קו�    תורתו אומנות .שמי� לב�דצייתי .     ללמוד�וס לגר.   לדבר� לספר .ב

 
 חכ� מישראל

). 1293 � 1215חי (רבי מאיר ב� ברו� מהעיר רוטנבורג שבאשכנז  �� מרוטנבורג "הר � �"מהר

 מחבר . מנהיג רוחני ומשורר. מגדולי הפוסקי�.  מסכתות�18חיבר ל).פרוש לתלמוד(' תוספות'מבעלי ה
 ).1242בשנת (על שריפת התלמוד בפריס ' שאלי שרופה באש'הקינה 

 
 הלכות קריאת ספר תורה. קמו

 מקורות
 �"תנ
 .)כח. ישעיה א( .יכלו' ועזבי ה .א
 

 �"פרשנות על התנ
 )לפי התרגו	 הארמי לפסוק( .כליו� יבוא על  עוזבי התורה: פשט
 .)א.מסכת ברכות ח( ".זה המניח ספר תורה ויוצא: "דרש

 
 בבלי וירושלמי   �תלמוד 

תוספות בקטע . א.סוטה לט.   ד.מגילה ירושלמי ד"   רב ששת"תוספות בקטע . א.ברכות ח. א
 .ח. סופרי� יג"   כיו� שנפתח ספר תורה"
 .א.ירושלמי ד.   א.בבלי כא:  מגילה.ד



 הלכות קריאת ספר תורה
 

 דיני גלילת ספר תורה.קמז
 )סעיפי�' ובו ח(

 
 .אסור לאחוז ספר תורה ערו
 בלא מטפחת. א

 
dbd: 

mixne` yie :ycew iazk x`y oicd `edc .ok ebdp `le . lhp `l m` xingdl aehe
eici . dxez xtqae-xeq` `peeb i`dka elit` . 

 
 . לחבב המצוה, ורגילי
 לקנותו בדמי
 יקרי
.  גולל� שבאות
 שקראו בתורה �גדול 

 
dbd: 

mixne` yi :ne ozyt cg` cva lirnd m`iyn cg` cv- cvl iynd jetdl jixv 
lelble xtqd .ok ebdp `le .xg` el yi m` drexwd dtna lelbl oi`e . zeyrl oi`e

heicd jxevl xg` xac mda eyrpy mipyi mixacn dxez xtql zetn . onwl oiire
pw oniq"b.   

 
כי , להושיט המעילי
 לגולל ואי� הגולל יכול למחות בו� מי שירצה לקנות �יכול .ב


 . א� על פי שקנה הגלילה לא קנה ליקח המעילי
 

dbd: 
 oke- zepwl oibdepy zenewna 'd`ved 'e-'dqpkd'-zegnl leki xeaiv gilyd oi` , ik

ofgl jiiy df oi`. 
 

 . יקרע התפר, כדי שא
 יקרע, יעמידנו כנגד התפר�הגולל ספר תורה .ג
 
 .    מהדקו מבפני
� מהדקווכשהוא.  גולל מבחו��הגולל ספר תורה . ד
 

dbd: 
yexit :eipt cbpk azkd didi eiptl cner xtqdyk .uegan lelbl ligzie . xnby xg`e

mipta zgthnd seq wcdi dlilbd , `le mipta wecdd `vni ea zexwl `eaiyky
dxez xtqd jetdl jxhvi .dlilbd lk dyer cg`yk ixiin df lkc d`xpe , la`

eiykr-lleb cg`e diabn cg`y mibdepy -diabnd cbp didi azkd  .mibdep oke , ik
dxez xtqd fge`de llebd xwir `ed. 

 
 באורי�

בבא בתרא ,  קטז�שבת קטו : מסכתות(. נביאי� וכתובי�, תורה:�"ד ספרי התנ"כ �כתבי הקודש: הגה. א

 שבעל פה נכללו במושג ג� ספרי הלכות  לאחר התרת כתיבת תורה.).ב. סנהדרי� קיא, . א. יז, . ב. יג,. א. יא

 .).  ה. ב"שלח� ערו� יורה דעה רפ"  אליבא"תוספות בקטע . א. מסכת שבת קטו(. ואגדות
 . באופ� כזה�בכהאי גוונא

... ויש פוסקי� דהגדול שבבית הכנסת גולל א� על פי שלא קרא בתורה "�גדול שבאות� שקראו

ומכבדי� א� , ועכשיו נהגו שלא לדקדק בזה. פשט המנהג כהיו� שאי� מחפשי� אחר מי שקרא בתורה

 )'משנה ברורה'(". לאנשי� בינוני� משו� דרכי שלו�
 . מארו� הקודש,  של ספר התורה מההיכל�'הכנסה'�ו' הוצאה ' :הגה. ב
 .מדובר, עוסק�מיירי:  הגה.ד

  



 
 הלכות קריאת ספר תורה. קמז

 
יגלול הספר תורה כשכורכו ולא , מוטב תגלל המטפחת סביב הספר תורה. ה

 . במטפחת
 
 .   טועה�הגולל ספר תורה בתו� התיק . ו
 
כדי שלא יהא הגולל טרוד , אי� המפטיר מתחיל עד שיגמרו לגלול הספר תורה. ז

 .    ויוכל לשמוע ההפטרה
 
 לא יפתחו השני ולא יסורו המפה עד שיגללו � ביו
 שיש בו שני ספרי תורה .ח

 .הראשו�
 

dbd: 
ogleyd lr dipyd egipd xaky cr dpey`xd oiwlqn oi`e, eidie ozrc egiqi `ly

devnd on oiiept .dpey`xa e`xwy cr zipya oiqteze zg`k mixtqd ipy oi`ivene.  
 

 באורי�
למי שהוא ש� על הבימה להחזיקו עד שיגיע זמ� )  תורה(מוסרי� הספר  "�ותופסי� בשנית :  הגה.ח

  ).'ה ברורהמשנ'(" קריאת המפטיר
 

 



 הלכות קריאת ספר תורה. קמז
 מקורות

 �"תנ
  .)מד. דברי	 ד(  )1(  .וזאת התורה אשר ש
 משה לפני בני ישראל

 )2(. נאמנה מחכימת פתי' תמימה משיבת נפש עדות ה' תורת ה
 .)ח.תהילי	 יט(

 
 �"פרשנות על התנ

 )י על הפסוק"רש(".  זו שהוא עתיד לסדר אחרי פרשה זו� התורה: "פשט. 1
 .)ה.ראה מסכת מגילה ירושלמי א.  ב. מסכת עבודה זרה ב("  אלא תורהזאתואי� : "דרש.1
ומועלת ... היא יותר תמימה' תורת ה. משבחי התורה שנאמרו בפרק זה: פשט. 2

 .ומועלת יותר מ� השמש
 

" וזאת התורה: "מצוה לכל האנשי
 ולנשי
 לראות הכתב ולכרוע ולומר:דרש.1.2
 .) יד. מסכת סופרי	 יד(".  תמימה'תורת ה"
 

  בבלי וירושלמי  �תלמוד 
תוספות בקטע . ב. יד". בלא אותה מצוה" "האוחז ספר תורה"תוספות בקטעי�  .א.שבת יד. א
תוספות בקטע . ב. חגיגה כד ".בלא אותה מצוה"תוספות בקטע  . א.מגילה לב  .ב.סוכה מא "כיו�"
 טז.סופרי� ג)    משנה. (ה.ידיי� ג"   דתנ�"
"   גוללו מבחו�"תוספות בקטע "  הגולל ספר תורה"י בקטע "רש. א.בבלי לב: מגילה. ו.ה.ד.ג

 .י.סופרי� ג. ט.ירושלמי א
 "עד שתגלל"י בקטע "רש. ב.סוטה לט.ז
 

  הלכות�� "רמב
 .  ה.אבות הטומאה ט, ספר טהרה.   ו.י ספר תורה, אהבה.א
 .כד.תפילה יב.ד.ג
 .יג.תפילה יב. ז



 ות קריאת ספר תורההלכ
 

 שלא יפשיט שליח ציבור התיבה.קמח
 )ובו סעי� אחד(

 
 .אי� שליח ציבור רשאי להפשיט התיבה בציבור כל זמ� שה
 בבית הכנסת. א
 

yx yexit"i: 
"ea zxnzyn `idy xg` zian dxez xtq `iadl milibx eidy "ek '  cr" xeaiv gxehy

my akrzdl `ed ."a mipta oiire'miig gxe`') .hl dheq.a . ligznd xac"hiytdl.(" 

 
yxa xewn"i: 

 "'xeaiva daizd z` hiytdl '-zqpkd ziaa xeaivdy onf lk . `iadl mkxc didy
zqpkd zial ea xnzyny xg` zian dxez xtq . daizd aiaq mi`p micba oiqxete

dkeza dze` oigipne .ial ekiledl  dxez xtq oilhepe myn oi`veiyke ea xnzynd z- 
xeaivd ipta daizd on micbad ehiyti `l ,dxez xtq mr my akrl xeaiv gxehy. 

egipne ezial dxez xtq jilen `l` , z` hiytne `a `ed jk xg`e eixg` mi`vei mrde
daizd) ."yx"hl dheq zkqna i .a(.   

 
 באור

 שולח� שספר �האמורה כא� ' תיבה'ו, פרושו ארו� הקודש' תיבה'בכל מקו�  "�להפשיט התיבה. א

לא ,    וכשיוצאי� מש� ונוטלי� ספר תורה ליתנו בבית שמשתמר בו...תורה מונח עליו כשקורי� בו

אלא מולי� הספר תורה וה� יוצאי� ... שטורח ציבור הוא להתעכב, התיבה בפני הציבור... יפשיט 

    )'משנה ברורה'(". אחריו וחוזר לבית הכנסת ומפשיט התיבה
 
 

 הלכות קריאת ספר תורה. קמח
 מקורות

 �"תנ
 .ראה סימ� קמט .א
 

  בבלי�תלמוד 
 .ב. סוטה לט ..א



 הלכות קריאת ספר תורה
 

 שהציבור לא יצאו מבית הכנסת עד שיצניעו ספר תורה.קמט
 )ובו סעי� אחד(

 
 . אי� הציבור רשאי
 לצאת מבית הכנסת עד שיצניעו ספר תורה.א

 
dbd: 
edin ,cigi wx oi`vei mpi` m`-da ol zil . 

 
 צריכי
 � א
 אי� לבית הכנסת אלא פתח אחד�וא
 מצניעי
 הספר תורה בבית אחר


וא
 יש . להתעכב עד שיצא הספר תורה וילכו אחריו למקו
 שמצניעי
 אותו ש

יכולי
 לצאת בפתח אחד קוד
 שיצא הספר תורה בפתח , לבית הכנסת שני פתחי

 .ר הספר תורה וילווהו למקו
 שמצניעי
 אותו ש
ובלבד שילכו אח, האחר
 

dbd: 
 lkida dze` oiripvny zenewnae-zqpkd ziaa oex`d `edy - zxaery in lkl devn 

my dze` oiqipkny oex`d iptl cr dzeell eiptl . cr dxez xtqd xg` jli llebd oke
oex`d iptl .dnewnl dxez xtqd exifgiy cr my cnere . xtqd diabna oibdep oke

dxez,llebd xwir `ed ik .nw oniq x`azpy enke"c sirq f' . mi`ay eazky yie
zevna mfxfle daagl ick dxezd wypl zewepizd .oibdep oke. 

 
 באור

 .אי� בכ� פסול � לית ל� בה
 



 הלכות קריאת ספר תורה. קמט
 מקורות

 �"תנ
 תנו כבוד לתורה

יראו ואת מצותיו תשמרו ובקלו תשמעו ואתו  ואתו תאלהיכ� תלכו' אחרי ה
 .)  ה.דברי	 יג( . תעבדו ובו תדבקו�

 
 �"פרשנות על התנ

 )תרגומי אונקלוס ויונת� ב� עוזיאל(".  אלהיכ
 תלכו'עבודת האחרי :"פשט
  )אב� עזרא על הפסוק (".שתעשו על פי יכולתכ
 כמעשיו ותרדפו אחרי נתיבותיו       "

".  עד שינטל ספר תורה ויניח במקומו)מבית הכנסת(אי� הציבור רשאי� לצאת : "דרש
 .)  ב.מסכת סוטה לט(

 )בסימ�' טור'לפי (. יש לצאת מבית הכנסת אחרי הוצאת ספר התורה ולא לפניו
: והלא כבר נאמר?  וכי אפשר לו לאד
 להל� אחר שכינה'אלהיכ� תלכו' אחרי ה'" 
מה הוא מלביש , ה"אחר מדותיו של הקבאלא להל� ...?.)כד.דברי	 ד ('אש אכלה הוא'

 
, א� אתה בקר חולי
... ה ביקר חולי
"הקב, א� אתה הלבש ערומי
...ערומי
א� אתה קבור ... ה קבר מתי
 "הקב, א� אתה נח
 אבלי
... ה ניח
 אבלי
"הקב


 .)א. מסכת סוטה יד ("מתי
אלא למהני ? "אש אכלה הוא"ה והכתיב "וכי יש ל� אד
 שיכול להלו� אחרי הקב"


 .)מסכת כלה רבתי תחילת פרק ד(". שיהא לב� שמח להדר למצוה. תלמידי חכמי
 ולצדיקי
 

 �"תנ
 מעמד מת� תורה בהר סיני   

 .)יד.שמות כ(. וירא הע
 וינעו ויעמדו מרחק
 .)ה. דברי	 ה(. כי יראת
 מפני האש ולא עלית
 בהר

 ". בה באימה וביראהכש
 שניתנה באימה ויראה כ� אנו צריכי
 לנהוג :"דרש
 .)     א.מסכת מגילה ירושלמי  ד(
 

 מעמד מת� תורה לדורות
 .)מד.דברי	 ד(. וזאת התורה אשר ש
 משה לפני בני ישראל

לא ימוש ספר התורה הזה מפי� והגית בו יומ
 ולילה למע� תשמר לעשות ככל 
 .)ח.יהושע א(. הכתוב בו כי אז תצליח את דרכ� ואז תשכיל

 
 תלמוד בבלי

 " .איכא פתחא אחרינא"י בקטע "רש. ב.סוטה לט.א
 

  הלכות תפילה�� "רמב
 .כד. יב.א


