
  נמצא טעות באמצע קריאת התורה
  א, גיטין ס

  .רבה ורב יוסף דאמרי תרווייהו אין קוראין בחומשין בבית הכסת משום כבוד צבור

  )רצד' בלוי סי' מהד(ם "תשובות הרמב
ועל דוקיא זו סמכו ... לא מפי שהברכה לבטלה ... האי דאמרין אין קורין בחומשין מפי כבוד הצבור 

ומברכין לפיה ולאחריה בפי גאוי עולם כגון , ת של קלף בלא עיבוד כלל"קורין בסאשי המערב והיו 
  .ל"ל ורביו יצחק אלפס זצ"רביו יוסף הלוי זצ

  )ב, כז(ן שם "ר
ת טעות באחד מהחומשים מותר לקרוא " שאם מצא בס, הלכה ולא למעשה,ל"רביו ז] למד[כאן ]מ[ו

  .ת שלם שפיר דמי" וכיון דהס,ה אלא מפי כבוד הצבור דהא אין החומשין מעכבין זה את ז,בשאר

  י"ת פ"ס' ם הל"רמב
שחסר ) יב. (..: ואלו הן, ואין קורין בו ברבים... ואם עשה בו אחד מהן הרי הוא כחומש מן החומשין 

  .שגעה אות באות) יד. (שהוסיף אפילו אות אחת) יג. (אפילו אות אחת

  ד-מרדכי מגילה רמז תשצג
  .ת אחרת ויקרא אחר" ויביאו ס, יברך אשר תן לו ויגמור...פסוקים '  גאם כבר קרא

  קמג' ע סי"שו
  .ת כשר אין מברכין עליו" בכפרים שאין מצא להם סאפילו ג

 ומברך לאחריה ואיו חוזר לברך הכשרואם מצא טעות באמצע קריאת הקורא גומר קריאתו בספר  ד
ם ואפשר להפסיק פוסקים שם ומברך אחריה ומשלימים המנין פסוקי' גאם כבר קראו עמו  .ה"הג .לפיה
 דישא "ת פסול ואין שם מי שיכול לתקנו י" הדחק שאין לצבור רק סובשעת.  תורה האחרת שמוציאיןבספר

  . טעות יש להקל לקרות באותו חומשבלא ואם חומש אחד שלם . ויש פוסלין.לקרות בו בצבור ולברך עליו

  ק ח"א שם ס"מ
  . זופר תורהקרואים בס'  ואין שם אחרת ישלים זפר תורהובלין דאם מצא טעות בסמ ל"פסק ר

  רפב' ר סי"שוע
  .בשבת יש מי שאומר שלא התירו להוסיף על מיין הקרואים אפילו ג

 ואין צריך , השביעי יפטיר בביא... אם לא מצא בבית הכסת מי שיודע להפטיר בביא אלא אחד יח
 כיון שלא הפסיקו עדיין באמירת הקדיש אחר ,כי די במה שעלה לשביעי' עם בלחזור ולקרות בתורה פ

  . ואחר ההפטרה וברכותיה יאמרו קדיש,קריאתו

  שערי אפרים שער ה
יברך אחריה ויוציאו אחרת ויקראו בספר ... פסוקים '  אם מצא טעות בקריאת השביעי אחר שקראו גד

  .ולא יאמר קדיש קודם קריאת המפטיר, אילך להעולה מפטירהכשר משם ו

  עו' ח סי"ת צמח צדק או"שו
. האחרוה'  לפי שדיעבד יש לסמוך על ס,' ומברכים עלי...בשבת ' ת אחרת משלימין בה עד ז"אם אין ס

הגו אלא ש', כיון שמעיקר הדין מפטיר עולה למין ז, הקרואים' מן ז'  המפטיר יהיכל מקוםומ). א"מ(
וכאן אין לחוש לזה גד סברא , לכה כדבריהםפ שאין הה"אע, עולההאומרים שאיו ' כדי לחוש לד

  .רפב' ש סי"כמ, וצריכין ליזהר שלא יאמרו קדיש עד שיגמור המפטיר בביא. הראשוה שתבאר

  70' ו ע"תורת מנחם ח
 הלכות תחלה שילמוד  ...דעה- הביור אותו לבחון ובמקום ,סמיכה לקבל כדי ובי'הרגצ אל אברך הגיע עםפ

 בוכחות ,למשל ,התורה קריאת באמצע שאלה כשתתעורר ... סמיכה לו יתן ז"ולאח ... התורה קריאת
 מוח שישאר ת"להס בזיון שזהו כיון ,לאמיתתה ההלכה ידיעת ללא להשיב הך עלול – הקהל וכל הגבאי

 שתלמד –ובי את דבריו ' סיים הרגצ–יפוא העצה היא א...  שתגמור לעיין בדבר עד הקריאה- שולחן על
  .תחלה הלכות קריאת התורה



  סדרת שיעורים בושאממשיכה , ת"בעזהי, ד"בס

  

  קריאת התורה וההפטרה
  

  ל"שבהם ידוו השיעורים הבע, מתחלק למספר ושאים פרטייםושא כללי זה 

  

  תקת קריאת התורה) א

  תקת קריאת ההפטרה) ב

  תקת קריאת המפטיר) ג

  הוספה על מין העולים) ד

  ההפטרות שבחומשים) ה

  ברכות התורה וההפטרה) ו

  עליית הקטן לתורה) ז

  עליית הקטן למפטיר והפטרה) ח

  ת במחת שבת"קדיש שלאחר קרה) ט

  מצא טעות באמצע קריאת התורה) י

   ת"מצא חסר אות או גיעה באמצע קרה )יא

  כהן שמחל מלעלות ראשון לתורה) יב

  שים מקרא ואחד תרגוםקריאת ) יג

  

  


