
  סדר העליות והחיובים
  א,  ס– א, משנה גיטין נט

 הממוין פרסים על למידי חכמיםאחריהן קוראין ת ... כהן קורא ראשון ואחריו לוי ואחריו ישראל
 למידי חכמים ואחריהן בי ת, הראויין למותם פרסים על הציבורלמידי חכמים ואחריהן ת,הצבור

  .הן ראשי כסיות וכל אדם ואחרי,שאבותיהן ממוים פרסים על הצבור

  ב, ג קסד"זח
 מאן אקרי . וצדיק אקרי, למקרי אורייתא אצטריך צדיקפר תורה מאן דסליק לס... כרוספדאי ורבי 

  .ר שמעון ודאי דאיהו לא סליק כל יומוי אלא שתיתאה"א, שתיתאה דסליק מאיון שבעה, צדיק מכלהו

  קלה' ע סי"שו
  .י ואחריו ישראל כהן קורא בתורה ראשון ואחריו לוג

  קלו' ע סי"שו
למידי תואחריהם ,  הממוים על הציבורלמידי חכמיםת קורים אחר הלוי ם טוב ויום הכיפוריםבשבת ויו
 שאבותיהם ממוים על למידי חכמיםת בי ר כךואח,  הראוים למותם פרסים על הציבורחכמים
  . ראשי כסיות וכל העםר כךואח, הציבור

  י רפב"לבוש סוס
 החיובים לעלות ומי דחה ומי שיש לו דין קדימה פר תורהרתי להציג לפיך מהג פוזא בקריאת לסואמ

אבי הילד בשבת . פר תורה מחוייבים לקרותם לסאש השה ויום כיפורהתוקע וחזן מוסף דר. לעלות
... וה החתן בשבת שקודם החת. כל מי שיש לו יארצייט חיוב לעלות... והמוהל והסדק , שקודם המילה

  .וער שהוא בר מצוה באותו שבת

  רפד' ברכי יוסף סי
  . ועתה תפשט עוד באיזה מקומות דבהגיע תור זמן פטירת אב ואם בכל שה הבן מפטיר בשבת הקודםא

  תקפד' ר סי"שוע
ם  ויש מקומות והגים לקרות ג,ויש מקומות שוהגים לקרות התוקע ממין חמשה העולים לספר תורהח 

  . וכן ביום הכיפורים,סףהמתפלל מו

  ד-ג, שער הכונות עג
' ש בספר הזהר בפ"טעם מ... עולה לספר תורה אלא ששי ' שבכל ימי השבת לא הי] ל"לאריז[גם ראיתיו 

שהוא כגד ... מימוי לא סליק בשבת לספר תורה אלא שתיתאה דאיהי צדיק ... כרוספדאי ' כי ר, שלח לך
  .שהוא כגד התפארת', ואחריו במדרגה הוא הג, ומקבל האור כולו בגילוי גמור, יסוד המגולה

  קריאת התורה בשבת, סדר היום
 שאו מתפללים על מלכות בית דוד ועל העבודה וגאולת ישראל שתתגלה ,שברכות ההפטרה הם עין גדול

 הגתי הרבה ימים  ...עים מגדולי הקהל שדבריו שמחד אי אםראוי להפטיר כ'  לא הי...מהרה בימיו ב
 , שמחבר תורה עם ביאים, והיא מצוה רבה למעיין בה ...ושים ליקח ההפטרות ולומר אותם אי בעצמי

  .ברכות' ואומר עליהם ז

  54' ע) ו"ת תשט"ליל שמח(ב "תורת מנחם חי
. ששי' יותר היהחשובה ב' העלי, ל"ואילו לפי כתבי האריז, שלישיהחשובה ביותר היא ' העלי, על פי גלה

) אלא, לא לשלישי ולא ששי(לעלות לתורה , וכן רבותיו שיאיו שלאחריו, ר הזקן"כ הגו אדמו"ואעפ
פ שכל עין " שאע–והעין בזה .  יש יתרון מעלהבמפטירדוקא , כיון שלאמיתו של דבר, למפטירדוקא 

מתגלה העין ) למות והסתריםההע" (הסתר אסתיר"שדוקא בהעין ד ... בזמן הגזירהההפטרה תקן רק 
  ).העצמות" (אכי"ד

  79' ד ע" חב–המנהגים ' ס
  .או ביום היארצייט אם חל בשבת עולם לתורה למפטיר, שבת שלפי יום היארצייט

  ר הצמח צדק"ך של אדמו"ע על תנ"צ נ"ר מוהריי"ק אדמו"כתי
  .אומר בו ההפטורה'  והי,ע"מ זי"ה בג"ר צמח צדק זצוקללה"ק אדמו"ר הרה"ק אאזמו"מספרי הוד כ

  



  סדרת שיעורים בושאממשיכה , ת"בעזהי, ד"בס

  

  קריאת התורה וההפטרה
  

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

  

  תקת קריאת התורה) א

  תקת קריאת ההפטרה) ב

  תקת קריאת המפטיר) ג

  הוספה על מין העולים) ד

  משיםההפטרות שבחו) 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 בקרה)יא

  סדר העליות והחיובים) יב
  כהן שמחל מלעלות ראשון לתורה) יג

  םקריאת שים מקרא ואחד תרגו) יד
  


