
  קריאת שנים מקרא ואחד תרגום
  הרפ' ר סי"שוע
 חייב לקרות לעצמו בכל שבוע ושבוע פרשת אותו ,פ שאדם שומע כל התורה כולה כל שבת בצבור" אעא

  .פעמים' ופסוק שאין בו תרגום קוראהו ג . שים מקרא ואחד תרגום,השבוע

 שהוא בוי על יסוד ,י"ש רשחוזר ולומד כל הפרשה עם פירו' ובפעם ג פעמים מקרא'  ב...הקורא ב 
  . שהוא מפרש יותר, הרי זה מועיל יותר מהתרגום,התלמוד

  . כגון יגר שהדותא,ויש אומרים שהתרגום זכה מפי שיתן בסיי

  .י" וגם פירוש רש,ומכל מקום כל ירא שמים יש לו לקרות התרגום. והעיקר כסברא הראשוה

 אבל מיום ראשון ואילך . בשבוע זה פרשת שבוע אחר שלא יקרא, חייב להשלים פרשיותיו עם הצבורה
  . שכבר התחילו הצבור פרשה זו בשבת במחה,קרא עם הצבור

 כי כן צוה רביו הקדוש את ביו שלא ,ומצוה מן המובחר שישלים אותה קודם שיאכל בשבת שחרית
  .יאכלו שבת שחרית קודם שישלימו הפרשה שים מקרא ואחד תרגום

 כיון שהתחילו , אבל משם ואילך. חייב להשלים אחר אכילה עד המחה,דם אכילהואם לא השלים קו
  . עבר זמה של זאת,הצבור פרשה אחרת

  .ט" כמו שיתבאר לעין הבדלה בסימן רצ,בשבת' ויש אומרים שבדיעבד יכול להשלימה עד סוף יום ג

 .ל הצבור את כל התורה שאז משלימין כ,ויש אומרים שבדיעבד יכול גם כן להשלימה עד שמחת תורה
 יש לו , ואם לא השלים,' ישלים עד סוף יום ג, שמי שעבר ולא השלים בזמה,וטוב לחוש לדבריהם

  .להשלים עד שמחת תורה

ויש .  יש והגין מטעם הידוע להם לגמור כל הפרשה שים מקרא ואחד תרגום ערב שבת אחר חצותו
מן הדין אין צריך אבל ... ואחד תרגום אפילו בדיבור שלא להלפסיק כלל באמצע שים מקרא ... והגין 

 ופרשה , אלא אפילו פרשה אחת היום מקרא לבד,לקרות כל הפרשה שים מקרא ואחד תרגום בפעם אחת
  .כלעל ה] תרגום[ ואחר כך , וכן כל ימי השבוע,אחרת למחר

 כדי שיהא בקי בה ,תן אלא שהגו לקרו. ההפטרות של כל השבתות אין צריך לקרותן לעצמו מן הדיןי
  . כי שמא יקראוהו למפטיר בבית הכסת,ויודעה

 ולא הפטרה של פרשת ,פרשיות שמפטירין אותה בבית הכסת' פרשיות יש לו לקרות הפטרה של ד' ובד
  . וכן בשבת ראש חודש ומחר חדש ושבת חוכה.השבוע

  י"כנסת הגדולה שם הגהות ב
או של , או שבת שלפי ראש חדש, כגון הפטרת שבת של ראש חדש, ואי והג בשבת שיש הפטרה מחודשת

  .וביום שבת לקרוא המחודשת עם המפטיר, לחזור עם הפרשה הפטרת השבוע,  פרשיות'ושל ד, חוכה

  ק יב" סא שם"מ
ר הפטורת הגו לחזו שמתוב כסת הגדולה ובכ. פרשיות'דה ד פרשיות פשיטא דיקרא ההפטר'משמע דבד

  . ולא ידעתי מה טעם.הסדרה

  ח תמוז"היום יום לאדר
  .או פרשיות מחוברות וכיוצא בזה, שתי ההפטרות אם הוא שבת ראש חדש... וקורין 

  134' ו ע"תורת מנחם חט
שלא ידעו ( מסיעותיו שבהן הג להעלים את זהותו חתשבא, ר אודות ההגת אביו"ח אדמו"ק מו"סיפר כ
 קראוהו –הוא  ובחשבו שלא יודעים מי, )ם טובאו ביו(הכסת בשבת - אירע פעם שבבואו לבית, )מי הוא

,  כיון שלא ציפה לכך–). או מאיזו סיבה אחרת, אם משום שתגלתה זהותו" (מפטיר"לפתע לעלות ל
 עלה ר כךורק אח, לקח חומש וכס לחדר צדדי ועבר לעצמו על ההפטרה, ביקש שימתיו איזה רגעים

  .למפטיר



  , ד"בס

 בין הם, ימי הקיץת במשך "שיתקיימו בעזהיוכן שאר השיעורים , ל"השיעור הבע
 לערך – והשיעור הראשון שלפיו . לערך בזמן שקיעת החמהיםמתחילו, מחה לערבית

  .7:50בשעה 

  

  :שיעורים בושאהסדרת בשיעור שלפיו מסיימים או את 

  

  קריאת התורה וההפטרה
  

  :שלפיו השיעורים דיםשבהם , ה מתחלק למספר ושאים פרטייםושא כללי ז

  

  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

  מחת שבתת ב"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

  קריאת שים מקרא ואחד תרגום) יג

  


