
 התוהה קריאת א:שער

 הקריאה ואחרילפני
 הפרוכת הסרתא.
 לפני הקודש ארון מעל הפרוכת את להסיר מקפידיםיש

 תרנא(א. סי' )דרישה לימין משמאלפתיחתו,

 דרך אלא יהו לא פונה שאתה פינות  בל  יאפרובך wttyהטעם:
 קכח סי' )פרישה לימיןג משמאל חנוכה נר הדלקת מצינו וכןימין,
 נג(ד.אות

 הארון פתיחתב.
 מי התורה, קריאת לפני הקודש ארון בפתיחת לכבד נוהגיםיש

 יב(. אות קלי 40 )נדיח להריונה התשיעי בחודששאשתו

 ורחמה גשתו, של הלידה חבלי יקלו המצוה  שבזנותהנועם:
 נז(. סי' לחידייא אומץ )יוסף בעתויפתח

 הארון בנסוע ויהיד.
 התורה ספר את ממנו להוציא הארון את שפותחיםבשעה
 כי לה(, י' )במרבד וכו' הארון בנסוע ויהי אומרים:לקריאה

 רו. סי' קומרנה במנהגיוגןא
 סו:.יומאב
 ה. סע' תרעו סי'או"חג
 שיקח כדי ועוד שכותבים, כדרך לשמאל מימין הפרוכת את להסיר הנוהגים ישאךד

 )שם(. ימין בידהפרוכת
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 תורתך אהבתי ה:מדוררטז

 תורה שנתן ברוך ואח"ם: ג( ב' )ישעיה וכו' תורה תצאמציון
 )סדורים(. בקדושתם ישראללעמו

 כנגד הארון, בנסוע ויהי אומרים: הארון פתיחת  כנגרהטעם:
 וכנגד תורה, תצא מציון כי אומרים: התורה ספרהוצאת
 שנרן(. אריה ר' )מפי תורה שנתן ברוך אומרים - לש"ץמסירתו

 והכנסה הוצאהה.
 הש"ץ, ע"י נעשית לא הקודש מארון ס"ת שהוצאתנוהגים
 ס"ק מב סי' חיינ )אוזז לש"ץ ומוסרו הס"ת שמוציא אחר ע"יאלא
יא(.

 - )=שמש הכנסת "חזן סח:( )יומא במשנה  שאמרו ל"1הטעם:
 נותנו הכנסת וראש הכנסת, לראש ונותנו ס"ת נוטלרש"י(
 ומקבל עומד הגדול וכהן גדול, לכהן נותנו והסגןלסגן,

 ערוה"ש שם, )או"ז לאדם מאדם שנמסר לס"ת הכבוד שזהוקוראה",
 א(. סע' רפבסי'

 שסיים וכיון להדדי, שייכי לא וקריאה דתפילה "כיוןועוד,
 והוצאת להכנסת שייכות לו ואין מצוותו עברה כברהתפילה
 סק'יו(. rnp סי' )מחצה"שס"ת"

 שמיה בריךו.
 דמרי שמיה בריך אומרים: הקודש ארון מן ס"ת הוצאתלפני

 ובין בתול בין אותו 1141נ1ריב1 רו(, דף ויקהל )פרשה הזהר מןעלמא,
 א(. ס"ק רפב סיי מ"ב מח, עמי )סדה"יבשבת
 ומנחה, שחרית בשבת שמיה בריך שאומדים הספרדים,מנהג
 קלד(. סיי נת"ע יא, אות קלד סי' )בה"ח שחרית ויוה"כ ר"הוביו"ט,

 בשבת. רק לאמרו שיש לפיו ומשמע לז( )מיי שבת הלי בכלבו נזכר הארון בנסוע ויהיה
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ריז התורה קריאת א:שער

 הוא שבזהר משוק החול: בימות ב"ש אומרים  שאיןהטעם:
 א(י. ס"ק רס"ב סי' )מחז"ב דשבתא( )בצלותא שבת עניני אצלנכתב

 ס"ת שניז.
 הספרים שני את מוציאים תורה ספרי בשני שקוראיםביום
 סעי קמז סי' )רמ"א בראשון לקרוא שסיימו עד בשני ומחזיקיםיחד,
ח(ז.

 לכבוד פעמיים לקום להטריחו שלא הציבור כבוד מפניהטעם:
 ליעקב(. אמת בשם מג אות שם )נה"חהס"ת

 חבילות חבזלות מצוות עושין אין ח.( )סוטה שאמרו ע"שועוד,
 רש"י( - משאו לפרק וממהר למשאוי עליו שהיו כמי)שנראה

 קמז(. מו"ס)מג"א

 מחזירים בו, וקוראים ראשון ספר מוציאים התימנים:מנהג
 מה דף ח"א ~כלאל מהרי"ץ מק"י, תרפד סי' )שת"ז שני ספר ומוציאיםאותו
 338(ח. עמ' ילק"מע"ב,

 להוציא בו שנתחייל היום כבוד ולפרסם להראות נכריהטעם:
 ה"ו(ט. פ"ז סוטה ירושלמי משה )פני ס"ת"שני

 ישראל שמעח.
 אחרי בשחרית, ויו"ט בשבת לומר נהוג האשכנזיםבקהלות
 מקריאת ראשון פסוק "גדלו", לפני לקריאה, ס"תהוצאת

 יש אשכנז ובקהלות רס"ב(, ר"מ )מג"א שחרית בשבת רק שמיה בריך שאומריםיש1
 13(. ע% )ילק"מ כלל שמיה בריך אומרים שאיןמקומות

 אות קמז סי' והספרדים,)נה"ח האשכנזים נוהגים וכן הט"ו, פי"ג תפלה בכ"ממובאז
 שם ופר"ח יא, ס"ק שם במג"א וע"ע ס"ת, שלשה מוציאים כאשר הדין וכןמג(,
 סי' ח"ב שניה מהדורה יצחק מנחת ושו"ת לח סי' ח"א משה אגרות ועיין ח.אות
 סא. עמ' ח"ג עבוה")ץ והיכלקיז

 פי"א סופרים מס' ה"ו, פ"ז סוטה ה"ה, פ"ד מגילה ה"א, פ"ז יומא בירושלמיהמקורח
ה"ג.

 קיום לגבי רק הוא חבילות" חבילות מצוות עושין "אין של הכלל זה, מנהגלפיט
 ה"ט. פ"נ עבדים ומל"מ אין ד"ה ח. סוטה תוס' ראה הבאתן, לגבי ולאהמצוה
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 תורתך אהבתי ה:מדורריח

 סי' )ערוה"ש שמו" קדוש אדוננו גדול אלהינו "אחד ואחריושמע,
 ד(י. סע'קלד

 נכנס "ציד הנט( )פי"ד סופרים במסכת זו אמירה מקורהטעם:
 ראשון פסוק ישראל שמע ואומר התורה את ואוחזהמפטיר
 וכו' א"להינו אחד ואומר וחוזר אחריו, עונין העם ואףבנעימה,
 הנחלת ומפרש קדושות", שלש כנגד וי"א אבות שלושתכנגד
 פ"י )מגילה במשנה התנא התכוון לכך סופרים מס' שלדעתיעקב,
 היה נהוג היינו: שמע"'א, על פורס הוא בנביא ,,המפטירמ"ה(

 של ראשון פסוק הקהל לפני לקרוא התכבד למפטירשהעולה
 פחות עליה שקיבל כך על כפצוי ס"ת, הוצאת ayק"ש,
 ישראל שמע שאומרים המנהג מכאן העולים'ב, משארחשובה
 במנין אינו והוא מפטיר, שיש בימים רק ס"תבהוצאת
 שיש למרות ישראל, שמע אומרים אין בתענית לכןהקרואים,
 השבת )זיו הקרואים ממנין הוא המפטיר שבתענית מפנימפטיר,

 ורלז(. קםעמ'

 בציבור, שמע קריאת על אחת שהיו, גזירות שתי alwnועוד,
 קריאת ועל מוסף'ג, בקדושת ואחרון ראשון פסוק הבליעולכן

 לפיכך מנביאיי, ההפטרה קריאת תיקנו שבגינה בציבור,התורה

 שמע לומר נוהגים אין אשכנז, מקהילות ובחלק והתימנים הספרדיםבקהילותי
 שבפרנקפורט מעיר אמת שפת בסדורו היידנהיים ס"ת. הוצאת בעתישראל
 תקפח( )יעדלהיים ברורה שפה בסדור ב"גדלו", מתחיל הש"ץ אחרות קהילותובהרבה

 העתיק וכן ישראל" שמע )בשבת( הש"ץ אומר אשכנז קהילות ובקצת "בפוליןנאמר
 תימן בנוסח ובשבת. בחול "גדלו" דק מזכיר ב( סע' קלד )ס" הרמ"א עבו"י, בסדורבר

 ה' תורת לתורה, כבוד ותנו לא-להים עוז תנו הכל שמיה": "בריך אחריאומרים
 )שם בשלום עמו את יברך ה' יתן, לעמו עוז ה' ח(, י"ס )תהלים נפש משיבתתמימה

 יא(.נ"ט
 סט סימן הטור וכמ"ש )נד.( במגילה כפירש"י ליה סבירי לא )סופרים( דהכא גמראיא

 ס"ל דהכא גמרא אלא ק"ש, של ראשונה וברכה ברכו שאומר היינו שמע עלדפורס
 שם(. )נ"י ס"ת של שמע היינו שמע עלדפורס

 הקרואים, במנין שאינה משום חשובה, פחות עליה לפנים נחשבה המפטיר עלייתיב
 מ"ה(. פ"ד שם ותויו"ט כד. מגילה רש"י )ראה למפטיר עולה שקטן משוםוגם

 קעו. עמ' אבודרהם 278, עמ' ח"א פרומקין( )הוצ. רע"גכודריג

 קעב. עמ' אבודרהםיד
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ריס התורה קריאת א:שער

 אומרים מוסף, וקדושת מפטיר שאומרים בימים ויו"ט,בשבת
 אפשר שכעת להזכיר ק"ש, של ראשון פסוק קריה"תלפני

 שם(. )ז"ה וקריה"ת ק"ש - שניהם אתלקרוא

 בהגבהה "שמע"ט.
 הוצאתו עם התורה: ספר את במקצת מגביה שהש"ץנוהגים
 אחד ישראל, שמע כשאומר פעמים; שלש הקודש, ארוןמן

 תטי. ס"ק קלי סיי )מ"א לה' וגדלוא-להינו

 לה"' "גדלו , מעמד באותו אומר שהש"ץ משוםהטעם:
 הפסוקים בשלושת הס"ת מגביה לכן והגבהה, גידולשמשמעו
 הי"א(. V"tD סופרים למסי יעקב )נחלת ה' שם בהםשמזכיר

 גדלוי.
 אחרי בשבת שאומרים הראשונים הפסוקים ששני הואהמנהג
 א-להינו" הוא ו"אחד ישראל" "שמע - התורה ספרהוצאת
 הופך o"nw המתפללים, ציבור כלפי פניו כאשר אומרהחזן
 קכזי עמ' )אבודרהם אתי" לה' "גדלו ואומר קצת שוחה להיכלפניו
 א(. סעי רפב סי'ערוה"ש

 הציבור עם עצמו כולל הוא השלישי שבפסוק משוםהטעם:
 פונה. שהציבור צד לאותו פניו מכוון לכן"אתי",

 הפסוקים אמדו לא אשכנז במנהג שנהגו קהלות בהרבהועוד,
 אף ב"גדלו" התחילו אלא ס"ת, הוצאת בשעת ו"אחד""שמע"
 רצו לאומרם שהנהיגו הקהלות שבאותם אפשרבשבתט',
 לכן "גדלו", הפסוק לבין בינם באמירתם, כלשהו שינוילעשות
 לקהל. כשפניו הש"ץ אותםאמר

 רפא. סו"ס ודיימ פי"ד סופרים מס' ראהסו
 ישראל. ועבודת רדלהיים, אמת שפת סדור 13, עמ' ילק"מ ראהטז
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 תורתך אהבתי ה:מדוררכ

 בימיןיא.
 והמחזירו, בו לקריאה לבימה המוליכו וכן תורה, ספרהמוציא
 ב(. סעי קלד ס" )רמ"א ימין בידאוחזו

 רכד(. סי' )מט"מ למך ד"צ לוש 13י13ינך ב( ל"ג )דברים הנאמר wttpהטעם:

 תנ(יז. עמ' )מהרי"ל רצריבקני וי13ינך ו( ב' )שה"ש הנאמר ע"שועוד,

 מוליך הש"ץיב.
 ומוליכו הקודש ארון ליד הס"ת שמקבל הוא שהש"ץנוהגים
 ומוליכו המגביה מן שמקבלו הוא הקריאה ולאחדלבימה,
 סו(. ס"ק קמז סי' )%,ב הקודשלארון

 לראש ונותנו ס"ת נוטל הכנסת '11זזן מ"א(: פ"ז )יומא  שנינוהטעם:
 וכ"ג גדול, לכהן נותנו והסגן לסגן, נותנו הכנסת וראשהכנסת,
 אמר את אתר "בכל הירושלמי: ושואל וקורא", ומקבלעומד
 אצלן?" התורה את מוליכין אמר את והכא התורה אחרהולכין
 וכאן אחריה והולכין בתורה כבוד שנוהגין אמרינן מקום)בכל

 שהקורא משמע ק"ה( - כ"ג? אצל הס"ת שמביאיןאמרינן
 שהש"ץ ומכיון לו, שיביאו ולא הס"ת, את לקחת צריךבתורה
 לבימה הספר מביא הוא היה ולכן בתורה קורא גם היהבד"כ

 ב(. אות קמז סי' הפר"ח )לפיומחזירו

 צפון דרךיג.
 את מוליך שהש"ץ נוהגים במזרח, נמצא הקודש אדוןכאשר
 )מ"ב דרום דרך ומחזירו צפון דדך לבימה הקודש ארון מןהס"ת

 גה(. ס"ק קמאסי'

 שאתה פינות כל ועוד( סב: זבחים סו: )סוטה שאמרו משוםהטעם:
 מן הס"ת עם ההולך הש"ץ לכן ימין, דרך אלא יהיו לאפונה

 מהר"י ושו"ת ג סע' רפב סי' יו"ד ועיין הגר"א. בבאור הוא וכן אחדים, כת"ילפייז
 זקנים ועטרת ג סע' רו סי' ואו"ח תרצד, סי' חסידים ספר סב. וברכות נג סי' רבבי
 ימינו". ביד יאחז מצוה "כלשם
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רכא התורה קריאת א:שער

 שהוא צפון דרך יפנה למערב( )ממזרח לבימה הקודשארון
 בהג"ה(. יז סע' קכח סי' )לבושימינו

 התורה מנשקיםיד.
 ואם אותו, לנשק לידו העומדים נוהגים עובר, ס"תכאשר
 ד(. סי' שע"י )שע"א ביד מנשקים בפה, לנשקו יכוליםאינם

 רושם ביד נדבק בס"ת הנגיעה ע"י כאלו  "שמראההטעם:
 ביד כשמ"שמשים נוהגים העולם וכן שם, מנשק ולכךקדושה
 ממקומו כשהעיזו לתקן כדי או הדעת, היסח משוםבתפילין
 לחילופו ידיו, ליטול לו יש מטונף במקום והנוגע ביד,נושקים
 חיבור הוא נשיקה וענין טהרה. לידי מביא שבקדושהביבר
 שם(. שעיים מצוה")פתחי חיבוב משום בזה וישלטהרה

 בשם נח( )סי' יוסף הבית שכתב מתפילין, וחומר "קלועוד,
 לנשק מנהגם דהיה האי ורבינו חננאל ורבינו תםרבינו

 אות ע"ב ד"ח אלגאזי לרזי ליעקב )אמת וחליצתן" הנחתן בשעתהתפילין
ו(.

 ויגן ויעזור - ותראה וריגלהטך*
 הש"ץ: אומר במנחה ובשבת החול בימות התורה קריאתלפני
 וכו' ויגן ויעזור אומר: ויו"ט בשבת אבל וכו', ותראהותגלה
)סדורים(.

 המשיח לביאת תפילה היא ותראה שתגלה משוםהנועם:
 ההפטרה: בברכות כלולה זו תפילה ה', מלכותוהתגלות
 עליהן. לחזור צריך אין לכן בשבת, שאומרים וכו' ה'שמחנו
 שאמרו למרות ותגלה אומרים ציבור תענית של במנחהאך

 דויימ )אוצר ויו"ט לשבת תענית להשוות לא כדי ההפטרה,ברכות
 קהלת(. דברי בשם 322עמי
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 ונתחזק חזקטז.
 נוהגים הכנסת בבית התורה מספרי ספר של קריאה סיוםעם

 יא(. סע' קלט סי' או"ח )ימ"א ונתחזק חזק חזק אומר:שהקהל

 מפיך הזה התורה ספר ימוש לא ח( א' )יהושע  שנאמר ~wftהטעם:
 למסיים לומר המנהג יצא "מכאן ואמץ, חזק ציויתיך הלאוכו'

 קלט(. מו"ס א"א בשם )ב"י חזק" פעם בכל התורהלקרות

 דברי את יקים לא אשר "ארור כו( כזז )דברים הפסוק עלועוד,
 ושמר ולימד למד ד(: ג )סוטה בירושלמי דורשים הזאת"התורה
 בכלל זה הרי החזיק ולא להחזיק בידו ספיקה והיתהועשה,
 לומדי יחזק שגם ולימד, שלמד למסיים, אומרים לפיכךארור,
 לח(. דף חדש )מטעמיםתורה

 תורה חיזוק; צריכים ארבעה לב:(: )בינות שאמרו משוםועוד,
 יא(. ס"ק קלט סי' חדש )פוי ארץ ודרך תפלה טוביםומעשים

 הס"ת את 13לוויכ1יז.
 עובר שהספר מי כל וכן הספדים את הגולל התורה קריאתאחרי
 א(. סעי קמט סי' או"ח )יבא הקודש לארון אותו מלווהלפניו

 )לבוש תלכו א-להיכם ה' אחרי ה( י"ג )דברים הנאמר ע"שהטעם:
 א('ט. סעי קמטסי,

 ס"ת הכנסת בעת מזמוריםיח.
 נוהגים בו, הקריאה אחרי הקודש, לארון ס"ת הכנסתנעת
 ציבור ובתענית ביו"ט שבת, של במנחה וחמישי, בשנילזמר
 כ"ט מזמור ובשבת ומלואה( הארץ )לה' שבתהלים כ"דמזמור
 ח(. ס"ק קמט סי' מ"ב רפדי סי' אויית )טוי אלים( בני לה')הבו

 שלמה אמר )י.( שבת במסכת המסופר שלפי משוםהטעם:

 המגביה. את מוסיף )קמט( הלבושיח
 לט:. סוטה עייןיט
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רכג' התורה קריאת א:שער

 הארון את להכניס שרצה בשעה ראשיכם" שערים "שאוהמלך
 ס"ת הכנסת בעת אומרים לכן הקודשים, לקודש הלוחותעם

 ולשבת, תורה למתן קשור כ"ט מזמור מאידך )כ"ד(. זהמזמור
 על יתן" לעמו עוז "ה' הפסוק את ט.( מו"ק קזז. )זבחים דרשושכן
 תיקנו כ"ט במזמור הנזכרים "קולות" שבעה וכנגד תורהכ,מתן
 סי' או"ח )ב"ח שבחול עשרה שמונה במקום בשבת, ברכותשבע
רפד(כא.

 וגלילההגבהה
 הגבההיט.

 הקריאה לפני פתוח כשהוא התורה ספר את להגביהנוהגים
 הקריאה אחרי היא ההגבהה הרמ"א לדעת ב(, סע' קלי סי' )או"חבו

)שם(א.

 כתיב ה"ד( פיז )סוטה בירושלמי שאמרו משום  להגברןהטעם
 יש וכי נו(, נגז )דברים הזאת התורה דברי את יקים לא אשרארור
 עומד, שהוא החזן זה אומר: יקים בן שמעון נופלת?תורה

 כתיבתו פני להראות הציבור על ס"ת מקים "שאינוומפרשים:
 פני ומראה אותו שמגביהין סופרים במסכת שמפורש כמולכל,

 )רמב"1 נהגו" וכן וכו' ולשמאלו לימינו העומדים לעםכתיבתו
.(DW

 חושבים העם שהמון "מפני הקריאה: אחרי להגבהההטעם
 לראות שם שיתעכבו כדי לכן מקריאה, עדיף ס"תשראיית
 סי' )שננה"ג לעם" הכתיבה מראים כך ואחר תחילה יקראוס"ת
 ב(ב. אות ב"יקלד

 ז. ו, ה, ד, פסוקים כ"ט בתהלים רש"יראהכ
 כ"ד מזמור שאומרים הטעם )שם( א"א בפרמ"ג עיין בשבת למנחה באשרכא

 תורה". ניתנה"דבשחרית
 הי"ד. פי"ד סופרים במסכתהמקורא
 אחרי מגביהים והאשכנזים הקריאה קודם להגביה ראשון כמנהג נוהגיםהספרדיםב

 קסז(. עמ' כר"ח תל' )אנצ' הקריאה ואחרי לפני הגבהות שתי שנוהגים וישהקריאה
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 תורתך אהבתי ה:מדוררכד

 באצבע מראיםכ.
 ואומרים: כשמגביהים התורה על באצבע להראות נוהגיםיש

 וכמה ד"ה הששי טעם כו, כ"ז דברים תבוא, כי לועז מעם )ילקיט וכו' התורהוזאת
מנהגים(.

 )שה"ש אהבה עלי ודגלך יג( פיסקה ב פרשה )שהש"ר  שאמרו wttp :הטעם
 ניזוק, והיה מלך( של )בבצורה איקונין מראה אדם לשעבר ד(ב'

 כמה המפורש( )בבשם האזכרה על ידו מניח אדםועכשיו
 עלי ודגלו הקב"ה שאמר אלא עוד ולא ניזוק, ואינופעמים
 )אצבעו אהבה עלי וגודלו אלא ודגלו תיקרי אלאהבה,
 מנהג הב"ד פאלאג'י, חיים לר' חיים )ספר ע"י( - האזכרה את בושמראה

 רמא(ג. עמ'י"ת

 "זה" בהם שנאמר דברים שלשה נט.( )מנחות שאמרו ע"שועוד,
 הן "ואלו בהם, שהתקשה משום באצבע למשה הקב"ההראה
 מעשה וזה ד( ח' )נמדבר דכתיב מנורה ושרצים, חדש וראשמנורה

 דכתיב שרצים לכם, הזה החדש ב( י"ג )שמות דכתיב ר"חהמנורה,
 התורה" "וזאת כשאומרים לכן הטמא", לכם וזה כס( י"א)ויקרא
 שם(. )מי"ת באצבע להראותיש

 חב"ד נוסח הגבההכא.
 על ומניחו חוזר הקריאה( )אחרי הס"ת שהמגביה נוהגיםיש

 ומלביש המפה כורך ואחר ויושב, נוטלו בעצמו, גוללוהבימה,
 15(. עמי מנהגים-חב"ד סי חסידים, מנהג בשם ט p"v קמז סי' )עייה"שהמעיל

 ומכיון כולן, שכר נוטל הגוללו לב.( )מגילה  שאמרו 9"1הטעם:
 )עריה"ש יגלול אף לכן ההגבהה, את מכובד לאדם לתתשמקובל

שם(.

 לפני הס"ת את המגביהים הספרדים אצל שגם משוםועוד,

 שבטלית בציצית לאחוז שנוהגים וי אות סיייג פלאגיי לר"ח חיים הספר ומוסיףג
 הס"ת. נגדומנשקים
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 עמ' ח"א ומנהג הלכה )שערי הבימה על ומניחו חוזר המגביההקריאה,
קפח(.

 ראשון ס"ת הגבהתכב.
 בסוף מגביהים אין לקריאה, ס"ת שני שמוציאיםביום

 הס"ת את לקריאה שמניחים לפני הראשון הס"ת אתהקריאה
 ח(. סעי קמז סי' )ימ"אהשני

 i(DW) המצוות" מן דעתם  יסיחו  "שלא כריהטעם:

 הפסח( 'קרבן )את ישראל שחט מ"ו( פ"ה )פסחים שאמרו כשם1)נ1ז4,
 ותבירו לחבירו נותנו הקרבן( דם עם הבזך )את הכהןוקיבל
 לקבל יש כאן אף הריקן, את ומחזיר המלא את ומקבללחבירו,
 ואח"כ הקר~אה, מצוות בו נעשתה שטרם הספרתחילה
 יונה,. ר' בשם רנד סי' )מט"מ בו קראו שכבר הספרלמסור

 לקטנים גלילהכג.
 דעת בהם "שיש קטנים ילדים אף בגלילה לכבדנוהגים
 כב(. סי' י שער )שע"א שבקדושה" דבר עניןלהבחין

 )שם(. במצוות  לחנכם כריהטעם:

 התפר על מעמיד הגוללכד.
 שני בין יהיה שהתפר היינו התפר, כנגד יעמידנו ס"תהגולל

 ג(. סעי קמז סי' )אוייתהעמודים

 היריעה תקרע ולא בתפר יקרע הגלילה ע"י יקרע  שאםהטעם:
 )שם(ד. לתקנהשקשה

 התפר, על שיעמידנו צריך לב.( )מגילה שפטיה רי של מימרא על בריייף מובאהטעםד
 יפה. להדקו ראוי ששם הטעם: שמפרש כרש"ישלא
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 ויה"ר גלילהכה.
 הס"ת שיגללו עד להמתין צריך הש"ץ אין וחמישי שניבימי
 י(. ס"ק קמז סי' )מ"א רצון יהי לומר להתחילכדי

 )שם(. מלאכה ביטול משום :הטעם

 שם שייה"ש בעלמא" "מנהג הוא רצון יהי שאמירת משוםועוד,
 טז(ה.ס"ק

 ומפטיר קדיש חציכו.
 שיעלה קודם קדיש לומר נהגו ומוסף מפטיר בהם שיש"ימים

 )רמניים המפטיר" אחר קדיש לומר שנהגו מקומות וישהמפטיר,
 לומר הראשון כמנהג נפסק ד( סעי רפב מיי כשו"ע ת"כ(. פי"ב תפלההל'

 אחדי קדיש אומרים ציבור בתענית אבל מפטיר, לפניקדיש
 הקודש לארון התודה ספר הכנסת ואחרי שמו"ע לפנימפטיר
 א(. סעי תצב סי')לבוש

 של הקריאה בין להפסיק בא הקדיש ויו"ט בשבתהטעם:
 בתענית אבל תוספתי, שהיא המפטיר קריאת לבין היוםחובת
 לומר אין ולכן )שלישי( הקרואים ממנין הוא המפטירציבור
 ד(ז. סעי וסב סי' )לבוש לפניוקדיש

 עשרה ושמונה קדיש חציכז.
 בין קדיש חצי אומרים בתורה הקריאה- סיום עם מיד-בשחרית
 התורה בקריאת אך חדשח, וראש יו"ט בשבת, וביןבחול
 לפני קדיש חצי הש"ץ אומר ציבור ובתענית בשבתבמנחה

 מנהג". אלא "אינו המע"אלשוןה
 כבוד דמשום וכיון התורה, כבוד מפני תחילה בתורה שיקרא צריך בנביאהמפטיר1

 ד"ה שם תוספות וראה כג. )מגילה נחשב( לא עולה, לא )= סליק לא למינינא הוא,תורה

 יד(. ס"ק רפב סי' ערוה"ש ד, פיס' פ"ג מגילה רא"שכיון,
 נד. דף ח"ב מהרי"ח לקוטי יט, ס"ק רפב סי'מ"בז
 להלן. סי' וראה מפטיר, לפני ויו"טבשבתח
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 מ"ב א, ס"ק פד סי' החיים )דרך הקריאה סיום אחרי ולא עשרה,שמונה
 ד(. ס"ק רצבסי'

 שמו"ע שלפני הח"ק ציבור ובתענית בשבת במנחההטעם:
 והוא ב~ניהם, "אשרי" של הפסק ואין הואיל לקריאהשייך
 לתפילת שיעמדו לציבור להודיע ע"מ שמו"ע לפנינאמר
 של שמו"ע שלפני הקדיש ויו"ט ר"ח בשבת, אבלשמו"ע,
 מפסיקה "אשהי" ותפילת הואיל לקריאה, שייך אינומוסף
 בחול וכן הקריאה, סיום עם מיד ח"ק אומרים לכןביניהם,
 על שנאמר תתקבל קדיש הוא ובל"צ" "אשרי שאחריהקדיש

 עם מיד p'th אומרים לפיכך לקריאה, שייך ואינו התפילהכל
 רנג, סי' מט"מ א, סע' תצב וסיי א, סעי רצב סי' א, סע' קלב סי' )לבוש הקריאהסיום
 שעב(. עמ' דאברהםצלותא

 ספרים בשני קדיש חציכח.
 קוראים השני ובספר לקריאה, ס"ת שני מוציאיםכאשר
 הפרשיות, ד' בשבת וכן חנוכה, או ר"ח בשבת כגוןמפטיר
 ואחרי ראשון ספר אחרי היינו קריאה, כל אחרי קדישאומדים
 לפי מד(ט, אות קמז סי' כה"ת רפב, סי' מיי ) ספרד מנהג לפי כך שני,ספר
 הראשון בספר הקריאה אחדי רק קדיש אומרים אשכנזמנהג
 ג('. סע' 1 סי' א"י)ספר

 קריאה היא שני בספר והקריאה הואיל ספרד: למנהגהטעם
 קדיש לומר יש לכן בשבת, כמפטיר חוזרת קריאה ולאחדשה
 קלב(. עמ' ח"ג עבוה"ש )היבל ראשון ספר אחריכמו

 לקריאת ההפטרה קריאת להסמיך כדי אשכנז: למנהגהטעם
 שאין כשם לתורה, טפל שהנביא להראות בתורה,המפטיר

 יג(. ס"ק רפב סי' )שת"ז שאמי נוסח התימנים נוהגים ובןט

 קוראים שני בשפך כאשך קסג(. דף ח"א )תנלאל בלדי נוסח התימנים נוהגיםוכןי
 הכל לדעת בחנוכה, שחל בר"ח או פסח בחוה"מ כגון מפטיר ולא היוםמחובת
 א"י(. לזח יא, סי' שע"' )שע"א שני ס"ת אחרי רק קדישאומרים
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 ביניהם יפסיק ואם המפטיר, אחרי בשבת קדישאומרים
 שם(. עבוה"ש לעצמו'אנהיכל רשות הנביא שחלק נמצאבקדיש

 ועליותעולים
 עליהכט.
 בשם בתורה לקריאה המתפללים אחד של להזמנה לקרואנהוג

 ד(. סעיף ב' שעד 1מט"א"עליה"

 קוראים שמעליה הבימה כנסת בתי שבהרבה משוםהטעם:
 לעלות צריך בתורה והקורא ביה"כא, מריצפת מוגבהתבתורה
לבימה.

 העליות מכירתל.
 במחיר המרבה לכל העליות את למכור נהוג בהם מקומותיש

 49(ב. עמי מנהגים ילקוט א, סעי קלו סי' )לבוש לצדקה ניתןוהכסף

 ח אות קלו סי' )נה"ח הצדקה לקופות ההכנסות להגדיל כריהטעם:
 אור(. מאוריבשם

 שם(. מנהגים ילקוט פב, עמ' ח"ג עבוה"ש )היגל מחלוקת למנוע כדיועוד,

 קרב כהןלא.
 כהן הוא: ראשון, לתורה לעלות הכהן את קוראים שבוהנוסח
 72(. עמי מח"ו ע"א, כד דף וע"ג תזו 1 הכהן פלוני בן פלוני יעמודקרב

 אל קרב אהרן אל משה ויאמר ז( ל )ויקיא הכתוב  wttyהטעם:
 קסט(. עמי השבת )זייהמזבח

 שם. בתכלאל וע"ג שכא סי' הריב"ש שו"ת וראהיא
 ה"ג. פי"א תפילה רמב"ם ראהא
 מקומות ויש ד(, ס"ק קלו ס" )מ"ב שירצה מי ומכבד העליות כל קונה שאחד נוהגיםישב

 נוהגים ויש ט(, ס"ק רפב סי' )מנ"א בנפרד הנמכר לששי פרט העליות כל קונהשאחד
 ט(. אות רפב סי' א"א )פרמ"ג בנפרד אחרוןשמוכרים
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רכס התורה קריאת א:שער

 אין ה( ג' )שמות הלום תקרב אל ו( פיס' גה פר' ע"י שדרשו ע"שועוד,
 )נמסר יומת הקרב והזר אמר ראת מה היך כהונה, אלאקריבה

 קריב: ב(: ח' )ויקרא אהרן" את "קח תרגם אונקלוס ואמנם נא(,א'
 בדורו(ג. שמואל ס' בשם שסה עמ' דאברהס )צלותא אהרןית

 כהן במקוםלב.
 לעלות יכול התווה קריאת בשעת הכנסת בבית כהן איןכאשד
 פלוני בן שלוני יעמוד שקוראים: ונוהגים ישראל, או לויראשון
 יעלה לא לוי - ישראל כהן במקום קראו ואם כהן,במקום
 ח(* סעי קלה סי' )לבוששני

 כשאין אבל כהןן שיש במקום רק ללוי מעלה תיקנוהטעם:
 יש במקומו העולה ועל ללויי, ועדיפות כבוד נותנים איןכהן

 כהונה. מתנות לו יתנו ולא הכל שידעו כדי כוון, שאינולהכריז
 הוא שהראשון יחשבו שמא לוי לשני לקרוא אין טעםמאותו
 DW). )יבושכהן

 תשא כי בפרשת ולוי כהןלג.
 מתוך  פסוקים  צ"ב ולוי כהן  לעולים קוראים תשא כיבפרשת
 הפרשה( )שליש הפסוקים מ"ו וליתר הפרשה, פסוקיקל"ט
 סופרים(. )תיקון העולים חמשת ליתרקוראים

 לתורה עולים לכן העגל, חטא על מסופר  שלישי  ערהטעם:
 נאמר שכן העגן, בתטא חטא לא לוי ששבט מפני והלויהכהן
 ש"ט )נתר לויה בני כל אליו ויאספו אלי לה' מי ריאמר כו( לגב)שמות
 רפת(.סי'

 פ"נ( למגילה )תוספתא שאמרו ע"פ והוא קרא", "כהן רע"ג בסידור שגירסתם כת"יישג

 שם(. )צלד"א אחרים לו שיאמרו עד יקרא לא הכנסתחזן

 החבילה. נתפרדה ד"ה נט: גיטין רש"יראהד
 סו:. יומא וראה שם( )כש"י כשר השבט שכלמכאןה
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 תורתך אהבתי ה:מדוררל

 בשבת קרואים שבעהלד.
 סי' )או"ח למפטיר פרט הציבור, מן שבעה לתורה קוראיםבשבת

 א(. סעירפב

 בימי לביה"כ אונס, מחמת בא, לא אדם שאם משוםהטעם2
 פעמים שבע לתורה העולים מפי יאזין ברכו, שמע ולאהשבוע
 הגאונים(. תשובות בשם עז סי' הלקט שבלי חובתו ידי ויצאברכו

 שלישילה.
 התורה בקריאת שלישי עולה דאתרא מרא שהרב נוהגיםיש

 13(י. עמי מנהגים ילקוט ב, סעי קלו סי' )ערוה"שבשבת

 "בכל הקרואים עיקר הם הראשונים ששלושת משוםהטעם:
 ו(. אות רפד סי' )דיישה בתורה" שקוראיםזמן

 ששילך*
 ס"ק רפב סי' )באה"ט לששי עולא הרב או בציבור שהגיש נוהגיםיש
יגזז.

 משה יעקב יצחק אברהם כנגד הם הקרואים  שבישהטעם:
 חת"ס נטיית מעול"-פובקרואיםח ששי אמרו לכן ודודו יוסףאהרן
 מס. סי'או"ח
 עמ' שלח פו' )זהו הקבלה. עפ"י מכולן חשונה ששי עלייהיעיד,
שיב(ט.

 על הממונין לת"ת קוראים הלה שאתוו כ( עיטיו בגמרא העליות מסדר משמעוכןו
 סדר ועל שלום, דרכי משום בשבתות לישראל סדר שוס תיקנו שם: ורשוייהציבור
 מחבירו גדול שתוא מי וכל ה"ח4 פרג )תפלח הרמב"ם כותב לתורה שעוליםהחיובים
 לקרות. קודםבחכמה

 יא. סלק קלה סי' נה"ת ה אות שרה חיי ב שנה א"ת בן 137, עמ' מנהגיםילקוטז
 לו:( )ס"צת מיעקב שיצאו כדרו שבסים י"ב ממנו לצאת יוסף ראוי נאמר: יוסף עלה

 א(. רבה )אסתר לחסידים ראש יוסףוכן
 בקהלות יב. ס"ק שם בבאת"ט מובא הכוונות וספר ט ס"ק רפב סי' במד"אמובאט

 שמעון" רבי של "העליה בשם הששית העליה נקראת במרוקו, בעיקרמסוימות,
 לרשב"יוהכוונה
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רלא התורה קריאת א:שער

 הוספותלז.
 סע' רפב סי' )לבוש קרואיפי שבעה על מוסיפים שבשבת נוהגיםיש

 ו(. סע' שם ערוה"שא,

 בתורה לקרוא יודע שאינו שמי הסוברים שיש משוםהטעם:
 הקרואים לשבעת מוסיפים לכן הקרואים, במנין נחשבאינו
 מהוי"ח )לקוטי לקרוא יודע שאינו מי העולים מן אחד היהשמא
 א"ר('א. בשם נב דףח"ב

 שבעה לקרוא התקינו הגאונים( תשובת בשם עז )סי' השב"ל לפיועוד,
 באו שלא תלה ברכו, פעמים שבע שישמעו כדי בשבתקרואים
 לפיכך ברכו, שמעו ולא השבוע בימי הכנסת לבית אונסמחמת
 לא מהשבעה יותר או אחד שמא הקרואים שבעת עלמוסיפים
 שם(. מהרי"ח )וקיטי ברכו מפיו ישמעו ולא בקוליברך

 ביו"ט הוספותלח.
 להוסיף לא ונוהגים לתורה, קרואים חמשה עוקםביו"ט
 א(יב. סעי רפב סי' )רמ"אעליהם

 יום לקדושת יו"ט קדושת את בכך  להעלות  לא בריהטעם:
 עולים שבה שבת לקדושת או קרואים ששה עולים שבוכפור,
 ב(. סע' רפב סי' )לבוש קרואיםשבעה

 לא יוסיפו ואם ויו"כ, שבת לבין יו"ט בין היכר שיהיהועוד,
 עומד(. הקורא פרק מילה הרי"ף על נפיס )רצינויכירו

 להוסיף שלא ונכון ה(: ס"ק )שם ובמ"ב להוסיף, שמותר מובא א( סעי רפב )ס"באו"חי
 מעשרה יותר לקרוא שאין סולר ג( אות )שם והבאה"ט הציבור, טורח מפניהרבה
 ממפטיר.חוץ

 י. סי' הרא"ם לשו"ת וכוונתו אפשר כך, שפוסק הרא"ם על מסתמך הא"דיא
 ביו"ט קרואים להוגהף ניווצר הגריז( פי"ב תפלה )הל' והרמב"ם כא.( )מגילה רש"י לדעתיב

 אין ויו"כ שביו"ט וסובר חולק הקורא( פרק )מגילה הר"ן יפב(, )ס" הטור דעתוכן
 עליות מוסיפים היו שבא"י החיד"א בשם מובא ס"א( יפב וסל חיים בארץלהוסיף.
 הוסיפו. ולא כאריז"ל נהגו שם לצפת, פרטביו"ט,
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 תורתך אהבתי ה:מדוררלב

 לנכבד ההוספהלט.
 דף ת"ב מהרי"ח )לקוטי חשוב אדם הנוספת בעליה לכבד נוהגיםיש
נד(.

 אחד שמא היא להוספה שהסיבה אומרים ויש הואילהטעם:
 במנין נחשב אינו כך ומשום בתורה לקרוא יודע אינוהקרואים
 שבודאי חשוב אדם להוספה לקרוא יש לכן הקרואימיג,שבעת
 א"ר(. בשם שם מהרי"ח )לקוטי לקרואיודע

 ~לרןרון13.
 י"ס )מי"א אחרון לתודה עולה הדב או בציבור שהגדול נוהגיםיש

קלו(יד

 שכל מכאן מורידיןטי ולא בקודש שמעלין הכלל משוםהטעם:
 יא(. p"D מב מיי ח"ב )אוייז יותר חשובהמאוחר
 שכר נוטל והמשלים הקריאה, משלים שהאחרון משוםועוד,
 יעקב(. תולעת בשם נד דף ח"ב מהרי"ח )לקיטי העולים כלכנגד

 התורה ספר את גולל היה שהמשלים נוהגים שהיו משוםועוד,
 מכבדים לכן כולן, שכר נוטל הגולל לב.( )מגילה אמרו הגוללועל
 שם(. )או"ז אחרונה בעליה הרבאת
 שלט(. סי' )נשייט חביב אחרון אחרון יייא( ע"ח )ביי שאמרו משוםועוד,

 אחרון כהןמא.
 י(. סע' קלה סי' )יבוש אחרון לתורה לעלות יכול שכהןנוהגים
 חשוב אחרון העולה נחשב האחרונ~ם בדורות ביהטעם:
 שם(טז. )לבוש הפרשה שמסיים מפנימכולם

 הוספות. ערך לעיל ראהיג
 ג. אות רפב סי' מחב"ר ונראה, ד"ה קלה סי' ב"י ה, ס"ק שם מ"ביד
 לט. מנתות יב: יומאסו
 אחרון עולה כהן אין ס"ת בשלשה וקוראים בשבת שחל טבת בר"ח זה מטעםטז

 השני בספר הוא והמשלים הקריאה, משלימים לא שעדיין לפי ראשון,בספר
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רלג התורה קריאת א:שער

 משליםמב.
 מפטיר, לפני ויו"ט, בשבת הקרואים בסדר האחרונההעליה
 למובחרת "נחשבת והיא משלים הספרדים: קהילות בפינקרא

 שלט(. מיי )נשייטשבעליות"

 הקריאה ידו ועל הקריאה את מסיים הוא כי לשם:הטעם
 והסתיימהי')א"ש(.הושלמה

 אחרון. ערך: לעיל ראה העליה: לחשיבותהטעם

 מפטיר כהןמג.
 בתענית לא אבל ויו"ט בשבת מפטיר לתורה לעלות יכולכהן
 לד(. ס"ק שם מ"ב ט, סעי קלה סי' )רמ"אציבור

 )שבעה הקרואים ממנין אינו ויו"ט בשבת המפטירהטעם:
 בתענית אבל לעלות, יכול הכהן לכן ביו"ט(, חמשהבשבת,
 יכול הוא לפיכך )שלשה(, הקרואים ממנין המפטירציבור
 טז(יח. ס"ק קלה סי' )מג"א ראשון רקלעלות

 הרב עלייתמד.
 לתורה לעלות דאתרי,, מרא הרב, את שמכבדים נוהגיםיש

 סקייח(. תגח סי' )מגיא והתוכהה הים שירת הדברות, עשרתבקריאת

 ברכה טעון לך אין היי.( שיג )מגילה בירושלמי  שאמרו wttyהטעם:
 וקללות הדברות ועשרת הים שירת אלא ולאחריולפניו

 חשובים אלה שקטעים משמע שבמשיית, וקללותשבתו"כ
 שבקהל. החשוב את בהם שמכבדים יש לכןבמיוחד,

 בר"ח שתל החודש או שקלים פרשת בשבת וכן החודש, פרשת בושקוראים
 לו(. ס"ק קלה סי' )מ"ב ספרים בשלשהשקוראים

 הי"ח(. פי"ב תתלה למג"ם שבציבור" גדול אפילו  ומשליס  עולה"לפיכךיז
 ד. סע' רפב סי' לבוש וראהיה
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 תורתך אהבתי ה:מדוררלד

 למפטיר קוראים מתימה.
 לעולה שברך" "מי לזמר וכן למפטיר לעולה לקרואנוהגים
 ט(. סי' י שער )שע"א לפניו ולא הקדיש אמירת אחריאחרון,

 שאפשר. כמה עד לקדיש הקריאה את להסמיך נדיהטעם:

 בשם נקראיםמו.
 פלוני יעמוד - אביו ובשם בשמו לתורה לעולה לקרואנוהגים
 ג(. YD' קלט סי' או"ח )רמ"א פלוניבן

 כבוד נתינת משום יש לתורה העולה של שמו בקריאתהטעם:
 בתורה הקורא כל חז"ל: ואמרו יעלה, הרוצה כל שלאלתורה,
 הרוצה שכל בוגרת בת לו שיש לאדם דומה קרא, לו אמרוולא

 הירושלמי(. בשם רכה סי' )מט"מ לוקחהלקחת

 נכריים, בשמות גם לעצמם קראו היהודים ובגלות מאחרועוד,
 הכנסת בבית לקרוא יש לפיכך הגוייםיט, של באילוצםלעתים
 או"ח מלכו ישועות )שו"ת היהודיים השמות ישכחו לבל העבריבשם
 יב(.סי'

 ישכח לא הוא העברי בשם לתורה לעליה קריאה ע"יועוד,
 ולא העברי השם את אף יכתוב לאשתו גט יתן ובאםאותו,
 )שם(. אישכ אשת איסור ולחשש הגט לפיסוליבוא

 שם ללא התוכחהמז.
 התוכחה לקריאת העולה בשם קוראים שאין נוהגיםיש

 ו(. סע' תנא סי' )רמ"א תבוא וכי בחוקותיבפרשות

 ונמצא שיקראוהו אחרי לעלות יסכים לא שמא משוםהטעם:

 ז. פיס' פ"ד גיטין רא"ש ראהיט
 אצלו הולך השמש אלא לתורה, העולה בשם קוראים אין שבהם מקומותוישכ

 וכן יא, עמ' ח"א עם נתיבי 52, עמ' מנהגים )ילקוט כסף של טס לו נותן או שיעלה לוואומר
 עבוה"ש )היגל בא"י הספרדים רוב נוהגים וכן ט( אות קלט סי' ובכה"ח יג סי' שאל חייםבשו"ת
 עב(. עמ'ח"ג
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רלה התורה קריאת א:שער

 בתוכחתו תקוץ ואל תמאס אל בני ה' כ1וכ1ך יא( ג' )משלי עלעובר
 שם(.)לבוש

 אברהם בן גרמיץ.
 אביו שם ובמקום בשמו לתורה לעלות לגר לקרואנוהגים
 ג(. סע' קלט סי' )רמ"א אברהם בןקוראים

 סי' מ"ז )סמ"ג הגרים ראשון היה אבינו שאברהם משוםהטעם:
 נתתיך גויים המון אב כי ה( י"ז מואבית לאברהם נאמר וכןקלט(
 יא(כא. ס"ק שם)מ"ב

 לעוור עליהמכו*
 בפרשת לשלישי לתורה עולה פיסח או עווד שאין נוהגיםיש

 ד(. ס"ק קלח סי' )מג"אאמור

 שבור או "עורת נב( נ"ב )ייקרא זו בפרשה שנאמר משוםהטעם:
 פיסח או עוור הוא העולה ואם ", לה' אלה תקריבו לאוכו'
 שם(. )מג"א יתביישהוא

 אחים שנינ.
 זה ובנו, אב או אחים, שני לתורה לעלות לקרוא שאיןנוהגים
 ו(. סעי wnp סי' )או"ח זהאחר

 ה' עדויצ ח( י"ס )תהלים וכתוב לערות  פסולים  שהם  משוםהטעם:
 א"ח(כב. בשם קמא סי' )ב"ינאמנה

 והמרדכי(. הכלבו בשם )שם הרע עין משוםוו13ד1

 הכתב כסוינא.
 לדעת לגברא, גברא בין התורה ספר של הכתב לכסותנוהגים

 אינן עכו"ם כשהוא לן שהין בשך שאך 31ל נב.( )יבמות דמי שנולד כקטן שנתגייר גרכא
 הי"א(. פי"ד ביאה איסורי )ימב"ם בשרשאר

 זה. טעם על החולק (DW) בלבוש ועייןכב
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 תורתך אהבתי ה:מדוררלו

 גברא בין השלחן( )על לגוללו אף יש הרמ"א ולפיהמחבר,
 שם(. ורמ"א ה סע' קלט סי' )או"חלגברא

 שיבוא עד ותמתין פתוחה שתהא לתורה נבוד  "שאיןהטעם:
 שם(. )לבושאחר"

 על ויתן אתם מדבר משה ויכל לג( ל"ד )שמות הנאמר ע"ש1ע713,
 שנט(. סל ש"ט )נתר מסוהפניו

 ברכה מברך שהעולה שבשעה הסוברים שיש משוםועוד,
 בתורה כמסתכל נראה יהא שלא הצד אל פניו יהפוךראשונה
 לכן שם(, וב"ח )ט"ז הרזולקינו ויש ד(כג, סע' קלט סי' )רמ"א מתוכהומברך
 או במטפחת הקריאה מקום לכסות נהגו הכל ידי לצאתכדי

 ut~w .(DW )נתר הספרדים( ס"ת )אצל קטנהבפרוכת

 הפנים כסוינב.
 כאשר הטלית עם קצת פניו מכסה לתורה שהעולה נוהגיםיש
 לה(. סי' שע"ד )שע"א הבמה מןיורד

 על ויתן אתם מדבר משה ויכל לג( ל"ד )שמות הנתוב ע"שהטעם:
 הגר"א(כד. בשם ע"ב מז דף מטעמים שג )שע"א מסוהפניו

 ולמכם ה'נג.
 עמכם"3ה "ה' הברכה קודם אומד לתורה שהעולה נוהגיםיש

 רפא(. סי' ש"ט )נתר " ה' "יברכך משיביםוהציבור

 לכן אדם, של כחו מתשת ווורה כו:( )סנהדרין  שאמרו wttpהטעם:
 הקהל ברכת מזמין הוא בתורה לקרוא מתחיל שהעולהלפני
 DW). ש"ט )נתר עמכם" "ה' הכרזתוע"י

 לב. מגילה ראהכג
 רזא. פענח בשם קלט סי' בא"ר ועייןכד
 ד(. ב' )חת הקוצרים ונעריו בועז ע"י נאמרה זו ברכהכה
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רלז התורה קריאת א:שער

 רבנןנד.
 ה' את בדש רבנן, הבדכה: פותח לתודה שהעולה נוהגיםיש

 א(. סעי קלו סי' חיים )אוץהמבורר

 לכל קודמים חכמים שתלמידי ס.( )גיטין  שאמרו w~tyהטעם:
 מעין ב"רבנן", לפתוח נוהגים לכן הלויכי, אחרי לתורהלעלות
 )אר"ח לפניהם לעלות שבציבור החכמים מתלמידי רשותנטילת
שם(.

 בתורה לאחוזנה.
 ברכה בשעת התורה בספר אוחז לתורה שהעולהנוהגים

 ט(. p"D קלט סי' או"ח )ת"זובקריאהמ

 מפיך, הזה התורה ספר ימוש לא ח( אי )יהושע הנאמר ע"שהטעם:
 אומרים ,אין כי יהושע, של בידו התורה ספר שהיהמלמד
 יא(. ס"ק קלט סי' )יבוש בידו החפץ שתופס למי אלא"הזה"
 אנשי של מנהגם היה כך מא:( )מונה חז"ל שאמרו wttyועוד,

 קורא היה וכו' בידו לולבו ביתו מפתח יוצא אדםירושלים
 ליטול שצריך משמע קרקע, ע"ג מניחו כפיו ונושאבתורה
 קלט(כח. D~1D יוי קריאה בשעתהספר

 )מטעמים בה למחזיקים היא חיים עץ יח( גי )משלי הנאמר ע"שועוד,
 ע"ב(. מזדף

 ממתיןנו.
 השניה הברכה סיום עם מיד יורד אינו לתורה שהעולהנוהגים
 ג סעי קמא סי' )ימ"ג אחריו לעולה הקריאה סיום עד ממתיןאלא
 DW).מגש

 א. סע' קלו סי' באו"ח נפסק וכךכו
 בס' הב"ח דעת וכן קריאה" בשעת "וכ"ש הט"ז ומעיר ברכה" "בשעת כותב המחברכז

 י"א. ס"ק שם והלבוש כתב ד"הקלט
 שם. פרישה וראהכח
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 תורתך אהבתי ה:מדוררלת

 שם(כט. )ינוש לבדה" יניחנה "שלא התורה. כבוד משוםהטעם:

 על שאמרו כעין התורה,. מד כבורח יראה שלא משוםועוד,
 כתינוק - ימים שלושת דרך ה' מהר ייכועו לג( י' ולמדברהפסוק
 דף מטעמים פורענות, ד"ה קטו. שבת )תוספות לו שבורח הספר מביתהיוצא
מח(.

 הפסח( קרבן )את ישראל שחט מ"ו( פ"ה )פסחים שאמרו  ע"שועוד,
 ותבירו לחבירו, נותנו הקרבן( דם עם הבזך )את הכהןוקיבל
 שעל מכאן הריקן. את ומחזיר המלא את ומקבללחבירו,
 בשם רמח סי' )מט"מ שסיים הקורא עזיבת לפני להגיע הבאהקורא

 הגדול(ל.מרדכי

 הקצרה בדרךנז.
 הקצרה בדרך ממקומו לבימה עולה לתורה ~לות שנקראמי

 ז(לאע סע' קמא סי' )או"ח הארוכה בדרךויחזור

 שם(. )לבוש לו ימתינו שלא הציבור כבוד משוםהטעם:

 וממהר עליו חביבה שהיא להראות התורה כבוד משוםועוד,
 כב(. ס"ק שפ )מ"בלקרוא

 הבימה צידי בשנינח.
 של אחר מצד ויורד אחד מצי עולה לתורה שהעולהנוהגים
 א* סל קמא סי ארת.הבימה

 צפון שער דרך הבא ט( )מ"י ביחזקאל הנאמר W'1Wהטעפ?
 אשר השער דרך ישוב לא וכו' נגב שער דרך יצאלהשתתווה

 ז(. סע' קמא סיי )לבוש יצאו נכחו כי בו,בא

 והקהל לברך, שסיים אחרי מיד יורד אלא ממתין העולה שאין נוהגים הספרדים דובכס
 משום והטעם: עה(, עמ' ח"ג עבוה"ש )חינל ואמצו חזקו משיב: והוא וברוך, חזקמברכו:
 לבדו. נשאר הספר אין לכן הס"ת, אצל נשארשהש"ץ

 האלף בתחילת באשכנז הפוסקים מגדולי אחד ה"מרדכי", של מכה"י אתד שלשמול
 למספרכם 1240 לערך,הששי

 )שם(. הנגדי הצד מן וירד שמימינו בדרך יעלה שוות הדרכים שתי אםלא
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רלט התורה קריאת א:שער

 עומדים הבניםנט.
 עומדים בניו לתורה, עולה האב כאשר נהוג הספרדיםבקהלות

 97(יב. עמ, )ייק"מ וישב למקומו חזר לא שהאב עודכל

 רשאי ואינו אביו, לפני לעמוד חייב שהבן משוםהטעם:
 עומדלג. שאביו עוד כללשבת

 שפטרני ברוךכו.
 לתורה עולה שנה י"ג מלאו שלבנו אב אשכנז, מנהגלפי

 זה" של מענשו שפטרני "ברוך ומלכות שם ללא ברכהומברך
 ב(. סע' רכה סי' או"ח)רמ"א

 זו שברכה משום ומלכות: שם ללא הברכה  שאומריםהטעם
 ברמב"ם לא וגם הירושלמי או הבבלי בתלמוד נזכרתאינה

 ומפיאה יד( )מ"ג תולדות פרשת בב"ר מובאת והיאוהרי"ף,
 אומרים אין ספרל מנהג לפי הנוהגים ולכן תנג(, )עמ'המהרי"ל
 שעא(לד. סי' D"W )נתראותה

 וקדיש הגומל ברכתסא.
 הסמוכה הקריאה לאחר הגומל ברכת שהמברך נוהגיםיש

 - המנהגים )סי הקדיש אחרי עד בברכתו ימתין הקדישלאמידת
 14(. עמיחב'יד

 )שם(. האפשר ככל לקדיש הקריאה  להסמיך כריהטעם:

 לחולה שברך מיסב.
 התורה, קריאת בעת חולה עבור שברך מי תפילת לזמרנוהגים

 שאף מקומות עש רפב. סל כש"ט סק"ט, שם r~nw להי אות NDp סי' כהפחלב
 חוזר וכשהאב ממנו, הגדול לכבוד הצעיר האח וכן עומדים, והחתניםהנכדים
 )שם(. ידו את מנשקיםלמקומו

 ז. סע' סז כלל וח"א ז סע' רמ סי' יו"ד ראהלג
 קצוש"ע ג, סע' מה כלל ח"א סק"ה, רנה סל )א"ר ומלכות בשם זו בדכה לברך נוהגים וישלד

 האשך"י. בשם ס"ך מהרש"ל.סי' שו"ת ודאה ח( סע' סאסי'
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 תורתך אהבתי ה:מדוררמ

 החילה של שמו את ומזכירים לעולה, עולה שביןבהפסקה
 219(. עמ' דו"מ )אוצר אביויה שם ולא אמוושם

 לבן רהושיעה טז( פ"ו )תהלים לדוד בתפילה הנאמר w~tpהטעם:
 המנהגים )טעמי אביו את ולא אמו את הזכיר דוד שאף הריאמתך,

 הזהר(לי. בשם שנגסי'

 אם: לי אמרה אביי )סו:(אמר שבת במסכת שמצינו עי"שועוד,
 שכופלין ומפני לחישות, כל ופירש"י: דאמא, בשמא מנייניכל

 פלונית. בן פלוני מנייני, להו קרי יותרו ויש פעמים ג' ישאותן,
 האם, שם דמזכירים בפה רחמים בבקשת הדין דהואונראה
 קטרוגים יותר האיש על ימצא הרוב רעל. משוםוהטעם:
 גרמן שהזמן וממצוות מת"ת פטורה היא כי האשה, עלמאשר
 שצט(לז. סל לשמה תורה)שו"ת

 ליולדת שברך מיסג.
 בעת ליולדת" שברך ב"מי היולדת האשה את לברךנוהגים
 עלא(. שנד דף התפילות )אוצר התורהקריאת

 בן לך יומנה ניצרצי וגם טז( י"ז )בראשית הנאמר wttyהטעם:
 קכט(. סי' יעקב בית )מנהגיולירכתיה

הקריאה
 קוראים אימתיסד.

 היא ויו"ט ובשבת וחמישי, שני בימי בשחרית התורהקריאת

 מי לו אומרים בשבת לתורה שהעולה ו( סעי שו )סל שבת בהלכות מזכיר הרמייאלה
 זו כגון צדקה פסיקת החזן, עבור או צדקה לצרכי כסף לפסוק רשאי והואשברך
 א(י פסקה )ב )פרק תהלים במדרש וכן ג( פסקה ה )פרשה קהלת במדייר כבר נזכרתבשבת
 218. עמי חייב בינה ונתיב 21 עמי ח"ב או"זוראה

 קלב. סי' תשכט כהן דעת ושו"ת ע"א פ"ד ח"א זהר וראהלו
 יא. סי' ח"ב אומר יביע שו"ת וע"עלז
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רמא התורה קריאת א:שער

 הכפורים ויום תענית שבת, של ובמנחה שמו"ע, תפילתאחה
 א(. סע' רצב וסי' א, סע' קלה סי' )או"חלפניה

 גאולה ולסמוך שמע קריאת לומר תיקנו ובבוקר הואילהטעם:
 )נתר בתורה בקריאה ביניהן להפסיק אפשר אי לכןלתפילהא

 קלג(. סי'ש"ט

 ואין תיקנוב, תמידין כנגד תפילות אמרו שחז"ל משוםועוד,
 בין של תמיד אחרי ולא שחר של לתמיד הקודם דברלך

 בבוקר לכן הקרבנות, כל השלם עליה ששנינו: כמוהערביים
 הקריאה להקדים ובמנחה לקריאה התפילה את להקדיםיש

 )שם(.לתפילה

 קורא הש"ץסה.
 )בעל הש"ץ אלא בעצמו קורא לתורה העולה שאיןנוהגים
 ז(. ס"ק קלט סי' )מ"נהקורא(

 פ"ג מנורים שאמרו כעין יודע, שאינו מי לבייש לא נדיהטעם:

 וכל קורא הבכורים( )פרשת לקרות שיודע מי כל בראשונהמ"ז(
 התקינו מלהביא, נמנעו אותו, מקרין לקרות יודע שאינומי

 אות קמא סי' )פר"ח יודע שאינו מי ואת שיודע מי את מקריןשיהו
ב(ג.

 מסרה לבדו והוא למשה, ניתנה התורה וכל הואילועוד,
 ולא הקורא יהיה בלבד שאחד להקפיד יש לכןלישראל,
 קולון(ד. מהר"י בשם כא p"D רפב סי' ברכה )מחזיקיתחלפו

 ט:.ברכותא
 כו:.ברכותב
 הרא"ש בשם אחר טעם שם הגר"א באור ועיין תנא, ד"ה כא: מגילה תוספותוראהג

 צב(. עמ' ח"ג עבוהן'ש )היכל בעצמו קורא עולה שכל נוהגים התימנים שם.ובלבוש
 1. סי' ג שער שע"א ועייןד
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 תורתך אהבתי ה:מדוררמב

 עומדים שלשהסו.
 הקורא ליד שנים עוד עומדים בתורה הקריאה שבעתנוהגים

 ru). אות קמא סי')מ"ב

 והתראה היום, בכם העידותי יט( ל' )דברים הנאמר wttpהטעם:
 בפני המתרה מעין הוא בתורה והקורא שנימה, בפנינעשית
 הגר"א(י. בשם קנג סי' המנהגים )טעמי לידו העומדיםשני

 הי"ד(. פי"ד סופרים )מפנת ויעקב יצחק אברהם כנגדועוד,

 רם בקול אמןסז.
 בקול המברך העולה אחדי אמן עונה בתורה שהקוראנוהגים
 יז(. ס"ק קמא סי' )מ"נ קורא ואח"םרם

 בקריאה להתחיל עומד שהקורא ידע  שהציבור כריהטעם:
 מהרגם(. בשם ג דף למנהגים )הגהות להויאזין

 תחתון וטעם עליון טעםסח.
 ואתחנן יתרו בפרשות הדיברות עשרת את שקוראיםנוהגים
 סה(ז. עמי אייי )ספר העליון בטעם השבועות ובחג תחתוןבטעם

 פרשה היא תשא" "לא עד מ"אנכי" עליון טעם לפיהטעם:
 בדברות מפסיקים מאידך "כבד" עד מ"ילור" וכן אחת,סתומה

 נפרדים, פשקים הם כאלו תגנוב לא תנקיף, לא תרצח,לא
 חמשה הם תשא" "לא עד מ"אנכי" התחתון הטעם לפיאבל

 תגנוב" "לא תנאף", "לא תרצח", "לא והדברותפסוקים,
 עליון בטעם קוראים בשבועות לפיכך אחד, כפסוקנקראים
 תורה, מתן בעת סיני בהר ישראל בני ששמעו מהמעין

 ג. מ"ג בראשית ורש"י ה"ב פי"ב סנהדרין רמב"םדאהה
 אחר. טעם ד( בע' קמא )סי' בלבושועיין1
 בטעם תמיד בציבור קוראים אשכנז מנהג לפי א. סע' קמב סי' א"ר תצד, סי'מג"אז

 כ(, ס"ק תצד סי' כה"ת תצד, סו"ס בה"ל )ט, דף ח"ב מהרי"ח לקוטי 13, עמ' מנהגים )ילקוטעליון
 גלל. תחתון טעם אין התימני( )החומשבתאג'
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רמג התורה קריאת א:שער

 בקריאה אבל לעצמו, דיבור דיבור - הקצרוההדיברות
 שאין משום אחד בפסוק אותם קוראים ואתחנן יתרובפרשות
 DW). ובה"ל תנד סי' ריש )מתה"ש תיבות משלש פחות פסוקבתורה

 יששכרסט.
 שי )מנחת אחת בשי"ן יששנד השם את בתורה לקרואנוהגים
 ית(ח* ל'בראשית

 שתי על רומזות יששכר בשם שי"ן האותיות %חיהטעם:
 %י"ן, שבראשן המלים שתי ועל השם, ניתן שבגינןהסיבות
 על והשניה: יח( לי )בראשית שכרי" א-להים "נתו על האחת:השי"ן

 "לשון והשניה הואיל טז(, שם (DW בני". בדודאי"שכר-שכרתיך
 יח(. שם שם התוספות בעלי זקנים )דעת נקראת" אינה ולכוגנאי

 בפרשת אך יג( מ"ו )שם יוב מבניו לאחד קרא ויששכר הואילועוד,
 וזאת א(, "י בדה"א וכן כפט כ"ו )במדבר ישוב נקרא הואפנחס
 אין,יוב יששכר "אמר לישוב מיוב שמו שינה שיששכרמשום
 )העת ישוב" שמו ויקרא משמי אחת אות _לו אוסיף הגון',שם
 שם('א. בעהתו"סזקנים

 יהודה שו"ת קג סי' אה"ע תנינא מהדורא נוטב ובשו"ת גו אי שמוץ בא"ע הואוכןח
 צח. סי' אה"עיעלה

 שם. רש"י יאהט
 שיוב ואפשר קדמות( מדבר בשם שלא סי' )טעה"מ יוב בשם אליל היה קדמוניתבימיםי

 לאוב.דומה
 בשי"ן ואילך ומשם שי"נין בשתי ויצא בפרשת הראשונה בפעם לקרוא נוהגים קריא

 הערה רצט ס" שמש לריי וורמיישא במנהגי וכן לא(, ע% כב סע' ה סי' חת"ס )מנהגואחת
 ויש 11. עמ' מגנצא ומנהגי רמד עמ' כ"י נוהג ח4 סע' קמא סי' )בכרך( מקו"ח29,

 שלא ס,י שעה"מ שי"נין בשתי יוב( במקום ישוב נזכר )בה פנחס פרשת עדשקוראים
 קדמות במדבר וע"ע ריב. סי' קומרנא במנהגי הוא וכן אפרים(, בית שו"ת גשםבתערה
 חכמי גדולי של במחלוקת מקורם השונים המנהגים ל. אות י מערכתלחיד"א
 ואילו אחת גשי"ן "יששכר" להגות יש אשר בן לדעת נפתלי. ובן אשר בנהמסורה
 ישראל מנהגי ז9וו, עמ' ויצא פרשת כר-ה תו"ש וראה שי"נין בשני נפתלי בןלדעת
 רגז. עמ! בת"ב והשלמות מד עמ'ח"א
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 תורתך אהבתי ה:מדוררמך

 מוספיםע.
 של המוסף קרבנות בו וקוראים שני ס"ת מוציאים מועדנכל
 קרבנות קוראים ואין ס"ת מוציאים אין בשבת אבל יום,אותו
 סל )או"ח כבשים שני השבת וביום ט( כ"ח )במדבר שבת שלהמוסף

 א(. סעירפג

 בתורה קורין ואין פסוקים שני אלא בפרשה שאין  "לפיהטעם:
 או שלמעלה בפרשה קוראים ואין פסוקים, משלשהפחות
 יום" של מעניינו הוי דלא משום שלמטה, בפרשהלסיים
 כיון(. ד"ה כג. מגילה)תוספות

 )היינו: יום" של מעניינו שבת בכל להפטיר שצריך "לפיונגוד,
 "וביום מפטיר שבת בכל יקראו ואם שקראו( הפרשהמענין
 שההפטרה משום הפטרה, אותה שבת בכל תהיההשבת"
 )שם(. בסוף בו שקראו מענין להיותצריכה

 לכפרם, שבאים בקרבנות אלא שני בס"ת קוראים איןועוד,
 )שם(. לכפרה באים אינם שבת קרבנותאבל

 פרשה במקום יום של מעניינו בתורה קוראים במועדיםועוד,
 בשבת כן שאין מה היום, קרבנות גם קוראים לכן הסדר,לפי
 לא לכן הפרשות, סדר לפי אלא השבת מענין קוראיםשאין

 ל.(יג. מגילה )כ"ז היום מקרבנות אףקוראים

 בניגון הים שירתעא.
 נוהגים יש א( שיו )שמות בשלח בפרשת הים שירת קריאתבשעת
 לה' אשירה כגון: הכפולים הפסוקים את מיוחד בניגוןלקרוא
 מי אויב, תרעץ ה' ימינך בכח נאדרי ה' ימינך גאה, גאהכי

 כג(יד. דף החדש )מטעמים בקודש, נאדר כמוכה מי ה' באליםכמוכה

 כז:. תענית לא. מגילה ראהיב
 )שם(. אחד שהם היום ובקרבנות היום בחובת קוראים חדש בראש וכןיג

 קפה(. עמ' ח"ב י"ת )מנהג מיותר בניגון השירה כל שקוראים ישיד
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רמה התורה קריאת א:שער

 הזה ביום שהיה סוף, ים קריעת של הנס לפרסם כריהטעם:
 הקריאה(. שלחן בשם )שם שירה אמרווישראל

 בעמידה הדברות עשרתעב.
 יתרו בפרשת הדברות עשרת קריאת בשעת ~מורנוהגים
 נט(. דף ח"ב מהרי"ח )יקיטי ואתחנןטיובפרשת

 )לקוטי כ1ררזךק היעקדך ךינועך טז( נ' )שמות  שנאמר wttyהטעם:
 שם(טז.מהרי"ח

 הפסקה ללא הדברות עשרתעג.
 יתרו *בפרשת הדברות עשרת באמצע מפסיקים שאיןנוהגים
 זי שער )שע"א בשלח בפרשת הים בשירת לא וכן ואתחנן,ופרשת

 סקרו(. קמג סי' א"ר כה,סי'

 ברכה טעון לך אין הייז( פ"ג )מגילה בירושלמי  שאמרו לרןהטעם:
 וקללות הדברות, ועשרת הים שירת אלא ולאחריולפניו

 אלה ולפרשיות מכאן תורה, שבמשנה וקללות כהניםשבתורת
 יב(. ס"ק תנא וסיי שם )א"ר אחת בבת לקוראןיש

 הפסקה ללא התוכחהעד.
 בחוקותי פרשות )של התוכחה פרשת בקריאת מפסיקיםאין
 כמה ומסיימים לפניה פסוקים כמה ומתחילים תבוא(,וכי

 ו(יז. סעי תכת סי' )או"ח אחריהפסוקים

 דו"מ )אוצר יתרו שבפרשת הדברות עשרת את כשקוראים רק שעומדים נוהגים ישסו
 אלג'יר(. ק"ק מנהגי בשם 331עמ'

 אות קמו ס" )נה"ח הדברות עשרת קריאת בעת עומדים אין והתימנים ספרד בקהלותטז
 הוצ. הרמב"ם תשובת וראה 1(, סע' קצו פרק ח"ד חיים מקור יג, סע' יז סי' חיים ספרכג,

 רעו, סי שמואל דבר א, סי' ח"ב עבדי ישכיל שו"ת מו, סי' תרצ"ד ירושליםפריימן
 אות ז' סי' לנ"ל אמת לדוד יא, סי' לחיד"א עין טוב לו, סע' כג סי' החיד"אמנהגי
 יחווה ושו"ת ט"ז, סי' יו"ד ח"ב אומר יביע שו"ת כב, סי' ח"ד או"ח משה אגרותה',
 כס. סי' ח"אדעת

 ז(. ס"ק קכח סי' )באה"ט לפניה פסוקים ג' לפחות ומתחילים לא. מגילה משנהיז
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 תורתך אהבתי ה:מדוררמו

 יא( ג' )משלי קרא דאמר אסי א"ר גמרא בר -חייא א"רהטעם:
 עצמו מראה בהן והכיפסיק לא:(, )מגילה תמאס אל בני ה'מוזיר
 DW). )רש"י - לקרות לושקשה

 הפורענות על ברכה אומרים שאין לפי אמר: לקיש רישועוד,
 שם(.)מגילה

 תעשו אל - בתוכחתו הנקוץ וילל יא( ג' )משלי הנאמך ש עועוד,
 מסכת בשם שם מגילה )רש"י קציצה לשון פסקים פסקים קוצין,קוצין
 פיייב(.סופרים

 מחוברות פרשותעה.
 שבתורה'ח, הפרשות וארבע מחמשים אחת קוראים שבתבכל

 ושש כארבעיפ יש מעוברת( )שאינה פשוטה ובשנהומאחר
 בשש שנה באותה מצרפים יו"ט(, בהן חל )שלאשבתות
 בהן קוראים שלפעמים הפרשות הן ואלו פרשות. שתישבתות
 ויקרא: בספר פקודיים, ויקהל שמות: בספר מחוברות,כשהן
 בספר בחוקותי. בהר קדושים, אחרי-מות מצורע,תזריע
 הלך. נצבים רבדים: בספד מסעי. מטות בלקכ, חקתבמרבד:
 פרשת פסח שאחרי בשבת וקוראים בשבת דפסת א' יוםכשחל

 של שני )יו"ט שבת באותה קוראים שבחו"ל מאחדשמיניכא,
 את לאחד וכדי כב( י"ר דברים - תעשר )עשר דיומא מעניניגלויות(
 תזריע בין שמפרידים בא"י נוהגים יש ובחו"ל, בא"יהקריאה
 יקראו ואילך ומכאן מחוברות( אותן קוראים )בחו"ללמצורע
 בחוקותי בהר שמפרידים ויש פרשה, אותה ובחו"לבא"י
 ו(כב. ס"ק תנם מיי )מג"א מסעי מטות מפרידים מעוברתובשנה

 בשבת. ולא תורה בשמחת שקוראים הברכה וזאת מפרשת חוץיח
 ולא פקודי ויקהל מחברים מדוע הטעם יודע שאינו הכותב שצד סי' ח"ב או"ז דאהיט

 תצוה.תרומה
 כמנהגנו. בלק חוקת ולא מחוברות לעתים וקרה שלה שעג( )עמ' אבודרהםלפינ
 מעוברת בשנה מצורע ופרשת פשוטה בשנה פסח לפני צו פרשת קוראים לעולםכא

 במדבר. ד"ה שם בה"ל ךראה ד( סל תנח סל)או"ח
 נהגו ובצפת כז( סי' או"ח מנהגי ירושלים )תקנות ובחקותי בהר להפריד ירושלים מנהגכב
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רמז התורה קריאת א:שער

 כמה עד שמאחרים האחד נוהגים: מנחים כללים  שניהטעם:
 שענינם פרשות שמחברים והשני הפרשות, בחבורשאפשר
 שמחברים שם( במג"א )המובא המנהג לפי קצרות. אומשותף
 הראשון, לכלל בהתאם הספר בסוף שהן משום בחוקותיבהר
 השני, הכלל לפי הוא מצורע תזריע לחבר הנוהגים שלהטעם
 שאין נהוג גם נב(. דף ח"ב מהריייח )לקוטי משותף וענינםמאחר
 השנה, ולראש לשבועות הסמוכה בשבת התוכחה אתקוראים
 ולא בחוקותי, פרשת את השבועות לחג סמוך קוראים איןלכן
 פ"ד מגילה הרא"ש פסקי )וצור השנה לראש סמוך תבוא כי פרשתאת

 ד( תנם, )או"ח ועצרו" "מנו הכלל מקיימים מעוברת בשנה י(.אות

 בחו"ל ולכן )במדבר( הפקודים פרשת לקרוא עצרת לפניהיינו
 שם(. ועיין ד סי' או"ח מהריייט )שו"ת ומסעי מטותיחברו

 ברביעי מחברים - מחוברות פרשותעו.
 הרביעי העולה מחוברות, פרשות שתי בשבת קודאיטכאשר
 שע"ז )שעייא השניה הפרשה ותחילת הראשונה הפרשה בסוףקורא

 ה(. ס"ק רפב סי' מ"ב כאימיי

 בין שווה באופן הקרואים שבעת מנין את לחלק  בריהטעם:
 א(כג. ס"ק רפב ס" מ"ז פרמ"ג שם, )שע"א הפרשותשתי

 זכור פרשתעז.
 זכור( )בשבת זכור פרשת בקריאת שנוהגים יש אשכנזבקהלות
 בסגולכד ופעם בצירה הזי"ן, פעם "זכר", תיבת פעמייםלקרוא

 יח(. ס"ק תרפה סי')%,ב

 ס' כתב וכן ,יששכר( תקון בשם ס"ד תכת סי' חיים )ארץ ומצורע תזריע להפרידהספרדים

 לב(. סי' זק"ש - א"י )מנהגי בא"י המנהג שכן יד פרק ופרחכפתור

 ותחילת ראשונה פרשה בסוף קורא הרביעי הקרואים, שבעת על מוסיפים אם אףכג
 שבעה של היא הקריאה עיקר כי השניה, בפרשה ההוספות וכל שניה,פרשה
 )שם(. הפרשות שתי בין לחלק יש ואותם ראשונים,קרואים

 זכר את "תמחה התיבות ארבע הכופלים ויש בלבד, "זכר" תיבת הכופלים ישכד
 צו(. עמ' ח"ג עבוה"ש )היכל הפסוק כל על החוזרים וישעמלק",
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 תורתך אהבתי ה:מדוררמח

 את "תמחה נאמר: "זכר" בערך לרד"ק השרשים בספרהטעם2
 ננוכש ה( ל' )תהלים קדשו לזכר אבל נקודות, בשש עמלקזכר

 ובמקצת הספרים במקצת הוא כן כוותיה, וליתנקודות,
 קלי( סי' רב מעשה ובספר נקודות", בחמש זכר כלהספרים
 זכר קורא זכור פרשת קורא "כשהוא הגר"א על המחברהעיד
 חיים ר' ע"י לספר שניתנה בהסכמה אולם הזי"ן", תחתבסגול
 בשש זכר זכור בפרשת לקרות כתב "ואשר מעיר הואמולאז'ין
 ולא נקודות בחמש שקרא קדוש מפה שמעתי אנינקודות
 אולי או נקודות, בשש אומר וטעו שמעו השומעים אםידעתי

 ובגלל הרד"ק שמביא בנקוד הספק מחמת בו". חזרבזקנותו
 לכפול מ"ב בעל הכריע הגר"א מנהג על הסותרותהעדויות
 106(כה. עמ' כר"י מגדים ברויאר )י"מ הכל ידי לצאת כדי "זכר"תיבת

 מסעי פרשתעת.
 )מניא מסעי שבפרשת המסעות באמצע מפסיקים שאיןנוהרים

 המור(נו. צרור בשם סק"ח הנחסי'

 הקבלה פי ועל מסעות ושתים ארבעים הזו בפרשה י%הטעם:
 )שם(כז. ביניהם מפסיקים אין לכן אותיות, מ"ב של שם כנגדהם

.wyויקרא פרשת 
 קם שהקהל שנהגו היו ויקרא פושת של הקריאה סיוםעם

 )לקיטי השביעי" ביום המעשים מכל שבת אשר "לאלואומר:
 ושמש(. מאור ס' בשם ס דף ח"במהף"ח

 תורהי אור בעל כתב וכן בלבד בצירה לקרוא הקדמונים שדעת שם במגדים ועייןכה
 אהבת קהילת של היובל )ספר דנא מקדמת אשכנז בקהלות נהגו וכן והרוו"ה, שימנחת
 188(. עמ'תורה

 13(. עמ' )ילק"מ מיוהד בנגון ובמסעי בהעלותך בפרשת המסעות את שקוראים ישכו
 למי אלא אותו מוסרין אין אותיות ושתים ארבעים בן שם רב אמר יהודה "א"רכז

 מדותיו" על מעמיד ואינו משתכר, ואינו כועס ואינו ימיו, בחצי ועומד ועניו,שצנוע
llw1~p))מש"י לנו פירשו לא ושתים ארבעים ובן )אותיות( עשרה שתים בן שם עג( 
שם(.

פתח תקוה תשנ"ו שמואל פנחס גלברד / אוצר טעמי המנהגים

www.daat.ac.il  *  דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



רמס התורה קריאת א:שער

 מכל שבת אשל "לא-ל אומרים היו טובכח, בדברלסיים וכדי בה", "לאשמה במלים הוא הפרשה וסיום הואילהטעם:
 פר' ושמש )מאור בה,' "לאשמה ר"ת שהם השביעי" ביוםהמעשים

 מרימנוב(. מנדלי ר' בשםויקרא

הקול
 והמתאוננים העגל פרשתפ.
 ויחל עד משני תשא, כי בפרשת נמוך בקול לקרוא נוהגיםיש

 את יקח ומשה ועד משה וידד וםויפן יא(, ל"ג - יח ל"א )שמותמשה
 מן פסוקים, ששה בהעלותך ובפרשת ז(, ל"ג - סו ליב )שםהאהל
 תכח(כט* סי' )כה"ת א( י"א )במדבר כמתאוננים העםההי

 תגח סי' )פר"ח ומתחרטים מתביישים  שאנו  להראות בריהטעם:
 ז(.אות

 התוכחהפא.
 תבוא וכי יד-מ1( ל,1 )ייקיא בחקתי בפרשות התוכחה שאתנוהגים
 ח(. מייק תנח סי' )מגרא נמוך בקול קויאים טו-סט( כ"ח)דברים

 434(ל. עמי דויימ )אוצו הקהל על יתירה אימה להטיל  לא בריהטעם:

 הנסתרותפב.
 בפסוק קולו מגביה, נצבים בפרשת בתורה שהקורא נוהגיםיש

 לחייב השמטות ח"ג ריש מהרי"ח )לקוטי א"להינו לה' הנסתרות כח( כייט,)יברים
 סב(.דף

 שכתבו כמו תוכחה, דברי הם זה פסוק שעד משוםהטעם:

 קלח. H"D1 V"1D ראהכח
 ז. ס"ק תכת סי' באה"ט ז', אות י' סי' לחיד"א אמת לדוד ועייןכס
 יעקב, בריתי ,את וזכרתי בפסוק הקול להגביה וי"נ ז. ס"ק תכח סי' באה"טועייןל

 )מ)הג' זאת גם ואף בפסוק קולו ומגביה וחוזר תעזב, והארץ בפסוקולהנמיך

 בהגהות(. קב עמ' ח"א שמשוורמיישא,
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 תורתך אהבתי ה:מדוררנ

 מנמיך התוכחה שכקריאת וכ13ך קללות(, ד"ה )לא: במגילההתוספות
 )לקטי הקול להגביה יש כאן אף מגביהו, ואחריה קולוהקורא
 שם(.מהריע

 השקיפהפג.
 קולו מגביה תבוא כי בפרשת בתורה שהקורא נוהגיםיש

 השמטות ח"ג מהרי"ח )לקוטי קדשך ממעון השקיפה טו( נזו )דנריםבפסוק
 סב(. דףלחייב

 הבכורים ונביאי על שני( מעשר )סוף בירושלמי הנאמר ל"שהטעפ:
 מכאן נמוך, בקול אומרים היו השקיפה "עד המקדשבבית
 הקריאה(. שלחן בשם שם מהרי'יח )לקוטי גבוה" בקול אומרים היוואילך

 הדברות עשרתפד.
 )מנהג הדיברות עשרת את שקוראים בשעה קולם המגביהיםיש
 קפו(. עמ' ח"בי"ת

 לב להעיר קול להרים יש גדול, בקול שניתנו לפיהטעם:
 בהר כנתינתם שמחים עתה כאלו בעיניהם שיהיוהשומעים,

 שמים(. עמודי בסידורו יעב"ץ בשם )שםסיני
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