
כט קונטרס�מראי�מקומות�

קריאת התורה - תשלומין

שו"ת מהרי"ל החדשות סי'.קמב.אות.ב
]לרבינו.יעקב.הלוי.מולין,.המהרי"ל,.אבי.מסורת.מנהגי.אשכנז.[

מביא.דברי.האור.זרוע.שאם.לא.קראו.בתורה.שבת.אחת,.משלימים.הקריאה.בשבת.הבאה,.ומשיג.שלא.ראה.שנוהגים.להשלים.קריאת.התורה,.דיש.לחוש.
לקלקול.הנכנסים.והיוצאים.שישתנה.הסדר,.שהרי.נתנו.סימנים.שיש.להקפיד.על.פרשיות.מסויימות.כגון."מנו.ועצרו".)פירוש:.קורין.פרשת.במדבר.שהוא.מנין.
בני.ישראל.קודם.חג.העצרת(."צומו.וצולו".)תענית.ט'.באב.הוא.קודם.פרשת.ואתחנן(,."קומו.ותקעו".)פרשת.נצבים.קודם.ר"ה(..ואם.יטעו.בסדר.הפרשיות.יבואו.עמי.הארץ.

דסמכי.על.הני.סימנים.לקלקולא.דמועדות.
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רמ"א סי'.קלה.סעי'.ב
מביא.להלכה.דברי.האור.זרוע.שאם.בטלו.שבת.אחת.קריאת.הפרשה.
בציבור,.קורין.אותה.פרשה.בשבת.הבאה.עם.הפרשה.השייכת.לאותו.

שבוע.

הרבה  הדין  הוא  או  שדילגו  אחת  פרשה  רק  משלימין  האם  א.  לעיין  ]ויש 
פרשיות. ב. האם זה דווקא אם שגגו או אנסו ולא קראו, או גם אם הזידו ולא 
קראו  ולא  שהתפללו  בציבור  רק  הוא  תשלומין  חיוב  ג. האם  בתורה.  קראו 
בתורה, אבל יחיד שהתפלל - שלא חלה עליו חובת קריאת התורה אולי אינו 
או  וחמישי  בימי שני  שדילגו  הקריאה  להשלים  הדין  מה  ד.  להשלים.  חייב 

בשבת במנחה.[

משנה ברורה ס"ק.ו
דעת.מהר"ם.מינץ.שמשלים.רק.פרשה.אחת,.ודעת.האלי'.רבה.שצריך.
כדעה. משמע. הגר"א. דמביאור. ומסיק. שביטלו.. הסדרות. להשלים.כל.

הראשונה,.דמשלים.רק.הפרשה.האחרונה.שדילג.
]עיין בסמוך.[

ביאור הלכה.ד"ה.אם.בטלו
את. משלימים. אם. שמסתפק. להלן(. )הובא. זקנים. העטרת. דברי. מביא.
אין. במזיד. קראו. לא. אם. אבל. שוגגין,. היו. אם. רק. שדלגו. הפרשיות.
משלימין.הקריאה,.ומסיק.דמדברי.הגר"א.משמע.דרק.בשוגג.משלימים,.
שמדמה.תשלומין.של.קריאת.התורה.לתשלומין.בתפלה,.ובתפלה.הדין.

הוא.שמשלימים.רק.אם.לא.התפלל.בשוגג.
]וזה ביאור דברי המשנה ברורה הנ"ל דדעת הגר"א היא דאינו משלים אלא 
הפרשה האחרונה שדילג, וכמו בתפלה דמהני תשלומין רק לתפילה האחרונה 
לעולם  בתפלה  שהרי  לתפלה,  בהדמיון  יל"ע  לכאורה  אמנם  שהחסיר. 
מקדימין להתפלל התפלה שחייב בה כעת, ואח"כ מתפלל תפלת ההשלמה, 
שמתפלל  ע"י  בתפלה משלים  וכן  להיפך.  עושים  התורה  בקריאת  משא"כ 
התפלה שעומד בו עכשיו, כגון אם לא התפלל תפלת מנחה של ערב שבת, 
התפלל  לא  אם  וכן  שבת,  של  עשרה  שמונה  תפלת  פעמיים  בלילה  מתפלל 
משא"כ  שבת.  במוצאי  חול  של  תפלות  שתי  מתפלל  בשבת,  מנחה  תפלת 
בקריאת התורה, כשבא להשלים - הוא קורא את אותה הקריאה שחיסר. ועל 
כרחך שאין תשלומין של קריאת התורה שוה לגמרי לדין תשלומי תפלה, אלא 
החוקים  ללמוד  היתה  דהתקנה  הפרשיות  כל  להשלים קריאת  שחייב  מצד 

והמשפטים, וכמו שכתב האור זרוע, אמנם עיין בסמוך.[

סיגווא הרותא קאירק - הודפס ע"י מערכת שבתי-בית מדרש גבוה



לא קונטרס�מראי�מקומות�

קריאת התורה - תשלומין

שערי אפרים.שער.ז.אות.לט
]להג"מ.רבי.אפרים.זלמן.מרגליות.מבראד.-.בעל.בית.אפרים[

חובת.תשלומין.היא.רק.אם.התפללו.בציבור.ולא.קראו.בתורה.אבל.אם.

ליכא.חובת.תשלומין.בשבת.הבאה.. .- ביחידות. והתפלל. מנין. היה. לא.

זו. בשבת. להשלים. יכולים. הפרשה. קריאת. להשלים. שצריכים. וציבור.

אם. אבל. מנחה.. תפלת. התחלת. קודם. גברי. ז'. שיקראו. באופן. במנחה,.

יקראו. אלא. שחיסרו,. הקריאה. ישלימו. לא. מנחה. תפלת. התחילו. כבר.

הקריאה.כשאר.מנחה,.וישלימו.הקריאה.בשבת.הבאה..אבל.לא.ישלימו.
בימי.ב'.או.ה'.

פתחי שערים ד"ה.סעיף.לט
]להנ"ל[

חייבים. בתורה,. לקרות. חיובא. בני. שהם. עשרה. שהיו. היכא. דווקא.

להשלים.הקריאה,.אבל.היכא.דלא.הוו.עשרה,.הרי.מעיקרא.לא.נתחייבו.
בקריאת.התורה.וא"כ.אין.צריכים.להשלים.הקריאה.

שם ד"ה.אבל.לא
מביא.מחלוקת.החיד"א.והנודע.ביהודה.אם.משלימים.הקריאה.במנחה.
בשבת,.ומבאר.הצדדים.האם.משלימים.הקריאה.בשבת.במנחה.או.לא,.
דכיון.שכבר.חלה. ה'.בשבוע.הבא,. או. ב'. ביום. ישלימו. וכן.מבאר.שלא.
לפני. השעה. חובת. את. להקדים. צריך. הבא,. שבוע. של. קריאה. חובת.
התשלומין,.וכמו.לענין.תפלה.דתפלת.חובה.קודמת.לתפלת.תשלומין.-.
ואף.דכשקורא.בשבת.הבאה.קורא.תחלה.את.הפרשה.של.שבוע.שעבר,.
ואינו.מקדים.את.הפרשה.של.שבת.זו,.היינו.כדי.לקרות.בתורה.כסדרה,.

ולא.למפרע.
בתפלה  תשלומין  לדיני  התורה  בקריאת  תשלומין  דיני  דמדמה  ]מבואר 

וכדעת הגר"א הנ"ל.[
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]ויש לציין דמה שכתב השערי אפרים 'שאם מצאו מנוחה במנחה יכולין לקרות במנחה כל הסדרה ולקרות שבעה אנשים ' )והוא דעת הנודע ביהודה כמבואר בפתחי שערים( 
כוונתו שקוראים רק הקריאה של פרשה זו שבטלו ואין קוראים הקריאה של הפרשה הבאה. אמנם מה שכתב בסו"ד 'ואם עדיין לא התחילו מנחה יכולין לקרות הסדרה 
בז' גברי אע"פ שכבר הגיע זמן מנחה', כוונתו ששוב יקרא הקריאה של מנחה בעת שמתפלל מנחה, וכמו שכתב בפתחי שערים בסו"ד. ולהלכה למעשה עיין להלן בדברי 

המשנה ברורה והערוך השלחן.[
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שערי אפרים שם.אות.ט
אם.בטלו.בשבת.קריאת.הפרשה.מחמת.איזה.אונס,.קורין.אותה.בשבת.הבאה.עם.הסדר.השייך.לאותה.השבת..ואופן.הקריאה.הוא.שהעולה.רביעי.יחבר.
ואין.משלימין.אלא.רק.פרשה.אחת,.אבל.אם.ביטלו.שתי.פרשיות.משלימים.רק.הפרשה.האחרונה. וכמו.בשבת.כשקורין.שתי.סדרות.. שתי.הפרשיות,.
שחיסרו,.וכן.אם.היו.שתי.סדרות.מחוברים.)כגון.ויקהל.פקודי(.אינו.משלים.הקריאה.בשבת.הבאה.)דאין.תיקון.לחצאין(..אך.מסיק.דמי.שרוצה.לנהוג.ולקרות.כל.

הפרשיות.שביטלו.-.אין.מזניחין.אותו.
אמנם.אם.בטלו.הקריאה.של.סוף.הספר.כגון.פרשת.ויחי,.אין.להשלימה.בשבת.הבאה.שקורין.פרשת.שמות.-.שהוא.ראש.הספר,.כיון.שצריכים.שיקרא.איש.

אחד.את.סוף.הסדר.ותחלת.הספר,.ואין.נכון.לעשות.כן.בשני.ספרים.)מקור.דין.זה.הוא.שו"ת.מהר"ם.מינץ,.הובא.במגן.אברהם.ס"ק.ד(.

ùòøé àôøéí <îëåï éøåùìéí> îøâìéåú, àôøéí æìîï áï îðçí îàðåù òîåã îñ 98   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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וכן מבואר דאפילו מי  י"ל דס"ל דהוי כמו תפלה, דלא מהני תשלומין רק לתפלה האחרונה שחיסר,  יותר מב' פרשיות, והטעם  ]מבואר שדעתו נוטה שאין לקרות 
שמשלים לקרות הרבה פרשיות שחיסר, מ"מ מספר לספר אין להשלים. )והטעם דאין משלימין שתי סדרות מחוברים, עיין להלן בדברי המשנה ברורה(.[

ùòøé àôøéí <îëåï éøåùìéí> îøâìéåú, àôøéí æìîï áï îðçí îàðåù òîåã îñ 99   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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תוס' מעשה רב.סימן.קלא.)אות.לד(
]הנהגות.הגר"א[

כשיצא.הגר"א.מבית.האסורים.השלים.כל.הפרשיות.שחיסר.
]ויש לציין שעשה כן אף שהיה יחיד שלא קרא בתורה, ולא התפלל בציבור כל אותן הימים. והרי כתב השערי אפרים דחובת תשלומין היא רק אם התפללו בציבור ולא 

קראו בתורה, ואולי עשה כן לחומרא בעלמא. עיין בסמוך.[

îòùä øá <îåä"÷> éùùëø ãåá áø áï úðçåí - îåáùåáéõ, éåñó àìéäå äìåé òîåã îñ 171   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
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àøçåú øáéðå ä÷äìåú éò÷á <îäãåøä çãùä> - à äåøáéõ, àáøäí äìåé òîåã îñ 180   äåãôñ ò"é úëðú àåöø äçëîä
ארחות רבנו ח"א.קריאת.התורה.אות.א.ד"ה.בשנת.תש"ח

]הנהגות.הגרי"י.קניבסקי.-.בעל.הקהלות.יעקב,.והחזון.איש[
מביא.שהחזון.איש.נהג.כהגר"א.והשלים.פרשיות.הרבה.שחיסר,.ודן.אם.עשה.כן.מחמת.שס"ל.דקריאת.התורה.היא.חובה.על.כל.יחיד,.או.שלא.עשה.כן.

מחמת.חיוב.קריאת.התורה,.אלא.מצד.ההחיוב.להשלים.פרשיות.התורה.עם.הציבור,.או.מחמת.חומרא.בעלמא.
]חובת קריאת התורה אם הוא חובת יחיד או ציבור יתבאר בחוברת הבאה, ועיין עוד להלן בדברי שו"ת שבט הלוי בשם שו"ת גורן דוד, ובמדור ליתר עיון בדברי שו"ת 

מהרש"ג.[
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משנה ברורה.סי'.קלה.ס"ק.ז.עד.בא"ד.כתב.
בשבת. הקריאה. כשביטלו. רבה. והאלי'. מינץ. המהר"ם. מחלוקת. מביא.
שהיתה.בה.שתי.פרשיות,.או.שרוצים.להשלים.הקריאה.בשבת.שקוראין.
מינץ. המהר"ם. לא..דעת. או. הקריאה. האם.משלימין. פרשיות,. בו.שתי.
היא.שאין.משלימים,.שלא.מצינו.לעולם.שקורין.שלש.סדרות.בשבת.
דאין. אמרינן,. לא. נמי. שחיסרו. מהשנים. אחת. פרשה. ולקרות. אחת,.
תקנה.לחצאין.והאלי'.רבה.חולק.עליו.וס"ל.דלעולם.צריך.להשלים.מה.

שביטלו.
וכן.מביא.מחלוקת.הפוסקים.אם.משלימים.מספר.לספר,.כגון.אם.ביטל.
הקריאה.בפרשת.ויחי,.האם.משלים.בפרשת.שמות..ומסיק.בשם.ספר.
גם. להשלים. דהנוהג. הרמב"ם(. על. המשנה. מרכבת. )לבעל. שטים. עצי. שלחן.

מספר.לספר.אין.מוחין.בידו.
ה"ה  מינץ  המהר"ם  דלפי  ו  בס"ק  ברורה  המשנה  דברי  הבאנו  לעיל  ]והנה 
שבת  של  הקריאה  רק  משלימין  אין  אחד  משבת  יותר  בתורה  קראו  לא  אם 

האחרונה שבטלו, דלא מצינו לעולם שקורין שלש סדרות בשבת אחת, ומסיק 
דכן משמע מביאור הגר"א. 

ויש לציין דאכן דעת הגר"א הוא שאין משלימין יותר מפרשה אחד, אבל לא 
מטעמי' של המהר"ם מינ"ץ, רק משום דדומיא לתשלומין של תפלה, ולפי"ז 
אם בטלו שני סדרות מחוברים או שרוצה להשלים בשבת שקורין שני סדרות 

מחוברים לדעת הגר"א לכאורה יכול להשלים, ויל"ע.[

שם ס"ק.ה
מביא.דברי.הדגול.מרבבה.שאם.לא.קראו.ביום.השבת.בשחרית,.יקראו.
במנחה.כל.הסדרה,.דמצות.קריאה.זמנה.כל.היום..ואם.לא.קראו.במנחה.

-.לא.יקראו.בימי.ב'.או.ה',.אלא.בשבת.הבאה.

שער הציון.ס"ק.ה
כשקוראים.בשבת.במנחה.יקראו.את.הקריאה.של.פרשת.השבוע.קודם.

מנחה,.ואחרי.אשרי.ובא.לציון.יקראו.את.הקריאה.של.מנחה.
]עיין לעיל בדברי השערי אפרים שער ז סעי' לט ומה שכתבנו שם.[
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ערוך השלחן.שם.סעי'.ו
גם.את. ומצרפים. גברי. ז'. -.קוראים. ואם.משלימין.הקריאה.בשבת.במנחה. וכן.משלימין.הפרשה.שבסוף.הספר,. חייבים.להשלים.כל.הפרשיות.שחיסר.

הקריאה.של.הפרשה.הבאה.
]חולק על המשנה ברורה דס"ל שמשלים הקריאה של שבת לפני מנחה, ואחרי אשרי ובא לציון קורא ג' גברי בפרשה הבאה. וע"ע להלן בדברי שו"ת מהר"י אסאד 

ובמדור ליתר עיון בדברי שו"ת מהרש"ג.[

סיגווא הרותא קאירק - הודפס ע"י מערכת שבתי-בית מדרש גבוה


