THE CYCLE OF KRIAT HATORAH: HISTORY AND
HALACHA
)(1תלמוד בבלי מסכת בבא קמא דף פב עמוד א
עשרה תקנות תיקן עזרא :שקורין במנחה בשבת ,וקורין בשני ובחמישי...שיהו קוראין במנחה
בשבת  -משום יושבי קרנות .ושיהו קוראין בשני ובחמישי  -עזרא תיקן? והא מעיקרא הוה
מיתקנא! דתניא+ :שמות ט"ו +וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים  -דורשי רשומות
אמרו :אין מים אלא תורה ,שנאמר+ :ישעיהו נ"ה +הוי כל צמא לכו למים ,כיון שהלכו שלשת
ימים בלא תורה נלאו ,עמדו נביאים שביניהם ותיקנו להם שיהו קורין בשבת ומפסיקין באחד
בשבת ,וקורין בשני ומפסיקין שלישי ורביעי ,וקורין בחמישי ומפסיקין ערב שבת ,כדי שלא
ילינו ג' ימים בלא תורה! מעיקרא תקנו חד גברא תלתא פסוקי ,אי נמי תלתא גברי תלתא
פסוקי ,כנגד כהנים לוים וישראלים ,אתא הוא תיקן תלתא גברי ועשרה פסוקי ,כנגד עשרה
בטלנין.
) (2רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יב הלכה א
משה רבינו תיקן להם לישראל שיהו קורין בתורה ברבים בשבת ובשני ובחמישי בשחרית כדי
שלא ישהו שלשה ימים בלא שמיעת תורה ,ועזרא תיקן שיהו קורין כן במנחה בכל שבת משום
יושבי קרנות ,וגם הוא תיקן שיהו קורין בשני ובחמישי שלשה בני אדם ולא יקראו פחות
מעשרה פסוקים .
הלכה ג

אין קורין בתורה בציבור בפחות מעשרה אנשים גדולים בני חורין...

) (3רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יג הלכה א
המנהג הפשוט בכל ישראל שמשלימין את התורה בשנה אחת ,מתחילין בשבת שאחר חג
הסוכות וקורין בסדר בראשית ,בשניה אלה תולדות ,בשלישית ויאמר יי' אל אברם ,וקוראין
והולכין על הסדר הזה עד שגומרין את התורה בחג הסוכות ,ויש מי שמשלים את התורה בשלש
שנים ואינו מנהג פשוט .
עזרא תיקן להם לישראל שיהו קורין קללות שבספר ויקרא קודם עצרת
הלכה ב
ושבמשנה תורה קודם ראש השנה ,והמנהג א הפשוט שיהו קוראין במדבר סיני קודם עצרת,
ואתחנן אחר תשעה באב ,אתם נצבים קודם ראש השנה ,צו את אהרן קודם הפסח בשנה
פשוטה ,לפיכך יש שבתות שקורין שחרית שני סדרין כגון אשה כי תזריע וזאת תהיה תורת
המצורע ,אם בחקותי עם בהר סיני וכיוצא בהן כדי שישלימו בשנה ויקראו אותן הסדרים
בעונתן .
) (4תלמוד בבלי מסכת ברכות דף ח עמוד א
אמר רב הונא בר יהודה אמר רבי אמי :לעולם ישלים אדם פרשיותיו עם הצבור שנים מקרא
ואחד תרגום ואפילו+ :במדבר ל"ב +עטרות ודיבן ,שכל המשלים פרשיותיו עם הצבור
מאריכין לו ימיו ושנותיו.

) (5רמב"ם הלכות תפילה ונשיאת כפים פרק יג הלכה כה
אף על פי שאדם שומע כל התורה כולה בכל שבת בצבור חייב לקרות לעצמו בכל שבוע ושבוע
סדר של אותה שבת ש שנים מקרא ואחד תרגום ,ופסוק שאין בו תרגום קוראהו שלש פעמים
עד שישלים פרשיותיו עם הצבור.
) (6טור אורח חיים הלכות שבת סימן רפה
ואם למד הפרשה בפירש"י חשיב כמו תרגום שאין כוונת התרגום אלא שיבין הענין
) (7ערוך השולחן אורח חיים הלכות קריאת שמע סימן סט סעיף יד
דהנה ברכו וקדושה אומרים גם בשביל ששה שלא שמעו ואפילו בשביל יחיד כמו שנתבאר אבל
בקריאת התורה נ"ל ברור דכל דליכא עשרה שלא שמעו קה"ת אין לקרות בתורה ודוקא עניני
תפלה שכל יחיד חייב כזה לכן עושין בעדו ברכו וקדושה שזהו מעניני תפלה אבל קה"ת אין
עיקר החיוב רק בעשרה
) (8שולחן ערוך אורח חיים הלכות קריאת ספר תורה סימן קלה
הגה) * :ה( אם ד בטלו * )ו( שבת אחת * )ז( קריאת הפרשה בצבור ,לשבת הבאה )ח( קורין
אותה פרשה עם פרשה השייכה לאותה שבת )אור זרוע( )ועיין לקמן סי' רפ"ב(.
) (9מגן אברהם סימן קלה
אבל אם היו ב' מחוברין באותו שבת שבטלו אין קורין בשבת הבאה ג' דלא מצינו לעולם
שקורין ג' וא"ל יקראו ב' לכל הפחות דאין תקנה לחצאין )ובהגמ"נ כתוב ע"ז ולא נראין דבריו
בעיני( ואם בטלו פ' ויחי אין לקרותו עם פ' שמות כי כשקורין ב' סדרות צריך לקרות חד גבר'
מסוף סדרא ראשונה לתחלת סדרא שניה כדי שיהיו מחוברין וזה אין נכון לעשות בשני ספרים

