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כשרות הספר תורה בשעת הקריאה

בו ספר תורהשאיןמקום 

ספר תורה פסולרקמקום שיש בו 

פסולבאמצע הקריאה התגלה שהספר 

התורה כשהתגלה שהספר פסולברכות

ג"אורח חיים סימן קמ

פתיחה

הדינים הקשורים לכשרות הספר תורה בשעת הקריאה
רבים ומסועפים הם

!ולכן חשוב להבין את הדברים מהיסודות
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פתיחה

על פי רוב מתרחשת מהומה בבית הכנסת
זה אומר בכה וזה אומר בכה

ובדרך כלל מעטים מאוד יודעים

פתיחה

??האם הקריאה נתקנה אך ורק בספר תורה

??האם הקריאה היא אך ורק בספר כשר

??מה לעשות אם נתגלתה טעות באמצע הקריאה

??באיזה שלב נמצאה הטעות?? מהי סוג הטעות

??האם יש ספר תורה אחר

מקום שאין בו ספר תורה כשר
סתירה לכאורה בין הגמרות

אפשר ספר תורה חסר אות  "
לקוח את ספר  : "וכתיב? אחת

" . .התורה הזה ושמתם אותו
:אמר רב ששת

,  אם הגיה אפילו אות אחת
"כאילו כתבומעלה עליו 

תלמוד בבלי מנחות דף ל עמוד א

:  חלבו' לרשלחו ליה בני גליל "
מהו לקרות בחומשים בבית 

. .? הכנסת
:  תרוייהודאמרירבה ורב יוסף 

בבית בחומשיןקוראיןאין 
"משום כבוד צבור, הכנסת

תלמוד בבלי גיטין דך ס עמוד א
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מקום שאין בו ספר תורה כשר
שיטות הראשונים בישוב הסתירה

:ספר תורה שחסרה בו אות או שיש בו רק חומש אחד
הרי הוא פסול

על ספר פסולגםאך את ברכות התורה ניתן לברך 

ם"שיטת הרמב ברכה

מקום שאין בו ספר תורה כשר
שיטות הראשונים בישוב הסתירה

:ואין בו טעות, אך ספר תורה שיש בו רק חומש אחד
הרי הוא כשר

על ספר כשררקאת ברכות התורה ניתן לברך 

א"הרשבשיטת 

אין לברך עליו–אחריש טעות בחומש ' ויש אומרים שאפי

ברכה

מקום שאין בו ספר תורה כשר
שיטות הראשונים בישוב הסתירה

אסור לברך על ספר פסולמותר לברך על ספר פסול

א"רשבם"רמב
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מקום שאין בו ספר תורה כשר
פסיקת ההלכה

:מקום שיש בו רק ספר תורה פסול
אפילו בשעת הדחק, אין להוציאו לקריאה

להלכה

מקום שאין בו ספר תורה כשר
פסיקת ההלכה

,אם החומש שקוראים בו אין בו טעות
:אחראך יש טעות בחומש 

יש להקל
להוציאו

ולקרוא בברכה

כיון שהדבר שנוי במחלוקת
הנוהג להקל
אין למחות בו

דינו ככל ספר פסול
ואין לקרוא בו

אפילו בשעת דחק

יש שכתבומשנה ברורה(א"הרשבפ שיטת "ע)א "רמ

מקום שאין בו ספר תורה כשר
פסיקת ההלכה

שפסולשידועל הוא בנוגע להוצאת ספר "כל הנ

הקריאהבאמצעספר שהתגלה בו פסול 
יש בזה דינים אחרים כדלקמן
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מקום שאין בו ספר תורה כלל

,על מנת שלא תשתכח תורת הקריאה, החזן יקרא מתוך חומש מודפס
אך לא יברכו ולא יעלו לתורה

כתבו האחרונים

נמצאה טעות באמצע הקריאה בשבת
ואין שם ספר אחר

:אך השיטה הרווחת שיש לחסוך כמה שיותר בברכות
בסיומהויברך , ולכן יקראו עד סוף הפרשה לאותו העולה

ם"יש שכתבו לסמוך על שיטת הרמב
ובברכה, (וללא מפטיר)וישלימו הפרשה עם שבעה עולים 

בצד הספרשיעמדויקראו לעולים –וכדי לקיים תקנת העולים 

נמצאה טעות באמצע הקריאה בשבת
בין גברא לגברא

:ואין שם ספר אחר' בין גברא לגברא'נמצאה הטעות 
יקראו עד סוף הפרשה ללא ברכות
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נמצאה טעות באמצע הקריאה בשבת
ואין שם ספר אחר

:ע"השולפוסקים כשיטת 
לאחר שנמצא טעותכללאין לברך 

לעדות אשכנזל זהו "כל הנ

נמצאה טעות באמצע הקריאה בשבת
סיכום-ואין שם ספר אחר 

משלימים שבעה עולים
וכל אחד מברך

אותו העולה יסיים הפרשה
ויברך בסופה

יקראו עד סוף הפרשה
וללא ברכה כלל

ע"שולפוסקים בשיטת לעדות אשכנזיש שכתבו

נמצאה טעות ומוציאים ספר אחר

מה דין כשנמצאה טעות באמצע הקריאה
?ויש ספר תורה אחר שאפשר להוציאו

:זה הרבה שיטות ופרטי דיניםבעניןיש 
בנוגע לברכות על התורה•
בנוגע לסוגי הטעויות שנמצאו•
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נמצאה טעות ומוציאים ספר אחר
שיטות הראשונים

הכרעת האחרונים

הפסיקהסיכום 

אינה עולה אפילו בדיעבד–קריאה בספר פסול 

עם כל העוליםמתחילהיש להוציא ספר כשר ולקרוא שוב 

א"הרשבשיטת 

הספר הפסוללאחרישאין לברךכמובן 

שיטות הראשוניםנמצאה טעות ומוציאים ספר אחר

הכרעת האחרונים

הפסיקהסיכום 

עולה בדיעבד–קריאה בספר פסול 

:הכשרעל הספר הפסול לפני שמוציאים ' שלאחריה'ברכה יש לברךולכן 

המרדכישיטת 

ויברך, שיוכל לעצוריקרא עד מקום יעצור ויברך

:לעצורנמצאה הטעות במקום שאינו יכול :לעצורנמצאה הטעות במקום שיכול 

נמצאה טעות ומוציאים ספר אחר
שיטות הראשונים

הכרעת האחרונים

הפסיקהסיכום 

:דוגמאות למקום שאי אפשר להפסיק ולברך

סמוך לתחילת או סוף פרשהפסוקים' לפני שקרא ג
פסוקים' ג-במרחק פחות מ

באמצע עליה אחרונה
ביום שלא מוסיפים בעולים

 פסוקים10בשני וחמישי ומנחת שבת ניתן להפסיק לאחר שקראו
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נמצאה טעות ומוציאים ספר אחר
שיטות הראשונים

הכרעת האחרונים

הפסיקהסיכום  ביברי"מהרהכרעת 

מה שעדיין לא נעשהמה שכבר נעשה

א"כרשביש לנהוג המרדכייש לסמוך על 

:ולכן כשנמצאה טעות
ברכה על הפסולוללא,יוציאו מיד ספר כשר וימשיכו בו הקריאה

שיטות הראשוניםנמצאה טעות ומוציאים ספר אחר

הכרעת האחרונים

סיכום הפסיקה

א"הרמהכרעת 

:אלא שכאשר, מיד הקריאה בספר הפסולעוצריםתמיד 

יוציאו מיד ספר כשר וימשיכו ללא ברכותיעצור ויברך לפני שמוציאים הספר הכשר

:נמצאה הטעות במקום שאינו יכול לעצור:נמצאה הטעות במקום שיכול לעצור

ביברי"מהרכשיטת המרדכיכשיטת 

נמצאה טעות ומוציאים ספר אחר
שיטות הראשונים

הכרעת האחרונים

סיכום הפסיקה

יש לחזור
לתחילת הפרשה

יש להוציא מיד ספר כשר 
ולהמשיך הקריאה

,יש לעצור הקריאה מיד
ויברך אם אפשר להפסיק

:כן פסק
א"הגר

:כן פסקו
ע"השו

ואחרוני הספרדים

:כן פסקו
המשנה ברורה, ך"הש

ורוב אחרוני אשכנז
חיים נאה' רובכללם 

יש לברך ברכה אחרונה  
על הפסול

:כן פסקו
המגן אברהם

וכמה מאחרוני אשכנז
צ"הצר "ובכללם אדמו

מרדכיא"רמבירבי"מהרא"רשב

סיכום הפסיקה

ימשיכו במנהגם–שבמקום שיש מנהג : הרבה אחרונים כתבו
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טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר

שמוציאים ספר כשר: אך דעת רוב הראשונים

:שכתבויש מראשוני אשכנז 

:גם כאשר מוצאים טעות בקריאה
,אין להוציא ספר אחר תוך זלזול בראשון

מאחר שכיום אין אנו בקיאים בחסרות ויתרות

טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר

אין להוציא ספר אחרמוצאים ספר כשרמוציאים ספר כשר

(כדלקמן)שאינה משנהבטעות גמורהבטעות בכל טעות

?האם בכלל מוציאים ספר אחר כאשר מוצאים טעות
:מקצת הראשוניםהתחשב בדעת א "רמ(:בית יוסף)מנהג בני ספרד 

טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
א"הרמלשיטת –או יתירה חסירהאות 

המבטאטעות שמשנה את 

"תומים""תאומים""ונחנו מה""ואנחנו מה"

צריך להוציא ספר אחר
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טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
א"הרמלשיטת –או יתירה חסירהאות 

המשמעותטעות שמשנה את 

"ונמצה דמו""ונמצא דמו"

צריך להוציא ספר אחר

טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
א"הרמלשיטת –או יתירה חסירהאות 

טעות שאינה משנה את המשמעות או את המבטא

"אבתינו""אבותינו"

אין צריך להוציא ספר אחר

מוציאים ספר כשר: ע"כשואך לפוסקים 

טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
רווח שאינו נכון

,פרשה פתוחה במקום סתומה וכן להיפך
:או שלא עשה רווח בפרשה חדשה וכן להיפך

צריך להוציא ספר אחר
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טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
רווח שאינו נכון

:וכן להיפך( ותינוק טועה)כתב שתי מילים ללא רווח 

צריך להוציא ספר אחר

"בראשיתברא"

טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
רווח שאינו נכון

:מילה שמורכבת משתי מילים ומקובל שהיא מילה אחת

"כדרלעמרשתים עשרה שנה עבדו את "

אין להוציא ספר אחראחרספר מוציאים 

בשורה אחתרווחנכתבה עם נכתבה בשתי שורות

טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
מחיקה או טשטוש

:אך עדיין נכרות לתינוק, אותיות שנמחקו קצת

אין צריך להוציא ספר אחר
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טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
מחיקה או טשטוש

:אם נשאר מהדיו השחור רק מראה אדמדם

להוציא ספר אחראין -אם הכתב ישן אחרמוצאים ספר 

החתם סופרסידור דרך חיים

המשנה ברורהוכן הכריע 

טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
קרע בתפירות

:נקרע רוב התפירות שבין יריעה ליריעה

מוציאים ספר אחראין להוציא ספר אחר

לא נשארו חמש תפירותנשארו חמש תפירות חזקות

טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
דיבוק אותיות שגורם שינוי צורת האות

:י"באותיות אהו' ואפי, דיבוק אותיות שמשנה צורת האות

צריך להוציא ספר אחר
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טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
דיבוק דק בין אות לאות

טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
דיבוק דק בין אות לאות

החיי אדםרוב הראשוניםא"הרשב

דיבוק דק שנעשה
הכתיבהבמהלך

אסורההפרדתו
"תוכותחק"משום 

להפרידומותרלהפרידומותר

דיבוק דק שנעשה
,הכתיבהלאחר

ועדיין ישנו

כשר אפילו
הפרדהללא

חייב
דיבוקהלהפריד

כשר אפילו
הפרדהללא

טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
דיבוק דק בין אות לאות

א"הרשביש לסמוך על דעת 
הכתיבהלאחרכאשר ברור שהדיבוק נעשה 

(וביום חול יש להסיר הדיבוק)

המגן אברהם
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טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
דיבוק דק בין אות לאות

(להקל גם בדיבוק שנעשה בכתיבה)החיי אדםיש להקל כשיטת 
רק בשעת הדחק וכשיש טורח הציבור  

המשנה ברורה

טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
צורות מיוחדות שנמסרו במסורה

אות שעל פי המסורת
,צריכה להיות גדולה או קטנה יותר

:ונכתבה בגודל רגיל

אין צריך להוציא ספר אחר

שעל פי המסורת' אות פ
"לפופה"צריכה להיות 

:ונכתבה רגיל

,הפוכה' חסר נ
או חסר בנקודות שלפי המסורת  
:צריך להיות על אותיות מסוימות

טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
טעות שיש לגביה מחלוקת

המשנה ברורהכתב

להוציא ספר אחריש להקל ואין אחרספר מוציאים 

מחלוקתטעות שיש לגביה הכללדברי טעות שפוסלת 
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טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
נמצאה טעות בקריאת המפטיר

אין להוציא ספר אחר–המפטירטעות בקריאת אם נמצאה 
מאחר שבדיעבד העולה שסיים הפרשה נחשב מפטיר

המשנה ברורהעוד כתב

טעויות שמוציאים עליהם ספר תורה אחר
נמצאה טעות בקריאת השביעי

אם נמצאה הטעות בשביעי–לדעת המגן אברהם 

ספר אחראין צריך להוציא 
מאחר שבלאו הכי יברך בסיום

:רוב האחרוניםאך 
והורו להוציא ספר כשר, דחו דבריו


