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  שני� מקרא ואחד תרגו�
  
  

ע�  פרשיותיואמר רבי אמי לעול� ישלי� אד� 
עטרות  ואפילוהצבור שני� מקרא ואחד תרגו� 

ודיבו� שכל המשלי� פרשיותיו ע� הצבור מאריכי� 
   :)ç úåëøá.-ç(                                             .לו ימיו ושנותיו

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  

òà"ù ô ìëá äìåë äøåúä ìë òîåù íãà  
úáù øåáöá,   úùøô òåáù ìëá åîöòì úåø÷ì áééç  

åúåà íåâøú ãçàå àø÷î íéðù òåáùä.  
  

  )א/ח רפה"ע או"שו(

  
  
  
  

ח שאינו רוצה להסדיר פרשיותיו בשבת ורוצה לשנות "ת ,שאלת�וש
הוא פ ש"ל אע"כ� אמרו חכמי� ז            .יש לו רשות לעשות כ� או לא �תלמודו 

  )ז' סי] ליק[תשובות הגאוני� מוסאפיה (      . חושק בתלמודו אל יפשע מלהשלי� פרשיותיו
  

ל דביחיד הדר בכר� מיירי שאי
 לו עשרה "נ
שצרי� לכוי
 השעה שקורי
  ,לקרות בתורה

נ ויקרא ג� הוא ביחיד "ור בפרשה בבהכבהצ
ה ואחד "שני� מקרא כנגד שני� הקורי
 בב

שכ
 היה מנהג�  ,ה"תרגו� כנגד המתרג� בב
 
רה לא יפחות הקורא בתו:] מגילה כג[כדתנ

ולא יקרא  פסוקי�' לקרות פחות מג
דא� כמו   . למתרג� יותר מפסוק אחד

שפירשו רבותיי דבקריאת הפרשה בבוקר 

לימא לעול�  ,בשבת מיירי כמו שאנו רגילי

 ,'יקרא אד� הפרשה בשבת שני� מקרא וכו
בור אלא ודאי ע� הצ ,ע� הצבור למה לי

ה למ' ועוד שני� מקרא וכו .ממש כדפרישית
  .ה ויצאו ידי חובת
"לי הלא ישמעו בב

כ מנהגינו מנהג גמור דזימני
 דלא "ואעפ
ה לכל הפרשה ויצא "מצי מכוי
 דעתיה בב

  )ח"
 סימ
 פ"ראב(    .              בקריאה שקרא כבר

  

פ שאד� שומע "אע
כל התורה כולה 
, בכל שבת בצבור

חייב לקרות לעצמו 
בכל שבוע ושבוע 
סדר של אותה 

שני� מקרא שבת 
  .ואחד תרגו�

  
  
  

   )כה/� תפילה  יג"רמב(        
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  ת"קריאת שמוהטעמי� לחיוב 
  
  

פ שעיקר "אע: ל"ל וז"ה במיימוני בש� רבנו שמחה ז"מהא דכתב בהגה...
א� לא עשה כ! ישלי� כול� בשמיני , מצוה כל פרשה ופרשה ע� הצבור

ובלבד שלא יקדי� ולא יאחר יו� אחד מ! , הצבורעצרת שבו גומרי� ע� 
מדקבע היו� שבו גומרי� הצבור חמשה חומשי , מהכא נראה.  כ"הצבור ע

משמע דעיקר חיוב דאצריכו רבנ! להשלי� פרשיות ע� , תורה בכל שנה
כדי שכל אחד מישראל יקרא לעצמו כל התורה מראש ועד היינו , הצבור

משו� הכי צרי$ לסיי� ממש באותו . סו" בכל שנה כמו שעושי! הצבור
אחר גמר , פ שלא קרא כל השנה עמה!"דאע, היו� שמסיימי! בו הצבור

נראה דלא , וכי! דטעמא דהשלמה הכי הוא... מצוה אזלינ! בכוליה דוכתא
, אצריכו רבנ! אלא שישלי� פרשיות של כל התורה רק פע� אחד בשנה

רבע פרשיות ומוספי� ט ושל א"כ לא צריכינ! להשלי� פרשיות של יו"וא
אמנ� נראי� הדברי� דלפי .        דהשלימו כל אחד בשבתו, אחרי�

אי! טע� השלמה בשביל ... פירוש רבינו חננאל דפליג על רבינו שמחה
, כדי שיהא רגיל במה שהצבור קורי!אלא אפשר , שיסיי� התורה בכל שנה

  .ט ומוספי! לפי טע� זה"כ היה צרי$ להשלי� פרשיות של יו"וא
  

  )תרומת הדש! סימ! כג(                                                                                   

  
  

שיהיה מורגל על היינו קוד� הצבור ' לעול� ישלי� כו: נראה דהכי פירושו
 ס"ח ר"כדאיתא בתנחומא ומובא באו, לשונו ויוכל לקרוא בתורה בעצמו

ט במקו� שנהגו לקרוא בעצמו לא יעלה א� לא העביר בינו לבי! "קל
הנקרא ' דברי� מקצרי! ימיו כו' ובסו" ברכות איתא ג, עצמו פעמי� ושלש
� וכ כיו! דלא יעביר בינו לבי! עצמו לא יעלה ויגר"וא,  לתורה ואינו עולה

  .כ להיפ$ בא� יעביר ויעלה יאריכו לו ימיו ושנותיו"משא, קיצור ימי�
  

  :)ברכות ח, הורווי& הרב חדושי(                                                                                 

  
  

ל על כל אד� מישראל שישלי� הפרשה בכל שבוע ע� "חייבו חכמנו ז
  )לבוש(                                 .כדי שיהא בקי בתורה, שני� מקרא ואחד תרגו�, הצבור

  
  

כדי שישכיל בדברי� יותר , לעול� ישלי� אד� פרשיותיו ע� הצבור
  )מחבר ספר החינו$הקדמת (     .                                         בקרותו אותו בביתו

  
  

  )ח"
 סימ
 פ"ראב(               .  ה"ואחד תרגו� כנגד המתרג� בב, ה"כנגד שני� הקורי
 בב
  


