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  .מא �ד סוטה

  ?כמה מותר לדלג בתורה או בנביא

  

  בנביא  בתורה  

  אי� מדלגי� כלל א� יפסוק המתורגמ� עד שידלג

א� לא יפסוק   מותר  מותר  בעני� אחד
מותר  אסור  בשני עניני�  המתורגמ�
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  ?הא� מברכי� פעמיי� ברכת התורה באופני� דלהל�

  

 בני אד�' וג' כשה� ב  כשהקורא אד� אחד  

מלבד במל�, אי� עושי� כ�  רחוקי�מקומות'  בב'תורה אבספר 
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 מברכי� פעמיי� ושלש  

צ"ברכה שא/ פג� , אי� עושי� כ�  בשני� ושלשה ספרי תורה
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 מברכי� פעמיי� ושלש 

  

  :סוטה ד� מא

  ].ה מצוה"תוד[? הא� מותר למל� למחול על כבוד עצמו בשביל מצוה

  

משו� כבוד התורה או לקיי�   
  מצוה כחליצה

שו� כבוד תלמיד חכ� או מ
  כבוד כלה

רשאי ומשובח  
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אינו רשאי  
5

  

  

                                                           

1
' ובלבד שלא ידלג לאחור אפי, ובתרי עשר מדלגי� מנביא לנביא, אכ� אי� מדגלי� מנביא לנביא 

 .רק קדימה יכול לדלג, מעט
2

ת בציבור רק עד "הכה� גדול לא היה גולל את הספר תורה ממקו� למקו� לפי שאי� גוללי� ס 
דהיינו שגולל , אכ� אצל מל� מצינו שכ� עושי� כ�. ומשו� טורח ציבור, שלא יפסוק המתורגמ�כדי 

ו� שאי� לו ומש, ) והכל בברכה אחת�וקורא בכמה מקומות (את הספר תורה ממקו� למקו� 
ה "י ד"רש(מתורגמ� ואי� פעמיי� טורח ציבור דהיינו ג� מצד המתורגמ� וג� מצד מה שגולל 

 .והמאירי פירש שלא שיי� טורח ציבור גבי מל�). פ תורת קנאות"ושמע והיה א� שמוע ע
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דרב הונא אמר משו� פגמו של ראשו� וריש לקיש אמר לפי שאי� מברכי� , ונחלקו בטע� הדבר 
 .שאינה צריכהברכה 

4
וכ� מוחל על כבודו כדי לקיי� , דכיו� שמוחל על כבודו משו� כבוד התורה שהוא כבוד השכינה 

 .בזה הוא משובח דבמקו� מצוה רשאי הוא למחול, את מצות התורה
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 כדי שתהיה �" שו� תשי� עלי� מל�"כיו� שג� ה� חייבי� בכבודו כדכתיב , דאינו נחשב מצוה 
 .מל� מכבדו ליכא מצוה כיו� שה� מצווי� לירא מ� המל�וא� ה, יראתו עלי�


