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 .לא דף

 

תקן להם לישראל שיהיו קורין חמשה גברי בכל יום טוב מענינו של  1משה
שתיקן להם  ,ורמז לזה שנאמר וידבר משה את מועדי ה' אל בני ישראל ,יום

ואנשי כנסת הגדולה תקנו להפטיר בנביא  ,שיהיו קורין כל אחד ואחד בזמנו
  .בכל יום טוב בענינו של יום

וסדרו לנו  ,חכמי המשנה והגמרא ביררו ענין כל יום ויום בתורה ובנביאים
( שמות יב פסוק כאבפרשת )לקרות ביום ראשון של פסח חמשה גברי 

חוּ ָלֶכם ֹצאן  כוּ ּוקְׁ יהושע )מפטיר בפסח גלגל ביהושע יש מתחילין ו .וגומרִמש ְׁ
ָך ( ה פסוק ב ה לְׁ ַע ֲעש ֵ ֻׁ הֹוש  ֹקָוק ֶאל יְׁ ֵעת ַהִהיא ָאַמר יְׁ  )שם וגו' ויש מתחיליןּבָ
ַרִים ֵמֲעֵליֶכם( פסוק ט ת ִמצְׁ ּפַ ּלֹוִתי ֶאת ֶחרְׁ ַע ַהּיֹום ּגַ ֻׁ הֹוש  ֹקָוק ֶאל יְׁ   ַוּיֹאֶמר יְׁ

ים אחריהם שיקרא המפטיר בפרשת תקנו וכן הנהיגו הגאונ 2רבנן סבוראי
( במדבר כח פסוק טז. וביום הראשון של פסח קורא )המוספין שבפנחס

ר  ָעה ָעש ָ ּבָ ַארְׁ ֹון ּבְׁ  וגו' ּוַבֹחֶדש  ָהִראש 

ולכתחלה צריך להוציא שני ספרי תורות אחד לענינו של יום והשניה 
י שאין למפטיר ולא די בספר תורה אחד ולגלול אח"כ עד פרשת המוספין לפ

  .גוללין ספר תורה בציבור מפני כבוד הציבור

קורין בפרשת אמור, שור או כשב עד סוף  בין בארץ ובין בחו"ל 3שניהביום 
מפטיר קורא בארץ ישראל שלושה גברי, ובחו"ל קורא חמישה גברי, והענין, 

                                                 
 שו"ע הרב תפח ה ו 1
וסמכו להם על מה שאמרו חכמים שאמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא רבונו של עולם בזמן שאין בית  2

קיים אין להם על מה שיסמוכו מה יהא על בני כשיחטאו שמא אתה עושה להם כדור המבול והפלגה המקדש 
אמר לו הקדוש ברוך הוא כבר תקנתי להם סדר קרבנות כל זמן שקורין בהם מעלה אני עליהם כאלו מקריבין 

 לפני קרבן ומוחל אני על כל עונותיהם.
 א צשו"ע ונו"כ ת 3
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( מלכים ב כג פסוק א)ומפטיר במלכים בפסח דיאשיהו,  ,כמו ביום ראשון

ש ְׁ  -מ  ֶלךְׁ ַוּיִ ֹמהוּ ( פסוק כה)שם עד ַלח ַהּמֶ ַאֲחָריו לֹא ָקם ּכָ   .וְׁ

ם  פסוק יטבמוספין בפרשת פינחס מובארץ ישראל קורא רביעי  ּתֶ ַרבְׁ ִהקְׁ וְׁ
ה ֶ  .4וכך נוהג בכל ימי חול המועד בין בארץ ובין בחו"ל וגו' ִאש ּ

ש  ( שמות פרק יג פסוק ב)של מועד קורין פרשת  חולו 5שלישיהביום  ִלי  ַקּדֶ
כֹור עד סוף הסדר וביום  ִאם ( שמות כב פסוק כד)קורין פרשת  הרביעיָכל ּבְׁ

י עד  ֶוה ֶאת ַעּמִ לְׁ ֶסף ּתַ  (פסוק יט)ּכֶ

ֲחֵלב ִאּמֹו בחלב אמו ביום  ָך  עד ( שמות לד פסוק א)קורין  החמישיּבַ ָסל לְׁ ּפְׁ
ֲחֵלב ִאּמֹו ביום ( פסוק כו)שם  מִ ( ט פסוק א)קורין פרשת הששי ּבַ ר ִסיַני בְׁ ּבַ דְׁ
ַרח ָהָאֶרץ ( פסוק יד)שם  עד ו ֶאזְׁ  ּולְׁ

לעולם קורין פרשת פסל בין בפסח ובין בסוכות שבת של חולו של מועד 
לך אפילו הוא יום א' של חולו של מועד לפי שבפרשה זו יש בה גם כן מענין 

שמות לג פסוק )שבת וגם מענין חולו של מועד אלא שבשבת מתחילין מן 
ֵאה אַ ( יב ה ֹאֵמר ֵאַלי רְׁ  .כדי שיוכלו לקרות שבעה קרואיםּתָ

ֹעה ( שמות יג פסוק יז)בשביעי של פסח קורין  רְׁ ח ּפַ ּלַ ַ ש   .עד סוף השירה ּבְׁ
ֶאךָ ( טו פסוק כו )שםונוהגין לקרות עד  ֹקָוק ֹרפְׁ שמואל ב . ומפטירין )ֲאִני יְׁ

ִוד ( כב פסוק א ר ּדָ ַדּבֵ  (ַעד עֹוָלם פסוק נא) עדַויְׁ

כֹור ( דברים טו פסוק יט)וב אחרון קורין וביום ט ל ַהּבְׁ ישעיהו י ומפטיר )ּכָ
ֹנב ַלֲעֹמד ( פסוק לב  עֹוד ַהּיֹום ּבְׁ

 סימן סדר פרשיות של כל הח' ימים משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכרא. 6נמצא
ד' כשחל פסח ביום חמישי שאז קורין בשבת פרשת ראה אתה שהיא פסל וביום ב' ג'  מלבד

 קורין קדש בכספא במדברא

וכשחל פסח ביום ז' או ביום  ,שהוא שבת ,ואבל כשחל פסח ביום ג' הרי קורין פרשת פסל ביומ
  .א' אין שם שבת כלל בחולו של מועד וביום בד"ו אין פסח

                                                 
 שו"ע ונו"כ שם ו 4
 ונו"כ שם השו"ע  5
 שו"ע הרב תץ ח 6
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אף על פי שלא קרא כסדר שהן כתובות  ,אם טעה והחליף פרשת יום אחד מהם בפרשת יום חבירו

 .בתורה יצא

 

בלשון  "עצרת"לספירת העומר הוא חג השבועות הנקרא  7ביום חמשים
וקורין בספר  ,מוציאין ב' ספרי תורה ,ביום א' אחר גמר ההללו ,חכמים

י ( שמות יט פסוק א)תורה א' חמשה גברי בפרשת יתרו  ִליש ִ ְׁ ֹחֶדש  ַהש ּ עד ּבַ
והמפטיר קורא בספר  .שהוא ענינו של יום שבו נתנה התורה ,סוף הסדרה

ּכּוִרים ( כח פסוק כו )במדברתורה ב' בפרשת פנחס  יֹום ַהּבִ ומפטיר בנביא ּובְׁ
על שם שנגלה הקדוש ברוך הוא בסיני ברבוא )פרק א(  במרכבה דיחזקאל
ַמע ( ג פסוק יב ונהגו להוסיף פסוק )שםן רבבות אלפי שנא ֵאִני רּוַח ָוֶאש ְׁ ָ ש ּ ַוּתִ

קֹומוֹ  ֹקָוק ִמּמְׁ בֹוד יְׁ רּוךְׁ ּכְׁ דֹול ּבָ אף שאינו כתוב כלל אצל  ַאֲחַרי קֹול ַרַעש  ּגָ
  .המרכבה

ונוהגין במקצת מקומות שגדול וחכם קורא זאת ההפטרה וסמך לדבר ולא במעשה מרכבה אלא 
 .8מבין מדעתואם כן היה חכם ו

ולא המפטיר בלבד שהוא צריך לעמוד לכתחלה בכל ההפטרות מפני  ,יש נוהגין לאמרה מעומד

  .9אלא אף כל מי שקורא אותה בלחש עם המפטיר קוראה מעומד מפני כבודה ,כבוד הציבור

כֹור) ביום טוב שני קורין חמשה גברי בפרשתבחו"ל  ל ַהב ְּ ת ואם חל בשב .דברים טו פסוק יט( כ ָּ

  .מתחילין עשר תעשר ,שצריכין לקרות ז' קרואים

ה ( חבקוק ג פסוק א) ומפטיר בנביא .המפטיר קורא בתורה וביום הבכורים כמו בראשון ִפל ָּ ת ְּ

ִביא ו ק ַהנ ָּ י ( פסוק יט)עד  ַלֲחַבק  ִגינֹותָּ נְּ ַח ב ִ ַנצ ֵּ ב  )שםמן  ,פסוק אחד לפני ויש מקומות שמתחיליןַלמְּ

ק ב ְּ ( פסוק כ ׁשוֹ ַויֹקוָּ דְּ יַכל קָּ   .הֵּ

                                                 
 שו"ע ונו"כ תצד א 7
 מ"ב שם ד 8
 מ"ב שם ד 9
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באחד  ,מוציאין ב' ס"תלאחר תפילת שחרית ביום האשון  10בראש השנה
ָרה -( בראשית כא פסוקחמישה גברי )מקורין  ַקד ֶאת ש ָ )שם  עד 11ַויֹקָוק ּפָ

ָגר( פסוק לד ים ואם הוא שבת קורין בו  ַוּיָ ים ָיִמים ַרּבִ ּתִ ִלש ְׁ ֶאֶרץ ּפְׁ ָרָהם ּבְׁ ַאבְׁ
ּוַבֹחֶדש  ( כט פסוק א) , ומפטיר קורא בשני בפרשת פנחסשבעה קרואים

ִביִעי ומפטיר  ְׁ ִהי ִאיש  ֶאָחד ִמן ָהָרָמַתִים צֹוִפים ( שמואל א א פסוק א)ַהש ּ ַויְׁ
יחוֹ ( פסוק י)עד  ש ִ ָיֵרם ֶקֶרן מְׁ  .וְׁ

חמישה באחד קורין  ,מוציאין ב' ס"תלאחר תפילת שחרית  12ן ביום השניוכ
ה ֶאת ( כב פסוק א בראשיתגברי )מ ָהֱאלִֹהים ִנּסָ ה וְׁ ָבִרים ָהֵאּלֶ ִהי ַאַחר ַהּדְׁ ַויְׁ
ָרָהם ֶאת ַמֲעָכה( סוק כדעד )פ ַאבְׁ  וְׁ

א( ירמיהו  פסוק קורא כמו אתמול ומפטיר בירמיה )ירמיה לאעולה וומפטיר 
ר עד א פסוק אפרק ל ּבָ דְׁ ּמִ ֹקָוק ָמָצא ֵחן ּבַ יר ( פסוק יט )שם ּכֹה ָאַמר יְׁ ֲהֵבן ַיּקִ

ַרִים הבן יקיר לי אפרים  ִלי ֶאפְׁ

וקורא ביום שני בפרשה וד'  ,וקרא ביום א' בפרשת עקידה יצא 13אם טעה
 פקד וגו' וגם פרשת העקידה עד סוף הסדרא. 

ועדיין לא בירך האחרון ברכה אחרונה יגלול  ,ומ"מ אם נזכר בעודו קורא בפרשת עקידה שטעה
  .ויקרא עמו פרשת וד' פקד עד סופו ואח"כ יברך ברכה אחרונה

יקרא עוד א' ויקרא מתחילת  ,וקרא פרשה וד' פקד את שרה חמשה קרואים ביום השני ואם שכח
 ,זה ואם כבר נסתלק ספר .ואפילו אמר קדיש יעשה כן ויאמר קדיש שנית ,פ' העקידה עד סופה

 .14יכול לקרות בספר השני למפטיר פ' העקידה ויגלול ויקרא ג"כ חובת היום

 

                                                 
 שו"ע ונו"כ תקפד ב 10
 . מ"ב ס"ק ולפי שבר"ה נפקדה שרה רחל וחנה 11
 שו"ע ונו"כ תרא א 12
 מ"ב תקפד ח 13
 מ"ה תרא א 14
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מוציאין שני ספרים, בראשון קורים ששה ביום הכפורים  15לאחר שחרית

לפיכך מוסיפין  ,16סור בכל מלאכהמפני שקדושתו יותר משאר יום טוב שא
ה ( פסוק לד)עד  17פרשת אחרי מותמתחילת  . וקוריןאחד ר ִצּוָ ֶ ֲאש  ַעש  ּכַ ַוּיַ

ה ֶ ֹקָוק ֶאת ֹמש   )ואם חל בשבת קורים שבעה ומפטיר קורא בשני בפינחס . יְׁ
ִביִעי ַהזֶּה  ְׁ ֹור ַלֹחֶדש  ַהש ּ אָ ( נז פסוק יד) ומפטיר בישעיה כט פסוק ז( ּוֶבָעש  ַמר וְׁ
ּנּו ָדֶרךְׁ עד פרק נח פסוק יד ר ֹסּלּו ֹסּלּו ּפַ ּבֵ ֹקָוק ּדִ י יְׁ י ּפִ  .ּכִ

אין אומרים על הכל ולא שמע ו מוציאין ספר תורה 18ם תפילת מנחהדקוו
פרק יח )אחרי מות שב 20וקורין שלשה בפרשת עריות ,19ישראל רק גדלו

ורא את כל וקוהשלישי מפטיר  ,21ואין אומרים קדיש על הספר, ל(-א פסוק 
מֹוךָ ( ז פסוק יח)מיכה במסיים מדלג ווספר יונה.    וגו'. ,ִמי ֵאל ּכָ

ואם חל בשבת מזכיר בה של שאומר גם  ברכת על העבודה  22וי"אומברך לפניה ולאחריה 
 ., במנחה23על התורה ועל העבודה אין אומריםומנהג האשכנזים ששבת, וחותם בשל שבת. 

 

הראשון של סוכות לאחר קריאת ההלל ונטילת לולב )ובמקומות  24ביום החג
מוציאים שני ספרים  שנוהגים לאומרם בשחרית לאחר אמירת הושענות(

ב בפרשת ( כז –כו  ויקרא כב פסוק) חמישה גברי באחד קורים ֹור אֹו ֶכש ֶ ש 

                                                 
 שו"ע ונו"כ תרכא א 15
 מ"ב שם א 16
דמעות עליהם מוחלין לו עונותיו ובניו אינם  איתא בזוהר כל מי שמצטער על מיתת בני אהרן או מוריד 17

מתים בחייו. והעיקר בזה שעי"ז יתן לב לשוב מעבירות שבידו אם בארזים נפלה שלהבת מה יעשו איזובי 
 . מ"ב שם בהקיר

 שו"ע ונו"כ תרכב ב 18
 מ"ב שם י 19
ן התשובה משום שנפשו של אדם מחמדתן ואם יש אחד שנטמא יחזור בתשובה ומפטיר ביונה שמדבר מ 20

 . מ"ב שם זועוד שאין יכולין לברוח מן הש"י
 מ"ב שם ח 21
 דעת המחבר שם 22
בין כשחל בשבת בין כשחל בחול רק חותמין מגן דוד והטעם שהרי כבר פסק העבודה מהשחר ובירך עליה  23

 . מ"ב שם ישחרית
 שו"ע ונו"כ תרנט 24
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ה  פסוק יבשבפינחס אמור, ובשני קורא המפטיר קרבנות המוספין  ָ ּוַבֲחִמש ּ

ִביִעי, ומפטיר בזכריה  ְׁ ר יֹום ַלֹחֶדש  ַהש ּ א ַליֹקָוק )כל פרק יד( ָעש ָ ִהּנֵה יֹום ּבָ
ךְׁ  ּבֵ ִקרְׁ ָלֵלךְׁ ּבְׁ ק ש ְׁ ּלַ חֻׁ  .וְׁ

מוציאים לאחר קריאת ההלל ונטילת לולב   25טוב שניוכן בחוץ לארץ ביום 
ֹור אֹו ( כז –כו  ויקרא כב פסוק) חמישה גברי שני ספרים באחד קורים ש 

ב בפרשת אמור, ובשני קורא המפטיר שבפינחס קרבנות המוספין  26ֶכש ֶ
ִביִעי פסוק יב ְׁ ר יֹום ַלֹחֶדש  ַהש ּ ה ָעש ָ ָ לֹמֹ ומפטיר  .ּוַבֲחִמש ּ ֵהל ש ְׁ  מלכיםב הָאז ַיקְׁ

מפני שיש בה ענין חנוכת הבית שהיתה באותו  עד פסוק כא( חפרק  )א
 .27אסיפה בחג הסוכות

 

לאחר קריאת ההלל ונטילת לולב )ובמקומות שנוהגים  סוכות 28בחול המועד
מוציאין ס"ת וקורין בו ארבעה  לאומרם בשחרית לאחר אמירת הושענות(

וביום הראשון של חול לד( - כט פסוק טז) ת החג שבפרשת פנחסבקרבנו
ביום השני לכהן וחוזר וקורהו ללוי וכן לכל העולים, וכך עושה  המועד קורא 
 ., כולל הושענא רבאבכל הימים

חוזר ש 29י"אוישראל  ,לוי וביום השלישי ,כהן וביום השניובחו"ל קורא 
שקורא וביום הרביעי, וכן  30י"א, וכן מנהג הספרדים. ווקורא וביום השלישי

 וביום השני,כלומר שניהם גם  והרביעי קורא ספיקא דיומא מנהג האשכנזים.
ועל דרך זה קורים  ,31כדי שאחד יקרא שני הספיקות .וביום השלישי וגם

 בשאר ימים. 

ישראל ביום  ,ביום הששי ,לוי ,32הכהן קורא ביום החמישיהושענא רבא בחו"ל וביום הז' 
 .והרביעי קורא ביום הששי ויום השביעי ,השביעי

                                                 
 שו"ע ונו"כ תרסב ג 25
מספק כבשאר ימים משום ספיקא דיומא אין קורין בו וביום השני אף דאנו עושין אותו ליו"ט ג"כ ועל  26

 . מ"ב תרסג גדגנאי לקרות ליו"ט ספק חולשקוראים בהם ספיקא דיומא 
 מ"ב תרנט ה 27
 שו"ע ונו"כ תרסג א 28
ולא ס"ל כדעה שניה שיקרא וביום הרביעי כי היא שלא מענינו של יום שאם תמנה מיום ראשון של יום טוב  29

 . מ"ב שם בלישי ואם תמנה מיום שני של יום טוב הוא יום שניהוא יום ש
 הרמ"א שם 30
 ערוך השלחן שם ב 31
 מכיון שאי אפשר בענין אחר. ערוך השלחן שם ג 32
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ביום א' כלומר  ,בקרבנות המוספין בחוה"מ מזכירין ג"כ ספיקא דיומאבחוץ לארץ, וכן בתפילה 

וסימן .וביום השלישי פרים עשתי עשר וגו'  .חוה"מ אומרים וביום השני פרים שנים עשר וגו'של 
 ,מר ומנחתם בין יום השני ליום השלישיוצריך לו .שלא תטעה לעולם הפרים והימים ביחד הם י"ד

פעם ודלא כהטועין שאין אומרים רק  ,וכן בכל יום צריך לומר ומנחתם על כל יום בפני עצמו

 ."מוספי"ובשבת וכו'  "ואת מוסף חג"אומרים במוסף בחול  .33ומנחתם אחת

 

 

 לאחר הלל והקפות, שחרית חג שמחת תורהביום השמיני של סוכות 
ָרָכה דברים פרשת  - ד מ, וקורין באח34מוציאין שלשה ספרים ֹזאת ַהּבְׁ וְׁ

יתפרשת ובשני,  .עד סוף התורה (פרק לג פסוק א) ֵראש ִ עד  (א פסוק א) 35ּבְׁ
ֹות (וק גב פס) שם ָרא ֱאלִֹהים ַלֲעש  ר ּבָ ֶ ומניחין ס"ת השלישית אצלה  .ֲאש 

ִמיִני  (כט פסוק לה)פרשת פינחס ובשלישי,  ,חצי קדישואומרים  ְׁ ּיֹום ַהש ּ ּבַ
ה (א פסוק איהושע ) ביום השמיני עצרת, ומפטירֲעֶצֶרת  ֶ ִהי ַאֲחֵרי מֹות ֹמש   ַויְׁ

שעושין שני ימים טובים אין מוציאין ביום הראשון אלא שני ספרים, בחו"ל ו
כֹור -מ  (טו פסוק יטדברים )בפרשת ראה גברי וקורין באחד חמשה  ל ַהּבְׁ , ּכָ

ר (יד פסוק כב) שם ואם הוא שבת קורין ז' ומתחילין ֵ ַעש ּ ר ּתְׁ ֵ המנהג ו, ַעש ּ
ביום  והמפטיר קורא בשני, 36כשחל בחול להתחיל עשר תעשר םבימינו ג

לֹֹמה (ט פסוק אא ) השמיני עצרת, ומפטיר במלכים ַכּלֹות ש ְׁ ִהי ּכְׁ וביום  .ַויְׁ
 מוציאין שלושה ספרים וקוראין כנ"ל.השני 

 

                                                 
 מ"ב שם ו 33
 סח בשו"ע ונו"כ תר 34
רגילין להתחיל מיד בראשית שלא יהא פתחון פה לשטן לקטרג לומר כבר סיימו אותה ואינם רוצים לקרותה  35
 ד. מ"ב שם יעו
 מ"ב שם יב 36
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לעולם  38ובין בסוכות 37בין בפסחשבת של חולו של מועד וכבר התבאר ש

ה ֹאֵמר ( שמות לג פסוק יב) כי תשאמפרשת  .שבעה קרואים קורין ֵאה ַאּתָ רְׁ
  .לפי שבפרשה זו יש בה גם כן מענין שבת וגם מענין חולו של מועד .ֵאַלי

בפרשת בתם שראת והק,יר קורא כשאר ימי חול המועד טהמפ פסחב
 (לז פסוק א) המתחיל יחזקאלחזון העצמות היבישות ב 39ומפטירים .ספינח

ָתה ָעַלי האמורה לענין תחית המתים. והטעם כי תחית המתים יהא  ,ָהיְׁ
 לא באמצע ולא בחתימה ,ואין מזכירין בברכת ההפטרה לפסח .40בניסן

 .41אלא חותם מקדש השבת בלבד

בקרבנות  "לובחוקרבנות אותו היום קורא את ץ ישראל בארטיר בסוכות מפ
יֹום  (לח פסוק יח)ומפטיר ביחזקאל  ,של ספיקא דיומא ּיֹום ַההּוא ּבְׁ ָהָיה ּבַ וְׁ

ָרֵאל ַמת ִיש ְׁ  .42לפי שלעתיד תהיה מלחמת גוג ומגוג בתשרי .ּבֹוא גֹוג ַעל ַאדְׁ

כמו ביום  ,וכן מזכיר של סוכות באמצע הברכה ,וחותם בהפטרה מקדש השבת וישראל והזמנים

משום  בפני עצמו,מ סוכות הוא כמועד שכל יום ויום מחוה" מכיון .43טוב ראשון של סוכות
 .44חלוקין בקרבנות המוספיןש

 

משום שנגמר מלאכת בקרבנות הנשיאים שבפרשת נשא,  45קוריןבחנוכה 
ומתחילין בברכת  .בכל יוםגברי שלשה  וקורין, 46המשכן בכ"ה בכסליו

                                                 
 שו"ע ונו"כ תצ ה 37
 שו"ע ונו"כ תרסג ג 38
 תצ טשו"ע ונו"כ  39
 ם ידמ"ב ש 40
בשאר אין מפטירין בנביא שהרי  ,דבשבת שחל בחוה"מ פסח אין הפטרה באה אלא בשביל שבת בלבד 41

 מ"ב שם טו .שבתות השנהימי חוה"מ לפיכך אומרים ברכת הפטרה כמו בשאר 
וכתבו האחרונים דבשבת חוה"מ סוכות מסיים מקדש השבת וישראל והזמנים וכן מזכיר של סוכות באמצע 

 הברכה כמו ביום טוב ראשון של סוכות 
  י תרסגמ"ב ומ"ב שם יד  42
 ט שםמ"ב  43
 מ"ב תצ טז 44
 שו"ע ונו"כ תרפד א 45
 מ"ב שם א 46
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שמתחילין  48וי"א .47הנס ע"י כהניםלפי שנעשה  )במדבר ו פס' כב(, כהנים
ּלוֹ  (ז פסוק א )שם יֹום ּכַ ִהי ּבְׁ הַויְׁ ֶ וקורא אותו . 49נהגו כדיעה ראשונהו, ת ֹמש 

ן (פסוק גשם )עד עם כהן  ּכָ ש ְׁ ֵני ַהּמִ ת  (פסוק יא ד )שםע ולוי .50ִלפְׁ ַלֲחנֻּׁכַ
חַ  ּבֵ זְׁ ֹון  (פסוק יב )שםקורא  , וישראלַהּמִ ּיֹום ָהִראש  ִריב ּבַ קְׁ ִהי ַהּמַ  51וי"אַויְׁ

שהכהן קורא כל אותה הפרשה עד ביום הראשון, והלוי והישראל קורין ביום 
 שכנזים.וכן מנהג הא .הראשון

ביום שני קורא כהן ביום השני עד פר אחד בן בקר, ולוי עד ביום השלישי, 
וכן המנהג בארץ ביום השני, ועל דרך זה בכל יום.  וישראל חוזר וקורא

 קורא ביום שלאחריו, דהיינו ביום הג', וכן בכל יוםוי"א שישראל . 52ישראל
 וכן נוהגין 

כהן ולוי קורא בקרבנו של גמליאל וישראל ביום השמיני, וגומרין כל הסדר,  ביום שמיני מתחילין
 .נוהגים לסיים כן עשה את המנורהוקורין פרשה ראשונה של בהעלותך ) .53גומר

אין שעלתה להם  ,אם טעו וקראו ביום שני של חנוכה פרשת נשיא ג' וכיוצא
 .54בימים קפידא

באחד קורא  מוציאין ב' ספרים לאחר אמירת ההלל, בשבת שבחנוכה
ם הוא יום א' של חנוכה מתחיל א  בפרשת השבוע, ובשני קורא בשל חנוכה,

רק נשיא אחד דיום לכו"ע המפטיר יקרא ובשאר הימים מויהי ביום כלות 
ִחי זכריה ב ומפטיר .55ההוא לבד מְׁ ש ִ י וְׁ עד פרק ד  פרק ב פסוק יד -)מ ָרּנִ

 פסוק ז(

                                                 
 מ"ב שם ב 47
 עת המחבר מ"ב גד 48
אשל אברהם בוטשאטש מהדו"ת סי' זה שכן הוא נהג ומעולם לא הבין מה חסרון יש במנהג זה שנכלל ועיין  49

 ת ויהי ביום כלות משה ובכלל מאתיים מנהבו גם קריא
אותם שנהגו לקרות לכהן עד ואני אברכם הוא מנהג בטעות וצריך לבטלו שהשלשה צריכין שיקראו בסדר ו 50

 מ"ב שם ג. היום וסדר היום הוא פרשת נשיאים
 רמ"א שם 51
 ס' ארץ ישראל להגרימ"ט סי' י"ג 52
 מ"ב שם ד 53
 מ"ב שם ג 54
ורים להרביעי רק נשיא אחד לבד של אותו היום דהיינו יום הששי ואם ר"ח טבת שני וכן בר"ח שבחנוכה ק 55

שד"ח מע' חנוכה אות י"א בשם שו"ת  ,. מ"ב שם וימים קורא ביום ב' דר"ח שהוא ז' דחנוכה נשיא הז' לבד
 צמח צדק סי' ס"ח
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 במלכים, בנרות דשלמה בשבת השניהואם חלו בו ב' שבתות, מפטיר 

ּיֹרֹות פסוק מ זמלכים א )ב ַעש  ִחירֹום ֶאת ַהּכִ  (ַלֵהיָכל ָזָהב פסוק נ עד ַוּיַ

 
מוציאין ס"ת , 57קריאת המגילה 56תפילת שחרית וקודםבפורים לאחר 

ֹבא ֲעָמֵלק (יז פסוק חשמות ) קוריןו  ,, ואף על פי שאין בה אלא ט' פסוקיםַוּיָ
ואין המנהג לכפול כופלין פסוק אחרון כדי להשלים לעשרה פסוקים. י"א ש

 .58פסוק האחרון של הפרשה

 

קוראים מתחילת פרשת  59דשיםח בראשישדף כב. כבר התבאר לעיל 
וקוראים פרשת מוספי  .ח(-התמיד שבפרשת פינחס )במדבר כח פסוק א 

מ .טו( -ופרשת מוסף של ראש חודש )שם פסוק יא   ,י( -שבת )שם פסוק ט 
 . אר האיך מתבצעת חלוקת העליותושם התב

וקורין  לאחר אמירת ההלל מוציאין שני ספרים .60ואם חל ראש חודש בשבת
בא' שבעה בסדר היום, ובשני קורא מפטיר וביום השבת ובראשי חדשיכם 

ִאי  (סוישעיהו )עד סוף הפרשה, ומפטירין  סְׁ ַמִים ּכִ ָ ֹקָוק ַהש ּ  המסייםּכֹה ָאַמר יְׁ
ּתֹו ָיב - ּבַ ַ ש  ת ּבְׁ ּבָ ַ י ש  ֹו ּוִמּדֵ ש  ָחדְׁ י ֹחֶדש  ּבְׁ ָהָיה ִמּדֵ ָפַניוְׁ ֲחֹות לְׁ ּתַ ִהש ְׁ ר לְׁ ש ָ  ֹוא ָכל ּבָ

 , וגו'

                                                 
  שו"ע ונו"כ תרצג ד 56
הנה תוס' מגילה )דף ד( כתבו דאין מחזיר הס"ת למקומו אלא יושב ואוחז בידו עד שקראו את המגילה   57

ובלבוש משמע דמחזיר הס"ת למקומו ואח"כ קורא המגילה וכ"כ בדה"ח אח"כ מצאתי בבית מאיר וז"ל הנה 
לכוין לצאת  יתר הפוסקים השמיטו דברי התוס' ש"מ דלא ס"ל ויראה דהטעם משום דהאוחז הא ג"כ חייב

שמיעת קריאת המגילה כדאיתא סי' תר"צ סי"ד ואם יאחז ס"ת בידו יהא לבו על הס"ת כדאיתא בסימן צ"ו 
 שם.ביאור הלכה  לענין תפלה

 . מ"ב שם יואף על גב דקי"ל אין פוחתין מעשרה פסוקים היכא דסליק ענינא שאני 58
 שו"ע ונו"כ תכג ומ"ב ס"ק ב 59
 ע ונו"כ תכה אשו" 60
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ואם נזכר אחר שכבר בירך  ,קורא אחריה השמים כסאי ,וקרא בהפטרה של שבוע ,ואם שכח

 .61קורא אותה בלי ברכה ,ברכות אחרונות

ַוי ֹאֶמר לֹו  (כ פסוק יחשמואל א ), מפטירין בשבת שלפניו 62ראש חדש שחל להיות באחד בשבת

ר ֹחֶדשׁ  חָּ ן מָּ הֹונָּתָּ ואם ראש חדש שני ימים, שבת ויום ראשון, מפטירין השמים כסאי ונוהגים  ,יְּ
לומר אחר כך פסוק ראשון ופסוק אחרון מהפטרת ויאמר לו יהונתן לזכר שמחר גם כן הוא ראש 

 האשכנזים. וכן נוהגין ,ן אומרים רק הפטרת ר"חואי ,שאין להפסיק מנביא לנביא 63וי"אחודש. 

 :דף לא

 

ָיהוּ  (אישעיהו )חדש אב שחל להיות בשבת, מפטירין  64ראש עְׁ ַ ש  , וי"א ֲחזֹון יְׁ
דחה סברא זו  בביאור הגר"או .וכן עיקר במקום שאין מנהג ,השמים כסאי

 .65מהלכה ופסק כדעה ראשונה

ויש  .66מפני שאין לדלג ז' דנחמתא מפטירין עניה סוערה.ראש חודש אלול שחל להיות בשבת 

וכן , ונחמות ירושלים ,זכרון ר"ח  ,םעניינישני בהפטרה זו מכיון שיש אומרים השמים כסאי 
כשיפטירו בפ' תצא ברני עקרה לדלג אחת מז' דנחמתא כדי שלא אעפ"כ ונוהגין במדינות אלו. 

 יסיימו גם בעניה סוערה הכתובה אחריה 

  .67רשיותאחת מהד' פאם אירע ר"ח בד' פרשיות, מפטירין בשל 

 .משום מחר חדש הוחזון ישעיואין דוחין עניה סוערה ולא 

 

                                                 
 מ"ב שם ד 61
 שו"ע ונו"כ שם ב 62
 רמ"א שם 63
 שו"ע ונו"כ שם א 64
 מ"ב שם ח 65
 מ"ב שם ה 66
 רמ"א שם 67
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ֵני ָבִנים  ד פסוק כהדברים )קורין בתורה  68בתשעה באב ִנים ּובְׁ י תֹוִליד ּבָ ּכִ

ה עד  (ח פסוק יג) .ָאֹסף ֲאִסיֵפםבירמיה  69בניגון איכהומפטירין  ֵאּלֶ י בְׁ ּכִ
י ּתִ   ..(כגפסוק  שם ט) ָחַפצְׁ

 

, אלא אחד 71אין מפסיקין בהםבפרש בחוקותי  70קללות שבתורת כהנים
 ,72קורא כולם ומתחילין בפסוקים שלפניהם ומסיים בפסוקים שלאחריהם

הם ש יכולין להפסיק בהםוא בפרשת כי תבאבל קללות שבמשנה תורה 
ואף על  ,שנאמרו רק בלשון יחיד ומשה מפי עצמו אמר כל כךאינן חמורות 

 . 73פי כן נהגו שלא להפסיק בהם

מהרי"ל הקפיד על מי שעלה ו .אלא קורין מי שירצה ,הגין שלא לקרות אחד בשמו לעלותנו
 ,74דוקא השמש ששוכרין אותו לזה אין קפידא. ומ"מ אם קראוהו בודאי צריך לעלותש ,לתוכחה

ע דכיון שעולה משום כבוד התורה שומר מצוה לא ידע דבר רע. ולא יארע לו שום דבר ר

  .75בעצמו עולה ונכון הוא ,ובהרבה מקומות נוהגין שהש"ץ הקורא

 

                                                 
 שו"ע ונו"כ תקנט ד 68
 מ"ב שם יח 69
 תכח ו ונו"כ שו"ע 70
וסמכוה זה אקרא דמשלי דכתיב מוסר ד' בני אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו ואם היה זה הקורא מפסיק  71

 . מ"ב שם טוהש"י בהן והיו צריכין לקרות אחר היה נראה כאלו קץ זה בתוכחת
דאחז"ל שאמר הקדוש ברוך הוא אינו בדין שיהיו בני מברכוני על הצרות שלהם אלא יקרא אחד הכל  72

מפני דקי"ל דאין מתחילין בפרשה פחות וויתחיל בדבר אחד ויסיים בדבר אחד ויוכל לברך תחלה וסוף עכ"ל 
מג"פ וכן אין מסיימין סמוך לפרשה פחות מג"פ לכך צריך להתחיל ג"פ מקודם התוכחה וכן ג"פ אחר התוכחה 

ובפרשת תבא די בפסוק אחד אלה דברי הברית  ,וזהו בפרשת בחוקותי שיש שם ג"פ קודם כלות הפרשה
 . מ"ב שם טזם בזה הפרשהשמסתיי

הרי במשנה תורה כתיב ידבק ה' בך ישלח ה' בך ]שאף שהכל היה ע"י צווי השי"ת כמו שנאמר בסוף  73
הפרשה אלה דברי הברית אשר צוה ה' את משה לכרות את בני ישראל וגו' עכ"ז בשעה שאמרן היה מפי 

י אמרו עצמו[ משא"כ בתו"כ הדברות נאמרו מפי הגבורה כי שכינה היתה מדברת מתוך גרונו של משה שהר
 . מ"ב שם יחבלשון משלחו ונתתי והפקדתי והשלכתי מי שהיכולת בידו לעשות כך

 שקראוהו לעלות לס"ת ואינו עולה גורם שיתקצרו ימיו שמי 74
ואפילו אם הוא כהן יכול לקרות מתחלת פרשת בחוקותי עד אחר התוכחה ומנין הקרואים ישלים משם  75

 . מ"ב שם יזרוןוהלאה ובפרשת תבא יצמצם שישתלם מנין הקרואים עד שם והוא יהיה אח
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צו את אהרן קודם פסח בפשוטה, ומצורע במעוברת, חוץ  76לעולם קורין

בין אם השנה חל ביום ה' שראש מר כלו 77 וה"ש מעוברת מבה"ח מעוברת
שקורין אחרי  בין אם היו מלאים והשנה מעוברתחשון וכסליו היו חסרים 

 מות קודם הפסח. 

סיני קודם עצרת, תשעה באב קודם ואתחנן, ולעולם קורין פרשת במדבר 
אתם נצבים קודם ר"ה. ולכן כשר"ה ביום ב"ג, שיש שתי שבתות בין ר"ה 
לסוכות, צריכים לחלק נצבים וילך כדי שיקראו וילך בין ר"ה לצום כפור, 

שחל יום א' של סימן  המלך - ב"גפת  והאזינו בין צום כפור לסוכות; וסימן
היינו ר"ה שאומרים המלך המשפט כשחל  - המלך ,ר"ה ביום ב' או ביום ג

ביום ב' או ג' פת וילך מלשון פתות אותה פתים שמחלקים נצבים וילך 
אין בין ר"ה לסוכות אלא שבת  , אזזפת וילך. אבל כשר"ה ביום ה"לשתים 

פקדו  אחת שקורין בה האזינו, אז וילך עם נצבים קודם ר"ה, וסי' לפשוטה
 .78סגרו ופסחו, מנו ועצרו, צומו וצלו, קומו ותקעו ופסחו, ולמעוברת

 

 

                                                 
 שו"ע ונו"כ תכח ד 76
ר"ל שחשוון וכסלו ביום ה' והחי"ת מורה שאותה השנה היתה חסרה  סימן שהה"א מורה שיום ר"ה היה חל 77

ורמ"א מוסיף וה"ש מעוברת וזה ג"כ סימנא שהה"א מורה על יום ר"ה שחל ביום ה"א והשי"ן  היו שניהם חסרים
מורה שאותה השנה היתה שלמה ]דהיינו שחשוון וכסלו היו מלאים[ ור"ל כשחל ר"ה ביום ה' והשנה היתה 

ין שאלו החדשים שלמים או חסרים קורין פרשת נח בר"ח חשוון וממילא ניתוסף שבת אחת מעוברת ב
 . מ"ב שם ולקריאה וע"כ קורין פרשת אחרי קודם הפסח

מוסגר. מנו ועצרו פי' במדבר שהוא מנין בני פקדו לשון צוו כלומר צו קורין סמוך לפסח. סגרו לשון מצורע  78
ישראל קודם עצרת. צומו היינו ט"ב וצלו היינו ואתחנן. קומו ותקעו היינו נצבים קודם תקיעת ר"ה. כשחל יום 
א' של פסח בשבת דאז בני א"י שעושין פסח רק שבעה ימים קורין בשבת שאחריו פ' שמיני וא"כ ממילא יותר 

דרה וע"כ יש מפרידין אפילו בשנה פשוטה תזריע ומצורע ויש מפרידין בהר להם בשנה שבת אחת בלי ס
 . מ"ב שם יובחוקותי ואם היא מעוברת מפרידין גם מטות ומסעי


