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 כסיכום מהיר.   העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן 

 

 דף לא

 

 סדר קריאת התורה  

 וההפטרה בימות הפסח

פסח  של  ראשון  טוב  את   .ביום  קוראים 

המועדות   כהניםשבספר  פרשת  , תורת 

ׁשֹור אֹו ֶכֶשב אֹו  , " לפניהומתחילים מהענין ש

ֵלד   וָּ י יִּ ּמו ֵעז כִּ ים ַתַחת אִׁ ְבַעת ָימִׁ ּיום    ְוָהָיה שִׁ ּומִׁ

לַ  ֶשה  אִׁ ְלָקְרַבן  ֵיָרֶצה  ָוָהְלָאה  י  ינִׁ ה'".  ַהְשמִׁ

בפסח   וישראל ומפטירים  יהושע  שעשו 

 )פרק ה'(.  בספר יהושע  ,גלגלב

קוראים בתורה    ,גלויותוביום טוב שני של  

שעשה  ומפטירין בפסח    . כמו ביום הראשון 

 )ב' פרק כ"ג(. וישראל, בספר מלכים יאשיה 

הפסח  ימות  יום  ובשאר  בכל  וקורא  מלקט   ,

פרשה אחת מעניינו של פסח. ואמר רב פפא,  

(  מ )   : מאפ"ו שהכוונה לארבע פרשיות שסימנן  

ֶכם "  חו לָּ כו וקְׁ ׁשְׁ ְשְפֹחֵתיֶכם ְוַשֲחטּו ַהָפַסח צֹאן מִּ "  ְלמִׁ

י  ( " א ) )שמות י"ב כ"א(.  מִּ ֶוה ֶאת עַּ לְׁ ם ֶכֶסף תַּ ֶאת  אִּ

ימּון ָעָליו ֶנֶשְך  ְהֶיה לו ְכֹנֶשה לֹא ְתשִׁ ָּמְך לֹא תִׁ י עִׁ " )שמות  ֶהָענִׁ

ָך  ֶאל ֹמֶשה    ה' ַוּיֹאֶמר  " (  פ ) כ"ב כ"ד(.   ל לְׁ סָּ ְשֵני ֻלֹחת  פְׁ

אשֹ  ים ָכרִׁ ים ֲאֶשר ָהיּו  ֲאָבנִׁ י ַעל ַהֻלֹחת ֶאת ַהְדָברִׁ ים ְוָכַתְבתִׁ נִׁ

ַבְרָת  שִׁ ֲאֶשר  ים  אֹשנִׁ ָהרִׁ ַהֻלֹחת  א'(.  ַעל  ל"ד  )שמות  (  ו ) " 

ֵבר  "  דַּ יְׁ ית ְלֵצאָתם    ה' וַּ יַני ַבָשָנה ַהֵשנִׁ ְדַבר סִׁ ֶאל ֹמֶשה ְבמִׁ

אשון ֵלאֹמר  ם ַבֹחֶדש ָהרִׁ ְצַריִׁ ְשָרֵאל ֶאת  ְוַיֲעש   . ֵמֶאֶרץ מִׁ ּו ְבֵני יִׁ

 " )במדבר ט'(. ַהָפַסח ְבמוֲעדו 

קוראים בתורה ,  וביום טוב אחרון של פסח 

ביום שביעי של פסח אמרו  כי  ,  בפרשת בשלח 

הים על  ד  "בעניין  ,  ומפטירין   .שירה  וִּ דָּ ֵבר  דַּ יְׁ וַּ

ה' ֹּאת  לַּ ז ה הַּ ירָּ שִּ ֵרי הַּ בְׁ יל    ֶאת דִּ צִׁ ַכף ָכל   ה'ְביום הִׁ ֹאתו מִׁ

ַכף ָשאּול שירה  גם שהיא  , " )שמואל ב' כ"א(ֹאְיָביו ּומִׁ

 . מיציאת מצריםגם  , ומדבר בה מו שירת היםכ

גלויות של  שני  טוב  בתורה קוראים    וביום 

כֹור  "פרשת   בְׁ ל הַּ ְבָקְרָך ּוְבצֹאְנָך ַהָזָכר כָּ ָּוֵלד בִׁ ֲאֶשר יִׁ

יש   ְבֹכר שוֶרָך ְולֹא ָתֹגז ְבכור  קֶ ֱאֹל  ַלה'ַתְקדִׁ יָך לֹא ַתֲעֹבד בִׁ

ט"ו(צֹאֶנָך )דברים  ּיֹום  "ומפטירין    . "  הַּ ְבֹנב  עֹוד 

ִׁם ְבַעת ְירּוָשָל ּיון גִׁ  , ה י'( " )ישעיַלֲעֹמד ְיֹנֵפף ָידו ַהר ַבת צִׁ

מפלתו של סנחריב  היא מפלתו של סנחריב ו לפי ש

 .התבליל פסח הי 

אביי שמונת  ,  ואמר  בקריאת  נהגו  שבזמנו 

במקצת שונה  סדר  הללו  וזהו  ,  הימים 

 :הסדר

ְשכּו ּוְקחּו ָלֶכם" –משך א.   ".מִׁ

 ".שור או ֶכֶשב או ֵעז" – תוראב. 

י ָכל ְבכור" –קדש ג.   )שמות י"ג(. " ַקֶדש לִׁ

י" –בכספא ד.  ם ֶכֶסף ַתְלֶוה ֶאת ַעּמִׁ  ".אִׁ

 ". ְפָסל ְלָך"  –פסל ה. 

יַני ה'ַוְיַדֵבר " – במדבראו.  ְדַבר סִׁ  ". ֶאל ֹמֶשה ְבמִׁ

 פרשת בשלח.  –שלח ז. 

 ".ָכל ַהְבכור" – בוכראח. 

 בזמן אביי  מתחילה  

 משכו וקחו  שור או כשב א

 שור או כשב שור או כשב ב

 קדש לי וקחו משכו  ג 

 אם כסף  אם כסף  ד

 פסל לך  פסל לך  ה

 וידבר וידבר ו

 בשלח  בשלח  ז

 כל הבכור  כל הבכור  ח

 

 סדר קריאת התורה וההפטרה בעצרת 

עצרת של  טוב  פרשת  קוראים  ,  ביום  את 

ֻבעֹּת  " ׁשָּ ה  עָּ בְׁ ָלְךׁשִּ ְסָפר  ומפטירין ".  תִׁ

"בחבקוק תורה,  מתן  בענין  ן  ,  ֵתימָּ מִּ ֱאלֹוהַּ 

ָלתו  יָּבֹוא   ם הודו ּוְתהִׁ ָסה ָשַמיִׁ ְוָקדוש ֵמַהר ָפאָרן ֶסָלה כִׁ

 " )חבקוק ג'(. ָמְלָאה ָהָאֶרץ

חולקים  זה  ש ,  ואומרים ,  ואחרים  קוראים  ביום 

תורה  בתורה   מתן  " פרשת  חֶֹּדׁש  המתחילה,  בַּ

י   יׁשִּ לִּ שְׁ ֵמֶאֶרץ  הַּ ְשָרֵאל  יִׁ ְבֵני  ָבאּו  ְלֵצאת  ַהֶזה  ַבּיום  ם  ְצָריִׁ מִׁ

יָני  סִׁ ְדַבר  י"ט(.  מִׁ )שמות  ספר  ומפטירין  "  בתחילת 

שראה יחזקאל, שהוא  במעשה מרכבה  יחזקאל  

דומה לענין מתן תורה, שנגלה הקדוש ברוך הוא  
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ֶרֶכב  בסיני ברכב רבבות אלפי שנאן, כמו שנאמר, " 

ם קִׁ ֱאֹל  ֹבַתיִׁ רִׁ ְנָאן    ים  שִׁ ַבֹקֶדש   ה' ַאְלֵפי  יַני  סִׁ "  ָבם 

 )תהילים ס"ח י"ח(.  

ימים שני  עצרת  שעושים  עושים  ,  ובחו"ל 

שניהם כדברי עושים  ביום הראשון  .  כדעת 

בו מתן תורה שהיה בששה  אחרים , לקרוא 

השני  בסיון.   הדעה  עושים  וביום  כדברי 

 . הראשונה

 

 סדר קריאת התורה  

 וההפטרה בראש השנה

השנה "קוראים  ,  בראש  חֶֹּדׁש פרשת  בַּ

חֶֹּדׁש  לַּ ד  ֶאחָּ בְׁ י  יעִּ בִּ שְׁ ֲהֵבן "ומפטירין  ".  הַּ

ם   יִּ רַּ ֶאפְׁ י  לִּ יר  ֵדי  יַּקִּ מִׁ י  כִׁ ים  ַשֲעֻשעִׁ ֶיֶלד  ם  אִׁ

י בו ָזֹכר ֶאְזְכֶרּנּו עוד   ַרֵחם  ַעל ֵכן ָהמּו ֵמַעי לו  ַדְברִׁ

 ה'" )ירמיה ל"א י"ט(.  ְנֻאם ֲאַרֲחֶמּנּו 

ואומרים חולקים  זה  ש,  ויש  קוראים  ביום 

שרהבתורה   פקידת  "ַוה'פרשת  ֶאת    ,  ָפַקד 

ֵבר  ה'ַכֲאֶשר ָאָמר ַוַּיַעש  ָשָרה   " )בראשית  ְלָשָרה ַכֲאֶשר דִׁ

שמואל, ומפטירין  א(.  כ" ספר  בתחילת 

חנה   פקידת  השנה בפרשת  שבראש  לפי 

 נפקדו שרה וחנה. 

,  השנה שני ימים שעושים ראש , ובזמן הזה

וביום  .  ביום הראשון עושים כדעה אחרונה

יצחק,  השני  עקידת  ַאַחר ",  קוראים  י  ַוְיהִׁ

ָהֵאֶלה   ים  ַאְבָרָהם  קִׁ ְוָהֱאֹלַהְדָברִׁ ֶאת  ָסה  נִׁ ים 

י ֵּננִׁ כדי  " )בראשית כ"ב(, ַוּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ַוּיֹאֶמר הִׁ

במשפט,   זו  זכות  ֲהֵבן "ומפטירין  להזכיר 

י ם יַּקִּ יִּ רַּ י ֶאפְׁ  ". ר לִּ

 

 סדר קריאת התורה  

 וההפטרה ביום הכפורים

שחרית הכפורים  בתורה קוראים  ,  ביום 

, שיש בה סדר עבודת היום. פרשת אחרי מות

"ומפטירין  סֹּּלו  ,  סֹּּלו  ר  מַּ אָּ ימּו  וְׁ ָהרִׁ ָדֶרְך  ַפּנּו 

י ֶדֶרְך ַעּמִׁ ְכשול מִׁ ָשא  .  מִׁ י ֹכה ָאַמר ָרם ְונִׁ ֹשֵכן כִׁ

ַעד ְוָקדוש ְשמו ָמרום ְוָקדוש ֶאְשכון ְוֶאת ַדָכא ּוְשַפל רּוַח  

ים ְדָכאִׁ ים ּוְלַהֲחיות ֵלב נִׁ " )ישעיה נ"ז  ְלַהֲחיות רּוַח ְשָפלִׁ

שנאמר   ,ט"ו(-י"ד התשובה,  במדת  שמדברת 

" ֵרהו  בענין,  חָּ ֶאבְׁ צֹום  ֶזה  ַחְרֻצבות פַ ֲהלֹוא  ֵתַח 

ְוָכל   ים  ָחְפשִׁ ים  ְרצּוצִׁ ְוַשַלח  מוָטה  ֲאגֻדות  ַהֵתר  ֶרַשע 

 " )ישעיה נ"ח ו'(. מוָטה ְתַנֵתקּו

במנחה הכפורים  בתורה קוראים  ,  וביום 

יפרוש    ,שמי שיש עבירות בידו,  בפרשת עריות

זו    ,מהן בפרשה  עבירה  וקוראים  שהעריות  לפי 

של   שנפשו  תוקפומצויה,  ויצרו  מחמדתן  .  אדם 

   .יונהספר ומפטירין ב

 

 כל מקום שאתה מוצא גבורתו  

 אתה מוצא ענוותנותו

יוחנן רבי  מוצא  ,  אמר  שאתה  מקום  כל 

הק של  הואגבורתו  ברוך  מוצא ,  דוש  אתה 

ושנוי    .ענוותנותו בתורה  כתוב  זה  דבר 

  .בנביאים ומשולש בכתובים

י  "  .כתוב בתורה.  א י קֵ יֶכם הוא ֱאֹלקֵ ֱאֹל  ה'כִׁ

ֱאֹל יםקִּ הָּ ֲאדֹּנִּ ֵני הָּ ֲאדֹּ ֹבר ְוַהּנוָרא  ים וַּ ָהֵאל ַהָגֹדל ַהגִׁ

ֹשַחד ַקח  יִׁ ְולֹא  ים  ָפנִׁ ָשא  יִׁ לֹא  י"ז(,  ֲאֶשר  י'  )דברים   "

" כתוב,  כך  אחר  יָּתֹום  ומיד  ט  פַּ ׁשְׁ מִּ עֶֹּשה 

נָּה מָּ לְׁ אַּ ְמָלה   וְׁ ְושִׁ ֶלֶחם  לו  ָלֶתת  ֵגר  י'  ְוֹאֵהב  )דברים   "

  י"ח(

י ֹכה ָאַמר  ".  שנוי בנביאים.  ב א ׁשֵֹּכן כִׁ שָּ נִּ ם וְׁ רָּ

כֹון  דֹוׁש ֶאׁשְׁ קָּ וְׁ רֹום  מֹו מָּ דֹוׁש ׁשְׁ קָּ וְׁ ד  ", ומיד  עַּ

ל רוחַּ אחר כך כתוב, " פַּ א וׁשְׁ כָּ ֶאת דַּ ֲחיֹות וְׁ הַּ לְׁ

ים אִּ כָּ דְׁ ֲחיֹות ֵלב נִּ הַּ ים ולְׁ לִּ פָּ  ". רוחַּ ׁשְׁ

בכתובים.  ג ֵלאֹל"שנאמר,    .משולש  ירּו  ים  קִׁ שִׁ

ְשמו   מֹו ַזְּמרּו  יָּה ׁשְׁ בְׁ בֹות  ֲערָּ בָּ רֵֹּכב  לָּ ְלזּו   סֹּּלו  ְועִׁ

ה'(,  "  ְלָפָניו  כתוב,  )תהילים ס"ח  כך  ומיד אחר 

ן  " ּיַּ דַּ ים וְׁ תֹומִּ י יְׁ נֹותֲאבִּ מָּ לְׁ ְמעון ָקְדשוקִׁ ֱאֹל  אַּ "  ים בִׁ

 )תהילים ס"ח ו'(. 

 

 סדר קריאת התורה וההפטרה  

 בימות חג הסוכות 

סוכות של  ראשון  טוב  את  ,  ביום  קוראים 

כהנים בתורת  הכתובה  המועדות  .  פרשת 

א  "ומפטירין   בָּ יֹום  ֵנה  ה' הִּ ְשָלֵלְך    לַּ ְוֻחַלק 

ְרֵבְך ָלֹחג ֶאת  שנאמר בענין, ")זכריה י"ד(,  "  ְבקִׁ
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 לא  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 ". ַחג ַהֻסכות

גלויות בתורה קוראים    ,וביום טוב שני של 

ומפטירין בחנוכת הבית   .כמו ביום הראשון 

ָקֲהלּו ֶאל ַהֶּמֶלְך ְשֹלֹמה  "  ,שעשה שלמה ָכל ַוּיִׁ

ים  ָהֵאָתנִׁ ְבֶיַרח  ְשָרֵאל  יִׁ יש  י  אִׁ יעִׁ ַהְשבִׁ ַהֹחֶדש  " ֶבָחג הּוא 

 . שהיה הדבר בחג הסוכות)מלכים א' ח'(,  

החג ימות  את ובשאר  יום  בכל  קוראים   ,

 פרשת קרבנות החג בפרשת פינחס.

ל "פרשת  בתורה  קוראים  ,  ובשמיני עצרת כָּ

כֹור בְׁ י"ט(  "  הַּ ט"ו  מועדות  )דברים  ופרשת 

בפרשה   ,שאחריה שמתחילים  אלא 

ֵשר  "  ,הקודמת עַּ תְׁ ֵשר  ַזְרֶעָךעַּ ְתבּוַאת  ָכל  " ֵאת 

כ"ב( י"ד  פרשה    .)דברים  באותה  שיש  לפי 

וחוקיםו מצ באותו   בחגוהגים  הנהרבה    ות 

  צריכים זמן, שהוא זמן אסיף, ועת שהעניים  

  , ועוד יש באותה פרשה  .לאסוף מאכל לביתם

תתן נתון  ומצות  עני,  מעשר  ופתוח   ,מצות 

ושילוח   ,תפתח עברי,  לעבד  תעניק  והענק 

 . חפשי, והעבט תעביטנו

ֹלמֹּה  "ומפטירין   ּלֹות ׁשְׁ כַּ י כְׁ הִּ יְׁ ְבנות ֶאת ֵבית  וַּ   ה' לִׁ

" ְוֶאת ֵבית ַהֶּמֶלְך ְוֵאת ָכל ֵחֶשק ְשֹלֹמה ֲאֶשר ָחֵפץ ַלֲעשות

ט'(,   א'  בהמשום  )מלכים  "שנאמר  ּיֹום ,  בַּ

ם עָּ הָּ ֶאת  ח  ּלַּ ׁשִּ י  ינִּ מִּ שְׁ ַוֵּיְלכּו    הַּ ַהֶּמֶלְך  ֶאת  ַוְיָבֲרכּו 

ים ְוטוֵבי ֵלב ַעל ָכל ַהּטוָבה ֲאֶשר ָעָשה  ְלָאֳהֵליֶהם ְשֵמחִׁ

ְשָרֵאל ַעּמולְ   ה' ד ַעְבדו ּוְליִׁ והוא " )מלכים א' ח' ס"ו(,  ָדוִׁ

 .היה יום שמיני עצרת

גלויות של  שני  טוב  בתורה קוראים    וביום 

הברכה וזאת  ּיֲַּעמֹּד "ומפטירין  .  פרשת  וַּ

ֹלמֹּה   ְזַבח  ׁשְׁ ְפֵני מִׁ ְפֹרש ַכָפיו    ה'לִׁ ְשָרֵאל ַוּיִׁ ֶנֶגד ָכל ְקַהל יִׁ

ם  " )מלכים א' ח' כ"ב(.  ַהָשָמיִׁ

התוס',  ו להפטיר  כתבו  שנהגו  מקומות  יש 

משה"ב מות  אחרי  הוא  ",ויהי  שהרי    ,ושיבוש 

ויש אומרים שרב האי גאון    .הש"ס אין אומר כן

משה" לומר  תקן   מות  אחרי  אינן   ",ויהי  אבל 

 נה סדר הש"ס.י אמאי ש  ,יודעין הסברא

 

 קריאת התורה וההפטרה  

 בשבת שחל בחולו של מועד

רב אמר  הונא  רב  להיות ,  אמר  שחל  שבת 

מועד של  בסוכות,  בחולו  בין  בפסח  ,  בין 

  ה'ַוּיֹאֶמר ֹמֶשה ֶאל "בתורה קוראים בפרשת 

י   ה אֵֹּמר ֵאלַּ תָּ ֵאה אַּ ְוַאָתה  ַהַעל ֶאת ָהָעם ַהֶזה  רְׁ

יָך   י ְוַאָתה ָאַמְרָת ְיַדְעתִׁ ּמִׁ ְשַלח עִׁ י ֵאת ֲאֶשר תִׁ לֹא הוַדְעַתנִׁ

שיש שם    ." )שמות ל"ג י"ב(ְבֵשם ְוַגם ָמָצאָת ֵחן ְבֵעיָני

שנאמר  ,  וחולו של מועד  ,ורגלים ,מצות שבת

ְשֹמרבענין "   . ל"ד י"ח()שמות " ֶאת ַחג ַהַּמצות תִׁ

ומכאן למדנו איסור מלאכת חולו של מועד 

 . במסכת חגיגה

ָהֲעָצמות  ",  ובפסח מפטירין  ַעל  ָּנֵבא  הִׁ ֵאַלי  ַוּיֹאֶמר 

ֲאֵליֶהם   ְוָאַמְרָת  ֵבׁשֹות  ָהֵאֶלה  יְׁ הַּ מֹות  ֲעצָּ ְמעּו הָּ שִׁ

שיצאו ממצרים לפני   )יחזקאל ל"ז ד'(ה'"  ְדַבר  

 הקץ. 

יֹום בֹוא ְוָהָיה ַבּיום ַההּוא  ",  ובסוכות מפטירין  בְׁ

ְשָרֵאל ְנֻאם  גֹוג   ילאקים    ה'ַעל ַאְדַמת יִׁ י ְבַאפִׁ "  ַתֲעֶלה ֲחָמתִׁ

י"ח(,   ל"ח  האמורה  )יחזקאל  המלחמה  והיא 

 .בהנה יום בא לה' ,בזכריה

 

 קריאת התורה בחנוכה 

בפרשת  בתורה  קוראים  החנוכה  בימי 

בספר במדבר, שהיה הדבר בחנוכת הנשיאים  

 המשכן.

 

 הפטרת שבת חנוכה

הנרות  בפרשת  מפטירין  חנוכה  של  בשבת 

ּיֹון , "בזכריה ת צִּ י בַּ חִּ מְׁ שִּ י וְׁ נִּ )זכריה ב' י"ד(,  "  רָּ

" בה,  ֻכָלּה שנאמר  ָזָהב  ְמנוַרת  ֵּנה  ְוהִׁ י  יתִׁ ָראִׁ

ְבָעה  ְושִׁ ְבָעה  שִׁ ָעֶליָה  ֵנֹרֶתיָה  ְבָעה  ְושִׁ רֹאָשּה  ַעל  ְוגָֻלּה 

 " )זכריה ד' ב'(. מּוָצקות ַלֵּנרות ֲאֶשר ַעל רֹאָשּה 

בשבת השניה ,  וכשיש בחנוכה שתי שבתות 

שלמה  של  נרות  בפרשת  " מפטירין  ש ,  ּיַּעַּ וַּ

ירֹום  מ'(,  )מל "  חִּ ז'  א'  " כים  בה,  ְוֶאת שנאמר 

ְשמֹאול   מִׁ ְוָחֵמש  ין  ָּימִׁ מִׁ ָחֵמש  ְפֵני ַהְּמֹנרות  לִׁ

ָזָהב ם  ְוַהֶּמְלַקַחיִׁ ְוַהֵּנֹרת  ְוַהֶפַרח  ָסגּור  ָזָהב  יר  "  ַהְדבִׁ

 )מלכים א' ז' מ"ט( 
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 לא  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 קריאת התורה בפורים

ֵלק "פרשת  בפורים קוראים בתורה   ֹּא ֲעמָּ ּיָּב וַּ

ם ידִׁ ְרפִׁ ְשָרֵאל בִׁ ם יִׁ ָלֶחם עִׁ  ". ַוּיִׁ

 

 קריאת התורה בראשי חודשים 

במשנתנו מבואר, שבראשי חודשים קוראים 

" בפרשת  ֵׁשיֶכםבתורה  דְׁ חָּ אֵׁשי  רָּ )במדבר "  ובְׁ

י"א(,   כ"א  כ"ח  כיצד בהרחבה  תבאר  הובדף 

 קוראים בראשי חודשים.

 

 הפטרת שבת ראש חודש

חדש   בשבתראש  להיות  מפטירין ,  שחל 

ׁשֹו  " דְׁ חָּ ֵדי חֶֹּדׁש בְׁ יָּה מִּ הָּ ֵדי ַשָבת ְבַשַבתו ָיבוא  וְׁ ּומִׁ

ְשַתֲחות ְלָפַני ָאַמר   כ"ג(.   ישעיהו ס"וה'" ) ָכל ָבָשר ְלהִׁ

ראש   או  חודש אדר  שכשחל ראש  נתבאר,  וכבר 

חודש ניסן בשבת, אין מפטירין הפטרה זו, אלא  

 הפטרת שקלים והפטרת פרשת החודש. 

וכמו כן נתבאר שבראש חודש תשרי, שהוא ראש  

 השנה, מפטירין הפטרה אחרת.  

בראש חודש טבת שהוא חנוכה  נתבאר שוכמו כן  

 מפטירין הפטרה אחרת.  

"י, שגם כשחל ראש חודש אב  ולהלן יתבאר בעזה

 בשבת, מפטירין הפטרה אחרת. 

בשבעה   אלא  זה  דין  נאמר  שלא  ראשי  ונמצא 

)ג( כסלו  )ב(  חשון  )א(    : הםשחלו בשבת, וחודשים  

 אלול.)ז( תמוז )ו( סיון )ה( אייר )ד( שבט 

 

 הפטרת שבת שהיא ערב ראש חודש

להיות  חל   חודש  בשבתראש  בשבת    ,באחד 

" מפטירין,  לפניו  לו  לֹו  הסמוכה  ֹּאֶמר  ּי וַּ

חֶֹּדׁש   ר  חָּ מָּ ן  תָּ הֹונָּ מוָשֶבָךיְׁ ָפֵקד  יִׁ י  כִׁ ְפַקְדָת  "  ְונִׁ

 )שמואל א' כ' י"ח(. 

 

 שחל בשבת חודש אבראש הפטרת 

הונא רב  להיות  ,  אמר  שחל  אב  חדש  ראש 

ֵׁשיֶכם"מפטירין  ,בשבת דְׁ ה  חָּ אָּ נְׁ ומֹוֲעֵדיֶכם שָּ

ח   טֹּרַּ י לָּ לַּ יו עָּ י הָּ ׁשִּ פְׁ י ְנשֹאנַּ ְלֵאיתִׁ  " )ישעיה א' י"ד(. נִׁ

 

 דוש ברוך הואטורח שהיו על הק

בנבואה "  נאמר  ישראל,  עם  י  על  לַּ עָּ יו  הָּ

ח טֹּרַּ   ,אמר הקדוש ברוך הוא", ובארו שכך  לָּ

אלא    ,לפני  שחוטאיםלהם לישראל    םלא דיי

קשה    םשמטריחי גזירה  איזו  לידע  אותי 

  .אביא עליהם

 

 קריאת התורה בתשעה באב 

נחלקו תנאים בברייתא איזו פרשה קוראים 

 .בתשעה באב

אומרים כהנים   ,אחרים  שבתורת   קללות 

י  " לִּ עו  מְׁ ׁשְׁ תִּ ֹּא  ל ם  אִּ ְצות  וְׁ ַהּמִׁ ָכל  ֵאת  ַתֲעשּו  ְולֹא 

 " )ויקרא כ"ו י"ד(. ָהֵאֶלה 

ד ֶאל ֹמֶשה    ה'ַוּיֹאֶמר  "  ,ורבי נתן בר יוסף אומר עַּ

ֶזה  ם הַּ עָּ י הָּ ֲאֻצנִּ נַּ נָּה יְׁ י ְבֹכל אָּ ינּו בִׁ ְוַעד ָאָנה לֹא ַיֲאמִׁ

ְרבו ְבקִׁ י  יתִׁ ָעשִׁ ֲאֶשר  י"א(,  ָהֹאתות  י"ד  )במדבר  הם  " 

דברי   על  למשה  הוא  ברוך  הקדוש  דברי 

העם ובכיית  המעשה    שהיה.  המרגלים 

 .בתשעה באב

אומרים המר  ,ויש  מעשה  ד  "  גליםעונש  עַּ

ֹּאת   ז הַּ ה  עָּ רָּ הָּ ה  ֵעדָּ לָּ י  תַּ ָעָלי  מָּ ים  ינִׁ ַמלִׁ ֵהָּמה  ֲאֶשר 

י ים ָעַלי ָשָמְעתִׁ ינִׁ ְשָרֵאל ֲאֶשר ֵהָּמה ַמלִׁ "  ֶאת ְתֻלּנות ְבֵני יִׁ

 שהיה הדבר בתשעה באב.)במדבר י"ד כ"ז(, 

אמרו  לקרוא  ,  אביי  העולם  נהגו  שכהיום 

ים  "פרשת   נִּ יד בָּ י תֹולִּ ים ְונוַשְנֶתם ָבָאֶרץ  כִּ ּוְבֵני ָבנִׁ

יֶתם ָהַרע ְבֵעיֵני  יֶתם ֶפֶסל ְתמּוַנת ֹכל ַוֲעשִׁ ְשַחֶתם ַוֲעשִׁ ְוהִׁ

יסוקֶ ֱאֹל ה'  " )דברים ד' כ"ה(. יָך ְלַהְכעִׁ

 

 הפטרת תשעה באב 

מפטירין   ,רבלדברי   באב  " בתשעה  ה ,  ֵאיכָּ

ה תָּ יְׁ זֹונָּה    הָּ ין  לְׁ ָילִׁ ְשָפט ֶצֶדק  י מִׁ ֶנֱאָמָנה ְמֵלֲאתִׁ ְרָיה  קִׁ

ים  " )ישעיה א' כ"א(. ָבּה ְוַעָתה ְמַרְצחִׁ

אמר  נהגו  ,  ואביי  להפטיר  העולם  שכהיום 
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 לא  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

ֻאם  פרשת "  יֵפם נְׁ סֹּף ֲאסִּ ים ַבֶגֶפן ְוֵאין    ה' אָּ ֵאין ֲעָנבִׁ

ים ַבְתֵאָנה ְוֶהָעֶלה ָנֵבל ָוֶאֵתן ָלֶהם ַיַעְברּום  " )ירמיה ח'  ְתֵאנִׁ

 י"ג(. 

 

 קריאת התורה במעמדות 

במשנתנו קוראים  בימי  ש  ,מבואר  מעמדות 

בראשית מבואר    ,במעשה  הקריאה  וסדר 

 במסכת תענית.

רבי אמי, שהסיבה לכך שהם קוראים  ואמר  

בראשית,   מעמדותכי  במעשה  הם  ,  אלמלא 

עושי  עסקי  שישראל  נתקיימו   ם,קרבנות  לא 

 . שמים וארץ

" ָאַמר  שנאמר,  יוָמם    ה' ֹכה  י  יתִׁ ְברִׁ לֹא  ם  אִׁ

י ם ָוָאֶרץ לֹא ָשְמתִׁ )ירמיהו "  ָוָלְיָלה ֻחקות ָשַמיִׁ

 ל"ג כ"ה(.

 

 מכפרים על העוונות   הקרבנות

 ומצילים את העולם מחורבנו 

רבונו    ,דוש ברוך הואלפני הק  אמר אברהם

 ם ישראל חוטאיחס ושלום  שמא  ,  של עולם

אתה עושה להם כדור המבול וכדור  ו ,  לפניך

  .לאו  ,ו אמר ל .הפלגה

ר  " ֹּאמַּ ּי יָרֶשָּנה  לאקים  ה'וַּ אִׁ י  כִׁ ֵאַדע  " ַבָּמה 

ט"ו) עולםכלומר  ח'(,    בראשית  של    , רבונו 

ע"הודיעני   ֵאדַּ ה  מָּ לי ,  כלומר",  בַּ תאמר 

 . םשיתכפרו בו עונותיה ,דבר םללמד

ֻׁשֶּלֶׁשת  ַוּיֹאֶמר ֵאָליו  "  ,ו אמר ל ה מְׁ לָּ ֶעגְׁ י  לִּ ה  חָּ קְׁ

ֻׁשֶּלֶׁשת   ֵעז מְׁ ל ְמֻשָלש ְוֹתר ְוגוָזל וְׁ   בראשית ט"ו " )ְוַאיִׁ

 .יכפרו עליהם כלומר הקרבנותט'(, 

 

 אמירת סדר הקרבנות מכפרת על 

 העוונות ומצילה את העולם מחורבנו 

תינח בזמן שבית    ,רבונו של עולם  ,אמר לפניו 

קיים המקדש    ,המקדש  בית  שאין  בזמן 

  .מה תהא עליהם ,קיים

כל  ,  כבר תקנתי להם סדר קרבנות  ,אמר לו 

מעלה אני עליהם כאילו   ,םבה  םזמן שקוראי

כל    , קרבן   לפנימקריבים   על  אני  ומוחל 

 .עונותיהם

 

 קריאת התורה בתעניות 

ברכות  במשנתנו מבואר שבתעניות קוראים  

בחוקותי,  וקללות   שעל  שבפרשת  להודיע 

ויחזרו   לעולם,  פורענות  באה  החטא  עסקי 

 . מתענין עליה  םוינצלו מצרה שה  ,בתשובה

 

 אין מפסיקין בקללות

אלא שנים  ,  מפסיקים בקריאת הקללותאין  

והשלישי  ,  הראשונים קוראים את הברכות

ומתחיל בפסוק   ,קורא לבדו את כל הקללות

 . ומסיים בפסוק שלאחריהם ,שלפניהם 

אסי   רב  אמר  גמדא  בר  חייא  רב  לדברי 

בקללות,   מפסיקים  שאין  נאמרהסיבה  , כי 

ר  " תֹו   ה' מוסַּ חְׁ תֹוכַּ קֹּץ בְׁ ל תָּ אַּ ס וְׁ אָּ מְׁ ל תִּ י אַּ נִּ "  בְׁ

 )משלי ג' י"א(.  

מתחילת   למד  שהדבר  משמע,  הגמרא  מלשון 

 " שנאמר,  ְמָאס   ה' מּוַסר  הפסוק,  תִׁ ַאל  י  ",  ְבנִׁ

לו    בקללות, והמפסיק   שקשה  עצמו  מראה 

מפסיקים  לקרות  אין  ולכן  ה'  במוסר  ומואס   ,

 בהן.  

במסכת סופרים מבואר, שהדבר למד מסוף  ו

לשון    "ָתֹקץ", "ְוַאל ָתֹקץ ְבתוַכְחתוהפסוק, "

הפסקות   בתוכחתו  יעשה  שלא  וסוף,  קץ 

 וסיומים, אלא יקרא הכל יחד.

לקיש ריש  שאין  ולדברי  לכך  הסיבה   ,

ע אם כן, העולה באמצ כי  מפסיקים בקללות,  

הקללות יהא צריך לברך עליהן, וכלל בידינו, 

 .אין אומרים ברכה על הפורענותש

 

 בקללות שבמשנה תורה רשאי להפסיק 

נתבאר, שאסור להפסיק בקריאת קללות של  

כהנים בחוקותי,  ש  ,תורת  אחד  בפרשת  אלא 
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 לא  דף מסכת מגילה 

ע"ה לע"נ מרת פנינה )פסיה( ברן
 

   לקבלת ה"בקיצור"קישור  

 .כל הקללותקורא את 

כן,   הדין  ואמר אביי, שדווקא בקללות אלו 

שבמשנה   קללות  כי    , תורהאבל  שבפרשת 

שאינן חמורות  רשאי לפסוק באמצע,  תבוא,  

הראשונות רבים   .כמו  בלשון  שהראשונות 

אמרן ,  אמורות הגבורה  מפי    . ומשה 

ומשה מפי ,  והאחרונות בלשון יחיד אמורות

 .עצמו אמרן 

שהיה קורא קללות של    , לוי בר בוטי ומעשה ב 

משנה תורה לפני רב הונא, והיה קורא במרוצה  

שהתחיל,  ובקושי,   ומאחר  לקרוא,  חפץ  היה  שלא 

אמר לו רב הונא, אכנפשך, כלומר  מיהר לסיים.  

אם רצונך    , הואיל ואתה קץ בקריאתן כרצונך,  

תורה  פסוק,    , להפסיק  משנה  של  שבקללות 

 מותר להפסיק באמצע. 

 

 שנה קריאת קללות בסיום 

 שתכלה השנה וקללותיהכדי 

עזרא תיקן להן ,  רבי שמעון בן אלעזר אומר

שיה  קורילישראל  שבתורת    איםו  קללות 

שבמשנה תורה  קללות ו , כהנים קודם עצרת

 .קודם ראש השנה

כדי  ואמר אביי או ריש לקיש, שהסיבה לכך,  

 .שתכלה השנה וקללותיה

לענין   נחשבים ראשי שנים  הללו  ושני הזמנים 

שבעצרת   השנה,  ראש  במסכת  כמבואר  דין, 

נידונים על פירות האילן, ובתשרי על מעשי בני  

 האדם. 

 

 עצת זקנים ועצת ילדים 

אומר אלעזר  בן  שמעון  לך  ,  רבי  יאמרו  אם 

ואל    , סתור.  בנה  ,וילדים  ,סתור  ,זקנים

זקנים.  תבנה שסתירת  ובנין  ,  בנין   , מפני 

 .  סתירה ,נערים

רחבעם בן שלמה ששמע לעצת וסימן לדבר  

 הילדים ולא לעצת הזקנים ונחלקה מלכותו. 

 

 מדיני קריאת התורה 

מדרש   בשם  התוס'  מדרש    ילמדנו כתבו  ]הוא 

 .  פרשת יתרוב תנחומא[

שיסדיר    ]א[ עד  בתורה  לקרות  רשאי  אדם  אין 

אז ראה ויספרה  "שנאמר    ,פעמים  שלושהפרשה  

  ".ויאמר לאדם" ואחרי כן  וגם חקרה", הכינה 

הבימה]ב[   על  לסמוך  נתינתה    ,ואסור  דמה 

 אף קריאתה מעומד.   ,מעומד

 

 קריאת פרשיות התורה על הסדר

הכל מודים, שבכל שבוע קוראים בתורה את  

ובשני,  שחרית,  בשבת  השבוע,  פרשת 

במנחה.   ובשבת  חכמים, וובחמישי,  נחלקו 

 איזה חלק מהפרשה קוראים בכל פעם. 

מאיר רבי  מתחילים    ,לדעת  במנחה  בשבת 

הבא,   השבוע  פרשת  את  ממקום  לקרוא 

שחרית.   זו  בשבת  ממשיכים שפסקו  ובשני 

ב בשבת  שהפסיקו  ובחמישי ממקום  מנחה. 

ובשבת   בשני.  שהפסיקו  ממקום  ממשיכים 

 ממשיכים ממקום שהפסיקו בחמישי. 

קוראים את כל הפרשה פעם אחת  ונמצא ש

בין  ,  בלבד הקריאה  את  שמחלקים  אלא 

מקצת  ,  בשבת במנחהממנה  מקצת  ,  הימים

והשאר ,  בחמישיממנה  מקצת  ,  בשניממנה  

 . בשבת שחרית

יהודה רבי  במנחה  ,ולדעת  בשבת  והן הן   ,

שחרית,   בשבת  והן  בחמישי,  והן  בשני, 

שחרית  בשבת  שהפסיקו  ממקום  מתחילים 

   .של שבוע שעבר

שו השבוענמצא  קריאות  מתחילים  ,  בכל 

השבוע פרשת  שבשבת ,  מתחילת  אלא 

,  קוראים שלושה,  ובחמישי,  ובשני ,  במנחה

 . ובשבת שחרית קוראים שבעה

זירא רבי  הדעה   ,ואמר  כפי  שהלכה 

 . כלומר כרבי יהודה ,האחרונה
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