
 לא – מגילה ל       בס"ד
 האידנא נהוג ברייתא וגמרא משנה 

 פ
 ס
 ח

 יום א
 פסח() : משכו וקחומשך  )שור או כשב( "כמועדות שבתו )שור או כשב( "כמועדות שבתו קורין
 הושע()יפסח גלגל  הושע()יפסח גלגל   מפטירין

 יום ב )חו"ל(
 : שור או כשבתורא  [מועדות שבתו"כ]  קורין
 (מלכים)פסח יאשיהו   מפטירין

 לי כל בכור קדש  שכומ   קורין חוה"מ א

 : אם כסףבכספא  ם כסף תלוהא   קורין חוה"מ ב

 לך שני לוחות פסל  י לוחותסל לך שנפ   קורין "מ גחוה

 : פסח שניבמדברא  ידבר: פסח שניו   קורין חוה"מ ד
 (חזקאל לז)י ָהֲעָצמֹות ַהְיֵבׁשֹותומפטירין ( שמות לג)ראה אתה    שבת חוה"מ

 יום ז
 : בשלחשלח  ויהי בשלח  קורין
 ב(-)שמואל וידבר דוד  מפטירין

 יום אחרון
 : כל הבכורבוכרא  הבכורכל   קורין
  עוד היום בנוב )ישעי'(  מפטירין
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 ר
 ת

 יום א
 קורין

 שבעה שבועות
 (תעשר כל הבכור ובשבת מעשר)

 ת"ק: שבעה שבועות
 ום השלישיאחרים: בי

 ביום השלישי
 (קבלת התורה)

  מפטירין
 ת"ק: חבקוק

 בהאחרים: במרכ
 במרכבה דיחזקאל

 יום ב
 (תעשר כל הבכור ובשבת מעשר) שבעה שבועות  קורין
  ִמֵתיָמן ָיבֹוא ְוָקדֹוׁש ֵמַהר ָפאָרןקַ ֱאלוֹ  חבקוק  מפטירין

 ראש
 השנה

 יום א
 באחד לחודש בחודש השביעי קורין

 )שבמועדות שבתו"כ(
 השביעית"ק: בחודש 

 רהי"א: וה' פקד את ש
 וה' פקד את שרה

 (רהש בר"ה נפקדה)

  מפטירין
 פריםיר לי אהבן יק"ק: ת

 י"א: בענין חנה
 בענין חנה

 (ה נפקדהבר" – א-שמואל)

 יום ב
 (שתזכר לנו היום במשפט) אברהםוהאלקים נסה את   קורין
 (ארחמנורחם  –ירמיהו ) הבן יקיר לי  מפטירין

 יום
 כיפור

 שחרית
 חרי מותא (סדר עבודת יוהכ"פ) אחרי מות קורין
 (ֲהלֹוא ֶזה צֹום ֶאְבָחֵרהּו –)ישעי'  כי כה אמר רם ונשא  מפטירין

 מנחה
 עריות  קורין
 ספר יונה  מפטירין

 ס
 ו
 כ
 ו
 ת

 ום אי
 מועדות שבתו"כ מועדות שבתו"כ קורין
ּכֹות – זכריה) הנה יום בא לה'  מפטירין  (ְוָלֹחג ֶאת ַחג ַהסֻּ

 יום ב )חו"ל(
 מועדות שבתו"כ  קורין
 (ְבֶיַרח ָהֵאָתִנים ֶבָחג – א-לכיםמ)ויקהלו אל המלך שלמה   מפטירין

 קרבנות החג קרבנות החג קורין חול המועד
 (יחזקאל לח) ְביֹום בֹוא גֹוג ומפטירין( שמות לג יב)ראה אתה    שבת חוה"מ

 שמיני עצרת
 (מתחילים מעשר תעשר) כורכל הב  קורין
 (ַבּיֹום ַהְשִמיִני ִׁשַלח ֶאת ָהָעם –א -)מלכים ויהי ככלות שלמה  מפטירין

 שמחת תורה
 כהוזאת הבר  קורין
 (א-)מלכיםויעמד שלמה   מפטירין

 חנוכה
  איםבנשי קורין 

 (ְוִהֵנה ְמנֹוַרת ָזָהב ּכָֻּלּה ְוגָֻּלּה ַעל ֹראָׁשּה –זכריה ) נרות דזכריה  מפטירין שבת א
 (ְוֶאת ַהְמֹנרֹות ָחֵמׁש ִמָּיִמין ְוָחֵמׁש ִמְשֹמאול –א -מלכים) נרות שלמה  מפטירין שבת ב

  קעמלויבא  קורין  פורים

 ר"ח
 ָחְדֵׁשיֶכם ּומֹוֲעֵדיֶכם ָשְנָאה ַנְפִׁשיר"ח אב שחל בשבת מפטירין  ובראשי חדשיכם קורין 

 (ּוִמֵדי ַׁשָבת ְבַׁשַבתוֹ –)ישעי היה מידי חדש בחדשו ו  מפטירין שבת ר"ח
 (א-שמואל)ר לו יהונתן מחר חודש מאוי  מפטירין "חשבת ערב ר

 ט
 באב

 <----מחלוקת   

 ()ויקרא כוואם לא תשמעו לי 
 )במדבר יד, יא(עד אנה ינאצוני 

 )במדבר יד, כז(עד מתי לעדה 
 ()ישעיהו א איכה היתה לזונה   

 דברים ד, כה() כי תוליד בנים
 )ירמיהו ח, יג( אסוף אסיפם

 


