
 

 

  

  

  

  בשבת פרשת תצוה או כי תשאחל ר"ח אדר 

   :פרשת שקלים)ל(שהיא פרשה הסמוכה  'ואתה תצוה'ב אדר) ח'(רחל להיות  איתמר, (כ"ט ב')

יָת 'עד  'כי תשא', וחד מ'כי תשא'עד  'ואתה תצוה'קרו שיתא מ :אמר רבי יצחק נפחא ת( 'ְוָעׂשִ ּיֹור ְנחֹׁשֶ   .)ּכִ

סבורים אלא  ,כלומר אין הדבר ניכר לשם פרשת שקלים(תם אמר אביי: אמרי אוקומי הוא דקא מוקמי ה ')ל' א(

  ! )שלא נסתיימה פרשת ואתה תצוה עד כאן השומעים

יָת 'עד  'כי תשא'מ (חוזר ושונה לקרות), וחד תני וקרי 'ועשית'עד  'ואתה תצוה'אלא אמר אביי: קרו שיתא מ  'ְוָעׂשִ

ת( ּיֹור ְנחֹׁשֶ   . )ּכִ

  : עצמה "כי תשא"חל להיות ב

  . 'ועשית'עד  'כי תשא'וחד קרי מ ',ויקהל'עד  'ועשית'חק נפחא: קרו שיתא מן יצ "רא

  י: השתא אמרי: למפרע הוא דקרי! מתקיף לה אבי

  . 'ועשית'עד  'כי תשא'וחד תני וקרי מ 'ויקהל'אלא אמר אביי: קרו שיתא עד 

  .וכופלין אותהקורין אותה  ,עצמה 'כי תשא'ה דאביי: חל להיות בכוותי תניא

  טות הראשוניםשי

שקוראים כל הפרשה, וכופלים פרשת  כאביי הרמב"ם פסק: תצוה או כי תשא השבוע פרשתקריאת פרשת שקלים כש

, דלפי חילוק סדרים שלנו, לא יבוא כך לעולם. פירוש, דלדידן לא מתרמי פרשת שקלים, לא הטור. וכתב שקלים

  1.ו"עהשבפרשת 'ואתה תצוה', ולא בפרשת 'כי תשא'. וכן השמיטו 

  ראש חודש אדר שחל להיות בערב שבת

  אדר שחל להיות בערב שבת:  איתמר, ראש חודש ')ל' א(

משתי (בצרי להו יומי שולחנות  (דמאחרין) . דאם כןבשבת שעברה, כבמשנה) (וקוראים ב'כי תשא'רב אמר: מקדימין 

   2.שבתות)

ל ר"ח בערב שבת, גם ט"ו בחודש חל (כשח ושמואל אמר: מאחרין. אמר לך: סוף סוף חמיסר במעלי שבתא מיקלע

(שמפני כבוד השבת ודאי אין מוציאים שולחנות, וממילא לא יחסרו , ושולחנות לא נפקי עד חד בשבא )בערב שבת

  , הלכך מאחרין. הימים)

                                                

  . או"ח תרפה. מקורות: רמב"ם (הל' תפילה יג,כב). 1

ות לפניהן, דאמרינן לעיל משום ששולחנות הוצרכו לישב במדינה בחמישה עשר מקדימין וקורין מראש חודש, שיהו דורשין שתי שבת. 2

  . רש"י.בתותאין כאן הקדמה שתי ש ,דשוש חואם תאחר עד למחרת רא .כרבן שמעון בן גמליאל

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 ל'| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

   שיטות הראשונים

כרב, דהלכתא  , דקיימא לןרי"ף, רא"ש, ראבי"ה, ורי"דכתבו : קריאת פרשת שקלים כשראש חודש אדר בערב שבת

   3.השו"עכוותיה באיסורי. וכן פסק 

  שולחן ערוך

חנוכה, סימן תרפה) ח, הלכות    (או"

יִמין ִלְקרֹות ּפָ   ה.  ת, ַמְקּדִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ בּוַע, ַוֲאִפּלּו ּבְ ָ ּתֹוְך ְיֵמי ַהׁשּ ת ָחל רֹאׁש חֶֹדׁש ֲאָדר ַהָסמּוְך ְלִניָסן ּבְ ּבָ ׁשַ ָקִלים ּבְ ת ׁשְ ָרׁשַ

ָפָני ּלְ ת ַהְס ׁשֶ ּבָ ַ ׁשּ ת ָזכֹור ּבַ ָרׁשַ ֵהא ּפָ תְּ ֵדי ׁשֶ ה ּכְ ִנּיָ ְ ׁשּ ָפֶניהָ ו, ּוַמְפִסיִקין ּבַ   ...מּוָכה ְלפּוִרים ִמּלְ

  קריאת פרשת זכור

  : איתמר פורים שחל להיות בערב שבת )(שנינו: בשניה זכור ')ל' א(

  רב אמר: מקדימין פרשת זכור, כי היכי דלא תיקדום עשיה לזכירה. 

  עשיה וזכירה בהדי הדדי קא אתיין.כיון דאיכא מוקפין דעבדי בחמיסר,  ל אמר: מאחרין. אמר לך,ושמוא

  :חל להיות בשבת עצמה

   4אמר רב הונא: לדברי הכל אין מקדימין.

   5ורב נחמן אמר: עדיין היא מחלוקת.

ם וקורא בשבת מקדי ,א אמר רב: פורים שחל להיות בשבתאיתמר נמי, אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי אב

  שעברה זכור. 

  שיטות הראשונים

שחל פורים שלהן  ,שה עשריואפילו בני חמ .והלכתא כרב, רי"ף ורא"שכתבו : קריאת זכור כשחל פורים בערב שבת

  .השו"עוכן פסק . שבת שעברהמקדימין וקורין ב ,להיות בשבת

ל להיות בשבת עצמה, דההיא לא איקלע , ואנן נוהגין בכולהו כרב, חוץ מפורים שחרש"יכתב : פורים שחל בשבת

לעולם  (הסמוך לניסן)כלל, דאם כן הוי ראש חודש אדר באחד בשבת, וראש חודש ניסן בשני בשבת, שהרי אדר (בזמננו) 

  .ראשוניםוכן כתבו שאר  6שני בשבת, וקיימא לן, דלא בד"ו פסח לעולם.יום חסר. ואם כן, הוה ליה פסח ב

                                                

  . או"ח תרפה,ה. מקורות: רי"ף (י א בדפיו). רא"ש (סי' י). ראבי"ה (ח"ב, מגילה, סי' תקצה). רי"ד (פסקיו). 3

  . רש"י.וגבי מוקפין קדמה זכירה לעשייה ., דהא השתא לא קדמה עשייה לזכירהדברי הכל אין קורין זכור לשעבר. 4

  . רש"י. ה לעשייה דעיירותכדי שתקדם זכיר אף בזו אמר רב מקדימין,. 5

  . דפסח לא יכול לחול בימים ב,ד,ו בשבוע, וממילא גם ראש חודש ניסן לא יחול לעולם בימים אלו 'כלומר יו"ט א. 6

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 ל'| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  שולחן ערוך

ח, הלכות    חנוכה, סימן תרפה)(או"

ָפָניו....   ה.  ּלְ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ת ָזכֹור ּבְ ָרׁשַ יִמים ִלְקרֹות ּפָ ת, ַמְקּדִ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ   ְוִאם ָחל ּפּוִרים ּבְ

  קריאת ד' פרשיות במהלך חודש אדר

'יהֹוָיָדע כי תשא ומפטירין  (פרשת שקלים)אדר שחל להיות בשבת, קורין  : ראש חודשתנו רבנן ל' א')(  7.')ּכֵֹהןהַ (ּבִ

, ואפילו )בשבוע שאחריה(אדר להיות בתוכה  שחל ראש חודש? כל (מהארבע פרשיות)ואי זו היא שבת ראשונה 

  בערב שבת.  (כשחל בסוף השבוע)

י' )ּכֹה ָאַמר יי ְצָבאֹות('בשניה, זכור, ומפטירין  ַקְדתִּ ם להיות בתוכה, ואי זו היא שבת שניה? כל שחל פורי 8.ּפָ

  שבת. ואפילו בערב

ה'בשלישית,  ָרה ֲאֻדּמָ י ֲעֵליֶכם , ומפטירין 'ּפָ ואי זו היא שבת שלישית? כל שסמוכה  9.')ַמִים ְטהֹוִרים('ְוָזַרְקתִּ

  . (הסמוכה לרביעית) לפורים מאחריה

ה' ,ברביעית ֶאָחד ַלחֶֹדׁש 'ומפטירין , 'ַהחֶֹדׁש ַהּזֶ ִראׁשֹון ּבְ חודש ניסן  ראשכל שחל  ?ואיזו היא שבת רביעית 10.'ּבָ

  .בערב שבת (חל) ואפילו (בשבוע שאחריה)להיות בתוכה 

  שיטות הראשונים

או  ,או בשני בשבת ,כד מקלע ר"ח אדר הסמוך לניסן בשבת :נקוט האי סימנא בידך, הרי"ףכתב : סימן ההפסקות

כד מיקלע ביום  :לתאוהדין פרטא דמי .וסימן זבד"ו ,צריכין לאפסוקי בהדין פרשיות ,או בשישי בשבת ,ברביעי בשבת

וכד מקלע  .וסימן ב"ו ,מפסיקין בשיתא באדר, בתרין בשבא וכד מיקלע .וסימן זט"ו ,מפסיקין בחמיסר באדר ,שבת

וסימן  ,מפסיקין בתרין ובשיתא עשר באדר ,וכד מיקלע בשיתא בשבא .וסימן ד"ד ,מפסיקין בד' באדר ,בארבע בשבא

  11.בראשונים ושו"עוהובאו הדברים  .ובי"ו

דיש פרשיות המחוייבין לקרות דאורייתא כמו פרשת זכור  תוספותכתבו : חובת קריאת הפרשיות האם מן התורה

 יותר מקריאת מגילה ,דלכן יש ליזהר יותר לשמוע פרשת זכור בעשרה בתרומת הדשןוכתב . רשת פרה אדומהופ

   13יש אומרים.בשם  תוספותהביא דברי  והשו"ע אלא שהעולם לא נהגו כן. 12;שנזהרים לקרותה בעשרה

                                                

 . מלכים ב יב,ג. 7

 . שמואל א טו,ב. 8

  . יחזקאל לו,כה. 9

  . יחזקאל מה,יח. 10

  . או"ח תרפה,ו. מקורות: רי"ף (י א בדפיו). 11

 ,"א מצדד דטוב יותר שיבוא למקום שקורין המגילה בצבורגאבל המהמשנ"ב (תרפה,ז, ס"ק טז) הביא דברי התרומת הדשן, וכתב, . 12

 די חובתו.בזה נמי זוכר מעשה עמלק ויוצא יד ',ויבוא עמלק'קריאה בפורים פרשת הדחק במה שישמע ה ל פיוצא עופרשת זכור י

ה לכוין לצאת בזיהיה צריך בעת שמיעת פרשה זו  ,י"ל לעיל בסימן ס' דמצות צריכות כונהיוהנה למאי דק. ור"ל דיוצא מדאורייתא

רך בדרך ויזנב בך וגו' דהא כתיב בתורה זכור את אשר עשה וגו' אשר ק ,"א צ"עגאבל לענ"ד עיקר דינו של המ .של זכור צות עשהמ

והכונה שלא לשכוח מה שעשה לנו עמלק ונספר זה לבנינו ולדורותינו לומר להם כך עשה לנו הרשע ולכך נצטוינו למחות , תמחה וגו'

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 ל'| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

 .וגלל ס"ת וישב במקומו 14,'גר הגר בתוכם'המעשה בחזן שקרא ופסק ל, הכל בו: כתב באופן חלקיקרא פרשת פרה 

וחזרו  .א אמרנו אלא רמז בעלמאשל ,ודומה כאלו לא קרינן כלל ,ואמר לא קריתם הפרשה כולה ,וקפד רבי על הדבר

ְטָמא ַעד ָהָעֶרב'וגמרו כל הפרשה , פניה ולאחריה מטעם רביוהקורא ברך ל ,ופתחו והתחילו בראש הפרשה '. וכן פסק תִּ

   15.השו"ע

  שולחן ערוך

חנוכה, סימן תרפה) ח, הלכות    (או"

ָחל ִלְהיוֹ   א.  ת, קוֹ רֹאׁש חֶֹדׁש ֲאָדר ַהָסמּוְך ְלִניָסן ׁשֶ ּבָ ׁשַ תת ּבְ ָרׁשַ ת,  ִרין ּפָ ּיֹור ְנחֹׁשֶ יָת ּכִ א, ַעד ִוָעׂשִ ָ י ִתׂשּ ִהיא ּכִ ָקִלים ׁשֶ ׁשְ

ְכרֹת    . ..ְיהֹוָיָדעּוַמְפִטיר: ַוּיִ

ר  ב.  ִני קֹוֵרא: ָזכֹור ֶאת ֲאׁשֶ ֵ בּוַע, ּוַבׁשּ ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ ֶאָחד קֹוֵרא ּפָ ֵני ְסָפִרים; ּבְ ה מֹוִציִאין ׁשְ ִנּיָ ת ׁשְ ּבָ ׁשַ ה  ּבְ ְלָך ֲעָמֵלק, ּוַמְפִטיר: ָעׂשָ

ה ֲעָמֵלק.  ר ָעׂשָ י ֶאת ֲאׁשֶ ַקְדתִּ   ּפָ

ֵני ְסָפִרים; בְּ   ג.  ִהיא כ''ב ְלֲאָדר מֹוִציִאין ׁשְ ת ד' ׁשֶ ּבָ ֲאָדר, ַמְפִסיִקין; ּוְבׁשַ הּוא ט''ו ּבְ ית, ׁשֶ ִליׁשִ ת ׁשְ ּבָ ׁשַ ת ּבְ ָפָרׁשַ ֶאָחד קֹוֵרא ּבְ

ִני קֹוֵרא ּפָ  ֵ בּוַע, ּוַבׁשּ ָ י ֲעֵליֶכם ַמִים ְטהֹוִרים ַהׁשּ ָרה, ּוַמְפִטיר: ְוָזַרְקתִּ ת ּפָ ן ְלֵעיל סי' קל''ז ָסִעיף ה'(ָרׁשַ   .)ְוַעּיֵ

ִני: ַהחֹ   ד.  ֵ בּוַע, ּוַבׁשּ ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ ֶאָחד קֹוֵרא ּפָ ֲאָדר, מֹוִציִאין ב' ְסָפִרים: ּבְ הּוא כ''ט ּבַ י, ׁשֶ ת ֲחִמיׁשִ ּבָ ׁשַ ה ָלֶכם, ּומַ ּבְ ְפִטיר: ֶדׁש ַהּזֶ

ֶאָחד ַלחֶֹדׁש. ִראׁשֹון ּבְ   ּבָ

תֹות ַהַהְפָסָקה, זט''ו ב''ו ד''ד ובי''ו, כְּ   ו.  ּבְ ֶהם רֹאׁש חֶֹדׁש ֲאָדר, זבד''ו; ְוִסיָמן ְלׁשַ ָראּוי ִלְקּבַֹע ּבָ ִמים ׁשֶ ָחל רֹאׁש ַהּיָ ׁשֶ לֹוַמר: ּכְ

ר ּבֹו, ְוִסי ה ָעׂשָ ָ ֲחִמׁשּ ת ַמְפִסיִקין ּבַ ּבָ ׁשַ יֹום ד' חֶֹדׁש ּבְ ָחל ּבְ ו' ּבֹו, ְוִסיָמן ב''ו; ּוְכׁשֶ יֹום ב' ַמְפִסיִקין ּבְ ָחל ּבְ ָמן זט''ו; ּוְכׁשֶ

תֹות ב' ּבֹו ְוי''ו ּבֹו, ְוִסיָמן  ּבָ י ׁשַ תֵּ ׁשְ יֹום ו' ַמְפִסיִקין ּבִ ָחל ּבְ ד' ּבֹו, ְוִסיָמן ד''ד; ּוְכׁשֶ   ובי''ו.ַמְפִסיִקין ּבְ

ָרׁשַ   ז.  ּפָ ָר ֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ת ּפָ ִבים ְלָקְרָאםת ָזכֹור ּוָפָרׁשַ ה ַחּיָ ֵאין ָלֶהם ִמְנָין  ה ֲאֻדּמָ ּוִבים ׁשֶ ׁשּ ֵני ַהּיִ אֹוַרְיָתא, ְלִפיָכְך ּבְ ִמּדְ

אֹוַרְיָת  ֵהם ִמּדְ ּיֹות ֵאּלּו ׁשֶ ָרׁשִ מַֹע ּפָ ֵדי ִלׁשְ לּו ּכְ תֹות ַהּלָ ּבָ ַ ׁשּ ׁש ִמְנָין ּבַ ּיֵ ר ָלֶהם  הגה:א. ְצִריִכים ָלבֹא ְלָמקֹום ׁשֶ ְוִאם ִאי ֶאְפׁשָ

תּוב) ְנִגיָנָתם ּוְבַטֲעָמם (ָמָצא ּכָ ֲהרּו ִלְקרֹוָתם ּבִ ל ָמקֹום ִיּזָ   .ָלבֹא, ִמּכָ

                                                                                                                                                                         

דע דיש אומרים שצריך לקרות ! עוד כתב המשנ"ב (ס"ק יח), וזה לא נזכר בפרשת ויבא עמלק ,ב"ן בביאורוכמו שכתב הרמ ,את שמו

  .די שניהםכון שהקורא יקרא שניהם לצאת ימהנ , ועל כןזכר עמלק בציר"י ויש אומרים שצריך לקרות זכר עמלק בסגו"ל

 ס"ק י)משנ"ב (סי' ס, ועיין לעיל  .אינה מדאורייתאת פרה אדומה והרבה אחרונים כתבו שפרשוכתב המשנ"ב (ס"ק טו),  ,ז.. או"ח תרפה13

שכחו הצבור לקרות פרשת שקלים וה"ה אם כתב המשנ"ב (תרפה,א, ס"ק ב),  .ן ג"כ צריך לכוין לצאת ידי המצוהדאפילו במצוה דרבנ

צריכים לחזור ולהוציא ס"ת ולקרות הפרשה  ,אם כבר אמר הפטרה של סדר השבוע בברכותיה ונזכרו -  בשארי השלשה פרשיות

שהתחיל לברך על הפטרה ואמר ואם נזכרו אחר ויאמר אח"כ קדיש ויפטיר בלא ברכה לפניה ולאחריה.  ,בברכה לפניה ולאחריה

ויקרא  ,ובלא ברכה אחריה ויוציאו ס"ת ),כדי שתהיה לברכה מקום לחול(ויאמר קצת פסוקים מהפטרת השבוע  ,יגמור הברכה -  השם

ואם נזכרו ואחר ברכה אחרונה יאמר קדיש ויקרא הפטרה בלא ברכה לפניה והברכות שלאחריה יברך.  ,נו של יוםיעולה אחד מעני

פטיר מענינו ואח"כ יקרא אחר שי ,ויאמר קדיש ,יוציאו ס"ת אחרת ויניח אצל הראשונה - ר שבירך ברכה אחרונה על התורה מיד אח

  . )קח 'סי(תרומת הדשן . ד"ה בלשון) רכות, י"ג א',ב(תוספות מקורות: . של יום בברכותיה

ָרה ֶאת  . במדבר, פר' חוקת, יט,י: 14 ס ָהאֵֹסף ֶאת ֵאֶפר ַהּפָ ר הַ ְוִכּבֶ ָרֵאל ְוַלּגֵ ָגָדיו ְוָטֵמא ַעד ָהָעֶרב ְוָהְיָתה ִלְבֵני ִיׂשְ ת עֹוָלםּבְ תֹוָכם ְלֻחּקַ ר ּבְ   . ּגָ

ואם לא  .ר תלוי באם בירך ברכה אחרונהאלא העיק ,אחרונים הסכימו דגלל לאו דוקא והרבהוכתב המשנ"ב (ס"ק יז),  .או"ח קלז,ה. 15

הסכימו האחרונים דאם דילג עוד כתב המשנ"ב (ס"ק יח), ש .את המותר בלא ברכה לפניה ר וקוראחוז ,אף על פי שגלל הס"ת ,בירך

  מקורות: כל בו (סי' כ).  .דהרי קורא הפרשיות בשבתות שלהן ,ראינו חוז , שאינו מעיקר חובת היום,איזה פסוק
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ח, הלכות    תורה, סימן קלז)קריאת ספר (או"

ָרה   ה.  ת ּפָ ָרׁשַ ר יט, אִאם ָקָרא ּפָ ְדּבָ ּמִ תֹוָכם ְוָגַללכב), ּוָפַסק בְּ -(ּבַ ר ּבְ ר ַהּגָ  ר ּופֹוֵתַח ּוַמְתִחיל ֵמרֹאׁש ֶפר ּתֹוָרה, חֹוזֵ סֵ  ַהּגֵ

ְטָמא עַ  ה ַעד תִּ ָרׁשָ   ּוְלַאֲחֶריָה. ד ָהָעֶרב ּוְמָבֵרְך ְלָפֶניהָ ַהּפָ

   זרה לסדר לאחר קריאת ד' פרשיותח 

  לסדר מאי?  ר)ומבר(בחמישית חוזרין לכסדרן.  (שנינו במשנה:) ')ל' ב(

  16.ת הוא חוזראמי אמר: לסדר פרשיו רבי

  17.ירמיה אמר: לסדר הפטרות הוא חוזר רבי

  שיטות הראשונים

, השו"עוכן פסק  דקיימא לן כרבי ירמיה, שחוזרים לסדר הפטרות.ועוד,  ורא"ש ,רי"ףרבינו חננאל, : כתבו חוזרין לכסדרן

  18שסדר פרשיות השבוע אינו מופסק.

  

                                                

  . רש"י., דלא קראו אלא ארבע פרשיות הללושבשבתות הללו הפסיקו סדר פרשיות. 16

  . רש"י.שנויות לעיל בברייתא, הפרשיות הללוהנה מפטירין מעין ארבע שעד . 17

  . או"ח תרפה. מקורות: רי"ף (י א בדפיו). רא"ש (סי' י). ראבי"ה (ח"ב, מגילה, סי' תקצה). 18
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