
 

 

  

  

  

  סדר הקריאות במועדים

  . כג,מד)-(ויקרא כב,כו בפרשת מועדות של תורת כהניםבפסח קורין  :משנה ')ל' ב(

  . טז,יז) –(דברים טו,יט  שבעה שבועות -בעצרת 

  . (ויקרא כג) בחדש השביעי באחד לחדש - בראש השנה

  . (ויקרא טז) אחרי מות  -ביום הכיפורים 

, (בחול המועד) החגקורין בפרשת מועדות שבתורת כהנים. ובשאר כל ימות  - (הסוכות) ביו"ט הראשון של חג

  . (המוספים) בקרבנות החג

   .(במדבר ז) בנשיאים - בחנוכה 

   .(שמות יז) ויבא עמלק - בפורים

  . (במדבר כח) ובראשי חדשיכם - בראשי חדשים

    .ב,ג)-(בראשית א,אבמעשה בראשית  - במעמדות

  ולן.ן בקללות, אלא אחד קורא את כברכות וקללות. אין מפסיקי -בתעניות  ')ל"א א(

  סדרן. ואין עולים להם מן החשבון.בשני ובחמישי בשבת במנחה קורין כ

ה ֶאת מֹ : "שנאמר) (והמקור לקריאה בכל מועד בעניינו )משנה:(המשך  ר מֹׁשֶ ָרֵאלַוְיַדּבֵ ֵני ִיׂשְ מצותן שיהו  1";ֲעֵדי ה' ֶאל ּבְ

  קורין כל אחד ואחד בזמנו. 

   3.)(ביהושע ירין בפסח גלגלבפסח קורין בפרשת מועדות ומפט 2:תנו רבנן

  בפסח יאשיהו.  ,ולמחר ,ומי, יומא קמא בפסח גלגלוהאידנא דאיכא תרי י

   7.שלח בוכרא 6,פסל במדברא 5,קדש בכספא 4אידנא נהוג עלמא למיקרי משך תורא,אמר אביי: וה

   (בשבועות קוראים) אחרים אומרים: .ומפטירין בחבקוק 8,'שבעה שבועות' (=שבועות)בעצרת :) הברייתא(המשך 

                                                

 . ויקרא, פר' אמור, כג,מד.1

אלא שבעלי '. ושאר כל ימות החג קורין בקרבנות החג'היא עד  ברייתא שלימה - הכי גרסינן: תנו רבנן בפסח קורין בפרשת מועדות כו' . 2

לפי שהברייתא נשנית  ,ו לעשות שני ימים לקרות ביום שניהגמרא אפסיקוה לפרש בכל מועד יום ביום מה תיקנו האחרונים שנהג

 . רש"י.ב אלא יום אחדבארץ ישראל שאין עושין יום טו

  ).סתומהאחריו ו,א (שהם פרשה אחת וק שפסומנהג ספרד, מוסיפים כז. - יהושע ה, ב. 3

  ."משכו" בא' פסח, "שור או כשב" בב' פסח. 4

  . "קדש לי כל בכור" בג' פסח, "אם כסף תלוה את עמי" בד' פסח. 5

  . "פסל לך" בה' פסח, "וידבר ה' אל משה במדבר סיני" בו' פסח. 6

  ."בשלח" בז' פסח, "כל הבכור" בח' פסח. 7

  ת”בעזהשי
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   ."בחודש השלישי", ומפטירין במרכבה

  .)ב' כתנא קמאכאחרים, וביום א' (ביום והאידנא דאיכא תרי יומי עבדינן כתרוייהו, ואיפכא 

ויש אומרים: "וה' פקד את  9.בראש השנה "בחדש השביעי", ומפטירין "הבן יקיר לי אפרים":) הברייתא(המשך 

   10ומפטירין בחנה. שרה",

, למחר "והאלהים נסה את (קוראים וה' פקד, ומפטירים בחנה) והאידנא דאיכא תרי יומי, יומא קמא כיש אומרים

  ומפטירין "הבן יקיר".  ,(פרשת העקידה) אברהם"

ומפטירין  11ובמנחה קורין בעריות, ביוה"כ קורין "אחרי מות", ומפטירין "כי כה אמר רם ונשא",:) הברייתא(המשך 

  ביונה.

קורין בפרשת מועדות שבתורת כהנים, ומפטירין "הנה יום בא  (סוכות)יו"ט הראשון של חג :) הברייתאשך (המ

  לה'".

. אפטורי מאי (גם למחרת קוראים פרשת המועדות שבתו"כ)והאידנא דאיכא תרי יומי, למחר מיקרא הכי נמי קרינן 

  מפטירין? "ויקהלו אל המלך שלמה".

  ימות החג קורין בקרבנות החג. לושאר כ:) הברייתא(המשך 

 (אלא שמתחילים מ"עשר תעשר את כל תבואת זרעך" לפי שיש בה הרבה) ,קורין "כל הבכור" (שמיני עצרת) יו"ט האחרון

 )יו"ט שני של גלויות(למחר  ומפטירין "ויהי ככלות שלמה". 13,(ולאחר מכן קוראים "כל הבכור")ובכור  12מצוות וחוקים,

  כה", ומפטירין "ויעמד שלמה".קורין "וזאת הבר

 14.אמר רב הונא אמר רב: שבת שחל להיות בחולו של מועד, בין בפסח בין בסוכות, מקרא קרינן "ראה אתה"

   ובסוכות "ביום בא גוג". בפסח "העצמות היבשות", -אפטורי 

  שיטות הראשונים

ת. ַמְפִסיִקין ַלּמֹוֲעדֹות , "הרמב"ם: כתב הקריאה בשמונת ימי הפסח ּבָ ַ ֵסֶדר ַהׁשּ ִעְנַין ַהּמֹוֵעד, לֹא ּבְ ּפּוִרים, ְוקֹוְרִאין ּבְ ּוְליֹום ַהּכִ

ִענְ  ין ּבְ ָכל מֹוֵעד ִעְנָינֹו, ְוׁשֹוֲאִלין ְודֹוְרׁשִ ְהיּו קֹוְרִאין ּבְ ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ן ָלֶהן ְלִיׂשְ ּקֵ נּו תִּ ה ַרּבֵ ָכל מֹוֵעד ּומֹוֵעד. ּוַמה ּומֹׁשֶ ּיֹום ּבְ ּלַ   ֵהן ָינֹו ׁשֶ

                                                                                                                                                                         

 . טז,יז- ברים טו,יטפרשת כל הבכור, ד. 8

 "רחם ארחמנו נאום ה'". "כי מדי דברי בו זכור אזכרנו עוד" וגו' סיום הפסוקיט. משום - ירמיהו לא,א. 9

  מואל בראש השנה. ב,י. לפי שחנה נפקדה בש –שמואל א, א,א . 10

   . רש"י.שנפשו של אדם מחמדתן ויצרו תוקפושמי שיש עבירות בידו יפרוש מהן, לפי שהעריות עבירה מצויה, ל. - ויקרא יח,א. 11

ועוד יש באותה פרשה: מצות מעשר עני, ומצות  .שהעניים צריכין לאסוף מאכל לביתם, ועת הנהוגות בחג באותו זמן, שהוא זמן אסיף. 12

  . רש"י.ברי, ושילוח חפשי, והעבט תעביטנונתון תתן ופתוח תפתח והענק תעניק לעבד ע

  . הגירסה כאן לא כל כך ברורה. ור' דק"ס. 13

 כו. שמוזכרים בה מצות שבת ושלושת רגלים, וגם יש בה רמז לחול המועד. לד,–ג,ידשמות ל. 14

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 ל"א| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

ַסח  ּפֶ כּו' ( -קֹוְרִאין? ּבַ יֹום טֹוב ִראׁשֹון 'ִמׁשְ תֹוַרת ּכֲֹהִנים (ויקרא כג). ּוְכָבר ָנֲהגּו ָהָעם ִלְקרֹות ּבְ ּבְ ת ַהּמֹוֲעדֹות ׁשֶ ָפָרׁשַ שמות ּבְ

ִני  ל' (יהושע ה); ּוְביֹום טֹוב ׁשֵ ְלּגָ 'ֶפַסח ּגִ ב' (וי -יב,כא), ּוַמְפִטיִרין ּבְ הּו' 'ׁשֹור אֹו ֶכׂשֶ ּיָ 'ֶפַסח יֹאׁשִ קרא כב,כז), ּוַמְפִטיִרין ּבְ

י  ִליׁשִ ְ ׁשּ ְרִביִעי  -(מלכים ב כג); ּבַ ׁש ִלי' (שמות יג,ב); ּבָ י  -'ַקּדֶ ֲחִמיׁשִ י' (שם כב,כד); ּבַ ְלֶוה ֶאת ַעּמִ ֶסף תַּ ָסל ְלָך'  -'ִאם ּכֶ 'ּפְ

י  ִ ׁשּ ִ ׁשּ ָרֵאל ֶאת הַ  -(שם לד,א); ּבַ יֹום טֹוב ַאֲחרֹון 'ְוַיֲעׂשּו ְבֵני ִיׂשְ מֹוֲעדֹו' (במדבר ט,ב); ּבְ ַסח ּבְ ח' (שמות יג,יז)  -ּפָ ּלַ ׁשַ 'ַוְיִהי ּבְ ּבְ

ִמיִני  ְ ִוד ַליי' (שמואל ב כב,א); ּוַבׁשּ ר ּדָ יָרה, ּוַמְפִטיִרין 'ַוְיַדּבֵ ִ כֹור' (דברים טו,יט), ּוַמְפִטיִרין 'עֹוד ַהּיֹום  -ַעד סֹוף ַהׁשּ ל ַהּבְ 'ּכָ

נֹב לַ     "ֲעמֹד' (ישעיה י,לב).ּבְ

ולפי נוסחא  15.בהן קורין מצות וחוקים וכל הבכוריש נוסחאות בגמרא שכתוב , הר"ןכתב : סדר הקריאה בשמיני עצרת

 ,'עשר תעשר'בשמיני חג העצרת לעולם מתחילין  ,ואנו, הר"ןומסיים  .וכו' 'עשר תעשר'זו משמע שלעולם מתחיל מן 

עשר 'ובשבת  ',כל הבכור'ל בחול מתחי - בשמיני של פסח ובשני של עצרת -עדות ובשאר המו ;בין בחול בין בשבת

וכן כתב, שאם חל שמיני עצרת בחול, מתחיל מ'כל הבכור'. ואם חל שבת, מתחיל מ'עשר תעשר'.  ובאבודרהם. 'תעשר

  16.השו"עפסק 

 17כתב כגירסה זו, הרי"ףו. למה"מפטירין "ויהי ככלות שכתוב, שביום טוב האחרון, : בברייתא ההפטרה בשמיני עצרת

שרב יש אומרים כתבו,  ותוספותשני המנהגים.  הרמב"םוכן הביא  18וכתב שיש ספרים שגרסו 'ויהי אחרי מות משה'.

איתא שכן כתב  והרא"ש נה סדר הש"ס.יאבל אינן יודעין הסברא אמאי ש ',ויהי אחרי מות משה'תקן לומר  האי גאון

  19.השו"עפסק  , והכי נהגינן. וכןבירושלמי

  שולחן ערוך

ח, הלכות פסח, סימן תצ)   (או"

ַלח,   ה.  ָרא, ׁשְ ַמְדּבְ סֹל, ּבְ א, ּפְ ַכְסּפָ ׁש, ּבְ ְך, ּתֹוָרא, ַקּדֵ ַסח, ָמׁשַ מֹוַנת ְיֵמי ַהּפֶ ל ׁשְ ּיֹות ׁשֶ ָרׁשִ ּבּוְכָרא; ְוֶזה ַהֵסֶדר לֹא ִסיָמן ַהּפָ

יֹום  ַסח ּבְ ָחל ּפֶ ׁשֶ י ִאם ּכְ ה ּכִ ּנֶ תַּ ת קֹוֵרא ִיׁשְ ּבָ הּוא ׁשַ י ׁשֶ ִליׁשִ יֹום ׁשְ ּבְ ה אֹוֵמר ֵאַלי'ה', ׁשֶ סֹל, ּוְביֹום א' ב'  'ְרֵאה ַאתָּ הּוא ּפְ ׁשֶ

ָרא. ַמְדּבְ א, ּבְ ַכְסּפָ ׁש, ּבְ   ג' קֹוִרין ַקּדֵ
ח, הלכות לולב, סימן תרסח)   (או"

זֹ   ב.  ֶאָחד ִמּוְ ה ְסָפִרים, ְוקֹוִרין ּבְ לֹׁשָ ֲחִרית מֹוִציִאין ׁשְ ָרא ֱאלִֹהים ׁשַ ר ּבָ ית ַעד ֲאׁשֶ ֵראׁשִ ִני, ּבְ ֵ ָרָכה ַעד סֹוף ַהּתֹוָרה; ּוַבׁשּ את ַהּבְ

ין ׁשְ  עֹוׂשִ ה. ּוְבָמקֹום ׁשֶ ִמיִני ֲעֶצֶרת, ּוַמְפִטיר: ַוְיִהי ַאֲחֵרי מֹות מֹׁשֶ ְ יֹום ַהׁשּ י, ּבְ ִליׁשִ ְ ֵני ָיִמים טֹוִבים ֵאין מֹוִציִאין ַלֲעׂשֹות; ּוַבׁשּ

ּיֹום  ת קֹוִריּבַ ּבָ כֹור, ְוִאם הּוא ׁשַ ל ַהּבְ ת ְרֵאה ִמּכָ ָפָרׁשַ ה ּבְ ָ ֶאָחד ֲחִמׁשּ ֵני ְסָפִרים, ְוקֹוִרין ּבְ א ׁשְ ן ז' ּוַמְתִחיִלין: ָהִראׁשֹון ֶאּלָ

ְמָלִכים: ִוי ִמיִני ֲעֶצֶרת, ּוַמְפִטיר ּבִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ִני: ּבַ ֵ ׁשּ ְפִטיר קֹוֵרא ּבַ ר, ְוַהּמַ ֵ ַעׂשּ ר תְּ ֵ לֹמֹה, ּוַמְחִזיר ַהְסָפִרים ְואֹוֵמר ַעׂשּ ַכּלֹות ׁשְ ִהי ּכְ

ם. ׁשֶ יב ָהרּוַח ּומֹוִריד ַהּגֶ ִ יׁש, ּוַמְכִריז: ַמׁשּ   ַקּדִ

                                                

, ת וחוקים הרבה הנוהגות באותו זמןווקרי ליה מצות וחוקים לפי שיש באותה פרשה מצו ',עשר תעשר'כלומר שמתחילין בפרשת . 15

   . וכמבואר לעיל ברש"י

אמנם  .מפני שהוא זמן מעשרות ומתנות עניים ,אפילו חל בחול 'עשר תעשר'מתחילין  ואנו. או"ח תרסח,ב. והמשנ"ב (ס"ק יב) כתב, 16

). אבודרהם (יום שמיני יא א ברי"ף, ד"ה קורין. מקורות: ר"ן (לחזור ין צריךא ',כל הבכור'אדעתא לקרות  אם כבר בירך ,בדיעבד

  יימוניות (הל' תפילה יג,יב, אות ז). ור' הגהות מושמחת תורה). 

  . לפי שכתוב בה ביום השמיני שלח את העם ויום שמיני של חג היה, . וביאר הר"ן17

וך הוא לאחר שנפטר ליהושע לפי שחתמנו בפטירתו של משה רבינו ע"ה מפטירין במה שצוה הקדוש ברוביאר הר"ן, ,א. יהושע א. 18

 . תלמידו

  י"ף ור"ן (יא א ברי"ף). תוספות (ל"א א', ד"ה למחר). רא"ש (סי' י). רמב"ם (הל' תפילה יג,יב). . או"ח תרסח,ב. מקורות: ר19
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  סדר הקריאה בחנוכה

   בחנוכה, בנשיאים. ומפטירין בנרות דזכריה.(שנינו במשנה:)  ')ל"א א(

: קמייתא בנרות דזכריה, בתרייתא בנרות וכה)(בחנוכה, גם בראשון וגם בשמיני של חנואי מיקלעי שתי שבתות 

  שלמה.

  שיטות הראשונים

ּלֹות שנהגו לקרות ביום הראשון, מ', כתבו וריא"זאור זרוע בנשיאים.  בחנוכה, שנינו: הקריאה ביום הראשון יֹום ּכַ ַוְיִהי ּבְ

ה יָנָדבֶזה ָקְר '', עד מֹׁשֶ ן ַעּמִ ן ַנְחׁשֹון ּבֶ כתב  השו"ע. והרמ"אוכן פסק  ם בברכת כהנים.כתב, שמתחילי והרמב"ם .'ּבַ

   20.כאור זרועשהמנהג 

ן'יומא קמא קרי כהן מן כתב,  האור זרוע: חלוקת הקריאה ביום הראשון ּכָ ׁשְ ה ְלָהִקים ֶאת  ַהּמִ ּלֹות מֹׁשֶ יֹום ּכַ עד  'ַוְיִהי ּבְ

ן' ּכָ ׁשְ ם'ולוי קרי מן  '.ִלְפֵני ַהּמִ ת הַ 'עד  ',ַקח ֵמִאתָּ חַ ַלֲחֻנּכַ ְזּבֵ ְקִריב'וישראל קרי מן  '.ּמִ וכן כתב  .עד סיפא דפיסקא', ַוְיִהי ַהּמַ

חַ ', שקריאת כהן ולוי עד השו"ע ְזּבֵ ת ַהּמִ ּיֹום ָהִראׁשֹון', וישראל קורא 'ַלֲחֻנּכַ  'המנהגים'ובספר  .(קרבן נחשון בן עמינדב)' ּבַ

   21.הרמ"אוכן פסק  .ישראל משלימו, 'ְקטֶֹרת'לוי, חצי נחשון עד , כתב: (טירנא)

, ששניים ראשונים קוראים בנשיא היום, וריא"ז הגהות מיימוניות, תוספות, אור זרוע,דעת  :הקריאה מיום שני ואילך

 השו"ע. והרמ"אוכן פסק  22נראה שגם שלישי קורא בקרבן היום. הרמב"םמדברי יום המחרת. וקרבן והשלישי קורא את 

    23.כתוספותכתב שהמנהג 

ֶדרכתב " הרמב"ם: ום השמיניהקריאה בי נֹות ַעד סֹוף ַהסֵּ ְרּבָ ל ַהּקָ ִמיִני ַעד סֹוף ּכָ ְ ִמיִני, קֹוִרין ִמּיֹום ַהׁשּ ובמסכת ." יֹום ׁשְ

נָֹרה(עד ' איתא שקורין עד סוף פרשה ראשונה של בהעלותך סופרים ה ֶאת  ַהּמְ ן ָעׂשָ  הטור. וכתב ב'מנהגים'וכן כתב . ')ּכֵ

  24.שו"ע ורמ"אחנוכה בסדר הנרות, ומנהג יפה הוא. וכן פסקו  שהוא כדי להשלים של

  שולחן ערוך

חנוכה, סימן תרפד) ח, הלכות    (או"

ת ּכֲֹהִנים   א.  ִבְרּכַ ָכל יֹום; ּוַמְתִחיִלין ּבְ ה ּבְ לֹׁשָ ת ָנׂשא, ׁשְ ָפָרׁשַ ּבְ יִאים ׁשֶ ׂשִ נֹות ַהּנְ ָקְרּבְ ְתִחיִלין בְּ (קֹוִרין ּבְ ּמַ ּלֹות ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ יֹום ּכַ

ה  ּיֹום ָהִראׁשֹון.  ,)ְוֵכן ָאנּו נֹוֲהִגין(טּור), מֹׁשֶ ָרֵאל קֹוֵרא ּבַ ל אֹוָתּה (ְוקֹוֵרא אֹותֹו ִעם ּכֵֹהן ְוֵלִוי, ְוִיׂשְ ַהּכֵֹהן קֹוֵרא ּכָ ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ

ָרֵאל קֹוִרין בַּ  ׂשְ ִוי ְוַהּיִ ּיֹום ָהִראׁשֹון, ְוַהּלֵ ה ַעד ּבַ ָרׁשָ ר ֶאָחד  ;)ְוֵכן נֹוֲהִגין .(ִמְנָהִגים)ּיֹום ָהִראׁשֹון ַהּפָ ִני ַעד ּפַ ֵ ּיֹום ַהׁשּ ִני קֹוֵרא ּכֵֹהן ּבַ יֹום ׁשֵ ּבְ

ָכל י ֶרְך ֶזה ּבְ ִני, ְוַעל ּדֶ ֵ ּיֹום ַהׁשּ ָרֵאל חֹוֵזר ְוקֹוֵרא: ּבַ י, ְוִיׂשְ ִליׁשִ ְ ּיֹום ַהׁשּ ָקר, ְוֵלִוי ַעד ּבַ ן ּבָ ָרֵאל קֹוֵרא ְוֵיׁש אוֹ  הגה:ֹום. ּבֶ ׂשְ ּיִ   ְמִרים ׁשֶ

                                                

  . רמב"ם (הל' תפילה יג,יז). ריא"ז (הלכה ה סעי' א). סי' שצד)אור זרוע (. או"ח תרפד,א. מקורות: 20

, שלוי קורא עד 'לחנוכת המזבח', וישראל קורא קרבנו 'המנהגים'העיר שב'דרכי משה' (אות א) כתב על פי ספר ל. או"ח תרפד,א. יש 21

  וכה, אות לא). סי' שצד). ספר המנהגים (לרבי יצחק אייזיק טירנא, חנאור זרוע (מקורות:  .וצ"בשל נחשון שלם. 

ּיֹום ָהִראׁשֹון (במדבר ו,כב. זה לשונו: "22 ְקִריב ּבַ ן ַהּמַ ת ּכֲֹהִנים ַעד סֹוף ָקְרּבַ ְרּכַ ּיֹום ָהִראׁשֹון קֹוִרין ִמּבִ יא - ּבַ ן ָנׂשִ ִני קֹוִרין ָקְרּבַ ֵ ז,יז), ּוַבּיֹום ַהׁשּ

ִני (שם ז,יח ֵ ׁשּ ִהְקִריב ּבַ ִמיִני- ׁשֶ   ."..כג), ְוֵכן ַעד יֹום ׁשְ

  ור' לעיל.. (הל' תפילה יג,יז, אות ל). רמב"ם והגמ"י (סוכה, נ"ה א', ד"ה אתקין). או"ח תרפד,א. מקורות: תוספות 23

  ). ור' עוד לעיל. מסכת סופרים (כ,י. או"ח תרפד,א. מקורות: 24
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ָכל יֹום; ְוֵכן נֹוֲהִגין  ּיֹום ַהג', ְוֵכן ּבְ ַהְינּו ּבַ ַאֲחָריו, ּדְ ּלְ ּיֹום ׁשֶ הֹות ַמְימֹוִני פי''ג);ּבַ ל  (ַהּגָ ִמיִני, ְוגֹוְמִרין ּכָ ְ ּיֹום ַהׁשּ ִמיִני ַמְתִחיִלין: ּבַ יֹום ׁשְ ּבְ

ה ִראׁשֹוָנה ָרׁשָ ַהֲעלֹוְתָך  ַהֵסֶדר, ְוקֹוִרין ּפָ ל ּבְ נֹוָרה(ׁשֶ ה ֶאת ַהּמְ ן ָעׂשָ ם ּכֵ   (ִמְנָהִגים). )ְונֹוֲהִגים ְלַסּיֵ

  ראש חודשב קריאה והפטרה

  בפורים "ויבא עמלק". בראשי חדשים "ובראשי חדשיכם".  (שנינו במשנה)  ')ל"א א(

   25ראש חודש שחל להיות בשבת, מפטירין "והיה מדי חדש בחדשו".

  מפטירין "ויאמר לו יהונתן מחר חדש". (שהוא שבת)מאתמול  ,(ביום ראשון)באחד בשבת  דש)(ראש חו חל להיות

אמר רב הונא: ראש חדש אב שחל להיות בשבת, מפטירין "חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי היו עלי  ')ל"א ב(

  לטורח".

  בתשעה באב גופיה, מאי מפטרינן? וכו' מקרא מאי?

(... ועשיתם פסל תמונת כל ועשיתם הרע בעיני ה' ג עלמא למיקרי "כי תוליד בנים אמר אביי: האידנא נהו(ומסיק) 

  ומפטירין "אסוף אסיפם". ",אלוהיך להכעיסו)

  שיטות הראשונים

כי  ',השמים כסאי'אין מפטירין  ,ואי מיקלע ראש חודש אלול בשבת, המרדכי: כתב ראש חודש אלול שחל להיות בשבת

שהן כתובות  ',ויאמר לו יהונתן'ומפני  ',השמים כסאי'נהגו לדלג ז' דנחמתא מפני  שפייר"אוב .אין מדלגין ז' דנחמתא

. וכן פסק וז' דנחמתא בשום הפטרה אחרת כלל שאין מדלגין תלתא דפורענותא, ר"ד אבודרהםודעת  26.בתלמוד

   28.'השמים כסאילהפטיר 'כתב שנהגו  והרמ"א 27.השו"ע

גם  ין 'מחר חודש'. ואם חלביום א', מפטירחל כתב, שכשראש חודש  האשכול: אחד בשבתבראש חודש שחל להיות 

ורק  29מפטיר כרגיל.להיפך, שכשחל רק ביום א',  כתב ובאורחות חיים'השמים כסאי'.  ןבשבת וגם ביום א', מפטירי

היה ראש חודש בשבת ויום ראשון, ואז היא מעניינא דיומא, מפטירין 'מחר חודש', להזכיר שמחר יחל כשראש חודש 

   30.31כאשכולפסק  והשו"ע. גדולי צרפתכמו היום. וכן נהגו 

                                                

ְסִאיּכֹה ָאַמר ה' : כד- ישעיהו סו,א. 25 ַמִים ּכִ ָ ְבנּו ְוָהָאֶרץ ֲהדֹם ַרְגָלי ֵאי ֶזה בַ  ַהׁשּ ר תִּ ָחְדׁשוֹ ... ִלי ְוֵאי ֶזה ָמקֹום ְמנּוָחִתיִית ֲאׁשֶ י חֶֹדׁש ּבְ  ְוָהָיה ִמּדֵ

ר לְ  ׂשָ ּתֹו ָיבֹוא ָכל ּבָ ּבַ ׁשַ ת ּבְ ּבָ י ׁשַ ֲחֹות ְלָפַני ָאַמר ה'ּוִמּדֵ תַּ   ... ִהׁשְ

ד"ה אבל)  ' ב',בו התוספות בפרק כל שעה (פסחים משהן כתובות בתלמוד אין בכך כלום שכבר כת ע"פשא ,וכתב עוד שם בהגהות. 26

  .התלמודדבכמה דברים אנו סומכין על הספרים החיצונים ומניחין דברי 

וכן נוהגין להפטיר ז' דנחמתא גם  .ן ראוי לסמוך על דבריוולכ ,והוא היה בקי בהני מילי טובא. הב"י הביא דברי האבודרהם, וכתב, 27

 לזכר ',והיה מידי חודש'ופסוק  'השמים כסאי'ואחר שגמרו ההפטרה אומרים פסוק ראשון מהפטרת  ,כשחל ראש חודש בשבת

  .שהיום ראש חודש

  "ד בב"י). אבודרהם (סדר הפרשיות וההפטרות; הו. )(סי' תתלא, והגהה מרדכי. מקורות: או"ח תכה,א. 28

  .אינה מאחת מהנה ,, וזאתשלעולם אין מפטירין אלא במאי דסליק מיניה, או מעניינא דיומא. 29

לזכר שמחר גם כן הוא ראש  ',תןויאמר לו יהונ'אחרון מהפטרת ונוהגים לומר אחר כך פסוק ראשון . או"ח תכה,ב. וכתב השו"ע ש30

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 ל"א| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

יֶכם : מפטירין 'ראש חדש אב שחל להיות בשבת יָחְדׁשֵ ְנָאה ַנְפׁשִ ְעָיהוּ , דהיינו ''ּומֹוֲעֵדיֶכם ׂשָ  .הרי"ףוכן כתב  .'ֲחזֹון ְיׁשַ

ְמעּו מפטירין ', ודרב כהנא פסיקתאוהגין על פי נשאנו אין נוהגין כן, אלא ועוד,  ,, ר"ןמרדכיתוספות, רא"ש, ו וכתב ׁשִ

פּוְרֲענּוָתא', ומשם ועד ראש השנה 'ֵשב השו"עוכן פסק  32'.ה'ְדַבר  ָלָתא ּדְ , שמפטירין מי"ז בתמוז עד ט' באב 'תְּ

ֶנָחָמָתא'   33'.כתב שבמקום שאין מנהג, יקרא הפטרה 'השמים כסאי והרמ"א .'אתָּ בְ יוּ ְת י דִ תֵּ ְר תַּ ', ואח"כ ּדְ

 ,ה"כ אנו מוציאין שתי תורותוובי אש השנהובר סוכות, שבועות,, בפסחעל מנהגנו ש: מפטירקי המוספים בקריאת פסו

 רי"ד וריא"זכתבו  ,בתלמוד בבלי וירושלמיולא  תוספתא,לא ב, במשנהלא וזה אינו שנוי  ,וקורין אחת בקרבנות היום

הביא ראיה לכך  וראבי"ה 35.הגאוניםלסדר התפילה על ידי  שנכנס ,ור"ן, מרדכירא"ש, רשב"א, וכן כתבו  34.חובה שאינו

  36.מירושלמי

  שולחן ערוך

( ח, הלכות ראש חודש, סימן תכג   (או"

בֶ   ב.  . ְוֵלִוי חֹוֵזר ְוקֹוֵרא ְוָאַמְרתָּ ְוקֹוֵרא ֶאת ַהּכֶ ר, ַצו, ְוָאַמְרתָּ ֵהם: ַוְיַדּבֵ סּוִקים ׁשֶ יְוקֹוֵרא ַהּכֵֹהן ג' ּפְ ִרית ָהֵאיָפה. ׂש ֶאָחד, ַוֲעׂשִ

יֶכם, ַעד סֹוף. י ָחְדׁשֵ יֶכם. ּוְרִביִעי קֹוֵרא ּוְבָראׁשֵ י ָחְדׁשֵ ִמיד ַעד ּוְבָראׁשֵ ָרֵאל קֹוֵרא עֹוַלת תָּ   ְוִיׂשְ
ח, הלכות ראש חודש, סימן תכה)   (או"

בַ   א.  ל ׁשֶ ּלֵ ֲחִרית ּוִמְנָחה ִמְתּפַ ת, ַעְרִבית ׁשַ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ת רֹאׁש חֶֹדׁש ׁשֶ ּבָ ל ׁשַ יר ׁשֶ ֲעבֹוָדה, ְוֵאינֹו ַמְזּכִ ע ְואֹוֵמר ַיֲעֶלה ְוָיבֹא ּבָ

ֵסֶד  ְבָעה ּבְ ִראׁשֹון ׁשִ ֵני ְסָפִרים ְוקֹוִרין ּבָ ַיֲעֶלה ְוָיבֹא, ּומֹוִציִאין ׁשְ י  ר ַהּיֹום,ּבְ ת ּוְבָראׁשֵ ּבָ ַ ִני קֹוֵרא ַמְפִטיר ּוְביֹום ַהׁשּ ֵ ּוַבׁשּ

יֶכם ַעד  ה, ּוַמְפִטיִריןסֹוף ַהּפָ ָחְדׁשֵ ְסִאי ָרׁשָ ַמִים ּכִ ָ ן ְלֵעיל ִסיָמן רפ''ד ס''ב( ַהׁשּ ל רֹאׁש חֶֹדׁש ַעּיֵ יר ׁשֶ , חּוץ ֵמרֹאׁש חֶֹדׁש )ְוִאם ַמְזּכִ

ה סֲֹעָרה.  ְפִטיִרין ֲעִנּיָ ּמַ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ְסִאי (טּור ּוָמְרדְּ  הגה:ֱאלּול ׁשֶ ַמִים ּכִ ָ ֵני ָהִעיר ּוִמְנָהִגים) ְוֵכן ְוֵיׁש אֹוְמִרים ַהׁשּ ֶרק ּבְ ַכי ּפֶ

ְמִדינֹות ֵאּלוּ  ֵני ָהִעיר ּוִמ  .נֹוֲהִגין ּבִ ֶרק ּבְ ַכי ּפֶ ְמעּו (ַאּבּוַדְרַהם ּוָמְרּדְ ת, ַמְפִטיִרין ׁשִ ּבָ ׁשַ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ְוֵיׁש אֹוְמִרים  ,ְנָהִגים)ֲאָבל רֹאׁש חֶֹדׁש ָאב ׁשֶ

ְסִאי ְוכֵ  ַמִים ּכִ ָ ֵאין ִמְנָהג, (ת''ה ִסיָמן י''ט ּוִמְנָהֵגי מהרא''ק)ַהׁשּ ָמקֹום ׁשֶ ר ּבְ ה  .ן ִעּקָ ָרׁשָ ל ּפָ ׁשֶ ּיֹות, ַמְפִטיִרין ּבְ ָרׁשִ ד' ּפָ ְוִאם ֵאַרע רֹאׁש חֶֹדׁש ּבְ

ן ִסיָמן תרפ''ה ִן ְלַקּמָ   .(ִמְנָהִגים), ְוַעּיִ

                                                                                                                                                                         

. (הל' קריאת התורה, אלבק)ים רק הפטרת ראש חודש. מקורות: אשכול . והרמ"א כתב שאין להפסיק מנביא לנביא, ואומרחודש

  .(ח"א, הל' קריאת ס"ת, סעי' ס)אורחות חיים 

  . וההפטרה כשחל ראש חודש טבת להיות בשבת, ר' לעיל כ"ט ב' בהרחבה, בשיטות הראשונים. 31

  כח. - . ירמיה ב,ד32

ל שבת ראש חודש. הרמ"א כתב כן על פי דברי תרומת הדשן (סי' יט) או"ח תכה,א. שהיא הפטרת כ - או"ח תכח,ח. רמ"א  –שו"ע . 33

    חלק על ), ס"ק חתכה,אבביאורו ( אבל הגר"אד"ה אבל) החולקים על דבריהם כאן. שהסתמך בזה על דברי תוספות (פסחים מ' ב', 

. לה עיקר, שכן הוא בפסיקתאשוודאי דברי תוספות דמגי , וכתב שדברי תוספות (פסחים) הם טעות סופר, וכתבדבריהם מכל וכל

  מקורות: רי"ף ור"ן (יא א ברי"ף, ד"ה ר"ח אב). תוספות (ל"א ב', ד"ה ראש חודש). רא"ש (סי' י). מרדכי (סי' תתלא).

  הגאונים וראשי ישיבות שיקרא המפטיר במוספין לגורסם שליח צבור ויאמר אותם בתוך התפילה. רי"ד. ואינו אלא תיקון. 34

 נןמדאמרי ,וקצת יש סמך לדבר. וישנו בסדר רב עמרם .ואפשר שאחר שנשלם הש"ס תקנוה רבנן סבוראי או הגאוניםהרא"ש כתב, . 35

 . שכל זמן שקורין בהן וכו' ,קרבנות ' אמר לו כבר תיקנתי להם סדר) אמר אברהם לפני הקדוש ברוך הוא רבש"ע וכו'א ב"לקמן (ל

בין בפסח בין  ,שבת שחל להיות בחולו של מועד :הראבי"ה הביא ירושלמי (שלא מופיע לפנינו) שכתוב בו: אמר רבי יצחק נפחא. 36

. וכתב על כך הראבי"ה: 'שים פניך אל גוג'ת ובסוכו ',היתה עלי'ומפטיר  ,ומפטיר קורא במוספין ',ראה אתה אומר אלי'קורין  ,בסוכות

סי' לא; הו"ד בשיבולי הלקט). ריא"ז (מגילה פרק ג הלכה ב  רי"ד (ספר המכריע: מקורות ומשם יש ללמוד על כל מוספי הרגלים.

ה ומדאמרינן דבשאר). סעי' יד). שבלי הלקט (סי' עט). רא"ש (סי' י). רשב"א (מגילה ל"א א'). מרדכי (סי' תתלא). ר"ן (י ב ברי"ף, ד"

 ראבי"ה (ח"ב, מגילה, סי' תקפב). 

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 
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ת, מַ   ב.  ּבָ ׁשַ ֶאָחד ּבְ ָחל ִלְהיֹות ּבְ ָפָניו ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהֹוָנָתן ָמָחר חֶֹדׁש רֹאׁש חֶֹדׁש ׁשֶ ּלְ ת ׁשֶ ּבָ ׁשַ ה סֲֹעָרה ְולֹא (ְפִטיִרין ּבְ ְוֵאין ּדֹוִחין ֲעִנּיָ

ּום ָמָחר חֶֹדׁש  ְמעּו ִמׁשּ ְסִאי ְונֹוהֲ (ִמְנָהִגים) )ׁשִ ַמִים ּכִ ָ ת ְויֹום ִראׁשֹון, ַמְפִטיִרין ַהׁשּ ּבָ ֵני ָיִמים, ׁשַ ִגים לֹוַמר . ְוִאם רֹאׁש חֶֹדׁש ׁשְ

ן הּוא רֹאׁש חֹ  ם ּכֵ ָחר ּגַ ּמָ סּוק ִראׁשֹון ּוָפסּוק ַאֲחרֹון ֵמַהְפָטַרת ַוּיֹאֶמר לֹו ְיהֹוָנָתן ְלֵזֶכר ׁשֶ ְך ּפָ ְוֵיׁש אֹוְמִרים  הגה:ֶדׁש. ַאַחר ּכָ

ִביא ְלָנִביא ְוֵאין אֹוְמִרים ַרק ַהְפָטַרת רֹאׁש חֶֹדׁש, (ת''ה ס ֵאין ְלַהְפִסיק ִמּנָ אֹותֹו ׁשֶ י' ב' ּוְפָסָקיו ִסיָמן צ''ד), ְוֵכן נֹוֲהִגין, ֲאָבל ִאם ַהַהְפָטָרה ּבְ

ֵאין ּדֹוִחין ַהַהְפָטָרה תֹות, ׁשֶ ּבָ ָאר ׁשַ ׁשְ רֹאׁש חֶֹדׁש אֹו ּבִ ה ּבְ ן. ְוֵכן ִאם ָהָיה ֲחֻתּנָ ין ּכֵ   .ָנִביא עֹוׂשִ
ח, הלכות ראש חודש, סימן תכח)   (או"

ַתּמּוז וָ   ח.  י דְּ ִמי''ז ּבְ ְרתֵּ ֶנֲחָמָתא, תַּ ֻפְרֲענּוָתא, ז' ּדְ ֻפְרֲענּוָתא .ִתּיּוְבָתאֵאיָלְך ַמְפִטיִרין ג' ּדְ ַבר ה',  :ג' ּדְ ְמעּו ּדְ ְבֵרי ִיְרְמָיהּו, ׁשִ ּדִ

ֶנֲחָמָתאֲחזֹון יְ  ַבע ּדְ ְעָיהּו. ׁשֶ י ֲעָקָר  :ׁשַ ה סֹוֲעָרה, ָאנִֹכי, ָרּנִ יׂש. ּוְביֹום צֹום ַנֲחמּו, ַוּתֹאֶמר ִצּיֹון, ֲעִנּיָ ה, קּוִמי אֹוִרי, ׂשֹוׂש ָאׂשִ

ּפּוִרים ַמְפִטיִרים ְלעֹוָלם ׁש  ָנה ְליֹום ַהּכִ ָ ין רֹאׁש ַהׁשּ ּבֵ ת ׁשֶ ּבָ ְרׁשּו. ּוְבׁשַ ִמְנָחה ַמְפִטיִרין ּדִ ַדְלָיה ּבְ ָנה ּגְ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ּוָבה. ּוְכׁשֶ

ּפּוִרים לְ  ין יֹום ַהּכִ ת ּבֵ ּבָ ׁש ׁשַ ּיֵ ָנה בב''ג, ׁשֶ ָ רֹאׁש ַהׁשּ ׁשֶ ּכְ ִוד. ְוֵיׁש אֹוְמִרים ׁשֶ ר ּדָ ֻסּכֹות ְוקֹוִרין ּבֹו ַהֲאִזינּו, ַמְפִטיר ּבֹו ַוְיַדּבֵ

ּפ  ין יֹום ַהּכִ ּבֵ ת ׁשֶ ּבָ ְרׁשּו; ּוְבׁשַ ּפּוִרים, ַמְפִטיִרין ּבֹו ּדִ ָנה ְליֹום ַהּכִ ָ ין רֹאׁש ַהׁשּ ֶלְך ּבֵ ּיֵ ּוַ ּקֹוִרים ַהֲאִזינּו, ּוִרים ְלֻסּכֹות, ׁשֶ בב''ג, ׁשֶ

  ַמְפִטיִרים ׁשּוָבה. 

ָבָרא ָהִראׁשֹוָנה הגה: סְּ ְנָהג ּכַ ַאֲחרוֹ  .ְוַהּמִ ּיֹות ַמְפִטיִרים ּבָ ָרׁשִ ּקֹוִרין ב' ּפָ ה (טּור) ּוְכׁשֶ ָרׁשָ ָנה ַמְפִטיִרין ֵמֵעין ַהּפָ ָ תֹות ַהׁשּ ּבְ ָאר ׁשַ ַכי פ' ּוִבׁשְ ָנה (ָמְרּדְ

ֵני ָהִעיר) ְלַבד ,ּבְ ִהיא ַהְפָטַרת ַאֲחֵרי מֹות (ִמְנָהִגים). ְונֹוֲהִגי ּבִ ים ׁשֶ ּיִ ַמְפִטיִרין ֲהלֹוא ִכְבֵני ֻכׁשִ ים ּדְ ַאֲחֵרי מֹות ּוְקדֹוׁשִ ה ׂשֹוׂש ּבְ ֲחֻתּנָ ן ְלַהְפִטיר ּבַ

ישׂ  יּ  ,ָאׂשִ ָרׁשִ ל ד' ּפָ אן, ְולֹא ׁשֶ ֶרת ּכָ ְזּכֶ ֶניָה ׁשּום ַהְפָטָרה ַהּנִ ל רֹאׁש חֶֹדׁש ְוֵאין ּדֹוִחין ִמּפָ ַכי פ'  ,ֹות ְולֹא ׁשֶ יָרה (ָמְרּדְ ה אֹו ׁשִ אֹו ָמָחר חֶֹדׁש אֹו ֲחֻנּכָ

ֵני ָהִעיר ְוַהּטּור ּוִמְנָהִגים) ִביא ְלָנִביא. וְ  ,ּבְ ִגין ִמּנָ ֵאין ְמַדּלְ ֵאר ְלֵעיל ִסיָמן תכ''ה ּדְ ֶניָה. ּוְכָבר ִנְתּבָ ָאר ַהְפָטרֹות ּדֹוִחין ִמּפָ ם ַגם נִ ֲאָבל ׁשְ ֵאר ׁשָ ְתּבָ

אן רֹות ּכָ ְזּכָ ּנִ ל רֹאׁש חֶֹדׁש ַאַחת ֵמֵאּלּו ַהְפָטרֹות ׁשֶ ֵני ׁשֶ   .ָסִעיף ב' ִאם ּדֹוִחין ִמּפְ

  הקריאה בתעניות

  ברכות וקללות, ואין מפסיקין בקללות.  (קוראים)בתעניות  (שנינו במשנה:) ')ל"א ב(

  ? (שאין מפסיקים בקללות) מנא הני מילי

ְמָאס 'ה"מּוַסר  מר רבי אסי: דאמר קרא:אמר ר' חייא בר גמדא א ִני ַאל תִּ    37."ּבְ

  ענות. ריש לקיש אמר: לפי שאין אומרים ברכה על הפור

  אלא היכי עביד? 

  : כשהוא מתחיל, מתחיל בפסוק שלפניהם. וכשהוא מסיים, מסיים בפסוק שלאחריהן. תנא

אמר אביי: לא שנו אלא בקללות שבתורת כהנים. אבל קללות שבמשנה תורה, פוסק. מאי טעמא? הללו 

 (שבדברים)הגבורה אמרן. והללו , ומשה מפי ("ואם לא תשמעו לי, ולא תעשו...")בלשון רבים אמורות  (שבויקרא)

  בלשון יחיד אמורות ומשה מפי עצמו אמרן. 

  שיהו קורין קללות שבתורת כהנים קודם עצרת,  ,עזרא תיקן להן לישראל :שמעון בן אלעזר אומר : רביתניא

                                                

תֹוַכְחּתוֹ והמפסיק בהם מראה עצמו שקשה לו לקרותן. ובמסכת סופרים יליף לה מסיפיה דקרא ". משלי ג,יא. 37 קֹץ ּבְ ", אל תעשו ְוַאל תָּ

 . קוצין קוצין, פסקים פסקים

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 ל"א| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  

  ושבמשנה תורה קודם ראש השנה. 

  .ש לקיש: כדי שתכלה השנה וקללותיהמאי טעמא? אמר אביי ואיתימא רי

  !כהנים, אטו עצרת ראש השנה היא?בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי שתכלה שנה וקללותיה, אלא שבתורת 

 : ובעצרת על פירות האילן. דתנןאין, עצרת נמי ראש השנה היא, 

  שיטות הראשונים

רב בשם כתב  והטור 38.סופרים מסכתעל פי שאנו נוהגים לקרוא 'ויחל',  ורא"ש תוספותכתבו : בתעניות ברכות וקללות

שבכל תעניות צבור , כתב רב שר שלוםבשם ו 39' באב.חוץ מבט ',ויחל'קורין  ,בפסוק דוקאשבתעניות הכתובים , עמרם

שבשבע תעניות אחרונות, קוראים  הטורוכתב  .'ויחל'אומרים  ,כל דבר הצריך להםוכל תעניות שגוזרים על הגשמים ו

ֵאַרע ַלֲאבֹוֵתינּו כתב " והרמב"ם ברכות וקללות. ֶ ין ַעל ַמה ׁשּ ָאנּו ִמְתַעּנִ ֲעִנּיֹות ׁשֶ ָאר ַהתַּ ְנָחהקֹוִר  -ּוִבׁשְ ֲחִרית ּוַבּמִ ַ ׁשּ 'ַוְיַחל ... ין ּבַ

ה' ֶהן ..מֹׁשֶ ּצֶֹרת ָוֶדֶבר ְוַכּיֹוֵצא ּבָ גֹון ּבַ רֹות, ּכְ ֵני ַהּצָ ּבּור ִמּפְ ּגֹוְזִרין אֹוָתן ַהּצִ ֲעִנּיֹות ׁשֶ ׁשּובּו  -. ּוַבתַּ ּיָ ֵדי ׁשֶ ָרכֹות ּוְקָללֹות, ּכְ קֹוִרין ּבְ

ְמעּו אֹוָתן. ׁשְ ּיִ ׁשֶ ַנע ְלָבָבם ּכְ    40.כרב עמרםפסק  והרמ"א .כרב שר שלוםפסק  והשו"ע "ָהָעם ְוִיּכָ

, מבואר שאין קוראים בתענית בשחרית, דמצפרא כינופיא , ל' ב',בגמרא לעיל: קריאת התורה בתענית בשחרית ומנחה

 41גם בשחרית וגם במנחה. 'ויחל', שהמנהג היום לקרוא בתענית הראשונים. וכתבו רוב ככל מתאספים אנשים לתשובה

  42.השו"עוכן פסק 

תֹוַרת ּכֲֹהִנים ְקָללוֹ , "הרמב"ם: כתב ואין מפסיקין בקללות ּבְ א ֶאָחד קֹוֵרא אֹוָתן, ַמְתִחיל  -ת ׁשֶ ֶהן, ֶאּלָ ֵאין ַמְפִסיִקין ּבָ

ֵנה ּתֹוָרה  ִמׁשְ ּבְ ַאֲחֵריֶהן. ּוְקָללֹות ׁשֶ ּלְ סּוק ׁשֶ ּפָ ם ּבַ ְפֵניֶהן ּוְמַסּיֵ ּלִ סּוק ׁשֶ ּפָ ֶהן, ּפֹוֵסק. ּוְכָבר ָנהֲ  -ּבַ ּלֹא ִאם ָרָצה ִלְפסֹק ּבָ גּו ָהָעם ׁשֶ

א ֶאָחד קֹוֵרא אֹוָתן. ֶהן, ֶאּלָ   43.השו"ע" וכן כתב ִלְפסֹק ּבָ

                                                

 ורין 'ויחלאבל בתעניות אחרות, ק דגרסינן התם: בתענית של תשעה באב ובשבעה אחרונות של עצירת גשמים, קורין ברכות וקללות.. 38

 .ולא פליגי ,בשבעה תעניות אחרונותנמי איירי בט' באב ו תיןמיהו איכא למימר דמתניוכתב הרא"ש, . משה', ומפטיר 'דרשו ה''

 , ורק במנחה 'ויחל'. השבוע שבשאר תעניות קוראים בשחרית פרשתהגר"א (תקסו,א, ס"ק ד) הבין בדעתו, . 39

). ד"ה ר"חב', (ל"א  ספותתו. )(יז,זמסכת סופרים מקורות:  .), עיי"שס"ק ד(על פי ביאור הגר"א  .בתקסו, –ח תקסו,א. רמ"א או" –שו"ע . 40

  טור (או"ח תקסו; תקעט). רמב"ם (הל' תפילה יג,יח). רא"ש (סי' י). 

בספר תורה בפרשת  (שחרית ומנחה) וקורין תרי זימני ,לדידן דלית לן כנופיא ם תאמר,וא, (י א ברי"ף, ד"ה גרסינן בגמרא) וכתב הר"ן. 41

אנן נמי  ,ולא היו קורין בענינו של יום ,איכא למימר דכיון דקמאי תקון הפסקה בתענית ?אמאי לא קרינן בצפרא מענינא דיומא ,ויחל

   . לא קרינא

  מקורות: ר' לעיל. . ח תקסו,אאו". 42

כל אין קפידא. ומ, השמש ששוכרין אותו לזהדדוקא  .פיד על מי שעלה לתוכחהמהרי"ל הקוכתב המשנ"ב (ס"ק יז),  .ח תכח,ואו". 43

דכיון  ;ולא יארע לו שום דבר רע ,אם קראוהו בודאי צריך לעלות (דמי שקראוהו לעלות לס"ת ואינו עולה גורם שיתקצרו ימיו) מקום

ָבר ָרעׁשֹוֵמ " ,שעולה משום כבוד התורה ונכון  ,קורא בעצמו עולה. ובהרבה מקומות נוהגין שהש"ץ ה" (קהלת ח,ה)ר ִמְצָוה לֹא ֵיַדע ּדָ

  מקורות: רמב"ם (הל' תפילה יג,ז).  עיי"ש. .הוא

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 ל"א| דף:  דפרק: 



 

 

  

  

  

  שולחן ערוך

ח, הלכות תענית   )תקסו, סימן (או"

ה ה' ָהעֹוֶנה ְלַעּמ   א.  רּוְך ַאתָּ ין ּגֹוֵאל ְלרֹוֵפא, ְוחֹוֵתם: ּבָ ִליַח ִצּבּור ֲעֵננּו ּבֵ ַתֲעִנית ִצּבּור אֹוֵמר ׁשְ ֵעת ָצָרה  וֹ ּבְ ָרֵאל ּבְ ַכח (ִיׂשְ ְוִאם ׁשָ

ן ְלֵעיל סֹוף ִסיָמן קי''ט ִמים. ; ָסִעיף ד'), ַעּיֵ ָאר ַהּיָ ׁשְ ָחל ּבִ ין ׁשֶ י ּבֵ ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ׁשֵ ָחל ּבְ ין ׁשֶ ֲחִרית ּוְבִמְנָחה, ּבֵ ׁשַ  הגה:ְוקֹוִרים ַוְיַחל ּבְ

חֲ  ְרׁשּו, ּוְבׁשַ ִמְנָחה, ּדִ ת ּוַמְפִטיִרין ּבְ ּבָ ֶעֶרב ׁשַ ָחל ּבְ ׁשֶ ָאב, ְוקֹוִרים ֲאִפּלּו ּכְ ָעה ּבְ ִתׁשְ רֹאׁש  .(ַמֲהִרי''ל)ִרית ֵאין ַמְפִטיִרין, חּוץ ִמּבְ ים ּבְ ְוִאם ִמְתַעּנִ

ֲעִנית  ל תַּ ׁשֶ אׁש חֶֹדׁש, ּוִמְנָחה ּבְ ה רְֹ ָרׁשָ ֲחִרית ּפָ ַתֲעִנית ּוֵבית חֶֹדׁש, קֹוִרים ׁשַ ם רֹוֵקַח)(ר''ן ספ''ק ּדְ ׁשֵ   .יֹוֵסף ּבְ

נִ   ב.  י ְוׁשֵ ִני ַוֲחִמיׁשִ ַתֲעִנּיֹות ׁשֵ בֹא ֲעֵליֶהם, ְוֵכן ּבְ ּלֹא תָּ ל ָצָרה ׁשֶ ֲעִנית ַעל ּכָ ּבּור ּגֹוְזִרים תַּ ַהּצִ ׁשֶ ַסח ּכְ ַאַחר ַהּפֶ ְוַאַחר ֶהָחג, י ׁשֶ

ין ּגֹוֵאל לְ  ִליַח ִצּבּור ֲעֵננּו ּבֵ ּבּור, ָנֲהגּו ָהִראׁשֹוִנים לֹוַמר ׁשְ ַנז ְלִהְתַעּנֹות ַהּצִ ּכְ ַאׁשְ ּנֹוֲהִגים ּבְ ִמיהּו  הגה:רֹוֵפא, ְוִלְקרֹות ַוְיַחל. ׁשֶ

ׁשַ  בּוַע ּבְ ָ ת ַהׁשּ ָרׁשַ ב' ְוה' ֵאין ּדֹוִחים ּפָ ֲעִנית ּבְ ה ְולָ ִאם ָקְבעּו ַהתַּ ָרׁשָ ּפָ ֲחִרית ּבַ ׁשַ א קֹוִרין ּבְ ְלַבד ,ֶעֶרב קֹוִרין ַוְיַחלֲחִרית, ֶאּלָ ין  ,בה''ב ּבִ ְתַעּנִ ּמִ ׁשֶ

ַסח ְוֻסּכֹות ֲחִרית ְוַעְרִבית ַוְיַחל ְוָהֵכי ָנהּוג ,ַאַחר ַהּפֶ ּקֹוִרין ׁשַ   ...ׁשֶ
ח, הלכות ראש חודש, סימן תכח)   (או"

לָּ   . ו א ֶאָחד קֹוֵרא ּכֻ ֶהם, ֶאּלָ תֹוַרת ּכֲֹהִנים ֵאין ַמְפִסיִקין ּבָ ּבְ סּוִקיםם ּוַמְתִחיִליְקָללֹות ׁשֶ ּפְ סּוִקים  ן ּבַ ּפְ ם ּבַ ְפֵניֶהם ּוְמַסּיֵ ּלִ ׁשֶ

י ֵכן נָ  ֶהם, ְוַאף ַעל ּפִ ֵנה ּתֹוָרה ְיכֹוִלין ְלַהְפִסיק ּבָ ִמׁשְ ּבְ ַאֲחֵריֶהם; ֲאָבל ְקָללֹות ׁשֶ ּלְ ֶהםׁשֶ ּלֹא ְלַהְפִסיק ּבָ ּלֹא ( ֲהגּו ׁשֶ ְוֵכן נֹוֲהִגין ׁשֶ

מֹו ַלֲעלֹות ֶאלָּ  ׁשְ ְרֶצהִלְקרֹות ֶאָחד ּבִ ּיִ   .)א קֹוִרין ִמי ׁשֶ

  הקריאה בשני וחמישי

: מקום שמפסיקין בשבת שחרית, שם קורין במנחה. במנחה, שם קורין בשני. בשני, שם קורין תנו רבנן ')ל"א ב(

יהודה אומר: מקום שמפסיקין בשבת שחרית,  בימאיר. ר ורין לשבת הבאה, דברי רביבחמישי. בחמישי, שם ק

  בשני ובחמישי ולשבת הבאה. ו ,שם קורין במנחה

  מקום שמפסיקין בשבת שחרית, שם קורין במנחה ובשני ובחמישי ולשבת הבאה.  אמר רבי זירא: הלכה,

  שיטות הראשונים

, שבכולם קורא כהכרעת רבי זירא, כדעת רבי יהודה הראשוניםפסקו כל : שני וחמישיבמנחה, ובמהיכן קוראים בשבת 

  44.השו"ע. וכן פסק ת שחריתשבבממקום שפסק 

  ךשולחן ערו

ח, הלכות קריאת ספר תורה, סימן קלה)   (או"

ָאה.  ב.  ת ַהּבָ ּבָ י, ּוְבׁשַ ִני ּוַבֲחִמיׁשִ ִמְנָחה, ּוְבׁשֵ ם קֹוִרין ּבְ ֲחִרית, ׁשָ ׁשַ ת ּבְ ּבָ ׁשַ ְפִסיִקין ּבְ ּמַ   . .ָמקֹום ׁשֶ

  

                                                

או של שבוע הבא  ,קרואים בפרשה ראשונה של סדר שבוע העברהשה ושלואם טעו וקראו לוכתב המשנ"ב (ס"ק ד),  ח קלה,ב.או". 44

יג,ג). מקורות: רמב"ם (הל' תפילה  .י תשובה שהביא דעות האחרונים בזהעיין בפתח ,אם הוא מעכב בדיעבד או לא ,לאחר שבוע זה

  רא"ש (סי' יא). 

  ת”בעזהשי
  |  מגילהמסכת: 

 ל"א| דף:  דפרק: 


