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  .לא �ד מגילה

  ?ל"מה היא הקריאה בימי הפסח בחו

  

   האידנא נהוג�לאביי   לברייתא ורב פפא  

   משכו וקחו לכ� צא��מש�    בפסח גלגלומפטירי�, שור אור כשב  ט ראשו�"יו. א

   שור או כשב� תורא   פסח יאשיהוומפטירי�, שור או כשב ט שני דגלויות"יו. ב

   קדש לי כל בכור� קדש   לכ� צא� משכו וקחו�' מ  דחול המועד' א. ג

   א� כס� תלוה את עמי� בכספא   א� כס� תלוה את עמי� 'א  דחול המועד' ב. ד

   פסל ל� שני לוחות� פסל   פסל ל� שני לוחות� 'פ  דחול המועד' ג. ה

 )בעני� פסח שני( וידבר �  ארבמדב  )בעני� פסח שני( וידבר � 'ו  דחול המועד' ד. ו

  את דברי השירה'  להומפטירי� וידבר דוד,  ויהי בשלח פרעה� שלח  שביעי של פסח. ז

  ומפטירי� עוד היו� בנוב,  כל הבכור אשר יולד בבקר�� בוכרא יותוט שני דגל"יו. ח

  

  ?מה היא הקריאה והפטרה בעצרת

  

  ההפטרה  הקריאה  

  בתחילה  מעני� מת� תורה' בחבקוק פרק ג  שבעה שבועות  לתנא קמא

   דומיא דסיני�במרכבה דיחזקאל   לישיבחדש הש  לאחרי�

  ל"האידנא בחו   דומיא דסיני�במרכבה דיחזקאל   בחדש השלישי  ביו� הראשו�

  מעני� מת� תורה' בחבקוק פרק ג  שבעה שבועות  ביו� השני

  

  ?והפטרה בראש השנהמה היא הקריאה 

  

  ההפטרה  הקריאה  

 בתחילה  הב� יקיר לי אפרי�  בחדש השביעי  לתנא קמא

  הפרקי� ראשוני� בשמואל'  ב�בחנה   פקד את שרה' וה   אומרי�ליש

 האידנא   הפרקי� ראשוני� בשמואל'  ב�בחנה   פקד את שרה' וה ביו� הראשו�

  הב� יקיר לי אפרי�  והאלהי� נסה �בעקדה   ביו� השני

  

  ?כ"מה היא הקריאה והפטרה ביוה

  

  ההפטרה  הקריאה  

   בעני� הצו� �ונשא כי כה אמר ר�   פרשת אחרי מות  בשחרית

   בעני� כח התשובה�בספר יונה   בעריות דפרשת אחרי מות  במנחה
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  .מגילה ד� לא

  ?ל"מה היא הקריאה והפטרה בימי סוכות בחו

  

  ההפטרה  הקריאה  

   בעני� חג הסוכות�' הנה יו� בא לה   שור אור כשב�פרשת מועדות   ט ראשו�"יו

  והיה בסוכות�ויקהלו אל המל� שלמה    שור אור כשב�פרשת מועדות  ט שני דגלויות"יו

  )בטבלא במשנה' ע(בקרבנות החג     בימי חול המועד

כל הבכור ומתחיל מעשר תעשר  שמיני עצרתב
1

   בעני� שמיני עצרת�ויהי ככלות שלמה  

 תפלת שלמה המל��ויעמוד שלמה   פרשת וזאת הברכה  בשמחת תורה
2

  

  

  ?שבת חול המועדהפטרה במה היא הקריאה ו

  

  ההפטרה  הקריאה  

 דיחזקאל�בעצמות היבשות   בשבת חול המועד פסח
3

  

  בשבת חול המועד סוכות

  ראה אתה אומר אלי 
   דזכריה�ביו� בא גוג   רגלי�'  דנזכר ש� עני� ג�

  

  :מגילה ד� לא

  ?מה היא הקריאה והפטרה בתשעה באב

  

  ההפטרה  הקריאה  

  שמעו ליוא� לא ת  אחרי� אומרי�ל

  ד אנה ינאצני הע� הזהע  רבי נת� בר יוס�ל

  עד מתי לעדה הרעה הזאת  יש אומרי�ל

   :לרב
  איכה היתה לזונה

  �אסו� אסיפ  כי תוליד בני�   האידנא נהגו� אבייל

  

  

                                                           

1
ינו ייל בפרשה הקודמת לה דהחכא� מת, "כל הבכור"שלא כמו בשמיני של פסח שמתחיל מ 

כמצות מעשר עני וצדקה והלואה , יש בה הרבה מצות וחוקי� ומשו� ש"עשר תעשר"מפרשת 
 . נוהגי� בזמ� סוכות שהוא זמ� האסי�אוכל דיני� ל, ושילוח עבדי�

2
פרק ראשו�  ("ויהי אחרי מות" דיש מקומות שנהגו להפטיר ב,)ה למחר"בד(' כתבו התוס 

 .]וכ� המנהג בזמ� הזה[ .)ביהושע
3

אות� ו, שבט אפרי� שיצאו מוקד� והרגו� יושבי פלשתי�מאנשי , דמיירי בעני� יציאת מצרי� 
 .יה יחזקאל בבקעת דוראיהח


