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מגילה לא: � בעני� מנהגי א"י בקריאת התורה 

 

סדר קריאת התורה בזמ� התלמוד 
 1.1

מגילה כט: 
מאי פרשת שקלי� רב אמר צו את בני ישראל ואמרת אליה� את קרבני לחמי ושמואל אמר כי תשא וכו',   

מיתיבי חל להיות בפרשה הסמוכה לה בי� מלפניה ובי� מלאחריה קורי� אותה וכופלי� אותה, בשלמא 
למ"ד כי תשא היינו דמתרמי בההוא זימנא אלא למ"ד צו את קרבני מי מתרמי בההוא זימנא, אי� לבני 

מערבא דמסקי לאורייתא בתלת שני�. 
 

 1.2
מגילה לא: 

מאי פרשת שקלי� רב אמר צו את בני ישראל ואמרת אליה� את קרבני לחמי ושמואל אמר כי תשא, וכו',   
עזרא תיק� לה� לישראל שיהו קורי� קללות שבתורת כהני� קוד� עצרת ושבמשנה תורה קוד� ר"ה מאי 

טעמא אמר אביי ואיתימא ריש לקיש כדי שתכלה השנה וקללותיה בשלמא שבמשנה תורה איכא כדי 
שתכלה שנה וקללותיה אלא שבתורת כהני� אטו עצרת ראש השנה היא אי� עצרת נמי ראש השנה היא 

דתנ� ובעצרת על פירות האיל�.   
 

 1.3
מגילה לא. 

יו"ט הראשו� של חג קורי� בפרשת מועדות שבתורת כהני� ומפטירי� הנה יו� בא לה' והאידנא דאיכא תרי 
יומי למחר מיקרא ה"נ קרינ� אפטורי מאי מפטירי� ויקהלו אל המל� שלמה, ושאר כל ימות החג קורי� 

בקרבנות החג, יו"ט האחרו� קורי� כל הבכור מצות וחוקי� ובכור ומפטירי� ויהי ככלות שלמה למחר קורי� 
וזאת הברכה ומפטירי� ויעמד שלמה.  

 
 1.4

תוס' מגילה לא: ד"ה קללות שבת"כ 
קללות שבת"כ קוד� עצרת ושבמשנה תורה קוד� ראש השנה. שאלו בבית המדרש של רבינו נסי� למה 

מחלקי� פרשת נצבי� ויל� לשני� כשיש ב' שבתות בי� ר"ה לסוכות בלא יוה"כ ואי� מחלקי� מטות ומסעי 
שארוכות יותר והשיב לפי שבאת� נצבי� יש קללות שקלל ישראל ורוצה לסיימ� קוד� ר"ה וכו', לכ� 

נראה לי הטע� שאנו מחלקי� אות� לפי שאנו רוצי� להפסיק ולקרות שבת אחת קוד� ר"ה בפרשה שלא 
תהא מדברת בקללות כלל שלא להסמי� הקללות לר"ה ומטע� זה אנו קורי� במדבר סיני קוד� עצרת כדי 

שלא להסמי� הקללות שבבחוקותי לעצרת.  

 

 
שינוי בפסוקי התורה במערבא 

 2.1
קידושי� ל. 

במערבא פסקי ליה להאי קרא לתלתא פסוקי ויאמר ה' אל משה הנה אנכי בא אלי� בעב הענ�. 
 
 

קריאת התורה באר� ישראל 
 3.1

רמב"� הלכות תפילה פרק י"ג הלכה א' 
המנהג הפשוט בכל ישראל שמשלימי� את התורה בשנה אחת, מתחילי� בשבת שאחר חג הסוכות וקורי� 

בסדר בראשית בשניה אלה תולדות בשלישית ויאמר יי' אל אבר� וקוראי� והולכי� על הסדר הזה עד 
שגומרי� את התורה בחג הסוכות, ויש מי שמשלי� את התורה בשלש שני� ואינו מנהג פשוט. 

 

 3.2

משנה ברורה סימ� תכ"ח סק"י 
כשחל יו� א' של פסח בשבת אז בני א"י שעושי� פסח רק שבעה ימי� קורי� בשבת שאחריו פ' שמיני וא"כ 

ממילא יותר לה� בשנה שבת אחת בלי סדרה וע"כ יש מפרידי� אפילו בשנה פשוטה תזריע ומצורע ויש 
מפרידי� בהר ובחוקותי וא� היא מעוברת מפרידי� ג� מטות ומסעי.  



 
 3.3

מדרש רבה אסתר, פתיחתא אות ג' 
ואי� קונה, למה אי� קונה רב אמר ע"י שלא הקנית� דברי הברית שאי� בכ� מי קונה דברי חמשה ספרי 

תורה מני� של קונה. 
  

 3.4
מספר הסדרות והפרשיות ע"פ חומש בהוצאת קור� (דוגמא לחומש בהוצאת קור� מופיע באתר) 

 
פרשיות סדרות ספר 

12 43 בראשית 
11 29 שמות 
10 23 ויקרא 
10 32 במדבר 
11 27 דברי� 

 
 

 3.5
שולח� ערו� או"ח סימ� תרס"ח סעי� ב' 

שחרית מוציאי� שלשה ספרי� וקורי� באחד מוזאת הברכה עד סו� התורה ובשני בראשית עד אשר ברא 
אלהי� לעשות ובשלישי ביו� השמיני עצרת, ומפטיר ויהי אחרי מות משה. 

 
 3.6

והגהות הגר"א ש� 
שחרית מוציאי� שלשה ספרי� וקורי� כו'. כמו בשמחת תורה בחו� לאר�. 


