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1465מספר , בפ"תש, רעמצ   תרשפ

 

 סדר קריאת התורה בחג הפסח 
אליעזר דניאל יסלזון 

 הרקע 
 

של   חגים  חוגגים  אנו  בשנה  פעמים  שלוש 
שמונה   עד  קבעו  חכמים  וימים,  שבעה 

 בחגים אלה. קריאת התורה את בהתאם 
 

קוראים  החנוכה  ובחג  הסוכות  בחג 
ר בתורה, וקמו היום קטע נוסף מאות בכל  

הפסחלואילו   מימי  אחד  חכמים   כל    קבעו 
נפרדת לה  ;קריאה  פרשיות  ים  שמונה  קטו 

הן או ש  המספרות את סיפור החג  מהתורה
אותו הרגלים,   מאזכרות  משלושת  כאחד 

  1ה אחת בכל יום.ייא פרשווקבעו לקר
 

 המפתח של אביי 
 

כתוב  ימי חג הפסח  ל  המיוחד  הקריאהסדר  
מגילה ע"א()  במסכת  שדכו  , לא  קל  יהיה  י 

  :הבא 'המפתח', הציע אביי את ותולזכור א
 

עלמא  נהוג  והאידנא  אביי:  אמר 
בכספא  למיקרי:   קדש  תורא  משך 

בוכרא.   שלח  במדברא  ועתה  )פסל 
לקר העולם  השור,   : אונוהג  משוך 

שלח  במדבר,  פסול  בכסף,  קדש 
 הבכור(.

 

ס סדר  יאביי  את  בארבעכם   ההקריאה 
ההקשר לל  גב  כרןזוגות של מילים שקל לזו

שלה והםןהלוגי  שמונה    יםמייצג   ,  את 
הפסח חג  ימי  בשמונת  בתורה    . הקריאות 
 : ואלה הפרשיות בהתאם למפתח של אביי

הפתיחה    , משוך[  1] שם  ח ּו  ּו כ ׁש  מ  "על    ּו ק 
, ע"ש הפתיחה  תורא[  2. ](ב:כאשמ' י)  "ָלֶכם

)ֵעז  ֹוא  ב ׂשֶ כֶ   ֹוא  ר ׁשֹו " ](וי' כב:כז"  ,  שד ק [  3. 

 
יסלזמ* המאליעזר  יו"ר  הוא  לתורה  ון  הגבוה  כון 

 .אילן -באוניברסיטת בר
רבנות  ובחג הסוכות קוראים בכל יום את סדר ק  1

. בחנוכה קוראים כל יום  "פינחס"היום מפרשת  
בעוק שהוקרב  אחר  נשיא  של  חנוכת    תרבן 

בפרשת    ,המשכן    חג   עבור.  "נשא" כמתואר 
הכולפסה קטעים  שמונה  לוקטו  את  ח  גם  לים 

השמ היום  בגולקריאת  הנחוג  שני  יני  כיו"ט  ה 
   של גלויות.

הפתיחה   י   ֶּדׁש ק  " ע"ש  )רֹוכּב    לכָ   ל  שמ'  " 
](יג:ב הפתיחה  בכספא [  4.  ע"ש  ם",    ֶסף ּכֶ   א 
ֶוהּת     ש ע" ,פסול[ 5] .(שמ' כב:כד" )יּמ  ע   ֶאת ל 

ך   ָסל ּפ  "הפתיחה   ת  ֵניׁש    ל  לד:ב) "ֻלח  .  (שמ' 
הפתיחהבמדברא[  6] ע"ש  ד  "  ,  י    ֶאל   ה'  רּבֵ ו 
ד  ּב    הׁשֶ מ   ינ    ר ּב  מ  ,  שלח [  7]  .(:אטבמ'  )  " יס 

הפתיחה   י  י  ו  " ע"ש  ּל  ּב  ה  הּפ    ח ׁש  ע  שמ'  ) " ר 
"  רֹו כ ּב  ה   ל ּכָ ", ע"ש הפתיחה  בוכרא[  8. ](יג:יז

 .(דב' טו:יט)
 

 הנמקהלהציע    זהמאמר  ב  ימטרת
שלקריאה  לסדר בחג  הללו  הפרשיות    ה 

 הפסח.
 

חכמים בחרו בשמונה פרשיות   כאמור,
החג   סיפור  אשעניינם  ההלכתי. או  זכורו 

ש נראה  פניו  את    ץבלשטו  יהחל  הםעל 
פ   ותשיפרה  מונהש כתיעל  סדר    ן בתי 

בטבלה    .בתורה מפורט  זה  להלן שסדר 
הימנית כשבעמודה  מוצמדת  ,  יום  לכל 

פי  ייפרש על  מהתורה  הכרונולוגי סדר  הה 
 בתורה. התהופעשל 

 

ש הפרשיות מסתבר  רישום  לאחר 
החג,   לימי  לחרוג    החליטובמקביל  חכמים 

זה מיוחדת    מצאו   כאשר  מסדר  סיבה 
קשחייבה   מסולהצמיד   וםלי  ימתריאה 

במעט החריג  ים.סומ שינו  המיוחדות  ות 
הקריאה  את שמפורט  המוצע  סדר  כפי   ,

הש של  שיליבעמודה  זו    .טבלהה ת  עמודה 
סדר  את  למעשה  פי    הקריאה  מציגה  על 

 של אביי.  'המפתח'
 

מ )הסדר  המעבר  כתיבתן  ה  מודעבשל 
  ( תשיילבעמדה השקריאתן )לסדר    שנייה(ה

  .חריגות תישנובע מ
 

א'  מ החג   ית שי פר   –  חריגה  פרשת  ים 
 " אמור" 
 

המועדות  פרש ויקרא  ת  ובאת הממספר 
ו'   הראשון,  שבשורה  ליום הועברה  בטור 

פסח  השני השלישי(  של  בטור  ב'  .  )שורה 



  

2 

מ  עוקבחכמים  נראה ש זה  ש  שוםכך  ביום 
העומר,  ספירת  את  לספור  מתחילים 

בפרשת   ת  ייפרש  )היא  "אמור "שמקורה 
העברת השני    הה'שור'(.    את  הטיסמליום 

  ם אחד.ת ביוהאחרו כל
 

ב'  ושירת    –  חריגה  סוף  ים  קריעת  סיפור 
 " לח ש ב " הים מפרשת  

 

המ המועדות  בשורה  פרשת  ג' ובאת 
ה) ים   מתארת  שנייה(בעמודה  קריעת  את 

ש פסחאירעסוף  של  השביעי  ביום  לכן  .  ה 
ממקומה זו  פרשה  השלישי  הועברה   ,ביום 

 .למקומה החדש ביום השביעי

ן ועל  סדר כתיבת פי  סח על  חג הפ   פרשיות 
 סדר קריאתן פי  

 
הפרשיות  
  ע"פ סדר
 כתיבתן 

הפרשיות  
ע"פ סדר  
 קריאתם 

סיבת  
 השינוי 

 א
 – משכו 
 ב"י 'שמ

 – משכו
 ב"שמות י

 

 ב
 – קדש

 ג"שמות י
 – שור

 ב"ויקרא כ

 'ה וייפרש
הועתקה 

בגלל לכאן 
ספירת 
 העומר

 ג
 – שלח

 ג"שמות י
 – שד ק 

 ג"שמות י
 

 ד
 – כסף

 ב"שמות כ
 – כסף
 ב"כ ותשמ

 

 ה
 – פסל

 ד"שמות ל
 – פסל

 ד"שמות ל
 

 ו
 – שור

 ב"ויקרא כ
– במדבר

 ו"במדבר ט
 

 ז
– במדבר
במדבר 

 ו"ט

 – שלח
 ג"שמות י

 'ה גייפרש
הועתקה 
 לכאן כי

קריעת ים 
ה רעאי סוף
 זה ביום

 ח
 – בכור

 ד"י דברים
 – בכור

 ד"י דברים
 

 

 פסח של    הקריאה בשבת חול המועד 

בת ש  גםול  ח תחחג הפס  הלך שבעת ימימב
הקבוע,   הלוח  פי  על  זו  אחת.  יכולה  שבת 

הראשון   ביום  החג  לחול  ביום  של  או 
של או  והשביעי  הב,  חול  יום  של  שני 

או   הבהמועד  של  יום  המועדרביעי   2.חול 
נקבעה לכל אחת  שמאחר   משבתות השנה 

חכמים   החליטו  מיוחדת,  לקבוע קריאה 
  3.מועדהול לשבת חגם קריאה קבועה 

הנקראות ות  פרשיהה  ונשמינת  חב
מופיע גם    הןם מה שבשתי עלמ  בימי הפסח

לשמור   ההציווי  היא  את  כוונתנו  שבת. 
מפרשת   ד'   "משפטים"לקריאה  )שורה 

וטבלהב מפרשת  ל(,  תשא"קריאה    " כי 
הפרשיות   שתי  בטבלה(.  ה'  קצרות )שורה 

בציווי לשמור  הןשתיו  ,ומקבילות  פותחות 
  4את השבת.

,  מבוא  סוקילשתי הפרשיות מוסיפים פ
בחרו   שחכמים  הפרשונראה  ה ייאת 

בשבת פסוקי    לקריאה  של  התוכן  פי  על 
  " משפטים"פרשת  קריאה מ ה.  אלההמבוא  ה

 ,"אם כסף תלוה את עמי"  סוק:פב  תפותח
מו תשא"פרשת  הקריאה  פותחת    "כי 
של ברית חורב המחודשת לאחר   האוריתב

תוך  מ  ת.מעשה העגל, עם מעמד י"ג המידו
כי "מפרשת    החגיםדר  סשכך קבעו חכמים  

המידותבצירוף  ,  "תשא י"ג  הוא    ,מעמד 
המועד   חול  בשבת  להיקרא  של המתאים 

קיימת  ש  שוםמכך  שקבעו    נראה  פסח.
בין   השבת.  הקבלה  לברית  חורב  ברית 
זאת את  'פרשת    ,לעומת  תלווה  כסף  אם 

הקשורות   'עמי בהלכות  בעיקר  עוסקת 
היומיומיי החולין  א הילכן  ו,  םלחיי 

 .בשבת הקריאות למתאימה פח

 ביום טוב שני של גלויות הקריאה  

  , בגולה  אושל אביי, יש לקר  'המפתח'על פי  
שליהשמביום   סיפור    ,פסחה   חג  ני  את 

, היא  שבספר דברים  "ראה"החגים מפרשת  
 כך   נקבעשתכן  י י  .'הבכור  כל'ת  ייפרש

האזכור  שמאחר   וזה  של  השמיני  האחרון 
שיתכן  יאך  בתורה.  פסח  החג   חכמים  גם 

ה  קבעו דקריאאת  הזו  בגולה,  ה  ווקא 
לת שליכהנגדה  הנרחב  בבית   אור  העבודה 

 
של  מ2 הכלל  פי  בד"על  פסחלא  יום ה  –"  "ו 

החג  הראשון   שני  של  ביום  לעולם  יחול  לא 
 שי.  י שיום  לא ביום רביעי ולא ב  ,בשבוע

חלה    3 ביום  בכששבת  או  החג  של  הראשון  יום 
יק החג,  של  כך  ראהשביעי  החג.  פרשת  את  ו 

שאחי י  אימת  כל  יחעשה  השנה  מחגי  ול ד 
 בשבת.  

החגים  יי רשפ  4 בציווי   "משפטים ב"ת   : פותחת 
ים    תֵׁשׁשֶ " ע    הׂשֶ ע  ּת  ָימ  י ּׁש  ה    םּיֹוב  ּו  יך ׂשֶ מ  יע   ב 

ּב   ׁש  ן ָינ  תּת  ע  מ  ךׁשֹו  ח  ּול  י    ר  ֶרך ו  מ  ח  ך   ן ּבֶ   ׁשפֵ ּנָ ו  ָמת    א 
ה   פרש(יב: גכ  'שמ)   "רּגֵ ו  החגים  יי .    " א כי תשב"ת 

בציווי  ים  תֵׁשׁשֶ " : פותחת  דּת    ָימ  ב    ם ּיֹו ב  ּו  ע 
י ב  ּׁש  ה   ּב    יע  ׁש  י ּבֶ   תּת  ירּקָ ב  ּו  ׁשָחר  ּב    צ  ׁש   ' שמ)  "ת ּת 

 . כא(לד: 
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העלי ושל  המופיעים יהמקדש  לרגל,  ה 
  5בפרשה זו.דווקא 

לקריאות  ב קריאות  ה מ  מועדים  ב פסח 
 האחרים 

ימי  הקריאה ללאחר שהושלם שיבוץ    ,עתה
הפסח,   שחג  המועד ונקבע  חול    בשבת 

ליטו  חה,  "כי תשא"  פרשתמהקריאה  תהיה  
שזחכמי הקריאה    ום  חול  תהיה  בשבת  גם 

 סוכות.של חג ההמועד 

זו שפרשת    ,ברוח  שנקבע  כל 'לאחר 
קרא בחו"ל ביום השמיני של חג  ית  'הבכור

 הפסח, החליטו חכמים שזו תהיה הקריאה
שני של חג השבועות גם ביום טוב    בגולה,

 וגם בשמיני עצרת.

 ' מתנת יד 'מנהג  

פרש זו של  הבכ'ת  ייקריאה    מפרשת   'רוכל 
כ  "ראה" המחייבים  בפסוקים  ל מסתיימת 

את   ה'  לבית  להביא  מישראל  מתנת  אחד 
 ידו.

יםּפ    ֹוׁשלׁשָ  ּׁשָ   ָעמ  ָכל  ָנהּב  כ  ֵיָרֶאה  ךּוז   ר 
ּמָ ֹלֶהיך  -א    ה'  ֵניּפ    ֶאת ָחר   רׁשֶ א    םֹוקּב  ב  י 
גּב   ּצֹוה    ח  גּו  תּמ  ח  גּו  תֹוֻבעּׁשָ ה    ב  ח   ב 
ֶאת  תֻּסּכֹוה   ֵיָרֶאה  ֹלא    .ֵריָקם  ה'  ֵני ּפ    ו 
י  ר  ּכ    ֹוד יָ   תנ  ּת  מ  ּכ    ׁשא  ֹלֶהיך -א    ה'  תּכ  ב 
ן רׁשֶ א    . (יז-:טזזט 'דב) ָלְך ָנת 

זה   פסוק  בסיס  בעלי על  התפתח בתקופת 
באשכנז בכינוי  התוספות  הידוע   והמנהג 

להתרים את . עיקרו של המנהג  "יד  מתנת"
הרגליםשבחו"ל  הקהילה   של  ,  בסיומם 

האחר הפסוק  לקריאת  של  בסמוך  ון 
במתנ  הפרשה שלהעוסק  ידו  א  ת  . דםכל 

רבה של הקהילה   התורה היה  לאחר קריאת
ואחד   אחד  כל  קהילתו מחברי  מתרים 

לאחר   ה'.  כברכת  הרב ומברכם  היה  מכן 
 6מברך את הציבור כולו יחדיו.

 
השנתי   י ראוה5 הקריאה  סדר  פי  שעל  לציין 

קריאה   השנה  מועדי  בכל  מצינו  לא  המקובל, 
דברי  היחידה   ם.מספר  של    היא  בו הקריאה 

ש אור י ת שני   אה" ר" תפרש בהחגים  טוב  ביום 
בשמיני של פסח,    : גלויות בשלושת הרגליםל  ש

החג האחרון   ת.רעצ  י ות ובשמינבשני של שבוע
תור כשמחת  נקבע  בגולה  סוכות  ולכן   ה,של 

פרש  לכן  ל כ' תנקראת  קודם  יום    , הבכור' 
  .בשמיני עצרת

ג  את מנה אשכנז(    , י"ד)מאה  אר המהרי"ל  י וכך ת  6
יד' '  מנהגי  בספר  מתנת  את  לראשונה  ו המסכם 

י"ג של סדר תפילות חג הפסחב ,אשכנז   : סעיף 
גלים קורין  וב האחרון שברל יום טכללא הוא כ"
וכך    ומברכין הציבור ליתן מתנת יד..  'כל הבכור'

ש  מ  שנטל חּו  )=המהרי"ל(  היה רגיל מהר"י סג"ל

 כום סי 

של   המועד  חול  לימי  התורה  חג  קריאת 
ומאופיינתה בגמרא  מופיעה  כאמור, פסח   ,

אביי.   שקבע  'מפתח'  ידי  שמונה על 
הנקרהפרשי הות  הפראות  בהן ששיות  ן 

בתורה   או  מוזכר  הפסח,  חג  של  סיפורו 
 החיוב לשמור את החג.

שובצו   ינהאהגמרא   מדוע  מסבירה 
ידי   הפרשיות על  המוכתב  בסדר  דווקא 

נסינו    'מפתח'ה במאמרנו  אביי.  של 
הפרשיות   את  קבעו  שחכמים  להראות 

יום בכל  הופעת  הנקראות  סדר  פי    ן על 
מעט  נות בות משימריגות מסובתורה, כשח

 את הסדר הזה.

ה שנקבעה  הפסלקריאה  לאחר   חחג 
המועדלו חול  נקבע  שבת  תהיה  ,  שזו  גם 

בשבת המועד    הקריאה  חג  חול  של 
כה כןסוכות.  הקריאה   ,מו  שנקבעה  לאחר 

נקבע   גם שזו  ליום השמיני של חג הפסח, 
בחו"ל גם ביום החג האחרון  תהיה הקריאה

 של שבועות ושל סוכות.

 

 הנשיא  ע קרןמופץ בסיו  ועיהדף השב
 מידע שלהבאתר גם ומופיע רה ולמדע, לתו

 :בכתובת אילן-אוניברסיטת בר
ha2s/parahttp://www1.biu.ac.il 

ל של "אכתובת דו
  iu.ac.ildafshv@mail.bהדף:

די זו ולקבל את הדף מבת ות לכתון לפננית
 דוא"ל. בשבוע 

 ןר אילב סיטתאוניבר -הדף השבועי   
 מור על קדושת העלון יש לש

 
 

 בי שמעון  צ   עורך: ד"ר
 רחל הכהן שיף : לשון ורכת  ע 

 
כדי   לאיש  מאיש  מסבב  והיה  בידו  קטן 

האיש יהי נג   שכשיקום  התורה    הדו  לכבוד 
שי .  שבידו בעבור  מברך  יד  נתוהיה  מתנת  ו 

הרגל ולכבוד  התורה    לברך   וכשסיים  ...לכבוד 
הציבור כל  כל    את  ובירך  ש"צ  מן  ס"ת  נטל 

 . "הקהל הם נשיהם ובניהם וכל אשר להם
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