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 טבלת הפרשיות וההפטרות מתייחסת לנהוג בארץ ישראל  ,אין בה התייחסות לתאריכים ולהפטרות הנהוגים בחו"ל  .יש
לשים לב להערות שלאחר הטבלה.
 לעניין ההפטרות ,הטבלה מתייחסת למנהגי עדות הספרדים  ,האשכנזים והתימנים  .הספרדים מסומנים ב-ס' ,האשכנזים
ב-א'  ,והתימנ ים ב-ת' .התימני ם נוהגים בדרך-כלל כמו הספרדים  ,אלא-אם-כן מצויי ן אח רת [כאש ר יש לתימני ם מנהג
שונה  ,הוא מופיע בפני עצמו  ,בשורה נפרדת  .כאשר התימנים נוהגים כמו האשכנזים  ,הדבר יצויין כפי שצויין לדוגמה בפרשת
וירא].
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ההפטרה ההפטרה
לפי נוסח מ...

ס "כה אמר האל ה' ,בורא" (ישעיה מב,ה)
א "כה אמר האל ה' ,בורא" (ישעיה מב,ה)
ת "הן עבדי אתמך בו" (ישעיה מב,א)
ס "רני עקרה לא ילדה" (ישעיה נד,א)
א,ת "רני עקרה לא ילדה" (ישעיה נד,א)
"למה תאמר יעקב" (ישעיה מ,כז)
ת "ואל מי תדמיוני" (ישעיה מ,כה)
ס "ואשה אחת" (מלכים ב ד,א)
א,ת "ואשה אחת" (מלכים ב ד,א)
"והמלך דוד זקן" (מלכים א א,א)
"משא דבר ה' ...ביד מלאכי" (מלאכי א,א)
ת "משא דבר ה' ...ביד מלאכי" (מלאכי א,א)
ס "ועמי תלואים למשובתי" (הושע יא,ז)
א " 1ויברח יעקב שדה ארם" (הושע יב,יג)
ת "ועמי תלואים למשובתי" (הושע יא,ז)
" 1חזון עובדיה" (עובדיה א,א)
"כה אמר ה' על שלשה פשעי" (עמוס ב,ו)
"ויקץ שלמה והנה חלום" (מלכים א ג,טו)
"ויהי דבר ה' ...קח לך עץ" (יחזקאל לז,טו)
"ויקרבו ימי דוד ...ויצו" (מלכים א ב,א)
ס "דברי ירמיהו בן חלקיהו" (ירמיה א,א)
א "הבאים ישרש יעקב" (ישעיה כז,ו)
ת "ויהי דבר ה' ...הודע את" (יחזקאל טז,א)
"כה אמר ה' ...בקבצי" (יחזקאל כח,כה)
ת "ולא יהיה עוד" (יחזקאל כח,כד)
"הדבר אשר דבר ה'" (ירמיה מו,יג)
ת "משא מצרים" (ישעיה יט,א)

עד...

"יגדיל תורה ויאדיר" (מב,כא)
"ואחרי לא יהיה" (מג,י)
"עשיתם ולא עזבתים" (מב,טז)
"אמר מרחמך ה'" (נד,י)
"ולקדוש ישראל כי פארך" (נה,ה)
"בקדוש ישראל תתהלל" (מא,טז)
"לא אעזבם" (מא,יז)
"ותאמר שלום" (ד,כג)
"ותשא את בנה ותצא" (ד,לז)
"יחי אדני המלך דוד לעולם" (א,לא)
"כי מלאך ה' צבאות הוא" (ב,ז)
"כימי עולם וכשנים קדמניות" (ג,ד)
"על תלמי שדי" (יב,יב) [וי"א עד יג,ה]
"יכשלו בם" (יד,י) [וי"א  +יואל ב,כו-כז]
"ובנביא נשמר" (יב,יד)
"והיתה לה' המלוכה" (א,כא)
"ה' אלקים דבר מי לא ינבא" (ג,ח)
"מלך על כל ישראל" (ד,א)
"בהיות מקדשי בתוכם לעולם" (לז,כח)
"ותכון מלכתו מאד" (ב,יב)
"רעה תבא אליהם נאם ה'" (ב,ג)
"ונוקשו ונלכדו" (כח,יג)  +כט,כב-כג
"נאם ה' אלקים" (טז,יד)
"וידעו כי אני ה'" (כט,כא)
"וידעו כי אני ה'" (כט,כא)
"ונקה לא אנקך" (מו,כח)
"ונחלתי ישראל" (יט,כה)

חל בין התאריכים:

כ"ד תשרי

כ"ט תשרי

א' מרחשון

ו' מרחשון

ח' מרחשון

י"ג מרחשון

ט"ו מרחשון

כ' מרחשון

כ"ב מרחשון

כ"ז מרחשון

כ"ט מרחשון

ה' כסלו

ו' כסלו

י"ב כסלו

י"ג כסלו

י"ט כסלו

כ' כסלו

כ"ו כסלו

כ"ז כסלו

ד' טבת

ד' טבת

י"א טבת

י"א טבת

י"ח טבת

י"ח טבת

כ"ה טבת

כ"ה טבת

ג' שבט

ג' שבט

י' שבט
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לפי נוסח מ...
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עד...

"ותשקוט הארץ ארבעים שנה" (ה,לא)
"ותשר דבורה" (שופטים ה,א)
"ותשקוט הארץ ארבעים שנה" (ה,לא)
"ודבורה אשה נביאה" (שופטים ד,ד)
"ותשקוט הארץ ארבעים שנה" (ה,לא)
"ויכנע אלקים ...את יבין" (שופטים ד,כג)
"זרע קדש מצבתה" (ו,יג)
"בשנת מות המלך עזיהו" (ישעיה ו,א)
"את בן טבאל" (ז,ו)  +ט,ה-ו
"בשנת מות המלך עזיהו" (ישעיה ו,א)
"זרע קדש מצבתה" (ו,יג)  +ט,ה-ו
"בשנת מות המלך עזיהו" (ישעיה ו,א)
"הדבר אשר היה ...אחר כרת" (ירמיהו לד,ח) "מאין יושב" (לד,כב)  +לג,כה-כו
"הדבר אשר היה ...אחר כרת" (ירמיהו לד,ח) "עמד לפני כל הימים" (לה,יט)
"ולא אעזב את עמי ישראל" (ו,יג)
"וה' נתן חכמה לשלמה" (מלכים א ה,כו)
"אתה בן אדם הגד את בית" (יחזקאל מג,י) "ורצאתי אתכם נאם ה' אלקים" (מג,כז)
"ה' הוא האלקים" (יח,לט)
"וישלח אחאב" (מלכים א יח,כ)
"ה' הוא האלקים" (יח,לט)
"ויהי ימים רבים" (מלכים א יח,א)
"וירכב אחאב וילך יזרעאלה" (יח,מה)
"ויהי ימים רבים" (מלכים א יח,א)
"אלפים בת יכיל" (ז,כו)
"וישלח המלך שלמה" (מלכים א ז,יג)
"לדלתי הבית להיכל זהב" (ז,נ)
"ויעש חירום" (מלכים א ז,מ)
"ותתם מלאכת העמודים" (ז,כב)
"ויעש חירום" (מלכים א ז,מ)
"לדלתי הבית להיכל זהב" (ז,נ)
"ויעש חירום" (מלכים א ז,מ)
"בהוציאו אתם מארץ מצרים" (ח,כא)
"ותשלם כל המלאכה" (מלכים א ז,נא)
"ובישראל יתפאר" (מד,כג)
"עם זו יצרתי לי" (ישעיה מג,כא)
"ומבלעדי אין אלקים" (מד,ו)
"עם זו יצרתי לי" (ישעיה מג,כא)
"נאם ה' צבאות" (ח,ג)  +ט,כב-כג
"כה אמר ה' ...עלותיכם ספו" (ירמיה ז,כא)
"כה אמר ה' ...עלותיכם ספו" (ירמיה ז,כא) "אבדה האמונה ונכרתה מפיהם" (ז,כח)
"וילך כל העם איש לביתו" (ו,יט) 2
"ויסף עוד דוד" (שמואל ב ו,א)
"כן דבר נתן אל דוד" (ז,יז)
"ויסף עוד דוד" (שמואל ב ו,א)
"לך עשה כי ה' עמך" (ז,ג)
"ויסף עוד דוד" (שמואל ב ו,א)
"ואיש בא מבעל שלשה" (מלכים ב ד,מב) "וילך מאתו כברת ארץ" (ה,יט)
"וירמסו אתו העם בשער וימת" (ז,כ)
"וארבעה אנשים" (מלכים ב ז,ג)
"בשער וימת" (ז,כ)  +יג,כג
"ויאמר אלישע שמעו" (מלכים ב ז,א)
"וידעת כי אני ה'" (כב,טז)
"ויהי דבר ה' ...התשפט" (יחזקאל כב,א)
"הלוא כבני כשיים" (עמוס ט,ז) 3
"אמר ה' אלקיך" (ט,טו)
"ויהי דבר ה' ...הלדרש אתי" (יחזקאל כ,ב) " 3כי אני ה' אלקיכם" (כ,כ)
"וידעת כי אני ה'" (כב,טז)
"ויהי דבר ה' ...התשפט" (יחזקאל כב,א)
"אני ה' אלקיכם" (כ,כ) [בלדי עד כ,טו]
"ויהי בשנה השביעית" (יחזקאל כ,א)
"לא יאכלו הכהנים" (מד ,לא)
"והכהנים הלויים" (יחזקאל מד,טו)
"הממני יפלא כל דבר" ( לב,כז) 4
"ויאמר ירמיהו היה דבר ה'" (ירמיה לב,ו)
"כי תהלתי אתה" (יז,יד)
"ה' עזי ומעזי" (ירמיה טז,יט)
"כי תהלתי אתה" (יז,יד)
"ה' עזי ומעזי" (ירמיה טז,יט)
"ויהי דבר ה' ...הנבא על רועי" (יחזקאל לד,א) "והצלתים מיד העבדים בהם" (לד,כז)
"וידעת את ה'" (ב,כב)
"והיה מספר בני ישראל" (הושע ב,א)
"בין צרעה ובין אשתאול" (יג,כה)
"ויהי איש אחד מצרעה" (שופטים יג,ב)
"תשאות חן חן לה" (ד,ז)
"רני ושמחי בת ציון" (זכריה ב,יד)
"ה' צבאות שלחני אליכם" (ד,ט)
"רני ושמחי בת ציון" (זכריה ב,יד)

חל בין התאריכים:

י' שבט

י"ז שבט

י"ז שבט

כ"ד שבט

כ"ד שבט

א' אדר

א' אדר א

ח' אדר

ח' אדר א

ט"ו אדר

ט"ו אדר א

כ"ב אדר

כ"ב אדר א

כ"ט אדר

כ"ג אדר א

כ"ט אדר

ו' אדר ב

ז' ניסן

י"ג אדר ב

י"ד ניסן

כ' אדר ב

כ"ח ניסן

כ"ז אדר ב

ה' אייר

ה' ניסן

ה' אייר

י"ב ניסן

י"ב אייר

כ"ו ניסן

י"ב אייר

ג' אייר

י"ט אייר

י' אייר

כ"ו אייר

י"ז אייר

כ"ז אייר

כ"ד אייר

ה' סיון

ב' סיון

י"ב סיון

ט' סיון

י"ט סיון

הפרשה
שלח לך
קרח
חקת
בלק
פינחס
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מטות
מסעי
דברים
ואתחנן
עקב
ראה

6

שופטים
כי תצא
כי תבוא
נצבים

(שבת שלפני ר"ה)
וילך

7

(בין ר"ה ליוה"כ)
האזינו

7

וזאת הברכה

(שמחת תורה)

ההפטרה ההפטרה
לפי נוסח מ...

"וישלח יהושע בן נון" (יהושע ב,א)
"ויאמר שמואל אל העם" (שמואל א יא,יד)
"ויפתח הגלעדי" (שופטים יא,א)
ת "ויפתח הגלעדי" (שופטים יא,א)
"והיה שארית יעקב" (מיכה ה,ו)
"ויד ה' היתה אל אליהו" (מלכים א יח,מו)
"דברי ירמיהו בן חלקיהו" (ירמיה א,א)
ת "דברי ירמיהו בן חלקיהו" (ירמיה א,א)
ס "שמעו דבר ה' בית יעקב" (ירמיה ב,ד)
א,ת "שמעו דבר ה' בית יעקב" (ירמיה ב,ד)
"חזון ישעיהו בן אמוץ" (ישעיה א,א)
ת "חזון ישעיהו בן אמוץ" (ישעיה א,א)
"נחמו נחמו עמי" (ישעיה מ,א)
"ותאמר ציון עזבני ה'" (ישעיה מט,יד)
"עניה סערה לא נחמה" (ישעיה נד,יא)
"אנכי אנכי הוא מנחמכם" (ישעיה נא,יב)
"רני עקרה לא ילדה" (ישעיה נד,א)
"קומי אורי כי בא אורך" (ישעיה ס,א)
"שוש אשיש בה'" (ישעיה סא,י)
ת "ונודע בגוים זרעם" (ישעיה סא,ט)
ס "שובה ישראל עד ה' אלקיך" (הושע יד,ב)
א "שובה ישראל עד ה' אלקיך" (הושע יד,ב)
"וידבר דוד לה'" (שמואל ב כב,א)
ס "ויהי אחרי מות משה עבד ה'" (יהושע א,א)
א "ויהי אחרי מות משה עבד ה'" (יהושע א,א)

עד...

"נמגו כל ישבי הארץ מפנינו" (ב,כד)
"לעשות אתכם לו לעם" (יב,כב)
"מפני בני ישראל" (יא,לג)
"ארבעת ימים בשנה" (יא,מ)
"והצנ ע לכת עם אלקיך" (ו,ח)
"וילך אחרי אליהו וישרתהו (יט,כא)
"רעה תבא אליהם נאם ה'" (ב,ג)
"כי אתך אני נאם ה' להצילך" (א,יז)
"היו אלהיך יהודה" (ב,כח)  +ד,א-ב
"היו אלהיך יהודה" (ב,כח)  +ג,ד
"ושביה בצדקה" (א,כז)
"ובערו שניהם יחדו ואין מכבה" (א,לא)
"איש לא נעדר" (מ,כו) [תימנים  +מא,יז]
"תודה וקול זמרה" (נא,ג)
"ולקדוש ישראל כי פארך" (נה,ה)
"ומאספכם אלקי ישראל" (נב,יב)
"אמר מרחמך ה'" (נד,י)
"אני ה' בעתה אחישנה" (ס,כב)
"וינטלם וינשאם כל ימי עולם" (סג,ט)
"וינטלם וינשאם כל ימי עולם" (סג,ט)
"יכשלו בם" (יד,י)  +מיכה ז,יח-כ
"יכשלו בם" (יד,י)  +יואל ב,טו-כז
"לדוד ולזרעו עד עולם" (כב,נא)
"בכל אשר תלך" (א,ט) [וי"א  +ו,כז]
"רק חזק ואמץ" (א,יח)

שבת ר"ח

"כה אמר ה' השמים כסאי" (ישעיה סו,א)

"לכל בשר" (סו,כד)  +כג "והיה מדי"

שבת ער"ח

"ויאמר לו יהונתן מחר חודש" (ש"א כ,יח)
[  -אין מפטירים ] -
"דרשו ה' בהמצאו" (ישעיה נה,ו)

"ובין זרעי ובין זרעך עד עולם" (כ,מב)
[  -אין מפטירים ] -
"עוד אקבץ עליו לנקבציו" (נו,ח)

תענית ציבור
 -מנחה

ס
א

א' ראש השנה
ב' ראש השנה
יוה"כ שחרית
יוה"כ מנחה
א' דסוכות
ת
שבת חוהמ"ס
ת
שבת חנוכה

"וירם קרן משיחו" (ב,י)
"ויהי איש אחד מן הרמתים" (ש"א א,א)
"כה אמר ה' מצא חן במדבר" (ירמיה לא,א) "רחם ארחמנו נאם ה'" ( לא,יט)
"כי פי ה' דבר" (נח,יד)
"ואמר סלו סלו פנו דרך" (ישעיה נז,יד)
"ובהמה רבה" (ד,יא)  +מיכה ז,יח-כ
"ויהי דבר ה' אל יונה" (יונה א,א)
"בבית ה' צבאות ביום ההוא" (יד,כא)
"הנה יום בא לה'" (זכריה יד,א)
"והבאתי את השלשית באש" (זכריה יג,ט) "בבית ה' צבאות ביום ההוא" (יד,כא)
"ויהי ביום ההוא ביום בוא" (יחזקאל לח,יח) "וטהרו הארץ" (לט,טז)
"ויהי דבר ה' ...שים פניך" (יחזקאל לח,א) "וידעו כי אני ה'" ( לח,כג)
"תשאות חן חן לה" (ד,ז)
"רני ושמחי בת ציון" (זכריה ב,יד)

חל בין התאריכים:

ט"ז סיון

כ"ו סיון

כ"ג סיון

ג' תמוז

ל' סיון

י' תמוז

ז' תמוז

י"ז תמוז

י"ד תמוז

כ"ד תמוז

כ"א תמוז

ב' מנחם אב

כ"ו תמוז

ב' מנחם אב

ד' מנחם אב

ט' מנחם אב

י"א מנחם אב

ט"ז מנחם אב

י"ח מנחם אב

כ"ג מנחם אב

כ"ה מנחם אב

ל' מנחם אב

ב' אלול

ז' אלול

ט' אלול

י"ד אלול

ט"ז אלול

כ"א אלול

כ"ג אלול

כ"ח אלול

כ"ג אלול

ו' תשרי

ג' תשרי

י"ג תשרי

כ"ב תשרי
ל' לחודש
 /א' לחודש
כ"ט לחודש

א' תשרי
ב' תשרי
י' תשרי
ט"ו תשרי

י"ז תשרי

כ' תשרי

כ"ה כסלו

ב' טבת

הפרשה

שבת חנוכה ב'
שבת שקלים
שבת זכור

שבת פרה
שבת החודש

שבת הגדול
א' דפסח
שבת חוהמ"פ
שביעי של פסח
יום

העצמאות11

שבועות
ט' אב שחרית
ט' אב מנחה

ההפטרה ההפטרה
לפי נוסח מ...

"ויעש חירום" (מלכים א ז,מ)
ס "ויכרת יהוידע את הברית" (מלכים ב יא,יז)
"בן שבע שנים יהואש" (מלכים ב יב,א) 8
א,ת
ס "ויאמר שמואל אל שאול" (שמואל א טו,א)
א "כה אמר ה' ...פקדתי" (שמואל א טו,ב)
ת "ותהי המלחמה חזקה" (שמואל א יד,נב)
ס "ויהי דבר ה' ...בית ישראל" (יחזקאל לו,טז)
א "ויהי דבר ה' ...בית ישראל" (יחזקאל לו,טז)
ס "כה אמר ה' ...בראשון" (יחזקאל מה,יח)
א "כל עם הארץ" (יחזקאל מה,טז)
ת "כה אמר ה' ...רב לכם" (יחזקאל מה,ט)
" 9וערבה לה' מנחת יהודה" (מלאכי ג,ד)
" 10בעת ההיא אמר ה'" (יהושע ה,ב)
"היתה עלי יד ה'" (יחזקאל לז,א)
ת "כה אמר ...עוד זאת אדרש" (יחזקאל לו,לז)
"וידבר דוד לה'" (שמואל ב כב,א)
"עוד היום בנ ב לעמד" (ישעיה י,לב)
"ויהי בשלשים שנה ברביעי" (יחזקאל א,א)
[תימנים ו,טז-יז " ]+אס ף אסיפם" (ירמיה ח,יג)
ס "שובה ישראל עד ה' אלקיך" (הושע יד,ב)
א "דרשו ה' בהמצאו" (ישעיה נה,ו)

עד...

"לדלתי הבית להיכל זהב" (ז,נ)
"לכהנים יהיו" (יב,יז)
"לכהנים יהיו" (ב,יז)
"אל ביתו גבעת שאול" (טו,לד)
"אל ביתו גבעת שאול" (טו,לד)
"לפני ה' בגלגל" (טו,לג)
"אני ה' דברתי ועשיתי" (לו,לו)
"וידעו כי אני ה'" (לו,לח)
"בבקר בבקר עולת תמיד" (מו,טו)
"לא יפצו עמי איש מאחזתו" (מו,יח)
"ושמן הין לאיפה" (מו,יא)
"הארץ חרם" (ג,כד)  +כג "הנה אנכי"
"ואין בא" (ו,א) [ספרדים ותימנים  +ו,כז]
"ועשיתי נאם ה'" (לז,יד) [י"א עד לז,יז]
"דברתי ועשיתי נאם ה'" (לז,יד)
"לדוד ולזרעו עד עולם" (כב,נא)
"כי גדול בקרבך קדוש ישראל" (יא,ו)
"ואשמע קול מדבר" (א,כח)  +ג,יב
"כי באלה חפצתי נאם ה'" (ט,כג)
"יכשלו בם" (יד,י)  +מיכה ז,יח-כ
"עוד אקבץ עליו לנקבציו" (נו,ח)

חל בין התאריכים:

ב' טבת
 /ג' טבת
כ"ה שבט
 /אדר א

א' אדר (ב)

ח' אדר

י"ג אדר

י"ח אדר

כ"ג אדר

כ"ה אדר

א' ניסן

ח' ניסן

י"ד ניסן

ט"ו ניסן
י"ז ניסן

כ' ניסן

כ"א ניסן
ג'/ד'/ה' אייר
ו' סיון
ט'/י' מנחם אב

הערות:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.7

[ ויצא  /וישלח ] יש מן האשכנזים הנוהגים להפטיר בפרשת ויצא "ועמי תלואים " (הושע יא ,ז  -יב,יב)  ,ובוישלח
להמשיך "ויברח יעקב" (יב,יג) עד סוף הספר.
[שמיני] יש מהספרדים שנוהגים להוסיף בסוף ההפטרה את שני הפסוקים האחרונים של הפטרת האשכנזים
"ונאמן ביתך" (ז,טז-יז).
[אחרי מות  /קדושים] יש הנוהגים להחליף את הפטרות אחרי מות וקדושים זו בזו ,ורבים המנהגים בזה.
[בהר ] בהפטרת הספרדים והאשכנזים לפרשת בהר  ,נהגו בהרבה קהילות לסיים את ההפטרה בפסוק כ" ב " -ארץ
זבת חלב ודבש".
[פינחס] בשנה שמחברים בה את פרשיות מטות ומסעי (כל השנים הפשוטות ושנים מעוברות שסימנן בח"ה ,זש"ה
ו-זח"ג) ,פרשת פינחס חלה בשבת שלאחר י"ז בתמוז ,ואז מפטירים "דברי ירמיהו"  -הפטרת מטות; ובשבת הבאה,
פרשת מטות ומסעי (המחוברות) ,מפטירים הפטרת מסעי" ,שמעו דבר ה'".
[ראה] כאשר ר"ח אלול חל בשבת ,הספרדים מפטירים הפטרת ראה "עניה ס.ערה" ,ומוסיפים פסוק ראשון ואחרון
מהפטרת שבת וראש חודש "השמים כסאי" ,ואם ר"ח אלול חל ביום ראשון  -פסוק ראשון ואחרון מהפטרת "מחר
חודש" .האשכנזים מפטירים הפטרת שבת וראש חודש" ,השמים כסאי" ,ובפרשת כי תצא מחברים את הפטרת
כי תצא עם הפטרת ראה וקוראים אותם ביחד (שהרי שתי ההפטרות הן סמוכות  ,בישעיה נ"ד)  .לגבי שבת ערב
ראש חודש ("מחר חודש")  -יש מהאשכנזים הנוהגים לקרוא את הפטרת ראה " ,עניה ס.ערה"  ,ולא את הפטרת
"מח ר חודש"  ,אך יש ג ם נוהגי ם לקר וא א ת הפטר ת "מח ר חודש"  ,ובפרשת כ י ת צא להשלים א ת הפטרת
ראה[ .בכל המקרים ,הפטרת ש.פטים ("אנכי אנכי)  -הנמצאת בתווך ,בין ראה לכי תצא  -אינה משתנה].
[וילך ] כשקורין פרשת וילך בשבת שבין ראש השנה ליום הכיפורים (זה קורה כאשר ראש השנה חל ביום שני או
שלישי)  ,מפטירים "שובה ישראל"  .אבל אם נצבים וילך מחוברות לפני רה" ש (בשנה שבה חל ראש השנה ביום
חמישי או שבת)  ,שבת האזינו חלה בשבת שבין ראש השנה ליום הכיפורי ם (שבת שובה )  -בשבת נצבים ווילך
המחוברות מפטירים את הפטרת ניצבים ,ובשבת האזינו מפטירים "שובה ישראל".

[ .8שקלים] יש מן האשכנזים שנוהגים להתחיל כמו הספרדים "ויכר.ת יהוידע".
[ .9שבת הגדול ] יש הנוהגים להפטיר בשבת הגדול "כה אמר ...עלותיכם ספו " (ירמיה ז ,כא  -ח ,ג  +ט,כב-כג) .אבל
אם חל א' דפסח ביום ראשון ,ושבת הגדול היא ערב פסח ,כולם מפטירים "וערבה לה'".
[ .10א' דפסח] יש נוהגים להוסיף בתחילת הפרשה את הפסוקים ביהושע ג ,ה-ז" ,ויאמר יהושע אל העם התקדשו".
[ .11יום העצמאות ] מדובר רק כאשר יום העצמאות חל ביום שני  ,או כאשר ה ' באייר חל ביום שישי או בשבת  -ואז
יום העצמאות מוקדם ליום חמישי .קורין בפרשת השבוע ,כבכל שני וחמישי ,ומפטירין "עוד היום בנב לעמד" .אבל
כשחל בשאר ימות השבוע  -אין קורין בתורה כלל( .סידור "רינת ישראל")

הערות כלליות לגבי ההפטרות
 כאשר קוראים שתי פרשיות מחוברות  -מפטירין את הפטרת הפרשה השניה  ,חוץ מנצבים ווילך כשהן מחוברות
מפטירין את הפטרת נצבים  ,וכן יש מהאשכנזים שנוהגים להפטיר בשבת אחרי מות וקדושים את הפטרת אחרי
מות.
 הפטרת שבת ר"ח  ,וכן הפטרת שבת ערב ראש חודש  ,נדחות מפני הפטרות שבת שקלים  ,החודש  ,שבת חנוכה  ,וכן
ר"ח מנחם-אב שחל בשבת .לגבי ר"ח אלול או ערב ר"ח אלול שחל בשבת  -ראה הערה ( 6על פרשת ראה).
מקורות למנהגים השונים של ההפטרות  -תיקון קוראים של הוצאת "ספרי קדש מעיין חיים"; תיקון קוראים
"סימנים" ירושלים התשנ"ו; ספר האבודרהם; למנהגי התימנים  -ספר ההפטרות של הרב שלמה הכהן שליט"א ,הוצאת
"יריד הספרים" ,י-ם; לוח שנה "קרן בית הלוי" עם הלכות ומנהגים לנוסח יהודי תימן  -התשנ"ד ,התשנ"ז.
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