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  הקדמה
  

היה בקיא בחכמת הדקדוק ופעל בכל כוחו להנחיל . א"יוס� עזרא זליכה שליט' ג הר"שהרהידוע 
זכיתי . י שיעורי� באי� ספור מקומות"ע לציבור הרחב הדקדוקהקריאה ואת כללי הקריאה וכללי 

שי �ברי על המנחתוא ועוד שאלתיו שאלות רבות במסורה כפי ע"ולמדתי חכמה זו אצל הרב שליט
  .כ��יתי אבר� בכולל שלו בפרדסיועוד חיבורי� בזמ� שה

  
. הרבאיתי מהערותיו של כתוב ספר את אשר נמצא � מועל� להעלות עלי. י הרב א"נתבקשתי ע

הערותיו משקפות בעיקר את המסורת של יהודי בבל בקריאת התורה ובהרבה פעמי� מסורת� 
ואת מקומ� תופסי� מסורות ונשכחות  מכיוו� שמסורות אלו הולכות. של רוב ככל הספרדי�

ד שיהיה תועלת בהוצאת רשימות אלו "נראה לענ ,חדשי� מרחוק באו" תיקוני�"ו, אחרות
  ).יט,תהלי� קב" (תכתב זאת לדור אחרו�"מבחינת 

  
בהפניות היטב � עיייש ל לאשור� וזאת למיודעי שהנכתב הוא בקיצור נמר� וכדי להבי� את ההערות

  .למתחיהבור בראש הד
  

ה "ח אבריו ושס"בכל רמ לימהשאה וה רפ"הקבלו ישלח ש ,ר"למו לימהשאה ואסיי� בברכת רפו
  .ונזכה להנות שוב מזיו תורתו, גידיו
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  פרשת בראשית
  
  –) יא,א( "ֶׁשאֶּד
 תדשא הארץ " •

ולא קט� �בזק)מרו ומנהגינו לא, ש"עמ
  . ברביע

יל" • 
ְלַהְבִּד מנהגינו , ש"עמ –) יח,א( "ּו�
 "בהַ זֲ ּו"לאומרו בשוא לבדו ואינו דומה ל

�שעליו יש מסורת שהוא בחט)) יב,ב(
  .פתח

מנהגינו שהעולה  � ) יד,ב( "הוא פרת" •
) כד,ה( "יםאלהכי לקח אותו "השני גומר פה ואי� מפסיקי� בפסוק 

שהיה קל  שנחשב לפורענות לחנו� משו�
  . בדעתו לשוב ולהרשיע

 ,ש"מע � ) טו,ב( "ּהְלָעְבָדּה ּוְלָׁשְמָר " •
כמו  ,ו קוראי� אותה במפיק האחנואנ

  .בכל הספרי�
אְכֶלָּנהבעצבון " • �ֹ בספר  �) יז,ג( "ּת

ד "הו, כתב שהכ) בחט) פתח וית ח�ל
כל לשו� אכילה וברכה וכפולי�  .ש"מב

לכ� יש לקרוא יש להשמיט את הפתח 
  .ה בשוא נע בכ)תאכלנ

, ש וסלת למנחה"עמ �) כג,ד( "ָּנהַהֲאזֵ " •
פתח �קוראי� אותה האל) בחט)אנחנו 

  .והנו� דגושה
  פרשת נח  
  
ַח( ויסר " • ומנהגנו בשני , ש"עמ –) יג,ח( "נֹ*

פשטי� משו� שצרי� להחשיב את הואו 
  �."חוַ �נ("של הפתח הגנובה כאילו כתוב 

ש ואו שורוק ברא � ) ז,י( "ּוְדָדןשבא " •
דומות בהשוא שאחריה נח וג� ומילה 
 "וללבן", )ח,דברי� לג( "וללוי"כמו 

  .למרות הקושי �,)טז,בראשית כט(
  �  פרשת ל� ל
  
יָך" • 
כוונתו . ש"עמ –) ג,יב( "ְמָב-ְרֶכ

שברוב הספרי� הוא בשוא לבדו שכ� 
וכ� , צרי� לקרות� כשוא נע ולא בחט)

אול� יש לציי� . נהגו רוב הספרדי�
לשו� ועל לשו� אכילה  ש מדבר"שהמ

ברכה ועל שתי אותיות הדומות שסימנ� 
אול� ) ט,איכה ב" (ושבר בריחיה אבד"

פתח �במקומות אחרי� כשמופיע חט)
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 "דהשֲ ּו", )יב,ב( "הבזֲ ּו"שלא כדינו כגו� 
) ו,כא( "לי.חקיצֲ ") לד,ויקרא כה(

  .פתח ולא בשוא נע�ודומיה� הוא בחט)
 והתוניסאי� למשל אומרי� הכורדי�

פתח בדומות ולשו� ברכה � בחט)
אהר� ב� אשר כתב בכול� ' ור. ואכילה

פתח וה� הבינו שכתב כ� כי כ� � חט)
 �  (.לבטאצרי

  פרשת וירא  
  
סלת עיי�  –) ב,יט( "א אדניהנה.נֿ " •

רפה " נא"ומנהגנו . ב"לחה' לר למנחה
שהוא רק  ,למרות המק) ואי� די� דחיק

א� המילה הראשונה מ� המוקפות היא 
). כט,לח( "פרצת.מה"כגו�  זעירא

מלרע ולא " הנה"� קור� "ש בתנ"ומ
למה  �קשה  ,דגושה" נא"מוקפת ונו� 
א דחיק ולא אי� פה להרי תדגש הנו� 

  .מרחיק�אתי
ש "עמ –) כד,יט( "הָר עֲ ולוט בא ֹצ� " •

מנהגנו ו. וסלת למנחהא "ב ד) ס"לחה
ש שהוא מלעיל ללא העמדה "כמו המ

א ומימל. ב"דלא כהרב לחה בריש
 "ה( לָ הֱ הֹא* "מר ג� במילת וחייבי� ל

ת בתרי פשטי� שהיא מהמוטע) סז,כד(
ע מלעיל גמור ללא העמדה נוספת "לכו

ולא דומה למילה , למרות החט) ולא קשה מדוע נחטפה העי�  ."הנ� פד- "
  . ל כדי להקל על הלשו�"שי

י" • ֲצַחק.ִל� פתח �הצדי בחט) –) ו,כא( "ִי�
שרק בלשו� אכילה  וולא בשוא לבד

שתי אותיות הדומות הוא וברכה וב
  *.בשוא לבדו

  שרה�פרשת חיי  
  
ש "עמ –) ו,כג( "אתה 2 יםאלהנשיא " •

לאחר  ומנהגנו לשי� פסק, ל"בש� הרמד
  . מילת אלקי�

  פרשת תולדות  
  
• "3 ָרא.ְׁשמ4 מסורת בידינו  �) ל,כה( "ָק�

  . קו)הבמעמיד 
ֵבאָת5 " •  בדבריח "עיי� בשפ –) י,כו( "ְוֵה�

 .לשו� עתיד לפרשוא "אשנחלת יעקב ה
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מ היות ומשמעות המילה עצמה "מ
בלשו� עתיד נקרא שמשנה משמעות א� 

שאז הוא פועל עבר , קרא אותה מלעיל
וצרי� לחזור ג� , ע� ואו החיבור

  .בדיעבד
י" • ש וסלת "עמ –) כו,כז( "ּוֲׁשָקה.ִּל4

�והמסורת שבידינו שהוא בחט). למנחה
  .פתח כמו שכתב המנחת שי

ֲבָרָכה" • . ש"עמ –) לח,כז( "אחת ַה�
ש לא "רות שבמפתח למ� מנהגנו בשואו

�  .משמע כ
ָנ�ה" • ובודאי שהוא  –) ב,כח( "ארם ַּפֶּד-

 אאל ,וצרי� להארי� בדלת מלעיל
 �  .בנו� קצתלעמוד ג� שצרי

  רשת ויצאפ  
  
סלת ו ש"מע �) טו,כח( "ֶאֱעָזְבָךכי לא " •

כי בכל  ,�"הערות הנאמוב למנחה
 .רוכ� עמא ד+ סגול�הספרי� הוא בחט)

ֱעָבְדָך"וכ�    .סגול�בחט) �) יח,כט( "ֶא�
עַ ויהי " • . ש"מע � ) יג,כט( "8ְִׁשֹמ*

  .והמסורת בידינו שהיא רפויה כדינה
השוא  �) טז,טכ( "שתי בנות ּוְלָלָבן" •

   1.בלמד נקרא כשוא נח
ֲקת3ת" • , בחט) פתח. ש“עמ � ) לח,ל( "ְּבִׁש�

  .כ� קבלנו מסורה
המסורת בידינו  �) מא,ל( "ְלַיְחֵמָּנה" •

  .שהחית נחה
למד ראשונה בשוא  �) ד,לא( "ּוְלֵלָאה" •

   2.המבוטאת כשוא נח
  פרשת מק!  
  
• "3 
ֶּפר.ל על יש עומדי�  � ) יב,מא( "ַוְּנַס*

  .כא� מנהגנו לעמוד בסמ�ובנו�  וישהואו 
הרב העידו בפני ש �) כו,מג( "לו ַוָּיִבי:ּו" •

  .את האל) זליכה היה מדגיש
  פרשת ויגש  
  
היוד ש ש"עמ �) יד,מה( "בנימן.אחיו" •

�ולא ברור אצלי א� מנהג יהודי . במארי
לי שהרב זליכה  ואמרו. בבל לעמוד ביוד

  .שלא לעמוד ביודהורה 
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  פרשת ויחי
  
ואנו לא . ש"מע �) יט,מח( "ִיְהֶיה.ְלָעם" •

 כתבשה בגלל מאת הלמד מדגישי� 
פ "א מ� הכלל עש והוא יוצ"המ

  . המסורה
ֶרף" •  ש"מע �) ט,מט( "בני עלית ִמֶּט4

ובדיעבד שהפסיק במילת . ח"שפע "וע
ולא חזר יצא משו� שיש אומרי� " בני"

 .שעל יוס) קאי ולא שינה משמעות
" ויקרא"כיוצא בו א� הפסיק במילת 

) ה,שמות לד" (ייויקרא בש� "שבפסוק 
ל לא שינה "י ז"שלפי פירוש רש

  .משמעות
 �) חי,מט( "לישועתך קויתי יי" •

בניגו� זה י� נוהגי� לנג� בפסוק הבבל
, ג� א� לא מפסיקי� בו לחמישי מיוחד

ויפל "הקוד�  בפסוקיש המנגני� ו וכל הנגינות , )החלבי�( "רכבו אחור
  .המיוחדות תלויות במנהג

א" • שני ב" מילת אנא" �) יז,נ( "שא נא ָא-ָּנ?
  .טעמי�

  פרשת שמות  
  
יםויעש להם " • הדגש  �) כא,א( "ָּבִּת�

  .קלבתיו הוא 
מסורת בידינו  � ) ב,ב( "ַוִּתְצְּפֵנ4הּו" •

שלא כמו , בואו לקרוא ללא מעמיד
� קור�"בתנ.  

ֵא-ְלָכה "וכ� ) יח,ג( "ֵנ�ְלָכה.ּנא ועתה" • במקצת חומשי� שלמד ה � ) יח,ד( "אּנ
  .פתח הוא טעות�בחט)באה 

את יש מנקדי�  � ) כ,ג( "בכל נפלאתי" •
 ,קט��זק)גלל הקמ� בפתח ויש בבהתיו 

  .להכריע ביניה�א "וא
עְ שא" • הר ֶא� העי� את לנקד מנהגנו  � "ֶׂש4

ויש טע� מדוע פעמי�  ,)והוא נח( בשוא
סגול ולנו אי� �בא בשוא ופעמי� בחט)

  .רכלל ברור בדב
 ַמה.ֶּזהוקרי  ,כתיב) ב,ד( "מזה בידך" •

יארי� מעט במ� כדי שלא ישמע כמילה ו
  .אחת מחמת הדחיק

לת עיי� בס –) טז,ה( "עמך ְוָחָטאת" •
בקמ� ורפה ומשנה הטית , למנחה

  .משמעות
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  פרשת וארא
  
י " • BַאְלִּתCָהגימל רפה �) ו,ו( "אתכםְו 

 "אלתעם זו ּג"כדינו ואינו דומה ל
בתשובה של הרב במדור  ע"ע, )יג,טו(

מספר " שמרו שבת"שואל ומשיב בעלו� 
ת שלו שעומד לצאת "ויפורס� בשו, 26

  .ה"בע לאור
• "3 ַקח.ל*   ,נסוג אחור �) כה,ו( "ָל�
ו חנאנ, ש"עמ �) ב,ז( "Eְַדֵּבראתה " •

  3.מבטאי� את התיו כא� רפה
בית ראשונה  �) כח,ז( "עבדיך ּוְבֵבית" •

כל  4.בשוא הנהגה כשוא נח לספרדי�
זה רפות חו� מבית  אותיות בית בפסוק

מפני שהיא  "ְּבֵביֶתָך"ראשונה במילת 
ת מאותו "ד כפ"פותחת בשתי אותיות בג

  .מוצא
  בא פרשת  
  
, לת למנחהסיי� בע �) יט,י( "וףימה ּס" •

  . סמ� דגושההו
יש העמדה ...  �) יג,יב( "ִּתים( ַעBל ַהָּב� " •

  5.גורמת שהדגש יהיה כבד בבית והיא
ר תשביתּו" • ישנ� שבעה  �) טו,יב( "ְׂשֹא4

פ המסורת שיש דגש לאחר "מקומות ע
ט עַ ּמְ  ותחסרהּו"שורוק כגו�  חיריק ולאחר , )ו,תהלי� ח( "מאלקים

Hּה"כגו�  ִּני ָּי ר ִיְּסַר-  ,)יח,יחתהלי� ק( "ַיֹּס-
וזה לא אחד מה� לכ� איננו מדגישי� 

  .כא� את השי�
 ,ש"מע �) כא,יב( "וקחו לכם ּוְׁשכI ִמ� " •

המנהג ברור אצל הספרדי� לקרוא 
ש "והמ, כ במכלול"בשוא נע וכ" משכו"

. במאמר המארי� ובעל לוית ח� ועוד
  687.ווייוהטע� שזה בצ
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  פרשת בשלח
  
ָרָבHה" • למד בסגול לא ה �) כא,יד( "ֶלָח�

 תנועה קטנה שלא במקו� הטע�ו. בשוא
  6S6.שוא נעקצרה יותר מ

אשירה "וכ�  � ) א,טו( "ייאשירה ל" • ניה� שהלמד ייש ב) תהלי�( "בחיי ייאשירה ל"ו "כי גמל עלי ייל
ואי� , בדגש ויש בה� שהלמד רפה

  .מסורת ברורה
ִים" • י "ערש �) י,טו( "אדירים ְּבַמ4

ר "ח ש"באו. מנחות נג, כה,שופטי� ה
בדיעבד שג� ונראה . פרשת ויגש סעי) יד
" אדירי�"ל" במי�"א� לא הפסיק בי� 
י שמלבד שהוא נגד "אי� לסמו� על רש

  �6E.ינו הוא ג� נגד הגמראהמסורה שביד
ֵאִלם( מי.כמכה " •  ,ש"מע � ) יא,טו( "ָּב�

להדגיש את הבית מסורת היא בידינו 
  .חזקדגש הוא הדגש ו ,כא�

  .מלרע �) יד,טו( "ִיְרָּגזHּון" •
  פרשת יתרו  
  
K4ַנח" •   .נו� רפה לשו� מנוחה �) יא,כ( "ַוָּי
  פרשת משפטי$  
  
• "3 יש מסורת על זה  �) לא,כא( "ֵיָע5ֶׂשה ל�

רפה והרי כבר פסקו התוספות  שהלמד
שהולכי� אחרי המסורת אפילו נגד 

� "לכ� אי� להדגיש כמו שעשו בתנ. גמרא
  .קור�

  פרשת כי תשא  
  
ַח( " • שהוא  ש"מע �) כ,ל( "ֶאל.ַהִּמְזֵּב*

קשה היכ� יבוא ו. ס"בפשט אחד לפי ס
הטע� פשטא הרי לא יכול לבוא בחית 
או ליתר דיוק ביוד של הפתח הגנובה 

וא� , מלרע" מזבח"שהרי לא מצאנו 
יבוא מלעיל בבית צרי� לבוא בשני 

  (6S.פשטי�
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• "3 ֲחִצית4  ,ח"ושפ י"רשפע � ) כג,ל( "ַמ�
בודאי משנה ההפסקה את המשמעות 

ברורה על הלכות קריאת התורה �ומשנה
  .הורה שעל מארי� ומפסיק צרי� לחזור

ֱהָלה" • ד שהוא מלעיל "נלע �) ח,לג( "ָהֹא�
ֲעָרהולוט בא "כמו  בראשית ( "ֹצ�

והטע� באל) לא בהא והוא ) כג,יט
  .מחלוקת

 ש"מע �) יד,לג( "פני ילכו ַוּיֹאַמHר" •
ו איננו בקיאי� חנואנ ,הסחפא בעניי�

בזה לכ� עושי� כאתנח רגיל וכ� איננו 
  .רגילי� בכרבלא ומאיילא

ם ְיָי� " • א ְבֵׁש4  ,ש"מע �) ה,לד( "ַוִּיְקָר5
ובדיעבד א� עשה טרחא במילת 

י לא שינה "יצא שלפי פרש" ויקרא"
  *68.המשמעות

  פרשת ויקהל  
  
ִּתים( " • של המילה הבית  �) יד,לז( "ָּב�

והיא בדפוסי� ישני� . מידבמע" בתי�"
מדוייקי� כמו תיקו� סופרי� 

ומהצעירי� , ור�� ק"ותנ" המסורה"
ִּתים( "ודומה לה . נשכחה ) יג,יב( "ַעBל ַהָּב�

פ שהיא "מ� הכלל שאע תוהיא יוצא
מלרע העמדת הבית גורמת שהדגש יהיה 

6.כבד 1  
  פרשת פקודי  
  
יםקדש " • ָדִׁש� ש "כתב המ �) י,מ( "ָק�

והמנהג . )מעמיד( �הקו) בלא מאריש
 �אפשר לסמו� על ולקרותו ע� מארי

  .המנהג
3תהיה " • Hהבית  �) לח,מ( "ַל4ְיָלה ּב

מר ובדגש קל מדי� מפסיק ואי� ל הדגוש
דגש כבד מדי� אתי מרחיק מפני שדי� ב

המפסיק קוד� לדי� דחיק ואתי מרחיק 
מ� רק כשהמילה הראשונה  כי�שייה� ש

  .בטע� משרת או במק)השניי� באה 
  ויקראפרשת   
  
ַח( " • והמנהג , ש"מע �) ה,א( "ַעל.ַהִּמְזֵּב*

  .פשטי��לקרותו בתרי
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• " Lַסר ֵחֶלב ובקור� , ש"עמ �) לא,ד( "הּו-
�  .מנהגינו בנסוג אחור אבל, הטע� בסמ

  שמיניפרשת   
  
ַח( " •  חלק הדקדוקו ש"מע � ) ד,ט( "ִלְזֹּב*

אבל המנהג בכל אלה הוא  ,�"למהרי
  .בתרי פשטי� כי הוא מלעיל

ּו" • Mְרב N6ריש בשוא נחה � ) ד,י( "ִק שאינו , 2
6צווי היתר לה� להכנס לקודש  אאל 3

ששני הטעמי�  6E4אוג� אי� די� מחצור
  .בבית

  תזריעפרשת   
  
Oת" • ְחַי הנה בחיריק  � ) י,יג( "בשר חי ּוִמ�

ישנ� המניעי� . ישנ� מנהגי� שוני�
מהגרוניות כמו ' וח' אפילו אותיות ה

ספרדי� � רוב הבר, "יהיה", "תהיה"
  6E5.אינ� מניעי� אות�

פ "אע –) מה,יג( "וטמא 2 טמא יקרא" •
פסק לבי� השצרי� להיות הפרש בי� 

כי נעל� הפרש ביניה� אי� לנו  ,הלגרמיה
  .ממנו באור� הגלות

ְׁשִתי( " • 3 ִב� Bכ "ואעפ ,ש"מע–) מח,יג( "א
השוא איננו נע ג� למי שיש לו די� 

שו� שג� מחצורא לא מניע מחצורא מ
  . ר תנועה קטנהוא שלאחש

  מצורעפרשת   
  
ּה" • עיי� בסלת  �) לב,טו( "ְלָטְמָאה.ָב�

בית שהי לומברוזו "רש בש� "למנחה מ
וכ� אנו סוברי� . רפה היאבקור� ו דגושה
ע לקמ� בהערות "וע .י לומברוזו"לא כר

  ".בו�ולדבקה"על 
  אחריפרשת   
  
ט" • 
וכוונת  ,ש"מע �) ג,יז( "או אשר ִיְׁשָח

להיות בקמ�  כה החיתש שצרי"המ
ומי , שעושי� בפתחהוא בספרי�  וטעות
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 �שמבדיל במבטא בי� קמ� לפתח צרי
  �E7.לשי� לב כא�

  קדושי$פרשת   
  
יָך" • ֱאֹלֶה4 אָת ֵּמ� המ�  �) יד,יט( "ְוָיֵר5

  .בדגש
  אמורפרשת   
  
• "3 ַחּל� הטע� הוא מאיילה  � ) ד,כא( "ְלֵה4

מ הוא מלרע ע� "מ. שנשכח מאיתנו
הטע� מר שוא ל"העמדה בהא וא

שלא יתכ� שיבוא שלוש  ,העיקרי בהא
  .הברות לפני סו) המילה

י:ּוממושבתיכם " •  �) יז,כג( "2 ָּתִב-
. שהאל) דגושה ש בש� המסורת"עמ

סיבות  שתיוהוא בספרי� מדויקי� ומ
אחרי ' אותיות הגרו� ב' יוצא מ� הכלל א

  �j6.דולהגנועה ת
  בהרפרשת   
  
ר" • אֹמ� ר ִסיַנ4י ֿלֵ ש "עמ �) א,כה( "ְּבַה5

משני כי , והוא תמוה. הלמד בדגשש
מטע�  ,טעמי� לא יהיה אתי מרחיק

  ��S.מפיק ומטע� מפסיק
ה" • Oֲׂשֵד  יב,ש בראשית ב"מע �) לד,כה( "ּו�

ויש . פתח�חט)לאחריו שורוק ובואו ש
" ושדה"הואו בה� שקוראי�  ניתיקו

והוא לא  ,בשוא אמנ� הואו במעמיד
  .מוב�

  בחקתיפרשת   
  
מילת  � ) כה,כו( "ֶבר( ְוִׁשַּלBְחִּתי ֶד* " •

מארי� בסופו מלעיל ואי� " ושלחתי"
והטע� היה . � קור�"כמו שעשו בתנ

ראוי לבוא מלרע בגלל ואו המהפכת את 
הזמ� מעבר לעתיד ובא מלעיל מפני 

אחור ואי� פה מבטל של �שהוא נסוג
  .הברה מורכבת
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ֶרְך( " • אור יי� לרב ע �) לו,כו( "ְוֵהֵבBאִתי ֹמ*
 בקור� נוס) מארי�. תורה בשתי ידות

הוא כי צרי� להיות נסוג ודבר פלא . בתיו
  .אחור ממש

  במדברפרשת   
  
ם" • אי� בקו) ש ש"עמ �) כא,א( "ְּפֻקֵדיֶה4

" וכ� כול�" .'כוס וכ� כול� ו"מארי� בס
שבפרק ב " פקדיה�"כוונתו ג� על 

" הפקדי�"ו .)פסוק כב(ופרק ג ) פסוק ד(
כ בא לאפוקי מספרי� ששמו מעמיד "ג

  .כ� מסתבר, ) לא בהאבקו
  נשאפרשת   
  
 ,ש"מע �) כח,ה( "זרע ְוִנְזְרָע5ה" •

בשוא נע לא  את הריש מרומנהגינו לו
ואי� אנו חוששי� לגרסא  ,קמ�� בחט)

 פעמיי�וטוב לקרוא  (�j.קמ��של חט)
פע� ראשונה בשוא שהוא העיקר 

ה"קמ� וכ� �והשניה בחט)   ).יד,אסתר ב( "בשם ְוִנְקְרָא5
ֶרְכָך5 " • רוב לכ) בשוא נע ה �) כד,ו( "יי ְיָב�

בשוא נח לדעת הבבלי� ו, הספרדי�
� *�E,והחלבי� ויש לה� על מי לסמו

וצרי� שמיעה ממומחה כדי שלא תבלע 
, כ) אחת כי אי� כלל זה של כפולי�

  .שאינו מופיע בראשוני�
א" • *ֹ בית ראשונה ה �) פט,ז( "משה ּוְבב

�.בשוא נח ג� א� דומות 1   
  בהעלות�פרשת   
  
ְבב4 " • מנהגנו להניע ו ש"מע �) לו,י( "3תִר�

ג� כא� וג� " רבבות"את הבית של 
ו סוברי� שיש חנהברכה שאנ�בזאת
והג� שמחצורא אי� כוחה . מעמיד בריש

 ,יפה להניע השוא לאחר תנועה קטנה
 .הדומותוג� אי� לנו את הכלל של 

 אנחנו נוהגי�כ בצירו) של שניה� "אעפ
  .ניע את השואלה

• " S ומנהגנו , ש"במת ו"עאו �) ח,יא( "ָׁשטּו
  .ש"מלרע כמו המ
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ם" • 
יֲאֶכ ְהֶיה( ְנִב- י "ערש �) ו,יב( "ִאם.ִי�
נמש�  "ְיָיI "ו ,יפסיק מעט. ח אות צ"שפו
כמו שפירש  "במראה אליו אתודע"ל

אנא "וג� בתרגו� יש לאמר כ� ש. י"רש
  ."בחזו� אנא מתגלי להו�"נמש� ל" יי

  
  קרחפרשת   
  
-סּו" •   . מלעיל �) לד,טז( "ָנ
ר" • Hאֹמ ה ֿלֵ של למד ה � ) כז,יז( "ֶאל.ֹמֶׁש4

. בטרחא "משה"רפויה שמילת " לאמר"
ב משמע "ח ע"ק במכלול ע"מדברי הרד

זה שיי� לדחיק לכ� הטרחא  שכלל
�.מפסיק 2  

  חקתפרשת   
  
ְמִסָּל-ה" • ש "כתב המ �) יט,כ( "נעלה ַּב�

�.ל על המ� שהיא רפה"ר ,"כ� כתיב" 3  
ב" • ו עושי� חנואנ, ש"מע �) ד,כא( "ִלְסֹּב4

  �S4.אותה דגושה
הּו" • מ� רפויה  �) ט,כא( "על.הנס ַוְיִׂשֵמ4

כי החיריק בשי� הוא חיריק מלא שהיה 
רק " וישימהו"צרי� להיות כתוב 

של י� הפועל עהיוד שהיא שנחסרה 
   �S5."שי�"שורש 

  פנחספרשת   
  
ס" • יְנָח* נו� בשוא נע ג�  � ) יא,כה( "ִּפ�

מילה שפעמי� ע�  כשחסר יוד כמו כל
   87(.ד ופעמי� בלייו

  מטותפרשת   
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ים" • 
ָּנִׁש מ�  ,ש"מע � ) לה,לא( "ִמן.ַה*

  .הזקני� שמענו שמעמידי� בהא
בקור� יש  � ) לח,לב( "ְוֶאת.ִׂשְבָמHה" •

קוראי�  ניתיקואיזה מעמיד בשי� וב
כ� קראו הזקני� בחיריק חסר ו. אי�

  .כמנהג יהודי בבל יפהחטומבוטא ב
  מסעיפרשת    
  
ןַוַּי�ֲחנ5ּו ְבמִ " • מכיוו�  �) לו,לג( "ְדַּבר.ִצ4

שהמנחת שי לא כתב מאומה נראה 
  .רפה הבית הראשונהש

  ואתחנ
פרשת   
  
ים" • Tִּת כדי , התיו בדגש קל �) יא,ו( "ּוָב*

כמו מלשו� שממה שלא ישמע  ה" IָתUָ ֲאִׁשיֵת-הּו    S6(.)ו,ישעיהו ה( "ַו�
  עקבפרשת   
  
• "3 �U.בסו)  ש"מע –) כב,יא( "ּוְלָדְבָקה

ב "בלח� הבכורי� ד) מו, בי�פרשת נצ
ומנהגנו בבית  .כא� סלת למנחהבב ו"ע

למרות המק) שג� " בו"במילה רפה 
 אש יש מק) ולא חולק בזה אל"למ

כ קבלה בידינו שאינו דגוש ולא "שאעפ
  .אומרי� פה די� דחיק

  ראהפרשת   
  
ּו" • ר ִּתְּדר4 סלת ו ש"מע �) יא,יב( "ֲאֶׁש5

ו� צרי� להיות דגש לתשלו� הנ, למנחה
וכ� מנהגנו ג� מלפני האות דלת שנפלה 

  ).י,ישעיהו כב(  "הבתים צּו( ַוִּתּתְ "ב
 הכ)ש ש"עמ � ) לא,יב( "ייל.תועבת ּכָ " •

י "בא אחרי אהוש, ובקור� רפה בדגש
ומנהגנו בדגש שהוא יוצא מ� . ללא מבטל

  �E(.�הכלל ומסורה בידו לכ� כתב כ
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  כי תבואפרשת 
  
3י" • Bיָך ּג הגימל  � ) מט,כח( "מרחק ָעֶל*

  .מדי� אתי מרחיק בדגש כבד דגושה
  נצבי$פרשת   
  
• "3 HU.ש והגהה"מע � ) כ,ל( "ּוְלָדְבָקה ,

ש לגבי המק) "ל על המ"לא חולק הרמד
אי� כא�  שיש מק) פ"ל שאע"סא דאל

ועיי� לעיל  .דחיק שהוא יוצא מ� הכלל
  .בדברינו בפרשת עקב

  ויל�פרשת   
  
ָהָיה" • Nביוד  אי�ש ש"כתב המ �) כא,לא( "ְו

ְנָתה"וכ� תלשא  ָע� Nאי� בתיו כתב ש � "ְו
ל "ושניה� ודאי מלרע ולא ר. תלשא

שה� מלעיל שא� כ� היה כותב בפשטות 
ל על הטעמי� "ר אשה� מלעיל אל

פ "תרסא ותלשא שמבחיני� ביניה� ע
מקומ� א� הטע� בא בתחילת התיבה 

מר שה� בטע� וובא ל .או בסופה
 אותו שי�שנהוג ל שמשניה�המפסיק 

בראש התיבה ולא בטע� המשרת שנהוג 
  .אותו בסו) התיבה להניח

  האזינופרשת   
  
4ֹ שחת " • 3 ּל Oה,לב( "בניו מומם אל (� 

" לא"של למד ת שה"ל באו"כתב הרמד
פ שהוא לאחר "אע וכ� מנהגינו, דגושה

  .טע� מפסיק
ָך" • 
יָך ָּקֶנ לדיד� כ� ו ,ש"מע � ) ו,לב( "ָאִב-

דומה לו  ו .אתי מרחיקמדי�  הקו) דגושה יָת ָּכִׂשHיתָ " שהכ) בדגש  )טופסוק ( "ָעִב-
  .כבד מדי� אתי מרחיק

ֱאנ34ׁש" • יָתה ֵמ� יש שביד�  �) כו,לב( "ַאְׁשִּב5
מסורת להדגיש את המ� כמו שיש 

יו"מסורת בפסוק  Tיָת ְּקָעֹרָת  "ְוָעִׂש*
אול� מנהגינו  ,ודומיה�) כט,שמות כה(

דגש לא להדגישה שאי� לנו מסורת ל
פ הדקדוק להיות "זה ומשפטה ע פסוקב

רפה שמכלל אתי מרחיק יבוא דגש 
טע� ממש א� יהיה רק במילה השניה 

בתחילת המילה אול� פה יש רק מעמיד 
ואינו עושה דגש מלבד מקומות ספורי� 

   .פ המסורת"ע

  וזאת הברכהפרשת 
  
3ת" • ְבב- ש "כתב המ �) יז,לג( "אפרים ִר�

 וכתב. הבית בשוא לבדו בכל הספרי�ש
קריאת הבית ל במכלול ש"ק ז"הרד

ו קוראי� אותה בשוא נע חנואנ .כשוא נח
, שיש בידינו מסורת שיש מעמיד בריש

וכגו� זה מניעי� ג� את השוא של 
  .הדומות

  מגילת אסתר  
  
ןְלַהְבז35ת ַּבעֲ " • ש "עמ �) יז,א( "ֵליֶה4

אבל , 'כא� ובפסוק כ שהעי� בשוא לבד
  . ש"המנהג לא כמו המ

יָמְרְּד ושמו " • Iש וסלת "עמ � ) ה,ב( "ַכ
  .מר את כול� בשואוומנהגינו ל. למנחה

ה" • ומנהגינו . ש"עמ � "בשם ְוִנְקְרָא5
הגירסא  זובשוא ש את הריש ומרל

העיקרית וא� רוצי� אפשר לאומרו פע� 
  .קמ��שניה בחט)

ס "בסש ש"עמ �) ב,ה( "ויהי כראות" •
, והוא מבטל נוס) על מפיק .הכ) דגושה

כל הזמ� . תי מרחיקדחיק וא, מפסיק
נהגנו לקרות ע� כ) רפה אול� לפי 

  .ש צרי� להדגישה"המ
צרי�  �) א,ו( "ַהֶּמHֶלְךנדדה שנת " •

 �ג� והראשונה " המל�"מילת בלהארי
  .שניהב

יש . ש"מע �) יא,ח( "ולהרג ולאבד" •
מר את הנוסחא העיקרית בתחילה ול

כ לקרוא את הפסוק שנית בלי "ואח
  (S(.ואו

ג� . ש"מע �) ב,ט( "עמד לפניהם.לא" •
כא� צרי� לקרוא בתחילה את הנוסחא 

כ את הנוסחא "העיקרית ע� למד ואח
  .ע� בית שחוששי� לה

  
עשרת בני המ� צרי� לקורא� בנשימה את 

אחת אמנ� יש חשש שיקרא� בחט) שלא 
התקי� שיקראו� פע� ניסה לכראוי לכ� הרב 

  .נוספת בנחת בכמה נשימות
  

ומר ארורי� מגילה נוהגי� להלאחר מקרא 
לומר היה א "ומנהג רבינו שליט. כל הרשעי�

  .ארורי� כל הרשעי� של אומות העול�

                                                 
33���;� C ����M���%����M����	������0�
�����	�� " %�=��� �T��������������\	�������� #�	-���� ��f�%�,���
�H%��� C �a� �� ���� C �&�(g�
�
��hR��;���=�!



 

 

  מסורת יהודי בבל בקריאת התורה
 �טיוטא  �

  .אי� רשות להעתיק. ידידיה. א. כל הזכויות שמורות לי ©

  אופ
 ההגייה של יהודי בבל
  

  אותיותת היהגי
  
 ביתמנהג יהודי בבל להגות את האות  •

וכשבכל , הרפה כמו הדגושה בדגש קל
להגות אותה רפה היו הוגי�  וצזאת ר

 למשל היו אומרי�, אותה כמו פה רפה
שיבושי� אלו . קהְב מקו� ִר ב "קהפְ ִר "

הבית הרפה בשפה  ו� שלסרמקור� מח
דה שיש לי העוכבר הורו גדו. הערבית

  *8(.לתק� את הדבר
גימל יהודי בבל היו מבטאי� את האות  •

כדינה כמו הריש הנהוגה היו�  הרפה
ויש ג� לעדות אחרות ללמוד את . בטעות

 .ההגיה הנכונה של האות גימל הרפה
ומביא כמו ( בלשו� גאולה גימל רפה •

חלק מחכמי בבל ) ומהר לגאלנו, גואל
היו הוגי� אותה רפה כתיקנה וחלק היו 

כדי  בדגש קל הוגי� אותה כדגושה
להבחי� בי� לשו� גאולה ללשו� גיאול 

וג� ה� היו עושי� זאת רק , טינו)ו
בתפילה ובמקו� שאי� פסוק משולב 

(.בה 1  
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� בדיבור היוהגו כדבעי  הדלת הרפהאת  •
יומי בערבית שהוא קרוב מעט למבטא 

ובכתבי הקודש אבל בתפילה , 'האות ז
את הדלת הרפה כמו הדגושה בטאו 

ש "שבק "אחד"מילת בדגש קל חו� מ
 )במקו� ש� הויה �קודש ( ובש� אדנות

ויש . שבטאו בה� את הדלת הרפה כדינה
הבדל קל בי� הדלת הרפה לבי� הצדי 

 ל כ�עוהיו מקפידי� , ערביתשל ההרפה 
  .אדנותש� בביטוי של 

ולא כמו ) באנגלית Wכמו (מזרחית  � ואו •
  .שלנובדיבור היו� יומי בית רפה 

ולא כמו כ) , גרונית � מזרחית  � חית •
�  .רפה שמבטאה מ� החי

  .קשה יותר מתיו �  טית •
  .מזרחית �� עי •
קרובה לסמ� א� יותר  ,מזרחית �  צדי •

(.עמוקה ממנה 2  
  .דגושה יותר עמוקה מכ), מזרחית � קו� •
נעת עכשהלשו� מתנ מזרחית � ריש •

�ולא גרונית כמו שמבטאי� , ונוגעת בחי
  .היו� בטעות באר� ישראל

ויש הבדל ברור בי� . מזרחית �  תיו רפה •
וכמוב� שאינה  ,דלת רפה לתיו רפה

� .נהגית כסמ
(אל� גנובהכאשר תבוא  • לפני שוא כמו  3

היתה נהגית , "לכְֹב 1"למשל במילת 
אמנ� לפי דעת  E4(.לכֹכמו ו1ְב , בואו

, באל)" לכְֹב א1"המדקדקי� צרי� לבטא 
שכ� כתבו המדקדקי� הקדמוני� 

מנח� ב� סרוק ' ר ,ע"הראב, ק"הרד
ואמר על זה הרב יוס) . ודונש ב� לברט

א שיש לזקני� שקראו "זליכה שליט
אבל יותר נכו�  E5(,בואו על מה שיסמוכו

  .אל)בלבטא 
 כמו אצל שאר הספרדי� � פתח גנובה •

ולא  )מזרחית(כיוד או ואו מבוטאת 
 ַח ר1, חיַ מזבֵ  קוראי� חַ מזבֵ  למשל .באל)

  .חוַ ר1 �
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  תנועותה
  
כפי , לפתחבהיגויו דומה  � הקמ� הרחב •

ביניה� ההבדל ש. רוב הספרדי�מנהג 
  .רק באור� התנועה מורגש

 � שאינה מוטעמת " לֶא "במילה  סגול •
וכ� היו עושי�  S7*היה מבוטא בחטיפה

�לֶא "של הראשונה  "אל"ת למשל במיל
בשאר  �6*.שבעלינו לשבח" ל לא יושיעֵא 

בהברה סגורה סגול בא השבה�  מקומות
ויראו אותו "כמו  )לפני שוא נח או דגש(

  .לא בטאו בחטיפה" �רֶ כל אפסי 5
לפני שוא או , לא מוטע� חיריק חסר •

היה מבוטא  ,תרֶ ֶא פְ 6ִ , ה7פִ כמו 6ְ , דגש
  .ל"בחטיפה כנ

בטאו בכל מקו� כעי�  השוא הנעאת  •
מ את השוא הנע לפני האות "מ. הסגול
היו ) יהוְמ ְר למשל במ� של יִ (יוד 

  �j*.כעי� החיריקמבטאי� 
כמו לחלבי� ג� ליהודי בבל יש את  •

שהיו  ,)שוא כלוא( מחצוראהכלל של 
מניעי� שוא לאחר תנועה גדולה רק א� 
. היה כלוא בי� שני טעמי� או מעמידי�

לאחר תנועה קטנה אמנ� היו מניעי� ג� 
א� התקיי� תנאי המחצורא אבל אי� 

לא של מחצורא כלל זה  (�*.הדי� כ�
אבל הוא היה מנהג ברור  ,מקובל היו�

בכללי הקריאה ונמצא לו מקור נאמ� 
לרב מנשה " פה אליהו"בסו) הספר 

, צ"ל מגדולי רבני אר"סיתהו� זצ
ד והיה מצוי אצל "שהודפס בשנת התרע

שלושה "כלל זה ב כ מופיע"כ. יהודי חלב
נאח 'של הרב יונה אב� ג "ספרי� נפתחי�

 .מ� המדקדקי� הראשוני�
שוא שבא לאחר תנועה גדולה במילה ג�  •

 "ראו לווק8 "כמו ( שטעמה נסוג אחור
מבוטא בשוא נח שלא כמו ) ח,דברי� כה

 .מחצוראשאי� טע� המ, דותשאר הע
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בראש מילה  שוא לאחר ואו שורוקוכ�  •
א� יבוא מעמיד אפילו  *S*הוא שוא נח

בשורוק חו� ממילי� שיש לנו עליה� 
 "ּוזֲַהב"מסורת שה� בחט) פתח כמו 

הטה אלהי "וכמו  )יב,בבראשית (  תחינות �יח ,דניאל ט( "אזנך ּוֲשמע
 .ועוד )לשני וחמישי

לאחר הא באות רפויה  אשב שואוכ�  •
*נח מבוטא כשואפתוחה  הידיעה ולא ( 1

א�  ואפילו )רק א� תהיה זאת האות יוד
ים" :לדוגמא. יבוא ש� מעמיד ְצַפְרְּדִע4 ה" ,)שמות ח( "ַה� 
ָרָׂש  "ַהְמֹא-

 .)דברי� כב(
בטאו  � היֶ ְח יִ , היֶ ְה אֶ  ,היֶ ְה יִ המילי� את  •

 .בשוא נח
 דומותהשוא באות הראשונה באותיות  •

 המבוטאת כשוא נע רק א� יבוא ב
 46.היה שוא נחימעמיד אבל בלא מעמיד 

  טעמי$ה  
  
הפוכי�  רסא ותלשאִת שמות הטעמי�  •

התירסא היא הימנית . משאר הספרדי�
והתלשא היא השמאלית , המפסיקה
אי� ניגונה תלוי בא�  �כמו כ .המחברת

כפי שיש , יש אזלא גריש אחריה או אי�
 .מנהג אצל יוצאי חאלב

*.לתירסא ולתלשאנגינה שונה ה • 3 
 ,כשהתירסא שהיא הימנית בניגו� יורד

  j4*.עולה והתלשא שהיא השמאלית בניגו�
יש מנהג מתו� חוסר ידיעה לעשות את  •

שניה� , והפשטא שווי� הקדמא
מפסיקי� אבל לפי האמת צרי� להבחי� 

שבא על האות (ביניה� שהקדמא 
משרת ) המוטעמת ולא אחרי סו) התיבה

 .הוא ולא מפסיק
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  ודי בבלהיפ מנהג "ע )¸,·מתוק�ה(הטעמי�  לוח  
  

  .מפסיקי� ה� אדומה במסגרתואלו  משרתי�ה�  ירוקה מסגרתהטעמי� ע� 
  
  

�ל ָּפֶזר  א� ֶסגּוְלּתָ   ְרָקא� זַ   ָפָר�ה ַקְרֵני ָּגד�
 ��ִּת �א    ְלָשא� ּתַ    איְרָס יש  ַאְזָל!   ֵגִר"

א      ְשָטא' ּפַ     ְךְמֻהּפ#  ש�ָפר    ַקְדָמ!
ך ש�ָפר ן ָזֵקף   ה�ל* יעַ     ָקט-     ָרִב/
�ל ָזֵקף ין ְשֵני    ָּגד1 4ִתיב     ְגִריִש2     י
'  ְשֵני ְשִטין ֶלת  פ! י ְּתֵרי  6ַשְלֶש5  ַטֲעמ7
יר  ְרג:אַּד  יך  ְתב; ?ח  אַטְרָח=   ַמֲאִר>  ַאְתָנ
יד   ַמַּקף@   ֵסק6ּפָ  Bו ןּב ירח   ַמֲעמ Eיומ  

ּוקּפָ  ס�ף BסF   
  

  ,)במקו� הטע�באה  �מלעיל ומלרע  �הנגינה : פירוש(כל הטעמי� קוני� מקומ� 
  :הטעמי� מלבד
  באי� תמיד בסו� התיבהש �  תלשא, סגולתא, זרקא

  .בא תמיד בתחילת התיבהש � תירסא
  .ל במקו� הטע�� להוסי� סימו� כפונוהגי

  .שני פשטי� ובמקומ יבואבמלעיל  .ומורה על מלרע, בא תמיד בסו� התיבה פשטא
  .שהטע� בראשותמיד לפני תחילת המילה ומורה בא  יתיב
  .מעמידאו ) לגרמיה(שופר הול! י "הטעמתו מסומנת עו, מסומ� לאחר התיבה �  פסק

  .לאחר התיבה י�נקודתי להקל הוספווכדי , כסימ� המעמיד מסומ� סו� פסוק
  .קדמאל פשטאובי�  שופר מהופ�ו יתיבבי� ג� צרי! לדעת להבחי� 
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  נספח
  

  תורההרשימת ההפסקי� בקריאת   
  .פ מסורת יהודי בבל"ע

  
  דיבותו הרבה שלבא ו לינמסרפ רשימות ש"ע

  ,ו"הי חיי� סלמ� 'ר
  ל"זצוק צפיויעקב מ חכ�עד  מרבותיושקבל כפי 

  
  הקדמה

  
' לר" תקו� יששכר"ריאת התורה מופיעה כבר בדברי הקדמוני� כדוגמת חלוקת ההפסקי� בק

רשימה זו עוזרת לקורא בתורה . יוס) ועוד�ל מתקופת מר� הבית"יששכר ב� טוסא� מערבי זצוק
ח "ע או"כפי שנפסקו בשולהפסיק בלא שיצטר� לדעת את כללי ההפסקה כדאי לדעת בקלות היכ� 

ואפשר לשנות א� יש , מ אי� חיוב להפסיק דווקא ש�"מ אבל). כב�מבבלי מגילה כא(קלז �קלו
פ "רשימות אלו היו הקוראי� מפסיקי� ע שנכתבוכפי שלפני , צור� להעלות עולי� רבי� וכדומה

  .הכללי�
  

, פ מנהגי האשכנזי�"באר� ישראל מסומני� ההפסקי� עבזמנינו ברוב החומשי� שהודפסו 
שהיו לה� מנהגי� למרות  ,לבי� והמרוקאי� ועודכמו הבבלי� הח, ונמשכו אחריה� ג� הספרדי�

1,אחרי� בהפסקי� שלצערנו נשכחו ההפטרות המיוחדות של עולי בבל לפרשת שמות ופרשת  מוכ 7
לגבי זה מזה לקהילות הספרדי� יש מנהגי� שוני� . בא מפני שלא הודפסו בחומשי� הנפוצי�

1מנהג החלבי�לדוגמא , סקותההפ , ריאות הראשונות בפרשהלחלק לקטעי� קצרי� את הק 6
�  .ג� ה� מקפידי� עד מאוד שלא להפסיק בפסוק שמזכיר דבר רע אפילו ברמז, ובאחרונות להארי

  
1ד החלוקה לקטעי� קצרי� לפחות בהתחלת הפרשה מעידה על הרצו� להעלות הרבה עולי�"לענ � 

1סודה פ"ע(ומכא� תוכחת מגולה לאלו שמקפידי� . בבתי כנסת בה� יש קהל רב עלות רק לה) (
שכ� צריכה להיות ( ת אחת לחודש"את האפשרות לעלות לסהגדול שבעה עולי� ולא נותני� לקהל 

1.ויצא שכר� בהפסד�, )ההנהגה *  
  

  :ו"הי חיי� סלמ�' אסיי� בדברי הר
נוהג בהרבה מקרי� לא  ה היה"ע חכ� יצחק מחלב ב� שמחהמורי ורבי "

 צפיויעקב מ חכ�לי כי רבו הוא הסביר . י� בחומשק לעולי� במקו� המצולהפסי
הטעויות עד  והעתיקו זה מזה ונמשכו 1S1ה בבגדאד הסביר לו כי נפלו טעויות בספרי�"ע

שלמדתי  לכ� כדי לזכות את הרבי� החלטתי להעלות את ההפסקות לעולי� כפי. היו�
  ".א"זיע. ממנו במש� כארבעי� שנה

  
בידיו יצליח בכל מילי ' שחפ� הר "יה. תודתי הרבה על שהסכי� לכלול את רשימתו בקונטרס זה

  .להחזיר עטרת תפארת מסורת יהדות בבל למקומה הראוי לה, דקדושא
.ידידיה. א.י  
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  עליות של שבת שחרית  ה"בומנחה שבת   
  מוסי�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  לוי  כה�  ישראל  לוי  כה�  פרשה
  כד,ג  ג,ב  כג,א  יט,א  יג,א  ח,א  ה,א  יג,א  ח,א  ה,א  בראשית

  יז,ט  ז,ט  א,ט  כ,ח  יז,ח  ה,ז  כב,ו  כב,ו  יח,ו  טו,ו  נח
�  ט,יז  ו,יז  ה,טו  יח,יד  יח,יג  ד,יג  יג,יב  יג,יב  ו,יב  ג,יב  ל� ל
  כז,כא  כד,כא  יז,כא  ח,כא  ד,כא  כ,יט  יד,יח  יד,יח  ח,יח  ה,יח  וירא

  ה,כה  סב,כד  נא,כד  מד,כד  לו,כד  כו,כד  יד,כד  טז,כג  י,כג  ה,כג  חיי שרה
  ד,כח  כט,כז  כג,כז  כט,כו  כב,כו  יב,כו  ה,כו  ה,כו  כו,כה  כב,כה  תולדות

  מב,לא  טז,לא  יא,לא  כז,ל  יג,ל  יז,כט  כב,כח  כב,כח  יז,כח  יב,כח  ויצא
  כד,לה  יא,לה  כ,לג  ה,לג  ל,לב  כז,לב  יג,לב  יג,לב  ט,לב  ו,לב  וישלח

  ח,מ  כג,לט  ו,לט  ג,לט  ל,לח  כב,לז  יא,לז  יא,לז  ז,לז  ג,לז  וישב
�  כט,מג  טו,מג  יח,מב  מט,מא  לח,מא  לג,מא  טז,מא  טז,מא  יב,מא  ה,מא  מק
  כג,מז  כז,מו  יט,מו  ב,מו  כז,מה  יח,מה  ז,מה  ל,מד  כד,מד  כ,מד  ויגש
  כ,נ  כו,מט  יב,מט  יט,מח  טז,מח  ט,מח  ג,מח  ט,מח  ג,מח  לא,מז  ויחי

  
  עליות של שבת שחרית  ה"ובמנחה שבת   

  מוסי�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  לוי  כה�  ישראל  לוי  כה�  פרשה
  לא,ד  יז,ד  כב,ג  טו,ג  כה,ב  י,ב  יז,א  יז,א  יב,א  ז,א  שמות
  כט,ט  טז,ט  יח,ח  ו,ח  ז,ז  כח,ו  יג,ו  יג,ו  ט,ו  ה,ו  וארא

  נא,יב  לו,יב  כח,יב  כ,יב  יז,יב  ג,יא  כג,י  יא,י  ו,י  ג,י  בא
  י,יז  לו,טז  כו,טו  כה,יד  יד,יד  ח,יד  כב,יג  ח,יד  ד,יד  כב,יג  בשלח
  יז,כ  יג,כ  יט,יט  ו,יט  ג,יט  כג,יח  יב,יח  יב,יח  ח,יח  ד,יח  יתרו

  יד,כד  כה,כג  כב,כג  יט,כג  יד,כג  י,כג  יט,כא  יא,כא  ו,כא  ג,כא  משפטי�
  ח,כז  ל,כו  יד,כו  ו,כו  מ,כה  ל,כה  כא,כה  כא,כה  ט,כה  ה,כה  תרומה

  מו,כט  לז,כט  כה,כט  יח,כט  לח,כח  ל,כח  יב,כח  יב,כח  ט,כח  ה,כח  תצוה
  כו,לד  יח,לד  ד,לד  טי,לג  יא,לג  יז,לא  יא,לא  כא,ל  טז,ל  יג,ל  כי תשא

  כט,לז  טז,לז  יט,לו  יג,לו  ז,לו  כט,לה  כ,לה  י,לה  ז,לה  ג,לה  ויקהל
  כז,מ  כג,מ  טז,מ  מג,לט  לב,לט  כא,לט  א,לט  א,לט  כז,לח  כג,לח  פקודי

  מג,לט  לב,לט  כא,לט  א,לט  כט,לז  טז,לז  כט,לה  י,לה  ז,לה  ג,לה  מחוברי�
  

  עליות של שבת שחרית  ה"ובמנחה שבת   
  מוסי�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  לוי  כה�  ישראל  ילו  כה�  פרשה
  יג,ה  טז,ב  יג,ב  ו,ב  יג,א  ט,א  ג,א  יג,א  ט,א  ג,א  ויקרא

  כט,ח  כא,ח  יז,ח  יג,ח  לח,ז  י,ז  יא,ו  יא,ו  ו,ו  ג,ו  צו
  לב,יא  כ,י  טו,י  יא,י  כג,ט  טו,ט  ד,ט  י,ט  ז,ט  ד,ט  שמיני
  נד,יג  לט,יג  כח,יג  כג,יג  יז,יג  ה,יג  ח,יב  ה,יג  ח,יב  ד,יב  תזריע
  כח,טו  טו,טו  נג,יד  כט,יד  כד,יד  כ,יד  יב,יד  יב,יד  ט,יד  ה,יד  מצורע

  כח,טו  טו,טו  כד,יד  יב,יד  נד,יג  לט,יג  יז,יג  ה,יג  ח,יב  ד,יב  מחוברי�
  כו,יח  ה,יח  לד,טז  כד,טז  יז,טז  ו,טז  ג,טז  יז,טז  ו,טז  ג,טז  אחרי

  כד,כ  ז,כ  לז,יט  לב,יט  כה,יט  יד,יט  ד,יט  יד,יט  י,יט  ד,יט  קדשי�
  ז,כ  לז,יט  לב,יט  יד,יט  ה,יח  לד,טז  ג,טז  יז,טז  ו,טז  ג,טז  מחוברי�

  לח,כג  לב,כג  כב,כג  יד,כג  ח,כג  לג,כב  טו,כא  טו,כא  יב,כא  ו,כא  אמור
  נד,כה  לח,כה  כח,כה  כד,כה  יח,כה  יג,כה  ז,כה  יג,כה  ז,כה  ג,כה  בהר

1מו,כו  ט,כו  ה,כו  יג,כו  ט,כו  ה,כו  בחקתי   כח,כז  כא,כז  טו,כז  ח,כז  2
  טו,כז  ח,כז  1E3מו,כו  ט,כו  לח,כה  כח,כה  יז,כה  יג,כה  ז,כה  ג,כה  מחוברי�
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  עליות של שבת שחרית  ה"ובמנחה שבת   
  מוסי�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  לוי  כה�  ישראל  לוי  כה�  פרשה
  נא,ג  מג,ג  לט,ג  יג,ג  לד,ב  נד,א  יט.א  יט.א  טז,א  ד,א  במדבר

  עא,ז  מא,ז  לה,ז  יז,ז  יא,ז  ח,ז  כז,ו  לג,ד  כח,ד  כד,ד  נשא
�1יט,י  י,י  יד,ט  ח,ט  כב,ח  יד,ה  יד,ח  ט,ח  ד,ח  בהעלת   כט,יא  4
�1כ,יד  ז,יד  כז,יג  כ,יג  כ,יג  טז,יג  ג,יג  שלח ל   טז,טו  יג,טו  ז,טו  5

  כ,יח  יא,יח  כד,יז  יח,יז  ח,יז  יט,טז  ז,טז  יג,טז  ז,טז  ג,טז  קורח
  כ,כא  טז,כא  ט,כא  כא,כ  יג,כ  ו,כ  יז,יט  יז,יט  י,יט  ו,יט  חוקת

  יג,כד  ה,כד  כו,כג  יב,כג  לח,כב  כ,כב  יב,כב  יב,כב  ז,כב  ד,כב  בלק
  ה,כד  כו,כג  לח,כב  יב,כב  כ,כא  כא,כ  ו,כ  יז,יט  י,יט  ו,יט  מחוברי�

  טז,כט  יא,כט  ו,כט  לא,כח  כה,כח  טו,כח  י,כח  ד,כו  טו,כה  יב,כה  פינחס
  כד,לב  יט,לב  נד,לא  מא,לא  כד,לא  יב,לא  יז,ל  יג,ל  ט,ל  ד,ל  מטות
  ז,לו  לד,לה  ח,לה  כט,לד  טו,לד  נג,לג  מט,לג  נג,לג  מט,לג  ג,לג  מסעי

  ח,לה  כט,לד  טו,לד  מט,לג  יט,לב  נד,לא  יב,לא  יג,ל  ט,ל  ד,ל  מחוברי�
  

  עליות של שבת שחרית  ה"ובמנחה שבת   
  מוסי�  שישי  חמישי  רביעי  שלישי  לוי  כה�  ישראל  לוי  כה�  פרשה
  יד,ג  לו,ב  ל,ב  כה,ב  לח,א  כא,א  יא,א  יא,א  ז,א  ג,א  דברי�

  כה,ו  ג,ו  יז,ה  מט,ד  מ,ד  ח,ד  ד,ד  ח,ד  ד,ד  כה,ג  ואתחנ�
  ט,יא  כב,י  יא,י  כט,ט  י,ח  ג,ח  כא,ז  י,ח  ג,ח  כא,ז  עקב
  ו,טו  כט,יד  כא,יד  יט,יג  כח,יב  יט,יב  י,יב  י,יב  ה,יב  לא,יא  ראה

  ט,כ  יז,יח  יג,יח  ח,יח  ה,יח  כ,יז  י,יז  יג,יז  י,יז  כ,טז  שופטי�
  יח,כד  יג,כד  ד,כד  כד,כג  כא,כג  ז,כב  יז,כא  כא,כא  יז,כא  יד,כא  כי תצא

  סט,כח  ו,כח  י,כז  ג,כז  יט,כו  טו,כו  יא,כו  יא,כו  ח,כו  ג,כו  כי תבוא
  �  יד,ל  י,ל  ו,ל  כח,כט  יד,כט  יא,כט  כח,כט  יד,כט  יא,כט  נצבי�

�  כה,לא  כב,לא  יט,לא  יג,לא  ט,לא  ו,לא  ג,לא  י,לא  ו,לא  ג,לא  ויל
  יט,לא  יג,לא  ו,לא  ג,לא  יד,ל  ו,ל  כח,כט  כח,כט  יד,כט  יא,כט  מחוברי�

2האזינו   ?  מג,לב  לט,לב  כח,לב  יח,לב  יב,לב  ו,לב  יח,לב  יב,לב  ו,לב  7
2כט,לג  כו,לג  כג,לג  יז,לג  יב,לג  ז,לג  יז,לג  יב,לג  ז,לג  הברכה 6  �  

  
  
  

                                                 
58r������.��Q��&�=�e� U �
�W� " ���0Q��'��R��W����Q��, " � " �e���� `�����A�M��:(�� A�	�� # " � U&U �=��:�Rr������	��fR����0	�W��� U ���� " ���,Q�!'� U �������&�
R����`����Q��,�������;���A>b����Q����� U ����R%�� 
D/� �	a�&�=�'> U ���(�� ���>b������>b%� " �(�	�� # " ������!
59��� " ��
�, ���%R%� " QA�&��� U �a������% $�M�0Q��}��R�� " >;����QM�0��]�&�A�����!
60�8:ED>b]� U ��:S�%]�M���
�+	a>;����Q���%�" ���Y/��%����<�D�!
61 U ���
�'�&��R 



 

 

  מסורת יהודי בבל בקריאת התורה
 �טיוטא  �

  .אי� רשות להעתיק. ידידיה. א. כל הזכויות שמורות לי ©

    «+ºפרשת שמותא בעני	 הפטרת "זליכה שליטתשובת הרב הגאו	 הרב יוס� 
חלק  ,כ"וער בביההתעורר ויכוח סבשבת פרשת שמות  .שאלה וחלק " דברי ירמיהו"אמרו להפטיר  מני� ימכל העדות ואי� בינינו תוזאת להבהיר שהמני� שלנו ספרדי�  ,"הבאי� ישרש יעקב"שצרי� להפטיר המצוי הוכיחו מסדר החוק לישראל ומיעוט " אד� הודע ב�"רצו להפטיר    .ואשכנזי� מה עלינו לעשות
שכבר כתבתי על זה  דע. תשובה ונשר� הכל (ר� לפני כעשרי� שנה באו מנהג ח ג� ל"יובל שי בכדי לצאת ידאל ירמיהו וג� הפטרת בעת ההיא ' בפרשת בא הפטרת הדבר אשר דבר הוכ� , הפטרת הודע את ירושלי�שמות הפטרת דברי ירמיהו וג� ששמשתי ש� כמשגיח לקרא בפרשת הנהגתי במג� הילד ובתפארת משה ז "ועפ) צ"בשריפה הגדולה לתקפ ש בחומשי� וג� מנהג "הספרדי� כמ ולחזור , ש"אהבה בסדר ההפטרות ע פרס� � בסו"ש הרמב"רוב הע� כמ קשה עד  כרולכתוב כל המאמר הנז   .אכתוב תוכיות המאמר בקצור נמר"על כ� , מאד וג� השכחה מצויה
י "ופירש, ואמנו� נקראי� ולא מתרגמי�מעשה דוד  .)ה"כ(במגילה איתא  , נו� נקראי� בהפטרהמעשה דוד ואמ ובאמת . היה סדר קבוע של הפטרותוהמשנה מתיחסת למפטיר נראה שלא  ,ואמנו�מפטירי� במעשה דוד משו� שלא מצאנו בשו� מקו� שיש ד "וביאור דבריו נלע, ל"עכ, בהפטרותוג� בזמנינו זה יש חילוק מנהגי� יחס לפרשה יעני� שנראה לו שהוא מתכמונו היו� אלא כל אחד היה מפטיר היה לה� באותו זמ� הפטרות קבועות ונראה שלא  ס� משנהז בכ"וכתב ע א "הוצאת אלבק ח(כ� כתב האשכול  שבימי חכמי התלמוד לא ) 171עמוד 
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. ש"ע ,סדורות אצלנו לכל שבת ושבתולאחר כ� הוקבעו ההפטרות וה� , היו מפטירי� בכל מקו� שהיו רוצי�ובאות� ימי� , היו ההפטרות סדורות ועוד ראיה . העתי� ועוד פרכ בס"וכ , פ מה שהנהיגו� רבותיה�"נהגו עשנראה לה� מתיחס לפרשה וכל מקו�  נבע ממה שהיו מפטירי� בכל מקו�נו וברור שזה יחילוק מנהגי� ג� בימלדבריו מזה שיש  ס� משנהמביא הכ איתא בחמישית  ):ל(וא� שבמגילה  לסדר ' ושאלו בגמ' חוזרי� לכסדר� וכו ולכאורא משמע שיש סדר , הוא חוזררבי ירמיה אמר לסדר הפטרות  ,...מאי ד דלסדר הפטרות "ונלענ ,להפטרות ובזה , יפטירו מעני� הסדרה והפרשהמכא� והלאה  ,י"ש רש"פרשיות וכמל שעד עכשיו הפטירו מעני� ארבע "ר ) 180הערה (תלמודית ער� הפטרה פ באנצקלופדיא "תורצה הערת הרנ   .ק"ודו
לתו יצרי� כל אחד לנהוג כמנהג קההשוני� ומשו� אל תטוש תורת אמ� ההפטרות קבועות לפי המנהגי� מדבריו שכהיו�  עודומשמע  פ שהטועה והקורא כמנהג "ואע ח בהיות וג� "לה אחרת יצא ידיקה עיי� ילקוט יוס� (זוהי מעי� הפרשה  בודאי ) א"פ קפ"ט ק"ב עמודי� קע"ח א כמנהג ולה צרי� לקרישלכתח ועמי תלואי� "שהספרדי� מפטירי� כגו� בפרשת ויצא  ,בחומשי�של הספרדי� שלא מופיעות כ ראוי לפרס� ההפטרות "וע ,קהלתו וג� שני פסוקי� ראשוני� " למשובתי � "ש ברמב"כמ" ויברח יעקב"של  ועיי� אזני יהושע עמוד (ובאבודרה�  וכ� בפרשת קדושי� ) 'אות נ ח"כ כמבואר " ב� אד� דבר"שמפטירי�    .�"מבבר

אבודרה� שבפרשת מצאנו בוהנה  יש , ישנ� שלושה מנהגי� שמות ויש ) בחומשי� כהפטרה לספרדי�והיא נדפסה " (דברי ירמיהו"מפטירי�  ואינה " (שלי�והודע את יר"מפטירי�  ויש ) מופיעה ברוב החומשי�
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. ל"ואכמ, מופיעי� בהפטרות כללש� מסודרי� פסוקי� בפרשיות שלא בחוק לישראל אי� שו� ראיה שהרי קהילה מקהלות ספרד וממה שמסודר בהפטרת האשכנזי� לא נהגה שו� והנה  ).ומתחילה הבאי� ישרש יעקבבחומשי� כהפטרה לאשכנזי� והיא נדפסה (מפטירי� בישעיה    .ולכ� אי� לחוש לזה כלל
ש הנגיד "כ האשכול בש� ר"וכ. שלל זה סידר חידושי ההפטרה שבצואריא שעל "וכ� נראה שנהג החיד ,קהילתוהאבודרה� בסתמא ומשמע שזה מנהג דברי ירמיהו הביא והפטרת  פ קמחא "בסידור איטליא ע � הואוכ הודע "לעומת זאת הפטרת , דאבישונא י� 'מנהג תימ� כמבואר בכל התג � הואוכ .�"הביא הרמב" את ירושלי� מנהג  � הואוכ, ע" חיי� דורובסי זה השולח�  פריר כמבואר בס'אלג וברכת חיי� , ופר אדרת אליהשבסבגדאד כפי הנראה בחידושי הפטרות מנהג  � הואוכ. יר'ות השנה אלגובלוח ל ובלוחות השנה "ח ז"לכמהרי רבא כמבואר 'מנהג ג � הואוכ. בגדאד מנהג טריפולי  � הואוכ. בברית כהונה מסורה המנהג סרקוסה כמבואר ב � הואוכ, השומר אמת פרכמבואר בס מנהג  � הואוכ, ב"הוצאת גינזבורג ח אהבת הקדמוני�  דורפאס לפי סי ש� יוס� ומנחת "הנדפסי� בספר מנהג קונסטנטי� לפי הלוחות  � הואוכ .ו"תפסיר פרסי ירושלי� תרסובוכרה לפי חומש מקרא מפורש ע� מנהג פרס  � הואוכ, ט"ירושלי� תרמ מנהג תונס לפי  � הואוכ". יהודה , ו"אור ליוורנו תרפ)חומש תורה תמימה ליוורנו ' ומש תורת דוח ל "הנ לופדיאע באנצק"וע. (ג"תרכ   ).בנספח שבסופו' כר� י

הדבר "האבודרה� בסתמא הפטרת שג� בפרשת בא הביא ודע  א "שהיא ג� לספרדי� וג� החידבחומשי� הביאו זו בסתמא ומשמע וג� , "אל ירמיהו' אשר דבר ה א האבודרה� הפטרת בעת ההיא שהבילעומת זאת . ל"בצוארי שלל כנ

� והאשכול "א הביאה הרמב"בש� י , ש הנגיד ונהגו בה התימני�"בש� ר   ).שנהגו בזהשמעתי מזקני� מעוד עדות ספרדיות פ "ובע(, ל"וכמבואר במקורות הנוטריפולי וסרקוסא ופאס וקונסטנטי� רבא 'יר ובבגדאד וג'ובאטליה ובאלג
בר� במקו� שיש קהל מעורב , פקפוקמאחת מעדות אלה ינהגו כמנהג� בלי שיש רוב קהל ובמקו� , בהפטרות אלורואה שרוב הספרדי� נהגו הנ�  ומצאתי או� , וכמו שהנהגתי בישיבהד שיקראו את שתי ההפטרות "נלע ש בחוק לישראל דפוס ורשא "לי ממ י מנצור ולוגאסי "והוא מצול� ע( וא� , לכתחילה אליבא דכל הדעותועושה כ� בכדי לצאת  ,מעי� הפרשהולהפסק אי� לחוש מאחר ושתיה� , �ל שאומרי� שתיה"ור, לדברי ירמיהושיש מוסיפי� ג� הודע את ירושלי� , בהפטרת פרשת שמות) ושיח ישראל , ל דאי� מדלגי� מנביא לנביא"דקיי ח "מ נהגינ� לסיי� הפטרת שבת ור"מ ה "וה. ואחרו� מהפטרת מחר חודשח בפסוק ראשו� "כשלמחרת נמי ר באו ה ומת הדש�ש בתר"בדילוג וכמשאינו עשוי בגלילה לא מתעכבי� מטע� שבימנו שקוראי� מתו� ספר ' ח ניס� וכדו"שבת רח אדר ו"שבת ר � ש בכ"וע, ד"קמ' סי(י "בב דבריו ודע שבשנת . ל"ואכמ) א"אות י החיי� ט ערכתי עיקרי הדברי� לפני "התשל ) א"שליט(צ אבא שאול "הגרב ג "מובשנת תש, והסכי� עמי ]ה"זללה[ ו "� נר"ג הנאמ"שוחחתי בזה ע� הרה   .וג� הוא הסכי� עמי
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, ז"ביחזקאל פרק טהפטרת פרשת שמות 
, הספרדי� קהילות ורוב יהודי בבללמנהג 

  .�"וכדעת הרמב
ר�  ¿    ֵאַל�י ֵלאֹמ� י ְדַבר�ְיָי ּוָׁשַלִם  Àַוְיִה� ע ֶאת�ְיר� ם ה�ַד� �יָה� ֶּבן�ָאָד �ֲעֹבֶת� ַמְרָּת"  Áֶאת�ּת� ם  ְוָא� #ִ ּוָׁשַל % ִליר$ &י ְיִי ר ֲאֹדָנ ה�ָאַמ) ֶרץ ֹּכ� ִיְך ֵמֶא ְלֹדַת# ִיְך% ּוֹמ$ ֹרַת) ְך ְמֹכ� י ְוִאֵּמ� ֱאֹמִר יְך ָה� /י ָאִב� ְּכַנֲעִנ ית� ַה� �ם  Âִחִּת� ִיְך ְּבי) �ְלד�ַת1 ְך ּומ� א�ָכ$2ַת ָׁש#2ֵ �ֹ ְצְּת ְלִמְׁשִע/ הּוֶּל&ֶדת א�ָתְך% ל א�ֻרַח �ֹ ִים ל א י ּוְבַמ� �ֹ ל ל ַחְּת ְוָהְחֵּת א ֻהְמַל# $ֹ ַח% ל ְלְּת� ְוָהְמֵל) ִין  Ãֻחָּת� ִיְך ַע1 ָסה ָעַל6 ֶּלה ְלֻחְמָל$ה לֹא�ָח) ת ֵמֵא �ת ָל8ְך ַאַח� ֲעׂש� &י ַהָּׂשֶדה% ַל� י ֶאל�ְּפֵנ ֻּתְׁשְלִכ" ְך� ָעָל/ִיְך ַו� �ם ֻהֶּל�ֶדת ֹאָת�ְך ְּבי ר ָעַל)  Äְּבֹג$ַעל ַנְפֵׁש# ֱעֹב& ֶסת ָוֶא� ְך ִמְתּב�ֶס י ִיְך% ָו�ֶאְרֵא# ַמר ָלְך% ְּבָדַמ$ִיְך ֲחִי# י� ְּבָדָמ/ִיְך ָוֹא& ִיְך ֲחִי� ַמר ָלְך ְּבָדַמ� ה  Åָוֹא� יְך ַוִּתְרִּבי% ְרָבָב1 י ֲעָדִי/ים ְּכֶצ&ַמח ַהָּׂשֶדה% ְנַתִּת# ֲעִד$ ִאי ַּב� י ַוָּתֹב ִּתְגְּדִל# % ּוְׂשָעֵר$ְךַו� נּו ִים ָנֹכ) ְּת  ָׁשַד& ַח ְוַא ִצֵּמ# ם ְוֶעְרָי�ה�  ִיְך  Æֵעֹר� ר ָעַל6 ֱעֹב) ים ָוֶא� $ת ֹּדִד# &ה ִעֵּתְך% ֵע ְך ְוִהֵּנ ֶאְרֵא1 ה ָו� ֲאַכֶּס ִיְך ָו� % ָעַל# ׂש ְּכָנִפי ֶאְפֹר& �א ָו� ְך ָו�ָאב) Aע ָל ֶאָּׁש$ַב� �י ְיִי ֶעְרָוֵת/ְך ָו� ְך ְנֻא8ם ֲאֹדָנ ית ֹאָת1 י� ִבְבִר6 ְהִיי�ִל� ִים  Çַוִּת� ֶאְרָחֵצ$ְך ַּבַּמ# ֲאֻסֵכְך ָו� ָעָל/ִיְך ָו� ִיְך ֵמ� ף ָּדַמ ֶאְׁשֹט� ֶמן� ָו� ה  Èַּבָּׁש� ַאְלִּביֵׁש$ְך ִרְקָמ# ׁש ָו� ֶאְנֲעֵלְך ָּת/ַחׁש ָו�ֶאְחְּבֵׁש$ְך ַּבֵּׁש# ִׁשי� ָו� ְך ֶמ� ֲאַכֵּס /ִדי  rÈ¿ַו� ְך ֶע ֶאְעֵּד ִיְךָו� &ה ְצִמיִדים% ַעל�ָיַד# ֶאְּתָנ יד  ָו� ְוָרִב

ֶזם%  À�Èַעל�ְּגר�ֵנ�Fְך�  ן ֶנ) /Iִיְך ָו�ֶאֵּת� ים ַעל�ָאְזָנ ֲעִגיִל ְך ַו� ְך� ַעל�ַאֵּפ# ֶרת ְּברֹאֵׁש� ֶרת ִּתְפֶא ֲעֶט� ֶסף ּוַמְלּבּוֵׁשְך%  Á[Èַו� י ָזָה$ב ָוֶכ1 ֶלת ּוְדַב8ׁש  ÉEÊ]Êַוַּתְעִּד" Jה ֹס % ְוִרְקָמ# ִׁשי ֶמן ֵׁש&ׁש ָוֶמ) ד  ָאָכ/ְלּתְ  É8Ë]Ì$ÍaÎָוֶׁש % ִּבְמֹא$ יִפי ה�ַוִּת) י ִלְמלּוָכ� ִּתְצְלִח ד ַו�   ְמֹא#
  

למנהג , ט"הפטרת פרשת בא בישעיהו פרק י
  .�"וכדעת הרמב, קהילות ורוביהודי בבל 

  Å  $ יָי י ַל� ּוַבל�ַׁש6 יא י� ט ּוֵמַע�ם ָּבֵעתK ַהִה) Lם ְמֻמָּׁש$ְך ּומ�ָר# �ת ַע �יְצָבא1 ּוא ָוָה/ְלָאה ּג$ א ִמן�ה$ ו  נ�ָר � M ַקו�ָק$ ּו ְנָהִרים% ַאְרצ# ְזא& ר ָּב� ה ֲאֶׁש) �ת ּוְמבּוָס1 � ְצָבא �ם ֵׁשם�ְיָי �ן� ֶאל�ְמק8 ה ְיָי6  ¿ַהר�ִצּי� ִים ִהֵּנ) א ִמְצָר/ ִים ַמָּׂש % ּוָב$א ִמְצַר# ב ַעל�ָע�ב ַקל ב ֹרֵכ) יו ּוְלַב� ִים% ִמָּפָנ# ּו ֱאִליֵל&י ִמְצַר) ס ּבְ ְוָנע" ִים ִיַּמ� �� ִמְצַר ִים  Àִקְרּב� ִים% ְּבִמְצַר# י ִמְצַר) יׁש ְוִסְכַסְכִּת& יו ְוִא$ ּו ִאיׁש�ְּבָאִח יר ַמְמָלָכה ְוִנְלֲחמ� /הּו ִע$יר ְּבִע# ה� ְּבֵרֵע ִים%  Áְּבַמְמָלָכ� ּוַח�ִמְצַר) ה ר� ּו ְוָנ�ְבָק& ְרׁש& � ֲאַבֵּל/ַע ְוָד� ֲעָצת � ַו� ֱאִליִלים% ְוֶאל�ָה$ ְּבִקְרּב# ים ֶאל�ָה� ים� ִאִּט# �ת ְוֶאל�ַהִּיְּדֹעִנ� ֹאב $ים  Âְוֶאל�ָה� ִים ְּבַיד ֲאֹדִנ ם ְוִסַּכְרִּתי% ֶאת�ִמְצַר# ם ְנֻא� % ִיְמָׁשל�ָּב# �ת� ָקֶׁש/ה ּוֶמ&ֶלְך ַעז � ְצָבא� �ן ְיָי ָאד ִים  Ãָה� ׁש� ְוִנְּׁשתּו�ַמ ב ְוָיֵב� ר ֶי�ֱחַר� /ם ְוָנָה ַהָּי $יחּו ְנהָ  Äֵמ� ֶאְזִנ ּו ְוֶה� ְרב ּו ְוָח� ְלל� �ת ָּד� לּו� ר# ּוף ָקֵמ� �ר ָקֶנ�ה ָוס %  Åְיֹאֵר$י ָמצ/ �ר ְוֹכל י ְיא/ �ר ַעל�ִּפ$ �ת ַעל�ְיא ף ְוֵאיֶנ�ּנּו� ָער� ׁש ִנַּד �ר ִייַב�  Æִמְזַר$ע ְיא#
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י  ּו ָּכל�ַמְׁשִליֵכ� ים ְוָא$ְבל# % ַהַּדָּיִג# י ִמכְ ְוָאנּו ְרֵׂש� �ר ַחָּכ/ה ּוֹפ� ֶרת ַבְיא ֹמ8 לּו�  ִים ֻאְמָל� ׁשּו  Çַעל�ְּפֵני�ַמ ים ּוֹב8 ְרִג �ת ְוֹא� ים ְׂשִריק/ י ִפְׁשִּת ְבֵד� י� ֹע� ים  Èח�ָר� יָה ְמֻדָּכִא/ ֹתֶת ֶכר ַאְגֵמי�ָנ�ֶפׁש� ְוָהי�ּו ָׁש� ֵׂשי ֶׂש ֲעֵצ$י  �È¿ָּכל�ֹע� % ֹי� ַען ַחְכֵמי ה ִנְבָעָר/ ַאְך�ֱאִוִלים% ָׂש$ֵרי ֹצ# ה ֵעָצ ּו ַפְרֹע# אְמר$ �ֹ ים ֲאִני ה ֵאLיְך ּת ה ֶּבן�ֲחָכִמ� ֶדם� ֶאל�ַּפְרֹע# �א  À�Èֶּבן�ַמְלֵכי�ֶק� ּו ַאָּים% ֵאפ$ $Iְדע# ידּו ָנא ָל/ְך ְוֵי יָך ְוַיִּג� ִים� ֲחָכֶמ# �ת ַעל�ִמְצָר� � ְצָבא ַמה�ָּיַע8ץ ְיָי
Á[È  ּו ָׂש$ֵרי ֹנ/ף ַען ִנְּׁשא % ָׂש$ֵרי ֹצ# �ֲאלּו ּו ֶאת�נ� יָה� ִהְתע� ִים ִּפַּנ�ת ְׁשָבֶט� ִמְצַר
Â?È  ּוַח ִעְוִע/ים ּה ר$ ְך ְּבִקְרָּב 8 ָמַס� הּו ְיָי ל�ַמֲעֵׂש# ִים% ְּבָכ� ּו ֶאת�ִמְצַר) �� ְוִהְתע& �ר ְּבִקיא� �ת ִׁשּכ ֲעֶׂש/ה ֲאֶׁשJר  ÄiÇְּכִהָּתע� ִים ַמ� א�ִיְהֶי�ה ְלִמְצַר �ֹ ה ְוַאגְ ְול אׁש ְוָזָנב ִּכָּפ� �ֹ �ן� ַי�ֲעֶׂש8ה ר ִים ַּכָּנִׁש/ים  Å&Çמ� ְהֶי�ה ִמְצַר ּוא ִי� $  ְוָחַר$דַּבּי$�ם ַהה# % ְּתנּוַפת% ַיד�ְיָי ד ִמְּפֵני יו� M ּוָפַח1 ּוא ֵמִנ�יף ָעָל� �ת ֲאֶׁשר�ה ִים%  Å�Èְצָבא# ה ְלִמְצַר) ת ְיהּוָד& ְיָתה ַאְדַמ) ָה� Aיו ְו יר ֹאָת8ּה ֵאָל ר ַיְזִּכ� K ֲאֶׁש) א ֹּכל �ת ִיפְ ְלָחָּג# $ ְצָבא# י ֲעַצת% ְיָי יו�ָח/ד ִמְּפֵנ1 ּוא י�ֵע�ץ ָעָל�   ֲאֶׁשר�ה
Æ^È  ים ׁש ָעִר6 K ָחֵמ) ְהיּו ּוא ִי� Rם ַהה�ִים ְמַדְּבר�ת% ְׂשַפ$ת ַּבּי$ �ת ִע$יר ְּבֶא$ֶרץ ִמְצַר1 $ ְצָבא/ יָי �ת ַל� ַען ְוִנְׁשָּבע ת�ְּכַנ# ר ְלֶאָח� ֶרס ֵי�ָאֵמ   ַהֶה#
ÇWÈ ּו יָי# ַּבּי$�ם ַהה1 % ַל� ַח &ה ִמְזֵּב) ְהֶי ה א ִי� �ְך ֶא$ֶרץ ִמְצָר/ִים ּוַמֵּצָב� יָי�� ְּבת ֶצל�ְּגבּוָלּה ַל� �ת  Ïֵא� ה ְלא� ְוָהָי)

ִים  �ת ְּבֶא$ֶרץ ִמְצָר/ � ְצָבא יָי ים ּוְלֵע8ד ַל� ֲחִצ# $י ֹל� % ִמְּפֵנ ּו ֶאל�ְיָי י�ִיְצֲעק& ב ִּכ� יַע ָוָר ם� ְוהִ ְוִיְׁשַל�ח ָלֶה8ם מ�ִׁש� ִים  ¹Ï¿ִּציָל� % ְלִמְצַר# ע ְיָי ּוא ְונ�ַד&  ַּבּי$�ם ַהה/ ִים ֶאת�ְיָי ּו ִמְצַר8 �Fֶדר ְוָי�Fְדע� ה ְוָנְדרּו�ֵנ $ַבח ּוִמְנָח# % ֶז ְבדּו מּו� ְוָע�  ְוִׁשֵּל� יָי À?Ï  8ַל� IJף ְיָי % ְוָנַג בּו �א ְוָׁש) ִים ָנֹג$ף ְוָרפ/ ם ּוְר ֶאת�ִמְצַר ר ָלֶה ם�ַעד�ְיָי# ְוֶנְעַּת�   ָפָא�
ÁÐÏ  ה ְמִסָּל&ה ְהֶי) ּוא ִּת� ּור ַּבּי$�ם ַהה1 א�ַאּׁש� ּוָרה ּוָב� ִים% ַאּׁש# ּו ִמִּמְצַר) ְבד� ּור ְוָע� ִים ְּבַאּׁש/ ִים ּוִמְצַר$ ּור�ְּבִמְצַר ִים ֶאת�ַאּׁש�   ִמְצַר
Â�Ï  % &ה ִיְׂשָרֵאל ְהֶי ּוא ִי� ּוַּבּי$�ם ַהה1 ִים ּוְלַאּׁש/ ה ְלִמְצַר ר ְׁשִל$יִׁשָּי# ֶרץ�  ֶרב ָהָא� ּוְך ֲאֶׁשJר  Ã~Ïְּבָרָכה ְּבֶק� ר ָּבר) �ת ֵלאֹמ/ � ְצָבא � ְיָי ְרכ8 ּור ֵּב� % ַאּׁש# ֲעֵׂש&ה ָיַדי ִים ּוַמ� י ִמְצַר1 ל�ַעִּמ6 י ִיְׂשָרֵא�   ְוַנ�ֲחָלִת

  
  'הפטרת פרשת קדושי� ביחזקאל פרק כ

  À  ר�  ֵאַל�י ֵלאֹמ� י ְדַבר�ְיָי ם ַּדֵּב"  Áַוְיִה� % ֶּבן�ָאָד1 &י ִיְׂשָרֵאל $י ְיִי# ר ֶאת�ִזְקֵנ ה ָאַמר% ֲאֹדָנ ם ֹּכ& ַמְרָּת$ ֲאֵלֶה1 % ְוָא� ִני ים ַחי�ָא) י ַאֶּת$ם ָּבִא/ ׁש ֹאִת � ֲהִלְדֹר� �י ְיִי� ם ֲאֹדָנ ם ְנֻא �ט ֶּבן�ָאָד/ם  Âִאם�ִאָּדֵר$ׁש ָלֶכ# ם ֲהִתְׁשּפ ט ֹאָת# �ִדיֵע� ֲהִתְׁשֹּפ$ ם ה� ת ֲאב�ָת �ֲעֹב� $י ְיִיÃ  Uם� ֶאת�ּת� ה�ָאַמרV ֲאֹדָנ ם ֹּכ� ַמְרָּת$ ֲאֵליֶה1 י ְוָא� ל ָו�ֶאָּׂש$א ָיִד1 י ְבִיְׂשָרֵא# ֳחִר$ ם ְּבי�ם% ָּב� ע ָלֶה ב ָוִאָּוַד� ַרע% ֵּב$ית ַי�ֲעֹק# י ָלֶהם% ְלֶז) א ָיִד& ֶאָּׂש) ִים ָו� ם� ְּבֶא$ֶרץ ִמְצָר/ ֵהיֶכ� י ְיָי� ֱאֹל� ר ֲאִנ ַּבּי$�ם  Äֵלאֹמ# ם ַהה1  �ִציָא ם ְלה� % ָלֶה# ּוא ָנָׂש&אִתי ָיִדי



 

 

  מסורת יהודי בבל בקריאת התורה
 �טיוטא  �
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ֶרץ  ִים ֶאל�ֶא6 ם ָזַב&ת ָחָלב% ֵמֶא$ֶרץ ִמְצָר/ �ת� ֲאֶׁשר�ַּת$ְרִּתי ָלֶה1 ֲאָרצ� יא ְלָכל�ָה� י ִה ׁש ְצִב� ּוְדַב#
Å  %יׁש ִׁשּקּוֵצ&י ֵעיָניו ם ִא$ ֹאַמ$ר ֲאֵלֶה1 ִים ָו� יכּו ּוְבִגּלּוֵל�י ִמְצַר ם� ַאל�ִּתַּטָּמ/ ַהְׁשִל# ֵהיֶכ� י ְיָי� ֱאֹל� י  Æאּו ֲאִנ ַע ֵאַל# % ִלְׁשֹמ$ א ָאבּו &ֹ י ְול א ַוַּיְמרּו�ִב1 $ֹ יֵניֶהם% ל יׁש ֶאת�ִׁשּקּוֵצ&י ֵע� א ִא$ $ֹ ִים ל יכּו ְוֶאת�ִּגּלּוֵל�י ִמְצַר ם ִהְׁשִל# י ֲעֵליֶה1 ְך ֲחָמִת$ Jר ִלְׁשֹּפ ֹאַמ" /בּו ָו� �ְךָעָז ם ְּבת % ָּבֶה# �ת ַאִּפי ֶרץ  ְלַכּל& ֶא� ִים�  י  Çִמְצָר� ַעׂש% ְלַמ$ַען ְׁשִמ# י ֵהֵח8ל ְלֵעיֵנ�י ַהּג�ִים ָוַא) ְעִּתי ְלִבְלִּת� ר נ�ַד& ם ֲאֶׁשר�ֵה$ָּמה ְבת�ָכ/ם ֲאֶׁש) �ִציָא ם ְלה� $יֵניֶה# ִים� ֲאֵליֶהם% ְלֵע ֶרץ ִמְצָר� ם ֵמֶא$ֶרץ  Èֵמֶא� �ִציֵא ם ֶאל�ַהִּמְדָּב� ָוא� ֲאִבֵא ִים ָו� י  HÈ¿ר� ִמְצָר/ ֶאֵּת&ן ָלֶהם% ֶאת�ֻחּק�ַת# ר ָו� ְעִּתי א�ָת/ם ֲאֶׁש) י ה�ַד$ ם� ְוֶאת�ִמְׁשָּפַט י ָּבֶה� ם ָוַח� ָאָד ה א�ָת8ם ָה� ם  ÀnÈַי�ֲעֶׂש� % ָנַת$ִּתי ָלֶה# &ם ֶאת�ַׁשְּבת�ַתי יֵניֶה/ם ְוַג �ת ֵּביִני ּוֵב� ְהי$�ת ְלא#  ְמַקְּד ִל� י ְיָי י ֲאִנ� ַעת ִּכ8 �ם� ָלַד ר  ÁbÈָׁש� ל ַּבִּמְדָּב1 ית�ִיְׂשָרֵא6 י ֵב� כּו ְוֶאת�ִמְׁשָּפַט$י ַוַּיְמרּו�ִב) א�ָהָל6 �ֹ י ל ָאָדם% ְּבֻחּק�ַת) ה ֹאָת&ם ָה� סּו ֲאֶׁשרK ַי�ֲעֶׂש) ּו ָמָא1 י ִחְּלל$ ם ְוֶאת�ַׁשְּבֹתַת י ֲעֵליֶה8ם ָוַח$י ָּבֶה# Jְך ֲחָמִת ר ִלְׁשֹּפ) ֹאַמ" ד ָו� ר ְמֹא/ ם� ַּבִּמְדָּב ה  ÂIÈְלַכּל�ָת� ֱעֶׂש $י ָוֶא� % ְלֵעיֵנ י ֵהֵחל י ְלִבְלִּת& ם� ְלַמ$ַען ְׁשִמ/ יֵניֶה� ים ְלֵע� �ֵצאִת ר ה� ם ֲאֶׁש� ַהּג�ִי#
Ä�Ç  ם י ָלֶה י ָנָׂשJאִתי ָיִד8 ם ְוַגם�ֲאִנ1 יא א�ָת6 K ָהִב) ַּבִּמְדָּב/ר ְלִבְלִּתי

ִּתי ָזַב&ת ָחָלב%  �ת� ּוְדַב# ֶאל�ָהָא$ֶרץ ֲאֶׁשר�ָנַת1 ֲאָרצ� יא ְלָכל�ָה� י ִה ׁש ְצִב�
Å=Ç  סּו ַען ְּבִמְׁשָּפַט$י ָמָא1 ם ַי6 ּו ָבֶה# א�ָהְלכ$ �ֹ י ְוֶאת�ֻחּק�ַתי% ל ֲחֵר� י ַא� י ִחֵּל/לּו ִּכ8 ְך� ְוֶאת�ַׁשְּבת�ַת ם ֹהֵל� ם ִלָּב� ּוֵליֶה ַּׁשֲחָת/ם ַוָּתJָחס  Å�Èִגּל� ם ִמ� יִתי א�ָת8 ֵעיִנ8י ֲעֵליֶה Jא�ָעִׂש �ֹ ם ָּכָלה ְול ר�  ֹאַמ&ר ֶאל�ְּבֵניֶהם%  ÆZÈַּבִּמְדָּב� �ֵתיֶכם% ָו� י ֲאב� ר ְּבחּוֵּק& ם ַּבִּמְדָּב# כּו ְוֶאת�ִמְׁשְּפֵטיֶה ם ַאל�ֵּתֵל# ּוֵליֶה רּו ּוְבִגּל� אּו� ַאל�ִּתְׁשֹמ/ ם  Ç�Èַאל�ִּתַּטָּמ� ֵהיֶכ# $ ֱאֹל� % ְיָי י ׁשִ ֲאִני י ֵל/כּו ְוֶאת�ִמְׁשָּפַט� ּו ְּבֻחּק�ַת ְמר ם�  ּו א�ָת� י  Ïַו�ֲעׂש� ם ְוֶאת�ַׁשְּבת�ַת יֵניֶכ# $י ּוֵב� ם�ַקֵּד/ׁשּו ְוָהי&ּו ְלא�ת% ֵּביִנ ֵהיֶכ� י ְיָי ֱאֹל� י ֲאִנ� ַעת ִּכ8 �  ָלַד
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