úåøèôä
א :אשכנזים
אפ :קהילת פרנקפורט
אח :חב"ד
איט :איטלקים
ס :ספרדים ומזרחיים
סס :ספרדים מספרד
סמג :ספרדים מהמגרב
סמז :מזרחיים
ק :קראים
ת :תימנים
בראשית
א :ישעיה מ"ב ,ה'  -מ"ג ,י'
אפ ,אח :ישעיה מ"ב ,ה'  -מ"ב ,כ"א
איט :ישעיה מ"ב ,א'  -מ"ב ,כ"א
ס :ישעיה מ"ב ,ה'  -מ"ב ,כ"א
ק :ישעיה ס"ה ,י"ז  -ס"ו ,י"ג
ת :ישעיה מ"ב ,א'  -מ"ב ,ט"ז
נח
א :ישעיה נ"ד ,א'  -נ"ה ,ה'
אפ ,אח :ישעיה נ"ד ,א'  -נ"ד ,י'
איט :ישעיה נ"ד ,א'  -נ"ה ,ה'
ס :ישעיה נ"ד ,א'  -נ"ד ,י'
סמג :ישעיה נ"ד ,א'  -נ"ה ,ה'
ק :ישעיה נ"ד ,ט'  -נ"ה ,י"ב
ת :ישעיה נ"ד ,א'  -נ"ה ,ה'
מנהג תימני שונה :ישעיה נ"ד ,א'  -נ"ה ,ג'
לך לך
א ,ס :ישעיה מ' ,כ"ז  -מ"א ,ט"ז
ק :יהושע כ"ד ,ג'  -כ"ד ,י"ח
ת ,איט :ישעיה מ' ,כ"ה  -מ"א ,י"ז
וירא
א ,איט ,ת :מלכים ב' ד' ,א'  -ד' ,ל"ז
ס :מלכים ב' ד' ,א'  -ד' ,כ"ג
ק :ישעיה ל"ג ,י"ז  -ל"ד ,י"ב; ישעיה ל"ה ,י'
חיי שרה
א ,ס :מלכים א' א' ,א'  -א' ,ל"א
איט :מלכים א' א' ,א'  -א' ,ל"ד

úåøèôä
ק :ישעיה נ"א ,ב  -נ"א ,כ"ב
ת :מלכים א' א' ,א'  -א' ,ל"א; מלכים א' א' ,מ"ו
תולדות
א ,איט ,ס :מלאכי א' ,א'  -ב' ,ז'
ק :ישעיה ס"ה ,כ"ג  -ס"ו ,י"ח
ת :מלאכי א' ,א'  -ג' ,ד'
ויצא
א :הושע י"ב ,י"ג  -י"ד ,י'; יואל ב' ,כ"ו  -כ"ז
ס :הושע י"א ,ז'  -י"ב ,י"ב )או הושע י"א ,ז'  -י"ג ,ה)'
ק :הושע י"א ,ז'  -י"ג ,ה'
איט ,ת :הושע י"א ,ז'  -י"ב ,י"ד
וישלח
עובדיה א' ,א'  -א' ,כ"א
וישב
עמוס ב' ,ו'  -ג' ,ח'
ק :ישעיה ל"ב ,י"ח  -ל"ג ,כ"ב
מקץ
מלכים א' ג' ,ט"ו  -ד' ,א'
ק :ישעיה כ"ט ,ז'  -כ"ט ,כ"ד
ויגש
יחזקאל ל"ז ,ט"ו  -ל"ז ,כ"ח
ק :יהושע י"ד ,ו'  -י"ד ,ט"ו
ויחי
מלכים א' ב' ,א'  -ב' ,י"ב
ק :מלכים ב' י"ג ,י"ד  -י"ד ,ז'
שמות
א :ישעיה כ"ז ,ו'  -כ"ח ,י"ג; ישעיה כ"ט ,כ"ב  -כ"ט ,כ"ג
איט :ירמיה א' ,א'  -א' ,י"ט
ס :ירמיה א' ,א'  -ב' ,ג'
ק :ישעיה כ"ז ,ו'  -כ"ח ,י"ג
ת :יחזקאל ט"ז ,א  -ט"ז ,י"ד
וארא
א ,איט ,ס :יחזקאל כ"ח ,כ"ה  -כ"ט ,כ"א
ק :ישעיה מ"ב ,ח'  -מ"ג ,ה'
ת :יחזקאל כ"ח ,כ"ד  -כ"ט ,כ"א
בא
א ,ס :ירמיה מ"ו ,י"ג  -מ"ו ,כ"ח
איט :ישעיה י"ח ,ז'  -י"ט ,כ"ה
ק :ישעיה ל"ד ,י"א  -ל"ה ,י'
ת :ישעיה י"ט ,א'  -י"ט ,כ"ה
בשלח
א :שופטים ד' ,ד'  -ה' ,ל"א
א :שופטים ד' ,ד'  -ה' ,ג'
ס :שופטים ה' ,א'  -ה' ,ל"א
ק :יהושע כ"ד ,ז'  -כ"ד ,כ"ו
ת :שופטים ד' ,כ"ג  -ה' ,ל"א
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יתרו
א ,איט :ישעיה ו' ,א'  -ז' ,ו'; ישעיה ט' ,ה'  -ט' ,ו'
ס :ישעיה ו' ,א'  -ו' ,י"ג
ק :ישעיה ל"ג ,י"ג  -ל"ד ,ח'
ת :ישעיה ו' ,א'  -ו' ,י"ג; ישעיה ט' ,ה'  -ט' ,ו'
משפטים
א ,ס :ירמיה ל"ד ,ח'  -ל"ד ,כ"ב; ירמיה ל"ג ,כ"ה  -ל"ג ,כ"ו
איט :ירמיה ל"ד ,ח'  -ל"ה ,י"א
ק :ישעיה נ"ו ,א'  -נ"ז ,ב'
ת :ירמיה ל"ד ,ח'  -ל"ה ,י"ט
תרומה
א ,איט ,ס ,ת :מלכים א' ה' ,כ"ו  -ו' ,י"ג
ק :ישעיה ס' ,י"ז - ,ס"א ,ט'
תצווה
א ,איט ,ס ,ת :יחזקאל מ"ג ,י'  -מ"ג ,כ"ז
ק :ירמיה י"א ,ט"ז  -י"ב ,ט"ו
כי תשא
א :מלכים א' י"ח ,א'  -י"ח ,ל"ט
איט ,ס :מלכים א' י"ח ,כ'  -י"ח ,ל"ט
ק :ישעיה מ"ג ,ז'  -מ"ד ,ה'
ת :מלכים א' י"ח ,א'  -י"ח ,מ"ו
ויקהל
א :מלכים א' ז' ,מ'  -ז' ,נ'
איט ,ס :מלכים א' ז' ,י"ג  -ז' ,כ"ו
ק :מלכים א' ח' ,א'  -ח' ,י"ט
ת :מלכים א' ז' ,י"ג  -ז' ,כ"ב
פקודי
א :מלכים א' ז' ,נ"א  -ח' ,כ"א
איט :מלכים א' ז' ,מ'  -ז' ,נ"א
ק :ירמיה ל' ,י"ח  -ל"א ,י"ג
ס ,ת :מלכים א' ז' ,מ'  -ז' ,נ'
ויקרא
א ,ס :ישעיה מ"ג ,כ"א  -מ"ד ,כ"ג
ק :ישעיה מ"ג ,כ"א  -מ"ד ,כ"ב
איט ,ת :ישעיה מ"ג ,כ"א  -מ"ד ,ו'
צו
א ,ס :ירמיה ז' ,כ"א  -ח' ,ג'; ירמיה ט' ,כ"ב  -ט' ,כ"ג
איט :ירמיה ז' ,כ"א  -ז' ,כ"ח; ירמיה י' ,ו'  -י' ,ז'
ק :מלאכי ג' ,ד'  -ג' ,כ"ד; מלאכי ג' ,כ"ג
ת :ירמיה ז' ,כ"א  -ז' ,כ"ח; ירמיה ט' ,כ"ב  -ט' ,כ"ג
שמיני
א :שמואל ב' ו' ,א'  -ז' ,י"ז
ס :שמואל ב' ו' ,א'  -ו' ,י"ט
ק :יחזקאל מ"ג ,כ"ז  -מ"ד ,ט"ז
איט ,ת :שמואל ב' ו' ,א'  -ז' ,ג'
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תזריע
א ,איט ,ס ,ת :מלכים ב' ד' ,מ"ב  -ה' ,י"ט
ק :ישעיה ס"ו ,ז'  -ס"ו ,כ"ד; ישעיה ס"ו ,כ"ג
מצֹרע
א ,ס :מלכים ב' ז' ,ג'  -ז' ,כ'
איט ,ת :מלכים ב' ז' ,א'  -ז' ,כ'; מלכים ב' י"ג ,כ"ג
ק :מלכים ב' ז' ,ג'  -ז' ,י"ח
אחרי מות
יחזקאל כ"ב ,א'  -כ"ב ,ט"ז
קדושים
א :עמוס ט' ,ז'  -ט' ,ט"ו
איט :יחזקאל כ' ,א'  -כ' ,כ'
ס :יחזקאל כ' ,ב'  -כ' ,כ'
ק :ישעיה ד' ,ג'  -ה' ,ט"ז
ת :יחזקאל כ' ,א'  -כ' ,ט"ו
אמור
א ,איט ,ס ,ת :יחזקאל מ"ד ,ט"ו  -מ"ד ,ל"א
ק :יחזקאל מ"ד ,כ"ה  -מ"ה ,י"א
בהר
א ,ס :ירמיה ל"ב ,ו'  -ל"ב ,כ"ז
איט ,ת :ירמיה ט"ז ,י"ט  -י"ז ,י"ד
ק :ישעיה כ"ד ,ב'  -כ"ד ,כ"ג
בחקותי
א ,ס :ירמיה ט"ז ,י"ט  -י"ז ,י"ד
איט :יחזקאל ל"ד ,א'  -ל"ד ,ט"ו
ק :ישעיה א' ,י"ט  -ב' ,י"א
ת :יחזקאל ל"ד ,א'  -ל"ד ,כ"ז
במדבר
הושע ב' ,א'  -ב' ,כ"ב
נשא
א ,איט ,ס :שופטים י"ג ,ב'  -י"ג ,כ"ה
ק ,ת :שופטים י"ג ,ב'  -י"ג ,כ"ד
בהעלתך
א ,איט ,ס ,ק :זכריה ב' ,י"ד  -ד' ,ז'
ת :זכריה ב' ,י"ד  -ד' ,ט'
שלח
א ,איט ,ס ,ת :יהושע ב' ,א'  -ב' ,כ"ד
ק :יהושע ב' ,א'  -ב' ,ט"ו
קרח
א ,ס ,ת :שמואל א' י"א ,י"ד  -י"ב ,כ"ב
ק :הושע י' ,ב'  -י"א ,ט'
חוקת
א ,איט ,ס :שופטים י"א ,א'  -י"א ,ל"ג
ק :שופטים י"א ,א'  -י"א ,י"ז
ת :שופטים י"א ,א'  -י"א ,מ'
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בלק
מיכה ה' ,ו'  -ו' ,ח'
פינחס
א ,איט ,ס ,ת :מלכים א' י"ח ,מ"ו  -י"ט ,כ"א
ק :מלאכי ב' ,ה'  -ג' ,ג'
מטות
ירמיה א' ,א'  -ב' ,ג'
איט :יהושע י"ג ,ט"ו  -י"ג,ל"ג
מסעי
א :ירמיה ב' ,ד'  -ב' ,כ"ח; ירמיה ג' ,ד'
איט :יהושע י"ט ,נ"א  -כ"ג ,ג'
ס :ירמיה ב' ,ד'  -ב' ,כ"ח; ירמיה ד' ,א'  -ד' ,ב'
ק :יהושע כ' ,א'  -כ' ,ט'
ת :ישעיה א' ,א'  -א ,כ'
דברים
א ,איט ,ס ,ק :ישעיה א' ,א'  -א' ,כ"ז
ת :ישעיה א' ,כ"א  -א' ,ל"א
ואתחנן
א ,ס :ישעיה מ' ,א'  -מ' ,כ"ו
איט :ישעיה מ' ,א'  -מ' ,ט"ז
ק :ישעיה מ' ,א'  -מ' ,כ"ב
ת :ישעיה מ' ,א'  -מ' ,כ"ז; ישעיה מ"א ,י"ז
עקב
א ,איט ,ס ,ת :ישעיה מ"ט ,י"ד  -נ"א ,ג'
ק :ישעיה מ"ט ,י"ד  -נ' ,ה'
ראה
א ,איט ,ס ,ת :ישעיה נ"ד ,י"א  -נ"ה ,ה'
ק :ישעיה נ"ד ,י"א  -נ"ו ,א'
שופטים
א ,ס ,ת :ישעיה נ"א ,י"ב  -נ"ב ,י"ב
איט:שמואל א' ח' ,א'  -ח' ,כ"ב
ק :ישעיה נ"א ,י"ב  -נ"ב ,ח'
כי תצא
א ,ס ,ת :ישעיה נ"ד ,א'  -נ"ד ,י'
איט:שמואל א' י"ז ,א'  -י"ז ,ל"ז
ק :ישעיה נ"ד ,א'  -נ"ד ,י"ז
כי תבוא
א ,ס ,ת :ישעיה ס' ,א'  -ס' ,כ"ב
איט:יהושע ח' ,ל'  -ט' ,כ"ז
ק :ישעיה ס' ,א'  -ס' ,ט"ז
ניצבים
א ,ס :ישעיה ס"א ,י'  -ס"ג ,ט'
איט:יהושע כ"ד ,א'  -כ"ד ,י"ח
ק :ישעיה ס"א ,י'  -ס"ג ,א'
ת :ישעיה ס"א ,ט'  -ס"ג ,ט'
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וילך
א :הושע י"ד ,ב'  -י"ד ,י'; יואל ב' ,ט"ו  -ב' ,כ"ז
ס :הושע י"ד ,ב'  -י"ד ,י'; מיכה ז' ,י"ח  -ד' ,כ'
איט ,ק :ישעיה נ"ה ,ו'  -נ"ו ,ח'
ת :הושע י"ד ,ב'  -י"ד ,י'
האזינו
א ,ס :שמואל ב' כ"ב ,א'  -כ"ב ,נ"א
איט ,ת :יחזקאל י"ז ,כ"ב  -י"ח ,ל"ב
ק :הושע י"ד ,ב'  -י"ד ,י'
וזאת הברכה
א ,איט :יהושע א' ,א'  -א' ,י"ח
ס ,ק :יהושע א' ,א'  -א' ,ט'
ת :יהושע א' ,א'  -א' ,ט'; יהושע ו' ,כ"ז

íéãçåéî íéòåøàå íéâçì úåøèôä
ראש השנה  -יום א'
א ,איט ,ס ,ת :שמואל א' א' ,א'  -ב' ,י
ק :יואל ב' ,ט"ו  -ב' ,כ"ז )המועד נקרא "יום תרועה)"
ראש השנה  -יום ב'
א ,איט ,ס ,ת :ירמיהו ל"א ,א'  -ל"א ,י"ט
ק :אין יום שני למועד זה.
שבת שובה
א :הושע י"ד ,ב'  -י"ד ,י'; יואל ב' ,ט"ו  -ב' ,כ"ז
איט ,ס :הושע י"ד ,ב'  -י"ד ,י'; מיכה ז',י"ח  -ז' ,כ'
ק ,ת :הושע י"ד ,ב'  -י"ד ,י'
יום הכיפורים  -שחרית
א ,ס :ישעיהו נ"ז ,י"ד  -נ"ח ,י"ד
איט ,ת :ישעיהו נ"ז ,י"ד  -נ"ח ,י"ד; ישעיהו נ"ט ,כ'  -נ"ט ,כ"א
יום הכיפורים  -מנחה
יונה א' ,א'  -ד' ,י"א; מיכה ז' ,י"ח  -ז' ,כ'
איט :עובדיה א' ,כ"א; יונה א' ,א'  -ד' ,י"א; מיכה ז' ,י"ח  -ז' ,כ'
סוכות  -יום א'
א ,איט ,ס ,ק :זכריה י"ד ,א'  -י"ד ,כ"א
ת :זכריה י"ג ,ט'  -י"ד ,כ"א
סוכות  -יום ב' )חו"ל(
א ,ס :מלכים א' ח' ,ב'  -ח' ,כ"א
איט :מלכים א' ז' ,נ"א  -ח' ,ט"ו
ת :מלכים א' ז' ,נ"א  -ח' ,כ"א
ק :אין יו"ט שני של גלויות.
שבת חול המועד סוכות
א ,ס :יחזקאל ל"ח ,י"ח  -ל"ט ,ט"ז
איט ,ת :יחזקאל ל"ח ,א'  -ל"ח ,כ"ג
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ק :כיום לא קוראים הפטרה מיוחדת לשבת חוה"מ.
שמיני עצרת )בחו"ל(
א ,ס ,ת:מלכים א' ח' ,נ"ד  -ח' ,ס"ו
איט:מלכים א' ח' ,נ"ד  -ט' ,א'
שמחת תורה )שמיני עצרת בא"י(
א ,איט :יהושע א' ,א'  -א' ,י"ח
ס ,ת :יהושע א' ,א'  -א' ,ט'
ק :אין יו"ט שני של גלויות.
חנוכה  -שבת ראשונה
א ,איט ,ס :זכריה ב' ,י"ד  -ד' ,ז'
ת :זכריה ב' ,י"ד  -ד' ,ט'
ק :אין חנוכה.
חנוכה  -שבת שניה
מלכים א' ז' ,מ'  -ז' ,נ'
חלק מאיט:מלכים א' ז' ,מ'  -ז' ,נ"א
ק :אין חנוכה.
שבת שקלים
א ,איט ,ת :מלכים ב' י"ב ,א'  -י"ב ,י"ז
ס :מלכים ב' י"א ,י"ז  -י"ב ,י"ז
ק :אין
שבת זכור
א :שמואל א' ט"ו ,ב'  -ט"ו ,ל"ד
איט ,ס :שמואל א' ט"ו ,א'  -ט"ו ,ל"ד
ת :שמואל א' י"ד ,נ"ב  -ט"ו ,ל"ג
ק :אין.
שבת פרה
א ,איט :יחזקאל ל"ו ,ט"ז  -ל"ו ,ל"ח
ס ,ת :יחזקאל ל"ו ,ט"ז  -ל"ו ,ל"ו
ק :אין.
שבת החודש
א :יחזקאל מ"ה ,ט"ז  -מ"ו ,י"ח
איט :יחזקאל מ"ה ,י"ח  -מ"ו ,י"א
ס :יחזקאל מ"ה ,י"ח  -מ"ו ,ט"ו
ת :יחזקאל מ"ה ,ט'  -מ"ו ,י"א
ק :אין.
שבת הגדול
א ,איט ,ס :מלאכי ג' ,ד'  -ג' ,כ"ד
ק ,ת :אין.
פסח
א :יהושע ה' ,ב'  -ו' ,א'
איט ,ס ,ת :יהושע ה' ,ב'  -ו' ,א'; ו'  ,כ"ז
ק :מלכים ב' כ"ג ,כ"א  -כ"א ,ל'
פסח  -יום ב' )חו"ל(
א ,ס :מלכים ב' כ"ג ,א'  -כ"ג ,ט'; כ"ג ,כ"א  -כ"ג ,כ"ה
איט :מלכים ב' כ"ג ,כ"א  -כ"ג ,ל'
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ת :מלכים ב' כ"ב ,א'  -כ"ב ,ז'; כ"ג ,כ"א  -כ"ג ,כ"ה
ק :אין יו"ט שני של גלויות
שבת חול המועד פסח
א ,איט ,ס :יחזקאל ל"ז ,א'  -ל"ז ,י"ד
ת :יחזקאל ל"ו ,ל"ז  -ל"ז ,י"ד
ק :כיום לא קוראים הפטרה מיוחדת לשבת חוה"מ.
שביעי של פסח
א ,איט ,ס ,ת :שמואל ב' כ"ב ,א'  -כ"ב ,נ"א
ק :שופטים ה' ,א  -ה' ,ל"א
שמיני של פסח )חו"ל(
ישעיהו י' ,ל"ב  -י"ב ,ו'
ק :אין יו"ט שני של גלויות.
שבועות
א ,איט ,ס :יחזקאל א' ,א'  -א' ,כ"ח; ג' ,י"ב
ת :יחזקאל א' ,א'  -ב' ,ב'; ג' ,י"ב
ק :חבקוק ג' ,א'  -ג' ,י"ט
שבועות  -יום ב' )חו"ל(
א :חבקוק ג' ,א'  -ג' ,י"ט
איט ,ס :חבקוק ב' ,כ'  -ג' ,י"ט
ק :אין יו"ט שני של גלויות.
תשעה באב  -שחרית
ירמיהו ח ,י"ג  -ט' ,כ"ג
תשעה באב  -מנחה
א :ישעיהו נ"ה ,ו'  -נ"ו ,ח'
איט ,ס :הושע י"ד ,ב'  -י"ד ,י'; מיכה ז',י"ח  -ז' ,כ'
צום גדליה  -מנחה
א ,איט ,חלק מסמג )בעיקר מרוקו ואלג'יריה( :ישעיהו נ"ה ,ו'  -נ"ו ,ח'
ת ,רוב ס :לא מפטירים
תענית ציבור  -מנחה )מלבד תשעה באב וצום גדליה(
א,איט ,קהילת העיר אלג'יר:ישעיהו נ"ה ,ו'  -נ"ו ,ח'
חלק מסמג ,בעיקר מרוקו ושאר קהילות אלג'יריה )מלבד העיר אלג'יר(:הושע י"ד ,ב'  -י"ד,
י'; מיכה ז',י"ח  -ז' ,כ'
ת ,רוב ס :לא מפטירים
שבת בערב ראש חודש
שמואל א' כ' ,י"ח  -כ' ,מ"ב
שבת בראש חודש
א ,איט ,ס ,ק :ישעיהו ס"ו ,א'  -ס"ו ,כ"ד; ס"ו ,כ"ג
ת :ישעיהו ס"ו ,א'  -ס"ו ,כ"ד
chajm@talmud.de
חיים גוסקי
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