
1ויעתק משם / סדר קריאת המשמרה

��משמרה סדר קריאת ה��

:קריאת המשמרה
לקרוא סדר המשמרה הכולל קריאת תורה (פרשת שבועבדמשק נהגו בשבת אחר הצהרים* 

), נביאים, כתובים, ומשניות, ובמשך השנה מסיימים קריאת כל הארבעה ועשרים וש"ס הבא
משנה.

:הבאלפני קריאת פרשת שבוע 
:ה אומנותינו ואל שדי יהיה בעזרנותורתינו תהי:רץעזרנו בשם ה' עושה שמים ואמתחילים: 

: ברוך אתה ה' למדני חקיך: בשם ה' נעשה ונצליח: קהילת יעקבתורה צוה לנו משה מורשה 
ויהי נועם וכו'.בשעת רצון נתחיל ללמוד בתורה.

אם יש אבלים או מיעד מוסיפים לעילוי נשמת פב"פ.* 

:יםנביאהלפני קריאת 
י לא יעשה אדני יהוה כ: הדמביאים אנביד הויתי בן הרוביאים ואנכי חזנהעלי תרבודמתחילים: 

: אבנר מי לא ידבאג מי לא יירא אדני יהוה שאריה : ביאיםנעבדיו האלודולה סגי אםכבר ד
ם כלמךוע: התאימן עיומים וליסד ארץ ולאמר לצשלנטע ךתיכסיבצל ידי וךפיבברי דואשים 

ם וי עצועיר לגצטן יהיה לאלף והקהאר:פה ידי להתשעי מעטנצר מארץולם יירשויקים לעדצ
:ה'ר ואבונלכה וית יעקב לכבה:נאחישתהעב'האני 

:יםבסוף קריאת הנביא
אלינו ה' צבאות שמו קדוש ישראל.וגמסיימים: 

לפני קריאת תהלים:
כי אל גדול ה' נקדמה פניו בתודה בזמירות לו:לכו נרננה לה' נריעה לצור ישענו:מתחילים: 

ומלך גדול על כל אלהים:

:קריאת תהליםאחרי 
ה' ה' צבאות אשרי אדם בטח בך:ה' צבאות עמנו משגב לנו אלהי יעקב סלה:מסיימים: 

ויעזרם ה' ויפלטם ותשועת צדיקים מה' מעוזם בעת צרה:הושיעה המלך יעננו ביום קראינו:
יפלטם מרשעים ויושיעם כי חסו בו:

:איובאחרי קריאת 
וממשפחת מסלתון טראב הי"ו ."חיים וחסד עשית עמדי ופקודתך שמרה רוח"מסיימים: 

שמעתי שמסיימים בפסוק "אתוהי כמה רברבין" כמו בסיום קריאת הכתובים. ולי נראה דבכל 
השבתות מסיימים באמירת פסוק "חיים וחסד" שהוא מספר איוב, רק בסיום הפרק האחרון של 

לסיים בפסוק והגיםנהיו מקצתם בטעמי המקרא של הכתובים, לקרוא, כיון שחוזריםהספר
"אתוהי" שהוא באותם טעמי המקרא. 
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אחרי קריאת אסתר:
כי מרדכי היהודי משנה למלך אחשורוש וגדול ליהודים בסיום חוזרים על הפסוק האחרון: 

ה אורה ושמחה ליהודים היתומוסיפים: .דרש טוב לעמו ודבר שלום לכל זרעוורצוי לרב אחיו 
וששון ויקר:

:שליאחרי קריאת מ
דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום:עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר:מסיימים: 

:אחרי קריאת שיר השירים
באתי לגני אחתי כלה אריתי מורי עם בשמי אכלתי יערי עם דבשי שתיתי ייני עם חלבי מסיימים: 

ים.אכלו רעים שתו ושכרו דוד

:אחרי קריאת רות
ישלם ה' פעלך ותהי משכרתך שלמה מעם ה' אלהי ישראל אשר באת לחסות תחת מסיימים: 

כנפיו.

:עזרא נחמיה ודברי הימיםדניאלקריאת אחרי 
אתוהי כמה רברבין ותמהוהי כמה תקיפין מלכותיה מלכות עלם ושלטניה עם דר ודר.מסיימים: 

משניות:קריאת 
ובסוף הקריאה ".כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וכו'"ת אומרים לפני קריאת המשניו

וקדיש על ישראל.,אומרים רבי חנניא בן עקשיא אומר רצה הקב"ה לזכות את ישראל וכו'

���

סדר חלוקת קריאת נ"ך והמשניות:
להלן נביא סדר חלוקת הקריאה מידי שבת בשבתו. וכל קורא יבחין שלא קראו משניות לפי 

, מסכת אחר מסכת, ובודאי דסדר החלוקה המקובלת בידינו לא דבר ריק הוא, והגם הסדר
ומ"מ ליפטר חקרתי אצל רבים אם יש מסורת כל שהיא בטעם הדבר, לא עלה בידי מאומה. ש

להציג בפני הקורא מה שעלה בדעתי בדרך אפשר ליישב מנהג אמרתי בלא כלום אי אפשר, ולכן 
אבותינו.

משניותוביםכתנביאיםורהת

1חגיגהיא'פתהלים עד יא'פיהושע עד בראשית

ה בראשית, ובמשנה (פ"ב מ"א) נזכר "ולא במעשה בראשית בשנים".בפרשה מבואר כל פרטי מעש1
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2קניםכ'פתהלים עד יט'פיהושע עד נח

3מעשר שני/מעשרותלד'פתהלים עד יהושע עד סופולך לך

4פאהמב'פתהלים עד יא'פשופטים עד וירא

5קידושיןנא'פתהלים עד שופטים עד סופוחיי שרה

6ברכותסה'פתהלים עד ח'פעד שמואל אתולדות

7כתובותעג'פתהלים עד יג 'פשמואל א עד ויצא

8הוריות/מועד קטןעט'פתהלים עד כה'פשמואל א עד וישלח

שמואל ב /שמואל א עד סופווישב
ז'פעד 

9יבמותצ'פתהלים עד 

10מקואותקו'פתהלים עד יח'פשמואל ב עד מקץ

11כליםקיט'פתהלים עד עד סופושמואל א ויגש

אפשר משום דשם המסכת נרמז בפסוק "קנים תעשה את התיבה". או משום מעשה שילוח היונה וחזרתה 2
אל התיבה, שהוא דומה לענין תערובת בני היונה מקן לקן הנידון במסכת זו.

". וצירוף מסכת מעשר שני אפשר משום דמלכי צדק היה מסכת מעשרות נזרמז בפסוק "ויתן לו מעשר מכל3
מלך בירושלים כמ"ש בתרגום, והמעשר שקיבל נאכל בירושלים כמו המעשר שני.

לראות אם יש עובר ושב ויכניסם ":פרש"י- , פתח האהל "לבקר את החולה":פרש"י-וירא אליו ה' 4
והקרן שה אותם אוכל מפירותיהן בעולם הזה הדברים שאדם עובכלל בתחילת המסכתנזכרו אלוו", בביתו

."ביקור חולים והכנסת אורחים"קיימת לו לעולם הבא 
ע"פ מה שכתבו תוספות כתובות (דף ז' ע"ב) דרבקה נתקדשה ע"י שליח ע"ש, ובמשנה (פ"ב מ"א) "האיש 5

מקדש בו ובשלוחו". [ועיין בספר פני יהושע כתובות (דף נ"ז ע"ב) ובשו"ת משיב דבר (ח"ד סימן ל"ד) 
ואכמ"ל].

מסכת ברכות נרמז עם ענין "הברכות" שבירך יצחק את יעקב.6
לאה ורחל בפשטות בנישואי השפחות בלהה וזלפה. ושתינישואי יעקב עם לאה ורחל וענין בפרשה מובא7

שר נתן לי אלהים א"ע"פ (בראשית מ"ח) רש"י כמ"ש, וכמו שמצאנו שנהג כן יוסףלהם כתובהכתבבודאי 
א"כ ו,)', גל'רש"י פ' יןעי(הגר לאברהם כעין לקיחת היה מסתבר שנשואי בלהה וזלפה ב" ע"ש. משא"כזהב

."ולבני הפלגשים"ע"פ (בראשית פ' כ"ה, ו') כדפרש"י ולהם כתובה כתבלא 
ולכן קוראים מסכת מועד קטן ,רחל אמנו, ויצחק אבינומוזכר פטירת דבורה מינקת רבקה, בסוף הפרשה8

, והוא מעשה דינה והצלתה ע"י שמעון ולויהוא משוםמסכת הוריות נראה ששבה מבוארים כל דיני אבילות. ו
.) האשה קודמת לאיש לכסות "ולהוציאה מבית השבי" ע"שפ"ג מ"זרמוז במשנה (

בפרשה מבואר ענין היבום במעשה דער ואונן "בא אל אשת אחיך ויבם אותה והקם זרע לאחיך".9
".אולי נרמז ענין מסכת מקוואות בפסוק "הנני עומד על היאור, והנה מן היאור עולות וכו'לא ידעתי טעם. ו10
אולי נרמז שם המסכת בפסוק "ועינכם אל תחוס על כליכם".11
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12בכורותקלו'פתהלים עד ו'פמלכים א עד ויחי

13מגילה/תעניתתהלים עד סופוי'פמלכים א עד שמות

15מכות14ו'פאיוב עד יט'פמלכים א עד וארא

מלכים ב מלכים א עד סופו / בא
ה'פעד 

16נגעיםיב'פאיוב עד 

17עירוביןכ'פעד איוביב'פמלכים ב עד בשלח

18עבודה זרה/אבותכה'פאיוב עד יח'פמלכים ב עד יתרו

19בבא קמאכח'פאיוב עד מלכים ב עד סופומשפטים

21מדותלח'פאיוב עד 20ח'פירמיה עד תרומה

22טבול יוםאיוב עד סופויז'פירמיה עד תצוה

לא כן אבי כי זה ". "שכל ידיו כי מנשה הבכור"בברכת יעקב את בני יוסף ענין "בכורות" נזכר בפרשה 12
."ראובן בכורי אתה וכו'". ועוד שם בברכת ראובן "הבכור
פת השובבי"ם שהם ימי תענית כנודע. נראה דמסכת תענית אינו קשור עם הפרשה אלא עם תחילת תקו13

עם מה שנצטוה משה במראה הסנה "של נעליך מעל יש קשר וקריאת מסכת מגילה לא ידעתי לזה טעם, ואולי 
רגלך כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש הוא", ובמשנה (פ"ד מ"ח) האומר "בסנדל איני עובר [לפני 

עבודה זרה להסיר סנדליהם בעבודתם, ולכן משה לא עשה כן עד התיבה] אף יחף לא יעבור", שכן דרך עובדי
שנצטוה מפי ה' במפורש. ומ"מ לא ידעתי מדוע לא קראו מסכת זו בזמנה בפרשת כי תשא יחד עם קריאת מגלת 

אסתר.
סדר קריאת איוב אחרי תהלים הוא כפי שהובא בש"ס בבא בתרא (דף י"ד ע"ב) ושלחן ערוך (יו"ד סימן 14

, ולא כפי המצוי ברוב הדפוסים.רפ"ג ס"ה)
בפרשה מבואר ענין "המכות" שלקו בהם המצריים. 15
נרמז שם המסכת בפסוק "עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים".אולי 16
אלפיים אמה הם אלו דרש"י פו- "שבו איש תחתיו אל יצא איש ממקומו ביום השביעיבפרשת המן כתוב "17

של תחום שבת.
משה קיבל תורה "אבותמסכת תחילת עם מעמד הר סיני ועשרת הדברות וקשוראר כל עניןבפרשה מבו18

לא יהיה לך וכו' לא תעשה לך פסל וכו', לא "עבודה זרה משום הדברות המפורשים מסכת . ו"מסיני וכו'
."תשתחוה להם וכו'

כל עניני המסכת מבוארים בפרשה.19
ה הוא כפי הסדר שהובא בש"ס בבא בתרא (דף י"ד ע"ב) ושלחן סדר קריאת הנביאים ירמיה יחזקאל וישעי20

ערוך (יו"ד סימן רפ"ג ס"ה), ולא כפי המצוי ברוב הדפוסים.
בפרשה כתוב "ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם" והיא מצות עשה לבנות בית הבחירה, וכל עניני מצוה זו 21

מבוארים במסכת מדות.
שה רחיצת אהרן ובניו במים.ואולי משום שנזכר בפרלא ידעתי טעם. 22
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24שקלים23אסתרלא'פירמיה עד כי תשא

25שבתשיר השיריםלז'פד ירמיה עויקהל

26ידים/טהרותו'פמשלי עד מט'פירמיה עד פקודי

27זבחיםיב'פמשלי עד ירמיה עד סופוויקרא

28מנחותיז'פמשלי עד ט'פיחזקאל עד צו

29חוליןכב'פמשלי עד יז'פיחזקאל עד שמיני

30נדהכז'פמשלי עד כב'פיחזקאל עד תזריע

31זביםל'פמשלי עד כז'פיחזקאל עדטהור

32כריתותמשלי עד סופול'פיחזקאל עד אחרי מות

33ערלהג'פדניאל עד מ'פיחזקאל עד קדושים

34יומא/ביצהו'פדניאל עד מג'פיחזקאל עד אמור

35שביעיתח'פדניאל עד מו'פיחזקאל עד בהר

ברוב השנים ימי הפורים סמוכים לפרשה זו, ודבר בעתו מה טוב.23
."זה יתנו כל העובר הפקודים מחצית השקל בשקל הקדש וכו'ר בתחילת הפרשה "ענין המסכת נזכ24
ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי יהיה לכם קדש שבתענין שמירת השבת נזכר בתחילת הפרשה "25

."שבתון לה' כל העושה בו מלאכה יומת
שתשרה שכינה במעשה ידכם. ונרמז ענין זה אולי מדכתיב "ויברך אותם משה" ופרש"י אמר להם יהי רצון 26

בשמות המסכתות "טהרות וידים".
בפרשה כתוב רוב דיני הקרבנות המבוארים בהרחבה במסכת זבחים.27
חה וכו'" המבוארים בהרחבה במסכת מנחות.בפרשה כתוב דיני המנחות "וזאת תורת המנ28
(מ"ז) ובחגבים וכו', (פ"ג מ"ו) סימני בהמה וחיה נאמרו בתורה וסימני העוף לא נאמרו וכו'. ושם במשנה29

מבואר בסוף הפרשה.הואו
ענין טומאת הנדה נזכר בתחילת הפרשה "כימי נדת דותה תטמא".30
כי יהיה זב מבשרו זובו טמא הוא".ענין טומאת זיבה נזכר בפרשה זו "איש איש31
הנפשות העשת כי כל אשר יעשה מכל התועבות האלה ונכרתוענין המסכת נזכר בסוף פרשת העריות "32

."מקרב עמם
וכי תבאו אל הארץ ונטעתם כל עץ מאכל וערלתם ערלתו את פריו שלש שניםענין המסכת כתוב בפרשה "33

."יהיה לכם ערלים לא יאכל
העוסקת בדיני יום ומסכת יומא .משום פרשת המועדיםהעוסקת בדיני יום טוב כת ביצה מסקריאת 34

.זובפרשהיםהמפורשהכפורים 
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36ערכיןדניאל עד סופויחזקאל עד סופובחקתי

37מכשיריןה'פעזרא עד ה'פישעיה עד במדבר

39סוטה/נזיר38רותט'פישעיה עד נשא

40תמידעזרא עד סופויג'פישעיה עד בהעלתך

41חלהה'פנחמיה עד כ'פישעיה עד שלח לך

42תרומותנחמיה עד סופוכד'פישעיה עד קרח

דברי הימים א עד כט'פישעיה עד חקת
ה'פ

43פרה

דברי הימים א עד לג'פעד ישעיה בלק
יא'פ

44אהלות

דברי הימים א עד מ'פישעיה עד פנחס
יז'פ

45בבא בתרא

דברי הימים א עד מד'פישעיה עד מטות 
כג'פ

46נדרים

ובשנה השביעית שבת שבתון יהיה לארץ שבת לה' שדך לא תזרעענין המסכת כתוב בתחילת הפרשה "35
."וכרמך לא תזמר

ים בסוף פרשה זו.כל עניני המסכת כתוב36
ם טעם.לא ידעתי שו37
ברוב השנים חג השבועות הוא סמוך לפרשה זו, ובו נוהגים לקרוא מגילת רות ע"פ המוזכר במור"ם (סימן 38

ת"צ ס"ט).
ים בהרחבה בפרשה.עניני המסכתות כתוב39
".כן יהיה תמיד הענן יכסנו ומראה אש לילהאולי משום שנרמז שם המסכת בפסוק "40
".תהורן כן תרימו אוכם חלה תרימו תרומה כתרומת גוסתיראשית ערבפרשה "כתוב המסכתענין 41
תירוש ודגן כל חלב יצהר וכל חלב ים בפרשה, מצות הפרשת תרומה גדולה "עניני המסכת כתובכל 42

תיכם ומכל מעשרה'כן תרימו גם אתם תרומת ". וכן הפרשת תרומת מעשר "לך נתתיםה'ראשיתם אשר יתנו ל
".לאהרן הכהןה'ממנו את תרומת י ישראל ונתתםאשר תקחו מאת בנ

בתחילת הפרשה "ויקחו אליך פרה אדומה וכו'".בהרחבה כל ענין המסכת כתוב 43
שם המסכת נרמז בפרשה לטובה ולברכה "מה טובו אהלך יעקב משכנותיך ישראל".44
וכו'" ואל בני ישראל תדבר לאמר איש כי ימות ובן אין לו והעברתם את נחלתו לבתופרשת הנחלות "45

מבואר במסכת זו בפרק ח'.
בתחילת הפרשה "איש כי ידר נדר לה' וכו'".בהרחבה ענין המסכת כתוב 46



7ויעתק משם / סדר קריאת המשמרה

דברי הימים א עד מט'פישעיה עד מסעי
סופו

47עדיות

49בבא מציעא48איכהנח'פישעיה עד דברים

הימים ב עד דברי ישעיה עד סופוואתחנן
ד'פ

50שבועות

דברי הימים ב עד ה'פהושע עד עקב
ח'פ

51כלאים

דברי הימים ב עד ט'פהושע עד ראה
יד'פ

פסחים / ראש השנה / 
52סוכה

דברי הימים ב עד הושע עד סופושופטים
כד'פ

53סנהדרין

דברי הימים ב עד יואל / עמוסכי תצא
כז'פ

54גיטין

דברי הימים ב עד מיכה/היונ/עובדיהכי תבא
לד'פ

55בכורים

בה כל ההלכות שהעידו עליהם אנשים ברורים נאמנים ושעדותם ראויה זכרוהועדיות מסכת דבאולי משום 47
ע"י משה רבינו ע"ד שביאר ), וכיוצ"ב כתיבת המסעות והמאורעותניותהמשירוש לסמוך עליה (לשון הר"ם בפ

הרמב"ן בתחילת הפרשה ע"ש.
ויש להעיר דבשער הכונות (דף פ"ט ע"א) בענין קריאת מגלת איכה הוא דבר בעתו משום ט' באב הסמוך. 48

פסוקי מגלת איכה בליל חג השבועות הזהיר לקראם בלחש דוקא משום שהוא יום טוב. ומינה דגם בקריאתה 
.אהוחד טעמא בשבת זו יש להזהר בכך, ד

הזכרת משה דברי תוכחה רק ברמזאמרענין תחילת הפרשה שדנקשר עם מסכת בבא מציעא אפשר קריאת 49
ר לו זכור מעשיך בעל תשובה לא יאמאם היה""י) מ(פ"ד ובמשנה,לפני המקוםבהם המקומות שהכעיסו 

."הראשונים
."מו תשבעאלהיך תירא ואתו תעבד ובשה'את "ענין שבועה נזכר בפרשה 50
לא ידעתי שום טעם.51
במשנהמשום שבשבוע זו חל ר"ח אלול ופסחים וסוכה מוזכרים בפרשה, אבל ראש השנה צ"ע, ואולי52

לאלול מפני ראש השנה ע"ש.)פ"א מ"ג(
ענין מינוי דיינים בתחיל הפרשה "שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך וכו', ושפטו את העם משפט 53

צדק".
סכת כתוב בפרשה "וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה".ענין המ54
"ולקחת מראשית כל פרי האדמה אשר תביא מארצך אשר ה' מצות הבאת ביכורים כתובה בתחילת הפרשה55

אלהיך נותן לך ושמת בטנא והלכת אל המקום אשר יבחר ה' אלהיך לשכן שמו שם".



8ויעתק משם / סדר קריאת המשמרה

דברי הימים ב עד חגי/ צפניה/חבקוק/נחוםנצבים
סופו

56מעילה

57דמאיה'קהלת עד פיא'פזכריה עד וילך

58עוקציןט'קהלת עד פזכריה עד סופוהאזינו

וזאת
ברכהה

59תמורהקהלת עד סופומלאכי

���

לא ידעתי שום טעם.56
לא ידעת ישום טעם.57
אמר ר' יהושע בן לוי עתיד הקדוש ב"ה להנחיל לכל צדיק וצדיק שלש מאות ועשרה וף המסכת במשנה בס58

–ואין עול" אל אמונה . והוא נרמז בפסוק  ") להנחיל אוהבי יש ואוצרותיהם אמלא'(משלי חרשנאמ,עולמות
לאמן את ואף על פי שמאחר את תגמולם, סופו,לשלם לצדיקים צדקתם לעולם הבאופרש"י "אל אמונה" 

.דבריו
לא ידעת ישום טעם.59


