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 ³îê−þší þð½ñð¼îôó−  
  

        

 הפטרה  מפטיר קריאה יום/מועד

    ראשון    ט""""יו

        שלפסח

        )'ע' עמ(                        ''''וגו    משכו............משה    ויקרא

  ]בא[פרשת כי אני הכבדתי 
  )א"נ-א"כ, ב"שמות י(

        ''''וגו    עשר    בארבעה    הראשון    ובחדש
  )ה"כ-ז"ט, ח"במדבר כ(  פרשת פינחס

        ''''וגו    צרים    חרבות............ההיא    בעת
  )ז"כ',ו';א',ו-'ב', יהושע ה(

        שני    ט""""יו

   שלפסח

  )ל"בחו(

        )ב"קל' עמ(   ''''וגו    כשב    או    שור    'וגו    יי    וידבר

  אל הכהנים פרשת אמר 
  )ד"מ, ג"כ-ו"כ, ב"ויקרא כ(

        ''''וגו    עשר    בארבעה    הראשון    ובחדש
  )ה"כ-ז"ט, ח"במדבר כ(  פרשת פינחס

        ''''וגו    יאשיהו    שנה    שמנה    בן
  )ה"כ-א"כ, ג"כ'; ז-'א, ב"ב כ"מל(

    מ""""חוה    שבת
        חשלפס

        )ה"צ' עמ(  'וגו    אתה    ראה............משה    ויאמר

  )ו"כ, ד"ל-ב"י, ג"שמות ל(  פרשת כי תשא
        ''''וגו    ליי    עלה    אשה    והקרבתם
  )ה"כ-ט"י, ח"במדבר כ(  פרשת פינחס

        ''''וגו    אדרש    זאת    עוד............אמר    כה
  )ד"י, ז"ל-ז"ל, ו"יחזקאל ל(

        שלפסח    שביעי
        )ב"ע' עמ(     'וגו    העם    את    פרעה    בשלח    ויהי

  )ו"כ, ו"ט-ז"י, ג"שמות י(  פרשת ויהי בשלח
        ''''וגו    ליי    עלה    אשה    והקרבתם
  )ה"כ-ט"י, ח"במדבר כ(  פרשת פינחס

        ''''וגו    דברי    את    ליי    דוד    וידבר
  )א"נ-'א, ב"ב כ"שמו(

    שלפסח    שמיני

  )ל"בחו(

        )ו"ר' עמ(       ' וגויולד    אשר    הבכור    כל

        )ז"י, ז"ט-ט"י, ו"דברים ט( פרשת ראה אנכי

  )ד"ר' מע(       'וגו    תעשר    עשר-בשבת

  )ז"י, ז"ט-ב"כ, ד"דברים י(

        ''''וגו    ליי    עלה    אשה    והקרבתם
  )ה"כ-ט"י, ח"במדבר כ( פרשת פינחס

        ''''וגו    לעמד    בנב    היום    עוד
  )'ו, ב"י-ב"ל', ישעיה י(

    ראשון    ט""""יו

        שלשבועות

        )ח"ע' עמ(            'וגו    השלישי    בחדש

  )ג"כ', כ-'א, ט"שמות י( פרשת וישמע יתרו
        ''''וגו    הבכורים    וביום

  )א"ל-ו"כ, ח"במדבר כ(  רשת פינחספ

        ''''וגו    שנה    בשלשים    ויהי
'; ב-'א', ב; ח"כ-'א', יחזקאל א(

  )'א',ג

    שני    ט""""יו
        שלשבועות

  )ל"בחו(

        )ו"ר' עמ(  '      וגויולד    אשר    הבכור    כל

        )ז"י, ז"ט-ט"י, ו"דברים ט (פרשת ראה אנכי

  )ד"ר' עמ(       'וגו    תעשר    עשר-בשבת

  )ז"י, ז"ט-ב"כ, ד"דברים י(

        ''''וגו    הבכורים    וביום
  )א"ל-ו"כ, ח"במדבר כ( פרשת פינחס

        ''''וגו    קדשו    בהיכל    ויי
  )ט"י-'א', ג'; כ', חבקוק ב(

        שחרית

        באב    תשעה

        )ב"קצ' עמ(    ''''וגו    בנים    ובני    בנים    תוליד    כי

  )'מ-ה"כ', דברים ד( פרשת ואתחנן
====================        

        ''''וגו    דרכים    על    עמדו    יי    אמר    כה
  )ג"כ', ט-ז"ט', ירמיה ו(

        ציבור    תענית

  תשעה באב ומנחת
  )ו" צ,ד"צ' עמ(    פרשת כי תשא ''''וגו    משה    ויחל

         )'י-'א, ד"ל; ד"י-א"י, ב"שמות ל(
        ''''וגו    ישראל    שובה

  )'י-'ב, ד"הושע י(

    ראשון    יום

        ה""""שלר
        )ט"י' עמ(                            ''''וגו    שרה    את    פקד    ויי

  )ד"ל-'א, א"בראשית כ(  פרשת וירא
        ''''וגו    לחדש    באחד    השביעי    ובחדש

  )'ו-'א, ט"במדבר כ(  פרשת פינחס
  'ויהי איש אחד מן הרמתים וגו

  )'י', ב-'א', א א"שמו(

    שני    יום
        ה""""שלר

        )'כ' עמ(                                    ''''וגו    האלה    הדברים    אחר    ויהי

  )ט"י-'א, ב"בראשית כ(   פרשת וירא

        ''''וגו    לחדש    באחד    השביעי    ובחדש
  )'ו-'א, ט"במדבר כ(  פרשת פינחס

        ''''ווג    במדבר    חן    מצא    יי    אמר    כה
  )ט"י-'א, א"ירמיה ל(

        מנחת

        כפור

        )ו"קכ' עמ(     ''''וגו     ארץ מצריםכמעשה' ' ' ' וגו    יי    וידבר

  )'ל-'א, ח"ויקרא י( פרשת אחרי מות
====================        

        ''''וגו    אמתי    בן    יונה    אל............ויהי
-ח"י', מיכה ז ;א"י', ג-'א', יונה א(

  )'כ

    ראשון    ט""""יו

        שלסוכות

        )ב"קל' עמ(            ''''וגו    כשב    או    שור' ' ' ' וגו    יי    וידבר

    ת אמר אל הכהניםפרש
  )ד"מ, ג"כ-ו"כ, ב"ויקרא כ(

        ''''וגו    יום    עשר    ובחמשה
  )ז"ט-ב"י, ט"במדבר כ( פרשת פינחס

        ''''וגו    השלשית    את    והבאתי
  )א"כ, ד"י-'ט, ג"זכריה י(

    שני    ט""""יו
        שלסוכות

  )ל"בחו(

        )ב"קל' עמ('   '   '   '   וגו    כשב    או    שור' ' ' ' וגו    יי    וידבר

  פרשת אמר אל הכהנים

  )ד"מ, ג"כ-ו"כ, ב"ויקרא כ(

        ''''וגו    יום    עשר    ובחמשה
  )ז"ט-ב"י, ט"במדבר כ( פרשת פינחס

        ''''וגו    המלאכה    כל    ותשלם
  )א"כ', ח-א"נ', א ז"מל(

    שבת

    מ""""חוה
        שלסוכות

        )ב"קל' עמ(                ''''וגו    אתה    ראה............משה    ויאמר

   )ו"כ, ד"ל-ב"י, ג"שמות ל(  פרשת כי תשא

 

       'וגו    השלישי    וביום

        )ב"כ-'כ, ט"במדבר כ( פרשת פינחס

   ' וגוהחמישי    וביום    ::::או

        )ח"כ-ו"כ, ט"במדבר כ( פרשת פינחס

            'וגו    הששי    וביום    :או
  )א"ל-ט"כ, ט"במדבר כ( פרשת פינחס

 'וגו    פניך    שים    אדם    בן' ' ' ' וגו    ויהי
  )ג"כ-'א, ח"יחזקאל ל(

        שמיני

        עצרת

  )ל"בחו(

        )ו"ר' עמ(                         ' וגו    יולד    אשר    הבכור    כל

        )ז"י, ז"ט-ט"י, ו"דברים ט(  פרשת ראה אנכי

   )ד"ר' עמ(              'וגו    תעשר    עשר-בשבת

  )ז"י, ז"ט-ב"כ, ד"דברים י(

        ''''וגו    עצרת    השמיני    ביום
  )'א', ל-ה"ל, ט"במדבר כ(  פרשת פינחס

        ''''וגו    שלמה    ככלות    ויהי
  )ו"ס-ד"נ', א ח"מל(

        שמחת

        תורה

        )ה"רכ' עמ(            ''''וגו    ברך    אשר    הברכה    וזאת

  פרשת וזאת הברכה

  )'ג', ב-'א', שית אברא; ב"י, ד"ל-'א, ג"דברים ל(

        ''''וגו    עצרת    השמיני    ביום
  )'א', ל-ה"ל, ט"במדבר כ(  פרשת פינחס

        ''''וגו    משה    מות    אחרי    ויהי
  )ז"כ',ו'; ט-'א', יהושע א(

        פורים
        )ו"ע' עמ(                                                        ''''וגו    עמלק    ויבא

  )ג"י-'ח, ז"שמות י  (פרשת ויהי בשלח
====================        ====================        




