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    שלוש הפטרותשלוש הפטרותשלוש הפטרותשלוש הפטרות
 

 :שלושה מנהגי הפטרות, פרשת שמות, לפרשת השבוע
 ;) ו,ישעיה כז" (הבאים ישרש יעקב"מפטירים אשכנז אשכנז אשכנז אשכנז למנהג 
 ;) א,ירמיה א" (דברי ירמיהו"מפטירים ) בחלקו(ספרד ספרד ספרד ספרד למנהג 

 ).  א,יחזקאל טו" (ושלםהודע את יר" וחלק מקהילות ספרד מפטירים תימןתימןתימןתימןולמנהג 
לירמיה ' קריאת ה;  ובני ישראל פרו וישרצו–הבאים ישרש : לכל הפטרה יש קשר עם פרשת שמות

 ואילו יחזקאל ;סירובו וקבלת השליחות,  הפניה אל משה– סירובו וקבלת השליחות, לשליחות הנבואה
 . ה"י הקב"וגאולתו ע, מנבא על שפלות ישראל בשעבוד מצרים

 

 : כמו,מלשון סילוקמשמעותה  'הפטרה'יש הסוברים ש. המפרשים נחלקו בפירוש המילה? רהמהי הפט
יש המפרשים .  סיום קריאת התורה-כלומר , ) ח,משנה פסחים י" (ואין מפטירין אחר הפסח אפיקומן"

ה  הלכיבעניינהאיסור לדבר " נפתח"שאז , פתיחה -כלומר , ) ב, יג'שמ" (פטר כל רחם"כמו , מלשון פטר
מחיוב קריאת " נפטרים"י קריאת ההפטרה "שע, פירוש נוסף הוא מלשון פטור. בעת קריאת התורה

 .התורה
שתקנת ההפטרה נבעה מגזירה שנגזרה על ישראל , הפירוש האחרון מתייחס למה שמובא בראשונים

ה הגזירשפ "אעו ,וחכמים שבאותו הדור תיקנו שיקראו מהנביאים מעין הפרשה, שלא יקראו בתורה
ראשונים אחרים סוברים שחכמים תיקנו לימוד קצר מהנביאים . לא ביטלו את מנהג ההפטרה, בוטלה

אך , "ואני זאת בריתי"-ו" ובא לציון גואל" בימי חול הסתפקו בקריאת שני פסוקי .אחרי תפילת השחר
 .תיקנו קריאת קטע מהנביאים,  שהעם פנוי ממלאכתו,בימי שבת ומועד

והמפטיר היה בוחר מכל מקום בנביאים שהתייחס לנושאי פרשת , רות סדורותלא היו הפט, בתחילה
 םמנהגיה חילוקי יםמכאן נובע. י קהילות ישראל הפטרות קבועות"מאוחר יותר נקבעו ע. השבוע

, מחזורים ישניםבחומשים וב,  קהילותם שלספרי מנהגיב, מנהגים שונים מובאים בראשונים. הפטרותב
ולכל סידרא , סידרא לכל שבוע, לפנים בישראל היה נהוג מחזור קריאה תלת שנתית. כתבי ידבפיוטים וב

  .1894 -י בוכלר ב" עמהרשימה של ההפטרות פורס. הפטרה משלה
חמשה ימים , ח ימי חג מועד וצום" י1,ד לפרשות השבוע" נ:במעגל השנה היהודי יש כשמונים הפטרות

יש . ספרד ותימן, המנהגים העיקריים הם מנהג אשכנז, ינובימ. וחמש שבתות מיוחדות, טובים של גלויות
מתפללי נוסח . בבל ותוניס, כמו איטליה, מהמקובלהפטרות שונות של קהילות המשמרות מסורות 

 . אך יש יוצאים מהכלל, האשכנזי נוהגים להפטיר כמנהג אשכנז" ספרד"
עם שינויים ,  השונותקהילותבת ההפטרות אחידו, מהן -90%מ יותרמבדיקת ההפטרות נמצאנו למדים ש
 או קטע הנבחרב מההפטרות יש שינויים משמעותיים -10%רק ב. קטנים בנקודת ההתחלה או הסיום

" בשלח"בין ההפטרות הארוכות נמנות הפטרת . מנהגי אשכנז ותימן מאריכיםכן ש, אורך ההפטרהב
. רת מנחה של יום כיפור הפטרת יום ראשון של ראש השנה והפט;"חוקת" הפטרת ;לאשכנז ותימן

                                                           
כי ראש השנה או יום כיפור חל , מחוברות) הקטנות( וילך  כי ברוב השנים פרשות נצבים,ג פרשות"מסתבר יותר שיש נ  1

 .אך בשנה שאין שבת תפוסה צריך להפרידן, הן פרשה אחתואולי לכתחילה . בשבת



 

 

2

הפטרת , ) פסוקים9(לאשכנז " קדושים"או " אחרי מות"הפרשות ההפטרות הקצרות ביותר הן של 
 ).  פסוקים11 - לספרד" פקודי(= "לאשכנז " ויקהל"והפטרת , ) פסוקים10" (ראה"

לכים ספרי מ. בין הספרים" חלוקה שווה"אך למעשה אין , אפשר להפטיר מכל ספר מספרי הנביאים
ולבסוף ספרי יהושע , אחריהם ספרי שמואל ירמיה ויחזקאל, וישעיה מובילים במספר ההפטרות

  2, יואל:הפטרה בקטעי הללהיכל ארבעה נביאים לא זכו .עשר- לקוחות מתרימעט הפטרות. ושופטים
כולו ש, ספר עובדיה). ט שני של שבועות"יו(רק לבני הגולה הפטרה חבקוק יש מו, צפניה וחגי, נחום

וספר יונה על ארבעת פרקיו נקרא במנחה ,  ברוב המנהגים"וישלח"לפרשת  ההפטרמשמש כ, פרק אחד
 . כיפוריום של 

ארבע ב ;שבת חנוכהב ; כאשר חל ראש חודש בשבת או ביום ראשון:לא כל הפטרה נקראת כל שנה
 כשחג פסח או סוכות חל . הפטרת השבוע נדחית מפני הפטרת מעין המאורע- שבת הגדולבפרשיות ו
 רק כמחצית 3.בפרשות מחוברות מפטירים את ההפטרה של הפרשה השניה. אין שבת חול המועד, בשבת

 . חות ניְדינןולעולם א, ההפטרות של פרשות השבוע הן תמידיות
" ראה "לפרשותנקראת בשני חלקים  -" נח"הפטרת : ים בשנהייש גם הפטרות כפולות שנקראות פעמ

נקראת בשנה שיש  -" פקודי"או " ויקהל" של ;"מטות" נקראת ב- )ספרד" (שמות" הפטרת ;"כי תצא"ו
" בהעלותך" של ; בחג הסוכותט של גלויות"נקראת ביו -) אשכנז" (פקודי" של ;שתי שבתות חנוכהבה 

מנהג האשכנזים להפטיר במנחה . היא הפטרת שביעי של פסח" האזינו" ושל ,היא הפטרת שבת חנוכה
קהילות ספרד ותימן אינן . פעמים בשנהחמש  נקראת פטרה זו וה,"בהמצאו'  הדרשו"ענית של ת
פטרה זו נקראת וה" שובה" ברוב הקהילות מפטירים .תשעה באבב מלבד , במנחה של תעניתותמפטיר

" ויקהל"הפטרת יש הפטרות נדירות שרק אחת לכמה שנים נקראות כמו , לעומת זאת 4.שבת שובהב גם
  5.)אשכנז" (אחרי מות"ו" פנחס" ;)ספרד(

דנחמתא ' ז, דפורענותא' אין מפטירים מעין הפרשה אלא בג, ז בתמוז ועד לשבת שובה"משבת שאחרי י
לפי ). ה ראש חודש"ד (ב"ע, כמו שמובא בתוספות למסכת מגילה לא, מקור המנהג מהפסיקתא. ושובה

" עקב", "ואתחנן" והפטרות הנחמה של ,"דברים"מנהג איטליה מפטירים רק את הפטרת הפורענות של 
לא נהוג להפטיר את הפטרת שמחת תורה ,  מאידך6.ובשאר הפרשות מפטירים מעין הפרשה, "ראה"ו

מנהג מעניין . תמהו על המנהג) ה למחר"ד, שם(והתוספות , אלא את תחילת ספר יהושע, כמובא בגמרא
למנהג . חה והתבטל לטובת מנהג ספרד אך נד,ןשהיה נהוג בעבר בארצות הבלק, ההוא מנהג רומני

  7. היה סדר הפטרות שונה לגמרי מהמנהגים הנהוגים היוםהרומני
' שבת הראשונה של גההפטרת רוב קהילות ספרד היא גם של . שלוש הפטרותיש  נולפרשת, כפי שפתחנו
וגם ,  שמות כי יש מנהג אחר לבני ספרד לפרשת,יתה הפטרה כפולהייתכן שבעבר היא לא ה. דפורענותא

יש " הודע את ירושלם", אך על ההפטרה השלישית. דפורענותא' לא בכל מקום נהגו בעבר להפטיר ג
בגלל הפגיעה בכבודה של ירושלים , אין להפטיר אותה, אליעזר בן הורקנוס' לדעת ר. מחלוקת התנאים
וכך נהגו , רושליםכי יש לה זיקה לחורבן י לדעת חכמים מותרו ,) י,משנה מגילה ד(ושל עם ישראל 

מעשה באחד שעמד " :) לד,פ התוספתא ד"ע,  יב, בירושלמי ד;ב"ע, שם כה(כמובא בגמרא , למעשה
  8".צא והודע את תועבותיה של אמך, ל"א, 'הודע את ירושלם'א "וקרא לפני ר

 
 מנשה אלישיב
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, לפרשת וילךהשבועי בן ישר בדף ' כ מ"וראה על כך מש, מנהג אשכנז להוסיף פסוקים מספר יואל להפטרת שובה  2

 ).411' מס (ב"תשס
 . ח,ח תכח"ע או"כמבואר בשו     3

  לשבסדר התפילות , כמו כן". זכור"בירושלים חוזרים להפטיר את הפטרת " משולש" בפורים :יש עוד הפטרה כפולה   4
 .והם הפטרת יום שמיני של פסח של גלויות, רבנות הראשית לשחרית של יום העצמאות קוראים פסוקים ללא ברכותה

5  
 ).176' מס (ז"תשנ ,לפרשת ויקראהשבועי כ בדף "ראה מש  

כ "אך אח,  מעין הפרשה"האזינו" עד "מטות"פרשות של הפטרות הם בסדר התפילות לכל השנה מביא את "הרמב   6
 . יט,הלכות תפילה יגב כותבהוא וכך , בפרענותא ובנחמתא מציין שנהגו העם להפטיר

 .בנספחות', כרך י, וראה עוד באנציקלופדיה התלמודית    7
 ."התשפוט "- "קדושים"ים כך גם בהפטרת יש הסובר    8


