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  מנהגי חיבור והפרדה של פרשיות השבוע והשלכותיהם על ימינו
  

לקרוא את כל התורה כולה בימי שבת במחזור  – 1על פי מנהג בבל –מנהג רֹוֵוח בכל עדות ישראל 
שמיני עצרת בארץ (מקובל לפתוח ולסיים את מחזור הקריאה ביום שלאחר סוכות . של שנה אחת

המקור הקדום ביותר שבידינו . 'שמחת תורה'והוא מכונה , )אחרון של חג בחוצה לארץ; ישראל
פרשיות הוא  53- הדן בסדר קריאת התורה בבית הכנסת במחזור של שנה אחת וחלוקתה לשם כך ל

שנה שבה בכל שבת ושבת קוראים רק פרשה אחת נדירה , לאִמתו של דבר 2.סעדיה גאון' סידור ר
הדבר ) ת"ת'ה-א"תש'ה(במאה שלנו על פי הלוח העברי . ח"ה ותשס"היו תשס שנים כאלה. מאוד

קורה ארבע פעמים בלבד כיוון שמספר השבתות בשנה שאינה מעוברת שאינן חג ואינן חול 
לכן יש לחבר זוגות של , 53-קטן מ) שבהן קוראים מעניין היום ולא כסדר הפרשיות(המועד 

, )שלמה וחסרה, פשוטה ומעוברת(אופייה של השנה י לפ –פרשיות ולקרוא שתיים בשבת אחת 
נקראת בשמחת תורה ולאו דווקא " וזאת הברכה"פרשת (ולפי ימות השבוע שבהם חלים המועדים 

ואלו מהן נהוג לצרף , ג מצוי דיון מפורט בעניין חיבור או הפרדה של פרשיות"אצל רס). בשבת
לפני שבועות " בחקותי"ם קריאת קללות של כגון הרצון לסיי, אך יש עוד אילוצים. לפי הצורך

לפני צום " דברים"ולקרוא פרשת ) 'תכלה שנה וקללותיה'משום (לפני ראש השנה " כי תבוא"ושל 
   3.תשעה באב

המעיין במקורות העוסקים בעניין זה ייווכח לדעת שבתקופת הגאונים ואפילו בתקופת 
וכיצד , רשה ומה נחשב שתי פרשיותמה נחשב פ –הראשונים היו כמה מנהגים בהגדרת פרשה 

לשתיים עם אפשרות לאֵחד את שני החלקים " מקץ"יש שחילקו את פרשת , למשל 4.יצרו צירופים
ויש אשר לעולם אינם מפרידים , לשתיים" וארא"או את " תשא- כי"יש שחילקו את ; על פי הצורך

פרשיות סמוכות  ויש הלוקחים שלוש. אלא רואים בהן פרשה אחת" בחקותי"ל" בהר"בין 
   5.ויש עדויות על מנהגי צירוף אחרים, פרשה וחצי בכל שבת –ומחלקים אותן לשתי שבתות 

                                                 
ספק אם היה . מעורפל מאוד, שלפיו מחזור הקריאה היה שלוש שנים או שלוש שנים וחצי', מנהג ארץ ישראל'   1

שנתי של הקריאה -לצביון המחזור התלתהערות ", פליישר' ראו ע. מועד מסוים שבו התחילו וסיימו מחזור
 . 124- 83 'עמ, )ד"תשס(עג  תרביץ, "אלישר בתורה כמנהג ארץ

ובה קוראים , נחשבו בעיניו פרשה אחת הנחלקת לשניים כאשר יש שבת בין יום כיפור לסוכות" וילך-ניצבים"   2
חברת מקיצי , סידור רב סעדיה גאון, )מהדירים(הרב שמחה אסף ויששכר יואל , ראו ישראל דודזון". האזינו"

 .שסז-שסג 'עמ, ג"ירושלים תשנ, נרדמים
 ).558 'מס(ד "פרשת דברים תשסל דף שבועיראו    3
  ".אל תעמוד במקום רע"באמצע עניין ושלא כמקובל : מתמיה" פינחס"ל" בלק"מקום ההפרדה בין , למשל   4
' עמ, )ה"תשס(טז  מורשתנו ,"מנהגי חיבור והפרדה של פרשיות השבוע והשלכותיהם על ימינו", ִצּפור' מ   5

 .ות המובאים שםוהמקור 59-72
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להם ולא לבני ארץ  –לבני חוץ לארץ יש ברוב השנים צורך בצירוף נוסף של שתי פרשיות 
. וממילא גם יום שמיני של פסח של בני חוצה לארץ חל בשבת, כאשר פסח חל בשבת –ישראל 
כיוצא בזה כאשר . זו בני חוצה לארץ אינם קוראים את פרשת השבוע אלא מעניין המועדות בשבת

 –שהוא היום שאחרי שמיני עצרת , יום שמחת תורה של גלויות(יום שני של שבועות חל בשבת 
לפיכך בשנים  6).בשבוע' על פי הכלל שראש השנה לא יחול ביום א, אינו חל בשבת –ג בתשרי "כ

י "ל פסח או שני של שבועות חל בשבת נוצר הפרש בין מה שקוראים בתורה באשבהן שמיני ש
, עד שמגיעים אל פרשיות שנהוג לצרפן, הפרש כזה נמשך שבתות אחדות. ל"ובין הקריאה בחו
וכך נסגר  –את אותה פרשה וגם את קודמתה : ל שתי פרשיות"ובחו, י פרשה אחת"ואז קוראים בא
  ).א"ע ותשע"אך לא בתש(ט "כך היה גם בתשס: זרת ברוב השניםתופעה כזאת חו. הפער בקריאה

ימצא , ל בתקופה זו של פער בין הקריאות"י מישהו מחו"כאשר מגיע לא: דבר זה יוצר קלקול
והנוסע בכיוון הפוך ימצא  7.שהפסיד קריאה בתורה של פרשה אחת בברכות ומתוך ספר תורה

שנה ; ה ביום חמישי"ר(ז "פשוטה שסימנה הכבשנה : למשל. שפרשה מסוימת הוא יקרא פעמיים
ל אחרון של "שהיא בחו, ב בניסן"י בשבת כ"נקראת בא" שמיני"פרשת ) פסח בשבת 8,כִסדרה
שבה , ל פיגור בפרשה אחת הנסגר רק בשבת החמישית"ומכאן במשך ארבע שבתות יש בחו, פסח

בשנה מעוברת שסימנה . "בהר"ל מחברים עמה את פרשת "ובחו, י"בא" בֻחקותי"קוראים פרשת 
- אחרי"י "ל קוראים בא"באחרון של פסח בחו) פסח בשבת, שנה שלמה, ה ביום שני"ר(ז "בש
ורק , (!)המתפרס על פני יותר משלושה חודשים, ומאותה שבת נוצר פער בין הקריאות, "מות

  ).ט"תשע, ו"כך יהיה למשל בשנת תשע(הוא נסגר " מסעי"עם " מטות"באמצעות צירוף 
 47-מתוכן ב. פ"תש-א"תש: שנים רצופות 80חשת הקושי אנו מציגים כאן תמונה של להמ

   9.שנים אין הבדל בקריאה 33- רק ב. ל"יש פערים בין סדרי הקריאה בארץ ובחו) 58.8%(=שנים 
ל בשבתות "להלן מובאות טבלאות המתארות את סדר הקריאה המקובל עכשיו בארץ ובחו

חילקנו שבתות אלה . תרון האפשרי לצמצום הפערים עד לאפסואת הפ, שבהן יש הבדל בקריאה
  ). 'קבוצה א(ו "ותשע) 'קבוצה ג(ב "שימו לב למצפה לנו כבר בשנת תשע. לשלוש קבוצות

  
  'קבוצה א
  .ט"תשע, ו"תשע, ה"תשנ, ב"תשנ, ט"תשל, א"תשכ, א"תשי, ח"תש: השנים

  
  הנוהל לפי הצעתנו  הנוהל המקובל עתה  
  ל"קריאה בחו  י"קריאה בא  ל"קריאה בחו  י"קריאה בא  התאריך

  )דפסח' ח(  מות- אחרי  )דפסח' ח(  מות- אחרי  ב בניסן"כ
 מות וקדושים- אחרי  קדושים  מות- אחרי  קדושים  ט בניסן"כ
  אמור  אמור  קדושים  אמור  באייר' ו
  בהר  בהר  אמור  בהר  ג באייר"י
  בחקותי  בחקותי  בהר  בחקותי  באייר' כ
  במדבר  מדברב  בחקותי  במדבר  ז באייר"כ
  נשא  נשא  במדבר  נשא  בסיוון' ה
  בהעלותך  בהעלותך  נשא  בהעלותך  ב בסיוון"י

                                                 
  .יג:יז בראשיתעל  ,טוב לקח מדרש; א"ראו ראש השנה כ ע". ו ראש"לא אד: "וסימנך'; ו', ולא בימים ד   6
ודי שקוראים את מה , אמנם נפסק להלכה שאין צורך בהשלמת הפרשה שלא שמעו קריאתה בספר תורה   7

. רה בציבור היא חובת הציבור ולא היחידכיוון שחובת הקריאה בספר תו, שהחסירו בשניים מקרא ואחד תרגום
, שמ' עמ, א"ח, ט"ירושלים תשנ, הלכות שבת, ע"על סדר השו... עיונים וביאורים, ספר שולחן שלמהראו 

 . הערה א
ט "שני החודשים הללו בני כ –' חסרה'לעומת ; )ימים' ל(וכסלו מלא ) ט ימים"בן כ(היינו חודש מרחשוון חסר    8

  . יום' שניהם בני לכש', שֵלמה'ו, יום
הוצאת ראובן , מהדורה מתוקנת, ט"תשע'ה- ס"תתר'ה, עד מאה ועשריםנעזרנו מעט בטבלאות של הספר    9

-לוח ל, ג"תתי'ה- ס"תר'ה, עד מאה ועשרים פלוס, חזרנו ובדקנו במהדורה המעודכנת. ב"ירושלים תשנ, מס
שבהן יש ) 56%(שנים  56: קרובות לזה העלתה תוצאות, ת"ת-א"תש, שנה 100בדיקה של . א"תשס, שנה 154

 .  שנים אין הבדלים 44- ורק ב, פערים בקריאה
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  שלח  שלח  בהעלותך  שלח  ט בסיוון"י
  קרח  קרח  שלח  קרח  ו בסיוון"כ
  חקת  חקת  קרח  חקת  בתמוז' ג
  בלק  בלק  חקת  בלק  בתמוז' י
  פינחס  פינחס  בלק  פינחס  ז בתמוז"י
  מטות  מטות  פינחס  מטות  ד בתמוז"כ

  מסעי  מסעי  מטות ומסעי  מסעי  באב' א
  

כאילו ארץ ישראל והגולה , עיון בטבלה זו מלמד שהבדלי הקריאה הטרידו את מסדרי הפרשיות
מצד אחד מתברר שתנועת נוסעים בין שתי הישויות הללו . הן שתי ישויות שאין להן דבר זו עם זו

ומצד אחר הפתרון שהוצע , דש – וכיוון דדש, לא הייתה שכיחה במידה המחייבת חיפוש פתרון
כבר בהזדמנות ראשונה נצרף יחד : עיקרו. כאן הוא כה פשוט ואפילו אינו כרוך בשינויים של ממש

  . וראו עוד להלן). מות וקדושים-אחרי(שתי פרשיות מתוך אלה שנהוג לצרפן 
ויות בטרם נציג את שתי קבוצות השנים הבאות אעיר שבמאמרי הנזכר הצעתי להן כמה אפשר

אולם . ל"י לחו"של שינויים אשר יצמצמו מאוד את מספר השבתות שבהן יש הבדל בקריאה בין א
: דהפתרון שלו פשוט מאו 10.והצעתו ישרה בעיניי, אליעזר אלינר' אז הגיע לידי מאמרו של ר

ל "או אחרון של פסח בחו, יחול בשבת) בסיוון' ז(ל "בשנה שבה יום טוב שני של שבועות בחו
בארץ ישראל לא יקראו ) בניסן' ט באייר או ח"כ(הרי בשבת שלפני החג , חל בשבת) ב בניסן"כ(

ואילו בשבת שהיא יום טוב אחרון של גלויות וקוראים שם , את כל הפרשה אלא רק את מחציתה
בשבת זו יקראו בארץ את המחצית השנייה של  –שהוא מעניין היום , )כב:יד' דב" (עשרעשר ת"

א אלינר "ר. י וחוצה לארץ שווה"בדרך זו בשבת הבאה שוב תהיה קריאתם של בני א. אותה פרשה
  .גם הציע הפטרות מתאימות לשבתות אלו לבני ארץ ישראל

ל "י לחו"א אלינר מי שיצא מא"רהלוא לפי הצעתו של : עם זה אבקש להציע שיפור זעיר
על כן הייתי מציע . ויהיה שם גם באחרון של חג לא ישמע בציבור את החלק הראשון של הפרשה

יקראו בארץ , ל קוראים מעניין החג"כשבחו, שביום אחרון של חג השבועות או הפסח שחל בשבת
ה הן בארץ הן ובשבוע הסמוך יקראו את הפרשה הזאת כול, חלק מתוך פרשת השבוע הסמוך

הנה כך נראות שתי קבוצות . ומכאן ואילך לא יהיו עוד פערים בין הקריאה הכא והתם, ל"בחו
  11:ולעומתן איך תיראינה לפי הצעתנו, השנים האחרות כמקובל היום

  
  :'קבוצה ב
, ה"תשל, ב"תשל, ט"תשכ, ב"תשכ, ט"תשי, ח"תשי, ב"תשי, ט"תש, ה"תש, ב"תש: השנים
, ג"תשס, ב"תשס, ס"תש, ט"תשנ, ו"תשנ, ט"תשמ, ח"תשמ, ו"תשמ, ב"תשמ, ט"תשל, ו"תשל
  .פ"תש, ט"תשס, ו"תשס

  
  הנוהל לפי הצעתנו  הנוהל המקובל עתה  
  ל"קריאה בחו  י"קריאה בא  ל"קריאה בחו  י"קריאה בא  התאריך

  )דשבועות' ב( )אשוןר חלק( נשא  )דשבועות' ב(  נשא  בסיוון' ז
  נשא  )ולוכ(נשא   נשא  בהעלותך  ד בסיוון"י
  בהעלותך  בהעלותך  בהעלותך  שלח  א בסיוון"כ
  שלח  שלח  שלח  קרח  ח בסיוון"כ
  קרח  קרח  קרח  חקת  בתמוז' ה
  חקת ובלק  חקת ובלק  חקת ובלק  בלק  ב בתמוז"י
  פינחס  פינחס  פינחס  פינחס  ט בתמוז"י
  מטות ומסעי  מטות ומסעי  מטות ומסעי  מטות ומסעי  ו בתמוז"כ

                                                 
ספר שנה להלכה למחשבה . שנה בשנה, "על מנהגי קריאת התורה וההפטרה בארץ ובגולה", אלינר' א   10

 ).97-101' עמ, בעיקר החלק הראשון( 100- 92, ה"תשכ; 94-101' עמ, ד"ירושלים תשכ, ולבעיות יהדות
  .69-70' עמ, 5ראו במאמרי הנזכר לעיל בהערה  –מסודרת כטבלאות השוואה  –את הצעתו של הרב אלינר    11
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  דברים  בריםד  דברים  דברים  באב' ד
  

  
  :'קבוצה ג
, ח"תשמ, ה"תשמ, א"תשל, ה"תשכ, ד"תשכ, א"תשכ, ח"תשי, ז"תש, ד"תש, א"תש: השנים
  .ח"תשע, ה"תשע, ב"תשע, ח"תשנ, א"תשנ

  
  הנוהל לפי הצעתנו  הנוהל המקובל עתה  

  ל"קריאה בחו  י"קריאה בא  ל"קריאה בחו  י"קריאה בא  התאריך
  )דפסח' ח( )תחילתו(שמיני   )דפסח' ח(  שמיני  ב בניסן"כ
  שמיני  שמיני  שמיני  תזריע ומצורע  ט בניסן"כ
מות - אחרי  באייר' ו

  וקדושים
  תזריע ומצורע  תזריע ומצורע  תזריע ומצורע

מות - אחרי  אמור  ג באייר"י
  וקדושים

מות - אחרי
  וקדושים

 מות וקדושים- אחרי

  אמור  אמור  אמור  בהר  באייר' כ
  בהר ובחקותי  ובחקותי בהר  בהר ובחקותי  בחקותי  ז באייר"כ
  במדבר  במדבר  במדבר  במדבר  בסיוון' ה

  

  
ט בניסן יחזרו בארץ "בשבת כ: לעיל' לאור הצעתנו זו אפשר לשפר את הצעתנו בעניין קבוצה א

וכך מי . ל"בדיוק כפי שקוראים בחו, "קדושים"ויצרפו לה את " מות- אחרי"ישראל ויקראו את 
מכאן , וכאמור. בציבור" מות-אחרי"לא יפסיד את קריאת ל בתוך אותו שבוע "שהגיע ארצה מחו

  .ואילך לא יהיו עוד הבדלים בין כל תפוצות ישראל
 12,אינני תולה תקוות רבות שהמנהיגויות הדתיות הרבות ֵישבו יחד ויסכימו על פתרון משותף

ן אסור מ' חדש'"מקובל במקומותינו ש. 'ברוח הצעתנו בעניין קבוצה א –כתחילה  –ולו רק 
יש די שהות , ע המתחדשת עלינו לטובה הבעיה אינה קיימת"עם זה כיוון שבשנת תש"... התורה

  .לשקול את הנושא ולנסות להיערך לקראת השנים הבאות
  

  משה צפור' פרופ
  ך"המחלקה לתנ

  

                                                 
 .ל"ראו במאמרי הנ. גם עתה יש עדֹות שאינן כופפות עצמן לנוהג הרֹוֵוח בעניין חיבורי הפרשיות   12


