
  תקנת קריאת התורה
  א, משנה מגילה כא

  .בשבת שבעה, ביום הכפורים ששה.  חמשהט"ביו.  קורין ארבעהם טוב כל שיש בו מוסף ואיו יו,זה הכלל

   ב, מגילה למשנה 
 ובשאר כל ימות ... הראשון של חג ם טוב ביו...ם הכיפורים  ביו... בראש השה ... בעצרת ...בפסח קורין 

 ...בראשי חדשים ... בפורים ...בחוכה  ...החג 

  א, שם לאברייתא וגמרא 
 ... ושאר ימות הפסח מלקט וקורא מעיו של פסח ... והאידא דאיכא תרי יומי ... בפסח קורין ו רבןת

 אלא שבעלי הגמרא אפסיקוה ...ברייתא שלימה היא  :י"רשפו (...והאידא דאיכא תרי יומי ...בעצרת 
 לפי שהברייתא ,ימים לקרות ביום שי' ום מה תיקו האחרוים שהגו לעשות בלפרש בכל מועד יום בי

  .) אלא יום אחדום טוב שאין עושין יי"שית בא

  א, ק פב"ב
 , והא מעיקרא הוה מיתקא... וקורין בשי ובחמישי , שקורין במחה בשבת,עשרה תקות תיקן עזרא

 עמדו ביאים שבייהם ותיקו להם שיהו קורין ...דתיא וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים 
 ומפסיקין ערב , וקורין בחמישי, ומפסיקין שלישי ורביעי, וקורין בשי, ומפסיקין באחד בשבת,בשבת
  . אתא הוא תיקן תלתא גברי... מעיקרא תקו חד גברא . ימים בלא תורה' כדי שלא יליו ג,שבת

  א"ד ה"ירושלמי מגילה פ
 שאמר וידבר משה , ובחולו של מועדח"ט ובר"אל שיהו קורין בתורה בשבתות ובימשה התקין את ישר

  .עזרא התקין לישראל שיהו קורין בתורה בשי ובחמישי ובשבת במחה. אל בי ישראל' את מועדי ה

  י קלה"א רס"מ
מין  משה תיקן ם כן וא.רא בגמתא כדאי,ם הייו מין הקרואי,'וה'  תיקן בבאף שעזר" הריתבוהא דכ

  .ול המועד וחום טוב וראש חדשהקרואים בשבת וי

  רפב' ר סי"שוע
 , וששה ביום הכיפורים,משה רביו תיקן להם לישראל שיהיו קורין בספר תורה חמשה גברי ביום טוב א
  . בשביל המעלה והקדושה יתירה שיש בכל אחד על חבירו הוסיף בו איש אחד,בשבת' וז

  רצב' ר סי"שוע
 עשרה פסוקים או יותר מפרשת ,אשים קורין בספר תורה בצבור בכל שבת במחה' יו ג עזרא תיקן שיהב

 בשביל יושבי קרות המתעסקים בסחורה כל ימות השבוע ואים באים לשמוע קריאת התורה ,שבוע הבא
  . שהם פויים ויבואו לשמוע, לפיכך תיקן בשבילם קריאה יתירה בשבת במחה,בשי וחמישי

  תפח' סיר "שוע
 ורמז לזה שאמר וידבר ,משה תקן להם לישראל שיהיו קורין חמשה גברי בכל יום טוב מעיו של יום ה

וחכמי המשה  ...  שתיקן להם שיהיו קורין כל אחד ואחד בזמו, אל בי ישראל'משה את מועדי ה
  .והגמרא ביררו עין כל יום ויום בתורה

  תצ' ר סי"שוע
ושבת ... ימים משך תורא קדש בכספא פסל במדברא שלח בוכרא ' החמצא סימן סדר פרשיות של כל  ח

 לפי שבפרשה זו יש , הוא חול המועד של סוכות ... אפילו,של חולו של מועד לעולם קורין פרשת פסל לך
ומכאן '  שאמר שם את חג המצות תשמור שבעת ימים וגו,בה גם כן מעין שבת וגם מעין חולו של מועד

  .מועדר בעשיית מלאכה בחולו של למדו חכמים לאסו

 לפי שמן הראוי לקרות שמוה פרשיות אלו בשמות הימים לפי הסדר שהם ,והטעם מזה הסדר הוא ט
שהוא '  אלא שביום ב.'והשמיי שהיא כל הבכור ביום ח'  הראשוה שהיא משכו ביום א,כתובים בתורה

 וגם הוזכר בה יום חמשה עשר בפירוש מה ,יום טוב יש לקרות פרשה הכוללת כל המועדים וימים טובים
 ומטעם זה קורין פרשה זו .וגם הוזכר בה הקרבת העומר שהיה קרב בו(שאין כן בפרשות הקודמות לה 

  . שבו ביום קרע הים,יש לקרות פרשת בשלח שהוא מעיו של יום'  וביום ז.)ביום זה אף בארץ ישראל
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