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  מי שהקריב פרים היום לא יקריב למחר, אלא חוזרין חלילה 
  70  7  8  9  10  11  12  13 פרים
  14 2 2 2 2 2 2 2 אלים
  7 1 1 1 1 1 1 1 יםשעיר

 98 14 14 14 14 14 14 14 כבשים

  יום משמרות
 ראשוןה

  יום
  שניה

  יום
 שלישיה

  יום
  רביעיה

  יום
 חמישיה

  יום
  ששיה

  יום
 שביעיה

  

  1שעיר 8כבש  3פר  1שעיר14  כבש  12פר  1פר 1 יהֹוָיִריב
  פרים 3
  שעירים 2
כבשים   2

 1כבש  1פר  1איל  2פר 2  יַדְעָיה
 1כבש 9כבש  4פר 2כבש

  פרים 3
  איל 1

כבשים   4

 3כבש  2פר  2איל  3פר 3  ָחִרם
 2כבש 10כבש  5פר 4כבש

  פרים 3
  איל 1

כבשים   4

 5כבש  3פר  1שעיר  4פר 4 ְׂשעִֹרים
 3כבש 11כבש  6פר 6כבש

  פרים 3
  שעיר 1
כבשים   4

 1כבש  5פר 5 ַמְלִּכָּיה
  פרים 3 4כבש 12כבש  7פר 7שכב  4פר2כבש

כבשים   5

 3כבש  6פר 6  ִמָּיִמן
  פרים 3 5כבש 13כבש  8פר 8כבש  5פר 4כבש

כבשים   5

 5כבש  7פר 7  ַהּקֹוץ
  פרים 3 6כבש 14כבש  9פר 9כבש  6פר 6כבש

כבשים   5

 7כבש  8פר 8  ֲאִבָּיה
 7כבש  1פר  1איל 10כבש  7פר 8כבש

  פרים 3
  איל 1

כבשים   4

 9כבש  9פר 9  ֵיׁשּועַ 
 8כבש  2פר  2איל 11כבש  8פר 10כבש

  פרים 3
  איל 1

כבשים   4

 9כבש  3פר  1שעיר 12כבש  9פר 11כבש  10פר 10 הּוְׁשַכְניָ 
  פרים 3
  שעיר 1
כבשים   3

 1כבש 13כבש  10פר 12כבש  11פר 11 יבֶאְלָיִׁש 
  פרים 3 10כבש  4פר 2כבש

כבשים   5

 3כבש 14כבש  11פר 13כבש  12פר 12  ָיִקים
  פרים 3 11כבש  5פר 4כבש

כבשים   5

 12כבש  6פר 5כבש  1פר  1איל 14כבש  13פר 13  ֻחָּפה
  פרים 3

  איל 1
כבשים   3

 13כבש  7פר 6כבש  2פר  2איל  1פר  1איל 14 בֶיֶׁשְבָא
  פרים 3
  אילים 2
כבשים   2

 14כבש  8פר 7כבש  3פר  1שעיר  2פר  2איל 15  ִבְלָּגה
  פרים 3
  אילים 2
כבשים   2

 1כבש  3פר  1שעיר 16  ִאֵּמר
  1פר  1איל 8כבש  4רפ 2כבש

  פרים 3
  איל 1
  שעיר 1
כבשים   2

 1כבש 17  ֵחִזיר
 3כבש  4פר 2כבש

  2פר  2איל 9כבש  5פר 4כבש
  פרים 3

  איל 1
  כבשים 5

 3כבש 18  ַהִּפֵּצץ
 5כבש  5פר 4כבש

  3פר  1שעיר 10כבש  6פר 6כבש
  פרים 3
  שעיר 1
כבשים   5

 5כבש19 ְפַתְחָיה
 7כבש  6פר 6כבש

 1כבש 11כבש  7פר 8כבש
  פרים 3  4פר 2כבש

כבשים   7

 7כבש20 יֶחְזֵקאל
  פרים 3  5פר 3כבש 12כבש  8פר 9כבש  7פר 8כבש

כבשים   5

 9כבש21  ָיִכין
  פרים 3  6פר 4כבש 13כבש  9פר 10כבש  8פר 10כבש

כבשים   5

 11כבש22  ָגמּול
  פרים 3  7פר 5כבש 14כבש  10פר 11כבש  9פר 12כבש

כבשים   5

  1איל 6כבש  1פר  1איל 12כבש  10פר 13כבש23 *ְדָלָיהּו
  *פרים 2
  אילים 2
כבשים   3

  2איל 7כבש  2פר  2איל 13כבש  11פר 14כבש24 *ַמַעְזָיהּו
  *פרים 2
  אילים 2
כבשים   3

 .חוץ משני משמרות, ששונות ואין משלשות כל המשמרות שונות ומשלשות *

⑥ 

⑤

④

③

② 

① 
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  ל"בחומ סוכות "לחוהקריאת התורה סדר  – תקין אמימר בנהרדעא דמדלגי דלוגיא
  יום 

 ראשוןה
  יום
  שניה

  יום
 שלישיה

  יום
 רביעיה

  יום
 חמישיה

  יום
  ששיה

  יום
 שביעיה

  יום
  מינישה

  1  7  8  9  10  11  12  13פרים
  1 2 2 2 2 2 2 2אלים
  1 1 1 1 1 1 1 1יםשעיר

 7 14 14 14 14 14 14 14כבשים

 

ה ּוַבֲחִמָּׁש  (יב)
ָעָׂשר יֹום 

 ִביִעיַלחֶֹדׁש ַהְּׁש 
ִמְקָרא קֶֹדׁש 

ִיְהֶיה ָלֶכם ָּכל 
 ְמֶלאֶכת ֲעבָֹדה

לֹא ַתֲעׂשּו 
ְוַחּגֶֹתם ַחג 

 ַליקָֹוק ִׁשְבַעת
  ָיִמים:

ם ְוִהְקַרְבֶּת  )(יג
ַח עָֹלה ִאֵּׁשה ֵרי
 ִניחַֹח ַליקָֹוק

 ָּפִרים ְּבֵני ָבָקר
 רְׁשלָֹׁשה ָעָׂש 
 ֵאיִלם ְׁשָנִים
ְּכָבִׂשים ְּבֵני 
 ָׁשָנה ַאְרָּבָעה
 ָעָׂשר ְּתִמיִמם

  ִיְהיּו:
ּוְׂשִעיר  (טז)
ֶאָחד  ִעִּזים
ִמְּלַבד  ַחָּטאת

עַֹלת ַהָּתִמיד 
  :ִמְנָחָתּה ְוִנְסָּכּה

 ּוַבּיֹום (יז)
ָּפִרים  ַהֵּׁשִני

ְּבֵני ָבָקר 
ר ְׁשֵנים ָעָׂש 

 ֵאיִלם ְׁשָנִים
 ְּכָבִׂשים ְּבֵני
ה ָׁשָנה ַאְרָּבעָ 

ָעָׂשר   ְּתִמיִמם:
ּוִמְנָחָתם  (יח)

ְוִנְסֵּכיֶהם 
ם ַלָּפִרים ָלֵאילִ 

ְוַלְּכָבִׂשים 
ְּבִמְסָּפָרם 
  ַּכִּמְׁשָּפט:

ּוְׂשִעיר  (יט)
ֶאָחד  ִעִּזים
 ִמְּלַבד ַחָּטאת

עַֹלת ַהָּתִמיד 
ּוִמְנָחָתּה 

  ְוִנְסֵּכיֶהם: 

  
  

ּוַבּיֹום  (כ)
 ַהְּׁשִליִׁשי

י ָּפִרים ַעְׁשֵּת 
ֵאיִלם  ָעָׂשר
ם ְּכָבִׂשי ְׁשָנִים

ְּבֵני ָׁשָנה 
 רַאְרָּבָעה ָעָׂש 

  ְּתִמיִמם:
ּוִמְנָחָתם  (כא)

ְוִנְסֵּכיֶהם 
ם ַלָּפִרים ָלֵאיִל 

ְוַלְּכָבִׂשים 
ְּבִמְסָּפָרם 

  ְׁשָּפט:ַּכִּמ 
ּוְׂשִעיר  (כב)

 ַחָּטאת ֶאָחד
ִמְּלַבד עַֹלת 

ַהָּתִמיד 
ּוִמְנָחָתּה 
  ְוִנְסָּכּה: 

  
  

ּוַבּיֹום  (כג)
ָּפִרים  ָהְרִביִעי
ֵאיִלם  ֲעָׂשָרה
ם ְּכָבִׂשי ְׁשָנִים

ְּבֵני ָׁשָנה 
 רַאְרָּבָעה ָעָׂש 

  ְּתִמיִמם:
ִמְנָחָתם  (כד)

ְוִנְסֵּכיֶהם 
ם ַלָּפִרים ָלֵאילִ 

ְוַלְּכָבִׂשים 
ְּבִמְסָּפָרם 
  ַּכִּמְׁשָּפט:

ּוְׂשִעיר  (כה)
ֶאָחד  ִעִּזים
ִמְּלַבד  ַחָּטאת

עַֹלת ַהָּתִמיד 
ִמְנָחָתּה 
  ְוִנְסָּכּה: 

  
  

ּוַבּיֹום  (כו)
 ַהֲחִמיִׁשי

 הָּפִרים ִּתְׁשעָ 
 ֵאיִלם ְׁשָנִים
 ְּכָבִׂשים ְּבֵני
ה ָׁשָנה ַאְרָּבעָ 

 ָעָׂשר  ְּתִמיִמם:
ּוִמְנָחָתם  (כז)

ְוִנְסֵּכיֶהם 
ם ַלָּפִרים ָלֵאילִ 

ְוַלְּכָבִׂשים 
ְּבִמְסָּפָרם 
  ַּכִּמְׁשָּפט:

ּוְׂשִעיר  (כח)
 ַחָּטאת ֶאָחד
ִמְּלַבד עַֹלת 

ַהָּתִמיד 
ּוִמְנָחָתּה 
  ְוִנְסָּכּה: 

  
  

ּוַבּיֹום  (כט)
ָּפִרים  ַהִּׁשִּׁשי
ֵאיִלם  ְׁשמָֹנה
ם ְּכָבִׂשי ְׁשָנִים

ְּבֵני ָׁשָנה 
 רַאְרָּבָעה ָעָׂש 

  ְּתִמיִמם:
ּוִמְנָחָתם  (ל)

ְוִנְסֵּכיֶהם 
ם ַלָּפִרים ָלֵאיִל 

ְוַלְּכָבִׂשים 
ְּבִמְסָּפָרם 
  ַּכִּמְׁשָּפט:

ּוְׂשִעיר  (לא)
 ַחָּטאת ֶאָחד
ִמְּלַבד עַֹלת 

ַהָּתִמיד 
ִמְנָחָתּה 

  ּוְנָסֶכיָה: 

  
  

ֹום ּוַבּי (לב)
 ַהְּׁשִביִעי

 הָּפִרים ִׁשְבעָ 
 ֵאיִלם ְׁשָנִים
 ְּכָבִׂשים ְּבֵני
ה ָׁשָנה ַאְרָּבעָ 

 ָעָׂשר  ְּתִמיִמם:
ּוִמְנָחָתם  (לג)

ְוִנְסֵּכֶהם 
ם ַלָּפִרים ָלֵאילִ 

ְוַלְּכָבִׂשים 
ְּבִמְסָּפָרם 

  ְּכִמְׁשָּפָטם:
ּוְׂשִעיר  (לד)

 ַחָּטאת ֶאָחד
ִמְּלַבד עַֹלת 

ַהָּתִמיד 
ָחָתּה ִמנְ 

  ְוִנְסָּכּה: 

  
  

ַּבּיֹום  (לה) 
 ַהְּׁשִמיִני

 ֲעֶצֶרת ִּתְהֶיה
ָלֶכם ָּכל 

ה ְמֶלאֶכת ֲעבֹדָ 
  לֹא ַתֲעׂשּו:

 ְוִהְקַרְבֶּתם (לו)
עָֹלה ִאֵּׁשה 
ֵריַח ִניחַֹח 

ַּפר ַליקָֹוק 
 ַאִיל ֶאָחד ֶאָחד

 ְּכָבִׂשים ְּבֵני
ה ָׁשָנה ִׁשְבעָ 
ְּתִמיִמם  :

ּוְׂשִעיר  (לח)
 ת ֶאָחדַחָּטא

ִמְּלַבד עַֹלת 
ַהָּתִמיד 

ּוִמְנָחָתּה 
  ְוִנְסָּכּה:

  

ובחמשה  מפטיר
  עשר

ובחמשה 
  עשר

  וביום השני
 וביום השלישי

  וביום השלישי
 וביום הרביעי

  וביום הרביעי
 וביום החמישי

  וביום החמישי
  וביום הששי

  וביום הששי
  ביום השמיני וביום השביעי

  *שו"עהו רי"ףה

    וביום הששי וביום החמישי וביום הרביעי וביום השלישי  וביום השני     ראשון

   וביום השביעי  וביום הששי וביום החמישי וביום הרביעי וביום השלישי     שני

   וביום השביעי  וביום הששי וביום החמישי וביום הרביעי וביום השלישי     שלישי

  וביום השני     רביעי
 וביום השלישי

  וביום השלישי
 ביום הרביעיו

  וביום הרביעי
 וביום החמישי

  וביום החמישי
  וביום הששי

  וביום הששי
   וביום השביעי

  רמ"אהובשם רבותיו  רש"יבשם הגאון ו ח"רה

   וביום החמישי וביום החמישי וביום הרביעי וביום השלישי  וביום השני     ראשון

    וביום הששי  וביום הששי וביום החמישי וביום הרביעי וביום השלישי     שני

   וביום השביעי וביום השביעי  וביום הששי וביום החמישי וביום הרביעי     שלישי

  וביום השני     רביעי
 וביום השלישי

  וביום השלישי
 וביום הרביעי

  וביום הרביעי
 וביום החמישי

  וביום החמישי
  וביום הששי

  וביום הששי
   וביום השביעי

  מ"פ ההג"ע א"מגנצומנהג   תוספותה

    וביום הששי וביום החמישי וביום הרביעי וביום השלישי  ום השניובי     ראשון

   וביום השביעי  וביום הששי וביום החמישי וביום הרביעי וביום השלישי     שני

    וביום הששי וביום החמישי וביום הרביעי וביום השלישי  וביום השני     שלישי

   וביום השביעי  ם הששיוביו וביום החמישי וביום הרביעי וביום השלישי     רביעי

  י"ש ברש"דעת תוס' ותוס' הראוובמחזור ויטרי  י"רשידור סב

    וביום הששי וביום החמישי וביום הרביעי וביום השלישי  וביום השני     ראשון

   ביעיוביום הש  וביום הששי וביום החמישי וביום הרביעי וביום השלישי     שני

   *ביום השמיני וביום השביעי  וביום הששי וביום החמישי וביום הרביעי     שלישי

  וביום השני     רביעי
 וביום השלישי

  וביום השלישי
 וביום הרביעי

  וביום הרביעי
 וביום החמישי

  וביום החמישי
  וביום הששי

  וביום הששי
   וביום השביעי

שלישי והרביעי חוזרים וקוראים יש בזה מנהגים חלוקים רבינו הב"י כתב דביום ראשון קורא כהן וביום השני ולוי ביום השלישי והשי "שמביא את דעת הב ג,ב"תרסח "או ש "הועיין בער* 
  ]י"בב לפנינושות אגרסהע שהוא לא כ"וצ[ משום ספיקא דיומא... רא שניהם ביום השני וביום השלישיאך הרביעי יק יום השניוהיינו השלישי יקרא וב זה

בחול גמור אין פוחתין מתלתא גברי, , שהרי אותו ישראל שלישי לא לחובת היום בא, [דהא] בשביעי אין מזחיחין אותו ביום השמיניומיהו מי שרוצה לקרותו   :סידור רש"י סימן רכב* *
ותלתא גברי דקרו בחולו של מועד אין אנו ומאי [שינה] זה מראש חודש שהשלישי קורא בו וביום השבת, ואין אנו מקפידין אלא באחרון לבדו שהוא קורא מוסף דראש חדש ובראשי חדשיכם, 

שה מוסף קורא, אלא לקרות בתורה בעלמא הן באין, וכיון שספר תורה מונח לפניהם ופתח לקרות מוסף היום קורין צריכין [להקפיד] במה הן קורין, שהרי שלשתן לא לשם חובת היום מע
ומיהו  וגם מחזור ויטרי סימן שפ( .מקום לספר מעשה היום ולקרות הכי והולכין אף הן באותן קרבנות החג, כמו [שהיו] קורין בשאר התורה, אבל הרביעי הבא באחרונה הוא מיוחד בכל

  )הבא לקרותו וביום השמיני בשביעי אין מוחין בו


