
ב"ה

שניים 
מקרא 
ואחד 
תרגום

קוראים רק את פרשת השבוע שניים מקרא ואחד 	 
תרגום ואין צורך לקרוא את פרשת זכור, אך יש 
לקרוא את שתי ההפטרות – הן הפטרת פרשת 

השבוע )למרות שאינה נקראת בציבור בשנה זו( 
והן הפטרת שבת זכור.

אכילה 
לפני 

שמיעת 
פרשת 
"זכור"

כמנהגנו בכל יום, גם בשבת זו טועמים מיני 	 
מזונות לפני התפילה ואין נמנעים מטעימה עד 

אחרי קריאת פרשת זכור.

ההליכה 
לבית 

הכנסת 
בשבת 

זכור

 חובה על כל אדם לשמוע את קריאת פרשת 	 
זכור בציבור. 

מקפידים – בכל השנה – שבס"ת יהיה כתוב 	 
'פצוע דכא' באל"ף ולא בה"א. ולשמיעת פרשת 

זכור שהיא מצוה מן התורה, יש להתאמץ עוד 
יותר עבור כך. ועל כן משתדלים מאד ללכת לבית 

הכנסת המקפידים על כך. 
עם זאת, ניתן לשמוע את הקריאה בהברה 	 

אשכנזית או ספרדית, ואין צורך לחזר דוקא אחר 
בית כנסת שקוראים בו בהברה שבה הוא מתפלל. 

הוצאת 
ספר 
התורה

מוציאים שני ספרי תורה – ספר תורה אחד 	 
לקריאת פרשת השבוע, וספר שני לקריאת פרשת 

זכור.
לקריאת פרשת זכור יש לדקדק ולהוציא את 	 

הס"ת שהוא מדוייק ומוגה ומוחזק בכשרות 
ביותר. 

סדר 
קריאת 
התורה 

וההפטרה

בספר התורה הראשון קוראים שבעה קרואים 	 
בפרשת השבוע. אחרי עליית השביעי – לפני 

הקדיש – מניחים את ספר התורה השני על 
שולחן הקריאה. אומרים חצי קדיש. מגביהים את 
הספר הראשון כאשר הספר השני מונח על שולחן 

הקריאה. לא יפתחו את הספר השני ולא יסירו 
את המפה עד שיגללו את הראשון. 

בספר תורה השני עולה המפטיר וקורא את 	 
"פרשת זכור" )בסיום פרשת כי תצא(.

אחרי ההגבהה והגלילה – מפטירים את ההפטרה 	 
"כה אמר ה' צבאות" לשבת זכור.

אחרי ברכות ההפטרה, "יקום פורקן" ו"מי שברך" 	 
– אומרים אב הרחמים.

בית כנסת 
שיש בו 
רק ספר 

תורה אחד

אחר סיום קריאת פרשת השבוע אומרים חצי 	 
קדיש, ולאחר מכן גוללים למקום הקריאה של 

המפטיר. את ספר התורה מגביהים רק אחרי 
המפטיר.

אופן 
הקריאה 
ומנהגים 
בקריאה

ניתן לקרוא בהברה אשכנזית או ספרדית, אך 	 
לא לערבב כי אם לקרוא את כל הקריאה באותה 

ההברה. 
על בעל הקורא לדקדק היטב בקריאת התורה – 	 

בכל השנה – לקרוא בקול, לבטא כל מילה כראוי 
במבטא הנקודות בשפה ברורה, לדייק בטעמי 

המקרא, ולהפריד בין המילים. ובפרט בקריאת 
פרשת זכור.

בפסוק "תמחה את זכר עמלק" קוראים פעמיים 	 
את המלה 'זכר' – פעם ראשונה 'זֵכֶר', הז' בצירה, 

ולאחר מכן 'זֶכֶר', הז' בסגול .
)הקוראים בהברה ספרדית ואינם מחלקים בין 	 

צירה לסגול – אינם צריכים לכפול מלה זו(.
הבעל קורא יכוון להוציא את כל השומעים ידי 	 

חובת מצות זכירת מעשה עמלק, וכן כל השומעים 
צריכים לכוון לצאת בשמיעתם ידי חובת מצות 

זכירת מעשה עמלק. מי שהגיע לבית הכנסת כדי 
לשמוע את הקריאה, אף אם לא התכוון בפירוש 

בעת השמיעה לצאת ידי חובה, יצא מחמת 
מחשבתו הראשונה כשהגיע לבית הכנסת.

אין נוהגים להכות ברגלים בסיום הקריאה.	 

מי שלא 
שמע 

פרשת 
"זכור"

מי שלא שמע קריאת פרשת זכור כגון היושב 	 
בבידוד וכדומה, יכול לצאת ידי חובתו בשמיעת 

פרשת "ויבוא עמלק" שקוראים ביום פורים, ואם 
גם בפורים אינו יכול - כאשר יקראו את הפרשה 

בשבת פרשת כי תצא השנה, יתכוון לצאת 
בשמיעתה ידי חובת מצות זכירת מעשה עמלק. 
בנוסף, עליו לקרוא בשבת זכור את פרשת זכור 
מתוך חומש, ולהקפיד על הניקוד והטעמים כמו 

בקריאת התורה.

נשים 
בשמיעת 

פרשת 
זכור

גם נשים משתדלות לשמוע קריאת פרשת זכור 	 
בציבור; וכשאין הדבר מתאפשר יקראו מתוך 

החומש, וישתדלו בפורים ביום לשמוע קריאת 
"ויבוא עמלק".

 דיני ומנהגי
שבת זכור
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