ניתן להפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל' בלבד

יום שני ט"ו באב תשע"ד

בס"ד

מייל n101@okma il.co.il :פקס03-5709307 :

ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס.

מגילה – ל"א
 . 1אלו קריאות והפטרות של מועדי השנה מצינו בברייתא?
פסח – יום טוב א' :קו ראים במועדות ומפטירים בפסח גלגל .וביו"ט שני :בפסח יאשיהו .ושאר ימ י פסח :מלקט מעניני פסח שבתורה ,וסימן :מאפ"ו.
יום טוב אחרון :בשלח .ומפטירים וידבר דוד .ולמחרת בגלויות :כל הבכור ,ומפטירים עוד היום.
שבועות – קוראי ם שבעה שבועות ומפטירים בחבקוק .לאחרים :קוראים בחודש השלישי ומפטירים במרכבה .ובגלויות  :כשתי הדעות בסדר הפוך.
ראש השנה  -בחודש השביעי ומפ טירים הבן יקיר לי .ויש אומרים שקוראים וה' פקד את שרה ומפטירים בחנה.
ובזמננו שיש יום ב' של ראש השנה :יום א' כהיש אומרים ,וביום ב' והאלוקים נסה ומפטירים הבן יקיר.
יום הכיפורים – שחרית :קוראים אחרי מות ומפטירים כי כה אמר .מנחה :קוראים בעריות ומפטירים ביונה.
ר' יוחנן דרש בפסוקים :כל מקום שאתה מוצא גבורתו של הקב"ה שם אתה מוצא ענוותנותו .כתוב בתורה ,שנוי בנביאים ומשולש בכתובים.
סוכות  -יו"ט א' :קוראים במועדות ומפטירים הנה יום בא לה' .וביו"ט שני :קוראים במועדות ומפטירים 'ויקהלו אל המלך שלמה '...שאר ימות החג
קוראים בקרבנות החג .ביו"ט אחרון :קוראים כל הבכור ,כיון שיש בה הרבה מצוות וחוקים הנוהגים בתקופה זו שאוספים בה התבואה לבתים.
ומפטירים ויהי ככלות שלמה .ולמחרת בגלויות :קוראים וזאת הברכה ומפטירים ויעמוד של משה.

– עד כאן מהברייתא –

רב :שבת חוה"מ פסח וסוכות – קוראים :ראה אתה ,שיש בה ג' רגלים ורמז לחוה"מ .ומפטירים :בפסח – העצמות היבשות .בסוכות – ביום בא גוג.
חנוכה  -קוראים בנשיאים ומפטירים בנרות זכריה ואם יש שבת שניה מפטירים בנרות שלמה.
שבת ראש חודש  -והיה מדי חודש בחדשו .ראש חודש ביום א'  -מחר חודש.
ר"ח אב שחל בשבת  -מפטירים חודשכם ומועדכם שנאה נפשי היו עלי לטורח- .
ופירשו בפסוק זה  -אמר הקב"ה ,לא דיין לישראל שחוטאין לפני אלא שמטריחין אותי לידע איזו גזירה קשה אביא עליהם.
תשעה באב – קוראים :לאחרים ואם לא תשמעו .לר' נתן בר יוסף עד אנה ינאצ וני ,ויש אומרים עד מתי לעדה .ומפטירים 'איכה היתה לזונה'.
ואמר אביי שבזמננו נהגו העולם לקרא ' כי תוליד בנים' ולהפטיר 'אסף אסיפם'.

 . 2מדוע במעמדות קוראים מעשה בראשית?
אלמלי קורבנות שעליהם מוסב המעמדות לא נתקיימו שמים וארץ .ואמר אברהם לפני הקב"ה ,שמא ישראל חוטאים ותכלם כדור המבול וכדור הפלגה?
אמר הקב"ה לאו! אמר אברהם :במה אדע ,מה אלמדם שיעשו לכפר על עוונותיהם? אמר הקב"ה :קחה לי עגלה משולשת .אמר אברהם :ומה יהיה
כשאין ביהמ"ק ,אמר הקב"ה :כל זמן שקוראין קורבנות מעלה אני עליהן כאילו מקריבין לפני קרבן ,ומוחל אני על כל עוונותיהם.
 . 3מני ן לומדים שאין מפסיקים בקריאה של קללות?
ר' אסי :מוסר ה' בני אל תמאס.
ריש לקיש :לפי שאין אומרים ברכה על הפורענות .ולכן כדי שיוכל לברך מתחיל בפסוק שלפניהם ,ומסיים בפסוק שלאחריהם.

 . 4אביי :מה ששנינו שאין מפסיקין היינו בקללות שבויקרא ,אבל בקללות שבחומש דברים מותר להפסיק ..מה הטעם?
אלו שבויקרא אמורות בלשון רבים ,ומשה מפי הגבורה אמרן .אלו ש'בדברים' אמורות בלשון יחיד ומשה מפי עצמו אמרן.
וכן היה מעשה שרב הונא התיר ללוי בר בוטי להפסיק בקללות שבמשנה תורה.

 . 5עזרא תיקן לישראל שיהיו קורין קללות שב'ויקרא' קודם שבועות ,וקללות שב'דברים' קודם ראש השנה .מה הטעם?
תכלה שנה וקללותיה .ואף בעצרת מסתיימת שנה .כיון שבעצרת היא ראש השנה שנידונים על פירות האילן.
עוד למדנו בשם ר"ש בן אלעזר :אם יאמרו לך זקנים סת ור וילדים בנה ,סתור! שסתירת זקנים בנין ,ובנין ילד ים סתירה.
וראיה  -רחבעם בן שלמה ששמע לנערים וגרם בכך שנחלק עם ישראל לשתי ממלכות.

 . 6בשבת במנחה ,ובשני וחמישי ,היכן קוראים?
לר"מ :בשבת במנחה ,מתחילת פרשה הבאה ומהיכן שמסיימים מתחילין בשני ,ומהיכן שמסיימים מתחילין בחמישי ומשם מתחילים בשבת בשחרית.
לר' יהודה{ :ויש הופכים את השמות} גם בשני וחמישי קוראים מתחילת הפרשה הבאה ,וכן בשבת שאחריה מתחילים מתחילה והלכה כשיטה זו.

"אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה

ואחת" (חגיגה ט)

