
 

 

 

 

                                
                                       

 ?כל השנה, כיצד קוראין במנחהכוקוראין בס"ת אנשי המעמד, בשחרית ומוסף נכנסין לבית הכנסת  .1

 כל אחד קורא לעצמו בעל פה כקורא את שמע. –לת"ק: יחיד קורא בע"פ ומוציא יד"ח את הציבור. לר' יוסי 

 

 ?מדוע דוחה קרבן עצים את המעמד של נעילה ולא את המעמד של מנחה .2

 סופרים בלבד.כיון שמנחה היא דברי תורה שיצחק אבינו תיקנה, ונעילה מדברי 

 

 ?על איזה מאורע הוקבעו הזמנים של 'קרבן עצים' .3

 משלהם ואין לדחותן. ו מתנדביםה מלאה עצים יהיו אלכשאפילו לשקבוע, כשעלו מהגולה, המשפחות הללו התנדבו עצים משלהם ותקנו להם 

 

 ?מי היו בני גונבי עלי ובני קוצעי קציעות .4

 םיכורים והושיבו שומרים בדרך לירושלים כדרך שהעמיד ירבעם בן נבט שלא יעלו לרגל. והכשריפעם גזרה המלכות שלא יביאו עצי מערכה וב

 .שבאותו דור הביאו סלי ביכורים וחיפום בקציעות ועלי }כלי לכתוש{ על כתפיהן ואמרו לשומרים שהולכים לעשות עיגולי דבלה במכתשת

 וכשעברו מהם עטרום בסלים והביאום לירושלים.

מרו לשומרים שהולכים לטפס להביא גוזלות, וכשעברו יאו גזרי עצים ועשו מהם סולמות ואי שהבסלמדנו על בני סלמאי הנתופ ומעשה דומה

 מהם פרקו והביאום לעצי המערכה. ועליהם נאמר זכר צדיק לברכה, ועל ירבעם נאמר שר"י.

 

 פחת וכו' ומי היו בני עדין וכו'?בני מי היו  .5

 בני יואב בן צרויה. - לר' יוסי: בני דוד המלך, לר"מ – פחת ברייתא א':

                 בני יואב בן צרויה. והברייתות הם שתי תנאים. החולקים אליבא דר' יוסי.  – לר' יוסי: בני דוד המלך, לר' יהודה – עדין ברייתא ב':

 ורק בני פרעוש חזרו להביא שנית. ,יוסי כדעת ר' –משנתנו 

 

 אף של מנחה, הרי בהלל דוחה רק מעמד של שחרית?אלא של מוסף  לא רק מעמד חהמדוע קרבן מוסף דו .6

 שמוסף דוחה מעמד רק של עצמו. ,גמרא מסיקה שאכן יש ברייתא ששנה ר' יוסיה

 

 מדוע לא הוזכר אף ר"ח ניסן, כיום שאין בו מעמד כלל. שהרי יש בו הלל, מוסף וקרבן עצים? .7

 ימים יחיד גומר הלל:  81שר' שמעון בן יהוצדק אמר  לכךוראיה הוא מנהג ולכן אינו דוחה מעמד  רבא הוכיח מכאן שהלל בר"ח

                                                                       ימים של יו"ט שני של גלויות. ומוכח שהשאר מנהג. 3עצרת. ובגולה נוסף  – 8 א' דפסח,  – 8 חנוכה,  – 1  סוכות, – 1

 יחיד בר"ח לא יתחיל ואם התחיל גומר. רב ראה בבבל שקוראים בר"ח, חשב להפסיקם. אך כשראה שמדלגים הבין שמנהג אבותיהם בידיהם. 

 

 חות?עשרת הדברות לעם ישראל? ומתי עלה משה לקבל את הלו ותניבאיזה תאריך נ .8

 בז' בסיון.  יום, משמע שעלה  04 שהה: ז' בסיון. ולכו"ע עלה בז' בסיון שהרי ירד בי"ז בתמוז ושבר הלוחות. וכתוב שר' יוסי: ו' בסיון. ת"ק –תנו ינ

 

 מנין לשאר הצרות שהם ארעו בי"ז בתמוז? .9

אמנם כתוב בפסוק בתשעה לחודש, אך הכוונה לבית ראשון. אך בבית שני מקובל שהובקעה  – הובקעה העירהתקבל כך במסורת.  – טל התמידוב

  "ומעת הוסר התמיד ולתת שקוץ שומם" -שהעמיד מנשה צלם בהיכל אף זה במסורת.  – מוס את התורהטששרף אפוסבי"ז. 

היינו שאחד נפל על השני וקטע ידו ומצאו שהיה כתוב על השלם אתה רצית להחריב בית הקב"ה לכן  ,ומה שמשמע בפסוק שהיו שני שיקוצים

 התנקמתי ושילמתי לה' את ידך.
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