
 

 

 

 

 

                                
                                       

 ?לשקלים -מה קוראים הששה הראשונים ומה קורא העולה האחרון חל 'שקלים' בפרשה תצוה הסמוכה ל'כי תשא' שהיא קריאת שקלים,  .1

 תשא עד 'ועשית'. כי  – 1  תצוה. – 6 ר' יצחק נפחא:

 וניכר שקורא משום שקלים.  ,כי תשאמחוזר  – 1 .עד 'ועשית'תצוה  – 6אלא  ב'ועשית'. מסתימת שבועשבו שפרשת היחלפי ר' יצחק נפחא  י:יאב

 לפני או אחרי שקלים. כי תשאכשחל  ,שבועות  2  ה בשבתות שקורא כי תשאכופל :אנפח לר"יכפשוטו. אף  לאביי: אותה' יןלכופ' ופירוש הברייתא:

 הפרשה עד 'ועשית'. מתחילת  – 1ועשית' עד סוף הפרשה. מ' – 6ר' יצחק נפחא:  כי תשא עצמו:-ים בחל שקל

 חוזר מתחילה ועד 'ועשית' .  - 1כי תשא כולה.  - 6אלא  .לפי ר"י נפחא יחשבו שחוזרים לתחילה משום ששכחו ביי:א

 

 ן זה אף כשחל ר"ח ביום ו'?שנינו: חל ר"ח אדר באמצע השבוע קוראים שקלים בשבת שלפני ר"ח. האם די .2

מאחרין לשבת של מחרת ר"ח, כדי שלא יהיה הפסק בין זכור  שמואל: . יחסר ממנין הימים הדרושים עד ישיבת שולחנות ,נאחרכן. כיון שאם לרב: 

וקא בתוך השבת ולא וכוונת משנתנו ד א. : יש לפרש שמואלולדעת   יאחרו. נותחם השולולא יחסר ממנין הימים עד השולחנות, כיון שג .לשקלים

 כשחל ר"ח אדר בחול  קו בזה תנאים:ומצינו שנחללמחרת. ר"ח בשבת שפילו מערב שבת' שנחשב שכאילו חל כוונת הברייתא 'וא ב. בערב שבת.

  ודווקא כשחל ר"ח ביום ו', אבל אם חל קודם מקדימים לשבת שלפניו. ,לר"י הנשיא מפסיקים שבת בין שקלים לזכור, ולרשב"א אין מפסיקים

 

 פורים שחל בערב שבת, מתי קוראים זכור? .3

בשבת שאחרי, כיון שישנם מוקפים שעושים בט"ו ולדידם עשיה וזכירה באים יחד  שמואל:לזכירה. בשבת שלפני, כדי שלא להקדים עשיה  רב:

שלאחר שבת שקלים, ולפיכך  פסקההונה שניה מהומה ששנינו שקוראים זכור בשבת שניה הכ א.: לשיטת שמואל יש ליישבולפיכך מועיל לכולם. 

 חל בערב שבת כאילו חל בשבת עצמה. שכש ,נה 'בה'והברייתא 'תוכה' הכו ב.זכור בשבת שאחרי. 

 בשבת זו. :אלולשמושלפני. מקדימין בשבת  :לרבשעדיין מחלוקת:  :לרב נחמןלכו"ע קוראים זכור בשבת זו.  לרב הונא: -חל פורים בשבת 

 

 בשבת שלישית קוראים 'פרה'. מהי שבת שלישית? .4

 קוראים  הבמקרה שר"ח ניסן בשבת שב כוונת רב חמא:הסמוכה לר"ח ניסן. ואין מחלוקת ביניהם.  . ולר' חמא:הסמוכה לאחר פורים בברייתא:

 פורים.פרה תוקדם לשבת שאחר  - הוקדם 'חודשה'במקרה שחל ר"ח ניסן בחול ו וכוונת הברייתא:בשבת שלפני ר"ח ניסן. פרה  ,'החודש'

 

 פרשיות? 4-אלו הפטרות קוראים ב .5

 .כה אמר... בראשון באחד לחודש'' –החודש  וזרקתי עליכם',' –פרה  ,פקדתי את אשר עשה עמלק'' –זכור  ,יהוידע'ב' –שקלים 

 

  לאיזה סדר הכוונה שחוזרים?דרן, סחמישית חוזרין לכ בתששנינו ב .6

פרשיות.  4 ן ייהפטירו מענלסדר ההפטרות שבשבועות הקודמים  לר' ירמיה:לסדר פרשיות שבשבועות הקודמים לא קראו פרשת שבוע.  רב אמי:

פסיקים מסדר הקריאה: ר"ח, חנוכה, פורים, תעניות, מעמדות, יום הכיפורים, ומשנתנו שהזכירה תעניות ל המאורעות מ: משנתנו: שלכראיה לר' אמי

סקת שבתות היינו לסדר שיתכן 'הא כדאיתא והא כדאיתא' הפ ונדחה:כיון שאין הפטרות בחול.  ,ומעמדות בהכרח עוסקות בהפסקה מהקריאות

 עוסק בחול כשאין הפטרה. ,ולכל מפסיקין .הפטרות

 

 פרשת שבוע ובמנחה בתענית? שחריתולא קוראים ב ,תוהפסקה מסדר הפרשי מה הטעם שבתעניות עושים .7

בודקים בעסקי העיר  עד חצותומשחרית  :דר היוםסמעשיהם. שים ובודקים בבשחרית אין פנאי לקרוא בתורה כיון שבזמן זה אוספים את האנ

ובמעשיהם. מחצות עד הרבע האחרון קוראים בתורה ובנביא. וברבע האחרון מבקשים רחמים כפי שמפורש בפסוק. ואין לומר הפוך: שבחצי היום 

 שמפורש בפסוק "... ובמנחת הערב... אפרשה כפי אל ה' אלוקי". במעשי העיר., כיון םהראשון קוראים בתורה ומבקשים רחמים ובחצי השני מעייני

 

  אלו קריאות קוראים בתורה בשאר המועדים? .8

 – יום הכיפוריםבחודש השביעי באחד לחדש'. ' – ראש השנה'כל בכור' שכתוב בה 'שבעה שבועות'. פרשת  – שבועותשבספר ויקרא. מועדות  – פסח

 ויבא עמלק'. ' – בפוריםהנשיאים. בקורבנות  – חנוכההחג. בקורבנות  – שאר כל ימות החגשבספר ויקרא. מועדות  – ותיו"ט א' של סוכאחרי מות'. '

השבוע ובקריאה בפרשת  – שני וחמישי ושבת שמנחהוקללות ואחד קורא כולן. ברכות  – תעניותבראשית. מעשה  – מעמדותובראשי חדשכם'. ' – ר"ח

 וידבר משה את מועדי ה' וכו'' מצוותן שיהיו קורין כל אחד ואחד בזמנו.' – והמקור לכולם .חילהתשל שבת חוזרין מ

 

     תשע"ד    יום ראשון י"ד באב בס"ד

 'ל  – מגילה
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