
 

 

 

 

 

                                
                                       

 ן מבטלין. כמה אנשים נחשב כל צורכו?כל צרכו אי מלויםנסת כלה{ אבל כשיש ת"ח להוצאת המת }ולהכ מבטלין .1

 . 000111-שתוקעי השופרות כלולים ב ויש אומריםתוקעי שופרות.  60111גברים ומלבדם  000111: בשם רב

 ריבוא.  61-כך נטילתה ב 0ריבוא 61-בנתינתה בסיני כ: רב ששתמשער העיר לבית הקברות. : שורת מלוים שחוסמת את הדרך עולא

 ותו.עור למלויו ולעולם מבטלים כדי ללווכל השיעורים למי שלמד0 אבל למי שלימד לתלמידים אין שי

 

 למדנו על בתי כנסיות ובתי מדרשות?ומעשים אלו מימרות  .2

 להגאל הקב"ה ישוב עמם מהגלות.  כמה חביבין ישראל לפני הקב"ה0 שבכל מקום שגלו שכינה עמהן. במצרים0 בבבל0 ואף כשעתידין רשב"י:

 רדעא'. פעמים הגילוי שכינה בבהיכנ"ס  של 'הוצל' ופעמים בשל 'נה –ובבבל 

 ישולם שכרי על כך שכאשר מזדמן לי לעבור במרחק פרסה מביהכנ"ס הללו אני נוטה מדרכי לילך לשם.  ביי:אאמר 

 ושמעו קול המולה כשהגיעה השכינה0 קמו ויצאו.  ישבו בביהכנ"ס בנהרדעא 0אבוה דשמואל ולוי

 עלוב ושאינו עלוב מי נדחה מפני מי0 אמר הקב"ה הניחו לו.  : רבש"ע' ששתשיצא. אמר רפחידוהו המלאכים ה 0כששמע קול המולה לא יצא ,ששת 'ר

 רב שבבבל.  –בית רבינו  0ביהכנ"ס וביהמ"ד שבבבל ולר' אלעזר 0לר' יצחק –פירושו  'מקדש מעט'

 חילה הייתי ללומד בביתי ומתפלל בביהכנ"ס ואחר שנתתי ליבי לפסוק 'ה' אהבתי מעון ביתך' התחלתי ללמוד בביהכנ"ס. בת אביי:

 עתידין בביהכנ"ס וביהמ"ד שבבל שיקבעו בארץ ישראל ק"ו מתבור וכרמל שבאו לשעה למתן תורה בהר סיני.  ר' אלעזר הקפר:

 רים'. יהיכיון שהיו ' שכל ההרים בעלי מומים אצל הר סיני עוד למדנו:

 

 במקום שאקיף שורות }דרי{ הבתים אקצר הדרך, באלו אופנים מותר? פירוש: –אין עושין ביהכנ"ס 'קפנדירא'  .3

 וכן הנכנס להתפלל .  ג. הנכנס לקרות0 מותר לקצר כשיוצא. ב.  אם היה שביל קודם שנבנה ביהכנ"ס. .א

 שורפן במקומן.  0קלות ראש0 מרעה בהמה0 אמת מים0 ליקוט עשבים ואם לקט –בבית הקברות מפני כבוד המתים על מעשים שאסורים  - עוד למדנו

 

 יזה פרשה קוראים?אמה הטעם שקוראים שקלים באדר וב ארבע פרשיות שבחודש אדר. שנינו  .4

 אדר. ' קוראים שקלים בא 0וכיון שבניסן מתחילים להקריב מתרומה חדשה .חדש והבא קרבן מתרומה חדשה - 'בחודשו עולת חודש ' :הטעם

 יושבים במקדש{ בא' אדר כיון שבט"ו אדר כבר יושבים החלפנים במדינה. }ובכ"ה  כאן 0פסח שבועיים קודםששואלין בהלכות  שב"גלשיטת ר אףו

  0 כתוב בה על תרומה חדשה לקרבנות.' ואע"פ שלא כתוב בה שקלים'צו את בני ישראל לרב: שת שקלים:מהי פר

 המדוברים שם רק לאדנים0 כיון שנאמר שם ג' פעמים תרומה: למזבח0 לאדנים ולבדק הבית.  כי תשא ואין לומר שהשקלים :לשמואל

 קוראים בפרשת 'צו את בני ישראל'  7-שכל ה רצו:יות ..במה שונה קריאת שבת ר"ח אדר משאר שבתות ר"ח קושיות על שיטת רב: א.

 בפרשת ראש חודש. 4-ו 0בפרשת השבוע 3שונה שבת שקלים שקוראים בה  0רותלסדר הפטשקלים היא  קריאתולמ"ד ש

 כנלמד לעיל שהכסף עבור המזבח. ותרצו: ?מה השייכות לקורבנות 0'יהוידע הכהן' שמוזכר שם כסףבמדוע מפטירין בשקלים  ב.

שנינו בברייתא: שיתכן שבאותו זמן באדר שקוראים פרשת שקלים קוראים פרשה זו גם בפרשת השבוע. ולדעת רב כיצד תתכן פרשת פנחס  ג.

 שנה.  ים ולא כמנהגנו כל שנ 3תורה כל  חומשי 5שיתכן אצל בני ארץ ישראל שמסיימים  ותרצו:בחודש אדר? 

 

 סדר הקריאות?ספרים. כיצד  3בר"ח אדר שחל בשבת, מוציאים  .5

  .חנוכה ג.ר"ח.  ב.פרשת שבוע.  א. - בר"ח טבת שחל בשבת וכן פירשכי תשא.  –שקלים  ג.ר"ח.  ב.פרשת שבוע.  א. ר' יצחק נפחא:

 רוש.של חודש טבת יצאה מכלל ההוראה הראשונה וכאילו אמר בפינצרך ספר שלישי. וההוראה  כןשסובר כשמואל שקוראים כי תשא ול - והחידוש

 

 הקרואים? סדרכיצד  ,ר"ח טבת בחול .6

 כיון שתדיר ושאינו תדיר0 תדיר קודם.  - והסברא לשיטתובחנוכה.  0בר"ח  3 ר' יצחק נפחא:

 0 ומי גרם לרביעי? ר"ח. לפיכך יקרא רביעי.  3שבשאר ימות חנוכה0 קוראים  - והסברא לשיטתובר"ח.  0בחנוכה0  3רב דימי דמן חיפה: 

 קר.ראש חדש עי להלכה:

   

 

     תשע"ד    לשבת קודש פרשת ואתחנן בס"ד

  ט"כ  – מגילה

 .  ניתן לקבל כל יום לתיבת מייל או לפקס        5709307-03פקס:    okmail.co.iln101@מייל:    

 

 בלבדלהפיץ לזיכוי הרבים תחת השם 'נר שמואל'  ניתן      

 )חגיגה ט("אינו דומה השונה פרקו מאה פעמים לשונה פרקו מאה ואחת"  
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