בס"ד

מגילה כט 8) :שורות מלמטה( עד ל) :משנה(
קריאת ר"ח וקריאת חנוכה  -מי קודם
תדיר קודם לשאינו תדיר.
רי"נ ,רבה )וכן הלכה( :ר"ח ) 3קוראים בקריאת ר"ח ,ואחד בקריאת חנוכה(.
רדדמ"ח ,רב יוסף:

חנוכה ) 3קוראים בקריאת חנוכה ,ואחד בקריאת ר"ח(.

ר"ח הוא זה שגרם לעולה הרביעי ,ולכן
הוא זה שמוקדש לקריאת ר"ח.

התנגשות בין פרשת שקלים לפרשת השבוע
קריאת שקלים בפרשת תצוה )שלפני פרשת שקלים(

קריאת שקלים בפרשת כי תשא )שבתוכה פרשת שקלים(

ר' יצחק נפחא:
 6קוראים את פרשת תצוה,
והשביעי קורא פרשת שקלים

ר' יצחק נפחא:
 6עולים קוראים את פרשת כי תשא ללא פרשת שקלים,
והשביעי קורא פרשת שקלים.

אביי:
 6קוראים את פרשת תצוה ואת פרשת שקלים,
והשביעי חוזר וקורא פרשת שקלים.

אביי:
 6עולים קוראים את פרשת כי תשא כולל פרשת שקלים,
והשביעי חוזר וקורא פרשת שקלים.

אביי מתנגד להצעה של רי"נ כיוון שלא ניכר שהקריאה היא
עבור פרשת שקלים )יחשבו שהוא משלים את מה שפספס(.

אביי מתנגד להצעה של רי"נ כיוון שלא ניכר שהקריאה
היא עבור פרשת שקלים )יחשבו שזה המשך פרשת תצווה(.

ר"ח אדר שחל ביום שישי

פורים שחל ביום שישי

רב ]כר' יהודה הנשיא[ :שבת שקלים חלה לפני ר"ח.
]צריך שבועיים מלאים לפני שהשולחנות יתחילו לשבת בט"ו[

רב :שבת זכור חלה לפני פורים.
]כדי לא להקדים עשיה לזכירה[

שמואל ]כר"ש בן אלעזר[ :שבת שקלים חלה לאחר ר"ח.

שמואל :שבת זכור חלה לאחר פורים )בט"ו(.
]ערים מוקפות עושים פורים בט"ו לכן העשיה והזכירה מתקיימות יחדיו[

]ט"ו חל ביום שישי ולכן השולחנות יתחילו לשבת רק בי"ז[

פורים שחל בשבת :מח' אמוראים האם במקרה זה רב מודה לשמואל.

ברייתא
שבת שקלים :שבת שלפני ר"ח אדר  /בר"ח אדר) .הפטרה :בדק הבית של יהוידע(

שבת זכור :שבת שלפני פורים.

)הפטרה :מלחמת שאול בעמלק(

שבת פרה :שבת שלאחר פורים.

)הפטרה :גאולת וטהרת ישראל לעתיד לבוא )יחזקאל לו((

שבת החודש :שבת שלפני ר"ח ניסן.

)הפטרה :טהרת המקדש ועבודת הקרבנות לעתיד לבוא )יחזקאל מה((
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בס"ד
 4פרשיות – במקום מה הם באות?
ר' אמי :במקום הפרשות הרגילות.

בימים שבהם אין הפטרה כלל )בתעניות ומעמדות(:
כולם מודים שמבטלים את הקריאה הרגילה עבור קריאת היום) .סדר היום הייחודי
של התענית לא מאפשר לקרוא בבוקר כרגיל ורק במנחה את קריאת התענית(

ר' ירמיה :במקום ההפטרות הרגילות.
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סדר היום בתענית:
מהבוקר עד אמצע היום :מעיינים במעשי העיר.
ברבע השלישי של היום :קוראים בתורה ובהפטרה.
ברבע הרביעי של היום :מבקשים רחמים.
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