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  . כו�ד תענית

  ].י"רש [?כיצד קוראי	 את פרשת מעשה בראשית בששת ימי המעמד בשלשה עולי	

  

  'יו	 ו  'יו	 ה  'יו	 ד  'יו	 ג  'יו	 ב  'יו	 א  

בראשית 'עולה א
1

 תוצא האר� ישרצו המי� יהי מאורות  יקוו המי� ויהי רקיע 

  האר�תוצא תוצא האר� יהי מאורות יהי מאורות יקוו המי�  בראשית 'עולה ב

  ויכולו תוצא האר� ישרצו המי� יהי מאורות יקוו המי� ויהי רקיע 'עולה ג

  

  ?באיזה תפלות לא היה בה	 מעמד בימי	 דלהל�

  

 בימי	 שיש בה	   
  הלל של	

  בימי	 שיש בה	
   קרב� מוס�

 בימי	 שיש בה	
   קרב� עצי	

  ע "דברי ר
  בתחילה

  בתפלת שחרית
  בלבד

  בתפלת נעילה 
  ס� ובמנחהש שלא היה במו"וכ

  בתפלת מנחה
 אבל בנעילה היה

  ב� עזאי 
 יהושע' בש	 ר

  בתפלת שחרית
  בלבד

  בתפלת מנחה 
  אבל בנעילה היה, ש שלא במוס�"וכ

  בתפלת נעילה
 אבל במנחה היה

  

  :תענית ד� כו

  ?ז בתמוז ואיזה בתשעה באב"דברי	 רעי	 ארעו את אבותינו בי' אלו ה

  

  בתשעה באב  ז בתמוז"בי  

   �לוחות ראשונות נתשברו  .א
  דעשו אז את העגל

  נגזר על דור המדבר בחטא המרגלי� 
  שלא יכנסו לאר�

  חרב בית ראשו�   מפני גזירת המלכות�בטל התמיד  .ב

  חרב בית שני  הובקעה חומת ירושלי� .ג

  עיר גדולה במרד בר כוכבאביתר הנלכדה   שר� אפוסטומוס שר יוני את התורה .ד

  נוסרופוס הרשערי טו"נחרשה ירושלי� ע  מנשה צל� בהיכלהעמיד  .ה

  

  ?הכהני	 נושאי	 כפיה	כשמתעני	 הא	 בתפלות דלהל� 

  

  נעילה  מנחה  מוס�  שחרית  

   אי� שכרות�נושאי�   נושאי�  נושאי�  מאיר' לר

   דבכל יו� יש שכרות וגזרו�אי� נושאי�   נושאי�  נושאי�  יהודה' לר

   �נושאי� אי�   נושאי�  נושאי�  יוסי' לר
  דישנה בכל יו� וגזרו

   �נושאי� 
  אינה בכל יו� ולא גזרו

  

                                                           

1
וקוראי	 אותה לשתי , פסוקי� הרי שאי אפשר לקרוא אותה לשלשה עולי�' כיו	 שאי	 בפרשת בראשית ט', פי 

 ,פסוקי�'  לשני עולי� דיש בה רק ה'אפיוהג� שאי	 בפרשת בראשית סיפק . ' באי� מפרשת יו�ר קו'ולג, עולי�
וכ	 . ולשמואל פוסק באמצע הפסוק, דלרב חוזר על הפסוק האמצעי פעמיי�:) ד� כז(לקמ	 ' מ ביארה הגמ"מ

  .וכמו שנסדר כא	, והפרשה הקטנה קוראי� אותה לעולה אחד, הפרשה הגדולה מתחלת לשני עולי�, בשאר ימי�


