
  'וה' ימי בתקנת קריאת התורה ותעניות ב
  

  א, ק פב"ב
 שאמר הוי , דורשי רשומות אמרו אין מים אלא תורה,דתיא וילכו שלשת ימים במדבר ולא מצאו מים

מדו ביאים שבייהם ותיקו להם שיהו ע , כיון שהלכו שלשה ימים בלא תורה לאו,כל צמא לכו למים
 וקורין בחמישי ומפסיקין ערב ,וקורין בשי ומפסיקין שלישי ורביעי ,ד בשבתחקורין בשבת ומפסיקין בא

  .ימים בלא תורה'  כדי שלא יליו ג,שבת

  ה כדי"דשם ' תוס
ה עלה בחמישי לקבל "דאמר במדרש משה רביו ע ש לומר וי. שתיקו שי וחמישיאי שא מם תאמרוא

 עליה וירידיה קבעו בשי הרצון באותולפי שהיה עת , לוחות האחרוות וירד בשי ותרצה לו המקום
הא דכתיב בפרשת עקב ואכי עמדתי בהר כימים הראשוים ו... ' וה'  ולכך מי הגו להתעות בב.וחמישי
  . דאחרוות היו חסירים לילה אחד, כימים הראשוים ולא כלילות, הכי קאמר,לילה' יום ומ' שהן מ

  קלד' ע סי"שו
  .ואומרים והוא רחום, ים בשי וחמישיוהגין להרבות בתחו, ה" הגא

  ז שם"ט
יום של קבלת לוחות אחרוות שהיו ימי רצון עלה משה רביו ' שמ,  לפי שהם ימי רצון.בשי ובחמישי) א(

  .'וירד ביום ב' ביום ה

   לת' ר סי"שוע
שור  שפסח מצרים היה מקחו מבע, לפי שעשה בו ס גדול,שבת שלפי הפסח קורין אותו שבת הגדול א

 שהרי , ואותו היום שבת היה,' כמו שכתוב בעשור לחדש הזה ויקחו להם איש שה לבית אבות וגו,לחדש
 עשרה ביסן ם כןבשבת א' ו ביסן היה בה" וכיון שט,ד"תצ' ש בסי"בשבת יצאו ישראל ממצרים כמ' בה

  .היה בשבת

  תצב' ר סי"שוע
 לפי שחוששין שמא , וכן אחר חג הסוכות,הפסח והגין במדיות אלו להתעות שי וחמישי ושי אחר א

 כמו שמציו באיוב שלאחר ,מתוך משתה ושמחת המועד באו לידי עבירה לכן מתעין לתשובה ולכפרה
  .'שהקיפו ימי המשתה ושמחת ביו העלה עולות מספר כולם כי אמר אולי חטאו בי וגו

  תצד' ר סי"שוע
 ,ל"ת'  שהרי בחמשה בשבת יצאו ממצרים כמו שתבאר בסי,ב לצאתם ממצרים"והתורה תה ביום  א

  .והתורה תה בחודש השלישי ביום השבת

  תקעה' ע סי"שו
ולא ירדו גשמים מתחילין תלמידי ז במרחשוון "הגיע י, י על גשמים כך הוא"סדר תעיות שמתעין באא 

  .'וב' וה' חכמים בלבד להתעות שלשה תעיות ב

  תקפ' ע סי"שו
אומר שגזרו שיהיו מתעין בכל שי וחמישי על חורבן הבית ועל התורה ששרפה ועל חילול השם  יש מי שג

  .לששון ולשמחה' ולעתיד לבא יהפכם ה

  )השלמה(תקפא ' סי' דברי נחמי
ת חכמים הראשוים ק כי בו היתה ת,וכן בדין, ח"דר'  יש מקומות שוהגין להתחיל לתקוע מים אב

מ יש מקומות שהגו "ומ... ח אלול העבירו שופר במחה משה עלה להר "לתקוע כשעלה משה בהר בר
  .ח בלבד"דר' להתחיל לתקוע מיום ב

  53' ד ע" חב–המנהגים ' ס
  .ח"ומתחילין לתקוע אחר התפלה ביום שי דר... אורי ' מתחילין לומר לדוד הוי, ח אלול"ביום ראשון דר



  סדרת שיעורים בושאממשיכה , ת"בעזהי, ד"בס

  

  ריאת התורה וההפטרהק
  

שבהם ידוו , ושא כללי זה מתחלק למספר ושאים פרטיים
  ל"השיעורים הבע
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