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הֵ יכֶם :ויקרא כו ,א

אַר ְצכֶם לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת עָ לֶיהָ כִּ י אֲ נִי ה' אֱ
וּמצֵּ בָ ה א ָת ִקימוּ ָלכֶם וְ אֶ בֶ ן מַ ְשׂכִּ ית א ִת ְתּנוּ בְּ ְ
א ַתעֲ שׂוּ ָלכֶם אֱ לִ ילִ ם וּפֶ סֶ ל ַ
וַ יֹּאמֶ ר ה' אֶ ל יְהוֹשֻׁ עַ קֻ ם ָל לָמָּ ה זֶּה אַ ָתּה נֹ פֵ ל עַ ל פָּ נֶי  :יהושע ז ,י
וַ ִתּקֹּד בַּ ת ֶשׁבַ ע אַ פַּ יִם אֶ ֶרץ וַ ִתּ ְשׁ ַתּחוּ לַמֶּ ֶל וַ תֹּאמֶ ר י ְִחי אֲ דֹנִ י הַ מֶּ ֶל ָדּוִ ד לְ ֹ
עלָם :מלכים א א ,לא
וַ י ְִהי כְּ כַלּוֹת ְשׁ מֹ ה לְ ִה ְתפַּ לֵּל אֶ ל ה' אֵ ת כָּל הַ ְתּ ִפלָּה וְ הַ ְתּ ִחנָּה הַ זֹּאת ָקם ִמלִּ ְפנֵי ִמזְ בַּ ח ה' ִמכְּ רֹעַ עַ ל בִּ ְרכָּיו וְ כַפָּ יו ְפּרֻ שׂוֹת הַ ָשּׁ ָמיִם :מלכים א ח ,נד
אָרצָ ה :בראשית לז ,י
אָביו וַ יֹּאמֶ ר ל ֹו ָמה הַ חֲ לוֹם הַ זֶּה אֲ ֶשׁר ָחל ְָמ ָתּ הֲ בוֹא נָבוֹא אֲ נִי וְ ִא ְמּ וְ אַחֶ י לְ ִה ְשׁ ַתּחֲ וֹת לְ ְ
אָביו וְ אֶ ל אֶ ָחיו וַ יִּגְ עַ ר בּ ֹו ִ
וַ י ְַספֵּ ר אֶ ל ִ
ישׁאֵ ל
וּמ ָ
וּמ ְשּׂמֹ אל ֹו פְּ ָדיָה ִ
וּמעֲ ֵשׂיָה עַ ל י ְִמינ ֹו ִ
אוּריָּה וְ ִחלְ ִקיָּה ַ
וַ יַּעֲ מֹ ד עֶ זְ ָרא הַ סֹּפֵ ר עַ ל ִמגְ ַדּל עֵ ץ אֲ ֶשׁר עָ שׂוּ ל ַָדּבָ ר וַ יַּעֲ מֹ ד אֶ ְצל ֹו ַמ ִתּ ְתיָה וְ ֶשׁ ַמע וַ עֲ ָניָה וְ ִ
וּמַ לְ כִּ יָּה וְ ָחשֻׁ ם וְ ַח ְשׁבַּ ָדּנָה זְ כ ְַריָה ְמשֻׁ לָּם :נחמיה ח ,ד
ֹתיכֶם ְספוּ עַ ל זִ ְבחֵ יכֶם וְ ִאכְ לוּ בָ ָשׂר :ירמיהו ז ,כא
אָמר ה' ְצבָ אוֹת אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל עֹלו ֵ
כֹּה ַ
וְ א ְת ַחלְּ לוּ אֶ ת ֵשׁם ָק ְד ִשׁי וְ נ ְִקדַּ ְשׁ ִתּי בְּ ת ֹו ְבּנֵי י ְ
ִשׂ ָראֵ ל אֲ נִ י ה' ְמ ַק ִדּ ְשׁכֶם :ויקרא כב ,לב
ִהבָּ ְדלוּ ִמתּ ֹו הָ עֵ ָדה הַ זֹּאת וַ אֲ ַכלֶּה אֹ ָתם כְּ ָרגַע :במדבר טז ,כא
שׁ ָמ ְע ִתּי :במדבר יד ,כז
עַ ד ָמ ַתי לָעֵ ָדה הָ ָרעָ ה הַ זֹּאת אֲ ֶשׁר הֵ ָמּה ַמלִּ ינִ ים עָ לָי אֶ ת ְתּלֻנּוֹת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶשׁר הֵ ָמּה ַמלִּ ינִ ים עָ לַי ָ
וּבאַחֵ יכֶם ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל ִאישׁ ְבּאָ ִחיו א ִת ְר ֶדּה ב ֹו ְבּפָ ֶר :
וְ ִה ְתנ ַַחלְ ֶתּם אֹ ָתם לִ ְבנֵיכֶם אַחֲ ֵריכֶם ל ֶָר ֶשׁת אֲ חֻ זָּה לְ ֹעלָם בָּ הֶ ם ַתּעֲ בֹ דוּ ְ
שׁנָה לָגוּר ָשׁם וְ ַאשּׁוּר ְבּאֶ פֶ ס עֲ ָשׁק ֹו :וְ עַ ָתּה מי מַ ה לִּ י
אָמר אֲ ֹדנָי ה' ִמ ְצ ַריִם י ַָרד עַ ִמּי בָ ִרא ֹ
אָמר ה' ִחנָּם נִ ְמכּ ְַר ֶתּם וְ א ְבכֶסֶ ף ִתּגָּאֵ לוּ :כִּ י כֹה ַ
כִּ י כֹה ַ
פֹ ה נְאֻ ם ה' כִּ י ל ַֻקּח עַ ִמּי ִחנָּם משלו מֹ ְשׁלָיו יְהֵ ילִ ילוּ נְ אֻ ם ה' וְ ָת ִמיד כָּל הַ יּוֹם ְשׁ ִמי ִמנֹּ אָץ :ישעיהו נב ,ג-ה
שׁה אַחֲ ֵרי מוֹת ְשׁנֵי ְבּנֵי אַהֲ רֹן ְבּ ָק ְרבָ ָתם לִ ְפנֵי ה' וַ יָּמֻ תוּ :ויקרא טז ,א
וַ י ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל מֹ ֶ
יתם אֶ ת נ ְַפשׁ ֵֹתיכֶם וְ ִה ְק ַר ְב ֶתּם ִא ֶ
יעי הַ זֶּה יוֹם הַ כִּ פּ ִֻרים הוּא ִמ ְק ָרא קֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה ָלכֶם וְ ִענִּ ֶ
אַ בֶּ עָ שׂוֹר לַחֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
שּׁה ַלה' :ויקרא כג ,כז

:בבל  inתענית צבור  atרב Analysis of story of
a.
?נפילת אפים  performרב Question: why didn’t
b.
 per v1אסור  (only) was a stone floor,רב Answer1: in front of
c.
)נפילת אפים  to performמנהג  per v1 (wouldn’t alter hisאסור , only thatנפ"א  would performרב Answer2:
1.
) unless he’ll be answered (v2נפ"א  shouldn’t doאדם חשוב , anר"א Answer2b: as per dictum of
a.
 (v5) – prostrateהשתחוואה ; (v4) – on kneesכריעה ; (v3) –on faceקידה Tangent:
i.
 would lean to side and put heads downאביי ורבא ;רבי  toקידה : injured self showingלוי
משנה  hierarchy inעליות Analysis of 5-6-7
a.
יוה"כ  and 7 forשבת  has 6 forר"ע ; butר' ישמעאל Note: follows one version of
b.
)שבת  andיו"ט Significance: of 3-5-7 (regular,
c.
 in v6עזרא  – per 6 on each side ofיוה"כ Significance: of 6 on
d.
כבוד הצבור  are called – but woman shouldn’t read due toעליות Rule: all may read when 7
1.
 toתורה  (shouldn’t ignoreכבוד התורה doesn’t count towards 7; only called due toמפטיר Note:
)פסוקים( ) x 3עליות( corresponding to 7פסוקים )  minimum is 21נביאים read from
2.
)פ' צו  forמנהג א"י –  which are shorter (e.g. v7הפטרות challenge: we read
a.
answer: it is a complete literary unit
b.
, 10 vv. are sufficientתורגמן answer2: if there is a
: requirement of 10 men:משנה ג
a.
)Source: vv. 8-10 (applies to [b] only; rest are lack of propriety
b.
פורסין על שמע ,ש"ץ לש"ע ,ברכת כהנים ,קרה"ת והפטרה Applications:
1.
) don’t count towards 10אבלים( ברכת אבלים ותנחומי אבלים ,מעמד ומושב Customs related to mourning:
2.
: with 10, using God’s Nameברכת המזון
3.
)כהן  and 1ישראלים  (9הקדש : Assessing redemption of lands fromגאולת הקדש
a.
)ריבוי=מיעוט אחר מיעוט  (should be 5/5, asמיעוט ; 9 areפרשה " appears 10 times inכהן" Source:
4.
) (same as aboveמקדש : Assessing value of person for donations toגאולת אדם
מתורגמן  andקורא : interaction betweenמשנה ד
a.
 more than 1 at a timeמתורגמן ”; shouldn’t “feedפסוקים No fewer than: 3
b.
) (e.g. v12פרשה  3 at a time, unless each is a separateמתורגמן ”:“feedבנביא
c.
 to render previous verseמתורגמן  – no longer than it takes theנביא Permitted: to skip only in
d.
)יוה"כ  onכה"ג  ofקרה"ת  within 1 theme (e.g. vv. 13-14 as perתורה May skip: in
e.
)מיכההושע , but only forward (e.g.שנים עשר , except inנביא  toנביא However: may not skip from
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