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10.4.4
)קמתי מתעניתי( )  30bמשנה ד'( 29a

(1
(2
(3
(4
(5
(6
(7
(8
(9
(10

שׁי הַ ָשּׁנָה :במדבר כח ,יד
יעת הַ ִהין ַלכֶּבֶ שׂ ָייִן זֹאת ֹעלַת חֹדֶ שׁ בְּ חָ ְדשׁ ֹו לְ ָח ְד ֵ
ישׁת הַ ִהין לָאַיִל ְוּר ִב ִ
וּשׁלִ ִ
וְ נִ ְסכֵּיהֶ ם חֲ ִצי הַ ִהין י ְִהיֶה לַפָּ ר ְ
אָמ ְר ָתּ אֲ לֵהֶ ם אֶ ת ָק ְרבָּ נִ י ל ְַח ִמי לְ ִא ַשּׁי ֵריחַ נִ יח ִ
צַ ו אֶ ת ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל וְ ַ
ֹחי ִתּ ְשׁ ְמרוּ לְ הַ ְק ִריב לִ י ְבּמוֹעֲ ד ֹו ...במדבר כח ,ב
כִּ י ִת ָשּׂא אֶ ת רֹאשׁ ְבּנֵי י ְ
ִשׂ ָראֵ ל לִ ְפקֻ דֵ יהֶ ם וְ ָנ ְתנוּ ִאישׁ כֹּפֶ ר נ ְַפשׁ ֹו ַלה' ִבּ ְפקֹ ד אֹ ָתם וְ א י ְִהיֶה בָ הֶ ם ֶנגֶף ִבּ ְפקֹ ד אֹ ָתם ...שמות ל ,יב

וַ יֹּאמֶ ר יְהו ָֹאשׁ אֶ ל הַ כֹּהֲ נִ ים כֹּל כֶּסֶ ף הַ ֳקּ ָד ִשׁים אֲ ֶשׁר יוּבָ א בֵ ית ה' כֶּסֶ ף עוֹבֵ ר ִאישׁ כֶּסֶ ף נ ְַפשׁוֹת עֶ ְרכּוּ כָּל כֶּסֶ ף אֲ ֶשׁר יַעֲ לֶה עַ ל לֶב ִאישׁ לְ הָ בִ יא בֵּ ית
שׁי הַ ָשּׁנָה ...שמות יב ,ב
הַ חֹ ֶדשׁ הַ זֶּה ָלכֶם רֹאשׁ חֳ ָד ִשׁים ִראשׁוֹן הוּא ָלכֶם לְ ָח ְד ֵ
שׁר ָשׂם ל ֹו בַּ ֶדּ ֶר בַּ עֲ ת ֹו ִמ ִמּ ְצ ָריִם :שמואל א טו ,ב
אָמר ה' ְצבָ אוֹת פָּ ַק ְד ִתּי אֵ ת אֲ ֶשׁר עָ ָשׂה עֲ מָ לֵק לְ י ְִשׂ ָראֵ ל אֲ ֶ
כֹּה ַ
וּטהַ ְר ֶתּם ִמכֹּל טֻ ְמאו ֵֹתיכֶם ִ
וְ ז ַָר ְק ִתּי עֲ לֵיכֶם מַ יִם ְטהו ִֹרים ְ
וּמכָּל גִּ לּוּלֵיכֶם אֲ ַטהֵ ר אֶ ְתכֶם :יחזקאל לו ,כה
אָמר אֲ ֹדנָי ה' בָּ ִראשׁוֹן ְבּאֶ ָחד לַחֹ ֶדשׁ ִתּ ַקּח פַּ ר בֶּ ן בָּ ָקר ָתּ ִמים וְ ִחטֵּ ָ
כֹּה ַ
את אֶ ת הַ ִמּ ְק ָדּשׁ :יחזקאל מה ,יח
וַ יָּקוּמוּ עַ ל עָ ְמ ָדם וַ יּ ְִק ְראוּ ְבּסֵ פֶ ר תּו ַֹרת ה' אֱ הֵ יהֶ ם ְר ִב ִעית הַ יּוֹם ְוּר ִב ִעית ִמ ְתוַ ִדּים ִ
וּמ ְשׁ ַתּחֲ וִ ים ַלה' אֱ הֵ יהֶ ם :נחמיה ט ,ג
ֵאָספוּ כֹּל ָח ֵרד ְבּ ִד ְב ֵרי אֱ הֵ י י ְִשׂ ָראֵ ל עַ ל ַמעַ ל הַ גּ ֹולָה וַ אֲ נִ י י ֵ
וְ אֵ לַי י ְ
ֹשׁב ְמשׁוֹמֵ ם עַ ד לְ ִמנְ ַחת הָ עָ ֶרב :עזרא ט ,ד

 readingsפסח: the four special pre-משנה ד
a.
 as per v1ר"ח ניסן  in time forשקלים  prior: need a month to prepare newשבת  or theשבת ר"ח אדר :שקלים
1.
 is 2 weeks aheadר"ח אדר ,טו אדר  set up onשולחניים  (2 wks study in advance) agrees,רשב"ג Even:
2.
רב  (v2 ff.) perפ' התמיד Reading:
a.
 suspend regular reading,ד' פרשיות  – ifר"ח Distinct: from other
i.
פ' התמיד Then: this week, entire reading is
ii.
הפטרות  only suspend regularד' פרשיות And if:
פ' התמיד  and 4 readפרשה iii. Then: this week, 3 read regular
b.
) (v3 ff.פ' כי תשא : beginning ofשמואל
i.
…כי תשא  falls out nearשקלים  (v4 ff) and from ruling that ifהפטרה Support: from
a.
” could be any seasonכי תשא“ , whereמנהג א"י Block: could be per
ii.
) in this caseהלכה כשמואל( ברייתא Support: from
c.
 are taken outס"ת  – 3שבת ר"ח טבת  andשבת ר"ח אדר Tagential ruling:
i.
) (contra inverseחנוכה  and final ofר"ח : 3 readings ofר"ח טבת בחול
d.
פ' שקלים  then repeatכי תשא , read through beginning ofפ' תצוה  falls out onר"ח אדר If:
e.
פ' שקלים  and then repeatפרשה , read entireפ' כי תשא  falls out onר"ח אדר If:
3.
)רב( שולחניים  prior to allow at least 2 weeks forשבת , read onע"ש  falls onר"ח אדר If:
a.
: moneychangers don’t set up on Fridays in any caseב' באדר : read onשמואל
i.
רבי  andר' שמעון בן אלעזר Note: parallels dispute between
b.
..ע"ש  falls out onפורים : 2nd week; ifזכור
1.
: read the week beforeרב
2.
, it’s timelyטו , since itsשבת : read onשמואל
3.
, read the week beforeשבת  falls onפורים : even ifהלכה
c.
פ' החדש  OR immediately beforeפורים  immediately afterשבת : 3rd week – theפרה
1.
Depends: on the calendar configuration
d.
 (v5 ff): 4th weekהחדש
e.
: detailing all readingsברייתא
1.
: v6 ffהפטרת זכור
2.
: v7 ffהפטרת פרה
3.
: v8 ffהפטרת החדש
f.
Next week: return to regular order
1.
): to regular readings (during 4 weeks, no regular readingsר' אמי
2.
) (during 4 weeks, regular readings continueהפטרות : to regularר' ירמיה
g.
) suspend regular readingsיוה"כ ,מעמדות , fasts,פורים ,חנוכה ,ר"ח Special days:
1.
Fasts: cannot read regular reading in morning, since that is time of public meeting per vv. 9-10
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