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דפי עזר ללימוד דף היומי

ישראל הצעיר ד'סנצ'ורי סיטי
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וּמיּוֹם הַ ְשּׁ ִמינִ י וָ הָ לְ אָה י ֵָרצֶ ה לְ ָק ְרבַּ ן ִא ֶשּׁה ַלה':
שׁוֹר א ֹו כ ֶֶשׂב א ֹו עֵ ז כִּ י יִוָּ לֵד וְ הָ יָה ִשׁ ְבעַ ת י ִָמים ַתּ ַחת ִאמּ ֹו ִ
ִשׁ ְבעָ ה ָשׁ ֻבעֹת ִתּ ְספָּ ר ָל מֵ הָ חֵ ל חֶ ְרמֵ שׁ בַּ ָקּ ָמה ָתּחֵ ל לִ ְספֹּ ר ִשׁ ְבעָ ה ָשׁבֻעוֹת :דברים טז ,ט
יעי ְבּאֶ ָחד לַחֹ ֶדשׁ י ְִהיֶה ָלכֶם ַשׁבָּ תוֹן זִ כְ רוֹן ְתּרוּעָ ה ִמ ְק ָרא קֹ ֶדשׁ :ויקרא כג ,כד
ַדּבֵּ ר אֶ ל ְבּנֵי י ְִשׂ ָראֵ ל לֵאמֹ ר בַּ חֹ ֶדשׁ הַ ְשּׁ ִב ִ
וַ י ְַדבֵּ ר ה' אֶ ל מֹ ֶ
שׁה אַחֲ ֵרי מוֹת ְשׁנֵי ְבּנֵי אַהֲ רֹן ְבּ ָק ְרבָ ָתם לִ ְפנֵי ה' וַ יָּמֻ תוּ :ויקרא טז ,א
יאם אֶ ת ָק ְרבָּ נָם לִ ְפנֵי הַ ִמּזְ בֵּ ַח :במדבר ז ,י
וַ יּ ְַק ִריבוּ הַ נְּ ִשׂ ִאים אֵ ת חֲ נֻכַּת הַ ִמּזְ בֵּ ַח ְבּיוֹם ִה ָמּ ַשׁח אֹ ת ֹו וַ יּ ְַק ִריבוּ הַ נְּ ִשׂ ִ
ידם :שמות יז ,ח
וַ יָּבֹ א עֲ ָמלֵק וַ ִיּלָּחֶ ם ִעם י ְִשׂ ָראֵ ל ִבּ ְר ִפ ִ
אשׁי ָח ְד ֵשׁיכֶם ַתּ ְק ִריבוּ ֹעלָה לַיקֹ וָ ק פָּ ִרים ְבּנֵי בָ ָקר ְשׁ ַניִם וְ אַיִל אֶ ָחד כְּ בָ ִשׂים בְּ נֵי ָשׁנָה ִשׁ ְבעָ ה ְתּ ִמ ִ
וּב ָר ֵ
ְ
ימם :במדבר כח ,יא
וַ י ְַדבֵּ ר מֹ ֶשׁה אֶ ת מֹ עֲ דֵ י ה' אֶ ל ְבּנֵי י ְ
ִשׂ ָראֵ ל :ויקרא כג ,מד
כִּ י ה' אֱ הֵ יכֶם הוּא אֱ הֵ י הָ אֱ ִהים וַ אֲ ֹדנֵי הָ אֲ דֹנִ ים הָ אֵ ל הַ ָגּדֹל הַ גִּ בֹּר וְ הַ נּו ָֹרא אֲ ֶשׁר א י ִָשּׂא פָ נִ ים וְ א י ִַקּח שׁ ַֹחד :ע ֶֹשׂה ִמ ְשׁפַּ ט יָתוֹם וְ אַלְ ָמנָה
וְ אֹהֵ ב גֵּר ל ֶ
ָתת ל ֹו לֶחֶ ם וְ ִשׂ ְמלָה :דברים י ,יז-יח
רוּח ְשׁפָ לִים וּלְהַ חֲ יוֹת לֵב ְ
וּח לְהַ חֲ יוֹת ַ
וּשׁפַ ל ר ַ
שׁכֵן עַ ד וְ ָקדוֹשׁ ְשׁמ ֹו ָמרוֹם וְ ָקדוֹשׁ אֶ ְשׁכּוֹן וְ אֶ ת ַדּכָּא ְ
נִשּׂא ֹ
אָמר ָרם וְ ָ
כִּי כֹה ַ
נִדכּ ִָאים :ישעיהו נז:טו
ִשׁירוּ לֵא ִהים ז ְַמּרוּ ְשׁמ ֹו סֹלּוּ ָל ֹרכֵב בָּ עֲ ָרבוֹת ְבּיָהּ ְשׁמ ֹו וְ ִעלְ זוּ לְ פָ נָיו :אֲ ִבי יְתו ִֹמים וְ ַדיַּן אַלְ ָמנוֹת אֱ ִהים ִבּ ְמעוֹן ָק ְדשׁ ֹו:תהלים סח:ה-ו
שׂ ְמ ִתּי :ירמיהו לג ,כה
אָרץ א ָ
יתי יוֹמָ ם וָ ָל ְילָה חֻ קּוֹת ָשׁמַ יִם וָ ֶ
כֹּה אָ ַמר ה' ִאם א ְב ִר ִ
ֹאמר אֲ ֹדנָי ה' בַּ ָמּה אֵ ַדע כִּ י ִא ָיר ֶ
וַ יּ ַ
שׁנָּה :בראשית טו ,ח
מוּסַ ר ה' בְּ נִי אַל ִתּ ְמאָס וְ אַל ָתּקֹ ץ ְבּת ֹוכ ְ
ַחתּ ֹו :משלי ג ,יא
ֶתר הָ עָ ם לֵאמֹ ר :מלכים א יב ,כג
וּבנְ י ִָמין וְ י ֶ
ְהוּדה ִ
ְהוּדה וְ אֶ ל כָּל בֵּ ית י ָ
אֱ מֹ ר אֶ ל ְרחַ בְ עָ ם בֶּ ן ְשׁ מֹ ה מֶ ֶל י ָ
וְ אָזְ נֶי ִתּ ְשׁ ַמ ְענָה ָדבָ ר מֵ אַחֲ ֶרי לֵאמֹ ר זֶה הַ ֶדּ ֶר לְ כוּ ב ֹו כִּ י ַתאֲ ִמינוּ וְ כִ י ַת ְשׂ ְמ ִאילוּ :ישעיהו ל ,כא
ִחיוּ בָּ הֶ ם :יחזקאל כ ,כה
וּמ ְשׁפָּ ִטים א י ְ
וְ גַם אֲ נִי נ ַָת ִתּי לָהֶ ם חֻ ִקּים א טו ִֹבים ִ
ויקרא כב ,כז

): readings for various festivals (as per v. 8משנה ה
a.
)משך תורא קדיש בכספא פסל במדברא שלח בוכרא( : v1 ff.פסח
1.
פסח יהושע ,פסח יאשיהו ,שירת דוד ,עוד היום :הפטרות
b.
מרכבת יחזקאל ,תפילה לחבקוק – הפטרות ;)בחדש השלישי ,כל הבכור( : v2 ff.שבועות
c.
חנה ,הבן יקיר לי אפרים – הפטרות – )וה' פקד ,עקידת יצחק( : v3 ff.ראש השנה
d.
)’s nobility always mentioned with His humility – vv. 9-11ה' –  (tangentכה אמר רם ונשא :הפטרה – : v4 ffיוה"כ
1.
יונה – הפטרה  andעריות :מנחה
e.
זכריה יד ,אז יקהלו אל המלך שלמה :הפטרות ;קרבנות – חג : v1 ff (both days); rest ofסוכות
f.
ויהי ככלות שלמה ,ויעמוד שלמה :הפטרות – כל הבכור ,וזאת הברכה :שמיני עצרת
g.
)סוכות( גוג ומגוג ;)פסח( העצמות היבשות – הפטרות ;ראה אתה אומר אלי: ...שבת המועד
h.
)שבת חנוכה  (if there’s a 2ndנרות שלמה  andנרות זכריה – הפטרות – : v5 ffחנוכה
i.
: v6 ffפורים
j.
והיה מדי חדש – הפטרת ר"ח ;מחר חדש – הפטרת ער"ח – : v7 ffר"ח
1.
)ונושנתם בארץ – קרה"ת( אסף אסיפם – ת"ב ;חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי – ר"ח אב :הפטרות באב
k.
 as per vv. 12-13מעשה בראשית :מעמדות
l.
)תוכחה  (i.e.ברכות וקללות :תעניות
1.
 isברכה  and end after (so thatתוכחה Rule: we don’t stop in the middle (as per v14) – begin before
) versesקללהsaid on non-
a.
 said inספר דברים  inתוכחה( ה'  – said in plural, fromספר ויקרא  inתוכחה : only applies toאביי
)משה רבנו singular – by
2.
 inתוכחה  (time of judgment for fruit) andשבועות  beforeויקרא  inתוכחות : to readתקנת עזרא
!: let the year and its curses be done withראש השנה  beforeספר דברים
קרה"ת  regardingר"מ ור' יהודה Disputes between
a.
)ר"י( ) or staticר"מ(  is progressiveיום ב ויום ה : onקרה"ת
b.
) no concernר"י(  written there; openברכות ) – so people won’t think theר"מ( ברכות  forס"ת : Closeפתיחת הספר
ס"ת  and proper method of study and holdingהגבהת התורה  regardingהלכות Various
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