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10.2.1 

17a ('משנה א)  19a (על הספר ובדיו) 

  

 ָׁשָנה ְּבָכל ְוִכְזַמָּנם ִּכְכָתָבם ָהֵאֶּלה ַהָּיִמים ְׁשֵני ֵאת ֹעִׂשים ִלְהיֹות ַיֲעבֹור ְו�א ֲעֵליֶהם ַהִּנְלִוים ָּכל ְוַעל ַזְרָעם ְוַעל ֲעֵליֶהם ַהְּיהּוִדים ְוִקְּבלּו וקבל ִקְּימּו )1
 ַהְּיהּוִדים ִמּתֹו� ַיַעְברּו �א ָהֵאֶּלה ַהּפּוִרים ִויֵמי ָוִעיר ְוִעיר ּוְמִדיָנה ְמִדיָנה ּוִמְׁשָּפָחה ִמְׁשָּפָחה ָודֹור ּדֹור ְּבָכל ְוַנֲעִׂשים ִנְזָּכִרים ָהֵאֶּלה ְוַהָּיִמים: ְוָׁשָנה

  כח-כז  ,ט אסתר :ִמַּזְרָעם ָיסּוף �א ְוִזְכָרם
  ג-ב ,קיג תהלים :ה' ֵׁשם ְמֻהָּלל ְמבֹואוֹ  ַעד ֶׁשֶמׁש ִמִּמְזַרח :עֹוָלם ְוַעד ֵמַעָּתה ְמֹבָר� ה' ֵׁשם ְיִהי )2

  כד ,קיח תהלים :בוֹ  ְוִנְׂשְמָחה ָנִגיָלה ה' ָעָׂשה ַהּיֹום ֶזה )3

  ו ,ו דברים :ְלָבֶב� ַעל ַהּיֹום ְמַצְּו� ָאֹנִכי ֲאֶׁשר ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ְוָהיּו )4

  ד ,ו דברים :ֶאָחד ה' ֱא�ֵהינּו ה' ִיְׂשָרֵאל ְׁשַמע )5

  ב-א ,כט תהלים :ֹקֶדׁש ְּבַהְדַרת ה'לַ  ִהְׁשַּתֲחוּו ְׁשמוֹ  ְּכבֹוד ה'לַ  ָהבּו :ָוֹעז ָּכבֹוד ה'לַ  ָהבּו ֵאִלים ְּבֵניה' לַ  ָהבּו ְלָדִוד ִמְזמֹור )6
  כד-כגט, כ ישעיהו :ֶלַקח ִיְלְמדּו ְורֹוְגִנים ִּביָנה רּוחַ  ֹתֵעי ְוָיְדעּו :ַיֲעִריצּו ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ְוֶאת ַיֲעֹקב ְקדֹוׁש ֶאת ְוִהְקִּדיׁשּו... )7

  י ,ו ישעיהו :לוֹ  ְוָרָפא ָוָׁשב ָיִבין ּוְלָבבוֹ  ִיְׁשָמע ּוְבָאְזָניו ְבֵעיָניו ִיְרֶאה ֶּפן ָהַׁשע ְוֵעיָניו ַהְכֵּבד ְוָאְזָניו ַהֶּזה ָהָעם ֵלב ַהְׁשֵמן )8

  ז ,נה ישעיהו :ִלְסלֹוחַ  ַיְרֶּבה ִּכי ֱא�ֵהינּו ְוֶאל ִויַרֲחֵמהּו ה' ֶאל ְוָיֹׁשב ַמְחְׁשֹבָתיו ָאֶון ְוִאיׁש ַּדְרּכוֹ  ָרָׁשע ַיֲעֹזב )9

 ד– ג ,קג תהלים : ְוַרֲחִמים ֶחֶסד ַהְמַעְּטֵרִכי ַחָּיְיִכי ִמַּׁשַחת ַהּגֹוֵאל :ַּתֲחֻלָאְיִכי ְלָכל ָהֹרֵפא ֲעֹוֵנִכי ְלָכל ַהֹּסֵלחַ  )10
  טו ,י תהלים :ִּתְמָצא ַבל ִרְׁשעוֹ  ִּתְדרֹוׁש ָוָרע ָרָׁשע ְזרֹועַ  ְׁשֹבר )11

  ח ,לו יחזקאל :ָלבֹוא ֵקְרבּו ִּכי ִיְׂשָרֵאל ְלַעִּמי ִּתְׂשאּו ּוֶפְרְיֶכם ִּתֵּתנּו ַעְנְּפֶכם ִיְׂשָרֵאל ָהֵרי ְוַאֶּתם )12

  כה ,א ישעיהו :ְּבִדיָלִי� ָּכל ְוָאִסיָרה ִסיָגִי� ַּכֹּבר ְוֶאְצֹרף ָעַלִי� ָיִדי ְוָאִׁשיָבה )13

  כח ,א ישעיהו :ִיְכלּו ה' ְוֹעְזֵבי ַיְחָּדו ְוַחָּטִאים ֹּפְׁשִעים ְוֶׁשֶבר )14

  יא ,עה תהלים :ַצִּדיק ַקְרנֹות ְּתרֹוַמְמָנה ֲאַגֵּדעַ  ְרָׁשִעים ַקְרֵני ְוָכל )15

 לג-לב ,יט ויקרא   :ֹאתוֹ  תֹונּו �א ְּבַאְרְצֶכם ֵּגר ִאְּת� ָיגּור ְוִכי :ה' ֲאִני ֵּמֱא�ֶהי� ְוָיֵראתָ  ָזֵקן ְּפֵני ְוָהַדְרּתָ  ָּתקּום ֵׂשיָבה ִמְּפֵני )16

ם ְׁשלֹום ַׁשֲאלּו )17   ו ,קכב תהלים :ֹאֲהָבִי� ִיְׁשָליּו ְירּוָׁשָלִ

  ה ,ג הושע: ַהָּיִמים ְּבַאֲחִרית טּובוֹ  ְוֶאל ה' ֶאל ּוָפֲחדּו ַמְלָּכם ָּדִוד ְוֵאת ֱא�ֵהיֶהם ה' ֶאת ּוִבְקׁשּו ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ָיֻׁשבּו ַאַחר )18

  ז ,נו ישעיהו :ָהַעִּמים ְלָכל ִיָּקֵרא ְּתִפָּלה ֵּבית ֵביִתי ִּכי ִמְזְּבִחי ַעל ְלָרצֹון ְוִזְבֵחיֶהם עֹו�ֵתיֶהם ְּתִפָּלִתי ְּבֵבית ְוִׂשַּמְחִּתים ָקְדִׁשי ַהר ֶאל ַוֲהִביאֹוִתים )19

  כג ,נ תהלים :ֱא�ִהים ְּבֵיַׁשע ַאְרֶאּנּו ֶּדֶר� ְוָׂשם ְיַכְּבָדְנִני ּתֹוָדה ֹזֵבחַ  )20

  כב ,ט ויקרא :ְוַהְּׁשָלִמים ְוָהֹעָלה ַהַחָּטאת ֵמֲעֹׂשת ַוֵּיֶרד ַוְיָבְרֵכם ָהָעם ֶאל ָיָדיו ֶאת ַאֲהֹרן ַוִּיָּׂשא )21

  כז ,ו במדבר: ֲאָבֲרֵכם ַוֲאִני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ַעל ְׁשִמי ֶאת ְוָׂשמּו )22

  יא ,כט תהלים :ַבָּׁשלֹום ַעּמוֹ  ֶאת ְיָבֵר� ה' ִיֵּתן ְלַעּמוֹ  ֹעז ה' )23

  ב ,קו תהלים :ְּתִהָּלתוֹ  ָּכל ַיְׁשִמיעַ  ה' ְּגבּורֹות ְיַמֵּלל ִמי )24

  כ ,לז איוב :ְיֻבָּלע ִּכי ִאיׁש ָאַמר ִאם ֲאַדֵּבר ִּכי לוֹ  ַהְיֻסַּפר )25

  ב ,סה תהלים :ֶנֶדר ְיֻׁשַּלם ּוְל� ְּבִצּיֹון ֱא�ִהים ְתִהָּלה ֻדִמָּיה ְל� )26

  יד ,יז שמות :ַהָּׁשָמִים ִמַּתַחת ֲעָמֵלק ֵזֶכר ֶאת ֶאְמֶחה ָמֹחה ִּכי ְיהֹוֻׁשעַ  ְּבָאְזֵני ְוִׂשים ַּבֵּסֶפר ִזָּכרֹון ֹזאת ְּכֹתב ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוֹּיאֶמר )27

  יז ,כה דברים :ִמִּמְצָרִים ְּבֵצאְתֶכם ַּבֶּדֶר� ֲעָמֵלק ְל� ָעָׂשה ֲאֶׁשר ֵאת ָזכֹור )28

  כ ,לג בראשית: ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ֵאל לוֹ  ַוִּיְקָרא ִמְזֵּבחַ  ָׁשם ַוַּיֶּצב )29

  ח ,ד משלי :ְתַחְּבֶקָּנה ִּכי ְּתַכֵּבְד� ּוְתרֹוְמֶמּךָ  ַסְלְסֶלהָ  )30

  כג ,נה תהלים :ַלַּצִּדיק מֹוט ְלעֹוָלם ִיֵּתן �א ְיַכְלְּכֶל� ְוהּוא ְיָהְב� ה' ַעל ַהְׁשֵל� )31

  כג ,יד ישעיהו: ְצָבאֹות ה' ְנֻאם ַהְׁשֵמד ְּבַמְטֲאֵטא ְוֵטאֵטאִתיהָ  ָמִים ְוַאְגֵמי ִקֹּפד ְלמֹוַרׁש ְוַׂשְמִּתיהָ  )32

  כה ,ד משלי :ֶנְגֶּד� ַיְיִׁשרּו ְוַעְפַעֶּפי� ַיִּביטּו ְלֹנַכח ֵעיֶני� )33

  ה ,כג משלי: ַהָּׁשָמִים ָיעּוף ְּכֶנֶׁשר ְכָנַפִים ּלוֹ  ַיֲעֶׂשה ָעֹׂשה ִּכי ְוֵאיֶנּנּו ּבוֹ  ֵעיֶני� ֲהָתִעיף )34

  כט ,ט אסתר :ַהֵּׁשִנית ַהֹּזאת ַהּפּוִרים ִאֶּגֶרת ֵאת ְלַקֵּים ֹּתֶקף ָּכל ֶאת ַהְּיהּוִדי ּוָמְרֳּדַכי ֲאִביַחִיל ַבת ַהַּמְלָּכה ֶאְסֵּתר ַוִּתְכֹּתב )35

  יח ,לו ירמיהו: ַּבְּדיוֹ  ַהֵּסֶפר ַעל ֹּכֵתב ַוֲאִני ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ָּכל ֵאת ֵאַלי ִיְקָרא ִמִּפיו ָּברּו� ָלֶהם ַוֹּיאֶמר )36

 

I.  אמשנה : improper reading of סתראלת ימג : 

a. למפרע: out of order (v1) – (similarly, הלל [vv. 2-3], ק"ש [vv. 4-5] and תפילה [vv. 6-26]) 

b. בעל פה: by heart – (as per vv. 27-28) 

c. בכל לשון: in other languages –(except for those who don’t understand עברית) 

II.  במשנה : valid readings and proper preparation of מג"א 

a. With interruptions: and while dozing  

1. Tangent: explanation of difficult words (vv. 30-32)  

b. If reading: while editing, reviewing or writing (if he intended an act of reading) 

1. Note: significance of care in writing ספרים (vv. 33-34) 

c. כתיבה: must be written in כתב אשורית, on a parchment with proper ink (vv. 35-36) 

 

 

 

 


