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10.3.2 

22b (גופא)  24a (מסוף הספר לתחילתו) 

 

  א ,כו ויקרא :ֱא�ֵהיֶכם ה' ֲאִני ִּכי ָעֶליהָ  ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְּבַאְרְצֶכם ִתְּתנּו �א ַמְׂשִּכית ְוֶאֶבן ָלֶכם ָתִקימּו �א ּוַמֵּצָבה ּוֶפֶסל ֱאִליִלם ָלֶכם ַתֲעׂשּו �א )1

  י ,ז יהושע :ָּפֶני� ַעל ֹנֵפל ַאָּתה ֶּזה ָלָּמה ָל� ֻקם ְיהֹוֻׁשעַ  ֶאל ה' רַוֹּיאמֶ  )2

  לא ,א א מלכים: ְלֹעָלם ָּדִוד ַהֶּמֶל� ֲאֹדִני ְיִחי ַוֹּתאֶמר ַלֶּמֶל� ַוִּתְׁשַּתחּו ֶאֶרץ ַאַּפִים ֶׁשַבע ַּבת ַוִּתֹּקד )3

  נד ,ח א מלכים :ַהָּׁשָמִים ְּפֻרׂשֹות ְוַכָּפיו ִּבְרָּכיו ַעל ִמְּכֹרעַ  ה' ִמְזַּבח ִמִּלְפֵני ָקם ַהֹּזאת ְוַהְּתִחָּנה ַהְּתִפָּלה ָּכל ֵאת ה' ֶאל ְתַּפֵּללְלהִ  ְׁש�ֹמה ְּכַכּלֹות ַוְיִהי )4

  י ,לז בראשית :ָאְרָצה ְל� ְלִהְׁשַּתֲחֹות ְוַאֶחי� ְוִאְּמ� ֲאִני ָנבֹוא ֲהבֹוא ָחָלְמּתָ  ֲאֶׁשר ֶּזההַ  ַהֲחלֹום ָמה לוֹ  ַוֹּיאֶמר ָאִביו ּבוֹ  ַוִּיְגַער ֶאָחיו ְוֶאל ָאִביו ֶאל ַוְיַסֵּפר )5

 ּוִמיָׁשֵאל ְּפָדָיה ּוִמְּׂשֹמאלוֹ  ְיִמינוֹ  ַעל ּוַמֲעֵׂשָיה ְוִחְלִקָּיה ְואּוִרָּיה ַוֲעָנָיה ְוֶׁשַמע ַמִּתְתָיה ֶאְצלוֹ  ַוַּיֲעֹמד ַלָּדָבר ָעׂשּו ֲאֶׁשר ֵעץ ִמְגַּדל ַעל ַהֹּסֵפר ֶעְזָרא ַוַּיֲעֹמד )6
  ד ,ח נחמיה: ְמֻׁשָּלם ְזַכְרָיה ְוַחְׁשַּבָּדָנה ְוָחֻׁשם ּוַמְלִּכָּיה

  כא ,ז ירמיהו :ָבָׂשר ְוִאְכלּו ִזְבֵחיֶכם ַעל ְספּו ֹעלֹוֵתיֶכם ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ְצָבאֹות ה' ָאַמר ֹּכה )7

  לב ,כב ויקרא :ְמַקִּדְׁשֶכם 'ה ֲאִני ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּבתֹו� ְוִנְקַּדְׁשִּתי ָקְדִׁשי ֵׁשם ֶאת ְתַחְּללּו ְו�א )8

  כא ,טז במדבר :ְּכָרַגע ֹאָתם ַוֲאַכֶּלה ַהֹּזאת ָהֵעָדה ִמּתֹו� ִהָּבְדלּו )9

  כז ,יד במדבר :ָׁשָמְעִּתי ָעַלי ַמִּליִנים ֵהָּמה ֲאֶׁשר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ְּתֻלּנֹות ֶאת ָעָלי ַמִּליִנים ֵהָּמה רֲאׁשֶ  ַהֹּזאת ָהָרָעה ָלֵעָדה ָמַתי ַעד )10

 : ְּבָפֶר� בוֹ  ִתְרֶּדה �א ִחיוְּבָא ִאיׁש ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ּוְבַאֵחיֶכם ַּתֲעֹבדּו ָּבֶהם ְלֹעָלם ֲאֻחָּזה ָלֶרֶׁשת ַאֲחֵריֶכם ִלְבֵניֶכם ֹאָתם ְוִהְתַנַחְלֶּתם )11

 ִּלי ַמה מי ְוַעָּתה :ֲעָׁשקוֹ  ְּבֶאֶפס ְוַאּׁשּור ָׁשם ָלגּור ָבִראֹׁשָנה ַעִּמי ָיַרד ִמְצַרִים ה' ֲאֹדָני ָאַמר ֹכה ִּכי :ִּתָּגֵאלּו ְבֶכֶסף ְו�א ִנְמַּכְרֶּתם ִחָּנם ה' ָאַמר ֹכה ִּכי )12
  ה- ג ,נב ישעיהו :ִמֹּנָאץ ְׁשִמי ַהּיֹום ָּכל ְוָתִמיד ה' ְנֻאם ְיֵהיִלילּו ֹמְׁשָליו משלו ִחָּנם ַעִּמי ֻלַּקח ִּכי ה' ְנֻאם ֹפה

  א ,טז ויקרא :ַוָּיֻמתּו ה' ִלְפֵני ְּבָקְרָבָתם ַאֲהֹרן ְּבֵני ְׁשֵני מֹות ַאֲחֵרי ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוְיַדֵּבר )13

  כז ,כג ויקרא :ה'לַ  ִאֶּׁשה ְוִהְקַרְבֶּתם ַנְפֹׁשֵתיֶכם ֶאת ְוִעִּניֶתם ָלֶכם ִיְהֶיה ֹקֶדׁש ִמְקָרא הּוא ַהִּכֻּפִרים יֹום ַהֶּזה יִעיַהְּׁשבִ  ַלֹחֶדׁש ֶּבָעׂשֹור ַא� )14

 

I. Analysis of story of רב at תענית צבור in בבל: 

a. Question: why didn’t רב perform נפילת אפים?  

b. Answer1: in front of רב (only) was a stone floor, אסור per v1 

c. Answer2: רב would perform א"פנ , only that אסור per v1 (wouldn’t alter his נהגמ  to perform נפילת אפים) 

1. Answer2b: as per dictum of ר"א, an אדם חשוב shouldn’t do נפ"א unless he’ll be answered (v2) 

a. Tangent: הקיד  (v3) –on face; כריעה (v4) – on knees; השתחוואה (v5) – prostrate 

i. לוי: injured self showing קידה  to אביי ורבא ;רבי would lean to side and put heads down 

II. Analysis of 5-6-7 עליות hierarchy in משנה 

a. Note: follows one version of ר' ישמעאל; but ע"ר  has 6 for שבת and 7 for כ"יוה  

b. Significance: of 3-5-7 (regular, ט"יו  and שבת) 

c. Significance: of 6 on כ"יוה  – per 6 on each side of עזרא in v6 

d. Rule: all may read when 7 עליות are called – but woman shouldn’t read due to כבוד הצבור 

1. Note: מפטיר doesn’t count towards 7; only called due to כבוד התורה (shouldn’t ignore תורה to 

read from נביאים)  minimum is 21 פסוקים corresponding to 7(עליות) x 3 (פסוקים) 

2. challenge: we read הפטרות which are shorter (e.g. v7 – מנהג א"י for פ' צו) 

a. answer: it is a complete literary unit 

b. answer2: if there is a 10 ,תורגמן vv. are sufficient 

III.  גמשנה : requirement of 10 men: 

a. Source: vv. 8-10 (applies to [b] only; rest are lack of propriety) 

b. Applications:  ,קרה"ת והפטרה ברכת כהנים, ש"ץ לש"ע,  פורסין על שמע   

1. Customs related to mourning: ברכת אבלים ותנחומי אבלים ,מעמד ומושב (אבלים don’t count towards 10) 

המזוןרכת ב .2 : with 10, using God’s Name 

הקדשאולת ג .3 : Assessing redemption of lands from הקדש (ישראלים 9 and 1 כהן) 

a. Source: "כהן" appears 10 times in 9 ;פרשה are מיעוט (should be 5/5, as ריבוי=מיעוט אחר מיעוט) 

אדםגאולת  .4 : Assessing value of person for donations to מקדש (same as above) 

IV.  דמשנה : interaction between קורא and מתורגמן 

a. No fewer than: 3 פסוקים; shouldn’t “feed” מתורגמן more than 1 at a time 

b. בנביא:“feed” 3 מתורגמן at a time, unless each is a separate פרשה (e.g. v12) 

c. Permitted: to skip only in נביא – no longer than it takes the מתורגמן to render previous verse 

d. May skip: in תורה within 1 theme (e.g. vv. 13-14 as per קרה"ת of כה"ג on יוה"כ) 

e. However: may not skip from נביא to נביא, except in שנים עשר, but only forward (e.g. הושעמיכה) 


