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10.4.4 

29a ('משנה ד)  30b (קמתי מתעניתי)  

  

  יד ,כח במדבר :ַהָּׁשָנה ְלָחְדֵׁשי ְּבָחְדׁשוֹ  ֹחֶדׁש ֹעַלת ֹזאת ָיִין ַלֶּכֶבׂש ַהִהין ּוְרִביִעת ָלַאִיל ַהִהין ּוְׁשִליִׁשת ַלָּפר ִיְהֶיה ַהִהין ֲחִצי ְוִנְסֵּכיֶהם )1

  ב ,כח במדבר ...ְּבמֹוֲעדוֹ  ִלי ְלַהְקִריב ִּתְׁשְמרּו ִניֹחִחי ֵריחַ  ְלִאַּׁשי ַלְחִמי ָקְרָּבִני ֶאת ֲאֵלֶהם ְוָאַמְרּתָ  ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאת ַצו )2

  יב ,ל שמות ...ֹאָתם ִּבְפֹקד ֶנֶגף ָבֶהם ִיְהֶיה ְו�א ֹאָתם ִּבְפֹקד ה'לַ  ַנְפׁשוֹ  ֹּכֶפר ִאיׁש ְתנּוְונָ  ִלְפֻקֵדיֶהם ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֹראׁש ֶאת ִתָּׂשא ִּכי )3

  ה , יב  במ" :ה' ֵּבית ְלָהִביא ִאיׁש ֶלב ַעל ֶלהַיעֲ  ֲאֶׁשר ֶּכֶסף ָּכל ֶעְרּכּו ַנְפׁשֹות ֶּכֶסף ִאיׁש עֹוֵבר ֶּכֶסף ה' ֵבית יּוָבא ֲאֶׁשר ַהֳּקָדִׁשים ֶּכֶסף ֹּכל ַהֹּכֲהִנים ֶאל ְיהֹוָאׁש ַוֹּיאֶמר )4

  ב ,יב שמות ...ַהָּׁשָנה ְלָחְדֵׁשי ָלֶכם הּוא ִראׁשֹון ֳחָדִׁשים ֹראׁש ָלֶכם ַהֶּזה ַהֹחֶדׁש )5

  ב ,טו א שמואל :ִמִּמְצָרִים ַּבֲע�תוֹ  ַּבֶּדֶר� לוֹ  ָׂשם ֲאֶׁשר ְלִיְׂשָרֵאל ֲעָמֵלק ָעָׂשה ֲאֶׁשר ֵאת ָּפַקְדִּתי ְצָבאֹות ה' ָאַמר ֹּכה )6

  כה ,לו יחזקאל :ֶאְתֶכם ֲאַטֵהר ִּגּלּוֵליֶכם ּוִמָּכל ֻטְמאֹוֵתיֶכם ִמֹּכל ּוְטַהְרֶּתם ְטהֹוִרים ַמִים ֲעֵליֶכם ְוָזַרְקִּתי )7

  יח ,מה יחזקאל :ַהִּמְקָּדׁש ֶאת ְוִחֵּטאתָ  ָּתִמים ָּבָקר ֶּבן ַּפר ִּתַּקח ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ָּבִראׁשֹון ה' ֲאֹדָני ָאַמר ֹּכה )8

  ג ,ט נחמיה: ֱא�ֵהיֶהם ה'לַ  ּוִמְׁשַּתֲחִוים ִמְתַוִּדים ּוְרִבִעית ַהּיֹום ְרִבִעית ֱא�ֵהיֶהם ה' ּתֹוַרת ְּבֵסֶפר ַוִּיְקְראּו ָעְמָדם ַעל ַוָּיקּומּו )9

  ד ,ט עזרא :ָהָעֶרב ְלִמְנַחת ַעד ְמׁשֹוֵמם ֹיֵׁשב ַוֲאִני ֹוָלהַהּג ַמַעל ַעל ִיְׂשָרֵאל ֱא�ֵהי ְּבִדְבֵרי ָחֵרד ֹּכל ֵיָאְספּו ְוֵאַלי )10

 

I.  דמשנה : the four special pre-פסח readings 

a. שבת ר"ח אדר :שקלים or the שבת prior:  need a month to prepare new שקלים in time for ר"ח ניסן as per v1 

1. Even: רשב"ג (2 wks study in advance) agrees, שולחניים set up on ר"ח אדר ,טו אדר is 2 weeks ahead 

2. Reading: פ' התמיד (v2 ff.) per רב 

a. Distinct: from other ר"ח – if ד' פרשיות suspend regular reading,  

i. Then: this week, entire reading is פ' התמיד 

ii. And if: ד' פרשיות only suspend regular הפטרות  

iii. Then: this week, 3 read regular פרשה and 4 read פ' התמיד 

b. שמואל: beginning of פ' כי תשא (v3 ff.) 

i. Support: from הפטרה (v4 ff) and from ruling that if שקלים falls out near כי תשא… 

a. Block: could be per מנהג א"י, where “כי תשא” could be any season 

ii. Support: from ברייתא  ( כשמואל הלכה  in this case) 

c. Tagential ruling:   שבת ר"ח אדר and ס"ת 3 – שבת ר"ח טבת are taken out 

i. 3 :ר"ח טבת בחול readings of ר"ח and final of חנוכה (contra inverse) 

d. If: ר"ח אדר falls out on פ' תצוה, read through beginning of כי תשא then repeat פ' שקלים 

e. If:  אדר ר"ח  falls out on פ' כי תשא, read entire פרשה and then repeat פ' שקלים 

3. If:  ר"ח אדר falls on ע"ש, read on  שבת prior to allow at least 2 weeks for (רב) שולחניים 

a. שמואל: read on ב' באדר: moneychangers don’t set up on Fridays in any case 

i. Note: parallels dispute between ר' שמעון בן אלעזר and רבי 

b. 2 :זכורnd week; if פורים falls out on ע"ש.. 

 read the week before :רב .1

 it’s timely ,טו since its ,שבת read on :שמואל .2

  read the week before ,שבת falls on פורים even if :הלכה .3

c. 3 :פרהrd week – the שבת immediately after פורים OR immediately before פ' החדש 

1. Depends: on the calendar configuration 

d. החדש (v5 ff): 4th week 

e. ברייתא: detailing all readings 

זכורת רהפט .1 : v6 ff 

פרההפטרת  .2 : v7 ff 

החדשהפטרת  .3 : v8 ff 

f. Next week: return to regular order 

אמי ר' .1 : to regular readings (during 4 weeks, no regular readings) 

ירמיה ר' .2 : to regular הפטרות (during 4 weeks, regular readings continue) 

g. Special days: פורים ,חנוכה  ,ר"ח, fasts, יוה"כ ,מעמדות) suspend regular readings 

1. Fasts: cannot read regular reading in morning, since that is time of public meeting per vv. 9-10 


