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10.4.5 

30b ('משנה ה)  32a ( המסכתסוף  )  
 

  כז ,כב ויקרא :ה'לַ  ִאֶּׁשה ְלָקְרַּבן ֶצהֵירָ  ָוָהְלָאה ַהְּׁשִמיִני ּוִמּיֹום ִאּמוֹ  ַּתַחת ָיִמים ִׁשְבַעת ְוָהָיה ִיָּוֵלד ִּכי ֵעז אוֹ  ֶכֶׂשב אוֹ  ׁשֹור )1
  ט ,טז דברים :ָׁשֻבעֹות ִׁשְבָעה ִלְסֹּפר ָּתֵחל ַּבָּקָמה ֶחְרֵמׁש ֵמָהֵחל ָל� ִּתְסָּפר ָׁשֻבֹעת ִׁשְבָעה )2
  כד ,כג ויקרא :ֹקֶדׁש ִמְקָרא ְּתרּוָעה ִזְכרֹון ַׁשָּבתֹון ֶכםלָ  ִיְהֶיה ַלֹחֶדׁש ְּבֶאָחד ַהְּׁשִביִעי ַּבֹחֶדׁש ֵלאֹמר ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ַּדֵּבר )3
  א ,טז ויקרא :ַוָּיֻמתּו ה' ִלְפֵני ְּבָקְרָבָתם ַאֲהֹרן ְּבֵני ְׁשֵני מֹות ַאֲחֵרי ֹמֶׁשה ֶאל ה' ַוְיַדֵּבר )4
  י ,ז במדבר :ַהִּמְזֵּבחַ  ִלְפֵני ָקְרָּבָנם ֶאת ַהְּנִׂשיִאם ַוַּיְקִריבּו ֹאתוֹ  חִהָּמׁשַ  ְּביֹום ַהִּמְזֵּבחַ  ֲחנַֻּכת ֵאת ַהְּנִׂשִאים ַוַּיְקִריבּו )5
  ח ,יז שמות :ִּבְרִפיִדם ִיְׂשָרֵאל ִעם ַוִּיָּלֶחם ֲעָמֵלק ַוָּיֹבא )6
  יא ,כח במדבר :ְּתִמיִמם ִׁשְבָעה ָׁשָנה ְּבֵני ְּכָבִׂשים ֶאָחד ִילְוַא ְׁשַנִים ָבָקר ְּבֵני ָּפִרים ַליֹקָוק ֹעָלה ַּתְקִריבּו ָחְדֵׁשיֶכם ּוְבָראֵׁשי )7
  מד ,כג ויקרא: ִיְׂשָרֵאל ְּבֵני ֶאל ה' ֹמֲעֵדי ֶאת ֹמֶׁשה ַוְיַדֵּבר )8
 ְוַאְלָמָנה ָיתֹום ִמְׁשַּפט ֹעֶׂשה :ֹׁשַחד ִיַּקח ְו�א ָפִנים ִיָּׂשא �א ֲאֶׁשר ְוַהּנֹוָרא ַהִּגֹּבר ַהָּגֹדל ָהֵאל ָהֲאֹדִנים ַוֲאֹדֵני ָהֱא�ִהים ֱא�ֵהי הּוא ֱא�ֵהיֶכם ה' ִּכי )9

 יח-יז ,י דברים :ְוִׂשְמָלה ֶלֶחם לוֹ  ָלֶתת ֵּגר ְוֹאֵהב

  טו:נז ישעיהו :ִנְדָּכִאים ֵלב ּוְלַהֲחיֹות ְׁשָפִלים רּוחַ  ְלַהֲחיֹות ּוחַ ר ּוְׁשַפל ַּדָּכא ְוֶאת ֶאְׁשּכֹון ְוָקדֹוׁש ָמרֹום ְׁשמוֹ  ְוָקדֹוׁש ַעד ֹׁשֵכן ְוִנָּׂשא ָרם ָאַמר ֹכה ִּכי )10

  ו-ה:סח תהלים:ָקְדׁשוֹ  ִּבְמעֹון ֱא�ִהים ַאְלָמנֹות ְוַדַּין ְיתֹוִמים ֲאִבי :ְלָפָניו ְוִעְלזּו ְׁשמוֹ  ְּבָיּה ָּבֲעָרבֹות ָלֹרֵכב ֹסּלּו ְׁשמוֹ  ַזְּמרּו ֵלא�ִהים ִׁשירּו )11

  כה ,לג ירמיהו :ָׂשְמִּתי �א ָוָאֶרץ ָׁשַמִים ֻחּקֹות ָוָלְיָלה יֹוָמם ְבִריִתי �א ִאם ה' ַמרָא ֹּכה )12

  ח ,טו בראשית :ִאיָרֶׁשָּנה ִּכי ֵאַדע ַּבָּמה ה' ֲאֹדָני ַוֹּיאַמר )13

  יא ,ג משלי :ְּבתֹוַכְחּתוֹ  ָּתֹקץ ְוַאל ִּתְמָאס ַאל ְּבִני ה' מּוַסר )14

  כג ,יב א מלכים :ֵלאֹמר ָהָעם ְוֶיֶתר ּוִבְנָיִמין ְיהּוָדה ֵּבית ָּכל ְוֶאל ְיהּוָדה ֶמֶל� ְׁש�ֹמה ֶּבן ְרַחְבָעם ֶאל ֱאֹמר )15

  כא ,ל וישעיה :ַתְׂשְמִאילּו ְוִכי ַתֲאִמינּו ִּכי בוֹ  ְלכּו ַהֶּדֶר� ֶזה ֵלאֹמר ֵמַאֲחֶרי� ָדָבר ִּתְׁשַמְעָנה ְוָאְזֶני� )16

  כה ,כ יחזקאל :ָּבֶהם ִיְחיּו �א ּוִמְׁשָּפִטים טֹוִבים �א ֻחִּקים ָלֶהם ָנַתִּתי ֲאִני ְוַגם )17

 

I.  המשנה : readings for various festivals (as per v. 8) 

a. פסח: v1 ff. (משך תורא קדיש בכספא פסל במדברא שלח בוכרא)  

פטרותה .1 יאשיהו, שירת דוד, עוד היוםפסח יהושע, פסח   :  

b. שבועות: v2 ff. (בחדש השלישי, כל הבכור); חבקוקיחזקאל, תפילה למרכבת  – הפטרות  

c. השנהאש ר : v3 ff. (וה' פקד, עקידת יצחק) – הבן יקיר לי אפרים חנה, – הפטרות  

d. כ"והי : v4 ff – כה אמר רם ונשא :הפטרה  (tangent – 'ה’s nobility always mentioned with His humility – vv. 9-11) 

 יונה – הפטרה and עריות :מנחה .1

e. סוכות: v1 ff (both days); rest of זכריה יד, אז יקהלו אל המלך שלמה :הפטרות ;קרבנות – חג 

f.  עצרתשמיני  ויהי ככלות שלמה, ויעמוד שלמה :הפטרות – כל הבכור, וזאת הברכה :

g.  המועדשבת אומר אלי... ראה אתה : היבשותהעצמות  – הפטרות ;   (סוכות) גוג ומגוג ;(פסח) 

h. חנוכה: v5 ff – זכריהנרות  – הפטרות  and נרות שלמה (if there’s a 2nd שבת חנוכה)  

i. פורים: v6 ff 

j. ח"ר : v7 ff –  ח"ערהפטרת חדשמחר  –  ח"הפטרת ר ; מדי חדש והיה –   

באבות הפטר .1 ח אב"ר : ומועדיכם שנאה נפשיחדשיכם  –  ב"ת ; אסיפםאסף  –   ( ת"הקר ץבארונושנתם  –  )  

k. עמדותמ  as per vv. 12-13 מעשה בראשית :

l. ברכות וקללות :תעניות (i.e. תוכחה)  

1. Rule: we don’t stop in the middle (as per v14) – begin before תוכחה and end after (so that ברכה is 

said on non-קללה verses) 

a. בייא : only applies to תוכחה in ספר ויקרא – said in plural, from 'תוכחה) ה in ספר דברים said in 

singular – by משה רבנו) 

עזראקנת ת .2 : to read תוכחות in ויקרא before שבועות (time of judgment for fruit) and תוכחה in 

 !let the year and its curses be done with :ראש השנה before ספר דברים

II. Disputes between ר"מ ור' יהודה regarding קרה"ת 

a. ת"קרה : on ה ום ב ויוםי  is progressive (ר"מ) or static (ר"י) 

b. הספרתיחת פ : Close ס"ת for (ר"מ) ברכות – so people won’t think the ברכות written there; open (ר"י) no concern 

III. Various הלכות regarding הגבהת התורה and proper method of study and holding ס"ת 
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