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17.07.09; 40b  ('משנה ז)   42a (סיום הפרק) 

  יח, ז ב"שמו :ֲה�ם ַעד ֲהִביֹאַתִני ִּכי ֵביִתי ּוִמי ה' ֲאֹדָני ָאֹנִכי ִמי ַוֹּיאֶמר ה' ִלְפֵני ַוֵּיֶׁשב ָּדִוד ַהֶּמֶל� ַוָּיֹבא .1

  ג, ח נחמיה :ַהּתֹוָרה ֵסֶפר ֶאל ָהָעם ָכל ְוָאְזֵני ְוַהְּמִביִנים ְוַהָּנִׁשים ָהֲאָנִׁשים ֶנֶגד ַהּיֹום ַמֲחִצית ַעד ָהאֹור ִמן ַהַּמִים ַׁשַער ִלְפֵני ֲאֶׁשר ָהְרחֹוב ִלְפֵני בוֹ  ַוִּיְקָרא .2

 ַהּתֹוָרה ֶאת ִּתְקָרא ִיְבָחר ֲאֶׁשר ַּבָּמקֹום ֱא�ֶהי� ה' ְּפֵני ֶאת ֵלָראֹות ִיְׂשָרֵאל ָכל ְּבבֹוא :ַהֻּסּכֹות ְּבַחג ַהְּׁשִמָּטה ְׁשַנת ְּבֹמֵעד ָׁשִנים ֶׁשַבע ִמֵּקץ ֵלאֹמר אֹוָתם ֹמֶׁשה ַוְיַצו .3
  יב-י, לא דברים :...ְוַהַּטף ְוַהָּנִׁשים ָהֲאָנִׁשים ָהָעם ֶאת ַהְקֵהל :ְּבָאְזֵניֶהם ִיְׂשָרֵאל ָּכל ֶנֶגד ַהֹּזאת

  טו, יז דברים :הּוא ָאִחי� �א ֲאֶׁשר ָנְכִרי ִאיׁש ָעֶלי� ָלֵתת תּוַכל �א ֶמֶל� ָעֶלי� ָּתִׂשים ַאֶחי� ִמֶּקֶרב ּבוֹ  ֱא�ֶהי� ה' ִיְבַחר ֲאֶׁשר ֶמֶל� ָעֶלי� ָּתִׂשים ׂשֹום .4

  ה, לב ישעיהו: ׁשֹועַ  ֵיָאֵמר �א ּוְלִכיַלי ָנִדיב ְלָנָבל עֹוד ִיָּקֵרא �א .5

  י, לג בראשית :ַוִּתְרֵצִני ֱא�ִהים ְּפֵני ִּכְרֹאת ָפֶני� ָרִאיִתי ֵּכן ַעל  ּ ִיכ ִמָּיִדי ִמְנָחִתי ְוָלַקְחּתָ  ְּבֵעיֶני� ֵחן ָמָצאִתי ָנא ִאם ָנא ַאל ַיֲעֹקב ַוֹּיאֶמר .6

  יג, לו איוב :ֲאָסָרם ִּכי ְיַׁשְּועּו �א ָאף ָיִׂשימּו ֵלב ְוַחְנֵפי .7

  כד, כד משלי :ְלֻאִּמים ִיְזָעמּוהּו ַעִּמים ִיְּקֻבהּו ָאָּתה ַצִּדיק ְלָרָׁשע ֹאֵמר .8

  ח, כג במדבר :ה' ָזַעם �א ֶאְזֹעם ּוָמה ֵאל ַקֹּבה �א ֶאֹּקב ָמה .9

  כג, כה בראשית :ָצִעיר ַיֲעֹבד ְוַרב ֶיֱאָמץ ִמְלֹאם ּוְלֹאם ִיָּפֵרדּו ִמֵּמַעִי� ְלֻאִּמים ּוְׁשֵני ְּבִבְטֵנ� גֹוִים ְׁשֵני ָלּה ה' ַוֹּיאֶמר .10

  כ, ה ישעיהו: ְלָמר ּוָמתֹוק ְלָמתֹוק ַמר ָׂשִמים ְלֹחֶׁש� ְואֹור ְלאֹור ֹחֶׁש� ָׂשִמים ָרע ְוַלּטֹוב טֹוב ָלַרע ָהֹאְמִרים הֹוי .11

  כד, ה ישעיהו :ִנֵאצּו ִיְׂשָרֵאל ְקדֹוׁש ִאְמַרת ְוֵאת ְצָבאֹות ה' ּתֹוַרת ֵאת ָמֲאסּו ִּכי ַיֲעֶלה ָּכָאָבק ּוִפְרָחם ִיְהֶיה ַּכָּמק ָׁשְרָׁשם ִיְרֶּפה ֶלָהָבה ַוֲחַׁשׁש ֵאׁש ְלׁשֹון ַקׁש ֶּכֱאֹכל ָלֵכן .12

  ו, כח ירמיהו :ַהֶּזה ַהָּמקֹום ֶאל ִמָּבֶבל ַהּגֹוָלה ְוָכל ה' ֵבית ְּכֵלי ְלָהִׁשיב ִנֵּבאתָ  ֲאֶׁשר ְּדָבֶרי� ֶאת ה' ָיֵקם ה' ַיֲעֶׂשה ֵּכן ָאֵמן ַהָּנִביא ִיְרְמָיה ַוֹּיאֶמר .13

 ֵאיֶנִּני ֶׁשֶקר ִיְרְמָיהּו ַוֹּיאֶמר :ֹנֵפל ַאָּתה ַהַּכְׂשִּדים ֶאל ֵלאֹמר ַהָּנִביא ִיְרְמָיהּו ֶאת ַוִּיְתֹּפׂש ֲחַנְנָיה ֶּבן ֶׁשֶלְמָיה ֶּבן ִיְרִאָּייה ּוְׁשמוֹ  ְּפִקֻדת ַּבַעל ְוָׁשם ִּבְנָיִמן ְּבַׁשַער הּוא ַוְיִהי .14
 יד- יג, לז ירמיהו: ַהָּׂשִרים ֶאל ַוְיִבֵאהּו ְּבִיְרְמָיהּו ִיְרִאָּייה ַוִּיְתֹּפׂש ֵאָליו ָׁשַמע ְו�א ַהַּכְׂשִּדים ַעל ֹנֵפל

  לד, טו איוב: ֹׁשַחד ָאֳהֵלי ָאְכָלה ְוֵאׁש ַּגְלמּוד ָחֵנף ֲעַדת ִּכי .15

  כא, מט ישעיהו: ֵהם ֵאיֹפה ֵאֶּלה ְלַבִּדי ִנְׁשַאְרִּתי ֲאִני ֵהן ִגֵּדל ִמי ְוֵאֶּלה ְוסּוָרה ֹּגָלה ְוַגְלמּוָדה ְׁשכּוָלה ַוֲאִני ֵאֶּלה ֶאת ִלי ָיַלד ִמי ִּבְלָבֵב� ְוָאַמְרְּת  .16

  ה, ז הושע: �ְצִצים ֶאת ָידוֹ  ָמַׁש� ִמָּיִין ֲחַמת ָׂשִרים ֶהֱחלּו ַמְלֵּכנּו יֹום .17

  טז, יג איוב: ָיבֹוא ָחֵנף ְלָפָניו �א ִּכי ִליׁשּוָעה ִלי הּוא ַּגם .18

  ז, קא תהלים: ֵעיָני ְלֶנֶגד ִיּכֹון �א ְׁשָקִרים ֹּדֵבר ְרִמָּיה ֹעֵׂשה ֵּביִתי ְּבֶקֶרב ֵיֵׁשב �א .19

  ה, ה תהלים: ָרע ְיגְֻר� �א ָאָּתה ֶרַׁשע ָחֵפץ ֵאל �א ִּכי .20

I 'ברכות כה"ג – משנה ז (on יוה"כ)  

a ס"ת handed from official to higher official until it is given to כה"ג  

i note: this doesn’t mean that we show deference to a student in the presence of his master – it is all כבוד כה"ג 

b כה"ג stands up to receive it 

i objection: only מלכי בית דוד are allowed to sit in עזרה (as per v. 1) 

ii answer: it was read on הר הבית (as per v. 2) or in the עזרת נשים 

c he reads from (אחרי מות) ויקרא טז, from (פרשת המועדות) ויקרא כג  

i objection: we aren’t allowed to jump from one text to another  

1 answer: as long as it’s a short enough break that while the תורגמן is translating, he can get to the new place 

2 objection: that rule applies to נביאים, not to תורה 

(a) rather: must always be “quick”; in תורה must also be same theme/topic; in נביאים, may be separate topic 

(b) note: we may not skip from one נביא to another, except within תרי עשר – but in sequence  

d he then rolls the ס"ת and holds it against his body (so as not to besmirch its repute since he’ll be reading by heart)  

e he then reads passage in (פרשת תמידין ומוספין) במדבר by heart 

i challenge: let him roll the ס"ת to במדבר and read from there 

ii answer: we don’t roll ס"ת publicly so as not to make צבור wait 

iii objection: let him read from another ס"ת 

iv answer: it casts aspersions on the validity of the first 

1 note: this only applies when the same person is reading – multiple readers may use different ספרים 

(a) practice: this is what we do whenever there is a different מפטיר (e.g. שבת ר"ח ,ד' פרשיות)  

f he then recites 8 ברכות –  

i תורה (as is said in בהכ"נ), ירושלים ,עם ישראל ,כהנים ,מקדש ,מחילת עוון ,הודאה ,עבודה 

ii follows with a general request of 'ה to hear our prayers, ending with שומע תפילה 

iii everyone then brings his own ס"ת and holds it up to show the beauty of the ספר 

II נה ח'מש   (הקהל) ברכת המלך – 

a on מוצאי יו"ט ראשון of סוכות, immediately after שמיטה (8th year)  

i Explanation of v. 3: need for all terms to clarify exact date of הקהל 

b They build a wooden platform, the ס"ת is handed from lower official to higher – until given to king (see above [ I a i]) 

c The king stands (see above, [I b] and takes the ס"ת, sits to read 

i Note: ) אגריפסII(  stood to read and was praised – in spite of v. 4 (king shouldn’t forgo his honor) ok in case of  מצוה  

ii when he got to v. 4, he wept – חכמים reassured him that he was a “brother”  

1 tangential discussion about flattery – vv. 5-16;  

(a) flatterers included among 4 groups not seeing the שכינה – vv. 17-20 

d list of selected readings from ספר דברים, followed by same ברכות made by כה"ג (save to substitute מחילת עוון with רגלים)  


