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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום ג'
תורה -

דברים פרק ד'

ֻלכֶ ם הַ ּיוֹ ם) :ד( וְ אַ ּ ֶתם הַ ְ ּדבֵ ִקים ַּביהֹוָ ה
)ד( וְ אַ ּ ֶתם הַ ְ ּדבֵ ִקים ַּביהֹוָ ה אֱ לֹהֵ יכֶ ם חַ יִ ּים ּכ ְ ּ
אלֹהֵ יכֶ ם חַ יִ ּים ּ ֻכ ְ ּלכֶ ם הַ ּיוֹ ם) :ד( וְ אַ ּתוּן ְ ּדאַ ְד ּ ֶב ְק ּתוּן ְּב ַדחַ ְל ּ ָתא ַדיְ ָי אֱלָ הֲ כוֹ ן קַ ּי ִָמין כּ ו ְּלכוֹ ן יוֹ ָמא ֵ ּדין:
ֱ

עון
ובינ ְַתכֶ ם ְל ֵעינֵי הָ ַע ּ ִמים ׁ ֶ
יתם ִּכי ִהוא חָ ְכ ַמ ְתכֶ ם ּ ִ
וש ַמ ְר ּ ֶתם וַ עֲ שִׂ ֶ
)ה ( ּ ׁ ְ
אֲשר יִ ְׁש ְמ ּ
וש ַמ ְר ּתֶ ם
רו ַרק ַעם חָ כָ ם וְ נָבוֹ ן הַ ּגוֹ י הַ ּגָ דוֹ ל הַ זֶּה) :ה( ּ ְׁ
אֵ ת ָּכל הַ חֻ ִ ּקים הָ אֵ ֶּלה וְ אָ ְמ ּ
עון אֵ ת ָּכל הַ חֻ ִ ּקים הָ אֵ ּלֶ ה
יתם ִּכי ִהוא חָ ְכ ַמ ְתכֶ ם ּ ִ
וַ עֲ שִׂ ֶ
ובינ ְַתכֶ ם ְל ֵעינֵי הָ ַע ּ ִמים אֲ ׁ ֶשר יִ ְׁש ְמ ּ
רו ַרק ַעם חָ כָ ם וְ נָבוֹ ן הַ ּגוֹ י הַ ּגָ דוֹ ל הַ זֶּה) :ה( חֲזוֹ ְ ּדאַ ּ ֵל ִפית י ְָתכוֹ ן ְקי ַָמ ּיָא וְ ִדי ַנ ּיָא ְּכ ָמא ִדי פַ ְ ּק ַדנִ י יְ ָי
וְ אָ ְמ ּ
אֱלָ הָ י ְל ֶמ ְע ַּבד ּ ֵכן ְּבגוֹ אַ ְר ָעא ִ ּדי אַ ּתוּן ַע ִ ּלין ּ ַת ּ ָמן ְל ֵמ ְיר ַת ּה:

עון
ובינ ְַתכֶ ם ְל ֵעינֵי הָ ַע ּ ִמים ׁ ֶ
יתם ִּכי ִהוא חָ ְכ ַמ ְתכֶ ם ּ ִ
וש ַמ ְר ּ ֶתם וַ עֲ שִׂ ֶ
)ו( ּ ְׁ
אֲשר יִ ְׁש ְמ ּ
וש ַמ ְר ּתֶ ם
רו ַרק ַעם חָ כָ ם וְ נָבוֹ ן הַ ּגוֹ י הַ ּגָ דוֹ ל הַ זֶּה) :ו( ּ ְׁ
אֵ ת ָּכל הַ חֻ ִּקים הָ אֵ ֶּלה וְ אָ ְמ ּ
עון אֵ ת ָּכל הַ חֻ ִ ּקים הָ אֵ ּלֶ ה
יתם ִּכי ִהוא חָ ְכ ַמ ְתכֶ ם ּ ִ
וַ עֲ שִׂ ֶ
ובינ ְַתכֶ ם ְל ֵעינֵי הָ ַע ּ ִמים אֲ ׁ ֶשר יִ ְׁש ְמ ּ
אֲרי ִהיא חָ ְכ ַמ ְתכוֹ ן וְ סו ְּכ ְל ָתנו ְּתכוֹ ן
רו ַרק ַעם חָ כָ ם וְ נָבוֹ ן הַ ּגוֹ י הַ ּגָ דוֹ ל הַ זֶּה) :ו( וְ ִת ְּטרוּן וְ ַת ְע ְּבדוּן ֵ
וְ אָ ְמ ּ
ְל ֵעינֵי ַע ְמ ַמ ָ ּיא ִ ּדי יִ ְׁש ְמעוּן יָת ָּכל ְקי ַָמ ּיָא הָ ִא ּ ֵלין וְ י ְֵמרוּן ְלחוֹ ד ַעם חַ ִּכים וְ סו ְּכלָ ָתן ַע ּ ָמא ַר ָּבא הָ ֵדין:

נו
)ז( ִּכי ִמי גוֹ י ּגָ דוֹ ל א ׁ ֶ
ינו ְּבכָ ל קָ ְראֵ ּ
ֲשר לוֹ ֱאל ִֹהים ְקר ִֹבים אֵ לָ יו ַּכיהֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
נו אֵ לָ יו) :ז(
ינו ְ ּבכָ ל קָ ְראֵ ּ
אֵ לָ יו) :ז( ִּכי ִמי גוֹ י ּגָ דוֹ ל אֲ ׁ ֶשר לוֹ ֱאל ִֹהים ְקר ִֹבים אֵ לָ יו ַּכיהֹוָ ה ֱאלֹהֵ ּ
אֲרי ָמן ַעם ַרב ִ ּדי לֵ ּה אֱלָ הָ א קָ ִריב לֵ ּה ְלקַ ָּבלָ א צְ לוֹ ֵת ּה ְּב ִע ַ ּדן ַע ְק ֵת ּה ַּכיְ ָי אֱלָ הָ נָא ְּבכָ ל ִע ָ ּדן ַ ּדאֲ נ ְַחנָא ְמצַ ִ ּלין
ֵ
קֳדמוֹ ִהי:
ָ

יקם ְּככֹל הַ ּתוֹ ָרה הַ זֹּאת אֲ ׁ ֶשר
ומ ְׁש ּ ָפ ִטים צַ ִ ּד ִ
ֲשר לוֹ חֻ ִּקים ּ ִ
ומי ּגוֹ י ּגָ דוֹ ל א ׁ ֶ
)ח( ּ ִ
יקם ְּכ ֹכ ל
ומ ְׁש ּפָ ִטים צַ ִ ּד ִ
ומי ּגוֹ י ּגָ דוֹ ל אֲ ׁ ֶשר לוֹ חֻ ִּקים ּ ִ
ֹתן ִל ְפנֵיכֶ ם הַ ּיוֹ ם) :ח( ּ ִ
אָ ֹנ ִכי נ ֵ
ֲשר אָ ֹנ ִכי ֹנ ֵתן ִל ְפנֵיכֶ ם הַ ּיוֹ ם:
הַ ּתוֹ ָרה ַהזֹּאת א ׁ ֶ

יטין ְּככֹ ל
)ח( ו ָּמן ַעם ַרב ִ ּדי לֵ ּה ְקי ִָמין וְ ִדינִ ין קַ ּ ִׁש ִ

אוֹ ַריְ ָתא הָ ָדא ִ ּדי אֲ נָא יָהֵ ב קֳ ָד ֵמיכוֹ ן יוֹ ָמא ֵדין:

רש"י
)ו( ושמרתם  -זו משנה :ועשיתם  -כמשמעו:
כי היא חכמתכם ובינתכם וגו'  -בזאת
תחשבו חכמים ונבונים לעיני העמים:

נביא

)ח( חקים ומשפטים צדיקים  -הגונים
ומקובלים:

– ישעיה פרק מ' יא'-טו'

ובחֵ יקוֹ יִ ּ ָ ׂשא ָעלוֹ ת יְ נַהֵ ל:
ְּכרֹעֶ ה עֶ ְדרוֹ יִ ְר ֶעה ִּבזְ רֹעוֹ יְ קַ ּ ֵבץ ְטלָ ִאים ּ ְ

)יא(
דעדרה רעי בדרעה מכנש אמרין ובחינה מסובר רכיכין מיניקתא בניח מדבר:

)יא( כרעיא

)יב( ִמי ָמ ַדד ְּב ׁ ָשעֳ לוֹ ַמיִ ם וְ ׁ ָש ַמיִ ם ַּבזּ ֶֶרת ִּת ּ ֵכן וְ כָ ל ַּב ּ ׁ ָש ִל ׁש עֲ פַ ר הָ אָ ֶרץ וְ ׁ ָשקַ ל
ַּב ּ ֶפלֶ ס הָ ִרים ּוגְ בָ עוֹ ת ְּ
במֹאזְ נָיִ ם) :יב( מן אמר אלין קים אמר ועבד דכל מי עלמא חשיבין
קדמוהי כטפא בשעולא ומשחת שמיא כאלו בזירתא מתקנין ועפרא דארעא כאלו במכילא אתכל וטוריא
כאלו מתקל תקילין ורמתא כד במוזניא:

נו:
יש עֲ צָ תוֹ יוֹ ִד ֶ
רוחַ יְ הֹוָ ה וְ ִא ׁ
יע ּ ּ
ִמי ִת ּ ֵכן אֶ ת ּ

)יג(
נבייא הלא יי וצדיקיא עבדי מימרה פתגמי רעותה הודעינון:

)יג( מן תקין ית רוח קודשא בפום כל
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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום ג'
בונוֹ ת
הו ְּבאֹ ַרח ִמ ְׁש ּ ָפט וַ יְ לַ ּ ְמ ֵדה ּו ַד ַעת וְ ֶד ֶר ְך ְּת ּ
ֵהו וַ יְ לַ ּ ְמ ֵד ּ
)יד( אֶ ת ִמי נוֹ ַעץ וַ יְ ִבינ ּ
נו) :יד( להון דבעון מן קדמוהי אסבר חוכמא ואלפינון אורח דדין ויהב לבניהון אוריתא ואורח
יוֹ ִד ֶ
יע ּ ּ
דסוכלתנו לבני בניהון הודעינון:

בו הֵ ן ִאיִ ּים ַּכ ַ ּדק יִ ּטוֹ ל:
הֵ ן ּגוֹ יִ ם ְּכ ַמר ִמ ְ ּד ִלי ּ ְ
וכ ׁ ַשחַ ק מֹאזְ נַיִ ם נֶחְ ׁ ָש ּ

)טו(
עממיא כטפא מדול וכעיול מוזניא חשיבין הא נגותא כדוקא דפרח:

)טו( הא

רש"י
)יא( כרועה  -אשר עדרו ירעה בזרועו מקבץ
טלאים ובחיקו נושאם .עלות ינהל -
מיניקתא בניח מדבר ,הצאן המניקות .ינהל -
כמו מנהל:
)יב( מי מדד וגו'  -כל זה היה בו כח לעשות
וכ"ש שיש בו כח לשמור הבטחות הללו.
בשעלו  -בהליכתו שנא' דרכת בים סוסיך
)חבקוק ג( ,בשעלו כמו )במדבר כב( במשעול
הכרמים שביל ,ד"א שעל שם כלי הוא וכן
בשעלי שעורים )יחזקאל יג( .תכן -
אמולאי"ר בלע"ז לשון מדה ומנין כמו ותוכן
לבנים תתנו )שמות ה( .וכל בשליש  -ומדד
בשלישיו' שליש מדבר שליש ישוב שליש ימי'
ונהרות ,ל"א בשליש מגודל עד אמה שלישי
לאצבעות ,ומנחם פי' שהוא שם כלי וכן
ותשקמו בדמעות שליש )תהלים ס( .ושקל
בפלס הרים  -הכל לפי הארץ הר כבד תקע
בארץ קשה והקלים בארץ רכה:
)יג( מי תכן  -את רוח הקודש בפי הנביאים
ה' תכנו וכדאי הוא להאמן .ואיש עצתו
יודיענו  -רוחו כן ת"י ולפי משמעו ואיש
עצתו מוסב לראש המקרא מי תכן את רוחו
ומי איש עצתו אשר יודיענו להקב"ה עצה:

כתובים

)יד( את מי נועץ ויבינהו  -את מי מן
העכו"ם נועץ כמו שנועץ עם הנביאי' כמו
שנא' באברהם וה' אמר המכסה אני
מאברהם )בראשית כו( וגו' .ויבינהו וילמדהו
באורח משפט  -את מי מן העכו"ם עשה כן
שלמדו חכמה כמו שעשה לאברהם שנתן לב
להכירו מאליו ולהבין בתור' שנא' וישמור
משמרתי ואומר למען אשר יצוה )בראשית יח(
וגו' וכליותיו היו נובעות חכמה שנא' אף
לילות יסרוני כליותי )תהלים טז() .את מי
נועץ ויבינהו  -האיש להקב"ה הן כל גוים
לפניו כמר מדלי ואיך ילמדו לו(:
)טו( הן גוים כמר מדלי  -העכו"ם
הממאנים להכיר את בוראם ואין חשובין לו
להעמיד מהם לנביאים לגלות סודו .כמר
מדלי  -כטיפה מרה המטפטפת משולי הדלי
ומשקע טנופת המים ורוקבין העץ,
לימוניד"א בלע"ז .וכשחק מאזנים -
שהנחוש' מעלה עיפוש ומשתחק .כדק  -אבק
דק .יטול  -כאבק הנישא ועולה על ידי רוח
כדק אשר ינטל:

– תהילים פרק עד' יח'-כב'

אֲצו ְׁש ֶמ ָך:
זְ כָ ר זֹאת אוֹ יֵב חֵ ֵרף יְ הֹוָ ה וְ ַעם נָבָ ל נִ
ּ

)יח(
ועמא טפשא דרחיקו שמך:

)יח( אדכר דא בעיל דבבא מגדף יי

אַ ל ִּת ּ ֵתן ְלחַ יַּת נֶפֶ ׁש ּתוֹ ֶר ָך חַ יַּת עֲ נִ יּ ָ
ֶיך אַ ל ִּת ְׁש ַּכח לָ נֶצַ ח:

)יט(
מזריא דמתילין לחיות ברא נפשת מאלפי אוריתך חייהון דעניך לא תתנשי לעלמין:

ֲש ּ ֵכי אֶ ֶרץ נְאוֹ ת חָ ָמס:
או ַמח ׁ ַ
הַ ֵּבט לַ ְּב ִרית ִּכי ָמ ְל ּ

)כ(
ארום אתמליאו בניהון חשוכא פריס על ארעא ואוניאותא וחטופין:

)יט( לא תמסור לפלחי

)כ( אסתכל לקימא דגזרתא לאבהתן
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לו ְׁשמֶ ָך:
)כא( אַ ל י ָׁשֹב ַ ּד ְך נִ ְכלָ ם ָענִ י וְ אֶ ְביוֹ ן יְ הַ ְל ּ

)כא( לא יתוב מסכן מכסיף עניא וחשוכא

ישבחון שמך:

קומה אֱ ל ִֹהים ִריבָ ה ִריבֶ ָך זְ ֹכר חֶ ְר ּ ָפ ְת ָך ִמנִּ י נָבָ ל ָּכל הַ ּיוֹ ם:
ּ ָ

)כב(
מצותך אדכר קלנא דעמך מן מלכא טפשא כל יומא:

)כב( קום אלהא נצי

רש"י
)יח( זכר זאת אויב וגו'  -ואחרי שכל
תשועתנו בך זכור זאת אשר האויב חרף אותך
בהשמידו אותנו:
)יט( אל תתן לחית  -לגדודי האומות כמו
)שמואל ב כ"ג( ויאספו פלשתים לחיה .נפש
תורך  -תור שלך וי"ת לשון תורים ובני יונה
התור הזה משמת הזכר בן זוגה אינה מזדווגת
לאחר אף ישראל לא החליפוך באל אחר

משנה

אע"פ שרחקת מהם והיו כאלמנה .חית ענייך
 נפש ענייך:)כ( הבט לברית  -אשר כרת את אבותינו.
נאות חמס  -נוה חמס לשון מדור:
)כא( אל ישוב דך נכלם  -אל ישוב דך
מלפניך בתפילתו נכלם:
)כב( חרפתך  -גדופיך כמו זאת אויב חרף:

 -סוטה פרק ג'

)א( הָ יָה נוֹ טֵ ל אֶ ת ִמנְחָ ָת ּה ִמ ּתוֹ ְך ְּכ ִפיפָ ה ִמצְ ִרית וְ נוֹ ְתנ ָּה ְלתוֹ ְך ְּכלֵ י ׁ ָש ֵרת,
ומנִ יפָ ּה:
וְ נוֹ ְתנָהּ ַעל י ָָד ּה .וְ ֹכהֵ ן ַמנִּ יחַ יָדוֹ ִמ ּ ַת ְח ּ ֶתיהָ ּ ְ
רע"ב ) -א( היה נוטל  -בעלה את המנחה,
שאין מצות כהונה במנחות אלא מקמיצה
ואילך .והגשה נמי תחילת קמיצה היא שאין זר
קרב למזבח .אבל קדושי כלי ויציקה ובלילה,
במנחות הטעונות שמן ,כשר בזר :ונותנה על
ידה  -להניף :וכהן מניח ידו תחתיה -

שנאמר בשלמים )ויקרא ז( ידיו תביאנה,
ונאמר במנחת סוטה )במדבר ה( ולקח הכהן
מיד האשה ,מה בשלמים כהן מניח ידו תחת
יד הבעלים ומניף ,כך במנחת סוטה כהן
מניח ידו תחת יד האשה ומניף:

יש ,קָ ַמץ וְ ִה ְק ִטיר ,וְ הַ ּ ְׁשאָ ר ֶנאֱכָ ל לַ כּ ֹהֲ נִ ים .הָ יָה ַמ ְׁשקָ ּה וְ אַ חַ ר ָּכ ְך
)ב( הֵ נִ יף וְ ִהגִּ ׁ
ְ
ַמ ְק ִריב אֶ ת ִמנְ חָ ָת ּהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרַ ,מ ְק ִריב אֶ ת ִמנְ חָ ָת ּה וְ אַ חַ ר ָּכך הָ יָה
ַמ ְׁשקָ ּהֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )במדבר ה( וְ אַ חַ ר י ְַׁשקֶ ה אֶ ת הָ ִא ּ ׁ ָשה אֶ ת הַ ּ ָמיִ םִ .אם ִה ְׁשקָ ּה וְ אַ חַ ר
ָּכ ְך ִה ְק ִריב אֶ ת ִמנְ חָ ָת ּהְּ ,כ ׁ ֵש ָרה:
רע"ב ) -ב( והגיש  -לקרן מערבית
דרומית :והשאר נאכל לכהנים  -שכל
הנקמצות שייריהן נאכלים :היה משקה ואחר
כך מקריב את מנחתה  -תלתא קראי כתיבי.
והשקה קמא ,ואחר ישקה ,והשקה בתרא.
והשקה קמא ,לגופיה ,שמשקה אחר שנמחקה
המגילה קודם הקטרת המנחה .ואחר ישקה,
אע"ג דמשמע דוקא ,על כרחיך מקרא
האמור ראשון נדרש לגופו ,ומקראות יתירות
האמורות אחריו ניתנו לידרש ,הלכך ואחר
ישקה אע"פ שנכתב אחר הקטרת המנחה

אקודם הקטרה קאי ,ואמחיקה הכתובה
למעלה קאי ,וקאמר דאם לא נמחקה יפה
ועדיין רישומן של אותיות ניכר לא ישקנה.
והשקה בתרא ,לאשמועינן שאם נמחקה
המגילה ואמרה איני שותה ,מערערין אותה
ומשקין אותה בעל כרחה :רבי שמעון אומר
מקריב את מנחתה ואחר כך משקה  -על
כרחך ואחר ישקה דוקא הוא ודוקא כתביה
לאחר הקטרה .והשקה קמא ,שאם בדיעבד
השקה ואחר כך הקריב מנחתה ,כשרה.
והשקה בתרא ,שאם נמחקה המגילה ואמרה
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איני שותה ,מערערין אותה ומשקין אותה

בעל כרחה .ואין הלכה כר"ש:

ומנְ חָ ָת ּה
נִמחֲקָ ה הַ ּ ְמגִ ָּלה אָ ְמ ָרה אֵ ינִ י ׁשוֹ ָתהְ ,מגִ ָּל ָת ּה נִגְ ֶנזֶתִ ּ ,
)ג( ַעד ׁ ֶשלּ ֹא ְ
ִמ ְת ּ ַפזּ ֶֶרת ַעל הַ ָ ּד ׁ ֶשן .וְ אֵ ין ְמגִ ָּל ָת ּה ְּכ ׁ ֵש ָרה ְלהַ ּ ְׁשקוֹ ת ָּב ּה סוֹ ָטה אַ חֶ ֶרת .נִ ְמחֲקָ ה
ומנְ חָ ָת ּה ִמ ְת ּ ַפזּ ֶֶרת ַעל הַ ָ ּד ׁ ֶשן.
הַ ּ ְמגִ ָּלה וְ אָ ְמ ָרה ְט ֵמאָ ה אָ נִ י ,הַ ּ ַמיִ ם נִ ְׁש ּ ָפ ִכין ּ ִ
ומ ְׁש ִקין אוֹ ָת ּה ְּב ַעל
נִ ְמחֲקָ ה הַ ּ ְמגִ ָּלה וְ אָ ְמ ָרה אֵ ינִ י ׁשוֹ ָתהְ ,מ ַע ְרעֲ ִרים אוֹ ָת ּה ּ ַ
ָּכ ְרחָ ּה:
רע"ב ) -ג( מגילתה נגנזת  -בצד ההיכל:
ומנחתה מתפזרת על הדשן  -ונשרפת על
בית הדשן שהיה בעזרה ששורפים שם פסולי
קדשי קדשים ,דהואיל וקדשה בכלי שרת
טעונה שריפה בעזרה :ואין מגילתה כשרה
להשקות ]בה[ סוטה אחרת  -דבעינן כתיבה

לשמה ,דכתיב )שם( ועשה לה הכהן ,כל
עשייתה לשמה :המים נשפכים  -דכיון
דאמרה טמאה אני ,בדוקה ועומדת היא.
ומים המרים לא נתנו אלא לברר בהם את
הספק :מערערים אותה  -דדלמא טהורה
היא ,ומחמת בעיתותא קאמרה:

)ד( אֵ ינ ָּה ַמ ְס ּ ֶפקֶ ת ִל ְׁש ּתוֹ ת ַעד ׁ ֶש ּ ָפנֶיהָ מוֹ ִריקוֹ ת וְ ֵעינֶיהָ בּ וֹ ְלטוֹ ת וְ ִהיא
יאוהָ (ֶ ׁ ,שלּ ֹא ְת ַט ּ ֵמא אֶ ת הָ עֲ ז ָָרה.
יאוהָ )הוֹ צִ ּ
ִמ ְת ַמ ֵּלאת גִּ ִידין ,וְ הֵ ם אוֹ ְמ ִרים הוֹ צִ ּ
כות
כות ּתוֹ לָ ה ׁ ָשנָה אַ חַ ת ,י ֵׁש זְ ּ
כות ,הָ יְ ָתה תוֹ לָ ה לָ ּה .י ֵׁש זְ ּ
ִאם י ֶׁש לָ ּה זְ ּ
לש ׁ ָשנִ יםִ .מ ָּכאן אוֹ ֵמר ּ ֶבן ַע ּזַאי ,חַ יָּב
כות ּתוֹ לָ ה ׁ ָש ׁ
ּתוֹ לָ ה ְׁש ּ ֵתי ׁ ָשנִ ים ,י ֵׁש זְ ּ
כות ּתוֹ לָ ה לָ ּהַ .ר ִּבי
אָ ָדם ְללַ ּ ֵמד אֶ ת ִּב ּתוֹ ּתוֹ ָרהֶ ׁ ,ש ִאם ִּת ְׁש ּ ֶתהֵ ּ ,ת ַדע ׁ ֶשהַ זְ ּ ּ
לותַ .ר ִּבי
אֱל ֶ
ִ
יעזֶר אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ְמלַ ּ ֵמד אֶ ת ִּב ּתוֹ ּתוֹ ָרהְּ ,כ ִאלּ ּו ְמלַ ּ ְמ ָד ּה ִּת ְפ ּ
הוא הָ יָה
לות ִמ ִּת ְׁש ָעה קַ ִּבין ּופְ ִר ׁ
יְ הוֹ ׁ ֻ
יש ּותּ .
ש ַע אוֹ ֵמר ,רוֹ צָ ה ִא ּ ׁ ָשה ְּבקַ ב וְ ִת ְפ ּ
רושין ,הֲ ֵרי אֵ לּ ּו
ומכּ וֹ ת ּ ְפ ּ ִׁ
רושהַ ּ ,
רום ,וְ ִא ּ ׁ ָשה פְ ּ ׁ ָ
אוֹ ֵמר ,חָ ִסיד ׁשוֹ טֶ ה ,וְ ָר ׁ ָשע ָע ּ
ְמכַ ֵּלי עוֹ לָ ם:
רע"ב ) -ד( אינה מספקת לשתות וכו' -
בגמרא מוכיח דמתניתין ר' עקיבא היא דסבר
כר"ש דאמר מקריב מנחתה ואח"כ משקה
אותה ,דכמה דלא קרבה מנחתה לא בדקי לה
מיא ,דכתיב )במדבר ה( מנחת זכרון מזכרת
עון :מתמלאת גידים  -מתוך שבשרה נפוח
נראית כמלאה גידים :שלא תטמא את
העזרה  -לא מטומאת מת קאמר ,אלא שלא
תפרוס נדה ותטמא שער נקנור ועזרת נשים
שתצא דרך שם ,שנדה וזבה אסורין לכנוס
בהר הבית .אבל המת עצמו מותר להכניסו
להר הבית ולשער נקנור שלא נתקדשו
בקדושת העזרה :יש לה זכות וכו'  -בגמרא
מפרש דזכות דתורה הוא דתולה לה שהוליכה
בניה לבית הספר והמתינה לבעלה שיצא חוץ
לעיר לעסוק בתורה :כאילו מלמדה תפלות
 חבור משכב אנשים .שמתוך התורה היאמבינה ערמימות ועושה דבריה בהצנע.

כדכתיב )משלי ח'( אני חכמה שכנתי ערמה:
רוצה אשה בקב  -ליזון מזונות מועטים,
ויהא תשמיש מצוי לה :מתשעה קבין ופרישות
 לפרוש מן התשמיש ,הלכך אין טובשתלמוד תורה :חסיד שוטה  -מפרש בגמרא
כגון דטבעה אשה בנהר ואמר לאו אורח
ארעא לאסתכולי באתתא ולאצולה :רשע
ערום  -כגון המטעים דבריו לדיין קודם
שיבא בעל דין חבירו .ומשנפתחו בלב הדיין
שערי זכות לדברי זה ,קשה לסלקן ,והרי
רשעתו וערמתו של זה שעבר על לא תשיא
שמע שוא )שמות כ"ג( :ואשה פרושה  -כגון
אשה כשפנית שהיתה עוצרת רחם הנשים
היולדות בכשפיה ובשעה שהיתה היולדת
מקשה בלדתה היתה אומרת אלך ואתפלל
אולי תקובל תפלתי וסותרת כשפיה ויולדת:
ומכות פרושים  -שמכה עצמו להראות שהוא
עניו וצנוע ,כגון שמהלך עקב בצד גודל ואינו
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מרים רגלו מן הארץ ומתוך כך מנקף
אצבעותיו באבנים ,והוא שנקרא בגמרא פרוש
נקפי .או מי שעושה עצמו כעוצם עיניו שלא
להסתכל בנשים ,ומתוך כך מכה ראשו בכותל

ויוצא ממנו דם ,והוא הנקרא פרוש קוזאי,
כלומר שמקיז דם מראשו מחמת פרישותו:
הרי אלו מכלי העולם  -שרוצים להראות
לבריות שהם חסידים ואין תוכם כברם:

כות
כות ּתוֹ לָ ה בַ ּ ַמיִ ם הַ ּ ָמ ִרים .וְ ִאם אַ ּ ָתה אוֹ ֵמר ,הַ זְ ּ ּ
)ה( ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אֵ ין זְ ּ
ּתוֹ לָ ה בַ ּ ַמיִ ם הַ ְמאָ ְר ִריםַ ,מ ְדהֶ ה אַ ּ ָתה אֶ ת הַ ּ ַמיִ ם ִּבפְ נֵי כָ ל הַ ּנ ִָׁשים הַ ּ ׁשוֹ תוֹ ת,
תו ׁ ֶשאוֹ ְמ ִרים ְט ֵמאוֹ ת הֵ ן אֶ ָּלא
ּומוֹ צִ יא אַ ּ ָתה ׁ ֵשם ַרע ַעל הַ ְּטהוֹ רוֹ ת ׁ ֶש ּ ׁ ָש ּ
כות ּתוֹ לָ ה בַ ּ ַמיִ ם הַ ְמאָ ְר ִרים ,וְ אֵ ינ ָּה יוֹ לֶ ֶדת
כותַ .ר ִּבי אוֹ ֵמר ,הַ זְ ּ ּ
ׁ ֶש ּ ָת ְל ָתה לָ הֶ ן זְ ּ
יתה:
וְ אֵ ינָהּ ַמ ְׁש ַּבחַ ת ,אֶ ָּלא ִמ ְתנַוְ ּ נָה וְ הוֹ לֶ כֶ ת ,לַ ּסוֹ ף ִהיא ֵמ ָתה ְּבאוֹ ָת ּה ִמ ָ
רע"ב ) -ה( מדהה אתה את המים -
מחסר ומחשיך .הגוון החסר נקרא דיהה
בלשון משנה:

מתנוונה והולכת  -נחלית והולכת:

)ו( נִ ְט ֵמאת ִמנְ חָ ָת ּה ַעד ׁ ֶשלּ ֹא קָ ְד ׁ ָשה בַ ּ ֶכ ִלי ,הֲ ֵרי ִהיא ְּככָ ל הַ ּ ְמנָחוֹ ת וְ ִת ּ ָפ ֶדה,
ש ֵרף .וְ אֵ לּ ּו ׁ ֶש ּ ִמנְ חוֹ ֵתיהֶ ן
וְ ִאם ִמ ּ ׁ ֶשקָ ְד ׁ ָשה בַ ּ ֶכ ִלי ,ה ֲֵרי ִהיא ְּככָ ל הַ ּ ְמנָחוֹ ת וְ ִת ּ ָ ׂ
או לָ ּה עֵ ִדים ׁ ֶש ִהיא ְט ֵמאָ ה ,וְ הָ אוֹ ֶמ ֶרת
נִ שְׂ ָרפוֹ ת ,הָ אוֹ ֶמ ֶרת ְט ֵמאָ ה אֲנִי לָ ְך ,וְ ׁ ֶש ָּב ּ
אֵ ינִ י ׁשוֹ ָתה ,וְ ׁ ֶש ַּב ְעלָ הּ אֵ ינוֹ רוֹ צֶ ה ְלהַ ְׁשקוֹ ָת ּה ,וְ ׁ ֶש ַּב ְעלָ ּה ָּבא ָעלֶ יהָ בַ ָ ּד ֶר ְך .וְ כָ ל
הַ נְּ שׂ ּואוֹ ת לַ כּ ֹהֲנִ יםִ ,מנְ חוֹ ֵתיהֶ ן נִשְׂ ָרפוֹ ת:
רע"ב ) -ו( נטמאת מנחתה עד שלא קדשה
בכלי הרי היא ככל המנחות  -שנטמאו עד
שלא קדשו בכלי :ותפדה  -ותצא לחולין ומן
המעות יקנה אחרת :ותשרף  -שקדשה
קדושת הגוף ואינה יוצאה עוד לחולין :וכל
הנשואות לכהנים מנחותיהן נשרפות -
ואפילו קרב קומץ כהלכתו ולא נטמאת,

נשרפים שיריה על בית הדשן ואינן נאכלים,
מפני שיש לכהן בעלה חלק בה שמשלו היא
באה ,והתורה אמרה )ויקרא ו'( וכל מנחת
כהן כליל תהיה לא תאכל ,ואין כולה כליל
מפני שיש לה חלק בה שלכפרתה היא באה,
הא כיצד ,הקומץ קרב בעצמו והשירים קרבין
בעצמן:

שאת לַ כּ ֹהֵ ןִ ,מנְ חָ ָתהּ נִ שְׂ ָרפֶ ת .וְ ֹכהֶ נֶת ׁ ֶשנִּ ּ ֵ ׂשאת ְליִ שְׂ ָראֵ ל,
)ז( ַּבת יִ שְׂ ָראֵ ל ׁ ֶשנִּ ּ ֵ ׂ
ִמנְ חָ ָת ּה ֶנאֱכָ לֶ תַ .מה ּ ֵבין כּ ֹהֵ ן ְל ֹכהֶ נֶתִ ,מנְ חַ ת כּ ֹהֶ נֶת ֶנאֱכֶ לֶ תִ ,מנְ חַ ת כּ ֹהֵ ן אֵ ינ ָּה
ֶנאֱכָ לֶ ת .כּ ֹהֶ נֶת ִמ ְתחַ ֶּללֶ ת ,וְ ֹכהֵ ן אֵ ין ִמ ְתחַ ֵּלל .כֹהֶ נֶת ִמ ּ ַט ּ ְמאָ ה לַ ּ ֵמ ִתים ,וְ אֵ ין
כּ ֹהֵ ן ִמ ּ ַט ּ ֵמא לַ ּ ֵמ ִתים .כּ ֹהֵ ן אוֹ כֵ ל ְּבקָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים ,וְ אֵ ין כּ ֹהֶ נֶת אוֹ כֶ לֶ ת ְבקָ ְד ׁ ֵשי
קָ ָד ִׁשים:
רע"ב ) -ז( וכהנת שנשאת לישראל  -בת
כהן :מנחתה נאכלת  -דכל מנחת כהן כליל
תהיה ,כתיב ,כהן ולא כהנת .וכן כהנת
אלמנה וגרושה שהביאה מנחת נדבה נאכלת:
כהנת מתחללת  -מן התרומה ומן הכהונה.
אם נבעלה לפסולים שוב אינה חוזרת
לכשרותה לעולם :כהן אינו מתחלל  -אם
נשא גרושה חללה או זונה ,אלא כל זמן שהוא

עמה הוא פסול לעבודה ,משגרשה חוזר
להכשרו ,דכתיב )שם כ"א( ולא יחלל זרעו,
זרעו חלל ,והוא אינו חלל :כהנת מטמאה
למתים  -דכתיב )שם( בני אהרן ,ולא בנות
אהרן :ואין כהנת אוכלת בקדשי קדשים -
דחטאת ואשם ומנחה בכולהו כתיב )שם ו'(
כל זכר בבני אהרן יאכלנו:

ופוֹ ֵרם ,וְ אֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה ּפוֹ ַר ַעת ּופוֹ ֶר ֶמת.
יש ּפוֹ ֵר ַע ּ ּ
יש ְל ִא ּ ׁ ָשה .הָ ִא ׁ
)ח( ַמה ּ ֵבין ִא ׁ
יש ְמגַ ֵּלחַ
יש ַמ ִ ּדיר אֶ ת ְּבנוֹ ַּב ּנָזִ יר ,וְ אֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה ַמ ֶ ּד ֶרת אֶ ת ְּבנ ָּה ַּב ּנָזִ יר .הָ ִא ׁ
הָ ִא ׁ
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יש מוֹ כֵ ר אֶ ת
ירות אָ ִביהָ  .הָ ִא ׁ
ירות אָ ִביו ,וְ אֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה ְמגַ ַּלחַ ת ַעל נְ זִ ּ
ַעל נְ זִ ּ
יש ְמקַ ֵ ּד ׁש אֶ ת ִּב ּתוֹ  ,וְ אֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה
ִּב ּתוֹ  ,וְ אֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה מוֹ כֶ ֶרת אֶ ת ִּב ּ ָת ּה .הָ ִא ׁ
יש
יש נִ ְסקָ ל ָערֹם ,וְ אֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה נִ ְסקֶ לֶ ת עֲ ֻר ּ ָמה .הָ ִא ׁ
ְמקַ ֶ ּד ׁ ֶשת אֶ ת ִּב ּ ָת ּה .הָ ִא ׁ
נִמ ָּכר ִבגְ נֵבָ תוֹ  ,וְ אֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה נִ ְמ ּ ֶכ ֶרת
יש ְ
נִ ְתלֶ ה ,וְ אֵ ין הָ ִא ּ ׁ ָשה נִ ְתלֵ ית .הָ ִא ׁ
ִבגְ נֵבָ ָת ּה:
רע"ב ) -ח( האיש פורע ופורם  -כשהוא
מנוגע פורע את ראשו ופורם את בגדיו,
דכתיב )שם י"ג( איש צרוע הוא וכו' ,איש
פורע ופורם ,ואין אשה פורעת ופורמת:
האיש מדיר בנו בנזיר  -בנו קטן .וחלה
נזירתו עליו ואפילו לכשיגדל .וזו הלכה היא
בנזיר ואין לה סמך מן התורה :האיש מגלח
על נזירות אביו  -אם נדר אביו בנזירות
והפריש קרבנותיו ומת והיה בנו נזיר או שנדר
בנזירות לאחר מיתת אביו .הרי הבן מגלח
ביום מלאת ומביא קרבנות שהפריש אביו.

גמרא

וגם זו הלכה ואין לה סמך :האיש מקדש את
בתו  -מקבל קדושי בתו קטנה שלא מדעתה
דכתיב )דברים כ"ב( את בתי נתתי לאיש הזה:
האיש נסקל ערום  -דכתיב )ויקרא כ"ד(
ורגמו אותו ,וא"א לומר אותו ולא אותה ,דהא
כתיב )דברים י"ז( והוצאת את האיש ההוא או
את האשה ההיא ,אלא אותו בלא כסותו אבל
אותה בכסותה :האיש נתלה  -דכתיב )שם
כ"א( ותלית אותו על עץ ,אותו ולא אותה:
האיש נמכר בגניבתו  -דכתיב )שמות כ"ב(
ונמכר בגניבתו ,ולא בגניבתה:

 -סוטה דף כב' ע"א

תנו רבנן בתולה צליינית ואלמנה שובבית וקטן שלא כלו לו חדשיו הרי
אלו מבלי עולם איני והאמר רבי יוחנן למדנו יראת חטא מבתולה וקיבול
שכר מאלמנה יראת חטא מבתולה דרבי יוחנן שמעה לההיא בתולה
דנפלה אאפה וקאמרה רבונו של עולם בראת גן עדן ובראת גיהנם בראת
צדיקים ובראת רשעים יהי רצון מלפניך שלא יכשלו בי בני אדם קיבול
שכר מאלמנה דההיא אלמנה דהואי בי כנישתא בשיבבותה כל יומא הות
אתיא ומצלה בי מדרשיה דרבי יוחנן אמר לה בתי לא בית הכנסת
בשיבבותך אמרה ליה רבי ולא שכר פסיעות יש לי כי קאמר כגון יוחני בת
רטיבי.
ומכות פרושין וכו' :תנו רבנן שבעה פרושין הן פרוש שיכמי פרוש נקפי
פרוש קיזאי פרוש מדוכיא פרוש מה חובתי ואעשנה פרוש מאהבה פרוש
מיראה פרוש שיכמי זה העושה מעשה שכם פרוש נקפי זה המנקיף את
רגליו פרוש קיזאי א"ר נחמן בר יצחק זה המקיז דם לכתלים פרוש מדוכיא
אמר רבה בר שילא דמשפע כי מדוכיא פרוש מה חובתי ואעשנה הא
מעליותא היא אלא דאמר מה חובתי תו ואעשנה פרוש מאהבה פרוש
מיראה אמרו ליה אביי ורבא לתנא לא תיתני פרוש מאהבה פרוש מיראה
דאמר רב יהודה אמר רב לעולם יעסוק אדם בתורה ובמצות אפי' שלא
לשמה שמתוך שלא לשמה בא לשמה אמר רב נחמן בר יצחק דמטמרא
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מטמרא ודמגליא מגליא בי דינא רבה ליתפרע מהני דחפו גונדי אמר לה
ינאי מלכא לדביתיה אל תתיראי מן הפרושין ולא ממי שאינן פרושין אלא
מן הצבועין שדומין לפרושין שמעשיהן כמעשה זמרי ומבקשין שכר
כפנחס:
רש"י על הגמרא
ציילנית  -בעלת תפלה :ואלמנה שובבית -
בעלת שכינות הולכת ומבקרת שכינותיה
תמיד :הרי אלו מבלי עולם  -שאינן אלא
נואפות ומכשפות ומראות עצמן כצדקניות
שלא יבדקו אחריהן :קטן שלא כלו לו חדשיו
 לקמן מפרש :וקיבול שכר מאלמנה -שהיתה טורחת עצמה יותר מן הצורך כדי
לקבל שכר כדמפרש ואזיל למדנו שיטריח
אדם עצמו במצוה לקבל שכר יותר :בראת
צדיקים  -לנחול ג"ע :בראת רשעים  -לירש
גיהנם :שלא יכשלו בי בני אדם  -להפסיד
חלקם על ידי מגן עדן ולירש גיהנם :כי
קאמר  -מבלי עולם :כגון יוחני בת רטיבי
 אלמנה מכשפה היתה וכשמגיע עת לידתאשה היתה עוצרת רחמה במכשפות ולאחר
שמצטערת הרבה היתה אומרת אלך ואבקש
רחמים אולי תשמע תפלתי והולכת וסותרת
כשפיה והולד יוצא פעם אחת היה לה שכיר
יום בביתה והיא הלכה לבית האשה היולדת
ושמע השכיר קול הכשפים מתקשקשין בכלי
כמו שהולד מקשקש במעי האם ובא ופתח
את מגופת הכלי והכשפים יצאו והוולד נולד
וידעו כי בעלת כשפים היא :פרוש שיכמי
פרוש נקפי פרוש קיזאי פרוש מדוכיא -
כולהו מפרש להו :מעשה שכם  -שמלו שלא
לשם שמים אף זה מעשיו להנאתו שיכבדוהו
בני אדם ולא לשם שמים :המנקיף רגליו -
מהלך בשפלות עקב בצד גודל ואינו מרים
רגליו מן הארץ ומתוך כך מנקף אצבעותיו
באבנים :מקיז דם לכתלים  -עושה עצמו
כעוצם עיניו שלא יסתכל בנשים ומתוך כך

מכה ראשו בכותל והדם יוצא :דמשפע -
הולך כפוף :כי מדוכיא  -בוכנא עשוי
כמקבת וראשו כפוף :פרוש מה חובתי
ואעשנה  -למדוני מה עלי לעשות ואעשה:
הא מעליותא היא  -אם אינו בקי באיסורין
ודקדוקי מצות ובא ללמוד :מה חובתי תו
ואעשנה  -מה לעשות עוד ולא עשיתי
ומראה עצמו כאילו קיים את הכל :פרוש
מאהבה  -מאהבת שכר המצות ולא לאהבת
מצות הבורא :מיראה  -של עונשין אלא מה
על האדם לעשות מאהבת הש"י כאשר צוונו
ה' אלהינו וסוף השכר לבא :דמטמרא
מטמרא כו'  -הנסתרות נסתרות מבני אדם
והגלויות גלויות ומ"מ לב"ד הגדול כולם
גלויות והוא יפרע מן המתכסים בטליתות
ומראין עצמן כפרושין ואינן פרושין :אל
תתיראי מן הפרושין  -שהפרושין היו שונאין
אותו לפי שהרג מן החכמים הרבה ונהפך
להיות צדוקי כדאמר בקידושין )דף סו( וכשמת
היתה אשתו יראה מהן שלא יעבירו המלוכה
מבניה והיתה אומרת לו לבקש מלפניהם
עליה ואמר לה אל תתיראי מן הפרושין
שצדיקים הן ולא יגמלוך רעה ולא לבניך שלא
חטאו להם :ולא ממי שאינן פרושין  -שהם
אוהביי :אלא מן הצבועים  -כלומר שאין
מראיתם כתולדותם אלא צבועין מבחוץ ואין
תוכן כברם :שמעשיהם כמעשה זמרי  -שהן
רשעים ומבקשים שכר כפנחס אומרים
לבריות לכבדן כפנחס ואיכא דמפרש לה
לענין צניעותא:
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זוהר

– ואתחנן דף רס' ע"ב

קו ְד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך
הודהְּ ,בכָ ל עוֹ בָ דוֹ יָּ ,ב ֵעי ַּבר נ ָׁש ְל ׁ ַשוָ ּאָ ה לָ קֳ ְבלֵ ּ
אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
יה ְל ּ
הודה ,הַ אי ַמאן
יהּ ְ ,דאָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
הודה ְלטַ ְע ֵמ ּ
ימנָא ִמ ָּלהִ .ר ִּבי יְ ּ ָ
הוא ,וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ּ
ילא ִמנְּ הוֹ ן צְ לוֹ ָתא ,וְ אַ ף ַעל ּגַ ב ִ ּדצְ לוֹ ָתא
ְּדאָ זִ יל ְּבאָ ְרחָ א ,יְ כַ וֵ ּ ין ִל ְתלַ ת ִמ ִ ּלין ,וְ ֵע ָּ
יתאְּ .דהָ א לָ א
י ִַּתיר ִע ָּלאָ ה ִמכּ ָֹּלאְּ ,ת ֵרי חַ ְב ֵרי אוֹ ְּתלָ ָתא ְ ּדלָ ָעאן ְּב ִמלֵ י ְ ּדאוֹ ַריְ ָ
ינְתא )ס"א ועילא מנהון צלותא ,ועלאה מכלהו ,חברייא
ִמ ְס ּ ָתפֵ יְּ ,בגִ ין ִ ּד ְׁש ִכ ּ ָ
יהו) .כי הא ד( ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר
במלי דאורייתא .דהא שכינתא( ִא ְׁש ּ ַת ְּתפָ א ַּב ֲה ַדיְ ּ
וְ ִר ִּבי ִח ּיָיא הֲ ווֹ אַ זְ לֵ י ְּבאָ ְרחָ א ,אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר )ס"א חייא( ְּכ ִתיב) ,בראשית ג( וַ יּ ַַעשׂ
הוא
יְ ָי' ֱאל ִֹהים ְלאָ ָדם ּ ְ
ול ִא ְׁש ּתוֹ ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר .וְ ִכי ַעד הַ ְׁש ּ ָתא ּ ְפ ִׁשיטֵ י הֲווֹ ֵמהַ ּ
בושי יְ קַ ר הֲווֹ  .אָ ַמר לֵ יהּ ִר ִּבי ִח ּיָיאִ ,אי הָ ִכי לָ א
עוֹ רִ .אין .אֶ ָּלא ָמאנֵי ְל ּ ׁ ֵ
הו ,לָ א.
אבו אַ ְל ִּב ׁ
ימא ְ ּד ַעד לָ א חָ
הו א ֲִפילּ ּו ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר .וְ ִכי ּ ֵת ָ
יש ּו ְל ּ
ּ
זון ְל ּ
ִא ְתחָ ּ
ול ִא ְׁש ּתוֹ ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר
בו ְּכ ִתיב ,וַ יּ ַַעשׂ יְ ָי' אֱ ל ִֹהים ְלאָ ָדם ּ ְ
אֶ ָּלא ְלבָ ַתר ְ ּדחָ ּ
ישם וְ גוֹ ':
וַ ּי ְַל ִּב ׁ ֵ
ומ ְת ּ ָפ ְׁש ִטן ִמן גְּ וָ ונֵי
ילאִ ּ ,
יתא הֲ ווֹ ְּכגַ וְ ונָא ִ ּד ְל ֵע ָּ
הוא וַ ַ ּדאיְּ ,בקַ ְד ִמ ָ
יה ,הָ ִכי ּ
אָ ַמר לֵ ּ
בו ,אַ ְה ָ ּדר לוֹ ן ִּבגְ וָ ונֵי
יהוְ ּ .
ִ ּד ְל ּ ַת ּ ָתא ,וַ הֲוָ ה נְ הוֹ ָרא ִ ּד ְל ֵע ָּ
ולבָ ַתר ְ ּדחָ ּ
ילא אַ ְסחַ ר ָעלַ יְ ּ
ילאַ .מה ְּכ ִתיב .וַ יּ ַַעשׂ יְ ָי' ֱאל ִֹהים
יהו ּגַ וְ ונֵי ִ ּד ְל ֵע ָּ
ְּדהַ אי ָע ְל ָמא ,וְ אַ ְע ַּבר ִמ ּנַיְ ּ
תיב )שמות כט(
ישם ִמ ּגַ וְ ונָא ְ ּדהַ אי ָע ְל ָמאְּ .כ ִ
ול ִא ְׁש ּתוֹ ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר וַ יּ ְַל ִּב ׁ ֵ
ְלאָ ָדם ּ ְ
ילא .הָ כָ א
וְ אֶ ת אַ הֲ רֹן וְ אֶ ת ָּבנָיו ּ ַת ְק ִריב וְ ִה ְל ַּב ְׁש ּ ָתם ָּכ ְתנוֹ ת ,הָ ָתם ְּכגַ וְ ונָא ִ ּד ְל ֵע ָּ
יהו הָ ִכי,
ְּכגַ וְ ו ָנא ִ ּד ְל ּ ַת ּ ָתא .הָ ָתם ָּכ ְתנוֹ ת ׁ ֵש ׁש ,הָ כָ א ָּכ ְתנוֹ ת עוֹ ר .וְ אַ ף ַעל ּגַ ב ְ ּד ִא ּ
ינון ְל ּ ִׁ
ׁ ַש ּ ִפ ָ
בושין סָ ִליק ַעל כּ ָֹּלא) .בראשית ג( וַ ִּת ּ ָפקַ חְ נָה ֵעינֵי ְׁשנֵיהֶ ם
ירא ְ ּד ִא ּ ּ
)בטיפסא( )בעפושא( ְּדהַ אי ָע ְל ָמאַ ,מה ְ ּדלָ א הֲ וָ ה קוֹ ֶדםַּ ,דהֲ ווֹ ַמ ְׁשגִּ ִחין ּופַ ְק ִחין
עו וְ גוֹ '.
ְל ֵע ָּ
ילאְ .לזִ ְמנָא ְ ּדאָ ֵתי ְּכ ִתיב) ,ישעיה מב( וְ הוֹ לַ ְכ ִּתי ִעוְ ִרים ְּב ֶ ּד ֶר ְך לֹא י ָָד ּ
ְ
ול ִא ְס ּ ַת ְּכלָ א )דף רס"ב
ימיןְ ּ ,
הוא ְלאַ ְפ ְקחָ א ַעיְ ינִ ין ְ ּדלָ א חַ ִּכ ִ
ז ּ ִַמין ּ ְ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
קו ְּבהַ אי ָע ְל ָמאְּ ,בגִ ין
ע"א( ְּבחָ ְכ ְמ ָתא ִע ָּלאָ הְ ּ ,
ול ִא ְת ַ ּד ְּבקָ א ְּב ַמאי ְ ּדלָ א ִא ְת ָ ּדבָ ּ
ינון צַ ִ ּדיקַ ּיָאּ ְ ,דיִ זְ כּ ּון ְלהַ ִהיא חָ ְכ ְמ ָתאְּ ,דלָ או
עון ְל ָמ ֵ
אריהוֹ ן .ז ַָּכ ִאין ִא ּ ּ
ְ ּדיִ נְ ְ ּד ּ
קותא ְּכהַ ִהיא
יעה ,וְ לָ או ְ ּדבֵ ּ ָ
יעה ְּכהַ ִהיא יְ ִד ָ
חָ ְכ ְמ ָתא ְּכהַ ִהיא חָ ְכ ְמ ָתא ,וְ לָ או יְ ִד ָ
קותא:
ְ ּדבֵ ּ ָ
הו
יהוְ ,לאַ ְק ּ ְפחָ א לוֹ ןִ .א ְס ּ ָת ַּכל ְּב ּ
ינון ִל ְס ִטים אָ זְ לֵ י ַּב ְת ַריְ ּ
ֲזו ִא ּ ּ
ַעד ַ ּדהֲ ווֹ אַ זְ לֵ י ,ח ּ
ְ
תו ְּת ֵרין חֵ יוָ ן ָּב ָרא וְ קַ ְטלֵ י לוֹ ן .אָ ַמר ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָרְּ ,ב ִריך ַרח ֲָמנָא
ִר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ,אָ ּ
ָ
ָ
רוץ לֹא ִת ָּכ ׁ ֵשל,
יהו) ,משלי ד( ְּבלֶ ְכ ְּתך לֹא יֵצַ ר צַ עֲ ֶדך וְ ִאם ּ ָת ּ
ְּד ׁ ֵשיזְ בָ ן ,קָ ָרא ָעלַ יְ ּ
ְ
הו:
וכ ִתיב )תהלים צא( ִּכי ַמ ְלאָ כָ יו יְ צַ וֶ ּ ה ָּלך וְ גוֹ 'ְ ּ .
ְּ
וכ ִתיב )שם( ִּכי ִבי חָ ׁ ַשק וַ אֲפַ ְ ּלטֵ ּ
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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום ג'
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יג'
)א( בשחרית במוסף ובנעילה הכהנים נושאים את כפיהם אבל במנחה אין נשיאת כפים
מפני שבמנחה כבר סעדו כל העם ושמא שתו הכהנים יין ושכור אסור בנשיאת כפים
ואפילו ביום תענית אין נושאין כפיהן במנחה גזרה מנחת תענית מפני מנחת כל יום:
)ב( במה דברים אמורים בתעניות שמתפללין בו מנחה ונעילה כגון צום כפור ותענית
צבור אבל תענית שאין בו נעילה כגון תשעה באב ושבעה עשר בתמוז הואיל ותפלת
מנחה שלהם סמוך לשקיעת החמה הרי נראית כנעילה ואינה מתחלפת במנחה של כל
יום ולפיכך יש בה נשיאת כפים וכהן שעבר ועלה לדוכן במנחה של יום הכפורים
הואיל והדבר ידוע שאין שם שכרות הרי זה נושא כפיו ואין מורידין אותו מפני החשד
שלא יאמרו פסול היה לפיכך הורידוהו:

ð"òì

äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
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