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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום ד'
תורה -

דברים פרק ד'

או ֵעינ ָ
ֶיך
)ט( ַרק ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְל ָך ּ ְׁ
ושמֹר נ ְַפ ְׁש ָך ְמאֹ ד ּ ֶפן ִּת ְׁש ַּכח אֶ ת הַ ְ ּדבָ ִרים אֲ ׁ ֶשר ָר ּ
ֶיך וְ ִל ְבנֵי בָ נ ָ
ֶיך וְ הוֹ ַד ְע ּ ָתם ְלבָ נ ָ
ָסורו ִמ ְ ּלבָ ְב ָך כּ ֹל יְ ֵמי חַ יּ ָ
ֶיך) :ט( ַרק ִה ּ ׁ ָש ֶמר ְל ָך
ּופֶ ן י ּ ּ
סורו ִמ ְ ּלבָ ְב ָך כּ ֹל יְ ֵמי חַ יּ ָ
או ֵעינ ָ
ֶיך
ּ ְׁ
ֶיך ּופֶ ן ָי ּ ּ
ושמֹר נ ְַפ ְׁש ָך ְמאֹ ד ּפֶ ן ִּת ְׁש ַּכח אֶ ת ַה ְ ּדבָ ִרים אֲ ׁ ֶשר ָר ּ
ָ
ָ
ְ
ְ
יל ָמא ִתנְ ׁ ֵשי יָת ּ ִפ ְת ּגָ ַמ ּיָא ִ ּדי חֲזוֹ
וְ הוֹ ַד ְע ּ ָתם ְלבָ נֶיך וְ ִל ְבנֵי בָ נֶיך) :ט( ְלחוֹ ד ִא ְס ּ ַת ּ ַמר לָ ך וְ ַטר נ ְַפ ׁ ָשך לַ ח ֲָדא ִ ּד ְ
ָיך וְ ִל ְבנֵי ְבנ ְ
ָיך ו ְּתהוֹ ְד ִע ּנוּן ִל ְבנ ְ
יל ָמא יְ ִע ּדוּן ִמ ִ ּל ָּב ְך כּ ֹל יוֹ ֵמי חַ ּי ְ
ָיך:
ֵעינָיִ ְך וְ ִד ְ

ֲשר ָע ַמ ְד ּ ָת ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְּבח ֵֹרב ּ ֶבאֱ מֹר יְ הֹוָ ה אֵ לַ י הַ ְקהֶ ל ִלי אֶ ת
)י( יוֹ ם א ׁ ֶ
אֲשר הֵ ם חַ יִ ּים
דון ְליִ ְראָ ה אֹ ִתי ָּכל הַ יּ ִָמים ׁ ֶ
הָ ָעם וְ אַ ְׁש ִמעֵ ם אֶ ת ְ ּדבָ ָרי ׁ ֶ
אֲשר יִ ְל ְמ ּ
דון) :י( יוֹ ם אֲ ׁ ֶשר ָע ַמ ְד ּ ָת ִל ְפנֵי יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך ְ ּבח ֵֹרב ּ ֶב ֱאמֹר
ַעל הָ א ֲָד ָמה וְ אֶ ת ְּבנֵיהֶ ם יְ לַ ּ ֵמ ּ
דון ְליִ ְראָ ה אֹ ִתי ָּכל הַ יּ ִָמים
ֲשר יִ ְל ְמ ּ
יְ הֹוָ ה אֵ לַ י הַ ְקהֶ ל ִלי אֶ ת הָ ָעם וְ אַ ְׁש ִמ ֵעם אֶ ת ְ ּדבָ ָרי א ׁ ֶ
ְ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ ך ְּבח ֵֹרב ַּכד אֲ ַמר יְ ָי
דון) :י( יוֹ ָמא ִ ּדי קַ ְמ ּ ָתא ָ
א ֶׁ
ֲשר הֵ ם חַ יִ ּים ַעל הָ א ֲָד ָמה וְ אֶ ת ְ ּבנֵיהֶ ם יְ לַ ּ ֵמ ּ
קֳד ַמי ָּכל יוֹ ַמ ָ ּיא ִ ּדי ִא ּנוּן קַ יּ ִָמין ַעל אַ ְר ָעא
קֳד ַמי יָת ַע ּ ָמא וְ אַ ְׁש ְמ ִע ּנוּן יָת ּ ִפ ְת ּגָ ָמי ִ ּדי י ְֵלפוּן ְל ִמ ְדחַ ל ָ
ִלי ְּכנוֹ ׁש ָ
וְ יָת ְּבנֵיהוֹ ן י ְ ַּלפוּן:

חש ְך ָענָן
דון ּ ַתחַ ת הָ הָ ר וְ הָ הָ ר בּ ֵֹער ָּבאֵ ׁש ַעד לֵ ב הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶ
בון וַ ּ ַת ַע ְמ ּ
)יא( וַ ִּת ְק ְר ּ
ְ
חשך ָענָן
דון ּ ַתחַ ת הָ הָ ר וְ הָ הָ ר בּ ֹעֵ ר ָּבאֵ ׁש ַעד לֵ ב הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם ׁ ֶ
בון וַ ּ ַת ַע ְמ ּ
וַ עֲ ָרפֶ ל) :יא( וַ ִּת ְק ְר ּ
וַ עֲ ָרפֶ ל:

יט ָתא:
אֲמ ְ
)יא( ו ְּק ֶר ְב ּתוּן וְ קַ ְמ ּתוּן ִב ְׁש ּפוֹ לֵ י טו ָּרא וְ טו ָּרא ָּב ֵער ְּבאֶ ּ ׁ ָש ָתא ַעד צֵ ית ְׁש ַמ ּיָא ח ֲׁשוֹ כָ א עֲ ָננָא וַ ִ

מו ָנה אֵ ינְ כֶ ם
)יב( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֲלֵ יכֶ ם ִמ ּתוֹ ְך הָ אֵ ׁש קוֹ ל ְ ּדבָ ִרים אַ ּ ֶתם ׁש ְֹמ ִעים ּ ְ
ות ּ
מונָה
זולָ ִתי קוֹ ל) :יב( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֲ לֵ יכֶ ם ִמ ּתוֹ ְך הָ אֵ ׁש קוֹ ל ְ ּדבָ ִרים אַ ּ ֶתם ׁש ְֹמ ִעים ּ ְ
ר ִֹאים ּ
ות ּ
זולָ ִתי קוֹ ל:
אֵ ינְ כֶ ם ר ִֹאים ּ

יתיכוֹ ן חָ זָן
גָמין אַ ּתוּן ׁ ָש ְמ ִעין ו ְּדמוּת לֵ ֵ
)יב( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִע ּ ְמכוֹ ן ִמ ּגוֹ אֶ ּ ׁ ָש ָתא קַ ל ּ ִפ ְת ּ ִ

אֶ ָּלהֵ ן קָ לָ א:

ש ֶרת הַ ְ ּדבָ ִרים וַ יִ ּ ְכ ְּתבֵ ם
)יג( וַ ַיּ ּגֵד לָ כֶ ם אֶ ת ְּב ִריתוֹ אֲ ׁ ֶשר צִ וָ ּה אֶ ְתכֶ ם לַ עֲ שׂ וֹ ת עֲ ֶ ׂ
ש ֶרת
ַעל ְׁשנֵי לֻ חוֹ ת אֲבָ נִ ים) :יג( וַ ַיּ ּגֵד לָ כֶ ם אֶ ת ְ ּב ִריתוֹ ֲא ׁ ֶשר ִצוָ ּ ה אֶ ְתכֶ ם לַ עֲ שׂ וֹ ת עֲ ֶ ׂ
הַ ְ ּדבָ ִרים וַ יִ ּ ְכ ְּתבֵ ם ַעל ְׁשנֵי לֻ חוֹ ת אֲ בָ נִ ים:

ָמ ּה ִ ּדי פַ ִּקיד י ְָתכוֹ ן ְל ֶמ ְע ַּבד עֲ שְׂ ָרא
)יג( וְ חַ ִּוי ְלכוֹ ן יָת ְקי ֵ

ּ ִפ ְת ּגָ ִמין ו ְּכ ָת ִבנוּן ַעל ְּת ֵרין לוּחֵ י אַ ְב ַנ ּיָא:

ומ ְׁש ּ ָפ ִטים לַ עֲ שׂ ְתכֶ ם אֹ ָתם
)יד( וְ אֹ ִתי צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה ָּב ֵעת הַ ִהוא ְללַ ּ ֵמד אֶ ְתכֶ ם חֻ ִּקים ּ ִ
ש ּ ָמה ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה) :יד( וְ אֹ ִתי צִ וָ ּ ה יְ הֹוָ ה ָּב ֵעת הַ ִהוא ְללַ ּ ֵמד
אֲשר אַ ּ ֶתם עֹבְ ִרים ׁ ָ
ָּבאָ ֶרץ ׁ ֶ
ש ּ ָמה ְל ִר ְׁש ּ ָת ּה) :יד( וְ י ִָתי
ומ ְׁש ּפָ ִטים לַ עֲ שׂ ְתכֶ ם אֹ ָתם ָּבאָ ֶרץ ֲא ׁ ֶשר אַ ּ ֶתם ע ְֹב ִרים ׁ ָ
אֶ ְתכֶ ם חֻ ִ ּקים ּ ִ
ּ ַפ ִ ּקיד יְ ָי ְּב ִע ָ ּדנָא הַ ִהיא ְלאַ ָּלפָ א י ְָתכוֹ ן ְקי ִָמין וְ ִדינִ ין ְל ֶמ ְע ַּב ְדכוֹ ן י ְָתהוֹ ן ְּבאַ ְר ָעא ִ ּדי אַ ּתוּן ָע ְב ִרין ּ ַת ּ ָמן ְל ֵמ ְיר ַת ּה:

רש"י
)ט( רק השמר לך וגו' פן תשכח את הדברים
 אז כשלא תשכחו אותם ותעשום עלאמתתם תחשבו חכמים ונבונים ואם תעוותו
אותם מתוך שכחה תחשבו שוטים:

)י( יום אשר עמדת  -מוסב על מקרא
שלמעלה ממנו אשר ראו עיניך יום אשר
עמדת בחורב אשר ראיתם את הקולות ואת
הלפידים :ילמדון  -ילפון לעצמם :ילמדון -
יאלפון לאחרים:
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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום ד'
נביא

– ישעיה פרק מ' טז'-כא'

ולבָ נוֹ ן אֵ ין ֵ ּדי ָּב ֵער וְ חַ יָּתוֹ אֵ ין ֵ ּדי עוֹ לָ ה:
ְּ

)טז(
דבה לית היא כמיסת לעלתא:

)טז( ואילני לבנן לא יספקון לאדלקא וחיותא

בו לוֹ :
הו נ ְֶח ְׁש ּ
ָּכל הַ ּגוֹ יִ ם ְּכאַ יִ ן נֶגְ ּדוֹ ֵמאֶ פֶ ס וָ תֹ ּ

)יז(
ושיצאה אינון חשיבין קדמוהי:

כו לוֹ :
יון אֵ ל ּ ַ
מות ּ ַת ַע ְר ּ
ומה ְ ּד ּ
)יח( וְ אֶ ל ִמי ְּת ַד ּ ְמ ּ

)יז( כל עממיא כלמא עובדיהון גמירא

)יח( ולמן אתון מדמין קדם אל ומה דמות

אתון מסדרין קדמוהי:

ורתֻ קוֹ ת ּ ֶכסֶ ף צוֹ ֵרף:
נו ּ ְ
הַ ּ ֶפסֶ ל נָסַ ְך חָ ָר ׁש וְ ֹצ ֵרף ַּבזָּהָ ב יְ ַר ְ ּק ֶע ּ ּ

)יט(
עביד וקינאה בדהב מחפי ליה ושלשלן דכסף קינאה מאחיד ליה:

)יט( הא צלמא נגרא

רומה עֵ ץ לֹא יִ ְרקַ ב יִ ְבחָ ר חָ ָר ׁש חָ כָ ם יְ בַ ּקֶ ׁש לוֹ ְלהָ ִכין ּ ֶפסֶ ל לֹא
)כ( הַ ְמסֻ ָּכן ְּת ּ ָ
יִ ּמוֹ ט) :כ( אורן ברי אעא דלא אחיד ביה רקבא בחר נגר אומן בעי ליה לאתקנא צלם דצא יצטלי:
ֹתם
ֹאש לָ כֶ ם הֲלוֹ א ה ֲִבינ ֶ
עו הֲלוֹ א הֻ ּגַ ד ֵמר ׁ
עו הֲלוֹ א ִת ְׁש ָמ ּ
)כא( הֲ לוֹ א ֵת ְד ּ
מוֹ ְסדוֹ ת הָ אָ ֶרץ) :כא( הלא ידעתון הלא שמעתון הלא איתחואה מן אולא עובד סדרי בראשית לכון
הלא תסתכלון למדחל קדם מן דברא יסודי ארעא:

רש"י
)טז( אין די בער  -על מזבחו .וחיתו  -של
לבנון ,אין די עולה ,ד"א ולבנון אין די בער
וגו' לכפר על עון האומות:
)יז( כאין נגדו  -כאין הם בעיניו ואין חשובין
לפניו:
)יט( נסך  -לו מסכה .נסך חרש  -חרש של
ברזל נוסכו מברזל או מנחושת ואח"כ הצורף
מרקעו בטסי זהב ומצפהו מלמעלה .ורתקות
 -שלשלאות:

כתובים

 -תהילים פרק צד' א'-ו'

יע:
אֵ ל נְ קָ מוֹ ת יְ הֹוָ ה אֵ ל נְ קָ מוֹ ת הוֹ ִפ ַ

)א (
הופע:

)כ( המסכן תרומה  -או אם בא לעשותו של
עץ המלומד להבחין בין עץ המתקיים לשאר
עצים שלא ירקב מהר יבחר ,המסכן המלומד
כמו )במדבר כב( ההסכן הסכנתי ,תרומה
הפרשה ברירת העצים:
)כא( הלא תדעו  -מוסדות הארץ מי יסדה
ואותו היה לכם לעבוד:

)א( אלהא מרי פורענותא יי אלהא מרי פורענותא

גֵאים:
מול ַעל ּ ִ
ָשא ׁשֹפֵ ט הָ אָ ֶרץ הָ ׁ ֵשב גְּ ּ
ִה ּנ ֵ ׂ

)ב(
גיותניא:

)ב( אתנטל דין ארעא אתיב גומלא בישא על

ֹזו:
ַעד ָמ ַתי ְר ׁ ָש ִעים יְ הֹוָ ה ַעד ָמ ַתי ְר ׁ ָש ִעים יַעֲ ל ּ

)ג (
רשיעיא יתבון בשלותא:

רו ָּכל ּפֹעֲ לֵ י אָ וֶן:
רו ָע ָתק יִ ְתאַ ּ ְמ ּ
יעו יְ ַד ְּב ּ
)ד( י ִַּב ּ

)ג( עד אימתי רשיעיא יי עד אימתי

)ד( יבועון וימללון גדופין אמרין מלין דקלנא

כל עבדי שקר:

נו) :ה( עמך יי ישופון ואחסנתך ימסכנון:
או וְ ַנחֲלָ ְת ָך יְ ַע ּ ּ
)ה( ַע ּ ְמ ָך יְ הֹוָ ה יְ ַד ְּכ ּ
חו) :טז( ארמלתא וגיורא יקטלון ויתמי ירצחון:
ֹגו וִ יתוֹ ִמים יְ ַר ֵ ּצ ּ
)טז( אַ ְל ָמנָה וְ גֵר יַהֲ ר ּ
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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום ד'
רש"י
)א( הופיע  -הראה וגלה לנו את נקמתך:

משנה

)ד( יתאמרו  -ישתבחו כמו )דברים כו(
האמרת והאמירך:

– שבועות פרק א'

בועוֹ ת ְׁש ּ ַתיִ ם ׁ ֶשהֵ ן אַ ְר ַּבע ,יְ ִדיעוֹ ת הַ ּטֻ ְמאָ ה ְׁש ּתֻ יִ ם ׁ ֶשהֵ ן אַ ְר ַּבע ,יְ צִ יאוֹ ת
)א( ְׁש ּ
הַ ּ ׁ ַש ָּבת ְׁש ּ ַתיִ ם ׁ ֶשהֵ ן אַ ְר ַּבעַ ,מ ְראוֹ ת נְ גָ ִעים ְׁשנַיִ ם ׁ ֶשהֵ ם אַ ְר ָּב ָעה:
רע"ב ) -א( שבועות שתים  -כתיבי בקרא
בהדיא )שם ה( או נפש כי תשבע לבטא
בשפתים להרע או להטיב .אוכל להטיב .לא
אוכל להרע .שמענה את עצמו .וה"ה לכל
דבר שהוא הן ולאו להבא .דלהרע או להטיב
להבא משמע :שהן ארבע  -יש לרבות עוד
שתים אחרים דלא כתיבי .והן .הן ולאו
דלשעבר .כמו אכלתי .ולא אכל .או לא
אכלתי ואכל :ידיעות הטומאה  -או נפש
אשר תגע בכל דבר טמא )שם( האמור
בויקרא אצל טומאת מקד' וקדשיו :שתי' -
כתיב בקרא דכתיב )ויקרא ה( ונעלם ממנו
והוא טמא .משמע שנעלמה ממנו טומאה
ועל ידי אותו העלם אכל בשר קודש .הרי
אחת .או נכנס למקדש .הרי שתים :שהן
ארבע  -יש לרבות עוד שנים חיובים אחרים
העלם קודש .והעלם מקדש וזכור הוא את

הומאה :יציאות השבת  -הוצאה מרשות
היחיד לרשות הרבים ילפינן מקרא מן ויצו
משה ויעבירו קול במחנה וגו' )שמות לז( לא
תפיקו מרשות היחיד לרשות הרבים :שתים -
אחד לעומד בחוץ והושיט ידו לפנים ונטל
החפץ והוציאו .ואחד לעומד בפנים ונטל
החפץ ממקומו .והוציאו לחוץ :שהן ארבע -
יש להוסיף עוד שתים דהכנסה אף ע"ג דלא
כתיבי .שכשם שהקפידה תורה מרשות לרשות
בהוצאה כך הקפידה על ההכנסה .אחת
לעומד בפני' .והוציא ידו לחוץ ונטל חפץ
והכניס .ואחת לעומד בחוץ ונטל חפץ
ממקומו .והושיטו לפנים והניחו :מראות
נגעים שנים  -כתיבי בקרא )ויקרא יג( שאת
ובהרת :שהן ארבעה  -תולדה דשאת ותולדה
דבהרת לא כתיבי בקרא בהדיא:

יעה בַ ּסוֹ ף וְ הֶ ְעלֵ ם ִּבנְ ּ ַתיִ םֲ ,ה ֵרי זֶה ְּבעוֹ לֶ ה
יעה בַ ְּת ִח ָּלה וִ ִיד ָ
)ב( כּ ֹל ׁ ֶשיּ ֶׁש ָּב ּה יְ ִד ָ
ש ִעיר הַ ּנַעֲ ֶ ׂשה בִ ְפנִ ים
יעה בַ ּסוֹ ףׂ ָ ,
יעה בַ ְּת ִח ָּלה וְ אֵ ין ָּבהּ יְ ִד ָ
וְ יוֹ ֵרד .י ֶׁש ָּבהּ יְ ִד ָ
ורים ּתוֹ לֶ הַ ,עד ׁ ֶשיִ ּוָ ּ ַדע לוֹ וְ י ִָביא ְבעוֹ לֶ ה וְ יוֹ ֵרד:
וְ יוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּ ִ
רע"ב ) -ב( שיש בה ידיעה בתחלה -
אידיעת הטומאה קאי .ואיידי דזוטרי
מילייהו .מפרש להו בריש' והדר מפרש
שבועות דנפישי מילייהו .ויציאות ומראות .כל
חדא וחדא .מפרשה במסכת דידי' .להכי לא
פרשינהו בהאי מסכתא .ולא תנינהו הכא אלא
משום דדמי להדדי בשתים שהן ארבע :ידיעה
בתחלה  -שידע שנטמא :וידיעה בסוף -
משאכל את הקדש בהעלם .או נכנס למקדש
בהעלם ויצא .נודע לו שבטומאה אכל .או
בטומאה נכנס :והעלם בינתיים  -כשאכל

את הקדש נעלמה ממנו טומאה או קודש .או
נכנס למקדש ונעלמ' ממנו טומאה או מקדש:
הרי זה בעולה ויורד  -עולה לעשיר ויורד
לעני .עשיר מביא חטאת בהמה .ועני חטאת
העוף .ודל שבדלים .עשירית האיפה .והיא
מנחת חוטא האמורה בכל מקום :שעיר
הנעשה בפני'  -שעיר יום הכפורים שמביא
מדמו לפנים :תולה  -להגין עליו מן היסורין:
עד שיודע לו  -שאכל קדש בטומאה ויביא
קרבן עולה ויורד:
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חוץ וְ יוֹ ם
ש ִעיר הַ ּנַעֲ ֶ ׂ
יעה בַ ּסוֹ ףׂ ָ ,
יעה בַ ְּת ִח ָּלה אֲבָ ל י ֶׁש ָּב ּה יְ ִד ָ
)ג( אֵ ין ָּב ּה יְ ִד ָ
שה בַ ּ
ורים ְמכַ ּ ֵפרֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )במדבר כט( ִמ ְ ּלבַ ד חַ ּ ַטאת הַ ִּכ ּ ֻפ ִריםַ ,על ַמה ּ ׁ ֶשזֶּה
הַ ִּכ ּפ ּ ִ
ְמכַ ּ ֵפר זֶה ְמכַ ּ ֵפרָ .מה הַ ּ ְפנִ ִ
ימי אֵ ין ְמכַ ּ ֵפר אֶ ָּלא ַעל ָ ּדבָ ר ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ יְ ִדי ָעה ,אַ ף
יעה:
ִחיצוֹ ן אֵ ין ְמכַ ּ ֵפר אֶ ָּלא ַעל ָ ּדבָ ר ׁ ֶשיּ ֶׁש בּ וֹ יְ ִד ָ
רע"ב ) -ג( אין בה ידיעה בתחלה  -שלא
ידע בטומאה זו מימיו .זה לא יבא לכלל
קרבן עוד לעולם .שהרי אין קרבן בא אלא
על שיש בה ידיעה בתחלה :שעיר הנעשה
בחוץ  -הקרב במזבח החיצון במוספין של
יה"כ :וי"ה  -עצמו מכפר עם השעיר:
שנאמר בשעיר הנעשה בחוץ) .במדבר כט(
שעיר עזים אחד חטאת מלבד חטאת
הכפורים .וחטאת הכפורים הוא השעיר
הנעשה בפני' .והקישן הכתוב ללמדך שעל מה

שזה מכפר זה מכפר .מה פנימי אינו בא אלא
על דבר שיש בו ידיעה .ומאי ניהו ידיעה
בתחלה כדילפינן מקרא דכתיב לכל חטאתם
דמשמע לאותם שיבואו לכלל חטאת כשתהיה
להם ידיעה בסוף .ואי אפשר לבא לכלל
חטאת אלא אם כן היתה לו ידיעה בתחלה.
אף שעיר הנעשה בחוץ אינו מכפר אלא על
שיש בו ידיעה ומאי ניהו ידיעה בסוף ולא
בתחלה .דלא אתיא לכלל קרבן ומכפר זה
כפר' גמורה בלא תליה:

אשי
ירי ָר ׁ ֵ
ירי הָ ְרגָ ִלים ּושְׂ ִע ֵ
יעה לֹא בַ ְּת ִח ָּלה וְ לֹא בַ ּסוֹ ף ,שְׂ ִע ֵ
)ד( וְ ַעל ׁ ֶשאֵ ין ָּבהּ יְ ִד ָ
ירי הָ ְרגָ ִלים
הודהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,שְׂ ִע ֵ
ח ֳָד ִׁשים ְמכַ ּ ְפ ִריםּ ִ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יְ ּ ָ
אשי ח ֳָד ִׁשים
ירי ָר ׁ ֵ
אשי ח ֳָד ִׁשים .וְ ַעל ַמה ּ ְׂש ִע ֵ
ירי ָר ׁ ֵ
ְמכַ ּ ְפ ִרין אֲבָ ל לֹא שְׂ ִע ֵ
ְמכַ ּ ְפ ִריןַ ,על הַ ּטָ הוֹ ר ׁ ֶשאָ כַ ל אֶ ת הַ ּ ָט ֵמאַ .ר ִּבי ֵמ ִאיר אוֹ ֵמרָּ ,כל הַ ּ ְׂש ִע ִירים
אשי
ירי ָר ׁ ֵ
ַּכ ּ ָפ ָר ָתן ׁ ָשוָ ה ַעל טֻ ְמאַ ת ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ קָ ָד ׁ ָשיו .הָ יָה ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,שְׂ ִע ֵ
ח ֳָד ִׁשים ְמכַ ּ ְפ ִרין ַעל הַ ּ ָטהוֹ ר ׁ ֶשאָ כַ ל אֶ ת הַ ּ ָט ֵמא ,וְ ׁ ֶשל ְרגָ ִלים ְמכַ ּ ְפ ִרין ַעל ׁ ֶשאֵ ין
ורים ְמכַ ּ ֵפר ַעל ׁ ֶשאֵ ין ָּב ּה
יעה לֹא בַ ְּת ִח ָּלה וְ לֹא בַ ּסוֹ ף ,וְ ׁ ֶשל יוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּ ִ
ָּב ּה יְ ִד ָ
בו זֶה בָ זֶה.
יעה בַ ְּת ִח ָּלה אֲבָ ל י ֶׁש ָּבהּ יְ ִד ָ
יְ ִד ָ
הו ׁ ֶשיִ ּ ְק ְר ּ
רו לוֹ ַ ,מ ּ
יעה בַ ּסוֹ ף .אָ ְמ ּ
ְ
רו לוֹ  ,הוֹ ִאיל וְ אֵ ין ַּכ ּ ָפ ָר ָתן ׁ ָשוָ ה ,הֵ יאַ ך ְק ֵר ִבין זֶה בָ זֶה.
בו .אָ ְמ ּ
אָ ַמר לָ הֶ ם ,יִ ְק ְר ּ
אָ ַמר לָ הֶ ןֻ ּ ,כ ָּלן ָּב ִאין ְלכַ ּ ֵפר ַעל טֻ ְמאַ ת ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ קָ ָד ׁ ָשיו:
רע"ב ) -ד( שעירי הרגלים  -בכל הרגלים
נאמרו שעירי חטאת במוספין :ושעירי ר"ח
מכפרים  -דכתיב בשעיר ר"ח )שם כה(
לחטאת לה' חטא שאין מכיר בו אלא ה'.
שעיר זה יהא מכפר .והיינו שאין בו ידיעה
לא בתחלה ולא בסוף .ושעירי רגלים ילפינן
משעיר ר"ח בהיקש דשעיר הוה מצי למכתב
בכלהו רגלים וכתב ושעיר .וא"ו מוסיף על
ענין ראשון .להקיש שעל מה שזה מכפר אלו
מכפרים :כל השעירים כפרתן שוה  -כל
שעירי המוספין בין שעירי רגלים .בין שעירי
ר"ח .בין שעיר הנעשה בחוץ ביה"כ .כפרתן
שוה שהם מכפרין בין על שאין בה ידיעה לא
בתחלה ולא בסוף .בין על טהור שאכל את
הטמא .ונ"מ לטומאה שאירעה בין זו לזו.

אבל שעיר הנעשה בפני' ביה"כ לא נחלקו
עליו שהוא תולה על שיש בה ידיעה בתחלה
ואין בה ידיעה בסוף כדאמרי' :היה ר"ש
אומר  -האי דהדר נקט ליה משום דבעי
למימר אמרו לו מהו שיקרבו זה בזה :מהו
שיקרבו  -אם אבד שעיר שהופרש ליוה"כ
ונתכפרו באחר ונמצא זה ברגל או בר"ח .מהו
שיקריב לשם שעיר של יום :אמרו לו הואיל
ואין כפרתן שוה  -ר"מ הוא דקאמר ליה לר'
שמעון בשלמא אי אמרת כלן כפרתם שוה
יקריב שהרי כולן כפרה אחת הן מכפרים.
אלא לדידך זו שהופרשה לכפר על שאין בה
ידיעה בתחלה ויש בה ידיעה בסוף .היאך
יקרב ברגל לכפר על שאין בה ידיעה לא
בתחלה ולא בסוף .או בר"ח לכפר על הטהור
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שאכל את הטמא :לכפר על טומאת מקדש
וקדשיו  -וכיון דבזה שוין .אע"פ שכפרתן

חלוקות יכול הוא ליקרב:

אשי ח ֳָד ִׁשים ְמכַ ּ ְפ ִרין ַעל
ירי ָר ׁ ֵ
הודה אוֹ ֵמר ִמ ּ ְׁשמוֹ  ,שְׂ ִע ֵ
)ה( ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן יְ ּ ָ
הַ ּ ָטהוֹ ר ׁ ֶשאָ כַ ל אֶ ת הַ ּ ָט ֵמא .מוֹ ִסיף עֲ לֵ יהֶ ם ׁ ֶשל ְרגָ ִליםֶ ׁ ,ש ּ ְמכַ ּ ְפ ִרין ַעל הַ ּ ָטהוֹ ר
יעה לֹא בַ ְּת ִח ָּלה וְ לֹא בַ ּסוֹ ף .מוֹ ִסיף
ׁ ֶשאָ כַ ל אֶ ת הַ ּ ָט ֵמא וְ ַעל ׁ ֶשאֵ ין ָּב ּה יְ ִד ָ
וריםֶ ׁ ,שהֵ ן ְמכַ ּ ְפ ִרין ַעל הַ ּ ָטהוֹ ר ׁ ֶשאָ כַ ל אֶ ת הַ ּ ָט ֵמא ,וְ ַעל
עֲ לֵ יהֶ ם ׁ ֶשל יוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּ ִ
יעה בַ ְּת ִח ָּלה אֲבָ ל
יעה לֹא בַ ְּת ִח ָּלה וְ לֹא בַ ּסוֹ ף ,וְ ַעל ׁ ֶשאֵ ין ָּבהּ יְ ִד ָ
ׁ ֶשאֵ ין ָּב ּה יְ ִד ָ
רו
י ֶׁש ָּב ּה יְ ִד ָ
בו זֶה בָ זֶה .אָ ַמר לָ הֶ ם ,הֵ ן .אָ ְמ ּ
הו ׁ ֶשיִ ּ ְק ְר ּ
רו לוֹ ַ ,מ ּ
יעה בַ ּסוֹ ף .אָ ְמ ּ
אשי ח ֳָד ִׁשים ,אֲ בָ ל הֵ יאַ ְך ׁ ֶשל
ורים ְק ֵר ִבין ְּב ָר ׁ ֵ
יו ׁ ֶשל יוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּ ִ
לוֹ ִ ,אם ּ ֵכן יִ ְה ּ
ורים ְלכַ ּ ֵפר ַּכ ּ ָפ ָרה ׁ ֶשאֵ ינ ָּה ׁ ֶש ָּל ּה .אָ ַמר לָ הֶ ן,
אשי ח ֳָד ִׁשים ְק ֵר ִבין ְּביוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּ ִ
ָר ׁ ֵ
ּ ֻכ ָּלן ָּב ִאין ְלכַ ּ ֵפר ַעל טֻ ְמאַ ת ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ קָ ָד ׁ ָשיו:
רע"ב ) -ה( משמו  -של ר"ש .וסתם ר"ש
הוא ר"ש בן יוחאי:

ורים
ש ִעיר הַ ּנַעֲ ֶׂשה ִב ְפנִ ים וְ יוֹ ם הַ ִּכ ּפ ּ ִ
)ו( וְ ַעל זְ דוֹ ן טֻ ְמאַ ת ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ קָ ָד ׁ ָשיוׂ ָ ,
ֲמורוֹ ת ,הַ זְ ּדוֹ נוֹ ת וְ הַ ּ ְׁשגָ גוֹ ת,
ְמכַ ּ ְפ ִרין .וְ ַעל ְׁשאָ ר עֲ בֵ רוֹ ת ׁ ֶש ַּב ּתוֹ ָרה ,הַ ּקַ לּ וֹ ת וְ הַ ח ּ
ש ִעיר
ומיתוֹ ת ּ ֵבית ִ ּדיןׂ ָ ,
שהְּ ,כ ֵרתוֹ ת ּ ִ
הוֹ ַדע וְ לֹא הוֹ ַדע ,עֲ ֵׂשה וְ לֹא ַתעֲ ֶ ׂ
הַ ּ ִמ ְׁש ּ ַת ֵּלחַ ְמכַ ּ ֵפר:
רע"ב ) -ו( ועל זדון טומאת מקדש וכו' -
סתמא היא) .דגמ' נקיט לה( :שעיר הנעשה
בפנים ויוה"כ מכפרים  -דכתיב )ויקרא טז(
ומפשעיהם לכל חטאתם .ופשעיהם .אלו
המרדי' :החמורות והקלות וכו'  -כולה
מתני' מפרשה בגמ' הכי .בין קלות בין

חמורות בין שעשאן במזיד בין שעשאן בשוגג
אותן שעשאן בשוגג בין נודע לו ספיקן .בין
לא נודע לו ספיקן כלומר בין נודע לו שבא
לידו ספק חלב ואכל .בין שלא נודע לו שבא
לידו ספק חלב .ואלו הן קלות עשה ולא
תעשה ואלו הן חמורות כריתות ומיתות ב"ד:

)ז( אֶ חָ ד יִ שְׂ ְראֵ ִלים ,וְ אֶ חָ ד כּ ֹהֲנִ ים ,וְ אֶ חָ ד כּ ֹהֵ ן ָמ ׁש ּוחַ ַ .מה ּ ֵבין יִ שְׂ ְראֵ ִלים לַ כּ ֹהֲ נִ ים
ול ֹכהֵ ן ָמ ׁש ּוחַ  ,אֶ ָּלא ׁ ֶש ַ ּדם הַ ּ ָפר ְמכַ ּ ֵפר ַעל הַ כּ ֹהֲנִ ים ַעל טֻ ְמאַ ת ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ קָ ָד ׁ ָשיו.
ְּ
שה ִב ְפנִ ים ְמכַ ּ ֵפר ַעל יִ שְׂ ָראֵ לָּ ,כךְ
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמרְּ ,כ ׁ ֵשם ׁ ֶש ַ ּדם הַ ּ ָ ׂש ִעיר הַ ּנַעֲ ֶ ׂ
ש ִעיר הַ ּ ִמ ְׁש ּ ַת ֵּלחַ ְמכַ ּ ֵפר ַעל
דויוֹ ׁ ֶשל ָ ׂ
ַּדם הַ ּ ָפר ְמכַ ּ ֵפר ַעל הַ כּ ֹהֲנִ יםְּ .כ ׁ ֵשם ׁ ֶשוִ ּ ּ ּ
דויוֹ ׁ ֶשל ּ ָפר ְמכַ ּ ֵפר ַעל הַ כּ ֹהֲ נִ ים:
יִ שְׂ ָראֵ לָּ ,כ ְך וִ ּ ּ
רע"ב ) -ז( א' ישראל וא' כהנים  -הכי
קאמר .אחד ישראל ואחד כהנים וא' כהן
משוח .מתכפרים בשעיר המשתלח בשא'
עבירות ואין חלוק ביניהן :אלא שדם הפר
מכפר על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו
 כל מה ששעי' הפנימי מכפ' על ישראלדהיינו תליית ישראל על שיש בה ידיעה
בתחלה ואין בה ידיעה בסוף .וזדון טומא'
מקדש וקדשיו וכן כפר' שעיר החיצון פרו של

כ"ג הקרב בי"ה מכפר על הכהנים :ר"ש
אומר כשם  -שאתה מודה בדם השעיר
הפנימי שמכפר על ישראל .כפרתו בלא שום
וידוי .שאין וידוי בשעיר הפנימי .אלא בשעיר
המשתלח .כך דם הפר בלא שום וידוי מכפר
על הכהנים על טומאת מקדש וקדשיו .אייתר
ליה וידוי של פר במקום וידוי של שעיר
המשתלח .לכפר על הכהנים בשאר עבירות.
ואין להם כפרה בשעיר המשתלח:
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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום ד'
גמרא

– שבועות דף יח' ע"ב

בעא מיניה רבי יונתן בן יוסי בן לקוניא מרבי שמעון בן יוסי בן לקוניא
אזהרה לבועל נדה מנין מן התורה שקל קלא פתק ביה אזהרה לבועל נדה
ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב אלא אזהרה למשמש עם הטהורה
ואמרה לו נטמאתי דלא ניפריש מיד מנלן אמר חזקיה אמר קרא ותהי
נדתה עליו אפילו בשעת נדתה תהא עליו אשכחן עשה לא תעשה מנלן
אמר רב פפא אמר קרא לא תקרב לא תקרב נמי לא תפרוש הוא דכתיב
האומרים קרב אליך אל תגש בי כי קדשתיך תנו רבנן והזרתם את בני
ישראל מטומאתם אמר רבי יאשיה מיכן אזהרה לבני ישראל שיפרשו
מנשותיהן סמוך לוסתן וכמה אמר רבה עונה אמר רבי יוחנן משום רבי
שמעון בן יוחאי כל שאינו פורש מאשתו סמוך לוסתה אפילו הויין לו בנים
כבני אהרן מתים דכתיב והזרתם את בני ישראל מטומאתם והדוה בנדתה
וסמיך ליה אחרי מות אמר ר' חייא בר אבא אמר רבי יוחנן כל הפורש
מאשתו סמוך לוסתה הויין לו בנים זכרים דכתיב להבדיל בין הטמא ובין
הטהור וסמיך ליה אשה כי תזריע וילדה זכר רבי יהושע בן לוי אמר הויין
לו בנים ראויין להוראה דכתיב להבדיל ולהורות אמר רבי חייא בר אבא
אמר רבי יוחנן כל המבדיל על היין במוצאי שבתות הויין לו בנים זכרים
דכתיב להבדיל בין הקדש ובין החול וכתיב התם להבדיל בין הטמא ובין
הטהור וסמיך ליה אשה כי תזריע רבי יהושע בן לוי אמר בנים ראוין
להוראה דכתיב להבדיל ולהורות אמר רבי בנימין בר יפת אמר רבי
אלעזר כל המקדש את עצמו בשעת תשמיש הויין לו בנים זכרים שנאמר
והתקדשתם והייתם קדושים וסמיך ליה אשה כי תזריע:
רש"י על הגמרא
שקל קלא  -פיסת רגבים :פתק ביה  -זרק
בו :קרב אליך  -עמוד בעצמך ליצני הדור
היו אומרים לנביא עמוד בעצמך אל תגע בי
שלא אטמאך שאתה קדוש ואני טמא קדשתיך
טמאתיך כמו )חגי ב( הן ישא איש בשר קדש
וכמו )דברים כב( פן תקדש :והזרתם -
והפרשתם כמו וינזרו :אזהרה לישראל וכו' -
דסמיך ליה והדוה בנדתה בההוא ענינא:
עונה  -במסכת נדה מפורש או יום או לילה

אם וסתה ביום יפרוש כל היום ואם וסתה
בלילה יפרוש כל הלילה והכי מפרש לה
במסכת נדה בפרק האשה )דף סג( :ולהבדיל
כו'  -המבדיל בין טומאה לטהרה תלד אשתו
זכר :להבדיל ולהורות  -בענינא דשתויי יין
כתיב ולהבדיל בין הקדש ובין החול בין
הטמא וגו' ולהורות את בני ישראל :המקדש
עצמו בתשמיש  -דרך צניעות:
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זוהר

– ואתחנן דף רסא' ע"א

יליָא ,וְ קָ ם וְ ִא ְׁש ּ ָת ַ ּדל
גות לֵ ְ
אָ ַמר ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ַּבר נ ָׁש אַ ְק ִ ּדים ְּבפַ ְל ּ ּ
ימא
ילין ִּב ְר ִׁש ָ
ות ִפ ִ ּ
יהְ ּ ,
יש ּ
ילין ְּב ֵר ׁ ֵ
יתאַ ,עד ְ ּדנ ִָהיר צַ ְפ ָראְּ .בצַ ְפ ָרא אֲ נָח ְּת ִפ ִ ּ
ְּבאוֹ ַריְ ָ
יה.
ית ּ
טופָ א ְ ּד ִמצְ וָ ה ,וְ אָ ֵתי ְלנ ְָפקָ א ִמ ּ ַת ְר ָעא ְ ּדבֵ ֵ
ישא ִּב ְדרוֹ ֵע ּ
קַ ִּד ׁ ָ
יה ,וְ ִא ְת ַע ּ ָטף ְּב ִע ּ ּ
יה .אַ ְר ַּבע ַמ ְלאָ ִכין
ית ּ
ישא ְּב ַת ְר ָעא ְ ּדבֵ ֵ
ימא ִ ּד ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
זוזָהְ ,ר ִׁש ָ
ִא ְע ַרע ַּב ּ ְמ ּ
יה ְלבֵ י
יה ,וְ אוֹ זְ פֵ י לֵ ּ
ית ּ
יה ִמ ּ ַת ְר ָעא ְ ּדבֵ ֵ
יה וְ נ ְָפ ִקין ִע ּ ֵמ ּ
ישין ִמזְ ַדוְ ּ וגִ ין ִע ּ ֵמ ּ
קַ ִ ּד ִׁ
בו יְ קָ ָרא
יוקנָא ְ ּד ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
בו יְ קָ ָרא ְל ִד ּ ּ ְ
ומ ְכ ְרזֵי קַ ּ ֵמ ּ
נִיש ּ ָתאַ ּ .
ְּכ ְׁ
ישא ,הָ ּ
יה ,הָ ּ
יה ,אַ ְכ ִריז
ישא ׁ ַש ְריָא ָעלֵ ּ
רוחָ א קַ ִ ּד ׁ ָ
צופָ א יְ קָ ָרא ְ ּד ַמ ְל ָּכאּ .
ִל ְב ֵריהּ ְ ּד ַמ ְל ָּכאְ ,לפַ ְר ּ
ָ
ֲשר ְּבך אֶ ְת ּ ָפאָ ר:
וְ אָ ַמר )ישעיה מט( יִ שְׂ ָראֵ ל א ׁ ֶ
ישא,
יה קַ ּ ֵמי ַמ ְל ָּכא קַ ִ ּד ׁ ָ
ילא ,וְ אַ ְס ִהיד ָעלֵ ּ
ישא סַ ְ ּלקָ א ְל ֵע ָּ
רוחָ א קַ ִ ּד ׁ ָ
הוא ּ
ְּכ ֵדין הַ ּ
ינון
ינון ְּבנֵי הֵ יכָ לֵ ּ
ְּכ ֵדין ּ ָפ ִקיד ַמ ְל ָּכא ִע ָּלאָ הְ ,ל ִמ ְכ ּ ַתב קַ ּ ֵמ ּ
יהָּ ,כל ִא ּ ּ
יה ָּכל ִא ּ ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,מלאכי ג( וַ יִ ּ ָּכ ֵתב סֵ פֶ ר זִ ָּכרוֹ ן ְלפָ נָיו
ְּד ִא ְׁש ְּתמוֹ ְד ָען קַ ּ ֵמ ּ
יהֲ ,ה ָדא ּ
ולחוֹ ְׁשבֵ י ְׁשמוֹ ְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )שמות לה(
ולחוֹ ְׁשבֵ י ְׁשמוֹ ַ .מאי ּ ְ
ְליִ ְראֵ י יְ ָי' ּ ְ
נותא ְּב ֹכ ָּלא,
אומ ּ ָ
יהָ ּ ,
ינון ְ ּד ַע ְב ִ ּדין ִל ְׁש ֵמ ּ
ֲשבוֹ תִ ,א ּ ּ
)ס"א חשב האפוד( וְ חוֹ ְׁשבֵ י ַמח ׁ ָ
צועיהוֹ ן ּ ְ
יליןְּ ,בבָ ּ ֵתיהוֹ ן ִּב ְר ּ ֵ
נותא ִ ּד ְת ִפ ִ ּ
אומ ּ ָ
ּ ָ
נותא ְ ּדצִ יצִ ית,
אומ ּ ָ
ּ ָ
וכ ִתיבַ ְתהוֹ ן.
ינון חוֹ ְׁשבֵ י ְׁשמוֹ .
אומ ּ ָ
ּ ָ
חוטא ִ ּד ְתכֶ ְל ּ ָתא.
חוטֵ יהוֹ ןְּ ,ב ּ ָ
זוזָה .וְ ִא ֵּלין ִא ּ ּ
נותא ִ ּד ְמ ּ
ְּב ּ
ֲשבוֹ ת:
וכ ִתיב )שם( וְ חוֹ ְׁשבֵ י ַמח ׁ ָ
ְּ
ְ
הו ָע ְל ִמין,
ומ ְכ ִריז ָעלֵ ּ
יהַ ּ ,
הוא ִמ ְׁש ּ ַת ַּבח ֵּב ּ
וְ לֹא עוֹ ד אֶ ָּלא ְ ּד ּ ְ
יה ְּבכֻ ְ ּל ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
יש ּ ָתאַּ ,כד נָפִ ק
יה ְלבֵ י ְּכנִ ְׁ
ֵיעול קַ ּ ֵמ ּ
ומאן ְ ּדי ּ
מו ַמה ִּב ְריָה ַע ְב ֵ ּדית ְּבעוֹ לָ ִמיַ ּ .
חָ ּ
יה ,וְ אוֹ מֵ ר )תהלים ה(
בוש ּ
יה וְ צִ יצִ ית ִּב ְל ּ ׁ ֵ
יש ּ
ילין ְּב ֵר ׁ ֵ
יה ,וְ לָ א ְּת ִפ ִ ּ
ִמ ּ ַת ְר ֵע ּ
ְ
ָ
ָ
הוא מוֹ ָר ִאי,
אֶ ְׁש ּ ַתחֲוֶה אֶ ל הֵ יכַ ל קָ ְד ְׁשך ְּביִ ְראָ ֶתךְ ּ .
הוא אָ ַמר ,אָ ן ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
דותא ְ ּד ִׁש ְק ָרא:
הָ א סָ ִהיד סַ ֲה ּ ָ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יד'
)ג( כיצד היא נשיאת כפים בגבולין בעת שיגיע שליח צבור לעבודה כשיאמר רצה כל
הכהנים העומדים בבית הכנסת נעקרין ממקומן והולכין ועולין לדוכן ועומדים שם
פניהם להיכל ואחוריהם כלפי העם ואצבעותיהם כפופות לתוך כפיהם עד שישלים
שליח ציבור ההודאה ומחזירין פניהם כלפי העם ופושטין אצבעותיהן ומגביהין ידיהם
כנגד כתפיהם ומתחילין יברכך ושליח ציבור מקרא אותם מלה מלה והם עונין שנאמר
אמור להם עד שיאמר כשמשלימין פסוק ראשון כל העם עונין אמן וחוזר שליח ציבור
ומקרא אותן פסוק שני מלה מלה והם עונים עד שמשלימין פסוק שני וכל העם עונין
אמן וכן בפסוק שלישי:
)ד( כשישלימו הכהנים ג' פסוקים מתחיל ש"צ ברכה אחרונה של תפלה שהיא שים
שלום והכהנים מחזירין פניהם כלפי הקדש וקופצין אצבעותיהן ועומדין שם בדוכן עד
שיגמור הברכה וחוזרין למקומן:
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