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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום ה'
תורה -

דברים פרק ד'

מונָה ְּביוֹ ם ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה
)טו( וְ נִ ְׁש ַמ ְר ּ ֶתם ְמאֹ ד ְלנ ְַפ ׁש ֵֹתיכֶ ם ִּכי לֹא ְר ִא ֶ
יתם ָּכל ְּת ּ
מונָה
אֲ לֵ יכֶ ם ְּבח ֵֹרב ִמ ּתוֹ ְך הָ אֵ ׁש) :טו( וְ נִ ְׁש ַמ ְר ּ ֶתם ְמאֹ ד ְלנ ְַפ ׁשֹתֵ יכֶ ם ִּכי לֹא ְר ִא ֶ
יתם ָּכל ְּת ּ

ְּביוֹ ם ִ ּד ּ ֶבר יְ הֹוָ ה אֲלֵ יכֶ ם ְ ּבח ֵֹרב ִמ ּתוֹ ְך הָ אֵ ׁש:

אֲרי לָ א ֲחזֵיתוּן ָּכל
)טו( וְ ִת ְס ּ ַת ּ ְמרוּן לַ ח ֲָדא ְלנ ְַפ ׁ ָש ֵתיכוֹ ן ֵ

ְ ּדמוּת ְּביוֹ ָמא ִ ּדי ַמ ִ ּליל יְ ָי ִע ּ ְמכוֹ ן ְּבח ֵֹרב ִמ ּגוֹ אֶ ּ ׁ ָש ָתא:

מונַת ָּכל סָ ֶמל ּ ַת ְבנִ ית זָכָ ר אוֹ נְ קֵ בָ ה:
תון וַ עֲ שִׂ ֶ
יתם לָ כֶ ם ּ ֶפסֶ ל ְּת ּ
)טז( ּ ֶפן ּ ַת ְׁש ִח ּ
מונַת ָּכל סָ ֶמל ּ ַת ְבנִ ית זָ כָ ר אוֹ נְ קֵ בָ ה:
תון וַ עֲ שִׂ ֶ
יתם לָ כֶ ם ּפֶ סֶ ל ְּת ּ
ּפֶ ן ּ ַת ְׁש ִח ּ

)טז(

יל ָמא ְתחַ ְּבלוּן
)טז( ִּד ְ

וְ ַת ְע ְּבדוּן ְלכוֹ ן צֶ לֶ ם ְ ּדמוּת ָּכל צו ָּרא ְ ּדמוּת ְ ּדכַ ר אוֹ נ ְֻק ָּבא:
)יז(

עוף ַּב ּ ׁ ָש ָמיִ ם:
ּ ַת ְבנִ ית ָּכל ְּבהֵ ָמה אֲ ׁ ֶשר ָּבאָ ֶרץ ּ ַת ְבנִ ית ָּכל צִ ּפוֹ ר ָּכנָף א ׁ ֶ
ֲשר ּ ָת ּ

עוף ַּב ּ ׁ ָש ָמיִ ם:
)יז( ּ ַת ְבנִ ית ָּכל ְ ּבהֵ ָמה אֲ ׁ ֶשר ָּבאָ ֶרץ ּ ַת ְבנִ ית ָּכל צִ ּפוֹ ר ָּכנָף אֲ ׁ ֶשר ּ ָת ּ

)יז( ְּדמוּת ָּכל

יע ְׁש ַמ ּיָא:
ירא ִ ּדי ְבאַ ְר ָעא ְ ּדמוּת ָּכל צִ ּ ַפר ּגַ ְדפָ א ִ ּדי פָ ַרח ַּבאֲ וֵר ְר ִק ַ
ְּב ִע ָ
)יח(

ּ ַת ְבנִ ית ָּכל ר ֵֹמשׂ ָּבאֲ ָד ָמה ּ ַת ְבנִ ית ָּכל ָ ּדגָ ה אֲ ׁ ֶשר ַּב ּ ַמיִ ם ִמ ּ ַתחַ ת לָ אָ ֶרץ:

ֲשר ַּב ּ ַמיִ ם ִמ ּ ַתחַ ת לָ אָ ֶרץ:
ּ ַת ְבנִ ית ָּכל ר ֵֹמשׂ ָּב ֲא ָד ָמה ּ ַת ְבנִ ית ָּכל ָ ּדגָ ה א ׁ ֶ

)יח(

ֲשא ִדי
)יח( ְּדמוּת ָּכל ִרח ׁ ָ

ְבאַ ְר ָעא ְ ּדמוּת ָּכל נ ּונֵי ִדי ְב ַמ ּיָא ִמ ְּל ַרע ְלאַ ְר ָעא:

)יט( ּופֶ ן ִּת ּ ָ ׂשא ֵעינ ָ
ית אֶ ת הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ אֶ ת הַ יּ ֵָרחַ וְ אֶ ת הַ כּ וֹ כָ ִבים כּ ֹל
ֶיך הַ ּ ׁ ָש ַמיְ ָמה וְ ָר ִא ָ
אֲשר חָ לַ ק יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֶ ָ
יך אֹ ָתם
ית לָ הֶ ם וַ עֲ בַ ְד ּ ָתם ׁ ֶ
צְ בָ א הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ נִ ַ ּד ְח ּ ָת וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוִ ָ
ָ
ית אֶ ת הַ ּ ׁ ֶש ֶמ ׁש וְ אֶ ת
שא ֵעינֶיך הַ ּ ׁ ָש ַמיְ ָמה וְ ָר ִא ָ
ש ָמיִ ם) :יט( ּופֶ ן ִּת ּ ָ ׂ
ְל ֹכל הָ ַע ּ ִמים ּ ַתחַ ת ָּכל הַ ּ ׁ ָ
ית לָ הֶ ם וַ עֲ בַ ְד ּ ָתם אֲ ׁ ֶשר חָ לַ ק יְ הֹוָ ה
הַ ּי ֵָרחַ וְ אֶ ת הַ ּכוֹ כָ ִבים כּ ֹל צְ בָ א הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם וְ נִ ַ ּד ְח ּ ָת וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲוִ ָ
ֱאלֹהֶ ָ
ְ
יל ָמא ִתזְ קוֹ ף ֵעינָיך ִל ְׁש ַמ ּיָא וְ ֶת ֱחזֵי יָת ִׁש ְמ ׁ ָשא וְ יָת
ש ָמיִ ם) :יט( וְ ִד ְ
יך אֹ ָתם ְלכֹל הָ ַע ּ ִמים ּ ַתחַ ת ָּכל הַ ּ ׁ ָ
יהֲרא וְ יָת כּ וֹ ְכבַ ּיָא כּ ֹל חֵ ילֵ י ְׁש ַמ ּיָא וְ ִת ְט ֵעי וְ ִת ְס ּגוּד ְלהוֹ ן וְ ִת ְפ ְל ִח ּנוּן ִ ּדי ז ּ ִַמין יְ ָי אֱלָ הָ ְך י ְָתהוֹ ן ְל ֹכל ַע ְמ ַמ ּיָא
ִס ָ
ְּתחוֹ ת ָּכל ְׁש ַמ ּיָא:

רש"י
)טז( סמל  -צורה:
)יט( ופן תשא עיניך  -להסתכל בדבר ולתת
לב לטעות אחריהם :אשר חלק ה'  -להאיר
להם .ד"א לאלהות לא מנען מלטעות

נביא

אחריהם אלא החליקם בדברי הבליהם
לטרדם מן העולם וכן הוא אומר כי החליק
אליו בעיניו למצוא עונו לשנוא:

– ישעיה פרק מ' כב'-כו'

חוג הָ אָ ֶרץ וְ י ְֹׁשבֶ יהָ ַּכחֲגָ ִבים הַ ּנוֹ טֶ ה כַ ּדֹק ׁ ָש ַמיִ ם וַ יִ ּ ְמ ּ ָתחֵ ם ָּכאֹ הֶ ל
)כב( הַ ּ ׁ ֵ
ישב ַעל ּ
שבֶ ת) :כב( דאשרי בתקוף רומא שכינת יקרה וכל יתבי ארעא חשיבין קדמוהי כקמצין
לָ ׁ ָ
דמתח כזעיר שמיא ופרסינון כמשכן יקרא לבית שכינתא:
)כג(

ֹהו ָע ָ ׂשה:
הַ ּנוֹ ֵתן רוֹ זְ נִ ים ְלאָ יִ ן ׁש ְֹפטֵ י אֶ ֶרץ ַּכ ּת ּ

)כג(

דמסר שלטונין לחולשא דיני

ארעא כלמא עביד:

ָשף ָּבהֶ ם וַ יִ ּבָ ׁש ּו
עו אַ ף ַּבל ׁש ֵֹר ׁש ָּבאָ ֶרץ גִּ זְ ָעם וְ גַ ם נ ׁ ַ
עו אַ ף ַּבל ז ָֹר ּ
)כד( אַ ף ַּבל נִ ּטָ ּ
שאֵ ם) :כד( אפילו יפשון אפילו יסגון אפילו יתרבון בארעא בניהון ואף
וס ָע ָרה ַּכ ּקַ ׁש ִּת ּ ָ ׂ
ְּ
רוגזה ישלח בהון ויבהתון ומימרה כעלעילא לקשא ידבר יתהון:
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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום ה'
ֹאמר קָ דוֹ ׁש) :כה( ולמן תדמון קדמי ותשוון יימר
יונִ י וְ אֶ ְׁשוֶה י ַ
)כה( וְ אֶ ל ִמי ְת ַד ּ ְמ ּ
קדישא:

או ִמי בָ ָרא אֵ ֶּלה הַ ּמוֹ צִ יא ְב ִמ ְס ּ ָפר צְ בָ אָ ם ְלכֻ ָּלם ְּב ׁ ֵשם
או ָמרוֹ ם ֵעינֵיכֶ ם ּ ְ
ור ּ
)כו( שְׂ ּ
יִ ְק ָרא ֵמרֹב אוֹ נִ ים וְ אַ ּ ִמיץ כּ ֹחַ ִא ׁ
יש לֹא נ ְֶע ָ ּדר) :כו( זקופו לרומא עיניכון וחזו למדחל
קדם מן דברא אלין דאפיק במנין חילי שמיא לכולהון בשמהן קרי מסגי גבורן ותקוף
חיל חד מסדרה לא מתעכב:

רש"י
)כב( חוג  -לשון מחוגה )ישעיהו מד( עוגל
קומפ"ש בלע"ז .ויושביה  -לפניו כחגבים.
כדוק  -כיריעה טייל"א בלע"ז:
)כד( אף בל נטעו  -אף הרי הם כמי שלא
נטעו .אף בל זרעו  -ועוד יתר מכאן
שישורשו ויעקרו כאלו לא זורעו ,זריע'
פחותה מנטיעה .בל שורש בארץ גזעם -
לכשיעקרו לא ישריש הגזע בארץ שיהא

כתובים

מחליף כל שורש שבמקרא טעמו באות
ראשונה ונקודה הרי"ש פתח וזה טעמו למטה
ונקוד קמץ לפי שהוא לשון פועל אינרצינ"י
בלע"ז:
)כו( מי ברא אלה  -כל הצבא אשר תראו
במרום מרוב אונים ,שיש לו ושהוא אמיץ כח
איש מהצבא לא נעדר שלא יקרא בשם:

 -תהילים פרק קח ג'-ז'

ירה ּ ׁ ָשחַ ר:
עורה הַ ּנֵבֶ ל וְ ִכ ּנוֹ ר אָ ִע ָ
)ג ( ּ ָ
ָ
ָ
מים) :ד( אודי קדמך בעמיא יי ואשבחינך באומיא:
ַמ ְרך ַּב ְלאֻ ּ ִ
)ד( אוֹ ְדך בָ ַע ּ ִמים יְ הֹוָ ה וַ אֲ ז ּ ֶ
ָ
ָ
אֲמ ּ ֶ
)ה( ִּכי גָ דוֹ ל ֵמ ַעל ׁ ָש ַמיִ ם חַ ְס ֶ ּדך וְ ַעד ְׁשחָ ִקים ִ
תך) :ה( ארום רב מעלוי שמיא טובך ועד
)ג( שבח נבלא וכנרא אשבח בקרצתא:

שחקי מטי קושטך:

רומה ַעל ׁ ָש ַמיִ ם ֱאל ִֹהים וְ ַעל ָּכל הָ אָ ֶרץ ְּכבוֹ ֶד ָך:
ּ ָ

) ו(
כל יתבי ארעא איקרך:

יד ָ
יעה יְ ִמינְ ָך וַ עֲ נֵנִ י:
יך הוֹ ִׁש ָ
צון יְ ִד ֶ
ְל ַמ ַען יֵחָ ְל ּ

)ז(
ועני יתי:

)ו( אתרומם עלוי שמיא אלהים ועל

)ז( מן בגלל דישתזבון רחימך פרוק ימינך

רש"י
)ג( אעירה שחר  -דרך שאר מלכים השחר
מעוררם ואני מעורר את השחר שאני קם
חצות לילה שהנבל והכנור מעוררני כמו
שאמרו רבותינו כנור היה תלוי למעלה
ממטתו של דוד כיון שהגיע חצי הלילה רוח
צפונית מנשבת בו והוא מנגן מאליו:

)ה( מעל שמים  -וכתוב אחד אומר )תהלים
נ"ז( עד שמים פירשו רבותינו כאן בעושין
לשמה כאן בעושין שלא לשמה:
)ז( וענני  -שכל עמך וידידיך תלוין בי:
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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום ה'
משנה

– בכורות פרק ו'

חוס ,אֲבָ ל לֹא ִמן
ִּ
)א( ַעל אֵ לּ וֹ
מומין ׁשוֹ ח ֲִטין אֶ ת הַ ְּבכוֹ ר ,נִ ְפגְּ ָמה אָ זְ נוֹ ִמן הַ ְּס ּ
נִס ְ ּדקָ ה אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשלּ ֹא חָ ְס ָרה ,נִ ְּקבָ ה ְמלֹא כַ ְר ִׁשינָה ,אוֹ ׁ ֶשיָּבָ ׁ ָשה .אֵ יזוֹ
הָ עוֹ רְ ,
ִהיא יְ בֵ ׁ ָשה ,כּ ֹל ׁ ֶש ִּת ּנָקֵ ב וְ אֵ ינָהּ מוֹ צִ יאָ ה ִט ּ ַפת ָ ּדםַ .ר ִּבי יוֹ סֵ י ּ ֶבן ְמ ׁ ֻש ָּלם אוֹ ֵמר,
יְ בֵ ׁ ָשהֶ ׁ ,ש ְּתהֵ א נִ ְפ ָרכֶ ת:
רע"ב ) -א( נפגמה  -אין פגימה בלא
חסרון .אבל סדק משמע נמי בלא חסרון.
ושיעור פגימה כדי שתחגור בה צפורן :הסחוס
 תנוך האוזן שקורין טנרו"ס בלע"ז :אבל לאמן העור  -דעור הדר בריא ולא הוי מומא.
והאי עור היינו אליה רכה של אוזן :ניקבה
מלוא כרשינה  -שיש בחלל הנקב שיעור
גרגיר של כרשינה .בין שהנקב ארוך בין עגול,
אם יש בכולו כדי להצטרף בחללו כשיעור
גרגיר של כרשינה ,הרי זה מום :שתהא

נפרכת  -נעשית פירוכים ופתיתים
כשממשמשים בה .ואין הלכה כר' יוסי .וכל
הני מומין דחשיב במתניתין ששוחטין עליהן
את הבכור ילפינן מקראי ,דכתיב )דברים טו(
וכי יהיה בו מום ,כלל .פסח או עור ,פרט.
כל מום רע ,חזר וכלל .כלל ופרט וכלל ,אי
אתה דן אלא כעין הפרט .מה הפרט מפורש
מומין שבגלוי ואינו חוזר ,אף כל מומין
שבגלוי ואינו חוזר:

)ב( ִריס ׁ ֶשל ַעיִ ן ׁ ֶשנִּ ּקַ בֶ ׁ ,שנִּ ְפ ּגַ םֶ ׁ ,שנִּ ְס ַ ּדקֲ ,ה ֵרי ְב ֵעינָיו ַ ּדקְּ ,תבַ לּ ּולִ ,ח ָּלזוֹ ן נָחָ ׁש,
ירא וְ נִ ְכנָס ַּב ּ ׁ ָשחוֹ רַּ .ב ּ ׁ ָשחוֹ ר וְ נִ ְכנָס ַּב ָּלבָ ן,
ֶהו ְּתבַ לּ ּול ,לָ בָ ן הַ ּפוֹ סֵ ק ַּב ִּס ָ
וְ ֵענָב .וְ אֵ יז ּ
מומים ַּב ָּלבָ ן:
מוםֶ ׁ ,שאֵ ין ּ ִ
אֵ ינוֹ ּ
רע"ב ) -ב( ריס של עין  -עפעף של עין:
הרי בעיניו  -כלומר הרי שיש בעיניו :דק -
טיל"א בלע"ז :חלזון נחש  -היינו חלזון היינו
נחש .וקורהו נחש שעשוי מנומר כנחש .והוא
בשר נוסף הנמשך וחלופה קצת מןו השחור
שבעין .וקורין לו בערבי טפר"א כמו שקורין
לצפורן טפרא .לפי שהוא חופה את העין
כדרך שהצפורן חופה בשר האצבע :ועינב -

שיש בעינו כגרגיר של ענב :לבן הפוסק
בסירא  -סירא היינו שורה שבעין סביב
השחור שמשם מראית העין באה .ואם חוט
לבן יוצא מן הלבן שבעין ופוסק אותה שורה
ונכנס בשחור ,הוי מום :שחור ונכנס בלבן -
אם חוט אחד שחור יוצא מן השחור שבעין
ופוסק בסירא ונכנס בלבן :אינו מום שאין
מומין בלבן  -דלאו עין הוא אלא שומן העין:

בוע ,כּ ֹל ׁ ֶש ּ ׁ ָשהָ ה ְׁשמוֹ נִ ים יוֹ םַ .ר ִּבי
ֶהו חֲוַ ְרוָ ד הַ ּקָ ּ ַ
)ג( חֲוַ ְרוָ ד וְ הַ ּ ַמיִ ם הַ ְ ּק ּ ִ
בועים .אֵ יז ּ
ְ
לשה פְ ָע ִמים ְּבתוֹ ך ְׁשמוֹ נִ ים יוֹ ם.
חֲנִינָא ּ ֶבן אַ נְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמר ,בּ וֹ ְד ִקין אוֹ תוֹ ְׁש ׁ ָ
בועים ,אָ כַ ל לַ ח וְ יָבֵ ׁש ׁ ֶשל גְּ ׁ ָש ִמים ,לַ ח וְ יָבֵ ׁש ׁ ֶשל ְׁשלָ ִחים.
וְ אֵ לּ ּו הֵ ם ַמיִ ם הַ ְ ּק ּ ִ
מוםַ ,עד ׁ ֶשיֹּאכַ ל הַ יָּבֵ ׁש אַ חַ ר הַ ַּלח:
אָ כַ ל הַ ּיָבֵ ׁש וְ אַ חַ ר ָּכ ְך אָ כַ ל הַ ַּלח ,אֵ ינוֹ ּ
רע"ב ) -ג( חורוד  -כמין טפין לבנות בעין.
תרגום לבן ,חיור :והמים  -היורדים אל העין
ומונעים הראות :הקבועים  -אתרווייהו קאי,
אחורוד והמים :בודקין אותו שלשה פעמים
בתוך שמונים יום  -בכל עשרים ושבעה יום
שהוא שליש הזמן של שמונים יום בקירוב,
בודקים אותו אם הלך החורוד .ואם הלך,
אע"פ שחזר ,מונין לו שמונים מיום שחזר.

ואין החורוד קבוע עד שיעמוד שמונים יום.
ואם לא בדקוהו בתוך שמונים יום ,אע"פ
שנמצא החורוד שם ביום שמונים לא הוי מום,
דשמא בינתים הלך וחזר .והלכה כר' חנינא בן
אנטיגנוס :אלו הן המים הקבועים  -כלומר
במאי ידעינן אי קבועים או עוברים :אכל לח
ויבש של גשמים  -אם האכילוהו לרפואה
תבן וחציר שקורין פיינ"ו בלע"ז :לח  -הגדל
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באדר וחצי ניסן :ויבש  -הגדל באלול וחצי
תשרי :של גשמים  -היינו שגדל בשדה בית
הבעל .ומתניתין חסורי מחסרא והכי קתני,
אכל לח ויבש של גשמים ,הרי זה מום .של
בית השלחין ,אינו מום .ודגשמים נמי ,אכל
יבש ואחר כך אכל לח אינו מום ,עד שיאכל
יבש אחר הלח :של בית השלחין  -ארץ
הצריכה להשקות לא הוי רפואה ולא בדקינן
ביה :אכל יבש ואחר כך לח  -לרפואה ,אין
זו רפואתו ,ואע"פ שלא נתרפא בכך אינו
מום :עד שיאכל יבש אחר הלח  -זו היא
דרך רפואתו ,בתן וחציר הגדל באדר וחצי

ניסן מאכילין אותו באדר וחצי ניסן ,ותבן
וחציר הגדל באלול וחצי תשרי מאכילין אותו
באלול וחצי תשרי ,דלא שחטינן ליה עד
שיעברו עליו כל ימי הקיץ ויבדוק בשניהם.
ואם לא נתרפא הוי מום .וצריך שיאכל מהם
לא פחות מכגרוגרת בכל סעודה וסעודה כל
שלשה חדשים בתחילת הסעודה ולאחר
ששתה ,ולא יהיה כפות בשעה שאוכל
העשבים הללו לרפואה ,ולא יהיה יחידי אלא
עם חבריו ,בשדה ולא בתוך העיר .ואם שלמו
כל התנאים הללו ולא נתרפא הוי מום
ושוחטין עליו:

נִס ְ ּדקָ הִ ,ח ּ ָטיו
)ד( חָ ְטמוֹ ׁ ֶשנִּ ּקַ בֶ ׁ ,שנִּ ְפ ּגַ םֶ ׁ ,שנִּ ְס ַ ּדק ,שְׂ פָ תוֹ ׁ ֶשנִּ ְ ּקבָ הֶ ׁ ,שנִּ ְפגְּ ָמהֶ ׁ ,ש ּ ְ
רוַ .ר ִּבי חֲנִ ינָא ֶּבן אַ נְ ִטיגְ נוֹ ס
מו ,וְ הַ ּ ְפנִ ִ
מו אוֹ ׁ ֶשנִּ גְ ְמ ּ
הַ ִחיצוֹ נוֹ ת ׁ ֶשנִּ ְפגְּ ּ
ימ ּיוֹ ת ׁ ֶש ּנֶעֱ קָ ּ
אוֹ ֵמר ,אֵ ין בּ וֹ ְד ִקין ִמן הַ ּ ַמ ְת ִאימוֹ ת וְ ִל ְפנִ ים ,אַ ף לֹא אֶ ת הַ ַמ ְת ִאימוֹ ת:
רע"ב ) -ד( חוטמו שניקב וכו'  -והוא
שניקבו מחיצות החיצונות של חוטם ,שהנקב
נראה מבחוץ .אבל ]אם[ אינו נראה אלא
מבפנים כגון שניקבה מחיצה החולקת את
החוטם ,אינו מום ,שסתר הוא ,ואנן ילפינן
מכלל ופרט וכלל דמומין שבגלוי בעינן:
שנפגם  -ויש בו חסרון :שנסדק  -ואין בו
חסרון .ושיעור פגימה ,כדי שתחגור בה
צפורן :שפתו  -שורה חיצונה של שפה ,כלומר
חודה החיצון :חיטיו החיצונות  -השינים

שבאמצע הפה :שנפגמו  -נחסרו :נגממו -
נימוקו ולא נשאר מהם אלא רושם מועט
ואינן בולטות כמו שרגילין להיות :והפנימיות
 שינים הגדולות שקורין משילא"ש שנעקרולגמרי .אבל נפגמו ונגממו לא הוי מום :אין
בודקין מן המתאימות ולפנים  -שינים
הגדולות שאחת נראית כשתים ועשויות
כתאומות ,משם ולפנים אינו נחשב מום מפני
שהוא סתר .והן עצמן שנעקרו לא הוי מום.
ואין הלכה כרבי חנינא בן אנטיגנוס:

)ה( נִ ְפ ּגַ ם הַ ּזוֹ בָ ן ,אוֹ ֶע ְריָה ׁ ֶשל נְ קֵ בָ ה ַּב ּמֻ ְק ָ ּד ִׁשים ,נִ ְפ ּגַ ם הַ ָזּנָב ִמן הָ ֶעצֶ ם ,אֲ בָ ל
שר( ּ ֵבין חֻ ְליָא
ֹאש הַ ָזּנָב ַמפְ צִ יל ֶעצֶ ם ,אוֹ ׁ ֶשיּ ֵׁש ) ָּב ָ ׂ
לֹא ִמן הַ ּ ֶפ ֶרק ,אוֹ ׁ ֶשהָ יָה ר ׁ
ְלחֻ ְליָא ְמלֹא אֶ צְ ַּבע:
רע"ב ) -ה( הזובן  -הנרתיק שהגיד של
הבהמה חבוי בו ,כשנפגם הוי מום דלא הדר
בריא .אבל ניטל לא הוי מום ,דחוזר לאיתנו:
עריה של נקבה  -בית הערוה הבולט לחוץ
ונראה על שאר שטח הגוף :במוקדשים -
בשאר קדשים שיש בהן נקבה כגון שלמים.
דאילו בבכור ליכא נקבה :אבל לא מן הפרק
 דנפגם בין הפרקים מעלה ארוכה כשלאנחתך כל הזנב :או שהיה ראש הזנב מפציל

עצם  -הזנב התלוי למטה נקלף העור ובשר
ונשאר העצם מגולה ,שוב אין מעלה ארוכה,
הואיל ובראש הזנב הוא :מפציל  -כמו אשר
פצל )בראשית ל( פירוש אחר ,שנחלק הזנב
בקצהו לשתי זנבות ובכל אחת משתיהן עצם:
בין חוליא לחוליא מלוא אצבע  -שחוליות
של זנב רחוקות זו מזו מצלאו אצבע דהיינו
רוחב גודל:

)ו( אֵ ין לוֹ בֵ יצִ ים) ,אוֹ ( אֵ ין לוֹ אֶ ָּלא בֵ יצָ ה אֶ חָ תַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמרִ ,אם י ֶׁש
יסין ,י ֶׁש לוֹ ְׁש ּ ֵתי בֵ יצִ ים .אֵ ין לוֹ אֶ ָּלא ִכיס אֶ חָ ד ,אֵ ין לוֹ אֶ ָּלא בֵ יצָ ה
לוֹ ְׁשנֵי ִכ ִ
ְ
ומ ַמ ֵעךִ ,אם י ֶׁש ׁ ָשם ּ ֵביצָ ה ,סוֹ פָ ּה
אֶ חָ תַ .ר ִּבי עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמר ,מוֹ ִׁשיבוֹ ַעל ַעכּ ּוזוֹ ּ ְ
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בוקָ ה ַּב ְּכסָ ִלים ,וְ ִה ִּתיר
לָ צֵ אתַ .מעֲ ֶ ׂ
שה ׁ ֶש ּ ִמ ֵע ְך וְ לֹא יָצָ את ,וְ נִ ְׁשחַ ט וְ נִ ְמצֵ את ְ ּד ּ
נורי:
ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א וְ אָ סַ ר ַר ִּבי יוֹ חָ נָן ֶּבן ּ ִ
רע"ב ) -ו( אין לו ביצים או אין לו אלא
ביצה אחת  -מתניתין חסורי מחסרא והכי
קתני ,אין לו שתי ביצים בשני כיסין אלא
בכיס אחד ,אי נמי שני כיסין וביצה אחת,
הרי זה מום :רבי ישמעאל אומר אם יש לו
שני כיסים  -אסיפא פליג דקאמר תנא קמא
אם אין לו אלא ביצה אחת ושני כיסין הוי
מום ,לא היא ,דכל שיש לו שני כיסין בידוע
שיש לו שתי ביצים .אבל ארישא מודה דכי אין
לו אלא כיס אחד כמי שאין לו אלא ביצה

אחת דמי :רבי עקיבא אומר  -בידוע לא
אמרינן ,אלא מושיבו על עכוזו גרסינן.
ודוגמתו בפרק כיצד מעברין )דף נד( עכוזו
תנן או אכוזו תנן .על עכוזו ,על עגבתו אחת
מושיבין את הבכור שאין לו אלא ביצה אחת
בשני כיסין :וממעך  -וממשמש בכיס
ובכסלים :אם יש שם ביצה אחת סופה לצאת
 ואם אינה יוצאה הוי מום :והתיר ר'עקיבא  -דהוי מום הואיל ולא מצאה
במקומה כשמיעך ומשמש .וכן הלכה:

לוטוֹ ת ְּכ ׁ ֶשל חֲמוֹ ר,
)ז( ַּב ַעל חָ ֵמ ׁש ַרגְ לַ יִ ם ,אוֹ ׁ ֶשאֵ ין לוֹ אֶ ָּלא ׁ ָש ׁ
לש ,וְ ׁ ֶש ַרגְ לָ יו ְק ּ
סולֶ ׁ ,שאַ חַ ת ִמיּ ְַרכוֹ ָתיו
חולֶ ׁ ,שנִּ ְׁש ְמ ָטה יְ ֵרכוֹ  .וְ כָ ּ
ֶהו ׁ ָש ּ
סול .אֵ יז ּ
חול ,וְ הַ ָּכ ּ
וְ הַ ּ ׁ ָש ּ
גְּ בוֹ הָ ה:
רע"ב ) -ז( בעל חמש רגלים או שלש -
הא דחשבינן ליה בעל מום ולא טריפה ,הני
מילי כשיתר או חסר בידיו דהיינו אותם של
צד הראש .אבל חסר רגל או יתר רגל מרגליו
האחרונים ,הוי טריפה ואסור באכילה:
קלוטות  -עגולות .ואפילו הן סדוקות הוי

מום ,דפרסות בהמה טהורה אינן עגולות:
שחול  -שנשמטה יריכו .תרגום משיתיהו
]שמות ב[ שחלתיה :כסול  -דרך הבהמה
שהירך מחוברת לאליה סמוך לכסלים ,ולא
למעלה מן הכסלים ,וזו הירך על גבי הכסל:

מומין אֵ לּ ּו ָמנָה ִאילָ א
)ח( נִ ְׁש ַּבר ֶעצֶ ם יָדוֹ  ,וְ ֶעצֶ ם ַרגְ לוֹ  ,אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשאֵ ינוֹ נִ ָּכרִ ּ .
נו אֶ ת אֵ לּ ּו.
דו לוֹ חֲכָ ִמים .וְ עוֹ ד ְׁש ׁ ָ
רו לוֹ  ,לֹא ׁ ָש ַמ ְע ּ
לשה הוֹ ִסיף .אָ ְמ ּ
ְבי ְַבנֶה ,וְ הוֹ ּ
ופיו ּדוֹ ֶמה ְל ׁ ֶשל חֲזִ יר ,וְ ׁ ֶשנִּ ּ ַטל רֹב הַ ְמ ַד ֵּבר
אֵ ת ׁ ֶש ּגַ ְל ּגַ ל ֵעינוֹ ָעגוֹ ל ְּכ ׁ ֶשל אָ ָדםִ ּ ,
מומין:
רו ,ה ֲֵרי אֵ לּ ּו ּ ִ
ׁ ֶשל ְל ׁשוֹ נוֹ ּ .ובֵ ית ִ ּדין ׁ ֶשל אַ ח ֲֵריהֶ ן אָ ְמ ּ
רע"ב ) -ח( אע"פ שאינו ניכר  -כשהוא
עומד שאין השבר נראה ,אבל ניכר כשהוא
מהלך שהוא צולע .דאי אינו ניכר כלל לא הוי
מום :מומין אלו  -נשבר עצם ידו ועצם רגלו
שהוזכרו למעלה :אילא  -שם חכם :עגול

כשל אדם  -דלאו היינו אורחא שיהא גלגל
עין הבהמה עגול כשל אדם :רוב המדבר -
היינו אותו קצת הלשון שאינו מודבק
למלקוחיו :ובית דין של אחריהן אמרו הרי
אלו מומין  -וכן הלכה:

שה ׁ ֶשהַ ְ ּל ִחי הַ ּ ַת ְח ּתוֹ ן עוֹ ֵדף ַעל הָ ֶע ְליוֹ ן ,וְ ׁ ָשלַ ח ַר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל
)ט( ַמעֲ ֶ ׂ
רו חֲכָ ִמיםִּ ,בזְ ַמן
פולָ ה ,אָ ְמ ּ
מום .אֹ זֶן הַ גְּ ִדי ׁ ֶשהָ יְ ָתה ְכ ּ
רו ,הֲ ֵרי זֶה ּ
לַ חֲכָ ִמים וְ אָ ְמ ּ
מוםַ .ר ִּבי ֲחנַנְ יָא בֶ ן
מום .וְ ִאם אֵ ינ ָּה ֶעצֶ ם אֶ חָ ד ,אֵ ינ ָּה
ׁ ֶש ִהיא עֶ צֶ ם אֶ חָ ד,
ּ
ּ
לש חֻ ְליוֹ ת,
ּגַ ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,זְ נַב הַ גְּ ִדי ׁ ֶש ִהיא דוֹ ָמה ְל ׁ ֶשל חֲזִ יר ,וְ ׁ ֶשאֵ ין ָּב ּה ׁ ָש ׁ
מום:
הֲ ֵרי זֶה ּ
רע"ב ) -ט( מעשה שהלחי התחתון -
משום דתנן לעיל דפיו דומה לחזיר פליגי
רבנן עליה דאילא ,קמשמע לן השתא דלא
פליגי רבנן עליה אלא בשפתו העליונה

עודפת על התחתונה ,אבל שפתו התחתונה
עודפת על העליונה מודים רבנן דהוי מום.
ומעשה נמי שהלחי התחתון עודף על העליון
ואמרו חכמים הרי זה מום .והני מילי כשעצם
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הלחי התחתון עודף על העליון אז הוי מום
אפילו בבהמה .אבל אין בה עצם אלא ששפתו
התחתונה ארוכה ומקבלת את העליונה ,הוי
מום באדם אבל לא בבהמה :אוזן הגדי
שהיתה כפולה  -שיש לו שתי אזנים מצד
אחד אוזן בתוך אוזן :בזמן שהיא עצם אחד -
שאין לה אלא תנוך אחד ,שנכפל תנוך העליון
לתוכו ונתחבר למטה ,הוי מום :ואם אינה
עצם אחד  -שהתנוכים מובדלים למעלה:

אינו מום  -וטעמא לא אתפרש .ומכל מקום
לא דמי לבעל חמש רגלים ,דאוזן בתוך אוזן
אינו נראה כל כך :שהיא דומה לשל חזיר -
עגולה כזנב החזיר ואע"פ שאינה דקה
כמותה :שלש חוליות  -דוקא בזנב של טלה
הוא דבעינן שלש חוליות .אבל זנב של גדי,
חוליא אחת בלבד מום .שתים אינו מום .וכן
הלכה:

)י( ַר ִּבי חֲנִ ינָא ֶּבן אַ נְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ ֵמר ,אֶ ת ׁ ֶשיּ ּ ֶַבלֶ ת ְּב ֵעינוֹ  ,וְ ׁ ֶשנִּ ְפ ּגַ ם ֶעצֶ ם יָדוֹ  ,וְ ֶעצֶ ם
ַרגְ לוֹ  ,וְ ׁ ֶשנִּ ְפסַ ק ַעצְ מוֹ ׁ ֶש ְּב ִפיוֵ .עינוֹ אַ חַ ת גְּ דוֹ לָ ה וְ אַ חַ ת ְק ַט ּנָה ,אָ זְ נוֹ אַ חַ ת
הודה אוֹ ֵמר ,אַ חַ ת ִמ ֵּביצָ יו
גְּ דוֹ לָ ה וְ אַ חַ ת ְק ַט ּנָהְּ ,ב ַמ ְראֶ ה אֲבָ ל לֹא ְב ִמ ָ ּדהַ .ר ִּבי יְ ּ ָ
דו לוֹ חֲכָ ִמים:
גְּ דוֹ לָ ה ִּכ ְׁש ּ ַתיִ ם ַּבחֲבֶ ְר ּ ָת ּה ,וְ לֹא הוֹ ּ
רע"ב ) -י( יבלת  -פורו"ש בלע"ז .ואפילו
היא בלובן שבעין ,ויש בה שער ,הרי זה מום:
ושנפגם עצם ידו  -שניכר המום .ולעיל
איירי בשנשבר :ושנפסק עצמו שבפיו -
שהשינים קבועות בו .ולמעלה מן החוטין קא
מיירי .דאי חוטין גופייהו דהיינו השינים
עצמן שבאמצע הפה ,הא תנן לעיל דאפילו

נפגמו או נגממו הוי מום :עינו אחת גדולה
 כשל עגל :ואחת קטנה  -כשל אווז:במראה  -שנראה לכל שזו גדולה מזו :אבל
לא במדה  -שאם אינו ניכר אלא במדה ,אינו
מום :ולא הודו לו חכמים  -לרבי יהודה.
והלכה כחכמים:

רו חֲכָ ִמיםָּ ,כל ַמ ְר ִּבית הָ עֲ גָ ִלים ּ ֵכן,
)יא( זְ נַב הָ ֶעגֶל ׁ ֶשאֵ ינָהּ ַמ ּגַ ַעת לַ ַע ְרקוֹ ב ,אָ ְמ ּ
רוַ ,ר ִּבי חֲנִ ינָא ּ ֶבן
ָּכל זְ ַמן ׁ ֶשהֵ ן ַמגְ ִ ּד ִ
ילין הֵ ם נִ ְמ ּ ָתחוֹ תְ .לאֵ יזֶה ַע ְרקוֹ ב אָ ְמ ּ
ְ
מומין ׁשוֹ ח ֲִטין אֶ ת
ִּ
אַ נְ ִטיגְ נוֹ ס אוֹ מֵ ר ,לָ ַע ְרקוֹ ב ׁ ֶש ְּבאֶ ְמצַ ע הַ יּ ֵָרךַ .על אֵ לּ ּו
סולֵ י הַ ּמֻ ְק ָ ּד ִׁשין נִפְ ִ ּדין עֲ לֵ יהֶ ן:
הַ ְּבכוֹ רְ ּ ,
ופ ּ
רע"ב ) -יא( לערקוב  -לקשר העליון
שהוא מקום חבור הירך עם השוק .וכנגדו
בגמל ניכר שיש לו כנגד ארכובה עליונה זו
עצם בולט לחוץ :כל מרבית העגלים כן -
כל תרבות עגלים ומנהגן שיהא זנבן מגיע
לערקוב ]הלכך בציר מהכי הוי מומא[ ,וכשהן
גדילות נמתחות עד למטה :שבאמצע הירך -

הוא הקפיץ העליון שפירשתי דכנגדו בגמל
ניכר :על אלו מומין שוחטין את הבכור -
אע"ג דתנן בריש פרקין על אלו מומין
שוחטים את הבכור ,הדר תנייה הכא ,משום
דתנן שלשה הוסיף וכו' ואמרו לו לא שמענו
את אלו ,הדר וכללינהו לומר שאף על אלו
מומין שוחטים:

)יב( אֵ לּ ּו ׁ ֶשאֵ ין ׁשוֹ ח ֲִטין עֲ לֵ יהֶ ן לֹא בַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ לֹא בַ ּ ְמ ִדינָה ,חֲוַ ְרוָ ד וְ הַ ּ ַמיִ ם ׁ ֶשאֵ ינָם
רוּ ,ובַ ַעל ּגָ ָרבּ ,ובַ ַעל
בועין ,וְ ִח ּ ָטיו הַ ּ ְפנִ ִ
ְק ּ ִ
מו) ,אֲ בָ ל לֹא( ׁ ֶש ּנ ֶֶע ְק ּ
ימ ּיוֹ ת ׁ ֶשנִּ ְפגְּ ּ
ומזֻהָ ם ,וְ ׁ ֶש ּנ ֶֶע ְב ָדה בוֹ עֲ בֵ ָרה ,וְ ׁ ֶשהֵ ִמית אֶ ת
י ּ ֶַבלֶ תּ ,ובַ ַעל ֲחזָזִ ית ,וְ זָקֵ ן ,וְ חוֹ לֶ הְ ּ ,
טום ,וְ אַ נְ ְ ּדרוֹ גִ ינוֹ ס ,לֹא
הָ אָ ָדם ) ַעל ּ ִפי ֵעד אֶ חָ ד אוֹ ַעל ּ ִפי הַ ְּב ָע ִלים( ,וְ טֻ ְמ ּ
מום ּגָ דוֹ ל ִמזֶּה .וַ חֲכָ ִמים
בַ ּ ִמ ְק ָ ּד ׁש וְ לֹא בַ ּ ְמ ִדינָהַ .ר ִּבי יִ ְׁש ָמ ֵעאל אוֹ ֵמר ,אֵ ין
ּ
אוֹ ְמ ִרים ,אֵ ינוֹ בְ כוֹ ר ,אֶ ָּלא נִ גְ זָז וְ נֶעֱ בָ ד:
רע"ב ) -יב( לא במקדש  -לפי שאינן
ראויין ,שאין מקריבין במקדש אלא מן

המובחר :ולא במדינה  -שאינן מומין קבועים
להפקיע קדושתן .אלא מניחין אותן עד שיפול
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בהן מום אחר קבוע ויהיו נשחטים עליו :גרב
 מין שחין לח מבחוץ ומבפנים .וגרב האמורבתורה דהוי מום ,הוא שחין יבש :יבלת -
בלובן העין ואין בה שער .ולעיל דחשיב לה
במומין ששוחטין עליו ,מיירי דיש בה שער:
ובעל חזזית  -תרי גווני חזזית הוו ,חזזית
המצרית היא ילפת הכתובה בתורה ,שהוא לח
מבחוץ ויבש מבפנים ,והוי מומא דלא הדר
בריא ,דאמר מר ,למה נקרא שמה ילפת,
שמלפפת והולכת עד יום המיתה .וחזזית
השנויה כאן היא מין שחין שיש לה רפואה:
ומזוהם  -שיוצא ממנו ריח רע :ושנעבדה בו
עבירה  -שרבע את האשה או שהמית את

גמרא

האדם על פי עד אחד ,שאין לו אלא עד אחד
לא ברביעה ולא בנגיחה :או על פי עצמו -
שאין שם עד ,אלא הבעלים אמרו ראינוהו
שנרבע או שהמית .ואינו נסקל על פיהם .ואי
הוו שנים עדים כשרים מעידים בדבר ,הוי
השור בסקילה ,ואפילו בהנאה מיתסר:
וטומטום ואנדרוגינוס  -דספק זכר הם
וקדשי ,ספק נקבה ולא קדשי :אין לך מום
גדול מזה  -אאנדרוגינוס קאי] .דמקום[
נקבות הוי כמום ,והוי כבכור בעל מום,
ונשחט במדינה ואסור בגיזה ועבודה:
וחכמים אומרים אינו בכור  -דבריה בפני
עצמו הוא .ונגזז ונעבד .והלכה כחכמים:

– בכורות דף לו' ע"א

א"ר אילעא לא היו מוחזקין בו שהוא בכור ובא אחד ואמר שהוא בכור
ומומו עמו נאמן מאי קא משמע לן שהפה שאסר הוא הפה שהתיר תנינא
האשה שאמרה אשת איש הייתי וגרושה אני נאמנת שהפה שאסר הוא
הפה שהתיר מהו דתימא התם הוא דאי בעיא לא אמרה אבל הכא דלא
סגיא דלא אמרה דקדשים בחוץ לא אכיל אימא לא הפה שאסר הוא קא
משמע לן דאי משום הכי הוה שדי ביה מומא דניכר ואכיל ליה מתקיף לה
מר בר רב אשי מאי שנא מההוא גברא דאוגר ליה חמרא לחבריה וא"ל לא
תיזיל באורחא דנהר פקוד דאיכא מיא זיל באורחא דנרש דליכא מיא אזל
באורחא דנהר פקוד ומית חמרא ואתא וא"ל באורחא דנהר פקוד אזלי
ומיהו מיא לא הוו ואמר רבא מה לו לשקר אי בעי אמר באורחא דנרש
אזלי ואמר אביי מה לו לשקר במקום עדים לא אמרינן הכי השתא התם
ודאי איכא מיא התם ודאישדי ביה מומא חששא הוא ובמקום חששא
אמרינן מה לו לשקר:
רש"י על הגמרא
לא היו מוחזקין  -בטלה שהוא בכור ובא
כהן בעליו ואמר בכור הוא זה ומומו עמו
שלא הוטל מום זה בכוונה ואתי לאחוויי
לחכם אי קבוע הוא אי עובר הוא :נאמן -
דהפה שאסר ואמר בכור הוא התיר ואמר
מומו עמו :אשת איש הייתי  -ולא היינו
מוחזקין בה שהיא אשת איש מעולם :נאמנת

 ומותרת להנשא :דאי בעיא לא אמרה -כלומר אי הוה חשידא להינשא בחיי בעלה
בלא גירושין הוה שתקה ולא אמרה אשת איש
הייתי דהא בפנויה מחזקינן לה :אבל הכא
בבכור דלא סגיא דלא אמר  -בכור הוא
דלימא ליה חכם מום קבוע הוא או עובר
דקדשים תמימים אין הכהן נחשד לאכול בחוץ
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דבר כרת הוא אבל נחשד להטיל בו מום
דלאו בעלמא הוא ולא יהא נאמן קמ"ל
דנאמן :דאם כן  -דהוא הטיל בו מום הוה
שדי ביה מום הניכר אפי' לעם הארץ שהוא
מום ותו לא הוה בעי למיתי קמן ולמימר
בכור הוא דהא אין אדם אחר יודע שהוא
בכור ובקדשים בחוץ נמי ליכא לספוקיה דהא
מום ניכר שדא ביה והיכא דאנן יודעין שהוא

זוהר

בכור ליכא למימר הכי דבעל כרחך אתי
לקמן דאי הוה שחיט ליה בלא מומחה כיון
דכולי עלמא ידעי שהוא בכור הוו חשדי ליה:
במקום עדים  -דאנן סהדי דכל שעתא איכא
מיא וה"נ כיון דאנן סהדי דכהנים חשודים על
המומין לא נימא מה לי לשקר :הכא ודאי
שדא ביה מומא  -בתמיה:

– ואתחנן דף רסה' ע"ב

ִר ִּבי ִח ּיָיא אָ ַמר ,הַ אי ַמאן ְ ּדבָ ֵעי ְ ּדיִ ְס ּ ָת ַמר אוֹ ְרחוֹ י ,לָ א י ְֶע ַּבר ַעל ַמ ּיָיא ְ ּדאוֹ ְׁש ִדין
הוא ּ ֵבין ְּת ֵרין ָ ּד ִׁשין ְ ּד ִפ ְתחָ א ,וְ אַ נְ ּפוֹ י
קַ ּ ֵמי ּ ִפ ְתחָ אְּ .בגִ ין ְ ּד ַת ּ ָמן ׁ ָש ִרי חַ ד ִׁש ָ
ידא ,וְ ּ
יה ְלאֱנוֹ ׁש
יתא ,וְ לָ א ִל ְב ֵעי לֵ ּ
יה ְ ּד ִפ ְתחָ א ,וְ ִא ְס ּ ָתכֵ י ָּכל ַמה ְ ּד ַע ְב ִדין ְּבבֵ ָ
קֳבלֵ ּ
לָ ְ
)לאיניש( ְ ּדיִ ְׁש ֵ ּדי ַמיָּיא ּ ֵבין ְּת ֵרי ּ ַת ְר ֵעיִ .ר ִּבי יִ צְ חָ ק אָ ַמרַ ,מיִ ין צְ ִלילָ ן לֵ ית לָ ן ָּב ּה.
יה ְר ׁש ּו ְלנַזְ קָ א.
הוא ְ ּדלָ א יוֹ ִׁשיט לוֹ ן אֹ ַרח ְקלָ נָאַ .מאי ַטעֲ ָמאְּ .בגִ ין ְ ּד ִאית לֵ ּ
וְ ּ
יתאְ ּ ,
יה לָ קֳ ְבלֵ י ּ ֵב ָ
יש ּ
וְ לָ א עוֹ ד אֶ ָּלא ְ ּדי ְֶה ַ ּדר ֵר ׁ ֵ
ובכָ ל ַמה ְ ּד ִא ְס ְּתכַ ל ִא ְתלַ ְּטיָיא:
הוא ׁ ַש ִ ּליט
חוש ָּבן יְ ֵמי ׁ ַש ּ ָתאִ ,אית לֵ ּ
ְּתלַ ת ְמאָ ה וְ ִׁש ִּתין וְ חָ ֵמ ׁשְּ ,כ ּ ְׁ
יה ׁ ַש ּ ָמ ִׁשיןּ ְ ,ד ּ
יה .אָ ַמר ִר ִּבי
ית ּ
הו נָפְ ִקין ִעם ַּבר נ ָׁשַּ ,כד נָפִ ק ִמ ּ ַת ְר ָעא ְ ּדבֵ ֵ
יהו ,וְ כֻ ְ ּל ּ
ָעלַ יְ ּ
ְ
יה
הוא ְלנ ְַט ָרא לוֹ ן ְליִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ אַ ְת ִקין ְׁש ֵמ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
אֶ ְל ָעזָרָּ ,כל ָ ּדא ָּב ֵעי ּ ְ
ומאן
יהוַ ּ ,
יתא כּ ָֹּלא חַ ד ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
יתא ,וְ אוֹ ַריְ ָ
יהו אוֹ ַריְ ָ
ישא ְל ֵע ָּ
קַ ִ ּד ׁ ָ
ישא ִא ּ
ילאּ ְ ,ד ִא ּ
יה:
יתאִ ,א ְׁש ְּת ַ ּדל ִּב ְׁש ֵמ ּ
ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַ ּדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
יהו
יתא ְל ַר ְׁש ָמא ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ּ ָתא ֲחזֵיָּ ,ב ֵעי ַּבר נ ָׁש ְּב ִפ ְתחָ א ְ ּדבֵ ָ
ישאּ ְ ,ד ִא ּ
ישין לָ א
ישא ִא ְׁש ְּתכַ ח ,זִ ינִ ין ִּב ִׁ
אֲתר ִ ּד ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
נותא ְ ּדכ ָֹּלאּ ְ .דהָ א ְּבכָ ל ָ
ימ ּ ָ
ְמהֵ ְ
יה ְל ַּבר נ ָׁשְּ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים צא( לֹא
ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחֵ י ּ ַת ּ ָמן ,וְ לָ א י ְַכ ִלין ְלקַ ְט ְרגָ א לֵ ּ
ָ
יתא ׁ ַש ְריָאְּ ,כגַ וְ ונָא
אֲתר ְ ּד ִפ ְתחָ א ְ ּדבֵ ָ
ָ
אונֶה אֵ לֶ יך ָר ָעה וְ גוֹ ') .מזוזא אקרי(.
ְת ּ
קונָא
אֲתר ְ ּד ִפ ְתחָ א ְ ּדבֵ ָ
ָ
ילא,
ִּד ְל ֵע ָּ
הוא ִּת ּ ּ
זוזָא ִא ְק ֵריּ ְ .ד ּ
יתא ִע ָּלאָ ה ׁ ַש ְריָאְ ,מ ּ
ארי ְ ּד ִדינִ ין
ימוסיןָ ,מ ֵ
ארי נִ ּ ּ ִ
זוזָה ַע ְר ִקין ָמ ֵ
ופ ְתחָ א ְ ּדבֵ ָ
יתאִ ּ ,
ְּדבֵ ָ
יתאֵ .מהַ ִהיא ְמ ּ
זוזָה ְל ִפ ְתחָ א
קַ ּ ֵמ ּ
יה לָ א ִמ ְׁש ּ ַת ְּכ ִחין .וְ קֳ בֵ ל ָ ּדא ְל ַת ּ ָתאַּ ,כד ַּבר נ ָׁש אַ ְת ִקין ְמ ּ
ישא ָר ִׁשים ְּבאַ תווֹ י ,הַ אי ַּבר נ ָׁש ִא ְתעֲ ּ ָטר ְּב ִע ְטרוֹ י
יתא ,וְ הַ אי ְׁש ָמא קַ ִ ּד ׁ ָ
ְּדבֵ ָ
ישין ,וְ לָ א ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחֵ י ּ ַת ּ ָמן:
יה זִ ינִ ין ִּב ִׁ
ית ּ
יה ,וְ לָ א ְק ָר ִבין ְל ִפ ְתחָ א ְ ּדבֵ ֵ
אר ּ
ְּד ָמ ֵ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יד'
)ה( אין המקרא רשאי )להקרות לכהנים( עד שיכלה אמן מפי הציבור ואין הכהנים
רשאין להתחיל בברכה עד שיכלה הדיבור מפי המקרא ואין הציבור עונין אמן עד
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חק לישראל – פרשת ואתחנן יום ה'
שתכלה הברכה מפי הכהנים ואין הכהנים מתחילין בברכה אחרת עד שיכלה אמן מפי
הציבור ואין שליח ציבור רשאי לענות אמן אחר הכהנים כשאר העם שמא תטרף דעתו
ולא ידע איזו ברכה מקרא אותן אם פסוק שני או פסוק שלישי:
)ו( אין הכהנים רשאין להחזיר פניהם מן הציבור עד שיתחיל שליח ציבור שים שלום
ואין הכהנים רשאין ליעקר ממקומן עד שיגמור שליח ציבור שים שלום ואין רשאין
לכוף קשרי אצבעותיהם עד שיחזירו פניהם מן הציבור ומתקנות עזרא שלא יעלו
הכהנים לדוכן בסנדליהן אלא עומדין יחפין:
)ז( כשיהיו הכהנים מברכין את העם לא יביטו בעם ולא יסיחו דעתן אלא יהיו עיניהם
כנגד הארץ כעומד בתפלה ואין אדם רשאי להסתכל בפני הכהנים בשעה שהן מברכין
את העם כדי שלא יסיחו דעתם אלא כל העם מתכוונין לשמוע הברכה ומכוונים פניהם
כנגד פני הכהנים ואינם מביטים בפניהם:
)ח( אם היה הכהן המברך אחד מתחיל לברך מעצמו ושליח ציבור מקרא אותו מלה
מלה כמו שאמרנו היו שנים או יותר אינן מתחילין לברך עד שיקרא להם שליח ציבור
ואומר להם כהנים והם עונין ואומרים יברכך והוא מקרא אותן מלה מלה על הסדר
שאמרנו:

ð"òì

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