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חק לישראל – פרשת בא יום ה'
תורה -

שמות פרק י'

לשת
חש ְך אֲ פֵ לָ ה ְּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְׁש ׁ ֶ
משה אֶ ת יָדוֹ ַעל הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם וַ יְ ִהי ׁ ֶ
)כב( וַ יֵּט ׁ ֶ
ְ
לשת
חשך אֲפֵ לָ ה ְ ּבכָ ל אֶ ֶרץ ִמצְ ַריִ ם ְׁש ׁ ֶ
משה אֶ ת יָ דוֹ ַעל הַ ּ ׁ ָש ָמיִ ם וַ יְ ִהי ׁ ֶ
ֶׁ
ָמים) :כב( וַ יֵּט
יִ
יָ ִמים:

יה ַעל צֵ ית ְׁש ַמ ּיָא וַ הֲוָ ה ח ֲׁשוֹ ְך ְקבֵ ל ְּבכָ ל אַ ְר ָעא ְד ִמ ְצ ַריִ ם ְּתלָ ָתא יוֹ ִמין:
ֹשה ָית יְ ֵד ּ
אֲרים מ ׁ ֶ
)כב( וַ ֵ

לשת י ִָמים ו ְּלכָ ל ְּבנֵי
יש ִמ ּ ַת ְח ּ ָתיו ְׁש ׁ ֶ
יש אֶ ת אָ ִחיו וְ לֹא קָ מ ּו ִא ׁ
)כג( לֹא ָרא ּו ִא ׁ
יש ִמ ּ ַת ְח ּ ָתיו
יש אֶ ת אָ ִחיו וְ לֹא קָ מ ּו ִא ׁ
ֹתם) :כג( לֹא ָרא ּו ִא ׁ
ש ָראֵ ל הָ יָה אוֹ ר ְּבמוֹ ְׁשב ָ
יִ ְ ׂ
ֹתם) :כג( לָ א חֲזוֹ ֱאנ ָׁש יָת אֲ חוֹ ִהי וְ לָ א קָ מ ּו ֱאנ ָׁש
לשת י ִָמים ו ְּלכָ ל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל הָ יָ ה אוֹ ר ְ ּבמוֹ ְׁשב ָ
ְׁש ׁ ֶ
ִמ ְּתחוֹ תוֹ ִהי ְּתלָ ָתא יוֹ ִמין ו ְּלכָ ל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל הֲ וָ ה נְ הוֹ ָרא ְּבמוֹ ְתבָ נְ הוֹ ן:

ֹאמר ְלכ ּו ִעבְ ד ּו אֶ ת יְ הֹוָ ה ַרק צֹאנְ כֶ ם ו ְּבקַ ְרכֶ ם
משה וַ יּ ֶ
)כד( וַ ִּי ְק ָרא פַ ְרעֹה אֶ ל ׁ ֶ
ֹאמר ְלכ ּו ִע ְבד ּו אֶ ת יְ הֹוָ ה ַרק
משה וַ יּ ֶ
צג ּ ַגם ַט ּ ְפכֶ ם יֵלֵ ְך ִע ּ ָמכֶ ם) :כד( וַ ִּי ְק ָרא פַ ְרעֹה אֶ ל ׁ ֶ
ֻי ָ ּ

צֹאנְ כֶ ם ו ְּבקַ ְרכֶ ם ֻי ָ ּצג ּ ַגם ַט ּ ְפכֶ ם יֵלֵ ְך ִע ּ ָמכֶ ם:

קֳדם יְ ָי ְלחוֹ ד
ֹשה וַ אֲ ַמר אֱזִ יל ּו ּ ְפלָ ח ּו ָ
)כד( ו ְּק ָרא פַ ְרעֹה ְלמ ׁ ֶ

ָענְ כוֹ ן וְ תוֹ ְרכוֹ ן ְׁשבוּק ּו אַ ף ַט ְפ ְלכוֹ ן ֵיזֵיל ִע ּ ְמכוֹ ן:

הוָ ה ֱאלֹהֵ ינ ּו:
עלֹת וְ ָעשִׂ ינ ּו לַ י ֹ
משה ַּגם אַ ּ ָתה ִּת ּ ֵתן ְּבי ֵָדנ ּו זְ בָ ִחים וְ ֹ
ֹאמר ׁ ֶ
)כה( וַ יּ ֶ
הוָ ה אֱ לֹהֵ ינ ּו:
משה ּ ַגם אַ ּ ָתה ִּת ּ ֵתן ְּב ָי ֵדנ ּו זְ בָ ִחים וְ ֹעלֹת וְ ָעשִׂ ינ ּו לַ י ֹ
וַ יֹּא ֶמר ׁ ֶ

)כה(

ֹשה אַ ף אַ ְּת
אֲמר מ ׁ ֶ
)כה( וַ ַ

קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ נָא:
ידנָא נִ ְכסַ ת קֻ ְד ִׁשין וַ עֲ לָ וָ ן וְ נ ְַע ּ ֵבד ָ
ִּת ְמסַ ר ִּב ָ

נִקח לַ עֲ בֹד אֶ ת יְ הֹוָ ה
)כו( וְ גַ ם ִמ ְקנֵנ ּו יֵלֵ ְך ִע ּ ָמנ ּו לֹא ִת ּ ׁ ָשאֵ ר ּ ַפ ְרסָ ה ִּכי ִמ ּ ֶמנּ ּו ַּ
ש ּ ָמה) :כו( וְ גַם ִמ ְקנֵנ ּו יֵלֵ ְך
אֱ לֹהֵ ינ ּו וַ אֲ נַחְ נ ּו לֹא נ ֵַדע ַמה ּנַעֲ בֹד אֶ ת יְ הֹוָ ה ַעד בּ ֹאֵ נ ּו ׁ ָ

ִע ּ ָמנ ּו לֹא ִת ּ ׁ ָשאֵ ר ּ ַפ ְרסָ ה ִּכי ִמ ּ ֶמנּ ּו נִ ַּקח לַ עֲ בֹד אֶ ת יְ הֹוָ ה ֱאלֹהֵ ינ ּו וַ אֲ נ ְַחנ ּו לֹא נ ֵַדע ַמה ּנַעֲ בֹד
אֶ ת יְ הֹוָ ה ַעד בּ ֹאֵ נ ּו ׁ ָ
ֵיה אֲ נ ְַחנָא נ ְָס ִבין
אֲרי ִמ ּנ ּ
ירנָא ֵיזֵיל ִע ּ ָמנָא לָ א ִת ְׁש ּ ָתאַ ר ִמדַּ ַעם ֵ
ש ּ ָמה) :כו( וְ אַ ף ְּב ִע ָ
יתנָא ּ ַת ּ ָמן:
קֳדם יְ ָי ַעד ֵמ ָ
קֳדם יְ ָי אֱלָ הָ נָא וַ אֲ נ ְַחנָא לֵ ית אֲ נ ְַחנָא י ְָד ִעין ָמה נִ ְפלַ ח ָ
ְל ִמ ְפלַ ח ָ

רש"י
)כב( ויהי חשך אפלה וגו' שלשת ימים -
חשך של אופל שלא ראו איש את אחיו אותן ג'
ימים )בש"ר( ועוד שלשת ימים אחרים חשך
מוכפל על זה שלא קמו איש מתחתיו יושב
אין יכול לעמוד ועומד אין יכול לישב )ש"ר
ע"ש( ולמה הביא עליהם חשך שהיו בישראל
באותו הדור רשעים ולא היו רוצים לצאת
ומתו בשלשת ימי אפלה כדי שלא יראו מצרים
במפלתם ויאמרו אף הם לוקין כמונו .ועוד
שחפשו ישראל וראו את כליהם וכשיצאו והיו
שואלין מהן והיו אומרים אין בידינו כלום

נביא
)ו(

אומר לו אני ראיתיו בביתך ובמקום פלוני
הוא :שלשת ימים  -שלוש של ימים טרציינ"א
בלע"ז )דרייאהייט( וכן שבעת ימים בכל
מקום שטיינ"א של ימים:
)כד( יצג  -יהא מוצג במקומו:
)כה( גם אתה תתן  -לא דייך שמקננו ילך
עמנו אלא גם אתה תתן:
)כו( פרסה  -פרסת רגל פלנט"א בלע"ז
)פוסזאהלע( :לא נדע מה נעבוד  -כמה
תכבד העבודה שמא ישאל יותר ממה שיש
בידינו:

– ירמיה פרק מז' ו'-ז' פרק מח' א'-ג'

הוָ ה ַעד אָ נָה לֹא ִת ְׁשק ִֹטי הֵ אָ ְס ִפי אַ ל ּ ַת ְע ֵר ְך הֵ ָרגְ ִעי וָ ד ּ ִֹמי:
הֹוי חֶ ֶרב לַ י ֹ

)ו(

חרבא דשליחא מן קדם יי עד אימתי לא תנוחין אתכנשי לנדנך לבית זמנא תנוחין:
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חק לישראל – פרשת בא יום ה'
)ז( אֵ ְ
שם יְ ָע ָד ּה) :ז( איכדין
הוָ ה צִ ָ ּוה לָ ּה אֶ ל אַ ְׁש ְקלֹון וְ אֶ ל חֹוף הַ יָּם ׁ ָ
יך ִּת ְׁשק ִֹטי וַ י ֹ
תנוחין ויי פריד עלה על אשקלון ועל ספר ימא לתמן מזמנה:
ישה
הוָ ה צְ בָ אֹ ות ֱאלֹהֵ י יִ שְׂ ָראֵ ל הֹוי אֶ ל נְבוֹ ִּכי ׁ ֻשדָּ ָדה ה ִֹב ׁ ָ
)א( ְלמוֹ אָ ב כּ ֹה אָ ַמר יְ ֹ
ש ּ ָגב וָ חָ ּ ָתה) :א( למואב כדנן אמר יי צבאות אלהא
ישה הַ ּ ִמ ְ ׂ
נִ ְל ְּכ ָדה ִק ְרי ָָתיִ ם ה ִֹב ׁ ָ
דישראל וי על נבו ארי אתבזיזת בהיתת אתכבישת קריתים בהיתו מבית רוחצנהון
ואתברו:

ית ּנָה ִמגּ ֹוי ַּגם
)ב( אֵ ין עוֹ ד ְּת ִה ַּלת מוֹ אָ ב ְּבחֶ ְׁשבּ ֹון חָ ְׁשב ּו ָעלֶ יהָ ָר ָעה ְלכ ּו וְ נ ְַכ ִר ֶ
מן ִּתדּ ּ ִֹמי אַ ח ֲַריִ ְך ּ ֵתלֶ ְך חָ ֶרב) :ב( לית עוד תושבחא למואב בחשבון חשיבו עלה
ַמ ְד ֵ
בישא אתו ונשיצינא מלמהוי עמא אף מדמן תתברין בתרך יהכון קטולי חרבא:
)ג( קֹול צְ ָעקָ ה ֵמחֹרוֹ נָיִ ם ׁשֹד וָ ׁ ֶ
שבֶ ר ּ ָגדֹול) :ג( קל צוחתא מחורונים בזא ותברא רבא:

רש"י
)ו( חרב לה'  -שהקב"ה מביא לעולם .הרגעי
 לשון מרגוע:)ז( איך ,צוה לה אל אשקלון  -צוה לחרב
שתלך אל אשקלון להכריתם ואיך תשקט עד

כתובים

שתשלם שליחותה :שם יעדה  -שם הזמינה:
)א( המשגב  -שם מקום:
)ב( חשבון ומדמן  -שם מקום ולפי שמותם
הוא מזכיר פורענותם .תדמי  -תחרבי:

 -משלי פרק יד' יד'-יח'

יש טוֹ ב:
ִמדְּ ָרכָ יו יִ ְ ׂש ַּבע סוּג לֵ ב ו ֵּמ ָעלָ יו ִא ׁ

)יד(
וגברא טבא נסבע מן דחלתיה:

ֲשרוֹ :
ַאֲמין ְלכָ ל דָּ בָ ר וְ ָערוּם י ִָבין לַ א ׁ ֻ
ּ ֶפ ִתי י ִ

)טו(
לטבתיה:

)יד( מן אורחתיה נסבע מן דמדיח לביה

)טו( שברא מיהמן לכל מלי וערימא מתבין

)טז( חָ כָ ם י ֵָרא וְ סָ ר ֵמ ָרע ו ְּכ ִסיל ִמ ְת ַע ֵּבר וּבוֹ טֵ חַ :

)טז( חכימא דחל ומסטא מן בישתא וסכלא

מתחלט בסכלותא ומסביר בה:

יש ְמזִ ּמוֹ ת יִ שּׂ ָ נֵא:
שה ִא ּוֶלֶ ת וְ ִא ׁ
ְקצַ ר אַ ּ ַפיִ ם יַעֲ ֶ ׂ

)יז(
וסניא לגברא דאריכא תרעיתיה:

)יח( ָנחֲל ּו ְפ ָתאיִ ם ִא ּוֶלֶ ת וַ עֲ רו ִּמים י ְַכ ִּתר ּו ָד ַעת:

)יז( מן דכריא רוחיה מתחשיב שטיא

)יח( ירתון שברי שטיותא וכלילהון דערימאי

ידיעתא:

רש"י
)יד( מדרכיו ישבע סוג לב  -עשו .ומעליו
איש טוב  -יעקב:
)טו( פתי יאמין  -לדבריהם וניסת אחריהם,
ד"א בשחוק יכאב לב ,שחוק לכסיל עשות
זמה )משלי י' כ"ג( וסופו יכאב לב ,סוג לב

רשע כמו )משלי כ"ו( כסף סיגים ,סוג הוא
שם הפסולת סוג הוא הכסף המעורבב
בפסולת .ומעליו איש טוב  -וממעל לו
לרשע יהיה הצדיק .פתי יאמין  -לאנשי רכיל.
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חק לישראל – פרשת בא יום ה'
וערום יבין לאשורו  -לפסיעותיו כלומר יצפה
מלריב וימתין עד יודע לו אל נכון:
)טז( חכם ירא  -מן הפורענות .וסר מרע -
מן הרעה .וכסיל מתעבר  -מתחזק לעבוד
בחזקה .ובוטח  -ומחליק ונופל בארץ כמו
בארץ שלום אתה בוטח) ,ירמיה יב ה( ות"י

משנה

את מתבטח ונפול מחליק וי"מ בטחון ממש
בהיכלו בוטח לומר לא תבואני רעה:
)יז( קצר אפים  -הממהר לנקום כעסו .ואיש
מזימות  -מחשבות עצה רעה:
)יח( יכתירו דעת  -יעשוהו כתר לראשם
וסוף:

– מנחות פרק א'

)א( ָּכל הַ ּ ְמנָחוֹ ת ׁ ֶש ִּנ ְק ְמצ ּו ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמןְּ ,כ ׁ ֵשרוֹ ת ,אֶ ָּלא ׁ ֶשלּ ֹא ָעל ּו לַ ְּב ָע ִלים ִמ ּ ׁשוּם
חוֹ בָ ה ,חוּץ ִמ ּ ִמנְ חַ ת חוֹ טֵ א ו ִּמנְ חַ ת ְקנָאוֹ תִ .מנְ חַ ת חוֹ טֵ א ו ִּמנְ חַ ת ְקנָאוֹ ת ׁ ֶש ְ ּק ָמצָ ן
ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמן ,נ ַָתן ַּב ּ ֶכ ִלי ,וְ ִה ֵּל ְך ,וְ ִה ְק ִטיר ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמן ,אוֹ ִל ְׁש ָמן וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמן,
אוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמן וְ ִל ְׁש ָמןְ ּ ,פסוּלוֹ תֵ ּ .כיצַ ד ִל ְׁש ָמן וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמןְ ,ל ׁ ֵשם ִמנְ חַ ת חוֹ טֵ א
ו ְּל ׁ ֵשם ִמנְ חַ ת נְ ָדבָ ה ,אוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמן וְ ִל ְׁש ָמןְ ,ל ׁ ֵשם ִמנְ חַ ת נְ ָדבָ ה ו ְּל ׁ ֵשם ִמנְ חַ ת
חוֹ טֵ א:
רע"ב ) -א( כל המנחות שנקמצו שלא
לשמן  -כגון שהתנדב מנחת מרחשת והביאה,
וקמצה הכהן לשם מחבת :כשרות  -ומקטיר
הקומץ ושייריה נאכלים .שקמיצת המנחה
במקום שחיטתצ הקרבן עומדת ,וכשם שכל
הזבחים שנשחטו שלא לשמן כשרים ,כדילפינן
מקרא בריש מסכת זבחים ,הכי נמי כל
המנחות שנקמצו שלא לשמן כשרות :אלא
שלא עלו לבעלים לשם חובה  -הוה מצי
למתני ולא עלו לבעלים לשם חובה ,והא
דקתני אלא ,דמשמע דכל דינם כמנחות
כשרות אלא דבר זה ,לאשמועינן דאסור
לשנויי בה שינוי אחר ,שאם אבר וקמצה שלא
לשמה אסור לתת הקומץ בכלי שרת שלא
לשמה :שלא עלו לבעלים לשם חובתו  -ולא
יצא ידי נדרו וצריך להביא מנחה אחרת לשם
מרחשת :חוץ ממנחת חוטא  -כגון מנחה
הבאה על טומאת מקדש וקדשיו ,אם לא
תשיג ידו לשתי תורים :ומנחת קנאות  -של
סוטה .שאם קמצן שלא לשמן ,כגון לשם
נדבה ,או נתן בכלי שרת את הקומץ שלא

לשמו ,או הלך ,או הקטיר ,שלא לשמו .או
חישב באחת מן העבודות הללו הריני עובד
לשמן ושלא לשמן .אלו מנחות פסולות ואין
שייריהן נאכלים .וטעמא הוא ,משום דמנחת
חוטא חטאת קרייה רחמנא ,ובחטאת כתיב
ושחט אותה לחטאת ולקח מדם החטאת,
שתהא שחיטה ולקיחה דהיינו קבלת הדם
לשם חטאת .ומנחת קנאות ,הואיל וכתיב בה
עון ,דכתיב מנחת זכרון מזכרת עון ,כחטאת
שויוה רבנן .ומנחת העומר ,אע"ג דלאו מנחת
חוטא היא ולא מנחת קנאות היא ,קמצה שלא
לשמה פסולה ]מהקטיר[ ,ואין שייריה
נאכלים ,הואין ובאה להתיר החדש ולא
התירה .וכל המנחות שנקמצו שלא לשמן
כשרות דתנן במתניתין ,דוקא במנחות שאין
להם זמן קבוע איירי ,ולא במנחת העומר
שקבע לה זמן :או שלא לשמן ולשמן  -דלא
תימא לשמן ושלא לשמן הוא דפסול ,דתפוס
לשון אחרון ,אבל שלא לשמן ולשמן כשרות,
קמשמע לן:

)ב( אַ חַ ת ִמנְ חַ ת חוֹ טֵ א וְ אַ חַ ת ָּכל הַ ְמנָחוֹ ת ׁ ֶש ְ ּק ָמצָ ן זָר ,אוֹ נֵןְ ,טבוּל יוֹ םְ ,מחֻ ּ ַסר
ְּבגָ ִדיםְ ,מחֻ ּ ַסר ִּכ ּפו ִּריםֶ ׁ ,שלּ ֹא ְרחוּץ י ַָדיִ ם וְ ַרגְ לַ יִ םָ ,ע ֵרלָ ,ט ֵמא ,יוֹ ׁ ֵשב ,עוֹ ֵמד ַעל
ַּג ּ ֵבי כֵ ִליםַ ,על ַּג ּ ֵבי ְבהֵ ָמהַ ,על ַּג ִּבי ַרגְ לֵ י חֲבֵ רוֹ ָ ּ ,פסוּל .קָ ַמץ ַּב ּ ְשׂ מֹאלָ ּ ,פסוּל.
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חק לישראל – פרשת בא יום ה'
ירא אוֹ ֵמרַ ,יחֲזִ יר וְ ַיחֲזוֹ ר וְ יִ ְקמוֹ ץ ַּביּ ִָמין .קָ ַמץ וְ ָעלָ ה ְביָדוֹ צְ רוֹ ר אוֹ
ּ ֶבן ְּב ֵת ָ
גַ ְר ִּגיר ֶמלַ ח אוֹ ק ֶֹרט ׁ ֶשל ְלבוֹ נָהָ ּ ,פסוּל ִמ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאָ ְמר ּו ,הַ קּ ֶֹמץ הַ יּ ֵָתר וְ הֶ חָ סֵ ר,
אשי אֶ צְ ְּבעוֹ ָתיוֵ ּ .כיצַ ד
ָתרֶ ׁ ,ש ְּק ָמצוֹ ְמבוֹ ָרץ .וְ חָ סֵ רֶ ׁ ,ש ְּק ָמצוֹ ְב ָר ׁ ֵ
ּ ָפסוּל .אֵ יזֶה ּו הַ יּ ֵ
הוּא עוֹ ֶ ׂשהּ ,פוֹ ׁ ֵשט אֶ ת אֶ צְ ְּבעוֹ ָתיו ַעל ּ ַפס יָדוֹ :
רע"ב ) -ב( זר ואונן טבול יום כו'  -כולהו
מפורשים בפרק ב' דזבחים .ומוכחינן להו
מקראי דעבודתן פסולה :ערל  -כהן שמתו
אחיו מחמת מילה :יושב  -דבעינן לעמוד
לשרת :על גבי כלים כו'  -דבעינן שלא יהיה
דבר חוצץ בינו ובין הרצפה :בן בתירא אומר
יחזיר  -הקומץ לתוך המנחה :ויחזור ויקמוץ
בימין  -והוא הדין לכל הנך פסולים דחשיב
במתניתין סבירא ליה לבן בתירא שאם עבר
אחד מהן וקמץ יחזיר הקומץ למקומו ויחזור
כהן כשר ויקמוץ .ואין הלכה כבן בתירא:
עלה בידו צרור  -נמצא קומץ חסר מקום
הצרור או גרגיר מלח או קורט של לבונה.
דקודם קמיצה בורר כל הלבונה לצד אחד
וקומץ ואחר כך מלקט אותם ונותנם עם
הקומץ ושורף הכל ,ואם נזדמן בתוך הקומץ
גרגיר מלח או קורט של לבונה הרי הקומץ
חסר כדי מקום הקורט :מבורץ  -מלא
וגדוש :שקמצו בראשי אצבעותיו  -שלא
פשטן על כל פס ידו :פושט את אצבעותיו
על פס ידו  -מכניס צדי אצבעותיו בקמח
ומכניס הקמח לתוך ידו ,ומוחק באצבע קטנה
שלא יצא הקמח חוץ לקמיצה ,ומוחק בגודל

שלא יצא הקמח חוץ לאצבע .וזה היה צריך
לעשות במנחת מחבת ומרחשת דמעשיהן
אפויין ולאחר אפייתן פותתן וקומץ ,ואי
אפשר לפותתן דקות כל כך שלא יהיו יוצאות
חוץ לקומץ ,הלכך מוחק בגודל מלמעלה,
ובאצבע קטנה מלמטה .וזו היתה מעבודות
קשות שבמקדש ,דבקושי גדול יכול להשוות
שלא יהא לא חסר ולא יתר .ורמב"ם כתב
שנדחו דברי האומר שזו עבודה קשה
שבמקדש ,והוא מפרש וקומץ כדקמצי אינשי
האמור בגמרא )דף יא( ,דהיינו שממלא כפו
ממנה כדרך שבני אדם ממלאים ידיהם ממה
שלוקחים בידם .ואני אומר שאין פירוש
כדקמצי אינשי אלא שמכניס צדי אצבעותיו
בקמח ומכניס הקמח בצדי אצבעותיו לתוך
ידו ,אבל אינו נוטל קמח אלא מלא שלש
אצבעותיו על פס ידו ואל יותר ,וכדי שלא
יהא מבורץ ומבצבץ ויוצא ,מוחק מלמטה
באצבע קטנה ,ומלמעלה בגודל ,ולא נדחו
כלל דברי האומר שזו עבודה קשה מעבודות
קשות שבמקדש ,ושיטת הגמרא כדברי ,וכן
פירשוה כל רבותי:

)ג( ִר ָּבה ׁ ַש ְמנ ָּה ,וְ חִ ּ ֵסר ׁ ַש ְמנ ָּהִ ,ח ּ ֵסר ְלבוֹ נ ָָת ּהְ ּ ,פסוּלָ ה .הַ קּ וֹ ֵמץ אֶ ת הַ ּ ִמנְ חָ ה
לֶ אֱ כוֹ ל ְׁשי ֶָריהָ בַ חוּץ ,אוֹ כַ זַּיִ ת ִמ ּ ְׁשי ֶָריהָ בַ חוּץְ ,להַ ְק ִטיר קֻ ְמצָ ּה ַּבחוּץ ,אוֹ כַ זַּיִ ת
ְמ ּ ֻק ְמצָ ּה ַּבחוּץ ,אוֹ ְלהַ ְק ִטיר ְלבוֹ נ ָָת ּה ַּבחוּץָ ּ ,פסוּל וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת .לֶ אֱכוֹ ל ְׁשי ֶָריהָ
ְל ָמחָ ר ,אוֹ כַ זַּיִ ת ִמ ּ ְׁשי ֶָריהָ ְל ָמחָ רְ ,להַ ְק ִטיר קֻ ְמצָ ּה ְל ָמחָ ר ,אוֹ כַ זַּיִ ת ְמ ּ ֻק ְמצָ ּה
ְל ָמחָ ר ,אוֹ ְלהַ ְק ִטיר ְלבוֹ נ ָָת ּה ְל ָמחָ רִ ּ ,פגּ וּל וְ חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ָּכ ֵרת .זֶה הַ ְּכלָ לָּ ,כל
הַ קּ וֹ מֵ ץ ,וְ הַ נּ וֹ ֵתן ַּב ּ ֶכ ִלי ,וְ הַ ְמהַ ֵּל ְך ,וְ הַ ּ ַמ ְק ִטיר ,לֶ אֱכוֹ ל דָּ בָ ר ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ לֶ אֱכוֹ ל,
ו ְּלהַ ְק ִטיר דָּ בָ ר ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ ְלהַ ְק ִטיר ,חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ ָ ּ ,פסוּל וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת .חוּץ
ִלזְ ַמנּ וֹ ִ ּ ,פגּ וּל וְ חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ָּכ ֵרת ,ו ִּב ְלבַ ד ׁ ֶש ִּי ְק ַרב הַ ּ ַמ ִּתיר ְּכ ִמצְ וָ תוֹ ֵ ּ .כיצַ ד קָ ֵרב
הַ ּ ַמ ִּתיר ְּכ ִמצְ וָ תוֹ  .קָ ַמץ ִּב ְׁש ִתיקָ ה וְ נ ַָתן ַּב ְּכ ִלי וְ ִה ֵּל ְך וְ ִה ְק ִטיר חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ  ,אוֹ
ׁ ֶש ָּק ַמץ חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ וְ נ ַָתן ַּב ְּכ ִלי וְ ִה ֵּל ְך וְ ִה ְק ִטיר ִּב ְׁש ִתיקָ ה ,אוֹ ׁ ֶש ָּק ַמץ וְ נ ַָתן ַּב ְּכ ִלי
וְ ִה ֵּל ְך וְ ִה ְק ִטיר חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ  ,זֶה הוּא ׁ ֶש ָּק ֵרב הַ ּ ַמ ִּתיר ְּכ ִמצְ וָ תוֹ :
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רע"ב ) -ג( ריבה שמנה  -ששיעור השמן
לוג לכל עשרון ,ואם ריבה שנתן שני לוגין או
יותר לעשרון דחזו לשתי מנחות פסול :חיסר
שמנה  -פחות מלוג שמן לעשרון סולת:
חיסר לבונתה  -שלא נתן בה אלא קורט
אחד של לבונה .אבל אם יש בה שני קרטין
כשרה ,דכתיב )ויקרא ו( את כל הלבונה אשר
על המנחה ,כל משמע אפילו קורט אחד,
דכל משמע כל דהו כדכתיב )מלכים ב ד( אין
לשפחתך כל בבית .את לרבות עוד קורט
אחד ,הרי שנים .ואילו ריבה לבונתה לא
קתני ,דלא פסל אלא כשריבה יותר על שני
קומצים דאז ריבה יותר מדאי :לאכול שייריה
בחוץ  -חוץ לעזרה :או להקטיר קומצה
בחוץ  -דמחשבה פוסלת בין שחשב על
אכילת אדם בין שחשב על אכילת מזבח,
דכתיב )ויקרא ז( ואם האכול יאכל ,בשתי
אכילות הכתוב מדבר ,אחת לאכילת אדם,
ואחת לאכילת מזבח ,וההוא קרא במחשבה
מיירי ,דכתיב )שם( המקריב אותו לא יחשב,
בשעת הקרבה הוא נפגל ,ואינו נפגל ביום
השלישי ,אלמא במחשבה מיירי שחשב עליו
לאכלו ביום השלישי :פסולה  -דמחשבת חוץ

למקומו פוסלת בקמיצת המנחה ,כמו
שפוסלת בשחיטת הזבח .ומה שפוסל בזבח
בשחיטה בקבלת הדם בהולכת דם בזריקת
הדם ,פוסל המנחה בקמיצה בנתינה בכלי
שרת בהולכה בהקטרת הקומץ ולבונה,
ארבעה כנגד ארבעה .והקומץ והלבונה עצמן
חשובים גבי מנחה כמו הדם והאימורים אצל
הזבח .ושיירי מנחה הנאכלים ,כבשר הזבח
הנאכל .ובפרק ב' דזבחים מפורשים כל הני
פסולים והתם ילפינן להו כולהו מקראי:
לאכול דבר שדרכו לאכול  -כגון שיריים:
דבר שדרכו להקטיר  -כגון הקומץ .אבל אם
חשב לאכול הקומץ או להקטיר השיריים חוץ
לזמנו ,לא פסל ,דבטלה דעתו אצל כל אדם:
ובלבד שיקרב המתיר  -הקומץ :כהלכתו -
כאילו היה כשר ,שלא יהא שם שום פסול
אלא הפגול בלבד .אבל אם יש בו פסול אחר
אינו חשוב יותר פגול ואין בו כרת :קמץ
בשתיקה  -שלא חשב שום מחשבת פסול
בשעת קמיצה :ונתן בכלי והלך והקטיר חוץ
לזמנו  -כלומר שבשלשת עבודות הללו חשב
על השיריים לאכלן חוץ לזמנן:

)ד( ּ ֵכיצַ ד לֹא קָ ֵרב הַ ּ ַמ ִּתיר ְּכ ִמצְ וָ תוֹ  .קָ ַמץ חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ וְ נ ַָתן ַּב ְּכ ִלי וְ ִה ֵּל ְך
וְ ִה ְק ִטיר חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ  ,אוֹ ׁ ֶש ָּק ַמץ חוּץ ִלזְ ַמנּוֹ וְ נ ַָתן ַּב ְּכ ִלי וְ ִה ֵּל ְך וְ ִה ְק ִטיר חוּץ
ִל ְמקוֹ מוֹ  ,אוֹ ׁ ֶש ָּק ַמץ וְ נ ַָתן ַּב ְּכ ִלי וְ ִה ֵּל ְך וְ ִה ְק ִטיר חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ ִ ,מנְ חַ ת חוֹ טֵ א
ו ִּמנְ חַ ת ְקנָאוֹ ת ׁ ֶש ְ ּק ָמצָ ן ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמן וְ נ ַָתן ַּב ְּכ ִלי וְ ִה ֵּל ְך וְ ִה ְק ִטיר חוּץ ִלזְ ַמ ּנָן ,אוֹ
ׁ ֶש ָּק ַמץ חוּץ ִלזְ ַמ ּנָן ,וְ נ ַָתן ַּב ְּכ ִלי וְ ִה ֵּל ְך וְ ִה ְק ִטיר ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמן ,אוֹ ׁ ֶש ָּק ַמץ וְ נ ַָתן
ַּב ְּכ ִלי וְ ִה ֵּל ְך וְ ִה ְק ִטיר ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמן .זֶה הוּא ׁ ֶשלּ ֹא קָ ֵרב הַ ּ ַמ ִּתיר ְּכ ִמצְ וָ תוֹ  .לֶ אֱכוֹ ל
ַּכזַּיִ ת ַּבחוּץ וְ כַ זַּיִ ת ְל ָמחָ רַּ ,כזַּיִ ת ְל ָמחָ ר וְ כַ זַּיִ ת ַּבחוּץַּ ,כחֲצִ י זַ יִ ת ַּבחוּץ וְ כַ חֲצִ י
זַיִ ת ְל ָמחָ ר ַּכחֲצִ י זַיִ ת ְל ָמחָ ר וְ כַ חֲצִ י זַיִ ת ַּבחוּץָ ּ ,פסוּל וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת .אָ ַמר ַר ִּבי
ֲשבֶ ת הַ ּ ָמקוֹ םִ ּ ,פגּ וּל וְ חַ יּ ִָבין
ֲשבֶ ת הַ ְּז ָמן קָ ְד ָמה ְל ַמח ׁ ֶ
יְ הו ָּדה ,זֶה הַ ְּכלָ לִ ,אם ַמח ׁ ֶ
ֲשבֶ ת הַ זְ ָמןָ ּ ,פסוּל וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת.
ֲשבֶ ת הַ ּ ָמקוֹ ם קָ ְד ָמה ְל ַמח ׁ ֶ
ָעלָ יו ָּכ ֵרת .וְ ִאם ַמח ׁ ֶ
וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,זֶה וְ זֶה ּ ָפסוּל וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת .לֶ אֱכוֹ ל ַּכחֲצִ י זַיִ ת ו ְּלהַ ְק ִטיר
ַּכחֲצִ י זַיִ תָּ ,כ ׁ ֵשרֶ ׁ ,שאֵ ין אֲ ִכילָ ה וְ הַ ְקטָ ָרה ִמצְ ָט ְר ִפין:

רע"ב ) -ד( קמץ חוץ למקומו  -חשב
בשעת קמיצה לאכול השיריים חוץ לעזרה:
נתן בכלי הלך והקטיר חוץ לזמנו  -ובאחת
משלש עבודות הללו חשב על השיריים לאכלן

חוץ לזמנן :מנחת חוטא וקנאות  -יש בהן
עוד פסול אחר המוציאן מידי פגול ,כגון שלא
לשמן ,דאמרינן בריש פרקין דפסולות אם
קמצן שלא לשמן ,ושלשת שאר העבודות חשב
עליהן חוץ לזמנן ,או אפילו הראשונה חוץ
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לזמנה והשאר שלא לשמן ,הוציאו מידי פגול:
או שקמץ או נתן בכלי או הוליך או הקטיר
שלא לשמן  -כלומר ,אי זו מאלו שעשה שלא
לשמן ,והשאר על מנת לאכול לשיריים חוץ
לזמנו ,לא קרב המתיר כמצותו ואין בשיריים
כרת :כזית בחוץ וכזית למחר  -חשב באחת
מן העבודת שתי מחשבות חוץ לזמנו וחוץ
למקומו .ועד השתא איירינן בשתי עבודות
שחשב באחת חוץ לזמנו ובאחרת חוץ
למקומו ,ועכשיו מיירי שחשב בשתיהן

גמרא

בעבודה אחת .ולר' יהודה אצטריך ,דלא
תימא בשתי עבודות הוא דפליג רבי יהודה
דבתר קמייתא אזלינן ,אבל בחדא עבודה
מודה ,קמשמע לן :כזית למחר וכזית בחוץ -
אע"פ שחשב תחלה לחוץ לזמנו ,הוציאתו
שניה מידי כרת :אמר ר' יהודה זה הכלל כו'
 ר' יהודה פליג אתנא קמא בין בעבודהאחת בין בשתי עבודות .ואין הלכה כר'
יהודה:

– מנחות דף י"א ע"א

אמר ליה אביי לרבא כיצד קומצין אמר ליה כדקמצי אינשי איתיביה זו
זרת זו קמיצה זו אמה זו אצבע זו גודל אלא להשוות )כלומר קומץ מלא
היד כדי שלא יהא חסר ואחר כך מוחק באצבע קטנה מלמטה( היכי עביד
אמר רב זוטרא בר טוביה אמר רב חופה שלש אצבעותיו עד שמגיע על
פס ידו וקומץ תניא נמי הכי מלא קומצו יכול מבורץ ת"ל בקומצו אי
בקומצו יכול בראשי אצבעותיו ת"ל מלא קומצו הא כיצד חופה שלש
אצבעותיו על פס ידו וקומץ במחבת ובמרחשת מוחק בגודלו מלמעלה
ובאצבעו קטנה מלמטה וזו היא עבודה קשה שבמקדש זהו ותו לא והאיכא
מליקה והאיכא חפינה אלא זו היא אחת מעבודות קשות שבמקדש א"ר
פפא פשיטא לי מלא קומצו כדקמצי אינשי בעי רב פפא קמץ בראשי
אצבעותיו מאי מן הצדדין מאי ממטה למעלה מאי תיקו אמר רב פפא
פשיטא לי מלא חפניו כדחפני אינשי בעי רב פפא חפן בראשי אצבעותיו
מהו מן הצדדין מהו חפן בזו ובזו וקרבן זו אצל זו מהו תיקו בעי רב פפא
דבקיה לקומץ בדפניה דמנא מאי תוך כלי בעינן והאיכא או דלמא הנחה
בתוכו בעינן וליכא תיקו בעי מר בר רב אשי הפכיה למנא ודבקיה לקומץ
בארעיתא דמנא מאי הנחה בתוכו בעינן והאיכא או דלמא כתיקנו בעינן
וליכא תיקו:
רש"י על הגמרא
כדקמצי אינשי  -משמע בכל האצבעות :זרת
 אצבע קטנה ממנה מתחיל הזרת ונ"מלמדת חשן זרת ארכה :זו קמיצה  -ממנה
מתחיל הקומץ מאותו אצבע שאצל הקטנה :זו
אמה  -ממנה מודדין כל אמות הבנין והכלים

לפי שהיא ארוכה מכולן ושתי אמות היו
בשושן הבירה שתי מקלות שהן אמה ובהן
מודדין אמות הבנין ואותן מקלות נמדדו
באותו אצבע שהוא ארוך :זו אצבע  -לטבל
הכהן אצבעו בדם :זו גודל  -לבהונות
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דמצורע אלמא קמיצה בקומץ ולא זרת :ומשני
 כי אמרינן דכולהו אצבעות בעינן לקמיצה:להשוות  -דאם יוצא קמח למטה מן הקומץ
מוחקו ומשויהו באצבע קטנה שלא יהא
מבורץ וכן מלמעלה בגודל :היכי עביד -
אמתני' מהדר דקתני זו קמיצה דממנה
מתחיל הקומץ :ת"ל בקומצו  -והרים ממנו
בקומצו )ויקרא ו( :בראשי אצבעותיו  -מעט
שלא יגיע עד פס ידו :במחבת ומרחשת -
דמעשיהן אפויין דאמר לקמן בפרק אלו
מנחות נקמצות )דף עה( דלאחר שהן אפויין
פותתן וקומץ הלכך אי אפשר לפותתן דקות
כל כך וכשהוא קומץ יוצאות חוץ למקומו
הלכך מוחק בגודלו מלמעלה ובאצבעו קטנה
מלמטה :וזו היא עבודה קשה שבמקדש -
שבקושי גדול הוא משוה שלא יהא לא חסר
ולא יותר :מליקה  -אמרינן בפ' קדשי קדשים
)זבחים סד( זו היא עבודה קשה :ובחפינה -
נמי אמרי' בפ' הוציאו לו במסכת יומא )דף

זוהר

מט( אוחז את הבזך בראשי אצבעותיו ומעלה
בגודלו כו' וזו היא עבודה קשה :כדקמצי
אינשי  -מכניס צידי אצבעותיו ודוחק בקמח
והקמח נכנס בתוך ידו :בראשי אצבעותיו -
שהכניס ראשי אצבעותיו בקמח ופס ידו כלפי
קמח וקומץ מלא קומצו עד פס ידו כתקנו
מהו :מן הצדדין  -שנתן גב ידו על הקמח
והוליך ידו עד שנכנס הקמח דרך צידו לתוך
ידו ל"א מן הצדדין מצדי הכלי שלא קמץ
באמצע הכלי :מלמטה למעלה  -שהכניס
אצבעותיו בקמח וגב היד כנגד הקמח וקומץ:
מלא חפניו  -דיום הכיפורים קטרת סמים
דקה :כדחפני אינשי  -שמכניסין צידי ידיהם
וחופנים :מן הצדדים  -שהכניס קטרת
בחפניו דרך בין גודל לאצבע ל"א מן הצדדים
של כלי :דבקיה לקומץ  -בשעת קידושו לכלי
בדפנו דמנא מבפנים :בארעיתא דמנא  -כגון
שהיה לכלי בית קיבול מאחוריו כמו שיש
בקערות:

– בא דף מג' ע"ב

יִ חו ָּדא דָּ א הָ א אַ ָמ ָרן ְּבכַ ּ ָמה דּ ו ְּכ ּ ֵתי ,יִ חו ָּדא דְּ כָ ל יוֹ ָמאִ ,איה ּו יִ חו ָּדא דִּ ְק ָרא,
ש ָראֵ ל יְ ָי ֱאלֹהֵ ינ ּו יְ ָי הָ א ּ ֻכ ְ ּלה ּו חַ ד ,וְ ַעל דָּ א ִא ְק ֵרי אֶ חָ ד .הָ א
)דברים ו( ְׁש ַמע יִ ְ ׂ
ְ
ְ
ְּתלַ ת ְׁש ָמהָ ן ִאינּ וּן ,הֵ יך ִאינּ וּן חַ ד ,וְ אַ ף ַעל ַּגב דְּ קָ ֵרינָן אֶ חָ ד ,הֵ יך ִאי ּנוּן חַ ד:
ימאְ ,ל ִמנְ דַּ ע
ידע ,וְ ִאינּ וּן ְּבחֵ יז ּו דְּ ֵעינָא ְס ִת ָ
אֶ ָּלאְּ ,בחֶ זְ יוֹ נָא דְּ רוּחַ קֻ ְד ׁ ָשא ִא ְתיְ ָ
דִּ ְתלָ ָתא ִא ֵּלין אֶ חָ ד .וְ ָדא ִאיה ּו ָרזָא דְּ קוֹ ל דְּ ִא ְׁש ְּת ַמע ,קוֹ ל ִאיה ּו חַ ד ,וְ ִאיה ּו
ְּתלָ ָתא ַּגוְ ונִ ין ,אֶ ּ ׁ ָשא וְ רוּחָ א ו ַּמיָּא ,וְ כֻ ְ ּלה ּו חַ דְּ ,ב ָרזָא דְּ קוֹ ל) .ולאו אינון אלא חד( אוּף
הָ כָ א:
יְ ָי' אֱלהֵ ינ ּו יְ ָי' ִאינּ וּן חַ דְּ .תלָ ָתא ַּגוְ ונִ ין ,וְ ִאינּ וּן חַ ד :וְ ָדא ִאיה ּו קוֹ ל דְּ ָע ִביד ַּבר
יה ְּביִ חו ָּדא דְּ כ ָֹּלאֵ ,מאֵ ין סוֹ ף ַעד סוֹ פָ א דְּ כ ָֹּלא,
נ ָׁש ְּביִ חו ָּדא ,ו ְּל ׁ ַש ָ ּוואָ ה ְרעו ֵּת ּ
ְּבהַ אי קוֹ ל דְּ קָ א ָע ִביד ְּבהָ נֵי ְּתלָ ָתא דְּ ִאינּ וּן חַ ד .וְ ָדא ִאיה ּו יִ חו ָּדא דְּ כָ ל יוֹ ָמא,
דְּ ִא ְתגְ לֵ י ְּב ָרזָא דְּ רוּחַ קו ְּד ׁ ָשא:
וְ כַ ּ ָמה ַּגוְ ונִין דְּ יִ חו ָּדא ִא ְתעֲ ר ּו ,וְ כֻ ְ ּלה ּו ְק ׁשוֹ טַ .מאן דְּ ָע ִביד הַ אי ָע ִביד .ו ַּמאן
דְּ ָע ִביד הַ אי ָע ִביד .אֲבָ ל הַ אי יִ חו ָּדא דְּ קָ א אֲ נָן ִמ ְת ָע ֵרי ִמ ּ ַת ּ ָתאְּ ,ב ָרזָא דְּ קוֹ ל
ירא דְּ ִמ ָּלה ,הַ אי ִּב ְכלָ לָ אְ ,לבָ ַתר ּ ְפ ָרטִּ ,כ ְדקָ אַ ְמ ָרן:
דְּ ִאיה ּו חַ ד ,דָּ א הוּא ְּב ִר ָ
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יעאָ ה ,הוּא ָרזָא דְּ ִדינָא קַ ְׁשיָא) ,דברים יא( ִה ּ ׁ ָש ְמר ּו לָ כֶ םִ .א ֵּלין ִאינּ וּן
ּ ָפ ָר ׁ ָשה ְר ִב ָ
יתא ,וְ הָ א ִא ְּת ַע ְרנָא ְּבה ּו,
ישא .ו ְּת ִפ ִ ּלין דִּ ְדרוֹ ָעאְּ ,כגַ וְ ונָא דָּ א ְּבחַ ד ּ ֵב ָ
ְּת ִפ ִלין דְּ ֵר ׁ ָ
וְ כֻ ְ ּלה ּו ָרזָא ח ֲָדא:
ית אֶ ת
ישאִ ,איה ּו דָּ לֶ "ת ,וְ ַעל דָּ א ְּכ ִתיב) ,שמות לג( וְ ָר ִא ָ
ִק ְׁש ָרא דִּ ְת ִפ ִלין דְּ ִר ׁ ָ
אֲ חוֹ ָרי .וְ ַעל דָּ א ִאיה ּו לַ אֲ חוֹ ָרא ,וְ ַת ּ ָמן ִא ְתקַ ּ ׁ ַשר כּ ָֹּלא ְּב ִק ְׁש ָרא ח ֲָדא:
יהיַּ ,כד ַמנְ חָ ת ִא ֵּלין ְּת ִפ ִלין דִּ ְדרוֹ ָעא ְל ִא ְתקַ ּ ְׁש ָרא) ,ס"א אית קשרא( אַ ח ֲָראָ ,רזָא
וְ ִא ִ
ישאָ ,ר ָזא דָּ אְּ ,כ ָמה דְּ ִא ְּת ַער ְּבכַ ּ ָמה דּ ו ְּכ ּ ֵתי ,וְ כ ָֹּלא ָרזָא ח ֲָדא .ז ַָּכ ִאין
דִּ בְ ִרית קַ דִּ ׁ ָ
ְ
ש ָראֵ ל דְּ י ְַד ִעין ָרזָא דָּ א ,וְ ִאצְ ְט ִריך ַּבר נ ָׁש לַ אֲ נָחָ א לוֹ ן ָּכל יוֹ ָמאְ ,ל ֶמהֱוֵ י
ִאינּ וּן יִ ְ ׂ
יה ְּכ ִתיב) ,דברים כח( וְ ָרא ּו ָּכל ַע ּ ֵמי הָ אָ ֶרץ ִּכי ׁ ֵשם יְ ָי נִ ְק ָרא
ְּב ִדיּו ְּקנָא ִע ָּלאָ ה ,וְ ָעלֵ ּ
ְ
ָעלֶ ָ
יך וְ יּ ְָרא ּו ִמ ּ ֶמ ָּךָּ .ברוּך יְ ָי' ְלעוֹ לָ ם אָ ֵמן וְ אָ ֵמן:

הלכה – הרמב"ם הלכות איסורי ביאה פרק כא'
)כא( וכן אסור לאדם להסתכל בנשים בשעה שהן עומדות על הכביסה אפילו להסתכל
בבגדי צמר של אשה שהוא מכירה אסור שלא יבוא לידי הרהור:
)כב( מי שפגע באשה בשוק אסור לו להלך אחריה אלא רץ ומסלקה לצדדין או לאחריו
וכל המהלך בשוק אחרי אשה הרי זה מקלי עמי הארץ ואסור לעבור על פתח אשה
זונה עד שירחיק ד' אמות שנאמר ואל תקרב אל פתח ביתה:
)כג( ואסור לאדם שאינו נשוי לשלוח ידו במבושיו שלא יבוא לידי הרהור ואפילו מתחת
טיבורו לא יכניס ידו שמא יבוא לידי הרהור ואם השתין מים לא יאחוז באמה וישתין
ואם היה נשוי מותר ובין נשוי ובין שאינו נשוי לא יושיט ידו לאמה כלל אלא בשעה
שהוא צריך לנקביו:

מוסר -

מלוקט

הָ ִאיש ֲא ׁ ֶשר ָע ְבר ּו ָעלָ יו ַמיִ ם הַ זֵּידוֹ נִ ים וְ נִ ְכ ׁ ַשל ְ ּב ִאיסו ֵּרי עֲ ָריוֹ ת אוֹ בָ א ַעל הַ גוֹ יָ ה אוֹ ִה ְׁש ִחית
ֲשר
יש א ׁ ֶ
זַ ְרעוֹ יִ ְת ַמ ְר ַמר יִ ְד ּ ֶכה יָ ׁשוֹ חַ ַעל אֲ ׁ ֶשר ִה ְכ ִעיס אֶ ת בּ וֹ ְראוֹ וּפָ גַ ם ְ ּב ׁ ֵשמוֹ ת הַ קּ ֶֹד ׁש .וְ לָ ִא ׁ
יך יֹאכַ ל ַמעֲ ַדנִ ים .וְ הוּא מוּכָ ן ְלפו ְּר ָענוּת וְ ַיגְ ֵרס ּ ֶבחָ צָ ץ ִׁשנָיו .אֵ ְ
אֵ ּ ֶלה לוֹ אֵ ְ
יך יִ ְל ַּב ׁש ִ ּבגְ ֵדי
ֶמ ִׁשי וְ הוּא לָ בו ּׁש ְּבטֻ ְמאָ ה ו ְּלבו ּׁש נ ְַפ ׁשוֹ ְמלֻ ְכלָ ְך ו ְּמטֻ נָף קָ רו ַּע ְלבו ּׁש ַהבּ ּו''ז .אֵ ְ
יך יִ שְׂ ּ ָת ֵרר ַעל
ְמ ׁ ָש ְר ָתיו וְ הַ ּ ָס ִרים ְל ִמ ְׁש ַמ ְע ּתוֹ וְ הוּא בָ זוּי ְלפָ נָיו יִ ְת ָּב ַר ְך וְ כָ רוֹ זָ א קָ ֵרי ְבחַ יִ ל ָדא ַע ְב ָדא ְד ָמ ִריד
יה וְ הוּא נִ ְת ָעב וְ ֶנאֱלָ ח ְלכָ ל צְ בָ א הַ ּ ׁ ָש ַמיִ ם .אֵ ְ
ישן ַעל ִמ ּ ָטה ְכבו ָּדה וְ הוּא מוּכָ ן
יך יִ ׁ ַ
ְּב ָמ ֵר ּ
לָ לֶ כֶ ת ִמדֶּ ִחי אֶ ל ֶד ִחי ְ ּביַ ד ַמ ְלאֲ כֵ י חַ ָּבלָ ה אַ ְכז ִָרים צוֹ ְר ִריםִ .אי לָ זֹאת ִה ְׁש ּתוֹ נֵן וְ ִה ְתבּ וֹ נֵן
ימינוֹ ּ ְפ ׁשו ָּטה ְלקַ בֵ ל ׁ ָש ִבים:
לָ ׁשוּב אֶ ל ה' וְ לַ עֲ בוֹ ד עֲ בוֹ ָדתוֹ וִ ִ
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

כולל "שערי קדושה ותפילה" – ירושלים www.shaareykedusha.com - +972 2 628 21 45 -

טעון גניזה

