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ֹשׁיעַ  :דברים פרק כח פסוק כט
מו ִ

ִית ַא עָ שׁוּק וְ גָזוּל כָּל הַ יּ ִָמים וְ אֵ ין
יח אֶ ת ְדּ ָרכֶי וְ הָ י ָ
ית ְמ ַמ ֵשּׁשׁ בַּ צָּ הֳ ַריִם כַּאֲ ֶשׁר יְמַ ֵשּׁשׁ הַ ִעוֵּר בָּ אֲ פֵ לָה וְ א ַת ְצלִ ַ
וְ הָ ִי ָ
יתי ַלה' הַ ַמּ ְס ִתּיר פָּ נָיו ִמבֵּ ית יַעֲ קֹ ב וְ ִק ֵוּ ִ
וְ ִחכִּ ִ
יתי ל ֹו :ישעיהו פרק ח פסוק יז
וּמזּ ְַרעֲ א ִתתֵּ ן לְ הַ עֲ בִ יר ַל ֹמּ ֶל וְ א ְתחַ לֵּל אֶ ת ֵ
ִ
שׁם אֱ הֶ י אֲ נִי ה' :ויקרא פרק יח פסוק כא
וּבכָל נַפְ ֶ
וְ עַ ָתּה י ְִשׂ ָראֵ ל ָמה ה' אֱ הֶ י שֹׁאֵ ל מֵ ִע ָמּ כִּ י ִאם לְ י ְִראָה אֶ ת ה' אֱ הֶ י ָל ֶלכֶת ְבּכָל ְדּ ָרכָיו וּלְ אַהֲ בָ ה אֹת ֹו וְ לַעֲ בֹד אֶ ת ה' אֱ הֶ י ְבּכָל לְ בָ ְב ְ
שׁ  :דברים י:יב
ְרוּשׁ ִ ַלם אֶ ת תּוֹעֲ בֹ ֶתיהָ  :יחזקאל פרק טז פסוק ב
אָדם הו ַֹדע אֶ ת י ָ
בֶּ ן ָ
ִשׂ ָראֵ ל פ וַ יּ ְִהיוּ ְבנֵי יַעֲ קֹ ב ְשׁנֵים עָ ָשׂר :בראשית פרק לה פסוק כב
אָביו וַ יּ ְִשׁמַ ע י ְ
אָרץ הַ ִהוא וַ ֵיּ ֶל ְראוּבֵ ן וַ יּ ְִשׁכַּב אֶ ת ִבּלְ הָ ה ִפּי ֶלגֶשׁ ִ
וַ י ְִהי ִבּ ְשׁ ֹכּן י ְִשׂ ָראֵ ל בָּ ֶ
וָ אֹ ַמר לָהֶ ם לְ ִמי זָהָ ב ִה ְתפָּ ָרקוּ וַ יּ ְ
ִתּנוּ לִ י וָ ַא ְשׁלִ כֵהוּ בָ אֵ שׁ וַ יֵּצֵ א הָ עֵ גֶל הַ זֶּה :שמות פרק לב פסוק כד
וַ יֹּאמֶ ר מֹ ֶשׁה אֶ ל אַהֲ רֹן  ...וַ יּ ְַרא מֹ ֶ
שׁה אֶ ת הָ עָ ם כִּ י פָ רֻ עַ הוּא כִּ י ְפ ָרעֹה אַהֲ רֹן לְ ִשׁ ְמצָ ה ְבּ ָקמֵ יהֶ ם :שמות פרק לב פסוק כא -כה
י ִָשּׂא ה' פָּ נָיו אֵ לֶי וְ י ֵ
ָשׂם לְ ָשׁלוֹם :במדבר פרק ו פסוק כו
שׁב בּ ֹו כּ ֶֶרם ִתּ ַטּע וְ א ְת ַחלְּ לֶנּוּ :דברים פרק כח פסוק ל
אָרשׂ וְ ִאישׁ אַחֵ ר ישגלנה י ְִשׁכָּבֶ נָּה בַּ יִת ִתּ ְבנֶה וְ א ֵת ֵ
ִא ָשּׁה ְת ֵ
יַכְּ כָה ה' ִבּ ְשׁ ִחין ִמ ְצ ַריִם ובעפלים וּבַ ְטּח ִֹרים וּבַ גּ ָָרב וּבֶ ָח ֶרס אֲ ֶ
שׁר א תוּכַל לְ הֵ ָרפֵ א :דברים פרק כח פסוק כז
וַ י ְִהי ָרעָ ב גָּדוֹל ְבּשׁ ְֹמרוֹן וְ ִהנֵּה צָ ִרים עָ לֶיהָ עַ ד הֱ יוֹת רֹאשׁ חֲ מוֹר ִבּ ְשׁמֹ נִ ים כֶּסֶ ף וְ רֹבַ ע הַ ַקּב חרייונים ִדּבְ י ֹו ִנים בַּ חֲ ִמ ָשּׁה כָסֶ ף :מלכים ב פרק ו פסוק כה
ֹאָתם וְ לִ ְשׁתּוֹת
וַ יֹּאמֶ ר אֲ לֵיהֶ ם ַרב ָשׁ ֵקה הַ עַ ל אֲ ֹדנֶי וְ אֵ לֶי ְשׁל ַָחנִ י אֲ דֹנִ י לְ ַדבֵּ ר אֶ ת הַ ְדּבָ ִרים הָ אֵ לֶּה הֲ א עַ ל הָ אֲ נ ִָשׁים הַ יּ ְֹשׁ ִבים עַ ל הַ חֹ ָמה לֶאֱ כֹל אֶ ת חריהם צו ָ
אֶ ת שיניהם מֵ ימֵ י ַר ְגלֵיהֶ ם ִע ָמּכֶם :מלכים ב פרק יח פסוק כז
וַ יּ ְִתּצוּ אֵ ת ַמ ְצּבַ ת הַ בָּ עַ ל וַ יּ ְִתּצוּ אֶ ת בֵּ ית הַ בַּ עַ ל וַ י ִ
ְשׂמֻ הוּ למחראות לְ מוֹצָ אוֹת עַ ד הַ יּוֹם :מלכים ב פרק י פסוק כז
כּ ַָרע בֵּ ל קֹ ֵרס נְ ב ֹו הָ יוּ עֲ צַ בֵּ יהֶ ם ל ַַחיָּה וְ ל ְַבּהֵ ָמה נְ שֻׂ אֹ ֵתיכֶם עֲ מוּסוֹת ַמ ָ
שּׂא לַעֲ יֵפָ ה :ישעיהו פרק מו פסוק א
ָק ְרסוּ כ ְָרעוּ י ְַח ָדּו א יָכְ לוּ ַמלֵּט מַ ָשּׂא וְ נ ְַפ ָשׁם בַּ ְשּׁ ִבי הָ ָלכָה :ישעיהו פרק מו פסוק ב
לְ עֶ גְ לוֹת בֵּ ית אָוֶ ן יָגוּרוּ ְשׁכַן שׁ ְֹמרוֹן כִּ י אָבַ ל עָ לָיו עַ מּ ֹו וּכְ ָמ ָריו עָ לָיו יָגִ ילוּ עַ ל כְּ בוֹד ֹו כִּ י ָגלָה ִממֶּ נּוּ :הושע פרק י פסוק ה

מפטיר : privileges of theמשנה ה
a.
)” or to avoid fighting for “jobכבוד  (eitherיוצר ,שחרית וברכת כהנים Also “earns”:
1.
, his father or teacher earns those rightsקטן If: he is a
 (someone improperly dressed) and a blind manפוחח ,קטן : privileges of aמשנה ו
a.
ברכת כהנים  or performפורס על שמע ,עובר לפני התיבה , but not beתורה : may read and translateקטן
b.
ש"ץ  nor beברכ"כ ,קרה"ת  but may not performתרגום  & performיוצר ): may leadקטן Improperly dressed (even
c.
יוצר  – if he never had sight, may not leadר' יהודה ;)רבנן  (perיוצר Blind man: may lead
1.
 and v1ר' יוסי : light helps him as well, as per story ofרבנן
) with deformities (on hands, face or feetכהנים  byברכת כהנים :משנה ז
a.
) (will distract the peopleברכת כהנים Should not: perform
1.
Includes: white scars, gnarled or bent hands
b.
: even if his hands are filled with blue dye – distracts peopleר' יהודה
1.
Unless: most of the people in town work with such dye
c.
 – v2ש"ץ ) shouldn’t beה-ח ,א-ע People who don’t: enunciate clearly and properly (e.g. confuse
d.
)Distracting traits: e.g. teary eyes, 1-eyed person) are only invalid if people aren’t used to it (don’t know him
שליחי ציבור : Suspicious behavior of putativeמשנה ח
a.
)? because he’s wearing colored clothing (Essenesש"ץ If: someone refuses to be
b.
 because he’s wearing sandalsש"ץ If: someone refuses to be
c.
מצוה  – will still be endangered from a decree, but noתפילין Someone who: rounds his
d.
דרך מינות –  on his hand or foreheadתפילין Someone who: puts his
e.
דרך חיצונים –  or puts them on his sleeveתפילין Someone who: gilds his
: more suspicious behaviorמשנה ט
a.
) for allה' : “Your Name should be remembered for good” or “the good thank You” (we thankעל טוב ייזכר שמך
b.
) as wellשמע ישראל : (acknowledging 2 deities) (repeating the entire verse ofמודים מודים
c.
: “You have compassion for a nest”:על קן צפור
1.
 into compassion, rather than decreesמצוות ’sה' Either because: he’s making
2.
’s creaturesה' Or because: this generates jealousy among
d.
 metaphorically, we silence him roughlyאיסורי עריות : someone who interpretsמכנה בעריות
1.
ע"ז  leading to a son who worshipsנכריה : (wrongly interpreted as) not to have relations with aמולך
): texts which are read and translated publicly; some aren’t translated (vv. 5-9משנה י
a.
): vv. 10-17 (text modified when read publicly – less offensiveתיקוני סופרים
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