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10.3.3 

24a ('משנה ה)  25b (סוף הפרק) 

 

  כט סוקפ כח פרק דברים :מֹוִׁשיעַ  ְוֵאין ַהָּיִמים ָּכל ְוָגזּול ָעׁשּוק ַא� ְוָהִייתָ  ְּדָרֶכי� ֶאת ַתְצִליחַ  ְו�א ָּבֲאֵפָלה ַהִעֵּור ְיַמֵּׁשׁש ַּכֲאֶׁשר ַּבָּצֳהַרִים ְמַמֵּׁשׁש ְוָהִייתָ  )1

  יז פסוק ח פרק ישעיהו :לוֹ  ְוִקֵּויִתי ַיֲעֹקב ִמֵּבית ָּפָניו ַהַּמְסִּתיר ה'לַ  ְוִחִּכיִתי )2

  כא פסוק יח פרק ויקרא :ה' ֲאִני ֱא�ֶהי� ֵׁשם ֶאת ְתַחֵּלל ְו�א ַלֹּמֶל� ְלַהֲעִביר ִתֵּתן �א ּוִמַּזְרֲע� )3

  יב:י דברים :ַנְפֶׁש� ּוְבָכל ְלָבְב� ְּבָכל ֱא�ֶהי� ה' ֶאת ְוַלֲעֹבד ֹאתוֹ  ּוְלַאֲהָבה ְּדָרָכיו ְּבָכל ָלֶלֶכת ֱא�ֶהי� ה' ֶאת ְלִיְרָאה ִאם ִּכי ֵמִעָּמ� ֹׁשֵאל ֱא�ֶהי� ה' ָמה ִיְׂשָרֵאל ְוַעָּתה )4

ם ֶאת הֹוַדע ָאָדם ֶּבן )5   ב פסוק טז פרק יחזקאל :ּתֹוֲעֹבֶתיהָ  ֶאת ְירּוָׁשַלִ

  כב פסוק לה פרק בראשית :ָעָׂשר ְׁשֵנים ַיֲעֹקב ְבֵני ַוִּיְהיּו פ ִיְׂשָרֵאל ַוִּיְׁשַמע ָאִביו ִּפיֶלֶגׁש ִּבְלָהה ֶאת ַוִּיְׁשַּכב ְראּוֵבן ַוֵּיֶל� ַהִהוא ָּבָאֶרץ ִיְׂשָרֵאל ןִּבְׁשּכֹ  ַוְיִהי )6

  כד פסוק לב פרק שמות :ַהֶּזה ָהֵעֶגל ַוֵּיֵצא ׁשָבאֵ  ָוַאְׁשִלֵכהּו ִלי ַוִּיְּתנּו ִהְתָּפָרקּו ָזָהב ְלִמי ָלֶהם ָוֹאַמר )7

 כה- כא פסוק לב פרק שמות: ְּבָקֵמיֶהם ְלִׁשְמָצה ַאֲהֹרן ְפָרֹעה ִּכי הּוא ָפֻרעַ  ִּכי ָהָעם ֶאת ֹמֶׁשה ַוַּיְרא ... ַאֲהֹרן ֶאל ֹמֶׁשה ַוֹּיאֶמר )8

  כו פסוק ו פרק במדבר: ָׁשלֹום ְל� ְוָיֵׂשם ֵאֶלי� ָּפָניו ה' ִיָּׂשא )9

  ל פסוק כח פרק דברים: ְתַחְּלֶלּנּו ְו�א ִּתַּטע ֶּכֶרם ּבוֹ  ֵתֵׁשב ְו�א ִּתְבֶנה ַּבִית ִיְׁשָּכֶבָּנה ישגלנה ַאֵחר ְוִאיׁש ְתָאֵרׂש ִאָּׁשה )10

  כז פסוק כח פרק דברים: ְלֵהָרֵפא תּוַכל �א ֲאֶׁשר ּוֶבָחֶרס ּוַבָּגָרב ּוַבְּטֹחִרים ובעפלים ִמְצַרִים ִּבְׁשִחין ה' ַיְּכָכה )11

  כה פסוק ו פרק ב מלכים: ָכֶסף ַּבֲחִמָּׁשה ִּדְביֹוִנים חרייונים ַהַּקב ְוֹרַבע ֶּכֶסף ִּבְׁשֹמִנים ֲחמֹור ֹראׁש ֱהיֹות ַעד ָעֶליהָ  ָצִרים ְוִהֵּנה ְּבֹׁשְמרֹון ָּגדֹול ָרָעב ַוְיִהי )12

 ְוִלְׁשּתֹות צֹוָאָתם חריהם ֶאת ֶלֱאֹכל ַהֹחָמה ַעל ַהֹּיְׁשִבים ָהֲאָנִׁשים ַעל ֲה�א ָהֵאֶּלה ַהְּדָבִרים ֶאת ְלַדֵּבר ֲאֹדִני ְׁשָלַחִני ֶלי�ְואֵ  ֲאֹדֶני� ַהַעל ָׁשֵקה ַרב ֲאֵליֶהם ַוֹּיאֶמר )13
  כז פסוק יח פרק ב מלכים: ִעָּמֶכם ַרְגֵליֶהם ֵמיֵמי שיניהם ֶאת

  כז פסוק י פרק ב מלכים: ַהּיֹום ַעד ְלמֹוָצאֹות למחראות ַוְיִׂשֻמהּו ַהַּבַעל ֵּבית ֶאת ַוִּיְּתצּו ַהָּבַעל ַמְּצַבת ֵאת ַוִּיְּתצּו )14

  א פסוק מו פרק ישעיהו: ַלֲעֵיָפה ַמָּׂשא ֲעמּוסֹות ְנֻׂשֹאֵתיֶכם ְוַלְּבֵהָמה ַלַחָּיה ֲעַצֵּביֶהם ָהיּו ְנבוֹ  ֹקֵרס ֵּבל ָּכַרע )15

  ב פסוק מו פרק ישעיהו: ָהָלָכה ַּבְּׁשִבי ְוַנְפָׁשם ַמָּׂשא ֵּלטמַ  ָיְכלּו �א ַיְחָּדו ָכְרעּו ָקְרסּו )16

  ה פסוק י פרק הושע: ִמֶּמּנּו ָגָלה ִּכי ְּכבֹודוֹ  ַעל ָיִגילּו ָעָליו ּוְכָמָריו ַעּמוֹ  ָעָליו ָאַבל ִּכי ֹׁשְמרֹון ְׁשַכן ָיגּורּו ָאֶון ֵּבית ְלֶעְגלֹות )17

 

I.  המשנה :  privileges of the מפטיר 

a. Also “earns”:  יוצר, שחרית וברכת כהנים (either כבוד or to avoid fighting for “job”) 

1. If: he is a קטן, his father or teacher earns those rights 

II.  ומשנה : privileges of a פוחח ,קטן (someone improperly dressed) and a blind man 

a. טןק : may read and translate תורה, but not be פורס על שמע, עובר לפני התיבה or perform ברכת כהנים 

b. Improperly dressed (even קטן): may lead יוצר & perform תרגום but may not perform ת"קרה כ"ברכ ,  nor be ץ"ש  

c. Blind man: may lead יוצר (per רבנן); ר' יהודה – if he never had sight, may not lead יוצר 

 and v1 ר' יוסי light helps him as well, as per story of :רבנן .1

III.  זמשנה  with deformities (on hands, face or feet) כהנים by ברכת כהנים :

a. Should not: perform ברכת כהנים (will distract the people) 

1. Includes: white scars, gnarled or bent hands 

b. יהודה 'ר : even if his hands are filled with blue dye – distracts people  

1. Unless: most of the people in town work with such dye 

c. People who don’t: enunciate clearly and properly (e.g. confuse ע- א ח- ה , ) shouldn’t be ש"ץ – v2 

d. Distracting traits: e.g. teary eyes, 1-eyed person) are only invalid if people aren’t used to it (don’t know him)  

IV.  חמשנה : Suspicious behavior of putative שליחי ציבור 

a. If: someone refuses to be ש"ץ because he’s wearing colored clothing (Essenes?) 

b. If: someone refuses to be ש"ץ because he’s wearing sandals 

c. Someone who: rounds his תפילין – will still be endangered from a decree, but no מצוה 

d. Someone who: puts his תפילין on his hand or forehead – דרך מינות 

e. Someone who: gilds his תפילין or puts them on his sleeve – דרך חיצונים 

V. ט משנה : more suspicious behavior 

a.  טוב ייזכר שמךעל : “Your Name should be remembered for good” or “the good thank You” (we thank 'ה for all) 

b.  מודיםמודים :  (acknowledging 2 deities) (repeating the entire verse of שמע ישראל as well) 

c. קן צפורל ע : “You have compassion for a nest”: 

1. Either because: he’s making 'ה’s וותמצ  into compassion, rather than decrees  

2. Or because: this generates jealousy among 'ה’s creatures 

d.  בעריותמכנה :  someone who interprets איסורי עריות metaphorically, we silence him roughly 

 ע"ז leading to a son who worships נכריה not to have relations with a (wrongly interpreted as) :מולך .1

VI.  ימשנה : texts which are read and translated publicly; some aren’t translated (vv. 5-9) 

a.  סופריםתיקוני : vv. 10-17 (text modified when read publicly – less offensive) 


