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 התשע"ז אמור תפרש
 

 

                  adk1010@gmail.com     הרב ארי דוד קאהן

  ט-א, כא פרק ויקרא .1
אֶמרוַ ) א( ֹ֤ ה' ה֙  ּי ר ֶאל־מֶֹׁש֔ ֹ֥ ים ֱאמ ן ְּבֵנ֣י ֶאל־ַהּכֲֹהִנ֖ ֹ֑ ם ְוָאַמְרּתָ֣  ַאֲהר א ְלֶנֶ֥פׁש ֲאֵלֶה֔ י) ב: (ְּבַעָּמֽיו ֹֽלא־יִַּטָּמ֖ ִאם־ ִּכ֚

ב ִלְׁשֵא֔רֹו ֹ֖ יו ַהָּקר יו ְלִאּ֣מֹו ֵאָל֑ ה תּוָלה֙ ַהּבְ  ְוַלֲאחֹ֤תֹו) ג: (ּוְלָאִחֽיו ּוְלִבּ֖תֹו ְוִלְב֥נֹו ּוְלָאִב֔ יו ַהְּקרֹוָב֣ ר ֵאָל֔ ה ֲאֶׁש֥  ֹֽלא־ָהיְָת֖
יׁש ּה ְלִא֑ א ֹ֥לא) ד: (יִַּטָּמֽא ָל֖ ַעל יִַּטָּמ֖ יו ַּב֣ ַחּֽלֹו ְּבַעָּמ֑ ם ָקְרָחה֙  יְִקְר֤חּוֹֽלא־) ה: (ְלֵה֖ ת ְּברֹאָׁש֔ חּו ֹ֣לא זְָקָנ֖ם ּוְפַא֥  יְגֵַּל֑

ם ְבָׂשָר֔ טֶ  יְִׂשְר֖טּו ֹ֥לא ּוִב֨ ים) ו: (תָׂשָרֽ ם יְִהיּו֙  ְקדִֹׁש֤ ם יְַחְּל֔לּו ְוֹ֣לא ֵלאֹ֣לֵהיֶה֔ ם ֵׁש֖ י ִּכי֩  ֱאֹלֵהיֶה֑  ֶלֶ֧חם' ה֜  ֶאת־ִאֵּׁש֨
ם ם ֱאֹלֵהיֶה֛ ם ֵה֥ יּו ַמְקִריִב֖ ֶדׁש ְוָה֥ ֹֽ ה) ז: (ק חּו ֹ֣לא ַוֲחָלָלה֙  זָֹנ֤ה ִאָּׁש֨ ה יִָּק֔ ה ְוִאָּׁש֛ ּה ְּגרּוָׁש֥ חּו ֹ֣לא ֵמִאיָׁש֖ ׁשִּכֽ  יִָּק֑ ֹ֥  י־ָקד
יָך ִּכֽי־ֶאת־ֶלֶ֥חם ְוִקַּדְׁשּ֔תֹו) ח: (ֵלאֹלָהֽיו ֖הּוא יב ֣הּוא ֱאֹלֶה֖ ְך ָקדֹׁש֙  ַמְקִר֑ י ִיְֽהיֶה־ָּל֔ ) ט: (ְמַקִּדְׁשֶכֽם' ה֖  ֲאִנ֥י ָק֔דֹוׁש ִּכ֣
יׁש ּוַבת֙  ן ִא֣ י ּכֵֹה֔ ל ִּכ֥ יהָ֙  ִלזְ֑נֹות ֵתֵח֖ יא ֶאת־ָאִב֙ ֶלת ִה֣ ׁש ְמַחֶּל֔  ס: ףִּתָּׂשֵרֽ  ָּבֵא֖

  כא פרק אמור פרשת ויקרא י"רש .2
 של פשוטו וכן. עמו בעודה בה מחולל שהוא פסולה לאשתו יטמא לא - להחלו בעמיו בעל יטמא לא) ד(

 שאר ובאיזה, מצוה מת שאינה, קוברין לה שיש, עמיו בתוך שהוא בעוד בשארו בעל יטמא לא מקרא
 :מכהונתו הוא להתחלל, להחלו שהוא באותו, אמרתי

ֶׁשָהיְָתה ָבּה זִַּקת ַּבַעל ְוזָנְָתה, אֹו ִמן ָהֵארּוִסין אֹו ִמן ַהּנִּׂשּוִאין; זְנּות,  ידי עלכי תחל לזנות. ְּכֶׁשִּתְתַחֵּלל ) ט(
 ְוַרּבֹוֵתינּו נְֶחְלקּו ַבָּדָבר ְוַהּכֹל מֹוִדים ֶׁשּלֹא ִּדֶּבר ַהָּכתּוב ִּבְפנּויָה (עי' סנהדרין נ"א):

  ד פסוק כא פרק אמור פרשת ויקרא ם"רשב .3
 מטמא אבל, ומחוללת פסולה לאשתו] יטמא[ לא חכמים דברי ולפי. מכהונתו מתחלל שהרי - להחלו
 :כשירה לאשתו

  ה-ד, יג פרק בראשית .4
חַ  ֶאל־ְמקֹום֙ ) ד( ָׂשה ַהִּמזְֵּב֔ ם ֲאֶׁשר־ָע֥ א ָּבִראׁשָֹנ֑ה ָׁש֖ ם ַוּיְִקָר֥ ם ָׁש֛ ם ַאְבָר֖  :  'הֽ  ְּבֵׁש֥

  לג, כא פרק בראשית .5
ע) לג( ֶׁשל ַוּיִַּט֥ ר ֶא֖ ַבע ִּבְבֵא֣ ם ָׁש֑ ְקָרא־ָׁש֔ ם ַוּיִ֨ ל 'ה֖  ְּבֵׁש֥  :עֹוָלֽם ֵא֥

  ח-ז, כ פרק שמות .6
א ֹ֥לא) ז( ם־ה֥ ֶאת־ ִתָּׂש֛ יָך 'ֵׁשֽ ְוא ֱאֹלֶה֖ י ַלָּׁש֑ ת' ה֔  יְנֶַּקה֙  ֹ֤לא ִּכ֣ א ֵא֛ ְוא ֶֹאת־ְׁש֖מו ֲאֶׁשר־יִָּׂש֥    פ: ַלָּׁשֽ

  כב-כא, יח פרק ויקרא .7
ן ּוִמּֽזְַרֲעָך֥ ) כא( יר ֹלא־ִתֵּת֖ ֶלְך ְלַהֲעִב֣ ֹ֑ ם ְתַחֵּל֛ל ְוֹ֧לא ַלּמ יָך ֶאת־ֵׁש֥  ':  הֽ  ִנ֥יאֲ  ֱאֹלֶה֖

  יג-יב, יט פרק ויקרא .8
י ְוֹֽלא־ִתָּׁשְב֥עּו) יב( ֶקר ִבְׁשִמ֖ ם ְוִחַּלְלּתָ֛  ַלָּׁש֑ יָך ֶאת־ֵׁש֥  ':  הֽ  ֲאִנ֥י ֱאֹלֶה֖

  ג, כ פרק ויקרא .9
י) ג( ן ַוֲאנִ֞ יׁש ֶאת־ָּפנַי֙  ֶאֵּת֤ י ַה֔הּוא ָּבִא֣ ֶרב אֹ֖תֹו ְוִהְכַרִּת֥ י ַעּ֑מֹו ִמֶּק֣ ן ִמּזְַרעֹו֙  ִּכ֤ ֶלְך נַָת֣ ֹ֔ ַען ַלּמ י ַטֵּמא֙  ְלַמ֗  ֶאת־ִמְקָּדִׁש֔

ל ם ּוְלַחֵּל֖ י ֶאת־ֵׁש֥  :ָקְדִׁשֽ
 כב פרק ויקרא .10

ר) א( ה' ה֖  ַויְַדֵּב֥ ר ֶאל־מֶֹׁש֥ ֹֽ ר) ב: (ֵּלאמ ן ַּדֵּב֨ ֹ֜ יו ֶאֽל־ַאֲהר י ְויִָּנֽזְרּו֙  ְוֶאל־ָּבנָ֗ ל ִמָּקְדֵׁש֣ ֶאת־ יְַחְּל֖לּו ְוֹ֥לא ְבֵנֽי־יְִׂשָרֵא֔
ם י ֵׁש֣ ר ָקְדִׁש֑ ם ֲאֶׁש֨ ים ֵה֧ י ַמְקִּדִׁש֛ י ְוָׁשְמ֣רּו) ט( …': הֽ  ֲאִנ֥י ִל֖ ְטא ָעָליו֙  ְוֹֽלא־יְִׂש֤אּו ֶאת־ִמְׁשַמְרִּת֗ תּו ֵח֔ י ֖בֹו ּוֵמ֥  ִּכ֣

הּו י יְַחְּל֔לּו ְוֹ֣לא) טו( …: ְמַקְּדָׁשֽם' ה֖  ֲאִנ֥י יְַחְּלֻל֑ ל ְּבֵנ֣י ֶאת־ָקְדֵׁש֖ ת יְִׂשָרֵא֑ ימּו ֵא֥   …': ַלהֽ  ֲאֶׁשר־יִָר֖
י ּוְׁשַמְרֶּתם֙ ) לא( ם ִמְצֹוַת֔ ם ַוֲעִׂשיֶת֖ י אָֹת֑ ם ְתַחְּללּו֙  ְוֹ֤לא) לב': (הֽ  ֲאִנ֖ י ֶאת־ֵׁש֣ י ָקְדִׁש֔ ְקַּדְׁשִּת֔ ל ְּבֵנ֣י ְּב֖תֹוְך ְונִ֨  יְִׂשָרֵא֑
יא) לג: (ְמַקִּדְׁשֶכֽם' ה֖  ֲאִנ֥י ֶרץ ֶאְתֶכם֙  ַהּמֹוִצ֤ יִם ֵמֶא֣ ם ִלְה֥יֹות ִמְצַר֔ ים ָלֶכ֖ י ֵלאֹלִה֑  פ': הֽ  ֲאִנ֖
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  לב-כז, יט פרק ויקרא .11
פּו ֹ֣לא) כז(… ת ַתִּק֔ ם ְּפַא֖ ית ְוֹ֣לא רֹאְׁשֶכ֑ ת ַתְׁשִח֔ ת ֵא֖ ֶרט) כח: (זְָקֶנָֽך ְּפַא֥ ֶפׁש ְוֶׂש֣ ם ִתְּתנּו֙  ֹ֤לא ָלנֶ֗ ֶבת ִּבְבַׂשְרֶכ֔ ֹ֣  ּוְכת

ע ֲעַק֔ ם ִתְּת֖נּו ֹ֥לא ַקֽ י ָּבֶכ֑ ּה ֶאֽת־ִּבְּתָך֖  ַאל־ְּתַחֵּל֥ל) כט': (הֽ  ֲאִנ֖ ֶרץ ְוֹלא־ִתזְֶנ֣ה ְלַהזְנֹוָת֑ ה ָהָא֔ ֶרץ ּוָמְלָא֥ ) ל: (זִָּמֽה ָהָא֖
י רּו ֶאת־ַׁשְּבתַֹת֣ ֹ֔ י ִּתְׁשמ אּו ּוִמְקָּדִׁש֖ י ִּתיָר֑ ים ֶאל־ָהאֹבֹת֙  ַאל־ִּתְפ֤נּו) לא': (הֽ  ֲאִנ֖ ה ַאל־ְּתַבְקׁ֖שּו ְוֶאל־ַהּיְִּדעֹנִ֔  ְלָטְמָא֣

ם י ָבֶה֑ ן ְּפֵנ֣י ְוָהַדְרּתָ֖  ָּת֔קּום ֵׂשיָבה֙  ִמְּפֵנ֤י) לב: (ֱאֹלֵהיֶכֽם' ה֥  ֲאִנ֖ אתָ  זֵָק֑ יָך ְויֵָר֥  פ': הֽ  ֲאִנ֥י ֵּמֱאֹלֶה֖
  כז-כו, כ פרק ויקרא .12

ים ִלי֙  ִוְהִי֤יֶתם) כו( י ְקדִֹׁש֔ ל' ה֑  ֲאִנ֣י ָק֖דֹוׁש ִּכ֥ ים ֶאְתֶכ֛ם ָוַאְבִּד֥ יׁש) כז: (ִלֽי ִלְה֥יֹות ִמן־ָהַֽעִּמ֖ ה ְוִא֣ ה ֽאֹו־ִאָּׁש֗  ִּכי־יְִהיֶ֨
ם י ֥אֹו ֛אֹוב ָבֶה֥ תּו ֣מֹות יְִּדעִֹנ֖ ֶבן יּוָמ֑ ם יְִרְּג֥מּו ָּבֶא֛ ם אָֹת֖  פ: ָּבֽם ְּדֵמיֶה֥

  כח פסוק יט פרק קדושים שתפר ויקרא אונקלוס תרגום .13
 :יי אנא בכון תתנון לא חריתין ורושמין בבשרכון תתנון לא מית על וחבול) כח(

  כח פסוק יט פרק קדושים פרשת ויקרא י"רש .14
 :מת להם כשמת בשרם משרטין להיות אמוריים של דרכן כן - לנפש ושרט
 :לעולם משחיר והוא במחט שמקעקעו לעולם נמחק שאינו ושקוע המחוקה כתב - קעקע וכתבת
  כח פסוק יט פרק קדושים פרשת ויקרא עזרא אבן .15
 על באש הידועה בצורה גופו שירשום מי יש כי, לנפש ושרט עם דבק שהואיש אומרים  - קעקע וכתבת
 .נכרים להיותם בפניהם בנערותם רושמים היום עוד ויש, המת

  כח פסוק יט פרק קדושים פרשת ויקרא בחיי רבינו .16
 לומר תלמוד, חייב יהא קעקע ולא כתב אפילו יכול) ט, ו פרק ספרא: (כהנים בתורת ל"רז ודרשו…

 שיכתוב עד חייב אינו כיצד הא", וכתב" לומר תלמוד, כתב ולא קעקע אפילו יכול קעקע אי", קעקע"
, 'ה שם שיכתוב עד חייב אינו אומר יוחאי בן ש"ר. רושם שהוא דבר ובכל בכחול או בדיו ויקעקע
 .'ה שהוא שמי בכם תתנו לא כלומר'", ה אני בכם תתנו לא קעקע וכתבת: "שנאמר
  כח פסוק יט פרק קדושים פרשת ויקרא החיים אור .17
 ודקדק. היקרה הנפש פרידת על הוא הגוף חיבול שהשרט הגם לומר, לנפש אומרו'. וגו לנפש ושרט
 והטעם, הנפש נרתק שהוא בבשר אלא בנפש זה פגם יפגום לא כי הכתוב הודיע, בבשרכם תתנו לא לומר
 שאמר תמצא ולזה, הדעת ובישוב בנפש בשאט כעושה כך כל פוגם המעשה אין מתו על בהול שאדם לצד

 הפגם יגרום לבד בבשר שלא לומר בבשרכם אמר ולא בכם תתנו לא קעקע וכתובת זה אחרי הכתוב
 נתפס אדם אין) ב טז ב"ב( בו שנאמר הכאב וחום צער מצד עושה שאינו לצד האדם בפנימיות גם אלא
 כסא על תגיד אני תיבת כי) רמז ג"ח זוהר( י"הרשב האלהי מאמר פי על יתבאר 'ה אני ואמרו. צערו על

 ורמז, המלכות כסא על יושב מלך הוא ה"ב ה"הוי ושם, יתברך שכינתו קוראים אנו אשר יתברך כבודו
 גופו יפגום לבל להאדם' ה יצו זה ולדרך, שכינתו כבוד ועל, יתברך שמו כבוד על' ה יקפיד כי בזה

 :קעקע וכתובת לנפש שרט שהם הרשומים מעשים' בב ונשמתו
  כח פסוק יט פרק קדושים פרשת ויקרא דבר העמק .18
, חי אדם של הבשר על שריטות למת צער הוספת לעשות ע"האוה מנהג. בבשרכם תתנו לא לנפש ושרט
 עני אחר אדם שוכר היה בשרו על לעשות רצה שלא ומי, המת שם קעקע כתבת י"ע זכרון לעשות וגם

 והזהיר, הלב על ומתופפות מקוננות לשכור שם המנהג היום שעוד כמו, לו ומשלם בשרו על לעשות
 ישכירו שלא היינו, לאחרים יתנו שלא משמעו, הנפש על שרט בבשרם יתנו שלא ישראל על כאן הכתוב
 להלוך מצרים מלך אתכם יתן לא כמו, לחבירו הרשאה לשון פ"כ נתינה ומשמעות, פרנסה בשביל עצמן

 ובבשרם כתיב בכהנים כ"משא, בכם תתנו לא קעקע וכתבת המקרא משמעות היה וכן), ט"י' ג שמות(
. הכהונה כבוד משום והוא, צער איזה על אפילו בבשרם שריטה יעשו שלא משמעו, שרטת ישרטו לא
 בין להקל בין זה על מזה וללמוד, לזה זה להקיש באה הקבלה אבל, המקרא משמעות אלא אינו ז"כ אבל
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 שבשניהם לשון ושנוי, מתו על מוזהר ישראל וגם, מת על אלא מוזהרים אינם הכהנים דגם היינו, להחמיר
, לעיל כ"כמש קבלה מדברי שנלמוד ממי בפירוש שכתוב במי יותר חמור שמים בידי דהעונש אלא אינו
 :לישראל כהן בין בזה חלוק שום שאין, קבלה בדברי תלוי הכל למעשה אבל

  יט פרק ויקרא נוספור .19
 הזקן בגלוח ולא, כומרים או ושכורים שוטים כמעשה הראש בהקפת נחללם שלא וצוה. תקיפו לא) כז(

 מאד ומתאבלים האדם מיתת מאד כמחשיבים לנפש בשרט ולא) א קנב שבת( זקן פנים הדרת כאמרם
ולא בהזנות הבת אפילו פנויה אשר הוא  :הברית אות מלבד בבשרנו אות לתת קעקע בכתובת וכן. עליה

  חלול לה ולאביה כענין כי תחל לזנות את אביה היא מחללת.
  ג-א, יד פרק דברים .20

ם ָּבִנ֣ים) א( ם' ַלֽה֖  ַאֶּת֔ ְֹֽד֗דּו ֹ֣לא ֱאֹלֵהיֶכ֑ ימּו ִתְתּג ה ְוֹֽלא־ָתִׂש֧ ין ָקְרָח֛ ם ֵּב֥ י) ב: (ָלֵמֽת ֵעינֵיֶכ֖ ם ִּכ֣ ה ָקדֹוׁש֙  ַע֤ ' ַלה֖  ַאָּת֔
יָך ר ּוְבָ֞ך  ֱאֹלֶה֑ ם לֹו֙  ִלְֽה֥יֹות' ה֗  ָּבַח֣ ה ְלַע֣ ים ִמּכֹל֙  ְסגָֻּל֔ ר ָהַֽעִּמ֔    ס: ָהֲאָדָמֽה ַעל־ְּפֵנ֥י ֲאֶׁש֖
  יט-יח, יא פרק דברים .21

י ְוַׂשְמֶּתם֙ ) יח( ֶּלה ֶאת־ְּדָבַר֣ ם ֵא֔ ם ַעל־ְלַבְבֶכ֖ ם ְוַעֽל־נְַפְׁשֶכ֑ ם ּוְקַׁשְרֶּת֨ ם ְלאֹות֙  אָֹת֤ ת ְוָה֥יּו ַעל־יְֶדֶכ֔ ֹ֖ ין ְלטֹוָטפ  ֵּב֥
 :  ֵעינֵיֶכֽם
  טז-ח, יג פרק שמות .22

ר ַה֖הּוא ַּבּ֥יֹום ְלִבנְָך֔  ְוִהַּגְדּתָ֣ ) ח( ֹ֑ ה ַּבֲע֣בּור ֵלאמ ה זֶ֗ י' ה֙  ָעָׂש֤ י ִל֔ יִם ְּבֵצאִת֖  ַעל־יְָדָך֗  ְל֜אֹות ְלָך֨  ְוָהיָה֩ ) ט: (ִמִּמְצָרֽ
ין ּוְלזִָּכרֹון֙  יָך ֵּב֣ ַען ֵעינֶ֔ ת ִּתְהֶי֛ה ְלַמ֗ יָך' ה֖  ּתֹוַר֥ י ְּבִפ֑ ה ְּבָי֣ד ִּכ֚ יִם' ה֖  הֹוִצֲֽאָך֥  ֲחזָָק֔ י) טו(  …: ִמִּמְצָרֽ ה ַויְִה֗  ִּכֽי־ִהְקָׁש֣

ג ְלַׁשְּלֵחנּו֒  ַפְרעֹה֘  ֹ֨ יִם ֶרץְּבאֶ֣  ָּכל־ְּבכֹור֙ ' ה֤  ַוּיֲַהר ר ִמְצַר֔ ֹ֥ ם ִמְּבכ ה ְוַעד־ְּב֣כֹור ָאָד֖ י ַעל־ֵּכן֩  ְּבֵהָמ֑ חַ  ֲאנִ֨ ֶטר' ַלֽה֗  זֵֹב֜  ָּכל־ֶּפ֤
ים ֶרֶ֙חם֙  י ְוָכל־ְּב֥כֹור ַהּזְָכִר֔ ה ְלאֹות֙  ְוָהָי֤ה) טז: (ֶאְפֶּדֽה ָּבַנ֖ ת ַעל־ָיְ֣דָכ֔ ֹ֖ ין ּוְלטֹוָטפ יָך ֵּב֣ י ֵעיֶנ֑ זֶק ִּכ֚ ֹ֣ ד ְּבח נּו יָ֔  הֹוִציָא֥

יִם' ה֖   ס: ִמִּמְצָרֽ
 יג פרק שמות ל”שד .23

והיה לך לאות וגו': שיעורו והיה לך לאות על ידך ולזכרון בין עיניך כי ביד חזקה הוציאך ה' ממצרים, 
ואם היה הדבר צריך חיזוק …וזה למען תהיה תורת ה' בפיך (רמב"ן), זהו הנכון בפשט הכתוב הזה,

הייתי מוסיף כי ידענו כי כן היה מנהג הקדמונים, וכן הוא עד היום בארצות המזרח להיות על גופם 
וב וכתבת קעקע לא תתנו בכם (ויקרא י"ט כ"ח), וכן עד היום סימנים לעבודת אלהיהם, שהרי כת

הישמעאלים כותבים פסוקים מס' תורתם על מזוזות פתחיהם ובשערי עריהם; ויש אומרים כי היה מנהג 
העמים הקדמונים לכתוב על בשרם ועל ניירות ולוחות שהיו נושאים על מצחם כתיבות של כשפים וכעין 

ת ישראל מן המנהגים ההם, וצוה אותנו לשאת על בשרנו קצת מדברי תורתו קמיעין, וה' רצה להרחיק א
לא תמוש מפינו ומפי זרענו. ולפי פשט הכתוב עיקר הכתיבה הוא  למען תהיה תורת ה' בפינו תמיד,

המלות האלה: ביד חזקה הוציאנו ה' ממצרים, שהוא עיקר כל התורה כלה הכולל שני עיקרי אמונתנו 
ומר שהאל משגיח על מעשה בני אדם לתת לאיש כדרכיו; וברית עולם, כלומר כי שהם שכר ועונש, כל

יעקב בחר לו יה. ומוהר"ר יא"א מוסיף כי כמו שהכהן הגדול היה על מצחו נזר הקדש, כתוב עליו קדש 
לה', ככה להיות כל העדה כלם קדושים וממלכת כהנים, צוה ה' שיהיה להם אות על גופם; וכמו שמלות 

היו סימן גדולה וחשיבות לכהן גדול על כל ישראל, כן מלות ביד חזקה הוציאנו ה' ממצרים הן קדש לה' 
פאר לישראל על כל האומות ויצחק פארדו משיב כי ציץ הכה"ג היה להודיע קדושתו לכל רואין אבל 
ד התפילין לא היו לתפארת לנו מן האדם, אלא למען תהיה תורת ה' בפינו; והוא אומר כי תפלה של י

היא לסימן אל המניח אותה, שהוא רואה אותה וזוכר כי בחוזק יד וגו', ושל ראש היא לסימן ליהודי אחיו 
 הרואה אותו, כי כל יהודי כשיראה יהודי אחר עם תפלה על מצחו יזכור כי בחוזק יד וגו'.
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 שדל ויקרא .24
דה זרה, אמר שלא אל תחלל את בתך להזנותה: אחר שהזהיר על כתבת קעקע שהוא סימן שעבוד לעבו

יקדיש בתו לע"ז להזנותה לכבוד ע"ז, ולפי שאותן הנשים היו נקראות קדשות לשון קדושה, הזכיר בה 
לשון חלול, אל תחלל, להודיע כי מעשה כזה איננו קדושה אלא חלול. ומי לא יצחק על ראב"ע שפירש 

גלות בשרה, וקול באשה שאחר שאסר השריטה הזכיר שאל תשרוט הנערה בבשרה, כי זה יביא אותה ל
 ערוה וקל וחומר לשריטה.

  א הלכה קעקע וכתבת קרחה הלכות - ד"יו הלכות ליקוטי ספר .25
ּיַת ְּתִפִּלין, ָׁשָוה ְּגזֵָרה ִלְבָרָכה זְִכרֹונָם ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָּלְמדּו ְוזֶה ִֹ , ִלְבָרָכה זְִכרֹונָם ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָאְמרּו ְּכמֹו, ָקְרָחה ֵמֲעש
ין ָמקֹום ְּלַהָּלן ַמה ִֹ ּיַת ַהְּתִפִּלין ְמקֹום ְוָלְמדּו'. ְוכּו ָקְרָחה ֶׁשעֹוש ִֹ , ִמּזֶה ַהֵהֶפְך ַמָּמׁש הּוא ְּתִפִּלין ִּכי, ָקְרָחה ֵמֲעש
 ַרּבֹוֵתינּו ֶׁשָאְמרּו ְּכמֹו, ַחּיִים ְּבִחינַת ֵהם ֵּכן ְוַעל". ֵעינֶיָך ֵּבין ּוְלזִָּכרֹון, "ֶׁשּנֱֶאַמר ְּכמֹו, ְלזִָּכרֹון ֵהם ְּתִפִּלין ִּכי

 ַלֲעשֹות ֶׁשָאסּור ְּבָמקֹום ֵּכן ְוַעל. ל"ַּכּנַ  ַהַחּיִים ָׁשם ַהּזִָּכרֹון ִּכי. ְלַחּיִים זֹוֶכה ְּתִפִּלין ַהַּמּנִיחַ , ִלְבָרָכה זְִכרֹונָם
 ֶׁשֹּלא ְּכֵדי, ְּדמֹוָתא ִסְטָרא ֶׁשהּוא, ַהִּׁשְכָחה ִהְתַּגְּברּות יְֵדי ַעל נְִפָּגם יְִהיֶה ֶׁשֹּלא ַהּזִָּכרֹון ֶאת ִלְׁשמֹר ְּכֵדי, ָקְרָחה
 ְׁשמֹרלִ  ֵּכן ַּגם ֶׁשֵהם, ְּתִפִּלין ְלַהּנִיחַ  ֶׁשְּמֻצֶּוה ַהָּמקֹום הּוא ָׁשם, ל"ַּכּנַ  ַהִּׁשְכָחה ְמקֹום ֶאת ַהּזִָּכרֹון נְִמָׁשְך יְִהיֶה
 ַהִּמְצָוה ֶׁשִעַּקר ַאף", ֵעינֵיֶכם ֵּבין, "ְּתִפִּלין ּוְבִמְצַות ָקְרָחה ְּבִאּסּור; ִּבְׁשנֵיֶהם ָּכתּוב ֵּכן ְוַעל. ל"ַּכּנַ  ַהּזִָּכרֹון
", ִמֵּקץ ַויְִהי" ַּבַּמֲאָמר ָׁשם ֶׁשְּמבָֹאר ְּכמֹו, ל"ַּכּנַ  ָּבֵעינַיִם ָּתלּוי ַהּזִָּכרֹון ְׁשִמיַרת ִּכי. ל"ַּכּנַ  ַהֵּשָער ִּבְמקֹום ְוָהִאּסּור
 :ל"ַהּנַ  נד ִסיָמן

  יז-י, כד פרק ויקרא .26
ה ַוּיֵֵצא֙ ) י( ית ֶּבן־ִאָּׁש֣ יׁש ְוהּוא֙  יְִׂשְרֵאִל֔ י ֶּבן־ִא֣ ל ְּבֵנ֣י ְּב֖תֹוְך ִמְצִר֔ ה ַוּיִּנָצּו֙  יְִׂשָרֵא֑ ן ַּבַּֽמֲחנֶ֔ ית ֶּב֚ יׁש ַהּיְִׂשְרֵאִל֔  ְוִא֖

ּיִּקֹב) יא: (ַהּיְִׂשְרֵאִלֽי ה ַו֠ ל ֶאת־ַהֵּׁשם֙  ַהּיְִׂשְרֵאִל֤ית ֶּבן־ָהִֽאָּׁש֨ יאּו ַויְַקֵּל֔ ם הֶאל־מֶֹׁש֑  אֹ֖תֹו ַוּיִָב֥ ית ִאּ֛מֹו ְוֵׁש֥ ַּבת־ ְׁשֹלִמ֥
י הּו) יב: (ְלַמֵּטה־ָדֽן ִּדְבִר֖ ר ַוּיַּנִיֻח֖ ׁש ַּבִּמְׁשָמ֑ ֹ֥ ם ִלְפר י ָלֶה֖ ר) יג( פ': הֽ  ַעל־ִּפ֥ ה' ה֖  ַויְַדֵּב֥ ר ֶאל־מֶֹׁש֥ ֹֽ א) יד: (ֵּלאמ  הֹוֵצ֣

ל ה ֶאל־ִמחּוץ֙  ֶאת־ַהְֽמַקֵּל֗ ים ְוָסְמ֧כּו ַלַּֽמֲחנֶ֔ ם ָכֽל־ַהּׁשְֹמִע֛ ְוֶאל־) טו: (ָּכל־ָהֵעָדֽה אֹ֖תֹו ְוָרגְ֥מּו ַעל־רֹאׁ֑שֹו ֶאת־יְֵדיֶה֖
ל ְּבֵנ֥י ר יְִׂשָרֵא֖ ר ְּתַדֵּב֣ ֹ֑ יׁש ֵלאמ יׁש ִא֥ יו ִּכֽי־יְַקֵּל֥ל ִא֛ א ֱאֹלָה֖ ב) טז: (ֶחְטֽאֹו ְונָָׂש֥ ת ֣מֹות 'ֵׁשם־ה֙  ְונֵֹק֤ יְִרְּגמּו־ ָר֥גֹום יּוָמ֔
הָּכל־הָ  ֖בֹו ח ַּכֵּגר֙  ֵעָד֑ ם ָּכֶֽאזְָר֔ יׁש) יז: (יּוָמֽת ְּבנְָקבֹו־ֵׁש֖ י ְוִא֕ ה ִּכ֥ ם ָּכל־ֶנֶ֣פׁש יֶַּכ֖  ...:יּוָמֽת ֖מֹות ָאָד֑
 
 
 


