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הערה חשובה :המילים המודגשות הן תמצית
העניינים וניתן לקרוא אותן בפני עצמן כסיכום מהיר.

דף כ
קריאת המגילה על ידי קטן
הכל מודים ,שקטן שלא הגיע לגיל חינוך
במצוות ,אינו כשר לקרוא במגילה להוציא
אחרים ידי חובתם .ונחלקו חכמים מה דין
קטן שהגיע לגיל חינוך במצוות כגון בן תשע
ובן עשר.

לדעת חכמים ,גם קטן שהגיע לגיל חינוך
במצוות ,אינו כשר להוציא אחרים ידי
חובתם.
ולדעת רבי יהודה ,קטן שהגיע לגיל חינוך
במצוות ,כשר להוציא אחרים ידי חובתם.
ואמר רבי יהודה ,קטן הייתי ,וקראתי את
המגילה לפני רבי טרפון וזקנים בלוד ,ואם כן
קטן כשר לקרוא את המגילה .אמרו לו חכמים,
אין מביאין ראיה מן הקטן .כלומר מה שאתה
אומר זו עדות של קטן ,כי אתה מספר מה ראית
כשהיית קטן.

וכעין זה אמר רבי ,קטן הייתי ,וקראתי את
המגילה לפני מרבי יהודה .אמרו לו( ,א) אין
מביאין ראיה מן הקטן( ,ב) ועוד אין מביאין
ראיה מן המתיר ,כלומר ,רבי יהודה שקרית
לפניו ,הוא המתיר את הקטן לקרוא את
המגילה ,ואין לך להביא ראיה ממנו ,שהרי
רבים חולקים עליו.

זמן קיום מצוות היום
מבואר במשנתנו ,שלכל דיני התורה ,היום
מתחיל משעלה עמוד השחר.
רבא אמר ,שענין זה שהיום מתחיל בעלות
השחר ,למד מהכתובַ " ,וי ְִּק ָרא אֱ ֹל ִּקים לָאֹור
יֹום" (בראשית א' ה') ,שמשמעותו ,משמתחיל
להאיר נקרא יום ,והוא עלות השחר.
ודחו זאת ,כי אם כן גם את סוף הכתוב
"וְ ַלחֹשֶׁ ְך ָק ָרא ָל ְילָה" יש לנו לבאר כך,
משמתחיל להחשיך נקרא לילה ,וקבלה
בידינו שאין הדבר כן ,ואין הלילה מתחיל
בשקיעת החמה אלא בצאת הכוכבים.
ורבי זירא אמר ,שענין זה ,שהיום מתחיל
בעלות השחר ,למד מהכתובים בספר עזרא,
שם מבואר שהיו עוסקים במלאכתם ביום
בלבד ולא בלילה .שנאמר" ,גַם בָ עֵ ת ַה ִּהיא
ָאמַ ְר ִּתי לָעָ ם ִּאיש וְ ַנעֲרֹו ָילִּינּו בְ תֹוְך יְרּושָ ָל ִּם וְ הָ יּו לָנּו
הַ ַל ְילָה ִּמ ְשמָ ר וְ הַ יֹום ְמלָאכָה" (נחמיה ד' ט"ז).
ומבואר שם שהיתה מלאכתם מעלות השחר
עד צאת הכוכבים .שנאמר" ,וַאֲ נ ְַחנּו ע ִֹּשים
יקים בָ ְרמָ ִּחים מֵ עֲלֹות
בַ ְמלָאכָה וְ חֶׁ צְ יָם מַ חֲ זִּ ִּ
הַ שַ חַ ר עַ ד צֵ את הַ ּכֹוכָבִּ ים" (נחמיה ד' ט"ו) .ואם
כן מעלות השחר עד צאת הכוכבים הוא יום.
ואף שמדין תורה היום מתחיל בעלות
השחר ,מבואר במשנתנו ,שלכתחילה ,כל
המצוות שזמנם ביום ,לא יעשה אותם
בעלות השחר ,כי אינו זמן ניכר ,אלא ימתין
עד הנץ החמה ,כדי שיצא מכלל ספק לילה.
עוד מבואר במשנתנו ,שאף שלכתחילה יש
להקדים ולקיים את מצוות היום בתחילת
היום ,משום שזריזין מקדימין למצוות ,מכל
מקום ,כל היום כשר לקיום מצוות היום.
ולהלן יתבאר בעזה"י מצוות רבות שזמנם
ביום ,והם כשרים כל היום.

מצוות קריאת המגילה  -ביום
בדף ד' כבר נתבאר ,שחייב אדם לקרוא את
המגילה בלילה ,ולחזור ולקרוא אותה ביום.
ומבואר במשנתנו ,שקריאה שניה של יום,
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תהא ביום ,אחר הנץ החמה ,ולא בלילה.
כי על הקריאה של היום נאמר" ,וְ הַ י ִָּמים
ֲשים בְ כָל ּדֹור וָדֹור ִּמ ְשפ ָָחה
הָּ ֵאלֶּה נִזְ כ ִָּרים וְ ַנע ִ
פּורים ָה ֵאלֶׁה
ּומ ִּדינָה וְ עִּ יר וָעִּ יר וִּ ימֵ י הַ ִּ
ּומ ְשפ ָָחה ְמ ִּדינָה ְ
ִּ
ְהּודים וְ זִּ כְ ָרם ל ֹא יָסּוף ִּמז ְַרעָ ם"
ל ֹא יַעַ בְ רּו ִּמתֹוְך הַ י ִּ

(אסתר ט' כ"ח) ,בימים הם נזכרים ולא בלילות.

מצוות מילה  -ביום
מצוות מילה זמנה ביום ולא בלילה .שנאמר,
ש ִמינִי יִּמֹול בְ שַ ר עָ ְר ָלתֹו" (ויקרא י"ב ג').
"ּובַ יֹום הַ ְ

הזאת מי חטאת על טמא מת  -ביום
המים שנתנו בהם מאפר שריפת פרה אדומה כדי
לטהר בהם טמאי מתים קרויים מי חטאת.

ומי שנטמא במת ,מזים עליו מי חטאת ביום
השלישי וביום השביעי.
והזאה זו צריכה להיות ביום ולא בלילה,
שנאמר" ,וְ ִּהזָה הַ טָ הֹר עַ ל הַ טָ מֵ א בַ יֹום
שבִ יעִ י וְ ִּח ְטאֹו בַ יֹום הַ ְשבִּ יעִּ י
ִישי ּובַ יֹום הַ ְ
הַ ְשל ִ
וְ כִּ בֶׁ ס בְ גָדָ יו וְ ָר ַחץ בַ מַ יִּם וְ טָ הֵ ר בָ עָ ֶׁרב" (במדבר י"ט י"ט).

טבילת טמאים  -ביום
טמא מת טובל ביום שביעי לטהרתו ,וכן זב
טובל ביום שביעי לטהרתו.
ולא יטבלו בכניסת ליל שביעי ,אלא רק
בהגיע יום שביעי ,כי הוקשה טבילה להזאה.
שנאמר" ,וְ ִהזָּה הַ טָ הֹר  ...וְ ָּרחַ ץ בַ מַ יִּם וְ טָ הֵ ר
בָ עָ ֶׁרב" .כשם שהזאה ביום כך טבילה ביום.
והוא הדין לזב וזבה.
ולא הוציא הכתוב אלא ליל שביעי ,אבל מיום
שביעי ואילך טובלים אף בלילה כגון בליל שמיני.

טבילת שומרת יום כנגד יום  -ביום
הרואה דם פעם ראשונה ,הרי היא נדה שבעה
ימים ,בין אם תראה דם פעם נוספת באותם
ימים ,ובין אם לא תראה .ובמוצאי היום
השביעי היא טובלת ,וטהורה.
ולאחר שבעת ימי נידותה ,יש לה אחד עשר
יום הראויים לזיבה.
אם תראה בהם שלוש ראיות של דם
בשלושה ימים ,הרי היא זבה גדולה ,וכדי
להיטהר היא צריכה שיעברו עליה שבעה
ימים נקיים בלא ראיית דם ,ולאחר מכן היא
זקוקה לטבילה ולמחרת תביא קרבן
לטהרתה.
ואם תראה דם באותם ימי זיבה רק יום
אחד ,היא נקראת שומרת יום כנגד יום,
וטובלת למחרת והיא טהורה בערב.
ואמרו שטבילה זו שטובלת אחר יום הראיה,
אינה טובלת בלילה שאחר ראיתה ,אלא רק
ביום המחרת.
והסיבה שהוצרכו לפרש את הדין של
שומרת יום כנגד יום בפני עצמה ,ולא
כללוהו בטבילת שאר טמאים ,שהיא ביום
ולא בלילה.
כי היה מקום לומר ,שזו לא תצטרך להמתין
עד יום המחרת ,ותוכל לטבול מיד בלילה
שאחר יום ראייתה.
שכן מאחר שראתה ראיה אחת ,סברא
להשוותה לזב שראה ראיה אחת ,וזב שראה
ראיה אחת דינו כבעל קרי ,שהוא טובל ביום
הראיה עצמו ,ואינו ממתין למחרת.
וזבה שרואה יום אחד ,שאינה טובלת ביום
ראייתה ,משום שנאמר בהּ" ,כָל יְמֵ י זֹובָ ּה
ּכְ ִּמ ְשּכַב נִּּדָ ָתּה י ְִּהיֶׁה לָּה" (ויקרא ט"ו כ"ו) ,ללמד
שטמאה כל יום ראיתה עד שיגיע יום
המחרת ויהא מקצתו בטהרה.
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והיה מקום לומר ,שלא החמירה תורה אלא
שלא תטבול ביום הראיה עצמו ,אבל כשיגיע
הלילה בלא ראיה ,תטבול בו מיד.
ולפיכך פירשו ,שגם בלילה לא תטבול ,עד
יום המחרת ,שמאחר שטעונה שיהיה לה
מקצת יום אחר בטהרה ,אין הדבר מתקיים
אלא ביום ולא בלילה.

קריאת ההלל  -ביום
קריאת ההלל זמנה כל היום ,שנאמר,
" ִמ ִמזְ ַרח שֶּ מֶּ ש עַ ד ְמבֹואֹו ְמהֻ לָּל שֵ ם ה'"
(תהלים קי"ג ג').

ורב יוסף למד זאת מהכתוב" ,זֶּה הַ יֹום עָּ שָּ ה
ִּש ְמחָ ה בֹו" (תהלים קי"ח כ"ד)
ה' נָגִּ ילָה וְ נ ְ

מצוות תקיעת שופר  -ביום
מצוות תקיעת שופר זמנה כל היום .שנאמר,
" ּובַ חֹדֶׁ ש ַה ְשבִּ יעִּ י בְ ֶׁאחָ ד ַלחֹדֶׁ ש ִּמ ְק ָרא קֹדֶׁ ש י ְִּהיֶׁה ָלכֶׁם

ּכָל ְמלֶׁאכֶׁת ֲעבֹדָ ה ל ֹא ַתעֲשּו יֹום ְתרּועָּ ה י ְִּהיֶׁה ָלכֶׁם"
(במדבר כ"ט א').

מצוות נטילת לולב  -ביום
מצוות נטילת לולב זמנה כל היום .שנאמר,
ְק ְח ֶּתם ָּלכֶּם בַ יֹום הָּ ִראשֹון פְ ִּרי עֵ ץ הָ דָ ר ַּכפֹת
"ּול ַ
ּושמַ ְח ֶׁתם לִּפְ נֵי ה'
ְתמָ ִּרים ַו ֲענַף עֵ ץ עָ בֹת וְ עַ ְרבֵ י נָחַ ל ְ
ֹלהיכֶׁם ִּשבְ עַ ת י ִָּמים" (ויקרא כ"ג מ')
אֱ ֵ

מצוות הקרבת המוספים  -ביום
הקרבת קרבנות המוספים זמנם כל היום.
שנאמרֵ " ,אלֶׁה מֹועֲדֵ י ה' אֲ שֶׁ ר ִּת ְק ְראּו א ָֹתם ִּמ ְק ָר ֵאי
ּומנְחָ ה זֶׁבַ ח ּונְסָ כִּ ים ְדבַ ר
קֹדֶׁ ש ל ְַה ְק ִּריב ִּאשֶׁ ה ַלה' ֹעלָה ִּ
יֹום בְ יֹומֹו" (ויקרא כ"ג ל"ז).

תפילת המוספים  -ביום
תפילת המוספים זמנה כל היום ,כי חכמים
תקנו תפילה זו כנגד קרבנות המוספים.

מצוות וידוי יום הכפורים  -ביום
ביום הכפורים כהן גדול מביא פר ,ומתוודה
עליו עוונותיו ועוונות ביתו .שנאמר" ,וְ ִּה ְק ִּריב
ַאהֲ רֹן ֶׁאת פַר ַהחַ טָ את אֲ שֶׁ ר לֹו וְ כִּ פֶׁר בַ עֲדֹו ּובְ עַ ד
בֵ יתֹו" (ויקרא ט"ז ו') .והכוונה בזה לוידוי
דברים.
והכפרה הזו היא ביום שנאמר בה" ,כִ י בַ יֹום
ֹאתיכֶׁם
עלֵיכֶּם לְטַ הֵ ר ֶׁא ְתכֶׁם ִּמּכֹל חַ ט ֵ
הַ זֶּה ְי ַכפֵר ֲ
לִּפְ נֵי ה' ִּת ְט ָהרּו" (ויקרא ט"ז ל').

מצוות וידוי הפרים  -ביום
כהן גדול שטעה והתיר דבר שעונשו כרת,
ועשה על פי הוראתו ,מביא פר לחטאת ,הוא
נקרא פר כהן משיח.
וכן סנהדרין שטעו ,והורו להתיר דבר
שעונשו כרת ,ועשו הציבור על פי הוראתם,
מביאים פר לחטאת ,והוא נקרא פר העלם
דבר של ציבור.
וזה ואלו מתוודים עליו את חטאם ,ווידוי זה
ביום הוא ,כמו וידוי פר יום הכפורים ,שגם
בהם נאמר לשון כפרה.

מצוות וידוי מעשר  -ביום
בגמר הפרשת מעשרות של שנה שלישית
ושנה ששית יש לבער כל המעשרות של שלוש
השנים הקודמות מהבית ולהתוודה על כך.
שנאמר "ּכִּ י ְת ַכלֶׁה לַעְ שֵ ר ֶׁאת ּכָל מַ עְ שַ ר
ִּישת ְשנַת הַ מַ עֲשֵ ר וְ נ ַָת ָתה ַללֵוִּ י
בּוא ְתָך בַ שָ נָה הַ ְשל ִּ
ְת ָ
ַלגֵר ַליָתֹום וְ ל ַָאלְמָ נָה וְ ָאכְ לּו בִּ ְשעָ ֶׁריָך וְ שָ בֵ עּו .וְ ָאמַ ְר ָת
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לִּפְ נֵי ה' אֱ ֹל ֶׁקיָך בִּ עַ ְר ִּתי הַ קֹדֶׁ ש ִּמן הַ בַ יִּת

וְ ַגם

נ ְַת ִּתיו ַללֵוִּ י וְ ַלגֵר ַליָתֹום וְ ל ַָאלְמָ נָה ּכְ כָל ִּמצְ ו ְָתָך אֲ שֶׁ ר
ֹותיָך וְ ל ֹא שָ כ ְָח ִּתי ( "...דברים
יתנִּי ל ֹא עָ בַ ְר ִּתי ִּמ ִּמצְ ֶׁ
צִּ ּוִּ ָ
כ"ו י"ב-י"ג),

ווידוי זה זמנו ביום כי נסמך הוא לפרשה
שאחריו הפותחת במילים" ,הַ יֹום הַ זֶּה ה'
אֱ ֹל ֶּקיָך ְמצַ ּוְ ָך ַלעֲשֹות ֶׁאת הַ חֻ ִּקים הָ ֵאלֶׁה וְ ֶׁאת
אֹותם בְ כָל לְבָ בְ ָך ּובְ כָל
ָ
ית
ַה ִּמ ְשפ ִָּטים וְ שָ מַ ְר ָת וְ עָ ִּש ָ
נַפְ שֶׁ ָך" (דברים כ"ו ט"ז).

מצוות שחיטת קרבנות  -ביום
שחיטת הקרבנות זמנה ביום .שנאמר" ,בְ יֹום
ִּישי בָ ֵאש
ּנֹותר עַ ד יֹום הַ ְשל ִּ
ּוממָ חֳ ָרת וְ הַ ָ
זִ בְ חֲ כֶּם י ֵָאכֵל ִּ
יִּשָ ֵרף" (ויקרא ט"ו ו')

מצוות סמיכת קרבנות  -ביום
מצווה לסמוך על הקרבן ,שנאמר "וְ סָּ מַ ְך
יָדֹו עַ ל ר ֹאש ָק ְרבָ נֹו וְ שָּ חַ ט אֹתֹו לִּפְ נֵי אֹהֶׁ ל מֹועֵ ד וְ ז ְָרקּו
ֶׁאת

בְ נֵי ַאהֲ רֹן ֶׁאת ּדָ מֹו עַ ל הַ ִּמזְ בֵ חַ סָ בִּ יב" (ויקרא ג' ח').

ומצוות הסמיכה על הקרבנות זמנה ביום,
שכן הוקשה הסמיכה לשחיטה ללמד שכשם
שהשחיטה ביום כך הסמיכה ביום.

מצוות תנופת מנחות  -ביום
יש מנחות הטעונות תנופה ,שהוא נוטל את
הכלי שבו המנחה ומוליך ומביא מעלה
ומוריד.
וזמנה של התנופה ביום ,שנאמר בענין מנחת
יתם בְ יֹום הֲ נִיפְ כֶּם ֶּאת הָּ עֹמֶּ ר ּכֶׁבֶׁ ש
העומרַ " ,וע ֲִּש ֶׁ
ָת ִּמים בֶׁ ן ְשנָתֹו ְל ֹעלָה ַלה'" (ויקרא כ"ג י"ב).

מצוות הגשת מנחות  -ביום
יש מנחות שצריך להגיש אותן למזבח לפני
הקמיצה ,כלומר לקרב את הכלי שבו המנחה
עד שיגע בקרן דרומית מערבית של מזבח
כנגד חודה של קרן.
וזמן ההגשה של המנחה הוא ביום שנאמר,
" וְ ל ַָקח הַ ּכֹהֵ ן ִּמיַד הָ ִּאשָ ה ֵאת ִּמנְחַ ת הַ ְק ָנאֹת
וְ הֵ נִיף ֶׁאת ַה ִּמנ ְָחה לִּפְ נֵי ה' וְ ִה ְק ִריב א ָֹתּה ֶׁאל הַ ִּמזְ בֵ ַח"
(במדבר ה' כ"ה) .הוקשה הגשה לתנופה לומר
מה זו ביום אף זו ביום.

מליקת העוף  -ביום
בכל הקרבנות הבאים מהבהמה יש ארבע עבודות
שששייכות להקרבת הדם למזבח( :א) שחיטת
הבהמה בסכין( .ב) קבלת דם הבהמה בכלי שרת.
(ג) הולכת הדם שבכלי למזבח( .ד) זריקת הדם
מהכלי למזבח.

וקרבנות העוף ,אין בהם כלי לקבל דם וגם
לא שחיטה בסכין ,אלא הכהן מולק את
העוף בציפורן של אצבעו על ידי שחותך בה
את צוואר העוף מעורפו .ולאחר מכן נותן את
הדם ישירות מהעוף למזבח בלא כלי.
ואף ששחיטת הקרבנות אינה נחשבת עבודת
כהונה ומותרת היא בזר ,מליקת עוף
הקרבנות היא עבודת כהונה וכשרה רק
בכהן.
וכל עבודות הקרבת העוף ממליקת העוף ועד
זריקת דמו למזבח כשרות ביום בלבד ולא
בלילה.
שנאמר" ,אֲ שֶׁ ר צִּ ּוָה ה' ֶׁאת מֹשֶׁ ה בְ הַ ר ִּסינָי בְ יֹום
ִש ָּר ֵאל לְהַ ְק ִריב ֶּאת ָּק ְרבְ נֵיהֶּ ם ַלה'
צַ ּוֹתֹו ֶּאת בְ נֵי י ְ
בְ ִּמ ְדבַ ר ִּסינָי" (ויקרא ז' ל"ח) ,ללמד שכל ענייני
עבודת הקרבנות תהיה ביום ולא בלילה.

הקרבת המנחות  -ביום
בכל המנחות ,הנקמצות ,יש ארבע עבודות,
שהן כנגד ארבע עבודות דם האמורות
בקרבנות הבהמה( .א) קמיצה .שהכהן נוטל
בקומצו מהמנחה המקודשת בכלי שרת,
כלומר מכניס ידו לכלי ומוציא משם מעט
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מסכת מגילה דף כ
לע"נ פינחס יוסף ז"ל בן מיכל ויעקב תורג'מן יבלחט"א

מנחה כפי מה שנכנס לתוך ידו כשהוא כופף
שלוש אצבעות אצבע אמה וקמיצה .ועבודה
זו במנחה ,היא כנגד השחיטה בקרבנות
הבאים מן הבהמה( .ב) נתינת הקומץ בכלי
שרת .ועבודה זו במנחה ,היא כנגד קבלת
הדם בקרבנות הבאים מן הבהמה( .ג) הולכת
הקומץ למזבח .ועבודה זו במנחה ,היא כנגד
הולכת הדם בקרבנות הבאים מן הבהמה.
(ד) הקטרת הקומץ למזבח ,ועבודה זו
במנחה היא כנגד זריקת הדם בקרבנות
הבאים מן הבהמה.
ועבודות אלה במנחה מהקמיצה ועד הקטרת
הקומץ כשרות ביום בלבד.
שנאמר" ,אֲ שֶׁ ר צִּ ּוָה ה' ֶׁאת מֹשֶׁ ה בְ הַ ר ִּסינָי בְ יֹום
ִש ָּר ֵאל לְהַ ְק ִריב ֶּאת ָּק ְרבְ נֵיהֶּ ם ַלה'
צַ ּוֹתֹו ֶּאת בְ נֵי י ְ
בְ ִּמ ְדבַ ר ִּסינָי" (ויקרא ז' ל"ח) ,ללמד שכל ענייני
עבודת הקרבנות תהיה ביום ולא בלילה.

הקרבת הקרבנות  -ביום
כבר נתבאר ,שבכל הקרבנות הבאים
מהבהמה יש ארבע עבודות ששייכות
להקרבת הדם למזבח( :א) שחיטת הבהמה
בסכין( .ב) קבלת דם הבהמה בכלי שרת( .ג)
הולכת הדם שבכלי למזבח( .ד) זריקת הדם
מהכלי למזבח .ויש קרבנות שנותנים מדמם
גם בהיכל ובבית קדשי הקדשים כמו פר
ושעיר של יום הכיפורים וגם נתינת דם זו
היא חלק ממצוות זריקת הדם.
וכבר נתבאר שהשחיטה אינה נחשבת עבודת
כהונה והיא כשרה גם בזר .ורק שלוש
העבודות האחרות ,קבלה הולכה וזריקה
נחשבות עבודות כהונה וכשרות בכהן בלבד.
ועבודות כהונה אלה מקבלת הדם ועד
זריקתו כשרות ביום בלבד ,שנאמר" ,אֲ שֶׁ ר
צִּ ּוָה ה' ֶׁאת מֹשֶׁ ה בְ הַ ר ִּסינָי בְ יֹום צַ ּוֹתֹו ֶּאת בְ נֵי
ִש ָּר ֵאל לְהַ ְק ִריב ֶּאת ָּק ְרבְ נֵיהֶּ ם ַלה' בְ ִּמ ְדבַ ר ִּסינָי"
י ְ
(ויקרא ז' ל"ח) ,ללמד שכל עבודת הקרבנות
תהיה ביום ולא בלילה.
ועניין זה ששחיטת הקרבנות כשרה ביום
בלבד ,אף שאינה נחשבת עבודת כהונה ,למד
מהכתוב "בְ יֹום זִּ בְ חֲ כֶׁם" כפי שנבאר לעיל.

עשיית משפט  -ביום
עשיית משפט זמנה ביום ולא בלילה.
שנאמר" ,וְ הָּ יָּה בְ יֹום הַ נ ְִחילֹו ֶּאת בָּ נָּיו" (דברים
כ"א ט"ז).

והוקשה פרשת נחלות לפרשת עשיית משפט
ללמד שעשיית משפט ביום.
ענין זה לא נזכר במשנתנו עם שאר הדברים
המנויים כאן ,והובא רק בגמרא ,כדי ללמוד ממנו
שגם השקאת סוטה ביום.

השקאת סוטה  -ביום
אשה שקינא לה בעלה ,שאמר לה שלא
תתייחד עם פלוני ,ועברה על כך ונתייחדה
עמו ,משקים אותה מים המרים לבדוק
אותה אם נטמאת או לא.
והשקאה זו זמנה ביום ולא בלילה ,שנאמר
רּוח
בענין לשון "תורה" " אֹו ִּאיש אֲ שֶׁ ר ַת ֲעבֹר עָ לָיו ַ
ִּקנ ְָאה וְ ִּקּנֵא ֶׁאת ִּא ְשתֹו וְ הֶׁ ע ֱִּמיד ֶׁאת הָ ִּאשָ ה לִּפְ נֵי ה'
תֹורה הַ ז ֹאת" (במדבר
וְ עָּ שָּ ה לָּּה הַ ּכֹהֵ ן ֵאת כָּל הַ ָּ
ה' ל').

וכן נאמר לענין עשיית משפט" ,עַ ל פִ י
ֹאמרּו לְָך
תֹורה אֲ שֶׁ ר יֹורּוָך וְ עַ ל הַ ִּמ ְשפָט אֲ שֶׁ ר י ְ
הַ ָּ
ּושמ ֹאל"
ַתעֲשֶׁ ה ל ֹא ָתסּור ִּמן הַ ּדָ בָ ר אֲ שֶׁ ר יַגִּ ידּו לְָך י ִָּמין ְ
(דברים י"ז י"א).

ויש ללמוד בגזרה שווה שכשם שעשיית
משפט ביום ולא בלילה כך השקאת סוטה
ביום ולא בלילה.
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