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חק לישראל – פרשת פנחס יום א'
תורה -

במדבר פרק כה'

משה ּלֵ אמֹר:
משה ּ ֵלאמֹר) :י( וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
)י( וַ יְ ַד ֵּבר יְ הֹוָ ה אֶ ל ׁ ֶ

ֹשה
)י( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם מ ׁ ֶ

ימר:
ְל ֵמ ָ

)יא( ּ ִפינְ חָ ס ּ ֶבן אֶ ְל ָעזָר ֶּבן אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן הֵ ִׁשיב אֶ ת ח ֲָמ ִתי ֵמ ַעל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּבקַ נְאוֹ
יתי אֶ ת ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּב ִקנְ אָ ִתי) :יא( ּ ִפינְ חָ ס ּ ֶבן אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן
אֶ ת ִקנְ אָ ִתי ְּבתוֹ כָ ם וְ לֹא ִכ ִ ּל ִ
יתי אֶ ת
אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן הֵ ִׁשיב אֶ ת ֲח ָמ ִתי מֵ ַעל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּבקַ נְ אוֹ אֶ ת ִקנְ אָ ִתי ְ ּבתוֹ כָ ם וְ לֹא ִכ ִ ּל ִ
ימ ִתי ֵמ ַעל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ִּב ְדקַ ּנֵי יָת
אֲתב יָת חֵ ְ
ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּב ִקנְ אָ ִתי) :יא( ּ ִפינְ חָ ס ַּבר אֶ ְל ָעזָר ַּבר אַ הֲ רֹן ַּכהֲ נָא ֵ
יתי יָת ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ִקנְ אָ ִתי:
ִקנְ אָ ִתי ּ ֵבינֵיהוֹ ן וְ לָ א ׁ ֵשיצֵ ִ

יתי ׁ ָ
ֹתן לוֹ אֶ ת ְּב ִר ִ
)יב( לָ כֵ ן ֱאמֹר ִהנְ נִ י נ ֵ
יתי
שלוֹ ם) :יב( לָ כֵ ן ֱאמֹר ִהנְ נִ י ֹנ ֵתן לוֹ אֶ ת ְ ּב ִר ִ
יה יָת ְקי ִָמי ְׁשלָ ם:
שלוֹ ם) :יב( ְּבכֵ ן א ֱַמר הָ א אֲ נָא גְ זַר לֵ ּ
ָׁ
ולז ְַרעוֹ אַ ח ֲָריו ְּב ִרית ְּכהֻ ּנַת עוֹ לָ ם ּ ַתחַ ת אֲ ׁ ֶשר ִק ּנֵא לֵ אלֹהָ יו
)יג( וְ הָ יְ ָתה לּ וֹ ּ ְ
ֲשר ִק ּנֵא
ולזַ ְרעוֹ אַ ח ֲָריו ְ ּב ִרית ְּכהֻ ּנַת עוֹ לָ ם ּ ַתחַ ת א ׁ ֶ
וַ יְ כַ ּ ֵפר ַעל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :יג( וְ הָ יְ ָתה ּלוֹ ּ ְ
לֵ אלֹהָ יו וַ יְ כַ ּפֵ ר ַעל ְ ּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

יה וְ ִל ְבנוֹ ִהי בַ ְתרוֹ ִהי ְקיַם ְּכהֻ ּנַת עֳ לָ ם חֲלַ ף ִ ּדי קַ ּנֵי קֳ ָדם
)יג( ו ְּתהֵ י לֵ ּ

אֱלָ הֵ ּה וְ כַ ּ ַפר ַעל ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל:

לוא נְ שִׂ יא
)יד( וְ ׁ ֵשם ִא ׁ
יש יִ שְׂ ָראֵ ל הַ ּמֻ ּ ֶכה אֲ ׁ ֶשר הֻ ָּכה אֶ ת הַ ּ ִמ ְדיָנִ ית זִ ְמ ִרי ּ ֶבן סָ ּ
יש יִ שְׂ ָראֵ ל הַ ּמֻ ּ ֶכה אֲ ׁ ֶשר הֻ ָּכה אֶ ת הַ ּ ִמ ְדיָנִ ית זִ ְמ ִרי
בֵ ית אָ ב לַ ּ ִׁש ְמעֹנִ י) :יד( וְ ׁ ֵשם ִא ׁ
ֵיתא
מעֹנִ י) :יד( וְ ׁשוּם ּגַ ְב ָרא בַ ר יִ שְׂ ָראֵ ל ְק ִטילָ א ִ ּדי ִא ְת ְק ֵטל ִעם ִמ ְד ָינ ָ
לוא נְ שִׂ יא בֵ ית אָ ב לַ ּ ִׁש ְ
ּ ֶבן סָ ּ
זִ ְמ ִרי ַּבר סָ לוּא ַרב ּ ֵבית אַ ָּבא ְלבֵ ית ִׁש ְמעוֹ ן:

ֹאש אֻ ּמוֹ ת ֵּבית אָ ב ְּב ִמ ְדיָן
צור ר ׁ
)טו( וְ ׁ ֵשם הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ ּמֻ ָּכה הַ ּ ִמ ְדיָנִ ית ָּכזְ ִּבי בַ ת ּ
הוא) :טו(
צור ר ׁ
ֹאש אֻ ּמוֹ ת ּ ֵבית אָ ב ְ ּב ִמ ְדיָ ן ּ
הוא) :טו( וְ ׁ ֵשם הָ ִא ּ ׁ ָשה הַ ּמֻ ָּכה הַ ּ ִמ ְדיָ נִ ית ָּכזְ ִ ּבי בַ ת ּ
ּ
יש אֻ ּ ֵמי ּ ֵבית אַ ָּבא ְּב ִמ ְדיָן הוּא:
וְ ׁשוּם ִא ְּת ָתא ְד ִא ְת ְק ִטילַ ת ִמ ְד ָינ ֵָתא ָּכזְ ִּבי בַ ת צוּר ֵר ׁ

רש"י
)יא( פינחס בן אלעזר בן אהרן הכהן -
)סנהדרין פב .סוטה מב( לפי שהיו השבטים
מבזים אותו הראיתם בן פוטי זה שפיטם אבי
אמו עגלים לע"א והרג נשיא שבט מישראל
לפיכך בא הכתוב ויחסו אחר אהרן :בקנאו
את קנאתי  -בנקמו את נקמתי בקצפו את
הקצף שהיה לי לקצוף .כל לשון קנאה הוא
המתחרה לנקום נקמת דבר אנפרימנ"ט
בלע"ז:
)יב( את בריתי שלום ) -סנהדרין שם( שתהא
לו לברית שלום כאדם המחזיק טובה וחנות
למי שעושה עמו טובה אף כאן פירש לו
הקב"ה שלומותיו:
)יג( והיתה לו  -בריתי זאת :ברית כהנת
עולם  -שאע"פ שכבר נתנה כהונה לזרעו של
אהרן לא נתנה אלא לאהרן ולבניו שנמשחו

עמו ולתולדותיהם שיולידו אחר המשחתן אבל
פינחס שנולד קודם לכן ולא נמשח לא בא
לכלל כהונה עד כאן .וכן שנינו בזבחים לא
נתכהן פינחס עד שהרגו לזמרי :לאלהיו -
בשביל אלהיו .כמו )במדבר יא( המקנא אתה
לי )זכריה א( וקנאתי לציון .בשביל ציון:
)יד( ושם איש ישראל וגו'  -כשם שייחס את
הצדיק לשבח ייחס את הרשע לגנאי :נשיא
בית אב לשמעני  -לאחד מחמשת בתי אבות
שהיו לשבט שמעון ד"א להודיע שבחו של
פינחס שאע"פ שזה היה נשיא לא מנע את
עצמו מלקנא לחילול השם לכך הודיעך
הכתוב מי הוא המוכה:
)טו( ושם האשה המכה וגו'  -להודיעך
שנאתם של מדינים שהפקירו בת מלך לזנות
כדי להחטיא את ישראל :ראש אומות  -אחד
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חק לישראל – פרשת פנחס יום א'
להפקיר בתו מנאו שלישי :בית אב  -חמשת
בתי אבות היו למדין .עיפה ועפר וחנוך
ואבידע ואלדעה וזה היה מלך לאחד מהם:

מחמשת )במדבר לא( מלכי מדין את אוי ואת
רקם ואת צור וגו' והוא היה חשוב מכולם
שנאמר ראש אמות ולפי שנהג בזיון בעצמו

נביא

– מלכים א' פרק יח' מו' פרק יט' א'-ה'

ָהו וַ יְ ׁ ַש ּנֵס ָמ ְתנָיו וַ יּ ָָרץ ִלפְ נֵי אַ ְחאָ ב ַעד בּ ֹאֲ כָ ה
)מו( וְ יַד יְ הֹוָ ה הָ יְ ָתה אֶ ל אֵ ִליּ ּ
יִ זְ ְר ֶעאלָ ה) :מו( ורוח גבורא מן קדם יי הות עם אליהו וזריז חרציה ורהט קדם אחאב עד דאתא
ליזרעאל:

ֲשר הָ ַרג אֶ ת ָּכל
ָהו וְ אֵ ת ָּכל א ׁ ֶ
)א( וַ יּ ַּגֵד אַ חְ אָ ב ְל ִאיזֶבֶ ל אֵ ת ָּכל ׁ ֶ
אֲשר ָע ָ ׂשה אֵ ִליּ ּ
בחָ ֶרב) :א( וחוי אחאב לאיזבל ית כל די עבד אליהו וית כל דקטל ית כל נביי שקרא
יאים ּ ֶ
הַ נְּ ִב ִ
בחרבא:

פון ִּכי
ָהו לֵ אמֹר כּ ֹה יַעֲ שׂ ּון ֱאל ִֹהים וְ ֹכה יוֹ ִס ּ
)ב( וַ ִּת ְׁשלַ ח ִאיזֶבֶ ל ַמ ְלאָ ְך אֶ ל אֵ ִל ּי ּ
מהֶ ם) :ב( ושלחת איזבל אזגדא לות אליהו למימר
כָ ֵעת ָמחָ ר אָ שִׂ ים אֶ ת נ ְַפ ְׁש ָך ְּכנֶפֶ ׁש אַ חַ ד ֵ
כדין יעבדון דחלתאי וכדין יוספון אלהין כעדנא הדין מחר אשוי ית נפשך כנפשא דחד מנהון:

יהודה וַ ַיּ ּנַח אֶ ת נַעֲ רוֹ
אֲשר ִל ּ ָ
)ג( וַ ּי ְַרא וַ יָּקָ ם וַ יֵּלֶ ְך אֶ ל נ ְַפ ׁשוֹ וַ ָיּבֹא ְּבאֵ ר ׁ ֶשבַ ע ׁ ֶ
שם) :ג( וחזא וקם ואזל לשיזבא נפשיה ואתא לבאר שבע די לשבטא יהודה ושבק ית עולימיה תמן:
ָׁ
ְ
ְ
ֹתם אֶ חָ ת }אֶ חָ ד{ וַ יִ ּ ְׁשאַ ל אֶ ת
ֵשב ּ ַתחַ ת ר ֶ
הוא הָ לַ ך ַּב ּ ִמ ְד ָּבר ֶ ּד ֶרך יוֹ ם וַ ָיּבֹא וַ יּ ׁ ֶ
)ד( וְ ּ
ֹתי) :ד( והוא
ֹאמר ַרב ַע ּ ָתה יְ הֹוָ ה קַ ח נ ְַפ ִׁשי ִּכי לֹא טוֹ ב אָ ֹנ ִכי ֵמאֲ ב ָ
מות וַ יּ ֶ
נַפְ ׁשוֹ לָ ּ
הליך במדברא מהלך יומא ואתא ויתב תחות רתמא חד ושאיל ית נפשיה לממת ואמר סגי לי ארכא עד
אימתי אנא מטרף כדן כען יי סב נפשי ארי לא טב אנא מאבהתי:
)ה (

קום אֱכוֹ ל:
ישן ּ ַתחַ ת ר ֶֹתם אֶ חָ ד וְ ִה ּנֵה זֶה ַמ ְלאָ ְך ֹנגֵ ַע בּ וֹ וַ ּי ֶ
וַ יִ ּ ְׁש ַּכב וַ יִ ּ ׁ ַ
ֹאמר לוֹ ּ

)ה( ושכיב ודמוך תחות רתמא חד והא דין מלאכא קריב ביה ואמר ליה קום אכול:

רש"י
)מו( ויד ה'  -תי' יונתן רוח גבורה מן קדם
ה' נתלבש כח לרוץ לפני המרכבה ברגליו,
שלא ילך אחאב יחידי ,שחלק כבוד למלכות
)מכילתא ,ילקוט שמעוני רמז ריז( .וישנס
מתניו  -כמו ויאזור ,ואין לו דמיון ,ואף הוא
לא בא אלא ללמד לשון זירוז ,נזדרז כגבור:

כתובים

)ב( כה יעשון אלהים  -כמו שעשית לנביאי
הבעל:
)ד( רותם  -ייניבר"א בלע"ז .ויאמר רב -
תי' יונתן סגי לי ארכא ,עד אימתי אנא
מטריף כדין:

 -תהילים פרק ד' ד'-ט'

עו ִּכי ִה ְפלָ ה יְ הֹוָ ה חָ ִסיד לוֹ יְ הֹוָ ה יִ ְׁש ַמע ְּבקָ ְר ִאי אֵ לָ יו:
)ד( ּ ְ
וד ּ

)ד( וידעון ארום פריש יי

זכאה ליה יי יקבל צלותיה דדוד במקרי לותיה:
ֹמו סֶ לָ ה) :ה( זעו מניה ולא
רו ִב ְלבַ ְבכֶ ם ַעל ִמ ְׁש ַּכ ְבכֶ ם וְ ד ּ ּ
או ִא ְמ ּ
זו וְ אַ ל ּ ֶתח ֱָט ּ
)ה( ִרגְ ּ
תחטון אמרי בעותכון בפומכון ושילתכון בלבבכון וצלו על שוויכון ואדכרו יום מיתותא לעלמין:
) ו(
יי:

חו אֶ ל יְ הֹוָ ה:
חו זִ בְ חֵ י צֶ ֶדק ּובִ ְט ּ
זִ בְ ּ

)ו( כבשו יצרכון ויתחשיב לכון כנכסת צדקא וסברו על
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חק לישראל – פרשת פנחס יום א'
ינו אוֹ ר ּ ָפנ ָ
ֶיך יְ הֹוָ ה:
נו טוֹ ב נְ סָ ה ָעלֵ ּ
ַר ִּבים אֹ ְמ ִרים ִמי י ְַראֵ ּ

)ז(
יחמיננא טבא נשא עלנא נהור סבר אפך יי:

נ ַָת ּ ָתה שִׂ ְמחָ ה ְב ִל ִּבי ֵמ ֵעת ְ ּדגָ נָם וְ ִתירוֹ ׁ ָשם ָרבּ ּו:

)ח(
דעבורהון וחמרהון סגיאו:

)ז( סגיאין דאמרין מן

)ח( יהבתא חדותא בלבי מן עדן

ישן ִּכי אַ ּ ָתה יְ הֹוָ ה ְלבָ ָדד לָ בֶ טַ ח ּתוֹ ִׁשיבֵ נִ י:
)ט( ְּב ׁ ָשלוֹ ם י ְַח ָ ּדו אֶ ְׁש ְּכבָ ה וְ ִא ׁ ָ

)ט( בשלמא

כחדא אשכוב ואדמוך מן בגלל דאנת הוא יי בלחודוי בסברא תותבנני:

רש"י
)ד( הפלה  -הבדיל:
)ה( רגזו  -חרדו מלפני הקב"ה ואל תחטאו.
אמרו בלבבכם על משכבכם  -השיבו על
לבבכם שהזהיר הקב"ה על כך:
)ו( זבחו זבחי צדק  -הצדיקו מעשיכם והרי
אתם כמקריבים זבחים .ובטחו אל ה' -
שישפיע לכם טובה ואל תחטאו לו בשביל
ממון שאתם מצפים לקבל שכר מאת שאול:
)ז( רבים אומרים מי יראנו טוב  -רבים
מישראל יש שרואין רשעים בעושר ובשלוה
ואומרים מי יראנו טוב להיות עשירים ומשיגי
תאוה כאלו .נסה עלינו  -הרם עלינו לנס
את אור פניך לשון הרימו נס )ישעי' סב(

משנה

ארים ניסי ל"א נסה עלינו רפנבל"ר בלעז
כמו )זכרי' ט( אבני נזר מתנוססות אבל אני
איני מקנא בהם כי שמחה נתונה בלבי מעת
דגנם ותירושם רבו בטוח אני אם למכעיסים
כך לעושי רצונו על אחת כמה וכמה לעתיד
לבא שהוא יום קבול שכרם:
)ט( בשלום יחדו אשכבה ואישן  -אם היו
ישראל בשלום יחדו עמי הייתי שוכב וישן
בטח ולא הייתי ירא מכל צר ואויב .לבדד
לבטח  -כמו )דברים לג( בטח בדד עין יעקב
לשון מבטח ושקט הוא שאינו צריך להושיב
גייסות עמו:

 -שביעית פרק ח'

נו
רו ַּב ּ ְׁש ִב ִ
יעיתָּ .כל הַ ְמיֻחָ ד ְל ַמאֲ כַ ל אָ ָדם ,אֵ ין עוֹ שִׂ ין ִמ ּ ֶמ ּ ּ
)א( ְּכלָ ל ּגָ דוֹ ל אָ ְמ ּ
ְ
לוגְ ָמא לָ אָ ָדם ,וְ אֵ ין צָ ִריך לוֹ ַמר לַ ְּבהֵ ָמה .וְ כָ ל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמיֻחָ ד ְל ַמאֲ כַ ל אָ ָדם,
ְמ ּ
לוגְ ָמא לָ אָ ָדם ,אֲבָ ל לֹא לַ ְּבהֵ ָמה .וְ כָ ל ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמיֻחָ ד לֹא ְל ַמאֲ כַ ל
נו ְמ ּ
עוֹ שִׂ ין ִמ ּ ֶמ ּ ּ
ול ַמאֲכַ ל ְּבהֵ ָמה ,נוֹ ְתנִ ין
אָ ָדם וְ לֹא ְל ַמאֲ כַ ל ְּבהֵ ָמהִ ,ח ּ ׁ ַשב ָעלָ יו ְל ַמאֲ כַ ל אָ ָדם ּ ְ
הוא כָ עֵ צִ יםְּ ,כגוֹ ן
ָעלָ יו חֻ ְמ ֵרי אָ ָדם וְ חֻ ְמ ֵרי בְ הֵ ָמהִ .ח ּ ׁ ַשב ָעלָ יו ְל ֵעצִ ים ,הֲ ֵרי ּ
קורנִ ית:
ירא וְ הָ אֵ זוֹ ב וְ הַ ּ ּ ְ
הַ ִּס ָ
רע"ב ) -א( כלל גדול  -מלוגמא תחבושת
ורטיה ופירוש מלוגמא ,מלא לוגמא ,שדרך
אדם ללעוס מלא לוגמיו חטים או תאנים
ונותן על גבי מכתו :אין עושים ממנו
מלוגמא  -דכתיב )ויקרא כה( והיתה שבת
הארץ לכם לאכלה ,מה שהוא מיוחד לכם
דהיינו למאכל אדם יהיה לאכלה ולא
למלוגמא אבל מה שאינו מיוחד לכם יהיה
בין לאכלה בין למלוגמא ,הלכך כל שאינו
מאכל אדם עושין ממנו מלוגמא לאדם:

עושין ממנו מלוגמא לאדם אבל לא לבהמה
 דכתיב )שם( ולבהמתך ולחיה אשר בארצךתהיה כל תבואתה לאכול ,דבר הראוי לחיה
ולבהמה תהיה לאכול לבהמה ולא לעשות לה
מלוגמא :חומרי אדם  -שאין עושין מהן
מלוגמא :וחומרי בהמה  -שאסור לשלקן:
הסיאה  -עשב שקורין לו בערבי צידר"ג,
ואיזוב צעת"ר בערבי ,ובלע"ז קיספ"ו:
וקורנית  -בערבי חש"א ,ובלע"ז שדריע"א:
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ול ִסיכָ ה ,לֶ ֱא ֹכל ָ ּדבָ ר ׁ ֶש ַ ּד ְרכּ וֹ לֶ אֱ כֹל,
יעית ,נִ ְּתנָה לַ אֲ ִכילָ ה וְ ִל ְׁש ִת ּיָה ּ ְ
)ב( ְׁש ִב ִ
סוך .לֹא י ּ ְ
סוך ָ ּדבָ ר ׁ ֶש ַ ּד ְרכּ וֹ לָ ּ ְ
וְ לָ ּ ְ
הוא אֶ ת הַ ּ ׁ ֶש ֶמן .וְ כֵ ן
ָסוך יַיִ ן וְ ח ֶ
ֹמץ ,אֲ בָ ל סָ ְך ּ
יעיתֶ ׁ ,שנִ ְּתנָה ְלהַ ְדלָ קַ ת הַ ּנֵר:
שר ׁ ֵשנִ י .קַ ל ֵמהֶ םְׁ ,ש ִב ִ
וב ַמעֲ ֵׂ
רומה ּ ְ
ַּב ְּת ּ ָ
רע"ב ) -ב( לאכילה ושתיה וסיכה -
בענבים וזיתים מיירי שיש בהם אכילה ושתיה
וסיכה :לאכול דבר שדרכו לאכול  -אף על
גב דאמרה תורה לאכלה ולא להפסד ,אין
מחייבים אותו לאכול דבר שאין דרך בני אדם
לאכלו ,כגון תבשיל שנתקלקל ,ולא חיישינן
אם הולך לאבוד ,וכן דבר שאין דרך בני אדם
לאכלו אלא על ידי תיקון ובא הוא לאכלו
כמות שהוא בלא תיקון ,כגון לאכול תרדין

חיין או לכוס חטין חיין ,אין שומעין לו :וכן
בתרומה וכן במעשר שני  -לא ניתנו אלא
לאכילה ושתיה וסיכה :שניתנה להדלקת הנר
 מה שאין כן בתרומה טהורה ,אבל תרומהטמאה מדליקין בה את הנר ,ובמעשר שני
כתיב )דברים כו( ולא בערתי ממנו בטמא,
אבל בטהור מותר לבער ,ובשביעית בין
בטמא בין בטהור מותר:

יעית ,לֹא בַ ּ ִמ ָ ּדה ,וְ לֹא בַ ּ ִמ ְׁשקָ ל ,וְ לֹא בַ ּ ִמנְ יָן ,וְ לֹא
)ג( אֵ ין מוֹ ְכ ִרין ּ ֵפרוֹ ת ְׁש ִב ִ
ְתאֵ נִ ים ַּב ּ ִמנְ יָן ,וִ לֹא י ָָרק ַּב ּ ִמ ְׁשקָ לֵ ּ .בית ׁ ַש ּ ַמאי אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף לֹא אֲ ג ֻּדוֹ תּ .ובֵ ית
ִה ֵּלל אוֹ ְמ ִרים ,אֶ ת ׁ ֶש ַ ּד ְרכּ וֹ לֶ אֱגוֹ ד ַּב ַּביִ ת ,אוֹ גְ ִדין אוֹ תוֹ ַּב ּ ׁש ּוקְּ ,כגוֹ ן הַ ְּכ ֵר ִׁשין
וְ נֵץ הֶ חָ לָ ב:
רע"ב ) -ג( לא במדה ולא במשקל ולא
במנין  -כדי שימכרו בזול .אי נמי ,מתוך
שאין מוכרין אותן כדרך שמוכרים בשאר
שנים ,ינהגו בהם קדושת שביעית ולא אתי

לזלזולי בהו :אף לא אגודות  -שלא ימכור
כדרך שמוכרים בשאר שנים :ונץ חלב -
מפורש בפרקין דלעיל:

ולקוֹ ט ִלי י ָָרק הַ ּיוֹ ם ,שְׂ כָ רוֹ מֻ ּ ָתרְ .לקוֹ ט ִלי
)ד( הָ אוֹ ֵמר לַ ּפוֹ ֵעל ,הֵ א לָ ְך ִא ּ ָסר זֶה ּ ְ
פונְ ְ ּדיוֹ ןְּ ,כ ׁ ֶשאֶ ְלקוֹ ט י ְַרקוֹ ת
סור .לָ קַ ח ִמן הַ ּנ ְַח ּתוֹ ם ִּכ ָּכר ְּב ּ
בּ וֹ י ָָרק הַ ּיוֹ ם ,שְׂ כָ רוֹ אָ ּ
יעיתֶ ׁ ,שאֵ ין
נו ְס ָתם ,לֹא יְ ׁ ַש ֵּלם לוֹ ִמ ְ ּד ֵמי ְׁש ִב ִ
ָׂ
ש ֶדה אָ ִביא לָ ְך ,מֻ ּ ָתר .לָ קַ ח ִמ ּ ֶמ ּ ּ
יעית:
ּפוֹ ְר ִעין חוֹ ב ִמ ְ ּד ֵמי ְׁש ִב ִ

רע"ב ) -ד( שכרו מותר  -ואין בו קדושת
שביעית .ואף על גב דשביעית תופסת דמיה,
האי לאו דמי שביעית הוא :לקוט לי בו ירק
 לשון מכר הוא ,דמשמע לקוט לי שוויוירק ,אבל לקוט לי לשון שכירות הוא ולא
לשון מכר :ככר בפונדיון  -לא שאמר לו אתן

לך פונדיון ,רק ככר שוה פונדיון :כשאלקוט
ירקות שדה אביא לך מותר  -משום דמתנת
חנם יהבי זה לזה ,לפי שירקות שדה מצויין:
לקח ממנו בסתם  -בהקפה כדרך מוכרים
בחנות :לא ישלם לו מדמי שביעית  -דהוי
כסחורה:

הוא
)ה( אֵ ין נוֹ ְתנִ ים ,לֹא לַ ַּביָּר ,ולֹא לַ ַּב ָּלן ,וְ לֹא לַ ּ ַס ּ ָפר ,וְ לֹא לַ ּ ַס ּ ָפן .אֲבָ ל נוֹ ֵתן ּ
הוא נוֹ ֵתן ַמ ְּתנַת ִח ּנָם:
לַ ַּביָּר ִל ְׁש ּתוֹ תְ ּ .
ולכֻ ָּלןּ ,
רע"ב ) -ה( בייר  -חופר בורות ומספיק
מים לבני העיר לא יתן לו מדמי שביעית
להספיק לו מים לכל תשמישו :ולא לבלן -
מחמם מרחצאות :ולא לספר  -שכר

התספורת :ולא לספן  -שכר הספינה :ולכולן
 לכל הני דתנינן במתניתין יכול ליתן מתנתחנם שלא לשם שכרן ,ואף על פי שיודע
שבשביל שנתן לו מתנה לא יתבע ממנו שכר:

יעית ,אֵ ין קוֹ צִ ין אוֹ ָתן ַּב ּמֻ ְקצֶ ה ,אֲ בָ ל קוֹ צֶ ה אוֹ ָתם ַּבחַ ְר ָּבה.
)ו( ְּתאֵ נִ ים ׁ ֶשל ְׁש ִב ִ
ְ
ֵיתים ַּב ַּבד
הוא ָּבעֲ ֵרבָ ה .וְ אֵ ין עוֹ שִׂ ין ז ִ
אֵ ין ּדוֹ ְר ִכין עֲ נ ִָבים ַּב ּגַת ,אֲבָ ל ּדוֹ ֵרך ּ
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הוא
ומכְ נִ יס לַ בּ וֹ ֵד ָ
הוא ּ ַ
ידהַ .ר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אוֹ ֵמר ,אַ ף טוֹ חֵ ן ּ
ּובַ ּקֹטֶ ב ,אֲבָ ל כּ וֹ ֵת ׁש ּ
ידה:
ומ ְכנִ יס ְלבּ וֹ ֵד ָ
ְּבבֵ ית הַ ַּבד ּ ַ
רע"ב ) -ו( במוקצה  -כלי המיוחד לקוץ בו
תאנים קרוי מוקצה :בחרבה  -סכין לשון
חרב ,וטעמא משום דכתיב )ויקרא כה( ואם
ענבי נזירך לא תבצור ,כדרך הבוצרים :עריבה
 -שלשים בה את העיסה :ובקוטב  -עץ

גדול וכבד ובראשו אבן גדולה שנותנים על
הזיתים בבית הבד נקרא קוטב :בודידה -
בית הבד קטן כעין עריבה :ר"ש אומר כו' -
והלכה כר"ש:

סול.
נו ִל ֵ
יעית ְּב ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשל ְּת ּ ָ
)ז( אֵ ין ְמבַ ּ ְׁש ִלין י ָָרק ׁ ֶשל ְׁש ִב ִ
ידי ְפ ּ
רומהֶ ׁ ,שלֹא יְ ִביאֶ ּ ּ
סור:
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ַמ ִּתיר .וְ אַ חֲרוֹ ן אַ חֲרוֹ ן ,נִ ְת ּ ָפשׂ ַּב ּ ְׁשבִ ִ
יעית .וְ הַ ּ ְפ ִרי ַעצְ מוֹ  ,אָ ּ
רע"ב ) -ז( שלא יביאנו לידי פסול  -שאם
נפסל בשביל שמן של תרומה ,ישרף הכל,
ונמצא גורם לפירות שביעית שלא יאכלו:
ור"ש מתיר  -להביא קדשים לבית הפסול.
ואין הלכה כר"ש :והאחרון אחרון נתפס
בשביעית  -כיצד ,לקח בפירות שביעית בשר,
הבשר והפירות מתבערין בשביעית .לקח
בבשר דגים יצא בשר ונתפס דגים .לקח
בדגים שמן ,יצאו דגים ונתפס השמן ,וחייב

לבער הפירות והשמן .נמצא אחרון אחרון
נתפס .והפרי של שביעית עצמו אסור לעולם,
ומפקינן לה מדכתיב )שם( כי יובל היא קודש,
מה קודש תופס את דמיו ,אף שביעית תופסת
את דמיה ,אי מה קודש תופס את דמיו ויוצא
לחולין ,אף שביעית תופסת דמיה ויוצאת
לחולין ,תלמוד לומר )שם( תהיה ,בהוייתה
תהא:

יעית .וְ ִאם לָ קַ ח,
)ח( אֵ ין לוֹ ְק ִחים עֲ בָ ִדים וְ קַ ְרקָ עוֹ ת ּובְ הֵ ָמה ְט ֵמאָ ה ִמ ְ ּד ֵמי ְׁש ִב ִ
יעית.
זָבים וְ ִק ּנֵי זָבוֹ ת וְ ִק ּנֵי יוֹ ְלדוֹ ת ִמ ְ ּד ֵמי ְׁש ִב ִ
יאין ִק ּנֵי ִ
יֹאכַ ל ְּכנֶגְ ָ ּדן .אֵ ין ְמ ִב ִ
ְ
יעית .וְ ִאם סָ ך ,יֹאכַ ל
וְ ִאם הֵ ִביא ,יֹאכַ ל ְּכנֶגְ ָ ּדן .אֵ ין סָ ִכין ּ ֵכ ִלים ְּב ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשל ְׁש ִב ִ
ְּכנֶגְ ּדוֹ :
רע"ב ) -ח( יאכל כנגדן  -כנגד אותן דמים
יקנה משלו דברים לצורך אכילה ויאכל
בקדושת שביעית :קיני זבים וקיני זבות -

שתי תורים או שני בני יונה שחייבין להביא
הזבים והזבות והיולדות:

יעזֶר אוֹ מֵ ר ,יִ ָ ּדלֵ ק .וַ חֲכָ ִמים
אֱל ֶ
ִ
יעיתַ ,ר ִּבי
)ט( עוֹ ר ׁ ֶש ּ ָסכוֹ ְּב ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשל ְׁש ִב ִ
יעזֶר ,עוֹ ר
רו ִל ְפנֵי ַר ִּבי עֲ ִקיבָ א ,אוֹ ֵמר הָ יָה ַר ִּבי א ֱִל ֶ
אוֹ ְמ ִרים ,יֹאכַ ל ְּכנֶגְ ּדוֹ  .אָ ְמ ּ
קו .לֹא אוֹ ַמר לָ כֶ ם ַמה
ׁ ֶש ּ ָסכוֹ בְ ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשל ְׁש ִב ִ
יעית ,יִ ָ ּדלֵ ק .אָ ַמר לָ הֶ םְׁ ,שתוֹ ּ
יעזֶר אוֹ ֵמר בּ וֹ :
אֱל ֶ
ּ ׁ ֶש ַר ִּבי ִ
רע"ב ) -ט( שתוקו לא אומר לכם מה
שרבי אליעזר אומר בו  -רבי עקיבא קיבל
מר' אליעזר רבו דמיקל טפי בסיכה,

וכשאמרו לו שהיה רבי אליעזר אומר ידלק,
אמר להם שתוקו ,שאינו רשאי לפרש כמה
היה ר' אליעזר מיקל בו ,והלכה כחכמים:

שר
ותים ְּכאוֹ כֵ ל ְּב ַ ׂ
יעזֶר ,הָ אוֹ כֵ ל ּ ַפת כּ ּ ִ
אֱל ֶ
רו ְלפָ נָיו ,אוֹ ֵמר הָ יָה ַר ִּבי ִ
)י( וְ עוֹ ד אָ ְמ ּ
יעזֶר אוֹ מֵ ר בּ וֹ :
קו ,לֹא אוֹ ַמר לָ כֶ ם ַמה ּ ׁ ֶש ַר ִּבי א ֱִל ֶ
חֲזִ יר .אָ ַמר לָ הֶ םְׁ ,שתוֹ ּ
רע"ב ) -י( כאוכל בשר חזיר  -לאו דוקא,
שאין האוכל פת כותי לוקה מן התורה אלא

מכת מרדות מדרבנן :מה שר' אליעזר אומר
בו  -דמיקל בו טפי:

יעית ,מֻ ּ ָתר ִל ְרחוֹ ץ ָּב ּה .וְ ִאם
)יא( ֶמ ְרחָ ץ ׁ ֶשהֻ ְּסקָ ה ְּב ֶתבֶ ן אוֹ ְבקַ ׁש ׁ ֶשל ְׁש ִב ִ
הוא ,הֲ ֵרי זֶה לֹא יִ ְרחוֹ ץ:
ִמ ְתחַ ּ ׁ ֵשב ּ
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חק לישראל – פרשת פנחס יום א'
רע"ב ) -יא( ואם מתחשב הוא  -אם אדם
חשוב הוא שבני אדם למדים ממנו ,צריך

גמרא

להחמיר על עצמו:

 -ברכות דף מג' ע"ב

תנו רבנן ששה דברים גנאי לו לתלמיד חכם אל יצא כשהוא מבושם לשוק
ואל יצא יחידי בלילה ואל יצא במנעלים המטולאים ואל יספר עם אשה
בשוק ואל יסב בחבורה של עמי הארץ ואל יכנס באחרונה לבית המדרש
ויש אומרים אף לא יפסיע פסיעה גסה ואל יהלך בקומה זקופה אל יצא
כשהוא מבושם לשוק אמר רבי אבא בריה דרבי חייא בר אבא אמר רבי
יוחנן במקום שחשודים על משכב זכור אמר רב ששת לא אמרן אלא בבגדו
אבל בגופו זיעה מעברא ליה אמר רב פפא ושערו כבגדו דמי ואמרי לה
כגופו דמי ואל יצא יחידי בלילה משום חשדא ולא אמרן אלא דלא קביע
ליה עידנא אבל קביע ליה עידנא מידע ידיע דלעידניה קא אזיל ואל יצא
במנעלים המטולאים מסייע ליה לרבי חייא בר אבא דאמר רבי חייא בר
אבא גנאי הוא לתלמיד חכם שיצא במנעלים המטולאים איני והא רבי
חייא בר אבא נפיק אמר מר זוטרא בריה דרב נחמן בטלאי על גבי טלאי
ולא אמרן אלא בפנתא אבל בגילדא לית לן בה ובפנתא לא אמרן אלא
באורחא אבל בביתא לית לן בה ולא אמרן אלא בימות החמה אבל בימות
הגשמים לית לן בה ואל יספר עם אשה בשוק אמר רב חסדא ואפילו היא
אשתו תניא נמי הכי אפילו היא אשתו ואפילו היא בתו ואפילו היא אחותו
לפי שאין הכל בקיאין בקרובותיו ואל יסב בחבורה של עמי הארץ מאי
טעמא דילמא אתי לאמשוכי בתרייהו ואל יכנס אחרונה לבית המדרש
משום דקרו ליה פושע ויש אומרים אף לא יפסיע פסיעה גסה דאמר מר
פסיעה גסה נוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם מאי תקנתיה
להדריה בקדושא דבי שמשי ואל יהלך בקומה זקופה דאמר מר המהלך
בקומה זקופה אפילו ארבע אמות כאילו דוחק רגלי שכינה דכתיב מלא כל
הארץ כבודו:
רש"י על הגמרא
שחשודים על משכב זכור  -מבשמין עצמם
כדי שיתאוו להם :ושערו כבגדו דמי  -דלא
שכיח ביה זיעה :ואמרי לה כגופו  -דשכיח
ביה זיעה :משום חשדא  -של זנות :דלא
קביע ליה עידנא  -שלא קבעו לו רבו
קביעות ללמדו בלילה :בפנתא  -אנפוני"א

בלעז ,שעל גבי הרגל :גילדא  -עקב ,שקורין
שול"א :בימות הגשמים  -הטיט מכסהו:
אפילו היא אשתו  -שאין הכל מכירין בה
וחושדין אותו :דקרו ליה פושע  -מתעצל:
בקדושא דבי שמשי  -ששותה כוס של קידוש
בשבת בלילה:

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

טעון גניזה

7

חק לישראל – פרשת פנחס יום א'
זוהר

– פנחס דף ריג' ע"א

ֹשה לֵ אמֹרִ ּ ,פנְחָ ס ֶּבן אֶ ְל ָעזָר וְ גוֹ ' )במדבר כ"ה(ִ ,ר ִּבי אֶ ְל ָעזָר ּ ָפ ַתח
וַ יְ ַד ּ ֵבר יְ ָי אֶ ל מ ׁ ֶ
ָ
ָ
מוסַ ר
מוסַ ר אָ ִביך וְ אַ ל ִּת ּטוֹ ׁש ּתוֹ ַרת ִא ּ ֶמךְׁ .ש ַמע ְּבנִ י ּ
וְ אָ ַמר) ,משלי א( ְׁש ַמע ְּבנִ י ּ
ָ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
אָ ִב ָ
הוא .וְ אַ ל ִּת ּטוֹ ׁש ּתוֹ ַרת ִא ּ ֶמךָּ ,דא ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לַ .מאי
יךּ ָ ,דא ּ ְ
יך ּ
מוסַ ר אָ ִב ָ
יתאּ ְ ,ד ִאית ָּב ּה ַּכ ּ ָמה ּתוֹ כָ ִחיןַּ ,כ ּ ָמה עוֹ נ ִָׁשיןְּ .כ ָמה
מוסַ רָּ ,דא אוֹ ַריְ ָ
יךּ ,
ּ
מוסַ ר יְ ָי ְּבנִי אַ ל ִּת ְמאָ ס וְ אַ ל ּ ָתקוֹ ץ ְּבתוֹ כַ ְח ּתוֹ :
ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,משלי ג( ּ
יה ַּכ ּ ָמה
חון לֵ ּ
ובגִ ין ְ ּדכָ ל ַמאן ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַ ּדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְּ
יתא ְּבהַ אי ָע ְל ָמא ,זָכֵ י ְ ּדיִ ְפ ְּת ּ
הוא ָע ְל ָמאַּ ,כ ּ ָמה נְ הוֹ ִריןְּ .ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּדיִ נְ ּפוֹ ק ֵמהַ אי ָע ְל ָמאִ ,היא
ּ ַת ְר ִעין ְלהַ ּ
חו
יה ,וְ אַ זְ לָ א ְלכָ ל נְ ּ ֵ
ימת קַ ּ ֵמ ּ
אַ ְק ִד ַ
טורי ּ ַת ְר ִעיןַ ,מכְ ֶרזֶת וְ אוֹ ֶמ ֶרת) ,ישעיה כו( ּ ִפ ְת ּ
ֲדו
ינו ּ ֻכ ְר ְסיָין ִל ְפלָ ַנ ּיָא ַע ְב ָ ּדא ְ ּד ַמ ְל ָּכאּ ְ .דלֵ ית ח ּ
ְׁש ָע ִרים וְ ָיבֹא ּגוֹ י צַ ִ ּדיק .אַ ְת ִק ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יתאָּ ,כל ׁ ֶש ּ ֵכן ַּבר נ ָׁש ְ ּד ִמ ְת ַער
הוא אֶ ָּלא ַמאן ְ ּד ִא ְׁש ְּת ַדל ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְ ּל ּ ְ
יך ּ
יתין
יתאּ ְ ,דהָ א ָּכל צַ ִדיקַ יָּיא ִ ּד ְבגִּ נְ ּ ָתא ְ ּד ֵע ֶדן ,צַ יְ ִ
יליָא ְל ִא ְׁש ּ ַת ְ ּדלָ א ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְּבלֵ ְ
ְ
מוהָ )שיר השירים ח(
יהוְּ ,כ ָמה ְ ּד ּ ְ
יה ,וְ ּ ְ
ְלקַ ֵּל ּ
אוק ּ
הוא ִמ ְׁש ְּתכַ ח ּ ֵבינַיְ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ְ
יעינִ י:
יבים ְלקוֹ לֵ ך הַ ְׁש ִמ ִ
הַ ּיוֹ ׁ ֶשבֶ ת ַּבגַ נִּ ים חֲבֵ ִרים ַמ ְק ִׁש ִ
יה .הַ ּיוֹ ׁ ֶשבֶ ת ַּבגַ נִּ יםָּ ,דא
ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן אָ ַמר הַ אי ְק ָרא ָרזָא ְ ּדחָ ְכ ְמ ָתא ִאית ּ ֵב ּ
יהו .חֲבֵ ִרים
יהי ְּבגָ ּ ָ
ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ לּ ְ ,ד ִא ִ
לותא ִעם יִ שְׂ ָראֵ ל ,וְ אַ זְ לָ א ִע ּ ְמהוֹ ן ְּב ַע ְק ּ ַתיְ ּ
תוש ַּב ְח ּ ֵתךְ
ְ
יתין ְלקוֹ לֵ ךְ ,לקוֹ ל ּ ּ ְׁ
הו צַ יְ ִ
ַמ ְק ִׁש ִ
יבים ְלקוֹ לֵ ְךַ ,מ ִׁש ְריָין ִע ָּל ִאיןֻ ּ .כ ְ ּל ּ
יעינִ יְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר )שיר השירים ב( הַ ְר ִאינִ י אֶ ת ַמ ְראַ יִ ךְ
לותא .הַ ְׁש ִמ ִ
ְּבגָ ּ ָ
ְ
יתא
ינון חַ בְ ַר ָיּיא ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
הַ ְׁש ִמ ִעינִ י אֶ ת קוֹ לֵ ך .הַ ְׁש ִמ ִעינִ י ,קָ לָ א ְ ּד ִא ּ ּ
יתא:
ינון ְ ּד ִמ ְׁש ּ ַת ְ ּדלֵ י ְּבאוֹ ַריְ ָ
ְ ּדהָ א לֵ ית ּ ּ ְׁ
תוש ַּב ְח ּ ָתא קַ ּ ָמאיְּ ,כ ִא ּ ּ
ומ ַּכד
יתאִ ּ ,
ינון ְ ּדז ַָּכאן ְל ִא ְׁש ּ ַת ְ ּדלָ א ְּבאוֹ ַריְ ָ
אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןִּ ,כבְ יָכוֹ לָּ ,כל ִא ּ ּ
יתא ַּכד נ ִָהיר יְ ָמ ָמאְ ,לקַ ְּבלָ א אַ נְ ּ ֵפי ַמ ְל ָּכא,
יליָא ,וְ אַ ְתיָין ְּב ַמ ְטרוֹ נִ ָ
ּ ָפ ִליג לֵ ְ
חוט ׁ ֶשל חֶ סֶ דְּ ,כ ָמה
ינְתא .וְ לֹא עוֹ ד ,אֶ ָּלא ְ ּד ׁ ַש ְריָא ּ ֵב ּ
אַ ְת ִקיף וְ אַ ח ֲִסין ִּב ְׁש ִכ ּ ָ
יה ּ
ימנָא:
ְּדאוֹ ִק ְ
נון ִמ ִ ּלין
ּ ָתא ֲחזֵיָּ ,כל ַמאן ְ ּדזָכֵ י ְל ִא ְת ּ ָתקַ ף ִּב ְׁש ִכ ּ ָ
ינְתא ,יִ ְס ְּת ַמר ּגַ ְרמוֹ ִהי ֵמ ִא ּ ּ
ישאְּ ,כגוֹ ן ַּבת אֵ ל
ינון ְ ּדלָ א ְמ ׁ ַש ְ ּק ֵרי ְּבאָ ת קַ ִד ׁ ָ
ידן לָ ְ
ַּדא ֲִח ָ
קֳבלָ ּהְּ .כגוֹ ן ַמאןִ .א ּ ּ
יה,
יה ,וְ נ ְַט ָרא לֵ ּ
ידא ּ ֵב ּ
יהִּ ,כ ְביָכוֹ ל ְּכנֶסֶ ת יִ שְׂ ָראֵ ל א ֲִח ָ
נֵכָ ר .וְ כָ ל ַמאן ְ ּדנ ִָטיר ּגַ ְר ֵמ ּ
ימת לֵ יהּ ְׁשלָ ם .וְ ָּכל ׁ ֶש ּ ֵכן ִאי זָכֵ י וְ ּקָ נֵי ְלהַ אי:
וְ ִהיא אַ ְק ִ ּד ַ
הוא ׁ ַשעֲ ָתאַּ ,בר ְ ּדאַ ְק ִדים
וְ אָ ַמר ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ןִ ,א ְתחַ זְ יָין יִ שְׂ ָראֵ ל ְל ִא ְׁש ּתֵ צָ אָ ה ְּבהַ ּ
ּ ִפנְ חָ ס ְלהַ אי עוֹ בָ ָדא ,וְ ׁ ָש ִכ ְ
הוא ִד ְכ ִתיבִ ּ ,פנְ חָ ס ּ ֶבן אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן
רוגְ זָא .הֲ ָדא ּ
יך ּ
אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן הֵ ִׁשיב וְ גוֹ 'ָּ .דבָ ר אַ חֵ רִ ּ ,פנְ חָ ס ֶּבן אֶ ְל ָעזָר וְ גוֹ ':
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חק לישראל – פרשת פנחס יום א'
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יא'
)ד( כיצד העם יושבין בבתי כנסיות הזקנים יושבין ופניהן כלפי העם ואחוריהם כלפי
ההיכל וכל העם יושבין שורה לפני שורה ופני השורה לאחורי השורה שלפניה עד
שיהיו פני כל העם כלפי הקודש וכלפי הזקנים וכלפי התיבה ובעת ששליח ציבור עומד
לתפלה עומד בארץ לפני התיבה ופניו לפני הקדש כשאר העם:
)ה( בתי כנסיות ובתי מדרשות נוהגין בהן כבוד ומכבדים אותן ומרביצין אותן ונוהגין
כל ישראל בספרד ובמערב בשנער ובארץ הצבי להדליק עששיות בבתי כנסיות ולהציע
בקרקען מחצלאות כדי לישב עליהם ובערי אדום יושבין בה על הכסאות:

ð"òì

äëìî ïæåñ äðèìåñ ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äëìî ïæåñ äðèìåñ ïá ãåã äùî ,äøù ïá íééç áàæ
.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,äçîù úá
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