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חק לישראל – פרשת פנחס יום ב'
תורה -

במדבר פרק כה'

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

)טז( ו ַּמ ִ ּליל יְ ָי ִעם

ימר:
ֹשה ְל ֵמ ָ
מ ֶׁ

יתם אוֹ ָתם:
יתם אוֹ ָתם) :יז( צָ רוֹ ר אֶ ת הַ ּ ִמ ְדיָנִ ים וְ ִה ִּכ ֶ
)יז( צָ רוֹ ר אֶ ת הַ ּ ִמ ְדיָנִ ים וְ ִה ִּכ ֶ

)יז( אָ עֵ ק

יָת ִמ ְד ָינָאֵ י וְ ִת ְק ְטלוּן י ְָתהוֹ ן:

לו לָ כֶ ם ַעל ְ ּדבַ ר ּ ְפעוֹ ר וְ ַעל ְ ּדבַ ר
)יח( ִּכי צֹרֲ ִרים הֵ ם לָ כֶ ם ְּבנִ ְכלֵ יהֶ ם א ׁ ֶ
ֲשר נִ ְּכ ּ
ֹתם הַ ּמֻ ּ ָכה ְביוֹ ם הַ ּ ַמ ּגֵ פָ ה ַעל ְ ּדבַ ר ּ ְפעוֹ ר) :יח( ִּכי צ ֲֹר ִרים
ָּכזְ ִּבי בַ ת נְ שִׂ יא ִמ ְדיָן ֲאח ָ
לו לָ כֶ ם ַעל ְ ּדבַ ר ּ ְפעוֹ ר וְ ַעל ְ ּדבַ ר ָּכזְ ִ ּבי בַ ת נְ שִׂ יא ִמ ְד ָין ֲאח ָֹתם
הֵ ם לָ כֶ ם ְ ּבנִ ְכלֵ יהֶ ם ֲא ׁ ֶשר נִ ְּכ ּ
יקין ִא ּנוּן ְלכוֹ ן ְּבנִ ְכלֵ יהוֹ ן ִ ּדי נְ ִכיל ּו ְלכוֹ ן ַעל ֵעסַ ק
אֲרי ְמ ִע ִ
ֵ
דבַ ר ּ ְפעוֹ ר) :יח(
הַ ּמֻ ָּכה ְביוֹ ם הַ ּ ַמ ּגֵפָ ה ַעל ְ ּ
ּ ְפעוֹ ר וְ ַעל ֵעסַ ק ָּכזְ ִּבי בַ ת ַר ָּבא ְד ִמ ְדיָן אֲ חַ ְתהוֹ ן ְ ּד ִא ְת ְק ִטילַ ת ְּביוֹ ָמא ְדמוֹ ָתנָא ַעל ֵעסַ ק ּ ְפעוֹ ר:

משה וְ אֶ ל אֶ ְל ָעזָר ּ ֶבן אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן
הוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
ֹאמר יְ ֹ
כו )א( וַ יְ ִהי אַ ח ֲֵרי הַ ּ ַמ ּגֵ פָ ה .וַ ּי ֶ
משה וְ אֶ ל אֶ ְל ָעזָ ר ּ ֶבן אַ הֲ רֹן הַ כּ ֹהֵ ן לֵ אמֹר:
הוָ ה אֶ ל ׁ ֶ
לֵ אמֹר) :א( וַ יְ ִהי אַ ח ֲֵרי הַ ּ ַמ ּגֵפָ ה .וַ יֹּאמֶ ר יְ ֹ
ימר:
ֹשה ו ְּלאֶ ְל ָעזָר ַּבר אַ הֲ רֹן ַּכהֲ נָא ְל ֵמ ָ
)א( וַ הֲ וָ ה ָּב ַתר מוֹ ָתנָא וַ אֲ ַמר יְ ָי ְלמ ׁ ֶ

רש"י
)יז( צרור  -כמו זכור שמור לשון הווה.
עליכם לאייב אותם:
)יח( כי צוררים הם לכם וגו' על דבר פעור.
שהפקירו בנותיהם לזנות כדי להטעותכ' אחר

נביא

פעור .ואת מואב לא צוה להשמיד מפני רות
שהיתה עתידה לצאת מהם כדאמרי' )בבבא
קמא לח(:

– מלכים א' פרק יט' ו'-ט'

וַ יּ ֵַּבט וְ ִה ּנֵה ְמ ַר ֲא ׁש ָֹתיו עֻ גַ ת ְרצָ ִפים וְ צַ ּ ַפחַ ת ָמיִ ם וַ ּיֹאכַ ל וַ יּ ְֵׁש ְּת וַ ָיּ ׁ ָשב וַ יִ ּ ְׁש ָּכב:

)ו(
)ו( ואסתכי והא אסדוהי חררא מעפפא וצלוחיתא דמיא ואכל ושתי ותב ושכיב:

קום ֱאכֹל ִּכי ַרב ִמ ּ ְמ ָך הַ ָ ּד ֶר ְך:
ָשב ַמ ְלאַ ְך יְ הֹוָ ה ׁ ֵשנִ ית וַ יִ ּ ּגַ ע בּ וֹ וַ יּ ֶ
)ז( וַ יּ ׁ ָ
ֹאמר ּ

)ז( ותב

מלאכא דיי תנינות וקריב ביה ואמר ליה קום אכול ארי סגי מנך אורחא:

)ח( וַ ּיָקָ ם וַ ּיֹאכַ ל וַ יִ ּ ְׁש ּ ֶתה וַ ּיֵלֶ ְך ְּבכֹחַ הָ אֲ ִכילָ ה הַ ִהיא אַ ְר ָּב ִעים יוֹ ם וְ אַ ְר ָּב ִעים לַ יְ לָ ה
ַעד הַ ר הָ אֱ ל ִֹהים ח ֵֹרב) :ח( וקם ואכל ושתי ואזל בחילא דאכילתא ההיא ארבעין יממין וארבעין
לילון עד דאתא לטורא דאתגלי עלוהי יקרבא דיי לחורב:

ֹאמר לוֹ ַמה ְ ּל ָך
)ט( וַ ָיּ ֹבא ׁ ָשם אֶ ל הַ ּ ְמ ָע ָרה וַ יָּלֶ ן ׁ ָשם וְ ִה ּנֵה ְדבַ ר יְ הֹוָ ה אֵ לָ יו וַ יּ ֶ
ָהו) :ט( ועל תמן למערתא ובת תמן והא פתגמא דיי עמיה ואמר ליה מה לך כא אליהו:
פֹ ה אֵ ִל ּי ּ
רש"י
)ו( רצפים  -פחמים ,וכן )ישעיהו ו ו( :ובידו
רצפה:

)ט( אל המערה  -היא נקרת צור )שמות לג
כב( שעמד בה משה )ראה מגילה יט ב(:
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חק לישראל – פרשת פנחס יום ב'
כתובים

 -תהילים פרק מד' ד'-ז'

יעה ָּלמוֹ ִּכי יְ ִמינְ ָך ּוזְ רוֹ עֲ ָך וְ אוֹ ר
)ד( ִּכי לֹא ְבחַ ְר ָּבם י ְָר ׁש ּו אָ ֶרץ ּוזְ רוֹ ָעם לֹא הוֹ ִׁש ָ
ּ ָפנ ָ
יתם) :ד( ארום לא בגבורת סיפהון יריתו ארעא ותקוף אדרעיהון לא פרקת להון ארום
ֶיך ִּכי ְרצִ ָ
ימינך ואדרע גבורתך ונהור זיו יקרך ארום כל זמן דעסיקו באוריתא אתרעיתא בהון:

הוא ַמ ְל ִּכי ֱאל ִֹהים צַ ּוֵה יְ ׁש ּועוֹ ת יַעֲ קֹב:
אַ ּ ָתה ּ

)ה(
פקד פורקנות דבית יעקב:

ינו:
ָבוס קָ ֵמ ּ
ינו נְ ַנ ּגֵחַ ְּב ִׁש ְמ ָך נ ּ
ְּב ָך צָ ֵר ּ

)ו(
עלנא:

)ה( אנת הוא מלכי אלהא בעדנא הדא

)ו( במימרך מעיקנא ננגח בשמך נכבוש כל דקימין

ִּכי לֹא ְבקַ ְׁש ִּתי אֶ ְב ָטח וְ חַ ְר ִּבי לֹא תוֹ ִׁשיעֵ נִ י:

)ז(
תפרוק יתי:

)ז( ארום לא בקשתי אנא רחיץ וסיפי לא

רש"י
)ד( רציתם  -לשון רצון:
)ה( צוה ישועות יעקב  -גם לבאים אחרינו:
)ו( נבוס קמינו  -נרמס ונרפוס אויבינו לשון

משנה

מתבוססת בדמיך )יחזקאל ט"ז( תבוס נופת
)משלי כ"ז( והיו כגבורים בוסים בטיט חוצות
)זכריה י'(:

 -פסחים פרק ז'

יאין ׁ ַש ּפ ּוד ׁ ֶשל ִר ּמוֹ ןּ ,תוֹ חֲבוֹ ִמ ּתוֹ ְך ּ ִפיו ַעד ֵּבית
)א( ּ ֵכיצַ ד צוֹ ִלין אֶ ת הַ ּ ֶפסַ חְ ,מ ִב ִ
יליַ .ר ִּבי
קובָ תוֹ  ,וְ נוֹ ֵתן אֶ ת ְּכ ָר ָעיו וְ אֶ ת ְּבנֵי ֵמ ָעיו ְלתוֹ כוֹ ּ ִ ,ד ְב ֵרי ַר ִּבי יוֹ סֵ י הַ גְּ ִל ִ
נְ ּ
חוצָ ה לוֹ :
הוא זֶה ,אֶ ָּלא תוֹ ִלין ּ
עֲ ִקיבָ א אוֹ ֵמרְּ ,כ ִמין ִּב ּ ׁש ּול ּ
רע"ב ) -א( כיצד צולין .שפוך של רמון -
ולא שאר עצים דמפקי מיא והוי ליה בשל
מבושל במים ,ורמון לא מפיק מיא .ובשפוד
של מתכת לא ,כדלקמן ,דחם מקצתו חם כולו
ונצלה מחמת שפוד ,ורחמנא אמר צלי אש

ולא צלי דבר אחר :כמין בישול הוא זה -
שמתבשלין בני מעיו לתוכו כבתוך הקדירה:
תולין חוצה לו  -תוחבן בשפוד למעלה מפיו
של טלה  -והלכה כר' עקיבא:

)ב( אֵ ין צוֹ ִלין אֶ ת הַ ּ ֶפסַ ח לֹא ַעל הַ ּ ׁ ַש ּפ ּוד וְ לֹא
ַמעֲ ֶ ׂשה ְּב ַר ָּבן ּגַ ְמ ִליאֵ ל ׁ ֶשאָ ַמר ְל ָט ִבי ַע ְב ּדוֹ ,
נור ,יִ ְקלוֹ ף אֶ ת
הָ אַ ְס ְּכלָ א .נָגַ ע ְּבחַ ְרסוֹ ׁ ֶשל ּ ַת ּ ּ
וְ חָ זַר ָעלָ יו ,יִ ּטוֹ ל אֶ ת ְמקוֹ מוֹ  .נ ַָטף ֵמ ָר ְטבּ וֹ ַעל
רע"ב ) -ב( אמר ר' צדוק וכו'  -מתניתין
חסורי מחסרא והכי קתני ,ואם אסכלה
מנוקבת היא כשרה ואמר ר' צדוק וכו'.
והלכה כר' צדוק :נגע הפסח בחרסו של
תנור יקלוף  -מן הפסח מקום הנוגע בתנור,
שנצלה שם מחום חרס התנור ולא צלי אש
הוא :נטף מרטבו על החרס וחזר עליו -

ַעל הָ אַ ְס ְּכלָ א .אָ ַמר ַר ִּבי צָ דוֹ ק,
נו אֶ ת הַ ּ ֶפסַ ח ַעל
צֵ א ּוצְ לֵ ה לָ ּ
ְמקוֹ מוֹ  .נ ַָטף מֵ ָר ְטבּ וֹ ַעל הַ חֶ ֶרס
הַ ּסֹלֶ ת ,יִ ְקמוֹ ץ אֶ ת ְמקוֹ מוֹ :

שחזר שומן שנתחמם מן החרס ונבלע בפסח:
יטול את מקומו  -ולא סגי בקליפה אלא
בנטילה כעובי אצבע ,דשומן נבעל בתוכו
הרב ,ואותו שומן צלי מן החרס הוא :נטף
מרטבו על הסולת  -והסולת רותחת דמצלי
רוטב מחמת סולת ,וההוא רוטב שבתוך
הסולת אסור למיכליה דהוי ליה צלי מחמת
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חק לישראל – פרשת פנחס יום ב'
דבר אחר ,הילכך יקמוץ את מקומו וישרוף

או תו קומץ כשאר קדשים הפסולים:

הוא,
רומהִ ,אם ח ּ ַ
)ג( סָ כוֹ ְב ׁ ֶש ֶמן ְּת ּ ָ
לוִ .אם יִ שְׂ ָראֵ לִ ,אם חַ י ּ
ֲבורת כּ ֹהֲנִ ים ,יֹאכֵ ּ
שר ׁ ֵשנִ י ,לֹא
הוא ,יִ ְקלוֹ ף אֶ ת הַ ִחיצוֹ ן .סָ כוֹ ְב ׁ ֶש ֶמן ׁ ֶשל ַמעֲ ֵ ׂ
נו .וְ ִאם צָ ִלי ּ
יְ ִדיחֶ ּ ּ
ירושלַ יִ ם:
שר ׁ ֵשנִ י ִב ּ ׁ ָ
ֲבורהֶ ׁ ,שאֵ ין ּפוֹ ִדין ַמעֲ ֵ ׂ
נו ָד ִמים ַעל ְּבנֵי ח ּ ָ
יַעֲ ֶׂ
שּ ּ
רע"ב ) -ג( סכו בשמן תרומה  -שמותר
לסוך הפסח במי פירות :אם חי ידיחנו -

דלא בלע :ואם צלי הוא  -בעי קליפה משום
דבלע :שאין פודים  -מוכרים:

וש ּ ֵתי הַ ֶּלחֶ ם,
ֹמרְׁ ּ ,
)ד( ח ֲִמ ּ ׁ ָשה ְדבָ ִרים ָּב ִאין ְּבטֻ ְמאָ ה וְ אֵ ינָן ֶנאֱכָ ִלין ְּבטֻ ְמאָ ה ,הָ ע ֶ
אשי ח ֳָד ִׁשים .הַ ּ ֶפסַ ח ׁ ֶש ָּבא
ירי ָר ׁ ֵ
וש ִע ֵ
וְ לֶ חֶ ם הַ ּ ָפנִ ים ,וְ זִ ְבחֵ י ׁ ַש ְל ֵמי צִ בּ ּורְׁ ּ ,
ְבטֻ ְמאָ הֶ ,נאֱכָ ל ְּבטֻ ְמאָ הֶ ׁ ,שלּ ֹא בָ א ִמ ְּת ִח ָּלתוֹ אֶ ָּלא לַ א ֲִכילָ ה:
רע"ב ) -ד( חמשה דברים  -אין לך בצבור
קרבן נאכל אלא אלו ,וקרבן צבור דוחה את
הטומאה דילפינן מפסח דכתיב ביה במועדו,
ודוחה את הטומאה כשרוב הקהל טמאים,
דהכי אמרינן איש כי יהיה טמא וגו' ,יחיד
נדחה ואין צבור נדחין ,ובקרבנות צבור כתיב
)במדבר כט( אלה תעשו לה' במועדיכם ,כמו
שנאמר בפסח במועדו ,ואשמועינן מתניתין
דאע"ג דקרבין בטומאה לאפוקי צבור ידי
חובתן ,אין נאכלין בטומאה .והא דתני חמשה
דברים ,ולא תני קרבנות צבור כו' ,מנינא
למעוטי חגיגת הרגלים כולם ,דדמו לקרבן
צבור משום דאתו בכנופיא באסיפת חברים
לרגל ואינם דוחים את הטומאה כדרך שאין
דוחים את השבת :זבחי שלמי צבור  -כבשי

עצרת ,שאין שלמים אחרים לצבור :ושעירי
ראשי חדשים  -ולא תני שעירי רגלים ,דכיון
דאשמועינן זבחי שלמי צבור שהם מיני דמים
ואין נאכלין בטומאה הוא הדין לכל שאר
מיני דמים ,ולא אצטריך למיתני שעירי ראשי
חדשים אלא משום דלא כתיב בהו מועד
וסלקא דעתך אמינא לא לדחו את הטומאה
דהא כל קרבנות צבור ממועד נפקא לן
דכתיב בכולהו אלה תעשו לה' במועדיכם:
שלא בא מתחלתו אלא לאכילה  -שכשנצטוה
עיקר מצות פסח לאכילה נצטוה דכתיב
)שמות יב( לפי אכלו ,וכי שרייה רחמנא
לאתויי בטומאה ,מאיש נדחה ואין צבור
נדחין ,אדעתא למיכליה שרייה:

שר קַ יָּם,
שר וְ הַ חֵ לֶ ב קַ יָם ,אֵ ינוֹ זוֹ ֵרק אֶ ת הַ ָ ּדם .נִ ְט ָמא הַ חֵ לֶ ב וְ הַ ָּב ָ ׂ
)ה( נִ ְט ָמא הַ ָּב ָ ׂ
זוֹ ֵרק אֶ ת הַ ָ ּדםּ .ובַ ּמֻ ְק ָ ּד ִׁשין אֵ ינוֹ כֵ ן ,אֶ ָּלא אַ ף ַעל ּ ִפי ׁ ֶשנִּ ְט ָמא הַ ָּב ָשר וְ הַ חֵ לֶ ב
קַ ּיָם ,זוֹ ֵרק אֶ ת הַ ָ ּדם:
רע"ב ) -ה( נטמא בשר וחלב קיים אינו
זורק את הדם  -דעיקר פסח לאכילת אדם

אתי :ובמוקדשים אינו כן  -שאפילו נטמא
בשר וחלב קיים זורק את הדם:

יו הַ כּ ֹהֲנִ ים ְט ֵמ ִאים וְ הַ ּקָ הָ ל ְטהוֹ ִרים ,י ֵָע ֶ ׂשה
)ו( נִ ְט ָמא הַ ּקָ הָ ל אוֹ ֻרבּ וֹ  ,אוֹ ׁ ֶשהָ ּ
אשוֹ ן ,וְ הַ ְּט ֵמ ִאין עוֹ שִׂ ין
עוט הַ ּקָ הָ ל ,הַ ְּטהוֹ ִרין עוֹ שִׂ ין אֶ ת הָ ִר ׁ
ְבטֻ ְמאָ ה .נִ ְט ָמא ִמ ּ
אֶ ת הַ ּ ׁ ֵשנִ י:
רע"ב ) -ו( נטמא הקהל  -בטומאת מת,
שאין פסח נדחה מפני הטומאה אלא
מטומאת מת :יעשו בטומאה  -ואפילו
טמאים יחידים ,דהא ]פסח[ דטהורים

גופייהו בטומאה אתו משום כהנים ,שאין
קרבן צבור הבא בטומאה חלוק ,מאחר
שקרבן רובם בא בטומאה אף היחידים
עושים בטומאה:
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גוף,
הוא ָט ֵמא ,הַ ִּציץ ְמ ַר ֶ ּצה .נִ ְט ָמא הַ ּ ּ
)ז( הַ ּ ֶפסַ ח ׁ ֶשנִּ זְ ַרק ָ ּדמוֹ  ,וְ אַ חַ ר ָּכ ְך נוֹ ַדע ׁ ֶש ּ
שה פֶ סַ ח ,הַ ִּציץ ְמ ַר ֶ ּצה ַעל ּטֻ ְמאַ ת
רו ,הַ ּנָזִ יר וְ עוֹ ֶׂ
אֵ ין הַ ִּציץ ְמ ַר ֶ ּ
צהִ ,מ ּ ְפנֵי ׁ ֶשאָ ְמ ּ
גוף .נִ ְט ָמא טֻ ְמאַ ת הַ ְּתהוֹ ם ,הַ ִּציץ ְמ ַר ֶ ּצה:
הַ ָ ּדם ,וְ אֵ ין הַ ִּציץ ְמ ַר ֶ ּצה ַעל ּטֻ ְמאַ ת הַ ּ ּ
רע"ב ) -ז( ואחר כך נודע שהוא טמא -
הפסח או הדם :הציץ מרצה  -ופטור מפסח
שני :נטמא  -בעליו טומאת הגוף במת :אין
הציץ מרצה  -וחייב בפסח שני ,דהא בשעת
זריקה לאו בר מעבד פסח הוא ,דרחמנא
דחייה :הנזיר  -דכתיב )במדבר ו( וכי ימות
מת עליו ]וגו'[ והימים הראשונים יפלו ,דאם
נטמא במת קודם הבאת קרבנותיו סותר:
הציץ מרצה על טומאת הדם  -ותגלחתו
כשרה ומותר לשתות יין וליטמא למתים :ואין
הציץ מרצה על טומאת הגוף  -ואם ]טמא[

בשעת הבאת קרבנותיו סותר הכל :נטמא
גופו בטומאת התהום  -כל טומאת מת שלא
ידע בה אדם קודם לכן נקראת טומאת
התהום :הציץ מרצה  -דהלכה למשה מסיני
שהותר טומאת התהום להם ,כיון שלא הכיר
בה אדם בטומאה זו מעולם ,ואם נודע לו
בטומאה זו אחר שהקריב פסחו אין צריך
לעשות פסח שני .וכן נזיר שנודע לו בטומאת
התהום לאחר שהביא קרבנותיו אין צריך
להביא קרבן טומאה .ולא אמרו טומאת
התהום אלא בטומאת מת בלבד:

ירה ֵמעֲ צֵ י הַ ּ ַמעֲ ָרכָ ה .נִ ְט ָמא
)ח( נִ ְט ָמא ׁ ָשלֵ ם אוֹ ֻרבּ וֹ  ,שׂ וֹ ְר ִפין אוֹ תוֹ ִלפְ נֵי הַ ִּב ָ
עוטוֹ  ,וְ הַ ּנוֹ ָתר ,שׂ וֹ ְר ִפין אוֹ תוֹ ְבחַ צְ רוֹ ֵתיהֶ ן אוֹ ַעל ּגַ ּגוֹ ֵתיהֶ ן ֵמעֲ צֵ י ַעצְ ָמן.
ִמ ּ
ירה ִּב ְׁש ִביל לֵ הָ נוֹ ת ֵמעֲ צֵ י הַ ּ ַמעֲ ָרכָ ה:
הַ ַ ּציְ קָ נִ ין שׂ וֹ ְר ִפין אוֹ תוֹ ִל ְפנֵי הַ ִּב ָ
רע"ב ) -ח( לפני הבירה  -כל המקדש כולו
קרוי בירה .ושורפין אותו שם כדי לביישן
שיזהרו שלא יבואו עוד לידי טומאה :מעצי
המערכה  -שלא לבייש את מי שאין לו

עצים :נטמא מיעוטו  -וכן נותר של פסח
טהור :הציקנין  -העצרנין .צרי עין שורפין
אותו מיעוט שנטמא ,והנותר מפסח טהור,
לפני הבירה:

תוְּ ,תעֻ ַּבר
ש ֵרף ִמיָּדְ .
)ט( הַ ּ ֶפסַ ח ׁ ֶשיָּצָ א אוֹ ׁ ֶשנִּ ְט ָמא ,יִ ּ ָ ׂ
או הַ ְּב ָע ִלים אוֹ ׁ ֶש ּ ֵמ ּ
נִט ְמ ּ
ש ֵרף ִמיָּד,
שרַ .ר ִּבי יוֹ חָ נָן ּ ֶבן ְּברוֹ קָ ה אוֹ מֵ ר ,אַ ף זֶה יִ ּ ָ ׂ
ש ֵרף ְּב ִׁש ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
צורתוֹ וְ יִ ּ ָ ׂ
ָּ
ְל ִפי ׁ ֶשאֵ ין לוֹ אוֹ ְכ ִלין:
רע"ב ) -ט( הפסח שיצא  -חוץ לחומה:
ישרף מיד  -בארבעה עשר ,ולא צריך
לאשהויי עד הבוקר של חמשה עשר כדי
שתעובר צורתו דהיינו שיבא לידי נותר .ומיהו
ביום טוב לא מצי שריף ליה דאין שורפין
קדשים ביום טוב :נטמאו בעלים או שמתו
 -אין פסולו בגופו אלא מחמת דבר אחר:

תעובר צורתו  -ימתין עד שיבא לידי נותר
ואחר כך ישרפנו :אף זה ישרף מיד  -ר'
יוחנן בן ברוקא לא פליג אתנא קמא אלא
כשנטמאו הבעלים או מתו קודם זריקת הדם
דלא איחזי בשר באכילה והוה ליה כפסולו
בגופו .ואין הלכה כר' יוחנן בן ברוקא:

שר ִל ְהיוֹ ת
שר .חָ ל ִׁש ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
פו ְב ִׁש ּ ׁ ָשה ָע ָ ׂ
)י( הָ עֲ צָ מוֹ ת ,וְ הַ גִּ ִידין ,וְ הַ ּנוֹ ָתר ,יִ ּ ָ ׂ
ש ְר ּ
שרְ ,ל ִפי ׁ ֶשאֵ ינָן ּדוֹ חִ ין לֹא אֶ ת הַ ּ ׁ ַש ָּבת וְ לֹא אֶ ת יוֹ ם
פו ְּב ִׁש ְב ָעה ָע ָ ׂ
ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,יִ ּ ָ ׂ
ש ְר ּ
טוֹ ב:
רע"ב ) -י( העצמות  -שאינו יכול לשברן
מפני שנאסרה שבירת עצם ,ונותר בהן מוח
וטעון שריפה :והגידין  -שהן אסורין באכילה
ואין חייבין עליהן מן התורה ,כגון שומנו של

גיד הנשה שהוא מותר אלא שישראל קדושים
נהגו בו איסור .אי נמי ,הגיד החיצון הסמוך
לבשר שהוא אסור ואין חייבין עליו .ומן
התורה הוי נותר .ולאכלו אי אפשר דרבנן
אסרוהו :והנותר  -בשר פסח שנתעצלו
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באכילתו ונתותר :בששה עשר  -שהוא חולו
של מועד  -אע"פ שנפסל בבוקר ראשון ,אין
רשאי לשרפו ביום טוב ,דשריפת קדשים

עשה ,ויום טוב עשה ולא תעשה ,ואין עשה
דוחה את לא תעשה ועשה:

חוסים.
אשי ְכנָפַ יִ ם וְ הַ ְּס ּ ִ
)יא( ָּכל הַ ּ ֶנאֱכָ ל ְּב ׁשוֹ ר הַ ּגָ דוֹ ל ,יֵאָ כֵ ל ִּבגְ ִדי הָ ַר ְך ,וְ ָר ׁ ֵ
הַ ּ ׁשוֹ בֵ ר אֶ ת הָ ֶעצֶ ם ַּב ּ ֶפסַ ח הַ ּ ָטהוֹ ר ,ה ֲֵרי זֶה לוֹ קֶ ה אַ ְר ָּב ִעים .אֲבָ ל הַ ּמוֹ ִתיר
ַּב ּ ָטהוֹ ר וְ הַ ּ ׁשוֹ בֵ ר ַּב ּ ָט ֵמא ,אֵ ינוֹ לוֹ קֶ ה אֶ ת הָ אַ ְר ָּב ִעים:
רע"ב ) -יא( כל הנאכל בשור הגדול -
שכבר הוקשה כל העתיד להקשות בו :יאכל
בגדי הרך  -ראוי לאכילה בפסח בן שמונה
ימים  -אבל מה שאין נאכל בשור הגדול אין
נמנין עליו בפסח אע"פ שעכשיו הוא רך,
הואיל וסופו להקשות :וראשי כנפים
והסחוחים  -הכי קאמר ,ומהו הנאכל בשור
הגדול ,ראשי כנפים ,הסחוס שקורין טנרו"ס
בלע"ז שבראש כף הכתף ושאר סחוסים כגון
תנוך האוזן וסחוסי החזה והצלעות הקטנות
שבסוף השדרה ,הואיל ובשור הגדול נאכלים

על ידי שליקה ,יאכלו בגדי הרך ,צלי :אבל
המותיר בטהור וכו'  -דכתיב )שמות יב( לא
תותירו ממנו עד הבוקר והנותר ממנו עד
בוקר באש תשרופו ,בא הכתוב ליתן עשה
אחר לא תעשה ,לומר ,אם עברת על לאו,
קיים עשה שבו ואינך לוקה .אי נמי ,דהוי
לאו שאין בו מעשה ,וכל לאו שאין בו מעשה
אין לוקין עליו :והשובר בטמא וכו'  -דכתיב
ועצם לא תשברו בו ,בכשר מוזהר על שבירת
עצם ,ואינו מוזהר על שבירת עצם בפסול:

יע לַ ּ ֶפ ֶרק,
יע לָ ֶעצֶ ם ,וְ קוֹ לֵ ף ַעד ׁ ֶש ּ ַמגִּ ַ
)יב( אֵ בֶ ר ׁ ֶשּיָצָ א ִמ ְקצָ תוֹ  ,חוֹ ֵת ְך ַעד ׁ ֶש ּ ַמגִּ ַ
ירת הָ ֶעצֶ םִ .מן הָ אֲגַ ף
וְ חוֹ ֵת ְךּ .ובַ ּמֻ ְק ָ ּד ִׁשין קוֹ צֵ ץ ַּב ּקוֹ ִפיץֶ ׁ ,שאֵ ין בּ וֹ ִמ ּ ׁש ּום ְׁש ִב ַ
חוץ .הַ חַ לּ וֹ נוֹ ת ,וְ עוֹ ִבי הַ חוֹ ָמהְּ ,כ ִל ְפנִ ים:
חוץ ְּכלַ ּ
וְ ִל ְפנִ ים ְּכ ִל ְפנִ יםִ ,מן הָ אֲגַ ף וְ לַ ּ

רע"ב ) -יב( אבר  -מן הפסח :שיצא
מקצתו  -חוץ למחיצתו .וצריך לחתוך את
היוצא ,דכתיב )שמות כב( ובשר בשדה טריפה
לא תאכלו ,ודרישנן ביה ,כל בשר שיצא בשדה
כלומר שיצא חוץ למחיצתו ,כגון קדשי קדשים
שיצאו חוץ לעזרה וקדשים קלים שיצאו חוץ
לירושלים ,אותו בשר היוצא ,טריפה הוא ולא
תאכלו :חותך  -את הבשר היוצא סביב עד
שמגיע לעצם :וקולף  -את הבשר שלא יצא
לחוץ עד שמגיע לפרק שמתחברים שם שני
עצמות ,ואוכל את הבשר שקלף שהרי לא
יצא ,וחותך את הפרק ומשליך כל העצם

יו אוֹ ְכלוֹ ת ְּבבַ יִ ת
ֲבורוֹ ת ׁ ֶשהָ ּ
)יג( ְׁש ּ ֵתי ח ּ
וְ אוֹ ְכ ִלין ,וְ אֵ לּ ּו הוֹ ְפ ִכין אֶ ת ּ ְפנֵיהֶ ם הֵ ילָ ךְ
ומחֲזִ יר אֶ ת
עוֹ ֵמד ִל ְמזוֹ ג ,קוֹ פֵ ץ אֶ ת ּ ִפיו ּ ַ
וְ הַ ַּכ ָּלה ,הוֹ פֶ כֶ ת ּ ָפנֶיהָ וְ אוֹ כֶ לֶ ת:
רע"ב ) -יג( שתי חבורות שהיו אוכלות -
פסח אחד :אלו הופכים פניהם הילך ואלו
הופכים פניהם הילך  -ואפילו נראים כשתי

שיצא מקצתו :ובמוקדשים  -בשאר קדשים
חוץ מן הפסח :קוצץ בקופיץ  -אותו מקצת
האבר שיצא .ובפסח אינו יכול לעשות כן
מפני שהוא מוזהר על שבירת עצם :מן האגף
ולפנים כלפנים  -אגף קרי כל מקום הגפת
הדלתות שהוא חופף ונוקש שם כשסוגרים
דהיינו ]משפת הפנימית של עובי הפתח עד
מקום הנקישה .מן האגף ולפנים ,דהיינו[ תוך
העיר ממש ,כלפנים ,ואוכלים שם קדשים
קלים :מן האגף ולחוץ  -דהיינו ממקום
הנקישה ולחוץ כלחוץ :החלונות  -שבחומת
ירושלים  -ועובי ראש החומה בגנה ,כלפנים:

אֶ חָ ד ,אֵ לּ ּו הוֹ ְפ ִכין אֶ ת ּ ְפנֵיהֶ ם הֵ ילָ ְך
וכ ׁ ֶשהַ ּ ׁ ַש ּ ָמ ׁש
וְ אוֹ כְ ִלין ,וְ הַ ּ ֵמחַ ם ָּבאֶ ְמצַ עְ ּ .
ֲבורתוֹ וְ אוֹ כֵ ל.
יע אֵ צֶ ל ח ּ ָ
ּ ָפנָיו ַעד ׁ ֶש ּ ַמגִּ ַ

חבורות על פסח אחד לא אכפת לן ,דרחמנא
אמר )שם יב( על הבתים אשר יאכלו אותו,
דמשמע שני בני אדם אוכלין פסח אחד בשני
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בתים ,דכתיב יאכלו ]שנים[  ,אותו חד פסח,
]בתים[ שנים .אבל אדם אחד אינו אוכל בשני
מקומות ,ולהכי מוקי בבית אחד יאכל ,שאין
אחד אול בשני בתים .ושתי חבורות ההופכות
פניהם כשני בתים דמי :והמיחם  -שמחממין
בו את החמין שמוזגים בו היין ,רשאי ליתן
באמצע כדי שיהא נוח לשתיהן למזוג לכאן
ולכאן .ואע"פ שמפסיק בין החבורות ,לא
אכפת לן :וכשהשמש  -המשמש לשתיהן

גמרא

עומד מחבורה אחת שהתחיל לאכול הפסח
עמה ומוזג לחבורה האחרת :קופץ את פיו -
סוגר ובולם את פיו ומחזיר את פניו לצד
חבורתו ,שלא יחשדוהו שהוא אוכל עם
החבורה האחרת ,דאין אדם אוכל בשתי
חבורות כדאמרן :והכלה  -שהיא בושה,
רשאה להפוך פניה לצד אחר  -ולאכול,
דפסח נאכל בשתי חבורות:

 -פסחים דף פו' ע"ב

הכלה הופכת את פניה וכו' :מאי טעמא אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי
יוחנן מפני שהיא בושה רב הונא בריה דרב נתן איקלע לבי רב נחמן בר
יצחק אמרו ליה מה שמך אמר להו רב הונא אמרו ניתיב מר אפוריא יתיב
יהבו ליה כסא קבליה בחד זימנא ושתייה בתרי זימני ולא אהדר אפיה
אמרו ליה מאי טעמא קרית לך רב הונא אמר להו בעל השם אני מאי
טעמא כי אמרו לך ניתיב אפוריא יתבת אמר להו כל מה שיאמר לך בעל
הבית עשה )חוץ מצא( מאי טעמא כי יהבי לך כסא קבלת בחד זימנא אמר
להו מסרבין לקטן ואין מסרבין לגדול מאי טעמא אשתיתיה בתרי זימני
אמר להו דתניא השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן שנים דרך ארץ
שלשה מגסי הרוח מאי טעמא לא אהדרת אפך אמר להו כלה הופכת פניה
תנן רבי ישמעאל ברבי יוסי איקלע לבי רבי שמעון ברבי יוסי בן לקוניא
יהבו ליה כסא קבליה בחד זימנא ושתייה בחד זימנא אמרי ליה לא סבר
לה מר השותה כוסו בבת אחת הרי זה גרגרן אמר להו לא אמרי בכוסך
קטן ויינך מתוק וכריסי רחבה אמר רב הונא בני חבורה נכנסין בשלשה
ויוצאין אפילו באחד אמר רבה והוא דעייל בעידנא דרגילי למיעל והוא
דרגש בהו דיילא אמר רבינא ונותנין שכר דמים וצריך האחרון להוסיף
דמים ולית הלכתא כוותיה:
רש"י על הגמרא
מפני שהיא בושה  -לאכול לעיני האנשים,
על ידי שמסתכלים בה :יתיב  -ומטה מקום
הסב חשובין היא ,והקטנים יושבין על גבי
ספסלין ,ונוהג עצמו בחשיבות :קבליה בחד
זימנא  -ולא סריב עד שיפצרו בו :ושתייה

בתרי זימני  -הפסיק בו :ולא אהדר אפיה -
לצד אחר ,אלא שתה לעיניהן :בעל השם אנא
 מקטנותי כך קוראין לי רב הונא :מאיטעמא כי אמרי לך תיב אפוריא איתיבת -
ולא ישבת על גבי קרקע ולא על גבי ספסל
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ולהכי בעו ליה שלא היה מנהגם כך ,ותמיהא
להו :כל מה שיאמר לך בעל הבית עשה -
מתניתא היא במסכת דרך ארץ )בפרק בן
עזאי( )דרך ארץ רבה פרק חמישי( :מסרבין
לקטן  -מלקבל דבריו עד שיפציר בו :ואין
מסרבין לגדול  -שכן במלאכים שאמרו
לאברהם כן תעשה )בראשית יח( ולא סירבו
בו ,וללוט אמרו כי ברחוב נלין עד ויפצר בם
מאד )שם יט( :כלה הופכת פניה תנן  -ואין
דרך האיש להפוך פניו ,ר' ישמעאל בר ר'
יוסי כריסו רחבה הואי ,כדאמרינן בהשוכר
את הפועלים )בבא מציעא פד ,א'( :בני
חבורה  -לאו בפסח קאי :בני חבורה -

זוהר

שמש המשמש בסעודתן נכנסין בשלשה
להסב ,ואם בא יחיד או שנים והסבו אין על
השמש לשמש עלייהו :ויוצאין באחד אחד -
כל מי שסיים אכילתו קודם אם בא לצאת
יצא ,ואף על פי שקשה לשמש לשרת היחידים
הנשארין :והוא דעיילי בעידנא דעיילי אינשי
 שאין האחרון מאריך יותר משעת סעודתהאחרים ,וגם בכניסתן לא ימהרו להסב כדי
לאחר השמש עד זמן גמר שעת סעודה :והא
דרגש בהו דיילא  -שהודיעו לשמש שזה
דרכן לצאת אחד אחד ,לפי שטורח הוא לו
לשמש היחידים :וצריך האחרון להוסיף דמים
 -לשמש:

– פנחס דף ריג' ע"ב

הודה ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,תהלים פו( ׁ ָש ְמ ָרה נַפְ ִׁשי ִּכי חָ ִסיד אָ נִ י הוֹ ׁ ַשע ַע ְב ְד ָך וְ גוֹ '.
ִר ִּבי יְ ּ ָ
ולבָ ַתר ְק ָרא כּ ָֹּלא ,סוֹ פֵ יהּ ִ ּד ְק ָרא ְּכ ִתיב ,הַ בּ וֹ טֵ חַ
יה ִ ּד ְק ָרא ִאית ְל ִא ְס ּ ַת ְּכלָ אְ ּ ,
סוֹ פֵ ּ
ָ
ְ
אֵ לֶ ָ
יהַ ,מאי הַ בּ וֹ טֵ חַ אֵ לֶ יך .אֶ ָּלא ִּכ ְביָכוֹ ל ָ ּדוִ ד ַמ ְב ַטח
יך ,הַ בּ וֹ טֵ חַ ָּבך ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
גות לֵ ְ
יהּ ְ ,דלָ א י ְַע ַּבר לֵ ּ
לֵ ּ
יליָא ְּב ִׁשנְ ּ ָתאְּ ,כ ָמה ִ ּד ְכ ִּתיב) ,תהלים קיט( חֲצוֹ ת
יה ּ ַפ ְל ּ
קום ,וְ אֶ ְת ְק ׁ ַשר ָּבךְ
ְ
קום ְלהוֹ דוֹ ת לָ ך .קַ ְמ ִּתי ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
יה .אֶ ָּלא ,אָ ּ
לַ יְ לָ ה אָ ּ
ְל ָע ְל ִמין:
יתא ְ ּדלָ א ִאית
יה .וְ הָ א ּ ָתנֵינָן ְ ּדלֵ ית אָ ת ְּבאוֹ ַריְ ָ
ׁ ָש ְמ ָרה נ ְַפ ִׁשיְׁ ,שמוֹ ר ִמ ָּב ֵעי לֵ ּ
ְ
הוא
יריןָ ׁ .ש ְמ ָרהּ ְ .ל ּ ְ
ָּב ּה ָרזִ ין ִע ָּל ִאין וְ ַי ִּק ִ
הוא קָ אָ ַמרָ ׁ ,ש ְמ ָרה ְלהַ ּ
קוד ׁ ָשא ְּב ִריך ּ
ירת
יה נֶפֶ ׁשְּ .דכַ ד נַפְ ׁ ָשא נָפְ קָ את ֵמהַ אי ָע ְל ָמא ,אַ ְתיָא ְל ֵמ ַ
חולָ קָ אְּ ,ד ִא ְתאֲ חָ ד ּ ֵב ּ
ּ
ולנ ְַט ָרא לָ ּה,
קֳבלָ אְ ּ ,
ילין ִע ָּל ִאין נ ְָפ ִקין לָ ְ
ָע ְל ָמא )דאתי(ִ .אי זָכֵ יַּ ,כ ָמה חֵ ִ
יש
דוכ ָתהָ א ,וְ הַ אי ה' נ ִָטיל לָ ּהְ ,ל ִא ְתאַ ח ֲָדא ִע ּ ָמ ּה ְּב ֵר ׁ
ולאַ עֲ לָ א לָ ּה ְּב ָמדוֹ ָרא ְ ּד ּ ְ
ְּ
י ְַרחֵ י וְ ׁ ַש ַּב ּ ֵתי:
חו לָ ּה ְלבַ ר .וַ וי ְלהַ ִהיא
וְ ִאי לָ א זָכֵ יַּ ,כ ָמה ּגַ ְר ִ ּדינֵי ְט ִה ִ
ירין ִאזְ ַד ּ ְמנָן לָ ק ְֳבלָ ּה ,וְ ָד ּ
תיב) ,שמואל א
הוא ִד ְכ ִ
קוס ִפ ָ
נ ְַפ ׁ ָשאּ ְ ,ד ִמ ְת ּגַ ְלגְּ לָ א ְּב ֵריקָ ַנ ּיָאְּ ,כאַ ְבנָא ְּב ּ ְ
יתא .הֲ ָדא ּ
כה( וְ אֵ ת נֶפֶ ׁש אוֹ יְ בֶ ָ
יה קַ ּ ֵמי
עות ּ
יך יְ קַ ְל ֶע ּנָה ְּבתוֹ ְך ַּכף הַ ּקָ לַ ע .וְ ָדוִ ד ָּב ֵעי ָּב ּ ֵ
קוד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
מטֵ י )ס"א
חון לָ הּ ְלבַ ר .וְ כַ ד ָ
ְּ
הוא וְ אָ ַמרָ ׁ ,ש ְמ ָרה נ ְַפ ִׁשיּ ְ ,דלָ א יִ ְד ּ
יך ּ
ְ
ותקַ ּ ֵבל לָ ּה קַ ּ ָמךִּ .כי חָ ִסיד אָ נִ י,
חון לָ הּ ּ ִפ ְת ִחיןְ ּ ,
לקבלך ,יפתחון לך( לָ קֳבְ לָ ּה ,יִ ְפ ְּת ּ
הודהִ ,איןִּ .ד ְכ ִתיב) ,ישעיה נה( חַ ְס ֵדי ָ ּדוִ ד הַ ּ ֶנא ֱָמנִ ים.
וְ ִכי חָ ִסיד ִא ְק ֵרי .אָ ַמר ִר ִּבי יְ ּ ָ
ְ
ְּבגִ ין ַּכ ְך ׁ ָש ְמ ָרה נ ְַפ ִׁשיְּ ,דלָ א ִּת ְׁשבּ וֹ ק לָ ּה ְל ֵמהַ ך ְלבַ ר:
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חולָ קָ א ְּבצַ ִ ּדיק ,י ִָרית ְלהַ אי אֶ ֶרץְּ ,כ ָמה
ִר ִּבי יִ צְ חָ ק אָ ַמרָּ ,כל ַּבר נ ָׁש ְ ּד ִאית לֵ ּ
יה ּ
יקים וְ גוֹ ' .וְ הַ אי צַ ִדיק חָ ִסיד ִא ְק ֵרי .אָ ַמר ָ ּדוִ ד
ִ ּד ְכ ִּתיב) ,ישעיה ס( וְ ַע ּ ֵמ ְך ּ ֻכ ָּלם צַ ִ ּד ִ
ובגִ ין ָּכ ְך ׁ ָש ְמ ָרה נ ְַפ ִׁשיְ ,ל ִא ְתקַ ּ ְׁש ָרא ָּב ְך:
אֲתר אֲ ִח ְידנָא ,חָ ִסיד אָ נִ יְ ּ ,
ָּב ַתר ִ ּד ְבהַ אי ָ
מוהָ ְּ ,דאוֹ ִליף
דות ִּביהוֹ סֵ ף ָ ׂשמוֹ וְ גוֹ ' .הָ א אוֹ ְק ּ
ִר ִּבי ִח ּיָיא ּ ָפ ַתח) ,תהלים פא( ֵע ּ
הוא ִד ְכ ִתיב) ,תהלים פא( שְׂ פַ ת לֹא
ִׁש ְב ִעין ּ ִפ ְת ִקין ,וְ לָ ׁשוֹ ן הַ ּק ֶֹד ׁש י ִַתירֲ .ה ָדא ּ
יה ְ ּדפוֹ ִטיפַ ר הֲ וַ ת
דותָ ּ .תא ֲחזֵיְּ ,ב ׁ ַשעֲ ָתא ְ ּד ִא ְּת ֵת ּ
י ַָד ְע ִּתי אֶ ְׁש ָמע .אֲבָ ל ַמאי ֵע ּ
ישנָא
יה ְּכ ַמאן ְ ּדלָ א י ַָדע ִל ׁ ָ
יה ְלהַ ִהיא ִמ ָּלה ,הֲוָ ה יוֹ סֵ ף ָע ִביד ּגַ ְר ֵמ ּ
ידא ּ ֵב ּ
אֲ ִח ָ
תיב )בראשית לט(
יתאִּ ,ד ְכ ִ
ִּדילָ ּה ,וְ כֵ ן ְּבכָ ל יוֹ ָמא ַעד הַ ִהיא ׁ ַשעֲ ָתא ַּב ְת ַריְ ָ
יה ְּכ ַמאן ְ ּדלָ א י ַָדע
הו .אֶ ָּלא ְּבגִ ין ְ ּד ָע ִביד ּגַ ְר ֵמ ּ
הו ְּב ִבגְ דוֹ ַ .מאי וַ ִּת ְת ּ ְפ ֵ ׂ
וַ ִּת ְת ּ ְפ ֵ ׂ
ש ּ
ש ּ
ָ
יה) ,משלי ז( ִל ְׁש ָמ ְרך ֵמ ִא ׁ ָשה ז ָָרה ִמ ּנ ְָכ ִריָּה
רוחַ הַ ּק ֶֹד ׁש צָ וַ וח לָ קֳ ְבלֵ ּ
ִל ׁ ָ
ישנָא .וְ ּ
יה ֵמהַ אי,
חליקָ הַ .מאי קָ א ַמ ְׁש ַמע לָ ן .אֶ ָּלא ָּכל ַמאן ְ ּדנ ִָטיר ּגַ ְר ֵמ ּ
אֲמ ֶריהָ הֶ ִ
ָ
יה.
הוא .ה' ְ ּד ִא ּתוֹ סַ ף ֵּב ּ
דותַ ּ .
ומאי ּ
הוא עֵ ּ
ִא ְת ְק ׁ ַשר ָּב ּה ִּב ְׁש ִכינְ ּ ָתא ,וְ אָ ִחיד ְּבהַ ּ
אוף הָ כָ א י' ִא ּתוֹ סַ ף ְּב ִפנְ חָ סַ ,על ְ ּדקַ ּנֵי ְּבהַ אי:
דות ִּביהוֹ סֵ ף ָ ׂשמוֹ ּ .
ִּד ְכ ִתיבֵ ,ע ּ
הלכה – הרמב"ם הלכות תפילה פרק יא'
)ו( בתי כנסיות ובתי מדרשות אין נוהגין בהן קלות ראש כגון שחוק והיתול ושיחה
בטלה ואין אוכלין בהן ואין שותין בהן ואין ניאותין בהן ואין מטיילין בהן ואין נכנסין
בהן בחמה מפני החמה ובגשמים מפני הגשמים וחכמים ותלמידיהם מותרין לאכול
ולשתות בהן מדוחק:
)ז( ואין מחשבין בהן חשבונות אלא אם כן היו חשבונות של מצוה כגון קופה של צדקה
ופדיון שבויים וכיוצא בהן ואין מספידין בהן אלא הספד של רבים כגון שיהיה שם
הספד גדולי חכמי אותה העיר שכל העם מתקבצין ובאין בגללן:

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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