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?ראשית
:ההוספות אלה עם

עינ?ם. מאירות גדולות באותיות הדפקנום שבו העמנים כל א(

 כאותיות עתה הדפסנוס קטנות רש״י באותיות כבר שנדפסו הע־עים ב(
וגדולית. מרובעות

נקודות. עם עתה הדפסנום נקודות כלי כבר 'שנדפסו רבים ענינים ג(

 הקריאה לתיעלת ׳ תרגומו ופסוק פסוק כל אחרי הךפקגום התרגומים אה ד(
מנוקדות. גדולות באותיות תלטם׳ ואחד מקרא שמם

 וטעמים נקודות עם מאד גדולות באותיות ב#לםות נדפסה התירה בל ה(
מדרקת. כהגהה

י#ן. רש״י עם בשלמות תנ״ך על פרש״י ו(

ז״ל. מבלטנורה הרע״ב פי׳ עם מנוקדות גדולות כאותיות משניות ז(

פר#״י. ועם; נקודות׳ עם נ״כ הןמ;א ה(

 מרובעות באותיות כלם הפסוקות וההלכות ׳ המוסר ועניני ,הזה" מאמרי ט(
מנוקדות.

גדולות. כאותיות בשלמות השנה שכתות לכל הפטרות כדר י(

הלק. בל כסוף השבת יום עד גם עתה נוסף ההוספות כל עם הנ״ל הסדר כל ז יא

)חלק. חלק כל אחרי ולשבת להול התפלות סדר יב(

:אלה כל על הוספנו גדולה מעלה ועוד

 ה׳ מצות בספר מסודיות שהן כפי פרשה( כל אחרי )למקומותיהן מצות תרי״ג
 ז״ל הרמג״ם דעת ע״פ יסודותיה; וכל הלכותיהן ועקרי פרטיהן בכל

 מצור ולכל החרדים, וספר הסמ״ק הסט״ג הרמב״ן של בהן הדעות וחלוקי
 4הכי ואחרונים ראשונים ולפוסקי□ לש״ם מקומות□ ויסודות?/מראה ופרטיה

מאד. נפלא בסדר



זללה״ה מהרח״ו הגדול המקבל הרב לשון זה
 היה זה :לתורה עתים קבעת בסוד בקביעות יוה בכל לקרא חייב כההדס כהורה עסק כדר

 הזה הסדר וקורא ותפילין בציצית מעוטף עדיין היה הכנסת מבית בצאתו זלה״ה מורי מנהג
 וזה וקבלה תלמוד משנה תנ״ך הסדר וזה : למעלה ממטה המדריגות סדר פי על האלו בכוונות

 הרגום ואהד מקרא שנים פסוקים בשה השבוע פרפת מהתלה קורא היה מהשבוע ראשון יוס פרטן
 מקרא שנים לקרא צריך התרגיסואין עם ג״כ כתובים כך ואחר התרגום עם ג״כ נביאים כך ואתר

 בעולם הוא והכל הרגום אתת ופעם מקרא אחת פעם וכתובים נביאים אבל לבד בתורה אלא /! 9׳
 חמשה הם המילוי כאיתיות נמצא הה יו1 הה י*ד כזה במילוי ב״ן דשה הוי״ה1ושם □עביה ־

 או מתורה יום בכל אחת אית ה׳ יום עד ה׳ מיום השבוע ימי בחמשה נחלקים והם ידהוה
 חירי״ק קמ״ץ סנו״ל פה״ח שב׳־א ציר״י הס אלו אותיות ינקידות^ כתיבים חו נביאים * 7 "י"*
 ששה ראשון יום בכל לקרא צריך ולכן יביאן א*סר את בל נקודים חמשה מן יוצאים מה

פסוקיה ארבעה השני וביום וכתובים * 7 • ” מנביאים וכן הכרשה מהחלת לפסוקים .
 ה׳ וביוה שאחריהם. פהוקים דב?ה ^׳וס שאתריהם. פסוקים תמשה ג׳ וביים . שאחריהם

 נריך בהורה וכשקורא פסוקים כ״ו שבוע ימי בחמשה כקרא נמצא : שאחריהם פסוקים ^.המשה
 כהס העביה כלי של בחינות שלש של שמות בשלש לכויו צריך דפשיהולכן דזעיר בתפארת שהיא לטין
 כנימי כלי הא( ואו הא )יוד דרוח. אמצעי כלי יהוד.( )ייהיהו דנפש לחיצון .... כל• יהוה

 נביאים וכשקורא . אלו בחינות לשלש יחידה חיה בחינת שהיא חילם בניקוד יהיה וגס דנשמה.
 חיצון כלי )צבאות( שהם כליהם במינות שלם של שמות בשלש ויכוין דעשיה היד בנצח בהם •כזין

 י( )אדני . דנצח דנשמה פנימי כלי )יהוד.( .דרוח אמצעי כל* צבאות( צבאו צבא צב )צ דנפש
 חיה בחינות שהם קבוץ ואחד בחיר״ק ארד . ידלה הוהי בני וגס דהוד דנשמה פנימי כלי

 ובמלכות דעשיה דזעיר ניכוד שכם יכוין כתיבים . .״* \\\ י * '* וכשקורא .אלו בחינות לשלש יחידה
 שין דלת שין )שין .דנפש חיצון כלי יוד( דלת )שין שהם כליהם בהי' ג׳ של שמות בשלשה ייכוין
 פנימי כלי יוד( נון דלה )אלף דיסיד דנשמה פנימי כל• )יאהדונהי( דרוח אמצעי כלי יוד( דלה

 וכשקורא .דמלכות ־חידה היה )יהוה( דיסיד יחידה ח׳ה הן ין הו יו שם וגה . דמלכות דנשמה
 בלה בחסד יכוין זרעים בסדר היא אן לכן דיצירה דנוקבא קצוות בשבה שהיא יכוין משנה
 .אלהים כס כלה לגבורה יכוין מועד בסדר ואס לכד( אלף לכד )אלף פעמים ב' שהיא

 שהוא יכוין נזיקין יסדר היא ואס .צבאית() כס שהוא פלה בת״ת שהוא יכוין נשי□ בסדר ואס—
 אלה אל )א שהוא שלה בהוד שהוא יכו? קדשים בסדר הוא ואס )^ל(. שה שהוא פצה ^בנצח :

 וכשיקרא )שדי(. כס כהוא כלה ביסיד שהוא יכוין טהרות נסדר הוא ואם אלהים(. אלהי
 א כה שלה בחסד הוא בזרעים הוא ואם .כלה ה' שהוא דבריאה לז"א •בנוקבא שהוא יכוין הלמוד

והשם בתפארת הוא נשים וסדר )אבדטס( הוא והשם ביבורה היא מועד וכדר לכד( )אלף פס
 היא והכס בהוד הוא קדפים וכדר )בס( ה,יא והכס בנצח הוא נזיקין כדר )השתפא( •^הוא

 שהוא יכוין קבלה וכשילמוד שדי(: שד )ש הוא והכס ביסוד היא טהרות וכדר )במוכן(
 אם שיפן קודם או באשמורת בקומו ו׳ ובליל הא( ואו הא )יוד הוא והשם דאצילות .-בתפארת

 ימי בחמשה שירא הכ״ו חרר שהס איתם מהפרשה פסוקים כ״ו יקרה באשמורת נקום יוכל לא
 .חיריק בניקוד טלו *היה בהוא )יהיה( צרופי מי״ב ארד בצירוף ויכוין שעו״ת ויקראם השבוע

ץ׳ ג השבי תיבת של פניה חות ניקוד והוא א
 מקרא שהם ושוד ה״ה הוא מפמו״ס ב״מ כי הטין כמו״ת שפי ביוה הפרכה קריאת כוונת

בניקוד הן ן הו וד ו כזה ב״ן כס במלו* והטין מלכות כהוא הרגום הוא ו״ת
ככי יום כי ח״י( בגי' הס )דהה אותיות בג׳ כניהוכפי וזין וג׳ יביאו של אן ניקוד והוא שורוק
לשבת מכין כשי יוס כי כבה שנקראת המלכות אל חייה הנותן העולמים חי הנקרא יסוד שהוא
יחד תכללס השביע ימי בה' מחולקין שהיו ב״ן בס המלוי אותיות חמש לחבר ותחזור מלכות בהוא

 בניקוד והיה כזה יהוה שם צירופי מהה לעשות תכוין נס שורוק. בניקוד הן ן הן רן 1 כזה
 הן ו הו רו ו כזה ב״ן כס למלח ובשנייה נה ראש בפעם במקרא הטין וזה ה^צי ם1בי

 עד מכתר כפירות הס׳ בכל שיש ע״ב בס כהוא לאחוריי□ הטין ובתרגום * * "
דן ן 1 3 כזה *וב כה ',לאחיי הכיין גס המלכות אל שנותנים תרגום בעולים היסוד

הן ו הו רן' ו ן הו דו ן הן
 כוונת



 הה וו הה יוד כזה אותיות ט׳ דכן בכרה חכוין מהש״צ פגת ביום הפרכה שמיעת כרנה
ג : ־.*• ד-7!ין ך• ץ ךן ן כמות לב׳ הכוין נס ילקטו אשר על רכנה ־ניקוד

 מפי הפרכה כל לשמוע וצריך והיה ״פ5 ר׳יל מכנה והיה וזה ילרמו כל ט׳ בניקוד הו ץ הו
:הש׳ץ על יסמוך ולא בפיו לאומרה צריך כהפטרה אבל הש״ץ

התורה קריאת קודם לאומרה תכלה

 שם ליהדא ורחימו בדחילו ושכינתיה הוא בריך קודשא יהוד לש□
 שכינתא ולאקמא ישראל כל בשם שלי□ ביהודא □*׳ה ה י

 נ' שבו אנפין דזעיר תפארת כנגד שהיא כהורה קורא הריני מעפרא
 יהו יה י .דנפש החיצון כלי יהו״ה נשמה רוח נפש בחינות דג׳ כלים
 אורות ובחינת דנשמה פנימי כלי הא ואו הא . יוד דרוה אמצעי כלי יהוה

 מרכבה לה לעשות חיל□ בנקודת יהןה היה יהירה שדם מקיפים
 שיהיו ונפשי רוהי את שתזכך אבוהי ואלהי אלהי י״י מלפניך רצון' ויהי

 שום יעכב ואל הזאת התורה קריאת ידי על ההאין מיין לעורר ראוים
 אלהינו אד' נועם ויהי הזאת ההורה קריאה את רע והרהור ועון חטא

 י״י ברוך : כוננהו ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו
:ואמן אמן לי^לם

 שט שוס יוציא ולא מיומו יוס מידי ל' בשער שע״צ3 הבאמריס ביחזדיס כך אתר ינוין
:כנ״ל ימין רק מפיו

 נביאים קריאת קודם לאומרה הפלה
 שם ליהדא ורחימו בדהילו ושכינהיה הוא כריך קודשא יהוד לע□

 מעפרא שכינהא ולאקמא ישראל כל בשם שלי□ ביהודא בו״ה י״ה
 שי כלים שלשה שבד□ דז״א הוד נצח כנגד שהוא בנביאים קורא הריני

 צב״א צ״ב צ׳ דנפש החיצון כלי צבאות נשמה רוה נפש בחינות שלשה
 כלי אדנ״י נצה של פנימי כלי יהו׳יה דרוה אמצעי כלי צבאו״ת צבא״ו
“הי יחידת שה□ מקיפים אורות בבחינת נשמה בחינה הוד של פנימי

מרכבה לו לעשות וקובוץ חיריק נקוד וה יך הוד ושל ידוה נצה של
רוח* את שתזכך אבותי ואלהי אלהי •י •י* ,•י י״י מלפניך " “ * רצון ויהי

ואל הזאת הנביאים קריאת ידי על תהאין כיין לעורר ונשמתי ונפשי
 נועם וידי .הזאה הנביאים קריאת את רע והרהור ועון המא שום יעכב

 ברוך כוננהו. ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלהינו אד׳
: ואמן אמן לעולם י״י

כתובים קודם לאומרה הפלד

 י׳ח שם ליחדא ורהימו בדחילו ושכינתיה הוא בריך קודשא יחוד לעם
 מעפרא שכינתא ולאקמא ישראל כל נש□ שלים ביהודא בו״ה

 שחה דזעיר נוקבא ומלכות דזעיר ימוד כנגד שדוא בכתובי□ קורא הריני
שלשה



תפלה
 יו״ד דל״ת שי״ן גשמה רוה נפש כלי□ שלשה בבחינת שמות שלשה

 דרוח אמצעי כלי יו״ד דל״ת שי״ץ דל״ת שי״ן ן שי" דנפש החיצון כלי
 דמלבות החיצון כלי יו״ד נו״ן דל״ת אל״ף דנשמה פנימי כלי יאהדונ׳יהי

 דז״א דיכוד יחידה חיה הו וו הו יו מקיפין אורות ובבחינת דזעיר דנוקבא
 להס מרכבה ולעשות אנפין דזעיר נוקבא מלכות של יחידה חיה יהוה
 שיהיו ונפשי רוהי את שתזכך אבותי ואלהי אלהי י״י מלפניך רצון ויהי

 שום־ יעכב ואל הללו הכתובים קריאת ידי על נוקבין מיין לעורר ראוים
 אלהינו אד׳ נועם ויהי .הללו הכתובים קריאת את רע והרהור ועדן חטא

 לעולם י״י ברוך :כוננהו ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו
ואמן: אמץ

נה מע לימוד קודם לאומרה תפלה

 בו״הביהודא י״ה שם לירדא ורחימו בדהילו ושכינתיה קוב״ה יחוד לשם
 קורא הריני מעפרא שכינהא ולאקמא ישראל כל בש□ שלים

 א״ל עולה ומשה מש״ה אותיות שהוא שביצירה מטטרו״ן סוד שהוא משנה
 ה״י יו״ד ה״י יו״ד יו״ד כזה קס״א קפ״ד ושהוא רצו״ן גימטריא והם שד״י
 להוריד אמה יסוד גו אבא יסוד ה״י יו״ד ה״י אל״ף ה״י וי״ו ה״י יו״ד וי״ו

 תרד־ והיא בבריאה יצירה ותוכלל ליצירה מבריאה ואמא מאבא שפע
 ה׳'ה אל״ף ה״י יו״ד ה״י אל״ף כזה אהי״ה שמות שלשה ליצירה מבריאה

 שערי המשים סוד שד□ יודי״ן ה׳ שה□ ה״א יו״ד ד-״א אל״ף ה״ה יו״ד
 בהכד זרעים בסדר והריני מטטרון אדנ״י י״ה שד□ משנה הנקראת בינה

 למ״ד אל״ף למ׳ד אל״ף כזה במלואו א״ל פעמים שני שבו דזעיר דנוקבא
 דנוקבא בגבורה שהוא מועד בסדר והריני כך מוטדיאמר בסדר לומד וכשהוא
 בסדר והריני בך יאמר נשיס בסדר לומד וכשהוא אלהים ש□ שבו דזעיר
 בסדר לומד וכשהוא צבאות שם שבו דזעיר דנוקבא בתפארת שהוא נשים
 שבושם דזעיר דנוקבא בנצח שהוא נזיקין כסדר והריני כך יאמר 'נזיקין

 שהוא. קדשים בסדר והריני כך יאמר קדשיס בסדר לומד וכשהוא אל א
 לימד וכשהוא אלהים אלה״י אל״ה א״ל א שם שבו דזעיר דנוקבא בהוד
 דזעיר דנוקבא ביסוד שהוא טהרות בסדר והריני כך יאמר טהרות בסדר
 ואלהי אלהי י״י מלפניך רצון ויהי ברכבה לה להעשות שד״י ש□ שבו

 קריאת ידי על נוקבין כיין לעורר ראוים שיהיו ונפשי רוחי את שתזכך אבותי
 לבחינת שאזכה אבותי ואלהי אלהי י״י מלפניך רצון וידי הזאת המשנה

 את רע והדרור ועון חטא שוב יעכב ואל משג״ה אותיות דבריאה נשמה
וגו': נוע□ ויהי הזאת: המשנה קריאת

הלכה לימוד קודם לאומרה חפלה

 ביחודא בו״ה י״ה ש□ לידדא חיכו וו בדהילו ושכינתיה ידודקוב״ה לש□
הלכה לומד מעפראדריני שבינתא האכמא ישראל כל בש□ שלי□



תפלה
 בעשרים העליונה הכלה שהיא אדני שם לקשט הכל״ה אותיות שהוא

 שהוא זרעים בסדר קורא והריני בבעלה להברה כדי כלה קשוטי וארבע
 וכשהוא למ״ד אל״ף במלואו א״ל שם שבו אנפין דזעיר דנוקבא כחסד

 בגבורה שהוא מועד בסדר קורא והריני כך יאמר מועד בסדר הלכה לומד
 נשיר. בסדר הלנה לומד וכשהיא אכדט״ם שם שבו אנפין דזעיר דנוקבא

 שם שבו אנפין דזעיר דנוקבא בה"ת שהוא נשים בסדר והריני כך יאמר
 נזיקין בסדר והריני כך יאמר נזיקין בסדר הלכה לומד וכשהוא דזשתפ״א

 בסדר הלכה לומד וכשהוא ב״ס שם שבו אנפין דזעיר דנוקבא בנצח שהוא
 אנפין דזעיר דנוקבא בהוד שהוא קדשים בסדר והריני כך יאמר קדשים

 והריני כך יאמר טהרות בסדר הלכה לומד וכשהוא שד״י ש״ד ש' שם שבו
 להעשות במוכ״ן שם שבו אנפין דזעיר דנוקבא ביסוד שהוא טהרות בסדר

 רוחי את שתזכך אבותי ואלהי אלהי יהוה מלפניך רצון ויהי .מרכבה לה
 שום יעכב ואל הזאת הלכה קריאת ידי על תתאין מיין לעורר ראוין שיהיו ונפשי
 עלינו אלהינו אדני נועם ויהי הזאת הלכה לימוד את רע והרהור ועון חטא

:אמן אמן לעולם י״י ברוך .כוננהו ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה

: כזה א״ב בצירוף י״ה בפה ינוין לכלכה א' יהוד עוד

מה מיה ליה כיה ;יה מ;ה דדה דה ויה הך דיה גיה ביה א;ה
רדה: ^יה־ ריה קיה ציה יה$5ה ס;ה'

הקבלה לימוד קודם לאומרה תפלה
י 9 41/7 שם ליהדא ורחימו בדהילו ושכינתיה הוא בדיך קודשא יחוד לע□

מעפרא־^ שכינתא לאקמא ישראל כל בשם שלים ביחודא בו״ה י״ה
 £3 דעולם אנפין דזעיר תפארת כננד שהוא פלוני קבלה בספר לומד הריני

. ויהי מרכבה לו לעשות ה״א וא״ו ה״א יו״ד כזה מ״ה שם שבו האצילות
 לעורר ראוי□ שיהיו ונפשי רוחי את שתזכך אבותי ואלהי אלהי י״י מלפניך רצון

 עלינו איניאלהינו נועם ויהי הזה: הקבלה ספר קריאת ידי על מייןתתאין
3^1^ ואמן אמן לעולם י״י ברוך כוננהו: ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה

דווקני נוסחי
 פי על עולם חק׳ח יום כל לנוין בסוד בא לאשר פשוטות כוונות נופח

האטתיים: הקדש כחכי

רדת ע^יה
תורה

 דנפש פמפ״ם אוריה ג:מה •נפד פלי רוח ,אמצע כלי הפארת ורצון פלי
 ....״׳ה ״מס יוח דא יוד יהיה יהיהו י יהיה ״= יא

 ידוה הא ואו



 דווקני נופהי
נדה

נביאים
 נדה חיצון כלי

נפש דז״א
צבאית

פנימי כלי רוח אקלע׳ כלי
דנצח דנשמה צבא צב צ

יהוה צבאות צבאו
 מל׳ יסוד

 פנימיים אורות פנימי כלי
רזיה דנר״ן דהוד דנשמה

ירוה לנצח אדני
"” ידוה* דהוד

כתובים
 חיצון כלי דנשמה פנימי כני רוח אמצעי כלי יסוד חיצון כלי

דיש מקנא יאהדונהי דלת שין שין >פש י>־א

אדני אדנ אד א יוד דלת שין יוד דלת שין
דז״א מק׳ דמל' ה1יה דיסיל הי וו הו יו חיה דנר״נ פנימיים אורות

 יצירה
משנה

ס׳ א׳ יום
הסד :זרעים

הכלי של אמצעית ובחינ' דיצי' דנוק׳

 למד אלף אלף
ס' ד׳ יום

נצח נזיקין
אמצעיי( ונתינה .שלה

אל א
אמצעיה ובחינה .פלה

אלהים אלהי אלה אל א

כ׳ ב׳ יום

 גבורה :מועד
 אמצעית ונתינה שלה

אלהים
כ' ה' יוה

ה*ד :קדשים

 ס' ג׳ יום

 ת״ת :נשים
אמצעיה ובחינה שלה

צבאות
 ס׳ ו" יום

 יסוד טהרות:
אמצעית ובחינה שלה

שדי

א׳ יום

 חסד זרעים:
 דנוק׳ הכלי בל חיצונה בחינה

אל דבריאה
ד׳ יום

נצח נזיקין:
כנז׳ חיצונה בחינה

כ״ם
כנו' חיצינה נתינה

 אדני את אד א שדי שד ש במוכן
אצילות

 בתאה
הלבה

ב' יום
 גבירה :מועד
 כת' חיצונה נתינה

אכדטם
ה' יום

הוד קדשים:
כנז' חיצונה בחינה

ג׳ יום
 ת״ת :נשים

ננז' חיצונה נחינה
השתפא

השש׳ יוה
יסוד טהרות:

הא ואו הא יודכה יום בכל בו ־כיין דאצילות בתפארת היא



בס״ד

לישראל הק ספר
תורה ראשון יום בראשית

 הארה בו להשאיר ב״ן דשם ?"ד דטילוי ו כנכד ש־ם אלו פסוקים ששה בקריאת יבוין

: שעברה שבת של נשמה מתוספת

:הארץ לאי* השמים את אלהים ברא לראשית א א
והארץ ב ;ארעא חת עמיא _ית .יי ברא ב^ךמין

אלוהים וחדו תהום שליפני וחשך י וצהו תהו הותה

מרחפת רש״י רבחי. ב׳ *

 מהחדש אלא התירה את להתחיל צריך היה לא יצחק רבי אמר בראשית. )א( ,א
בבראשית פתח כועס ומה ישראל שנצטוו ראשונה מציה שהיא לכס הזה

 יאמרו שחס קי״א( )תהליס גויס נחלת להס לתה לעמו הגיד מעשיו כח ■משוס
 אומרים הס גייס, שבעה ארצות שכבשתם אתם לסטים לישראל העולם אומות

 ברצונו בעיניו ישר לאשר ונתנה בראה הוא היא הקב״ה של הארץ כל להם
 הזה המקרא אק ברא. בראשית לנו: ונתנה מהס נטלה וברצונו להם נתנה
 ח'( )משלי דרכו ראשיה שנקראת ההורה בשביל )ב״ר( רז״ל כמ״ש דורשני אלא אומר

 כך כפשוטו לפרשו באת ואס ב׳( )ירמיה תבואתה ראשית שנקראו ישראל ובשבי-ל
 יהי אלהיס ויאמר וגו' וחשך ובהו תהו היתה והארץ ■וארץ שמיס בריאת בראשית פרשהו

 להורוי־ בא שאס קדמו שאלו לומר הבריאה סדר להורות המקרא בא ולא אור.
 שאינו במקרא ראשיה לך שאין וגו׳ השמים את ברא בראשונה לכתוב לו היה כך

 ממלכתו ראשית כ״ז( )שם יהויקיס ממלכת בראשית כמו אחריו של לתיב׳ דבוק
 אלהיס ברא בראשית אומר אתה כאן אף י״ח( )דברים דגנך ראשיה י'( )בראשית

 תחלה כלומר א'( )הושע בהושע ה׳ דבר תחלה לו ודומה ברוא בראשית כמו וגומר
 תחלה שאלו בא להורות וא״ת וגו׳. הושע אל ה׳ ויאמר בהושע הקב״ה של דבורו
 וממעטים לשונם שמקצרים מקראות לך ויש אלו ברא הכל בראשית ופירושו נבראו
 ישא וכמו הסוגר. מי פירש ולא ג'( )איוב בטני דלתי סגר לא כי כמו אחת. תיבה

 ו׳( )עמוס בבקרים יחרוש אס וכמו ישאנו מי פירש ולא ח'( )ישעיה דמשק חיל את
 מ״ו("ולא )ישעיה אחריה מראשית מגיד וכמו בבקרים אדס יחרוש אס פירש ■ולא

 - שהרי קדמו המיס שהרי עצמך על תמה א״כ דבר. אחרית דבר מראשית מגיד פירש
 הקודמים בסידור המקרא גלה לא ועדיין המיס פני על מרחפת אלהים ורוח כתיב

 ועיד לארץ. המיס שקדמו למדת הא היתה מתי המיס בריית כלוס והמאוחרים
 והמאוחרים המוקדמים בסדר המקרא לימד לא ע״כ נבראו ומיס מאש שהשמים

 הדין במדת לבראתו במחשבה עלה שבתחלה ה׳ ברא נאמר ולא אלהים. ברא :כלוס
 ביום דכתיב והיינו למה״ד ושתפה רחמיס מדת והקדים מתקיים העולם שאין וראה
 תוהח שאדם ושממון תמה לשון תהו ובהר. תהו )ב( :ושמים ארץ אלהיס ה׳ עשוה

לשין בהו. :בעטייבונג( )דיא :בלע"ז חשמורדישו"ן תהו. : שבה בהו על ומשתומם
רקית



ראשון לרם בראשית
 פלש והשוכא וךי_קניא צדיא הות וארעא ♦ המים עלי^י מרה^ת

 ראמר ג :קיא אפי על מנשבא ץ דדם מן ורוהא תהימא אפי על

 והוהגהירא־ נה־ךא י' נאמר: * דיהי-אול אור יהי אלהים

 בין אלהים ניבדל בי־בוב את־האור אלהים; .וירא ד
 נהורא יק ץ ואפרש טב ארי נהי־א ;ת ותא^ • החשך ובין האור

 לןרא )לחשך י יום לאור 1 אלהים ויקרא

 לנהוךא;ימטא *מ^א אחד: יום וןהי־בקר להיחרב לידה

 , . ״ חד: יומא .;הוד,צפךא רטש והו־ ןלחשוכאקראלי^א
 מבדיל ויהי המים" בתוך רקיע יהי אללים והאקר

מקדיש ויהי טיא במציעות רקיעא יהא יי ואמר י למש לו

רש״י
 .מרחפת אלהים ורוח :הארץ שעל המיס פני על .תהום פני על :וצדו ריקית
 ובמאמרו הקב״ה של פיו ברוח המיס פני על ומרחף בארד עומד הכבוד כסא

 את אלהים וירא )ד( :)בריטשן( .בלע״ז אקיבטי״ר הקן על המיחפת כיונה
 שאיט ראהו י״ב( )חגיגה אגדה לדברי צריכין אנו בזה אף . הבדל טוב כי האור

 ראהו פרשהו כך פטישו ולפי . לביא לעתיד לצדיקים והבדילו רשעים בו להשתמש כדאי
 ביום תחומו לזה וקבע בערבוביא משתמשים היו ש ונחשד לי נאה ואין טוב כי

 ראשון יום לכתיב לו היה הפרשה לשין פדר לפי .אחד יום )ה( :בלילה תרומו ולזה
 הקדוש שהיה לפי אחד כתב למה .רביעי שלישי שני הימים בשאר שכתוב כמו

 : בב״ר מפורש כך שני יום עד המלאכים נבראו שלא בעולמו יחיד הוא ברוך
 לחים עדיין א׳ ביום שמים שנבראו על שאף .הרקיע יתח?ק .רקיע יהי )ו(
 שמים עמוד כ״ו( )איוב וז״ש רקיע יהי באומרו הקב״ה מגערת בשני וקרשי היו

 המאיים מגערת ועומד שמשתימם כאדם מגערתו יתמהו ובשני ראשון יום כל ירופפו
 בין כמו לרקיע העניינים מים בין הפ־ש שיש המיס באמצע .חבים בתוך :עליו

:מלך של במאמרו תלויים שהם למדת הא הארץ שעל למיס הרקיע

ט״ב ישעיה נביאים

 הארץ רקע ונוטיהם העמים ב־ויא יהרה 1 האל דאמר1כ *
וצאצאיה _ רש״י

של פקיע כמין תחלה . השמים בירא :רחמים ובעל דן בעל .ה׳ האל )א(
 שתי



ב ראשון ליום בראשית

 :בה להלכים ורוח עליה לעם נשמה נתן וצאצאיה
 ותרדא ארעא שבליל ותלנון שמיא ברא די יי עלמא אלה אטר גלגן

 לןיאתיף ה1אמיה ב בה: לדמהלכין ורוח ערה די לעמא נשמתא יהיב
 אנא :גייס ור:לא עף לברית ואתנף ואצרף בידף ואחזק בצדק

 לנהור עם לק:ם ואתנעך ואתקנינך בידך ואתקיפית בקשוט ^מתך

 מבית פיר י* ממסגר להוציא עורות עינים לפקח ג :עטטץ
 אורןתא מן כסמן דאינון ישראל בית עינן לפתחא :השף ישבי א“כי

 משעבוד ולמפרקהון לאס;רן דמן דאינון עמטיא מביני גלותהון לאפקא

 וכבודי שמי הוא ךהרה אני ד ^יףבאם;ךיקבל:
 דאתגלתי ויקרי שמי הוא יי אנא לפסילים: ותחלתי לביאתן לאהל

 הראשנות ה : בוכמא לפלחי ותושבחתי אתן לא אוחרן רעם עריבון
:אתכם אשמיע תצמחנה בטרם מציד אני וחדשות תגה־באו 17 : 7 ־ ') : ־ 7 ־<: : * 7>7 : :־•□־• 7 11־ ׳57 "*

 :יתכון אבפד ארדין לא עד מחר אנא הא והדתן אתאה הא גןדמיתא

 ומר^ד הים יורדי הארץ מקצה תהלתו חדש שיר ליחות שירו י
 תושבחהי׳ר׳ אמרו הדתא תושבחתא יי קדם7־ שבחו :השביהם איים

:ויתביהון גנון ומלאה ןמא נחתי ארעא מפיפי

רש״י
 נשמה. ממנה: היוצאים וצאצאיה. וירקעו: לשון רוקע. אותם: נעה ואח״ב שתי

 ואצרך. אומר: לישעיה קראתיך. )ב( קדושה: ורוח. ח-יס: נשמת
 לפתוח. לפקוח. )ג( להס ולהאיר לבריתי עמי את שתשיב כשיצרחיך

 אתן לא ותהלתי. )ד( :הגאולה בעת ממסגר אסורים יצאו התורה ובזנות
 הבטחתי שמרתי באו. הנה לאברהם: שהבטחתי הראשונות. )ה( לפסילים:

 יורדי :האומות מכל הארץ. מקצה )ו( :לעמי מגיד. אני חדשות :ועתה
ביס: הקבועות ומלואו. בספינות: פורשי הים.

א׳ משלי כתובים
 מלבא תד בר השלמה ןשךאל:מתלוי מרף בךדוך שלמד משלי א

 בינה: אמרי להבין ומוסר חכמה לדעת :ב דישראל
למדע רש״י רכחי♦ יד

עמלים שיהיו לבריות להודיע אמר האלו המשלים ומוסר. חכמה לדעת וב(
 בתורה



ראשון ליום בראשית
 השכל מוסך לקחת ג :ביונתא אטךי לאתבין וטרתתא חכמתא למדע

 ודינא רצדקתא דשוכרא מרתתא למקבלא :ומשרים ומשפט צדק

 למתן : ומזמה דעת לנער ערמה לפתאים לתת ד :רתךצותא

 םף1ר חכם ישמע ה ותרעיתא: ידיעתא ולמלאי ערימותא לשברי

 וסוכלתנותא מדעא ויוסף .חכימא .ישמע יקנה: תהבלות ונבון רקח

 חכמיםוחידתם: דבלי ומליצה משל להבין ו :קנה: מדברנותא

:ואוחדתהון דחכימי ומיל; ופלאתא מתלאה למתבעא

רש״י
 לשפוט ומשפט. :מממיט צדקה צדק. )ג( ובינה: ומוסר חכמה שהיא בתורה
 :מפל המנוסר לנער. הנמה: ערמה. )ד( הפשרה: היא ומשרים. אמת:

 חכמתו: על ויוסיף. האלו: המשלים חכם. ישמע )ה( עצה: מחשבת ומדמה.
 להבין לב שיתנו להבין. )ו( :חנם ידיעת על מוסיף ונבון. :למוד לקח.

 רשומות: דורשי וחירותם. למליצה: המשיל מה את והמליצה המשל הדרכים שני במקרא

א׳ פרק ברכות משגה

 בתרומתן לאכול נכנסים שהבהמם משעה בערבית שמע ךיןאת1ק מאימתי
 אומרים וחכמים אליעזר. רבי דברי הראשונה האשמורה סוף עד

 בניו שבאו מעשה השחר. עמוד שיעלה עד אומר גמליאל ת._רבן1חצ עד
 עמוד עלה לא אם להם אמר שמע. את קרינו לא לו אמרו המשתה מבית

 שאמרו מה כל אלא )אמרו( בלבד זו ולא לקרות. אתם חעבין השחר

א טנור בר

 שנטמאו נהנים בתרומתן. לאכול נכנסים שהכהנים משעה קררין. מאימתי א א פרק
 דלא והא הכוכבים. צאת דהיינו שמשן שיעריב עד בתרומה לאכול יכולים אין וטבלו

 תלויה שטהרתן בטומאה הכהניס נטמאו שאם קמ׳ל אורחיה אגב מלתא הכוכבים צאת משעת תני
 יטהר השמש ובא כב( )ויקרא דכתיב בתרומה מלאכול מעכבתן הכפרה אין ומצורע זב כגון בקרבן

 מלאכול מעכבתו כפרתו ואין בתרומה מלאכול מעכבתו שמשו ביאת הקדשים מן יאכל ואחר
 משמרות לשלשה נחלקת שהלילה לילה של הראשון שליש הראשונה. האשמורה סוף עד בתרומה:

 נמי הכוכבים צאת ומקמי ובשכבך ביה קרינא ולא דשכיבה שמע קריאת זמן תו מקרי לא ואילך ומשם
 יהודא דר׳ אהא סומכים יום מבעוד ערבית של ק״ש וקורין והמקדימים שכיבה זמן ולאו יממאהוא

 וקי? הלילה קידם ורביע שעה שהיא המנחה פלג עד המנחה תפלת השחר תפלת בפרק לקמן דאמר
 שיעלה עד ערבית: של שמע קריאת זמן מתחיל המנחה זמן כשכלה ומיד עביד יהודה כר׳ דעביד
 ולא לו מודים חכמים שגס גמליאל כרבן והלכה שכיבה זמן מקרי הלילה דכל השחר. עטור
 של ק״ש עונת משהגיע לכתחילה ומיהו העבירה מ! האדם את להרחיק כדי אלא חצות עד אמרו

 מעשה :ויתפלל ק״ש שיקרא עד לישן וכ״ש לסעוד אסור הכוכבים מצאת דהיינו דמתני׳ ערבית
 קאמרי והכי הצית עד דאמרי לרבנן שמעינהו גמליאל רבן בני המשתה. מבית בניר שבאו

 רבנן דלחא או כרבים הלכה ורבים ויחיד לא ותו חצות עד קאמרי דוקא עלך רבנן דפליגו הא ליה
 כוותי רבנן להו אמר העבירה מן האדם את להרחיק כדי חצות עד דקאמרי והאי ס׳ל כוותך

 זו ולא :לקרות אתם וחייבים העבירה מן האדם את להרחיק כדי חצות עד דקאמרי והא ש״ל
בלבד
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 ואברים חלבים הקטר השחר. עמוד שיעלה עד מצותן חצות עד חכמים
 שיעלה מצותיעד אחד ליום הנאכלים וכל י השחר. עמוד שיעלה עד כצותן
 האדם את להרחיק כדי חצות עד אמרויחכמים למה כן אם השחר. עמוד

 ללבן. תכלת בין משיכיר בשחרית שמע את קורץ מאימתי ב :העבידה מן
 .יהושע 'ךבי החמה. הנץ עד וגומךה לכרתי. הכלת בין אומר אליעזר רבי

 הקורא שעות• בשלש לעמוד מלכים בגי דרך ישכן שעות. שלש עד אומר
 אומרים שמאי בית ג :בתורה הקורא כאדם הפסיד לא ואילך. מכאן

 ובקומך. ובשכבך ה נדברים שנאמר יעמדו ובבקר ויקראו יטו אדם כל בערב
 כן אם בדרך.' ובלכתך שנאמר כדרכו קורא אדם כל אומרים הלל ובית

 ובשעה שוכבים אדם בגי בשעהשדרך אלא ובקומך. ובשכבך גאמר למה
 והטיתי בדרך בא הייתי אני רביטךפון אמר עומדים. אדם בגי שדרך
 כדי לו אמרו הלסטים מפגי בעצמי וסכנתי שמאי בית כדברי לקרות

 שתים מברך בשחר ד הלל: בית דברי* על שעברת בעצמך לחוב היית

 אחת לאחריה ושתים לפגיה שתים מברך ובעקב לאחריה ואחת לפגיה
אינו לקצר.'לקצר רשאי איגו להאריך שאמרו מקום קצרה. ואחת ארכה

ברטנורא
 של ואיברים. : קרבנית של חלבים. הקט* : לבניו דאמר הוא דר״ג מלתא כולה בלבד.

 ו( )ויקרא דכתיב הלילה כל הנתחים להעלות מנוה ביום דמה שנזרק הערבים בין של תמיד עולת
 כגון אחר. ליום הנאכלים וכל : הבקר עד הלילה כל המזבח על מוקדה על העולה הוא

 והוא השחר עמוד שיעלה עד אכילתן זמן ולילה ליום נאכלים שהם בהם וכיוצא ואשם וחטאת תודה
 בהקשר אבל קדשים ובאכילת בק*ש חצ־ת. עד חכמים אמרו למה כן אם :נותר לידי המביא
 דבר שכל להודיע אלא הכא ליה נקיש ולא כלל חצית עד חכמים בו אמרו לא ואברים חלבים

 לאכלן יבא שלא העבירה. מן האדם את להרחיק כרי : הלילה כל כשר בלילה שמצותו
 : עונתה ותעבור שהית לי יש עדיין יאמר שלא בק״ש וכן כרת ויתחייב השחר עמוד שיעלה אחר
 תכלת שצבעה צמר גיזת אחר פי׳ שבציצית. לבן לחושי תכלת חושי בין ללבן. תכלת בין ב
 קרוב התכלת צבע . לכרתי תכלת בין :לבן ונשאר יפה הצבע נקלט שלא מקומות בה ויש

 שלישית שעה סיף עד ביום. שעות. שלש עד בלע״ז: פירו״ש שקורין כרישין כרתי של לגוון
 שהימים בין היום רביע עד היא ק״ש זמן ולעולם שויס: והלילות שהימים בזמן היום רביע שהיא

 שעות וד׳ היום. שליש עד היינו ביום שעות ד׳ עד השחר תפלת לקמן דתנן הא וכן קצרים בי! ארוכים
 ביום שעות וכך כך במפנה שנזכר מקום וכל שוין והלילות שהימים בזמן שעות ד׳ הוא היום ששליש לפי דנקט
 שלש עד דאמר יהושע דר׳ וטעמא לי. ונתקבל הרמב״ס מפירושי הבנתי זה ולדון. לחשוב צריך אתה זה ע׳ד

 ובקומך דאמר ורחמנא שלישית שעה סוף עד ממטתן עומדין שאין מלכים בני דרך שכן ביום שעות
 לכוין צריך לכתחילה ומיהו יהושע. כר׳ והלכה קאמר ממטתם עומדים אדם בני שכל שעה עד

 מלברך הפסיד לא כלומר הפסיד, לא : עושים הוותיקים שהיו כמו החמה הנץ עם ק״ש לקרות
 בתורה. הק-רא כאדם : ולאחריה לפניה ומברך קורא עוגתה שעברה אע״פ אלא ולאחריה לפניה
 צדיהס על יטו. ג נ בתורה כקורא שכר קבול לו יש בעונתה. ק״ש חיבת ידי יצא שלא אע״פ

 בישיבה בין בקימה בין כדרכו. : קימה דרך ובקומך דכתיב יעמרו. : שכיבה דרך בשכבך דכתיב
 ם שתי ד : בנפשך מתחייב היית מת היית ואס ליהרג היית ראוי היית. כדי :בהליכה בין

 . לפניה שתים מברך ובערב :ויציב אמת לאחריה. ואחת : רבה ואהבה אור יוצר לפניה.
 קצרה* ואחת ארוכה אחת והשכיבנו: ואמונה אמת לאחריה. ושתים עילם: ואהבת ערבים מעריב

ים אשת
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 איגורשא* החתום ושלא לחתום. שלא רשאי אינו לחתום להאריך. רשאי

 היי עזריה בן אלעזר רבי' אמר בלילות. מצרים .יציאת מזבירץ ה :לחתום
 יעד בלילות מצרים' .יציאת שתאמר זכיתי .ולאי שנה שבעים בבן אני

 מארץ צאתך 'יום את תזכור למען ט״ס )דברים שנאמר בןיזומא שדרשה

אומרים הלילות._וחכמים חייך .ימי כל הימים. חייך .ימי חייך. .ימי כל מצחם
 ׳ י :המשיח לימות להביא חייך כל.ימי הזה. העולם חייך .ימי*

ברטנורא
 אהבה ערבים, מעריב וכן בברוך. וחותמת בברוך שפיתח׳ ארוכה איר יוצר קאי שלפניה אשתיס

 פ כרה־ כגון לחתום. שלא : בכריך לחתום. :בברוך פותחת ואינה בברוך שחותמת קצרה
 בקיש אותה אימריס ציצית פרשת . בלילות מצרים יציאת מזבירין ה : המצית וברכת

 בלילה אותה אומרים לילה לכסית פרט אותו וראיתם דכתיב ציצית. זמן לילה שאין ואע׳פ ערבית של
 שהלביני אלא ממש זקן ולא זקן נראה הייתי שנה. שבעים כבן : שכה מצרים יציאת מפני

 :זה מקרא זומא בן דרש היום ואותו לנשיאות. וראוי זקן שיראה כדי נשיא אותו שמנו יום שערותיו
 ר״א זכנהו בהא לח( )דף כיתיס בנות בפי בש׳ס לו ודומה לחכמים נצחתי לא זכיתי. ולא

: נצחם כלומר לרבנן

ע״ב י״ב דף ברכות גמרא

 מצרים יציאת טזכירין וכי לחכמים זוטא בן להם אמר תניא
 ימים הנה כ״נ( )ירט-׳ נאמר כבר והלא המשיח לימות

 בית את העלה אשר יי הי עוד יאמרו ולא יי נאם באים
 הביא ואשר הערה אשי ץ חי אם כי מצרים. מארץ ןש־אל

 הדחתים אלנר האךצות ומכל צפונה מארץ ישת< בית זרע את
 שתהא אלא ממקומה מצרים ןציאת שתעקר לא לו אמרו שם.

 אתה בו כיוצא לו. מפל מצרים ויציאת עקר גליות שעבוד
 קשראל אם כי .יעקב עוד שמך ןקדא לא ל״ה( )ניאשית אומר
 עקר ישךאל אלא ממקומו ועקב שיעקר לא שמך והיה

 ראשונות תזכרו אל ט״ס )ישעי׳ אומר הוא וכן רו. טפל העקב
 גליות שעבוד זו ראשונות תזכרו אל תתבוננו. אל וקדמוניות
עשה הנני )שם( מצרים. תניאת זו תתבוננו אל וקדמוניות

חרשה רש״י

 ברדתו זאת אתרי יעקב הקב״ה שקראו מצינו שהרי ממקומו. יעקב שיעקר לא
 החי הנני: ויאמר יעקב יעקב ויאמר לישראל ויאמראלהיס שנאמר למצרים

נתיב: ראשונות תזכרו אל בתר הדשה. עושה
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 משל ומגע ג־ג מלחמת זו רמיו־ף תני הצמח. ־ עת הדשה

 זאב 13 ופגע "בדרך מהלך שהיה י לאידם דומה הדבר למה
 ונצל ארי בו זאב'פגע והול־ימעשה •ר מם והיה מקנו ונצל
 נו מ" ונצל נחש בו פגע ארי מעשה והילך מספר והיה ממנו
 מעשהנהשאףבך והולך מספר י והיה שניהם מעשה שכח

:נות הראש את משבחות אחרונות צרות ישראל

 דברי ואשים (א״נ יישעל פתח שמעון רבי בראיית
1 יממא באורייתא לאשתדלא נש לבר

׳•./•׳׳>/ תנך

^׳./<;.5ומלת^׳ גליפין*ומחקקן. עטרי; כשבעין לה ועמר לה תשיק מלה ^*'לההיא

"עילט חיי ךצדיק רישא על רתבא סלקא דאתחדשא '^דהכמתא ־
כלץ וכל יומין עתיק לגבי וסליקה עלמין אלף 'בשבעין י {שמא מהמן' י

 יומין דעתיק מלק באגו; אתהבלת כחיכלקא הכא דאתחדשת דחכמתא
לא דעה ס׳י( למס עיזין עלמי; בתמניסר נעאלת בהדץהו ונהתא וסלקא

ונהי ןסלקא מסת מלה וההיא
עטרי; אלף לטבעי;

 '/!ין הוא בריף קודשא קמי _ק:ימק ךמתהךשץ יו״ייתא
ואתחדש הד ארץ לגבי ונהתין^מתעטרין החיים ;

־. ־. י ־ ־ : י : ׳־

 והארץ החדשים השמקם כאשר כי ס׳י( )ישעי׳ כתיב
עושה אלא כתיב לא עשית ונו׳ לפני עומךים עושה

 ובצל בפיף דברי ואשים (אר )שם כתיב דא ועל דאותיתא ורזי; הדושץ
אלאשמים*: כתיב לא השמ:ם ארץ. וליפה שמים ל^טוע כפיתיף קדי

^1יג י^ת׳יק י^1ז .
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פסוקה הלכה

ואילך כייר ומסי׳ א׳ סי׳ או״ח ש״ע

מיסד לחק יוסף
מאיר ד״ר כרנניתה

 בוראו לעבודת בבקר ?עמוד ארי י /יתגבר

 ראוי ב :השחר מעורר הוא שיהא
 חרבן על ודואג מצר שיהא שמים לכל,ירא

 בבונה החנונים מעט נ'טוב המקדש: בית

 בצצית להסתכל יטיב בלאכונה: מהרבות

 מצית המבטל ענש גדול י׳ :עטיפה בשעת
 בכנפות לאחוז "(,)*יי־ל נאמר ,ועליו צצית

 חוטא מתמעטת. פרנסתו בעצה חוטא צריף תפלין המניח ייי חליצתן: ובשעת
 בלשונו חוטא משתנה.' פניו זיו במחשביה זמן כל אשה:'יא תאית מהרהור לזהר

מכבודו. יורד יקדו חוטא' עליו. *באים ;'סורין אפילו בהם לישן בראשויאסור י שהתפלין

ברגליו חוטא בדאגה. מת בלבו חוטא י י * :עראי שינת

 בגיר ואת אשתו את קובר ומחטיא חוטא מקטרגו. ,יצרו ביצרו חוטא מהקצרים שנותיו
 ולעשות בתשובה קשוב ;זכנו ברחמיו נחתם.'המקום דינו נזף בל;צנות חוטא ביתי' ובני

:רצון כן'יהי תמיד לפניו רוח נחת

 ורואה זוכה צצת במצית הארץוגו׳והזהיר
 תפילין עליו' צריף'שיהיו י פניישכינה:

 אדם ח!ב' ז :ותפלה שמע קריאת שעת נ

 ;סיח שלא שעה בכלי בתפילין למשמש

 תחלה קד בשל וימשמש מהם דעתו

 ןמשמש 'עילקדף לאות וכשיאמריוקשרתס

 עעיף בין לטוטפות והיו וכשיאמר יד בישל

 ריאש של ן תפלי "י :ראשי בשל ;משמש

 לטוטפות והיו דכתיב משום תחלה חולץ
 שת;ם. ,יהייו עיניך שביין זמן כל עיניך בין

 עיח מעומד. ראש של תפלץ לחלוץ צריף
 שישי_בא כדי יד יעליוישל ראש של בתיק

 ט'מנהג תחלה: קד בשל ;פגע להניחם

 ן הגהת בשעת 'התפלין' לנשקי החכמים

 יועילד לא לישראל הוא ביוף דקקדוש אמר

 לא התוכחות ולאי היסורין לא בכם

 אריכות ירא טלטול ולא הבטחה ולא התראה

 צווי ולא שליח ולאי רוח אריכות ולא ימים
 ולא נחמות ולא חרמות' ולא קללות ולא

 ה=א העולם אימת ולא פחד ולא בושה
 גיהנם דין אימת ולא חשבו[ אימת ולא
 ומי ,ידיכם. על בגרם המתחלל שמי ולא

 מאיד 'הוא אלה בכל לבו אלי קשים שלא

 ושנותיו הריה טובות ומונע'ממנו זכותו
 מעשיו לו ונזקרין רע שם וקונה מתקצרין

 נמאסת 'ותפלתו אבותיו' !עונות ותיו וערג

 מעיניו וכל היא ובעולם הזה בעולם
 וכל וחשבון דין על־הם 'ונותן מפרסטין

 והם א־ל לו נעשית בי,צרו ששמח שמחה

 מרבה ובושה בדיניס׳משונים ממנו נתבעין
 הוא י לכן ארוך בעולם אכזרים ומלאכים

 וגר פקדה ליום *תעשו ומה י( )'"עי׳ אומר

 חוטא אדם ועוד כבודכם. תעזבו ואנה
 שומע באזניו חוטא כהות.' עיניו בעיניו

נשמעים.- דבריו' אין בפיו חוטא חרפתו.

תורה שני יום בראשית
 תוספת בו להשאיר ב״ן דשם ין״ך דמילוי ד כנגד שהם אלו פסוקים ארבע בקריאת יבוין

ז שעברה משבת הרוה

אשר המים בין רבדל את־־הרקיע זדעשאלהים
מתחת רש״י

 אה ועשתה כמו עשייתו והוא עמדו על תקנו הרקיע. את אלהים ייעש )ז(
צפדניה.



ה שני ליום בראשית
 לרקיע מעל אשר המים ובין לרקיע מתחת
 וכין לרקיעא מלרע די מיא בין ואפריש רקיעא י_ת ך ועבד :ויהי־כן

 שמים לרקיע $לחים לקראח ק: לרקיעא טעל די מיא
 על^אוהוה יילרגןיעא וקרא :שני יום ויהי־־בקר ויהי־ערב

 המים .;קוו אילים ויאמר ט פ תנין': םיי צפי !תה דבש

 .ויהי־ היבשה ותראה אחד אל־מקום השמים מתחת
 והוה יבשתא ותתחז׳ חד לאתר מתחותשמיא כיא יתכנשון יי ואמר 1 כן

 קרא ולמקוההטים ארץ ליבשה 1 אלהים ויקרא י כן:
 ולבית ארעא טבשתא יי וקרא י. בי״טוב אלהים וירא ומים

: טב ארי יי וחזא ימבי קיא מיא כגישת

רש״י
 תלויין שהן לפי לרקיע מעל אלא נאמר לא הרקיע על לרקיע. מעל :לפרניה
 המים מלאכת נגמר היה כלא לפי שני ביום טוב כי נאמר לא מה ומפני באויר.

 ובשלישי וטובו במלואו אינו נגמר שלא ודבר בשני בה התחיל והרי שלישי יום עד
 אחת פעמים שני טוב כי בו כפל אחרת מלאכה וגמר והתחיל המיס מלאכת שנגמרה

 לרקיע אלהים ויקרא )ח( :היום מלאכת לגמר ואחת השני מלאכת לגמר
 )ס״א שמיס. מהס ועשה בזה זה שערבן ומים אש מים שס מים שא שמים.

 הארץ כל פני על היו שמוחין המים. יקוו )ט( :ומיס( אש ד״א מים שס שמיס
 אחד יס והלא ימים. קרא )י( : הימים שבכל הגדול היס הוא באוקיינוס והקווס

 הים מן העולה לדג בעכו היס מן העולה דג טעס דומה אינו אלא הוא
: באספמיא

ט״ב ס״טן ישעיה נביאים

 טר^ סלע ישבי ירינו הדר תשב הצרים ועריו מדבר ישא• א
> - •• :•• 4 7 67 ••י ••••>■ :־•••< :זז ז •: ;< •

 פציחין_יתבין ךתבין־ביה וקרוין מדברא ישבח : תנוחו הריס

 .;רימון טוריא מרישי עלמיהון מבתי יפקרן כד מתיא ;שבחון עיבאי מדבר

 .לןדם .ישוון :עית באץ□ ותהלתו כבוד ליחוך ישימו ב כןדיהון:

יי רש*י
 דרים שהם קדר מדבר קדר. תשב הצרים בשיר: קול מדבר. ישאו )א(

 :שיחיו המתים סלע, יושבי :קבועים וחצריס ערים יהיו באהלים עתה
יעיר :יצעקו יצוחו.



שני ליום בראשית
 ת1מלחמ כאיש .יצא כגבול בנגוךחרון:ךדץה ותרשבחתיה יקרא יי

 נבוך למעבד יי : ןתגבר על־״איביו אףךצריה יריע קנאה יעיר

 דבבוהן בערי על בזיע אף בבלול ברנז מתגלי גבורא למעבד אתנלי

 כיולדה אתאפק אחריש מעולם החזיתי ד :בגבורתיה מתגרי
 ןתובון ךאם בעלמא אויכא להון ןהבית : החד ואשאף אשם אפעה

ויכופץ יצדץ עליהון ךיני יתגלי ירידתא על בחבלץ הבו ולא לארךיתא

:כהיא

 ביתי. חורבן על מעולם שחקתי החשיתי. )ד( יצעק: יצריה. יעורר: יעיר. >ג(
 כל יחד הכל להשמיד אתאוה ואשאף. אשם.אהבהל: אפעה: כיולדה מעתה

:ארבי

א׳ סימן משלי כתובים

 ריש :בזו אוילים ומוסר הכמה רעת ראשית יהוה ךאת א
 שמע ב שיטץ; סכלי וברדותא ךחלתא_ךי/ורזכמתא הכמתא

 ךאבוך מרדותא בך שמע אמף: תורת ואל־תטש אכיף מוסר בני

 וענקים לראשף הם הן לחת ן כי נ : דאמך גימוסא תטעי ולא
 בני ד :לצורך והטניכה לךשך איגון וחסדא ךאותא מטול :לגרגרתיף
:תתפים לא חטאי לך נשרלו אץ ברי : אל״תבא חטאים אסךפתוף

״ירש

 הס ה' את יראים אינם אשר האיילים -כי הדעת עיקר היא דעת. ראשית )א(
 שבכתב תירה הקב״ה אביך. מוסר )ב( :והמוהר החכמה בוזים

 :לתורה ונדרים סייגים ועשו שחדשו סופדים דברי כ״י אימתך. אמך. :פה ושבעל
לצואדיך: לגרגרותיך. :זהב עדי של וענקים. חן: של חבור חן. לוית )ג(

:להם תאבה אל תובא. אל :חועאיס חטאים. )ד(

א׳ פרק שבת משנה
 כיצד בחוץ. ארבע שהן ושתים בפנים ארבע שהן שתים השבת .יציאות

העני ברטנורא
 דרי קא נמי והכנסית שבת אצל האמורות לרשות שמרשות הוצאות השבת. יציאות א א פרק

 דררא לישנא הוצאות תנא ולא יציאות דתני והאי לרשות מרשות ומוציא הואיל יציאות
 את ללקוס שנידו הכלי עה איש יצא אל הוצאה דרשינן ומיניה ממקומו. איש יצא אל דכתיב נקש.
 *ברשות בפנים העימד הבית לבעל והכנסה הוצאה התורה מן שתים ארבע. שהן שתים :המן

 שאר בכל כמו שקילה התראתו ועל כרת זדוני ועל השאת שמתו על חייב אלו שתים ושל היחיד

 מלאכות



ו שניי ל^ום בראשית
 לפגים אתית העני פשט בפנים. הבית ובעי בחוץ עומד העני

 ובער חייב העני והוציא מתוכה שנטר או הבית. בער שר ;דו לתוך התן
 או עני של ידו לתוך ןנתן רחוץ ;דו את הבית בעל פשט פטור. הב;ת

 ;דו את העני פשט פטור. והעני חייב הבית בער והכנים מתוכה שנטר
 פטורים. שניהם והוציא לתוכה ,שנתן או מתוכה הב;ת בער ונטר לפנים

 והכנים לתוכה שנתן או מתוכה. העני ונטר לחוץ ;דו את הבית בער פשט
 שיתפזר. עד למנחה סמוך הכפר לפני אדם ישב לא ב :פטורים שניהם

אץ התחילו ואם רדון ולא לאכול ולא לבורסקי ולא" למרחץ אדם ;כנם לא

מפסיקין ברטנורא
 נמשיה שהמלאכה היכא לכתתלה לאסיר כהים היסיפו מדבריהם ארבע. שהי : שכת של מלאכית

 העושה ה׳ מצות מכל אחת בעשותה שנאמר פעורים שעשאוה דשנים מניח וזה עוקר זה שנים ע״י
 שעשאוה שנים חייב שעשאה יחיד אמרינן שבת של מלאכות ככל וכן מקצתה העושה ולא כולה. את

 כרשות כחוץ העומד לעני והכנסה הוצאה התורה מן שתים כחוץ, ארבע שהן ושתים : פטורים
 העני פשט מניה: וזה עוקר כשזה לכתהלה לאסור שתים הוסיפו מדבריהם ארבע. שהן : הרבים

 ועשיר עני בלשון הוצאה נקט ולהכי מבעה״ב ככרות בו שמקבל הסל או קיפה ובתוכה ידו. את
 בעל של ידו לתוך ונתן : עליה יהייבין אסורה בעבירה הכאה דמצוה קמ״ל אורחיה דאגב

 והניח החפץ והוציא. מתוכה שנטל או :ברה״י והנחה מיה״ר עקירה ליה דעביד הבית.
 לעומד התורה מן שתיס והרי שלימה מלאכה שעשה חייב. העני 1 והנחה עקירה דעביד ברה״ר

 בו שיהיה כמקים והנחה טפחים ד׳ על טפחים ד׳ בו שיהיה ממקום עקירה דבעינן ע״ג ואף בחוץ
 של דידו בש״ס אמרינן ד׳ על ד׳ שיהיה מקום בה אין הבית ובעל העני דיד וליכא ד׳ על ד׳

 : הרכה גדולים ואפילו חפצים ממנה וליטול בה להניח עשויה שהיא כיון ד׳ על כד׳ השובה אדם
 חייב. הבית בעל ובו׳ בעה״ב פשט :עכד מידי לאו דהא גמור ומותר פטור פטור. ובעה״ב

 בעל ונטל :מר״ה עקירה העני דעביד ובו׳. העני פשט :כפנים לעומד התורה מן שתים הרי
 לתוכה. שנתן או :היחיד ברשות הנחה הבית בטל 'ליה דעכיד בפנים והניח מתיכה. הבית
 עשה שלא פטורים. שניהם :ברה״ר והניח העני והוציא. מרה״י: עקירה כעה״ב ליה דעכיד

 מלאכה לעשית עצמו בפני א׳ כל יביאו שלא כן לעשית אסורים אבל שלימה מלאכה מהם אחד סיס
 א׳ לכל ב׳ חשיב דלת והא בפנים לבעה״ב וא׳ בחוץ לעני אחת מדבריהם שתים הרי בשבת שלימה
 תחילת שהן עקירית אלא חשיב דלא משוס לבעה״ב והנחה לעני הנחה לבעה׳ב ועקירה לעני שקירה

 אדם ישב לא ב •קחשיב לא המלאכה סיף שהן הנחות אכל יגמרגה שמא למיהש ואיכא המלאכה
 דדמי ויצא ישכח שמא וכו׳ במחטו החייט יצא לא למתני דבעי ומשים בחול ואפי־ הספר. לפני

 הכא להו הכי משוס יתפלל ולא ישכח למנחה סמוך הספר לפני אדם ישב דלא לנזירה
 למנחה. סמוך :בהן ומאריך דשבת מילי מפרש והדר ברישא להו ותני פסיק מלייהו דזוטרין ואיידי
 שעונתה ואע״פ שביעית שעה מתחלת היינו למנחה וסמיך ולמעלה ומקצה שעות משש גדולה •מנחה

 שיתקנו קידם התפלה עונת ותעבור להסתפר שיתחיל אחר ספרים של הזוג ישבר שמא גזירה מריבה
 מקום לבורסקי. ולא : יתעלף שמא למנחת. סמיך למרחץ. אדם יכנס ולא : התספורת ■וישלים
 מלאכתו וימשיך ויתקנם ממקומם יניעם לא אס בעורות וקלקול פסידא חזי דלמא העורות עכיד

 לדין. ולא : בסעודה ימשך שמא קטנה בסעודה אפי׳ לאכול. ולא . התפלה עונת שתעבור עד
 דילמא כלבד הדין לפסוק אלא עליהן נשאר ולא דינין כעלי טענות שמעו שככר דין בגמר אפי׳

 הני מכל בחד התחילו. ואם הדין? תחלת להיות וחוזר לפסוק רוצים שהיו מה ויסתרו חזוטעמא
 זמן שיעבור קודם לגמור כיוס שהות שיש והוא יתפלל ואח״כ יגמור אלא מפסיקין. דאמרינן:אין

 על המתגלח שנותן הסודר הוא כרכיו בין ספרים של מעפורת משיגיח התספורת והתחלת התפלה.
 דמפרשי ואית לכשרו הסמוך הבגד משיפשיט המרחץ והתחלת בגדיו. על השער יפיל שלא כדי ברכיו

כתי את כתיפיו כין משיחגור הבורסקיס והתחלת בגדיו, להפשטת ראשון שהוא שעליו הסודר משיסור
 זרועותיו



שני ליום בראשית
 החיט יצא ג :לתפלה מפסיקין .ואין שמע לקריאת מפסי.קין מפםי.קץי

 .יפלה .ולא בקולמוסו הלבלר ולא ויצא ישבח שמא לחשכה סמוך במחטו
 קוראיה תינוקות היכן רואה החזן אמרו הנהבאמת לאור יקרא ולא כליו את

 :הרגל״עבץח כפני הזכה .עם הזב יאכל לא בו ביוצא .יקקא לא הוא אבל
 כשעלו גוריון בן חזקיה בן חנניה *עלית שאמרו ההלכות מן ואלו ד

כי גזרו דברים עשר ו׳שמונה הלל בית על שמאי בית ורבו נמנו לבקרו

ביום ברטנורא
 הדיינץ משיתעטפו הדין והתחלת ידיו. משיטול אכילה והתחלת בעורות, להתעסק כדי זרועותיו

 סמיך אחר דין לפניהם ובא בדין ויושבים מעוטפים היו ואס וביראה באימה לדין לשבת בטליתן
 מלתא שמע. לקריאת מפסיקין : בטענותס הדין בעלי משפתחו הדין אותו התחלת הויא למנחה

 קבוע דזמנה שמע לקריאת תורתן מפשיקין בתורה העוסקים חברים קאמר והכי נקט אחריתי
 כנין אלא ול״ש דאורייתא קבוע זמן לה שאין לתפלה. מפסיקין ואין :ובקומך ובשכבך דכתיב

 שכן כל לאומנתינו תורחינו מפסיקים ואני הואיל אנו אבל אומניתן שתורתן וחביריו יוחאי בן ר״ש
 יהימן ויצא ישכח שמא בבגדו לו תחובה אפי׳ במחטו. החייט יצא לא ג :לתפלה שנפסיק

 :משתחשך ויצא. ישבח שמא : לשוק כשיוצאין בבגדיו לתיהבן האומנין שדרך חייב אומנתו דרך
 מבער כליו. את יפלה ולא : הסיפריס כדרך אזניו אחירי התחיב בקילטוסו. :השופר הלבלר.

 להביא הנר יטה שמא בספר הנר. למור יקרא ולא :פליתי הקדש בערתי תרגיס מבגדיו כניס
 קישת ושלש שתים גבוה הנר היה ואפי׳ בשבת מבעירו ונמצא יפה שידליק כדי הפתילה לפי השמן
 שא־נו חשוב אדם הוא אס או לשמרו אחר אדם עמו יש א״כ אלא הנר לאור לקרות אסור לעולם

 יתחילו מהיכן קורץ. התינוקית מהיכן : תינוקית מלמד החזן. :הנר לתקן לעולם רגיל
 שאיפת הנר לאור רבן לפני קורין והתינוקות יטה שמא גזרינן לא האי כי מיעט ובעיון לקרות

 שפירה הויא לא !׳שמירתן עליו אימת! שאין מפני הפרשה כל יפךא. לא הוא אכל עליהם: רב!
 :עליו אימתה שאין שמירה שמירתה אין לבעלה שומרת דאשה למ"ד איכא נמי טעמא ימהאי

 פי מל ואף זבה• אשתו עם הזב יאכל לא אמרו העבירה מן הרחקה לעשות בו. כיוצא
 וזב בכרת שהיא זבה לבעול יבא מתיחדיס שהם שמתיך עבירה. ה״גל מפני :טמאים ששניהם

 הכי אפילי עבירה הרגל לידי יבואו לא "־דאי למימר ואיכא להן קשה שהתשמיש נקט לרבותא וזבה
 : במתניתין דתנן הנר לאור קורין ואין פולין אין ההלכות. טן אלו ו ד ג זה טס זה יאכלו לא

 ד״ת כסותרים נראים שדבריו יחזקאל ספר לגנוז חכמים שבקשו חזקיה. בן חנניה כעליית
 ישראל הא אכלי דלא הוא כהניס הכהניס יאכלו לא הבהמה ומן העיף מן וטרפה נבלה כל כגון

 בעליה חזקיה בן הנניא ונטמן בתורה זה קרבן נרמז היכן בחדש בשבטה תמשה וכן וכגון אכלי
 למנין ועמדו וב״ה ב״ש שנחלקו ביום. בו גזרו דברים וי״ח :יחזקאל ספר ופירש שם וישב
 הן ואלי בש״ס להו מייתי דברים י״ח יכלהו להטות רבים אחרי כדכתיב כמותם ופסקו ב״ש ורבו

 ופיפל לטומאה שני גופו נמשה שיהא גזרו לטומאה שני או לטומאה ראשון שהוא אוכל האוכל
 והשותה שני ואוכל ין ראש אוכל אוכל גזירות ב׳ אלו הרי בתרומה פוסל ששני במגמו החרימה את

 במי דגמר יטעמא ג׳ הרי התרומה את ופישל לטימאה פני ג״כ נעשה טמאים משקין
 להר זפסיל בפיו טמאים שהאוכלים בעוד בפומיה דתרומה משקין ושדי טמאים אוכלין דאכיל דזמנין
 הבה מל וגזרי להו ופסיל בפיו דתרומה אוכלין שדי בפיו ובמודן טמאים משקץ דשתה יזמנין
 ראש• מל שנפלו גמור טהור ומל שאובים במים ביום בו מטימאתי שטבל לאחר ורובו ראשו

 סובליי שהיו לפי אדם לטמא הני מל טומאה דגזור וטממא גזרות ה׳ הרי שאיבין מיס לונין ג׳
 וטשאום התחילו המיס סרחון להעביר שאובים מיס כן אחר עליהן נותנין והיו סרוחין מערות כמי
 דלמא טימאה עליהם וגזרו עמדו מטהרים שאיביס המיס אלא מטהרים המערות מי לא לומר קבע
 את פוסלים הקודש כתבי של הספרים שיהא הו׳ הגזרה בשאיביס. וטבלי מקוה תורת לבטולי אתו

 כיו! קדש והאי קדש האי אמרי תורה ספר אצל דתרומה איכלין מצניעין היו שבתחלה במגע התרומה
הספרית את מפסידים היו האוכלין אגל ההצייין שהעכברים פשידא לידי ספרים אתו דקא דחזי

 גז*ו



ז שגי ליום בראשית
 כדי אלא וכרשיגים וסממנים דיו שורץ אין אומרים שמאי בית ה :בלם

 גותנין אץ אומרים שמא• בית י מתירין: הלל ובית יום מבעוד שיגורו
 הצמר את ולא יום מבעוד שיהבילו בדי אלא התנור לתיך פשתן של אונין

 אין אומרים שמאי בית מתירץ• הלל ובית העין 'שיקלוט כדי אלא ליורה

ובית יום מבעוד שיצודו כדי אלא ודגים ועופות ה;ה מצודות פורשץ

הלל ברטנורא
 גזרו הז׳ והנזירה התרומה. את סוסליס במגען וכתובים נביאים תורה דהיינו הספרים שיהיו גזרו

 וגנאי הסניפת במקום בבשרו ונוגעות הן עסקניות שהידים מפני התרומה את שפוסלות ידים סתם טל
 במשקין שנטמאו האוכלין הק׳ והגזירה אוכליה. על נמאסת והיא מזוהמות בידים בה יגע אס לתרומה

 האוכלין את שיטמאו המשקין טל גזרו נטילה קודם בהן שנגעו ידים מהמת נטמאו המשקים שאותן
 הבאים משקין משים גזירה תחלה להיות המשקין את מטמאין התרומה את הפוסלין הדברים שכל

 תחנה להיות משקין טימאת בכל דגזור והאי מדאורייתא ראשיניס שהם בהן דאשכהן פרץ מהמת
 במשקין רבנן דההמור טעמא היינו שרץ מה.ת הבאים אוכלין משים גזירה באזכלין נמי גזור ולא

 האוכלין כמו טומאה קבלת לידי להביאן הכשר תיקון צריכין שאינן טומאה לקבל דעלולין ■משים
 המשקי; שנטמאו במפקין שנטמאו כלים הט׳ והגזירה טומאה. לקבל להכשירן מיס נתינת שצריכין

 ין מקבל וכלים אדם שאין וכלים אדם לטמא יכולים אין ומדאורייתא לטומאה ראשון שהם בשרץ
 שיטמאו עלייהו גזור ורבנן ראשונים שהם בשרץ שנטמאו ממשקין ולא הטומאה מאב אלא טימאה

 מדאורייתא. כלים ומטמאין הטומאה אב שהן רגליו ומיהי רוקו שהן וזבה דזב משקה משים גזירה כלים
 בנדה מטמאה יומא בת שתינוקת שנולדה מיום כלומר מעריסתן נדות כותיס בנות שיהיו הי׳ והגזירה
 שיהיו הייא והגזירה רבנן, בהו גזור הילכך להו מפרשי לא חזיין וכי זה מדרש להי לית וכיתייס

 אין אבל טפח בהקיפו ויש הבקר מלמד והוא המרדע בעובי הטומאה את מביאין המטלטלין כל
 טפח בהקיפן שיש המטלטלים כל טל רבנן גזרו מטפח פחות אהל אין התורה שמן ואע״פ טפח בשביו

 מי אטו גזירה אהל טימאת להם מביאין הכלים על א׳ וראשן המת על האהיל א׳ ראשן שאס
 המשקין בגת לדרכן ענבים הבוצר הי׳ב והגזירה התורה. מן הטומאה את שמביא טפח בעוביו שיש

 יבצור שמא גזירה ליה ניחא ולא לאבוד שהולך ואע׳פ טומאה לקבל מכשירין בצירה בשעת מהן היוצא
 והגזירה התורה. מן ומכשיר לאבוד הולך אינו שהרי מהן היוצא במשקה ליה ניחא דאז מזופפות בקופות

 תרימה משוס גזירה וקטניות תבואה כגון כלה שזרעו בדבר ואפי' תרומה תרומה גדולי שיהיו הי״ג
 טמאה תרומה היא והרי הראשון בשמה שתהא וגזור לזרעה ובא באכילה שאסורה כהן ביד טמאה

 בדרך לי שהחשיך מי הי״ד והגזירה בטומאה. למיכלה ואתי זריעה זמן עד לה משהו דלמא דחיישינן
 לאור קורין ואין פולין אין והט׳ז הט״ו והגזירה מד״א. פחית פחות יטלטלנו ולא לעכו״ס כיסו ניתן
 וכלהו בנותיהן ועל יינן ועל שמנן ועל עכו׳ס של פתן על גזרו הי׳ז והגזירה במתגיתין. דתנן הנר

 בנותיהן משוס יינן ועל יינן משוס שמנן ועל שמנן משים פתן על גזרו כדאמרינן הוא חדא גזירה
 עכו״ם תינוק על גזרו הי״ח והגזירה עכומ״ז. משוס כלומר ד״א משיס בנותיהן ועל

 דיו. שורין אין ה • זכור במשכב אצלו רגיל ישראל תינוק יהא שלא כדי בזיב' מסמא שיהא
 אותן לשרות ורגילים בהמה מאכל וכרשינים. :לצבע וסממנים. :לכתיבה דיו מהם שפסק

 כלסי שביתת על מוזהר אדם ב״ש וסברי ויצו״ש ובלע׳ז כר־שנ״ה בערבי להם וקורין תחלה במים
 וגר מצידות פירשין דאין טעמא והיינו אונין נותנין דאין טעמא והיינו בהמתו שביתת על כמו

 מצוהי איני ושוב לכלים אפקיריה בדמפקר ב״ש בהו דמודו כירה שע״ג וקדרה בשבת הדולק
 דסברי בשבת זהולכין נשורין שהם אעיפ יום מבעוד המיס משנתן מתירין. וב״ה :שביתתן על
 אונין: ו :כלים שביתת על לא אבל חיים בעלי צער בה דאית מוזהר אדס בהמתו שביתת על

 ההבלז בהם שיעלה שיתחמחו שיהבילו. : ומתלבניס בתנור אותן וניתנין מכיפץ פשחן של אגודות
 לתחן מתירין. וב״ה :מבע״י הצבע שתקליט העין. את שיקלוט בדי אלא : צבעים של ־־יודה.

 תחתיה ים שאם האש מן עקירה ביורה אלא ב״ה שרו ולא הלילה כל קילטת ותהא מבפ״י לאמו
בטיט ומוחה סתימה היורה שתהא נמי וצריך בגחלים יחתה שמא גזירה אסיר בשבת ׳אש

 וזירם



שני ליום בראשית
 עמר טוענץ ואץ לנגדי. מוברין אין אומרים שמאי בית ז מתירין: הלל
 ב\ת ח :מתירין הלל וביה קרוב למקום שעיע בדי אלא עליו מגביהין ואין

 בדי אלא נכרי. לכובס כלים וליא לעבדן עורות נותנין אין אומרים שמאי
 שמעון רבן אמר ט השמש: עם מתירין הלל בית ובבין יום מבעוד שיעשו

 שלשה נכרי לכובס לבן כלי נותנים שהיו אבא בית היו נוהגין גמליאל בן
 * ועגול'הגח הבד בית קורות שטוענין ואלו אלו וישוין לשבת קודם ימים

 פת נותנין אין יום. מבעוד שיצולו כדי אלא וביצה בצל בשר צולין אץ י
 מבעוד שיכןךמופניה כדי אלא גחלים גבי על חררה ולא חשכה עם לתנור

 יאמשלשלין נ שלה התחתון שיקרום כרי אומר אליעזר י יבי יום.
 המוקד בית במדורת האור את 'ומאחיזין חשכה עם בתנור הפסח אח

4שהוא כל בפחמין אומר יהודה רבי ברבן. האור שתאחוז כדי ובגכולץ

ברטגורא
 ולא :החמיר על עמו. טיענין ולא ז ז מגבל משוס וחייב בשבת בה ויהפך יניס שמא גזירה

 שיגיע כדי אלא בשבת: המשאוי להיליך כמסייעו דההזי כתיפי סל משאוי עליו, מנמהין
 וב״ה :מס מבעוד שס להניע שיוכל קרוב להוליכו שרוצה המקום שיהא כלומר קרוב. למקום

 עם טתירין : העורות מעבד לעבדן. ה :יום מבעוד ביתו מפתה שיצא כדי מ־ירין.

 שלשה וצריך לכבסו קשה שהיא לבן. כלי ט : שהבקע קודם הארץ על שהחמה בעוד השמש.
 ד השמש עס שמתירין הלל כבית אלא נמליאל בן כר״ש הנכה ואין כב״ש עצמן על ומהמירין ימיס

 סיענק הזיתים שטחנו לאחר הבד בית בקירות יום מבעוד הזיתים את שטידנין. וביה: ביש ושוק.
 קרי דנת ;נך הגת. ועיגולי : השבת כל מאליו והולך זב והמשקה כבדים קורות עליהס
 ליכא בשבת להו עביד נמי דאי משוס לב״ה ב״ש מודי ובהא בעיגול עשויין עמן דפין שהיו טגילין

 ברגל אותן דורכין בעניים וכן ברחיס תחלה שטיחנן עד זיתיס גבי טל קירה נותנין דאין חטאת חיוב
 לדש: דמי לא הלכך השתא כי שפיר נפיק דלא אלא ממילא נפיק משקה כמי קירה ובלאי תחלה

 שמא למיגזור ליכא ותו לאקילה ראוי הוא ובכך משול שליש והוא דרוסאי בן כמאכל ישיצולו, כך י
 כלפי שהם פגיה. :הריס כמו עישין אפיה תחלה שקרמו. : רצפים עיגת חדרה. : בנחלים יהתה
 שקרמו קידם תחלה נאפ׳ דהוא התנור להרס המדיבק התחתון שיקרום כדי :התניר יאויר

 הפסח. את משלשליץ יא :אליעזר כרבי הלכה אין סני ובהכי התנור אויר שכלפי הסניס
 דבפלמא• ואפ״ג חשיבה. עם :משלשלין תני להכי לתוכו הצלי ומירידין למעלה פיהם שלהס התנורים

 בנחלים: לאחתויי אתי ולא אהדדי ומדכרי הס זריזין הבורה דבני רי הכא כדאמרן צילין אין
 להבעירם הכהניס יבאו שמא חיישינן ולא המוקד בית מדורות של בעצים שעט האור. אה ומאהיזיז

 המיל מדורה בה שמסקין בעזרה היתה נדולה לשכה המוקד.; בית :הן זריזין רהנהניס
 להעביר אדם צריך ובגבוליץ. : שיש של הרצפה על יחפים שהולכים לפי פס מתחממים הנהנים
 מאליה עולה שלהבת שתהא כדי ברובן וכמה ברובן. האור שהאחוז כדי :יום מבעוד מדו־תו

 ביס דמדורות היכא כי שהיא. כל בפחמים אף :להבעירה תחתיה דקין לקכמין צריכה ואינה
 להאחז צריך ואינו אדם לכל מקילינן פחמים במדורות כן כמו לכהניס המוקד בבית מקילק המוקד

 כד״י והלכה בהו לאחתזיי אתי ולא והולכות כבה להיות דרכס שאין שהוא כל אלא האור בהן
: עליה דפליג מאן דליכא

ע״א י״ג דף שבת גמרא

 עם ©תישן מה נדה לתו אירעיא בו׳ הזבה עם הזב יאבל לא
בעלה רש*'

 הזה בזמן או מהרה ממום למיחם דל-נא טמא כהוא בגין בעלה. עם שתישן
שחק



ח שני ליום בראשית
 אל ייח( לחזקאל שמע תא בבגדה והיא בבגדו הוא בעלה

 ואת .ישראל בית גלולי אל נשיא לא ועיניו אכל לא ההרים
 אשה מקיש יקרב לא נדה אשה ואל טמא לא רעהו אשת

 בבגיה והיא בבגדו הוא רעהו אשת מה רעהו לאשת נדה
 דבי תני :אסור בבגדה והיא בבגדו הוא נדה אשה אף אסור

 הרבה וקרא הרבה ששנה אחד בתלמיד מעשה אליהו
 תפליו נוטלת אשתו והיתה בהציימיו ומת הרבה ת״ה ושמש

 כתיב להם .ואמרה מדרשות ובבתי כנסיות בבתי ומחזירתן
 הרבה שישנה בעלי ימיף ואורך הייף הוא כי ל׳( )דניים בתורה

 ולא ;מיו בחצי מת מה מפני הרבה ת״ח ושמש הרבה וקרא
 מספרת והיתה אצלה נתארהתי פ־א דבר מהזירה אדם היה

 הוא מה נדותיך בימי בתי לה אמרתי מאורע אותו בל לי
 בימי בי נגע לא קטנה באצבע אפילו היו לי אמרה אצליך

 בשר בקרוב עמי דשן עמי ושתה אבל אצליך מהו ליבומך
 ם המק■ ברוך לה אמרתי אחר דבר על דעתו על עלתה ולא

 "ח( )ייק-א תוריה אמרה שהרי לתורה פנים נשא שלא שהרגו
 אמר דימי רב אתא כי תקרב לא טמאתה בנית אשה ואל

יוסף בר יצחק רבי אמר אמרי במערבא הואי, חדא מטה
:לבינה בינו מפסיק סינר

 הכירא דאיכא כיון דלמא או עבירה להרגל חיישינן מי מהרה בו שאין
 נתפרנס, שלא ליה מפר׳ הנשרפין הן בפ׳אלו אכל. לא ההרים אל דכיר: מדכר
 לן דאסר כו', רעהו אשת מה צדיק: שהיה לפי לכך הוצרך שלא אבות בזנות

 המשגה סתומות להסבירו ת״ח. ושימש :אמך בן מאחיך בקדושין התורה מן יחוד
 ליבוניך. ראשונה: ראייה של שבעה כל נדותץ. תלמיד: הנקרא והוא וטעמיה

 לבדיקה לבניס לובש' להיות וצריכה משפסקה נקיים ז׳ שפופרת זבה כגון
 לטבילה במים שתבא ועד טומאתה. כנדת ספירותיה: ותסתור הראה שמא
 חרא מטה :במיס שתבא עד תהא בהויתה בנדתה מתהיה דמרביגן בנדתה היא

 פורצייל״ט סינר. :בהכי דשרי וסבר הואי בשר קירוב ולא רחבה הראי.
ולמטה: ממתנים ומגיע בו חוגרת שהיא



שני ליום בראשית
ע״א י׳ רף כההדמה זוהר

 ז^ת מי וגרמה המדבר מן עולה זאת טי ג׳( )שיד ואמר אלעזר רבי פתה
חך*. וקשידא חרא בחבורא עלמין דתרין קדושץ דתרין* כללא

 ביארת ואתחבךא מ״י קדשים קרש דהא קדשץ. קרש למהר ממש ערלה
 ירתא המרבד מן דהא המדבר מן קרש^קדש־ם. דאיהי ערלה למהר בנץ

 אטי דאת כמה עולה איתי המדבר מן תו לחופה. ולמיעל כלה למהר
 ותגתן עולה. איהי בשפוון דלהישו מרבד בההוא נאוה וטדבלך יס סם

 המכים האלוהים הם אלה האלה האדירים האלרים 6 א׳ )ששואל דכתיב מאי

במדבר הוא בריף קדשא לרן דעבד ומכל במדבר. מכה בכל מצרים את
 ה( )שיי אמד דאת כמא לדבורא במדבר אלא הוה בישובא והא הוה ■

 המדבר מן ערלה הכי אוף הרים. טמןיבר ל׳ה( )תחלים וכתיב נאוה ומדברך
 ' גדפידאימא. ועא_לתבין איהיסלקת דפומא מלה בההיא ודאי מן'המדבר

 סלקא יתיך' דעמאקדישא. ךיש;יהו יעל ושדיא גחתא בדבורא ולבתר

 למאריה לברכא ליה אית בצפרא גשקאש בר כד בשדותא דהא בדבורא
 נמלא קדמא* חסידיי עבדי הוו הכי מכך". היך וי.1ע דפקח בשעתא

 .וקיימי .ידייהו אסחן בליל;א דאתערו ובזמגא קמייהו. יהבי הוו ךט\א
 בליגות כדין ^קרי' 'תרגגולא וכד קריאתה.' יעל ומברכי בארדץתא ולעאן
 דעק בגגתא צדיקיךא עם אשתכח הוא ברייך קדשא וכדין ממש.' ליליא
 ש'עתא.'בגץ כל וכן ומברכין. ומזוהמות. מסואבות. בידין לברכא ואסיר

פלחא דרוחיה מניה."ובשעתא* פךהא גאיס^רודדה גש דבשעתאךבר

 בלא בהו לבךכא ואסיר לון ומסאב ;דרי על ושתא זמין מסאבא מגיהירוחא ׳
 ולא מניה תחיה פרח ולא גאים ךלא ביטטא הכייהא אי תימא ואי גמילה.
 יקרא ולא .יברך לא הכסא לבית עאל וכד מסאבא. רוחא עליה שקא

 אעץ בגי^רמלובלכין תימא ואי ןדרי• ך!םחי עדי מלהיחךא אפילו בתורה

 לא'ך 'משיחין דלא עלמא' לבגי אלא/יוי אתלכלכח במה הכי'הוא לאו

 אית חרא רוחא עלמא. מהקיןמא על :דעי ולא דמריהרן מקרא :דעין
לכלוכא'וטנופא. מההוא ואתהני תמן דשייא הכסאקעלטא בית בכל

: : גש דבר דידוי אצבען' איגון י על 'שךי ומיד

יוסף מושר
מאיר דר׳ מרגניתא

 מעולם לפרוש וסופו לאדם הנאה מה

מאורהלחשיבה. למות. מחיים לעולם.

 מאור ומרה. ^ינהךתקה ^ה משקה

 ^ת;קים ממטעמים לרמהוהילעה. .מתוק
לטעם

פסוקה הלכה

ואילך ש״א מסיטן או״ח יש״ע טור

 קר^ת לקרות צייר = רל;ת.חש־3
 י־ בתויה! ?הם 18? ?ט^שים ?טע
בו נבנם ואינו בעירו ה?;.?.ת בית לו ;?;ש

להתפלל



ש ליום בראשית
 לו גלות וגורם רע שכן נקרא להתפלל עפר.כמה לחבוק מחבוק^אה עפר• לטעם

כלבו־ שןכוין צריך המתפלל יי ולבניו: ־” ־
וקשוב בשפתיו המלות'שמוציא פירוש

 ב^!ה ,נפש. בפחי מהעולם תיאו עשירים
 .פטה ?תקלה. עליהם חכמתם רדתה חכמים
 כמה לתקלה. היתהגבורתסעליהם לבורים
 נאים כמה בבניהם. ש^חו לא בנים מגילי

לא ,זקנים .כמה לר/קלה. עליהם הם י נר ה,יה

 בחפתן. נקצצו בחורים כ_טה יבור. ראו
 קביאו שהוא' ממאכל לאכול הגאה מה וכי

 לאדם שמביאה משמחה מרבים. לדינים
 גורב שהוא טמלבוש 'הרבה• לדאגות
 למכאובים שגורם מרבות.מהרהור לפגיעות

 למיתה שגורמת מתוקה משנה מרבים.

 'הרבה. זכיות מאבד שהוא מחטא משונה.

 הךבה.איזהו פרנסות שמקפחות ■מתרעומות
 העבירות י מן המתרחק הבא העולם בן

 רקעומהכיעור ומלשון ומלצנות ולהרהור
 מצות רודבי רש מצות והטקי״ים והדומים

עיון ושומר א החב ימן ומתרחק אמתתה על

 המדושבות כל תסיר כנגדו שכינה כאלו

 מחשבתווכונתו שהשאר עד אותו המורדות
 'מדבר היק איו כי ויחשוב ז$ה'בתפלתו

 דבריו מסדר ה,יה ודם בשר מלך לפני
 י,כשל.קלוחומ\לכני לבל יפה בהם ומכוין

 דו* ברוך הקדוש המלכים מלכי מלך
 לר תבא ואם המחשבות כלי חוקר שהוא

 עד ישתוק ההפלה בתוך אחרה מחשבה
 בדברים וצריך'שיקשוב המחשיבה שתתבטל

 לאביו אותו ומכונים הלב המכניעים
שישיבךם בדברים .יחשוב ולא שלשמים

 הקרבן במקום היא התפלה יי :ראש .קלות
 בכיונח הקךין דוגמת שתהא צריך ולכך

 מסשכה כמו אחרת מחשכה' יה יערב לא:ו

 דעבודה דומןא ומעומד כקדשים שפוקלת
 אהד 'שבל הקרבנות י כמו מקום וקביעות

ושלא דמיו ומתן לשחיטתו מקומו קבוע
הקרוש .לפני תיו יעונו ומתוודהיעל הפלה

:תשובה ועושה הוא ברוך
 שקיו וראוי הקיר לבין בינו פוסלת שחציצה .דקרבן דומיא הקיר לבין בינו דבר עחוץ

 על לב/בז ,יכול ארם שאקבל אלא כהונה בגדי כגון לתפלה מיוחךים נאים מלבושים לו
 לא'ישיח י נקיות: משום לתפלה מיוחדים מכנסים לו שיהיה הוא טוב מקום ומיל זה

 מנשוא עונו וגדול חוטא הוא שחי ואם התפלה חוזר צבור ששליח בשעה חולין שיחת
נ צבור השליח עם קרושה שאומר בש,עה רגליו לברן טוב :!בו וגועריין

תורה ג יום בראשית
 ראשונה הח דמילוי ה כנכד שהס אלו פסוקים חששה בקריאת יבוין

שעברה. משבת ” נפש תוספת בו להשאיר ב״ן דשם

 מזריע עשב דשא הארץ תדשא אלוהים ראטר "א
על־ זרעו־־בו אשר למיצו פת עשה פרי עץ $*ע

הארץ רש״י
 היה ולא דשא לשון עשב ולא עשב ל׳ דשא לא עשב. הארץ תדשא )יא(
 עשב נקרא לעצמו אחד כל מחילקין דשח*ס שמיני הארץ חעשיב לומר המקרא לשין

 כשהיא בעשבים הארץ לבישת היא דשא שלשון סליני דשא לומר למדבר לשק ואין פליני
 נקרא לע׳ז בלשון עשבים לביש יתתכסה תתמלא הארץ. הדשא :בדשאים מתמלאת

 זרע. מזריע :עשב נקרא לעצמו שורש וכל בערבוביא כילן )גראדנט( דשאארברי״ץ
 הפרי כעעס העץ טעם שיהיה פר? עץ : אחר במקום ממנו לזרוע זרע בו שיגדל

 כשנתקלל לפיכך פרי העץ ולא פרי עושה ועץ וגל הארץ ותיצא אלא כן עשתה לא והיא
זרעו אשר :ודו״ק( אינו ס״א )ינתקללה עינה על היא גס נפקדה עונו על אדס

 בו

כ



שלישי ליום בראשית

 ה זיע דבר עשבא דתאה ארעא תדאית ץ .ואמר : ויהי־כן הארץ

 י 1? ודוה ארעא על ביה זרעיה בר די לזניה פרין עבד פרין אילן מזדרע

 ועץ זרעלמצהו מזרחן עשב השיא הארץ ותוצא ע
 כי" אלהים וירא למינהו זרעו־בו א&ר עשה־פרי

 ןאילן לזנוהי מזדרע זרעיה דבר עשבא דתאה ארעא ואפקת * טוב

 רדיי"״ע/כיג !בט ארי יי וחזא לזנוהי כיה .זרעיה דבר פירין עבד
 הליתא• יום צפר והווה רמש .והיה :שלישי ם1י רהי־בקר

 הרכזים ברקיע מארת יהי' אלהים ראמר יד פ

 ולמהגרים לאתת והיו הלילה ובין היום בין להבדיל

 לאפרשא דשמ^א ברקיעא נהורץ ן1ןה ץ ואמר ז ושנים ולימים

 :ושנץ יומין בהון ולטמנן ולזמנין לאתין ויהון \יליא ובין יטמא בין

 על״־האךץ להאיר השמים בר^יע למאורת והיו טי
* כן והוח ארעא על לאגהרא דשמיא ברקיעא לנהורין ויהון נ כן“ויהי

רש״י

 וגר/ הארץ ותוצא )יב( אותי: כשניטעין צימח האילן שמהן פרי כל גרעיני הן בו.
 ונשאור״ו כך על האילנות שנצטוו שמעו יצווייהן בדשחין למינהו נאמר שלא אע׳יפ

 נבראו ראשון מיום מארתוגו/ יהי חולין:)יד( בשחיטת באגדה כדמפרש בעצמן
 וכל ראשין ביום נבראו וארץ שמיס תולדות כל וכן ברקיע להתלות עליהם צוה וברביעי

 ה׳ארץ ואת תולדותיהם לרבות השמים את שכתוב הוא עליו שנגזר ביום נקבע ואחד אחד
 אסכרה ליפול מארה יוס שהוא על כתיב וי״ו חסר מארת. יהי :תולדותיה לרבות

 להבדיל בתינוקות: תפול שלא אסכרה על מתענים היו בד' ששנינו הוא בתינוקות
 בראשית ימי בג'( )נ״א בשבעת אבל הראשון האור משנגנז הלילה. וכין היום בין

 כשהמאורות לאותות. :והיו בלילה ובין ביום בין יחד שניהם הראשונים והחושך האור שמשו
 בעשותכס וגו' תחתו אל השמים מאותות י( )ירמיה שנא׳ לעולם הוא רע סי׳ לקין
 העתיד שס על ולמועדים. :הפורענות מן לדאוג צריכין אתם אין הקב״ה רצץ

 שמיש ולמים. הלבנה: למולד נמנים והס המועדות על להצטוות ישראל שעתידים
 )נ״א ימים שס״ה לסוך ושנים. שלם: יום הרי חציו הלבנה ושמיש יום חצי החמה
 שס״ה והוא )ס״א שנה והוא אותם המשרתים מזלות בי"ב מהלכן יגמרו יום( ורביע

והרו )טו( הראשון: כמהלכן בגלגל לסבב שניה פעם ומתחילים וחוזרים יוס( ורביע יום
:לעולם שיאירו ישמשו זאת עוד למאורות.



שלישי ליום בראשית
מ״ב סימן ישעיה נביאים

 לאיים נהרות ושמתי אוביש וכל־עשבם וגבהות הרים אחריב א
 יאשר איבש עסביהיוז וכל טוךין.ורמן אחריב :אוביש ואגמים

 בנתיבות ידעו לא בדרך עררים והולכתי ב :איקש לנגון.ואגמין נדרין
 למישור ומע"קשים לאור לפניהם מחשיך אשים אדריכם לא;יךעו

 כסמן ךדטין ישראל לבית :'ואדבר עזבתים ולא עשיתם הדברים אלה
 לנחיר קרטיהוןזקבל. אשוי אדרבנון אליפו דלא בש־בילין .ידעו דלא באורח

 אתיר נסגו ג :ארחיקנץ ולא אעכךנון פתנמןא אלץ למשרא .וכפלא
 אלהינו: אתם למפכה האמרים הבטחיסבפסל ב^א יבשו

 אתון מתכא לצלם דאמרין כוכמא פלחי בהתא יבהתון לאחורא ;סתחרון
 רשישא י לראות: והעררים"הביטו שמעו החרשים יי מעותגא:

 ן1ל.ב עינין הלא בסטן דאנון וחימא שטעו לבון אודניין הלא כחרשין דאנון

 מי אשלח' כמלאכי וחרש אם־-עבךי כי עיור מי ה :וחזו אסתבלו
 יתובון"רשישא"הקרון אם הלא יהרה: כעבד ןעוך במשלם עור

 לאשתלטא עתידין רשיעיא אלא עליהון שלחית דנבל והןב״א עבדי

:ד;י עבתא .יתקרון ןתובון אם קרם חוביהון פורענות
המסורה ע״ם כצ׳ל •

רש׳ל

 :יובש ל׳ .אוביש :עליהם הנלוים .עשבם ובל :ושלעוניס שרים .וגבעות הרים )א(
 :העקומות דרכיהם .ומעקשים :הכה עד עוריס שהיו ישראל .והולכתי )ב(

 אני אשר .כמלאכי :שבכולכם חרש הוא .עבדי אם כי )ה( :אעשה .עשיתם
 יסוריו קבל כבר בכס עור שהיה מי .כמשולם עור מי :נביאות להנבא שונה

:ה׳ כעבד נחשב הוא ועתה ותשלומיו

א׳ משלי כתובים

 'חנם: לנרי נצפנה לדם נארבה אתנו לבה אם־ץאמרו *
 כשאול נבלעם ב :מבן לזכי נקשי לדמא .כקטון עמכא אתא .;מרו; אין

היך מום \לךלא לחיי קשיול ר:נכלענון1ב כילדי ותמימים חיים

נחתי
רש״י

 צפינתס .חנם לנקי :מארב ל׳ .נצפנה :דם לשפוך . לדם נארבה )א(
 :שלמים כשהם .ותמימים :הג^ את הבולע .כשאול )ב( :חנם הוא לנקי

גורלך



שלישי ליום בראשית
 עיתרא כל :שרד בתינו נמלא נמצא ר ק י כל־הון ג :ניבא נהתי

 כים בתוכנו תפיל גורלך ד : בזתא בתנא ונמלא לטבח .לקרא

 בני ה לבלן: ;הוי חד כיסא בינתגא ארמיה כיסך .לפלגי יהיה אחד

 תזיל לא בךי; :מנתיבתם רגלך מנע אתם בדרך אל-הלך

:שביליהון מן רגלך מנע עמהון בארחא

רש״י

 :שותפות כו׳ א' כיס או תחלוק הלנה אס גורלך. )ד(

א פרק יבמות משנה
 הימם ומן החליצה מן צרותיהן צרותיהן,וצרות פוטרות נשים עשרה חמש א

 בנה ובת בתיאשתו בנו ובת בתו ובת בתו דץ ואלו העולם. סיף עד
 ואחות אמו ואחות מאמו אחותו חמיו ואם חמותו ואם7חמותו בתה ובת

 אלו הרי וכלתו בעולמו היה שלא אחיו ואשת מאמו אחיו' ואשת7 אשתו

 העולם סוף עד היבום ומן החליצה מן צרותיהן וצרות צרותיהן פוטרות

מתרות. צרותיהן אילוניות שנמצאו או נתגךשו או מיאנו או מתו אם וכלן
ואי ברטנורא

 ולו לאחיו נשואה הס מ אחת היתה שאס צרותיהן. פוטרות נשים עשרה חמש א א פרק
 לצריר תקח לא אחותה אל ואשה שנאמר פטירות שתיהן בניס בלא ומת נשיס שתי

 היא אס עליה יבא יבמה שנאמר יבמתו שאפי׳ ללמדך אלא עליה תיל שאין עליה ערותה לגלות
 לצור. ת״ל מנין צרתה היא אלא לי אין כרת בהן שיש עריות לשאר והיה תקיז לא אחותה אל אשה
 בתי ובה בתו : צרתה צרת ולא צרתה ולא היא לא תקח לא דמשמע לצרור ת׳ל מנין צרתה צרה

 ערות דכתיב דכיון אשתו בת היינו מאשתו בהו דאלו כני ובת בהו בת וכן מאניסתו בבתו ובו׳.
 פ״י דאשה קרא מהאי נפיק לא מאניסתו בתי אכל אחר מאיש שנא ילא הימנו ליש ובתה חפה

 כל חמיו. ואם המותר ואם חמותי :בתך בת אי בנך בת מערות נפקא אלא משמע קדושין
 המיתו זה בכלל ויש בתה כת ואת בנה בת את תגלה לא יבהה אשה ערות משוס לו אסורות אנו
 אלא יבוס שאין אמו אחות וכן ומת מאביו לאחיו שנשאת מאמו. אחותו :חמיו ואס חמותי ואס

 נמי הכא האס מן שאין אעפ״י האב הן להלן מה יעקב מבני אחיה אחיה דילפי׳ האב מן באחיו
 בניס בלא ומת אצלו נכרית שהיתה מאביו אחיו ונשאה שמת מאמו. אחיו ואשת : שנא לא

 דכחיב עולמית לו. ואסורה מאמו אחיו אשת תחלה שהיתה לפי לו. ואסורה ליבוס לפניו השלה
 בעולמו. חיה שלא אחיו ואשת האם: מן בין האב מן בי! אחיך ודרשינן אחיך אשת ערות
 אחרת אשה ולו אשתי את שמעון ויכם ליי ושמו מיתה לאחר אח לו ונולד בניס בלא שמת ראובן בגין
 ללוי אסורה לשמעון שנשאת ראובן שאשת לפי פטירות שתיהן לוי לפני שתיהן ונפלו בניס בלא ומת

 בעילס אחת ישיבה להס שהיתה יחדי אחים ישבו כי שנאמר ליי מיביס הכתיב שמיעטה לפי בכרת
 מפח נפלה שפתה ואעפ״י בניס ני שיש אה כאשת עילם איפור לוי על נאסרה ראובן כשמת הלכך
. סורהא רתהצ כך אסורה שהיא וכשס ראובן מחמת לו אסירה בעולמו שהי׳ שמעון יגשיאי
 כגוי פתו. אם וכלן :בנו שמת אחר אפי׳ עולס איפור עליו אסירה וכלתו אחיו ונשאה בנו במת

 'אמה שהשיאה קטנה כיתומה אלא מיאון שאין יאע״ם בו שמיאנה או אחיו מיתת קודם בתו .שמתה
 אין ששוב קטנה בעודה ונתגרשה לאחר אביה שהשיאה כגון אביה בחיי שמיאנה לה משכחת ואחיה
 בחיי יתומת לקמן לה דקרינן במיאון יוצאת אז קטנה בעודה אביה לאחי ונשאת בה רשות ■לאביה

 אשת היתה וכאלו שעות מקח שמקחו אילונית נמצאת אז סמנו נתגרשה אז באחיו מיאנה ואם האב
 שדיי• לה באין מפורשים וסימניה הצאן מן הזכר איל לשון אילוניח. : מתיכחח צרתה מעולם אחיו



יא שלישי ליום בראשית
 אילוניות #נמצאו חמיו ובא□ חמותו ובאם בחמותו לומר ;כול אתה ואי

 העריות מכל אחת או בתו ה;חה צרותיהן. פוטרות כיצד ב :שטיאגו או
 צרחת כך פטורה שבתו *כשם ומת אחרת אשה ולו* לאחיו. נשואה האלו

 כשם ומת אחרת אשה ולו השני לאחיו ונשאת בתו צרת הלכה פטורה.
 מתו אם כיצד מאה. הן אפילו צרתה'פטורה צרת כך *פטורה בתו שצרת

 לאחיו נשואה האלו העריות מכל אחת או* היתהיבתו מתרוח* צרותיהן

 מתרת. צרתה אחיו מת כך ואחר נתגרשה או בתו מתה אחרת. אשה ולו
 עריות שש ג מתעמת: ולא חולצת צרתה מיאנה וא* היכולה'למאן וכל

 אביו ואשת אמו מתירות. צרותיהן לאחרים שנשואות מפני מאלו חמורות
 בית י :מאביו אחיו וא^ת אביו אחי ואשת מאביו אחותו אביו ואחות

 פוסלין שמאי בית חלצו אוסרין. הלל ובית י לאחין הצרות מתירין שמאי
הלל ובית מכשירין שמאי בית נתעמו מכשירין. הלל ובית הכהונה מן

פוסלין ברטנורא

 אינו מקום שאותו כלומר כנשים מפיס שיפולי לה ואין כאיש עבה וקולה סימנים לה ואין כנשים
 שנישאו קודם מאחר ילדו שכבר ובו׳. לומר יבול אתה ואי : הנשים שאר כפרות מגיפה בילט

 דידן ותנא קטנה אלא ממאנת ואין הן גדולות שהרי ליכא נמי ומיאין נינהו אילינית לאו הלכך לאחיו
 ומפותת אביו אנוסת נושא אדם שאין כמ״ד לה סבר צרותיהן שפימרות הנשים בכלל אמו חשיב דלא
 לאחיי אמו שתנשא אפשר הלכה והיא אביו ומפותת אביו אניסת אדם נישא האומר לדברי אבל אביו

 צרותיהן פיטרות נשים ט׳ז ונמצאו ליבום בנה לפני ניפלת אמו נמצאת בניס בלא וכשימות מאביו
 כן■ הוא אלא אח שם ואין לו אסורה שהרי פטורה. שבתו בשם ב : הלכה וכן מהן אחת ואמו

 מותרות ששתיהן אחר אח דיש היכא השני. לאחיו ונישאת בתו צרת הלכה :פטורה צרחה
 בית אחיו בית את דכתיב פטורה והשניה האחת ומתיבמת יביס מצות כאן יש שהרי פטורות ואינן לו

 בלא ומת אחרת אשה ולו בתו צרת את השני אחיו יבם ואס בתים שתי בונה ואין בונה הוא אחד
 :הראשון אחיו נפילת משעת עליו שנאסרה פטורה. בתו שצרת כשם :לפניו ונפלו וחזרו בניס
 : צרתה פוטרת ערוה שצרת פיטרתה שזו פטורה. :האחרת השני אחיו אשת צרתה. צרת כך

 בלא ומת אחרת אשה ולו השלישי לאחיו ונתיבמה בתו של צרתה צרת והלכה אחים מאה, הם ואפי׳
 אינה יבוס זיקת בשעת שהרי להתיבס טותי־ת. צרתה :לעולם וכן זה על אסורות שתיהן בניס

 הואיל אחיו ומת מיאנה, ולא :למאן ויכולה )הערוה( קטנה שהיא למאן. היכולה וכל : צרתה
 ולהתיבס החליצה מן צרתה פוטרת אינה מדרבנן אלא אינה שלה וזיקה מדרבנן אלא אינן קידושיה

 שנשואות :שלהן הומרא היא ומה מאלו. חטורות עריות שש ג : עריה כצרת שנראית אסירה
 צרותיהן :זה אצל נכרים שהן בעליהן מתו ואס מאביו זה של לאחיו להנשא יכולות ואינן לאחרים.
 בר משה ורבינו מאחיו. ליבום לפניו בניפלת אלא אסורה ערוה צרת שאין לזה לינשא מותרות.

 אלו שאין מותרות צרותיהן לפניו ליבם ונפלו בניס בלא ומת לאחיו בעבירה נשאו אס פירש מיימין
 לאחיו להנשא יכולת אינה אמו. : עריות באותן לאחיו תופסין קדושין היו ולא הואיל ערוה צרות

 אלא הלכה כן שאין פירשתי ולעיל אסורה אביו שאטסת האומר לדברי האב אשת לו היא שהרי מאביו
 לו שהיו מאביו. אחיו ואשת אביו אשת :מאביו לאחיו להנשא יכולה שהיא צרתה פוטרת אמו

 ואם לעולם זה על יבוס צד בהם ואין עליו שאסורות כמו לאחיו אסירות כולן אביו ואחזת בניס
 בעבירה אחיו אותם נשא אם וכן לזה לינשא מותרות צרותיהן ומתו אחרות נשים ולהם אחרים נשאים

 להו דלית לאחיו להתיבם ערוה צרת טתירין. שמאי בית ד : מותרות צרותיהן בניס בלא ומת
 : חליצה שחליצתן הכהונה מן הצרות פוסלין. שמאי ביה : האחים מן צרות חלצו, : דלצרור דרשה
 • ב״ש לאחיו: נתיבמו. נכרי: מן כחולצת היא והרי היתה לצורך שלא שחליצתן מכשירין. וב״ה

והנבעלת להם לאסיר שנבעלו פ*םלין, וב״ה : מיבמיהם נתאלמנו אס לכהניס איתן מכשירין.
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 .מכשירין ואלו פ־רסלץ אלו מתירין ואלו א־וסרין שאלו פי על אף ..פוסליץ

 שטאי מבית הל בית ולא הלל מבית יגשים שא מל שמאי בית נמ;עו לא

 עושין עו;2נ לא מטמאין ואלו מטהרין אלו שהיו והטומאות הטקרות כל
:אלו גבי עלי אלו טההית

ברטנורא

 ב": כדברי שנתיכמו הצרות שבני ואע״ס .נמנעו לא :לכהן אסירה וזונה זונה עשאה לה לאשור
 הם ממזרים כריתות חייבי ובני בכרת אח ואשת עליהם הס אח אשת באיסור שהרי לב״ה הס ממזרים

 הצרות מן הכאות אותן לק מודיעים שהיו לפי מב״ש נשים מלישא הלל בית נמנעו לא כן אע״פ
 מתירין נ״ש דתנן אהא פריך ובגמרא לאלו אלו כליהם משאילים .אלו גבי על אלו :מהן ופורשים

 נעיר אחד ב״ד כגון ומשני אגידות אגודות תעשו לא תתגודדו לא כאן קרי אוסרים וב״ה לאחים הצרות את
 בב׳ דינין בתי שני יכ׳׳ם אחת בעיר דינים בתי שני אבל כנ״ה מורים ופלג כב״ש מורים פלג אחת

: בה לן לית עיירות ' *

* ע״א ט״ז דף יבמות גמרא

 מחלוקת להם אמר מהו הבת צרת יהו׳שע רבי את שאלו
 התירו הרכינם בן דוסא ךבי בימי גופא .הלל ובית וממאי בית
 שהכס לחכמים'מפני קשה החבר והיה לאחין הבת צרת
 'ןלך מי אמרו המדרש לבית מלבא קמו ועיניו דרה גדול

 אלעז־ רבי מי ואחריו אלך אני יהושע: רבי להן ויודיעו'אמר
 ביתו פתח _על ועמדו הלכו עקיבא רבי מי ואחריו עזריה בן

 אמר אצלך כאין ישראל חכמי רבי לו' אמרה שפחתו' נכנסת
 של מטה על והושיבוהו יהושע לרבי תפסו ונכנסו ייכנסו לה

 הוא מי לו אמר רשב "אחר לתלמידך אמור רבי ליו אמר זהב
 עליו קרא חברנו לעזריה בן לו וישי אמר עזריה בן אלעזר רבי

 צדיק ראית־ ולא זקנתי גם העתי ל״סנער )תהלים הזה המקרא
 אמר זהב של מטה על והושיבו תפסו לחם מבקש וזרעו נעזב

 עקיבא הואי יומי לו אמר וישב אחר לתלמידך אמור רבי לו
 לסור הולך שימנוך יוסף כן עקיבא הוא אתה לו אמר יוסף בן

התחילו בישעאל י יךבה כמותך שב בני שב סופו ועד העולם
מסבבים רש״י

 לת .נדתנ .ר,הת ,שמא מתלמידי דיסאשהיה של'׳ אתיו .התירו דוסא ך׳ בימי
 עמדו קמו :התיר; שהוא חכמיש ושבורי; • היה גדול שדבם :כ; ונהנו פיו על ועשו

מלראות



יב שלישי ליום בראשית

 צרת 1ל אמרו הבת לצרת שהגיעו עד בהלכות אותו מסבבים
 הלכה הלל ובית שמאי בית מחלוקת להם אמר מהו הבת

 משמן והלא לו אמרו הלל כבית הלכה להם אמר מי כדברי
 בן איו שמעתם דוסא להם אמר שמאי כבית הלכה אמרו

 להם אמר שמענו סתם רבי חייך לו אמרו שמעתם הךכינם
 מתלמידי והוא שמו ויונתן הוא. שטן בכור ליי .יש קטן אה

 עטו שן.ש לפי בהלכות אתכם .יקפח שלא והזהרו שמאי
 מעיד אבל מתרת •שהיא הבת תשובות'בצרת מאות שלש

 ואמר הנביא חגי ישב זו מדוכה שעל וארץ שמם עלי אני
 מעשר מעשו־ין ומואב עמון אסורה הבת צרת ךבךים. שלשה

:התרמודיים ומן הקדמיים מן גרגס ומקבלים בשביעית עני
רש״י

 התירו. דוכא : וישב אחר לתלמידך אמור דוסא לר׳ יהושע ר׳ לו. אמר :מלראות
 שממנו סתם הרכינס בן שמענו. סתם :דוסא בלא הרכינם. בן או אומרים: שמעתם

 שב ואינו מעשה ועושה שמועתו על ועומד חריף הוא. שטן בכור היזכר: לא ושמו
 שכיבש ומיאב ממין בארן הררים ישראלים ומואב. עמון : כרבים לעשות משמועתו

 בשביעית וזירעין קדושתה בעלה שני בבית ועכשיו א״י בקרישת ונתקדשו מסיחין משה
 פבא״י עניים פרנסת מפני לקמן כדמפ' בשביעית עני ומעשר ראשון מעשר להם והקנו
 נקע ונועלים שם והולכים ופאה שכחה לקע שביעל לפי בשביעית לאכול מה להם שאין

ממזרים אמרי׳ ולא ובו/ הקרדויים מן גרים ומקבלים :עני ומעשר ופאה שכחה
:דפסלי רבנן דאיכא עכו״ס עליהן שבאו ישראל מבנות הס

ע״א י״א רף בהקדמה ז*הר

ההיר אל פניו הזקיהו ויסב ל״ח( )ישעיה הכתיב מאי ואמר שמעון רבי פחח ;7 ׳ ׳, / י/ 0/^7 ־י ־ •־ •ז 11 • •— ־ * 1: י ? ן ־י־
הוא וכמה ךאותיתא תקיפא חילא הוא במת חזי תא .;י. אל תתפלל

 וטתתאי מעילאי דחיל לא באותיתא דאשתדל מאן רכל כלא.* על עלאה
 חליף ךחיי באימא אחיד דאיהו בנין דעלמא. ממרעיןיבישץ דחיל ולא

 תוליף קשוט. בארח למתל נש לבר תוליף אותיתא דהא יומא. ככל מגיה
 עליה אתגזר ראפילו גזרה. ההיא לבטלא מאריה קמי יתוב היף ליהיעיטא

 דבר עליה שרייא ולא ממה ואפת״ק אתבטל מיד גדיה. האי יתבטל דלא
 .ימטא באורייתא לאשתדלא נש לבר ליה בעי כף ובגין עלמא. בהאי ■נש

ולילה. יומם בו והגיתי *׳( )יהושע דכתיב הוא קיא מינה :תעדי ולא ולילי

ואי



שלישי לרם בראשית
 פאץנא אתפריש כאילו מינה אתפרע 1א דאורךתא מינה אתעך ואי

 לקברא עקסיהבעי על כליריא סליק איהו כד נש לבר עיטא הזי תא דחיי.
 פקדונא• הטיה למטהר ולאקדמא שלים. בלבא דלעילא מלכרתא ע-יה

 שלמין ולא כישץ רוחץ ומכל ביעץ מרעץ מכל אשתזיב ומיד תפשיה ,
 למאריהולמיעללבית־הול^כד לביכא כעי טעךסיה הם ובצפרא עליה.

 יצליצלותיהויסבעיטאמאינון^הן כן ובתר סגיא. כדחילו היכליה קמי1
 היכל אעתחיהאל ביתף אבא חכדף ברוב ואני 6י )תהלים הכתיב .קדישץ

2■ < י: ילה ץאתף:2 קדשףז

י״פף מיסר
םא*ר מרגניתאדרבי

 הזה העולם מן עצמו טורד לרשע המתחבר

 פנים והמסביר הבא העולם ומן
 בדרכיו והץךמה: אל זהיממרגיזי הרי לרשע

 מדרך הכירו את והמטה בסופו מתאבל
 ןתמלעיג ;מיו. בחצי מת רעה לדרך טובה

 'השמ;ם. מן עליו מרחמץ אין המצות על
 סוף סוף ענ:ים של עניותן על והמלעיג

 המרגיל וכל יגיעו. אוכלים ואחרים יגע הוא
 ביום בו פתוחה פנקסו חבידו' פני להאדים

 הבאי. מי'שעוסק;ך;ךי אלא קשהזלך ;אץ
 למי אוי בו•' מטעה שהעולם למי אוי

 שנעשה למי 'אוי לו. משחקת שהשעה
 מנצחו• שיצרו למי אוי .קטיגורו. סניגורו

 למי אוי הגלגל. עליו שנהפך למי אוי
 מייל .;צילנו ברחמיו ה׳ את״עסלו. שמאבד

 :צילנו ופרט. בכלל ורעות קשותזגזירות
בתשובה לשוב וילינו צרה ומיל הרע מתיר

יהיךצון:;^לימה.אמןין
מ שנש־ו פירות :*טוחן משום חייב דק

מתרים

פסוקה הלכה להק

ואילך ש״ן מסי׳ א״ח ערוך שלחן

 שבת של דבורך :הא שלא דבר וךבר *
 דבר לומר אסור הלכך חול של כדבורך

 פלונית סחורה או למחר' אעשה פלוני
 בטלים בשיחת'דברים _אפ־לו למחר אקנה
 ראינו שאינו'מלאכה בדביר :להךבות: אסור

 שבות משום אלא בשבת לעשות אסור
 בשבת לעשותו לנכרי לומר ש־אל1ל ?תר
 ירדהצריך או חולי מקצת שם עדהית להוא

 ריצד מצות מפני או הדליה צורך לדכי
 להביא ?אילן .לעלות לנערי :שךאל אומי
 יבר: י מצרה של הק;עה לתקוע' שופר

 לר>יחו בידיו פסולת מתוך הבורר'אוכל -
 וחייב: לאוצר נעשהיבבדר ביום לבו אפילו

 מדו:אפילו י אוכל מתוך ?סולת הבורר י

 לסחטן: אסור וענבים י•.זיתים אחתחייבי:
 בדפוס :לתן י : לימוני״ס לסחוט ?תר י

 צובע מ־שום לו לחוש ואין מתר בתבשיל

 דק ירק המתהך :״ באוכלים עביעה דאין
ילערב ביו□ בו׳ אסורים בשבת האילן ן

:מ;ד

תורה ד יום בראשית
 לקנות ב״ן דשם וו דסלוי ו כנגד שהם אלי פסוקים ששה בקריאת יבוין

הבאה 7משבת יתירה נפש הארת

את־־מאור הגדלים המארת את־שני רעשאלקים טז

הגדול
 מרס^ היטד:ק על הלינה ונתמעטה נידהו כרס הגדולים. המאורות )טז(

 ח״א



יג רביעי ליום בראשית

 לממשלת הקטן ואת־המאור היום לממשלת הגדל
 •יז רבךביא נהוריא תרץ דז ץ ועבד ! הכוכבים ואת חלולה

 לץיא3 למשלט זעירא נהורא דת ביממא למשלט א3ר נהורא

 להאיר השכדם ברקיע אלהים אתם ויתן יז רתכוכביא:
 : ארעא על לאנהרא דשמיא ברקיעא ;י יתהון ויהב ז על־הארץ

 ובין האור בין ולהבדיל ושרדה ביום ולמשל יי׳
 עליל^* ימטא3 ולמקלט כי״טוב אלהים וירא החשך

 עלב”רהי יט ;טב ארי ;י וחזא חשוכא ובין נהורא בץ ולאפרשא

 :רביעאי יום צפר ותה ךמש והוה £ דהי־בקרךםךביעי:
 היה נפש שרץ המים ושרצו אלוהים י ויאמר נ

 :'השמים .רקיע על״פמ "על־־ה^רץ .יעופף ועוף
 אפי על ארעא על דפרח פא1נפשא,חיתא.וע רחש מיא .".;רחשון ואמר

 הגדלים את־התנינם אלוהים ויברא נא :.א^מי

 המים שרצו יאשר הירקות ו החיה ואתכל־י־נפש

 יי־ אלהים ררא למינהו כנף כל־עוף ואת למינהם
די דרהישא חיתא נפשא כל ו:ת רברביא תניגיא ית ״ וברא ♦ ב1ט

:טב ארי יי _וחזא לזנוהי ךפרח עופא כל וית לזניהון מרא ארחישו

רש״י
 הלינה את :מיעט ירי על . הכוכבים ואת :אחד בכתר שישתמשו מלכים לשני א״א

 חיוה: בה שיהא חיה. נפש )כ( דעתה: להפיס נבאיה הרבה מ״ו( )ב״ר
 בשקצים זבובים. כגון בעוף שרץ. קרוי הארץ מן גבוה שאינו חי דבר כל שרץ.

 וכן בהם וכיוצא וחומט ועכבר חולד כגון ובבריות .ותולעים וחיפושים נמלים כגון
 הוא הספינה( )פ' אגדה ובדברי שביס. גדולים דגים התנינם. )בא( הדגים:

 יפרו שאס לע״ל לצדיקים ומלחה הנקבה את והרג ונקבה זכר שבראם זוגו ובן לויתן
חיות: שישבה נפש חיה. נפש כתיב: החנינם בפניהם. העולם יתקיים לא וירבו

מ״ב ישעיה נביאי□

 חזיתון :ןשמע ולא אזני□ פכןה תשמר ולא רבות ראית א

סגיאן . רש״י קרי. יראות
להביט שומרים ואינכם ולאתשמור. לפניהם: הרבה ראיות רבות. ראות )א(

במעשי



רביעי ליום בראשית
 אילפן: .קבלתין דאזו. איתוכין אאתפתח גטרתין ולא סגיאן

 ?דיל תני .י; :ויאדיר תורה יגדיל צדקו למען הפץ .יהוה ב

 עפ״בזיז והוא נ :ךתךף_יתהון אוךןתיה לעבדי ;רבי ;שראל לזכאותה
 ואין לבז היו החבאו כלאים ובבתי כלם בחורים הפח ושפוי
 בהתא אתחפיאו בזיז״ואנים .עם והוא :השב ואין־אמר משפה מציל
 .וליה לביזא דמשזיב ולית לעדי הוו עגינין .יסורין ובבתי כולהון עולמין

 : לאחור ולשמע .יקשיב זאת יאזין בכם מי ד' דאטראתיב:
 יעקב למשוסה נתן“מי ה :פא1לם ויסבר .יקבל דא יצית בבון מן

 בךרכיו ולא״אבו לו חטאנו זו .יהוה הלוא לבזזים וישראל
 הלא לבזוזין .יעקב'ד^ראל לעף מסר טן בתורתו: שמעו ולא הלוך

 ולא .קדטוהי יתקנן באורחן לטהך אבו ולא דהבו^קדמיהי .הדם מן ץ

 מלחמה .ועזוז אפו חמה עלץ וישפך י :אוףתיה אולפן .קבילו
 : על-לב ולא־־ישים ותבער־בו ידע ולא מסביב ותלהטהו

 בהון וקטלו עליהון אי.יתי .קרביה עבדי ותקוף רוגזיה חיטת עליהון ושפך
לבא": על דחלתיה שראו ולא בהון ושליטו .ידעו ולא סחור מסחור

רש״י קרי• למשסה •
 למען להראותכס: הפץ. ה׳ )ב( : אזניכס לפתוח עסוק אני אזנים. פקוח במעשי:
 בחוריהם בחירים. הפח זה: עם והוא. )ג( תורתו: לכס מגדיל ולכן צדקו.

 ולא )ו( באחרונה: לו שיעמוד דבר לאחור. )ד( נעמניס: החבאו. נפש: פחי
: מרשעו ולשוב זאת להבין לב. על ישים ולא ידע: כלא עצמו עשה ידע.

א׳ טשלי כתובים

 דרגליהון כטול :לשפך־דם וימהרו ירמנו לרע רגליהם כי א

 רה1מז * כי־־הנם ב :דמא למשפך ומסתרהבץ רהמן לבשהא
על7 כצוךתא ?ריפא דמגן :כנף כל-בעל בעיני הרשת

 והנוןלדכהוןלנפעתם: יצפנו יארבו לדמם ג^והם דגפא: פרחתא

 את־נפש בצע כל־בצע ת1אךה כן ד :לגפשתהון ומטשץ כמנץ
* ? בעלי• י י״רש

 היא חנס הרשת על מזורים קנוניות או חטים הרואות העופות הנם. בי )ב(
 גוזל בצע. בוצע )ד( :הציידים והם. )ג( : בדבר מכירים שאין בעיניהם



יד רביעי ליום בראשית

 ךמריהון נפ^תא עילא דעבדין רכל ארחתא אמן הכדין : יקח בעליו

 א ה מ כ ח : לה1ק תתן ברחבות תרנה בחוץ חכמות ה נסבין:

 תקרא המיות בראע ו :קלהזיהבאז ומשקלי משתבחא בשוכןא
מכתא תא ביר בריש : תאמר אמריה בעיר עערים בפתחי

:אמרה מלהא בברכי דתרעי ובמעלנא

רש״י

 תורה: של חכמות. )ה( הממון: בעל עכשיו שנעשה בעליו. נפש וסופו. מילה:
 בראש )ו( מדרשות: בבתי אותה שמרחיבין במקום ברחובות. תצעק: תתנה.

נשמעת: שהיא במקום הומיות.

א׳ פרק ב״ק מ&נה

 השור הרי לא וההבער. והמבעה. והבור. השוד. נזיקין. אבות ארבעה *
שיש וזה זה ולא הרי'השור.5 הטבעה הרי ולא הטבעה. כהרי

ל;לך שדרכן הה זה ולא חיים. רוח בו שאין האיש בהרי ח;ים. רוח בהן
ולהזיק ברטנורא

 השור. : אבות להו קרי תילדות מיניהו הד לכל דאיכא משים נזיקין. אבות ארבעה א א פרק
 ותנא בעירה את ושלח כדכתיב הלוכה דרך ברגליה מזקת שהבהמה מה דהיינו הרגל הוא

 הליכה דרך בגופה כשהזיקה היא דרגל ותולדה והחמור השור רגל משלחי אומר הוא וכן הרגל זה ושלח
 שבאמתחת משאוי והיא שעליה בשליף או ושברתן וגררהן בשערה כלים שנדבקו הלוכה דרך בשערה או

 חמור או שור שמה ונפל הרבים ברשית בור הפותח והבור. : שבצוארה בזוג או שעליה זבמרציפין
 ותולדה וגומר כור איש יפתח כי דכחיב מי׳ט פחית הוא אס הוזק או טפחים י' עמוק הבור אס ומת

 בשדה בהמתו שאכלה השן זה והמבער, : והזיקו הרביס ברשות שנחו לאחר וניעו כיחו כגון דבור
 מל׳ מגולה ופעמים מכיסה פעמים שהוא מפני מבעה השן ונקרא אחר בשדה ובער כדכתיב חבירו
 הבהמות כדרך להנאתה בכותל כשנתחככה היא דשן ותולדה מטמרוהי אגליין דמתרגמינן מצפוניו נבעו

 הדליקה זו וההכער, :להנאתה בהן כשנתהככה פירות טנפה או הכותל את ושברה שמתחככות
 יסכינו אבנו דאש ותולדה השדה. או הקמה או גדיש ונאכל וגומר אש תצא כי כדכתיב והזיקה שיצאה
 תנא חשיב דלא והא מוליכה שהרוח דאש דומיא והזיקו מצויה ברוח ונפלו גגי בראש שהניחן ומשאי

 שמשלמין כלומר מתחילתן מועדים שהם בנזיקיס אלא מיירי דלא משים נזיקין אבות בכלל קרן דידן
 המבער. כהרי השור הרי לא :מיירי קא לא מועדים ואח׳כ בחמין אבל מתחילתן שלם נזק

 רחמנא הייביה מצוי דהזיקה רגל אמינא דהוה מיניה מבעה נפיק לא שור רחמנא נתב אי כלומר
 רגל חייב להזיקה הנאה דיש שן ה״א שן רחמנא כתב ואי רחמנא חייביה לא מצוי הזיקה דאין פן

 שיש ורגל שן אמינא היה אש כתב ולא ורגל שן רחמנא כתב ואי חייב אינו להזיקה הנאה דאין
 ואס ליחייב לא חיים רוח בו שאין אש אבל חייב חייס בעלי מכח שבאים כלומר חיים רוח בהם

 שאין בור אבל ולהזיק לילך שדרכן ליחייבי הני הוהאמינא בור רחמנא כתב ולא שלשתן נכתבו
מהנך והד בור כתב דאי מסיק ובגמרא כולהו איצטריכו מש״ה עליה ליהייב לא ולהזיק לילך דרכו
מפני אלא כולן הוצרכו ולא להזיק שדרכן שבהן השוה בהצד מקרן לבד שאר כולהו אתו
ואש בבור משא״כ בר״ה פטורים ורגל שן בזה שאין מה בזה שיש כהלכותיהן חלוקים שהן
חמור אדם ולא שור דדרשינן חמור או שור שמה ונפל דכתיב וכלים אדם קרא ביה פטר בור
 בגדיש טמונים בגדים היו שאס הטמין את בו פטר אש נזיקיס אבות בשאר משא*כ כלים זלא

הטמון: את פטר לא נזיקין אבות ובשאר בגלוי כל אף בגלוי קמה מה הקמת או דכתיב המבעיר פטור
 הצד



רביעי ליום בראשית
 שדרכן שבהן השוה הצד ולהזיק. לילך דרכו שאין הבור כהרי ולהזיק
 במיטב נזק תשלומי לשלם המזיק חב וכשהזיק עליך. ושמירתן להזיק
 נזקו. במקצת הכשרתי מקו. את הכשרתי בשמירתו. שחבתי בל כ :הארץ
 נכסים מעילה. בהן שאץ נכסים כל*נזקו. בהכשר נזקו בתשלומי חבתי

 למזיק המיוחדת מרשות חוץ מקום ובכל המיוחדים ברית.נכםים בני של
 במיטב .נזק תשלומי לשלם המזיק חב וכשהזיק והמזיק הנזק ורשות

 חורין בני עדים פי ועל דין. .בית בפני כסף. ושוה כסף שום ג :הארץ •
תטין חמשה ד :בתשלומין והמזיק והנזק הנזק. בכלל ברית.והנשים ובני

וחמשה ברטגורא
 נתררג הזיק שאס עליך ושמירתו להזיק שדרכו כל אביא אני אף וכל. שבהן השוה הצד
 שבהן המשיבח מן שבנכסיו מעידית הארץ. במיטב : שהזיק הנזק תשלומי לשלס המזיק

 ליתן בא אם אבל ישלם כרמו ומיטב שדהו מיטב דכתיב נזקי בתשלומי קרקע לו ליתן בא אס
 מאי כל ליה ויהיב אחריתי במתא מזדבן הכא מזדבן לא דאי הוא מיטב מילי כל קיי״ל מטלטלין לו

 לית ואי זוזי למיתן ליה מהייבינן זוזי ליה אית אי חוב לבעל אבל לנזקין וה״מ סיבין. ואפי׳ דבעי
 לית אפילי ושכיר בבינונית. ליה יהיב ארעא ליה מגבי ואי דבעי מאי מטלטלין ליה יהיב זוזי ליה
 זוזי דמשכח עד מנכסיה לזבוני ליה ומחייבי' זוזי אלא באגריה ליה יהיב מצי לא למשכיר זוזי ליה

 נזקי. את הכשרתי :לשומרו שנתהייבתי דבר כל וכו/ בשמירתו שחבתי כל ב ז ליה זיהיב
 המיסר כנין עליו חייב ואני היזק אותו וזמנתי שהכשרתי הוא אני והזיק כראוי שמרתיו לא אס

 הכשרתי : לו כראוי שמרו לא והרי שירו שמירת מוטל היה שעליו חייב וקטן שוטה לחרש שירו
 נתחייבתי כילו את ותקנתי זמנתי שלא פי על אף הנזק מקצת וזמנתי תקנתי ואס וכו'. נזקו במקצת

 או שור שמה ונפל לעשרה והשלימו אחר ובא בר״ה תשעה בור החופר כנין כולו זמנתיו כאלו עליו
 ליכא דבתשעה כיון הנזק כל עשה כאלו הנזק מקצת אלא תקן שלא ע״פ אף חייב האחרון ומת חמור
 נכסים על הזקתי אס לשלס חייב אני נכסים איזה ועל מעילה. בהם שאין נכסים : מיתה
 דכתיב לשלם חייב איני הקדש של נכסים הזקתי שאס הקדש שאינן נכסים כגון מעילה בהם שאין
 הזיק שאס ברית. בני של שהם נכסים : נזיקיס שאר לכל והיה הקדש שור ולא רעהו שור

 הפקר של נכסים הזיק שאם מיוחדים בעלים להס שיש המיוחדים. נכסים פטור: עכו״ם של נכסים
 המזיק חייב חברו נכסי את נכסיו שהזיקו בכ'מ למזיק. המיוחדת מרשות חוץ : פטור

 דא״ל פטור המזיק שור זהזיקו המזיק ברשות ניזק שור נכנס שאם למזיק המיוחדת מרשות חין
 ע״ס אף בחבירו שהבל עצמו המזיק אבל נכסיו כשהזיקי ודוקא בעי מאי ברשותי תורך
 ורשות : רשותא לך לית לאזיקי לאפוקו רשותא לך דאית נהי הנחבל דא׳ל חייב ברשותו עומד שהוא

 באותה מהם אהד של שורו והזיק שניהם של הצר כנין ולמזיק לניזק המיוחדת ורשות והמזיק. הניזק
 מיוחדת היתה אם אבל כן גס לשוורים מיוחדת חצר אותו שתהי׳ והוא פטור ורגל בשן חצר

 זה שים כסף. שום ז חייב ענין בכל בקרן הזיק ואס חייב ורגל בשן והזיק לשוורים ולא לשירות
 של פרתו הזיקה ואס לו ישלם וכך הנזק שוה כמה שמין ב״ד שיהיו בכסף אלא יהא לא נזקים של

 זו פרה של רגלה שנשבר אירע ואח״כ תו1וקרנ הניזק ברשות עליו שדרס׳ שמעין של טליתו ראובן
 וזה הזיק זזה הואיל אומרים אין בר״ה בור נמי דהוי בר״ה שמעון של בטליתו ראובן של

 יותר לחברו שהזיק ומי בדמים הנזקים שני שמין אלא זה של בהזיקו זה של הזיקו יצאו הזיק
 הררקעות מן אלא יפרעו לא היתומים מנכסי ההזיק לשלס כשבאים כסף. ושוה : ישלם
 "מזד יאד ףכס הוא כאלו השיב דמטלטל מידי דכל כסף עצמם שהם ממטלטלין ולא כסף שוה שהס
 ב׳ד בפני אלא יהיו לא נזקים של והתשלומין והשומא ב״ד. בפני : אחריתי במתא מזדבן הכא

 לאפיקי^עבדיס ברית. ובני חורין בני עדים פי ועל : הדיוטות של ב״ד כפני ולא מימחין
 אחריי. את היא שהזיקה בי! הנזק. בכלל והנשים : נזקים של לעדות כשרים שאינם ועכו״ס

 פעמים בתשלומין. והמזיק והניזק : בנזקי! שוה האשה ודין האיש דין הזיקוה שאחרים בין
העמדה שפת עד מיתה משעת הנבלה פחתה אם כגין ניזק של בתשלומי! המזיק עם שייך שהניזק

בדיו
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 ולא לשוך. ולא; לגוף ולא לגח לא מועדת אינה הבהמה מועדץ. וחמשה
 מועדת הרגל לה.' הראוי את לאכול מועד השן לבעוט. ולאי לרבוץ
 והאדם. הנזק ברשות המזיק ושור המועד. ושור* בדרךהלוכה; לשבור

 אליעזר מועדין.,רבי אלו הרי והברדלס.ותחש והדוב.והנמר והארי הזאב

 תם מהב\ן לעולם. מועד והנחש מועדץ אינן תרבות בני שהם בזמן אומר
העטה: מן שלם נזק משלם ומועד מגופו נזק חצי משלם שהתם אלא למועד

ברטגורא
 נזק הצי אותו אפיי לו משלם המזיק שאין ונמצא במועד בין בתם בין הוא דניזק נבלה שפחת ־בדין

 בתשלומין ושייך מפסיד הוא שהניזק הרי מיעד הוא אס שלס נזק או תס הוא אם תורה לו שזכתה
 : נזק חצי משלמין הזיקו ואס להזיק רגילים שאינם המין. המשה ד : המזיק עם הללו

 ליגוף. ולא : בקרן ליגח. לא :שלס נזק ומשלמין להזיק רגילין שהם מועדין. וחמשה
 המועד. ושור : תמין המשה הרי נזק הצי ומשלמין דקרן תולדות הוי וכולהו הגיף כל דחיפת

 לשלם מועדים ה׳ הן הרי לשיך או לבעיע או יץרבל או ליגיף או ליגח פעמים שלשה
 מיעד הוי תמה קרן אפי׳ הניזק. ברשות המזיק ושור : הד להו השיב מיעד ולגבי שלם גזק

 תמה היא ואפי' שלם נזק שמשלמת הניזק בחצר קרן משינה כמ׳ד אתיא ומתני׳ שלם נזק לשלם
 וסי׳ והארי הזאב :הזיק אם שלם נזק ומשלם נמי מתהילתו מיעד הוי והאדם. : הלכה כן ואין

 דהני משים מועדין עשר אהד ולהוי דלעיל מועדין ה׳ בכלל להו חשיב דלא והא מתחילתן מועדין.
 ואין ובו/ אומר אליעזר רבי : אלצב״ע בערבי לה שקורין היה ברדלס. : בישיב שכיחי לא

 דבמזעד הנזק שיעור שזה הנוגח אי! ואפי׳ שבנכסיו מעידית העליה. מן ן אליעזר כרבי הלנה
יפרע: הניגר! דמגיף ביה כתיב ולא השוד תחת שור ישלם כתיב

ע״ב ט״ז דף כ״ק גמרא

אומר הוא וכן שבנכסיו במעולה אלעזר רבי אמר עליה מאי
 במעלה ויקברוהו אבותיו עם חזקיהו וישכב ל״נ( )דה״ב

 מעולים אצל במעלה אליעזר רבי ואמר דוד. בני קברי
 ויקברוהו ט״י( )שם ושלמה. דויד נינהו ומאן שבמשפחה

 במשכב וישכיבוהו ונו׳ דוד בעיר לו י כרה אישר בקברותיו
 אומר אלעזר רבי וזנים בשמים מאי וזנים בשמים מלא אשר
 הטריח שכל בשמים אמר נחמני בר שמואל ךבי זיני זיני

 רבי משום יוחנן ;רבי אמר י״י( יף )שם זימה לידי בא בהם
כל על זורעי אשריכם ל״נ( )ישעי׳ דכתיב מאי יוחאי בן שמעון

מיס ־ רש״י
 במשכב. וישכבוהר :הימים דברי בספר כתיב בחזקיהו ובו׳. במעלה ויקברוהו

 למינהו כדמתרגמינן הרבה בשמים מיני זיני. זיני :יהודה מלך באפא
 משמע דהכי שבטים. שני לנחלת לקמיה: כדמפרש צדקה היינו זורעי. :לזנוהי

רגליהם



רביעי ליום בראשית
 ובגמלות בתורה העוסק כל והחמור הש״ר רגל משלחי מים

 ואין זורעי אשריכם שנאמר שבטים ב׳ לנחלת זוכה הס־ים
 וקצרו לצדקה לכם זרעו יס )הושע שנאמר צדקה אלא זריעה

 צמא כל הוי נ־ה( )ישעי׳ שנאמד תורה אלא מים ואין הסד לפי
 כיוסף לכילה זוכה שבטים שני לנחלת וזוכה למים לכו

 שור עלי צעדה בנות וגוי יוסף פורת בן ט״ט( )בראשית דכתיב
 אית גרם חמור .יששכר )שם( דכתיב .יששכר לנחלת וזוכה

 בהם ל״ס )דניים דכתיב כיוסף לפניו נופלים אויביו דאמרי
 !־כתיב כיששכר לבינה וזוכה: ארץ אפסי ןהח עגה עמים
 :עשה מה לדעת לעתים בינה יודעי .יששכר ומבני י״ב( )רה־א

:וגו׳ ישראל
י ש* ר

 שור. עלי צעדה בנות ויששכר: יוסף והחמור השור בנחלת ישולחו רגליהם
 בכור דכתיב שור איקרי יוסף בנכסין. עתיר מתרגמינן גרם. חמור : כילה הייני

:ל״ב( )דברים לי הדר הורי

ע״א מת דך• בראשית זוהר

 טובך _רב מה ל"*( )תהלים פתח אלעזר רבי צבאם. ובל והארץ השמים ויבלו
 קרשא חז.י חא אדם. בני נגד בך .לחוסים בעלת י ליראיף צפנת אשר

 בפולחניה שלים למהוי ליה .ואתקין בעלמא נש י לבר ברא הוא בריף
 הוא בריך קדשא .דגניז' עלאה לנהורא בגץדיזכי ארחוי ולאתתקנא

 .יעשה זולתך אלהים ראתה לא עין ס״ד( אמר')ישעיה דאת* במה לצדיקייא
 באורייתא./דבל לההואינהורא נש לבר ליה יזכי ובמה לו* למחכה

 בעלמא *חולקא .ליה למהוי יזבי יומא בכל באורייתא ךאשתדל מאן
 עלמא ”אתבני באורייתא ההא עלמין* באני כאילו ליה דאתי'ויתחשב

 שמים כונן ארץ יסד בחכמה ןי ל( )משלי 'דבתיב הוא הדא ואשתכלל
 יום יום שעשועים *ואהיה *אמון אצלו ואהיה )שםט> וכתיב בתבונה

 קדשא עביד ברוחא חזי ותא ליה. וק/ים עלמין שבליל בה דאשתדל וכל
 באורייתא. ךלעאן* דאינון רוחא מתקיימא וברוחא עלמא הוא בריך

 דאתגניז טובה דא ^רביטובף מה רב דבי* דרביי דהבל רוהא שכן וכל
דאעובדא מאי^פעלת בך לחוסים *פעלת חטאה /רחלי לאינון ליראיף

*
דביאעית

*
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ליי׳ עביד באומגותא ההא עדן גן דא אמר ךבךא$ית.,רביאבא

 ע״ב< )דם"! צדיקייא ביה ראתתקפא דלעילא כגוונא בארעא הוא בריף

 ההא אדם. בגי נגד בך לחוסים פעלת ל״א(' )תהליכם דכתיב הוא הדא

 עדן גן ׳שמעון רבי ,אמר לןהישין עלאץ אדסןאחראנגד בגי נגד הוא
 לאתבנשא הוי אדם בני נגד אחרא ואפילו ן *הוי אדם בני ונגד לעילא

 דיעילא דכט ויכלו ךמאריהון. רעותא ^צך^יא/דעבךי
 עובדא אמר שמעון רבי והתא. לעילא והארץ' השמים ררתתא ועובדין

 פה. שבעל ההורה ואומנותא ועובדא שבכתב ךאורייתא * ואמנותא

 לתורה. פנים שבעים דאותיתא אפין דאורייתא פרטי אלין צבאם וכל
צבאם וכל וכלל. פרט וארץ שימים בדא דא ואשתכללו דאתקיימו ויכלו'

:דאורייתא מסאבן ראוהיתא דכיין דאורייתא רזי י ׳

ל יוסף מוסר

מאיר• דרבי מרגניתא

 זמן• לאחר §ךענות דש מי.ד פרענות :ש
 כאחת. ?לן 'מש אחת אסר אחת דש

 מ״ש ער. והוא האדם על באות מהן דש
 מהן מש כבדות מהן מש ישן. והוא באות

 ?רעתו. שלאי מש ברעתו נפש-רש במרוצת
 ויש בסתרי מש בנערותו. דש בזקנותו ויש

 צרה כל באכסניא.' מש בבית ויש בגלוי.

 את ין ממעט ותקלה ופרצה וקנאה וצוקה
 מתוך המיקום את שעובד מש החטא.'

 מש פרנסתו. התקפה שלא כדי ילאה

 מתוך מש בושה. מתוך מש אהבה. מתוך
 בשמחה מש להראות. מתוך מש תמימות.

 מתוך מש ;דו. על המצוד. שידרה 'ששמח
 ;שחרונני להם בצר שנאמתהושעה׳( היסורין

 שנפטר בשעה מעשיו. לנ$י ואחד אחר וכל
הךין'עומדי עלי הממונה המלאך האךם

פסוקה הלכה !ק

ש״ט של״ט סי׳ א״ח ש״ע

 ולא כף אל כף להכות מטפחין אין א
 ולא ;רך על כף להכות מספקין

 ואפילו שיר כלי יתקן שמא ג״זרה ףרקדין
 הלוח על או הקרקעי על באצבע להכות

 או המשוררים ?דרך אחת אחת'כנגד או
 בזוג בו לשחק או לתינוק באגוז לקשקש

 גזרה אסור בו ץכיוצא' ,זה כל שןשתוק ?די
 מתר; ?לאחר״יד ולספק שיר כלי יתקן שפא

 מד בין צפרניו או שערו ליטול אסור ־
 וחייב לאחרים בין לעצמו בין בכלי בין

 מתוך לבנות ומלקט שערות שתי על
 אפילו זה ודבי באחת'חי,יב אפילו שחורות

שמלת .גבר ;לבש לא משום אסור בחול

 שיעוד. או הקלף שעל דיו המוחק נ :אשה
 לכתוב כדי במקומו אם'"יש הפנקס שעל
 לכתוב שלא ההר י : חןיב אותיות שתי

: באפר או השלחן על במשקין באצבעו  מן שיצא הגוף זה על אוי לו ואומר כעדו
מביט ;עונות. ומלא מזכיות מקם העולם

:תופר משום י הלכו שלא לרגלים להם אוי ואומר ?רגליו
 שלא לעימם אוי הגזל• מן שנהנו למעןם אוי שקר• בדברי שנקעקקו לקדים אוי ?יושר.

 לבשר לו אוי בתורה• עסק שלא לפה אוי תוכחה• שלאיקבלו קאזנים אוי באמונה. הלכו
 את עבדי שלא ללב לו י אוי בוראי• מפני נכנע שלא לקצר לו בקראד״יאוי נסיגע שלא

 באת מהיכן ודע מעשיך והכר בדין עמוד לו י וא!מרים בנזיפה '.לעמוד שערזיד בוךאו
 יוכל ומי 'להשיב• יוכל מי להשיב יכול אתה אין ואם הדיף את להן עתיד אתה מי ולפני

 כחשך לרגלים. לצואר.וכחץ'ללב^וככבלים ובחרב .לבגד• כאש שהן עונותיך לסבול

לעינים

למתחו אסור שנפתח תפירה של חוט י•



רביעי ליום בראשית
 •הר״ןףםקרו$ ליח.$£ים במכשלה לאזנים• כחרישה .לרגל• כשוחה לפה• במרה לעינים.
 ימיו בוחצי מת שהוא ;ש הדין. ליום כעבירה למיתה• לקרףיכמרה ?גריי^ה לגוף. .כיסורין

: לצי! יהי כן רע ל מ;• ןשטךגו ישראל שומר ה׳ העולם'בתמימות. מן יוצא שהוא מי ויש

תורה ה יום בראשית
 אחרונה הה דםילו ה כנגד שהם אלו פסוקים חפשה בקריאת יכוין

הבאה. משבת יתירה רוח הארת לקנות ב״ן דשם

 את־ ומלאו ורבו פרו לאמר אלוהים אתם ויברך גב
ובך•־:תד״ץ״למערפושר בארץ: ירב והעוף המיםבילוים

 ויהי־ ויהי־ערב נג :בארעא ;סגי ועיפא מטט־א איט :ת וטלו מגו
 נדהאמר :חמי^אי יום צפר והוה ךמ'ש והדה י :חמישי יום בקר

ור^ש נהמה למינה היה הארץ'נפש תוצא אדהים

 היתא גפשא ארעא תפיק ״ ואמר ויהי־כן: למינה וחותו־ארץ

 אדהים רעש כה :בן _והוה אנה ארעא ןחות ורחיש בעיר לזנה
 כל־ ואת למינה ואת־הנהמה למינה הארץ את־הית

 * /עבד בי־טוב:' אלהים ררא למינהו האדמה רמש
 וחזא לזנוהי דארעא ריחשא בל רת לזנה בעירא רת לזנה ארעא חות :ת

בצלמנו אדם נעשה אהלזים ויאמר כר :טב ארי יי
כדמותנורש״י

 לברכת הוצרכו אותם ואוכלין מהם וציין אותם שמחסריס לפי אותם. ויברך )כב(
 יהא שלא ברכן לא לכך לקללה שעתיד הנחש מפני אלא לברכת הוצרכו החיות ואך
 אחד היה פרו אלא אמר לא אם ורבו. :פירות עשו כלו' פרי ל׳ פרו. בכלל: הוא

 הוא הארץ. תוצא )כד( : הרבה מוליד שאחד ורבו ובא יותר ולא אחד מיליד
 בת שיש חיה. נפש להוציאם: אלא ולא'הוצרכו ראשון מיום גברא שהכל שפירשתי

 הארד על ורומשיס נמוכים שהם שרצים הס ורמש, :כ'( פשוק לעיל )עיין חיות:
 קינמוברי׳יש בלשוננו ושרץ רמש לשון כל ניכר. הלוכן שאין נגררים כאלו ■ונראים

 אדם נעשה )כו( ובקומתן: בתיקונן בצביונם מקנס ויעש. )כה( )רענען(:
 .־ו ויתקנאו נברא המלאכים בדמות שאדם לפי מכאן למדנו הקב״ה של ענותנותו

 באחאב נומצי שכן פלו בפמליא נמלך הוא המלכים את דן וכשהוא בהס גמלך לפיכך
עומדים השמים צבא וכל נסאו על יושב ה׳ את ראיתי כ״ב( א׳ )מלכים מיכה לו

מיימיניס אלו אלא לפניי ושמאל ימין יש וכי ומשמאלו מימינו עליו

משמאילים



וי חמישי ליום בראשית
 ובבהמה השמים ונןעוף הים וירח'בתת בדמותנו

 אםר1 :ןןל־האךץ הרמש וככל־הרמש ובכל־הארץ

 דשטיא ובעופא ימא בגוני וישלטון בדמותנא בצלמנא אנשא נעבד יי

 :א-עא על ריחשאדרחיש ובכל ארעא ובכל ובבעירא

רש״י
 בפמליא כאן חף שאלתה קדישין ובמאמר פתגמא עירין בגזירת ד( )דניאל וכן לחובה.

 יש הרי בתחתונים כדמיתי אין אם כדמותי בעליונים יש להם אמר רשות נטל שלו
 מקום ויש ביצירתו סייעוהו שלא אע״פ אדם. נעשה בראשית: במעשה קנאה

 נמלך הגדול שיהא ענוה ומדת ארץ דרך מללמוד הכתוב נמנע לא לרדות למינים
 דינו בית עם מדבר שהיה למדנו לא אדם אעשה כתב ואם הקטן מן רשות וניטל
 בצלמנו. הברתי: כתיב ולא האדם את ויברא בצרו כתיבה ותשיבתו עצמו עם אלא

 רידוי נ׳ הזה בל׳ יש הים. בדגת וירדו :ולהשכיל להבין בדמותנו. שלנו: בדפוס
: בו מישלת והחיה לפניהם ירוד געשה זכה לא ובבהמות בחיות רודה זכה ירידה ׳ולשון

מ״ג ישעיה נביאים

 אל״תירא ישראל דיצך^ .יעקב בךאך ה1.יה כדראמך ועתה ׳א
 דבראף יי אמר כדנן וכען :לי־־אתה בשמך בןראתי גאלאיך כי

 : את ךילי בשמך רביתך פקקתך אקי תדהר לא .ישראל ודאת^קנך :עקב

כי־״תלך ןשםפ*ך לא ובגהךות אני אתך במים כי־תעבר ב

 כר בקדמיתא ארי :תבער״־בך ל^ ולהבה תכוה לא ^ש

 כמי דסגיאץ ומצראי פרעה בסעדכון הוה מימרי דסוף בימא עברתון
 ךתקיפץ עמכדא לביני תהכון כד בתמיניתא .ואף לכון יכילו לא נהרא

 :יתכון ישיצון לא כשלהוביתא דחסינן ומלכון לבון לא\כלון כאשתא

 כפרך נתתי מושיעך .ישראל קדוש אלוהיך .יהוה אני כי נ
 דישראל _קךשא אלהך יי .אנא ארי : תחתיך וסבא כוש מצרים

 ת ך י_לן מאשר ד : תחותך וסבא כוש מצראי חליפך יהבית פרקך

תחת ולאטים תחתיך ואת^אדם אהבתיך ואני נכבדת בעיני
נפשך רש״י

 ביןהמצרים: ובנהרות. הייתי: אתך סוף ביס כשעברת במים. תעבור כי )ב(
 לך:)ד( לפדיון כפרך. )ג( או״ה: שתשרוףאה ולהבה. :לע״ל אש. במו

:נכבדת כן גלל בעיני חשוב שהיית בשביל יקרת. מאשר



חמישי ליום בראשית
 ע^מיא ומסרית רחימתך .ואנא את^קרתא חביב^קדמי מדאת : נפשף

 ממזרח אני כי־אתף אל״תירא ה :נפשך חלף ומלכותא תחותך
 משרי בסעדך ארי תדחה לא :אקבצן^ וממערב זרלף אביא

:גלותך .אקרב וממערבא בנך אייתי ממדיגחא

א׳ משלי כתובים
 וכסילים להם חמדו לצון ולצים פתי תאהבו פתים 1 עד־מתי א

 רגיגו ממקגותא וממקני שכרותא רחמין שכרי אימת עד ♦ י&נאדדעת

 לכם אביעה לתוכחתי תשבו ב ן ןדיעתא סנין וסכלי להון
 רוחקאודענון לנון תתפנוןלמכסנותיאבע אתכם: דברי אודיעה רוחי

 דקרית על :מקשיב ואין .ידי נטיתי ותמאנו לקראתי _יען ג :מלי

 ־״עצתי“כל ותפרעו ד :אציתון ולא אידי ארימית הימגתון ולא
 :אביתון לא ומכסגותי תרעיתי כל ושניתון : אביתם לא ותוכחתי

 בתברכון אנא אף :פחדכם בבא אלעג אשחק באידכם גם־אני ה
:עליכון ךלודדא ייתי כד ואךחך אגחך

רש״י
 לרמת ידי. נטיתי )ג( •: הקודש ברוח עמכם אדבר רוחי. לכם אביעה )ב(
 אנ? גם )ה( :לשמוע אביתם. לא ותשביתו: ותפרעו. )ד( אלי: שתשובו לנס

בשברוניכס: באידכם. :זאת אעשה

פ״א( )זבחים משנה

 לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים. לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל א
 4זמן בכל והחטאת בזמנו הפסח וטן׳החטאת. הפסח מן חוץ חובה.

רבי ברטנורא
 כשרים. : שלמים לשס עולה שנשחטה כמן לשמן. שלא שנזבחי הזבחים כל א א פרק

 שלא אלא : בהו לשנויי ואסור קיימו דבקדושתייהו לשמן אמיריהן ויקטיר דמן ויזרוק
 שפתיך מוצא דא׳ק לשמו יישחטגי לגדרו או לחובתו אחר להביא וצריך חובה. לשם לבעלים עלו

 ה״ק אלא נדבה אינה נדר ואם נדר אינה נדבה אס נדבה. אלהיך לה׳ נדרת כאשר ועשית תשמור
 ואס נדרו חובת ידי הבעל ויצא נדר יהא הבעלים ולשם נדר לשם שנשחט עשית שנדרת כמה אס
 ידי יצא לא אבל לנדבה הביאו כאלו הוא כשר כלומר נדבה יהא בעלים לשם הזבח נשחט שלא לאו

 שנשחטי צבור קרבנות אבל בעלים לו שיש יחיד קרבן ודוקא חיבה לשם לבעלים עלו שלא נדרו
 שלא בפי׳ כששחטן ודוקא לו ראוין שהן למה מושכתן שהשחיטה חובה לשם לצבור עלו לשמן שלא

 סה.הה מן חוץ : לחובה לבעלים עלו סתם שחטן אבל חובה לשם לבעלים עלו דלא אמרינן אז לשמן
 הוא'שתהא פסח זבח ואמרתם כתיב ועוד פסח לשם עשיותיו כל שיהיו עד פסח ועשית כתיב דבפסח
נעש? אס לפסול וחד פסח לשם שלא נעשה אס לפסול חד קראי תרתי והני פסח לשס זביחה

 שלא



יח חמישי ליום בראשית
 זמן. בכל .והאשם והחטאת בזמנו. הפסה האשם. אף אומר אליעזר רבי

 מה חטא. על בא והאשם חטא. על באה החטאת אליעזר. רבי אמר
 חוגי בן יוסי ב :לשמו שלא * פסול האשם אף לשמה. שלא פסולה חטאת

 אומר עזריה אחי שמעון פסולין. חטאת ולשם פסח לשם הנשחטים אומר
 ^קדשי כיצד פסולים. מהם נמוך לשם כשרץ. מהם גבוה לשם שחטן

 לשם ששחטן .קלים קדשים פסולין. קלים קדשים לשם ששחטן קדשים
 כשרץ. שלמים לשם ששחטן והמעשר הבכור7 כשרץ. קדשים קדשי

 ששחטו הפסח נ :פסולץ מעשר' ולשם בכור לשם ששחטן ושלמים
 גשהט כאלו מכשיר. יהושע רבי לשמו. שלא עשר בארבעה בשחרית
 בן שמעון אמר הערבים. גשחט׳בץ כאלו פוסל בתירא בן עשר. בשלשה

 איעזר רבי שהושיבו ביום זקנים ושנים שבעים מפי אני מקובל עזאי
 כשרים לשמן שלא 'שנזבחו הנאכלים הזבחים שכלי עזריהבישיבה בן

 ולא החטאת. ומן הפסה מן חוץ חובה. משום לבעלים עלו אלא'שלא

.והחטאת הפסח ד :□,הכט לו הודו ולא העולה אלא עזאי בן הוסיף
ששחטן בי־טנורא

 שחיטה שתהא לחטאת איחה ושחט כתיב קראי הרי נתיני נמי דבחטאת וחטאת, : בעלים לבס שלא
 עניו וכפר חטאת לשם וזריקתו הדס קבלת שתהא עד החטאת מדם הכה! ולקח יכתיב חטאת לשם

 החטא אותו לשם שתהא חטא אשר מחטאתו בעלים. לשם שתהא דהיינו חבירו על ולא עליו הכהן.
 ולא כשר חולין לשם שחט אבל אחרי' קדשים לשם כששהטו אלא פסול לשמו שלא דחטאת אמרן ולא

 חולין ואין קדשים מחללים קדשים ישראל בגי קדשי את יחללו ולא דכתיב חובה לשם לבעלים עלה
 פסחים ערבי של היים מחצות דהיינו שחיטתו כ״ז לשמי שלא פסול בזמנו. הפסח : קדשים מחללים

 כשלמים: דיניו וכל הוי שלמים השנה ימות בשאר פסח קיי״ל מכן ואחר לכן קודם אבל הערב עד
 ורבנן כאשם כחטאת וכתיב .,;׳בו החמא על בא החטאת : ואזיל טעמא כדמפרש האשם. אף

 כתיב נמי אשם תאמר ואס כשר מעוטא ביה כתיב דלא אשם פסיל מעוטא ביה דכתיב חטאת סברי
 קודם דפסול לשמו שנא למעט בא ואס אמורין הקטרת לאחר אלא נאמר לא האי הוא אשס ביה

 זבחים שאר כל פסה. לשם הנשחטים ב : כר״א הלכה ואין לכתבו צריך היה אמזרין הקטרת
 פסילים דאינהו היכי כי פסילים זמן ככל חטאת לשם שנזבחו וכן פסילים פסה לפס בניסן בי״ד שנזבחו

 ובלבד איהו ואמר כשרים לשמן שנא שנזבחו הזבחים כל דאמר דמתני' את״ק ופליג אחרים לשס
 עיסק היה שעזרי׳ שם על כן נקרא עזריה. אתי שטעון : חטאת לשם ולא פסח לשם ישהטס שלא

 לעזריה חלק שיהא ביניהם והתנו בתורה עוסק שהיה אחיי שמעון צרכי מספיק והיה בפרקמטיא
 לשם :כשריס ואזיל כדמפרש מהן. גבוה לשם זבחים: לשאר שחטן, שמעון: של למודו בשכר
 בני קדשי את יחללו ולא דכתיב . פסולים :בקדושה מהן פחות שהוא זבח לשם . מהם נמוך
 יוסי כרבי הלכה ואין מתחלליס מהם בנמוך מהחללים אין מהן במורם לה׳ ירימו אשר את ישראל

 טעונים שהשלמים מפני משלמים נמוכין בהמה ,ומעשר בכור :עזריה אחי כשמעון ולא חוגי בן
 דדמן ומעשר בבכור ושוק.משא״כ חזה ותנופת ונסכים וסמיכה ד׳ שהן מתנות ב׳ כלומר ד' מחן
 מכשיר. יהושע רבי ג :ישיק חזה תנופת ולא בהן נוהגת ונסכים סמיכה ואין אחת מתנה טעון

 . פוסל בתירא בן :הערבים בין עד זמנו ואין הואיל השנה ימות בשאר כפסח ליה דחשיב
 להודיען* .זקן ושנים שבעים : בתירא כבן והלכה בזמנו כפסח ה״ל ראוי היום ומקצת הואיל

 הזבחים כל זקנים: תני ולא זקן תנן לכך אהד כאיש הורו וכולם יושבים היו אחת שבישיבה
 וחטאת מפסח חון לפסיל חכמים עזאי.עלדברי בן הוסיף ולא עילה: לא אבל הנאכלים.

לך הו או במזרק הדס קבל או לשמן שלא ששחטן קחני או אז וזרק. והלך קבל ד :עולה אלא
 הדס
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 שי^ או רשמן ושלא רשמן אד לשמן של^ וזרק והרך קבר רשמן שרא ששחטן

 שלא שלמים. פבחולשם לשמן.ולשמןפסרלים.ביצדלשמןושלאלשמן.לשם
 דברים. בארבעה נפסל 'שהזבח פסח. ולשם שלמים לשם ולשמן.' לשמן

 שהיה בהלוך. מכשיר שמעון רבי ובזריקה. ובהרוך. ובקבול. בשחיטה.
 בזריקה. ושלא בקבלה ושלא בשחיטה שלא אפשר אי אומר שמעון רבי
 אומר "אליעזר .רבי וזורק. המזבח בצד בהלוך.שש;חט שלא אפשר אבל

 צריך שאין ובמקום פוסלת. רהלך.'המחשבה צריך שהוא "במקוים המהלך

:פוסלת המחשבה אין להלך

ברטנורא
 וכשאר פסיל ובחטאת בפסח לשמן שלא שעשה הללו עבודות מד' אחת כל זרק. או למזבח הדס

 בין יהד לשמן ושלא לשמן הללו עבודות מד׳ א׳ עשה ואפי׳ חיבה לשס לבעלים עלו לא זבחים
 בכל לשמן למחשבת לשמן שלא מחשבת שתקדים בין לשמן שלא למחשבת לשמן מחשבת שהקדים

 שלא דאפשר ע״ג אף והכ״א למפסל השיבא לא הלכך בהלוך. שלא אפשר אבל :פסיל ענין
 שהרי- היא עבודה הדס והולכת עבודה שמה לבשלה שאפשר דעבודה בה פישלת מחשבה בהליך
 המהלך :כהונה מצית ואילך מקבלה הכהנים אהרן בני והקריבו ושחט דכתיב בזר פסילה

 והכניסו המזבח מן להלן כחיץ קבלו כיצד בת פישלת מחשבת זו הילכה להלך. צריך שהוא במקום
 יהיציאו למזבח סמיך בפנים קבלו בי פישלת ומחשבה להלך שצריך הליך זו המזבח לצד שקרבו בפנים

ואין להלך הצריך הלוך זה והכניסו חזר בו פיסלת מחשבה ואין להלך צריך שאין הלוך זהו לחון
:כר׳ש ולא כר״א הלכה

ע״א ד׳ רף זבחים גמרא

 זבח ואם ל( )ויקרא קרא אמר לשמה. זביחה דבעינן לן מנא
 היינו ודלמא )ממאי( שלמים לשם זביהה שתהא קרבנו שלמים

 אתרם הזורק הבלמים. דם אס המקריב יס )שם שמייהו.מדכסיב
 שתהא מינה שמע .זבח כתיב והבא זבח כתיב השלטים..ולא

 אמר מנין.' עבודות שאר זביהה אשכהן שלמים. לשם זביחה
 לעסעלמים. .קבלה שתהא השלמים דם אס המקריב קיא

 אסדם הזורק קרא:מנלן.אמר זתקה וקבלה. שחיטה אשכחן
 הולכה כולהו אשכחן שלמים. לשם זריקה שתהא השלמים

 זו”מ ואמר המזבחה הכל אס והקריב )שם( קרא אמר מנלן
ואפיק .קבלסיהדם זו והקריבו לכבש.והניא אברים הולכס

רהטנא1 ”יש

 ביה מיפרשי לא שפתיך ממילא דאי לכתחילה לשמה. זביחה דבעינן לן מנא
 שלמים זבח שמייהי היינו דילמא זנח קרוי שחיטה דלמנין ממאי. :לשמו עבירות

אפשר ולא כתיב שחיטה בתר והא הדם. קבלת זו שחיטה: משים זבח נאמר ולא

לאיקמיה
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קבלה: מכלל תפיק לא ההולכה למימרא הולכה בלעון רחמנא

"י ש ר
 ביה דכתיב איברים בהולכת מדחזינן הוא הולכה דל׳ ואע״ג בהולכה לאוקמיה
 למימר' הולכה בלשון הבלה רחמנא ואפיקה גרשינן הכי הוא. הולכה דל׳ הקרבה

: קבלה מכלל נפקא לא דהולכה

ע״ב י״ג דף בהקדמה זוהר
 אדם נעשה הכתיב טרפא לון ולמהב למסכני רמיחן תשיעאה פקודא

הכריונומבא. כלל בשתופא נעשהיאד״ם כדמותנו. בצלמנו
 /(י^ ומסטרא עתירי דדכורא מסטרא מסכני.^ךהא כדמותנו בצלמנו*עתירי.

 הא רהיב דא עלי *ד*א וחם חדא בשתופא דאינון כמה מםכני. דנוקבא
 ומסכנא עתירא למהר נשלתתא בר איצטריך ט־בוהכי ליה וגמיל לדא

 בדגת וירהו דאילדא. טובא וממלאת לדא דא ולמיהב חדא בחבורא
 על החס' מאן דבל מלכא. דשלמה בסיפרא המינן דנן רזא הים.וגומר

 הראשון .דאדם מהיוקנא לעלם דיוקעה משתני דליבאלא ברעותא מסכני
 בההוא .דעלמא במין כל על שליט אתךש*ם/יה דאד״ם דדיוקנא וכיון

 ח^ת כל עי יהיה ט׳\ומוךאכם.וחתכם )בראיית דכתיב הוא הדא דיוקנא.

 הדא בגין ביה דאתךשים ךיוקנא מההוא ודחלין הנין כלהו .וגומר. הארץ
 שא• כל על האדם בדיוקניה' גש בר לאהתלקא מעליא פקודא הוא

 דרות זמנא כל חלמא ההוא ההלם גב על אף לןמגבוכדנצה מגא פקודין.
 למיחן דלא בישא עינא דאטיל כיון חלמית. עליה שרא לא למסכני מיהן

 אשתני מיד וגומר מלכא כפום מלתא עוד ד׳( 1)רניא כתיב מת למסכני
עשית הכא כתיב אדם.* נעשה כך ובגין נשא. בני מן ואטריד דיוקניה

י ביעז: היום עמי עש;תי אשרי האיש שם ב׳( )רות התם וכתיב

להק יוסף מוסר
לר״ת ולא וני1 מ זרחיה לרבי והוא הישר מספר

פסיקה הלכה

ר״ו סי׳ או״ה ש״ע

 אם ב* נבראתי לא כי ידעת הלא לבי לבי
 לא מדוע היותך לעפר'מיום לשוב

 הימים כל כי תרע ךלא אחריתך זכרת
 וכמוץ עובר כצל האדמה על חי אתה אשר

 קרוצים ;מיך מארבה וכעשן מגורן יסוער
 יום עליך יעבור אשר וכל .קצוצים וחייך

 יום וככל ח;יך מחלקי חלק תחסר לילה או
 לא ומדוע איר בלי ותעוף הקבר אל תקרב

 האדמה מן כי ;.דעת ולא אתה ע?ר זכרתכי
אתה ומדוע מרדת כי בטחת מי ועל נוצרת

 בין .יפסיק שלא צ;יך הברכות אלו כל א
 לאזניו להשמיע וצריך לאכילה ברכה

 שיוציא ובלבד לאזניו;צא* השמיע לא ואם

 דבר כל ב לשון; בכל ונאמרים בשפתיו
 צריך בו להריח או לאכלו 'עליו שמברך

 אץמברכין נ כשהואמברך: בימינו לאוחזו
 שיביאוהו עד משקה על ולא אוכל על לא

 1 צריך לפניו הביאוהו כך ואחר בירך לפניו

 על שבירך מי אבל אחית פעם לברך
המין מאותו יותר לו והביאו שלבניו פירות
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הפיל שם וצלמות חושך ארץ אוןל ולמקום
 השא- לבלה• גפרית גופך על ויזורה רמה גוש ולבושך .לימה

ה בבב המהיר יום פדיום. לו אין אשר יום

 יום המר. יום לבך אל ת^כור ול^ נמהר
 יום חכמתך• ונקןךךוה עצתך תאבד אש־

 כתת על ישאיך יום רח^יך• לשונך יק יד
 ועל/ל .ישליכוך תחתית ארץ יסבלוךועל

 יא ואשף תדכה .וכאבק !יחשבוך מעשה

 והספר ערוך החשבון הראה יום הכבה•
 ה׳ בי_ד הרעלה ובום משפט ני:ומאז פתוח

 בציריה ותהמה.נפשך שמריה ^צה שם
 פך• הראה אזי הלא זדונותך על השיב ומה

 כמות המות .'ואלו גמולך ותמצא מעלליך
 ה;ה חשבון' לתה עתיד תהיה ולא הלחמה

 כמות למר הלך אף במותך לשטוח לך
 ותבסך אימה עריך

 ואיום• נורא ההוא היום הלא שריד לך

 הראשון כבךבת; שברכתו אחר משין או
 ,ך? נטל ;< לברך צריך אינו

 נטאם אי ונאבד .מידו ונפל עליו ובירך
 שדרהטאותו פי על אף ולברך לחזור צריך
 .וצריך הראשון על קשברף יותר דפניו המי•
 ועד .לעולם מרכותו כבור ישם ברוך לומר

 אמר ואם לבטלה שמים שם שהוציא על
 אלוהינו אמר .ולא ה׳ אהה בתך כשנפל

ונראת שןהא חקיך למדני ויאמ- ןסי.יכ

 א:ל _תע*וף יום מר. כם§ד יום ונאקה• שואה יום וצעקת• חרדה יום ואניה• האמה
 המעצבים ןרבו יום חמתו. אש3 .ונתכה וקנאתו האל אף יהרה יום משמר• מור משמר

 הגשמה תצא יום חפציו• יל יאבדו יום חלציו• על ;דיודאיש יל יום;המה !המכאובים.
 לעזרה תנוס מי על אדם בן ואהה דומם באבן מושלך מהבליטה ככלי' הגוף £שאר

 ראחדי בזית• ה׳ דבר מדוע עשיתי מה לי אוי תאמר אז קלא סהרה עליך יהיה מי 'אי

 מחטאתיך התק.ישש.רהתבושש•.והכלם אנכי ערום כי אתכסה ובמה פנית• לבי שרירות
 לפג• אחד יום שוב נשפך ככב• יחשכו ובטרם בנופך נפשך בעוד הוךה_לאלהיך ויסן

חעך: היא י2תרף'נצךה אל במוסר הוחזק מיתתך

תורה ששי ליל בראשית
חוה ן צרוף

 אלהיט בצלם בצלמוו את-האדם 1 אלוהים הברא בז
 בצלמיה .:'!יתאדם :/ברא אתם ברא ונקבה זכר אתו ברא

 אתם ויברך כח : _יתהץ ברא ,וגוקבא ךכר יהיה ברא בצלמאתי
את ומלאו ורבו פת אלוהים י להם דאט־ אלהים

הארץ ,רש'
 ■:מתמר נכרת שהכל לו המשי' בדפים בצלמו. האדם א־ אלד,•ם ויברא )בז(
 המשי־ה כמטבע בחותם נעשה כפכה עלי ותשת קלט( )תהליס שנא' בידים נברא והיא
 )איוב אומר הוא יכן שטעמפעל( בל״א והוא )ובכ״־קוי״ן קוני״ן שקורי! רושם ע״י
 המתוק! צלם שאותו לך פירש אותו. ברא אלהים בצלם :חותם כחומר תתהפך צח(

 תב(ייהחיהוחאומר)ברא: אותם.ולהלן ברא ונקבה זיר הוא: יוצרו דיוקן צלם לו
 נ• יאתר ראשונה בריאה פרצופים' שני שנבראו אגדה במדרש וגו׳ מצלעותיו החת

 בריית• כיצד לך פירש ולא ,בשש שמהם שנבראו הידיעך כאן מקרא של ופשוטו חלקם.
 "שלא הניבה את ניגש שהזכר וי״וללמדך חסר ייבשה. )בהו במקוסאחר: ופירשלי
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 ובכל־ השמים השזובעוף בתת ורדו וכבשה הארץ
 פרשו י להון .ואמר .יתהון וכריך ז על־הארץ הלמשת חיה

 ובכל א7ךשמי ובעופא מא1 בנוני ושלוטו ותקופועלה ארעא ומלו_ית וסגו

 לכם נתתי הנה אלהש ויאמר כט :ארעא על דרחיישא חיתא
 כל־־הארץ א^רעל־־פני )זדעזרע את־כל־־עשב

 יהיה לבם זרע זרע ?רי־עץ אשר־בו ואת־כל־העץ
 מזהרע ,זרעיה דבר עשבא כל !ת הפרן הא\הבית יי _ואמר :לאבלה

 .זרעוה דבר אילנא פירי ביה די אילנא בל חת ארעא כל אפי על די

 .ולכל־־עוף הארץ ולכל־־חית ל ןןהילם'כל:1טזךרעלכ
 ה:הי נפש א^ר־־בו על־הארץ רומש ולכדו השמים

 ולכל ארעא חות ולכל :דהי־כן לאבלה עשב את־כל;ירק
 \רוק כל _ית חיתא נפשא דביה ארעא על דרחיש ולכל ךשמיא עופא

 ע^ה את־כל־אשר אדהים וירא לא :כן !היה למיכל ?שבא
 הששי?פ יום ר(רהי־בר”רהי־עךב מאד והנדדטוב

 שתיתאי: יום צפר והוד. רמש והוה להדא תקין והא כלדעבד ןי!ת וחזא

שט;א ואשתכללו :!?לייבאם א ב
מלאכתו השביעי ביום '^הים ויכל ב :חילזון ^עא^כל

אשר רש״י

 :האשה ולא ורביה פריה על מצווה לכביש שדרכו שהאיש ללמדך ועוד יצאנית תהא
 למאכל וחיות בהמות להס השוה הארץ. חית ולבל לאבלה יהיה לבם )כט(

 יחד יאכלו עשב ירק כל אך בשר ולאכול בריה להמית ולאשתו לאדם הרשה זלא
 עשב כירק וגו׳ חי הוא אשר רמש כל שנאמר בשר להם התיר נח בני וכשבאו כלס

 בששי ה׳ הוסיף הששי. יום )לא( :כל את לכס נתתי הראשון לאדם שהתרתי
 חומשי חמשס ישראל עליהם שיקבלו ע״מ עמהס שתתנה לומר בראשית מעשה ׳בגמר
 )ס״א בסיון ששי הוא הששי יוס ער ועומדים תלוים שכולם הששי יום ד״א תורה.
 נברא כאלו ונחשב בראשית יצירת כל נתחזקו התורה ישראל שקבלו בסיון ו' שביום
 )ב( תורה: למתן המוכן בסיון( ו' יום שאותו בה״א הששי יום וזהו עתה העולם
 צריך ורגעיו עתיו יודע שאינו ודם בשר אומר ר״ש השביעי. ביום אלהים דבל

 השערה כחוע בו נכנס ורגעיו עתיו שיודע הקב״ה אבל הקודש על מחול ׳להוסיף
ונראה



ששי ליל בראשית
 מבל־טלאבתו הדבילי ביום .וישבת יבשה אשר
 ביוטא ונח־ עבד .ד• עבידתיה שביעאה ביומא ןי וששי ♦ עשה אשר

ויברך ג ; עבד די עבידתיה טבל שביעאה
 טבל־״מלא^תו שבת בו בי אתו ויקדש השביעי

 יומא _ית יי וירין שני פ :לעשות אלהים אשר־ברא
 :מעבד י; ברא די עבידתיה מכל נח ביד. אלי ש^תיה ן.קך שביעאה

 עשות ביום בהבראס והארץ השמים תולדות אלה ד
 כד ואךעא; שב;א תולדת אלין :ושמים ארץ אלהים וחוח

 שיח 1 וכל: ה :ושמילא ארעא אלהים ;י עבד די ביומא אתבריאו
 טרם העזרה וכל־ע^ב .יתה טרם י ה&דה
 ואדם ^ל־הארץ אלהים ה1ןה המטיר לא מ* יצמח

 בארעא הוו הא עד חקלא אילני ובל ז את״״האדמה ל^בד* אין

ארעא עד אדהים יי מטרא אחית לא ארי צמח לא עד דחקלא וכלעשבא

ואגש רש״י זעירא. ה׳ "

 מניחה באת שבת בחת מנוחה חסר העולם היה מה ד״א ביום בו כלה כאלו ונראה
 ירד השבוע ימית שכל במן ברכו ויקדש. ויברך )ג( המלאכה: ונגמרה כלתה
 והמקרא בשבת כלל ירד בלא במן וקדשו משנה. לחם ובששי לגלגולת עימר להם
 לעשות ראויה שהיתה המלאכה לעשות. אלהים ברא אשר : העתיד ע״ש כתב

 למעלה: האמורים אלה. )ד( בב״ר: שמפורש כמו בששי ועשאה כפל בשבת
 נבראו שכלם למדך ה׳. עשרת ביום בהבראם והארץ השמים תולדות

 בל עולמים צור ה׳ ביה כו( )ישעיה שנאמר בראם בה׳ בהבראס ד״א בראשון.
 בה"א)ם״א נברא הזה שהעולם כאן ולמדך עולמים שני יצר השם של הללי אותיות

 גברא הבא ועולם בתשובה לשביס פתוח העולם כך למטה פתיחה שה״א כמו רמז
 שירדו רמז באותיות( קטנה י'שהיא כמו מועטים זמן שבאותו שצדיקים לומר ביו״ד

 לרדת למטה ופתוחה צדדיה מכל שסתומה זאת כה״א שחת לראות למטה הרשעים
 לשון ואינו הוא לא עד לשון שבמקרא טרם כל בארץ. יהיה טרם )ה( שס: דרך

 ט( )שמוה אחר ועוד מוכיח וזה הקדים יאמר כאשר הטרים לומר נפעל ואינו קודם
 כשנגמרה בארץ היה ועדי, תפרש זה ואף תיראון לא עדיין תיראון טרם כי

 שכתוב ובג׳ צמח לא עדיץ השדה עשב וכל אדם שנברא קודם בששי העולם בריאת
 טעם ומה המטיר לא ני ולמה ו׳ יום עד ועמדו הקרקע פתה על אלא יצאו לא ותוצא



בא _ ששי ליל בראשית

 .והשקה מןיהארץ יעלה ואד ו אדמתא: !ת המפלח סת .ואגש
 כל _ית ואשקי ארעא מן סליק הוה וענגא : האדמה את־בל־פני

 עפר את־־־האךם יהוה"אלהים: וייצר יי :אדטתא אפי

 ויהי חיים נשמת ?אפיו 'ויפת מך־־האדמה

 טן עפרא אדם _ית אלחים ” וברא * חיה לנפש* האלם

 ד טמללא לרוח באדם והות דחיי נשטתא באגפוהי ונפח אדמחא

 את־ ש□ וישם מקדם גך?עדן אלוהים יהוה ויטע מ

 ךאשוי מלקדטץ בעדן גיגתא אלהים” ונציב ז יצר אשר האדם
 מךהאדמה אלהים יהוה' ושמח ט :די אדם £ תימן

בתוף החיים ועץ למאכל וטוב למראה נחמד בל־עץ
הגז רש״י

 ה׳ :והדשאים האילנות וצמחו וירדו עליהם התפלל לעולם צורך שהם וידע אדם
 בכ״מ זה פירוש וכן העולם כל על ושופט פליט שהוא אלהים שמו הוא ה׳ אלהים.

 התהום העלה אדם של ברייתו לעני! יעלה. ואד :)ו( אלהיס שהוא ה' פשוטו לפי
 העיסה את לש ואח״כ מים שנותן זה כגבל אדם ונברא העפר לשרות עננים והשקה

 ויצירה הזה לעולם יצירה יצירות פתי וייצר. )ז( :וייצר ואח״כ והשקה כאן אף
 :יודי״ן שני ביצירתה נכתב לא לדין עומדת שאינה בבהמה אבל המתים לתחיית

 שימות מקום שבכל רוחות מאז־בע האדמה מכל עפרו צבר האדמה. מן עפר
 אדמה מזבח כ( )שמות בו שנאמר ממקום עפרו נטל ד״א לקבורה. קולטתו תהא שם

 מן עשאו באפיו. ויפה לעמוד: ויוכל כפרה אדמה לו תהא הלואי לי תעשה
 ראשון שביום לפי העליונים. מן ונשמה התחתונים מן גוף העליונים ומן התחתונים

 ברביעי לתחתונים. היבשה הראה בשלישי לעליונים. רקיע ברא בשני וארץ. שמים נבראו
 בו נבראות בששי הוזקק לתחתונים המים ישרצו בחמישי לעליונים. מאורות ברא

 אלו על רבים אלו שיהיו בראשית במעשה קנאה יש לאו ואם ובתחתונים בעליונים
 נפש נקראו וחיה בהמה אף חיה. לנפש י״ח(: וע״ש פי״ד )ב״ר אחד יום בבריאת

 במזרחו מקדם. )ח( ודבור: דעה בו שנתיסף שבכולן חיה אדם של זו אך חיה
 ראיתי וגו' האדם את וגו' ויברא נאמר כבר הרי תאמר ואם הגן. את נטע עדן של

 וזו נדרשת שהתורה מדות מל״ב הגלילי יוסי רבי של בנו אליעזר ר' של בברייתא
 זהו וגו' הארס את וגו' ויברא ראשון של פרטו הוא מעשה שלאחריו כלל מהן אחת
 ג״ע לו ויצמח וגו' אלהיס ה' וייצר ופירש חזר מעשיו וסתם מהיכן בריאתו סתם כלל

 של פרטו אלא ואינו אחר מעשה שהוא סבור השומע תרדמה עליו ויפל ע בג" ויניחהו
 לפרש כדי השדה חית כל האדמה מן וגו' ה' וייצר וכתב חזר הבהמה אצל וכן ראשון
ויצמח. )ט( הרקק: מן שנבראו העופות על וללמד שס לקרות האדם אל ויבא

 לעג־ן



ששי ליל בראשית

 ^לן כל ארעא סן אלהים ״ ואצמח :ורע טוב הדעת ועץ הגן
 פירוהי דאכלץ ואילן גינתא במציעות הייא ואילן למיכל למחדןטב דמתנ

 את■־ יהשקות טעדן יצא 7,ונהר י : לביש טב בין חכמין

 ריח וגהיא :ראשים לארבעה ותה יפרה ומשם הגן
 : גהרין רישי לארבעה ןתפךשוהוה ומתק מנתא ית לאשקאה מעדן נפיק

 אתבל־אךץהחרלד׳ הסבב האחדפישק'הוא שם יא

 דחיילא בלאךעא ךכ^יף_ית הוא פישון חד שום . הזהב אשר״שם

 הבדלה שם טוב ההוא הארץ וזהב ע :דהבא הסן די
 :בורלא ואבני בדלחא תמן טב ההיא דארעא ודהבא ♦ השהם ואבן

 בליארץ את הפולב הוא גיחון י השני ושם־הגהר יג

 : 2ךכו׳ ארעא כל !ת .דפק־ף הוא גיחון תנינא נהרא ושוב 1 ברם

 קךמת ההלך הוא חדקל השלישי ושם־הנהר יד
 לליתאח נהיא .ושום :פרת הוא הרביעי והנהר אשור

 : פרת הוא ךביעאה .ונהרא דאתור למדנחא ךמהיך הוא ךיגלת

בגן־־ש־ן וינחהו את־־האדם אריחים יהוה ויקח טו
1״•.• -ן . 4•• •— זזר ד! •< :•.• ז> : 1־•־^

 דעדן בנינהא .ואשריה א־ם אלה־ב_ית .יי ודבר }ולשמלה לעב״

 לאמיר ןןל־האדם אלחים יהוה צןיטז_ו ♦ ולמטרה למפלחה

למימר אד□ על אלהים * ופקד :תאכל אכל עץ־הגן מכל
כבל

רש"*
 נהד נילוס הוא פישרן. )יא( :הגן באמצע הגן. בתוך : מדבר הכתיב הגן לעכין

 פרשיו. ופשיי כמי פישק ■נקרא האק את ומשקין ועולין מתברנין שמימיו וע״ש מצריס
 פשתים: עובדי ובושו יכן( )ישעיה מצרים אצל שנאמר פשתן מגדל שהוא פישק א״ד

 יגחשמגגח וני כא( )שמות נמו מאד גדולה והמייתו והומה הולך שהיה גיהון. )יג(
 ומברין ורבין פרין שמימיו פרת. וקלין: חדין שמימיו חדקל. )יד( והומה: והולך

העחש; שע״ המקרא ונתב היו לא עדיין ואשדר. כוש האדם: את
 :א״י שם על הנזכר כולם על החשוב פרת. הוא :אשור של למזרחה אשור.

)ב״ר(: ליכנם נאיסופתהו בדברים לקחו ויקח. )טי(
 לא



כב ששי ליל בראשית

 לא ורע טוב הרעת ומעץ :יז תיבול גינתאטיכל איין מכל
 רמאלן :תמות מות מסיו אכלץ ביום בי ו2ממ תאכל

 דתיטל ביומא ארי ממה תיבול לא לביש טב בין חכטין פירוהי ךאכלין

היות לא־טוב אלוהים יהוה: ויאמר יחת:,מה מימת מיה
 לאהקין איהים:.;י !אמר :כנגדו עור אעשררלו לבדו האדם

•ן ♦ •• • - .. . 1. . | . . . .-ן-ן ........ יהוה ויצר יט :ללבליה סמך ל־ה אעבד למדויאדםבלחודו־י

 ב־־עוה ואת השדה כל־־חות מך־האדמה אלוהים
 וכלי מה־ץקרא־לו לראות אל־־האלם ויבא השבדם

שלישי :שמו הוא חיה נפש האדם יקרא־לו אשר
 רות ואיתי דשטיא עופא פר רת ברא חיות פר. ארעא מן אלחים יי וברא

 הוא היתא נפשא אדם ליה קרי הרה די וכל ליה יקרי מה למחזי אדם

 ולעוף לכל־ה^המה שמות האדם ויקרא :"כ שמיה

 כנגדו: עזר לא־מצא ולאדם השדה חית ולכל השמים
 לא ולאדם ברא היות ולכל דשטיא ולעופא בעירא לכל שמהן אדם וקרא

 ^ל־ תרדמה 1 אלוהים יהוה ויפר כא :לקבליה ?מך .אשבח
תחתנה: בשר ויסגיר מצלעתיו .אחת ויקח ולשין האדם

ודכא ש"י ר

 בעליונים הקב״ה הן רשויות שתי יאמרו שלא וגו'. האדם היות טוב לא )יה(
 כנגדו זכה לא עזר זכה כנגדו. עזר :זוג לו ואין בתחתונים וזה זוג לו ואין יחיד

 האמירה עשייה היא יצירה היא ט( )חולין האדמה. מן וגר ויצר )יט( להלחם:
 הרקק מן נבראו שהעופות ופירש בא אלא וגו' הארץ חית את אלהים ויעש למעלה

 כאן ללמדך ועוד נבראו האדמה מן אמר וכאן נבראו המיס מן למעלה שאמר לפי
 )ב״ר( אגדה ובדברי שם. להם לקרות האדם אל הביאם ביום בו מיד יצירתן שבשעת

 של ידו תחת שכבשן עיר אל תצור כי כ( )דברים כמו וכבוש רידוי לשין זו יצירה
 אשר חיה נפש כל ופרשהו סרסהו וגר. חיה נפש האדם לו יקרא אשר וכל :אדם
 ויפל )כא( עזר: מצא לא ולאדם )כ( לעולם: שמו הוא שם. האדם לו יקרא

 אמר ונקבה זכר ומין מין כל לפניו הביאן כשהביאן )ב״ר( תרדמה. אלהים ה׳
 כו( )שמות כמו מסעריו מצלעותיו. :ויפל מיד זוג בן אין ולי זוג בן יש לכלס
:החתך מקים ויסגור. : נבראו פרציפין שני יח( )עירובין שאמרו זה המשכן ולצלע

ויישן



ששי ליר בראשית
 ומלי מעלעוהי חדא ובסיב וךמך אדם על שינתא אלהים יי ורמא

:תחייתה בשרא
הסדרת כל תשלום הצגנו תרנים ואהד מקרא שנים הסדרה כל להשלים כדי ששי יום

: והפטרה ותרגום

 כבימי גימא זמנא הדא האדם .ואמרלקחה־־זאת מאיש כי

 ן—בד^ל" ; דא טבעלא,נסיבא ארי אתתא לדאיתקרי מבשרי ובסרא

והץ 1א^ת3 ודבק ואת־אטו את־־אביו איש“ועוב

 טך אעזר־־להח את־־הצלע 1 אלהים ה1יה לבן בב
עלעא לתם.ית:? " :אל־האדם ויבאר, לאיטה האדם

 זאת האדם ננויאמר' :אדם לות .וארדה לאתהא אדס מן מסיב
אזטה לזאת.יהךא מבשרי מ^צמיובשר עצם הכ^ם

 ק3ךך ואמיד, אכוהי משכבי בית גבר .ישבוק כן על ז אחד לבשר

 האדם ערומים שניהם .ויהיו כה ד!ח לבסרא ויהון באתתיה
 ולא ואתתיה אדם ערטייאין תרויהון .והוו ♦ .יתבקשו ולא לאשתו

אשר השדה חית מבד ערום היה והנחש א ג *: מתכלמץ •
עשה י ,רש׳

 )כב( :עליו ותהבזה נבראת פממנו הבשר חתיכת יראת פלא יז( )פס רקח. ויישן
 רחב פהוא חטיס פל כאוצר הולד לקבל מלמעלה וקצרה מלמטה רחבה כבנין ריבן.

 לאשה. הצלע. את ויבן. :קירותיו על מפאו יכביד פלא מלמעלה וקצר מלמטה
 זאת )כג( : אפוד להיות לאפוד גדעון אותו ויעש ח( )פופטיס כמו הפה להיות

 פבא עד דעהו נתקררה ולא וחיה בהמה כל על אדם פבא מלמד סג( )יבמות הפעם
 שנברא מכאן לפק על טפל לפין וגו׳. מאיש ני אשה יקרא לזאת : חוה על

 כן חומרת הקדם רוח איש. יעזב כן על )כד( :)ב״ר( הקדם בלשון העולם
 שניהם ע״י נוצר הולד אהד. לבשר כז(: )סנהדרין העריות את נח בני על לאסיר

 דרך יודעים היו שלא יתבוששו. ולא )כה( כח(: )פס אהד בפרס נעפה ופס
 נתן לא שמות לקרות דעה בו שנתנה ואע״פ )ב״ר( לרע טוב בין להבחין צניעות

 )ב״ר(:)א( לרע טוב בין מה וידע יצה״ר בו ונכנס העץ ק אכלו עד הרע יצר בו
 כתנות ולאשתו להדס ויעש לסמוך לו היה לכאן זה ענין מה ערום. היה והנחש

 ועסוקים ערומים אותם ראה עליהם הנחש קפץ סיבה מאיזו ללמדך אלא וילבפס עור
 ערום מפלתו היתה וגדולתו ערמתו לפי מכל. ערום :לה ונתאיה כל לעין בתשמיש

וגר מכל תאכלו לא לנס אמר פמא וגו'. אמר כי אף )ב״ר(: מכל ארור מכל
 פ ע" א ו



בג ששי ליום בראשית

 בי־־אמר אף אל־האשה ויאמר אלוהים יהוה עשה
 מכר חבים חוה וחרא :הגן עץ טבל תאצלו לא אלהים

 תיכלון לא ך אטר ארי בקושמא לאהתא ואטד אלחים .יי עבד ך ברא חות

 עץ־ אל־הנחשמפרי האשה ותאמר ב :אילן מכל
 : ניבול נינתא אילן מפירי ־לחרא אתתא ואטרח ". נאכל הגן

 לא אדהים אמר בתוך־דגן אשר העץ ומפרי ג
 די אימא וטפיך■ :פן־תמתון בו תגעו ולאי ממגו תאבל
 :תמותון דרמא ביה תקרברן והא מניה תכלון לא אמר\י ניגתא במציעות

 ואמי :המתו! לאימות אל־האשה הנחש ויאמר' ד

 ביו□ כי אלתי□ יכ ה • תמותון ממת לא לאתתא חרא
 ידעי כאלפים והייתם עיניכם תפקחו נו6מ אכלכם

 עיניכון ויתפתחן מגיה דתכלון ביומא ארי יי קדם גלי ־ארי נ ב1ט

 טוב כי האשה _והךא י :לביש טב בץ חבמין ברברבין ותהון
 העץ .ונחמד לעינים תאוד־־הוא וכי למאכל העץ

 ^מה גם־לאישה ותתן ותאכל מפריו ותקח להאכיל

 לעךגין הוא אפי וארי למיכל אילנא טב ארי אתתא וחזת 1 ויאכל
הלבעל אף ויהבת .ואכלת מאיביה ונסיבת ביה לאסתכלא אילנא ומרנג

עמה רש״י

 ויבח שתשיבנו כדי ד^רים עליה הרבה פירות מפאר אוכלים אותם שראה זאע״פ
 גרעין לידי באה לפיכך הלווי על הוסיפה בו. תגער ולא )ג( : העץ באותו לדבר

 עד דחפה תמותון. מות לא )ד( :דבריו על רליסף אל ל( )משלי שנאמר הוא
 : )ב״ר( באכילה מיתה אין כך בנגיעה מיתה שאין כשם לה אמר בו שנגעה

 )ב״ר(: העולם את וברא אכל העץ מן אומנותו בני את שונא אומן כל יודע. בי )ה(
 והנחו נחש של דבריו ראתה האשה. ותרא )ו( : עולמות יוצרי כאלהים. והייתם

 כמו לעינים. הוא תארה וכי כאלהיס: להיות העץ. טוב כי )ב״ר(: והאמינתו לה
 :עובורע יודעי לה שאמר כמו להשכיל. העץ ונחמד עיניכם: ונפקחו לה שאמר
 וחיה: בהמה לרבית גם. אחרת: וישא הוא ויחיה היא המות שלא לאישה. גם ותתן

 ותפקחנה



ששי ליום בראשית

 עידמם כי וידעו שניחם עיני ותפקחנה ז ז ואכל עבה
 ואתפההא חגרת: להם רעשו תאנה עלה ויתפרו חם
 ועבדי תאנץ טרפי והטיטרלהון אינון ערטילאין ארי וידעו תרויהון עיני

 בגן מתהלך אלחים יחוה את-קול וישמעו ח :להון״סז
 אלושם .יהוה מפני ואשתו 'האדם היוסרתחבא לרוח

 בגינתא מהל־ אלהים .דיי מימרא ו^מעו_ית_קל1 הגן עץ בהלך
 :גיגתא אילן בגו אלהים ןי קדם מך ואתתיה אדם ואטמר יומא למנה

:איבה לו ראמר אל־האדם אלוהים יהוה ויקרא ט
717־ < •י ,־> ז זו •־- ■< "יד ז> : וזע■ : ־•

 את"־קלך ויאמר י : את ליה^אן ואמר לאדם אלזהים ןי וקרא
 :'ואמר ואחבא אנכי בי־־־שרם בגן/ואירא שמעתי

 עיטילאיאנאואיטט״ית: ארי ודחילית בנינתא* שטעית .קלמימרך ;ת

 ־העץ המך־ אתה שרם כי לך הגיד מי יאר^ר

 תי מן .ואמר : אכלת אכל־־מטנו לבלתי צויתיך אשיי

מניה למיכל דלא בדיל דפקידתך אילנא המן את ערטילאי ארי לך

אכלת רש״י

 :מוכיח המקרא וסוף ממש ראיה נפנק ולא הכתוב דבר החכמה לענין וגו/ ותפקחנה )ז(
 כי וידעו מהו אלא פרוס כשהוא יודע הסומא אף הם. עירומים כי וידעו

 העץ הוא תאנה. עלה :)ב״ר( הימנה ונתערטלו בידס היה א׳ מצוה הם עירומים
 מנעוס העצים שאר אבל ע׳( )סנהדרין נתקנו. בו שנתקלקלו בדבר ממנו שאכלו

 שלא בריה להונות חפץ הקב״ה שאין העץ נתפרסם לא מה ומפני עליהם מליטול
 וישמעו. )ח( :תנחומא( רבי )מדרש ידו על העולם שלקה זהו ויאמרו יכלימוהו

 ואני מדרשות ובשאר בב״ר מכונס על רבותינו סדרים וכבר רבים אגדה מדרשי יש
 טל דבור דבר המקרא דברי המיישבת ולאגדה מקרא של לפשוטו אלא באתי לא

 היום. לרוח :בגן מתהלך שהיה הקב"ה קול את שמעו שמעו מה וישמעו. :אופניו
 מערבית היא וזו עיקר( כן כי ודוק לשס )ס״א משם באה שהשמש רוח לאותו

 איכה. )ט( :לח( )שס בעשירית סרחו והס במערב חמה ערב שלפנות
 להשיב נבהל יהא שלא בדברים עמו ליכנס אלא הוא היכן היה יורע
אחיך הבל אי ד׳( )בראשית לו אמר בקין וכן )ב״ר( פתאום יענישהו אם

 יש



כד ששי ליום בראשית

 הוא עמדי נחתה ^שד האשה האדם ויאמר ע אכלת:
 היא עטי ד-הבת א־תתא האדם ואמר : ואבל מלהעץ נתנה־לי

 לאשה אלהים ץה1י ויאמר יג :מכלית אימא מן לי ;הבית
 :ואכל השיאני הנחש האשה ותאמר עשית מה־זאת

 אמעיגי חויא אתתא ואט־ת עבדת דא מה לאתתא אלה•□ .יי ואמר
 עשית כי אל־הנח/ם 1 נלוזים יהוה ויאמר יי ואכלתי

 השרה חית ומכל מ^ל־־הבהמה אתה ארור זאת

 ו; י .ט א .ו : סייף כל־־ןמי תאכל ועפר תלך ^ל־נחנך

 על ברא היות וטבל בעירא מכל את ליט דא עבדת ארי לחרא אלהים

 ,בינך אשית 1 ואיבה טר :חייך יומי כל תיכרל ועפדא תיזל מעך
 ראש ישופך: תא זרעה ובין זרעך ובין האשה ובין

בנך רבץ איתתא רבץ רדבבדאשו/בינך 0 ^ב.*

 נטר תהא ואת מל_קךמץ דעבדתלית לךמה דיכיר בנהההרא\הא רבץ

 *ארבה הרבה אמר אל״״-האשה טז * ליהלסופא:

 אישך—ואי בנים תלדי בעצב והרנך עצבונך
תשוקתך ל רש״י

 כאץ ה׳( )ע״ז עמדי. נתתה אשר .)יב( : בתמיה העץ. המן : ערום בעומר יש
 כי )יד( חזקיהי: לנס ישיא אל לו( )ישעיה נמו הטעני השיאני. )יג( :בטובה נפר

 היה זאת. עשית למה שאלות שאילו מסיח של בזנותו מהפנים שאין מנאץ זאת. עשית
 מכל :נ״ט( )סנהדרין שומעין מי דברי התלמיד ודברי הרב דברי להשיב לו

 העמידו שנן נל לא מחיה נתקלל מבהמה אם השדה. חית ומכל הבהמה
 : שניס שבע נחש של עיבורו שימי ללמד ח( )דף בנורות במס׳ זה מדרש רבותינו

 נתנוונת לא אתה אשית. ואיבה )טו( :ונקצצו לו היה רגלים תלך. גחונך על
 החלה חוה אל לדבר באת ולא חוה את וחשא תחלה הוא כשיאנל אדס שימות אלא
 ואיבה לפינך בעליהן את לפתות ויודעות להתפתות קלות דעתן שהנשים לפי אלא

 יתיה: ושפית ותרגומו אותו ואנות ט( )דברים נמו ינתתך. ט( )סוטה ישופך. :אשית
 ולשון תמיתנו משם ואף בעקבו ותשננו קומה לך יהא לא עקב. תשרפנו ואתה
 ולפי שריקת כמין נושף הוא לנשוך בא נשהנחש מ( )ישעיה בהם נשף נמו תשופנו
 בניס גידול צער זה עצכונך. )טז( :בשניהם נשיפה לשון נתב הל׳ על נופל שהלשון

:הלידה צער זה בנים. תלדי בעצב :העיבור צער זה והרונך :ק( )עירובין
। ואל



ששי ליום בראשית

 ^:?עיר?י אסנאך׳ אע־ ;אתתא ם :והואיקשל־בך תשוקוזך
?׳ר ישלט והוא תאובתיך תהא בעליך ורות בגין תלדץ ועידריכיבצער

 ותאכל אש^ך לקול שמעת כי אמרי ולאדם ;,
 ארורה ממנו תאכל לא לאמו• צויתיך אשר ץ5מךה

 : חייך ןמי כל תאכלנה ?עצבק בעמדך האדמה
דיפךךדתך אימא טן ואכלה איתתך לם־טר מכילתא ארי אמר ולאדם

׳ • * 77 * י • 7 £ ”5~ י 7 ; * — . 7: ־'■* .... ---• 7 7*
 דדיך: ט•1י בל תיכלינה בעמל בדילך ארעא ליטא מניה תיבול לא למימר

 :• השרה את־עשב ואכלת לך תצמיח .ודרדר וקוץ יח
 ךי2א מעת יט ;דחקלא עשבא _ית והיכול לך תצמח ואטדין וכובין

 לקחת ממנה כי אל״האדמה שובך עד לחם האבל
 ךאפך'היכול מיעתא :תשוב ואל־עפך :^תח עפרי כי־

 ולעפרא אה עפרא ארי אתבריתא דמינה לארעא דתיתוב עד לחטא

 היתה הואי כי חוה אשתו שם האדם ויקרא כ תתרב:

דבל אמא הות היא ארי חוה אתתיה שום אדם וקרא ♦ כל״י״חי אם

בני י רש"
 ימשול הוא אלא בפה לתובעו מצח לך חין ואעפ״נ לתשמיש תשוקתך. אישך ואל

 ליז( :שוקקת ונפשו נע( )ישעיה נמו תאותך תשוקתך. :ממך ולא ממנו הנל בך
 ונמלים ופרעושים זבובים מק ארורים דברים לך תעלה בעבורך. האדמה ארורה

 ודרדר וקוץ )יח( :מהם שינק שדים מקללות והבריות רעה לתרבות ליוצא משל
 והן וענביות קונדחס ודרדר קיץ תצמיח זרעים מיני נשתזרענה הארץ לך. תצמיח
 והלא זו היא קללה ומה השדה. עשב את ואכלת :לד( )ביצה תיקון ע״י נחנליס
 נאן אמור מה אלא וגו׳ זרע זורע עשב נל את לנס נתתי הנה לו נאמר בברנה
 ודרדר וקוץ העצבין ואחר תחנלנה בעצבון בעבורך האדמה ארורה הענק ברחש
 ישאר ודרדרים קוצים לך תצמיח היא גנה ירקית או קטניות נשהזרענה לך הצמיח
 היבה• בו שתעריח לאחר אפיך. בזעת )יט( : תאנלס נרחך ועל השדה עשבי
 הפסיק ולא שמות הארס ויקרא הראשון לענינו הנתוב חזר האדם. ויקרא )ב(
 עזר מצא לא ולארס שנתוב נמו חוה לו נזדווגה שמות קריאת שע״י ללמדך אלא

לו סמד ערומיס שניהם ויהיו שנתב וע״י הרדמה ויפל לפי:ך ננגדו
 לה נתאוה בתשמיש עסוקים אותם וראה ערומים חותם שראה שמתוך להודיעך

 ?א.! ה,דותןל תא שמחיה חיה לשון על טפל חוה. ובמרמה: במחשבה עליהם ובא



כה ששי ליום בראשית

 בתנות ולאשתו לאדם להוהאלהים דעעו נא :אנשא בני

 די״קרעל לבושץ לאדסולאתתיה "אלוהים ועבד £ וילבשם. ר1ע

1 דאטל כגג רביעי : .ואלבשיגץ בשריהון משך

 ועתהו ורע טוב לדעת מטנו ?:אחד דדה האדם ן ה
 אכלוחילעלם:זו החיים מעץ גם ולקח ידו פן־ישלח

 ומלן וביש ב ט למידע מניה בעלמא ןחידי הוה אדם הא אלהים יי ואמר

 וישלחה בג לעלם: חחי חיבול דדיא מאילן אףזויםב ידיה דלמאיושיט
 לקח אשר ארדהאדמה הנכרי מגךעדן אלהים והוה

 דאיתברי אדמתא _ית למפלח דעדן מגנתא אלהים יי ושלחיה ז ט^ם

לגךעדן מת?ן:
 ל^טר המתהלכת החרב להט ואת את־הבךבים

 לגנתא מלקדמץ ן_אשךיה אדם _ית ותריך .החיים עץ את״דרך

 : חלא אילן אורח _ית למטר דמתחפכא שנןחרבא כרוביא;חת ךעדן_ית

 ותלד ותהר אשתו את־־״חוה ידע והאלם: א ד י ם
חוה י.ת ידע:ואךם: :את־יהוה 'איש קניתי ותאמר את־קץ

אתתיה דש״י
 אידה דברי יש ערר. כתנות )כא( :היה בל׳ ב( )קהלת לאדם הוה מה תאמר

 צמר ן כג העור מן הבא דבר וי״א עורן. על מדובקיס היו כצפורן חלקים אומרים
 הוא הרי ממנו. כאחר היה )כב( ממנו: כתנות להם ועשה וחס רך שהוא הארנבים

 בבהמה כן שאין מה ורע טוב לדעת יחידתו היא בעליו'ומה יחיד שאני בתחתו'כמו יחיד
 אחריו הבריות להטעות קרוב הוח הרי לעולם ומשיחיה וגו'. ידו ישלח פן ועתה וחיה:
 מקדם )כד( :פשוטו על מיושבין אין אבל אגדה מדרשי ויש אלוה. הוא אך ולומר
 המתהפכת. החרב :חבלה מלאכי הכרובים. את :לגן חוץ ג״ע של במזרחו לג״ע.

 ובלשון שננא שלך כמו שנן להט תרגום לגן. עוד מלכניס עליו לאיים להט ולה
 והאדם )א( :לפשוטו אלא בא איני ואני יש אגדה ומדרשי )קלינגע( למ״א לע״ז
 שאס והלידה ההריון וכן מג״ע ונטרד שחטא קודם מעלה של הענין קודם כבר ידע.
 ה׳. את :קניתי שס על קין. :בניס לו היו שנטרד שלאחר נשמע ארס וידע כתוב

 לא(: )נדה עמו אנו שותפים בזת אבל בראנו לבדו אישי ואת אותי כשברא ה׳ עם כמו
קין עם גולדה שתאומה מלמד הס ריבויים אתים ג' הכל. את אחיו אות קץ את

 ועם

ד



ששי ליום בראשית
 : ?י .קדם מן נברא .קניתי ואמרת _ק;ן ;ת וידידת ועדיאת אתתיה

 רעה ויהי־־הבל את־־הבל את־אחיו ללדת בותסת
 אחוהייתהבל לטילד״ית ואוסיפתעבדאדמה: היה וקץ צאן

 יכלם מקץ דהי ג : בארעא פלח נבר הוה ענאוקץ תני הבל והוה
 יוטץ טפוף והוה :סהוה מנחה האדמה מפרי קץ ויבא

 גם־ הביא והבל ד ןי: קדם תקרובתא דארעא מאבא ואייתי״קין
 אל־־הבל ה:ןהו וישע ומקלבהן יצאנו מבכרות הוא

 .ותות ומשטניגהון עניה מבכירי הוא א;יתי:אף והבל : ״מנחתו“ואל

 ואל"״מנחתו קץ“ואל" ה • ובתקרובתיה בהבל .יי קדם מן רעוא
 לא ובתנןרוב^יה *בקן פניו: ויפלו מ^ד לקץ ויחד שעה לא

 אל־ יהוה ויאמר ו :אפוהי ואתבבישו לחדא לקין ותקיף רעוא הוה
 תקיף לקץלמא י; ואמר :פניך נפלו ולמה לך קץלמהחרה

 ןאם1 '$את אם־תיטיב זהלוא7ך6א7אתפביעו לךולמא

 ואתה וקשוקתו ואליך חטאתלבץ לפתח תיטיב לא

 תיטיב לא ואם לך ;עהביק עובדך תוטיב אם הלא : בו“תמשל"

 ואם תתוב לא אם מגך לאתפרעא דעתיד נמיר חטאך ךינא ליום עובדך
 דהי אחיו אל־־־הבל .קץ לאמיר ישתבקלך:ח ב7ת

: ויהרנהו קץיאל־־הבליאחיו ויקם בשדה בהיותם

ואמר רש׳י
 האדמה שנתקללה לפי צאן. רועה )ב( )ב״ר(: ותוסף נאמר לכך שתים נולדו הבל ועם

 פשתן זרע שאומרת אגדה ויש הגרוע מן האדמה. מפרי )ג( :מעבודתה לו פירש
 ואל וכן ויפן. וישע. )ד( :מובחר( ולא עוב לא לידו שבא מאיזה מפרי )ד"א היה

 וכן יפנו. אל יח( יז ישעיה ישעה. ולא )צ״ל ישעו ואל וכן פנה. לא שעה לא מנחתו
 אם הלא )ז( :מנחתו ולחכה אש ירדה וישע. :מעליו פנה מעליו שעה יד( )איוב

 ואליך :שמור חעאך קברך לפתח רובץ. חטאת לפתח פירושו: כתרגומו תיטיב.
 המשל ואתה :להכשילך ומתאווה שוקק תמיד הרע יצר הוא חטאת של תשוקתו.

 ומצהלהתעולצ ריב בדברי עמו נכנס קין. ויאמר )ח( :עליו תתגבר תרצה אס בו.
 עליו



כו ששי ליום בראשית
 אחוהי הבל על קין וקם בחקלא במהויהון והוה אחוהי להבל קין ואמר

 'ויאמר אחיך דבל אי אל־־קץ התוה ויאמר ט :וקטלה
 אחוך קבל אן לקץ " :.ואמר אנכי אחי השמיר לא^תי

 ל1ק עשית ימה ויאמר י : אנא אחיי הנמר ןדענא לא ואמר
 _קל עבדת מה ואמר : טךהאךטה אליי צערןם' אליך יט■

 מתה •א : ארעא מן קדמי .קבלין אחוך מן למיפק _דעתיךץ זךעין דם
 לקחת את־פיה פ^תה אשר מךהאךמה אתה ארור

 פומה ית ךפתחת אדמתא מן את ליט וכען :מידך אחיך את־דמי

 לא־ את־האדמה תעבל כי יב : ידך אחוך דסי לטיסב/ת

 :ת תפלח איי בארץ: תהיה ונד נע לך תת־כחה תסף

 ויאמר יג :בארעא תהא וגלי מטלטל לך חילה למתן תוסיף לא ארמתא
 חובי סגי■ יי ^קדם .קין ואט•מ|שוא: עוני גדול .קץאל־יחח

 האדמה פרי מעל היום אתי גדשת ,הן יד : מלמשבק
 כל־מצאי בארץ'והיה ונד נע והייתי אסתר ומפניך

 לית קדמך ומן ארעא אפי מעל דין יומא \תי תריכתא הא 1 יהרגני
 :ןקטלינני דישכחינני בל ויהי בארעא וגלי מטלטל ואהי לאטמרא אפשר

יקם קץ'שבעתים' כיל־-הרג 1ילבן יהוה לו ר1ויא'? טי

וישם רש״י '
 אחיך. הבל אי )ט( : מקרא של יישובו זה אך אגדה מדרשי בזה ויש להרגו עליו

 ידעתי. לא :לך וחטאתי הרגתיו אני ויאמר ישיב אולי נחת בדברי עמו להכנה
 הנקודה ה״א כל וכן הוא תימה לשון אחי. השומר :העליונה דעת כגונב נעשה
 הרבה פצעים בו שעשה ד״א זרעיותיו. ודם דמו אחיך. דמי )י( : פת״ח בחטף

 ממה יותר האדמה. מן )יא( :לז( )סנהדרין יוצאה נפשו מהיכן יודע היה שלא
 פיה את פצתה אשר :לחטוא הוסיפה בזו וגס בעוגה כבר היא שנתקללה

 )ס״א כחה. תת תוסף לא אצלך קללה לה מוסיף והנני וגו/ אחיך דמי את לקהת
 אחד: במקיס לדור רשות לך אין ונד. נע )יב( :ע״כ( האדמה ממן אחד דבור הכל
 לך א״א ועוני ותחתיניס עליונים טוען אתה בתמיה מנשוא. עוני גדול )יג(

דבריהם שקצרו המקראית מן א׳ זה קץ. הורג בל לכן )טו( )ב״ר(• למעין
 ורמזו



ששי ליום בראשית

 :בל׳״מצאו הבות־־אתו לבלתי אות לקץ .יהוה רשם
 לקץ .יי ושוי מיניה .יתפרע דךין לשבעא .קין דיקטול כל בכן .יי .ליה ואמר

 ני5_ויצא.קןןמלטז :דישבהניח בל יתיה לטקמל דלא בדיל אתא

 קדם״ויתב7::וןפקק.יןמן קךמת־ערן באךץ־נוד וישב יהוה
 :דעדן בנינתא טלקךמין עלוהי עבידא דחוה ומטלטל נדן בארעא

 ב;ה את־חנוךויהי' ותלד ותהר את־אשתו קין /וידע

 וידע.ק.יןנתא^תיה :חנוך 1פנ ^שם ה)ןיר שם ויקרא עיר
 בדיה כשום שמאדקרתא וקרא בנ/קרתא וחוח חנוך ית ולידת ועדיאת

 את־מחד^ ;לד את־עילד/ועירד לחנוך ויולד ך;יחנוח
את־־ ילד ומתושאל את־־־^תושאל ילד ומחלאל

למך רש״י
 פירשטונשו: ולא עונשו וכך כך לו יעשה כה גערה לשון קין הורג כל לכן פירשו ולא ורמזו

 ממנו נקמתי נוקם אני ז'דורות לסוף עכשיו מקין להנקס רוצה יוקם.איני שבעתים
 נקמת והוא יוקם שבעתים שאמר המקרא וסוף ויהרגהו בניו מבני למך שיעמוד

 בו וכיוצא מזיקתו בריה תהא שלא הוא גערה לשון מקרא שתחלת למדנו מקין הבל
 דבר אבל לו יעשה מה פירש ולא בצנור יבוסי'.,ויגע מכה כל דוד ויאמר ה( )ש״ב

 וגי העורים ואת ויכבשנו השער אל ויקרב בצנור ויגע יבוסי מכה כל ברמז הכתיב
 אלו חח המכה הבית תוך אל יבא לא והפסח הפור אמרו אשר על יכה אותם וגס
 וישם :לשר לראש ,יהי פירש ו( )יא ובדה"א דבריו קצר כאן ושר ראש אעשנו אני
 הבהמות יהרגני מוצאי כל ד״א )ס״א במצחו משמו חות לו חקק אות. לקץ ה׳

 ירא היה לא ומהס ואמו אביו רק מהם שיירא היו לא עדיין אדם בני אבל והחיות
 ועכשיו וכל ומוראכם כמ״ש החיות כל על פחדתי היה עכשיו עד אמר אלא שיהרגוהו

 מוראו החזיר אוח לקין ה' וישם מיד ויהרגוני החיות ממני ייראו לא זה טון בשביל
 בארץ נרד. בארץ העליונה: דעת כגונב בהכנעה יצא קין. ויצא )עז( הכל: על

 וישכן שנאמר עדן מגן כשגורש אביו גלה שם עדן. קדמת : שם נדיס הגולים שכל
 ומציני פס ארס שהיה ללמוד שיש הגן מבוא דרך שמירת את לשמיר וגי׳ לג״ע מקדם

 וגו' משה יבדיל אז ד( )דברים שנאמר הרוצחים את מקום בכל קולעת מזרחית רוח
 והבריות תחתיו מזדעזעת הארץ היתה שהולך כ״מ נוד בארץ ד״א שמש. מזרחה

 העיר שם ויקרא עיר בונה קין ויהי. )יז( :אחיו את שהרג זהו מעליו סורו אומרים
 מקום ויש הוליד בזכר אומר שהוא מקום יש ילד. ועירר )יח( : חנוך בגו לזכר
 וזריעת בלעז נישער״א האשה לידת לשונות פתי משמשת שהלידה ילד אומר שהוא

 האשה בלידת מדבר הפעיל בלשון הוליד אומר כשהוא בלעז אינזינד״ר האיש תולדות
בלעז והוא האיש בזריעת מדבר ילד אומר וכשהוא בת או בן אשתו את הוליד פלוני

 אגיידרי״ר



בז ששי ליום בראשית

 אוליד ומה״אל אוליד״יתמחויאל ועירי .יתעירד לחנוך ואתיליד ז ל£ך

 למך וקח־לו יט חמישי : למך _ית אוליד ומתושאל מתושאל :ת
 מסיב :צלה השנית ושם עדה האחת שם נשים שתי

 ותלד כ : צלה תגיתא ושום עדה חדא שום גשין תרתין למך ליה
 וילדת :ומקנה אהל ישב י אבי היה הוא עדהאת־יבל

 ושם כא ; בעיר ומרי משבנין דיתבי הוהרבהון הוא יבל עדה_ית
 ושום ועוגב: כגור בל־תפש אבי היה הוא יובל אחיו

 כנורא זמר וידעי נבלא פום על דמנגן דבל רבהון הוה הוא יובל אחוהי

 לטש קין את־תובל ;לדה גם־הוא וצלה כב :ואבובא
 :נעמה תובל״קץ י 'ואחות ובהל נח׳שוז בל־חרש

 נחשא עמדת דידעי דבל ו־בהון קץ תובל ת2 ילדת היא אף וצלה

עדה לנשיו למך ויאמר כג :נעמה כןץ ואחתיה.דתובל־ופךזלא
וצלה רש׳י

 שקיים הענין מסוף למדנו אלא זה כל לפרש לו היה לא למך. לו ויקה )יכן( אניידרי״ר:
 דור ועשה בניס שהוליד לאחר למך ועמד קין יוקס שבעתים שאמר הבטחתו הקב״ה
 היה כך ב״ר נשים. שתי :וגו׳ לפצעי הרגתי איש כי שאמר זהו קין את והרג שביעי

 כוס משקה לתשמיש שהיא זו לתשמיש ואחת ורביה לפריה אחת המבול דור של דרכן
 נזופה וחברתה מעדנים ומאכילה ככלה ומקושטת שתעקר כדי )סא״א( עקרין של

 כמו יטיב לא ואלמנה תלד לא עקרה רועה כא( )כד איוב שפי' וזהו כאלמנה ואבלה
 ומוסרת עליו שמגונה שס על ורביה פריה של היא עדה. :חלק באגרת שמפורש

 שיושבת פס על תשמיש של היא צלה. סורה: של תרגיס עדה ממאכלו( )ס״א מאצלו
 היה הוא ומקנה. אהל יושב אבי )כ( :בב״ר הס אגדה דברי בצילו. תמיד

 מרעה בשביל כאן וחדש כאן חדש אהלים ויושב במדברות בהמות לרועה הראשון
 בתים בונה אגדה ומדרש אחר במקוס אהלו ותוקע הולך זה במקום המרעה וכשכלה צאנו

 כנור תופש אחיו וכן המקנה הקנאה סמל ח'( )יחזקאל אמר דאת כמה אלילים לעבודת
 תבלין לשון חובל קין. של אומנתו תובל קין. תובל )כב( :אלילים לעבודת לזמר ועיגב

 נחושת הרש בל לטש : לרוצחים זיין כלי לעשות קין של אומנתו והתקין הבל
 לשון אינו חורש לי. עיניו ילטוש טז( )איוב כמו וברזל נחושת אומנות מחדד וברזל.

 מחדד כלומר למטה וטעמו קטן קמץ נקוד שהרי בצירי פועל לשון אלא בסגול פיעל
 )כג( :בב״ר נח של אשתו היא נעמה. :וברזל נחושת אומנות כלי כל ומצחצח
 שהיה בט קין תובל ואת קין את שהרג לפי מתשמיש ממנו פורשות נשיו שהיו קולי. שמען



ששי ליום בראשית

 איש כי אקרתי האזנה למך קולי עזמען וצלה
 וצרה עדה לגשוהי לכך ואמר :לחברתי וילד לפצל הרגתי

 סביל אנא רבדיליה קטלית גברא לא למימרי אציתא ^מך נשי קלי7 שמען

 כי נד :_זרעי ןשתיצי דבדיליה חבליה עולימא לא ואף לכמה חובין
 שבעא .ארי :ושבעה שבעים ולמך 'יקם־קין שבעתים

 אדם וידע כה :וישבעה שבעין בדיה ללמך הלא לרןץ אתליאו דרין
 כי שת את־^מו ותקרא בן ותלד 'את־אשתו עוד

 : ££ הרגו כי קבל תחת אדור .זרע אלהים שת״לי
 אמדת ארי שת שמיה _ית קרת בר וילדת אתתיה _ית עוד אדם וידע

 ילד" גס״הוא ול^ת נר :דקטליה^קין הבל חלף אוחרן בר יי לי יהב
 ןהוה:ס בשם לקרא אזהוחל אנוש צןויקראאת״שמו

בגי חלו ביומוהי בכן אנוש שמיה !ה וקרא בר ארדליד הוא אף ולשת

אנשא " רש״י
 בקשת למשוך לאביו ואמר כחיה לו ונדמה קין את וראה מושכו קין ותובל סומא למך

 והיו והרגו ביניהם בנו את וספק כך אל כך הכה זקנו קין שהוא שידע וכיון והרגו
 אשר איש וכי לתשמיש לי להשמע קולי. שמען :מפייסן והוא ממנו פורשות נשיו

 אשר וילד שמי על קרוי הפצע שיהא מזיר פצעתיו אני וכי נהרג הוא לפצעי הרגתי
 זהו לא מזיר ולא אני שוגג והלא בתמיה חבורתי ע״י כלומר נהרג לחבורתי הרגתי

 יוקם שבעתים בי )כד( מקאדור"הבלעז: חץ או חרב מכת פצע. חבורתי: זהו ולא פצעי
 שביעיות לי שיתלה כש״כ לא שוגג שהרגתי אני דורות ז׳ עד לו נתלה מזיד קקשהרג קין.

 ומדרש תנחומא. דרשרבי כך לו אחז שביעיות רבוי לשון ושבעה. שבעים הרבה:
 לפי ורביה פריה משקיימו ממנו פורשות ונשיו כלום למך הרג לא רבה בראשית
 לבהלה יולדות אנו מה אמרו דורות שבעה לאחר קין של זרעו לכלות גזירה שנגזרה

 אני וכי לפצעי הרגתי איש וכי להן אומר והוא הכל את ושוטך בא המבול למחר
 ומה עון באותו כלה זרעי שיהא בשנים וילד בקומה איש שהיה הבל את הרגתי

 הרבה שביעיות לי שיתלו כש״כ לא הרגתי שלא אני דורות שבעה לו נתלה שהרג קין
 אדם )כה(וידע :דברו את ומקיים חובו את גובה הקב״ה אין א״כ שטות של ק״ו וזה

 על לדקדק עליכם וכי להם אמר נשיו על וקבל הראשון אדם אצל למך לו בא וגו׳.
 תחלה עצמך קשיט לו אמרו שלו את יעשה והוא מציתכס עשו אתם מקום של גזירתו

 אדם וידע מיד ידך על מיתה משנקנסה שגה ושלשים מאה זו מאשתך פרשת והלא
̂ הןח אז (כו) : )בב״ר( שאותו על חאוה לו שנתוספה ללמדך עוד ומהו וגו'

 לעשות• הקב״ה של בשמו העצבים שמות וחת האדם שמות את לקרא חולין לשק



כח ששי ליום בראשית

 אדם תולדת ספר זה א ה ששי :_ךיי בשטא לצלאה אנשא
 :אתו עשה אלהים בךמות אדים אלהים ברא ביום

 :יתיזה עבד אלוהים בדמות אדם יי דברא ביום אדם תולדת ספר דין

 את״שמם 'ויקרא אתם ויברך בראם ונקבה זכר ב

 ית וקרא .יתהון וכריך ךכרונוקבאבראנון ז הבראם ביום אלם

 ומאתשצה שלשים אדם גדחי דאתבריאו': ביומא אדם ובמתון
 אדםזוח;א :שת את־שמו ויקרא בךמותו'?צלמו ויולד

 :שת שמית _ית וקרא ליה ךדמי ברמותיה ואוליד שנין ותלתין מאה

 מאת שמצה את״שת הולידו אחרי ימי־אךם: דתו ד
 בתרדאוליד^תשתתמני אדם יומי והוו ובנות: בנים ויולד שנה

 אקרילי אלם בלקמי ויהיו ה :^ין ואוליד שנין מאה
 יומי כל והוו :ים וימת שנה ושלשים שלה מאות רשע

 שנים חמש ודחי־שת : ומית שנין ותלתין מאה תשע דחיא אדם
 שנין !חמש מאה שת ידא1 :את־אנוש תלד שנה ומאת

 שבע את־אנוש הולידו אחת ^^־£זת

 שת :!היא ובנות בנים ויולד שנה מאות ושטנה שנים

 ויהיוח :ובנן בנין ואוליד שנץ ושבע מאה תמני דאולידיתאנוש בתר
 שלה מאות וקשע שנה' עשרה #תים כל־ימי־שת

 טלחי ומית• שנין עשרי ותרתי מאה תשע שת יומי כל והוו ס : וימת
 תשעין אנוש והיא }את־קינן ויולד שנה ת^זעים אנוש

את־־קינן הולידו אחת אנוש ירחי :קינן .ית ואוליד שנין
חמש רש״י

 תולדות ספירת היא זו אדם. תולדות ספר זה )א( :אלהות ולקרותן אלילים
 )ג( :הוליד שנברא שביום מגיד וגו׳. ברוא ביום :רבים יש אגדה ומדרשי אדם.

האשה)ב״ר(: מן פירש כאן עד שנה. ומאת שלשים
 ויתהלך



ששי ליום כראשית
 בנים ויולד שנה מאות ו^מנה שנה עשרה חמש
 ע^רי וחמש מאה תמני ךאוריד_ית..קינן בתר אנוש וךדא5 ובנות

 ותשע שנים חמש אנוש כלץמי ויהיו יא ובנך בנץ !אוליד
 שנץ _וחםע מאה תשע אנוש יומי כל !הוו ם :וימת' שנה ת1מא

 ׳ ♦ את־מהללאל דולר שנה שבעים קינן דחי יב :וטית

 יאה~ .<!<} דח*" יג : טהללאל שנין.ואוליד.ית שבעץ קינן והיא
 מאות ושמנה שנה ארבעים את־מהללאל הולידו

 טהלל^ל _ית ךאוליד בתר קינן וידא :ובנות בנים ויולד שנה

 בל״ימי״קינן ויהיו יד :ובנן בנין שנין.ואוריד .וארבעין מאה תמני
 יומי בל וה.יו ם :רמת ענה מאות ותעע עצים עשר

 חמש מהללאל ירח טר :ומית שנין מאהחגשרא תשע ..קינן
 שתין מהיראל והיא :את־ירד ויולד שנה וששים שנים

 הולידו אחרי מהללאל דחי טז :דד .ואוליד_ית שנין וחמש
בנים 'ויולד שנה מאות ושמנה שנה 'שלשים' את־ירד

־< ד :• ־ע 6ד .> •• :ת : ז 1 :
 שנין ותלתין מאה .תמני ירד ךאוליד_ית בתר מהללאל וחיא ז ובנות

 ותשעים חמש כלי־ןמימהללאיל ויהיו יי ובנן: בנין ואוליד
 מהללאל יומי והוו/ל ם וימת: שנה מאות ושמנה שנה

 שרלם ירד—דחי■ יח ומית שנין וחמש ותשעין מאה תמני
 ?.וחיאירדמאה את־חנוך דולד ומאת'שנה שנה וששים

 הולידו אחריי דחי"ירד יט :חנוך !ת אוליד;ו *?נץ .ותרחץ וי׳בתין
 :ובנות בנים דולד שנה מאות שמנה את־חנ^ך

 בנין'ובנן; ואוליד שנין מאה תמני" חנוך דאול.יד.ית בתר וודא.ירד

מאות ותשע שנה וששים שתלם כל-למי-ירד ולהיו נ
שנה



כט ששי ליום בראשית

 ׳ וטית שנין ושתץץתרתץ סאה תשע יוטי״ירד כל !הוו 0 * וימת שנה

 את־טתושלח: הולד שנה וששים חמש חנוך דחי נא
 חנוך ויתהלך כב :מתושלח :ת ואוליד שנין וחמש שתץ חנוך וחיא

מאות שלש את־טתושלח הולידו את־האלאיםאחרי

 דאוליד בתר דיי בדחלתא חנוך והליך ז ת1ובנ בנים לד1ר ענה

 בל״ץמי ויהי נג :ובגן בנין ןאוליד שנין מאה תלת מתושלח י_ת
 כל והוה :ענה מאות ועלע ענה ועעים דומע חנוך

 את־ הנוך ויתהלך ני ♦ שגץ וחמש ושתץ מאה תלת חנוך יומי
 ןדחלתא חנוך והליך־ :ס אלהים אתו כי־לקח ואיננו האלהים

 מתושלח ויחי בה שביעי :יי .יתיה אמית לא[1 ארי ןלןתוהי ךי
:את־־לטך ויולד שנה וקואת שנה ושמנים שבע '

 דחי כי : ימך _ית ואוליד *שנין ושבע ותטנץ מאה מתושלח וודא
 שנה ושמונים שתלם אתילטך הוליח אחרי מתושלח

מתובלה יחיא :ובנות בנים ויולד שנה מאות וישבע
: ־:־ז זו ז •• -ע זת 7 < •• :

 י, ובנן בנין ואוריד שנין ותרתן ותמנין מאה שבע למך :ת דאוליד בתר

 שנה'ותשע 'וששים תשע טתושלח כל־ימי ויהיו מ

 ושתין מאה תשע מתושלח יומי כל והוו ם • וימת שנה מאוית

 ומאת שנה ושמנים שתים' :נחדחי־למך תומי שנץ ותשע

 :בר ליד1שניךוא ותךתין ותמנין מאה למך ורדא :בן ויולד שנה

 ממעשנו זהעחמנו מר לא נח את־שמו ויקרא נט
ומעצבין רש״י התלישא. קודם הגדיש יטעים הקורא *

 מיהר לפיכך להרשיע לשוב בדעתו וקבל( )ס״א וקל היה צדיק חנוך)ב״ר( )כד(ויתהלך
 בעולם ואיננו לכתוב במיתתו הכתוב ששינה וזהו זמנו קודם והמיתו וסלקו הקב״ה

 את ממך לוקח הנני כד( )ימקאל כמו זמנו לפני אותו. לקח כי :שנותיו למלאות
ממני ניח ינחמנו. זה )כט( :העולם נבנה שממנו בן. ויולד )כח( :עיניך מחמד

את



ששי ליום בראשית

 ♦ והמת ארדה אשר האדמה—מן ילינו ומעצבון
 ארעא מן יךנא; ומלאות מעובדנא עחמננא דין למימר נח שמיה וקרא_ית

 את־־נחחמע הולידו אחרי רחי־־למך ל :ךלט;היי
 :ובנות בנים ויולד ענה מאית וחמע ענה ותעעים

 בגין ואוליד *שנין וחטע ןתשעץ מאה חמש נח עז דאוליד בתר למך וחיא

 ושבע ענה ועביעים שבע בלץמי־למך ויהי' לא י: ובנן

 עץו*ךבע;2םוהווכליוטילמך*שבעמאהו* וימת; ענה ת1מא
 נח ויולד ענה מאוית בךחמע ויהי״נח לב ;

 ואוליד שנין מאה חמש בר נדו והוה נ ואתץפת את״חם שם את"
 על־ לרב האדם כי־החל ויהי א ו :*טט.יתחםףת/יפת נחעז

 אנשא בנן שךיאו בד והוה :להם ילדו האדמה'ובנות פני

 האלהע“בני ויראו ב ;להון אתילית ובנתא ארעא אפי על למשני
מבל נעים להם תהנהויקחו5ט כי האדים את־בנות

אשר רש״י
 והיתה להם הכין והוא מחרישה כלי להם היה לא נח בא שלא עד ידינו טצבון את

 נחה נח ובימי הראשון אדם של מקללתו חטים כשזורעים ודרדרים קוצים מוציאה הארץ
 שמו לקרות צריך ואתה השם על נופל הלשון טעם אין כך תפרשהו לא ואס ינחמנו וזהו

 הולידו הדורות כל טעם מה יודן א״ר שנה. מאות חמש בן )לב( : מנחם
 )ס״א ורע במים יאבדו הם רשעים אם הקב״ה אמר מאות לחמש וזה שנה לק׳

 הרבה תיבות לעשות עליו אטריח הס צדיקים ואם זה לצדיק זה( צדיק של לזרע
 שבבניו הגדול יפת יהא שלא כדי שנה מאות חמש עד הוליד ולא מעיינו את כבש
 ימות שנה מאה בן הנער כי סב( )ישעיה דנתיב )ב״ר( המבול לפני לעונשין ראוי
 יפת והלא יפת. ואת חם את שם את :תורה מתן לפני וכן לעתיד לעונש ראוי

 ושאברהם מהול כשהוא ונולד צדיק שהוא את דורש אתה בתחלה אלא הוא הגדול
 האלהים בני ד״א והשופעים. השרים בני האלהים. בני )ב( )בב״ר( ונו' ממנו יצא
 אלהים כל בהם. מתערבים היו הס אף מקוס של בשליחותו ההולכים השרים הס

 ראה ז( )שס לאלהיס לו תהיה ואתה ד( )שמות יוכיח וזה מרות לשון שבמק־א
 אותה מטיבין כשהיו כתיב טבת יודן רבי אמר הנה. טבת בי :אלהיס נתתיך

בחרו. אשר מבל :)ב״ר( תחלה ובועלה נכנס גדול היה לחופה ליכנס מקושטת

 אף



ל ששי ליום בראשית

 לקאנוןקם'מ נתאנ^אארי3ניךבךביא_ית3ן.וחזו בחת אשר

 רוחי לאץדון .יהוה ויאמר ג ;אתרעיאו די ל3מ נעץ להון
 ועברים מאה ימיו והיו בשר הוא בשגם לעלם באדם

 דאנון בדיל לעלם .נןדטי הדין בישא דרא ןתק.י.ים לא .יי ואמר ז שנה

 • ;תובון אם שנין ועשרין מאה להון .יהיבת ארכא ביש-א ועובדיהון בשרא
 א^ר אחרי־כן ונם ההם באר^בימים היו הנפלים י

 המה להם וילדו האלם אל־מות האלהים בנן שאו
 בארעא הוו גבריא נ השם אנשי מעולם אשר הגברים

 מנהון חלדן אנשא לבנת במרברביא ךי_יעלון כן בתר ואף האמן ביו_מיא

 כי ה1ןה וירא ה מפטיר פ :דשמא אנשין דמעלמא גבריא אמן

 רק לצו מחשבת ןכל־יצר בארץ האדם רעת רבה
 ;צרא .וכל בארעא אנשא בישת סגיאת ארי יי וחזא :כל־היום רע

בי־״עשה י יהוה: וינחם ר :יומיא כל ביש לחוד לביה טחשבת
את רש״י

 יתרעם לא .1באד רוהי ידון לא )ב״ר(:)ג( והבהמה הזכר אף בעל בעולת אף
 אס בקרבי נדון רוחי הרה ימים לאורך לעולם. : האדם בשביל עלי רוחי ויריב

 בשגם : ימיס לאורך כלומר לעולה ברוחי זה מדון יהיה לא לרחם ואס להשחית
 חינו ואעפ״כ בשר שהוא בו זאת שגס בשביל כלומר בסגו״ל בשגס כמו בשר. הוא
 שקמתי עד ה( )שופעים בו כיוצא קשה. דבר או אש יהיה אס ומה לפני נכנע

 ימיו בשגסוהיו כמו בשגס אף שאתה כמו עמי מדבר שאתה וכן שקמתי. כמו דבורה
 משנולד "וא״ת מבול. עליהם' אביא 7 ישובו לא ואס אפי להם אאריך שגה עדק׳־׳ך ונו'.

 כבר ו( )פסחים בתורה ומאוחר מוקדם אין שנה מאה אלא אינו המבול עד יפת
 עולם בסדר מציגו וכן תולדות נח שהוליד קודם שנה עשרים גזורה הגזירה היתה

 על הנפלים. )ד( :פשועו צחצוח הוא זה אבל ידון בלא רבים אגדה מדרשי ויש
 )ב״ר( ההם. בימים :הוא ענקים לשון עברית ובלשון העולם אה והפילו שנפלו שם

 שעלה אנוש דור של באבדן שראו אע״פ כן. אחרי ונם :קין ובני אנוש דור בימי
 יבואר. אשר מהם: ללמוד המבול דור נכנע לא העולם שליש והציף אוקיינוס

 שנקבו אותם היבם. אנשי :במקום למרוד הנבורים. :כמותם ענקים ילדות היו
 שממון אנשי ד״א והותשו. שנמוחו אבדן ע״ש שנקבו מתושאל מחויאל עירד בשמות
בתחתונים שבראו לפניו היתה נחמה עשה. כי ה' וינחם )ו( : העולם את ששממו

 / שאלו



ששי ליום בראשית

 איי טי?ןריר׳3 ;י ותב :אל־לבו באךץךך*עצב את־האדם
 :בךעותיה תוקפיהון לטתבר בטימריה _ואטר בארעא אדט _ית עבד

אער־בראתי ויאמר"יהוהאמחהאת־האדם ז

ו?ור־עוף ער־־בהמה מאך□ האדמה פני
• ־ז :•״•ז - •• : ע :ד - יו • ד־ •ע • : ־< • •> ד\<' 7 ־ די אנשא ית אטחי יי ואטד :עשיתם כי נחמתי כי השמים

 דשמיא עופא ועד ריח׳טא עד בעי^רא ועד מאנשא ארעא אפי מעל בראתי

 ♦ יהוה: בעיני חן מצא ונח ח ;עבדתנון ארי במימרי חבית ארי
£ פ פ יי: רחמץבןדם אשכח ונח

:מ״ב בסימן אפר כה בישעיה ומפשירין סימן. יחזקיר״ו אטצי״ה. קמ״ו.

רש״י

 מקים של לבו אל האדם ויתעצב. :)בב״ר( ממרידן. היה העליונים מן היה שאלו
 מחשבתו נהפכה וינחם ד״א אונקלום. תרגום זהו להעציבו מקום של במחשבתו עלה

 שעשה באדם לעשות מה לפניו במחשבה עלה הדין למדת רחמים ממדת מקום של
 אדם יבן כג( )במדבר לעשות מה נמלך לשון שבמקרא ניחום ל' כל וכן בארן.

 )שמוחל הרעה על ה׳ וינחם לב( )שמות יתנחם עבדיו ועל לב( )דברים ויתנחם
 לבו. אל ויתעצב : הם אחרת מחשבה לשון כולם המלכתי כי נחמתי כוו( א

 כתבתי וזה בנו. על המלך נעצב יע( )ש״ב כמו ידיו מעשת אבדן על נחאבל
 מידים אתם אין א״ל קרחה בן יהושע רבי את שאל אחד אפיקורוס המינים. לתשובת
 אמר לבו אל ויתעצב כתיב והא לו אמר הן לו אמר הנולד את רואה שהקב״ה

 ושימחתי שמחתי לו אמר עשית ומה לו אמר הן לו אמר מימיך זכר בן לך נולד לו
 אבלא בשעת חדותא חדותא בשעת לו אמר למות שסופו יודע היית ולא א״ל הכל. את

 מלבראן נמנע לא ולאבדן לחעוא שסופן לפניו שגלוי אע״פ הקב״ה כך לו אמר אבלא
 אמחה ה׳ ויאמר )ז( :מהם לעמיד העתידים הצדיקים בשביל ברא״ם( )ועיין

 מאדם :מחוי לשון נאמר לכך אותו ואמחה מים עליו ואביא עפר הוא האדם. את
 יכיין אדם בשביל נברא הכל ד״א )ב״ר(. דרכם השחיתו הס אך בהמה. עד

 אשר על לעשות מה חשבתי עשיתם. בי נהמתי בי :באלו צורך מה כלה שהיא
:בראשית פרשת הפלת :עשיתם

מב סימן כישעיה בראשית הפטרת

 הארץ רקע ונוטיהם השטים בורא יהוה 1 האל בה־אטר א
:להלכי□ ורוחי עליה'' נתן/שמהילעם וצאצאיה

 אני



לא בראשית הפטרת

 לבריר ואתנף ואצרף בידף ואחזק בצדק קראתיף ה1ןה אני כ
 אסיר להוציא'ממסגר עורות עינים לפקח ג גויס: לאור עש

 לאחר וכבודי עמי הוא .יהוה אני י :חשף ישבי מבית/כלא
 וחדשות 'הנה־באו הראשנות ת ן לפסילים ותהלתי לא־אאן

 ליהוה שירו'' י :אתכם אשמיע תצמחנה בטרם מגיד אני
 איים ומלאו הים לדדי הארץ מקצה י תהלתו י חדש שיר

 ישבי ;רגו /קדרי תשב ועריויחצרים מדבר יישאו י וישביהם:
 ותהלתו כבוד ליהוה /ישימו1.יצוחו': הרים מראש סלע

 קנאה ;עיר 'מלחמות כאיש הנא כגיבור יהוה ט יגידו: באי;ם
 אחריש החשיתי'מעולם י .יתגבר: אף־;צריח'על־איביו יריע

 יחרים אחריב י יא ואשאף'ייחד: אשם אפעה כיולדה אתאפק
 ואגמים לאיים .נהרות ושמתי אוביש וכל־־עשבם וגבעות
 לא־;ךעו בנתיבות ;דעו לא בך.ךף עוךיים והולכתי' אוביש:
 אלה למישור 'ומעקשים לאור לפניהם מהשף אשים אדריכם
 בשה ';כשו אחור נסגו יג ן עזבתים 'ולא עשיתם הדברים
 החרשיים יי :אלחינו אתם למסכה האמרים בפסל הבטחים

 וחרש כיאם־עבדי עור מי טי לראות: הביטו והעורים שמעו
 ראית ט׳ ;הוה:' כעבד ועור כמשלם עור מיי 'אשלח כמלאכי

 למען חפץ יהוה י! .ישמע: ולא אזנים פקח תשמר ולאי רבות
 הפה ושסוי' עם־־בזוז' והוא יח י: ויאדיר תורה יגדיל צדקו

 ואןיןמצילמשסת החבאוהמלמ כלאים ובבתי כלם בחורים
 :רשמעלאחור זאת;קשיב ;אזין בכס מיי •ט השב? ואיךאמר

 הלוא1 לבזדם י וישראל ;עקב י קיי לטשסה למשוסה מי־־נחן נ
 בתורתו: שמעו הלוף'ולא בדרכיו ולא;אבו לו חטאינו זו ;הוה

 ולא מסביב .ותלהטהו' מלחמה .ועזוז' אפו המה' עליו נא/וישפף
 ;חות כה־אמך ועתה על־לב?" ולא/ישים ותבער־בו ;דע

 קראתי גאלתיף* כי אל־־תירא ;^ראל לצרף ;עקב בראף
 לא ובנהרות אני במים'אתף מכךתעבר ל־־אהה: בשמף

ישטפוד קיי• ראות * המסורה♦ ע״פ כצ״ל *



בראשית הפטרת
 :תבער־בך לא ולהבה תכוה לא במראש כי־־תלך .ישטפיף

 כפרך נתתי מושיעך /ישראל קרוש אלוהיך 'ןהוה אני' מ כד
 נכבדת בעיני עןרת מא^ר כה :תחתיך וסבא כוש מצרים

 אל■ כי :נפ׳שך תחת ולאטים תחתיך אדם 'ואתן אהבתיך ואני
 :אקבצך ומטע־ב זרעך 'אביא ממזרח אני כי־אתך' תירא

 מרחוק בני' הביאי אל־־תכלאי ולתימן תני לצפון' י אמר כי
 בראתיו ולכבודי בשמי הנקרא כל כח :הארץ מקצה ובנותי
 וחרשים יש ועינים עם-עוך הוציא כט :אף־עשיתיו יצךתיו
 'טי לאטים ראספו י .יחדו נקבצו כל־-הגוים ל :למו ואזנים
 וישמעו ויצדקו ^טיענו/יתנויעדיהם זאת .יגיד בהם

 'בחרתי אשר י ועבדי נאם־יהוה עדי אתם לא :אמת ויאמרו
;:•6י ז ץ־ ;:־:•< 7 : •ץ : ץ ־ ־•< ־ ץ 1־•־ :* 9 > •־ י £

 אל לא־נוצר לפני הוא כן־אני ותבינו לי ותאמינו תדעו למען
:לא־יהיה ואחרי

 טלך ה' וטזמור והפטרה תרגום ואחד מקרא שנים השבוע פרשת קריאת אתר
 טסרר והלכה משנה דברו יצליח סלך וה׳ השבת ליום שיר טזטור או לבש נאות

; היום בחינת היסוד נגד שהוא טהרות

א׳ פרק מקואות משנה!
 שתה־ גבאים מי מזו. למעלה וזו מזו. למעלה זו במקואות מעלות שש

שתה טמא. טהור בכלי ומלא טמא. שתה טמא.* טהור ושתה טמא
טהור הריח לא ואם טמא. הדיח אב תרומה. של בבר תפלי טמא

מלא
ברטנורא

 מהן א׳ כל מעלות שש בהם יש מיס כניס של מקומית במקואות. מעלות שש א א פרק
 פחית והן שאיבין שאינן מיס בה המכונסין שבקרקע משירה גבאים. מי : מחברתה גדולה

 טרור ושתה טמא שתה :מגבא מיס לשון גבאים. : מקזה שיעור שהוא סאה מארבעים
 של מפיו שפה שנפלה לפי הטהור נטמא הטהור מהן שתה ואח״כ תחלה טמא המיס מאותן שתה אם טמא.

 והוא התרומה את פיסל טמאים משקין דהשות׳ ונטמא הטהור אותה שתה ושמא הגבא לתיך טמא
 מ״מ רביעית שתה אא״כ התרומה את פוסל דאינו ע״ג ואף דשבת פ׳ק כדאיתא ביים בו שגזרו דבר מי׳ח

 כשאין דמיירי בגבא השקה לה סלקה לא ספה ואותה שבפיו המשקין כל טמא בפיו הטמאה השש׳ כשבא
 : בתיספתא והכיאיתא עד/שיתלשו מטמאין הגבא מי אין הטמא נגיעת וע״י בסיפא כדקתני סאה מ׳ בו

 כדפרישית טפה לאותו דחיישינן הטמא בז ששתה לאחר שבגבא המיט מן טהור. בבלי ומילא

 לאו ואם טמא. :הנכר את הדיח. אם : טמאין משקין בנגיעת מטמאין שהכלים הכלי נטמא
 ואפי׳ טהור הדיח לא אם הלכך שיתלשו עד טומאה לקבל עלולים גבאים מי שאין מפני טהור

 הטהורים במיס הטפה שנתבטלה השפה מן2 טומאה לקבל שבו מיס הוחשבו לא הככר כשהגביה

אבל



לב ששי ליום בראשית
 טהור ב^לי ומלא טמא בכלי מלא טמא. טהור ושתה טמא בכלי מלא ב

 לא ואם טמא. הריח אם תרומה. של ככר .ונפל טמא בכלי מלא טמא.

 טמאים מים נפלו טמא. טהור ושתה טמאים מים נפלו ג :טהור הדיח
 אם תרומה. של * ככר ונפל טמאים מים* נפלו טמא. טהור.' בכלי ומלא
 שלא בין שהדיח בין. שמעו^אומר רבי טהור. הדיח לא ואם טמא. דדיח

 טהור... טהיר. ושתה הטמא בהן שהלך או מת לתוכן נפל י: טמא: הדיח
 שפסקו. תמציות מי מערות. מי שיחין. מי מייבורות. גבאים* מי אהד

 פסקו טהור. הכל הגשמים בשעת סאה. ארבעים בהם שאץ ומקואות
 שיהלכו עד טהורים והרחוקים טמאים. לעיר/ולדרך הקרובים' הגשמים

 .רשטופו. משירכו אומרים שמאי בית טהרתך מאימתי ה אדם: בני רוב
ישטפו 'אומר שמעון רבי שטפו. שלא פי על אף רבו אומךים הלל ובית

אף
א ברכנו.*

 אדרבא■ אלא בהן נתבטלה ולא הטפה מן טומאה לקבל שמדיו מיס והוכשרו היחשבו כשהדיח אבל

 אדס מחמת למיס באה כשהטומאה אשמופינן טמא.לעיל ככלי מילא ב הככר: את וטמאו נטמאו
 שמי אשמיעינן הנא טמאין. מים נפלו ג :כלי מחמת באה כשהטומאה אשמעינן והכא טמא

 שלא בין שהדיח בין אומי הש :בהן שנפלו טמאין משקין ע״י טומאה מקבלין הללי גבאים
 בכילהו משקין מהמת בין כלים מחמת בין אדס מחמת שבאה הטומאה בין ר׳ש קאי אכולהו הדיח.

 שנפלה טמאים המים שטפת אומר שאני שמעון דרבי וטעמא הככר טמא הדיח שלא בין הדיח בין ס׳יל
 על ההיא הטפה נשתיירה המיס על כשנפלו לבסיף טמאים המשקין מן או הכלים מן או הטמא מסי

 מי שאין טהור. הטהור ושתה הטמא בהן שהלך או ד 5 כר״ש הלכה ואין וטמאתו הככר
 שיחין, מי בירות מי גבאים מי אחר :לעיל כדאמרן שיתלשו עד טימאה לקבל עלולים בבאים

 : עגולין עשוין הן בורות. :הפנית המעלה עד במתני׳ דחנינן הדינים לכל שוין כלהו
 תמציות טי פה: להן שיש אלא בקרוי מכוסות מרובעות מערות : וקצרין ארוכין שיחין.

 הגשמים שפשקו לאחר ההרים מן ומבעבעין המיס וחתמצין ההרים מל היורדים גשמים שפסקו.
 מלא או טמא אדס מהן שחה ואם• גבאים כמי הן הנשארים המיס אותן מזחילתן ההרים ופסקו

 ההרים פסקו שלא ז כ־ אבל בהן מתבטלת הטמאה הטפה אין טמאין משקין בהן נפלו או טמא בכלי
 ההרים מן אה״כ הנזחלין הגשמים ומי גבאים כמי נחשבין איך הגשמים שפסקו אע*פ מזחילתן
 פפיכית מי דמכפירין בפ״ב תנן והכי בטלוהו לא הראשונים פהמיס ע'פ אף הטמאה הטפה מבטלים

 מי קדמו אבל שפיכות מי שקדמו בזמן אימתי טהור הטהור מן רוב אם גשמים מי עליהם שירדו
 שתה שמא דחיישינן טמאים. ולדרך לעיר הקרובים :טמא שפיכות מי שהוא כל אפי׳ גשמים
טמאים דאז רחוקה בדרך ההולכות השיירות ב״א. רוב שיהלכו עד טמא. בכלי מלא או טמא.
: ורחוקים קרובים של טה־תן. מאימתי “ :טמא בכלי מלא או טמא אדם מהן שתה שמא

מהם- ששתה קודם כבר בהם שהיו המיס על הגשמים מי וירבו גשמים משירדו וישטפו. משירכו
השטיפה ושיעור לחיץ ייצאו הגבא שפת על ויעברו שיטפין שיהיו וגס טמא בכלי מהם שמלא או הטמא

 אחר שבאו גשמים מי שרבי כיון אלא וישטפו שירבו תרוויהו דבעי שמאי כבית לא רבו. :שהוא כל
 מי- שטפי. רש״א : לחיץ ויצאו שטפו שלא אע*פ נטהרו טומאתן בשעת בהן שהיו המיס על כך

 כן אחר שבאו הגשמים מי רבו. שלא אע״פ :הגבא נטהר לחוץ ויצאו גבא של גדותיו על גשמים
 כשרים במתניחין דתנן הללו גבאים מי לחלה. כשרין :טומאתן בשעת בגבא שהיו המיס על

תידיס נטיל שצריך דבר לכל לידים. מהן וליטול :חלה בהן ולבשל ללוש לחלה בהן להשתמש

מי



ששי ליום בראשית
 מי מהן למערה ו :לידים מהן וליטול להרה כשרץ רבו. שלא פי ער אף

 ומלא יטמא שתה טהור. טהור ושתה טמא שתה פסקו. שלא תמציות
 שהדיח פי על אף תרומה. של ככר .ונפי■* טמא שתה טהור. טהור בכלי

 בכלי ומלא טמא בכלי א כ* טהור. טהור. ושתה טמא בכלי טהור\מלא
 שהדיח פי _אף_על תרומה. של ככר טמא/פל טהותמל^בכף טהור.
 ומלא טמאים מים נפלו טהור. ןשתה^טהור. טמאים מים נפלו טהור.

 פי על אף תרומה של ככר .ונפל טמאים ימים נפלו טהור. טהור. בכלי
 מקוה מהן למעלה ו ^לתרומה\וליטולמהם_ליך.ים: טהור. שהדיח

 שמימיו מערן מהן למעלה ומטבילין. טובלין שבו סאה. ארבעים בו שיש
^בורן.ולמע;ךהטביל שוהלטקוה שאובים מים עליו7מועטין.וךבו

 למערה בזוחלין. מטהרץ שהן מכין מים מהן למערה ח שהוא: בכל בו
 מהן לקדש וכשרים למצורעים .והזיה לזבים. טבץה שבהן עם מים מהן

י :חטאת מי

ברטגורא
 אלו עליהם שירדו הגשמים ממי מבצבצין הן ועדיין מזחילתן ההרים פסקי. שלא תמציות מי ן

 :פשקו שלא כ״ז טהור. ושתה טמא שהה לפיכך בגבא שהיתה הטמאה הראשונה הטפה מבטלים
 טבילה עלתה לא דלעיל דהגי המעלה היא וזו נטהרו שם שנפלו טמאים דמים טהור.

 אדם בני טובלין. ז : וידים וכלים אדם לטבילת כשרין אין אבל עלתה הכא ואלו הטמאים למיס
 :לקודש כגון בנטילה סגי ולא ידים טבילת דבעי למידי וידים הכלים ומטבילין. : גופו כל

 למקרה שוה בתוכו: ששפכו שאובין המים מן מועטים הנובעים והמים נובעים שמימיו מעין.
 משיה והאי באשכורן מטהר מקוה בזוחנין מטהר מעין דקיי׳ל בזוהלין ולא באשכורין. לטהר

 שהיא. בכל להטביל ולמעין :בזוחלין ולא באשבורן לטהר למקוה שוה שבו מרובין שאובין מיס
 :כמעין שהוא בכל מטהר והאי סאה מארבעים בפחות מטהר מקוה דאין כמקוה סאה מ׳ בפי ולא
 מעין ואלי בזוהלין, טטהרק שהן :המיס או מלוחים שק ניבעיס מיס טיכין. מים ה

 :מיכין שאינן גובעיס חיים. מים :באשטרין אלא בזוחלין מטהר אינו דלעיל מועטים שמימיו
 בהו דכתיב למצורעים. והזיה ;הייס במים בשרו את ורחץ ביה דכתיב לזבים. טבילה שבהן

:כלי אל חיים מים בהו דכתיב חטאת. פי בהן לקדש וכשרין חיים, מיס על חרס כלי אל

ע״ב ז׳ דף נדה גמרא

 אני עמעת לא אתה .יהועע לך׳ אליעזר _רבי לו אמר תניא
 הרבה שמעתי ואני "אחת אלא שמעת לא אתה שמעתי

 למי אלא וייעד יבוא החודש את ^לא^יאה למי אומרים אין
 קהושע כרבי עושים היו אליעזר שלרבי ימיו בל שראהו.

לאתר
.שראה ד.דע אבשי החדש את יאה פלא למי אומרים. אץ



לג ששי ליום בראשית

 הדבר את .יהושע רבי ההדר אליעזר רבי של בטירתו לאחר
 דרבי טעים לא טעמא מאי ובהיע אליעזר כרבי י ליושנו
 .עבךינן בחרא כותית עבדינן אי וסבר שמותי'הוא אליעזר
 מצען לא אליעזר דרבי כבודו ומשום באחדניתא כותית
 בהו דמצינןמחען אליעזר רבי של פטןרתו לאחר בהו מחינן

:ליושנו הדבר את החזיר

רש״י
 : באחרניתא כותיה עבדק לא הלכך בהזהב כדהמריק ברכוהו שהרי שמה' ל׳ שמותי.

באהרניתה כוהיה עבדי אי בהו. מחיק דמצינן

ל׳ב יד דף כהקדמה ?והד

 הד לגרמקהו. בישא תרמץ איבדן תלתא לברכה זכרוגם רבותינו אמרו
בהו דאית פרורץ או דזריקינהמא תנתאמאן גרמיה." דלי.יט מאן

 ישךאל^^ מטו לא עד דישבתא במפקא ךאוקידישתא מאן תליתאה כדת.

 מטא לא עד נורא בהאי לאדלקא תיתם לנורא תרים דםדרא לקדושא
 ואינון שבתית. מחללי י דקא לאינון בגייתם איית דחד^דוכתא זממיהו.

 זמניה מטא הלא עד שתא האוקיד לההוא ליה 'לקטין תיתם דענושץ
 ןצנפף צנוף .וגומר *גבר טלטלה מטלטלך .יי תה כב( )ישעיה ליה ואמרי

 לאדלקאינורא הוא דלאוקאות בגין ידים. רחבת ארץ צנפהכדור.אל
 בגין על'כפא. ומבהלי בצלותא ישראל דמבהלי יעד שבתאי נפיק כד

 ובשעתא עלנא. שליט השבת וקדושה הוא שבת זמנא ההוא העד
 יומי על האתמנן משריין אינון היילין/וכל אינון כל 'כפא על דמכדייין

 הכד בגין עלייה. ךאתמני ולפולחניה לאתריה .יתוב והד חד כל דהול
 אתעדי .וחול בעלמא ןשיטט אתער יקדש יומא ואתקדש שבתא עאל

 לאתרייהו. הליבץ לא שבתא תעיק שעתא ועד דיליה. משלטנותא
 *ישי־אל דיאטרי זמנא לאתתיהועד יתקבץ לא שבתא תפק גב על ואף

 ומשריין אבתלק קהש כדין י לחול. קידש בין המבדיל יי אתה' ברוך

על והד חד י כל לאתקייהו 'ותקבץ מתעךץ עליומוידהול האתמניאו

עליה. דאתפקד מטריה
ישכיש

ה



ששי ליוט בראשית
פסיקה. הלכה

ר״ן י'2 ח א ערוך שלחן

□יפר.לחק יוסף

ם־זיר דרבי טדגנ״תא

 ישתדל לש?שו עכךים לויבטה ;ש ואפילו
 כדי שבת לצרכיי דיר שום ;עצמו להבין
 יק ה;רק היה׳ק׳זתך הפרא רב כי לכבדו

 ורבי עצים סכקעין היו יוסה ורב ורבה רק
 קתקן היה נחמן וךב; האש היה'מדליק ן.יךא

 וקפנה לש;ת הצריכים בלים ומכנים הבי.ת
יאמר ולא אדם כל ילמד ומהם החול בלי
 שמכיר כבודו הוא זה כי כבודי אפגום לא

 שכת בערב הסכין להשחיז ויש השית.
לאכילה עצמו שמכין השבת מכבוד זהו בי

 הני?מר אשרי ;ניר. על ^:קאתו מי אשרי
 אשרי עניו• $הוא מי אשקי מעוניו•

 שהוא מי ■טרי א קמוייו. אותו' המשבחים
 לשמוע אזלו שמטה טי אשלי בעיניו• שפל
 בכל תורה לברי השומע אשרי תורה. ךברי
 האדם ל;ני עובדות תמי^ה ח׳ תורת יום.

 ה׳ ]אומרת במשנתו *עוסק שהוא ;שעה
 בן על ימיך ל 'באתי הנה החיל גבור עמך

 ואמצאר-אשריך פניך לשחר לקלתך :צאתי
 תץפנני. בלבקז אם אשריך ותזכרני. אם

אשהזאני. אשריך תק?י§מ. ^ם ״״
;מ־ך. .ירכיי בי בי ןממ־ך :קיו בי יום |ובכל ?כלתו: כפי ומגדנות תין .ירבה'בבשר □

 וקרת בתורה ןחדכק הגבירה מן התרחק
 רשביעך .ירגיע־ הוא כי תמיד אלהיף אל וקרא בהכנעה תמיר וחדרה השררה מן

המנוחה מן התרחק לכן ץשוחה- לעפר מזומן סרוחה■ ט^ח שאתה וזכור לך• ו;;יח
 ואיוחה• למשאת לך תהיה שחוחה. הדרך בי לרומלה לך תה־ןז בששחה. אלהיך נעבוד ׳

 באהבה אלהיך תעבור אם אלהיסכי וצוף יאיר.בנוגהיםזלך7,תעשה .הזח ,את.הדבר אם
:הבא לעולם לך וטוב הזה ;עולם' א$ףך וחיה

השםבראשיתמצות
 עשין סט״ג רי״ב. מ״ע לדמב״ם הפצות ם׳ ט״ו, ׳6 אישות ה׳ םךר״ד פ"א אבות ס״א. יבשו׳

: רפ״ר סי׳ סט*ק א׳. שי׳ העזר אבן מ״ט..

 להםאלה״םפרר ויאמר ולרבדתישנאמד לפרות אשח ס״עלישא )א( א
 ורמה בפריה נתחייב י״ח בשנת שהוא והאיש המין. לקיום ויכוין ורבו.

 לישת מנוה להרהור. או לזנות יבא שלא כדי כתיב שס קפ״ע סי' לקמן )ועיין
 נשא ולא שנה עשרים עליו עבר ואם הפרק( זמן י״ר כלל ועיין לפרקו סמוך

 מחמת יבעל שלא ומתירא בתורה עיסק ואם זק מ״ע ומבעל עובר זה הרי
 יצרו ואין עזאי כבן ימיו כל בתורה דבוק ואם להתאחר. מותר מזונות מרדת

להיליד הראויס ונקבה זכר לו היה אם עון. בידו חין נשא ולא עליו מהגבר
מהנקבה הזכר )אפילו ונקבה זכר הגיחו ואס יצא. לא מתו ואס זו. מצות קיס

ואם ונקביז. מזכר שבאו ודוקא כבנים. הן הרי בנים שבני יצא מהזכר( והנקבה
מצוה ידי עמהן יצא עמו ובניו שנתגייר גר יצא. לא ונקבה זכר מתן אחד הניח

 אדם קיים אם ואפילו זי• מצית ידי בתם יצא לא עמו ובניו שנשתחרר זו.
 מצות וכן כח. בו שיש זמן כל מפ״ו יבעל שלא מד״ס מצות הוא ורבית פרית

 מקים ומכל מפ״ו פעורה ואשת הרהור. משוס חשת בלא לישב שלח חכמים
: זמן ובכל מקום בכל ונוהג חשד משוס איש בלא תשב לא



לד ראשון ליום נח
 דאריי בי להשאיר כ״ן דשם יוד דמילוי ן כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת יכוין

:שעברה שבת של " נשמה מתוספת

 בדרתיו דדה תמים צדיק איש נח נח תולדת אלה ט
 ?בר נח נח "הולדת אלין :התהלך־נח אודהאלחים

 ?צלשה נח ויולד י :נח הליך ך?י בדחלתא כדרוהי הוה שלים זכאי
 הלתאבנין.ית נח ואוליד :את־חס'וארדיפת בניסאת־שם

 האלהים לי^ני' 'הארץ {השחת יא :מתקיפת חם _ית שם

 ארעא /ואתמליאת7קדם\זארעא זואתחבלת חמם הארץ ותמלא

 ך נ^חתה והנה את־הארץ אלוהים ררא יב ;חטופין

 :ת יי וחזא ם :^ל־האךץ את-דרט כל־בשר השחית

 . ארעא על ארוזיה _ית אגש כשיא כל הכילו ארי אתחכלה והא ארעא
 כי־ לפני בא כל״־בשר קץ לנח אלזתים י /ויאמר ע

 את־ משחיתם והנר מפניהם חמם הארץ מלאה
ארעא אתמליאת ארי לקדמי על בשדא כל קצא לנח ואמר" ♦ הארץ

הטופח
רש״י

 שנאמר בשבחו כפר והזכרו הואיל צדיק. איש נח נח תולדת אלה )ט(
 צדיקים של תולדותיהם שעיקר למדך א7ד לברכה. צדיק זכר י( )משלי

 לשבח אותו דורשים מרבותינו יש קט( )סנהדרין בדורותיו. :טוביס מעשים
 דורו לפי לגנאי אותו שדורשים ויש יותר צדיק היה צדיקים בדור היה שאלו שכן כל

 התהלך האלהים את : לכלום נחשב היה לא אברהם של בדורו היה ואלו צדיק היה
 סעד צריד היה נח לפניו התהלכתי אשר כד( )לקמן אומר הוא ובאברהם נח.

 עבר לשון התהלך. . מאליו בצדקו ומהלך מתחזק היה אברהם אבל לתומכו
 יג( )שם התהלך קום א׳ בלשץ ולשעבר להבא משמשת כבד בלשון ל' של שמישו וזהו

 אל והתפלל ובא להבא יב( )ש״א עבדיך בעד התפלל לשעבר נח התהלך להבא
 ותשחת. )יא( : להבא הופכו שבראשו שהוי"ו אלא עבר ל׳ ח( א )מלכים הזה הבית
 וע״א( דרכו את בשר כל השחית כי ערוה )ס״א נז( )סנדהרין וע״א ערוה לשין

 ג יונה שנאמר )ס״א גזל . המם הארץ ותמלא : חשחיתק פן ז( )דברים נמו
 ועיף חיה בהמה אפי' בשר. כל השחית כי )יב( בכפיהם( אשר החמס ורן

 וע״א זנות מוצא שאתה מקום כל בשר. כל קץ )יג( : מינן לשאינן נזקקין
 המס. הארץ מלאה כי : ורעים טובים והורגת לעולם באה אנדרלמוסי'

 מן כמו הארץ. את :קח( )סנהדרין הגזל על אלא דינם גזר נחתס לא
הארץ



ראשון ליום 'נח
 : ארעא עם טחבלהון אנא והא כיעיא עובדיהון .קדם מן חטופץ

 את־התבה ת^שה קנים תבתעצי־גפר לך ;נשה •ד
 ךאעץ תיבותא לך עבד :בב§ר ומחוץ מבית ^תה וכפרת

:?כר? • יביתאה ת2 דהע?. דייריו םירךקד

רש״י
 רגליו חת הלה כוו( )מ״א העיר מן העיר אה כצאתי ט( )שמית לו ודומה הארץ

 כמוהו המחרישה עומק של טפחים ג׳ שאף הארץ עם הארץ את ד״א רגליו. מן
 בבכין הטריחו ולמה לפניו והצלה ריוח הרבה תבת. לך עשת )יד( :ונטשטשו

 לך זאת מה אותו ושואלין שכה ק״כ בה עוסק המבול דור אכשי שיראוהו נדי זה
 נך גפר. עצי : ישובו אולי לעילם מבול להביא הקב״ה עתיד להם אומר והוא
 מדורים מדורים קנים. :בו להמחות עליהם שכגזר גפרית זהע״ש ממין ולמה שמו
 של בתיבתי כופרא. בגמ' ומציכו ארמי. בלשון זפת בכפר. :וחיה בהמה לנל

 יריח :לא נדי ועוד מבחוץ וזפת מבפכיס בחומר דיה תשים המיס שהיו ע״י משה
:ומחוץ מבית זפתה המיס חוזק מפכי באן אבל זפת של רע ריח צדיק אותו

גב ישעיה נביאים

 עבדי יצלח הא : מאד וגבה ונשא ירום עבדי !שביל הגה א

 רבים עליף שממו באשר ג :לחדא ויתקוף ויפני ירום משיהא
 ליה דסברר כמא : אדם מבני ותאיו מראהו מאייש כן־משחת

מבנן וזיוהון חזרהון עממיא ביני חשיך הרוה פניאץ יומין ןשקאל בית

 א&ר בי פיהם מלכים .יקפצו עליו ים1ך גוים הה בן ג. :
 עממץ .יבדר כן התבוננו: לא־שמעו ואישר ראו להם ל^־־ספר

 אשתעיאו דלא ארי פומיהון על .ידיהון .ישוון מלבין .ישתקון עלוהי פניאין

 .יהרה וזרוע לשמעתנו האמין מי ד :אפתבלו שמעו ודלא חזו להון
 כדון די נבוךתא דרע ותקוף דא לבשורתנא הימין מן :נגלתה על־מי

לא־ ציה מא״ץ ^*7 וביש לפניו ביונק ויעל י׳ את^ליאת: מן על
תאר

רש״י
 באשר )ב( שבו: צדיקים יעקב עבדי. יצליח: ישביל הימים: באחרית הנה )א(

 חשוך ותארו. מראהו: מאיש משחת כמה ואמרו שפלותם בראותם תמהו שממר.
 רהס לא אשר כבודו בי. פיהס: יסגרו יקפצו. יזרוק: יזה. בן )ג( בניאדם. -משאר

 איש יאמרו כן האמין. מי )ד( :הסתכלו התבוננו. בו: ראוי אדס שיס על להס
ןריזא עלה וכשורש. ;האילנית מיונקית כיונק. העסהזה: ויעל. )ה( רעהו: אל



דה ראשון ליום נח

 ■ בא חתר :ונחמדהו ^^^\־מךאה
 ) נגהין על שר׳שוהי רמ^לח ובאילן רפרחן כלבלבין הא קדמוהי צתקא

 ; לא חזו■ח! לא ליה צריכא _דהות בארעא קוךשא תולדת יסגון כן דמךן

 ! יסתכל ד^חדגיה הכל זירה קודשא זיו ויהי הדיוט אימת אמתיה ולא חזויה

 וכמסתר חלי וידוע מכאבוית איש אישים וחדל נבזה ו ♦ ביה
 כל ילןרי הפסק לבוסרן .יהי בכן ול^חשבנהו: נבזה ממנו פנים

דהות ובטא למרעץ ומזומן כיבין כאנש הא ודוון חלשין .יחון מלבותא

:חשיבין ולא בסירין מגנא שכינתא אפי מפלקא

רש״י
 :בחלאיס נשבר חולי. וידוע )ו( :נחמדהו ואיך מראה באין מתחלה ונראהו :ציה

:פניהם כמסתיריס היו ושפלותם בשתס מרוב ממנו. פנים וכמסתר

א □ימן משלי כתובים

 עליכם בבא יאתה כסופה ואידכם פחדכם 1 כשאוה בב^ א
 ן בעילעויא ותברכון דלוהיכון כשל״א .ייתי כד :וצוקה צרה

 אענה ולא יק״אנני באז ושיחקא: עקתא עליבון תתא יתאבד
 ׳ ולא נקריין אענה ולא י ג ו ר י.ק נ הידין :.ימצאנני ול^ ישחרנני

 :בהרו ל^ יהרה את חך דעת כי־שנאו תחת ג תשכחנני:
 לעצתי לא־־אבו ד ♦ איתריעו לא האלהא ודחלתיה ץיעתא רסנו על

 : י ת ו נ ס כ מ כל ואשריו בתרעיתי צבו לא ז כחתי1כל~ת נאצו
 פרי מן ואכלו :ישבעו עצתיהם1וממ דרכם מפרי ויאכלו ה

 ושלוח תהרגם פתים משובת כי ו :.ישבעץ וממילכיהון דארחתחון
וטועי אינון תקטול דשבךי הנהפכנותא מטול ♦ תאבדם כסילים

; * :תובדינון דסיכלי
י • : : קלי, כשואה *

׳ ר

משובת. )ו( : יבקשוני ישחרונני. )ב( : פתאום העולה כענן בשואה )א(
 שובב: לבם אשר

 ב פרק ברכות משנה
 ואם יצא. לבו כ;ון אם המקרא זמן והגיע בתורה קורא היה א ב פ-ק

לאו ברטיירא
לדברי יצא. לבי כיון אם ק״ש: זמן והגיע ק׳ש. פרשת בתורה. קורא היה א ב פרק

 האומר
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 מפני #ואך ובאמצע ומשיב. הכבוד מפגי שואל בפרקים יצא. לא לאו

 מפגי שיאל באמצע אומר .יהודה רבי מאיר. רבי *דברי ומשיב היראה
 שלום ומשיב הכבוד מפגי שואל בפרקים הכבוד. מפגי ומשיב היראה.

 בין לשגיה. .ראשונה ברבה בין הפרקים. בין הן אלו כ :אדם לכל
 לוי^מר שמוע אם והיה בין שמוע. אם לוהיה שמע בין לשמע.7שניה

 ל# רציב לאמת ^למר יהודה רבי ויציב. לאמה בץ/ויאמר
 שמע אם לוה^ה שמע קךמהזלמה7קךחהזבן ;הושע רבי אמר ?פסיק.
 עליו .;קבל בך ואחר תחלה מל׳כות^שמע עול עליו שיקבל בדי )אלא(

ובלילה. ביום נוהג שמע אם שודדה שמ;עלויאמר־ אם והיה מצות. עול ;
 ;צא לאזנו השמיע ולא שמע את הקורא ג :ביו□ אלא נוהג7 אינו * ויאמר

;צא. אומר יוסי .רבי באותיותיה דקדק ולא. קרא יצא. לא אומר יוסי ךבי
רבי

ברטנורא
 ידי לצאת מתכיין שיהא לכו כיון אס לפרש צריך כונה צריכות מצית ז^אומר
קירא לאפיקי וכהלכתן כנקודתן לקרות לכו כיון אס מפרש כונה צריכות אין מצות והאומר חיכתו

 כזו דכקריאה ויתרות בחסדו׳ להכין כדי ככתיכתן. קורא אלא כנקודתן התיכות קורא שאיני להגיה '
 הפרקים: הס מה מפרש כמתני׳ לקמן בפרקים. : כונה צריכות מצית כמ׳ד לן קיימא ואנן דיצא א

 או רבו או אביו כנין שלום לו להקדים שראוי נכבד אדם בשלום שואל הבכיר. מפני שאל
 ובאמצע. לו: הקדימו אס שלים להם שמשיב לימד יא״צ ומשיב. בחכמה: ממנו שגל

 שלים לי שמשיב ואצ״ל יהרגהו שמא מפניו ירא שהוא אדם היראה. מפני :שואל הפירק
 ומשיב :ממנו ירא שהוא מי בשלים שיאל. :הפרק באמצע. אומר ר״י : לא הכביד מפני אכל

 יהודה כר' והלכה שלום לו שהקדים אדם לכל שלום ומשיב : לככדו עליו .שמועל לחי לשלום
 לאמת ויאמר בין ב : לשונית כשאר כמו הקידש כלשין לדכר אסיר כך להפסיק שאסיר זבכ״מ
 אלהיכס ה׳ אני כין מפסיקין אין הלכך י( )ירמיה אמת אלהיס יה׳ דכתיכ יפסיק. לא וויציב

 ילמדהס יא( )דכריס כה דכתיכ בלילה כין כיום בין נוהג שמיע אם והיה הלכה: וכן לאמת
 פ׳ כיה דאית ביום אלא נוהג אינו ויאמר כלילה: וכין כיוס כין נוהג תורה ותלמוד כניכס את אותם
 דכתיכ יצא לא אומר יוסי רבי ג :איתי וראיתם 0^״ )כמדכי דכתיכ כלילה ניהגת שאינה ציצית
 והלכתא שומע שאת' לשון ככל שמע סכר קמא ותנא מפיך מוציא שאתה מה לאזנו השמע שמע

 מתחלת השני׳ שהתיבה תיבות כשתי יפה כשפתיו להוציאן באיתיותי' דקדק ולא : קמא כתנא
ריוח נותן אינו אס מהרה ואכדתס כשדך עשג לככך על כגון נגמרת הראשונה שהתיבה באות

 יהלכה יצא אומר יוסי רבי :אחת כאות אותיות שתי אותם קורא נמצא להפרידם ביניהם י
 ירפה ולא הנה יניד ולא הנד יניח שלא מזהר וכן באותיותיה לדקדק צריך מיהילכתחלה יוסי כרבי
 בשי״ן תשכרו כאומר נראה יהא שלא תזכרו של זיין להתיז וצריך הרפה יחזק ולא החזק

 הקדים למפ־־ע. הקירא פרס: לקבל ע״ת הרב את לשמש ראוי אין שהרי שכר שתרבו כדי כלומר
כמו כלי' יהיו בהויתן הדברים והיו דכתיב יצא לא : בזה וכיוצא לראשון ישני לשני שלישי פשוק

 אס והיה ופרשת שמוע אס והיה לפרשת ויאמר פרשת הקדים אס ימיהו בתורה סדורין שהן ;
 יחזור ; בתורה זו לאחר זו כן סדורות אינן שהרי ייצא למפרע חשיב זה דאין נראה לשמע שמוע :
 חוזר יחזור פרק איזה ולראש הפסיק פרק באיזה יודע שאיני טעה לפרק פרק בין אס שטעה. .למקום 5
 הפרק כאמצע ואס ה׳. את ואהבת שהיא אומר ורמב״ס שמיע. אס והיה שהוא ראשין להפסק ן

 הפרק אותו לראש חוזר פסק פרק מאותו מקום באיזה יודע אינו אבל בו שפסק הפרק שיודע פסק
שמיע אם והיה של בוכתכתם או שמע של בוכתבת׳ היא אס יודע ואינו וכתבתם קורא היה

 היא לשונו הרגל שעל חוזר אינו ירבו למען שהתחיל לאחר נסתפק ואס שמע של לזכתכתס $וזר .
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 תחזור וטעה קךאז יצא, למפרע הקורא יצא. ל^ אומר ןהודה דבי

 מה *הנדבך. בראש או האילן בראש' קורץ האומנין ד :שטעה למקום

 בלילה שמע מקריאת פטור חתן :*י! בתפלה בן לעשות _רשאץ שא״נן
 גמליאל ברבן מעשה מעשה. עשה לא7 אם שבת מוצאי עד היאשון

 יבינו לימדתנו לא תלמידיו' לו אמרו שנשא.7הךאשון בלילה שקרא

 לכם שומע איני להם אמר ן הראשי בלילה* שמע מקריאת פטור* שחתן
 הראשון בלילה רחץ י :אחת שעה אפילו מלכותישמים עול ממני לבטל

 לרחוץ. אסור שאבל _רבינו לימדתנו לא תלמידיו לו אמרו אשתו. שמתה

 קבל עבדו טבי וכשמת ! אני: אסטניס אדם בל כשאר איני להם אמר
 מקבלין שאין' ירכינו למדתנו לא תלמידיו* *לו אמרו תנחומץ. עליו

 בשר העבדים. בל בשאר עבדי טבי אין להם אמר העבדים על תנחומץ
 *רבן קורא. הראשון כלילה שמע קריאת לקרות רצה7 אס חתן ח :היה

ןטול: השם את ליטול הרוצה בל לא אומר גמליאל בן שמעץ

בדטגודא
 למשתפי גג על ואף ו( )בעזרא גלל אגן די נדבכים כמו אבנים בנין של פור' נדבך ד • ־הילך

 ראשון פסיק אלא כוונה בעי לא דק׳ש לרדת הנמים הצריכוס לא חניוני חצי ולא נפלי דלמא
 יורדין הלכך כוונה ובפי היא רחמי דצלותא בהפלה. בן לעשית רשאין שאיק סה :בלבד
 דטריל מפיס י־אשונה. לילה שמע מקריאת פטור : בתולה שנשא חתן ה :ומתפללין למסה

 דמציה וטרדה בבעילהו שפכה כרות יעשה שמא שמתירא שממתי יאני בתילה ימצאנה לא שמא
 מעשר. עשה לא אם : שטירת למצור הא דהחייבת היא דידך בלכת בדרך ובלכתך אמר ורחמנא היא
 שלא ואע׳פ טרי־ נא ותו בה גס לבו ואילך ומשם טריד. לילות ד׳ שהם מו״ש עד בעל לא אס

 ברחיצה אסייר שאגל יחע״פ אשתו שמתה ־אשק ו בלילה ־חץ ו : בק״ש חייב מעשה עשה
 אלא אגלו ביתי אסור יאין רוחן היה לא אס צפרא ואיכא צינה לש? ומציק קר אגי אסטנים

 יפרוש הכם הוחזק לא אם יטיל השם את ליטול הרוצה בל לא ה : תעניג של רחיצה
 בן שמעין כרבן הלכה ואין לבי לכוין שיוכל בעצמו שמרמה גאוה אלא זה אין דברים בשאר

 שבדירית שכיון הראשין בלינה ש 7ק יקרא אדם כל דהאדג׳ דאמרי מרבותינו לקצת וחדק גמליאל
 שתראה כיוהרא יוהי־ מחזי הראשון בל־לה יקרא לא אס ימים “בשא כך כל מכויניס אין סללו

:בחציה לשריד משים השתא אלא פעה בכל מכוי; שהוא עצמו

ע״א י״ד דף ברכות גמר^

 עעיאו כאלו שיתפלל קודם להכירו שלום הנותן כל ךב אמר
 נשמה אשר האדם מן לכם ;(יחדלו )ישעי׳ שנאמר במה

 וישימו^ כמה. אלא במה תקרי אל הוא נחשב במה כי באפו
 בפרקים ששת רב מתיב לאלוה. ולא לזה חשבתו במה אמר

שואי^
רש׳־*

 אדס ככבוד תתעסקי אל המקים בכבוד לעסוק לכס כשיש הארס. מן לבם ?חדלו

דאי
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 לפתהו.- במשבים אבא ךבי תרגמה ומשיב הכבוד מפני שואל
 קוים ולפציו' העושה כל זרא רבי אמר יונה רבי אמר

 אמר אמרת; קא במה ליה אמר במה. בנה כאלו שיתפלל
 אירי רב דאמר אכין בר א;די וכדרב קאמעא; לא.אסור ליה
 לעשות לאדם לו אפי־ אשיאן בר י .יצחק רב אמר אבן בר

 יהלך י לפניו צדק פה( )תהלים שנאמר שיתפלל קודם חפציו
 יצחק רב אמר אבין בר אידי רב ואמר פעמיו. לדרך דשם

 עושה הוא ברוך הקדוש לדרך ויוצא המתפלל כל אשיאן בר
 ע״נ< )שם פעמיו: לדרך וישם .יהלך לפניו צדק שנאמר חפציו לו

 בשמך בחך אברכך כן )ת-ליססג( דכתיב מאי אלעזר רבי אמר
 אשא י בשכיך שמע.' קריאת זו בחיי בן*אברכך כפ? אשא
 הלב 'כמו )עם( אומר הכתוב עליו כן עושה ואם תפלה. זו כפי

 העולם עולמות שני שנוהל אלא עוד .ולא נפשי. תישבע ודשן
:פי יהלל רננות ושפתי )שים( 'שנאמר הבא והעולם הזה י

רש״י
 חשבתו במה כמשמעו אלא במה לשק דריש לא ושמואל לחדול ליה למה הכי לאו דאי
 וקתני היא תפנה קודם ק״ש והא הכבוד. מפני שואל לכבודי. כבודו שקדמת לזה

 אבל לפתחו. במשבים :דאסרי ושמואל דרב להא אבא. רבי תרגמה :שואל
 לאדם אסור אשיאן בר יצחק רב אמר אבין בר אידי רב אמר ה״ג שואל: בדרך פגעו

 לדרכו פעמיו וישס והדר לבוראו שמצדיק תפלה צדק. שיתפלל: עד חפציו לעשות
שתים: רננות. להדדי: דסמכי קראי תרי ודשן הלב וכמו אברכך. כן הפנו:

ר״ב נ״ט דף זהר
 ןיך#ר לעולם מצדיקים מ• .ועמך ם׳( )יש^יה פתה חייא רבי נח תולדות אלה

 .דמשתדלי אימן\שךאל זכאץ להתפאר. ידי מעשה מטעי נצר ארץ
 חזי הא לעלמא.דאתי. .יזבון דבגינה דאורייתא ארחץ באוךי\תא!וידעי

 בך־ית דגטרץ בגין טעמא מאי דאתי לעלמא חוליקא לון אית .ישראל* כל
 יומם בריתי לא* אם 0זל׳ >ירםיה אמר דאת עליה'כמה אתק״ם דעלמא

 וקמלר ברית דנטרי ישראלי דא לאשמתי\ועל7ואךץ7שמים חוקות ולילה

 כךאקתןצדיקים. בגין אלא עוד ולא דאתי. בעלמא חולקא לון אית ליה
 רי_א ,ע^־ אתקיי□ דעלמא ברית האי' מאן*ךנט*יר כל אוליפגא מכאן

צריה דאקרי זכה ת׳עלמא לברי ליה רנטר בנץ מיוסף לן ׳ מגא צדיק
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מיסד חק .
 חיים תוצאות מספר

 שישוב כדי לבו אל ;הן אשר הדברים
 שידעי^טה אלו הם בתשובה

 העולמות ולבל ולנפשו לו עושה פגם מיני
 שהוא 'בגופי *פגם האחד חוטא בהיותו

 ואמין העליונה המי־־פכה תבנית חור*פ
 קיימתיה דאכחיש* ליהימאן ווי בתיקונים
 לא לעי ך §*מל^א דאכחיש בישין בעובדין

 עליו לבא חוזך יראוי נתקן* שלא אבר ובל
 השכינה אין פגומה נישמה ובל בגלגול.

 לא מום בו אשך כל* שנאמר בה שורה
 חצו^ה א׳ער היקרה בנקמתו פגם .;קרב.
השאילה * אשר עד שחטא גבוה □מקים

 ארעזרפתח )ד״סיסרכי ארץ. רשו־ך לעולם צדיקים בלם .ועמך בך ועל
 הא קרא האי בארץ שטית שם אשרי י; מבעלות יחזו לכו 0ם״ )תהלים

 חזיות 06 )ישעיה אמר דאת במה חזו מאי חזר לכו אבל ואוקמוה.' אתמר
 עלאה נבואה אתגלי עכל הוא בריף ךקדשא בעובדוי לת הוגד קשה
 כתיב לכלא. *גרים שמא דהא ודאי שמית שטית: שם אשר נשא. לבני

 אלא ז". ואמאי לאמר. אטאייהכא לומר זה לאטד. נח שמו ויקרא'את
 ליה קרא הוא בריף דקדשא במו צדק^רמז דא זח אתתא. דא לאמר

 ומאן נח ליה יקך דא את* אלא לאטר מאי לאמר דארעא. גי.יחא נח
 קךשא ליה עבד וגומי* ממעשנו .ינחמנו זה לאמר קדישא אךעא איחוי
 דא נח( )לאמר נח וכן צדיק דא זה )נ״א כגוונא"עלאח; לתתא הוא בדיך
 .יצחק רבי אמי :דא י מן דא מתפרשן דלא בגין גוקבא דא לאמרי צדיק

 התם וכתיב .ינחמנו' .זה הכא בתיב אמתז )וזח קדישא( ארעא דא לאטר
 ברשימו 'דרשימץ צך־קקא אינון זבאץ לה קוינו ץ זה ג״ה(

 בארעא שמהן שוי ואיהו רשימין בשמיה למהוי ךמלבא דגושפנקא
 _ףקרא'ש*םו ג".־.( )כראשית וכתיב נח שמוי את ויקרא ';אות^בתיב כדקא

 ןהכא חדא( )ד״א אחרא דרגא אלא'התם כתיב*את. אמאילא :עקב

 ס )ישעיה כדכתיב .יי( את ואראה אמר דאת במה את אוהקא דרגא

 את ארי.ק1 בנח הכא אוף ;י את אלא כתיב לא קי ואראה .יי את ואראה
 קקא ש מט היא בריף קדשא דיליה דרגא יעקב שימו י ויקרא נח שמו

אחרא דרגא ךהיא( )נ״א שכינתא לאתבללא את הבא אבל .יעקב ליה
:לתתא(

יוסף פסיקה הלבה
ואילך קי״ג טסי' יו״ד ש״ע

 וגם חי שהוא כמות נאכל שאינו דבר •
 בו ללפת מלכים שלחן על עולה

 אפילו גברי שבשלו לפרפרת או הפת את
 משום אפור ישראל ובבית * ישראל ב^לי

 שראויה פי על אף ביצה ב* :נ_קרי בשולי
 : אסורה נכרי בשלה אם תיה לנומעה

 דברים ל^נעו ה^כרי ^הם שבשל כלים >
 צליבים נכרי בשולי משום בהם שי.ש

 ג׳ לו מגעי חרם כלי הוא אם י : הבשר
 עיקר זה לאיסור שאין מפנן ודיו פ^מים

 רמונים רץ* תפוחים ץןה י• מדאוריןתא
ודבר מקום בכל לשתות מתר בהם וכיוצא

שאינו



ראשון ליום נח
 שחלבו חלב י :עליו גזרו לא מצוי שאינו

 גבינות ז : אסיר רואהו ישראל ואין עי
 בעור אוקס שמעמידים מפני אסרוה הנכרי
 .ואפילו נבילה שהיא שחיטתם קיבה

:בעשבים'אסורה העמידוה

.א

 ;חיר.א ךנ^מתיה נש לבר ליה ווי לרגליו•
 המכינה מוריד וכן'בחטאו _רגלוי החיות
והשבעה ותשכב מרגלותיו והגל
 שהוא בה היזגיע וכולו^גם ה' נתנני עליו
 עמנו ^היא אלוף.'ועוד מפריד נרגן

 ן אריכי מ אנו חוטאים 'וכשאנו בגלות
^".י רחב ומאן אמו. תוגת כסיל שהוא.בן .לה.עצב נותן גלותה..ועוד

 היא ;אלו ךאוךי,יתא פקידא דמקיןם מאן וכל וכר שכינתא'מלבושהא מפשיט באלו
 לית ע^ה ה$ד דגמיל מאן שכיגתא מהימנא ברעןא ואמר בלבו^הא. לשכקתא לביש
 ןנם ^§^מו כי עוד דיליה. לעונשא ערף לית לגבה דחב ומאן ךיליה לאגרא ערף

,ולפעמים הבנים מעל האם ומסלק בי הפושעים )ישעי-יס״ו( שןאמר עצמו בתפארתי
 הוא במדות והפוגם ה׳. אל פן,י,הךסו י״ט( )שמות ידכתיב יהרה בכל גס מגיע פגם

: מעליהטלך המלך לבוש בקורע י

שני יום נח
 חוכפת כו לחשאיר ב״ן דשם יו״ד דמילוי ד כנגד שהם אלו פסוקים ארגעה כקריאת •יכוין

שסגרה. י משבת הרוח

 א״ך אמה מאות שלש אותה תעשה אשר וזה טו
 :קומתה אמה ושלשים רחבה אמה המשים התכה

 פרתיה אמין חמ^ין דתיבותא אורכא אמין מאה תלת ךתעכיד^יתה ודין

 ואלי-אמה לתבה תעשה 1 צמר טז :רומה אמין מלתץ
 תחתים ם4תע בצדה התכה ופתח מלמולה תכלנה

 ולאמתא לתיבותא תעביד נהור ♦ תע^ה ו^ל^ים 2^ני

 תנתץ אךעאין מתרץ ת#ו,י בפטרה דתיבותא ותרעא מלעילא תשבללינה

מים אתיהמבול 'מביא הנני ואני יז :ותליתאין
על

רש״י
 אמה ואל : שם( )ב״ר להס המאירה טובה אבן וי"א חלין י״א צהר. )טז(

 אמה על ועומד מלמעלה קצר שהוא עד ועולה משופע כסויה מלמעלה. תכלנה
 הגשמים יפלו שלא תשים. בצידה )סא״א(: ומכאן מכאן למטה המיס שיזובו כדי
 אמצעים לאדם עליונים זו גב על זו עליות ג' ושלשים. שנים תחתים :בה

 עם להסכים מיכן הנני מביא. הנני ואני ♦)יו( )שם( לזבל החתים למדור
 שבלה מבול. : תזכרנו כי אנוש מה ח( )תהליס כבר לפני ואמרו שזרזוני אותם

 'שתדיס אונקלוס ל' וזהו לגמוך הגבוה מן הכל את שהוביל הכל את שבלבל הכל את



לח שני ליום נח

 חייסמקחת אשר־בוחח בל־ב&ר לשחת על־הארץ

 טמנא ית ט״מי $א הא ואנא :.ינוע אשר־באךץ בל השמים

 כה עמיא מתחות דודי רוחא ביה די בשרא כל לחבלא ארעא על מיא

 אל־ 'ובאת אתך את־בריתי והקמתי יה :ימות לארעא די

 :ואקים אתך ונשי״ברך ואשתך וברך אתה התכה

: עטף בנך ונימי ואתתף ובנד את לתיביתא ותיעול עטף קימי ;ת

רש״י
 שננערו שנער נקראת לכך עמוקה שהיא לכבל והביאם השל את שהציף טיפנא

 )יח( :שבת( במש' בח״ש מהרש״ל הייה ושן מימי )ס״א מכיל מתי נל שם
 ושלא ויעפשו ירקבו שלא הפירית על צריך היה ברית )ב״ר( בריתי את והקמתי
 לבר והנשים לבד האנשים ואשתך. ובניך אתה :שבדור רשעים יהרגוהו

: )שם( המטה כתשמיש שנאסרו משאן

נו. סימן ישעיה נביאים
 נגוע חשבגהי ואנחנו סבלם ומכאבינו נ^א הוא חלינו אכן א

 בדילןה _ועךת;א הואלבעי חובנא על בבן :ומענה אלחים מכה

 מחלל בוהוא :ומעני ץ מףכןדם מהן כתישץ חשיבין ואנחנא ןשתבקון
 ובחברתו שלומנו'עליו מופר מעונותינו מדכא מפעלינו

 בעוקנא דאתמם* בחובנא דאתחל מקדשא בית יבני .והוא נ "לנו“נרפא
 : לנא ךשתבקון ה״בנא לפתנמוהי וכדנצת עלנא ;סגי ^המא ובאולפניה

 את בו הפג-ע .ויהוה פנינו לדרכו איש דרכינו כצ^ן כ^נו נ
 ומן.כ!דם נלינא אורחיה .הקביל גבי כענאאתבדרנא כולנא . כלגו עדן

 ולא נענה והוא נגש ד : בדיליה כולנא חובי למשבק הותךעוא יי:
ולא נאלמה גזדה לפני וכרחל יובל לטבח כשה ןפתה־״פיו

יפתח
רש״י

 חשבנוהו. :ישראל של כישורים מתכפרין הרשעים של נשא. הוא חלינו )א(
 שלומינו מוסר :ונו' מפשעינו מחולל אלא הוא ק ולא למקום שנאוי שהוא
 ידו על נעתר בו. הפגיע )ג( : שלום עלינו להיות ישירים עליו כאו עליו

: דכריס כאונאת נענה והוא : ודוחקים כטגשיס נגש )ד( : שלט עון נתרצה



שני ליוט נח
 עטמיא תקיפי מתקבל פומיה פתח לא מתתבןעד והוא בעי : פיו יפתח

 דפתח לקבליה ולית קאזשת גזזתא ;מםרץכרחלאד^קדם לנכסתא באטרא

:מלא ממליל פוטיה

 רש״י
: ללמת נעשית נעלמה

א משלי כתובים

 נשך לי ךשמיע מן :רעה מפחד ■ושאנן ישכן־בטח לי ושמע א

 אמרי אם־תקח בגי ב : דבישתא דלוחא טן וגשרא בסברא

 ; ך?3ג תטשי ופוקדני .טילי תקבל אין ברי : אתך תצפן ומצותי

 אדגך ותצלי : לתבונה תטהלבך אז.נך להכמה להקשיב נ

 לתבונת תקרא לבינה אם בי י :לביונא לבך ותפני לכחמתא

;נקלף התן ולב־ונה תקרא לביוננותא ואימא : לך1ק תתן

רש״י
 :אמרי תקח אס תהיה בני. )ב( :גיהנס של רעה. מפחד :ושקט ושאנן. )א(

: בתורה לעסוק לחכמה. להקשיב )ג(

ב׳ פרק שבת משנה

 בחוסן \רא בלכש. לא מדלקין אץ מדטקץ. אץ ובמה *במחמדליקין
 ולא המרבה בפתילת ןלא האידן. בפתילת ולא בכלך. ולא

 ולא קיק.7בשמן ולא בשעוה. ולא בזפת. המ;ס.*לא פני7 שעל בירוקה

בחלב מדלקץ אומר המרי י *נחום בחלב. ןלא באליה. ולא שרפה. בשמן

מבשל
ברטנורא

 בלכש. לא : להדליק ושמנים פתילות טישין במה שבת של נר מדליק־ן. במה א ב פרק
 בכלך. : מנופץ שאינו פשתן בהיכן. : לכש וקרוי לעץ הקליפה בין בארז יש צמר כמין

 בפתילת : לעץ הקליפה בין בערבה יש צמר כמין האידן. בפתילת :משי של פסולת
 צמר כמין הטיס. פ.י שעל בירוקה : בהן ומדליקין אותה בגידלין אייך עשב עלי המדבר.

 : שמנים פסול ואילך מכאן פתילות פסול כאן עד במים. מרובה זמן ששהתה הספינה בדופני שגדל
 לעשית אבל וידליק שמן במקום בנר נתכת ושפיה נמס זפת יתן לא כשערה. ולא בזפת לא

 שבתיך מגרעינים היוצא שמן קיק. בשטן ולא :שרי משעוה לעשות שרגילין ארוכה שתילה כמין
 והשמן כרו״ע בערבי ונקראו גדולין שעליו עשב והוא דיונה קיקיון וי״מ קיט״ן שקירין גפן הצמר
 מסכסכת שהאור מפני טעם מה בהם מדליקין אין חכמים שאמרו ופתילו׳ ביותר עב ממנו היוצא
 אין חכמים שאמרו ושמנים מבחוץ. סביב אלא הפתילה תיך נכנסת האור שאין כלומר בהם

 יטה שמא חיישינן יפה דולקת הנר שאין ומתיך הפתילה אהד נמשכין שאין לפי נהס מדליקי!
 ה,-ח שבת של דנר לן קיימא ואגן ויצא הנר יניח שמא נמי אי מבעיר ונמצא הנר ע״ה השמן



לט שני ליום. נח
 מדל^ין אץ גיבשה. שאימי .ואחד מבשל אחד אומרים וחכמים מבשל.

 אין אומר ישמעאל רבי טוב.* ביום* ,ב^מן^רפח מדליקץ אין ב7: בו

 הש^ים. בכל מתירץ וחכמים השבח. "כבוד מפגי בעטרן מךהיקין
 קעות4 בשמן דגים.* בשמן צנוגות. בשמן אגוזים. בשמן שומ׳שמץ. בשמן

 : בלבד זית בשמן אלא מדליקין אין אומר רבייטרפון ובנפט. בעטרן

 אינו העץ מן היוצא .וכל שתן. פ י אלא בו איןמךליקץ העץ מן היוצא בל ג
הבהבה. ולא שקפלה הבגד י פתילת פשתן. אלא אהלים טומאת מטמא

רבי
ברטנור^

 עומד ולשריפה הואיל שריפה שמן ליה קרי ואעאי שנטמא תרומה של שמו שריפה. בשטן ח׳א
 שמן שורף נמצא יום מבעוד הנר שכשמדליקין עסקינן בע״ש להיות שקל וכירט באכילה אסיר שהרי
 באש בקר עד ממנו והנותר לכתיב ביו״ט קדשים שורפין אין קי״ל ואנן ביו"ט תרומה של טמא

 שאין ותשרפנו תעמוד שני בקר עד ראשון בקר עד ממנו והנותר הני קרא ודרשינן תש־פו
 אחד אומיים וחכמים : שריפה הטעונים קדשים שאר לכל וה״ה טיב ביום הנותר שורהין

 הלב כל בחלב ולא אמר נמי קמא ותנא בו. מרליקין אין מנושל שאינו ואחד טכושל
 כשמערב מבושל בחלב להדליק דשרי סבר מגייהו דחד קמא לתנא חכמים בין איכא אלא במשמע

 האוסר משניהם מי הש״ס לחכמי נתברר ולא שמן תערובת ע״י אפי׳ אוסר והד שהיא כל שמן בו
 דלעיל למתני׳ טעמא טיב. ביום שייפה בשמן מדליקין אין ב * כחכמים והלכה המתיר זמי

 קדשים שורפין שחין ביו״ט שריפה בשמן מדליקין שאין לפי שריפה בשמן ולא חנן טעה מה קאמר
הפתילה אחר נמשך ומיהו ביותר רע וריחו זפת של פסילת בעטרן. מדליקין אין : ביו״ט

שימשמין. : בו מדליקין היו שבת כבוד מפני אלמלא הילכך רך שהוא מפני הזפת מן ׳יותר
מזרע היוצא שמן היגונות. שמן : הרבה ממנו ובא״י ומתוק דק זרע והוא בערב״י שמו כך
 בכל שמדליקין כחכמים והלכה רע וריחו ולבן הוא זפת מן נפט. :מדברית דלעת פק־עית. : צנין

אחד שכל לבן ונפט אפי־סמין משמן וחיץ במתגיתי לעיל שנמנו הפסולות מאותן חיץ ■השמנים
 לאסור אחר טעם יש ועוד ויצא יניחנו שמא וחיישינן ושורף עף הוא השמנים אלו משני

 משוס חייב בנר שמן הניתן וקי״ל חשיבתי מפני ממנו יסתפק שמא גזירה אפרסמון בשמן
 לעשות בי. מדליקי• אין העץ מן היוצא בל ג : מכבה משוס חייב ממנו והמסתפק מבעיר

 בפתילה מדליקי! יאפ״ה העץ בפשתי ותטמנם כדנתיב עץ לאקרו פשתן. אלא : פתילה ■ממנו
 מדליקין הלכי הן זרע מיני אלא נינהו העץ מן יוצא לאו גפן וצמר וקנביס ממנו שעישין

 בפשתי ותטמנם דכתיב עץ דאקרי משוס אלא לרבזי׳ אצטריך ולא הוא זרע מין נמי ופשתן בהן
 ואינו בית כשאר הי־ תחתיו והמת אהל מהן עשה אס אוהלים. טימאת מטמא אינו :העץ
 שהאבל פשתן. אלא : שתחתיו כלים אלא טומאה מקבל אינו עצמו דאהל וטבילה הזאה טעון
 האהל את ויפרוש ביה לכתיב ממשכן אהל אהל וילשינן האהל על והזה כדכתיב טמא עצרת

 שש יריעות עשר כדכתיב פשחן אלא העץ מן יוצא דבר משכן באהל היה ולא המשכן מל
 ותדליק מחורכת שתהיה כדי השלהבת על הבהבה : הפתילות שגיללין כדרך שקפלה. :משזר

 אינה דקפולה היא. טמאה : עסקינן מצומצמות אצבעות שלש על אצבעות שלש בו שיש ובבגד יפה
 כאילו והוי בגד מתירת מבטלה דקפולה היא טהורה : הבהבה ולא הואיל בגד מתורת מבטלה

 : מת בטימאת ולא בנגעים לא מלטמא טהור ג׳ על מג׳ פחית וכל ג׳ על ג׳ בה אין
 בשברי מסיקין ואין מוקצה א־סיר בה לשייך עסקי׳ בע״ש להיות שחל בי״ט בה. סדליקין ואין
 אית עלמא ולכילי לטלטל חזי להא מסיקין בכלים אבל נולד להו דהוי ביום בו שנשברו כלים

 דר״א טעמא הילכך ידו שיסלק קידם לנר חיץ הפתילה מן היוצא רוב להדליק צריך המדליק להי
 דג׳ כיון פורתא בה אדליק וכי־ כלי מתורת בטלה לא קפילה קסבר בה מדליקין אין דאמר

 להשלים בידים מדליק וכי הוא כלי לאו ג׳ על מג׳ לפחית כלי שברי ה״ל היו מצומצמות ג׳ יעל
 יגע שלא לוקא בכליה חסיקין אמרינן לכי ביו״ס שנשבר כלי בשבר שמלליק נמצא היוצא -רוב



שר ליום נח
 מחורת אומר עקיבא רבי בה. מךליקין ואץ היא טמאה אומר אליעזר רבי
 שמן וימלאנה ביצה. שד שפופרת *אדם ןקוב לא *ד :בה ומדליקין היא

 ורבי חרם. של היא אפילו מנטפת. שתהא בשביל הנר. פי על ויתננה

 אהד* בלי שהוא מפני מותר מתחלה היוצר חברה אם אבל מתיר. יהודה
בתוכה.. הפתילה ראש חתן הנר בצד חתננה שמן קערה אדם* ימלא לא

 מפני הנר. את המכבה ה מתיר: *ןהודה שתהא'שואבת\וךבי
 בשביל ואם רעה. רוח מפני לסטים. מפני גזיים. מפני מתירא. שהוא

 הפתילה על בחם השמן. על כחם *הנר.* על בהם פטור. שיישן החולה
 :פחם עושה שהוא מפני לה 'הפת מן חוץ פוטר׳בכלן. יוסי7 ורבי חייב.

בנדה. זהירות שאינן על ילדתן. בשעת מתות נשים עברות שלש על י
ובחלה

ברטנורא

 מעי״נז קפלה מני כלי מתורת בשלה קפילה קסבר בה. מדליקין אוטל ר״ע : שנפחת אחר בו
 והלכה בת מדליקין הלכך ביו״ט שנשבר כלי שבר כחן שאין ונמצא בי״ט פתילה גודלין דאין

 שתהא בשביל : בתוכה מונחת שהביצה העליונה הקשה הקליפה ביצה, של שפופרת ד : כר'ע
 משוס חייב לנר שהקצוהו וכיון ממנו יסתפק שמא גזירה וטעמא הנר לתוך טפה טפה מנטפת.

 הכלי בתיך הדולקת הפתילה שאין שכיין גזרינן אפ״ה דמאיס חרס, של היא ואפילו :מכבה
 גזר דלא מתיר. יתירה ורבי : תכבה משיס כאן אין דסבר מיניה לאסתפוקי אתי השמן בו שיש

 חברה אם : שתחתיו הפתילה על נוטף השמן רואה הוא שהרי מיניה לאסתפיקי אתי דלמא
 למיחש ליכא מע״ש בחרסית אי בסיד הבית בעל חברה אס זה״ה בו'. מתחלה היוצר
 ונמשך־ השמן לשאוב הצד מן יוצא שהיא הפתילה. ראש ויתן מיניה: בדיל דשבת אסירא דמשוס

 ובחרס ביצה של כשפופרת ורבנן יהודה דרבי פליגתא מתני' ואשמעינן הדולק לראש הפתילה דרך
 אתיא מאוסה דלא דכיון רבנן קאמרי בהא אמינא היה ביצה של שפופרת אשמעינן דאי יבקערה

 חרם של אשמועינן ואי יהודה לרבי ליה מודי אימא דמאיש חרם של אבל מינה לאפתשוקי
 בהא תרתי הני אשמועינן ואי לרבנן. להו מודה אימא בההיא אבל יהודה רבי קאמר בהא

 מפסיק ולא למעלה הנר חלל בתוך מונחים והחרם ביצה של שהשפיפרת מפני יהודה רבי קאמר
 אצל שהרי דמפשקת בקערה אבל מינה דבדיל יסתפק שמא למיגזר וליכא וביצה הנר בין מידי
 בההיא אשמועינן ואי דנגזד מודה אימא הוא גופיה למימר יליכא הפסק כאן ויש מונחת הנר

 מפני ה : כחכמים והלכה צריכה יהודה לרבי מידו תרתי בהנך אבל רבנן קאמרי בההיא
 לסטים מפני :שלהם ע״ז בבית אלא אידס ביוס אור להדליק מניחין שאין פרסיים כגין עבו״ם

 לו ניח רואה וכשאינו עליו השירה דעת. רוח מפני :עליו ויביאו אדם שם שיש יראו שלא
 כשישבי אלא יניחו שלא השחירה המרה לבעלי הבאה החולי ממיני מין רעה רוח פירש ורמב״ם

 דאלו היא סכנה בו שיש הולזה החי פטור. שישן התולה בשביל ואם אדם: מבני ובהסתרה בחשך
 לגיפה צריכה שאינה דמלאכה תנא האי דשיר למאי חייב סכנה בי שאין חילה בשביל מכבה
 הוא ובדין סכנה בתו אית כלהו רעה רוח מפני לסטים מפני עכו״ס מפני יכן עליה חייב

 הפתילה על בחם י. פטור רישא תנא חייב סיפא למתני דבע׳ משים אלא מותר דליתני
 יפקע שלא אי הפתילה תדלק שלא אחי־ דבר לצורך אלא הכבוי לגיף צריך דאינו זאע״ג חייב.

 שאין הפתילה. מן חוץ בכולם פוטי : עליה חייב לגופה צריכה שאינה דמלאכה חייב הנר
 האור להאחיז הכבוי שעושה פתילה הבהוב של יככיי פחמים של כביי אלא לגופי הצריך כבוי לך

 לעשיתה מתכיין שהוא פחם. עישה שהוא : יוסי כרכי הלכה ואין להדליקו כשירצה מהר
 מזומן שכנה בשעת לידתו בשעת ד : יפת להאיר מהובהבת שתהא פחם זה בכבוי עכשיו

. בת תליין בכית מציית והיא הן הבית פצרכי לפי הנר. ובהדלקת ונחלה נ לפורענות

צייר



ם שני ליום נח
 ביתו בתוך לומר אדם צריך דברים שלשה ז :הנר ובהדלקת ובח^ה.

 חשכה. ספק הנך. את הדליקו ערבתן. עשרתן. חשכה. עם שבת ערב
 ואין הכלים. את מטבילין ואץ הודאי. את מעשךץ' אין חשכה. אין ספק

 את וטומגין ומערבץ. הרמאי את מע^רץ אבל חניות.7 את מדליקץ

: החטץ

ברטנורא
 חש'כד־ עם : מיניה דלקבלו היכי כי בניחותא למימרינהו וצריך ביתו. בתוך לומר אדם צריך
 פשעי דלמא לא הרבה להשיכה קודם אכל ולערב לעשר ביום שהות עדיין ויש לחשיכה סמיך כשהוא
 : למעשר קובעת שבת של עראי אכילת האף שבת לסעודות עשדתם. : ביים שהית יש עדיין ואמרי

 לא בנר אבל עשו כבר דשחא שאלה בלשון למימרינהו שייך ,והניתרת וחצרות תחומין ערובי ערבתם
 חשיבה ספק : הדליק לא אי אדליק אי הוא לעין הנראה דדבר הנר את הדלקתם למימר שייך

 הוא בינונים כוכבים שני שנראים זמן וכל יום ודאי בלבד אחד כונב כנראה זמן כל החמה שקיעת מתחלת
 בינונים כוכבים ג׳ ומשיראו לילה וחומרי יום חימרי עליו וניתנים השמשות בין וקרוי חשיכה ספק
 אסור דאינו ואע׳ג הוא מעליא דתיקון הודאי. את מעשרץ אין : דבר לכל לילה ודאי היא
 הכלים את מטבילין ואין : השמשות בין אף השבות על דגזור תנא האי קסכר שבות משוס אלא

 הנרות. את טדליקין ואין :שבית נמי ביה יאית כלי כמתקן דהוי טימאתן מידי להעלותן
 הנרות את מדליקי! אין פרשו ורבזתי קתני זו לומר וא״צ וזו היא דאורייתא דספיקא שכן כל

 הארץ עמי דרוב למתקן דמי ולא הרמאי את טעשרין אכל : להדליק לעכו״ס אומרים אין
 סמך להם דיש תחימין ערוב" לא חבל הוא בעלמא דהומרא הצ״ריח ערובי ן ומערכי : הן מעשרין
 מבעוד אפי׳ הבל המוסיף בדבר דאלו הכל מוסיף שאינו בדבר החמין, את וטומנין : מקראי

 להטמין אסרו שלא הבל מיסיף שאינו בדבר השמשות בין החמין את דטומנין וטעמא אסור יום
 וירתיחנה שנצטננה קדירתו ימצא שמא נזירה אלא הבל מוסיף שאינו בדבר עצמו בשבת החמין את

 השמשות בין קדירות דסתס כהני למיגזר ליכא השמשו׳ ובין בשבת מבשל ונמצא באור
ואע״פ בה״ש החמין את טומנין הלכך וירתיחנה נצטננה שמא למיחש וליכא הן רותחות

: בשבת טומנין שאין

ע״נ כ״ח דף שנת הלכה
 טריחו מתוך רבא אמר טעמא מאי וטרי. אומר יטטאל רבי

. ויצא אטי ליה אמר .ויצא עיהנה טמא גדרה רע
 רב דאטר חובה בטבת נר הדלקת אומר טאני ליה אמר
 רב אמר בר/־בא נחמן _רב אמר לה ואמרי זבדא בר נחמן

 ערבית בחמין' ורגלןם יטם רחיצת חובה בטבת גי הדלקת
 רב אמר יהודה דאמררב מצוה מאי מצוה אומר ואני רטות

 מביאים טבת ערב אלעאי בר טלרטיהודה מנהגו היה בך
ויוטב ומתעטף ורגליו 'ידיו פניו ורוחץ הטין מליאה עריבה לו

בפדינין
רש״י

 במקום אלא חשובה סעידה שאין הוא שבת כבוד הוכה. :לן אכפת מאי ויצא.
: שבת ליל ערביה ורגלים. ידים רחיצת : דיומא בפ״ב יממא כעק אור

 בסדינין



שני ליום נח
 תלמיריו ודרו צבאות ה׳ רמלאך ודומה הטצדצין כסיינין

 לכם עניתי בך בני להם אמר כסותן כנפי מטנו מהבין
 והלכה מחייבין הלל פוטריןיובית שמאי בית בציצית סדין

 ל( )אייה לילה כסות משום גדרה סברי וא־נהו הלל בית כרסך
 נפשי משלום ותזנח מאי טובה נשיתי נפשי משלום ותזנה
 רבי אמר טובה נשיתי בשבת נר הדלקת זו אבהו7ךבי אמר

 ורגלים י_דןם רחיצת זו יוחנן רבי אמר המרחץ בית זו יךמיה
 נאים וכלים נאה מטה זו אמר נפחא יצחק רבי בחמין

 מקושטת ואשה מוצעת מטה זו אמר אבא רבי שעליה
:חכמים לתלמודי

רש״י
 שמיתר הלה נלאים תכלת של ציצית ובהם פשתן של סדינין המצויצין. בסדינין

 מחבין : לך תעשה גדילים ונו׳ שעטנז תלבש לא סמוכין דדרשינן התורה מן
 ואע״ג פוטרין. ב״ש : מצוייצין שאינם סדינים להם שהיו כסותן. ננפי ממיר.
 דפשתן הני בקופסא מונחים ואפילו לאדם לו שיש טליתות בכל הוא חיבה דציצית
 מחייבין הלל ובית סמוכים דרשי דלא רחמנא שרא לא דכלאיס משוס פטורין
 כב״ה דלהכה נהי סברי אוסרין שהיו תלמידיו סבר? ואינהו :סמוכין דדרשי
 כסות לו יהיה שמא לילה כסית משוס בהו גזור רבנן מיהו מדאורייתא וחייבין

 דכסית מצוה במקום שלא כלאים לובש ונמצא ציצית בי ויטיל ללילות שמיוחד
לו היה שלא בשבת. נר הדלקת :אותו וראיתם דנתיב בציצית מחייב לא לילה

:באפלת והולך ונכשל שהולך שלום אין נר שאין ובמקיס להדליק ממה

ט״א ס״א דף נח זוהר

 השחית בי בגין נשחתה. אמאי נשחתה. והגה הארץ את אלהים ויירא
 ג׳( )יונה ואמר קרא פתח הייא רבי דאתטר. במה דרכו את ב^ר כל :

 דבני בשעתא חזי' תא הרעה; מדרכם שבו כי חראאלהיםאתמעשיהם
 חית *וכל אתתקפת 7ארעא כדין דאוריייתא* פקודי זב^וונמרי נשא

 בלא וכדין ארעא על שרייא בגץידשכינתא טעמא מאי בה אשתבחת
 פקת־י נטרי אורחייהו\^א מחבלן* נשא בני וכד בחרוה. ותתאי עלאי

 מעלמא לשכינתא לה דחיין כמבול כדין מאריהון קמי וחטאן אורייתא
 וכדין עלה שרייא ולא אתדחייא שכינתא דהא מחבלא ארעא ואשתארת
 דמחבלה עלה אחדא רוהא דשתיא כנין אתחבלת טעטא מאי אתחבלת.

עלמא: ךמקי-מץ 7לאלהים עוז7 !הבי* 'דישראל אמרינן דא •עןמא.ועל

אלהים



מא שני ליום נח
 כתיב מה חלבץ ןשתכחו ישראל אי וישלום חם ואם שכיגתא. ראד אלהים
 נפשי כפף לפעמי הכינו דרשת משום אלהים.וגומר השמים על רומה
 המבול דדור כגוונא וגומר. שיחה לפני כרו חנם ושנאתי חמם בסבת
 בארעא אף ודבבו^יכול שנאה ביניהון הוה7ב;ניהון דחוות חמם דבגין

 ולא _אחרא רוחא עלה שרייא לא דישראליארעא תנינן האו כן7דישרא
 הכי דישראל דארעא חזי בלחודוי.תא7הוא בריף קדשא בר אחרא ממנא

 בריף קדשא בר אחרא שליהא ממגאיולא עב( )פ״יד עלה שרייא דלא הוא
 מנלן נשא. בני לחבלא עלה שתיא חרא שעתא אבל הוא/בלחודח.

 נטרה בידו שלופה ןחרבו אתמלאף/יי דוד כ״א('חרא )ד״ח/׳ דכתיב מדוד
 שעתא בההיא אפילו אלעזר רבי ^ךעא\אמר אתחבלת וכדין על{רובלים

 ט״ח( )בראשית התם וכתיב .יי מלאף הכא כתיב הוה. הוא בריף קדשא
:אותי הגואל המלאף 7 י י: 71

פסוקה הלכה
ק״כ קי״ט מסי׳ יו״ד ש״ץ

 אם כין האסורים דילים לאכול הףשוד *
 אם בין תורה באיסור חשוד הוא

 עליו לקמוך אין דל^נן באיסור ןשוד הוא
 משלו יאכל לא עמו נתארח ןהם.ואם
 החשוד ב :עליהם חשוד שהוא מדברים

 בשבועה: אפילו עליו אינו״;אמן הדבר על
 או מתכת של סעודה רי'כלי?3מה מקונה

 מבפנים באבר ה;זץפים כלים אוי זכוכית של
 ימקיה צריךלהטיבילם חדשים שהם איףעלפי

 טבילת על יברך י :סאה מ׳ 'של משן או
 על מברך "יותר או 'שמם 'הם לאס בלי

 לי: הי ידי להגביל צריך ה :כלים טבילת
 או ש^ת כליימערב ח^ביל ולא שכח אם י

 ואחר במתנה לנוי יוסטוביתננו מערב
:בו להשתמש ומתר ממנוי ישאלנו כך

מוסר להק יוסף
חיים תוצאות טספר

 פוגם חוטא שכשהוא שי.כע אדם צריך
 אכזרי מלאך הוא היום ואותו בימים

 שאדם מה כי ,ועוד עליו לקטרג עומד
 בצאתה בהם מתלבשת נשמתו בהם מתקן

 הייוסינגרע אוחו בהם פוגם מהעולם
 כאבל מתעטף בבושת לחוץ ועומד מלבושו

 דגרע לההוא ווי ואמרו למוטב. שובו עד
 לנפשיה 'ווי ליה ווי וכו/ לעיקא יומין

 יומין יומין אינון על בגיהנם ליה ךדי.ינין'
 #כיון מיאן ודון תרין יחד על יומין על

 ויותר _ןמים שני יום כל על אותו שמענישין
 והתורה התשובה שיהיה ראוי ש?ן'

 ש^גם. הימים כנגד תרין חד על והמצוה
 היום שעות המגרשים'שבי״ב פירשו עוד
 יהו״ה צירופי 'י״ב מתגלגלות בלילה וקן

הוא פוגם חסו^לום ואם א׳ צירוף שיעה בכל
 פגימאמחוביהון איהי כורס^יא הכי אוף פירשו עוד באדוניו• מורד פוגס:באותההוי״הוהוא

 בכטא המתלבשת לשכינה מגיע מהפגם צער כי מלפגום לירא האדם ,וצריך וישראל
 שפ'.לש כמו בכסא מצויירות כלם שהנשמות ועוד פגומה בהיותה מהכסא מסתלקת והיא
שורש מחשיך פוגם ובהיותיהאדם כחותם שימני בענ״ין בתיקונים יי^ואי 15 שמשן רבי

:בכסא המצחירת נשמה

ואי



שלישי ליום נח
 כי להשאיר ב״ן דשם ראשונה הה דטילוי ה כנגד שהם אלו פסוקים המשה כקריאת יכוין

: שעברה משבת •* נפש תיספת

 אל־התבה תביא טבל שנים מכל־ב&ר ומ^ל־התי יט

 וטכלדחימנלבשראתרץ :יהיו ונקבה זכר אתך להחית

 טהשך כ ;יהון ונומבא דבר עמך לכןימא לתיבותא תעיל מכולא
 האדמה רמש מכל למינה זמך־העהמה לטינהו
 וכן לןנוך,י מעופא להחלת? אליך ;באז מלל ?זמם למינהז

 :?רןטא לותך יעמן מכולא תךין לזנוהי דארעא ריחשא ומכל לזנה כעירא
 ואפ^ת .יאבל אשר מכל״מאכל קח־־לך {אתה בא

 מיכל מכל לך סב ואף :לאבלה ולהם לך והיה אליך

 ככל נח רעש נב ; למיכל ולחון לך ויהי לותך .ותכגוש דמתאכיל
 פקדיתיח ך ככל נח :ועבר ע^ה כ| אלהים 1את צוא א^יר

 וכל־ביתך בא־אתה לנח יהוה ויאסור א ז שני ?עבד כן "

 :הזה בדור ל^ני צדיק ראיתי כי־אתך אל־הת^ה
זכאי חזיתי יתך ארי לתיבותא $יתך אגש ןכל את עול לגח יי ואטד

:הדין בדרא .רןדמי

רעדי
 לא שבהם הפחות מן מכל. שנים :0ט )חגיגה שדים אפי׳ הח; ומכל )יט(
 שדבקו אותן )ב״ר( למינהר מהעוף )כ( : נקבה ואחר זכר אחד משנים פתחו

 : בה הכניס קולטתו שהתיבה וכל באו ומאליהם דרכם השחיתו ולא במיניהם
 נאמר ולא צדיק ראיתי )א( :קח( )סנהדרין התיבה בנין זה נח ויעש )כב(

:)ב״ר( בפניו שלא וכולו בפניו אדם של שבחו מקצת שאומרים מכאן תמים צדיק

נ״ג. ישעיה נביאים

 מארץ נגזר כי ן^וחח מי ואת״דות לכןח וממשפט מעצר א
 ^קרב וטפורעגות טימרין ♦ 1למ נג_ע עטי מפשע חיים

גלותנא
רש״י

 דורו. ואת : עתה עד שסבל היסורין וממשפט בידם עצור שהיה מעוצר )א(
 נגזר : מצאוהו אשר התלאות לספר יוכל מי ישוחח. טי :עליו שעברו שניס



סב שלישי ליום נח
 -יעדי ארי לאשתעאה ,;יכול מן ביוטוהי לנא דיתעבדן רפרישן גלותגא

 :ימטי רותהון עד עמי ךחבר חרבין דישראל מארעא עממיא שרלטן

 עשה לא״חמס על במתיו ואת־עשיר קבלו ו;תןאת־ךשעים כ
 דאנסר נכסי^א עתירי תת לגיהגם _ית_רשיע;א רמסר :בפיו מרמה ולא

 נכלין .ימללון אול חטאה עבדי ,יתקעמרן דלא בדיל ,דאבדגא במותא

 .יראה נפשו אשם אם־תשים החלי דכאו חפץ ג_ויהוה בפרמהון:
 רעוא חות קדם.;יז, רמן :,יצלח בידו ,יהוה וחפץ ;מים יאריך .זרע

 יחזרן נפשהון מחובין לנקאה בדיל דעמיה שארא ית ררדכאה למצרף

 ברערתיח דין אוריתא ועבדי יומין יורכרן רבנן בגין .יסגרן משיחהון במלכות

 עבדי צדיק "יצדיק בדעתו ,ישבע .יראה נפשו מעמל ד :תילחץ
 יהזרן נפשהון ישיזיב עממיא משעברד :יסבל חרא ועונתם לרבים

 בדיל זבאין הכי בחרכמתיה מרכיהון מביזת ,יסבערן שנאהון בפררענרת

 לו““אדלק לכן ה :יבעי הרא חוביהון ועל לאוריתא סגיאין לשעבדא
 נפשו למות הערה אשר תחת שלל ואת־עצומים.יחלק ברבים

 :_יפמע ולפשעים חטא-רבימנשיא והוא נמנה ואת־־פשעים
 עדאה ,יפליג תקיפין כרכין נכסי דת סגיאין עממין בזת ליה אפליג בכן

 חובין על והוא לאוריתא שעביד מרודיא נפשיהרת למותא ךמסר חלף
* : בדיליה ישתביק ולמרודיא ,יבעי סגיאין

רש״י
 אה ויתן )ב( : להם הנגע בא עמי. מפשע :מא״י מתחלה חיים. מארץ

 כנענים: רשעי עליו יגזרו אשר ככל ולקבור למיתה ענמו מסר קברו. רשעים
 מרמד ולא :עליו שנגזר מות מיני בכל במותיו. :המושל ולדעת עשיר. ואת

 החלי. : למוטב ולהחזירו לדכאו חפץ. וה' )ג( : באלוה ע״ז עליו לקבל בפיו.
 מעמל )ד( עונותיו: כל על ויתורה שישוב נפשו. אשם תשים אם :אותו החלה

 שופע היה צדיק. יצדיק בדעתו :וחומס גוזל היה ולא ושבע אוכל היה נפשו.
 עם ברבים. נחלה לו אחלק )ה( :סובל היה עונותס וכל אמת משפע עבדיו

 נמנה. פושעים ואת :כדה ותער לשון הערה :בתורה עצומים ואת : האבות
 לכל עובה באתה יסורץ ע״י יפגיע. ולפושעים : ופשע חעא כאלו יסורין הבל

: העולם



שלישי ליום נח
ב טשלי כתובים

סימא היך ותבעי :תחפשנה וכמטמנים ככסה אם־תבהשנה א
• : ז !7 : : - 7־ : — •: חהר7 • 7>7י : ־ :

אלוהים ודעי* יחלה .יראת תבין אז ב : תבציה סימתא וחיך
 :תשכח אלחא כןדםימן רדעתיה דאלהא דחלתיה תתבין הידן : תמצא

 ;היב דאלהא מטול :ותבונה דעת מפיו חכמה מתן כיייהוה נ
 מגן ים^לי?. וצפן י ן וביוגא ידיעתא פוטיח מן חכמתא

 : מום בלא דמהלכין לאילין ומסייע שבהוד לתריצי ןטשי : תם להלכי

 אורחתא למנטור : י^ממר הסית ודרך מעזפט ארחוית לנצר ה
: ננטר דצדיקין ואורחתא דדיגא

קרי. חסידיו • 7: • י : 7 7: ; 7 • ג קרי, י^ן •

רש״י
 לדור שנתנה עד דורות כ״ו הקמה גנזה התורה תושייה. לישר# יצפון )ד(

: המדבר

ב׳ פרק יבמות משנה
 ונולד מהם אחד ומת אחים שני בעולמו. היה שלא אחיו אשת כיצד *

נה הראשי ומת אחיו אשת את י השני ןבם כך ואחר אח. להם

 עשה צרתה. משום ןהשנ;ה בעולמו. ה;ה שלא אחיו אשת משום יוצאה
 מחם. אחד ומת אחים שני ב מתיבמת: ולא חולצת שניה ומת מאמר בה

 יוצאה הראשתה ומת. אח להם נולד כף ואחר ארזיו.' אשת את השני ויבם
 'בה עשה צרתה. משום והשנייה בעולמו. היה שלא אחיו אשת משום
 לאיזו מיבם אומר שמעון מתעמת.'רבי ולא חולצת השניה ומת. מאמר

שהיא כל ביבמה. אמרו כלל ג ;שירצה מהן לאיזו' חולץ איו שירצה. מהן

אסורה
ברטנורא

ועליו ליבם זקיקה ומצאה אח. להן ונולד צרתה: פימרת וכו/ אחיו אשת כיצר א ב פרק
אחיו. אשת את השני יבם ואח״ב :בעולמו היה שלא אחיו אשת משוס אסורה

 אחת פעס כבר לפניו שנפלה הראשון אשת היא הראשונה. : בניס בלא וטת. : אחרת אשה ולי
 בכסף שקדשה פירוש מאמר. : שמת זה בה. עשה : בעולמו היה שלא אחיו אשת משוס יוצאה

 להיות ליבס נקנית היבמה שאין סיפריס מדברי אלא גמורים קדושין אינס כסף של קדושין >ביבמה

 מפשרה ולא חולצת. שניה ־. שמת עד לכונסה הספיק לא זזה עליה שיכא עד גמורה איש כאשת
לה והויא מקצת קונה דמאמר משוס טתיבמת. ולא : היא ממש צרתה דלאו עריה צרת משוס

המיבס: ומת ב • מתיבמת ולא חולצת גמורים קדושין שס שאין מקים וכל במקצת עריה צרת
 דרתני ראי ארישא אלא ,קא מאמר בה אעשה ולאו חברתה ופושרת שירצה. לאיזו מיבם

 נשואי בזירת זה על היתה ולא נתיבמה כבר שכשנולד כיון ר״ש וקאמר וכו/ אסירה הראשונה
 וכל צרתה מתיבמת. ולא חולצת לא ג : כר״ש הלכה ואין לו מותרת מעולם הראשין אחיו

 *שכן'



טג שלישי ליום נח
 ואסור מצוה אסור אסורה מתיבמת. א4ול חולצת לא ערוה אסור אסורה
 :מת״יבמת או חולצת .יבמתה *שהיא אחותה מתיבמת. ולא חולצת קדושה

 גדול לכוהן אלמנה קדושה אסור 'סופרים. "מדברי שגיות מצוה אסור ד
 לנתץ ישראל "ובת לישראל ונתינה ממזרת הדיוט. לכהן: "וחלוצה גרושה

 ליבום.'ואחיו אחיו אשת את זוקק מקום מכל אח לו שיש מי ה וממזר:
 מכל בן לו שיש מי הנכרית. ומן" השפחה מן לו שיש ממי חוץ דבר לכל

 לכל ובנו קללתו. .ועל מכתו _על .וחייב היבום מן אביו" אשת פוטר מקום
 משתי אחת שקדש מי י י :הנכרית ומן השפחה מן לו שיש ממי חוץ דבר

 אחד אה ולו מת לזו. ,וגט *לזו גט נותן קדש מהן איזו יודע .ואינו אחיות
 אין .וכנסו" קדמו מיבם. ואחד חולץ אחד שימם לו היו לשתיהן.' חולץ

 וזה קדש איזו יודע אינו זה אחיות שתי שיקדישו' \שנים מידם: מוציאין
 אח לזה מתו גטין. שני נותן גטין'וזה שגי נותן קך*ש..זה 1איזזדע1י אינו

ה;חיד שנים ,ולזה אחד לשתיהולזה חולץ .וזה לשתיהן חולץ זה אח ולזה
חולץ

ברטנורא
 חולצת לא ואנדרוגינוס חמה סריס אשת ונן לאילונית פרש תלד אשר דכתיב אילונית וכן היא שכן
 עבד ואשת גר ואשת בגיס להם להיות ראוי שאין לאלו פרט לו אין ובן שנא' מתיבמת ולא

 אי חולצת או וזקנה עקרה אבל לעבדים ולא לגרים שאין_אחוה מתיבמת ולא חולצת לא משוחרר
 והאחת אחיו משני אחיות שתי לו שנפלו כגון יבמתה. כשהיא : ערוה של אחותה. : מתיבמת

 פגע לא דהשתא מתיבמת. או חולצת :כלתו או חמותו שהיא כגון ערוה משום עליו אסורה
 איסור ונקראו עליהם סופרים שגזרו לעריות שניות, ד : היא זקוקותו לאו דערוה משוס זקוקתו באחות

 לה ואין ואסאביו בלבד אמו אבי ואם ואיןלההפסק אמו אס הן ואלו חכמים דברי לשמוע שמצוה מציה
 מן האב אחי ואשת בלבד אמו אבי ואשת הפסק לה ואין אביו אבי ואשת אביו אבי ואם הפסק

 בת ובת בנו בת ובת בתו וכלת הפסק לה ואי! בנו וכלת האב מן בין האם מן בין האס אחי ואשת האס
 אשתו אס אס ואס אשתי אבי אס יאם אשתו בת בת ובת אשתו בן בת ובת כתו בן ובת בנו בן ובת בתו
 אשתו ונפלה ההדיוט אחיו שמת נדול. לכהן אלמנה : אשתו אבי אב ואס אשתו אם אב ואס

 צריכה וכשמת וחלוצה גרושה ונשא המת אחיו שעבר כגון הדיוט, לכהן וחלוצה גרושה :לפניו
 היא שהרי לא יבומי אבל לאוין בחייבי תופסים דקדושין משוס קידושין בה לו תפסו שהרי חליצה

 : בכרת שהיא אשה מאחות לה דילפינן למפטרה לאו אלים דלא א״א כלום בלא ולפטרה לו אסורה
 בתרה ולדה ונכרית. שפחה :לו ולהטמא ליורשו דבר לכל ואחיו : ממזר ואפילו מ״ט. אח ה

 ומדלא מאחרי בנך את יסיר כי כתיב ובנכרית לאדוניה תהי׳ וילדיה האשה בשפחה דכתיב אזיל
 לו שתלד בנך את בחך בעל יסיר כי לבנו תתן לא בתך קאמר הכי מינה שמע תסיר כי כחיב
 אלאבנה: בנך קרוי הנכרית מן הבא הבן שאין מהדר לא לבנך תקח לא אבתו אבל מאחרי בחך

 חולץ : אשה אחות זו למימר איכא וחדא חדא דכל משוס בשתיהן ואסור קדש. איזו וא״י 1
 היא חלוצתו דאחות אפשר לא לאידך וליבומי לחדא ומחלץ יבמתו היא איזו ידע דלא לשתיהן.

 זקיקתו באחות וקפגע יבמתו היא זו לא דדלמא לא נמי ברישא זיבומי בחייה מדרבנן לו ואסורה
 שאס מיבם לשניה ליבם רצה אם והשני לא׳ תחלה חולץ. אחר שנים לו היו : כאשתו דהויא

 : לזיקה אפקעתה דהך דחליצה משוס זקוקתו באחות פגע לא היא אחותה ואם שפיר יבמתו זו
 אנא אמר וחד חד דכל משוס מידן. אותן טוציאין אין בב׳ד: שנמלכו קודם וכנסו. קדמו

 דעבד הוא שעתא ההיא זקיקתו אחות כנס ליבום שכנס שהראשון איפכא הוי נחי ואי נסבי שפיר
 שקרשו ב׳ ז: מאדך למפרע זיקתה פקעה יבמתו שהיא השניה את ויכם אחיו ומשבא איסירא

כל דדלמא ליבומי אסור מנייהו חד דכל משוס כו' לשתיהן חולץ זה נכרים: והס אחיות שתי

הד



שלישי ליום נח
 מוציאץ אץ וכנסו קדמו משם. ואחד חורץ אחד והשמם לשתיהן חולץ
 חולץ זה שר ואחיו לאחת. חולץ של/זה אחיו ,7שנים .ולזה שינים לזה מידם

 שר חרוצתו *מיבם זה שר ואחיו זה של חלוצתו משם שלזה* *אחיו לאחת
 מעם חולץ'ואחד אחד אלא ץבמו'השמם ליא *וחלצו שמם *קדמו זה

 הקטן ואסילךם 'ליבם; בגדול מיצוה ח מידם: מוציאים אץ קדמו/וכנסו
ירי הלי .ונהגירה הנכרית על ונשתחררה'או השפחה על 'ה)טען זכה.

 .והוציאוה איש אשית' על הנמען ימירו. מוציאין' אץ כנס ואם .יכנום'

 ;פני \אמר הים ממדינת גט המביא ט יוציא: שכנס פי על אף י ידו מתחת
 ישא רא הרגנוהו הרגתיו מת אשתו. את ישא לאי נחתם. ובפני נכתב

 הנשא אשתו'הרגנוהו תנשא לא הרגתיו* אומר יהודה רבי אשתו. את
ןשאנה. לא זה הריי בעלה על בנדר האשה את שאפר החכם' י י: אשתו

מיאנה
ברטנורא

 שניה של חליצה קודם לא ליבם לו אפשר שאי לשתיהן. חולץ היחיד :זקוקתו באחות פגע וחד חד
 תחלה יחלוץ ליבם ואסיר הואיל לפיכך חליצה אחות משוס חליצה לאחר ולא זקוקה אחות משים

 לאפקיפי חולץ. אהד והשנים : לשוק יבמה מאיסור יבמתו שהיא אותה להוציא כדי לשתיהן
 הא היא אחותה ואס שפיר היא יבמתו אי ממ״נ לשני אחותה ותשתרי יבמתו זו אס מאחיו זיקה

 אס ממ״נ זה. של חלוצת• מיבם זה של אחיו : אחיו בחליצת מיניה היבמה זיקת פקעה
 כלים ואינה יבמתו היתה שלא לאחותה אלא לזו חלץ לא אחיו שהרי נסיב שפיר יבמתו זו

 חלץ שהרי ליכא זקוקה אחות משים דאי היא דנכרית .נשיב שפיר היא יבמתו לאו ואי
 : בעלה מאחי זו חלצה הרי לשוק יבמה משיס ואי זיקה ופקעה יבמהו שהיא אחותה את אחיו

 יבמו. לא :יבמתו היא איזו ידעו דלא משים לשתיהן וחלצו. : אחת של אחין. שני קדמו
 אחות היא זו למימר ליה אית דנסיב דקמא משוס זו את וזה זו את זה האחרים אחיס שני

 היא יבמתו אי ,נפשך ממה לשניה מיבם. ואחד : .לאחת תחלה חולץ. אחר אלא : זקוקתו
 הלצה שהרי הוי לא לשוק ויבמה ליבמתו אחיו חלץ שהרי פגע לא זקוקה באחות לאו ואי שפיה
 באו ולא האחריס שנים חליצת אחר וכנסו. : אחרונים שני אלו קדמו. ואם : בעלה מאחי
 כנשואי זקוקה אחות איסור ספק אלא כאן אין שהרי כדפרישית מירן. מוציאין אין : כב״ד לימלך

 נמי ואי נכריה נסיב שפיר נמי גבתרא נסיב ושפיר היא יבמתו דנסיב קמא למימר ואיכא ראשונה
 לו והותרה מאחיו זיקתה פקעה ויבם שני שבא כיון זקוקה באחות פגע וקמא איפכא אינסיבא הוי

 הבכור והיה ויבמה לאשה לו ולקחה דדרשינן ליבם. בגדול מצוה ח : עכל דעבד ואיסורא אשתי
 על היבם הבכור יקים לאילונית. פרט לילד ראויה תהא יבמה ואותה תלד אשר בכור יהא המיבס

 והוציאוה : א״א טל החשוד איש. אשת על הנטען :עמו אחיו יחלקו ולא אותו לנחול אחיו שס
 נמי אסורה דמדאורייתא יוציא. : ונשאה זה והלך עליו שאסר זה בשביל בעלה מתחת ב״ד

 הנטען ודוקא לבועל ואחת לבעל אחת פעמים ב׳ נטמא מנטמא כדדרשינן לבעל שאסירה כחי לו
ר? : לאשה תהיה ולו אונס גבי כדאשכחן לכנוס דמצוה נראה הפנייה על נטען אבל א״א טל

למר בגיטין מפורש וטעמא נחתם יבפני נכתב כפני שיאמר צריך הים ממדינת גט המביא
 דאדבוריה משוס אשתו את ישא לא לקיימו: מצויים עדיס שאין משוס ולמר לשמה בקיאין שאין משוס

בה נתן עיניו שמא שפתים לזות איכא נשאת עדותו ועל היאיל .,ובו הרגתיו מת : סמכינן
לא הרגתיו איטר ר״י : אחד בעד נשאת דאשה לאחר תנשא אבל עליה שקר עדות והעיד

 הלכה ואין עד רשע תשת אל אמרה והתורה רשע שהיא מפני לאחר אפילו בעדותו אשתי. תגשא
 לא אבל שנהרג ליה ומהימנינן עצמו אצל קרוב דאדס רשע עצמי משים אדם אין דקיי״ל כר׳י

 הרגנוהו 5 אשתי תנשא הרגתיו אמר כי אפילו והלכך הרגו שהיא דאמר במאי ליה מהימנינן
שנדרה בנדר. י הרגתיו: לא אני אבל הורגיו עס הייתי אני באימר בש״ס מפרש אשתו. הנשא



מד שלישי ליום נח
 להם שהיו וכים דין. בית שהוא מפני .ישאנה בפניו שחלצה או מיאןה
או וגתגרשו לאחרים להם'וכלן'שנשאו הינשאי *מתרות* ומתו בשים

:לאחיהם או לב;יהם מתרות וכלן להן. לינשא מתרות שנתאלמנו

ברטנורא
 משים ישאנה. לא : לחרטה פתח מצא ולא לה להתיר לחכם ובאת לה הפר ולא מבעלה הנאה

 ומיאונין חליצה דקיי״ל משוס ביחידי זה הכס עשה לא חליצה או מיאון כלומר ב״ד שהוא : השד
 האשה על והמעיד גט והמביא החכם ובולם. : מומחה ביחיד נדרים היתר אבל חשידי לא וג׳ בג'

 להנשא מותרות :אח״כ ומתו : מעשה בשעת נשים להן היו אם יכנום לא בהו דתנן להשיאה

 כשהעיד או החכם כשאסרה לאחרים. שנשאו :הללו הנשים וכולן. : חשד ליכא דהשתא להם.
 מותרות :וכולן גט ולמביא ולעד לחכם לינשא :מותרות השניים הבפנים ומתו בעלה שמת העד

 חוטא אדם דאין לבדם להם אלא אסורות ואינן אותן המתירין אלו של ולאחיהן לבניהן
 על מהנטען חוץ מוציא אינו כנס אס יכניס לא דאמרינן הני וכל אחיו בשביל או בנו בשביל

 עדי באו ואס יוציא כנס אס אפי׳ ברורה וראיה בעדים בעלה מתחת ב׳ד הוציאוה שאם א׳א
 מעל עומדת והיא יוצא אדם או בסינר חיגרת והיא יוצא אדם שראו כגון בלבד מכוער דבר

 שעמד פסיק דלא קלא יצא מכוער דבר עדי שבאו לאחר ואם וציא אל כנס אס בזה וכיוצא המטה
שלא כדי מוציא אינו שאז ממנה בניס לו היו א״כ אלא יוציא כנס אס וחצי. יום הקול

: בניו על לעז להוציא

ע׳א דף יבמות הלכה

 איסור ליה קרי אמאי סופרים מדברי עניות מצוה איסור
איסור חכמים 7דברי לעמוע מצוה אבץ אמר מצויה

 ואמאי הדיוט לכהן' וחלוצה גרו^ה גדול לכהן אלמנה קרועה
 ןהיו י קד־ועים כ״א( )ייקרא י דכתיב קרועה איטר לחו קרי

 לכהן אלמנה מצוה איסור מחליף .יהודה רבי תניא לאלוהיהם.
 מצויה איסור ליה קרי ואמאי הדיוט לכהן וחלוצה ?רועה גדולי

 מרבו־י עניות קדיועה איסור המצות. אלה נ״ס )שם דכתיב
 המקיים כל אביי יאמר קדושה איסור ליה ואמאיקרי סוברים

 מקעם 'שאינו וכל רבא ליה אמר קדויע נקרא חכמים ז־ברי
 אלא מקריי לא נמי רשע מקרי _דלא הוא קדוש חכמים ךב.רי
 מהכא אמר כהנא רב י. ילך במתר עצמך קריע רבא אמר

.למשמרתי מעמדת מעטרתי'עשו את ושמרתם י״ח( )שם
אמר

י4רש
 אזהרות וכל קאי ספרא דאכולי ומשמע כהנים תורת ספר בסוף המצות. אלה

 והוסיף לך במותר אף ולהזהר לעמוד עצמך. קדש :כתיבה התס כהניס
 :התורה מן האסורות עריות לידי תבא •לא כדי לך המותרות שניות עליהם

:כתיב עריות גבי משמרתי. את ושמרתם



שלישי ליום נח
 דאורייתא הוא. .דאורייתא הא יוסף לרב אכין ליה אמר

והרא מדרבנן אלא רבנן פרשו נמי התורה ךבנן.כל ופרשוחי
: בעלמא אסמכתא

ע״ב ס״א דף נח זוהר

)דקאטתץ קרא האי ליה אמר שמעון דרבי קמיה שכיח הוה ןצחק רבי
חטאן נשא בני אי האלהים )ד<ב הארץ ותשחת הכתיב *

 כמה הרבו את בשר בר השחית בי הכתיב בגין 7ליה אמר במה. ארעא

 עליה.'אלאואי עונה הארץ;אפקוד )רקרתי״ח(_ותטטא בגווגאדא דאתמר.
נשא בני7ךארעא עיקרא אלא במה. ארעא חטאן בני/שא אי תימא

 ררא ד^תיב אוכח והיא׳אתחבראץוקרא ארעא7טחבלץ ואינון איגון. *

 הארץ ער הרבו את בשר בר השחית בי נשחתה והגה הארץ את ארהים
 בתשובה. תריין דיריה 7חבלותא להו5 נש דבר* בר^חטאוי חזי' תא

 ארעא על* זרעא ואפיק ארחיה ארעאומחבלא על דאושידיזרעא וחטאה

 וכתיב לפני עונך נכתם ב׳( )ירמיה כתיב ןעליה ארעא ומחבל ליה מחבל
סגי. בתשובה בר רע ;גורף לא אתה רשע חפץ אל או בי הי( )תהלים ביה

 אתט^■/,^ והא י; בעינ;;י_וימיתהו ;הודהרע בכור ער תהי ל״ח( )בראשית וכתיב -
 באשא/ולא ולא *'במךא ערטא הוא7 בדיך קדשא דאין אמאי ליה אמר

 דמ;ין ארח;יהו'בגין חבילו7אינון דהא הוא תא ,ליד*, אמר אחרא. במלה

ארחעהו י חבירו איגון מה .;אות אתחברויכדקא לא תתאץ ומי\ן
בט;יא^כמה^£ אתדנו הא ועל אתחברו.7לא ונוקבין מקדכורין דא בגווני *

 אךחי\הו ממיה^כטהידחבילו משבא ופשטו רתיהן הוו ומיין חבו דאיגון

 תהום טעינות בל נבקעו הכתיב הוא הדא הינא הינאלקביל ךתיכן במי\ן
x_ע^אץ)מיין מיין דא נפתחו השמ;ם וארבות .תתאץ ט;ץ רבאדא

7עלאץותתאיןל ׳* 7 ־־~

מופר לחק יוסף פסוקה הלכה
חיים תוצאות מספר ואילך ק״ם טסי׳ יו״ד ש״ע

 עושה הרעים במעשיו כי אדם כל ידע .נאמרו לאוין וכטה: ךבית5 ר2הזך:ל צריף *
בגיהנם נשמתו להלביש צואים לבושים ב•ל^ נוסו5ם הלנה .ואפיילו בו

 לבוש היה ויהושע 6 סכרי׳ בפסוק כךפירשו ־ מלוה בין חילוק ואין <חנה> עוברים• והעדים
 -הן7"יהושע בזוהר ואמרו צואים בגדים נכסיו ברבית הנותן כל ־ :.קעשיר או לעני

 על עומד והשטן ביה כתיב מה .הוה גדול מצר:ם ביציאת כופר ולאלו מתמעטים
בנייעמלא שאר :מינולשטנוומהבהאיכף לומר ^עותיו התולה ־ : י^ראל ו;.אלהי

י * שהם



מה שלישי ליום נח
 ת^קדוש ברב אותם והלוה נכרי של שהם
 הלוה אם אפילו ד :סכנו ע_רע הוא ברוך
 שלא הפרעון תשעת מד״תו יותר לו נותן
 יותר לו שנותן אומר ואינו עמו ה הה;

 וב;י לב^יו אפילו יי :אפור דשביל.רבית
 פי על אף ברבית להלוות אם־ר ביתו

 להם נוהגו ובודאי עליהם מקפיד שאינו
 מעית'מהנכרי שלוה י\שךאל במרדה:

 לו להיות אחר לישראל אפור ת שקיב
 בריבית מישראל שלוה ;כךי ז ;וכף הקב

: ערב לו להיות לישראל אכור

 לשוב צריך עור וכמה. כמה אחת על
 בשלותה לחוץ נרתת נשמתו תהיה שלא

 דלה ויוד כהגיף נפרדת בהיותה לבללת
 בידי תספר אל נפשי שמ^ה זה על מקפלל

 מק^ר אין עונות המלא שכן בל המקטרגים
 ר וק^לצי .צריך והפלה תשובה כמה

 שנשמתו בהחודותו זה דבר בשכלו האדם
 הין ודו חשבון חותנת ההיכלות דרך עולה
 בכה ו שיצטער ^ראוי כמה לחוץ י אותה

 ש^מה ואשובה _לעשות האדם יזכה ואם
 מכל .נפטר הוא ה נשך ב מיתתו שתהא'

יו:ו_שי חשבון דיני

רביעי יום נח
 . הבאה מעבת יתירה נפש האי־ת לקנות ב״ן דשם ןך דטילוי ן כנגד שהם אלו פשוקים ששה בקריאת יכוין

 שבעה שבעה תקח־לך הטהורה הבהמה 1 מכל ג
 שרם היא "טהרה לא אשר ומן־הכחמה ואשתו איש

 דבר שבעה שבעה לךז תשב דכיא בעירא מכל • לאשתו איש

 מעו!ת גם נ .ןקבאנן כרך הרין דכי ליתוהי ף בעירא ומן ונוקבא
על זרע לחיות 'ונקבה זמר שבעה שבעה השמים

 וגותבא דכר: שבעא שבעא ךשמיא מעופא אף ♦ כל־הארץ פני

 שבעה. עוד לימים כי י :אר^א כל אפי על זרעא לקיטא
 לילה וארבעים יום ארבעים על־הארץ ממטיר אנכי

 ז האדמה פני מעל עשיתי אשר את־כל־היקום ומחיתי
יממץ ארבעין ארעא על מנשרא מחיה אנא ש^ה עוד יומין לזמן ארי

וארבעין
רש״י

 )ערובין תורה נח שלמד למדנו לישראל טהורה להיות העתידה .הטהורה )ב(
 השמים מעוף גם )ג( :בצאתו קרבן מהן שיקריב כדי שבעה שבעה :י״ח(
 עוד לימים כי )ד( :המפורש מן סתיס ולמד מדבר הכתוב בטהורים .וגו׳

כבודו על הקב״ה שרם הצדיק מתושצח של אבלו ימי ז׳ אלו קרו( )סנהדרין שבעה
ועכב



רביעי ליום נח
 1ויעע די ; ארעא אפי מעל עברית די .יקוטא כי ית ואפחי לילון וא־בעין

 ": פקדיה .די ^ל גוז ך4ש א^ר־צןהחתה: לחבבל

 :על־הארץ מים היה והמבול שנה מאות בן־שש ונא ו

 ובניו נח ויבא ז :ארעא על מיא דוה וטופנא ענין מאה *פית בר ונח
 :הטבול מפממי אל־התבה אתו' ו;שי־בניו ואשתו

:טופנא טי טן.כןדם לתיבותא עטיה בנוה' ונ*טי ואתתיה ובנוהי נח ועל

רש״י
 ת״ר בשנת כלים שהם ותמצא מתושלח של שנותיו וחשוב צא הפורענות את ועכב
 שנה. ק״כ על >וסף זה זמן אחר זמן. עוד מהו עוד. לימים כי ; נח לחיי שנה

 :ממזרים צורת לצור ליוצרם להעריח שקלקלו הולד יצירת כנגד יום. ארבעים
 לפי לבד והנשים לבד האנשים ובניו. נח )ז( :לתיבת ביאתו זה נח. ויעש )ה(

 מקטני נח אף המבול. מי מפני :בצער שרוי שהעולם מפני המטה בתשמיש שנאסרו
:המים שדחקוהו עד לתיבה נכנס ולא המבול שיבא מאמין ואינו מאמין היה אמנה

נד ישעיה נביאים

כי-רכים לא־־חלה וצהלי רנה פצחי ילדה לא עקרה רני א 5• ־ 1• 7 7 :־!:־• <7 ״ • : * 7ה7 7 4 <7׳ 7 ־5 •> 7
 דהות .ירושלים :שכחי ןהוה אמר בעולה מבני בני״שוממה

 דלא כאתתא דהות תשבהתא'.ורוצי בועי ךלא.ילי_דת עקרה כאתתא

 כרכאןתיבתאאמריי: מבני צדיתא .ירושלם בני אריסגיאץ.יהון עדיאת

 אל־־תחשכי טו2 משכנותיך ויריעות אהלך מקום 1 הרחיבי ב
 ומקרוי מי^רך אתר_בית אפתי :חזקי ויתדתיך מיתקיך האריכי

 כי־ימין ג ♦ תקיפי ושלטוניך משריתך עם אסגי תמנעין לא טתבי ארעיך
 :יושיבו נשמות 'ועלים .יירש יגויס וזרעך תפרצי ושמאול

 ן י.יתבון דצדיין וקרוין .;ירתון עממין ובנך תתקפין ולצפונא לדרוטא ארי

בשת כי תחפירי כי־לא ואל־תכלמי תבושי כי־לא דאל־תיראי
עלומיך

רש״י
 חבלי לה היה לא חלה. לא :ילדה כלא היתה אשר ירושלים עקרה. רני )א(

 דקים חבלים מיתריך. :למרחוק יטו. )ב( :אדום בת בעולה. מבני :לידה
 תחזיקי תפרצי. )נ( ׳• כארץ התקועים ביתדות וקשורים אהלים בשולי התלוים

: לחרפה תהיה לא תחפירי. לא כי )ד(
 עלומיך



טו רביעי ליום נדו
 תדחלון לא :תזכרי־עוד אלמנותיך וחרפת תשכחי עלומיך

 עולימות;ך אריכהתת תתכלטין אךילאתבהתון.ולאתתכנעיןאךילא

 ה1יה עשיך בעליך כי ר׳ :עוד תדכרין לא ארטיותיך וחפודי תתנשין

 ♦ אקלז.י כל־הארץ אלהי .ישראל קדוש וגאלך עמו צבאות
 כל אלה דישראל .קדישא ופרקיך שטיה צבאות יי דעבדיך מריך ארי

 ואשת ;הוה קראך רוח ועצובת עזובה כי־כאשה י :.יתקרי ארעא
 רוחא וערקת שכילןא כאתתא ארי :אלוהיך אמר תמאס כי נעורים

: אלחיך אמר .דאתרחקת עולמין וכאתת דיי שביגתא ערעך

רש*י
:מעט טליה שנועה פעמים תמאס ני )ו( :נעוריך עלומיך

ם*לי כתובים

 התבקן הת-ין :כל־מענל־טוב ומישרים ומשפט צדק תבין אז

 חכמה תבוא“כי ב :שפירי שבל; דבל ותריצותא ודינא צדך!תא

 וידיעתא ללבך חכטתא תעול ארי ז ;נעם לנפשך ודעת בלבך

 תרעיתא :תנצרכה תבונה עליך תשמר מזטה ג :.יבסס לנפשך

 מדבר מאיש רע מדרך להצילך ד :תןטורעלךביונתאתנצרך
 :מפרכיתא דטמלל גברא ומן בישא ארדוא מן תתפצי די :תחפכות

 ך'שבקין'אךחתא ? בךרכי־חשך ללכת ח^זביםאךחותןשר ה

ז• ׳ •י ־וד־ <־:••• 7 ־:־ - 7 ד : 7 : י :• 7: 7 : .• יגילו רע לעשות השמחים תךיצתאואזליןבארחתאדחשוכא:ו
:דבי^תא בהופכא ןךיצץ ביש למעבד דחךין ז רע בתהפכות

רש״י
 תהפוכות מדבר )ד( :עליך תשמר התורה מזמה )ג( :מתוק יהא ינעם )ב(

:הדבר את המהפכין הס

ב" פרק קמא בבא משנה

 להלך מועדת הבהמה המכה; בדרך לשבר מועדת. הרגל ביצד א
 מתהת מנתזין צרורות שהיו או מבעטת היתה ולשבר. בדרכה

 רגליה
ברטנורא

הלוכה בייר לשבר ומשני: מועדת הרגל דבר באיזה כלומר מועדת. הרגל כיצד א ב פרק
 בכד



רביעי ליום נח
 .ושברתו. הכלי _על דרסה מק. חצי משלם הכלים. את ושכרה רגליה

 משלם האחרון .ועל שלם נזק משלם הראשון על ושברו אחל כלי על ונפל
 ברגליו. שור(ב דליל *היה* ולשבר. בדרכן להלך מועדין התרנגולים נזק. חצי

 מועדת השן *כיצד ב :נזק חצי משלם* הבלים את ושבר מהרם שהיה או

 כסות אכלה וירקות. פירות לאכול מועדת הבהמה *לה. הראוי את לאכול
 ברשות אבל הנזק. ברשות אמורים דברים במה נזק.* חצי משלם כלים או*

 שנהנית מה משלם כיצד שנהנית. משלםימה נהגית פטותואם הרבים

 מה משלם'* הרחבה מצרי שנהנית. מה משלם *הרחבה מתוך אכלה
 מה משלם החנות מתוך שנהנית. מה משלם ההגות* מפתה* שהזיקה.

 משלם הבלים את ושברו הגג מראש* שקפצו *והגדי ג'הכלב ^הזיקה:

 יאבל לגדיש והלך חררה שנטל *הכלב טועדין. *שהן מפני שלם נזק
 משלם הגךיש .ועל שלם * נזק משלם החררה על הגדיש. .והדליק החררה

 שלשה בו שהעידו בל* מועד *מועד.* הוא ואיזה תם הוא איזה ד נזק: חצי

 אומר מאיר .רבי .יהודה. .רבךי.רבי ימים שלשה ^ר ותם ימים.
בו ממשמשין התינוקות שיהו כל ותם פעמים שלשה בו שהעידו מועד

ואינו
ברטנורא

 רגל אבית תנא רישא מועדת. הבהמה : הלוכה בדרך כלים שמשברת מועדת היא בכך
 ובשערה בגופה ולשבר כדרכה להלך מועדת שהבהמה תולדות תנא וסיפא ברגליה. שדרסה ממש

 ותו נזק הצי הלכך דקרן ותולדה זה. הוא שנוי מבעטת. היתה :הלוכה דרך שעליה ובשליף
 לא ותו נזק חצי אעפ״כ הוא אורחי׳ אלא הוא שנוי דלאו ואע״ג מנתזין. צדודית שהיו או : לא

 לפשרה נינהו דרגל תולדה דצרורות פשור הרביס דברשות קאמר הניזק !ברשות לה גמירי דהלכתא
 נשבר צרורות ע״י והאחרון שלס נזק ומשלמת הן יגל נזקי ראשון אחר. כלי על ונפל : בר״ה
 דגרסי ואית דליל קרוי התרנגולים ברגל הנקשר דבר כל ברגליו קשור דליל : ח״נ הלכך

 נזק. חצי משלם :התרנגולים כדרך בארץ ברגלו חופר דמפרשי ואית מרקד מהדם. :דלי
 צרורות ואותן שהתיז כגון נמי והדים הכלים על לצרורות אדיינהו דליל דבאותו צרורות הייני דדליל

 :לה הראוי את לאכול ומשני מועדת היא דבר באיזה מועדת. השן כיצד ב 5 הכלים שברו
 דבעינן פטור דבר״ה קאי ירקית או פירות אאכלה וכו׳. בד״א : הוא דמשונה נזק חצי משלם

 וכלים כסית דמנחי אינשי דעבדי נזק חצי חייב ברה״ר ואפי׳ וכלים כסות אכלה אבל אחר בשדה ובער
 יקרים שדמיו דבר אכלה אס אנא מעלייתא תשלומין לאו שנהנית. מה משלם וחייב: ברה״ר
 שהם ממה פחות שליש שהיא בזול שעורים דמי אלא משלם ואינו שעורים הן כאלו אותו רואים

 בזל שאכלה דבר אותי דמי משלם השעירים חן פתיתים שדמיו דבר אכלה ואס בשוק נמכרים
 הרחבה מצדי :פטור נהנית ולא הואיל חטים שאכלה כגין לה שהזיק דבר אכלה ואס

 לאו שם ללכת שוורים דרך שאין במקים הרחבה בצדי ועמדה הלכה אס שהזיקה. כה משלם
 קאמר הניזק־ וברשות לקפץ מועדין שהן מפני ג : שהזיקה מה ומשלמת דמי הרניה כרשות

 דהוי שלם נזק משלם החררה על : גחלים גבי על שנאפית עיגה חררה :היא דרגל דתילדה
 שמשלם לה גמירא דהלכתא צרורות כמו דהוי נזק חצי משלם הגדיש ועל :הניזק ברשות שן

 פעמים ג׳ : לתחותו חוזר נ־גח ואינו שוורים שרואה ימים שלשה בו משיחזיר ד ; נזק הצי
 בו ,ממשמשי • ימים ג׳ נו שיעידו עד מועד הוי דלא מאיר כר׳ הלכה ואין אחד ביום לי ואפ

שיהיו עד לתמותו חוזר מועד שור שאין כר״מ הלכה ובהא נוגח ואינו בו ומשחקים אותו מושכים

תינוקית



מז רביעי ליום נח
 בעט. גשך_יבץ נגף .נגח ביצה הנזק ברשות המזיק שור ה נוגח: ואינו

 שלם נזק אומר טרפון רבי הנזק ברשות נזק חצי משלם הרבים ברשות
 על שתקל במקום אם ומה טרפון רבי להם אמר נזק חצי אומרים וחכמים

 הנזק ברשות עליהם החמיר פטור. שהוא הרבים ברשות הרגל ועל השן
 נזק חצי לשלם הרבים ברשות הקרן על שהחמיר מקום שלם. נזק לשלם

 לבא דיו לו אמרו שלם נזק לשלם הנזק ברשות עליו שנחמיר דין אינו
 חצי הנזק ברשות אף נזק חצי הרבים ברשות מה כנדון להיות הדין מן

 אם ומה מרגל .קרן אדון אני מקרן 7.קרן אדון ל^ אני7 להם אמר* נזק.

 מקום בקרן י החמיר הרבים ברשות הרגל ועל השן על שהקל במקום
 אמרו בקרן. שנחמיר דין אינו הנזק ברשות הרגל השן.ועל שהחמיריעל

 ברשות אף נזק חצי הרבים ברשות מה בנדון. להרות הרין מן לבא ידיו לו

ישן. בין ער בין מזיר בין בין'שוגג לעולם מועד אדם' ו :נזק חצי הנזק

 שלם: .נזק משלם הבלים את .ושבר חבירו עין את סטא

ברטונרא
 כנדון להיות הרין מן לגא דיו הן: קרן חולדות כולן וכו׳ נגף. נגח ה ז כי משחקים תינוקות

 שנחמיר דין אינו בר״ה עליה שהחמיר קרן דקאמרת בר״ה קרן מדין מביא שאתה הניזק ברשות קרן
 כמו נזק חצי אלא הניזק ברשות חייב יהיה ולא בר״ה כקרן כנדון להיות דיו הניזק בישות עליה
 שהחמיר מקום מרגל קרן אלא לעיל כדאמרן מקרן. קרן אדון לא אני : ברה׳ר חייב שהוא
 לא בר״ה קרן לאו אי סיף דסיף הרין. מן לבא דיו :בקרן שנחמיר דין אינו ורגל בשן עליו

 תכלס הלא דכתיב הוא דמדאורייתא דיו ליה אית דבעלמא אע׳ג טרפין ורבי ק״ו צד משכחת
 ותו ימים ז' תסגר הלכך כנדון להיות הדין מן לבא דיו אלא יוס י״ד לשכינה ק״ו ימים שבעת

 דשבעה התם כגון ק״ו מפרך דלא היכא דיי אמרינן דכי לר״ט דס׳ל דיו ליה לית הכא מ״מ לא
 אשתכח שבעה ואוקי שבעה אפיק דיו אתא ארכיסר אייתי ק״ו אתא כתיבי לא דשכינה ימים

 הרבים ברשות בין כתיב ח״נ הכא אבל לגמרי אסריך ולא דאוקימנא שבעה להני ק״ו דאהני
 ותוקמיה דיו דרשת אי שלם גזק ונעשה אחרינא ח״נ ואייתי ק״ו ואתא הניזק בחצר בין

ק״י למפרך היכא דאפילו סברי ורבנן מידי ולא אהני ולא ק״ו ליה אפריך כדמעיקרא נזק אהצי
שני והזיק בצדו וישן אחר ובא ישן היה אם ישן. בין ער בין ו :כחכמים והלכה דיו אמרינן
 חייב חבירו את שהזיק מהם אחד כל יחד שכבו ואם פטור לשני ראשון הזיק ואם חייב. לראשין

בארבעה לא אבל בנזק חייב בשוגג אפילו חבירו עין את סימא :לזה זה מועדים ששניהם לפי
: למזיד קרוב או מזיד אלא דברים בד' מחייב דלא דברים

ע״ב י״ז דף קמא בבא הלכה

 כלים ועברו למקום ממקום מפריחין עהיו תרנגולין רבנן הנו
חצי מעלמין ברוח/זבכנפיהן עלם. נזק מ^פלמין בכנפיהן

עהיו תרנגולין 'אידך תניא י. עלם7 נזק י אומר סומכוס נזל׳
מהדסין

רש״י
 :הוא דנתו צרורות היינו שככנפיהם. ברוח :בנלי בכנפיהם שנגעו בכנפיהם.

מהדסין



רביעי ליום נח
 משלמין נקרו או וטנפו טירות גבי וער עיסה גבי על מהדסין

 סומכים .נזק חצי משלמין צרורות או עפר העלו שלם נזק
 ממקום מפךיח שהיה תרנגול אידך .'תניא ישלם נזק אומר

 הצינדק. משלם הכלים את ושבר כנפיו מתחת רוח רצתה למקים ;
 כיצד המכה בדךך לשבר בהמהיטועדת דרבא כתתיה תמא

 הליכה דרך בגופה והדקה הגיזק לחצר שנכנסה* בהמה
 שעליה ובשליף שעליה באוכף הלוכה דרך ובשערה

 ועגלת במשאו שבצואךה'וחמור ובזוג שבפיה ובפרומביאי
:שלם נזק 'משלם 'בקרון מושכת

רש״י
 מן עפר. העלו : בי״ק שקירין שלהם בחרטום נקרו. או :מרקדין מהדסין.

 ובפרומביא :ומרצופין שבאמתחת משאוי שליף. :בלע״ז שיל״א אוכף :לעיסה הארץ
רסן:זוג.אשקניט״א:

עיא ס״ח דף נח זוהר • ׳ '־ >י-
 )בגין( כדאי איהו לאו נח הוה דזכאה גב על אף ןהודה רבי אמר

 תלא לא משה חזי תא *בניניה. עלמא על עין הוא ךקךשא*בריך
 )נ״אליה( הוה *לא נח אבל* קדמאי. אבחן בזכות אלא מכותיה מלה

ליה דאמר כיון הא כל *ועם .יצחק רבי אמר כמשה. זכותא דיתלי במאן

 עלייהוע למבע/רחמי ליה הוה אתך בריתי את והקימותי הוא בתך קךשא '
 רומא *ישכך תלמא תא קךמת7ליהמן תקריב לבתר וקרבנאדאקריב

הוו עלמא ח/יבי ההא *למעבד ליה .הוה מאי .רבי/יהודה אמר מעלמא.
 החיל נח !האי אלא 1כ]ךבנא יקריב ואיהו הוא קדשאבריך מרגיזיןקטי ־ .

 חטי דחוה עלמא חייבי* בגו מותא ביה יערע הלא בגין חיוה גרמיה על :
 יומא. כל הוא בתך .קךשא קמי מרגזן .וחיך יומא בישין*כל עובתהון

 דאשתכח זכאה אסגיאו על^א דחייבי זטנא כל אמר ת)אלעזרפתח(יצחק
 ותנינן תחלו וממקהשי ט׳( )יחזקאל דכתיב בקדמיתא אתפס הוא בעיןהו

 הו*א בדיך ליה*קךשא שזיב היך ונח ממקודשי. אלא ממקדשי תקרי אל

צרי? דחוה בעלמא תולדין מניה היפקון בגין אלא תימיא. אינון כל בין ׳
 וק/ים מניה קבילו ויומא.ולא יומא כל בהו אתרי דאיהו ותו .יאות כרקא

 ואתה וכתיב וגומר רשע7 הזהרת כי ואתה ג׳( )שם דכתיב קרא בגפשיה

קביל דלא ב ו על ^ף דאזהר מאן כל ממאן הצלת* נפבך את

 ה נ* פ



מח רביעי ליום גח
 כמת ועד כחומה. אתפס חייבא .וההוא לגרמיה שזיבליה הוא מניה

:חברייא אוקטוה והא ליה רימחי עד ההדליה

פשוקה הלכה
ואילך קפ״א טסי׳ יו״ד ש״ע

מוסרלחק יוסף
חיים תוצאות מספר

 הדעות בהם ורבו ח^ה הם ה^קן פאות ■
 כלם את .יצא שמים ירא לפיכך

 צריף ־ כלל: ^ל^קנו יעל תער !עבור ולא
 צדקה ואפילו דבר שום .ידור של^ ליזהר

 :דמ* יתן מידו .ישנו אם אלא דור לי טוב אין
 בין תורה חייביביתימוד .ישראל איש כל >

 בעל ין3 בגופו שלם בין ץשיר עין עני
 עני אפילו .גדול זקן ין5 בחור עין :סורים

 בעל אם'הוא אפילו הפתחים על המחזיר
 לתלמוד ;מן לו לקבוע חץב וינים א£ה
 יומם בו והגית שנאמר ובליבה ביום תורה

 יום ער ללמוד דריב אימתי' עד ד :וליל!<
תלמוד על אדים של דינו תחלת ה:מותי

:מע^יו שאר על כך ואחר תורה

 עעי המה שבעה כי מלפגום לירא צריך
 ?נם כל על מעידים הם משוטטות ה׳
 שאמר ?מו הכל מצוערי שיהים הנעשה
 .עשיתי בעעיך והרע י״א( )תחלים הכיתוב

 בין הטמא פגם מכנים שהוא זה ?סוג עוד
 שיכנ.ם גרם מי יאמרו 'הלא הקדושים
..יענש !דאי הלא בינינו הזה המצורע

 הגורם הוא הרע לשון המדבר בפרט
 המלאכים ושני עולה. הפגם שמ:ד הגדול

 והם ממנו ערלים הם האדם עם ההולכים
 ־"ס ל""'׳• שנאמר שובו ער עליו אבלים
 לבו אל ייתן .ולאנשיו לו נחומים ואשלם

 ♦עליו י אבלים המלאכים .יהיו שלא לשוב
 ורושמת יבאה התורה חוטא האךם וכאשר
בהיות מעלה צ?אות ו^ל ןפ^יו החטיא

 עליו שורה הטומאה רוח כי ממנו ובדלים אותו מקללים בפניו ההוא ף־ושם
 בדמעות 'וירחץ שיביה צריך הרושם להעביר עדי כיי לביבה* זכרונם ואקרו
)יחזקאל כדכתיב י העוגות נבתמים במ^ח כי מצחו י על !דמעות *להעביר .וטוב ^יו

 אשמנו. ייהא ?:אלפא בהתודותו כונתו ותהיה האישים מצחות על $יו והתויח ״׳(
 לטהר הדין ג.זךת עליו ולקעל בעונותיו הפיגומים אותיות לטהריכ״ב וכו׳ לנו.4 ן;ךגו•
 דדה כשחטא שמא כי שיס!כל וצריך וכו׳. ^'לינו ה^א ^ל על צדיק ואהה וזהו המרות
 צועקים עניים ובמה חועה לכת העולם הכריע ובעונו^יו ח;יב וחציו זכאי חציו* דיעו^ם
 רבי התנא כלל האלה הפגמים ובלל חובה לכף העולם שהכריע עשה שהוא ערץה

 כביכול אוךי.יתא פיקודי ךעבר_על מאן .קצרים בדברים השלום עליו יוחאי ^?עוןסען
ג עלמין ולכל לגרמיה פגים לתתא ופגים לעילא ^גים

חמישי ליום נח
 הארת לקנות ב״ן דשם אחרונה הה דמילרי ה בנגד שהם אלו פסוקים חפשה כקריאת יבוק

: הבאה משבת * יתירה רוח

 איננה אשר ומך־ה?המה הטהורה מך־ה?המה ח
 :על־־האךמה אשר־־רמש וכל ומך־הזנוף טהרה



חמישי ליום נח
 על רחיע די עופא"וכל ומן דכי ז־ליתוהי בעירא ומן דכיא בע־רא מן

 זכר אל״התבה אל־־נח באו שנים שנים ט אאךע
 נס עם עלו תרין תרץ :את־נח אלהים צוה כאשר מקבה

 לשבעת ויהי ' : נח כת יי דפקיד כטא ונוקבא דבר להיבותא
 יוטץ ע?עא לזמן ותו־ :^ל־הארץ היו המבול ומי הימים

 לחיי־ שנה שש־מאות בשנת יא1 :אךעא על הוו טופנא ומי

 הזה ביום לחדש יום בשבעה־עשר השד בחדש נח
 השמים וארבת רבה תהום נבקעו'כל־־מעעות

 עשרא בשבעת תניגא מרחא נח לחי• שנץ מאה שית בשנת ♦ נפתחו

 שמיא וכוי רבא תהומא מבועי כל אתבזעו הדין ביומא ליךחא יומא
 יום * ארבעים -הארץ'“^ל הגעם ירדד יב : אתפתהו

 ןמכץ ארבעין ארעא על נחית מטרא ותה ן לילה וארבעים

:ליון וארגעץ

• דש״י
 היו הפחות מן זה במנין הושוו כלם שנים. שנים :מאליהן נח. אל באו )ט(

 אייר זה אומר יהושע ר׳ מרחשון זה אומר אליעזר רבי השני בחדש )יא( :שנים
 חטאו הס מד£ כנגד רבה.,מדה :תהום מימיהן להוציא נבקעו. )סנהדריןק״ח(:

 ולהלן הארץ. על הגשם ויהי )יב( :רבה בתהום ולקו האדם רעת ברבה
 גשמי יהיו יחזרו אס ברחמים הורידן כשהורידן אלא המבול ויהי אומר הוא

 לפי המנין מן א' יום אין וגו׳. יום ארבעים :למבול היו חזרו וכשלא ברכה
 כלים יום ארבעים נמצאו מעינות כל נבקעו הזה ביום כתיב שהרי עמו לילו שאין

 הרי חסר ואחד מלא אחד כסדרן נממן שהחדשים. אליעזר לרבי בכסליו בכ״ח
:מכסליו וכ״ח ממרחשין י״ב

גד ישעיה נביאים

 עיר ז ברגע :אקבצך גדולים וברחמים עזבתיך קטן ברגע א

 קצף ף צ ע ב ב :גלותך אקרב סגיאין וברוזמץ רחקתיך

הסתרתי
דש״י

עולם: עד שיתקיים עולם. ובחםד קצף: במעט קצף. בשצף )ב(
כי



מט חמישי ליום נח

 גאלך אמר רחמתיך עולם ובחסד מטך רגע פני חסתרתי
 עלם ובטבות מיניך זעירא זמן 'שכינתי אפי כזיקית זעיר ביגע : ה1ץה

 א^ר לי זאת נח כי־מי ג פרקיך": אמר _עלך ארחים פסקן ךלא
 עלייך מקצף נשבעתי כן על־הארץ עוד מי־נח מעבר נשבעתי

־<•'7 1 י> : • • : 51־ : • 1 7ח7 7 - < ־5) •• •תדע :־:• ״
 טופנא מי ךרא,יעךץ במימרי רק.;מית דאקדמי נח ?יומי : ומגער־בך

 עלך רוגזי .יחול דלא במימרי כן_קיימית ארעא _על עוד נח ביומי דהוו

 וחסדי תמוטינה והגבעות ימושו7 החרים כי ד ולאאזוףביך:
יהוה: מרחמך אמר תמוט ל^ שלומי וברית ל^״ימוש מאתך

 וקי_ים .יעידי לא .ירושלם מניף וטובי יתפרקון .ורמתא .יעידון טותא ארי

 ל^ סערה עניה ה :יי דעתידלרחמאעלך אמר .יתרחק לא שלמי
1• • — י •< : ־ 1• 1— 7 ד־ • ־ 1 •< : ־ •17 •• • 7ח7 \ : בספירים ויסדתיך אבניך בפוך מרביץ אנכי הגה נחמה

אנא הא תתנחם לא עממיא עלה דאמרין _קרתא עולבן מקבלת חשיכתא

:טבין ב^בנין ואשכלליניך רצפתיך אבני בצדידא :בביש

רש״י
 תכלה אס אף ימושו. ההרים בי )ד( :בידי שבועה לי. זאת נח מי כי ־•)ג(
 מרוב סוער שלבה סוערה. )ה( :ימוש לא מאהך חסדי ואמהות אבות זכות

:נופך באבני רלפתיך ארצף בפוך. מרבוץ : צרות

ב משלי כתובים

 דארחתהון ן במעגלותם ונלוזים עקשים ארחתיהם אשר א

 אמריה מנכריה זרה מאשה להצילך ב :שבילהון ומפתלין מעקמן
 ז חל?ין דמילהא מנוכריתא חילוניתא אתתא מן דתתפצי :החליקה

 דשבקא :שכחה אל־היה ןאת-בךית נעוריה אלוף העזבת ג

 אל־טותביתה שחה כי ד :טעת דאלהא וקיימא דטליותהא מרביתא
הלכתא ולגבריא ביתה דמותא ךבעמך!א : מעגלתיה ואל־רפאים

דשנילהא
דש״י

 כל של עול פריקת יו זרה. מאשה )ב( עקומים: לשק ונלוזים עקשים )א(
: גיהנס רפאים ()ד : החליקה אמריה אשר מנכריה. : המצות

לא

זיץ



חמישי ליום נח

 : חץ□ ארחות ישיגו ול^ ישובץ ל^ בל-באיה ה :האךשביל
: ךחי.י ארחתא ציידין ולא בשלם חזרין לא ךעי\לין כר

רש״י
 :בתשובה ולחזור ממנה לפרוש בעיניהם יקשה ישובץ לא )ה(

ב׳ פרק זבחים משנה

 כפורים ומחוסר בגךים מחוסר יום טבור אונן זר דמן שקבל הזבחים כר
גבי ער כרים גבי ער י עומד יושב טמא ערר ורגטם. ידים רחץ שלא

 מכשיר שמעון רבי פסול בשמאל פסורקבל חבירו רגלן7 גבי ער בהמה

היסוד. כנגד שלא הכבש גבי עד נתנו פסור. ואספו הרצפה* ער נשפך
נחן■”\

ברטגורא
 יחללו ולא בנ״י מקדשי וינזרו דכתיב פסול כהן שאינו זר. דמן שקבל הזבחים בל א ב פרק

 חייב שהוא הקרובים מן אחד לו שמת מי אונן. : הקדשים את שח־לל שעבד הזר על למד
 גדול מכהן חיץ חילל עבד ואס בקדשים לאכול ואסור אונן קרי המיתה יום כל עליהם להתאבל

 ומהרג השמש ובא כדכתיב שמשו שיערב עד נגמרת טהרתו שאין יום. וטבול :אונן מקריב שהוא
 וכשם משמינה בפחות ששמש גדיל וכהן בגדים מד' בפחות ששמש הדיוט כהן בגרים, ומחוסר
 למכנסים אי לכתונת בשרו בין חיצץ דבר היה אם וכן פסול בגדים מיותר כך פסיל בגדים שמחיסר

 לא עבודה בשעת כהן הלכך לבשרו הבגדים בן חוצן דבר יהא שלא בשרו על ילבש אמר דרחמנא פסול
 לפי מניח היה ראש של תפילין אבל לבשרו הבגדים בין חוצצים שהן לפי יד של תפילין מניח היה
 ומצורע וזבה זב כגון כפורים. ומחוסר : למצנפת צץ בין נראה שהוא שערו על מונחים שהן

 הכהן עליה וכפר ביולדת רחמנא דכתב דאשכחן קרבנותיהס הביאו ולא טהרתן שנגמרה ויולדת
 בטומאתן שהן קרבן הטעונים טמאים שאר לכל הדין והוא היא טמאה כאן שעד מכלל וטהרה

 שנאמר לפי ורגלים. ירים רחוץ ושלא :במקדש ילבא קדשים אכילת לענין כפרתן שיביאו עד
 מחוסר עבד אס כהונה בגדי מה עילם חקת כהונה בבגדי ונאמר עולם חקת ורגלים ידים בקדוש
 ולא עומד לא ורגלים ידים קדוש וסדר פסול. ורגליו ידיו רחוץ שלא עבד אם אף פסול בגדים

 ומשפשף השמאלית רגלו ע״ג השמאלית וידו הימנית רגלו ע״ג הימנית ידו ומניח מוטה אלא יושב
 שיוצאים המים מן אלא עצמי הכיור בתיך לקדש רשאי ואינו מקדש שהוא בשעה בידיו רגליו
 מים שאינן ואפילו לקדוש כשרים המימות וכל בתוכו ולא ממנו ובניו אהרן ורחצו שנאמר ממנו
 לבן ערל הקיש בשר וערל לב ערל נכר בן כל ביחזקאל דכתיב פסול עבד אס וערל. :חיים.

 שירות יהא שלא לשרת לעמוד דכתיב יושב. :כן ערל אף פסול עבד אם נכר בן מה נכר
 הדבר מקדשים שרת וכלי מקודשת העזרה ורצפת הואיל כלים. גבי על עומר : מעומד אלא

 חוצן דבר יהא לא רצפה אף שרת לכלי בינו חוצן דבר יהא שלא צריך שרת כלי מה בהן רניגע
 בשר מין שהיא בהמה אפילו אלא חייצי דידאי בשר מין שאינן כלים מבעיא ולא הרצפה לבין בינו
 בשמאל קיבל : חוצצים אדם מין שהן חבירו רגלי אפילו אלא מץ.אדם שאינה בהמה מיבעיא ולא

 אלא נתינה ולא הדס קבלת תהא שלא מלמד ונתן באצבעו החטאת מדס הכהן ולקח דכתיב . פסול
 את הכהן וטבל ביה דכתיב ממצורע דיליף בימין אלא אינו אצבע או יד שנאמר מקים דכל בימין

 דכתיב אונתן אצבע הלכך לפניו ולא לאחריו נדרש מקרא סבר מכשיר. ור״ש :הימנית אצבעו
 אתרוויהו אצבע כתיב וכי ולאחריו לפניו נדרש מקרא סברי ירבנן לקמיה דכתיב אולקח ולא קאי בתריה

 הדס נתקבל שלא . הרצפה על נשפך : כחכמים והלכה דלאחריו ואנתינה דלפניו אלקיחה קאי
 כתיב והא דם מקצת ואפילו ס״ד אי הפר מדם מאי הפר מדם ולקח דכתיב . פסול ואספו :בכלי
 יקבלנו הפר מן מהפר דם ולקח ביה קרי אלא הדס כל שיקבל צריך אלחא ישפיך הפר דם כל ואת
על גחנו :אותה ודורשים אחרת תיבה על אותה ומוסיפין זו מתיבה אות שגורעים הארץ מן ולא

הכבש
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 הנתגים את .למטן למעלן הנתגים ואת למעלן. למטן הנתמם את ^תן

 השוחט נ :כרת בו ואץ פסול בחיץ*בפגים. הנתגים ואת בחוץ. בפנים

 אשריו מקצת או בחוץ. אמוריו את להקטיר בחוץ. דמו לזרוק הזבח את
 מעור *בדת לאכול או בחוץ. מבשרו בדת או בחוץ. בשרו לאכול .בחוץ

 למחר. דמו מקצת או למחר. דמו לזרוק ברת. בו ואין פסול בחוץ. האליה
 או למחר. בשרו לאכול למחר. אמורץ מקצת או למחר. אטוריו להקטיר

 וח;יבין פגול האליהילמחר. מעור בדת לאכול או למרזח מבש-ו כדת
 דבר לאכול והזורק. והמהלך ןהמקכל *השוחט כל הכלל זה ג 7ברת: עליו

 בו ואץ פסול למקומו. חוץ להקטיר. שדרכו *דבר להקטיר לאכול שדרכו

 :במצותו המתיר שיוקרב ובלבד ברת.* עליו .וחייבין פגול לזמנו חוץ ברת.
 לזמנו. חוץ חרק והלך7קבל בשרלקה. שחט במצותו המתיר קרב כיצד י

 והלך \קבל ששחט או בשתיקה. וזרק* והלך יקבל לזמנו. חוץ ששחט או
 המתיר ^קרב לא ביצר* במצותו. המתיר שקרב הוא זה לזמנו. חוץ וזרק

חוץ ששחט או לזמנו. חוץ וזרק והרך קבל למקומו. חוץ שחט במצותו.
לזמנו

ברטנורא
 גבי רחמנא דאמר נאכל אינו שהבשר אלא הבטלים נתכפרו ומ״מ פסול היסוד כנגד שלא .הכבש

 הנתנים את נתן :הבטלים נתכפרו למזבח דם שהגיט כיון לכפר המזבח טל לכס גתתיו ואני דם
 למעלה שהן העליונות אמות בה׳ הנתנין והדמים באמצע למזבח חגור שהיה הסקרא מחוט .למטה

 הנתניס נקראים החוט מן למטה שהן תחתונות אמות בה׳ והנתנים למטלה הנתנים נקראים החיט מן
 פסול : החיצון מזבח על . בחוץ : הזהב מזבח על הזיה טעון שדמן . בפנים הנתנים : למטה
 כרת: ענוש אינו הללו בפסילים דמו שנפסל הקדשים מבשר האוכל . כרת בו ואין ן באכילה ואסור

 דעור קמ״ל הא ,האליה מעור כזית : הנאכלים שאר או שלמיס ,הזבח את השיחט ב
 הוי דמי כאליה דאי פסול ולפיכך לאכול שדרכו דבר לאכול מחשב והוי דמי כאליה לאו האליה
 להקטיר לאכול שדרכו דבר לאכול בסמוך לקמן דתנן פסיל היה ולא להקטיר שדרכו דבר לאכיל מחשב

 את לאכול : כרת ענוש אינו בחיץ אפילו האוכלו כרת. בי ואין פסול : להקטיר שדרכי דבר
 לזרוק אבל הוא זמנו בשלמים דאלו וחטאת בתודה אלא בשלמים לאוקמ׳ ליכא הא למחר. בערו

 האוכלו כרת. עליו וחייכין פגול : לזמני חון למחר הוי בשלמים אפילו אימוריו להקטיר או דמו
 מד׳ בא׳ עסוק כשהוא אס והזורק. והמהלך והמקבל השוחט ג ' כרת ענוש בזמני ואפילו

 ממנו להקטיר או הבשר דהיינו לאכול. שדרכו דבר :מחני לאכול הזבח על חשב הללו עבודות
 עניש אינו והאוכלו באכילה אסיר הבשר למקומי. חוץ : אימוריס דהיינו להקטיר שדרכו דבר
 דכתיב כרת עניש זמנו בתיך אפילי והאוכלו פגול הזבח לזמנו חוץ לאכלו הזבח טל חשב ואס כרת
 יהיה פגיל לו יחשב לא אותו המקריב ירצה לא השלישי ביום שלמיו זבח מבשר יאכל האכל ואס

 השלישי ביים מזבחו לאוכל אלא מדבר אינו או מדבר הכתוב השלישי ביום מזבחו לאוכל ובמחשב
 ואינו נפסל הוא במחשבה יחשב לא אומר הוא הרי ועוד בתמיה ויפסול יחזור שהיכשר אחר אמרת
 אדם אכילת אחת מדבר הכתוב אכילות דבב׳ דרשינן יאכל האכל קרא ומדקאמר בשלישי נפסל

 : יהיה פגול יחשב לא אזמר הוא שתיהן ועל האימורין דהיינו מזבח אכילת ואחת הבשר דהיינו
 אחר פסיל בו יהא שלא כשר היה כאלו כמצותו. :מתיר שהוא הדס המתיר. שיקריב ובלבד

 ירצה לא כתיב פגול דגבי ואזיל כדמפרש פגיל מידי יצא אחית מחשבה פסול בי יש אס אבל
 הרצאה לה קרי לא כשר הרצאת מה פגול הרצאת כך כשר כהרצאת לך לומר כשר גבי כדכתיב

 ועומד תלוי הוא ולעולם קבוע איני פגול אף המתירות עבודות ארבע סיף שהיא בזריקה אלא
הפסח : הפוסלת מחשבה בלא נשתיק' ד : המתירין כל סיף שהיא הדס שיזרק עד

 והחטאת
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 חרץ וזרק וחיך וקבל ששחט או למקומו. חרץ וזרק .והלך קבל לזמנו
 חרץ הרק והלך קבל לששן. א4של ששחטן .והחטאת הפסח למקומו.

 ששחט או לשמן. שלא וזרק והלך קבל לזמנו. חרץ ששחט או לזמנו.
 לאכול ה :במצותו המתיר קרב שלא הוא זה לשמן שלא וזרק והלך קבל

 ;בחצי בחוץ כחצי_זית בחוץ. וכזית למחר בדת למחר. וכדת בחוץ כדתי

 אמר ברת. בו ואין פסול בחוץ. זית .וכחצי למחר. דת בחצי למחר. דת
 פגול המקום. למחשבת קדמה הזמן מחשבת אם הכלל זה יהודה רבי

 פסול הזמן קדמה'למחשבת המקום מחשבת כךת\ואם עליו וחץבין

 בחצי לאכול :ברת בו '.ואין פסול וזה .זה אומרים וחכמים ברת. בו ואין

: מצטרפין והקטרה אכילה שאין בשר דת בחצי ולהקטיר דת

ברטנורא
 מוציאין לשמן שלא אין זבחים שאר אבל פגול מידי מוציאן לשמן, שלא ששחטן והחטאת

 הך היינו למחר וכזית בחוץ כזית לאכול ה : לשמן בשלא הן כשרים דהא פגיל מידי
 למחר כזית לאכול ע״מ וקבל בחוץ כזית לאכול ע״מ ששחט עבודות בשתי איירי דרישא אלא דאמרן

 אכולא וכו׳ איטר יהודה ר' : בחוץ וכזית למחר כזית לאכול ע״מ ששחט אחת בעבודה וכאן
 ובעבודה לפגולו פסולי קדם אא״כ פגול מידי מוציאה פסולים שאר דמקשבת ליה דלית פליג מתניתן

 ולהקטיר זית כחצי לאכול :כר״י הלכה ואין ראשון לשון תפוס ליה דאית פליג נמי אחת
 מצטרפין.לפסלו והקטרה אכילה שאין כשר למקומו: חוץ או לזמנו חוץ ושניהן זית. כחצי

: שעורא ליכא והכא שעורא ליכא דהכא
:ע״ב י״ט דף זבחים הלכה

בגדים. ממחוסר קהדח חקה אתיא ורגלים. ץדים רחוץ ושלא
 בנד בין קדש ושלא טבל שלא ל1גד כחן רבנן תנו

 בהן ואחד כשרה עבודתו 'ועבד לעבודה עבורה ובין לבגד
 ועבד 'שחרית ורגליו ץדיו קדש שלא הדיוט כחן ואחד גדול

 חמש מכךי יוחנן לרבי אפי רב ליה אמר בשולח. עבודתו
 ליעכבו. בהו כתיב וחקה ךאוריתא קדושין ועשרה טבילות

אחר דבר ואין מעכבת לבישה ולבשם קרא אמר ליה אמר
מעכב

רש״י
 שהוא יומא בסדר דילפינן הכיפורים יום של עבודות בחמש כגון ויו׳. גדול כהן

 עבילה חילוף לכל וצריך זהב לבגדי לבן ומבגדי לבן לבגדי זהב מבגדי משנה
 בין שחרית. :כשירה עבודתו קידש ולא עבל לא אס כמקרא מן קידושין ושני
 ממחוסר חוקה חיקה כדילפינן פסילה עבודתו השנה בכל בין הכפוריס ביוס

 לכולה יליף והתם ולבשם במים בשרו את ורחץ דכתיב דאורייתא. : בגדים
 לחקת לכס זהיתה כתיב הפרשה כל שגמר לאחר בהו. כתיב וחוקה :מלתא

ונס ע
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 הכי אי לך כתבתי אאופתא ליהןי״ו אמר פניו צחבו מעכב.
 חק להם והיתה ל( )שטית קרא אמר חזקיה אמר נמי. דצפיא

 דבר ביו מעכב בזרעו המעכב דבר לדורותם ולזרעו לו עולם
 מהבא אמר יונתן רבי בו. מעכב אינו בזרעו מעכב שאינו

 בבניו המעכב דבר ובניו ואהרן מעה מטנו ורחצו ט< >״ם
 יונתן רבי בו. מעכב אינו בבניו מעכב שאינו דבר י בו מעכב

 הוא לדורות ההוא לך אמר מדחזקיה אמר לא טעמא מאי
 לכדרבי ליה מיבעי מהאי אמר לא טעטא מאי ואידך דכתיב

 בו שאין כיור כל חנינא בר יוסי רבי -אמר חנינא בר יוסי
שנאמר בו מק־שין אין מטנו בחנים ארבעה לקדש כדי

:ובניו ואהרן משה מטנו 'ורחצו

רש׳יי
 ולבשם ילבש דכחיב לענב בלבישה. הכתוב פינה ולבשם קרא אמר :וגי' עולה
 דאייר* קרא אהחי קיימא דלא דחוקה פיכובא למעוטי עיכובא הכא כתיב ולהכי

 אחר דבר ואין : בפרשה האמורים דבריה )שני( אשאר אלא ולבישה ברחיצה
 :שמע הגון טעם כסבור שמחה מפני אסי רבי של פניו צהבו :מעכב זה בפסוק

 מפני בה נכרת שאינה אות הבקעת על וי״ו לך כתבתי .לך כתבי אאופתא וי״ו
 ווי״ן להו קרי עצמן הפורות אחר לשון הרבה הפסיקות בס שמפסיקות הבקעת שורות
 יום של שחרית של קידוש אפילו א״כ לאקשויי דאיכא טעס זה אין כלומר לה שדומין

 עולם. חק להם והיתה :מולבשס ביה״כ אימעט דהא ביה ליעכב לא נמי הכפוריס
 בנל שנוהג כניסה שבשעת קידוש דהיינו הדיוטים בכהניס .בזרעו :כתיב בקידוש
 אזהרה דכתיב. הוא לדורות כתיב: חוקה דהא ביה״כ באהרן מעכבת הנהנים

 כשיעור מיס מחזיק שאין .בו שאין :אתא להיקשא ולאו אחריו לזרעו זו חוקה לנהוג
 ימי בשבעת היה כהן משה שאף תרין ובניו תרין .ואהרן משה :קדושין ארבעה

־. המילואים

ע״א ל״א דף נח זוהר

. נשא רבני דעקנין רכון ןהא ולהלאה מכאן .יהיה ץחתכם ומלאכס
 ן^זזתבקךמי חך תא .רבגינשא ךוקנץ הוו רא דהאבקדמיתא

אלהים בדמות ה׳( )שם 'וכתיב האדם את עשה אלזתים בצלם ט׳( )שם כתיב

 ואתהפכר עלאה דיוקנא מההוא דיוקמיהו אשתנו דחטו כתן אותו עשה .^7־ ל
'עיינין זקפן דעלמא י בר״ן כל בקדמיתא ברא. י היוון מקמי למדחל אינון

וחמאן
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 אתהפך דחטו מון מקטיר. ודחלין וזעאן עלאה .קדישא דיוקגא זיחמאן
 מקמי זעץן_דחרץ נשא דבני ואתהפך _אחךא ^מעימיהו^לדיוקנא

 מאריהץורא קמי חטאן * דלא 'נשא בני *אינון כל חזי תא”בךיין. שאר

 דדיוקנא מחיזו אשתני לא דילהון דירקנא זיו אורייתא פקודי על עכרין
 עכרץ נשיא דבני ובשעתא קמיה.דןךחלין זעין דעלמא וכעבריין עלאה

 בריין מקמי .ודחלין זעין וכלהו דילהון ךיוקנא אתחלף אורייתא פתגמי על
 בהו שלטי וכדין מנייהו ואתעבר לאה ע דיוקנא ךאתחלף אחרני^בגין

 ועליכן כדקחוי. עלאה דיוקנא ההוא1 בהו חמו דהאילא ברא חיוות

 לון ושליט כרכתאדא לון בדיך אתחדש'כמלקדמין דעלמא מון השתא*
 מא2 *גוני ואפילו נתנו. בידכם הים דגי ובכל אמר תדא כטיה *כלא על

 הוא כריך קדישא ברא דכד ךנא' ח/יא^ר^מךכם"נתנדמקדמת רבי

:וגומר השמים ובעוף הים בדגת ורדו בידיהוןדכתיב כלא מסר עלמא'

מוסר לחק יוסף פסוקה הלכה
קדושה שערי מספר ב״ב כ״א סי׳ אה״ע ש״ע

 מאה מאה מהנשים להתרחק אךםז צריף א
 ;לקמוז /רגליי אי ימיי לקרוץ ואסור

 עמה לשחוק .ואסור מהעריות ^אחת בעיךו
 בןפ\ה: להביט או ?;?דה ראשו לדנקל

 המחבק נ :א^הכלל בשלום שואלים אין ג
 נוקפו לבו ^אין מהעריות אחת וקונ#ק

 זה זהרי אביו ואחות הגדולה אחותו בגון
 ומעשה הוא איסור 'ודבר ביותר מגונה

 חוץ בלל לערוה .קרבין טפ^יסישאין
 אסור י :לבנה י והאם לבתו ב א ה ;ז

 ין3 זקנה בין מהעריות' ערוד. עם .להתיחד
 חוץ ערוה* לגלות גורם זה ^דבר ילדה

 ובית הירוד ן בתו עם ולאב בנה עם מהאם
 בי על ו#ף פנויה ,יחוד יעל ?זרו דינו

 אשה עם המתי.חד ?ל י :ערוה י ^אינה
 עין ישראלית בין עטה להתנתד ^אסור

ומקתזין מרדות מ?ת עיניהם מבין גויה
איש: מאשת חוץ עלייקם

 אתה וכלימה בושה רצאת• נענקת השתן
 ואיך היה. בלא והיה תשוב עפר אתה.ואיל

 עבודה באפך'ועובד נפשך. טורף בעצמך
 העולם הבלי עלי .הקפיד מטף•.ואיך להרע

 ו ,איו. יאמרו רואיו מקומו עוד !בידנו ול^

 המה הבל הזה העולם וטובות הנאות יל
 על תתגאה ולמה 'תעתועים מעשה

 נקראו עלם זקופה 'בקומה אם הבריות.
 ?לנו במומחה ;אם ?מוך. אלהים בצלם

 יץחק אברהם בני י נהנו אחד איי^ן בני
 ופוחזים ריקים כמה בעו^ר ואם: .ויעקב
 ה׳ ?י ועוד מטף. יותר עשירים מטף

 בעשרו עשיר .יתהלל ואל ומעשיר מוריש
 ואם .לרעתו' לבעליו שמור עושר אולי בי

 המשפחה י בזויי במה וכבוד בשררה
 ל(ז ומשלי #כתוב במו בעולם שולטים

 העושר בי ועוד ,ימלוך. בי עקד תחת
 עדי .ואים משפיל והוא מלפ?יו והיבוד

 גדולים חכמים כמה בחכמה .ואם ארץ.
 בעמן הבאי ומהעולם הזה מהעולם נטלדו
 ,יתברך ובית ויקבעם ואחית/ל דואג

 ,יקה זקנים י \טעם למאמנים שפה להסיר
 תתגאה ואיך בחכמתו• חכם ןקהלל ואל

 וממעבר סרוחה מטפה נולדדן ותחלתך
 עפר כי ואףז במותך ותולעה ,רמה בחייך
 שאתה עליך 'תכעוס ולא זולתך על תעעום

 ועתיד קונך את מכעיס ןא'תה' בכעסך זרה
 ואיננו בו עברה .ורוח למות וםופך: הזה
ולא שלך שיאינו עולם על תתעצב איך

תתעצב



נב חמישי ליום נח
 החמוד ואיך עליו. נופלת חשכה .ואימה וזיע ברתת מגופך פרידת על ■תתעצב
 ברום אמה על אמה יובל לקברות והוא לרווחים .תגליות בתים 'ולבנות זהב לצבור

 להעשיר תיגע ולמה חילך לאחרים ועז.בת; בידך אין ומאומה' החתית בארץ אמה
: שבהיכל הורה ספר אפילו במזל ר^לוי והכל

תורה ששי ליל נח
ןהוה צירוף

 בני־־נח ויפר ושם־־וחם נח בא הזה דרום בעצם ע
 :אל״התבה אתם נשי־־בניו ושלשת נח ואשתי

 בגוהי נעי ותלת נח ואתת נח בני ויפת וחם דטם נח על הדן יומא בכרן

 וכל־הבהטה למינה וכל־החיה המה יד :לתיביתא עטהין

 3וכל־ למעת עליהארץ הר׳מש וכל־הרמש למינה
 אנה קתא .וכל אינץ :צפוריכל־כנף למינהוצל זתעוף

 לזנוהי שפא וכל לזנוהי ארעא עד דרחיע ריחשא וכל לזנה בעירא וכל

 שנים אל־־התבה אל־־נח רבאו טו דפרח:; כל צפר כל
 נח עם ןעלי :חיים חח #שר־־בו מכל־הבשר שנים

 והבאים טז י ךחי.י רוחא ביה די בשרא מכל תרץ הרץ לתיבותא
 אתויאלחים צוה כאשר באו מכל־בשר ונקבה זכר

 כמא עלו כשרא טבל ונוקבא דכר ועליא ♦ בצדו .יוצה רסנו״

המבול רהי יז שלישי :עלוהי במימריה יתיה.;י.ואגץ.;יזךפקד
ארבעים

רש״י
 רואים אנו אילו אומרים דורו בני שהיו הכתיב למדך הזה. היום בעצם )יג(
 לעיני מכניסו אני הקב״ה אמר אותו יהורגין אותה שוברי! אנו לתיבה נכנס אותו
 כנף מין כל של צפור הוא דבוק כנף כל צפור )יד( : יקום מי דבר ונראה כלס

 נוצת שאפי' בכנפיו אותו ושסע א( )ויקרא כמו נוצה ל׳ זה )כנף חגבים לרבות
 עליו הגין כעדו. ה׳ ויסגר )טז( :נוצה( מראית מין כל צפור כאן אף עולה
 מקרא של ופשוטו בהם הורגים והיו ואריות דובים התיבה הקיף שברוה שלא
 כל בעד כ( )בראשית הוא כנגד ל' שבמקרא בעד כל וכן המיס מן כנגדו סגר
יב( )ש״א בעדי מגן ג( )תהליס עור בעד עור ב( )איוב בניך ובעד בעדך רחם

התפלל



ששי ליל נח

 אתי־ וי^או המים וירם על־־הארץ יום ארבעים
 על שפץ ארבעין טיפנא .והוד, :הארץ מעל ותרם התכה

 ויגברו יח • ארעא מעל ואתרפת תיבותא .ית ונטלו פיא וסניאו א־עא
 ^ל־־פני התכה 'ותלך ^ל־הארץ ד1מו ררבו המים

על תיבותא ומהלכא ארעא על לחדא וסגיאו מיא ותקיפו :המיס

 רכפו י^ל-הארץ מאד מאד גברו והמים יט אןי0
 ום;א :כל־השמים א^ר־תחת הגברים בל־ההרים

בל תחות די רמיא טוריא בל ואתהפיאו אךעא על לחדא_לחדא תקיפו

 המים י גברו מלמ*עלה אמה י עשרה חמש נ

 .ואתחפיאר מיא תקיפו מלעירא אמץ .עשרי חמש :ההרים רכסו

 בעוף ;ןל־הארץ הרמים 1 כל־בשר ויגוע כא :טוריא
 וכל הערץעל־האךץ ובכל־הערץ ובחיה ובבהמה

 ובח;תא ובבעירא כעופא ארעא על דרחי׳ט כ^יא בל ופית • האדם

 נשמת־ אשר כל בב :אגעא ובל ארעא על דרחיש ריחשא ובכל
 מתחכלדינעפת בחרבה מ^לאשר חךסכאפיו רוח

 את־בל־ וימח נג :פיתו ;:כשתא די טבל באפוהי דחיין רוחא
 עד־בהמה מאדם האדמה י שליפני 1 אשר 1 היקום

השאר מךהארץ וימחו השמע ועד־עוף עד־לם^

אך
רש״י

 היתה משוקעת הארץ. מעל ותרם )יז( : עבדיך כנגד עבדיך בעד התפלל
 שלפנינו ומקראות במים מקצתה המשוקעת עעונה כספינה אמה י״א במיס
 למעלה מלמעלה. אטה עשרה חמש )כ( :מאליהן ויגברו. )יח( :יוכיחו

 חייט רוח נשמת )כב( :ההרים לראשי המים שהושוו לאחר ההרים גובה של
 ל* וימח )בג( קח(: )סנהדרין שבים דגים ולא בחרבה. אשר חיים: רוח נשימהשל

 בנה כגון ה״א שסופה תיבה כל ויבן ויפן מגזרת והוא ויפעל ל׳ נו זאי הוא ויפעל
 :היו״ר תחת בחירק נקוד בראשה7׳ *” יו״ד וי״ו נותן 71כשהוא" קנה ־מחה:"

אך
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 אפי עי די .יקוטא "כי ומחא :בתבה אתו ואשר אך־נח י

 מן ואת^חיאו דשמיא עופא ועד ריחשא עד בעי^רא עד מאנשא ארעא

 השים ויגברו נד :פתיבותא עטיה ודי נח ברם ןאעתאר ארעא
 ?מה ארעא על נדא ותקיפו נ יום ומאת חמשים ^ל״הארץ

 כל־החיה ואת את־נח אלהים ויזכיר א ח :ידטין וחמשץ
 אלהים ויעבר בתבה אתו אשר ־כל־־הבהמה“ואת
 ח״א כל נחן.ית _ית " ויכיר :המים וישבו עול־ד^רץ רוח

 ;מיא ונחו איעא על רוחא ןי ואעבד עמיה.בתיבותא די בעירא בל דת

 הגשם ויכלא וארבת'השמים רזהום מעעת ויפארו ב

 טטרא ואתכלי דעט־א ונוי תהומא מבועי ואסתכרו ז מן״השמים
 ושוב הלוך ימעל'הארץ הטע 1וישבו ג שטיא: מן

 מעל טיא "בו :תם ושאת חמשים מקצה רמים רחקךו

 ותנח ד ;יומין וחטשץ מאה מסוף טיא וחסרו ןת;בין אזלין ארעא
לחרש רם בשבעיה־עשר השביעני בחרש התבה

על
רש״י

 הבהמות מטורח דם וכוהה גונח )ב״ר( אגדה ומדרש פשוטו זהו נח לבד נדו. אך
 צדיק הן יא( )משלי נאמר ועליו והכישו לארי מזונות שאיחר אומרים ויש והחיות
 רחמים למדת ונהפכה הוא הדין מדת השם זה אלהים. ויזבר )א( : ישולם כאין

 שנאמר הדין למדת יחמיס מדת הופכת רשעים של ורשעתן הצדיקים תפלת ע״י
 מדת שס והוא אמחה ה׳ ויאמר וגל האדם רעת רבה כי ,ה וירא ו( )בראשית

 השחיתו• שלא זכות לבהמות להם זכר מה וגו/ נח את אלהים ויזבר : רחמים
 והנחה תנחימין רוח רוח. אלהים ויעבר : בתיבה שמשל ושלא לכן קודם דרכם
 חמת כשוך ב( )אסתר כמו וישבו. :האיץ עסקי על הארץ על :לפניו עברה
 אין וכאן מעינית כל כתיב כשנפתחו טעינות. ויספרו )ב( :חמה הנחת ל' המלך
 וכיוצא טבריא חמי כגון לעולס צורך בהם שיש אותן מהס שנשתיירו לפי כל כתיב
 יכלה לא כג( )בראשית רחמיך תכלא לא מ( )תהליס כמו וימנע ויכלא. : בהם
 כיצד בסיון אחד והוא לחסור התחילו יום. ומאת חטשים מקצה )ג( :ממך
 ואדר ושבט ל״ב הרי מטבת ט כ" מכסליו ג׳ הרי הגשמים פסקו בכסליו בכ״ז
 שבו לכסליו שביעי והוא סיון השביעי. בחדש )ד( :ק״נ הרי קי״ח ואייר וניסן

פסקו
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 עשרא בשבעת שביעאה בירדוא תיבותא ונחת * אררט הרי על
 עד וחסור הלוך היו 7והמים ה :קרת טורי על לירחא יומין

 ראשי נראו לחךש ?אחד בעשירי העשירי החרש
 בחד בעשץ־אה עשט־אה _יךחא עד .וחסרין אזיין הוו ונדא ההרים*

 יום ארבעים מקץ ויהי ו : טוריא רישי אתחזיאו ךחא2ל
 מסוף עוה :עשה אשר התבה את־חלון נח י ויפתח

 את" וישלח ז :עבד די תיבותא כות _ית נח ופתח יומין ארבעין
 :הארץ מעל המים עד/יבשת ועזוב יצואז וי^א הערב

;ארעא מעל מיא דיבישו עד ותב מפק ונפק עורבא _ית ושלח

וישלה
רש״י

 משוקעת התיבה שהיתה למד אתה מכאן ירם. עשר בשבעה : הגשמים פסקו
 שהוא אב זה ההרים ראשי נראו לחדש באחד בעשירי כתיב שהרי אמה. י״א במים
 וחסרו אמה עשרה חמש ההרים על גביהיס היו והס גשמים לירידת למרחשון עשירי
 לד׳ אמה הרי יום לששים אמה עשרה חמש באב אחד עד בסיון אחד מיום
 למדת המחרת ליום התיבה ינחה אמות ד' אלא חסרו לא בסיק שבא נמלא ימים

 נראו רגו׳ בעשירי )ה( : ההרים ראשי שעל במים אמה י״א משוקעת שהיתה
 אלול הוא וא״ת הגשם. שהתחיל למרחשון עשירי שהוא אב זה ההרים. ראשי
 שביעי והוא סיון השביעי בחדש אומר שאתה כשם הגשם שפסק לכסליו ועשירי

 שהרי להפסקה הלא מינה אתה אי שביעי כרחך על כן לומר אפשר אי להפסקה
 המיס תגבורת של וחמשיס ומאה גשמים ירידת של יום ארבעים כלו לא
 א״א והעשירי סיון זה אין לירידה שביעי אומר אתה ואם בסיון אחד עד

 בראשין מוצא אתה אי אלול והוא להפסקה אומר אתה שאס לירידה אלא למנות
 ההרים ראשי משנראו יום ארבעים מקץ שהרי הארץ מעל המיס חרבו לחדש באחד

 ראשי משנראו יום ששים הרי היונה בשליחות הוחיל יום וכ״א העורב את שלח
 והוא במרחשון שחרבו נמצא נראו באלול וא״ת האדמה פגי שחרבו פד ההרים

 יהושוע ולרבי עולם לבריאת ראשון שהוא תשרי אלא זה ואין ראשון אותו קורא
 התיבה חלון את : ההרים ראשי משנראו יום. ארבעים מקץ )ו( :גיסן הוא

 יצוא )ז( :ויציאה לביאה העשוי התיבה פתח זה ולא )ב״ר( לצוהר עשה אשר
 בת על חושדו שהיה בשליחותו הלך ולא התיבה סביבות ומקיף הולך ושוב.

 כמשמעו פשוטו המים. יבשת עד : קח( )סנהדרין חלק באגדת ששנינו כמו זוגו
 בעצירת המיס( )כשיבשו אחרת לשליחות העורב היה מוכן אגדה מדרש אבל

 • ובשר לחם לו מביאים והעורבים יז( א )מלכים שנאמר אליהו בימי גשמים
וישלח
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 מעל המים ,הקלו לראות מאתו את-היונה בשלח "

 * . י ־ • הד•8 : ,זי• : • ץז ־ ־ ־ : ז׳ ז זו •"ע : י6א מעל מיא קיו אם למחזי מלותיה יונה ית ויפלח ♦ האדמה פני
 והשב לכף־רגלה מנוח היונה ולא־מצאה ט ! ארעא
 וישלח כל־־הארץ מי^על־־פר בי אל־התצה אליו

 יוגה ויא'אחדותי :אלי־התבה אליו אתה דבא רקחה יח

 ארעא כר אפי על מיא ארי לתיבותא לותיה ,ותבת רגלה לפרסת מגח

 שבעת עוד ויחל י :רתיבותא אתית התה ואעל ,ונסבה ,ידיה ואושיט
 .ואוריך :מן־התבה את־היונה שלח ד.קף אחרים יקים

 ותבא יא :תיבותא מן יוגה !ת שלח ,ואוסיף אחרנין יומין שבעא עוד
 הפיח טרף עלרר־דת והנה ^רב י לעת אליו'היונה

 יו^הלעדן לותיה ואתת :הארץ מעל המים בי־קלו נח וידע

 מעל מיא _קלו ארי נח וידע בפומה מחת תביר זיתא טרף והא רמשא

 את- וישלח אחרים ימים שבעת עוד וייחל יב י:ארעא
 *שנעאייוטין עוד ואוריך :עוד שוב־אליו ולא־שפה היונה

 באחת ויהי יג :עוד לותיה למתב אוסיפת ,ולא יוגה !ת ושלח אוסןגין
המיס חרבו .לחדש 'באחד בראשון שנה ו^וש־מ&ת

מעל
רש׳י

 זה מכלל אחרים ימים ז׳ עוד וייחל כתיב שהרי ימים ז' לסוף היונה. את וישלה )ח(
 שלחה שלוח ל׳ אלא שליחות ל' זה אין וישלח : ימים ז׳ הוחיל בראשונה שאף למד אתה

 ל׳ ויחל. )י( אליו: תשוב לא מטח תמצא שאס המים קלו אס יראה ובזו לדרכה ללכת
 אני אומר בפיה, טרף )יא( במקרא: יש והרבה ויחלו שמעו לי כ״ט( )איוב וכן המתנה

 כמו נקבה ל׳ במקרא יונה שכל לפי נקבת ל׳ ופעמים ל׳זכר פעמים קוראו לכן היה שזכר
 ז( )הושע הומות כלס הגאיות כיוני ז( )יחזקאל רוחצות מיס אפיקי על כיונים )שת״שה(

 מאמר ל׳ בפיה יח( )עירובין ודרשו מזון ל׳ אגדה ומדרש חטף טרף. :פותה כיונה
 בשר של בידי כדבש מתוקין ולא הקב״ה של בידו כזית מרורין מזונותי יהיו אמרה

 וייחל וימתן ויחל ויתפעל ל׳ וזה ויפעל ל׳ שזה אלא ויחל ל׳ הוא וייחל. )יב( : ודם
ג יב( )ר״ה גיסן הוא יהושע ולרבי תשרי הוא לר״א בראשון. )יג( :ויתמתן

חרבו



ששי ליל נח

 .והנה וירא התצה את־מכסה נח ויסר הארץ מעל
 בחד בקדמאה שנץ וחדא מאה בשית וחוח : האדמה פני חרבו

 והא וחזא ךתיבותא חופאה חת נח ואעדי ארעא מעל ט־א נניבו לירחא
 יום ובשרים בשבעה השני ובחדש יד • ארעא אפי ^־מ

 רשבעא בעסרץ תנינא יבירחא רביעי 0! הארץ יבשה לחלש

:ארעא :בישת לירחא יומין

ששי יום נח
 תשלים הצגנו תרגום ואחד טקרא שנים הסדרה כל להשלים נדי

והפטרה: ותרגום הסדרה כל

• לטימר נח עם יי וטליל :לאמר אל־נח אלוהים וידבר טו

 ונשי■ ובניך ואשקך אתה מן־התבה צא מ ׳

 ;■ עמך בנך ונשי ובנך ואתתך את תיבותא מן פרק • אתך בניך

 וביהמח בעוף מבל־בשר אשר־אתך בל־החיה יז
 ושרצו אתך הוצא על־הארץ הרמש ובכל־הרטש

 בש־א מכל דעטך חיתא בי :^לי־הארץ ורבו ופלו ^אלץ

 רתילדון עמך אפיק ארעא על דרחיש ריחשא ובכל ובבעירא בעופא

 ובלו ףצא״נח יח :ארעא על ויסגון ויפשון באךעא

 :עמיה בנוהי ונשי ואתתיה ובנוהי נח ונפק נ אתל ונ^צי״בניו

^ל־־ רומש בל וכל־העוף כל־הרמש בל־החיה יט
הארץ קרי. היצא *

רש״י
 ועשרים. בשבעה )יד( :מעלה של פניה שקרמו טיט כמין נעשה חרבו.
 דור שמשפט הלבנה על יתירה שהחמה ימים י״א אלו בי״ז. השני בחדש וירידתן
 ואשתך אתה )טז( : כהלכתה גריד נעשה יבשה. : היה תמימה שנה המבול
 קרי היצא כתיב הוצא הוצא. : המטה תשמיש להס התיר כאן ואשתו איש וגו׳.
 בארץ. ושרצו : אתה הוציאם לצאת רוצים אינם אם הוצא שיצאו להם אמור היצא

 למשפחותיהם :)יט( בתשמיש נאסרו והעוף הבהמה שאף מגיד בתיבה ולא



נה שעץ ליום נח

 כלחןתאפלרח^ :מן־התבה יצאו למעזפחתיהם האיץ

 ויבן ־• י תיבותא מן נפקו לזרעיתהון ארעא על דרחיש כל קופא וכל

 ומכל הטהרה הבהמה 1 מכל דקח ליחוך מזבח צח
 קדם!ז מךבחא נח ובנא :במזבח עדת .ויעל הטהור העוף

 :מדכחא על עלון ואסיק דכי קופא ומכל דכיא בעירא מכל ונטיב יי

 אל־לבו יתה: ויאמר הניחה ארז״ריח .ידוה נאיוירח
 כי האדים בעבור את־־האדמה עוד לקלל אסף לאי

את־ להבות עוד ולא־אסף מנעריו רע האדם לב יצר
*• ג ־ : י־ 1 : זי/ •־ : • ־< ז;• ז זו 5••

 .'י ואמר ית^קרבניה ברעיא יי וקבל צ ע^ציתי כאומר כל*חי

 תירא י צ" "אנשא חובי בדיל ארעא עוד.ית למלט אוסיף לא במיפדיה

 ככא דחי כל _ית לממחי עוד אוסיף ולא מזעיריה ביש דאנשא לבא

 וחם וקר וקציר זרע הארץ בבעריכל־ימי דעבדית:

 ארעא יומי כל עוד :קצבתו לא ולילה ויום ו.קיץוחרף

:יבטמן לא וליליא וימם וסיתוא וקיטא וחוטא וקורא וחצדא זרועא

רש״י
 צוה לא אמר הטהרה. הבהמה טבל )ב( :במינן לידבק מנת על עליהם קבלו

 ופ׳ כ״י פ׳ )ב״ר מהם קרבן להקריב כדי אלא ז' ז' מאלו להכניס הקב"ה לי
 הרע יצר בו נתן אמו ממעי לצאת משננער כתיב מנעריו מנעוריו. )בא( :ל״ד
 מ׳ מעבור נשבעתי אשר שכתוב הוא לשבועה הדבר כפל אפף. ולא אסף. לא
 במסכת חכמים דרשו וכן שבועה והיא דבריו שכפל זו אלא שבועה בה מצינו ולא נח

 הללו עתים ו' ישבתו. לא וגו׳ הארץ ימי בל עוד )בב( :לז( )דף שבועות
 חצי זרע כסליו וחצי ומרחשון תשרי חצי ששנינו כמו ואחד אחד לכל חדשים שני

 תמיד כלומר ימי כל עוד )ס״א קג( )דף בב״מ וכו' קור שבע וחצי ועבת כסליו
 החריפין וקטנית שעורים זרע עת חורף. :מחורף קשה קור בו( טומאתו עוד כמו

 ואייר גיסן חצי קציר )מהרשיל ניסן וחצי ואדר שבט חצי הוא קור מהר. להתבשל
 קיץ ושמו בשדות אותן שמייבשיס וזמן חאנים לקיטת זמן הוא קיץ. :סיון( וחצי
 החמה ימות סיף הוא חום. : הנערים לאכול והקיץ והלחם טז( ב )שמואל כמו
 קייטא שלהי יומא במסכת ששנינו כמו ביותר חס שהעולם תשרי וחצי ואליל אב חצי

 שמשו שלא המבול ימות כל ששבתו מכלל ישבתו. לא ולילה ויום :מקייטא קשי׳
לא ישבתו. לא :לד( ופ' פכ"ה )ב״ר לילה ובין יום בין ניכר ולא המזלות

יפסקו



ששי ליום נח
 פח להם האמה ואת־בניו את־נדו אלאים ויברך א ט

 להון ואמר כנוהי ו_ית נח _ית ” וכריך :את״הארץ ומלאו וךבו

 ^על יהיה וחתכם ומוראכם ב ;ארעא יח ומלו ופגו פושי
 בצל חוטמים כל־־עוף ד^רץ/ועל כל־־חית

 נתנו^דחלסכון בירכם הים ובכל־תי האדמה תרטש
 תרחש די בכל .דשט־א עיפא כל ועל ארעא חיות כל על תהא ואימתכון

 הוא' א*טר כל״רמש ג :מם;רין _יהון בידכן נוני־יטא ובכל ארעא
 את" לכם נתתי ^ב בירק לאבלה יהיה לכם חי'

 !ת ן1לכ ;הבית עשבא בירוק למיכל .יהא לכון חי דהוא ריחיטא כל .כל

 בשרא כרם :תאכלו לא 1ךמ 11?^ אך־ב&ר י בורא:

 לנ^שתיכם ואךיאת״דמכם ה :תיכלון לא דמיה בכפשיה

 איש מרד האדם ומיד אדרשנו כל־חה מרד אדרש
 לתיכון חטטן .ית וברם :האדם את־נבש אדרש אדויו

ךמא י_ת משוד נבר ם:ד אנשא ומיד אתבעיניח .חיתא כל מיד אתבע

רש״י
 ו( )איוב חתת תראו נמו ואימתכס וחתכם. )ב( :כסדרן מלהתנהג אלה כל יפסקו
 לשומרו צריך אתה אין וחי יומ בן שתינק זמן שכל קנא( שבת צח )סנהדרין חיות ל׳ ואגדה

 יהי׳ וחתכם ומוראכם שנאמר העכברים מן לשומרו צריך מת הבשן מלך עוג העכברים מן
 )סנהדרין לאבלה. יהיה לכם )נ( :חיים שאתם זמן כל החיות על מוראכם יהי׳ אימתי

 לאדם שהפקרתי עשב כירק ולכס עשב ירק אלא בשר הראשון לאדם הרשיתי שלא קט(
 כלומר החי מן אבר להם אסר בנפשו. בשר )ד( :כל את לכם נתתי הראשון

 בנפשו בשר :בי נפשו בעוד דמו. בנפשו :הבשר תאכלו לא בו שנפשו זמן כל
 החי: מן דם הרי תאכלו לא דמו בנפשו ואף החי מן אבר הרי תאכלו. לא
 דמנס את בבהמה נשמה נטילת לכס שהתרתי אע״פ דמכם. את ואך )ה(

 ממני יצא שלא אע״פ עצמו החונק אך לנפשתיכם. :עצמו דם מהשופך אדרוש
 לשלוט רעוה חיות למאכל והופקרו המבול דור שחטאו לפי חיה. כל :מיד דס
 את עליהן להזהיר היצרך לפיכך נדמו כבהמות נמשל מט( )תהליס שנאמר בהן

 איש מיד : אדרוש אני עדים ואין במזיד ההורג מיד האדם. ומיד : החיות
על ויבקש יגלה לא אם אדריש אני שיגג והרגו כאח לו אוהב שהוא מיד אחיו.

עינו



גו ששי ליום נח
 ןאךפ האדם דם שפך ו : דאנ^א נפשא אתבע_ית דאחוהי

 דיישרד :את־האדם עשה אלדים בצלם כי .ישפך דמו

 עבד .דיי בצלטא ארי \תשד דמיה דיניא מיטר על בסהדין דאנשא דמא

 ס ורברבה: בארץ שרצו ורמ פרו ואתם ז :אנעא ;ת
 ויאמר יי חמישי .הב גרםי בארעא אתילידו וסגר פושו ואתון

 ולבניה• לנח ואמי" :לאמר אתו ואל־בניו אל־נח אלהים

 ןאת־ אך*כם את־בריתי מקים הנר ואני ט ;למימר עטיה
 בגינון ועש עטכון .קיימי _ית מקקים הא ואנא : אחריכם זרעכם

 בעוף את^ם אשר החיה כל־־נפש ואת י :בתלינון
 התלת שאי מכל יאהבם הארץ ובכל־חית בבהמה

 בבעיף; בעופא דעטכין חיתא בל״נפ^א .ועש ז הארץ חית לכל

 . ארעא חות לבל תיבותא נפקי טבל עכבון ארעא חות ובכל
 כל־בשר ולא־יכרת או^ם את־בריתי 1.והקמתי יא'

 הארץ: לשחת מבול עוד ולא־יהיה המבול ממי עוד
 .יהא טופנאולא מטי עוד בשי־א בל עםכון.ולא.י^תןצי _ית.קיטי .ואקים

'אות־־ זאה אלהים ויא^ר יב :אאךע אןחבל עודטופנא

הברית
"י רש

 נכנע אינו והוא גלות לחייבו עדים אין ואס כפרה צריך סשוגג שאף לימחל עונו
 הקב״ה מכוח במסכת לידו אנה והאלהיס רבותינו שדרשו כמו ממנו. דורש הקב״ה

 אתס המיתוהו עדים יש אם ישפך. דמו באדם )ו( :וכו׳ אחד לפונדק מזמנן
 העושה עשה להיות צריך חסר מקרא זה האדם. את עשה :וגו׳ בצלם כי למת
 פשוטו לפי ה( )כתובות ורבו. פרו )ואתם : במקרא הרבה וכן האדם את

 ורביה בפריה עוסק שאינו מי להקיש מדרשו ולפי לצווי וכאן לברכה הראשונה
 לעסוק דואג נח שהיה עמך אני מסכים הנני. ואני )ט( :סה( )יבמות דמים לשופך
 ובאחרונה עשה וכן עוד העולם לשחת שלא הקב״ה שהבטיחו עד ורביה בפריה

 )י( :אות לך ואתן להבטחתי ברית וחוזק קיום לעשות מסכים הנני לו אמר
 התיבה. יוצאי מכל : הבריות עם המתהלכים הס אתכם. הארץ חית

 החיה בכלל שאינן המזיקין להביא הארץ. חית לכל : ורמשים שקצים להביא
לבריתי" קיום אעשה והקימותי. )יא( : הבריות עס הילוכן שאין אתכם אשר

 ומהו



ששי ליום נח
 . . כל־נפש ובין וביניכם ביני נתן א^ר־־אני הברית

 די נן;ים את דא יי ואפר :עולם לדרת 'אתכם אשר חיה

 :ערמא לדרי עמכון די חיתא גפשא כל ובין וביגיכון טימרי בין יהב אגא

ובין ביני ירית לאות והיתה בענן נתתי את־קשתי ע 1 *'> •< •• • . : 7 : זו : 1 6711*.* * ־< 7 * : 1 ־

 ארעא: ובין מימיי בין לאתקים ותהי בעננא _ית_ק׳טתי.יהבית ♦ האל^

 :בענן הקשת ונראתה ^ל־הארץ ענן ב?ננ^י ידןהיה

 וזכרתי טר : בעג^א קישתא ,ותתחזי ארעא על עןגא בעננותי ויהי
 "חיה ובין'בל־עפש7 'וביניכם ביני א^ר את־־בריתי

 בל־ לשחת למבול המים עוד ולאץהיה בכל־בשר
 ח;תא נפשא כי ובין וביניכון מימךי בין די _ית.קימי ודכיתא ז בשר

 ודיתח טז :בשרא כל לחכלא למופנא טיא עוד יהון ולא בעזרא בכל

 אללים בין עולם ברית לזבר וראיתיה בענן הקשית
:^ל־־הארץ אשר בכל״בשר 'ד)יה 'בלץפש ובין

 כל ובין דיי מימרא בין עלם ם2לךכרךק ךאהזיגה כעעא א

 אל■ אללזים ראמר יז ♦ ארעא על די בשרא בכל חיתא נפשא
 בל־בשר ובין ביני הקמתי אשר אות־הבךית זאת נח

 מימיי בין אקימית שים.די את דא תת .יי .ואמר ז ^ל״האלץ אשר

היצאים בני־נח ויהיו יח ששי כ :אךעא על ך בשיא כל ובין
מן

רש״י
 שיש חסר נכתב עולם לדרת )יב( :והולך שמפייס כמו הקשת את קיומו ומהו

 מלך חזקיהי של דירו כמו היו גמוריס שצדיקים לפי לאות הוצרכו שלא דורות
 במחשבה כשתעלה ענן. בעיני )יד( :)ב״ר( יוחאי בן שמעון רבי של ודורו יהודה

 מדת בין חיה נפש כל ובין אלהים בין )טז( לעולם: ואבדון חשך להביא לפני
 מדרשו זהו אלא חיה. נפש כל ובין ביני לכתוב לו שהיה וביניכם מעלה של הדין

 : ונזכר האות חת רואה אני אתכם( )לחייב עליכם לקשרג הדין מדת כשתבא
 )יח( :שאמרתי האות הרי לו ואמר הקשת הראהו הברית אות זאת )יז(
בשכרותו ובאה עסוקה שהפרשה לפי כאן לומר הוצרך למה כנען. אבי הוא רחם



נו ששי ליום נח

 בני .והוו כנ^ן: אבי הוא וחם רפת וחם שם מן־התבה

 • דכנען אבו־י הוא והם רפת וחם *עם רדבותא מן נפקו די נח

 כל־־הארץ: נפצח ומאלה בני־־נח אלה שלשה יט
 איש נח ויחל כ : ארעא כל אתבדרו ומאלץ נח בני אלין תלתא

 :כרמא ונציב בארעא פלה גבר נח ושרי :ברם רטע האדמה

 מן ועתי :אהלה בתוך ויתגל מן־היקר^כר וישח נא

 את כנען אבי חם וירא בב • מעמיה בגו ואתגלי ורוי רזטרא
 דכנען ,אבוד- חם והזא בחוץ: ל^ני־אחיו רנד ערות'אביו

 רפת שם וי_קח כג :ע>קא3 אחוהי לתרץ והר דאבוהי עייתא רז
 אחרנית וילכו שניהם על־שכם וישימו את־השמלה

 וערות אחתית' ופניהם' אביהם ערות את ויכפו

 תקרהון כחף על ועואו כסותא רפת.יתזעם מסיב 1 ראו לא אביהם

 דאבוהון ועריתא טחזרין ואפיהון דאבוהון עךרזא ית וכסיאו מהזרין ואזלו
בנו לו א^ר־עשה את וירע נח"מיינו וייקץ נד :חזו לא

הקטן "
' ■ רש"

 ולא חס הילדות כתי: לא ועדין ננען נתקלל ידו ועל חס בה שקלקל נח של
 )ב״ר( ויחל. : כנען אבי הוא וחס כאן לומר הוצרך לפיכך בנו שכנען ידענו
 אדוני האדמה. איש : אחרת בנטיעה תחלה לעסוק לו שהיה חולין עצמו עשה

 זמורות עמי הכניס לתיבה כשנכנס כרם. ויטע : נעמי חיש א( )רות כמו האדמה
 על שנקרחו שבטים לי׳ רמז כתיב אהלה אהלה. )בא( :)ב״ר( תאניס ויחולי

 השותים >( )עמוס שנאמר היין עסקי על שגלו אהלה שנקראת שומרון שס
 מרבותינו יש )ב״ר( בנק. אבי חם וירא )כב( :ויתפעל לשק ויתגל. :יין במזרקי
 את וירא :ונתקלל הדבר על הוזכר לכך לאביו והגיד ראה כנען אומרים
 שם ויקח )בג( :)ב"ר( רבעו וי״א ע(. )סנהדרין סרסו אומרים יש אביו ערות.
 בחצייה שנתאמץ שס על לימד ע( )סנהדרין ויקח אלא ויקחו כתיב אין ויפת.

 שנאמר לבניו לקבורה זכה ויפת ציצית של לטלית בניו זכו לכך מיפת יותר
 בזרעו נאמר אבי* את שביזה יחס קבר שס מקיס לגיג אתן לט( )יחזקאל
 ערום וזקנים נערי? כוש גלות ואת מצרים שבי את אשור מלך ינהג כן כ( )ישעיה

 שכשקיבו מלמד שניה פעם נאמר למה אחורנית. ופניהם :וגו' שת וחשופי ויחף
 הקטן. בנו )כד( :אחורנית פניהם הפכו לכסותו עצמם להפוך והוצרכו אצלו

 הפוסל
ח



ששי ליום נח

 :זעירא בריח ליה עבד די י_ת וידע מהמדיה נח ואתער ' דתה'

 :לאחיו .יהיה ;נבחם עבד כנען ארור ויאמר כה
 יהוך, בחך ויאמר נו :לאחדהי יהא־פלח עבד כנען ליט ואמר

 בדיךאיהיהךעם :!אמר 1למ עבד כנען ויהי עם אלמי
 באהלי־ ן2לי§ת^ אלהים .יפק מ :להון עבדא כנען ויהי

 ה י ת נ י כ גישרי .יפתי ♦ 1למ עבד כנען ויהי עם

 המבול אחר ויחי־נח נח :להץ עבדא כנען ויהי ךש□ במשכניה
 טענא בתר נח וח;א :ענה ודומעים עינה מאות עלע

 מאות העע כל־־ימי־נחז ויהי כט ♦ שגין וחמשץ מאה תלת
 והטשין מאה תשע נח יומי כל והוו פ רמת: ענה והטעים ענה

 רפת חם עם בני־נח תולדת ואלה :'יא ימית

 שבחם נח בני ותולדת .ואלין :המבול אחר בנים להם חלח

 דמגוג גמר בני.יפת ב :טופנא בתר בנין להון ויפת.ואתילידו
 גומדידןן1?ניעתגו^רומג ותירס: ומעך ותבל ומדיחן

 :ותגרמה וחפת אעבנז גמר ובנן נ ותירם: וט^ך )חיבל
אליעהותר־עיע דן ובני ד נךםח:1תות6ורי אש^ז נוטר ובני

בתים
רע״י

 כנען, ארור )כה( :בזוי בגויס נתתיך קטן הכה מט( )ירמיה כמו והבזוי הפסול
 משמש להיות רביעי בנך ארור לשמשני אחר רביעי בן אוליד שלא לי גרמת אתה

 הס ראה ומה מעתה. עבודתי טורח עליהם שהוטל הגדולים אלו של זרעם את
 בשביל זה את זה והרג לו היו בניס שני הראשון אדם לאחיו להם אמר שסרסו
 ה' ברוך )כר( :רביעי בן מבקש ועודנו בנים ג' לו יש ואבינו העולם ירושת
 להם ויהי : כנען ארץ את להם לתת לזרעו הבטחתו לשמור שעתיד שם. אלהי

 באהל וישכון : ירחיב יפת מתורגם ליבת. אלהיט יפת )בז( :עובד למס כנען
 שבנה ליפת אלהיס שיפת אע״פ חכמים ומדרא בישראל. שכינתו ישרה שט.
 ראשק במקדש שרתה והיכן שכינה בו שרתה לא שני בית יפת מבני שהיה כירש
 להם ימכרו שם בני משיגלו אף עבד. כנען ויהי : שם מבני שהיה שלמת שבנה

! : (רבה שיפ^בר) פרס זו ותירשם )ב( : כנען מבני עבדים



נח ששי ליום נח
:ודודנים כתים ותרשיש אלישה ירן ובני :ודדנים פתים מאלה ה

 למשפחתם ללשנו איש פארצתם הגרם אץ נפרדו
 ללישניה גבר בארעהון עטמיא גגות אתפרשו מאלץ ז כנדהם

 :וכנען ופוט ומגרים פוש חם ובני י :?עטטיהון ארעיתהון
 וחוילה בבא כוש ובני ז ;וכנען ופוט וטצך;ם כוש חם ובני

 :ודדן שבא רננמה ובניי וסבחכא ורעמה ושבתה
 :■ ודדן שבא רעמה ובני ופבתכא ורעטה וסבתה וחוילה סבא כוש ובני

 ו בארץ גבר להיות החל הוא את־נמרד' ילד .וכוש ח

 הוא"" ט ;בארעא תקיף גבר לטהוי שרי הוא נמרוד ית אוליד וכוש
 גבור פנמרד יאחר ןמהי^ץפן לפני נברשיד חיה

 כן.יתאמרכגטרוד קדם.ייעלזתקיף נבר הוה הוא ו יהוה לפני ציד
 ב^לוארך ממלכתו .ותה/דאשיח י תקי^קדם"': גבור

 וארן■ בבל מלכותיה ריש :.והוה. שנער בארץ וללנה ואיד

 אשור שא ההוא מן-הארץ יא קארעאדבבל: וכלנה ואבד
 עאההיאזמןאר ואת־פלח: עיר את־נעוה/ואת־רחבת רבן

 ואת־־ יב ד כלח חת בת_קךתא1ךח חת נינוה \ת ובנא נפקאתוראה
 בין *רסן חת :הגדלה השר הוא בלח ובין בין־־נינוה רסן

 את״לודים ילד ומצרים יג קרתארבתא: היא כלח ובין נינוה
:ת אוליד ומצרים ואררנפתחיםן ואת״ענמיםואתץהבים

לודאי רש״י

 גבור )ט( : הפלגה דור בענת הקב״ה על העולם כל להמריד גבור להיות )ח(
 להקניטו מתכוין ה/ לפני : במקום למרוד ומטען בפיו בריות של דעתן צד ציד.

 ומתכוין רבונו ידע פנים בעזות מרשיע אדם כל על יאמר. כן על :פניו על
 אשור שראה כיון הארץ. מן )יא( :)ב״ר( ציד גבור כנמרוד זה יאמר בו למרוד

 * )ב״ר( מתוכם יצא המגדל לבנות במקום ומורדין לנמרוד שזמעין בניו את
 גדולה עיר היתה ונינוה ג( )יונה שנאמר נינוה היא הגדולה. העיר )יב(

 פתרוסיס : ללהב דומים שפניהם להבים. )יג( ; לאלהיס



ששי ליום נח

 ואת־־פתרםים •י : גפתוחאי רת להבאי רת ענמאי רת לודאי
 ואת- פלשתיח משם ייצאו אשר ואת־־פסלחים

 פלשתאי מתמן נפקו ,ך כסלוחא• תת פתרוסא' תת 0 ♦ כפתרים

 :ואת־־חת בצרו את״צידן ילך וכנען טו :.קפומקאי תת

 ואת־■ ואת־־תבוסי טז :חת בוכריהחת צידון _ית אוליד וכנען
 :גתשאי חת אמוראי חת ןבוסאי חת :ואת־הנרנשי האמרי

 ערקאי תת הואי תת:ואת־העךךןיואת־הסיני ואת־החוי יי

 ואת־החמתי ואת־הצמרי ואת־האךוךי יח :אנתוסאי חת
 חת צמראי חת איודאי חת :הכנעני משבחות נפצו ואחר

 הכנעני נבול ויהי יט ;כנענאי זרעית אתבדרי כן ובתר חמתאי
 ועטרה פרמה. באכה ;יד־־^זה מצידןבאבהנךךה'

 ממי מצידון כנעגאה תחום והוה :^ד־־לשע וצבים ואךמה

 אלה ב 5 לשע עד וצבעם ואדמה ועטורה לסדום מטי עזה עד לגרר
 ם :בגויהם כארצתם ללשנתם למשפחתם בני־רום

 ולשם נא ;בעטטיהון בארעתהון ללישנהון לזךעיתהון חם בני אלין
 הנחל: יפת אהי 'כל־כני־עברץאבי ןלרינם־הוא

_רבא דיפת אחוהי עבר בני דבל. אבוהון הוא אף ארדליד ולשם

בני רש״י קרי. וצכוים *
 משניהם פלשתים. משם יצאו אשר כסלוחים ואת פתרוסים )יד(
 ויצאו לאלו אלו נשותיהם משכב י מחליפין וכסלוחים פתרוסיס שהיו יצאו

 גבול. )יט( : הרבה משפחות נפצו מאלה נפצו. ואחר )יח( פלשתים: מהם
 כאדם ול״ג . דבר שם . באכה : וקצה סוף ל׳ גבול כל ארצו סיף

 ללשונותם )כ( :פלוני לגבול תבא אשר עד מגיע זה גבול לחברו האומר
 כל אבי )כא( :הם חס בגי כולם וארצות ללשונות שנחלקו אע״פ בארצותם.

 הגדול יפת אס יודעי איני הגדול. יפת אחי : שם היה הנהר עבר. בני
 המבול אחר שנתיים וגו׳ שגה מאת בן שס אומר כשהוא הגדול שס אס
 והמבול להוליד כשהתחיל גח היה שגה ח״ק בן שהרי הגדול יפת אומר הוי

לא ושם שנה מאה בן היה בבניו שהגדול נמצא שנה מאות שש בשנת היה
הגיע



נם ששי ליום נח

 :וארם ולוד וארפבשד ואשור עילם שם בני בב
 עוץ ארם ובני בג 5 וארם .ולוד וארפכשד .ואשור עילם שם בני

 וארבב^שד ני :ומש ונתר וחול עוץ ארם ובני * ומש ונתר וחול
 ית וארפכעדיאוליד :את־ענלר ילד ושלח את־שלח ילד

 שם בנים שני ילד ולעבר כה :עבר _ית אוליד ושלח שלח
 :אחיויקטן ושם הארץ נ^לגה בימיו כי פלג האחד

 ארעא אתפליגת ביוטוהי ארי פלג חד שום בנץ תרץ אתילידו ולעבר

 ואת־־שלף את־אלמודד ;לד ויקטן מ

 די! שלף דת אלמודד !ת אוליד .לקטן .ואתקרח וארדחצךמות

 :ואת־ךקלה "י^ץל ואת ןאת־החךם מ :תת^ירח חצרמות
 ואת״אבימאל ואת״שבל נח :דקלה וית אחל תת הדורם תת

 ואת""אופר בט :שבא תת אבימאל תת עדבל תת נ ואת״^בא
 תת אופיר 'תת :;קטן בני ל־א;לה3 ואת״רבב ואת״חרלה

 ממ^א ל'ךהי\מועבם בבכלאלין^;קטן:1תתי הוילה

 לספר מטי ממשא מותבגהון והוה :הקדם הר ספרה באכה
 ללשנתם למשפחתם אלהיבני״־שם לא טדינחא? טור

בארעתהון ללישגהון לזרשתהון שם בגי אלין בארצתסלגדהם:

בעמטיהון
רש״י

 שניהם שאלו חם אחי ולא יפת. אחי :המבול אחר שנחים עד למאה הגיע
 הבקעה מן ונפוצו הלשונית נתבלבלו נפלגה. )בה( :בזהו וזהו אביהם את כבדו

 ושנינו העתיד. ע״ש בנו שס שקרא נביא עבר שהיה למדנו העולם בכל ונתפלגו
 ממנו צעיר אחיו יקטן הרי ימיו בתחלת שא״ת נתפלגו ימיו שבסוף עולם בסדר
 הארץ כל ויהי ואח״כ וגו׳ ילד ויקטן שנאמר לכן קודם משפחות כמה והוליד

 שבשנת למדת הא לפרש 656 לסתום הכתוב בא לא ימיו באמצע וא"ח וגו׳.
 כל להעמיד זכה לכך עצמו ומקטין עניו •שהיה יקטן. ". נתפלגו פלג מות

 שפח :)א( )ב״ר( אגדה דברי מקימו ע״ש הצרמות. )כו( :הללו המשפחות
אתת



ששי ליום נח

 ?גוידם לתולרתם בני־נח משפחת אלה לב :???מיהץ
 ז.רע:ת פאלין :המבול באר־ץאחך הנוים נ^רדו ומאלה

 בתר בארעא עממיא אתפרשי ומאלץ בעממיהון לתולדתהון נח בני

 וךברים אחת שפה בלי־הארץ ויהי א יא שביד י :ט^׳

 פגסעם ,ויהי ב חד* וממלל חד לישן ארעא כל וחוח ♦ אחדים
 :עם וישבו* שנער בארץ בקעה וימצאו מקדם

 ;חמן ויתיבו דבבל באךעא בקעתא ואשכחו בקדמיתא במיטלהון וחוח

 ונשרפה לבנים נלבנה הבה אל־רעהו איש ויאמרו ג
 להם היה והחמר לאבן הלבנה להם ותהי לשרפה

 וחות בנורא ונוקדינון לבנין גרמי הבו לחבריה גבר ואמרו : לחמר

 1 חבה ויאמרו י להוןלשיע: הוה לאבנאתזיטרא לבינתא להון
 שם ונעשה־לנו בשמים וראשו ומנחל עיר נבנה־לנו

 .קדמא לגא גטי הבו .ואמרו :כל־הארץ שליפני פן־נפיץ
 על נתבדר דלמא שום לנא ונעביד שמא צית עד מט• ורי^• וטגךלא

“.ואת־ את־־העיר לראת .יהוה וירד ה :אארע כל אפי
הימ״ל

;,רש׳
 שיבור הימנו כל לא ואמרו אחת בעצה באו אחדים. ודברים : הקודש ל׳ אחת.

 ד״א עולס. של יחידו על ד״א מלחמה. עמו ונעשה לרקיע נעלה את העליונים לו
 מתמוטט הרקיע שנים ותרנ״ו לאלף אחת אמרו חדים( דברים )ס״א אחדים ודברים

 מקדם. בנסעם )ב( :)ב״ר( סמוכות לו ונעשה בואו המבול בימי שעשה כשם
 לתור משם ונסעו הקדם הר ויו׳ מושבם ויהי למעלה כדכתיב שס יושבים שהיו
 רעהו. אל איש )ג( : שנער אלא מצאו ולא כלס את להחזיק מקום להם

 עצמיכם הזמינו הבה. : לכנען ופוט לפוט וכוש לכוש מצרים לאומה אומה
 למשא או לעלה או למלאכה ומתחברים עצמן שמכינים הוא הזמנה לשון הבה כל

 בבבל אבנים שאין לבנים. :צוריזטען( )בערייטען בלעז אפקרליי״ר הזמינו הבה
 )צינעל טתל״ש שקירץ הלבנים עושין כך לשרפה. ונשרפה : בקעה שהיא

 יביא שלא נפוץ. פן )ד( : הקיר לחמר.לטוח :בכבשן אותן שורפים דאכשטיינע(
 בא אלא לנך הוצרך לא לראת. ה׳ וירד )ה( :מכאן להפיצנו מכה שוס עלינו
 בני : תנחומא רבי במדרש ויבינו שיראו עד הנדון ירשיעו שלא לדיינים ללמד

האדם



>- ששי ליום נח
 עובדי על מת^רעא יי האדם בגי בנו אשר הנעיל

 אחי עם הן ץה1ן אנעא\וראמר:בני1ומךלאךבנ _קךתא

 לא- ו;יתה לעשות החלם וזה לכרם אחת ושפה
 הד עמא הא ואטד* ל^שות: יזמו אשרי כל מהם יבצר

 דחשיבו כר מנהון יתמנע לא ובעז למעבד ךשריאו \דין לכורהון חד וליש^ו

 לא אשי־ שפתם שם ונבלה נרדה 'זהבהלמעבד:
 רישנהון תמן ולבלבל דט^לי :רעהי שפת איש ישי^ו

 י^ל" משם אתם יהוה רפץ ה ;הבדיה ליען אנש ןשמעון דלא
 סתמן ;חמץ ובדר" העיר: לבנת ויחדלו כל־הארץ פני

 שמה קרא *כל״כן ט : קדתא מלמבני ואתמנעו ארעא כר אפי ער
 ומשם בל־־הארץ שפת יהוה בלל כי־־שם בצל

 לאךי2ב ^מה ,קיא כ! על ^ל*פניכל־האךץ:פ ןד\ה הפיצם

:ארעא כר אפי ער ך• כדריגון רמתמן ארעא כר ליישן ןי ברבר חמן

אלה
רש״י

 שנפה הראשון אדם בני אלא וגמלים חמורים בני שמא חי בני אלא ־האדם.
 שהשפיעס במי למרוד בטובה כפו אלו אף עמדי נחתה אשר האשה ואמר הטובה

 הס אחד שעם עמהן יש זו טובה כל אחד. עם הן :)וי( המבול מן ומלטס טובה
 להתחיל עשותס אמרם כמו החלם. :לעשות החלו זה ודבר לכולם אחת ושפה

 כתריימו מניעה לשון יבצר בתמיה. לעשות. וגר מהם יבצר לא :לעשות הס
 מענותנוהו גמלך דינו בבית נרדה. הבה )ז( :עו( )תהליס נגידים רוח יבצור לו ודומה
 הבה וחמר מדד כנגדם והוא נבנה הבה אמרו הס מדה כנגד מדה הבה. :יתירה
 :נרדה של כה״א יתירה אחרונה וה״א רביס בלשון משמש נו״ן ונבלבל ונבלה. :נרדה

 :)ח( מוחו את ופוצע עליו עומד וזה טיט מביא, וזה לבנה שואל זה ישמעו. לא
 שאמר הוא עליהם נתקיים נפיץ פן שאמרו מה בעוה״ז משם. אותם ,ה דיפץ
 להס שאין למד הפיצם. ומשם )ט( :תבואגו היא רשע מגורת י( )משלי שלמה

 פשטו ל.א אלו הפלגה דור של או המבול דור של קשה זו אי וכי לעוה״ב חלק
 העולם מן נאבדו לא ואלו נשטפו ואלו בו להלחם בעיקר יד פשטו ואלו בעיקר יד

 נוהג־ם היו ואלו נאבדו לכך ביניהם מריבה והיהה גזלנים היו המבול שדור אלא
 המחלוקת ששנאוי למדה אחדים. ודברים אחת שפת שנאמר ביניהם וריעות ■אהבה

 וגדול



שש' ליום נח
 את" ויולד שעה בן־מאת שם שם תולדת אלה י

 בר שם שם תולדת אלץ :המבול אחר שבתים ארפכשד

 ויחי״שם יא :טופנא בתר שנץ תךתץ ארפכשד ןת ואוליד שנץ מאה
 דולר שנה מאות חמש את־ארפכשר הולידו אחרי

 מאה המש ארפבשד ץת ־אוליד בתר שם .והיא ם נ ובנות בנים

 ושלשים חמש הי ואךפבשד יב ובנן: שנין.ואוליד"ץ
 ואוליד שנין וחמש תלתץ חיא ןארפכשד את־שלח: ויולד שנה

 את־^לחשלש הולידו ארפבשדאחרי .דחי :/חשל :ת

 ם : ובנות בנים דולד שנה מאות וארבע שנים
 בנין ואוליד שנין ותלת מאה ארבע שלח ית דאוליד בתר ארפבשד וחיא

 : את־־ע?ר דולר שנה שלשים חי (שלח יד :ו^ן

 אחרי שלח—דחי טו :עבר !ת שנין.ואוליד תלתין היא ושלה
 שנה מאות וארבע שנים שלש את־־עבר הולידו

 ארבע עבר :ת דאוליד בתר שלח ס״וחיא 1 ובנות בנים ויולד

 ושלשים ארבע טזדחי־עבר :ובנן בנין ואוליד שנין ותלת מאה
 ית ואיייד שנץ ע3ו.אך תלתין עבר וחיא נ את״פלג ויולד שנה

 שנה שלשים אתיפלג הולידו אחרי דחי־עבר יז פלג:
 1.4 עבר ס!חיא :ובנות בנים ויולד שנה מאות וארבע

 ויחי"" יח ;וכגן בנין ואוליד שנין ותלתין מאה ארבע פלג י_ת ךאוליד
 שנין תלתץ פלג וח;א :את־ךעו דולר שנה שלשים פלג

תשע את־רעו הוליח אחרי דחי־פלג יט :ךעו תי ואוליד
 שנים

רש״י

 אחר שכתיס ארפנשד את כשהוליר שנה. מאת בן שם )י( : השלום וגדול׳

 המבול



בא ששי חום נח

 פלגבתר ם.וח;א :ובנות בנים .ויולד עונה ומאתים שנים

 ו ע ך ויחי כ ;ובנן בנין ואוליד שנץ ותשע מאתן רעו ךאוליד.ית
 ושאירעו'תלתין :את־שרוג ויולד שנה ושלשים שתים

 את־ הוליד־ו אחרי ךעו ויחי כא :תגש _ית ואוליד *?נץ ותרתץ
 ם ובנות: בנים ויולד שנה ומאתים שנים שבע שרוג

 :ובנן בנין ואוליד שנין ושבע מאתן שריג _ית ךאוליד בתר רעו וחיא

 ;א ח ו : את־נחור ויולד שנה שלשים שחג ויחי כב

 הולידו אחדי שריג ויחי בג ;נחור7_ית .ואוליד ׳?נין תלתין ש־וג
 שרוג וח;א ם :ובנות בנים ויולד שנה מאתים את־נחור

 ר ו ח נ ויחי בד :רבנן בנין ואוליד שנין מאתן נחור ליד_ית1ךא בתר
 עסרין נחור י .וחיא :את־תרח ויולד שנה ועשרים תשע

 את־ הולית אחרי נחור ויחי כה תרח: מ ואוליד שנץ ותשע
 בנים ויולד שנה ומאת שנה' וזשע־הגשךה וזרח

 שנין עסרי ותשע מאה תרח !ת דאוליד בתר נחור וודא ס :ת1ובנ

 את־־ ויולד שנה שבעים ויחי־תרח נו ובנן: בנין ואוליד
 _ית ואוליד שנין שבעין רדאתרח ♦ ואת״הלן ר1את־נח אבלם

 הוליד תרח תרח תולדת ואלה מ חתהרן: אברסנתנחור
 :את־לוט הוליד והרן וארדהרן את־נחור אתי־אברם

 _ית אוליד והרן הרן ובת נחור _ית אברם ת2 אוליד תרח תךח תולדת ואלין

מולדתו בארץ אביו תרח ;זל־פר הרן וימת נח :טלו
באור

רש״י
 אביו שע'׳י י״א ומ״א )ב״ר( אביו בחיי אביו. תרח פני על )כח( :המכיל

 לכבשן והשליכן צלמיו את שכתת על נמרוד לפני בנו אברס על תרח שקבל מה
 משלו אני ניצח נמרוד ואס משלו אני ניצח אברס אס בלבו ואומר יישב והרן האש

 אברס משל הרן להס אמר אתה מי משל להרן לו אמרו אברס וכשניצל
בקעה ר א; פירש ומנחם כשדיס. אור וזהו ונשרף האש לכבשן השליכוהו אני

יכן



ששי ליום נח

 לדותיה בארע אבוהי תרח אפי על הרן ומית !כשלים באור

 נשים להם ונחור אכרם רקח כט מפטיר ;דכסדאי
 בת־ מלכה אשת־נחור ושם ^■י אשת־אברם שם

 מפין להון ונהור אכרם וגסיב :יסבה ואבי אבי־מלכה הרן
 דמלכה אבוהא הרן בת מלכה כחור אתת ו׳&ום שרי אבר□ אתת עזם

 וזזות להץלת אין עקרה שח .ווזהיל ואטהאדיסבה:

 ואת־ 1ןנ את־אברם תרח .רקח לא :ולד לח לית ע^קרה שרי
 בנו אברם אשת בלאו שרי ואת 1בךבצ בן־הרן לוט

 ויבאו כנען ארצה ללכתדכשרים מאור אתם ויצאו'

 הרן בר לוט רת בדיה אבר□ !ת תרח ודבר . שם וישבו ?ןיד־חרן

 דכסדאי מאורא עמהון ונפקו בריח אכרם אתת כיתיה שרי חת בריח בר

 תרח”יכד ויהיו לב :חמן ויתיבו חק עד !אתו דכגען לארעא ־לטיזל
 יומי _והרר :בחרן תרח וימת שנה ומאתים שנים חמש

פ פ £ : *הלך ת?'ר שגץ וחמש מאתן תרח

: נ״ד סימן בישעיה עקרה רני שי/ומפשירין לי״ט יככ"ה אב״י סימן, בצלאל קנג

רש״י

 עמיק ובקע חור כל צפעוני מאורת יא( )שם וק ה׳ כבדו באורים כד( )ישעיה זק
 סוכין ושהכל הקודש ברוח שסוכה שם על שרה זו יסבה. )כט( : אור קרוי

 )וכן נסיכית לשון יסכה ועוד פרעה.( שרי אותה ויראו שנאמר כמו )ס״א ביפיה
 תרח ויצאו אתם. ויצאו )לא( :שררה לשון שרה להדיא(כמו ל״ע בסנהדרין הוא

 ובא מחרן אברס שיצא לאחר בחרן. תרח וימת )לב( :ושרי לוע עס ואירס
 שנים חמש בן ואברס כתיב שהרי שנה מששיס יותר שס והיה כנען לארץ

 לתרח קמ״ה הרי אברם כשנילד היה שנה שבעים בן ותרח מחרן בצאתו שנה וע'
 של מיתתו הכתיב הקדים ולמה הרבה משנותיו נשארו עדיין מחרן אברס כשיצא

 את אברם קייס לא ויאמרו לכל מפירסס הדבר יהא שלא אברס של ליציאתו תרח
 אן? שהרשעים ועוד( )ס״א מת. הכתוב קראו לפיכך לו והלך זקן שהניחו אביו כביד

 איש בן יהוידע בן ובניהו שנאמר חיים קרויס במתתן אך והצדיקים קרויסמתיס בחייהם
נח פרשת ת הסל מקום: של אף חרון עדאברם לך לומר הפוכה הנון :בחרן. חי



סב נד סיטן בישעיה נה הפטרת

5• ־ 1• 7 ד • ד־ 1־ : <5־ • • : • 7ח7 7 י- <75 7:־ •ע ז כי־־רבים לא־הלה וצהלי רנה פצחי ילדה לא עררה רני א
י ץ - 17 : ־ע 7 <7 ן ••ע : • ע•7 ••1 : 1 הרחיבי ב :יהוה אמר בעולה מבני בני־שוממה

 האריכי אל־־תחשכי .יטו משכנותיך ויריעות אהלך מקום
 וזרעך תפרצי ושמאול ימץ“כי ג :חזקי ויתדתיך מיתריך

 תבושי בי־לאיאל־תי.ראי י :יושיבו נשמות וערים .יילש גמם
 והרפת תשכחי עלומיך בשת כי תחפירי כי־לא ואל-תכלמי'

 צבאות יהוה עשיך בעליך כי ה :תזכךי־עוד לא אלמנותיך
 כי־כאשה י :כל־הארץןקרא אלהי .ישראל קדוש וגאלך שמו

 אמד תמאס כי נעורים ואשת .יהוה .קראך רוח ועצובת עזובה
 : אקבצך גדולים וברחמים עזבתיך קטן ברגע י :אלדדך

 רחמתיך עולם ובחסד ממך רגע פני הסתרתי קצף בשצף ה
 מעבר נשבעתי אשר לי זאת נח כי־מי ט :.יהוה נאלך אמר

1 זו 7 : • ־<•! ז׳ 1 יע : • • ; ־ע : • ••עי 1 7ח7 7 . ־ < - 51 ״• :ומגער־בך עליך מקצף נשבעתי כן על־הארץ עוד מי־נח
לא-ימוש מאתך וחסדי תמוטינה והגבעות עזושו ההרים כי י

:יהוה מרחמך אמר תטוט לא שלומי וברית
הספרדים מסיימים כאן

אבניך בפוך מרביץ אגבי הנה נחמה לא סערה עניה יא 1—7:־ ו , ־ 1 '< : ־ •17 •• • 767 \ י■ <7־5 1 >7:־•
 ושעריך שמשאיך כדכד ושמתי יב :בספירים ויסדתיך

 לטורי וכל־־בניך יג :לאבני־חפץ ובל־גכולך אקדח לאבני
כי מעשה דחקי תכונני בצדקה יד :בניך שלום ורב יהוה

 אפם עור גור הן טי :אליך לא־תקרב כי וממחתה תיראי לא
 בראתי אנכי קיי מה הן. טי ן .יפול עליך אתך מי״גר מאותי

 ב־אתי ואנכי למעשהו כלי ומוציא פחם באש נפח חלש
 ובל-לשון יצלח לא עליך יוצר כל־־כלי י׳ :לחבל משחית

 וצךקתס עבדי.יד״ה נחלת זאת תרשיעי למשפט תקום־אתך
 איך־לו ואשר למים לבו כל־־צמא הוי יה :נאם־יהוה מאתי

כסף



נח הפטרת
 מהיר ובלוא בלוא־כסף שבח ילכי־ .־אבלי שבח לכו כסף
 בלוא ויגיעבם בלוא־לחם יטלמהתשקלרבסף והלב: יין

 :נפשכם כדשן והתענג ואכלו־טוב אלי שמוע שמעו לשבעה
 לבם ואכרתה נפשכם ותהי שמעו אלי ולכו אזנכם הטו כ

 נתתיו לאימים עד הן נא :הנאמנים דוד הפרי עולם כרית
 לא־־ וגוי תקלא לא־־תךע גוי הן כב :לאמים ומצוה נגיד

 פאץך: כי .ישראל ולקדוש ^יף למען ירוצו ף אל ןךעוף
 מלך ה׳ ומזהיר והפטרה תרגום ואחד מקרא שנים השביע פרשת קריאת אחר
 והלכת השגה דברו יצל״ח הלך וה׳ השבת ליום שיר הזהיר או לבש גאות

: היום בחינת היסוד נגד שהוא טהרות מבדר

ב׳ פרק מקיאות משגה
 בו ןש ספק טבל. אפילו טבל. לא ספק טבל ספק לטבול. שירד הטמא

 ארבעים בו יש־ אחד מקואות שגי בו. אץ ספה *סאה. ארבעים
 ספקו טבלי. מהן באיזה יודע מחם'ואינו באחד טבל שאץ'בו. ואחד סאה.
 למפרע. גביו עדי שנעשו טהרות כל חסר. ןגמצא שנמדד מקוה ב ♦ טמא

 אמורים ךברים במה טמאות. הרבים ברשות ביו* היחיד* ברשות* בין
 אוכלץ'טמאים'ושתה אכל כגון בטומאה_קלה. אבל המורה. בטומאה

 ורבו ר^שו על 'שנפלו או שאובים. במים .ורבו* בא'ר^שו טמאים. משקץ

 אפילו טבל. לא ספק טבל ספק לטבול. 'ךרד”שאובץ. מןם לוגץ שלשה
 בו אחד מקואות בו\שגי אץ ספק סאה. ארבעים' ביי ;ש ספק טבל.

 טבל מהן באיזה יודע מהן.ואינו באחד7טבל בו.* 'שאץ ואחד סאה ארבעים

 *בחזקת שהוא דבל בל אומר יוסי שרבי* מטמא. יוסי *רבי טהור. ספקו

ולטמא לטמא ספקו אבל שטהור. שיורע עד בפסולו הוא לס לעי טומאה.

ברטגודא
 היא: טימאה ובחזקת אחזקתיה גכ־א דאיקי טמא. ספקי לטכיל שירד הטמא א כ פרק

 שהיד ספיקי ברה״ר טימאה דספק יאע״ג טמא־ת. י ביה״ר בין ביה״י בין ב
 התורה: מן שמשמאתו השימאה באב חמורה. בטימאד. : טימאה ספק ולא הוא טהרה ספק האי

 שתה אי טמאים מהאיכליס פרם הצי אכל טמאים. ם איבל אבל : דרבנן קלה. טימאה
 דבר מי״ה וכילן מדרבנן התרומה ופיסל^את בתרומה מלאכיל כיפי נפסל טמאים משקין רביעית

 לא שמא לריעיתא תרתי איכא דהשתא טבל. אפיל־ : דשבת בפ״ק מפורשים וכולהו חכמי׳ בו שנזרו
 מאס בש ואפילו בטמא. ר״י :שהור ספיקי אפ״ה נתחסר שבילה קידם שהא שבל ואפילו כלל טבל

 שמאים אוכלים אכל ספק כנין ולטמא. ספיקוליטטא אבל :שימאה בחזקת דנברא משים דרבנן
 ספק תרומה של בככר נגע ספק שמאים אוכלים אכל ודאי או לישמא ספקו הרי אכל לא אי



סג ששי לתם גח
 נפלו. שא ספק נפלו ספק חכמים. שטהרו שאובין מים ספק ג : מהיר
 אחד מקואות. שני בחם; אין ספק סאה ארבעים בחם יש ספק נפלה אפילו

 לאיזה ייודע ואינו מתן. לאחד נפל בג אין ואחד סאה ארבעים בו יש

 פחותים שניהם היו *תלה. במה לו שיש מפני טהור ספקו נפל. מהן
 ספקו נפל.' מהן 'יודעילאיזה ואינו מהם. לאחד ונפל סאה. מארבעים

 ימים רביעית אומר אליעזר רבי ד יתלה: במה לו שאיו מפניי טמא.

 וחכמים חט:ם. פני על לוגין ושלשה הטקוה. את פוסלים בתחרה שאובין
 בו שיש מקרה ה :־ לוגין שלשה שיעורו בסוף בין בתחרה בין אומרים

 ארבעים לתוכו שנפל לוג^אמ^ידוע לוג של שאובין מים של גומות שלש
 פסול. לאו' ואם בשר. השלישית לגומא הגיעו שייא עד כשרים. מים סאה

 הטיט הטסנק ו : למקוה סמוך כמקוה שהוא מפני מכשיר. שמעון רבי
 שלשה מטנו ומשכו תולש היה כשר. לוגין שילשה מטנו ומשכו לצדדיי

 המניח ז : לשאוב נתבון של^ מפני מכשיר. 7שמעין ורבי י פסול. לעץ

 עינה אם אומר אליעזר רבי ונתמלאוימים. לנגבן. הגג בראש קנ_קנים
רבי .ישכר. לא .ישבר.ןאם'לאו בבור ימים כמעט בוי .יש אם היא גשמים

יהושע
ברטנורא

 ספק ג :כר״י הלכה ואץ טומאה חזקת כאן דאין ר״י מטהר כהני לטמא מפיקי הרי נגע לא
 :טהרו ספיקות אלו חנינן תמן טומאה הזורק ס׳ טהרות במסכת חכמים. שטהרו שאובין מים

 יש ספק :הסד במקוה שאובין מיס לעין ג' נפלו. ספק :למקוה שאובין מיס ספק חכמיס
 אין דשוב השאובין שנפלו קודם כשרים סאה ארבעים במקוה היה ספק סאה״כלומר מ' בהן

 :פסול לו[ גרמו שלא נפילתן לתלות מקים לו שיש יתלה. במה לו שיש :אותו פיסלין מאוכין
 דמסהרינן והאי פסולין שניהם הלכך פסלוהו דנפל מנייהו בהי נפשך דממה יתלה. במה לו שאין

 בת״כ דתניא והא דרבנן דשאובין משוס הייני לתלות במה לו שיש במקום שאובין מיס ספק הכא
 : היא בעלמא אסמכתא שמיס בידי מקוה אף שמיס בידי ממין מה מיס מקוה וביר מעין אך
 גשמים. במי שיעורו אח״כ ונשלם שאובין מיס רביעית בו כשנפל כלל מיס במקוה היה שלא כתחלה. ד

 של ה • כחכמים והלכה וכו׳ רחכ״א : כשרים מיס הרבה בו שהיה לאחר המים. פני על
 כמקוה ליה דהזה כשר. שלישית לגומא הגיע שלא ער : נימא בכל אחת ליג לוג. לוג
 קודם סאה מ׳ במקוה והיה הואיל וה״נ פסלוהו דלא שאובין מיס ליגין ג׳ לתוכה שנפלו בלם

 לשאוב הסמיך כשר כמקזה למקוה. סמוך כמקוה :המקיה נפסל לא שלישית לגומא המיס שהגיע
 כמעירבין ולא חשיבי כפ׳ע כעומדים שבגומא המיס וה״ג בפסילתז עומד וזה בכשרותו עומד שזה
 הטיט את שתלש ולא אחד לצד הטיט את שמסלק המסלק כמו המפנק. ל : כר״ש הלכה ואין

 ממנו משכו ואס כשאוב נחשב המיס מן תלשו שאס אחד לצד סלקן המיס בתיך אלא המים מן
 את פיסלין שאובין מים ליגין דג׳ הוא סאה מ׳ במקיה כשאין ידוקא המקיה את פיסל ליגין ג׳

 מכשיר ור״ש : אוחו פיסלין שבעילם שאובין מ־ס כל אין סאה מ׳ בו היו אם אבל השקיה
 תדגים לנגבן. ז :כר״ש הלכה ואין אחד למקים הטיט את לסלק אלא לשאיבה מתכיין דאין משים
 אך דכתיב שאיבין נעשו לא לכך המיס לקבל נתכוין שלא לנגבן ודוקא נגיבו והא חרבו והנה
 עוגת אם ג אדם ידי תפיסת בו שאין ביר אף אדם ידי תפיסת בי שאין מעין מה ובור מעק

 גרסינן בכור. מים מעט בו יש אם : גשמים וירדו בעבים שמיס שנתקשרו היא. גשמים
 בבורים כלים במתיך כיון היא דהמשכה לבור שבתוכן המיס ייפלו הקנקנים ישבר. :אי ול״ג

אינה דאס ישבר. לא :בבור מיס שאי; א״נ גשמים עונת שאינה לאו. ואם : לבור ■נופלים

 עינת



 הפ^ד ח : יערה לא או\כפה.אבה .ישבר. כך ובין כך בין אומר יהושע
 שהן כל גביו י עד צפים המים היו אם מים. ונתמלא בבור עציץ ששכח

 כך בין אומר .יהושע ורבי אליעזר. .רבי דברי ישבר. ל^ לאו ואם ןשבר.
פי על אף מים. ונתמלאו הבור בתוך _ק:_קנים המסדר ם : ןשבר כך ובין

 סאה ארבעים בו ש;ש מקוה י : ןשבר זה הרי מימיו את הבור שבלע
 'רבי בטיט; מטבילין .ואץ בט״ם. מטבילין אומד אליעזר ךבי וטיט. מים

 על צפים שהמים בטיט מטבילין. טיט באיזה ובטיט. במים אומר ןהושע
 ואין במים שמטבילץ .יהושע רביי אהד.'מודה מצד המים היו אם גביו.

 רבי דברי מאליו. יורד שהקנה בטיט אמרו. טיט באיזה בטיט. מטבילין
 בן אלעך אבא עומד. המדה קנה שאץ מקום* אומד. קתודה רבי מאיר.

 בפי היורד אומד אליעזר .רבי יורדת. שהמשקולת מקום 7אומד. דולעאי

צדוק בר אלעזר הגודירבי בשפופרת הנכנס אומד שמעון דבי חבית.

:בלוג הנמדד אומר

 שהפשיטה שאובה לר״א דס״ל כלבד שבקנקניס המיס מן מקוה לעשות יוכל לא הרי גשמים עינת
 כמקוה רוב ויתמלא המיס אלו להמשיך ישבר גשמים עונת כשהיא אבל פסולה רובה או כולה
 לביר המיס מ! יפלו שמא גשמים עונת שהיא אע״פ ישיר לא כלל מיס בו וכשאין גשמים במי

 ור׳ : לכתחלה המקוה את פיסליס מיס רביעית לעיל דאמר לעעמיה ור״א שכירה קידם רביעית
 בסיף כץ בתחילה בין המקיה את פיסליס לוגין נ׳ דקסבר ישב*. כך ובין כך בין אומר יהושע

 הוא גשמיס פינת דלאו ואע׳ג שבירה קודם ן בג ג׳ לביר יפלו שמא חיישינן ולא רביעית ולא
 :כר״א הלכה ואין טהורה כולה שהמשיכוה שאיבה דקסבר מקוה שיעיר עד להמשיך דיכול ישבר

ומשס אחר לצד יפלו אלא לביר מתוכן המיס יפלו שלא הגג שטל הקנקנים שכופה יכפה אר
שהרי שאובין כמים נעשה איתן ועירה הקנקנים הגביה שאס יערה. לא אבל : לבור נמשכים

ודרכו מימיו שיחזיק כדי בסיד הבור את הסד אימן הסייד. ח : אדם ידי תפיסת בהם יש
המיס לתיך העציץ ונשקע כשרים מים בי היו בור ואותו בעציץ לכור הסיד להביא

 פעה דכל המיס נשאבו שלא ישבר. שהיא כל גביו על צופין המים היו אם : ונתמלא
 שאין לאו. ואם : תלושים ונעשים נפסקים היו בידו העציץ מעלה היה אם אבל מעורבין הם

 דאיכא כיון גשמים עונת היה דאס איירי גשמים עונת וכשאינה ישבר. לא :גביו על צפים המיס
 כדפרישנא להמשיך ישבר.דיכול בך וכין כך בין אים־ יהישע ר׳ :כדאמרן ישבר בביר מיס
 אלא בבור מים ואין מימיו את הבור שבלע אע״פ וגתמלאי. בבור קנקנים המסדר ט : לעיל
 מקזה ועושה הקנקנים את ומשבר פיסל רביעית דאי; יהישע כרבי ישכר. זה הרי :שבקנקניס אלו

 שוקעות רגליו ואפילו הפיט ע״ג צפים כשהמים ובמים. במים “אומ יהושע ר' י : כתחלה
 כלי מטביל היה אס אבל סברא האי ליה לית ור״א מקדימים שהמיס מפגי לר״י מטבילין בטיט

 מצטרף כלל כטיט שוקע הי׳ שלא כיון טבילה לו דפלתה ר״א מודה בהא הטיט ע״ג הצפים במים קטן
 קנה בי ישימו שאס כ״כ ונמוח רך שהוא מאליו. יורד שהקנה :כר׳י והלכת סאה מ׳ להשלים

 בתוכו מאליו עימד איני בו שמודדין קנה עיבד. המרה קנה שאין מקים מאליו: בטיט ישקע
היסיף אהד כל הללו השפורין וכל הבנאים של בדיל משקילת. : כראשון ונימוח רך אינו וזה

בפי :כילם וכן הימנו קשה והשלישי הימנו קשה והשני מכולם רך שהראשון ועביו הטיט בקושי
לו סלחה הבית כל צר בפה ולהכניס לשפ-ך שיכול ׳כ;כ רך הטיט ואס וקטן צר שפיה חבית.
 של הנקב ושיעור לתיכו ששופכים הנוד ע׳״ם שמניחין קנה של שפיפרת הגור. שפיפרת : טבילה

היד פס של הראשונית אצבעית שתי רוחב שהן בינונית אצבעות ב׳ בי חיזרות שיהיו הנוד שפופרת
הוא׳ בציס ד המחזיק כלי ותיא בלוג נמדד שהיא נ״כ רך שהוא כ״ז בלוג. הנמדד :אגידל לא

: יהידה כר' והלכה בו וטובלין המקוה טס נמדד



הד ששי ליום נח
ע״ב ח׳ דף נדה גמרא

 כך ואחר דם וראתה מעבךת בחזקת שהיחה הרי רבנן תנו
 היא הרי קיימא של שאינו דבר כל 1א7 רוח הפירה

 לדבר זכר לדבר .ראיה שאין גב על ואף שעתה .ודיה 7בחזקתה
 לדבר .זכר מאי רוח ילדנו כמו חרגו ב׳ס"הךינו )ישעיה שנאמר

 ורמינהו כתיב בזכרים קרא האי כתיב כי היא גדורה ראיה הרי
 של שאינו .דבר כל או 7רוח הפילה ולשלישי7 שנים קשתה
 קושי היא מעליותא לידה ואי/אמרת בזוב יולדת זו הרי קיימא
 לעת מעת הנח פפי רב אמר טהריה' רחמנא ללידה סמוך

: דרבנן
רש״י

 טהרות ונטמאו הוא הריון דלאו למפרע מילתא איגלאי אמרינן לא שעתה. ודיה
 שני קשתה. :הריון שמיה רוח דהריון לדבר. זכר :ראיה של לעת דמעת

 שפתה ולא ביום בו רוח הפילה ואח״כ ראתה נמי ולשלישי זוב ימי י״א בתוך ימים
 הוא ולד דלאו דכיון לזיבתה וקרבן נקים ז׳ וצריכה בזוב זו לידה הרי הצער מן

 מחמת הקושי ודם בינתיה שפתה שלא ללידה. סמוך קושי :מעליא זיבה הוי
 אמר : כותים בנות ׳בפ יום י״א בתוך מזיבה טהריה. רחמנא : בא הוא הולד
 לעת דמעת ולד חשוב שעתה דיה לטנין אבל הוא לידה דלאו ודאי אין בפי. רב

דרבנן:

ע״א ל״ב דף בראשית זוהר

 לון נטיל ו_קלא מחשבה מגו ךנפקי מתימן עמקקן איבון כל הזי תא
דבור והאי דבור דדינו מלה מאן לוי. דמיה'מגלה עד אתגטין לא

 הוה ובך 7בשבת אמור .החול דבור 'דבור אקדי דשבת ובגין שבת אקרי

 אימא לה אמר י הוה משתעייא דהוות לאטיה המי כד שמעון' רבי עביד
 אחרא. ולא לשלטאה 'בעיא דא דדביור בגין .ואמיר הוא שכת' שתוקי

 ומשמע מגויה. 7עמוקות י מגלה דחשך מסטרא אתי דאיהו דבור והאי

:דיקא מגי דבתיב ךחשיר מסטרא ךאתי ההוא חשך מגי

 יוסף פסיקה הלכה
רנ״א סי' א׳ח ש״ע

 המנחה מן שבת בערב קקאכה העושה א
 ברקה סימן רואה אינו ו^מ^לה

 מפרשים רש' גדולה מנחה מפרחים יש
 כשעושה ,ודוקא י"(נ)י׳ ♦ '.קטנה מנחה

- המלאכה

מ-שר לחה
קדושה שערי מספר

 לעול כעור עצמו שמשים אדם א׳^רי
 וקורא ויושב למשאוי' וכחמור

 וקורא תמידי יום בכל תולה בדברי ושונה
הלכות ושונה וכתובים /ביאים תורה

ומדרש



ששי ליום נח
 אותה עושה אם אבל ,דרף^קבע המלאכה

 שרי עליה קבעזןלא שעה' לפי עראי" דרף
 וכל: שלומים אגרת לכתוב י מתרי ולכן

 לצורף וכליו בגדיו לתקן ב : בזה ליוצא
 בגדי הדין' והוא )הגהה( היום. כל קתר שבת

 נוטל ואינו שבת לצורף הוא חבירויאם
 ספרים שכותב למי והוא'הדין שכר. עליו

 כר מבתפךין )הנה( למודו. *דרך לעצמו
.ישראלי: מספר אפילו ביום

לצדיקי הצפון היבוד לכל זוכה ועון חטא

 בסחורה וימעט בישיבה תרבה ומדרש
 אבא <־מר וכו׳ עליו שורה 'הקדש רוח מ.יד

 שמ:ם עלי אני מעיד לברכה זכרונו אליהו
 בין כותי בין אשה בין י איש בין וארץ

לפי הבל ש$חה בין עבד בין ישראל
 עליו: שורה הקדש רוח אדם של מעשיו
 עת בכל ©ניו נגד אלו כל ששם מי אשרי
 'ולבלות ה;יו ימי כל בהם להשלים תזכה
 האלו המעשים וכל חייו ןמי כל בהם עצמו

 מכל וגופו ואבריו עצמו שישמור ובלבד
:כולה עץ כל .ואין ושיעור 'מנין שאין עד

 אומר הוא וכן ולחסיךים: לצדיקים המתוקן כבוד לשמוע .יכולה אזן כל ואין לראות
ן לו למחיה זולתף.יעשה אלהים לא^ראתה עין האזינו לא'שמעו.ולא ומעולם ם״י(

תורה ראשון יום לך
 הארת בו להשאיר ב׳ן דשם יוד דמילוי ו בנגד שהם אלו פסוקים ששה כקריאת •יכוין

: שעברה שבת של נשמה ותוספת

 מארצך לך־־לך אל־־אברם ן־וה ויאמר א יב
 הארץ“אל * אביך י ומבית וממולדתך

 ומבית ומ:לדותך מאךעך לך אידל לאבדם " .ואמרראך:;א אשר

 ואברכך גדול לגוי ואעשך ב : אדמ-נך די לארעא אביך
יאגילה

 לכנים. זוכה אתה אי כאן גדול לגוי אעשך ושם ולטובתך. להנאתך לך. לך )א(
 שהדרך לפי גדול. לגרי ואעשך )ב( : בעולם טבעך שאודיע ועוד

 את וממעטת הממון את וממעטת ורביה פריה ממעטת דברים לשלשה גורמת
 השם ועל הממון ועל הבנים על שהבטיחו הללו ברכות לשלשה הוזקק לכך השם

 אברס שמך עכשיו שעד שמך על אות מוסיף הריני שמך ואגדלה וזהי )ס״א
 :ישן( ברש״י אדם של איבריו כנגד רמ״ח עולה ואברהם אברהם ואילך מכאן

 בידי היו עכשיו עד בידך נתונות הברכות ברבה. והיה : ב״ר בממון. ואברכך.
 לגוי ואעשך ד״א ב״ר. תחפין. אשר את חברך אתה ומעכשיו ונח לאד׳ ברכתי

 ואגדלה יצחק. אלהי שזומרי' זהו ואברכך אברהם. אלהי שאומרים זהו גדול
 בך ברכה והיה ת״ל בטלן חותמין יהיו יכיל יעקב. אלהי שאומרים זהו שמך

 אלא לחרן עד ובא אביו עס משם יצא כבר והלא מארצך. :בהם ולא חיתמין
 לו גלה לא אראך. אשר : אביך מביח וצא משם עוד התרחק לו אמר כך

 בי וכיוצא ודבור. דיביר כל על שכר לו ולתת בעיניו לחבבה כדי מיד הארץ
 על )שס( ט כיוצא יצחק. את אהבת אשר יחידך את בנך את כב( )בראשית

אהד



פה ראשון ליום לך

 .ואבריך בני לעם .ואעבך;נך .ברכה והיה שמך ואגדלה
 א^ר ומקללך קברציך ואברכה ג מברך": קהי זאיבי^מך

 בכרכףומיטטך ואביך :האדמה משפחת כלי בך ונברכו

 באובר אברם וילך י :ארעא זו^דה כל בדילך ו-תברבון אילזט
 בך־חמש ואברם: לוט אתו .וילך ןה|ה דבר'אליו

 די כמה אבי□ ואזל :מהרן בצאתו שנה' ושבעים שנים

 במפבן־ה ש:ץ והמים שבעץ בר ואברם לוט ענדה ואזל \י עמיה כליל

 ?ן־־ י ואת־לוט אשתו את־שרי אברם ויקה ה ן:מחר

 אשר־ ואת־הנפש רכשו אשר ואת־כל־רכושם אחיו
 ארצה ויבאו כנען ארצה ללכת רצאו זבחךן עשו

 קענהון כל חת אחרהי בר לוט חת אתתיה שרי _ית אברם ודבר ז כנען

 לארעא למיזל ונפקו בחרן לאורייתא שעבידו די נפשתא חת 1 קיי ך

 ורעבראברםבאךץעדם^ם דכנען: לארעא ואתו דמ׳ען
 ם ר ב א ועבר :בארץ אז והכנעני מורה אלון י עד עכם

באך־עא: בכן וכגענאה מורה מישר עד שכב אתר עד בארעא

 למה
רעדי

 אשר הקריאה את עליה וקרא ג( )יונה בו כיוצא אליך. אומר אשר ההרים אחד
 אימר אדם פשוטו וזהו רבות אגדות יש בך. ונברכר )ג( :אליך דובר אנכי
 בך מח( )בראשית מוכיח וזה שבמקרא בך ונברכו כל וכן כאברהם תהא לבנו

 בחרן. עשר אשר )ה( :וכמנשה כאפרים אלהיס ישימך לאמר ישראל יברך
 הנשים מגיירת ושרה האנשים את מגייר אברהם השכינה כנפי תחת שהכניסן

 מקרא של ופשוטו עשו( אשר כתיב )לכך עשאוס כאלו הכתוב עליהם ומעלה
 קנין( )לשון הזה הכבוד כל את עשה לא( )שם כמו להם שקנו ושפחות עבדים

 בארץ. אברם ויעבר )ו( : וכונס קינה לשון חיל עיסה וישראל כ״ד( )במדבר
 :בשכם להלחם כשיבאו יעקב בני על להתפלל שכם. מקום עד : לתוכה נכנס
 ישראל קבלו ששם עיבל והר גריזיס הר הראהו שנם הוא מורה. אלון

 -לשם מזרעו א״י את וכובש הולך היה בארץ. אז והכנעני התורה: שבועת
 יד( )בראשית שנאמר לבניו הארץ את נח כשחלק נפלה שס של שבחלקו

הזחת הארץ את אתן לזרעך אברס אל ויאמר לפיכך פלס ומלכי
: שם של מזרעו שהם לבניך להחזירה אני עתיד

למה
ט



ראשון ליום לך
מ׳ ישעיה נביאים

 מיהוזז דרכי נסתרה .ישראל ותדבך .יעקב תאמר למה א
 אורחי ישר^מטמרא ותמליל יעקב תימר :למה יעבור ומ^חימשפטי

 אם־־לא ידעת הלוא ב : דיגיןעדי אלהי הדם ומן ך ךדםי כן
 ולא .ייעף ל^ הארץ .קצות בורא ן\הוה עי/ם אלהי שמעת

 ץ עלמא אלהא שמעת לא אם .ידעתא הלא :לתבונתו .הקר אין .ייגע
 :לסוכלתנותיה סוף לית בליאו ללא בעמל לא אייעא די ;סר ברא די

 לצךי_ק;א ב יה ד : ירבה עצמה אונים ולאין כה ליעף נתן ג
 :מסני נכסץ תקוף להון ודלית חוכמא א ת ורן א לפתגמי דמשלהן

עולימץ חשתלהון :.יכשלו כשול ובחורים ויגעו נערים רעפו י

 יחליפו הוקוי^יהוה ןתקלון: אתקלא תטיעיא ^וקי
 :ו פ ע י י ולא .ילכו ייגעו א;ול ךוצו כנשרים אבר _יעלו כה

 ויתחדתון חיל ויוספון גלותהון מביני ןתכנשון דך לפוךקנא וךסברו

 ולא !הפין .ילאון ולא ןרהטון גשרין גדפי על ךסליק בצימוח לעורימתהון

 אז עשו כה החליפו ולאטים איים א_לי החרישו ו :ן־שתלהון
 יוספון ומלבוון גגון למימרי אציתו :נקרבה למשפט _יהדו .ידברו

: נתקרב לדיגא כחדא .ימללון בכן .יתקרבון חיל

רמ״י
 3מכ עיניו העלים מה׳. דרכי נסתרה :בילית יעקב. תאמר למה )א(

 לו מרבה ירבה. עצמה : נח לו שאין ולמי אונים. ולאין ג :שעבדנוהו מה
 ובחורים. : המצות מן המניערין אויבינס גבורת נערים. ויעפו )ד( : אימץ
 החרישו )ו( כנף: איר. : וחזק חדש כח. יחליפו )ה(“ : גבורים עכשיו שהס
גבורתם בכל יתחזקו כח. יחליפו : אומות איים. : ושתקו דברי לשמוע אלי.

 : גתוכח נקרבה. :וידברו הלום יגשו. :בדין יעמדו אולי

ב משלי כתובים

בדיל :תשמר צךי.קים וארחות טובים בדרך תלך למען א
ייטרים“כי ב : תנטור דצדיקי ושבילי דטכי באורחתא הליך

ישכנו



פו ראשון ליום לך
 בארעא עטדין ךתריצי מטול : בה .יותרו ותמימים ;׳שכנו־ארץ

 ובוגדים .יכרתו מארץ ורשעים ג :בה טשתותרון מרם דלא ואלין
 בני ד : מגה נתעקרין ובזוזי ןסופון ארעא מן ורש״עיא : ממנה יסחו

 תנשי לא נימוסי ברי :לבף .יצר ומצותי ־תשכח“אל הורתי

 יוסיפו ושלום חץם ושנות 'אךךימים כי ה לבך: ופוקדגענטר
 הסד ו לך: נוספרן ושלמא דחיי ושגייא דגוגדא.דיומתא מטול :לך

 : לבף על-לוח כתבם על־־גרגרתיף ^זבף/קשרם

דלבך: לוה על איגון וכתוב בצורך .קטוריגון גשבקוגך לא וקושטא טבותא

רש״י
 יכהו. )ג( : לגיהנס רשעים כשירדו בה. יותרו :לעוה״ב ארץ. ישכנו )ב(

:יודחו

,ג פרק כרכות משנה

התפלץ. ומן ההפלה ומן שמע מרןךיאת פטור לפניו. מוטל שמתו מי
 ואת המטה שלפגן את חלופיהן והלופי וחלופיהן המטה נושאי

 צורך למטה שאץ .ואתי י פטורץ. בהן צורך שלמטה את המטה. שלאחר
 אם וחזרו. המת את בקברו :התפלה מן פטורץ אלו'ואלו 7וזאבים. בהן

 ל^ לאו ואם' :תחילו. לשורה. .יגיעו שלא עד .ולגמור להתחיל יכולים

 נשים ג ;חייבין והחיצונים פטורים הפגימים העומדים'בשורה י יתחילו.

בתפלה וחקבץ התפלץ ומן שמע מקריאת פטורים וקטנים ועבדים

ובמזוזה
ברטנורא

 עליו ומועל עליהם להתאבל שחייב הקרובים מן אחד לפניו. מוטל שמתו מי א נ פיק
 שמתחלפין דרך שכן וחלופיהן. : דמציה טרדא דטריד משים מק״ש. פטור :לקברו

 : אצלם המטה כשתגיע לנשאה המזימניס המטה. שלפני את :במצוה לזכיח רוצים שהכל לפי
 המטה אס המטה שלאחר אותם יבין המטה שלפני אותם בין כלומר המטה. שלאחר ואח

 את ללית ההולכים כגין כהם. צורך למטח שאין ואת : פטורים לשאתה להם צריכה
 ק׳ש. כמו היא דאורייתא דלאו התפלה. מן פטורין ואלו אלו :חייבי! לכבודו בלבד המת
 לשורה. : ק"ש של אחת פרשה ולגמור. להתחיל ב : יתירה כינה צריכה שהיא מפיני וא׳ד
 קרוב הדרך שהיה לאו. ואם : הקבר מן בשיבס לנחמו האבל סביב שורות שורות עישיס שהיו

 : לשורה יגיעו שלא עד ולגמור להתחיל פנאי ואין השורה עישיס שבו המקים עד הקבר מן
 ועבדים נשים ג : האבלים פני רואים שאינם 'והחיצונים, : האבנים פני הרואים דפנימים.

 גרמא שהזמן עשה מצית וכל גרמא. שהזמן עשה מצות שהיא אע״פ שמע. מקריאת פטורים
 שהז״ג עשה מצית ותפילין, ן קמ״ל שמיס מלכות בה ואית הואיל לחייבן אמינא ס״ד פטורות סיס

 קמ״ל: לחייבו נשיס למזוזה תפילין יאתקש הואיל זסד״א כינהו תפילין זמן לאו ושבת דלילה הס
 אצלז תמיד מצוי שאינו לפי בק״ש לחנכו אביו על הטילי לא לחיגיו שהגיע קטן אפי׳ קטנים. נ

 וחייבין, : בהן יפיח שלא תפליו לשמור יודע איני קטן דסתס משוס כתפילין. ולא : ק״ש בעונת

בתפלה



 לפגיה לא טבך־ך ואיגו בלבי מהרהר .קרי בעל ד :דטזון ובברכת ובמזוזה
 יהודה רבי לפניו. מביך י .ואינו לאחריו מברך המזון ועל לאחריה'. ו?א

 בעל שהוא ונזכר בתפלה. עומד היה ה : ולאחריהם לפניהם מברך אומר
 ולקרות ולהתכסות לעלות ;בול אם למבול ירד .יקצר. אלא יפסיק לא .קרי
 במים'ויקרא. .יתכסה לאו ואם ויקרא. התכסה החמה'יעלה תנץ שלא עד

 לתוכןיכדם. שיטיל עד המשייה במי *.ולא הרעים במים לא יתכסה אבלילא
 ונרה .יקרי. שיראה זב ו 'אמות ארבע הצואה ומן מהם יךחיק וכמה

'ודבי טבילה. צריכין נרה שראתה .והמשמשת זרע. שכבת שפלטה

 :פוטר יהודה

ברטנורא
 מהי ובסזיזה. : הקשרם בה ולחנך לנשים אף ותקניה היא ומדרבנן היא רחמי דתפלה בתפלה.

 את איתס ולמדתה דכידב מת״ת פטירות דנשים היכי כ• תורה לתלמיד ואתקש הואיל דתימא
 הסזון. ובברכת : קמ״ל הזמ״ג שלא מ״ע שהיא אע״פ ממזוזה נפטרו ה״נ בנותיכם ולא בניכם
 מצית ליה הייא וברכת ישבפת ואכלת דכתיב כיון מדאורייתא המזין בברכת חייבית אי לן מבעיא

 נתן אשר הסיבה הארץ כל דכתיב השים מדאורייתא חייבות אין שהא אי גימא הזמן שלא עשה
 בתירה קרי בעל יקרא שלא תקן עזרא ק*י. בעל ד ג אפשיטא ולא לנקבות נתנה לא וארץ לך
 מקבלין תירה דברי שאין וטהרה טימאה מפני ולא שיטבול עד ׳ לרציני בין לאונסו קרי שראה בין

 בלבי ק״ש סהרהר. :כוזרננילים נשותיהן אצל מצוק חכמים תלמידי יהיו שלא כדי אלא טימאה
 דאורייתא לאי דברנות כיין בהרהור ואפילי ולאחריה. לפניה סב־ך *אין : המקרא זמן כשהניע

 דלא׳ לפניו. מברך ואיני : היא דאורייתא דחיובא לאחריו. מברך הסזון ועל רבנן אצרכיהו לא
 ופיכקק כדרכן ק״ש קורק קריין ובעלי לטביליתה דבטלוה ההלכה נפסקה יגבר היא דאורייתא קיובא

 א־א : לגמרי הפלתו *פסיק. לא ה : בדכי מערער ואין הברכית כל ומברכין ומתפללין כתורה
 לגמ-־ר עצמם על מדקדקים שהותיקק החסה. תנץ שלא עד ולקדית : וברכה ברכה כל יקצר.

 לבו שאין מכירים מיס ידוקא בסים. יתכסה : שמש עם ך ירא דכתיב החמה הק עם אותה
 ששירץ מים המשרה. בס* סרוחים: מים ה־שם. בסים : לא צלילים אבל העריה את רואה

 עד רגלים מי אצל יקרא ולא קתני והכי מחסרא רי חס מים. להובר שיטיל עד :פשתן בהן
 מן מהם. ירחיק וכמה : רביעית א׳ פעם של רגלים למי שיטול המיס ושעיר מיס לתוכן שיתן
 לאחריו או לצדדים כשהוא ידיקא אסיה. כע“א : הצואה ימן מיס לתוכן הטיל שלא רגלים המי
 זיבה משים שבעה טימאת שטמא אע״פ קרי. שראה זב ך ; עיניו כמלא מרחיק לפניו הבל
 אם נדה וכן קרי משים עזרא כתקנת תורה לדברי טבילה צריך אפ״ה מטהיתו זו טבילה ואין
 לאתר ימים שלשה כל בפליסתו האשה מטמא וש״ז קרי כבעל היא הרי ש״ז ופולטת להתפלל באה

 נדה פירושו והכי ממנו ניצר ולד להיות עוד ראוי ואין בניפה הסריח כבר מכאן ולאחר השמיש
 צריכה ששמשה אחר נדה שראתה מסתה יהמשמשת שראתה קיים אתמול ששמשה תשמיש עתה שפלטה
 לה טב בת דמעיקרא ואפ״ג ר״י פיטר נדה שראתה במשמשת אף פיטר. יהירה ורבי : טבילה

 מפני לטביליתה דבטליה לעיל כתבנו וכבר מינה טבילה חיבת פקעה דלא למימר ואיכא היות
:בה לעמיד יכילין הצבור רוב שאק תקנה שהיתה

ע׳א י״ח רףהלבה

 מלוהו דאינו המת הרואה בל יהודה רב אמי־ רחבה אמר
 הלוהו עוע!הו.'דאמ הרף לועגילרש יס )־מלי משיב עובר



סז ראשך ליום לך
 ה׳ מלוה (0> )ש□ אומר הכתוב עליו אשי _רב אמד שיכרו מה

 שקלי הווי יונתן ורבי הייא רבי אביון. חוק ומכבדו דל הונן
 אמר יונתן דרבי תכלתיה .קשייא הדה הקברות בבית ואזלי

 באין'אצלנו למחר יאמרו שלא כדי דלייה חייא יבי ליה
 והא”האי כולי7 :יעי ומי ליה אותנו.'אמד מחרפין ועכשיו

 אם ליה 7אמר מאומה. יודעים אינם והמתים ט( )קהלת כתיב
 פירשו לא .ואסישלשת שלשת לא 7שנית ואם שנית לא קרית

 נקראים שבמיתתן צדיקים אלו שימותו יודעים החיים כי לך.
 פעלים *רב חי איש בן .יהרדע בן ובניהו מ( )ש־ב שנאמר דדים

 'והכה ירד והוא מואב שני'אריאל את הכה הוא מקבצאל
 עלמא אטוכולי חי איש כן השלג. ביום הבור בתוך הארי את
 רב חי קרוי במיתתו שאפילו חי איש בן אלא נינהו. מתי בני

 את הכה והוא7לתורה. פעלים וקבץ מקבצאל'שרבה פעלים
 ולא ראשון במקדש לא במותו שלא'הניח 'מואב אריאל שני

 ביום הבור 'בתוך הארי את והכה ירד והוא שני. במקדש
 ואבא וטבל. ונחת ךברדא נזיד דאמר/דתכר אכא השלג.

:דסתוא ביומא ריב דבי' ספךא' דתנא ךאטרי

רש״י
 לך ואין הדל את שחינן מי המקים את מלוה ביה קרי דל. הונן ה׳ מלוה

 לא הגביהנו: דלייה. : המקום את מליה כאלו אותי והמלוה המת מן דל
 יודעים ומאי צדיקים. אלו : בו שתתבינן נדי שנית פעם עליו חזרת לא שנית.
 אינם ורשעים העבירה מן ידיהם ומושכים המיתה יום לבס אל ניתנים שימותו
 את השפיל הכה. הוא : וחיטאיס יודעים כאינם עצמם שעושים מאומה יודעים
 המקדש בית זו אריאל. :כמותו בהם היה שלא מקדשים משני דורות של השנים
 דוד שבנאו שם על . מואב :דוד חנה קרית אריאל אריאל הוי שנאמר

 והקרח ברד של חתיכות .דברדא גזיזי : המואביה מרות דאתי
בתורה. לעסוק כדי לקריו וטביל. ונחת :השלג ביום והיינו בלע״ז גלנצ״א שקורין

:כהניס תירה רב. דבי ספרא דתני

ע״ב ל׳ו דף לך זהר

 רב אבירי ארי שבעי מ■( )ישעיה ואמר פתח אבא רבי וגומר מארצך רך לך
 דחייבייא רבעהו תקיפי׳ן כמה רב. אמרי ארי שמעו מצדרןה. הרחוקים

דחמא!



ראשון ליום לך
 דלא תקיפין ורמיהו בהו מסתכלן ןלא ר;יתא1ךא ואורחי שבילי דחמאן
 מצדקה הרחוקים לב. אבירי *ואקררן מריהון לגבי י בתיובתא מהדרין

 הוא בריף מקרשא דמתרחקי *אמר חזקיה רבי מאורייתא. דמתרחקי
 מצדקת הרחוקים לב. אבירי* אקרון 7בך ובגין מניה 'רחיקין ואינץ

 מצתןה. *רחוקים אתון כך בגין הוא בריך קדשא לגבי לקרבא בעאן דלא

 הכתיב שלום. לון דלית משלום איגון רחוקים מצדקה דרדקים ךאיגון כיון
 רחוקים ,דאינון בגין טעמא מאי לרשעים. ת אמר שלום אין * ם־ח( )ישעיה

 הדא ואתקרב הוא בדיך לקךשא לקרבא בעי אברהם חזי תא מצדקה.
 ושנא צדק דאהב בגין רשע. ותשנא צדק אהבת ט״ה( )תהלים הוא/יכתיב

 מאי אוהבי. אברהם ט״א( )ישעיה כתיב דא ועל לצדקה. אתקרב רשע.
 הוא בריף דקךשא רהימותא צדק. אהבת הכתיב בגין אוהבי. טעמא

 מצדקה ,רחוקים ,ואינץ לב אבירי דריהדהוו בני מכל אברהם ליה דרחים - *
 צבאות. ,ץ משכנותיך ,ידידות מה )תהליס׳פ״ד( פתח יוסי רבי דאתמר. כמה
 דהא הוא. ךקךשא*בריך בפולחנא לאבתבלא נשא לבני לון אית כמה

 מה על ואינון עלמא קאים*זמה על מסתכלי ולא* .ידעי לא נשא בני כל
 ובמים מאש שמיא עבד עלמא הוא בךי*ך קדשא ברא דכד קיימין.

 ומתמן עלאה ברוחא וקקמי אגלידו ולבתר גלדי ולא*הוו בחרא מתערבין
 בההוא אלא *_ק;ימץ לא סמכץ.* ואיגון עליסמבין. לקיימא עלמא שתיל

 אי״תתועלמא ין וזע מקפפץ כלהו אסתלק רוחא דההוא וכשעתא רוחא. — ׳•
 ,וכלא ,יתפלצון. *ועמידיה ממקומה ארץ המרגיז ט'( )איוב דכתיב הוא הדא

 ואינון עלמא ם!מתקי באורייתא משתדלי יש דכד אורייתא על קאים
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 פ־נות ,דאתער בשעתא הזי תא באתרייהו/שלים. .קיימין ,וסמכי! קיימין
 ציכקךא עם לאשתעשעא דעדן לגנתא עאל הוא בריך ,וקדישא דיליא

 עצי ,יתנו אז דכתיב קמיה. ומשבחן טזמץ ךע,ךן הבעתא אילנין כלהו
:וכרי היער *

פסוקה הלכה
של״ד סי' יו״ד ש״ע

 את מנדין ךבלים וארבעה עשרים ■על
 החכם את המבזה הן. ואלו האדם

 בית שליח המבזה נ מותו. לאחר אג״ילו
 המזלזל י י .עבד י לרזבירו 'הקורא נ .ךין

 צריף ואין סופיים מדברי אחד בדבר
 דין בית לו מ־'ששלחו ה תורה. מדבקי לומר

עליו קבל שלא מי י בא. ולא זמן לוי וקבעו
את

טוסרלהק יוסף
ל״ד כי' דסידים מכפר

 מדברת לשון דולקות ש?חי כל הי ^רת
 לישון המספר כל י״ב( )תהלים גדולות

/שם( בתליה דכתיב בעקר כפר כאלו הרע
 אתנו שפתינו נגביר ללשוננו אמרו אשר

 לשון של כחו וראה'כמה בא לנו. וןיאד מי
 ממרגלים'ומה ונלמד שיעור לו שאין הרע

 ורואים שומעץ 'שאין על רע שם המוציא
ומקפידים



ראשון ליום לך
 שיש מי ז שיתן. עד אותו מודין הדין את

 שיסיר ער אותו מנקין המזיק בקשותודבר
 מנקין לנכרי שלו _קךקע המוכר ח הנזק.
 שיבא אונם י כל עליו י שיקבל עד אותו

 . המצר בעל ירו י ח לןשקאל מהנכרי
 נכרים של בערכאות .ישראל על המעיד ט

 כקין שלא בעדותו 'כמון ממ:ו והוציא
 שאינו כהן טבח י שןשלם'. עד אותו מנדין

 מנקין אחר לכהן ונותנם המתנות מפריש
 שני טוב יום המחלל יא שיתן. עד אותו

 . מנהג שהוא יפי על אף גליות של
חצות. אחר "סח בערב מלאכה העושה ■ע

 לשבועה או לבטלה שמים ישם המזכיר
 לידי הרבים את המביא יי הבאי. בקברי
 לידי רבים המביא ־י בחוץ. לקדשים אכילת

 חדשים .וקובע שנים המחשב טי השם. חלול
 יח .העור את המכשיל י יי לארץ. בחוץ

 טבח יט מצוה. מלעשות הרבים את המעכב
 שלא טיח 'כ מתחת;דו. מקיפה שיצאתה

 המקשה ־א .לחכם סכינו בזעקת אחזהר
 אשתו'ועשו את המגרש יי לדעת. עצמו
 המביאן ומתן משא או שתפות ובינה ביינו

 מנקין .דין לבית כשיבאו דהךק;הלזה
 המנדה ני תכה. ששמועתו חכם בג אותם.

 ואיןוצךיכיןלע?.ץ )"י•( נידוי חי;ב שאינו למי
 אומד אלא ברורה וראיה עדות גדוי

 טוען שהתובע הדברים באמהות הדעת
נאמן קטןד אפילו אשה .אפילו ואז ^קיא

ז הדיר שאמת נותן רדעת אם

פח
 על רע שם המוציא כך בבזיונם ומקפידים

 כמה אחת על ודמות בצלם הנוצר חבירו
 הקדוש אמר ךמ;ה לשון לך :תן ומה ןכמה.
 אבריו כל לך אעשה מה ללשון הוא ברוך

 עוד ולא מבפנים. ואהה מבחוץ אדם של
 של אחד חומות שתי ;ך שתקנתי אלא
 וישל השנים עצם ישרשל של ואחד עצם
 ;חדל לא דברים ברוב השפתים. בשר

 .ואל בשיירקה אדם .;רבה לעולם ^שע.
 בדברים או חכמים בדברי אלא כלל .יקיר

 על עליו אמרו נופו. לצורך לו הצריכיים
 שח שלא הקדוש .רבינו של תלמידו רב

 שיחת השח כל ןמיו. כל בטלה שיחה
 ודברת י׳( )יביים שנאמר בעשה. עובר חולין

 'מכלל הבא .ולאו אחקים בדברים ולא בם
 .ועשה בלאו אומרים וקש עשה. עשה

 יוכר לא ם ;נע הדבקים שנאמר)קיילתא׳(בל
 ;קבה לא בצרכי'גופו י ואפילו לדבר איש

 בהכרח לו שצריך מהי מעט אם בי דברים
 אדם של דבריו ;היו תורה בדבקי וכן נופו.
 אמרו וכן . מקבים וענקניהם ם מעט

 דרך רתלמ;דיו אדם ;שנה לעולם חכמים
 ועניעיר מרבים ;;־יו ך אם אבל קצרה.

"(וקול )קוהלת שנאמר סכלות ענין זה מועטים
 שת;קה. לחכמה ם;יג דברים. ברוב קסיל

 ;.רבה ואלי להשיב אדים ;מהר אל לפיכך
 צעקה בלא בשובהתחת ;למר וגם לדבר
בינחת ים מ רוב שדברי אריכות בלא

: נשמעים

תורה שני יום לך
 נו להשאיל ב״ן דשם יוד דטילוי ד כנגד שהם אלו פסוקים ארבעה כקריאת יכוין

: שעברה משבת הרוח תוספת

 את־הארץ אתן לזחנך ויאמר אל־אברם יהוה וירא ז
 יי י גל ואי׳ ♦י אליו הנראה ליהוה מזבח שם רבן הזאת

יתמןמךבחאקדםןיךאהגל ובנא הדא ארעא :ת אתן לבנך .ואמר ׳לאבדם

ליה
רש״י

אהלן: משם. ויעתק )ח( בשורתא״י: ועל הזרע בשורת על ויבףטםמזבח. >ז(
 מקדם



ליוט לך
 רם לבית־־אל מפןךם ההרה חרעתקס&ם ליה:

ךבן-עמ'מזבח דם(מך מים/העי בית־־אל אהלות

 לבית ממתח לטודא מתמן ואסתלק ן ה1.יה 0^3 הקרא

 מדבחא תמן ובנא ממדנחא ועי ממעךבא אל בית למשכניה ופרסיה אל

 ונשוע הלוך ם בך א רפיע ט בת־מאדיי: וצלי יי קדם

 רעב ויהי י :לדרומא ונטיל אזיל אביס ונטל £ : הנגבה
 הרעב בי־כבד לגור מצרימה אבדם וירד בארץ
 א*י תמן לאתותבא למצרים אבדם ונתת בארעא כפנא _והוה ז בארץ

:בארעא בפנא תקיף

י ש" ר
 שנאמר־ הוא במערבו אל בית נמצאת אל בית של במזרחה אל. לבית מקדם

 שלו את ואח״כ אשתו אהל את נטה בתחלה כתיב אהלה אהלו. :מיס אל בית
 והספלצ עק עון על שם להכשל בניו שעתידין נתנבא מזבח. שם ויבן :ב״ר
 משם ונוסע יותר או חדש כאן יושב לפרקים ונפרע. הלוך )ט( : עליהם שם

 לצד והיא א״י של לדרומה ללכת הנגבה מסעיו יכל אחר במקום אהלו וטעה
 בישעיה( כ״פ ישראל איץ וסוף העולם באמצע היתה ירושלים )פירוש ירושלים

 : בבר״ר נחלתו. שהיא המיריה הר א״י של בדרומה שנטלו יהודה של בחלקו שהיא
 של. דבריו ,אחר יהרהר אם לנסותו לבדה הארץ באותה בארץ. רעב )י(

: ממנה לצאת משיאו ועכשיו כנען ארן אל ללכת לו שאמר הקב״ה

ש.א ישל״ה נביאים
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 בגלאי אייתי מן :,.קשתי נדף ככןש חרבו כעפר יתן ירד

 מסר^קדמרהי לאתריה קימה בקשוט צדיקי^א בחיר אברהם ממדינהא
 בקשא חרביה קדם קטילין כעפרא .רמא תבר תקיפין ומלבין עממין

 ל^ בךגליר אקח שלום .יעבור ;רדפם ב :.קשתיה ^קדם ךדפימן
יבא רש״י

 עושה: שהיה צדק. ממזרח: שהיא מארס להביאו אברהם את העיר. מי )א(
 : וחילוחיהן מלכים ד׳ לפניו יתן לפניו. יתן : הלך אפר בכל .לרגלו יקראהו

 לפני־ היו נדף. כקש : חרבו לפני כעפר הרוגים יתן. : עליהם מושל ירד.
 קידס בא 'לא אשי דרך :אירה• בעברו נכשל לא שילוב. יעבור קשסי:)ב(

לק



פט שני ליוט לך

 מי"״פעל ג לאעלת: ברגלוהי אורח חילת שרם עדא רדפינון ז יבוא
 ואת־אחרדם רא&ון יהוה אד מראש הדרות קיא ועשה

 ץ אנא מלקדמץ דריא וסדר ועכיד אמר _קים אלץ אמי מן : אד־הוא
 : אלהא לית מני בר אינון תלי ערמ״א ,ערט אף מבראשית ע;מא ברית

ראתיץ: ת..יהי ות<ו? ייםיא. יאו י
:חיתון ןתקרבון תיעון ארעא ךבסיפי וידחרון גגוותא חזו

רש״י
מראש. הדורות קורא :שהוא מי זאת לו ועשה. פעל מי )ג( :ברגליו לכן
 בניס עמכס אף אחרונים. ואת :לעזור ראשון. ה׳ אני : הראשין אדם ז:

:ענומ״ז עובדי איים. )ד( : אתכם ואעזור אהיה אחרונים

ג׳ משלי כתובים

 חשדאושכלא ;ותשכח ןאדם אלוהים בעיני ב1ט ושכל ומצא;הן א

אל־־יהוה בטה ב :אנשא בני וקדם אלהא קדם וטיבותא
 ועל לבך בלה מן באלהא כביר :אל־תשען ואל״בינתף בכל״לבף

 ן_ישר *והוא .דעהו בכל-דרכיף ג :לא?תסתמיך דלבך ביונתא
 אל"״תהי ד :שמלך יתרץ ןהוא דעהו אורחותך בכל : ארחתיף

באפך חכים תהי לא : מרע וסור את־יהוה יךא־ בעיניך הכם

: בישתא מן וסטא אלהא מן דחל

רש״י

 בעיניך. חכם תהי אל )ד( :רב לך לקנות מעותיך ופזר ה? אל בטח )כ(
:מיכיחך בדברי מואס להיות

ג פרק שבת משנה

 לא ובעצים בגפת תבשיל עליה נותנין ובגבבא בקש שהסיקוה כירה א
 אבל חמין אומרים* שמאי בית האפית* את עד*ש;תן או שערוף. עד יתן

לא
ברטנירא

 : הקדרות שתי תחת עוברת והאש קדרות שתי שפיתת כדי בארץ יי עש מקים כירה. א ג פרק
 שכת מערב הבשיל. עליה נוהגים : השדה מן שגיבבין כקש דקים עצים נגככא.

 מע״ש יתן. לא : שמנן שהוציאו לאחר ושומשמין זיתים של פשילת בגפת. : בשבת שס להשהיתי
 * האפר. את שיתן עד או :הכירה מן ויוציאם הנחלים שיגרוף. עד ־. בשבת שס להשהותה כדי
ידוקא בשילו למהר עדי בשבת בנחלים יחתה שמא גזירה ועעמא ילצננס לכסיתם גחלים גבי על

בתבשיל■



שני ליום לך
 גומלין אומרים שמאי בית ותבשיל. חמין אומרים הלל ובית תבשיל. א4ל

 ^הס-קוהר תנור ב :מהדרין אף אומרים הלל ובית מהדרין. ל^ אבל

 בקש שהסיקוהו בפח גביו. מעל בין מתוכו בין ל^יתן ובגבבא. בקש
 אין ג : כתנור הוא * הרי ובעצים בגפת ככי_רים, הוא קרי7 ובגבבא.

 בסודרים. _יפקיענה ולא שתתגלגל. בשביל המיחם בצד ביצה גותגין
 שתצלה: בשביל דרכים. ובאבק בחול* _יממיננה \לא מתיר.7 יוסי ורבי

 של אמה לתוך צונן של סלון והביאו מבריא. אגש* שעשו מעשה ד
 אכורין בשבת. שהוחמר כחמץ בשבת. אם 7חכמים. * להם 7אמרו המין.

 אסורין טוב. ביום שהוחמו כחמץ טוב ביום ןאם ברח;צה^בשתיה.

ברחיצת
ברטנורא

 יהתה שמח דגזרינן הוא לו ויפה ומצטמק צרכו כל בפיל לו אפ או צרכו כל בישל שלא >תבשיל
 אף כירה נבי על להשהותו מותר לו ורע ומצטמק צרכו כל שבשיל או כלל בשיל שלא תבשיל אבל

 שבשיל תבשיל וכן ממנו דעתו והסית הואיל יחתה שמא חיישינן ולא וקטימה גרופה שאינה פי על
 שהרי כלל בשיל שלא כתבשיל הכל נעשה השמשית לבין סמיך חי אבר בתוכי והשליך צרכו -כל

 לבשילי צריכי דלא שגרף לאחר כירה גבי על נותנין חמין. מים בש״א :ממני דעתו הסיח
 שלא עד הגחלים כל לגרוף שא׳א שגרף אע״פ תבשיל. לא אשל : יחתה שמא למיגור יליכא
 חמק אפילו וכו׳. נוטלין בש״א : בבשוליה ליה דניחא מאחר לחתוי ואתי אחד ניצין פס ישאר

 כמבשל דמחזי מחזירק אין פנטלן לאחר האפר את ושנתן גרופה כירה גבי על להשהות דשרינן
 אלא להחזיר ב״ה שרי ולא שנשלן. לאחר להחזיר יטלין תבשיל בין חמק בין א ובה" :בשבח
 אסיר אחר דבר גבי על או בקרקע שהניחן לאחר אבל אחר דבר גב* על הניתך שלא בידו בעידן

 למשה ורחב למעלה שצר מתיך תנור. ב : בשבת לכתאלה כמשמין דהוי לב״ה אפילי להחזירן
 משיח אינו דלעולס יחתה שמא חיישינן זבגבבא בקש הסיקוהו ואפילו מכירה שפי לתיט חימז נקלט
 כיחבו שארכו אלא ככירה עשוי כיפת. : דופנו אצל לסמיך גביו. מעל בין :ממני דעתי

 שהכירה הכירה מהבל רב והבלו תחתיה עוברת והאש אחת קדרה שפיתת מקים אלא בו ואין
 מהבל ופחית אחת קדירה זיעור אלא פתוחה אין והכיפח קדירות שתי שיעור מלמעלה פתיחה
 המיס בו שמחממים נחישת של קימקוס השיחם. בצד ביצה : בשבת ניתנין. אין ג • התמר

 יפקיטנה ולא : מעירבת כלומר מגילגלת שתהא עד קצת שתצלה שתתגלגל. :האש גבי על
 תילדית אשו המה תילדות דנזרינן בי שתצלה כדי בחמה שהוחם סידר על ישברנה לא בסודרין.

 יוסי: כרבי הלכה ואין האור תילדית אשי חמה תולדות גזרינן לא דסבר מתיר. ור״י :האור
 אשי חל דגזר ר״י שרי לא ובהא החמה מכח שהוחמו דרכים. ובאבק בחול יטטיננה ילא
 ר׳יי גזר א״נ הול לי מה רמץ לי מה למימר אתי השמנה דרך ותרווייהו הואיל ימן
 יהוי הדביק עפר לאזיזי ואתי הצורך ככל עקיר חיל שם יהא לא שמא ממקימו עפר יזיז שמא

 טבריה בהמי משוקע צנור אותו והיה לתוכו המיס שממשיכין צניר פילון, ד ג דחורש תילדה
 שנתחמם פלין באיתי מתחממין בתיכו ימשכין ציננין המיס וכשהיו החמים המיס אותם מכח ימתחמס

 בשבת שהוחמו חמק כדק דינם בשבת צנור באיתי שנמשכו שהמים חכמים ואמרו טבריה. חמי בתוך
 כדין דינם בי״ט בו שעוברין והמים בשתיה אף ואסירים קטן אבר אפילו בהן לרחיץ שאסיריס

 ומותרים ורגליי ידיו בהן לרחיץ מותר אבל הגיף כל בהן לרחין שאסורים ט״ט שהיחמי חמין
 מיס בביס פירשו טוליא*. :הסילק את ישברו טבריה אנשי בהן וחזרו כחכמים והלכה בשתיה

 וניתנים לו מהיבר מבחין דופנו אצל קטן קביל בית ט שיש כלי והוא מבחין יגתלים מבפנים
 שברבילו המים מ; שיתק ייס מבעוד הגחלים הן גרפוהו ואס הגדיל בקטלי והמיס גחלים שם

 וזיס ס~..ר, משמר אלא הבל מיסיף שאינו לפי כלי מהמת קצת שהיחמו יאע״פ בשבת הגדול
 "4יה למפלה המיס ומשימין שולים שתי לו שיש כחשת כלי הוא אנטיכי. : יצטננו שלא שבהם



ע שני ליום לף
 אגטיכי בשבת. הימנו שותץ הגרוף מוליאר בשתיה. ומתרץ בךחיצה

 לתוכו \תן שפנהוילא המהם ה : כמנה שותץ *אין שגרופה י פי על אף
 להפשירן. כדי הכום אחלתוך לתוכו הוא נותן אבל שיחמו. בשבילי צונן.

 נותן אבל תבלין. *לתוכן ןתן לא מרותחין* שהעבירן והקדרה האלפס*
 נותן הוא לכל אומר קתודה רבי התמחוי. לתוך* הקערה.'או לתוך הוא*
 לקבל הנר תחת כלי 7גותנין אין וציר:ידחומץ בו שיש *מדבר חוץ

 שאינו לפי ממנו נאותין מתר.'ואץ יום נתנו'מבעוד \אם השמן. את בו

 בל אומר שמעין רבי ישן. *לא אבל חדש נר מטלטלין המוכן. מן
 דנר תחת *כלי נותנין בשבת. הדולק הגר 7מן *חוץ מטלטלץ. תרות

:מכבה שהוא מפני מים לתוכו ןתן ולא ניצוצות. לקבל

ברטנורא
 המיס מע״ש הגחלים שגרף ואע״פ הרבה נשאר חומי השולים שתי בין למטת שהאש ומתוך השולים שתי בין למטה

 גבי על אותו שמשימין נחושת של הטיחם.קומקום ה בשבת: מהם שיחין אין לפיכך בשבת בו מתחממים
 לחובי. יוזן לא : חמין מיס בתוכו ויש הכירה מעל שפינהו. :שבתוכי המיס לחמס האש
 אבל בשבת: כמבשל ליה דהוה המיחם בתוך שנשארו החמים המיס מן שיתחממו כדי מועטים. מיס

 שני כלי שהוא ואע״פ הבום. לתוך או : פישרין הכל שישיבו עד מרובים מיס לתוכו. נותן
 ולקמן מבשל שני דכלי תנא דהאי ליה דסבירא לא שיחמו כדי מיעטיס אבל מותר להפשירן דוקא
 שהעבירן. מכשל: אינו שני דכלי והלכה מבשל איני שני דכלי דמשמע הקערה ך לת הוא נותן אבל ■חנינן

 ראשין דכלי משתחשך הבלין. לתיכן יתן לא : השמשות בין שבת ערב מרותחין האור מן
 תמחוי. : מבשל איני שני דכלי הקערה. לתוך היא ניתן אבל :מבשל שרותח זמן כל

 אפי׳ ניתן. הוא לבל : לקערות מערה ומשס לתוכו האלפס כל שמערה גדולה קערה כמין
 התבלין מבשלין שהס דגיס ממליחת הטטף ציר. או חומץ נו שיש מדבר חוץ : ראשון לכלי
 האיר מן שהעבירו לאחר אפילו ראשון בכלי ליתן ליה דאסיר הוא תבלין ודיקא כר״י הלכה ואין
 אפילו מלח לתת מותר לפיכך בלבד האור ע״ג אלא בשלה לא ראשון בכלי אפילו מלח אבל

 את בו לקבל הגר החת בלי : בשבת נוהנין. אין * :האור מן שהעבירו לאחר ראשין בכלי
 במקיס כלי להישיב כלומר מהיכני כלי לבטל ואסור היא מוקצה דשמן משום המטפטף השמן.

 משיפיל זה וכלי למלאכה ודמי בטיט ומחברו מקום לו כקיבע ליה דהוי משס ליטלו עוד יוכל שלא
 בשבת: הנר מן המטפטף השמן מן נהנין אין ניאותין. אץ : לטלטלו ואסיר הוא מוקצה השמן בי

וחזי מאים שאינו חיש. נר מטלטלין : להדלקה היקצה שכבר המוכן. מן שאינו ׳לפי
בעיד הדולק. הנר מן חוץ :הוא מיאוס מחמת דמוקצהו ישן. לא אבל :ביה לאשתמישי

 איסור מחמת מוקצה ולא מיאיס מהמת מוקצה לר״ש ליה ילית יכבה שמא גזירה אסור דולק שהוא
אף שבת ללילי שהדליקוהו שנר הדולק הנר מן חוץ הנרות כל לטלטל שמתיר כר״ש הלכה ואין
אבל יומא לכילי אתקצי השמשות לבין דאתקצי דמגו שבת אותי כל לטלטלו אסיר שכבה פ* על

 : ר״ש ביה דמודה כ־ס חסרון מחמת מוקצה אלא לשבת מוקצה שאין כמותו הלכה נרות בשאר
 מה ידלק שלא כדי הנר מן הניטפית שלהבת של נציצית לקבל בשבת הנר. תרת כלי נותנים
 לפילי מים. לתוכו יהן ולא : בהכי מהיכנו מכיטל הכלי ואין ממש בהם אין דנציצית שתחתיו

הלכך וחייב מכבה הוה גיוגא האי כי עביד היה אי ובשבת שבת אטו ע״ש דגזרינן שבת מערב

:אסיר בע״ש



שני ליום לך
ע־מ מ״א רף שנת הלכה

 למיסק דבעי יהודה מדךב משתמיט קא הוה .וירא רבי
 'מבבל העולה כל .יהודה י רב דאמר /ישראל לארעא

 .יהיו, ושטה יובאו בבלה שנאמר בעשה ע^בר ישיאל לארץ
 אשכחיה אזל ואפק ׳ ואיתי מלתא מגיה ואשמע איזיל אמר

 הביאו נתר לי הביאי לשמעיה ליה ומאמר באני בי דמאי
 דבי ממיא ואשתו ואפיקו׳הבלא פומץבו פתחו ליימסי־ק

 די. זה דבר לשמוע אלא באתי ׳ לא אלמלא י אטד י באני
 דברים לן קא'משמע מסרק והביאו הביאו/נתר בשלמא

 ואפיקר פומייכו פתחו הקרש. בלשון לאומרם מתר היל של
 אלא הבלא מפיק הכלא שמואל דאמר בךשמואל נטי הכלא
 שתה ולא אבל דתניא מעליותא מאי באני דבי ׳ מיא אשתו

 ארבע הלך ולא אכל חולי"מעים' וזהו/תחלת ךם' אכילתו
 לנקביו הנצך־ ריח/־ע.' תחלת וזהו מדקבת אכילתו אמות
 תחלתךיח וזהו אפ־ו גבי על שהסיקוהו' לתנור דומה ואכל

 שהס־קוהו לתנור דומה מהן שתה ולא בחמין רחץ זוהמא.
 בצונן נשתטף ולא בחמין רחץ הסיקיהו'מבפנים. ולא מבחוץ
'רחץ 'לצונן. הכניסוהו ולא' לאור שהכניסוהו לברזל דומה

י :'הבית גבי יעל למים דומה סך 'ולאי י'
רש״י

 דישראל לארעא למיסק זירת רבי בעי דהוה משום לו ליראות ירא היה משתמיט.
 יובאו בבלה : מלילך עליו עדר פן וירא ליה סבירא לא יהודה ורב

 כתיב שרת בכלי קרא האי לך אמר זירא ור׳ וגו/ פקדי יום עד יהיו ושמה
 הקידש: בלשון להו וקאמר ראשי את לחוף נתר. לי הביאו : בכתובות כדאמרינן

 זיעה: של הבל ויוציא הגיף לתוך המרתן בית הבל ויכנס פומייכו. פתחו
 בבית לאומרם. מותר :לרחיצה אלא הוחמו לא ואפילו חמין מים מן ואשתו
 :דזיעה הבלא. מפיק : הפה דרך הנכנס דמרחץ הבלא. :בלה"ק ואפילו המרתן

 :זבל לעשות מתעכלת אינה מרקבת. : שישן קודם אמות. ארבע הלך ולא
 הסיקוהו ולא :תמיד בזיעה מזוהם גופו כל זוהמא. ריח : הפה ריח רע. ריח

 אח מחזיקין שהן לצונן. הכניסוהו ולא :כלום בו לאפית מועיל שאינו מבפנים.
:לתוכו נכנסים שאינם וצרדיו שוליו על .חבית גבי על למים : הברזל



יוטה דאשיהמו יומא בההוא

עא שני ליום לך
ל'ב ע״ח דף לך זהר

כתיב לא דהא הזי תא אלעזר רבי אפר \י. אליו דבר באשר אברם וילך
 לף לך אמר דאת במא הלך אלא .יי אליו ךבר באשי* אבך*ם* .ויצא

 *בשדים'ללכת מאור אתם ךכתיב*_חצאו עבדו בקדמיתא ןציאה דהא
 אלו דבי באשר* חצא. כתיב ולא .וילך כתיב *והשתא כנען א*צה*

 בגין עטיה דאתחבר לוט *אתו *וילך הבטחות. בכרהו* ליה דאבטח יי*
 אלעזך רבי אפר האי. בולי אוליף לא דא בל ועם מעובדוי למילף*

 לטיהך בגין הוא בריך דקךשא ארחוי דאולפי צדי״קייא אינון ז^אין
 דינא י למיהב נש בר דזטץ דדינא יומא מההוא מניה ורדחלא בהו

 .יחתום *אדם בל4 מד וא_מר פתח* הוא. בדיך לקדשא וחושבנא*

הזי תא ע״א( אבל אוקפוה. קרא האי מעשהו. אנשי בל לדעת

יוטא ההוא מעלמא. לאפקא נש

7

 רשו אתקהיב כדין פניה ראתפרשא בעייא אתבר/נפשא ךגופא
 שלטא דגופא בזפנא למחטי *רשו *ליה הוה דלא' מה למחטי נש לבר

 יופיי וחשבי שריחן; עליה'תלת .קיןמי וכדין בורייה י /!ל ו_קאים
 בפומיה. בהא* ךי*על1והוא'א עלמא בהא" דעבד מה וכל וחובוי

 :חדרם אדם בר בי_ד דכתיב הוא הדא בידיה עליה התש הוא ולבתר
 קדמאי יעל עלמא בהאי( )י״א* בההוא ליה רמידן התימין כלהו ובידיה

 דכתיב הוא הדא מג;יהו חד אתנש" לא עתיקי ועל חדתי על בתראי יעל
 בגופא עלמא *בהא* רעבד עובדין איגון \כל מעשהו אנשי בל לדעת

הזי תא מעלפא. יפוק לא עד ורוחא בגופא חושבנא ;היב* נפי הכי ורוח
 /ו4עלמא בהאי ^הא^אקשיקדל פקא5ל דבעי בשעתא אפילו דחייבא כפה
 בהאי^ דיליף גש בר* הוא ^יץבא.ה *קדל* אקשי”נמ\\?למא הכי

׳,^ * :בהו לטיהך בגין הוא בריך דקדשא ארחוי עלמא

 ירסן פסוקה הלכה

רמ״ו סי׳ י״ד ש״ע
 ןד השנת כפי צדקה לתן ^שה מצות *

 במצות בה נצטוינו פעמים וכמל
 ממנו עיניו במעלים תע.שה לא וי^

 תקפוץ ולאי לבבך את חאמץ לא ^נאמר
 נקרא ממנו עיניו המעלים וכל יךךז את

 .יש ומאוד זרה עבורה עובד וכאלו בליעל
 שפיכות לידי 'שיבא אפשר כי בה ליזהי
 לו יהן לא אם המבקש העגי ־שימות ■דמים

 לעולם ־ :זו גם איש דנחום כעובדא ■מיד
אין'

, י/>/י

ט״ד סי׳ חסידים מססר

 השכינה פני מקבלות איק כתות ארבע
 מכפרי כת חנפים י כת שקרים כת

 מפורשים וקלן ליצנים הרלכת לשון
 לא עקרים דובר שקרים כת בכתובים.

 כשבא אחאב במלחמת וגם עיני לנגד ןכון
 בא אליהם .יצא אם הנביאים אל ושאל
 אצא ויאט־• ה׳ לפני. נבות של רוחו

 צא ויאמר נביאיו בפייכל שקר רוח והייתי
כי חנפים ממחיצתי. צא חכמים ודרשו

לא



ליום לך
 דברךעזולא הצדקה מן מעני אדם אץ
 וה;ה שנאמר 'ןךה על מתגלגל הזק ולא

 על הןרחם כל נ : שלום הצדקה מעשה'
 :עליו מרחם הוא ברוך הקדוש העמים

 הקשות הגזירות את דוחה הצדקה יי'
:לצרפית שאי״רע כמו ממות תציל וברעב

מם! ;בא. חנף לפניו לא
ךשי חפץ אל לאשנא

 הרע שוץ
לא אהה

הוללים ןרדצבו לא ליצנים במחיצתך.

 של בננות מספר הרע לשון העולם. את
הדיוט משל וגם אמת דבר אפילו חבירו

 הפיר ולא בה חשוד היה שלאי בחרפות חרפו או חבירו על רע שם שתוציא
 עותר אשר את לתקן כולזי שאינו מפני מתל§ר עונו אין גלהו וזה מעולם ז

: שומע ןחםדף פן שלמה שאמר וזהו חבירו חרפת להחזיר יכול ואינו

תורה שלישי יום
 בר להשאיר בץ דשש יאשונה הה דמילוי ה בנגד שחם אלי פסוקים חמשה בקריאת ין ־:

שעברה. משבת *•* נפש תוספת

 אל• ויאמר מצרימה לבוא הקריב כאשר ויהי יא
:את אשהייפת־מראה כי העתי הנההא אשתו עלי

 איי ;־ענא ?׳?ן' יא אתת־ה לש~' ריא? למצרים לטיעל קר״ב כד ■הוה

 המצרים אתך ־;יראו כי ודרה יב ♦ את חיזן שפייית אתתא
 אלי יה• :?מ ו^תך אתי ודתו' זאת אשתו ואמרו

 יקימון: חתיך יתי ויקטלון דא אתתיה ויימרון מצראי יתיך חזון י

 תה;וח בעבורך ייטב־־לי למען אחתיאת אמרי־נא ע

 ותתרחב בדילך לי דייטב בדיל את ארזתי כען אמךי :בגללך נפשי

 ויראו מצרימה אכרם ךהי?כוא יד שני :ב^כי נכש•
 אביט על בד :^ה מאד הוא כיץפה את־האזמה המצרים

למצרים
רש״י

 שבשניהם נניעית מתיך בה הניר לא עכשיו עד מ״א ידעתי. נא הנה )יא(
 מתבזה אדם הדרך טורח בעיי העולם מנהג ד״א מעבה ע״י בה הניר ועכשיו

 על לראי שיש השעה הניע נא הנה מקרא של ופשוטו ביופיה. עמדה וזאת
 אנשים בין באיס אנו ועכשיו את מראה יפת ני רבים ימיס זה ידעתי יפיך

 )בראשית לי ודומה יפה. באשה הורגלו ולא נושים של אחיהם ומנוערים בחירים
 מתנות: לי יתנו בעבורך. לי ייטב למען )יג( :גא סירו אדוני גא הנה יע(

 למד■ אלא מצרימה כבואם לומר לו היה מצרימה. אכרם כבוא ויהי )יד(
 שהטמין



עב שלישי ליום לך
 ויראו טו :לחדא היא שפירא ארי אתתא מצראי״ית וחזו למצרים
 ותקדו אל"־פרעה אתה ויהללו פרעת שרי אתה

לפרעה יתה ושבחו פרעה רברבי קתה וחזר :פרעה בית ראשה

:פרעה לבית אתתא ואדברת

רש״י
 ויהללו )טו( :אותת וראו פתחו המכס את שתבעו וע״י בתיבה אותה שהטמין

: למלך זו הגונה לומר ביניהם הללוה פרעה. אל אותה

מא ישעיה נביאים

 ןסעדון חבריה :ת גבר :חזק י^מר ולאחיו .יעזרו את־רעהו איש א

 מחליק צרף—את חרש ויח^ק ב :תקיף יימר ולאחוהי
 במסמרים רחזקהו הוא טוב לדבק אמר פעם את־הולם פטיש

 מחי .קנאה עם נגרא דמתקיף בערבדיהון יבהתון הלא :.ימלט לא
 ליה ומתקיף הוא תקין ךבקא על אמר זמנא בקורנסא ךמטפח בפטישא.עם

 בחרתיך אשר :עקב _עבדי .ישראל ואתה ג :תיטלי .דלא במסמרין
 זרעיה רך דאתרעיתי .יעקב עבדי .ישראל ואת ז אהבי אברהם ע זך

 ומאציליה הארץ מקצות החזקתיך אשר ד :רחימי דאברהם
 :מאסתיך ולא בחרתיך עבדי־־אתה לך .ואמר קראתיך
 את עבדי לך ואמרית בחרתך וממלבותא ארעא מזרעית דקריבתך

 אניאל־תישתע בי־עמך האל־תירא ארחקינך: .ולא בך אתרעיתי
 :צדקי ממין אף״תמכתיך אף־עורתיך אמצתיך אלהיך כי״אני

יאף אתקפיגך אלדך אנא ארי תתבר לא ממרי בסעדך ארי תחתל לא

:מושטי בימיי אהדינד את אסעדינך
רפאות ג• 1 1 ־ ־ -ו זי

רש״י
 נסך הרש. ויחזק )ב( : אלהיהס להס יעמדו אולי למלחמה חזק. יאמר )א(

 הולם את : בפטיש באחרונה מחליק. :בזהב המרקע צורף. את : הפסל
 לאותן הוא. טוב לדבק אומר : ראשונה פעס להולמה המתחיל הוא פעם
 שלא ימוט. לא :ברזל עששית בה ולחבר לחזק טובה בקרקע חופרין שהיו
 שבהן הגדולים מן ומאציליה. : כוכבים העובדי משאר הארץ. )ד(מקצות : ימיט

להיות לכך ימס אל תשתע. אל )ה( ישראל: בכורי בני לחלקי קראתיך.

רפאות ז כשעוה _



שלישי ליום לך
ג משלי כתובים

 הכונשךך תהו.י אסעתא :לעצמותיך ושקוי לשלף תהי רפאות א
 כל־ ומראיטית מהונך ה1אתץה כבד כ :לגךטיך ותהגא

 תמלאו נ בלהוןעללתך: ומריע ממונך טן לאלהיך .;קר : תבואחך
 שבענא אוצרך ומתמלץ .יפיצו: יקביך ותירוש שבע אסמיך

 ואל־תקץ אל־תמאם בני .יהוה מוסר י :נשפען חמרא ומעצרתך
 :במכטנותיה הטריק ולא תסלא לא דאלהא מרדותא ברי : בתוכחתו

 ךלמן מטול :.ירצה את־בן וכאב יוכיח אשר־יאהביהוה את כי י

:הלב?י דרי' אבא וחיך ל-ה י־דיה ליהנאלהא דרחים

רש״י
 ומראשית )ב( : הוההמוח ושקרי. :לטבורך לשרך. התורה: רפאותתהי. >א(
 היסוריס יהיו תמאס אל )ד( : באוצרוחיך אסמיך. )ג( :ומעשרות תרומות אלו

:המכה חתר ירצהו ירצה. )ה( :עליך חביבי!

ג׳ פרק יבמות משגה

 את הנשואים ומתו אחיות. שתי נשואים מהן שמם אחין. ארבעה
 ובנסו קדמו ואם מתעמות. 'ולא חולצות אלו י הרי האחיות.

 אומךים הלל ובית יקימו אומרים שמאי בית אומר אליעזר רבי יוציאו.
 ומתר בה אסור ערוה. אסור אהד על אסורה מהן 'אחת היתה ב :יוציאו

 ךא חורצת קדושה ואסור מצוה אסור בשתיהן. אסור והשני באחותה.
 אסורה והשניה עדויה. אסור זה על אסורה מהן אחת ך\תה :'ג מתעמת

 לזה; מתרת * לזה .והאסורה לזה. מתרת לזה האסורה עטה. זהיאס^ר על
'מתעמת: או או'חולצת 'יבמתה כשהיא אחותה שאמרו. היא וזו

ברטנורא
 קמא ולהאי להאי זקוקין דתרווייהו דכיון מחיבמות. ולא לצות ח אחין ארבעת א ג פרק

יוציאו. וב״ה יקיימו אומרים ב״ש :כאשתו דהויא זקוקתו באחות פגע דמייבס
 מהמקומות זחו לקילא וב״ה לחומרא ב״ש דבכ־׳מ יקיימו ובה״א יוציאו בש״א לה מפכינן נש״ס

 כלומר משנה אינה ב״ה כמקים ב״ש בעלמא אמרינן והכי ב״ה ומחומרי ב״ש מקולי הידועים
 במקום עומדים ב״ש עתה וימצאו להקל שדרכן הוא וב״ה מקלין ב״ש במשנה דאשכהן היכא כל

 ב״ש מקיילי שהם הידועית מהמשניות היא א*כ אלא להפכה וצריך היא ומשבשתא משנה אינה כ*ה
 איסור * : ה"ב ימרזימרי ש״ב לייתמ ר״א ב:ם הל מני עדיזת ובמסכת הלל. בית •ומחימרי
 רמיא **לא דערוה היא זקוקתו אחות דלאו כאחותה. ומותר חמותו: ואם חמותו כגון ערוה.

 היא זקיקתו דאחית באחותה אסור הילכך מדאורייתא קמיה רמיא מציה. איסיל : ליבומי קמיה
 עמה כשניפלת בעלה אחי אשת יבמתה כשהיא ערוה של אחיתה יבמתה. כשהיא אחותה ל



גע שלישי יום לך
 אשה או ובתה. אשה או אחיות. שתי גשואץ מהן שנים אחים. שלשח 1

 ורבי מתיבמות. ולא חולצות אלו הרי *בנה. ובת אשה או בתה. ובת
 אסוריבה * ערוה. אסור עליו* אסורה מהן אחת היתה שטעון^פומר.

 מתיבמת: ולא חולצת קדוישה. מצוהאו׳אסור אסור באחותה^ ומתר
 אחד מת* מופנה. ואחד* *אחיות שתי נשואים מהם שנןם אחים ה*'שלשה*

 בית השני. אחיו מת בך מאמר.<אחר מופנה בה ועשה אחיות מבעלי

 הלל ובית אשה. אחות משום תצא והלה עמו. אשתו אומרים שמאי
 היא זו בחליצה. אחיו ואשת ובחליצה. בגט אשתו את מוציא אומרים
 אחים וישלשה אחיו: אשת על לו א^תו.*ואוי על לו אוי שאמרו

 מבעלי אחד מת נכרית• נשוי ואחד אחיות. שתי נשואין מהם שמם
 אחות *משום יוצאה הראשונה *ומת. אשתו את נכרית נשוי ויכנס אחיות.
 ולא חולצת' נכרית ומת. מאמר בה עשה צרתה. משום'ושמה אשה.

 נשוי ואחיד אחיות. שתי נשואים מהם אחים\שמם שלשה מתיבמת.

 ומת אשתו את 'אחיות מבעלי אחדי .וכנס נכרית' הנשוי מתי נכרית.

 בה עשה צרתה. משום ושניה אשה. אחות משום יוצאה הראשונה
 מהם שמם אחים. שלשה ז :מתיבמת ולא חולצת 'נכרית ומת. מאמר

 .וכנס אחיות. מבעלי אהד מת נכרית. נשוי ואחד אחיות.7 שתי נשואים

 'נשוי מת בך ואחר שני. של אשתו ומתה אשיתו. את נכרית נשוי
 אחת. שעה עליו ונאסרה הואיל עולמית עליו אסורה זו נכרית.'הרי

 נך־ש נכרית. נשוי אחיות.'ואיחד שתי /שואץ שמס^מהן אחים. שלשה

 ומת. המגרש וכנסה נכרית. נשוי ומת .אשת! את אחיות מבעלי אחד
 שהיו וכלן ח מתרותן צרותיהן נתגרשו. או שמתו'. י וכלן שאמרו היא?זו

'בהן
כרטנורא

 ור״ש ד :קמיה רמיא לא שמרוה היא זקזקתז אחות דלאו טתיבמת. או חולצת או : ליביס
 לזו זו צרות שנפשי כשמה לצרור תקח לא אחותה אל ואשה דכתיב דר״ש סממא פוטר.

 : כר״ש הלכה ואין בזו ולא בזו לא לקוחין לך יהא לא ליבום לו זקוקות ששתיהן הנא כנין
 חשיבה היא מאמר בעלת ,שמא בית דקסברי עטו. אשתו : אשה בלא מופנה. ואחר ה

 החליצה מן אף תצא. והלה :זקוקהו אחות משוס מתסרא לא לאח״כ אחותה וכשנפלה ־ככניסה
 אחות משוס אוסרתה וזו ככנוסה לשדיה מאמר אלים דלא אתאשתובנט. מוציא אשה: אחות משוס

 חליצה וצריכה גס בלא קדושיה פקפי ולא במקצת קדושין דהוי המאמר מפני גט וצריכה זקוקה
 גיטא לה יהיב וברישא לזיקתו חליצה וצריכה היא זקוקתו מדיין גמורין קדושין מאמר הוי ולח דהואיל

 ולא חולצת נכרית . לזו ולא לזו לא קרובה. שאינה נכרית. ו 5 הלכה וכן לה חלין והדר
 ת צ־ לה דהוה מיבמה לא יבומי חלצה מחלץ נכרית ומת. מאמר בה משה דלא אע״ג ה״ה מתיבמת,

 יהס־לי גמור קנין קונה מאמר דאמרי שמאי מדבית לאפיקי מאמר דקתני והאי בזיקה אשת אחות
 מאחיו כשנפלה ראשונה בנפילה אחת. שעה ץ : חליצה דצריכה לן משמע קא תבעי נא נמי לחליצה

 לאאהפרש הנכרית וצרת בניס. אחשישלי כחשת עליו אסורה זאת והיתת קיימת אשתו היתה שאז הראשון
 גירושי אי ספק קדושי לאחיו בהס שהיו עריות ט״ו וכולן. ח• מתיבמת ולא דחזלצת ומסתברא דינה

ספק

יוד



שלישי ליום לך
 מתיבמרת♦ ולא חולצות צרות אלו הרי בספק; גרושין או קדושין. בהן

 זהו לה. קרוב7* ספק לו. ספק^קרוב *קדושין. לה זרק קדושין ספק כיצד
 עליו י.ש עדים. עליו ואין ;דו. בכתב* כתב /רושין ספק קדושין. ספק

 גרושץ: ספק זהו 7אחד. ער* אלא בו ואין זמן* בו .?ש זמן. בו ואין עדים

 השני בה ועשה מהן אחד ומת נכריות. שלש* אחים^נשואין שלשה ט

 מהם אחד ומת שנאמר מתיבמות. ולא חולצות אלו הרי* ומת. מאמרי
 יבמין. ישני זקת שעליה ולא אחד.* יבם שעליה'ז_קת עליה. ןבמה;בא

 נשואים אחים שני לשנ;ה. שירצה./וחולץ לאיזו7 מעם אומר שטעון רבי

 זו הרי שני. של אשתו מתה כך ואחר מהם.* *אחד* ומת אחיות. לשתי
 שקדשז שקים י :אחת שעה עליו 'ונאסרה הואיל עולמית. עליו אסורה'

 של ת.י$ לזה זה* של את החליפו לחיפה כניסתן ובשעת נשים. שתי
 אשת משום אחים היו ואם אשת'איש. משום חייבים אלו הרי לזה. זה

 משום נדות היו ואם אחותה. אל אשה משום אחיות היו ואם 7אח.

 קטנות היו ואם הן. מעברות שמא חדשים. שלשה אותן נךה.'ומפרישי*ן
מן נפסלו כוהנות היו ואם מ;ד. אותן מחזירין י לילד. ראויות שאינן

:התרומה

ברטנורא
 קרוב ספק :היא ערוה צרת לאו דדלמא כלום בלא מפנורא ולא חולצת. :ערוה צרת ספק דהוי ספק
 בד׳ ספק אמותיו בד׳ ספק וזרקו פס לו קונות אדס של וד״א בר״ה בירהס מצומצמות ח״א שהיו לו.

 עליה וניתיספה עליה ראשון זיקת עדיין זה כנסה שלא זמן דנל יבמים. שגי זימת ט : אמותיה
 לן מספקא דקסבר וכו׳. רש״א ג יבמין שני זיקת עלי׳ נותרו וכשמת המאמר בשביל שני זיקת

 אלא מלה הוה לא קני מאחר דאי שירצה לאיזו מיבס לכך כלל קני לא או לגמרי קונה מאתר אי
 מפשרת לא דחדא לשניה. וחולץ ־* הראשין זיקת אלא פלה הוה לא קני לא מאמר ואי שני זיקת

 דדלמא לא תרווייהו ויבומי בתיס מב׳ הבאות יבמות שתי והיו קני לא מאמר דדלמא אידך בביאת
 דזיקת במתניתין דאמרי׳ ואע״ג כר״ש הלכה ואין אחד מבית הבאות יבמות ב' והוו קני מאמר

 שמא גזרה היא דרבנן יבמין שני דזיקת מוכח בש״ס עליה יבא דיבמה מקרא דאורייתא יבחין שני

 אח אשת משום אף אחין היו ואם י : מתיבמות אתד מבית הבאות יבמות שתי יאמרו
 ואיסור מוסיף ואיסור כילל דאיסור תנא להאי ליה ת אי ,איסור על חל איסור אין דקי״ל אמ״ג וכו/

 ומפרישין : ואיסור איסור כל על קרבן להביא וחייב איסור על חל איסור הכא כי אחת בת
 לזרע כשר זרע בין הבחנה ובעיק ממזרים והולדות הן מעוררות שמא לבעליהן לחזור שלא אותן.

 מלאכול מתרוסה. נפסלו : כהניס בנות כחנות. היו ואם :בבעליהן העוברים יתלו שלא פסול
: שנאנסה ואע״פ בעלה מיתת אחר אפילו אביה בית בתרומת

ע״א ל׳ דף יבמות גמרא

 בשעת בה קורא אגי שאין עמה בל רב אמר התודה רב אמר
לה שישי' אח באשת היא הרי עליה* ;בא יבמה נפילה

בנים י״רש
כל ראשונה. בנפילה : אתחזיא דהדר ואע״ג וכו׳. אח כאשת י היא הרי

זמן



ער שלישי ליום לך
 עליו אסורה זו הרי תנען לן משמע קאז מאי ואסורה בנים

 הני ךתימא מהו שעה'אחת. עליו הואיליונאסרה עולמית
 היכא אבל' ראעונה בנפילה לה אייהדא דלא היבא מילי

 כ!א'משמעלן. תעתרי אימא בנפילה'ראע^ה לה דאיחדא
 מהם אהד מת אחיות עתי נשואים אחים תנינאיעני נמי הא

 עולמית עליו אסורה זו הריי עני על אעתו מתה פך ואחר
 התם'הוא7דתיטא מהו' אחת. שיעה עליו ונאסרה הואיל

 מהאי לה דלא/דחי הבא אבלזלגטךי7ביתא מהאי לה ךאדחי
 נמי חדא נכרית נשוי' להאי דחדא מגו אימא לגמרי ביתא

:לן מעמע להא/קא
רש״י

 דאיתחזיא היבא אבל : אסורה שהיא קיימת אשתו שהיתה ראשונה נפילה זמן
 נכרית: נשוי כנפה ולא אחיו מיתת אחר אשתו שמתה כגון ראשונה. בנבילה
 בעל זה אלא אחר אח כאן ואין משנפלה לגמרי. ביתא מהאי לה דאדחי

 מהאי לה ארחי דלא היכא אבל עוד. זיקה צד עליה ואין לשוק ונתרת נדחית אחותה
 דהזיא מגר אימא : ליבם וזקוקה נכרות נשוי שם שהיה נפילה בשעת לגמרי. ביתא
 בנפילה לו תתייבס בנפילה ועודה אחותה מתה וכי עליה זיקתה עדיין נכרית לנשוי

: דלא יהודה רבי לן משמע קא

ע״ב פ״א דף לך זוהר

 כאשר הקריב כאשר אלעזר רבי אמר מצרימה. לבא הקריב כאשר ויהי
 ופרעה י״י( )עטת כדכתיב אלא הקריב כאשר מאי ליה. מבעי קרב

 דאקריב הקריב הבא אוף *לתיובתא טישראל להו אקריב איהו ך הקריב
 ביאינון לאשגהא מצרימה לבא יאות. כדקא הוא בריף לקדשא גרמיה

 יהודה בי ך ■אמר מצרים מעובדי ולאתרחקא מגךהו ולאתרחקא דךנץ
 בגוי אשתעבידיו רשו בלא למצרים אברהם תחת בגין( כיון חזי* תא

 כתיב 'ולא *מצרימה אברם כתיב/וירד דהא* שנין מאה ארבע במצרים
 '/לישרי בגיגהירשרה.'ויאמר ליליא ההוא כל רד'מצריםןאצמיער

 שעתא ההיא' עד 'וכי את. מראה שת אשה כי ;דעתי .גא הנה אשתו
 עד ך אוקמוה הא אלא הוות.' מראיה ךאשה\יפת אברהם ;דע הוה לא

 דהוות מסגיאות'צגיעותא דשדה. בדיוקגא אסתכל לא ההיאשעתא

 במה אחר ;ידבר בה. וחטא *איהי אחגטיא למצרים קריב ]כד בקגיהון
 בשפירו _קךמא והאי מתבזה גש /ר אורחא דטורח ןדא על אלא ידע

דילה



שלישי ליום לך
 ובנין עכינתא עטה דחטא ;דעתי נא דעה אחר דבר א^תני. ולא דירה

 גוונץ לחרי אסתלק דא *וסלה* היא.7 אחותי {אמר אברהם אתרחיץ בך

 וכתיב את. אחותי לחכמה .אטור ה )משלי בדכתיב וחד במשמעו. חד
 לי ייטב למען אלןנו. תדבר ואת ח׳( )דברים וכתיב אתי אחותי* נא אמרי

 .וחיתה הוא בדיך ליקדעא ;:טב בעבורך *אמר נ^ינה בלפי בעבורך

:ךהיי לאורחא לאסתלקא ויוכה* נע בר יסתלק דבדא בנין בגללך. נפשי

מוסר לחק יוסף פסוקה הלכה
ם״ד סי׳ חסידים מספר רמ״ח סי׳ יו״ד ש״ע

 עני זופילו צדקה לירן חייב אדם כל *
 ממה ידיהן חלב הצדקה מן המתפרנס

 שראוי ממה פחות שנותן ו^י לו שיתנו
 מכות אותו ומכין אותו כופין ב״ד ריקן )לו(

 לימן שאמדוהו מה ש;תן עד מרדות
 מה ממנו ןלוקחין קפניו לנכסיו ויורדים
 הצדקה על ממוכנים נ :יתן4 רו שראוי
 פיסקין אין יתומים נ שבת בערב אפילו

 שבויים לפךיון אפילו צדקה זנליהם
 בן אס אלא הרבה ממון להם יש אפילו

 להם שנצא כדי לכבודם עליהם פוסקים
 מהנשים מקבלים גבאייצדקהיאץ י 5 שם

 מועט דבר 'אלא ומהתינוקות ומהעבדים
 גנוב אי נעל שחזקתו ^יול דברז לא אבל
 הכל מועט ד;ר הוא ובמה אהלים משל
 טילי ימי ועניותם הבעלים עושר לפי

 ;ל ^פילו מוחה' הבעל אם אבל ב$תמא
: מהם לקבל אסור שהוא

 תיירו על ש^רח מי ,:ולשל? בתלמוד יענו
 פעם לח מח מ^ו ובקש וחלף החלה

 .יעשה מפנו קבל ולא ושניה ראשונה
 בפניהם ויפי.יסנו 'אדם ב^י של שורות

 אנשים על ;שור לס )אטב ךאמר הוא הדא
 ואם נחמתי וקרי לפלוני חטאתי ויאמר
 בתלה ךכתיב ממות נפשו פדה בן עשה
 רב• אמר בשחת. בור5מ/ נפשו פדה )״־(
 שם הוציא שלא באותו ךאמרי הרא יופי
 לו אין רע שם תוציא אבל הכירו על רע

 ציער כאלו אךם ציער עולמית. מחילה
 באקס. יש ובעולם מה $כל יילא עולם

 סדיני פטור דד־וק בו הגיע ולא ב^יו ך.קק
 .כל ער2צ אפילו שמים *בדיני ודדיב ארם

 את פצעי מ שהו וצער צעד כל על ?והוא
 יב( שנאמ־ שמים בידי ?ענש ףבירו

על כמשפט האלהים ןביאף אלה כל על כי
 בלגעלם. על ^א' לרש^ רבותינו נעלם. כל
 רש בה י^אס חבירו ב^י' ץה3 החדג זדי

 הקלה מביא הוא בהרף הקדוש אין אתר הצדיקים ה׳ יראי כל .ו^בן הרוקק זה אומרים
 'שלא מאום דבר בל עי£ה אוי רוקק או כינה ?הורג מיד מהרים'ל^חול .יסיו ;ןם צל

: ךםדי על נכשל יהיה

תורה רביעי יום לף
 נפס היד־ת לקניה כץ דאם ת דסילוי ו כנגד שהס אלו ססגקים ששת בקריאת ינוין

: הבאה ז משבת יתירה

והמדים רהי־לוצאן־ובקד בעבורה היטיב ולאבדם ט!
ומכרים 'ירש

 ראתן במכס וגר. ה' רנגע )יז( :בעטרה פרטה היטיב. ולאבדם )טז(

 לקה



עה רביעי ליום לך
 בדילה אוטיב ולאבדם :וגמלים ואתנת ועפתת ועבדים

 לנג?] יז * וגמלין .ואתנן ואמהן ועבדין וחטרין ותורין עאן רה והוו

 ןןל״דבר ואת־ביתו * גדלים נגעים את־פרעה 1 יהוה

 ועלאנ# רברבין מכתשין פרעה על ” ואיתי אברם? אשת

 לאברם ויקרא יח ♦ אברם אתת שרי עיסק על ביתה
 בי לי לא־־־הגךת למה לי עשיית טה־־זאת ויאמר

 לא למא לי עבדת דא מה _ואמר לאברים פרעה וקרא ז הוא אשתך

 הוא^אקח אחתי אמרת למה יט ♦ היא אתתך ארי לי חויתא
 למא י :*ולך קח אשקך הנה ועתה לאשה לי אתה

 דברואהל: אתתך הא וכען לאתו יתהלי ודברית אמרתאחתי*היא

 ןאת־־א^תו רעלחואתו אנעים פרעה עליו ויצו ב

 חת יתה ואלויאו גוברין פיעה עלוהי ופקיד ♦ את״כל"אשר״לו >

 הוא ממצרים י אבדם וי^ל יגא ידלה: לתבל אמתה
אבדם וסליק :'הנגבה ^מו ולוט וכל־אער־לו ואשתו

:לדרוטא עטה ולוט דילה וכר ואתתה הוא ממצרים

רש״י
 )ומדרשו ביתיה אנש ועל כתרגומו ביתו ואת : )ב״ר( לו קשה שהתשמיש לקה

 אומרת דבורה ע״פ שרי. ׳־*בר על : בר״י( וכליו ועמודיו כותליו לרבות
 לפניך ארצי הגה שא״ל כאבימלך לא ולך. קח )יט( : מכה והוא הך למלאך

 וזרמת כג( )יחזקאל שנא׳ הס זימה שעופי שהמצרים תעמוד ואל לך א״ל אלא
 כתרגומו וישלחו. : ולשמרו לשלחו אודותיו על עליו. ויצו )כ( : זרמתם סוסים

 למעלה שאמר כמו א״י של לדרומה לבא הנגבה. וגר אכרם ויעל )א( ואלויאו:
 מדרום כנען לארץ ממצרים הולך כשהוא ומ״מ המוריה להר הנגבה ונסוע הליך

הארץ: ובגבולי במסעות שמוכיח כמו א״י של בדרומה מצרים שארץ מהלך לצפקהוא

מא ישעיה נביאים

 אנעי ויאבדו כאין יהיו בך הנחרים כל רכלמו \ב^ןו הן א
ריבי י,רש

אנשי :בך המתגרים הנחרים. )א(



רביעי ליום לך
 כלכא .יחון בך מתנרין דרוו עטט^ כל רתכנען ן ו ת ה 3 ן הא : ריבך

 יהיו מצתך אנשי תמצאם ולא תבקעם נ דינך: אנשי רבדון
 מיותך לאנשי תישכחינון ולא תבעינון : מלחמתך אנשי וכאפס כאין

 54 קרב עמך למעבד מתנרין דהוו נברין מידעם וכלא כיסא ;הון

 אני אל־תירא לך האמר .ימינך מהדק אלוהיך ה1ןה אני כי ג
 תדחל לא לך דאמרית .ימינך מתקיף אלהך יי אנא ארי ן עורתיך

 אני ןשראל מתי יעקב תולעת יאל־תיךאי י :בסעדך מערי
 שבט;א תדחלון לא :.ישראל קדוש וגאלך נאם־יהוה עזרתיך

 .קדישא ופרקיכון ;י בסעדכוןאמר מיטרי .דישראל זרעיתא דבית^עקב

 תדוש פיפיות בעל חדש שמתיךלטו_רגחךוץ הנה ה : -ישראל
 חדת תקיף לסורג שויתיכון הא :תשים כטץ וגבעות ותדק הי־ים

 תשוין כמוצא כיכביא ופלחי ותשיצי כוכברא פלחי הקטל סמפוךין מלי

ביהוה תגיל ואתה אתם הפיץ וסערה תשאם ורוח תזרם •
ז 1־ ••י ז ד ־ : שח 1 •ג ז דז־< ; •• ז • “ : :** •

 וט״כדיה תיטולינון ותהא תבדרינון : תתהלל .ישראל ש1בקך
דישראל בקתשא תי במימרא תבוע ואת יתהון כעלעולא.רקשא\ב_דר

 :תשתבח

דש״י
 החלושה יעקב משפחת יעקב. תולעת )ד( :ריבך אנשי מצותך. אנשי )ב(

 חריצין עשוי מגירה למדרג. )ה( ישראל': מספר ישראל. מתי : כתולעת
 תזרם. )ו( : ושריס עטמ״ז הרים. תדוש :החריצץ הן פיפיות. בעל :חריצין

► לגיהנם שאם. ת ורוח : כמזרה אותס תדרה

ג משלי כתובים

7 : :־ • ז! י: •ע ז :זז 6ז : ז זי■ ז <זז :״<• ־ נשא לבר טובוהי :תבונה יפיק ואדם חכמה מצא אדם א#די א
סהרה טוב כי ב ביתתא: דמביע״חכםתאוברגשא דאשכח

תגרותא מן תגרותה דטבא מטול : תבואתה ומחרוץ מסחד״כפף

דסימא
רש״י

 ןמחרףץ )ב( להוציאה: בפיו ששכורה פד חכמה שלומד יוציא. יפיק. ואדם רא(
 היא



עו רביעי ליום לך

 וכל־חפציף יקרההיאמפנץם :.ג ערלתה סנעא דהבא ומן דסימא
 : ליה פחים לא מדעם וכל טבאתא כיפי מן היא :.יקירא ישודבה לא

 דיוטתא נוגךא : וכבוד עשר בשמאולה בימינה ארך^מים י

 והל"• דרכי־־־נעם .דרכיה ה :ויכןמא עותרא ובשמאלה בימינה
 הליכתהא .וכלהון דבופטא אורחתא אוךחחהא :שללם נתיבותיה

 : מאשר ותמכיה בה לטחדקים היא ודים—עץ ו :עלמא
:טוכיהון בה דמתעםנןין ואלין בה דמתחזקין לאלין היא דודי אילניא

קרי. מפנינים "(
רש*י

 יהיו לא בה. ישרו לא :חמרותיך כל חפציך. ובל )ג( : טיב זהב הוא
 שלא שפוסקים ובשמאלה. : לשמה העוסקים בימינה. )ד( : בשורה שורן

 מאושר :לה המתקרבים ותומכיה : בה לאוחזים בה. למחזיקים )ו( :לשמה
:חזק יהיה

ג פרק קפא בבא משנה

במור. ושברה בה. ונת_קל אחר ובא הרבים ברשות הבד את המניה
 ברשות ברו נשברה בנזקו. חייב7 החבית בעל בה. הוזק ואם

 אומר יהודה /רבי חייב. בחרסיה שלקה או במים. אחד והוחלק הרבים.
 הרבים בחמות כדם7 השופך ב* :״ פטור מתכוין בשאינו חייב. במתבוין

 והגודר הזכוכית. ואת הקוץ את המצניע בנזקו. חייב אחר.* בהן וחוזק
 חייב אחרים בהן וחוזקו הרבים. לרשות שנפל וגךר7בקוצים. גדרו את

 בהן .וחוזק לזבלים. הרבים לרשות 1תבנ/ואת'_קש את המוציא נ :בנזקן
 *כל אומר גמליאל בן שמעון זכה.'רבן בהן הקודם וכל בנזקו. חייב אחר

המקלקלין
א סגור בר

 בדרכים: להתבוק אדם בני דרך שאק לסי פטור. ושברה וכו׳ הכד את המניח א נ פרק
 היה שלא נזקיו המפקיר שכל הפקירה ואפילו חייב. החבית ,בעל בה מזק ואם

 הוא פושע נתקל דסבר חייב. בחרסיה שלקה או : הפקירן לא כאלו לעשוק מתחלה רשות לו
 שנשברה אחר ובפיס בחרסיה לזכות נתכוין אס חייב. במתכוין : חייב ולכך הוא אנוס ולאו
 הוא אנוס ועקרו הואיל בהן לזכות נתכוין לא ואם שהזיק בורו ליה דהוי בהדקו חייב כדו

 כרבי והלנה פסור ולפיכך שנאנס לאחר הפקר והמיס החרסים הרי הוא. פושע לאו נתקל דסבר
 לא כאלו הוי ובמים בחרסיס לזכות נתכוין ולא הוא דאנוס ומאחר הוא פושע לאו דנתקל יהודה

 בימות כגון קעביד דברשות אע"^ ברה״ר. מים השופך ב • נזקיהם על ופשיר שלו מפולס היו
 הקוק את המצניע : בנזקו חייב אחר בהן הוזק אם אס״ה בר״ה מיס לשפוך שמותר הגשמים

 בתוך המצמצם אבל לר״ה והפריתן בקוצים גדרו הגודר וכן הרבים ברשית שהצניטן זמין זכו/
 והקש התבן שירקבו לזבלים. ג : בכתלים להתחכך אדם בני דרך שאין פסיר אחר בהן זהחק שלו

 המקלקלים כל : רבנן דקנסוהז זכה. בהם הקודם בל : וכרמים שדית לזבל זבל ונעשית

 , ברה'ר



רביעי ליום לך
 זכה.• בהן הקודם וכל לשלם. חייבין והזיקו. הרבים ברשות המקלקלין

 שגיי ד בנזקו: חייב אחי. בהן וחוזק הרבים. ברשות הגלל את ההופך
 השני 'ונתקל ונפל. הראשון ונתקל זה. אחר זה מהלכין שהיו קררין

 בקורתו.. בא וזה בחביתו. בא /זה שגי: בנזקי חייב הראשון בראשון.
 רשות ולזה להלך. רשות פטור\שלזה זה של בקורתו זה של כדו נשברה
 בקורה. חבית נשברה אחרון. חבית 7ובעל ראשון. קורה בעל היה להלך.
 חבית לבעל אמר* ואם חייב. הקורה בעל עמד הקורה\ואם בעל פטור

 חבית נשברה אחרון. קורה ובעל ראשון. חבית בעל היה פטור. עמוד
 עמוד קורה לבעל אמרי ואם פטור. חבית בעל עמד ואם חייב.7בקורה

 נלבים. ברשות שהיומהלכין שנש י :בפשתנו וזה בנרו בא וכךזה חייב.
 שניהם זה את זה והזיקו *רצים. שניהם שהיו מהלך.'או ואחד רץ אחד

 הרבים ברשות הרבים. ברשות ןהדק היחידי. ברשות המבקע ז :פטורין
 :חייב יאחר. היחיד ברשות והזיק היחיד7בךשות היחיד. ברשות והדק

 שניהם נזק. חצי במותר משלטים זה. את זה שחבלו תמים £וךים שני ח
 בתם מועדי מועד. ואחד תם שלם.'אחד נזק במותר משלמים מועדים

 וכןישני נזק. חצי במותר משלם7במועד תם שלם. נזק במותר משלם
 'ומועד במועד אדם 7שלם. נזק במותר משלמים בזה. זה שחבלו אנשים

 משלם בתם אדם באדם. בתם'ותם אדם שלם. נזק במותר משלם באדם.

 אומר עקיבא רבי נזק. חצי במותר משלם באדם תם שלם. נזק במותר

שנגח מנה שוה שור ט :שלם נזק במותר משלם באדם שחבל תם אף
שיר

ברטגורא
 הגלל. אה ההופך : חייבים הזיקו אם זבלים הוצאת בשעת כגון ברשות עושים ואפי׳ ברה״ר.

 אבל הוא דפישע עמד ולא לעמוד יכול שהיה וכגון שג? בנזקי חייב הראשון ד •' הבקר צואת
 ראשון קורה בעל היה ה : היא פישע לאו נתקל לן קיימא דהא פעור לעמוד יכול היה לא

 חסירי־ מתני׳ ובו׳. מהלך ואחד רץ אחד ו ללכת: מיהר וזה כדרכו מהלך שזה פטיר. ,ובו
 בשאר רצים שניהם שהיו או סוביס וימים שבתות בערבי מהלך וא' רץ אחד קתני והכי מחסרא

 מצוי. לדבר שהולך ברשות רץ שרץ מי וי״ט שבתות דבפרבי פעורים שניהם השנה ימות
 הואיל רצים כששניהם השנה ימות ובשאר פעור ומשיה ויויע שבת לצר׳-י להכין

ברה"? : אחרים של ברה״? והזיק :עצים המבקע. ץ : פעורים שניהם משנים ושניהם
שס־ רבים שכיחי ולא קעביד דברשית ואע״ג חייב. 2 אחרים של אחר. ברה״י והזיה : שלו

של נזקו מל יותר זה של הזיקו מה שמין ח׳נ. במותר ח : חייג הכי אפילו לעיוני היל דנימא
אס כלומר במיתר. משלם בתם מועד :החצי את יותר שהזיק מי משלם מותר ובאותו זה

 מועד דאדס שלם. נזק במותר משלם בתם אדם • תם שהזיקו ממה יותר התם את הזיק הוא
 יעשה הזה כמשפט יגח כת אז יגח בן או דכתיב ח״ג. במותר משלם בארם :הם לעולם

 נזק משלם ומועד נזק חצי משלם תם בשור שור מה באדם שור משפט כך בשור שור כמשפט לו.
 כאדם שחבל תם אף אומר ר״ע :שלם נזק משלם ומועד ח״נ משלם תם באדם שיר אף שלם

מיירי, מועד דבשור מיניה קרא האי דסליק לדינא הזה כמשפט דדריש נ״ש. במותר משלם
 וה״ק



עז רביעי ליום לך
 עוה עור העור. את נוטל כלום. ;פה הנבלה ואין מאתים. עוה עור

 מאיר רבי אמר כלום. יפה הנבלה ואין מאתים. עוה עור ענגה מאתים.
 יהודה רבי לו7 אמר כספו. את ,וחצו החי העור את ומכרו נאמר זה על

 את וגם קימת ולא כספו. את וחצו החי העור את ומכרו קימת הלכה. )כן
 והנבלה מאתים! עדה עור ענגח מאתים עוה עור ואקה^זה יחצון. המת

 וחצי;החי חצי נוטל 7וזה המת. וחצי החי חצי נוטל עזה יזוז. חמישים ;פה

 *על פטור עצמו. מעשה על ופטור עורו. מעשה על חייב יע :י המת
 שמע והוא פטות שביש עורו עצמו! מעשה עלי וחייב עוי־ו. מעשה

 עשמא והוא פטור. ענו את והפיל עבדו. עין את עסמא עורו חייב.
 חייב^ *ובאמו באביו עורו'שחבל חייב.* ענו *את והפיל עבדו. עין את

 בשבת הגדיש את שהדליק עורו פטור. ובאמו באביו שחבל והוא
 מתחייב עהוא מפגי פטור. בשבת* הגדיש את שהדליק* והוא הייב.

 עורף אומר זה* וחוזק. אחר עור אחר* רודף שהיה עור* יא *: בנפשו
 עליו מחבירו לקה.*המ*ציא בסלע אלא כי. *לא אומר וזה הזיק.

 אומר וזה הזיק. עורף *אומר זה אחד. אחר רודפין שנים יהיו הראיה.
 שניהם אחד. *איש של 'שניהם אם'היו פטורין. שניהם הזיק עורף

והמזיק הדק. גדול אומר הנזק* קטן. ,ואחד גדול *אחד היה חייבים.

אומר
ברטנורא

 ואפילו האדם את שנגח שור לכל לו יעשה שלם נזק שמשלם מועד שור של הזה כמשפש קרא וה״ק

 חצי דהיינו לו נותן דמנה הלכה כן ודאי הלכה. וכן ט : כר״ע הלכה ואין תם שור הוא
 ופלוגתא וכו׳ החי השור את ומכרו דקיימת בתורה האמור שור זה אין אבל נזק

 והיא אח״כ ונתיקרה כלום שוה היתה לא מיתה שבשעת כגון נבילה בשבח הוא יהודה ורבי דר״מ
 כלום מזיק בה שקיל ולא הוי דניזק נבילה שבח סבר ר״מ לעכו״ם למוכרה או לכלבים להאכילה שוה
 כספו את וחצו החי השור את ומכרו נאמר זה על ר׳׳מ דקאמר והיינו נזקו. חצי לו טתן אלא

 שהשביחה השבח בעבור כלים לו מנכה ואינו החי שור מדמי נזקו חצי דמי לו ליתן שצריך כלומר
 מנכה נזקי חצי דמי לניזק לשלם מזיק וכשבא הזי דמויק נבלה שבח דחצי סבר יהודה ורבי הנבלה.

 לר״מ יהודה ר׳ דקאמר והיינו בדין העמדה שעת עד מיתה משעת הנבלה שהשביחה שבח חצי לו
 המת שהשביח השבח לחלק שצריך יחצין המת את וגס קיימת ולא החי השור את ומכרו קיימת
 ולא בעמיתו איש דכתיב פטור. שבייש שורו י :יהודה כרבי והלכה פלגא מזיק ליה ושקיל

 שורר : הוא לבייש מכזין לאו ושור בכוונה כשמבייש אלא חייב המבייש אין נמי אי בעמיתו שיר

 עין את שסיפא והוא : ידו על חורין בן יוצא העבד ואין פטור. עבדו ען את שסימא
 והוא :נזק בתשלומי חייב. ואמו באביו שחבל שורו : ישלחנו לחפשי שנאמר חייב. עברו

 הגדיש את שהדליק שורו : ומשלם מת אדם שאין התשלומין מן פטור. ואמו באביו שחבל
 שנים היו : ולקה כסלע היה מתחכך לקה. בסלע יא : הוא דמשונה נזק חצי חייב. בשבת

 שניהם : אחד אדם של שיר אחר רודפים אדם בני שני של שוורים שני אחד. אחר רודפים
 שאין תמין ששניהם כגון למתניתין מפרש בגמ׳ חיבים, שניהם :ליה מדחי דחרויייהו פטורים.

אבל שניהם מבין נזקו חצי הניזק משתלם קמן לחרווייהו איתנהו וכי מגופו אלא משלם התם
 ויש הזיק. גדול / לך ואשלם אזקך תורא דהאי ראיה אייתי זיל ליה אמר מצי לתרוזייהו ליתנהו
 את הזיק קטן : תפסיד נזקך חצי ומוחר תקח הקשן ודמי הזיק. קטן : נזק חצי שזה בגופו

הגדול



רביעי ליום לך
 אוטר הנזק מועד. ואחד הם אחד הזיק. קטן אלא כי. לא אומר
 מחבירו המוציא הזיק. תם אלא כי לא אומר1 והמזיק הזק. מועד

 קנים. והמזיקים .קטן .ואחד גדול אחד קנים. הנזיקין היו הךא;ה. עליו
 את וקטן הגדול. את 'הזיק גדול אומר הנזק קטן. ואחד גדול אחד

 דקטן. את וגדול הגדול. את קטן אלא כי.7 לא אומר 7והמזיק 7הקטן.

 את ותם הגדול. את הזיק מועד אומר הנזק מועד. ואחד תם אחד
 הקטן'.הטוציא את ומועד הגדול. את תם אלא אומרילאכי. הקטן.ןהטזיק

;הראיה מחבירויעלייו

נרטנורא
 קיו של־ קטן של נזקי '5ת1 שלי קטן אלא שקש לא מרינה גדול של נזקי שחל יאט״ט הנחל.

 נליס לי אין ראיה הניא לא אם נמתגי' דתנינן הראיה עליי משניר! המיציא הנך יגל הגדיל. מן
אף פטיר נשעיייס לי יהידה שטין שנירי אש שהטיטן לי אי! לי שהודה קטן ואפי' חס דמי יאפיל!
: מיניה מפקינן לא המזיק לי שהודה מה שישיר הנייק חפש ואי ששורים מדמי -

ע׳א ל*ב דף קטא ננא הלכה

 אישי דתניא .יהודה בן כאיסי דלא מתניתין פטורים. שניהם
 ומודה משונה^ שהוא מפני חייב רץ אומר ןהודה בן

 שרץ מפני פטור שהוא השמשות בין שבת בערב איסי
 רבי אמר ומי .יהודה. בן כאיסי הלכה יוחנן .רבי אמר ברשות.

 אהד וחנן משנה כסתם הלכה יוחנן רבי והאמר הכי יוחנן
 מתניתין פטורים. רצין שניהם שהיו או מהלך .ואחד רץ

 שניהם שהיו או מדקתני ממאי השמשות בין שבת בערב
 מהלך ואחד רץ אחד השתא לי למה תו הא פטורים רצין

 ואחד רץ אחד קאמר הכי אלא מבשא תנין שניהם פטור
 השמשות בין שבת בערב אמורים ךברים במה פטור מהלך

 אפילו רצץ שניהם חייב מהלך ואחד .רץ אחד בחול אבל
 השמשות שבתבין בערב אימי ומודה מר אמר לטורים. בהול
ברשות מאי שבת בערבי ברשות. שרץ מפני פטור שהוא

 *יכא
רש״י

 ואחד רץ אחד השתא לי. למה תר הא : לקמן מפרש ברשות. שרץ מפני



עח רביעי ליום לך
 כלה לקראת ונצא בואו חנינא רבי דאמר חנינא בריבי איכא

עאי רבי מלכתא כלה עבת לקראת לה ואמרי מלבתא
בואייכלה: כלה בואי ואמר והןאי מתעטף

רש״י
 כאדם ונצא. בואר : מבעיא רצין שניהם פטור שינה לא ומהלך שינה דר׳ן מהלך

:המלך פני המקבל

ע״א. פ״ג דף לך לך זוהר

אשחר^האי בקרבי תחי אף בלילה ארתיך נפשי כ״ס )ישעיה ואמר פתח
 כד נש .דבר נפשא חזי תא אבל ליה. .ואוקימגא אוקמוה *קרא

 כל לאו דכלהויסלקן תימא ואי לעילא. גפקאימניה/וסלקא לערסיה סליק
 גופא בחת בה אשתאר /ולא סלקא נפשא אלא מלכא אפי חמי וחד חד
 ובעייא אזלא ךלבא./וגפשא דחיותא דקסטא ךשימונגשימו( חד בר

 קומתן בחגי איתערעת /והיא שמאת לסלקא לדרגין דתץ וכמה לסלקא

 לעילא סלקא ביממא אסתאבת דלא דכיאת איהיא רמסאבותא. טהיתן
 סלקא/יתיר .ולא בהו בינייהו.ואתדבקת אסתאבת לאו'דכיאת ואי

 ולזמגין .קתיב תזמן מלין מאיגון אתדבקת מליין'ואיחי לה מודעי והמן
 כהאיגוונאיכל אזלא וכדין כדיבין. מילין לה ומוךעין דחייכיןיבה

 דגלי צדיכ^יא זכאץיאינון* לאתרה.' ותאבת' נש בר ^יתער עד ליליא
 תנא. מן תסתמרון בגין 'בחלמא תליה *רזין הוא ברייך קךשא7לון

דלא אעץ ^־<ו./דהא עלמא חייבי לאיטן ווי
 ץ/1דך הגי בל בין ועאלת 'סלקא נפשא בערסייהו סלקי' כד אסתאבו

 : וסלקת׳^ ושמאת אזלא ולבתר בהו /אתדבקת ולא וסלקא בקדמיתא
* י• י א&י *דסבר קמי אתחזיאת לסלקא דזכת גפשא "ההיא אורחיא כפום

" ־ :ז־ ־•," , 1" : * •7:־: 7־ : 7 -• 7: :
 בנועם למחטי עלאה בתיאובתא לאתחזאה ברעותא ואתדבקת יומין

 ׳ חולקאיתתר^^^ז ליה ^אית נש בר י הוא כהיכליה/ודא טלכא'ולבקרא

 /< בתך בקדשא קא7םל כד דייה דכסופא גפ׳שא היא ודא דאתי בעלמא
 בתריזעא אזלת והיא אחרנץ טהירין זינין בהגי אתדבקא ולא )תייר( הוא

* כתיבגפ^י כך *ובגין מהסן. דנפקא ')ד״^בתר^אתרא( באתרא £ת#א

.. 4^ זראאך גאך בתר לאתפתאה בתרך למרדף בגין בליה אויתיך

גוכךאה<

מושר לחק יוסף פסוקה ה^בה
ג>ן סעדיה מרב רמ״ט סי׳ יו״ד ש״ע

 אךם תפלתו אין ךברים שבעה בשביל למעלה זו בץדקה מעלות ^מונה *
נשמעת טזו



רביעי ליום לך
 מ?נה לפעלה שאין הגדולה מעלה מזו.

 מהנה לו ;נותן' ה^ף י^ראל ה?חזי'קמד
 ממציא או שותפות עושה או הלואה אי
 י?טרך שלא ידו ^חזק פדי מ^אכה לו

 והחזקת נאמר זה ועל ישאל ילא ליריות
 ולא לעני צדקה הנותן מזה ?חות ־ יי,

 מקבל ממי העני ידע .ילא ;תן למי■׳ ;דע
 ולא צדקה של לקיפה הנותן לזה וקרוב

 נן אם' אלא צדקה שיל לקו?ה אךם ייתן
 לנהיג ויודע עליה'נאמן שהממונה יורע
 'למי הנותן מזה'שיודע פחות * כשירה. ?ה

 גדולי כגון לוקח ?מי העני ירע ניתן'ולא
 'ומשליכים ב?תר הילכים שהיו החקמים
 לעשות ראוי וקזה העמים בפתחי המעות
 על הממונים אין אם היא טוביה ותעלה
 מ]ה פחוח י ?שורה. נוהגים הצדקה
 הנותן ;דע ולא נוטל י ממי העני שיודע

 צוקרים שהיו החע?ים בגון נותן למי
 אותם ומשליכים ב?דילהם המעות

 כדי ונוטלין העמים' ובאים לאחוריהם
 מזה 'פחיות י׳ בושה. להם יהיה שלא
 ?חות ש:שאל.י קודם כידו לע/י ש?תן
 פחות י ש;'שאל. אתר '?ראוי לו ש;תן מזה
 נכרו אשר והרביעית מלאו. ד?יםז ;דיכם ?נים ?סער ?הראוי פחות לו שיתן ףזה

מתפלל והוא משובותיו. עצמו עונותיו )הגהה ?עצב לו שיתן מזה פחות י׳ ;פות.
נשמעת תעייתו אין עשות'תשובה בלי בצדקה האדם .יתפאר ?נימלא על ועל

ולא ^קרא' ?אשר ויהי 0 ס־יי׳ ?דכתיב מקבל שאינו דיו לא םת?אר ואם שנותן
ד :ש?עו'וגר י י י עליה אותו מענישין אעילו אלא שער
לצדקה דבר שמקדיש מי מקום' ומהל
:כן( לעשות וראוי לז?רון שיהאילו עליו שמו ^קתוב לו מותר

 מתקכלת עתירתו ואין נשמעת
 ונחתמה. עליו גזרה נגזרה י כבר אם אחת

 ש^גזר עלן ויכינו י ממשה לדבר וראיה
 שהתחנן פי על אף ל$־ץ .יענם שלא ע^יו

 יגייפ שנאמר כמו שלו ?לול נעתר לא
 נע;ת וכך ההיא' קעת ה׳ אל ואתחנן ג׳

 עדבר עוד אלי ד?ר תו?ף אל עך רב לוי
 הלב כונת בלא המתפלל והשנית הזה.

 עה( )^ם שיתוב כמו נשמעתי תפלתו אין
 עמו. נכון לא ולקם בפיהם רפתוהו

 ואינו התורה את השונא והשלישית
 נשמעת תפלתו אין תורה לדברי מקשיב

 ?שבוע אזנו מסירי ־י׳( ?וזוב וכן
 מי והרביעית תועעה. תפלתו נם תורה
 אזנו ואוטם י העני לדברי מקשיב שאינו

 מזעקת או?ם'אעו ־*('שנאמר ?זעקתו
 ןענה.והחמישית ולא .יקרא הוא נם דל

 אין לו האסור את י ואוכל וגמל שעושק
 ואשר 0 )סיכי. שעתוב כמו נשמעתי תפלתו

 ולא ה׳ אל יזעקו אז וגו׳ עמי שאר אכלו
 נקיות בלא המתעלל אותם.והששית יענה

 שכתוב כימו נשמעת אין'הפלתו וטהרה
שיסע אינני 'תפלה תרבו כי גם "( )י״יי׳

תורה חמישי יום לך
 הזז הארת לקנות ב״ן דשם אחרונה הה דמילוי ך, בנכד שהם אלו פסוקים חמשה בקריאת יכוין

5 הבאה משבת* יתירה

 ואברם נ ובזהב ף5בכ במל^ה מאד כבד ואברם כ

 מנגב למפעל וילך ג :ובדהבא בכספא בבעירא לחדא תקיף
וער רש״י

לארן ממצרים כשחזר לטסעיו. וילך )נ( : משאית מעין מאד. ככד )ב(

 כנען



עט חטיש• ליום לך
 אהלח עם תה—אשו עד־־המקום ועד־בית־אל

 מדרומא למטלנוהי ואזל :העי ובין בית־אל בין בתחלה

 אל בית בין בקדמיתא טשכגיה תמן דפרסיה אתרא עד אל בית ועד
 בראשנה שם א^ר־עשה המזבח אל־מקום ד :עי יבין

 ת?ן עבד יי מד^חא לאתר ידןה:: בשם אברם שם וקרא

 ללוט־־־וגם ה שלישי :דיי בשמא אבדם תמן וצלי בקדמיתא
 ללוט ואף: :ואהלים צאךובקר דדה את־אברם ההלך

 אתם ולא""״נ^א ו :ומלבנין עאןותורין הוה אברם עם דאזיל
 יכלו ולא רב ם0ךכו כי״היה .יחדו לעבת הארץ

 הוה ארי בחדא למתב ארעא יתהון סוברת ולא נ יחדו לעבת
:בהדא למתב מגילו ולא סגי קנתהון

רש׳י
 שלא ארץ דרך למדך למצרים בהליכתו בהם שלן באכסניות ולן הולך היה כנען
 מצרים ארץ מנגב. :הקפותיו פרע בחזרתו )ב״ר( ד״א שלו. מאנסניא אדם ישנה

 ואשר שם. ויקרא בראשונה שם עשה אשר )ד( : כנען ארץ של בדרומה
 )ה( :ה׳ בשם עכשיו שם ויקרא לומר יש וגם ה׳ בשס אברס שם קרא

 נשא ולא )ו( : אברם עם הליכתו זאת לו שהיתה גרס מי אבדם. את ההולך
 להוסיך וצריך הוא קצר ול׳ למקניהם. מרפה להספיק יכולה היתה לא אתם.

: זכר בל׳ נשא ולא כתב 'לפיכך הארץ מרעה אותם נשא ולא כמו עליו

כדא ישעיה נביאים

נעתה בצמא לעונס ואין מים מבקעים והאביונים העניים *
76ז ז זג ז ־ ז< : ז-•י ־• :.־:?•/ •ץ זר: זו ן ד״• זו

 ענותניא :אעזבם א4ל י^ראל אלהי אענם ןהוה אני
 רוחיהון טשיחץ ולא אץלמי כצחי^א הא לאולפנא דמחמדץ וחשיכיא

 : ארחקנץ לא דישראל ארהא צלותהון אקבל יי אנא משלהיא ^סגופא

אשים מעינות בכ!שת ובתוך" ות4נד על־עפןים
 מדבר

רש׳י
שלא מקום מדבר. )ב( :יבשה נשתה. : התורה זו מים. מבקשים )א(

 היה



חמישי ל^ום לף
 תחון ו גל אקרב ז מים למוצאי ציה וארץ גזדב^לאגם־מים

 ובגו נהרין עדין על להון ואפתח תקנא באורח ואדברנון עממיא מביע
 ביתצחוגאלמבועימיא: וארע ךמי.ין מדבראלאנמין אשר מבועץ משריץ

 ברוש בערבה אשים שמן ועץ שטהחתדם ארז במךבר אתן ג
 ואעץ והדסין שימין אחין במדברא אתן :טהרו ותאשור תדהר
 יראו למען ד :כחדא ואשכרועין מרתין ברון במישרא ארבי דמשח
 וקדוש זאת עשתה י_דץהוה כי יחדו השכילו רשימו וידעו

 ויסתכלון לבחון על דחלתי וישוון דדעון דיחזון בדיל ן בראה .ישראל
 ♦ יתד ברא דישראל .וקדישא דא עבדת ד.יי גבורתא ארי כחדא

 מלך י^מר עצמותיכם הגישו יהוה אמך4י ריבכם קךבוז ה
תעקב$ מלכיה אמר חזותכון אעילו יי אמר דינכון :יקריבו יעקב

רש״י
 : ישוב מיני כל ובו׳. שמה ארז במדבר אתן )ג( התורה: חכמת היה

 קרבו )ה( : לב על וישימו. : לבנין סרק אילני מיני ותאשור. • תדהר
 חזקות כוענוק עצמותיכם. : בני עס והתוכחו וריבו בואו הרשטיס ריבכם.כל

שלכס:

ג משלי כתובים

 בחבמתא אלהא :בתבונה שמים כונן ארץ ;פד בחכמה .יהרה א
 תהומות בדעתו ב :בכיונה שמיא אךעא\אםקין שתאכרא

 צעי ושמיא אתבזיעו תהומי בדעתיה ז טל“.ירעפד "שהקים ו ע גקק נ
 גזל לא ברי : ומזמה תושיה נצר מעעיך אלץלזר בני :ג מטליא
 לגתרתיך: וחן לנפשך חיים ויהיו ד : .ותרעיתא מדעא נטר: בעינך
 ורגלך דרכך לבטח תלך אז ה :לצורך וחסדא לנפשך חיי תהוון

:תתקל לא ותלך בארחתך בסברא תיזיל הידין : תנוך לא

רש״י
 מנגד יתעקמו אל ילוזו. אל )נ( :ינטפו ירעפו. )ב( :התורה ע״ש בחכמה. )א(

:תכשל לא הגוף. לא )ה( : עיניך
כל



2 חמישי ליום לף
ג׳ פרק זבחים משנה

ששחטו. דפסולין כל
 ;היו שלא * *ובלבד קדשים. בקךשי * אפילו ובטמאים י ובעבדים

 את שיקבלו וכלן במחשבה. פוסלים * הם לפיכך בבשר. נוגעים י טמאים
 הבשרןיקביל ;חזור הנפש. ;ש_דם אם למקומו. וחוץ חוץ*לזמנו. הדם

 לשמאלו. ונתן בימינו קבל לכשר. .יחזיר לפסול. ונתן הכשר \קבל

 *קדש. לכלי יהדר הול. בכלי ונתן קדש בכלי קבל לימינו. יחזיר
 שלא הכבש גבי י על נתנו כשר.* *.ואספו הרצפה על הכלי מן נשפך
 למעלה הנתנץ* ואת למעלה. למטה הנתנין את נתן היסוד. כנגד

 ',יש אם בפנים. בחוץ הנתנין ואת בחוץ.* 'בפנים רנתנין את למטה.
 שאין דבר לאכול הזבח את השוחט ג : ויקבל הכשר יחזור הנפש דם

 אליעזר רבי כשר. להקטיר דרכו שאין דבר ולהקטיר *לאכולי. דרכו
 להקטיר שדרכו דבר ולהקטיר לאכול שדרכו דבר 'לאכול פוסל.
 שאין כשר דת כחצי *ולהקטיר דת. כחצי לאכול כשר. מכדת פחות

 העור. מן כדת לאכול את*הזבח השוחט ד :מצטךפץ והקטי־ה אכילה
הטלפים. מן הגידים. מן' העצמות. מן האלל. מן הקיפה. מן הרוטב. מן

 מן
ברטנורא

 דכתיב שוחטין לכתהלה דאפילו וה״ה כשרה. שחיטתן ששחט• הפסולים כל א ג סרק
 כהוגה מצות ואילך מקבלה הדס את הנהגים אהרן בני והקריבו הבקר ב! את ושחט

 לא. לכתהלה אין דיעבד דמשמע ששחטו קתני ולא ובפסולים בזרים שכשרה השחיטה על למד
 בקדשים ששחט וטמא בבשר יגע שמא גזירה ישחיס לא לכתתלה דטמא בלבד טמאים משוס אלא

 שבתיך הבהמה ושוחט לעזרה חיץ עומד שהוא וכגון אריכא בסכינא אלח לה משכחת לא דכשריס
 את מטמא שאיני בשרץ ובנטמא לעזרה נכנם טמא ואין הויא בעזרה קדשיס שחיטת דהא העזרה
 לא בסכין אבל בה ושחט קנה של קרומית שבדק וכגון מת בטמא או הוא הטומאה אב דלאו הסכין
 הם לפיכך : הבשר את מטמא והסכין בו כיוצא הטומאה אב להיות הסכין את מטמא מת שטמא

 וכולן. : ופוסלת מחשבה מחשבתם זו לעבודה וראיין הואיל במחשבה, : הקרבן את פוסלם.
 הנפש. דם יש אם : למקומו חיץ או לזמנו חיץ ולהקטיר לאכול ע״מ הדס את שקבלו הפשיליס

 פיסלתן אלו של מחשבתן "שחין כשר והזבח ויזרוק ויקבל. : לעבודה הכשר. יחזיר : כבהמה עוד
 הראה ובמקום הראוי ובדבר לעבידה שראוי במי אלא פוסלת המחשבה ואין לה ראיין שאינן לפי בקבלה

 מפשיל ולא לכשר. יחזיר ב ז מדבר הכתוב להקרבה בראוי יחשב לא אותו המקריב דכתיב לעבודה
 שלא נתינה דהוי היסוד. כנגד שלא הכבש גבי על : פסול נתנו. : לפסול אותו שנתן במה

 לאשמיעינן וצריכא ויקבל. הכשר יחזור למעלה למטח הנתנים את שנתן או :במקומה
 טמא כגין צביר לעבודת דהזי הנך ה״א ברישא אשמועינין דאי בחזרה תקנתא ליה דאית בכלהז

 צבור לעבודת חזיא דלא שמאל אכל כחזרה תקנתא איכא יחיד גבי הלכך בצבור לכתחלה דחזי
 בחזרה תקנתא ליה אית שמחל אמינא הוה שמאל אשמיעינן ואי בחזרה תקנתא ליה דלית אימא

 כלי אבל בשמאלו הכף ואת בימינו המחתה את נוטל גדיל שכהן הכפוריס ביזס הכשר בה יש שכן
 לאכול ג ז צריכא לא אימא הנך אבל לקדשינהו דחזו משים חול כלי אשמועינן ואי לא אימא הול

 ך : כר׳יא הלכה ואין פוסל ור״א : למקומו חיץ או לזמני חיץ לאכול. דרכו שאין דבי
גיד פ״א הפשט. בשמת בעור הנדבקים הבשר שיורי האלל. : קדרה שבשולי דק דק תבלין קיפח.

 הציאר



חמישי ליום לך
 משום עליהם חייבין ואץ בשר. למקומו. חוץ או לזמנו חוץ חקרנים. מן

 או־שליא שליל לאכול המוקדשין.* את ןטמא:חהשוחט ונותר פגול
 פגל. לא בחוץ7 ביציהם *לאכול בפנים תורים* המולק פנל. לא בחוץ*

 ונותר פגול משום עליהן חייבים אין* תורים. וביצי המוקדישץ חלב
 *או למחר. אמוריו את או דמו7 את להניח מנת על שחטו י :וטמא

 מנת שחטו'על מכשירץ. וחכמים פוסל.7 יהודה רבי לחוץ. להוציאן
 למעלן *למטן הנתנץ את לתן היסוד. כ^גד 'שלא הכבש גבי על לתנו
 הנתנץיבחוץ ואת7 בחוץ בפנים הנתנין את למטן. למעלן הנתנין ואת

 ערלים. שיאכלוהו טמאים. * יקריבוהו טמאים. שיאכלוהו בפנים.

 דמו לערב נא. ממנו ולאכול הפסח עצמות לשבר ערלים. שיקריבוהו
למקומה7וחוץ לזמנו חוץ אלא פוסלת. המחשבה שאין פסולץכשר. בדם

ן לשמן £לא* והחטאת* והפסח *

ברטגורא
 מה ואפילו והטלפים. הקרנים : בלע״ז קפיל"ו שקורין לאכילה ראוי ואינו קשה שהוא הציאר

 עליהם חייבין ואין : כבשר חשיב לא דם ממנו יצא אותו שכשחותכין לבשר קרוב בהן שיש
 וטמא. :פטור מאלו ואכל לזמנו חיץ לאכלו בשרו טל שחשב פגול הזבח היה אס פגול. משום

 : הגוף בטומאת קדשים אוכל משוס חייב אינו כשר מזבח הגיף בטומאת מאלו מאחד אכל חם

 שליל. לאכול : בנקבות מיירי לישנא האי דנקיט היכא כל הטוקדשין. את השוחט ה
 לאו ושליא דשליל הזבח את פיסלת זו מחשבה אין הולד את החיפה העור שליא. או : שבמעיה

 לא למקומו חיץ שליא או שליל לאכול המיקדשין את השוחט ה״ק . פיגל לא :היא דזבח גופא
 חייבים אין תורים וביצי הטוקדשין חלב פיגל. לא לזמנו חוץ מהן לאכול חשב ואס פסל

 דלאז פגול משוס עליה מחייב לא שבדדיה מחלב ואכל בזבח פיגל אס פגול. טשום עליהם
 מחשבה דהאי למחר שיקטירס לא לטחר. איטוריו את או רמו את להניח ו : הוא דזבח נופו
 פיסל. יהודה רבי : יקטירם ולא למחר הכל שיניח ע״מ אלא הוי גמור ופגול היא לזמני חון

 פסיל למחר הניחן שאס וכשס והנוח, היצאה במחשבת נמי מיפסל ובהנוח בהוצאה ימופסל הואיל
 הואיל מכשירין, וחכטים :פסלה למחר להניחם עליהם תשב אם כך החמה בשקיעת נפסל דדם

 לזרוק ולא להקטיר לא חשב לא וכן לזמנו חיץ לאכול ולא לזרוק ולא להקטיר לא חשב ולא
 והלכה פסל לא למקימי חון להיציא או למחר להגיח שחשב פי על אף למקימי חין לאכיל ולא

 עשה ואס היאיל למעלה אותם לתת למטה הנתנין בדמים במחשב יוסי ר' פסל דלא והא כחכמים
 לזרקו השב כאלי במקומו שלא אפילו המזבח על הדס לזרוק שהחושב לר״י דס״ל משוס פסל כן

: לעזרה חון לזרוק יחשוב שלא ובלבד במקומו

ע״א ל*ב דף זבחים הלכה

 לא לכתחלה אין דתגבד שחטו וכר. ששחטו הפסולים כל
 כשרה שהשחיטה כשרה בזר שחיטה ושחט ררמינהי

 ^קד^יסיאו בקדשי ואפילו ובטמאין7 בנשיסיובעבדים בזרים
מכלל'שנאמר באת מאין אמרת*וכי בבחנים אלא אינו

אתה*'*'*" * '7?
באת. מאין וכי :הכהן ישחט כתיג מדלא כשירה בזר שחיטה ושחש ורמינהי דרג

לומר



פא חמישי יום לך

 דבר לבל כהונתכם את תשמרו אתך ובניך אתה ״( >נםינר
 ושחט'את )יקיא/( לומר תלמוד בשחיטה אף יכול המזבח

 בהונה מצות ואילך מקבלה וגו׳ והקריבו הי לפני הבקר בן
 דאפילו הדין הוא אדם בכל שבשרה השחיטה' על למד

 דלכתהלה טמאים למתגי בעי דקא ומשום נטי לכתחלה
 דיעבד וטמא שחט'ו.־ש י תנא בבשר .יגעו שמא 'גזירה לא

 אף בטהורים' סמיכה מהי וסמך'ושחט ורמינהי דמי שפיר
 לפני דכתיב סמיכה שנא מדרבנן.'מאי בטהורים שחיטה

 ארוכה סכין דעביד י אפשר ה׳ לפני הכתיב נטי שחיטה' ה־
 ביאה .קסבד וסמיך דמשילידיה אפשר נטי סמיכה זשחיט

 ושחט וסמך איפכא מתני הפרא י־ב ביאה. במקצת'שמה
 שחיטה שנא ימאי בטהורים סמיכה אף בטהורים שחיטה מהי

 דמעייל אפשר הי לפני כתיבי נטי סמיכה ה׳ לפני דכתייב
 ושהיט ארוכה סביו דעביד אפשר נטי שחיטה וסמיך ירייה
 הבקר י בן ושחט'את* דיתמא היא התימני שמעון מיני הא

 מנין אומר התימני שמעון' ה׳ לפני השוחט ולא ה׳ לפני
 ושחט לומר תלמוד הנשחט מן לפנים שוחט ידיו'של שיהיו

ה׳: לפני ןהיה הבקר בן את 'שוחט ה׳ לפני ך<בקרזאתיבן

רש״י
 ומדכתיב הנהנים. והקריבו :כהן בה נאמר לא והלא כהונה שצריכה לומר

 סמיכה מה : בזר שכשרה השחיטה על לומר כתיב לא ובשחיטה כהונה בקבלה
 סמיכה. שנא מאי :בבשר יגעו שמא מדרבנן. :לקמיה כדמפרש בטהורים.
 דבעיכן וכיון ה' לפני הבקר בן את ושחט ,ה לפגי יכתיב מדאורייתא דבטהוריס

 הסמיכה אף אלא מבפנים ושחיטה מבחוץ סמיכה אין שחיטה לסמיכה תכף
 חיץ עומד רצה שאס ה׳. לפני השוחט ולא : לעזרה נכנס טמא ואין בפנים

: הבהמה מן לפנים הנשחט. מן לפנים : ארוכה בסכין ושוחט לעזרה

ע״א פ״ה דף לך זוהר

 הכי אוף לה דאתהזי באתרא אלא אתגלץא לא דשכינתא כמא חך תא
 יומא מן דהא ליה. דאתחך י נש בבר אלא' אתגלייא ולא אתחזי לאז

 קדישא רוחא אסתלקת בסרחניה דלוט/אתחפכא עלירעותית הסליק

ההא בדוכתיה קורשא רוח שךא מ^ד מניה לוט אסתלק וכד: מאברהם.

הוא
יא



חמישי ליום לך
 חזי תא .וגומר. מעטו לוט הפרד אחרי אבדם אל אמר ויי דכתיב הוא
 י אמר אברהם דחיר הוה לסיחמה תב הוה הלוט אברהם דחמא כיון

 .קרי^א חולקא במניה אבידנא דדא חברותא בגין ושילום חס דילמא

 נא שא ליה אמר מניה דאתפרש כיון הוא. ברץ קדשא לי דאעטר
 שם. אתה אשר המקום מן מאי שם^ אתה אשד המקום מן וראה' עיניך

 צפונתל שלימתא. במהימנותא ואתעטרא בקךמיתא ביה דאתרבקת

 דכתיב/ילך 'בקדמיתא רהוו מסעיו איגון* רמה.*אלץ ונגבה/קדמה
 דאתעטר עלאין* דתץ אלין הנגבה. ונסוע וכתיב^קלוך לכסעיו

 ומן מניה* .יערי ךלא אתבשד 'וכדין בקדמיתא. שלימתא במהימנותא
 אשר מאי רואה. אתה אשר הארץ כל את כי 'הכתיב לעלמין בנוי
 ליי י אמר דאת כמה ליה דאתגלייא _קךמאה דרגא ראי רואה. אתה

 .קימאה ^דא בגץידדךגא רואה אתה אשר כך ובגין* אליו. הניאה
ץ הא־ כל את^ בי כך ובגין ביה' אתחזון וכלהון מכלהו'_ךרגץ אתבליל

:וגומר רואה אתה אשר

 יוסף פסוקה הלכה
רנ״ג סי׳ יו״ד ש״ע

 :טול לא סעודות ב' מזון לו שיש מי *
 יטול לא סעודות י׳ד מזון מהתמחוי

 נושא ואינו זוז לוד׳' יש ואם מהקופה
 נושא 'והוא זוז ן׳ לו ש:ש או בהם ונותן
 לו לש ואם צדקה. :טול לא בהם ונותן
 בהם נושא/ונותן י ואינו דינר חסר הזוז

 הרי אחת בכת' זוז יאלף לו נותנים אפילו
 בחוב עליו והוא הרבה לו "יש .יטול•/אם זה
 :טול. הך/זה אשתו לכתובת שמושבן או

 לו ואין הרבה ב:ת וכלי ב:ת' לו יש ואם
 למכור י צריף ואינו .יטויל זה הרי זוז ר׳

 במה .וזהב כסף של הם ואפילו ביתו בלי
 ושתיה אכילה בכלי אמורים דברים

 מגרדה אבל בהם וכיוצא ומצעות /מלבוש
 :טול ולא מוכרם של'?םף שהם אויעלי

 למכור אותו מח:יבים דאין והא מהצדקה
 זמן כל דוקא וזהב כסף של תשמישו כליי

 נוטל אלא מהקופה ליטול צריף שאינו
 ליטול בא אם אבל מיחידים בסתר

 עד לו .יתנו לא צדקה של מהקופה'
 נאמרו 'שלא אומרים □'"יש :כליו ^:מכור

?זמן אבל בידיהם אלא הללו השיעורים
הזה

מוסר להק
גאון סעדיה מהרב

 מתכפרות העוגות כל כי שנדע ראוי
 את המתעה עון אלא בתשובה

 ובטעות רעי בנימוס אותם והמתעה הרבים
 כהורה שלא אותם שהורה ובהוראה רע.

 מתכפר עונו אין למדם כדזלכה י ושלא
 'ואינו 'שעות מה לתקן ;כול שאינו מ?ני
 אותם. למר אשר הרעות את להשיב :כול

 נאמר ועליו בו תלדה הרבים וחטאת
 והשנית ^רע. בדרף :ישרים מש^ה כ"( )ם״לי

 וחרפו חבירת יעל רע שם שמוציא טי
 עונו י אין בה חשוד אינו אש" בהךפה
 . שעות מה לתקן :כול שאינו מפני מתכפר

 עליו חבירו חרפת להשיב :בויל ואינו
 השלישית שומע. :חסדף פן ־״( )סשלי נאמר

 משיב ואינו ועושק גזל בידו שיש מי
 :ח?א כי ויהיה ה( )ייקרא .ועליקגאמר לתן נ ג

 ועוד גזל אשר הגזלה 'את והשיב ואשם
 גזלה :שיב רשע חבל יח( )יחזקאל כתיב

 'יחייב הגעלה בעל מת אם לכף :;זול לא
 הגזלה'ליורשי ולהחזיר להשיב הגוזל
 ביום :תגנו לו לאשריהוא שנאמר המת

 הגוזל חייב יורשים לו אין 'ןאם אשמתו.
להפקירם



פב חמישי ליום לך
 קךש: ולעשותם להפקירם כדי ךן(ר לו שיהיה עד לטול הזה;כול
ודברים מ-ריוח ביתו ובני הוא שיתפרנס

 ואם ןזול .ימכרם הגשמים בימות ,ימכרם ואם לו.קרקעות שהיו נימי שליטעםהם:
 אותו אלאמאכילין למכור אותו מתץבין אין בשורק מוכרן החמה ימות עד £יחם
 שאר היו מכירה. שלא'בזמן עצמורמכור ולאיידחוק דמיהם וזצי עד עני מעשר
 דחוק שהוא מפנן בזול אלא מטנו שיקה מי מוצא אינו והוא ברבך לוקחים האדם
 בשוה עדישןמכור והולך עני מעשר אוכל אלא למכור אותו מחייבים אין ■ומרוד
 ^עותיו וקלו למקום ממקום ההולך הבית בעל י : למכור דחוק שאינו הכל |יךעו

:)לשלם( חי\ב אינו לביתו וכשיחזור צדקה .ימול יאכל מה לו ואין כדרך

תורה ששי ליל לך
\הוה ף יי י צ

 מקנה־לוט רעי ובין מקנה־אברם רעי בין רהי־ריב ז
 טצויתאבץךעיבשךה והות:בארק ישב אז והפרזי וה?מנני

 : בארעא יתיב בכן ופרזאה וכנענאה דלוט בע;ךה רעי ובין דאברם

 ביני מריבה תהי אל״־נא אל״־לוט אברם ויאמר ח
 :אנחנו אחים כי־אנשים רעיך ובין רעי ובין ובינך

 ובין רעותי ובין ובינך בינא טצותא תהי כען יא ללוט אבר□ ואטר
:** •7־5 ־ץ ץ• 7 •• 7 ” 7 ־ ־ : 7 : 7: ־ ־ד־

 לפךך כל־־האךק הלא ט :אנחנא אחין גוברין ארי רעותף
 ואם־־דדמק ואימנה אם־־ה^מאל מעלי נא הפרד

 את אם מלותי כען אתפי־ש קדמך ארעא בל הלא ז ואשמאילה

לצפונא
רש״י

 אחרים בשדות בהמתם ומרעים רשעים לוט של רועיו שהיו לפי ריב. ויהי )ז(
 אין ולו לאברהם הארץ נתנה אומרים והס הגזל על אותם מוכיחים אברהם ורועי
 ולא בארץ יושב אז והפרזי והכנעני אומר והכתוב גזל זה ואין יורשו וליט יורש
 בקלסתר דומי! ומ״א קרובים. אחים. אנשים )ח( : )ב"ר( עדיין אברהם בה זכה

 ממך אתרחק לא )אשב( תשב אשר בכל ואימנה. השמאל אם )ט( פנים:
 נשבה כי אברס וישמע שנאמר לו הוצרך דבר וסיף ולעזר למגן לך ואעמוד

 וא״ת עצמי את אפמאיל ואשמאילה כמו עצמי את אימין אימנה. :וגו' אחיו
 ואץ להימין יש אס יד( )ש״ב אחר במקום מצינו כך ואיימינה לינקד לו היה

 נקוד



ששי ליל לך

 דשא־ י :יצפונא ואנא לדרוטא את ואם לדרומא ואנא לצפונא
 כלה כי 'הירדן ככר“את־־כל את־־עיניחץךא לוט

 כנך ואת־עמלה את־טדם יהוה עחת לפני( משקה
 ותא עינוהי 'לוט;ת ז.קף:ו 1 ^ר באכה מצרי□ באלן ה1_יה

 וית סדום יתז יי הבלות .קדם שקיא בית כלה ארי ^רדגא מישר בל תזי

 ויבחר־־־לו יא : ,לצער ממי דסצרים בארעא דיי בגינתא עטרה
 ויפראו טקדם לוט ויכע הירלן בל־־יככר את* לוט

 לוט ונטל _יךךנא מיער בל ית לוט לה ובהר ז אחיו מעל איש

 בארץ־ ישב אכרם יב :אחוהי מלות גבר ואתפרשו מלקז־מץ
 ראהליעת״פלם: הכפר ?ערי /ישב ולוט בנען

 4 סדום עד ופרס מישיא בקירוי יתב ולוט דכגען בארעא יתב אכרם
 ואנשי :מאד ליהוה וחטאים רעים סדם (אנשי ע

 רהוח יד :לחרא יי .קדם בגויתהון ,והיבין בממתהון בי^ין ךסדום
 נא שא מעטו הפרד־־״לוט אחרי אל־־אברם אמר
 ונגבה צפנה שם אשר־אתה מךהמקום וראה עיניך

זקוף מעמה לוט דאתפךש בתר לאברם אמר ויי ♦ וימה והרמה

כען
רש״י

 את ה׳ שחת לפני : מיס נחלי ארץ משקה. כלה כי )י( : להיימין נקוד
 לזרעים מצרים כארץ לאילנות. ה' כגן מישור. אותו היה עמודה. ואת סדום
 זימה שטופי שהיו על לגנאי דורשה ומ״א צוער עד צוער. כאכה :)ב״ר(

 מקדם. :כתרגומו מישור ככר. )יא( : הוריות במסכת בשכונתם לוט לו בחר
 ממזרח ניסע נמצא אברס של למערבו לו והלך )למזרח( אברס מאצל נסע

 באברס לא אפשי אי אמר עולס של מקדמונו עצמו הסיע אגדה ומדרש למערב.
 ואנשי )יג( : סדום עד ולמקנהו לרועיו אהלים נטה ויאהל. )יב( :באלהיו ולא

 לח( )יומא ורבותינו עמהס מלשכון לוט נמנע לא ואעפ״כ רעים. בדום
 וחטאים בגופם קט( )סנהר' רעים. : ירקב רשעים ושם מ( )משלי מכאן למדו

 אחרי )יד( :בו למרוד ומתכוונים רבונס יודעים מאד. לה׳ : בממונם
לוט שהיה )ולעיל ממנו. פורש הדבור היה עמו שהרשע זמן כל לוט. הפרד

אצלו



פג ששי ליל לך
 , :ולטערבא ולטדינחא ולדרומא לצפונא תטן דאת אתלא טן .וחד עינך בען

 אתננה לך ר$ה אשר־אתה את־־כל־־הארץ כי טו
 אתננה לך .יז.ח ד ארעא כל תזידי :עד־עולם ולזחעןץ

 הארץ י כעפר את־־חךעך ושמתי טז .םעל עד ולבניך

 זרעך גם הארץ את־עפר למנות איש אם־יזכל 1 אשר
 לנכר אפשר לא די בטא דארעא בעפרא □ניאין בניך ןת ואשוי ז ימנה

 התהלך הןום יז :;תמנון לא בניך אף דארעא עפרא ית לממני
י • ־ י 117 : 7 < י : •ג 67 ; 7: <7 :ז : 17 7 1 הליך קום :אתננה לך כי ולרחבה לארכה בארץ
 ויבא אברם ויאהל יח : אתננה לך ארי ולפתיה לארבה בארעא
 מזבח ך?ךשם ?חברון אשר ממרא באלני וישב

 תטן ובנא בחברון די מטרא בטישרי אברם.ואתא.ויתב ופרס ז ליחוה

 מלך־־ אמרפל בימי .ויהי א יד רביעי פ טדבחא^קדםיי:
 עילם מלך 7?דרלעמר אלסר מלך שנעראריוך

 טלבא אריוך דבכל טלבא אמךפל ביומי וחוח ז ים1ג מלך ותדעל

 עשו ב :ךעמטי מלכא ותדעי דעילם טלבא בדרלעמר דאלסר
 עמרה מלך ואת־ברשע סדם מלך את־ברע מלחמה

בלע ומלך צביים מלך ^אבר 1 שנאב

 טלבא ברשע .ועם ךסדם מלבא ברע עם ז״עבדוקרבא היא־צער
דבלע ומלכא דצבוןב מלכא ושמאבר ךאדמה מלבא שנאב דעמרה

היא קרי, וים *צב
רש״י

 אשר )טז( :וק״ל( היה כשר שעה באותה אברס אל ל יירא וכתיב אצלו
 )יח( :ימנה לא זרעך כך להמנית לעפר שא״א כשס איש. יוכל אם

 : כבשן לתוך פול לאברהם שאמר נמרוד הוא אמרפל. )א( • אדה שס ממרא.
 מכמה שמה שנתקבצו שם על גויס ששמי יש מקום גרים. מלך :)ב"ר( האש

 רע ברע. )ב( : )ב״ר( תדעל ושמו עליהם איש והמליכו ומקומות אימות
 : שבשמים אביו שונא שנאב. : ברשעו שנתעלה ברשע. :לבריות ורע לשמים

 שמאבר



1

ששי ליי לך

 יםז הוא השדים אל־עמק חברו כל־אלה ג :רצע היא
 : י־טלחא א !ט אתר הוא חקליא לטיער אתבנעו אלין כל ז המלח

 ושלש־ את״בךרלעמר עבדו ענה עשרה שתים ד
 ותלת כדרלעטר ית פלחו *טנץ עשר תרתי ז מרדו שנה עשרה

 בךךלע?ר בא שנה עשרה ובארבע ה :מרדו שנץ עשרי
 בעעתרת את־־ךפאים .רבו אתו אשר 1והמלכים'

 קריררס: בשוה האימים ואת בהם ואת־הזוזים קרנים
 יא גבך ית ומחו דעטה וטלכיא כדרלעמר אתא יפגין עשרי ובארבע

 :יתיםקר רבשיה אימתני וית רבהטתא תקיפיא וית קרנים בעשתרות די

 פארןאשרעל־ איל עד שעיר בהררם וןאת-הדדי
 על רסטיף פארן מישר עד דשעיר בטורהון די חוראי וית : המדבר

 קדשדבו הוא משפט ירשםרבאויאל־עין :סחירא

 בחצצן חישב את־האמרי ונם העמלקי את־כל־שדה
 חנך ל| ך׳ ומחו רקם היא דיגא פלוג לטישר ואתו .ותבו . “תמ

עמלקאה
ייש״י

 עמק )ג( : העיר שם בלע. בהקב״ה: ולמרוד ולקפוץ לעוף אבר שס ׳שמאבר.
 ־. הרבה יש אגדה ,ומדרש הרבה שדות בו שהיו שס על שמו כך השדים.

 אומר ומ״א המלח ים ונעשה לתוכו היס נמשך זמן לאחר זאמלח. ים הוא
 עבדו. שנה עשרה שתים )ד( :לתוכו יאוריס ונמשכו סביבותיו הצירים שנתבקעו

 כררלעומר בא למרדן שנה. עשרה ובארבע : כדרלעומר את ■הללו מלכים ה׳
 שלשה אלה והמלכים. : הקורה בעובי נכנס המעשה בעל היה שהוא לפי

 כתרגומו פארן. איל : שלהם בהר בהדרם. )ו( : זמזומים הס הזוזים. מלכים:
 ושל שמו איל פארן של מישור אלא מישור לשון איל שאין אני ואומר מישור
 וכן הכעיס אבל שמו אבל שטיס ושל שמו ככר ירדן ושל שמו אליני ממרא

 המדבר. על : עליו שמי אחד וכל מישור מתורגמין וכולם שמו בעל גד בעל
 על קדש. הוא משפט עץ )ז( : מנשה מטה ועליו ב( )במדבר כמו המדבר אצל
 והם העין אותו עסקי על שם להשפט ואהרן משה שעתידין העתיד שם
 שם מתקבצים המדינה בגי שהיו מקום כפשיטו תרגמו ואוגקלוס מריבה. מי

 :העתיד פס על ונקרא עמלק נולד לא עדיין העמלקי. :^שדה משפט לכל
בחצצן



פד ששי ליל לך
. < ££ י

 מלך־־סדם ויצא ח גדי: בעץ ראה.דיתיב1ית.אט ואף עטלקאה
 בלע ומלך צביים: וקלך אדמה ומלך עמדה ומלך

 :השדים בעמק מלחייה אתם ויערכו הוא־צער"
 דצבתם ומלכא דאדטה רמלכא דעטורה ומלכא דמדום מלכא ונפק

 חקטא במישר קרבא עמהון ומדדו צוער היא דבלע ומלבא

 ם?1ג מלך 'ותךעי עילם מלך בדרלעמר את ט
 ארבעה אלסרי מלך /ואריוך שמגר מלך ואמרפל

 ותדעל דעילם מלכא כדררעומר עם :את־החמשה מלכים

 מלבין ארבעה דאלסר טלכא וא־יוך דבבל מלכא ואטלפל דעטטין טלבא

 וינסו חמר בארת בארק השדים ועמק י מ׳בילחטשא:
 :נסו הרה והנשארים י ויפלו־שטה ועמלה מלך־םךם

 .ועטורה דסדום טלבא וערקו חיטרא מסקן בירץ בידין חקליא ומישר

 סרס את־כל־רכש וימחו :ערקו למורא ודאשתארו תטן ונפלו
 .דמדום קנעא כל י_ת ושבו :וילכו ואת־כל״אכלם ועמלה

ואת־ר־כ^ו את־־לוט ויקחו יב :ואזלו מיכלהון כל רת •.ועטורה
בן קרי• צביים •

* רש״י
 ארבע׳ )ט( : ביהושפט ב׳( )בד״ה מלא מקלא גדי עין הוא תמר. •בחצצון
 נמנע לא ואעפ״כ היו שגבוריס להודיעך המועטים נצחו ואעפ״כ וגו׳. מלכים
 שס היו הרבה בארות חמר. בארת בארת )י( : אחריהם מלרדוף ■אברהם
 בהם מוגבל הטיט שהיה אגדה ומדרש בנין. של לטיט אדמה משם שנוטלין
 מאמינין היו שלא מקצתן באומות שהיו לפי משם שיצא סדום למלך נס ונעשה
 האמינו החמר מן זה שיצא וכיון האש מכבשן כשדים מאור אברהם שניצל

 שצריכה תיבה כל להר כמו הרה נסו. להר נמו. הרה : )ב"ר( למפרע באברהם
 שה״א לההרה הרה בין חילוק ויש בסופה. ה"א לה הטיל בתחלתה למ״ד

 עומדת אינה זו( )ס״א אבל שבראשה למ״ד במקום עומדת התיבה שבסיף
 או להר כמו הרה והרי תחתיה פת״ח ונקודה לנקוד( )ס״א למ^׳ד במקיס

 הר מצא באשר נם אחד שכל אלא הר לאיזה מפרש ואינו הר אל כמו
 אל כמו פתרונו המדברה או ההרה לכתוב בראשה ה״ה נותן וכשהוא תחלה
)יב( : בפרשה ומפורש הידוע הר לאותו ומשמע )להר( לההר במו או ההר

: בסדום ישיבתו זאת לו גרס מי בסדום. יושב זהוא
ויבא



ששי ליל לך

 צת לוט ו^כו_ית :בסךם ישב והוא .וילכו אבדם בן־אחי

 הפליט. הבא יג :בסדום יתב והוא ואזלו דאבדם אחוהי בר הנינה
 ממראה^מרי שכ^באלני העברי/הוא לאברם ותך

 :קרית״אבךם בעלי והם ענד ואחי אשבל אחי
 אמוראה מטרא במיערי ש־י והוא עבראה לאבי□ יחוי משיזבא ואתא

 וישמע יד : דאבים קימה אגשי ואנון דעגר ואחוהי דאשיול אתוהי
 ביתו ילידי את־־חניכיו יילה אחיו נשבה בי אבלם
 אבר□ ו׳שטע :עד־דן וירדף מאות ושלש עשר שימנה

 ןתמני מאה תלת ביתה ןלידי עולמוהי _ית וזריז אחוהי קבי אש ארי

:דן עד ורדף עסי־

תורה ששי יום רך
 תשלום הצגנו תרגום ואחד מקרא שנים חסדיה בל להשלים כדי

:והפטרה והרגום הסדרה כל

וירדפם ויבם ועבדיו הוא לילה י עליהם ויחלה טי
עד

יערש
 רק כי שכתוב והוא המלחמה מן שפלט עיג זה פשוטו לפי הפליט. ויבא )יג(
 הרפאים כשהכו וחביריו אמרפל הרגוהו שלא נשאר וזהו הרפאים מיתר נשאר עוג

 הרפאים מיתר וזהו המבול מדור שפלט עוג זה ב״ר ומדרש תנחומא קרניס בעשתרות
 העבר? : שרה את וישא אברס שיהרג ומתכוין וגו׳ בארץ היו הנפילים שנאמר

 דבר )ס״א ברית עמו שכרתו אברם. ברית בעלי : )ב״ר( הנהר מעבר שבא
 וירק• )יד( אחר(:. במקום שמפורש כמי המילה על עצה לו שהשיאו אחר

 עליכם בחרבי אזדיין חרב אחריכם והריקותי כו( )ויקרא וכן וזריז כתרגומו
 חנכו חניכיו. : וסגור חנית והרק לה( )תהלים וכן חרבי אריק טו( )שמות וכן

 האדם כניסת התחלת לשון והוא למצות שחנכו אליעזר זה קרי( )ס״א כתיב
 לנער חנוך כב( )משלי וכן בת לעמוד עתיד שהוא לאומנות כלי או

 אינצניי״ר לו קורק ובלע״ז הבית חנכת ל( )תהליס המזבח חנכת ז( )ב*ידבר
 :ברויכען( מאלע ערשטען )צום אישטרייני״ר כ״י וברש״י )אונטערריכטען(

 מנין והוא היה לבדו אליעזר אמרו רבותינו לב( )נדרים רגו׳. עשר שמנה
 עגל שם להעמיד בניו שעתידין שראה כחו תשש שם דן. עד :שמו של גימ׳

הוא ויחלק המקרא 'סרס פשוטו לפי עליהם. ויחלק )טו( :לו( )סנהדרין
ועבדיו



פה תורה ששי יום לך

 ליייא עליהון ואס?לנ :לדמ^ק משמאל אשר ןןד־חובה

 וישב טד : לדמשק טצפתא די חובה עד ורדפנון ומחוגון ועבדוהי הוא
 וגם השיב ורכשו אחיו את־לוט וגם כל־הרכש את

 בר ׳לוט _ית ואף קנינא כל _ית .ואהב ז ואת״העם את״הגשים
כס • ץ —,

 מלך־־סדם ויצא יז :עמא וית נשיא י_ת ואף אתיב וקנעה אחוהי
 ואת~ ישובו'מהכותאת־־כךרלעמר ״י אח לקראתו
 המלך: עקיק הוא אל־עטקישוה אתו אשר המלכים

 רת כדרלעומר _ית מלממחי דתב בתר לקדמותה דסחם מלבא ונפק

 : דמלבא ריפא בית אתר הוא מפנא למישר עטה די כלביא

 והוא'כהן רץ לחם הוציא שלם מלך צךק“ומלכי יחי

 והוא וחמר לחם אפיק ךירועלם פלכא צדק ומלכי ♦ ^ללן לאל
 ברוך"אברם ויאמר ויברכהו יט : עלאה אל קדם>ז טשטש
 אבדם בדיך וזומר וברכה : שטיםוארץ קנה ן1^לי לאל

 אשר" ^ליון אל ובלוך כ : .וארעא עטיא דקמנה עלאה לאל
עלאה אל ובריך :מכל מעשר ויוקן־לו בידך' צריך ן מג

דטסר
רש*י

 זה כשבורחין הנרדפים אחר שמתפלגים הרודפים כדרך לילה עליהם ועבדיו
 שנחלק ומ״א מלרדפם. נמנע לא שחשכה אחר כלומר לילה. :לכאן וזה לכאן

 לילה לחצות לו ובא נשמר השני וחציו נס לו נעשה הראשון ובחציו הלילה
 ע״א שם על חובה קירא ודן חובה ששמו מקום אין חובה. עד : מצרים של

 פנוי מפנא למישר ותרגומו שמו כך שוה. עמק )יז( : שם להיות שעתידה
 שהוא א׳ ריס בית דמלכא ריסא בית המלך. עמק :מכשול ומכל מאילנות

 האומות כל שם שהושוו עמק ומ״א שס. לצחק למלך מיוחד שהיה קנים שלשים
 מ״א צדק. ומלכי :.)יח( ולקצין אלהיס לנשיא עליהם אברהם את והמליכו

 לו והראה מלחמה ליגיעי עושים כך ויין. לחם :לב( )נדרים נח בן שם הוא
 הנסכים ועל המנחות על לו רמז ומ״א בניו. את שהרג על עליו בלבו שאין

 שמיס עושה קמו( )תהליס כמו וארץ. שמים קונה )יט( :בניו שם שיקריבו
 )הושע וכן הסגיר. אשר מגן. אשר )כ( : שלו להיות קנאן עשייתן ע״י וארק
 : כהן שהיה לפי לו אפר מכל מעשר אברס לו. וייתן :ישראל אמגנך יא(

תן



תורה ששי יום לך

 ויאמר כא חמישי מכלא חרמןעסרא לה ויהב בידך סנאיך הפשר
 :קח־לך והךכש הנ$ש רק־לי אל־אברם טלך־סרם

 נב_ויאמר :לך וקנינא.דבר לינפשתא הב לאבךם ךסדום מלבא ואמי
 עליון אל אל־יהוה לי הרמתי סדם אלימלך אבדם

 בצלו ;די ארימית דסדום למלכא אבדם ואמר 2 ואר״ן שמים קנה

 ועד אם־מחוט נג : וארעא שמיא דקמנה עלאה אל ן/קדם .קדם
 אני תאמר ולא מבל־א^ר־לך ואם־אקח שחך־נעל

 אסב ואם פסגא ערקת ועד מחוטא אם :ארדאברם העשרתי

 רק< בלעדי בד : אבר□ ;ת אעתךית אגא תימר ולא לך די מכל
 אתי הלכו אשר האנשים וחלק הנערים אכלו אשר
 לחודמדאכלו :'ם וממראהםיקתחלקם אשכל ענר

 חלקהון: עןבלון אגון ומטרא אשכל ענך עמי אזלו די יא גבך והלק ■עולטיא

 אל־אבלם ה1ךברץה היה האלה הדברים 1 אחר א טו
^נרך לך מגן אנכי אבלם לאמראל־תירא במחזה

הרבה
רש׳י

 לבדם: הגופים לי החזר שהצלת שלי השבי מן( )הגופים הנפש. לי תן )בא(
 )בראשית וכן עליון לאל ידי את אני מריס שבועה. לשון ידי. הרמותי )כב(

 נותן ממני קח השדה כסף נתתי כג( )בראשית וכן אני נשבע נשבעתי בי כב(
 אעכב נעל. שדרך ועד מחוט אם )בג( : ממני וקחהו השדה כסף לך אני

 גנזיך מבית שכר לי לתת וא״ת לך. אשר מכל אקח ואס :השבי מן לעצמי
 :וגו׳ ואברכך שנאמר לעשרני הבטיחני שהקב״ה וגו/ תאמר ולא : אקח לא

 ואע״פ וגו' וממרא אשכול ענר ועוד אתי הלכו אשר עבדי הנערים. ■)בד(
 הכלים על ישבו וחביריו וענר ויכם ועבדיו הוא שנאמר למלחמה נכנסו שעבדי
 היורד כחלק ל( )ש״א שאמר דוד למד וממנו חלקם יקחו הס הכי אפי' לשמור

 מהיום ויהי כה( )שם נאמר ולכך יחלוקו יחדו הכליס על היושב וכחלק למלחמה
 החוק נתן שכבר לפי והלאה נאמר ולא ולמשפט לחוק וישימה ומעלה ההוא
 אחרי סמיך אחר שנאמר מקום כל האלה. הדברים אחר )א( :אברס בימי

 המלכים את שהרג זה נס לו שנעשה אחר האלה הדברים אחר ב״ר מופלג.
אל המקום לו אמר לכך צדקותי כל על שכר קבלתי שמא ואומר דואג יהיה

 תירא



פו תורה ששי יום לך

 אבדם עם דץ פתגטא הוה האלץ פתגמיא בתר :מאד הךבה
 : לחרא סגי אגרך לך תקוף מיטרי אכרם תדחל לא לטיטר בנבואה

 הולך ואנכי מה־תתךלי אדריהוה אכרם בויא^ר
 אברם ו־^םר אליעןרי: דמ^ק הוא כיו־ד ךמשק3ו עדית

 רככית• הרץ פךנסא ובר ולד בלא אזיל ואנא לי תתן מה אלוקים יי

 נתתה לא לי הן אבלם ויא^ר ג :אליעזר _דמשרןאה הוא

 \הבת לא לי הא אברם ואמר :אתי יוריש בן־ביתי והנה זרע

 לאמיר אליו ךב'רץהוה והנה ד :יתי תח-י ביתי בר והא ולד

 :.יירשך הוא ממעיך יצא אשר כי־אם זה יירשך לא
 הוא דתוליד בר אלהין דין \ךתנך לא למימר עמה תי פתגמא והא

 השמלמה הבט־נא ויאמר החוצה אתו ויוצא ה י: ך3יךת

 כה לו ויאמר אתם לספר אם־תוכל הכוכבים וספיר
בוכביא ומגי לשמיא בען אסתכי ואמר לברא לתה ואפיק :זרעך יהיה

אם
דש"*

 נפשות אותן כל על תענש שלא העונש מן לך מגן אנכי אברס ■תירא
 ערירי. הולך )ב( מאד הרבה שכרך שכרך קבול על דואג שאתה ומה שהרגת

 בלא ערירי ב( )מלאכי ועונה ער לו וחבר יורש לשון פירשו סרוק בן מנחש
 לשין כך שרשיה תעקר השרש תבואתי ובכל לא( )איוב תאמר כאשר יורש

 מגזרת ועוגה ער נראה ולי (,ז^ינדר)ק דעזענפאנטס ובלע״ז בניס חסר ערירי
 ג( )חבקוק וכן ערו ערו קלז( )תהליס וכן חרבן .לשין וערירי ער, ולבי ה( )שיר
 : מרה ארזה כי ב( )צפניה וכן תתערער ערער נא( )ירמיה וכן יסיר ערות
 פיך ופל מא( )בראשית כמו פיו על נזין ביתי שכל כתרגומו ביתי. משק ובן
 לפי דמשק. :שלי על ממונה בני היה בן לי היה ואלו שלי אפוטרופא ישק

 ובגמרא דמשק. עד המלאכים שרדף אגדה מדרש ולפי היה מדמשק התרגום
 נתתה לא לי הן )ג( :לאחרים רבו מתורת ומשקה דולה נוטריקון דרשו שלנו
 פשוטו לפי החוצה. אתו ויוצא )ה( :לי תתן אשר בכל תועלת ומה זרע.

 שלך מאצטגנינות צא לו אמר מדרשו ולפי הככביס. לראות לחוץ מאהלו הוציאו
 אברהם אבל בן לו אין אברס בן להעמיד עתיד שאינך במזלות שראית

 וישתנה אחר שם לכס קורא אני תלד שרה אבל תלד לא שרי וכן בן לו יש
לשון וזהו הכיכביס מן למעלה והגביהו עילם של מחללו הוציאו ■המזל.

 הבטה
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 ביהוה ותאמין ו בניך: ן1_יה כדין לה יתהוןןאמר לטמגי תבול א□
 :לזכו לה וחשבה דיי במימרא והימין ז צדקה לו ויחשבה

 מאור הוצאתיך אשר יץה אני אליו ראטר / ששי

 : לרשתה הזאת את־־הארץ לך לתת בשרים
 הדא ארעא _ית לך למתן דכשדא' מאורא דאפקתך ,יי אנא לה ואמר

 : אירשנה כי אדע במה ה1יה אדני ויאמר ח למירתה:
 לי קרוה אליו ויאמר ם : אירתנה ארי אדע במה אלדזים \י ואמר

 :וגדל ותר משלש ואיל משלשת ועז מש^שת עגלה
 ובר ושפעגא תלת ודכרין תלתא ועדן תלתא עגלין קדמי קרב לה ואמר

 דתן בו^ך אתם ויבתר את־בל־אלה דקח־לו י •ונא:

 בתר: לא ואת־הצפר רעהו לקראת איש״בתרו
פלוג^בל ויהבפלגיא בשוה ופליג_יתהון אלין ורןךבבןדטוהי.יתכל

חברה
רש״י

 אבל זאת על אות לו שאל לא בה/ והאמץ )ר( : למטה מלמעלה הבטה
 צדקה. לו ויחשבה : אדע במה לו ואמר אות לו שאל הארץ ירושת על

 אדע במה ד״א בו. שהאמין האמונה על ולצדקה לזכות לאברס חשבה הקב״ה
 הקב״ה לו אמר בה יתקיימו זכות באיזה הודיעני לפניו אמר אלא אות לו שאל לא

 פר פריס לג׳ רמז עגלים שלש )ב״ר( משלשת. עגלה )ט( הקרבנות: בזכות
 לשעיר רמז משלשת. ועז : ערופה ועגלה צבור של דבר העלם ופר זהכ״פ

 משלש. :ואיל יחיד חטאת ושעיר מועד של מוספין ושעירי בפנים הנעשה
 : יונה ובן תור וגוזל. ותר :יחיד חטאת של וכבשה תלוי ואשם ודאי אשם
 פשוטו מידי יוצא המקרא ואין חלקים לשני אחר כל חלק אותם. ויבתר )י(
 כדכתיב הארץ את לבניו להוריש הבטחתו לשמור עמו ברית כורת שהיה לפי

 לחלק ברית כורתי ודרך וגו׳ לאמר ברית אברס את ה' כרת ההוא ביום
 העגל בתרי בין העוברים לד( )ירמיה שנאמר כמה בתריה בין ולעבור בהמה

 שכינה של שלוחו הוא הגזרים בין עבר אשר אש ולפיד עשן תנור כאן אף
 ואילים לפרים נמשלו עכו״ס שהאומות לפי בתר. לא הצפוד ואת : אש שהוא

 והאיל ח( )דניאל ואומר וגו' רבים פריס סבבוני כב( )תהליס שנאמר ושעירים
 יון. מלך והשעיר והצפיר ואומר ופרם מדי מלכי הקרניס בעל ראית אשר

 הבהמות בתר לפיכך הסלע בחגוי יונתי ב( )שה״ש שנאמר יונה לבני נמשלו וישראל
ישראל שיהיו רמז בתר. לא הצפוד ואת :והולכין כלין שיהיו עכו״ס האומות על רמז

 קיימין



פז תורה ששי יום לך

 וישב על־הפנרים העיט .וירה יא :פליג לא עיפא מת ז^רה
 : אבדם .יתהון ואפרח פגליא על עי״פא ונחת ♦ אבלם אתם

 על־־אברם נפלה ותרדמה לבוא "שמש' רהי יב

 עמעא !הוד. :עליו נפלת נדלה חשכה אימה והנה

 :עלוהי נפלת סגי קבל אימה והא אבדם ער נפלת ושנתא למיעל

 זרעך יהיה 1 כי־־־נך תדע ידע לאבדם וי^ר ע

 :שנה מאות אךבע ארגו וענו ועבדום להם לא בארץ
 ךילהון.חפלחון דלא בארעא בניך ;הון דידין ארי תדע מדע לאבךם ואמר

 אשר י1הג“”את ונם יד ;שנין מאה ארבע יתהון רענון בהון
ואף :נחל בךכש שאו ואחרי־כן אנכי י דן יעבדו

 א עט
רש״י

 הגבלות את ושואף עט שהוא שם ועל עוף הוא העיט. )יא( : לעולם קיימין
 הבתרים על הפגרים. על :השלל אל ותעט טו( )ש״א נמו אוכל עלי לטוש
 ויהב בתרו איש לתרגם שהורגלו מתוך אלא פגליא מחרגמינן הפגרים )ס״א
 המתרגם וכל פלגיא הפגרים ותרגומו לפלגיא פגליא תיבת להס נתחלף פלגיא

 ופגרים פלגיא תרגומו שבתריס לפגרים בתרים להקיש שאץ לפי טועה כן
 מפי שמעתי כך פגר( לשון ז( )ויקרא הוא פגול כמו פגול לשון פגליא ■תרגומו

 פי' כך כתיב אחרת ובכ״י כ״י ברש״י הגי' )וכן שמואל( ב״ר יהודה רבינו
 ישב קמז( )תהליס כמו והפרחה נשיבה ל' וישב. : שמואל( ב״ר מאיר רבינו
 שיבא עד השמים מן אותו מניחין ואין לכלותם ישי בן דוד שיבא רמז רוחו
 בי )יג( : גליות של וחשך לצרות רמז וגו/ אימה והנה )יב( : המשיח מלך
 יצחק כיצד שגה. ת׳ ממצרים ישראל שיצאו עד יצחק משנולד זרעך. יהיה גר
 מגורי פני ימי אמר למצרים כשירד ויעקב יעקב כשנולד שנה ששים בן

 ארבע הרי רד״ו כמגין ועשר מאתים היו ובמצרים ק״צ הרי שנה ומאת שלשים
 צא׳ היה מצרים מיורדי קהת הרי מאות ארבע היו במצרים וא״ה שגה מאות
 ממצרים ישראל כשיצאו שהיה משה של ושמונים עמרם ושל קהת בל שנותיו וחשוב

 השנים כל מהן להוציא צריך ואתה וחמשיס מאות שלש אלא מוצא אתה אין
 לא בארץ :משה לידת אחר עמרם ושחי עמרם לידת אחר קהת שחי

 אברהם ויגר יצחק ומשנולד להם לא אלא מצרים בארץ נאמר ולא להם.
 מז( )בראשית חם בארן גר ויעקב קה( )תהליס בגרר יצחק ויגר דגו'

 כלים הס שאף מלכיות ד׳ לרבות וגס הגוי. את וגם )יד( : באט בארץ לגור
 בממון גדול. ברכוש : מכות בעשר אגבי. דן : ישראל את ששיעבדו על

גדול
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 ואתה טו :סגי בקנינא .יפקון כן ובתר אנא דיין בהון דיפלחון עטא
 טובה: בשיבה תקבר בשלום תבואאל־אבתיך

 רביעי ודור טז :טנא בסיבו תתקבר בשלם אבהתך לות תיעול ואת
]ירא :;ותהנה ^ם'עון'האמךי ישובו

 ויהי יז ;ען3 עד דאמוראה חובא שלים לא ארי הכא יתובון רביעאה
 אש ולפיד עשן תנור והנה היה ועלטה באה השמש

 עלתוקבלאהוה שמשא והוה : האלה מזרים בין עבר אשל

 ביום חי : האלץ פלגיא בין עדא די־ דאשתא ובעור דתנן תנור והא
לזרעך לאמר ךית3 את-אברם יהוה כרת התא

נתתי
רש״י

 כל תראה ולא תבוא. ואתה )טו( :וגל וינצלו יב( )שמות שנאמר כמו גדול
 תרח שעשה ללמדך אליו שיבא מבשרו והוא עע״ז אביו אבותיך. אל : אלה

 יצא ולא בימיו תשובה ישמעאל שיעשה בשרו טובה. בשיבה תקבר :תשובה
 עשו: מרד ביום ובו זמנו קודם שנים ה' מת ולפיכך בימיו רמה לתרבות עשו

 ישובו׳ והרביעי דורות ג׳ שס יהיו למצרים שיגלו לאחר רביעי. ודור )טז(
 לתת כדכתיב זה ברית וכרת עמו מדבר היה כנען שבארץ לפי הזאת לארץ

 דורותיו וחשוב צא למצרים ירד יעקב היה וכן לרשתה הזאת הארץ את לך
 האמורי ערן שלם לא בי :היה הארץ מבאי חצרון בן וכלב יחצרון פרץ יהודה
 שתתמלא עד מאומה נפרע הקב״ה שאין זמן אותי עד מארצו משתלח להיות
 באה.. השמש ויהי )יז( : תריבנה בשלחה בסאסאה כז( )ישעיה שנאמר סאתה

 איש קוברים הס ויהי יג( )מ״ב שקיהם מריקים הס ויהי ( מב )בראשית כמו
 והנה : היום חשך היה. ועלטה :שקעה באה. השמש : זה דבר ויהי כלומר
 למעלה טעמו באה. :בגיהנס ע״א המלניות שיפלו לו רמז וגו' עשן תנור

 כשהיא מבואר היה באל״ך למטה טעמו היה ואס כבר שבא מבואר הוא לכך
 עשן תנור והעברת לבא השמש ויהי כתיב כבר שהרי כן לומר וא״א שוקעת
 נקבה לשון תיבה בכל חילוק וזה שקעה שכבר נמצא היתה מכאן לאחר

 כגון הוא עבר לשון למעלה כשהטעם שב קם בא כמו אותיות שתי שיסודה
 למטה וכשהטעס א( )רות יבמתך שבה הנה אלומתי. קמה באה. ורחל וכגין׳ זה

 באה היא בערב הצאן. עס באה כמו והולך עכשיו שנעשה דבר הווה לשון הוא
 הקב״ה של אמירתו נתתי. לזרעך )יח( :ב( )אסתר : שבה היא ובבקר

 לא״י דבוק שהוא לפי פרת. נהר הגדול הנהר : )ב״ר( עשויה. היא כאלו
שנאמר מעדן היוצאים נהרות בארבעה מאוחר שהוא אע״פ גדול קיראהו

 והנהר
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 הגדל עד־הנהר מצאם מנהר הזאת את־הארץ נתתי
 ;הבית לבניך לטיטר קים אבדם עם יי גזר ההוא ביומא :נהר־פרת

 את" יט פרת; נהרא רבא נהרא ופד דמצרים נהרא מן הדא ארעא ;ת
 חת ק״אי חת שלמאי !ת :ואת־הקךמני ,ואת־הקנזי הקיני

 :ואת־־הרפאים ואת־״הפךך ואת־־החתי נ :קדמונאי
^האמר/וארדהבנעני :ובראי חת פרזאי חת התאי רבת

 חת כנעגאי חת ,אמוראי חת ואת־תבופהם ואת־הגרגשי

 לו ילדה לא אכרם אשת ושרי א טז :במאי: גתשאיחת
 :לידת לא אטים אתת .ושרי :הגר ושמה מצרית שפחה ולה

 אל"אברם שרי ותאמר ב :הגר ושמה טצריתא אמתא ולה לה
 אולי אל־שפחתי בא־נא מדדת עצרני/ץה הנררנא

 י&בי ואמרת :שרי לקול אברם וישמע ממנה אבנה

 מנת אתבני אם מה אמתי לות בען עול מלמילד יי מנעני כען הא לאברם

את אשת־אברם שרי ותקח ג :שרי לטיטר אבדם וקביל
 לשבתז שנים עשר מקץ שפחתה המצרית מך

ברם א מש כצ״ל
רש״י

 וישתחוו־ לשחוור הדבק מלך מלך עבד הדיוט משל פרת. הוא הרביעי והנהר
 שבעה אלא להם נתן ולא כאן יש אומות עשר )ב״ר( הקיני. את )יט( : לך

 ירושה להיות עתידים וקדמוני קניזי קיני הס ועמון ומואב אדום והשלשה גויס
 :יא( )ישעיה משמעתם עמון ובני ידם משלוח ומואב אדום שנאמר לעתיד

 :רפאים ארץ יקרא ההוא ג( )דברים בה שנא' עוג ארץ הרפאים. ואת )כ(
 אמר לשרה שנעשו נסים כשראה היתה פרעה בת מצרית שפחה )א(

 אבנה אולי )ב( : אחר בבית גבירה ולא זה בבית שפחה בתי שתהא מוטב
 בזכות ממנה. אבנה : הרוס אלא בנוי שאינו בגיס לו שאין מי על לימד ממנה.
 ותקח )ג( : שבה הקודש לרוח )ב"ר( שרי. לקול : ביתי לתיך צרחי שאננים

 מקץ :)ב"ר( כזה קדוש בגוף לידבק שזכית אשריך בדברים לקחתה שרי.
 חייב לבעלה ילדה ולא שנים עשר ששהתה לאשת הקבוע מועד שנים. עשר
 לארץ חוצה ישיבת שאין מגיד .,וגו אברם לשבת : סד( )יבמות אחרת לישא

עולה
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 לו אישה לאבדם אתה ותתן כנען בארץ אבדם
 עשר מם־ף אמתה טצריתא הגר ;ת אכרם אתת שרי ודברת :לאשה

 :דאגתו לה בעלה לאברם יתה ויהבת הכנען בארעא אברם ימתב שגץ
 גברתה ותלול הרתה כי ותהריותרא אל־הגר דבא י

 בעיגהה• רבנהה וקלת עדיאת ארי וחזת ועהיאת הגר לות ועל

 נתתי אנכי עליך חטפי אל־־אברם ?פרי .ותאמרי ה

 י.שפט בעיניה ואקל הרתה כי ותרא בחיהד שפחתי
 .יהבית אנא עלך לי דין לאברם שרי ואמרת נ וביני" ביני ירוה

 נ ובינך ביני יי ידין בעינהה וקלית עדיאת ארי וחזת לך אמתי

??פי בידך שפחתך הנה אל־־שריי אבדם ויאמר י

 ^אטר :מפמה ותברח שלי ותענה בעיניך הטוב לה
 שרי .ועניתה בעיניכי בדתקין לה עביךי ביךיך אטתיך הא לשלי אכרם

 המים על״עץ :הוהי מלאך המצאה ז :מקדמהה זעיקת

 על דין מראבא ואשכחה :?פור בדרך על־העק במדבר

הגר ויאמר יי : דחגךא בארחא עינא על במדברא דמיא עינא
שפחת בתרא. יו״ד על נקוד *

רש״י
 :לא״י שיבא עד גדול לגוי ואעשך לו נאמר שלא לפי המנין מן לו עולה
 אמרה בעיניה. נברתה ותקל :)ב״ר( ראשונה מביאה ותהר. הגר אל ויבא )ד(
 שלא צדקת ואינה צדקת היא כאלו עצמה מדאה כגלוי סתרה אין זו שרי

 חמסי :)ב״ר( ראשונה מביאה נתעברתי ואני הללו השנים כל להריון זכתה
 תפן מה להקב״ה כשהתפללת העונש מעיל אני עליך לי העשוי חמס עליך.

 שגעו על להתפלל לך והיה עליך אלא התפללת לא ערירי הולך ואנכי לי
 בזיוני שומע שאתה ממני חומס אתה דבריך ועוד עמך. נפקדת אני והייתי
 חסר שבמקרא בינך כל וביניך. ביני ונו׳ שפחתי נתתי אנכי :)ב״ר( ושותק

 של בעיבורה הרע עין שהכניסה לנקבה( ניכח )ר״ל וביניך ביה קרי מלא וזה
 הרתה כבר והלא הרה הנך להגר אמר שהמלאך הוא עוברה והפילה הגר
 שרי. ותענה )ו( :הראשון הריון שהפילה מלמד אלא שתהר לה מבשר והוא

 יודע באת. מהיכן באת. מזה אי )ח( :ר(״)ב בקושי בה משעבדת היתה
 המקום איה מזה אי ולשין בדברים עמה ליכנס פתח לה ליהן אלא היה

 שתאמר
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 מפני ותאמר תלכי ואנה באת אי־מזה שרי שפחת
 את טגן דשרי אמתא הגר ואטד נ ברחת אנכי נברתי שלי
 ערקת\: )נ״י ערקא אנא רבנתי שרי מךקדם ואמרת אזלא את ולאן אתיא

 והתעני עומאל-גברתך מלאךיה^ה ילה ויאמר מ

 ואשתעבדי גתך1ךב לות תובי דך מלאבא לה ואמר ♦ יךיה7 תחת

 יה|ה'הךבהארבהאת־ להמלאך רא^ר י :ת,ידהא1תח
 אםג.י_ית אסגאה דיי מלאכא לה .ואמר ז מרב יהפר ולא זרעך

 הנך מלאך/יהיוה לה ויאמר יא :מסגי ןתמנון ולא בגיכי
 כי־שמעןהוה ישמעאל שמו וקראת בן הרה'לילדת

 ותקרין בר ותלרין מעדיא את הא ך" טלאכא לה ואמר אל״עניךז

 אדם פרא יחיה והוא יב : צלותיך ןי .קביל ארי .ישמעאל שמה
 :ושכן כל־־־אחיו ו^ל״־־פנן בו בל ויד בבל לו
 ן1יה אנשא דמי וידא לכלא צריך יהא הוא באנשא טרוד יהא והוא

 שםץהוההדבך ותקרא יג כלאחוה/ישרין אבי ועל לה צריכין
אחרי ראיתי הל£ הנם אמרה כי ראי אל אתה אליה

ראי
רש״י

 אמיהר כל על וגו׳ ה׳ מלאך לה ויאמר )מ( : בא אני מזה עליו שתאמר
 )יא( :ואמירה אמירה בכל מלאך נאמר לכך אחר מלאך לה שלוח היה

 :יג( )שופטים מנוח דאשת הרה הנך כמו תהרי כשהשובי הרה. הנך
 בארזים מקוננת בלבנון יושבת כב( )ירמיה לו ודומה וילדת כמו בן. ויולדת
 פרא )יב( : יצחק שמו את וקראת לזכר שאומר כמו הוא צווי שמו. וקראת

 במדבר וישב קשת רובה ויהי שכתוב כמו חיות לצוד מדברות אוהב אדם.
 ועל :בו ומתגרין אותו שונאין הכל בו. בל ויד :לסטים בבל. ידו :פארן
 נקוד ראי. אל אתת )יג( :)ב״ר( גדול זרעו שיהיה ישבון. אחיו בל פני

 )ס״א עלובין של בעלבון שרואה הראי׳ אלוה דבר שם שהיא מפני קמ״ץ חטף
 הגם :אותו( רואה דבר שום ואין הכל רואה שהוא משמע ראי אל אתה ד"א

 של שלוחו ראיתי במדברות הלום שאף הייתי סבורה וכי תימה לשין הלום.
 מלאכים לראות רגילה הייתי ששם אברהם של בביתו אותם רואי אחרי מקום

ותדע

יב
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 אלהא הוא את אמרת עמה דמתמלל דיי בשמא וצליאת . ראי

 :לי דאתגלי בתר חזיא שרתי הכא הברם אמרת ארי כלא ךחזי

 בק-קדש הר> לאי לולא עלי£ יי
 אתחזיעלההא)היא(1אראךטלאךקיס3עלכןקראלבארא ברד. וביין

 אבדם ויקרא בן לאברם תך טו״ותלד :אחנר ובין רקם בץ
 בר לאבים הנר וילידת :ישמעאל הנך אשרץלדה שם־בנו

 ך־5 ואברם טז : .ישמעאל הגר ךילי_דת ברה שום אברם וקרא
 את״ישמעאל בלדת־תר שנים ושש שנה שמנים
 ;שמעאי ית הנר .ילידת כד שנין ושת תמנן בר ואברם 0 ז לאבר□

 שנים תשע שנה בךתעעים אברם דהי א יז לאבדם:
 שדי אני־״־־אל אליו ראמר אל-אברם יהוה וירא

 שנין ותשזן תשעין בר אברם נ״והוה תמים והיה לפני התהלך

 :שלים .והו; הרמי .פלח שרי אל אנא לה .ואמר לאברם .יי ואתגלי

 :מאד במאד אותך וארבה ובינך ביני בריתי ואתנה ב
 אבדם ויפל ג : לחדא לחדא חתך ובינך,ואסגי מימרי בין קימי ואתן

על
רש״י

 ואמר אחת פעם המלאך את ראה מנוח שהרי לראותם רגילה שהיתה ותדע
 ראי לחי באר )יד( :חררה ולא זה אחר זה ד' ראתה וזו נמוש מות

 וגו/ שם אבדם ויקרא )טו( : עלה אתתזיא קימא דמלאך בארא כתרגומו
 רות שרתה ישמעאל שמו וקראת שאמר המלאך דברי אברס שמע שלא אע״פ

 ישמעאל של לשבחו וגו/ שמונים בן ואברם )טז( : ישמעאל וקראו עליו הקודש
 אני שדי. אל אני )א( : עכב ולא כשנימול שנה י״ג בן שהיה להודיע נכתב

 ולפטרון לאלוה לך ואהיה לפני התהלך לפיכך בריה לכל באלהותי די שיש הוא
 התהלך :הענין לפי והכל שלו די כך פירושו במקרא שהוא מקום כל וכן

 אחר צווי זה אך תמים. והיה :בעבודתי הדבק קדמי פלח כתרגומו לפני.
 ובדבר מילה במצות לפני התהלך מדרשו ולפי נסיונותי בכל שלם היה הווי
 והיה ד״א לפני. מוס בעל אתה בך שהערלה זמן שכל תמים תהיה צזה

 אוסיף הגויה וראש אזניס ב' עיניס ב׳ אברים ה' חסר אתה עכשיו תמים
4בליתי ואתנה )ב( :איבריך כמנין רמ"ח אושיותיך מנין ויהיו שמך על אות לך

ברית
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 אפוהי על אבים מפל :לאטד אלתים אתו רדבר על־פניו

 לאב והיית אתך בריתי הנה אני ד :לט־טר ״ עטה ומליל
 ולא" ה ; עממץ סגי לאב ותהי עמך אנאהא)נזר*ךמי גויס! ן1המ

 $ אברהם שכנך והיה אברם' את־־שמך עוד יקרא

 ששך תהי אכרם שמך !ת עוד \תקךי ולא נ נתתיך ים1נ אב״המץ

 מאד במאד”את והפרתי ו :!הבתך עטטין סני אב ארי אברהם
 להדא להךא ואפיש :יצאו ממך ומלכים לגולם ונתתיך

 והקמתי ז שביעי :מנך\פקון בעטטיא דשליט־ן ומלבין לכנשין ואתננך
 לדדתם אחריך זרעך ו?? את־־בריתי

 :אחריך ולזרעך לאלוהים לך להיות עולם לברית
 עלם לקים לדריהון בתרך בניך ובין ובינך טיטרי בין קיטי _ית ם י וא.ק

 אחךך ולזרעך לך ונתתי ח בתרך: !לבניך לאלהא לטהוילך
 עולם לאחזת ענען את/ל־ארץ מגריך ארץ ן את

 תותכותך ארעא !ת כתרך ולבניך לך ואתן ז לאלהיס להם והייתי

ויאמר ט ;לאלהא להון ואהוי עלם לאחסנת דכנען ארעא כל !ת
 אלהים .י

. רש״י
 וייפול )ג( זו מצוה ירי על לך להורישה הארץ וברית אהבה של ברית

 לעמוד כת בו היה לא מל שלא שעד השכינה ממורא פניו. על אברם
 בברייתא עיניס. וגלוי נופל בבלעם שנאמר וזהו עליו נצבת הקודש ורוח

 שהיתה ורי״ש שלשמו ניטריקין לשון גרים. המון אב ני )ה( : כן מצאתי דר״א
 העולם לכל אב ועכשיו מקומו שהוא לארס אלא אב היה שלא בהחלה בו

 נתרעמה שרי של יו״ד שאף ממקומה זזה לא מתחלה בו שהיתה רי״ש ואפי׳
 להושע משה ויקרא יב( )במדבר שנאמר ליהושע שהוסיפה עד השכינה על
 היה כבר ישמעאל שהרי ואדום ישראל לגרים. ונתתיך )ו( : יהושע נץ בן
 הברית הוא ומה בריתי. את והקימותי )ז( עליו מבשרו היה ולא לו

 )בר אבל לאלהיס לכם אהיה ושם עולם. לאחוזת )ח( : לאלהיס לך להיות
 מוסיף זו וי״ו ואתה. )ט( :אלוה לו שאין כמו לארץ בחוצה הדר ישראל(

 היא ומה לשמרה זהיר הוי ואתה אתך בריתי הנה אני ראשון ענין על
שמירתה



תורה ששי יום לך

 אתה תשמר את־בריתי ואתה אל־אברהם אלהים
 את תטר קןמי ואת_ית לאברהם ” ואמר :לדרתם אחריך וזרעך

 ביני תשמח אשר י בליתי זאת ' ובנךבתרךלדריהון:
 :כל־־זכר לכם המול אחריך זרעך ובין וביניכם

 כל לבון מגזר בתרך בניך ובין וביגיכון מימרי בין תטרון די קימי דא

 לאות והיה ערלחכם וישר את ממלהם יא :דכלא

 ןותהילאתקח1תבשראךעךלתכ2זןתגזרון וביניכם ביני כרית
 כל־זכך ימוללכם ימיםזך^מנת5ו :'יב יבעיבון מימיי בין

 אשר ךנכר5 מ^ל ף55ומקנת־ מת .יליד לדרתיכם

 לדרתיכון כלימרא לבון יומין.יתגזר תמניא ובר ז הוא מזרעך לא

 1 המול יג : הוא מבנך ילא עממין בר מכל כספא מביני ביתא ילידי
 בריתי כ?ןפך/והיתה ומקנת ביתך יליד ימול

 מבין ביתך .יליד ;תגזרון אתנזרא 15ל"1^ לברית בבשרכם

 אשר זכר 1 וערל יד י :םעל לקעו בבשריכון קימי ותהי כספך
הנפש ערלתו''ונכרתה ארד־בשר לאי״-ימול
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:;!ר לא די דכורא ועיל ם :הפר את־בריתי מ^מיה ההוא
בשר

רש״י
 ונו' וביניכם ביני )י( :וגו׳ לכס המול תשמרו אשר בריתי זאת שמירתה

 כמו המול. : אחריך להוולד העתידין אחריך. זרעך ובין : עכשיו של אותם
 והנו״ן ומלתם כמו ונמלתם. )יא( : לעשות כמו עשות אומר שאתה כמו להמול

 ונמלתס נושא של ,ונ נושך של נ' כגון לפרקים בו הנופל ליסוד יתירה בו
 : אינו( ישן )ברש״י יאכל יעשה כמו יפעל לשון ימול אבל ונשאתם כמו

 )יג( :משנולד שקנאו כסף. מקנת : בבית השפחה שילדתו בית. יליד )יב(
 ללמדך ימים לשמונה אמר ולא עליו כפל כאן ביתך. יליד ימול המול

 שבת במס׳ שמפורש כמו ימים שמונה לאחר( )ס״א לאחר גמול בית יליד שיש
 ניכר שהוא מקום באותו שהמילה למד כאן זכר. וערל )יד( : נקל״ל )דך
 ונכרתה, עונשין לכלל משיגיע ימול. לא אשר : )ב״ר( קבה זכר בין

ערירי הולך הנפש. ונכרתה :בעשה עוכר אכל כרת מליו עטש אין אביו הבל

ומת



צא תורה ששי יום לך
 :אשני קיטי _ית מעפיה ההיא אנשא דשת־צ' ערלתה בשר ;ת

 לא־תקרא אשתך שרי אל־אברהם אלהים ויאמר טו
 שרי לאברהם ” ואטד שרהשמה: בי שרי את־שמה

 אתה וברכתי טז :שטה שרה ארי שרי שמה _ית תקרי לא אתתך
 מלכי לגדם והיתד וברכותיה בן לך ממנה נתתי וגם

 .ואברכנה בר לך פנה אתן .ואף יתה :.ואברך .יהך ממנה ^ימים

 אברהם ויפל יז בעממיאטנהןהון: רשליטין מלכץ לכנשין ותהי
 יולד מאה־־שנה הלבן בלבו ויאמר ויצהק ^ל־פגיו

 על אברהם ונפל תלד: שנה הבת־תשעים ואם־שרה
 תשעין הבת שרה ואם ולד יהי שנץ מאה הלבד בלבה ואטד וחדי אפוהי

 ישמעאל לו1 אל־האלהים אברהם ויאמר י" :דתלי שנין

 :.קדטך ;תקים ;שטעאל לוי אברהם.קדם.יי .ואמר : לפניך יה1יך
 בן ?לך ילדת שרהא^תך אבל אלהים 'ויאמר ייט

וקראת רש״י
 שרי דמשמע שרי. שמה את תקרא לא )טו( :קד( )שבת זמנו קודם ומת

 :יג( )ברכות כל על שרה שתהא שמה סתם שרה כי לאחרים ולא לי
 )לקמן שנאמר לנערותה שחזרה הברכה היא ומה אותה. וברכתי )טז(

 משתה ביום לכך כשנצרכה שדים בהנקת וברכתיה. :עדנה לי היתה יח(
 הוא בננו ואומרים השוק מן אסופי שהביאו עליהם מרננים שהיו יצחק של

 כלס את היניקה והיא הביאה לא ומניקתה עמה בנה אחת כל והביאה
 על אברהם ויפל )יז( : במקצת רמזו ב״ר שרה. בניס היניקה שנאמר הוא

 שאברהם למדת מחיך לפון שרה ושל וחדי שמחה לשון ת״א זה ויצחק. פניו
 שרה על הקב״ה שהקפיד וזהו ולגלגה האמינה לא ושרה ושמח האמין

 ב( )ש״א כמו קיימות שהן תמיהות יש הלבן. אברהם: על הקפיד ולא
 הנעשה בלבו אמר וכך קיימת היא זו אף אתה הרואה עו( )ש״ב נגליתי הנגלה

 שנה. תשעים הבת שרה ואם ;לי עושה שהקב״ה מה לאחר זה חסד
 בימי שנה ת״ק בני מולידין היו הראשונים שדורות ואע״פ לילד כדאי היתה

 דורות מעשרה ולמד וצא בעולם כח תשות ובא כבר השנים נתמעטו אברהם
 ישמעאל לו )יח( : ע' ובני ס' בני תולדותיהן שמיהרו אברהם ועד שמנח
 לפניך. יחיה :כזה שכר מתן לקבל כדאי איני ישמעאל שיחיה הלואי יחיה.

 דברים אמתת לשון אבל. )יט( :קדמי פלח לפגי התהלך כמו ביראתך יחיה

וק



תורה ששי יום לך

 אתו את־־בריתי והקמתי שחק את־־שטו וקראת
 אתחך שיה בקישטא .יי ואמר ז אחריו לזרעו ^ולם לברית

 לבנוהי עלם לקים עטה קימי טת .ואקים עתק שמה טז ותקרי בר לך תליד
 'אתו ברכתי הנהו ^מעתיך ולישמעאל כ :בתרוהי

 שנים־עשר £אד• במאד אתו והרביתי אתו והוריתי
 צלותך .קבלית ישמעאל ועי: :גדול לגד ונתתיו נשיאם/ליד

 רברביא עשר תרץ "לחרא _לחדא יתה יתהןאסגי האברכיתיתהואפש

 את״שחק אקים ךיתי5ואת״ כא /\ואתננהלעםםגי:

 :האחרת בשנה הזה למועד שרה לך 'תלד א#ר
 ן אחרנתא בשתא הדין לזמנא שיה לך תליד די .יצחק עם אקים קימי דת

 ,אברהם מעל אלוהים ויעל אתו לדבר כביויכל

 ויקל! כג :דאברהם מעלווהי דיי .יקרא ואסתלק עמה לטללא ושצי
 ואת ביתו בל־ילידי ואת ?נו את־ישמעאל אברהם

וימל אברהם בית באנשי כל־זבר בם£ו כל־מקנת
7 7־ 7 : ־ 7 7 7 : ־ ־<■1 : • 7

את
רש״י

 את וקראת : לה אין בן אבל .ד( )מ״ב אנחנו אשמים אבל מב( )לקמן וכן
 נסיונות העשרה שס על אומרים ויש הצחוק. שם על יצחק. שמו

 ואת )ס״א אברהם. של שנה וק' שנימול ימים וח' שרה של שנה יל'
 חתה תשמור בריתי את ואתה כתיב כבר הרי נאמר למה בריתי
 בכלל קטורה ובני ישמעאל בני יכול וגו' והקמותי שאמר לפי אבל וגו׳ וזרעך
 את אקים בריתי ואת אחרים. עם ולא אתו בריתי את והקמותי ת״ל הקיום

 מכאן אבא רבי אמר ד״א מבטן. קדוש שהיה למר אלא נאמר למה יצחק
 והרביתי אותו והפריתי אותו ברכתי הגה כתיב האמה מבן הגבירה בן ק״ו למד
 המילה ברית בריתי. את : יצחק את אקים בריתי ואת וק״ו ישמעאל זה אותו
 כמו יכלו כעננים נשיאים. עשר שנים )כ( : יצחק של לזרעו מסורה תהא

 שכינה כלפי הוא נקיה לשון אברהם. מעל )כב( : ורוח נשיאים כה( )משלי
 ביום בו היום. בעצם מקום:)כג( של מרכבתו שהצדיקים )ב״ר( ולמדנו

 ושלא הלצניס מן ולא העכומ״ז מן לא נתיירא לא בלילה ולא ביום שנצטווה
 מצותו ולקיים למול הגחנוהו לא ראינוהו אילו אומרים דורו ובני אויביו יהיו

של



צב תורה ששי יום לך

 אתו דבר באשר הזה היום בעצם עךלתם את־בשר
 כל חת ביתה ;לידי כל חת ברה .ישמעאל _ית אברהם וךבר :אלהים

 דערלתהון בשרא _ית ונזר אברהם בית באנשי דכורא בל כספר. זביני י

 בך ןאברהם בד מפטיר יי: עטה מליל די כמא הדין יומא בברן
 ואברה□ 1ערלתו*: בשר בהטלו שנה ותשע תשעים

 בנו וישמעאל כה • דערלתה בשרא גזר בד שנין ותשע תשעין בר
 ערלתו: בשר את בהטלו' שנה עשרה ?ן־שלש

 :דערלתה כשרא ;ת גזר כד שנין עשרי תלת בר ברה וישמעאל
 :בנו1 וישמעאל נמול'אברהם הזה היום בע$ם' ביי

 וכל""אנשי כי :ברד, רשמעאל אברהם אתגזר הדין יוטא בכרן
אתו: נמלו ^ךנכר בית ביתו'יליד

)גזרת אתמרו עמטץ בר מן בספא תביני ביתא ילידי ביתה אנשי וכל ן

פ פ פ :
:מ׳ סימן בישעיה תאשר למה ומססידין :סימן טבנדי״ב סימן כמל״ו קכ״ו

רש״י
 ב.( )לעיל בהבראס כמו בהפעלו. בהמולר. )בד( :ויפעל ל' חמל. : מקום של

 מה זקן שהיה מתיירא והיה למחוך ורצה בערלתו ואחז סכין אברהם נטל בהמולו
 ב״ר עמו אלא נאמר לא לו הבריש עמו וכרות שנאמר עמו, ואחז ידו שלח הקב״ה משה
 היה שלא לפי אש נאמר לא באברהם ערלתו. בשר את בהטולר )בה( :ישן( רש״י
 ערלה לחתוך הוזקק ילד שהיה ישמעאל אבל בתשמיש נתמעך שכבר בשר חתוך אלא חסר

 צ״ט לאברהם שמלאו הזה. היום בעצם )בר( :)ב״ר( את בו נאמר לכך המילה ולפרוע
לך לך פרשת הפלת :בנו וישמעאל אברהם נמול שנים עשרה שלש ולישמעאל שנה

ם׳ סיטן בישעיה לך הפטרת

 מ;ה)ה דרכי נפתרה ;שראל ותדבר ;עקב תאמר למה א
 עמעת ידעתאס״לא הלוא ב :יעבור מעפטי ומאלוהי

 אין ;יגע ולא ;יעף לא הארץ קצות בורא ;הוה 1 עולם אלמי
 : .ירבה עצמה אונים ולאין כה ליעף נתן ג :לתבונתו הקר

ויעפו



לך הפטרת

 ;הוה וקד ה :יבשלו כעול ובחורים ויגעו נערים ויעפו י
 ייעפו: ולא ץגעו.;לכו ולא ירוצו כנערים אבר .יעלו כח חתליפו

 יחדו ידברו אז עשו כח יחליפו ולאטים איים אלי החרישו י
 יתן לרגלו יקראהו צדק טטזלח העיר מי ז :נקרבה למשפט

 קשתו: נדף כקש חרבו כעפר יתן .ירך ומלכים גוים לפגע
 מי־־פעל ט :;בוא ברגליו א־ח עלום יעבור ;רדפם ח

 ואת־־אחתים ראשון יהוה אני מראש הדרות קרא ועשה
י י 117:17־ < י: זו זח7ו:7י 7ז< 7 :י> :•ז ד 1 ״ ג־ ויאתיון: קרבו יחרדו הארץ קצות וייראו איים ראו י אני־הוא:

 הרע ויחזק יב :חזק יאמר ולאחיו .יעזרו את־רעהו איש יא
 הוא טוב לדבק אמך פעם את־הולם פטיש מחליק את־צך־ף
 .יעקב עבדי .ישראל ואתה יג :;מוט לא במסמרים ויהזקהו

 מקצות החזקתיך אשר יד ן אהבי אברהם .זרע בחרתיך אשר
 ולא בחרתיך עבדי־אתה לך ואמך קראתיך ומאציליה הארץ

 .לכייף כי"אני אל־תעתע אני כי־עטך אל־תירא סי :מאסתיך
 .יבעו הן ט׳ :צדקי בימין אף־תמכתיך אף־עזרתיך אמצתיך

 :ריבך אנשי דאבדו כאץ ;היו בך הנחרים כל ויבלמו
 אנשי וכאפס כאץ ;היו מצתך אנשי תמצאם ולא תבקעם י!

 לך האמר ;מינך מהדק אלחיך ;הוה אני כי יח :מלחמתך
 מתי ;עקב תולעת אל־־תיךאי יט :עזרתיך אני אל־־תירא

 ה נ ה נ :.ישראל קדוש וגאלך ה1נאםץד עזרתיך אנך ;שראל
 ותדק הרים תדוע פןפיות בעל חרוץיחדע למורג עמתיך
 אתם תפיץ וסערה תעאם ורוח תזרם נא :תשים כפץ וגבעות

:תתהלל ;שראל בקדוש ביו^ה תגיל .ואתה

 מלך ה׳ ומזמור והפטרה תרגום ואחד מקרא שנים השבוע פרשת קריאת אחר
 מסדר והלכה משנה דברו יצל״ח מלך וה׳ השבת ליום שיר מזמור או לבש גאות

4; היום בחינת היסוד נגד שהוא טהרות



צג תורה ששי ליום לך
נ׳ פרק מקואות משנה

 לוג לזה ונפל סאה. ארבעים בהם שאין מקואות שני אומר יוסי רבי
 נקרא/עליהן שלא טפט בשרץ. *ונתערבו ומחצה. לוג ולזה ומחצה

 לוגין שלשה בו ונפלו סאה. ארבעים * בו שאין מקוה * אבל פסול. שם
 *מכשיר. .יהושע פסוהירבי שם עליו שנקרא פםול.*מפני לשנים ונחלק

 לו וגבריו סאה. ארבעים בו שאין מקוה * בל אומר יהושע רבי שהיה
 לוגין. שלשה לו שחסרו מפני בשר. קרטובז אפילו לוגין*ןחםר שלשה

 .ועוד: מלואו מטנו שיצא* עד* הואבפסולו. לעולם אומרים וחכמים
 בפסולו. הוא לעולם לוגין. ונפלויבושלשה שבחצר הבור כיביצד.

 וימהרו :ם.אה. ארבעים בחצר עד*שיעמיד ועוד.או 'מלואו מטנו שיצא עד
 ♦ פקק בן אם *אלא פוסל עזדיה בן אלעזר מן*התחתונים..רבי העליונים

 לעולם ממנו. ויוצאה לו נכנסת והאמה שאובץ* מלא*טים שהוא בור ג*
 *לוגץ♦ שלשה הראשונים מן נשתייר* שלא שיתחשב עד הואבפסולו

 את הסוחט ומחצה.* מג וזה ומחצה. לוג זה לטקוה. מטילין שהיו שטם
 ממקומות ומטיל הצרצור מן** והמערה הרבה. ממקומות ומטיל כסותו

 אמרו לא עקיבא רבי אמר פיוסלין. םכשיר.*_וחכ*מים עקיבא הרבה..רבי

מטילין

ברטנורא
 שאובין מיס לעין נ׳ כאן יש והרי ונתערבו. ומחצה לוג ולוה אומר יוסי רבי א נ פרק

 מיסיפין היו שאם פסיל שם עליהן נקרא שלא כשרים אפפ״כ המקוה את פוסלים שהן
 לשנים. ונחלק : כשר מהן אחד כל היה מקוה של שיפור תשלום פד אחד בכל כשרים מיס

 : מהן אחד כל פסול. : מקוה כשיפור מהן אחד בכל שיש עד כשרים מיס אחד בכל היסיפו
 קורסוב אפילו ממנו נחסר מצומצמים שאובין מיס לוגין נ׳ שנפלו לאחר קורטוב. אפילו וחסר

 לא שחסר קורטוב שבאותו שא״א מקנה לשיפור ולהשלימו מיס עליו להוסיף כשר. ; מיס של
 מס״ד חלק קירטיב. : שאובין מים לעין ג׳ בו היה שלא ונמצא לעין הג׳ מן מעט חסר
 ג שאובין מיס לעין שלשה בו כשנפלו תחלה בו שהיו המיס מלואו. ממנו שיצא עד : בלע

 לתוכי ונפלו כשרים מיס סאה ביל שהיה מקוה כגון לוגין משלשה לחסר כדי יותר מעט עוד.
 סאה כ׳ ממנו שיוציא עד בפסולי הוא לעולם גשמים מי כך אחר ונתמלא שאובין מיס ליגין נ׳

 מקוה סאה. ם׳ בחצר שיעמור ב : לעין שלשה למעט יותר מעט ועוד תחלה שם שהיו
 הכשר. התחתין מן הפסול העליון ויטהר שיתחברו כדי לכשר יפיתקן הפסול מן למטה כשר

 אם אלא : אחיס גוד דאמרינן למטה והפסול למפלה הכשר אס וכ׳ש אסיק גיד דאמרינן
 כלימר פקק כן אם אלא גורסים ויש כדאמרן ועוד מלואו ממנו ויצא מימיו שפסקו פסק. כן

 נ״ל ראשונה וגרס׳ המיס בחלה אחר יגע שלא עד עשה אשר המקוה על סחם כן אם אנא
 ונכנסים המדרון מן שבאים גשמים מי כגון לו. נכנסת והאטה ג : כראכ״ס הלכה ואין עיקר

 לת־ך שזחטן וכשהוא שאיבין מים חשיבי בו נבלעים שהיו והמיס כסותו. את הוסחט : לו
 שעשין חרס כלי הצרצר. מן ומערה לבגד: ומכאן שמכאן הרבה ממקומות באין הן הבור

 רבי הרבה: ממקומות המיס מטיל ממנו והמערה רשת מעשה מכבר כמין שבכה פיו על
 למקיה מסילין אא'כ המקוה את פיסלין שאיבין מיס לעין ג׳ דאין קסבר מכשיר. עקיבא

 :מצפרפין כלים ג׳ דסברי פוסלים. וחכמים : וצרצר בכסות משא״כ אחד וממקום א׳ מכלי
מיס. לעין ג׳ המטיל דכלי מרבותיו ר״ע קיבל זה בלשון מטיל. אלא מטילין אמרו לא

למקיה



תורה ששי יום לך
 רו שנפדו ואלא אמרו: כך ולא דאכך לו אמרו מטיל. אלא מטילין
 אין 'ומארבעה מצטךפץ. ומשלשה משגים. אחד. מכלי ד :דוגץ ־שרשה

 וטהור מים. "קבין תשעה ערל 'שנפדו החולה .קרי בער מצטרפץ.
 משנים אחד. מברי שאובים מים שרשה^רוגץ רבו ועל ראשו ער שנפדו

 בזמן אמורים .דברים במה מצטרפין.' ומארבעה/אין מצטרפץ. ומשלשה

 שלא בזמן אמורים דברים הראשוךובטה פסק שלא השמיעד שהתחיל
מצטרפין השגה בכר ',קרטוב אפידו ררבות. נתכון אבר לרבות. נתכון

* :רוגין לשרשה י

ברטנורא
 מכלים או אחד מכלי שנא ולא שנפלו. אלא אמרו כך לא : המקוה את פיסל למקוה
 ,ם :היא דרבנן דמלתייהו סיומא .,וכו משנים אחד מכלי ד :כר״ע הלכה ואין היבה

 מתניתין ואשמעינן מהזר מיס קבין ט׳ עליו נתנו אס לטבול יכיל שאינו חולה קרי בעל מ־ם :ין ק
 שלשה רבו ועל ראשו על שנפלו טהור וכן כלים, ,מג או מל שנא לא אחד מכלי שנא דלא
 כלים. ג' או מל ליגין ג׳ הני דשבת פ״ק כדאמרינן התרומה את דפיסל שאובין מיס לימן

 לרבות. נתכוין שלא בזמן : מצטרפין כלים זג' דמב׳ בד״א, : מצערפין אין מד' מצערפין.
 מיעוט שיעור קורטוב. אפילו : מים בו להרבות כדי עליו להוסיף נתכוין שלא קאי אמקוה

: בלוג מס״ד אחד

ע״ב ט׳ דף נדה הלכה

 אהה בריבה מעשיה לחכמים אליעזר רבי להם אמר תניא
 חכמים ^פנן מע^ה ובא עונות שלש שהפסיקה * בהיתלו

 שעת מאי יהדרא הדחק שעת אין לו אמרו שעתה ואמרו׳תה
 מהיות דאמרי איכא הוו בצורת דאמרישני איפא הדחק
 מעשה רבנן תנו דטהרות. להפסד "רבנן וחשו לעבידא אפיש
 רבי * הוא פדי אמר שנזכר לאחר אליעזר כרבי רבי ועשה

 שנזכר לאחר "מאי הדחק♦ בשעת עליו' לסמוך אליעזר
 כרבנן אלא אליעזר כרבי הלכה* ,דאין שנזכר לאחר אילימא
 הלכתא איתמר דלא אלא כוותיה עביר חיכי הדחה בשעת

 עליה פליג יחיד דלאו שנזכר לאחר ומאי כמר. ולא כמר ל^
 לסמוך אליעזר רבי הוא כדי אמר עליה פליגי רבים אלא

:הדחק בשעת עלץ
רש׳י

 :חששו מרובה הפסד ואיכא הרו. בצורת שני : מקום שם בהתילו.
: הורה יפה שלא שנזכר. לאחר

ויכל



תורה ששי יום לד

ע״ב ט״ז דף בראשית זוהר
 וביה #ביעי יום דאיהי פה שבעל תורא .דא השביעי. ביום אלוהים ויכל

 כל ול# עשה אשר מלאכתו .קירמא/דכלא. דאיהו עלמא א^תכלל

 מחכמתא דגפיק דכתב בתוקפא כלא אפיק שבכתב תורה דהא מלאכתו
 ביום *וישבות השביעי; ביום אלוהים ויכל השביעי ביום הכא 'ז^ין תלת

 ביום אל^ים *ויכל תלת. הא השביעי יום את אלוהים ויברך השביעי.

 עלמא דאאשתכלל השביעי דעסייוס פה שבעל תורה דא השביעי
 ךרב-בםפרא:דעלמא.־ ןם;דא ;רא השביעי ביום* וישבות אמרן כדקא
 נפיק 'מלאכתוידכלא מכל כתיב/כא דא ועל יובלא דא סבא ;יבא

 מכלא. :תיר הוה ביה ךהא/;יחא\ כדלןאמרן יסודיא דא ואנן מניה.
 והוא לכלא המברך גדול כרן'7 דא7השביעי יום7את אלוהים דברך

 \אקךי לברכא שריין ביה וברכאן בראש נוטל כהן דתנן ברישא נטיל
. 77ן' 'שביעי7

 ירטף פסוקה הלכה
רב״א סי' א*ח ש״ע

 מהצדקה עצמו אךם ירחיק לעולם י
 לבריות יצטרף שלא בצער עצמו ויגלגל

 ועל חול שבתף עשה חכמים צוו וכן
 מקיר חכם דדה ואפילו לבריות הצטרף

 ;אמנות ואפילו ;אמנות נעסוק והעני
 מי כל נ :לבריות ןצטרף 'ואל מנוולת

 העם ומרמה מהצדקה למול צריף ^אין
 וכל לבריות שיצטרף עד מת אינו וגומל

 אלא לחיות יכול ואינו לטול שצריף מי
 בעל או חולה או 'זקן ;גון :טול נין אם

 זה הכי נוטל ואינו דעתו ומגיס ייסורין
 בצערו לו ואין בנפשו ומתחייב דמים שופף
 לטול שצריף מי וכלי וחטאים עונות אלא

 י2ה וחי: השעה את י ודוחק עצמו ומצער
מת אינו הצבור על .יטריח שלא כדי צמר

מוסר לחל!
קדושה שמרי מספר

לאחר אלא מתכ^רין שאין העונות מן .יש
 והס י הזה ' ;עולם ופרעון .נקמה

 ובה שקר. שבועת הראשונה אר;עה■
 אשר את ה׳ ינקה לאי כי 0 )שפיח נאמר
 נקי דם השופך הישגי לשוא. שמו את ןשא
 לא דמם ונ״קיתי י׳( )ייאל ש;תוב כמו

 כמו איש א^ת עם הנואף השלישי לקיתי.
 רעהו'לא אשת אל הבא י( )יי*ל ש;תוב

 ערות המעיד הרביעי בה. הנוגע כל ןנקה
 ,?נקה. לא שקרים עדי ש;תוב כמו שקר
 רעשה'מהם אותם אם.יעשה עונות אלו

 הזה ';עולם היוצר ממנו י^רע תשו;ה
 ינקה לא ;הן שנאמר בשביל קל פקעון
 י_ש וגם; גיהגם. של מרינה עצל כף ואחר
 ליום ושמורים נצורים עונותיו שיל רשע
 תשוקה ועושה מרשעו שב כף ואחר הדין
 שלקה ונתחייב חובתו ועזב קורוטאו וחזר

ממנו רנקם וילקה העולם בזה זדונו' על

אוכןר הכתוב ועליו אחרים שיפרנס עד
:בה׳ ןבטח יאשר בר הי ברוף יי( )ייסי׳

 התחילו תשובה ועשה עו ששב וכיון דינו. גזר שיקרע כדי אשמתו .על הזה בעולם
 בלבם 'וףשבו ממעשיו רואיו כל תמהו לפיכך בו שולטים {הנגעים עליו לבא העדרים

 בזה וטעו' י השוגים בו ונתפתו לעשות. שהתחיל הצדקות פרי הם' די.סורים אלו שמא
הראשונות העונות פרי הם עליו שבאו הימורים כי ידעו ולא הרהורים אחר הדבר

שעשה



תורה ששי ליום לד
 לעולם אותם ;!לשמור ;טלו בר3 תשוקה ועו^ה רוחבם ז^ליקם שמתגחם וקיון ^ץשה.

:דרכו צדיק יאחז לפיכך הזה ;עולם עליך.םדןנידון> ה;א. '

השם :אחת טח! לך לך מצות
 משין סח״ג רכרו. מ״ע סה״ח מילה, ה׳ סהי״ד כ״ט. ,ר קדושין ופ״ח פ״ד יבמות י״ס ם׳ שבת

פי״ג. א״ב ה׳ בסהי״ד מגעיו ושאר גר ומילת רפ״ט. קג״ט קלח קנ״ז סי׳ סמ״ק ר״ס. סי׳ יז״ד כ״ח.
: רס׳ח סי׳ י״ד

 ימים שמונת ובן שנאמר ימיים שמנת בן זכר בל למול מ״ע )ב( ב
 השמש. עלות אחד ימול, השמיני וביום שנאמר ביום ודוקא זכר. בל לכם ימול

 העטרה את החופה העור כל הערלה חותכין יצא. השחר עמוד משעלה מל ואס
 ומחזירו בצפורן שלמטה הרך הקרוס פורעין ואיז״כ העטרה כל שתתגלה עד

 לבא שלא וכדי מל לא כאלו פרע ולא מל העטרה. בשר שיראה עד ולכאן לכאן
 ומילה רחוקים; ממקומות הדס שיצא כדי המילה את כך אחר מוצץ סכנה לירי

 שנאמר כדה בה שיש מ״ע היא מילק השבת. את דוחה וראי ובזמנה ודאי שחיובה
 הל בני את למול האב על ומצוה : ונכרת ערלתו בשר ימול לא אשר זכר וערל
 ומקנת לשמונה נמול בית יליד כספו. ומקנת ביתו ילידי עבדיו את למול הרב
 והאדון האב עבר ביומו. נמול שנולד ביוס לקחו אפי' שנלקח ביוס גמול כסף
 מל לא עצמו. בהערל אלא כרת שאין כרת חייב אינו אבל מ״ע ביטלו מלו ולא

 ולא מב״ד נתעלס ואס : זכר כל לכס המול שנאמר למול הב״ד על מלוה האב
 משיגדיל עליו שיעבור יום וכל :עצמו את למול חייב הוא כשיגדיל אותו מלו
 )עיין עצמו את מל ולא מת• אס כרת וחייב מ״ע מבטל הוא עצמו את מל ולא
 וקטן בגיותו שמל (2 גר ב״ר. בפני עצמו למול צריך (1 גר במזיד. י*ח( כלל

 את'בנה למול מציוה האשה ואין ברית דם ממט להטיף צריך מהול שנולד
 ומעשים תורה בידו שיש אע״פ בערלתו ומושך ברית המפיר וכל מצווה. שהאב כמו

 ונוהג בריתות י״ג עליה שנכרתו זו מצוה וגדולה לעוה״ב. חלק לו אין טובים
:זמן ובכל מקום בכל כזה*□ הכל (2 .1

תורה ראשון יום וירא
 שחוסמת הארה בו להשאיר כ״ן דשם יוד דטילוי ו כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת ן יכו

: שעברה שבת של ” נשטה

 פתח־ ישב והוא ממרא ;אלגי יהוה אליו וירא א יח
טמקא־והוא בטשרי .יי לה .ואתגלי :היום פחם האהל

יתב
רש׳י

 יום חנינא בר חמא רבי אמר פו( )ב״מ החולה. את לבקר אליו. וירא )א(
 ממרא. באלוני : בשלומו ושאל הקב״ה ובא היה למילתו שלישי



צד, ראשון ליום וירא
 והנה ולא עיניו רשא ב : יומא כמיחם משבגא בתרע יתב

 לקראתם ררץ /וירא עליו נצבים אנ&ים עלעה

 תלתא והא _וחזא עינוהי וזקף ♦ ארצה ויכתתו האתל מפתת
 מעכנא מתרע לקדטותהון ורהט וחזא עלווהי כן;מץ )נ־ינברין( גברין

 בעיניך חן מצאתי אם־נא אדני ויאמר ג :?אאר על יסניד
 רהמץ אשכחית מנן "עם :;אטר "עבדךמעל תעבר אל־נא

 מעט" ןקח״״נא י :עבדך מעל תעבר מנן לא בעיניך( )נ״י ^־דמך
מים •דעק *

רש״י
 )ב״ר( ישב. : )ב״ר( בחלקו עליו נגלה לפיכך המילה על עצה לו שנתן הוא
 לבניך סימן ואתה אעמוד ואני שב הקב״ה לו אמר לעמוד בקש כתיב ישב

 אלהיס פב( )תהליס שנא' יושבין והן הדיינים בעדת להתיצב אני שעתיד
 : בביתו ויכניסם ושב עובר יש אם לראות האהל. פתח :אל בעדת נצב

 באורחים להעריחו שלא מנרתיקה חמה הקב״ה הוציא פי( )ב"מ היום. כחם
 בדמות עליו המלאכים הביא באים אורחים היו שלא מצעער שראהו ולפי

 את להפוך ואחד שרה את לבשר אחד אנשים. שלשה והנה )ב( :אנשים
 )ב׳'ר( שליחות שתי עושה אחד מלאך שאין אברהם ׳את לרפאות ואחד סדום
 ובבשורת אליו ויאמרו ויאכלו רבים בלשין מזכירן הוא הפרשת כל שכן לך תדע

 לעשות אוכל לא כי אומר הוא סדום ובהפיכת אליך אשוב שוב ויאמר נאמר
 את להציל משם הלך אברהם את שרפא ורפאל )ב״ר( הפכי לבלתי דבר
 למדת נפשך על המלע ויאמר החוצה אותם כהוציאס ויהי שנאמר הוא לוע

 מנשה. מעה ועליו ב( )במדבר כמו לפניו עליו. נצבים : מציל היה שהאח־
 הראשון פעמים ב׳ וירא וירא מסו וירא. : המלאכים כלפי הוא נקיה לשון אבל

 שלא והבין אחד במקום נצבים שהיו נסתכל הבנה לשון ושני כמשמעו
 לכבודו במקומם עמדו לקראתם שיצא היו שיודעים ואע״פ להטריחו רוצים היו

 ברש״י הגירסא )כך לקראתם ורץ הוא וקרס להטריחו רצו שלא ולהראותו
 חזיוהו כד לקראתם וירן וכתיב עליו נצביס כתיב )שם( מציעא בבא ישן(

 אם אדני ויאמר )ג( לקראתם: וירץ מיד ממנו פירשו וחסר שרי דתות
 תעבר נא אל אמר ולגדול אדונים כלם וקראם אמר שבהם לגדול ונו׳. נא

 א״ד לה( )שבועות חול הוא זה ובלשון עמו חביריו יעמדו הוא יעבור שלא וכיון
 האורחים את ויכניס שירוץ עד לו להמתין להקב״ה אומר והיה הוא קודש

 המקראות ודרך היהת לכן קודם האמירה לקראתם וירץ אחר שכתוב ואע״פ
 וא״א נח ויולד אחר שנכתב באדם רוחי ידון אצל שפרשתי כמו כן לדבר
 נא. יקח )ד( : בב״ר הלשונות ושתי שנה ק״כ גזירת קודם אא״כ כן לומר
את משה וירם כ( )במדבר שנאמר שליח ע״י לבניו שלס והקב״ה שליח ע״י

ידו



ראשון יום וירא

 זעיר בען ;סבון :העץ תחת והשענו רגליכם ורחצו מים

 פת״לחם ואקחה ה : אילנא תחות ואסתמיכו ואסחותליכון מיא
 ל־־5? עברתם כי־על־כן תעצרו אחר לבכם וסעדו

 תא6 :"ואפי דברת באשר תעשה בן ויאחלו ןןבדכם

 עבדכון על עברתרן בן על ארי תעברו כן בתר לבכון ומעידו דלחמא

 האהלה אברהם וימהר ו :מללתא די בטא תעביד כן ואמרו
 לושי אלת "קמח סאים שלש מהרי ויאמר אל־שרה

 תלת אוחא ואפר ^־ה לות למעבנא אברהם ואוחי ז ת1עג ועשי

: לושיועבידיגרתץ דסלתא קמחא מאין

רש״י
 לחברן שמשתחויס ערביים שהס כסבור רגליכם. ורחצו : הסלע את ייך ירו

 הקפיד שלא ^לוע אבל פו( )ב״מ לביתו ע״א להכניס שלא והקפיד רגליהם
 :האילן תחת העץ. תחת : רגליכם ורחצו ולינו שנאמר לרחיצה לינה הקדים

 דלבא. סעדתא דפתא מצינו ובכתובים בנביאים בתורה לבכם. וסעדו )ה(
 בכתובים לחם. פת לבך סעד יט( )שופטים בנביאים לבכם. סעדו בתורה

 אלא כאן כתיב אין לבבכם חמא א״ר יסעד. אנוש לבב ולחם קד( )חהליס
 כן אחר תעבורו. אחר : ר(״)ב במלאכים שולט יצה״ר שאין מגיד לבכם
 שעברתם מאחר מכם מבקש אני הזה הדבר כי עברתם. כן על כי :תלכו
 יט( )לקמן שבמקרא כן כן על כי כל וכן אשר על כמו כן. על כי :לכבודי עלי

 כן על כי לח( )שם פניך ראיתי על כי לג( )לקמן קורתי בצל באו כן על כי
 סילת סולת. קמח )ו( : חנותנו ידעת כן על כי 4י( )במדבר נתתיה לא

: הזוהמא את לשאוב הקדרה את לכסות טבחים של לעמילן קמח לעוגות

ד׳ ב׳ מלכים נביאים

 לאמיר אלי^ע“אל צע^ה בני-הנביאים מנשי אחת ואשת א
 את• ירא דדה עבדך בי ידעת ואתה מת אישי עבך^

7־5 7:•: •!7־51־ < 4ז־ : 5:•• •״• ־•־7 ■ן •• •-67: חדא ואתתא :לעבדים לו ילדי את־שני לקחת בא והנשה יהוח
בעלי עובדיה עבדך למימר אלישע כןדם מצוחא גבייא תלמידי מגשי

מית
רש״י

 הנביאים את שזן מה בריבית מלוהו שהיה אחאב בן יהורם הוא והגשה. )א(
 בימי



צו ראשון ליום וירא
 !ת איזבל קטילת כד ;י מן.קדם דחיל הוה עבדך ארי .ידעת ואת טית

 במעיתא גברא חמשין ואטמרנוןחטשץ גברין מאה מנהון דבר דין נבקא
 מן ךאחאבז טגכסוהי יתהון דלא/אוכלא ?דיל להון ומוביל והוהתיף

 :לעבדיי ליה בנן תרץ !ת למדבר אתא רשיא וכען אונסא דאינון כןךםי

 מהץש־לכי לי הגידי אעשה־לך מה אלישע אליה ויאמר ב
 :שמן אם־אסוך כי בבית כל לשפחתך אין ותאמר במת
 לית ואמרת בביתא ליך אית מא לי הוי ליך אעביד מה אלישע לה ואמר

 שאלי- לכי ויאמר ג :דמשחא מנא אלהן בביתא מדעם כל ראמתך
רקיםאל״תמעיטי: כליםמךהחוץמאת לך

 לא ריקנין מנין שכניכי כל מן ברא מן מנין ליך שאילי איזילי ואמר

 על ויצקת ובעד־בניך בעדך הדלת וסגרת ובאת ד :תזעירין
 באפיך דשא ותגיפץ ותהכץ תמעי: והמלא האלה כל־הכלים

 :תסלקץ דאתמלי ומנא האילן מניא כל על ותריקין ברך ,ובאפי

 מגישים הם בניה ובעד בעדה הדלת ותסגר מאתו ותלך ה
 ובאפי באפהא דשא ואגפת מלותיה ואזלת ♦ מיצקת והיא אליה

 במלאת 1 ויהי ו :• משחא מריקא והיא מגיא לה מקרבין איגון בנהא
 אריה וי^מר כלי עוד אלי הגישה אל-בנה ותאמר הכרים

קריב לברה ואמרת מגיא והוהכמישלם .השמן ויעמד כלי עוד אין
:משחא ופסק מגא עוד לית רה ואמר טנא עוד לי

רש״י קרי• טיצק* " קרי• שבניך * קרי. לך **
 הדלת. וסגרת )ד( שמן: סיכת כדי שמן. אסוך )ב( : אביו בימי
 כלים ותקרב פעם בכל מלפניך תסיעי. והמלא : בהצנע לבא הנס כביד

 ויעמוד )ו( : השמן יוצקת מוצקת. : הכלים אליה. מגישים הם )ה( ריקים:
: עוד מלבא השמן

ל משלי כתוב״ם

 תשכוב אם :שנתך וערבה ו^כבת ל^־תפחד אם־תשכב א

מפחד אל״״תירא ב שנתך: ותבסם ותשכב תידחל לא ותיךמוך
פתאום

רש׳י
בכסלך :הרשעים על תבוא ס ומשאת. )ב(



* ראשון ליום וירא
 עלייא ומן דחלןא מן תדחל לא ז תב^ כי רשעים ומשאת פתאם

 רגלך ושמר בכסלף יהיה כי־ןהוה ג :כד״תי דרשיעי חי.יםא ומן
 ”אל י :5 תתציד ולא רינלך ועטר בסעדך ךאלהא.יהי מפדל :מלכד

 י תפל ת לא ת:1ידיךלעשזלאל בהיות מבעליו תטנע־טוב
 1 לרעיך אל־תאמר ה :למעבד בידך חילא אית כד שפיר למעבד

 .ותוב איזיל לחברך תיטר לא : אתך .דש אתן ומחר ושוב ך ל

 והוא־־יוישב רעה על־רעך 'אל־תחרש י :נבך ואית אתן ולמחר
 :בעלוה עטך יתיב והוא בישתא חברך על תחשב לא 5 אתך לבטח

קרי. לרעך * קרי. ידך ״
רש״י

 חכירך ראית אס מבעליו. טוב תמנע אל )ד( : במיטתך בבסלך. )ג(
 תאמר אל )ה( : להחדילו ידך כח לאל בהיות תמנעהו אל לעניים להטיב רוצה

:תחשוב אל תחרוש אל )ו( :לו שתת; היום אתך. ויש :לעני לרעך.

ד פרק ברפות משגה
 תפלת שעות- ארבע עד אומר יהודה רבי חצית. עד השחר. תפלת

 תפלת המנחה. פרג עד אומר יהודה רבי ב העל עד המנחה
 שבע עד אומר יהודה רבי היום כל מישפין .כןבע.ךשל לח אץ הערב
 הטדרע לבית בכניסתו מתפלל היה הקנה בן גחומא רבי ב :שעות

 להם * אמר *זו לתפלה מקום לו*מה אמת *קצרה• תפלה .וביציאת!

בכניסתי
רש׳י

 יהודה ולרבי לרבנן חצות פד קרב שחר של תמיד שכן חצות. עד השחר תפלת א ד פרק
שהוא ד' שעה סיף פד הייני שעות ד׳ ופד ביוה שעות ארבע עד אלא קרב אינו

וקטנן הימים אורך לפי היום שליש סיף עד לעילם זמנה וכן שעות י״ב שהיום בזמן היום שליש
 פלג עד :שתחשך פד הערב. עד המנחה תפלת :כר״י והלכה ק״ש גבי לעיל כדכתבינן
 65x3 ומחצה שעות שתי שהם הלילה פד ומחצה שעות מתשע היא קטנה מנחה זמן המנחה.

עבד כמר ודעבד עבד כמר דעבד בזה הלכה ופסק ורביע. שעה זה שיסור חצי שהוא המנחה פלג
תפלת יתפלל שלא ובלבד יעשה הערב עד מנחה תפלת ולהתפלל חכמים כדברי לעשות והרוצה
 לילה להחשיבו יכול אינו מנחה בו שתתפלל לפנין יום אותו שמחשיב שכיון זה בזמן ערבית

 המנחה פלג עד אלא מנחה להתפלל שלא יהודה רבי כדברי לעשות בא ואם ערבית בו !להתפלל
 זמנה קבע. לה אין * ערבית להתפלל יוכל ואילך ומשם עושה הלילה קידם ורביע שעה שהיא

 רשות מרבית דתפלת לאשמעינן הלילה כל זמנה תני ולא קבע לה אין דתני והא הלילה כל
 הדס שנזרק שכיון נינה! רשות והנך הלילה כל שקרבים וסדרים איברים הקרבת כנגד שהיא לפי

 ועל : כחובה עליהם קבלוה האידנא ומיהו שאבדו או ופדרים איברים שנטמאי אפ״פ הקרבן נרצה
מקום. מה ב נ הלכה 1כי פישע עש>* אחר אחיה אס היום■ כל מוספין

אכשל שנא בברייתא כדמפרש ע״י מכשול יבא שלא הקלד. תארע שלא :טיבה תה כלומר

 בדבר



צז ראשון ליום וירא
 נותן אני וביציאתי ידי. על תקרה תארע שלא מתפלה אני בכניסתי

 שמונה אדם7 מתפלה יום /כה אומד גמליאל ?רבן חלקי*: על :הודיה
 אם אומר7 רבי'עקיבא עשיה. שמונה מעין אומר* יהושע רבי* #שרה

 : עשרה שמונה מעץ לאו ואם עשיה. שמונה .יתפלל בפיו תפלתו שנורה
 /יהושע רבי תחנונים. תפלתו אין *תפלתו/קבע העושה אומר אליעזר רבי \

 את השם הושע אומר קצרה תפלה מתפלה סכנה במקום דמהלך אומר
 ברוך לפניף. צרכיהם העבור/יהיו בכליפרשת אתשארית/ישראל. עמף
 הירד יכוה אינו* *ואם* ירד! החמור על רוכב היה ה :תפלה שומע יי אתה
 בית לבו/גגד את ימין פניו את להחזיר יכול אינו ואם פניו. את יחזיר

 רבו את .יכוין באסדא או או'בקרון בספינה יושב היה :*י הקדשים קרש
 תפלת אץ *אומר עזריה בן ארעזר :ורבי .הקדשים קדש בית בנגד

 "עיר. בחבר .ושלא *עיר בחבר אומרים וחכמים עיר בחבר אלא דמוספץ
 *מתפלת פטור היחיד* יעיר חבר שיש כלימקום משמו אומר .יהירה .רבי

י :המוספין

ברבנורא
 1נית אני : שיענשו להם שאגרום ידי על שחבא רעה הרי חברי בי לשמחו הלנה ׳בדבר

 תפלית ושתי המדרש בית מיושבי חלקי ששם לי שחלק הטיבה על מודה חלקי. על הודיה
 בברייתא אמרינן דהכי לאמרן ואיש איש כל על חיבה יביצאתו מדרש לבית בכניסתו הללו

 שמינה מעץ ג : למימרינהי דחובה משמע אמר היא מה וביציאתו אומר הוא מה בכניסתי
 אחת כל על יחותס בקוצר האמצעית מן וברכה ברכה מכל שאומר בגמרא דמפרשי אית עשרה.

 הברכות כל מעין בה שיש אחת ברכה שהיא דרכיך לדעת אלהינו ה׳ הביננו דאמרי ואית ואחת
 בה ורגיל נמוד שהוא בפיו. שנורה : תפלה שומע ה׳ אתה בריך וחיתם ש"ע של •האמצעיות

 אחרונות וג׳ ראשונות ג׳ אדם מתפלל הדחק בשעת חו בפיו שגורה תפלתו שאין שמי כר״ע והלכה
 שצ״ל מפני הביננו מתפלל שאינו הגשמים מימית חין האמצעיות כל מעין שהיא באמצע יהביננו

 תפלתו העושה ד : הדעת בחונן הבדלה שצ״ל ויו״ס שבתות ממוצאי יחץ השנים בברכת שאלה
 לצאת אני וצריך להתפלל עלי קבוע חק אומר קבע ולשון כמשאוי עליו דומה שתפלתו קבע.
 פרשת בכל וכו׳: עמך את ה׳ הושע שאומר קצרה תפלה ומהי קצרה. תפלה מתפלל :ממנה

 פרשת עליהם. לרחם לפניך גלייס צרכיהס יהיה לעבירה פורשים שהם בשעה אפילו העביר.
 היא סכנה כמקים שמתפללים התפלה אלא יהושע כרבי הלכה ואין עבירה של העביר פרישת לשין
 ג׳ ולא ראשונות ג' לא מתפלל ואינו מהלך כשהוא אותה אדם ומתפלל וכי׳ מרובים עמך צרכי

 עברה לא אס כתקנה תפלה ולהתפלל לחזור צריך דעתו ויתיישב סכנה מקים וכשיעבור אחרונות
 מי לו שיש בין אלא זו משנה כסתם הלכה אין יורד. החמור על רוכב היה ה • עינתה
 כשהוא מליו מיושבת דעתו שאין מפני ירד לא חמורו שיאחוז מי לי אין בין חמורו שיאחוז
 בית כנגד לבו יכויןאת ארצם: דרך אליך והתפללי שנאמר ירישלים לצד פניו. יחזיר יורד:
 ומהודקים קשורים הרבה עצים באפדא, ו : היה המקים אל והתפללו שנאמר הקדשים. קדשי

 תפלת אין ז : רפסודות קרזיין מקרא ובלשון עליהם הולכים אדם ובני בנהר אותם ומשיטים ■יחד
 ושלא עיר בחבר :ביחיד ילא בצבור כלומר העיר בחבורות עיר. בחבר אלא הטיספין

 זאיכא עזריה. בן אלעזר רבי של משמי אומר. יהידא רבי : ביחיד בין בצבור בין עיר. בחכי•
 בחבר אלא תקנוה לא דאמר דר״א אליבא לת״ק עשרה שם שאין בעיר הדר יחיד לר״י ת״ק -בין

: כחכמים והלכה פוטרו שש״ץ י' במקום כשהוא אלא פטור יחיד אין יהודה ולרבי פטור זה יחיד עיר

תנו

יד
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ע׳ב כ׳ה דף ביכור. הלכה

 שלא אלתי ה• מלפניך רצון יהי אומר מהו בכניסתו רבנן תנו
 תשמחו הלכה בדבר אבשל ולא ;די על תקלה דבר יארע

 ולא טמא טהור' על ולא טהור טמא על אומר 'ולא חבירי בי
 אומר מהו ביציאתו בהם. ואשמח הלכה בךבר חבירי יבשלו
 המדךש בית מיושבי חלקי ששמת אלתי ה׳ לפניך אני מודה

 משכימים והם משכים קרנות'שאני מיושבי חלקי שימת ולא
 אני בטלים לדברים משכימים והם תורה לדברי משכים אני

 ואינם עמלים והם שכר ומקבל אני'עמל עמלים והם עמל
 הבא י העולם לחיי' י רץ אני רצים והם אנ/רץ שכר מקבלים

 נכנסו אליעזר רבי כשהלה רבנן תנו שחת.' רציסילבאר והם'
 ונזכה חיים חות'”א למדנו רבינו לו אמרו לבקרו תלמידיו

 חביריכם בכבוד הזהרו' להם אמר הבא. העולם לחיי בהם
 חכמים תלמידיי ברכי בין והושיבום ההגיון מן בניכם ומנעו

 בך ובשביל עיימדים' אתם מי לפני דעו מתפללין וכשאתם
: הבא העולם לחיי תזכו

דש*י

 ע״י שישאו שתים רעות הרי כשלוני על השירי וישמחו נר. אכשל לא
 שיחה שדברי שעוסקין הארץ עמי קרנות. מיושבי :שיענשו להם שאגרום
לישנא דמשכא. משום מדאי יותר שמקרא תרגילום שלא ההגיון. מן : שעילות

: ושכונה שיראה שיתפללו נדי וכו', מי לפני דעו הילדים: משיחת אחרינא

ק"□ יף יא ו זוהר
 ואקרי טהור האיהו בגין גשא לבני לדכאה אברהם אעקק טעמא מאי

 *הא *טהור אחד. לא מטמא7 טהור יתן י״ד(*מי )איוב הכתיב טהור.

 ךאברהם דרגא ההוא בגץלתקנא אמר שמעון4 ועי מתרח. הנפק אברהם
 ובשעתא במךא. עלמא בני להכאה אתקין כך בגין מך□ איהו ומאן

 בגין מ:ם מעט נא כתיבן_קח *דמלוימה* למלאכיןישירותא ךאזמין

 בני לכל מדכי הוה כך ובגין בה. שראן דמיין בההוא_ךרגא לאתתקפא
 דמםאבא. מסטרא לון ומדכי זרה ךעבודיה מסטיא לון מדכי מכולא נשא

וא^תכחה לגשין מדכאת שרה גמי הכי לגוברין מדכי האיהו וכמה

י בלהו
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 אתר בכל אברהם נטע אילנא חזי תא מכלא. דכ;ין לגבייהר דאתיץ כלהו

 בשעתא: בר _יאות\ כדקא אתר בכל "סליק הוה תטן/ולא ^דיוריה

 דאתארדד מאן ידע אילנאיהוה ובההוא דכנען בארעא דדיוריה
 דאתאחיד מאן יזרח בעבודה דאתאחיד ומאן הוא יבריך בקלטא ביה

 עליה ועביד רישיה על ענפויייןחפי פךי# הוה אילנא חרא יבריך בקל&א
 א;לנא*הוה: ההוא זרה דעבודה בסטרא דאתאחיד* ומאן צלאקאה.(

 ליה ואזהיר אברהם ידע הוה בדין לעילא. סליקץ הוו וענפוי אסתלק
 והכי הוא. דקדשא^בריך במהימנותא דאתאחיד עד ולאאעדימתטן

 ן מסאב דאיהו מאן אילנא. ליה מקבל דכי( )ד>ל> דכייא דאיהו מאן
 הוה דמייא ומעיינא במייא. לון ומדקי אברהם כדין ליה.' מקבל לא

 לגביה/וא;לנא סלקין מיין מיד טבילה דצךיך ומאן אילנא. ההוא תחות

מיד. טכילה ובעי' מהאבא דאיהו אברהם י ידע כדין ענפוי אסתלקו
 </ יומין;/^•^ שבעה לאסתמרא בא^אסתאדבע ^דע כדין נגיבן מץא לאו ואם
תחק^^י^/ ^גו׳ בשעתא דאפילו חזן תא

 בגי לכל י בריק הוה אילנא ובההוא בהו ולמדבק למחטי י בגין העץ
 ־. 9^/7? דאיהו/ילנא ואמר (בד)ע _קאהוא כריך בגין'קדשא דאי עלמא.'וךזא

 חזי ותא זרה עבודה תחת ןלא העץ החת ולטענו כך ובגין לכלא דחיי
 ואיהו וגומר הדעת ומעץ דכתיב חב ורע הדעת'טוב בעץ אדם חב כד

 'ולקח ;דו .ישלח פן ועתה כתיב מה עלמא בני לכל טויתא וגךם חב ביה
עלמא אתקין אחראי באיילנא אברהם אתא וכד וגומר, הדדים מעץ גס

עיומא: בני רכל מהימנותא ואודע דחיי אילגא ההוא

מיסר להק יוסף פסוקה הלכה
רנ״ו סי' יו״ד ש'?

 לפיכך הנדרים בכלל והיא הךי הצדקה י
 הרי איו לצדקה סלע עלי הרי האומר

 מי_ד ל^נעם לתנה העב לצדקה זו הסלע
 בידו שהרי תאחר בבל עו^ר איחר ]אם
 ישם אין ואם הם. מצויים .ועמים מיד לסן

 עניים. שימצא עד ומניח מפריש צביים
 אדם בלי אכל סתם צדקה במפריש ודוקא
 מונחים שיהיו לצדקה מעות להפריש ;כול

 כמו י_ד על נד על מעט לחנם אצלו'
 שנדר בשעה התנה ל\וכן'אם ליראה
 הגבאים שנהיו אותם התנדב אוי בצדקה
 אלי הרי בזהב ולצורפה לשנותה רשאים

ואסיפיסקים מלדור ליזהר צריך 3 מתרים:
צדקה

גאון נסים כרב סתרים מגלת

 שבא מי בגון גדולות אבירות שעשה מי
 וכן ממנה והוליד אישי אשת על
 להם שיש 'חמורות מעבירות בהם כיוצא

 והע;קר הזה בעולם פר;ים מגיע פרי
 /ה ועל הבא לםזלעו להם ומזומן שמור
 וממועצותיהם דרכם מפרי ויאכלו נאמר

 שעושין עבירות י עליו י ונאמר ,ישבעו.
 פירות עושין שאין פירות להן נש פירות

 לו מגיע הזה ךבעולם פירות להם אין
 לעולם מובנים מעשיו וע;קר מעשיו פרי

 בתוספתא נאמר עליהם ממנו להפרע הבא
 האדם מן נפרעים ךבךים אלו פאה בדין

הבא לעורם לו _קי\מת' והקרן הזה בעילם
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 יאמר :עליהם לכסוק וצריף צדקה דמים ושפיכות עריות גלוי זרה עבודה על

 עשירים קרובים לו שי־ש עני > :נדר ממהרין אלו על $לן הרע ועל^שון
 חביבים העיר ג;אי אין לפרנסו ^יכולין מפורענות חוץ הזה בעולם להפרעמטנו'

 נותנים כן גם דקרוביו גב על אף לפרנסו 'ובתלמוד הבא. 'לעולם ממנו שנפרעים
 לעני צדקותיו כל אדם ילאןתן:6בכי הכתובים מן זה בדבר חזקו ישראל ארץ

 ליזהר צדקה'צךיף המחלק ח : כלבד אחר ת^רת ה^ית' ,זרה עבורה בעמן ואמרו
 אדם: ;ני משאר יותר לקרוביו לכה שלא לעולם תכנת הזה בעולם י הילת כתיב
קעונה בזמן בה עונה ההיא ה^ש ה;א
 הלי זהב אלהי להם !יעשו גדולה חטאה הזה העם חטא אנא לי( ״0). כתיב בהי

 הזאת הרעה'הגדולה אעשה ואיף לם( )בראשית כתיב י עריות ונכי זרה עבודה לנכי
לשון אצל כשבא מנשוא. עוני )"•י(גדול יתיב דמים 'שפיכות לאלהים.'ונכי וחטאתי

:.גדולות מרבךת י לשון .חלקות שפתי כלז ה׳ .יכרת י־( כתימ״הלים מה קרע

הורה שני יום וירא
 שתוספת בו להשאיר ב״ן דשם יוד דמילוי כנגיד שהם אלו פסוקים ארבעה בקריאת ן יכו *

: שעברה שבת של ־5 הרוח

 דתן וטוב כן־בקררך רקח אברהם רץ ןאל־הבקר ז
 ודבר אברהם רהט תורי :'ולות אתו לעשות למהר אל־הנער

 חמאה רפןח ח :יתה למעבד ואוחי לעולמא ויהב וטב רכיך תורי בר
 והוא- לפניהם עשה'רתן' אשר וק-הבקר וחלב
 תורי ובי וחלב שטן ו^סיב :מאכלו העץ תחת עליהם עמד

 : ואכלו אילנא תחות עירהון מ^מש והוא ^קדמקון ויהב עבד די

באהל: הנה ראמר אשתך שרה איה אליו ראמח ט
ויאמרו איו. על נקוד ♦

רש״י
 )ב״מ בחרדל לשונות ג' להאכילן כדי היו ס״ים ג' וטוב. רך בקר בן )ז(
 וגו/ חמאה ויקח )ח( :ב״ר במצות לחנכו ישמעאל זה הנער. אל :פז(

 היום אותו כנשים אורח לה שחזר נדה שרה שפירסה לפי הביא לא ולחם
 ובן : פניו מעל שקולטין החלב שומן חמאה. : שם( )ב״מ העיסה ונטמאת
 ויאכלו. :קמייהו ואייתי אמטי שתקן קמא קמא תקן. אשר עשה. אשר הבקר

 )ט( : ב"ר( שס. )ב*מ המנהג מן אדם ישנה שלא ־ מכאן שאכלו כמו נראה
 אומר אלעזר בן שמעון ר׳ ותניא שבאליו אי״ו על כקיד אליו. ויאמרו

 הנקודה וכאן וכו' הכתב דורש אתה הנקודה על רבה שהכתב מקים כל
 אברהם איו שאלו לשרה שאף הנקידה דורש ואתה הכתב על רבה

 למדנו
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 ^טוב ויאמר ' :בטשכנא הא ואטד אתחך שרה אן יה ואסרו
 ושרה אשתך והנה־בןלשרה חיה בעת אליך אשוב

 מתך אתוב טתב 'ואמר י: אחריו והוא האהל פתח שמעת

ט^כגא בתךע שבעת ןשרה אתתך לשרה בר הא1כךםין דאתון כעדן

:אחורוהי והוא

רש״י
 בב״מ האיש. על ולאשה האשה על לאיש שלו באכסגיא אדם שישאל למדנו

 אלא היפה היכן אמנו שרה השרת מלאכי היו יודעים אומרים )דפ״ז(
 כדי חגינא בר יוסי רבי אמר בעלה על לחבבה כרי היפה שצנועה להודיע

 כעפ חיה. כעת )י( : היא צנועה באהל. הנה : ביכה של כוס לה לשגר
 כעת קרינן מדלא יצחק נולד הבאה ולפסח היה ופסח הבאה לשנה הזאה
 שלימים כלכס שפהיו לכס חיה שחהא הזאפ כעח חיה. בעת :כעח אלא

 • של בשליחותו אלא אליו שישוב המלאך בשרו לא אשוב. שוב : וקיימים
 להרטת בידו אין והוא ארבה הרבה ה' מלאך לה ויאמר כמו א״ל מקום

 )אלישע )ב״ר(. כן ל״א מקום של בשליחותו כאן אך מקום של בשליחותו אלא
 איש אדני אל ותאמר בן חובקת את חיה כעת הזה למועד לשונמית אמר

 1 אשוב שוב אמרו שרה את שבשרו המלאכים אותן בשפחתך. תכזב אל האלהיס
 אבל אשוב שוב אמרו לעולם וקיימים חיים שהם המלאכים אותן אלישע לה אמר
והוא : וגי( הזה למועד מת ובין חי בין מת ומחר חי שהיום ודס בשר אני

: המלאך אחר היה הפתח אחריו.

ד׳ ב׳ מלכים נביאים

 את־״השמן מכרי לכי ויאמר האלוהים לאיש ותגר ותבא א
 לנביא וחויאת ואתת : בנותר תחץ בניכי ואת את-גשיכי ושלמי

 ובניך ואת חובתיך למרי ו^למי משחא _ית זביגי אזילי ואמר דיי*

 ושם אל־שונם אלישע ויעבר היום ויהי ב :מד^תאר תתכרגפץ
שמה יסר עברו מדי ויהי לאכל־לחם ותחזק״בו גדורה אשה 7<7 .•ע 7 :7 • • :1־ *.•67 7:־.־1־.• < 1 ,ד־•. ן— 7 : □7 •
 ; חטאין דחלת אתתא ותמן לשעם אלישע ועבר יומא והוה :לחם“לאכל

 למיכל לתמן מתפני כעידוהי בזמן והוה לד^א למיכל ביה ואתקיפת
.7... • • ז. • * • •

לחטא קרי. ובניך קרי. נשיך *(
רש״י

: העיר באופו עברו. מדי : חשובה גדולה. )ב( :שלך החובות נשייך. )א(
 הנה
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 אלהים איש כי ידעתי הנה־נא אל־אישה ות^מר ג לחטא:
 ארי ידעגא כען חא לבעלה ואמרת :תמיד עלינו עכר הוא קדוש

 עלית־" נעשה״נא ד :תדירא לותנא מתפני הוא קדישא תי נביא
 והיה ומנורה וכסא ושלחן מטה שם לו ונשים קטנה קיר

 ליה ונתקן כתלאתירא עלית בעי נעביד ז שמה יסור אלינו בב^ו

 לותנא במיתוהי ויהי ומנרתא וכורסיא ופתורא ערסא אתר תמן

: לתמן ;תפני

רש״י
 )ד( :שדינו על קרי ולא שלחנו על זבוב ראתה שלא ידעתי. נא הגה )ג(

:בעליה קטן חדר קיר. עלית

נ טשלי כתובים

 בר עם תנצי לא : רעה גמלך אם־לא חנם עם־אדם אל״תרוב א

 ואל־ חמס באיש אל־תקנא ב :בישא לך עבד לא אם מגן נשא
 בכלהון תצבי ילא חטופא בנברא תטן לא :בכל־דרכיו תבחר

 מטולדפדחק :סודו ואתץשרים נלוז ןהוה תועבת כי ג ארחתיה:

 רשע בבית מארתןזץה ד שועיתיה: תריצןא מךכןדם,י/ועם עותא
 ומעמדהון דרשיעי בבתיהון דאלהא לוטתא . ןב~ך צדיקים ונוה

:יברך דצדיקי
“ז : :־•*•' קרי. *תריב

רש"*
 שעבר רעה שגמלך לא אס עליו להתלונן אדם. עם תריב אל )א(

 מעוות נלוז. )נ( : כמעשיו לעשות תקנא. אל )ב( : נמוך לרעך ואהבת על
:סודו ישריס ועם ישרים. ואת :בדרניו

ד׳ פ״ק שבת משנה
 לא בזבל. ולא בנפת. לא טוסנין אץ טומגין. אין ובמה טומנץ במה

ולא בתבן, לא יבש״ם.' בין לח*ם בין בחול. ולא בסיד. ולא במלח,

 בזנים
ברטגורא

 אחר כדבר ולשמנה שבת בערב כירה גבי מעל קדרה לסלק הבא טימנין. כסה א ד פרק
 דבר איזהו הבל המעמיד בדבר אלא הבל. המיפיף בדבר שיממן אין חכמים יאמרו

להים. : מאד חס יחד כניס כשהוא ישומשמין זיתים של פסולת כנפ,ת. לא : ואסיר החיסיף

 יש



ק . שני ליום וירא
 בהן טומנין אבל לחים. שהם בזמן בעשבים. ול^ בכוכים. ול^ בזגים.

 של ובנסורת יונה. בכנפי ובפירות. בכסות. טומנץ יבשין. כשהן
 :בגסה ומתיר בדקה אוסר ןהודה רבי רקה. פשתן של *ובנעורת חרשים.

 כיצד אותן.* מטלטלין .ואין צמר. בגזי אותן. ומטלטלין בשלחין. טומנץ
 אומר עזריה אלעזרבן ;רבי נופלות. ןהן הכסוי את עושה.*נוטל הוא
 וחכמים .ואינו/יכול/להחזיר. שטא/יטול ןגוטל\ צרה על מטה קפה

 משתחשך.*כסהו .יכסנו לא יום. מבעוד כסהו ומחזיר.*לא נוטל *אומרים
 תחת או הכר. לתחת ונותן* הקיתון. את ממלא לכסותו. מתר ■ונתגלה.

הכסת: י

ברטנורא

 טוכיץ. : הענבים |גרעיני חרצנים. : הענבים קליפ* זמן. ד מיבשין \ותר הרבה הבל בה
 כזמן : בלים בגדים וגרירת בהמה של רך צמר ותלישי גפן צמר בגין מוכין קרוי רך דבר כל

 לחין לא עצמן מחמת לחין שאמרו ולחין ועשבים. ימוכין וזגין אתבן קאי אכלהו לחים. שהן
 הסמיך בצמר כגון לה משכחת עצמן מחמת לחי! ומוכי! שיבשו לאחר עליהן שנפלו משקין מחמת
 כשמגרריסאזתי העץ מן הנגרים שמנסרי! פסילת נסורת. הבהמה: ירכות שבין בצמר או לאליה

 בנסורת נרקח. אופר ר״י :אותו כשמנפצין הפשחן מן[ שמנערין דק דק נעורת. :ירה 1
 להשמין שאסרו ומה כר״י הלכה ואין גסה בין דקה בין דשרי מודה בנסירת אבל דקה פשתן >

 להשמין ואסרו משתחשך בגחל־ס לחתות ויבא ברמן ישמין שמא נזירה הבל המוסיף בדבר >בע״י
 שנצשגנה קדרתו ימצא שהא גזירה מבשל שאינו פי מל ואף הבל מוסיף שאינו בדבר בשבת

 פרק בסיף כדאמרי׳ הבל מיסיף שאינו בדבר להשמין מותר השמשית ובין בשבת באור זירתיחנה
 רותחיה בהיש קדרות דשתם וירתיחנה שנצשננה קדרתו ימצא שמא למגזר דליכא מדליקין במה

 שבוש מפני סיבלתו הדעת שאין פירש הן רותחות השמשית בין קדרות בסתם פירש ורמב״ס הן
 מפני גירס היה שהזא מדליקין במה בפרק שלפניו בגמרא שנמצא מהופכות וגרסאות הניסחאות

 אמרו מה ומפני ברמץ ישמין שמא גזירה משחשיכה הבל מוסיף שאינו בדבר שימגין אין אמרו מה
 אמרו מה מפני אלא כן הגירסאית ואין ירתיח. שמא גזירה מבע״י הבל המיסיף בדבר טימנין אין
 הבל המוסיף בדבר שומרן ואין ירתיח שמא נזירה משחשיכה הבל מיסיף שאיני בדבר טימנין אין

איתן. ומטלטלין :וישלח והפשיט תרנים עורות בשלחין. ב :ברמץ ןטמיי אשמ גזירה מבע״י
איתן מטלטלין ואין :עליהם להשען כלו׳ עלייהו למזני דחזו בה שמן שלא בין בה ששמן בין

להשמנה יהדן כשלא לגמרי הפקירן לא שעה לפי בהן שטמן סי מל ואף ולארוג לטוות הן ־דמיקצות
ואסור הואיל קדרתי יטיל כיצד בהם שטמן זה עושה. הוא כיצר :משלטלין להטמנ׳ יחדן אבל

 שהן ואע״פ עליו כלי תורת שיש קדרה של כסוי ניטל. :בהם כילה שמינה היא והרי לטלטלן

 מטה קופה רא״א ; הקדירה את לכסות אלא עשוי שאין להן בסיס נעש׳ דלא לן איכפת לא עליי
 ויפלו הקדרה את יטול. שמא :צדה על הקיפ׳ את מטה ליטלה כשבא ונוטל. צדה על

 לטלטל יוכל לא ולהשמינה לחזוי יצטרך ואס הקדר׳ בה שיש הגומא לתוך ומכאן שמכאן הגזין
 הגזין נפלי לא ואס הקדרה. את נוטל וחב׳א :לתוכה ולהחזירה גומא ולעשות ולכאן לכאן ־הגזין

 הקדרה את ליטיל ליה אסרינן ולא למקימה הקדר׳ מחזיר הגומא נתקלקלה ולא ומכאן סמכאן
 : כחכמים והלנה יחזיר שלא הגימא נתקלקל שאס חכמים ומודים הגומא תתקלקל שמא גזירה :לכתחל׳

 מוסיף שאינו בדבר בין הבל המוסיף כדבר בין בשבת להטמין שאסור טשתחשך. יכסנו ־לא
 מזכין מלא שהיא ואעיפ מראשותיו שמשים הכר. תחת : בשבת ונותן. :השמג׳ בדרך הבל

: מכר גדול כסת. ; בכך הטמג׳ דרך שאין ניצה או

ונשר



שני ליום וירא
עיא ט״ט דף שנח הלכה

כנפיש. בעל כאלישע נקי נוף צריכין תפילין .ינאי רב אמר
 'שלא אמר רבא בהן. ,יפיח שלא אמר אבין היא. מאי

 גזרה אחת שפעם נפים5' בעל קריליה ואמאי בהן. ןישן
 עקרו'את המניח'תפלין שכל ישראל על נדרה המלכות

 רץ אחד קסדור ראהו לשוק ויוצא מניחן אלישע והיה מוחו
 .ואחזן׳ מראשו נטלן אצלו שהגיע וכיון מפניו'ורץ'אחריו

 את י פשט יונה כנפי לו אמרי בידך י זה מת לו אמר בידיו
 כנפים♦ בעל אותו'אלישע קורין לפיכך יונה כנפי ונמצאו לו

 דאמתילאיכנכת משום עופות משאר יונה כנפי שנא ומאיי
 יונו' בכסף' נחפה יונה כנפי סח( )תהלים שנאמר ישראליליונה'

 "מגינות מצות י .ישראל אף עליה מגינות יונה'כנפיה" מה
עליהן♦

רש״י
 יפית שמא בהן. יישן שלא : הרוח בשעת עצמו להעמיד שיכול יפיח. שלא

 הגופים כל בהם יישן שלא להזהר יכול אס אבל קרי יראה או
 התפליך תחת שהוא מוחו. את ינקרו : עצמן להעמיד שיכולים בהפח׳ נקיים
 יונה כנפי כך: על ממונה שהיה מניסערא״ל קסדור. עיניו: נוקר ל' ינקרו

 ליונה ככנפיס להם והויא לישראל מגינין הס שהמצות מפני לקמן כדמפרש
 ומכל. הצינה מן עליה. מגינות כנפיה :ככנפיס והמצו׳ ליונה נמשלת שהיא
עופות: בשאר כן שאין מה גפיה בראש ומכה נלחמת היא עליה הבא ואדס עיף

ע״א דירףק וירא זוהר

 חזי׳ תא אמר אלעזר ,רבי סדום פגי על חשקיפו האנשים משב תקומו
 לאינון שכן ברייךוכל בל עם ו5טי הוא בריף קךשא אנהג כמה

 למאן■ גרים* עלמ\איהו לטירן רבעי ממניא האפילו באורחו? דאזלי

 ךינא'לעלמא.ךתנינןבשעתא ההוא ;יתי לא עך* במלה ליהילמזכי דרוזים
 ומאן דורונא ליה מעדר גש לבר ליה תזים הוא י בריף דקדשא

 חד עליה אמשיך איהו ביה דזכי \כי_ון ביה ריזכי בגין מסכנא איחו
 ליה. .ורשים ארישיה ופי*ש ימשא מסטר דאתמשך דחסד הוטא

 עינוי חקיח ביה הדחי מחבלא ההוא לעלמא ;יתידיגא כך'כד בגץ
 אקרים בגין'כך ביה ואזרהר מניה אסתלק י כדין .רשימו לההוא וחטא

,ברייך קדשא" בעא כד חזי י ותא תזכי. במה* הוא ביריד קדשא ליה



קא שני ליום וירא
 דורונא ליה ועדר לאברהם קודם אזכי סדום על דיגא לאץתאה הוא

 דכתיב הוא הדא מתמן אחוה 'בר ללוט לעזבא בגין עמהון לכזבי*
 כתיב .ולא ההפכה. 7מתוך * לוט את חישלה אברהם את אלהים ויזכור

 ויזכור ומאי אעתזיב. ראברהם בזכותיה דהא לוט את אלהים ויזכור
 בר דאי כגוונא מלאכיך תלת איגון עם ק'וךם דאזכי מאי אידיליה(

 בעלמא ער;יא דדינא בשעתא נשא *בגי עם י בצדקה דיזכי נש
 שעתא דבכל בגין דעבד צדקה לההיא ליה אדבר הוא יבריך קדשא

 שרייא דדיגא בשעתא ואפילו י לעילא עליה אכתיב הכי מכיברנש
 עסיבני וזכה דעבד טיבו לההוא ליה אדכר 'הוא בריך קךשא עלוהי

 ליה אקדים כך בגיגי כמות. וצדקה'תציל י״א( )משלי אמר דאת כמה נשא
י : ללוט דיזכייוישזיב בגין לאברהם קדעאבריךהוא

 יוסף פסיקה הלכה
של״ה סי' יהד ט״ע

 והחברים הקרובים חולים לבקר מצוה י
 ימים שלשה אחר והרחוקים מיר נכנסים

 נכנסים ואלו אלו החולי עליו' קפץ ואם
 הקטן לבקר _ילף ד^דול אפילו נ סיד;*

 גילו ואפילו כיום פעמים ?מה ואפילו
 שלא ובלבד משובח זה ךרי המוסיף וכל

גשב לא החולה 'את המקקר ־ :לו יטריח

מוכר לחק
גאץ גפים מיב סתרים ת1מגי;

 לר שהשפיע ורשעים מן אחר הראה אם
 'והנעים טובה הוא ןרוף הקדוש

 מצות שעשה אפשר הזה בעולם עליו
 שיהיו כדי כאן שכרו ונוטל הזה בעולם

 ש^אמר כמו הבא יעולם ממנו נזרעים
 להאבידו פניו אל לשונאיו ומשלם 0 )דניים

 דאינון מבון 'לש;אוהי ומשלם ומתרגמינין
 לו מקש• לאובדהון. בחעהיון ע'בדין.קדמוהי

 ביעורם שעשה כשיעור גמולו' בשילום
 שעבר הצדיק כי עוד נאמר וכמויכן הך..

 מעפרו הוא ברוך הקדוש מועטות עבירות
 עיונוקיו שממרקין מה כשיעור הזה בעולם

 ?ל משלם הבא בעולם שכר לוי שיהא ?די
 נאמר יזה דבר לבא. לעתיד צדקותיו

 ואנו ישראל ארץ ובתלמוד בתלמודנו
ארץ בתלמוד שאמרו מהי כאן מזכירים

על ולא כסא גבי על ולא מטה גבי על
 לפניו ויושב טהעטף אלא ס^סל'

 קבקרין אין מראשותיהי למעלה שהשכינה
 יום של ראשונות *טעיות בשלש החולה

 בבקר חליו עליו מי״קל חולה שבל מפגי
 בשלש ולא רחמים עליו לבקש ןחו־ש ויל^

 טקביד *טאז יום אחרונות ^עות
:רתמים עליו מלבקש דתיאש הליו עליו

 מיעוט־ עבירות ומיעוטו זכיות רובו אומר וכן קצרה דךף בו שתפסו לפי ןשראל
 לב^ז. לעתיד סשלם שכר לו ליפרע כדי הזה בעולם ממנו נפרעים בידו עבירות'שיע*

 ?די ה;ה בעולם מדו שעש קלות מצות שכר לוי נותנים זכיות י וכדעוטו עכירות רובו
 עדן': גן יורש זכיות רובו נהינם יורש רובו'עבירות הבא. לעולם השלם ממנו ליפ:ע



תורה שלישי יום וירא
 גו להשאיר ב״ן דשם ראשונה הה דשילוי ה כנגד שהם אלו פסוקים חסשה בק-יאת יכוין

:שעכרה משבת •* נפש תוספת

 לתות חדל בימים באים ןשרהזקצים ואברהם יא
 פסק ביוט־ן עלו סיבו ו^רה ואברהם :בנשים ארח לשרה

 לאמר בקרבה שרה ותצחק ים :כנעיא אורח לשרה טלטהון
 ■ה ש ת כ ח: ו זקן: ואדני ?}דנה תתה־לי בלתי אחרי

 ראמר יג :סיב ורבוני ערליטו לי הות הסיבית בתר למימר .במעהה
 האף לאמר שרה צחקה זה למה אל־אברהם יתה

 חיבת דנן לטא לאברהם יי .ואסר 1 זקנתי ואני אלד אמנם

 מיתה תפלא יד סיבית: ואנא אוליד בקושטא הביס למימי ש~ה
 :בן ולשרה חיה בעת אליך אעזוב לטתך דבר

 ול^רה .קימץ האתון בערן לותך אתוב לזמן פתגמא ” מן.כןדם היתבסי

 1 בי צחקתי ל^ לאמר 1 שרה וקבחש טו שני :בר
 ה;כית לא לטיטר שרה !בדיבה : צחקק בי לא 1 ויאמר תאה

ג חיבת ברם לא ואמר החלת ארי

רש״י

 בקרבה. )יב( : נתת אורח בנשים. אורח :ממנה פשק להיות. חדל >יא(
 שצמקו הללו השרים ולד מעונין הללו הקרבים אפשר ואמרה במעיה מסתכלת

 ומעדן השער את מסיר משנה ולשין בשר. צחצוח עדנה. : )תנחומא( חלב מושכין
 :אלד אמת הגם אמנם. האף )יג( :נתת וסת זמן עידן לשין ד״א הבשר.
 זקן:)יד( ואדוני אמרה היא שהרי השלום מפני הכתוב שינה זקנתי. ואני

 מלעשות ממני ומכוסה ומופרד מופלא דבר שוס וכי היתכסי כתרגומו היפלא.
 בשנה הזה למועד אתמול לך שקבעתי המיועד מועד לאותו למועד. : כרצוני

 הוא דהא לשון משמש הראשון צחקת. בי וגו' יראה בי )טו( האחרת:
 ויאמר' אלא בלשון משמש והשני שיראה. לפי שרה ותכחש לדבר כועס שנותן

 אי לשונית בארבע משמש כי רבותינו שאמרו צחקת אלא הוא כדבריך לא
: דהא אלא רילמא



 הב , .. . . שלישי ליום וירא
ד׳ נ' סלכים נביאים

 !הוה : ויעכב-שמה אל״העליה חסר עטה היום רהי *

 נערו אל״גיחך ויאמר ב :תמן ושכיב לעיליתא וזר לחמן ןעל יומא
 לגיחזי !אמר :לפניו ותעמיד רקרא־לה הז^ת לעונמית קרא

 לו ר מ א וי ג :קדמוהי לה.וקמת וקרא הדא לשונטיתא קרי עולמיה
 מה הזאת את־בל־החרדה 1אלינו 1 חרדת הנה אליה אמר״נא
 הצבא אל־״ער או אל־־המלך לדבר־לך היע לך לעשות
 הא לה בען אמר ליה !אמר :ישבת אגבי עטי בתוך ות^מר
 למללא ליך אית הפתגם ליך למעבד מה הדא עסקא בל !ת לגא עפקתא

 ;מסוברא אנא עטי עסקי בגו !אמרת הירא _רב עם או מלבא עם

 ואישה אין־לה בן אבל ניחזי ו^מר לה לעשות ומה !י^מר ד
 ובעלה לה לית בר בקושטא גןחזי ואמר לה למעבד ומה !אמר :ן זק

 קרי ואמר :בפתח ותעמד חקרא־לה קרא-לה .ויאמר ה :סיב

:בתרעא וכןמת לה וקרא לה

רש״י

 : שלנו עסק לבך אל לשוס הזאת החרדה בשבילנו אלינו. חרדת )ג(
 קרובי בתיך עמי. בתוך :בשבילך שנעש' צריכה את מה לך. לעשות מה

:הצבא לשר ולא למלך צריכה ואיני מזיקני* ואין

ג׳ משלי כתובים

 ולעמני גסחוף ולממקגי :יתן־חן (לעניים יליץ7הוא אם־ללצים א

 א ./קר : קלון מרים וכסילים עחלו חכמים כבוד ב :חפדא ןתן

 {הקשיבו אב מוסר בנים ישמעו ג :צערא נקבלן וסכל! נחפנן חבימי
כי ד :ביוגא למדע ואציתו דאב מרדותא בגיא שמעו : בינה לדעת

לקח קרי• ולענוים •
רש״י

 : עמהס ילין שהוא סוף ללצים עצמו מחבר ארס אס . ללצים אם )א(
 )ב( :הבריות בעיני חן מעשיו שיתנו סיף מתחבר נענויס אס ולעגוים.
נתתי. )ד( :הקב״ה אב. מוסר )ג( :לחלקו קלון מפריש מרים׳קלון. .דבסילים

הנביא
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 טבא דולןנא מ סטי :אל־תעזבו תורתי לכם נתתי טוב לקח
 ויחיד רך לאבי רדיתי כי־בן ה :תעבקון לא ונטוסי רכון יהבית

:אטי הדם מוודא מפנק לאבא הרח יברא מטול * אמי לפני

רש״י
 הייתי בן בי )ה( : הוא ברוך הקדוש של בשליחותו מדבר הנביא
 שגיפו ועריות הגזל על שהזהיר הבריות שינא הי׳ שלמה תאמר ואס לאבי.

וגו/ ויחיד רך :כו׳ לאבי הייתי ־ בן ט אמר לכך להס מתאו׳ אדס של
: זה מל ג״כ והזהירני יותר אותי אוהב שהי׳

ד׳ פרק יבמות משנה

 הוא קימא. של שהורד בזמן וילדה. מעברת ונמצאת ליבמתו. החולץ
־ הכהונה. מן ול^'פסלה בקרוביו מותרת והיא בקרובותיה מותר

 ופסלה בקרוביו אסורה והיא בקרובותיה אסור הוא שלקימא. הולך אין
 שהולד בזמן וילדה.* מעברת ונמצאת את,יבמתו. הכונס ב הכהונה: מן

 בן ספק .נקיים. הולד*של_קיםא אין ואס בקרבן. והייבין יוציא שלקימא.
 ןחייבין *כשר והולד ,יוציא לאחרון *שבעה בן ספק לראשון.* תשעה
 ובית שמאי * בית מודים נכסים לה שנפלו יבם שומרת ג :תלוי באשם

 ובנכסים בכתובתה י_עשו מה מתה. וקיים.* ונותנת שמוכרת הלל
 עם7 הבעל*7 יורשי .יחלוקו אומרים שמאי בית עטה^ ויוצאץ הנכנסים

 יורשי בחזקת כתובה בחזקתן. נכסים אומרים הלל ובית האב.* יורשי
 *הרי *כנסה :*י האב יורשי בחזקת עטה. ויוצאים הנכנסים נכסים הבעל.

:הראשון בעלה* נכסי על כתובתה שתהא ובלבד דבר. לכל כאשתו היא

סצוה
ברטנורא

 חליצה בפיא לא דהא היא חליצה דלאו בקרובותיה. מותי־ הוא ליבמתו. החולץ א ד פרק
הנאסרים וקרובים אשתו מחמת האיש פל דנאפרות הנך היינו דמתני׳ וקרובים וקרובות

 בקרבן. וחייבין ב יי נפל שהיא קיימא. של הולד אין אם : כפלה מחמת אשה פל
 שכל תלוי. אשם וחייבין : נפשך ממה כשר. והולד : מציה כמקים שלא אח אשת שכפל
 שומרת ג י תליי אשם שלו הודע לא על חייכין חסאת שגגתו וסל כרת זדונו על שחייכין דכר

 בכתובתה. יעשו מה :אכיה מכית נכסים. לה שנפלו : ליכס ומצפה ממתנת שהיא יבם.
 ויוצאים. הנכנסים ובנכסים :• אחריות עליו וקכל לו שהכניסה ונדוניא ותוספת ומאתים מנה

 יורשי יחלוקו בש״א : ממה יוצאין מכפלה זכשייצאה עמה נכנסין נכנסת שכשהיא מליג נכסי
 את יורש שהכעל מפפק יר־שת׳ כחצי היכס וזוכה היא נשואה דספק האב. יורשי עם הבעל

 כ״ה פירשו ילא כחזקתן כרזל צאן נכסי בחזקתן. נכסים כפלנא: זוכה אצלו היא נשוא׳ שספק וזה אשתו
 4יחלוקואפי׳ דינא ילעגין עליו שאהריותה הכטל יורשי כחזקת אי שלה הנכסים שהיו האשה יורשי כהזקת אי

 מיתסרא ולא כשירצ׳ ומחזיר׳ חליצה כעיא ולא כנס שמגרשה דבר. לכל כאשתו ד :כ״ה לדכרי
ואי כתוכחה על וערכאין אחראין ין הראש כעלה של קרקפות הראשון.שיהיו בעלה נכסי על טליה:

לית
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 חוזרין רצו לא האחים.* בל על מהלכין רצה ליבב. בגדול מצוה ״

 עד בקטן 7תלה י :א/יבם חלוץ או מצוה.״ ע?ןף לו ואומרים גדול. אצל

 אץ בשוטה. או בחרש או הים. ממדינת עדשיב^ בגדול י או שיגדיל.
 *החולץ ז ::בם או חלוץ או מצוה. עליך לו 7אומרים אלא לו. ין1^ומ;

 הנכסים אב. שם "יש ואם לנחרה. האחים מן באחד הוא הרי ליבמתו.
 אומר * יהודה רבי אחיו. * של7בנכםים זכה *יבמתו. את הכונס אב. של

 הוא ליבמתו. החולץ אב. של הנכסים אב. שם יש אם בך. ובין בך בין
 אטה. ובאם באמה. אסור הוא בקרוביו אסורה והיא בקרובותיה. אסור
 שהיא בזמן ובאחותה בנה. ובבת בתה.* ובבת ובבתה. אביה. ובאם

 אמי. ובאבי אביו. ובאבי* באביו.' אסורה והיא י והאחים'מותךץ. קימת.

 חלוצתו. צרת בקרובת אדם מותר אחיו. ובבן באחיו. בנו. ובבן ובבנו.
 את7 אחיו ונשא ליבמתו.7 החולץ ח :7חלוצתו קרובת בצרת ואסור

 אחיו ונשא אשתו. את המגרש וכן מתיבמת. ולא חולצת ומה. אחותה
 שומרת 7ט7היבום: יומן החליצה טף פטורה זו הרי ומת. אחותה את
 אמרו בתירא בן הודה7 רבי משום אחותה. *את אחיו! שקרש י יבם

או אחיו* לה יחלץ מעשה. הגדול אחיך שנעשה עד המתן לו אומרים

ה בנם
ברטגורא

 מצוה ה :בלבד מנה והוא נכסיו על כחובה היבם לה כותב הראשון מבעלה כתובה לה לית
 גדיל ותלה הים במדינת האחים גדול שהיה בגדול. או ו : הבכור מוהיה כדילפינן ליבם. בגדול
 שימעין אין שיבריאו( עד ובשומה )ובחרש ממני גדול שהוא לו המתינו לומר בו שלפנינו האחים

 שלפנינו האתין גדול שאתה כיין ממך גדול הוא הים שבמדינת שאחיך אע׳׳פ מציה. עליך :לו
 בשביל חלקו הפסיד ולא האחין. מן כאחד הוא הרי ז :משהינן לא מציה דשהוי מציה עליך
 ואפי׳ אחיי. בנכסי זכה : האחים על שפסלה מיבוס והפסידה הואיל לקנסיה דסד״א שחין
 הבכור והי׳ דכתיב אב. של נכסים :קם והרי רחמנא אמר אחיו שם על דיקיס למחר גרשה

 יבמתו את הכונס הלכה'אלא כן ואין האב בחיי לו אין יבם אף האב בחיי לו אין בכור מה
 הנאסרות קרובות וכל אשתו היא כאילו בקרוביתיה. אסור :אב במקיס ואפי׳ אחיו בנכסי זכה

 אשאר ולא קאי אאחותה קיימת. שהיא בזמן : בהלוצ׳ מדרבנן אסירות גמור׳ אשה מחמת
 באחות אסור שיהא כחלוצ׳ צרה אמרי׳ ולא חלוצתו. צרת בקרובת ארם מותר : עריות

 ללאה חלץ ראובן חלוצתו. קרובת בצרת ואסור חלוצתו: באחות אסור שהוא כמו חלוצתו צרת
שלאה שבזמן הוי וטעמא לראובן צרה אותה אסור' הנכרי ומת צרה ולה לנכרי נשואה ורחל

דלרחל דסברי ואיכא חלין מנייהי להי ידעי לא וכ״ע לב״ד עמה אחיתה רחל מוליכה חילצת
 שרחל סברי דאינהו נסיב חלוצתו צרת אמרי׳ חלוצתו קרובת צרת היינו רחל צרת נסיב וכי חלין

הלכך שחולצ' בזמן עמה צרתה מוליכה היבמה אין אבל לרחל חלץ שהרי הוו אחיו נשי וצרתה
בגמרא וכד׳. אשתו את המגרש וכן ה נסיב: חלוצה אחות אמרי לא הצרה אחות נסיב כי

 החליצה מן פשורם ולכך מד״ת גרושה שאחות כו׳ המגרש אבל אימא אלא ס״ד וכן פריך
 ממתנת יבם. שומרת ט • מתיבמת ולא חולצת ולכך סופרים מדברי חלוצה ואחות היביס ומן

 המתן. :לכולן והוזקקה לפניהן זו שנפלה אחר אחותה. את :האחים מן אהד שקדש. : ליבם
 או היבמה את אחיך שיכניס מעשה. הגדול אחיך שיעשה עד :זקוקה באחות פגמו דקא מלכניס

ומתה כנסה דאפי׳ אשתי. אח יכנום היבמה מתה :ממליך זיקתה את זיעקיר לה •יחלון
 מותר
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 יוציא יבם מת אשתו. את .יכנום היבמה אשתגמתה את .יכנום כנסה.

 תתעם ולא תחלוץ לא היבמה י :בחליצה אחיו ואשת בגט את/שתו
 ,יתארסו לא הנשים. בל שאר וכן חדשים. "שלשה ליה שיהיו עד

 בעולות. ואחד בתולות אחד חדשים. שלשה להן שיהיו עד ינשאו. ולא
 יהודה רבי ארוסות.' 'ואחד נשואות אחד _אלמנות. ואחד' גרושות יאחד
 שביהודה הארוסות מן ןנשאו\חוץ והארוסות הנשואות'יתארסו. אומר
 מן'ה_אלמנה חוץ ,יתארסו. בל'הנשים יוסי'אומר רבי בה. גם שלבו מפני
 רצה י אם ומתו. יגשים ארבע נשואים אחים ארבעה יא : האבול מפני

 נשים שתי נשוי שהיה מי מדו. הרשות בלן. את ליבם שבהם הגדול'

 אחת היתה צרתה. פוטרת מהן. אחת של חליצתה איו ביאתה ומת.
 מעם דרה ואם לפסולה. י חולץ חולץ דדה אם פסולה. ואחת בשרה
 קרובת 'והנושא חלוצתו. והנושא גרושתו. המחזיר יב :לכשרה מעם

 הולך אין אומרים וחכמים עקיבא רבי דברי ממזר. והולד חלוצתהיוציא
 ביל ממזר. איזהו ע :ממזר ש־ולד גרושתו קרובת בנושא ומודים ממזר.
 אומר ,התימני שמעון ,עקיבא. .רבי דברי יבא. בלא שהוא בשר שאר

בל י

ברמ.ורא
 אשתו את נוציא :אחותה את שקדש זה אלא אח ניתר ולא היבם. מת :באחותה מותר
פסיק ובגמרא היא גרושתו דאחית משים לא יבומי אבל בחליצה. אחיו אשת ואת בגט
יהפין לא אם דכתיב טעמא בגמרא מסרש .,וכו החלוץ לא י :בתירא בן יהודה כרבי הלכה
שאינו וכל לחליצה עולה ליבום העולה כל ייבם יחפוץ אס הא וכו׳ יבמתו את לקחת האיש
הלכה. וכן נשיאות אעו וארוסית בעילות אעו גזרינן בתולות. : לחליצה עילה אינו ליבום עולה
 :בו שנתארסה מיום וחוץ בו שנתגרשה או בעלה בו שמת מיום חיץ יום ,צ הס חדשיס ג׳ והנך

 ספק בן תלד שלא שני לזרע ראשון זרע בין להבחין כדי דאפירה דטפמא יחארסו. הנשואות
 דהא ינשאו. והארוסות : הכי למימר ליכא ובאריסו' לאהרון שבעה בן ספק לראשין תשעה בן
 ביהודה החתן ואת הכלה את מיחדין שהיו שביהודה. הארוטית מן חוץ : מראשין איטבר לא

 הלכך מציה בבעילת מזה זז בישיס יהיו ולא עמה ומשחק רגיל שיהיה כדי לחופה כניסתן קודם
 ומתיר לגרושה אלמנה בין מפליג לא דר״י משים יתארסו. הנשים כל :כעל שמא חיישינן

 ואסר בהא עליה לאפלוגי יוסי רבי אתא אבלה ימי של יוס שלשים תיך אפילו ליארס לאלמנה
אס נמי טובי נשי אפי' ה״ה .,וכו אחין ד׳ יא : אבלה ימי של ל׳ תיך ליארם לאלמנה

טפי אין ,ד קמ״ל טובה .עצה ד' דנקיט והאי כולן את לכנוס בידו הרשות בסיפוקייהו אפשר
 צרתה. פוטרת מה! אחת של חליצתה או ביאתה :בחדש עונה דלמטייה היכי כי לא

בתים ב׳ בונה ואין בונה היא ,א בית אחיי בית את יבנה לא אשר דכתיב לתרווייהו מייבס ולא
לא הדדי כי ותרוייהו והואיל לחליצה עולה אינו ליבום עילה שאינו שכל לתריוייהו חליץ ולא

 יפסול ולא לפסולה. חולץ : לחליצה סלקי לא ה״נ בונה היא א' בית כדאמריגן ליביס סלקי
 יב :להם צריכים ואחרי' בורו מי אדם ישפיך ולא לכהונה פסילה שההלוצ' לכהונ' הכשרה את

 יבנה דלא בלאו עליו דקיימא חלוצתו. את והנושא משנשאת: גרושתו. את המחזיר
 שהכתיב כאשתי דחליצתו ר׳ע דקסבר חלוצתו. קרובת הנושא יבנה: לא שוב בנה דלא כיון

 :הלכה ואינה לאוין מחייכי ממזר יש ר״ע נמי וקסבר הנמל חלוץ בית דכתיב ביתו קראה
בשר, שאר כל גי : ניכהר נרית,ת חייבי ואחיתה יאחה חן^כ דגרישתי גרושתו. קייבת

שהיא



הדי שלישי ליום וירא
 אומר .יהושע .רבי כדבריו. .והלכה עמים. בידי כרת עריו שהייבין כל
 מצאתי עזאי בן שמעון י רבי אמר דין. בית מיתת עליו בין שחי כל

 לקיים7 איש כאשת ממזר פלוני איש בה וכתוב בירושלם יוחסין מגלת

 מותר ומתה גישה באחותה. מותרי שמתה אשתו .יהושע. רבי דברי

 מותר שמתה .יבמתו באחותה. מותר ומתה לאחר נשאת באחותה.

 מותר ומתה ' לאחר נשאת באחותה מותר ומתה לה הלץ באחותה.

:באחותה

ברטנירא

 חייבי לא אבל כרת. שחייבי! כל : כיח בה אין יאפי׳ בלאי פהיא קירבה כל יבא. נ^א שהיא
 אין לאזין מחייבי אבל הנדה חן חין ממזר הילד בית אפור פאפיריס פנל הלנה ינן לאוין

: מחזר הילד

ע״ב ט״ל דף יבמות הלכה
 שהיו בראשונה חליצה למצות קודמת .יביס מצות התם הנן

 מיצוה לשם מתכונין שאין עכשיו מצוה לשם מתכונין
 חמא בר רמי אמר .יבום. למצות קודמת חליצה מצות אמרו
 חליצה. למצות קודמת ןבום מצות לומר חזרו .יצחק ךבי אמר
 לה סכרי משקרא דרי. אכשור .יצחק בר נחמן רב ליה אמר

 שאול אבא דתניא כרבנן לה סכרי ולבסוף שאול כאבא
 דבר ולשם אישות ולשם נוי לשם .יבמתו את הכונס אומר
 ממזר הולד להיות בעיני אני וקרוב בערוה פוגע כאלו אחר

 להא תנא מאן מקום מכל עליה יבא עמה אומרים וחכמים
 בכלל עליו רדתה שבתחלה מצוה עליה יבאז .יבמה רבנן .דתנו
הראשון להתירה תחזור יכול והתרה וחזרה נאסרה התר

הלכוד
רש״י

 הדורות: נתנשרו וכי בהמיה דר? אפשר : בכורות במסכת התם. תנן
 בתירוצ׳ לקמן אנא למצוה הנא גרסינן ולא גרסינן מצוה. עליה יבא יבמה

 :אחיו נשקדשה נאסרה. אחיו: קדשה שלא עד :שבתחלה. אבדימי בר יצחק דרב
 הראשון להיתרה תחזור יבול :בניס בלא אחיו נשמת והותרה. וחזרה

 יבמה קאמר והני הוא. שאול אבא :קאמר ומאי תנא. מאן :לקמן מפרש
יבא



שלישי ליום וירא
 רבי אמר תנא מאן מצות. עליה יבא עמה לומר מלמוד
 עםה.יבא נןאמר והבי היא שאיל אבא אבדימי בר עחק
 נוי לשם רצה התר בכלל עליו רדתה שבתחלה מצוה עליה

 יכול והתרה הזרה נאסרה כונסה אישות לשם רצה כונסה
 למצוה. עליה יבא עמה לומר תלמוד הראשון להתירה תחזור

 עליה יבא עמה קאמר והכי רבנן תימא אפילו אמר רבא
 אינו רצה כונסה רצה ;התר בכלל דדתה • שבתחלה מצוה

 הראשון להתירה תחזור יכול והתרה הזרה נאסיה כונסה
 ביה אגידא הא כונסה אינו רצה כונסה אינו רצה כונסה רצה

 תלמוד לה חולץ רצה כונסה רצה אימא אלא תפיק בכרי
:מצוה עליה יבא עמה לומר

י ש" ר
 אפילו אמר רבא : ויבמה דנתיב יבוס מצות לשם משמע למצוה עליה יבא

 מצוה מצוה. עליה יבא יבמה :מציה אלא למציה קתני ולא רבנן. תימא
 לא ותו הראשון. להתירה תחזור יבול :החליצה מן יותר ליבמה עליו
 תיפוק. בבדי :מצוה עליה יבא יבמה לומר תלמוד לה כניס לא בעי דאי

: בהמיה

ע״ב ק״ו דף וירא זוהר

 השמים בל תחת .יביט הארץ לקצות הוא בי כ״ח( )איוב פתח חזקיה רבי
 בריף דקדשא בעובדוי לאסתבלא נשא לבני לון אית במה יראה.

 באורייתא * דאשתדל מאן דבל י .ולילי ןממא באותיתא ולאשתדלא הוא
 'בנץ לתתא. ביה *לעילא/אשתכח אשתבחביה הוא בריף קדשא

 חיץ לון7 *למיהב ךעםקץ*בה איבון לכל דחעאיהי אילנא דאורייתא
 הוא בי חזי תא ךאתי. בעלמא חיץ לון ב ה י מ ל ו דין 7.בעלמא

 דאצטריכו. מה מבל לון ולספקא מזונא לון למיהב .יביט הארץ לקצות
 אלהיף י ץ עיני תמיד י״א( )דברים דכתיב תדיר ביה אשגח דאיהו בגין
 בה כתיב מה דא דארץ בגין שנה. אחרית ועד השנה מרשית בה

 וזיון אינון לכל וטרפא *מזונא ;הבת איהי 'ולבתר לחמה תביא מטקחק
 וחק לביתה 7 טרף7 /ותתן* לילה בעוד ותקם7 ל״א( )מ״לי דכתיב ברא

 יראה ה׳ששים בל תחת יביט האיץ לקצות הוא בי דא ועל ׳לנערותיה.



קי׳ שלישי ליום וירא
 כר .דאצמריך מה לכר .וספוקא מזוגא רון רמיהב ערמא בני יכלהו

 רצון. חי לכרי 'ומשביע ;דף את פותח קש״די( )אהלים דכתיב וחד חך
 נש 7דבר בעובדוי * ראסתכיא עיט הארץ לקצות הוא כי אחר דבר

 ;ראה השמ;ם כל תחת בעלמא במיג^א דעבדי מה בכל וראשנחא
:וחד חד רכר וחמי מסתכל י

מוסר לחק יוסף פסוקה הלכה

״ו6 סימן ח״ם ש״ע

 מכל בארור או בשם לשבע צריך *
 מיושב נשבע ואם ומעושר. הכינהים

 אקילו 'חכם ותלמיד ונשבע חוזר אינו
 של נין תורה של כין מיושב ?כהחלה
 מענת על בין ודאי טענת על בין דבריהם

 שלא ונשבעו בדין שנתעצמו שנקם ספק.
 אחד נתחי״יב * כף ואחר האמת אלא *טענו
שאינו אומרים להכירו..יש שבועה סהם
 שבועת סדר נ : הראשונה בשבועה ■נפטר

 תורה ספר אוחז הנשבע כף. י הדקנים
 בכינוי או בשם ונשבע ועומד בזרועו

 הדיינים מפי או 'מפיו באלה בשבועהיאו
 אלהי בשם נשבע דןליני אוימר מפיו כיצד

 רחום ששמו במי נשבע הריני או ישראל
 כלום. לזה חייב שאיני הנון ששמו במי או
 אלהי לה׳ ארור הוא הרי אמר אם וכן

 ששמו למי ארור הוא הרי או ישראל
 אצלי לזה יש אם חנון ששמו למי או דחום
 אנו משביעים הדגינים. מפי כיצד כלום.
 ששטו במי אוי .ישראל אלהי בשם אותך
 עונה והוא כלום בידך לזה שאין חנון
 פלוני הרייפלוני'בן1שיאמרו' או אמן

ששמו למי או ישראל אלהי לה׳ ארור

 י׳ דין ט״ז6 צרעת טומאת ה' הרמב״ם

כולל בשותפות האמור שם הוא הצרעת
 לזה דוםין,זה שאיין הרבה עדינים

 ונבילת צרעת ,קרוי האדם עור לובן שהרי
 צרעת /קרוי הזקן או הראש שער קצת

 צרעת העתים,קרוי או הבגדים עין י ושינוי
 ובבתים בבגדים 'האמור השינוי מה

 השם'אינו כשותפות צרעת תורה 'שקראתו
 היה ופלא איות אלא עו,לם של ממנהגו
 קרע מלשון" להזהירן כדי כישראל

 קירות מותנות הרע י בלשון שהמספר
 עמד אם הבית .יטהר בו חזר אם ביתו.

 קלי מהתנין הבית י שהתץ עד בישעו
 עליהן. .ישוכב יושב שהוא שבביתו העור

 עד שעו בר עמד ואם י.טהרו בו חזר אם
 חזר אם שעלית העיגדים משתנין שיצרפו

 .שישרפו עד ברשעו עמד ואם יטהרו בו
 מובדל וידויה מצטער.' עורו משתנה

 בשיחת יתעסק שלא יעיר לבדו ומפורסם
ועל הרע .ולשון הליצנות שהוא הרשעים

 יודה ולא ממון אצלו לפלוני .יש אם חנון
:אמץ עונה והוא לו

 השמד י.( ואומרודביים בתורה מזהיר זה ענק
 ה׳ עשיה אשר את זכור )שם( הצרעת בנגע

 אומר הוא הרי בדרך למרים אלהיף
 שדברה 'הנביאה למרים א:רע מהי התבוננו

 וגדלהו בשנים גדולה'ממנו שהיתה באחיה
 המים. מן להצילו בעצמה וסכנה ברכיה על

טעתה אלא בגנותו דיברה' י לא י והיא
 והאיש יב( )נפדב? שנאמר האלו הדברים כיל על הקפיד לא והוא נביאים לשאר שהותוו

 הרשעים אדם לבני ,וחומר קל בצרעת. 'נענשה מ!ד כן פי על .ואף מאד ענו משה
 אורחותיו לכוין שרוצה למי ראוי לפיכך ונפלאות. גדולות לז־בר שמרבים הטפשים
 חה וסכלותם. י רשעים ברשת אדם ,יתפש של^ כדי עמהן' מישיבתן'ומלדבר ?׳התרחק

 וקול ה( ')?הלי/ 'שנאמר כענק הבאי' בדברי מרבין בתחלה הרשעים הלצים :שיבת דדך
 (אל )ת״ליג ש^אמר כענקי הצדיקים' בגנות לספר באין כך ומתוך .דברים. יערוב עסיל

תאלמנה

יד



שלישי ליום וירא
 מביאים לדכר התל לך<ן יהיה פך ושתוך עתק. צדיק על דדוקרות שקר ש?תי קנהשתא

 'ובמים אלהים בטלאבי מלעיבים .ויהיו לי( .״נד)י שנאמר געמן בדבריהם דו^י ולתת
 עמןש;אםר2 בעיקר באלהים.וכופרין לדבר באים פך ומתוך בנביאיו ומתעתעים דבריו

 )תתלים 'אומד הוא והדי אלהיהם. ה׳ על כן י לא אשר דברים ישראל ב;י או5'"י(_ךח )*״>
 לשונם פיהם בשמרם לשית לחם גרם טי קא;ץ הךלך ולשונם פיהם בשטים שהו 0־״

וישיבת. ,קרנות. ;שיבת להן שנורמת הרשעים שיחת היא זו ;ארץ• תחלה שהלכה
 פשרי שיחת אבל שקר. שורך עם קתי'משתאות וישיבת ^ץ.

 וטזקה ;דן על עוזר הוא ברוך הקדוש ולפיקך וחכמה תורה בדברי אלא אינה ,ישראל
 רקתב חש^ע ה' .ו״יקשב רעהו אל איש ח׳ .יראי נדברו אז ס )מלאכי שנאמר קה אוקן

:שמו ולחושבי ה' לןראי לקניו זקרון' קר5

תורה רביעי יום וירא
 יתירח נפש לקנות נץ דשם ת דטילוי ו כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת יכוין

:הנאה •י פשבת

 ואברהם סדם ^ל־פנן ךאנ#ם.וי#קפו משם טזויקמו
 סדום אפי על ואסתכיאו נבריא מתטן וקמו :לשלחם עמם הלך

 אני המכסה אמר ה1ךה יז :לאלוואיהון עטהון אז.ל ואברהם
 ך מאברהם אנא' הטכס• ריאטר עשה: אני אש" מאברהם

 ונברכו־ ועצום גדול לגוי יתה היו ואברהם יח :עבד אנא
 חתברכון ותק־ח סני לעם טהוה״יהר ואברהם ♦האר'ן גול כל בו

 א&רייצוה למען ידעתיו יטיכי :ארעא עממי כל ביילה

לעשות ;הוה דרך ושמרו אחריו ואת־ביתו את־בניו
צרקה

רש׳י
 )דברים קדשך ממעון מהשקיפה חון לרעה שבמקרא השקפה כל וישקיפו )טז(

 ללוחם לשלחם. : לרחמים הרוגז מדת שהופך עניים מתנות כח שגדול כו(
 בסדום עושה. אני אשר : בתמיה אני. המכסה )יז( :הס אורחים כסבור

 הזאת הארץ את לו נתתי אני מרעתו שלא זה דבר לעשות לי יפה לא
 :סדומה בואכה וגו׳ מצידון הכנעני גבול שנאמר הן שלו הללו כרכין וחמשה

 ולא הבנים את ואשמיד גויס המון אב אברהם אותו קראתי וגו׳. ועמורה
 לברכה צדיק זכר מ״א יהיה. היו ואברהם )יה( :אוהבי שהוא לאב אודיע
 לפני חביב הוא והרי מעלים אני ממנו וכי ופשוטו ברט. והזכירו הואיל
חיבה. לשון ידעתיו. כי )יט( :הארץ גויי כל בו ולהתברך גדול לגוי נהיות

 כמו



קו רביעי ליום וירא

 את ןןל-אבךהם יהוה: הביא למען ומ^פט צדקה
 .יפקד די בדיל ןדעתגה( )ני׳ים־■! קדטי גלי ארי :עליו א^ר־דבר

 למעבד ידרןדם,יי דתקנן ארחן חטרון בתרוהי ביתה בנוהיתתאנש :ת

 ויאמר נ :עלוהי _ית.דמ?ל אברהם על ןי איתי בדיל ודינא צדקתא
 כבדה כי וחטאתם כי־רבה ועטרה םך'ם זעקת יהוה
 ארי וחובתהון סגיאת ארי ועטורה מודוס .קבלת .ואמר,יי * מאד

 'הבאה הקצעקתה ואראה ארדה־נא בא * לחרא תקיפת
 ואדון^הכי כען אתגלי :אדעה ואם־לא כלה 1 ע^ו אלי

 ואם תיבין( לא )אם גכדרא עמהון אעבד עבדו לכןדטי רעלת כןבלתהון
:אתפרע לא תיבין

ויאמר

,רע"
ואדעך לג( )שמות מודעתגו בועז הלא כ( לחשה')שס מודע ב( )רות כמו

 החרס את שהמחבב ידיעה לשון אלא אינו כולם לשון מיקר ואמנם בשס.
 את מציה שהוא לפי יצוה אשר למען ידעתיו ולמה ומכירו ויודעו אצלו מקרבו

 בניו את שיצוה בו אני יודע כתרגומו תפרשהו ואס. דרכי. לשמור עלי בניו
 יעשה ככה א( )איוב כמו הווה לשון יצוה. : הלשון על נופל למען אין וגי'

 כדי ה׳ דרך שמרו לבניו מצוה הוא כך הביא. למק :יחנו( ה׳ )ע״פ איוב
 לכ^נו אברהם על אלא נאמר לא אברהם בית על וגו׳ אברהם על ה׳ שיביא

 כאשר שעשת אברהם אל ה'. ויאמר )ב( מת: אינו כאלו צדיק בן המעמיד כל
 בבי״ת למטה הטעם שבמקרא רבה כל רבה. בי :ממנו יכסה שלא אמר
 לפי ברי״ש למעלה טעמו זה אבל והולכת גדלת או גדולה מתורגמין שהן לפי

 : יבמתך שבה הנה באה השמש ויהי שפירשתי כמי כבר גדלה שמתירגס
 הכל בראיה אלא נפשית דיני יפסקו שלא לדייגים למד נא. ארדה )כא(

הבצעקתה. מעשיהם: לסוף ד״א הפלגה. בפרשת שפירשתי כמו
 בהם. עושה אני כלה במרדם עומדים וכן עשו. אלי הבאה :מדינה של

 אכלה ולא ביסורין מהן להפרע אעשה מה ארעה במרדן יעמרו לא ואס
 מעליך עדיך הורד ועתה לג( )שמות : אחר במקום מציגו בו וכיוצא אותן.

 כרי לכלה עשו בין פסיק נקודת הפסק יש ולפיכך לך. אעשה מה ואדעה
 שהרגוה אחת ריבה צעקת הכצעקתה דרשו ורבותינו מחברתה. תיבת להפריד

בחלק: כמפורש לעני מזון שנתנה על משוגה מיתה
למועד



רביעי ליום וירא
ד׳ ב׳ סליים נביאים

 אל־־ ות^מר בן חבקת אתי היה בעת הזה למועד אמר(וי א
 לזסנא .ואמר :בשפחתך אל־תכזב האלוהים איש אדני

 רבונינמיא בבעו ואמרת ברא מחבקא תהא כעי.קךאתון_קייטין הדין

 למועד בן ותלד האשה ותהר נ :באמתך פתנמך ;תבדיב לא דיי
 וילידת אתתא ועדיאת :אלישע אליה אשר־דבר היה כעת הזה

 הילד ג״רגדל אלישע: עמה מליל די דהוא״קיטא כעדן הדין לזמנא בר
 יומא תעה רב;א ורבא :אל־הקצרים אל־אביו ויצא היום רהי

 |ראשי ראשי אל״אביו ויאמר י לותאבוהילותחצדיא: הפק
 ואמר רישי רישי לאבוהי ואמר ז אל־אמו שאהו אל־הנער ויאמר

 וישב אל־אטו ויבאהו .וישאהו ה :לאסיה אוביליה סבה• ;עלמא
 על ויתיב לאמיה ואוביליה ה ונסב׳ ויטת: עד־הצהרים על־ברביה

 איש על־מטת ותשבבחו .ותעל י :וטית טיהרא עידן עד ברבהא
 תביא ערסא על ואשכבתיה .וסלי״קת :ותצא בעדו ותסגר האלוהים

:ונפקת באפותי ואנפת תי

רש״י
 למועד קיימת תהיה כך היום קיימת שאת כמו חיה. כעת הזה למועד )א(
 לבקש נח לך יש שיפסק דבר תראני אל תכזב. אל :בן וחובקת הזה

 ויאמר :בראש חולה הנני ראשי. ראשי )ד( :קיימא של בן לי שיתן רחמים
:מהנערים אחד אל אביו

ד משלי כתובים

 : וחיה תי מצו עמר לכף ןתמך״ךבךי לי וי^מר וירני א
 קנה ב וחןה: פקודי גטר לבך מלי לי״ןקמט ואמר ואלפני

 מאמךי״פי:קנהחכמתא ואל-תט אל״־תשכח כינה קנה;הכמה

עזבה ״ת“ל" א ג :פומי מאמרי מן תסטי .ולא תנשי לאז ביונה קנה
ותשמרך

י7רש
 תחלת הכמה. קנה הבמה ראשית )ד( :!יוכיחני כך על ויורני. )א(

חכמתך



קז רביעי ליום וירא
 דתשגביך: רחמה ותגטריך תשבקיה ולא ותצרךז אהבה ות^מרך

 ריש בינה: קנה ובכל־קנעף חכמה קנה חכמה רא^ית ד
 ותרוממך סלסלה ה :ביוגה קנה קג;גך ובכל חכמתא קנה חכמתא

 ת;קרך♦" די וחבקה תרוממנך כי הבביה : תחבקנה כי תבבדף

 ברישך ותשים :תמגבך תפארת .עטרת לוירדחן תתן ו

:עלך דשבהודא כלילא דחסדא יאיותא

רש״י

 מעצמך בה מחבוכן וכו'. קניינך ואח״מובכל מאחרים למוד חכמתך
:בה לדקדק עליה חוזר הוי חפשה סלסלה. )ה( : העעמיס להשכיל

,ד פרק קטא בבא משנה

 שבהם לאחרון ישלם זה אחר זה ?טורים. וחמשה ארבעה שנגח שור
 לשלפני, :חזיר 'מותר בו .יש ואם לשלפגיג יחזיר מותר בו ,יש ואם

 שוה שור אומר שמעון ,רבי מאיר. רבי ,דברי אחרון/שכר. והאחרון פניו.

 וזה מנה. נוטל זה כלום. יפה הנבלה ואין מאתים. שוה שיור שנגח מאתים

 ושלפניו מנה. נוטל האחרון מאתים. שוה אחר שור וגנח חזר מנה. נוטל
 אחרישוה שור ונגח חזר זוז. המשים7 נוטל וזה זוז. המשים נוטלי זה

 דינר הראשונים ושמם זוז. המשים ושלפניו ימנה. נוטל האחרון מאתים.
לאדם מועד מינו. לשאיגו מועד ואינו7 למינה מועד שהוא שור כ :זהב

ואינו
ברטנורא

 נזק חצי ישלם. :מגיפי דמשלם תם היה וככולם וחמשה. ארבעה שנגח שור א ד פרק
 ממנו לגבות המזיק לשור ניזק שתפסו כגין למתניתין. מוקי בגמרא תחלה. לאחרון.

 משלם האחרון לפיכך בנזקיו חייב הראשון הניזק והזיק ידו מתחת וכשיצא שכי• שימר עליו ונעשה
 לשלפניו יחזיר בנזקיו מיתר בו יש אס ה״ק לשלפניו. יחזיר מותר בי יש אם : משלס נזקו חצי

 כשנגח מתחיל׳ מאתי׳ שוה חמשיסיהשור היה האחרון וח״נשל מנה היה הראשין של נזק שחצי כגין
 מנה ולבעלים מנה זה בשור לניזק היה מנה נזקו שחצי הראשון הניזק של שירז זה שור

 שמירתו היחה לא שהרי בי להם שהיה מנה להפסיד לבעלים אין ידו תחת ונגח הניזק וכשתפסו
 שלו המגה מן הראשון הניזק אבד ,נ נזקו הצי והיה לשני וכשהזיק שתופפו הניזק על אלא עליהן

 אומר ר״ש : שלהם המנה ניטלים והבעלים לו חוזר המנה עד והמותר השני הניזק לזה וניתן חמישים
 שיה שיר כיצד בנזקיו מתחייבים ושניהם המזיק בשור והניזק הבעלים נינהו שותפי פבר ר״ש וכו׳.

 ראשון לניזק דיש זוז. נ׳ והבעלים זוז נ׳ נוטל :ראשון ניזק זהו ושלפניו. :וכו׳ שנגח מאחים
 מנח, נוטל האחרון מאתים שוה שור ונגח חזר : נזקו תשלומי חצי משלם הלכך החצי בו

 מנה חצי מחלקו משלם שלו החצי שהיה שלפניו אותו ונמצא משתלם דמגיפו שהוא מי מכל החצי
 כל משלמין רביע א׳ לכל להם שהי׳ והבעלים ראשון ניזק הראשונים. ושנים האחרון: שניטל

 :לעגלים לקטנים. מועד ב ♦ כסף של דינרים כ״ה שהם זהב. דינר :נזקי רביעית אחד
ממלאכה בטל שהוא מסגי לשבתות. מועד ;ממני תלמידיו שאלו יהודה. רבי לפני אכרו

ודעתי



רביעי ליום וירא
 שהוא את לגדולים. מועד ואינו לקטנים. מועד לבהמה. מועד ואינו
 אמרו נזק. חצי משלם לו. מועד שאינו ואת שלם. נזק משלם לג מועד
 אמד לחול. מועד ואינו לשבתות. *מועד שהוא הרי* יהודה' רבי לפגי

 הוא אימתי נזק. חצי משלם החול לימות שלם. נזק משלם לשבתות להם
 של לשיר שנגח ישקאל של שיר ג : שבתות .ימי שלשה בו כשיחזור תם.

 רעהו. שור שנאמר יפטור. .ישךאל. של לשור שנגח הקדש ושל י הקדש
 פטור. גוי של י לשור שנגח לשקאל של שור של"הקדש. י שור ולא
 שלם: ,נזק משלם מועד. בין תם י בין ישראל. של לשור שנגח גוי ושל

 שוטה חרש ושר דדיב. ,;קטן שוטה חרש של י שיר שנגח *פקח של שור י

 בית שנגח. וקטן שייטה חךש של שור פטור. פקח של שור שנגח וקטן
 נתפקח אפוטרופוס בפגי להם ומעידים אפוטרופוס. להם מעמידים דץ

 מאיר. דבריגרבי לתמיתו. חזר 'הקטן. והגדיל השוטה. נשתפה החרש.

 שנאמר מיתה. חייב אינו האצטךין שור בחזקתו. הוא הרי אומי יוסי רבי
 משלם מועד ומת. האדם את שנגח שור ה :'שיניחוהו ולא עח כי

 יבבת. .וכן בבן. .וכן מיתה חייבים וזה וזה הכופר. מן פטור ותם כופר.
 ובין מאה'מגה. ;פה שהוא בין סלעים. שלשים נותן אוייאמת. עבד נגח

 האדם. על ונפל בכותל. מתחכך שהיה שור י :אחד דינר אלא ייפה שאינו
לנפלים בן'.ישראל. והרג לגוי האדם.* את .והרג הבהמה. את להרוג נתכון

והרג
ברטגורא

 נכרים בעיניו חשובים שבת של גאים במלבושים אדם בני שרואה לפי נמי אי עליו זחה ודעתו
 שהועד לאחר שבתות. ימי ג׳ בו משיחזור :דינו מה לחול. מועד ואינו : מכירם ואינו

 אלא משלם אינו ונגח חזר ואס לתמותי חזר נגח ולא שבתית בג׳ שיורים לפניו העבירו לשבתות
 ארץ זימודר עמד דכתיב פטיר. עברם של שור שנגח ישיאל של שור ג : מק חצי

 גלה פארן מהר היפיע ואומר אותן קיימו שלא נח בני שנצטוו מצות שבע ראה גויס. ויתר ראה
 : קבלוה ולא העכו"ס על התורה את והחזיר שסבב משעה פארן מה־ והתירן עכו״ס של ממונן

 לתם אפיטרופיס מעמידן שאין פטור. פקח של שור שנגח וקטן שוטה חרש ושל ד
 נזקקים דין בית שאין מלמד כסף שוה י״ד דף קמא בפרק ואמרינן הוא דמטלטלי מגיפו לגבית

 הוחזקו אס ובו׳, אפיטי־ופו להם טעמירין :ביתמי ואוקימנא אחריו׳ להן שיש לנכסים אלא
 מן משלס נגח הדר דכי מיעד לשוי׳ אלא נזק חצי משלם ולא אפיטרופיס להם מעמידן נגהניס
 ונכנס בעליו מרשית שיצא מיעד דסבר לחמותו. חוור : יתימיס של מקיקע הנזק ויגבו העליה
 שתיוחד האצטרין. שור :התראתו דין את משג׳ משינה דרשות לתמותי חיזר אחרים כעלים לרשות

 ליה קטלי׳ דנגח דכקמא גב על ואף כופר. משלם מוער ה :וכל איתי ומלמדן לנגיחות
 קטלינן לא דאטרפ׳ ט־שה ישראלים ג׳ שהרג נמי אי כותים שלשה שהרג כגין מועד אשכחינן

 תינוק בבת. וכן בבן וכן :בי שהעידו לאחר לאנמ׳ וערק דקטל נמי אי קטיל קטילה דגברא ליה
 מן פטור. ובו׳ בכותל מתחכך ז שהיה שור ו :כגדולים וכיפר סקילה עליהן חייב ותינוקת
 בכיחל ונתחכך אדס בני על ולהפילם בכיחליס להתחכך מועד שהי׳ כנין מועד היה ואס המיתה
 פטיר השיר הכיפר את משלמים והבעלים המיתה מן פטור השור ומת. האדס על והפילו להנאתו

חייבים אין כעלים מה השיר מיתת כך הבעלים כמיתת יומת בעליו ונס יסקל השיר דכתיב המיתה ־ין

 מיתה



הח רביעי ליום וירא
 האפוטרופוס. שור היתומים. שור האשה. שור1 ♦ פטור קימא. בן זהת
 אלו הרי יורשים. לו ואין שמתי הגר 7שור ההקדש. שור המדבר. שור

 הגר שור ההקדש. שור המדבר. שור אומר יהודה רבי מיתה. חייבים
 שור ח :בעלים להם שאין רפי המיתה. מן פטורים יורשין. לו7ואין שמת

 ואם אסור. בשרו שחטו. מקדיש. אינו בעליו והקדישו להסקל. יוצא שהוא
 : מותר בשרו שחטו ואם מקרש. בעליו י הקדישו דינו.' נגמר שלא עד

 תחת.הבעלים. נכנסו לנושא.שכר.ןלשיכר. ולשיאל. חןם. לשומר מסרו ט
 במוסךה\ונעל בעריו קש־־ו חצ/נזק. משלם ותם שלם. נזק משלם מועד
 רבי מאיר." רבי דברי הייב. מועד ואחד תם .אחד והזיק ויצא כראוי. בפניו
 ושמור בעליו ,ישמרנו ולא שנאמר פטור. ומועד חייב. תם אומר יהודה

:סכין אלא שמירה לו אין אומר7אליעזר רבי ,זה. הוא

נרמנורא
 את משלמים והבטל״ס בכוונה שיהרוג עד חייב איני השיר כך בכוינ׳ עדשיהרגי הנפש אסיהרגואת מיתה

 בכונה פלא ההורג לרבות כיפר אס מאי מליו יושת כיפר לכתיב יכול שהי׳ כיפר אס דנתיב הכיפר
 היתומים של השוד האפוטרופוס. ושור * אפיטרופיס להם שאין היתומים. שור ץ :כיפי לחייב

 חד אדם בנוגח בפרשה כתובים שזר דשבמה חייביץ. אלו הרי : לשמרו אפיטריפיס שפל אלא היא
 לו ואין שמת הגר שור הקרש שור אימר יהודה ר׳ :הללו שוורים לששה וששה לגיפיה

 ואין ר״י פוטר היה הגר מת ואח״כ נגח הקדיש יאח״כ נגח אפי׳ המיתה, מן פטורים יורשים
 ממשמע בשרו את יאכל ולא השיר יסקל סקיל דכתיב באכיל׳ אשיר שחטו. אם ח :כר״י הלכ׳
 בשרו את יאכל ולא ת׳ל ימה באכילה אסירה אבלה נבל׳ שהוא יידע אינו השוד יסקל סקול שנא׳
 מיני׳ ונפקא מוקדש. בעליו הקדישו :אסיר דינו שנגמר לאחר ושחטו קרס שאס לך לומר אלא

 שמירה והיינו מצויה ברוח נעמוד שיכולה בדלת כראוי. בפניו ונעל ם 5 מעל מניה מתהני דאי
 דכתיב כתם ח״נ ימשלס עומדת במקימ׳ תמות צד אבל שבי העדא׳ מצד פטור. וט־עד :החותה

 עם־רה. לו אין אימר אליעזר ,ר : העדא׳ מצד פמיר דהו כל שמרו הא מועד גבי ישמרנו ולא
 ובמעילה חייב פחותה בשמירה מאיר לרבי בדבר מחלוקת ישלש שישחטני. עד סכין. אלא : למיעד
 עד שבו תמות צד על חייב אבל שבו העדאה מצד פטור נמי פתיתה בשמירה יהידא ולרבי פט־ר

 לכתחל׳ מצוה ומיהו יהוד׳ כרבי והלכה חייב נמי במעולה אליעזר ולרבי מעולה שמירה שישמרנו
:ההזק לסלק כדי המועד שור לשחיט

ע״א ל״ה דף קמא בנא הלבה

 פטור* נכרי על עור ענגח .יעראל על עור הכי נטי תניא
 מועד בין חם בין .יעראל ^ל עור ענגח נכרי יעל עור

 ראה ארץ וימודד עטר 6 )חבקי? ענאמר יעלם נזק מעלם
 וכי ואומר מאי פאךן מהר הופיע לס )יביים ואומר גוים ויתר

וכדרב לכדרבמתנא מבעי ארץ המודד יעמד האי תימא
יוכף

רש״י
 האומות כל על התורה את והחזיר כפסבב מפארן. :והתיר] ממול גיל׳ הופיע.

ולא



רביעי ליום וירא
 ממונם־ הופיע מפארן פארן מהר הופיע שמע תא יוסף

 א־ץ רמודד עמד מתנא רב דאמר מתנא דרב מאי לישראל.
 שנצטוו'עליהם מצות שבע יראה ראה מה ויתר/רם ראה
 ומאי ימעל'אדמתם. 'אותם והגלה עמד קיימום נח.ולא בני

 גתם ויתר הבא כתיב הוא דאגלרי לישנא רתר משטעידהאי
 עלהארץומתרגמינןלקפצא לנתר'בהן יא( )וימי* התם וכתיב
 יתמודד עמד יוסף' רב .דאמר יוסח דרב מאי .ארעא על בהון
 עליהם שקבלו מצות שבע ראה ראה מה גרם ויתר ראה ארץ
 יכן אם אתגור איתגורי להם והת;ק עמד .קיימו נח'ולא בני

 שאפילו לומר דרבינא ברית מר אמר נשכר' חוטא מצינו
 רבי'מאיר שכתולאוהתטא מקבלין'עליהן איין אותן מקיןמין

 לתלטוד1ש'הואככהן'גד בתורה ועוסק שאפילו'גוי מטן אומר
 כהנים בהם וחי האדם אותם :עשה אשר יחי( )ויקרא לומר
 גוי שאפילו למדת הא 'אדם אלא נאמר לאי וישראל ולרם

 עליהן מקבלין אין' אמדי גדול ככהן הוא הרי בתורה ועוסק'
 דאמיר ויעודה מצווה שאינו כמי' אלא ועושה כמצווה שכר
מצוות שאינו ממי' יותר' 'ועושה המצווה גדולי הטנא רבי

:ועושה
רש״י

 ובשעיר וכגון מכפתור היוצאים כפתורים כגון אותם. והגלה :קבלוה ולא
 אינם שהרי וכו׳. אותם מקיימין שאפילו לומר וגו': החורים ישבו

: פטרם לא מעונש אבל מצווים

ע״ב ק״ח דף וירא זוהר

 רבי־ אמר קרא בהאי ועסקי חד יומא .קיימי הוו יוסי ורבי אלעזר רבי
 לא לחם7 בה תאכל במסכנות לא אשר ארץ ח׳( )דברים כתיב אלעזר

 רקדשא אתמר הא אלא אמאל זמנן תרי בה בה האי בה. בל תחסר*

 שליט לא דישראל ןארעא שליחן לממנן וארעאן עטין בל פליג הוא בריף
 לעטא אעיל בך בגין בלחודוי איהו* אלא אחרא ממנא ולא מלאכא בה

 קד־שא• חזי תא אחרא. בה שליט דלא לארעא אחרא 'בהו שליט ךלא
שאר כל7 עלמא. לכל ולבתר בקדמיתא תמן מזונא יתיב הוא בריך

עטין



רכ״ו מסי׳ ח״מ ש״ע

 נין נמקחו בין חבירו את להונות אסור •
 לוקח בין שאינה ^הם ואיזה נמ^רו

 תהיה כמה נ :בלאו עונר מוכרי נין
 בלוה שתות להשיב רוןיב רהיה האונאה

 אוישוה בחמש שוהישש שמכר הרי ניצר
 ה ,ש או בשש חמש שוה או ב^ש שבע
 ה^קח /ונקנה אונאה זו הרי נ^בע שש

 ולהחזירה האונאה לשלם ה^אנה וחי\כ
 פחות האונאה היתה ג : למתאנה בולה
שבעים שיה 'קזמבר ?גון ןנלישהוא מזה

בששים

הט ..... י ; רביעי ליום וירא
 ארץ אלא הכי לאו דיעראי .וארעא במסכנות זרה עבודה עובדי עטין

 'לא אער ארץ כך 'ובגין 'עלמא. כל ולבתר אתזןיבקדטיתא יעראר
 ולא בח תאכל ךכלא בעתירו'בספוקיא אלא לחם בה תאכל במסכנות

 בה עלאה מהימנותא 'עתיא בה ךאךעא7בקךיעו' בה באתר׳אחרא.
 כארץ יי כגן 7כתיב חזי' תא אחרא.׳ באתר ולא דלעילא ברכתא יא עת

 איהואיאלץ ואי מצרים ארץ הוא אי גן.;י אתיידע לא הכא עד מצרים
 ספוקא ביה דאית כגן'יי אלא עדן. גן דאקרי י \י גן איהו ואי סדום

 לא ץ מהגן מצרים. גטי והכי סדום דכילאהכי*נטי*הוה ועדונא

 לאעקאה אחרא אצטריך לא מצרים אוף .ליה לאעקאה גע בר אצטריך
" ׳/^5מח>״>י חזי י תא דמצרים. ארעא' לכל ואעקי אפיק איחו הגילום בגין ליה

 ןרו׳שלים אל מעפרזותיהארץ מאת ?עלה אערלא ודרה אס )*כרייה כתיב

 ואס כתיב מטראימה מנהון דאתמנעא דילהון ענעא הוא הא וגומר
 ולא כתיב ךלא7;חמ וגומר. באה ולא תעלה לא מצרים מעפחת

 ליה איצטרכן ולא למצרים מטרא ■נחית /הלא ?.גץ הגעם ?היה* עליהם
 ?גוף אער המגפה* תהיה וזאת דכתיב *הוא* מהי דילהון7 עונ׳שא אלא

 מה סדום אוף למטרא צריכץ לא המצרים בגין וגומר העטים כל *את י;
 לא הא ועל בה7 הוו העלמא עהוגץ כל מעיקה כלה *כי ביה יכתיב
 הוו אינ*ון אמר חייא רבי בה.* יתעהנון *אחרנין נעא* ךבני בעאן

 לגבי עינא צר האיהו נע בר הכל ומטמוניהון מגךמייהו חייבין
 ח?ים ליה דלית אלא עוד ולא בעלמא ;תקיים דלא הוא .יאות מסכנא
 ךיתק;ים הוא אות7מסכנא' לגבי *וותרן דאיהו מאן וכל דאתי. לעלמא

: 'לעלמא^/יי/^ דהץ ואורכא חיים ליה ואית בג?גיה עלמא ויתקיים בעלמא

דאתי"

מוסר לחק ?סף פסוקה הלכה
ל׳ב ס״ז דף חי־-ים ר6םם

 לבורא ופיום גדול כבוד ךנךיף נל .יהיו
 לקסנים מיראתו לברואיו וגם'
 ובר נקיי ולטובים'בלב לרעים ולגדולים

 אותה בי הדמה השא ב^תף וסבלן וש$ל
 ויותר י.שאו בכתף אשר הפועלים מן

 הור למשוי' וכחמור לעול כשור מה^ה
 תבעט ולא פתאום בואו לעת הסבל מקותין

 כסות כי תדמה חידוש■ בעיניף .יהיה ?י
 בו תע^ה' עליף חופף יתברך י אורו

'לעבודתו ^ותדבקהו י^ךאליולכל נשלמה
יתברך



רביעי ליום וירא
 ?לום ר הרוך ל ח;יב אינו ופרוטה בששים

 בו: למחול הכל דרך משתות קחות ^יל
 כל השתות על יתירה האונאה יהיתה

 ששיסיבחמשים שוה שמכר כגון ^הוא
 ;כול והמתאנה המקח בטל פרוטה פחות

 אבל כלל .;קנה ולא הךןתץ להחזיר'
 זה ירצה אם לחזור ;כול אינו המאנה

ל": וקי

 ;הברך בשלמתו לבסותו חלטה נתברך.
 §ן בחטאות המלך יגד תלקלך ןה;הר

 ואל ממנו ערום ותה;ה מעליך בניו יסיר
 עבודה ?עובי דהר בחמתך בגדיך ת;רע

 בעיניו רואה אינו חומר י והאדם הואיל זרה
 הבורא העירו במודגש אלא ?מושכלות

 ברית בבשרו עליו'אחת אותות' בשתי
 אות הש;ת ובשבת תפילין ואחת קדש
אותות שתי אלו .יחפרו שלא וראוי ה־א

 עב;רה שכל האבק .מן העצבון כך אפור שהכעס כשים אהבה. ^עבותות לאותות
 להלל הרע לשוןז אבק רבית אבק לברכה זברונם רבותינו כדאמרו אבק לה יש

 לאדם ךאוי לאדא נתעצב ולא כעם לא .יכעום אם לנסותו אחר אדם כשהלך הזקן
 זו גם ולומר לשתוק ישמע אשר לכל'הדברים עליו ;בא אשר כל לקח'בנחת

 דמי המעור בברית י לבטלה 'כזרע 'הלשון בברית בטלים 'הדברים בשמחה. לטובה
 שאמר ל;ךכה זכרונם רבותינו ^פידשו בדבריכם ה׳ את הוגעתם כתיב דא ועל

 ;היה רמה עע אני בטלים' ובדברים ;גע ואיני העולם סובל אני הוא ברוך הקדוש
 תורה'או אלא לבטלה מימיו מרה יוציא אל לכן חלילה 'בוראו רגע פגים עז אדם

 כלי ;שבר וכעסו שבעצבונו ה;וךכן פרח לו שאבר מי שלום. אוי הודאה או עבוךה
 מושב נשמתך כי ;רעת אדם בן ואתה דעו^ך על י_עלה לא פרחים אלף ששיה

 לכן עולם חיי ותאבד שעה חי״י על תעצב ואיך יסתלק י ועצבונך ובכעסך אלחים
בי נחמתך זאת ויהי מלכך' את תעזוב ולא עליך הביא כל כהלר בשמחה כבול

:.יתירך אליו ואתה אליך פניו ;אר והוא תדבק בו

תורה חמישי יום וירא
 ראות לקנות כ״ן דשם אחרונה הה דטילוי ה כנכד שהם אלו פסוקים חששה בקריאת יבוץ

: הבאה משבת יחרה רוח

 עורנו ואברהם קדמה רלכו האנשים משם ויקנו כב

 עד ואברהם לסדום ואזלו גבריא מתמן ואתפניאו :;הוה לפני עמד

 האף ויאמר אברהם ויגש נג :יי קדםיזבצלו משמש כען
עאה תש;צי הבתז אבחהסואמר וקרב ♦ צדיק תספה

עם רש״י
 לפני עומד עודנו ואביהם כס: ליוום שאברהם ממקום משם. ויפנו )בכ(

 סדום זעקת לו יאמר אצלו בא הקב״ה אלא לפניו לעמוד הלך לא והלא ה׳.
 תקין אלא אברהם לפני עימד עודנו וה' לכתוב לו והיה רבה כי ועמורה
 אברהם. ריגש )בג( : ק( לכתוב רז״ל הפכוהו )אשר )ב״ר( זה הוא סיפריס

 יהירה. אליו ויגש לפייס הגשה וגו׳ יואב ועש י( )ש״ב למלחמה הגשה מצינו
 לדבר אברהם נכנס אלה ולכל הנביא אליהו ויגש יח( )מ״א לתפלה והגשה
 שתרגמו אונקליס של ולתרגום תספה הגס הספה. האף : ולתפלה ולפיוס קשות



חמישי ליום וירא

 העיר בתוך צדיקם חמשים יש אולי כי :חיבא עב
 המשים למען למקום ןלא־־־תשא תם§ה האף

 _קךתא 1ג3 זבאץ חמשץ אית טאים • בקרבה אשר הצדיקם
 : בגוד, ך זכאץ חמשץ בדיל לאתרא תשבוק ולא תשיצי הברגז

 עם־ צדיק להמית הזה בדבר ו מעשת לך דוללה כה
 כל־־ השפט לך חלדה ברשע כצדיק והיה רשע

ז •• ד־ 1 ז ד •כ 7 ^^7 ז זו 1 •< — >7 7; 7,7

 בפתגמא מלמעבד דינך אנון קושטא ז יע^ה לא הארץ

 דתן דינך אנון קו׳שטא בתבא זבאה ויהי היבא עם זבאה לקטלא הדין

 אם" יהוה ויאמר נו :דיגא .יעבד ברם( )נ״י לא ארעא בל הדין( )נ״י
 ונשאתי העיר בתוך צדקם דוממים7 בטרם7 אמצא

 זבאץ חמשין בסדום אשבח אם ,ץ !אמר 1 בעבור□ ״המקום“לכל

בדילהון: אתרא לכל ואשבוק בג/קךתא

רש״י
 יש אולי )בד( :רשע עס צדיק שתספה ישיאך האף פירושו כך רוגז לשין

 חלילה )בה( : יש מקימות ה׳ כי וכרך כרך לכל לריקים עשרה צדיקים. חמשים
 לך חלילה : הצדיקים תמית למה הרשעים את הצדיקים יצילו לא וא״ת לך.

 עשית כך ורשעים צדיקים הכל שוטף אומנתו הוא כך יאמרו לך הוא חולין
 לך. חלילה :בו כיוצא ולא הוא לא הזה. כדבר הפלגה: ולדור המבול לדור

 לשון השופט של ה*א פח״ח בחטף נקוד הארץ. בל השופט :הבא לעולם
 בסדום אמצא אם )בו( :אמת משפט יעשה שופט שהיא מי וכי תמיה
 מכולם וחשובה מטרפולין היתה שסדום ולפי הכרכים לכל המקום. לבל וגו׳

הכתוב: בה תלה

ד" ב׳ מלכים
 מן־הנעךים אחד לי נא עלתה ותאמר אל־אי^יז ותקרא א

 ^אלחיסואעובה: האתנותואתצה ואחת
 ןאתמטי אתמא מן _וחךא עילמיא מן חד לי בען שדר ואמרת לבעלה ונקרת

 היום אליו הלכתי אתי מדוע ויאמר ב :ואתוב די; גמא לות
 ^אזלתלורצה דין מה :!אמר עלום ותאמר ^כת ולא לא״חל^

יומא קרי• * קיי• הלכ-ז *



חמישי ליום וירא .

 ות^מר האתון ותחבוש ג :שלם #בתאו״אטרת ורא דיןלא^רח יומא
 : לך אם־אמרתי כי לרכב אל־תעצר־לי נהגזלך אל״נערה

 אלהן למרכב עלי הדחוק לא ואזיל דבר לעולימהא ואמרת אתנא וזריזת

 הכרמל אל־הר האלוהים אל־איע ותבא ותלך ד רך: איטר כד
 נערו אל־גיחך ויאמר גד1מ אותה האלהים איע כראות רהי
 _והוה כרמלא לטור דיי נביא לות ואתת ואזלת ז הלז העונמית הנה

 :דיכי #ונטית הא עולמית לגיחזי ואמר מקביל ^תה דיי נביא כדחזא

 לאיעך השלום לך העלום ואמר־לה לקראתה רוץ־נא עתה ה
לה !אמר לקדמותה כעי רהוט כ_ען :עלום ותאמר לילד העלום ,

:#לם ואמרת לרביא ה#לם לבעליך השלם ליך השלם

רש״י
 ידי על תעכב אל תעצר. אל :מהרה ולך. נהג :ותחגור ותחבוש. )ג(

: הרכיבה

ד משלי כתובים
 .וקבל ברי שמע חיים: ענות לך וירבו אמרי וקח בני עמע א

 בבדרךחכמההרתייךהדרכתיך :דחיך #ניא ונסגיון מגי
 :תריצי בשבילי והלכתך אלפתך דהכמתא ארחתא :במעגלקיער

 לא תיזיל כד :תכעל לא ואם־תיוץ צעדך לא;יצר בלכתך ג

 נצרה אל״תרף במוסר החזק ד :תתקל לא תרהט ואין ארחך תתעוק
 :חייך דהוא מטול נטריה תרפא ולא במרדותא תתחזק :חייך כי״היא

 א ת ח ך א ב :.רעים כדרך ואל־תאער אל־תבא רעעים באלח ה

: דבישץ בארחא תטן ולא תיזיל לא דרשיעי

רש״י
 ואל )ה( :תעזוב אל תרף. אל )ד( :ודחוק צר יהא לא יצר. לא )נ(

:תדרך אל תאשר.

ד׳ פרק זבחים משנה

 אחת מתנה נתנן שאם החיצון מזבח על הנתנץ כל אומרים שמאי בית א
כפר ביטנורא

 שטמונין ויש מחנית ד׳ שנועינין מהן יש החיצון מזבח על הניתנין כל בש״א א ד פרק
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 שנתנה חטאת אף אומרים הלל ובית . מתנות שתי ובחטאת . כפר

 חוץ ואת^השגיה כתקנה. הראשונה את נתן אם לפיכך כפר. אחת □תנה
 למקומה.5 חוץ השניה ואת לזמנה. חוץ הראשונה את נתן כפר. לזמנה

 אחת חפר שאם הפנימי מזבח על הגתנין כל ב :כךת עליו וחייבין פגול
 פסול כתקנה. שלא ואחת כתקנן כלן נתן אם לפיכך לא^כפר. המתנות מן

 הקומץ ',פגול. משום י עליהם חייבין 7שאין דברים אלו ג :כרת בו ואץ

 נםכים(ןהךם. משיח.)ומנחת כהן ומנחת כהנים. ומנחת והקטורת. והלבונה
 הבאים אף7אומךים וחכמים מאיר. רבי דברי עצמן. בפני הבאים והנסכים

משום עליו חייבין אין אומר שמעון רבי מצורע. של שימן לוג הבהמה. עם

 פגול
ברטנורא

 שלא דכולן קאמר והשתא פירקין כאידך כדתנן א׳. מתנה שטעונין ויש ארבע שהן שנים
 כתיב מדלא משמע אחת שפיל ישפך זבחיך ודם דכתיב כפר בדיעבד א׳ מתנה אלא נתן

 החיצונות בחטאות נאמרו פרשיות שלש מתנות. ב׳ ובחטאת :,ד שהן מתנו' ב׳ דמשמע סביב
 קרנת על כתיב בשתים בשעירה וא׳ בכבש׳ א׳ יחיד בחטאת ושתים נשיא בשעיר אחת טיקרא

 היתרות והב׳ ד' אלא במזבח ואין ששה כאן הרי למקרא אס יש להם יש וב״ש מלא והא׳ הסר
 דמשמע מסורת ואהני שש דמשמע מקרא אהני סברי וב״ה לעכב הכתוב ששנאן אלא נאמרו לא

 נתן ואס לעכב וחד למצוה ד׳ חמש להו יהוו ממקרא חדא ובצר אמסורת חדא טסי הילכך ארבע
 : מחטאת חיץ הזבחים שאר שמאי ולבית הלל. לבית הזבחים וכל חטאת לפיכך. : כפר אחת מתנה
 וכשר כפר. : לזמנה חון בשר אכילת במחשב׳ השניה. ואת בתקונה הראשונה את נתן

 הלכך ראשונ׳ מתנה ע״י הותר שהרי הבשר מתרת השניה דאין ראשונה מתג׳ ע״י ליקרב הקרבן
 שאין כרת. עליו וחייבין פיגול וכו׳ לזמנה חוץ הראשונה את נתן :מפגל׳ אינה

 אם ב :מתיריו כל שקרב בראשונה הוקבע שהרי פיגול מידי מוציאתו דשני' למקימי חון מחשבה
 לפר עש׳ כאשר לפר ועשה כתיב דבר העלם דבפר כפר. לא המחנות מכל אחת חסר

הזאו׳ באזהרת לכפול אלא בו נתפרשו עבודותיו כל שהרי הוא שא״צ ומקרא לו יעש׳ כן החטאת
 אחת חטר שאס לעכב עליהס ושנה עשיותיו לו כתבתי כאשר לו ועש׳ משמע והכי דאתא הוא שט !

 בלא מתרת זו און מתירות וכלן הואיל כתקין. כולן נתנו אם לפיכך כיפר: לא המתנות מכל
 הותר שלא פסיל. :לימני חין במחשבת בתקונה. שלא ואחת : זו בלא מפגלת זו ואין זו

 עליהם חייבי! שאין דברים אלו ג : מתיר בחצי מפגלים שאין כרת. בו ואין :בראשונות
 שאינה המנח׳ ונתפגלה למחר שירי׳ לאכול מנת על קמן אס הקומץ. : פגול משוס באכילתן כרת

 מתירין לו שיש דבר על אלא הל פגול שאין בכרת הקומץ את האוכל אין וליל' ליום אלא נאכלת
 שלמים מה וגומר שלמיו זבח מבשר יאכל האכל ואס דכתיב ליה ילפינן משלמים דפגיל אחרים

 והאמורין למזבח האמורין להקטיר מתיר שהדס למזבח בין לאדם בין מתירין להן שיש מיוחדי׳
 חייבין למזבח בין לאדם בין מתירין לו שיש כל .אף פיגול משוס עליהם וחייבין לאדם הבשר מחירין

 לאחרים מתירין עצמן הן אלא מתירין להם שאין במתניתין דהשיב הנך כל לאפוקי פיגול משוס עליו
 את מתרת היא אלא מתירה אחר אין והלבונה, : סגיל משום חייב אינו מהן שהאוכל
 מתירם־: אחר אין הלכך נקמצת ואינ׳ כליל כולה כדגים. נדבת מנחת : הקימן כמו המנח׳

 ומנחת בערב ומחציתה בבקר מחציתה יום בכל קרבה שהיא כ׳ג הביתי דהיינו משיח. כהן ומנחת
 הוא והדם. :עצמה בפני לבאה הזבח עם באה בין חילוק ויש בה פליגי מפליג דהא ל״ג נסכיס
 במנת׳ כדאמרינן זבח בלא נסכים מנחת שהתנדב כגון עצמן. בפני הבאים והנסכים :המתיר
 ונסכיז היזם זבחו שהביא אלא הזבח בשביל הביאה א'נ עצמה. בפני נסכים מנחת אדס מתנדב

 : הנסכים נתפגלו בזבח ומגל זבחו עם מביאן אם אבל למחר אפילו ונסכיהס ומנחתם מר דאמר למחר
 הזנח שאין נמצא למחר. נסכים להקריב דיכי׳ דכיין הבהמה. עם הבאים אף ■זחב״א

 מתירן
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 וכל מתירו, האשם שדם פגול. משום עליו חייבים אומר מאיר ורבי?פגול
 העזלת י פגול: משום עליו למזבח.חייבין בין לאדם בין מתירים. 19 שיש
 מתיר דמה העוף עולת _לכהנים. למזבח..ועורה בשךה את מתיר דמה
 פרים לכהיים. בשרה את מתיר דמה העיף למזבח.:חטאת בש־-ה את

 רבי ל;קרב. אימוריהן את מתיר דמן הנשרפים. ושעירים הנשרפים.
 משום עליו הייבין אין בשלמים. החיצון מזבח על שאינו בל אומר׳ שכעין

 נותר פגול משום עליהן חייבין אין אלילים. עבודת עיבדי מקדשיי :פגול

 דברים מחייב. יוסי רבי מאיר. ךבי דברי פטור. בחוץ והשוחטן וטמא.
 מ'שום*טמא. נותר. משום עליהן פגול.*הייבים משום חייביןיעלידם שאין
 העצים בגון אבל להאכל. שדרבן בדבר אומר שמעון רבי הדם.7מן חוץ

 דברים ששח לשם י :טומאה משום עליהם איףהייבץ והקטורת והלבונה
לשם'ריח. אשים. לשם י השם. לשם ,זובח. לשם זבח. לשם נזבח הזבח

לשם

ברטנירא
 1 נאכלים שיריו מצורע. של שמן לוג : כחכמים והלב׳ עצמן את מתירין הן אלא ליקרב מתירן

 באשש תליי שהלוג פי על אף הלוג נחפגל לא באשם פיגל אס פיגול. משום עליו חייבין אין
 דאדס כיון אפ״ה כלים השמן נתינת אין תחילה האשם מדס נתן לא דאס האשם דס על דכתיב

 חייכין אין מתירין לו דאין וכיון מתירו האשם שאין נמצא ימים י' עד וליגי עכשיו אשמו מביא
 פיגיל. טשום עליו חייבין :ביום בו האשם מס הבא ליג אוסר. ור״מ : ם־גיל משוס עליו
 העילה ד :לזה או לזה או למזבח, בין לאדם בין : כר״מ הלל ואין באפס פגיל אם

 לנהגים. עורה ואח :וערכו והדר הדס את וזרקו דכתיב למזבח. נשרה אח מתיר דמה
 לכהניס נאכלת שהיא העוף. חטאח : זריקה לאחר אלא לו אין הקריב אשר העול׳ עור דכתיב

 משיח כהן פר הנשרפים פרים :היא נבילה דלאתימא העיף חטאת לרבות חטאתם לכל מדכתיב לן נסקא
 דמן אלו שכל ע״ז ושעירי יה*כ של שעיר הנשרפת :ושעירים כ יוה׳ ופר צבור של דבר הפלס ופר

 מתיר ודמן והואיל הדשן בבית נשרף הבשר ושאר העיל׳ מזבח על קריבין יאימיריהן לפנים הזיה מעין
 מזבח על שאינו כל :פעיל עליהןמשיס חייב אתאימוריהן ואכל בהן פעל אס ליקרב אימיריהן את

 כל אף החיצון מזבח מל דמן שמהן מיחידים שלמים דכתיבמה הוא בשלמים דפעול כשלמים. החיצון
 הלכ' ואין בפנים דמיס ומתן הזיה טטין שדמן הנש׳ ושעירי׳ הנשר׳ פרי׳ לאפוקי החצין מז׳ נתקפל שדמן
 ישראל מבית איש איש אמור כס׳ דל כישראל ונדבות נדרים נידריס שהעכו״ס עכו״ם, קרשי ה :כר״ם

 משום חייבין אין כישראל: ונדטת נדרים שנודרים אתהעכו״ם לרבות איש מת״לאיש איש ודרשיק וגו׳
 ובטמא חליל דחליל בג״ש מטמא יליף וניתר עין בג״שדעון מנותר יליף דפעיל וטמא. ניח־ פיגול
 חייבים שאין דברים : כר"מ הלכה זאין עכו״ס מקדשי ילא ישראל בני מקדשי וינזרו כתיב

 ט־מאה. מש־ם חייבין :במשנתינו השנויין וכל והקטורת הקימץ מין פ־ג־ל. מש־ם עלידם
 פלכס לכס נתחיו ואני דכתיב קרא דמעשיה הרם. מן חוץ : כרת חייב הג־ף בטומאת האיכלן

 אין הלכך למעילה ולא נתתיו לכפרה לכפר המזבח טל כתיב יעוד כקדשים !לא חילין כשאר יהא
 : גרידה דם אוכל משים אלא פיגול משום ולא ניתר משוס ולא טימא׳ משיס לא עליו חייבין

 ■ כמים ומנחת קומץ כגין הנקטרים מן שהיא יאע״ם לאכלן ב״א שדרך להאכל. שדרכן בדבר
 ומרבה עליהן פליגי ורבנן טימא׳ משים עליהם חייבין אין וקטירת ועציס לבינה אבל לה והדומים

 והלל ולביג׳ עצים לרבית יתר׳ והבשר טמא בכל יגע אשר והבשר דכתיב מקרא למימא׳ להו
 קרבן של עצים אלא דמיטמאין עצים לך ואין טימא׳ משים בהן יש נמי ולבונה דעציס כחכמים

 כגין קודש שינוי לאפיקי זבח. לשם ך : המזבח גבי על לשרפן אסיר טימא׳ בהן נגעה שאס בלבד
ומשית תשמור שפתיך חמיצא פ״ק בלש לעיל כדילפינן בעלים שינוי לאפיקי זובח לשם : אחר זבח לפס ,י

יגימר
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 התז של# מי אף יוסי רבי אמר חטא. לשם .והחטאת.והאשם ניחוח. לשם
המחשבה שאץ רץ בית תנאי שהוא בשר. אלו טבל אחד לשם בלבו

העובד: אחר הילכת.אלא

ברטנורא ,
 ריח לשם : בגחלי׳ צלויו׳ חתיכות לעשותו מנת על שחש אס לאפיקי אישים. לשם :וגימר

 ריח נחת רוח הנחת ניחוח. לשם : ריתא מסקי לא דתו למערכה חיץ תחלה צלאן אס לאפיקי
 חטאו לשס חטא. לשם ניחוח: ריח אשה מדכתיב להו ילפי׳ הני וכל רצינו ינטשה שאמר להקביה

 :כשר סחס שהטו אלא אלו. מכל אחר לשם בלנו היה שלא פי אף :עליו מביאו שהוא
 המחשבה שאין לשמן: שלא למימר אתי דלמא לשמן לימא ולא סתם. שישחיט ב״ר, תנאי שהוא

 ־ מידי לאו לשמן הבעלים אמרו כי אף לשמן שלא אומר הוה אי הלכך העונד. אחר אלא הולכת
:כר״י והלכה יחשב לא איתז המקריב דכחיב מלתא תליא בדידהו דלאי הוא

עייב נ״ר רף זבחים כת6 ה

 רעיו ושמואל דוד וילך י״ט( )ש״א דכתיב מאי רבא דרש
שהיו אלא רמה אצל ניות ענין מה .וכי ברמה בניות

 יס )דברים כתיב אמרי עולם של בנויו ועוסקים ברמה יושבים
 מכל גבוה המקדש שבית מלמד המקום אל ועלית וקמת
 _יךעי הוו לא הארצות מבל גבוהה .ישראל וארץ ישראל ארץ

 ועלה וירד כתיב בכולהו יהושע ספר אייתו היכא דוכתיה
 כתיב לא וירד כתיב ועלה בנימין בשבט הגבול. ותאר הגבול
 עיטם בעין למבמיה סבור מקומו הוא הבא מינה שמע אמרי

דמדלי
ר&״י

 לבית מקום למצוא עול'. של :בנריר שמואל של בעירו ברמה. יושכץ שהיו
 מלמד המקדש לבית ומשם עליה קרי שעריך בכל ועלית. : התירה מן הבחירה
 הכא לן מבעי' לא הארצות. מכל גבוה וא״י :א״י מכל גבוה הי' שבהמ״ק

 ה' חי אס כי וגו' ה' חי עוד יאמר לא דכתיב אחרינא מקר׳ אלא לן נפקא מהכא ולאו
 וט׳: שס הדחתים אשר המקומות ומכל צפין מארן בנ״י את הביא ואשר העלה אשר

 יהושע. ספר אייתי : הוא מי בגבול בא״י הגבוה מקום היכן מקומו דוכתיה.
 לארבע גבוליהס פחות השבעים מכל באחר פרשו ולא השבטים בגבולי לבדוק

 ברוחותי' מסובבין הגבולין כל שם שנתפשטי ובנימין יהודה משבט חוץ רוחותיהם
 אחת בעלייה כתיב ועוד וירד. כתיב ולא הגבול ועלה כתיב :ומקצעותי׳

 מערב לרוח שהוא הים עד ומשם הנים בן גיא פני על ההר ראש עד בירושלס
 נחל' של בצפונ' בנימין ונחלת ועלה. כתיב ולא הגביל: וירד הגבול ותאר כתיב

בנימין גחלת אורך שאין 6^6 ליהודה צפונה גבול היא לבנימין נגב וגבול יהודה
 עד



חמישי ליום וירא

 שכן. כתפיו ובין כדכתיב קלילז ביה ניחתי אמרי דמדלי
 ושכינה דיהודה בחלקו הסנהדרין גמירי אימא ואיבעית

 דניחתי מוטב טובא מתפליג ליה מדלינן ואי דבנימין בחלקו
 זה דבר ועל שכן כתפיו ובין לס )שם כדכתיב פורתא ביה

 אכלתני ביתך קנאת כי כדכתיב בדוד האדומי דואג נתקנא
 לה׳ נשבע אשר ;גנותו כל את לדוד הי זכור סט( )תהלים וכתיב

 לעפעפי לעיני ענת אתן אם וגו׳, ביתי באהל אבא אם וגר.
 באפרתת שמענוה הנה וגו׳. לה׳ מקום אמצא עד תנומה.
 דקאתי .יהושע באפרתהזה שמענוה הנה תגר. בשרי מצאנוה
 טט( )בראשית דכוזיב בנימין זה יער בעדי מצאנוה מאפרןם

:)טרף זאב בנימין
רש״י

 נתיב :יערי' קרית ועד הטס בן גיא אשר ההר ועד ירושלס עד אלא הים עד
 שראש למדט ירידה ולא עליה לא אינה והאר וירד. נתיב ולא ותאר ועלה

 ולשם דמירושלם מירושלים ולמעלה הכל מן גבוה הוא הטס בן גיא על ההר
 האמור נפתוח מי מעץ שהוא בעיני נראה עימם. בעין למבניה סבור ועלה: כתיב

 ניחתי : בינתיס ירידה נכתב לא אשר הטס בן גיא פני על אשר ההר עליית אחר שם
 ולא כתפיו כדכתיב למעה שהורו בירושלים ונבנהו מעע נמוך אותו נעשה קליל. ביה
 נחלת משם דרחיק משוס עיעם בעין בנאה דלא האי דאמרי ואיכא ראשו. כתיב

 ואנן לעזרה הגזית לשכת לסמוך וא״א הבית הר משיעור יותר יהודא מגחלת בנימין
 יהודא של בחלקו להיות וצריכה וגו' ועלית וקמת דכתיב בעזרה סנהדרין בעינן

 רגליו: מבין ומחוקק כדכתיב יהודה של בחלקו סנהדרין. גמירי :ואזיל כדמפרש
:וגו' באוהל אבא אס ונדר ונשבע ולדעת לעסוק עצמו עינה אשר ענותו. נל את

ע״ב ק״ך רף וירא זלהר

 וגומר. הושיעם פניו ומלאך צר לא צרתם בכל ט״ס )ישעיה ואמר פתח
 באל״ף לא כתיב עקאן לון אזדמן כד דישראל צרתם ככל חזן תא

 אתר באל״ף בעקו.לא הואיעמהון בדיך דקד^א בגין בוא״ו וקרי
 לעילא להתם ועקו רוגזא אתר בההוא דלאו גב על אף עלאהיןתיר

 עשנו י הוא ק? )תהלים אמר דאת כמה באל״ף לא דישראל. עקתא ממא
 איחו והא הושיעם. פניו ומלאך בוא״ו וקרי* באל״ף 7כתיב אנחנו. ולא

אלא נתיב לא מושיעם אלא 'הושיעם אמרת .ואת עקו בההוא עטהון

הושיעם



קיג חמישי ליום וירא
 חזי הא עטהון. לטסבל עקו בההוא זמץ ךאיהו תא מקדמת הושיעם

 אוקמוה והא בגרותא' עטהון שכינתא בגלותא אינון דישראל זמנא בכל
 אחר דבר וגומר.* ורחמך ישבותף* את אלדזץ ןי ושב ל׳( )דברים דכתיב
 אמרת 7ואת בגלותא דאידלעמהון *דאישבעתא הושיעם פניו ומלאך

 דקדישא 'משכונותיו' איגון 'ךאלין ודאי הוא הבי אלא הושיעם. דאיהו

 לון אדכר הוא בריף קדשא עסהון דשכינתא ובגין בגלותא הוא בדיך
 בריתי את ואזכור ח *)שטית דכתיב מןיגלותא לון לוןיולאפקא לאומבא

 ראיתי .וגם אדי. באה ישיאל בגי צעקת הגה ועתה ולבתר בקדמיתא
 את אלדזיס י ויזכור וכתיב ךכלא. _קךמאה דאיהו אחרא ראיה לאכגאה

 אברהם את אלא ליה מבעי לאברהם אברהם את שכינתא. דאי ברייתו
 דא אברהם' את .' באבהן חווגאידילה' חברותא הוא דא

 :עקב ואת מערבית. צפונית הוא דאי ןצחק את דרומית. מערבית הוא
 דא י כגווונא ייאות. כדקא שלים' זווגא חדא כללא חדא הוא/ווגא דא

 מדת דא הארץ' ביום.'ואת ה ;ל ד מדת הואיכללא רא השמים את
 כלא למהר ,ואת ומעקב את בכלתו הכא אוף כהרא. בלילה יום

 בדיך קךשא וזמין לעלמין. ךכר*"ונרקבא מתפרשין זווגאחדאדלא
 אך ם>('_וי^מר' )יעעיח דיימא יקל ולאשמעא עלמא בכל לאכרזיא הוא

ית6בי : למושיע להם ויהי .ישקרו לאי דמהיבגים7 עט *"

מוסר לחק יוסף פסיקה הלבה

שט״ח טיטן חו״ם ע ש״

 תורה דין שהוא כל אפילו לגנוב אסוד #
 ואפילו שחוק דרך אפילו לגנוב ואפור

 תשלומי לשלם ?די או להחזיר מנת יעל
 שלא כדיי אסור הכל לצ^רו כדי הפליאו

 אפילו הגונב כל ־ : בכך עצמו ורגיל
 תגנובו .דלא _לאו על עובר פרוטה *טוה

 ישראל של ממוין הגונב אחד זחלבילשלם
 הגונב ואחד גוים של ממון הגונב או

 הלוקח ג;ב איזהו נ :כקפן אן מגדול
 יודעים הבעלים ואין בסהר אדם ממון
זה איין ובפרהסיא בגלוי לקח אם אבל

 ובהם תמרוד ולא והמשוי העול תסבול
 יה;ה לא ארם כל והתת מורא יגזלך. או _י?ך או חנם אדם יחרפך אם נאקם תהיה
 אלא בא^ת נמצא אין ותדוסיכי בדד'תשב .כי תדמה לא ואהה אנ^ים לםיכ כי עליך

 הכחל ומפניו תבוש וממנו לפניו ח;ים כבעלי והברואים באימה תעמוד ולפניו' ה׳
הלא

ליא ל דף חרדים ר6םט

 הוא מות ובן עלילה שההעיב הרשע
 עניותו בץרת :הברך למלך

 ומה י.דום אלא .יתרעם לא וביפוריו'
 כי ,דרך על רב חסד לו ;ראה שמשיג
 משאול נפשי והצלת עלי גדול חסדך

 במקום העניות אדם בן ועוד תחתיה.
 שנית והרי הזהר בתיקוני כדאיתא צרעת
 צרעת שמביאים בדירים שוגה ואתה

 ש^חות כיון ועוד המלקות. סבול לכן
 ידע א׳( )ישעי׳ שנאמר היית 'וחמור משור

 לא ואתה בעליו אבוס וחמור קונהו שור
כחם מהם'אלא יותר וטובה גדולה הבקש

טר
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 רעה גמלתהו ולא ויקוץ למשא עליו תהיה מאומה מרעף השאל י3 תראה $לא

בו: מורד ואתה שאלות *?מה לאל ש?ןבשואלך

 ששי ליל
.יהיה צריח

 אל־־ לדבך הואלתי הנה־נא ויאמר אברהם נזרען
 שריתי כען הא ואמר אברהם ואתיב ♦ ואפר עפר ואגבי אלגי

 המשים לחסרון אולי נח :וקטם עפר ואנא יי ךם(כ למללא
 את־כל־־העיר בחמישה התשחית חמשה הצדיקם ■

 וחמשה: ארבעים שם אם־אמצא אשחית לא ויאמר
 ואמר קרתא כל :ת בחמשא התחבל חמשא זכאין חמשין _יחםרון מאים

 לדבר עוד ויסף בט :וחמעא ארבעץ המן אשכח אם אחבל לא
 לא ויאמר ארבעים שם ימצאו! אולי ויאמר אליו

 ואמר ^דטוהי למללא עוד ואוסיף :הארבעים בעבור אעשה

 :אךכעץ בדיל גמרא אעבד לא .ואמר ארבעין המן ;שתכחון מאים

 ימצאון אולי ואדברה לאדני יחר אל־נא ויאמר ל
 שם אם־־אמצא אעשה לא ריא^ר שלשים שם

 מאים .ואמלל דע רומא( )נ״י קדם .יתקף כען לא ואמר שלשים:

 תלתין: הטן אשכח אם גמרא אעבד לא7 .ואמר הלתין הטן ;שהכחון

 אולי אל־־״־אדני לרבך הואלתי הנה־־נא ויאשר לא
בעבור7 אשחית לא ויאמר עשרים שם יטצאון

העשרים
רש״י

 ואפר המלכים ע״י עפר להיות ראוי הייתי וכבר ואפר. עפר ואנכי )בז(
 והלא בחמישה. התשחית )כח( :לי עמד אשר רחמיך לולי נמרוד ידי על
 יטצאון אולי )בט( :עמהס תצטרף עולם של צדיקו ואתה כרך לכל ט׳ הן

 מהם ל יצילו כ׳ או מהס ג׳ יצילו ל׳ וכן הכרכים ד׳ וימלטו ארבעים. שם
 ימצאץ אולי )לב( : משה ויואל כמו רציתי הואלתי. )לא( : מהם א׳ יצילו י׳ או׳

 שם
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 תטן .יעתבחון מאים י; הים לטליא שי־יתי כען הא ♦.ואסר לבשרים

 ר1יד אל"״נא ויאמר לב עשרץ: בדיר אהבל לא ואמר עשרין
 ^רה שם .ימצאון אולי אךה£עם .ואדברה לאדני
 ואמילאכעףתקף :ה^רה בעבור אעזוהית לא ויאמר

 לא ואמר עשרא המן .ישתבחון מאים הדא זמנא ברם ואמלל ”.כןדס

 לדבר בלה באשר ירוה .וילך לג :ראעש בדיל אחבל
 ?י די; .;קרא ואסתלק :למקמו שב ואברהם אל־אברהם

 ויבאו א יט שלישי :לאתיה תב .ואברהם אברהם עם למללא עצי
 בשער־סדם ישב 'ולוט ב{ךב סרטה המלאכים שניי

 :אךצה אפים וימתחו לקראתם רקם ררא־לוט
 )בתתסד־סדובוחזא בתרעא יתב .ולוט ברמשא לסדום מלאכיא תלין ועלו

נא" הנה ויאמר ב :ארעא אפוהיעל על לקרמותהוןוסגיד וקם לוט
אדני

רש״י
 ולא ונשיהם ובניו נת ח' היו המבול דור אמר ביקש לא פחות על עשרה. שם

 כיון וגו'. ה׳ וילך )לג( :מצא ולא בקש כבר צירוף ע״י ע' ועל דורס על הצילו
 נסתלק הדיין נסתלק למקומו. שב ואברהם :הדיין לו הלך הסניגור שנשתתק
 להשחית א׳ . להשחית סדומה המלאכים ב׳ ויבאו ולפיכך מקטרג והקטיגור הסניגור

 שבא והשלישי אברהם את לרפאות שבא אותו והוא לוט את להציל וא' סדום את
 קראם ולהלן המלאכים. )א( :לו נסתלק שליחותו שעשה כיון שרה את לבשר

 והיו גדול שכחו אברהם אצל ד״א אנשים. קראם עמהס שכינה כשהיתה אנשים
 בערב. :מלאכים קראם לוט ואצל אנשים קראם כאנשים אצלו תדירין המלאכים

 שמא וממתינים היו רחמים מלאכי אלא לסדום מחברון המלאכים שהו כך כל וכי
 אותו כתיב ישב סדום. בשער ישב ולוט : סניגוריא עליהם ללמד אברהם יוכל

 על לחזור למד אברהם מבית וגו'. לוט וירא : ב״ר עליהם שופט מינוהי היום
 עלי. שעברתם אחר לי אדוניס אקס נא הנה אדוני. נא הנה )ב( :האורחים

 עצה הוא וזו בכם יכירו שלא הללו הרשעים על לב לתת אתם צריכים נא הגה ד״א
 שס נכנסין שאתם יכירו שלא עקלתון דרך לביתי הדרך את עקמו נא. סורו : נכונה

 !ללון אדם בני של דרכן וכי רגליכם. ורחצו ולינו :)ב״ר( סורו נאמר לכך
 1 כך אלא רגליכם ורחצו תחילה להם אמר אברהם שהרי ועוד לרחוץ. ואח"כ החלה
מר^ ויאמרו עלי יעלילו רגליהם רחצו שכבר ויראו סדוס אנשי כשיבאו אס לוט אמר

עברו
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 רגלילס ורחצו ויינו עברכם אל־בית נא סורו אדני

 ברחוב כי לא ויאמרו לדרככם והלכתם והשכמתם
 ואסחו וביתו עבדכון לבית כען זורו רבעי כען בבעו .ואמר ז נלין

 :גבית ברחובא אלהן לא ואמרו לארחכון ותרכון ותקדמון רגליבון

 ויעש אל־־ביתו ויבאו אליו ויסרו מאד ויפצר־בם ג
"רי לחיא בהון :.ואתקף .ויאכלו אפה ומצות משתה להם
 מים ד :ואכלו להון אפא ופט־ר טשתיא להון וענד לביתה ועלו לותה

 ןןל־־הבית נסבו סדם אנשי העיר ואנשי ישכבו
 עדלאעכיבעאנעיקרתא :מקצה כל־העס ו^דחקן מנער

 :כפיפה עמא בל סבא ועד מעולימא ביתא על אקיפו דסדום אלמי

 אשר" האנשים איה לו ויאמרו אל־לוט ויקראו ה
אותם: ונרעה אלינו" הוציאם הלילה אליך באו

 ונדע לותנא אפקנץ ליליא לותף אתו די גבריא אן לה ואמרו ללוט וקרו
 :אחריו סנך והדלת הפתחה לוט ^ם י ^הון:

 אל" ויאמר י :בתרוהי אחד ודשא לתרעא לוט לותהון ונפק

הנה""" ח ♦תבאישון לא אחי כען בבעו ♦.ואמר תהש אחי נא

נא
רש״י

 כאן שיתעככו מוטב אמר לפיכך הודעתנו ולא לביתך שבאו שלשה או ימים שני •עכרו
 :רחצו ואח״כ תחילה לינו אמר לפיכך עכשיו שבאו כמו נראין שיהיו רגליהם באבק

 לגדול)ב׳'ר(: ואיןמסרבין לקמן שמסרבין מכאן תעשה כן אמרו ולאברהם לא ויאמרו
 ברחיבה אלא ביתך אל נסור לא שאמרו אלא בלשון משמש כי הרי נלין. ברחוב ׳בי
 פסח אפה. ומצות :ביתו לצד הדרך את עקמו אליו. ויסורו )ג( :נלין עיר של

 ישכבו ערס בב״ר נדרש כך סדום. אנשי העיר ואנשי ישכבו )ד(טרם ■היה:
 והוא ומעשיהם מיבם מה ללוע שואלים שהיו מלחכים של בפיהם היו העיר ואנשי
 מקרא ישל ופשוטו וגו׳. סדוס ואנשי בהם מדברים עודם רשעים רובס להם אומר
 כמו סדום אנשי נקראים רשעים שהיו ועל הבית על נסבו רשע אנשי העיר ׳ואנשי
 עד העיר מקצה מקצה. העם כל :וחטאים רעים סדום ואנשי גכתוב שאמר
 ונדעה )ה( : בהם אין אחד צדיק שאפילו בידם מוחה מהם אחד שאין הקצה

אותם



קטו ששי ליל וירא
אוציאה־נא איש לא־ידעו אשר בנות שתי לי נא

זג ז 1• ק זו: <7. ד ז : יי ז
 לאנשים רק בעיניכם כטוב לקן ועשו אלי?ם אתהן
:'קךתי בצל" באו כי־־על־־כן' דצר אל־תעשו האל

 לותכון _יתהן בען אפק גבר ןדעגון לא ת בנן תרתץ לי כען הא

 תעבתןמדעם לא האלין לגבר^יא בעיניכוןלחוד כדתקן להן ועיבידו

 ויאמרו הלאה /ש1 ויאמרו ט-: עתתי במלל עלי כן על איי
 מלם לך נרע עתה ,שפוט וישפט בא־לנור האחד
 :הדלת י ל^ר ועשו מאד בלוט באיש ויפצרו

 מגן רינא תץ והא לאתיתבא אתא חד ואמת להלא קרב ואמרו

 :דשא למתבר וקריב לחרא בלוט בנברא ותקיפו מדילהון לך נבאש

 אליהם לוט“את ויביאו את־־ידם האנשים וישלחו י
 י-איייאי .שיהין _ית גנקא ואועימו ז סגרו ואת״החלת הכיתה

 אשר* האנשים ואת" יא :אחדו "א ד _רת לביתא לותהון לוט לז
 גדול—ועד מקטץ בסנלדים הכו הבןת פתח

□תרע די ו:ת'נבריא : הפתח למצא וילאו

ביתא
. רמ״י

 ני : האלה נמו האל )ח( :)ב״ר( איש ידעו לא אשר כמו זכור במשכב אותם.
 ל בטל תרגום קורתי בצל באו אשר על לכבודי תעשו הזאת הטובה כי באו. כן על

 כלומר להלאה קרב הלאה. גש ויאמר )מ( : פרותא קורה של תרגום שחתי
 ל )במדבר כמו ריחוק לשון שבמקרא הלאה כל וכן ממט והתרחק לצרדין התקרב

 בלשון להלן המשך הלאה גש והלאה. ממך החצי הנה כ( )ש״א הלאה זרה יו(
 אנו אין לומר הוא נזיפה ודבר אינז( פאן )ווייכען דנו״ש טריט"טי לע״ז

 מח( )ישעיה וכן בי. הגע אל אליך קרב סה( )ישעיה לו ודומה לך חוששין
 האורחין על מליץ אתה אצלך. ואשב בעבירי לצרדק המשך ואשבה לי גשה
 שסיהי ועל נחת לשין הלאה גש לו אמרו הבטת על להס שאמר על לבך מלאך איך

 שבאת בינינו אתה עודי נכרי אדם לגור בא האחד אמרו האורחין על מליץ
 : ולפתוח לנעול הסובבת ש6ד הדלת. :אותנו מוכיח ונעשית שפוט וישפוט לגור
 מקטן :עיחן מנת בסנררים. :ויוצאין ננגסין שבו החלל הוא פתח. )יא(
 זקן ועד מנער בנאמר החילה בעבירה התחילו הקטנים )ב״ר( גדול. ועד



ששי ליל וירא
 תרעא: לאשכחא ולאיו רבא ועד מזעירא בשבתריא מחו ביתא

"חתן פה מי־לך' ער אל־לוט האנדים 'ויאמרו'יב
זז׳ ׳• ׳ : •ן < * •• ־ ז :־ זו . : 1־

 מן־המקום: הוצא לעיר וכלאשר־לך ובנרזיך ובניך
 בכןרתא לך די וכל ובנתך ובנך חתנא הכא לך מן עוד ללוט גבריא ואמרו

 את-המרךם'הזה אנחנו בי־משחתים יג אפיקקאתרא:
 .יהוה .וישלחנו _יר|ה את־־־פני צעקתם כי־נדלה

 קבלתהון סגיאת ארי הדין אתרא _ית אנחגא מחבלין ארי :לשחתה

 אל־חתניון 1 ודבר לוט ויצא יד
 כי־־ הך מך־המקום צאו קדמו ויאמר בנחל לקחי

 בעיניחתניו: את־העיר.ויהיכטצחק .יהוה משחית
 אתרא מן פוקר קרמו ואמר בנתה נסבי חתגוהי עם ומליל לוט ו,פק

 וכמו טו :חתנוהי בעיני כטחןך והו־ כןרתא קת .יי מחבל אךי הדין

 קח קום לאמר בלוט המלאכים האיצו עדה השחר
 פך־תפפה הנמצאת בנתיך ןאת־שתי את־־אשתך

 קיט למימר בלוט מלאכיא ודהיקר הוה צפרא וכמסק העיר: בעון

 תלקי .דילמא .עטך מהימנא .דאשתכחן בנתך מרתץ תת אתתך דבר״ית

ביחוביר* האנדים החזיקו התמהמהוטז ;בחובי.קרתא
אשתו

י ש" ר
 לך יש מי מקרא פשיטישל פה. לך מי עור מהם:)יב( הפורענות התחילה לפיכך

 חתן לך יש אם ובנותיך. ובניך חתן שבבית: ובנותיך מאשתך חיץ הזאת בעיר עיד
 עוד ומ״א הנשואות בנותיך בני ובניך.־ :המקים מן הוצא ובנות בנים או

 שכל עליהם סניגוריא ללמד פה פתחון לך מי כזאת נבלה שעישין מאחר
 שתי חתניו. )יד( נ פה לך מי ביה קרי טובות עליהם מליץ היה הלילה
 :להם ארוסות שבבית שאותן בנותיו. לקחי : בעיר לו היו נשואות בנות
 בבית לך המזומנית הנמצאות. מהרוהו: ודחיקו כתרגומו ויאיצו. )טו(

 כל תום עד כלה תהיה תספה. מקרא: של ישיבו וזה יש ומ״א להצילם
 :ממיני את להציל כדי ויתמהמה. )טז( : דרא כל דסך עד מתורגם הדור

 נאמר לכך סדום להפיך וחבירו להצילו שליח היה מהם א׳ )ב״ר( ויחזיקו.
ויאמר



 קטז תורה ששי ליל וירא

 ויצאהו עליו .יחיה ?חמלת בנתיו שתי וביד אשתו
 ובידא בידה גבריא ואתקיפי ואתעכב ו לעיר מחוץ וינחהו

 ואחדותי ואפקוהי עלוהי ;י כרחם( )נ״י כרחם בנתה תרתן ומד דאתתה

 .ויאמר החוצה אתם בהוציאם גיהי יז :לקרתא מברא
 ואל־־־תעמד אחריך אל־־־תביט על־־נפ^ך המלט

 אפיקו בד והוד.פך־תפפה: המלט ההרה בכל־־הב^ך

 בכל תקום ולא לאחורך תכתבי לא גפשף _על חום ואמר לברא ;תחון

 אלחם י לוט ויאמר יח :ולקי דלמא אעתזב לטורא -טיערא

 הנדר יט :(יי )בי. סני1ר כען בבעו להון לוט ואמר ♦ אדני אל־נא
 ע$ית אשר חסדך ותגדל בעיניך חן עבדך מצא נא

 להמלט אוכל לא ואנכי את־נ^שי להחיות עמדי
 .עבדך א״:כח כען הא :ומתי הרעה פךתךבקני ההרה

 ואנא נפש' _ית לקיימא עמי עבדת ך טיבותך ואסגיתא קךמך>ז רחטין
ואימות: בשתא תערענני דילמא לטורא לאשתזבא יכיל אנא לית

הנה
רש״י

 נפשות להציל דייך נפשך. על המלט )יז( :ויאמרו נאמר ולא המלט ויאמר
 ובזכית טמהס הרשעת אתה אחריך. תביט אל :הממון על תחוס •אל

 הבכר. בכל :ניצול ואתה בפורענותם לראות כדאי אינך ניצול אתה אברהם
 שנאמר בהר יושב שהוא ברח אברהם אצל המלט. ההרה :הירדן ׳ככר

 אשר המקים אל שנאמר שם יושב היה עכשיו ואך ההרה. משם רמתק
 היו הרבה אהלים וגו׳ אברס ויאהל שכתוב ואע״פ בתחילה אהלו שם ־היה

 אשמ־צי״ר שבמקרא המלטה כל וכן השמטה לשון המלט חברון. עד ■ונמשכו
 הרחם מן העיבר שנשמט זכר והמלטה סו( )ישעיה וכן בלעז )ענטשליפפשן(

 משא להשמיט משא מלט יכלו ולא מו( )ישעיה נמלטה כצפור קכד( )תהליס
 שם אמרו רבותינו לה( )שבועות אדוני. נא אל )יח( : שבנקביהס הרעי

 ומדגימו ולהחיות להמית בידו שיש מי נפשי את להחיות בו שנאמר קדש זה
 : בקשה לשון נא. : ההרה להמלט אלי תאמר אל נא. אל :ה׳ כען •בבעו
 ריאה הקב״ה היה סדים אנשי אצל כשהייתי הרעה. תדבקני פן >יט(
 צדיק הצל וכשאבא להנצל. וכדאי צדיק נראה והייתי העיר בני ומעשה ■מעשי

את להזכיר אל" באת כי יז( )מ״א לאליהו הצרפית אמרה וכן .כרשע. ■אני
עיני



תורה ששי ליל וירא
 בל תשלום הצגגו תרגום ואחד מקרא שנים הסדרה כל להשלים כדי

: והפטרה ותרגום הסדרה

 מןיער והוא שמה לנוס קרבה הזאת העיר הנה־נא כ
 נפשת ותהי הוא מצער הלא שמה אטלטהנא
 כען אשתזב זעירא והיא לתטן למעירוק קריבא הדא האכעוכךתא

 הגה אליו ויאמר פא רביעי :נפשי ותתק^ם היא יהא זע הלא תטי
 איר הפכי לבלתי הזה לדבר * גם פניך נ&אתי

 הדין לפתגמא אף אפך נסיבית הא לה ואמר 5 לברת אשר העיר

 המלט מהר דבעיתאעלה:כב _קךתא _ית למהפך הלא בדיל
 על־ שמה עד־בא־ דבר לעשות אוכל לא כי שמה

 אכול לא תטןאך לאשתזב אוח• :ער1צ שם־העיר קרא כן

למעבד
רש״י

 צדקת ואני עמי ומעשה מעשי רואה הקב״ה היה אצלי באת שלא עד עיני
 קרובה. הזאת העיר )נ( :רשעה אני מעשיך לפי אצלי ומשבאת ביניהם

 נתמלאה לא לפיכך מקרוב נתיישבה ישיבתה קרובה פ״ק( ):בת
 האנשים שנתפלגו הפלגה מדור קריבתה הוא ומה עדיין סאתה

 ומשם פלג מית בשנת היתה והיא במקומו איש איש להתישב והתחילו
 אחרי חי פלג כיצד לאברהם מ״ח בשנת מת שפלג שנה נ״ב כאן זעד

 שטלד עד ומשרוג שריג כשנולד ל״ב מהם צא שנה ר״ט רעו חת הילידו
 שנולד עד ומשם צ״א הרי כ״ט תרח שנולד עד ומנחור ס״ב הרי ל׳ נחור

 שנת■ היתה שנה ואותא ר״ט הרי מ״ח להם תן קס״א הרי ע' אברהם
 הפלגה מדור הרי שנה ט צ" בן אברהם היה סדום וכשנתחרבה הפלגה

 שנה: וחברותיה סדום ישיבת אחרי ישיבתה איחרה וצוער שנה נ״ב ע״כ
 היא.. מצער הלא : נ״א בגימטריא נא נא. אמלטה שנאמר הוא אחת
 מדרשו. זהו בה נפשי. ותהי : להניחה אתה ויכול מועטין עונותיה והלא

 תניחנה אס להקפיד לך אין מעט בה ואנשים הוא קטנה עור הלא מקרא ופ:יטו
 העיר־ כל אך ניצול שאתה דייך לא הזה. לדבר גם )בא( : בה נפשי ותהי
 )ירמיה בו דברי מדי רואי אחרי בואי עד כמו אני הופך הפכי. :בגללך אצ-ל

 כי־ שאמרו על מלאכים של עינשין זהו לעשות. אובל לא כי לא(:)כב(
 לימר שהזקקו עד משם זזו לא לפיכך בעצמן הדבר ותלו אנחנו משחיתים

 הופך שהאחד למד אתה מכאן יחיד לשון אוכל. לא כי :ברשותן הדבר שאין
שם קרא כן על : אחד לדבר נשלחים מלאכים שני שאין מציל והאחד

העיר



קץ תורד. ששי יוט וירא
 :צוער דקרתא שמא קרא כן על לחמן מיתך עד פתגמא למעבד

 שמשא :צערה בא" ולוט ^ל־־הארץ ה^טשא ע

 על"״סרם המטיר ויהוה כד ;לצוער על ולוט ארעא _על נפק
 : מן־־ה^טים יהוה' מאת ואש גפרית ועד־־עמרה

 :עפיא פן .יי קדם מן תא8ןא* גפריתא עטורה ועי סדום _על אפטר ויי

 ןאתיכל־ כל־הפכר ואת האל את־־הערים ויהפך נה
 האליןרתכי קךנ;א ית !ימך האדמה': וצמח הערים ןשבי

 א^טתו ותבט כו : דארעא .וצמחא קרויא .יתבי ל3 ועז פישרא
והות מבתרוהי אתתה ואסוזכיאת : מלח נציב ותהי מאחריו

 אל־־־המקום בבקר די^כסיאברהם ני
בצפרא אברהם ואודים : יהוה7 את־־פר שם א^ר־־עמד

לאחרא
רש״י

ז
 וה׳ שנאחר כ״מ המטיר. וה' )בד( : מצער והיא שס על צוער. העיר

 השחר וכמו שנאמר כמו השחר בעלות סדום. על המטיר :דיני ובית מא
עובדין מהם שהיו לסי החמה עס ברקיע עומדת שהלבנה שעה מלה

ללבנה עובדי יהיו ביום מהם אפרע אס הקב״ה אמר ללבנה ומהס לחמה
 מהס אפרע ואס חרבים. היינו לא מושלת כשהלבנה בלילה היתה אלו אומרים

היינו לא מושלת כשהחמה ביום היה אלו אומכיס החמה עוברי יהיו בלילה
והלבנה שהחמה בשעה מהם ונפרע עלה השחר וכמו כתיב לכך חרבים

 )מכילתא ואש גפרית ונפשה מער בתחלה ואש גפרית וגו׳ המטיר : מושלים
 נשי. חמר ולא למך נשי כמו כן לדבר המקראות דרך ה'. מאת :בשלח(

 מעבדי אמר ולא אדוניכם עבדי את עמכם קחי א׳( )מ״א דוד אמר וכן
 ולא ה׳ מאת אמר כאן אך בשמי. אמר ולא המלך בשם אחשורוש וכן

 עמים ידין בם כי לו( )איוב הכתוב שאמר והוא השמים. מן :מאתו אמר
 וכשבא לסדום שעשה כמו השמים מן אש עליהם מביא הבריות ליסר כשבא וגו'

 ויהפוך )בה( השמים: לחסמן לכס ממעיר הנני עז( )שמות השמים מן המן להוריד
 למעה מלמעלה והפכן אחד בסלע יושבות ארבעתם וגו׳. הערים את

 מאחריו. אשתו ותבט )בו( :וגו׳ ידו שלח בחלמיש כח( )איוב שנאמר
 לקתה ובמלח חמאה במלח )ב״ר( מלח. נציב ותהי לוע: של מאחריו

 בא אתת הזה הרע המנהג אך א״ל הלנו לאורחים מלח מעע תני לה אמר
להנהיג



תורה ששי יום וירא
י . *

 סדם שליפני וישהף נח * יי בצא^קדם תמן וישמש לאתרא
 קיטר עלה והנה וירא הבכר ארץ כל־^ני ועל ועמלה

 כל חנל .ועכורה סדום אפי ?ואסתביעל הכבשן קיטר3 ה^רץ

 :דאתתא כתנגא ךאךעא תנגא סליק והא וחזא דמישרא ארעא אבי

 ויזבראלהים הפיר את־ערי אלהים בשחת ויהי בט
 בהפך ההפבה מתוך את־־לוט את״אברהסבשלח

 כד )נ״י בחבלות וחוח :לוט בהן אשרקשב את־העלים

 הפכתא מגו לוט _ית ושלח אברהם ":ת ודביר קרוימישרא "!ת חבל(

 מצו^ר לוט וי?ןל ל יתבבהןלוט: הוה די קרחא !ת הפך כד
 בצוער לש;ת ירא יי עמו בנתר ושתי בהר וישב
 במורא ויתב מצוער לוט וסלק :בנתיו ושתי הוא במערה וישב

 ותרתין הוא במעךתא ויתב בצועי־ למתב דחיל ארי עמה בנתה זתךתין

 זקן אבינו אל־הצעירה הבכירה ותאמר •לא בנתך,
 !ואמדת בל־הארץ ידרך עדינו לבוא בארץ אין ואיש
 כל כאורה עינא יט־על בא־עא לית ונבר סיב אבונא לזעךתא רבתא

 עמו ונשיכה יין את־־אבינו נשקה לכה לב :עאאר
עבה ונשכוב חמרא אבוגא נשקי_ית איתא :זרע מאבינו ונחיה

ונקים
רש״י

 )בראגרפאקקעל( שיר״א עשן של תימור קיטור. )בה( :הזה במקים להנהיג
 :שבתורה כבשן כל וכן לסיד אבנים את בה ששורפין חפורה כבשן. :בלעז

 פל אברהם של זכירתו מהו )ב״ר( אברהם. את אלהים ויזכר )בט(
 במצרים אברהם של שאמר ושמע אברהם אשתו ששרה יודע לוט שהיה נזכר ליט
 הקב״ה חם לפיכך עליו חם שהיה הדבר גלה ולא היא אחותי שרה על

 אבינו )לא( : לסדום קרובה שהיסה לפי בצוער. לשבת ירא כי )ל( :עליו
 אץ ואיש :מלהוליד יפסוק או ימות שמא אימתי עכשיו לא ואס טקן.

בארץ



ח קי תורה ששי יום וירא
הוא בלילה .יין את־אביהן זותשקין לג :בנץ מאבמא

 בשכבה וליידע את־אביה ותשכב הבכירה והבא

 ויטכיבא רבתא וע?ת הוא בליל־א חמרא אבוהן !ת ואלוקיאה ובקומה!

 לדויהיממחרתותאמר :ובקימה במרכבה ן_דע ולא אבוהא עם
 את־איבי אמש הן־שכבתי אל־הצעירה הבכירה

 עהיה'מאבינו עמו שכבי ובאי גם־הקילה יין נ^קנו

 רמשא שכיבית הא לזעךתא רבתא ואפרת ךבתרוהי ביומא נ_והוה

 :בנין מאבוגא ונקים עמה #כיבי ועולי בליל^א אף חמרא כשקנה אבא עם

 ותקם *ן אביהן—את ההוא בללה גםזותשקין לה
 :והקמה בשכבה ולא־־ידע עמו ותשכב הצעירה

 עמה ושכיבת זערתא וקמת חמיא אבודן _ית ההוא בליליא אף ואשקיאה

־לוט“;נות שתי ותהיית לי
 הבכירה ^תמט^מךץ:לזותלד :'ועדיאן מאביהן

 :^ד־־היום אבי־מואב הוא 'מואב שמו ותקראי בן
 :דין יומא עד ךמואבא אבוהון הוא מואב שכה וקרת בר רבתא וילידת

ךעמי3 שמו ותקרא בן ילדה גם־תא והצעירה לח
הוא

רש״י
 ותשקין )לג( :)ב״ר( המבול בדור כמו נחרב העולם כל שסיו סבורות בארץ.

 אביה את ותשכב : אומות שני מהן להוציא במערה להן נזדמן יין וגו׳.
 למדתה אחותה אלא בזנות פתחה שלא לפי צעירה עמו ותשכב כתיב ובצעירה

 פרסמה בזנית שפתחה בכירה אבל גנותה. פירש ולא הכתוב עליה חוסה
 שבקימה לומר ובקומה של וי״ו על נקוד בכירה של ובקומה במפירש הכתיב

 להוע שהוא מי כל לוי )א״ר מלשתות. שני ליל נשמר לא ואעפ״כ ידע
 וגוי ותהרץ )לו( :מבשרו( אותו מאכילים לסוף עריות של בילמוס אחר

 מרוחן והוציאו בעצמן שלטו אלו ראשונה 'מביאה מתעברת האשה שאק אפ״פ
 היתה שלא זו מואב. )לז( :ראשונה מביאה ונתעברו לחוץ עדותן( )ס״א
 שכר וקבלה נקיה בל׳ קראתו צעירת אבל היא שמאביה פירסמה צנועה

 ובמואב כלל בס תתגר אל ב( )דברים עמון בבני שנאמר משה בימי



חורה ששי יום וירא

 ד? רידת היא אף וזעיתא ם :ד־היום5? בניחןמון אבי הוא

 5וים? א כ !דין יומא עד עטין רבני אבוהון הוא עם• בר עמה וקרת
 עור ובין דשבביךקדע דעגב ארצה אברהם מעם

 ובץ רק□ בין ויתב דרומא לארעא אביהם מהפן ונטל : בגרר דגר

 אעתו אל־ערה אברהם ראמר ב :ערר ואהותב הגיא
 את־עךח: וקח גרר מלך אבימלך ויעלה הוא אחוזי

 דגרר מלכא אביטלך ועלה היא אחתי אתתה ערה על אביהם ואמר

 הללה בחלום אלהיםאל־אבימלך רבא נ ::תערה ודבר

 והוא אער־לקחת על־האעה מת דעך לו ויאמר

 דליל^א בחלטא אבימלך לות יזמן.כןדם.י מימר ואתא * בעל בעלת

 ן גבר אתת והיא אךדברס אתתא עיסק על מית את הא לה ואמר

 גם־צריק הגוי אדני ויאמר אליה קרב לא ד.ואבימלך
 : תקטול זכאי אף העם יי ואמר לותה קרב לא .ואבימלך : תהלג

 אמרה והיא־גם־הוא הוא אלתי אמר־לי הוא הלא ה

 הוא הלא זאת: עשיתי ושנקאבפי בתם־לבבי הוא אחי

ובזכאות לבי בקשיטות הוא אחי אמרת היא אף והיא היא אחתי לי אמר

ירי
י רש׳"

 משש ריסע )א( :לו התיר לצערן אבל בס ילחס שלא אלא הזהיר לא
 משם לו נסע והשביס העוברים ופסקו הכרכים שחרבו כשיראה אברהם.

 ויאמר )ב( :בנותיו על שבא רע שם מליו שיצא מלוע להתרחק דיא )ב״ר(
 שכבר לפי בטובתה שלא כרתה על אלא רשות נטל לא כאן אברהם.

 בו וכיוצא אשתו. שרה על אשתו. שרה אל : כן ע״י פרעה לבית לוקחה
 לא )ד( :על בלשון שניהם חמיה מות ואל וגו' ארון הלקח אל ד( )ש״א
 גם הגוי :אליה לנגיע נתתיך לא שנאמר כמו מנעו המלאך אליה. קרב
 כך חנם האומות לאבד דרכך כך שמא תהרגנו צדיק הוא אס אך תהרוג. צדיק
 כשם דבר לא על שהרגתם אומר אני אף הפלגה לדור המבול לדור עשית
 שלה וחמורים וגמלים עבדים לרבות הוא גם )ה( להרגני: אומר שאתה

 : הוא אחיה לי ואמרו שאלתי כולם את חמורים( ורועי גמלים )שומרי
שלא החמא מן אני נקי בפי. ובנקיד] : לתשיא דמיתי שלא לבבי. בתם

נגסתי
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. . * ( י 9 .

 אנכי גם בחרם האלהים אליו יהאטר ■ידעבדיתדא:
 גם־אנכי ואחשך זאת עשית בתם־לבבך ירגנתיכי

 אליה: לנגע י ^י'עידקלאץתתיך אותך

 לבך בקדימות ארי .גלי אף.נןדטי בחלטא קךם.יי7מ־טרמן. ואטילה

 למקרב לבקת־ לא כן על מלמחטיכןדמי אנא;תך אף דאוטנעית ענדת

 התפלל אוא כמביא אשת־האיש מעתההשב לוחה:

 תמות כי־־מות ,דע משיב ואם־־־אינך וחיה בעדך
 צלי ו הוא נביא ארי גברא אתת אתיב וכען :וכל"אשר״לך אתה

 :לך די וכל את תמות מימת ארי דע כתיב ליתך ואם רתחי ערך

 וידבר לכל־־עבךיו הקרא בבקר אביקלך חוישכם
 האנשים11היראו באזניהם האלה את־בל־הדברים

 כל םליל.ית1 עבדוהי לכל וקרא בצפרא אבימלך ואקדים : מאד

 אבימלך הקרא ט : לחרא גובריא ודחילו האלין.קךטיהון פהגם;א
 דך ומה־־חטאתי לנו מה־עשית לו ויאמר לאברהם
 מעשים גדלה י חטאה ךנל־ממלכתי עלי כי־הבאת

 ואמר לאברהם אבימלך וקרא :עמדי עשית לא־ילשו אשל

 מלכותי ועל עלי איתיתא ארי )נ״יחטית(לך חבית ומה לגא עבדת מה לה

 ויאמר י :עמי עבדת לאתעבדא כשרץ לא די עובדין רבא הובא
אבימלך רש״י יא מםר י*

 מתחילה דמית שלא אמת וגר׳. לבבך בתם כי ידעתי )ו( :בה עמתי
 לא :כאן יש ידים משמיש אמר )הדא כאן אין כפיס נקיון אבל לחטוא

 ולא מחטוא אותך אני חשכתי אלא בה נגעת שלא היה ממך לא נתתיך.
 נתנו ולא טו( )שופטים וכן אלהיס. נתנו ולא לא( )לקמן וכן כח. לך נתתי
 בעיניו תתגנה שמא סבור תהא ואל האיש" אשת השב )ז( :לבוא אביה

 שלא מפרסמו ומי. אבימלך )א״ל עליך יתפלל ולא ישנאך או יקבלנה ולא
 ויתפלל לפיכך בה נגעת שלא ויודע הוא. נביא כי א״ל(: בה. נגעתי
 לבא הורגלה לא אשר מכה יעשו. לא אשר מעשים )ט( :צב( )ב״ק •בעדך

 ורעי קטלס ושל זרע של נקבים כל עצירת ידך על לט באה במה :על



תורה ששי יום וירא

 את־הדבר עשית כי ראית מה אל־אברהם אבימלך
 :הדין פתגמא חת עברת ארי חדת פה לאברהם אבימלך ואמר נ הזה

 אלאים איך־יראת ירק אמרתי כי אברהם ויאמר יא

 ארי אס־הם ־02:אשתי ^ל״דבר והרגוני הזה במקום

 :אתתי עיסק על רקטךנגי הרין באתרא דיי דחלתא רית לחוד אפרית

 בת־אמי לא הוא'אך בת־־אבי ארזתי' וגם־אמנה יב

 בת לא ברם היא אבא בת אתתי בקושטא וברם ז לאשה ותהי"לי
 אלהים אתי' הקעו כאשר ויהי יג' לאנתו: ליי ועת אט■

 עמדי י תעשי אשר חקירך זה לה ואמר י אבי מבית

 שמהאמרי־ליאחיהוא: נבוא אשר כל־המקום אל
 אבא מבית לדחלתה יי יתי^קריב ;דה עובדי בתר עממיא טעו כד והדה

 גהך די אתרא לכל עמי תעבדי .די טיבותיך )ג״י^דא( דין לה ואפיית

לר.מן
ש'י ר

 עסקי על לעיר שבא אכסנאי אלהים. יראת אין רק )יא( :וחיטס ואזניס
 אשתך שס( )ב״ק אותי שואלין אשתו עסקי על או אוהו שואלין ושהיה אכילה

 נח לבן מותרת אב ובת היא אבי בת אחותי . היא אחותך או היא
 היסה אחיו בת והלא וא״ת כן. השיבו דבריו לאמת וכדי לעכימ״ז. אבות שאין
 ללוט אומר הוא וכן תרח. של בתו היא והרי כבנים הן הרי בניס בני
 : היה אחרת מאם הרן אמי. בת לא אך :אנחנו אחים אנשים כי

 לישב ויש שתרנס. מה תרגם אונקליס רגו'. אותו התעו באשר ויהי )יג(
 ונד משוטט להיות אבי מבית הקב״ה כשהוציאני אופניו על דבור דבר עיר

 וגו': חסדך זה לה ואומר רשעים במקום שאעבור וידעתי למקום ממקום
 ולשון אלהות לשון מקימות בהרבה כי תתמה ואל רבים. לשון התעו. כאשר

 קדושים. אלהיס חיים אלהים אלהיס. הלכו אשר רבים. לשון קרוי מרות
 הארץ ארוני האדונים. אדוני יוסף אדוני ויקח וכן רבים. ל' אלהיס ל׳ וכל
 ממקומו הגולה כל התעו לשון מהו וא״ת בבעליו. והועד יומת. בעליו וכן

 תעיפי קיט(' )תהליס וחחע. ותלך כא( )לקמן כמו תועה. קרוי מיושב ואינו
 פלי לי. אמרי :אכלם לבקש ויתעו יצאו אוכל לבלי יתעו לח( )איוב אובד כשה

 ואמר יד( )שמית וכן אשתו. על לאשתו המקום אנשי וישאלו כו( )לקמן וכן
הרגתהו אשה לי יאמרו פן ע( )שופטים ישראל בני על כמו ישראל לבני פרטה

ויק
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 ובקר צאן אביטלך ויקה יד :הוא .אחי ע_לי אמרי להמן
 שרה את לו וישב לאברהם דתן ושפתת ועבדים
 ואטקויהבלאברהם.ואוזיב ךץועכךץ1עאן.ות אכ/מלך ךבר1 * אשתו

 לפניך ארצי הנה אבימלך דאמר טו אתהה: ^רה לה.ית
בךתקץ .כןדמך ארעי הא אבימלך _ואםר ♦ ט*ב5

 .כסף אלף נתתי הנה אמר ולשרה טז ♦ תיב בעיניך
 אתך אעך לכל ^נים כפת הוא־ילך הנה לאחיך

 לאחיך .דכסף סלעץ אלף מהבית הא אמר ולשךה 1 ונפחת כל ואת
 חת יתיך וחזית דברתיך דשלחית חלף נעינין( קרזךי בפות ליך הוא הא

 אברהם ויתפלל יז :ואתוכחת דאטרת מה בל )על( הלא דעמך בל
 ואת־אשתו את־אבימלך אלתים וירפא אל־האלתים

 חת אביטלף !ת ," ואם' יז.י קדםז. אברהם .וצלי 1 וילדו ואמהתיו

 כל־ בעד ה1יה עצר כי"״עצר יח :ואתתחו ואמהתיה אתתה
ם :אברהם אשת שרה ^ל־ךבר אבי^ך לבית רחם

ארי
רש*י

 לפניך. ארצי הנה )טו( : עליו ויתפלל שיתפייס כדי לאברהם. ריתן )יד(
 ה זע, שטופי שהמצריים שנתיירא לפי ולך. קח אשתך הנה לו אמר פרעה אבל

 כבוד לך עשיתי הנה לפייסה כדי לכבודה אבימלך אמר. ולשרה )מז(
 כזס והכבוד הממון הנה הוא אחי מליו שאמרת לאחיך ממון נתתי זה
 השיבותיך שאלו יקילוך שלא עיניהם יכסו אתך. אשר לכל : עיניס כסות לך

 לבזט שהיצרכתי עכשיו החזירה בה שנתעלל לאחר לומר להם יש ריקנית
 ועס כל. ואת :נס וע״י השיבותיך כרחי שעל יהוו יודעים ולפייסך ממון

 נכרים דברים ולהראות להתוכח פה ■ פתחון לך יהא ונחכת. :העולם באי כל
 להלן אפרוביר )הוא אשפורפי״ר. ובלעז דברים ברור בכ״מ הוכחת ולשון הללו
 אחרים בפנים תרגם ואונקלוס בעשטיממען( בעשיידן ערלייטערן. ל״ז ל״א

 על כביד של כסות לך הוא הנה התרגום על נופל הוא כך המקרא ולשין
 כל וית יתיך וחזיא תרגומו כן ועל אתך אשר ובכל בך ששלטו שלי העיניס
 כתרגומו וילדו. )יז( :פירשתי המקרא לשון ישוב אבל אגדה מדרש ויש דעמך.

רחם. כל בעד )יח( שלהם: לידה והיא והוציאו נקביהם נפתחו זאתרוחו
כנגד
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 שרה עיסק על אבימלף לבית פתח״ולדא כל באפי יי אחד ם־חד ארי

 אמר כאשר את־שרה פקד ויהוה א כא י :אברהם אתת

 ך עורה !ת דביר חי :דבר כאשר לשרה יהוה רעש

 שרה ותלד ותהר ב :מליל די כמא לשרה .יי .ועבד אמר
 אתואלמים: אשר־דבר למועד לזקניו כן לאברהם

 מליל די לזמן לסיבתוהי בר לאברהם שרה' וילידת ועדיאת

 א^רקלרה־■ הנולר־לו את־שם־טנו אברהם' .ויקרא ג

 רידידת לה ראתיליד ברה 'שים _ית אברהם וקרא ן יצחק שרד* לו

 קנובן־שטגת את־יצדוה אברהם וימל ד :.יצחק •שרה לה
 בלה .יצחק _ית אברהם ומך אתואלחים: צוה כאשר ימים

 בך־ ואברהם ה חמישי :יי יתח פקיד די במא יומין המניא בר
 ?אה בי .ואברהם בנו: שחק את א בהולד שנה ■מאתי

 עשה צחה שרה ותאמר ו : ברה .יצחק תז_ לה אתיליד בד שנין
לי עבד 8חןון שרה וא?רת :יצחק־לי כל־השמע אלהיט לי

רש׳י
 את פקד וה׳ )א( :שרה של דבורה ע״פ שרה. דבר על :פתח כל כנגד

 חבירו על רחמים המבקש שכל ללמדך זו פרשה סמך צב( )ב״ק וגו׳ שרה
 וה' ליה וסמיך וגו׳ ויתפלל שנאמר תחילה נענה הוא דבר לאותו צריך והוא
 בהריון אמר. באשר : אבימלך את שריפא קודם כבר שפקדה שרה את -פקד

 אלהיס ויאמר אמירה דבור. הוא והיכן אמירה היא והיכן בלידה דבר כאשר
 הבתרים בין בברית אברס אל ה׳ דבר היה דבו וגו׳. אשתך שרה אבל
 באשר לשרה ה׳ ויעש : משרה היורש והביא וגו׳. זה יירשך לא נאמר ושם

 •ודן רב• חמא ורבי יורן רבי אתו. דבר אשר למועד )ב( :לאברהם דבר
 ורבי הוא אבימלך של מביתו יאמרו :לא חדשים לט׳ שנולד תלמד אומר
 אשר המועד אש יהיה דמליל אתו. דבר אשר למועד :חדשים לז׳ אומר חמא
 לו ואמר בכותל שריטה לו שרט אליך אשיב מועד לו כשאמר וקבע דבר

 איקינין זיו שהיה )לזקניו : תלד האחרת בשנה זו לשריטה חמה כשתגיע לו
 נפקדו עקרות הרבה אגדה ומדרש עלי. ישמח יצחקל? )ו( לו(: דומה שלי

שחוק ורב עמה נענו תפלות הרבה ביום בו נתרפאו חולים הרבה עמה
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 הץקה לאברהם מלל מי ותאמר י "כל;חיילי:

 דאטר סהיטן מאן ואמרת .לקויו כיקלדתי ערה בנים

 וערל ח :לסיבתוהי בר ,ילידית ז$ךי שרה בנין דתוגיק ונ^ים לאברהם
 הגמל ביום גדול מ^תה אברהם דע^ הגמל דדלד

 ביומא רבא משתיא אברהם ןאתחםיל_ועבד רביא ורבא :את״^חק

המצרית : .ידחק !ת דאתחסיל
 הנר^ריתא ר3^רה.ית תזזת מצחק^ לאברה□ א^רץלדה

 האמה גרע לאברהם ותאמר י ^רה□^: !־■ילידת

 עכדבני הזאת ן־האמה5 'ירט לא בי ואת־בנה הזאת
 ת.ר אי ?ז□ ברה חת הדא אטתא תרך לאברהם ואמדת < עם״יצהק

 ב^יני מאו" הדבר רך?^ יא :.יצחק עם ברי עם חרא אטתא בר
ז ז : - •• •* 4 דז ־ ז ז ן • : 1 : ) ־< זי/ ז : ־ על אברהם בעיני לחרא פתגטא יבאיע ;אולתבני על אברהם

עיסק
רע^י

 מי מא( )ישעיה כמו וחשיבית שבח ל׳ לאברהם. מלל מי )ז( : בעולם היה
 היא )וכמה הוא ומי הוא מה ראו אלה מי^רא מ( )ישעיה ועשה פעל

 דבר אמר ולא הכתוב שינה מלל. : ועושה מבטיח הקב״ה הבטחתו שומר גדול(
 ומהו שרה. במם היניקה :לאברהם מאה לסוף כלומר ק' שלו גימטריא

 אותם והניקה עמהן בניהן את השרות הביאו המשתה ביום רבים לשון בניס
 לסוף ויגמל. )ח( :השק מן הביאה אסופי אלא שרה ילדת לא אומרות שהיו
 ואבימלך ועבר שם הדור גדולי שם שהיו גדול. משתה :עה( )גיטין חדש כ״ד

 לשין ד״א לצחק. ויקומו לב( )שמות שנאמר כמו ע״א לשון מצחק. )ט( :)ב״ר(
 ב( )ש״ב דתימא כמה רציחה לשון ד״א בי. לצחק דתימא כמה עריות גילוי

 כי שרה מתשובה וגו׳. בני 4עכ )י( :וגו׳ לפנינו וישחקו הנערים נא יקימו
 הירושה על יצחק טס מריב שהיה למד אתה בני עם הזאת האמה בן יירש לא

 חצים בו ויורה קשתו ונוטל בשדה ויוצאים שנים פי וניטל בכור אני ואומר
 בני עם :אני משחק הלא ואמר וגו' זקיס היורה כמסלהלה כו( )משלי כד"א

 אפי'אס כיצחק הגק או כיצחק הגון אינו אס אפילו בני שהוא מכיון יצחק.)מ׳ר( עם
 על )יא( :בו ששתיהן יצחק עס בני טס ק״ו עמו לירש כדאי זה אין בני יאנו

 לו שאומרת על ופשוטו רעה לתרבות שיצא ששמע מל )כ״ר( בנו. אודת
לשלחו

טז י
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 אל־־ירע אל־־אבךהם אלהים ויאמר יב וז:ר3עיםק

 אליך תאמר־ אשר כל שלא״נזך על־הנער בעיניך
ך .ואמר 5זרע לר כי כקלד׳ ׳7^

 שתת לך הימר ך כל אמתך ועל עולימא על בעינ?ך י^אש לא לאברהם

 ך״האמה3את״ וגם יג :בנק לך .יתקרק ביץהק ארי מנה קבל

 ארי׳ לעמאשונה תבראמחא2♦ץאף אשימנוכיזרעךהוא מוי
 ורמת מקח־לקם בכקר 1 אבו־רם ייב^ם $ךתא:

 .וישלחה ואת־הילד על־שבמה שם אל־הגר ויתן מים
 וא־דיםאברהםלמךברבאו־ ווזתע ותלך

 ושלחה רתרמא כתפה על שוי להגר ויהב דמיא ורקבא לחמא ונסיב

 מך המים ויכלו טו :שיע יאר במדבר( מ׳י במדברא ותעת ואזלת
 ושלימו ♦ השיחם אחד תחת אררהילד .ות^לך החמת

 ותלך טז אילמא: מן חד תרות רמא וךמת_ית רקבא מן מיא

 אל• אמרה כי .נקשת ב;?טךך הרחק מנגד לה ותשב
 את״־קלוז מנגד׳ותשא .ותשב הילד במות אראה

קשתא. כמיני אךחיק( )נ״י אךחי_קת מקבל לה ויתיבת ואזל ♦ ות?ך
ארי

רש״י

 טפל. אברהם שהיה למדני שבה( רוה״ק )בקול .בקולה שמע לב( :לשלחו
 על שונאו שהיה לפי וזהב נסך ולא .מים וחמת לחם )יד( :בנביאות לשרה
 שהכניסה שכמה על שס הילד אך , . הילד ואת :רעה ל-תרבות שיצא

 ותתע ותלך :)ב״ר( ברגליו לילך יכול ולא חמה ואחזתו רעה עין שרה בו
 לשתות חולים שדרך לפי .המים ויכלו )טו( :)ב״ר( אביה בית לגלולי חזרה

 לשון* והוא טיחות כשתי כמטחוי.קשת. )ב״ר(: מרחוק מנגד. )טזו הרבה:
 לו היה תאמר ואם .כחץ יורה שהזרע ע״ש באשתו שהטיה משנה בלשון חץ יריית

 הסלע בחטי ב( )שה״ש כמו לכאן ליכנס הזי״ו משפט קשת כמטחי לכתוב
 קז( )תהליס ומגזרת לחגא למצרים יהודה אדמת והיתה יט( )ישעיה מגזרת

כיון מנגד. ותשב קצה: מגזרת ארץ קציי סה( )שם וכן כשטר וינועו יחוגו
שקרב
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 :ובבת .יתקלה וגרימת מקבר .ויתיבת ךךב;א תא בם־ אתך לא אמרת ארי

 מלאך ויקרא דע^ר את־־קול אלוהים ר^ומע יז
 דגר מה־לך לה ויא^ר מךה^נדם אל־הגר 1 אלהים

 הנער^באשר אל־^ל אלהים שמע כי־ אל־תיראי

 מן להגי דיי מלאכא וקרא דרמא קלה :ת ” ושמיעקדם :הוא־שם

 קלה _ית יי קדם שמיע ארי תדחלי לא הגר לך מה לה !אמר ^מיא

 והחלק־ את־הג^ר שאי ^ומי יח תטן: דהוא באתר ךךב;א
 רמא -יתי טולי קומי א^יבעח גדול כי־לגוי בו אתקדך

 את־ אלהים הפקה יט :אשינה סגי לעב ארי בת חרך !ת ואתרן־פי
 מים את־החמת ורזמלא .ותלך מןם באר ^עיהותרא

 ומלת ןאזלת דמיא בירא וחזת עינהת י״ת .יי וגיא את״רג^רז ת^ק1

 את־־רע^ר אלהים דהי נ : \ת_רביא !אשקיאת ,יא5 רקבא :ת
 תי טיטרא' ותה :קשת רבה קהי במדבר ר^ב ויגדל

2 ש*1 נא :רבי.קעתא _והוה בטךבו־א מתב ורבא דרביא בסעךת

במדבר
רש״י

 החולה תפלח שיפה מכאן הנער. קול את )יז( :להתרחק הוסיפה למות שקרב
 טז( )ר״ה שם. היא באשר :)ב״ר( להתקבל קודמת והיא עליו אחרים מתפלת

 לעשות עתיד שהוא מה לפי ולא נדון הוא עכשיו עושה שהוא מעשים לפי
 להמית זרעו שעתיד מי רבש״ע ואומרים מקטרגים השרת מלאכי שהיו לפי

 רשע או צדיק הוא מה עכשיו משיבם והוא באר לו מעלה אתה בצמא בניך
 להם אמר ודו״ק( בצמה מיתה לעונש ראוי שאינו זה בענין )ר״ל צדיק לו אמרו

 ישראל את המית והיכן שם. הוא באשר וזהו דנו אני עכשיו של מעשיו לפי
 החיו צמא לקראת וגו' בערב משא כא( )ישעיה שנאמר נבוכדנצר כשהגלס בצמא

 בבקשה לשבחים אומרים ישראל היו ערביים אצל אותם מוליכין כשהיו וגו׳ מיס
 אורחות כה( )שס שנא' עלינו וירחמו ישמעאל דודנו בני אצל הוליכונו מכם

 ידג בשר להם ומביאין לקראתם יוצאים ואלו דודים אלא דודנים א״ת דודנים
 ופותחו פיו לתוך וכשמכניסו מיס שמלאים ישראל כסבירים נפוחים וטדות מלוח
 על קשת :בקשת חצים יורה קשת. רובה )ב( : ומת בגופו נכנס הרוח

ומלסטם במדבר יושב מיה מודגשת השי״ן לפיכך ציד גמל חמר כמו האזמטת שס
את
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 :ץם$9 מ^ץ אשה אמו ותקח־לו פארן במדפי־
 דטיועם: כארעא אתתא אמה לה ונסיבת דפאק א בסרבו ויתב

 ופיכל אבימלך .ויאמר ההוא בעת רהי כב ששי פ
 ?כל עמך אלהיט לאמר אל־אברהם שר־־צב^ו'

 ופיכל אבימלך .ואמר ההיא בעדנא .ווזה :עשה אשר־אתה

 :עבד את די בכר בסעדך מי מימרא למימר לאברהם חילה רב
 לי אם־־תשלך הנה באלהים לי ה^בעה ועתה בג

 עמלי תעשיה עמך א^ר־עשיתי בחפר ולנכרי ולניני

יהכאזו?ען.ק:םליבטי^אדי בה: אשר־גךתה ועם־האךן
 עמי תעבד עטך ע^דית די בטיבותא ברי ובבר ובברי בי ת^ר דלא

כדויאמרא?ךהםאנכיאשבע: ה!5 ךאתותבתא ארעא ועם
 את־אבימלך אברים והוכח כה :אקים נאא םאכרה ואסר

 :אבימלך ^בדי גןלר אשר המש באר ^ל־אדות

 אבימלך: עבדי אניסו די ךנדא בירא עיסק על אבימלך _ית אברהם ואוכח

 את־־הדבר עשה מי לעתי לוו אב^לך וי^ר כו
 שמעתי לא אנכי ונם לי לא־הנדת' ונבדאתה הזה

 הדין פתנמא חת עבד מאן .ידעית לא אבימלף ואמר : ם1ול בלתי

רלר כז :דין יומא אלהין שטעית לא אנא ואף לי חזית לא את ואף

שנירש ויכרתו לאבימלך ויתן 7ובקר צ^ן א?ךךש

ברית
רש״י

 גדולים ממקום מצרים. מארץ )בא( :וגו' בכל ידו שנאמר הוא העוברים את
 אעיקריה לאוירא חוערא זרוק אינשי דאמרי היינו וגו' מצרית שפחה ולה שנאמר

 ועם לשלום סדום משכונת שיצא שראו לפי עמך. אלהים )בב( :קאי
 ולנבד/עד ולניני )כג( :לזקוניו אשתו ונפקדה בידו ונפלו נלחם המלאכים

 שאמרתי עמדי. תעשה עמך עשיתי אשר כחסד :הבן מל האב רחמי כאן
: כך על עמו נתוכח והוכח. )כה( :)ב״ר( לפניך ארצי הנה

 בטבור
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 ;קיש תרויהון וגזרו יאבימלך ויהב ותורין עאן אברהם ודבר ♦ בריח

 :לבררן הצאן כבשת את־־שבע אברהם רצב כח
 אבימלך ויאמר כם :בלחודיהן דעאן חורפן שבע _ית אברהם ואקיש
 אשר ד£לה כבשת שבע הנה מה ־אבךהם'“אל

 חח־פן יטבע אנין מה לאברהם אביטלך ואמר • לבמה הצבת

 כבשת את־־שבע כי ויאמר ל ך;הן:1יןדאקמתאבלח2א
 הפרתי'את" כי לעדה' תהיה־לי בעבור מידי תקח

 דתהי בדיל .ידי מן תקבל חורפן ׳טבע _ית ארי ואטד 1 הזאת הבאר

 קרא ־בן“הל לא :הדא( )נ״י הדין בירא _ית חפרית ארי לפחת לי
 :שניהם נ.שבש שם כי שבע באר ההוא למקום

 : תתיהון ״קיטו הטן ארי שבע באר ההוא לאתרא קרא כן על

 ופיכל אבישלך רקם שבע בבאר ברית ויכךתו לב
בבאר קים וגזרו' :פלשתים אל־ארץ וישבו 1שר־צבא

• :ין 1: 1• ; • : 1 7>7 7 ־ז ז :
 דמע לג :פל^תא' לארע וחבו חילה רב ופיצול אבימלך .והם יטבע

 ?שלם אל .ימה בשם ויקרא־שם שבע בבאר אשל
 דיי בשכא המן וצלי שבע בבאר אילנא( )נ־י נצבא ונציב

 ימים פלשתים בארץ אברהם ויגר לד :טאעלד אלהא
•ע 7 : 1 7ע7 : 517 7 : ־ 157־ 7 : ־ : 777:

רבים
רש״י

 המצבה ועדה כמו נקבה של עדות לשון לעדה. זאת לי. תהיה בעבור )ל(
 חפרנוה אנחני ואומרים אבימלך רומי עליה היו מריבים הבאר. יי.ת חפרתי בי

 ועלו הוא שלו לקראתו המיס ויעלו הבאר על שיתראה מי כל ביניהם אמרו
 פירות ממנו להביא פרדס אמר חד ושמואל4 רב אשל. :)לג( אברהם לקראת

 ומצינו פירוח. מיני כל ובו לאכסני' פונדק אמר וחד בסעודה. לאורחים
 שם ויקרא :אפדני אהלי ויטע י״א( )דניאל שנאמר באהלים נטיעה לשין
 לאחר העולם לכל אלוה הקב״ה של שמו נקרא אשל אותו ידי על וגו׳.

 שמשלי אתם סבורים משלו שאכלתם למי ברכו להם אמר ושיחים שאוכלים
 מרובים רבים. ימים )לד( :י( )שטה אכלתם העולם והיה שאמר מי משל אכלתם

על



תורה ששי יום וירא

ז פג־אץ יומין בארע אברהם ואתיתב פ . ם י 3 ך

 )האלפים האלר! הךכרים אחר רהי א 33 ?•ביעי
 !הוה • הנני ןי^ור אברהם אדיו רא^ר ״־אברהם א

 :הא ואמי אברהם לה ואמר אברהם ית גסי ויי האלין פהגמיא בתר

אשר״״^הבת 3רי""־הת^ לר־^ רא£רב
 את

רש״י
 היה סנה ע״ה בן שהרי כ״ו וכאן שנה כ״ה עשה בחברון חברון של על

 שנתיישב לכן קידם מצינו שלא ממרא באלוני וישב ויבא שנה אותה ייחדן בצאתו
 אבדם ויעביר שנאמר והולך ונוסע חונה כאורח היה מקומותיו שבכל כס אלא

 שלשה אלא עשה לא ובמצרים מצרימה. אברס וירד רעב ויהי משם. ויעתק
 אשר ממרא באלוני וישב ויבא עד למסעיו וילך מיד פרעה שלחו שהרי חדשיל
 של בושה מפני אברהם משם ויסע מיד סדום שנהפכה עד ישב שס בחברון

 המלאכים אצלי באי למילתו בשלישי שהרי היה שנת צ״ט ובן פלשתים לארץ ובא לים
 הכתוב בא ולא הראשונים על מרובים רבים ימים כתיב וכאן שנח כ״ה הר*

 מפרשם היה יותר או שנים שתי עליהם מרובים היו *ואס לפרש אלא לסתיס
 לחברון וחזר משם יצא מיד שנה כ״ו הרי משנה יותר יתרים אינם כרחך ועל

 בסדר שנויה כך שנים. י״ב יצחק של פקידתו לפני קדמה שכה זאותה
 )סנהדרין אומרים מרבותינו יש האלה. הדברים אחר )א( 1)ב״ל( ע^ם

 לא אברהם שעשה סעודה מכל ואומר מקטרג שהיה שטן של דבריו אסר (1^
 אלו בנו בשביל אלא עשת כלים לו אמר אחד איל או אחד פר לפניך האדיב
 ישמעאל של דבריו אחר וי״א מעכב היה לא לפני אותו זבח לו אומר הייתי
 אחד באבר יצחק לו אמר מיתה ולא שכה י״ג כן שמל יצחק על מתפאר שהיה
 ד^נ? * מעכב הייתי לא לפני עצמך זבח הקב^ה לי אמר אלי מיראני איזה

 נא אין נא. קח )ב( צ זימון ולשון הוא ענוה לשון חסידים של ענייחם היא כך
 יאמרו שלא הכסיון בזה לי עמוד ממך בבקשה לו אמר בקשה לשון אלא

 יש בנים שני לו אמד בנך. את :פט( )סנהדרין ממש בהן היה לא הראשונות
 אהבת אשד לו אמד לאמו יסיד וזח לאמו יחיד זה לו אמד יחידך את לו אמר לי

 שלא מתחילה לו גילת לא ולמה יצחק; את לו אמר אוהב אני שניהם לו אמר
 לו ולישן המלוה אה עליו לחבב ונדי ותטרף עליו דעתו ותזות פתאום לערבבו.

 ג( )ב הימים בדברי וכן ירושלים הטרריה. ארץ צ ודבור דבור כל על שכר
 היראה שמשם שם על פירשו ורבותיט המוריה, בהר בירושלים ה' בית את לבנות
 נרד מור בי שיש הקטרת עבודת שם על תרגומו ראתקלוס לישראל; יוצאה

 לשחטו הקב״ה חפן היה שלא לפי שחטהו לו אמר לא והעלה? 1 בשמים שאד1
ההרים. אחד : הורידהו לו אמר ומשהעלהו עילה לעשותו להר להפלהו אלא ;

כדי זה וכל לזם מגלח ואח^ לצדיקים( משהא )פ״א זצדקי?ז־ מחהא

צהדבית 1



 קכד תורה ששי יום וירא
 שם והזנלהו המריה אל־־ארץ לך ולך את־־יצחק

''אליך:7אמר אשר ההרים אחד על לעלה

 ואשקה פולהנא לארעא לך ןא;זל ;צחק יח ךח?ות די יחידך ;ת ברך בען;ת

 ם3רש נ :לך אימר די טוריא מן חר _על לעלתא הטן .קדמי
 נעריו את־^ני את־המרו ויחב^ז בבקר אברהם

 אל־ .וילך הקם עלה עצי ויבקע בנו :צחק ואת אתו
 מפרא רהם?א 1 האלוקים ^ר־אמר־לו המקום

 אעי וצלה ברח .יצחק ו_ית עטה עולימוהי הרין י_ת ודבר חמרה :ת מרז

 משא השלישי ביום י • ל^יי אמר לאתרא.די .ואזל תא.וקם לעל
 ביומא • מרחק את/המקום .וירא את־עינל .אברהם

 ויאמר ה מרחיק: את;א וףזא_ית עינוהי _יח אברהם וזקף תליתאה
 ואני עם־ההמור פה* שבדלים אל־נעריו אבריהם
 אליכם': ונשובה ונ^תחוה יעד־־כה נלכה והנער

 ועולמא ואנא המרא עם הכא לבון אוריכו לעולימוהי אברהם ואש־

את״עצי אברהם ויקה י :לרתבון ן^זגב ונסגוד בא עד ■!תמטי
העלה

רש״י

 עליה וקרא ב( )יונה ביונה וכן אראך אשר הארץ יב( )לעיל וכן שכרן ־להרבות
 ולא בעצמו הוא .ויחבש :ד( )פסחים למצוה נזדרז .וישכם )ג( :הקריאה את
 ישמעאל )ב״ר( .נעריו שני את :השורה מקלקלת שהאהבה מעבדיו לאחד צוה

 האחד יצטרך שאס אנשיס ב׳ בלא לדרך לצאת רשאי חשוב אדס שאין •ואליעזר
 וצלחו יח( )ש״ב כמו וצלח תרגומו .ויבקע :עמו השני׳ יהיה ויתרחק לנקביו
 איחר למה .השלישי ביום )ד( :)שפאלטען( בלעז סינדר״א ביקוע לשון הירדן

 ואלו דעתו וטרף פתאום וערבבו הממו יאמרו שלא כדי מיד מלהראותו
 ענן ראה .המקום את וירא :עושה היה לא לבי אל להמלך שעות לו היה

 ומדרש .לפנינו אשר למקום מועט דרך כלומר .בה עד )ה( :ההר על קשור
 נתנבא .ונשובה :זרעך יהיה כה המקום לי שאמר מה הוא היכן אראה אגדה

 דתימא כמה הבשר את שאוכלת שם על סכין .המאכלת )ו( :שניהם שישובו
 מאכלת נקראת זאת ד״א לאכילה בשר ושמכשרת בשר תאכל ומרבי לב( )דבריס

שהיה אברהס יחדיו. שניהם וילכו שכרה: מחן אוכלים שישראל שם על
יודע



תורה ששי יום וירא
 את־האש קלו רקח בלו עלקצחק רשם העלה

אעי _ית א^רהם :.יחדו שנידם וילכו ואת־חב^קלת
 תרויחון ואזלו סכעא אשתאן_ית ןת בידה ונםיב ברה .יצחק על ושוי דעלתא

 ר^קר אביו אל־אברהם .יצחק ויאמר ז :כחדא( ס-י בתרא

 ואיה והעצים האום הנה ■ויאמר בני הנני ראטר אבי
 אנא הא .ואמר אבא לאברהםאבוהי.ואט־ .יצחק .ואמרז לעלה השה

 אברהם ויאמר ח :לעלתא אימרא ואן ואעןא אשתא הא ואמר בך
 :יחדו שניהם הלט בני לעלה השה

 :כחדא תרויהון ואזלו בך רעלתא אימרא לה גלי ך קדם .אברהם ואמר

 רק 'האלהים אמר־־לו אשר אל־המקוס ויבאו ט
 רעקל את־העצים רעיך את־המזבח אבריהם שם

 :לעצים ממעל על־־המזבח אתו וישם קנו יצחק את
 .ית .וסדר מדבחא _ית אברהם תטן ובנא .יי לה אמר די לאתרא ואתו

 :אעיא מן עיר מדבחא על יתה ושוי ברה .יצחק _ית .ועקד אעיא

 לשאט את־הטאכלת רקח את״ידו אברהם וישלח י
 :ברה ית לטיבם סבינא :ת הסיב ידה אבךהם.ית .ואושיט ז את״בל

 ויאמר מך־השימים מלאךלהוה רקראיאליו יא
 ד;י'םן יהימלאכא וקרא :ועני אברהם,ויאמר 1 אברהם

אל־־ ראטר יב : אגא הא _ואטר אברהם אברהם ^מיא_ואמר
תשלח

רש׳י
 מרגיש היה שלא כיצחק ושמחה ברצין הונך היה בנו את לשחוט שהולך יודע

 לעולה שה אין ואס השה לו ויבחר ירחה כלומר השה. לו יראה )ח( : בדבר
 :שוה בלב יחדו שניהם וילכו להשחט הולך שהוא יצחק שהבין ואע"פ בני.
 עקידה היא ביחד והרגלים הידים מאחוריו ורגליו ידיו נד( )שבת ויעקר. )ט(
 היה בו אותן שעוקדין מקום לבנים קרסוליהם שהיו עקידיס לשק והוא
 אל )יב( :שמו את שטפל הוא חבה לשון אברהם. אברהם )יא( ניכר

 חבלה בו אעשה לכת באתי לחנם א״כ לו אמר לשחוט תשלח.
ויציאה



 הכה תורה ששי יום וירא

 ^תה 1 כי מאומה לו ואל־תעש ר^1אל־ד זך ק^לח
 את~בנך חשכת ולא אתה אלהים' כי־ירא לץתי

 לה תעבד ולא לעולימא ;דך תועיט לא ואמר • ממי־" יחזך”את
 ברך טנעוז'_ית ולא את דין דילא .ארי )נ/ןדעית( כעןת־ענא ארי מדעם

 ׳יוהנה־■־ עיגזוירא“את־ אברהם עוי^א י:3יח-דךט;;ת
 רקחאת- אברהם בקרניו'וילך בפבך נאחז אחר איל

 עיגוהייבתר _ית אברהם מקף :בני תחת לעלה !יעלהו הא^ל

 מסיב אברהם ואזל בקרנוהי באימא אחיד בתר דכרא .והא ין.ווחא7א

 שם־־ אברהם ויקרא יד : ברה חלף לעלתא ואסקה דכרא מת
בהר היום !אמר א^ר .יראה 1 יהוה: ההוא המקים

יהוה
רש״י

 : מיס ט תעש אל מאימה לו תעש אל א״ל דם מעש ממני ואיציא
 אמרת אחמיל שיחתי את לפניך אפרש אברהם א״ל אבא א״ר ידעתי. עתה ני
 לי אומר אתה עכשיו בנך את נא קח ואמרת וחזרת זרע לך יקרא ביצחק ני לי

 לא שפתי ומוצא בריתי אחלל לא הקב״ה לו אמר הנער אל ידך תשלח אל
 העלהו אלא שחטהו לך אמרתי לא אשנה לא שפתי מוצא קח לך כשאמרתי אשנה

 התמהים ולאומית לשמן להשיב מה לי יש מעתה ידעתי. עתה ני :אחתיה אפקתיה
 : אתה אלהים ירא כי שרואים ענשיו פה פתחון לי יש אצלך חבתי היא מה

 לו שחמר אחרי אחר. בראשית: ימי מששת לכך היה מוכן איל. והנה )יג(
 בתר עיניהי וזקף שמתרגמינן והוא נאחז כשהיא ראהו ידך תשלח אל המלאך

 אברהם: של טענותיו ואחר והשכינה המלאך דברי כל אחר האגדה ולפי אלין.)ס״א
 :באילנות ומערבבו סובנו והשטן אברהם אצל רץ שהיה בקרניו. : אילן בסבך.

 תחת מהו כלים המקרא חסר לא לעולה ויעלהו שכתוב מאחר בנו. תחת
 כאלו זו שתהא יה*ר ואומר מתפלל היה ממנו שעשה עבודה כל על בנו

 היא כאלו מופשט בני כאלו זרוק דמו כאלו שחוט בני כאלו בבני עשויה היא
 את לו ויראת יבחר ה' כתרגומו פשוטו ידאה. ה׳ )יד( :דשן ונעשה נקטר

 היום. יאמר אשר : קרבנות כאן ולהקריב שכינתו בו להשרות הזה המקום
 העתידין הימים היום. :לעמו הקב״ה יראה זה בהר עליו הדורות לימי שיאמרו

 הזה המקרא את הקוראים הבאים הדורות שכל המקרא שבכל הזה היום עד כמו
 לסלוח זו עקידה יראה ה' ומ״א בו. שעומדים היום על הזה היום עד אומרים
הבאים הדורות בכל הזה היום שיאמר כדי הפורענות מן ולהצילם שנה בכל לישראל

בהר



תורה ששי ?ם וירא

 " קדם>ז ו^טר ההוא באר^רא המן אךרהם ו!לי ופלח "♦ יראה יהוה
 א^רמס,^ הדץ במורא הךין ביומא ןתאמר בכן דריא ^חן ןהון

 מך־ שנית ־אברהם אל ה1יה טלאד רהרא טו ח:*ל /

 ויאמר טז ;סן הנינות לאברהם דך מיאכא וקרא . ״שבדם
 את־הדבר ע^ית אשר הגן כי נאם־חץה ביינשבעתי

 כגפית ?מעי' ואם־ :אתץחידך את־קך 'חשכת ולא ה6
 ברך״ית _ית מעתא לא הדין תגמא3 ית מביתא ,ך חלף ארי .יי אמר

 את־־זךעך ארבה7והרבה'7אברכך' כי־ברך

 וירש תם על־־שפת אשרי וכחול השמים ככוכבי 1
 !ת מזגי ואסנאה ו^רכנף ברכא אדי . איבר שער את זרעך

 :סנאיהזן .קיו׳ :ת בניך רדחון נפא כ־ף על די וכחלא שמןא ככוכבי גיך

 שמעת אשר עקב הארץ גרי כל בזדעך והתברכו יה
 לתא3_ק ך חלת דאךעא עפמא כל בניך בדיל דתברכין ז בקלי

 אל■ רלכו.ת/ךו רקמו אל־נעריו אברהם וישב יט לם־מרה
 לות אבי?□' :[סב שבע ב^ר אברהם משב שבע באר

 :בבאר אברהם ויתיב שבע לבאר כחדא וגןמו_ו^לו עולימרהי

לאברהם ה^*ה הדברים אחרי ^רכויהי פ
לאמה

רש*י
 אחה אברכך. ברך )יז( :לכפרה ועומד צבור יצחק של אפרו יראה ה' בהר
 בבאר אברהם וישב )יט( :לבן ואחת אסס ארבדג והרבה :לק ואחת לא>

 יצחק של פקידתו לפני שנים י״ב יושב היה בחברק שהרי ממש ישיבה לא שבע.
 ימ״ס פלשתים בארץ אברהם רגר שנאמר כמו לחברק לו והלך שבע מבאר יצא

 : למעלה שפירשנו כמו שנה כ״ו והס הראשונים סברון משל מרובים רבים
 אברהם היה המוריה מהר בשובו וגו/ ויגד האלה הדברים אחר )כ(

 להשיאו לי היה בניס בלא הולך היה כבר שחוט בני היה אלו ואומר מהרהר
 וזהו זוגו בת רבקה שנולדה הקב״ה בשרו וממרא אשכול ענר מבנית אשה

 השוותה היא אן£ הוא. גס :פקידה ע"י שהיו דברים הרהורי האלה הדברים
ת׳ מיעקב שיצאו שמרם י״ב אברהם מה ג״כ אברהם למשפחות משפחותיה

בני



 קבו הורה ששי יום וירא
 :אחיך לנחור בנים נם־הוא מלכה ;לדה הנה לאמר

 מלכה ;לידת הא למימר לאברהם ואתחוא האלי[ פתגמיא בתר ומה

 ואת־־־בוז את־־עוץבבח כא אמך: לנמר בנץ היא אף
 אמהי בוכריהרתב" .יתעדן 5 ארם אבי ואת־קמואל אחיו

 וארך־ ואת־־חזו ן^ת־־כשר בב ךאך□: אבוהי קמואל דת
 דת הזו ^ת דת בתיאל:' ואת ידלף“ואת פלדש'

 את"רבקה ילד ובתואל כג .בהואל רת לףר, חןי ^ר5ב
1^7: • ״.״ ד•- < . . . •• : י1ז /: ד : ■

 ובתואל אברהם: אחי אחור מלכה ;לדה אלה שמנה
 :דאברהם אמהי לנמר מלכה ילידת אלין תממא ןה5רב י_ת אוליד

 את־טבח גם־הוא ותלד לאומה ושמה ופילגשו כי
 ו^מתראומה ולמנתיה ואת־מ^ה: ואת־־תחש ואתנחם

פ פ פ ז מעכה וית תחש דת נחם דת טבח י_ת היא אף דליךת

: ר' סימן נ׳ במלכים אחת ואשה ומכשירין :שימן אמנון קמ"ז

רש״י

 ילד ובתואל )כג( :פנגש בני וד׳ גבירות בכי ח׳ אלו אף שפחות בני וד' הגבירות בני
:זה פסוק בשביל אלא נכתבו לא הללו הימוסין כל .רבקה את

,ד סיטן ב׳ בטלנים ררא הפטרת

 לאמר אל־אלי^ע צעקה בני־הנביאים מנש־ אחת ואישה א
 יראאת־ היה עבדף מ ;דעה ואתך, מת אישי עבדך

 ויאמר ב־לעבדים: לו אתישנ^ילדי לקחת בא והנשה יהוד,
 בבית מה־יש־לכי לי הגידי אעשה־לך *מה אלישע אליה"
 לכי ויאמר ג :שמן אם־אסוך בי בבית כל איןלשבחתך ותאמר

 רקים כלים כיל־שכניכי מאת מן־החוץ כלים' שאלי־לך
 ובעת״בדךרצקת בעדך וכ^רתה^ת ובאת י אל־תטעיטי:

על קרי שיניך0 :קר• סלך



וירא הפטרת
 ותמר מאלו .ותלך י. :תסיעי והמלא האלה כל־הכלים על

 : מעקת .והיא אליה מגיעים הם כמה ובעד בעדה הדלת
 כלי עודי אלי הגיעה אל־בנה ותאמר הכלים כמלאת ו דחי י

 לאיע ותגד ותכא :>העטן דעמד כלי עור אין אריה דאטר
 ואת את־נעעי ושלמי את־השמן מכרי לכי '.ויאמר האללים

 אל־עונסועם אלישע ויעבר היום ומזי ח :בנותר בניכיתחיי
 שמה ;סר עברו מרי דהי לאכל־לחם ותחזק־כו גדולה אעה

 איש כי הנה־־נא;ךעתי אל־־אישה ותאמר ט :לאכל־להט
 עלית־קיד נעשה־גא י :,תמיד עלינו עיבר הוא קדוש אלהים
 בבאו והיה ומגורה וכסא ושלחן מפה עם לו ונ^ים הפגה

) : זז^ : זח : :••••■ ז<י : \ : ז> • ז^ > • ז : ז ־ י :

<7 * זו:־ ע “-ז> זחז . ־־ז*■ ־< ־>ץ ־: ז זו ) ז 1־ •• אל־־העליה ויסר עמה ויבא היום ויהי יא :עמה יסור אלינו
 הזאת לשונמית קרא נערו אל־גיחד ויאמר יב :דשכב־שמה

 חנה אליה .אמר־נא לו דאמר יג :לפניו ותעמד דקרא־לה
 היש לך לעשיות ;מה הזאות אלימאת־־כל־־הה־דה 1 הרךת

 .עמי בתוך ותאמר הצבא אל־־ער או אל־־המלך לדכר־לך
 כן אבל מחזי לה.ויאמר לעשות ומה יי.ויאמר :ישבת אנכי

 ותעמד ויקרא־־לה קרא־לה ויאמר טי :ן ;.ק ואישה אין־לה
 ותאמר בן אתייחבקת חיה כעת הזה למועד ויאמר ט! :בפתח

 האשת ותהר י! :כשפחתך אל־תכזב האללים איש אל־אדני
 : אלישע אלהת אשר־ךבך היה כעת הזה למועד בן ותלד

 ויאמר יט :אל־הקצרים אל־אביו ויצא היום ויהי הןלך וערל יח
 :אל־אמו שאהו אל־־הגער ויאמר ראשי ן ראשי אל־־אביו

 :וימת הצהרים עד עלי־ברכיה אל־אטודטב ויבאהו ויעאהו נ
 ותצא: בעדו על־טטתאישהאלהיסותסגר ותעלותשכבהו כא
 מך־הגערים אחד לי גא שלחה ותאמר אל־־אישה ותקרא כב

ויאמר מ :ואשובה האלהים עד־איש ואךוצה האחנות ןאח.ת
קי־'. את * קיי. ובביך * קרי. נשיך * קרי. סוזקת ״



הבז * וירא הפטרת
 ותאמר עבת ולא לא־־חהע היום אלה הלכתי אתי מדוע

הספרדים מסייטין כאן * עלום

 לץ—אל־־תעצו הלך נהג אל־נערה .ותאמר האתון כדותחבע'
 א^-איעיהאלתים ינה.ותלןד.ותבא :לך אם־אמרתי כי לרכב

 ויאמר ^!גד אותה איש־האלהים כייאות ההי הכרמל אל־הר
 לקראתא עתהרוץ־נא :ני העונטיתחלז הנה אל־גיחךנערו

ץ.* < ־ 767־ ׳• ז .:־ ; ז ד 1^7 ע 7:־^ ד 7והו7 * ותאמר לילד העלום לאיעזד העלום לך העלום ואמר־לה
 הנע ברגליו ותחזק אל־ההר האלוזים אל־איע ותבא מ :עלום
717 <>7 : ־ י| 7 ״ : ־ •< :•״•17 * . ד ~ 7י: 7 : • ••!.?־ טרח־ כי־נפעה הרפה־לה האלהים איע ויאמר להדפה גיחזי

 העאלתי ותאמר נח :לי הגיד ולא ממני העלים ויהוה לה
 לגיחזי ויאמר כט אתי: תעלה לא אמרתי הלא אדני מאת בן

 תברכנו תמצא־אי&לא כי ולך מךף מעענתי .וקח מחניף רוך
 : הנער על־־פני מעענתי ועטת תעננו לא איע וכי־ץברכף

 הלך אם־אעז.בך.הקם וחי־נפעף הי־ןהוה הנער אס ותאמר ל
 על־ את־־־המעענת העם לפניהם עבר וגחזי לא :אחריה

 וינד־לוילאמר לקראתו קעב'העבדואין ואין'קול הנער פני
 מת הנער והנה הביתה אליעע ויבא לב :הנער הקיץ לא

 התפלל שניהם בעד הדלת הסגר הבא לג :על־טמתו מעכב
 .ועיניו על־פיו ויעס^פיו על־תלד ויעכב העל לי :אל־יהוה
 העב לה : הילד בשר החם עליו עלעפוהגהר וכפיו על־עיניו

 ועורר עלה י הגהך העל הנה ואחת הנה אתת במת ך ל מ
 אל־ הקרא לו :את־עיניו הנער הפקח פעמים עד־עבע הנער
 אליו ותבא הקראה הזאת אל־הענטית קרא ויאמר מחזי

ארצה ותעתחו על־רגליו ותפל ותבא ל׳ :בנך עאי האטר
, : ותצא את-בנה ותעא ״ . . _ ״ .
קרי, כפיו * •ח •• ־ <7 ן 7 77־• קרי. הלכת • קרי, את •

לבש גאות מלך ח׳ ומזמור והפטרת תרגום ואחד סקרא שנים השבוע שרשת קריאת אחי
 שהוא טהרות הסדר וחלבת משגה דברו יצל״ח פלך וח׳ חשבת ליום ר?ש זספור או

ז היום מזינת היסוד נגד



תורה ששי יום וירא
ד׳ פרק מקואות משנה

 אפילו קטגיס. בלים ואחד .גדולים כלים אחד . הצגלר תחת בלים המג^ה א

 אחד י הטקוה את פ־וסלין .אדמה בלי . אבנים בלי .גללים בלי
 .בשוכח מטהרין הלל ובית .שמאי בית בדברי .השיוכדז .ואחד המגיח

 בחצר בישובה ומודים .הלל בית על שמאי בית ורבו נמנו מאיר רבי אמר
 המגיח ב :עומדת במקומה מחלוקת עדין יוסי רבי אמר .טהור שהוא
 אינה ואם־לאו . המקרה את פוסלת לבזבז לה יש אם .הצגייר תחת טבלא
 המקרה! את פ־יסלת אינה כך ובין בך ן ב לירות זקפה רקוה. ה את פוסלת

 .רביעית חרס ובשל . שהוא בל עץ בשל .צרורות לקבל בצג:יר החוטט נ
 בשברי אלא רביעית אמרו :לאי .שהוא בל חלם בשל אף אומר יוסי רבי
 לתוכו ירד אתהמקרה. פוסלים בתוכו מתחלחלים צרורות היו חרם. כלי

פוסל אינו האמצע מן ורהב ומכאן מכאן צר שהוא סלון .כשר ונכבש עפר

מפני
א מנור בר

 “למקו פיו דרך ויורדים נו נכנסים גשמים שמי מרזב .הצנור תחת כלים המניח א ד פרק
 כשקנעם עציו כצי תורת היה ולא דהואיל חקקי ולסוף שקבעו עץ של נצנור מיירי והכא

 :בתלים עציו כלי תורת היה ולא הואיל שא־בים מים שבתוכו המיס תשיבי לא כן אחרי שחקקו אע״פ
 טומאה לענץ כלים תשיבי דלא גללים. כלי אפילו תשיבי: דצא דלאתימא קטנים. כלים ואחד
 הגג בראש קנקנים למגיש דמי דלא אותם כפה או שגרם אס אפיי המקום אה לפסול כלים חשיבי
 בשעה הצנור תחת כשהניחן פלוגהייהו מוקמי בגמ׳ דשכת ובפ״ק .בשוכח מטהרין וב״ה :לנגבן
 הראשונה מחשבתו נתבשלה לא ענים פזור משיס סגרי דב״ש ונתקשרו וחזרו ושכחן ונתפזרו עבי׳ קשור
 לא דקסבר דעתיה אסח נתפזרו דכי מחשבתו בשלה סכרי וב״ה לתוכן שיפלו שרצה דעהיה דגלי
 ושכחן למלאכתו ויצא לבא גשמים ואחר עבים קשור בשפת הצמר תהה הניחן אבל עוד גשמים ירדו
 דברי עבים פזור בשעה הניחן ואס נשכחהו מחשבתו בסלה לא נתכוין לכך ומתחייה הואיל הכל דברי
 הנניר חתה בחצר-ישלה טהור. שהוא בחצר בשוכח לכך: מהתלה נתכוין שלא טהורים הכל

 לתוכן שיפלו דרגה דעתיה דגלי ב״ם דפליגי היא הצנור תחת דדוקא למקיה ונפלו הניסשין מן ונתמלאו
 מחשבתי מעיקרא מיכחא לא קשור בשעת אפי׳ בחצר הניח אבל קמייתא מחשבה נמצה צא סזיר ומשום

 כל למנין עמדו שלא .עומדת במקומה מחלוקת עדיין :כשנהפז-ו בטלה הלכך שפיר קמייתא
יש אם : למקיה המיס להמשיך .הצנון־ תחת טבלא המניח ב :נ״ש תלמיד• רבו ולא כך
 דהוי .המקוה את פוסלת :קביל בית לה שיהיה כדי רוחותיה מד׳ סביב שסה .לבזבז לה
 ג כדפרישי־ חקקי יצהיף שקבעי בצנור דמיירי מקה מפסיל היה לא צנור ומשוס שאובים מיס להו

 כדרך קיימא דלא .המקיה את פוסלת אינה :שבה מטנופה שהדיה כדי . לירוח זקפה
 אא״כ המקוה אה כיסל ואין צדדים מב׳ פתוח להיות צנור דרך .בצנור החוטם נ : קבלרזה

 היא■' איירי קבעו ולנסיף וכשחקקו המים הלוך המעכבים צרורות לקבל כדי מעט חקק בו חקק
 ובשד :המקוה את ופוסלים הן שאובים נו העונריס המים הרי תלוש כפהיה כלי תורת עליו והיה
 בשברי אלא רביעית אמרו ולא :רביעית של קבול בית לה יש אא״כ כלי חשיב לא .חרם
 הפילו מהחלתו אבל רביעית מחזיק השבר שיהא בעינן שנשבר לאחר חרס בכלי דוקא חרם. כלי

 שאינם קביל בית נתיך מתגלגלים .מתחלחלים :יוסי כרב• הלכה ואין כלי חשיב שהוא כל
 את פוסלים :המלכה ותתחלחל ל' ואילך חילך מהנענעי׳ אלא מהם שנתמלא אע׳יס בו מהידקיס
 ע נקי שעשר ונכבש. עפר קטלי: ביה לתוך .לתוכו ירד :קבילו נתכסל דלא .המקוה

כאן דאי; . כשר :נישק כבישה באורח נעלה במסלה תרגום עליו עובדם והמים יטה מהודק ונעשה
בית



סכת ששי ליום וירא
 בחצר שנתעךבו נשטי־ם רמי שאובין מים י : לקבלה ;עשה

 מן רוב ואם: שה5 * דבשר מן רוב אם דטערה. מעלות ועל וב/מקה.

 .יגיעו שלא עד בזבץ/־מתערבץ אימתי בבזל. למחצה מחצה פטיי. דפסזי
 מאה ארבעים 'לתוכו שגפי ידוע* אם המש. בתוך פ^להין היו לט^ה.

*ואם ב/;ר. שאובץ' סיב 7טנ ר~^

 ואין בה. מכדשין ואין כטגה. ג^לאץ אץ שבסלע השוקת ח :פסול לאו
 היתח רטקוה♦ את *פוסלת 'ואעה פת*ל. צמיד ואינה*צריבה ממנה מדן
 צמיד וצריכה ממנה. ומדן בה. ן ומקדשי בה. ממראץ בם*ד. והברה כלי

 לקבל יכולה הצד.*ואי^ה מן או סץממה נקבה* המקרה. את ופי^ת פתיל.
 להודה רבי אמר הגור. כשפופרת .בנקב ר׳דה וכמה בשיה. שהן בל מים

 נקובה והיתד. בירושתם. שהןתה להוא( בשוקת מעשה בתיךא בן
 ושלחו גבה. על* נעשות שבית^לם המרדות כל* .והיו דגוד*. בשפופרת

רבה: שיפחת ער אומרים שמאי שבית למאייופחתיה. בית

ביכנירא
 בו נכנסים שהמיס המקים פייתיו מ:׳ ••מכאן. פב^ן צר שהוא : הא ומרזבאחד וצטר ץ1ום קביל בית

 לקבל בו חקק כ״זשלא לקבלה חשיב נא אפ״ה באמצע. ורהב : לחקיה ממנה שיורדים ושחקים
 בחצר שנתערבו : הכשרים גשמים. ומי : למקיה פשילק שהן שאזבים. נצים ך* צ^רית

 אס. : להקזה וירדו נמשכו ומשם המפרה מעלית פל או בהן מתקבצים שהמים טמא רקיקה. או
מקלחין היו : כשר שאובים סיס וי*ש סגשמי יה ״אכ2 הכ^ר, סן ריב

 הכלים מן אלא המפרה 'מעלית והפיקה החצר דרך המשכת ע״י למץה ירדי שלא המיס׳. בתיך
 כשנפלו פיסליס שאובים מיס ליגין דשלשה .4פסיי לאו ו^ם ן המקיה לתך חקלהק היי כצ׳ז

 המים אפי' שאיביס מיס הריב שיהיו עד פיסלין אין המשכה דרך אבל המשכה כדרך שלא ;יה לד,
 בו שיש מקזה כנין ברוב אלא המשכה דרך פסלי; אין בכשרים נתפרבו שלא פצמס כפני תימס ב

 והריב הואיל וגשי־ שאובים ידם סאה י״ט לחיכי ומחשיך ככסף ממלא גשמים מי סאה כ״א
 חיר דרך לה נננסק ומדם המסיק שפת שעל סליל אבן השיקה. ה : הלכה וכן כשרי׳ מים

 אין בה. מקדמין ואין : חטאת למי מיס מכנה.. טפלאק אין : הבהמית בה ומשקין שבדוסט
 ואפי׳ ש?קקו מחיבר בסלפ מיירי והנא כלי חשיבה דאינה שבתוכה היד׳ על פ*ה אפי־ ניתק
 צריכה ואינה : כלי חשוב אינו בתליש כלי שם עליו הי׳ ולא הואיל חקקו ולכסיף שסברו תנו:

 שאינה לפי פתיל צמיד בלא לבד בכסוי שבתוכה מה על מצלת המת באוהל היה פרדל.אם ביד צ
 ה. הסקי את פוסלת ואינה :לבד בכסוי שבתוכם מה על שמצילים ודוח כבור אלא כלי השיבה

 ירא ובמד. : המקיה את לפסיל שאובים מיס נחשבים אין למקיה מתוכה גשמים מי נפלי אס
 ושיעורו הניר. כשפיפרת :שאיבה מטפס המקיה את יפסול שלא כלי מתורת לבטלו כנקב,

 כך יהוא. קת שי : הנקב בתוך בריוח ברחכן חוזרות לאגידל הסמיכים יד של אצבעית שתי שיהיו
 היה ולא טהרות ועופי׳ בתיכה שמטבילים גבה על נטבלים ירסליס של טהרות יכל נקראת היותה
עד : בשפלפרת נקב דרך בי מתערבים השוקת ומי בצידה היה סלם מקיה אלא סאה מ׳ נשיקת

: רובה שתשבר עד עליה כלי סירת לעולם הניד כשסיפו־ת בנקב ״ש אפי׳ דרכה, שתחפחת

ע״א י״ב דף נדה הלכה

"פעתה ומבית האבל מבית והבאין ופועלץ חטךין תנ^רבנז
 ניניהם



ששי ליום וירא

 בין עפהן ושוהין ובאין טהרה. בחזקת להם נשיהם
 טהרה בעיקת שהניחן אמורים דברים בפה עירות בין ;■'•מנות

 שתאמר עד טמאה היא לעולם טומאה בחזקת הניחן אבל
 וסת לה כשלט אי לה מוקי במאי שמואל והא אני טהורה לו

 לטנה בין י ערה בין קשיא וסת לה כשאין י ואי ערה קשיא
 גדולה בדיקה לך אין שתבעה וכיון _וםת לה כשיש לעולם

מתניתא הא כי למעבד מהו לדכא פפא רב ליה אט:־ מזו
:באפיה ליהסוךנאלא.ךמגדא אמי־

רש״י
 לה קיס לא דאי מזו גדולה בדיקה לך אק לתשמיש שתבעה ופיק כר׳ כיון
 ולבי סגי בתביע׳ לעיל שמיאל דקאמר ובדיק' בדקה היה היא דסהורה י

 שהסיד ס״חעל סודנא. : הביעה או בדיקה בעיא מתניתא. הא כי מגמגם:
 לישנא באפי׳. מגניא בדיק׳ לה לה מצרנת דמני בדיקה א בעי לא ליראיו. ה׳

 מן באין ס״ל דאיהו בדיקה בעי דלא מהניתא הא ני למעבד מהו אהרינא
 הי' שנר מעיל פפא רב סודנא א״ל בביתו יושב ונ*ש דוקא לאו הדרך

 תמרי בע״פ נדאמרינן סידכא נקרא פכר ומעיל פסיד לא שנראי בא״נ כדאמר
 מצריכה אתה אס בתמיה כאפיה. דמגניא : רהיע סודכא לבי בחלוזך תמרי

:בפניו ותחגגה תמאס והלא בדיקת

ע׳א מ״ח דף בראשית זוהר

 ואתפתסה. שתןא שלום סוכת שבתא במעלי יומא אתקדש כד חזי תא
 סמרא וכל ן#דץ .ועלעולץ רוחץ וכל דאשבתא שלום 'סוכת מאן בעלמא.

 דכא. דתהומא ,דנוקבא ךריחייא' בעינא ועאלץ טמירין יכלהו דמסאבא

 ודא בהדיה אתער לא מסאבא רוח עלמא על קדושתא דאתער מון דהא
 יעל לצלאה בעינן ולא. עלאה 'בנטירו עלמא וכדין מקמיה׳ךדא. עריק
 דחול ביומא דא דהא אמן לעד ישראל עטל את #ומר כגון נפירו

 עלעלמא אתפריסא #לום סכת בשבת אבל נטירו. בעיא דעלמא אתתקן
 ב#למא וכלא י איגון נטיתן תיבי/ידעם' !אפילו סטתן. בכל ואתנטיר
 הפורש'סכת מברכינן דיומא בקדושא כך ובגין ותתאץ עלאץ אשתכחו

 דא אלא !רושלם על אמאי' ^תושלם !על .ישיאל עמו כלי עלינתעל שלום

 עלנא דאתפךסת סכה לההיא לזמגא ובעינא סכה. טדוראידההיא היא
ובנץ בנין. על דשיייא כאימא עמא מגינא( {הא ולמהוי עמנא זלמשרי

עלינו: שלום סכת הפורש דאלאדחליןמכליכ^זךץןעלךא



ככט ששי ליום וירא
 יוסף פסוקה הלכה

שכ״ט סימן ח״ם ערוך שלחן

מופולחק

ע״ב "9 רף חרדים מספר

 שהוא כל אפילו לעשוק או ל;זול אסור "
 דבר הוא מגוי'ואם נין' מישראל בין

 ליטול ?גון שרי ?יה דקפיד מאן דליכא
 שניו בו לחצות מהגדר או מהחבילה

 :חסידות ממרת ב-רושלמי אופר זה ואף
 דבר לשלם מנת על אפילו' לנזול אסור ־

 )אין( אם דהיעו שאומר מי מטנו'רש יפה
 שהם כ;ון בעין הם שאם בעין התשלומין

 להם הוא זכות שלוקח סדדבר ןפים'
 כר נ : אחר :די על לבעלים אותם זיז?ה
 כאלו פרוטה שוה אפילו חבירו' את הגוזל
 ימות 'בסכנת הוא אפילו י :נפשו נוטל

 נפשו להציל כדי חבירו את לגזול יצריך
: לשלם דעת יעל אלא .;קחנו שלא צריך

 ?מרה מדה ה׳ ל&י העירי אשר לסקן .י.ש
 .זכרונם ואמרו במרה מרה :שולם טרם

 יעשה 'עוינות של חבילות עשה לברבה
 דכתיב גב .על ואף מצות של דובילות

 מצור. שוחד ופיךשו שוחד .יקה ולא י( )דברים
 העונות הפך והמצות תשובה אחר היינו
 ה׳ בעיני חן למצוא אדם' אסגרוצה מ^ש.

 חן מץא ונח י( )ני*״יי* שנאמר לא.יכעום
 כשמו 'אלא למה פירש ולא 5ה׳ בעיניי

 והילוכו ובמעשיו בדבורו נח שהייה פירושו
 הן מצא ולכך הנעלם י במדרש כדאיתא

 חונן אתה תיקנו לכך הוא חד ונח חן
 רצונו מהונך אתה׳ כבד שם על ברישא

על בתפלה לכוין שחננך מהדעת לומר
ואין ועבדהו אביך אלהי את .דע דרך

 אדם שום עם יתקוטט שלא ואס אב כבוד בכלל דעהו. ובתפלה תפלה אלא ■עבודה
 עומר איש ה^שמה בתוכו עפר תל הגוף :ם'סוער העולם כמנהג מולידיו .יחרפו שלא

 מחר או היום כי באילן רו^קשר יתחזק לב חכם הוא אם עליו נטוי הדדים ועץ התלי על
 ה:ינו הסל ישמעהו נקשר׳באילן' הואי :היה לא ואם בתלויהרם דדם גלי ?חזקה יפו

 יעל לב( )"הלים י וכתיב מאושר ותומכיה בה ךמךוזיקים היא ח:ים' עץ ־( ד?תיב)ם״לי
 תוצאות _לטות ־־ח( י )"ם .דכתיב .דהיינו'מיתה לעתףצוא אליך ?לחסיד יתפלל זאת

 הלנו אליו .י^יעו לא אליו רבים מים לשטף רק לב(' )•ם ?רכות ?מ$כת .כךפירש
:וגו׳ לי סתר אתה )״ם( נשמה

תורה א יום שרה חיי
 םתום£ת הארה בו להשאיר ב״ן דשם יוד דמ׳לוי ו כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת ינון

: שעברה שבת של ” נשפה

 ושבע שגה ועשרים שגה מאה שרה ח;: ההיו א ■כג
ועשרץ והיו *♦ שרד׳ חיי שני שנים

ושבע
רש״י

 נכתב לכך שנים. ושבע שנה ועשרים שנה מאה שרה חיי ויהיו )א(
 כבת ק׳ בת לעצמו נדרש אחד שכל לך לומר וכלל כלל בכל שנה

 בלא ק' בת אף עינשין בת איכה שהרי חעאה לא כ׳ בת מה לחעא ב׳

 חמא
יז



ראשון ליום שרה היי

 הוא ארבע בקרית שרה ותמה ב :ערד, ודי עני זש;ע
 לשרה '?ספד אברהם רבא כנען7 בארץ חברון

 ואתא דכנען בארעא חברון היא ארבע בקרית שרה ומיתת ג הה3ולב

 פני מעל אברהם הקם ג :ולמבכה לשיה למספדה אברהם

 מזה אפי מעי :לאברהם לאמו" אל־בני־חת הדבר מהו

 תנו עמכם אצכי נר־ותושב ד : למימר חתאה בני עם ומלל
 דיר :מלפני מתי ואקברה עמלם אחזת־קבר לי

 :קדם• מן מיתי ואקבר עטכין קבורא אחסנת לי הכו עטכץ אנא ותותב

 :.ואתיבובניתתאה לו לאט־ את־אברהם בגי־חת ויענו ה

 אתה 1 אלהים נשיא ואדני שמענו ו :לה למימר אקרה□ נת
 ממנו איש את־מתך קבר קברינו במבחר בתוכנו

 :.קבלמ״א מתך מקבר ממך לא־־־יכלה את־־־קברו'

מנג^ אגש טיתך קבר_ית קברנא בשפר ביננא את ןי ךב.רןךם רבוננא

: מיתר מנדמלמקבר ימנע לא קברה ית 17 * •:י־ : • 17• :־ • 7 ־ עירא1 כ "

רש״י
 בקרית )ב( : לטובה פוץ כולן ש^ה. חיי שני :ליופי ,ז כבת כ׳ ובת חטא

 ע״ש ד״א ואביהם. ותלמי ששי אתימן שם שהיו ענקים אלבע ש״ע ארבע.
 יצחק ושרה. אברהם וחוה. אדם )ב״ר( ואשתו איש שם שנקברו זוגות ר'

 ולבכתה. לשרה לספד : שבע מבאר אברהם. ויבא :ולאה יעקב ורבקה.
 בנה שנזדמן העקידה בשורת שע״י לפי יצחק לעקידת שרה מיתת נסמכה

 ותושב גר .)ד( :ומתה ממנה נשמתה פרחה נשחט שלא וכמעט לשחיטה
 גר הריני תרצו אם ומ״א עמכם. וגתישבתי אחרת מארץ גר עמכם. אנכי

 הארץ את אתן לזרעך הקב״ה שא״ל הדין מן ואטלנה תושב אהיה לחו ואס
 כמו ימנע לא יבלה. לא )ו( :הקברות לבית קרקע אחוזת קבר. אחזת :הזאת

:הגשם ויכלא ח( )לעיל וכמו רחמיך הכלא לא מ( )תהליס

א א מלכים

 :לו יחם ול^ בבגדים ויכסהו בימים בא זקן דוד והמלך א
ומלכא רש״י

בתולהימיהזקנה: בימים. בא )א(



כר ראשון ליום שרה חיי
 : ליה שחץ ולא בלבושץ ליה ומכפן ביומין על סיב דוד ומלבא

 ועמדה בתולה נערה המלך לאדני עבדעיבק^ו לו ?ויאמרו
 המלך: לאדני \חם בחיקך ושכבה ותהי־לרסכנת לפמהמלך

 קךםז ותשמש בתולתא עולמתא מלבא לרבוגי ;בעון עבדוהי ליה ואמרו

 תבקשו ג :מלכא לרבוני ותשחן לותך ותשכוב קריבא ליה ותהי מלכא
 השעמית אבישג—את וימצאו 6.ישיאי נמל בכל יפה נערה
 דישראל ארעא תחום בכל שפידתא עולמתא ובעו :למלך אתה ויבאו

 יפה ודנערה ד :למלבא יתה ואיתיאו שרגם דמן אבישג ואשכחו_ית
 :ןד־עה לא והמלך ותשרתהו סכנת למלך ותהי עד״מאד

 ומיכא ליה ומשמשא קריבא למלכא והוה לחרא עד שפירתא ועולמתא

 תעש אמלך אני לאמר מתנשא בן־חנית .ואדמה ה :_יךעה לא
 חגית בר ואתיה :לפמו רצים איש וחמשים ופרשים לו^רכב

 גברא ןחמשין ופרשץ רתיכין ליה ועבד אמלוך אנא למימר מתרברב

 ככה מרוע לאמר מימיו אביו יולא־עצבו :קדמוהי>זךךיפין
 : אבשלום אחרי ילדה ואתו מ&ד טוב״תאר וגם־הוא עשית

 הוא ואףי עביד את בדין דיו מה למימר מיומוהי אבוהי אכלימיה ולא

: אבשלום רתר ר יליד רתיה לחרא בריוא שפיר

רש״י
 ידעה. לא )ד( :מחממת סכנת. :בשרה את מחממין בתוליה בתולה. )ב(
 כפות וחקקי טחול נטולי איש. וחמשים :מתפאר מתנשא. )ה( : בעלה לא

 אחרי : אמו ילדה. ואותו :הכעיסו לא אביו. עצבו ולא )ו( :רגלים
אתאבשלום: אבשלום של אמו שגדלה תרבות אחר גדלתו כלומר אבשלום.

ד משלי כתובים

 תעבר ןלא אדיש : ועבר מעליו שטה אל־תעבר־בו פרעהו א

 יריעו אם־ל^ ^ישנו ל^ כי ב מנהון: ועבר סטה עטהון
ונגזלה

רש״י
יכולים אינם ישנו. לא )ב( :מפניו סור מעליו. שטה *• גטלהו פרעהו. )א(



ראשון לרם שרה חיי
 ופרידא דמבאשץ מה עד דמכין לא : !כשולו אם־ל^ שנתם

 חמסים ר^עויץ לחם לחמו כי ג : תיקלא דעבדין טה עד שיגתהון
 )ארח י :שתיין דחטופיא וחמרא דר^יעי מיכלתא דטיכלתהון : .ישתו

 דצדיכך ואורחא :היום עד־נכון ואור לך הו נגח כאור צדיקים

 ץשעים דרך ה : דתקץיוכא נהריהעדמה ואדל דמזהר בנהורא
 ידעין ולא הכירא דרשיעי וארחא :יכשלי במה לא^ידעו כאפלה

 : אזנך הט לאמרי הקשיבה לדברי בני ו ♦ מתתקלץ במנא
:אותך ורםאמרי.צלי אצית לטלי ברי

׳1 : • : ז• ־ד : :•זד־•• • : ,ריק יכעילן *

רש״י
 השחר: מעמיד ומאיר שהולך נוגה. בארד )ד( :מדון לשק לחמר. כי )ג( :ליש;

: היום חצית עד היום. נכון עד

ה׳ פרק כרכות משנה

 היו הראשונים חס;דים ראש כובד מתוך אלא להתפלל. עומדין אין
 אפילו למקום לבם את שיכונו בדי אחת'ומתפללים. שעה שוהים

 : _יפסיק *לא עקבו על ברוך נחש ואפילו לא.יריבנו שואלבשלומו המלך

 השנים בברכת הגשמים ושואלין 1 המתים בתחית גשמים גבורות מזכיךין ב
 רביעית ברכה אומרה אומר עקיבא* רבי 'הדעת. בחונן והבדלה

 הרי טובים ).יברכוך האומר ג : בהודאה אומר אליעזר רבי עצמה בפני
מודים שמך תכך טוב ועל יחמץ תי׳עו יצפור קן על המינים( דרך זו

מידים
ברטנורא

 ופטדה ביראה ה׳ את עבדו דכתיב ומורא הכנפה ראש. כיכר מתוך עוסדין אין א ה פרק
 שואל המלך אפילו :להתפלל מבאי במקו׳ אחה. שעה שוהים :היא חפלה זו

 עקבו על כרוך גחש אפי׳ :יהרגני פלא פיסק עכו׳ס מלך אבל ישראל מלך ודוקא בשלומו.
 :פיסק וממיתים נשכים שידאי הדברי׳ מן אפפה או עקרב אבל נישך אינו פפמי׳ שריב נחש דוקא

 שהגשמים ומפני ושבח. הזכרה ל׳ אלא בקשה לשין שאיני הרוח משיב גשמים. גבורות מזכירין ב
 מש״ה ארן פני פל מסר הניתן חקר אין טך גדולות עושה דכתיב הקב״ה של מגבורותיו אחת
 שה; מתיך השגים. בברכה :בקשה לשין ומשר של ותן ושאלה. : גשמים גבורות להו קרי

 ראשינה ברכה שהיא הדעת. בחונן שבת: במיצאי הבדלה, פרנסה: בברכת שאלתן קבעי פרנסה
 וכן מני; הבדלה דעה אין שאם הדעת בחונן הבדל׳ תקנו מה מפני אמרו ובירושלמי חיל של

 פל האס תקח לא וגזרת צפיר על רחמיך שהגיעו כמי רחמיך. יגיעו צפיר קן על ג 5 הלכה
 אלא אינם יהס רחמים הקב״ה של מדותיי ששישה אותו. משתקין :עלינו ורחם חיס כן הבנים
 נודה לא הרע יעל לך נודה שיבתך על משמע שמך. יזכר טוב על :עבדיו על מלך גזירת
 שתי כמקבל דמחזי מידים. מידים :השיבה על שמברכין כשם הרעה על לברך מייבין אנו ■והיי

כאותה סרבן יהא ולא :הס תחנינים ביחיד אבל בצביר דתימא הדא בירושלמי ומפרש ליהוס6

שסה



קלא ראשון ליום שרה חיי
 תחתיו אחר :עבור וטעה התיבה לפגי העובר אותו משתקין מודים

 שטעה הברכה מהחלת מתחיל הוא מנין שעה. באותה סיבן .יהא ^5
 הטרוף. מפני אמן הכהגים אחר .יענה רא התיבה לפני העובר י :בה
 נושא שהוא הבטחתו ואם כפיו את ישא לא הוא אלא כהן א\שם ואם

 שליח ואם לו. רע סימן וטעה המתפלל ה :לתפלתר־רשאי וחוזר כפיו את
 אמרו כמותו אדם של ששדיוחר מפניי לשולחיו רע סימן הוא צבור

 זה אומר דרה החולים על מתפלל כשהיה ה־סא. עלרביחנינאבן עליו
בפי תפלתי שגורה אם להם אמר יודע *אתה מנין לו אמת מת. וזה חי

:מטורף שהוא אני יודע לאו ואם מקבל שהוא אני יודע "

ברטנורא
 כשאומרים יסרב לא זה אבל ראשונה פעם לסי־ב שצריך התיבה לפני יורדים שאר כדרך שעה.

 בסיף הברנים. אחר אמן יענה לא ך :כך כל מופסקת התפלה שתהא שגנאי לפי , רד לך לי
 צבור ששליח לפי ויטעה דעתו תטרוף שלא הטריף. ספני : עינין צבור ששאר כמי ברכה כל

 לתפלתו ולחזור לכיין יוכל לא אמן יענה ואס במלה מלה להן ילהקרית שניה ברכה להתחיל צריך הוא
 לתפלתו ילחזור לכוין יוכל לא שמא כפיו. את ישא לא :שיתחיל שראוי הברכה ל ילהתח מהר

 בטיח אס כלומר הבטחתי. ואם : דציבורא מאימחא מטורם׳ דעתו שתהא שליס שים להתחיל
 במרוצה בפי סדורה בפי. תפלתי שנירה אם ה • הצביר מאימת מטורפת דעתו תהא שלא הוא

 פירש מ״ד( )בראשית טורף טרוף אך כמו מטירף שהחילה מטירף. שהוא : בה נכשל ואיני
ואינה ממנו יסרודה מטורפת עליו שהתפלל התפלה כלומר בפניו תפלתו לו טורפים ל' אחר

: מקיבלת

ב ע" "ד ל רף ברכוה הלכה

 תלמידי שנן ישער גמליאל רבן של בנו שחלה מעשה רבנן תנו
 רחמים עליו לבקש דוסא בן חנינא רבי אצל חכמים

 בירידתו .רהטים עליו ובקש .לעליה עלה אותם שיאה ביון
 אמר אתה נביא וכי לו אמרו חמה שחלצתו לכו להם אמר
 מקובלני כך אלא אנכי נביא בן ולא אנכי נביא לא להם

 ראו ואם מקובל שהיא אני יודע בפי תפלתי שגירה אם
 שעה אותה וכיני וכתבי ישבי מטורף. שהיא אני יודע

חסרתם לא העבודה לרם אמר גמליאל רבן אצל וכשבאו
ולא ו

רש״י
 הקודחו החולי הוא החמה . מגופו נטלה שלפתו .חמה שחלצתו

 : שעה חסרתם. לא :מהס הלץ לשק וחלצתו
 רגיל שאינו המלך. לפגי בשר :ברשות שלא ויוצא נכנס בית בן כעבד.

לבא



ראשון ליום שרה חיי
 חלצתו *טעה באותה מעשה היה כך אלא הותרתם ולא

 בן הנינא ברבי מעשה ושוב לשתות. מים לנוי ושאל חמה
 והלה זכאי בן יוחנן רכן אצל תודה ללמוד שהלך דוסא

 ו על בקש בני חנינא לו אמר זכאי בן יוחנן רבן של בנו
 רחמים עליו ובקשי ברכיו בן ראשו הניח דודה רחמים

 את .זכאי בן הטיח אלמלא זכאי בן יוהנן .רבן אמר וחיה
 אמךד< עליו משגיחין היו לא כלו היום בל ברכיו בין ראשו

 דומה הוא אלא לאו לה אמר ממך גדול חנינא וכי אשתו לו
 רבי ואמר המלך. לפני כשר דומה ואני המלך לפני כעבד
 בבית אלא אדם ןתפלל אל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא
 בעליתיה ליה פתיחן ,וכיין י׳( )דניאל שנאמר חלונות שם שיש
 בכקתא ךמצלי מאן עלי הציף כהנא רב אמר ןרושלם. נגד

)תהלים שנאמר דמ^רשהטאיה מאן עלי חציף כהנא רב אמר1
:חטאה כסוי פשע נשוי אשרי ל:(

י רש׳
 ולבו שנדם כלפי מסתכל שהוא לבו שינק לו שגורמין חלונות. :לפניו לבא

 מלך אימת עליו חלה צניעות במקיס שכשהוא בבקעא בבקת׳. דמצלי נכנע:
צניעות: מקום אינו ובקעה נשבר ולבי

ע״א קכ״ט רף חיי זוהר*

 )תחלים פתח ;הודה רבי בבל. אברהם את ברך .ויי בימים בא זקן ואברהם
 אתמה קרא דאי הצריף ישכון ותקרב תבחר אשמ

;ואיהו הוא כריך קדשא קמי אתכשרן דאורחוי נש בר הוא זכאה אבל;*

 לגביה אתקריב אברהם חזי לגביהדתא ליה לקרבא ביה אתרש
 חדא ביומא אברהם אתקריב ולא בהאי. יומוי כל הוה חייליה ותיאובתיה

 לדרגא מדרגא יומוי בבל י/ה קריבו עובדוהי אלא חרא בזמנא או

 דכתיב חך כדקא בךךגץ(עלאץ ועאל סיב הוה בךךגו)כד דאסתלק עד
ידיען יומין באינון עלאין יומין באינון ממים בא וכדין /קן לאברהם

 ברכאן כל בפקין דמתמן בכל. אברהם את ברך _ריי דמהימנותא. ברזא
 ביומא חדא בשעתא דהא דתשובה מאריהון איגון זכאץ טיבו. וכל



ראשון ליום ישרה חייי
 הכי הוה דלא מה הוא בריף־ קד^א לגבי קריבין רזדא בריגעא חדא

 שגץ. בכמה הוא בריף קךשא יגביה דאתקריבו גמורים לצדיקים אפילו
 ךאתמ". במה תיב דדוה עד עילאץ יומין באינון עאל' לא אברהם

 מאריה אבל בימים. בא *זקן' דוד והמלך א׳ )מלכים ךכתיב7 ךוד7וכן
 , אמד יוסי רבי הוא. בריף בקדשא ביה ואתדבק עאל כיד דה^ובה

 ^׳1^׳ י* צדיקים עלטא בההוא ביה כךימי דתש־בה דמריהון אהד תמנן
 *4־ '־ ואינון מבלהו' יתיר למלכא קריבין דאינץ בגין ביה לקךמא ךשו לון לית

 הזי תא למלכא. לאת^ךבא ובחילא _יתיר דלבא ברעותא עטיהו משבי
 ובבלהו ^למא בההוא הוא בריף ליה^לקדשא מתוקנין אתרץ במה

 כתיב ליה חזי כדקא דרגיה לבום וחד חד כל לצדיקים ממותמלון
קריב הוא בריף חצריףךקדשא ^תקרבךשבון תבחר אשרי ם״ה(:)תהלים

 א ק א</^תאהדלא מתתא''לעילא י גשמתין אינק ךם*קץ לגביה לון
 ומאן לבי ודרגין אתדיין אלין הצריף .ישכון להו דאתתקגן באחסגתיהון

 האלה העימדים בין מהלכים לף ונתתי ג׳( )זכייה אמר דאתי איניון״כמה
 שליחן אינון דא 'לדרגא מבאן ומאן עלאץ קדישץ בין ך'ךגא הוא והאי

 ךמאליהון ביעותא תדיר שליחותא ועבדין מלאכין כאיגון עלמא דמארי
 מאן בלונאידא אסתאבו בקדושא/ולא תדיר אתקךשו 7דאליין בנץ

 נשמתיה נפק וכד מסאב רוח עליה משיך איהו עלמא בהאי דאסתאב
 דעלמא מזיקין אינון ואלין מסאבץ אינוין בין ומדוריה ליה מסאבץ מנןה
 ואתמשך מדוריה הוא הכי עלמא בהאי גרמיה גש בר דאתמשיך במה

 חזי תא לגהינם ליה ואעלין ליה מסאבין מסאבי רוחי ואינון עלמא בההוא
 בההוא מדוריה אסתאב ךלא *עלמא בהאי גרמיה 'ונמיר דאתקדש מאן

'בחצר קןימי ן וא? תדיר שלייחותא ועבדץ עלאץ הדישין אינון בין עלמא

:המשכן חצר את אמר דאת כמה

להק יוסף פסיקה הלבה

ש״ה התורה יסודי ה׳ הר״ט

 השם קדוש _על מץוין ,י^ראל גית ?ל *
 ונקדשתי כב( סיקיא שנאמר הגדול

 'לחללו £לא' ומזהרין .ישראל ^ני $תוף
 'קדשי. שם את תחללו ולא י (0)״ שנאמר

 .ישראל את '.ויאגס ליי ?^מוד כיצר
 האמורות מצות מיל" אחת על י •לעבור
 שנאמר !הרג ןאל געבור הךגנו;_י או בתורה
 הא:'ם אותם יעשה אשר •)ייקי״י"( ןמץות

 מת ואם בהם שימות ולא בהם וחי וחייהם

משש'־

טיסר
ל אי דףהרוקח

 יביים .בספרי אמרו אותו לאהבה ה׳ הזהירנו
 עשה אלהיף ה׳ את ואהבת י׳(

 ^פול ישקרו מאהבה שהעושה מאך.בה
 כאברהם הבריות על אהיהו ואהבת וקקפל
 יאשר הנתיש ואת ייב( )ניאשייז שנאמר אביך
 תחת והכניסן שערן וגו׳ קחרן עשו

 מצר יצריך 'בשני לבבך בבל השכינה
 לבך של*א/הא לבבך בבל רע וביצר טוב

נפשך ובכל הוא ברוך' הקדוש על חלוק
אפית



ראשו; ליום שרה היי
במה כ :בנפשו מתחייב זה הרי עבר ולא

 מעבודה חוץ מצות בשאר אמורים דברים
 אבל ם דמ והפיכות עריות וגלוי זרה

 על עבור לו יאמר אם אלו שלש'עיירות
 : .יעבור י .יאל "יהרג ההרג או מהן אחת

 מתירן 'מהגוי בזמן אמורים ךברים במה י
 ביתו לו לבנות שאנסו בנון להגאת.עצמו

עזאי בן שמעון נפשף. את נוטל אפילו
 את לאהקה הנפש. מצוי עד זמהבהו אומר

 תורה לומד הריני תאמר שמא אלהיכם ה׳
 רבי שאקרא בשביל עשיר שאהא בשביל

 בשביל הבא לעולם שכר שאקבל ל ,בשב
 יעדם שאאריך בשביל בישיבה שאשב
 לא שתעשו מה כל לאהבה לומר תלמוד
 צדוק בן אלעזר רבי מאהבה. אלא תעשו
 בהם ודבר פועלם לשם דברים _עשה אומר
עטרה'להתגדל תעשם יואל שנדם לשם

בהם:

 אשה אנם או תבשילו לו לבשל או בשבת
 נתפון אם אבל בזה וביוצא לבועלה
 בינו דדה אם בלבדי המצות צל להעבירו

 עבור2מןשךאל עשירה ישם ואין עצמו לבין
בעשרה להעבירו אנסו ואם !הרגי ואל

 מעות משאר מצוה על אלא להעבירו נתכון לא ואפילו :עבור ואל :הרג כישראל
 ז(מל שיעמוד והוא הגזרה בשעת אבל הגירה בשעת שלא האלו הדברים וכל י :בלבד
 :הרג המץות מן מצוה או לבטל'דתם .ישראל על גזרה ויגזור נבוכךנצאר.וחבךיו2 רשע
גו.ם: לבין בינו נאנס ין5 עשרה בתוף נאנס בין מצות משאר אחת' על אפילו .יעבור ואל

תורה שני יום שרה חיי
 תוספות. בו להשאיר ב״ן ר?ם ?"ד דמילוי ד כנגד שהם אלו פסוקים ארבעה בקריאת יכוין

ז שעברה ”• משבת הרוח

 וכ!ם: :לבני־־חת לעם־הארץ רשתחו אברהם רקם ז

 לאטר אתם וידבר ח :חתאה לבני דארעא לעמא וסגיד אברהם
 שמעוני טלפר את־מתי לקבר את־נפשכם אם־יש

 א-ת אס לטימר עט־ון ומליל :בן־צחר בעפרון ופגער־־לי
 עפרון מן לי ובעו מני .קבילו קדםיזמן. מיתי י_ת למקבר בנפ^כון רעוא

 אשר־לו המכפלה את־טערת רתן־לי ':'טרח1ברצ

 בתוככם יד יתנגה מלא בכסף שדהו בקצה אשר
חקליה. דיבסטר ליה די כפלתא מערת לי.ית ויתן לאחזת״קבר:

בכספא
רש״י

 ב בי תפגעי אל א( )רות כמו בקשה לשק לי. ופגעו :רצונכם גפשבם. )ח(
 בכסף :נג( )עירובין בזוגות שכפולה ד״א גביו על ועליה בית המכפלה. )מ(

מלא



קלג שני ליום שרה היי

 י וע~ל^) ' :קבורא לאחסנת בתיכון לי ;תנינה שלים בכספא
 באזני את־אברהם החתי י עפרון ויען במ־חת בתוך

 ב:י ?ל ;תב ועפרון :יאמר שער־עית באי לכל בני־חת

תרע? עלי לכל חתאה בגי .קדם אברהם _ית חתאה עפרון ואהב חתאה

:למימר _קךתה

רש״י
 ועפרון )י( :מלא בכסף כא( )דה״א לארונה אמר דוד וכן שוויה כל אשלס מלא.
 אברהס־ של חשיבתו מפני עליהס שוטר מניהו היום אוחו חסר כתיב ישב.
 ובאי ממלאכתן בטלו שכולן עירו. שער באי לכל : לגדולה עלה לו צריך שהיה

לשרה: חסד לגמול

,א א* מלכים נביאים

: : — ••>*/׳ ־ ^77 : ״ ;•< 1 : '7 ז׳• <• 77 : : 1־• ויעזרו הכהן אביתר ועם בן״צרויה יואב עם דבריו ויהיו א
 ועם צררה בר יואב עם בעצה פתגמוהי והוו :אדניה אחרי

 בך ובמהו הכהן וצדוק ב :אדוניה בתר וסעדין בהנא אביתר
 היו ל^ לדוד אשר ורנבורים ורעי ושמעי הנביא ונתן יהוידע

 ורעי ושמעי נביא ונתן ןהרדע בר ובניהו כהנא וצדוק :עסייאדניהו

 ובקר צ^ן אדניהו ויזבח ג :אדוניהן בעצת הוו לא לדוד ך ונבריא
 את-־כל- ויקרא רגל עין אער״אצל הזחלת אבן עם ומריא
 אדוניהו ונכים :המלך עבדי יהודה ולכל״אנעי המלך בנן אחיו

 בל י_ת חמץ קצרא* עץ בסטר דיא סכותא אבן עם ופטימץ ותורץ עאן

 הנביא 9־נתן“ואת י עבדימלבא: יהודה גברי ולכל מלבא בני אחוהי
נתן/ביא דת :קרא ל^ אחיו ואת־שלמה ואת־הנבורים ובמהו

:זמץ לא אחורי שלמה דת גבריא דת ובניהו

רש״י

 :ימליך ששלמה לדוד שנבא הנביא. ונתן )כ( :עצתו דבריו. ויהיו )א(
 מנסיס הבחירים שהיו הזוחלת. אכן :אצל עם. :פטס של שיר ומריא. )ג(

:והזמין ויקרא. :כיבס של מעין רוגל. עין :ממקומה להזיזה כחס את
על



של ליום שרה חיי
ד משלי כתובים

 ניסרינץ סעינך גיזלן לא :לבבך בתוך ^מךם טעעיף אל״יליזו א

 ולכל״בעורומרפא: למצאיהס הס בי־חךם ב :דלבך בגרה
 מבל" ג • מאפי בישריה לכולא להון דמשכח למאן אינרן ךח;י מטיל

 לבך נטר זהורא מכל :דדים תוצאות מטנו כי לבך נצר משמר
 ולדת פה ענןשות מטך הסך ד :דחיי מפקינא הוא דמיניה מטול

 דשפרתא ועאתא ךפומא עקומא מ״נך אעבר ממך*: הרחק שפתים

:מ*נך ארחיק

רש״י
 :להשמר התורה שהזהירה מה מכל משמר. מכל )ג( : יעקמו אל יליזר. אל )א(

 דבר תעש׳ לא פה. עקשרת ממך הסר )ד( : מהקלה אך ממנו. כי
: שפתים עקימות שפתים. ולזות :עליך פיהם ויעמקו הבריות בו שילעיגו

ה׳ פרק שנת משנה

 ונאקה באפסי. הגמל יוצא יוצאה. אינה ובמה יוצאה. בהמה במה
 רצאץ השיר בעלי וכל בשיר. 'וסוס בפרוממא. ולובדקים בחטם.

 יוצא בחמור במקומן: \מ;בלין ^גליהן
יוצאות רהילות יוצאץילבובץ. זכךים* לו. קשורה שהיא 'בזמן במקרעת

שחוזות
נרטנותי

 דמגטרא ומידי בשבת בהמתי שביתת על מצויה שאדם לפי יוצאה. נהמה נסה א ה פרק
 שקישריס הבל אפשר. :כמשאזי מנסראביההוי דלא ומידי הויכמשאוי לא הבהמה ביה

 נחיטם : יתירתא נשירותא שצריכה דוקא לבנה בנאקה לה מיקי בש״ס והנאקה. :הבהמה סי על
 המור לונרדקי׳. :בתוכו אות׳ ומכניפין הנאקה חיטס וניקבין ברזל של טבעת כמין לוקחים

 כפ־יטגיא : בישיב הנמצאים המורים משאר יותר שמירה וצריכין וחזקים קשי© והס לוד ממדינת ׳הבא
 ומישכין חבל בטבעת ומכניסים בו קבועה ושבעת ציאר׳ סביב אצעד׳ כמין נשיר. : ברזל של רסן

 על כרוך כשיר. יוצאים : קטנות וחיות צידיס של כלביס כנין השיר. נעלי וכל : הבהמה
עליהן. ומזיז : שבשיר בחבל הבהמה מושך רצה ואס בשיר. ונטשכין : בשיר הקבוע החבל ציארן

במים הבהמה חכניסין במקיסן. :יטובלין במת נטמאו אס הבהמה בצואר שהן כמו במקומן
השיר טומאה מקבלין אין לבהמה המייחדים הכליס שכל לן דקיימא גב על ואף השיר ילהשביל
העשוי ככלי הבהמה את בו שינהיג לאדם ונעשה הואיל טבילה וצריך שימאה מקבל בו וכיוצא

 כדי כולי היים כל החמור טל אותו ומניחי׳ קטן אוכף כמין כמרדעת. ב :דמי אדם לתשמיש
 כדאמרי לחממו לו צריך שהחמור דעתי' דגלי שבח מערב לו. קשורה שהיא כזמן : שיתחמם

 בשבת החמיר טל מרדעת לקשור אכל היא משאוי ולאו ליה קריר תמוז בתקיפת אפי׳ חמרא אינשי
 בבעלי משתמש ונמצא הבהמי בצדי עצמי סימך כן אם אלא לו לקישר׳ אפשר שאי לפי אסיר
 על יעלו שלא זכרות כנגד להם שקישריס בעיר לנובין. :נו לצאת אסור וקשרו עבר ואם חיים

 כגולות. : זכרים טליהס שיעלי כדי למעל׳ קשירה שלהן אליה שאוחזים שחוזות. : הנקיבות



קלד שני ליום שרה חיי
 בכין♦ איסר לסי רבי צרורות, יוצאות העזים וכבונות. כבולות שחוזות.

 ליבש. צרורות יוצאות עדם אומר .יהודה רבי הבבונות. הרחלים מן חוץ
 עקוד לא במטוטלת. גמל הוא לא יוצאה. איגה ובמה ג :לחלב לא אבל

 *אבל המשוך. י בזה זה גמלים .יקשור הבהמות,רא כל שאר ולארגולןכן
 *יוצא חמור אץ ד :.יכרוך שלא ובלבד המשוך. ידו7לתוך חבלים ככנים

 ולא פקוק. שהוא פי על אף בזוג ולא לה קשורה שאינה בזמן* במרדעת
 בהוטין. יוצאים התרנגולים יואץ שברגלו. ברצועה ולא שבצוארה בבלם

 האליה שתחת בעגלה יוצאץ* הזכרים* י ואץ שברגליהם. ברצועות 7ולא

 פקה ולא בגימון. יוצא רעגל ואץ .,יוצאות'*חנונות הרחלים *ואין שלחן.
עזרי-ה בן אלעזר רבי של פרתו שבין_קרניה. ביצועה ולא הקופח בעור

: חכמים בךצון שביןקךניה^לא ברצועה יוצאה היתה

ברטגורא
 שקישרים כבוניה. :זכרים עליהם יעלו שלא כדי ברגליהן אותה יקישריס שלהן אליה שכיבליס

 ליבש פעמים צרורות דדיהן צרורות. : יטנף שלא צמרן לשמור שנולדים ביום הכבשים סביב בגד
 ויפשד לארץ החלב ישפשף שלא בדדיהן כיס להם קישרין ופעמים בחוזק אותם שמהדקין החלב
 והוי יטנף שלא צמרן שמירת שהוא הכביגות. מן חוץ :הוא דמשאוי בכולן, אוסר יום׳ רבי
 ליבש מיהו הוא משאוי דלאו כת״ק לי׳ סבירא יהודה רבי ליבש. צרורות יוצאות תנשיש; להו

 דלמא חייש־נן אסור שפיר דלאמהדק לחלב אבל לאתייי ואתו נפיל דלמא ליכ׳למיגזר דמהדקשסיר
 :לד״א או לסימן בזנבי קשורה מטלית של חתיכה מטוטלת. ג :נח"ק והלכה לאתייי ואתי נפיל

 וקישרין זרועו על ידו שכיפפים רגיל. : יברחו שלא בכבלים הרגלים טם ידיהם שקישרים עקור,
 :למוכרן בשוק כמוליכן יראה שלא הילכין וכולן אחד וימשיך. בזה זה גמלים קשור לא

 ידו מתחת ויוצאין תלויין החבלים ראשי יהיו שלא והוא ירו. לתוך חבלים היא מכנים אבל
 לאו יכרוך. שלא ובלבד :בידו תלויין חבלים שנושא כמו יראה שלא כדי יותר או שפח לארץ
 וקצתם פשתן של קצתם בידו חבלים המכניס וה״ק כלאים לפנין אלא השתא מיירי קא שכת לענין

 בזוג. ד ואסיר: באחיזתן מתחממת וידו כלאים הוו להו כריך דכי בזי זו יכרוך לא צמר של
 דהשחא במונין פקיק. שהוא אע׳׳פ בהליכת׳: קול שתשמיע הכהמ׳ בצואר שתולין פעמין כמין
 כשיש שנצוארו. סולם : בשיק למכרו כמוליכו שנראה מפני קיל להשמיע מקשקש ו5ש הענכל אין

 ולא : חבורתו לחכך ראשו יחזיר שלא כדי וערב שתי כמין עצים נציארו נותנים מכה לו
 עבה רציעה של טבעת כמין לה עישין בהליכתה בזו זו רגליה שמכה בהמה שברגלו. ברצועה

 בתרנגולת יתחלפו שלא לשימנין להן שע׳שיס בחיפין. :בזו זו מנקבי׳ שרגליה במקיס אות׳ וקיברין
 : הכלים את וישכרו ידלגי שלא קצרה ברצועה יחד רגליהן שני שקישרין ברצועות, ולא :אחרות

 גדולה שאלייתן הכבשים של האליה תחת קישרין קטנה עגלה כמין האליה. שתחת בעלה
 ומניחין ממני קיסם מביאין יוחנן ששמו יש אחד ען חגיגיות, :ובסלעים באבנים תלקה שלא כדי
 שמננחין שמתוך כן לעשות צריכים אין ולזכריס שבראש׳ התולעים ויפלו :תתעטש כדי בחוטמה לה
 ילמוד שיהא העגל ציאר טל שטתנין גמי של עול כמין כלמון. :מאליהן התילעיס נופלין בזה זה

 נקיה שלא הפרה בדדי עורו וקישרין כמחט חדין שנימיו שרץ הק־פר. בעור ;כשיגדל ראשי ^כיף
 משאיי״הוא: יתירתא נטירותא דכל אסור לשמור בין לטי בין קי־גי' שבין ברצועה ולא : השרצים

* שמו על נקראת בה מיחה שלח ועל שכינתי של אלא היתה שלי לא ראב״ע, של פרתו

ע״ב ג״ר דף שבת הלכה

ליה. הדיא פרה והדא וכד. עזריה בן אלעזד רבי של ,פרתו
והא



שני ליום שרה חיי

 אמררבמךיסר .יהודה רב אמר לה ואמרי רב אמר והא
 מעדריה עזריה בן אלעזר רבי מעשר דרה עגלי אלפי

 היתה שכנתו של אלא היתה שלו לא תנא ושתא. שתא בל
 ורבי חנינא ורבי רב._1שט על נקראת בה מיהר. שלא ומתוך
 זוגא האי כי כל מועד סדר בכליה מתנו חביבא ורב יוחנן

 למחות שאפשר מי כל יונתן רבי ומעיילי יוחנן רבי חלופי
 עירו באנשי ביתו. אנשי על נתפש מיחה ולא ביתו באנשי
 כלו. העולם כל על נתפס העולם בכל עירו. אנשי .על נתפס

 עלמא. כליה על נתפסין גלותא ריש דבי והגי פפא אטרקב
 במשפט ה׳ 6 )ישעיה דכתיב מאי חנינא רבי דאמר הא בי

 חטאו. מה זקנים חטאו שרים אם ושריו. עמו זקני עם ;בא
 יתיב חור׳ ;הודה רב בשרים. מיהו שלא זקנים על אימא אלא

 ולא קמיה צוחה קאז איתתא ההיא אתאי דשמואל קמיה
 אוטם כא( )סשלי מר לה סבר לא ליה אמר בה. משגח הוה
 שיננא ליה אמר ;ענה. ולא .יקרא הוא גם דל מזעקת אזנו

 אב עוקבא מר האןתיב בהמימי ךישךבקריריךישא.דךישך
 לבקר דינו ה׳ אמר כה דוד בית כא( )ירמיה דכתיב דין בית

:וגו• עשק מיד גזול והצילו משפט
רש״י

 יש יוחנן. רבי חלופי :יחד ארבעתן זיגא האי כי כל מועד סדר בכוליה מתנו.
 בבל :שבידו עבירות על נענש נתפס. :יונתן רבי ומעיילי יוחנן רבי מחליפין

 ומקיימין מפניו שיראי׳ למחו' לו שאפשר ונשיא מלך כנין ישראל בכל חעולם.
 מר אבל נטה איני רבך שאני אני בקרירי. רישך :סנהדרין זקנים. : דבריו

 דוד בית דבתיב : בחמין יכוה דין בית ואב ולך לי ראש שהיא עוקבא
:לשפיט שבידו מי אלא ענש לא וגו'.

ע״ב ק״ל דף שרר. חיי זוהר
 עלמא. לההוא טבין כמה להו דאתגניז צדיכ^יא אימן זנאץ חזי תא

 וידעי דמאריהון רזא ך_דעי באימן איגון בבל פגימאה אתר7 ןלית 7

 לאתדכקא



הלה שני יום שרה חיי
 .ראתה רא עץ ם״ד( )ישעיה כתיב אלץ על יומא. בכל בהו לאתדכקא

 אמר דאת כמה לו למחכה י מאי לו. למחכה :עשה זולתך אלוהים
 ךחבטתא למלה דדחקץ איגון ואלין 'בךברים. איוב את חכה ל״ב( >גייכ

 למאריהון *וא;שתמוךען רמלה ברירא למנרע ליה ומחכאן ליה ודייקץ
 דעאלין איגון7 אלץ יומא* בכל בהון מ^תבח דמאריהון איבדן אלין

 'דימתה מאן ולית דלעילא ודעי כל עאלץ י ואלין .קדי^ין עיאץ בין
 אברהם חזי תא * דאתי. ובעלמא דין בעלמא חולקהון זכאה בידיהון

 עובדוהי דאקדים לבתר יאות כדקא במאריה ולאתדבקא למגדע עאל
 עלאץ/;אתביף/מאתךדכ/ברכאן/פ:ןי יומין באיגון וזכה בקדמיתא

 תירא7 אתר 7בכל. מאי בכל. אברהם את ברך ויי הכתיב מתמן
 'בעא לא דאברהס חזי7 תא •א חי .רבי אמר לעלמין. מימוי פסקי הלא

 ־ זרה._( עבודה7 עמץ^עיבדי בשאר ולאתהבקא עלמא. ,בנש לאתעקבא
לגובי־״ה/^^ אינוןסאבץ ;רה עבודה ^בדי* בגין

 עילןרא ;דע חכמת? ידע אביהם הכד בגין' בהון. המתהבקין ולאינון
אומי הא ועל בעלמא. מסאבין רוחי ושט;ן נפקי אתר ושךשא'ומאן

: עטץ משאר לבריה אתתא ייסב דלא לעבדיה

<

 יוסף פסוקה הלכה
ם״ה התורה יסודי ה׳ הרטב״ם

 יהרג ואל .יעבור בו שנאמר מי פל •
 בנפשו מתחלב זה הרי עבר ולא ונהרג

 ונהרג ':עבור ואל :הרג בו שנאמר מי וכל
 ברבים השם את קדש .זה לדי עבר ולא

 עקיבא ורבי ועזריה מישאל חנניה ידניאל
 שאין מלכותי" הרוני הן ואלו וחבריו
 ״ד(ם )""לים נאמר ועליהם מעלתן על מעלה

 כצאן נחשבנו היום י כל הווץנו פי'עליך
 לי אספו' נ׳( )"הלים" נאמר ועליהם טבחה

 מי וכל ג זבח: עלי בריתי חסידייכורתי
 ולא ועבר :עבור ואל :הךג בו שנאמר

 דרה 'ואס 'השם את מחלל זה והרי נהרג
 השם את חלל זה הרי מישראל בעשרה
 קדוש שהיא ע/ה מצות וב^ל ברבים

 שהיא תעשה לא מצות על ועבר השם
 שעבר מפני כן פי על ואף חלול'השם.

 לומר צריף ואץ אותו מלקין אין באונס
 הרג אפילו דין בית אותו ממיתין שאין

 לעויר אלא ו^מיתין ם$ץ ;אונם'שאין
בנותן ש^אמר ?התראה ובעדים ברצונו

מוסר לחק

ע״א ב׳ דף הרוקח ר2םם

 פרק ברכות }מ^בת אמרו מאדך ובכל
 מודד שהוא ומדה מדה בבל הרואה

 אד. ר 'במאד לו מודה תהא לך
 אם'באת מאהבה עשה בברכות :רושלמי

 שונא. אוהב ואין אוהב שאתה דע ל^נא
 ך לחי א ע את ואהבת יו$א מ^כת בשילהי

 שיקרא _על\ךך' מתאהב שמים שם שיהא
 משאו ויהא חכמים תלמ:ךי וישמש יישנה
 הבריות עם בנחת ודבורו באמונה ומתנו

 ש?סר ?י "אשרי אומרים הבריות מה
 למור ען קו;ס בפ׳ נדרים במס;ת תורה.

 ך;י בתנא לבא. 'דיבבוד וסוף מאהבה'
 ושיכר חלקים שני האהבה שכר אקהו
 ה׳ אךחמף טוב בשוחר אחדי. חלק היךאה

 תדשא במדיש לבריותך. אאהבך חזקי
 האהבה פ?גד ?איר בן פנחס ךבי בברץתא

 ברוך ליהקרוש עובךים צדי.קים היא איזו
 ?ז.פ;י למלכותו דקר כבוד לו ונותנים הוא

י : לבל קודם שןהא
מזרעו



שני ליום שרה חיי
 ראאנוס ההוא ^מדו השמועה מפי ההוא ;איש מני את אני ־'(ונתתי ?טולףסיקי* מזרען

 אותה העובד הבל מן המורה ׳^היא זרה עבודה אם ומה טוט^ה. ולא שוגג וליא
 מךת לשאר וחוטר .קל דין בית מיתת לומר צריף ואין ;רת יבזחי אינו באונס

 אב אבל ד^ר• תעשה לא ולנערה ״( )דניים אומר הוא ובעדיות בתורה. ^אמורות
 שב קבלב הוא הנה עושה ואינו הרשע' הטלף י.ד מתחת ולברוח נפשו למלט יכ?ל

 ויורד הבא העולם מן נטרך והוא במזיד זרה עבודה עונד נקרא והוא על״ק־או.
,ניהנם. של התחתונה למדרגה

/ תורה שלישי יום שרה חיי
 בו להשאיר ב״ן דשם ראש־נח רה דבוילוי ה כנגד שהם אלו פשוקים חמשה בקריאת יכוין

:שעברה ששבת *•* נפש תוספת

 אשר־ והמער־ה לך נתתי השדה שמעני לא־אדני יא
 מתך: קצר לך נתחיה בני־עמי לעיני נתחיה לך בו
 לעיני יהביתה לך בה די ומערתא לך \הבית חקלא מני .קביל ךבוגי לא

 לפני אברה□ ויעתחו יב : מיחך קבד לך עטי\הביוזה בני
 אל" ויחבל יג ♦ דארעא עטא קדםז אברדם וםג*ד :עם־הארץ

 לו אם־־אתה אך לאמר עם־־הארץ באזני ע^י״ון
 ואקברהיאת־ ממני קח השדה כסף נתתי י שמעני

 אם ברם לטיטר ךארעא עטא עפרון.נןדם עם ומליל . שטה מתי
 ית וא^בר מני סב חקלא _דט• כספא אתן מגי .קבל טיבו לי עבד את

 ואתיב לו: לאמו־ עפרוןואת־־אברהם ויען יי :תטן מיתי
ארבע ארץ ?צמעגי אדני טר .לה רמימר אברהם ת2 עפרון

סאות
רש״י

 נ לך שנתתיה כמו היא הרי לך. נתתי : בדמים אותה תקנה לא אדני. לא )יא(
 אני בחנם וליקח לך לשמוע לי אומר אתה שמעני. לו אתה אם אך )יג(

 בלעז דוני״ש נתתי. : ותשמעגי הלואי שמעני לי אתה אס אך בכך אפשי אי
 שני בין ובינך. ביני )טו( :נבר לך נתתי והלואי אללי הוא מונן )געבען(
 מתך ואת )ב״ר( המכר את הנח אלא לכלום חשובה היא מה כמונו אוהבים

: קבור



 קלו שלישי ליום שרה חיי
 ואת־־מתןד מה־־חוא ובינך ביני שקל־כסף ׳מאת

 בינא דכסף סלעין מאה ארבע ערא ארעא מני ךבוני_קבל •י קבר
:קבר מיתך היא/:ת מה ובינך

א׳ א׳ מלכים נביאים
שמעת הלוא לאמר אם־־שלמה אל־בת־שבע נתן האמה א

 ;דע: לא י תך ואדנינו בך־־חגית אדדהו מלך כי
 אדוגיהו מלך ארי שמעת הלא למימר ךשלמה אמית שבע לבת נתן ואמר

 ומלטי עצה לכיאיעצךנא ועתה ב י^" לא דת ורבוננא חגית בר
 מלכא כען נך אמלב איתא ומון :שלמדן בנד ואת־נפש אתתפ^ך

 ד׳״׳לך”אל 1 ,,יבא לכי ג שלמה: בריך נפש ו.ית נפשך ית ושיזיי

 לאמתך נשבעת המלך אדני 'הלא־אתה* אליו ואמרת דוד
 ומתע על־כסאי ישב והוא אחלי ימלך בנך' בי־שלמה לאמר

 את הלא ליה דודותימרין מלבא לות ותעלין איזילי טלךאדניהו:
 והוא בתרי .ימלוך ך ברי שלמה ארי למימר לאמתך קימתא מלבא ביוני ך

 מדברת י>ודך הנה ד :אדוניהן מ_לך ומהרין מלכותי כורסי ;תיב_על
 את־־ךבךיך: ומלאתי אחריך אבוא ואני עם־המלך שם
 :ת ואקךם בתרך איעול אזואנ מלבא .קדם תמן ללא:טמ את ךי עד והא

 154 הלדרהוהטלך אל־המלך בת־שבע ותב^ ה פ״גמלבי:
 שבע ועלתיבת :את־המלך משרת השונמית ואבישג מ^ד

 שוגם דמן ואבישג לחדא סיב ומלבא מ^כבא בית לאידרון מלבא ל^קדם
:מלבא .קדם משמשא

רש״י

1 המלך מות אחרי למליך שלמה בנך שירצה המחלוקת מן .נפשך את ומלטי )ב(
שם: שהמלך החדר תוך .החדרה )ה(

עיניך



שלישי ליום שרה חיי
ד משלי כתובים

 בתריצותא עינך : נגרף ;ישית 'ועפעפיך עיטו לנכח עיניך *

 “וכל תלך מעגל פלם ב :לקוברך גתרצון ותמלוך נאורן
 :מתקנן אורחתך וכלהון בחמי משבילי רגלך אעבך ♦ .יכנו דרכיך

 נא לימי תסטי 'לא מרע: .רגלך השר ושמ^ול ימין אל־תט ג

 הקשיבה לחכמתי בני ד :בישתא מן ריגלך אעבר זלשמאלא
 לשמר ה ♦אדגך לביזניצלי צית לחכמתי ברי :אזנך הט לתבונתי

 שבותך ודעתא בתרעיתא דתזהר :.ינצרו שפתיך ודעת ת1מזמ
ני?טלן:

י רש׳

 רגליך מעגל פלס )ב( : היושר ואל האמת אל ישתגלו יביטו. לגובח )א(
 גל ואז הפסדה כנגד עברה ושגל שגרה כנגד מציה הפשר דרכיך סקיל

: תורה של ודעת )ה( :יכונו דרכיך

הי פיק יבמית משנה
 בעירה ולא מאמר. אחר מאמר .ולא ,גט. אחר "גט אץ אומר גמליאל רבן

אחר לס,גט אומרים .אחרחלתיה*..וחכמים חליצה .ולא בעילה. אחר

 :כלום חליצה אחר ולא בעילה. אחר לא אכל מאמר. _אחר מאמר ו.יש גט.
 עשה חליצה. הימנו צריכה גט לה ונתן ביבמתו. מאמר עשה ביצר ב

 תן ג? :במצותה זו הרי ובעל. מאמר עשה הימנו*גט. צריכה וחלץ. מאמר
 וחליצה גט צריכה ובעל. גט נתן .וחליצה. גט צריכה מאמר {עשה גט

ובעל. גט נתן מאמר. ועשה חלץ בלום. חליצה אחר אין וחלץ. גט נתן*

או
ברטנורא

 נס ונתן וחזר לראשונה נס ונתן אחד מאח אחד ליבם יבמות שתי גט. אחי גט אין איטר ר״ג א ה פ־ק
 שתיהן זיקת פקעה לראשינה נס יהיב דמני כנרישתו למהזי עליו השני׳ קרובזח נאסרו לא לשניה

 ליבמה לא האחים שאר ולא היא לא ייבם לא ושוב יבנה בלא עלה למיקס ביבמה מהני דגט מעליו
 לאשה גס כנותן והוי כלום במעשיו אק לשניה שני נס ויהיב הדר ני הלכך לצרתה ולא הגס שקבלה
 בקרוביתיה: ומיתר כלום אינו האחרון גס וזה גס זה ונתן אחת ליבמה יבמין ב׳ וכן דעלמא נכרית
 האחרון יבמות ושתי אחד ביבם בין אחת ליבמה יבמין שני בין מאפר. אחד מאמר ולא
 זיקתה דחה לא דקמא גט. אחר גט יש : בקרוביתיה ומותר גנז ממני צריכה ואינה כלים אינו

 ואסיר גרושתו למהזי לשניה שני גש ואהני זיקא פלגא איכא אכתי הילכך חליצה בעי׳ דהא •לגמרי

 ואיבמה א׳ ואעס נפשיה באגפי מלתא אלא קאי אפלונת׳ לאו כיצר. ב : הלכה וכן בקרובתיה
 לא לכנים רצה ואס חליצה. הימני צריכה :אחת ויבמה אחד יבם דין כיצד וה״ק קאי ,-אח



קלז שלישי לרם שרה חיי
 אחד כרום. הריצה אחר אין וחלץ. גט נתן מאמת ועשה ^ב_על

 עשה כיצד י :אחד ריבם ןבמות ,שתי ואחד אחת ריב□ אחת ןבמה
 בזר. וגט בזו והריצה.'מאטד שני׳גיטץ צריכות בזו.”ומאמר בזו מאמר

 צה גיטין_רח; שגי צריכות זו. את ובעל בזו מאמר וחליצה. גט צייכה
 היכגו צריכות רזו וגט .לזו גט צריכה'גט. הראשונה רזו וחרץ בזו מאמר

 רזו. ומאמר 'רזו* גט .וחלצה גט יזו/צריכה את ובער גט/רזו הדיצה.'
 חרץ :ה כרום חריצה אחר אין וחלץ/זו רזו גט והריצה. גט צריכה

 בער או ובער בער או ובער. גט מאמת'נתן ועשה חרץ .או וחרץ
 אחד ;בם בין כלום. חר;צה אחר /וחרץ./ץ גט נתן* מאמת ועשה

 .נתן מאמר. ועשה חרץ ו :אחת היבמה יבמץ שגי בין .יבמות. רשתי
 וזדיצה אחר אין וחרץ. גט ונתן מאמר. ועשה בער או ובער. גט

'שהיא בזמן בסוף.'/הבעירה בין באמצע. יבין בתחרה. בין י כרום.

נתחלה
ברטגירא

 לזיקא אפקפתא דהליצה גט. הימנו צריכה : יבנה בלא פליה קיימא נגרושין להתחיל דניין יכניס
 מאמר בה ועשה. גט נתן ג :קדושין מפקעת לא דחליצ׳ דילי' קדושי׳ לאפקיעי בעי וגט

 גט צריכה הילכך דגט שיירא קני ומאמר קצח ושויר קצת דחי דגט וחליצה. גט צריכה
 יבנה בלא עליה קיימא גט שנת! שמשעה לקיימה אסיר >בעל. נט נתן :לזיקתו וחליצה למאמרי
 דאמר היא ר״פ מתניתין הא כלום, חליצה לאחר אין :לזיקתו וחליצה לביאתו גט וצריכה

 כלום חליצה אחר יש שאומרים כחכמים הלכה אלא הלכה ואינה לאוין בחייבי תופסין קדושין אין
 יבמות שתי ואחת אחד ליבם אחת יבמה אחת גט: הימנו צריכה חליצה אחר קדשה ואס

 שבתחילה ביאה אחר ואין כלום ראשין מאמר אחר או ראשין גט אחר שיש הן שיין אהד. ליבם
 מאמר אחר מאמר דיש כרבנן יבמית לשתי גיטין. שני צריבות ך" :כלום חליצה אחר ואין כלום

 הראשיג׳ את אחרונה של גט פסל לזו. וגט לזו מאמר :צרחה ופוטרת מהן לאחת וחליצה.
 שני צריכות לזו ובעל לזו מאטד : לזיקתו וחליצה למאמרו גט וצריכה יבנה בלא ליה דקס

 לזו ובעל לזו גט : צרתה ופוטרת מהן לאחת וחליצה. לביאתו: גט וזו למאמרו גט זו ניטין.
 לא לחודיה ובגט ראשון גט משוס יכנה בלא עליה דקס לקיימה ואסיר וחליצה. גט צריכית

 או לה מקדש הדר ואי כלום. חליצה לאח" אין : היא פסולה דביאה ביאה בעלת נפקא
 חלץ *־ה הלכה ואינה לאוין בחייבי תופסין קדושין אין דאמר כר״ע קדושין בה תפסו לא לצרתה
 כלום לאו בתרייתא וחליצה יבמין זיקת שוס ראשונה חליצת אחר שאין שניה בקרובות מותר וחלץ.

 או יו של החליצה אחר לזו גט נתן וכן לזו ומאמר לזו חלץ וכן פסילת אינה לכהונה אפילו היא
 : כלום האחיין מעשה אין זו של החליצה אחר לזו בעל אס או זו של החליצה אחר לזי בעל אס
נתן או בשניה מאמר, ועשה : תהילה בעל. או לשניה: ובעל וחזר תחילה בעל. )אם( אי

: השניה בקרובות ומותר השיב לא אחרון ומעשה כליס ביאה אחר אין לשניה הלץ או לשניה גט
חלץ ו :כלים ביאה אחר אין למימר צריך ואסיפא קאי ארישא כלום. חליצה אחר אין

 הכא תנא הדר לעיל דתניא ואע״ג קאי אחת ויבמה אחד איבס ובעל. גט נתן מאמר ועשה
 אחריה אין בסוף בין באמצע בין בתחילה בין דהליצה לחליצה ביאה בין לאפליגי דבעי סיפא משוס
 בהחלה בין : ורבנן נחמיה דרבי פלוגתא נמי ולאשמעי׳ נתחיל' שהיא בזמן דוק׳ והביאה כלים
 מהני לא הגט בבעלת או מאמר בה ועשה וחזר ליו וחלץ לזו גט כגין באמצע בין

 וחליצה כלום. אחריה אין :חלץ וגט המאמר אחר בסוף. : למאמרו גט בעינן ולא המאמר
ואפ״ג נינהו גמורים גירישין דחליצה משום גט בעיא לא מאמר ועביד הדר -ואי היא גמורה

דהיי

ח י



של^שיי ליום שרה היי
 רבי כלום. אחריה יש ובסייף באמצע בלום. אחריך, אין בתחלה
 באמצע בין בהחלה בין חליצה. ואחת בעילה אחת אומר גחמיה

:בלום אחריה אין /פוף. בין

בדטגודא
 אסיר בשלישית מאמר ועשה וחזר : לזו ובעל לזו גע כגון באמצע. הביאה : פסילה חליצה דהוי

 יבמין זיקת זו ביאה אחר יש האחת על ובא וחזר לזו ומאתר לזו גט בסיף. : בקרובותיה
 יא^ חליצה בלא בגט ונפקא כלום. אחריה אין : בגט לה סגי ולא חליצה בעי לה מפיק וכי

: כלוס כמעשיו אין ביאה אחר לאידך וקידש הדר

ע״ב ם׳ דף יבמות גמרא

 שלש מבת פחותה גיורת אומר יוחאי בן שמעון תניא.רבי
וכל לא( )נטדנר שנאמר לכהונה כשרה אחד ויום שנים

 פנחס ודדי רכם החיו זכר מעכב ידעו לא. אשר בנשים הטף
 ויום שנים שלש בת הכי אי ולשפחות לעבדים עמהם.ויבנן

 אשה כל )שם( כתיב רמי הונא דך־ב הונא כדרב נמי אחד
 מכלל ךעת_קךמו1י אינה הא הרוגו. זכר למשכב איש יודעת
 הטף וכל )שם( וכתיב קךמו יךער לא בין יתעו פין ז־הטף
 הרוגו ידעו הא לכם החיו זכר משכב ;דעו לא אשר בנשים

 וכל הכי נמי תניא מדבר. הכתוב להבעל ברארה אומר הוי
 אומר אתה מדבר. הכתוב להבעל בראויה איש יודעת אשה

וכל אומר כשהוא ממש נבעלה אלא אינו או להבעל בראויה
הטף

רש״י
 נט? שנים שלש בת אפי׳ א״ה :כזונה לה מחזיקים לא לכהונה. כשירה

 ליה קפיד דקא הוא אנבעלת קרא דהא נבעל׳ תהא שלא ובלבד לר״ש לתכשר
 שלש דבת אמרת מצית לא הרג'. כדרב : לכס החיו נבעלת שאיל כל וקאמר

 יודעת קרא וקאמר גדול׳. משמע אשה רמי. הונא דרב :החיו קרא לימא שניט
 הטף וכל וכתיב החיו הכי ול״ש הכי ל״ש דטף מכלל החיו יודעת ושאינה הרוגו

 לאו ידעו לא ואשר דקרא יודעת ע״כ אהדדי קראי מדקשו אומר. הוי : וגו׳
 הכתוב ליבעל בראויה אלא דקרא דיוקא מיתרצ' לא כן דאס קאמר ממש ,יריע

 שלשת בת טף ,אפי משמע והשתא הרוגו לידע ,הראוי אשה דכל מדבר
 בראויס דהא החיו ידעו לא בין ידעו בין טף הא לידוק ולא לידע דראויה

קאמת. שלש' מבת פחותה ,רחמג דקאמר לכס החיו אלמא קרא משהעי קא
בראויה



 קלח שלישי ליום שרה חיי
 ברארה אומר הוי זכר מעוכב ידעו לא איטר בנשים הטף

 אמר ביזנא בר הונא ריב אמר מנא_יךעי מדבר הכתוב להבעל
 מוריקות שפניה כל הציץ לפני העבירום חסידא שמעון רבי

 בידוע מוריקות פניה שאין וכל להבעל ראויה שהיא בידוע
 הדיוקן לעבירה סימן נחמן רב אמר להבעל. ויארח שאינה
 יבשזמיושבי' רטצאו נא( קופטים אומר אתה ברבר כיוצא
 למשכב איש ידעו לא אשר בתולה נערה מאות ארבע גלעד

 יין שלי הבית יפי על הושיבום כהנא רב אמר מנאק־עי זכר
 לפני י ונעברינהו נודף ריחה אין בתולה נודף ריחה בעולה
 לרצון כתיב להם לרצון נתן דרב בריה כהנא רב אמר הציץ.

 כתיב להם אשי רב אמר נמי במדין' הכי אי לפורענות ולא
 לפורענות. אפילו אלילים ולעובדי לפורענות ולא לרצון להם
 הלכה לוי בן .יהושע רבי אמי אידי בר יעקב רבי אמר

:יוחאי בן שמעון כרבי
רש״י

 לא אשר הטף וכל אומר כשהוא :נבעלה שלא ע״פ אף ליבעל. בראה
 קא ליבעל בראוי הוי הרוגו ידעה שלא ע״פ אף אשה הא החיו. ידעו

 עוברי של מוריקות פניהם הדרוקן. :היה נס מוריקות. כניה : קרא משסעי
 לפי גלעד אנשי כל שנהרגו בגבעה פלגש בימי גלעד. יכש מיושכי : עבירה

 ונתנוס נבעלה שלא כל והחיו אחים כשאר בנימין בשבע להלחם באו שלא
:לנשים בנימין לנותרי׳משבע

ע״ב ק״ל דף חיי זוהר

 בשדרה הארץ על העפר חשוב י״ב( )קהלת ואמר פתח .יצחק רבי
 בריף קדשא ברא כד חזי תא נתנה. אשר האלהים אל תשוב והרוח

 סטרין מארבע גופיה ובנה דמקדשא י עפריה^מאתר נטל לאדם הוא
 דאת כמה דחץ רוחא עליה אתרק לבתר חילא. ליה :הבו דעלמא/כלהו

 דאיהו וידע קם לבתר 'וגומר. חיים נשמת באפיו ויפח )בראשית אמר
 נש בר *כל דא בגוונא עלאה.' חכמה וידע אתרבק וכדין ותתא מעילא

בהאי לאתקדשא”דידעץ איגון ותתא/וכל מעילא כליל איהו דעלמא

?לטא



שליש ם לי שרה חיי
 דבל מאתר .קדישא רוחא עליה משבץ בר אולידו כד יאות. כדקא עלמא

 ךנופא7בנץ הוא ברץ- לקדשא בנץ* אקרון יאלץ מגיהי נפרץ קחשץ

 עלאה מאתר רוחא ליה נטיייהכץ הבי .יאות. כדקא בקדושה אתעביד
 למירב נש בר דזמץ בשעתא חזן תא אתמה והא חזי כדקא .קדישא

 דנופא איהי ךחישבן יוטא יומא ההיא מעלמא ןפק לא עד עובדיי חושבן
 לאייעא תב וניבא מגיה אתפךשא נשמתא לבתר חושבנא ;הבי ונשטתא

 בריף דרדשא * זמ;א עד אוקטוה והא מתמן ךאתנסיב לאתריה תב וכלא
 וההיא ממש ניבא ןההוא נניז/קמיה.* בלא יא מיתי לאח־יא זמץ הוא

 ולחדהא במלקדמץ לעלמא לאתבא הוא7ביי־ קדשא זמץ ממש נשטתא

 יקומק^ורהיא גבלתי מתיף יחיו כ״ס )ישעיה הכתיב הוא ההא עלמא אנפי
אדחהא כפום לאתרה והבת הוא בדיך קךשא כמי ממש^גניזא נשפתא

 דזטץ 'נתנה.\ורז^א אשי האלוהים' אל תשוב והרוח אמי דאת

 ־שיהעלץהי“מ מלא לאךקא איחו זמץ מיתץא היאלאחץא ברץ שא קד
 אורית מל בי )שם( *הכתיב הוא ההא פעפרא כלא ;קימץ מלא ובההיא

 זמץ דבהיי דלע־לא גהורין מאינון ממש אורות *אורות טז מאי מליף
 לעלמץ. פסקץ* הלא חיץ ;ריק דחיי ךאילנא בנץ לעלמא חיץ לאך_קא

 שלמאןאתבסייא*סיהץא.ובנץ בישא חץ:א ההא בגין השתאפסקץ ההא

 ובההיא .יאות כדקא בעלמא שקפץ לא וחיץ מיפוי פבכץ כביכול בך
 בישא.יסתלקמעלסאדעברליהקדשא ווידא ־איהו הך;: תמר ההוא וטנא _

הארץ. מן אעביר רוח^המימ^ת ואת י״ס )זכריה דאתמר כמה הוא בדיך
 לא ונפק דנגיד אתבבייאץנה-א לא ם*הךא ^לזו.יתעברמעלםא

ואור החמה באור 7הלבנה אור .והיה (,ל )ישעית כתיב וכדין טבועוי ;פלקון
וניטך:^* ה^מייב שבעת שבעך>בובאור יהיה ^מה '

לחק יופףפסיקה הלכה
מ״ה התירה יסוד ה׳ תרשכ״ה

 אהה לנו זענו גלם להם שאמת נשים א
 נפטא לא־ ואב אותה ונשטא מכם

 'לרם ימם־ו ולא קלן ־טמא! כלבם את
 לרש אמדו אם יכן מישראל נפשיאחת

 לא־ יאס ינהרננו' מנים אחד לני תנו גרם
 לדם כלם':אל;מםח :הלני כלבם נהרוג

 להם ;רדיד־ ;אם מישראל. אדר נפש
 כלבם את נהר־ג אי ני לנויפל תני ואמרו

כיכרי בן ישבע מיתר מחריבי אם'דרה'
 ע״כד יאת* שמחד׳ לב ו/ישלי 6

מה ואים־ לביידי ילא ק״ראל אל ל*
אני



הלט שלישי יום שרה חיי
 ;ן להן מורץ ואץ ל^ם אותו יקנו

 יהקנו מיתה חייב אינו ואם לנקהלה•
 נ מישראל אחת ?הם .יס^רו ואל ;לן

 ;חו?אים אמרו כף ;אעסין ^אכ^רו "?עען
 .ואמרו למות ו:טת שחלה' ;<י $יץד

 שאפורין פלוני ;דבר שרפואתו הרופאים
 אפורין ;כל ומתר;אץ עוישץ איתורה.
 זרה ס^בודה חוץ ס;נה ;מקום שבתורה

 יאהילו דמים ואיכות ^ריות וגלוי
ואם בהן' ^תרפאין איין ם;נה ;מקום

 עונש דין בית אותו עונשין ונתר$א עקר
:לו הראוי

 ומהר יאן היום אישים ורזרל נבזה אני
 גלל מלא ואני חוללתי ;עון הן בק;ר

 למלף ע;ד להיות ונבראתי נבחרתי איף
 בעוקק 'חושקת כשהנשמה קי הכבוד
 וגיל בה בוער הלב אך.בת רשף ;יראה
 :עלז חלב ושמחת מרבה הקרב שמחת
 וישמחו ;;יו תאיר אדם חכמת גדל כליות

 חכמת אשר האיש כל ?י שמו אוהבי בו
 עשלת חשק בשמחה חושקים בל;ם השם
 לב בבל מצותיו י לעשות בוראם רצון

 הזה העולם ךנאת חו£ב אינו י והאוהב
 ;בניי ולא אשתו בטיולי חושש ואינו

רצון לעשות רק נגרו כאין והכל וקנותיו
 הרימותי שאמר ;אברהם באהבתו עצמו ולמסור שמו ולקדש אחרים ולזכות בוראו

 את מנץזאין ,ואי] זמרי כשהרג עצמו '^;ר' ובפנחס נעל שרוף ועד מחוט אם ךי
 ואקם חרפתם ושומעין נשים פגי רואים ואינם בטלים ד;רים י מדקרים ואין עצ^ן

 בוער מחשבותם עשת וכל לקונם זקרים ומנעימים בוראם עם מחשבותם וכל מ^יבין
ולבאי• בזה אשריהם אהבתו ;אש

תורה רביעי יום שרה חיי
 ג&ש הארת לקנות ב״ן דימם וו דמילוי ו כנגד שהם אלו וסוקים עשה בקריאת יכוין

: הבאה טשבת ז יתירה

 לעפרן אברהם וישקל אל״עפרון אברהם נישמע טז
מאות י ארבע בניי־חת באזני דבר אשר את־הבםח

•• ־< : ־ 6•* •••׳-7: <7 • >7. ד■ 17.7 “
 אברהם ותקל עפרון מן אברהם ו_קבל ♦ לסחר לבל ^5?

 דכפף סלעין מאה ארבע חתאה בני קדם״זךמליל כספא _ית לעפרון

 ן רקם יז שני ♦טדינתא בבל סחורתא( רמתקבל )נ״י סחורא מתקבל
השרה לפלממרא במקפלה^שר אשר עפרון שדה

והמערה
רש״י

 ואפי' הרבה שאמר לפי וי״ו חסר נ( )בכורות לעפרון. אברהם .וי^קל )טז(
 עיבר שנאמר קנטרין שהן גדולים שקלים ממנו שנעל פז( ״מ3) עשה לא מעט

 קכטרין שהן גדולים ששקליהן מקום ויש מקים בכל בשקל שמתקבלים לסיחר
 היתה תקומה עפרון. שדה ריקם )יז( *• בלעז )צענטכער( צנטינאר״ש



רביעי ליום שרה חיי

 אער בשרה אשר וכל־־העץ אשר־־בו והטעיה
 ממרא כןדםי ויי בכפלתא יי עפרון חקל קםזן :שביב ׳גבלו ב^ל

 :סחור סחור תחומי. בכל יי בחקלא יי אילני וכל בה יי ומעיתא הקרא

 שער־ באי בכל בני־חת' לעיני למקנה לאברהם יי

 : .קרתה תרע עלי בכל חתאה בני לעיני לזבינוהי לאברהם ♦ עירו
 ”אל אשתו1 את־־שרה אברהם קבר ואחרי־כן י יט

 חברון הוא ממרא על־־פני המכפלה שדה מערת
 £לחבמע.ת_ אתתי. שרה _ית אברהם .קבר כן ובתר : כנען באר?

 השלה רקםב :דכגען בארעא חברון היא ממרא אפי על כפל^א
 בני־ מאת לאחדדקבר לאברהם' ^ר־בו והמערה

 בני מן קבורא לאחסנת לאברהם בה יי ומעקתא חקלא וקם ם 1 חת

את־ ברך ויהוה בימים בא זהן 'ואברהם א כד :חתאה
••־גו זג• 1־ 6• ז ־ ז< 11 ז•• :־:זז*■ •זז

♦ בכלא אברהם בךיך_ית די ביומין על סיב ואברהם 5 בכל אברהם

רש*י
 בו אשר והמערה השדה וקס מקרא של ופשוטו מלך. ליד הדיוט מיד שיצא לו

 ובמעמד כולס בקרב עירו. שער באי בכל )יה( :,וגו למקנה לאברהם העץ וכל
 ומאחר בן בגימ׳ עולה בכל בכל. אברהם את ברך )א( : לו הקנהו כולם

: אשה להשיאו צריך היה בן לו שהיה

א א מלכים נביאים

 : מה־־־לך המלך וי^מר למלך ותשתהו בת־^בע ותקה א
 :ליך מה _טלכא ואמר למלכא וסגירת שבע בת וכרעת

 כי- לאמתך אלתיך ביהודי נשבעת אתה אדני לו ות^מר ב
 חנוני ליה ואמרת :על־כסאי ישב והוא אחרי ימלך בנך שלמה

 בתרי ;מלוך בריך שלמת ארי לאמתך אלהך דץ במימרא _ק;ימתא את

 ועתה מלך אדניה הנה ועתה ג :מלכותי כורסי על יתב והוא
רא מלכא רבוגי ואת מלך אדוניה הא וכעץ :ךרעת ל^ המלך אדני

 ידעת



קט רביעי ליום שרה חיי
 כני—לכל ויק;א לרב ומריא־וצ^ן עור ויזבח י : ;דעת

 עבדך ולעלטה הצבא ער וליואב הבוהן ולאביתר המלך

 ולאבתר מדכא ,בון לכל .וזמין לסגי ועאן זפטיטין תורץ ונכים ז ^קרא
 המלך אדני ואתה ה :זמץ לא עבדך .ולעלטה חלא רב וליואב כהנא
 אדני־ על־־בפא \עב מי להם להגיד כל־יעראלעליף עינן

 להףןה עלך סבירן .יעראל כל עיני טלכא רבוני וכען אחריון הפלך
 ה ח; ו י :בתרוהי טלכא ני1ךךב מלכותא ,כורם על ןתב מאן להון

חטאים: עלמה ובני אני והייתי עם־אבתיו אדיני־המלך כעכב
־זה < : •ע : נ־ • • 7 : זח ז־ • י ׳<•.7 ־ ו• ן־ -> ן ״

ן: מתרב שלמה וברי אנא ואחי אבהתוהי עש מלגא רבוני ישיוב כד דחי

רש״י
 :המליכה מן חכריש חטאים. שלמה ובני אני )ו(

ה שלי י כתובים

דכבריתא מטול הכה: משמן והלק זרה שפתי תטפנה נפת כי א ז • : ־ : •.•!•זו •< • ! <7 ז : זזח • 7 : <• 7 □ •<

 ואחריתה ב :חכה משחא מן ושעיע ךגוכריתא שפוותא מנטפן
 חריפא גץא הקד מרירא ןאחריתה :פיות כחרב חדה כלענה מרה

 ;תמכו: צעדיה ^מאול ירדותמות רגליה ג : פוטץ דתרץ סיפא מן

 פן״תפלט דרים ^רה ד :מסמכן הלכתהא שיול למותא נחתן רגלה
 מטלטלין דרכא לא דחייא באורחא :תדע ל^ מעגלתיה נעו

 ואל״״תסורו שמעד״לי בנים ועתה ה :^דעא ולא שבילהא
 :דפומי מימרי מן תסטון ולא לי שמעון בנייא ;השתא :מאמרי־פי

אךחק ביתה: אל־פתח ואל״תקךב דרכף מעליה הרחק י
: דביתא לתרעא תקרב ולא ארחף

רש״י
 :תיך ל׳ חבה. :אפיקירסש זרה. שפתי : מתוק ל׳ תטופנה. נופת )א(

 תפלס. פן : המלוח שכר היא חיים. אורה )ד( :יקרבו יתמכו. )נ(
 מ?ר ולכך :מצת ולהניח ולמשית׳ מריבה שכרה מצוה איזה תשקול פן

:מריבה שכרה איזה הודיעם ולא נתיטתי׳ הקב"ה הניע מעגלותיה.



רביעי ליום שרה חיי
ה׳ פרק קסא בבא משנה

 של# עד אם ידוע ןאץ בצדה. עוברה ונמצא הפיה. את שגגח שור
ורביע'נזק לפרה.7נזק חצי משלם ילדה. משנגחה אם ילדה. נגחה

 ואץ;דועאם בצדה. ולדה ונמצא השי-ר. שנגחה'את פרה לולד.*וכן
 הפרה. מן נזק חצי משלם ילדה. משנגחה אם' לדה. נגחה שלא עד

 ¥לא המת בעל לחצר קדרותיו שהכגים הקדר ב : הולד מן נזק ורביע
 בעל בהן. הוזקה ואם פטור. הבית בעל בהמתו^של ושברתן י ברשות.

 לחצר פ-רותיו הכנים חייב. •חצך בעל ברשות. הכנים ואם' חייב הקדרות

 ואם פטור. הבית בעל של בהמתו ואכלתן ברשות. שלא המת בעל
 נ חייב חצר בעל ברשות. הכנים ןא'ם יחייב. הפירות בהן.'בעל הוזקה

 בעל של שורו ונגחו ברשות.' הבית'שלא בעל לחצר שורו הכנים ג
 של שורו הוא ינגח פטור. הביתי בעל של בלבו שנשכו או המת.

 או אביו היה חייב. מימיו והבאיש לבורו נפל חייב.7הבית' בעל
 חייב. החצר /בעל בלשות. הכנים ואים הכופר. את משלם לתוכו בנו

 שור ד : לשמור הבית בעל עליו יעד'שיקבל חייב. אינו ביכלן אומר רבי
 מדמי יפטור ילדיה. ויצאו האשה את והכה לחבירו. מתכוץ שהיה
משלם ןרדיה. האשהירצאו את והכה להכירו. מתכויין שהיה ואדם ולדות.

דמי
ברטנורא

 אם ידוע ואין :מת בצרה עוברה ונמצא : מעוברת הפרה. את שנגח שור א ה פרק
 הנגיחה ומחמת משנגחה. אם : הנגיחה מחמת מת ולא ילדה. נגחה שלא עד

 סומכוס ומתגי׳ וחולקין היא בספק מוטל ולד והאי ח״ג חייב לולר..דתס נזק ורביע : הפילתו
 והלכה המע״ה, בדין גדול כלל זה אומרים חכמים אבל חולקין בספק המוטל ממון דאמר היא

 פרה וכן :הראיה עליו מחבירו המוציא שמא. אומר ומזיק ברי אומר ניזק ואפי׳ כחכמים
 מגופו ח״נ שמשלם תש כדין הפרה. נמצאת אס הפרה מן ח״נ משלם וכו׳ השור את שנגחה

 משלם היה נגחה שילדה שקידם ידוע הי׳ שאם הולד מן נזק רביע משל' הפרה נמצאת לא ואס
 מן משלם היה לא נגחה שילדה לאחר ואס נגחי. ועוברה היא שנגחה שמעוברת הולד מן ח״ג

 החצי מן חולקים בספק שהוא עכשיו מגופו אלא משלם התם ואין נגח לא הילד שהרי כלום הולד
 וה״מ חייב. הפירות בעל בהן חוזקה ואם ב : הילד מן נזק רביע משלם לשלם לו שיש נזק

 : תאכל שלא לה דהוי פטור הפירות בעל שמתה עד מהן אכלה אס אבל בהן ונכשלה שהיחלק׳
 נקט: דמלתא אורחא אלא אנשים. לשאר הדין והוא בתוכו הבית בעל של בנו. או אביו היה ג

 ירכא חזו והאידנא בבורות אדם בגי על עצמו להפיל מועד שהיה וכגין הכופר. את משלם
 בכינה שלא ונהרג הואיל ממיתה פטור שהשור האדם את והרג ירקא לאכול לבור עצמו והפיל בביר

בכוונה שלא שהרג אפ״לו כופר דאתרבי . הכופר את משלמין והבעלים
 סתם הבית בעל ברשו׳ שור הכניס אס הלכך כרבי. והלב' בו׳. אומר רבי :לעיל כדאמרי׳

 שהכניס לפי פטור נמי והמכניס נטירותא. טליה קכיל לא דהא פטור בעה׳ב לשמור. עליו קבל לא
 מתכוין שהיה אדם סיפא למתני דבעי איידי וכו׳. לחברו מתכוין שהיה שור ד : ברשות
 ולדות מדמי השיר פטור לאשה מתכיין היה דאפילו לחבירו מתנוין שהיה שיר נמי רישא תנא לחברו

שמץ דכך א״כ משבחת. יולרת משהאשה א״כ : בלבד אדם אלא ולדות בדמי חייב שאין

כדקאמריז



המא רביעי ליום שרה חיי
 יפה היא כמה האשה את שמץ וידות. המי משלם כיצד ולדות. דמי
 גמליאל בן שמעון אמר_רבן משירדה. יפה7 היא .וכמה ילךה.7 שי** עד
 הן כמה הולדות את שמין אלא משבחת.' יולדת משקאשה כן אם

 שפחה היתה ליורשיו.* נותן 7בעל. ילה אין ואם לבעל. ונותן יפין.

 ופתחו היחיד ברשות בור החופר ח :פטור גיורת או ונשתחררה.
 היחיד ברשות היחיד. לרשות ופתחו הר^ים ברשות או הרבים. לרשות
 הריבים. בישות בור החופר חייב. אחד. היחיד לרשות7 ופתחו

 ומעקה. שיח. בור. החופר אחד חייב. ומת. אוךמור שור לתוכו ונפל
 להמית כדי בו שיש בור מה בור. .נאמר למה כן אם חייל וגעיצין חריצץ.

 פחותין היו טפחים. עשרה להמית כדי בו שיש כל אף טפחים עשרה
 :חייב בו חוזק פטור.'ואם ומת. המור או שוד לתוכו ונפל טפחים מעשרה

 כסהו, ול^ *והשני כסהו. ולא הראשון עליו עבר שותפין. שגי של”בו י

 השני כסהו. ולא מגולה.' ומצאו השני. ובא הראשון. כסהו* חייב. השני
 כראוי. כסהו פטור.'לא ומתי. חמור או שור לתוכו ונפל כראות כסהו חייב.
 לאחותו הךב הכריה מקול לפניו נפל חייב. יומת המור או שור לתוכו ונפל

 ךעו.(ונתר וכליו חמור וכליו'ונשתברו. שור לתוכו נפל י פטור. הבדיה מקול
 שוטה י חרש שור לתוכו נפל הכלים. על ופטור הבהמה. על חייב
בתמה כל ואחד שור אחד ז :פטור אמה או עבד בת או7 בן חייב. וקטן

לנפילת

ברטנורא
 קידם לימכר פחותין שדמיה משבחת יולדת משהאשה שהרי מידי ליה יהיב דלא אשתכח כדקאמרת

 נשיאה משוחררת הימה כלו׳ ונשתררה, שפחה היתה : הלידה בצפר למית היא שמסכנת שתלד
 שמת הנר בנכסי דהמחזיק פטור, הנעל: ומת מהן לאחד נשואה גיורת. או :משוחרר לפבד אי לגר
 הגר ומת לגר הנשואה לישראלית נמי הדין והוא שבידו במה לזכות קודם וזה זכה יורשים לו ואין

 נקט להכי ולמשוחרר לגר נשיאות וגיורת משוחררת דסתס אלא-משים לבעל. ולדות דמי דהא דפסור
 רשות צד כאן דאין אע״ג אחרת. היחיד לרשות ופתחו היחיד ברשות ה ג וגיורת שפחה

 עשוי הוא בור. החופר אחר :לתוכה הבור שסי אותי רשותו הפקיר אם ובלבד חייב : הרבים
 רחבים חריצין, : פה לה שיש אלא בקרוי ומכוסה מרובעת טערה. : וקצר ארוך שיח. :עגיל

 שיש בור מה :מלמעל׳ ורחבי׳ מלמטה קצרים נעיצין. מקורק: שאינן אלא כמפרה. ומרובעים
 ראשין לו שמסר והוא חייב. הב׳ ו : טפחים י׳ גביה הוא בור דסתס טפחים. י׳ להמית כדי בו

 הכסוי: שהתליע כגון לתוכו. ונפל כראוי כסהו :השני כסהו ולא לכסות הבור כסוי כשהלך לשני
 בבור ונפל ונבעת פטיש קיל השור ושמע בביר חיפר שהיה חייב. הכריח סקיל לפניו נפל
 ורמיא מניה דבור חיובא דאסתלק הול״ל נפל הכריה דקיל גרמא דמשוס דכיון ואע״ג חייב ומת

 : הנזק נמצא הבו׳ ובתוך הואיל חייב אפ״ה ופטור בעלמא גרמא וההיא הכריה דקיל אפשיעוחא
 חון לאחיריו ונפל הבור שפת טל הכריה מקול השיר נכשל אס פטור. הכריה מקול לאחריו

 ונשחירו : ופטור הוא בעלמא גרמא הכריה וקול בבור הנזק נמצא לא שהרי פטיר. ומת לביר
 ומרדעת בגדים חבילת קריעה שייך חמור ובכלי והמחרישה. העול שבירה שייך שיר בכלי ונתקרעו.

 אדם ולא שור חמור. או שור שמה ונפל כ״א( )שמית דכתיב הכלים. על יפטור : גביי שסל
 חייב קטן. ושהוא שוטה. ושהיא חרש שהיא שיר חייב. וקטן שוטה חרש שור : כלים ולא חמיר
אחר | : ומיזל לעיוני ליה דאיבעי עליו. חייב אינו פקח שהיא שור אבל לבור. נפל אס פניו

שור



רביעי ליום שרה חיי
 אבדה. ולהשבת כפל. ולתצלומי פתי. הר ולהפיכת הבור. לנפילת

 למה בן אם בהן. ביוצא ועיף חיה וכן ול^בת. לכלאים. לחסימה. לפריקה.

: בהווה הכתוב #דבר אלא חמור. או שור נאמר

ברטנורא

דאית מידי כל לבעליו ישיב כסף כא( )שמות דכתיב הבור. לנפילת בהמה כל וא׳ שור
בהמה. בכלל וחיה יחיה לא איש אס בהמה אס יכן( )שס דכתיב סני. הר ולהפרשת : בשליס

 פשע דבר מידי כל פשע דבר כל על כב( )שס כתיב כפל. לתשלומי : העופות את לרבות אם
)שמות עמו תעזוב עזוב לפריקה. : כב( )דבריס אחיך אבדת לכל אכירה. ולהשבת : הוא
)דברים בו שנאמר משבת המור חמור דילפינן בכלל בהמה כל שונאך המור )שס( דכתיב אע״ג כג(
 :משבת שיר שור דילפינן כה( )שס בדישו שור תחסיס לא לחטיטה. :בהמתך וכל וחמורך שורך ה(

 ועיף חיה נמי הוי כלאים תי־ביע לא בהמתך יט( )ויקרא דכתיב אע״ג דהרבעה לכלאים.
 )דברים יחדו ובחמור בשור תחרוש דלא דהנהגה כלאיס לענין וכן משבת בהמה בהמה דילפינן בכלל
 פשק לענין ומיהו ועוף חיה בהמה של מינים שני לכל הדין דהוא משבת שור שור ילפינן כב(

 דשיר דומיא טהור ואחד טמא שאחד מיניס בשני ומנהיג כשחודש אלא חייב אינו התורה מן הלכה
 ולשכת. : טהורים ששניהם בי! טמאים ששניהם בין מינים ,ב כל חכמים שאסרו אלא וחמור
 הכתוב שרבי עופית: לרבות היא רבויא וכל בהמה בכלל וחיה בהמתך. וכל וחמורך שורך דכתיב

:להיות הרגיל בדבר בהווה.

ע״א ן׳ דף קמא בבא גמר$

 ולא ופתח הפר פטור. לרבים ומסר ופתח חפר רבנן תנו
 בודות חופר נחומא על מנהגו וכן חייב. לרבים מסר

 וכעעטעו לרבים ומוסי ופותה חופר עהיה ומערות עייחין
 אלא לא ותו זו הלכה זו. הלכה זה קיים אמרו בדבר חכמים
 הופר נחוניא על בבתו מעשה רבנן תנו זו. הלכה אף אימא
 בן חנינא רבי את והוךיעו באו גדול לבור ענפלה שיחין
 שלום. להם אמר עניה עלום. להם אמר ראעונה שעה דוסא

להם אמרה העליך מי לה אמרו עלתה. להם אמר עלישית
זכר

רש״י

 גשמים מי לשתות לכם צריך שחפרתי זה הבור עירו לבני דאמר לרבים. ומסר
 חופר : לכס מסור הוא הרי מהן בהמות לשתות וראויין שס המתכנסים

 חיה להיות ראוי הוא שעדיין ראשונה. שעה :בדרכים רגליס לעולי שיהין.
 לה דהוה שלישית. : שניה פעם וכן העלה שלום. להם אמר : המים בתיך
 לקמן כדאמרי׳ ודאי עלת׳ כבר להם. אמר :שם ישגה אס נפשה שתצא שהות

דפשיעא



קמי רביעי ליום שרה היי
 אתה נביא לו אמר־ מנהיגו אהד וזקן לי נזדמן .רחלים של זכר

 אמרתי כך אלא אנכי נביא בן אנכי.ולא נביא לא להם אמר
 אחא .רבי אמר זרעו בו .יכשל בו מצטער צדיק שאיתו דבר

 נשעיה וסביביו נ׳( )תהלים שנאמר בצמא בנו מת כן פי על אף
 אפילו סביביו עם מדקדק הוא ברוך שהקדוש מלמד מאד
 נעי־ץ אר (טפ* )שם מהכא אמר נחוניא רבי השעיה. כחוט
 חנינאכל רבי אמר סביביו. כל על ונורא רבה קדושים נבפוד

 שנאמר חייו יותרו ותרן הוא ברוך ־ הקדוש האומר
 רבי אמר משפט. דרכיו כל כי פעלו תמים הצור ל*ב( )דברים

 ״ד( )במדבר דכתיב מאי נחמני בר שמואל רבי ואיתימא הנא
ג ולרשעים לצדיקים אפים ארך אף ארך כתיב ולא אפיס ארך

רש״י
 אחד וזקן :יצחק של אילו רחלים. של זכר : שס המוח דלא דפשיטא
 וסביביו. : רגלים לעולי למערות בורות לחפור בו. מצטער : אברהם מנהיגו.

 סביכיו. כל על ונורא : השערה חוט לשון מאד. נשערה :בו הדבקים צדיקים
 חייו. יותרו :פשעים כל על לעבור ותרן. : עליהם משפטיו אימת מטיל

 וממתין רוגז מאריך משמע אף. ארך : לחטוא הבריות אל שמורה וגופו חייו יופקרו
לצדיקים. :רעה של ואחת טובה של אחת רצוניס שני משמע אפים ארך מליפרע

: לאלתר מהם מליפרע ולרשעים. :לאלתר טיב שנר מלשלם

ע״ב קל״א דף זוהר

 מתורתך נפלאות ואביטה עיני גל קי״ט( )תהלים ואמר פתח אלעזר רבי
לאשתרלא מסתכלין *ולא דלאידעץ טפשץ נשא בני* אינק בטח

 דין בעלמא* חירו/וכליטוב וכל חיץ *כל דאורייתא בגין* באורייתא
 ההיא איהו()נ״א דאתי ודעלמא דין דעלמא ^ההוא^חית דאתי ובעלמא

 תזכון דין בעלמא דץ(£ח;ץ'אימן בעלמא חיץ איהו דאתי דעלמא חית

 ימיך * מספר כ״סאת )שמות אמר דאת כמה עלמא בהאי * שלימין ליומץ

 איגון שלימין חיץ דאינון בגין דאתי בעלמא אריכין וליומץ אמלא
 .דין *בעלמא חירו חיץ דאיגרן היין עציבו" בלאי חיי דחית חיץ

 -לשלטאה7 _יכלץ* לא באורייתא .דאשתדל י *מאן דבל *דכלא חית

מלעילא היא גזרה .שמד בגי אימן תימא ןאי ךעלמא. עטין כל עלוי

כגק



רביעי* ליום שרה דדי
 השת המלאך חירו במחשבה סליק וכך וחבייח עקיבא רבי בגון
 אתדבק אדם'הוח דאי הוא'ודאי עלוי.'והכי 'לשלטאה יכיל הלא

 עלמא.'ובגין ולכל מותא'ליה גלים לאזאוךיןתא דאיהו דחף' באלגא

 בה כתיב מה י לישראל אורייתא הוא ברייך קדשא /הב בד בך
 אלנא ושבקו הטו לא אתון' .ואלמלא אוקמוה. והא הלוחיות על חרות
 אפר הוא בריך וקדשא כמלקךמין לעלמא טותא גרמו לא ךחיי

 גרמיכון חבלתון כלכם.' עליון' ובני אתם' אלהיים אמרתי אני ״ב(6 )חהלים
 באור;יתא דאשתדל מאן* י יכל דא ועל .וגומר. תמותץ באדם' אכן
 אמר/רבי עלמא. דאח^יך בישא חויא ההוא עלוי לשלטאת ;כיל לא

 ןמות לא חב ךלאיכי_ון הכי דאי טית משהיאמאי הכי' אי ףסא
 קאטרינן.7 ביה שילטא לא אבל מיית ודאי ליה אפר .ימות( וראמאי

 אתךבק אלא '_ודאי טית .ולא ביה אסתאב .ולא .ידוי על טית לאי אלא
 דכתיב ךאוקימגא כפא אקרי חי 'והאי 'עלמא 'לחיי .ואזיל בשכינתא

 כל דאי ועל /גומר. חיי א/ בן יהוידע בן' ובניהו כ״ג( /׳ 1)*םוא

 משעבידא דין בעלמא מכלא. ליה אית חיירו באורייתא דישתדל מאן
 ךלא.יתבעץ בגין 7דאתי בעלמא וחירו זרה. 'עבודה עובדי עמץ דשאר

 עילאין כמהירזץ באורייתא חך תא כלל. עלמא בההוא דינא מניה
 גניזין כמה מפגינים. היא קרה'7.י 0 )פעלי כתיב כך' בגין בה אית סתימץ

 וידע דחכמתא ברוחא דור אסתכל כד דא ועל בה אית טמי.רין
 ואביטה ני ע גל קי״ט( )תהלים ואמר י פתח מאותיתא נפקין פליאן במה

:מתורתך /פלאות י

פשוקה הלכה

פ״ה התורה יסודי ה' ההם

לחק יוסף

 נפשות ספגת במקום שאפילו ומנין י
 אלו עבירות משלשה אחת על אץעוברין

 אלהיך ה׳ י את ואהבת י'( )דברים שנאמר
 'מאדך וקבל נפשך ובכל לבבך בכל

 נפש י והריגת נפשך את נוטל הוא אפילו
 להציל 'או 'אחרת נפש לרפאות מישראל

 הוא לו ניטה שהדעת דבר אנס מיד אדם
 ועריות נפש מפני נפש מאבדין שאין

 כאשר כי =(כ )״= שנאמר לנפשות הוקשו
 ין נפש ורץחו רעהו על איש ;קרם

 שאין דברים*אמורים במה ב : הזה הדבר
במקום אלא אסורין בשאר מתרפאין

סכנה

מום"

ע״א כ׳ דף הרוקח משפר

 להקדוש עוביין ןש פנחס דרבי בבך;תא
 גדולה ובאימה ב;ךאה הוא ברוך

 הנבלות מן להנצל ומתפללין' מלבה ופחד
 ועל במצותיו המועלין עלי הכתובות
 יין הוא ירוך הקדוש של פקודיו העוברים

 הזה בעולם הבא בעולם בין הזה בעולם
 ושלא והמבאובות והמכות הדזלאים מן

 ולא זרים בם .ימשלו ושלא .לבריות :צטרכו
 וכדי בזרעם ירע דבר אוי מיתת .יראו

 ובעולם ובברכה. בטוב ןמיהם שימלאו
 השחיתות הפרענותיומן מן הבאילהנצל

 ללהט העתידה ניהנם של אש .;קידות ומן



קמי רביעי■ ליום שרה חיי
 הגדול. הדין ליום הרבעים את ולבער
 ועוזב לעשות לו: שקשה היראה ?•ורש
 פן ררא השם יראת בעבור יתירו תאותו

 אברהם כמו ה׳ לפניי תמים יהיה לא
 כי אלוהים יירא כי מ( )בראשי" דכתיל

 היה ועוכךיה .וכן הנסיונות מן גדול זה
 ה׳ את יראו' איזבל. מפני לו וקשה יר■?

 רראת 'ללב הקשים דברים ררושיו*
 ה׳ את לרב. המסורים דברים מאלהיך

וחכמים תלמידי לרבות תירא אלהיך
: 'שמים כמורא רבך ומורא

 לו אין הרתמים ואמרו למות ונטה וחלה באשה עיניו שנתן מי ג : סכנה במקום
 ע^ה לדבר ואפילו ;נרה ועתה אפילו לו *ת^על ואל לו/מות עד'שתבעל רפואה

 ה^ר מאחורי עטה לחיר לו י יורו ולא רמות ;כך לו מורין אין הגדר האחורי
:לעריות ל;רוץ אלו בדברים ויבואו הפקר י י^ראל בנות ןהיו £לא

 ?גץ לכר שהן בזמן סכנה
 ורמאים שקצים החולה את שמאכילץ

 ביום אותו ^מאכילין או ב;םח חמץ או
 'כגון הנאתן כדרך שלא אבל האפורים
 שחמץ'או מלוגמא' או רמיה לו שעושץ
 שיש י חדים י אותו 'שמשקין או מערלה

 שהרי ס/ל איסורי עם מעורב מר בהן
 מותי זה י הרי לחיך הנאה ;הם' אין

 מכלאי חוץ' סכנה במקום שלא ואפילו
 אפילו אסורים שהן ;חלב ובשר תירם
 סתרפאין אין לפיכך הנאתן כדרך שלא
אלא ד^אתן כדרך שלא יאהילו מהן

תורה חמישי יום שרה היי
 הארת לקנות ב״ן דשם אחרונה. הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פסיקים חמשה בקריאת *בזין

:הבאה טשבת •* ימירה רוח

 בכל־ המשל ביתו זקן אל־עבדו אברהם ראמר ב
 לעבדיה אברהם .ואמי :ירכי תחת ידך שים־נא א^ריילו

 ואשביעך ג :ת!ךכי1תח ידך כען #וי לה ך בכל ך#ליט דביתה מבא
-<ן 1 7 ד־ 1 7ר׳7 7 1•• • ־ 1 ־ , 7: ץז 1־ לא־־תקח אשר הארץ ואלמי השמים אלמי ביהוה

 בקרבו: יושב אנכי אשר ד;נעני מבנות לבני אשה
 אתתא הפג דלא דארעא ואלהא ד#מיא אלהא דיי במימרא עלך .ואנ^ם

ואל־ אל"ארצי כי ד ♦ביניהין יתב אנא די כגענאי מבנה לברי
מולדתי

רש״י

 שהנשבע לפי לח( )שבועות ירכי. תחת :זקן נקד דבוק שהוא לפי ביתו. זקן )ב(
 היתה והמילה חפלין. או תירה הפר כגון מצוה של הפן בידו שיעול צריך
 שלא מה )ור״ל ונעלה. עליו חביבה והיחה צער י״ע לו ובאה לו ראשונה מציה
 ראשינה היתה אברהם ששל לפי במילתו העבד להשביע וה״ל ירכך החת אמר

וק״ל(: העבד מילת קודם לו



חמישי ליום שרה חיי

 לאיעי אלה־ן • ליצחק לבני אשח ולקהת תלך מולדתי
 העבד אליו ויאמר ה :ליצחק לברי אתתא ןתםב תיזיל ול^דותי

 אל־־הארץ אחרי ללכת האישה לא״״תאבה אולי

 אשר־יצאת אל־הארץ את־בנך אשיב החשב הזאת
 לארעא בתיי למיתי אתתא תיבי לא מאים עבדא לה ואמר :משם

 אליו* ויאמר ו :טתטן נפקתא די לארעא ברך אתיב״ית האתבא ך.ךא
 ואטר :שמה את־?ני פךתשיב לך תשמר אברהם

:לתמן ברי תתיב״ית דילמא לך אסתטר אברהם לה

א׳ א׳ מלכים נביאים
 עוד והא :בא הנביא ונתן עם־המלך מדברת עודנה והנה א

י י ז : זו •< ז ־ י זזע : •.־!67 ־ • • ״.•<♦.• ־ : עז7 ••יל ־ :

 למדך ו^ייו ב א:את נבייא ונתן מלכא עם ממללא דהיא
 על־י למלך וישתחו המלך לפני ויבא הנביא נתן הנה לאמר
 מלבא !את^כןדם גבייא נתן הא למימר למלכא וחויאו :ארצה אפיו

 אתה המלך אדני נתן ויאמר נ :ארעא על אפוהי על למלכא ושגיר
 נתן ואמר על־בסאי: \שב והוא אחרי .ימלך אמרתאדניהו

 כורסי על יתיב והוא בתרי ימלור אדוניהן אמרת את מלכא רבוני
9 • : ־. ז•א •:)־:־: ז ק ־־ י ־::־:: ז ־: • •

 ויקרא לרוב ומריאץצאן שור ויזבח היום ירד ן בי ד מלכותי:
 אבלים והנם הכהן ולאביתר הצבא ולשרי המלך לכל״בני

 ונכים דין יומא נחת ארי :אדניהו המלך חתי ויאמרו לפניו ושתים
 ולאביתר חילא ולרבוני מלבא בגי לכל וזמין לסני ועאן ופטימין תורץ

 :אדוניהו מלכא !צלח _ואמרו ,כןדמוהי ושתן אכלין איגון .והא כהגא

 ולשלמה בן־ץהוידע .ולבניהו הכהן ולצדוק אני־עבדף ולי ה
 !הרדע בר ולבניהו כהנא ולצדוק דאנאעבדר ולי ז קרא לא עבדך

ז זטץ לא עברך ולשלמה

רש״י
: בגי למטה הזוחלת ואבן גבוה היתה שהעיר היום. ירד כי )ד(



 ד קי חמישי ליום שרה חיי
ה טשלי כתובים

 תתןלאוחתי דלא :לאכזרי ך ענת ו הודף לאחרים פן־תתן *

 ועצביך חך כ זרים פן״יעבעו נ :מוכראין ד&נייך חילך
 ראוזלגיז לביתא וליעותךתעיל חילך נוכראי נעזכעון דלא 5 נכיי בבית

 עד בסופך ותנהום :ועארך בערה בכלות באחריתך ונהמתי נ

 ותוכחת מוסך ענאתי איך .ואמרת ד :וגועמך בעזרך דינטר מה
 :לבי א׳טלי ומכסנותא מרדותא סנית היכנא ותיטר .נאץלכי

 ולא ♦ אזני לא-הטיתי .ולמלמדי מורי בקול ולא״עטעתי ח
י :אורני צלית לא ולטלפגי דמרותי קלא עטעית

רש״י

 הירך להם לתת אחרים לאלהיס לבך תפנה פן הודך. לאחרים תתן פן )א(
 הבעל נביאי כחך. זרים ישבעו פן )ב( : גיהנס של לשר לאכזר? :ושבחך

ונהמת. :עע״ז בבית נכר? בבית : ויגיטך ועצביך. :בשקריהם ממון ממך הגובים
: התוכחה לבי ביזה לב? נאץ )ד( :באחריתך שתנהום סוף

ה׳ פרק זבחים משנה

 של ושעיר פר בצפון. שחיטתן רןדשים קךשיז זבחים. של מקומן איזהו
ודמן בצפון. שרת בכלי דמן ןקבול בצפון. שחיטתן הכפורים. יום

 טעון
ברטנורא

 שחיטתן : ואשמות וחשאית עולות קדשים. קרשי זבחים של מקומן איזהו א ה פרק
 חטאת צפונה המזבח ירך על אותו ושחט א( )ויקרא בה כתיב בהדיא עולה בצפון.

 אשר במקום ז( )שם ביה כתיב אשם החטאת. תשחט העילה תשחט אפר כמקום ו( )שם בה כתיב
 בכלי דמן וקביל הכא תני דלא והא נצפין. שחיטתן : האשם את ישחטו העילה את ישחטו

 הפר מדס ולקח כתיב לשחיטה דסמיך שחיטה כמקים בצפון דמן קכלת דכולהו אע׳ג כצפון שרת
 ולקח י״ד( )שם דכתיב ככפו דמו מקצת מקכל היה שהכהן מצורע של אשמות דאיכא משוס אלא

 הכא חני לא מש״ה כהן של כעצמו לקיחה אף כהן של כעצמו נתינה מה ונחן. האשם מדם הכהן
 למקצת א׳ כהן שקכל שלאחר כלי קכלת כלא ליה הגי דלא ומשוס שזה דמן קבול שאין דמן וקביל

 שחיטתן תלוי אשם מצירע אשס בהדיא תני הדר מש״ה בכלי הדס מקבל אחר כהן יהיה בידו דם
 דכחיב הוא בעולה דצפין אע״ג יוה״ב. של ושעיר פר :בצפין שרת בכלי דמן וקבול בצסין

 דנננס איידי פנימיות וחטאות ליה, חביבא מדרשא דאתיא דאיידי ברישא לחטאות תנא אקדים
 ד( )שם דכתיב ין בצפ שח־סתן נמי ואינהו חטאות. לשאר זאקדמינהו לי׳ חביבא ולפני׳ לפני דמן

 תשחט העילה תשחט אשר במקום כתיב דהא הוא יתירה וקרא העילה במקום החטאת את ושחט
 דכתיב שרת. כבלי דמן וקבול : צפין טעונו׳ שיהו החטאות לכל אב בנין זה אלא החטאת.
 על הזיה : כלי טעונים להיות הזבחים כל למדו זממנו באגנות וישם נ״ד( )שמוח סיני בעולות

כפירת, של עוביו כנגד למטת ושבט למעל׳ אחת ומזה ארון בדי שני בין עומד הבדים. כין



חמישי ליום שרה חיי
 שזת מתנה הזהב. מזבח ועל הפרוכת. ועל הברים. בין על הדה טעון
 *החיצון. מזבח שד מערבי ד1\ם על שופך היה הדם שירי מעכבת. מהן

 שחיטתן הנשרפים ושעירים הנשקפים פרים ב :עכב לא גרזן לא אם
 רעל הפרוכת. עד* הדה טעון ודמן בצפון. שית בכלי דמן וקבול בצפון.

 על שופך ה;ה הדם שידי מעכבת. מהן אחת מתנה הזהב. מזבח
 בבית נשקפץ .ואלו אלו עכב. לא נתן לא אם מזבח*החיצון. של מערבי

 ראשי שעירי הצבור. חטאת הן אלו והיחיד. הצבור חטאת ג :הדשן
 בצפון. שךת בכלי דמן וקבול בצפון. שחיטתן מועדות, ושל חדשים.

 ופנה בכבש עלה כיצד. קרנות. על*אךבע מתנות טעוןיאדבע ודמן

 מערבית* צפונית צפונית. מזרחית מזרחית. דרומית לקרן לו ובא למ״בב.
לפנים ונאכלץ הדרומי שוד על שופך היה הדם שדי דרומית. מערבית

סן
ברטנירא

 הזהב טובח ויל :חושד לאיהל יעשה יק ש״ז( )ויקרא דכתיב הפרוכת. ועל : בה ׳,ניגע היו ונא
 בכת ע פ מהן אהת מתנה : מות אחרי בפרשת י״כ עבודת בסדר המזבח אל ויצא כדכתיב
 יעשה כן התשאת לפר עשה כאשר לפר ועשה כתיב דבר העלם מפר ל״ו דף ב״ש בפ׳ כדאמרן

 פר זה לפר. ופשה ודרשינן כסר לא המתנות מן אחת הסר שאס לעכב היא יתירה וקרא לו
 על פך ש היה הדם שידי : דבר הפלס בפר כמו מעכבת אחת מתנה נמי דבדידיה יה״ס
 מיעד ואיהל מועד אוהל פתח אשר העילה מזבח יסוד אל ד( )ויקרא כדכתיב מערכי. יסוד

 הואה דנתר הכפרה עכב, לא :ליסוד הדס שירי נתן, לא אם : היה ההיצין מזבח של למערבו
 : כילן הכפרות כל שלמי שכבר דסשמע הקדש את מכפר וכלה י״ו( )שס כתיב לפנים דמיס ומתן
 : לירושלים הון נשרפיה אלא לכהדס נאכלים שאין משיח כהן ופר העלם פר הנשרפים. פרים ב

 ז׳ הפרוכת. על הזיה : דבריהם לכל העלם לפר שהוקשו ע*ג שפירי הנשרפים. ושעירים
 )שם( ביה דכתיב יה״כ של בפר כמו הזיה בהו כתיב לא הבדים בין אבל הפרוכת על הזיות
 הישן. בכית נשרפים : הנשרפים ושאר יה״כ של ואלו, אלו :הכפורת פני על באצבעי ורזה

 למחנה מהין אל הדשן את והוציא ו( )שה ביה דכתיב ההיצין מזבח של הדשן את שם שמיציאין למקים
 צריכק שאני הצבור. חטאת הן אלו ג ג ישדף הדשן שפך על ד( )שם כחיב הנשרפים ובפריס

 הממה על שהן סוערות. ושל הרשים ראשי שעירי נשנו: כבר הפנימיות שהרי להזכירם
 בכבש עלה :צפין שעינית שהן חשאית לכל אב בבטן למדני שהרי בצפון. שחיטתן :הידצק
 הדמים שאר בכל אכל סיבב ע״ג לפמוד צריך ובאצבע הקרנות על נתן שדמה מפני לסובב. ופגה

 מי^ה וכל הכלי מן וזורק המזבח זוית אצל הרצפה פל עימד ולמשה החיש מן התחתינים שהן
 סטת כל כדקי״ל ראשין פוגע הוא שבת מזרחית. דרומית לקרן לו ובא : כשר למזבח שיניע
 למורת ימינו נמצא למזבח ופניו בו וכשפילה בדרום והכבש ימין דרך אלא יהיו לא פינה שאתה

 לצפון וממזרח להזרה הדרום מן למזבח ופניו ימין דרך בסיבב ומקיף והולך הקרן לאיתי לי ובא
 שבה זוית בכל המזבח בראש הנתק אמה ברים אמה טל ואמה ימין דרך דהיינו למערב ומצפק
 בידו הדס ושירי החיצינית בתשאית הכבש מן ירידתו דילפינן דרומי. יסוד על :קרן קרויה

 לו בסמוך הדס שירי ניתן היה ההיכל מ; יציאתו מה כידו הפנימיס ושירי׳ ההיכל מן מיציאתו
 אף להיכל סמק• שהוא מערב לצד דהיינו היעד אהל פתה אשר )שם( כ־כתיב מערבי יסוד שהיא

 לפגים :נדרים שהכבש לכבש הסמיך דרומי יסוד דהיינו לו בסמיך השירים מחן הכבש מן ירידתו
 קדיש במסים ז( )סם כתיב ומשאת ממד אהל להצר היקף קלעים היי שבמשכן לסי הקלעים. טן

 דנבי כהונה. לזכרי :הקלפים נמקים העזרה תימת הימה עילמ*ם ובנית מיעד אהל גחל תאכל
דאינ בפסח לנגתני דבפי משים מאבל. ככל : אותה יאכל זכרבנהטם כל כתיב ומנחה לשה השאת

נאכל



המה חמישי ליום שרה חיי
 העולה י ;חצות עד ולילה ליום מאכל. בכל כהונה לזכרי הסלעים פן

 טעון ודמה בצפון. שרת בכלי דמה וקבול בצפון. שחיטתה קדשים קרע
 זבחי ה :לאשים וכליל ונתוח הפשט וטעונה ארבע; שהן מתנות שתי

 אשם לות. מע אשם גזלות! אשם אשמות. הן אלו ואשמות. צבור שלמי

 וקבול בצפון שחיטתן תלוי. אשם מצורע. אשים נזיר. אשם חרובה. שפחה
 לפגים ונאכלין ארבע! שהן מתנות שתי טעון ודמן שרתיבצפון. בכלי דמן

 התודה י י חצות: עד ולילה ליום מאכל. בכל כהונה. לזכרי הקלעים. כן

שתי טעון בעזיה.'ודמן מקום בכל שחיטתן .קלים. קדשים נזיר ואיל

מתנות
ברמנורא

 ביים שלמיו חידת זבח ובשר ז( )שם לנתיב ולילה. ליום : מאכל בכל בכולהו תנא צלי אלא נאכל
 טשי סיג חצית עד : זבח ת״ל מנין ואשם הטחת א׳ ליום שנאכלת לתולה למדני יאכל קרבנו
 העילה ד • קאמר בוקר טד ממט יניח קרא דהא העבירה מן האדם את להרחיק לתורה הכהים
 בה כתיב דלא ומשים בה. ומועלים כפורים ובמחיסר יום ובטביל ביוצא ליפשל היא קדשים קודש
 כחטאת קדשים קדשי גמי דאית הכא הנא אשמעינן יאשם בחטאת כמו היא קדשים קדש בקרא
 ובקרן צפנת מזרחית בקרן מחגית. שחי : דמן וקבלת שחיטתן למקים להם שיה היא שהרי ואשם

 שלא לפי יסיד לה היה לא דרומית מזרחית דקרן משים וטעמא באלכסין שכנגדה דרומית מערבית
 מקדשא יחבני באחסנתיה טד יאכל בבקר מט( )בראשית טליו יעקב שנתנבא בנימין של בחלקו היה
 היה שהמזבח בחלקו היה לא הקרן ואותו בנימין של בחלקו אלא יהא לא לדמים המקודש דבר

 שלא אלא אמה בעובי ודרום מזרח אורך כל בדרומו ואמה במזרחו אמה יהודה של בחלקו תופש
 לקרן אמה בתיך כלה היתה צפיגיח מזרחית לקרן שכשמגיע המזרח כל פני טל שבמזרח אמה היתה

 מערבית דרומית לקרן שכשמגיע הדרוס כל פני על מהלכת הימה לא הדרומית האסם אכילת וכן
 מזרחית צפונית בקרן מתחיל היה הל:ך הקרנות ,לג יסיד נמצא אמה. לקרן סמיך כלה היתה
 יעקב עליז שנתנבא טורף של בחלקו היה שלא לפי יסוד. לה אין מזרחית דרומית וקרן הואיל
 ארבע שהן מתנית דשתי דאמרן חרתי הנך בעי הלכך היסוד כנגד דמה מתן תחלה טעונה ועולה
 המזבח על הדם את וזרקו א( )ויקרא דכתיב המזבח. רוחות בד׳ הדס מתן שיהא כדי בעינן
 יכיל סביב אי אחת. בזריקה להקיף וא״א סביב ת״ל אחת בזריקה יזרקנו יכול וזרקו אי סביב

 ניחן קיצד הא כאצבע אלא להקיף א״א וכחוט מרחוק אלא זריקה ואין וזרקו ת״ל כחוט. קיפט
 אותה ינתח העולה את והפשיט )שש( כדכתיב ונתיח. הפשט וטעונה : ארבע שהן מתנות שתי

 : טצרח כבשי צביר. שלטי ונחי ה : האש ע׳ג נשרפת כולה לאישים. וכליל : לנתחיה
 שפחה אשם : ההקדש מן הנהגה פעילות. אשם : הפקדון בשבועת האמור גזילות. אשם

 בשפחה שמותר עברי לעבד המייעדת חורץ בת וחציה שפחה שחציה שפחה על הבא הדופה.
 : )יט׳( נזרו ימי את לה׳ והזיר ו( )במדבר ביה דכתיב בי,גת שנטמא נזיר, אשם :חורין ובבת

 אשם אצל בויקרא כתיב והיא שגג לא ספק כרת זדונו על שחייבין בדבר שגג ספק תלוי. אשם
 ארבע. שהן מהנות שתי :תלוי מאשם חיץ הן ודאי אשם אלי שכל ל״ג ודאי אשם מטילות.
 כאשם יה( )במדבר לכתיב הקלעים. מן לפנים ונאכיין סביב: וכתיב זריקה כתיב נמי דבאשס

 וששיתם כג( )ויקרא לכתיב לחטאת הכתוב איתן סמך צבור שלמי וזבחי תאכלט. הקדשים בקדש
 נאנלין שאץ כחטאת שדינן לך לומר שלמים לזבח שנה בני כבשים ושני לחטאת אחד טזיס שעיר
 הקרבנית בכל לך שאין כחטאת. מתנות ד' טעיגיס אץ אבל כהונה. ולזכרי הקלעים מן לפנים אלא

 מוהלין אץ קלים. קרשים גזיר ואיל התורה ו :בלבד חטאת אלא מתנות ארבע שטעון חי
 השאת לגבי העיר. נבל ונאכלין : בצפין שחיטה טעונים ואין מקים. בכל שחיטתן : בהן

 להייט טהור במקיס אלא קדיש במקום שלמים ואין קדים במקיס אותה ואכלתם י( )שם כתיב
כתיב בתודה ולילה. ליום : לזרים אדם לכל :מצורעים שש מלכנם טהור מקים שהיא העיר .בכל

 שם

יט



חמישי ליום שרה חיי
 ולילה־ ליום מאכל. בכל אךם. לכל העיר. בכל וגאכלין ארבע שהן מתנות

 הם;לנש לבדזנים נאכל שהמורם אלא בהם. ביוצא טלם המורם חצות. עד
 בעזרה.. בכל.מקום שחיטתן קלים. קדשים שלמים :ז ולעבדיהם ולבניהם

 בכל אדם. לכל העיר. בכל ונאכלין ארבע. שהן מתנות שתי טעון ודמן
 שהמירם אלא בהם. ביוצא מהם המודם ולילה'אחה ;מים לשני מאכל.

 והפסח ודמעשר הבכור ח :ולעבדיהם ולבמהם לנשיהם לבהנים נאכל
 ובלבד אחת. מתנה טעון .ודמן בעזרה. מקום בכל 'שחיטתן לקדשים.קלים.

 לכל והמעשר .לבתגים. הבכור'נאכל באכילתן. שנה היסוד. בנגד שיתן
 אחד. ולילה לשנעמים מאכל. בכל אדם(. )לכל העיר. בבל וגאכלץ אדם.

נאכל ואינו 'חצות. עד אלא נאכל ואינו בלןלה. אלא נאכל אינו הפסח
:צלי אלא נאכל .ואינו למנוייו.' אלא

ברטנורא
 המורם : נזיר שלמי לרבות שלמיו תודת ותניא בקר ע־ ממנו יניח לא יאכל קרבנו ביום ז( )שס

 תורת וזאת )שם( דכתיב אתקיש לשלמים דתודה שלמים. כשאר לכהן מהן שנותן ושוק חזה מהן.
 מכל אחד )שם( כדכתיב שבה מינים מארבע חלות וארבע וכו׳ תודה על אם וגו' שלמיו זבה

 : אהד ורקיק אחת מצת וחלת ושוק וחזה בשלה זרוע נזיר מאיל ומורם וגו׳ הזורק לכהן קרבן
 הזה ואת י( )שס כדכתיב לנשיהם. לכהנים : ולילה ליום העיר בכל נאכלים בהן, כיוצא
 ג׳ בעזרה. מקים בכל שחיטתן ץ : ובנות? ובניך אתת שהיר כמקים תאכלו וגו׳ החניפה
 ושחטו כתיב בקמייתא בעז וחדא בככש וחדא בקר בבן הדא שלמים, בשחיטת נאמרו פרשיות

 דלפני שבעזרה הרוחית כל את לתכשיר מועד אהל לפני כתיב בתרייתא ובחרתי מיעד. אוהל פתח
 מבשר והנותר ז( )שם בשלמים כתיב דהכי אחד. ולילה ימים לשני :ההיכל שלפני כל משמע
 כתיב דלא אחת מתנה שעין ודמן בהמה מעשר והמעש*. ח : ישרף באש השלישי ביים הזבח

 דמו ואת כתיב מדלא ילפינן. מהתם נמי והנך ככור. גבי כתיב תזרוק דמם ואת אלא סביב בהו
 בס שאין דרומית מזרחית למעוטי תחתיו יסוד שיש במקים היסוד. כנגד : דמס ואת אלא
 כתיב ובעולה מעולה לג״ש זריקה זריקה דילפינן יסיד טעונים ופסה ומעשר ובכיר כדאחרן יסוד

 :דמים למתן אותן שהשוה אע׳פ מזה זה באכילתן. שינה : העילה מזבח יסוד אל ד( )ויקרא
 שלא אדם. לכל והמעשר :לך יהי׳ ובשרם יה( )במדבר כדכתיב לכהנים. נאכל הבכיר

 והבאתם יב( )דברים דכתיב העיר. בבל ונאכלין :בו הלק לכהניס שיהיה התירה בכל מציגו
 בהמת מעשר חד מדבר הכתיב מעשרות בשתי והגיא מעשרותיכם ואת זזבהיכס עילותיכס שמה
 ש״מ מחיצה להו קבע ומדלא וצאנכם. בקרכס ובכורות קרא בההוא וכתיב דגן. מעשר והד

 ובשרם אומר. הוא דבבכור אחר, ולילה ימים לשני :העיר בכל נאכלים ובכור דמעשר
 ימיס לשני שלמים של ושוק חזה מה ושוק, לחזה הכתיב הקישו הימין וכשוק התנופה כחזה לך יהיה

כדכתיב לקיחתו בדמי שנמנו לאותם למנויו. כבכיר: ומעשר אהד ולילה ימים לשני בכיר אף אחד ולילה
תכוסו: אכלו לפי חיש יב( )שמית

ע״ב נ״ז דף זבחים הלכה

ענאמר אחד. ולילה ןמים לעני ענאכל לבכור ממן רבנן תנו
במרבד

רש׳י
 פריך ולקמיה שלמים. של ושרק לחזה :כתיב בבכיר לך. יהיה ובשרם

לסל



קמו חמישי ליום שרה חיי
 הימין. וכשוק התנופה כחוה לך ןך!ןה ובשים ייח( )כסיני

 נאכלים שלמים מה שלמים של ושוק לחזה הכתוב הקישו
 לת ול ימים לשני נאכל בכור אף אחד ולילה ימים לשני
 'בכור בשנה בכרם חכמים לפני נשאלה שאלה וזו אחד.

 אהד. ול:לה ;מים לשני ואמר טךפון רבי נענה נאכל לבמה
 חכמים לפני המדרש לבית שבא אחד תלמיד שם היה

 לו אמר לך. מנין רבי לו אמר שמו הגלילי יוסי ורבי תהלה
 שלמים מה קלים קדשים ובכור .קלים קדשים שלמים בד

 . ימים לשני נאכל בבור אף אחד. ולןלה ימים לשני נאכלץ
 : ואשם וחטאת לכהן' מתנה בכור רבי לו אמר אחד. ורלה
 ליום בכור אף ול;לה ליום ואשם חטאת מה לכהן מתנה

 מותו־( דבר ונלמוד דבו* )תוך( מ דבי־ נדון לו אמר ולילה.
 על בא אינו בבור אף חטא על באים אין שלמים מה דבר

 בבור אף אהד. ולןלה ימים לשני נאכלים שלמים מה חטא
 מדבר דבר נדון רבי לו אמר אחד. לה ול ;מים לשני נאכל
 מתנה ובבור לכהן מתנה ואשם הטאת מדבר. דבר וילמד
 אינו בכור אף ונדבה בנדר באים אין ואשם חטאת מה לכהן

 אף אחד ליום נאכלים ואשם חטאת מה ונדבה. בנדר בא
 טרפון רבי .ונסתלק עקיבא רבי קפץז אחד ליום נאכל' בבור
 לחזה הכתוב הקישן וגד׳ לך יודה ובשרם אומר הוא הרי לו אמר
אחד .ולילה ;מים לשני נאכלים שלמים מה שלמים של ושוק

 *" י י ן אהד ולילה ;מים לשני נאכל בכור אף
רש״י

 בכרס שורות שורות יושבים חנמיס תלמידי בכרם. :אקשינן תודה לשל
 ,׳ תחילת היתה היא תהילה. המדרש לבית שבא : ירושלמי בברכות מפורש כך

 : לבעלים שלמים אבל לכהן. מתנה ואשם חטאת : ביבנה לפניהם ביאחו
 כחטאת חטא. על באים אין :לו ודומה שכמותו כלימר מדבר. דבר נדון

 :ובנדבה בנדר דבאין שלמים לאפיקי ובנדבה. בנדר בא אינו :וכאשם
פתח ההיקש: על משיבין ואין הכתוב. הקישן נשתקק: ונסתלקה.



חמישי ליום שרה חיי
ע״ה קל״ב דף שרה חיי זוהר

 )אל דמעתי אל האזינה ושועתי .ץ תפלתי שטעה ל״ט( )תחלים ואגד פתה
יי שמע כתיב חד באתר שמע. ולא שמעה טעמא מאי תחרש(

 לדכורא שמע לזמנין7 אתר בכל אלא שמעה. אחרא ובאתר וגומר והנני

 צדק .יי שמעה י״ס )שם אמר דאת כמה שמעה לנוקבא. שמעה ולזמנץ
 כ-ז( )דברים 7בני שמע והנני .יי שמע לס )שם* אמר דאת כמה שמע וגומר

ךמקבלא דרגא עין)ךהאי()ךאיהי( .יי תפלתי שמעה והכא ושמע. הסכת ;*
 ברישא ליה ושוי עיטרא מנ;יהו ד־עבדא תנינן והא דעילמא, צלותץ כל

 שמעה דא ועל ברכות*לראש׳צריק יס* דכתיב)משלי ךצדשעדדדעולם־ם
 האזינה .ושועתי בלחש. *די *צלותא דא יי תפלתי שמעה יי. תפלתי

 ב׳( )שבית אמר ךאת כמה בעקתיה קליד, נש בר דארים *צלותא דא
 קליה ארים דבצלותיה אלא שיעתם האלדים.^מהו אל שועתם* ותעלי

 וצלותא ההר אל ושוע כ״ב( )ישזניה אמר דאת כמה לעילא עינוי וזקיף
דמעתי אל צלותיה. לאעלא לון ודחיק( )ס״א ודפיק ץ תרע מתבר דא ס

 ולעלם קמיה דקאים תרעא ולית מילכא קמי אעיל ך*א תחרש אל
תפלה. דרגין תלת7 הכא* כתיבי הא בךיקנץא.)תו דמעין אהדת לא 7- 6

 לבתר עטך 'אנכי כי/גר אחלנין. תלת אלין לקבל 'דמעה. שועה.
 נש7חז/צלותא/דבר דעלמא^תא עיקרא אבותי ככל לבתר תושב

 חד. ואינון מעומד וחד מיושב חד ניגהו צלותי דתרי בגין מעומד.*
 ולילה יום *לגבי ראש של ותפלה *.יד של תפלה דרגין תרן לקבל
 כמא לה .ידילאתקץ של תפלה 7לגבי מיושב תפלה הכא* אוף חד. וכלא

 מקשטין הכיינמי .לחופה לאעלאה לה וקשים לכלה דאתקין כמאן )ד״א
 והאופנים משרתיו ואשר *משרתים יוצר דרתיכאהיומשרייאה. ברזא לה

 מלכא לגביה כיוןידעאלת מיושב. צלותא דא ועל וכולי. הקדש וחיות
 דהא מלכאעלאה קמי קעמץ אימן כדין לן^, לקבלא אתי ואיהו עלאה

גאולה בין ל^.יפסיק ובגין*כך בנוקבא דכורא'אתחבר )דרגא( כדין ( 1
 דצד^ק רזא אינון .דרגין תרץ אץ)ותפלה 7קנ״ז שטות7 'וגאולה לתפלה

 גמל עלאה מלכא קמי קאים נש .דבר ועין (ורח״ל יוס״ף וצד״ק
 בשיעורא( /דבשיעו^רא לצלותיהואוקמוה אמות ^ארבע ע -

 ליה בעי דדכורא בסטרא .דאתי מה .וכל כלא. י דיוצר דסורטא
 איהו כד דא7 כגווגא הזדקף( בקיומיה/ואזךקף')^א למ;קם דאיניש

שבחאדדכורא לאחזאה עין בשם זקיף זקיף איהו* וכד בברוך כרע ברע

: נוקבא על
כל



המז חמישי ליום שרה חיי
פסוקה הלכה

פ״ח התורה יסודי הל׳ הרטב״ם

 אחה על אונם בלא מדעתו העוכר ויל י<
בשאט בתורה מצות'האמורות סכל

'השם את מחלל זה הרי להכעיס ;י§ש

יוסףבלהק

 את וחללה שקר בשבועת נאמר ולפיכך
 }'עשרה עבר ואם ה׳. אני' אלהיך שם

 ברבים. ה^ם 'את חלל זה הרי מישראל
 מצוה עשה או מעבירה הפור^ז גיל וכן
 '.?אה ולא פחי לא בעולם דבר מפ;י לא
 הבורא מפני אלא יבוד לי״קש ולא

 עצמו הצדיק יו?ף ני_עת9י הוא }רוך
 :השם אה מקדש .זה הרי רבו עא^ת

 חלול בכלל 'שהן אחרים י דברים ויש >
 כתורה גדול ארם אותם והוא ה^ם

 שהבריות ךברים בחסידות ומפורסם
 שאינן פי על ואף בשבילם. אחריו מרננים
 כגון השם• חלל'את זה הרי עבירות
 לאלתר המקח .דמי נותן ואינו ^לקח

 הובעין המוכרים ונמצאו לו שיש והוא
 בשחוק'או שיריה' 'איו' מקיפן. והוא

 ובניהן. הארץ' עמי אצל ו$תןה באכילה
 ו.א'נר }נחתי אינו הבריות עם ^*דבורו או
 בעל אלא יפות פנים בסבר קכלן5

 הכל האלו בדברים וכיוצא וכעם קטטה
 על שידקדק צריך חקם של גדלו ^פי

:משורת'יהךין לפ;ים רעשה עצמו

מוסר
ע״ב ב׳ דף הרוקח ר6מם

 במשה ד^בוד מן מרחיק הענוד. שורש
 מת ונחנו שאמר השלום עליו הבינו

 ש;אמר י מה גדול הדם. כפוי סרק }שלהי
 שאמתגראמית באברהם שנאמר ממה במי^ה

ם!( כהיב)שםות ובמשה י 'ואפר עפרז ואנכי י"(
 משה והאיש ס )בסרבי נאמר לבך מה ונחנו

 דעבודה .קמיא }רק ובשלהי מאדי ענו
 גדו^ה ענוה לוי בן .יהושע רבי אמר זרה

 אלהים ה׳ רוחי ס )י״מי׳ י דבתיב מקלם
 'ענוים לבשר אותי ה׳ משח י_ען' עלי

 הא ענוים אלא נאמר לא הסירים לבשר
 אמרו מגילן. ;דולה שענוה למדת

 עמלה חכ^ה שעשתה מה בפסקתא'
 לרגלך׳ שולןם ענוה עשתה לראשה

 ןראתיה' חכמה ראשית ךכתיב)י*״ליס*?י"*(
 *כניעה לשון ענוה' ה יראת עניה עקב

 יםזמך .ותדבר יב( )בסוגי שנאמר ושפלות
 ושיתק מאד ענו' משה והאיש במשה ואהרן
 הכ;עה מפני לענות כמו בלבו כנוע והיה
 ד?א ואתי וצנוע בעיניו דענוהלנבזה' היא

 ונ?ה ורך'.לב ונך}ה נשבר ורוח רוח ושפל
על י לבורא יורה בגנותו כשמספרים רוח

 לעפרו מחרפתו מעט לעולם נודע אשר
 הבורא לו מטיב ואם שישוב בדי ולהוכיחו

 לנק?ה תהיה שלא מיראתו בעיניו ישפיל
חונת י^ם עשיר יהיה ואס ומכחול מימנו

;,ית^את וקא הממון יכלה מתי יודע אינו }י מ$גו הבורא

ששי ליל
;׳הוה צריף

אביז מבית לקחני אשר השכדם אלהי 1 .יהוה >
ומארץ

רש*י
 הארץ ואלהי אמר וצא אבי. מבית לקחני אשר השמים אלהי ה׳ )ז(

 הארץ ואלהי השמים אצהי הוא עכשיו לו אמר וגו׳. ואשביעך אמר ילמעלה
 שהרגלתיו



תורה ששי ליל שרה חיי

 נשבע-לי ואשר דבר־־לי מולדתי'ואשר ומארץ
 לשלח הוא הזאת ארד־הארץ אתן

 להא א יי :משם לבני אשה ולקחת: לפניך מלאכו
 לי .קיש ודי לי מלל ודי לדותי רמאךע אבא מבית דברני ך דשמיא

 אתתא והסב קדמך מלאכה הוא;שלח הדא ארעא _ית אתן לברך למימר

 אחריך ללכת האשה תאבה' ואם־לא ח :מהמן לברי
 :שטה תשב לא את־בלי רק זאת משכעתי ונקית

 ברי :ת לחוד דא מטומתי זבאה ותהי ^תרך למיתי אתתא תיבי לא ואם
אברהם ;רף תחת ^בדאתץדו לחמן* לאתתב

 תןךהתח״ת1עבדא ושוי הזה: ^ל־הדבך לו וישבע אדמו

 ה י_ק ו ' שלישי :הדין פתגטא על לה וקיב רבוגה דאברהם ךכא2

 וכל־״טוב וילך אדניו מגמלי למלים העבד'עישרה

 :נתיר אל־עיר נהרים אל־ארם וילך רקם בידו אדניו
 וקם בידה רבונה שבר וכל .ואזל רבעה מגמלי גמלין עשרא עבדא ודבר

ואזל
. רש׳י

 הי אל ולא השמים אלהי היה אבי מבית כשלקחני אבל הבריות בפי שתרגלתיו
 אכי מבית :בארץ רגיל היה ושמו בו מכירים עולם באי היו שלא הארץ
 אשר כמו לצרכי לי. דבר ואשר : כשדים מאור מולדתי. ומארץ :מחרן
 על. בלשין מפורשים דבור אצל הסמוכים ולהם ולו לי כל וכן עלי. דבר

 וק״ל( בעבור במקום למ״ד להשתמש התרגום שדרך )רצונו שלהם ותרגום
 אליו אלי אלא ולהם ולו לי ל׳ דבור אצל נופל שאין עליהון עלוהי עלי

 ולו לי ל׳ ניפל אמירה אצל אבל עמתון עמית עמי שלהם ותרגום אליהם
לו וקח־ וגו/ משבועתי ונקית )ח( : הבתרים בין לי. נשבע ואשר ולהם:

מיעוט רק וגו/ בני את רק : הא( )קידושין וממרא אשכול ענר מבנות אשה
 )ב״ר( אדוניו. מגמלי )י( לחזור: שיפו בני בן יעקב אבל חוזר אינו בני היא

אחרים*. בשדות ירעו שלא הגזל מפני זמימין *יצאין גמלים משאר היו נכרין
כדי לו אשר כל על ליצחק כתב מתנה שטר )ב״ר( בידו. אדניו טוב ובל
: יושבת נהרות שתי בין נחרים. ארם בתה: לו לשלוח שיקפצו דיכ

 ויברך



הטח תורה ששי ליל שרה חיי

 טחוץ הגמלים ויברך יא :ר1ךנח לקרתא פרת על די לארם זאזל
 לעתצאתהשאבת: |ךב לעת המים אל־־באר לעיר
 דנפקן לעדן רמשא דמיאילעדן לבארא לקרתא מברא גמליא ואשרי

 הקרה"-אברהם אדני אלתי יהוה ו ויאמר :'יב אמי^
 יי ואסר-: אברהם אדני עם ועשה־חכד היום לפני1 נא

 רבתי עם טיבו ועבד דין יומא קדמי כעי זטץ אברהם דרבוני אלהה

 אנשי ובנות חטים ן^ל־עין נצב אנכי הנה יג אברהם:
 ובנת ך^א ע־נא על אנ^קאם הא :מים לשאב יצאת הלר

 אמר אשר הנער והיה יד :אמי לסמלי נ&גןן קרתא אלפי
 וגם־גמליך שתה ואמרה ואשתה כדך הטי־נא אליה

 כי־ אדע ובה לשרוק הכחתלעבדך אתה אשקה
 כען אךב־ני לה האיטר עולמתא ותהי :'^פיאדני הסד עשית

 ליצחק לעבדך _זטנתא עזה אשקי גמלך ןאף אשת ותימד ואשתי קולתיך

 כלה טל□ ויהי״הוא טו :רבתי עם טיבו עבדת ארי אי_דע זבה
 בך־ לבתואל ילדה אשר יצאת רבקה והנה לדבר
 : ?זל־־שכטה וכדה אברהם אחי נחור אשת י מלכה

בי לבתואל ךאתילידת נפקת רבקה ןהא לט^לא שיצי לא עד הוא זהוה

 ר ע ליג ו טז : כתפה על וקולתה דאברדם אחוהי חור נ אתת מלכא
ותרד .ידעה לא ואיש בתולה- מאד מראה טבת

העינה קרי- ורנערת קרי. הנערה *
רש״י

 גומלת שתהא לו היא ראויה הוכחת. אותה )יד( :הרביצם הגמלים. ויברך )יא(
 האזע )דוא בלעז אפרוביש״ט ביררת הוכחת ולשון אברהם של בביתו ליכנס וכד׳ חסדים

 ממשפחתו תהיה אס חסד עשית כי בה לי הודע תחנה לשון אדע. ובה :בעשעדען(
 ואיש :)ב״ר( בתולים ממקום בתולה. )טז( :)ב״ר( חסד עשית כי אדע לו והוגנת

 ומפקירות בתיליהן מקום משמרות היו הנכרים שבנות לפי כדרכה שלא ידעה. לא
 שראה לפי לקראתה. העבד וירץ : מכל שנקייה עלזו העיד אחר ממקום טצמן
 בלעז הומיי״ר גמיעה לשון גא. הגמיאיני : )ב״ר( לקראתה המיס שעלו

 פלוקקטן



תורה ששי ליל שרה חיי

 שפר* ס־י ח-זי שפיית ועורטתא :.ותעל כדה ותמלא העינה
 :וסלקרז קולתה ומלת לעינא ונחתת לא_יךעה וגבר בתלתא לחרא (לבחז

 מ^ם־ נא ממיאיני ויאמר לקראתה העבד ודק יז
 אטעמ;י< )נ״י אשקיני ואמר לקדמותה עבדא ורהט מכדך: מיש

 קמחו• 'אדני #תה ותאמר " זע-רמי* כען

 ואחיות רביני אעת ואטית :ותשקהו •^לקדה כדה ותרד

 לתאמה להשקתו ותכל יט :ואשקתה על קולתה ואחיתת
 ושיציאת :לשתת אם־כלו עד אשאב לגמליך גש

 ותמהר :נ למשתי ספקון די עד אמלי לגמליך אף לאשקיותהןאמרת
 לשאב אל־היאר ותרץ^וד אל־השקת כדה ותער

 ורהטת לבית קולתה ונפצת ואוחיאת :לכל־גמליו ותשאב

 לה משתאה והאיש כא גמלוהי: לכל ומלת למטלי עודלבירא
:אם־־לא דרכו יהוה־ ההצליח לר^ת מחריש

תברא
רש״י

 אס הרי כלו. אם עד )יט( :שכמה מעל כדה. ותורד )יה( :שלירפען( )שלקקען
 :ספקן די כששתו שתייתן גמר היא שזו ספקק די ת״א כלו. אם :אשר בלשק משמש

 לוחמה. יש ובמקרא כלי אל מכלי המערה משנה בל׳ יש והרבה נפיצה לשק ותער. )כ(
 חלילה אבן השקת. :נפשו למות הערה אשר נג( ,)ישעי נפשי תער )תהליסקמא(אל

 שממה תשהה עריס שאו כמו שאיה לשין משתאה. )כא( הגמלים: בה ששותים
 יודע אינו אבל להצליח קרוב דברו שראה על ומתנהל משתומם משתאה. :ו( )ישעיה

 תיבהשתחלת לך שאין משתאה של בתי״ו תתמה ואל לאו. אם היא אברהם ממשפחת אס
 היסוד עיקר של אותיותיה שתי בין מפרידה תא שאין מתפעל בלשון ומדברת שי״ן יסודה

 מגזירת עז( וישתומס)שס שולל מגזירת נע( )ישעיה מתולל שאת מגזרה משתה: כגון
 סטירת משתאה כאן אך וישמר מגזירת עמרי חקות וישתמר ו( )מ־כה שממה,

 מחשבות ובעל ונאלם נבהל באדם משומם לשק מוצא שאתה וכשם .״חהי
 אשתומם ד( )דניאל שמים שימו ב( )ירמיה אחרונים נשמו יומו על יח( )איוב כמו

 תרגם ואונקלוס מחשבות ובעל בהול באדם שאייה לשין תפרש כך חדא כשעה
 דרכו ה׳ ההצליח לראות אחד במקיס ועומד שוהא תהי וגברא ־הייה לשין
 משתאה :שתיה בלשק ניפלה אל״ך שאין שתיה לשק איט שהרי שתי לתרגם ואין
הנשי וישחלי כו( )לקמן וכמו הוא חחי לי אמרי כ( )לעיל כמי עליה משחימם לה.

המקים



 קמט תורה ששי ליל שרה חיי
 :לא אם ארחה יי האצלת למידע שתיק מסתכל בה שהי ונברא

 האי&״נזם .רקח לעתות הגמלים כלו כ^זר רהי בב
 זהב ?ערה ?לקדיה צמידים ועני מעהלו ?ק? זאבי

 דדהבא קדשא גברא וגסיב למשתי גמליא ספקו כד _והוה :טט^דם
 :מתקלהון בא דדה סלעין עשר מתקל ;דהא ש;רין_על ותרץ מתקלה תקלא

 בית־אביך מיע ל\ נא הגיך בת״״מי ראטר כג
 אתר אברך בית האית לי כען הוי את מן בת ואמר ז ללץ לנו מקום

 בך אנכי בת־בתואל אדיו ותאטר בד ^רל^בת.

 מלכה בר אנא בתואל בת לה ואמ״ת :לנחור ילדה אשר מלכה

 מספוא”גם־ גם־ת?ן איליו ות^מר כה :לנחור ףל?ת

 כגי כסתא אף תבנא אף לה ואמרת :ללון גם־מקום עמנו רב

 ליהוה: גיעתחו האיע ויקד נו :למכת כשר אתר אף עמנא
 אלד״י יהוה: ברוך ויאמר כז רביעי ;7יי ופניד^קדם נברא וכרע

 מעם ואמתו חסדו לא־עזב אער1 אברהם י אדני

 ואמר :אדני אחי בית ידלה נועי בדרך אנכי אדני

 רבוני טן וקושטה טיבותה מנע לא די אברהם דרבוני אדר,א יי בדיך

הנער כחות״ץ :אחוה/דךב;גי בית .דברנקיך תקנא באירח אנא
והגד קרי. הנערה *

רש״י
 צמידים". ושני :לגלגלת בקע ישראל לשקלי רמז בקע )בב( :לאשתו המקום

 הדברות לעפית רמז משקלם. זהב עשרה מצומררת: לוחית לשני רמז
 בטוח שהיה לפי שאלה לה שנתן לאחר את. מי בת ויאמר )בג( :שבהן

 והיא דבר שם לין אחת. לינה ללין. דרכו: הקב״ה שהצליח אברהם של בזכותו
 השיבתו בתואל. בת )בד( אצלט(: ללון יכול )אתה לינות כמה ללון אמרה

 קרוי הגמלים מאכל כל מספוא. )בה( :אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על
 הישר דרך המזומן דרך בדרך. )בז( :,ושעורי תבן עצה( כגון )כ״א כגון מספוא
 התיבה בראש המשמשים וה״א ולמ״ד בי״ת כל וכן צריך שהייתי דרך באותו

 שהוא או אחר במקום כבר שנזכר הפשוט בדבר מדברים בפת״ח ונקידיס
להן להיות היתה הנשים דרך אמה. לבית )בח( מדבר: הוא באיזו וכיכר מטרר

בית



תורה ששי ליל שרה חיי
 והראי׳ עולמתא ורחמה ז האלה בדברים אמה לבית ותגר

 לבן'דרץ ושמו אח ולרבקה בט :ץהאל ןא?פתגמי אטה ובית
 לבן ושימח אחא ולרבקה :אל־העץ החוצה אל־האיש לבן

 את" בראת 1 ויהי ל לותעתא: לברא לותגברא לבן ורהט
 את" אחתןוכשמעו ;ולץדי ואת״הצמךים ם5ה|

 האישידבא אלי בה־דבך לאמרי אחתו רבקה דברי
 כי והוה :;ול־הגמלים'^ל־העין עמד והנה אל־האיש

 רבקה פתגמי ;ת שמע וכד אחתה ןתי ער שיריא ו_ית קדשאזחזא_ית
 נמריא עלון קאם והא גברא רות ואתא גברא עמי מ?.ל בדין למימר אחתח

 ב^וץ תעמד למה ןדןה ברוך בוא ויאמר לא ?מא: -על
 ד; בריכא עול :^טר לגמלים ומקום הבית פניתי ואנכי

 ויבא לב :יגמליא כשר ואתר ביתא פניתי ואנא בברא קאם את לטא
 ומספוא תבן ו^■ הנמלים ויפתח הביתה האיש

 :אתו אשר האנשים ורגלי רגליו לריחץ ומים לגמלים
ןכסתאלנטל^אוטיאראקחאח תבנא רהב גטליא רטרא לביתא גברא ועל

:רעמה נבריא וךגלי רנלוהי

תורה ששי יום
 תשלום הצגנו תרגום ואחד מקרא ישנים דסדרה כל להשלים ־•

: והפטרה ותרגום חסדרה כל

אם־דברתי עד אבל לא ויאמר לאבל לפניו ויישם לג
דכרי קרי. ויושם *

 רץ למה רירץ. )בט( :לאמה אלא מגדת הבת ואין למלאכתן בו לישב בית
 :בממון עיניו ונתן זה הוא עשיר אמר הנזם את כראות ויהי רץ מה ומל
 פניתי )לא( :לשמשם עליהם עומד והוא יח( )לעיל כמו לשמרן הנמלים. על )ל(

 סותם שהיה שלהם זמם התיר ויפתח. )לב( :)ב״ר( אלילים מעבורת הבית.
 הרי דברתי. אם עד )לג( :)ב״ר( אחרים בשדות בדרך ירעו שלא פיהם את

אם



ק• תורה ששי יום שרה חיי

 עד איכול לא ואטד למיכל ^קדטוהי ועויאו :דבר ראמר דברי

 : אנכי אברהם עבד לד_ויאמר מלל: ^טרפתגמי משלל
 מאר את״אדני ברך ויהוה לה ;.אנא דאברהם עבדא ואטר

 והפדות ועבוש וזהב וכסף {ב$ר צאן

•־ ־ • ^ 7 : 7־5־ • • ־ י *7 7־ 1' ־ז־־ ־< ־ : עאן לה ויהב ורבא לחדא רבוני !ת בחך _ויי :וחמרים וגמלים

 שרה ותלר לו :וחטרץ ונטלין ואמהן ועבדין ורהב וכסף ותורין
 ויוזןץואת־כח זקנתה לאדני'אחרי בן אדני אשת

 לה ןיהב הסיבת בתל לריבוני בר לבוני אתת שיה וילידת :אשרילל

 אשה לא־־תקח לאמר אדני וישבעני לז :לל, לי כל ״
 :בארצו יישב אנכי הבנעלייאשר מבנות לבני

 יתב אנא לי בנענאי טבנת לברי אתתא תסב לא לטימר רבוגי עלי ;.ם ק ו

 ואל־מעפחתי תלך אל־בית־אבי אם־לא לח :בארעל,
 ותסב ולזךעיתי תדל אבא לבית .אלדן :לבני אשה 'לקחת

 האישה לא־־תלך אלי אל־אדני ואמר לט :לברי אתתא

 ויאמר מ :בתיי אתתא תיתי לא מאים לריבוני .ואמרית :אחרי
 מלאכויאתך לפניחשלח אשר־התהלכתי ;הוה אלי

 ומבית ממשפחתי לבני אשה ולקחת ך5דך והצליח
ארחף והילת עטך מלאכה .ישלח קדמוהי פלחית .לי .יי לי ואמו־ :אבי

ותשב

 וז״ש שילה יבא כי עד מט( )לקמן כמו כי ובלשון אשר בלשון משמש "תם
 אשר כל את לו ויתן )לו( : אס והוא אי והאחד לשונות בד' משמש כי חז״ל
 הכנעני. מבנות לבני אשה תקח לא )לז( : להם הראה מתנה שטר לו.
 לא אולי )לט( :אחריך ללכח תאבה ולא אבי בית אל תחילה תלך לא -אס

 עילה למצוא מחזר והיה לאליעזר לו היתה בת כתיב אלי האשה. תלך
 ואתה ברוך בני אברהם לו אמר בהו להשיאו אליו לפנות אברהם לו שיאמר

 ארור



תורה ששי ליום שרה חיי

 מאלתי תנקה אז מא :אבא ומבית מזרעיתי לברי אתתא ותסב
 נקי והיית י לך .יתנו ואם־לא אל־משפחתי תבוא כי

 לא ואם לזרעיתי תהך ארי מטובתי זכא( )!•י זכי תהי בכן 1 מאלתי

 ואמר אל־העין היום ואבא טב :מטוטתי .זכי ותהי דך :תנין
 דרכי מצליח אם־ישך־נא אברהם אדני אלהי ןרןה
 לע-גא דץ יומא ואתיתי( )נ־י ו^תית ז עליה הלך אנכי אשר

 לאצלחא קדמך רעוא כען אית אם אברהם דרבוני אלהא " ואטרית

 המום על־־עין נצב אנכי הנה מג :העל אזל אנא דיי ארחי

 השקיני־ אליה ואמרתי לשאב היצאת העלמה והיה
 .ויהי ךכץא עינא על קאםז אנא הא ז מכדך מ.ים“מ?}ט נא

 : מקולתיך מיא זעיר כען אשקיני לה .ואימר לממלי ךתפוק עולמתא

 אשאב לגמליך ונם שתה נם־אתה אלי ואמרה מד
 לי'אף והימר 4 לבן־אדני יהוה אשר־הביח האשה הוא

 רבוני: לבר .יי דזטין אתתא היא אמלי לגמליך ואף אשת את

 יצאת רבקה והנה אל־לבי לדבר אכלה טלם אני' מי■
 אליה ואמר ותשאב הלנה ותרד ^ל־שבמה וכדה

 נפקת רבקה והא בלבי למללא שיצית׳ לא ער אנא 1 נא השקיני

 כעי: אשקיני לה ואכדית ומלת לעינא ונחתת כתפה על וקולתה

ונם" שתה ותאמר מעליה כדה ותורד וקמהר י מי
גמליך

 מכאן באתי והיום יצאתי היום היום. )מב(ואבא בברוך: מדבק ארור ואין ארור
 של מתורתן המקום לפגי אבות עבדי של שיחתן יפה אחא רבי אמר הארן גו שקפצה

 : ברמיזה אלא נתנו לא תורה גופי והרבה בתורה כפולה אליעזר של פרשה שהרי בנים
 הוכחה כל וכן והודיע בירר הוכיח. :שעמו אנשים לרבות גם אתה. גם )מד(

 פטמים הווה לשין כל וכן מכלה שאגי טרם אכלה!. טרם )מה( : דבר ברור שבמקרא
 כמו עתיד בלשון מדבר שהוא ופעמים כליתי ערם כמו עבר בלשון מדבר שהוא

 שניהם ופי׳ עתיד ל׳ הרי איוב יעשה ככה עבר. לטין הרי איוב אמר כי )אייבא(
לפון



 הנא תורה ששי ליום שרה חיי
 וז-את1וא: :השקתה הגמלים וגם ואשק אשקה ,גמליך

 גמטא ואף ושתיתי אשקי גמליך ואף אשת ואמרת מגה קולתה ואחיתת

 ות^מר את אתהיואמרבת־מי' ואשאל ימי אעקיאת:

 ואשם מלכה ידדה־־לו אשך ר1בךנא בת־בתואל
 ואכדית עזה ושאירית עלקחה:' והצמיחם על־אפה הגזם

 קדשאז ושרתי מלכה יה ךילי״דת נחיר בר בתואל בת ואמית את מן בת

 ליחה ואשתחיה ואקדז מח :^דהא על ושידיא אפה על
 הנחני אשר אברהם אדני אללי אתץהוה ואברך
 וביעית :לבנו אדני את״בת־אחי לקחת אמת בדרך

 באורח דדברני אברהם דרבוני אלהה יי _ית וברכית זסגךית,קדם.יי

 אםץ^כם ועתה: מט ♦ לברה דרבוני אחוהי בת י_ת למיסב קשוט
 הגיח ואם־לא לי הגידו את־אדני .ואמת חסד ע&ים

 עבדין איו^שן אם וכען :על־שמאל 1א עללטין ואפלה לי

 על או !ט־נא על ואתפני לי חוו לא ואם לי חוו רבוני עם וקשוט טיבו

 הדבר שא דאמלוימיהוה ובתואר לבן ויען נ :שמאהא

 ואל ?ת י לבן ואתיב אחטוב: רע אליך דבר נוכל לא

 טב: או ביש עמך למללא יכלין אנחנא לית פתגטא נפק .יי מוקדים ואמרו
 לבן־אדציך א^ה ותהי ר^ולך הנדדרבקה !א

לבר אתתא ותהי ןאיזיל דבר קדמךזךבקה. הא ז ה1יה לבר כא^טר

רבונך

 ואשאל )מז( :כך עושה והיה וגו' בני חטאו אולי איוב היה אומר כי הווה ל'
 יתפשוהו שלא שאל ואח"כ נתן תחלה הוא שהרי הסדר שנה ואשים.
 ימיך על )מט( :היא מי יודע אינך ועדיין לה נתת היאך ויאמרו בדבריו
 )ב״ר( אברהס של לשמאלו יושב שהיה לוט מבנות שמאל. על :ישמעאל מבנות

 דבר נוכל לא ז אביו לפני להשיב וקפץ היה רשע ובתראל. לבן ויען )נ(
 הגון דבר חטובת ע״י ולא רע דבר תשיבה ע״י לא הזה בדבר למאן אליך.

לפי



תורה ששי ליום שרה חיי
 אברהם עקד שמע באשר .ויהי נב :ך מלל די בטא רבעך

 עףדא כד .ותה :ליחוה ארצה וישתחו' ^־דבריהם

 ויוצא נג חמישי קדם\י: ארעא על וסגר פהנמיהץ ךאברהם_ית
 לרבקה ולתן ובגדיזם זהב וכלי כל*־?^ש העבד

 דכסף'ומנין מנץ קעבדא6ןא : לאחיה'ולאמה ומגינת'נתן

 ניויאכלו :ולאמה לאחוהא ;הב ץ ומנת לרבקה רהב ולבושץ דדהב

 "בבקר ויקומו וילינו אשר־עמו והאנשים הוא וישתו

 ובתו עמה די וגובייא הוא ושתיאו ואכלו :לאדני שלחני ויאקר

 לאמה אחיה ויאמר נד׳ :רבעי רות שלחוני ואמר בצפךא קטוזו
 ואמר תלך: אחר עשור או ימים אתנו הנער תשב

 בן בתר ירחץ עפרא 1א בערן עדן עטגא עררמתא תתיב אחות.ואמה

 הצליח ויהוה אתי אל״תאחרו אלהם ויאמר :נרליזת;
 יי1 יתי האחרון לא להון ואמר :לאדני ואלכה שלחוני דרכי

 לנעלי נקרא ויאמרו 'נ :הכוני מת .ואידך שלחוני ארחי אצלח

 נקרילעולטתאןנעמעמהדהיאאמרה: !ואמיט את״פ*ה ונשאלה
 עם■־ יהתלכי אליה ויאמרו' לרבקה ויקראו'נחי

 ו*?ךו לרבקה וקרו ! אלך ותאמר הזה' האישי

 את" .לשלחו נט : איךל ואמית הדין נביא עם התיזילי לה
עבד—ואת ה מינקת—*ואת אחתם רבקה

אברהם רש״י קרי לנערה * קרי הנערה *
 ארצה וישתחו )נב( :)ב״ר( לך שזימנה דבריך לפי הדבר יצא שמה' שניכר לפי

 עמו שהביא מנדים ל' ומגדנות. )נג( )ב״ר(: טיבה בשורה על שמודים מכאן
 ויאמר )נה( :אחד לילה לינת שבמקרא לינה כל וילינו. )נד( :א״י של פירות מיני

 ימים. :והמיתו מלאך ובא לעכב רוצה היה הוא היה היכן ובתואל ואמה. אחיה
 זמן לבתולה ניתנין שכך גאולתו תהיה- ימים כה( )ויקרא כמו שנה
 חדשים י׳ עשור. אד : גז( )כתובות בתכשיטים עצמה את לפרנס חדש י״ב

 תן תרצה לא ואם מיעט דבר לבקש המבקשים דרך אין ממש ימים וא׳׳ת
לט



הנב הורה ששי ליום שרה חיי

 רת ט:קתה רת אחתהון רבקה _ית .ועולתו ואת״אנשיו. אברהם

 ויאמרו את"רבהה ויברכו ם :גברותי רת דאברהם עבדא
את ריר^זר^ך רבבה לאלפי" הץ 1אר אחתנו לה

 לאדפץ הוי את להאחתנא וא_מרו _יתךבקה ובריבו . ^אל

 ונערתיה רבקה ותקםםא :סנאיהון קרר ;ת בנקבי ררתון וליבון
 רקח האאט אחרי ותלכנה ^ל־הגמלים י ותרכבנה

על ורכיבא ועולמתהא רבקה וקמח נ וילל את״רבהה העבד י־ 7 :• •.׳:זז : •:ז• '־7: 11״־— 1 <7 : • *• .•9♦.־ 7

 ויצחק סב :ואזל רבקה _ית עבדא ודבר גברא בחר יאזלא גטליא
 :הנגב ?ארץ יושב {הוא ראי לחיי י באר מבוא בא

 עלה אתחזי _קימא דמלאך כבירא במתוהי( על )לי כטחוהי אתא צחק ו

 לפנות ?שרה לשוח שחק ויצא סג :דרומא בארע והוא^יתב
 /יצחק ו^פק באיםל גמלים והגה: .וירא עיניו ערב

אתן גמטא והא וחזא עינוהי וזקף רמשא למפני בחקרא לצלאה

 ותפל אתייצחק ותרא את״־^ניה

 מעל :תןצחקץאתרכינת וחזת עינהא רבקה״ית הקפת נ הגמל מעל

גמליא
רש״י

 האשה את משיאין שאץ מכאן פיה. את ונשאלה )נז( : מזה מרובה לנו
 את )ם( : רוצים אינכם אס ואף מעצמי אלך. ותאמר )נח( :)ב״ר( מדעתה אלא
 המזריה בהר לאברהם שנאמר ברכה איתה תקבלו וזרעך את רבבה. לאלפי היי

 אחרת: מאשה ולא ממך הזרע אותו שיהא י״ר וגו׳ זרעך את ארבה הרבה
 :)ב״ר( שישאנה אביו לאברהם הגר להביא שהלך ראי. לחי באר )םב(מבוא

 הנגב ארצה אברהם משם ויסע שנאמר באר לאותו קרוב הנגב. בארץ יושב
 :ברד ובין קדש בין הנה שנאמר הבאר היה ושם שור ובין קרש בין וישב
 ותרא )סד( :שיחו ישפוך קב( )תהלים כמו תפלה לשון )ב״ר( לשוח. )סג(
 ותפל. : )ב״ר( מפניו ותמהה( )ס״א ותוהא הדור אותו ראתה יצחק. את

 עד הגיעה ולא לארן עצמה העתה ואתרכינת כתרגומו לארץ עצמה השמיעה
 לארץ מועה ל' וארכין שמיס ויע כא( )ש״ב ארכיני כדך נא העי כמו הקרקע
עד יגיע לא לארץ יעה אס כלומר יועל לא יפול כי לז( )תהליס לו ודומה

הקרקע



הנבתורה ששי ליום שרה חיי

 ההלך הלזה מי״־האיע אל־העבד ותאמר סד׳ : גמלא
 ותקח אדני הוא7העבד לקראתמרא^ר בשדה

 בחקרא דמהלך דיכי גברא מן לעבדא ואמרת נ ותתבם הצעיף

 רב סר :ואתכפיאת עיפא ונסיבת רבוגי הוא עכרא ואמר לקדמותנא

 ןאשתעי :עשה אשר בל-הדברים את ליצחק הענבר

 האהלה יצחק רבאה סז ♦עבד ך פתגמיא כל !ת ליצחק עברא
 ויאהבה לאשה ותהי־לו את־רבקה רקח אמו שרה
 .והא וחזא למשכנא ;צחק .ואעלה פ ♦ 1אמ אחרי יצחיק וינחם

 לאנתו לה ותות ךבקה :ת ונשיב אמה שרה כעובדי עובדהא תקנץ

 ברהב א רבף א בה ששי : אמה דמיתת בתר ;צחק ואתנחם ורחימה
 אתתא 'ו^יב אברהם ואוסיף : קטורה ושמה אשה רקח

ואת ואת־ץקש! את־זמרן לו ותלד ב :ה^ר ו^מה
 זמרן י_ה לה דת2רל .;ץאת־עזלז' ואת־יקבק ואת־מדין מרן

 את" ילל רקשן ג : *טיח חת ןשבק חת מדין חת מדן חת ןקישן חת
 ולטושם אישורים היו דדן ובני ואת־־־דדן *שבא

',ולאמיב
יש"*

 העבד ויספר )סו( :ותשבר ותקבר כמו ותתפעל לשון ותתנם. )סה( : הקרקע
 :כתפלסו רבקה לו ושנזרמנה הארץ לו שקפצה לו שנטשו נסים לו גלה )כ״ר(
 ונעשית כלומר אמו שרה היא והרי האהלה ויביאה אמו. שרה האהלה )סז(

 וכרכה שבת לערב מע״ש דלוק גר היה קיימת ששרה זמן שכל אמו שרה דוגמת
 )כ״ר( חזרו רבקה וכשבאת פסקו ומשמשה האהל על קשור וענן כעיסה מצויה
 ומשמתה אצלת הוא כרוך קיימת אדם של שאמו זמן כל ארץ דרך אמו. אחרי

 שס על קטורה ונקראת הגר זו )ב״ר( קטורה. )א( :באשתו מתנחם הוא
 שפרשה מיום לאדם נזדווגה שלא פתחה ושקשרה כקטרח מעשיה שנאים

 אינקליס של ותרגום )כ״ר(. אומות ראשי שס ולטושם. אשורם )ג( : מאברהם
 כן כאינו וא״ת מחנה. לשון למשירין )שפירש המקרא. לשון על לישכו לי אין

 אל"ך ונתוספה אל״ף בראשם שאין תיבות לנו הרי יסידית שאינה האל״ף ׳מפגי
 ורחצת מן שהיא שמן אסוך וכמו רגלים נכה מן שהוא אנך חומת כמו כראשס

באהלי איש ונוסעים ואנה אנה המתפזרים אהלים כעלי הס ולטושם. : וסכת



 קנג תורה ששי ליום שרה ח־י

 וליפבונין לטעירין הוו דדן ובני דדן ן_ית שבא ית אוליד רקשן 1 ולאטים
 ואלרעח ^אבידע ועפר עיפה מרין ובני י :

 ואכידע וחנוך ועפך עיפה טדין ובני • קטורה בני בליאלה

 את־כל"אשר אברהם ואלדעהבלאלין?ניך(ט^ה:הויתן
 ולבני י :לתיחק דילה כל תז אברהם ויהב ו ליצחק 1ל

 מתנתרשלחם אברהם נתן לאברהם אשר הפילגשים
:הים בני שחה

 ברה ;צחק מעל מתגוושלחנץ אברהם ^הם\הב

 שני־־היי ימי: \אלה יי : מדינחא לארע קידומא דהוא^ם בעוד

 וחמש שנה ושבעים שנה ^את אשר־חי אברהם
 : שנין וחמש ושבעין דרדאזמאה אברהם חיי שגי יומי ןאליןשנש:

 אמיהסגישיבה^ובה^ן/ושב^ויא^ף רמת רגוע ח

 יומין ו&בע סיב מבא בסיבו אברהם וט-ת ואתנגיד :אל־עמל

 אל־ בקו רשמעאל אתו'יצחק ויקברו ט :לעמה ואתבגיש

 'בך־צחרהחתי עפרן אל־־שדה המכפלה מערת

 בנוהיבטערת יתהןצחקוי׳סמעאל .וקברו ממרא על"פל' אשר

כפלתא
רש״י

 למ״ד שכן האדן כל פני על נטושים והנס ל( )ש״א אומר הוא וכן אפרנו
 ברכת נחמיה א״ר )ב״ר( רגו/ אברהם ויתן )ה( :בזו( זו מתחלפות זט״ן

 מסודות הברכות ברכה והיה לאברהם־ הקב״ה לו שאמר לו נתן דייתיקי
 )ב״ר( הפילגשים. :)ו( ליצחק מסרם ואברהם שתרצה מי את לברך בידך
 בכתובה נשים קטורה. היא הגר היא אחת. פילגש אלא היתה שלא כתיב חסר

 נתן :דדוד ופילגשים בנשים כא( ד' )בסנהדרין כדאמרינן כתובה. בלא פילגשים
 מה ד״א צא(. )שם להם מסר טומאה שס רבותינו פי׳ מתנות. אברהם

 רצה שלא להס נתן הכל לו שנתנו מתנות ושאר שרה אודות על לו שניתן
 כבן ק׳ בן שנים. וחמש שנה ושבעים שנה מאת )ז( :מהם ליהנות

 שעשה מכאן )ב״ר( וישמעאל. יצחק )ט( :חטא בלא ה׳ כבן ע׳ ובן ע׳
באברהם שנאמרה טיבה שיבה והיא לפניו יצחק את והוליך תשובה ישמעאל

ויהי

כ



תורה ששי יום שרה היי
 השלה ' : מטרא אפי על די חתאה צוהר בר עפרון בהקה כפלתא

 אברהם קבר שטה ?ני־חת ©את אברהם אשר־קנה
־1׳::,,־ז •זז : •• י 77־: י-: • 71 ־: 1 >7 7 : אתקבר תטן חתאה בני מן אברהם זבן די חקלא * 1אשת ושרה
 רט־ך אברהם מות אחרי ויהי יא אחותה: !שרה אברהם

 לחי עם־באר .יצדוק וישב בנו את־־יצחק אלהים
 עם ויתב^צחק ברה ;תעתק ;י וברך אברהם דטית בתר _והוה פ ו ראי

 אלדת ואלה 'יב שביעי :עלח אתחזי _קימא דמלאך בירא

 המצרי־ת הגר ילדה אשר בך־־אברהם ישמעאל
 אברהם בר ;שטעאל תולדת ואלץ ז לאברהם שרה שפחת

 בני שמות ואלה ע :.לאברהם ךשרה אטתא מצרתא הגר .ילידת די
 נבית ישמעאל בכר להולדתם בשמתם .ישמעאל

 בשטהתהון ;שמעאל בני שמהן ואלין 5 ומבשם .ואדבאל לקדר
 ומבשם: ואדבאל ר ד ו״ק נביות דישימעאל בוכרא לתולדתהון

 חדד טו :וטשא ויומה ומשמע • ומשא ודומה ומשמע יד
 ן הקדמה נפיש ;טור ותימא חדד : וקךמה נפיש .ימול ותימא

 שכלתם ואלה ישמעאל בני הם אלר\ ?טז מפטיר

 :לאמתם ;שיאם שמם־עשר ובטירתם בחצריהם
עסר תרץ רבברביהרן' בפצחיהץ שמהתהון .ואלין .ישמעאל בני אנץ אלץ

 שנה ©את ישמעאל חיי #ני ואלה •י!
ושלשים

רש״י
 אבלים)סוטהיד תנחומי נחמו רגו׳. ויברך אברהם מות אחרי ויהי )יא(
 מפני יצחק חת לברך נתיירא לאברהם הברכות את הקב״ה שמסר אע״פ ד״א

 ייטב אשר את ויברך הברכות בעל יבא אמר ממנו יוצא עשו את שצפה
 :זא״ז לידתן סדר לתולדותם. בשמותם )יג( :וברכו הקב״ה ובא בעיניו
 לשון מפיצחיס שהס בפצחיהון ותרגומו חומה. להס שאין כרכים בחצריהם. טז(

 רגו/ ישמעאל חיי שגי ראלה )יז( :ורננו פצחו צח( )תהלים כמו פתיחה
אמר



 הנד תורה ששי ליום שרה היי
 אל־ ויאסף ויפת וינוע שנים ושבע שנה ושלבים

 וטית ואתנגיד 'שנין ושבע ותלתץ מאה .ישמעאל ח;י שני ואלין *עמיו

 על"־ אישר עד־שור מחוילה וישכנו יח :לעמה ואתבניש
 —יעל אשורה' "באכד\ מ^רים פג\

סצדים אפי על די חגרא עד מחוילה ושרו . נפל כל׳אחיו פני

£ £ פ : שרא אחוהי כל אפי על לאתור מטי
<

ן א׳ סימן א׳ במלכים זקן דוד והמלך ומפטירין סימן יהוידע ק״ה

רש״י

 בהם לייחס כדי ישמעאל של שנותיו נמנו למה אבא בר חייא רבי אמר
 י״ד עבר בבית יעקב ששמש למדנו ישמעאל של משנותיו יעקב של שנותיו

 מת מאביו יעקב כשפירש שהרי לבן אצל שבא קודם מאביו כשפירש שנה
 נקראת מגילה בסיף שמפורש כמו וגו׳ ישמעאל אל עשו וילך שנאמר ישמעאל
 :בצדיקים אלא גויעה נאמרה לא רגוע. : תולדות( פרשת סיף הביאו )ורש״י

 בעמק. נופלים קדם בני וכל ועמלק מדין ז( )שופעים כמו שכן נפל. )יח(
 )למיל ישכון אחיו כל פני על אומר הוא ולהלן נפילה לשון אומר הוא כאן
:שרה חיי פרשת חסלת :נפל אברהם משמת ישכון אברהם מת שללו עד עז(

א א מלכים שיה חיי הפטרת
 :לוי .יחם ולא בבגדים ויכסהו ביטים בא .זקן דוד והמלך א

 .נערה המלך לאדני .יבק^ו עבדיו לוי חאמרו ב
 בחיקך לשכבה סכנת ותהי־לר המלך לפני ועמדה בתולה

 .ישראל נבול בכל יפה נערה ויבקשו ג : המלך לאדני וחם
 והנערה ד :למלך אתה ויבאו השונמית את־אבישג וימצאו

 ידעה: לא והמלך ותשרתהו סכנת למלך ותהי עד־מאד יפה
זו :ז4 ע י ־ : •• זו: : ־ •.••.״ ־ • : ־ ר : ־ זז*■

 לו^רכב _ויעש אמלך אני לאמר מתנשא בךחגית ואדמת .־.
 מימיו אביו ולא־־עצבו י :לפרו רצים איש .והמשים ופראים

 ;לדה ואתו מיאד טוב־תאר וגם־הוא עשית ככה מחע לאמר
 אביתר ועם בן־צרויה יואב עם דבריו ויהיו ז :אבשלום אחרי

<• זז : -ו:ז ־:ז.' >—־1־

בךיהלדע ובניהו הכהן וצדוק ת • אדניה אחרי ויעזרו הכהן
ונתן



שרה חיי הפטרת
 עם- היו לא לדוד אשך והגבורים ודלי ושמעי הנביא ונתן

 הזחלת עסאבן ומריא ובקר צאן אדניהו ויזבח ט ♦ 'אדמתו
 המלךיולכל־אנשי את־כל־אהעבני ויקרא רגל עין אשר־אצל

 ואת־הגבוריש י ובניהו הנביא וארדנתן י : המלך עבדי ןהודה
 אם־ אל־בת־שבע נתן תאמר יא :ך!ךא לא אחיו ואת־שלמה

 ואדנינו בךחגית אךניהו מלך כי שמעת הלוא לאמיר שלמת
1•• 7 • : ־־ . ת7 •• <7 1״>7 1• 9• : 7־ : 177 ) •<7 את־נפשך ומלטי עצה נא איעצך לבי ועתה יב : ידע לא דוד

 ואמרת דוד אל־הפלך 1 ובאי לכי ע :שלמה בנך וארדנפש
 כי־־ לאמר לאמתך נשבעת המלך אדני הלוא־־אתה אליו

 מלך ומדוע על־־כסאי "ישב והוא אחרי .ימלך בנך שלמה
 .ואני'אבוא עם־המלך שם מרבית עודך הנה יי :אדניהו
 אל־הטלך בת־שבע ותנא טי } את־־דבריך ומלאתי אחייך

את" משית השונמית ואבישג' מאד ן ז.ק והמלך החךרה
 ן המלך

מה־^ך
 המלך ויאמר למלך בת־־שבעךתשתתו ותקד ט!

אלוהיך ביהות נשבעת אתה אדני לו ותאמר י! :
 :על־כסאי ישב והוא אהרי ימלך בנך כי־שלמה לאמתך

7:. 177 ג •717 ־י •ע :־ . 5)7 ־ ; ׳ ת77 <7 • 1 :־ • 7 - : : ידעת לא המלך אדני ועתה מלך אדניה הנה ועתה יח
 המלך לכל־בר הקרא לרב וטריא־־וצאן שור ויזבח יט

 ן קרא לא עבדך ולשלמה הצבא שר וליואב הכוהן ולאביתר
 להם להגיד עליך' כל-ישראל עיני המלך אדני ואתה נ

 אדני־ כשכב והיה ;נא אחריו אדני־המלך על־כפא ישב מי
 והנה נב : חטאים שלמה ובני אני והייתי עם־אבתיו המלך
 למלך ננרגידו :בא הנביא ונתן עם־הטלך מדברת עודנה
 למלך וישתחו המלך לפני .ויבא' הנביא נתן הנה לאמרי

 אמר־ת אתה המלך אדני נתן “ויאטר כי : ארצה על־־אפיו
היום ערד כי :יכה והוא'.ןשב.על־כםאי אחרי ןמלןל אדנןהו

והגה



קגה שרה חיי הפטרת
 ולשרי המלך לכל־־בני וינןרא 5 ר ל ומךיא;וצאן שור ויזבח

 ויאמרו לפניו ועתים י אכלים והנם הכואן ולאביתר הצבא
 ולצדק'הבחן'"ולבניהו עבדך”אנן ולן' ט אדניהו: המלך ןחי

 אדני מאת אם מ :קרא לא עבדך ולשלמה בך־ןהרדע
 ישב מי עבדיך את הודעת ולא הזה הדבר נהיה המלך

 ויאמר דוד המלך ויען נח :אחריו אדני־הטלך על־־כסא
 : המלך לפני ותעטה הטלך לפני ותב^ לבת־שבע קו־אדלי

 טבל־ אשר־פדהאת־נפשי חי-יהוה ויאמר המלך השבע כט
 ראטר ישראלי י אלהן ביהוה לך נשבעתי כאשר כי ל :ציה

 כן כי תחתן על־בסאי חצב והוא אחרי .ימליך בנך כי־שלמה
ותשתהו ארץ אפים בת־שכע ותקרי לא :הזה היום אעשה

: לעלם דוד המלך אדני .יחי ותאמר למלך
קרי. עבדך *
 מלך ה׳ ומזמור והפטרה תרגום ואחד מקרא שנים השבוע פרשת קריאת אחר
והלכה משנה דברו יצל״ח מלך( וה׳ השבת ליום שיר מזמור )או לבש גאות

:היום בחינת היסוד נגד שהוא טהרות מסדר

 ,ה פרק מקואות משנה

 שהוא כל שכה גבי על העבירו פסול. השוקת גבי על שהעבירו טעין
 בריכה גבי על העבירו שהוא. בכל מטהר שהמעשן לה. חוצה כשר ז*

 ולקדש לזבים.רלמצוךעים. פסול ןהטשיכו כמקוה^חזר הרי^הוא והפסיקו.

 כלים. גבי על העבירו ב הראשונים: ,שיצאו שידע עד חטאת. טי כהן

אוטך יוסי רבי שהיה. כמו הוא הרי אומר יהודה רבי" ספסל. גבי על או

 הרי
ברטנורא

 להשכיל פסול. :שבסלע שוקת ולא כלי שהוא השוקת. נבי על שהעכירו מעין א ה פרק
 כלס המעי! ומי הואיל לחיץ השוקת מן ועוברים שיוצאים ובמים השוקת שבתיך במים

 שמקצתם ע״פ אף שהוא כל השוקת שפת על עוברים המעין מי אס אבל השוקת. לתוך שיפכין
 בכל מטהר דמעי! לה חוצה או השוקת שפת שפל במים להשכיל כשר השוקת כתוך עוברים

 שהיא ככל מסהר ואין כמקוה. הוא הרי : למעין מחוברי! הבריכה מי שאין והפסיקי. : שהיא
 דכבר לזבים. פסול : לבריכה המעין מי שחבר והמשיכו. חזר : סאה מ׳ שם שיהא עד

 כלים. גבי על העבירו ב : חיים מייס בהו כתיב חשאת ומי ומצורעים וזבים חיותן פסק
 ; שהיא ובכל בזוחלים לסהר שהיה. כמו דוא הרי : מבחק הכלים דופני על המעיין שהעביר

גזירה ספסל. גבי על יטביל שלא ובלבד : ובאשכורן סאה מ׳ דבעי כמקוה. הוא הרי
שהא



תורה ששי יום שרה חיי
 שהוא כעץ נ :הספסל גבי על שביל שלא !•בלבד בטקו־ה. הוא היי

 טד1ע היה במו'שהיה. הוא הדי וד^כו. )עליו( *רבה כגדל. משוף
 בו להטביל ולטעץ באשמרן. לטהר למקוה שיה והמשיכו. ;עלץ( ורבה

 יטיס. קרא הט־ב לטקוהו ־שגאטר בטקוה. היטיב בל ד ;שהוא בבל
 :טיב נאמר א4ל במקוה. הגדול היב אומר קתודה רבי מאיר. רבי דבקי
 בזוחלץ מטהרץ ה_יטים בל אומר יוסי רבי הרבה. !טיב מיני בו שיש אלא

 במעין. הזוחלץ :ה חטאת מי מהן ולקדש ולמצורעים. ופסודץלזבץ
 שהם ועוטפים על שךבו חזוחלץ על 'צדוק רבי העיד בטקוה. ךכטפיב

 זב אפילו קנה. אפילו מקל. אפילו סומן• זוחלץ. שעשאן וגיטפים בךם. ב
 שהוא דבר בל אימר יוסי רבי !הודה. רבי דברי י 'וטובל. יורד וזבד.
 על ונפל *סאה. ארבעים ובו שגתלש גל יי :בו שחילץ אין טומאה מקבל

מובלין ארבעים*סאה' בו ישיש מקום בל מהורים. הבלים ועל האדם

א בד ב בי
 זה כשרץ הרבה במקומית זוחלים שמימי כגדל. משיך שהיא ג : *יכר והלנה בכלים יסביל שמא

 ונתגדלו שנמשכו עד שאובים מיס עליו. דיבה :פיד״י צנט״י בלע״ז לו וקורץ רגלים שמרבה
 ובכל בזוחלים ססהריס הללו המקומית שהיה. כמי הוא הדי : שס זוחלים שמימיו המקומית

 ודיבה : נזחליס מימיו היו ולא עימד. : הממי; היה. : בתחלה שהיו כמו שהוא
 כו שיה : שאובים המים החמת ואילך איל־ מחלים שמימיו עד המעין וכתגדל שאופק מים עליו.

 שאץ נמקיה ושייס שהן בכל שמספרים למעין שיין בהם נזחליס שהמיס הללו המקימות כין. לם
 מן מיס מושכות שהיו הבריכות והרחיב והמשיכו עניו ריבה פ״א באשכורן אלא בזוהלין מטהרים

 שם והרחיק כליהן שריבה קידם זיהליס מימיו שהיו דבמקיס שהיה כמו הוא הרי והגדילן ההיא המפץ
 וריבה עומדים אלא זוחלים מימיו היו לא אם אבל באשביק אלא מטהר אץ הצדדים ומן בזוחלין משהד

 משהד ואץ באשבורן לשהר למקיה שיה זיתלין. עמידתן מקים שעשה והמשיכי עמידתן מקיס שהרהיב עליו
 ליס אנא מקיה הכתיב קרא לא כסקיה. הגדול הים ך :זיהלין אינן המעין מקים מאתרדעיקר כד^ין
 בלשין יפים. נאבד ולא : בראשית מימי כל נקוו שבס בראשית במעשה קרא משתפי דביה מחל
 איפר יוסי ר' : אליו הילכיס הנתלים שכל הדגה. ימים מיני ני שיש מפגי אלא : רב״ס

 הולכים שהנחלים משני בז,יחלק משהרין שהן לעני; עליהם מעין תורת נמי הגדול וים היפים. כל
 הזוחלין. " •יוסי כרבי והלכה מקיה קראם שהל הי־ס מיס לתורת הן פסילץ אבל עליהן וזיחלין

 גשמים: מי כגין והנוטפים. :שה! ובכל בזיהלין ומשהרין כמעין הן הרי זיחלין שהן נהרות עץ
 במקיס ואפי׳ מועטים ונושפין הואיל כזזהלין כשדין. שהן : ובאשבורן סאה בה׳ לסהר׳ נפקוה.

 מקוה כנין זיחלין. שעשאן וניטפץ : להם משלימין גיספין אא״כ בזוחלץ סביל׳ כדי שאין
 פימכיס זבה או זב או קגה. או פקל אפילו פיסך : וזוהלין יוצאין ומימיו שפתו מל נמרץ

 ויורד :אשבורן ינעשיס אחד במקום המיס שיעמדו פד המיס יציאת מקום זסיתמין ברגל אז ביד
 יכולים שאינן טמאין שהן וזבה זב מבעיא לא טימאת. מקבל שהיא דכי כל :וסיכל הטמא
 אפילו אלא אשבירן ולעשותן המיס להעמיד כד• בדגליהם י בידיהם המיס ליציאת מקים לפתיס
 כדי הזחילה מקים מעמידי!'בו אץ כלו׳ בו. פזהילין אין : טומאה מקבל והוא הואיל גמיר טהור

 על ההא הייתן טהור יהיה מיס מקוה קרא דאמר דר׳י וסכת׳ בי לשביל ויוכל אשבורן שיעשה
 האדם על ונפל : יסופר שהילך היס מן שנשתרש. נל ך : יוסי כרבי והלכה סהרה ידי

 סהר לא ולתרומה שני למעשר אבל כיינה בעי לא דתולין בלבד לסלק טהורים. הכלים ועל
ידים שבילת שצריך בסקיס ידים אי כלים .יפטבילץ. : ואשה איש ט־בלץ. שיכין: פד השובל

עין
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קנו וזורח ששי יום שרד! חיי
 המעורבת החמור ובפרסת רבגעצים. בחריצץ. מטבילין זמטבילין.

 .אין אומרים הדל בית בחרדלית. מטבילין אומרים /מאי בית בבקעה.
לא בהם ?גדר וכלים וטובל'בהם. בלים גודד ?חואזומוךים מטבילין.

;הוטבלו

ברטנירא
 נעיצין. :מקורין שאינן אלא כמערה מרובעים רחבים חריצץ. :בנטילה סגי דלא לקדש מין

 בכקעח. המעורבת : בהמה כל פרסת וה״ה חמור. פרסת :מלמעלה ורחבים מלמטה קצרים
 מ׳ של למקנה מעורבת והיא מיס בה ונתקבצו בהמה של רגל פרסת ע״י בקרקע שנעשית גומא
 מדליו הבאים מים והס דלית הר כמו חרדלית. :בה מטבילין הניד כשפופרת נקב ידי על סאה

 : לב׳יש בהן מטבילין סאה מ׳ אלא סופן ועד מתחלתן אין ואפי' ההר מגובה פירוש הר כל
 : באשבורן אלא מטהרת חרדלית שאין אחד במקום סאה מ׳ שיהיו עד מטבילין. אין דבה״א
 וטובל זוחלין יהיו ולא המיס הליך שיעכבו נדי בכלים מחיצה עישה בהן. וטובל כלים שגורר

 לפי הוטבלו. לא בהן שבגדר וכלים : מקיה כמו שהן הכלים מחיצת שבתוך המיס באיחן
 ואי חיץ שכלפי צד ולא החרדלית שכלפי הצד כי המחיצה שבתוך במיס הכליס כל הוטבלו שלא

 אב״ה פליג והיכי בו מזחילין אין טומאה מקבל שהוא דבר כל לעיל יוסי רבי אמר יהא קשיא
 הוטבלו לא בהן שגידר וכליס דאמר קאי אסיפא ימידיס דהאי י״ל בהן וטובל כליס שגידר שמודים

 לעולם ב״ה אבל הוטבלו לא בהן שגדר כליס בהן וטובל כלים שהגודר לב״ה ב״ש מודיס זה״ק
מזחילין אין טומאה מקבל שהוא דבר כל דאמר יוסי כרבי בהן וטובל כליס גודר שאין סברי

:בתוספות׳ משמע והכי בו

ע״ב דג דף נדה גמרא

המשיח. את מעכבים בתינוקות .והמשחקים הגרים רבנן תנו
 קשין הלבו רבי .דאמר חלבו בדרבי נרים בשרמא

 היא מאי בתינוקות משחקים אלא כספחת לישראל גרים
 בני אברים דרך אלא נינהו סקילה בני זכור משכב אילימא

 נינהו אולודי בנות' 'דלא 'קטנות דנסייבי אלא נינה מבול
 שכגוף הנשמות בל שיכלו עד בא דוד בן אין יוסי רבי דאמר

:עשיתי אני ונשמות ;עטוף מלפני רוח כי נס )ישעי׳ שנאמר
רש״י

 במיתה הלא לא ותו המשיח את מענבים אמרה ואת נינהו. סקילה בני
 זכור דבמשכב זכור משכב ואינו שז״ל היינו אברים. דרך : נדונים הן

 בטל נמצא להוליד ראוי והוא קטנות. דנסיבי : אשה משכבי כתיב
 לנשמות המיוחד מקום שם גוף כי חדר שבגוף. :קטנותה ימי כל ורביה מפריה

 . קודם נולדים להיות שגזרתי שלפני הרוחות רוח. כי : נולדים להיות העתידים
 וגח אריב לעולם לא כי כתיב בגאולה דקרא הגאולה את מעכב יעטוף.
. ללבן והענפים כמו יעטיף מדריש. לרישיה ומסיפיה יעטוף עשיתי אני ונשמות



ששי ליום שרה חיי
ע״א ס״ח דף רשאית נ זוהר

אושפתא- שרום סכת להאי ומזמנץ מברכץ דישראך בשעתא חך תא
 גחתא עלאה קדושתא כדין שלום סכת ואסרי'הפורש :קדישא

 זינין וכל בנץ ער כאימא ילון וטכסייא ח^ראל גדפהאיעלעהו ופרישא
 וכדין דטאריהון* .קדרשתא ישראיליתחות מעלמאיחתבי אתכנישו בישין

 דביה בגין מא\טעטא לבגהא. חדתץ נשמתין יהיב שלום י סכת דא
 וכניה ובה^שרק( /שמתץ זווגא/ונטלת זטן )דכדין שך;ץ נשמתין

 חדתץ גשימתץ קת1אך בנהא על גדפאה ופרישת וכי_ון'ךשר;יא נפקץ.
 ךעלכא דוגמא שבת תגינן דאי על שמעץ 7רבי אמר תו וחד. חד לכל

 ברא דא דוגמא .ויובל 7שמיטה דא ועל ודאי הוא ןהכי איהו 7דאתי

 קא דזכור טרזא דנשטתא תוספת הוא.'וההוא הכי ועלטא'דאתי ושבת
 תוספת 7ודא דךאתי ליטא ע מ ך'נטיל שלום האייסכת עלי אתייא

 מילין כל מנעהו ויתנשי הדאין תוספת ובההוא .קדישא. לעמא יהיבת
 לף .יי הניח ביום י״ד( אמר דאת כטה עקץ וכל צערץ וכר ךחול

 בר בעי ובליליא/דשכתא וגומר. הקשה העבודה7 ומן ומרגזף כעצבף
 אתכלילת 7מכלא שלום סכת דהאי' לאחזאה בגין מכלא לאטעטא" נש

 סעודתי לתרץ תרץ דאמרי ואית ליומא חדא מיכלא יפגים דלא ובלבד
 למיטעם ויכיל ליומא יתיר סליק אי שכן וכל ושפיר. אחרנץידיומא

:חברייא ואוקמוה' סגיא תבשילין בתרי ולזע/רי אחירגין ממיכלץ7 י

פסוקה הלכה

פ״ו פ״ד. התורה יסודי ה׳ הר״ם

טוסי לחק יוסף

ע״ב ב׳ דף הדוקה מספר

 והיה עצמו על החכם דקדק אם וכן י
 מעורבת ודעתו' הבריות. עם בנחת דבורו
 ונעלב י ;פות פנים בסבר ומקבלם עמהם

 חן?ילו להן מכבד עולכם. ואינו' מהם
 ולא י באמונה ונותן ;נושא לו למקילין

 ולא ויישיבתן ןקארץ עמי באריחות יר^ה
 עטוף בהורה עוכזק אלא תמיד יראה

 בכל ועושה בתפלין מוכתר בציצית
 שלא והוא הרין משורת לפנים מעשיו
 ש;מצאו עד .ישתומם . ולא הריבה ;תרחק

 ומתאו.ין אותו ;אוהבים אותו מקלסין הבל
 הכתוב ועליו ה׳ את קדיש זה הרי למעשיו

 .ישראל אתה עבדי לי םפ(ף^זר ט״יי* או^ר
מן שם מזאיר כל' ב ן או^אר בף א£ר

השמות

 טובות במדות הבורא בעבודת .יעסוק אם
 שהוא מטה מעט לו וידמה נכנע יהיה

מטנו רעות שדבר למי המחול לו ח;יב
 ואלרן ממם והדבר יב( )בסיבי שנאמר
 ^הם שמחל מאד ענו משה והאיש במישה

 ונביא גדול בהן באהרן הגבהות דניה ם;ד.
 להשפיל הדשן את והרים 0 טיקיא וכתיב
 'מעלתו גודל של 'גבהותו ולהסיר עצמו

 דוד הטלף את וקרא ו( )מ״ב עדכתיב
 מן קם4; הבורא ולכבוד .,ה לפני ומבריר
 און פועלי כל ה׳ מעיר להכרית הרבעים

 ךמו ולא לבי גבה' לא קלא( ')״-.לים וניגמר
 "*7)יי דכתיב עושקו מי.ד עשוק ות״יל עיני

לע^ות ו;צוה מש^ט' עושה דוד ו.יחי י"(
'הטוב

1



שנד ששי ליום שרה חיי
 נהם שנקרא הטהורים הקדושים ה׳עמות
 שהרי התורה מן לוקה הוא ברוך ז^דוש

 את ואבדתם כוכבים בעבודת אומר הוא
 כן חעשון ן4ל ההוא. המקום מן ש^ם
 השט הם. שטות ושבעה :> אלךיכם לה׳

 השם והוא ה״א וא״ו היא יו״ר הנקתב
 אלוי׳" ואל• ארנ״י♦ הנכתב או הטפורש.
 אפילו המוחק )יל וץבאות. .ויעדי. ואלהים.

:לוקה אלו שבות מ^עה אחת אות

 )חתל-ם מאםר: עטהם .?יתחבר וחןשר הטוב
 מ! וההר יראוך אשר לכל * 'אני ר5ח
שנאמר רוזודה י *ובלשונו לבידוי הרע*

 פוקעים אלטךה אודיעך חטאתי ־א(
 הרעים 'לבער דרכולת כפי וינקום דרכיך
 ותעצר ויפלל פינחס .ויעמד קי( 09) דכתיב
 ודור לדור לץדקה לויותדן^ב ה^ג^ה

ג עולם עד

תורה ראשון יום תולדות
 תוספות כו להשאיר כ״ן דשם ץ״ד דמילוי ו כנגד שרם אלו 6בוקי6 ששה בקריאת ימין

: שעברה משבת בשמה " מהוססת הארה

 הוליד אברהם בך־אברהם יצחק תולדת ואלה יט

 אברהם אברהם בר ;צחק תולדת ואלין ז את״ץצחק
^ותוי ויהי נ ;אוליד_יתיצחק

לבן אחות ארם מפדן הארמי תואל5“בת את־רבקה
הארמי

רש״י
 הוליד אב-הם : בפרשה האמורים ועשו יעקב יצחק. תולדות ואלה )יט(
 ד״א יצחק. את הוליד כ״אח אברהם שמו הקב״ה שקרא לאחר יצחק. את
 יצחק את הוליד אברהם לומר הוזקק אברהם בן יצחק הכתוב שנתב ע״י
 שהתה שנים כמה שהרי שרה נתעברה מאבימלך אומרים הדור ליצני שהיו לפי
 יצחק של פניו קלסתר צר הקב״ה עשה מה הימנו נתעברה ולא אברהם עם

 בן יצחק כאן שכתב וזהו יצחק את הוליד אברהם הכל והעידו לאברהם דומה
ארבעים בן )ב( :יצחק הוליד שאברהם יש עדות שהרי )היה( אברהם
 היה ויצחק רבקה שנולדה נתבשר המוריה מהר אברהם כשבא שהרי שנה.

 שמתה העקידה עד יצחק ומשטלר שרה מתה בפרק בו שהרי שנה ל״ז בן
 ויהיו שנאמר כשמתה קכ״ז ובת יצחק כשנולד היתה צ׳ דבת שנה ל״ז שרה

 עד לה המתין רבקה נולדה בפרק ובו שנים ל״ז ליצחק הרי וגו׳ שרה חיי
 לבן. אחות ארם מפדן בתואל בת :ונשאה פנים ג' לביאה ראויה שתהא

 שבחה להגיד אלא ארם ומפדן לבן ואחות בתואל בת שהיא נכתב לא עדיין וכי
 : ממעשיהם למרה ולא רשע אנשי ומקומה רשע ואחות רשע בת שהיתה
 אותו קורא צובה וארס נהרים ארם היו ארס ששני שס על ארם. מפדן

ארס שדה כמו ארס פדן פותרין ויש תורין. פדן תרגום בקר צמד לשון פדן



ראשון ליום תולדות

 עזרכקה נם־ב כד #ץ ארבעץ ר3 .והוהשחק * לאשל! 1ל "ארמי

 :יאנתו לח י ארטאה דלבן אחתה אדם ם§ךן ארטאה בתואל ת3
 הוא עקרה' *י אשתו לנצח1 ליתה .יצחק ויקתר נא

 " קיש!ז שמק מיי " : אשתו רבקה ותרה יהוה לו כ^וי

 :אתתה רבקה .ועריאת יי צלותה וקבל היא ע^קרה ארי אתהה ל ב לק

 זה למה אם־צן 'ותאמר בקריה הבנים ויתר^צו כב

 _ואמךת בכעהא בגיא ודהקץ :את־יהוה לדרש אנביותלך

 ויאמר בג :פן.קדם*י אולפן לטתבע ואזלת אנא תן יפה כן אם

 .יפקדו ממעיך ושנילאמים בבטנך עיש שני לה הקודח
 תרץ "?ר׳ ואפי :צעיר ץ'וךביעבד6יא מלאם ולאם

ורבא ,;תקף כמלכו ומלכו ,יתפרש; ככעיכי כלבון ותרתק במעשי עממין

ישתעביד י קרי• מים *
רש׳י

 בספלה והפציר הרבה ריעתר. )בא( :פדן לשדה קורק ישמעאל שבלשק
 הפצרה לשון עתר לשון כל אני ואומר לו ונתפתה ונתפייס נתפצר לו. ויעתר

 )שסלה( וכן העשן עליית מרבית הקטורת ענן ועתר ח( )יחזקאל וכן הוא ורבוי
 והנסלמשא למרובית דומות שונא נשיקות ונעתרות כז( )משלי וכן דבריכם עלי העתרתם

 עומדת וזו ומתפלל זו בזוית עימד זה אשתו. לנכה :בלעז )געהייפט( אנקרישר״א
 בן צדיק תפלת דומה שאין לה ולא לו לו. ויעתר : סד( )יבמות ומתפללת זו בזוית
 המקרא ע*כ ויתרוצצו. )כב( : לה ולא לו לפיכך רשע בן צדיק לתפלת צדיק
 רביסיט אנכי. זה למה כן אס וכתב זו רציצה היא מה שסתם דורשני אומר הזה

 רן יעקב ועבר שם של הורה פתחי על עוברת כשהיתה ריצה לשק דרשוהו
 עם זה מתרוצצים ד*א לצאת מפרכס עשו ע״א פתחי על עוברת לצאת ומפרכס

 לכה :העביר צער גדול כן. אם ותאמר :עילמות שני בנחלת ומריבים זה
 של מדרשו לבית לדרש. ותלך :הריון על ומתפללת מתאוה אגכי. זה
 פ״י לה. ה׳ ויאכר )כג( : בכיפה תהא מה לה שיגיד ה? את לדרש :שם

 כתיב גייס בבטנך. גרם שני :לה אמר והיא הקודש ברוח נאמר לשם שליח
 ולא צני; לא שילחנס מעל פסקו שלא ורבי אנטיניניס אלו גאים )המי( כמו

 אק לאומים. ושני : י״א( )ע״א הגשמים בימית ולא החמה בימות לא חזרת
 מה לרשעי זה נפרדים הם המעים מן יפרדו. ממעיך :מלכות רלא לאים

אמלאה וכה*א ניפל זה קם כשזה בגדולה ישוו לא יאמץ. מלאום :לתימר
כחרבה



 הנח ראשון ליום תולדות

 תומים ותה ללדת ןמיה וימלאו ני :א ר י ע ז י :שתעביד
: בטעהא תידמין והא למ*לד יוטהא ו^יפו :בבטנה

רש״י

 וימלאו )כד( :ירושלים של מחרבנה אלא צור נתמלא לא נו( )יחזקאל החרבה
 חרשים לז׳ כי ימיה מלאו שלא לדתה. בעת ויהי כתיב בתמר אבל ימיה

 כאן אבל צדיקים שפניהם לפי מלא תאומים ובתמר חסר. תומם. והנה :ילדתם
:רשע ואחד צדיק אחד

א מלאכי נביאים

 על בי; פתןמא מפל :מלאכי כיד אלקישראל ה1ךברץה משא א
 :אהבתי :ספרא עזרא שמיה דיתקרי מלאכי ביד .ישראל

 עשו הלוא-אח אהבתנו כמה ואמרתם יד^ה אמר אתכם
<7 "• ז :״ 67 ; ־ :־ □7 ־ <7 :־ ׳.־1־ 7. : 4“ 7 ץ 7 : 7

 ואם יי אמר יתכון רחימת :ארדיעקב ואהב גאםקיהוה ליעקב
 : יעקב י_ת ורחימת יי אמר ליעקב עשו אח הלא רחימתגא במה תמרון

ואת־־נחלתו שממה את־־הריו ואשים שנאתי ואת״עשו ג < '־ודז 7 : 7 7 : 7 7 7 •< 717 • 6*• 7 <7 • •

 אחסנתיה וית לצדו טורוהי _ית ושרתי רודקת עשו ו.ית :מדבר לתנות
 הרבות ונבנה ונעוב ך*ט'שנו אדום כי־ת^מר ד ;מדברא לצרות

7 7 <• י: 17: 67117 ־וך־ < : • 7••> 7 : ,: ־ / < להם ורדאו אהרוס ואני יבנו הטה צבאות ה1יה אמר כה
 ן ו מר ״ ארי :עד״עולם יהוה אשרהעם והעם רשעה נבול

 צבאות אמר" בדגן חרבתא וגבגי גתוב עתרנא כען אתמסכגגא ^דומאי
 דאיתי ועמא רשיעא תחומאדעטיה ן1לה דקרון אפגר ואנא איגון.יבגון

 יגדל תאמת ואתם תראינה םעיניכו ה :עלפא עד לוט עליהון
.יגןרא,דיי .ימי תיטרון ואתון יחזין רעיגיכדן :.ישראל לגבול ל1םן ה .יד״

ואפתי
רש״י

 לתת יעקב את ואוהב )ב( :למלאכי הנמסר נבואה דברי ה' דבר משא )א(
 וא״ת אדום. תאמר כי )ד( :תניס מעון מדבר. לתנות )ג( :חמד' לו

 :וגו' נשוב ירושלים מביזת שהעשרנו ומעתה היינו רשים מתחילה רוששנו
:עמו אנחנו כי להודיע לגבולינו גדולתו יראה וגו׳. ה' יגדל )ה(

כן



ראשון ליום תולדות
 אני ואם־אב אדניו ועבד אב .יכבד בן י :"*־אל תחום ואפתי״ית

 צבאות ;הוה ן אמר מוראי איה אני •ארומם ואם כבודי איה
 :את־־שמך בזינו במה ואמרתם שמי בוז; הכועים לבם

 אם רבוגיה קךםזמך למדחל ועכדא אבא !ת לקרא אמיר ברא על הא

 טן דחלץ אןך_אתון אנא ברבץ ואם קדמיזמ;קךיך דאתרן אן אנא כאב
 במה תימרון ואץ שטי על דמבסרין בהגיא לבון צבאות .ץ אמר נןדםיי

ן שמך על בשרגא

רש״י

אדוניו: את עבד וכן אב לכבד לו יש בן )ר(

ה משלי כתובים

 לי הדת בליל עד :ועדה בןהל בתוך בכל־רע רדיתי כמעט א
 מבורך ^תח־״מ;ם ב :בגשתאץעדתא בגו בישץ בכל

 ;פצו ג בירך: מן גובךורתא מן מ;א אשתי בארך: מתוך ונוזלים

 ובפתך לברא מעינך גשפעון :פלגיהם ברחבות חוצה מעינתיך

 לחודך לך .יהיון אתך: לזרים ואין לבדך ;הירלןר ד :ך^א מיפי

 מאשת ושמח ברוך ;הי־מקורך ה ונוכראילאגשתתפיןעמך;
 אהבים אילת ו :טליותך אתת מן וחדי כריך מברעך :^הוי נעוריך

 תמיד: תשנה באהבתה בכל־עת רעלת;חךךךיה./רוך
 וברהמותה זמן בכל אליף הונא דחסדא ודצתא ךרחמותא אלתא

:תךירא הגרם

רש״י

 מבורך )כ( :רשעים של ועדה. קהל בתוך :הגיהנם תוך רע. בכל )א(
 חיים מיס בארך. מתוך :משה תורת היא לחלקך הקב״ה שנתן מבור

 ברחובות :תלמידים שתקנה סוף חוצה. מעינותיך יפוצו )ג( :והולכין נובעין
 : בהם תתכבד לבדך אתה לבדך. לך יהיו )ד( : מימיך פלגי תפוצנה עיר
 התורה אהבים. אילת )ו( מנעוריך: שלמדת התורה .,וגו מקורך יהי )ה(

תשגה. :ישביעוך ירווך. :זוגה לבן אהובה היא אשר :נקבה כאילת נמשלת
: תעסוק

כיצר



הנט ראשון ליום תולדות

,ו פרק ברכות משנה

 חוץ העץ. פרי בורא אום* האילן פירות על הבירות. על מברכין כיצד
 אומר הארץ פירות ועל הגפן.7 פרי בורא אומר היין שעל היין מן

 לחם המוציא אומר הוא הפת שעל הפת מן חוץ האדמה. פרי בורא
 בורא אומר יהודה רבי האדמה פרי בורא אומר הירקות 7ועל הארץ. מן

 ועל הוא. האדמה פרי בורא האילן פירות על ברף ךשאים:ב7ם^י
 יצא: שהכל אמר7 אם י כורם על7ל^צא העץ פרי בורא הארץ פירות

 הנובלות ועל החומץ על שהכל. אומר הארץ7 מן גדולו שאץ דבר על נ
 אומר הביצים ועל הגבינה ועל החלב )על שהכל. ועל_הגובאי*אומד

 ו?ו:רו??:יםבר? קללה/אץ שהואמץ כל אומר .יהודה רבי 6^'

 מבלףעל^♦ שבעה ממין ביניהם אם.יש .יהודתאומר רבי הרבה מינים לפניו

 את פטר דטזון. שלפני היץ על ברף ד׳ :שירצה מהם זה אי והכ״אמברףעל
 פרפרת ד את ן.פטר1ךמז שלפני פית דפר על ברף דטזון. ש¥אחר היין

ל^פטר הפרפרת אתהפרפרת.על פטר הפת על ברף7הטזון. שלאחר

את
ברטנורא

 :הפת וכן לעצמו ברכה לו קבעו חשיבתו שמתוך היק מן חוץ מברכין כיצר א ו פיק
 ורבי קטניות כגון וזרעים דשא האדמה פרי בכלל שיש לסי רשאים. מיני בורא

 האדמה פרי בורא אומר ירקות טל דחנן והא יהודה כרבי הלכה ואין ומין מין לכל ברכה היכר בעי יהודה
 אותן אבל מבישליס ואכלן מבושלים לאכלן שדרכן או חיין ואכלן חיץ לאכלן שדרכן ירקות ה״מ

 אלא עליק מברך אינו היין ואכלן מבושלין לאכלן שדרכן או מבושלים ואכלן היין לאכלן שדרכן
 בין חיין בין בפה״א עליהם מברכין מבישלין בין חיין בין אותן ׳ שאוכלים וירקות שהכל

 הענף ואותו לענף איתי׳ לפירא שקלת דכי היכא כל וט'. האילן פ־רות על בברך מבושלים•־
 דכי היכא אבל בפה״ע סירותיו על ומברכין אילן מקרי האחרת לשנה פרי ומוציא חוזר עצמו
 אלא הסירות על הכרכין אין אחרת לשנה פרי שיחזיר'ויוציא ענף ישאר לא לפרי ליה שקל׳

 אין לכתחלה ומיהו היין ועל הפת על ,חפי יצא, שהכל אמר אם כולן על ♦ בפה״א
 שנפלו סירות נובלות, ) :לו הראויה ברכה עליו לברך תחלה יודע אינו אס פרי שום . לאכול

 ע״י ומבאי טבלות קללה פין : טהורים גבים1״ גובאי. :צרכן כל שנתבשלו קידם האילן מן
 דהני ותמרי׳ זית ורחץ ותאנה וגפן ושעור׳ חטה ז*. טין ד • כר׳י הלכה ואין באים הן קללה
 כחכמים והלכה עליי דחביב שירצה, מהן איזה על מברך •־ א״י בהן ונשתכחה הואיל טדיסי

 היין טל לקטע שרגילין טיבים וימים כשבתות ה*מ המזין. שלאחר היין את פטר ד!
 לקבוע רגילים שאין ימים בפאר אכל בירך דהכי אלעתא המזון לפגי היין על וכשברך המזון לאחר
 המזין לאחר וכל המזין שלאחר היין פוטר המזון שלפני היין אין המזון שלאחר היין על עצמן

 כל פרפרת. : המזין ברכת שיברכו קודם הפת הן ידיהם שסלקו לאחר היינו במתניתין דתנן
 פרפראות מביאים שהיו ופעמים פרפרת קרוים ודגים וביצים בשר כגון הפת את בו שמלפתיס דבר

 ידיהם שחשכו אחר הסעוד' לאחר אחרוה פרפראות ומביאים יהודים ,האכיל להמשיך סעידה קידם
וכייצא הלביבות כגין במים שנתבשל וקמח כרמל וגרש הריפית כנין קדרה. מעשה ־. הפת חן

טלה דמברניס לחם מראה בה שאין בקערה הצנומה פית במתניתין פרפרת דמפרשי זאית בהן
אע*ג הפת את פטר לא הפרפרת על כרך לאשמועינן דאצטריך ניחא והשתא מזוגות. מיני בורא
לא הפרפרת על ברך שאס כשס שברי שמאי ובית פטור קדרה מעשה אבל פת מין נמי דהוא

פטר



ראשון ליום תולדות
 יושבץ היו י :קדרה מעשה אף אומרים שמאי בית הפת. את

 יבא יכלם. מברך אחד הםיבו לעצמו. מברך ואחד אחד לאכול.
 אחד המזון לאחר לעצמו. מברך ואחד אחד בל המזון. בתוך _;ץ להם

 את מביאץ שאץ פי י על אף המוגמר על ,אומר והוא לכולם. מברך
 עמו ופת בתחרה מליח לפניו ז׳הביאו :הסעודה לאחר אלא המוגמר

 שהוא כל הכלל זה לו. טפלה שהפת הפת את *ופיטר המליח על מכרך
 תאנים אכל :'ח הטפלה את ופוטר העיקר על מברך טפלה. ועמי עיבר

 וחכמים גמליאל. רבן דברי* ברכות שלש אחריהן מברך ורטוגים וענבים
 והוא שלק אכל אפילו אימר עקיבא רבי שלש. מעץ אחת ברכה אומרים*

 נהיה שהכל אומר לצמאו מים השותה ברכות. שלש אחריו מברך מזונו

רבות נפשית בורא אימי* מךפץ רבי בדברו.

מנו־^ ב
 וסימן הסיב׳ בלא יושבין. היו ו : כב״ש הלנה ואין קדרה מעשה פסר לא כך הסת את פשר
 משית על מסיבים שהיי לאכול אנשים חבורת כשמתיפדיס היו שרגילים יחד לאכיל נתועדו שלא מא

 הסיבה בלא סעודת קבע להם היה פלא לעצמי. מגרך אחר כל :שמאל בהסבת ושיתיס ואוכלים
 לכולם מברך וא׳ דמי כהסיבו הסיבי שלא אע״ס סלן בדזכתא נהמא כיכול ניזל אמרו אס ומיהו

 בית ואין היאיל לעצמי. ךרטב אחד כל המזון בתוך יין להם בא : לזימון נמי ומצטרטן
 יחנק שמא חיישינן א״כ שבפיהם מה לבלוע אלא המברך אל פינה המסיבים לב ואין פנוי הבליעה

 המוגמר על מברך היא המזון ברכת המברך הטינטת על אומר והיא : אמן לעטת כשבא
 לאחר נ לאידך עביד בחדא דאתחיל כיין אפ״ה מיניה דטדיף דאיכא ואפ״ג בשמים עצי בורא

 בברכות שתתחיל כיין הכי אפי׳ הוא הסעודה מצרכי לאו דהשתא המזון ברכת לאחר הסעירה.
 לריח האש על במחתה בשמים מצי הסעודה אחר להביא היו רגילין טיגטר. :גימרן אחרונית

 מתיקים מפירות גסת אכילה שאכל מי לו. טפלה שהפח :מליח דבר כל טליח. ז • טוב
 יכיל שאינו ומפני הסירות רוב מהמת בגופו הנדבקות הליחית לחתך מלוח דבר אחריו אוכל ביותר
 טברך ח • לי טפלה והפת עיקר לבדו המליח אבל עמו הפת מן אוכל לבדו המליח לאסל

 לרבן ליה דסבירא ברכית ג' אחריו מברך המינק משבעת שהוא דכל ברכות. שלש אחריהם
 לעיל המוזכרים המינין שבעת אכל אלא קאי בלבד אלחם לאו וברכת ישבעת דיאכלת גמליאל
 השיבה הארץ ברכת זו הארץ על הזן. ברכת זו וברכת רמיזי. ברכות שלש קרא ובתאי בפרשה

 שלש מעין אחת ברכה נוחכ״א הזה השיב ההר ג( )דברים אומר הוא וכן ירושלים, בינה ז!
 ארן ועל הפן פרי ועל הען על מברך אכל ותמרים זיתים רמוניס תאנים ענבים אס ברכות
 וברכת פירותיה ופל הארז על חותם ישראל ובחרן הסירות ועל הארן על וחותם וכו׳ שובה חמדה

 מחמשת הגעשת דבר כל ופל הגפן. פרי ועל הגפן על בה שפותח אלא היין על מברך עצמה זו
 ועל הארן מל וחותם הכלכלה ועל המחיה על אומר הפן פרי ועל השן על במקום דגן מיני

 ברכות. ג׳ מברך : למזין עליו שסומך טזונו. והוא : ירק של שלק. אכל אפילו :המחיה
 ,ז ועל אלחם אלא ברכות ג׳ מברכין שאין כחכמים והלכה קאי דאכיל מאי אכל ושבעת דיאכלת
 כמו חסרונם ופירוש וחסרונם. רבות נפשות בורא דברים שאר כל ופל ג׳ מעין אחת ברכת המינים

 על כלומר חי כל נפש בהם להחיות שברא מה כל מל הס בלא להתקיים שא״י ומיס לחם
 ולתוסס׳ לתטניג אס כי נבאו ולא להתקיים הבריות יטליס נבראו לא אס שגס שבעולם מה כל

 כדאיתא בברוך וחותמת בברוך ופיתח ארוכה ברכה הויא עניינים ב׳ זו בברכ׳ שיש ומפני טובה
 השיחה אבל שהכל מברך דיקא לצטאי. טים השותה : העולמים חי בא״י תמים שח בירסלמי

רביה. נפשית בירא איטר ר״ט מכרך: א*נו בזת וטוצא בגרונו לו שנתחב האכל לבלוע מים
: נסטת בורא ולאחריהם שהכל מברך לפניהם אלא כר״ס הלכה ואין המיס שתיית לפני סברך

אטר



 קם ראשון לרם תולדות
ע־א ל״ה רף ברכות גמרא

 בל*א הזה העולם מן הגועה כל שמואל אמר .יהודה רב אמר
ני( )תהלים שנאמר שמים. מקדשי נהנה כאלו ברבה

 ומלואה. הא?ץ לה׳ כתיב רמי לוי ומלואה.'רבי הארץ לה׳
 אדם. לבני נתן והארץ לה׳ שמים השמים קטל( וכתיב/?ם

 רבי אמר ברכה. לאחר כאן ברכה קודם כאן _קשיא לא
 כאלי ברבה בלא הוה העולם מן הנהנה כל פפא בר חנינא

 נח< )נמלי שנאמר ישראל ולכנסת היא ברוך להקרוש נוזל

 ואין משחית לאיש הוא הבר פשע אין ואמ/ואומר אביו נוזל
 הוא הלוא לב( )וגרים שנאמר הוא ברוך הקדוש אלא אביו

 שמע א( )נמלי שנאמר ישראל כנסת אלא אמו ואין הנך אביך
 לאיש הוא חבר מאי אמך. תורת תמוש י ואל אביך מוסד בני

 בן ליךבעם הוא חבר פפא בר חנינא רבי אמר משחית.
 בר חנינא רבי שבשמןם. לאביהם .ישראל את שהשחית נבט
 וכתיב וגו׳. בעתו דגני ולקחתי נ( )הושע כתיב רמי פפא
 שישראל בזמן' כאן קשןא לא ונו. דגנך ואספת יא( )ינרים
 רצונו עושין .ישראל שאין בזמן כאן מקיום. של רצונו עושין

 לפי לומר תלמוד מה י דגנך ואספת רבנן תנו מקום. של
 יכול מפיך הזה התורה ספר ימוש לא א( )יהי״ע ^מר
 מנהג בהן נהוג דגנך ואספת לומר תלמוד ככתבן דברים

אומר יוחאי בן שמעיון .רבי.ישמעאל..רבי דברי ארץ דרך
אפשר

רש״י
 ולכנסת : ברכתו את להקב״ה. גוזל ארס: לבני היא הרי ברכה. לאחר

 רואים מיקל שהוא ולפי פשע. אין :לוקק הפירות שבחטאו ישראל
 נקרא ולכך ברכה בלא העוה״ז מן ליהנות כן לעשות ממנו ולמדין האתרים

 ישראל את והחטיא שחטא נבט כן לירבעם י• משחית לאיש חבר המיקל זה
 עושים וכשאין שלהם הדגן רצונו, שעושים כזמן : ומחטיא חוטא הוא כך

איך בדרך יעסוק שלא ככתבן. דברים ׳• שלו שהיא להס ומראה נוטלו רצונו
נהוג
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 קוצר זריעה בשעת וזורע חרי^ה בשעת דש1ח אדם אפשר
 תורה הרוח בשעת וזורה דישה בשעת ודש קצירה בשעת

 מקום של .רצונו עושין שישראל בזמן אלא עליה. תהא מה
 ועמדו פא( )יעזי׳ שנאמר אחרים. ידי על נעשית מלאכתן

 /רצונו עושין ישראל שאין' ובזמן וגומר. צאוכס ורעו זרים
 יא( )דברים שנאמר עצמן. ;די על נעשית מלאכתן מקום של

 ת־ן. על נעשית אחרים שמלאכת אלא עוד ולא דגנף ואספת
 עשו הרבה אכיי אמר אלביף. את ועבדת כח( ')שםשנאמר

ולא יוחאי בן שטעון כךבי מדן וע^תה .ישמעאלי כרבי
בירן; עלתה

רש״י

 צוראך לידי תבוא שאס ארץ. דרך מנהג : תורה דברי עס בהם. נהרג
:כדבריך אפשר בתמיה אפשר. :תורה מדברי ליבנול סופך הבריות

ע״ב קל״ר דף תולדות זרתה

 :שמיע ;י גבורות .ימלל מי ואמר חי;א ח פתח .וגו׳ .יצחק תולדות ׳ואלה
 *ברעותא וסליק הואי ברייך קדשא בעא כד7 חך תא7כל'תהלתו.

 עובדא ליה'ובכל באורייתא'וברא מסתכל עלמאהוה למיברי כןמי\

 וברא באורייתא מסתכל הוה בעלמא הוא בדיך קדישא ועובדאדברא
 שעשועים'יום <אהיה אמון אצלו וארדה ח׳( דכתיב/משלי הוא הדא ליה

 כןמיה תורה אמרה ארם למכרי כדיבעא אומן אלא אמון תקרי אל יום
 ידך עוברי* .יהון אמאיי ליה תידון ואנת יחמי ולבתר יתברי נש בר אי

 יהא הוא בדיך .קדשא' לה אמר למסבלידיגך ךכול לא דהא' למגנא
 יעלמא הוא בריך קדישא אמר עלמא בראתי י לא עד תשובה אתקינית

 וגימוסך אנת ערמא עלמא ליה אמר לאדם וברא ליה דעבד בשעתא
 תתעסק בגין בך לאדים ליה בי־־אתי בך אורייתא/בגין על אלא לא_קייםין

 דאדסקץטא בגיניה7 וכלאי ובהו לתה־ ילך אהדר אנא הא לאו .ואי בה י"^

 בראתי עליה ארץ'ואדם עשיתי אנכי מ״ה( )ישעיה דכתיב הוא הדא
 וישתדלו 7ךרזעסקון בגין נשא 7ךב קמץהוז ומכתא _קךמא ואורייתא

באורייתא דאשתדל מאן כל תא'חזי אורגיה. ךכץ2ך מאן ולית בה

איהו



קפא ראשון ליום תולדות
 יאות כדקא תקונית על ועובדא עובדא כל וקיים עלטא .קיים איהו
 .לקבליה הוי דלא בבר ביה ךכןיימא ועייפא #ייפא כל לך ומת

 _קייםץ וכלהו #ייפין מתפליג איהו לט דבר כמה דהא בעלמא7 במה

 עלסא נטי ,הכי גופא חד .וכלהו אלין על אלין מתתקנין דרגץ על דדגץ
 מתתקגן .וכד אלץ על אלין וקיימץ ^ייפץ 'שייפין כלהו במין איבדן וכל

 כלא אורייתא דהא ךאומיתא כגווגא וכלא ממש. גופא )דוד( הא כלהו
 חד אתעבידו כלהו מתתקנן וכד אלין יעל אלין רקךמין ופרקץ#7ץפץ

 רבו מה לד( ואמר/תהלים פתח דא בעובדא דוד דאסתכל כתן גופא.
אינון באומיתא ^ניף בחכמה:כלם ך מעשיך

 מלץ איבון כל באורייתא לאתדבכןא חתימץ/דלא/יכלץ עלאץ רזץ כל

 ולתתא רלעילא מלין ךאחגלקולאאהגליץ.'כא>מיתא'איגון'בל עלאץ

 7 4 מאן תלית ־איגון )באורייתא דאתי דעלמא מלץ וכל דין מלץירעלמא כל
י^יע גבורות יג^לל מי 0/״ /תהלים כתיב יכך ובגין לון וידע משגח

:תהלתו כל

מוסר לדק יוסף פסיקה הלכה
״ו6 התבדה יפזדי ח׳ הרחש

 למיסקו מוהר ל$ניו9 ?#ם לג^ל ?ל •
 מכאלהים'וכיוצא וב׳ כלה׳ למ״ד כנון !

 לשם הנטפל וכל ה^ם. בקדושת אינן בלן
 של וכ״ם אלהיף של ף׳ כגון לאחריו
 והרי נמחקים אינם" בהם וכיוצא אלליכ□

 שהשם מפני שם של אותיות כשאר הם
 ואסור שנתקדשו פי על ואף מקדשים

 הנמפלות האותיות אלו 'המוחק למוחקם.
 ן מךדות מכת אותו מכין אבל ל;קה אינו

 מה׳ הי״א יו״ד מאלוהים למ״ד אל״ף כתב \
 שהואשם י״ה לומר צריף ואין נמחק אינו
 שם מקצת השט שזה4 מפגי עצמו כפני

 דל״ת שיין הכותב א;ל הוא. המפורש
 נמחק. זה הרי מצבאות בי״ת צד״י משדי

 הקרוש את כהן ^טשיכחין הכגרין שאר נ
 .והנבור הגדול ורחום חנון כגון הוא ברדף

 הרי בהן וכיוצא וחזק ..ק^א הנאמן והנורא
:לטקתקן ומנתר הקלש כהני כשארי 'הן

 ח(ןבד בזה .והשררה ד^בוד אהכת מתוך
זכר! אין ;דולים ׳ וכבדום ולעבדים ^עכרו

עחג רי״ט דף לדרך צידח מסטר
 הזהירנו כי קרע היצר עורף קושי וראה בא

 ח^יו1 נביאיו :רי על .יתברך השם
 .?קבל בא^ר דבריהם' .קבלנו ולא ףראיו

 על '^ימנעהו חוליו עלי רופא .צוואת אךם
 ביניהם* לש ה^ךש כמה תראה הלא דבר

 שסופו גוף על ומזהיר' מר§א הרלפא ^י
 ה מ ה על והנביא ותולעה♦ רמה ע^ר

 השכינה םז*ו תה^ה תזכה ואם הנשארת
 הנלבב ;בין תתלא נצחים♦ ולנצח לער

 יכנו ,קנו איך ועברו' שחלפו לאנשים
 ביחםוהנחיל 'והגביהו וצירו ר^מדווכירו

 לאדניהם ורכושם והוןם ארצם'ו.קני;נם ה׳
 ובנו אכלו שלא מה .קבצו־ איף יתראה הלא
 השיגו שלאי מה והתאוו שכנו. שלא מה

 המיוהד ומקימו כשמים וראשו ארמון בבה
 בעולם ה:.^ .קברו. והוא רבה בתהומית לו

 קעולם קבע דירת לעשות $זה גדול שטות
 עולם ויחריב אליו ישוב ולא מנ-זגו £נומע
 ראם עד. עולמי עד שם לעטור ^הולף

 :.למגנים לכלבים תביט הכא העולם
ומכילים ולמכידים לעריהם לא זים1/ 1

זיחם4



ראשון ליום תולדות
 המשיחים האל ולעובדי )לנדיבים לטובים זולסי אדם עם זכרון אין הלא איהם.
 שנאמר מה לקדם מעשיהם לרוע הרשע בתכלית לרעים מגנים או מעשיהם לטוב

ל^רכי" ץדיק ר;1 ם( )סשלי

תורה שני יום תולדות
 הארת לקנות בץ דשם אחרונה. דה דטילוי ה כנגד שהם אלו פסוקים הפשה בקריאת יבוין

:הבאה משבת ** יתירה רוח

 תקראו שער באדרת בלו אדמוני הראשון ויצא כה
 וקרו רשער ככלן( )־"י כגלים כרה □טיק _קךמאה ונפק י. ^"ו שמל

בעקב אחזת וידו אחיו יצא ואחרי־כן נו עש: שטה
1־ ־״.־ <7: •7 זזג 1 •• :קד- 7 :

 בלדת ענה ךעעים5 ויצחק לעקב עמו ויקרא
 .2$ וקרא דעשו בעקבא אחידא וידה אחוהי נפק כן ובתר 2 אתם

הנעלים ויגדלו כז ♦ ;תחון לידת כד שנץ שתין בר ויצחק !עקב
ויהי

רש״י

 באדרת בולו :רבה( )בראשית דמים שופך שיהא הוא סימן אדמוני )בה(
 )הארריג. בלעז פלוקיר״א שער המלאה צמר של כטלית שעיר מלא שעיר.

 ונגמר כעשה שהיה לפי כן לו קראו הכל עשו. שמו ויקרא :האר( טימ פול
 אגדה מדרש שמעתי וגו׳. אחיו יצא כן ואחר* )כו( הרבה: שנים כבן בשערו

 ראשונה מטיפה נוצר יעקב לעכבו בו אוחז היה בדין פשוטו לפי הדורשו
 תחת זו אבנים שתי בה תן קצרה שפיה משפופרת ולמד צא השניה מן ועשו

 עשו נמצא ראשונה תצא אחרונה והנכנסת אחרונה תצא ראשונה הנכנסת זו
 בא ויעקב אחרון יצא ראשונה שניצר ויעקב ראשון יצא באחרונה הנוצר
 הבכירה את ויטול רחמה את ויפטר ליצירה כראשון ללידה ראשון שיהא לעכבו

 עומד שזה עד מלכותו לגמור מספיק זה שאין סימן עשו. בעקב :הדין מן
 לבכורכס קריחק אתם )אמר הקב״ה. יעקב. שמו ויקרא :הימנו וניטלה

 אביו ד״א יעקב(. שמו ויקרא הה״ד שס בכורי לבני אקרא אני אף שם
 עד משנשחה שנים י' שנה. ששים בן :העקב אחיזת שס על יעקב לי קרא

 כמו לה והמתין צפה הללו שנים וי׳ להריון וראוי׳ שגה י״ג בת שנעשית
 ושפחה טליה והתפלל עקרה שהיא ידע נתעברה שלא כיון לשרה אביו שמשה

 :סד( )יבמות חמימה עולה להיות המוריה בהר שנתקדש לפי לישא רצה לא
 במעשיהם נכרים היו לא קטנים שהיו זמן כל עשו. ויהי הנערים ויגדלו )כז(
לבתי פירש זה שגה י״ג בני שנעשו כיון טיבם מה בהם מדקדק אדם ואין

מדרשות



קבב שני ליום תולדות

 תם איש ומנקב שדה איש ציר איש ^ו ויהי
 נפק גבר נחשירכן גבר עשו ותה עולמיא ורביו 1 אהלים ישב

 .יצחק ויאהב "כ ;אולפנא בית טשטש שלים גבר ויעקב להקיא
 : את־יעקצ י אהבת 1ורבקה ^יו בי־ציד את־עשו

• .יעקב ת2 רחיטת וךבקה אכיל הוה מצידה ארי עשו _ית ורחם;צחק׳

 מרחיק במה תימרון ואם מרחק מךבחקקרבן

 א לזבה עור וכי־תגי#ון ג :הוא בסיר

לפהתך נא הקריבהו רע אין וחרה ,:׳דו!•.• * •• :•* ־ ד\< ••גי <7 :

רש״י
 ושואלו בפיו אביו את ולרמות לצוד ציד. יודע : לע״א פירש וזה מדרשות

 במלות מדקדק שהוא אביו שסבור התק ואת המלח את מעשרין האיך אבא
 : ועופות חיות בקשתו וצורה בעל אדס כמשמעו שדה. איש :)תנחומא(

 קרוי לרמות חריף שאינו מי פיו. כן כלבו אלא אלה בכל בקי אינו תם.
 בפיו כתרגומו כפיו. )כה( :עבר של ואהלו שם של אהלו אהלים. ישב :תם

בדבריו. ומרמהו אותו צד שהיה עשו של בפיו ומדרשו יצחק של

? מלאכי נביאים

 גאלנוף במת ואמרתם מגאל לתם על-״מזבחי פנינים א
 על אתון מקרבין :הוא נבזה ןהוה #להן באפךכם

 תי פתורא אמרץ בךאתון

 פסה תני#ו וכי רע ין
 הישאפנקל או הירצף

 ודאתון ביש הלא לדבחא דעויר מקרבין וךאתון $ צבאות יהוה אמר
 היתרעי דעלף לשלטוגך כען קריבוהי ביש הלא ודמריע דחגיר מקרבץ

 רחנף פני"אל הלדנא ועתה ג :צבאות ” אמר אפף השב או בף
 : צבאות יהות אמר פנים מכם הי#א זאת היתה מידכם

 לבון דדתנטבון דא תות בדרכון צלותנא וי_קבל אלהא כען.כןדם צלו רבען

מפין
רש״י

 מן חלקו על כהן לכל מגיע שאין הוא. נבזה :מתועב מגואל לחם )א(
 : רע דבר זה אין ופי רע. אין )ב( • כפול או כזית רק המנחה

 יעלה איך הכהניס אתם ועתה נא. חלו ועתה )ג( : שלך לשר לפחתך
זאת היתה מידכם הרי רחמים עליהם לבקש ישראל שלוחי להיות בלבבכם

 הרעה



שר ליום תולדות
 ול^ד״תאית דלתים רםגר גם־בכם מיי י צבאות: ן; אמר אפץ

 ל^" ומנחה צבאות התוה אמר בכם חפץ אין־רי חנם מזבחי
 תקריבון ולא קךשי5 בית ד^י ועוף בבון הבא אף מן : מידכם ארצה

 לקרא וקורבן צבאות יי אמר בבון קדםיז_רעוא לא מרחק מדבחי^קרבן על

:מידכון אקבל לא

רש״י
 מקדשי דלתי שיתניר בנס עוב איש ויקום הלואי רבי׳ בנם מי )ד( : הרעה

: מתועב קרק שם הביא לבלתי

ה משלי כתובים

 בני ת^רע ולמה :נכייח חם בזרחותחבה בני תענה ולמה א
:• • ץ,• :ז •זו ן ז •י^ ז * - : \<77; 4• • •< • • ז<ז:

 עיני 1 נכח כי נ :דאחריתא עיבה תחבק לא איף בנוכריתא
 טטוידכןדםעינוייאיד׳א וכל־מענרתיומפלס: יד^הדרכי־איע

 1ילכךנ עוונותיו ג :קדטיי נלן שבילו וכולהון דנברא אורחתיה אימן

 ליה קמטץ דרעיעא חיבוי :יתמך חטאתו ובחבלי ארדהר^ע

 או^תו וברב מושר באין ^יטות הוא י :נתפכך דחטאוי ותזבלי
:נטעי ד^טייתיה ובסוגאי מרדותא בלא הואןמות גה:2א

רש״י
; בידו זכיות וכמה עונות כמה דרכיו שוקל מפלס. וגו' עיני נבח בי )ב(

: מוסר לקח שלא בשביל מוסר. באין )ד(

ו׳ ערק שבת מענה
 צמר. בחומי ל^ א^ה תצא לא יוצאה. אינה ובמה יוצאה. א^ה במה

 עד בהן תטבול ולא ובראשה. ברצועות ולא פשתן. בחוטי ולא

 שתרפם
ברטנורא

 בהן שמקלשת ורציעה ופשתן צמר אחיסי קאי אכלהו שבראשה. אשה נטה א י ©רק
 תסבל לא בסול חכמים שאמרו מפני בשבת בה© תצא לא שעם מת שבראשה שערות

 ואתיא להי ושרי מציה של סבילה לה תתרמי דלמא בהס תצח לא בשבתי לפיכך שתרפס עד בהם
 שלא ביניהם המי׳ ויכנסו רפויין שיהיו קצת שתתיד׳ שתרפם. ?ד : ברה״ר אמו׳ ד׳ לאתויינהו

 בטוטפת תלוין סנכופין. :לאזן מאזן המצח על שקישרין ציץ בטוטפת. : בסבילה חיצצים יהיו
 כסף של אותן עישות ששירו׳ צבעונין מיני של אזמן שישות עניות הלחיים עד הצדעי׳ פל ובאין

ושל



השג שני ליום תולדות
 בבב*י ולא תפורץ. #^ינן מסן בסגבוטץ .ול^ בטוטפת. #חרבם.
 מזמי^וי^ ןל# בקמלא. י *ול# ןהב. '#ל בעיר ול^ הרבים. ^שות

 אי^ה ואם'יצאהז^נקובח. במחט ולא חותם. עליה #אץ במ$עת

 בזמן ביחיד ולא ה^סטר. בסנדל האיע .יצא לא נ :חטאת ודיבת
 הטו^ר^לא מן #אינה בזמן ב^מיע. .ולא בתפלין. ולא מכה. ירגילו

 לא ג : ח^את רדיב אינו ואס^צא נ^ם. .ולא בלןסדא. ;לא ב#ריון.

 נכוקאר ולא חותם. עליה בט^עת .ולא הנקובה. ב^חט א#ה רטרא
 דברי חטאת. ה^ת עאה ואם פךיטון. #ל בצלוחית* ולא בכובלת. ולא
לא.יצא י :פלייטון #ל ובצלוחית בכובלת פוטרץ וחכמים מאיר.' רבי

הא*#
ברטנורא

 חפורים. #אינם בוטן : לחברתה ומחזיא שלפה דלמא חיישינן הן שחשיבין ומחיך זהב ישל
 שהרי ברה"ר מראשה השבכה נמול׳ שאינה לאחזי׳ למימש ליכא הפירים אבל שבראשה בשמה

 זנזחנץ המצח על אותה שקושרין קפנה מצנפת כמו בגד של חתיכה בכבול. : שערה מגלה היא
 אמ לדה״ר. :צץ בלא ט מתקשנזת ה שהאש ופעמים במגה הצץ יזיק שלא כדי עליה הצץ

 ברה״ר ולא בחצר לא כלל בשבת תתקשה שלא בהו דגזוד בסצר אף אמרים למעלה הנזכר וכל שרי לתצר
 אכל^ קאי דלרה״־יר פירש ורמב״ס בעלה. על וחתמה תכשיסה כל את לאסור שלא התירו ובכביל

 ברהירנ אמית ד׳ האשה הסבירם שמא גזירה אלא אסרינן לא דכלהז במתניתין האמורי! תכשיסין
 כצואר מגתי! תכשיט גקטלא. ולא : ירושלים צורת עיר כמין עשויה זהב פערה זהב. על עיר

 8בט^ז ולא :מכאנק״י ובערבי כשר במלח שתראה נדי בז עצמה חמקת והאשה בדוחק

 ואט/ סתר דבר כל או אגרת .בה לחתום צורה תוחס. : בהן יוצאין האזן נזמי אבל האף נזמי
 אמרינן לה הוא תכשיט דלאז חיתם עליה יש אבל ומחייא שלפא דלמא אסור לה היא דתכשיס

 מאצבעו אותו מסיר שהבעל שפעמים לפי מלבוש דרך באצבע שמיציאמו ואע״ם חטאת דחייבת לקמן
 שאץ טבעת וכן בכך הוצאתו שדרך ונמצא בז והולכת באצבעה נותנת והיא להצניעו לאשתו אותו ונותן
 כמתל" הכא עד דאסרינן הנך בכל האשה יצאת ואס באצבעו כהרע"ב עי׳ תכשיט הזי דלא חזהס עליה
 בסנדל ב • ומחייא שלפא דלסא בהו דגזור הוא ורבק נינהז תנשינדן דכלהו חטאת חייבת אינה

 שהיה מטסה משים טוב וביים בשבת ואסרוהו לחזקו מסמרות ט ותוחבים הוא פץ של המסומר.
 הן שעליהן כסטרין המערה גבי מעל קיל ושמעו השמד מפני במטרה נחבאים היו אחת שפעם
 בשבת אסרזהו היה בשבח זה שמעשה ומפני שבסנדליהן במסמרים זה את זה והרגו זה את דחקו נאים
 ברגלי #אין בזמן : יחיד בסנדל ולא ביחיד. ולא : שבת כמו כניפיא של יום שהוא טוב וביים

 בשבת ומוציאו כנפיו תחת לו ממין השני שהסנדל יחשדוהז שמא טפמא דאמרי אית מנה.
בידיים ליה ומייתי שברגלו לזה ליה ושליף עליה מחייט דלמא דאמרי ואית
מכה בו שאין ברגל יחידי בסנדל לצאת שרי מכה ברגלו שיש בזמן מיהו
המומחה. טן #אינה : לרפיא׳ שתזלין בקסיע, ולא : עליו מוכחת שמכתי מפני

אדם בני שלשה שריפא מימחה מאדם הנלקח קמיע אבל אדם בני ג׳ שריפא מזממה מאדם
כקסרא ז ממלבישיו כאחד לחילה הזא דתכשיט שרי קמיעא אתמחי דלא גב על אף קמיעות בשאר
 אותן לזבשין שחי! ולפי במלחמה שלובשים ברזל של שיקים בתי כמין מגפיים :ברזל של כובע
 הזא תכשיט דלאו בה שתופרי׳ נקוב׳. במחט ) : בשבת ללכשס אסיר מלתמה בשעת אלא

 חייב אומנזחז דרך שהוציא שאומן בידה ולא במלבושי׳ אותה שמוציאה אע״פ חעאח וחייבת
 לפי משאוי והוא הראש שמסבב טבעת כמין בראשה מעגלת שהאשה כלי בבוליאר. : חטאת

 להעביר ט©ס בתומ שקשר זהב של או כסף של קשר בכובלת. :בי יוצאות הנשים רוב שאין
 ולכעחלו; נינה! חכפיקץ דסברי פיפרין. וחכמים סק״ו: ח״י שקישרין מור שלפלייטין :ריהרעשבאשה

תי׳^^ן מלחמה; לצורך לא אם א.7י לא ד כחכמים: ומחוי׳והלכה שלפה דלמא רשאי לא



שר ליום תולדות
 ואם ברומח. ול#:באלה. ולא בתרים. ול^ בקעת. ול# בסיןז. לא הא-ע

 ים אומן וחכמים לג הן תכעיטין אלמד 'אליעזריךבי *חטאת. חייב יצא

 למזמירות וחניתותיהם לאתים .תרבותם שנאמר'וכתתו לגנאי. אלא אינן
 ויוצאים מהורה. בירית מלחמה. עוד המת ולא חרב גוי אל גוי ;שא לא
 אשק יוצאת ה בשבת: יוצאיןיבהן ואין טמאץ. כבלים בשבת. בה

 בטוטפת בחמה. משל בין חברתה. משל בין משלה בין שער. בחוטי
 בפיך להצר. נכרית ובפאה בכבול תפורץ. שהם בזמן ובסגבוטין
 ובנרגיר בפלפל לנדתה. שהתקינה ובמוך' שבסנדלה. ובמוך שיבאזנה.

 בשבת. לחלה לב תתן שלא ובלבד פיה. לתוך שתתן טלח.'ובכל'ךבר
 אוסרים: וחכמים מתיר רבי זהב של ושן תותבת. שן תחזיר. לא7נפל ואם

 ואפילו בחוטץ. יוצאות )קטנות( הצינית.'הבנות 'שעל בסלע יוצאץ י

 אדם וכל פרופות. ומדיות רעולות. יוצאות עקביות שבאזניהן. בקסמץ
אלא

ברטנורא
 וכתתו : דסז״ס ובערבי בלע״ז מצ׳א אלה שמעתי ואני ץע של ישניהס עגיל 1מנ אלה־ 5 משילש

 להחזיק השוק על אצעדה בירית. :לעתיד בשלים יהיו לא מנהו תכשישין ואי לאתים. חדביתם
 לא נמי תשמיש וכלי הוא לנוי תכשיט דלאו שהורה הילכך שוקיה ויראו יפלו שלא שיקים בתי
היא לבישה דדיך בה. יוצא־ם : שהורי׳ שהן הכלים דטבעת דומיא כלי המשמש כלי אלא הוי

תה הי אחת משפחה טמאים. כבלים שוקה: מגליא דלא ומהויא שלפא דלמא למיחש וליכא
 שבשוקיה לבירית בירית בין שלשלת והשילו נישריס בתוליהן והיו נסור׳ פשיעיתיהן שהיו כירישליס

 תשמיש שלשלת הילכך נושרים בתוליהן יהיו ולא נשית פשיעותיהן יהיו שלא כדי כבלים ונעשו
לשלשלת שלפא דלמא בהי. יוצאין ואין : טימאה מקבל׳ היא לפיכך כלי תשמיש ולא הוא דאדס
: עומדת במקומה בירית שהרי שיקה מנליא לא לשלשלת שקלא דכי ומהויא זהב של שהיא

 קשרה אפילו או שערה בהן וקולעת הזמין כמין אותה שעשתה תלוש שער שער. חוטי ה
 שהמים לפי דלעיל פשתן וחיטי צמר לחוטי דמי דלא בהן יוצאת מהודק קשר פדחתה על אותן

 משל בין משלה מן :לאתויינהו אתיא ולא להתירה צריכה אינה טבילה לה מתרמיא ואי בהם נכנסין
 ניהיש אימא לה דמאיש חברתה אבל לה מאים דלא משוס משלה תנא דאי בהםה.צריכי משל בין חביתה

 מחייט ולא מיננר לא היא מיניה דבת משום חברתה של תנא ואי לאתיינהו ואתיה להו שלפא דלמא
 אימא ימינכר היא מינה בת דלאו דבהמ׳ אבל לאתויי ואתיא שלפא דלמא למיחש ליכא ומ״ה עלה

 שלפא לא דתו שבראשה לשבל תפורין. שהן בזמן : צריכא לאתויי ואתיא לה שלפא דלמא ניחוש
 והשתא לרה״ר בי׳ למיפק לעיל דאהרוה קאי נכרית ואפא׳ אכביל לחצר. : לאתויי להי

 ומשימה אחרות נשים שער לוקחת שער רוב לה שאין אשה נכרית. פאה : מותר דלחצר אשמופינן
 שבסנדלה : האוזן צואת של ליה' לבלוע שנתנ׳ שבאינה. במוך : שערה הוא כאלו ונראה בראש׳

 ואע״ש בגדיה יסגף ולא הדס בו שיבלע מקים באותו לנדתה. : רגל׳ לכף הסנדל יזיק שלא
 בו תצא לא ושבסנדל׳ שבאזנה מוך אבל מאיסיתו מפני לאתיי אתיא לא נפל דאי קשיר שאינו
 לרפיאת שנותנת מלח. ובגרגר :הפה ריח מפגי בפיה שנותג׳ בפלפל. :ומהודק קשור אא״כ

 שנשתנה שן זהב. של ושן : לה שנפל השן במקום כלחיים נותנת תותבת. שן : השיניס חילי

 לגלות שלא ומחיי שלפא דלא בה לצאת מתיר. רבי :בזהב אותו ומכס׳ עפוש מהמת מראיתו
 ואתיא לה ושלפה עלה מחייכי דלמא שיני׳ משאר משונה שהוא כיין איסיים. וחכמים :מומה

 ג^סית שתחת מכה הצינית. שעל : צירה עליו שיש מטבע בסלע. ן :כסכמיס והלכה לאתזיי
 מנקבית הקטנית כחופין. יוצאות הבנות : לרפואה צורה עליו שיש מטבע בה וקישרים הרגל

אזטהש יסתמו שלא באוגיהם קסמים או הימין וטתגין שיגדלי עד נזמין להס עישין ואין אזניהס את
 ואפילו



הסד שני ליום תולדות

 המטבע. ועל־ האגוז. .רעל האבן. על פורפת ז :בהווה חכמים שדברו אלא
 דברי שלו בקב יוצא* הקטע ח :בשבת לכתחלה תפרוף של^' ובלבד

 סמוכות טמא. בתותים קבול בית לו ואםץשי אוסר. יוסי ורבי מאיר רבי
 כסא קעזרה. בהן ונכנסין ךטבת. בהן ויוצאין מדרס מאין ט שלו

 ן^3 ואץ'גמסץ בשבת. בהן יוצאץ ואץיטמאץמדרם שלו וסמוכות
 בקשרים יוצאים הבנים יוצאין'בהן:ט ואץ7 טהורין אנהטמץ בעזרה.

 יוצא״ן י :בהוה .חכמים שדברו אלא 'אדם וכל וגץ. בז מלכים' ובניי
 רכרי רפואה. משום הצלוב מן ובמםמר7'שועל ובשן החרגול בביצת

האמורי:' דרכי' משום אסור. בחול אף אומרים וחכמים רבימאיר. :

בי-טנורא
 היא מסאוי ולא בהכי ארחייהו הוא נוי של תכשיט דלאו אע״ג קאמר רבותא בקסטין. וא£י'

 מן חיץ מכוסות ופניהם בראשם מעוטפות רעולות. יוצאות : שבערבי ישראל בנות ערביות.
 רציפה ותילות בטלית שמתעטפי׳ פרופות. : שבמדי ישראל בנות ומדיות. : הערביות כדדך המינים
 נופלת הטלית ואין בכרך הרצוע׳ וקישרה אגוז אבן כורכו השני ובשפת׳ ציאר׳ כנגד א׳ נשפה

 אמסשע לכתחילה. תפרוף שלא ובלבד :סורפין קרסים תרגום מחברת פורפת. ז : מעליה
 ן תלו שנקטל הקיטע, ח : לטלמלי שאפי' מפני המטבע על לכתל׳ תפרוף שלא קאי לחודי׳
 נפקי ואיט בתוכו סוקי ראש לשוס מעט בו וחוקק רגל דפוס כמין לו עושים שלו. בקב יוצא
 חנם : כר׳י והלב׳ הוא תכשיט דלאו אוסר. ור״י : הוא דידיה דמנעל בו לצאת מותר מליו
 שקו ראש להגיח ומוכי! דקין כתותין של קבול כדי בו שנחקק כתותין. קבול בית לו יש

 בית לאו כחותין בלא בלבד שוקו קביל בית אלא לו אין אס אבל מגע טימאת מקבל עליהן
 ידי על לטלטל משיי שלי דקבול בעי׳ דשק דדוחיא עץ כלי כפשיטי לי׳ והיה לטומא׳ הוא קבול

 והילך רגליו שתי קטע יש שלו. סימכות :הכלי גבי על מטלטל אינו שוקו אבל בו שמתנין מה
 דהא הוא זב אס מדרם. טסאים :בשוקיו עור של סמוכות ועושה ארבורותיו ועל שוקיו מל

 דידיה דתכשיט בשבת. בהן ויוצאין : הטומאה אב ונעשו הן ומדרס עבידי גופו לסמיכת
 כינהו מנעל לאו הני במנעלו הבית להר יכנס לא דתנן ואע״ג בעזרה. בהן ונכנסים ; הן

 יכול אינו ארכבזחיו על ואף שוקיו גידי ונתכווצו שיבשו קטע יש כסא. הן רגליו בראש דלאו
 ועוקר קטנים בספסלים ידיו על נסמך מהלך וכשהוא עליו ויישב נמוך כסא כמו ועישה לילך
 אותא של סמוכו׳ :לאחוריו קשור והכסא אחוריו על ונח וחוזר לפניו ונדחף הארץ מן גופו

 על נשען וכשהוא התלויין רגליו או שוקיו לראשי עץ של או עור של סמוכות לו עושה קיטע
 ולא דתלו דאיידי בשבח. כהן יוצאין ואין :קצת רגליו טל גם נשען עצמו עוקר והוא ידיו

 משאזי זהויא כך כל לו צריכין שאין מפני דאמרי ואית לאתייינהו דמשתלפי זמנין מארגי
 הפטם על שמשמין משינה אדם פרציף כמין אנקטסין :נגהו דמנעל כעזרה. בהן נכנסין ואין

 טימאה מלקבל טהורים ז כתפיהן על אוחן עושים שהלצגיס חמור פ״א התנוקית בז להבעית
 רצועה האב ניטל אביו על כעוגועי׳ לו שיש בן בקשרי׳ ט : היא תכשיט ולא תשמיש כלי דלא

 בפגילה מעליו הגעגיס סרים עליו קשר שאותו זמן וכל בשמאלו לבן לו וקושר׳ ימין מנעל של
 קטנים פעמונים כמין בזגין. :לבנים כמן אביהן על געגועים לכנו׳ שאין הבנים תני וכהני

 למינהז החרגול את יא( )ויקרא כדכתיב חגב מין החרגול. י ג דדהבא זגא זהב פעמון תרמם
 להקצו דכייס למאן לשיכתא דעבדי שועל של ובשן :האזן כאב ומרפאין נאזין איתי זתילין
 ובמסמר : מת שועל של שן עליו תולין שישן כדי כייס דלא ולמאן חי שועל שן עליו חולין

 שמשימין פ׳ ורמב״ס הכפת יסיר שבמע׳ כפח על יכיחוהו אס התלוי שבעץ מסמר הצלוב. מן

 הלכ׳ ואין אסור. כחול <ף אומר מאיר ור' 5זירפאכו שלישי׳ קדחת לי שיש מי בצואר אותו
קרי;) ולא האחורי דרכי משים בו אין רפיאה מפיס בו שיש דבר כל דק״ל מאיר כרבי

:תלכו לא ובחקותיהס בהו

ראשית



שני ליום תולדות
ע״א ל*ב דף שבת נטרא

 שמואל אטד יהודה רב א?ר .ימשחו שמנים ראשית ו׳( )עטים
 פלייטץ על אף יוסף רב מתיב פלןיטון. זה

 תענוג משום אמרת ואי לו הודו .ולא בבא בן .יהירה רבי גזר
 )שם( דכתיב הא ולטעמיך אביי ליה אמר לו הודו לא אטאי

 אמר חד אסי ורבי אמי רבי ..יין במזרקי השותים
 נטי הכי לזה זה כוסותיהן שטזרקין אמר .וחד נןנישגןניןי

 ושתה נלוחא ריש לבי אקלע הונא רב בר רבה והא !־אסור
 ביה דאית מידי כל אלא מיד־י. ולא ליה אמר ולא בקנישקנין

 ביה דאית מידי אבל רבנן גזרו שמחה ביה "ואית תענוג
 על השוכבים )שם( רבנן. נזרו לא שמחה ביה ולית תענוג
 יוסיבררביחנינא רבי אמר ערסותם. על וסרוחים שן מטות
 מגדף ?גרומים. מטותיהם בפני מים משתינים שהיו מלמד

 בראש עלו עתה לכן )שם( דכתיב היינו הכי אי אבהו רבי' בה
 עלו ערומים מטותיהן בפני כרם זיטשתינין משום גולים.
 שהיו אדם בני אלו אבהו רבי אמר אלא גולים בראש

 ומחליפין בזו זו מטותיהן .ודובקין זה עם זה ושותים אוכלים
 שאע' .זרע בשכבת ערסותם ומסריחין עם.זה זה נשותיהן

 שלשה תנא במתניתא לה "ואמרי אמר.רביאבהו שלהם;
מן□ המשתין הם. ואלו .עניות לידי האדם את מביאין ךברים

בפני
רע״י

 <ה אמרת. ראי :חורבן צער משוס גזר. :שבשמנים מובחר שמנים ראשית
 הנביאים לדברי לב נותנים היו שלא משתעי בתענוג קרא והאי פליינדן

 בהא דכתיב הא ולטעמיך :בתענוגים ועוסקים הפורעניות על המנבאים
 והיין פיות פתי לי ארוך זכוכית כלי קנישקנין. : יין במזרקי השותים עניינא

 :כסי בתמניא מטייל בהחליל כדאמרינן אומנות ע׳׳י שמזרקין. : לזה מזה נזרק
 דאמרי׳ עניות. לידי :מסריחים דדייק משתינין. :מקנישקנין למשתי דאסיר ה״נ.
ומשתין מיאוס מקום דאוהב ליה קרי ובגבל שמיה נבל דעניותא שרא במ״פ

מיס



קפה שבי ליום תולדות
 מקללתו 1ןע^ת ןדים. בנטילת והמזלזל זנתם. מטתו בפני

 אמרן לא רבא? אמר ערום מטוזו בפני מים המעתץ ןפ^ו.
 ומהדר בה. לן לבראילית אבל לפוריא אפיה ךמהדר אלא

 לן לית במנא אבל בארעא .אלא אמרן לא נמי לפוריא אפיה
 דלא אלא אמרן לא רבא אמר ידים בנטילת ומזלזל בה.

־ז : ז 7 1 זז ד 7 זז ז־ • ז־ ־ • •• ־; : ז

 .ולאו בה. לן לית מעא ולא מ^א אבל כלל ןדיה משא
כיא הפנאי מלא משאי אנא הנורא רב דאמד היא מילתא

:טיבותא הפנאי מלא לי רהט י

רש״י
 ערו׳ שהוא מתוך נקט דמלתא אורחא ערום. : מיאיס הוי טטסו לפט נדם
 לית לברא אבל :ולצאת ללבוש לו הוא דטורח להשתין להון יוצא אינו

 ומשפשך רוחץ שאיבו משא. ולא משא : למרחק וניתז ארוך שהקלות בה. לן
: מצומצם רביעית כגון מיס מעט אלא יפה

ל׳ב קל״ט דף תולדות זוהר

 ואמר פתח ןהוךה ,רבי וגומר. הראשץ הרעב מלבד ויארץ רעב ותהי
עובדוי מה5 נפשי. שנאה חמם זרשעץאוךב .יבחן צדיק יי י"*( )עם
_ £3 וקשוט חגא על בלא עביר דאיהו מה וכל מתתקנן הוא ברך ןךדשא

 אלאמונח ט״פט דרכיו כל בי ץלו:פ הצור׳תמים לב( )דברים דכתיב במה
 "לאדם הוא ברך קדשא דן* ל^ חזי תא הוא. וישר צדיק עול ואץ

 ל&רח ורעותיה יסטיילביה' ךלא לתועלת׳ה .ליה קדמאהעדדפקיד

 ומריה פקירא על אסתמריועבר לא ואיחו י.סתאב דלא אחראבגץ
 ואורך ליה חזי ליה/דקא דן לא דא ןל ועם ך^א לה ן3 ולבתר

 שבעים אינון בר שנץ אלף דאיהו חד יומא ואתקיים רוגזיה עמיה
לא דא וגא בג; כלום. טגרמיה ליה הוו דלא מלכא לדודי ליה דמסר

 יכיל לא הבי דאי תדיר עביד ךאיהו בי#ץ כעובדוי גש ל^ר ליה דן
 צדקץא עם רוגזיה ארך הוא בריף ^קדשא אלא לאתקיימא* עלמא

 ( ) 1/1^ בתיובתא דיתובון בגין רשיעייא עם מצךי_קי'א.^ רשיע^יא/יתיר ועם

)ית^אלל/( דכתיב כמה ובעלמא/אתי עלמא בהאי חתק־מון שלימתא1

 מדרכו רשע בשוב אם כי וגומר אחפוץ אם וגומר נאם אני דד
לון רוגזיה אורך* דא ועל דאתי בעלמא וחיה דין בעלמא וחיה תדה.

חדיר



שני ליום תולדות
 אברהם ךאפיק כמה בעלמא מבא גזעא מהין דיפוק בגין או תדיר

 הד^א אבל ל^למא מבא וחייקא .ושר^א מבא גזעא ראיהו ;^_מתךח
 בגין 'עבךין דאינון עובדין ב^ל תדיר צף_ק^א עם מדקדק הוא בריך
 דהא בגיניה לאו לון אבחין כך ובגין ול^מאלא לימיגא יסמון דלא דידע
 רי&^ון לאר^א7 בגין אלא דילהון דמהימגותא ותוקפא יצרא ;דע איהו

ותאלהש כס )בר^ףת: לכתיב לאברהם ליה עבד דא בגווגא בגקקהו. _

4(

 הרימו ם״ב( )יעעיח אמר דאת כמה גס הרמת גטה מאי אברהם את גסה
 בגין אתמר דהא גב על ואף עלמא בכל דיליה דגלא ארים נס שאו נס

 הוא דכלאהדא בעיגיהון י דאברהם דגלא ארים הוא דאקךשאבריך
 דגלא לארמא בגין הוא בריף קד^א הכי אוף אברהם. את גטה הכתיב

:עלמא בכל רי^ייהו לארמא לון בחין איהו ךצך_קץא

פסוקה הלכה

פ״ו התורה יסודי ה׳ הר״ט

לחק יוסף

כתני כלן הקדש כתצי ג :אלהיכם לה׳ כן
מלת אותו מ*ין ביד רהמאידן בןד לאבדם או לשורפם אסור וביאוריהן ופירושיהן

 את קוצץ עליו כתוב שם שדרה כלי א
 השם דדה ואפילו וגונזו השם מקום

 והתיך זכוכית בקלי או מתכות קבלי חקוק
 מקומו את חותך אלא 'לוקה ,זה ךרי הכלי

 בערו על כתוב שם הןה וגוףו.'וכץאם
 הגמור ולא _ולא\סוך ירחץ לא זהי הרי

 של טבילה לו נזדמנה ד^נופת. במקום
 קצא לא ואם וטובל. גמי עליו כורך מצוה

 שלא כדי .יהדק ולא בבגדיו מסבב גמי
 מפני אלא 'עליו לכרוך אמרו יחוץישלא

 :ערום כשהוא השם בפני לעמוד שאסור
 השחתה דרך אחת אקן אפילו הסותר נ

 העזרה משאר או ההיכל מן או המזבח
 את כי ןךה< בעבודה שנאמר י לוקה

 לא יג( )דניים וכתיב תתוצון י קזבחותם
 :עצי השורף וכן אלהיקם. לה׳ כן ת^שון
 שנא^ר לוקה י השחתה דרך הקי־ש

תעשון לא וכתיב באש תשרפון' ואשריהם

מוסר

 ע״ב די"* דף לדרך צידד, טספר

 על גור^ך ירצה או :תענה או :תפלל מי
 ^יך רידף והמות מותך אחרי עיונך

 וקקל עת ו?קל יום קבל רג^יך על :הולך
 והע^ר הקבר רודה 4ךגז ׳ ובכל ^זעה

 ומשקשיך רעיך והרמת והתולעת מטתך
 העיד בשערי המתים והנה וצותך.
 ^תבא עד משם לכו2 ולא בואך מעזלים
 לשוב /חפצים ידעת'שהיו הלא אליהם•

 קן תכלם ואיך חקרונם להשלים ך$ה
 ע?^ך הכן טיוצריך תכלם ולא היצורים

 הקצרים ;אמן'בןקיך אוהב אתה אם
 ןהכסי^ה הת$םד ומניית לארוכים לעזים
 ד<אכילזת ומבית והנשאר הק;ים לבית
 נלצ^ת והתענוג 'ה^קחה לבית וזשגון

 כצאת'ת?ץא תצא טךם מעבדות'לחירות
 פ?נו $על העפרון ט^ה \םיר ה' להדיגה.

 כרצונו רצונינו ולעשות החעם באור לאור
:רצון .יהי כן !0* תמיד

 אפיקורוס א;ל בקדושה .ישראל שכר^ם תקדש בכתבי אמורים ד^רים ב^מה מידות.
 .קקדושת מאמיץ שאינו מפני $בו האזכרות עם אותו שורפין תורה ספר ש$תב :שראל

 ודעתו י והואיל הדברים כ^אר שזה ?דעתו מעלה שהוא אלא לשמו כתבו ה׳שס.ולא
 למעניהם ולא לאפיקורוסים שם' להניס שלא כדי לשורפו ו$צוה השם נתקדש ליא כן
:.י\נזו נוי' י3ת3 12? אותו• נקדן השם את שכתב נר אבל י



שפו וזורה שלישי יום תולדות
 תזס&ת מ לחשאיד ראשונה י״ן דשם הה דמילוי ה כנכד שהם אלו פסיקים חבשה כקריאת יכוק

נ ש^כרה משכת ׳• נפש

 :עיף להוא מךהשדה עשו דכא נדד יעקב ויזד נם
 מעלתי: והוא הקלא מן עלו ועל( )ניי ]אתא תבשילא יעקב והשילי

 מן־־האךם נא הלעיטני אל־־יעקב עשו ראטר ל
 :אדום הרא׳־־שמו על־כז אנכי עיף בי הזה האדם

 אנא משלהי ארי הדין כמ״כןא סט^קא מן כען אכעבני ר־עקב ע^ו ואמר
 את" כיום מ;רה יעקב ו^ר לא :אדום ^א כן על

 :לי בכרותך :ת דלהן כיום _זבין .ואמר^עקב ♦ לי בכרתך
לי ונמרחה למת הולך אנכי הנה ו^מר לב

 ן ^כתתא לי דנן ולמה למטת אזל אנא הא עשו ואמר :

 וימבר .לו השבע ביום לי השבעה .יעקב דאמר *
את

רש״י

 ד( )ירמיה דפימא כמה ברציחה עיף והוא :כחרגדזו בישול לשון ויזד. )כט(
 כמו •לתוכה הרבה ושפיך פי אפתח הלעיטני, )ל( להורגים: נפשי כרפה כי

 האדום, האדום מן :אותו מלפיעין אבל הגמל את ■ אובסין אין ששנינו
 יוצא בנו בן עשו את יראה שלא אברהם מת היום ואותו אדומות עדשים

 ס ש> ה' הקב״ה קצר לפיכך הקב״ה שהבעיחו עובה שיבה זו ואין רעה לתרבות
 להברות עדשים יעקב ובישל שנה קע״ה וזה שכה ק׳׳פ חי שיצחק משנותיו

 )ועוד בעולם החוזר גלגל שהאבלות לגלגל שדומות עדשים ולמה האבל את
 המנהג ולפיכך לדבר שאסור פה לו אין האבל כך פה להם אין עדשים מה

 אבל כך פה להם ואין עגולים שהם ביצים מאכלו בתחילת האבל את להברות
 משיב אינו הראשונים ימים ג׳ כל אבל קק במועד כדאמריק פה לו אין

 שואל ואינו משיב ז' ועד מג׳ בתחילה שואל שאינו וכ״ש אדם לכל שלום
 מכור כך ברור שהוא כיום דילהן כיוס כתרגומו כיוס. מכרה )לא( :ישן( בדש״י

 " רש אין יעקב אמר בבכורות שהעבודה לפי בכורתך. : ביורה מכירה לי
 והולכת )מתנודדת למות. הולך אנכי הנה )לב( :להקבלה שיקריב כדאי זה

 אותת ימול לוי שבע כי בבכורות העבודה עת כל תהא שלא הבכורה היא

 ימיהות ועונשין אזהרות כמה א״ל זו עמדה של עיבה מה עשו אמר ועוד(
תליין



שלישי ליום חולדות

 י■$2דם !לש ־יי□ לי2_ק !עקבואסי ליעקב: את־בצרחו
■ :^נקב }ברותח עז תבין

רש״י

 ראש ופרועי יין פתויי שבמיתה הן אלו סג( )סנהדרין ששנינו כאותה בה תל־ק
:כס לי חפץ מה א״כ־ ידה על למות הולך אני אמר

א סלאבי נביאים

 ובבל׳טקום ים1בג עטי ךול3 ועד־מבוא! מטךח־עמע כי א
 בגוים עמי כי־גדול מתורה ומנחה לעטי מגע מכןטר

 כעי שמי רב כעליה ועד שמשא ממדנח אדי צבאותן יה!ה אכך
 ו^ד_רבא צלותבון אקבל אנא רעותי עבדין דאתון עין ובכל עממיא

 עממ^א ביני שמי רב ארי ךכי^קיסי כקורבן וצלותיכון ידיכון על מתקדש

 אדני עלחן כאטרכם אות! מחללים ראתם ב צבאות: אמר.;י
אמרץ בדאתון יתהה מחללין ואתון :אכלו נבזה וניב! הוא מגאל

*^9"^ • • • 1 • ״ז •ע • •
 מתלאה הנח ואמרתם ג :מניח מתגתא ובסץן הוא ^סיד דק פתורא

 ואת״הפםח נדל והבאתם צבאות ,יד^ת אמר א!ת! והפחתם
אמד מת״סם אותה הארצה את״המנחה והבאתם ואת״החולח

 ק א^ר עךה ו^תץ טליאותגא דאיתינא הא תמרון ואם :ןה!ה

 בקודגנא ליה אתון ומיתן ודטריע ודדעיר דאנים אתון ומיתן צבאות

ג-!, * • • $ ז ־< ן.ז ** ז 4זבי־ בעדרו דע נוכל וארור ד :יי אמד ברעראמידבון יתיה האהבל
 צבאות התוה אמר אני נדול מלך כי לאדני מעחת וזבח ונדר
 ןהוא ד^ר בערריה ואית בנכיל ד^ביד ולים .בנדם נורא ועטי

 ושמי צבאות ק ^נא רב ארי קדםקי7ךמחבל ודבח לנדר הקב

חסין
רשיי

 :מאכלו נבזה לומר בפיכם הוא שגור כלומר שפתים ניב לשון וניבו. )ב(
 תעצבו והפחתם : קרק ממנה ונביא כחושה בהמה מתלאה. הבה )ג(

בעדרו יש ובאמת מזה עובה לי אין לומר במרמה מתנכל נובל. )ד( : אתו
: מוס בעל משחת. : לעולה ההגק איל זכר



"פז שלישי ליום תולדות
 הבהנים:וכעןלכון הז^ת המצוה אליכם ועתה יןן?^ויי?5

:כיגיא הדא תפקידתא

ו טשלי כתובים
 לחברך עיבת אץ ברי :כפיד לזך תקעת לרעך אם״עךבת בבי א

 נלכדת באמחי״פיך כןשת1נ ב : ידך לנוכראה אשלמתא

 :ךפימך במאטךא אתאחדת דפומך במאטץא אתצדתא :באמךי״פ^ך

 התרפס לך בכף־־רעך מאת כי .והבצל בני אפוא 1 עשה״ז^ת ג
 דחברך בידא ךנפ;ת מטול ואתפצא ברי היכנא עביד : רעיך ^הב

 לעפעפיך: ותנומה לעירך אל״תתןשנה י ;חברך חביל גריג אזל
ר1ובצפ מייך כצבי הבצל ח :לגבינןך וניימתא לעינך >םקתא תתן לא

:פוחא מן צפרא וחיך ני^בא מן טמא חיך דתתפצי : ןקוש מיד

רש׳י

 לו לבלם ידך פס לו התר התרפס, )ג( :ממון ערבות לרעך. ערבת )א(
 פיך באמרי שנוקשת אלא עליך ממון לו אין ואם רעיך. ורהב :מרינו
מיד. בצבי )ה( : לך שימחול ממנו נבקש רעים עליו הרבה קשות לו ^׳בר

:להכשילו שרוצה מי מיד הנמלכן ובציפור : האדם מיד הנמלע כצבי

ו׳ פרק יבמות משנה

 * בךצון בין באונס. בין בטזיד. בין ^;גג. בין ,יבמתו. על הבא
^וגגת.*הוא *והיא מיד הוא מדדה.* והיא ^גג היא אפילו *

 הטעךה אחד אנוס. לא והוא אנוסה היא אנוסה. לא "והיא אנוס
 על 7הבא ובן ב : לביאה ביאה בין י חלק ולא קנה. "הנוטר. מחד
גדול. לידן אלמנה' "בירן פסולות או ^בתורה העריות טבל אתת

נרו^ח
כרטנורא

 למצית ולא זנות לשס מזיר : היא אתית אשה כסבור ^יגג. יבמתו על הבא א ו פרק
 אלא למצות מכייר דהיא היכא מכפיא לא מזירה וודא שונג הוא אפילו : יביס

 קנה זנית לסם נתכינת והיא אחרת לאשת מניין שהוא כנין למצו׳ מכווני לא דתרווייהז היכא אפי׳
 ופגיע׳ בלבד עטיה הכניס אלא ביאתו גמר שלא המערה. :מ9מ עליה יבא יבמה קרא דאמר
 חלק לא : להוציאה בא אס בגט ויוצאה בנחלת זוכה קנה 5 נשיקה קרויה הכנס׳ בלא עטרה

 ששתי הכתוב מניד אשה משכבי דכתיב כדרכה פלא לביתה נדרכה ביאת בין למאה מאה מץ
 או :האלי הביאית מכל באח׳ ע׳יות. מכל אחת על הבא וכן ב : כאשח יש טשכטת

שנאנס, ישי־אל שאשת ואע״ש זונה משוס לכהונה פסולה נו׳ גדול לכהן אלמנה כגק משילות על



שלישי ליום תילתז
 ישד^ר בת אל.“ליש׳ ונתינה ממזרת הדיוט. לכוץ וחלוצה נרו^ח
 ץ1'לכ פה אל ג : * לביאה ביאה בין חלק ולא פסלה ולנתץ. לממזר

 בתרומה. יאכט לא מןהארוסץ הדיוט. 'לכמן וחלוצה גרושה .3|דד

 הנשואץ מן נתגלשי או נתאךמלו מכשירץ. שמעון .ורבי אליעזר רבי
 בין אלמנה. ישיא לא גדול כמן ד : הארוסץ'כשרות מן ,פסולות.
 הבעךח.7 את .ישא ולא הנשואץ מן אלמנה ביין הארוסץ. מן אלמנה

 עץ. מכת את .ישא לא בבוגרת. מכש;רץ שמעון ורבי אליעזר רבי
 ומעשה'ביהושע יכנום. גדול כמן להיות ונתכנה האלמנה את אךם

 במן 'להיות המלך ומנהו ביתום 'בת מרתא אתי שקדש גמלא בן
 להיות 'ונתמנה הדיוט7כמן לפני שנפלה יכם שומךת וכנסה.' ןדול

 גדול במן ;כנום.' לא זה הרי מאמר בה שעשה פי על אף נהל. במן
 אם 7אלא אילונית. ןשא לא במן'הדיוט ה :מיבם ולא חולץ אחיו. שמת

 ובנים. אשת לו *שיש פי על אף אומר :הודה רבי ובנים. אשה לו יש כן
 זונה אץ אומרים וחכמים בתורה. זונה*האמורה שהיא אילונית. ישא לאי
 מפריה אדם .יבטל לא י :זנות בעילת ושנבעלה גיורת'ומשוחררת אלא

 ובית זכרים. שני אומרים שמאי בית בנים. לוי כן'יש אם אלא וו^יה.
 ושהה אשת נשא בראם. ונקבה זכר שנאמר ונקקה. זכי* אומרים7הלל

 לינשא מתלת גירשה ליבמל. רשאי "אינו ירדה. ולא ש:\ם עשר עמה
משעת מינה הפילה ואם שנים. עשי עמה לשחות השני לאדך.'ורשאי

שחיילה

ירטגורא
 מחרימה ביאה בהך מפסל׳ היא כהן כת אי נמי עריסה לכהונה היא פסילה לכפלה מותרת

 לערן אלא יקיימא פסילה דהא קאי לנהיגה אשסילה .לאו לישראל וגתיכח מסירת ג נשא דבי
 סה.5כתר יאכלו׳ לא הארוסין מן א :כיאה ■ממר בהמראה עלה למלקי ליה נקט המראה

 מכשירין ור״ש ר*א : היא כהן בת אס אכיה דבית ימה מתי נפסלה עבירה קדישי משנישגתקדשה
 כותייהו הלכתא ולית לזי־פה ואהד לה אחד חל־לין שגי •חלל לא שנאמר חללה ותעשה שתכטל עד

 הגשואין מ! :הללו הנהנים סי ניזגרשו או נתארסלו ־. בתרומה יאכלו לא הארזפין מן אף אלא
 אלא הארוסק מן פסל לא ת״ק דאפי׳ כשרות הארוסק מן בביאתן: חלל׳ דשוייה פסילות

והיא דכתיב הבוגדת. ד לא מתי אבל פסלה לביאה משתחלת שהיא בחייהן
 :כזותייהו הלכתא ולית מכשירין ור״ש ר״א : בתליה שכלו לכינרת פיס יקח בבתולי׳ אשה
 פליגתא משוס אלא כהן נקט ולא לישראל וה*ה וכו׳ איילינית ישא לא הרייט כהן ח

 הלכה ואין בישראל משא׳כ איילונית ישא לא יכניס אשה לו יש אפי׳ דכהן דאמי יהזדה דר׳
 ופיתח כריתות חייכי יכ״ש פשה חייבי $ לאיק חייכי מין זג־ת בעילת ושננעלה :יסידה כרבי
 האשה מן שפירש ממשה דילפינן זכרים שגי בש״א ך :זיכה עשא׳ לא הפנוי׳ סל הבא אכל ב״ד

 וממשה בראס ונקבה זכר שנאמר רגקכה זכר איטרים *ה ב ו : זכרים שגי לו שנילדו לאחר
 ששהה לאחר באברהם כדאשכחן רם' שיים עשר עמה .־ישהה עשה הדביר שע״פ ראייה אין
 ישיבת דדילמח המכין מן טילו לא בח״ל עפה שישב וימים הגר נשא לדה ולא שרה עם שנים י׳

 מדברים סה וכיוצא האסורים כמת חבישיס או חילים אשה אי שהאיש ה*מיס וכל גרמה ח"ל
 לאו דשמא לאתר ליגשא מ״ת״ת נירשה : שכיס משר למר; עולים אין התשמיש שמונעים

מיג׳



 קפח שלישי ליום תולדות
 יוו^ן ר^י דןא^ה. $נל ^חןר^ה ^ועחעי

 לחם אאץם_ףא£ר א^תם י._ויבךך^1א הוא עיניהם אומי ?רוקא כן
ורבו: פרו /למיס

נרטנורא
 כחן יורה שאיט הוא דמיניה טומנת אם נתינתה לה נותן מגרשה וגפמא מיט׳ אלא מי מיל

 פייה על טזרוח 5 סקי טענת עליי יטיענת כחץ יורה שמא יודפת אס פלי' חרס זמסבילין
 לכביש שדרכו האיש יא״ז חסר כתיב וכבשה וכבשו׳ וט׳ ורבו פרז דכיו־כ הא׳^ד׳. ולא ורבי׳

: נוזתיס הלכהא ולית בו׳. אוסר ברוקח בן יוחנן ר׳ :ורביה פריה פל מצידה הוא האש׳ את

ע״ב ם*ב דף יבמות גמרא

 יחועע כרבי דלא מתמתץ וט/ אעה לו כן אם אלא
 ;שא בילדותו א*^ה ארם נשא איטר ;הושע רבי דתמא

 בזקנותו בךם לו .יהיו בילדותו בנים לו היו בזקנותו אשה'
 בי דף תנה אל ולערב רעף. את זחן בבנך יא( )קהלת שנאסר

 טובים. כאחד שניהם ואם .זה או ומה ;כשר .זח אי יודע אינף
 בזקנותו תורה ;למוד בי.לרותו תורה לסד אומר עקיבא רבי
 שנאמד בזקנותו תלמידים לו .יהיו בדלדותו תלמידים לו היו

 יהושע. ^רבי ה^קה מרעה רב אמר לנר. זרע בבקר >״ם(
 א*טה לו שאין אדם בל הגילאי.' רבי אמר תנחום רבי אמר
 שמחה 8'במ טו^ה. ל^3 ברכה ז6ב ישמחה בל^ ^רוי

 "כתיב ביקה בל^ וביתף. אתה ן$מוךז יד( )יפייס דכתיב
 דכתיה טובה במז ביתף. אל ברכה להניח מי( )ימקאל

 כלא אמרי בסערבא לבדו. תאדם היות טוב נ( )ניאיסית
עזרתי אץ האם 0 )*זב רכתיב תורה בלא הוטה. בלא חורה

בי
רש״י

 לערי" יהושע: כרבי דלח יבעל ברם לו יש אס הא כו' אא״כ דקתגי מתל'
 שג וירא מון יהא זרע איזה יכשר. איזה : זקנתו לעת

 מיד כנגדו פזר דכתיב אשה בי. עזרתי אין האם אשתך ביתיך. : ומהקייס
 כי רדעת : משהנת ותלמודו ביתו בצרכי לפסיק שצריך ממני נדחה פושיה
 לכס שובו שנאמר אשמו אלא אהלו ואין אהל לך שיש בזמן אהלץ. שלום

 שלמה אהלך. שלום בי : פונתה בעת בתשמיש פרקדה. ואין :לאהליכם
ביראת



שלישי ליש תולדות
 נקבדו ל"( )ירפיה ךכתיב חומה בל^ז ממני. נדחה ותועןה בי

 ה< )אייב דכתיב עלום בל^ אמר עולא בר ךבא גבר. תסובב
 רפי אמר תחטא. ולא נוף ופקז־ת אהלך עלום כי וידעת
 .ואינו עבדם .יראת עהיא באעתו היודע כל לוי בן ןהועע
ונו׳. אהלף עלום כי וידעת )עם( ענאמר חוטא נקרא פוקדה : י :זע ז ז • 1 : נז־ ־ 7 •• •ניז :*ז

 בעעח אעתו את לפקוד אדם חייב לוי בן ןהועע רבי ואמר
 .ונו׳. אהלך עלום כי הדעת )עם( ענאמר לדרך יוצא עהוא

 תעוקתך איעך ואל כ( )בראשית נפקא מהתם נפקא מהבא הא
 יוצא עהוא בעמה בעלה על ת ק ק.1 ת ע מ עהאעח מלמד
 וכמה לוסתה סמוך אלא נצרכה לא יוסף _רב אמר לדרך.

 מצוח לדבר אבל הרעות לדבר מילי והני עונה. .רבה אפר
 יותר והמכבדה בנופו 1אעת את האוהב רבנן תנו מיט־יד.

 סמוך והפעיאן הסרה בדרך ובנותיו בניו והמדריך מגופו
 האוהב אהלך. עלום כי הדפת )שם( אומר הכתוב עליו לפ־קן

 אחותו בת את והנורא קדושיו את והמקרב עכניו את
 נח( )ישעיה הכתוב'אומר עליו דוחקו בעעת לעני סלע והמלוח

:הנני ויאמר תעוע .יענה וה׳ תקרא אז
רשיי

 שעה באמה לה לה שמהאוה משים לדרך. שיוצא בשעה :שמיס ביראה
 דאפרו את/ לוסתה. סמוך אלא נצרבה לא דרג :תאוהך תשוקתך. :יוהד
 עונן/ :יפקדנה לדרך כשיצא ואש׳ה וכו׳ מאשתו לפרוש ארס חייב רבנן

 כל אסור' בלילה לראות רגילה ואם היום כל אשורה ביזם לראות רגילה אם
 מציה לדבר אבל הדשות לרבד אזיל כי לפקדה דחייב כיל והגי :הלילה

 כגופו יותר :סמנוה ויבעל כתשמיש ששריד א״ג במציה דקריר משוס לא
 רבין אדם גיפגושי אחותו. בת את והנושא :מדגברא קשה דאתתא דזיליתא

 לפיל תקרא. אז :אשתו את מחבב נמצא כך ומתוך אחיו מן יוסר אחיהו מל
 התפלש פל ומבשרך הפני דוחק היינו וכסיחו פרים הראה כי כתיב מיניה

:אמיתי בת ונושא קרוביו את מקרב כקרוביו שהם שכיניו את אוהב היינו
ו יי?



 ץ יומת.( מות ובאשתו הזה באיש לאמר)הנוגע העם כל
7 ” ־ " •• זז י

 שלישי ליום תולדות
ע״א קמ״א דף תזלרות דהר

קסט

את אבימלך ירצו
 ההוא בגין לךש^עייא י הוא בריף להגקדשא אוריך כמה 'חזי תא

 אל“:ש־ בהו שליטו לא דא בגין קטאי\ךהא7אבהן מיבודעבדעם
 יצחק עם טיבו דעבד אבימלך * עבד יאות 'בתדאי^ הרין לבתר עד

 חבל אמר .יהודה ךביי שב. בעיניך בטוב לפניך ארך דנה ךאמר*ליה
 עפרון הזי תא שלים^ איהו לאו דילהון דטיבותא ךרשקףיא עלייהו

 .והמערה לך נתתי השדה ישמעני אדוני בג( )בר^ת7אטר בקדטיתה

 בכף שקל כאות ארבע ארץ אמר ולבתר וגומר. גתתיה לך בו אשר
 דכא אוף לסוחר. עובר .וגומר לעפרון אברהם י וישקול וכתיב וגומר
 ) מעטנו .לך ליה אמר ולבתר וגומר. לפניך ארצי הנה בקךמיתא כתיב

דעבד טיבו הוא דא אלעזר רבי ליה אמר* מאן£ ממנו עצמת .יי
 ולבתר ממיניה בכלדושדריה כלום מדיל^אבימלך ^סיב

 יצחקידהא עבד יאות אלעזר רבי 'ואמר ק;ים.* עטה למגזר בתריה אזל
 לאתתקפא בגין דטין בירא והפר אשתדל דהכמתא' דידערזא בנין

 ף - 6 דמ^אלוכן בירא וחפר אשתדל אברהם ובן' יאות. כדקא במהימנותא
 *ואשתדלו בתריה אזלו עליה'וכלהו רתייב מתתקן ליה אשכח יצח^עקב

 .ישראל והשתא .יאות. כדקא שלימתא במהימנותא' לאתתקפא בגין
/ אתתקף י * ויומא יומא דבל אורייתא^כגון 7דפקודי ביה^ברזי אתתקפו

 בתפלי נטי הכי י ביה. אתעטף גש ובר מצוה דאיהו בציצית נש בר
 . 1:^ דקדשא^ר׳^ל בגין חך עלאה/דקא רזא דאינון ובדרועיה ברישיה ךמנח

 ואתעטף בתפלוי ביה דאתעטר נש בבר ביה' אשתכח“הוא בריף
 אתעטףבהאי דלא ועל.דאמאן עלאה. דמהימנותא וכל^זא בציצית

 עמיה שרייא 'ךלא ליה דמי יומא בכל בתפלי לאתהקפא אתעטר ולא
 כדקא צלותא לאו וצלותיה .דחילו'.דמאריה ואחעךיימכה מהימנותא

דבירא עלאהיבגין מהימנותא הווימתתקפיגו אכהן כך ובנץ .יאות.

1 7 * :?/ביה שלימתא^שרייא דמהיטנותא עלאה*.דךזא
 ין פסוקה הלכה

פ״ו התורה יסודי ה׳ הר״ם

 קדש באברהם האמורות השמות כל
 אם אדני יח( )בראשית שנאמר זה אף

 השמות כל קדש. הוא קרי רון מצאתי נא
אל (םי )שם מך חוץ חול בלוט ה״^ורות

נא

מופר להק
בערי דף לדרך צידה ממפר

 ומעשיהם החסידים מאמרי בזכרון כי דע
 מהם אחר אמר ליוצרך וחשוב תשכיל'

 אתמוך חבל ובאיזה מעונשך חיילני מי
א^ר והיום ממני. רףמיך תפסוק אם

כב



שליש• ליום הולדות

 ומושל מגבור .אפים אך־ טוב ־*( )=^־ יהם שנאמר ירוחם המושלים מן ותהיה
 באלו יוספים. היום כלז_לחטוא "אשר החנפים מבת תזה• ותמיד עיר. טליב• ב־וחו
 ודבריהם ש־פים. נחשים והם מצפים. ותיחלת הספים. אמות :ינועו נךפים. הם נרפים

 מלי־ז מנאפים. זרע עסזחך ;צפים. ועוגת לוחמם ולחמם צופים. ונופת מדבש מתוקים
 ערב 'ךלתי.ם. על י׳שקוט ה׳ דבר את והירא אשפים. חךטומיס קוטפים שיח צלי

שמים: לשם י יהיו מעשיך ל יב בפ:ם. אליו ושאו וצהרים• ובד־

 כל חן• עבדך מצא נא הגה אד:י נא
 קדש• בניםין בגבעת האפורות השמות

 יל חול. במיכה י האמורות השמות בל
 תלמה יל יקדש. בגבות ־־אמורות השמות
 הוא וקרי. --- הש־־־ב ^ר האט-
 לך האלף מזה חוץ ס הבינוי בשאר

 הול בדניאל האמור מלכיא יל שלמה.
ורירי □לכ;א מלך "מלבא אנת מזה ה-ץ

הבנויים: בשאר היא

 לעי לו עבךים ועתותיו והתיר ועד. לעולם

 מני- פויו ילחפאים בואו לזכאים תאמר
 י־ לי אוי אדרה. כת מאיזה ;דעתי לא
 חטאות הוספתי שנים שהיספהי מה לפי

 ו כ י ר א ק * יח*־ שהאריכו מה ולפי
 ועל אתודה מהם ;ת א• על פשע*.

 תכלית אין כי .ודע אבקש מהם זה אי
 ישתעת שעורים לחם' אכילת' העבידה
 אבל והשער הצמר וללבוש החומץ

 ירצה "כאשר מרוצה להיות הוא התכלית
 הוא כי השכל עליך תמליך ה׳.'ואתה
 ימלוך והוא תלך. זו בדרך המדריכך
הוא. ברוך לכל המטיב היוצר עבידת

תורה רביעי יום תולדות
 יתירה נפש הארה לקנות ב״ן דשם וו דפילר ו כנגד שהם אלו פשוקים ש־גה בהריאה יבוין

:הבאה7 ששבת

 אשת ראכל עדשים ונזיד לחם לעשו נתן העקב לי

 !:עקבןהביע&ו פ :את־הבבךה וים רלך חקם
 בכרותא: .־ת עשו ושט ואזל וקם ושתי ואכל .ותבש־לךטלופחץ לחם

 אשר הראשון הרעב מלבד באלץ רעב ויהי א כו
 מלך־ אל־־אבימלך :צחק אבךהםרלך בימי היה

 הוה די קדמאה מכפגא בר בארעא כפנא והוה : גררה פלש־*ם
 :לגרר ךפלשתאי טלבא אבימלך לות תיחק ואזל אברהם ביום•

שכן מצרימה אל־־תרד ראמר יהה' אליו וירא ב

בארץ
רש*י

 אל )ב( מקים: של מבידתו שביזה רשעו על הכתיב העי־ עשר. ריב־ )לד(
 הרעב בימי אביו שירד כמו למצרים לרדת דעתו שהיה מצרימה. תרד
לך: כדאי לארץ חיצה ואץ תמימה עילה שאתה מצרימה תרד אל לי אע-

האל



הע רביעי לרם תולדות

 למצר;ם ותהות לא ואטר יי לך, ואתגלי * אליך אמר אימר בארץ
 עטך ואהיה הזאת בארץ גור ג אימר'לך: די בארעא

 האל אתי־בל־האך^ת אתן ולזרעך בי־לך ואברכך
 לאברהם נשבעתי אער את־השבעה והקמתי

 ולבנך לך ארי ואברכנך בסעדך מימך חחי הדא בארעא דור ז אביך
 : אביך לאברהם _קימית די קימא :ת ואקם האלין ארעתא בל עז אתן

 לזרעך ונתתי העזמים בכוכבי את־זר^ך והרביתי י
 :הארץ גרי פך בזךעך והתברכו האל כל־הארצת את

 האלין ארעתא בל _ית לבנך ואתן שמיא בכוכבי סגיאין בנך _ית ואסגי

 אער־־־מטע עכזב ה :ארעא עממי בל בנך בדיל חתבךכון
 חק־יתי מצותי משמרתי וישמר לי(בל אברהם
 פקודי מימך מטרת ונטר במימך אברהם ד/קביל חלף נ ותורתי

ן ואותתי קימי

רש״י
 זרעך יהא לבט אומר אדם בזרעך. והתברכו :האלה כמו האל. )ג(

 ישימך לאחר ישראל יברך בך לכולן אב וזה המקרא בכל וכן יצחק של כזרעו
 אומר שונאו שהמקלל לאלה האשה והיתה כן מצינו הקללה לענין ואך וגו׳

 אומר שהנשבע לבחירי לשבועה שמכם והנחתם ס״ה( )ישעיה וכן כפלונית תהא
 אותו: כשנסיתי בקולי. אברהם שמע )ה( :וכך כך עשיתי אס כפלוני אהא

 לעריות פניות כגק שבתורה אזהרות על להרחקה גזרות משמרתי. וישמור
 להצטוות הן ראוין נכתבו לא שאילו דברים מצרת? :כא( )יבמות לשבת ושבות

 כמן עליהם משיבין ורשעים שיצה״ר דברים חקרתי. : דמים ושפיכות גזל כגץ
 על וחקיתיו המלך גזירת אלא בדבר טעם שאין שעטנז ולבישת חזיר אכילת

:)ב״ר( מסיני למשה הלכה פה שבעל תורה להביא ותורותי :עבריו

ב מלאכי נביאים

לשמי כבוד לתת על־לב תשימו ואפ״לא תשמעו אם־לא א
אטר רש״י

לכס: לברך שצריך מה ברכותיכם את וקללתי וארותי. )א(
 גוער



רביעי ליום חולדות
 וארותי את־־המארה בכם ושלחתי צבאות .יהוה אמר

 : על-לב שמים אינכם כי איותיה וגם את־-ביכותיכם
 .יי אמר לשמי רא(יכ־ למתן לבא על דחלתי תשוון לא .ואם תקבלון לא אם

 אילוטיניהארי ואף ברכתכון !ת ואילוט מאירתא בכון_ית ואשלח צבאות

 את״הזרע לכם גער הנני ב לבאי: על דחלתי משוון ליתיכון
 :אליו אתכם ונשא חגיכם פרש על־פניכם פך^ הריתי

אפיכון על חוביכון בהתת ואגלי זרעא בר בעללת לבון נדף אנא הא

 שלחתי כי ויךעתם ג :מניה ^ולקכון
 יהוה אמר את־לוי בריתי להיות הזאת המצוה את אליכם
 קיימי למהוי הדא תפקידתא ית לותכדן שלחית ארי ותדעון :צבאות

 והשלום החיים אתו היתה !בריתי ד צבאות: אמר.;י לוי רעם
 תה ימי ק; : הוא נחת שמי ומפני וייראני מורא ואתנסץו

 'ומן קדמי מן ודחיל שלים ייתיאור אולפן ליה ויהבית ושלמא חיי עמ^ה

 ל^־־־ ועולה בפיהו היתה אמת תורת ה הוא: דחיל שמי קדם .
 מעון: השיב ורבים אתי הלך ובמישור בשלום בשפתיו נמצא

 בשלמא בספדתיה אשתכח לא ושקרא בפומיה הוה דקושטא אורייתא

 כי״״שפתי ו :מחובא אתיב וסגיאץ הלך.ךןדמי ובתריצותא וברעותא
 ןהוה־צבאות מלאך כי מפיהו .יבקשו ותורה כחן/ישמרו־ך_עת

משמש ארי מפומיה ןבעון ואוראה מדע .יטרון כהין שפתי ארי :הוא

:הוא צבאות יי קךםז.

רש״י

 י על חגיכם בהמות של הפרש ופרשתי וזריתי. : והשחתה גערה לשון גוער. )ב(
 :כמוהו נבזים שתהיו ההוא להפרש חמין תהיו אליו. אתכם ונשא : פג-כם

 ואתנם )ד( :לוי שבכו עס כרתי אשר הברית לקיים וגר. בריתי להיות )ג(
כהן. שפתי כי )ו( :ומור׳ חרדה לשון נחת. : עשה וכן במורא שיקבל׳ לו.

: תורה של דעת לשמיר עליהם מועל
לר



קעא 7ירב ליום לרות רד
י טשלי כתובים

 לשומשמנא אתדמא !ךךכיה.וחכם ראה עצל אל־נמלה לך א
שטר קציןז איךלה א׳טר ב :חמיארחתהץקאתחכם עטלא

 ברןץ תכין ג :ושליטא סרכא לא אף היך חצדא לה דלית :ומשל
 וגבשא לחמה בקיקטא מתקנא מאכלה* בקציר אגרה לחמה

 :משנתך תקום *מתי תשכב ן עצל .עד־מתי י מיכלה: בחצדא
 שנתך: מן .קיימת ולאימת עטלא אנת דמיך אנת לאימת עד^מה

 .קליל : לשכב ידים הבק ן מעט תנומות מעט שנות מעט ה

̂ אכמר^ך.ל ובא ו למדמכא: ידך תחבק נומיתא_קליל שגתא_קל;ל
גברא היך וחוסרגך מסכינותך ותדרוך וחיתי :מגן כאיש ומרפרף

:א שיך ב
! * רש״י

 ! .קצץ. לה אץ אשר )ב( :והתחכם וחכם :ממנה ולמוד נמלה. אל לך ן(
י בקיץ תכין כן פי על וחף מחברת׳ תגזול אס מידה ויוציא אותה שיוכיח

ך.1 רא :המהלך כאדם ובא. )ר( : מזונה מאכלה. :אספ׳ אנרא :זמה .
אדוניו על להגן מתר הבא מגן. כאיש :ממט רש שאתה מה

ו׳ פרק קמא בבא משנה
 נעל ל^ פטור. ןהדקה ויצאה בראוי. בפניה ונעל לדיר. צאן הכונס

צרה שפי או בל;לה. נפרצה .* חיב /והדקה ויצאה כראוי בפניה
 הלחה ב :ודשים ם(^,^)לסט י לסטים הוציאוה והךקהפטרת?דצאד לסטש.

 מסרה חייב. והדקה דצאה וקטן. שיטת יחיש שמשקה או בחמת.
 שנהנית, מה *משלם ונהנית לגינה נפלה תחתיו. 'רועה נכנס לרועה.

 קה שהי מה משלם כי_צד שהדקה.* מה משלם והדקה. כדרכה ;רדה
= רבי קפה. היא וכמה קפה היתה כמה שדה. באותה* סאה בית שמין

ן שמעון
ברטנורא

 דלא אע׳ג לסטים, ציאוה ה : למעבד ליה הוה ומאי נטרה דהא פטור הכונס א ו פיק
 1 :וחייבי׳ בידיהם היציאוה כאילו הוי שיצאה עד בפניה שעמדו אלא ממש הוציאוה

 ן לעמוד שיכולה בדלת שהיא כראיי בנעילה לה סגי ולא שמשא לה מצערה בחמה, הניחה ב
 1 חייב לשומר שמסר שומר גינא בכהאי אמרינן ולא תחתיו. הרועה נכנם : בלבד מצייה ברוח

 כגון לנינה. נפלה : חייב שתחתיו הרועה ולפיכך שתחתיו הקטן לרועה למסיר הגדיל הרועה שדרך
לה דה!ה בה פשע שהזיק׳דאיהו מה משלם והפילוה חברותיה איחה דחו אכל באינם ונפלה שהוחלקה

לאעכרינהו



רביעי ליום תולדות
 סאה סאה אם גמורים. פירות משלם גמורים פירות אכלה אומר שמעון

 ואכלת! ברשות. של^ הכירו* שדה בתוך מגדיש י ג :סאתים האתןם אם
 ד^יב. הגדיש ׳ כעל בהן החקה י ואם פטור. השיה בעל של בהמתו

 חרש ידב הבערה את דיהשולח : חייב השדה בעל ברשות. הגדיש ואם
 פקח ביד שלח שמים. בדיני וחייב אדם. בתגי פטור וקטן. שוטה*

 את המביא העצים. הביא ואחד האור. את הביא אחד חייב. דפקה
 האור את המביא האור. הביא ואחד הביא־העצים. אחד חייב. העצים

 השולח פמורץ. בלן הרוח לבתה חיש; המלבה ולבה. אחד בא דדיב.
 תצא בי שנאמר הייצ. עפר זאו אבנים. או ואכלה/נצים.* הבערה את

 המבעיר *ישלם שלם השדה או הקמה או גדיש ונאכל קוצים ומצאה אש
 או הרבים. דרך אי אמית. ארבע גבוה שהוא גדר עברה בערה. ד את

 ??עך רבי הדליקה. תעבור כמה עד שלו. בתוך דמדליק פטור. נהר
 אליעזר רבי בור בית באמצע היא באלו אותה רואין* אומר עזך;ה בן

 אומר” .עקיבא רבי רשית'הרבים. בדרך אמות עשךה שש אומר'
 הבל הבערה. י את המבעיר :שלם אוטרישלם שמעון ירכי אמת. המשים

 ;הודה *רבי ודלקו. כלים בו חגךיש.ןהיו את המתיק ה : הדליקה לפי
 גדיש אלא אינו'משלם אומרים וחכמים* מה'שבתוכו. כל ישלם אומד

ונשלף לו סמוך ועבד לו. כפות גדי1היה שעורים. של או חטים של

עמו
ברטנורא

 באותה סאה בית שמין :הזיקה לסי ולא הנאתה לפי שנהנית כה : חדא חדא לאעכורינהו
 אתר ורחמנא שזי׳ בכל אותה ששמין מזיק שמפסיד מפני לבדה הערוגה את שמין אין שרה.

 באותה סאה בית שמין אלא אחרת שדה ע״ג אותה ששמין מלמד ודרשי׳ אתר בשדה ובער
 משלס לא והשתא עכשיו שיה היא וכמה הזאת הערוגה ממנה שנאכלה קידם שוה היתה כמה שדה
 אחת ערוגת הפסד בשביל בה מזלזל אינו בתבואתה כשהיא סאה בית שלוקח דמי דמי׳ כלהו

 כל משלחת צרכן כל בשלו שכבר גמורים פירות אסלה איטר שמעון רבי : מועט דבר אס כי
 הגדיש ואם ג : שמעין כרבי והלכה נגמרו לא דעדיין ה־כא שדה אגב שיימינן והיכא ההיזק

 גדישו זה אחד בגורן לעשות כילן שרגילין בבקעה לה מיקי בגל חייב. השרה בעל ברשות
 עייל אמר כאלו הוי וגדיש עייל השומר שאחר וכיון שומר וממנין גדישו יזה

דהקבל מד חייב השדה בעל אין ברשות הגדיש אפי׳ אדס בני בשאר אבל לך יאנסר
דגיסי ספרים ואית אש בלבת כמו שלהבת והעלה באש נפח וליבה אחר בא ד ג נשירותא עליה

 ינתקלקל נירו שלחכה עפ*. או :ייצא וריח בשפתיס מנענע מדבר כשאדם שפתים ניב מגזרת גבה
 גובה לפי הדליקה. לפי הכל אומר שמעון ר׳ : המדבר כדגלי אמה ש״ז הרבים. דרך או

הכריש את המדליק ה : כר״ש והלכה למרחוק קיפצת גדולה שנשהאש שיע׳רה וגידל הדליקה
כו׳דר׳ שבתינו מה כל ישלם אומר יהירה רבי חבירו: של בתיך כלה יא והלכה שלו בתיך שהדליק

 אוסרים וחכמים גליי: כל אף גלויה קמה מה הקמה דאו דרשה ליה דלית באש נזמין על חחיב יהודה
 אלא באש ממין נזקי על יפשרי הקמה דאו דרשא להו דאית וכי׳ כדיש אלא מסלם אינו

 ימידיס סיפא ומדקאמרת כלים של ניסן כשיעור גדיש ומשלם גדיש היא כאלי הכלים מקום שמשערין
 רבי שנחלקו בגמ׳ מיכח שבתיכה מה כל משלם שהוא הבירה את במדליק יהודה לרבי חכמים



העב רביעי לרם תולדות
 וטורים פטור. עמו ונשרף לו סמוך וגדי לו כפות עבד חייב. עמו

 שכתובה. מה כל משלם שהוא* *רה הב את במדליק יהודה לרבי חכמים
 והדק הפטיש מתחת שיצא גץ' י בבתים: להניח אדם בני* דרך שכן

 לתוך פשתנו ונכנס הרבים. ברשות .ועבר פשתן טעון שהיה גמל ב: הי
 חייב. הגמל יבעל הבירה. את .והדליק 'חנוני. של בנרו החנות.'ודלקה

בדר אומר .יהודה רבי חייב. .החנוגי מבחוץ.* נרו החנוני חגיה

:פטור חנכה

ברפנירא
 כל משלם חברי בשל כשהדליק סבר יהידה שרבי חברו של בתיך במדליק גס וחכמים יהודה

 דמשלס הוא בקר וכלי מוריגין כגון בגדיש להשמין שדרכן כליס סברי ורבנן ארנקי ואפילו שבתיכו
 דבעלי חייב. לו כפות גרי היה : כחכמים והלכה משלם לא בגדיש להשמין דרכן שאין כלים
 מל מיתה חייב למיפשריה;דאינו ליכא מניה בדיבה ליה דקים ומשים הקמה מאי אתרבו נמי חי־ם

 עבד היה אס אבל התשלומין ומן ממיתה עליז ופשור לברוח לו היה כפית ואיני הואיל העבד
 מיניה בדרבה ליה וקם העבד על מיחה דחייב הגדיש ועל הגדי על אפילו פשיר לו כפית
 הבירה. את במדליש : בגדי נקש בעבד דנקס ואיידי כפית לשאינז כפית בין לן שגי לא ובנדי

 כל להניח אדס בני דדרך משים ששמא יאפ״ה בידים כמאבד והוי היא חברי של בתיך דמדליק
 של לתיך דאדליק אע״ג בקר וכלי מוריגין כגין אלא להניח אדם בני דרך דאין בגדיש אבל בבתים

ר״י : אש של ניצין גץ ו : בגדיש להשמין שדרכן דברי׳ אלא דחכמיס אליבא משלם אינו קברו

: כר״י הלכה ואין מסיק קא דבמצוה כיון פטור. בג״ח אוטר

ע״א ס״ו דף קמא בבא מלכה

 בא פורענות אין יונתן .רבי אמר .נחמני בר שמואל רבי אמר
 אלא מהחלת .ואינה בעולם. שהרשעים בזמן אלא לעולם

 ומצאה אש תצא כי כב( )שפיח 'בנאמר החלה הצדיקים מן
 ואינה לה מצויץ שקוצים בזמן יוצאה אש אימתי קוצים

 גדיים ונאכל נשם( שנאמר תחלה הצדיקים מן אלא מתחלה
 כבר. גדיש שנאכל גדיש .ונאכל אלא נאמר לא גךיש ואכל
 ויצא טוב בכי אדם .יכנס לם לע רב אמר .יהודה רב אמר
 ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם יב( )שם שנאמר טוב בכי
לא 'ואתם שנאמר תליך כנש בעיר דבר רבנן תנו בקר. עד

תצאו
רש״י

 שתחשך עד ימתין ולא במלין ילין זורחת חמה בעוד טוב. בכי
האור מעליא לישנא טוב כי :שיאיר עד לצאת ישנים לא ולבקר

חרבו. : והלסטיס המדקץ מפני בו ולינכס בו לצאת הוא טוב נלומר טוב כי
חרבי



רביעי ליום תולדות
 עטי׳ לך כי( ה )ישע ואומר בקר. עד ביתו מפתח איש תצאו

 מחוץ לב( )דניים ואומר בעדך דלתיך וסגור בחדריך בא
 טילי הגי תימא וכי ואומר מאי אימה. ומחדרים חרב השכל
 תיטא וכי וגו׳ עטי לך שמע תא לא ביממא אבל בליליא

 אימה דאיכא היכא אבל טמאי אימה ךליכא טילי דני
 מעלי טפי .בעלמא בצוותא אינשי ביני יתיב נפיק כי מגיאי

 גב על אף איטה ומחדרים הךב תשיל מחוץ שמע תא
 ריתחא בעידן רבא הקב. תשכל מחוץ אימה ךמהדרים

 רבנן תנו בהלונינו. מות עלה כי ט׳( )י,-מי׳ דבתיב כוי סכר הוה
 בארץ רעב ויהי ים( )ט־*שח שנאמר רגליך פזר בעיר רעב
 נבא אמרנו אם ז׳( )ם־נ ואומד שם לגור מצרןמה אברים ויקד
 כילי חני תימא וכי ואומר מאי וגומר בעיר והיעג העיר

 נפשות ספק דאיכא היכא ,אבי נפשות ספק היכאדליכא
 .רבנן תנו ארסוגו׳. מחנה אל ונפלה לכו )שם( שמע תא לא.
 המות שמלאך מפני הדרך באמצע אדם .יהלך אל בעיר דבר

 טכני רשותא ליה דיהיבה דכיון הדרכים באמצע מהלך
 דלית דכיון .דרכים בצידי .יהלך על בעיר שלום להריא.

 אל בעיר דבר רבנן תנו ומסגי. הבו.יי מחבי רשותא ליה
 שם מפקיד המות שמלאך הכנסת בבית יחיד ארם .יכנם
 ביה מצלו ולא דרדקי ביה כקרד דלא היכא טילי והגי כליו

כלבים לעיר. בא המות מלאך כוכים כלבים רבנן תנו עשרה.
ן לעיר בא אליהו משחקים

׳ . רש״י
 רו*.א. כך: כל בגלוי ולא מלאך של מות אימת אימה המית: מלאך של הרבו
 : מצורעים אנשים בארבע׳ . וגר' אמרנו אם :החלומית סתם כוי. □כר : דבר

 ועת$ דקרא סיפיה שמע. תא : שם שתתגלה במקום ופשות. ספק דליכא
: וגו׳ נחיה יחייגו אם ארם מחנה אל ונפל׳ לכו

ויקרא



קעו. רביעי ליום ■ חולדות
ע״א קס־ב דף תולדות זוהר

 < 2 1^/ ההנ. וי^מר _קש;יא. דדינא מפטריה דאתכלל הגדול בגו עשו את ויקיא )

פ״ד( )תהלים<; ואמר פתח אלעזר רבי מותי< יום ידעתי לא ז_קנתי נא
 בריף בקדשא ביה דיאתתקף נש בר זכאה וגומר. בך לו עוז אדם אשך

ואמרו דאתתקפו ועזריה שאל מי כחנניה יכול /יה תוקפיה וישר הוא
 £2 אתרן }מגוי לשזבותנא יכיל פלחין^ אנח}א אלהנא)די איתי

< ) < אתקלם ולא ישדב לא דאי ישזיכ<תאחזי מלכא ידך ומן' ;קידתא נורא
 דלא” הוא7 בדיך* דקדשא' שמיה* אשתכח תא יבריך קדשא עליית

 כדקא אמרו דלא מון/דידעו אלא דאמרו. כמה דכלא יתק/ש'בעינ;ית
 בין ישדב* בין ,וגומר. מלכא* ילך להר .יריע לא והן /ואמרו אהדרו יאות

 .יחזקאל להו אודע רמלה ןתנינן וגומר. מלבא ילך להר ידיע ישזיב לא
 די/קבלון בגין עלעהו אתקיים הוא״לא בדיך דקדשא מגיהי ושמעו/וקביילו

 לא אלא ,וגומר. מלכא לך להר יךיע והן'לא ואמת אהדת וכדין אגרא.
- כך לי עביר או^איהו הואיישזביעי בדיך *כדשא דעמא נש בר יתתקף

 איהו דיתת^ה^ד הוא כריך בקדשא ביה תוקפיה* וכך.אבלןשך

 ־ר>6~^ס בר דאתי דמון קשוט. בארח ולמידך דאותיתא פקודין אשתדל(באינון
 — הוא בקדשא ביה ,יהתקף ובדא ליהץדאי. עין מסי לאתדכאה גש

 לו עז *כך באחראלבגין תוקפיה ישוי דלא ביה רתתקף ליה יםי,;ע דאיהו
 אלא אחרא הרהורא בלא ת1לביה_כדקא\א דיעכיד בלבבם.' מסלות בך.

 ) - { גדי. דאצטריך}הכי אתר בכל לאעברא *דאיהי'מתיישבא מסלה בדאי*
 עז ך כ״ט( )חהלים אמר *דאת כמה עז בך. לו עז* * אדם אחר(א^ך דבר

 דקד־שא לשמיה באותיתא דיתעסק נש לבר ליה דאצטריך בגין ,יתן לעמי
 ליה טיב* לשמה *אשתדל ולא באורייתא דאתעסק מאין הוא'ךכל* בריך
 ס״ח( )שם אמר דאת כמה בלבבם מאי'מפלות בלבבם מפלות אתבךי*. דלא
 בה אשתדל דאיהו *אורעתא ההיא דא שמו. ביה* בערבות לרוכב □לוי

 חזי *תא בעלמא.* חטיבא ליה ולמעבד הוא בריך לקדשא ליה לארמא
 בריך7*קךשא כך ובגין הוא בדיך ךקדשא לשמא הוו עובדוי בל :עקב

 דקראליה בשעתא ך*הא שכינתא. פניה* אעדי דלא תדיר עט־ה דוה הוא
 ורבקה לה*לרבקה אודעת ושכתתא המן דוה !עקב/א בךיה לעשיו ןצחק

 זמנא *בההוא* ושלום חס אי חך תא* אמר7 יוסי רבי ליעקב. ליה אודעת

הוה הוא בריך קדשא מעם אלא לעלמין. .יעקב .ישלוט לא עשו יתברך
7:חזי כדקא אתא וכלאיבאתריה *

גל המי



רביעי ליום תולדות
טופי לחק יוסף

רי״כ דף לדרך צידת טספר

 האדם !?ריף הגאוה וריחוק שהכניעה לפי
 יש יקברף י לשם המעשים כל ליחד

 הנפש שפלות והוא הכניעה מדת לבאר'
 והיא אצלח ערכה ומיעוט והכנעותיה

 אותותיה ויראו הטובה. ה^פש ממדות מרה.
 והקול הדף. י הלשון מהם האברים על

 ומיעוט הכעס. בעת ביצרו ומושלו נמוף.
 של ויסודה 'ועקרה היכולת אחר הנקמה
 אדם וחייב הבורא. כנף* היא הכניעה
 והנכנ״ע זמן. ובכל עת בכל בה להתנהג

 \וע בעיניו נכזה עניו בלשוננו יקרא
 רף נדכה נשברה רוח רוח שפיל דכא

 שייתחעב .?ש ודברים' רוח. נכה, י הלבב
 האחד השם. נגד לאדם הכניעה בהם

 חלאים מפני מתנועותיו כחו כשיחלש
 אז ,יכינע ההרכבה .וחולשת רעים ומזגיים
 ו.ירןאהו. חנסרחילימהו שהוא'רופא לבורא
מקי־וביו או מאוהביו פגע כשימצאהו השני

 פסוקה הלבה

פ״ו רעית הלכות הר״ם

 ת^ה בלא עו^ר בחבירו המרגל *
 רכ״יל תלך לא י־י( )ייקרא שנאמר

 זך דבר על לוקין שאין פי על ואף ?עמף
 רבות נפשות להרוג וגורם הוא גדול עון

 על תעמוד ולא לו נסמך לכף' מישראל
 לדואג אירע מה ולמד יצא רעף. י דם

 דברים שטוען זה רכיל איזהו' ב :האדומי
 כיף פלוני אמר כף ואומר לזה שזה והולף

 שהוא פי על אף 'פלוני על שמעתי וקף
 עון .יש העולם. את מחריב זה הריי אמת
 זה לאו בכלל והוא מאה עד מזה גדול
 בגנות למספר .והוא הרע לשון והוא

 אמת.יאבל שאמר' פי על אף חביתו
 על רע שם מוציא נקרא ש.קר האומר
 שיושיב זה הרע לשון בעל אבל חבירו.
 היו וכף וכף פלוני עשה וכף ?ף ואומר

 דברים .ואמר ליודעז שמעתי וכף .וכף אבותיו
 י!( )תהילים היתויב אמר זה .עלי גנאי של

 מהכרת לשון חלקות שפתי כל ה׳ יכרות
 ניפרעין עבירות שלש חכמים אמרו גדולות.

 לעולם חלק לו ואין הןה בעולם האדם מן
 ושפיכות עריות גילוי זרה עבוךה הבא

 ועוד קלם.' כנגד הרע ולשון דמים.
 כאלו לשון'הרע המכפ־ כל דוממים אמרו
 אמרו אשר )שם( שנאמר בעיקר כו^ר

לגו. אדון מי אתנו שפתינו נגביר ללשונו
 עליו שנאמר וזה והמקבלו האומרו הירגת הרע לשון שלשה חכמים אמריו ■ועוד

י :האומרו מן יותר והמקבלו

 לבריות הצטרף בו וכיוצא מנכדיו ירד או
 קולו. אליו'וישמע רצעק השם' לפניי ןכנע

 עליו חובות במה •ישיקושוב השלישי
 הולף והוא בוראו עמו 'שעשה שהטיבות

 ו.שכ מענישו הפירוד .יכנע ובףרי בקרי עמו
 כ״א( באחאב')ם״א שנאמר כמו ובאילו

: אחיאב כי'נכנע הראית

תורה חמישי ליום תולדות
 הא״ח לקנות בץ דשם אחרונה. הה דטילוי ה כנגד שהם אלו פש־קיש חששה כק"את ־יכיין

:הבאה ששבח * יתירה רוח

 אנשי וישאלו ז בגיר: .יצחק ויתב :_בגרר שחק חשב י
לאמל ירא כי הוא אחוזי לאשתו'ויאמר המקום

אשתי
רש׳י

אמר ארכו. כי )ח( : הוא אחי לי אמרי כ( )לעיל כמו אשתו על לאשתו )ז(
 מעתה



הער חמישי■ ליום תולדות

 כי־טובת עלקרבקה המקום אנשי פךיהרגני אשתי
 אחתי .ואמר לאתתה עיסק( נעל אתרא אנשי ובאילו .הוא מלאה

 ארי רבקה על אתרא אנשי ;קטלנני דלמא אתת• למיטר לחיל ארי יחיא

 וישקף הימים שם אךכדלו ^^:חויהיבי

 יצחק והנה דךא החלון בעד פלשתיים מלך אבימלך
 יוטיא הטן לה סגיאו כד והוה !אשתו רבקה את מצחק
 עם טה;ץ ;צחק והא וחזא חרכא מן דפלשתאי טלכא אביטלך ואסתכי

 הנה אך ר^ר ליצוזק אביריך דקרא ט רבקה
 אליו ויאמר הוא אחתי' אמרת ואיך הוא אשתך

 אצחק אבי^ןז וקרא :עליה פן־אמית אמרתי בי יצחק
 ארי יצחק לה ואמר היא אחתי אמרת ואכדץ היא אתתך הא ברם ואמר

 מה־־זאת אבימלך ויאמר י עלה:' אימות רלמא אמרית

 אחדהעפאת־א^תךוהיאת שכב כמעט לנו עשית
שכיב פון כזעיר מא עבדת יא מה אבימלך .ואמר אשם עלינו

: הובא ע^:א ואיתיתא אתתף עם בעטא דמיחד

רש״י

 נשמד להיות נזהר ולא עכשיו עד אנסוה שלא מאחר לדאוג לי אין מעתה
 כטס המיוחד העם. אחד )י( :מעתו משמש שראהו וגר׳. אבימלך וישקף
: עלינו אכה הבאת כבר שכב אם אשם. עלינו והבאת : המלך זה

נ מלאני נביאים
 ברית עחתם בתורה רבים הפעלתם מךהדרך סךתס ואתם *

 א ח ך ו א מן סמיתון ואתון ז צבאות ןהוה אמר הלוי
 :צבאות יי אמר לוי לעם ימאזקי חבלתון באורלתא סגיאין אתקלתון

 כפייא^ך לכלקעט ועפלים נבזים אתכם נתתי וגם>ני ב
אנא יןאף בתורה: פנים ונשאים את־דרכי שמרים אינכם

 מת יי



חמישי ליום תולדות
 אורחן :ת נטרץ דליתכון כמא עמא לכל וחלשץ בסיתן יתכון יהבית

 הלוא לכלנו אהד אב הלוא ג :באורייתא אפין ונסכין ךתקנן,כןדמי
 בייתאבתינו: לחלל באחיו איש נבגד מדוע בראנו אהד אל

 נכר נשקר דין מה יתנא בךא חד אלהא הלא לכלנא חד אבא הלא
 ותועבת יהודה בגדה י :אבהתנא עם די ,ק״מא לאפסא באחוהי

 אשד ,יהוה ה^ש ,יהודה חלל 1 כי ובירושלם בישראל נעשתה
 אתעכידת ותועבתא יהודה דבית שכןרו ! נכר בהראל ובעל אהב

 קךםזךהות_קךישא, נפשהון ,יהודה דבית אפיסו ארי ובירושלם בישראל

 ,יהוה יכרת ה : עמטיא בגת גשין להון למיסב ואתרעיאו ךחם די ,יי
 מגהה ומגיש !עקב מאהלי וענה ער יעשגה אשך לאיש
 ואם !עקב מקרר בר ובר בר תעבדינה לגבר .ץ ,ישיצי :צבאות ליהוה
:צבאות תי מקךשא בבית קורבנא מקריב ליה ,יהא לא הוא כדן

רש״י

־. בסיני אבותינו עם הקב״ה שכרת ברית אבותינו. ברית לחלל )ג(
 בתלמידים ער ועונה. עד )ה( :ה' קדש שהיה עצמו את יהודה. חלל )ד(

מנחה מגיש בן לו יהיה לא הוא כהן ואס מנחה. ומגיש :בחכמים ועינה

ו משלי כתובים

 א מ ו ל ט גש בר :פה עקשות הולך און איש בלייעל אדם א

 מולל בעינו קורץ כ :פימיה בעקימות מהלך עוולא גברא
 ורמץ ברגלוהי ותכם בעךנוהי רמיז :באצבעתיו מרה ברגלו

 ישלח; מדנים בכי־עת הרשיע בלבו ן תהפכות ג באצבעתיה:
 פתאם ־כן“על ד תגתךמי: וחשיל,בישתא,בכל,ז_מן בלבה ומתהפך

 מןשליאיניתי היכנא מטול ואץמקפא: ישבר פתע אידו יבוא

חבריה יד'" מרעים * קרי. ברגליו * קרי. בעיניו *
רש״י

 מולל : רומז קורץ )ב( : שפתים בעקימת ההולך פה עקשית הולך )א(
רעה, חורש )ג( :כ״ג רומז ל׳ ומורה : זה על זה משפשף ברגליו



העד׳ חמישי ליום תולדות
שגא ה .א.םזתא ו^לאתהויליה נתבר שליא ומן תביייה

 וב^בע אלהא דסגי איגון שית :סו4נפ תועבות בע1וע יהיה
:נפשיה אסלית

” : ־ :: ־ ד, •תיץ *

רש״י
 שש, )ה( :לבוראו אדם בין ישלח. מריבות: מדנים. :רעו׳ מחשבות משי

: עמהס השביעית גס כלומר נו'. ושבע ה׳ •שנא הנה

ו׳ פרק זבחים מ^נה
 נשחטו כאלו אומר יוסי .רבי המזבח. בראש ששחטן קדשים קדשי

 בצפון. ולצפון המזבח מחצי 'אומר .יהודה בר לסי רבי בצפון. " :י
 מקום בכל נקמצות היו המנחות כדרום. "ולדרום המזבח מחצי

 ולילה ליום מאכל בכל כהונה. לזכרי הקלעים. מן לפנים ונאכלץ בעזרה*
 בכל מערבית.* דרומית על.קרן נעשית היתה העיף חצותבחטאת עד

 אותה היתה דברים שלשה מקומה. שזהיהיא אלא כשרה היתה מקים

וההגשות העוף חטאת מלטטן מלמעלן. ושלשה מלמפץ. משמשת הקץ
ושירי

ברטנורא
 שלמיך• ואת עילתיך את עליו וזנחת דכתיב בצפון. נשחט' כאלו קדשים קרשי א ו פרק

 טעינה שלמים ואין צפין שעונת דעילה ואע״ג לשלמים כשר וכילו לעולה כשר כולי
 כולו ס״ד דאי לשלמיך וחציו לעילתיך חציו ליה דמשמע נצפין ולצפון המזבח מחצי : צסין

 ואידך מבעי מקים בכל ששחיטתו לשלמים כילו דכשר אמית לעולה כילו השתא כשר לעולה
 מרובות שהעולות ופעמים הרוחות שאר לה הוכשרו שלא מקים ליה דדחיק עילה סד״א איצש־יך

 הכשיר לא המקים לה דחיק דלא שלמים אבל המזבח ראש להם הכשיר לפיכך המקים להם זצר
 דלא צפי! שעונית ואינם מקים. נבל נקמצות היו יוסי: כר' והלכת קמ״ל המזבח ראש להם
 ולכל קרבנס לכל דכתיב כהונה. לזכרי הקטעים מן לפנים :בקמיצה מקים הכתוב קבע

 דילפינן חצות. ער ולילה ליום :אותי יאכל זכר כל תאכלנו הקדשים בקדש ליה וסמיך מנחתם
 דמנחת משוס דרומית. מערבית בקרן נעשית היתה העוף חטאת ב ג תידה לחמי ממנחת

 היא חשאת כי לבונה עליה יתן ולא שמן עליה ישים לא חיטא כמנחת דכתיב חשאת קיייה תישא
 בקרן הגשה שטעינה מציני ומנחת דלית בדלי מנחה להיות נהפכת דחשאת מנחה קרוי׳ שהחטאת נמי ומשמע'

 פני ואל ה' לפני שהוא רוח איזהו המזבח פני אל ה׳ לפני אתרן בני אותה הקרב דכתיב דרומית מערבית
 הכבש היה ששם הדרוס הוא המזבח יפני מערב הוא ה׳ דלפני דרומית מערבית רוח זו אומר הוי המזבח

 דרומית מערבית בקרן עבודתה העיף חשאת אף דרומית מערבית בקין הגשה מעינה מנחה ומה
 מקום׳. היותה זה אלא :למליקתה כשר׳ היתה בכ״ט : עבודתה עיקר היא דמה והזאהת
 קידם מנחות של והגישות. : הסקרא מחיט למטת מלמטה. :בגמ׳ לה מפרש והכי להזאתת
 דרומי יסיד אל שופך היה החיצינית חטאות של הדם. ושירי : המזבח אל והגישה כדכתיב קמיצתן

 השיתין היו ששם יום בכל והיין : הסיכות בחג המים. ניסוך :מקימן איזהו בפרק כד/פינן
 בקר; מקומה דעיקר במזרח. רבה כשהיא העיף ועילת :שס אס כי לנסך אפשר היה ולא

 וגז׳ אותה והשליך כדכתיב וניצה מוראה שם לזרוק הדשן לב*ת שקרינה מפני מזרחית דרומית
 מקים לזה ואין כעילית עסיקיס הקרן באיתה הרבה כתנים שיש שם רבה וכשהיא הדשן מקים אל

 לבית סמיכת היא ף4ש מערבית דרומית לקרן לו בא למעלה געשית העיף דעילת בסובב לעמיד



חמישי ליום תולדות
 5 במזרח רבה כשהיא העיף ועולת ויצץ ב1 מ ה גפוך כרבעלן ההם. ושירי

 חוץ ׳ שמאל. דרך ןיורדץ רמקיפץ י *:מין. דיך עילץ למזבח העילין כל נ
 חטאת ד : *לעקב וחיזךים עולים שהיו אליו. ךבךיס לשלש- העילה מן

 ואינו עיבה ממול ראשה את מולק היה געשית. היתה כיצד העיף
 היסוד. על מתמצה היה הדם שירי המזבח. קיר ומזהמדמהיעל מבדיל.

 נעלית. כיצדהיתה העוף עולת ה* :לכוהנים ובלה דמה. אלא למזבח' איי
 את מולה היה מזרחית. דרומית לקרן לו *בא לביבב יופנה בכבש עלה
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 נטל דמזבח. קיר על דמה את ומביצה ומבדיל. עקפה ממיל ראשה

 ראשים גבי על וךקו במלה. וספגו למזבח מליקתו בית ו־קיף הראש את
 עמה. היוצאים טעים בני ואת הניצה ואת המוראה את :יסיר יגיף לו בא

 במלח וספגו כשר. הבדיל ואס ול^*'הבדיל. שפע הדשן. לבית והשליכן
הגוצה. את ולא המייראה את לא הסיר לא י : האשים גבי על יזקקו

ולא

ב־טנורא

 ד מזבח של ולדרומו כבש של במז־חי היה לכבש סמיך הדשן שבית קרנות שתי משאר יותר הדשן
 דמי למתן כנין עבודה צרכי בשביל המזבח את ומקיפים שמאל דרך ודרדין ופקיפין ג

 העילץ שמאל שהיא כבש של במערבו ויורדים בצנורות אברים להסיך או מערכה ולסידור תסאת
 שהן דרומית מערבית בקרן הנעשים אלד. דברים לשלשה העול׳ פן חיץ בעלייתן: למזבח
 וכשנגמר הקרן באיתה לשמאל לסובב פינה למזבח פילה שכשהיא העיף יעולת והיין המיס ניסוך
 דרך סונה שהוא בעוד המזבח כעשן יתעשני שמא והיין המים ך יניס עלייתי. דרך עקב על חיזר
 תמימים הנסכים שיהיו ינסכיהס לכם יהיו תמימים בעינן והנן זריהן טעמן רסיגי לשמאל ומקיף ימין

 יקמיצה זרת אצבותיו בב׳ ם נפי ב' היהז ראשה. את פולק היה ד :יתמות תתששן שמא נמי העיף ועולת
 על בגרון צוארו ומותח למעלה העורף שיהיה •דו גב לנד סיף של ופניו ידו גבי על והעיף השמאלית ידו של

 פבריל. ואיני : שבמקדש קשית מענידת אחת וזו בצסרנו ומולק ואמה אצבע אצבעיתיי ב׳ מחבשל
 סי' ונוטל לקנה או ליבש שהגיע עד עמי בשר וריב השדרה.ומפרקת חיתך אלא הגיף מן הראש

 ככלי לא מזה היה שלא ומזה בעיף אוחז פרפה. ומזה : יבדיל ולא כדכתיב ומילק לבדו א׳
 והדס הקיר אל ודוחקו למזבח מליקתו בית שמקרב התמצה היה עיף של בגיפה אלא באצבע ולא

 אל יהצה בדם והנשאר המזבח קיר על החטאת הדס והזה כתיב העיף דבהחשאת לישיד ויורד מתמצה
 דאי ולמטה החיש מן דהיינו התהתין קיר זה אימר הזי ליסיד מתמצין שלו שהשירים קיר איזהו המזבח יסוד
 שההיט הסובב מן למעלה שעישה כיין לסיבב מתמצה שהיה פעמים ילהעלה החיש מן דהיינו העליין קיר

 העיף בעולת כתיב דלא למעלה נפשית העיף שהפולת לפי בכבש. עלה ה :אמה הסיבב מן למסה
 ההזבת קרנות בה דכתיב למעלה נעשית דחשאתבהמה איפכא ובבהמה כלבד העיף בחסאת אלא יסיד

 פית דיי לקק לו בא : כעילה הישיד חלה העילה מזכח יכיד אל דכתיב למשה כהתה ועילת
 הריאה מיל ערפה. מטול : והנוצה המוראה משליך ששם הדשן לכית קרובה שהיא לפי פזדחית.

 : מחטאת עורף מול בה למדני העירף מול בעילה נאמר שלא ואע׳׳פ הציאר אחורי והיא פרסה את
 והקיף :מכדיל הפיף שבעילת למדנו יבדיל ולא העיף בחטאת מדכתיב הימנים ב' חיתך ׳מבדיל.

 בפלח. יספגו : הדס שיתמצה כדי המזבח בקיר המליקה בית ודוחק מקריב למזבח. פריקתו בית
 שך מ הראש שיהא כדי מלח עליו ניתן כאן אף הארבעים אח סיפג כמי ולקיחת שאיבת לשי;

 : זפק מוראה. :כפיי את דשכקו ל׳ בקי״ף סיפקי כמו ל“בגימ ספגו אחר סי' המלח ומקבל
 שסע. : ומשליך הזפק עס הזפק כנגד והניצה העיר כל ונישל ארובה כמק בה קודר ינץ-,

 או : בחטאת סימנים שני שמלק בדשאת. הבדיל ו :מבדיל היה ילא אגפים בין הסוף את
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 מאחר בת ששנה בל במלח. □בגו ולא עמה. היוצאים מעים בגי את ולא

 מצה פסל. בעילה הבדיל ולא בחטאת. הבדיל כשרה. דמה את שמצה
 הראש דם מצה ולא הגוף דם מצד. פסולה. הגוף דם מצה ולא הראש דם

 1א לעמה שלא דמה מצה לעמה. עלא שמלקה העוף חמאת ז : בעלה

 בשרה העוף ערלת פסולה. ולעמה לשמה עלא או לעמה. ועלא לעמה
 עמלקן ף; הע■ עולת ואחד העוף.' חטאת אחד לבעלים. עלתה עלא ובלבד
 להקטיר. שדרכו דבר להקטיר לאכול." שדרכו דבר לאכול דמן.' ועטצח

 ובלבד חוץלזמנו'פגולוחייבץעליו*כךת. ואץ"בוכרת. פסול חוץלמקימי.

 ומצה בשתיקה. מלק במצותו. המתיר קרב כיצד במצותו. המתיר שיקרב
 שמלק או בעת;קה. הדם ומצה לזמנו. חוץ שמלק או" לזמנו. חוץ הדם

 קרב לא כיצד במצותו. המתיר עקרב הוא זה 1לזמנו. חוץ * הדם ומצה

 חוץ עמלק או לזמנו. חוץ הדם ומצה למקומו חוץ מלק במצותו. המתיר
 למקומו. חוץ הדם את ומצה שמלק או למקומו. הדס/וץ ומצח לזמני.

 שמלקה או לזמנה. חוץ דמה ומצה לעמה. שלא עמלקה העוף חטאת
 שלא דמה ומצה י שמלקה. או לעמה. שלא דמה ומצה לזמנה. חוץ

 וכדת /חוץ. כדת לאכול במצותו. המתיר קרב שלא הוא זה לעסו.

 בחצי למחר. דת וכחצי בחוץ. דת כחצי בחוץ. וכדת למחר כדת למחר.
 זה יהודה7 רבי אמר ברת." בו ואין פסול בחוץ. דת וכחצי דת/מחר.

 כרת. עליו וחייבין פגול המקום למחעבת קךמהדהזמן מהשבת אם הכלל."
 "וחכמים כרת. בו ואין פסול הזמן דמקוסקדמה*למחשבת מחשבת ואם

 דת 7כחצי ולהקטיר זית כחצי לאכול כרת.* בו .ואין פסול וזה זה אומרים
* :*מצטרפין "והקטרה אכילה שאין כשר.

ברטנורא
 ולא :ססיל הדס עבידת לפני שהוא שימי דכל פסול : א' סי׳ בה שהלק בשלה. הבדיל לא

 שלא שמלקה העוף חטאת ץ :דשכיהי הוא בטף דמים דעיקר פסולה. הגוף דם מיצה
 והמחשבה בבהמה הדס זריקת במקיס בעוף ומיצוי בבהמה שהיסה במקיס בעיף מליקה למטה.
 אין והליך קבלה אבל בעוף הדס ובמיצוי במליקה פיפלת בבהמ׳ הדס וזריקת בשחיטה הפיסלת

 אלא כשרים לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל בהמה גבי ביפ׳ק כדתנן כשרה. העוף עולת :נעיף
 חטאת לאכול. שדרכו דבר לאכול : החטאת ומן הפסח מן חיץ חובה לשם לבעלים עלו שלא

 מידי עולה מיציאה אין לשמה. שלא : העיף עילת להקטיר. שדרכו דבר להקטיר :העיף
:פ״ב לעיל מפירש מתניתין וכולה לשמה שלא כשרה שהיא לפי פטל

ע״ב ם״ד דף זבחים גמרא

הא החטאת מגוף החטאת מדם והזה ה( )יקרא רבנן תנו
/יצר ושרי , ,

 עצמו בפיף אוחז אלא באצבע ולא בכל' לא יזה שלא חטאת. של מגוף

ומזה
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 על ול^ המזבח .קיר על ומזה ובגוף הקנה בר^ש אוהז כיצד

 •זה ואיז־ אולם קיר על ולא ההיכל קיר על ולא הכבש קיר
 בהמה ומה הוא ו־ין העליון. קיר אלא אינו או התחתון. קיר

 אינו למעלה לעולתו למעלה.'עוף חטאתה למטה שעולתה
 בלם והנשאר )עם( לומר תלמוד למעלה שחטאתו דין

 ליסוד מתמצין שלו שהשיחיץ קיר המזבח. ד1ןם 'אל ומצה
 מתתאי נעביד והדר מעלאי ונעביד התחתון. קיר זה ואיזה
 אמר משמע. דממילא כתיב .ימצה'.ימצה כתיב מי א רב אמר

 העוף חטאת מולקץ כיצד אמר/רב טוביה' ברי דטךא מר
 ומותח אצבעות בשתי רגליו ושתי אצבעות בשתי גפיו אוחז

 מלבר 'ציפרא תנא כמתמתא ומולק. גורלו רוחב על צוארה
 ומותח אצבעות בשתי 'רגליה ושתי אצבעות בשתי גפיו אוחז

קשה עבודה היא 'וזו אצבעותיו'ומולה שתי רוחב על צוארה
שבמקדש

 למטה שעולתה בהמה :החוט מן שלמטה התחתון. קיר :■ומזה
 למעלה דמה אותה אותה המחטא בהמה בחטאת דכתיב קמא בפרק כדאמרן

 שעולתה עוף :בהו כתיבי דקרנות למעלה. חטאתה :למעלה דמה אחית ואין
 ומתמצה שותת הדס כשמזה שלו. שהשירים :בפרקין לקמן כדיליף •למעלה.

 מתמצת שהוא פעמיס העליון( קיר )ס״אדאי התחתון. קיר זה ואיזה :ליסיד
 העליון קיר הקרנות עד החוט דמן הסובב מן למעלה עישתו כשהוא לסובב

 אמה: הסובב מן למטה שהחוט הסובב מן למטה כולו התחתון קיר אבל הוא
 מחתאי בי' והדרנע כדאמרן. ניתן והדין צמעלה יעשה הזאתה מעלאי. .ונעביד
 משמע הוה ימצה כתיב הוה אי כתיב. ימצה ימצה כתיב מי :בדכתיב
 נמי משמע ימצה דכתיב השתא הזאה. אחר וימצה שיחזיר הכהן את שמזהיר

 בשתי גפיה שני אוחז : היסוד אצל מצוי דס יהיה וממילא הזא׳ לענין
 קטנה אצבע בין רגליה שני ומכניס מבפנים כפו על העיף גוף אצבעות.

 התחתון גרונה צוארה. ומותח : לאצבע אמה בין גפיה ושני לקמיצה •הזרת
 הגרון נמצא לגודל אצבע בין הציאר שמכניס גודל של החיצון רוחב על מותח

 כמו מלבר. ציפרא : ומילק מלמעלה והעורף גודלו על ומותחו גודלו לצד
 העיף שיהא ידו גב על עוף של פניו שהופך אלא היד גב על עושין ו שאנ

 אצבעותיו שתי על :הפנימי רוחב על הגרק ארו צו מותח : למעלה
 בגודלו למחיק שצריך קשה עבידה היא זו תניא נמי קמיצה גבי יאמה אצבע

יום בחפינת וכן מבורץ הקומץ יהא שלא למטה קטנה •?אצבעי מליי••'
הכפירים



קעז חמישי ליום תולדות
 אימא אלא וחסינה .קמיצה מ^והאיכא .ותו היא זו ■שבמקדע

עבטקדע: ת1קעז מעבודות ק׳טה עבודה זו1 !י ׳
רש״י

 הוציא בפ׳ יומא בסדר ותרווייהו קשה מבודה היא זו תניא נמי הכפירים
 קשית מעבודות אחד כלומר קשית. מעבודות קשה עבודה לו:

: שבמקדש
י׳י ד.־ ׳4 >1ח/>ר<' /,/סיץ?

ע״ב קט״ד תולדות זוהר 1 1 __
תשמע אם*שמ*ע ויאמר ט״ס )שטות אמר דאת כמה אחר^אמך ־דבר

^^כי עוד7|ןעקב*.יאמר 7י
 טח דאבהן כללא למהוי יעקבבךר;יהד אתעטר כדין ישראל אם

 כלהו ליה'על 7ראוך י שם אותו ויברך שכימאי אותו::חברך כתיב

 £ ברצות ט״ס )משלי ואמר פתח שמעון רבי אבוי. דברכיה ברכאן
 נש לבר ל-ה אית כמה חזן תא אתו. ישלים אחביו גם אישי דרבי

 פקודי למעבדי במן7 הוא בריך *בקדשא ביה שבילוי* לאתתקנא

 ^ן׳ ?^#1 לבר אית שליחן מלאכין תך*י תראי אוקטוה דאותיתא/׳ךהא
 סהדין ןאיגון לשמאלא וחד לימינא *חד בהדיה לאזרווגא מלעילא

 וקריגן תמן משתכחי ראיגון עביד* דאיהו מה בכל* 7נש /בבר ביה
 בפיקודי ולאשתרלא' לאתדכאה $1 בר אתי רע ותוך' טוב .יצר לון

 ההוא על אתתקף איהו כבר ביה דאזדווג טוב תוך ההוא* אותיתא
 אחל נש בר וכדי לעברא ה ל ואתהפיך בהדיה ואשתלים הרע י תוך

 והא טוב .יצר ההוא על ואתגבר אתתקף הרע ..יצר *ההוא לאסתאבא
 אתתרף תקיפו ל^דכאהכטה אתי גש בר ההוא כד .וראי אוקימנא

 רההוא אתו ישלים אויביו כדין טוב .תור ההוא אתגבר וכד נש בר
 י״ב( )משלי שלמה אמר* רא ועל טוב. דיצר קמיה אתכפייא הרע יצר

 בר אזיל כד וכדין הרע .יצר דא לו *ועבד מאי לו. ועבך נקלה טוב
 הרע .יצר דא אתו :שלים אויביו 'גם כדין* אורייתא בפקודי נש

 הוא בריך בקדשא ביה אבטח דיעקב בגין חזי תא מסטרוי. ודאתי*

 סמא״ל דא 'ודא אתו' *ישלים אויביו דא על לשמיה הוו ארחוי וכל
ריע/ב עמיה .דאשלים ובגין עמ-הריעקב ראשלים רעשו ותוקפא חילא

̂  ) ^\/{ עשו ליה אודי עשו/כדץ עטיה אשלים כדין בךכאן אינון על ליה ואודי
 די ברכאן אינון על ליה אודי ההא לך אשר לך יהי אחי רב לי .;ש ובכתיב

דאתפקד ממגא ההוא לגבי :עקב עט*ה אשתלים ךלא יעד ♦אבסך? לי

ש^יה
כג



המישי ליום תולדות
 ת"יא תוקץאדלתתא אתי בנד ך3 בנץ עשר ת עם אשך־ב לא לי־

ן ירא ל ך? בתמדיפא

€.

תורה תלסח• ה'

להק יוכף
בפרו״ל ״כ7 ג׳ דף תקדש הו*רה סש'

{?ים^ שלם$ ;ךם." .
 ^ל^דו רדיב אביו ק$ןז אבל תודה

 את אותם ולמרקם יי[ ניב"־ שגאנך מודח
 ללשד ח;יבת האשד. ראי; בם לדי־ ניקם3

 ג לל^ר 2תך ללבדד החץב *זבל בנה את
 הוא ף2 ־5ל״ ארם שחץב ;לם ־

 יז ל^אסד בנו בן את ללמד הלב
 ובן ;נו ולא בניך יל^י' לבךף והוךי;הם

 ותבב ־בם בל על סץוה ארא בלבד ,?נ
 על אף התלם־ך־ם גל את ללב" ס־הךאל

 לבני־ •[רשננהם קנא;־<־ ^ייקאינןבךו
 תלם?'־ ב^>עלו לכךז. הץ כן•

 :היא* שנאמד ;נים ,קרויץ שהתלמידים
 בנו על ;צ^ה ב^מה אם לביאים מי
 '4 י;ן ;גי ל;ן בגי לסק״ים ;נו ;ן .יעל

 לבני ?ל?צי לשב•־ רחךב :* ;בית לבי
 אלא ה.בירו ?י ־5לל חלב ואינו ללמדו
 את ד5לל חלב אבי• למדו שלא מי ב־נם.
 יל;רתם י =[ נ־-•־ שנא$ר בשי;•־ עצמו

 מיץא את־ ,רב; ל;שוך.ם• מ^ם תם:א
 ק^י למי^ה קורם שהתלמיד מהרם ;בל

 ?״[ נ־* שנאם־ בעילם לרי־ז ;ביל״ .יהיא
 ותנו:י אל אייל לא איתי לבב ~־ב דעם מה אץמית איתי הנתי בסקר קל^י

 יבר מךבי?" מפני ססהלקה ,נביאה* היא ;ביא אם הפתת־ד ;ל אתו. אלא אותו
 מ;בל שא:;ל־ לבם ;־םז מ־ ש<ע־־ ;ה־ל' "מני מבהלת־. הבמה• היא ה;ם אם

 בו 'שיש אדם /ל הדיה נר;ל' שמשתם ■ך־א ה״ם עץל~. עלקם ;שיא ןאהתה
 ;ייה&יס אם *לא ;שמשת ארם ^ל הפלה• ראץ נקמעת תפלתת אץ !פותרוח
:יט׳ בש־ כל ;בא •יגר בהרש* הדש ?ד• נקיה *[ נ־״״ שג^ב־ ;;ש־ עץסו

 הבזחח ואץ ;^ה לד א ^יץבי"
 "יץה הוא רדה י < תלמוד *1ל* םב*א

 הוא תורה ללפיד ;ן לו תש ותודה ללמיר
 מח^יל ;בץ ;גו היד. .יאם ל;גו קץ־ם
 קרךם בני סבני י ייתר ^;למיר מה ל;;ץ

 היא ;;;ל לא קידם ש;:י ק• על ;^ה
 י־ בגו את ־7לל 'עליו שםץ~

* :עצמו לל^ד גמזה הוא

 נ*( ]מ* שנאם־ קנם בני ל נין נלדמת;הד
 ד־ין ;ר-ר ?מי לץ :זיר ד

 ,ז , ;״־ נ־ד^ב ?לא ע״ה ף<ץ
 בו ק;ש אדם יל ס־יא. סיום ץ;לה יום

 יתיב ;לה ”עבוךה שב־ ?אלו רק ;פות
 ים גבה ;ל ה" הי^בת > נ־״ל• הבא

 אל תיעב־ קנא •לא ? ]־#י•• התם יקהיב
 באת התך נפות בי ש;ש ארם ?ל ;׳הף.

 בל ת ה•";־. הבאי ?תיב ךןך;ה על בא
יל את ?• " ניי* חתם <ה'ב לב ^־

 בו ש'יש א״ם ;ל ך*. האל ־.קקדית
 (ג '־״*־־ עגאב־ ?;ה בנה ?אלו ״ק ^ביה
 ;א*ו ?ק?ה אץד האדם מ ל;כ הקלי

 אקא בקת תקקי אל היא נתשב ^נת קי
 לבוף הרוח נבית בי 5שך ארם בל ;קד.

•אינני. בעם "ופו (“ י־ )י שנאם־
 ל;־עו ראוי הריח $פות בי שז"^ אךם ;ל

 ו^ובת ךם• י[ ה:א ;הים ןא*יךה
 תנךש;. ואשידיקם 1׳ יי-״־ ^תיב ;״־יעים

 עפלו אץ קרוח ;שת בו שיש ארם קל
 #א$ד ד&ה-ם ;.ץ.חלה ^?"'יאינו/קם

 שיב;י עק" ש^גי ו״נני הקיצי 0־ )■זדי
 שנ;^ה ;י ען־ ישומי אלא ;אם־ לא ^־
 ;פות בי ש^ש אדם ;ל ירדים. לזנב־ ש;;
 ]י־^■ שנאמי־ עליו מללת שבתה ריס

 ם י־ ר ;שרחק ,;ני עדע םפ־ךר :;בי־ ל=:
 .־:׳: *,מים ת־יךענית ?לי ^בא

^ל על•׳.
•עי א" -יא ב-יך אשי ->זז



העח תורה ששי ליל תולדות

יהול׳ עייף

 באיש הנג^ לאמר את־־כל־־העם אבימלך וי^ו יא
 לט־טר עטא בל י_ת אביריך ופקיד : יומת מות ובאשתו הזה

 יצחק רע?1 יב !•יתקטי אתקטלא ובאתתה הדין בנברא דינזק
 שערים מאה בשנה"ההוא וימצא בארץ'ההוא

 ההיא בשתא ואשבח ההיא בארעא ןצחק הרע 1 ה1יה ויברכהו

 וילך האיש ויגדל יג שלישי • ״ וברכה בדשערוהי מאה חד על
 □;י! )־-י אזיל ואזל גברא ורבא :מאד בי־גדל עד וגדל הלוך

 בקר ומקנה מקנה־צאן■ ידדהי־לו7 ןרביעדידירבא^דא!

 ע:א !פי לה ותח :פלשתים אתו ויקנאו רבה ועבדה

 ובל־ טו :פלשתאי בה והניאו ?ניא ועבודה( )נ־י ופלחנא חורין ןגיתי
 אביו אברהם בימי אביו עבדי7 חפרו אשר הבארת

 ע;די חפרו די בירין !כל :עפר וימלאום ולשתים סתמום

 עפראן ומלבנון פלשתאי טטוגון אבוהי אברהם ביומי אבוהי

 בי־עצמת מעמנו לך אלקצחק אבימלך ויאמר טי
כננא תקפתא ארי מעטגא אזל ל;צחק אביטלך ואמר ♦ מאד $מגו

לחדא
רש״י

 הנוים שכעת כארץ עצמה כא״י חשובה שאינה אע״פ ההיא בארץ )יב(
 :)ב״ר( רעטן שכת שהיתה כתקנה שאינה אע״פ ההוא. בשנה :)ב״ר(
 קשה: והשנה קשה שהארץ לומר למת שניהם ההוא בשנה ההוא בארץ
 שאמדוה אחת על ועשתה בלעשות ראויה כמת שאמרות שערים. מאה
 שהיו מאד. גדל בי )יג( :היה למעשרות זה אומד אמרו ירבותנו מאה.

 )ב״ר( אבימלך של וזהבו כספו ולא יצחק של פרדותיו זבל אומרים
 געשעפע )ארבייכן אוברוינ״א לעז בלשון רבה פעולה רבה. ועבדה )יד(

 סתמום )טו( :רבה פעולה משמע עבדה אחת עבודה משמע עבודה מוערב(
 עמונין עלינו הבאות הגייסות מפני לנו הס תקלה שאמרו מפני פלשתים

רחוק גרד בנחל )יז( הלב: את מעמעם התלמוד ובל' סתימה ל׳ פלשתאי

 מן



ששי ליל תולדות

 רשבשם: בנחל־גרר ויידון יצחק משם וילך יז :חדאל
 יצחק וישב יח :תטן ויתב דגרר ^נחלא ושרא ;צחק מתטן ואזל

 אברהם בימי חפת אשר המים את־בארת 1 ויחפר
 ויקרא אברהם מות אחרי פלשתים רפוזמום אביו
 ;צחק ותכ :אביו להן אשר־קרא בשמת שמות להן

 פלשתאי וטטונון אבוהי אברדם ביומי חפרו די דמי^א ברי :ת וחפר

 :אבוהי לרן קרי הוה די כשמהן שמהן להן וקרא אברהם דמית בתר

 מים באר בנחלרמצאר״^ם עבדי״יצחק ויחפה יט

 :ננעץ דמיין בירא הטן ואשכחו בנחלא ;צחק עבדי "וחפרו ז חיים

 המים לנו לאמר ^ם״לעי/יצחה גרר רעי ויריבו כ
 רעותא ונצו י :?נמו התעשהו כי ^ה שם־הבאר ויקרא

 עסקא דבירא ׳טמא וקרא טיא תא די לפימר דיצחק רעותא עם דגרר

 גם־־ רריבו אחרת גיאר ויחפרו נא עטר,: אריאתעפיקו
עלה אף 1ו;צ אחלי ב;רא :.וחפרו שטנה שמה ויקרא עליה

 אדוךת התפר'באר משם רעתה נב ^ד,

 עתה בי ויאמר רחבות שמה ויקרא עליה רבו ולא
 אחרי בירא וחפר פתטי ואסתלקבארץ: ופרינו לנו יהוה הרחיב

 וניפוש תא .יי אפתי כען ארי .ואמר .רחבות שפה וקרא עלה נצו ןלא

 שבע: באר משם .ויעל ע רביעי ק^רעא: רפשגנא( ס׳י
ההוא בלילה ןהוה אליו ררא כד :שבע באר מתטן ואסתלק

ויאמר
רש״י

 ופלשתים אביו אברהס בימי חפרו אשר הבאדדת את ויחפור. וישב )יח( העיר: מן
 התעשקו ני : ערעור עשק. )נ( :וחפק חזר מגרר יצחק שנסע וקודם סתמום
 נושה )מלה טשמנ״ע שטנה. )בא( : וערעור במריבה עליה עמו נתעשקו עמו.

ואחזת )נד( : בארעא וניפוש תרגומו נארץ. ופרינו )ננ( שטפררוכג( הינדערונג
מרעהו



 העט ששי ליל הולדות
 כי־אתך אל־תירא אביך אברהם אלמי אנכי ויאמר

 אברהם בעבור את־־זךעך והרביתי וברכתיך אנכי
 אבוך דאברהם אלדה אנא ואטד ההוא בריליא \י יה ואתגרי ז עבדי

 עבדי: אכרה□ בדיל בנך ית ואמי מיפךי_ואבךכנר בסעדך ארי תדחל לא
 אהלו”ויט־שם יה)ה בשם ויקרא מזבח שם רבן כה

 וצלי מדבהא המן ומא :באר יצחק“עבדי רכרר״שם

 בוואביפלך :בירא עבד/יצחק תמן וכרו מ^כנה המן ופרם דיי ב^ימא
 שר־־צבאו: ופיכל מרעהו ואחזת מגרר אליו הלך

:זי ־ < • ” ••ר* ־ \ :־1־ 67: • <7 •• 1־ע7
 חילה: רב ופיכל מרחמוהי וסיעת כגדר לותה אזל ואבימלך

 ואתם אלי באתם מדוע 'יצחק אלחם ויאמר מ

 מה :צחק להון ואמר מאקכם: ותשלחוני אתי שנאתם

 ויאמרו נח ♦מלותכון ו^לחהוני יתי סניתון ואתון לותי אתיתון דין
 נא חהי ונאנגר עמך 1 יהוה כי-״-היה ראינו* ראו

 עמך: בתת ונכרתה ובעך בינינו בינותינו אלה
 תתלןי_ים ואמתא בסעדך תי מימרא הוה ארי חזינא מחזא ואמרו

 א□"" כט ♦עטף קיף ונגזר ובינך ביננא אבהתנא בין דתה כומתא כען
עשינו וכאומר ?געמף לא באעזר ר^ה ר^העמנו

עמך
רש״י

 מרעהו פותרין ויש )ב׳'ר(. מאוהביו היעה מרחמוהי וסיעת כתרגומו מרעהו.
 חיבת שתהיה כדי דשמשון מרעים שלשים יד( )שופעים כמו התיבה מיסוד מ'

 אוהבים סיעת כן המלכות על לדבר ארץ דרך אין אבל דבוקה ואחיזת
 אוהבינ של אחת סיעה אלא לו היה ולא עמו הוליך אוהביו סיעת כל שא״כ

 שאיכה ואע״פ אחזת של תי״ו על תתמה ואל הראשון כלשון לפותרו יש לכן
 ושכורת נא( )ישעיה מצר עזרת ס( )תהליס במקרא דוגמתה יש סמוכה סיבה

 ראו ראינו ראו )כה( :יחד שנאחזין ואגודה קביצה ל' אחזת :מיין ולא
 מימי בינותינו אשר האלה וגו' בינותינו אלה נא תהי :בך ראינו באביך

 ,מעמנו לך לך כשאמרנו נגענרך. לא )כט( :וביניך בינינו אתה גס תהי אביך

אתה



ששי ליום תולדות

 ברוך עתה אתה בשלום ונשלחך רק־־״טוב עמך
 עבדגא די וכמא אנזיקנך יא די בטא בישא עטגא תעבד אם ז ה1יה

 4לףעע חמישי ן דיי בץיכא בען את בשלם ונשלחנף טב יחוד עטף
 ושתיאח ואביו משתיא להון !עבד נ וישתו ויאכלו משתה להם

 יצחק וישלחם לאחיו איש וישבעו לבקר וישכימו לא

 לאחוהי גבר וקיימי בצפרא ואקדימו * בשלום 1מאת וילכו

 ויבאו ההוא ביום 1 ויהי לב :בשים מלותיה ואזלו .יצחק ושיחינון
 חפרו אשד הבאר על־־^חת לו 7דגרו יצאק עבדי

 .יצחק עבדי ואתו ההוא ביומא והוה .מים מצאנו 1ל ויאמרו
 :מיא אשכחגא יה ואמרו חפרו די בירא עיסק על לה וחויאו

 שבע קאר שם־העיר על־כן שבעה אתה הקרא לג
 בארא דקרתא שמא כן על שבעה יתה וקרא 0 . הזה היום עד

 בךארבעים עשו ויהי לד * הדין יומא עד שבע( באר )נ״י דשבע
 ואתי־ החתי בת־בארי אתקהודית אשה ויקח שגה

 וגסיב שגץ ארבעץ בר עשו !הוה :החתי בת־אילן בשמת

 : חתאה אילון בת בשמת חת התאה בארי בת .יהודיית _ית אתתא

משיבן !תאה ם :ולרבקה ליצחק רוח מרת7ותהיין לח

ומתון
רש^י

 :הבריח ע״ש שבעה )לג( : כן( כמי לני עשה עתה )ס״א אתה גס אתה.
 יכרסמגה פ( )תהליס שנאמר לחזיר נמשל היה עשו שנה. ארבעים בן )לד(
 כך טהור שאני ראי לומר טלפיו פושט שוכב כשהוא הזה החזיר מיער חזיר
 נשיס צד עשו היה שנה מ׳ כל כשרים עצמם ומראים וחומסים גיזליס אלו

 נשא שנה מ׳ בן אבא אמר מ' בן כשהיה אותם ומענה בעליהן יד מתחת
 ממרים ט( )דבריס כמו רוח המראת ל׳ רוח מורת )לה( כן אני אף אשה

 עובדות שהיו ולרבקה. ליצחק :ולעצבק להכעיס היו מעשיהן כל הייתם

ע״א



•תורה ששי ליל הולדות

 יצחק כי""זקן ויהי א כז :זרבקה .יצחק מימר עי ופתזן
 הגדל בנו 1 את־־עשו ויקרא מראת י עיניו )תכהין,
 ;צחק □יב כד !מה :הנני אליו ויאמר אליו'בני ויאמר

לה ואמר ברי לה ואמך רבא ברה עשו וקרא_ית כלבדזד עינוהי וכהיא

:אנא הא

תורה ששי יום
 כל השלום הצגנו הרגום ואחד מקרא שנים הסדרה להשלים כדי

:והפטרה ותרגים הסדרה

 הא ואמר :מותי לם ידעתי לא זקנתי הנה־נא ויאמר ב

 כליך שא־נא ועתה ג :דאימות יוכא ידע אנא לית סיבית כען
י 7 •• זג 1 ד ־ : : ז ג־ נ־ז .............1- ;

 ם; וכען :צידה לי וצורה השדה וצא והשתך תליך

 ועשה״"לי ד :צידא יי וצוד להקיא ופוק וקעתך ס;פך דנך כען
 בעבור ואבלה לי והביאה אהבתי באשר מטעמים
 כמא ילין תבע לי ועביד אמות: בטרם נפשי תברכך

:א־טות לא עד נפע• תברכנך די בדיל .ואיכול יי ואעל ךרחימית

ורנקוו יי• ייייי '
רש״י

 לפ״א( ומקטירות מפשטת )שהיו אלו של בעשכן ותבחין. )ב"ר(:)א( ע״א
 השמים נפתחו שפה באותה לשחטו רוצה אביו והיה המזבח ע״ג כשנפקד ד״א
 נס לפינך עיניו פל ונפלו דמפותיהס וירדו בונים והיו השרת מלאני וראו
 א״ר מותי. יום 'דעתי לא )ב( :הברכות את יעקב שיטול בדי ד״א עיטו

 לפטהם שנים חמש ידאג אבותיו לפרק אדם מגיע אם קרחה בן ■יהושע
 ברש״י דוק נשגתברך ס״ג בן יעקב )ני קכ״ג בן היה ויצחק בן לאחר וחמש

והריני מתה קנ״ז בת והיא מגיע אמי לפרק שמא אמר הסדר( סיף
 אמי לפיק שמא מותי יום ידעתי לא לפיכך לפיקה סמוך שטס ה׳ בן

 השחזס ל׳ נא. שא לתלותה: שדרך חרבך תליך. )ג( : אבא לפרק שמא
 חברתס גבי על משיאה אבל הסכין את משחיזין אין כח( )ביצה ששנינו כאותה

ההפקר מן לי וצודה :)ב*ר( גבלה קאנילני שלא יפה ושחוט סנינך חרר



ששי ליום תולדות

 וילד בנו עשו—אל יצדוק ברבר שמעת ורבקה ה
 . מליל ד3 עטעת ורבקה להביא: ציד לצוד השרה עשו

 ורבקה ו • הך£י?א צייא למיצד לחהלא עשו ואזל ברה עשו לות יצחק
 “אתי שטעתי הגה לאבזר בנה אל־יעהב אמריה
 לות אמרת ורבקה :לאמר אחיך אל־־עשיו מדבר אביך

 ; מר4למ אחוך עשו עם ממלל אברך מן שטעית הא מר למי ברה י_עקב
 ואברככה ןאכלה מטעמים ועשה־לי יציר לי הביאה ז

 ואיכול אתיליצידאועבידליחבעיטן מותי: לפר יהוה לפר

לאשר בהלי שמע בני ועתה: ח :מיתי
 :תךי7 מפקד אנא די למא מני .קבל ברי וכען :אתך מצוה אני

 טבים עזים גדיי שני משם וקח־לי אל־־הצאן לך־נא ט
 : אהב באשר י לאביך מטעמים ^תם ואעשה

 יתהון ואעבד מבן עוין ובר( גד" תרץ מתטן לי וסב ענא לות כען אדי

 בעבר ואבל לאביך והבאת י רחם: די כסא לאבוך תלעלץ
 בדיל היכול לאבוך ותעיל( )>״ ותיתי :מותו י3£ל יברכך אשר

 אל־רבההיאמץהן ויאשרי.עקב יא ממה: קדם7;ך>ברכנך
 .ואסר " : דלק איש ואנכי י שער איש אחי ע^ל

 :שע־ע גבר ואנא שערן גבר אחי עשו הא אמה לךבכ!ה :עקב
והבאתי כמתעתע ?עיניו ורדיתי א£י ימ&ני אולי יב

מלי
רש״י

 מן יביא ציד ימצא לא אס להביא מהו להביא ציד לצוד )ה( :הגדל מן ולא
 ואינם הס משלי לי וקח )ט( ידי: על שיסכים ברשותו .,ה לפגי )ז( הגזל:

 שני * )ב״ר( יוס בכל עזיס גדיי שני ליעיל בכתובתה יצחק לה כתב שנף גזל
 האחד היה פסח אלא יצחק של מאכלו היה עזים גדיי שני וכי עזים גדיי

 טעם כי אהב באשר דר״א: בפרקי מטעמים. עשה והאחד לפסחו הקריב
)דברים כמו ימשני )יב(:שער בעל שער. איש )יא( הצבי: כטעם הגדי

 כח



הפא ששי ליום תולדות

 כעינוהי ואחי אבא ;מענני מאים : ברכה ולא קללה עלי
 • 1?קב ולא דוטין יעלי מיתי( ואחי >די מיתי ואחיי במתלעב

 בקלי שמע אך מי קללתך עלי אלצו "לו ותאמריג'

 קיט־?* י.יחון ילא בנבואה אתאטר עלי אמח לה ואמרת :קח״לי ולך

 לאמו ויבא ויקה וילך יד לי: סב ואזיל מני .קבל ברם ברי עלך
 ב י ם נ ו ואזל .אביו אהב כאשר מטעמים אמו ותעש

 ותקה .טו אבוהי; הרחם במא תבע־לין אמה ועבדת לאטה ואיתי
 אשר החמרת הגדל מה עשו את־־מדי רבקה
 ובסיבת :הקטן מה את־דעקב ותלבש בבית אתה
 ואלבישת_ית_יעקב בביתא עמה די בקהרבאדביתא עשו לבושי י_ת רבקה

 על־ידיו הלבישה העזים גדע ערת ואת טז :?אזעי ברה
 ;דוחי על אלביעת עזי בר נדי! מעבי דת . צואריו חלקת ועל

 ואת־הלחם את־המטעמים ותתן ך :עעיעות ועל
 לחטא רת תבשיליא ית ויהבת מה: ?עקב ביד עשתה אשר

 "יאביו“אל הבא יח ; ברח עקיב ך! בירא עבדת די
 מי? אתה מיי י נ .ג ה $ר א ח אבי מר א ח

 ברי: י את מן אנא הא וא״מר אבא ואמר הי אבו לות ועל

 עשיתי בכלך עשוי אנכי אל־־אביו יעקב ויאקר

 מצירי ואכלה שבה קום־־־נא אלי דברת באשר
בוכרך עשו אנא לאבוחי !עקב ואמר : נפש״ תברכני בעבור

ענדית
רע•-

 אוחו שחמד ד״א דנייסא לתרגומי הנקיות החמדות )טו( :בצהייס ממשש נח(
 אמו אצל מפקיד והוא לו היו נשים נמה והלא בבית אתה אשר :נמדוד מ;

 לך המביא אנני בכורך עשו אנכי )יט( :יחושרן במעשיהן בקי שהיה אלא
 מיסב לשי! שכה. : אלי דנית כאשר דברים כמה עשיתי :בכיין היא ופשו

על



ששי ליום תולדות
 בדיל מצ;די .ואכול אפתח* בעז קום לי( )נ" עטי טלילתא די במא עכדית ■

 מהרת מרחה אל־בנו יצחק רא^ר נ :תברכנני די
 :1לפני אלוהיך הקרה'וחוח כי ויאמר בני למצא

 .יי יזמין אר• .ואמר ברי לאשכחא אוחיתא דין מה לבדיה .יצחק ואמר

 נא—נשה יעקב—אל שחק האנגר נא :קךמיזא'הך
 :צחק ואמר י :אם־לא עשו בני האתראה בני ואמשך

 : לא אם ,עש ברי דין האת ברי ואמשנך כען קךיב ל_עקב

 ההל ויאמר וימשחו אביו ־.יצחק' אל .יעקב רגש בב

 אבוהי .יצחק לות .יעקב קך'יב:ו :ע^ל ידי ודירים יעקב ל1ק

 הכירו ולא בג ;דע׳&ו ןדוהי וידיא די.עקב קלא קיא .ואמר ומשיה
 : דברכהו 'שערת אחיו עשו כידי 1ידיו היו—כי

 שעתי!( )־׳י שעידן אחוהי עשו כידי .ידוהי הואה ארי אשתמוךעה ולא
 אני: עשו'ויאמר ?ני זה אתה * ויאמר בד וברכה:'

 לי הגשה .ויאמר כה : אנא הא עש/ואמר ברי דין את ואמר

 לו—ויגש נפשי וקבךבך למען י:בנ מציד ואבלה

 מצידא ואיכול .קדמי קךיבז ואמר :וישק יין לו הבא ויאבל
 חמ־א לה ואעיל( )נ־י .ואכלןא;הי לה נפשיוקריב תכךכנך די בדיל דברי

 ושקה״־לי אביוינשה־נא אליו'יצחק ויאמר נו ושתי:'

 :ברי לס ושק )נ״י לי ונשק בען קריב אבוהי יצחק לה ואמך ז בני

ו^מר ויברכהו בגדיו אתיריח דרח ד&ק־א ויגע כז
ראה

רש״י '

 בלבו ילהק אמר ואמשך נא גשה )כא( : אסתחר מתורגם לכך השלחן על
 )כב( :אלהיך ה׳ הקרה כי אמר וזה בפיו שגור שמי׳ שם להיות עשו דרך אין

 דבר קגטוריא בל׳ עשו אבל נא קום החנונים בל׳ שמדבר יעקב. קול
 וגר׳ וירח )כז( :אני אלא עשי אני אמר לא אני. ויאמר )כד( :אבי יקים
 גן ריח עמו שנכנסה מלמד אלא העזים משטף יותר רע ריח אין והלא

עדן



 קפב ששי ליום תולדות
 ?קייב :יהוד׳ ברכו אשך שדה כריח בני .ריח ראה
 דברי ריחא חך( )!•י הוו ואמר וברכה דלבושוהי ריחא לה.ואךח_ית ונשק

 מטל האלוהים ויתן־לך נח ששי ברנהיי: ך דחקלא כריחא
 * לן למן : ותירש תן ורב הארץ ומשמני השמים

 : וחמר עיבור וסגירת( )נ״י וסגיאות דארעא וטטיבא דשמייא מטלא
 גביר הוה לאשים לך ^מים'וישתחו יעבדוךזנט

 ארור'ומברכיך ארריך אמך בני לך וישתחוו לאחיך

 ויסגדון לאחיך רב הוי מלבון לך וישתעבדון עטמין פלרעך : ברוך

 כאשר ויהי ל בךיכין: ;הון ומברכיך ליטין יהון מלטטיך אמך בגי לך
 יצא יצא אך רהי את׳י־״יעקל לברך י יצחק כלה

 :מצירו בא אדויו ועשו אביו יצחק פני מאת יעקב
 מלות ;עקב נפק מפק ברם וחוח .יעקב ;ת לברכא שיציהוחק כד וחור,

 גם" .רעש לא : מצידה על( )נ־י אתא אחוהי .ועשו אבוהי ;צחק אפי
 אבי יקם7 לאביו ויאמר לאביו ויבא הואימטעכדם

ויאכל ?יי• וישתחוו "
רש״י

 כן תפוחים שדה וזהו טוב ריח בו שנתן .,ה ברבו אשר שדה בריח :עדן
 לענין מוסב פשוטו ולפי )ב״ר(. ויתן ויחזור יתן לך. ויתן )בח( רז״ל: דרשו

 השמים מטל לך יתן ועוד וגו׳ שדה כריח הקב״ה לו שנתן בני ריח ראה הראשון
 האלהיס מהו )ד״א פנים להרבה יש אגדה ומדרש כמשמעו השמים מטל :וגו׳

 הארץ משמני אמר געשו אבל לך יתן לא לאו ואס לך יתן לך ראוי אס בדין
 הבית כשעשה שלמה למד וממנו לך יתן רשע בין צדיק בין מושבך יהיה
 תגר עליך יקרא לא הדין עליו ומצדיק אמינה בעל שהוא ישראל תפלתו סידר

 מחיסר נכרי אבל לבבו את תדע אשר כדרכיו לאיש ונתת ט( )מ״א לפיכך
 אליך יקרא אשר ככל ועשית וגו' השמים תשמע ואתה אמר לפיכך אמנה
 ישן ברש״י תגר עליך יקרא שלא כדי לו תן ראוי שאינו בין ראוי בין הנכרי

 בנים לו שהיו לפי אביך בגי ליהודה אמר ויעקב אמך. בני )בט( :מדויק(
 אדריך :)ב״ר( אמך בני אמר אחת אשה אלא נשא שלא וכאן אמהות מכמה
 ארור ואורריך ברוך מברכיך אומר הוא ובבלעם ברוך. ומברכיך ארור
 קודמים ומצעריהס ואורריהס שלוה וסופן יסוריס תחלתס הצדיקים )ב״ר(

 והרשעים מברכים לברכת אורריס קללת הקדים יצחק לפיכך למברכיהס
תחילתן



ששי ליום תולדות

 מא אף וענד נפשך: תכרכני בעבר גינו מציד ויאכל
 דברה טצירא ד־כול אבא יקום יאבוהי ואטד אבוהי לות ואע-ל תבעילין

 מי־אתה אביו יצחק 1ל ויאמר לב : נפעך תברכנני ך בדיל
 את מן .יצחק'אבוהי לה .ואטד : בכרך בנך אני ואמי

 גדלה חרדה יצחק ויחרד לג :ע&ו בוכרך ברך אנא ואמר
 זא : ץ יז,ז 1 ז>• : • -.-ו:•.- ״ ז •• י 1: ._:!)! . ־ ־.••־

 לי ויבא הצר־ציד הוא■ מי־־אפוא ויאמר ^ד־מאד
 יחיה: גם־־בךוך ואברכהו תבוא בטרם ואכלמבל

 ואע־ל צידא דצד דיני הוא מן .ואטד לחדא _עד תוהא״רבא והוהךצהק

 כשמ£ לי :יהי בריף אף כתה ובך תיעול לא עד מכלא ואכלית לי
 '^ד־ ומרה גללה צעקה ויצעק אביו את־דברי עשו
 עשו עמע כד אבי/ נם־אני ברכני לאביו ויאמר מאד

 לאבוהי ואמר לחךא עד ומרירא דכא צוחא וצוח אבוהי פתגמי :ת

 במרמד אחיך בא ויאמר לה :?אא לס )־•י א:א אף ברכני
 ברכתך! וקביל בחכמתא אוזוך על ואמר ז ברכתך ויקח

רעקבמזהפע^ם יעקב שמו קרא הכי ויאמר לוי

את
רש״י

 יצא יצא )ל( :לקלל' ברנה הקדים בלעם לפיכך יסורין וסופן שליה תחלק
 גיהנם ראה ומדרשו תמיה לשק ותוה כתרגומו ויחרד. )לג( :בא וזה יוצא זה

 איפוא ד״א דברים. כמה עם משמש לעצמו ל׳ אפוא מי :מתחתיו פתוחה
 שבקשתי טעמים מכל מכל. ואכל :ציד הצד הוא ואיפוא הוא מי פה איה

 יעקב שרימה אילולי תאמר שלא יהיה. ברוך גם :)ב"ר( בו טעמתי לטעום
 במרמה )לה( : ]ב״ר[ מדעתו וברכו הפנים לכך הברכות את נטל לא לאביו

 אחי הכי כט( )לקמן נמו הוא תימה לשק שמו. קרא הכי )לו( :בחכמה
 הנחימא לעקבני עתיד שהוא סופו ע״ש יעקב שמו נקרא לכך שמא אתה
 סדר ושניתי גדול לפני קטן שברכתי בי יש עין שמא אמר יצחק חרד למת

 לך עשה מה אביו לו אמר פעמים זה ויעקבני מצעק עשו התחיל היחס
 שורת על עברתי שמא וחרד מצר הייתי בנך אמר לקח בנורתי את לו אמר
 ארבני וכמני כתרגומו ויעקבני : יהיה ברוך גם ברכתי לבכור עכשיו הדין
)ס״א ויאצל כמו הפרשה לשון אצלת. :לי נתחכם וחכמני סתרגמין ויש יכמן וארב



 קפג ששי ליום תולדות

 הל^" ויאמר ברכתי לקח עתה והנה לקה את־בכרתי
 תרתץ ך;! והכמני .יעקב עמה קרא יאות ואמר י. ברכה לי אצלת

 לי שבקת הלא .ואמר כרכתי קביל כען נסיבוהא בכירותי זמגין_ית
 ש;זתיו גביר הן לע&ו ויאקר .יצחק רען :א ברכתא

 ותירש ותן לעברים לו נתתי לך^ואת־־כל־־אחיו

 םר^1 .יצחק :וי^תיב בני א^שה מה אפוא ולכה סמכתיו
 לעברץ לה אחוה/יהבית כל ובת עלוך( )נ״י לך _רב'ישותה הא לעשוי

 ויאמר לח .ברי אעביד מה הבא ולך סערתה והמר ועיבור
 גפייאני ברכני אבי הוא־לף אחת הברכה אל־־אביו

 חדא הברכתא לאבוהי עשו ואמר :דבך הלו עשו דשא אבי
 : ונכא קלה עשו וארים אבא אנא אף לי ברך אבא לך היא

 הארץ משמני הנה אליו וי^סר אביו .יצחק ויען לט
 ״?7 :צחק ואתיב' :מעל השמם ומטל מושבך יהיה
 :מלעלא דשמיא ומט^א טותבך יהא דארעא מטובא הא לה ואמר

 כאשר ותה תעבד 'ואת״אחיך תחיה ועל־חךבך ט
אתוך ^'חיוי״ מעל עלו ופרקת תריד

צורך: מעל נירה ותעדי אוריתא פתגמי על בנוהי כד״יעכרון תפלחןיהי

וישטם

רש׳י

 אלא ראשונה אותה עושה והוא היא שביעית זו ברכה גביר. הן )לז( :ויצל
 שמתיו גביר שהרי הס שלו נכסים תקנה אס בברכה לך תועלת מה לו אמר

 אבקש איפה איה אעשה. מה אפוא ולבה :רבו קנה עבד שקנה ומה לך
 )במדבר כמו תמיה לשון משמשת זו ה״א אחת. הברכה )לח( : לך לעשות מה
 ונו׳ הארץ משמני )לט( :נבל הכמות ג( )ש״ב היא השמנה הבמחניס ■יג(

 במקום שהוא על יש בחרבך כמו חרבך. )מ( ועל : )ב"ר( יון של איטליא״ה זו
 צבאותס על ו( )שמות בחרבכס חרבכם טל עמדתם לג( )יחזקאל כמו ב׳ אות

 כלומר בשיחי אריד נה( )תהליס כמו צער לשון תריד. כאשר והיה :בצבאותס
שנטל הברכות על להצטער פה פתחון לך ויהיה התורה על ישראל גשיעברו



ששי ליום תולדות
 ברכו אשר על־־הברכה עשו'את־יעקב וישטם מא

 אבץאהרגה אבל ימי .יקרבו עעוויבלבו ויאמר אביו

 ברכה די ברבתא על ליעקב דבבו עשו ונטר 2 אחי ארדיעקב
 :אחי "יעקב !ת ואקטול דאבא אבלי יומי ןקרבון בלבה עשו ואמר אבוהי

 ותש/ח *הנדל בנה את-דבריעשו לחבלה מבוער
 עשו הנה אליו ותאמר ה^ן בנה ליעלב ותקרא

 עשו פתגמי ית לרבכןה ואתחוה :להרגך לך מתנחם אחיך

 אחוך עשו הא לה .ואמרת דע־ןא ברר׳ ליעקב וקרת ושלחת _רבא ברה

 ברח־לך וקום ?הלי שמע בני ועתה מג :לט^לך ??ן

 לבן לות לך אזיל וקום כני ברי״קבל וכען • חרנה אחי אלילבן

 אשר" עד אחדים למים עמו וישבת מד אחילחרן:

 רוגזא דיתוב עד זעץין יומין עמה ותתיב :אחיך חמת תשוב

 אשר־ את ממךושכח אף־אחיך מהעד־שוב ך:חוךא
 גם־ אשבל למה משם ולהחתיך ושלחתי לו עשית

 די דז רתנעי מנך דאחוך רונזא ךיתוב עד י. אחד יום שניכם
 :חד יומא תרויכון אף אחכל למה מהמן .ואדבתך ואשלח לה עבדת

 חת ?נות מפני בחיי ךבקה'אל־.יצחק.רןצתי ותאמר טו
אם זעירא ק׳ "(

רש״י

 את אצער שלא כמשמעו אבי. אבל ימי יקרבו )מא( : וגו׳ עלו ופרקת
 מה לה הוגד הקודש ברוח לרבקה. ריגד )מב( : יש פניס לכמה ומ״א אבא

 אחרת מחשבה לחשוב האחוה על נחס לך. מתנחם :בלבו מהרהר שעשו
 תנחומין של כוס עליך ושתה בעיניו מת אתה כבר ומ״א ולהרגך. לך להתנכר

 אחדים. )מד( :בהריגחך הברכות על הוא מתנחם תנחומין לשון פשועו ולפי
 את הקובר על( )למד משניכס. שכולה אהיה אשכל. למה )מה( :מועטיס

 יקום אס שניכם. נם : שכלתי שכלתי כאשר אמר ביעקב וכן שכול קרוי בניו
 ונתנבאה בה נזרקה הקדש ורוח ויהרגוך בניו יעמדו תהרגנו ואתה עליך

מאסתי בחיי. קצתי )טו( :יב( )סוטה המקנא בפרק שמפורש כמו ימותו אחד שביום
בחיי



 קפד ששי ליום תולדות

 הארץ מבנות באלה מבנות־חת אשה י^קב אם־להח

 ת?־ם:?! 1?יבס> יתעק ליצחק ךבכ!ה ואמית ♦ חיים לי למה
 לי למה ארעא מבגת כאלץ חתאה טבנת אתתא .יעקב נסיב אם חתאה

ויברך^תוויצוהו כח חיים:

 יצחק וקרא :כנען מזינות אשה לא־תקח לו ויאמר
 נגען: מבגת אתתא תסב לא יה ואמר ופקדה התה וכריך ל_עקב

 גהדד אקך אבי בתואל ביתה אלם פתה לך מום ב

 יפכו אדי קט :אמך אחי לבן מבנות אשת משם לך
 אחוהא לבן טבנת אתתא מתטן לך וסב ךאטך אבוהא בתואל למת ארם

 ודדת “דרב ויפךך אתך שדי.יברך גואל
 שבטץ: יבנשת ותהי ך3ךפשךךםג שדי.יברך;תך ואל נ עמים

 אתך ולזרעך לך אברהם את־־ברכת ןיתן־לך ד
 :לאברהם אלהים אשר־נתן מגריך את־ארץ לרשתך

 ת־תבוהך ארע !ת לט/רתך עטף ולבניך לך דאברהט ברכתא יך_ית דתן

 אתי־יעהב יצחל וישלח ה שביעי :;לאברהם: יהב:ךי
 אחי הארמי' בן־־בתואל אל־לבן ארם פתה וילך

 ארם לפדן ואזל .יעקב _ית .יצחק ושלח ♦ ועש* יעקב אם רבקה

 :ועשו דיעקב אמה דרבקה אחוהא אלטאה בתואל בר לבן לות

 'אתו ושלח את״רעהב יצחה בי־־ברך ?עזו וירא ו

 ויצר אתו בברכו אשה משם לקחת־לו ארם פתה
עליו

רש״י

 שצריכה תיבה כל בתיאל לבית בתואל. מתה :לפדן כמו פדנה. )ב( :בחיי
 בברכיתיו שדי מי שר? ואל )ג( :ע( )יבמות בסופה ה"א לה הנזיל בתחלתה למ״ר

 ואעשך לו שאמר אברהם. ברבת את )ד( :אותך יברך מפיו למתברכין
 ממך )בשבילך( לך האמורות ברכות אותן יהיו .זרעך והתברכו גדול לגוי
 מה יודע איני ועשו. יעקב אם )ה( : המבורך הזרע ואותו הגוי אותו יצא

מלמדנו



ששי ליום הולדות

 עעוארי ;י״א :כנען מבנות אשה לא־תקה לאמר עליו

 כד אתתא מהמן ליה למסב ארם לפדן יתה ושלח ןצחק!ת_יעקב בריף

 מפטיר :כנען מובנת אתתא הסב לא למימר עלוהי ופקיד יתה בריף

 :ארם פתה וילך ואל־אטו אל־אביו יעהב וישמע ז
 כי עשו וירא ח ;ארם לפדן ואזל אמה ומן אבוהי מן וכןבליעקב

 :!.חזאע&ואךמעא אביו ■יצחה בעיני כנען בנות רעות
 אל־״־ישמעאל ?^שו גלרו- ט :אבוהי יצחק בעייני כנען בנת

אחות בך־אברהם בת־־ישמעאל 1 את־מחלת ויקרו
נניות

רש^י

 וכי וגל יצחק ברך כי עשו וידא מעלה של לענין מחובר יעקב. וישמע )ז( מלמדנו:
 כנען בנות רעות וכי פדגהארס והלך אביו אל יעקב שמע וכי ארס פרנה אותו שלח

 איני ישמעאל בת שנאמר ממשמע נביות. אחות )ט( :ישמעאל אל הוא גס ■והלך
 נישואין קודם לעשו משיערה ישמעאל שמת למדנו אלא גביות אחות ■שהיא יורע

 שהרי שניס ס״ג בן הפרק באותו יעקב שהיה ולמדנו אחיה נביות והשיאה
 מיצחק ישמעאל גדול הי' שנה שי״ר יעקב כשנולד היה שניס ע״ד בן ■ישמעאל

 ואלה שנאמר קל״ז היו ושנותיו ע״ר הרי אותם בלדת שגה ס' בן ויצחק
 ולמדנו היה שנים ס״ג בן ישמעאל כשמת יעקב נמצא וגו' ישמעאל חיי שגי

 לבן בבית שהה לא שהרי לחרן הלך ואח״כ שנים י"ד עבר בבית שנטמן מכאן
 בנותיך בשתי שגה י״ר עבדתיך שנאמר שנה י״ר אלא יוסף של לידתו לפני
 רחל ילדה כאשר ויהי שנאמר היה יוסף משנולד הצאן ושכר בצאנך שניס ושש
 למצרים יעקב שירד עד ומשם כשמלך היה שגה ל' בן ויוסף וגי׳ יוסף את
 מגורי שגי ימי לפרעה אמר ויעקב רעב של וב' שובע של ז' שנים ט׳

 ותשע יוסף של ושלשים יוסף לידת שלפני י״ד וחשוב צא שגה ומאת שלשים
 קי״ו הרי ס״ג בן היה מאביו וכשפירש ג״ג הרי יעקב שבא עד משמלך

 שאחר למדת הא שנים י״ד חסרים הרי שגה ומאת שלשים אומר והוא
 התירה בזכות עליהם נענש )אבל שנים. י״ד עבר בבית נטמן הברכות שקבל
 כנגד ל״ט עד מי״ז דהיינו שנה כ״ב אלא מאביו יוסף פירש לא שהרי
 שנים ושתי לבן בבית שנים ל והס כברו ולא מאביו יעקב שפירש' כ״ב

 הפסוק מזה רז״ל ופי׳ סכות עשה ולמקנהו בית לו ויבן כדכתיב בדרך ששהה
 בימות הוה וסכות הגשמים בימות הוה דבית בדרך חדשים י״ח ששהה
 למצרים שירד עד מאביו משפירש לעיל שחשבנו הפסוקים ולחשבון ־החמה
 נטמן וראי אלא שנים י״ד עוד מיצאיס אגו ששם שנים ק״ל בן .שהיה
לא התורה זכות ובשביל ממנו תירה ללמוד לבן לבית בהליכתו עבר בבית

נענש



הפה ששי ליום תולדות

 ית מסיב .ישמעאל לות עשו ואזל :לאשה לו על־נשיו בביות
:ל^גףזו לה נשוהי על תביות אחתה אברהם 13 בתןשט^אל מחלת

ם ם ם
א׳ סיטן במלאכי ה' דבר משא עשר כהרי וטפטירין טיטן. על׳יו פסוקים ק׳ו

רש״י

 ע״כ מדה. נעו מדה שנה נ״ב אלא ממנו יוסף פירש ולא עליהם נענש
 שישעעש על מרשעת )ר״ל רשעתו על ישעה הוסיף נשיו על :ישן ברש"' מצאתי

תולדות פרשת חשלת :הראשונית את נרש שלא וק״ל( כבר לו שהיו

א טיטן בטלאכי תולדות הפטרת

 אתכם אהבת־ ב :מלאכי בה־ אל־ישראל דבר־ןהוה משא א
 עשו הלוא־אח אהבתנו במה ואמרתם .יהוה י אמר

 שנאתי ואת־־עשו נ : אודיעקב ואהב נאם־יד^ה ליעקב
 כי־ י :מךבר לתנות ואת־־נחלתו שממה את־־הריו ואשים
 קץה אמר כה חרבות ונבנה ונשוב ר&שנו אדום תאמר
 והעם רשעה גבול להם וקראו אהרוס ואני יבנו המה צבאות

 תאסרו ואתם תראינה ועיניכם ה :עד־עולם .יהוה אשר־זעם
אדניו ועבד אב יכבד בן י :ישראל לנבול מעל .יהלה יגדל

זו/ ד■ *י>9־ : •״>־י •ת 7 : • ” 7 •

 ן אמר מוראי איה אני ואם־אדונים כבודי איה אני ואם־אב
 בדנו במה ואמרתם שמי בוזי הבהנים לכם צבאות יועה

 במה .ואמרתם מגאל לחם על־־מזבחי מגישים ז את־שמך:
 חוכי־־תג^ון :הוא נבזה .יהוה שלחן באמרכם גאלנוך

 נא ההריבהו רע אין וחלה פסח יתגבשו וכי רע אין לזבח
 ועתה ט :צבאות יהוה אמר פניך דרשא או הירצך לפדותך
 פנים מכם תישא זאת היתה מידכם רחגנו פני־אל חלו־נא

ולא״תאירו דלתים הסגר גם־בכם מי י :צבאות .ידעה אט־
מזבחי

כד ז ־•



תולדות הפטרת

 לא" ומנחה צבאות ה1ןה אמר בכם חפץ איך־לי הנם מזבחי
 שטי גמל וער־מבואו מטזרחהממש כי יא ן מידכם ארצה
 כי־גדול טהורה ומנחה לשמי מגש מקטר ובכל־מהום בגויים

 אתו מהללים ואתם יב :צבאות יהוה אמר בגוים •שמי
 ואמרתם יג :אכלו נבזה וניבו הוא מגאל אדני שלחן באמרכם

 והבאתם צבאות ןהוה אמר אותו והפחתם מתלאה הנה
 האיצה את־־הטנחה והבאתם ואת־ההולה ואת־הפפח גזול

 זכר בעדרו ויש נוכל וארור יד :.יהוה אמר מידכם אותה
 צבאות .יהוה אמד אני גדול מלך כי לאדני משחת וזבח ונהר

 הכהנים: הזאת הטצוה אליכם ועתה טי בגוים: רשמי'נורא
 לשמי כבוד לתת על־לב תשימו ואם־לא טאמץאתשמעו

 את־ וארותי את־־המארה בכם ושלחתי צבאות יהיה אמר
 הנני ה :על־לב שמים אינכם כי ארותיה .וגם ברכותיכם

 חגיכם פרש על־פניכם פהט וזריתי את־הזרע לכם גער
 הטצוה את אליכם שלחתי כי וידעתם יח אליו: אתכם ונשא
 ן בריח• יט :צבאות .יהוה אמר בריתי'את־לוי להיות הזאת
 ומפני וייראני מורא ואתנם־־לו והשלום הדרים אתו היתה
 לא־נמצא ועולה בפיהו היתה אמת תורת נ :הוא נחת שמי

 :מעון השיב ורבים אתי הלך ובמישור בשלום בשפתיו
מלאך כי מפיהו .יבקשו ותורה כהןןשמרו־ךעת כי־שפתי כא

:הוא .יהוה־צבאות

 מלך ה׳ ומזמור והפטרה תרגים ואחד מקרא שנים השבוע פרשת קריאת אחר
 מהדר והלכה משנה דברו יצל״ח מלך וה' השבת ליום שיר מזמור או לבש גאות

ן היום בחינת היסוד נגד שהוא טהרות



הפו ששי ליום תולדות
ו׳ פרק מקואות משנה

 מטבילץ המערה. וסדקי המערה חורי כמקוה. למקוה המעורב בל

 ה־תח כן אם אלא בה. ממבילין אץ המערה עו״קת שהם. כמה בהם
 מעמדת בזמן'#היא7 אימתי ;הודה רבי י אמר הנוד כשפופרת נקובה

 דלי 7 :שהיא כמה י בה טטבילין עצמה מעמדת אינה אם אבל עצמה.

 ךמ:ם אץ טבל. לא ואם טהורים. אלו הרי והטבילן כלים מלא שהוא
 בזה מקואות שלשה ג :דנוד כשפופרת 'מעורבים שיהיו עד מעורבץ

 וחשאוב שאובין. מים סאה עשרים ובזה סאה( עשרים )ובזה סאה עשרים
 והטובלץ טהורץ. המקואות בהן'ונתערבו שלשה'וטבלו חרדו ,העד. מן*

תתערבו. בהם שלשה/וטבלו י חרדו באמצע.' השאוב היה טהורין.
 שהיו והדלי ד'הספוג' שהיו': כמות ודט׳יבליים

 אלא אמרו פסלוהו.'שלא לא לטקוה 'ונפלו מים. לרגין שלשה7 בהן

שלשה

ברטנורא

 שלהן עמלות שרוב ומשוס המקה שבתיך חורין השערה. הירי המעורב. כל א ו פיק

 :הניד כשפופרת נקיבין שאין אע״ס שהן. כמת ג מערה למקית קרוי במערות,

 מהן שלמעלה המקיה מימי עס נחשבין מימיה אין המקוה שבשילי גומא המערה. עוקת

 אימתי. יהודה א״ד : לחברן הניד כשפופרת בינהן יש אא״כ בהן לשביל כשרים להיות

 בעוקה לטבול כשבא עצמה. את מעמד׳ שהיא בזמן :לפרש אלא לחלוק יהודה ר׳ בא לא

 אם אבל : מאליו ניפל המערה ובין בינת המפסיק הגג ואין עצמה את מעמדת היא העוקה

 המקוה תחתי׳ שהיא ה^וק׳ גג טפל לטביל שבא ובשעת עצמה. את מעמדת אינה
 :תנוד כשפופרת הנקב אין ואפי' שהיא. כמו כה מטבילין : העוק׳ במי המערה מימי ימתערבין

 וכטן הניד כשפיפרת רהב הדלי שי אין ואפילו טהירים. אלו הרי והטבילן ב
 למה נמי ליה סלקא לדלי טבילה ליה דסלקא דמיגו טבילה וצריך שמא עצמו שהדלי

צריך שאינו מטבילו ואינו טהור הדלי ואם כלומר גרסינן טבל. לא ואם :שבתוכו

 בפי שיהיה עד טהורים שבתוכו הכלים אין הניר. כשפופרת מעורבין שיהיו עד : שבילה

 : שאובים מיס סאה כ׳ ובשלישי כשרים מים כ׳. ובזה כ׳ מה ג :הניד כשפיפרת הדלי

 טהירים. המקיאית :בזו זו שלשתן ונתחברו והשיקו המיס צפו טבילתן ע״י ונתערבו. וטבלו

 כשרים מיס סאה מ׳ מקוה שיעור כאן ייש יחד מתערבים הבשרים שני שהרי השאוב אפילו

 היה :לטבילה מימיו הוכשרו הטובלים מחמת גביהן על צפין שהמיס השאוב להן וכשמתהבר

 מתערבים הכשרים אין הכשרים החיצונים שטס בין מפסיק שהשאוב מחמת באמצע. השאוב
 כשרים סאה מ׳ להשלים עליהן להקיות כשרים שהנשריס שתיו. כמות המקימות :זת עס זה

 לתקוות מפסלי לא אחד כל עס מתערבים השאוב שמימי ואע״פ עליו להקיזת כשר אין והשאוב
 ברוב נתבטל א׳ לכל ממנו שירדו ומה לכשרים הכלי מן נפלו ולא נתערבו המשכה דדרך עליהן
 במין כראין אין" אבל בהן ודביקים בלועין מים. לרגין ג׳ בהן שהיו ד ז למקוה שירדו קודם



ליוסנששי תולדות
 אלא בהם. מטבילץ אין שבים והתיבה השידה ה :שנפט לוגץ שלשה

 אךבעדי גדול בכלי אומר יהודה רבי חנוד. בשפופרת ץ נקוב היו בן אם
 שדם. במה 7בהם מטבילין' קופה. או שק דרה "אם רבו. ובקטן7טפחים

 דטקוה. את פוסלין אען הצינור תחת נתונים היו מעורכין. שחט:ם מפגי
 את בה והטביל:שבמקוה יגסטרא בדרכן: אותן ;ין וטע מטבילין אלא

 המים היו אם :בלי*חךם. גב על טמאים אבל מטומאתן. טהרו הבלים.
 בתוכו וטבל וירד התנור." מן היוצא כע;ן טהורין. שהן בל גביו על צפים

 : טהורות ;דיו אף ידיו רום גביו על היו ואם טמאות. ן;דץ טהור הוא
 חוזרות אצבעות בשתי וכחללה בעומה הנוד. בשפופרת" מקואות ערוב ז

 פסולה. הנוד בשפופרת7 שאינה ספק הנוד. בשפופרת ספק למקומן.
 וכעדשה הנבלה. מן וכדת המת. מן בדת וכן התורה. מן שהיא7מפני

 בן ^מעזץ רבן *ממעטת. הנוד בשפופית שיעמוד בל השרץ. מן

 המקואות את ח"מטהרים טהור: המים טברי״ית שהוא בל אומר גמליאל
או7 הךס ישר סלון י מביא כיצד הקרוב. מן והרחוק התחתון." מן העליון

של
ביטנורא

 הן מן של גדולים כלים והתיב׳. השירה ה : נפלי מקרי זה דאין 'רבנן גזרו לא הלכך
 דאמרינן דעיק׳ דומיא הגור. כשפופחת נקובים היו כן אם אלא : כשר מקוה בתיך ומונחים

 דמפ׳ימו יותר או טפחים תשעה בר כגון גדול. ככלי : הניד כשפופרת נקובה שתהא שצריך לפיל

 של מנצרים עשויה סל קיפה. אי שק :יהידה כרבי הלכה ואין ד״ט בנקיבת סגי ד"ט הזי
 שכולם הניד כשפיפרת נקובה בעי ולא במים הן אס שהן. כמות בהן מט׳בילין : קלופין ערבה

 מים משים המקוח. את פופלין אינן : מקוה מי לגבי שבתיכן מיס ובטלק נקבים מלאי]
 דכר לקמן דאמרינן מצומצמות סאה מ׳ בו שיש במקוה כגון כדרכן אותן ומעלין :שאובין

 ומעל׳ מטבילן יעשה כיצד שאובין שבתוכן המיס המיס מן שפתותיהן שהגביה כיון עור של וכסת
 : המקוה את לפסול שאיבין שבתוכן מיס חשיבי דלא חיישינן לא וקופה ובשק שיליהן דרך אותן

 ומתערבים סאה כ׳ ובזה סאה כ׳ בזה א״נ שלם מקוה שבצד הסר מקוה מקואות. עירוב ז
 כשפופרת : סאה ארבעים א׳ בכל יש כאלו ולהכשירן לצרפן שיעורו נקב או חריץ דרך המיס
 למקומן. חוזרות אצבעות כב׳ :והייני הניד בפי שנותנים קנה של וכחללה. כעוביה הכור

 הראשונות לגודל הסמוכות אצבעות ב׳ הם שאמרו אצבעות וב' הנקב בחלל בריוח מתהפכת

 הוי מיס במקיה ,הסביל חיוב ההורה. מן שהיא מפני : ואמה אצבע דהיינו היד שבפס

 טמא ספיקן כשיעור בהם אין ספק כשיעור בהם יש ספק המת. מן כזית וכן : התורה מן
 טמא ספיקו ברה״י טומאה ספק בדרבנן דאפי׳ ואע"ג טהור ספקן ברה״ר אבל ברה״י ודזקא

 צרורות בין עפר בין שיעמוד. כל : אותו מטהרין הייני דרבנן שיעורי הוי אלו הכא מ"מ

 המקואות ואין הניד כשפיפרת ממעטין הנקב ע״ם עומדים אם במים הגדלים אדומים יבחיש־ס בין
 העליון ח • כרשב״ג הלכה ואין אדומים יבחושים כגין המים. מבריית שהוא כל :מתערבין

 הקרוב. מן והרחוק ג כשרים מים והתחתון שאובין מיס העליון שהיה כנין התחתון. מן
 או חים של סלון מביא :טבילה לו עלתה ולא השקתו והפסק אדם בא שמא חיישי׳ ולא



הפז ששיי ליום תולדות
 ומשיקו. ומושכו מים. מתמלא #הוא עד תחתיו. ;דו ומניח אבר של

 .כלום אץ ובתחתון סאה. ארבעים בעליון היה דיו. כשערה אפילו
 כותל ט סאה: ארבעים לתחתץ7 שירדו עדי לעליון ונותן בכתף ממלא

 שיהא עד מצטרף. אין ולערב לשתי'מצטרף. #נסדק מקואות. שגי שכין
 נפרצו *הדברים. חלוף אומר7 *יהודה הנוד.ךבי כשפופרת אהד' כמקום

 האביק י :הנוד כשפופרת רוחב7ועל השום כקליפת *רום על זה בתוך זה
 הוא#7 מפגי פוסל אינו הצד מן פוסל. באמצע שהוא בזמן שבטךחץ

 מקבלת אם אומרים וחכמים מאיר. רבי דברי * למקוה. סמוך כטקוה

 אלעזר רבי פסול. לאו ואם בשי. לאביק עי_ע #לא עד רביעית האמבטי
 דטטהחת יא :פסול #הוא כל האביק מקבל אם אומר צדוק ברבי

 אם/יש בשרים. מלאה והעליונה שאובין. מלאה התחתונה #במלחץ.
לוגץ. #ל#ה בו בנקבירהיה *יהא' כמה פסול. לוגץ #לשח תקב כנגד

אחר
ברטנורא

 ידיו ומגיח : עזפרת אבר. : זכוכית של או עצם של או עץ של הדק והוא אב־. של

 המקוה עס ויתחברו שישיקו שעה עד מתמלא כשהוא לחיץ מיס יצאו שלא כדי הסלון של תחתיו.
 מכשיעור חסר העליון היה אם אבל דרבנן שהיא בשאיבה דהקילו כשעיה. אפילו : האחרת

 דמיקל יהודה רבי דאפילו כשערה בהשקה די אין לכשיעיר להשלימו השקה ע״י להכשירו יבא

 ארבעים במקוה שיש דמאחר בכתף. ממלא : מנתלהטפיח על טופח בעי דגיטין ׳3 בפרק טפי
 מלמעלה לשתי. ט : איתי פיסלץ אין שבעולם שאובין מיס כל אפי׳ כשרים חים סאה

 לשמאל מימין מצטרף אין למטה מלמעלה הדברים. חלוף :לשמאל מימין לערב. : למטה

 כשנסדק דדוקא הכיתל בראש מלמעלה היינו זה, בתוך זה נפרצו : יהודה כרבי הלכה ואין מצטרף

 והמיס בראשו הכיחל כשנפרץ אבל הניד כשפיפרת דבעינן הוא שלם בראשו ולמעלה נקב או כותלה

 שבמרחץ. האביק י : הנוד כשפופרת וברוחב השים כקליפת ברום סבי שם מתחברין
 פיתחיס הטבילות מחמת האמבטי מי דכשנמאסין נקב בו ויש באמבטי משוקע מתכת של כלי

 שלא הנקב וסותמים נקיים אחי־יס מיס לו וממשיכין שכאחבטי המיס ויוצאים שבאביק הנקב

 ס נכנכ שבמרחץ כחמין שרחצו דלאחר לטבילה כשרים הן לאמכטי הנמשכים והמיס המיס יצאו
ומיס גביו על גרורים המיס שכל לסי פוסל. באמצע שהיא בזמן : שם וטובלים לאמבטי
ואין גביו על גרורים המיס דאין פוסל. לא הצר מן פסילים: אלי הרי כלים ע״ג הגדורים

בצד שאובין ומיס לשאוב׳ סמיך כשר מקוה להי הוו המים ושאר שבתוכו מה אלא שאוב כאן

כשרים מיס רביעית. מבטי הא מקבלת אם : בזה זה שגוגעיס ואע״פ פסלי לא כשרים מיס

 להטכ״ל מדאורייתא היא מקוה שיעור דרביעית משוס דמי סאה מ׳ מקבלת כאלו לאביק שיגיעו קודס

 בכל פסול. : שהוא כל לקבלה העשוי הוא דאביק כיון כלו׳ האביק. מקבל אם : וצנירית מחטים בה

 : מקבלת אינה בין לאביק שבא קידם רביעית האמבטי בלת ביןמק הצד מן באמצעבין בין שיהיה הענק

 כד בהן להשתטף צינניס מיס להס שנמשכים במרחץ העשויות המיס שקהות שבמרחץ. המטהרת יא
 מחברתה עליונה שהאחת אלא זו בצד זו שקתות שתי שהן יפעמיס בחמין שרחצו לאחר עצמן לסקר

 שהנקב לונין. ל הנקב כנגד יש אב : לזו מזו יוצאים שהמיס שתיהן שבין בכזתל נקב ויש
רחב

1



ששי ליום תולדות
 איטד אלעזר ורבי יוסי. .רבי .דברי בבריכה; ועשרים מאות משלש אהד

 בצד יש אש שאובין מ^אה והעליונה כשרים מלאה התחתונה אפילו
י :שנפלו לוגץ שלשה אלא אמרו שלא בשר. לוגץ שלשה ר^קב

ברטנירא
 שבחחתינה השאובין המיס מהמת העליונה נפסלה ליגין שלשת בי שיכנסו כשיעור וארוך רחב

 מיס לוניס וג׳ הצד מן לא העליונה באמצע הן שאיבין הנקב הלל שכננד המיס כאלי דחשיב

 מיס שהתהתינה נקט ורבותא הצד מן סיסלין שאין אע׳׳פ באמצע כשהן פיסליס שאיבים

 וכ״ש העליון נפסל ואמפ״כ לעלות דרכן ואין לרדת המיס שדרך כשרים מים והעליונה שאזבין

 שיעורו כמה לאשמיעינן אתא השתא בנקב. יהא כמה :תחתון לצד הכשר כשיהי׳ שיפסל
 לינין דשלשה בבריכת. ועשרים טאית מג׳ אחד :אחת בבת ליגין נ׳ ממנו שיצאו נקב של

 נמצאו לגין ד׳ והקב קבין ששה הסאה כיצד סאה( ממ׳ )צ^ל מסאה כ׳1 מאית משלשה אחד
 ופשעים מאות משלש אחד חלק ליגין שלשה הרי ליג וששים מאות תשעת הן סאה ארנעיס

 סאה ,מ שהמחזיק מקיה שיעיר חכמים ושיערו סאה ,מ של כשר במקוה ,כלו בבריכה

 על מאמה מש״ך אחד הוא לוגין ,נ המהדק הנקב שיעור הרי אמית ,ג ברום אמה על אמה

 ממ׳ ייתר או פחית הבריכה היתה שאס כתב ורמב״ס סאה מ׳ המחזיק אמית ג׳ ברוס אמה
 צי־יך שאה עשרים בבריכה היה אס כני! זה חשבין לפי וביתר בפחות הנקב מחשבין סאה
 שאיבץ. מלאה והעליונה בשרים פלאה התחתונה אפי׳ : וששים ממאת אחד הנקב להית

 אמ-ו שלא : התחתונה את פיסלין שננקב שאובין ליגין שלשת אין אפ׳ה לירד מים שדרך

ייסי: כרבי והלכה לתוכו שיפלו עד המקית את פיסלין השאיבין ואין שנפלו. לונין נ׳ אלא

ע״ב י״נ ףד נרה גמרא

 דינא תנן לנדהא או תנן ך;נא להו איבעיא תקצץ באנשים
 תא הנן. לטותא או ידא קץ הונא דרב הא כי הנן

 על 1ץד תקצץ לאמה יד אומר טרפון רבי דתניא שמע
 ל־ש אמר יטלנו לא בב־יסו קוץ לו )ישב לו אמרו טבורו

 ואל בריסו תבקע מיטב להם אמר נבקעת בריסו והלא' לא(
 דאמר היינו תנן .דינא בשלטא אמרת אי שחת לבאר ירד

והלא
רש'•

 רמה וזרוע דכתיב תקצץ חבירו על ידו המרים כל בסנהדרין דאמרינן ידא. קץ
 ידו תקצץ : הוא דיכא תקצץ אלמא ידא. קץ התא רב : תשבר

 כריסו והלא לי׳ "אמרי והיינו ממש עבורו דעתיה סלקא קא טבורו. על
נבקע׳



הפח ששי ליום תולדות
 כריסו מאי הנן לטותא אמרת אי אלא נבקעת כריסו דהלא

 הכי אלא טבורו על דלאו סגי לא תנן מאידינא אלא נבקעת
 תקצץ מטבורו למטה ה־ו המכנים כל טרפון רבי קאמר
 אמר .יטלנו לא בכריסו קוץ לו יעב טרפון לרבי לו אמרו
בריסו תבקע מוטב להס אמר נבקעת כריסו .והלא לא להם

לבארעחתג ואלירד
ריש״י

 על תקצץ קאמר והכי מטבורו. למטה :ידו את :ס כשקוצצין נבקע׳

:הקוץ מפני .,נבקע בריסו והלא :מטבורו למטה שהכניס'

ע״ב ט״ח דף זוהר*

 אמרו הא .וחברייא לאדלקא אתייהיבת .קדישא עטא לנשי שבת של נר
 תא אבל ליהןכוליןשפיר. ואהחש־כת ךעלמא בוצינא דאידרכבתה

 בוצינא דאיגון תשמתץ היא דעלמא מטרוניתא 7שלום סבת האי דטלה
 בדוכתהא דהא לאדלקא בעיא מטרוניתא דא {על שריין. עלאהבה

 וךעותא?אךלקא לבא ך בחרוה בעיא ואתתא עובדהא. .ועבדת אתאחדת
 לבנין לכזבי מרמה רב וזכו לה הוא עלאה ךהא{יכךא ת2ךע בוצינא

 בארעא שלמא רבעון ובדחלתא באורייתא דעלמא י קךישץךןר^ןבוצןא

 שבת חזן תא בה. לאזרהרא בע;א בן בגין אורכאידחךן לבעלה רהיבת
 השבת יום את זכור 7.ועל/דא'כתיב איהו'בחרא ושמור זכור ויומא ליטא

 וכלא לנוקבא שמור לדכורא יזכור השבת יום את שמור וכתיב לקדשו
 *ואהסנתיה ערביה7 הוא בריף הקדישא תרקיה ישראל חד'זבאין'ארנון

:אלהיו שיי העם אשרי לו שכב- העם אשרי קס״י( ם )תהל כתיב עטיהו

מוסד לחק יוסף פכוקח הלבה

ע״ב ט׳ דף דק״דש תפ^ירת ר50ט פ״ג" שכת ה׳ חר"ם

 יוכל החול י^י בששת עץטו המתקין ^רב ב^וקה להקחיל מול^ר "
יי ^קת קדו^ת אור ל?43 * ׳7^״^ תננמ־ ההיא $י על אף

קדושת י י בשב-



ששי ליום תולדות
 קיאקה ל^שות עלינו לאקר ל׳צנח

כשתזן&ה א^נל יוםי של י בעצומו
 לנו מותי• נשית מעצמה המלאכה

 מאליו: כשבת שנעשה נמת ליהנות
 שבת ערב לני^ה מים פותחץ יץד י

 כל והולקת מתמלאת והיא י חשיבה עם
 היכלים תיתת מוגמ־ ומלחין כולו. היום
 כולה. השבת כל והולכין מתגמרין וי־ן

 העץואס^לניתעלניי ;כ על קילור ומניחין
 כולה. השבת כל ו^תךפאיןוהולכין המיה
 שייין והן חשיבת עם ךיו'וםט.נץ ושורין

 צמר ונותנין כולה השבת כל יהולבין
 והם לתנור פשתן' של - ואונין ליורה

 ופורשים כולד, הש^ת כל יהילכץ משתגין
 עם וברגים' ולעופות להיה □צורות'

 ה^בת כל .והולכין .נצוךין .יהן השיבה
 הבד בית בקורות וטועגיץ י . כולת

 והמשקיןזבין השיבה עם הגת ובעגולי
 את ומדליק כולה. ,ת' היש כל והולבין

 דולקת והיא רב סב; ה המרו; את או הנר
 מניהיו ג כלה: 'השבת כל והולכת
 בתנור בשר או האש גבי על קדירה

 והולכין מתבשל! והן גחלים גבי על או
 ויש ב״בת• אותה ואיבלין השתת כל

גזירה אסורים שתן דברים זה בדבר
בשבת:' בגחלים ;חתה שטא

 השביעי ביום ואז המצות שהם עבודה מיני ובכר עבודה הנקראת בתפיחה לרבו
טהרת ,נקל ט .יהיה השבת יום ;בא שכ^שר גיזה י וירויח אלחיך להי' ש^ת

השבת ביום האדם ^יגחוג הגדושות וכל תטחשבה
תחולכך אחר גם

לעשותם לו נקלים .יהיו

 אור □אוי עליונה .קדושה היא ש^ת קדושת
 להשיאה לאדם שר אי? ואי האצילות

 הח-ל .ימי בששת מלובש שהוא' ספני
 משל והוא מלאכות 'מ״ל בו ששולטים

 ;ביוצא משמן בתמים בו שנפלו ל^ר
 ־ובל לאי כראוי ויילובן 'יורחץ לא שאם

 שהוא לאדם משל בן וגם צבע שום לקבל
 השמש ויקבל'אור לאור תנא שאם יחשך

 ממתיקות ;הנה ולא עיניו :חשיך בתוקפו
 'ונפשו שבת אירי לקבל 'הבא בן האור

 אי־ אין עונותיו כתמי מזוהמת מלוכלכת
 לבא מקום לה כי'אין בי שילם הגשמה

 תשבה את לעשות בתקונים שכתוב כמו
 לה דמקקן ^אן איחו זלאה לרורותם

 באבריי נאיים וכלים בלביה נאה דירה
 רבנינהשרץא בנשמתיה ואשד.'נאה דיליה

 עי־ חי כל נשמתי ךאיהי עלאה שכינתא
 גלייה נאה דירה ופירוש לשונו כאן'
 החול .ימי ל3 המחשבות טוהרת הוא

 שהיא הנששה ה;ינו בנשמתיה נאד. ואשת
 ועל 'פגומה ^לאתהןה 'החול בששת;מי

 יתירה נשימה עליו שתשרה זוכה זה דרי
 המחלבה ותיקון מהשכינה ה^אה בשבת

 לי התפלת וכונת התורה .ידי על הוא
 ותקוכה 'המחשבה לם מע היא הגשד!ה

 ;בתנך, שהאדם מה הוא ויפיה וקישוטה
 י ךצו: תעבוד שלתוב וזה מחשבתו יךיג יעל

לעיבוד קבר במדרגת שתהןה לומר



א תורה ראשון יום ויצא
 מתוספת הארה בו להשאיר ב״ן דשם יךך דבילוי ך כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת יבוק

: שעברה שבת של" נשמה

 מבארא ;עקב קו;פ :חרנה שבעחלך מבאר יעקב תנא י
 כי־ שם דלן במקום וי^ע יא "מל ע5ךע

 מראשותיו וישם המקום מאבני השמש_וי_קח בא
 שקעא על ארי חפן ובת קאקרא _וערע ההוא: במקום לשבב

 ההלם יב :ההוא באתרא ושכיב אפרוחי ושוי אתרא מאבני ינסיב

 והנה השמימה מגיע וראשו אךצה מצב קלם והנה
 נעיץ סלמא ןהא .־חלם :בו וירחם עלים אלאים מלאכי

 :בה וגחתין סלקץ דיי מלאמא והא שמיא צית עד מטי ודישה בארעא

 אלול יחוה אני ויאמר “עליו נצב :הוה והנה יג

 שכב אתה אשר הארץ יצחק ואלמי אביך אברהם
עליה רש״י

 עשו הלך אביו יצחק בעיני כנען בנות שדעות שבשביל ידי על יעקב. ויירא )י(
 ברך כי עשו וירא וכתיב יעקב של בפרשתו הענין הפסיק ישמעאל אל

 יעקב וילך אלא לכתוב צריך היה לא ויצא• :הראשון לענין חזר ומשגמל וגו׳
 שבזמן רושם עושה המקום מן צדיק שיציאת מגיר אלא יציאתו הזכיר ולמה חרנה

 זיוה פנה הודה פנה משם יצא הדרה הוא זיוה הוא הודה הוא בעיר שהצדיק
 הרנה. וילד :ורות בנעמי האמור המקום מן ותצא א׳( )רות וכן הדרה. פנה
 אלא מקום באיזה הכתוב הזכיר לא במקום. ויפגע )יא( :לחרן ללכת יצא

 : מרחוק המקום את וירא בו שנאמר המוריה הר הוא אחר במקום הנזכר במקום
 פירשו ורבותינו כז( )ברכות בדבשת. ופגע ביריחו ופגע ט״ז( יהושע )כמו ויפגע.

 הכתוב ושנה ערבית תפלת שתקן ולמדנו בו תפגע ואל ז׳( )ירמיה תפלה לשון
 )חולין הגשה גיד בפרק שמפורש כמו הארץ לו שקפצה ללמדך ויתפלל כתב ולא

 משמע השמש בא כי שם וילן השמש ויבא לכתוב לו היה השמש. בא כי :צ״א(
 עשאן מראשותיו. וישם :שם שילין כדי בעונתה שלא פתאום חמה לו ששקעה

 זאת זו עם זו מריבות התחילו רעות חיות מפני שירא לראשו סביב מרזב כמין
 ברוך הקדוש עשאן מיד יניח עלי אומרת וזאת ראשו את צדיק יניח עלי אומרת

 במקום וישכב :מראשותיו שם אשר האבן את ויקח שנאמר וזהו אחת אבן הוא
 שכב לא עבר בבית ששמש שנים י״ד אבל שכב מקום באותו מיעוע לשון ההוא*

 יורדים. כך ואחר תחלה עולים ויורדים. עולים :בהורה עוסק שהיה בלילה
 לארץ חוצה מלאכי וירדו לרקיע ועלו לארץ חוצה יוצאים אין בארץ שליווהו מלאכים

 במקרא מצינו שלא פי על אף יצחק. ואלהי :לשמרו עליו. נצב לג( :ללוותו
שייחד )א(



ראשון ליום ויצא
 אט'1י־1עלו מעתד דץ והא^קרא ולזרעך: אתננה לך עליה

 עליי ישך את די אדעא דיצחק ואלה־ אביך דאברהם אלהה ;הוה אנא

 ופרצת הארץ בעפר ^ידוה^רעד
 כל־מ^חת כך ןנ?רכו תגבה 'וצפנה וקדמה יטה

 ותתקף דאךעא בעפרא יאין5ם בניך ן1ויה ז ובזרעך האדמה

 אןמא זרשת בל בדילך רתברנון ולדרוטא ולצפינא ולמדינחא לטערבא

 בכלאשר־ אנכי"עמך'ושמרתיך והגה טל בניך: יבדיל

 לא בי הזאת אל־האדמה והשבתיך תלך
 :־דבךתי'יך”א^ר את אס-ע^ירל אשר עד

 חיא לארעא ואתיבנך תהך די אתר בבל ואטרנך בסעדך מימך יהא

:לך דמללית דיאעייד!ת עד אשבקגך לא אך

רש״י
 )איוב שנאמד משוס פלוני אלהי לכתוב בחייהם הצדיקים על שמו הקב״ה שייחד

 בבית וכלוא עיניו שכהו לפי יצחק על שמי ייחד כאן יאמין לא בקדושיו הן ע״ו(
 שם( )חולין עליה. שובב )תנחומא(: ממנו. פסק הרע ויצר כמת הוא זהרי
 חמות )כד׳ לבניו ליכבש נוחה שתהא לו רמז תחתיו ישראל ארץ כל הקב״ה קיפל
 עמד. אנכי )טס :יפרוץ וכן כמי וחזקת ופרצת. )יד( :אדס( של מקומו שזה
 )נימין כי בל׳ משמש אס עשיתי. אם אשר עד :ומלבן מעשו ירא שהיה לפי
 ולא הבטחתי לך זרעו על לאברהם שהבטחתי מה ועליך לצרכך לך. דברתי :צ׳(

 כל וכן יצחק כל ולא ביצחק כי אלא זרע לך יקרא יצחק כי לו אמרתי שלא לעשו
 עם שהרי יוכיח וזה על לשון משמשים דיביר אצל הסמוכים ולהם ולו ולך לי

:לכן קודם דיבר לא יעקב

י״ב י״א שימן הושע נביאים

:ירומם לא _יחד יקראהו ואל־על למשובת* תלואים ועמי א
בחדא ,יתערערן _קשא ובמרועא לאורייתי למיתב פלינין ועמי

 ישראל אמגנף אפרים אתנך איך ב :זקופה בקומא לאיהמן
?יחד לצי * עלי נהפך כצבאים אשי?ןך ךכאך£ה:^תנ

נכמרו יש״י
 תלואיס אלי לשוב חיתם מלמדים כשהנביאים למשובתי. תלראים ועמי )א(

 הנביאים יקראהו עליו אשר הדבר ואל• :לא אם לשוב אם ומסופקים
: נתחממו נכמרו• :אויביך ביד אמסרך אמגנך. )ב( נ עמי ירוממיהו לא יחד



ב ראשון ליום ויצא

 איבדץ ישראל אשיצינך אפרים אנוסרעך איבדין :נחומי נכמרו

 בחדא לקבלי ק״מי מימר מתערע בצברים א^תף באדמה אבדרעך

 אפרים לשחת אשוב א^י חרון אעשה לא ג רחמי: אתגוללו
 :בעיר אבוא ולא קדוש גבקדבף ולא־־^יש אנכי אל' כי
 אלהא ארי ישראל בית לחבלא מימרי יתוב ולא רוגזי תקוף אעבד לא

 ארעא על ךךי\רץ בשרא בעובדי עובדי ולית לעלמא^ים מימרי אנא

 אוהרי ^.קירוא אחלף ולא _קךישא שבינתי דביניבון באימרי גזרית כן

 יש^ג כי־הוא ישאג כאריה .ילכו ןהוה אחרי ד :* .ירושלם עוד
 דמבלי באחא מימריה יהכון ך" פולחנא בתר :מים בנים ויחרדו

 ממצרים כצפור יחרדו ה ממערבא: גלוותא ויתבנ״שון !בלי הוא ארי
 נאם־־ץהוה: ער־בתיהם והושבתים אשורי מאלץ וכיונה
 לגו חתבא י וביונה דמצרים לארעא דגלו !תץ בן בגלאי דאתי בעופא

 לבתיהון בשלם ואתיבינון דאתור לארעא דאטלטלו יתובון כן שובכא

 ובמרמה אפלים בכחש סבבני ו י.;: אמר בסעדהון .יהי ומימרי
 :נאמן ועם־־־קדושים עם־&ל רד עד ויהודה ישראל־ בית

יהודה ודבית ישראל דבית ובגיבלהון אפיים דבית בדבין אסגיא^קדמי ,

 דהו־ו ואינון מארעהון דאלהא עמא רגלא עד בפולחנא מתקפין הוו

:מץ7ק_1הו בבן עטא_קךישא מיתקרן מקדשא בבית כןדמי: פלחין

רש״י
 אחרת בעיר. אבוא ולא *• לשחחס הטוב מדברי אשוב. לא )ג(
 סבבוני. )ו( :ממערב מים. ויאספו: ויחרדו. : הגלות מן שיצאו ישאג. בארי׳ )ד(

 עוד יהודה אבל • השבטים עשרת מלכי ישראל ובית אפרים בכחש כבר
 קדושים אלהים הנקרא הוא ברוך הקדוש ועם. :אלהיס ביראת מושל אל. עם רד

: נאמן הוא

ו׳ סימן משלי כתובים

 רמתא עיעי דם־גקי: שפכות ויתם שקר לשון רמות עינים א

 חרשי לב ב ךמאזבאי: לשופכן וידי דשיקרא ]לי^גא
:לבאדחשילמח^בתא לרעה לרוץ ממהרות רגלים און מחשבות

•עתא
. ___- — - ־ ״ -



ראשון מום ויצא
 עקר עד כזבים _יפיח ג :לבישתא למרהט רמסתרהבן ולגלי רעתא

 לרמי ומן כדבותא דמליל דשהרא סהדא *אחים בין מדנים ומעלח

 : אטף תורת ואל־תמש אביך מצות בני נצר ד :אחי כין תעלי
 על־־ כןעים ה :לאמך מניט־וסא תטעי ולא דאבוך פוקדנא ברי טור

 וברוך תתלא בלבך קטורינון :על־גרגרתיך ענדם תמיד לבך

 עליך תעמר בשכבך אתך תנחה בהתהלכך! ו אינוןכצוולך:
 תתנטר במדמנך עמך תתלבר במזלך .תשיחך היא והקיצות

:רצייך תהוי היא רתתעיר עלך

רש״י

 אותך תנחה :בחייך בהתהלכך. )ו( :קשרם ענדם. נה( :ידבר יפיח. >ג<
־. בדין ולעמוד המתים לתחיית והקיצות. :בקבר בשכבך. :תנהעך

בעדך: תמליץ תשיהך היא

ז׳ פרק ברבות משנה

 תרומתו• שנטלה ראשון ומעשר למאי לזטן.אבל חייבין באחד שאברי שלשה
 רהביתיימזמנץ בזית שאבל והשמש שנפדו והקדש* שני ומעשר*

עליהם ברטנורא

 .משלו שאכלנו נכרך רבים בל' נברך יחד להזדמן לזמן. בל שאכלו שלשה א ז פרק
 לפי לא או הן מעישרין מאי דא כלומר דמאי קרויים הארץ עמי פירות דמאי.

 מברך עשר ולא אכל וחס שיעשר עד מסירותיהן לאכול חכמים ואסי־ו המעשרות על חשודים שהן
 ואע״ש תרומתו. שנטלה :הס מעשרים הארץ עמי דרוב בעבירה הבאה מציה הוי ונא עליו
 קידם בשבלים המעשר ילקה הכהן את שהקדים לוי בן כנין גדולה תרימה ממנו נשלה שלא

 דרחמנאקריה מחאשיס אחד תחלה גדולה תרימה ליטול לי היה והכהן גדילה תרומה הכהן שנשל
 המעשר מתרומת לבד שבי מחמשים אחד הזה המעשר בתיך כהן של גדולה תרומה נמצא ראשית

 תרומה ממנו מלהפריש דפשירהלוי דהכא מתני׳ ואשמעינן ממעשרו תרומה להפריש הלוי שעל
 אמרתי המעשר מן מעשר המעשר. מן מעשר ה׳ תרומת ממנו והרמותם י״ח( )במדבר דכתיב גדולה

 ולא הקרן את שנחן1עי שנפדו. והקדש שני ומעשר המעשר: מן מעשר ותרומת גדולה תרומה ולא לך
 שאבל והשמש מעכב: החימש דאין תנא לן וקמשמע חומש מוסיפים שהבעלים החימש את נתן

 הגי ובכל קמ״ל עליו מזמנין אין יבא הילך אלא קביעית לו אין שהשמש כיין דתימא דמהו כזית.
 אשור מלך שהביא העכי״ם מ| והכותי. : בעבירה ברכה כאן אין לאיסור דדמי דאמ״ג אשמעינן

 כמפורש בהם איכליס שהיו האריות מאימת ונתגיירו שומרון בערי אותן ויושב ארצות ומשאר מכיתא
 מישראל יותר בה מדקדקים בה שהחזיקו מצוה וכל שבכתב תורה שומרים והיו מלכים בספר
 הר בראש יינה דמות להם ומצאו אחריהם שבדקו מד המצית בקצת בהם מאמינים היו לפיכך
 מזמנין אין האידנא הלכך דבריהם לכל גמורים כעכי״ס עשאיס ומאז אותה עובדים שתיו גריזים

 ואצ״ל נא טב סבל ופי' סבל קרוי ומעשרות תרימה ממני נעלה שלא דג! טבל. אכל :הכותי על
 מדרבנן אלא טבל שאינו נקוב שאינו בעציץ שצמח דגן כגון דרבנן סבל אפילו אלא דאורייתא טבל
 דהא' קאמר מעשר תרומת לאו תרומתו. נטלה שלא ראשין ומעשר : מליו מזמנין אין

 התירה מן לתרומה והיקבע שנתמרח לאחר בכרי הכהן את נוי שהקדים כגון אלא הוא גמור טבל
 שלא כמה וכל לכהן גדולה לתרומה ראייה היא שבי מחמשים יאחד תחלה ראשין מעשר ונעל



ג ראשון ריום ויצא
 של ומעשר תרומתו. נמלה שלא .ראשון ומעשר מכל אכל אכל עלתם.
 מזטנץ אין והנכרי מכרת פחות שאכל "והשמש שלא/פרו י והקרש

 עד מזמנין כמה עד עליהם• מזטנין אין וקמגים ועבדים :ב"נשים עליהם
 נכרך. אומר כשלשה מזטנץ. כיצד ג" כביצה: עד אומר יהודא רבי כרת

 והוא בעשרה לאלהינו• נברך אומר בעשרח ברכו• והואיאומר בשלשה

 ליי נבלך אומר במאה רבוא. עשרה ואחד עשרה אחד ברכו. אומר
 אלהינראלזך ליי נברך אומר באלף ברכו." אומר" והוא במאה אלהינח
 אלתי אלהיני ל;י נכרך אימר "ברבוא ברכו. אומר והוא באלף ישראל•

 והוא ברבוא שאכלנו• המזון על הכרובים יושב הצבאות אלהי ישראל
 אלתי אלהינו .;י ברוך אחריו עונין כך מברך שהוא כענין ברכו. אומר

 יוםי”רבי שאכלנו• המזון * על הכרובים יושב הצבאות אלמי" .ישראל
 אלהים ברכו במקהלות שנאמר מברכין הן הקהל "רוב לפי אומר הגלילי

 מרובין אחד הכנסת מצינויבבית מה עקיבא רבי אמר ישראל• ממקור ץ

 ץ את ברכו אומר ישמעאל רבי יי. את ברכו אומר מעטין ואחד
 וכן "ארבעה וכן לחלק. דשאין אינן כאחד שאכלו שלשה ד המבורך"

:עשרים שיהיו עד נחלקין אינן ועשרה עשרה• עד "נחלקין ששה המשה.

שתי ברטנורא
 מקדימו היה ואס עליו מזמנין אין מעשר תרומת שהפריש פי על אף זו גדולה תרומה ממנו נתן

 שני ומעשר : לעיל כדכתבינן גדילה תרומה להפריש צריך היה לא שנתמרח קודם בשבלים
 ולא שנפדו אלא הוא דסשיעא מילתא דהא כלל נפדו שלא לומר א״צ נפדו. שלא והקדש

 אמר ורחמנא צורה עליו שאין במטבע או כסף של בגרוטאות שגי מעשר שפדה כגון כהלכתן נפדו
 את ונתן אמר ורחמנא בכסף ולא קרקע גבי על שחללו והקדש צורה בו שיש בדבר הכסף וצרת

 לריבא דהדר איידי אלא היא צריכה שאינה משנה מכזית, פחות שאכל והשמש :הכסף
 ענו״ס טבל דלא כמה דכל ואשמעינן מיירי טבל ולא שמל בגר ועכו״ם. :לתא נמי הדר לצורך

 שאין קטגיס דיקא עליהם. ן מזמני אין וקטנים ב ז ויטבול שימול עד גר אינו ולעילם הוא
 דלא דאמרי מרבווחא ואיכא עליו מזמנין מברכין למי היודע קטן אבל מברכים למי יודעים

 והוא שערות שתי הביא שלא אחד ויום שנה י״ג בבן אלא מזמנין מברכין למי היודע קטן אמרו
 מייתי ובירושלמי מברכין למי יודע אפילו עליו מזמנין אין מהכי בבציר אבל פירח קטן הנקרא

 לעצמן מזמנות ונשים שערות שתי ויביא שיגדל עד כלל הקטן על מזמנין דאין למעשה הלכה
 כר״י ולא הלכה וכן כזית. עד : פריצותא משוס לא עבדים עס נשיס אבל לעצמן מזמנין ועבדים

 ; כולם וכן זמון איכא דידיה בלאו דהא ברכו. אומר והוא בשלשה ג ז כביצה עד דאמר
 חילוק אין לי׳ משהגיעו בבה״כ מציגו מה דאמר הוא ר״ע רישא הך רבוא. י׳ ואחר י׳ אחר

 כולה סיפא הך אלהינו. לה׳ נכרך אומר בטאה :חילוק אין נמי הכא למועטים רבים מן
 הלכה ופסק אלהיס ברכו במקהלות שנאמר מברכין הן הקהל רוב לפי לאמר הוא הגלילי יוסי רבי

 שאכלנו ברוך עונין וכולן משלו שאכלנו נברך אומר המברך בכלל עשרה ואין עשרה ועד משלשה
 וכולן משלו שאכלנו לאלהינו נברך אומר המברך ולמעלה מעשרה או ועשרה חיינו^ ובטיבו משלו
 המבורך, ה׳ את ברכו אומר ישמעאל רבי :חיינו ובטובו משלו שאכלנו אלהינו ברוך עינין

 ארבעה וכן :זימון חובת עליהם שהלה מכיון לחלק. רשאים אינן ד 5 ישמעאל כרבי והלכה
 : זימון בחובת אקבע נמי דאיהו מהן יחלק והיחיד לעצמן מזמנין השלשה אין חמשה. יכן

להו דאתחייבו נחלקים אין י' אבל י' עד לכאן זימון וכדי לכאן זימון נדי נחלקים. ששה

בזימון



ראשון ליום ויצא
 את אלו רואין שמקצתן בזמן אהד. בבית אוכלות שהיו חכירות שתי ה

 מזטגץ ואלו לעצמן. מזטנץ אלו לאו ואם לזמין. מצטרפץ אלו אלו'היי
 אליעזר רבי דברי מים. * לתוכו שיתן עד היין על מכרכין ואין לעצמן'

:'מברכין אומרים וחכמים

כרטנורא
 ואם ה 5 ירצו אס חבורות לשתי יחלקו ואז עשרים שיהיו עד השם הזברת בו שיש בזימון
 את אלו רואים שאין אע״ס החבורות לשתי משמש אחד ששמש ובזמן לעצמן. מזטגין אלו לאו

 לפי מים. לתוכו שיתן עד הגפן: פרי בורא היין. על מברכין אין מצרפן: השמש אלו
 זז ולא למעליותא אשתני לא אכתי הילק־ מיס בלא כשתייה ראוי היה ולא מאד חזק יינם שהיה

:אליעזר כר' הלנה ואין כענבים העץ פרי בורא עניו ומברניי הראשינה מבינתו

' ט״מעיב דף ברכות גמרא

 תנן הכלל. מן עצמו אדם יוציא אל לעולם שמואל אמר
 מקום ומכל כרכו. אף אימא כרכו. אומר והוא כשלשה

 תנינא רב בי אמרי אהבה בר אדא רב דאמר עדיף. נברך
 עדיף נברך בישלמא אמרת אי עשירה. עד נחלקין ששה
 נחלקיו אמאי עדיף ברכו אמרת אי אלא נחלקין. הבי משום
 נמיהכיבין תניא מינה. שמע עדיף נברך מינה שמע לאו אלא

 והנקדנין כך. על אותו תופסין אין נברך שאמר בין ברכו שאמר
 הוא חכם תלמיד אם נכד אדם של ומכרכותיו כך אותועל תופסין

ומטובו חכם תלמיד זה הרי ובטובו אומר רבי כיצד. לאו. אם
הדי

רש״י
 לו טוב ברכו לשלשה לומר רשאי הוא שבארבעה ,פ על אף עצמו. יוציא אל

 אומר והוא בשלשה תגן :המברכים מכלל עצמו יוציא ואל נברך שיאמר
 ברכו אף : עמכם איני ואפילו אתם רבים כלומר עדיף הכי אלמא ברכו.
 : לשמואל פייעתא תנינא. המברכים: בכלל להיות לו טוב ומיהו דמי. שפיר
 לעצמן ואלו לעצמן אלו ולזמן חבורות לשתי ליחלק רצו אס נחלהין. ששה
 שמנה וכן שבעה וכן כלומר עיטרה. עד :וכאן כאן זימון יש שהרי הן רשאץ
 חנה י' היו אס אבל עשרה עד לשלשת או חבורות לב' תשעה וכן הבירות לשתי

 שס שיהיו עד נחלקים ואין הזכרה שס יהיה לא יחלקו ואס השס הזכרת עליהם
 מעיקרא הא ירצו אס נחלקים ששה אמאי עדיף ברכו אמרה וא ג ה עשרים.

 קאמר ברכו אף מינה שמע לאו אלא אמרו לא תו והשתא ברכו לומר יכולק
 מן להיות לאדם לו שטוב היא סברא קאמר ברכו אף דמתניתין וכיון מתניתין

:קאמר ברכו אף דמתניתין הכי. נמי תניא :לשמואל וסייעתא המברכים
והנקדנין .



ד ראשון ליום ויצא
 >׳( )ש״נ והכתיב דיטי לרב אבץ ליה אמר בור. זה הרי

 בשאלה שיאני בשאלה לעולם. עבדך בית .יברך ומבךכתך
 בדברי ההיא ואמלאהו. פיך הרחב' פ״א( )תהלים הכתיב נטי

 תלמיד י זה הרי היינו בטובו אומר רבי תניא כתיב. תורה
 ולית איפכא מתני נהרבלאי בור. זה הרי העם. חכם.

 משלו שאכלנו נברך יוחנן רבי אמר כנהרבלאי. חלבתא
 אמר בור. זה הרי משלו שאכלנו למי הכם תלמיד זה הרי
 שעשה למי אמרען והא אשי לרב דרבא בריה אחא רב ליה

 מוכהא התם ליה אמר האלו הנפים ביל את ולנו לאבותינו
 יוחנן רבי אמר הוא. בריך ל!ךשא ניסי עביר מאין מלתא
 המזון על חכם תלמיד זה הרי משלו שאכלנו ברוך

 לא ןהוישע דרב בכיה הונא רב אמר בור. זה הרי שאכלנו
 בעשרה'דאיכא אבל שבדם. שם דליבא בשלשת אמרן'אלא

 עונין בך מברך שהיא בענין ?דתנן מלתא מוכחא שמים שם
הכרובים יושב הצבאות אלהי ישראל אלהי ה' ברוך אחריו

:שאכלנו המזון על
רש״י

 זה הרי ומטובו :הכלל מן עצמו שהוציא על אותו תופסין דווקנין והנקדניו.
 בשאלה : חיים כדי מועע דבר דמשמע מקום של בחגמוליו שממעע בור.

 : גדולה שאלה לשאול ראש מרים שאינו פתח על כעני שואל שהשואל שאני.
 :הכלל מן עצמו דהוציא בור, זה הרי היים האותך: כל לשאול פיך. הרחב
 משלו, שאכלנו נכרך : עולם באי כל את שכולל עדיף חיים איפבא^ מתני
 זה הן מרובין משמע משלו שאכלנו למי משלו אוכלים שהכל יחידי שהוא משמע

 מוכחא התם :הבית בעל את מברך דבריו ולפי זה את זן וזה זה את זן
 ולא שאכלנו המזון על כדתנף : מרובין למימר ליכא נסים דבמעשה מילתא.

:משלו ׳ קתני

ע״ב ק״ג דף ויצא זוחל

 האי תככים אתה פשעינו מני גברו עיוניות דברי ואמר פתח ח;יא רבי
 בעא דוד אלא סיפיה רישיה ולאו רישיה סיפיה הלאו כןש;א קךא

אמר מני. גברו עיוניות דברי ס״ה( )תהלים כלא. על בעא ולבתר ^רמיה על

דוד



ראשון לים וייצא
 דאתגברר בעלמא איכון הקבין כמה אבל דחבנא בגרמי :דענא אנא דוד

 *אתה פשעינו * ולהון לי וכן הואיל ימני. /יתיר עלייהו ח־וכייהו

 ההוא עד סלקין אינון בעלמא סגיאין דחייבץ בשעתא חד תא .תכפרם
 פתיחו ומפרין דינאןתיב אמר דאת במה דהייבייא'אתפתחו דמפרי אתר

 בגיני איהו .רדוד מרישיה לעילא )נ"* קיימא( ערה ספר/דינא וההוא ׳׳ י
 כגיוונא :עקב תכפרם• אתה פשענו דא ועל *מני נכרו עונות דברי כך ־־ “

 אלא לאי הוא בדיך בקדשא דלא'הימין תימא אי הימין לא כך בגין דא
 יתוב דלא ליה ןמנע הובא וההוא' יחוב דילמא בגרמיה ביה הימין דרא -

 לאלוהים• לי ;יי והיה בגרמיה. הימין לא בך ובגין מניה נטירו ויסתלק בשלם
 קמיה פלח דאנא בגין לדינא /קבלי אשוי בשלם איתוב כד רחמי אפילו — * י׳

 לאאצטריכנאלדינאכדאיתיב השתא אמר:עקב אחא רבי אמר תדיר.
 הכי לאו יומי רבי אמר *ביה.' ואתיקשר בדינא אתבלילנא אבא לבית

 ליעד לנט/א אצטריכנא דינא אלוהים'^מדי :היה אם השתא אמר אלא
 _רחמי בשלם'אהבלילנא דאיתוב ביון אכל אבא• בשלמ/בית דאיתוב

בחד־ כלאי לאבללא מהימנא בקשורא ואתקשר בדינא

י; פטיקה הרכה
פיא תורה תלמוד ה׳ ה־״ם

 :עא בך :אחר תורה אדם :למד ?עולם <׳
 אין תחלה אשח גשא שאם אשת

 מהגבר .יצרו דרה ואט ללמוד. פנדה דעתו
 ואחר .ישא פגר לבו שאין ^נ^ציא עד עליו

 'ח;יב אביו מאימתי ־ :תורה .ילמד כך
 מלמדו לדבר משיתחיל תורה ללמדו
 ואחר ישראל ושמע משהי לגו צוה תורה

 ש:דרה עד פסילים מעט מעט מלמדו כך
 ומוליכו בוריו לפי הבלי שבע בן #שיאו בן

 מ;הג דרה ג *: התינוקות בלמדי אצל
 נותן שכר התינוקות מלמד לקח המתנה

 שקרא עד כשכר ?למדו ןח;יב לו#;רו*
 'ללמד #נהגו מקום בלח.' #בלחב תורה
 בשכר. ללמד מתר בשכר #ב;תכ תורה
 כשכר ?למדה אטור §ה שבעל תורה ;אבל

 חקים למךתייאתכם לאה י׳( )יביי־ ^גאטר
 אני מה וגו׳" ה' צוני אשר:ב ולשפטים

 מל:י. בחןם ימד^ם אתם למךתי'אף ןיהגם
ןמו ;חנם למדו לדורות כשתלמדו יובן

שלמדתם

פוטר להק !ף
מרז'׳? ע״כ ג' דף הקדש תפארת מספר

 עליו שולטים גיהנם מיני ^2 הבועט בל
 מלבך בעט ותשר י"-( )קהלי" שנאמר

 עד,נם. אלא ירעה אץ לןז?^1ן רעה .ור^בר
 חשובה אינה שכינה אפילו הבועט בל

 בל אפו בגובה 'רשע י׳ תהלים בגגדו
 תלמודי משבח הבועט בל .,ונו :דרוש
 'כעם כי ח )?תלת שנאמר טפשות ומוסיף

 וכסיל י״ס )־־^י *וכתיב ;נודו בטילים בלב
 עונותיו מדוע הכועס כל א^ת :ברוש
אף אייש כ״ם( מזכיותיו מרבים

 הבועט בל פשע. רב חיטה וכעל מדון יגרה
 נביא אם ממת^קת חכמתו הוא הכם אם

 ממשה לן מניא י ם?ת£ןת נבואתו הוא
 פקודי על משח !:.קצוף ל""( גד־" שנ^מר

 א;שי אל הכהן א?עזר :גו׳רי^מר החיל
 מכלל משה את ה' ציוה יוכו׳ הצבא

 דכהיב מאלישע .נבראה .;בלם. שממשה
 נושא א.גי ;חרדה מלך יףוישפט בגי )־"־^(לולי

י.ד בקי בתריי' וגי׳ מגגן לי .קחו ועתה וגוי



ה ראשון ליום ויצא
 בחנם שילמדו מי מץא לא ממני, $לטדהם

 קנה. אמת 0־* )־י״לי שנאמר ?ש?ר ♦ןטוד
 לומת״ם( תלמוד ב^כד לאורים ילמד יכול
ללמד לו שאשור למדק הא תמכור ואל

 ?שיד: רבו £ל?רו §י ל5 אף
 תורה בסלמוד חייב מישראל איש כל י
 ין3 בגופו שלם ?.ין ד;?ש ?.ין על ין3

 שתשש בדול .?ין^דהזקן ?חור ?■ן ןסורין
 הצדקה מן המתפרנס עני דרה א?ילו כחו

 ובנים אשה בעל ,ואפילו הפקחים על ומחזר
 ביום תורה לתלמוד זמן לו לקבוע* רדיב

יומם בו והגית *׳( שנאמר ובלילה
ולילה:

 ב! דאשמעי מאן נש לבר ליה אתחשב זרה
 *שריא ממש .זרה דעבורה בגין טע^א ?אי

זר אל .זרה עבודה באתריה ושריא מאתריה
לא אפור דא בגו.ו?א *האלילים

 ?זן .גדולה לו פופקין אפילו הכועס כל .,ה
 ^אליאב מגא אותו מורידין הש$ןם
 למה וץ^מי יאב“א אף ו;הר י״ס )""א ש.נאמ'

 הלנה הצאן* מעט נטשת ?י ועל ;רךת זה
 אל (,""3באליאבסי ^ה( וכתיב במדבר

 בי קומתו גבה ואל מר^הו אל תבט
 האיתא. עד רחים בהוה מכלל מאפתיהו

 ?ל גיהגם. של אש הדליק כאלו הכועם כל
 לשון וזה זרה. ,עבורה עו?.ד כאלו הכועס
 ועקר טך*יף איהו באפו נ?שו טורף הזוהר
 זר אל בגרה ואשרי י רוגדה בגין נפשוה

 א*מר האןם מן הךלו*ל?.ם ׳(3 )*"עי׳ דא ועל
 עבורה הוא נףשב במה כי באפו נשמה

 *עמש. זרה בעבודה דאתחבר כמאן _־דיה
 עלאה .קדושה דעקר אלא עוד ולא ב_;ו.יה*

 אל תפנו אל ׳״־<( )"קי" ביה כתיב אל^זר מה
ן לשונו כאן עד בא$יה תבו^י

תורה שני יום
בו להשאיר כ״ן דשם יו״ד דמילוי ד כנגד שרם אלו פשוקים ארבעה בקריאת ♦כזין

: שעברה משבת הרוח תיספה

 במקום יהוה יע אכן ויאמר מענתו יעקב ףיקץ טז
 משנתה יעקב ואתער; :ל^תי לא ואנכי מה

 :ידע הויתי לא ואנא הדין באתרא שיא דיי )אית/יקרא בקושטא ואמר

בי זה אין הזה המקום מדרנורא ויאמר רירא יז
אם

רש״י
 בית אם בי )יז( ז כזה קדוש במקום ישנתי לא ידעתי שאס ידעתי• לא ואגבי )טד

 ואמצע שבע בבאר עומד הזה הסולם זמרא בן יוסי רבי בשס אלעזר א״ר אלהים.
 וירושלים יהודה של בדרומה עומד שבע שבאר המקדש בית כנגד מגיע שיפועו
 בגבול בנימין גחלת של בצפון היה אל ובית ובנימין יהודה שבין בגבול בצפונה

 מגיע אל בבית וראשו שבע בבאר שרגליו סולם נמצא יוסף בני ובין בנימין שבין
 בא זה צדיק הקב״ה שאמר רבותינו שאמרו וכלפי ירושלים. נגד שיפרעו אמצע
 לוז וזו אל בית לירושלים קראו יעקב אמרו ועוד לינה. בלא ויפטר מלוגי לבית
 לכאן ובא המוריה הר שנעקר אני אומר כן לימר למדו ומהיכן ירושלים ולא הוא
 בית עד לקראתו המקדש ביה שבא חולין בשחיטת האמורה הארץ קפיצת היא וזו

אל
בה



שני לידס ויצא
 5היוד* ושבת• שבת בל על חץב הרבה. בשבתות הרבה. מלאב־ות ועשה
 אב כל על חי^ב הרבה• הרבה.'בשבתות מלאכות ועשה שבת שהיא

 הייב אינו אחת• מלאכה מעין הקבה מלאכות העושה ומלאכה. מלאכה
 הזוהע.והחורש• אחת■ חסר ארבעים מראכות אכות ב אחת: חמאת אלא

 והאיפה. והרש. והטריד הטוחן. הבורר. והזורה• ש.;הך והמעמר• והקוצר•

 והעושה רהטיסך והטווה. והצוכעו והמנפצו• הטלבניו• הצמר. את הגוזז
 והמתירי הקושר• חוטין. שני והפוצע חיטין. שני והאורג נירין. בתי שתי

צב? הצד תפירות, שתי לתפור מנת על הקורע תפירות. שתי והתופר

השיחפו

ברטגורא

 הרבה לשבתוח אחת שמירה ומשמע תשמורו שבתותי חת דכתיב היא חדא שעת דכיל'
 בשבתות הרבה מלאכות ועשה :מלאכות בו ונאסרו בתורה שבת שיש שבת. עיקר היודע

 אחת השא' ישבת. שבת בל על חייב היום: ששבת יודע שאינו שבת שעת ע״י הרבה.
 חסאת שחייב כלו' ושבת שבת לכל שמירה דמשמע השבת את ישראל בני ושמרו נאחר וע״ז

 הזמן שבנתייס ימים אמרי' הוא אחד והעלם בנתייס לו נודע שלא ע״פ ואף ושבת שבת כל על
 בו שעש' במלאכית נזכי־ שלא אלא היה שבת היום שאותו בנתיים שמע שלא שא״א ידיעה
 שלא הרבה. מלאכות ועשה שבת שהוא היודע הוא: אחת שעה ושבת שבת כל הלכך
 טלאכה• אב כל על חייב :שבתית בכמה פעמים כמה ועשאן אסירות הללו שמלאכית ידע

 לז מדע לא דהא היא שעז חדא מהן אב כל שבתות בכמה וכפלן שחזר ואע״פ אחת חטאת
 לו אין שננתייס ימים דמשום לחלק ידיעה הויין שבנתייס ימים למימר ליכא והכא -שנתיים

 והוא שבת בהלכות חכמים לפני ומסק ישב א״כ אלא מותרת ואיזו אסורה מלאכה איזו לדעת
 פכיד אי אבל אחת השאת אחת כל על חליקית אבות שתי של תולדות שתי על שחייב הדין

 העושה סיפא כדקתני חדא אלא מחי־ב לא אחד אב של תילדית שתי אי דידיה ותולדה אב
 משוס אהד אב של הילדות שתי כנין אתת אלא חייב אינו אחת מלאכה מעין הרבה מלאכית

 שאינן עבירות בגיפי אלא אחת בהעלם חטאות חלוק ואין אחת בהעלם ועישה וחיזר כעושה דהוי
 ברישא החורש תנא דלא הא והחירש. הזורע ב שבת•* שגגת לענין שבתות בחלוק או דומים
 וחרשו חזר ואח״כ וזרעו והרשו קשה קרקע היה שאס לאשמועינן הארץ נל כדרך הזורע והדר

 קיצר: משים חייב באילנית והמלקט בזרעים הקוצר. הורש: משוס שניה אחרישה מחייב
 פסילת הבורר. לרוח: ברחת והזורה. אהד: מקום אל וצוברס תלושים זרעים אוסף המעטר.

 אוכל מתוך פסילת דלהפריש נינהו חרא כילהו דהני ואע״פ בנפת והמרקד. :בכברה או בידו
 א״נ נפשית. באפי חדא כל להו השיב להדדי דדמי אע״ג במשכן היו דשלשתן משים שלשתן נעשו
 יפת בפת אלא אפייה דאין במשכן הויא לא האיפה. :זה אחר זה אלא אחת בבת שאינן לפי
 מלאכת מעין שהוא מבשל ומיהו נקט דפת סדורא תנא אלא המשכן במלאכת שייכא לא

 כפוי והנותן בקדרה והמגיס שני. ותילעת וארגמן תכלת צבע של בסממנין במשכן הוה אופה
 הקיצר הזורע ,במתני דחשיב קמאי הנך וכל מבשל משים חייב האש על העומדת קדרה גבי על

 שייכי מלאכיתיה שאר וכל צמר. הגיזז המשכן: מלאכת צבע של בסממנין הוו כלתו וכי׳ הדש
 סירקו ה״ג בשבט חובטו הטנפצו. בנתר: מכבס• המלבנו. המשכן: מלאכת של תנלת בצמר

 ניר הבית בתיך היטין שני שנית! נירין. בתי :בלע״ז אורדי״ר המיסך במסיק:
 והמתיר והקישר אריגה: לצירך הערב מעל השתי או השתי מעל הערב חיטי מסיר הפוצע.

 זז מרשת חוטין ליטיל צריך שפעמים ומתירין קושיין התכלת עישין שממני חלזון ציידי שכן
 שאכלס ירימה שכן ביריעות היו נמי וקורע ותופר כאן וקושר בכאן ומתיר זו על להוסיף

 עשויה התפירה תהא שלא הנקב את ולמעלה למסה לקרוע צריך ועגיל קט! נקב בו ונקבה עש
תרתי ומחייב קיימי לא קשרן לא דאי שקשרן היא תפירות. שתי והתופר :קמטין קמטין

 משוס



ז שר ליום ויצא
 והמחתכו. והטוחקו. ר־ו.1ע את והטעבד הט־ולחו. והט^שיטו. חשלתטו.

 הבונה אותיות. שתי לכתוב י מנת על והמוחק* אותיות. שתי הכותב
 לרשות. מרשות המוציא בפטיש. הטבה* והמבעיר• *המכבה. ןהסותר.

 אמרו. אחר 4בל ועוד ג :אחת *חסר ארבעים מלאכות אבות אלו הרי
 חטאת. עליו חייב בשבת• והוציאו כמוהו• ומצניעין* להץניע הבשר בל

 ח;יב אינו בשבת והוציאו במוחו מצניעץ ואץ להצניע. בשר שאינו רכל
 עמיר גמל, פי במלא עצה פרה. פי במלא תבן המוציא ר* :הטצניעו אלא

 לחים בצלים• ועלי שום עלי גדי• פי י במלא עשבים טלה• פי במלא

 שוו שלא מפני ,זה. עם זה מצטרפין ואין גדי• פי במלא ,יבשים בגרוגרת•
 מפני יזה. עם זה וטצטרפין חץב. בגרוגרת אוכלים המוציא בשיעוריהן.

ומורסנן ועוקציהן./וסובן עילהן• חוץ בשיעוריהן• ששוו
* :*עטהן *שמתבשלות "עדשים. מקליפי חוץ אומר יהודה רבי

ברטגורא
 והמעבדז. המולחו בעורותיהן: נוהגיתבתהשי׳ עירו מלאכת יכל צבי. הצד :תופי־ ומשים קישר משוס
 מאבית ששרטיט במקומו שרטוט ועייל מנייהו חד אפיק אלא מעבד היינו מילת היינו מקשה בש״ס

 ומוחק. וכותב :וסנדלי׳ לרצועו׳ ומחתכו מקציעו מחתכו שפרו: הגרר הטיחקו. היא: מלאכות
 שטעה ופעמים בזה ואות בזה אית וכיתב זוגו בן איזה לידע בקרשים רושמי׳ שנן במשכן הוו

 אומן שכן מלאכה גמר הוא בפטיש. מכה הסממנין: דוד שתחת באש ומבעיר. מכבה ומוחק:
 דמנה דרישא ומנינא מלאכה בגמר אלא חייב בפטיש מכה ואין מלאכה בגמר בשדן מכה

 דאפי׳ לאשמועינן אתא חדא חדא להי חשיב דהדר אע״ג אחת חסר ארבעים מלאכות אבות
 מארבעים יותר שיתחייב אפשר אי אחת בהעלם אחת בשבת שבעולם מלאכות כל אינש עכיד

 ולא דיליה ותולדה אב דעביד ואשתבח אבית להגך תולדות מלאכית שאר דכלהו חטאיה
 כמוהו. ומצביעים אדם: לצירך העשוי דבר שהיא להצניע. הכשר כל ג חדא: אלא מחייב

 והצניעו א׳ אדם על חביב נעשה אם המצניעו. אלא חייב אין :להצניעו הראוי שיעיר בו שיש
 עצה. ד .היא מלאכה לאו דלגביה עליו חייב אינו אחר אדם אבל הוציאו אס הוצאתו על חייב
 בעצה מחויב לא פרה שי יכמלא פישרה ממלא גדיל שיעורי גמל. פ* כמלא : קטניות מיני של תבן
 לא לגדי חזי דלא עמיר הילכך גדי מפי נפיש טלה. פי :שבלין של קשץ עמיר. :לפרה חזי לא דהא

 כמלא אפי׳ מחייב ולטלה לגדי וחזי היאיל עשבים אבל טלה פי כמלא דאיכא עד גדי שי נמלא מחייב
 שי נמלא אבל בשבת אדם מאכל לכל שיעור דיה כגרוגרת. :לאדם הראוין לחין. :גדי שי

 שאינן טקליפיהן. חוץ :זה עם זה אדם אוכלי כל ומצטרפין. :לגדי חזי לא דלחיס לא גדי
 החטים קליטת וסובן. : בעלמא פץ דהיא הפרי זנב ועוקציהן. השיעור: משליתין ואין אוכל

 וגרוע עבה הוא דמורם! איפכא פירש ורמב״ם בנפה הנשאר ומורסנן. ג הכתישה מחמת הנישרזת
 החיצונות הקליפות לאפיקי עמהן. שמתבשלות שמצסרשין: עדשין. מקליפי חוץ הסובין:

 לרב־ קליפתן עס ומתבשלין לחים שהן בזמן השיל זקליסי גורן מהן נשעישה נישרות שהן
 שהן לפי בקליפתן נאכלין שאין לא יבשים אבל גרוגרות לשיעור האוכלין עם מצטרפין יהודה

יהודה: כרבי הלכה ואין בקערה כזביביז נראים

ע״ב ס״ט דף שבת גמרא

 אימתי יו־ע ואינו במךבר או בדרך מהלך היה הוגא רב אטד
רב בר חייא אחד. יום ומשמר ;מים ע^ת מונה שבת

 אומר



שני ליום ויצא

 סכר יך מפלגי כןא במאי ש^ה. ומונה אחד יום משמר אומר
 היה שת־בי הראשון. כא־ם סבר וכר עולם. של בברייתו

 לששה. אחד יום משמר שבת אימתי יודע ואינו בדרך מהלך
 אחד יום משטר לא אהד. יום ומשמר ששה כונה לאו מאי

 אחד יום משמר לששה אהד יום משמר הבי אי ששה. ומונה
 במדבר או בדרך מהלך דדה תמא ועוד ליה מבעי ששה ומונח
 תיובתא אהד יום ומשמר ששה מונה שבת אימת־ יודע ואינו
 עושה .ויום יום בכל רבאז אמר תיובתא. _רב בר הייא דרבי

 לעביר לימות. יומא וההוא יומא. מההוא בר פרנסתו בדי )לו(
 אלא הואי. שבת מאתמול ודילמא פרנסות. שתי מאתמול

 יומא וההוא יומא. ההוא אפילו פ־נסתו יו עושה ויום יום בל
 מביר היה אם בקדושאואבדלתא.אםרריבא ליה מנכר במאי
 פשיטא בלו היום בל מלאכה עושה בו ששא היום מקצת

 נפיק לא נטי שבתא במעלי נפיק לא דשבת ביון דתימא מהו
 למעבד ליה לישתרי נפיק בשבתא בחמשה נטי אי והאי

שיירתא דמשבח ומנין לן משמע קאז יומי תרי מלאכה
ונפיק: ומקרי

רש״י
 אחד יום משמר :השביעי ומשמר שנחתו לבו אל ששם מיום ששה. מינה

 מלאנה עשה דשמא משמר אינו לבו חל ששם יום וכל ששה ומונה
 מלאנה נמי עבי־ לא משמר שחינו דבהנך מפרש ולקמן משמר המחרת יוס חבל
 באדם : תחלה נמנו חול ימי עולם. של בברייתו :היום פרנס׳ נדי אלא

 לששה. א׳ יום :היה שבת למניינו ראשון ויוה שבת בערב שנברא הראשון.
 שבת אתמול ודילמא :בהמיה לימות. יומא וההוא :שעברו לששה משמע
 בעלמא לזנרון ואכדלת׳. במדוש׳ :נפש לפקוח שלא שבת מחלל ונמצא היה.
 היה אם :ממנו שבת תורת ישתנח ולא ימי׳ משאר חלוק יוס שס לו שיהא
 יוס שהיום זכר אלא היה בשבת יום איזה לאשזנר בו. שיצא יום מקצת מכיר

 ונן ח׳ יום נל מלאנה עושה ליציאתו ח׳ ידע נך ומתוך ליציאתו ד׳ יום או ג׳
 שנח לא בישוב שהרי יצא לא דבשבת ליה וקיס בו שיצא יום זהו ודאי לעולם

השבת נביד מפני לצאת דרך דאין נפיק. לא נמי שבתא במעלי :השבת את
: בשבת לספיקינהי דלינ׳ לישתרי ליציאתו וט׳ ח׳ ייס נל פרחו ועל



ח שני ליום ויצא
ע״א קנ״ג דף ויצא זוהר

 בגץ הוא בדיך דקדשא מהימנרתא דגטרי משפט שומרי אשרי חך תא
 דלא לנטרא נש לבר ליה ובעי משפט איהו * הוא בריף דקך^א

 הוא בריף דקדשא בגין משפט. נטיר דיהא אלא אחרא 'לארחא !סטי
 עת *בכל וכי עת. *בכל* צדקה עושק משפטי אורחוי דבל משפט איהו

 ועמד דאורייתא באורחוי מאןידישתדל אלא צדקה. למעבד בר'נש יכיל

 אפגי מסבנא עם צדקה דעביד מאן דבל לה. דאצטרינו אינו! עם צדקה
 צדקה ההיא בצדקה דישתדל מאן חך תא* ותתא. לעילא* צדקה ההיא

 רתיכא דאיהו דיעקב אתרא לההוא לעילא ומטא לעילא סליק דעביד
 צדקה ומההיא מבועין• דבל ממבועא אתר לההוא ברבאן ואמשיך עלאה

 וכלהו חילץ. ולבל ולבל*ךתיבין תתאי אינון בךבאןלבל וארבי אמשיך*
 הוא י ודא עת אקרר דבלהו בגין יאות כדקא נהורין ואתירספן אתברבאן

 בארעא ישראל דהוו בזמנא חזי* תא עת. בבל צדקה עושה דבתיב

 מארעא ישראל נפקו ובד לתתא. מלעילא ברבאן משבי הוו אינון .קדישא
 יעקב חך מעלמאיתא אתמנעו וביכאן* אחרא עאלותחות/רשו ,קדישא

 לא *ר_עד' אחראי ברשו* עאל מארעא כיוןידנפק ךשו*_קךישא תחיות הרה
 בל וחמא בחלמא הוא בדיך קדשא עליה אתגלי אחרא דשו תחיות* עאל
 .דיתיב וביון ביקא על דיתיב עד קךישיץ מלאבין עמיה ואזלו דחמא מה

 אתתי"׳ ליה אזדטנת דמתטן משה הרה ובן לגביה מ;יא סליקו בירא על
בהדיה: דיליהלאתחברא קשרא כדחמא אלא סלקא לא בירא דמלא תא

הר״מ

טיפי לחק יוסף ;ה
ע״ב כ׳ דף הרוקח פר1מ ש״א תורה

 שחוק ומעט נמוך וקול מועטים ויךבך יהיו מותו יום ער הורה ללמוד ח;יב אימתי עד *
 האמת *השם.אפילו*על שביעות ומעט * כל מלב;ך ;סורו ופן י׳[ )יביים שנאמר

בסוד .ישב ולא כזבי לשונו על ולא_יעבור  הוא בלימוד !עסוק שלא זמן ו^ל חייך ^י
 של*ש למודו אתןמן לשלש וחץב נ :שו^ח

 פה. שבעל בתורה ושליש שבכתב.* בתורה
 מראשיתו דבר אחרית ונשכיל )בין ושליש
 רבין לדבר דבר וידידה מדבר ר^ר -ויוציא

 שידע עד בהן נדרשת שהתורה במרות
 יוציא והיאך המרות י ע;קר הוא היאך

 שלמד מדברים בהן .וביוצא .והמתר ־האסיר
 ;גמרא הנקרא הוא זה ועמן השמועה. ;ביפי

 וה;ה*עוםק *אומנות בעל דרה ^יצד. ■*

. במלאכתי

 בסוד ;שב^י לא גירמ;ה כאמור משחקים
 כי ;שבתי* ברר ידך מפני ואעלז משהקים

 וב/ייאים בתורה וכשקורא מלאתני.* }עם
 והעונש הגמול ורואה ובתלמוד ובכתובים

 עצמו *תשפיל ענע מעשיו עצמו כי ויודע
 כמו תשוב הדבר מעונש תירא לבבו* ן.ץרך

 לו י והשיב בגדיו את קרע7 אשר יאש;הו
 סכנע1 לבבך רך תגן הוא ברוך .הקדוש

במעשיו מושל ענוה היא מפני.הכניעה

יברוהו



שניי ליום ויצא
 תשע ובתוךה ביום שעות ג* במלאכתו

 בתוךה מהן בשלש קורא התשע או^ן
 ובשלש פה. שבעל בהורה ו?שלש שבכתב.

 מד^ר. .דבר להבין בדעתו מתבונן ^ךוךים
 הן שבבסב תורה בכלל _קבלה ךברי

והענתים פה. שבעל הורה בכלל ופירושן

 בירר .והיכולת אותו כש?ו?זין וברוחו
 ואם וסובל שוסק ושפלות ומענוה להנקם
 בממונו'או או בו ופגעים מקרה ;קרהו
 פיו ;סגור הדין !צדיק ?קרוביו איו בבניו

 אהרן .מדום כמו מלהלהר ולבו מלדבר
השבחוני אל ייאמר אדם בני ;שבחוהו ואם

:.אדע .אני ?שעי בי במה הן. הגמרא בכלל ?רדס מקראים
 לא צריך .יהא ולא בחכ$ח כש_יגדיל אבל אדם של תלמודו בהחלת אמורים דיירים
 הורה מזומנים ?עתים .יקרא פה שבעל בתורה תמיד לעסוק ולא תב שב; תירה ללמוד

 לגמרא ימיי ~י ריפגה ההורה דעי מדברי דגר ;שבח שיא כדי השמועה ודבקי #?כתב
 אינה אבל שכר לה .יש תורה שלמדה אשה י :דעתו רשוב בלבו שיש רוחב לפי ?לבד
 שכרו אין לעשותו עליו מצוה שאינו העושה^דבר וכל נצטוית שלא מפני האיש כ#כר
 ;למה שלא חכמים צוו שכר לה שיש פי על .ואף ממנו ?חות אלא שעשה המצות כשכר

 מוציאות הן אלא להתלמד מכונת ;דיעתן אין הנשיים שרוב מפני תורה בתו את אדם
 כאלו תהה בהו את כל*המלמד הכמים אמרו .דעתן. .עניות לפי הבאי לדברי תורה ך?ךי
 לכתחלח אותה ;למד לא שבכתבי תורה אבל פה שבעל אמורים במה'.דברים תפלות. למדה

הפלות:' כמלמדה אינו ימיה ואם

תורה שלישי יום
להשאיר ב״ן דשם ראשונה הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פשדקים חששה כקריאת יכדן

:שעברה משבת נפש תישפת בו

 עמדי" אלוהים אסקהיה לאמי נדר .יעקב ו;ךר כ
 ונתן־לי הולך אנכי אשר הזה בדיך ושדרני י

 .יהא אם למימר םזקי !עקב וקיים :ללבש ובגד לאבל לחם

 לחטא לי חתן אזיל אנא די הדין כארחא וןטרנני כסעך ,חי מימרא

 אל״בית ?שלום ושבתי נא :למלבש וכסו למיכל לחם( )ג״י
ויהי אבא לבית כשלם ראתוב * לאלוהים לי יהוה והיה אבי

לי רש״י
 להיות שהבטיחני הללו הבטחות לי ישמור אס עמדי. אלהים יהיה אם 0)

 ושמרתיך לי שאמר כמו ושמרני. :עמך אנכי והנה לי שאמר כמו עמדי
 הוא לחם והמבקש אעזבך לא כי שאמר כמו לאכול. לחם לי ונתן הלך: אשר בכל
 :ל׳ז( )תהליס לחס מבקש וזרעו נעזב צדיק ראיתי ולא שנאמר נעזב קרוי

 החטא מן שלס בשלום. :האדמה אל והשיבותיך לי שאמר כמו ושבתי. )כא(
 וער מתחילה עלי שמו שיחול לאלהים. לי ה׳ והיה :לבן מדרכי אלמד שלא



ט שלישי לץ□ ויצא

 מצלה אעזר־שטתי הזאת והאבן בב ־ לאלהא לי י" <$*0
 אעשךנו עשר תתן־לי אשר וכלי אלהיט בית יהיה

 ןי כןדם מן. עלה פלח אהי די תהי *קטא שיתי ך הדא ואבנא • לך

 רשא א בט שני :כןדמןז אפרענה. עשיא מן חד לי התן די ובל
 ונ־י ר^לוהי !עקב ו^טל ?ני;קךם: ארצה וילך רגליו יעקב

 בשזיה באר והגה ררא :ב מדינחא בני לארק ואזד ריגלוהי(
 מך כי ?ליה רכצים עדרי־צ^ן שלשה ודעה־־״שם

 על״־פי ודלה והאבן האחדים ההוא':שקו הבאר

 רבעין דע; עדד־ן הלתא תטן ותא בחקלא בירא והא .וחזא * הבאר

דבירא- פומא על רבתא ואבנא עדר!א משקן ההיא בירא מן ארי ע^ה

י״רש
 לאברהם הבטיח זו והבטחה לך דברתי אשר כמ״ש בזרעי פסול ימצא שלא סוף

 בו ימצא שלא מיוחם )זרעך י״ז( )לעיל אחריך ולזרעך לאלהיס לך להיות שנאמר
 לי תעשה אס והאבן של זו וי״ו מפורש כך הזאת. והאבן )כב( פסול(: שוס
 כתרגומו וגו׳ מצבה שמתי אשר הזאת והאבן זאת: אעשה אני ואף אלה את

 עלה קוס לו כשאמר חרס מפדן בשובו עשה וכן ה׳ קדם עלה פלח אהי
 עליה ויסך וגו׳ מצבה יעקב ויצב שס נאמר מה ל״ה( )לקמן אל בית

 נשא בשמירה שהובטח טובה בשורה משנתבשר רגליו. יעקב וישא )א( נסך:
 משקיס העדרים. ישקו )ב( :בב״ר מפורש כך ללכת. קל ונעשה רגליו את לבו

:קצרה בלשון דבר והמקרא העדרים את הרועים

י״ב י״א סימן הושע נביאים

 אלמי " הוא להון אימר נמא :זכרו התוה הצבאות אלהי דחוה א

 .ידי על דאמיר וכמא רעקב יצחק אברהם על דאתגיי צבאות

 ימשפט רפד תשוב באלוהיך ואתה ב תקודר: לכל הבתיה משה
 חסדא תתקף דאלהך בבולהנא ואת :תמיד אללאלתיך וקמת שמר

 מאזני בידו כנען ג ^ןנאדאלהךתקרא:
 למינם דעכיל מוזנון דבידיהון בתגךין תלהן לא :אהב לעשק מרמה

רחימין רש״י
און מצאתי ׳ד( :סוחר כנען. )ג( :עתה כן מאז הייתי כאשר זכרו. ה׳ )א(

 כח



שלישי ליום ויצא

 כל־יגיעי לי אוץ מצאתי עיטרתי אך אפרים .ויאמר י רחימץ:
 עתרנא ברם אפרים דכית ואברו :אשר־חטא ן1ע ימצאדלי לא

 ביום קם־רן יתקי;ם לא עותרכון בל להון איטר נבץא לנא אונם אשיחנא

 עדי מצרים מארץ אלהיף יהוה ואנכי ה חומן: תושלמת
 מארעא דאפקתך אלהך * _ואנא :מועד כימי באהלים אושיבןז

:קדם ביומי במשבנץ אותבינך עוד דמצרים

רש״י
 בו יהא לא ממוכי כל בלבך אמדת אם לך טוב יגיעי• בל :ומרמה עושק ע״י פת

 מתוכך להעמיד באהלים. אושיבך עוד )ה( :חמאתי אשר עוני על לכפר סיפוק
אהלים: יושב יעקב שהיה מועד. בימי באהלים: בתורה עוסקים תלמידים

ר סיט! □שלי כתובים

 ם;ים דלמא תשרפנה: לא ובגדיו בח;קו אש 1 איש היחתה א

 שיבאםץהלךא פןיד:1לא ולבושיה בעוביה גויא נשא בר
 עילוי גברא מהלך דלמא אי :תכוינה לא "ורגליו על־הגהלים

 ינקה לא רעהו אל״אשת הבא כן ג גומרי\רגלוילאמתכויץ;
 לא עמה למיגור חבריה אתת על דעאיל מאן היכנא :בה כל־־הנגע

 נפשו למלא .יגנוב כי לגנב לא־יבוזו ד :בה דקריב מאן בל נזכה
 :דבפין מטול נפשיה דתשבע דנניב לגנבא למתדמרו לא :ירעב כי

ומןדמשתכח :.יתן ביתו את־כל־הון שבעתים ישלם תמצא ה

:יתיב דכיתיה מזלא וכוליה בשבעה חד פריע

רש״י
 :כמשמעו רעהו. אשת אל )נ( :תשרפנה תכוינה. )ב! :הישאב היחתה. )א(

 ונמצא. )ה( : עושה הוא נפשו לרעבון כי ונו׳. לגנב יבוזו לא )ח
בתשלומין: תקנה לו יש כשנמצא

ז׳ פרק יבמות משינה

 מלוג עבדי לו הכניסה הדיוט. לכהן וחלוצה גרושה גדול. לכהן אלמנה
 בךז.ל צאן עבדי בתרומה. יאכלו לא מלוג עבדי ברזל. צאן ועבדי

יאכלו
ברטנורא

 כותבת ואינה לעצמה משיירת שאשה מה מלוג. עבדי גדול. לכהן אלמגה א ז פרק
 מפני התרנגולים כמליגת נכסים אותם מולג שהבעל מלוג נכסי נקראים בכתובתה

 שהוא



י* שלישי• דיום ויצא
 לה הותירו הותירו התי\אם מתו מתו אש מלוג. עברי הן .ואלו י^כלו.

 הן ואלו בתרומה. ייאכלו לא אלו הרי חייביבמזונותן שהוא פי על אף
 הואיל לו.' הותירו הותירו ואש לו. מתו" מתו אש ברזל. צאן עברי
 בת ב בתרומה. יאכלו ':אלו הרי באחריותן. חייב והוא

 צאן עברי בין מלוג עברי בין עבדים■ לו והכניסה שנשאת"לכהן. ישראל
 לו והכניסה לישראל. שנשאת4 בהן ובת בתרומה. יאכלו אלו הרי ברזל

 בתרומה: יאכלו "לא" אלו הרי ברזל. צאן עברי בין מלוג בין"עברי

 יאכלו'עבךיה לא מעברת והניחה ומת* לכהן שנשאת ישראל בת ג
 רבי "רברי מאכיל. ואינו בוסל שהעבר עבר• של הלקו מפני" כתרומה

 בהן בת אף לכהן• .ישראל בת יעל לנו" שהערת מאחר לו אמרו יוסי.
של חלקו מפני בתרומה עבדיה יאכלו "לא מעברת• והניחה לכהן."ומת

 אחד ויום שנים תשע והחךש"ובן העבר."והיבם./והארוםין. ד :
שאינו. ספק אחד• ויום שנים תשע בן שהוא ספק ן• "מאכיל" ול^ פוסלין

ספק ברטנורא
 ברזל צאן ונכסי לה הותירו הותירו ואס לה פחתו פחתו ואס נכסים מאותן פירות אוכל שהוא

 כך פלוני עליו קבל הכל סך בכתובה וכתבו לה הוא שהוסיף ומה לו שהכניסה הנכסים הם
 לשלם הבעל חייב כולן מתו שאס כברזל קייס שהקרן ברזל צאן נקראים ולכך בכתובתה וכך

 אפילו השומא כפי באחריותן חייב הרועה והיה וכך כך בשומת הצאן לשום רגילים שהיו זלפי
 מלוג עברי ברזל: צאן נכסי אחריותן עליו מקבל שהבעל הנכסים נקראו ולכך הצאן כל מתו אס
 מליג עבדי אפילו לכהן. שנשאת ישראל בת ב ז חללה והיא שלה שהן לפי יאכלו. לא

 העבדים אלו קנתה כהן של קנינו שהיא האשה כלומר קגין שקנה כהן קנין דהוי משים יאכלו
 קנין יקנה כי וכהן הכי למדרש אלא כספו קנין ת״ל שאין כספו קנין נפש יקנה כי וכהן ונתיב
 בניס לה שיש אע״פ מעוברת. והגיחה ג : ט יאכל היא נפש קנה כהן של שעבדו נפש כשפי
 ויש יורשים של שהן לפי בתרומה ברזל צאן עבדיה. יאכלו לא :בתרומה אוכלת והיא ממנו

 הוא זר זרה במעי עובר דקסבר משוס אי בתרומה להאכילם כח לעובר ואין בהן חלק לעובר
 ביה קרי יאכלו הס ביתו ויליד דכתיב מאכיל אינו ילוד שאינו מאכיל ילוד דקסבר משוס אי

 אחר בן לה ואין מעוברת והניחה היא לישראל כהן בת אם פוסל. שהעובר :יאכילו הס
 אין מעיברת והניחה לכהן ישראל בת היתה שאם מאכיל. ואינו :אביה לבית מלשוב פיסלת
 ילוד שאינו דאמרת כיון כו/ לכהן כהן בת אף :לעבדיו הדין והוא להאכילה כח לעיבר

 עבדיו שהרי עובר של חלקו מפני בתרומת אוכלים העבדים אין לכהן כהן בת אף■ מאכיל אינו
 נ יוסי כר׳ הלכה ואין להאכיל כח בו אין והוא בשבילו אלא התרומה אוכלים ואינן הן
 למעוברת פרט בנעוריה דכתיב פיסל היא לישראל כהן בת אי עובר האי ובו׳. והיבם העובר ד
 הוא לישראל כהן בת א• והיבם. מאכיל: אינו ילוד דשאינו מאכיל לא היא לכהן ישראל בת אי

 ביבמה. אגידה שהיא לשוב יכולה שאינה יבם לשומרת פרט כתיב אביה בית אל ושבה לה פוסל
 והארוסין. הוא: אחיו קנין וזו רחמנא אמר כספו קנין לה מאכיל לא לכהן ישראל בת ואי
 כתן ובת כדכתיב לה אפסילה הייה ומשעת בהייה לה דקני לה פסיל היא לישראל כהן בת אי
 בבית תרומה של יין כיס לה ימזגו שמא גזירה לה מאכיל לא לכהן ישראל בת אי זר לאיש תהיה כי

 בתקנ׳ קנאה דהא לה פסיל היא לישיאל כהן בת אי והחרש. : ולאחותיה לאחיה ותשקה אביה
 לא מדאורייתא והרש רחמנא אמר כספי דקנין לה מאכיל לא היא לכהן ישראל בת ואי דרבנן

 אחד ויום שניס תשע בן שהיא לכהונה הפסילים מן אהד .,בו אחד ויום שנים תשע ובן :קני
 ויום שניס תשעה שבן בתרומה מלאכול פסלה ישראל בת על או הלויה על או הכהנת על ובא
 איני אחד ויום שנים תשע בן לכהן נשאת ישראל בת ואי בבעילתי ונתחללה ביאת ביאתי אהד



שלישי ליום ויצא
 בת ועל עליו הבית נפל הביא• שלא וספק שערות שתי הביא ספק

 ן מתעבת ולא ח־ולצת צרתה 'ראשון. מת מהן איזה לוע ואין אחיו.
 רארין אינם ואם ולא"מאכילים פ־וסלים לא והשוטה• והמפתה הא־וגס ח

 תאכל בהן בת עלי שבא ישראל ביצר. פ־וסלין. 'אלו הרי בישראל. לב*
 בהן תאבל• במעיה העבר יבתרומה..נחתך תאבל •לא עברה בתרומה.'

 ;לדהתאכל. האבל. לא עברה בתרומה• תאכיל לא ישראל בת על שבא
 פ־רסל ואינו ביאה. משום פוסל העבד אב. משל גדול בן של בח־ו נמצא
 בן. 'הימנו חלדה לישראל בהן בת לכהן. .ישראל בת ביצר זרע. משום
 אם היתד׳ יעבד. .זה הרי בן. הימנו חלדה השפחה.' על ונכבש הבן והלך
 תאכל לישראל.'" בהן בת בתרומה. "תאבל לא לכהן. .ישראל בת אביו

 לישראל. בהן ובת לכהן. בת";שראל כיצד ומאכיל• פוסל ממזר בתרומה.

 בן. הימינו חלדה לנכרי או לעבד ונשאת הבת והלכה בת הימנו חלדה
 בהןילישך^ בת בתרומה תאבל לכהן ישראל בת אמו אם היתה ממזר. זה דחי
 לישראל בהן בת כיצד פוסל שהוא 'פעמים גדול בהן י בתרומת: תאבל לא

 זח'ראוי הרי בן. הימנו לכהן.חלדה ונשאת הבת והלכה הימנו'בת חלדה
 אם ופוסל אמו את המזבח.'מאכילי גבי על ומשמש עומד גדול לחיותבהן
:התרומה מן פוסלני גדול.'שהוא כהן כבני לא אומרת וזאת אמו.

ברטנורא
 :סל ושי ודאי כן׳ כבן דיני וכר׳. שנים ט׳ בן ספק ובן :נמיר קנין קנינו שאין בתרומה מאכילה

 שערות שתי הביא ספק האשה את שקידש קטן הביא, לא ספק שערות שתי הביא ספק
 בת ועל עליו הבית נפל :מתיבמת ולא חילצת אשתי ספק קדושי וקדושיה הביא לא ספק

 צרת משוס צרתה ופטורה אחיו לפני ליבוס שתיהן ונפלו ראשון מת הוא ס׳ אשתי שהיא אתיו.
 או מתו אס וכולן כדתנן מרוה צרח צרתה הואי לא נפילה ובשעת ראשונה מתה היא ספק העת
 לחומרא בספיקא דאיירג ואיידי טתיבטת. ולא חולצת צרתה : מיתרות צרותיהם וכו' מאנו
 שאין מאכיל ולא פיסל לא וקדושין חופה ידי על אפילי והשוטה. ה :בהדייהו להא תניא
 לא עיבר׳ ומת: ילדתי אס הדין והיא מיד תאכל. שבמעי׳ העובר נחתך קנין: קנינו

 לשם עליה בא שלא לס־ מאכיל אינו שהבועל אב. משל גדול :מאכיל אינו שהעובר האכל.
 פסלה הנהנת על בא אם ביאה. משום פיסל העבד מאכיל: ובנו היא קנינו ילאי קדושין
 נכבש. : כשר מישראל כהן לכת זרע לה יש אם זרע. משום פוסל ואינו :בתרומה מלאכול

 לישראל כהן בת אביו אם הית׳ : כמוה שפחה שהילד עבד. זה הרי :טליה ובא נדחק
בתר דלאו פיסל לאו האי פיסל ולד ובעלמא קייס דהולד אע״ג אביו מת אס בתרומה. תאכל

אמו אס היתה הוא לאו דאי אמו. אם את ופוסל ך הוא: ז-עי דלאו ליה שדינן אביה
 דכתיב לתרומה חוזרת אינה קייס שזה זמן וכל בתה מיתת לאח־ אביה דבית לתרומה חיזרת
הדורו': כל סיף עד הבן בת בת או הבן בן בן או הבת בת בת או עליה עיין לה אין וזרע

:התרומה מן פיסלני שהוא בישראל כמותי ירבו לא כלו' גדול• כהן כבני לא

ע״ב ס״ג דף יבמות גמרא

 וכתיב לבעלה טובת מתנה טובה אשת ם;רא בן בספר כתוב
 צלעת רעה איטה תנתן. אלוהים ;רא בחיק טובה אשת
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 יפה אשה מצרעתו. ויהרפא עלמנה תקנתיח מאי לבעלה

 פן חן מאשת עיניך העלם כפלים ימיו משפר במלה אשרי
 ושכר !ץ עמו למסוך בעלה אצל הט אל ?מצודתה תלכד

 הרוגיה כל ועצומים הושחתו רבים יפה אשה תאר ב כי
 מבעיר כניצוץ ערוה לדבר המרגילים רוכל פצעי היו רבים
 תצר אל מדמה מלאים בתיהם כן עוף מלא ככלוב גדלת
 ואיננו בא מחר שמא יום ילד מת תדע לא כי כ?חר צ־ת

 ביתך מתוך רבים מגע שלו שאינו עולם על מצטער נמצא
 סוד גלה שלומך דורשי .יהיו רבים ביתך תביא הכל ולא

 כל שןכלו עד בא דוד בן אין אפי רב אמר מאלף. לאחד
 יעטוף מלפני' רוח כי לח( דמיה שנאמר שבגוף הנשמות
 שאין יהודי כל אומר אליעזר רבי תניא עשיתי. אני ונשמות

 ט׳( )בראשית 'שנאמר דמים. שופך כאלו ורביה בפ״יה עוסק

 ואתם )שם( בתריה וכתיב ןשפך רמו באדם האדם דם שופך
 )שם( שנאמר הרמות ממעט כאלו אומר יעקב רב־ ורבו. פרו

 ורבו פת ואתם בתריה וכתיב אתהאדם אלהים.עשה בצלם כי
 שגאמר הדמות וממעט דמים שופך כאלו אומר עזאי בן וגו׳.

מקיים. ונאה דורש נאה יש עזאי לבן לו אמרו ורבו. פרו ואתם
גאה

רש״י
 חג מאשת כפלים: ימיו כאלו לו ודומה בחלקו שמח כלומר כפלים. ימיו מספר

 גיאוף בו ומצוי בהם להתקשט לנשים בשמים המוכר רוכל. : אחרים של
 קן ככלוב• :מבעירו יצרו כן גחלת. המבעיר אש כניצוץ. :ופצעו בעלה ובא

 עליה ודואג מיצר שהוא דאגה אותה יראה ולא בעולם ואיננו מת מחר. :עופות
 למלאכי' שכינה בין שחוצץ פרגוד נוף. :שלו שאינו עולם על אתמול שנצטער ונמצא

 במפיס להנהן העתידות בראשית ימי מששת שנבראו נתונות ונשמות רוחות ושם
 :עשיתי שאני ונשמות הגאולה יעטוח. מלפני רוח כי שג׳ :להבראות העתידות
 לא כי בגאולה משתעי ורישא ללבן. העטופים והיו כדכתיב עכבה לשון יעטוף.

 שעשה כמו הלכך כתיב דתרווייהו בתריה ורבו. פרו ואתם וגו׳: אריב לעולם
: הוא שתיהן

 נאה
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 מקץם. נאה ואין דורש נאה ואתה דורש נאה ואין מקיים נאה
 אפשר בתורה חש^ח שנפשי אעשה ומה עזאי בן להם אמר

 אליעזר רבי אידך תניא אתרים. ידי לע_ שץתקלם לעורם
 דמים שופך כאלו ורביה בפתה עוסק שאינו מי כל אומר

 ורבו. פרו ואתם ליה וסמיך האדם. דם שופך )שם( שנאמר
 שאי בן הדמות את ממעט כאלו אומר עזריה כן רבייאלשר

 י׳( )נטדנר .רבנן תנו וכולי. שאי לבו לו אמרו וכולי. אומר

 שאין מלמד ןשיראל אלפי רבבות ה׳ שובה יאמר ובנחה
 מישראל רבבות ושני אלפים משני פחות על שורה השכינה

 לא וזה אהד הסר רבבות ושני אלפים שני .ישראל שהיו הרי
 שתסתלק לשכינת גורם .זה נמצא לא ורביה בפריה עסק

 מיתה חייב אליעזר רבי משום אמר חנן אבא מןשראל.
 לא בנים להם היו הא להם היו לא ובנים ל( )שם שנאמר

 שנאמר מישראל שתסתלק לשכינה גורם אומרים אחרים מתו.
 שדעך בזמן אחריך. ולזרעך לאלהים לך להיות ת( )□־אשית
 על י שורה מי על אחריך _זךעך אין שורה שכינה אחריך

האבנים: ועל העצים

ע״א קנ״ו דף ויצא זוהר

 פתח שחק רבי בשדה'! דודאים )וימצא חטים קציר בימי ראובן ^וילך

 מלאה עשית בחכמה בלם ;י־ רברמעשיף מה ק״ח )תהלים ואמר,
 לממני יכיל מאן אלא אתר. בכמה אוקמוה קרא האי קממך הארץ

 דא מן דא משמין ומשיחין חילץ כמה דהא הוא. בדיך דקךשא עובדר
 סטרין לכל דקץ במרזפא_ךאפיק הדא בזמנא חושבנא'וכלהו לון ^לית1

 ירא משמין ומשתין זימן במה ,אפיק הוא בריף קדישא בך חדא. בזמנא
 וברוחא בדבורא הזי תא חרא. בזמנא .וכלהו הישבנא לון דלית מן*ךא

 פיו וברוח ינעשו' שמים " בדבר ריס )שסי דכתיב עלמא אתעכיד (כחדא ;
 לא ךא: בהא דא "רוחא. דא פיו וברוח דבורא. דא .;י בדבר צבאם' בל
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 למשריין וממתין לחילין חילץ כמה מנעהו ונפק ברא דא ואתכליל אזיל

 עלמין למכריי הוא כריך .קךשיא כעא כד הזי תא חדא. ןכלאיבזמנא

 אינון כל י ונהריין 'נפקין נהורא ההוא' דמן סתימאה נהורא חד ק אפ
 נה־ורין שאר ואתפשטויואתעכידו נפקין נה־ורא ומההוא דאתנלען. נ״לרין

 נה־ורא אומנא ועבד עראה נהורא האי אתפשט תו עלאה. עלמא ואיהו
 כעי דלא"נהיר נהורא דאיהו ובגין" התאה. עלמא ועמד נהיר דלא

 אתקשר דלתתא ובקשורא רתתא י לאתקשרא בעי לעילא ^.תקשרא

 דלעילא כקשורא נהיר דלא נהורא והאי דלעילא• בקשורא לאתנהרא
 מעשיך רכו מה דכתיב הוא הדא סניאין לזינין ומשימין חילץ כל אפיק

 בהאי זעירא מלה לך רלית לעילא נמי הכי די'כארעא מה ובל וגומת ץ
 ובגין לעילא. עליה דאתפקדא עלאה אחרא במלה ת^יא דלא ע״ימא

 דכיא לעילא עליה ךאתפקדא ההוא אתער לתתא האי אתער רבד
נ ברא דאי 'אתאחד

טיסר לחק יוסף פסיקה הלכה
ם״ג תורה תלמוד ה׳ הר״מ

 תולה כתר .ישראל גכתרו כתרים כשלשה
 כתר לביית נ וכתר .כהונה וכתר

 כ״ח( )במדבר שנאמר' אהרן' בה זכה כהונה
 עולם. כהונת ברית אחריו ולזרעו לו והיתה

 ם״ט( )ת״לים שנאמר בהדורי זכה מלכות כתר
 כתר נגדי. כשמש וכסאו .יהיה לעולם זרעו

 ,ישראל לכל ומובן ועומד מונח תורה'הרי
 'משה לנו ציה תורה ל״ס )דניים .שנאמר
 עא שירצה מי כל .יעקב קהלת מורשה
 הכתרים י שאותם תאמר שמא הטול

 "ץ )משלי אומר הוא הרי תורה מכתר גדולים
 בי צדק ,יחוקקו ורוזנים ימלוכו ים מל; בי

 גדול תורה שכתר למדת הא ישורו שרים
 תלמיד ממזר חכמים אמרו ב משניהם:

שנאמר הארץ עם גדול לכהן קודם חכם
 גדול מכהן מפנינים היא .;קרה ־׳(
 בכל מצוה לך אין ג :ולפנים לפני שנכנס
 תלמוד כנגך' שקולה כלן'שהיא המצות

 המצות כל כנגד תורה תלמוד אלא תורה
 לפיכך מעשה לידי נןביא שהתלמוד כלץ

" מקום: בבל למעשה קוךם התלמוד

 ג׳ כ' דף הרוקח מש&ר

 .הגבת בוראו השבח היום בל אסילמוראדם
 .החשוב'שמא ייכנע ובמצותיו בזה לבו
 פנימי לריאות תבאו כי ויאמר',לי ח^אתי

 ואם חיקי לספר לך מה מידכם זאית בקש
 צדקה כמו יורה'לו הכירו י כנגד נתחצב

 שליטנו'ולא לא שקר עליו ספר ואם ממני
 ומכבד י ונאה עשיר הוא ואם עליו שעום
 ;שיבחנו רוחו',ואז ולהשפיל להכניע צריך

 מאברהם אני המכסה י״ס )ביריית כמו הבורא'
 'משה וכן .ואפר עפר ואנכי שאמר לפי

 ליב( )""לים י אמר דוד וכן מה .ונחנו ־י״י( )ש־י"
 לעבד ראוי אין כי איש ולא תולעת ואנכי

 )מלאני כדכתיב אדונו כנגד רוחו להגביה
 טובה אין מוראי'כי איה אני אדונים אם'
 טיס )כיאשית ונאמר אדונו לפני הכניעה כמו

 ויכנעו תחת^ידיה והתעני גברתך אל שובי
 וכשאתה עליהם שמי נקרא אישר עמי

 רוחך'.וחשוב והשיפל לבך' הכנע מתפלל
 הכונו לבך בדמע בתפלהף וכהן עונותיך

 ואל מבית מוציא שאתה מה על מחשבותיך
בתפלתך תכזב פן דעתך וכהן תמהר

כשתהרהר
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 לבי והגיון פי אמרן לרצון יהיו י"־־( :לבסוף ותאמר אחרות מחשבות כשההךהר

:וגואלי צורי ה' לפניף

■ תורה רביעי יום
ר*רמ לקנית ב״ן דשש *ל דמילוי ו כנגר שתש אלו פשוקים ששת בקריאת יכוין

:הכאה משכת יתירה נפש

 מעד ארדהאבן וגללו כל־העךרים ונאפפרשטה ג
 ארד־ ןהשיבו את־הצאן והשקו פי"חבאר

 עדר;א כל לתטן ומתכלכין :למקמה הבאר על־פי האבן

 אבנא ומהיבקקת ענא _ית ומשקן דבירא פומא מעל אבגא !ת ומגנדרי!

 מאין אחי י.עקב להם ראמר ד לאתרה: דבירא טמא על
 אתץ מנן אחי ':ע± להון יאמר :אנחנו מחרן ויאמרו אתם

 בך את־לבן הןדעתם לאם ויאמר ־ מחיןיאנחנא־ נאמת

 נחור בר לבן י_ת דדדעתץ להון ואמר * ןדענו ויאמרו “ו1נח

 שלום .ויאמרו לו השלום לדם הא^ר ו :רענן־ ואמרו
 דףולםלהואמרו להון ואמר ן עם־הצאן באה בואו רחל והנה

 חיום עוד הן ויאמר ז :ענא עם אתיא בדתה רחל והא שלם
 :רעו ולכו הצ^ן העקו המקנה האפף לא־עת גדיול

:רעו ואזילו ענא אשקו בעיר למכנש ערן לא סני יומא לוד הא ואמר

ויאמרו
רש״י

 וגוללין וגללי. גדולה: האבן שהיתה לפי להאסף היו רגילים ונאספו. )ג(
 עתיד בלשון לדבר משתנה הווה לשק כל ומגנדרין. ותרגומו

 והשיבו. :להיות ועתיד היה כבר תמיד ההוה דבר שכל לפי עבר ובלשון
 ורחל אתיא. ותרגומו באל״ף העעם הצאן. עם 'באה )ו( :ומתיבין תרגומו

 לשון והשני עושה לשון הראשון אתת. ותרגומו בבי״ת למעלה העעס באה.
 שרוצים כסבור רובצים אותם שראה לפי גדול. היום עוד הן )ז( : -עשתה
 אם כלו׳ גדול היום עוד הן להן אמר עוד ירעו ולא הביתה המקנה לאסיף
עת לא אעפ״כ שלכם הבהמות ואס היוס. פעולת שלמתס לא אתם יוס שכירי

האסף
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 וגללו כל־העדרים ואספו אוסר עד נוכל לא וי^דו ח
 לא ואמת :הצאן והשקינו הןאר פי מעל אתי־האבן

 דבירא פומא מעל אבנא :ת דתן;ויגנ עדתא כל .יתכנעזן די עד ;כול

:ענא ונ׳טקי

רש״י
 וגללו. : גדולה שהאבן לפי להשקות נוכל. לא )ח( :)ב״ר( וגו׳ המקנה האסף

: עתיד ל׳ שהוא לפי ויגנדרון מתורגם זה

י״ב סימן הושע נביאים

הנביאים וביד הרביתי חזון ואנכי על־הנביאים ודברתי
 נב״א ומד אמיתי נביאן .ואנא נבדא עם ומלילית ןאדמה

 זבחו וטורים בגלגל אך־^וא־ה^ו און אם־גלעד נ ־ •כלתית
 כרם אנוסין הוו ?גלעד אם :שדי תלמי על כגלים מזבחותם גם

 תחומי על ביגרין אסניאו איגוריהון אף רבחו לטעוון ת־ורין גיגלא בבית

 באשה ישראל העבד ארם שידה יעקב ויברח ג דקלא:
 ארם לחקלי אזל אבוביון !עקב הלא לה־ון אימר נבייא ז *שמר ובאישה

 יהוה העלה ובנביא ד עאנא: נטר באתתאובאתתא .ישראל ופלח
 אבהתב־ון נחתי בד ואף נשמר: ובנביא ממצחם את־ישראל

:אתנטר נבייא ידי ועל ממצרים ייואפיהיתיש'אל שלח נכייא ;מצרים
־ד : : • 1־ • . י ׳ ר ”ז : י * ד* : ־ יי': :

 ישיב וחרפתו יטוש עליו ודמיו תמרורים אפרים הנעים ה
 דאשיד זכאי דם וחובת למחטי אפריםמ־וספין דבית מרגזין אדניו: 1ל

רתת.נשא אפרים כדבר ו :רביוגיה ליה יתוב והיסודית .יתוב עלוהי
הוא

רש״י
 נראיתי דמיונות בכמה להם אדמה. :אותם להוכיח הנביאים. על ודברתי )א(

;שדי תלמי שעל כגלים רבים מזבחותם. גם )ב( :להם
 שמר. ובאשה שמרתיו איך ארס שדה לברוח כשהוצרך יעקב. ויברח )ג(
 לו הוא ובהמרוריס נביאיו את לבזות לבוראו אפרים. הכעיס )ה( :הצאן את
 ■ הקב״ה יטילם ועליו יטוש. עליו :ישראל את בהחטיאו שפך אשר דמיו כי

 אפרים כדבר )ו( :הקב״ה אדוניו. לו ישיב : שלמה את שחרף וחרפתו.
 הוא נשא : ברבים והוכיחו שלמה כנגד ודבר למקום ירבעם כשקינא רתת.

 בישראל
בו



רביעי ליום ויצא
 אפרי.ם מבית חד ממלל בד : רמת בבעל ראשם כישראל הוא

 על ךחם ו^דו בישראל חוו מתרברבין להון/עממיא אחיד רתיתא

מתהטליף לטעיתא דפלחו

רש״י
 : בכלא בבעל. ראשם :ישראל על מלך להיות להנשא זנה משם בישראל.

: ירבעם בית ננרת וימת.

ז׳ ו׳ סימן משלי כתובים

 תלד מאן :.יעשנה הוא נפשו משחית חםר-לב אשה נאף א

לה: עבד הוא .נפשית .יחביל די רבעי ומאן דיעיינא חסיר באתתא

 .יארין וצערי מכתשי תמחה: וחרפתו ימצא ובקלון נגע ב

 כיונו יחמול ול^ חמת־גבר כי״קנאה ג מטעי: וחיסודיהלא
 לא" ד :דפורענא ביומא חיים ולא דגברא חמתא דטננא מטול :נקם
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 נסיב ולא :תרכה־שחד כי ול^־״י^בה כל־כפך פני .ישא

 בני ה :שוחדא תכגא בד מתפ^ם ולא מוהכא ליה .דיהיב דבר באפיה
 תטשי ופיקודי מימיי נטר ברי אתך: תצפן ומצותי אמךי שמר

 פיקות נטר עיניך: כאישון ותורתי וחיה מצותי שמר ו גבך:

:ךעי.ינך בבתא היך ונימוסי .וחית

רש״י
 קל: על גבור שהוא הקב״ה של חמתו עליו להביא לו מתקנא קנאה. כי )ג(

 תשמור ותורתי. )ו( :בע״א ולדבק בו הנופר לנל פנים. ישא לא )ד(
: עיניך באישון

ז׳ בבאקמאפרק משנה

 שמדת וחמשה• ארבעה תשלומי ממדת כפל תשלומי מדת מרבה
 בדבר ובין חיים. בוירוח בדבר'שיש בין נוהגת כפל תשלומי

 אלא נוהגת* אינה וחמשה• ארבעה תשלומי חיש-יומדת* רוח בו שאין
 מכרו או וטבחו איש^שוראוישה בי'יגנוב שנאמר ברבד• ושה בשור

*ולא הטובח ולא כפל. תשלומי משלם הגנב אחר הגונב אין וגומת

 המוכר
ברטגורא

 לכתיב חיים. רוח בו שאין ובדבר חיים רוח בו שיש בדבר מרובה. א ז פרק
 רבו/ הגנב אחר הגונב אין :שנים ישלם וגו'. אבדה נל על שלמה על שה על

 לכתיב



יר רביעי ליום ויצא
 שנים. פי ער גנב ב :וחמשת ארבעה תשלומי משלם הגנב. אחר המוכר
 ארבעה תשלומי משלם אחרים• שנים פי על או פיהם. על ומכר וטבח

 וטבח'ומכר גנב אלילים. לעבודת ומכר גנב בשבת. ומכר גנב וחמשה.
 גנב אביו. י מת בך ואחר ומכר וטבח אביו משל גנב הבפורים. ביום

 וטבח גנב וחמשה. ארבעה תשלומי משלם הקדיש. בך ואחר וטבח
 משלם בעזרה. חולין השוחט טרפה. ונמצא השוחט לבלבים• או לרפואה
 פי על נ'גנב אלו: בשניי פוטר שמעון' רבי ארבעה_וחמשה. תשלומי

 פי על גנב הכל. משלמין זוממץ. ונמצאו פיהם. יעל ומכר וטבח שנים

 הראשונים זוממיך נמצאו ואלו אלו אחרים• שנים פי על ומכר וטבח שמם
 נמצאו שלשה. תשלומי משלמין והאחרונים כפל. תשלומי משלמץ
 שלשה. תשלומי משלמין והן כפל. תשלומי משלם הואי זוממין אחרונים

 זומם. הראשונים מן” אחד שניה. עדות בטלה זומם האחרונים מן אהד
 פי על גנב ד :מכירה טביחה'ואין אין גניבה אין שאם בל"העדות. בטלה

 תשלומי משלם עצמו. פי' יעל או אחד• עד פי על ומכר וטבח שנים.
 גנב י בשבת וטבח גנבי וחמשה. ארבעה תשלומי משלם ואינו כפל

טבת כך ואחר: אביו. ומת 7אבין 'משל גנב אליליים. לעבודת וטבח

ומכר
ברטנורא

 אותו מעידים שנים כלומר שנים. פי על גנב ב ז הגנב מבית ולא האיש מבית וגינב דכתיב
 וטבח : מיניה בדרבה ליה קם סקילה ענוש שהיא טבח אבל בשבח. ומכר גנב :שגנב
 חייבי כל לן דקיימא לקי ולא ביה אתרו דלא וכגון כרת אלא זדונו שאין הכפורים. ביים

 :התשלומין מן פשוריס שוגגיס אפילו ב״ד מיתות חייבי אבל בתשלומי! חייבים שיגגים מלקית
 הוא דשלו דפשור סיפא תנא טבח ואח״כ אביו מת אבל אביו. מת ואח״ב ומכר וטבח

 ר״ש דקסבר בעזרה ובחולין בטרפה אלו. בשני •־ אביו את יורש שהרי מוכר הוא ושלו טיבה
 מצי בעי דאי היא ראויה שחיטה ולכלבים לרפואה אבל שחיטה שמה לאו ראויה שאינה שחיטה

 עידי דאי תחלה אחרונים שהוזמו ובגין לשור שלשה. משלמין האחרונים ג : מניה אכיל
 :משלמי אמאי מתזמי וכי לו מכרוהו בעלים דדלמא טביחה עדות לה בטלה תחלה הוזמו גמבה

 משלמין עדים דאין פטורין והן ראשונים עדות משוס כפל משלס והוא שגיה. עדות בטלה
 והוזמו חזרו ואפילו פשורין והם פטור והוא העדות. כל בטלה : שניהם שייזמו עד ממין

 ואהכי טבח לא גנב דלא וכיון והוכחשו כבר עדותן בטלה שהרי משלמין אין אח״כ אחרונים
 תחלה הראשונים ב׳ הוזמו אס וכ״ש עדות של גופה שהוזמו הייתס אעמנו אלא מחייבי לא

 בטלה לא שניהם כשהוזמו אבל שניהם בטלו אחד אלא הוזמו שלא שבזמן אלא בטלה שניה שעדות
 דאין היא דפשיטא דמילתא אע״ג אהד. עד פי על ך : כפל משלמין אלא ראשונה עדות
 אחד עד פי דעל דומיא עצמו דע״פ לן משמע קא הא אחד עד פי טל וחמשה ארבעה משלם

 עדים אתו אי נמי עצמו פי על ומחייב בהדיה מצטרף הכי בתר ע״א אתי אי אחד עד מה
 ובאו גנבתי לא באומר וה״מ חייב עדיס באו ואח״כ בקנס דמודה ליה מחייבי הודאתו בתר

 טבחתי כשאומר שהרי חייב ומכר שטבח אה״כ עדים ובאו ומכרתי טבחתי ואמר וחזר שגנב פדים
 אבל כלים של הודאה כאן ואין פטיר בקנס שמידה הוא שיודע בכלום עצמו מחייב אינו ומכרתי
 הידאה הלכך בהודאתו מיהא קרן לשלם עצמו דחייב פטור שגנב עדים ובאו גנבתי באומר
הויא ילא ירשו והוא אביו. ומת : עדים באו שאח״כ סי אף.על מכפל ופטור היא גמירה

 טביחה



רביעי ליום ויצא
 ראינו כפל תשלומי משלם ומכר. טבח בך ואחר והקדיש גנב ומכר.
 שדדיב .קדשים אומר שמעון ךבי _והמשה• ארבעה תשלומי י משלם

 באחריותם .חייב שאץ .וחמשה. ארבעה משלם'*תשלומי באחריותם
 'שותפות. * בו לו שדרתה או שבו.' ממאה )מאחד( חוץ מכרו ה פטור:

 כפל. תשלומי משלם י 'והמעקר הנוחר בידו. ונתנבלה השוחט

 וטבח הבעלים ברשות גנב וחמשה• ארבעה תשלומי משלם ואינו
 ברשותם. ומכר וטבח מרשותם• חוץ שגנב או מרשותם. חוץ )ומכר(

 וחמשה. ארבעה תשלומי משלם' 'מרשותם. חוץ ומכר וטבח שגנב ׳".ו

 ברשות ומת ויוצא מושכו דדה :יי פטור ברשותם ומכר וטבח גנב אכלי
 נתנו י חייב. ומת בעלים מרשות שהוציאו או הגביהו פטור. הבעלים
 ולשוכר. שכר. לנושא ולשואל• חנם. חובו'לשומר לבעל או בנו. לבכורת

 מרשות י שהוציאו או הגביהו פטור. הבעלים. ברשות ומת מושכו ורדה
 מגדלין אבל ןשךאל. בארץ דקה בהמה בברלין אין חייב:'ז ומת הבעלים
 מפגי בירושלם תרנגולי! מנדלין ךשךאל\אץ שבארץ ובמדברות בסוריא.

 ןשראל .יגדל ולא י הטהרות• י מפני .ישראל בארץ בחנים ולאי הקדשים•
קשור היה בין אם אלא הכלב.' אתי אדם יגדל לאי מקוים. בכל חזירים

בשלשלת ברטנורא י ,
 רבי : דבעלים ולא שבח קא דהקדש טבח קא כי והקדיש. גנב :באיסירא כילה טביחה

 על״ה סלע ולא קאי דת״ק אמילתיה לאו ר״ש ובו/ באחריותן שחייב קדשים אומר שמעון
 הקדש הגונב דאמרי אחריתי בדוכתא לרבנן ר״ש שמעינהו אלא ומכר טבח יאח״כ והקדיש כגנב
 אומר שמעין רבי קאי ופלה הקדש מבית ולא האיש מבית וגונב דכתיב פטור בעלים מבית

 כי באחריותם חייב דהבעל דכיון האיש מבית וגונב ביה דקרינן חייב באחריות! שחייב קדשים
 אלא וה׳ ד׳ תשלומי ר״ש מחייב לא נמי באחריותן שחייב ובקדשים טבח קא דמריה טבח קא

 פי על ואף בחון מימין בעלי ששחטן או הדס שנשפך אלא בטלים לשם בסנים תמימים כששחטן
 בחון תמימים שחטן אם אבל ראויה שחיטה והויא דמי כפדוי לפדות העימד כל סבר נפדו שלא
 ראויה שאינה שחיטה דאמר שמעין לרבי ליה ושמעינן ראוי׳ שאינה שחיטה הייא

 מכרו ה כר״שז הלכה ואין וה׳ ד׳ תשלומי עליה חייב ואינו שחיטה שמה לאו
 הדברים מן שבו מועט מדבר חון השור כל שמכר גנב שבו. ממאה מאחד חוץ

 בטביח' הניתרים הדברים כל שימכור עד מכרו או יטבחו דכתיב פטור. :בשחיטה עמו הניחרים
 מנחיריו קורעו הנוחר. :בהכי מפטר ולא שיור הוי דלא קרניה או גיזותיה השאיר שאס לאפיקי

 שחיטת שמה ראויה שאינה שחיטה דאמרי לרבנן ואפילי פטור סימנים עיקר והמעקר. ;לבו עד
 בעלים ברשות אפילו הגביהו. מכפל: פטור. ויוצא מושכו היה ו כלל: היא שחיטה לאו דהא

 מושכו. היה : בנו פדיון של שלעיס בחמש לכהן גנב נתנו. :מקים בכל קינה הגבהה שהרי
 מגדלין אין ז :מכלום הגנב •פםור :בעלים כרשות ומת השומר או חוב להבע או קהכ

 בסוריא• מגרלין אבל :הזרעים אח שמפסידין ישראל ארן ישיב משום בא״י. רקה בהמה
 ן ישלמנה אחרים שדות יפסידו ואם לישיב בה חיישינן ולא כביש שמיה דלאו דוד שכבש ארצות

 באשפה לנקר תרנגולים ודרך פס שאוכלי! הקדשים. מפני בירושלים תרנגולים מגדלין אין
 בכא תרנגולים כהניס יגדלו. ולא : הקדשים את ויטמאו השרן מן כעדשה )עצם( יביאו ־ושמא
 טעמל מפרש חזירים. : בטהרה לשמרה וצריכים תרומה איכליס שהכהנים הטהרות. מפני ■א״י:

 להם מעלים שבחוץ אלו שהיו יום בכל רגילים היו זה על זה חשמינאי מלכי כשצרו •בגמרא
בחומה ציפרניו נפן חומה לחצי שהגיע כיון חזיר להם העלו אחד יום שבפנים לאלו תמידיס

מזדעזע



טו • רביעי ליום ויצא
 הישוב מן רח־וק היה כן אם אלא ליונים. נשבץ פורסין אץ כשרשרת.

:ריס שלשים
ברטנורא

 המגדל ארור אמרו שעה באותה פרסה מאות ארבע על פרסה מאית ארבע א״י ונזדעזעה
 בהם ילכדו שלא סחים נשבין. : מיראתי אשה ומפלת ומנבח שנושך מפני הכלב, את :חזירים

:מילין ארבע ריס. עזים של : הישוב בני יוגי

ע־א פ׳ דף קמא בבא גמרא

 לרופאים ושאלו מלבו גונח #היה אחד בחסיד מעשה רבנן תנו
 לשחרית משחרית רותח חלב שיינק עד תקנה לו אין ואמרו

 משחרית ממנה יונק והיה המטה בכרעי וקשרוהלו עז לו והביאו
 העז אותה שראו כיון לבקרו חביריו נכנסו לןמים לשחרית.

 מזרין לסטים ואמרו לאחוריהם חזרו המטה בכרעי קשורה
 בו מצאו ולא:ובךקו ישבו אצלו נכנסים ואנו זה של בביתו

 אמר מיתתו בשעת הוא ואף העז אותה של עון אותו אלא
 דברי על שעבךתי העז אותה עון אלא עון בי שאין אני יודע

 כן אם אלא הכלב את אדם ערל לא רבנן תנו א'( )פ׳ג :חבירי
 .וקושרו .לספר הסמוכה בעיר הוא מגדל אבל ?שלשלת קשור
 אומר'המגדל הגדול אליעזר רבי תניא בלילה: ומתירו ביום

 בארור. עליה למי_קם מינה נפקא למאי חזירים בקגדל כלבים
 הסמוכה כ^יר בבל נחמן רב אמר מניומי בר יוסף רבי אמר

 בירי דמן דוסתאי רבי דרש נהרדעא. תרגטא רמי. לספר
 ללמדך ?עזיאל אלפי רבבות הי שובה יאמר ובנחה יי( )נטרני
 רבבות. ושני אלפים משני פחות ישיאל על השכינהשורה שאין
והןתה אחד. הסר רבבות ושני אלפים שנן ישראל שהיו הרי

אשת
רש״י

 מזויץ ליסטים רוחו: להשיב יכול היה ולא הלב כאב מפני צועק פלידר״א גונח.
 וצריכהשמור: לעכו״ס שב״י מרקא לספר. אתהרבים: וגוזל אחרים בשדות רוע׳

 אחת ועיר המדינה שם בבר, :חזירים שיגדל אדס ארור לעיל כדתניא בארור.
 דהואלי נחמן רב ואשמעינן לספר סמוכה העיר ואותה נהרדעא נקראת שבה

ויש



רביעי ליום ויצא

 והפילה כלב בה ונבח להשלים בעידםוראדה מעוברת אישה
 אתתא ההיא מישראל. שתסתלק לשכינה גורם .זהי נמצא

 לא מריה לה אמר בלבא בה נבח ביתא בההוא למיפא ךעאלת
 ך סיבות׳ שקילי ליה אמרה ניביה שקילי מיניה תסתפי

:ולד נד כבד אחיזרי ושדיא
רש״י

 לספר הסמוכה בעיר כלבים לגדל מותר הרבה וישראל קבוע ישוב בבבל דש
 שבהן הארוכות הכלב שיני ארבע אחר לשון ינייבי״ן ניבי. מא״י: היא כאלו
 על ומוטלת טובתך היא נטולה טיבותיך. שקילי )בבכורות(: שמעתי כך נושך

 נעקר ולד. נד בבר הבל: מנחמני שאתה מה הכלב( את קשרת )שלא הקוצים

:ממקומו

ע״א קס״ג דף ויצא זוהר

 ואמר אלעזר רבי פתח וגומר. ברהטים פצל איטר המקלות את ויצג
 הבכת חלמת אם תשא. ולצתילבהך לך חכמת חלמת אם ט? )משלי

 במרי משגייחין ולא ידעין הלא עלמאז חייבי לאינון ווי חזי תא לך.

 דאורייתא מלין סבלתנוי לון דלית בגין בה משגיחין אינו; ובד דאורייתא•
 בגין ובלא בהויתועלתא ולית ריקנץא מלי בלתו באלו דמיין'בעיגךהו

 מלין כלהו דאורעתא מלי בל דהא 'וסבלתנו מדעתא ריקנין י האינון

 ובל מפנינים היא .יקרה ג׳( )שם בה כתיב ומלה מלה ובל רקירין עלאין
 '׳בד אטימיןיהלבא טפשין אינון ובל )באוחיתא(. בה ישוו לא חפציך ( ע

 מלין דאינהו דאינוןיאמרי אלא ךלא_ידעי ילון די לא ךאוךי.יתא מלי חמאן
 הוא ברייך קדשא לון יתבע בד לון ווי תועלתא. בהו דלית מלי' פגימין

 במאךיהון)מה'בתיב'באורייתא דמרדי ו;תערםון'עונשא ךאור;יתא עלבונא
 מילייא בלא אורייתא דהא אייהו מכם רק איהו ואי מכם הוא רק דבר לא כיי ן

 דאת/מריונל במה העלמא טבין מכל .;קירין ומתלאן טבין אבנץ מבל

 אם אמר מלבא ושלמה ריקמא' דאיתי .;ימרון היך6' בהי ;שוו לא חפציך
 איהו יה דיל נשבאורךתאיתועלתא בר ;תחבם רביד לך חכמתי חכמת ,

 ההא תשא לבדך ולצת אחת. את אפילו ייאוספא ;ביל לא באוחיתא דהא
 'ביה ואשתאר איהו דיליה וליצנותא בלום משבחאה יגיע לאי אור;יתא

דאתי:' ומע^מא עלמא מתאי ליה לאוכדא



רביעי ליום ויצא
פסיקה הלכה

פ״ג תודה חלסוד ה׳ הד״ם

לחק יוסף
טז

מוסר

ג׳ ,ב דף חרוקה מספר

 חורה ותלמוד מצוד. ע_שי_ית ל^ניו היה
 ידי על להעשות למצוד. אפשר אם
 *עשה לאו ואם תימודו להפסיק אחרים
 בתורה כתוב ־ ;לתלמודו תחזור המצור.

 לים מעבר ולא היא בשסים' ל('ל^ )יביים
 היא הרוח בנסי י לא היא בשמים לא היא.

 לפיכך ך.'א. לים מעקר במהלכי ולא מצדה
 בסחורה המרבה כלי לא חיטים אמרו

 .ועסוק בעסק ממעט הוי דהמים מחכים'וצוו
 ש:עםוק לבו על המשים' כל נ :בתורה
 מן ,תתפלנס מלאכה :עלה ולא בתורה

 את ובזה השים את חללי זה היי קה7הצך
 לעצמו רעה ונים הדת ^אור וכבה התורה

 שאסור לפי הבא העולם מן חייו ונטל
 אמרו הזה. בעקלם תורה בדברי ליהנות
 חייו נוטל תורה מדברי הנהנה כל חכמים

 תעשם אל ואמרו י צוו ועור העולם. סן
לחפור .קרדום ולא בהם להתגדל עטרה

 ;מור לעולם לברכה זכרונם רבותינו אמרו
 להתפלל יבויל אם עצמו את אדם

0ם״ בוכןץי יתפלל אל לאו .ואם יתפלל

 המלאכה את אהוב ואמרו צוו ועוד בהם.
 עטה שאין' "תורה וכל הרבנות' את ושנא

וסוף עון וגוררת בטיילה סופה מלאכה
: הבריות את מלסטם שיהא זה אדם

 ברכות כשלש לכן תמיד לנגדי ה׳ שויתי
 וביחיתום אחרונות ברכות ויבשלש ראשונות

 הלב כוון צריך ה' אתה ברוך ברכה כל
 ואלמדך ורוח. ובהבנעתהלב שלימה בדעת

 לפני חשובה היא* 'איך הינעה'והשפלה
 ותהיה". ממעשיך ותתחרט שבשמים אביך
 כאשר הנפש לו תשיב איך ממעשיך בוש

עיניו ובדמע לבבו בדמע ויבכה לך נתנה
 כ?( )""נ דוד על 'שנאמר כמו חטאיו

 ואטד תשובה של עלה שהקים על הוקם
 סגור ויקרע תתחרט תחרש אל דמעתי אל
 לבבכם בסוקךעו )'יייל הכתוב שאמר כימו לבו
 על'מנת'לעזוב ויתורה ושובו. בגדיכם ואל

 תעזוב ,ירוחם ועוזב ומודה' ׳־ר0) שנאמר
 עזוב2ה('“נ )^יי־ שכתוב כמו והרהוריו דרכו
 כאמור במעשיו ויפשפש וגו׳' ידרכו רשע
 תדאג ונשובה ונחקוריה דרכינו חנתפשה )אי־"

ילבו תכנע' תבא לפניו ואנחתו י תתאנח
 נכ_נע כי הראית כ״*< )ם״א דרך על

תתיאוני ויתאבל מלבושיו וישגה י אחאב
ו:י7ץ יועך איש שתו ולא ל״ס.תתאבלו )שמית שכתוב כמו חטאיו על

תורה חמישי יום
לקנות ב״ן דשם אחרונה הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פשוקים חמשה כקריאת יכוין

: חבאה משבת יתירה רוח הארת

 אשר עם־הצאן באה 1 ורחל עטם מדבר עודנו ט
 !רחל עט־׳ון קטלל דהוא עד : הוא רעה כי לאליה

 ראה באשר רהי י היא: רעיתא ארי דילאבוה ענא עם אתת
 אחי לבן ואת־צאן אמו אחי בת־לבן את־רחל יעקב



חמישי ליום ויצא

 ה?אר פי מעל את״האק רגל יעקב רגש אמו
 רחל :ת !עקב הזא כד :!הוה אמו אחי לבן את־צאן וישק

 ומגנדר .יעקב וקרב ךאמה אחוהא דלבן ענא חת דאמה אחות לבן בת

 דאטה* אחות דלבן ענא !ת ואשקי דבירא פומא מעל אבנא ;ת

 ויבך:/שק את־־קדו .וישא לרחל _ןעקב יאוישק

 אחי כי לרחל יעקב רגד יב :ובבא קלהז !ת וארם לרחל _יעקב
 :לאביה ותגר ותרץ הוא ךרבקה5 וכי הוא אביה

 ורהטת הוא רבקה בר !ארי הוא דאבות אחה בר ארי לרחל !עקב וחיי

 כך חעקב את־שמע לבן כשמע רת יג לאבות: וחויאת
 ויביאהו וינשק־א' ויחכק״לו לקראתו ררץ 'אחתו

 :האלה כל־הךברים את ללבן הספר אל־־כיתו
 וגפף לקדמותה ורהט אחתה בר !עקב שמע :ת רבן שמע בד והרה

:ד׳אלץ פתגמיא בל ת1 ללבן רא^תעי רבייתה ואעלה לה וגשיק לה

רש״י
 גדול שנחו להודיעך צלוחית פי מעל הפקק את שמעביר כמי ויגל יעקב ויגש )י(

 ד״א לקבורה עמו נכנסת שאינה הקודש ברוח שצפה לפי ויבך. )יא( )ב״ר(:
 וצמידים נזמים בידיו היו אבא אבי עבד אליעזר אמר ריקניות בידים שבא לפי

 להורגו אחריו אביו במצות עשו בן אליפז שרדף לפי כלום. בידי אין ואני ומגדנות
 אבא של לציווי אעשה מה א״ל ידו משך יצחק של בחיקו אליפז שגדל ולפי והשיגו

 קרוב הוא. אביה אחי כי )יב( :כמת חשוב והעני שבידי מה עול יעקב לו אמר
 גס בא הוא לרמאות אס ומדרשו אנחנו. אחים אנשים יג( )לעיל כמו לאביה

 ותגר :הכשרה אחותו רבקה בן גם הוא כשר אדם ואס ברמאות אחיו אני
 לקראתו. וירץ )יג( לו: אלא להגיד לה היה לא מתה שאמה לפי )ב״ר( לאביה.

 :טעונים גמלים כעשרה לכאן כא הבית עבד שהרי טעון הוא ממון כסבור )ב״ר(
 )ב״ר(: בחיקו והנס הביא זהובים שמא אמר כלום עמו ראה כשלא ויחבק.
 בא שלא ללבן. ויבפר :)ב״ר( בפיו והס הביא מרגליות שמא אמר לו. וינשק

ממנו: ממונו ושנטלו אחיו אונס מתוך אלא

י״ג סימן הושע נביאים

 כתטנם מכספם מסכה להם דעעוו לחטא יוסיפו 1 ועתה א
עצבים , . יש־'

 כתבניתם: כתבונם לחטוא. יוסיפו זאת כל שראו יהודה בית ועתה. )א(
זובחי



יז המישי ליום ויצא
 עגלים אדים זבחי אמלים הם להם כלח חרשים מעשה עצלים
 בדמותהון מבפפהון מתנא להון .ועבדו למיחטי מוסיפין ובען : ישקץ

 לע־ובד שקרא_דבחין נביי מטען להךאינון כרהון אומנין עיובד צלמנץ

 וכטל כענךבקר יהי\ לכן ב :נבסין רעגל^א תוריא אנשא ידי
 יהון בכן' :מארבה וכעשן מגרן יסער כמץ הלך משכים

 ובתננא מאידרא רוח דנשבה כמוצא פסיק דמוהי ובטלא צפרא כענגא

 זולתי ואלוהים מצחם מארץ אלחיך יהוה ואנכי ג :נורא מכרת

 מארעא דאפיקתך אלהך * _ראנא :כלתי אין ומושיע תלע לא

 ידעתיך אני ד :אנא אלא לית ופריק תדע לא מיני בר ואלהא ךמצר;ם
 במדברא צורביהון פופיקית אנא :תלאוכת בארץ כמדבר

 שבעו וישבעו כמרעיתם ה :מידעם לבל בה תאבין דהויתון בארעא
על לבהון רראים משבע שבעו זנתנון כד ז שכחוני על־כן לבם וירם

 :פולחני :ת להון ^בקו כן

רש״י
 לע״ג בנו שזובח מי לישראל אומרים המוצך עובדי ישקון. עגלים אדם זובחי

 :מהגורן סערה רוח אותו מנשב אשר כמוץ. )ב( :העגל נושק להיות הוא כדי
 לשון ג״כ הוא תלאובות. בארץ :במדבר לרכך לדעת לב נתתי ידעתיך. אני )ד(

וגו׳: לבס וירם שבעים והיו מרעיתם לארץ כשבאו כמרעיתם. )ה( מדבר:

ד סימן משלי כתובים ׳ "־

 על אינון קטור לבך: על־לוח כתבם על־אצבעתיך /קשרם

 אחתי לחכמה אמר ב דרכך:לוח על אינון כתוב אצבעתך
 ומודעתיא אנת אחתי לחבמתא אימר :תקרא לבינה ומדע את

עי •ן ׳.•ן:־•• ד :ע ז־ :־ ז־ • :ז־ • ־דז* ע□ • ••ן 1 ז: • ד : •: • . החליקה: אמ״יה מנכריה זרה מאשה לשמרך לביונתא:ג קרי

 בחלון כי ד מלד׳א: ךשעי_ען נובריתא ומן חילוניתא אתתא דנינטרךמן
 דביתי זערתא רבוותא דמן מטול :נשקפתי אשנבי כעד ביתי

חםר~ נער בבנים אבינה בפתאים וארא ה :דדירא חרבין ומן ארקת
 :■ רעייונא בחפיר ותמהית בטלאי ואפתבלית ב^טברי !חזית :לב

רש״י
וראיתי: הבחנתי אבינה. )ה( קרוב: ומודע. )ב(

חטאת )ף,(
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ז׳ פרק זבחים משנה

 כמעשה כשרה• חטאת לשם חטאת כמעשה למטה. שעשאה העלף חטאת
 לשם ערלה כמע^ה 'חטאת. לשם עולה כמעשה עולה. לשם חטאת

 שעשאה העוף עולת כ :פסולה כלם כמעשה למעלה עשאה פסולה. עולה
 חטאת עולה'לשם' כמעשה כשרה• עולה לשם עולה למעלן'כמעשה

 כמעשה עולה. לשם חטאת כמעשה לבעלים.' עלתה שלא ובלבד כשרה.

 וכלן ג :פסולה כלן כמעשה למט; עשאה פסולה. חטאת לשם חטאת
 שעשאה 'העוף מחטאת חוץ ,בהן. ומועלין7 הבליעה. בבית מטמאות אינן

 שעשאה"למטן. העוף עולת י חטאת: לשם חטאת כמעשה למטן'

 יהושע רבי בה. מועלין אומר אליעזר רבי חטאת. לשם חטאת כמעשה
 בה טועלץ שאין חטאת אם מה אליעזר רבי אמר בה. מועלין אין אומר

 'כששנה לשמה בה שטועלין בה.'עולה מועלין שמה את כששנה לשמה
 יאמרה 'אם לאי יהושע ריבי לו יאמר בה. י שימעלו דין אינו שמה את

 שיש י לדבר שמה )את( שנה' שכן עולה. לשם 'שמה את ששנה בחטאת

 את שנה שכן' חטאתי. לשם שמה את ששנה בעולה תאמר מעילה. בו

קדשים .קדשי והרי אליעזר רבי לו אמר מעילה. בו שאין לדבר שמה

ששהטן
ברטנורא

 למטה נעשית שהיא כהלכתה הסיקרא מחיט למטה. שעשאה העוף חטאת א ז פרק
 פפינ' אע״פ חטאת. ולשם :ומצוי בהזאה חטאת. כמעשה :דלעיל בפרק כדאמרן

 למטה ונעשית הואיל כשרה. :יבדיל ולא נאמר ובחטאת והבדיל שמלק כגון מליקה בסדר
 לשמה שלא דחטאת פסולה. וכל עולה לשם חטאת כמעשה :כהלכתה עבודות וכשאר
 לשס חטאת כמעשה ואפילו כאן האמורים מכילס א' כמעשה כלימר כולם. כמעשה :פסולה

 נעשית שהיא כהלכתה למעלה. שעשאה העוף עולת ב : פסילה למעלה ועשאה היאיל חטאת
 היה הדין ומן הבדיל שלא במליקתה ששינה פי על אף עולה. לשם עולה כמעשה :למפלה

 פלא שנזבחו הזבחים דכל כשרה. חטאת לשם עולה כמעשה : כפרה אפ״ה להבדיל. לו
 למטה עשאה החטאת: ומן הפסח תן חיץ חובה לשם לבעלים עלו שלא אלא כשרים לשמן

 ועשאה הואיל פסולה. :עילה לשם עולה כמעשה והפילו מכולן. אחד כמעשה כולן. כמעשה
 מטהרתן מליקחן שנפסלו אע״פ הבליעה. בבית מטמאות אינן וכולן ג הסולת: למטה
 בה נגע שלא אע״פ שהאוכל׳ טהור עוף נבלת כדין הבליעה. בבית מטמאק ואין נבילה. מידי
 אע״פ אלו אבל שעליו. בגדים לטמא חמורה טומאה נטמא הבליעה בבית חבירו לו שתחבה כגון
 :נבילה מידי ומוציאתן מטהרתן מ״מ בהן. שאירע הפשיל מפני באכילה מת־רתן מליקתן שאין

 ויפילו ההקדש מן נהנה כל כדין מפילה קרבן מגיא פרוטה בשוה מהן הנהנה בהן. ומועלין
 מחטאת חוץ : מעילה מידי יצאה לא לכהנים הית- שפת בה היה ולא ונפשלה הואיל חטאת
 היתר שעת בה ויש היא דכשרה חטאת. לשם חטאת כמעשה למטת שעשאה העוף

 ומי היא עולה דהא בה. מועלין אומר• ר״א ך :לזר אפילו מעילה בו אין ושוב לכהניס
 מועלים אין אומר יהושע רבי :לה היה לא לכהנים היחר שעת והלא ממעילתה היציאה

 שאין העיף חטאת ומה : חטאת נעשית חטאת לשם ומקות׳ ומעשיה שמה דשינה דכיון בה.
 לכלל באה ולא נפסלה שטה. את שינה :לכהניס נאכלת שהרי לשמה כששחטה בה. מועלים

:עילה לשס מעילה. בו שיש לדבר :עליה סליג לא גופא יהושע רבי דהא בה מועלין :הית־
 שחטן פ
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 שטן את שגת שכן יוכיחו. קלים קדשים לשם ושחטן בדרום. ששחטן

 העולה• יעל' תתמה אל אתה אף בהן. ומועלץ מעילה. בו שאין לדבר

 אמר בה. שימעלו מעילה בו שאין לדבר שמה. את ששגה פי על שאף

 לשם ושחטן בררום ששחטן קדשים בקדשי אמרת אם לא. יהושע רבי לו
 "תאמר והתה אסיר בו שיש לדבר שמן' את שנה שכן קדשיםקלים.

 בלילה• או בשמאל מלק ה י התר שכלו בדבר שמה את ששנה בעולה
 מיק הבליעה• בבית מטמאין אינם יי בחוץ• וקדשים חולין/פנים. שחט

 ובני זמנן. הניע שלא תורים בחוץ■ וקדשים בפנים• חולין מלק בסכין.
 מטמאה רגלה ושנקטעה עינה. ושנסמית נפה שיבש זמנן. שעבר יונה

 בבית מטמאה אינהי בקדש. פסולה שיהיה כל זה'הכליי הבליעה בבית
 הפסולים ובל הבליעה• בבית מטמאה בקדש" פסולה היה לא הבליעה.

 ונמצא מלק י :הבליעה בבית מטמאות ואינן פסילה. מליקתן שמלקו•
 אומר יהודה רבי הבליעה. בבית מטמאה אינה אומד מאיר7 רבי טיפה.

 שהיא בהמה נבלת אם מה רבי'מאיר אמר הבליעה בבית מטמאה

 נבלת מטומאתה טרפתה את מטהרת שחיטתה ובמשא במגע מטמאה
 מטהרת שחיטתה שתהא הין אינו* ובמשא* במגע מטמאה שאינה העוף

באכילה. מכשרתה שהיא בשחיטתה מצינו מה מטומאתה' טריפתה את

ומטהרת
ברטנורא

 שקדשיס מעילה בו שאין לדבר ומעשיהן כמן ששינה יוכיחו. נ שלמים לשם בדרום. -ששחטן
 הוציאתן ולא מקומן בשינוי שנפסלו מפני בהן. ומועלים :באימוריהן אלא מפילה אין קלים

 בבשרן ואי! מעילה משים באימוריהן יש קלים קדשים והיתר. איסור :מעילה מידי זריקתן
 :יהושע כרבי והלנה מעילה צד בו שאין העוף בחטאת היתר. שכולו בדבר : מעילה משוס

 או :ימין של אלא אינו וכהונה אצבע שנאמר מקום שכל פסילה דמליקתו בשמאל. מלק ה
 בקדש ופשולן הואיל מטמאין. אינן :ציותו ביום אמר דרחמנא בלילה מליקה דאין :בלילה

 מטסאין אין בחוץ וקדשים בפנים חולין שחט :ירדו לא עלו שאם דידהו מליקה יאהגי
 ששיטה ילאו היא מליקה לאו בסכין. מלק : באכילה שאסורים פי על ואף הבליעה. בבית

 בחולין מל-קה שייך דלא בפנים. חולין מלק : כהן של בטצמו הוא בציפורן מליקה דהא היא
 אותה ואין מעקר או נוחר כאלו הוי בחיץ קדשים או בכ״מ חולין והמילק בפנים בקדשים אלא

 בני פסולים קטנים כשרים גדולים תורים זטנן. הגיע שלא תורין :נבלה מידי מיציאה מליקה
 דקיימא דהא בטיפות אף פשיל אבר דמחושר גפה. ושיבש :פשיליס גדולים כשרים קטנים יונה

 הקריבהו אבר מחוסר אבל ניכר מימן שאין שבעין כדוקין כגין ה״מ בעופות וזכרות תמות אין לן
 : ירדו עלו שאפילו למידי דידהו מליקה מהני דלא הבליעה. בבית מטמאה :לפחתך נא

 לקמן אמרינן בקדש פשילו שאין וכל לעזרה שיאי קידם שנפשלי בקרש. פסולה שאין כל
 שנפשלי אלא הראייין הקדשים כגון בקדש שפסילן אות; אבל ירדו עלו דאם מקדש המזבח בפרק

 זר כגין הפסולים. כל :ירדו לא עלו דאס מליקת להו אתנו דהא מטמאים אין בעבידתן
 בבית מטמאות ואינן : פ״ב בריש השנויין אותן וכן כפורים ומחיסר יום יטבול ואונן

 אינה ן : נבילה מידי מיציאתן מ״מ באכילה קדשים מתרת מליקתן שאין פי מל שאף הבליעה.
 מטמאה איטר יהודה רבי :נבילה מידי מטהרתה דמליקתה הבליעה. בבית שטמאה

בטיפה בקדשים מליקה ילא חילין של בעוף שחיטה מהני דלא יהודה לרבי דס״ל הבליעה. ית
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 באכילה מכשרתה שהיא ממקתה אף מטומאתה טרפתה את ומטךרת

בהמה בנבלת היה' אומר * יום* רבי מטומאתה. טרפתה את תטהר

:מליקתה לא אבל מטהרה שחיטתה
ברטנירא

 מטהרת ששחיטה דילפת וכיון וכו׳. שחיטתה שתהא דין אינו :נבילה מידי להיציא בעיף
 בשחיטה מצער מה : אב בבנין מינה קדשים מליקת ילסינן מק״ו בחולין בעיף הטריפה את

 כיון בו/ דיה אומר יוסי רבי : מטומאתה טריפתה תטהר באכילה המבשרת מליקה אף בו׳.
 י7ללמי בא אתה בהמה מנבלת מק׳״ו אלא בעיף נבילה מידי מטהרת דשחיטה בהדיא אשכחן דלא
 להיות הדין מן לבא דדיו מליקתה ולא נבלה מידי מטהרתה ששחיטתה בהמה כנבלת שתהא דיה

 יהודה ורבי נבילה. מידי במוף מוציאה מליקה ואחד שחיטה אחד סבר מא-ר ר׳ בדבר מחלוקות וג' כנדון
 מהניא שחיטה סבר יושי ורבי נבלה מידי להוציא בעוף בטריפה מהני לא מליקה בין שחיטה בין סבר

:ייסי כר׳ והלכה מהניא לא מליקה

ם־אע־ב דך• זבחים גמרא

 מן אמות ארבע עייו הוסיפו הגולה בני וכשעלו התם הנן
 טעטא מאי גמא. כמין המערב מן אמות וארבע הדרום

 השתא אבין ליה אמר ספיק. דלא משום יוסף רב אמר
 כחול רשךאל_רבים .יהודה ד׳( )ם־א ביה .דכתיב ראשון מקדש

 כל נ'( )עזרא ביה דכתיב שני מקדש ספיק הים שפת על אשר
 של אש התם ליה אמי• ספיק. לא רבוא ארבע כאהד הקהל
 אתא כי מסניעתן. שמים של אש אין הבא מסייעתן שמים

 היסיפו. ■ שתין קפ־א בר משום פזי בן שמעון רבי אמר רבין
 סבר ולבסוף כאדמה אטום שהוא אדמה מזבח סבר מעיקרא
באדמה מחבר שהוא אדמה מזבח ומאי כאכילה שתהיה

שלא רש״י
 עליו הוסיפו הגולה בני וכשעלו כו׳ אומר יוסי רבי מידות במסכת התם. תנן

י*נית גימל גמא. :כ״ד על כ״ד מערכתו ומקום ל״ב על ל״ב יסודו נמצא וכו׳
 אץ שני במקדש הבא■ :ומערב דרום כדפרישית שלנו פשוט׳ כף כמין עשויה

 אלו ה׳ מחוסר ואכבד בו וארצה דיומא בפ״ק כדילפינן מסייעתן שמיס של אש
 סיעוי הוה מיהוי התס ואמרינן מהן אחד ואש שני במקדש שחסר דברים חמשה

 ולמערב לדרוס למשכה הוסיפו דרומית מערבית קרן הוסיפו. שיתין :מסיוע׳ לא
 כמין ,הי שלמה ובימי דלקמן. במתניתין )התם( כדאמרינן נסכין מנסכין היו ששס
 לרצפה המזבח מן ויורדין בתוכן הנסכים לירד זוית באותה המזבח אצל כרוי בור

 המזבח בראש כנגדן נקבים ועשו המזבח לתוך הבור אותו קלטו והס שס ושותתין
אכילה מה נאכיל׳. שתיה :חלול יהא שלא כאדמה. אטום :שס הנסכים לירד

מתעכלת
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 רב אמר מחילות. גבי על .ולא ביפים גבי על לא .יבננו עלא
 מכונותיו על המזבח את רכינז ל( )שם ךתמא היןנו לאו יוסף

 ה׳ מיד בכתב הכל כ״ח( )דר,"א והכתיב מדותיו. לסוף שהגיעו
 כ״ב( )שם ודרש אשכח קרא יוסף _רב אמר אלא השכיל עלי

 לישראל. לעולה מזבח וזה האלהים ה׳ בית זהו .דוד ויאמר
 בשלמא אמה ששים מזבח אף אמה ששים בית מה גדת כי

 אלעזר ו־בי אמר ךעי2 טנא מזבח אלא צורתו מנביא בית
 ורבי עליו. ומקריב עומד הגדול השר ומיכאל בנוי מזבח ראו

 מקום. ;אותו אמוניה ראו ;צחק של אפרו אמר נפחא יצחק
 ריח הריחו כלו המת מכל אמר נחמני בר שמואל ורבי

 חנה בר בר רבה אמר איברים. ריח הריחו משם קטורת.
 אחד הגולה מן עמהם עלו נביאים שלשה יוחנן .רבי אמר

 מקום על עליהם שהעיד ואחד המזבח. על עליהם שהעיד
 כית. שאין פי על אף שטקריבין להם שהעיד ואחד המזבח.

 עלו נביאים שלשה אימר יעקב בן אליעזר .רבי תנא במקניתא
מקום ועל המזבח על להם שהעיד אחד הגולה. מן עטהן

המזבח רש״י
 דתני׳ היינו לאו אומר יוסף רב :במזבח תבלע שתיה אף במזבח מחעכלת

 וחזר הפך ששנה ונזכר דבר שאמר ופעמים למודו ונעקר חלה יוסף רב וכו׳.
 הוצרכו לא מסייעהן מיס של אש משוס לעיל אמרינן היכי אמר הכי והכא גו

 שלהס מדותיו לסוף הגיעו הגדולה כנסת שאנשי דתני׳. היינו לאו : ליותר
 בכתב. הכל והכתיב :לשלמה נגלה שלא מה למזבח המקודש המקום מלה
 והאי נמי ראשון במקדש אלמא לדוד נכתבו ומידותיהן הקדושות מקומות שכל
 רב אמר אלא :במידותיו המקום לשלמה נגלה דלא משוס לאו גדול עשאוהו דלא

 לא ושלמה המזבח במקום אמה ששים לדוד שנאמר ודרש. אשכח קיא יוסף
 הצרכו לא אמה ולששיס להם הצורך לפי עליו והוסיפו דרשוהו והס לדורשו הבין

 אמה. ששים בית מה איןמעכבין: וקומתו ורחבו ארכו מידת דאמריקלקמן
 אס המקזס ומקודש לו ראוי אמה ששים עד מזבח אף ארכו אמת ששים כדכתיב

 קדוש ומה לעזרה קדוש מה הגדולה כנסת אנשי ידעו בית. ירצו:בשלמא
 שלשה :היכא מקומו ידעי. מנא :החומות יסודות צורתו שמנכר׳ :להיכל

להוסיף מקום לו שיש המזבח. על להם העיד אחד :ומלאכי זכריה חגי .נביאים.
עד
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 בית, עאין פי על אף עטקךיבין להם שהעיד4 ואחד המזבח

: אשורית שתבתב התורה על להם שהרעיד ואחד
רש״י

 בית. שאין אעפ״י שמקריבין :היה היק המזבח. מקום ער :אמה ששים עד
 שמתחילה אשורי׳. שהכתב :לבא לעתיד וקדשה לשעתה קדשה הבית דקדוש׳

בסנהדרין: כדאמרינן ליבונא׳ כתב עברי בכתב להם ניתכה

ע״א קס״ה דף ויצא זוהר

 )בראשית פתח־רא־מר אכא .רבי אלוהים• מלאכי בו .ויפגעו לדרכיו הלך רעקב

 ווי דאורייתא במלי לאסתכלא 1ל אית כמה וגומר בראם ונקבה זבד ה?
 ׳(3 )משלי קמ;יהו ^קארי אורךתא הא שעין. וסתימי לבא אמימי לוןילאינון

 אמרה לב חסר הנה יסור פתי מי מסבתי. 'ב;ין ושתו בלחמי לחמו לכו
 איועלג־ו עלאין ויזין ביה 'אית קרא האי חזי תא דישנה• מאן וליית לו

 גיוונא להאי ואשתמע נועא להאי אשתמע בראם ונקבה זכר לבר ואיהו
 ךאת דכתיביבראםיכמה אינון חד בחבורא וסיהרא דשמשא ואשתמע

 כחד וחוה דאדם ואשתמע זבולה. עמד ;רה י שמש 6 ;חבקוק אמר
 דלית אותם יתברך מיד חד בזווגא דאשתכחו וכיון חד. בזווגא אתבריאו

 נפק כד חזי תא ונוקבא. .דבר דאשתכהו באתי אלא שך;יא ברכתא
 במקום ויפגע כתיב מה * אינסיב דלא הוה בלח־ודוי לחרן למיהך יעקב -
 בקלהו אתי ותה דאעסיב השתא בחלמא. ליהיאלא אתייבו 'ולא וגומר -

 !יפגעו ריה^דכתיב ואתח^נו ביה 'עלאיןיפגעץ משחין שבטין'כביכול

 אתון השתא במקום ויפגע איהו בקדמיתא ביה■ למפגע אהדרו איגון בו
 ממךא איגון אתשקקן שבטין* ואיגון דיעיקב דבגיניה בגין בו. ויפגעו
דעיגא בחיזו השתא בחלמא בלילה בקדמיתא אלא עוד 'ולא רבא• -.!^טא

זהץגומר♦ ^.אלהים _יעקב ויאמר ךכתיב הוא הדא וביממא
במג/כך בהלמא אעוךהחמא ^הוו חמא לון'.אלא כמה"אשיתמודע

 יאמא לתתא. דאתחזו ומקריין לעילא דאתחזיו משקךן 'מהנים לון קרא

 ומדכא לביתיה רנטלא לגבייה אזלא שכינתא' אלא ליה למפגע אתגליאו
 ושב כתיב ובדין .;אות כדקא עמיהדי.עקב ביתא 'לגמלא לבנימן ליה

ן מחריד י ואין ושאנן ושקט י_עקב

מוסר לחק יוסף פסוקה הלכה
ע״ב פ״ט דף היום סדר משפר ' פ״ר, תורה תלמוד ה׳ הר״ט

 על וישתומם לעפר .וישב דקאבל י^כה מתפ.רנם שהוא למי היא גדולה מעלה
 אשר מעשים .ןדו על באו איך ככה הראשונים םיך חסי ומדת ממ.עשה\ךיו

לא היא



כ חמישי ליום ויצא
 שבעולם וטובה כבוד לקל זוכה ובזה היא
 יגיע קכ״ח( )ת״לים שנאמר הבא ובעולם הזה

 אשריך לך וטוב אשריך האכל יי כפיך
 שכלו הבא לעולם לך וטוב הזה בעו^ם
 במי י מתקץמין תורה אין'דברי טוב:־

 שלומדין באלו ולא עליהן עצמו שמרפה
 אלא ושרדה אכילה ומתוך עידון מתוך

 נופו ומצער ,עליהן עצמו שממית במי
 ולעפעפיו לעיניו *שינה .יתן *ולא ^מיד

 י״ם( )במדבר רמז .דרך חכמים יאמרו תנומה
 אין באך.ל ימות כי אדם התורה זאת

 עץטו שממית בטי אלא מתקץמת התורה
 בחכמתו שלמה אמר וכן ,חכמים באהלי

 כחכה צר צרה ביום התרפית ־׳י(* )""'לי
 לי עמדה חכמתי אף ־׳( )קהלי׳ אמר ועוד

 אמרו לי עמדה היא באף שלמדתי חכמה
בתורתו 'הינע שכל כרותה בדית חכמים
 וכל משבח. הוא במהרה לא הכנסת בבית
 שנאמר מחכים בצנעא בתלמודו היגע
 יוקל חכמה צנועים ואת '״*(' )־׳"ל•

 תלמודו תלמודו בשעת קולו המשמיע
שוכח: הוא במהרה 'בלחש הקורא אבלי מדו מתקיים

 עולם לבורא בךם להכעיס ער יעשו לא
 .?קרם במה בעיניו הרע ועשה נשמתו יוצר
 למכתו תעלה רפואות ,יבקש ואייך פניו

 לבו ;זלאיו ושפל אפל '.יתוש ולמכאוביו
 המלכים מלכי* מלך רצון הפך לעשיות
 'לפניו ויתחנן תתפלל הוא ברוך הקדוש

 רדו להטיב ומרבה הוא וחנון רחום אל כי
 בלב בהיותו .ואם' שבים. לקבל פשוטה

 ומתענה צם מצויה ודמעה ונדכה נישבר
 פירוית העשה 'ודאי תשובתו אחר'יום יום

 בשר כל רופא לפני לברכה זכרונו רעלה
 בנים שובו נ׳( כדכתיב')ייםי׳ לעשות ומפליא

 חוץ הוא בי משובותיכם ארפא שובבים
 לטי רפואה לעלות והשורה הדין* מקו

 אל להכעיס ובמעל ובמרד במזיד שעובר
 פשע על עובר ויתעלה ןתברך .והוא אדוניו
 ־"ס )יעעי׳ שכתוב 'כמו לשלום לו * וקורא
 הוא ואךרבה .ולקרוב 'לרחוק שלום שלום
 עטו להטיב י ישוב אימתי ומקוה מצפה

:וגו׳ לחננכם ה' יחכה לכן ל׳( כדכתיב')""

ללמוד שמצוה .פי על אף
 בכתר לזכות שרצה מי לפיכך בלילה אלא חכמתו רוב לומר אדם אין ובמלה ביום

 ושיחה ושתיה ואכילה בשינה מהן אחת אפילו יאבד ולא לילותיו בכל ללמוד ,ימהר התגרה
 אלא תורה* של רנה אין הבמים אמרו חכמה תוךה'וךברי בתלמוד .אלא בהן וכיוצא
 נטשך חסד של חוט בלילה בתורה העוסק וכל במלה רני קומי ־*( גייי־יי׳ .שנאמר בלילה

 יובל חיי לאל תפלה 'עמי שירח ובמלה חסדו ה׳ יומם.יצוה *־(ם יםלחה) שנאמר ביום עליו
 טמון חשף כל 0־ )*יי־ שנאמר אוכלתו אש בלילה תורה דברי בו נשמעין שאין בית

 תורה דברי על השגיח שלא בזה.זה ה׳ .דבר כי ""י( )־"י־י .נפח לא אש ףאבלהו לץפוקיו
 להבלי ופירש יושנה ;שקיא או עוסק' ואינו בתורה לעסוק לו שאץשר' כל .וכן ע;קר כל

 את המבטל .כל דוכמים אמרו ה׳. דבר בוזה בכלל זך והרי זגחו:תלמודו'ו העולם,והניח
 מעושר לקליטה סופו מעובי התורה את המקץם וכל מעוני לבטלה סופו מעושר התורה

 אלוהיך ה׳ את ענדת לא אשר תחת ג״ח( )יביים אומר הוא ,הרי בתו^רה מפורש ו^ען.ןה
 וגו* ענותך למען ״׳( )״־י ויאויןר אועיך את .ועבדת כל .מרב .לבב וקטוב קשקחה

באךריתך: להיטיבך

ששי ליל
;הוח *׳ייף

עמו וישב אתה ובשרי '1^2 אף לבן לו' ויאמר יד
 חדש



ששי ליל ויצא

 ירח עמד, ויתיב ך1א ובשרי ברס^קריבי לבן לה *.ואמר ימים חלש
 צדכי־אחי^תהועבדתני(ל.יעל לבן ט"ראםריומין:

 הפלאתי ל:עקב לבן ואמר : מה־מ^ברתך לי הגידה הגם

 שם בנות שתי וללבן טז :אגדך מה לי חף מגן ותפלחנני את
 שום ךנן תרתץ וללבן : להל לקטנה ושם ל$ל< מללה

 )לחל לבות לאה ועעי יז :רחל זעיתא ושום לאת רבתא
 הות ורחל: ;אין לאת ועיני מךאה: ויפת ?פת־תאר לדתה

 את־־רהל יעקב ויאהב יח שלישי :בחדא ראיא בקרא שפירא
 :הקטנה בקך ברחל שנים שבע אעבדך :ויאמר

 1 זעךמא ברתך ברחל שנין שבע אפלחנך נאמר רחל !ת !עקב ורחם

 לאיש מרותו לך אתה תתי טוב לבן ויאמר יט
 ;תה מדאתן רך ;תה ראתן טב לבן .ואמר * עמלי שבל אחר

 שנים שבע ברחל יעקב ^רןתיבעמי־כלעבל
 :עקב ו?לח :אתה באהבתו אחדים ממים בעיניו לחיו

כאלאמל יתך,: רתם כד זעירין כייומין בעינוהי והוו שנין שבע ברחל

יעקב
רש״י

 כלים בידך ואין הואיל הביתה לאספך לי אין מעתה ובשרי. עצמי אך -)יד(
 לחנם לא זו ואף עשה ובן ימים חדש בך אטפל קורבה מפני אלא

 אתה שאחי בשביל וכי תימה לשון אתה. אחי הבי )טס :צאנו רועה שהיה
 והוסיף עבר לשון שהיא תיבה כל וכן ותעבדני כמו ועבדתני. :חנס תעבוני

 סבורה שהיתה קכ״ג( )ב״ב רבות. )יז( להבא: התיבה הופכת היא בראשה וי״ו
 בנות ושתי לרבקה בנים שני אומרים הכל שהיו ובכתה עשיו של בגורלו לעלות

 מ״ד( )ישעיה לשון הפרצוף צורת הוא תאר. :לקטן והקטנה לגדול הגדולה ללבן
 אעבדך. )יח( : קלסתר זיו הוא מראה. :)צירקעל( בלעז קונפ״ש בשרו יתארהו
 אחדים ימים עמו וישבת אמו לו שאמרה אחדים ימים הס )ב״ר( שיים. שבע
 ההטנה בתך ברחל :החדים כימים בעיניו ויהיו כתיב שהרי הוא שכן ותדע

 ברחל אעבדך לו אמר רמאי שהוא בו יודע שהיה לפי למה הללו הסימנים כל
 שמה ללאה תחליף תאמר ושמא בתך ת״ל השוק מן אחרת רחל תאמר גישמא

ואקרא



כא ששי ריר ויצא

 ואבואה ימי מלאו את־אשאיכי הבה אל־רבן :עקב
 ואעול פלחני יומי אשלמית ארי אתתי הכ_ית ללבן .ואטר_יעקבאליך׳
 העש המקום את־כל־־אנשי לבן האסף בב חתה'

 ההי כג :משת^א ועבד אתרא אנשי כל !ת לבן ובנש ♦ משתה

 הבא אליו אתה הבא ברנו את־לאה הקח בערב
 יעל “קי׳ יתה ואע־ל בדתה לאה !ת ודבר ברטשא והוה ז אליה

 בתו ללאה שפחתו את־זילפה לבן'לה התן כד ה־5

 :לאמתו בדתה ללאה אמתה זלפה חת לבן ויהב :שפחה

 מה־ אקלבן הא^ר לאה והנה־־הוא בבקר ויהי כה
 ולמה עמך עבדתי ערחל הלא לי ^ית זאת

 לי עבדת דא־ מה ללבן .ואמר לאת היא והא בצפרא ומה ז רמיתל

 לא־ לבן האמר בו :בי שקרת ולמא עמך פלחית ברחל הלא
 :העכירה לעני הבעירה לתת במקומנו כן :עשה

 :רכתא זערתא^קדם למתן באתרנא כדין אתעבד לא לבן ואמר

 בעברה גם־את־זאת לך ונקנה זאת שבע מלא כז
אש/י□ :אחרות שבע־שנים שד עמך־יי תעבד אשר

שבועהא
"י רש

 ימי. מלאו )בא( :רמהו שהרי הועיל לא ואעפ״כ הקטנה ת״ל רחל שמה זאקרא
 שבטים י״ב אעמיד אימתי שנה פ״ד בן אני שהרי ימי מלאו ועוד אמי. לי שאמרה

 תולדות להוליד אלא כן אומר אינו שבקלים קל והלא אליה ואבואה שנאמר וזהו
 לפי לאה היתה לא בלילה אבל לאה. היא והנה בבקר ויהי )בה( כך: אמר

 תכלס עכשיו אמרה לאה לו שמכניסין רחל וכשראתה לרחל סימנים יעקב שמסר
 זאת. שבוע מלא )בז< :י״ג( )מגילה סימנים אותן לה ומסרה עמדה אחותי
 המשתה ימי שבעת והן זאת של שבוע בשו״א( )פי׳ בחטף נקוד שהרי הוא דבוק

 השי״ן לינקד צריך היה כן שאס ממש שבוע לומר וא״א קטן. במועד ירושלמית בגמרא
 אין לפיכך לך תספר שבועות שבעה כדכתיב זכר לשון ששבוע ועוד בקמץ( )ר״ל •בפתח
 לשון לך. ונתנה :זיעבענטלינג( )איין בלעז שטיינ״א שבע אלא שבוע משמע
 מיד זאת. אה גם :וגו' ונתנה רבים לשון זה אף ונשרפת ונבלה נרדה כמו דביס

 לאחר
מ



ששי ליל ויצא
 שנין שבע ערד עמי תפלח די בפלחנא דא !ת אף לך ונת* דדא שבועתא

 1בתךל ז^ת שבע במלא כן יעקב בעש כח :אחרנין
 שבועתא .ואבלים כן _יעקכ וענד . לאשה לו ,בת! רחל את

 לרחל לבן בתן כט :לאנתו לה בדתה רחל !ת לה רהב דדא
 לרי׳ל לבן ויהב :לשפחה לה שפחתו את־בלהה בתו

 ויאהב ^ל־רחל גם בבא ל :לאמהו לה אמתה בלהה ית בדתה
 שבע־־שנים עוד עכ^ו בעבד מלאה גם־את־רהל

 עוד עמה ופלח מלאה אף^ת.רחל ורחים רחל לות אף ועל * אחרות

 _ב$תח לאה כי־שנואה יהוה ברא לא אחתין־ שנין ^בע

 לה ויהב לאה ^ניאתא ארי וחזא" • עקרה ורחל את״רחמה

 שמו ותקרא לן .ותלד לאה וקהר לב תיחל^א־ עתי
 עתה כי בע^י יהוה כי־ראה אמרה כי ךאובן

 אי' ראו?! שטח וקרת כר וילידת לאה ועדיאת !אישי יאהבני
 ותהר בעלי:לג .ירחמנני בען ארי עלבוני " גל;_קדם ארי אמרת
 כי־־שנואה יהוה כי־־שמע בןיות^ר ותלד עוד

 :שמעון שמו ותקרא גם־־אתקה ויתן־־לי אנכי
 ויהב ארישניאתאאנא ^מבע^קדם" ארי בר_ואמךת וילידת עוד ועדיאת

 בין ותלד עודי ותהר לד :שמעון שמה וקרת דין :ת אף לי
 לו כיקילדתי אלי אישי ולוה הפעם עתה ותאמר

שלשה
רש״י

 אחרות. שנים שבע עוד )ס נשואיה: לאחר ותעבוד המשתה ימי שבעת לאחר
 ואף באמונה האחרונות אף באמונה ראשונות מה לראשונות הקישן אחרות )ב׳׳ר(

 פירשו רבותינו ז׳( )ברכות ראובו. שמו ותקרא )לב( :עליו בא שברמאות פי על
 ולא ליוסף מכרה לא וזה ליעקב הבכורה שמכר חמי לבן בני בין מה ראו אמרה
 הפעם )לד< :הבור מן להוציאו שביקש אלא עליו ערער שלא עוד ולא עליו ערער
מיעקב יוצאים שבעים שי״ב ויודעות היו נביאות שהאמהות לפי )ב״ר( אישי. ירוה

 וד׳



כב ששי ליל ויצא

 דוילי_רת1ועךאתע: :לוי .קרא־שמו על״כן בנים שלשה

 על ?נין ?"לתא לה ;לידית ארי בעלי לי ;תחבר זטנא הדא ר_ואםךת3

 ה|עם ותאמר בן ותלד עוד ותהר לה :לוי שכה קרא כן

 ותעמד יהודה שמו כךאה על-*ן ה1את־יה אודה
 "על א;ךה._קדם זנעא הדא בר_ואמ_ךת וילידת עוד ועדיאת : מלדת

 ל^ י3 להל ותרא א ל קלמילד: וקמת ;הודה ׳שמה קרת כן
 אלץעקב ותא^ר באחתה רחל וקקנא ל_יעקצ הדה

 לא אל יהל :ימת אנכי ואם־אץמתה הבה־־ליבנים
 לא ואם ?נין לי הב שעקב ואמרת באחתה רחל וקניאת ל!עקב ;לידת

 התחת ויאמר ברחל /עקב דחר־אף ב אנא: מיתא

 רו״א ותקיף :?רי־בטן ממך אשר־מנע אנכי אלהים

 מנע די ת?עין ;י מן._קךם הלא בשא את מני הא ביחל!אמר שעקב

 אליה בא בלהה אמתי הנה !תאמר ג :לדאד?עין1מניך
 הא ואמית ממנה: גם־אנכי ואבנה על־ברכי ותלד

כנה: אנא אף ואתבני ארבי ואנא ותליד לותה ,עול בלהה אמתי

ותתן
רש״י

 : בבנים חלקי כל נטלתי שהרי עלי פה פתחון לו אין מעתה אמרה ישא כשיס וד׳
 מכלה היה שהארון מלוי חוץ באזכלוסין מרובה ע״כ בו שנאמר מי כל בן. על

 קרא בו כתב וזה קראה( )שהיא ותקרא כתיב בכולם לוי. שמו קרא בהם:
 וקרא לפניו והביאו גבריאל הקב״ה ששלח רבה הדברים באלה אגדה מדרש ויש
 )לה(הפעם :לוי קראו במתנות שלוהו שם ועל כהונה מתנות כ״ד לו ונתן זה שם לו

 באחותה. רחל ותקנא )א( : להודות לי יש מעתה מחלקי יותר שנעלתי אודה.
 )ב״ר: לבנים זכתה לא ממני שצדקה אלולי אמרה הטובים במעשיה קנאה
 למי מכאן אנכי. מתה :עליה התפלל והלא לאמך אביך עשה כך וכי לי. הבה
 מנע אשר :אני במקומו וכי התחת. :)□)ב״ר( כמת שחשוב בניס לו שאין

 יש אני בניס לו היו לא אבא כאבא איני אני כאבא שאעשה אומרת את ממי.
 ואבנה :ארבי ואנא כתרגומו ברבי. על )□ :ממגי ולא מנע ממך בניס לי

 כנגד מתגיו וחגר מתגר בניס לו היו אברהם זקנך לו אמרה גס מהו אנבי. גם
הגה מעכב הזה הדבר אס לו אמרה לביתה צרתה הכניסה זקנתי לה אמר שרה.

 אמתי



ששי ליל ויצא

אליה ניבא קאשה שפחתה את־בלהה ותתי־לו ד
!קכ1"“לוה ועל לאנתו אמתה בלהה _ית לה רהבה נעקב*

תורה ששי יום ויצא
 כל השלים הצגנו הרגום ואתר טקרא שנים הסדרה בל להשלים כדי

והפטרה: ותרגום הסדרה

 וילידת בלהה ועדיאת * בז עקב2ל ותלד בלהה ותהר ה

 וגם אלאים תגי רחל נתאמר ו ־ בר לעמי
 :דן שמו י קראה על־בן בן דתן־רי בקלי שמע
 שמה קרת בן על בר לי רהב צלותי ואף_קביל ן: תני רחל נאמרת

 שני בן רחל שפחת בלהה ותלד עוד ותהר ז :רן
 :להגקב תנין בר דרחל אמתא בלהה וילי_דת עוד ועריאת : לנעקב

 עם־אהתי נפתלתי 1 אלהים נפתולי רחל ותאמר ח
 במותי " רחל_קב'ל ואמלת :נפתלי שמי ותקרא גם־יבלתי

 מכת ל' אתיהיב אף באחתי ולך לי דיה■ ־מידת בצלותי באתהננותי

 את־ ותקח מידת עמדה כי לאה ?יתרא ט שמהנפתלי:

 לאה והדת :לאשה לנעקב אתה נתתן שפחתה זלפה
 :לאנתו ל^עקב יתה ויהבת אשתה זלפת !ת ודברת מלמילד המת ארי

זלפה וילידת :בן ליעקב לאה ש$הת זלפה ותלד י

אטתא
רש״י

 :)ב״ר( וזכני וחייכני דגני אלהים. דנני 0):כשרה ממנה. אנכי גם ואבנה אמתי:
 מאת חכורים פתיל צמיד כמחכרה פירשו סרוק כן מנחס אדהים. נפתולי )ח(

 ופתלתול עקש לשון מפרשו ואני לכנים. לזכות אחותי עם נתחכרתי המקום
 יכלתי. גם :לאחותי שוה להיות למקום הרכה ונפתולים פצירות והפצרתי נתעקשחי

 כקשות כמה נפתלתי אלהיס נפתולי תפילה. לשון הרגם ואונקלס ידי. על הסכים
 ומ״א תפלתי. גתקכלה נפתלת? : כאחותי ונתעתרתי נתקכלתי לפניו החכיכות

 לפי מזלפה חון הריון נאמר ככולן זלפה. ותלד )י( : נוטריקון כלשון רכיס יש
ליעקב לרמות וכדי כה ניכר הריון ואין כשנים ותינוקת מכולן כחורה שהיתה

נתנה



כג ששי ליום ויצא

 את־ ותקרא בגד לאה .ותאמר יא בר־ מעקב דלאה: א?״א
 ותלד יב :גד שמה _ית וקרת גד אתא לאה ואמרת . גד 1שמ

 אמתא זלפה וילידת :ליעקב שני בן לאה שפחת זלפה

 אשרוני כי ?אשרי לאה ותאמר יג ל:עקב: מנץ בר דלאה
 הות תלבחתא לאה ואמרת :אשר את־שמו ותקרא בנות

 ״לר1 יי רביעי !אשר שמה \ת וקית נשיא ;שבחנני בבן ארי לי

 הבא בשלה חדאים וימצא קציר־חטים בימי ךאובן
 תני־נא אל־דאה לחל ותאמר יאטו אל־לאה אתם

 .יברוחץ ואשכח חטין חצר ביומי ראובן ואזל בנך מרודאי לי

 מיברוחי כעןרי הבי ללאה רחל ואמרת אמה ללאה !תחון וזרתי בחקלא

 את־־־אישי קחתך המעט לה .ותאמר טו רקרץ־
 ישכב לכן רלל ותאמר בני את־מראי גם ולקהת

 הדברת הזעיר לה ואמרת :בנך הודאי תחת הלילה עמך

 עמך ישכוב בבן רחל ואמרת דברי יברוחי ית אף ותסבין בעלי ית

 ב?רל7מךהשךד ועקבו .ויבא טז :דברייך יברוחי חלף בליליא
שכר כי תצוא אלי ותאמר לקראתו לאה ותצא

שכרתיך קרי גד בא *
רש״י

 הגדולה שפחה ליתן מנהגן שכך לאה חת לו שמכנסי! יבין שלא ללאה לבן נתנה
 גדי גד ע״ב( ס״ד )שבת כמו טוב מזל בא גד. בא )יא( :לקטנה והקטנה לגדולה
 כמו מהול שנולד ומ״א שלחן. לגד העורכים ס״ה( )ישעיה לו ודומה לא וסינוק
 נקראת למה ד״א אחת. תיבה נכתב מה על ידעתי ולא אילנא גדו ד׳( )דניאל

 : נעורים באשת שבגד כאיש שפחתי אל כשבאת בי בגדת כמו בגד אחת תיבה
 ידו פשט ולא היה הקציר שעת שבטים של שבחן להגיד חטים. קציר בימי )יד(
 דודאים. :בו מקפיד אדם שאין ההפקר דבר אלא ושעורים חטים להביא בגזל

 את גם ולתחת )טו( :ישמי״ן ישמעאל ובלשון הוא עשב שיגלי צ״ט[ )סנהדרין
 ולמיסב: ותרגומו בני דודאי את גס ליקח זאת עוד ולעשות בהמיה דודאיבני.

 דודאי תחת לך נותנה ואני זו הלילה שכיבת היתה שלי הלילה. עמך ישבב לבן
 שבר )טז( :ל״א( )נדה עמו להקבר זכתה לא הצדיק במשכב שזלזלה ולפי בנך

 שכרתיך



ששי ליום ויצא

 :הוא בלילה עמה וישכב בגי בתדאי שכרתיך
 ואמרת לקדמותה לאה ונפקת ברמשא חקלא מן !עקב ועל( )די ואחא

 :הוא בלילןא עטה ושכיב דברי מברוחי אגרתיך מיגר ארי תיעול לותי

 בן ליעקב ותלד ותהר אל־לאה אלוהים לשמע יז
 :חטישא בר לתנקב וילידת ועדיאת דלאה צללתה .ץ וקביר :חמישי

 אשר־נתתי שכרי אלוהים נתן ל^ה ותאמר יח
 לאה'י־ב ואמרת :.יששכר ותקרא לאישי שפחתי

 עוד ותהר יט :.יששכר שמה וקרת לבעלי אמתי דיהבית אגרי ןי
 בר וילידת לאה עוד ועדיאת: :לי?קצ בן־ששי ותלד לאה

 זבד“אתי 1 אלהים 'זבדני לאה ותאמר ל:עקכ:כ שיתי

 בנים ששה לו כיקילדתי אישי חבלני הפעם טוב
 טב חלק לי יתה ” יהב לאה .ואמרת ♦ ובלון 1את״שמ ותקרא

 !ת וקרת בנין שתא לה ילידית ארי לותי דבעלי מדורה יהי זמנא הדא
 בת_ותקךאאת־שמהדינה: ואחר;לרה בא ןטלן' שמה

 את־ אלוהים ויזבר בב דינה: #מה נת וקרת ברתא ילידת כן ובתר
 את־־רחמח: ויבתח אלוהים אליה וישמע רחל

עדוי* לה \יהב ” צללתה וקביל ” .קרס דרחל דוכרנא ועל

ותהר
רש״י בצירה הב׳ כצ״ל *(

 יששכר משס שיצא סייעו הקב״ה הוא. בלילה :שנדה לרחל נתתי .שכרתיך
 שבעים: להרבות ומחזרת מתאוה שהיתה לאח. אל אלהים וישמע )יזו : )ב״ר(

 )הערבערגע( בלעז הורבריי״א זבול בית לשון יזבלני :כתרגומו טוב. זבד נב(
 :נשיו כל כנגד בניס לי שיש עמי אלא דירתו עיקר תהא לא מעתה מדור בית

 רחל ההא לא זכר זה אם בעצמה דין לאה שדנה רבותינו פירשו דינה. ;כא(
 ריזבר )כב( : (,ס )ברכות לנקבה ונהפך עליו והתפללה השפחות כאחת אחותי

 שלא מצירה ושהיתה לאחותה סימניה שמסרה לה זכר )ב״ר( .רחל את אלהים
 כך הרשע עשו ואף בגיס לה שאין לפי יעקב יגרשגה שמא עשו של בגורלו תעלה

צבה חלה שלא כבע האדמון הפייט שייסד הוא בניס. לה שאין כששמע בלבו עלה

 לקחתה



כד ששי ליום ויצא

 את^רפתי: אלהים אסף ותאמר בן ותרד ותהר ע
 אתי־ ותקרא כד :חסודי !ת .;י כלש ואמרת כר וילידת ועדיאת
 ?!טה !ת !־קרת :אחר בן לי יהוה: יסף לאמו־ יוסף שמו

 רחל ילדה באשר ויהי ליבראחף:כה”םף1ינםףלמ'םרי
 אר־ ואללה שלחני אל־לבן :עקב מאמר את־יוסף

 ללבן ;עקב ואמר יוסף רךול_ית ;קידת כד .והוד. 1 ולארצי מקומי

 ןלד“ואת את־נעי תנה כו :ולארעי לאתרי ואיהך שלחני
 את־ ידע$ אתה כי ואלכה בהן אתןי עבדתי אשר

 פלחית^תך די בני חת נעי הב_ית :עבךתיך אשר עבדתי

 לבן אליו ויא£ר כז דפלחתך פלחני !ת ידעת את ארי ואדל כהן
 יהוה ויברכני נחשיד לעיניך חן מצאתי י אם־נא

 וברכני נסיתי רחמין^קדטך אשכחית כען אם לבן לד. ואמר בגללה

:ואתנה עלי שכרך נקבה ויאמר כח חמישי בדילך־ יי
ואמר

רש״י

 אסף ד׳( )ישעיה וכן הראה שלא במקום הכניסה אסף. )כג< ונתבהלה: לו לקחתה
 וירחך ס׳( )ישעיה נגהס אספו ד׳( )יואל הביתה יאסף ולא ט׳( )שמות חרפתנו

 שאעלה עלי אומרים והיו עקרה־ שאני לחרפה שהייתי חרפתי* : יטמן לא יאסף לא
 סרחונה לתלות במי לה אין בן לאשה שאין זמן כל ואגדה הרשע. עשו של לחלקו
 יוסף )כה :בנך אלו תאנים אכל מי בנך זה כלי שבר מי בו תולה בן לה משיש

 עשר שנים אלא להעמיד עתיד יעקב שאין בנבואה היתה יודעת בןאחר. לי ה׳
 נתפללה לא לכך ממני יהא להעמיד עתיד שהוא שאותו רצון יהי אמרה שבטים

 עשו של שטנו משנולד יוסף. את רחל ילדה כאשר כה( :אחר בן על ^לא
 בלא אש לקש עשו ובית להבה יוסף ובית אש יעקב בית והיה א׳( )עובדיה שגא׳

 : לשוב ורצה בהקב״ה יעקב בטח יוסף משנולד למרחוק שולט אינו להבה
 היה מנחש נחשתי. )בז( :ברשות אס כי לצאת רוצה איני ונו׳. נשי את תנה >כו(

 שנאמר בניס לי היו לא לכאן כשבאת ברכה. לי באה ידך שעל שלי בנחוש נסיתי
 הרועים אצל בתו שולח והוא בגיס לו יש אפשר הצאן עס באה בתו רחל ■והנה

שכרך. נקבה נכח( :לבן בגי דברי את וישמע שנאמר בנים לו היו יעכשיו

 כתרגימו



ששי ליום ויצא

 את ידעת אתה אליו ויא^ר כט ־ ואתן על' אג:ך ייע6 ואטד
 לה ואמר :אתי מקנך אשר־היה ואת עבדתיך אימר

 אשר- שעט בי ל !עטי בעירך דתה רת דפיחתך ןת ;דעת את
 לרגלי אתך יהוה ויברך ללב ויפרץ לפני לך היה

 לך תה די זעיר איי :לביתי גם־אנכי אעשה מתי ועתה

 ־ לביתי אנא אף אעביד אימתי ונען בדילי יתך " וכריך למסגי ותקיף קדמי _

 ^רתהד״לי יעקב ויאשר אתן־לך ימה ויאשר לא
 ארעה אשובה ה|ה הדבר אם־תעעזה״לי מאומה

 מדעם לי תתן לא !עקב לך_ואמר אתן מה ואמר נ אשמר צאנך

 בכל• א^בר לב :ענןיאטר ארעי אתוב הרץ בתגמא לי תעבד אם
 וכל- וטלוא נקר !בל־שה משם הסר היום צאגך

 :שכרי והיה בעזים ונקל וטלוא בעשבים שה־־חום
 ורקוע נמוד אטד בל מתטן אעדי( מיי העדי דין יומא ענך בכל אעבד

 וענתה־ לג •י אגרי ויהי בעדא ונט־ור ורקוע באטריא שחום אמר ובל
בל לפניך כ-תבואעל־שכךי מלי־ ביום צדקתי' בי

אשר
רש״י

 מיעוט חשבון את אתי. מקיר היה אשר ואת יבט( :אגרך פריש כתרגומו
 ביאת בשביל רגלי עם )ב״ר( לרגלי. )ל( :היו כמה מתחלה לידי שבא מקנך
 אשר לעס ח׳( )שופעים ברגליך. אשר י״א( )שמות כמו הברכה אצלך באת רגלי

 אלא לצרכי עושין אין עכשיו ביתי לצורך לביתי. אגבי גם עמי: הבאים ברגלי.
 מנומר נקר. )לס : גס וזהו לסמכן עמהס אני גס עושה להיות )אני( וצריך בני

 טלאים לשון מלוא. :)פונקטירט( בלעז פונטר״א נקודות כמו דקוח בחברבורות
 משנה לשון )ראטה( בלעז רוש״ו לאדום דומה שחום חום. :רחבות חברבורות

 ולהבא מכאן שיולדו אותן שברי. והיה : התבואה לענין לבנה ונמצאת שחמתית
 הפרש עכשיו שישנן ואותן שלי יהיו בכשביס ושחומים בעזיס וטלואים נקודים

 מתחלה שם היו אלו מעתה הנולדים על לי תאמר שלא בניך ביד והפקירם מהם
 דוגמתן הנקבות תלדנה וטלואים נקודים שהן הזכרים ע״י לי תאמר שלא ועור

 תענה כלום משלך נוטל שאגי תחשדני אס וגו׳. בי וענתה )לגז ואילך: מכאן
אפ כי בעדרי המצא שלא לפניך שכרי על ותעיד צדקתי תבא כי צדקתי בי

נקודים



כה ששי ליום ויצא

גנוב וחום בעזים וטלוא נקה סא^ר־אי;נו

 קךמךדאגח ער תיעול ארי המחר ביום .זכותי בי .ותסהד :אתי הוא

 :עטי הוא גנובא באטריא ושחום בעז>א ורקוע נטור ליתוהי די כל

 :הי לוי בים לבן יאמר :כדברך .יהי לו הן לבן לד
 'העקרים את־התי^ים ההוא ביום .ושר לה :כפתגמך

 בל והטלות הנקרות יל־העדם ואת !•'הטלאים

 ?.יד־־בניו: דתן בטובים וכל־חום טו אענר־לבן
 נמיורתא עדא בל רת ורקיועיא רגול^א תיש^א ההוא_ית ביומא ואעדי

 בניוהי: ב:ד ויהב באמריא דשחום וכר בה חור די בר ורקועתא

 ויעקב .יעקב ובין בינו ים6י ^ל^ת דרך ם^1 א

 בינוהי יומין קלתא מהלך ושוי; :הנותךת לבן את־צאן רעה

 לו”ויקח״ לז דאשתארן: דלבן ענא !ת רעי רעקב יעקב ובין
 טצלות בהן ויפצל וערמון ולוז לח לכנה מקל ועקב

 לה ומסיבי :על־־המקלות אשר הלבן מחשף לבלות

 קלוף חורין קלפין בהון וקליף וידלוף דדלוז רטיבין רלבן חוטרין :עקב

פיצל אשר את־־הטקלות הצג חו^א־לת על די חור
 ברהטים

רש״י
 שגנבתיו בידוע חום או טלוא או נקוד שאינו בהן שתמצא וכל וטלואים נקודים

 כדברך. יהי לו : דברים קבלת לשון הן. )רד( אצלי: שרוי הוא ובגניבה לך
 : זכרים עזים התישים. : וגו׳ ההוא ביום לבן ויסר. )לה( : בכך שתחפוץ הלואי

 : בניו ביד לבן ויתן. :לבנות חברבורות בו היתה אשר כל בו■ לבו אשר כר
 מסר אותן שירים אלא שאינן והעקרות החולות שבהן הרעועות הנותרת. )לו(

 אלון תחת ד׳( )הושע דתימא כמה לבנה ושמו הוא עץ לבנה. מקר )לז( : לו
 כשהוא לח. )עזפענהאלץ(: לבן שהוא טרימב״ל שקורין הוא אני ואומר ולבנה
 בלעז קולדר״י דקים אגוזים בו שגדלין עץ לוז מקל לקח ועוד ולוז. : רטוב

 קלופים פצדות• :בוים( )קאזטאניס בלעז קשטניי״ר וערמון. :שטרויך( )האזעלנוס
 קולפו כשהיה מקל. של לובן גלוי הלבן. מחשף :מנומר עושהו שהיה קלופים

 תחיבה לשון ודעיץ תרגומו ויצג. )לח( :הקלוף במקום שלו לובן ונגלה נראה היה
כמר דצה מידי ביה דץ ושלפה דצה בגמר׳ יש והרבה ארמית בלשון היא ונעיצה

 דעצה



ששי ליום ויצא

 לשתות הצאן דתבאן אשר המים בשקתות ירהטים
 די חיטמא וךעיץ!ת :לשתות ?באן דחמנה הצאן לנכה

 למשתי ענא דאיזיף ”)נ דאהן אתר דמיא שק;א בית אתר ברהט^יא כליף

 אל* הצאן ויחמל לט :למשתי במיתיה!ן ומידתמן דענא לקבלהן
 ומלאים: ;קהים עקרים אן:הצ רתלדן, המקלות

 :ורקועין נטיורין רגולץ ענא וילידא בהוטתא ענא ואתיחמא

 אל־־עקה הצאן פני י^קלויתן הפריד וה?ש?ים מ
 ולא לבלו עררים לו ירשת לבן בצאן' ובל־חום

 בל ענא בריש ויהב !עקב אפרש ואטחא :לבן על"צאן שתם

 ערבנין ולא בלחודוה׳ עדרין לה ושוי דרבן בענא השחום ובל הרנול

 ושש המקשרות הצאן בכל־_יהם והיה' מא הלבן־ מא עם

 ליחטגה ברהטים הצאן קעעי את־המקלות ב(יער
 י_ת :עקב ומשר מבברתא ענא ךמת:חמן ערן בכל והר ז ת1במקל

ובהעטיף מב :בחוטריא ליהמותהון ברהטיא ענא לעעי חוט::א
הצאן ט״ש צירי אחר בדגש הנו״ן *(

רש״י
 בארץ העשרות בבריכות המיס במרוצית ברהטים. :לשונו את שמקצר אלא דעצה

 הציג שס לשתות הנא! תבאן אשר ברהטים וגו׳. תבאן אשר :הצאן שם להשקות
 יהיא המקלות את רואה הבהמה )ב״ר( וגו׳• ויחמנה :הצאן לנכח המקלות
 נעשין המים אומר הישעיא ר׳ בו. כיוצא ויולדת רובעה והזכר לאחוריה נרתעת

 התחברו זו בתיבה )ר״ל וגו׳. ויחמנה וזהו לזכר צריכות היו ולא במעיהן זרע
 : המקלות מראות אל הטהלות. אל )לט( :הראב״ע( כמ״ש ונקבה זכר לשון

 והכשבים )ם( י ורגליהן ידיהן קרסולי הס עקידהן במקום משונים עקרים.
 עדר אותן ועשה לעצמן והפריד הבדיל נקודים עקודים הנולדים יעקב. הפריד

 אחריהם ההולכות הצאן ופני הצאן לפני העקוד העדר אותו והוליך לבדו עדר
 העקודים אל הצאן פגי שהיה עקוד אל הצאן פני ויתן שאמר וזהו עליהם צופות

 המקושרות• נמא( :שפירשתי כמו עדרים. לו וישת :לבן בצאן שנמצא חום כל ואל
 בקושרים אחיתופל עם חברו ומנחם במקרא. עד לו ואין הבכירות כתרגומו
 :עיבורן למהר יחד המתקשרות איתן )שם(. אמין הקשר ויהי ט״ו( ב׳ ושמואל

 ג׳( )ישעיה עם חברו ומנחם ובלקשות, כתרגומו איחור לשון וכהעטיח. )מב(
 ואינן וצמרן בעורן מתעטפות כלומר כסות עטיפת לשק והמעטפות המחלצות

מתאוות
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 :ליעקב והקשרים ללבן העטפים והיה לאישים הצאן
 העקב: ובכיריא ללבן לקישא .והוו משוי לא ענא ונ^לקישות

 רבות צאן ויהי־־לו נ^ד מאד י האלם וי^רץ מג
 יחיא /?יא רתקיף :והמרים ולמלים ועבדים ושפחות

 וישמחו א לא !תטריף וגמלין ועבדין ואמהן מיאן עי לה והוו לחרא

 בל*אשר את ועקב לקח לאמיר בני־לבן את־דנכי
 :הזה כל־הבבד את ע^ה לאבינו ומאשר לאבינו

 ומך לאבונא ך כל :ת נסיבמנקב דאמרין לבן בני פתגמי :ת ושמע

 לבן את־^י יעקב יךא1ב • היין נבסיא כל !ת קנא לאבונא
 אפי סבר וחזאנעקבנה :שלשום 'בתמול עמו איננו והנה

 אל־" יהוה ראמר ג :הי1קט3וט כטאתמלי עפה ליתוהי והא לבן
 ואתה ולמולדתך אבותיך אל־ארץ שוב ועקב
 טיטרי ויהי ול!לךתך דאכהתך לארעא תוב ל!עקב " ואטד נ עטך

 השדה וילל^ה לרחל ויקרא יעקב וישלחד' ?□ער־:

 ענה: לות לחקלא וללאה לרחל וקרא !עקב ושלח :אל־צאנו

 כי־איננו אביצן אנכיאת־^ני ראה להן ויאמר ה
 עמך* דלה אבי ואלהי שלשם בתמר אלי
כטאתמלי עטי ריתוך,י ארי אבוכן אפי סבר להןחזיאנא!ת ואמר

ומרקמוהי
רש״י

 צאן משאר ורבות פרות רבות. צאן )מג( :הזכרים ע״י להתיחס מתאוות
 נגס עשה )א( :אלה כל לו ולוקח יקרים בדמים צאנו מוכר ועבדים. ושפחות

 אהיה ושם אבותיד. ארץ אל שוב !ג:׳ : עמלק את ויך חיל ויעש י״ד( )ש״א כמו
 וימרא ;ד( )ב״ר(: עליך שכינתי להשרות אפשר אי לטמא מחובר בעודך אבל עמך

 שבשבילה הבית עקרת היתה שהיא ללאה כך ואחר תחלה לרחל וללאה. לרחל
 דיג; ובית בועז שהרי בדבר מודים לאה של בניה ואך לבן עם יעקב נזדווג
ללאה• רחל הקדימו וגו׳ שתיהס בנו אשר וכלאה כרחל אומרים יהודה משבע

 עשרת
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 בכל־ כי ידעתן ואתנה ו :בסעדי הרה דאבא ואלהה ומך_קמור\
 פלחית חיילי בכל ארי ידעתין ואתין :את־אביכן עבךתי כחי

 עשכרתי—את והחלף בי התל ואביכן
עטך: להרע אלרים ולא־־־נתנו מנים עשרת

 וילידן אגיך .יהא נטיורין אמר הוה כרץ אם : עקרים כל־הצאן

ענא כל וילידן אגרך יהא רגולין אמר הוה כדץ ואם נמורץ ענא כל

 עטי: לאבאשא שבקה" ולא .זמנין עשר .ןת_אנךי ואשני בי שקר ואבובן

 כל־הצאן וילדו שכלך יךה ;קדים יאמר אם־כה ח
וילך שכרף י יהיה עקרים יאמר ואם־כה נקרים

 ויתךלי: אביכם את־מקנה אלחים ד^ל ט ־ יגולץ
 הצאן יחם בעת ויהי י:לי רהב דאבובון גיתי ;ת " ואפרש

 העליםעל- העתדים והנה בחלום וארא עיר ואשא
 ענא ךאודחמא ?עדן .ידוה :ובררים ;קרים עקרים הצאן

 נמורין רניולין ענא על דסלקין תישיא והא בהלמא .וחזית עיני חקפית

 .יעקב בחלום האלהים מלאך אלי "ויאמר" יא ופציחין:

 :אנא הא ואטרית ;עקב בחלמא דיי מלאכא לי ואמר :הנני ואמר

 העלים כל־העתדים ולאה עירך שא"־נא ויאמר ע
 כל־ את ראיתי כיי ובךרים נקרים עקרים על־הצאן

דסלקין תלשיא כל וחזי עעך כען זקוף ואמר :לך ע^ח לבן אשר

רש״י
על

 והן החשבון כלל סכוס לשין טייסי מעשרה: פחות מונים אין עשרתמנים. ש
 שהברילס אע״פ העתודים. וחנה )י( : פעמים מאה תנאו שהחליף למדנו עשיריות

 המסור מעדר אותן מביאין המלאכים היו דוגמתן הצאן יתעברו שלא כולם לבן
 בלעז פייש״ר ופציחין תרגומו . וברדים :)ב״ר( יעקב שביד לעדר לבן בני ביד

ומפולשת פתיחה שלו וחברבורות סביב גופו את מקיף לבן של חוט )גישפריינקלט(
 מזו
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 !לך עבד לבי די כל :ת קדסי .;לי .ארי ופציחין גמורין .רגולין ענא על

 מצלה שם משתת א^ר בית־^ל האל אנכי ע
 מך־הארץ צא קום עאה ^.נלר לי נדרת אשר

 דאתגליתי .אלהא אנא :טלךמך אליארץ ושוב הזאת

 קום כעז קם; תמן קדמידךי_קןמתא קמא תטן משחתא די אל בכית עלך

 ולאה רחל1^1יד :?ארעא ותוב אלעא מן פיק
 :אבינו קבית ונחלה חלק לנו השד לו ותאמרנה
 :אכתא בבית חלקואחסנא לנא ובען( העוד לה ואמרן ולאה ואתיבתךחל

 גם־ האכל בזכרנו כי לו נחשבנו נבר^ת הלוא טי
 _ראכל _זבננא ארי יה אתחשכנא נוכראן הלא את־כבפנו: אכול

 אלהים הציל א^ןר כל־העשר כי טז כספנא: טיכל־ית אף
 אמר א^ר יכל )עתה ולבנינו הוא לנו מאבינו

 מאבונא .יי אפרש די עותרא כל ארי . עשה אליך אלהים

 רקם_יעקבי; ששי עכר: לך אמר" די בל וכען ולבננא הוא דיינא
ונטל :ע^ב ;קם :על־ה^מלים ואתע^יו את־בניו דשא

 ית
רש״י

 אל. בית האל )יג( : המקרא מן עד להביא לי ואין זן( אל מזן )ס״א זו אל מזו
 אחס כי ב׳( )במדבר כמו כן לדבר המקראות ודרך יתירה הה״א אל בית אל כמו

 ויצק כך למלכות כשנמשח וגדולה רבוי לשון שם. משחת :כנען הארץ אל באים
 שאמרת לשלמו אהה וצריך לי. נדרת אשר :למזבח משוחה להיות ראשה על שמן
 ידך על נעכב למה לנו. העוד לרז :קרבנות שס שתקריב אלהיס בית יהיה

 הלא )טו( :הזכרים בין כלום אבינו בנכסי לירש מיחלות אנו כלוס מלשוב
 בשעת לבנותיו נדוניא לתת אדם בני שדרך בשעה אפי׳ לו. נחשבנו נכריות

 נתננו ולא שנה י״ד בגו אותו )שעבדת לך מכרנו כי כנכריות עמנו נהג נשואין
 כל כי )טז( : פעולתך שכר דמי שעכב כספנו. את :הפעולה בשכר אלא( לך

 שהציל מה גזא כלום לנו אין אבינו משל כלומר !א. בל׳ משמש זה כי העושר.
 לשון שבמקרא הצלה לשון כל וכן הפריש לשון הציל. : הוא שלנו מאבינו הקב״ה
 זכרים הקדים נשיו. ואת כניו את )יז( :האויב ומן הרעה מן שמפרישו הפרשה
ואל. נשיו את עשו ויקח ל״ו( )לקמן שנאמר לזכרים נקבות הקדים ועשו !נקבות

 בניו
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 ארר־כל־־־מקנהו וינהג ידו :גמליא על גשוהי רת כלוהי ?ת
 רכש אשר קמלו מקנה רכש אשר ואת־כל־רכשו

 כנען: ארצה אביו אל־־יצחק י לבוא ארם בפדן
 אךם כפרן קנא די קנינה גיתי הקנא קנעה כל רת גיתוהי כל ות ודבר

 למן הלך ולבן יט :כנען לארעא אבוהי יצחק רות למיתי
 :'לאביה אשר * את־התרפ\ם ךךול ותגנב צאנו“את

 לאבוהאן .די צלמניא !ת רחל רכסיאת ענה לז למגז אזל ולבן

 הגיד י על־בלי הארמי לבן את־לב 'יעקב וענב כ

 בר ל5? ארטאה דרבן לבא מן _יעקב ונסי * הוא בקח כי לו

 לו'.הקם—וכל־־אש! הוא ויברח בא ־ תא אזל ארי לה
 .הגלעד הר את״פניו 'וישם את־הגהך ויעבר

 ־ דגלעד למורא ,אפו;־ !ת ועיי פרת !ת ועבר .וקם לה די וכל הוא ואזל
 :הנקב ברחי כי השלישי ביום ללבן" _דגד ע

 את־אהיו ויקה כג :עקב2 אזל ארי תליהאה כיומא ללבן ואתחוה
 ?הד אתו וידבק ימיים שבעת הרך אחריו ררדף ע&וי

 יומין שבעת מהלך כתרוהי ורדף עמה אחוהי _ית ודבר :הגלעד

 אל־לבן'הארמי אלהים ויבא נד ךגלעד: ?מורא ;תה יאדבה

עם־ בן־חדבר “ל השמד לו ויאמר הדלה בהלם
יעקב בז״ק קמץ *(

רש״י
 : וחמורים וגמלים ושפחות עבדים מצאנו שקנה מה מקנהקנינו. )יח^ : וגו׳ בניו
 : יעקב ובין בינו ימים שלשת דרך בניו ביד שנתן צאנו. את לגזוז )יט(

 :)ב״ר( נתכוונה מע״א אביה את להפריש התרפים. את רחל ותגנב
 .אחיו את )בג( : ביניהם היה ימים שלשת דרך שהרי השלישי. ביום גבב(

 להגיד המגיד שהלך ימים שלשה אותן כל ימים. שבעת דרך :קרוביו
 לבן השיגו ובשביעי ימים ששה מלבן רחוק יעקב נמצא לדרכו יעקב הלך ללבן

 וירדוף )שנאמר אחד ביום לבן הלך ימים בשבעה יעקב שהלך מה שכל למדנו
עד מטוב )בד( : ימים ז׳ אחריו וירדוף נאמר ולא ימים שבעת דרך אחריו

רע



כת ששי ליום ויצא

 ארטאה לבן לות " כןדם מן. מימר ואתא ן עד״רע מטוב עקב2

עד מטב עם_יעקכ תמליל דלמא לך אסתמר רה ואמר ליל^א די בהילטא

 את־אהלו תקע ויעקב אתקעקב לבן רשג
 לבןית ןאךבק הגלעד: בהר את־אחיו תקע ולבן בדר
 :במוראדגלעד אחותי:אשךי_ית במוראןלכן משבנה !ת ברם ויעקב ?!קב

 את־־לבבי ותגנב עשית מה ליעקב לבן ויאמר כי
 מה לעקב לבן יאמר חרב: כשביות את־בנהד ותנהג ־

 למה חרבא:בז בשכיות בנתי :ת ודברתא מני ובביתא עבדת

 ואשלחך ולא־הגדתלי אתי ויתגנב לברה נחבאת

 למזל אטמרת למה ובכבוד: כתך ובשרים נשמחה

 בתופין ובתושבחן בחדוא פיון ושלחתך לי חרתא ולא מני רכפיתא

 עתה ולבנתי לבני לנשק ?טשתני ולא כה ־ ובבניין
 אסבלתא בען ולבנהי לבני לנשקא שבקתני ולא : 1עש הסבלת

 ואלוהי רע עמכם לעשות י לי יש־לאל כט ■ למ^ד
 מדבר ?ך השמד לאמר י אלי ויאמר אמש אביכם

 ביש עטבון למעבד בידי חילא אית ♦ ערקלע מטוב עםישקב

 ?!קב עם מלמרלא לך אסתמר למימר לי אמר ברמשא דאבוכון ואלהא
 בי־נבםף"נכספתה הלכת י הלך ועתה ?!טבעיביע־ל

 ארי אזלת מייל וכען את־אלהי: גנבת למה אביך לבית

?עקב רען לא דחלתיי• !ת נסבתא למה אנוך לבית חטדתא חטדא
ויאמר

רש״י
 בשכיות )כת :ס״ג( )יבמות הצדיקים אצל היא רעה רשעים של עובהן כל רע.

 :דעתי את גנבת אתי. והגנב )בז( :חרב קרוי למלחמה הבא חיל כל חרב׳
 קדש לשון שהוא אל וכל רע עמכם לעשות בידי וחיל כח יש ידי. לאל יש )בט(

 )תהליס במקרא. יש והרבה חמדת. נבספתח. )ל( :הוא אונים ורוב עזוז שם על
 יראתי בי )לא( : תכסוף ידיך למעשה ייד( )איוב נפשי כלתה וגס נכספה פ״ד(

. וגו'



ששי ליום ויצא

 את־■ פן־תגזל אמרתי כי ;לאתי כי ללבן ויאמר
 ארי ךחילית ארי ללבן אמר1 .יעקב .ואתיב ♦ מעמי בנותיך

 את־ תמצא א^ר עם לב :מני בנתך קת תנים דילמא אמרית
 וקח־ עמרי מה הכר־לך אחינו נגד יחיל' לא אלוהיך

 ד אתח עם :גנבתם רחל כי ולאץדעיעקב לך
 וסב דעטי מה לף אשתמודע אחנא כןדם ..יתקנם לא דחלתך קת תישכח

 באהל־ לבן רבא לג :נסיבתהיון רחל ארי :עקב ידע ולא לך
 האמהתולאמצא ואתי ובאהל לאה ובאהל ;עקבו

לבן :/ועל רחל באקל .ויבא לאה מאהל ויצא

ונפק אשכח ולא לחינתא רתרתין ובמשכנא דלאה ובמשכנא דעקב • 7 . . .
 את־" לקחה ורחל לד דרחל: כמשכנא ועל דלאה ממשכנא

 ולמשש ^נליהם ות#ב הגמל בכך והשמם התרפים
 צלםנ;א ^םיבת!ת ורחל :מצא ולא את־כל־האהל לבן

 ולא משכנא כל :ת לבן ומשיש עליהון ויתיבת דגמלא בעבימא רשותנון

 כי אדני בעיני אל־יחר אל־אביה ותאמר לה ־ אשכח
 ויחפש לי נשים כי־ךךך מפניך לקום אובל לוא
 בעיני יתקוף לא לאבוהא ואטרח ו את־התרפים מצא ולא

ולא ובלש לי נשין ארח ארי קדמךז. טן לטי_קם אכול לא ארי רבוני

אשכח
רש״י

 .,יחי לא )לב( : וגו׳ בנותי את ותנהג לו שאמר ראשון ראשון על השיבו ונר.
 יעמב. באהל )לג( : משלך עמדי. מה : )ב״ר( בדרך רחל מתה קללה ■ומאותה

 לא ובכולן יעקב אשת רחל בני וכה״א אצלה תדיר יעקב שהיה רחל אוהל הוא
 רחל לאהל לו חזר לאה מאהל כשיצא רחל• באהל ויבא יעקב: אשת נאמר
 בה מכיר שהיה לפי למה כך וכל השפחות( )ס״א האמהות באהל שחפש קודם
 דגמלא בעביעא כתרגומו וכסתות כריס ל׳ הגמל• בבר )לד( :משמשניה שהיא

עביעי והן בעביטין הקיפוה יז( )דף ובעירובין כר כמין העשויה מרדעת זהוא
גמלים



בט ' ששי ליום ויצא

 יעקב ויען בלבן וירב ליעקב ויחר יו :צלמנ;א :ת ■אשכח
 דלקת כי "חטאתי מה מה־פשעי' ללבן וי^מר

 מדי ללבן _ואםר !עקב .ואתיב לבן עם ונצא ליעקב ותקיף 5 אללי

 את־כל־ כי־מש^ת לז :כתרי רדפתא ארי סורחני מה חובי
 אחי נגד כה שים כלי־ביתף מכל מה״טצאת כלי

 מה מני כל !ת ^תא ארי :שנינו בין ויוכיחו ואחיך

 :תרונא בין ויוכיחון ואחיך אחי קדם הבא. שוי ביתך מני מכל א׳טכחתא
' ד " : ר \ד' דד . ד ג ; *": “

 לא ועזיך רחליך עמך אנכי שנה עשרים זה לח
 עטך אנא #ץ עקרין מן ז אכלתי צאנך!לא ואילי שכלו

 לא־־ טרפה לט :אכלית לא ענך ודברי אתכילו לא ועזיך רחליך
 עבתי תבקשנה מןדי אהטנה אנכי אליך הבאתי

 ממנינא ׳טגיא דחוה לותך איתיתי לא דתבירא נ ל?לה וגנבתי יום

 ביום הייתי מ :בליטא ונטרית ביממא נטרית רה בעי את מני
מעיני: ענתי ותרד בלילה מךח: חרב אכלני

הויתי
רש״י

 ההריס על (,ד )איכה כמו רדפת דלקתי גלו( )זאעעל(: בלעז בסע״ו גמלים
 הדין מי עם ויבררו ויוכיחו׳ )לז( :פלשתים אתרי מדלוק י״ז( )ש״א וכמו דלקונו

 עיבורס הפילו לא שכלו. לא )לח( :אונעערזוככען( )פריעפען בלעז אפרובי״ר
 צאנך. ואילי :תשכל ולא פרתו תפלע כ״א( )איוב משכיל רחם ע׳( )הושע כמו

 אכל לא אילים שבחו מה שאל״כ איל קרוי יומו בן איל אמרו מכאן ס״ה( )ב״ק
 אחטנה. אנכי :וזאב ארי ע״י טריפה. )לט( : הוא גזלן א״כ אכל כבשים אבל

 חעאיס שלמה ובני אני '(6 )מ״א יחעיא ולא השערה אל באבן קולע ב׳( )שופעים ל׳
 אחטנה׳ אנכי :תבקשנה שמידי לי חסרה חסרה אס אחסרנה אנכי חסרים.
 נפקד ולא ל״א( )במדבר כמו ומחוסרת נפקדת שהיתה ממנינא שגיא דהות תרגומו

 גנובה או יום גנובת לילה׳ וגנבתי יום גנבתי : שגא ולא תרגומו איש ממנו
 )ישעיה במדינות שרתי בגויס רבתי א׳( )איכה כמו גנבתי׳ : שלמתי הכל לילה
 :אוכלה אש לשון חורב׳ אכלני )מ( : לדוש אוהבתי י״א( )הושע משפע מלאתי א׳(

•י שינה לשון .שנתי : גלידא תרגומו קרחו משליך קמ״ז( )חהליס כמו וקדח
ותחלף

כה



ששי ליום ויצא
 שנתי ונדד בריל^א עלי נחית )הוה( וגלידא ׳שדכא אכלני ביממא הרתי

* < * >*< . . * ' 0 ' * *י

 עבדתיך בביתך שנה ?שרים זה־־לי :טא מעיני
 שנים ושש ב&יך בשתי שנה ארבע־־עשרה

 מנים: עשרת את־־־משכרתי ותחלך בצאנך
 ושת בנתיך בתרתין שנין ע?ןךי ארבע פלחתך בביתך שנין עסרין לי דנן

 אבי אללי לולי מב :זמנין עשר אגרי _ית ואשניתא בענך *בנין
 .ריקם עתה כי לי היה ושחק ופחד אברהם אלוהי

 אלהים /ראה כפי ואת־יגיע את־־עניי שלחתני

 לה ודדתיל ךאברהש אלתה דאבא אלהת פון אילולא • אמש ויוכח

 .גלי .ידי ליאות .וית עמלי :ת שלחתני רי^קן כען ארי במערי הוה .יצחק

 אל־נעקב ויאמר רבן רען מג שביעי :ברטשא ואובח " קךםז.
 אשר־* וכל צאני והצאן בני והבנים בנתי הקלות

 היום לאלה מה־א?שה ולבנתי לי־הוא ראה אתה
 ?נתא קיעקב ואמר לבן ואתיב :^לח אשר לבניהן אי

 אעביד מה ולבנתי הוא דילי חזי את די וכר עני וענא כני ובמא בנתי

 ברית נקרתה לכה ועתה מד :דילידן לבניהן איו דין יומא ?אלץ
 אתא/ער ו>־עו :ובינך ביני לעד ןוזיה ואתה אני

 וירימה אבן י?קב רקה מה :ובינך ביני למהיר ויהי ואת אנא
 'יעקב ויאמר מו :^קמא הקפה אכנא ונסיב_יעקב ♦ מצבה

.לאחיו
רש״י

 ומעקודיס למלוא מכקרד שבינינו תנאי משנה היית משכורתי. את ותהלף נמא(
 מייחד הקב״ה שאין יצחק אלהי לומר רצה לא יצחק• ופחד ומם : לברודים

 אלהי ה׳ אני שבע מבאר בצאתו לו שאמר ואע״פ בחייהם הצדיקים על• שמו
 נתיירא ויעקב כמת. הוא והרי עיניו שנהו בשביל יצחק ואלהי אביך אברהם

 2 הוא הונחה לשון ולא הוא תונחה לשון ויוכח. :ופחד ואמר ואלהי לומר
הקב״ה: .לעד והיה )מד( :להן להרע לבי על תעלה איך לאלה אעשה מה )מג(

 ,לאחי



ל ששי ליום ויצא
 ויאכלו רעשרגל אבנים וייקחו אבלים לקטו לאחל

 אקנין מסיבו אבנין לקוטו לאחוהי :עקב .ואמר ז עליהנל שט

 יגר לבן .וקרא־־לו מז דג־ורא: על תמן .ואבלו דג־ורא ועבדו
 ער לבן לה ו^' :גלעד לו כןרא ויעקב שהדותא

 עד הזה הגל לבן ויאמר מח גלעד: לה קרא העקב שהדותא
 !אטד גלעדי: כןרא־שמו על״בן היום וביגך ביני'

 :גלעד שמה קרא כן על דין יומא ובינך כיני סהיד הדין דג־ורא לבן

 כי ובינך כיני ידוה יצף אמר אשר והמצפה מט
 ובי_נך כיני ד" מימרא יסך אמר די וסבותא .מרעהו איש נפתר

 ואם־תקח את־^נתי אם־תענה
 ביני עד אלוהים ראה עמנו איש אין על־בנתי נשים
 עמנא אנש לית כנתי על נישין תסב ואם כנתי :ת תעני אם ז ובינך

 1 מה ליעקב לבן ויאמר נא ובינך: כיני סהיד ידדי מימרא חזי
 :ובינך ביני ןריתי אשר המצבה והנה הזה הגל
 :ובינך כיני אקימית די _קמתא והא הדין דגורא הא ל!עקב לבן ואמר

 לא״א^בר אם־אני המצבה ועדה הזה הגל עד נב
 אלי'את" לא״תעבר ואם־אתה ה^ה את־הגל אליך

הגל
רש״י

 )ב״ר( ולמלחמה לצרה אליו נגשים אחים לו שהיו בניו הס לאחיו• )מס
 :עד גל גלעד. שמו( קרא )ע״כ גלעד של תרגומו שהדותא. ינר )מד

 מצפה את ויעבר וכמ״ש הגלעד• בהר אשר והמצפה וגו'. אמר אשר והמצפה )מט(
 יצף לחברו מהם אחד כל שאמר לפי מצפה שמה נקרא ולמה י״א( )שופעים גלעד

 :רעהו את איש נראה ולא נסתר. בי :הברית את תעבור אס ובינך ביני ה׳
 בנתי. את תענה אם :מפלגש היו בנותיו וזלפה בלהה אף פעמים בנתי.ב׳ בנתי )נ(

 יורה שהוא כזה ביס ירה כמו ירית? )נא( :ע״ז( )יומא תשמיש עונת מהן למנוע
 דברתי אס עד כ״ד( )לעיל כמו אשר בלשון משמש אס הרי אני. אם )נב( :החץ

אבל עובר אתה אי לרעה )ב״ר( לרעה :דברי דברתי אשר עד ופירושו דברי

 אתה



ששי ליום ויצא

 יידץ רא1ךג □היד :לרעה הזאת ו^ת־דמצבה הזה הגל

 תעבר לא את ואס הדין תורא לותןי_ית אעבר לא אנא אם קטא וסהדא

 אברהם אלמי נג לבי׳שו: הדא א קמח רת הדין דג־ורא רותי:ת
 וישבע אביהם אלמי בינינו יש^טו' נחור ואלוהי

 ןדונון תחזיר !,אלההדאברהסואלהה יצחק אביו בפחד יעקב

 ;צחק: אבוהי לה בדדחיל תקב וק;ים דאבוהון אלהה ביננא

 :“לאכל" לאחז הקרא בדור זבח .יעקב .ויזבח ני
 נ^תא"ןטורא .יעקב ו?כם :בהר וילינו לחם ויאכלו לחם

 מפטיר :במורא וביתו לחמא .ואכלו החמא למיכל לאח־והי וקרא

 ולכנותיו לבניו .וינשק בבקר לבן דשכםא לב
 בצפרא לבן ואקדם :1לטקם יבן ולבב ותך אתהם ויברך

 יעקב ב י• לאתרה לבן ותב ואזל יתהן וכריך ולכנתה לבנוהי ונשק
 א!ל ן!עקכ :אלחים מלאכי ויקגעו־בו לדרכו הלך

 ראם ^עקביכאשר .ויאמר ג ידד\ מלאכיא בה לארחה_ועךעו

 :מהנים ההוא שם־המקום .ויקרא זה אלוהים מחנה
דאתרא שמא וקרא דין ק _קךם־ מן משריתא חזנון כד :עקב ואמר

:מחנים ההוא
יי' • “ חול *(

פ פ פ
במ״א והובא בלבוש כמבואר יעקב ויברח ומפטירין סימן. מחני״ם חלק״י קמ״ח

רש״י

 אלחי :חול נתור. ואלהי :)ב״ר( קדש אברהם אלתי )נג( :לפרקמשיא עובר •אתה
 לאוהביו לאחיו. :למשתה בהמות שחט זבח. יעקב ויזבח )נד( :חול אביהם.

 רב לחם עבד ה׳( )דניאל כמו לחס קרוי מאכל דבר כל לחם. לאכל :צבן -ישעם
 ארץ של מלאכים אלהים. מלאכי בו ויפגעו )ב( בלחמו: עץ נשחיתה י״א( )ירמיה
 לארץ חוצה של מחנות שתי מחנים. )ג( :לארץ ללותו לקראתו באו ־'שראל
ויצא: פרשת חסלת ותנחומא )ב״ר לקראתו שבאו ישראל ארץ ושל ע״כ. עמו שבאו

ויברח



לא ויצא הפטרת
י״ב ן6םי בהושע

 ובאישה באשה ןשךאל .ויעבד ארם שדה יעקב ויברח א
 ממצרים את־ישראל יהוה העלה ובנביא ב :שמר

 וטוש עליו ודמיו תמרורים אפרים הכעיס ג :נשמר ובנביא
 הוא נשא ראת אפרים ;דבי■ ד : אדניו לו ישיב וחדפאו

 .ויעשו לחטא יוספו 1 ועתה ה וימת: בבעל ראשם בישראל
 בלה ודשים מעשיה עצבים בתבונם מכספם מסכה להם
 כענך־ יהיו' לכן י :ישקץ עגלים אלם זבחי אמרים הם להם
 : מארבה וכעשן מלין ןסער במץ הלך משכים וכטל בקר

 תדע ליא זולתי ואלהים מצרים מארץ אלהיך .יהוה ואנכי ׳
 :תלאובת בארץ במדבר ידעתיך אני ח :בלתי אין ומושיע

ואהי י :שכחוני על־כן לבם וירם שבעו וישבעו כמרעיתם ט
') זן:'.־. • ן : !1״ ־ זר • -ז־גז■ < : דן ז : • - ד • : - :

 שכול כדב אפגשם יא :אשור עלקידך כנמר במו־שחל להם
 :תבקעם השרו; חית כלביא שם ואכלם לבם סגור ואקרע

 ויושיעך מלכך'אפוא אחי ע בעזרך: כי־בי ןש'ךאל שחתך יב
 אתן־ :'יי ושרים מלך תנה־לי אמרת אשי ושפטיך בכל־עריך

 צפונה אפלים עון צרור טי :בעברתי ואקח באפי מלך לך
 בי־עת חלם לא הוא־בן לו יבאוז יולדה הבלי ט! :חטאתו

 אגאלם ממות אפיים שאול מיד י׳ :בנים ?משבר לא־יעמה
 בי יח :מעיני יפתך נהם ש&ל הטבך אה־ מות דבךיך אחי
 עלה ממדבך יהוה רוח ^יבוא^קדים .יפריא אחים בין הוא

 : חמדה כל־בלי ןשאה^אוצר הוא מעלו ויחרב מקורו דבוש
 ערליהם ןבילו בחרב באלהיה אחתה כי שמרון יטקאשם

 אלהיך ןהוךי עד ישראל שובה כ :ןבקעו והריותיו יר^שו
 אל־־ןחוה ושובו "בלים עמכם קחו כא :בעונך כשלת בי

שפתינו: פרים עוןוקח־תבובונשלמה בל־־תשא אליו אקרו
אשירבזיק קמץ *(



ויצא הפטרת
 עוד ול^־־נאמר נרכב לא על־־סום יושיענו לא ן אשור כב

 ארפא כג :יתום ירחם ^3—אש! ידינו למעשה אלהינו
 כטל אהיה כד :ממנו אפ• שב כי נדבה אהבם משובאם
 יונקואיו ילכו כה כלבנון: שר^יו ויך כשושנה יפ-ח לישראל

 דגן מזיו בצלו ןשבי כשישבו :כלבנון לו וריח הודו כזית ויהי
 לעצבים עוד מה־לי אפרים מ :לבנון מין זכרו כגפן ויפרחו

 : נמצא פריך ממני רעלן כברוש אני .ואשורנו עניתי אני
 יהוח דרכי כי״ץישרים וידעם נבון אלה רבן חכם מי כה

ן בם יכשלו ופשעים בם ילכו וצדקיס
■דן : • ש : ן •ד 1:-•• בן״ק קמץ *

 ה' למזמור והפטרה תרגום ואחד מקרא שנים השבוע פרשת קריאת אחר
 משנה דברו יצל״ח מלך וה' השבת ליום שיר מזמור או לבש גאות מלך

:היום בחינת היסוד נגד שהוא טהרות מסדר והלכה

ז׳ פרק מקואות משנה

 ולא מעל! לא מעלן. ולא םלץ1פ פוסלץ. ולא המקרה את מעלן קב
 והמלח והגליד והכפור והברד הש?ג פועלן. .ולא מעלן אט פוסלן.

 כנגדי*לומר. דן* ע!מעאל”היה*ךכי עקיבא רבי אמר הגר־וק. והטיט
 אומר £דדה מעמו. מידבא אנשי {העידו המקוה. את מעלה אינו השלג

 אומר גורי בן יוחנן רבי בתחלה. מקרה ועשו שלג והביאו צאו להם
 סאה ארבעים בו שיש מקוה פ־וסלין. ולא מעלן מצד הברד/מים. אבן

 פוסלן: ולא מעלן נמצאו והעלהו *לתוכו סאה מהם נפל אחת• חסר
 ומי כבשים' ומי *טהורים. בין טמאים בין המים ןלאימעלין. פוסלין אלו כ

שיש מקוה מעלן. פוסליןיולא כיצד החמיץ. שלא י עד והתמד שלקות.

בו
ברטנורא

 מפ* וכלהו שאובין לוגין ,בג פוסלין. ולא :סאה ,למ משלימין מעלין. יש א ז פרק
 האיץ .פני מל שקפאו מיס :גליד. נקפים שיורדים גשמים והכפור. : כיצד

 במים. הברד אבן : רוק כמו שנעשה ורקיק רך טיכו הנרוק. טיט : המים פני על או
 והלכה טרי בן יוחנן כרבי הלכה ואין מעלים ולא פוסלים לקמן דאמרינן שאיביס כמיס

 :שהשלימוהו טעלין. נמצאו : לכתהלה אפי׳ השלג מן מקוה שעישין מידבא אנשי של כעדותן
 המקרה נפסל ולא לוגין משלשה יותר הרבה היא סאה שהרי שאובין ליגין בשלשה פוסלין. ולא

 או זיתים בהם שכבשו מים כבשים. טי : טהיריס בין טמאין בין שאובין המים. ב 5 בכך
 שנתן שהרים או הגיס חרצנים והתמד. :שלקית בהן ששלקו מיס שלקות. ומי : ירקית מיני

 :בלוג מס״ד אחד קרטוב. : פירות כמי נידון החמין דאס החמיץ. שלא ער :מיס עליהס
ואח״כ פירות מי סאה בו ונתן כשרי' מי׳ סא׳ מ׳ במקי׳ כשיש כדמפרש מעלין. פעמים



5<“
׳✓ ששי ליום ויצא

 לתיוכ׳ו• קךטיובז מהם ונפל ב•1נךט חסר סאה ארבעים .בו
 ןהטוך;ים• והציר פירות וטי שאר"המשקין אבל לוגין. בשלשה פוסלו

 מנןרה ביצר מעלין• שאינם ופעמים מעלץ פעמים משהחמיץ• והתמד
 העלהו. לא לתוכו סאה מהם נפל אחת. הסר סאה ארבעים בו שיש
 בו הריח ג :בשר זה הרי סאה ונטל סאה נתן סאה. ארבעים בו היו
 הצבע מי אומר יוסי רבי בשר. אתימראיו ושנו ענבים." וסלי זיתים סלי

 לתוכו נפל מראה בשנוי אותו פוסלץ ואינן לוגין בשלשה אותו פרסלין
 לו שירדו עד”_ימתץ _יעשה. כיצד מראיו׳פסול. את ושנו' ומוחל י :ין

 ממלא י סאה. ארבעים 'בו היו הט;ם. למראה מראיתן דחיית גשמים
לתוכו נפל י י :המים למראה מראיתן שיחזדו עד לתוכו• ונותן' בכתף

 ארבעים'סאה. מים בו'מראה אין אם מראיו. מקצת ושנו או'מוחל

 והרי קךטוכ_י.ין.ז לתוכן ונפל מים לוגין שלשה ה :)בח יטבול לא זה דדי
 חסר מ;ם לוגין שלשה פסלוהו• לא למקוה ונפלו דדן במראה מראיתן
 ונפלו המים. במראה מראיהן והרי חלב. לךיטוב לתוכן ו'נפ^ קרט־וב

 המראה* אחר 'חולף הבל אומר נורי בן יוחנן רבי פסלוהו. לא למקוה
 זה י אחר זה וטבלו שני.ם ירדו מכוונות• סאה ארבעים בו שיש מיקוה י

 ראשון של רגליו היו אם אומר יהודה רבי7טמא. והשני טהור הראשון

 מקצתו והעלהו• הסגום את בו הטביל טהור. השני אף במים. נוגעות
מן שפתותיהן שהגביה" ביון עור. של והבסת הבר טהור. במים .נוגע

המים
ברטנורא

 במקיה שנשארה פיחת מי של השאה כל הרי יחד מעירבץ פיחת ומי מים סאה ממט >טל
 : אחת חסר סאה מ׳ בי שיש במקיה כדקתני מעלין. אין פעמים המקיה: את ׳•משלימים

 אותו פוסלין ואין : מראה שינוי חשיב לא כלים דהדחת כשר. מראיו את ושינו ג
 ימתין : הזיתים מן היוצאים מיס מוחל. ממשא: ביה לית דצבעא משיס מראה. בשיניי

 ממלא : לוגין בשלשה נפסל שהוא עסקינן דבחסר א״א בכתף דלמלאות גשמים. שירדו עד
 ארבעים מים בו אין אם ד 5 לעולם אותו פוסלים השאובים אין שלם דמקוה בכתף.
 אפילו מקיה באותו יטבול. לא : מיס מראה בהן שיש סאה ארבעים במקוא אין אס סאה,
 פסלוה. לא למקיה ונפלו ה 5 ,טניל לי עלת׳ לא עבל ואס מיס מראה בו שיש צד באותו
 אע״פ המראה. אחר הולך הכל :לעין ,בג פוסלין אין פירות ומי כיין נראין והן הואיל
 שנראין לעין ג׳ כאן שיש כיון מ״מ לפסול לוגי! ג' שיעיר במים ואין המקיה פוסל החלב שאין

 טמא. השני ל :נורי בן יוחנן כל הלכה ואין ופיסלין מיס כולן כאלו להו חשביגן כמיס
 והוי אחית מד ,דאמר טהור. השני אף :ראשין של בטבילתי המקיה שיעיר חסר •?־ודאי

 ופירשו כלום משיעורו נחסר ולא מקוה למי מחוברין הן בגופו הראשין שהעלה המיס כאלו
 להיות וכובל לחולין טהור שהי׳ כגון דרבנן במעלות אלא יהודה ר׳ טיהר דלא דחגיג' בגמר'

 גמורה מטימאה לעלות אבל לתרומה טהור להיות וטבל למעשר טהור ,שהי או למעשר טהור .
 אלבירנ״ה בערבי לו וקורין עב צמר בגד פגום. :כר״י הלכה ואין טמא הכל דברי לטהרה
 מצומצמות סאה ארבעים בו שיש במקיה טהור. במים נוגע מקצתו : הרבה מים ובולע
שיעור שנחסר ע״פ אך• הטובל האיש טהור הסגוס את בו שהטביל לאחר אדם בי וטבל •איירי

מהוה



ששי ליום ויצא
 דרך א־ותם ומעלה מטבילן תשה. ביצד שאובים• שבתוכן המים המים.

 העבה בטיט שוקעות שרגליה פי על אף המטה את בו הטביל ז שוליהם־
 אפילו בובש מרודךין. שמימיו מקרה 'מקדימין• שהמים מפני טהורה.

 *מחט וטובל. ויורד הבדם שיתפחו בדי קנים חבילי אפילו עצים הביני

 שעבר ביון במים ומביא מוליך ד\ה המערה. מעלות על נתונה שהיא
טהורה: הגל עניה

ברטנורא
 . אחית גיד אמרי' דס״ל היא ור״י במים געש הסמס שמקצת מאחר הסגיס בטבילת מקיה

 אלא בו היי לא שהרי לוגין בשלשת המקוה את ופיסליס וחוזרים שאובים. שבתובן המים
 כדי שוליהן, דרך אות׳ ומעלה :המים מן שפתותיהן כשהגביה ונתחסר מכוונות סאה מ׳

 גבוהות שרגליה המטה. את בו הטביל |: מימיי כל ויפסלו למקוה שבתוכן המיס יפלו בלא
 בסים שוקעות רגליה אא״כ מצומצם ששיעורו כזה קטן במקוה כאחת כולה להטבילה אפשר ואי

 בטיט שישקעו קודם■ הרגלים להטביל מקדטין. שהמים : בו מטבילין ואין נרוק שאינו העבה
 מתפשטים והמים רחב שהמקיה מהמת עמוקים המים שאין מרודדין, שמימיו :היטבלו ובמים
 של אחד לצד כובש. : אחת בבת במים מתכסה גופו כל אין סאה מ׳ בו שיש ואע״פ בטלו
 נכנסין והמיס הואיל אפ״ה שחלקו כמקיה דגראה ואע״ג וקנים. עצים חבילי אפי׳ : תקוה

 לכביש וצריך המיס פני על צפים והקנים שהעצים מפני דנקט וכיבש חלוק הוי לא ביניהן
 ד בידיו המיס מנענע במים. ומביא מוליך היה : המים תחת שיכנסו כדי אבנים עליהם

 ג המחט על הגל מי וצפו בה מונח שהמחט מקוה של המעלה על מיס של הגל. שעבר כיון
: כן להטבילה דרך במים תפיל פן וירא וקטנה דקה שהמחט ולפי טהורה.

ע־ב י־ג דף נדה גמרא
 היתח חר&ח רבי אמי דתניא לנפשה תבדוק איהי חרשת

 שחברותיה אלא לעצמה שבודקת דיה לא בשכונתנו
 הכא שומעת ואינה במדברת התם לה ומראות רואות

חכמים שדברו חרש כדתנן שומעת ואינה מדברת בשאינה
:מדבר ואינו שומע אינו מקום בכל '

רש״י
 ואינה־ מדברת טהור ודם טמא דם במראה בקיאה שהיתה לה. ומראות

מקום. בכל : נתחרשה ואח״ה לדבר ולמדה שמעה כבר שומעת.
: דעת בן מכלל להוציא

ע״ב קצ״ז דף מקץ זוהר

 וכל חידו בל .דאתי עלמא אתער ובד נעם אקרי דאתי עלמא אחר דבר
 נעם /.תקרי כך ובגיני דעלמאיאתער חירו וכל נהורין וכל טיבו

 בלהר _נץחין שבתא דעאל *בשעתא בגיהנש דןהיון חייבין תמנן ועלדא
'חידד לאתערא לי איית 'שבתא תפיק בשעתא ונייחא.' חירות ואיתלד\

לאה ע



לג ששי ליום ויצא
 דאהךף )ם״א דאתדנו דחייבייא ע־רנ^א מההוא דנ^תזיב עלנא עלאה

 יי נעם ויהי צ׳( )תהלים וליטא לאתעךא לן ואית ולהלאה• מההיא*שעתא
 נעם דרכי דרכיה רא ועל דדת/דכלא עלאה נעם "הוא .דא עלינו אלהינו

 א מלעיל תפקין * שבילין אינון אלין נתיבותיה מאן נתיבותיה'שלום. וכל

 לון ואעיל דביתא שלמא שלום אקרי דאיהו יחידאי ברית לון נק*ט ןכלהו
 )ט*לי דכתיב הוא הדא שלמא יהיב וכדין בתוקפיה איהו בד רבא ליטא

שלום נתיבותיה וכל ל(

מופר להק יוסף פסוקה הלכה

ב׳ פ״ט דף היום סדר מספר , פ״ג שבת ה׳ הד״ם

 שלא• וחמין צרבו כל בשל שלא תבשיל
 שבשל תבשיל או צרכן כל הוחטו

 לו ;פה הוא שמצטמק זמן צרבו'וכל כל
 על אף בשבת האש גבי על משהין'אותו אין
 י.חתה שמא ךךה4 יום מבעוד שהעח פי

 לצמקו כדי או בשולו להשלים בדי בגחלים
 הבירה אש שבפה או האש ^רף אם לפיכך
 שעממו או הדקה פשתן בנעורת או בא$ר

 'או באפר 'כמכוסות הן שהרי הנחלים
 בהמה בגללי או בגבבא או בקש שהסיקוה

 זה הרי בוערות נהיים שם אין שהרי דקה
 מזה דעתו הסיח שז£;י עליה לשהות $תר

 באש: .יחתה' שמא”גוזרין ה^שילואץ
 שהבלה בבירה אמורים דברים ב@ה ב

 האש שגרף פי על אף בתנור א^ל מועט
 או בקש שהסיקוהו או באפר כסה או

 גביו על ולא בתוכו משהין אין ?ג?בא
צרכו כל בשל שלא תבשילי לו סומכין ולא

 לשפוך והתחנונים ההפלות התשואה שקר
 אם ובפרט האדונים אדון לפני שידה

;שובו לזיז .ודאי כי מעיניו דמעות מוריד
 רשע ןהיה אפילו מתקבלת ותשובתו ך;קם
 הוא ברוך ה$קום אש^ה והרבה גמור

 תשובתו לקבל לו'מחתרת חותר ברחמיו
 ולא כשלימות עצמו' לטהר אותו ומםי.יעין

 להתענות כח בו איין ואם לכסלה עוד ;שוב
 היום י יאכל ולא בדילוגים .יתענה יום בכל

 שמים לשם נפשו לשובע אם כי ההוא
 לו תחשב בעבודתו' לימודו על חשקוד
 כלל להתענות ;כיול אינו אם ו?ן לצדקה

 תחשב שליא״יחלה רק שיאכל באופן געשה
במאכל עצמו שמסגף מתענית יותר לו

 על נפשו ולענות אלהיו לעבודת ומשתה
בבית בהם .וההערכה וההשכמה חטיאתיו

 הואיל לו ומץטמקחפה צרכו #?#לכל או
 וחוששין דעתו מסיח אינו ביותר סם וו^לו
 פי על אף המעוטר. האש בזו .יחתה שמא

מכוסה: או וגב^א _הש אש ^הוא

 והךלוך הטיול ?י אקר ?מקום ל>יעמוד:ו
התוך לימוד או ותסינות ?ור.$לות חוץ אךור

 בזריזות תקדם גדול. ענ_ין הוא הכ;סת
 בזמירות בראשית 'ליוצר ולפאר לשבח

 רואה י ואם לעשות ראוי כאשר ובקשות
 שאינו עד השינה מן ומטורף מבולבל עצמו
 .ירחץ גופו מכובד .רגליו .עלי לעמוד ;כיול
 להסיר כדי .קרים ב^ם ורגליו ;דיו פניו

 ומפה מפה עצמו וינענע מעליו. הכבדות
 בדןר כלל דעתו !פיח ולא בזה'ע;קר;דול.

^ליו: למיישגע^וד הוא .;דבר^יקל 'והמצור. “



תורה ראשון יום וישיח
הארד בו להשאיר ב״ן דשם יוד דםילוי ר בנגד שהם אלו פסוקים ששה כקריאת •יכוין

: שעברה שבת של נשמה מתוספת

 ארצה אחיו אל־עשו לפניו מלאכים מנקב וישלח ד
 .נ^הי אןודין !עקב ושלח ז אדום שדה שעיר

 לאטד אתם היוצר :אתם להקל ד^עיר לארעא אחוהי עשו לות
 יעקב עבדך אמר כה לעשו לאדני תאטלון כה

 כדין למיטר ן1_יףה ופקיד :עד״עתה לרת/ואחר עם־לבן

 עד ואיוחרית דרית לבן עם !עקב עבדך אמר כתן לעשו ררבוני תימרון

 ואשלחה ושפחה ועבד צאן ודזכזור דהי־לישור ו
 וחמל? ךין1ת לי !הוה :בעיניך למצא־הן לאדני להגיד

 :בעעך רחטין לאשכחא ליבתי לתאה ושלחית ואמהן ועבדין ען

 אל־־ באנו לאמ׳ר אלעעקב המלאכים וישבו' ז

 ת1מא“ואךבע: לקראתך הלך וגם אל־עשו אחיך
 לות אחוך לות אתינא למיטר !עקב לות אזגתא ותבו ן עמו איש

יעקב ויירא ח :עמה גברא מאה וארבע לקדמותך אתי ואף ע&ו
מאד

רש״י

 שעיר. לארץ שעיר. ארצה :)ב״ר( ממש מלאכים מלאכים. יעקב וישלח )ד(
;בסופה ה״א הכתוב לה העיל בתחילתה למ״ד שצריכה תיבה כל

 ברכות על אותי לשנוא כראי אינך גר אלא וחשוב שר נעשיתי לא גרתי. )ה(
 בנימעריא גרתי ד״א בי. נתקיימה לא שהרי לאחיך גביר הוה שברכני אביך

 ממעשיו למדתי ולא שמרתי מצות ותרי״ג גרתי הרשע לבן עם כלומר תרי״ג
 הארן ומשמני השמים מעל לי אמר אבא והמור. שור לי ויהי )ו( : הרעים

 שורים על לומר ארץ דרך והמור. שור : הארץ מן ולא השמים מן לא אינה זו
 קראו אומר ואינו התרנגול קרא בלילה לחבירו אומר אדם שור. הרבה

 הן. למצוא :אליך בא שאני להודיע לאדוני. להגיד ואשלחה : התרנגולים
 ר עש אל אחיד אל באגו )ז( :אהבתך ומבקש עמך שלם שאגי בעיניך.

 ר)ב״ בשנאתו עודנו הרשע כעשו עמך נוהג הוא אבל הוא אחי אומר שהיית
 גיהרו אס לו וייצר ותנחומא( )ב״ר יהרג שמא ויירא ויצר. ויירא )ח( :ע״א( פ׳

וצ״ע אחרות גירסות ועוד אחרים את יהרוג שמא )ס״א אחרים. את הוא
במזרחי



לד ראשון ליום וישלח

 וארדהצאן אשר־אתו את״העם ויחץ לו ויצר מאד
 להדא !עקב ?■חיל :מחנות ל^מי והגמלים זאת־הבקר

 משח! לסכין חודץנסל;א .רת ענא רת עמה עטא.די \ת ופךג”לה ועקת

 .והכהו האחת טויאמראם־יבואעשואל־המחנה
 עשו .רמי אם אמר1 מליטה: הנשאר המחנה והיה

:א ?שת: ךתץתאר מקריתא קהי( וימחנה ס־י ויהי קמחנה חרא לטשריתא

רש׳יי
 זכר לשון משמש מהנה והכהו. האחת המהנה )ט! :שביניהם( ההפרש במזרחי

 ל״ג( )לקמן נקבה לשון הרי מחנה עלי תחנה אס כ״ז( )תהליס נקבה. ולשון
 )לעיל נקבה ולשון זכר לשון משמשים דבריס שאר יש וכן זכר. לשון הזה המחנה

 )מ״ב זכר לשון הרי מוצאו השמים מקצה י״ע( )תהליס הארץ על יצא השמש י״ט(
 רוח והנה (,א )איוב רוח וכן נקבה. לשון הרי המיס על זרחה והשמש ל(

 י״ט( )מ״א זכר לשון הרי הבית פנות בארבע ויגע נקבה לשון הרי באה גדולה
 ט״ז( )במדבר אש וכן נקבה. ולשון זכר לשון הרי הריס מפרק וחזק גדולה ורוח
 המחנה והיה : זכר לשון לוהט אש ק״ד( )תהליס נקבה לשון ה׳ מאת יצאה ואש

 לדורו! דבריס לשלשה עצמו התקין עמו אלחם כי כרחו על לפריטה. הנשאר
אברהם אבי אלהי לתפלה. פניו. על המנחה ותעבור לדורון. ולמלחמה. לתפלה

: לפליטה הנשאר המחנה והיה למלחמה. 

,א סימן עובדיה נביאים

 שמענו שמועה לאדום .יהוה אדני כדראמר עובדיה חזון א
עקיה ונקומה קימו שלח בגוים וציר יהוה מאת

 שמענא כשורא לאדום אלהים " אמר כתן עובדיה ^בואת : למלחמה

 1 לקרבא עלה ונתעתד קומו שליח כעממיא ואזנד * קדם;ז מן
 יהביתך חלש הא מאד: אתה בזוי בגוים נתתיך קטן הנה ב

 בחנוי־סלע שכני השי^ף לבך זדון ג :לחדא את ^סיר בעמ^א
 אמעיך לכך י ישע :ארץ יורידני מי בלצו אמר שבתו מרום

מן כרכיה אמר מ־ותביה ברומא כיפא בשעי ךשרי לנשרא דמי ךאוך

יחתינני
רש״י

 :מלך בן מלך מעמידים היו שלא בזוי• ס היה: אדומי גר עובדיה. חזון >א(
: ויצחק אברהם אבותיו משענת על סומך סלע. בהנוי שוכני

בחגוי



ראשון ליום וישלח
 קנך שים ככבים ואסךבין כ|שר אם־־תגביה ד לארעא: יחתמף
 תשר בובביא ביני ואם בנישרא תריב אם : נאס״יהוה אורידך משם

 אם־שדדי באדלף אס״גנבים ה :!י אמר אחתינך מתטן מדורך
 לך באל אם״בצרים דים יגנבו הלוא גך&יתה איך רירה
 איבדץ לץי_א בזוזי אם עלך אתו נגבין אם : ערלות י״שאיח הלא

 הלא עלף אתו בקטופץ חטופין ואם מיסתהון דיגנבו עד דמיך הריתא

 אתבלש איבתן :מצפניו נבעו ע&ו נחפ^ו איך ו :עייללן משארץ

:מטמורוהי אתגליין עשו

רש״י
 נרדמת נדמיתה. איך :עליך לך. באו )ה( : הסלעים בנקיקי סלע. בהגוי

 מצפוניו. נבעו : נתחפש נהפשו. איך )ו( : רצונם כל שגנבו עד דומם
: אוצרותיו נתגלה

ז׳ סימן משלי כתובים
 בשוקאל־קביל עביר שעד: ביתה .ודרך פנה אצר בשוק עבר א

 ן באיש בנשף־־בערב״"יום ב מהלך: דביתה ובארחא פנתא
 ובהכירה: דליטא בחשובא יומא במערב ברמשא :ואפלה רירה

 אתתא והא :לב ונצרת זונה שית לקראתו אשה והנה ג

 היא המרז ד דעלימיה; לבא דמפרדא דזניתא באסבמא לאודעיה
 בביתה ופרידתא תא ומרירתא רגליה: לא־;שכנו בביתה וסדרת

 כר־פנה ואצל בחתובת פעם בחוץ ן פעם ה לאעכנןרגלהא:
 דיאיא פגתא בל .ולהכיל בשנןקי בעידנא בשוקי בעידנא : תארב

 לו: .ותאמר פניה העזה רו ונשקה בו וההרקה י במעא:
ג ליה !אמרת אפהא ואהציפה תשיקתיה ביה ואקקפת

רש״י
 לב. ונצורת זונה: ערות זונה שית )ג( : וע״ג זונה של אצלפנה. )א!

:הדרך מן סרה וסוררת. )ח :דמה מוקפת

אלי



לה ראשון ליום וישלח

ח פרק ברכות משנה

 אוגרים שמאי בית בסעודה. הלל ובית שמאי בית שבץ דברים אלו
 א־ומרים הלל ובית ך\ץ. עלי מברך בך ואחר היום. על מברך

 אומרים שמאי בבית היום: על מברך יכך ואחר היין. על י מברך

 את מוזגין אומרים הלל ובית הבום את מוזגץ בך ואחר לתלם נוטלין
 במפה ;דיו מקנח אומרים שמאי בית ג לידים*: נוטלין בך ואחר הבום

 אומרים שמאי בית י הבסת*: על אומרים הלל השלחן׳ובית על ומניחה

 נוטלין אומדים הלל ובית .לידים. נוטלין בך ואחר הבית את מכבדין
לידים

ברטנורא

 על מברך ואחים : היום קדוש בתחלה היום. על מברך דברים. אלו א ח פרק
 השלחן על היין בא ואח״כ היום קדוש שתחלה הגפן פרי בורא היין.

 למקדש וה״ה תחלה היין. על מברך : לברכה קודם כך לכניסה שקודם וכשם היום בשביל
 ב״ש ר : יקדש לא פת או יין לו אין שאם היום לקדוש גורמים הפת או שהיין הפת על

 תחלה הטס את מוזגין או' אתה שאס הכום. את מוזגין ואח״ב לידים נוטלים אומרים
 שני תורת נעילה קודם שהידיס הידיס מחמת הכיס באחורי שנפלו משקים יעמאו שמא גזרה

 הטס אחורי את ויטמאו המשקים ויחזרו תחלה להיות המשקים את ומטמאים להן יש לטומאה
 ־אחוריו שנטמאו שכלי זו בטומאה שהקילו אלא מדרבנן כלים מטמאים שנטמאו שהמשקים

 שאחוריו כטס להשתמש אסור ב״ש וסברי אוגנו ולא ידיו ולא תוכו נטמא לא טמאים במשקין
 ויקבלו הכום אחורי על מתוכו ניצוצות ינתזו שמא גזרה תוכו נטמא שלא אע״פ טמאות

 טמאים שאחוריו בכלי להשתמש דאסור וכיין הידיס את ויטמאו אחוריו מחמת טימאה המשקים
 טומהא הכלי שאחורי המשקים יקבלו שלא כדי הכוס את מוזגים ואח״כ תחלה לידים נוטלין
 סברי וב״ה באיסור בו ומשתמש משקים אותן מחמת טמאין הכלי אחורי ונמצאו הידים מחמת

 :אותו ושותים תחלה הכום. את מוזגין : הלכך טמאות. שאחוריו בכלים להשתמש אסור אין
 גזרה הכיס את מוזגים ואח״כ תחלה לידים ניטלים אומר אתה שאם לידים. נוטלין ואח״ב

 נגיבות ידיו יהיו ולא טמאים שאחוריו בכלי להשתמש שמותר טמאים הכוס אחורי יהיו שמא
 הידים את ויטמאו יחזרו תחלה שנעשי משקין ואותן שבידיו המשקין הכלי אחורי ויטמאו יפה

 על ומניחה ראשונים מים מנטילת במפה. ידיו מקנח ג : מסואבית בידים אוכל ונמצא
 גזרה בה יושב שהוא הכסת טל יניחנו ולא התבשיל מזוהמת תמיד ידיו בה ומקנח השלחן

 משקה ואותו הידיס נגיב מחמת במפה טופח משקה ויהיה לטומאה ראשון הכסת יהיה שמא
 כשמקנח הידיס את ומטמאה וחוזר תחלה נעשו' המשקים דלעולס ראשין נעשה בכסת כשניגע

 לטומאה שני שהוא בשלחן להשתמש שאסיר הכי למגזר ליכא בשלהן אבל הסעודה בתוך תמיד בה
 השלחן של המפה יניח לא הלכך לטומאה שני שהוא בשלחן להשתמש מותר סברי הלל ובית
 הכסת על יניחנה ואס האוכלים את ויטמאו ויחזרו השלחן מחמת שבמפה המשקים יטמאו שמא
 נטיל' דאין התורה מן עיקר להם שאין ידים שיטמאו מיטב ידיו יטמאו שמא אס כי לחוש אין

 שני עושה דראשין התורה מן עיקר להם שיש אוכלים יטמאו ולא התורה מן לחולין ידים

 שם שאכלו מקום הבית. את מכבדין אומרים שמאי בית ד 5 התורה מן בחולין
 דפעמיס אחרונים מיס לידים. נוטלין ואח״ב : עליו שנתפררו אוכלים משיורי איתו מכבדין
 לידים נוטלים אומר אתה ואס כזית בהם שיש הפירורים ומניח הארץ עם שהשמש

 סברי וב״ה ונמאסים עליהם נתזים אחרונים שמיס האוכלים את מפסיד אתה נמצא תחלה
 )צ״ל מסירם אלא כזית בהן שיש פירורים מניח אינו ת״ח ושמש ע"ה בשמש להשתמש אסור
 דפירורים כלום בכך אין כזית בהם שאין פירורים גבי על המיס נתזי' ואש אותם( מסיר
. עסהארן בשמש להשתמש שמותר בזה שמאי כבית והלכה ביד לאבדן מותר כזית בהם •שאין

 נר



ראשון ליום וישלח
 ומזון נר אומרים שמאי בית י. :הבית את מכבדין כך ואחר לידים

 בית והבדלה• ומזון' ובשמים נר אומרים הל^ ובית והבדלה• ובשמים
 האש: מאורי בורא אומרים הלל ובית האש. מאור אומרים"שברא שמאי

 ולא הנר על ולא גוים של הבשמים על .ולא הנר על לא מברבין אין י
 עבודה שלפני הבשמים עלי 'ולא הנר על ולא מתים. של הבשמים על

 ולא 'ושכרן שאכל זימי לאורו: שייאותו עד הנר. על מכרכין אין זרה.
 .יברך אומרים הלל ובית למקומו'ויברך. _יחזור אומרים שמאי בית בדך.

 שבמעיו: המזון שיתעכל כדי עד מברך• הוא אימתי עד שנזכר• במקום
 בית'שמאי הבום. אותו אלא שם ואין המזון לאחר "ן להם' בא ח

 אומרים הלל ובית המזון. על מכרך בך ואחר הי.ין על מברך אומרים
 .ישראל אחר אמן עונין היין. על מברך כך י ואחר המזון על מברך

הברכה: כל שישמע עד המברך הכותי אחר עוניןיאמן ואין המברך.

וראנברט

 אלא יין לו ואין סעודתו גמר לא ועדיין לו וחשכה במנחה בשבת שאנל טי ומזון. נר ה
 יומא דאסוקי בסיף הבדלה דכ״ע והבדלה. ובשמים ומזון נר בש״א : אהד כיס שיעור

 דבש״א הבשמים. ועל הנר על אלא נחלקו לא כמשאוי עליה ליהוי דלא היכי ני ליה מאחרינן
 דלא לעשותם יכיליס שאנו דברנות הדדי כי ובשמים. נר ובה״א : בשמים ואח״כ ומזין נר

 שברח האש. מאור שברא בשיא : המזון לברכת להו מקדמינן ובשמים נר כגון כמשאוי מחזי
 איכא נהורא דחדא האש מאורי ולא האש. מאור : להבא דמשמע בורא ולא לשעבר דמשמע
 אדומה בשלהבת יש גוונים שהרבה האש. מאורי : לשעבר משמע נמי בורא. ובה״א : 'בנורא
 שבת דלא משוס נר עכו״ם. של הבשמים על ולא הנר על לא ן : וירקרקת לבנה

 עבירה. בו ונעבד הואיל עליו מברכין אין שבת שלא אור וק״ל לאורו מלאכה עשה שהעכו״ס
 בסיפא דתנן והא מיירי לסעידה בה מסיבי׳ שהעכו״ס במסבה שהם בבשמים ענו״ס של וכשמיש

 בשמים על מברכין אין טעם מה קאמר טעם מה ע״ג שלפני הבשמים על ולא הנר על ולא
 על ולא : ע״ג של בשמים על מברכין ואין שלהם לע״ג עט״ס מסבת שסתם לפי ענו״ם של

 מתים. של בשמים על ולא :בעלמא לנביד אלא לאור׳ אתעביד דלא מתים. של הגר
 שיאותר" עד :בהנאה שאסורין לפי דע״ג. ובשמים הנר על ולא :עבידי ריחא דלעבורי

 שיתעכל ז : ירצה אס ליהנית שיוכל כך כל לו שקרוב אלא ממש שיהנו ולא מאורו שיהנו
 ודיקא המזין נתעכל שלא סי׳ היא האכילה אות׳ מחמת רעב שחינו זמן כל שבמעיו. המזון
 היין על מברך ח : ויברך למקימי יחזור ד״ה במזיד אבל חוזר דאינו ב״ה אמרי בשכח

 כ נוס טעונה המזון ברכת סברי הלל ובית טס טעינה המזון ברכת שאין המזון. על ואח״ב
 הברכז סיף אלא השם הזכרת שמע שלא סי על ואף המברך. ישראל אחר אמן עונים

: גריזיס להר בירך שמא הברכה. כל שמע כן אם אלא :בירך לשמים דמסתמא

ע־א נ־ג דף כריות גמרא

 בר דימי רב תימא ואי זביד רב אמר וכו׳ ו^כח שאכל מי
 למקומו יחזור הכל דברי במזיד אבל ב״כח מחלוקת אבא
במזיד אפילו הדין הוא ו־תימא מהו הנן ושכח פשיטא ויברך.

 אי וה



לו ראשון ליום וישלח

 משמע קא שמאי דבית כהן להודיעך ושכח דקתני והאי
 מי לדבריכם שמאי לבית הלל בית להם אמרו תניא לן.

 לראש לחזור בלך ולא תרד ושבח הבירה בראש שאבלי
 לדבריכם הלל לבית שמאי בית להם אמרו ויברך. הבירה

 לכבוד ויטלנה. לעלה לא הבירה בראש ארנקי ששכח מי
 תהי הנהו שכן. כל לא שמים לכבוד עולה. הוא עצמו

 דדהבא. ארנקא ואשכח שמאי כבית בשוגג עביד הד תלמידי
 הנה בר בר רבה אריא. ואבליה הלל כבית במזיד עביר וחד
 איעביד היכי אמר ולאבריך ואשתלי אכיל בשלירתא קאזיל הוה

 היכא כל הבא כריך לי אמרי לברך אנשאי לחו אמינא אי
 יונה אנשאי להו דאמינא מוטב מברכת. לרחמנא ךמברכת
 אזיל דדהבא. יונה דאנשאי לי אנטרו להו אמר ךדהבא.

 כנסת דמתלא יונה. שנא מאי דדהבא. יונה ואשכח ובריך
 בכסף נחפה יונה כנפי ם״ח( )תהלים דכתיב ליונה. לשראל

 בכנפיה אלא ניצולת אינה יונה מה חרוץ. בירקרק ואברותיה
:במצות אלא ניצולין אינן לשראל אף

רש״י
 שנחה ידי על המקום מן ונעקר ששגג ע״פ אף כב״ש. בשוגג עביד חד

 במזיד. עביר וחד :ובירך שאנל למקום וחזר כב״ש עצמו על החמיר
 יונה אנשאי :לילך שהוצרך אחר במקום לברך כדי במזיד שאנל ממקום נעקר

 בורחת או בכנפיה. אלא ניצולת אינה יונה : זהב של יונה שכחתי דדהבא.
: אגפיה בראשי נלחמת או

ע״ב קס״ה דף וישלח זוהר
 יצוה מלאכיו כי צ״א( פתחנתהלים יהודה רבי וגומר מלאכים .יעקב וישלח

 בשעתא דהא חבחיא. אוקמוה קרא האי דרכיך בכל לשמרך לך
 'ליה 'מקטרג דאיהו הרע .יצר בהדיה *אזדמן לעלמא"מיד אתי נש ךבר

מאי רובץ. י חטאת לפתה (,יי )בראשית אמד דאת כמה תדיר לברנש
 )תהלים דכתיב חטאת הב/נמ/קחיה ^וד

למחטי' יומא כל נש לבר ליה עביד בגין'ךאיהו תמיד. נגדי וחטאתי נ״א(

קטיה



ראשון ליום וישלח
 בר דאתייליד מיומא נש מבר אתעדי לא דא הרע ויצר מריה. קמיה

 ואימתי י ראתרבאה. ךאתי מיומא נש לבר אתי הטוב ויצר לעלמין נש
 £ש בר בדקאזתוג שנין תליסר איהובד כד ^תדכאת

 לשמאלא. ויצרלע לימינא טוב יצר משמארא וחד מימינא חד בתרוויהו
 'בהדיה תדיר משתבחין ממנן'ואינון ממש מלאבץ תרץ אינרן ראיין
 ושליט "קמיה אתבפץא הרע יצר ההוא לאתדבאה נש בר אתי נש. דבר

 ארחוי בבל לבר/ש ליה לנטרא מזדווגין ותרויןהו שמאלא על ימינא

 דרכיף. בבל לשמרך לך יצרה מלאכיו בי דבתיב הוא הדא עביד ההוא
 אזמין י הוא- בדיך דקךשא 'במעקבי קראי להאי ליה מרקים אלעזר רבי

 עלאץ בשבטין שלים אתי איהו ךהא בנין ממנן משריין מלאבין בהדיה
 לדרבי הלך העקב * דאתמר^דכתיב( במה ״יאות כדקא שלמין ביהר

 והא -דלבן מניה דאשתדב ביון רהכא”ואתמה אלהים מלאכי בו ויפגעו
 לסחרא _קךישין משריין- ואתר שבינתא עמיה- אזדווגא בדין מניה אתפרש

 'ליה שדר מלאבין רמאינון וגומר• ראם באשר .יעקב תאמר ובדין ליה
:והאי הוו ממש מלאכים מלאכים• .יעקב השלח דכתיב הוא הדא -לעשו

י פסוקה הלכה
פ״ד תורה תלמוד ה׳ הר״ט

 נאה הנון לתלמיד אלא תורה מלטדין אין *
 הולך היה 'אם אבל לתם או במעשיו

 למוטב אותו מחזירין טובה לא בדרך*
 אותו ובודקין .ישרה בדרך אותו ומנהימן

 המדרש לבית אותו מבנימין כך ואתר
 השונה כל חכמים אמרו אותו', ומלמדין
 אבן זלק כאלו הנון שאינו* לתלמיד

 ארן כצרור 0־״ )־׳"יי שנאמר למרקולים
 כבוד כבוד.ואיןזלכסיל נותן כן במרגמה

 חכמים כבוד )״״־׳( י שנאמר תורה אלא
 בדרך י הולך שאינו הלב וכן נ :עחלו
 וכל הוא גדול שחכם פי על אף מוכה
 יעד ממנו. מתלמדים אין לו צריכים העם
 שפתי כיי נ׳( )סלאבי שנאמר למוטב י שובו
 כי מפיהו' .יבקשו ותורה דעת" :שמרו כהן

 אם .חכמים אמרו 'הוא. צבאות ה׳ מלאך
 תורה.י_בקשו צבאיות ה׳ דומה'למלאך הרב

:מפיהו תורה .יבקשו אל לאו .ואם מפיהו

כיצד

טוסר להק יסף
כקיצור סר״ה א׳ די״ב הקדש תפארת מש׳

 רבי אמד נחמני בר שמואל רבי אמד
 בעולם אחת מצוה העושה בל יונתן

 הבא לעולם לפניו והולדת מקךמתו הזה
 וכל צדקך 'ל^ניך והלך נ״'יס ')י״״י׳ שנאמר

 והולכת מלפפתו הזה בעולם העושה.עבירה
 יס'.ילפתו שנאטר/״ייב הדין ליום לפניו

 אלעזר .רבי ויאבדו בתהו :עלו דרכם ארחות
 ')ניא״יי׳ שנאמר ככלב לו דלא קשורה אימר

 להיות 'אצלה לשכב אליה שמע ולא ל״ם(
 עטה להיות הזה בעולם אצלה עמה'לשכב

 מלפפתו עמן" לשונו. כאן יער "הבא בעולם
 'העובר כי י מפנן הדיין ליום לפניו והולדת
 אחד.והקטיגור לו_קטיגור קונה אחת עבירה

 הטצוה בעמן שלימה קוימה שיעור רו יש
 אדם של י מעשיו כיי העבירה. עמן בן

 מנין כפי צואים לבושים לו ^:עי^ו הם
 ועון כליעון כי ממן'הלבושים כן עונותיו

האמור מלפפתו והי.ינו לבוש לו יעשה
במאמר



לז ראשון ליום וישלח
 בר^ש יושב הרב מלטדיץ כיצד •*

 ?די כעטרה לפניו *שקפין והתלמידים
 דבריו ושומטן הרב רואים כלם שיהיו

 על 'ותלמיריו' הכסא על הרב .ישב ולא
 על או הארץ על הכל או אלא ה^רקע

 יושב היב היה ובראשונה הכסאות.'
 שני מת חרבן ומקורם עומדים והתלמידים

:יושבים והם י לתלמידים ללמד הכל הנו'1

 העבר?' דאה ג׳( )זייי׳ לזה והער במאמר
 לברכה זכרונם רבותינו ופירשו עונך מעליך

 נשים בניו שנשאו הוא לו שהיה שעון
 ככלב בו קשורה אמר אלעזר נכריות.'.רבי

 שהדבק אלא לבוש לה תעשה לבד שלא
 הללב ודרך בה אדוק 'להיות עצמה בנפש

ה' האדם. חלק שניו בתוך שנמצא הנושך
רצון: .יהי כן ישראל ולבלי :צילנו

תורה שני יום וישלח
הוספת בו להשאיר ב״ן דשם יל״ד דמיליי ד כנגד שהם אלו פסוקים ארבעה בקריאת יבוין

שעברה; משבת הרוח

 י.צחק אבי ואלחי אברהם אבי אלהי יעקב ויאמר
 ולמולדתך לארצך שוב אלי האמר יחזה

 דאבא .ואלהה אברהם דאכא אלהה _ראמר_יעקב :עמך ואימיבה

 קטנמי יא :עמך רא;יטב ולביתתך לארעך תוב לי אמר די ץ ץצחק
 אודי עשית אשר ת6הא—ומכל החסדים מכל

 ועתה את־הירדןיך^ה עכרתי ^מקלי ךףכי5ע

 די בון ט ומכל חסדין מכל זכותי זעירן ♦ מחנלת י2ל^ יהיית

לתרץ הריתי וכען הדין !רדנא !ת עברית יחידי ארי עבדך עם עבךת

ג״י
רש״י

 שס והזכיר שחזר מהו ועוד יצחק ופחד אומר הוא ולהלן יצחק. אבי ואלהי :)י(
 אמר כך אלא וגו׳. לארצך שוב אלי האומר לכתוב לו היה המיוחד

 שבע מבאר אבי מבית בצאתי אחת הבטחתני הבטחות שתי הקב״ה לפני ׳יעקב
 ושמרתיך לי אמרת ושם יצחק ואלהי אביך אברהם אלהי ה׳ אני לי ■שאמרת

 עמך. ואהיה ולמולדתך אבותיך ארץ אל שוב לי אמרת לבן ובבית תלך. אשר בכל
 ארץ אל שוב יעקב אל ה׳ ויאמר שנאמר לבדו המיוחד בשס אלי נגלית ושם

 החסדים. מכל קטנתי )יא( :לפניך בא אני האלו הבטחות בשתי וגו׳ ■אבותיך
 שמא ירא אני לכך עמי שעשית והאמת החסדים ע״י זכיותי נתמעטו ל״ג( >שבת

 אמתת האמת. ומכר :עשו ב,יד להמסר לי ויגרום בחטא נתלכלכתי משהבטחתני
 כסך לא עמי היה לא במקלי. כי : שהבטחתני ההבטחות כל לי ששמרת דבריך

ונבקע בירדן מקלו נתן אגדה ומדרש לבדו. מקלי אלא מקנה ולא זהב ולא

הירדן
כט



שני ליום וישלח

 כי- עשו מיד אחי מנך נא הצילני יב פשרי!: לתרתיף
 על־־בנים: אם והכני פך־יבוא אתו אנכי' ;רא
 צי{' דילמא מנה אנא דחל ארי רעשו מידא דאהי מירא כען שזבני

 עמך איטיב היטב אמךת ואתה יג :בניא על אטא וימחנני
 :מרב לא־נספר אשר ד\ם ?חול את־זתגך ושמתי

 ד דיטא כחלא סגיאין בניך בת .ואשוי עמך אוטיב א־וטבא אמרת ואת

שני :מסגי יתמנון לא

רש״י
 כעשו אלא כאח עמי נוהג שאין אחי מיד עשו. מיד אחי מיד )יי( : הירדן
 ושמתי :)ב״ר( אבותיך בזכות איטיב בזכותך היטב איטיב. היטב )יג( : הרשע

 והיה כ״ח( )שס אלא א״ל לא והלא כן א״ל והיכן הים. בהול זרעך את
 אשר את עשיתי אס אשר עד אעזבך לא כי )שם( שא״ל אלא הארץ. כעפר זרעך

 אשר וכחול השמים ככוכבי זרעך את ארבה הרבה אמר ולאברהם לך דברתי
: הים שפת על

א׳ סימן עובדיה נביאים

 לך יכלו השיאוך בריאך ׳אנשי כל שלחוף עד־הגבול א
 בו: תבונה אין תחתיך מזור ;שימו לחמך שלמך אנשי

 אבלי שלמך אנשי לך ;כילו אטעיוך ק;ימך אנשי כל אנליוך תחומא מן

 ההוא ביום הלוא ב :סוכלתנו בך מדלית תחותך תקרא שויאו פת־ררך
 עשר: מהר ותבונה מאלום' חכמים והאבדתי נאם־יהוה

 דביה גבר וכל מאדום חבימין ואוביד .י; אמר ההיא בעיתא הלא

 ערת-איש למען גבוריףתימן וחתו ג :דעשו: מבךבא סוכלתנותא
 גבר דישתצי בדיל דר־ומא גבךך_יתבי ויתברון :מקטל עשו מהר

 תכסך יעקב אחיך מחמם ד :מקטול רעשו מברכא צורבא דביה
בושה רש״י

 :ארצך גבול עד עמך באו לעזרך שהבטיחוך אותם שלחוד. הגבול עד )א<
 מאכלך מזור. ישיטו לחמד :מאחריך ושבו לצאת לפתותך השיאוך.

 גבוריך. וחתו )ג( : הבכורה בזית זה ידי על כי למזור יעקב אחיך לך שם
 מקטל" : גבור איש כל יכרת. למען :ישמעאל ארן אל תימן לנוס ויחרדו יחתו

: יעקב לאחיך שעשית מחמם. )ד( :עליהם שבא הרג מרוב
זבחי



לח שני ליום וישלח
 התא3 תחפינך :עקב אמך מחטוף לעולם: ונכרת מעה

:ם?על ותאיצי

!׳ סימן משלי כתובים

 י־ומנא עלי דקרבני דבחי :נדרי שלמתי הלם עלי שלמים זבחי א

 פניךואמצאןי: לשחר לקראתך יצאתי על-בן ב ?לימית
 :אךברינך _ראמרית גשא;לר הרת דמפביא לא־ודעך נפקית היכנא מטול

 שרית בתשולתא :מצרים אמון חטבות ערשי רבדתי מרבדים ג

 מקאהליסוקנמון: משכבי י :המןךא .קרמתא ובליטא ערפי
:וקונמא ונורקמא מורא ערפי על רפית

רש״י
 :ושלמי נדרי הקרבתי היום כי הכינותי גדולה סעודה על? שלמים זבחי )א(

 רבדתי :וגו׳ חופש בגדי מרבדים. )ג( :שאמצאך כדי ואמצאך. )ב(
 הבאים פשתן בגדי מצרים. אטון :מהוללות חטובות. :ממתי קשטתי ערש?

: ובושם ריח הנפתי נפת? )ד( : ממצרים

ח׳ פרק שבת משנה

 הכתית. על לתן כדי דבש גמיעה. כדי חלב הכום. מזיגת כדי יץ המוציא
הקילור. את בהם לשוף כדי מים /קטן. אבר לפוך כדי שמן

 אומר שמעון רבי הופכין'ברביעית. וכל ברביעית. ושארכליהמשקץ

 המוציא כ למצניעיהן: אלא הללו השיעורין כל אמרו ולא ברביעית. כלן
רבי ולנברה. לנפה תלאי לעשות כדי גמי לקפה. אזן' לעשות כדי חבל

יהודה
ברטנורא

 חי יין רביעית רובע שהוא המזין ברכת של הכום. מזיגת כדי יין המוציא א ח פרק
 רביעית על ויעמוד ממיס תלת יין של חד על לחשבון שימזגו כדי

 בהמה וחלב אחת בבת בולע שאדם מה גמיעה. כדי : ברכה של טס שיעור שהוא הלוג
 הסיסיס גבי שעל מכה הכתית. על :אחת עין לכחול כדי שיעורו לשתיה חזי• דלא טמאה

 עושה הוא להתבשל כשמגיע הבשר בעור היוצא ששחין כתוב ומצאתי המשאוי מחמת והחמורים
 משהו והוא מצוי׳ שרפיאתו כיון לאכילה עיקרו שהדבש ואע״ס כתית פי וקרוי למעלה ראש

 קטנהשברגלו: אצבע והיא יומו בן תינוק של קטן. אבר : לחומרא זוטרא שיעורא בתר אזלינן
 עושין שאין המשקין. כל ושאר : העין על שנותנין קילור. :בהן ולמחות לשפשף לשרף.

 היין אף ברביעית. בלן :הטיט את בהן לגבל וחזי סרוחין מים שופבין. :רפואה מהן
 ברביעית אלא חייבין 'אין אדם כל שאר אבל למצניעיהן אלא במשנה שיעורין אמרו דלא והדבש והחלב

 ליה דלית מחייב לא שיעור מהאי ובבציר זיטא שיעורא בעי עצמו דמצניע לר״ש ליה וסבירא
 הלנה ואין שהוא בכל מצניעו ■עליו שיתחייב כמוהו מצניעין ואין להצניע כשר שאין כל לר״ש

2 לקיטה אוזן משיעור ובציר בו לתלותו תלאי. : בה לאוחזה לקופה. אוזן ר ; כר״ש
 מדת



שני ליום וישלח
 עליו לכתוב כדי ני_יר לקמן• מנעל מדת ממני לטול כדי אומר יהודה

 פי על לכרוך כדי מחוק דיר חך*ב". מ־ובסץ קשר והמוציא מזיכסין כן#ר

 לכתוב כדי קלף קמיע* לעשות כדי עור ג פלי\טון: של קטנה צלוחית
 כדי )דובסוסטום* ישראל• ישמע שהיא ישכתפלין• קטנה פרישה עליו

 אחת: עין לכחול כדי כחול אותיות. #תי ^בתוב כדי דיו לבת־וב"מזיזד/
 שעות לע#ותקקב. כדי וגפרית ה#ב#בת..זפת כראש לתו' בדי" יידבק

 זהב. צורפי #ל בור פי לעשות *כדי חרסית קטן. נקב פי על לתן כדי*
 צורפץ #ל בור עלפי לתן 'כדי *סובין פטפוט לעשות כדי י אומד .יהודה לכי

 לע#ות כדי אומר יהודה לכי שככלות. קטנה אצבע לסוד כדי סיד זהב.*

 המרצופין כחותם אדמה ה :אנדיפי לסוד כדי אומר נחמיה רבי כלכול.
 הדק ,וחול האגרות•/זבל כחותם איומרים .וחכמים עקיבא• רבי דברי
 לזבל אומרים'כדי וחכמים עקיבא• ירכי דברי כרוב #ל קילח לזבל כדי

 לעשות'קולמוס. כדי סיהיקנה כף מלא יעל לתן כדי הגם הול ברישיא.
טרופה שככצים• ביצה'קלה בו לכשל כדי מרוסס• או עב היה ואם"

ונתונה
ברטנורא

 עישין ממשבים נייר. : מתלאי בציר ושיעוריה צריך אני זו כמדה לאומן להראות □דת/מנעל.
 להראות חותם לו מוסר והוא מזה הנהר בראש מכס נותן שאדם פעמים מוכסין. קשר :אותו

 לסימן גדולות אותיות שתי לכתוב ודרכו המכס סרע שכבר הנהר מן האתר שבעבר למיכס
 גדול שיעיר צריך לפיכך לכתוב ראוי אינו שיב מחוק. ניר :שלנו אותיות משתי גדולות והן

 לכתיב בדי קלף : הקמיע את בו לכסות קמיע. בו לעשות ג :צלוחית פ• על לכרוך
 ומזיזית תפילין אלא מוכסין קשר מיניה עביד לא יקרים דדמיו דאיידי קטנה. פרשה עליו

 של היליות שתי על לרשום אותיות. שתי לכתיב כדי דיו : זוטא בשיעורא מתחייב ולא
 אין מעוטפית ההולכות צנועות שכן אחת, עין לכחול כדי : לזיגן קרשים שתי על אי כלי

 הקנה בראש קטן נשר מושיבין הציידין השבשבת. ד :איתי וכיחלות אחת עין אלא מגלות
 העוף שיהא כדי הרבה דבק עליו לתת וצריך בו ונדבק עליו יושב והעוף דבק עליו ונותנים

 בגפרית או בזפת פיו וסותם הי כסף בו שמשימין כלי קטן נקב בו לעשות. : בי נדבק
 כור. פי לעשות : כתישה לבינה חרסית, :הי הכסף ממנו להוציא קטן נקב בסתימ׳ ועיש׳

 העשוי ובסיס כן על אותו שמושיבים הכיר מישב למקים רגל פטפוט. :בי נכנס שהמפוח
 הזהב צירפין פחמין שאין במקיס זהב. צורפי של הכור פי על ליתן כדי סובין :לכך
 קטנה לסוד : הזהב כשמתיכיס הכור פי על סובין לתת שרגילים אחר פי' סובין של באש

 והאורח בסיד איתן טופלות עניים בנות האירח להן בא ולא לפרקן שהניעו בנות שבבנות.
 שלא זית בשמן מלכי׳ ובנות בסולת טיפלו' עשירים ובנות השער את נמי ומשיר לבא ממהר
 מן למט׳ אנדיפי. : השער את להשכיב בסי^ אותן וסדין הצדעין כלכול. : שליש הביא

 טיט אדמה. ה נחמיה: כרבי איל דה*יה 'כר אל כהלה *ווא צדעה בת קיייו*5 מעש זהצדפי
 שחותמים כדרך אותן וחיתמין בספינות פרקמטיא בהן שנישאין גדולית שקין מרצופין. : אדים

 ושיעורם כרתי כרישא. לזבל כדי : כחכמים והלכה עקיבא מדרבי זיטר דרבנן ושיעיר האגרות
 לעשות בדי : סיידין של כף סיד. כף מלא : כחכמים והלכה כרוב של מקלה זוטר

 מתצן מרוסס. : לכתיבה ראוי שאינו עכה. :אצבעותיו אמצע של לקשרי המגיע קולמוס.
 משאר יותר להתבשל קלה שהיא קלה ביצה קריולה ואמאי תרעולת ביצת קלה. ביצה : ישבור
באלפס, ונתונה :בשמן מעירבת טרופה. : ממנה כגרוגרת לבשל כדי הוא והשיעור ביצים

שהיתם



לט שני ליום וישלח
 לעשות כדי אומר יהודה תרוהרבי לעשות כדי עצם ו באלפס: ונתונה

 בעוף. לזרוק אבן או צרור הברבר. ראש בו לגרור כדי חף.'זכוכית ממנו
 ב? לתן כדי חרם ז בבהמה: י לזרוק כדי אומר :עקב בן אליעזר רבי

 את בו לחתות בדי אומר מאיר רבי יהודה. רבי דברי לחברו.7' פצים
 פי על אף מאיר רבי אמר רביעית. בו לקבל כדי אומר רבי'יוסי האור.

 לחתות חרש במכתתו ימצא ולא שנאמר לדבר• י זכר לדבר ראיה שאין
י :מנבא מים ולחשוף ךא;ה משם יוסי "רבי לו אמר מקוד. אש

נרטנורא
 בה שפותחים המפתח משיני שן חף. : כן תרווד. ו ;להתבשל ממהרת שהיא כנר שהותה

 לפניו מתות כשהוא השתי על ומעבירו אורני; של נרכר. :יהודה כרבי הלכה ואין הדלתות •
 להבריחו עין משים גרור למשקל אינש ערת דלא בנהמה. לזרוק כרי התופין! בי ישיבה
 פישין וקירות ועמידים פצימין כשמסדיין לחבירו. פצים נין ז : ליה םני בעלמא דבקלא
 דחשיב לרנד. זכר :יתעקם שלא תחתיו וסימנו לזו זי נין חלל האיןייש על קורות של שורות
 חים חשיב אלמא נקנצים שהמיס קענה נימא טגנא. :לדלות לחשוף. האור: נתתיית מיס

:נר״י והלב' המיס נקנלת נמי

ע־כ קי*ח דף שנת גמרא

 לו נוחנין השבת את המענג כל רב אמר יהודה רב אמר
 ויתן ה׳ ער והתענג ליס )תחלים שנאמר לבו. משאלות

 אומר כשהוא מהו יודע איני זה ענג לכף. משאלות לך
 במה שבת. ענג זה אומר הוי ענג לשבת )קראת נ״ח( !ישע"

 דרב משמיה שילת בר שמואל דרב בריה ןהודה רב קע?גו
 רב שומין. וראשי גדולים ודגים תרדין שלי בתבשיל אמר
 שבת ולכבוד מועט דבר אפילו רב אמר אשי בר ה;יא

 ךהרסנא. כפא פפא רב אט־ היא מאי עונג. זה הרי עשאו
 שבת המשמר כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אט־

 לו מוחלין אנוש כדור זרה עבודה עובד אפילו כהלכתה
 בה יחזיק אדם ובן זאת יעשה אנוש אשרי רס )שם שנאמר

אמר לו. מהול אלא מחללו תקךי אל מחללו שבת שומר
רבי

 כסא :להם היו חשובים שומין. ראשי :היק חשוב תרדין. של תבשיל
 אנוש. דור ד ובקמח קרביהן-. בשומן מטוגנין קטנים דגים דהרסנא,

 התחילו



ו שני ליום וישלח
 משמר אלמלי יוחאי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי

 בה )שם( שנאמר4 נגאלין מק־ כהלכתן שבתות עתי ?עראל
 בתייה וכתיב שבתותי את ישמרו אשר לסריסים ה' אמר

 מיעטף חנינא רבי .וגר קדשי הר אל והביאותים )שם(
 לקראת ונצא בואו אמר שבתא ■ ךמעלי אפמא ו^קאי
 אמר שבתא מעלי מאניה לביש עאי רבי המלבה. שבת
 דשינא אתכתקא ;תיב הוה אבהו .רבי כלה. באי כלה באי

 שיבוטא. מלח רבא ,רישא. מחריך ספרא רב ומושיףנורא.
 הפרא _רב פתילתא. גדיל פפא רב שרגי. מדליק הונא רב

 מצתת זירא רבי ציבי. מצלח■ יוסף ורב רבה סלקא. פרים
 אמר ונפיק. מכתף ועייל מכתף יצחק ט־ נחמן רב צתותי.

קמלהו: מכתיפנא מילא אפי ורבי אמי רבי לי מקלעין אילו
רש״י

 : נאים בבגדים מתעטף. :,וגו לקרוא הוחל 16 דכתיב ע״ג לעבוד התחילו
 דשינא. אתכתקא חביבות: מתוך שבת לשביתת ליה קרי הכי כלה. כואי

 לכבות נורא משם נופח נורא< ומושיף ועשיר: היה שחשוב שן של פסשאדו״ל
 שם היה אס רישא. מחריך : הדהר דשאגא. אתכתקא גרים הלוי ורבינו השבת

 מצתת : מחתך פרומים לשון פרים. :בעצמו הוא מחרבו לחרוך בהמה ראש
 יוצא בע״ש ונפיק. מכתה ועייל מכתף דקים: בעצים האור מצית צתותי.

 את שמקבל כאדם ומגדים חופש ובגדי תשמיש בלי משואות תמיד להביא ונבכס
 :בשבילו ולהרבות לטרוח לכבודו וחרד עליו חשוב שהוא לו ומראה בביתו רבו

ע״א ק*״ו דף וישלח זוהר

 רעשו לגביה איהו אתער אבאוכיאמאי רבי אמר מלאכים. !עקב וישלח
 חייש רעשו ,ידענא !עקב אמר אלא מניה לאשתוקי ליה הוה וטב

 ואבא_קיים לעגא'הואיל והא .קמיה ז ארג לא ולעלם דאבא ליקרא ליה

 מיד לאתפךסאעמיה בעינא דאבא^קאי השתא אבל מניה מסתפינא לא
 פתח שמעון רבי 'מלאכים !עקב וישלח לפניו. מלאכיים !עשב וישלח
 על קרא" האי לחם. ממתכבד'וחסר לו ועבד נקלה טוב -"כ( )טשלי ואמר

 נשא. בני" 'לגבי תדיר מהטלגא דאיהו בגין אתמך הרע יצר
 אבתריה ואזיל בגאותא נש דבר ורעותיה לביה איהרארים הרע ויצר ^יי"ז

אכל למחנם. ליה ימשיך .עליה .אתגאי דאיהו _עך וברישיה מסלסל"שעריה

 ט*כ



מ שני ליום וישלח
 ומאץ כלל אתגאי ןלא הרע היצר אכתריה אזיל דלא ההוא נקלה טוב

 הרע ער ההוא וכדין הוא• בדיך כןך^א רגבי ורעותיה רוחיה/ולביה
 עלוהי שליט נש בר וההוא עלוי. רלא^כילילשלטאה לו לעבד מתהפך

 אוקיר דאיהו דא^רן כמה ממתכבד בו תמשול ואתה אמר דאת כמה
 מהימנותא חסר לחם חסר ואיהו ברוחיה אתגאי בשעריה מסלסל גרמיה

 מקריבים הם אלוהיהם להם וגומר אלהיו לחם כ״א( )ויקרא אמר דאת כמה
 *לגביה רוחיה דמאיך .יעקב לו'דא ועבד נקלה טוב אחר דבר וגומר.
 .יעבדוך ביה ים2ןיתק עלוי וישלוט לו עבד* ליהוי דלבתר בגין רעשו
 *בגין אלא כלל זמניה הוה לא ועדין וגומר. לאומים לך וישתחוו עמים

 ההוא ולבתרץנקלה * מיד הוה דא ועל יומייא. לבתר .יעקב ליה* דסליק*

 לההוא עבדא יהא להם חסר דאיהו ההוא לו יעבד יהא מתכבד דאיהו
 דאצטריך .יעקב הידע בגין ך*א על חזי תא ותירוש. דגן רוב* ליה ■דיהבו

 מה מכל ברא עבד ועקימו הכמה ויותר נקלה. ליה אתהפך השתא ליה
 לגרמיה ליה ךא_יקטיל הבמה עשו ידע הוה* דאילו ירעשו *לגביה דעבד

ב׳( א׳ )שמואל חנה אמרה ועליה בחכמתא עבד כלא אבל לדא. עתי ולא
:לכלכו עז רתן* *וגומר מריביו ןחתו ;י *

טיסר לחק יוסף
ע״א ר״ו דף לדרך צידה םספר

 הכניעה היא לבורא.יתברך העבודה גדר *
*מעת גמלהו אשר הטובה על

 בלתו ^כלו .והכנתי בחינתו עת עד !ציחתו
וחסרי בגדולתו היל רה קדמהו אשר טובה

פסיקת הלכה
פ״ד חורה תלמוד ה׳ זזר״ם

 מלמד לתלמידים מפיו מלמד דדה אם
 המתרגם מתרגם פי על דדה'מלמד ואם

 אומר והרב י התלמידים ובין בינו עומד
 התלמידים. לכל משמיע והמתרגם למתךגם
 הוא למתרגם שואלין 'שואלין וכשהם

 והמתרגם למתרגם משיב והרב לרב ־שואל
 יותר קולו הרב .יגביה ולא לשואל. משיב
 קולו המתרגם '!גביה ול^ המתרגם מקול
 הרב: יותר'מקול הריב את ששואל ?עת

 ולא לפחות לא .רשאי המתרגם אין *
 היה כן אם אלא לשנות .ולא ?הוסיף

 אומר רבו או חכם של כיו א ה^תורןמין
 מרי• אבא לי אמר כף למתרגמן הךב

 אוקר לעם הדברים המקרגמן י וכשאומר
 הרב אביו שסו ומזכיר * החכם בשם

 פלוני רבנא אמר כף ואומר רבו של או
^מוי^ליחכם הרב הזכיר שלא פי על אף

שאסור

 לפער נכנע שירדה ירדיב השכל לכן הגדול
 '_רבו לפני לעבודתו'ולמצותו'כעבד חרוץ

 אשר וכל הכנעה 'יוסיף יום יום ותמיד
 אדם בגי שאר עלי טובה השם לו יוסיף

 לכנע יותר חי\ב לו והדומה הזמן מהבלי
 השם מחובות מעט לפרוע עבודתו ולעבור

 על ואף כחוהיו. ובכל באבריו דכנע עליו
 העבודה .קבלת חיוב עלי יורה שהשכל פי

 לה לעשות נפש משיבת התורה העירה
 ובאיזה קחיובו קצת לשלם'לו וגבול גיר
 שילשה על מתחלקת .והתורה' לו טוב דרך

 הישלישי אזה־ה. השני .צווי• האחד הלקים.
אחד חלקים לשני מתחלק והצווי מתר.

כדם



שגי ליום וישלח

סבה ועשיית טובים .;ימים בשבתות המעשים מן

 בשמו: לאביו או לרבו לקרות שאסור
 לא התלמ;דים הבינו ולא שילמד הרב י

 ושונה חוזך אלא וירגז. 'עליהם :כעוס
 #יבינו עד פעמים למה ^פילו הדבר
 התלמידהבינתי יאמר לא ובן ההלכה עומק
 אפילו ושואל חוזך אלא הבין לא והוא
 ולגז רבו עליו כעם .ואם פעמים במה
 צריך אני וללמוד היא תורה .רבי לו יאמר

קצ־ח:' ודעתי

 ..ידדורג האל ביתזד הלבבות חובת מהם
 יגזרותיו והתרצות אליו ובוטח עמו שלם

 איתר וליראה ובתורתו בנביאי' ולהאמין
 בנפלאותיו ומחשוב ומצותיי חקיו ולשמור

 בזה ביוצא םיךבך והךבה בטובותיו דבחן
 חובת מהם והשני הספור. ש!אךיף ממה

 הלשון ביהוד בחדיו והאברים הלבבות
 והתפלה ולמולה ההורה בקריאת הלב עם

והשביתה אליהם והנלוה והצדקה והצום
י :לו והדומה וציצית ולולב

תורד. שלישי יום וישלח
 להשאיר כ״ן דשם ראשונה הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פשוקים חששה בקריאות ׳כזין

שעברה: ששבת נפש תישפת בו

 דאיתי מן מסיב ההיא בליל^א תטן ובת 1 אח** לעשו

 ותשים מאתם עזים טו ־ אחוהי לעשו תקרבתא בידה
מאת;יה\ש:א עז• :עשרים ואילים מאתם רחלים עשרים

 וקניהם מיניקות גמלים טז ־ עסרין ודכרין מאתן רחלץ עסרין
לעולים אתנת ע&ריה ופתם ארבעים פיות הלעזים

ועירים
"י ש ר

 מן ומ״א מידו. אדנו כל את ויקח כ״א( )במרבד וכן ברשותו בידו■ הבא )יד(
 ד״א בידו. ונישאה בצרור צר שאדם ומרגליות טובות אבנים בידו הבא

 והרך לך אעשרט עשר אמר דאת נמה מעשר שנטל החולין מן בידו הבא מן
 עשרים צריכות עזים מאתים עשרים. ותישים מאתים עזים 1)טו : מנחה לקח

 האמורה לעונה מכאן דורש ובב״ר הנקבות. צורך כדי הזכרים כולם ונן תישיס
 הגמלים בשבת אחת החמריס בשבת שתים הפועלים יום בכל הטיילים בהורה

 הזה המדרש לכוין יורע ואיני חרשים לששה אחת הספנים יום לשלשיס אחת
 מורח לפי אלא אדם בכל שוה העונה שאין מכאן שלמדנו בעיני נראה אך בכיון.

 פנויס שהן לפי איל לכל וכן עזים עשר תיש לכל שמסר כאן שמצינו עליו המוטל
 אינה משנתעברה ובהמה נקבית עשר לעבר בתשמיש להרבות דרכן ממלאכה

 ולחמור נקבות ד׳ אלא לזכר מסר לא במלאכה שעוסקים ופדים זכר מקבלת
 נקבה רחוקה יותר דרך שהולכים ולגמליס לזכר נקבות שתי רחוקה בדרך שהולך

 ומ״א עמהס• ובניהם שלשים. ובניהם מיניקות נמלים יטז< :לזכר אחת



טא שלישי ליום וישלה

 ארבע־ן תוךחא תלתין ן1,ובניד מקתא .נטלי :עשרה ועירם

 עדר ביד־עבךו דתן יז • עמרא ועירי עסרין אתנן עסרא ותורי
 תשיטו ורוח לפני אל־עבדיו'עברו דאטר לבדו עדר

 ביחודוהי עךרא עןירא עבדוהי מד ויהב ן ע״ר ובין עדר בין

 עךרא־ ובין עךרא בין ^עוון ורוחא ^קדמי עבת לעבדוהי ואטד

 אחי עשו יפגשך בי לאמו־ את־הראשון ויצו יח
 אלה ולמי תלך ואנה למי־אתה לאטד ושאלך
ושאינך אחי עשו .יערענך ארי למימר ופ.קדעז_קךמאה : לפניך

:“יקימ 1א?' ולט! אזל את ולאן את למן למימר
רש״י ״קבז ץמק * בשו״א הל *

 :־ )ב״ר( הכתוב פרסמו לא בתשמיש שצנוע ולפי נקבה כנגד זכר בנאיהס ובניהם
 :לעצמו ומין מין כל לבדו. עדר עדר )?( :זכרים חמורים ועירים.

 לפני עדר תשימו. ורוח אחריכם: אבא ואני פחות או יום דרך לפני. עברו
 :הדורון רבוי על ולתווהו רשע אותו של עינו להשביע כדי עין מלא חבירו

 לפניך אלה ולמי : את דמאן ותרגום שלחך מי אתה מי של אתה. רמי לח(
 התיבה בראש משמשת למ״ד שלוחה הזאת המנחה למי הם מי של שלפניך ואלה

 כ״ד( )תהליס הוא שלי הוא לי רואה אתה אשר וכל ל״א( )לעיל כמו של במקום
: ה׳ של ומלואה הארץ לה׳

א׳ סימן עובדיה נביא'□

 באו ונכרים חילו זרים ־שבות ביום מלגד געמךף ביום א
:מהם כאחד גם־אתה גולל ידו ועל־ירושלם שערו

 בקרווי עלו ונוכראץ נכס־והי עממיא דבזו ך־ום נ^ןבל ?.קימך ןיום

 ביום־ ואל־־תרא ב :מנהון כחד את אף ערכין למו ילושלם ועל
ואל- אבדם ביום לבני-יהודח ואל־תשמח נבלו ביום אחיך

 ודחדית תביריה כיום דאחרך כיומא ^.זיתא

לבני קיי לשעריו
רש״י

 אחיך ביום תרא ואר )□ :לו לעזור באת שלא מנגד. עמדך ביום )א(
כ אויב ביד הסגרו ביום ביוםנכרו. מנגד: ולעמוד להביט לך היה לא

 ואצ



שלישי ליום וישלח
 עקא בעידן רברבן למללא ודאמגיתא תברהוי ביום יהודה לבך\

 ברעתו גם־אתה אל־תרא אילם ביום בשער־עמי אר־תבוא ג
 ןתךעי ודעלתא :אידו ביום בחילו ואל־תשרחנת אידו ביום

 ודאושיטתא תביריה ביום בבישתיה את אף תברהוףודחזיתא ביום עטי

 להביית על־הפרק ואל־תעמל ד :תביריה ביום בניכשוהי ידך
 פרקא על ודקמתא :צרה ביום שרידיו ואל־תסגך אתרפליטך

 כי־קרוב ד׳ :עקא בעידן משזבוהי ודמםרתא מערקוהי עז לשיצאה
 ישוב גמלך לך יעשה עש׳ית כאשך על־כל״חגךם יום־יהוה
עמר^א בל על .ץ קדם>ד מן למיתי דעתיד יומא קריב ארי :בראשך

:ברישך יתתב גמלך לך .יתעביד דעבדת במא

רש״י
 שבורחים" מקום הפרק. על )ד( : בנכסיו בחילו. : ידך תשלחנה• ואל )ג(

: להמלט שס דרך

ר סימן משלי כתובים

 נתבשם תא :באהבים נתעלסה עד־הבקר דדים גרוה לכה א

 אין כי ב ברגאגתא: לחד חד ונעמיק צפרא עד ברחמתא
 קביתא הוא לית הנברא :מרחוק בדרך הלך בביתו האיש

 יבא הכסא ליום בידו לקח הכסף צרור ד :רחיקא באורח אזיל
 :למיתיה אתי דעידא וליומא בידיה נסב דכספא צררא :ביתו

 ;תיה ואטעי ;תדיחנו שפתיה בחלק לקחה ברב הטתו י

 אחריה הולך ה :תפאתיה דמפותהא ובשעיעותא דמלהא במוגיא
 אויל: אל־־מוסר וכעכס יבא אל־־טבח כשור פתאם

 והיך טבחא לות דאזיל תורא חיך שליאלת בתרהא אזיל והוא
לאמורא: בלבא

"י רש
הכסף. צרור :)□ ממנו שכינתו הקב״ה שסילק ראית׳ בביתו. האיש אץ כי )ב(

 בחלק )ד( :הקבוע המועד לזמן הכסא. ליום :הרג שבהס הטובים
 נחש ארס )דסוכעכם. : הדרך מן תדיחנו• : שפתיה בחלקלקות שפתיה•

ב״ה למקום המחויב אויל ליסר אויל. מושר אל : הקב״ה בשליחות לרוץ הממהר
הערל



מב שלישי ליום וישלה

ח׳ פרק יבמות משנה

 בתרומה י^כלו ועבחחן .נשיהן בתרומה. יאכלו לא הטמאים .וכל הערל
 ייאכלו. לא ונשידן יאכלו. ועבדיהן הן שפכה וכרות דכא פצוע

 יאכלו: אלו יהדי שפכה וכרות דכאי 'פצוע משנעשה ידעה' לא ואם

 וכרות מהן. ואפילו'אחת שלו. הביצים' שנפצעו כל דכא. פצוע איזהו ב

 השערה כחוט אפילו מהעטרה נשתיר ואם הגיד.' שנכרת כל שפכה
 ואינן ומשוחררת. 'בגיורת7מתרץ י שפכה וכרות דכא פצוע כשר.

 שפכה וכרות דכא פצוע יבא לא שנאמר בקהל. מלבא אסוריןיאלא
 .נקבותיהם אכיל עולם. אסור ואסירן איסורים ומואבי עמוני ג כקהל

 אחד דורות. שלשה עד אלא אסורין אינם ואדומי מצרי מתרותי"מיה

 שמעון רבי אמר מיה הנקבות את מתיר שמעון ריבי נקבות. ואחד זכרים

 עולם. אסור הזכרים את שאסר' במקום אם ומה הדברים קל/וחומר1
 שלשה עד .אלא הזכרים• את אסר שלא מקום מיה דנקבות את התיר

 נקבל, הלכה אם לו אמרו מיד. דנקכות את שנתיר דין אינו' דורות.'

 ונתינין ממזרין אומה אני .הלכה כי לא להם אמר תשובה• ..יש לדין ואם
 .יהושע רבי אמר ד :נקבות ואחד זכרים אחד עולם אסור ואסירן אסורץ.

 חולצין ולא חולץ לא לאשתו'והסריס וחולצין חולץ שמעתי'שהסריס
 חולץ אדם סרים' אפרש. אני עקיבא רבי* יאמר לפרש ואין"לי לאשתו.
 חולץ ¥א 'חמה סריס7 הכושר. שעת לו שהיתה מפני לאשתו. וחולצין

 אליעזר .רבי *הכושר■ שעת לו היתה שלא י מפיני לאשתו• חולצין ולאי
לו י שיש מפנן לאשתו. וחולצין חולץ חמה סרים אלא כיי לא אומר

רפואה
ברטנורא

 דילפינן בתרומה. אוכל אינו : מילה מחמת אחיו :מתו ערל כהן הערל. א ח ^רק
 דהא יאכלו. ועבדיהם נשיהם : בו יאכל לא ערל וכל ביה דכתיב מפסח

 נשיהם : תק:ה מחיסרי' גופייהו דאינהו אלא כהניס מכלל נפקו לא וטומאה ערלה משוס
 לו נשואה שהיתה ידעה. לא ואם : לה לפסול. דנבטל׳ בביאתו הלל׳ דשוויה יאכלו. לא

 שנחתך טהעטרה. נשתייר ואם ב : דכא פציע שנמשה לאחר טליה בא ולא לכן קודם
 בשרו שורת היא עטיה הניף. לצד ולמעלה מהמטרה אלא גיד שאין כשר. :ואילך מהעטרה

 מאלית קטן והוא שנתמעך בין וסכין סרב מכת כמין הגיד שנפצע בין המילה במקום המקפת
 מחמון אבל אדס בידי וה״מ פסולים כלם הביצים בחיטי בין בביצים בין בגיד בין שנכרת בין

 צעממי מה להשיב תשובה. יש : מעצמך ק״ו דורש שאתה לדין. ואם ג י• כשר הכל חולי
 ואדוכה במצרי תאמר לקדם דרכה אין והאשה קדמו לא אשר דבר על טעמן נתפרש שכן ומואב

 הליס מקום ומכל תשובה לכס אין ק״ו דן הייתי אס אפי׳ כי. לא :טעמן נתפרש שלא
 עציב לחיטבי ונתונים יהושע בימי שנתגיירו גבעונים נתינים. : כר״ש הלכה ואין אומר אני

 דכתה וכו׳. חולץ לא והסריס : לאשתו וחילציו שחילץ סריס יש שהסריס. ד : מים ושואבי
 חלי/ בן סריס איזה לפרש יודע איני לפרש. לי ואין :מחוי ששמו לזה סרט שמו ימחה זלא

חמ>< ראה שלא אמו ממעי חמה, סריס : שנולד לאחר שנסתרם אדם. סרים : פטור יאיזה

 אלא



שי שלי ליום וישלח
 רפואה• לו שאץ מפני לאשתו. חולצץ ולא חולץ לא אדם סרים רפואה"

 אדם. סרים בירושלם שדדה מנוסת בן על בתירא בן ןהושע רבי העיד
 מיבם. ולא חולץ ל^ הסרים ה :עקיבא רבי דברי לקים אשתו. את ויבמו

 פסלה. ליבמתו*לא שחלץ הסרים מתעמת• ולא חולצת לא אילונית ובן
 *אחין לה שחלצו אילונית רבן זנות. בעילת שהיא מפני פסלה׳ בעלה

 בהן חמה סרים י זנות: *בעילת שהיא מפני פסלוה.' בעלוה לא"פסלוה.
 אומרים שמעון יוסי'ורבי רבי בתרומה. *מאכילה ישראל בת שנשא"

 אומד ייהודה רבי בתרומה. מאכילה .ישראל בת שנשא בהן אנדרוגינוס
 אנדרוגינוס י נסרים. שהוא מפני יחלוץ לא זכר. ונמצא שנקרע טומטום

 עליו חביבים אנדרוגינוס אומר אליעזר רבי נישא. י לא אבלי נושא

:בזכר סקילה

ברטנורא
 מימי ושאין מחליק ובשרו לקוי ושעריו זקן לו שאין כל משורשים וסימניו סריס כשהוא אלא

 שיעשה עד למרחוק הילך השתן קילוח שאין כיפה עישה אינו מיס וכשמעיל רתיחה מעלין רגליו
 בשרו ואין הנשמים בימות ורוחץ מחמיצין רגליו מימי ואין דיהה זרעו ושכבת כיפה כמין עגול

 וחילצין חולץ אדם סי־יס שאימר כר״ע והלכה לאשה איש בין ניכר ואינו לקוי וקולו הבל ;לה מ
 חמה סרים. ה :בקהל לבוא פסול שהרי מיבם אינו הוא איל לאשתו ומיבמין לאשתו
 פירשנו סימניה אילונית. :לאשתו ומיבמין חולצין ולא מיבם. ולא חולץ לא :)איני(
 :אח אשת באיסור עליהם עימדת היבים מן פעורה והיא שהואיל פסלוה. בעלוה : בפ״ק

 יוסי ר׳ ביה והדר כזכר אנדרוגינוס להו דסבירא בו׳. אומתם שמעון ורבי יוסי רבי ו
 הילכך נקבה או זכר אס חכמים בו הכריעו ולא עצמו בפני בריה שאדרוגיניס בברייתא ואמר
 סריס למיל קי״ל דהא כיתיה הלכתא ולית בו/ אומר יהודה רבי : כתרומה מאכיל אינו
 לא אבל נושא אנדרוגינוס :אדם כסריס הוי שנקרע ועימעום לאשתו וחילצים חולץ אדם

 : שלו בנקבות בין שלו בזכרות בין הזכר על בא הוי עמו והשוכב כזכר שהיא הפני נישא.
שלי. בנקבות ולא שלו זכרות במקים דוקא כזבר. סקילה עליו חייבין איטר אליעזר רבי

: אליעזר כרבי והלנה

ע־א ו׳ דף יבכות גמרא
 תחזיר אל לו שאמר או הטמא אביו לו ■אמר יכולז תניא

 ואביו אמו איש י״ם( )ויקרא לומר תלמיד לו .ישמע יכול
 תניא בכבודי. חייבים בלבם תשמורו שבתותי ואת תיראו

 כ׳יו(" )שם לומר תלמיד שבת רוחה המקדיש בית בנין .יהא יבול

בכבוךי. דדיבין כלבם תיראו ומקדשי תשמורו 'שבתותי את
תניא

רש״י
 עומדת שהיתה או אבירה להשיב הקברות בבית הטמא. :לכהן אבין. לו אמר

 וילפיני ואביו אמו איש לומר תלמיד לו ישמע יכול תחזור אל לו ואמר בחוץ
לאו



מג שלישי ליום וישלח

 שבתותי את לומר תלמוד ממקדש אדם .יתקרא יכול תניא
 ונאמרת בשבת שמירה נאמרה תיראו. ומקדשי תשמורו

 אתה משבת לא בשבת האמורה שמיגרה מה במקדש. מורא
 האמורה מורא אף השבת. על שהזהיר ממי אלא מתץרא
 שהזהיר ממי אלא מתיירא אתה ממקדש לא במקדש

 אדם .יכנס לא מקדש מורא היא ואיזו המקדש. י על
 שעל ובאבק ובפונדתו ובמנעלו במקלו הבית בהר
 ,והמר. מקל ולקיקה קפנדריא י .יעשנו ולאי רגליו גבי
 שאין בזמן ,קיים. המקדיש שבית בזמן אלא ליי ואין
 תשמורו שבתותי את לומר תלמוד מנץ קלם המקדש בית

 מורא אף לעולם בשבת האמורה שמירה מה תיראו ומקדשי
לעולם: במקדש האמורה

רש״י
 ומורא בשבת שמירה נאמר :ישבת מלאו אבירה והשבת ולאו וטומאה ־.ו

 כתיב ולא מתיירא. אתה משבת לא :אחו בפסוק הכתוב והקישן במקדש.
 שלא הילוכו לקצר קפנדריא. :מתניו בו שחוזר ארנקי פונדתו. :מורא ביה

 : צרכיו לעשות אלא עבודה לשס ולא בשככגדו ויצא זה בפתח ויכנס להקיף
 בלבוש המלך שער אל לבוא אין מכי הרואה בפרק בברכות מפרש וחומר. מקל

: הקביה לפני מאוס שהוא לרוק וחומר קל מאוס שאינו שק

ע״ב קס״ז רף וישלח זוהר

 הלך וגם עשו) אל אחיך אל באנו לאמר !עקב אל הטלאבים רשובו
 לא אחיך אלי בי_וןךאמר'באנו׳ עמו.( איש מאות וארבע לקראתך

 אחיך. אל באנו אלא ל!עקב. הוו אחרנין אחין ובי עשו.' דאיהו ץדענא
 הרשע עשו אלא לאויהבי מתקנא בארח ואזיל בתשובה דהדר תימא ראי

 אזיל” דאיהו^בלחודוי ואי''ת;מ\ לקראתך• הולך וגם בךמע;קךא.
 "ליה אמרו )אלא^אינוף למה כך וכל עמו. איש מאות ארבע אלא לאו

 ומתעמר ךצך_ק;יא בצלותהון תדיר אתרעי הוא בדיך רקדשא בגין
 רישראל צלותהון על דממנא מלאבא דההוא בדאמרינן בצלותהון♦
 מנייהו'עטרה'לחי ועביד אינוןיצלותין כל נטיל שמיה סנדלפו״ן
הוא יבריך דקודשא דצתקייא צלותהון שבן ובל ואוקמוה העולמים.

אתרעי



שלישי ליום וישלח
 ברייך לקד^טא צל־ותין באינון לאתעטרא עטרה ואתעביד בהו אתרעי

 אלא אמאי'ךחיל עטיה אתיין יהוו 'קדישיין מ^תין תימא' "ואי הוא
 רגבי ובעותה־ון צליותה׳ון' על אלא זכותץהו על *סמכין לא צךקייא

 קידשא קמי סליק דםניאץ צלותא שמעיון דאמרירבי הזי ותא מאריהון
 ואתבלירת סגיאץ בגירונץ דסלקא בגין צליותא בההיא הואיומתעטר בריך

 על עטרהיומגחא אתעבי_דת גיוונין מבמה דאתבלילת סטריןיובגין מבמה
 אידי ולאו כלילא ראויאיהי תחיד וצליותא העולמים יחי דצדיק רישא
 לאתקבלא מתתקנא איהי לאו "דיחיד צליותא דא רעל חד בגיוון אלא

 תאיב צרותיה רא ועל הוה בליל !עקב חזי .ותא דסגיאץ. )אלא(*בצרותא
 יהודה רבי ליה מאדירצר ר;רא_יעקנ בתיב מיה הוא ברייך קודשא לה

 זבאין ברעה. !פיול לבו ומקשה* תמיד מפחד אדם אשרי ואמר פתח
 דקשיוט איוחיתא לון רהב בהו הוא/תרעי בריך דקדשא ישראל אינון

 יבריך 'קךשא באוחיתא דאשתדל מאן הכל עלמא לחן! בה למזבי בגין
 לס )דברים דבתיב דאתי ליהלחץיעלמא ואעיל עילאין עליהיחלן משיך הוא

 חי!ן ;מים תאריכו הזה ובדבר ל״כ( )שם וכתיב ;מיך. וארך חקז הוא בי
:דאתי בעלמא רחיץ עלמא בהאי

פסוקה הלכה

ם״ד תורה תלמוד ה׳ הר״מ

 עד למדרש כשיכנס הרב את שואלין אין
 התלמיד ואין עליו דעתו שהתושב'

 .ואין רנות שןתי_ישב עד כשןכנס שואל
 הרב את שואלין ואין' כאחד. שמם שואלין
 .עסוקים שהן העמן מאותו אלא אחר טעמן

 להטעות לריב * רש ןתבי!ש שלאי כדי בו
 שעושה ובמעשים בשאלותיו התלמידים את

 זוכרים אם שידע וכדי לחדדן כדי בפניהם
 צריף ואין זוכרים. אינם או שלמדה מיה הם

 בעען אותם לשאול רשות לו שי.ש לומר
 אין לזרזם:*נ כדי י בו עויסקין שאין אחר

 ולא מעומד משיבין 'ואין מעומד שואלין
 הזקנים. מאחורי ולא מרחוק. ולא מגבוה

 קורין שהן' בעמן אלא הרב שויאלין ואין
 .ישאל ולא מיראה אלא שואלין ואין בו

ששאלו שמם * .הלכות: ש מש: יותר בעמן

שאל

מיסר לחק יוסף
 מ״ב ר״ו דף לדרך צידה מספר

 מהם אחד חלקים לשני מתחלקת האזהרה
 האברים. חובת והייני הלבבות חובת

שיזהר הוא הלבבות חובת של האזהרה
 שתוף שום .יתעלה הבורא עם מהשתהף

 מתואדי הואר שום מלבו ררהיק בעולם
 כל י בלבו ולשנוא הגוף. ומטשיגי הגוף
 ררחיק לעשותו'. שלאי עליו שהוזהר דבר

 לו והדומה והגאון והגובה הגאוה מלבו
 דברי ולא בלבו אדם בני נבזים ןהייו ושלא

 ובקנאה וברעים ברע ומאום הנביאים
 ייוצרו. 'בגדרת 'בלבו ;קוץ ולא ובחמדה

 .ישתף שלא האזהרה הוא האברים וחובת
 רזהר בגלוי^ובנסתר הבורא עם דבר

 וכזב^ורכילות שיא ומשבועות הרע מלשון

 ושפיכות אסורות וביאות איסור ואכילת
והמתח להם. והדומים וחמס .ו^זל דמים

יחלק



מד שלישי ליו□ וישלח
 כענין שלא אחד ושאל כענין אחד שאל

 מעשה ושאינו מעשה לכעמן. מקקין
 .מקקין ומדרש הלכה למעשה. .מקקין

 למירךש. נ^קקין .ואגדה מדרש ההלכה.'
 לקל*וחומר. .מקקין וחומר ו_קלי אגדה

 ^וחו^ר. נ;ק.קין*לקל וגזרה/;והי !קל^וחומר
 תלמיד ואחד יחכם אחד שנים השואלץ היו

.מקקין הארץ .ועם תלמיד לחכם.* ,מקקין

 הספוק. די האחד חלקים. לשלשה יחלק
 די הכיליות. והשלישי מותרות. והשני

 על ומצור. בלערו אפשר שאי מה הספוק
 האמצעי דרף על דרכיו כל שעהיג האדם

 ובנשים ובמלבושים * ושתיה י באכילה
 שינאמר .שיעשו הדברים ובכל ובסחורות

 יכלכל *ומלוה חונן איש טוב סי״ב( )""לים
במשפט: דקריו

תלמידים שניהם חכמים שניהם לתלמיד.
 שאלות בשתי או תשובות בשתי או הלכות בשתי שניהם שאלו הארץ עמי שניהם

מעתה: המתרגם מד מעשים'הרשות בשני י

תורה רביעי יום וישלח
הא״ת לקנות ב״ן דשם וו דמילוי ו כנגד שהם אלו פסוקים' ששה בקריאת יבוין

הבאה: משבת יתירה נפש

 לאדני■ שלולה הוא מנחה ליעקב לעבדך ואמרת -ט
לעבדך ותיטר * אחרינו גם־הוא יוחנה *לעשו י

 - בתרנא אתי הוא אף והא לעשו לרבוני דטשלחא היא תקרבתא ?:עקב

 את־־יכל־ ,גם את־השלישי את־השני גם רצו כ

 תדברון דעה כדבר לאמר העדרים אחרי החלבים
 תליתאה אף_ית תנעא אף_ית ופקיד :אתו במצאבם אליעשו

 עשו עם תמללון הדין בפתגמא למימר עדתא בתר דאזלין בל _ית אף

 יעקב עבדן: הנה גם ואמרתם נא בדתעכחון״ה־
לפני האלכת במנחה פניו אכפרה כי־אמר אחרינו

ואחרי בזיק קטץ )*
רש״י

 למי ששאלת אחרון אחרון ועל ראשון ראשון על ליעקב. לעבדך ואטרת )יט(
 ולחי וששאלת דיעקב דעבדך ותרגומו אגי ליעקב לעבדך אתה

 אכפרה נכא( :יעקב הוא גם והנה :וגו׳ שלוחה היא מנחה לפניך אלה
 תוכלו לא מ״ז( )שס מות את בריתכם וכופר כ״ח( )ישעיה וכן רוגזו אבעל פניו.

 והעברה קנוח לשון כולן פנים ואצל וחעא עון שאצל כפרה שכל בעיני ונראה כפרה.
 גברא. בההוא ידיה לכפורי בעי ידיה. וכפר בגמרא והרבה הוא ארמי ובלשון הן

מקנח שהכהן שם על זהב כפורי קדש של המזרקים נקראים המקרא בלשון וגס
 ידיו



רביעי ליום וישלח

 ?א אף .ותקרין :פני ?שא אולי פניו אראה ואחרי־כן
 דאזלת בתקרבתא לרוגזה אנחנה אמר ארי בתרנא אתי !עקב עברך

 המנחה ותעבר בב :אפי \םב מאים אפיוהי אחד כן ובתר לכןדמי
תקרבתא ועברת :במחנה בלילה־ההוא והואלן על־פניו

 בלילה 1 .רקם בג. כמישריתא: ההוא בליטא בת והוא אפוהי על
•ג . . * * י . * * . ז׳ •

 ואת־־ שבחתיו ואת־שתי נשיו את־שתי רקח הוא
בליל^א .וקם : עק מעבר את ויעבר ילדיו עשר אחד

הילה: !ת ואעבד גחלא !ת ועברנון ודברנו! ♦ את״א^צר״״לו

 בניוהי עסר חד חת לחינתה תרתץ חת נשיותי תרתין !ת ודבר הוא

ויעבר את־הנחל ויעברם <קחם בד :יובקא מעבר ועברית

רש״י
 ושוד חמס ו׳( )ירמיה וכן לפניו כמו פניו, על )בב( : המזרק בשפת בהן ידיו

 אף פניו על ומ״א פני. על אותי המכעיסים ס״ה( )ישעיה וכן תמיד פני על בה ישמע
 ילדיו. עשר אחד ואת )בג( : )ב״ר( זה לכל צריך שהיה בכעס שרוי הוא

 ולכך עיניו עשו בה יתן שלא בפניה ונעל בתיבה נתנה היתה היכן ודינה )ב״ר(
 שם יבק. : שנס ביד ונפלה למוטב תחזירנו שמא מאחיו שמנעה יעקב נענש

 מכאן נוטל כגשר עצמו עשה והמטלטלים הבהמה לו, אשר את )בד( הנהר:
:כאן ומגיח

אי סימן עובדיה נביאים

 ו^מיד כל־הגוים :שתו כןך^י על־הר שתיתם כאשר כי א
 מורא מחת על דחדיתון אריכמא היו: כלוא והיו וללו ושתו

 ויה־ון ך^תון.ריםתלעמון תחרא פורענותה־ון כם עטמיא כל שחון .י דקחעי

בית וירשו המע והיה פליטה תהיה ציון ובהר ב :הרו כדלא
4•• ;ז־ן: >*׳׳•.• ז־גז־ : 1ז־ ” : :־.*> •ן • ע * ) : :־ •:ת־

 כןדי#ץ ויהיון מש;זבתא תחי דצי־ון ובמורא מורשיהם: את יעקב

בית״־יעקב והיה ג להון: טחסען דתו נבם?עממ^א תנקב רחםנוןךבית:
אש

רש״י
 לשון ולערי :ששמם מקדש ביה על קדשי הר על ישמחתיס שתיתם. באשר ׳יא(

 : אותם מורישים שהיו הרשעים מורשיהם. את )ב( : מהומה
ודלקו



מה רביעי ליום וישלח
 ואכלום בהם ודלקו לאע עוצו' ובית להבה יוסס ובית אע

 !עקב .דנית ויהיון :דבר יהוה כי ע&ו לבית עריד ולא־יהיה

 וזע^ין עשו ודנית בשלהוניתא חסינין ייוסף ודנית כאישתא תהיפין

 ! 15 ןזיר ״ ארי עשו ליית שיןבא יהא: ולא ויקטלונון בהון ושלטון כקשא
 רדעואת־ את־פלעחים עע!ו'והעפלה את־הד ויר&ויתגב י

 את־״הגלעד: ובניסן' עדהיעמרון אפלים'ואת עדה
 דפלקהאי ארעא שפילתא!ת חתני רעשו בריא טא!ת1דר !קבי דחסנון

 ארעא מבי !ת בנימין ודנית שמרון קרוי ו!ת אפרש קרוי בת ויחסנון

:־ף■• ך•.• • •:״ -ע "1 :ז\ג :•:ז. —עז אער־כנענים יעראל לבני החל־הזה וגלת ה :תלעל
 :הנגב ערי את ירשו בספרד אשר ירושלם וגרת צרפת

 ;תשלם תלות צרפת עד בנשאי דכארעא .ישראל רבני הדין עמא וגלות

 בהר מושיעים ועלו ו :דרומא ארעא קירוי ית בחסנון דבספכדא
 משיזכין ויסקץ :המלונה ליהוה והיתה עשו את־הר לשפט

 :ארעא יתבי בל על ידדי מלכותא ותתגלי דעשו ברכא למדן_ית דצי־ון במורא

רש״י בפתח הרי״ש בם״מ *(

 ישראל. ארץ של בדרומה יושבין שהיו ישראל הנגב. וירשו )ת :ובערו )□ודלקו.
 ישראל. לתני :חיל לשון החלי )ה( : וכו׳ פלשתים ארץ את ירשו השפלה ובכי

 יהודה בכי הס ירושלים. וגלות : צרפת עד ככעכיס לארץ שגלו השבטים עשרת
 רבא כרנא עשו. הר :ציון בהר ישראל שרי מושיעים♦ ועלו 0):לספרד שגלו

:מהם נשיפרע המלוכה, לה׳ והיתה :דעשו

ח׳ ז׳ סימן משלי כתובים

 כי־בנפשו ידע ול^ אל־פח צפור כמהר כבדו חץ יפרח עד א
 צפרא היך ומסתרהב בנכדיה גירא המפריח אילא והיך :הוא

 שמעו־לי בנים ועתה ב :אזיל דנפשיה דלמותא ירע ולא פוחא לות
 דפומי: למיטת והציתו לי שמעץ בגיא והשתא פת לאמרי והןןשיבו

 יסמי לא :בנתיבותיה אל״תתע לבך אל״דרכיה אלץשט ג
י רש״י

 אל לרוץ צפור. כטהר : כבדו את הזונה של חץ שיבקע עד יפלח עד )א( •

הפח

ל



רביעי ליום וישלח
 הפילה' חללים כי־רבים י :בשבילהא תטעי ןלא לארחתהא דבך

 כלהון ועעינין אפילת קטיל;אזדםניאי טטול : כל־הרגיה ועצמים

 אלחתא אר־חךרי־מות: יורדות ביתה דרכיעאול ה קטילהא:
 ותבונת תקרא הל^״חכמה ו :דקברא לקיטוני נחתן ביתה ךשייול

תלמי^קלה! ו^יונא תך!רא חנמתא היננא מטול ו קילה תתן

רש״י
• היו ועצומים. )ל( : לצורר נפשו בשביל שם נפרש הפח כי ירע. ולא : הפח

ח׳ פרק קמא בבא משנה

בדפר. בצער. בנזק. דברים• חמשה משום עליו חץב בחביריו החובל
שבר ;דיו.* את עילהיקטע את סמא ביצה בנזק ובבושת. בשבת;

 ;פה ד\ה במה ושמץ בשוק נמבר עבד באלו'הוא אותו רגלרירואין את
 מקום צפרלה על ואפיילו במסמר• או בשפוד. בואו צער. ;פה. ובמהיהוא

 להיות לטול רוצה בזה 'ביוצא אדם במה אוטדין עושה'חבורה, שאינו
 המכה מחמת אם צמחים• בו עלו לרפאתו. יחייב הבהו ךפוי. בך. מצטער

 . ח;יכ ונסתרה חיתה ונסתרה• חיתה פטור. הטבה מחמת שלא חיייב.

 תא באלו אותו רואין שבת. חץבלרפאת־ג אילו צרבה בל וזיתה לרפאתו.
 דמב;ש לפי הבל בשת. רגלו. ודמי ;דו דמי לו נתן שבבר קשואין• שומר

 ה;שן את והמביש את*הסומא. המביש הערום. את המביש והמתביש.
ופטור הנזק. על יתיב וביש. והזיק הגיג מן נפל פטור. שביש חשן תיב.

על
ברטנורא

 מס עברי בעבד עצמו מוכר היה צריך היה שאס יפה. הוא וכטה החובל. א ח פרק
 צערו רב מעונג שהוא מה לסי בזה. כיוצא : זה ממון הפסידו שהזיקו

 קשואין שימר הוא כאלו אותו רואין החולי ימי כל שבח. :לבנות אבעבועות צמחין. :וכאבו
 ידו נקגזעה שהרי חולי בלא אפי' אחרת למלאכה ראוי אין שהרי יום כל של שכירתו ונותן
 1 מריבה בשתו שבייש קל אדם המבייש. לפי הבל : דמיהן לו נתן ככר והוא ורגלו

 תחת עין דכתיב נזק נסקי. מקראי דברים המשה וכלהו מחכה כשתו חשיכיתו לפי והמתבייש
 כופר ליקח אתה אי רוצח לנפש רוצח לנפש כופר תקחו ולא דכתיב ממש פין לומר ואין עין

 פין והייני פינו דמי לו נותן חכרו מין את סימא שאס אכריס לראשי כיפר לוקח אתה אכל
 נזק במקום ואפי׳ הצפר פל לחייב היא יתירא דקרא פצע תחת מפצע לן נפקא צער. עין. תחת
 בברזל חתכה וזה בסס לחתכה עליו היה אומרים אלא לחתכה מליו ויש ידו קנה הרי תימא דלא

 מחמת בא כשהחולי ודוקא ירפא ורפא יתן שבתו רק ושבת. רפוי הצער. את משלם לפיכך וצמרו.
 ורפוי בשבת חייב המזיק אין שיה הרופא דברי טל וטבר בעצמו החולה פשע אס אבל מכה

 לדוי יכולים שאין תורה ודין ממון כסה את וקצותה דכתיב בושת פשיטותיה. מחמת שצריכין
 ואי שניהם דבר יבא האלהיס טד דכתיב ישראל כארץ הסמוכין דייני׳ אלא שכטולס דין כשום

והקנאות וממכר ומקח שכהלוואות אלא ישראל כארץ הסמוכים דיינים אלא אלהים נקראים

והודאות



מו רביעי ליום וישלח
 חעבעל אינו במבושיו. והחדקח ידה .ושלחת )שנאמר הבושת. על

 משלם שהאדם מבשור. באדם י חומר מתברף?זה שיהא עד הבושת(
 נ^שלם אינו ושור .ולדות• דמי ומשלם שבת'ובושתי רפויי צער נזק

 אמו * ואת אביו * את 'המכה ג :ולדות * מדמי ” 'ופטור 'נזק. אלא
 ^כהן. חיוב דכפוךים. ביום בחביר־ו חבורה.'והחובל בהם עשה ולא

 החובל שלו. שהוא בזמן השבת. מן חוץ בבלן חי\ב עבר? בעבד החובל
 בושת: איןלעבךים אומר יהודה רבי חייבבבלן• שלאחרים כנעני בעבד

 שתבלו והם הץב. בהן והחובל פגיעתן*רעה• וקטן שוטה יחרש ד
 והם ה;יב. בהן החובל רעה• פגיעתן והאשה פטורין.''העברי באחרים

 האשת. נתגרשה זמן. לאחר משלטין אבל פטורין.' באחרים שתבלו
 חבורה• ועשה*בהן ואמו אביו המכה ה לשלם; חייבין נשתחר\העבד.

 והחובל בנפשו. נדון שהוא מפני מכלן. פטור בשבת בחבירו והחובל
 ;הודה רבי סלע. לו נותן לחבירו התוקע י :מכלן יפטור שלו. כנעני בעבד

 ידיו לאחר זוז• מאודם לו נותן סטרו מנה. הגלילי יוסי רבי משום אומר
 רוקו בו י והגיע רקק בשערו תלש באזנו. צרם זוז. מאות ארבע לו נותן

 זוז. מאות ארבע נותן בשוק. ראשיהאשה פרע מטנו. טליתו העכיר
 אותם רואין שבישראל עג;ים אפילו עקיבא רבי אמר כבודו.' לפי דבל
ועקב. יצחק אברהם בני שהם 'מנכסיהם• ש^רדו חורין בני הס כאלו

ומעשה
ברטנורא

 וזה קעבדיק ושליחיתייהו א״י של נ״ד של חים של הם כאלו כח״ל בהם דנים וכפירות והודאות
 שהזיק או מועדים שהן ורגל בשן שהזיקה בהמה וכן כיס חסרון בו ויש המצוי בדבר בלבד
 את מנדין אלא כלל בח״ל אותו דנין אין באדם אדם או אדם שהזיקה בהמה אבל בבהמה אדם

 למה קרוב פשרה דרך שיתן או ישראל לארץ דינו בעל עש שיעלה עד המזיק את או החובל
בתורה הכתובות הקנסות בכל הדין וק ענליו פוסקין אין קצוב דבר אבל הדיין כעיני שבראה
ושור ר : שבאי־ני כפו בהן שנתחייב מי דין מ5 אלא ח״ל דייני אותו גיבין אין גמרא ובכול'
 דנתיב ולווה. מדמי ופטור :בעמיתו שזר ולא בעמיתו איש דכתיב נזק. אלא משלם אינו

 התירה דבכל ואע״ג חייב. ביה״ב בחנירו החובל ג :שיורים ולא אנשים אגשים ינצו כי
לוקה ואינו משלם הכא משלם ואינו ליקה ותשלומין מלקות עליה שחייב עבירה העוכר כילה

מכדי ממין דהיינו כיד יד מדכתיכ למלקית ולא לתשלומין כחכירו חיכל תירה ריבתה דכפי'
 ואינו שמשלם כיה״כ כחכירו חובל להכיא אלא לי למה כיד יד לו יעשה כן עשה כאשר כתיכ
 כמי ואחיו ריש יחדו אגשים ינצו כי דכתיכ בושת. לעבדים אין אומר יהודה רבי :לוקה

 שחבלו ואשה עבד ד : יהידה כרכי הלכה ואין אחוה לו שאין עכד יצא אחיה לו שיש
 :נכסים וקנו העבד. ונשתחיר האשה נתגרשה : לשלם כמה להם שאין פטורים. באחרים
 אשה של מלוג שגכסי לשלם מה להם שאין אלא חייכיס הן מתהילה שהרי לשלם. חייבים

 מקלקל שהוא פי על שאף בנפשו. נדון שהוא מפני ה : ולירושה לפירות לכעל משיעכדיס
 אצכעותיו שמחבר לחבירו. התוקע ן : בכך רוגזו ונח חמתו ששככה יצרו אצל הוא מתקן
 שאומר יהודה כרבי הלכה ואין בושתי דמי סלע. לו נותן : באגריף אותו ומכה ידו בפס

 : סגס אחר לשון משך צרם. :טפי בושת ואיכא לחיו על ידו בסס שהכהו סטרו. מנה:
בזוי לאדם אכל כיותר למכיכד אלא אינם כמשגה שהוזכרו הדהים אלו כל כבודו. לפי הכל

פוחתין



רביעי לרם וישלח
 וחיכי עקיבא רבי יפני ובאת בשוק. האשת ראש שפרע באחד ומעשה

 ישמרה זמן• רו זמן.'ונתן לי תן רבי לו אמר זוז. מאות ארבע יה לתן

 גלתה שמן. כאיסר ובו בפניה הפך את ושבר חצרה. פתח עי עומדת
 עדים. עליה העמיד ר^שה. על ידה ומנחת מטפחת והיתה ראשה. את

 אמר זוז. מאות ארבע נותן אני לזו רבי יו אמר עקיבא• רבי לפני ובא
 פטור. רשאי פי'שאינו על אף בעצמו שהחובל בלום• אמרת י לא לו

 פטיר• רשאי שאינו פי עי אף נטיעותיו הקוצץ ח;יבץ. בו שהבלו אהלים
 אינו לו. נותן שהיא פי עי אף7: חלבים: נטיעותיו( את אירים)שקצצו

 שלא ומנץ וגומר. אשת השב ועתה שנאמר ממנו. שיבקש יעד יו נמתי
 האדמד וגומר. האלוהים אל 'אברהם ויתפלל שנאמר אבזרי המוחל עהא

 חלב. לפטור מנתי עי חלב• רגיי את שבר אתיך• קטע י עיני. את סמא
כן עשה פטורי לפטור מנת עלי הלב. בדי שבר'את כסותי. את קיע

בממונו:' בין בגופו בין חלב לפטור על'מנת פלוני יאייש י

ברטיורא
 לדיני שיין כילן בזוי בין מכיבד בין ושבר את״ק פליג ר״ע וכו׳. ר״ע אמר :לו פיחתין
 אבל זמן יהבינן ממינא חסרי' דלא ביפת וה״מ זמן. לו ונתן :כר״ע הלכה ואין הללו קנסית
 פתח מל עומדת איחה שראה עד לה המתין שמרה. :זמן יהבינן לא ממונא דחסריה מזקין

 כאיפר שעל זיז. מאות ר' נותן אני לזו באיסר: קניי שמן שמן. כאיסר ובו חצרה:
 לפמיר מנת על | : הבישת על מקפדת שאינה היא ומראה ראש׳ לגלית בעצמה זלזלה שמן

 הן הנחבל והשיבו עיני את פמא אומר אתה אותו לספיר ע״מ לנחבל חיבל שאלו אם חייב.
 צעד על למחיל אדם בני דרך שאין הן לו אמר תימא ובלשון כלאו שהוא הן שיש חייב אפפ״כ

 אע״ם אומר אתה אותי לפטיר מנת כל המזיק ושאלו כדי את שבר לחבירו האימר אבל גופן
 ולפיכך לפטור ע״מ לך אמרתי לא וכי לו אמר וכאלו כהן הוא הלאו זה לאו הנתק שהשיבו

: ממין נזקי על למחיל אדם בני דרך שכן פטור

בבאקםאדףצ-בע־א גמרא

 הביא אפילו צערו אבל בושתו דמי שאמרו אלו כל .רבנן הנו
 ממנו שיבקש עד לו נמהל אין שבעולם נביות אילי כל

 ויתפלל הוא נביא כי האיע אשת השב כ׳( )בראשית שנאמר
 אךדורי? בעי לא אחר אישת אהדורי בעי נביא דאשת בעדך.

 אשת השב1 יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי אמר
הלוא תהרוג צדיק גם הנוי אמרת ודקא מקום מכל האיש

הוא
רש״י

 צייד. אבל :הן בושת דמי מאות וארבע ומאתים מנה שאמרו. אלו כל
 למד ולא זאר ייד ללמוד. לו שהיה :לו נמחל אינו בושתו על שדואג

 מדקאמר



מז רביעי ליום וישלח
 היא נביא היא אחי היא^אמרה גם והיא היא אחותי לי אמר הוא

 אלץ1וז?תיהש אכילה עקקי על לעיר שבא אכסנאי למד ובבר
 אחותך היא אשתף אותו שואלין אשתו עסקי על או אותו
 )עם( למד. ולא ללמוד לו שהיה שנהרג נח לבן מכאן היא

 למה. הללו עצירות שתי אלעזר רבי אמר ה׳ עצר עצור כי
 ולידה♦ זרע שכבת באשה שתום זרע. שככת באיש אחת

 שלשה וקטנים. זרע שכבת באיש שתים תנא במתניתא
 באיש שלש אמר .רבינא ולידה. וקטנים זרע שכבת באשה
 .זרע שכבת באשה ארבעה טבעת. ופי וקטנים זרע שכבת
 תאי רבי דבי אמרי רחם כל בעד טבעת. ופי ולידה וקטנים
 אטד ביצתה. הטילה לא אבימלך בית של תי־נגולת אפילו

 כל רבנן דאמור מלתא הא מגא מרי בר לרבה רבא ליה
 נענה הוא דבר לאותו צריך והוא עלחבירו רחמים המבקש
 איוב שבות את שב וה׳ ט״ב( )יתב דכתיב ליה אמר תחלה.

 ואנא מהתם אמרת את ליה אט־ רעהו בער בהתפללו
 וירפא האלוהים אל אברהם .ויתפלל (,נ )נראמדח מהכא אטינא
 )מסמא( וכתיב ואמהותיו_ףלדו אשתו ואת אבימלך את אלוהים

 אביהם אמר כאשר וגו׳ אמי כאשר שרה את פלך וה׳
אכימלך: אל

רש״י
 :ליהרג אתה וראך בדבריך ממש אין דמשמע הוא נביא רחמנא ליה מדקאמר
 :לפנות הגדולים נקב טבעת. פי :לפלוט יכולה לא אשה שבמעי זרע. שכבת
לאבימלך: תחילה כבר פקד משמע פקד וכתיב שרה את ויפקוד כתיב מדלא פקד.

קע״אע״ב רף ממלח יוהל

 רבי אחיו. עד נשתו עד פעמים שבע ארצה וישתחו לפניהם עבר והוא
 קנא יי כי אהד לאל תשתחוה לא כי ל״י( )שמת ואמר פתח אלעזר

 שלימתא חולקא דאתכריר דאבהן שריפא דאיהו .יעקב ובי שמו.
 'לעילא:וא^תלים )ס״א י תיר1לגכיד\ אתקריב ןאיהו הוא כריך לקךשא

”לתתא״



ג ׳

ך *

רביעי ליום וישלח
 ומאן אחר דאל בפטרא דאיהו רעשו רשע לההוא סגיד חיך דלתתא(

 סמר בעידניה דאמר^תעלא בגין תימא אי אחר. לאל סגיד ליה הסגיר

 סטרא לההוא .יסגיוד לא רעקב הוה אחר באל עשו ההא ןכי לאו ליה
 כ״ח( א׳ שמואל דבכ; אאל ואמח אבא רבי )פתח בלל. חולקא ולהוהוא <

 והא שלום. לף”א&ר 'ובל* שלום וביתך שלום ואתה לחי בה ואמרתם
 האסיר וכי_ון ררשייעייא שלם להו ^ליה(לאקהומי

 אוקמוח ב׳( כ״יג )שמות הא אלא לנבל קרא האי אמר רדוד אשבחנא היבי

 רעליה נבל וחשיב לחי ליה לקשרא בגין קאמרז בריךיהוא רלקדשא

 לגביה וכי הממה ראש על ישראל• ט״סץישתחו בראשית דא בגוונא קאמה
 *והוא הבא אוף ופניה קא/דע רשכינתא לאתריה אלא סגיד דבריה

 בךע(׳)7 קמיהז אזלא דחוה עלאה שכינתא והוא^דא מאי לפניהם עכר
 לגביה לפגרא עידן הא אמר יעקב החמא ביון עלאה נטירו הוא ודאי

 נשתו עד זמנין שבע ומגיד וכרע אזיל^קמיה דחוה הוא ךיבך הקדשא

 בדיך קדשא דהא החמא בלן אלא רעשי. כתיב״וישתחו ולא אחיו*. עד
 לאחרא למסגד .;קר למיהב הלא בנין לקבליה מניד בדין קמיה הוא/זל

 הקא צהק;יאהכלעובךיהון אינו! זבאץ יאות בדקא איהו {כלא מניה בר

ולשמאלא: לימיגא .ימטון הלא ובנין איהו דמאריהון יקרא בגין* עברי

פסיקה הלכה

פ״ח תורה תלמוד ח׳ הר״ט

מוסר להק יוסף

ע״ב ר״ו דף לדרך צידה מסע*

 וביראתו אביו בכבוד מצוה #אדם כשם "
 יותר רראתו רבו בכבור חייב הוא כך

 ורבו הזה העולם לחל מביאו שאביו מאביו
 הבא העולם לחיי מניאו שלמדו'חכמה

 רבו של רבו .ואבידת אביו אבירת ^ה
 נושאים ורבו אביו אביו. לשל קורמת
 .ואחר רבו י של את *מניח במשא

 בישמה 'שבויים ורבו אביו אביו. של ך3
 אביו את פודה כך ואחרי רבו את פורה
 פודה חכם תלמיד אביו היה }אם
 אביו היה אם וכן תחלה אביו את

 כנגד שקול שאינו פי על אף חכם סקמיר
 אבירת משיב כך ואחר אבדתו משיב לביו
 ולא היב מכבוד גדול בבודי לך ואין 1ךב

מורא חכמים אמרו* ה;ב. ממורא מורא

רבו

 הפפוק די גבול עובר רמי הוא המותרות
 צורך אין אשר התוקפת אל

 ושתיה אכילה רמי* י כמו לאדם בהם
 כשהוא עליו והוא.נענש וביאות ומלבושים

 על עובי והוא 'האותו למלאת משתדל
 הטביאו 'הזונה ביצרו ודבק יוצרו מצ!ת

 בדברים ספוק מירי הקצור' תחתית. ל#אול
 'שטי.ם לשם עושה הוא 'אם שזכרתי

 להתקרב תאותו ולשבר העולם מן לפרישות
 דרך על כש^^שנו לו טוב אז השם אל מ

 המאכל מרוב שחלה החולה ?מו הרפואה
 המותרות שיתכו ער אבל:המ מ^נו שיקנע
 זה -יעשה המאכל'.וכן רוב ^סכת #נ.עשו

 תאית לשברי הצריכים .מהדברים המניעות
ולתדלה לשים זה _יעשה ואם היצר.

ולרמות



מח רביעי ליום וישלח
וחומם $גונה הוא העולם בני בו ולרמות החולק כל אמרו לפיכך שמ;ם כמורא ירכך

את קןכ?ה דומה והוא וגופו נפ^ו את שנאמר הש;ינה על כחולק רבו* על
:?תכן האש העו&ה וכל ה׳ על בהצותם 0נ״ >נםי־י

 ה׳ זזת ןש׳ראל בני רבוזאש* י( ;"ם שנאמר השכינה עם מריבה בעו^ה רבו עם מריבה
 תלונותיכם עלינו ל^ ט״י( )"מי" שנאמר עלה׳ כמתרעם רבו על המתרעם וכל בם. ויקרע
 תדבר ־"א( )בסיבי שנאמר אחריהשכינה מהרהר כאלו רבו אחר המהרהר וכל ה/ כי/ל

 ומלמד ןדורש ויושב מדרשי לו #קובע .זה רבו על חולק איזהו נ :ובמשה באלח*ם העם
 קהורות לאדם ואסור אחרת במדינה שרבו פי על ואף ורבו_ק;ים רבו ברעות עלא

 עתים י רבו ובין בינו דדה י יי מיתה: חייב רבו בפני הלכה המורה ובל לעולם בפניחנו
 ב^ניירבו ןזפילו האסור מן ולהפריע להשיב. מתר הלבה דבר אדם עערהמילועאללו

 או באיסורו ידעזשלא מפני האסור דבר אדםיעועה עראה כגון כיצד להורות מתר
 עלא פי על ואף בפני.רבו .ואפילו אסור ,זה דבר לו ולומר להפרי׳שו לו ךשעו\ע מפני

 אמורים דברים במה לרב חולקיןכבור אין העם חלול שןש מקום עכל רעות רבו לו נתן
 הוא אפילו שואל לכל ולהורות ולי^ב להוראה עצמו לקבוע אבל מקרה שנקרה ברבר
 ךשות נטל כן אם אלא רבו עימות עד להורות לו אסור העולם בסוף ורבו העולם בסוף

תלמיד }דה כן אם אלא ?תורה ולהורות לישב לו מהר רבו #מת מי כל ולא $רבו.
:להוראה #הניע

תורה חמישי יום וישלח
הארת לקנות ב״ן דשם אח־ונד הה דגזיליי ה בנגד שהם אלו פסוקים חמשה בקריאת *כרין

הבאה: משבת יתירה רוח

 עלות עד עמו איש ויאבק לבדו יעקב ויותר כה
 עטה גברא ואשתדל הי1ד1לח3 ואעתארמנקב 5 השחר

 בכף־־ורכו ויגע לו של לא בי וירא נו ז צפרא דסלק עד
 ;?יל לא איי עטי ?האבקו יעקב ותקעכף־שך

1 עטה באעהדלותה עקביך_ א3!ר ?תי חע ה3ל1 תי63 ויקריב לה

ייאסר
רש״י

 פירש מנחם איש. ויאבק :עליהם וחזר קטנים פכים שכח יעהב• ויותר וכה(
נענועס. ע״י ברגליהם עפר מעלים שהיו אבק מלשון איש ויתעשר

 מיבק ליה ואבק ביה דאביקו בתר הוא ארמי ולשון ויתקשר לשק שהוא ול״נ
 ואובק שחובקו רעהו את איש להשיל שמתעצמים שנים דרך שכן עניבה ל'

 ירכה בכח ויגע )כר( !)כ״ר( עשו של שרו שהוא רז״ל ופירשו בזרועותיו
 שלן כף כמין שעליה שהבשר ע״ש כף קרוי בקלבוסת התקוע הירך קולית

נפקי תקע פן ז׳( )ירמיה לו ודומה מחברתה ממקום נהקעקע ותקע. :קרירה

 ממך



חמ״שי ליום וישלח

 אשלדך לא ויאמר השחר עלה כי שלחני ויאמר כז
 אשלחנך לא צפךאואמר סליק ארי שלחני ואטר ♦ אם״ברכתני כי

 :.יעקב ויאמר מה־^מף אליו .ויאמר כח ברכתני־ אלחץ
 .האמר יעקב לא ויאמר כט 5 ואמר!עקב שמך מה לה ואמר
 ועם־ עם־אלהים מ־שךית אם־ישראל כי שמך שד

 ;ש;אל ארהין שמך עוד ;תאמר !עקב לא !אמר ותוכל♦ אגש״ם

• ויכלתא נובתא ועם ” קדם רברבת ארי

רש״י
 השחר. עלה כי נכס :שרשיהן לשרש ביצתן לקעקע ובמשנה הסרה לשון חמך

 הברכוס על לי הורה ברכתני. :צ״א( חולין )ב״ר ביוס שירה לומר אני וצריך
 הורס אלא הליל תברכני לרש״י קשה )כאן עליהן. מערער שעשו אבי שברכני

 יעקב. לא )כט( : ודוק( מיה עמוד תזריע פרשת בזוהר בהדיא איתא וכן וכר
 וסופך פנים וגלוי כשררה אס כי ורמיה בעקבה לך באו שהברכות עוד יאמר לא

 ואודה אהיה שם ואני מברכך הוא ושם שמך ומחליף אל בבית עליך נגלה שהקב״ה
 בכה לו ויתחנן בכה רוכל מלאך אל וישר י״ב( )הושע שכתוב וזהו עליהן לך

 עד לי המתן עמנו ידבר ושם ימצאנו אל בית לו נתחנן ומה לו ויתחנן המלאך
 שס אותו ויברך וזהו עליהן לו הודה כרחו ועצ יעקב רצת ולא שם עמנו שידבר
: להם ותוכל• :ולבן עשו אנשים• ועם : רצה ולא לו להמתין מתחנן שהיה

א׳ סימן יונה נביאים

 נבואת פתגם !הוה :לאמר בן־אמתי אל־־יונה דברץהוה ויהי א

אד״גיגוה לך קום ב למימר: אמתי בר יונה עם .;י .קדם מן
 איזיל קום לפגף רעתם כי־עלתה עליה וקרא הגדולה העיר

 :^קדמי בישתהון סליקת ארי עלה ואיתנבי רבתא _קךתא לנינוה

 !;מצא יפו וירד ;הוה מלפני תרשישה לברה יונה ג_ויקם
 עמהם לבוא בה שכרהדרד ו;תן תרשיש באה ן ארה

 דאירעבי מן.קדם ידטא למעיק יונה .וקם :יהוה מלפני תרשישה

ז־ ־ : 1; “ “ י :־ז :־־דד “ ז־ : • ־־ ; ־־ ; :־י : :ד“ ד : • בה ונחת אגרה ויהב ליטא דאזלא אילפא ואשכח ליפו ונחת דיי בשמא
לטיול

רש״י
: בח״ל והוא תרשיש ששמו יס תרשישה. )ג( :קריאתי את עליה. וקרא )ב(

 חשבה



מם חמישי ליום וישלח

 רוח" הטיל ויהיה ד בשמאדיי: דאתנבי קדםזטן. ביפא עפהון לטיול
 :בר2רה? חוטבה )האמוז בים סער־גתל ויהי אל־הים גדולה

 לאתברא־ ןאילפאבעיא מפא כב נחשול וחוה ;פא על רב רוח ארים די

 את־הכלים ויטילו אל־אלהיו' ויזעקואיע המלחים וייראו י.
אל־ירכתי ירד ויונה מעליהם להקל דלם—אל באניה אער

:•ת. ד~ 1־ : 6•.• •ין:־•• ••<>1: -ז ,י. די,זךן

 1ךחלתיה_וחז מן גבר ובעו ודחילוספמא הרדם: וישכב הספעה

 ויונה מנהון לאקלא דבאילפאלימא מחא וךמו_ית צרוך בהון רית ארי
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 בהן שנתערבו הזבחים כל ה״ק המתות. בחטאות שנתערבו הזבחים כל א ח פ*ק
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חמישי ליום וישלח
 את #המית או עבירה• בו #נעבדה ב#ור נתעיבו כלם. ימותו ברבוא(

 ובמוקצה י ובנרבע ברובע הבעלים. פי על או אחד. ער פי על האדם
 עד י .ירעו דיופן• וביוצא *ובטריפה ובכלאים ובמחיר ובאתנן ובנעבר

 בחולין נתערב המין. מאותו שבהן היפה בדמי ויביא רטכרו #יסתאבו
 במינו. טין בקדשים קדשים כ המין': א־ות־ו לצרכי החולין .ימכרו תמימים

 מין בקדשים קדשים שהוא. מי ל#ס .יקרב וזה שהוא מי ל#ם ;קרב זה
 מטין היפה*#בהן מדמי ויביא וימכרו שיסתאבו יעד .ירעו מינו. כשאינו

 נתערבו'בבכור מביתו. המותר רפסיד יזה• מטין שבה; היפה ובדמי זה*
 .יכולים הכל וכמעשר•* כבכור ויאכלו שיסתאבו עד* ירעו ובמעשר

עד לרעו בשלמים• *#נתערב אשם ג והאשם: החטאת מן חוץ להתערב

שיסתאבו
ברטנורא

 וחטאת חטאת ותמורת חטאת ולד הן ואלו חמשה הן המתות וחטאות בטלי ולא חשיבי חיים
 סגור במקום איתן מניחין חטאות ה׳ אלו שנתה ושעברה באחרת בשליה ושכפרו בעלי׳ שמתו

 כפסל שהוא עבירה. בו שנעבדה בשור : המתות חטאות נקראים והן מאליהן. שימיתו עד
 אלא נסקל שאיני לפי להדיוט. אסור שאינו א' עד ע׳׳פ האדם את שהמית כנין להקרבה בת

 מסקילה ליה דאפטיר שהמית והודו לב״ד בעלים שבאו הבעלים. פי /גל או :עדים שני ע״ס
 ובנרבע. ברובע : הנוגח את להיציא הצאן מן דקי״ל נאסר לגבוה אבל סטור בקנס דמידה

 והנרבע והרובע שהמית אותו שהיה או דינו" שנגמר קידם ,או הבעלים אוע״ס אהד עד ט׳׳פ
 שניהם נמי ונעבד לע״ג לקרבן שהפרישוהו מוקצה. : להדיוט ולא לגבוה שנאסר עכו״ם של

 ירעו. כולן בהן מעורב אחד וזבח נינתו חולין הני כל ומחיר. באתנן :להדיוט מיתרים
 ולמכרן כרת חייב בחיץ קדשים והשוחט הזבח. זהו שמא מום בלא מהם אהד לשחיט שא״א
 חטאת חטאת אם המין. מאותו שבהן היפה בדמי ויביא :פסילי׳ שהרי א״א עולות לצרכי

 מהילל יהא הזבח שהיא מקים כל ויאמר שבכולן היפה דמי כשיעור מעות ויקח עילה עולה ואם
 לצרכי כולן החולין ימכרו : הרבה כשרים בחולין אחד זבח נתערב. :הללו המעות על

 מי ידוע שאין אלא אחד ממין קדשים כילן ונמצאו בהן שנתערב הזבח שהיה המין. איתו
 שיקריב ותקנתו איזהו ידוע ואין עליו בעליו שם הראשון הזבח שהרי ואחד כ״א של בעליו

 במינו. מ*ן ב 5 שלו בעלים לשם הוא הרי אחד כל כשיקריב ויאמר שהוא מי לשם אהד כל
 מי לשס אחד כל יקריב הרבה בעליס של שהן אלא בשלמים שלמים בעילה עולה בחטאת חטאת
 וסמך ישראל בני דכתיב סמיכה בעו דלא נשים של בקרבנית וה״מ אדם שם יזכיר ולא שהוא

 טין לא: סמיכה דבעי אנשים בקרבן אבל סומכות. ישראל בנות ואין סומכים ישראל בני
 ויפסיד ;באכילתן או בהקטרתן או דמים במחן שחלוקין בהקרבה שא״א ירעו. מינו כשאינו
 כיון כשמס מין מכל להביא צריך באחד והאחר בשנים מהן אהד מכר שאם מביתי. המותר

 בבכור נתערבו :מביתו אחד מפסיד ונמצא בשנים שנמכר אוחו הוא מין מאיזה יודע שאין
 נאכלין אלא לחולין. הן ויצאו דמיהן על קדושתו שתחול פדיון להם שאין בהמה ובמעשר.

 מום בהן שיפול ־שיסתאבו. עד ירעו כולן :לבעלים והמעשר לכהנים נאכל הבכיר במימן
 בתורת שיאכלו ובלבד לאכלן. ומותרים הללו. המעות על יתהלל הזבח שהוא מקום כל ויאמר
 הבל זבח: של מינו יקריב הזבח ומדמי בליטרא ישקלס ולא באטליז ימכרם שלא ומעשר בכור

 האשם. עם החטאת מן חוץ : בתערובתן ספק יש נתערבו אס כלומר להתערב. יכולים
 באים שהן הוא נזיר ואשם מצורע אשם ואי איל. אלא אינו ואשם איל. לעולם אינה שהחטאת

 שעיר כגון מתערבים ועילה חטאת אבל נקבה אלא באה אינה והחטאת זכרים הן מ״מ כבשים
 איל וכן נקבות בין זכרים בין שלמים קרב שהכל ושלמים חטאת וכ״ש נדבה. עולת בשעיר נשיא

: שוה ישלמים אשם של דמו שמהן בשלמים. שנתערב אשם ג ♦ באשם נדבה עילת של
 שניכם



נ חמישי ליום וישלח
 שבהן• ?חמור ויאכלו בצפון .ישחטו שניך,□ אומר שמעיון י3ך שיסתאבו!.

 בחתיכות. חתיכות נתעיכו הפסול• לבית קדשים אין'מביאים אמרויילו

 ;מים לשני בנאכלים אחד ליום תאבלין קלים. בקדשים קדשים חדשי
 רבי עולח. באברי שנתערבו "חטאתי אברי י שבהן::בחמור יאכלו

 כאלו מלטעלן החטאת י בישר את אני למעלן.'ורואה יתן' אליעזר'אומר

 אברים ת :השרפה לבית רצא; צורתן תעובר אומךים וחכמים עצים." הואי
 ינגקן וד?? י^י ,קר- אם 'איומר• 'אליעזר רבי מוימין. בעליי באבריי

 אומרים וחכמים הקרעים. כל ;קרנו מהן אחד שלי כייעו הראשץ• כל
 שנתערב. _דם השריפה:■•'! לבית מהן.יצא מאחד חוץ כלם, קרבו אפילו
 הוא כאלו אותו רואץ בקן. נתערב בשרי. ידם מראה בו יש אם במים.

רקי טי.ם• הוא כאלו אותו רואין ודה• בדם או בהמה בדם נתערב מים.

ירווח
נרטנורא

 ששיחטיס כמקים בצפין לשיחטן נמי ויכיליס מקים בכל שחיטתן דשלמיס בצפון, ישחטו שניהם
 שנאכלים הקלים כשלמים ולא ולילה ליום כהונה לזכרי הקלפים מן לפנים שבהן. כחמור האשם:

 הן לשמן שלמים דהא נדרו ידי יצא השלמים וכפל אהד ולילה ימים לשני אדם לכל הפיר בכל
 אכילת שממעט הפסול. לבית קרשים מכיאין אין : שהוא מי לשס אחד כל שמקריב קרבין

 קדשים גבי כדאמרינן וימכרו ויסתאבי ירפו אלא נוחר, לידי ומביאן אכילתן בזמן באיכליהןבין בין שלמים
 חתיכות :שמעין כרכי הלכה ואין כו' שבהן היפ׳ בדמי ויביא ימכור מינו כשאיני מין בקדשים

 קדשים של חתיכית או קלים, קדשים של בחתיכות קדשים קדשי חתיכות נתערבו אם בחתיכות,
 ימים לשני הנאכלים קלים קדשים של חתיכות עם תודה שלמי כנין אחד ליום הנאכלים קלים
 ליס אית דמאי שבהן כחמור דיאכלו שמעון לרבי רבנן חודו בהא שלמים. שאר דהיינו אחד ולילה

 :כליל שכילה עולה. באברי שנתערבו :לכהניס נאכל שכשרה חטאת, אברי ד ♦י למעני
 שאור כל כי קרא דאמר דר״א וספמא העצים על כולן התערוכות אברי יחן למעלן, יוזן
 תקטירו לא דכש וכל שאור כל כי דקר׳ משמעותא והכי לה׳ אשה ממנו תקטירו לא דבש וכל
 והדבש השאור מן תקריבו ראשית קרכן קרבן. של השיריים דהיינו לה' אשה שממנו תקטירו ולא
 המזבח ואל ותמרים׳ תאנים שהם העץ מפרי הבכורים מן ודבש השאור מן הלחם שתי לה׳

 לשם מעלה אתה אבל חפלה אתה א׳ ניחוח לריח אשירייס. בין ודבש אשאיר בין ליה דרשינן
 תעיבר אומרים וחבסים : פצים הן כאלו חטאת בשר את אני ורואה דקאמר והיינו עצים

 מפלה ואיני המיקדשיס פסילי כשאר השרים' לבית ויצאו שיפסלו עד איתן יניח כלומר צורתן.
 קריבים דאימוריו וחטאת תקטירו בכל הוא הרי לאישי׳ שממנו כל משים עכר דהא למזבח,

 אברים מומיץ. בעלי באברי אברים ה •י כחכמים והלכה תקטירו בכל הבשר הרי לאישים.
 תן אחד והקריב כתפריבתן יודע שאינו כה! וכא מזמין. כעלי של אחד אבר כהן שנתערב כשרים

 וכגחרא נינהי כשרים כלהו והנך דקרב. כההוא איסירא דחלינן לכתחילה כלהראשין יקריבו הראשין
 ונתנה הוא דהיתרא זוג מהנך הד דודאי שנים. שנים להקריכן אלא אליעזר רבי שרי דלא מפרש

 שקרב באותו למתלייה איכא איסור דספק ההוא משוס ואי דהיתר כהיא משום ליקיב זו הקרבה
 האי דלמא לר״א אפי' ליקרב זו הקרבה נתנה לא שמא אחד אחד אבל שנמלך קודם תחלה

מודה גרידא דבחד כגמרא לה מפרש הכי אחד. מזוג חיץ מהן. מאחד חוץ :הוא דאיסירא
כשנפלו וה״מ כשר. דם מראה בו יש אם ו : כדאמרן ליקרב זו הקרבה נתנה דלא ר״א

בטיל קמא קמא אמרינן המיס לתיך קדשים של דם נפל אם אבל קדשים של דם לתוך המים
מים. הוא כאלו אותו רואין :אדים שהוא ביין. נתערב : פסיל דם מראה בו יש ואפי'

 של דם אוחו. רואין ן חילין של בהמה. בדם : כשר המיס באותן ניכר זה דם היה ואס

חילין



חמישי ליום וישלח
 לאמה. פסילן• כדם נתערב ז :דם מבטל דם אין אומר יהודה

 בשר: ונתן נמלך מבשיר-אסיל^ אליעזר רבי לאמה. ישפך תמצית בדם
 אליעזר רבי בכוסות. בום לאמה. ישפך”מומץ. בעלי בדם תמימים דם ח

 אפילו/קרבו אומרים וחכמים הכוסות• בל '.;קרבו אחד בום לןרב אומר
 בנתנים *שנתערבו למטה הנתנין מ :לאמה ןש?ך מהן מאחד חוץ כלם

 התחתונים את אני ורואה למעלה• יתן אומר אליעזר רבי למעלה.
 לאמה. ןשפבו אומרים וחכמים למטה. ויתן ויחזור מים. הן כאלו למעלה

 במתנה בנתנין שנתערבו אחת מתנה הנתנין י כשיר: ונתן נמלך לא ואם

 ארבע. במתן עתנו ארבע במתן ארבע. מתן אחת. מתנה ;נתנו אחת
רבי ארבע.* במתן עתנו* אומר אליעזר ךכי אחת. במתנה ארבע מתן

יהושע
ברטנורא

 שהדס סי טל ואף כשר בהם ניכר הכשר דס של אדמומית מראה היה ואס מיס. הוא כאלו הילין
 ואפי׳ כסיל. לא יהודה לרבי במינו דמץ דם. מבטל רם אין : הרבה מליו מרובה הפשיל

 לזריקה. כשר אפ״ה בהס. ניכר הכשר הדס אין מיס הדם היה שאלו אע״פ גדול כלי לתוך טסה
 ישפך :לזמני לחוץ הנשחט בדם כגון הפסולין. בדם נתערב ז • יהודה כרבי הלכה ואין

 הוא כאלו אותו רואים אמרינן ולא קדרון. לנחל ויורדת בעזרה העוברת המיס לאמת לאמה.
 וכן בפינייהו. פסילים דס לאכשורי אתי דלמא דגזרינן יזרק. בהס ניכר הכשר דס ואס מיס
 היא בדס בשר כל נפש כי כדכתיב לכפרה. חזי לא התמצית דס דמדאירייתא התמצית. דם

 איני בו יוצאת הנפש ושאין מכפרת. בו יוצאת שהנפש דם לכפר המזבח על לכס נתתיו ואני
 התמצית דס בזריקה לאכשורי אתי דלמא התמצית ס בד שנתערב הנפש דם על וגזרינן מכפרת.
 התמצית דס אין דפבר הנפש דם עש שנתערב התמצית בדס לכתחילה מכשיר. ר״א : בעיניה

 קדשים בדם החולין דם כנתערב ה״ל נגזור אמאי הלכך הנפש דם טל רכה להיות מצוי בהמה של
 פעמים סבר ות״ק ר״א פליג לא דשכיח דמלתא פסילין כדם וכשנחערב מידי כיה גזרינן דלא
 דלא היכא ומיהו דרכה היכא אטו רכה דלא היכא גזר הלכך הנפש דם על רכה התמצית שדם
 בעלמא דגזירה דנשר. ת״ק מידה מאליו ונתן לאו אם זו מתערוכות יתן אס ככ״ד הכהן נמלך
 : ־כחכמים והלכה גזירה משוס לאמה לשופכו ליה אמרינן לאמליכי אתי וכי כשר. ובדיעכד היא
 דפבר ר״א פליג לא וכהא לאמה. ישפך :מומי! כעלי כדס שנתערבו תמימים. דם ח

דס של ככישות מוס בעל של דם כוס בכוסות. בום נתערב : תקריבו לא משוס בזריקתו
 שנחלקו כדרך בו/ מהם אחד קרב אם רא״א :מוס בעל דם של טס איזו ידוע ואין כשר ׳

 דאי בתרוייהו לאפלוגי וצריכא לעיל. וכדפרשינא בטסית נחלקי כך מומין כעלי ואכרי כאברים
 שהיא דמן זריקת דהיינו כהכשר כפרתן דאתעכידא משוס יקרבו ר״א קאמר בהא באברים. אשמיעי׳

 מהיס למטה. הנתנין ט • צריכא לא אימא כקלקול כפרה דעיקר כטסות טס גבי אבל כפרה, טיקר
 ניתן שהוא חטאת בדס שנתערבו. :ומפשר ופסח ובכור ושלמים ואשם עולה דם כגון השיקרא
 ואינו הואיל בו מעורב התחתונים שדם ואפ״ם חטאת מתנות למעלה. יתן רא״א :למעלה
 עליונים להקדים שמצוה ומפני מיס. הס כאלו אותן אני רואה למטלה התחתונים לתת מתכיין

 תעלה מטה ונתינת למטה. ואח״כ תחלה למעלה נותן הלכך לעולות קידמות החטאות שכל לתחתונים
 לא ואם רואים: להו דלית לאמה. ישפכו : עולה מתנות ולהתחלת חטאת של שירים לשפיכת לו

 בגמ׳ אחת. במתנה הנתנין י : כר״א הלכה ואין למעלה ממנו ניתן דהא כשר. ונתן נמלך
 וטס טס מכל אחת. מתנה ינתנו מעשר: דם בכוס שנתפיב בכור דס טס כגון מפרש

 בדם טולה דם כגון ד/ במתן ד׳ מתן זה: מטס אחת ומתנה זה. מטם אחת מתנה יתן
 ינתנו רא״א :תחתונים ושניהם ארבע שהן מתנות ב׳ טעינית ששניהם אשס בדם או שלמים
 זה ואין מיס. הס כאלו הבכור מדם הנתינות היתרות מתנות את אני ורואה ארבע. במתן
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 עובר הוא והרי אליעזר רבי לו אמר .אחת במתנה :נתנו אומר יהושע

 אמר . תוסיף בל על עובר הוא רהרי :הושע רבי לו אמי*7 תגרע. בל על

 רבי לו אמר .בעצמו כשהוא אלא תוסיף בל נאמר לא אליעזר רבי לו
 :הושיע רבי אמר ועוד ;עצמו. כשהוא אלא תגרע בל נאמר לא יהושע

 עברת נתת וכשלא .בידך מעשה ועשית .תייסיף בל על עבית כשנתת
 שנתע״בו בפנים הנתנים י* בידך: מעשה עשית ולא תגרע *בל על

 בפנים .כשר בפנים ונתן וחזר בחוק נתז לאמה. ישפכו בחוק בנתנים
 עקיבא רבי שדיה מבשירק. !חכמים פוסל. עקיבא רבי7 בחוק ונתן וחזר*

 חמאת אומרים ודזכמים פסולי; בהיכל לכפר שנכנסו הימים כל אומר
 חטאת יב : וכאשם כחטאת שנאמר האשם אף אומר אלעד רבי7בלבד.

 אחד נכנס .כשר הפנימי .לחוק מהז אהד יצא כוסות. בשני דמה •מהבל
 רבי אמר פוסלי;. וחכמים בחיצון. מכשיר הגלילי יום* רבי לפגים. מדק

 את עשה לא .בחוק פוסלת שהמקשבה במקום אם מה .הגלילי יוסי

 שלא ך; אינו .בפנים פוסלה המחשבה שאק מקום .כיוצא המשואר
 פסל. בפר שיא עליפי אף לכפר נכנס כנ^נס. המשואה נעשה"את

אם אומר :הודה רבי שיכפר. עד איט** שמעון רבי אליעזר. רבי דברי

הכנים
ברטנורא

 מ׳בח על הנהנים דכל .יצא עולה וידי .הוסיף בל על יעכיר כלא .אחת במתנה :תוכיף כל
 ליישב מעסה עיסה דומה יחינו . כירך מעשה עשית ולא :כיפר אהה נמתנה כנתק החיצון

 . לאמה ישפכו כו׳ בפנים הנהנים יא :יהושע כרכי והלכה מאליו בא ואיסור עושה ואינו
 ההא כליג לא רואין אמרינן דכה" ור׳־א אלו של הנשק מפני אלו את נשנות ואשור רואץ אמרינן דלא

 להקדים מצוה כך .לתחתונים עליינים להקדים שמצוה כסס לפנים והדר לחוץ ניתיב לעביד דהיכי
 שאס ואשס חטאת דאינא כיון מבחוץ ניהיב והדר גפנים ניתיב .חשוב דפנימי לחיצון פנימי

 חיצונים דמפפלי משוס בחיץ יתן ואח׳י־כ בשנים יתן למימר מצי לא .הפנימיס בדמים דמס נתערב
 ר״א קאמר לא בידים למפהלינהו פנימי׳ להכשיר כדי לחיצונים לפפלינהו וא״ה .ליה כסיקא לא

 נמלך פלא כהן .בחיץ נתן :לאמה יישפכו מאליהם ויפסלו החמה שקיעה עד להמתין ומיטב
 :נפסלו לפנים שנכנסו ההינומה דמים שכל החיצון פוסל. ע ר כשר: בחיץ זו מתערוכות• ונתן

 יובא אשר ימאת וכל משוס דמיפסלא החיצונה מימאת חוץ הקרבנוה בכל .מכשירין וחכמים
 ממנו נותן . כשר הפנימי : לעזרה חיץ לחיץ כהן אהד יצא יב : כחכמים והלנה וכו׳

 . פסול דמה מקנת ואפי׳ מדמה יובא אשר דכחיב . פוסלים וחכמים :כשר והקרבן מתנותיו
 שהוא רוץ ומה כלומר .בחוץ פוסלת שהמחשבה במקום אם ומה :דמה את כתיב מדלא
 .עשה לא :פסולה לחוץ דמה לזרות מנח על בשחיטה חישב שליס בו פוסלת שהמחשבה מקום

 :כשר הפנימי כדאמריתו .כיוצא :בפגים . המשויר ,את : להו: דמה מקצת מוציא אצל
 בו פוסלת מחשבה שאין מרום שהוא היכל כלומר .בפנים פוסלת המחשבה שאין מקים

 לילי הי יוסי כר' הלכה ואין וכו׳ דין אינו כשר בפנים בחוץ הניתני׳ את ליתן מ7ע שחט שאס
 אבל ..נפסל בהיכל ממנו להזות בפנים נכנס או לעזרה חוץ יצא דאם דאמרינן הוא בדם ודוקא

 שיצא נשר . מרפה בשדה ובשר ״נתיב באכילה. ואסור נכסל לחוץ יצא דאה נהי קדשים בשר
 בשר הוא כאלו נעשה לעיר מחוץ קלים וקדשים לעזרה חוץ קדשים קדשי דהיינו למחיצתו חוץ

ק בשביל נפסל לא ההיכל תוך אל לפנים נכנם אס מ׳יט .תאכלי ולא שרפה היא והרי בשדה
ומיתר
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 הרצה יא המזבח• גבי על שנתנו דפסולן הדמים בל בשיר. שוגג הכנים
: היוצא על מרצה ואינו הטמא .על מרצה שהציץ הטמא. על אלא הציץ

ברטנורא
 שיכפר. עד מבשרה: ולא תדמה תאכל לא מדמה יובא אשר קרא דאמר באכילה. ומותר
 דפסיליס ואע״ג היוצא. על מרצה הציץ ואין :יהודה כר׳ והלכה וכו׳. אוסר ר״י :בהיכל
 אמור ובס' הקדשים, מון את אהרן ונשא כציץ דכתיב מרצו לא מיהא ארצויי ירדו לא נפלו
 להלן האמורים קדשים מה מליו וטימאתו וט׳ הקדשים אל זרמכס מכל יקרב אשר איש כל כתיב

: מדבר הכתיב בסומא' בציץ האמורים קדשים פין אף תדבר הל כסומא'

ע-א פ־ח דף זבחים גמרא

 טתיכין ואין אותם טתיכין אין שטקבו קרש כלי .רבנן תיו
 אין שנפגם סכין אותן. מתקנין אין נפגמו אבר לתוכן

 אבא אותה. מחזירין אין נשמטה פגימתה את משהיזין
 כדזגים עליה ונמנו במקדש רדתה מטרפת סכין אומר שאיל

 מחט מעשה אותן עושין אין כהונה בגדי רבנן תנו וגנזוה.
 נתגעלו אורג. מעשה ל־ט( )שטית שנאמר אורג מעשה אלא
 אמר טכבסין. במןם הא באהל. ולא בנתר לא מכבסין אין

 ואד,ל. בנתר אותן מכבסין למןם הונעו קאטר הכי אביי
אין אומרים ויש מבבסין. אין במים אף ואהל לנתר דדגעו

טכבפין
רש״י

 הנקב סביבות אותן שמתינין מנוקבות למדות שעושין כמו אותן. מתיכין אץ
 משוס וכולהו הנקב לסתום אבר. לתוכן מתימן ואין :הנקב ונסתם

 :ניכר השחזתה שתיקון גדולה פגימה נפגמו. :ארעא אורח ולאו כעניו׳ דמחזי
 :הקדשים את ימטרפת תמיד דקות פגימות ליפגס רכה שהיתה מטרפת. סכין

 לבוש כן אחרי ולעשותן יריעה כמין לאורגן מחט. מעשה אותן עושיז אין
 היא כיבוס מין אהל. בכליהם: אותן אורגין מלבוש כמין אלא במחט הפור

 דטעמא כיון בתמיה טכבסין. במים הא :נתר וכן הגיעול את שמעביר
 שנן נל וכבסן נהגעלו הרי מיס לי מה נתר לי מה הוא כעניו׳ דמחזי משוס

 גיעולן היה אם כלומר למים. הונעו :טפי גריעי שפיר להו מחוור לא דני
 לנתר הונעו :ואהל בנתר אף אותן מנבסין מיס לנבוס אלא הוזקקו ולא מעט

 להו מתקן לא תו ואהל נתר לנבוס ליזקק שהגיעו רב גיעול שנהגעלו . ואהל
 לפנין לאו דנקט ואהל דנתר למימרא אלא הוא רבותא לאו במים. אה :כלל

 גיעול לענין אלא לגמרי שרי דשרי והינא לגמרי אסור דאסור דהינא נקט ניבוס
נראי^ ואהל. לנתר הוזקקו אס נלל אותן מנבסין אין נתגעלו וה״ק ליה נקיט

בעיני
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 תנו עשירות: במקום עניות שאין עיקר כל אותן קכבסין
 מעיל את רעשי ')"ם( שנאמר היה תכלת של כלו רבנן'מעיל

 )אלנמן תכלת מביא כיצד ליו ש, תכלה. האפוד'כליל
 פקתו שלא דמונים קמין אותן ועושה שזורין שני ותולעת

 ומביא תינוקות שבראשי קנסות י של קונאות וכמין פיהן
 בהן ותו?ה ענבלין ושרם שבעים שבהן ימין ושנים שבעים
 רופא רבי זהי. בצד )ששה ושלשים זהי בצד וששה שלשים

 מצד עשר שמונה היו וששה שלשים רבי'יהירה משום אומר
 קמחלוקת ששון בר ענני רבי אמר זה. מצד עשר ושמונה זה

 רבי נגעים מראות דקנן נגעים במראות "מחלוקת יכך כאן
 מהללאל בן וששהעקביא שלשים אומר הרכינס בן דוסא

...----------- . 2^2,/ יםש^ אומר

רש״י
 : צבעים שלשה נאמרו רברמוניס וכו׳. מביא היה כיצד שוליו :דה״ג בעיני
 מתפתחין בישול גמר אחר באילן כששוהין רימונים דרך פיהם. פתחו שלא

 עשרן בועונ״ש קונאות. וכמין החיצונית: אגוזים קליפי שששים כדרך מאיליהן
 ומשקל ל׳ ארישעליי״ל שקורין הרומח יד בית בסוף שעושין נחושת של תיק כמין
 למלחמתן אותו שעושין נצרי׳ כובעי בראשי אותן תולין והתינוקות בנוב דישבי קינו

 : רישיה על דנחשא וקנסא לשון תינוקות. שבראשי כנסות הילמ״ש: שקורין
 פעמון. : הרמון אצל בו ותול׳ לקשקש בתוכן שתלוי מה ענבליג :איכצליע״ש .זגין

 ביניהם אלא קאמר החלל בתוך לאו דקרא הרמוניס ובתוך ורמון פעמון כדכתיב
 נגעים, מראות :ומלאחריו מלפניו זה. מצד :רמוניס שני בין אחד דפעמון
:בתים נגעי ושל וזקן ראש נתקי ושל ולבנים אדמדם ושל לבן של מפתוכין לעמא

ע״ב קע״ח דף וימלח דהר

 תסיובבני■ פלט רני תצרני מצר לי סתר אתה ל״ב( )*ם ואמר ייוסי רבי פתח
 לבר סתרא^וטגן דאיתי הוא כריך קדשא דא לי סתר אתה סלה

 עלץ דלא רנדפר בצלא אסתתר /ואיהו דאורייתא בארחי דאזיל נש
 מארי נש לבר ליה אית לעילא ומתתא מעילא תצרני• מצר ליה לאבאשא

לעילא צר דאיהו הרע *יצר דא איהו ומאן נסי הכי אוף לתתא דבבו■
 בעלמא נש לבר דבבו מארי אשתכח לא הרע .יצר ואלטלא לתתא. צר2 .

ליה מבעי' סלה .יסובבוני סלה. תסובבני פלט רני תצרני. מצר כך ין1^

ל/

מאי
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 בהד בבני1תם להצלה דרנין בהו דאית שירין אינק איין תסובבני• פאי

 גיסא מהאי ואיהו״לםפרע* כסדרא איחו קרא והאי בארהאי לי לשזלא
 תץ בהון אית דקאמרידוד ותושכחן שירין באלץ חזי תא גיסא. ומהאי

 דתה אתאמת קודשא ברוח דבלת בגין דחכמתא ברד עלאץ ומלין
 ברך כלהו * בך 'ובגין שירתא *_וחוהאמר רדוד עדיה קוד^א רוח שךא

 דחיתני דחה קי״ח( י )חדלים ואמר רביאלעזר פתה אחאמרו. ךח;מתא
 דחיתני. דחה מאי ל*ה מבעי דחוני דחה דחיתני דחה עזת? ויי31תפ

 ליה לדחךא ובעי תדיר נש לבר ליה 'ךדחייא אקרא סמיא דא אלא
 לגביה דא^תבח הרע יצר הוא ודא הוא ברץ קדישא מעם |יה ולאסטאה

 בגין 'לנפול' דחיתני דהה 'ואמר דוד אהדר ולקבלייה תדיר נש דבר

 קדשא טעם ליה לאסמאה עקתין אינון *בבל לגביה אשתדל הוה דאיהו
 עזתי י ויי בניתם לנפול דחיתני דחה * תד אמד ועליה הוא ברץ
 בגין מניה' לאזדהרא נש לבד ליה אית דא ועל בידך אתמסרנא דלא
 דבתיב ארח־וי בבל ליה נמיר בדיין הוא ברץ רקדשא עליה ישלוט דלא
 .יצר לא 'בלכתך י׳( )עם תגף. לא ורגלך דרכיך לבטח תלך אז ח )משלי

 הולך נגה באור צדיקים* וארח )עם( וכתיב תבשל. "לא תתץ ואם צערך

 ברץ דקדשא ישראלי אינון זבאץ יהודה רבי אמך היום. נבון עד ואור
 בלם ם׳'('ועטך דנתיב/יעעיה דאתי ובעלמא דין בעלמא ילון נטיר הוא

ואמן:; אמן .ץ'לעולם אךץ)בדוךז;יךשו לעולם צדי.קים

פסוקה הלכה

פ״ה תורה תלמוד ה׳ תר״ם

הלי ומורה להוראה הגיע שלא תלמיד בל
 .נאמר. ועליו רוח וגם שוטה רשע זה

 חכם .וכן הפילה. חלקים רכים כי יץ )־"*•יי
 מהע זה הרי מורה ואינו להוראה שהגיע
 .ועליו העולים לפר טכשולות ונותן הורה

 אלו הרוגיה.* כל ועצומים .;אמריהם(
 כראוי תורה הרבו שלא הקטנים התלמיךים

 האלץ עמי בפני להתגדל מבקשים והם
 בראש ויושבין וקופצין עירם אנשי ובין
 המרבים 'הם ב:שראל ולהורות לדין

 העולם את המחריבים והס המחליקות
 כים והמחבלים תורה של נרה דהמככין

0בחכמתו)שה>ב אט־־שלימה עליהם וקצבאות

אחזי

מישי לחק יוסף
 מ״ב ר״ו דף לדרך צידה מספר

 הכולא לפני גדולה הכנעה שיקבל צריך
 א ושעבוד ואוהביו עבדיו ולפני

זמן 'בכל מטש ושללא ובמעשה. בדבור
 נסתר דבר ואין תמיד לפניו שהוא לפי

 תזכור ויומו לילו אותו וישכח ממנו.*

 לעבודתו חרוץ ובגלוי בסתי עמו טובתו
 תמיד לו ויתחנן לבב. ובטוב בשמחה
 על מחילה ולבקש לפניו ולהתחנן לרצותו
 מן עליו שעבר מה לבו אל וישיב עונותיו
 לבו אל וכן';שיב לפניו. שחטא העונות
 והוא ודיו .ימי כל לו עשה #שר הטובות

 שעלות .קטנות ועיר ויודה בו מורד
גבורתו ועוצם יוצרו כבוד וטדל ונחיתותו

וירבה



 ם מחבל לטניס שועלים שועלים לנו אחזו
 לרבו לקי־ות לקלמיד לו .ואבוד ב ברמים:

 שיהיה והוא בפניו י 'שלא ,ואפילו ר־ש_ו
 שהוא^בלוני ירע הששיע שכל פלאי השם
לקרו!ת ואפילו כפניו שמו “עכי ולא

נג חמישי ליום וישלח
 ושכלות בכניעה לפניו להשתחוות ז ררכ
ע־שה שהיה ק:ו . עליו הבא כל על ויויה
 המוצאות הקורות כל על זו נם איש נחום
 ראה אחר כי הקדמונים וואמרו • אותו

 על חס אני לו ואמר כרגלו' ׳מכה לחסיד
 מחזיק לו/ני /?;ר ברגלך אשר המכה

:בןעיני .נתנה שלא ליוצרי טוקה

: יו

 שעושה כדרך רבו בשם ששמם לאחרים
 אפילו שמם את .ישנה /לא אביו' בשם
 יחזיר או לרבי שלום ייתן ולא .מותם לאחר

 כץאה לו ןאו^ר לפניו שוהה אלא לזה זה ומחזירים לרעים שנותנים כדרך שלום לו
 וכן ג ומורי: רבי עליך שלום לו יחזיר שלום רבו י לו ן נח ואם ריבי עליך שלום וכבוד

 ע;לאלפ קפלי תא י המלך לפני כיושב יושב אלא ולא"יסב רבו בפני תפליו "יחלוץ ל^
 יתרחק אלא כצדו לך לד לו שאסור לומר צריך ואין רבו בצד א ו.2רב־ו לאחר ולא רבו

 במךתץ רבו עם .יכנס ולא יתפלל♦ כך ואחר אחוריו בוגד י יהא'מבון .ו"לא רבו לאחר
 לפניו ישב ולא .דבריו את יסתיר ולא .בפניו דבריו _יברי_ע 'ולא רבו כמקים לשב ולא
 רשת שיטול עד או עמוד לו שיאמר עד יו נ מל: .יעמוד .ולא שב. לו שיאמר' עד

כיג־ ופגיו לאחוריו נרתע אלא אחוריו לו יחזיר לא מרבו וכשנפטר ;מור. •ל

'^יל

ייהוה צירוף

 למה תאמר שמך הנידה־נא ויאמר לויץזאליעקב
 ושאל/קב • שק אתו לשמי'רבלך תשאל זך י י

 ובריךיתהתטןן לשמי שאל את דנן למא ואמר שמן- כען הוי ואמר
 כי־ראיתי פניאל המקום שם יעקב ויקרא לא שלישי

 שמא י/ב קיא 5 נפשי /ותנצלי אל/נים פנים אלהים
 :נפ^י ואשתזבת באפין אבין דיי טלאכיא חדתי ארי פניאל דאתרא

והוא את־פנואל עבר ,כאשר ד&מש ויזרח־לו' לב

צלע
רש״י

 לפי )הכל( שמותינו משתנין קבוע שה לנו אין )ב״ר( .תשאל זה למה )ל(
 .השמש לו ויזרח )לב( :משתלחים שאנו השליחות עבודת מצות

 ויזרח ומ״א פשוטו זהו השחר לנו האיר פלוני למקום כשהגענו הוא אדם בני ל׳
 בכנפיה ומרפא צדקה שמש ג׳( )מלאני דתימא כמה צלעתי את לרפאות לצרכו נו

.בשבילו לזרוח מיהרה שבע מבאר כשיצא בשבילו לשקוע שמיהרה שעות ואותן
 והוא

לא



ששי ליל וישלח
 והוא פניאל ית עבר די בטא שמשא לה ודנה ♦ על"ירבו צלע

 את־ בני־יקדאל לא־יאכלו על־כן לג • !רכה על מטלע
 י3 הזה 'הלם עד הירך על־כף א^זר הג^וה גיד

?ני י.י?לון לא כן על :הגעה בגיד יעקב בכףערך נגע

 בפתי קריב ארי הרץ יומא עד !רכא פתי על ך תשיא גידא !ת .ישראל

 עיניו יעקב דשא א מיזאדני^א־לג י!£אד$קכ
 את־ דהץ איש מאות ארבע ועטו בא עשו והגה

 הטפחות: שתי ועל ועל־רדול הילדיםעל־לאה'
ופליג נברץ מאה ארבע ועטה אתא עשו והא והזא עינוהי וזכןף.יעקב

 את" רשם ב ־ לחינתא תרתין .ועל רחל ועל לאה על בנ^א !ת
 וילדיה ואת־לאה ראשגה ואתלילדיהן השפחות

 לחינתא !ת ושוי :אחרנים ואת־יוקף ואת־רחל אחרצים

 בתראץ: יוסף רת רחל חת בתראין ותהא לאה רת _קךמאין בניהן רת

 פעמים שבע ארצה וימתחו לפניהם עבר והוא ג
 שבע ארעא על וסגיד כןדטיהיון עבר והוא 2 עדיאהיו עדיגשתו

 לקראתו יעשו הרץ ד 5 אחוהי לחת( )נ״י עד מהרבה עד זמגין
מומה3^דעל־צו'אךוד^קהגךבבו:וךהטעשו?_ק

 וישקהו על נקוד * קרי !ואדיו *

״ירש

 גיד שמו נקרא ולמה )לסגידהנשה. : השמש כשזרחה צולע היה צולע. והוא
 גבורתם נשתה נ״א( )ירמיה וכן קפיצה לשון והוא ועלה ממקומו שנשה לפי הנשה

 בלעז הירך.פולפ״א כף )על : עמלי כל את אלהיס נשני כי מ״א( )לקמן וכן
 הכף שתתמרך עד כמו כף קרוי ועגול ותלול גבוה בשר כל דיקע( )גראבע

 :חביב אחרון אחרון אחרונים. וילדיה לאה ואת )ב( :בגרות( בסמני
 ויחבקהו. )ד( : תחילה בי ילחס להלחם רשע אותו יבא אס אמר לפניהם. עבר )ג(

 ויש עליו נקוד וישקהו. :הללו השתחוואות כל משחחוה כשראהו רחמיו נתגלגלו
 בנל נשקו שלא לומר־ זו נקודה שדרשו יש דספרי בברייתא הזה בדבר חולקין

שנכמרו אלא ליעקב שונא שעשו בידוע היא הלכה יוחאי בן אר״ש )ב״ר(. לבו

רחמיו



ששי ליל וישלח

 דרא את״עימו ישא1 ה ,?גבו־ ת^ה ,אךה3 על
 !יאמר לך מי־אלח ויאמר ואת־הילךים את־הגשים

 ,עינו־׳ :י. וזקף :את־עבךך אלף־ים אשר־חנן הילדים

 ת1 " סם די ןגיא !אמר לך אלין טן ואמר בטא וית נע^א וחזא_ית
 ותשתהו^: ותגשזה^פחותהנהךלריהן ו 'רביעי ^ך־

 וילדיי! גס״לאה ותגיש ז וסגיןא־ ,בלחן אנין לרוינהא וקריבת
 אף קריבא;ו :.וישתחוו ורחל יוסף עש ואחר וישתחוו

 מי ויאמר ח :ומגיח ורחל יוסף נןריב כן ובתר וסגידו ובנהא לאה
 לשצא־חן ויאשר פגשתי' הזהיאשר בל־המחנה לך

 .ואמר ערעית די הדין טשריתא כל לך מן .ואמר 1 אדני בעיני

אחי רב עשוןש־לי ויאמר ט :ריבוני בעיני לאשכחא״רחמץ
בדירן אצלח אחי סגי לי אית עשו ואמר

!מידי מנחתי ולקחת
 בעיניך חן מצאתי נאאם־נא

בראת פניך ראיתי על־בן בי
פגי

רש״י
 להיוס אלה מי לך. אלה מי )ה( : )ב״ר( לבו בכל ונשקו פעה באותה רחמיו

 ברחל אבל המיס לפני נגשות האמהות בכולן ורחל. יוסף נגש ;ז( :שלך
 אעמוד רשע אותו עיניו בה יתלה שמא תואר יפת אמי אמר לפניה נגש יוסף

 כל לד מי ;ח( : עין עלי לברכת יוסף זכה מכאן בה מלהסתכל ואעכבט כנגדה
 ופשוטו לך. הוא למה כלומר שלך שהוא פגשתי אשר המתנה כל מי המחנה.

 אותו דוחפין שהיו פגע מלאכיס של כתות ומדרשו המנחה. מוליכי על מקרא ■של
 אומרים והן עשו של להס אומרים והס אתס מי של להם ואומרים אנשיו ואת
 של בנו בן עליו. משגיחים היו ולא הוא יצחק של בט הניחו אומרים ואלו הכו הכו

 משלנו כן אס להם אימריס הוא יעקב של אחיו עליו. משגיחים היו ולא הוא אברהם
 נא. אל )י( "• )ב״ר( הברכות על לו הודה כאן לך. אשר לך יהי )ט( :אתם

 כי מידי מנחתי ולקחת בעיניה חן מצאתי נא אם :כן לי תאמר נא אל
פניך ראיתי אשר על מנחתי שתקבל לך והגון כי וגר. פניך ראיתי כן ער
 למחול לי שנתרצית על ועוד שלך שר שראיתי המלאך פני כראיית לי חשובין והן

ראה ויאמר הימני שיתירא כדי המלאך ראיית לו הזכיר ולמה סורחני. על לי

מלאכים



ששי ליל וישלח

 רחמיו א^חית ען3 אש בבעו :עקב .ואמר ♦ ותרצני אלמי□ פני

 אפי כחיזו לאפיך חזתנוי בן על ארי ןך טן תקינת' ותקבל בעיניך

 הבאת אשר את־בךכתי ־נאקח יא לי: ואתרעית בבל^א
 : ויקח_1_ויפצר״ב .יש־לי־כל וכי אלוהים כי־חנני לך
 א'ת !אל י' ;קרם*. עלי רחים ארי לך ראתותיאת תקרבתי חת כען קבל

 ואלכה ונלכה נסעה ויאמר יב וקביל: בה ואתקיף בלא ?י
 אדני אליו דאמל יג :לקבלך ואיהך וניהך נטל ואמר • לגגיך

 עלי עלות והבקר והצאן רלים כי־הילדים ידע

 ארי ידע רבוני רה ואטד :פל־הצאן ומתו אדזד יום וךפקום

כר וימותון חד יומא ודחוקנון ערי מינקתא ותורי וענא רכיבי! ינכןיא
אתנהלה ואני י עבדו לפני אדני יעבר״נא יד

לאטי
רש״י

 שבמקרא רצון כל וכן לי נתפייסת ותרצני. :מעתה לו יכול איני וניצול מלאכים
 כ״ב( )ויקרא לכס יהיה לרצון לא כי )בעזענפטינג(. בלעז אפיצומנ״ט פיוס לשון

 לפייס יודעים רצון ידעון צדיק שפתי י׳( )משלי וכן ולרצות לפייס באות הקרבנות
 אינה ולפרקים פנים ראיית על הבאה זו מנחה מנחתי ברכתי. )יא( :ולרצות

 אה יעקב ויברך כגון פנים לראיית שהיא ברכה וכל שלום לשאילת אלא באה
 ולברכו לשלום לו לשאול ח׳( )ש״ב וכן דסנחריב. ברכה אתי עשו י״ח( )מ״ב פרעה
 )נריססען( שלודא״ר בלעז שקורין הן שלום ברכת לשון כולם חמת מלך דתועי

 ואני בה טרחת לא לך. הובאת אשר :נרים( )מיין שלו״ד מו״ן ברכתי זו אף
 שהיא לפי מודגשת ראשונה נו״ן הנני. :)ב״ר( לידך שבאת עד להגיעה יגעתי

 נורן שתי בלא חנן שאין חננני לומר לו שהיה נוני״ן שתי במקום משמשת
 בלשון דבר ופשו ספוקי כל בר. רי יש :זבדני עשני כמו לשימוש והשלישית

 שהוא סלחה שמעת כמו נסעה. )י□ :צרכי מכדי ויותר יותר רב לי יש גאות
 אונקלוס של ותרגום בתיבה יסוד והנו״ן נסע כמו נסעה כאן אף סלח שמע כמו
 טובה לך בשוה לנגדך. וארבה : ונלך מכאן נסע ליעקב אמר עשו ונהך טול

 בשוה לנגדך וזהו צריך אתה כאשר לאט ללכת מהלכתי ימי שאאריך לך אעשה זו
 ערות. : לאט לנהלן עלי מוטלות עלות שהן והבקר הצאן עלי. עלות רגז לך:

 ו׳( )ש״א ימים עול ס״ה( )ישעיה ויונק. עולל ב׳( )איכה לשון עולליהן מגדלות
 ידפקיס )ואס אחד. יום ודפקום :)בעקינדערט( אנפיטי״ש בלעז עלות פרות שתי
 דופק דודי קיל כמו ודפקום. : הצאן כל ומתו במרוצה בדרך ליגעם אחד( יום

עבור הליכתך ימי תאריך אל אדני. נא יעבר )יד( :בדלת נוקש ה׳( )שה״ש
כפי



נח ששי ליל וישלח
 הירדים ולרגל ,אשר־־לפני המלאכה לרגל לאטי

 ק־ם;ז רטני ?ען :עבר :שעירה אל־אדני אשר־אבא עד
 ך עד ^.כנל^א כןרםי:בךתא'.ח1ןן לרגל בנירו אדבר עבדהחעא

 עטך .אציגה-נא עשו ויאמר לשעיחטו לבוני לית ל1א;
?עיני אמצא־חן זה למה ריא^ר אתי אשר מן־העם

 מ! לטא ואמר לעטי ס״א טן עמך בען ק1אץב עשו !אמר :אדני
 לירכו ע^ו ההוא ביום וישב טז :לבוני בעיני לחמץ אשבח

 נסע יעקב יז :לשעיר לאךחה עשו ההוא ביומא ותב 1 שעירה
על־־־כן סכת עשה ולמקנהו בית לו ויבן סבתה

ביתא רה ובנא לסביות נטל ויעקב ם ♦סכות שם־המקום קרא

!עקב יחויבא סבות: דאתרא שמא קרא בן על עבדמטלן ולבעירה

ארם מפדן ?באו ?גען ?ארץ א^ר שצם עיר ^ם

רש״י
ויחן

 :אשמעה ארדה כמו יתירה היא אתנהל אתנהלה, :תתרחק אס ואף דרכך כסי
 לנער. לי לאט )ש״בי״ח( לאט. ההולכים (,ח )ישעיה נחת לשון שלי ראטי.לאט

 לפי המלאכה. לרגל :שלי נחת אתנהל משמשת ואינה היסוד מן הלמ״ד לאטי
 רגליהם לסי הילדים• ולרגל : להוליך עלי המוטלת המלאכה רגלי הליכת צורך
 שלא הדרך לו הרחיב שעירה. אדני אל אבא אשר עד :לילך יכולים שהם
 אס אמר שעירה אדוני אל אבא אשר עד ואמר סוכות עד אלא ללכת דעתו היה

 בימי ילך ואימתי )ב״ר( הלך לא והוא אצלו בואי עד ימתין רעה לי לעסות דעתו
 ומ״א עשו הר את לשפוט ציון בהר מושיעים ועלו א'( )עובדיה שנאמר המשיח

 צריך שאיני זו טובה לי תעשה זה. למה ויאמר )טח :רבים זו לפרשה יש
 ביום וישב )טח :גמול שוס עתה לי תשלם ולא אדני. בעיני ח; אמצא : לה

 מאצלו נשמטו עמו שהלכו איש מאות וד׳ לבדו עשו )ב״ר( לדרכו. עשו ההוא
 מאות ד' אם כי ל׳( )ש״א שנאמר דוד בימי הקב״ה להם פרע והיכן אחד אחד
 חדש י״ח שם שהה י״ז( )מגילה בית. לו ריבן לח :הגמלים על רכבו אשר נער איש
 בגופו שלם שלם. לח( :קיץ סוכות חורף. בית קין. סיכות וקיץ. וחורף קיץ

 שלם דורון. אותו מכל כלום חסר שלא בממונו שלם ל״ג( )שבת מצלעתו שנתרפא
 עד )רותא׳( וכמוהו לעיר כמו שבם. עיר בבית'לבן: תלמודו שכח שלא מורתו

 שיני מבין פלוני יצא לחבירו האומר כאדם ארם. מפד; בבואו :לחס בית בואנה

אריות



ששי ליל וישלח

 ?ארעא ך דשכם _קךתא שלים !אתא.יעקב ז העיר את״^י לחן

 את" ויקן יט :>אפי(_הךתא לקבילזושרא דארם מפדן במיתה ךכנען
 ?נךחמור בדך אהדו נטה־שם אשר השדה חלקת

 פרם .די חקלא אחסנת !ת סבן : קשיטה ?מאה שכם אבי

 וי^ב" כ חורפן: בטאה דשכס אבוהי חמור דבני מידא משבנה תטן

 .והסתמן ס :ישראל אלמי אל ויקיא־־לו מזבח שם

 '?*?-יי א לד חמישי :דישראל אלהא אל הי.קדם1עי ופלח מדבחא

 בבנות לראות לנעקב ילדה אשר בת־לאה דינה
 ארעא: כנת ב למחזי ליעקב ךי\לידת לאה בת דעה עפרת :האדץ

 הארץ נשיא החך ?ך־חמור שכם אתה {ירא ב

 תמיר רב ;תה וחזא ויענה: אתה משבב אתה רקח

:ועניה יתה ושכיב יתה ודבר דארעא חיואה_רבא

תורה ששי יום וישלח
 כל השלום הצגנו תרנים ואחד טקרא שנים הסדרה כל להשלים כדי

:והפטרה והדנים הסדרה

את־הניער ויאהב בת־יעקב בדינה 1נ?ש ותריק ג
וידבר רש״י קרי הנערה *(

 : בדרך לו שנזחיגו ומעשי מלבן ארס מפדן שלם ויבא כאן אף שלם. ובא אריות
 :בר״י אחא? דרב בשאלתות היה. שבת ערב העיר. פני את דחן
 קשישה. למעה קורין היו הים לכרכי ,כשהלכת ר״ע אמר מעה קשיטה. לט(

 אל לו ויקרא )כ( : לסוחר( עובר מקום בכל חריפים שובים חורפן )ותרגומו
 עמו הקב״ה שהיה שם על 6^5 ישראל אלהי קרוי שהמזבח לא ישראל. אלהי
 השם בקריאת נזכר מקום של שבחו להיות הנס שם על המזבח שס קרא והצילו
 במשה מצינו וכן ישראל. ששמי לי לאלהיס הוא הקב״ה הוא אל שהוא מי כלומר
 שם קרא הנס שם על אלא ה׳ קרוי שהמזבח לא ,נם ה׳ שמו .ויקרא י״ז( )שמות
 שהקב״ה דרשו ורבותינו נס? הוא ה׳ הקב״ה של שבחו להזכיר המזבח

 לכמה מתחלקים סלע יפיצץ כפטיש תורה ודברי י״ח( )מגילה אל ליעקב קראו
 אלא יעקב בה ולא לאה. בת ;א( :באתי מקרא של פשוטו ליישב ואני טעמים.

 לאה ותצא שנאמר )ב״ר( היתה יצאנית היא שאף לאה בת נקראת יציאתה ע״ש
ויענה כדרכה: אתה. וישכב נם :כבתה( כאמה המשל משלו )ועליה לקראת?

שלא



נו ששי ליום וישלח

 וירחים :עקב בת ?דינה נפשה ואתרעיאת ן הנעל על"לב )ידבר

 אל־חמור ויאמרעבם ל ??אמ^מא׳ על "'לאומלל
 לאשה: הזאת את־־תלדה קח-לי לאמיר אביו"

 לאנתו׳ הדא עולמתא !ת לי סב לטיטר אבוהי לחמור שנם ואמר

 היו ובניו באו את־דינה טמא בי שמע ויעקב א

 עד־־באם: יעקב והחרש בשדה את־־מהנהו
 בחקלא גיתוהי עם דרו ונגוהי כרתה דינא _ית סאיב ארי שמע ויעקב

 אל־ אבי־^כם חמור ויצא ו :מיתיהון ער יעקב ישתיק
 למללא ;עקב רות דשנם אבוהי חמור ונפק נ אתו לרבך )עקב

 ויתעלבו ?עמלם מן־השךה באו ועקב ובני ז עמה־

 בישראל עשה נבלה' בי מאד להם. ויהד האנעים

 מן עלו נעקב ומי יעעה: לא וכן את־בתץעקב לשבב

 עבד קלנא ארי לחדא להלן ותקיף גבריא ואתנסיסו שמעו כד דוק^א

 רדבר ח :לאתעבדא בשר לא ובן !עקב כת עם למשכב ב:שךאל

 בבתכם נבעו חעקה בני עכם לאטד אתם חמור
 ברי שנם למיטר עט־ון ייטור ומליל ♦ ל לא לי אתה נא תנו

 והתחתנו ט :לקנתו דה ;תה קען הנו בנרקנון נקשה א^ךעי_את
 :לכם תקהו ואת־בנתינו תתנו־־לנו בנתיבם אתנו

 ואתנו י :לנון תקנון מתנא חת לנא תקנון לתיכון בנא ץתתהקגון
 י וריכזו ובחרוה עם לבניהם תהןה והארץ תעבו

 סחורתא בה וענידו תינו .,קדטינון קהי ;ארעא תקנון ןעטנא בלס
י ואחסינו ?י' ה׳>יהנ *<

רש״י
 ראי הלב על המתישבין דברים הנערה. לב על )ג׳ ע״ז(: )יומא כדרכה שלא

 :שדותיה וכל העיר ותקנה אשאך רני בזבז ממון כמה קטנה שדה בחלקת •אביך
ע״י העריות מן עלמן גדרו שהאומות הבהולות חת לענית יעשה. לא ובן )ז(

 המבול



ששי ליום וישלח

 אמצא־ ואל־אחיה אל־אביה שכם ויאמר יא !בה ואחסינו
 .ואמרשנסלאטרא :אתן אלי תאמרו ואשר בעיניכם חן

 עלי הךבו יב :ל תימרץ ודי בעיניבוץ רחמץ אשכח ולאתחא
 ותנך אלי תאמרו כאשר ואתנה ומאן מהר מאיר

 ואתן ומתנן טוהרין לחדא ערי 1אםנ ♦ לאשה את״הנעל לי

 קני" רענו יג :לאגתוי ערלמתא !ת לי והבו לי תימהון ך כמא
 וידברו ?מרמה אביו ואת־חמור את״שכם יעקב
 שכם _ית תנקב בני רא^יבו אחתם: רינה את טלא אשר

 אדותהיון: די^ה ית סאב די ומלילו בחכמתא אבוהי הטור וית

 לתת הזה הרבר לעשות נוכל לא אליהם ויאמרו יד
 הוא כייהלפה ערלה אשר־לו לאיש את־־אחתנו

 אחתנא ית למתן הדין פתנמא למעבד נבול לא להון ואמרו 1 לנו

 נאות אך־־טאת טו :לנא היא חסידא ארי ערלתא לה די לנכר
 ?דא ?רם .כל־זכר לכם להטיל כלבו תהיו אם לכם

 את־ ונתנו טז דכורא: כל לבון למנזר ברתנא תהוון אם לכוי נתפס
אקאם רשעש ואתיבנתיכם לכם בנתינו

והיינו קרי הנערח *
■ רש״י

 במיטה. )יג( )ב״ל(: כתובה מהד. )יב< : חפצה חשקה. ידס : )ב״ל( המבול
 דינה את שמא שהדי רמיה היתה שלא אומר הכתוב טמא. אשר : בחכמה
 הוא חבירו לחרף הבא אצלנו הוא פסול שמץ פההיא.“ח )ידי )ב״ר(: אחותם

 נתרצה לכס. )טסנאות : גרוף מקום בנל חרפה ערל; בן או אהה ערל לו הומר
 לשון אינו נמול להיות לחמול. : ביהוידע( )הנהנים ויאותו י׳יב( )מ״ב לשי; לנם

 משמשת שהיא לפי מודגשת שניה נו״ן )טז(ונתני. להפעל: לשון אלא לפעול
 שאמר בתנאי מוצא אתה לנר. נהח בנותיכם ואת : ונהגנו ניני״ן :תי במקום

 בנות ליקח יעקב בבני החשיבות שתלו לחמור יעקב בני ובתשובה לעקב חמור
 בנותינו את ונהנו דכתיב דעתם לפי להם יתנו ובנותיהם להם שיבחרו אה שנס

 בנו ושנס חמור ונשדברו נחפוץ. אשר ננל לנו נקח בנותינס ואת נו דעתי לפי
 להם. נתן בשתינו ואה לנשים לכו נקח בנותס את הדברים הפנו עירם יושבי אל



ששי ליום וישלח

 לגא נפב בנתיבון כח לנו! עתנא !ת ונתן; :אהד לעם והיינו

 אלינו תשקעו ־לא ואם׳ יז :חד לעמא ונהי עמב־ון ונתוב

 מננ^ ת^ן לא לאם :ןהמנו את־בתנו ולקחנו לחמול

 חמור גע^ני דבריהם ריטבו יח :תזיל ברתנא ית תדבר למגזר
 ובעינן חמיר בעיני פתגטיהיון ושברו :בן־חמור שכם ובעיני

 כי הדבר לעשות הנער ולא־אחר יט • ר1חט 4 שבם
 :אביו בית 'מכל נעבד והוא בבתקעקב חפץ

 _'.קיר .והוא !עקב בבת אתרעי ארי פתגמא למעבד עולימא אוחר ולא

 עירם אל־שער בנו ושבם חמור ויבא כ אטד,י־ בית ?בל
 ביה ושבם חמור ואתא • לאמר עירם אל־אנשי וידברו

 האנשים בא :למיטר כןרתה־ון אנשי עם ומלילו קרתהון לתרע
 ויבחרו בארץ וישבו י אתנו הם שלמים האלה

 את־בנהם לפניהם ךחבת־יך?ם הנה והאךץ; אתה
 גבקאהאלין להם: נתן לנישיםואת־בנתינו נקח־־לנו

 הא וארעא סחודתא בה רעבתן בארעא ויתיבון עמנא אנון שלמין

 :להון נתן בנתנא רת לנשין לנא נסב בנתיהון ידין^קדמיהוןןת פתיות

 אתנו לשבת האנשים לנו .יאתו אר״בזאת כב
 הם כאשר כל־זלר לנו' בהטול אהד לעם להיות

 לעטא למהר עמנא לטתב גובתא לנא ןתפסץ בדא ברם :נמלים

 וקנעם מקנהם כג :גזירין אנון די בטא דבורא בל לנא נזד:למ חד
להםיוי^בו נאותה' אך הם לנו הלוא וכל־בךשתם

אתנו
רשיי׳י

 דנה והארץ : שלם ובלב בשלום שלמים. )בא( :להמול שיאותר לרצותם כדי
 פרקמכןיא כלום תפסידו אל בלומר וותרנית רחבה שידו כאדם ידים. רחבת
אד )כג( נמול: בהיות בהטול. ינב( :קוני׳ לנו ואץ לכאן באה הרבה

נאית



ששי ליום וישלח

 נתפם ברם אנין דיל^א ההא בעירהון וכל וקנינהיון ניתיהון ! אתנו

 ?נו ואל־^כם אל־חמור ף^עונד\א^
 שער כל־יצא• כל־זצר חמלו ע־רו' שער כלקצאי

כל וגזיו תרע_קרתה נפקי כל ברה שבם ומן חמור מן וקבילו ♦ 1עיר
* יי . “ ־׳־ •י . *'7 גד 9 ־ *•*: ־ * : 1

 בהיותם השלישי ביום ויהי כה קיקרע.קךתהז?נ ךכוראכל
 דינה אחי ילדי שמעון שנן־מני־יעקב וקחו כאבים

 כל־זכר: ויהרגו בטח אישחרבו"ויבאויעל־העיר

 !עקב בני תרץ ונסיבו באביהון עליה־ון תקיפו בד תליתאה ביומא והוה

 וקטלו לרחצן דיתכון _קרתא על ועלו חרבה גבר ךינה אחי ולוי שמעון

 לפי־־ התו ?נו ואת*שכם ןאת־חמור ט :לטרא כל
 רת חמור : ויצאו ^כם מבית את־רינה וקחו חרב

 ונפקו: שכם מבית דינה !ת ודברו דחרב לפתנם קטלו בלה שבם

 אשר העיר ויבזו על־החללים יבאו בני מ

 ך קרתא ובזו קטי.ליאד לחלצא עלו !עקב בני ♦ אחותם טמאו

 ואת־חמריהם ואת־?קרם את־צאנם בת :אחסתן םא-ט
 עמן ית :לקחו בשדה ואת־אשר אשר־בעיר ואת

 ואתי בט :בזיו בחקלא די רת בקרתא די רת חמריהון תת תוקהיון תת
 ואת ויבזו ואתץשיהם'שבו כל״הילםואת־כל־טפם

שבו נשיהון טפלהוןרת כל תת נכסיהון כל תת • בבית בל"אשר

ונזר
רש״י

 היו בניו יעקב• בני שני )כה( :חתנו ישבו כן וע״י זה לדבר להם. באותה
 הימנו עלה נעלו שלא בניו שאינם אנשים כשאי• ולוי שמעון עצמן נהגו ואעפ״כ
 כואבים. שהיו בטח• :אחיה נקראו עליה עצמן שמסרו לפי דינה. אחי : )ב״ר(
 ת״א וכן החללים נפשע החללים. על 1;כז : זקן של כחו על היו בעוחים ומ״א

 הזה החיל את לי עשה ח׳( )דברים וכן ממונם. חילם. )כט( :קעיליא לחלצא
יסבו. : חילם לאחרים ועזבו מ״ע( )תהליס חיל. עושה וישראל כ״ד( )במדבר

לש?



נח ששי ליום וישלח

 ”ואל אלישמעון ^עקב ויאמר ל ־ בביתא ר בל ז?זן
 בכנעני הארץ בישב להבא״טני 'אתי עכרתם לוי

 והלוגי עלי ונאספו מסלו־ י מתי 'ואני ובכרך

 עכרתון״י וללוי לשמעון הנקב ".ואמרוביתי אני ונשמדתי

 דן;ךפ עם ואנא וכ^רזאה בננענאה אךעא ובין^תבי ביננא דבבו למתן

 ויאמרו לא ביתי! ואנש אנא ואשתצי וימהניני עלי דתכנשון
 בראןתענד ה;נפ_קת ואמת פ ;את־אהותנו ועשה הכוונה

 קום אל־יעקב אלמים ויאמר א לה 1 לאחתנא ת<2 הנכד)־-
 הנראה לאל מזלה ועשה־שם בית־אלושב־שם עלה

 קופ_סק ליעקב " .ואמר *. אחיך עשי מפני בכו־חף אליל
 ע£ו מדם מן במערקך לך דאהנלי לילהא מדבחא תמן ותיבתטןועכד לבית

 עמו כליאשר 'ואל אל־ביאו יעקב ויאמר ב :אמך
 ורטהרו בהסכם י אשר הנכר את־י^למי רסרו

 עמה די ולבל ביתה לאנש :עקב ואמר :שמלתיכם והחליפו

 ונקומה ג !כסוהכיון .ושנו וארכו .?יניכון די עממיא טעות :ת אמדו

 ארזי העצה לאל מזבח ואעשה־שם בית־אל ונעלה
 תקום : הלכתי אשר ברו־ך עמילי רהי צרתי ביום

 דערןתי בייומא צלותי לאלהאדקביל מךבהא תטן ואעבד אל לבית ונסק

 את אל־ועקב ויתנו ד :אזלית די בארהא בסעדי מימרה ויוה
כל

רש״י
 דעתי אין עכורים מיס לשון עכרתם. )ל( : מלרע טעמו לפיכך שביה לשון

 היהה מסורת )תנחומא(. אותה ועכרתם החבית היתה צלולה ואגדה עכשיו. צלולה
 ינחלת הפרה אשר עד אומרים שהיו אלא יעקב בני ביד שיפלו כנענים ביד
 הכזונד. )לא! : מועטים אנשים מספר, מתי : שותקין היו לפיכך הארץ אח

 בדרך שאחרת לפי )תנחומא( עלה. קום ;א( : אחתנא ית אחותנו. את :הפקר
 והטהרו. : שכס של משלל בידכם שיש הנכר. )ב( :מבתך זאת לך ובא נענשת
 ?ד(האלה. : ע״א של כסות בידכם יש שמא שמלותיכם. והחליפו מע״א

מין



ששי ליום וישלה

 אשר ואת־הנזמים בידים אשר הנכר כל־אלהי
 אשר האלה תחת יעלן? אתם ושמן באזניהם
 רת_קךשיא בידיה־ון די עממיא ת טעו> בל ל!עקב!ת ויהבו *. עם־שבם

 שכס: עם די טטא3 תחיות !עקב !תהיון וטטר באךניהון די

 אשר על־־־הערים אלוהים התת 1 .ויהי ויפעו ה
 !חות ונטלו :יעקב ?ני אחרי רדפו ולא סביבותיהם

.יעקב בני בתר רדפו סחרניהקולא בקרוי די על_עטםיא ”ךחלא-ד

 בירר־ הוא' כנען ?ארץ יאשר לוזה' :עקב ויבא ו

 ןאךעא די ללוז !;!קב ואתא :אשר־עמיו וכל־העם הוא אל

 מיבה שם ויבן ז עטה: ך וכלעטא הוא אל בית היא דבנען
 האלוהים אליו נגלו וסם כי בית־אל אל למקום ויקרא
 אל בית אל לאתרא וקרא טיבחא תפן ובנא נ אחיו מפגי בבלחו

 דברה ותמת ח אחוהי: מן^קדם במערקה אתגרילה" תטן ארי
 הארון תחת לבית־־אל מתחת ?תקבר רבקה 'מעקת

דרבקה מנקתא דבורה ומיתת £ :בכות אלון שמו ויקרא

ואתקנרת קדש *(
רש״י .

 הקב״ה אל. בית אל )ז׳ פחד: התת. ;ה( : שנס אצל שבב. עש : סרק אילן מין
 נמו בראשה המשמשת בי״ת חסרה תיבה יש אל. בבית שניגתו גילוי אל בבית
 )לעיל אביך בית מניר. בבית נמו עמיאל בן מניר בית הוא הנה כן׳( )ש״ב
 אלהות שס יש הרבה במקומות . האלהים אליו נגלו : אביך בבית נמו כ״ד(

 אלהות ונן בעלו נאמר ולא עמו בעליו אס יוסף אדני נמו רביס בלשון ואדנות
 תמצא לא השמות שאר מנל אחד אבל רביס בלשון נזנר ומרות שופע לשון שהוא
 שאמרה לפי אלא יעקב בבית דבורה ענין מה דבורה. רתמת )ח( : רביס בלשון
 משס לצאת ארס לפדן אצלו דבורה שלחה משס ולקחתיך ושלחתי ליעקב רבקה
 יושבת העיר אל, מתחתלבית :למדתיה הדרשן משה רבי מדברי בדרך. ומתה
 מלמעלה מישור שהיה מישרא בשפולי האלון תחת :ההר ברגלי ונקברה בהר

 ואגדה אלון. לו קורק היו אל בית של ומישור מלמעה והקבורה ההר בשפיע
 )אבל( יוני בלשון אלון )ב״ר(, שמתה אמו על לו שהוגד שני באבל שס נתבשר
שיצא נרס הבריות יקללו שלא מותה יוס את העלימו ש( )ולפי ולפינך ]אחר[

 ממנו



נט ששי ליום וישלח
 :בביתא מישר שמה וקרא מישרא בשפולי אל לבית מלרע ואתקברת

 ארם מפדן ?באו עוד אלקעקב אלוהים "וירא ט

 עזה* נבליך ארם מפדן ?מיתות' עוד ל!עקב” ואתנלי ן אתו ויברך

 עזמך לא־־יפןרא יעקב שמך ארמים לו“ויאמר י י
 את־ יתה^ך_ףקךא אם־־ישראל כיי .יעקב עוד

 עוד שמך ;תקרי לא !עקב שמך לה^' .ואמר . ישראל שמיו

 לו ויאמר יא :ישראל שמה !ת וקרא שמך ;הא ;שראל אלחין !עקב
 גויס וקהל גוי ורבה פיה שדי אלי אני אלהים

 אל אנא " לה ואמר :יצאו מחלציך ומלבים מטך יהיה

 ייע^מיא ך־שלטין ומלבין מנך יהא שבטי; ובנשת עם וסגי פוש שדי

 לאברהם נתתי אשר ואררהארץ יב ששי
 את־הארץ* אתן אחריך ולזרעך אתננה לך׳ וליצחק

 אתן תךך3 ולבניך אתננה לך וליצחק לאביהם !הבית די ארעא דת

 א^ר־דבר במקום אלחים מעליו ויעל יתאךעא:יג
 ויצב יד :עמה מליל די באתרא ך!י !קרא מעלוהי ואסתלק * אתו

 אבן מצ?ת אתו א^ר־דבר במקום מצבה ועקב

ים רש׳י
 בלכתו אחד הזה במקום שני פעם עוד. )ט( : פרסמה לא הכתוב אף עשו ממנו
 עוד שמך יקרא לא )י( :)ב״ר( אבלים ברכת אותי. ויברך :בשיבו ואחד

 אל אני לא( :ונגיד שר לשון אלא ועקבה במארב הבא אדם לשון . יעקב
 נולד לא שעדיין שם על ..ורבה פרה :שלי שהברכות לברך כדאי שאני שדי•

 ואפרים מנשה )ב״ר( :גוים. בנימין גוי. ממנו: נתעברה שכבר ואע״פ בנימין
 בושת ואיש שאול )ב״ר( ומלבים. : השבטים במנין והס מיוסף לצאת שעתידין

 בושת איש כשהמליך אבנר דרשו זה )ופסוק נולדו לא שעדיין בנימין משבט שהיו
 את ייתן לא ממנו איש כ״א( )שופטים דכתיב בנימין וקרבו דרשוה השבטים ואף
 הקב״ה היה לא השבטים מן עולה היה אלמלא ואמרו וחזרו לאשה לבנימין בתו

 ליעשות בניו עתידים שגויס גויס. וקהל גוי :יצאו( מחלציך ומלכים ליעקב אומר
 להקריב בניו שעתידים ד״א שבעים. הסנהדרין כל וכן אומות ,ע שהס הגויס כמנין

 דבר אשר במקום )יד( :ישן( )ברש״י אליהו בימי כגויס הבמות איסור בשעת



ששי ליום וישלח

 _ק^ .יעקב ואקים :עליה ויצק נסך עליה חסך
 :משתא עלה .ואריק נפוכץ עלה ואפיך אבנא עמה^קמת מלילי ך באתרא

אתו דבר אשר המקום את־שם ועקב 'ויקרא טי

 מליל די דאתרא שטא !ת !עקב וקרא ו בית״אל אלהי□ ש□

 ^לחהי־עודכברת־־ מבית רקעו עטהתטן״ביתאל:טז
:בלדתה ׳ ותקש רחל ותלד אקרתה לבוא הארץ

רחל וילידת לאפרת רמיעל ארעא כרובת עוד והוה אל מבית ונטלו

 לך ותאמר בלךתח כהקשתת ויהי זי קמלדה: וקשיאת
ה וקליות !הוה :בן לך כי־נסקה אל־תיראי המנקדת

מיתת ארי ■נקשה קטפק והוד, : ברמץ 1קרא"ל )אבל אוני

 בר: ליך דין אף ארי תדחלי לא חיתא לד, !אמרת במילרה

בך שמו ותקרא מתה כי נקשה כצאת ויהי י"

 ותמת יט בנימין•• לה קרא ואבוהי הוי בר שמה וקרת מיתא( ירי
 :לחם בית * הוא א^תה ?דרך יר(ותר * רחל

 יעקב ויצב כ :לחם בית היא אפרת בארח ואתקברת רחל ומיתת
 .עד־היום קברת-רחל מצבת הוא על־קברתה מצבה

:דין יומא עד דרחל קברתא _קמת היא קברתה על !עקב_קמתא ואקים

ויפע
רש״י

 רבוי כביר ל׳ פי׳ מנחם הארץ. כברת נטד : מלמדנו מה יודע איני אתו.
 והסתיו מנוי שהניד )ב״ר( ככברה ומנוקבת חלולה שהארץ בזמן ואגדה רב. מהלך
 ה׳( )מ״ב מלינו בנעמן שהרי מקרא של פשוטו זה ואין בא לא עדיין והשרב עבר
 או פרסה מהלך כמו קרקע מדת שס שהוא אני ואומר ארץ כברת מאתו וילך
 מדה שס נותן אדם במהלך כך שדה חלקת כרם צמד אומר שאתה כמו יותר

 ורבותינו יוסף. על לך נוסף זה. גם כי )יז( :ארץ כברת מיל( מהלך כמו )קרקע
 בן אוני. בן )יח( :יתירה תאומה נולדה בנימין ועם תאומה נולדה שבע כל עס דרשו
 בא כשאדם בנגב שהיא כנען בארץ נולד לבדו שהוא לפי בעיני נראה בנימין. צערי:
 ימין בן בנימין. : הנגבה ונסוע הלוך כנען בארן בנגב שנאמר כמו נהריס מארס

 ימים בן בנימין )ד״א מלא הוא לפיכך בראתם אתה וימין צפק פ״ע( )תהליס לשון
 שנולד



ם ששי ליום וישלח

 :למגךל־־עדר מהלאה אהליח דט ישראל ריסע ט•
 בשכן ויהי כב !דעדר לטנדלא מלהלא משבנת ופרם ישראל ונטה

 את־בלהה וישכב ראובן דיך' ההוא בארץ ישראל

 בניהעקב ויהיו פ י ישראל אביו'וישמע פילגש

 וץכיב ךאובן .ואזל ההיא בארעא ישראל שרא בד והוד, ז עשר שנים

 ך״ריעסר־ .כני^עקב .ישראל.והוו ושטע בלההלחינתא_ךאטהי עם
 ולדדהולה ושמעון ראובן יעהב בכור ל^ה עגני

 .ולוי ן1^ע: ראובן ךיעק< .לאהבוביא בני 5 וןבלון דששכר

 רחל בד : וברמן יוסף ל'6ך בני כד הבלון: ויששכר ויהודה

 ונפתלי: ין רחל שפחת בלהה "ובני נח . ובלט! יוסף

 שפחת ולפה ובנן ט > ונפתל' דן דרחל אמתא בלהה ובני
 בפין ילר־לו אשר :עקב בני אלה ואשר גד לאה
 אתילידן די !עקב בני אלין ואשר גד דלאה אטתא זלפה ובני :ארם

 ממרא אביו אל־יצחק יעקב .ויבא מ ארם: לד'?פדן

אברהם אשר־־גר־־שם הביון הוא הארבע קךית
ויצחק פסוק באמצע פשקא *(

רש״י

 ישראל בשכן )כב( הימין(: לקץ י׳׳ב( )דניאל כמו בנו״ן וככתב זקנתו לעת שנולד
 )שבת וישכב. : אלה כל ארעוהו יצחק אנל לחברון בא שלא עד ההוא. בארץ

 יצועיו וחלל בלבל ולמה שכבה כאלו הכתוב עליו מעלה משכבו שבלבל מתוך נה(
 בשאר ולא רחל באהל תדיר נתונה שהיתה מעתו יעקב נעל רחל שנשמתה

 אמי אחות אס אמר אמו עלבון ותבע ראובן בא בלתה באהל ונתנה אהלים
 בני ויהיו :בלבל לכך לאמי צרה תהא אמי אחות שפחת לאמי צרה היתה

 ומעתה המעה נשלמה בנימין משנולד ראשון לענין מתחיל עשר. יעקבשנים
 שלא צדיקים וכולן שוין שכולן בא ללמדנו דרשו ורבותינו ומנאן. להמנות ראויים

 יעקב. בכור : בכור קראו הקלקלה בשעת אפי׳ יעקב. בכור )כג( :ראובן חעא
 לענין אלא ליוסף בכורה נתנה ולא למנין בכור לעבודה בכור לנחלה בכור

 שם הארבע. מרית : המישיר שם מטרא. )כז( : שבעים לשני שנעשה השבעים
לכתוב לו היה וא״ת ארבע. קרית של מישור איל הארבע קרית ממרא העיר

 ממרא



ששי ליום וישלח
 1 חנו־ו היא ארבע קך_ית ממרא אבוהי ;צחק לות ואתא_יעקב < ןיצדזק

 מאת יצחק ימי .ויהיו בח ו;ץחק־: אברהם תטן דר די
 ייגוע כט :שנץ ותמנן מאה ;צחק יומי 1מר1 י. שנה ושמנים

 ויקברו ימים ושבע זקן אל־עמיו וימת'ראםף יצחק

 2׳יואתבנ וטית ;צחק ואחנגיד פ נ בניו ויעקב עשו אתיו

 ואלה א לו :בניוהי ו.יעקכ עשו יהה וקברו יומין ושבע סיב לעמה
 ■ אדום הוא עשו תולדת ומלין ם:1אך הוא עשו תלחת

 יבוז־ את־עדה טען מטות את־נשיו לקח עשו ב
 בת־צבעון בת־עלה ואת־אהליבמה החתי אילץ
 חתאה אייון בת עדה ת1 כנען מבנת נשוה' ;ת נסיב עשו ו החוי

”בת״ ואת״בשמת ג !חואה צכקץ בת ענה כת אהליבמה רת

ישמעאל
רש״י

 בית וכגון זה כגון כפול ששמו דבר בכל המקרה דרך כן ארבע הקרית ממרא
 השניה התיבה בראש נותנה ה״א בו להשיל הוצרך אס אל בית עזר אבי לחס
 בית חיאל בנה ט״ז( )מ״א העזרי אבי בעפרת ו׳( )שופטים הלחמי בית ט״ז( )ש״א
 קדמה יוסף של מכירתו בתורה ומאוחר מוקדס אין יצחק. ויגוע )בט( : האלי

 שנאמר שנה ס׳ בן יצחק היה יעקב כשנולד שהרי שנה י״ב יצחק של למיתתו
 שנה מק״פ ששיס תוציא אס ליעקב ק״כ בשנת מת ויצחק וגו'׳ שנה ס׳ בן ויצחק

 כיצד ליעקב ושמונה מאה שנת שנה ואותה שגה י״ז בן נמכר ויוסף ק״כ נשארו
 ושבע שבעיס הרי עבר בבית נטמן שגה עשרה וארבע נתברך ושלש ששיס בן

 כאשר ויהי שנאמר יוסף נולד עשרה ארבע ובסוף באשה עבד עשרה וארבע
 מאה הרי יוסף נמכר שלא עד וי״ז ואחת תשעיס הרי וגו׳ יוסף את רחל ילדה

 שגה כ״ב מצרימה יעקב שבא עד יוסף משגמכר המקרא מן מפורש )עוד ושמנה
 וכתיב כ״ב הרי רעב ושגתיס שובע שניס וז׳ וגו' שגה שלשיס בן ויוסף שנאמר

 בת עדה )ב( : ק״ח( במכירתו יעקב נמצא שנה ומאת שלשיס מגורי שגי ימי
 בשמים מקטרת שהיתה שם על בשמת ונקראת אילון בת בשמת היא אילון.

 בע״א כופרת שהיא לומר יהודית שמה כינה והוא יהודית היא אהליבמה. :לע״א
 צבעון בת לא עגה בת אס צבערן. בת עגה בת אביו: את להטעות כדי

 על צבעון שבא מלמד וענה ואיה צבעון בגי ואלה שנאמר צבעון של בנו עגה
 ממזרות בגי שכולן הכתוב והודיעך שניהס מבין אהליבמה ויצאת ענה אשת כלתו

מדרש באגדת מציגו מחלת לה קורא ולהלן ישמעאל. בת בשמת )ג( : ■היו
ספר



סא עשי ליום וישלח

 ־ תביות אחתה ;?ןטעאל בת ב׳^טת דת :נבלת ת1אח ישמעאל
 את־ ילדה ובשמת את־אליפז לעשוי עךה ותלד י

 ךעואלן :ת .ילידת טת1ובק אלי§ז לע£ו_ית ךאדתעדה רקואלו

 ואת־־ ואת־ץעלם את־יעיש ילדה ואך,ליבמה ״
 ?נק: }ארץ 1אשר/ץחץ עשו מי אלה' קלח

 אתןליח ך עשו ?ני אלין קרח דת .יעלם דת ;שש :ת ;לידת ואך,ליבמה

 ואת־ ןאת־בניו עשויאת־נשיו וקח ו ^?.^'מנען־

 ואת״כל־ ביתו"ואת־מקנהו ואררכדנפשות“בנתיו
 וילד כנען }ארץ רכש א^ר כל־קנינו כהעתוואת

 ן:ת?נוחי נשוהי ודברעשוךת אחיו* ?עקב מפני אל׳ארץ

 .קרנה בל ועז בעירה בל רת ניתוחי דת יוןה3 נפשת בל דת בנתה דת

 אחותי: קדםחנקבזםן. אחרי לארעא דכנעןואזל בארעא קנא ך

 ארץ יכלה .ולא וחדו משכת רב רכושם בי־תה ז
 .קמנהון תה ארי :מקניהם ממי אתם לשאת מגוריהם

 .^דם מן ן1!תה לם־וברא תותבותהון ארע יבילת ולא כחדא מלמתב פגי

 אדום: הוא יעשו" יר!שע כהר עשו שב:1גיתיהון:ח

 תלדות ואלה ט :אדום הוא עשו דשעיר בטורא עשו ויתיב
'^בותן עשו תולדת ואלץ: שעיר: }הר אתם אבי עשו

דאדומאי קרי יזוע "(
רש״י .

 אשי<. והנושא לגדולה והעולה שנתגייר גר עונותיהן להס מוחלים ג׳ שמוחל ספר
 שם על נביות. אחות :עונותיו שנמחלו מחלת נקראת לנך מכאן הטעם ולמד
 וגו׳. ילדה ואהליבמה )ה( :שמו על נקראת ישמעאל משמת לו השיאה שהוא
 עשו אשת אהליבמה על אביו אשת על שבא היה אליפז ובן היה ממזר זה קרח

 לגור ארץ אל וילר )ו( *• )ב״ר( הענין בסוף אליפז אלופי עס מגוי הוא שהרי
 שלהם. לבהמות מרעה להספיק מגוריהם. ארץ יבלה ולא (1):ימצא באשר
 השמל זרעך יהיה גר כי גזירת של חוב שטר מפני אחיו יעקב מפני )ב״ר( ומ״א

 הארץ לו שנתנה במתנה לא חלק לי אין מכאן לי אלך אמי יצחק של זרעו על
התולדות ואלה. )ט( : בכורתו שמכר הבושה ומפני השטר בפרעון ולא הזאת

שהולידו

מ



ששי ליום וישלח

 אליפז מן־עשו שמות אלה י :דשעיר בטירא ד^ת^אי
 :עשו אשת ןן־בשמת השאל עשו אשת בך־עךח

 בש^ת בר רעואל ע^י אתת עדה בר אריפז עשו בני שמהת ^ין

 וגעתם 1?פ אומר תימן אליפז מי ויהיו יא ־ עשו א^ת
 ותמנע! יב וקנז: ונעתם צפו אומר תימן אליפז טןי1והו מר

 את" לאדיפז ותלד כךע&ו לאליפז פילגש היתה
ע ־< • א.• ••ץ ־•• •ת ־ ז •• י ע - * /•ן:••• ••״ מ / : 1▼

 לחינתא הות תמנע? :עשו אשת עדה מי אלה עמלק

 עשו: אתת עדה בני אלין עמלק י_ת לאליפז וילידת עשו בר לאליפז

 היו אלה ומזה שמה תרח נחת רעואל מי ואלה יג
 שמת וזרח נחת לעואל ןני )אלין : עשו א#ת ?שמת ?ני

 מי היו ואלה יד עשו! אתת בשמת בני דלו אלין ומזה
 ןנשו/ותלד א^ת' בת־צ?עון בת־ענה אהליבמה

 . . טי הח• )אלין :ואת״קרח .ואתע^לם ^תקעיש לעעזו

 חת 2ןעד :ת לעשו וילידת עשו אתת צבעון בת ענה בת אהליבטדי

 ?כור אליפז מי מי־עשו אלה'אלופי טו קרח: בת מלם
 קנז: אלוף צפו אלוף י אוטר אלוף תימן אלוף עשו

 אומר רבא תימן רבא רעשו בוכרא אליפז בני עשו בני רברבי אלין

 אלוף נעתם אלוף קרח אלוף טז ־ ק" רבא ?פו יבא
 מי אלה י אלום ?ארץ אלופיאליפז' אלה עמלק

דאליפז רבךבי אלין עטלק רבא נעתם רבא קרח רבא ז עדה

בארעא קרי יעוע *( כס״ם פתח *( בז״ק קשין •(
רש״י

 של גדולתו להודיע פילגש. היתה ותמנע )יב( :לשעיר משהלך בניו שהולידו
 ואחות שנאמר היתה אלופים בת זו תמנע בזרעו לידבק תאבים היו כמה אברהם

 אמרה לפנים בה שישבו החורים מן היה שעיר יושבי מאלופי ולישן תמנע לוטן
 של בבנוו אותה מוגה הימים ובדברי פילגש. ואהיה הלואי לך להנשא זוכה איני

 נעשית וכשגדלה מביניהם תמנע ויצאה שעיר של אשתו על שבא מלמד אליפז
פילגשו



פב ששי ליום וישלח

ע^ו 15 ״'5 ואלו" יז :פדה בני אלין ם1ךאד בארעא
 אלה מזה שמה'אלוף אלוף אמף£ח ?חת אלוף

 א^ר* בשמת כני אלה אדום בארץ רעואל אלופי

 ר$א עטה רבא זרח רבא רבא־נחת עשו בר רעואל בני ואלין 5 עשו
 !עע־ אתת בשמת בני אלין )דאדום בארעא רעואל רברבי אלין מזה

 אלוף יעוש אלוף עשו אשת אהליבמה בר ואלה יי׳
 בת־ענה אהליכמה אלופי אלה קלח אלוף נעלם
 רבא ואליןבניאהליבמחאתתעשורבאיעושךבא^עלם : עשו אשת

 בני״עשו אלה יט :עשו אתת ענה בת אהליבטה רברבי אלין קרח
 רברבנימן וא?;! עשו בני אלין ם ז אדום הוא אלופיהם ואלה

 הארץ החלי'ישבי בנךשעיר אלה נ שבתל ^ם־ הוא

 ?.??עעירחוראהעעילארעא אלץ:וענה וצבעון ושובל לוטן

 אלהאלו^י וךישן:ואצר ולשון בא וצ?נעון_וענה־:בל1טן/שזלו

 רקרבי אלץ וךישן וךשוןואץר: :ם1אך בארץ שעיר מי החלי

 והימם הרי מי־לוטן רהץ נב ■ ?ארעא^תם שעיר לני חוראי
 דלוטן ואחתה והימם חוךי ל־וטן בני .והוו :תמנע לוטן ואחות

 שפו ועיבל ומנחת עלון שולל מי ואלה נג ממנע:

 )אלה כד ואונם: שפו ועיכל ומנחת עלון שובל בני ואלין ♦ 03181

ת-8 מצא א^ר ענה הוא {ענה ואיה עך־צבעון
הימם

רש״י
 ה*ס מן אחותו שהיתה שעיר בני עם מנאה ולא תמנע לוטן ואחות וזהו פילגשו

 הארץ. יושבי )ב( :משפחות ראשי קשו. בני אלופי אלה )טס :האב מן ולא
 בקיאין שהיו פ״ה( )שבת דרשו ורבותינו לשם. עשו שבא קודם יושביה שהיו

 ויודעץ טועמין שהיו לגפנים זה קנה מלא לזיתים זה קנה מלא ארץ של בישובה
 וענה איה כמו והוא יתירה וי״ו וענה• ואיה )כד( :לה ראויה נטיעה זו אי

 ורכב נרדם ע״ו( )תהליס מרמס וצבא וקדש תת (,ח )דניאל במקרא יש והרבה
 וסוס



ששי ליום וישלח

 :אביו אתקחמרים 1בךעת במך|ר דדמם
 כד כמד^רא נכריא :ת אשכח די ענה הוא וענה ואיה צבע־ון כני ואלין

 דע^ן ״ענה“ני5 ואלה כה .אבוהי לצכע־ון המחא !ת רעי הרה
 ענה: כת ואהליכמה דען ענה כני ואלין ז בת״ענה ואהליבמה

 כני ואלין !?גז הזז

 תעין ביה! בני־אד־ אלה כז :וכרן חתרן ואשבן חמדן דישן

 ??'""דישן אלה כח : !עמן .רזערן בלחן אצר בני אלין * ועקן
 ההל' אלופי אלה כט :_וארן עוץ דישן בני אלין • וארן עיץ

 :שף אלוף צב^ון אלוף שובל אלוף לוטן אלוף

 ענה: _רבא צבעון _רבא שיובל _רבא לוטן רבא הוראה רברבי אלין
 אלוש אלה דישן אלוף אצר דשן/לוף אלוף ל

 פרבאךש!ר^אא?ררבא שעיר: בארץ לאלפיהם הדורי

 ואלה לא דשעיר־ בארעא לרברבניהיון הוראה רכרבי אלין דישן
 סלךמלך לשי אדום בארץ מלכו אשר המלכים

 ם.נןךם1דאד בארעא מליכו די טלב^א ואלין : ל^ראל לבני

 בן־־ כלע באולם 'המלךלב :ישראל לבני מלכא מרך די

ן־שום כעור כר כלע .?אדום ומלך :מהבה 1עיך ושם בעור

קרתה
רש״י

 אותו קורא הוא וכאן צבעון של אחיו שהוא .למעלה האמור ענה. הוא : וסוס
 הרביע פרדים הימם. את : ענה את והוליד אמו על צבעון שבא מלמד בנו

 )חולין לעולם פסולין והביא ממזר היה והוא פרד וילדה נקבה סוס על חמור
 לא מימי ר״ח דאמר הבריות על מועלת שאימתן ימים שמם נקרא ולמה ה׳(

 וחיה תקרי אל דחיה חזינן קא )והלא וחיה נבנה פרדה מכת על אדם שאלני
 לגו לכתוב הוזקק ולא ישן( ברש״י לעולם. תתרפא לא המכה כי וחיתה אלא

 :למעלה שפירשתי כמו אברהם גדולת ולהודיע תמנע מפני אלא החורי משפתות
 עשו מלכות וביעל יעקב העמיד וכנגדן היו שמנה וגו׳. המלכים ואלה ולא(

יהרשפע. אסא אביה רחבעס ושלמה דוד בושת ואיש שאול הן ואלו בימיהם
 ובימי1



מ ששי ליום וישלח

 .!ךח ^ן “^י תחתיו רטלך בלע רמת מ תהכא׳ ^*מה
 ץרהי3ט .זרח בר בנ1י סחותוהי וקלף בלע וטית !מבצרה

 :התימני שארץ השם תחתיו המלך רבב רמת לי
 חשת רמת א:דרוט מארעא חשש תחותיוהי ומלך יובב מזית

 בישרה את־טדץ דדהט*ה_5בך הדד תחתיו ממלך
 הדד הי1ת1קח ומלך וזעם ו^ית ערת! עירו ושם מואב

 עףת< _קךתה ו^ום דמואב בחקלא מתנאי :ת דקטיל בדד בר
 ממזרקה: שמלה תחילו ושלך הדד רמת לו

 שמלח רמת לז :מט^ררך׳ £טלה תחותוהי ומלך היד ומית
 רקלך שקלה וטית :הנהר מרחבות שאול תחתיו רמלך

 ולמלך שאול רמת לח :פרת דעל מרחובי שאול תחותוהי
 תחוית־והי ו$לך שאול ומית :בךעכבור הנן בעל תחתיו

 רטלך בן־עכבור חנן בעל רמת לט :ענבור בר חנן בעל
 מהיטכאל אשתו ו^ם פעו עירו ושם הדר תחתיו

 וקלך ע;בור בר חנן בעל ומית : זהב מי בת בת־־מטרד

 בת מטרד בת טהיטבאל אתתה ושום פעו _קךתה ושום הדר תחות־והי

 למשפחתם עשו אלופי שמות ואלה ט מפטיר דרגא־ ?ציף
'אלוף עלוה אלוף' תמנע אלוף בשטתם למקמתם

יתת רש״י
 עליהם וימליכו יהודה יד מתחת אדום פשע בימיו ח'( )מ״ב כתיב בנו יורם ובימי
 מבצרה, זרה בן יובב )ל□ :מלך נצב באדוס מלך אין כתיב שאול ובימי מלך

 שהעמידה ולפי וגו'. בצרה ועל קריות ועל מ״ח( שנאמר)ירמיה היא מואב בצרהמערי
 ן בבצרה לה׳ זבח כי ל״ד( )ישעיה שנאמר עמהם ללקות עתירה לאדום מלך
 מלך והלך למלחמה מואב על מדין שבא מואב. בשדה מדן את המנה )לה(
 זה עם זה מריבים ומואב מדין שהיו למדים אגו ומכאן מואב את לעזור אדום
 מתו זהב. מי בת )לט( ישראל.: על להתקשר שלום עשו בלעם ובימי

 עשו. אלופי שמות ואלה )מ! : לכלום בעיניו חשוב זהב ואין היה עשיר זהב
והראשונים מלכות מהם ופסקת הרר שמת לאחר מדינותיהם שם על שנקראו

 הנזכרים



ששי ליום רשלר.

 ב^ומהו! לאסריהו! ׳*זדליך^ז עשי רברבי שמהת ואלין יתתז

 אלוף אהליבמה אלוף מא :ןתת א3ר עלות א3ר תמנע ך§א

 אלוף פינףמב רבא אלה רבא אהליבטה א3_ר ז פינן אלוף אלה

 רבאמ^צר. תימן א3צר:רבאקמר5ט אלוף תימן אלוף קנז
 אלום אלופי 1 אלה עירם אלוה י מגדיאל 'אלוף מג

 :אדום "7אבי עשו הוא אחזאם בארץ למעזבתם

 אהמתהון באי־עא למותבגהון אדום !ברבי אלין עירם דכא מגדיאל רפא
! דאדומא' אבוהון עשו הוא

פ פ פ
:ביז״ע עובדיה חזון ומפטיר'! סימן, קליט״ה קניד.

רשיי
 ייהיו הדר וימת הימים בדברי מפורש וכן תולדותם שמות הם למעלה הנזכרים

: וישלח פרשת הפלת :רומי היא מגדיאל. )מג( :וגו' תמנע אלוף אדום אלופי

י״א פיטן בהושע וישלח הפטרת

: .ירומם לא _יחד וקראהו יאל״על למשובתי תלואים ועטי א
י: י > י ־: :ד' ' ׳ * .ז 1 * י 3 : “ י  כאדמה אתנך הטראלאיך אמננך אתנךאפחם איך ב

 לא נ :כחוטי נכמרו _יחד ללי עלי נהפך כצבאים אשימך
 ולא־ יאנכי אל כי אפרים לשחת אשוב לא אפי חרון אעשה

 .ילכו .יהיה אחדי י : בעיר אבוא ולא קדוש בקרבך איש
 יחרדוכצפור ה : בדם בנים ויחרדו :שאג ךשאגכי־הוא כאריה

 נאם־יהוה: על־בתיהם והושבתים אשור מארץ וביונה ממצרים
 רד עד ויהודה ישראל בית ובמרמה אפלום בכדדש סבבני י

 קדים ורדף רוח רעה אפרים :!ועם־קדושיס״נאמן אל—עם
 וישמן .יכרתו עם־אשור וברית ושד_יךבה כזב כל־היום
 על־:עקב ולפקד - עם־ןהודה ליהוה וריב ח : יובל למצחם

 ובאונו ק^ביאת-אחיו בבטן ט :לו ;שיב כמעלליו כדרציו
לן—בכה^תחנן _דכל אל־מלאך השיר י : את־אלהים שרה

בית מ״ק קמץ *(



כד וישלך הפטרת

 המאות אלהי רהוה יא :עמנו .ידבר ועם ימצאנו בית־אל
 ששד חסד'ומשפט י תשוב באלהיך ואתה יב :זכרו' ירעה
 לעעק ?הטה מאזני בידו ע?נען תמידי: $ל־אלהי'ך ו.קוה

 כל" לי און מצאתי ע^רתי אך אפלןם .ויאמר יי אהב:
 אלהיך יהוה: ואנכי טי : אשר־־חטא עון :מצאו־לי לא עיעי

 .ודבחל ט• : מועד כימי באהלים אושיבך עד מארץימצרןם
 :אדמה הנביאים וביד הרביתי חזון ואנכי על־הגביאים

 מזבחותם גם זבחו שורים בגלגל י ולו אך־עיא און אם־גלעד י!
:שדי תלמי על כגלים

 • כ״י מרש״י וכ״מ חנוכה, של א' שכת הפנזרת גבי תרפ״ד בסי׳ ג״כ ליה יעד וראי׳ הלביש דעת >״ה

ג א׳ סימן בעובדיה עשר. בתרי וישלח הפטרת
< , ג , * ( .ר מ שמענו שמועה לאדום יהוה" אדני כה־אמר עבדיה חזון א

 עליה ונקימה קומו שלח”בגויס וציר :הוה מאת
 זדון נ 5 מאד אתה בזוי בגרם קטן.נתתיךזהנה נ : למלחמה

 מי בללו אמר שבתו מרום בחנוי־סלע שכני השיאך לבך
 ק.^ז שים כוכבים ואם־בין כנשר אם־ת.גביה י :ארץ ךךי.ךני

 אם־־שךדי באו־לך אם־גנבים ה : נאם־ןהוה אוריךך משם
 הלוא לך באו אם־בצרים רש יגנבו הלוא איךנדליתה לילה

 עד־הגבול :<מצפניו נבעו עשו עללות:;איך.נחפשו בשאירו
 שלמך אנשי לך .יכלו' השיאוך כריאך אנשי כל שלחוך

 'ההוא בוים הלוא ח : 13 תבונה אין מזלתח^יף שימו לזהמך
 :עשו מהר ותבונה מאלום חכמים והאבדתי גאפקהוה

 : "ממפל עשו מהר ןפרת־איש למען תימן גבוריך וחתו ט
 ביום יא :לעולם ונכרת בושה תכסן? אחיך_יעקב מחמם י

 ועל- שערו באו ונכאים חילו זירים שבות ביום ^מד^גד
ביום־ ואל־תרא יב : מהם כאחד גם־אתה גורל !דו ןרושלם

אחיך קרי שעריו *( בז״ק קמץ *(



וישלח הפכרת
 ואל־ אבדם ביום רבני־יהודה ואל־תשמח גברו ביום אחיך
 אילם ביום בשער־עטי אל־תבוא ע : צרה ביום פיך תגדל

 בחילו ואל־תשלחנה אידו ביום ברעתו נם־־אתה אל־־תרא
 את־פליטיו להכרית על־הפךק ואל־תעמד יי :אידו ביום

 על־בל־ יום־יהוה בי־כןרוב טי : צרה ביום שרידיו ואל־תסגך
 כי טז : בראשך ;שוב גמלך לך יעשה עז^ית באשר הנדס

 ולצו ואצתי תמיד כר־הגדם ;שתו כןךשי על־הר שתיחם כאשר
 וירשו קדש והיה פליטה תהיה ציון ובהר י> :היו כלוא והיו

:■יג ״׳••• ,:•יו-־י, 1> •ן 1 •< 7־ : ■יו 11:

 יוסף ובית אש בית־יעקב ורדה יה מורשיהם: את ;עקב בית
 שריד ולא־יהיה ואכלום בהם ודלקו לאש עשו ובית להבה
 עשיו את־־הר הנגב דרשו יט דבר: ;הוה כי עשו לבית

 שדה ואת אפריים את־שדה דרשו את־פלשחים והשפלה
 ישראל לבני החל־הזה וגלת כ את־הגלעד: ובנ;מן שמרון

 ירשו בספרד אשר יחשלם וגלת עד־צראת אשר־־כנענים
 את־־הר לשפט ציון בהר מושיעים ועלו כא :הנגב ערי את

:המלוכה ליהוה ודדתה עשו
 ה׳ וטזשור והפטרה הרגום ואחד מקיא שנים השבוע פרשת קריאת אחר
 משנה דברו יצל״ח מלך וה׳ השבת ליום שיר מוטור או לבש גאות מלך

: העם בחינת הישוד נגד שהוא טהרות מסדר והלכה

ח" פרק מקיאות משגה

 שבחוצה העטים מקוא־ות טהורים. וטקראותיה טהורה ןשראל ארץ
 ארץ/ישראל של בקילון נתמלאו קריץאפיט לבעלי ביברים לארץ

לבעלי בישרים י המפתח ימן שלפנים לנדות. אף בשרים "למפתח שחוץ

קי? * ין *
ברטנורא

 טומאה גזרו שלא שבתוכה כותים של עיירות ואפי׳ טהורה. ישראל ארץ א ח פרק
 כשאובים להו מהזקינן ולא טהורים. וטקואותיה :בחו״ל העו״ג אח על אלא

 שיטבול עד בד״ת אסור קרי דבסל בד״ת להתירן קריין. לבעלי נעשו: בהכשר דמסחמא
 מיס שמלאו בקילון. נתמלאו אפי׳ מותר: שאובי׳ מימיו שכל במקוה אפי' טביל וכי

 חון למפתח. שחוץ :למקיה המים שהילכין דרך יש גומא ומאותו גומא לתוך ושפכו בכתף
חיישיגן לא כרת איסור דאיכא ואע״ג לבעליהן להתירן לנדות אף כשרים. המדינה: לפתח

שמא



סה ששי ליום וישלח
 ולדרך לעיר הקרובים אומר אליעזר רבי הטמאים. לכל ופסולים כןךי.ין

 יבהם:"קריין בעלי אלו כ טהורים: והרחוקים יהכביסה. מפגי טמאים
 טהוה*באמצע”בתחלה עכורים או חלוקים מים טבילה.^ראה צריכים
 *יוסי רבי טמא. ונמשכים *לבנים טהור. סוף ועד מתחלה טמא. ובסוף
 דברי טמא. האמה' מתוף עבות טפין המטיל ג :כעכורים לבנים אומר

 טמא. חם כשרו ומצא .ועמד בלילה המהרהר חסמא )בן( אלעזר רבי
 עזריה. בן אלעזר רבי דברי מהורה. השלישי בייום זרע לשכבת( הפולטת

 חמש. י שהם פעמים" עונות. ארבע פעמים'שהם אומר רבי'ישמעאל

 שפלטה נכרית ד ל חמש לעולם אומר עקיבא רבי* שש. שהם פעמים*
 *מנכרי זרע שכבת שפלטה .ישראל בת טמאה• מישראל זרע שכבת

 הבית. את ולאכבדה וטבלה• וירדה ביתה את טהורה.*האשה*ששמשה
 המים את כשיטיל המים. את *הטיל* ולא שטבל "קרי בעל "טבלה• לא כאלו

 .נרה ח :טהור ובבריא בילד טמא. ובזקן *בחולה אומר יוסי רבי טמא.
היא טמאה אבל מטומאתה. טהורה חרדה'וטבלה בפיה טעות שנתנה

על ברטנורא
 אדס בני רגלי אין המדינה לפתח דחיץ ונתמלאו שאובים מים עליהן, ונפלו היו חסרים שמא

 אדם שבני הטמאים. לכל ופסולים המדינה: מפתח לפנים המפתח, מן לפנים שם: סמויים
 לזמר שיש .הכביסה מפני ולרחוץ: לכבס שם ונותנים מיס בכתף וממלאים הרבה מצויץ-שס

 וליכא בהס מכבסים שאי! טהורים. והרחוקים :שם שמכבסים הכלים מן ונפסלו היו חסרים
 בתחלה. שלשלת: כמין חלוקים שפים שמטיף חלוקיה ב אליעזר: כר' הלכה ואין להכי למיחש
 באמצע : בא הוא השתן מעצירת אלא הוא קרי מין דלאו טהור, :רגלים חי הנזלת בתסלת
 מדובקיס: רגלים מי נמשכים. הוא: קרי דמין טמא. רגלים: מי הטלת של ובסוף.
 הלכה ואין טמא ובסיף באמצע טהור בתחלה כעכורים. לבנים : הוא קרי דמין טמא.

 מצא ולא חס. בשרו מצא :משנתו וכשניעור האשה טל שבא ורואה בלילה. המהרהר ג כר״י:
 ביום ש״ז הפולטת :בבגד במעיטו שנאבד אלא קרי ראה דודאי טמא. :קרי טיפת

 ה׳ ליל בתחלת שמשה שנא לא בשבת ופלטה בשבת בה׳ ששמשה כגון טהורה. השלישי
 חמישי שמשה ל״ש וששי ששי ליל ה׳ ויום ה' ליל שלימות עונות ד׳ במעיה הזרע דאשתהי

 שלימות מונות שתי אלא איכא דלא ושישי שישי יליל חמישי מקצת אלא אשתהי דלא חשיכה עם
 בשלישי דפילטת ולומר לחלוק בא אומר. ישמעאל רבי :לילה או יום או היא שהעונה
 הקפידה דלא ככולו היום דמקצת הוא מודה מיהו טהורה ברביעי פולטת אבל טמאה לשמישה

 שמשה אם כגון שלימות עונות ד׳ שהן ופעמים העינית. במנין ולא הימים במנין אלא תירה
 בתחלת שמשה אס כגין עונות ה׳ שהן יפעמיס שבח. ליל תחלת עד טמאה פליטתה חשיכה עם ה' בליל
 בתחלת ששמשה כגין ו׳ שהן ופעמים שבת. ליל עד טמאה פליטתה השחר בעלות ד' יום
 ח/ לעולם רע״א שלימות: עונות שש נמצאו שבת ליל תחילת עד טמאה והיא ד׳ ליל

 דכל עינית ה׳ להשלים ששית עונה מקצת לה נותנים ראשונה עונה מקצת יצאה ואם עינות
 של הטיפה טטאדג ד :עזריה בן אליעזר כרבי והלכה טמאה שלימית עונית ה׳ בתוך הפילטת

 קנאת לא הכיח. את כבדה ולא :ליכא דרבנן טימאה ואפי׳ טהורה. :שפלטה זרע שכבת
 טסת תסליט שמא דחיישינן טבלה. לא כאלו :ש״ז של לחלוחית בה ישאר שלא עד עצמה את

 בתיך הקרי מן נשתייר שמא טמא, מים לכשיטיל מקים: באותו לה שנשאר זרע שכבת
 כל ילד קרוי כמה ועד משתייר ואין בכת שיצא טהור. ובבריא בילד :השתן עס ויצא האמה

טהורה דן 5 יוסי כרבי והלכה שנה פ׳ בן ואפילו מנעלו ונועל מנעלו וחילץ אחת רגלו על שעומד
מטימזתה



ששי ליום וישלח
 לא כאילו שפתותיה .קרצה ירה■ קפצה בפיה. שערה נתנה רוקה. גב על

 בטיס הדיחיאת^רר ואם ,טמאים, ומטבילן ובכלים באדם' האוחז טבלה.
 בית הסתרים. בית מים. בהם שיבאו כדי .ירפה אומר שמעון "רבי טהורים

מים: בהם שייבאו צריכים אינן 'הקמטים.
וז י , ברטנורא * ,

 המעות על שנתלש רוקה. גב על טמאה אבל לבעלה: ומותרת נדה מטומאת מטומאתה.
 ולא בפיה. שערה נתנה :ובמשא במגע מטמאה דרוקה מנע מתירת יטמאה טבילה קידם

 טבלה. לא כאלו בזו: זו ביותר שפתותיה דחקה שפתותיה. קרצה בשערה: המיס בא
 לא אחיזתו דבמקיס טמאים. ומטבילן ובכלים באדם האוחז :שהיתה כמו לבעלה ואסורה

 ושוב המקיה למי מתחבר ידו שעל שהמשקה לפי טהורים. במים ידיו הדיח ואם :מיס באו
 ותיך האיון תיך כגק הסתרים. בית :כר״ש הלכה ואין כו/ ירפה רש״א :הציצה כאן אין

 שבשרם וזקנה זקן של קמסין א״נ ערוה ושל שחי של הקטטין. בית :הפה ותוך החיטם
 וכי כמיס שטף לא וידיו הזב בו יגע אשר וכל דכתיב מים. בהן שיבואו א״צ ;נקמט

 ידיו מה לך לימר אלא צריך הוא חיים במים הגוף כל טבילת והלא הזב נטהר ידים בשטיפת
 בתיך אדם ילמד לעולם חכמים אמרו כן ואע״פ הסתרים לבית פרט בנראה בשר כל אף בנראה

הראוי מקום מים בהן לנא צריכין דאין דנהי טבילה בשעת קמטיה מדיחה אשה שתהא ביתו
:בעינן מים לביאת

ע״ב י״ג דף נדה גמרא
 תרומה אותו ומאכילין אותו מטכילין שוטה כהן רבנן תנו

 רבי טהור. ישן טמאלא ;שן יישן שלא אותו ומשמרין לערב
 לו אמרו עור של כים לו עושין אומר צדוק ברבי אליעזר

 אין עוטה לדבריכם להם אמר חימום לידי עמביא עכן כל
 לדבךיף טהור למן לא טמא יען לדברינו לו אמרו תקנה לו

 רבי משים תנא בכים. ותבלע בחרדל טפח יראה עמא
:מתכת על כים לו עועין אמרו אלעזר

1 , 1 ״ירש
 להאכילו וכשירצו עור. של כים :קרי ויראה יתחמם שלא כדי יישן. שלא

 במיתה והוי הגוף בטומאת תרומה וקאכיל בכים. ותבלע :בכיס יבדקו
:יחללוהו כי בו ומתו דכתיב

מ״זע״א דף בשלח זוהר
 _רגלף משבת תשיב אם פתח אבא רבי תחרישון• ואתם לכם .ילחם ה׳

 תא ףיבך דקדשא "ישראל איבון קךשי.'זכאץ ביום חפצף עשיות

 רחימותא ומנוי דעלמא• עטין שאר מכל בהו לאתדבקא בהון אתרעי
 דאיהו שבת לון ריהב לרןיאותיתא רהב לגביה* ילון ^קריב דלתון

 ושקיל דכלא וחתה מכלא וריחא יומין שאר מכל _קךישא
 אורייתא"כלא כאלו^נטיר .שבת ימטיר וימאן כלא. אורייתא לקבל שבת

:דעלאיןותתאץ עגונא וגופא דנפשא עגיגא דכלא ענוגא ענג לשבת וקראת



פו ששי ליום וישלח
 פסוקה הלכה

 פ״ג שבת ח׳ הר״ם
 כר ^ב^ל או כ?ל ב^ל שלא חי תבשיל

 להשהותו מתר' לו ורע וםצ§םק צרכו
 ?תנור בין וכופח בכירה בין בבי^אש על
 צלכו כר בשר ולא שבשר ת;שיר ?ל וכן
 אם לו ויפה ומצטמק צרכו כל בשל או

 הבושות לבין יקטוף חי אבר לתוכו* השריף

 על לשהותו ומתר חי בתכשיר הכל נעשה
 מפני כסה ןלא עליפיישלא^גרף אף האש

 לחתות בא ואינו מטנו דעתו הסיח שככר
 לשהותו "שאסור תבשיל כל כ כגחלים:

 עד לאבלו אסור אותו ושהה עבר אם
 שכחו .ואם שיעשו. בכדי רמתין שבת מוצאי

 עד אסור הוא צרכו כל בשל של^ תבשיל אם
 צרכו בל שבשל תבשיל ואם שבת מוצאי

 ם!ד לאבלו מיתר לו ן;פה ומצטחק הוא
 האש ניבי על לשהותו $$תר כל בשבת:'י

 להחזירו אסור בשבת אותו כשנוטלים
 אלא'על_נבי לעוןם מחזירים ואין למקומו

 וכופת במרה או מכוסה או גרופה כירה
 שלאועיחהקדרה והוא ו?גבבא ב_קש שחוקקו

 גבי עלי משיהגיתה עכל י הקרקע גבי ע;
 גבי ל5 אותוית^ילו מחזירן אין' .הקרקע

בןחדרץ יואץ מכוקה או גרו^ה כירה

מוסר לחק יוסף
ע״א 1ר״ דף לדרך יידח מספר

 ,ית^רף השם עבודת לקבל שרצונו מי
 רפואה אין ואמרו אדם. מבני יבדר
 החכמה. כמטמון עפמון' .ואין מהחגיגה

 יכרע רע ועין ממון'כ^מוןיהדעת. ואץ
 ו.אץ הנאמן• כיחום .יחוס ואין הטפשות.

 מ^&ה ואין" הר^ה. כעזבון מנוחה
 גדו^ה 'צדקה ואין זכה. למחשבה מעולה

 מהתאורה גדולה חטאת ואץ .יסויריץ. מאהבת
 זכה י עבודה ולא הדאגה מן חולי ולאי

 ולא מהספוק. טוב פרישות ולא מאה^ה.
 גדול עניות .ולא מהשתקקה י חזקה שמירה

 מהשמח ערביים ח?ם ולא מהחמרה•
 יושר. לכר סכה הבשת' אחד אמר בחלקו.

 ראו בדרכם טעו הולכי״דרף כי יאמירו
 ררף הורנו רו אמרו במגדל אחד לפרוש

 ואיך♦ לו אמרו לשמים והראה'בידו .נלך זיו
 ולפי ד.רכןם לפני ^רה רביניו להם' אמר

 ל^חור .וראו הבא. ^עולם עמידתכם שיעור
 כחש על לאלוהו הןשר. וכחוש תואר יפה

 מר ומצאתיו העולם זה טעמתי ענה בשרו.
 סבים כ^ניו!^י ספו5ן וזהבו כלענה
 ן1ל יוליכום אנשים ורואה מדומות לש^י

השורף: $אש ובראתי לבידים עדן..ואחרים
אויחצים ^ת שהוסקו לכוהח יביורילא

בשבת:איןםו.מכיןלו ^יו מהדרין שאין וכל ביותר חם שהעלן מפני אוכפה שגרף פי על אף

השם וישלח מצות
א׳ תעשה לא מצות

 ס״דז סי' ילד קל״ט. לאוק םם״ג קפ״ג. ל״ת ם־"מ פ"ה. אסורות מאכלות הל׳ סהי״ד מ״ז. חולין
ר״ג: סי׳ סמ״ק

 יאכלו לא כן על שנאמר הגשה גיד לאכול שלא תעשה לא מצות 1א1 ג
 ובמוקדשין בשליל ונוהג העהורין וחיה בבהמה ונוהג הנשה. גיד את ישראל בני
 מן אסור הנף שעל לעצם הסמוך הפנימי הן גידין ושני שמאל; ובירך ימין בירך

 כזית בו שאין אע״פ כולו אכלו אם או ממנו כזית אכל אס עליו ולוקין התירה
 והחלב כולו העליון ותגיד הכף על שאינו מת הפנימי הגיד ושאר י״א( כלל )עיין

 או מנבילה הגשה גיד אכל : מד״ס אסור וקרומין גידין ושאר הגשת גיד ושעל שעליהן
 עגול כף לו שיש הבהמה כירך שירכו עוף י״ב(; כלל )עיין שתיס לוקה עריפת
 מותר גיד עליהן, לוקין ואין אסורין שלהן הנשה גיד עוף כשל ארוך ירכה שנף ובהמת
ובנקבות: בזנריס זמן מקוסובנל בנל ונוהג נללי״ג( )עיין הקבלת מדברי בהנאה



תורה ראשון יום וישב
 חאימ ־ו להשאיר נ׳ן דשם ?"ד וטילי' ו מנו שהם הלז קים1םם ששח נקויאח •טין

שבת׳#ועברה: של נשמה כתוספת

 :כנען בארץ אביו סגודי בארץ נעקב .וישב א לז
 :דמען ?אךעא אנוה' תותבות בארעא בעקב ויתב

 שנה בךשבע־עשרה יוסף תךךותתגקב 1 אלה ב
 בלהה את־בני נער והוא בצאן את־אחיו רעה היה

 רעה את־דבתם יוסף רבא אביו ;שי זלפה ואת־בני
אל

רש״י
 שלא קצרה בדרך ותולדותיו עשו ישובי לך שנתב אחר וגו׳. יעקב וישב )א(

 איך מלחמותיהם וסדר נתיישבו היאך לפרש וחשובים ספונים היו
 סבתם גלגולי כל ארוכה בדרך ותולדותיו יעקב ישובי לך פירש החורי את הורישו

 דורות בעשרה מוצא אתה וכן בהם. להאריך המקום לפני חשובים שהם לפי
 דורות כעשרה וכן בו האריך לנח וכשבא פלוני הוליד פלוני נח ועד שמאדם

 למרגלית משל בו האריך אברהם אצל ומשהגיע בהם קצר אברהם ועד שמנח
 המרגלית את שמוצא עד בכברה וכוברה בחול ממשמש אדם החול בין שנפלה

 יעקב וישב )ד״א המרגלית ונועל מידו הצרורות את משליך הוא י״יחמצאה
 הזה הפשתן כל יכנס אנה תמה הפחמי פשתן עעוניס גמליו נכנסו הזה >^שתני

 יעקב כך כולו את ששורף שלך ממפוח יוצא אחד ניצוץ לו משיב אחד פיקח היה
 מה כולן את לכבוש יכול מי ואמר תמה למעלה הכתובים האלופים כל ראה
 יוסף ובית אש יעקב בית והיה וכתיב יוסף יעקב תולדות אלה למעה כתיב
 :ישן( ברש״י כולם. את ושורף שמכלה מיוסף יוצא ניצוץ לקש עשו ובית להבה

 וגלגוליהם ישוביהס אלה יעקב תולדות של ואלה יעקב. תולדות אלה )בז
 נתגלגלו זה עיי וגו׳ עשרה שבע בן יוסף ראשונה סבה יישוב לכלל שבאו עד

 אופניו. על דבור דבר להיות מקרא של פשוטו ישוב אחר זהו למצרים. וירדו
 עצמו שכל אחת דברים כמה מפני ביוסף יעקב תולדות הכתוב תלה דורש ומ״א

 ונל לו דומה יוסף של איקונין זיו ושהיה ברחל אלא לבן אצל עבד לא יעהב של
 וזה להרגו מבקש אחיו זה נשעם וזה נשעס זה ליוסף אירע ליעקב שחירע מה

 לישב יעקב ביקש וישב בו נדרש ועוד בב״ר. הרבה וכן להרגו מבקשים אחיו
 לא הקב״ה אומר בשלוה לישב מבקשים צדיקים יוסף של רוגזו עליו קפץ בשנוה

 : בעוה״ז בשלוה לישב שמבקשים אלא לעוה״ב להם שמתוקן מה לצדיקים דיין
 שיהיה כדי בעיניו וממשמש בשערו מתקן גערות מעשה עושה שהיה גער. והוא
 מבזי! אחיו שהיו לפי בלהה בני אצל רגיל כלומר בניבלהה. את יפה: נראה
 היה לאת בני באחיו רואה שהיה רעה כל רעה. דבתם את :מקרבן והוא אותן
 עבדים לקרותן השפחות בבני ומזלזלין החי מן אבר אוכלין שהיו לאביו מגיד

בחכירתו עזים שעיר החי'וישחטו מן אבר על לקה ובשלשתן העריות על יחשודיס
 ולא



פז ראשון ליום וישב

 חרה >בד( ^נין עףרי שבע בר ייוסף תולדת_יעקב אלץ ן אל״אבידם

 אבוהי נשי זלפה בבי ועם בלהה בני עם מרבי והוא בענא אחוהי עם רעי

 “את״ אהב וישראל ג אבוהיון: לות בישא דבהון !ת ייוסף ואיתי
 תנת5 לו ועשה לו הוא כי־^ךזקנים מכל־בניו יוםף

 .ועבד לה הוא חבים בר בניוהיארי מכל ייוסף !ת רחם רשראל :פסים
 אביהם אהב בי־־אתו אחיו' ולאו להיכתוןאדפסי׳ד

 :לשלש דברו יעלו ולא אתו' וישנאו מכל־־אאיו

 לטללא צבן .ולא }?ונחיתה אחיוהי מכל אמהיון רחם ;תה ארי אחזתי וחדו

 ויוספו לאחיו הגד הלום יוסף החילם ה עטהלעלם:

 12? עוד ואוסיפו לאחוהי וחוי חלמא יוסף וחלם .1את שגא שד

אשר החלום'הזה שמעדנא אליהם ויאמר

חלמית: די הדין חלמא בען ^מעו להון ואמר הלמתי♦

רש״י
 לאחיהם שקורין עליהם שספר דבה ועל בשחיעה שילקה כדי חי אכלוהו ולא

 : ונו׳ אדוניו אשת ותשא עליהם שספר העריות ועל יוסף. נמכר לעבד עבדים
 יכול שהיה מה כל בעריירען( )ריידערייא. בלעז פרלי״ץ דבה לשון כל דבתם.

 : ישנים שפתי דובב ז׳( )שיר לשון רבה. :מספר היה ■ רעה בהם לדבר
 מה כל ליה הוא חכים בר תרנס ואונקלוס לזקנתו לעת לו שנולד זקנים. בן )נ(

 )שבת פסים. :לו דומה שלו איקונין זיו שהיה ד״א לו. מסר ועבר משם שלמד
 על ומ״א ואמנון. דתמר הפסים כתונת וכמו ותכלת כרפס כמו מלת כלי לשון י׳(

 יבלו ולא נדי( :ולמדינים ולישמעאלים ולסוחרים לפועיפר שנמכר צרותיו שס
 : בלב ואחת בפה אחת דברו פלא שבחם למדנו נטתם מתוך לשלום. דברו

:עמו לדבר .דברו

ב׳ סימן עמום נביאים

 לא ועל־ארבעה יעור^ל פשע; על־שלשה ?הוה אמר כה י*
 נעלים: בעבור י ואביון צליק בכסף על־מכרם אעיבנו

כדנן רש״י
 מבדם. על :אסלח לא הרביעית ועל סלחתי ישראל. פשעי שלשה על )א(

 בעבור :בדין שזכאי הצדיק את שלוקחים שוחד בכסף מוכרים הדיינים
 לו למכור ש־צערך כדי שדותיו כין שדה לו שיש האכיון משפע מעין נעלים.

 את



שעי ליום וישב
 עי להירן א^בוק לא ארבעא וער ישראל חובי תלתא על אמרץ בדנן

 על־עפר־ השאפים ב ךחסנון•. בדיל ]חשימא זכאי! בכספא ךזבעו
 אל"" ירם ואביו ואיש יטו ענוים ודרך דלים בראש ארץ

 דריש דארעא בעפרא דשייטין :קךשיז את־שם חלל למען הנעלה

 בדיר עורמתא ער אזרין ואבוהי וגבר מסטן חשיביא וךין מסבמא

 אצלכר־מזבח ו^2 חברים ועלייבנדים ג דקודשי: שמא !ת לאחלא
 מסתרי! דמשבון שויץ ועל :אלהיהם בית ושאו ענושים דין

 ואנכי ד טעותהון: בית שתן א־ונסא .וחמר איגוריהון בל בסטר
 גברזו ארזים בגבה אשר מפניהם את־האמךי השמדתי

 :מתחת ושרשיד ממעל פריו ואשמיד כאלונים הוא וחסן
 הוא וחסין דומיה ארזין דברום קדמיהון מן אמוראה :ת שיציתי ואנא

 העליתי ואנכי ה מלרע: רשרשוהי מלעילא אביה ושיציתי בבלוטין
 שנה ארבעים במדבר אתכם *ואורך מצרים מאךץ אתכם
 דמצרים מארעא _יתבון אסיקית ואנא האמרת את־ארץ ירשת

 דאטוראה: ארעא !ת למידת ארבעץשנין במדברא ?תבון ודבףת

 אי]" האף רנזרים ומבחוריכם לנביאים מבניכם .ואקים י
 ומעורמבון מבניבוןלגביאץ ואקימית נאם״־יהוה: ישראל בני זאת

ץ: אמר .ישראל בני דא רית האף למרבץ

רע״י
 השואפים. :)□ יחד שדותיו כל ולנעול לגדור כדי כן עושה והוא שדתו את

 יגזלו איך דלים. בראש : אליה שהולכים הארץ עפר על ומתאויס המחשבים
 שלוה ממי שמשכנו חבורים. בגדים )ג( : מאורסה הנערה. אל :אותם
 : חזק וחסון. )ד( : יין בו ושותין ממון אותם שעונשין ענושים. ויין :מאתם

 שרים מתחת. ושרשיו : העליונים שרים ממעל. פריו :ארז מין כארוגים.
:ולפרושים ללומדים לנזירים. )ו( : התחתונים

ח׳ סימן. משלי כתובים

 דקושטא ממרר :רשע שפתי ותועבת חכי יהנה ניקא^ת א

 כל־אמדי־פי בצדק ב ;ר^יעא ךשפורתי ןדיחוקא פו$י רגא



סח ראשון ליום וישב

 ולית פרמי יטרי2 כל אעון ובצדקותא נפתלוע&ע: בהם אץ

 למצאי ויעודים למבין נכח*ם כלם נ !ועיקוסא פיתויא כהון
 כיתעתאו ימחצץלאלץדצכאץ ין;3מ0ך ראנ׳ט גל;ין ונןלן דעת:

 טרדותאולא נבחר:_קב'ח מחרוץ !דעת ןאל־כסף קחו־מוברי י
 חכמה כי־־טלבה ה סנעא: דהנא מן .ידיעתא לכון וגבו גשפא

 ;׳]'כיפי חכטתא דטכא מטול :יעוו־בה לא וכל־חפצים מפנינים

 והעת עךמה עכנתי חכמה אני ו לה■ פחי לא מדעם וכל טבתא
 ותרעיתא .יךיעתא ערימותא דרית חבמתא אנא : אמצא מזמרת

טעכחאאנא:

רש״י
 :מבין לכל ישרים לטבץ• נכוחים )ג( :עקמימות ועקש. נפתל )□

: מרגליות מפנינים. >ה(

ט׳ פרק ברכות משגה
 כאבותינו נסים שעשה ברוך אומר כישראל• נסים בו שנעשו מקום הרואה

 ברוך אומר זרה עבודה מטנו שנעקרה מקום הזה. במקום*
ועל הברקים ל1^ל/זועותח מארצנו*• זרה עבודה שעקר

 ההרים על עולם• מלא וגבורתו שבחו ברוך אומר הדוחות ועל הרעמים
 עושה ברוך אומר המדברות וע^ הנהרות ועל הימים ועל הגבעות ועד

 ברוך אומר הגדול ה;ם את הרואה אומר ,יהודה רבי בראשית• מעשה
 הגשמים/וער על לפקקים• אותו שרואה בזמן הגדול. הים את שעשה

 אומר רעות בשורות ועל והמטיב• רטוב' ברוך אומר הטובות בשורות
ברוך , * י ברטנורא

 ומשכרות ארנון ונחלי סוף ים משכרות בונם*ם.כגון שנעשו מקום הרואה •א ט פרק
 ואניסא ודומיהן כעמלק מלחמה כשעשה ע״ה משה עליה שישב ואבן הירדן

 בו לו שנעשה מקום הרואה כנין דיחיד אניסא אבל לכרוני כ״ע מחייבי דאמרי׳ הני כגון דרבי'
 שמשה כריך לכרך חייכיס כנו ובן ובגו הזה כמקום נס לי שעשה כרוך לברוכי חייב איהו נס
 בה שאין ברכה דכל ומלכות השם הזכרת בעו דמתגי' ברכות הני וכל הזה במקיס לאבותי נס

 כחן ויורה הרקיע שפותח כמו הנראה כוכב זיקים. ב 5 ברכה אינה ומלכית השם הזכרת
 רעמים. 5 ורועשת מזדעזעת שהארץ זועוח. : אריך זנב לו שיש שנראה כוכב א״נ למקים מחקים

 : בשמים מיס המון תתו לקיל דתימא כמה לזה מזה מיס ששופכים מעננים ברקיע הנשמע קול
 עולם. מלא שכוחו ברוך ן לפרקים אלא מצרים ואינם וזעף בסערה שבאים הרוחות. ועל

 למער ברקים דכתיב הס בראשית מעשה אלו שכל בראשית מעשה עושה ברוך מברך בעי ואי
 עלייהו לברוכי מצי דלא דוקא בראשית מעשה עושה אומר ונו׳ הגבעית ועל ההרים על אבל עשה
 ים הגדול. הים :במקימו יאחד אחד כל אלא העילם בריב גראין שאין עולם מלא שכחו

 :לעצמו ברכה קיבע יחשיביתו גדלו שמתיך הגדול. הים שעשה :ברוך העולם שמקיף אוקיינוס
 דאית והיא והמטיב.- הטוב מברך ובו הגשמים על :יום לשלשיס יום משלשים לפרקים.



ראשון ליום וישב
 שתחץנו" ברוך אזמר חדשים כלים וקנה חדש בית נבנה האטת: דלן ברוך

 *לשעבר הצועק הרעה. מעין *הטובה ועל”הט־ובה מעין הרעה על מברך

 ךצ־ון'שתיד .יהי ואמר מעברת היתהאשת־ו ביצר. שוא. תפלת ז־ו הרי
 .^טר בעיר צרחה קול ^רך^מע בא ך\ה שוא. תפלת זו הרי זכר אשתי

 לברך ד*הנכנס :שוא תפלת זו' הרי ביתי בני '.אלו .יה^ רצו? יחי

 ארבע. אומר בןיעזאי ביציאתו. ואחת בכניסתו אחת שתים. מתפלל
 לעתיד וצועק לשעבר הודאה ונותן ביציאתו. י ועתים בכניסתו שתים

 שנאמר הטובה על מברך שהוא בשם הרעה על לברך אדם חייב ה :לבא
 לבבך בכל מאדך. ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלהיך יי את ואהבת

 נפשך את נוטל הוא אפילו נפשך ובכל רע. וביצר טוב ביצר *יצריך בשלי

 מודד שהוא בכלמדהושיה מאדר בכל אחר ממונך.'ךבר בכל טאדך וגבל

 המזרח שער בנגד ראשו את אדם לא;קל מאד. במאד ל־ו ךה1ם הוי לך
 במקלו לא הבית י להר הק*ךשים!*לא'ענס קדשי בית בבגד מכון שהוא

 קפנדריא. יעשנו 'ולא רגליו שעל באבק ולא בפונדתו והא במנעלו ולא
 מן אומרים היו במקדש שהיו *ברכות חותמי' בל וחומר. מקל י ורקיקה

העולם

ברטגורא
 אבל לאחריני והמטיב לדידיה הסיב והמטיב הטוב משמע דהני אחריני פס בשיתפות ארעא ליה
 לנו שהורדת וטיפה טיפה כל על אלהיט ה׳ לך אנחנו מודים אימר כלל ארעא ליה לית כי

 שיש בין חדשים. כלים וקנה חדש בית בנה ג ג שהחייט מברן לבדו קרקע לו יש ואס וכו׳
 בגמרא מפרש הטובה, מעין הרעה על :שהחיינו מברך בהן כיוצא לו אין בין כהן כיוצא לו

 שדהו ונעשה האדמה פני המים שרוו אפי׳פ זו שנה של תבואתו ושטפו ארצו על מים שצפו כטן
 הרעת מעין הטובה ועל : האמת דיין ומברך היא רעה מיהו השתא הכאות לשטה משיבחת

 מיניה לה ושקיל ייסורין במכות היבטי מלנא בה שמע דאי היא דרעה אע״ג מציאה דאשכח עין
 :היה שכבר מה על המתפלל -לשעבר. הצועק :והמטיב הטיב ומברך היא טובה מיהא השתא
 בכניסתו ביציאתו. ושתים בכניסתו שתים ד :הוה דהיה דמאי שוא. תפלת זו הדי

 ה״ז לשלום זה לכרך שהכנסתגי לפניך אני מידה אומר נכנם לשלים. זה לכי־ך שתכניסני אומר
 לפניך אני מודה אימר שיצא לאחר לשלום זה מכרך שתוציאני אימר לצאת בקש במיטתי. שזזים

 עליו שעבר עלמה לבוראו הודאה אדם שיתן שצריך מפני למה וכ״כ לשלים זה מכרך שהוצאתני
 כשמברך הרעה. על לברך ארם חייב ה 5 טיבה לי שתבא העתיד על ויתפלל הטוב מן

 של והמטיב הטוב בשמחה שמברך כשם טוב ובלב בשמחה לברך חייב הרעה על האמת דיי!
 : פורעניות מדת בין טובה בקמדה לך המדודות מדת ככל מאדך. בכל אחר דבר הטובה:

 בחימה אשר הבית להר חץ המזרח. שער כנגד :ראש קלות ינהיג לא ראשו. ארם יקל לא
 שער זה כנגד זה מכוונים השערים שכל מכוון שהוא לפי למזרח הבית לרגלי אשר הנמיכה
 .ראשין בית בימי קה״ק ובית וההיכל האולם יפתח ישראל עזרת ושער נשים מזרת שער המזרח

 לטנף שלא הזיעה לקבל בשרי על שלובש בגד פ״א מעות. בו שנימטן חלול אזור באפונדתו.
 בפתח ולצאת זה בפתח ליכנס קפנדריא. ג לבדי בגד באותו לצאת לאדם וגנאי הבגדים שאר

 שאני בעיד כלימר בהא אעיל דרי אדמקפנא קפנדריא ולשי! שש דרך הליכו לקצר כדי שכנגדי
 מק״ו. : הבית בהר אשיר' ורקיקה. :כאן דרך ואכנס מהלכי אקצר בתים של שורות להקיף צריך

 ל כ : כ״ש . לא בזיון דרך שהיא רקיקה אשור בזיון דרך שאיני מנעל ומה ממנעל
 )יעד העילם מן ישראל אלהי ה׳ כרוך ברכה כל בסיף אומר המברך שבמקדש. ברכות חותמי

העולם



סט ראשון ליום וישב
 שיחיו התקינו אהד אלא עיור□ אין ןאמרו האפקורוסים משקלקלו העולם

 חמת שלום את שואל אדם שיהא והתקינו העולם ועד העולם מן אומרים
 ויאמרו עמכם .;י לקוצרים לחם'.ויאמר מבית בא בעז ותה שנאמר בשם.

 אמף.ואוער זקנה בי תבוז אל הדדקואומר ;יעמףגבור ואומר :כךכף/ץ. לו

עת משום תורתך הפרו אומר נתן רבי תורתך. הפרו ליי לעשות עת
ליי: לעשות

ברטנורא
 מומן שאק ופד לעילם מלכותו כבוד שם ברוך אזמריס והעמק כניגש וכן הדעת חוק העולש(

 ואומר העולם ופד העולם מן אלהיכם ה' את ברכו קומו דכתיב שבמקדש ברכה אחר אמן
 דבמקדש הכא ואשמכיק ופד לעולם מלכותי כבוד שם ברוך שעומס כלזמר כבודך שס ויברכו אה׳כ

 העולם: ועד אומרים היו ולא יותר ולא הפילם מן ישראל אלהי ברוך אלא אימריס היי לא ראשק
 התקינו. : זה אלא עולם. אין ואמרו : המתים בתחיית מאמינים שאין הסינים. טשקלקלו

 הזה העולם יש עולמות ששני לומר העולם. ועד העולם מן אומרים שיהיו :דינו ובית עזרא
 הכירו בשלום שואל אדם שיהא :המתים בתחיית שכיפרים המינים מלב להוציא הבא והעולם
 להוציא הבריות כבוד בשביל מקים של בכבידו הוא מזלזל אמרי' ולא הקב״ה של בשמו בשם.

 קפבד דנסשיה מדפתיה בועז תימא וכי עמכם ה׳ לקוצרים שאמר מבועז ולמדו עליו שמיס שס
 המלאך שאל לא תיחא וכי החיל גבור מגנך ,ה לגדעון שאמר המלאך מן ת״ש מיניה גמרינן ולא

 ת״ש מיניה יק גמר ולא עמו שהשכינה הודיעו מקום של בשליחותו אלא ברכו ולא גדעון בשלים
 אזמתך מזקני למוד .אלא פשה שמדעתו לו' בועז את תבוז אל אמך זקנה כי תבוז אל ואומר

 תורתך. הפרו אומר נתן רבי :תורתך השרו לה׳ לעשית פת שנאמר להסמך מי מל לו יש כי
רצונו זהו חבירז בשלים לשאול המתכיין זה אף לה' לעשית כדי תורה דברי שמבטלים ספמיס

: אסיר הנראה דבר ולפשות תורה להפר מותר ורדפהו שלום בקש שנאמר הקים של

ע״א נ״ד דף ברכות גמרא

 ־ !ייאמר ייח( )שטות קרא דאטר יוחנן רבי אמר טילי חני מגא
 מביכיגן דרבים אניטא וגר הציל אער ה׳ ברוך יתרו

 ^זיל ךהדהי גברא ההוא ,והא מברכינן ל^ אגקאדיחיד
 ואיתצל גיסא ליה אתעביד אריה עליה נפל נא ?מי בעבר
 דממית אימת בל ליה ואמר דרבא לקמיה אחא מיניה
 ב:*יה ומר* הזה. במקום נס לי שעשה ברוך בדיך להתם

 איתעביד לכדא וצחא דערבות ?פקתא קאזיל חוח דרביגא
 חדא * זמגא ותו .ואישתי. .דמ;א עינא ליה איברי גיסא ליה
פריצא גמלא עליה ונפל דמחוזא ברסתקא קאזיל דעה

אתפרק רש״י
 :וגו׳ יתרו ויאמר קרא דאמר יוחנן ר׳ אמר אניסא דברכינן מנגן ה״ג•

ערבות. : בקעה בפקתא, : פרת של בדרומו מדינה שס יטינא. בעבר
גמל פריצא. נמלא :בשוק ברסתקא. :למיס צמא לטיא. וצחא : מקום שם

 משוגע



ראשון ליום וישב
 בריף לערבות מטא כי מודע עאל יתא8^ ליה אתפרק

 לרקתקא מטא כי ובגמל. בערבות גם לי שע&ה ברוך
 אמרי ובערבות. כגמל גם לי שעשה בתך כריך דמחוזא
תחיד אגיסא לקרובי. מחייבי עלמא כולי דרבים אניסא

:לברוכי חייב איחו
רש״י

 סמוך שהיה טת חומת נפלה אשיתא. ליה אתפרקא :רעים שעסקיו משוגע
: הגמל מפני הבית לתוך ונכנס לו

ע״ב קעיט דף וישב זוהר
 מסבן ;לד מאן וח^ם מסכן !לד טוב כתיב חזי תא אמר שמעון רבי

 דבתיב הוא הדא ירד טיוב אבר הטוב) .יצר .דאיהו ואתמר אוקמוה הא
 ליה דלית *מסכן ךאיהו;לד נער הוא ודא 'ז_קנתי גם נע\הייתי ל״י( )תחלים

 דמתהדשא דסיהרא חרתו ליה דאית בגין נער אקרי ואמאי כלום. מגימיה
שרייא רוהטה בגין וחכם 'דאמרן. כמה מסכן .ילד איהו ותדיר תדיר

 דהרה יומא מן דהא דאתמר כמה הרע .יצר הוא דא זקן
 כישא לארח אינון ארחוי דבל כסיל ואיהר לעלמין ממסאבותיה נפק לא

 בתסקופין נשא כני עם אתי ואיהו לאזדהרא ולא;ךע נשא לבני זאזילוסטי
 עם אקדים דא על חזי תא כישא לארח טבא מארח לון לאסטאה בנין
 לא הטוב יצר אתי כד ליה.דהא דיאמין בגין דאתייליד ביומא נש בר

 מאן תנינן דא כגוונא כמטולא. עליה ודמי* ליה למהימנא נש בר יכיל

 לא עד לקמי_דיינא מלוי לאטעגא ד״אקדים מאן הוא .דא ערום ע חש הוא
 הראשון צדיק יי״יס סעלי אמר דאת כמה דדינא מאריה חבריה ;יחי

 אמר דאת כמה ערום רשע האי( )נ״א הוא *דא כגוונא וגומר בריבו

 ייתי לא עד נש דבר עטיה ושרי אקדים והוא ערום היה והנחש )כראעיתג׳(
 טענתיה/גטיה אטעין והא אקדים דאיהו ובגין עליה• לאשראה חבקיה

 ;כיל ולא בהדיה _נש לבר ליה אבאיש הטוב ;צר דאיהו חבריה אתי כד
 ההוא כנץ דעלמא מטולין כל כתפיה על אטעץ כאילו רישיה לזקפא

 המסכן וחכמת ט׳( )קהלת שלמה אמר ועל^דא עמיה ךאקדים ערום רשע
 דיינא כל ועלידא אחרא• אקדים דהא בנין נשמעים אינם ודבריו ןזרה

עליה טקבל7כא־ד ח^ריה "ת' לא עד טלה 8ני מבר ך־קביל
 זכאח נש דבר ארח הוא ודא וחקרו רעהו ובא

ה"עיעד”דיצר ערום .רשע הימץילההוא דלא הוא דא זכאה נש בר ךהא

די'תי



ע ראשון לייום וישב
 לעקמא כשלין אימן נשא בני דא ובגין סוב. \צר דאית חבריך־/ דייתי
 בהאי *סביל בישין במה למאריה דחיל דאיהו זבאה התא אבל דאתי.
 הוא ברץ וקדשא הרע בהתא\צר אשתתף היטץ/ורא דרא בגין עלמא

 ומכל□ צדק רעות 'רבות ל״י( )תהלים דבתיב הוא הדא טבלת ליה שדב
 תא ךשאבריך(ךר בגין צדיק אלא כתיב לא לצדיק רעות רבות יצילמ*י?

 ושזיב נש בר בהתא אתרעי הוא ברייך קדשא בך ובגין יק.ב:אתךעי

תלקיה•• זבאה דאתי ובעלמא עלמא בהאי טבלא ליה

פסוקה הלכה

״ח6 תורה תלמוד ה׳ הד״ט

מיפר

 מדחיק משיראנו רבו מפני ד לעט.
וישולא מטנו #ןתכפה עד עיניו מלא

ע״ב ר״ז דף לדרך צידה מספי

 נטור בטחון באלהים שיבמה
ולעולם לתורה תועלת י בו

 רםדא וחייב ישב. כף ואחר קומתו יראה
 חולקין אין ־ ב^לן פני*רבו להקביל

 דרך כן אם אלא רבו בפני לתלמיד כביד
 שהעבד המלאכות דבולחלו*קלוכבוד.וכל

 !היה ואם לרבו. י תלםיד'עו#ה לרבו עושה
 לו היו .ולאי 'אותו 'מביתן #אין קמקום'

 אינו הוא עבד ייאמרו שמא וחש תפלין
 המונע וכל חולצו ואינו מנעלו לוי גועל

 ופורק יחסר מטנו מונע מלשטשו תלמידו
 שמזלזל תלמיד וכל שמים .יראת מטנו
 שתסתלק לשכינה גורם כבוד_רבו מכל דבר

 תורה דברי עובריעל רבו ראה ב מןשראל:
 זמן וכף.'ןכל כף רבינו למדתנו לו אומר

 לטדתנו כף לו אומר בפניו שמועה שמזכיר
 מ~בו שמע שלא דברז יאמר ואל רביני.

 קוךע רבו וכשימות אומרו. שם שיזכיר ער
 לבו את #לה שהוא' עד מדיו כל

 *אמתים דברים בפה לעולם. מאדוה ואינו
 חכמתו רוב יממנו #למד טו;הק' ןרבו
 הך\ חכמתו' רוב מטנו למד לא אם אבל

בכל בכבודו חייב ואינו הבר תקטיר ןה

 הבוטח כי ודע הגוף ושמחת הנפש ומנורות
 מטנו השגחתו ;סיר הוא השם בזולת
 צרות ומצאוהו לאכול והיה למקרים ויתנהו
שבוטח מי מר כי'_יניךוהו ורעות רבות

 ,תשתטה .יסכל בחכמתו ןבמח ואם בו.
 'בחכמה שנודע כמו מזג שינוי במעט

 יתחלש ..יחלה גבר בגבורתו ואם הרפואה.
 .ישב מרגליו י באחר שיבוא חרדל ובגרעין

 !עלה עשה בעשרו :בטח ואם וידום. בדד
 ולפעמים ואיננו בו עיניך התעיף כנפןם לו

 הבוטח אבלי לרעתו• לבעליו שמור עו#ר
 לדבר .ידאג ול^ לדבר יפחד לא ?תביך בו

 ולא זו/הו.' אחר !עבוד ואו מדביו. חוק
 וא!חניף בלתו. .י_יחל בלעדו.'.ולא .יקרה

 אדם בני עם !פכים ואו כמותו.' ליציר
 פחדם• יפחירהו ולא הבורא. ;מנורת בלתי

 • מטחלקותם י.יךא בהלותםיואו ואו!בהילוהו
 אנוש י מוךפת ןירא לא יוכיחם ואם

 מהטיול^ .יבוש לא ומנחפותם>אםגכלימם
 '^יאהו השלם והבוטח השקרי להם י!פה

 רעו^ם #הבלי ילבו לפנות בטחונו
ג ?לעבודה לתורה לבו תי_חד וטתהפוכותיו וקורע מלחניו עומד אבל הדברים. ארו

הטתים כל י על קורע #היא ?נשם עליו
 :7 גדול בין קטןז בין אחד דבר אלא מטנו למד ל^ אפילו ^בל^ליקם

:ע;יי וקורע מלפניו

והנה



תורה שני יום וישב
נו צשש״יי נ־ן דשם יו־ך דם* ך גנני שהם אלו פשוקים ארגעה, שקריאה •נוי!

:שעברה משבת הרוה תוספת

 וך<נה ה^לה ארמים מאלמים אנחנו והנה ז
 'חפבינח והנה ונםעצבה אלמתי קמה

 קא?רץ אניעא והא :לאלמתי ותשתחץ^ אלטתיכם

 אסרתביון מסתחרי והא אזמןפת ואף אסרתי קמת והא חקלא בג־ן אסרן

 עלינו תמלך המלך י ארזיו לו ויאמרו ח לאפרתי, וסנדן
 ^נאאתועל- עוד ויוספו בנו תמעל' אם־מישול

 לממלןר מדמי את הטלנו אחוהי לה .ואמרו :ועל־דבריו חלמתיו

 על חתה סניו עוד ואיוסיפו בגא לטעלט סביר את שולטן איו עלגא

 אתו ויספר אהר הלום עוד רחלים פהגט״ייט ועל הל^י
 ה^?ע והנה: עוד חלום חלמתי הנה ויאמר לאחיו

 עלי .וחלם :לי מ^תחוים סובבים עשר ואחד והירח

 והא עיר חלמא חלמית הא .ואמר לאחוהי ^תה ואשתעי אחרנא חלמא

 אל־אביו ויספר י •• לי סגק כוכמא עשר וחד רסהרא שמשא
 החלום י ימה לו ז^טר אליו רנעריבו ;אל־־אחיו'

 וארזיף ואמן: אני נביוא הבוא י חלמת אעזר הןה

בה ונזף ולאחיוהי לאבוהי ואשתעי :אלצה ל־ להעתחות

אביהי
-ש״י

 קכ״ו( )תהליס וכן עמרין אסרין מאסרין כתרגומו ארמים. מארמים יז(
 : ומכריז נוטל והאלומות משנה בלשון וכמוהו אלומותיו נושא

 דבריו• ועל ;ח( בזקיפה: עמדה על לעמוד נצבה. וגם :נזקפה אלומתי. קמה
 לאחר אחיו, ואל אביו אד ויספר )י( : לאביהם מביא שהיה רפה דבתס על

 מעיל שהיה לפי בו• ויגער נ בפניהם לאביו וספדו חזר לאחיו אותו שספר
 ■ודע היה לא והיא )כ׳ר( מתה נבר אמך והלא נבוא. הבוא : עליו שנאה

 חלוס שאין מכאן למוו ורבותינו )ב־ר( כאמו. שנדלתו לבלהה מניפי! שהדברים
 נךל א",ק־. שלא בניו מלב הדבר להוציא• נתנוון ויעקב בשלים דברים בלא

• )ביר( בשל הוא השאר נך באמך שא־א נשם ונו׳ נבוא הבוא לו אמר



ליום וישב
 ^■ד אנא ניתי המיתא חלמתא ך הדין חלמא מה לה ואמר ^בוהי

:ארעא על לך למסגד ואחיך

ב׳ סימן עסום נביאים

 לא ר6לא צויתם הנביאים ועל ;ץד את־הנזירים "ותשקו א

 ץ פקדה נכעגא רעל בחמדא מלפיכון עת ואטעיתון תנבאו:

 כאשר תחתיכם מעיק אנכי הנח ב נבואה: תתנבץ לא לקדקר
 עליכון מיתי אנא הא :עמיר לה המלאה העגלה תעיק

 ואבר ג ;עמ^רא ךטעינא עגלתא ךעע.ך-א במא באתדיכון לבון ומעיק
 :נפשו לא־ימיט וגכור כהו לא״יאמץ י וחזק מקל מנוס
 עשידב לא וגבר חיליה עחסין לא ודתקיף טררליל עירוקי בית ועבד

 ימלט לא לרגליו ו_קל .יעכוה לא הקשת ותפש ד > ד׳נפשי
 ידקליל .יקוט לא _קשתא ואחיד :נפישו ימלט לא הסום ורכב

:גפשיה ישעיב לא סוסיא ורכיב ישתיזיב לא ברגליה

רש״י

 : להורות אסור שהשיכור אתנה יורו שלא יין• הנזירים את ותשקו )א(
 מכובד העגלה. תעיק :חנייתכס אה תחתיכם. : מציק מעיק. >ב(

:עומרים עמיר. לה המלאה : שעליה משא

ת׳ סימן משלי כתובים

 תהפכת ופי רע ודרך ן וגאון גאה רע שנאת לתוה ?לאה *
 ץארחא וךמותא גאוותא בישתא סדא דע דחלתא :שנאתי

 לי בינה אני ותושיה לי־־עצה ב א^; הפיכאסמא ופומא כי^תא
 מבכים כי ג :רגברותא וביתא ומילכנא תרעיתא היא לי די גבורה*
 אנא ישליט' מלכץ מלכי אנא מטיל .צדק יחקקו ורזנים ן^רכו

 :^דק כל־שפטי ונדיבים ישרו שרים כי י :בצךקותא משחא
: דתריצותא תעי כלחון וסריי מתיברבין רברבני אנא קמול

רש״י

: מלמדם אני והמשפטים שהדינים ימלוכו. מלכים בי )ג(
אמר



יי*ךד ה ו^יויר ^ **<;<*

ט׳ פרק שבת משנה

 •תאשר כידה במשא שמטמאה זרה לעב׳רדה מנץ עקיבא■ ךבי אמר
 עכורה אף במשא. מטמאה נדה מה לו. תאמר צא דוה תזרם'כמו

 אגיה דרך שניקמר טהורה שהיא לספינה מנין ב במשא: מטמאה ז;ה
 בתוכה שזוךעץ טפחים. ששה על ששה שהיא לערוגה מנץ * ים. בקב

 שנאמי באמצע• *ואחד הערוגה. רוחות בארבע ארבעה המשהזרעונץ•
 אלא נאמר לא *זרעה תצמיח• זרועיה ובגנה צמחה.* תוציא בארץ בי

 שנאמי טמאה שהיא השלישי ביום זרע* שבבת לפולטת מנין נ זךועיה:
 השלישי ביום המילה את שמקחיצץ מטן* ';מים. לשלשת י נבונים היו
 מנין בואכיב. בהיותם השלישי *ביוה שנאמ*/ריהי בשבת. להיות “שח

;היו אס שנאמר המשתלה שעיר בישלם זהי״ית של ^שין שקושרין

חטאיכם ברמנירא
 לעל דאיירי איידי במשא. שמטמאה לעבו״ם מנין עקיבא רבי אמר א ט פרק

 דוה כגני דתזרס וקרא לאסמכתא קיאי לתני נמי נקט חרס גבי באסמכתא
 מנין למתנא דבעי משוס נמי •6 לעיל דאייתי חרס במכיתתו ימצא דלא לקרא סמוך הוא

 יכבס אותה הנושא במשא. מטמאה :ליה דדמו מנין להנך תנא כו׳ המילה את שמרחיצין
 ואמרי דר״ע טליה רבנן ואפל־גו בה וכיוצא בקיפה שהיתה כנין בת נגע שלא ואפי׳ בגדיו

 בעיניך יהיו כלומר דוה. )אשה( כטו תזרם : כחכמים והלכה כשרץ במגע אלא מטמא אינו
 טהורה. שהיא ב ♦ קרא משתעי ובעכי״ס בגדתה והדוה כדכתיב נדה כאשה דוה כמו כזרים
 הרי דספינה לאשמועינן אלא היא ים בלב דאניה ופשיטא ים. בלב : טימאה מקבלת שאינה

 שזירעים ליס: והורידוה ביבשה ספת' יאפי' חי־ס של היא ',ואפ טהור׳ ספינה אף טהור ים מה כיס היא
 בארבע ארבע ערבוב: הוי ולא הראוי הפרש ביניהן להפריש כדי בה ויש זרעונים. חמשה בה

 אחד גרעין אלא זירעה אינו ובאמצע לקרן סמיך עד הלוח כל את ממלא הערוגה. רוחות
 ומחצה ספח זרע כל יניקת דשיעור רוח שבכל הזרוע מן ג״ט רחיק שבאמצע הגרעין שיהיה כדי

 ויינקיס טפחים ג׳ הרחקה ביניהם ואין לי: זה קרובים הזרעים שבדוחות הקרנית שאצל יאט״פ
 היישינן לא וליניקה ערביב להוי דלא קרא קפיד בלבד דאכלאי׳ מיחוש בית כאן אין מזה זה

 מתתאי דינקי ואע״ג מכאן לגדר סומך וזה מכאן לגדר סומך זה בנחייס גדר היה כדתנן
 זרע בין אבל ומערב מזרח זרוע זה ורות ודרום צפיין זרוע זה שרוח גדול היכר יש יכאן

 ' יניקה כדי הרחקה צריך הילכך ערבוב הוי מקרבי ואי היכר אין הרוחות לזרעוני האמצעי
 חמשה. היי חד תצמיח תרי זרועיה הד צמחה חד תיציא צמחה. תוציא כארץ כי שנאמר

 הרוחית ינקי לא טפחים בששת זרעונים דה׳ לרבנן להו קיס אלא מקרא למילף לינא טפחים יששה
 לקרא רמיז כי הילכך ומחצה טפח זרע כל יניקת דשעיר הרוחית מן האמצעי ולא האמצעי מן

 ופרטיתיה ערוגת הלנית פרשתי כלאים ובמסכת קאמר טפחים ששת בח בערוגה זרעונים חמשת
 7וראוי זרע שכבת מסרח' לא אנתי השלישי דיוס טמאה. שהיא ג ג קצרתי וכאן ודקדוקיה

 דהקפיד ימים. לשלשת : להזריע הראייה זרע שכבת בה וקריגן ממנת ניצר ולד ולהיות לקליט
 רביפי■ אח׳יכביוס יפליטו אס חש ולא יחיש שלשת הפרישן לכך תירה במתן קרי טמאי על הכתיב

 משבשתא ומחניתין טהירה השלישי הפילטתביוס ההלכה יפסק להזריע. ראי׳ יאיני דמשריח נתפרשה
 ושלשת ימים לשלשת נכתים היו שנאמר טתירת שהיא השלישי ביום ש״ז לפילטת מנין ותני היק

 משבשתאהיא לא א״נ תירה. נשנה לתפישה שלישי דבייס השלישי ליים תעני ק־א דאמר ימים
 הלנתא ולית טמאה הג' ביום הפילטת להו דסבירא היא עזריה בן אלעזר דרבי רבנן אלא

 ונ״ס הסיכךתיא תג׳ ביום דאף בסבת שהיחמז בחמין אפי׳ וכו׳. שטרחיצין מנין כויתייהו:
לשץ כמין זהורית. של לשון : אותו ומכריאין התינוק לגוף מחזיקין חמין החים ושני יאשין



עב שני ליום וישב
 הכפירים. כיום בשתיה שהיא לסיכה מנין י :ילבינו כשלג בישנים חטאיכם

 בקרבו כמים ויתבא שנאמר לדבר" זכר לדבר. ראיה שאין פי' על אף

 כדי תבלין _קלה. ביצה לבשל כדי עצים המוציא ה בעצמותיו^ וכשמן

 דמונים. קליפי אגוזים. קליפי זה. עם זה ומצטרפין קלה• כייצה יחבל
ובורית. נתר. רגלים* מיי בסבבה. קטן בך.ן'בגד לצבוע בדי ופואה. אסטים.

 אומר יהודה רבי ^גד/קטן'בסבבה.
 מיני כל'שהוא. שהוא./הגטךן יכל" פלפלת*

 מקק המזבח. ומעפר מאבני'המזבח שהן. כר 'מתכות ?טעי כשמים
 'רבי לגונזן. אותן י שטצניעים שהוא כל "מטפחותיהם.' ומקק ספרים.
 שנאמר שהיא.' כל אלילים עבודת ממשמשי* י המוציא _אף אומר יהודה

 ער אף" הר־וכלין. קפת המוציא החרם:'ז מן מאומה בידף ידבק ולא
 פחות גנה .זרעוני אחת. חמאת אלא חייב אינו בד^מעיןיהרבה שיש פי

 שנים. /קישואץ .זרע חמשה. אומר בתירה בן יהודה רבי מכגרוגרת.
 מת שהוא כל )טהור( חי חגב שנים. המצרי פיל זרע שלם. דלועין זרע

 'שטצניעין שהוא כל מתה. בין חיה בין כימים צבירת* כגרוגרת.

 שהוא כל טמא חי חגב המוציא אף אומי /הודה רבי אותה'לרפואה'
בו: לשחוק לקטן אותו שיטצניעץ

י ,ברטנורא
 השעיר דוחה וכשהיה בצוק וחציו לעזאזל .משתלת השפיר בראש חציו קישרין היו אדום צמר

 כשחיה. שהיא לסיכה מנין ד ז עוניתיהס שנתכפרו ויודעין מלבין ההוא הלשין היה למטה
 שהיא תרנגולת ביצת קלה. ביצה ה : אסורה שהיא אלא כרת טלה לחייבי ממש כשחיה לא

 ונתונה טרופה ממנה עריגרת אנא כולה לבשל כדי ולא ביצים שאר מכל יותר לבשל קלה
 : לתכלת דומה וצבעו ערבי בל׳ ני״ל אסטים. :זע״ז תבלין מיני כל ומצטרפין. : באלפס

 שעשוי הסבכה בראש בסבכה. :אילפו״ה ובערבי אדום בהם שציבפין עשב שורש ופואה.
 בוריה. : בלע״ז אלו״ס לו וקורין ומזהיר היא אדמה מין נתר. : בגד מעט נותנים כקליעה

 ובל׳ הזיהמא את להעביר הידיס את בפסח שמנקים עשב קמוליא. :ומטהר שמנקה צמח מין
 הכתם. על :הוא מה לי אתפרש לא ואשלג. :אלקל״י לו קירין ובערכי דון שליף קריי ש״ס

 אותו לבדוק דברים שבעה עליו מעבירין לאו אס הוא נדה דם אס ידוע ואין בבגד הנמצא
 הפה לריח דחזיא שהוא. כל פלפלת ן :כר״י הלכה ואין הללו סימנין ארבע ומכללם בהם
 : הראש חצי כאב לו שיש מי בו שמרפאיס שהוא. כל עטרן :בינינו המצוי פלפל זה ואין
 : קטן דרבן מהן לעשות שראוי שהן. בל מתכות טיני :טיב לריח שהן. כל בשמים מיני

 דבר שכל לגונזן. אותן שמצניעין :בשרו המק ל׳ שבלי ממטפחת או מספרים הניפל רקב מקק.
 מביתו ע״ז כשמוציא עושה היא גדול יתקין לאסיריה אחשב'קרא אלמא :טאומה. גניזה שעון קודש

 לצרורות קטנות קופות להם ויש נשים לקשישי בשתים מוכרי הרוכלין. י :כר״י הלכה יאין
 אע״ג טכגרוגרת. פחית :היא הוצאה חדא דכלן אחת. חטאת אלא חייב אינו :הבשמים

 ואין חייב נמי מכגריגרת בפחות אפי׳ קיימי דלזריעה כיין הני כגרוגרת שעורן האוכלין דכל
 דליעין זרע וכן נינה זרעוני משאר חשוב קשואין. זרע : חמשה שאימר בתירא בן כר״י הלכה
 לשחוק לקטן אוחו שמצניעין שהוא. כל חי חגב :בלע״ז פאסל״י לו שקורין והיא המצרי פול וזרע

 :הבהירים הדקלין בין שמצוי עוף כרמים. ציפורת :אוכלין שאר כדין כגרוגרת. מת : כי
 כל טמא חי חגב : ילהחכים לפקח רפיאה ממנה שעושים שהוא. כל מתה וכין חיה בין

: כר״י הלכה ואין ליה ואכיל תיית דלמא לתינוק אותו מצניעין אין שהא סבר ותייק שהוא.

כשנים



שני ליום וישב
ע־כ ־ט6 דף שבת גמרא

 הקדוש להם אמר שחק אמררבי ליה טבעי כ^ני כשנים א׳( )׳שקי
 הללו בשנים חטאיכם יהיו אם לישראל הוא ברוך

 .ילבינו. כשלג עכשיו וער בראשית ימי מששת ובאות שפדורות
 בואו גא ה׳לכי יאמר ונוכחת נא לכו )שם( דרשרבאמאידכתיב

 יאמר לבא לעתיד מבעיליה. אמרה׳ ה׳ יאמר ליה. מבעי נא
 ויוכיחו אבותיכם אצל נא לכו לישראל הוא ברוך הקדוש להם

 אברהם אצל נלך מי אצל שלעולם רבונו לפניו ויאמרו אתכם
 .יצחק אצל עלינו. רחמים בקש ולא תדע ך־וע לו שאמרת
 עלינו. רחמים בקש ולא תריד כאשר והיה עשו את שבירך

 בקש ולא וגו׳ מצרימה עטף ארד אנכי לו שאמרת !עקב אצל
 ברוך הקדוש לדם אמי ה׳ יאמיר עכשיו מינלך אצל עלינו. רחמים

 כשלג כשנים חטאיכם .יהיו אם בי עצמכם ותליתם הואיל הוא
 דכתיב מאי יונתן רבי אמר נחמני בר שמואל .רבי אמר !לבינו.

 .יכירנו לא וישראל ת־ענו לא אביהם כי אבינו אתה כי סע( )ישעי
 לו אומר לבא לעתיד שמך מעולם גואלנו אבינו ה׳ אתת

 רבונו לפניו אומר לי. חטאו בניך לאברהם הוא ברוך הקדוש
 דחוה ליעקב ליה אימא מר1שמך.א קדושת על שחו עולם של
 בניך לו אומר רחמיעללהו רבעי אפשר בנים גידול צער ליה

 שמך, קדושת על ימחו עולם של רבונו לפניו אומר חטאו
 בדף לשחק לו אומר עצה בדר־קי טעמאולא בסבי לא אמר

בשעת בניך* ולא בני עולם של רבונו לפניו אומר לי קטאו
שהקדימו

רש״י
 גס אעלך עמך. ארד : כשלגיס כתיב דלא דכשלג דומיא ליה. מבעי כשני

 התוכחה אומר אתה ה׳. יאמר : הוא רבוי גס גליות ארבע רמז כאן עלה
 בעוברי: דין כשתעשה בעולס שמך ויתקדש שחמאו הואיל ימחו. :תולין אנו ובך
עתידים שהס לפניך גלוי שהיה ישראל. בכורי בני להם קראת :דבריך על

 לומר



שד ליום יישב

 כני עכש-ו בכורי בני להם לן־את לנשמע לפניףנעשה שהקדימו
 שנה. שביעים אדם של שנותיו כמה חטאו כמה ועוד ולא'בניך.

 חמשה חםשין_דל לחו פשו עליי־ו ענשת .דלא עשרים דל
 סדי תרתי דל וכשילין חמשה להו פשו דלילוותא ועשרץ
 פרי תרתי לדד פשו הכסא. ולבית ומיכל דצלויי ופלנא
 עלי פלגא לאו ואם מיטב כלם את סובל אתה אם ופלנא
 נפשי קריבית הא עלי כילם לומר תמצא ואם עלך. ופלנא

 עד יצחק להם אומר אבינו. אתה ;י ואמרו פתחו קמך
 יצחק להו ומדווי הוא ברוך להקדוש _קלםו לי מקלסין שאתם
 למרום עיניהם נושאין מיד בעינייהו. הוא כריך קודשא

:שמך מעולם גואלנו אבינו הי אתה ואומרים
רש״י

 דלא עשרים דר :ככנים מאהבה כמלך לקבל ונשמע נעשה בסיני לפני־ לומר
 ומעלה שנה מכי אלא הקב״ה ענש שלא המדבר בדור מצינו שכן להוי ענשת
 :עלי הלינותם אשר ומעלה שנה עשרים וגו׳ פגריכם יפלו הזה במדבר דכתיב

: אביהם שהוא הקכ״ה כנגד ראו להם אומר והוא אמרו יצחק כנגד אבינר. אתת בי

ע״ב קפ״ד דף וישב זוהר

 £ < ואמר פתח ;יהודה טים./רבי ביו אין רק הבוךד)והבור אותו וישליכו ויקחהו

< ) ךאורי,יתא טילי דבטיל )מאן נפש משיבת ;;תמימה תורת י״ט( ותהלים
באוריייתא נשאלאשתדלא לבני איתלון במה .,שלים( עלמא חריג כאילו

 דאתי ובעלמא דין* בעלמא ח/ים ליה להוי באוחיתא דאישתדל מאן דבל
לשמד־ בה ישתדל ולא באורייתא דאישתדל מאן ואפילו עלמין וזכיבתרין*

 7 עלמא. בההוא ליה דיינין ולא דין בעלמא טב לאגר זבי ,יאות בדקא

 איך וכבוד. עשר בשמאלה בימינה ;מים ארך ל( )משלי כתיב חזי ןתא
 בההוא ימים ארך ליה דאית לשמה באורייתא דאשתדל בההוא ימים

 רוחצנו תמןאיהו ודאי. יומין יומין'אינון ואינון ךיומץ אוךבא דניה עלמא

 באוך;יתא לאשתדרא עלמא בהאי נש דאתרחיץבר דלעירא דקדושה
 איר. ושלוה ב מ *אגר וכבוד עושר י בשמאלה עלמא בההוא* לאתתקפא

 7מהאי נפיק בד לשמה באורייתא דאשתדל מאן וכל* עלמא בהאי ליה
,יקרבון קטיה/ואגינת/עליהדלא ואכרזת ק־מה אדא אורקתא עלמא

בהדיה



שגי ליום רשב
כד ליה נ$רת היא בקכרא גופא #כיב פד דדינא מאדיהון בהדיה

 וכטה נשטתא רההיא אזלא^קטה איהי לאתרה למיתב לאסתלקא אזלא

 דבר עריה וקיימא לרוכתה דעאלת עד קיתא_1ךא מקמה אתבר תרעין
 ע^יה ך^ןאןאיהי^פא(מיכוךא מתי־א דיקוט^ן בזסנא דיתער עד נש ( ע

 עליף תשמור בשכבך אותך תנחה בהתהלכך י׳( ;משלי דכתיב הוא הדא

 בשכבך דאתמר• כמה אותך תנחה בהתהלכך תשיחך• היא והקיצות

 זמנא בההוא כדין .דהא בקברא גופא דשכיב בשעתא עליך תשמור

 תשיחך היא והקיצות עליה אגינת אורייתא וכדין בקברא גופא אהרן

לטהוי תשיחך היא עפרא מן מתיעלמא דיתערון בזמנא דאתמד כמה

פסוקה הלכה

פ״ה ת״ת ה׳ הר״ט

לחק יוסף

 אינו מכונות שדעווץו הקם #לסיר כל
 מטנו 'גדול שהוא מי בפגי ?דבר

 :כלום מטנו למד שלא פי על אף בדומיה
 כבודו על למהול שרצה המובהק הרב נ

 לבל מהן* באחד או האלו הדברים בךל
 ואף בידו הרשות מהן לאחד או תלמידיו

 !אפילו להדרו התלמיד חץב שמחל פי על
 דוייבין שהתלמידים כשם ג : שמחל ךשעה
 את לכבד צריך הרב י כך הרב בכבוד

 יהי חכמים אמרו כך ולקרבן תלמידיו
 וצריך כשלך עריך חביב תלמידך לבוד
 ולא־הגםישהם בתלמידיו להוהר אדם

הבא: ולעולם הזה ולעולם המהנים הבנים

מוסר

ע״ב ס׳ז דף ים ר ו מספר

 ןת5ה ך:בד כמה בביתו הסלך המא;םן
 .ישראל בני והואיל.ולבות ומרביצו

 אבק "מבלי לכבדן /־אוי .י#בךך ביתו הם
 במילות ומחשבות עבירות הרהורי ועפר

 הס שושנים מי טהורים בסים ולהרביץ
 שרוחצין כדרך ל^חצן גם עינים ד?עות
 עלל ך רגל המנע המלכים* לפגי הרצפה
 בזוהר 'כךאיתא ,הרע. "יצר הוא מטונף
 מבית רגלך הוקר ־״״( )=״לי דכתיב ךהי.ינו
 הארץ הרעהפתל היצר הוא שרגלך רעך.
מהאדמה שהוא האדם לומר רצונו הלזו

 היאכדכתיב וזקרוש^רוך זה רעך ללוכדם
 לשון תעזוב אל אביך יורע נ״י/רעך )מר

 תמיד והבר כרע ממך ברדל שאינו חביה
 מציגו הוא * ברוך .הקדוש של גדולתו שמצינו מקום דבל עמך הג3מ? לךנם^עניה

 כמעשהו לעשות מגדילים י.שךאל בחכמי אבל כמוך מאין הגו.ים חכמי וקבל עעתנותו
 אל אתה גם ולכן _רבה בחכה י לאוהבך ,ורעוא רצוןז לשון קפך .ועוד לזוהר ?:איתא

 היינו רעך "נפשך'ובית את ומבקש בך .המרגל שונאך רגל !:מנע ת!>זבהו.וה!ק־
:ונשמתך לבך

יכוין



עד תורה ,שריש יום דשב
לחשאיר ב״ן דשם ראשונה הה דטילוי ה כנגד שהם אלן פסוקים חמשה כקריאת יכוין

שעברה: טשבת נפש תוספת בו

את־־הדבר: עמר ואביו אחיו דעאר־־ט ■א
 ימי שני :פועמא בת נטר ואבנה' ,אחוד, בה וקראן

 אחודר !אזלו .בשכם אביהם את־צאן לרשת אחיו
 אל־יופף יישךאל ויאמר ע ב^ם־ דאכוהון ענא ית למרעי

 אליהם ואשלחך לכה ב^ רעים אחיך הלוא

 אתא עבס3 אחיןערען הלא ליוסף ישןאל _ואםר !הנני לו ויאמר

 לך־־גא לו ויאמר יד ז אנא הא לה ואמר לותהיון ואשלחנך
 והעובר הצאן ואת־^לום אחיך ראהאת־^לום

 לה ואמר :שכסה ויבא הבלון מעמק וישלחהו דבר

 ושררה פתגמא דעגא!אתבני שלמא דאחוךרת שלמא י_ת הזי בען אהל
 יתעה וח^ז איש ויבזצאהו טו :י^ם ואתא ;תבגדו! כפ^ד

 מה־־־תבקש? לאמר האישי .וישאלהו בשדה

 י בעי אה מה למימי גברא ושאלנה בחקלא תעי והא גברא אשכחה י
רש״י אח על נקוד ♦(

 שומר נ״ו( )ישעיה וכן יבא מתי ומצפה ממתין היה הדבר. את שמר )יא(
 : תמתין לא חטאתי על תשמור לא י״ד( )איוב וכן אמונים

 :)כ״ר( עצמן את לרעות אלא הלנו שלא את על נקוד צאן. את לרעות )י□
 ששונאין באחיו יודע ואע״פשהיה אביו למצות נזדרז וזריזות ענוה לשון הנני• )י□

 ויעלו י״ג( )במדבר שנאמר בהר חברון והלא חברוו. מעמק )יה אותי:
 בחברון הקבור צדיק אותו של עמוקה מעצה )ב״ר( אלא חברון עד יבא בנגב

 ן זרעך יהיה גר ני ט״ו( )לעיל הבתרים בין לאברהם שנאמר מה לקיים
 פנו שם השבטים קלקלו שם לפורעניות מונן מקום י״א( )סוטה שבמה. ויבא

 ן שכמה רחבעס וילך י״ב( )מ״א שנאמר דוד בית מלנות נחלקה שם דינה את
ן גבריאל והאיש ט׳( )דניאל שנאמר גבריאל זה )תנחומח( איש. וימצאהו )מו(

ג׳ ב׳ סימן עמום נביאים

:נאם־יחוח ביום־ההוא ינוס ערום בגמרים לבו ואפיץ א
ההוא ביומא !ערוק דן דלץ ערטילא בגבר;א לביה ודתקיף



שלישי ליום וישב
 עליט יהוה דבר אשר הזה את־הדבך שמע■ ב אסר;הןה:

 מצתם מארץ העליתי אשי־ פל־הטשפאה ישראל.על מי
 בל על .ישראל בית עליכון " גזר די הדין פתגמא !ת :_קבילו לאמר

 מכל ידעתי אתכם רק ג למימר: דמצחם מארעא דאסקית זרעיתא
 :כל־עונתיכם את עליכם אפקד על־יכן האדמה משפחות

 חוביכון: כל !ת עליכון אסעד כן על ארעא מכל_זרע!ת אתרעתי בכרן לחוד

 אלחין כחדא תלין היהכון אם־נועת: בלתי יחדו שנים הילכו ד

 כפיר חיתן לו אין וטרף ב!יער אריח דרשאג ה :אזדמנו אש
 לית וצילא בחורשא אחא הינהום אם־לכד: בלתי ממענת* קולו

אחד: אש אלהין מטרבועתיה אחו^קליה בר הירים ליה

 וגו׳ שנים הילכו )ד( :ונו׳ כן על בי פשעתם וחתם אהבתי ידעתי. ■:ג(
 מלבם מתנבאים אינם והם כלום ינבאו שלא לנביאים אומרים אתם

 לא אס ביער. אריה הישאג )ה( :מועד קבעו נועדו. אם כלתי :נצטוו אא״כ
: מה לכד אס בלתי קילו. כפי״ היה; או :מה טיף

ח* שימן משלי כתובים

ואלי! רחמי רחטא אנא ימצאנני: ומשחרי אתב אהביה אכי א
 וצדקה: עתק הון אתי עשרתכבוד ב :לי^חנני דמקךמין

 מחרוץ פריי טוב ג :וצדקתא ומזלא ממונא דילי ויקרא עתרא
 דהכא וכן סנינא דהבא מן ©ךך טבין :נבחר מכסה ותבואתי ומפז

 בתוך אהלך צדקת בארה ד א־2םג;א_גכ מן ועללתי אובךיזין
 :דדינא שבילי בגו אנא מהלכא דצדקתא בארחתא : משפט נתיבות

י ,לרחש לאולית אמלא': איהש“ר^ קבן!^ א להנחיל י.
:אמלא וסימתהון סגיאתא

1 : ■ד • : . ש • - קלי אה*י (

רש"•
: רבה נתלה אתי יש• א־הכי להנחיל )ה( : תורה של אוהבי. )א׳



עה שלישי ליום וישב
ט׳ פרק יבמות משנה

 ואסורות ן לעמיה מתרות ליבמ;הןי ואסורות לבעליהן כתחית יש
 מתרות ואלו ולאלו• לאלו "ואסורות ולאלו• לאלו מותרות לבעליהן.

 כהן אח לו ויש האלמנה את שנשא הדיוט כהן ליבמיהן. !אסורות לבעליהן
 ליו ויש *ישראל. בת שנשא ישראל כשר. אח לו ויש כשרה שנשא חלל נדור

 לבעליהן מותרות ישראל. אח ליו ויש ממלת• שנשא ממזרי ממזר* אח
 גדול כהן לבעליהן. .ואסורות ליבמיהן מותרות {אלו :?ליבמיהן ואסורות

 לו רש חללה• שנשא' כשר הדיוט. כהן אח לו* ויש האלמנה. את שקדש
 כת שנשא ממזר-ממזר אח לו ויש* ממזרת. נשיאישראל"ש חלל; אה

 אסורות לבעליהן.' !אסורות ליבמיהן מתרות ישראל. אח לו ויש ישראל
או גדול. כהן אח לו ^למנת/רש ולאלו. אלוי 5

 ממזרת• שנשא ,ישראל כשד. ;אח לו רש 'חללהי* שנשא כשר הדיוט כהן
 אסורות ממזר אח לו רש ישראל בת י שנשא ישראל.'"ממזר אח לו ויש

 שניות ג ;וליבמיהן לבעליהן טתרות" הנשים כל יושאר ולאלו. לאלו :

 ומיתרת לבעל אסורה לייבם. שניה ולא לבעל מדברי'סופרים.'שניה
 שניה לבעל.* ומתרת ליבם' 'אסורה לבעל. שניה לעם שרה ליבם"

 מזוינות. .ו"לא פירות. כתובה"ולא' לא לה אין ולזה. לזה אסורה ולזה" לזה
גדול'גרושה לכהן אלמנה להוציא. אותו וכופין כשיר" והולד בלאות. ולא

וחלוצה ברטנורא
 כשמת שהרי בתולה הדין והיא אלמנה. שנשא הדיוט כהן מותרות. יש א ט פרק

 :אלמנה שנשא גדול כהן סיפא למתני דבפי משוס אלמנה ונקט אלמנה נמשי׳

 : וליבם לבעל ואסורה בביאתו נתחלל׳ נשא אבל אלמנה. את שקדש גדול כהן ב
 מן ולא האב מן אחיס כגון יבס של ולא בעל של אמו אם ליבם. שניה ולא לבעל שניה ג

תוספת אבל לשניה לה דלית היא כתובה עיקר שהם ומאתים מנה כתובה. לה אין 5 האם
תקינו דפירות עיג ואף משלה שאנל מלוג ננסי פירות לה משלם אין פירות. ולא : לה יש

 ראוי היה ולפיכך לאנתו לי ואיתבינך בה קרינן דלא לפדותה חייב אין וזו פרקוג' תחת רבנן
 מיני׳ תנב׳ דלא רבנן קנסו׳ הכי אפילו שלה מלוג נכסי מפירות שאכל מה לה שישלם
דתגאי כתובה עיקר מגיה תגבי דלא דקגסוה היכי כי כתובה בתנאי שאכל פירות
תחתיו בעודה אותה לזון חייב שאינו לומר א״צ מזונות. ולא : דמי ככתובה כתובה

 כשרה באשה דאלו משלם לא ואכלה ולוותה הים למדינת הלך אפי' אלא קאי והוצא בעמוד דהא
 לבעלה תובע' והיא לה שהלוה מה אותה תונע שהמלו׳ לשלם הבעל חייב ואכלה לוותה אס

 למדינת שהלך מי דאמר כחנן הלנה בכתובות אמרינן הלואה בדרך שלא שפרנסה במי דדוקא
 ולא פרנסה כמלה שבשביל דכיון הצבי קרן על מעותיו הניח אשתו את ופרנס א' יעמד הים

 הוא מצוה הילכך שיפרנס' ממנו בקש לא והכפל לוותה לא היא תבע קא למאן כלום לה הלוה
 חייב אינו השניות מן היא ואס נשרה היא אס לשלם הבעל חייב לה הלוה אס אבל דפביד

 דסד״א לשלם חייב אינו שבלו עד שלה מלוג בנכסי הבעל נשתמש אס בלאות. ולא : לשלם
 קמ״ל מהס ובלו שאבד מה לשלם חייב שלה מלוג נכסי הבעל אכל אס כתיבה לה ואין הואיל

 לכהן אלמנה :נוטלתן קיימים מהן שימצא מה אבל הבלאות הבעל ישלם שלא רבנן דקנסיה
 ת ומזוג שלהן מלוג מנכסי שאכל פירות הבעל להן דמשלס ופירות כתובה. להן יש וכו׳. גדול
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 ולטלזד" לנתין ןשראל בת סשראל• ונתינה ממזרת יוט.הד לכהן וחלוצה

 תשו?ך מכהן. מעברת לכהן. מאורסת 'ישראל בת ד כתובה': .להן ׳יש
 בתרומה׳ןשר$ל תאבל לא לישראל• כהן בת ובן לכהן יבס

 תאבל לא לישראל• לוי בת ובן ללוי יבם שומרת מלך. מעברת ללוי.
 .רכן ל>•3ל יבם שומרת מכהן, מעברת לכהן• מאורסת לוי בת במעשר•

 ה ול^ בתרומה לא תאבל לא ללוי כהן בת
 בתרומה׳ תאבל בן. הימנו .ולה מת בתרומה• תאבל לכהן. שנשאת

 נשאת במעשר• תאבל בן הימנו ולה מת במעשר• תאבל ללוי. נשאת
 לא הי^נובן• ולה מת במעשי• ולא בתרומה יא תאכל לא קשראל.

 במעשר• תאבל מישראל• בנה מת במעשה ולא בתרומה לא תאבל
 בתרומה לא תאבל לא מכהן בנה מת בתרומה. תאבל מלוי. בנה מת
 ולה מת בתרומה. תאבל לא לישראל• שנשאת כהן' בת י : במעשר ולא

 הימנו ולה מת במעשר• תאבל ללוי נשאתי בתרומה. תאכל לא בן הימנו
 תאכל הימנו'בן ולה מת בתרומה. תאכל לכהן נשאת במעשר. יתאבל בן

 תאבל לא מלוי בנה מת בתרומה• תאבל לא מכהן בנה מת בתהומה.
אל ושבה נאמר זו ועל אביה. לבית חוזרת מישראל בנה מת במעשר.

:תאבל אביה 'מלחם כנעוריה אביה בית י

ברטנורא
 עליה קיימא דהא לזינן אותר טשין אין בחייו אכל מיתה לאחר ודוקא מנכסיו שנזונות להן ■יש

 ובלאוח למליה לשלס הבעל חייב אין בעלה בחיי למזיניתיה מהן אחת לוותה ואס והוצא בעמיד
 הכי־ לא אבל בהן כשהכיר וה׳*מ שלהן מליג מנכסי ואבד שבלה מה להחזיר שחייב להן יש נמי
 ובלאות תוספות לה; יש אבל בלאות ולא מדנית, ולא פירות ולא כתיבה לא להן אין בהן

 לכהן ואלמנה בלאות ולא מזינות ולא פירוח ולא כתיבה להם אין דשניו׳ת והאי בעינייהו דאיתנהי
 מדברי שהללו לפי ובלאית. ומזונות ושירות כתיבה להן יש וכו' הדיוט לכהן וחלוצה גרושה גדול

 דחלרצה מוכח הלוקין הן אלו ובס' חזוק צר׳כיס ן וא תורה מדברי והללו חזוק יצריכיס סופיים
 כשל עשאוס שוברים מדברי היא הדיוט לכהן •דחליצה ע״ג ואף היא דאורייתא גדול לכהן
 והארוסין והיבס והעובר לכ״ג אלמנה בס' כדתנן בתרומה. תאבל לא ד : זה לדין תורה

 אסיר ראשון מעשר דאמר היא ר״מ מתניתין כול׳ כמעשר. תאבל לא :מאכילין ולא פיסלין
 אין ה״ק במעשר. ולא בתרומה לא תאבל לא ללוי בהן בת :הלכה ואינה לזרים

 בת גרושה משים גזרה לוי לבת ולא כהן לבת לא הגרנות בבית מעבר ולא תרומה חולקין
 לבת לחלוק יבואו הגרנית בבית מעשר לאשה יחלקו ואס במעשר לאכול אסורה שהיא ישראל
 ר״מ גזר לפיכך לה מחלקין היו בעלה שבשביל יודעין הכל שאין מלוי שנתגרשה אחר ישראל

 וכי׳ לכהן המאורסת לוי בת דחנן והא ליי ובת כהן לבת אפי׳ הגרנות בבית אשה תחלוק שלא
 ויסת המ ישראל בת דתני רישא ומשים נביאה אשי׳ הדין הוא במעשר ילא בתרומה לא תאכל לא

 : מאירסת ליי בת גבי בסיפא נמי תנא ח&כל נשיאה היתה שאס מאורסת דוקא דהתס לכהן
 ביה קרי בלחמו יאכלו הס ביתו ויליד דכתיב בתרומה. תאכל בן הימני ולה מת ! 1

 במעשר איכלת מכהן שילדה אחר ללוי. נשאת : בתרומה מאכילה קייס שבנה זמן וכל יאכילו.
 אוכלת בי ממנו ולה מת :זרה לה הוי דהדרא מכהן בן לה דיש ואע״ג בתרומה ולא

..הן .מ 1 ןרע הל יש שהרי מכהן בנה בשביל בתרומה לא אבל מלוי בנה בשביל במעשר.
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ע־א נ־א דף יבמות גטרא

 כי י״״( ),•קרא שנאמר מנין התורה מן לשניות רמז רבא אמר
 קשות האל הארץ. אנשי עשו האל התועבות כל את

 לישנא דהאל משמע ומאי שניות נינהו ומאי רכות דאיכא מכלל
 פלץא ליטא לקה. הארץ אילי ואת י"׳( )יחזקאל דכתיב הוא דקשה
 מעונשן יותי־ מרות של עונשן קשה לוי .רבי דאמר לוי דרכי

 .קש־ אל אלה בהן נאמר .וזה אל בהן .נאמר שזה עריות. של
 ההוא אלה. קתיב הא נטי עריות גבי מאל. ואלה'יקשה

 בחשובה אפשר מני חוטךןיהו מאי אלא מכרת מדות למעוטי
 ייב( )קהלת מהבא אמר .יהודה רב כתשובה. אפשר לא ודגי

 אלעזר רבי אמר עולא ואמר הרבה. משלים תק; וחקר ואז,•
 אזנים לה שאין לכפיפה דומה תורה היתה שלמה שבא קודם

 מהבא אמר אושעיא .רבי אזמם. לה ועשה שלמה שבא עד
 רב אמר ועבור. מעליו שטה בו תעבר אל פרעהו ר( )נמלי
 משמר לאדם דומה הדבר למה אוששא דרבי משל אשי

 שלפניו מבפנים משמרו משתמר. כלו מבחוץ משמרו פרדס
היא בדותא אשי דרב והא משתמר. אין שלאחריו משתמר

החם
רשיי

 הקשות: התועבות ומשמע כתיב עריות גבי דאת התועבות כל את כי
 כי כתיב במדות אלה. :ואסורות מהן וקלות רבות. דאיכא מכלל

 מכלל עריות משל יותר ומדקאמר עול עושה כל אלה עושה כל אלהיך ה׳ תועבת
 עריות. :ונכרתו האלה התועבות מכל אלה. הכתיב :הוא קשת לאו והאל
 את גוזל מדות אבל ויתחרט ממנה יפריש ממזר הוליד שלא זמן כל בתשובה אפשר

 לאו רבים צרכי בהס יתקן לן דקיימא ואע״ג יחזיר למי יודע ואינו הוא הרביס
 לימד בעירובין כדאמרינן אחיזה בית אזניס לשון אזן. : היא מעלייתא תשובה

 ממלתא מלתא גמר בדדמי ואסברה עעמא בסמני דאגמר׳ העס את רעת
 סופרים בדברי הזהר הזהר. בני מהמה ויותר כדכתיב סופרים דברי על והזהיר

 ומשתמרת הקופה בהן לאחוז קופה של אזנים. : השניות על וגזר מד״ת יותר
לאיסור הגדילהו פרעהו. : העריות מן מתרחקין שניות ידי על נמי הכי תפוג שלא

והוסיף
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 בערוה פגע עניות ^או אי הבא משתמר. מירא שלפניו ההם

 אתמי^ט־תי ועמרתם י״ח( )ייקרא מהבא אמר כהנא רב ניפה.
 הא יוסף קרב אביי ליה אמר למשמרת*. מעטרת עעו

 פיי־עוה נמי התורה כל ופירשוה.רבנן דאוריתא היא. דאוריתא
בעלמא: אסמכתא וקרא מדרבנן אלא ךבנן

רש״י

 גבי משמרת? את :ושמרתם פרע גדל כמו בו תעבור שלא כד עלץ והוסיף
: כתיב עריות

ע״א קפיז דף וישב זוהר

 0ךכא חפץ רי יצלח• בית .;י וחפץ ;מים ;אריך זרע ,יראה .נפשו אשם“
 אשם תשים אם 'דיתדמא בגין הפץ אמאי ביה ליאסתכלא אית קרא ^׳*^האי73 ~

אי מלה אהדר ^נשמתא אלא תשים אם מאי ליה מבעי אשם

 דההיא בגין .זרע .;ראה ;אות• כדקא לאתתקנא בע;יא גשמתא ההיא
 בה דאתעסק זרע בההוא לאעלא זמינא ושאטתואיהי 'אזלת נשמתא

 4^.!■ ביתה אותיתא דא .יי וחפץ ימים .יאריך ובדין בפריהיורביה נש בר
 .וליליא .יממא אשת^באורייתא נש דבר על'גב חד'אף תאי אצלח.

 לפרגודא לאעלא אתרי ליה לית למגנא ביה קיימא ומבועיה ומקוריה

לאו ביה עאל לא ומבועא מקורא ההוא אי דמיא דבירא אתמר והא
 ואוקימנא• איהו הדא .ורזא אינון בחרא ומקורא דבירא באר איהו
 כחם אוכליץשבת מאחרי קום משכימי לבם שוא קב״ז[ '!תתלים' כתיב

 דאותיתא מלי י אינוין המבין כמה חזי תא שנא. לידידו ןתן כן העצבים ל <
 דבר אתמר והא עליאיןקדישין רזין בה אית דאוחיתא ומלה מלה דבל

כלהו עלאין/קךישץ גניזין כל לישראל ^יתא יהבק־שא

 ךקבילו בשעתא לישראל להו וכלהו'אתןיהיבו באו_רןיתא וכלהו להו ;הב
 '.יחידים אינון אלין קום משכימי י לכם ש־א חזי תא בסיגי. אותיתא

 בצפרא ואקדמן ;אות כדקא ונוקכא דבר אינון דלאר דאשתכחו
 כךן ואין וגומר• שניי ואין אחד ..יש י׳[ ]קהלת אמר דאת כמה לעכי'ךתי;הו

 שבת בו כי אמר דאת כמה נייחא מאחרין שבת מאחרי עמלוי לכל
 העצבים לחם אוכלי ודא? לגביה נייחא נשיאיהי בר לגבי דאתתא בגין
 'אכיל:ךאכיל נקמא ההוא בגין ליה איית נש בי דכד העצבים להם מאי
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 דאכיל נהמא ההוא בנין ;ליה דלית וההוא דרבא. וברעותא בהדוה ליה

 ןתן כן 1העצבים)ודאי לחם "אוכלי דעציבו./ואלין'אינץ איהוינהמא
 0 הוא דקדשא^בריך מכרף דמקוריה הוא לידידורא יתן מאי שנא לידידו

 ועיבה 'ושכבת ל[ (משלי אמר דאת כמה עלטא בההוא שנא יהכליה
 בגיןדההוא"כדינשישכיב דאתי בעלמא ליהחולקא שנתף•בקראית

:;אות כדכןא דאתי 'עלמא בההוא ויתהני

פסוקה הלכה

פ״ו תדדה תלטור ה׳ הר״ם

םוסרלחק יוסף

כ׳ ס״ו דף ח״דים מספל

 פי על ואף להדרו מצוה חכם תלמיד בל
 שיבה מפני י״־<( )ייקיא שנאמר רבו שאינו

 חכמה שקנה .זה זקן פני. והדרת תקום
 משיקרב מפניו לעמוד חייבץ ומאימתי

 מבנגד שאעבור ער אמות בארבע ממנו
 המרחק בבית לא מפניו עומרין נאק :בניו
 .והדרת תקום שנאמר הכסא בבית ולא

 אומניות בעלו .ואין ההר. בה שןש יקימה
 בשעה הכמים תלמידי מפני לעמוד דדיבין

 והדרת תקום שנאמר במלאכתם שעוסקין'
 .קימה אף בים חסילון בה שאין הדור מה

 !עצים שלא ומדן בים חסרון בה שאין
 עדישלא ךךאהר שלא כרי החכם מן עיניו

 הא י מאלהיף ויראת שנאמר מפניו ..יעמוד
 ויראת ביו נאמר ללב מסור שהוא דבר כל

 את .שיטריח לחכם .ראוי אין ־ :טאלוזיף
 מפניו שי_עמדו בדי• להן עצמו רכון העם

 יראו שלא ומתבדן קצרה בררך אלא\לך
 *והחכמים לעמוד ןטרחו * שלא בדי אותו

 שאין בדרך'החיצונה* והולכין היומקיפין
 :_יטריחום שלא 'כדי שם כמציין מכיריהן

 באךץ דיךתו לקבוע להתחזק שצריך בשם
 להתחזק צריף מזה למעלה כך ןשקאל

 ובבית הכ^ת בבית ולילו יומו רוב לקבוע
 .ושמחה ומנוח מרגוע לו ןראה המדרש
 ובתי כנסיות 'בתי *החכמים בדאטרו
 הרשאים. ומאסר הצדיקים פרדס מדרשות

 מטעמים ולאמו לאביו להטעים לבן ראוי
 שבשמןם לאבינו ,וקל..והומר אהבו באשר
 הורנו אשר בתורתו להסתכל לנו שראוי

 והנה 'ואהב. חפץ אשר כל בחבה ולעשות
 להתבודד .לילה חצות יצירו שיקום חובב
 בכה לעשות מתנינו לשנס בד?קות עמו

 .ובן _רבה. 'ושמחה לנפשנו מרגוע ההיה
 בשמלת ומצלה מצוה כל וכן הצדקה מצות
 לנו י מה *כי עדן גן* משמחת יותר גדולה

 המתאמץ אשרי רצונו לא אם הזמן מןץ
 בי אדים בן דע לרצותו. וזריזות באהבה
 לף הדש נסיון הוא לקראתך הבא כל'יום

 בבל לברכה זכרונם רבותינו' אמרו שבך
 לקן׳ עליו אדם של .יצרו' מתחדש ויום יום

לביתו והערב השכם היום כניסת מתחלת
 בצבת כעזקף שןהיה לו והתחנן המלך של

 #פדרו בימוי השבגע בתחלת י וכן י לשלום. ותצא לשלום תכ;ם הפעילו שלא נ^גך
החדש ;תחלת וכן ובו׳ ופשע חטא מכל חשובים לשלום לקראתנו הבאים בהקדמה

5 ד$?י* מוןחר $דם א^רי ־״יי( נא&ר .זה ועל שיה3 בתחכת וקן

לד



תורה רביעי יום וישב
מ ׳ ׳?־■ כן דשם ןן דשילד ר כנגד שהם אלו פשוקים ששח בקריאת יכוין

־ :הנאה טשכת יתירה נפש

 איפה לי הגידה־נא מבקש אנכי את־אחי ויאמר טז

 העא לי ?ען חף בעי אנא אחי ית ר8וא ♦רעים ה□

 עמיעתי כי מ!ה נסעו האיש ויאמר יז ־ רען אגון

 ו*מצאס אחיו אחר יוסף וילך דתינה נלכה אמרים
 מזל ?דתן .ניזל דא?!ךין; ?טעית ארי כבא נטלו גביא !אטד :בלתן

 2טר?1 מרחק אתו ויראו יח :בדתן ואשבחנץ אחותי בתי יוסף
 קרתיק ;תה והזו :להמהתו אתו ויתנכלו אלילם יקרב

 איש ויאמרו ים :למקמלה עלוהי והשיבו לותהון מריב לא עד
 גבר .ואכלו :בא המה החלמות בעל הנה אל־אחיו

 ונהרגהו לכו ו ועתה כ אתא: דיכי חלמ.א מרי ־א לאחותי
 אכלתהו רעה חיה ואמרנו הברות באחד יו^לכהו

 בחדא .ונרטבה ונקטלגה אתו וכען ו חלמתיו מה״יהיו ונלאה

 • חלמזד׳י בסוף יהון מה .תחזי אבדתה בישתא דדתא .ונימר נביא מן

נפש: נבנו לא מידם ויצלהו ראובן וישמע כא
:נפש נקטעה לא ואמר מידידי ושזכה ראובן ושמע

י רש"
 לך לבקש נלכהדותינה. : האחוה מן עצמן הסיעו )תנחומא( מזה. נסעו )יז(

 מקמא ואין הוא מקום שס פשוטו ולפי בהס: שימיתוך דתות נכלי
 אתו. : וערמומיות נפלים נתמלאו ויתנכלו. )יה( : פשוטו מידי יוצא
 א״ר חלומתיו. יהיו מה ונראה )כ( : אליו כלומר עמו אתו כמו

 והכתוב ונהרגהו אומרים הס כן אומרת הקירש רוח דרשני אומר זה מקרא יצחק
 וא׳א שלי. או שלכם או יקום מי דבר נראה חלומתיו יהיו מה ונראה מסיים

 • חלומותיו בטלו שיהרגוהו שמטיון חלומותיו יהיו מה ונרא׳* הם אמרו ש
: מיתה שיא זו נפש מכת נפש. נבנו לא >כא(

ר כדמן עפוס נביאים
טן־ פח היעלה לה אין וטקעז הארץ על־פח צפור התפול *

האדמה



עח רביעי ליום וישב

 וציד ארעא על ?קולא ציקרא התפול :ילכוד לא ולכוד האדמה

 שופר אםזיתקע כ :אחד לא ומיחד ארעא מן קולא ק0הי לה לית
 עשה: ויהיה"לא יר4? רעה אם־תהיה .יחרדו לא ועם בעיר

 תהי אם .יזועון לא כה די ועטא; ו?ניה בלא בקלתא פרא1ןתקע'ע אם

 אתי .יעשה לא כי ג אקעקדת: לא קדם.׳יי ומן בקרתא ביל^א
 בשלץ לא ארי :הנביאים פודואל-עבדיו אמתלה בי דבר ;הוה

 :נבויןא לעבדוהי רדה נלא אלהין אלהיס יי .קדם מן דטתעבדין פתגמין

 .ינבא: לא מי ך|ר ;הוה את; לא/ירא מי שאג אריה י
 תא: נבוא .יקבל לא כן מליל אלהים " ירחל לא מן נחים ארח

 מצחם בארץ' ועל־אךמנות באשדיוד ה'השטיעו'על־ארמנות
 בתולה רבות מהומת וראו שמלון על־הרי האספו ואמרו

 בארעא ברמת ועל באשדוד בדנית על בפרו :בקרבה ועשוקים

 בגוה סניאן שיגולזןא וחזו שמרון טורי על אתבנ׳פו דמצרים.ואמרו

 האצרים נאם־יהוה עשות־נכתה ולאץדעו ו בנח: ואמסץ
 די .;י אמר אוחתא למעבד חיעין ולא :בארמנותיהם ושד חמם

:בבירמתהון וביזא חטוף אוצרחון מלין

רש״י
 : הנביא דברי על חרדים להיות לכס היה כך וגר. שופר יתקע אם )ב(

ח׳ סימן משלי כתלבים

 ב;אני אלהא :טאו מפעליו דם4ר דרכו ראשית יתה^קנני א

 נסכתי לם1מע ב רי^: מן עיובדוי ומן^קדם בךיתיה בריש
 מן.ידם רישיה מן אתתק^ית עלמא ומך^קדם :מכןדמ^""ארץ מי^ש

 נכבדי־ מעעות באין חוללתי ת1באךתהמ ^י^יעא:ג
 4 ךמיא עירוני מעיני נהרון לא ועד אתילידת תהומי נהוון לא עד ז מים

 לאנטמ עד :קדיםהוללתי גבעות אולפני הרים בטרם ד

טורי רש״י
 הוללתי. )ג( : שריתי נסכתי. )כ( : עולם בריחת קודם )א(ראשיתדרכו.
 ארץ )ה( : במים נטבעו המבער. הרים בטרם )ח : נבראתי

וחוצות



7

רביעי ליום וישב

 רחיצות ארץ ע&ה עד־״לא ה אתבנית: רמתא וקדם טילי
 ע^ראךתבל* וריש ונחלי ארעא ענד לא עד תבל: עפרות וראש

 אתקין כד :תהום על־פני חע בהקו אני שם שמים בהבינו ו
:תהומא אפי על חוגתא חג ועד הרית הטן שמ!א

רש״י
 בחקו נו(:הראשון אדס תבל. עפרות וראש :ארצות ושאר א״י ורוצות.

: הקף לשון :חוג. המיס על הארץ חוג כשרקע חוג.

ט׳ פרק קמא בבא משנה
הגזל־* כשעת משלם בגדים• _ועשאן צמר כלים. .ועשיאן עצים הנוזל

 פרה דמי משלם וגזזה. טעונה רחל חלדה• מעברת פדה נזל
 תלדה, אצלו .ונתעברה פדה *.גזל לגזז• העומדת רחל דמי לילה העומדת

 הגזלנים• כל הכלל זהי הגזלה. כשעת משלם וגזזה אצלו ונטענה רחל*

 משלם והזקינו. עבדים והזקינה• בהמה גזל נ הנזלת־ כשעת משלמץ
נזל לפניף• שלף הרי לו *אומר בעבדים י אומר מאיר רבי* הגזלה. בשעת

מטבע הגזלה. כשעת משלם והחמיץ• יי; והדהים. פירות ונסדק. מטבע
 ענייה בה ונעבדה בהמה הפסח. עליו ועבר רמץ ונטמאת. תתמה ונפסל.

 הרי לו אומר לסקל* יוצאת שהיתה או המזבח• נכי י מעל שנפסלה או
 ?לרש ?שלם• חייבים וקלקלו• לתקן לאומנים נתן ג :לפגיף שלף

 לסתור עליו שקבל הבנאי לשלם• חייב .וקלקל• לתקן• ומגדל תבה שדה

 זה מצד סותר היה לשלם. חייב שהזיק• או האבנים את ושבר הכותל• את
 יצבע צמר הנותן ד המכה\הייב: מחמת ואם פטור. אתר. מצד ונפל

דדציאה. על השכח^תר אס כאור. צבעו צמרו• דמי לו נותן יורה. והקדיחתו

נותן

 כניס לו להחדר חייב ואין ונתר עצים דמי הגדלה. כשעת משלם הגמל. א ט פ*ק
 שלו והגיזה הולד יותר ששיה והעודף ליגזז. העומדת רחל דמי : בשניי דקני

 מכרו או וטבחו שור ונעשה ענל איל ונעשה טלה נגב לאתויי הכלל. זה :בשניי דקנגהו היא
 : מוכר היא ושלו שיבח הוא ושלו קנאו שעזי, בידו שנעשה שנץ! יה' ד׳ מתשלומי סטור שהיא

 כר״מ: והלכה קיימא דהרי וברשותא דמי דכקרקע לפניך. שלך הרי לו אומר בעבדים ה
 שלך הרי לו )אומר מקצתן כשהרקיבו והרקיבו. פירות : היא הניכר שניי ונסדק. □מבע
 מדינה באותה טיבר שאינו ונפסל. מטבע : הנזילה כשעת משלם כילם הרקיבו אבל לפניך(

 פסילה שהיא לע״ג נעבדה או שנרבעה עבירה. בה ונעבדה : אתית במדינה הוא עובר אכל
 ^תקן. לאומנין נתן ג ז שכ*ין בדוקין כנין ניכר שאינו כמיס למזבח שנפסלה. : לקרבן

 דמי ולא הכלי דמי לשלם. חייבים : קלקלוה הכלי שנעשה ולאתר כלי לעשות עצים להם נתן
 חייב וקלקלו לתקני כדי לאימן עשוי כלי נתן שאם אשמופינן השתא לחרש. נתן : כלבד עצים
 עגלה שידה, :עשוי בנלי מיירי רישא תימא דלא רישא לגלויי פישא ותנא הכלי דמי לשלם

:*מדאי יותר שהרתיחו יורה ששרפתי יורה. והקדיחתו ד : נשים למרכב העשוי עץ של

 ניחן



עט רביעי ליום וישב
 ע1לצב השבח. את ליו ג־וחן השבח. על ;תירה היציאה ואם היציאה• את לו נותן

 צמרו. דמי לו נותן אומר מאיר רבי אדום. וצבעו שחור שחור. וצבעו אדום. לו
 ! היציאה ואם היציאה• את לו .נותן היציאה על יתי השבח אם אומר יהודה רבי

 פרוטה שרה חבירו את הגוזל ה :השבח את לו נותן השבח על יתרה
 י לשלוחה ול£ לבנו ל^ ןתן לא למדי. )אפילו( אחריו יוליכנו לו. תשבע

 הקךן-רי^ו את לו נתן ז ־ ליורשיו ,יחזיר מת ואם דין. בית לשליח נותן אבל
 117 מח^ י החומש. על לו מחל הקרףול^ על לו מחל החומש. את לו נתן

 אחריו. סלך צריך אינו בקרן■ פרוטה משוה מפחות חוץ זה. ועל זה על
 מחל ולא החומש. על לו דקרן.מחל את לו נתן ולא החומש את לו נתן
 לירך צריך בקרן• פרוטה משוה חוץ זה. .ועל "זה על לו מחל הקרן. על לו

 על חומש משלם זה הרי החומש". על לו הקרףונשבע את נתן"לר י ־ אחריו

 בתשומת או בפקדון פרוטה..'וכן משוה פחות דקרן שיתמעט עד חומש
 ונשבע בה וכחש אבידה מצא* או את*עמיתיו עשק או בגזל. או ;ד

 נאבד. ליו אמר פקד־וגי. .ואשם.'דיכן .וחומש קרן משלם .זה שקר..הרי

 דודה קרן, משלם שאכלו. אותו מעידין והעדים אמן. ואמר אני משביעך
 משביעה נגנב* לו אמר פקדוגי. היכן ח :ואשם וחומש קרן משלם מעצמו•

 כפל.הודה תשלומי משלם שגנבו. אותו והעדים*מעידץ אמן. אני"ואמר
ומתהרי"זה הגוזלאתאביוונשבעלו ט וחומשואשם־ קרן משלם מעצמו

טשלב ברטנורא
 השבח אם למימר וליכא לגמרי נשרף שהרי כלל שבחא ליכא והכא צמרו. רמי לו נותן
 התחתינם על ידו לפיכן בכוונה ומזיק צבע של בפסולת שצבעו כעור כמו כאור. צבעו : יתר

 : לצבע לו. נותן : צבע של היציאה. על יתר : הצמר את שהשביח השבח. ואם ג לד״ה
 איהו דנקני ליה דניתיב אמריכן לא צמרו ודמי צמרו. ומקבל שלם שכר ולא היציאה. את

 קנייה בו׳. אדום לו לצבוע :דנקני שנוי זליכא צבע עמו שהתנה בצבע דהא דצמר שבחו
 איטר יהורה רבי :הצמר ויקח משלם שכרו יתן זה או צמרו דמי אלא יהיב לא לר״מ בשנוי

 לשקול לא נמי ואגרא משבחא נתהני ולא התחתונה על ידו להיות דשינה להאי ליה דקניס .,בו
את לתת ירצה ואס שהשביח השבח. לו יתן השבח על יתירה יציאה ואם :יציאה אלא

שקר על לו. ונשבע ה " יהודה כרבי והלכה שכרו יתן השכר על יותר ששבח משלם שכרו
שקר על נשבע דגבי עצמו לנגזל שיחזור עד כפרה דאין למדי. ,אפי אחריו יוליכנו ג והודה
? לידיה דמעי עד השבה הוי דלא הנגזל של לבנו. לא יתן לא :יתנני לו הוא לאשר כתיב

 בהוצאת מנה להוציא לזה נתחייבגו שלא השביס תקנת מפני רבנן דעביד הוא תקנה ב״ד. לשליח
 יתייקר שמא חיישינן ולא וכו׳ פרוטה משוה טפחות חוץ ו : הנגזל טח. ואם הדרך:

 שביעה החומש. על לו ונשבע ץ :אחריו א״צלהיליכו בעין הגזל ,ואפי פריעה שוה על וישוב
 דחומש חומש של חומשי חומש. על חומש משלם ה״ז :נתנו שלא והודה לו שנתנו שניה

 והודה השני על ונשבע ראשון חומש לו ונתן חזר שאס וכו׳. שיתמעט ער :קרן נעשה ראשון
 רבתה התורה עליו יוסף וחמישיתיו שנאמר לעולם וכן שני חומש של וחימשו חומשו משלם

 משלם : שכיר שכר עמיתו. את עשק : הליאה יד. תשומת : אחד לקרן הרבה חמישיות
 תשלומי ה . והתודה נשא בפרשת הנר בגזל דכתיב הידה כ; אס אלא ואשם חומש דאין קרן.

 :עצמי את להרשיע פרע אלהיס ירשיערן אשר דכתיב כפל משלם אינו מעצמו הודה אס כפל.
קמיה ירושה דנפלה ואע״ג בניס לו אין אס לאחיו. או לבניו ותוטש קין משלם ה״ז ט

 דה-אך־



רביעי ליום וישב
 ל!ר׳ לו• שאין או רוצה אינו ואם לאחיו• או לבניו וחומש קרן משלם
 יר^ מת אם משלי. נחנה אתה אי קונם לבנו האומר י ונפר/ים*: £אים החוב
 לרה לו אין ראם לאחיו• או לבניו ר רהז לא.ירשנו• ובטותהאםמת בחייו

 דה הרי ומת. לו ונשבע הנר. את הגוזל יא ונפרדיםצ באים החוב ובעלי
 נואל לאיש אץ ואם שנאמר למזבח• ואשם לבהנים. וחומש .קרן משלם

 הכסף את מעלה היה וגומר• לכהן ליי המושב האישם אליו האשם להשיב
 הפלו ויטכר שיסתאב עד ירעה והאשם למיג האשם/מת\הבסך>נתן ואת
 להוציא הקרשץ.יכולץ אץ ומת. משמר לאנשי הכסף נתן ♦'•ב מרבה דמיו

 ראשם ליהדדיב הכסף נתן ;היה. לו לכהן ;תן אשר איש שנאמר מןרם.
 בני האשם,יקריבוהו אם_ק;ם לידעיה וכסף ליהדריב אשם ליךעיה;צא•

 הביא עדשל# גזירו שהמביא אחר. אשם רביא יחזיר לא ואם ;דעיה.
ה^ןךר^ את נתן ;צא. לא נזילו הביא שלא עד אשמו הביא ;צא. א^מו

מעבב: החומש אץ החומש את לו נתן
ברטנורא

 אין מזילה אש והשיב דכתיב חלקו כנגד אפילו אצלי מעכב ואין השבה למעבד בעי דהיאך
 לי. אין :בשניי קניה דלא בעין הנזילה שתהא ובלבד ידו מתחת גזילה שיוציא עד תקנה לו

 מאחריה. לוה. צ חלקו להפסיד רוצה. שאינו או :חלקו על לוותר שיכיל כ״כ נכסים
 פהס: כגזלן זה שלוה התיבות. ובעלי : אבדה השבת מצית לקיים לאחיו הגזל את ומחזיר
 טחן היא אלא לאביו יורש אין ואם בה לגזלן שיש החלק הזאת הנזילה מן ונפרעים. באים

 קל ניתן או אבא גזל זה לו ולומר להודיע וצריך החוב בפרפין חיב לבעלי הגזילה עצמו הוא
 לו. אין ואם י : אביו גיל שזה שיודיע צריך ובכילן הצדקה לקיסת או אשתו לכתיבת זה דרך
 השיב׳ ולא סלקו את הירושה מן ונפרעים. באים חוב ובעלי ;ואוכל לוה. :יאכל מה

 שידע מהבירו הנאה המידר ל״ג( )דף בנדרים תנן דהא מפית. באותן חובו שפורע מה 7הנא
 למעלה מאלים לו שאין בישיאל אדם לך ואין נואל. לאיש אין ואם שנאמר יא :חיבו לו

 של לבניו. ינתן הכסף :הנזלן ומת. : יורשים לו ואין שמת הגר זה אלא אבינו יעקב עד
 אשבועמי' כפרה ליה דתהוי היכי כי למיעבד בפי דהשב׳ אלא הגר ממיתת בהן זכה שככר גזלן

 כל דקיפיל בעליו שמתו אשם כזין ירעה. והאשם צ ליה דמית כיון כפרה ליכא תו והשתא
 לקץ לנדבה. דמיו ויפלו :מוס בו שיפיל פד שיסתאב; ער : רועה באשם מתה סבחנואת

 יורשי. אין : קרבן שהביא קידם ומת. טשסר לאנשי יב :עולות מהם לקטת המזבח
 ,משפר היא ליהויריב, צ כבר בהן שזכו מאחר הכהנים מיד להוציא. יכולים צ הגזלן

 את : הגזלן נתן. צ אחריה ידפיה ושל שבמקדש כהינה משמרות וארבע עשרים של ראשונה
 שהמביא ואדל כדמפרש יצא, : במשמרתו לידפי' האשם נתן ואח״כ במשמרתו ליהויריב. הכסף

 ליהויריב אשם נתן אבל בשלו וזה בשלו זכה המשמר חה יצא אשמו קרבן הביא שלא עד גזילו
 שלא קיים. האשם אם 5 אחריו של למשמר ונתן גזילו הביא ואח״כ תחילה אשמו שהביא

 קייס אשמו אין ואם לידפיה ואשמו גזילו ויהא ידעיה. בני יקרבוהו : יהויריב בני הקריביהו
 הקרן, נתן צ אחר אשם ויביא ויחזיר גזילו נתן שלא כיין ליהויריב שנתן באשם יצא לא

צ נתן ולנסיף עדיין נתן לא אס האשם את מלהקריב מעכב. התופש אין : לנהגים

ע״ב צ״ד דף קמא בבא גמרא

מהם מק^לין אין שהחזית ברמת ומלך הגזלנים רבנן תנו
והמקבל



פ רביעי ליום וישב

 בימירבי יוחנן רבי אמר הימנו. נוחה חכמים רוח אין מהן נהטהבל
 לעשות^שובה שבפש אחד באדם מעשיה דתמא זו מישנה נשנית
 אבנט אפילו תשובה עושה אתה אם ריקה אשתו לו אמרה

 הגזלנים אמרו שעה באותה ויישובה עשה ולא ונמנע שלך אינו
 רוח אין מהן והמקבל איןקקכליןמהן שהחזירו ברבית ומלוי

 ובית של מעות אביהם להם הניח מתיבי הימנו נוחה חכמים
 אינהו להחזיר חייבין אין רבית שהן יודעין שהן פי על אף

 נטי דאכיהם הוא בדין להחזיר ח;יב אביהם הא דלא הוא
 למתני דקבעי משום בדידהו דקתני והא להחזיר חייב אינו

 חץבין הטפרים דבר וכל וטלית פרה אביהם להם הניח סיפא
 ומפני בדידהו. נמי רישא תנא אביהם כבוד מפני להחזיר

 כעטף ונשיא כיב( )שט" כאן אקרי להחזיר חץבין אכיהם כבוד
 בשעשה פינחס _רב כדאמר עמך. מעשיה בעושה תאור לא

 מאי תשובה עשה אי תשובה בשעשה נטי הבא תשובה
ל(*1ר. ׳״8):להחזיר הספיק ליה?אתדורי.שלא בעיאגביה.אבעי

רשיי
 אץחייבץ : בקרבו וחהידת חכמה חח אין הימנו. נוחה המקום רוח אץ

דקנינהז מידי גזיל לא והגי גזל אשר הגזלה אס והשיב דכתיב להחזיר.
 לרבים הניכר דבר תמסוים. :דמי לזקח כרשות יורש רשות דקסבר רשות כשינוי

מעשה פשה לא וזה עמך. מעשה בערמה :ליורשיו והלח פלוני שגזל היא זו
:בקדש בחומר פנחס• רב : בכבודו חייבין ואין עמו

קפ״מע״א דף וישב דהר
יוסי ר^י וגומר• אדויניו כבית ויהי מצליח איש רחי יוסף את " גירד

 3 קעולם ;חסידיו * את .יעזוב ולא משפם אוהב ץ כי ל״ס )תחלים פתח
 אתטרי והא כתיב חםידיו?חםידו כאבךהם)א׳ת איקמוה קרא האי נשמרו(

 שביק {לא לון נמיר הוא כרץ קדשא אזלי דצדיה״א ככליאתר חזי תא
 ן עמדי אתה ךע)כי אירא לא צלמות אלךכגיא )"םכיסנשבי אמר דוד יון

עטהון אזלא אז\שבינתא ד^ד^יא אתר ןגומר(כבל וטשע^תד שבטף
ולא



רמ>י ליום וישב
 למצרים ל/•! תחתל צלמות בגיא אזל םף1י לון• *שביק ולא

עטה דתות ובנין יוסף את יי ויהי דבתיב הוא הדא עמיה הוות*
 דהרה מאי דאפילו בידיה. מצלח הוה* עביד דהוה מה בכל ^_שבינתא :

לההוא בידיה מתהפך הוה אתרא בג־וו"נא ליהימאריה והרולתבע בידיה
 יי כי אדניו וירא אמר דאת במה לעקביה ^הוה ךרעותא גוונא £ )

 אתו. יי;בי ודאי בידו מצליח בידו. מצליח 'י; עושה הוא אשר ובל אתו
 בעינוי י דהא אדניו חרא אלא כתיב לא אתו ץ כי אדניו חדע חזי תא

ועל בידיה עביד הוא דקדשא'בדיך יומא בבל עובדא"דנסין הוהחמי

נמיר'לון הוא בדיך ^■'יוםף^/קך^א ך
 • בגיניהון מתברכין ר^יעייא דהא לחשיעייא לון נטר ובגינהון לצדינךא•
 אדום עובד בית את ״ויברך ח /׳ כתיב ד״א בגוונא דצדימייא.

ואינון בגינייהו מתברבין אהרנין ק;יא2צך הא^ים.7ארון בעבור הגתי

אוקםוך\יוסף ןהא בזכותי\הו לאשתזבא( לאתעאי/ם״א יכלי לא (
 וי^פקא יה1מ• בזכותיה לאשתזבא ;ביל 'לא ואיהו בניניה מריה אתברך -

 ענו ק״ה( )תחלים אמר דאת במה הסהר בבית ליה אעיל ולבתר לחירו
 ליה אפיק הוא בריך י קדישא דלבתר עד נפשו באה ברזל תלו כבבל
 את .יעזוב ולא כתיב "כך ובגין ךמצרים ארעא בל על ושלטיה לחירו

הוא בדיך .וקדשא . ואתמר כתיב י "חסידיו נשמרו לעולם חסידיו'
 וישמחו ה׳( ")תחלים דבתיב דאתי ובעלמא דין בעלמא דצדיקךא כלייתו 7

: שמד אוהבי בף .ויעלצו עלימו י והסך .ירננו לעולם בד חוסי כל

מוסרלחק יוסף פסוקה הלכה

פ״ו ת״ת ה׳ הר״ם

 שעומךין וכשם כמהלך הוא .הרי רוכב
הרוכב: מפגי עומדין כף המהלך מפני

 באמצע הרב בדרך הולכין שהיו שלשה •
 הרואה'חכם ג משמאלו: ;קטן מימינו גדול
 לו'בארבע שעיע עד מפניו עומר אינו

 דין ביתי אב ראה יושב. שעבר וכיון אמות
 עיניו מלא מרחוק משיראנו מלפניו עומד
 אמות. ד׳ מאחריו שלעבור )עד יושב ואינו
 עיניו מלא מלפניו עומד הנשיא את ראה
 עד או 'במקומו שישב עד יושב( ואינו

 כבודו על שמחל והנשיא מעיניו ויתכסה
העם י כל 'נכנם כשהנשיא טחול. כבודו

עימד־ן

א׳ ס״ז דף דר>י.ש משפר

 ולהוציא להזדרז שצריך פי על אף
 ביותר י 'אדוניו. _יעבוד זרע מחלציו

 נעמןינאמן הוא.נטע להיות להזדרז צריך
 הטובים במעניו ה׳ בעיני למראה נחמד

 נטיעות 'להוציא הנן אדון בעיני ןיטב אז
 ע;קר אמרו ולזה .יהיו ממנו כמוהו .אחרות

 הטובים מעשיהם צד;קים של תולדותיהם
 איש נח 'נח תולדות אלה י׳( )בי*"" ך;'תיב

 תרצה אם נח ויולד כף .ואחר וגו' צדיק
 שקלקלת ל.יםוד מרכבה טוב צדיק לךייות
 לכף ולדון לטובה זו גם תמיד לומר צ.יר
כלל■ רע מדבר ולשתוה טוב ולדבר ןכות.

ואם



פא רביעי ליום וישב

 זכרונט רבותינו ופירשו מקנו אפי שב
 חרון ישובד שישוב ב<ןחר אפילו ה לברי

 דכתיב ךהי.ינו ואפשר בתשובה 'יהרהרו שכי^ן גורם בי הגזבר ה^עם קן מכי^ם ה׳ אף
י :יעמו אחרים מ}בה נמצא ;שובו אליך ות^ים דרכיך פושעים אלמדה! *(,נ ;״הלים

 לקט שיאמר עד יושיין ואינם עוטךין
 לו עושין נקנס דין בית כשאב י שבו:
 עד ומיאן קבאן ועוטרים שורות שתי

 יושבץ העם ושאר במקומו. ויושב ש.נכנם
 ע3באך; לו שמגיע כל שנכנס בט־.יךן.'חרם

 יוקב ,ואחד עומד אחד מלפניו עומר אמות
 וזימים בני י• :במקומו ויושב שנכנס עד

 ץריכין שהימים בזמן ספקים ותלבדךי
 ונ^סין העם .^ראשי על מקפיצין לים

 שץגנסו חכמים לתלטית שבח .ואין למקומן
 ?.ני למקומו. חוזר לצורך ;צאי לאקרתה

 הופכין לשמוע בהן_דעת שיש בזמן הסטים
לשמוע _דעת בהן אין אביהן בלפי פניהם

העם: בלפי פניהן יהופייין

 המעות בכרית זרע שחת ושלום חם ואם
 הלשון בברית ;ש־אל להשחית תוסיף לא

 סגינוריא ולמר ברך אררבה מינן מר בקללה
 ה' ו\ךאת תורה ישראל בלדי ולמר לכפר

 אחד עצם .ישראל כל ונפשי הואיל ברהטים
 ככל נפשו אדם בהצדיק נפש שבעים כדאמר

 בל רתהלט' ובו'.יצךקו רושם .ישראל.יעשה
 '.ישרל גיפשויבכל ברדזטיא וכן י.שראל. זרע

 גדולה בבונה נפשך תעורר לק רושם עוקה
 בת ;שיכו שעמך 'ולברן בתשובה לשוב

 .ישראל 'שו^ה י״י( והי.יגו')״י״ע .ישראל זרע
 עמכם קחו )״־( כתיב יוחדר יחידזבןשון'
בי מםל.ם ולכך' רבים בלשון ושובו' דךרים

תורה חמישי יום וישב
ב״ןלק:ות דשם אהיונה הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פשוקים חמשה בקריאת ימין

:הכאה סשכת יתירח רוח הארת

 השליכו אל־תשפכו־דם ראובן" אלהם! ויאמר ע
 אט ויד במךבר אשר הזה אל־הבור אתו

 אל" להשיבו משם אתו הציל למען תשלחו־בו
 ך הדין לנבא חתה רמו דמא תיושדון לא ראובן להון .ואטד . אבל

 לאתבותה טידיהון יתה לשיזבא בדיל בה תיושטון לא וידא בםך?יא

 אטאחיר יוסף כאשר־־בא .ויהי בג שלישי אטהי! לות
 הפסים את־כתנת את־כועאו את־יוסף ויפשיטו

י_ת יוסף !ת ואשלחו אחוהי רות יוסף “ע בד _והוה :עליו אשר

כתונה רש״י
 אלא זאת אמר שלא ראובן על מעידה הקדש רוח אותו. הציל למען )כב(

 יתלה לא שבכולן וגדול בכור אני אמר משם ויעלנו הוא שיבא אותו להציל
 שהוסיף הוא הפסים. כתנת את חלוק: זה כתנתו. את >כג( בי: אלא הסרחון

לו



חמישי ליום וישב

 1את וימלכו ןדזהו5וי כד :עלוהי די ד^ם׳ ?חמא ;ת
 תבא לגכא ורטובה ן^בוהי ז מים 1ב אין רק רה^ור הברה

 עיניהם לשאו לאכל־לחם וישבו כה :טיא בה לית .תקא
 וגמליהם מגלעד באה ישמעאלים והגהארחת ויראו

 :מצרימה להוריד הולכים ולט וצרי נכאת נשאים
 מגלעד אתיא ע;באי ע^רת והא וחזו עיניהון חקפו לחטא למיכל ואסחרו

 דאמר כו : לטורים אזלץלאחתא ולטוס וקטף שעף טעינין וגמליהון
 ופשעו נהרגאת־א^נו כי מה־בצע אל-אדדו־ יהודה

 נקטול ארי רנא מתהגי טמון טה ראחוהי ;הודה .ואטד .את״רמו

!דמה על ונכסי אחונא ית

רש״י
 שנא• ממשמע טיס. בו אץ רק והבור )כד( :)ב״ר( אחיו על יותר אביו לו

 אבל ט אץ מיס סיס. ט אץ ת״ל מה מים בו שאין יודע איני רק והבור
 על שיירת כתרגומו ארחה. )כה( כ״ב(: שבת )ב״ר בו יש ועקרבים נחשים

 להודיע משאם את הכתוב פרסם למה וגו". נושאים וגמליהם ארח: הולכי שם
 שריחן ועטרן נפט אלא לשאת ערביים של דרכן שאץ צדיקים של שכרן מתן
 הרבה בשמים כנוסי כל נכאת. .רע: מריח יוזק שלא בשמים נזדמנו ולזה רע

 ואונקלוס בשמיו. מרקחת נכתה בית כל את ויראם ל( )מ״ב וכן נכחת קרוי
 עם הנמנה נטף והוא הקטף מעצי הנוטף שרף וצרי. שעוה: לשון הרגם
 עשב שרש פירשו ורבותינו משנה בלשון שמו לוטיתא ולט• הקטורת: סמני
 כתרגומו: ממון מה )כחמהבצע. ח׳(: )דף נדה במסכת אשטרולוזיא״ה ושמו

:מיתתו את ונפלים דמו. את וכסינו

ג׳ סימן עמוס נביאים
 ממך והוריד הארץ וסביב צר הלה אדני אמר בה לכן א

 תקי^א עקא אלהים אטד." ן1כך ב^ן ♦אלמנותיך ונבזו ך:עז

 !*הוה אמר ה1כ ב בךמת;ף רת^זץ תוקפיך ך7םי ךבטל ?אלעא
 בן בדל־אזן או כרעים שתי הארי מפי הרעה .יציל כאשר

ינצלו רש״י
 כאשד גב( :יבא הזאת לארץ וסביב לבא מוכן הצר הארץ. וסביב צר )א(

האוזן: תטך הוא דאורנא חסחוס אוזן. בדל או :מועט דבר הרועות יציל
 בפאת



פב חמישי ליום וישב

 ובדמשק מטה בפאת בשמלון הןשבים ישראל בני ינצלו
 כרעין תיתין דאריא מפומא עיא:ר דמשיזיב כמא " אמר כדנן :ערש

 ^ור^ן *1בתק בקמרון .דיתבין י^ראל בני ישתזכון כן דאודן חסחוס אן

 יהוה נאם־אתי בבית^עקב והעידו שמעו ג רחיצין־ דמשק ועל
 אלהי ^להים ידאמר\ !עקב בכית ואקהית _קבילו : הצבאות אלהי

 ופקךתגעל־ עליו פשעי־י^ראל פדך ביום ^בי צבאות־
 :לארץ ונפלו המזצח קרנות ןננדעו בית־^ל מזבחות
 בנית דפרחץלאיגוייא על ואסער אסערותיחובי.ישראלעלוהי ארייבי־ום

 על־ בירדהדלף והכיתי ה לארעא־ מפלדן אגורא ת1ףתקטפן_קך אל
 :גאם־יהוה רבים בתים וספו ה^ן בתי ואבדו הקיץ בית

 רסופץ ןץל ןשן דמכ^ץ בתץ רבתן בית_קטא על סתוא בית ואמתי

,יין אמר סניאין בתין

רש״י
 רהואחז ירבעם של בחוזקו יטצלו כך שבמפה החוזק מקום הוא מטה. בנאת

 מלכי. על יחיה ומבפחס מנוחתם עיקר ערש. ובדמשק מאדם: שהושיעם
 עלמות הוא בשן המחופים השן, כתי )ה( :עם כמו על. )ח שבדמשק: אדם

הפיל:

ח׳ ם*מץ משלי כתובים
עמי. אנחם ונד ־ תהום עתות בעזוז ממעל עחכןים באמצו א

 ח^ו 1 לים בעצומו נ תד^א! ,^ץםעיינ. ובד טלעיל
 ^םל:מאתחו?דמ זבד ארץ: מוסדי בחוקו ;^נדרפיי וטיפלה

1 7 ז : ע : ▼ען ז : ־ז־ ד • •ד •• י • :ז 1־ ד— ^מון אצלו וםיאלאעברץלימישבי^תאסיאדאר^נואתיה
 בכל־עת: לפניו מ&חקת יום ן יום עוועים ואהיה

 אנא והתא ויומא יומא בל הרת וכד^בוחין מהימנתא ןצתי והרת

 'את־בני ועןעעי ארצו בתבל מ&חקת ד זמן! ןנל קדטוהיד;
מדם רש״י

 עלוי גזר חקו לים בשוטו )ב( מפינותיו: כשהגביר תהום׳ עינות בעזוז )א(
 :אצלו גדילה אמון. )ג( :חקיקה לשון כחוקו. :משה לפני להקרע כשבראו

שהיו הרשעים דורות של ארצו. )ד(םשחקתכתכל אלפים.שנה: יום. יום
מאדם



חמישי ליום וישב

 ה {בב!\ ו^בויל אךעיה בתבל הוית חדיא :אדם
 ןטוב־וי־ לי שמעון >:נ*א והשתא ישמרו: דרכי ^טערלי^א^רי

אורחתי*. תטר למן

רש״י
 המדבר דיר בא עד צפיתי ושעשוע? אברהם: ועד ומנח נח ועד מאדם

:ויקבלוני

ט׳ פרק זבחים משנה

 אס לאשים הראוי כל אומר יהושע רבי לו. הראוי את מקדש המזבח
 מת המזבח• על מיוחדה על העולה היא שנאמר ירד לא עלה

 ראוי שהוא דבר כל אף תרד. לא עלתה אם לאשים ראדה שהא עולה
 עלה אם למזבח• הראוי כל אומר גמליאל רבן \רד. עלה"לא אם לאשים

 שהיא 'עולה מה המזבח• על מוקדה על העולה היא שנאמר ירד. לא

 למזבח. ראויה שהיא דבר כל אף הרד• לא עלתה אם למזבח ראויה
 אלא .יהושע רבי לדברי גמליאל _רבן דברי בין אין ;רד. לא עלה אם

 ירדו. אומר יהושע ורבי י ;רדו. ראי אומר גמליאל שרבן והנסכים• הדם

 והזבח 'בשרים הנסכים פסולץ• והנסכים כשר הזבח אומר שמעיון רבי
 אם ואלו ב :;רדו והנסכים ;רד לא הזבח פסולין• וזה .זה אפילו פסול.

למקומו• והוץ לזמנו' חוץ' והנשחט והיוצא .והטמא הלן ;רדו.' לא ו6ע

ושקבלו
ברטנורא

 ,נינה מה דמתני' בסירושא תנאי רפליגי לו. הראוי את מקדש המזבח א ט פרק
 גני על להשרף לאישים. הראוי בל אומר יהושע רבי לו: הראוי

 אכל ירד. לא עלה ואס לחמו ונעש׳ המזבח קדשו למזבח עלה. אם :שגפסל אמ״ס האש
 על העולה היא :ירדו עלו אם אפי׳ פסולים ונסכים פסול דם עין לאש ראוי שאינו דבר

 רבן * תהא בהיייתו משמע הוא ירד ולא בהוייתו הוא הרי ועלה למוקד שהיא דבר טוהרה.
 לן* ואין ירדו לא עלו אס שנפסל ונסכים דם ואפי׳ למזבח. הראוי כל אומר גמליאל

 קמיצה אחר בכלי קדשו שלא קמצים כנין ממולם מזבח של לחלקו הוברר שלא דבר אלא לממס
 ובקמיצה כולה קריבה המנחה שאין ברור גבוה מלק זה אין בכלי קדשה כולה דהמנח׳ דאע״ג

 הדם אלא נ המזבח גבי על עלה אפי׳ מתקדש ואינו למזבח מבורר זה אין כלי מתן בלא
 פסולים• והנסכים בשר הזבח רש״א לאישים: ראויים ואינם למזבח ראויים שהם והנסכים.

 ממוקד׳ ולא כר״ג עצמן בפני הבאים ונסכים ובדם יהושע כרבי זבח של בנסכים ס״ל ריש
 המזבח על תעשה אשר וזה בתרי' וכתיב יקדש, כמזבח הנוגע כל דכתיב מקרא אלא יליף

 עולה מה דעילה דומיא אלא מקדש המזבח אין עולה. ליום שנים תמימים שנה בני כבשים
 שהזבח בין הלכך הזבח בגלל הבאים נסכים יצאו עצמן בגלל הבאים כל אף בצמה בגלל הבאה

 והן דהואיל כשרים והנסכים פסול שהזבח בין נסמאו אי שיצאו כגין פסילים והנסכים כשר
 לא הזבח פסולים תה זה ואפילו מהן: הקדש תורת ובעלה עמו נשסלי׳ בגללו באים
 מזבח ואין דעולה דומיא אינן עצמן בגלל באים שאין כיק ירדו. והנסכים :מקדשו שמזבח ירר.

רב* : למזבח חין לילה שלנו אמורים בין דס בין הלן. ב ז יהישע כר׳ יהלכה מקדשן.

יהודה



פג חמישי ליום וישב
 בלילה. שנשחטה אומר .יהודה רבי דמיו. את וזרקו פסולים !שקבלו
 שמעון רבי י תרד, עלתה אם לקלעים חוץ דמה ושיצא דמה. ושנשפך

 הקדש בקדיש שפ&ילו בל א־וטר שמלון רבי *שהיה תרד. לא אומר

 פסולן יהיה לא אלו נ :* מקבלו הקדש אין בקדש. פסולו היה לא מהבלו
 והבלאיס7 והמחיר 'והאתנן והנעבד. והמוקצה והנרבע הרובע בקדש.

 טומין. מכשיר'בנעלי עקיבא 'רבי מומין, ובעלי דופן י ויוצא והטריפה
 גבי מעל מומין בעלי את אבא היה דוהה אומר הנדנים חנניאיסנן רבי

 שעלו וכלן יעלו• לא ירדו אם בך .ירדו. לא עלו שאם בשה ד המזבח:
 שחמה תךה המזבח לראש חיה עולה'שעלתה לראש'המזבח\.רדר חיים

 בשרי^קדשי ירדו• עלו אם ואליו ה : במקומה וינתח ,יפשיט המזבח בראש

 דפנים ולהם הלחם. ושתי העומר• ומיותר קלים. קדשים ובשר הישים•
 הרשים שבזקן שבראשי'כבשים..והשער הצמר מנחות..והקטורת■ ושירי

 שנאמר !עלו. מחברץ שהן בזמן והטלפים. .והקרמם והגידים והעצמות
 עולתיך ועשית שנאמד :עלו. לא פרשו המזבהה• הבל אתי הנדן והקטיר
 גחלת וכן .יחזיר■ לא המזבח גבי מעל שפקעו ובלם ו :* והדם הבשר

לחצות. דמזבח,קודם גבי מעיל שפקעו אברים המזבח. גבי מעל שפקעה

יחזיר
ברמנורא

 היא העולה תירת זאת דכתיב הרד. עלתה אם כר׳ בלילה שנשחטה איטר יהודה
 ושיצא דתה ושנשפך בלילה נשחט׳ מיעוט מעוטים ג׳ כאן הרי העולה היא זאת העולה

 אחת תורה העולה תורת זאת דדריש חרר. לא רש״א :תרד עלתה שאס לקלפים חין דמה
לא עלו אס7 מימין. בבעלי מכשיר ג ז יהודה כר׳ והלכה ירדו לא עלו שאם העולים לכל
אכל בעופות לכתחילה כשרים והן היאיל ר״ע מכשיר כהן וכיוצא שבעין בדוקין ודוקא ירדו

 הי׳ דוחה עלו שאס מזמין. בעלי אח אבא היה רוחה :לא בעופות דססול אבר כמהים׳
 והל׳ ירדו דאמר את״ק פליג ובהא בפרהסיא בזיון דרך מורידן היה ולא יד כלאחר אותן

בהו דתנן פסילין הנך אכל ירדו. לא עלו שאם כשם ד 5 אנטיגנים כן הנינא כר׳
בראש חיים שעלו וכולן :עיד יעלו, לא שעלו: לאחר ירדו. אם כך קאי: ירדו לא

 ירדו המזבח בראש חיים עלו שאס והוד' מימין בבעלי דמכשיר לה קאמר ר״ע המזבח.
 בעולה תרד. המזבח לראש חיה שעלתה עולה חיים: מימין בעלי מקדש המזבח שאין

 ראוי מקים המזבח שראש ללמדך סיפא משיס אלא לה נקט ולא הכל ודברי מיירי כשירה
 כשרים הן ואפי׳ ירדו. עלו אם ואלו ח 5 המזבח בראש ושחטה דטבר היכא ונתוס להפנט

 ולא קיימי דלאכילה בו'. קדשים קדשי בשר :כלל מזבח בהו שייך דלא משוס יטהיריס
 ורישא גרסי׳ כבשים. שבראשי הצמר החיצון: למזבח היא ראוי' לא והקטרת. למזבח:

 שבראשי הצפר : לחם אחד ומששט לה קתני וגידין עצמות ובהדי היא אחריתא דבבא
 מנין חולין בשחיטת אמרינן והכי פירו סס וקרב הפשט בכלל אינו שהראש עולה של כבשים.

 ת״ל הקטרה בכלל ישנו הפשט בכלל שאינו שאס״פ בשחיטה. הותז שכבר הראש את לרבות
 בהן בזמן התיישים שבזקן שער וכן ערשו אצל כבש כל ראשו כגובה צמר ויש הראש את

 וגידין עצמות כין ירדו לא בהי דתגן שעלו פסילים כין וכולם. ל :עיל-ס כולן מהוכריס
 יחזיר, לא :כלע״ז אשקלשי״ר לאין המזבח. מעל ופקעו : האש ואכלתן מחיבריס ■שהעלן

דאית אי וכו׳. שפקעו אברים :להחזיר׳ א״צ שפקעה. גחלת וכן נ להחזיר 5א״

כהו



חטישי ליום חטב
 ;ז ?הן 1^?' ואין _יחךר. חצות לאחר בהן• ומועלץ ^חזיר

̂ 5^21 $3שדמז כשש מ_קךש. הבבש כך לו, הראוי את מהדש ^מזבח
 ד%ח♦ את בגרעין הלח כלי מקדשץ• הכלים כך להן• הראוי את מקדשץ

ד^בש. את מקדשין הלח כלי אין היבש. את מקדשות היבש ומדות
 מ!?ץ םר עיונים אם שנקבו• הקדש כלי הלח. את מהרשות ד\בש מדות

מקךשים.ובלש אין לאו ואם מדרשים• שלמים והן עושים שהיו מלאכתן
:בקדש אלא "מקדשים אץ "

ברטנורא
 ממש כהו דלית ואי עיכול היי דלא יחזור נמי חצית לאחר אפי׳ ניכר שבשרם ממש בהו

 שנתקשו כני{ עפקי׳ במאי הכא אלא יחזיר לא חצית קידם אפי׳ גחלת ונעשו כולן שנשרפו
 קידם :מתיכס הם יכשים כעצים אכל פחם. נעשי ולא ינשרפו בכילן שכלשה האש מחמת
 הלילה כל שנאמר ממשמע הבקר עד הלילה כל דכתיב תקרא ילפינן חדות. ולאחר חצות

 ואיזו המוקד על עוד להיות צריכין שאין לילה של לבקרו בקר תן אלא הנקר שעד יודע איני
 לילה של דבקר חצות זה המוקד על עוד להיות צריכין שאין לילה כל בקרו על ניסף בקר
 דהזו דכיון בהן. מועלין ואין :נינהו מזבח בני דאכתי בהן. וסרעלין 5 השחר עמוד הוא

 חת ומשחת דכתיב מקדש. הכבש ץ :בו מועלין ואין מצותו שנעשית דבר להו הוי מעוכלים
 יקדש בהם המגע כל כתיב נמי דבכלים מקדשים. הכלים הכבש: את לרבות את וניתר המזבח

 שם היו יבש של מדות שתי היבש. מדות ולשמן: וליין לדם ומורקית קערית הלת. כלי
 כל ומיהי שלמים כשהן מישין שהיו שלימים. והן עושין שהיו : פשרון והצי משרון

 אין שנפגם סכין וכן חדשים איחס עישיס אלא שבריהן מתקנין אין שנשברו או שנ׳קבי שית כלי
 חדשים עישי׳ אלא איתן מכבסין אין שנתלכלכו כהינה ובגדי הפגם להסיר אותו משחיזין
 במקיס מניות שאין לפי למה וכ״כ השיאבה בית ושמחת מנירה של פתילות לצירך אלו וסניחין

 וכ״ז במזבח. פיסלת שחיטה של בסכין הפוסלת פנימה וכל פסיל. שנפנס ומזבח עשירות.
 ואת עילותיך את עליו וזבחת דכתיב פסילים כילם בעזרה שנשחטין קדשים כל פנים שהנחטז

 אלא המזבח על ולא היא בעזרה קדשים שחיטת שהרי כמשמעו מקרא לומר וא״א שלמיך
 הנמצאים קדשים וכל פגום כשהיא זובח אתה ואין זובח. אתה שלם שהיא כ״ז כלומר עליו

 אינם מנחות שירי ואפי' פסילים כילם בכשרית שנשחטו אפם׳׳י פנים שהמזבח בשעה בעזרה
בזמן ולא שלם שהמזבח בזמן למדו השמועה מפי המזבח. אצל מצות ואכלוה דכתיב נאכלים.

:פנים שהיא

עיי פ־ה דף זבחים גמרא

 לרבות הטזבחה הכל את הכהן והקטיר י-ט< )ייקרא .רבנן תיו
 פרע* אפילו יכול והטיפים והקרנש והגידים העצמות

 אי והדם. הבשר עולותיף ועשיית ••ב( )דברים לומר תלמוד
 טובח לגבי בשר רעלה ,ועצמות מדין :חלוץ ;כול ודם בשיר

 מהברים כיצד * הא הכל. את הכהן והקטיר לומר תלמוד
ד^טעת הםבראשךטזבח:רדו.טאןתנא אפילו פרשו :עלו

י 'ליה רש״י
אסיא^ אליבי׳ ומתניתין וכר• ליח שמעת מאץ :עליו חוסלת סלדה יחלוץ. יבול

׳ב



פד חמישי ליום וישב

 את הכדזן והקטיר דתניא היא רבי ירדו. פרעי• דאטר ליה
 והטלפים והקמים ורגידין העצמות לרבות הטזבחה הבל

 הבשר 'עולותיף ועשית מקי.ים אני מה ואלא פרשו אפילו
 מחזיר אתה ואי מחזיר אתה עולה עבולי לך לומר והרם
 והקטיר אומר אחד כתוב אומר רבי ועצמות. נידין עכולי
 הבשר עולותקל ועשיית אומר אחד וכתוב הבל את תבחן
 בראש דם אפילו פרשו יעלו. מחברים כיצד הא מיעט. והרם

 אלא שנו לא זירא רבי אמר יעלו. לא פרשו שרו. המזבח
 דאמריבו הוא קרובי מעלה כלפי אבל מטה. כלפי שפךשו
 אלא שנו לא קאטר הבי רבה אמר פרשו ואפילו לעבול.
 זריקה אתאי זריקה קודם פ־שו אבל זדקת לאח־ שפרשו

 הא כי1לה מנייהוקתאךםכינא.סבר למעבד אפילו ושרתינהו
 בעולה .יהיה לו נאמר הטמעאל רבי משום יוחנן רבי ךאמר
עולת אף מתרים עצמותיו אשם מה אשם2ןהיה״ לו ונאמר

מתרים: עצמותיה

רש״י

 לצד מעלה. כלפי :המערכה מן ומתרחקין ירידה דרך ממה. כלפי
 נראה פרשו. ואפילו :אש של העטל אצל קריבה אלא פרישות זו אין המערב׳

 מחוברים והא בתמי׳ פרשו ואפי׳ פירושו הני דגריס ולמאי הכי׳ מן שחסר בעיני
 : קדשים בכלל איתנהו ומיהו ירדו פרשו דקאמר שנו. לא :דקאמר הוא יעלו
 זריקה קובעת היו מחוברי' זריקה דבשעת דכיון זריקה. לאחר שפרשו אלא

 בשעת זריקה. לפני פרשו אבל :פסולין קרשים להו הוו פרשו וכי למזבח
 ההא למעבד להדיוט: ושרתינהו זריקה אהאי הוו מזבח בני לאו זריקה

 למאי עצמות נמי קשרי׳ קאי דלהכי המזבח לגבי בשר דשריא היכי כי דסבינא.
 העולה עור בעולה. יהיה לו ישמעאל: כרבי כהני׳ הנאת והיינו דקיימי

 תורה כאשם כחעאת באשם. יהיה לו ונאמר יהיה: לו לכהן הקריב אשר
 אשר העולה עור למכתב דמצי הוא יתירה יהיה. לו :יהיה לו לכהן להם אחת

 אף. שהרי מותרים. עצמותיו אשם מה לי: למה יהיה לו לכהן הקריב
אכילה דבר במידי אלא נותר שייך לא דבשריפה נותר משוס ואי מוסר בשיו

וכו׳: הזבח מבשר והנותר כדכתיב

ויבא



חמישי ליום וישב
ע״ב ק׳״ץ דף וישב זוהר

 פקלך ולטעיד טלאכת־ובגץלאשתרלאבא־ורךתא לעשות הביתה וייבא
 דעבירהא וביון עלמא בהאי נש דבר ט^אבתו דאיתי דאורייתא

 לבר ליה בעי ברי^הוא דקדשא 'עבידתא הוא עלמא בהאי נש דבר

אחרא סטרא ערר ישלוט דלא ,בנץ סטרוי באריאבכל תקיפא למהר נש _ *•?*ן׳
 תצר לקבליה דיקוס גבר לית איש כתיב־ואין מה ליה. למפתי יבול ולא

 רחמי הרע.*כיון היצר אורחיה מאי .יאות בדקא ויגחביהקרבא הרע
 ותתפשהוןמיד קרבאי ביה ולאגחא לקבליה נשואים בר דלית*

 הרע .יץ*ד* שליט דכד בגץ בבגדו. עטי._ותתפשהו שבכה לאמיר בבגדו

 הוא הדא בשעריה מסלסל לבושוי ליה ליהוקשיט אתקין נש דבר עליה
 דאיהו מאן עמי. 'אתדבק עטי. שכבה לאטד בבגדו ותתפשהו דבתיב
רגם בידה בגדו רעזוב בתיב מה קרבא ביה ואגח לקבליה אתתקף זבאה

 תערוק קרבא( ביה ואגח א;)ס לקבליה ויתתקף ליה .ישבוק החוצה ניצא ■־
 איגון זמינץ יצחיק רבי אמר עלוי. .ישלוט *ולא מגיה בגץלאשתזבא מגיה

 אץ וייימרץ ויתמהון רברבא טורא בחד הרע* ליצר למחטי* צדקייא
 למחטי רשיעךא הדיןעלא^וזמינץ רברבא לטורא ליה לאבפ;יא יבילנא נ

 יבילנא לא היף ויטחן ויתמהון דשערא בחוטא דקיק הרע ליצר ליה
 וקדשא .יבכץ^^יבכץ אלין' דקיק. דשערא*כדאי לחוטא לאכפייא י?׳?ל־>

בעלמא עוד ךטלוט ןרא ליה(לעיני.יהו מעלטא)ויבוס ליה .יבער היא בריף - 0 ל׳ ׳<- ?
 יודו'לשמן: צדיקים תהליםק׳׳מ(*אף1 אמר דאת ה ביט רחדון צדיכריא רחמון ( )

: פניך את .ישרים ישבו י

מיסד להק יוסף פסוקה הלכה

ב"׳ תורה תלמוד ה׳ דר״ם

 מינו תמיד לכו לפני יושג שהוא
 שתיית אלא לעמיד'מפניו רשאי

 בה“מ כבודו יקא שלא בלבד ית4ןעי
 מופלג זקן שהוא מי : שמים מכבוד
 לפניו ע־מרץ #אינויחבם פי על אף ^זקגה
 כפני עומר ^לד שהוא החכם ואפילו

 מלא לעמוד ח;יב ואינו ♦בזקנה המופלג
 זקן'גויז !אזילו 'להדרו בדי אלא קומתו

 יד לו ונותנים ^ד^רים תו1א קרליין
קום !ה £.י;ה (ם״ • ^^ר לס^ו

ע*ב 5ם״ רף ח־ידים בס^י•
 שתוק ר^שך על ^ורה חיים ^לף פני אור ־

 והנוטע י תדבר עמו תד^ד ובי .מאימתו
 י^*ד .יוערך בו _ךךק תשיר נמצאת יק;?ע

 וב&נ&ה ^דבור בשס^כה מ^גו דקמיים
 וקעיר ותשבב' תי£ן ותבא תצא פיו ועל:

 כל * חשוב 'שמ:ם לשם .יקיו מע^יף ו^ל
 בחול מ.^ש אתה העו^ם י

 ע׳*שת ה״א חקחגה טתלית כשתמצא
 ~לי ומה המשורר א^ר וין ה^לא ן יצ

מה ^תי רנח*? לא

מנתי



פה חמישי ליום וישב
 אען תלמידי.רעמים :> במשמע בל

 ף;גין הקהל כל עם עשות:בעץטן'ל יוצאץ
 'שלא ;די בהן וכיוצא מרינה של יחזירה

 מהן גובין ואין הארץ בפגי'עמי יתבזו
 ו^כר המערים ותקון 'ההומה במן ל

 המלף לתשורת ולא בהן וכיוצא השומרים
 שהוא מם בין לתן׳המם אותן טחייבין ואין

 על קצובזשהוא מם בין העיר בני על קצוב
 נתנו כי גם ח׳( )הי״ע שנאמר ואיש איש כל

 מלף ממשא מעט א_קיצם_ויחלו עתה בגרם
 הכם מתלמיד סחורה רדתה אס וכן שרים

 מניחין ואין למכור*החלה מניחץאותו
 הוא שימכור עד למכויר השוק מבני אחד

 ב.עלי בכלל עומר ורדה דין לו דרה אם וכן
:אותו ומושיבין אותו מקדימין הרבה דינין

 בדר ושב לאחוריך שובו התמיש ב;ל חלילה
 מ! עסקי עלי .ונצטערת

 וקלונף כבודך בעיניך יהי אל מנתי.
 המרגלית תמצא כי למאומה ועמך ועשךך

 'רט״ח .;יהיו ונשלם. הממן זה כי תעלוז אז
 והלב בעיניך צבור גידיך ושס״ה אבריך
 שייממעו י גדול ובקול צבור שליח והלשון

 צריף שאמרו כמו ותתפלל תברך כלן
 לחש תפלת ישמעו לא אך לאזנו להשמיע
 נשמתך תוציא ובכעסך הכעוס איך אחרים.
 דומה רעה רוח במקומה ותשבץ ודקרה

 ואם בלבו בכעסו סכין שנועץ למי אתה
 צער דמים. שפך הרי חבירו פני נלבין
 כסף חתיכת צער מבטל פרחים אלף

 לצער העבודה מניעת צער ביותר כן קטנה
 העבודה וצער היסורין ושאר מעות אבירת

 על יותר והמצער אהבה של נסורין הן הן
 ממנו יותר שאוהבם מורה וכבודו ממונו
 שגתכעסת .ראית כאשר אלהיך לפני ובבה

;כבודך קלון או שון

ששי ליל
'.הוה צייוף

מ אל־תהי־בו ולנו לנששעאלים ובאדני לבו מ

 ץז?ננה אתו :אחיו .וישמעו הוא בשרנו אחינו
 אחותי: מנה הוא.וקבילו בסרנא אחונא ארי בה תהי לא וידנא לעיבא'

 את" ויעלו וימשכו סחרים מחנים אגשים רעבתכח
 לישמעאלים את*־יוםף דמכח מן־״הבור יוסף

 נבלי יעברו :מצרימה את־יוסף ד^או כסף בעשרים

מדינאי
רש״י

 וכגון זה כגון דברים קבלת שהית שמיעה וכל מיניה וקבי^ וישמעו. )כז(
 שמיעת שהיא וכל נקבל מתרגם ונשמע נעשה אביו אל יעקב דשמע

 ישראל וישמע שומעת ורבקה בגן מתהלך אלהיס ה' קול את וישמעו כגון האזן
 )כח( :קדמי שמיע ושמע ושמעת ושמעו מתורגם כולן תלונות את שמעתי

 פעמים שנמכר הכתוב והודיען אחרת שיירא היא זו מדינים. אנשים ויעכרו
 והישמעאלי׳ לישמעאלים וימכרוהו הבור מן יוסך את יעקב בני וימשכו• :־הרבה

למדיניס
יה



ששי יל צ וישב

 בישתאאכלתה חיתא דברי כמובא ואמר ואשתטודעה :פף1י טרף

 שק וישם שמלתיו יעקב ויקרע לד ־ יוסף קטיל: מקטל
לבושוהי :עקי :/;זע רבים 'ימים על־כנו ויתאבל במתניו

 ר$אי?5 יוסף _ית ףבינו גבא מן יוסף _ית ואפיקו ונגיד־ תגי"• מדינאי

 ^ל" 15*^1 וישב כט :למצר:ם םף1י דז ואיתיו כסף בעסרין
 את־־כגדית ויקרע איך־יוסףיבבור הבור'והנה

 וישב ל למשוח'־ ;ת ובזע בגבא יוסף לית והא לגבא ראובן והב
 :אני־בא אנה .ואני איננו תלד ויאמר אל־אחיו

 רקתלא : א^' אנא לאן ואנא ליתוהי עוליטא .ואמר אחוד.' לות והב

 את־ רטכלו עזים שעיר רשחטו יוסף את־כתנת
 וטבלו עזי בר יר6•> ונמסו -יוסף בתינא גת ונסיבו ז ברם הכתנת

 אל־ רביאו הפסים את־כתגת וישלחו לב :בדמא בתונא ;ת
 ב?ןד החותנת ה^ר־נא מצאנו זאת ויאמרו אביאם

 ואמרו אבוה־ון לות ואיתיו דפסי כתינא !ת ושלחו . אט״לא הוא

 לא: אם היא דברך הבתונא כען אשתמודע אשבחנא דא

טרף אכלתהו רעה חיה כני כתנת ויאמר רכירה לג

 ואסר
.י רש״י י

 שהגיע שס היה לא ובמכירתו ראובן. וישב )בט< :למצרים ניס והמר למדיניס
 יצועי שבלבל על ובתעניתו בשקו ־ היה עסוק ד״א אביו. את ולשמש לילך יומו
 דמו עזים. שעיר )לא( :אבא של מצערו אברח אנה בא. אני אנה )ל( :אביו
 כתנת כגון אחרת לתיבה דבוקה וכשהיא שמה זה הפתנת. :אדס לשל דומה
 :זו היא בני. כתנת ויאמר )לג( :כתנת נקוד בד כתנת פסיס כתנת יוסף
 פועיפר אשת בו שתתגרה סופו )ב״ר( הקדש רוח בו נצנצה אבלתהו. רעה חיה
 להקב״ה ושתפו שיגלה מי כל את וקללו שהחרימו לפי הקב״ה לו גלה לא ולמה

 אינו והקב״ה אגלה היאך־ אמר חי שהוא יודע היה •צחק אבל )תנחומא( עמהס
 לנוצרים יעקב שירד עד ממנו משפירש שנה כ״ב רבים. )לד(.ימים ט: לגלות רוצה

 פרעה לפני בעמדו היה שנה שלשים ובן וגו׳ שנה עשרה שבע י!ס^ שנאמר
 ב״כ כנגד שנה ב״כ הרי למצרים יעקב כשבא הרעב ושנתים השובע שני ושבע



בו ששי ליל וישב

 כל־ לקטו לה :סגיאין יזמין כרה על כחךצה;ואףאבל שקא ואסר
 וי^מר להתנחם וימאן לנחמו וכל־־בנתיו בניו

 אביו: אתו רבד שאלה אבל אל־בני כי־ארד
 ארי ואמר תנהומץ לקבלא וסריב לנחמותה בנתה וכל בנוהי כל ןקטו

 והמדנים לז ־ אבוהי רבבא^תה ל^א־ול אבילא בד ברי )על( לות אחות
 שר ה:פךע סרים לפוטיפר אל־מצרים אתו מכף

 דפרעה רכא לפיוטיפר לטצך.ים יתה זכינו ומדינאי פ :הטבחים

 להודה ררד ההוא בעת ויהי א לח רביעי ליא־1ר!ט רב
 חידה: זשמו עדלמי עד־איש דט אחיו מאת

עדלמאה גברא עד רסטא אחירהי מלות יהודה ונחת ההיא בעדנא והרה

 יושמו ?נעני בת־איש להודה דרא־שם ב סרה־

 ?גרא גבר בת .הודה תטן וחזא : אליה רבא ולקחה שוע
ושמה

רש״י
 וב׳ לבן בבית שהיה שנה כ׳ ט״ז( )מגילה ואס אב כבוד יעקב קייס שלא שנה
 וזהו אל בבית חדשיס וששה בסוכות וחצי שנה לבן מבית בשובו בדרך שנה

 כנגדן: ללקות וסופי הן עלי הן לי בביתך שנה עשרים לי זה ללבן שאמר
 ושבע שבט כל עס נולדו תאומות אחיות אומר יהודה רבי בנתיו. וכל )לה(

 אדס שאין כלותיו בנותיו וכל מהו אלא היו כנעניות אומר נחמיה רבי ונשאום.
 מקבל אדם אין )ב״ר( להתנחם. וימאן :בתו ולכלתו בנו לחתנו מלקהא נמנע

 על ולא הלב מן שישתכח גזירה נגזרה המת שעל שמת וסבור החי על תנחומין
 אל כ״א( )ש״ב על בלשון משמשין אל והרבה בני על כמו בני. אל ארד :החי

 :ואישה חמיה מות ואל האלהיס ארון הלקח אל ד׳( )ש״א הדמים בית ואל שאיל
 ומדרשו ימי. כל אתנחס ולא אקבר באבלי הוא קבר לשון כפשוטו שאלה. אבל

 בחיי מבני אחד ימות לא אס הגבורה מפי בידי מסור היה זה סימן גיהנס
 צרתו מפני בוכה היה יצחק אביו. אותר ויבך גיהנס: רואה שאיני אני מובטח

 שוחטי הטבחים; )לו( :חי שהוא יודע שהיה מתאבל היה לא אבל יעקב של
 והפסיק לכאן זו פרשה נסמכה למה ההיא• בעת ויהי )א( :המלך בהמות

 אמרו אביהם בצרת כשראו מגדולתו אחיו שהורידוהו ללמד יוסף של בפרשתו
 :אחיו מאת ויט. לך: שומעי׳ היינו להשיבו אמרת אלו למכרו אמרת אהה
בכזיב. והיה )ה( :)ביר( תגרא כנעני. )ב( :עמו נשתתף עדלמי. איש עד

 פסחים



ששי ליל וישב

 ^ת־ ויקרא בן ותלד גותהר ותה־? ועל ונסבה שוע ושמה
 עוד ותהר ד ער: *?מה :ת וקרא בר וילידת ועדיאת ן ער שמו
 בר וילידת עוד ןעדיאת :אונן את־שמו ותקרא בן ותלד

 אח* — ]5 רד^לה עוד ותסף ר, ־ אונן שטה בת וקרת
 עוד ואופיפת : אתו בלדתה בכדב ודרה שלה שמו

 רקח ו ה:חיד .ילידת כד בכזיב _והוה ה6ש שמה :ת וקרת כר וירידת

 אקתא ;הודה :_ו^םיב תמר ושמה בכורו לער אשה יהודה

 בעיני רע יהודה בכור ער ויאי ז תמר: ושטה בוכרה לער
 קדם;י:יביש דיהודה כוןרא ער יתוה:_והוה וימתחו יהוה

 אחיד אל־אשת בא לאונן "יהוךה ויאמר ח :״ ואכרתה

 עוללות לאונן ;הודה :.ואמר לאחיך .זרע והקם אתה דבם

 לא בי אונן .וידע ט :לאחוך _זרעא .ואקים ^תה חכם אחוך אתת
 .ושתת אחיו אל־אשת אם־בא והיה הזרע יהיה לו

 *?טה על לא ארי אונן וידע :לאחיו נתן־זרע לבלתי ארצה

 ארעא על ארחה ומחבל אחוהי אתת לוה עליי כד והוה זרעא מתקר'

 אשר יהוה בעיני .וירע י:ראחוי׳י זרעא לקימא הלא כדייל
 אף\תה* יתראט עבד די £ קךםדובאיש. ז1גם״את רמת עשה

 בית־• אלמנה שבי לתו3 לתמר יהודה יא.וןאמר
נכדהוא §ךימות א&ר בי בני שלה עד־תדל אביך

כאחיו רש״י מ״ש כדגש ^'ה *(
 ל׳ כזיב נקרא מלדת שפסקה ע״ש אני ואומר המקוס שס )ב״ר( נ׳( )פסחים
 דאל״כ מימיו יכזבו לא אשר נ״ה( )ישעיה אכזב כמו לי תהיה היו י״ח( )ירמיה

 ה׳. כעיני רע )ז( :פסקת וגו׳ שלה שמו ותקרא ראיתי ובב״ר להודיענו. בא מה
 מיתתו ער של כמיהתו אותו גס וימת באונן שנא׳ זרעו משחית אונן של כרעתו

 ודמם נח( יפיה: ויכחש תתעבר שלא כדי זרעו משחית ער היה ולמה אונן של
 מבתוץ ומרה מבפנים דש ארצה. ושחת )ט( המת: ע״ש יקרא הבן ־זרע.

 כדעתו היה שלא בקש אותה היה דוחה כלומר וגו׳. אמר כי )יא( :>ב״ר(
 להשיאה



פז ששי ליום וישב

 ואטרן^דהיח^ד' :אביה בית ות^ב תשר ותלך כאחיו

ר ז־ . . • . • . . • ” : - דלרא אמר ארי ברי שלה דרבא עד אבץ בית ארמלא תיבי כלתה
וירבו יב אבוהא: בית ריתיבת תמר ואזלת כאחהי הוא אף יפות

 ירודה וינחם אשת־יהוךה בת־שוע ותמת הימים
 :תטנתה למי העד .רעהו וחירה הוא צאנו עלץחי ויעל
 נתזי על ובליק יהודה ואתנחם .יהודה אתת שיע בת ומיתת יומיא ומניאו

לתמר יג לתמנת: עךלמאה רחמה וחידה הוא ענה
למיטה לתמר ואתחוא : צאנו לגז המנתה עלה חמיך־ הנה

׳־\: ז־י: ר:-:־ז־9 ן ־דע :ז<ז • ", ז■•;.! •

 אלמנותה 61בלד׳ ותסר יד ענה: לטיגז לתמנת סלק חמוץ הא
 'נפתרו'עימם י^עיף_ותרזעלף_ותשב ותכם מעליה

 שלה כיעדל ראתה כי תמנתה על־דרך אשר
 מנה ארטלוהה לבושי ואעדיאת ♦ לאשה לו לא־נ^נה והוא

 רי ממנת איח על רי עעין בפרשית ויתיבת ואתקנת בעיפא ואתבפיאת

 .ויראה טו :לאנתו לה אתיהיבת לא והיא שלה רבא ארי חזת
 יהודה והזאה .^יה כסתה כי לזונה רחשבה יהודיה

 אל״דרךך אליה טז_ויט :אפהא נפיאת ארי פרא פנפקת .וחשבה

כלתו כי ידע לא כי אליך אבוא הבה־נא ויאשר
הוא רש״י

 ל״ד(: )יבמות אנשיה שימותו זו היא מוחזקת ימות. פן אמר בי לו: להשיאה
 עולה ר□ :צאנו גוזזי על לעמוד תמנתה ויעל צאנו, גוזזי על ויעל )י□

 היהר בשפוע תמנתה וגו׳ שמשון וירד י״ז( )שופעים אומר הוא ובשמשון תמנתה.
 פניה כסתה ותתעלף. לד( מכאן: לה ויורדין מכאן לה עולין יושבת היתה

 דרך שעל דרכים בפרשת עיניס בפתיחת עינים. בפתח ותשב :בה יכיר שלא
 ׳ מצפות עיניס שכל אבינו אברהם של בפתחו דרשו ורבותינו י'( )סועה תמנתה
 יהודה אצל עצמה הפקירה לפיכך וגו׳. שלה גדל בי ראתה בי :לראותו
 בפרשת שיושבת לפי לזונה. ויחשבה וטס :בניס ממנו להעמיד מתאוה שהיתה
 - כי רבותינו ומדרש ולהכירה. לראותה יכול ולא פניה. כסתה בי :דרכים
 1 ויט )טז( חשדה: לא לפיכך צנועה היתה חמיה בבית כשהיתה פניה כהתה
לע")־ ובלשק בה היא אשר הדרך אל נעה בה שהיה מדרך הדרך. אל אליה

דשעורני״ר



ששי ליום וישב

 ליתד, וסטא ז אלי תבוא בי מה־תתךלי ותאמר הוא

 היא.ואדרת כלתה ארי .ידע לא ארי לותיך איעול יען הבי לארחאואטר

:ליתי תיעול ארי לי תתן מה

תורה ששי יום וישב
 בל תשלום הצגנו תדגים יאחד מקרא שנים הסדרה בל להשלים כדי

:והפטרה והדגים הסדרה

 ותאמר מן־הצאן גדי־עדם אשלח אנכי ויאמר י!
 אשלח אנא .,ואמר שלחך עד ן1עךב אם־תתן

 ויאמר יח :דתשלת עד משבונא התן אש ואמרת ענא מן עיי כר גדי
 ו^תילך חתמך ותאמר אתךלך *אשר הערבון מה

 :לו ותהר אליה ויבא רתן־לה בנידך אשר 7ימטן
 בידך די וחוטרך שפך1ןש עזקתך ואמרת לך אתן די משכונא מה ואמר

 צעיפה .ותסיר .ותלך ותק□ יט לה: רעדיאת לותה ועל לה ויהב

 ואעדיאת ראזלת וקמת :אלמנותה בניי ותלבש מעליה

 את־ יהודה וישלח כ :ארמלותה לבוישי ולביאת מנה עיפה
 סיד העךבון לקחת השץמי רעהו ביד העזים גדי

 רחמה בידא עזי בר גךיא !ת .יהודה ושדר :מצאה ולא האשה

 וישאל כא :א׳שכחה ולא דאתתא מידא משבונא למשב עדלמאה
 בעירם הוא הקדשה איה לאמו* מקמה את־אגשי
/ ו^איל קדשה: בזה לא־היתה ויאמרו על־הדרך

אנשי
רש״י

 הבי לשין כל לכך. ודעתך עצמך הכיני נא, הכה )אבלענקען(: דשטורגי״ר
 קרובים הזמנה של אותן ואף נתינה בלשון לתרגמו שיש ממקוס חוץ הוא הזמנה לשון

 ושושיפך עזקתך ופתילך. חתמך )יח( :משכון ערבון. רז( :הס נתינה ללשון
 כיוצא גבוריס לו. ותהר בה: מתכסה שאתה ושמלתך בה חותס שאתה טבעת

 לדג תקח )בג( לזנות. ומזומנת מקודשת החדשה• )בא( :בו כיוצא צדיקים בו



פדו ששי ליום וישב
 לית ואמרו ארחא על בעעץ היא טקדשתא לאי למימר אתרה אנס

 מצאתיה לא ויאמר אל־יהוךד׳ רעב כב י• מקדישתא הנא
 קרעה: בזה 'לא־היתה אבא המקום אנשי וגם
 לית אמרו אתרא אנשי ואף אש^חיתה לא ואמר ;הודה לות ותב

 לבוז נהיה פן תקחי־לה יהודה ויאמר נג מקדשתא־ הבא

 ואמי :קצאתה לא ואתה ה)ה הגדי מהעלחתי

 אשכחתה: לא ואת 'שרריתגדיאהדין הא לחוף נהי דילמא לה תסב יהודה

 עתה לאמר ליהודה וילד חדשים כמשלע 1 בד/יהי
 ;הודה ויאמר לזבובים הרה הנה וגם כלתך' י תמר

 לטימר ליהודה ואתהוא .יוירדא כתלתות !הוה ז ותשרך הוציאוה

 :ותתמקד אפתוה .יהודה לזנותא_ואמר מעדיא הא ואף כלתך תמר זניאת

 'לאיוב יאמר אל־חמיה שלחה והיא כהחואמ&את
 למי י ה^ר־נא ותאמר '-דרה אנכי לוי אער־אלה

 !היא מר&קא היא :האלה והמטה והפתילים החתמת

 !אמדת מעדיא אנא מנה הילה אלין .די לנכר למימר לחטוהא שלחת

ויכר נו האליף וחוטרא וש־וישפא עזקתא למן כען אשתמודע
יהודה רש״י

 ויהיה הדבר יתפרסם עוד תבקשנה אס לבוז. נהיה פן :שבירה מה שלה יהיה
 שרמה לפי הזה. הגדי שלחתי הנה :דברי לאמת עוד לעשות עלי מה כי גנאי

 עזים בגדי אותו גס רמוהו בדמו יוסף כתנת שהעביל עזיס בנדי אביו את יהודה
 אחרון של ורובו ראשון של רובו מ״ג( )נדה חדשים. כמשלש )נד( :)ב״ר(

 מנות ומשלוח ט׳( )אסתר כמו החדשים כהשתלש חדשים כמשלש ול׳ שלם ואמצעי
 דבר שס לזנונים. הרה : ירחיא כתלתוה אונקלוס תרגם וכן ירם משלוח

 מקשאה אפריס אמר ותשרף. :כחמה ברה וכמו הרה אשה כמו ■מעוברת
 : בשריפה דנוה לפיכך כהן שהוא היתה פס של בתו מאיר רבי •משוס
 להלבין רצתה לא חמיה. אל שלחה והיא : להשרף מוצאת. היא נכה(

 מעצמז יודה אס אמרה לו אלה אשר לאיש אלא מעוברת אני ממך ולומר ־•פניו
 לכבשן שיפילוהו לאים לו נוח אמרו מכאן פניו. אלבין ואל ישרפוני לאו ואס יודה
 נא הכר בקשה לשון אלא נא אין נא. הכר :ברבים חבירו פני ילבין ואל האש

מעוברת היא ממני• : בדבריה צדקה. )נו( : נפשות שלש תאבד ואל בוראך

ורז״ל



ששי ליום וישב

 לא־נתתיה מ^ניכי־על־בן צדקה ויאמר ?הורה
 ואסר יהירה ואשתמודע :לרעתה עור ולא־שף בניי לשלה
 עוד אוסיף ולא ברי לשלה יהבתה לא כן על ארי טעתא זכאה^מני

 בבטנח" תיאומים והנה לדתה בעת תהי למידעה־מ

 רתך בלדתח לח' נח :במעהא היומין והא דמילרה בעדן והוה

 זה לאמר שני עלקידו ותקשר המיילדת ותקח' ;ך

על וספרת חיתא ונסיבת ידא רהב בטילדה והוה ן ראשנה יצא
:׳ז :זי ־. :־ד •־ :- : -:־ד דן •ן ז;7

 ?רו ?משיב 1 רהי _קךמאה:כט נפק דין למימר זהיוךיתא ידה
ויקרא פרץ עליר מה־פושת ותאמר אחיו שא והנח

די אחוהי ;פק כן ובתר 0 : זרח ויקרא לשני 1?־

 תקוף מה ואפרת אהווקי אתיב.יךהןהאנפק כד _והוה 1 פרץ *שמו

אשר אחיו שא 'ואחרל פרץ־ שטה ;ק:א למתקף עלך סגי

ר
הורד ויוסף א לט חמישי :זרח שמה וקרא זהוריתא ידה על

:עמה הורדהו אשר תשטעאלים כדר מצרי איש
ויוסף רש״י

 לנועה שהיתה לפי הדברים ילאו ומאתי ממני ואמרה קול בת שילאה דרשו ורז״ל
 :בישראל מלכים להעמיד גזרתי יהודה ושבע מלכים ממנה שיצאו גזרתי חמיה בבית

 :בני לשלה נתהיה לא אשר על עשתה בדין כי נתתיה. לא כן על כי
 אלדד גבי )וחבירו פסק לא אומרים ויש הוסיף לא אומרים יש עוד. יסף ולא

 אומר הוא וברבקה בעתלדתה. נכז( :פסקי( ולא ומתרגמינן יספו ולא ומירר
 ולהלן מלא תאומים. והנה : לחסריס וכאן למלאיס *להלן ללדת ימיה וימלאו
 הוציא יד. ויתד נכח( :צדיקים שניהם אלו אבל רשע שתאחד לפי חסר הומים
 עליך חזקת פרצת. )כט( : החזירה השני ידו על שקשרה ולאחר לחוץ ידו האחד
 חרמים ארבע כנגד כאן כתובות ידות ארבע השני. ידו על אשר )ל( : חוזק

 ושני שנער אדרת שלקח דברים ד׳ כנגד אומרים ויש ממנו. שיצא עק שמעל
 זרח. שמו ויקרא :)ב״ר( זהב ולשון שקלים מאתים של כסף חתיכות

 שהפסיק אלא ראשון לענק חוזר הורד. ויוסף )א( : השני מראית זריחת ע״ש
הורידוהו שבשבילו לך לומר יוסף של למכירתו יהודה של ירידתו לסמוך כדי בו

 מגדולתו



פט ששי ליום וישב
 מציאה גכר קטול;אזדפךעה_רב רכא פוטיפר הבנה למצרים אתחת ויוסף

 רהי ארדיוסף יהוה ויהי ב לתמף אחתוהי די םידאדעך$א'
 מימרא!" .והוה :המצרי אדניו בבית רהי מצריה איש

 ה-א ג ־ מציאה רכונה בכיה והרה מצלח גבר והוה ף$1ךי בסערה

 ע&היהוה א^ר״״הוא וכל אתו יהוה בי אדניו

 הוא די ובל בסערה חי מימרא ארי רכונה _והזא ז בידו □צליח

 אתו !ישרת בעיניו הן יוסף !ימצא ר בידה־ "□?לח עבד
 םף1י ח3ןא^ נתן'בידו: ויקרהו'על־ביתו!כל־!ש־לו

 4 כידה מסר לה אית די ובל ביתה על ומניה יתה ושמש בעינוהי רחמין
!ש כל־אשר ועל ?ביתו אתו ה?קיד מאז ויהי *

 יראי יוסף בגלל 'המצרי את־בית !הוה רברך לו
 ובשדה: בבית !ש־־לו בךכתיהודלבכל־־א^ר

 מצראה בית ;ת .יי ובריף לה אית די יל ועל כביתה ;תה דמני מעדן ודעה

 :ובחקלא בביתא לה אית די בבל ח; ביבתא והרה יו^ף בדיל

 אתו'מאומה ולא־ידע יוסף ביך”בל־אשר־לו יב^זב

 יפה־־תאר יוסף רהי אוכל א^ריהוא אם־הלחם ?י
 מדעם ?©י׳ ודע .ילא ויוסף >יןא ?יי די ?ל :מראה ויפה
 ששי ־ בחדא ראי בריוא שפיר יוסף והוה אבל הוא די יח^א איתן

אשת״״אדניו א5ותע ה^ה הדברים יאחר רדד ז
אח רש״י

 מה לך לומר תמר למעשה פיעיפר של אשתו מעשה לסמוך כדי ועוד מגדולתו.
 בניס להעמיד שעתידה שלה באצערולוגין שראתה לשיש זו אף שמיס לפס זו

 שנור שמים שס אתו. ה׳ בי )ג( :מבתה אס ממנת אס יודעת ואינה ממנו
 אתו ידע ולא )ו( : אשר חסר קצר לשון הרי ישלו. וכל )י( )ב״ר(: בפיו

 שדבר אלא אשתו היא הלחם. אס כי :לכלום לבו נותן היה שלא מאומה•
 ושותה אוכל התחיל מושל עצמו שראה כיון תואר. יפה יוסף ויהי : נקיה בלשון

 אני בשערך מסלסל ואתה מתאבל אביך הקב״ה אמר >ב״ר( בשערו ומסלסל
 שנאמר מקיס כל וגו'. אדוניו אשת ותשא >ז( :מיד הדוב. את בן מנרה

אתר



ששי ליום וישב

 בתר !הוה :עמי שכבה ותאמר אל־יועף את־עיניה

 עטי: שכוב ליוסף!אמרת עינהא רבונה!ת אתת וז־פת האיץ פתגמיא

 לאץדע אדני הן אדניו אלץאעת ויאמר 1 -למאןח
 :בידי י נתן אער־־ץש־־לו וכל מה״־כ^ת אתי

 וגל דבביתא מה עטי ידע לא רבוני הא רבונה אתת למת ואמר ום!יב

 בבןתהןהמממולא־ גדול איננו ט בידי: לסר לד- אית די
 את־אעתו באער אם־אותך כי מאומה מבעי חשך
 :לאלהים וחטאתי הזאת הגדלה ההךעה1£אע ואיך
 את בדיל ןתיך אלהן מדעם כני מנע ולא מגי דדין בביתא רב ליתוהי

'1.־ י
 ויחי י :יי קדם י ואח־וב הדא רבתא בישתא אעביד ואבדין אתתה

 אליה'לעכב ולא־עמע לסעום אל-יוסף מדברה

 ולא_קביל יום יום יו.לף עם מלילת בד וד^ה : עטה להיות אצלה

 ויבא הןה כהיום ויהי יא :עמה למהף לותה למשכב ה3ם
 הבית מאנעי איע ואין מלאכתו לעשות הביתה

 השכנת בכתבי למבדק לביתא ועל הדין ביומא והו־ ז בבית שם

 בבגדו ותתכשהו יב בביתא: תטן ביתא מאנשי אנש רלית
 דצא רנס כליה בנח ויעזב עמי עכבה לאמה

 בידה ללבושה !שבקה עטי שכוב למימר בלבושה .ואחדתה החוצה:.
 מדה כלך כי־עזב כראותה ויהי יג 5 לשוקא ונפק רעךק

 !עיק בידי׳ ללבונה ^בקה ארי חזת בד והוה נ החוצה רגם

לשוקא
רש״י

 לשבב )י( : העריות על נצטוו נח בני לאלהים. וחטאתי )ט( : סמוך אחר
 :הזה. כהיום ויהי )יא( לעוה״ב: עמה. להיות : השמיש בלא אפילו אצלה.
 שהלכו שלהם איד יום צחוק יוס )תנחומא( מיוחד יוס הגיע כאשר ויהי כלומר
חולה להס אמרה הזה כהיום ליוסף להזקק הגון יוס לי אין אמרה ע״א לבית כולם

 אני



צ ששי ליום וישב

 לאמר להם ות^טר ביתה לאנשי ^קא׳יד_ותקרא
 לשכב אלי בא בש לצחק עברי איש לנו הביא ראו

 להק ואמרת ביתה לאנעי וקרת ♦ ל1ך5 בקול ואקרא ן*3ע

 עמי למשכב לותי על בנא לחיבא ענראה גברא לנא איתי חז־ו למיטר

 ואקרא יי־הרימתיקולי ההיכ^מעו טו א>3קלארז3 וקיית
 וך}הכד£טמאר ־החוצה: תצא אצל/וינם רעזב''בגת

 לשוקא: ונפק וערק לוחי ללבושה ושבקה וקרית קלי ארישית

 אל־ביתו: אדניו ער־בוא אצלה בגרו ותטה טי
 אליו והדבר יז :לביתה רכונה רעל עד לותה ללבושה וארתתה

 א^ר־ העברי העבד אלי בא לאפל האלה כדבףם
 על למימר האלץ כפחג^א עמה ומלילת ♦ בי לצחק לנו הבאת

 כהך^* רהי יח :בי לחיבא לנא איתיתא די עבראה ענדא לדתי

 :החוצה ועם א^לי בגדו דעזב "ואקרא קולי

!לשוקא _וערק לותי ללבושה ושבקה וקרית קלי ארימית בד והוה
ד י ץ , :ז • , * * •ד • •א ז ו. ׳ <5

 הברה אשר אשתו את־דברי אדניו בשמע ויהי יט
 ויחד עבדף האלה'עשהילי לאמלכךברים אליו

 למימר עטה טבילת די אתתה פתגטי ונה_ית3ך שטע כד _והוה !1£א

 יוסף אדני רקח כ רגזה: ותהף עבדך לי עבד האלין כפהנטיא
 אסוך—אש! מקום הסוהר אל־בית ויקנהו ^תו

 םף1די:ו?םיבךבעה ^מתהסוהר: רהי־שם אסורים המלך
יתה רש״י קיי אסירי *(
 ממש מלאכתו אמר חד ושמואל רב מלאכתו. לעשות :לילך יכולה ואיני אני

 ,במס ,כדאי ,וכו אביו של דיוקנו דמות לו שנראית עמת צרכיו לעשות וח״א
 פירש ולא לנו הביא קצרה לשון ה״ז לנו. הביא ראו )יד( : ל״ז( )דף סוטה

 )ס״א עבר מבני הנהר מעבר )ב״ר( עברי. :כן אומרת בעלה ועל הביאו מי
 העברי העבד בי לצחק אלי• בא )יז( : יוסף של אדניו• )טז( :הנהר( מעבר

 ק לו אמרה תשמיש בשעת וגר. אדניו בשטוע ויהי )יט( :לנו הבאת יישר
י׳הו



ששי ליום וישב
 ^נית הטן _והוה אסץץ כא“מ אסירי ך אתר אם־רי לבית ;תד>ו^;ה

 חתן חסד אליו חט ף6את־יו ךהייהוה נא אמרי:

 .דיוסף ?סעדת די; מימרא ורוד, בית־הסחר: שר בעיני

 שר ויתן בב :אסירי בית רב בעיני לרחמין ויהבה תברא לה ונגד
 בבית אשר כל־האסירם את ביד־־יוסף בית־חסאר

 :עשה היה הוא שם עשים בל־אשר ואת הסהר
| 1*•' 'ד "י < יי • " ז־ •• : • - א -

 כל רת אסירי בבית די אסיריא כל ות דיוסף בירא אסירי בית רב וכני

 בית״הפהר שר 1 אין בג :מתעבד הוה מימך- על תטן עבדין די
 אתו יהוה באשר בלו את־־כל־טאומה ראה

 פליתרבביתאסיריחזינת מצליח: יהוה עשה ואשר־הוא

 שביעי :ח מצץ " עבד הוא ודי בסערה דיי מימרא בדי בידה סרחן כל

 מלך־ מישקה חטאו האלה הךברים אחר ולי א מ

 בתי !הוה ז מצרים למלך לאדניהם והאפה מצרים

 למדכא לרבוניהיון ונחתומי דמצרים מלכא אזשקי סרחו האדין פתגמא

 שר על סריסיו שני י על פרעה חקצף ב :.דטצרים

 רברבניוהי תרץ על פרעה ורגז :האופי□ שר ועל המ^לןי□

 שר בית במשמר אתם ויתן ג :נחתומי רב ועל; עקי רב עד
 אסור יוסף אשר שקום הסהר אל־בית הטבחים

יוסף די אתר אסירי לבית קטודיא רב בית במטרא ויתבטז־ון ♦ ש□

אשיר
רש״י

 וע* )יא( : כאלה תשמיש עניני עידך לי עשה האלה כדברים שאמרה וזהו
 הוא )כב( : שבמשנה וחסודה נאה כלה ל׳ רואיו לכל מקובל שהיה חסה אליו
 בשביל אתו. ה׳ באשר )כג( : מתעביד הוה במימריה כתרגומו עושה. היה
 בפי הצדיק את ארורה אותה שהרגילה לפי האלה. הדברים אחר )א! : אתו שה׳

 אליו ולא אליהם שיפנו אלו של סורחנס הקב״ה להם הביא לגנותו בו לדבר כולם
 פוטירין בפיילי זבוב נמצא זה חטאו. :ידיהם על לצדיק הרווחה שתבוא ועוד
אלא אפיית ל׳ ואי! המלך פת את והאופה. : שלו בגלוסקין צרור נמצא וזה -לו

 בפת



צא ששי ליום וישב

 אתם את־־יוסף דטיחים שר ועקד ד >$8 אסיר
 ייסף קט־ול;א:תז רב ומי ?משמר: ימים ויהיו אתם וישרת

 שניהם הדום ויחלטו :ה מץבמט־א1' נהוו מהון ושמש עטהיון
 המ^קה חלמו ?פתרון איש ארור בלילה יחלמו איש

 ?בית אסורים אשר מצרים למלך אשר וראפה
 בפוי^בן גפר חד בלי^יא חלמה גבר תתיהיון חלמא וחלמו ! הטל!ר

 אסירי* בבית אסירין די דטצרים למלכא די תחתומי שקיא הלמה

 :זעפים והנם אתם ?בקרררא יוסף אליהם ושא י
 וישאל ז :;סיסין אנון והא מהון וחזא בצפרא ייוסף לותהון ואתא

 אדניו בית ?משמר אתו א^ר פו־עה את־סריסי

 ךעמ6 רברבי !ת ו^אל :דרום חגים פגיכס מדוע לאמר

 1 ״ץ ״א1י ביעוץ אפיכון דין מא לטיטר רבונה בית במטרא עטה ך

 ויא$ר אתו אין ופתר חלמנו חלום אליו ראמרו ח
 :לי םפרדנא פתרנים לאלהים הלוא יוסף אלהם

 קדם מן הלא יוסף להיון ואמר לה לית ופער חלמנא חלמא לה ואט־ו

 את־ שר־המשקים ויקמר ט לי^ בען אשתעו חלמיא פושרן £
 :ל^גי והנה־גפן בחלומי לו ראמר ליומך חלמו

גופנא^דמי! והא בחלמי לה לעסף_ואמר ^למה

נ|ה עלתה ?פרחת והוא שריגס שלשה ובגפן י
הבשילו

רש״י
 ימים ויהיו :אתס להיות וגו׳• הטבחים שר ויפקד )ד( :פיסטו״ר ובלע״ז בפת

 פשוטו. זה חלום שניהם ויחלמו שניהם. חלום ויחלטו )ה< : חד: י״ב במשמר.
 שנאמר וזהו חבירו. ופתרון חלומו את שחלם שניהם חלום חלם כ״א ומדרשו

 חלום חלם אחד כל חלומו. בפתרון איש : פתר טוב כי האופים שר וירא
 סר כ׳( )מ״ח כמו עצבים זעפים. )ו( : עליהם לבא העתיד לפתרון הדומה

 : וידי״ן שקורין ארוטת זמורות שדיגם. אשא:)י( ל זעף ז'( )מיכה וזעף
 פורחת היא כאלו בחלומי לי נדמה כפורחת והיא לפורחת דומה בפדחת. והיא



ששי ליום וישב

 ןהיא שכעין תלתא ובגופנא :ע;בים אשכלתיה הבשילו
 ???'!'• את?לתהא בשיא גץ' ואניצת ?ביבין אפקת אפרחת כד

 אתם ואשחט את־הענבים ואקח בידי פרעה וכיום יא

 פרעח: על־כף את־הכום ואתן §ךעה אל־כום
 דפרעוז לכסא ן1ת־2 ועצרית ענביא עז ונסיכית בידי דפרעות וכסא

 פתרנו !ה יוצף לו ראטר יב :דפרעה ידא על כסא _ית ויהבית
 דין יוסף ל- ואמר :הם שים שלשת השלגים שלשת

 ימים שלשת 1 בעוד יג :אנון יומין תלתא שבשין תלתא פשעה
 ם־1את־ראשףוהשיםףעל־בגףוגתתכ פרעזה ?שא

 משקהו: היית אשר הראשון כמשפט 'בילו ©רעוה
 כסא ותתן שמושך על ריתיבנך רישך !ת פרעה ךבתך2 יומין תלתא בסוף

 אם"* בי יד לרה משקי הויתא די כהלכתא״קךמאה בידה דפרעה
 חכר ועשית־נאעטדי לך ייטב כאשר אתך זכרתני

 ז הזה מן־־הבית והוצאתני אל־י־פחנח ורזכרתני

 קדם על' ותדבר טיבו עטי בען ד3לך.ותע "טב בד עט־ ת־כרנני אלהן

 מארץ גנכתי כי־גנב טו הדין: אסירא בית מן ןתפקגני פרעה
 אתי ביישמו מאומה לא־עשיתי וגם׳פוה העניים

עבדית לא הבא ואף ךעב;אי מארעא גנבנא מגנב ארי ♦ ר1בב

מדעם רש״י
 אויפשליעסען אדער )אויפטהון בלעז אשפני״ר סמדר ונעשו נצה הפרחעלתה ואחר

 תרגום ע״כ לבלבין אפיקת אפרחת פד והיא הבשילו. כך ואחר בלומא( איינער
 וכתיב גצה יהיה גומל ובוסר י״ח( )ישעיה כדכתיב מפרח גדול נץ פורחת של

 והרבה ועצרית כתרגומו ואשחט. )יא( :ציץ ויצץ והדר פרח ויוצא י״ז( )במדבר
 מדרשי ויש ימים. לשלשת לך הם סימן הם. ימים שרשת )יב( משנה: בלשון יש

 כשיפקוד חשבון ל׳ ראשך. את פרעה ישא )יג( :צ״ב( )חולין הרבה אגדה
 ומושבך: שלך בסיס :בנך עמהס אותך ימנה בסעודה לפניו לשרת עבדיו שאר

 :כפתרוני לך שייטב מאחר אתך זכרתני אס אשר אתך• זברתני אם להבי
 • חסד עמי עושה אתה הרי בקשה לשון אלא נא אין חסד• עמדי נא ועשית



צב ששי ליום וישב

 בי שר־האפים טז״רדא :,בבית'אסיר שראו ארי מדעם
 והנה בחלומי אף־אני אל־יוסף ויאמר פתר טוב

 ;אות ארי' נחתומי רב וחזא !על־ראשי הלי לי0 שלשה

 :חשי על דחית סלין תלתא ןהא בחלמי אנא אף ליוסף ואמר פ׳סר

 אפה מעשה פרעה י מאכל מכל העליון ובסל ה
 עלאה ובכלא ראשי:' מעל מן־הפל אתם אכל והעוף

 ־ רישי מעלוי סדא ?ן אכל״יתהון א^1ןע .נחתום עובד פרעת מיכל מכל

 שלשת הסלים שלשת פתרנו זה ויאמר יוסף יחרען
 אבדן* יומין תלתא סלין תלתא פשךנ.ת _ךן ואמר ואתביוסף ו הם ימים

 את־־ךאשף פרעח ןמים^א שלשת 1 כשד יט
 את־בשרך העוף ואכל על־עץ אותך ותלה מעליך
 על ;תך ב1לד *!ד 7ל'?! !ת פרעת !עדי יו?£ין תיתא בסוף י. מעליך

 רישל^ש' ביום 1 ויהי כ מפטיר < מנך בשרך עופא!ת ויבול צליבא
 וישא לכל־עבדיו משתה ויעש את־פרעח הלךת יום

 האפים שר ואת־ראש המשקים את־ראשושר
 דפרעת .ולדא בית יומא תליתאח ביומא ותות $ עבדיו בתוך

 נחתומי רב ריש ן;ת שקי ץב "ריש קת ואדבר עבדוהי ועכדםשת;אל^ל

על־משרףו המשקים את־קר וישב הי.נא1?נועךד
ויחן

רש״י

 ודרך הרבה יש ובמקומנו חורין חורין קלופים נצרים של סלים חוריי סלי טז(
 : סלם באותן לתחם קוכען( )היפפען. אוכלי״ש שקורץ כסנין פת מוכרי

 לפי הולדת ולשון גינוסיא יום לו וקורין לידתו יום פרעה. את חרדת יום )ב(
 נקראת החיה כן ועל האשת את מילדת שהחיה אחרים ידי על ^6 נולד הולד שאין

 אחרי י״ג( )ויקרא וכן אותך הולדת ביום ומולדותיך ע״ז( )יחזקאל וכן מילדת
 עם מנאם וגו׳. ראש את וישא : אחרים ידי על שכיבוסו הנגע את כוכבס

כמו בתוכם אלו את וזכר בסעודתו לו שישרתו המשרתים מונה שהית עבדיו שאר
שאו



ששי ליום וישב

 עקויותהך״ב על שץ בר :ת :!אתיב פרעה על־כף הכום ביתן

 כאשר תלה האפים שר ואת כב :דפרעוז ידא על כסא דז
 :יוסף להון פשר ך ?טא צלב גחתיוטי רת_רב ז ף01י להם ©תר

 :וישכחהו 'את-־יוסף שר-הטשכןים י /לא־־זכך מ

:ואנשיה יוסף _ית שקי _רב דכיר ןלא
פ פ'פ

:ה׳ אמר בה ב' סימן בעמיס עשי■ בתרי ומפסיריי' ם־מן. ילק קי״ב
רש״י

 לאחר וישכחהו. : ביום בו המשקים. שר זכר )כמורא :מנין ל׳ ראש את שאו
 )תהלים שנאמד שנים שתי אסור להיות הוזקק לזכרו יוסף בו שתלה מפני מכאן

 מצרים על בעת ולא רהבים אל פנה ולא מבעתו ה' שם אשר הגבר אשרי מ׳(
וישב פרשת השלת : רהב הקרויס

כ׳ ם; ם בעטים וישב חפטרת

 לא ועל־ארב^ה ישראל פשעי על־שלשה יהוה אמר כה א
־1־ -ן•• ע ~ןז־ • - י.־* ־••• ר ז<ן: • - •••ל׳ • :־ :נעלים בעבור ואביון צדיק בכסף על־מכרם אשיבני

 ואיש _יטו מנוים ודרך דלים בראש על־עפר־ארץ השאפים נ
 ועל־בגרים נ :קיש■ את־שם הלל למען אל־הנעלה .ילבו ואביו

 ג אלהיהם בית .ישתו ענושים .דין כל־מזכח 'אצל _יטו חבלים
 גבהו ארזים כגבה אשר מפניהם את־האמךי השמדתי ואנכי י

 :מתחת ושרשיו מ£על י1פרי ואשמיד כאלונים הוא וחסן
 במדבר אתכם ואולך טצתם מארץ אתכם העליתי ואנכי ה

 מבניכם ואקים י :האמרי את־ארץ לרשת שנה ארבעים
 נאם־ יש־אל בני איך־זאת האף לגזרים ומבחוריכם לנביאים

 לאמר צויתם ועל־־הנביאים "ן הגזרים את ותשקו :> יהוה:
תעיק כאשר תחתיכם מעיק אנכי הנה ח :תנבאו לא

> • קך •.-< :* ־.־>*< ” ; ־־ י *< ** > ! ־ .

 ל^־ וח*ק מל!ל מנוס ואבד ם : עמיר לה המלאה העגלה
לאייעמר ה^ת ות^ 7 נפשו לא״ימלט ונמר בהו יאמץ

יקל



צג וישב הפטרת
 ואמיץ יא :נפשו ימיט לא האום ורכב .ימלט לא ברגליו ומל
 '*טמעו יב ן ה1נאם־;ה ביום־־ההוא ינום ערום בנבורים לבו

 כל־ על י&ראל 'בני עליכם' ירוה דבר אשר הזה את־הדבר
 אתכם ערק י: לאמיר מצר;ם מארץ העליתי אשר המשפדזה

 כל" את עליצם על־־כןאקקר האדמה מהפחות מכל לעתי
 טיהישאג :אם־־נועדו בלתי .יחדו שרם הילכו יד : עוניתיכם

 אם־ בלתי ממענאו קולו' כפיר תיתן לו אין י וטרף ער:בי אריה
 להה!עלה־ אץ ומומש הארץ על־־פח צפור תתפול ט! :לכד
 בזניר שופר אם;יתקע י! : .ילכוד לא ולכוד מן־האדמה פח
 כי יח : עשה לא בעיהרחות רעה אם־תהיה יחרדו לא ועם
 אל־־עבדיו סולו אם־גלה כי דבר יהוה אדני יעשה לא

 מי ך£ר .;הוה .אדני ;ירא לא מי שאג אריח יט : הנביאים
נ ;נבא לא ""•י נל* >!־•; •

 ה' ומזמור והפטרה תרגום ואחד מקרא שנים השבוע פרשת קריאת אחר
 משגה דברו יצל״ח מלך ות' השבת ליום שיר מזמור או לבש גאות סלו

:היום בחינת היסוד נגד שהוא טהרות מסדר והלכה

ט׳ פרק מקיאות משנה

הבלות. שבראשי והרצועות פשתן וחוטי צמר חוטי באדם. חוצצץ אלו
 שהמי\באין מפגי חוצצין. אינם שער ושל צמר של אומר .יהודה רבי

 וגלד לעין. שחוץ לפלוף באשה. הסתרים ובית והזקן הלב קלקי ב $הם!
בשרו. שעל צואה 'וגלדי' היבש. ושרף שעליה• והרפדה לטבה. שחוץ

ובצק
ברנמורא

 בהן מקלעות שלבנות והרצועות. פשתן וחיטי צמר חוטי חוצצין אלו א ט פרק
 : בשער מליננס המיס ומיצעית שבראש בשער מהידקית והן שבראשן שער

 שער של חיעין אכל צמר בשל יהודה כר׳ הלנה ואין ח״צצין. אין שער ושל צמר של
 אין צואר של אכל חוצצין שכראש חיסיס ודיקא כהן נכנשיס שהמיס לפי חכמים לו מידיה
 ונעשה שנסתבך הלב כנגד שבחזה שער הלב. קלקי ב : עצמה את חינקת אשה שאין מוצצי!
 ומסתכך נאחז שהשער מפני באשה. הסתרים ובית : הזיעה מן נמאשית והן שרשרות כפין

 תתגנה שלא עצמה על שמקפדת נשיאה כאשה ידיקא והלכלוך יהטניף הזיעה מהמת מקים כאיתו
 הסתרים כית הוי לא מקפדת דאינה כפנייה אבל חציצה הוי השת״ים דכית היא כפלה על

 ושרף ג גליד ונעשה שמתיכש המכה מן היוצא ריר גליד. : העין ציחת לפלוף, : חציצה
את צ גלדי : שס ונתיכש השירות או מהאילנות הטטף השרף מן כשדה על היה אס היבש.

שעל

לו



שש* ליום וישב
 יוני• ונץ היוץרים• ;טיט היון. וטיט; והטלמלין• הצפורן. שתחת ובצק
 מטיט שאון מביור חעלני שנאמר הבורות. י טיט זה היון טיט איזהו

 בשל ומטמא בשלייוצרץ יוסי'מטהר רבי היוצרים'במשמעו• טיט היון
 אותן מטבילין ולא בךן שאיןיטובלץ הרבים• אלחתדות .יוני וגץ טרקה•
 רגליו. 'שעל באבק .יטבול ולא לח. כשהוא בוי מטבילין הטיט בל ושאר

 שאין אלו ג :שפשף כן אם אלא בפחמין הקומקמום את יטבול לא
 אליעזר רבי באיש. הסתרים ובית השחי. הראשי.'ובית ^.,קלקי

 מקפיד ושאין חוצץ. עליו המקפיד כל האשת ואחד האיש אחד אומר
 ולבלובי הלח. ושרף שעל וגלד שבעין לפלוף ד חוצץ: אינו עליו

 של כשות המדולדלת. וצפורן הצפורן. שתחת וצואה בשרו. שעל צואה
 אלו ה ומטמא: המכה'טמא שעלי קרום מטמא• ןלא טמא לא קטן

 על מבחוץ. בין מבפנים בין זכוכית. בבלי .והמור הזפת. בבלים• הוצצין
 אינן הבלוסין על חוצצין. הנקיים על הדרגש ועל הטבלה ועל השלחן
אבוף על .חוצץ ינוא עני של ועל חוצץ■ הבית בעל מטות יעל חוצצין.

של

ברטנורא
 או בסיס מלוכלכות אדם של כשידיו והטלטולין. : גליד ונעשית שנתייבשה בשרו. שעל
 בשל : שעורים של גרגירים כמין ידו על נעשה חברתה על אחת ידו ומולל בזיעה או בבצק

 איתי. ממחין המים שאין שנסדקו הכלים בו לתקן עשוי ביצה בלובן השרוי טיט מריקה.
 הלין ע״י שמתמטך טיט דרכים. יתרות : יוסי כר׳ הלכה ואין נשים תמרוקי לשון מריקה

שקשיז הדרכים יתד נקרא יבש ובשהוא ייני גן נקרא לח וכשהוא עליו שמהלכ*ס אדם בני
ן כזה סיס במקיה היה אם בהן. טובלין שאין : יתדות ע״ג כמהלך ונראה עליהן נהלך
מימיו נטמאו אם אות! מטבילין ילא משרשים ויש בשרו על היה אס איתן. מטבילין ולא
העשן ומחמת המים בי שמתחממיס נחושת כלי הקימקים. : הטיט במקים השקה סלקא דלא

 ובית ג ג שעיג הש־זמין שפשף. אא״ב : שהמין סביביו נעשה גבו על שעולה והשלהבת
 שאינו ג כדפרישית נשיאה אלא מקפדת אין אשה ואשי' מקפיד אינו דאיש באיש. הסתרים

 חבי חציצה לענק ההלכה ופסק גופי, רוב על יהיה שלא והיא חוצץ. אינו עליו מקפיד
 שי על אף הניף במיעיט הוא החוצץ הדבר אס כלומר מיעוטו תורה דבר חיצץ עליו ומקפיד
 המקפיד רונו משים מקס־ד שאיני ריבו על נזרו חכמים אבל התורה מן חוצץ אינו עליו שמקפיד

 מעינוי אסו מקפיד שאיני מעיטי על גזרו ולא המקפיד ריבי משוס נמי המקפיד מעיטי ועל
 אינו בלח שבעין. לפלוף ד • לגזירה גזירה ונגזר נקים ואנן גזירה גופה דהיא המקפיד

 מקפיד אדם לעין דחוץ היי יס־גמא חיצץ ביבש בין בלח בין דלעיל לעין ישחיץ חוצץ ביבש חוצץ
 שער כמין קטן. של כשות : מקפיד אינו בלח מקפיד ביבש העין בתוך ביבש בין כלח בין

 בלשון קרוי שער ואותן בערבי פאקי״ש שקורץ בקשיאין שנילד השער כעין הקטנים בבשר נולד
 לו קוראות והנשים קטן של כשות קריי לי הדומה קטן של שער כך קישות של כשית משנה
 אס מטמא. ולא : הקט! נטמא לא שער באותו טימאה נגע אס טטא. לא : שיטה שער
 נטמא לא בבשרו נגע ולא שעי־ באיתו אדם ונגע הטימאית מאבות באחת טמא הקטן היה

 ספרים ויש בלע״ז מוסקי והמיר. ה : ולהוציא טומאה להכניס יד זה שער חשוב דלא הניגע
 דבקייס על : דרגשין כבודה מטה סל וישבת תרנים קטנה מטה דרנש, נ וחמר ס גירס

 ודפ״ו( גדול כלל* פ׳ בגמרא לו ודימה מלוכלכים בלוסין. :עליהן דקפדי משים חוצצין.
אכוף. : ועני הבית במל דמסית טסמא והייני עליהן קפדי דלא חוצצין. אינן :בליסה עיסה

כמי ~



צד ששי ליום וישב
 הפדרעת ועל חוצץ. אינו ^קקין של ועל חוצץ■ חבית בעל של

 :האיטלקי באיסר עד אומר גמליאל י בן שמעון רבן .חוצץ
 יהודה רבי חוצץ. צדדים משני אינו'חוצץ אחד מצד הבגדים על ו

 של אומר יוסי רבי ח־וצץ. אחד מצד אף אלישמע רבי משום אומר
 ושל זפתין של מטפחת צךךץ:ז משני בור .ושל אחד מצד בנאים
 צץ ט של אף י אומר יהודה רבי חוצצץ• אין אילנות מפסלי ושל יוצרין
 עליו מקפיד ושאינו חוצץ. עליו המקפיד בל הבלל* בהן.יזה:ביוצא

:חוצץ אינו
ברטנורא

 פור של הנאדות נושאי זקקים. : המשא כשנושא החמור פל שמשימי׳ שלעיר והוא אוכף נמו
 : הלכליך על מקפידין שאין חוצץ. אינו :פ״ז במשנת שריא חפרה בין מלאה בין זיקא לשין
 יהיב לא ות״ק חיצן אינו מבאן פחות חוצן שעורה גרגירי כד׳ רחב שהוא האטלקי. כא*סר עד
 משני שעיבר צדדים. משני ו נ ,כת״ק והלכה היצץ מכאיסר פחית אפי׳ אלא שיפירא ביה

 דא״ר שבבגדיהס רבב על וקפדו עולם של כבניני שעוסקים ת״ה בנאים. של : הבגד עברי
 על קסיד ולא הארץ מעם גרוע בור. ושל : מיתה חייב בגדיו על רבב שנמצא ת״ח כל יוחנן

 צדדין משני שעובר היינו דחיצן לעיל דאמרן ומרדעת לעבר מעבר ייצא אא״כ שבבגדיו לכליך
 חביות זופתי זפתין. ז 5 ,יום כרבי והלכה הארץ עם של מבגדי חשיבה מרדעת תהא דצא
 לשון האילנית כורתי פ״א האילנות מן הססילת שנוטלים אילנות. מ£סלי : הזפז עושי א״נ
 השיטחים קייצין. של : אילן של גופו ויגדיל שיתעבה כדי האילן מן הענפי׳ שכירת לך פסל

ואין שלהן המטפחות אלנליך קפדי לא הני וכל קיצין מלקטי פ״א קין. של פירות ליבש לחמה
ן כר״י הלכה

ע־א י״ג דף נדה גמרא

 נטי תניא בת־ומה. לאכול אם־רץ גמלים רוכבי אביי אמר
 צדיקים י כ^ם הספנים רעעים כלן גמלים רוכבי הכי
 ז־מכף הא .דאמרי איכא צדיקים מהן רעועים מהן התמרים

:מטרטץ דלא הא .דמט־טין הא דאמיי .יאיכא מכף דלא הא
רש״י

רשעים. בולם :זרע ,ומוציאי הנמל בבשר מתחממים חבריהם גמלים. רוכבי
 ל׳ דמיה• שבשמים: לאביהם ולבס בסכני שדרים צדיקים. כולם :כדאמרן

 אין ואם הוא קשה שהעץ מתחמם אינו האבר אוכף לו יש אס חמור של אוכף
 במרדעת אלא אוכף בלא לרכוב גמלים דרך חבל החמור בבשר מתחמם אוכף לו

ממרטץ. דלא מתחמם: ואברו מכאן וירך מכאן ירך דמטרטין. ומתחמם:
יכניס: טורטני וכי במנחות כדאמר מאזנים ל׳ מטרטין. כאשה: רוכב

ט״זע״א רף בשלח דהר

 בלומר קרש מקרא אמר דאת במה ליה די״זמין וקראת מהו לשבת .וקראת
ענג לשבת וקראת דא ועל ^זאלביתיה.

ריזמין



ששי ליום וישב
 כדהא מתקנא בביתא מתקנא ךא1בפת איושפיזא דמזמין כסה ליה ה_ץםץ
 לשבת. וקראת םץ1י עלשאר יאות_יתירז כדקא ובמשתיא במינלא ;אות

 וכבדתו חד. דאינון תרי כפורים יום דא מכובד דד לקדוש יום. מבעוד
 אתמר והא ^רבר *ודבר חפצף מטצוא ךאוקימנא. כמה דיכיף מעשיות

 אושפיזא רמזטץ מאן ךח^ע;לא מלה ואתער סלקא מלה דההיא בגין

:ולאיבאחיא בשלאשתדלא ביה

מוסר לחק יוסף פסוקה הלכה

ע״ב ם״ן דף חרדים מספר פ״ה שבת ה׳ הר״ם

 .רצה אם רשות אינה בשבת נר הדלקת
 ולא מדליק אינו רצה ואם מדליק

 עד אתריה לרדוף ח;יב שאינו מצות
 נטילת או 'חצרות עירובי בגון שיעשנה

 אנשים .ואחד חובה זה אלא לאכילה י ;עם
 .דלוק נד בבתיהן להיות ח;יכין נשים ואחד

 על שואל יאכל לומה אין אפילו כשבת
 הנר את ומדליק שמן ולוקח הפתחים

 קודם לברך .וחייב שבית. עונג בכלל שזה
 העולם מלך אלהינו ה' אתה ברוך הדלקה

 נר להדליק וצונו י במצותיו קדשנו אשר
 הדברים כל על שמברך כדרך שבו־ של

 ־'מותר סופרים: מד^רי בהם ח;יב שהוא
 תהא שלא והוא שבת של בנר להשתמש

 שצריך דבר אבל הרבה עיון צריך הדבר
 דגר לאור להבחיני אסור בראייתו לדקדק

 להדליק צריך המדליק :> י_טה שמא □;ה
 ונשים י הח^ה שקיעת קודם יום מבעוד
 האנשים מן יו^ר זה דבר על מצוות

 העסוקות והן בבתיהם מצויות שהן יפי
 האיש צריך כן יפי על ואף הב;ת במלאכת
 להן ולומר כך על אותן ולבדוק להזהירן
 שתחשך קודם' שבת ערב ביתו ולאנשי
השבת. ונכנס חשיבה ספק הנר את הדליקו

:מדליקין אין נכנס לא ס^ק
1

 עיניי את נשאתי אליך קנ״ס )"הל* כתיב
 אשא נפשי ה' אליך ־״״( )״־ וכתיב

 עעח כפי.ם אל לבבנו נשא ־׳( )*י־י• וכתיב
 קר""( )יעלי□* שנאמר הכפים אל יתייחס הממון

 פרום אדם בן לכן" תאכל כי כפיך עיע
 ונפשך לו נשואות ועיניך ה׳ אל כ§יך

 שמקריב כמי כפ*ך על ולבבך'וממונך
 שרדה ממי מביש בין הראית לשלבו. דורון
 באנשים פוגע 'והוא כתפו על נושאו אביו

 הבורא .וקרי אבי את הראיתם להם ושואל
 לך מה אדם בן ואתה עולם נושא יתברך

 לא כי בראותך תתבהל לא העולם עם
 בוראך רצון אלא _יזיקוך ול^ יועילוך

 ממחשבתך תפרידהו לא זכרהו הנושאך
 בלב'ישראל השכינה מכון ע;קר תמיד.

 פירש וכן בתוכם ושכנתי ־"ה( שנאמר
 כי!( )יגייס י בפסוק יוחאי בן שמעון רבי הרב

 .קרב מחניך בקרב מתהלך .אלקיך ה' כי
 שהם מחניך באמצע שהוא הלב הוא

 בך ןראה ולא דקרא וסיפיה אבריך רמ״ח
 כשלא 'הלבן• מאחי־יף. ושב דבר ערות
 במחשבה להם במיתר אפילו אבריו ן_קךש
 ואוי המקדש מחריב י נמצא ומעשה ודבור

יום בכל מלך של מקדשו מקריב



צה תורה ראשון יום מקץ
 האווז נו לחשאיר נץ דשם 'ויד ופילי' ן נגפו שהם אלו פפוק-ה ששה נקויאת ימה

ג עברה8׳ שבת של נשרה שתוספת

 )דעה חלם ופרעה ימים שנרדם מקץ ויהי א מא
 ופרעה ענין תרתין טפוף והוד, ז על״דיאר עימד

 שבע יעלת מן־היאר והנה י ;הרא: על ם?ק7 והא חלם

 :באחו ותרעינה בשר ובריאת מראה יפות פאת
 ■ ?אחך׳ ורעץ ?שר ופטימן ??חך שפירן תורן סלקן'ליע נהרא מן והא

 מך־ אחריהן עלות אחרות פרות ג'והנה'שבע
 א$ל ותעמדנה בשר ודקות מךאה ה^רד^ות

 סיין אחרמן הודן !הא :היאר על־שפת הפרות

 עי התורן לקבריהון .וקטן בשר וחםירן למחך בישן נירא טן בתריהון

 ודקת המראה' רעות פרות י ותאכלנה ד נחלא. כיף
 והבריאת י המראה יפת הפלות שבע את הבשר

 שבע ית בשר והסירן למחזי בישן תורתא .ואכלן ו פרעה וייקץ

 ההלם ויישן ה פרעה: ואתער ופטימתא למחזי שפירן תורתא
 בריאות אחד בקנה עלות שבלים שבע והנה! שנית

חד כקרא ןן5□ל שבל^א שבע והא תרנות חלם1וךכוך < וטבות

פסימן

רש״י

 שאר כל היאור. על :הוא סוף קן ל' וכל מסוף כתרגומו מקץ. ויהי )א(
 עשויין הארץ שכל מפני מנילוס חוץ יאוריס קרויס אינם נהרות

 גשמיס שאין לפי אותס ומשקה בתוכס עולת ונילוס ארס כידי יאוריס וריסאי
 השובע לימי הוא סימן מראה. יפות )ב( :ארצות כפאר תדיר במצרים יורדין

 באגס באחו. :בחברתה צרה בריה עין שאין לזו זו יפות נראות שהבריות
 בלע״ז טינב״ש בשר. ודקות )ג( :אחו ישגא כמו )זומפף( בלע״ז מריש״ק
 נשכחת השובע שמחת כל שתהא סימן ותאכלנה. )ד( דק: לשון דין( )צארט

:בלע״ז שיינ״ש בריאות. :בלע״ז טואיד״ל אחד. בקנה )ה< :הרעב בימי
 ושדופות



ראשון ליום מקץ

 קרים ו^דופת דקות שבלים שבע והנה ו ־ פטיט!
 קדום והקיפן לק^ן שבליא שבע והא אחריהן׳ צמחות

:בהריד׳ון צמחן

רש״י

 למשקוף חבוטות קדום ושקיפן )אויסגעשלאגען( בלע״ז השלייד״ש ושדופות ל(
 )רויהער ביש״א שקורין מזרחית רוח קדים. * עליו המכה הדלת ע״י תמיד החבוט

:ווינד(

ל סימן א׳ מלכים נביאים

 ארון 1 לפני 1 רעמר יחשלם ויבא חלום והנה שלמה _ףקץ א
 משתה רעש של&ים רעש עלות רעל ברית־אדני

 .קדם וקם ליתשרם ואתא חלמא והא שלמה ואתער :לכל־עבדיר
 לכל מ^תיא וענד קודשין נכסת ונכים עלוון ואסיק דע קיימא ארונא

 ותעמדנה אל״המלך זנות נשים שתים תבאנה אז ב :עבדוהי
 .וקמא מלבא למידן^רדם פונדקן נישין תרתין אתאה בכן :לפניו

 ה^ת והאישה אני אחר בי האחת האישה !תאמר ג ^קדמוהי:
 בכעו חדא אתתא !אמרת בבית: עמה ואלד אהד בבית ישבת

 בביתא: עטה ויליךית חדא בביתא י_תבן הדא ואתתא אנא רבוגי

 !אבחנו הזאת נם־חאשה ותלד ללדתי השלישי ביום !יהי י
 והיה * בבית שתים־אנחנו זולתי בצית אתנו איךזך !חדו
 זבאין בחרא ואנחנא הדא אתתא אף וילידת למלךי תליתאח ביומא

בן- וימת ה :בביתא אנחנא תרתין אלהן בביתא עמנא רברא י׳ית "ו יעז•— 7 : :--:ד י •.•־ד••! ז־ ׳־ : ־־ ־ ד :
 הדא אתתא בר ומית :ערןו שכסה אשר לילה הז^ת האשה

 בגי את־ ותכןח הלילה בתוך ותקם י עלוהי: יץביבת ?ליליא
המת ואת־בנה בךוןקה ותשכיבהו ישנה ואמתך מאצלי

השכיבה
"י רש

 לשוט. ומבץ מצפצף עיף ששומע אחת שחלומותיו הבין והנה חלום. וחנה ;א;
לשיני: ומבי! נובה בלב

יאל



* ראשון ליום מנץ

 )א^תך מלותי ברי !ת ?סיית לילןא בגו וקמת :בחקי השכיבה
:אקי*ת מתא ברח רת לותה ואשביכתיה דמבא

ם׳ ח׳ סימן משלי כתובים

 ואתלטי מלתתא קטעו :ואל-תפרעו וחכמו מוסר שמעו א
 עלתילתתי לעקר לי שמע אדם אשדי ב ולאתרשוף

 ןנקקוד לי ךטמ_: נשא לבר טיבר :פתחי מזוזת לשמר יום 1 יום
 מצאי מצאי כי ג :יךתךע ספי למכטר ויומא יומא בכל איסקפותי על

 כההר חי.י ח מקי לי דטשבח מאן מטול :מיהוה רצון היים_רפק
 כל״משנאי נפשו 'דץחטאייח^ם ליהרשתאמן.קדםא;חא:

 למותאז יחמי שנאי וכולהון נפשיה מחבל עלי דחטי ומאן :מות אהבו
 תתבני חק^תא :שבעה עמודיה חצבה ביתה בנתה חכמות ה

 יינה מסכה טבחה טבחה ו :עמודין שבעה ביה ועתדת ביתה
פתורתה: וסדרת המיה ומזגת נכסחה ונבסת :שלחנה ערכה אף

רש״י י׳ יתיר *
 בנתה חכמות >ה< לשמור. לשקוד. )ב( :מוסרי תבטלי ואל תפרעו. ואל )א(

 *מ: ז׳ שבעה. עמודיה חצבה העולם: הקב״ה ברא בחכמה ביתת.
י ויבש לח יצירת כל שלחנה. ערבה במים: מזנה יינה. טסכה 0): בראשית

א' פרק פאה משנה

 חןדים ווילות והראיון והבכורים הפאת שיעור. להם שאין דברים אלו
 הזה בעולם עדותיהן י אוכל שאים7 דברים אלו תורה. ותלמוד

והכאת *חסדים וגמילות ואס אב כבוד הבא. לעולם לו בימת וההין
שלום

ברטנורא
 לעיד( להם יש מדרבנן אבל מדאוריית' שיעור. להם שאין דברים אלו א א פרק

 להגיח חייב שאדם הפאה. :מששים לפאה פ-חתין איי בסיפא תגן דהא שיעור
 בטרי ראשית דכתיב והבכורים. :בקצין שדך פאת תכלה לא כדכתיב לעניים שדהו בסיף

 להראות אדם שחייב והראיון. שיפור: בהם תורה נתנה ולא אלהיך ה׳ בית תניא אדמתן
 שיסיר. לה אין הראיה וזאת זכורן כל יראה בשנה פעמים שלש דכתיב רגלים כשלש בפז־ה

 להביא שחייב חגיגה ושלמי ראיה עולות אחר פירוש ונפיק ימחחזי עייל דבעי אימת דכל
 שחכמים אלא ידו כמתנת איש דכתיב מדאורייתא שיעור לה אין ריקם פני יראו ולא כדנתיב

 ביקיר כגון דנגופי חסדים. ונטילות : כסף שתי וחגיגת כסף מעה העולה שיעיר בה נתני
עריהים ולהלביש שטייס פדיי! כגין דבמחוס חסדים גמילית אכל בהן וכיוצא מתים ולקבור חולים

ילהאכיל



ראשון לרם מקץ
 ל£אה פוחתין אין ב : כלם כנגד ת־ורה ותלמוד להכירו אדם בין שלום

 ולפי השיה גודלי לפי הכל שיעור.'' לפאה אין שאמרו יפי על ואף מששים

 ומאמצעה• השדה מותחלת פאה נותנץ ג ;הענוה רוב ולפי העניים רוב

 אם אומר יהודה רבי כשיעור. בסוף שיתן ובלבד אומר שמעון חיי
 משום ארא נותן אינו ראו ואם פאה. משים יו סומך אחד ^יר״קלח

 הארץ מן וגדוליו ונשמד אוכל שהוא כל בפאה אמרו כלל י : ועקר
 בכלל והקטניות והתבואה בפאה. הריב לקיום• ומכניסו כאחד ולקיטתו

ןהרטונים והגפנים והשקלים {האגוזים והחרובץ )ובאילן(האוג "ח הזה

והזיתים
ברטנורא

 מן חמישית לידו כזו מצי־ שתבא פעם ככל שיתן שיעיר יש בהן וכיוצא הרעבים את ולהאכיל
 ליה מיבעי הילכך מחומש יותר יבזבז אל המבזבז אמרינן דהכי מחייב לא ותו שכגכסיו הריוח
 שיקיימו לידו חסד גמילות שיב' כ״ז מצוי שיהא כדי עת בכל הריוח חמישית לאפרישי לאינש
 ותלמוד ג ולילה יומם בו והגית דכתיב שיעור לה אין ות״ת. :סיבתו ידי נפיק ובהכי
 אע״ם מדרבנן: ׳מששים. לפאה פוחתין אין ד כילם: כנגד שקול כולם. כנגד תירה

 שדהו אם וכו/ השדה גורל לפי הכל :כדאמרן מדאוריי׳ שיעור. לפאר. אין שאמרו
 מרובים ועניים קסנה שדהו ואם שדהו. גודל לפי ששים על ומוסיף נותן מיעעיס ועניים גדולה
 לפי כלומר בוי״׳ו ענוה דגרסי אית העניה. רוב ולפי :העניים רוב לפי ששים על מוסיף

 הארץ. שתענה מה כלומר ענייה ל׳ פי׳ ורמב״ס תרבני ועגותך ל׳ לעניים ירבה ענותו רוב
 במקיס שדה של השבלים היו שאם וקטנן הגרגרים גידל ופירושו ביית ב ענבה דנרסי ואית

 ששים ישער אלא הרעות מן כולן הפאה יניח לא דקות צניעות אחר ובמקום וטיבית מלאות ,א
 לא דכתיב שדה בסוף פאה להניח צריך ואין ומאמצעה. השרה מתחלת ג וליפה: לרע

 שיתן ובלבד לקציר: קמה עדיין לך שיש ואע״ם פאה תן תורה אמרה לקצור שדן פאת תכלה
 לא מ״מ שנתן למה סאה תירת שיש ובאמצע בתחלה קרא דרבי גב על אף כשיעור. בסיף
 כן ובתתלה באמצע שנתן מה עם מס׳ אחד שיעור תשלום השדה בסיף נותן א״כ אלא מפער
 שצריך השדה לכל הצריכה פאה כשיעור ף בס שיתן ובלבד פירש ורמב״ם בירושלמי. מוכח
 בסיף אחר. קלח שייר אם :ובאמצע בתחנה שהניח ממה חוץ מששים אחד השדה בסוף שיניח
 ואס :עליה פאה תורת ובתחלה באמצע שהניח מה וכל עליו סימן לפאה אותו והניח השדה
 השיבה אינה יבתחלה באמצע שהניח מה הרי לפאה השדה בסוף א׳ קלח אפי׳ הניח שלא לאו.
 אלא פאה חשיבה היא מקיס דמכל דאמר שמעין אדרבי ופליג לה יש הפקר דין אלא סאה
 ספיחי למעוטי אוכל. שהוא דבר כל ד :שמעין כר' והלכה בהכי השדה בעל מפער דלא

 קצירה וחין ובקיצרכם דכתיב בפאה יחייבין מקרי אוכל לאו הדחק ע״י אוכל שהן שאע״ס ססים
 דכתיב בפאה חייב שאינו שומרים לו שהין הפקר למעיעי ונשמר. לאכילה: הראוי בדבר אלא
 ופטריות כמהין למעוטי הארץ. מן וגידוליו נעזב: שכבר להפקר פרט אותם תעזוב ולגר לעני
 ולקיטתו :ארצכם קציר דכתיב בפאה חייבין שאין האויר חן יגדוליהס בארץ שורש להם שאין

 ראשון בהן כמתבכליס הפירות שנלקטים האילנות מן בה וכיוצא תאנה למעוטי כאחד.
 שאינו ירק למעוטי לקיום. ומכניסו :ביחד הרבה הנקצר דבר משמע קציר דכתיב יאשין

 והקטניות. והתבואה נקצר: הירק ואין בקיצרך שדך פאת דנתיב מיד מתעפש אלא מתקיים
 ועדשים ואפינים פילין קטניות. ישיפין. שועל שבולת זכיסמת ושעירה חטה המינים מחמשת תבואה

 אילן האוג. ה הללי: התנאים כל בהם כשישלמז בפאה להתחייב הזה. בכלל ודומיהם:
 בו שמעבדים צמח שהיא פירש ורמב״ם אול״ס קומ״י בלע״ו לו וקורץ אדום שלו שהפרי

התנא שמנה אלו דיקא ולאו לאכילה ראויץ שלו והאסכולות סימי״ק בערכי לו וקורין העורות

 חייבים
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 ופטור פאה משום נותן הוא לעולם ו : בפאה חךבץ והתמרים ך־זתים

 עד המעשרות מן ופטור הפקר משום ונותן שימרח. עד םן'הטע%^

 ע- המעשרות מן ופטור ולעופות ולחיה לבהמה ומאכיל שימרת.

 דברי שיקרה. עד המעשרות מן ופטור י וזורע הגורן מן ונוטל שימרח.

שימרחו. עד שלהם המעשרות תורן. את שלקחו ולוי כהן עקיבא. רבי
:'5הגזב שימרח עד במעשרות חייב ופודה המקדיש *

ברטנורא
 נותן הוא לעולם ן קאמר: ודומיהן אלו אלא אחרים אילנית מיני ולא בשחה חייבים
 שמחריש והפאה התלוש מן להפריש חייב במחובר בשדה פאה הניח שלא מי פאה. סשום

 תביאה של וצביר כרי שיעשה שימרח. עד :ממעשרות פטירה לעניים וניתן התלוש מן
 ימול ואח״כ תחלה והמעשרות התרומה שישריש צריך המיות אחר שאה להפריש בא אס אכל

 הפקר טשום ומתן המרוח: קידם הניטלה הפקה אלא המעשרות מן. זר פט כאין הסאה
 הזוכה אין בה וזנה אחד ובא תבואתי המפקיר הפקר( )משוס המעשרות. מן רפטיר

 שיין י ויד שידך הפק* יצא עמך ונחלה חלק לו אין כי הלוי יבא דכתיב בעעשרית חייב בה
 לבהמה ומאכיל : המעשר מן פוער ההוא ההפקר אין המרוח לאחר תבואתי המפקיר אבל

 אפילו אוכלת הבהמה אבל מרוח קודם עראי אכילת לאניל מיתר עצמו היא ואפילו וכו',
 אפילי המעשר מן פשיר הזורע התורה דמן בו/ וזורע הגורן טן ונוטל :קבע אכילת
 פב־רא חייב מדרבנן מיהי ואכלת ביה קרינן לא וזורע ואכלת תעשר עשר דכתיב מרוח לאחר

 שלקתי 5 כר״ע הלכה יאין מדרבנן אפילו המעשר מן פטור מרוח דקודם עקיבא לרבי ליה
 ומעשרות תרומית להפריש חייבים שיהיי חכמים וקנסו הנירן מן תבואה שקנו הגורן. את

 ולגרנית. לגתות יין או תבואה לקנית קופצים יהיו שנא כדי אחרים ולוים לכהניס אותם ולתת
 ופודה. המקדיש שלהן: המעשרות למעשר זו תבואה לאהוקבעה שעדיין מרוח קידם קט ואס

 ההקדש: ביד כשהיה למעשר הוקבע שלא קמה או גדיש והיא הגזבר מיד יפדאו נרנו המקדיש
 שהיה ובשעה הואיל הגזבר ביד הגורן נתמרח אם אבל המעשרות ממנו להיציא הפודה חייב.

ממנו להוציא חייב הפודה אין ההקדש ביד היתה המרוח בזמן דהיינו למעשר שיקבע ראוי
:המעשרות מן פשיר שהקדש מעשרות

ע״א הי דף ברכות גמרא

 אוחז כאלו מטתו על שמע קריאת הקורא כל .יצחק רבי אמר
 רוממות קם־ט( )תהלים שנאמד בידו פיות שתי של חרב

 זוטרא מר אמר משמע מאי בידם. פיפיות וחרב בגרונם אל
 חסידים רעלזו )שם( דכתיב .דענינא מרישא אשי רב ת־מא ואי

 אל רוממות בתריה וכתיב משכבותם. על יתנו ?כבוד
 המורא בל יצחק רבי ואמר מדם. פיפיות וחרב מדונם
ה׳< )א-ינ שנאמר הימנו בדילין מטתומז־קי■ על עמע קייאת

 ובני
רש״י

 משמע מאי המדקק: את להרוג בידו. פיות שבי של חרב אוחז כאלו

תק״ש
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 כ'נ< )סשל שנאמר תודח אלא עוף ואין עוף יגביהן רשף ובני

 )וכרים שנאמר מדקץ אלא רשף ואין ואיננו, בו עיניך התעיף
 שמעון רבי אמר מרירי. וקטב רשף ולחומי רעב מזי לב(

 ובני שנאמר הימנו פדיליו .יסורין בתורה העוסק בל לקיש
 בו עיניך התעיף שנאמר תורה אלא עוף ואין עוף עביהו רשף

 רשף. ולחומי רעב מזי שנאמר ןסירין אלא .רשף ואין ואיננו.
 יודעין רבן בית של תינוקות אפילו הא יוחנן רבי ליה אמר
 ה׳ לקול תשמע שמיע אם ויאמר ט״ס )שם-ת שנאמר אותו

 בל ושמרת ו למצות׳ והאזנת תעשה בעיניו והישר אלהיך
 בי עליך אשים לא במצרים שמתי אשר המחלה בל חקיו
 ואינו בתודה לעסוק לו שאפשר בל אלא רופאך. ה' אני

 ועוביין קכוערין יסורין עליו מביא הוא בתך הקדוש עוסק
 וכאבי מטוב החשיתי דומיה נאלמתי ל״ם( )תחלים שנאמר אותו
 נתתי טוב לקח בי י׳( )פשלי שנאמר תורה אלא טוב ואין נעבר
 הנינא .רבי תימא ואי רבידרא אמר תעזובו. אל תורתי לכם
 בשר מדת הוא ברוך הקרוש במרת שלא וראה בא פפא ב-

 עצב מוכר להכירו חפץ מוכר אדם ודם בשר מרת ודם.
 תורה להם נתן כז אינו הוא ברוך הקדוש אבל שמח. ולוקח

אל תורתי לכם נתתי טוב לקח בי שנאמר ושמח לישראל
: תערבו
רש״י

 בוי עיניך התעיף :ממך מסתלקת העוף עוף. יגביהו רשף ובני :דבק״ש
 בין נתיב רשח. ולחומי :ממך משתנחת היא בתורה עיניך וסגרת תנשל אס

 הצהרים שד זה מריר? קטב :ומזיקין יסורין ולאחריו לפניו נדרש למזיקין רעב
 שלמדן מגינה שתורה יודעין. רבן בית של תינוקות אפילו : פסחים במסנת

 שלא הקטנים ואפי׳ וגו׳ שמתי אשר המחלה כל תשמע שמוע אס החומש מספר
 נעבר וכאבי :התורה מן מטיב. החשיתי :למדו כבר איוב לספר עדיין הגיען

 מכרו: דחקו ומתוך כזה חשוב דבר הימנו שפירש עצב. המוכר עכורה: מכה
אחר טוב בלקח לפניהם ,ומשבח חותה מלעזוב מזהירה הקמה שהרי ושמח

וישלח
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ע״ב קצ״ד דף מקץ זוהר

צח

 פתח אבא .רבי וגומר. הבור מן רריצוהו יוסף את _ףקךא פרעה וישיח
ה־? יר,ל־? -:^$0 תא. אתיראיר ואמרתי□לרוצחי;

(?ע;ר
 בךקדשא ובגין בבעלה בלה 'ואעלין לתתא שלמא: *ועבדי לעילא שלטא
ד . ל$חך/ ^תיה. ברץ

7נקיתא'^^בא תדלידמש איבון אימא הוי אינון"מיחלים'לחסדו' מאן לחסדו

 לחסדו מחבאן אינון אתי_צפרא ובד שמנתא. בהדי ואשתתפו ^ל;א
 'ךחםד חוטא בליליא באומיתא דלאשת נש רבר מנא"והאיאוקטיהד^ז

 ובלילה חסדו \_צוה\\ יומם מע( )שם בדכתיב "בימטא עליה אתטשיך
 עמי ישירה דבלילה משום חסדו קי ן_צוה יומם טעמא מאי עמי' שיריה
י6 ברעותיה כמאן׳"דרעי ביראיו בתיבלולא יראיו קי'את רוצה בך ובגין

 משה: אל _תקךא

לחק יוסף

 ה דהו דלבא בעציבו דרוחא בעציבו עציב הוה יוסף דא בגותא ביראיו
 ליה/^/י רריצוה^אתפ^יסו כתיב בניניה'מה פרעה ךשךרזביון הטן אסיר

 בירא. מן י עציב דהרה בגין לבא מליןילמחדי ךחהו!ץ מלין דה ואהדת
 אמר שמעון רבי לבתר. אסתלק במראיבבירא נפיל בקדמיתא תאיה?

 ברית ההוא דנטר מון צדיק אקריי לא עובדא ההוא ליוסף אירע לא עד

דהרה ומאן בהדיה אתעטר קדישא דיגאדברית וההוא צדיק אקרי לקיטא
 הבור מן .ויריצוהו הנתיב בהדיה אסתלק בקדמיתא במר )עבית י

 ג * * יוסף את פךעה(ףקךא ך>ים.)_וישלח מים בבאר ואתעטר דא מן אסתלק
 הנתיב הוא ברייך קדשא דא יוסף את תקרא אלא מבעייליה ליוסף לקרא

 'הךא דברו יבא עת עד צרפתהו• .;י אמירת דברו בא עת עד ק״ה( )ש׳־ם
התם וכתיב יוסף את הבא/חקרא מדב יוסף את חקרא דבתיב דוא

פסוקה הלכה
פ״ז תורה תלמוד ח׳ חר״ם

מוסר
ע״א ס־ח דף חרדים מפפר

 או הה;מים את לבזות הוא גדול עון
 על אלא ,יחשל□ חרבה לא לשנאתן

 ""נ( )יה״ב שנאמר ,חכמים תלמידי בה שבזו
 ובזים אךהים י במלאכי מלעיבים ויהיו

 בודם "כלומר בנביאיו" ומתעתעים ךב;יו
 אם תולה שאמרה זה וכן דבריו מלמדי

 תמאסו חזקותי מלמדי תמאסו בחויקותי

 כרד ו ובהפרה חי ואתה פניך מאיר ה׳ איר
 "מהביט פניך "הסתיר ואיך גוע אדם

 אין ומהלך בך מביט הוא בעור הדיר אליו
 מפניו התבלש לכן מזה גדול פנים עז

 המלך עבודה לעשות יאדם ןהבגע.\ש
 הליבון זהב יבלן בארבע ההפלה ;?היא

לסתום אים צריך דהא והעין והאזן והלב
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 בארות לרם לחצוב חי״ים מים מקור
:נשברים בארות

חייב שבישקאל .קטן נדהו אפילו נדוי
:לו התירו בשבילו שנדוהו מדבר בתשובה שאחזור עד נדוי בו לנהוג .ישראל יכל הנשיא

תורה שני יום מקץ
בו להשאיר ב״ן דשם יו"ד דמילוי ד כנגד שהם אלו פשוקים ארבעה בקריאת יב-ין

שעברה: משבת הרוזן הוספת

 השבלים שבע את הדקות השבלים ותבלענה ז
 והנה פרעה דקץ ולמלאות הבריאות

חלום . רש״י
לפניו שלם חלוס נשלס והנה חלום. והנה בלע״ז: שיינ״ש הבריאות. )ז(

 חלק לי אין ח^ם התקציר הטי.;ה ו;ל
 ה׳ ךבר כי ככלל הוא .והרי 'לעולם'הבא

 החכמים את שהמכות פי על אף ב ;בזה
 עדים ^או אס הבא לעולם חלק לו אין

 ושגדין נדה חייב בךכרים אפילו שכזהו
 ליטרא אותו וקונסין ברבים דין בית אותו
 והמבזה לחכם אותה ונותנין מקום בכל זהב
 מיתה לאחר אפילו בךבלים החכם את

 אותו מתי.רין והם דין בית אותו מנדין
 חי החכם היה אם אכל בתשובה כשאחזור

 שנדוהו זה שעצה ער טתיריןיאותו אין
 לכבודו מנדה עצמו החכם וכן בשבילו

 לא .צריך ואין בו שהפקיר הארץ רעם
 ער לו מתירין ואין התראה ולא עדים

 באין החכם מת ואם החכם את שעצה
 למחול החכם רצה ואם לו ומתירין שלשה

 שנדה הרב נ :בידו דרשות נדהו ולא
 נדוי י לנהוג 'חייבין תלמידיו בל לכבודו
 עצמו ל;בוד שנדה תלמיד אבל במנודה

 יכל אבל נדוי לנהוג'בו איןהרב'ח;יב
 מנודה וכן נדוי. בו לנהוג' חייבין העם

 ל5מנודה'ל ישיראל. לכל י מנודה ל^שיא
 לעירו מנודה לנשיא. מנודה אינו ;שראל
 אחרת 'לעיר מנודה אחרת•' לעיר מנודה

 אמורים דברים ב$ה י :לעירו מנודה אינו
 אבל הכם 'תלמיד שבזה יעל שנדוהו במי

 עליהן שחייבין דברים' שאר על שנדוהו מי

 עפילו לאזנו ולהשמיע לחש כתפלת עיניו
 .ולא .יחסר שלאי .יזהר לבן בתפלה'דבלרוש

 שכן וכל זמן בשום כלל מהן אחד יפגום
 עצב שאדם פי על אף י העבודה. בשעת

 בשעת שמח להיות צריך עונותיו מצד
 לא אשר תרות ־"יי( )יביים דכתיב העבודה

 לבב ובטוב בשמחה אלהיך ה׳ את עיךת
 בעבודת וחומרזה׳_קל עבודת כל בכלל וזהי

 כמה שכלב. עבודה שנקראת התפלה
 אבייו בךם״ח קדוש להיות לאדם ראוי
 כמלך 'היכל שהוא 'אחרי 'ונפשו ולבו

 .קדוש בקרבך )י•'"" כך?תיב הקדוש
 ."ס( אטיסי וכתיב המה ה׳ היכל יי( )יי״יה כתיב

 .ואני כלומר וגו׳ אני כ/קדוש תהיו קדושים
 מ^זכבי ונתתי נ"׳( )"ם דכתיב בתוככם שובן

 הקורא כ- ברכות במסכת אמרו בתוככם.
 מעיר כאלו תפלין בלא שמע קריאת

 טוטפות בה כתיב דהא בעצמו שקר עדות
 הקוךא כל בזה כיוצא למידין. אנו מכאן

 דהא שקר מעיד כוונה בלי שמע .קריאת
 לתפלה הדין והוא לבבך בכל בה כתיב

 משקר. הוא העולם בקנייני מהרהר ואם
 מעבודת ממינו שמחשיב מאךך ו^ל

 'באותו תועלת אין אם שכן וכל בוראו
עזבו אותי' נ׳( )ייסיי. את^ר רעליה הרהור



צט שני ליום מקץ

 ומ^יזא פטיטהא עבל^א ית ל$תא שבליא ובלעא : חלום

 .לשלח רואו ותפעם בבקר "לטא־חויהי והא פרעה ואתער
 ואת־־כל-חבמיה מצרים את־־כל־־הרטמי־ ויקרא
 אותם ו^ץ־־פותר 'את־חלמ\ להם פרעות ויספר

 .חרשי כל :ת קרא;ו ישלח רוחה וטטרפא בצפרא והוד, ן לפרעה

 ן1יךה ולית חרמה !ת להון פרעה וא׳שתעי חבימהא כל רת מצרים

 לאמראת־ את־פרעה המשקים שר הדבר ט מיעד,:
 למשר לפ.רעמ געש( שקי רב ומליל י. ם1הי מזכיר אני חטאי

 על־־עבדיו קצף פרעה י דין: יומא מדבר אנא סרחני י_ת
 שר ואת אתי הטבחים שי בית במשמר אתי דתן

^קטוליא רב בית במטרת ^תי ריהב עבד־והי על רגז פרעה .האפי□

:נחתומי רב רת חתי

רש׳*
 בהונו מקשקשת רוחיה ומטרפא תהו. ותפעם )ח( לפותרים: והוצרך
 שם שהיו לפי רוחו והתפעם ב׳( )דניאל אומר הוא ובכבוכדנצר כפעמון

 הנחרים חרטמי. :)ב״ר( פתרונו והעלמת החלום שכחת פעימות שתי
 בית ובמשנה ארמי בלשון עצמות הן )טימי בעצמות ששואלים מהים בטימי
 אותם היו פותרים לפרעה. אותם פותר ואין :עצמות( מלא טמיא מלא שהוא
 בפתרונם רוח ק^רת לו היה ולא באזניו נכנס קולן היה שלא לפרעה לא אבל

:)ב״ר( קיבר אתה בנות שבע מוליד אתה בנות שבע אומרים שהיו

ג׳ הימן א׳ מלכים נביאים

 אליובלקר ואתבונן את״בניוהגה־מת להיניק בבקר ^ואקם א
 ;לךתי:ואקימיתבצפראלאתקא אשך בני לא״הךה והנה

 :דילידית ברי הרה לא והא בצפרא ביה ראסתבלית מית והא ברי חת
-ד: י 1־ 7: " /7-1.ו־' ♦

 וזאת הטת ובנך החי בני כי לא האחרת האשה ותאמר נ
:המלך לפני ותדברנה החי ובני המת בנך צי לא אמךת

רש״י
: בו להסתכל לב נתתי אליו. ואתבונן )א(

ואמרת



שני ליום מקץ
 ה7א? לדא ודא: מיתא ובריף ודא ברי בן לא אוחרנתא אתתא ואמרת

 המלך ה^מר ג מלכא: קדם<דרדיינן חיא וברי מיתא בריף כן לא
 בנך כי לא אמרת וז^ת המת ובנך החי זה־בני ^לת ז^ת

 מיתא וכריך דדא ברי דין אמרה דא מלכא :.ואמר החי ובני המת

 לי" קחו המלך וי^מר ד :חיא וברי מיתא בדיך כן לא אמרה ודא
 חרבא לי איתו מלבא ואמר :המלך לפני החרב הביאו חרב

: מלבא .לקדם חרבא ואיתיאו

ט' סיכן משלי כתובים

 יתהאזטלי ואדירת :כןרת מרמי על־גפי תקרא נערתיה שלחה א

 יסר מי"־־פתי ב :דנציךן עשינתא ניכרמאתא על דתקריין
 ותסיר לותי נאתא דשכר מאן לו: אמרה רב—חס. הנה

 מסכתי: בקן ושתו בלחמי לחמו ■לכו ג :ליה אמרת רעתא
 וחיו פתאים עזבו ד דמזגית: חמרא ואישתו רחמי אבולו אתו

 והלינו וחיו רעיונבון חפירות מנכון שבוקו :בינה בדרך ואשרו

דביונא: בארחא

רש׳י *
 וילמד הנה. יסור )ב( : ואהרן משה ד״א וחוה אדס לנערותיה. שלחה >א(

ואשרו. הפתיות: דרך את )זתעזברפתאים. : ויסירם אותו
: והדרנו

י׳ פרק שבת משנת

 שהוא. בכל ח;יב כשבת .והוציאו .ולרפואה. ולדוגמא. לזרע. המצניע
 אינו'חךכ רהכנים־ו הזר כשיעורו.' אלא עליו ח;יב אין אדם יובל

והוציאן. שחזר בין האפקפה על ונתנן א׳וכלץ המוציא ב :כשיעורו אלא

בין
ברטנורא

 ממנו: ייקנו שממנים לו שיש להראות ולדוגמא. לזרע : השבת קידם המצניע. י פרק
 בכל עליו חייב. : סתם והוציאו. : הצניעו למה בשבת ושכח ולרפואה.

 המפורש שיעור אחד כל כשיעורו. אלא : אהשביה והא הוציאו הראשונה דעת שעל שהוא
 :והכניסו וחזר לזרעו שלא בי נמלך אם והוציאו מכשיעור פחות שהצניעו זה והכניסו. חזר :בו

 בטלה לזרעו שלא ־גמלך דכיון שלם שיעור בו יש כן אם אלא זו כהכנסה חייב. אינו
 ועד מג׳ שגבוה כנין כרמלית שהיא האסקופה. על כ : אדם ככל היא והרי ־מחשבתו



-ן שני ליום טקץ
 ת,ק? אחת• בבת אבתו כה עשה שלא מבני פטור. אחר שהוציאן בין

 שרוב פי על אף החיצונה. אבקפה עה ונתנה ביררה. מלאה שהיא
 בימינו• בין המוציא ג : הקפה כל את שיוציא עד פטור מבחוץ. הפירות

 בלאחר ברקהת. משא שכן חייב. בתפר על או חיקו, בתוך בשמאלי. בין
 בין המטח• ובפץךתו*ופיה ובשערו. באזנו. ובמרפקו. בפיו. ברגלו. ידו.

 הוציא שלא פטור. בסנדלו• במנעלו• חלוקו.' ובשפת לחלוקו. פונדתו
 פטור. לאחוריו• לו ובא י לפניו. להוציא למתבוין י ־ המוציאין בדרך

 בין בסינר־ החוגרת האשה אמרו. באמת חייב. לפניו לו ובא לאחוריו.
 אומר .יהודה רבי חוזר. להיות ראה ישבן חיבת• מלאחריה• ובין מלפניה

 שנים הוציאוהו חייב. 'הרבים לרשות בכר המוציא ה1 : פתקין אףימקבלי
 שמעון ורבי חייבץ. והוציאוהו'שמם להוציאו־' אחד ;כול לא :פטוךץ.

 הבל• על אף פטור ככלי. מכשיעור אובלין.יפחות המוציא פוטר.
 טפלה שהמטה המטה. יעל אף פטור במטה. החי את לו. טפקה שהבלי

 ,וכעדשה תבלה• מן ובדת המת. מן כדת וכן דדב• במטה המת את ליו.

בשדר. או בזו. זו צפיגיו הניטל ו :פוטר שמעון ורבי דדב, השרץ מן
יב: ברטנורא

 והנח היחיד מרשות עקירה משה לא אחת. בבת מלאכתו עשה שלא : ד' ורחבה תשע־
 שהוא בכרמלית והגיח חיוב ממקיס עקר אלא גמורה מלאכה הוי דבהכי חיוב מקים שהה בר״ה
 ונמצא הרבים ברשות והניח חיוב מקים שאינו מכרמלית לה עקר והדר הנחה באותו פטור

 החיצונה. אסקופה : אחת בפעם חיוב כמקים והנחה חיוב ממקיס עקירה נעשית שלא
 כל בראשינה הוציא כן אם אלא כלומר שיוציא, עד : ר״ה לצד הכית פתח שלפני אצטבא
 אכל לפנים מהן יש ועדיין ארוכין שהן ודילועין קשיאין מלאה בקיפה אלא שני ולא הקופה

 : וחייב הקיפה כל את שהוציא כמי נעשה מבחוץ כולי ממנו הרבה יש שהרי חרדל מלאה
 הפרק מרפקו, : דארעא אורחא וחיק ישמאל וימין ישאו בכתף קהת, בני משא שכן ג

 דרך אין למטה. ופיה : הליל אזור באפינדתי. : מרפ״ק שמו כך בעיכי שבזריע האמצעי
לקבל לבשרו סמיך שלובש בגד אפינדתו פ״א בכך הוצאה דרך למעלה פיה אבל בכך הוצאה

: למטה הכיש פי נמצא למעלה מלישה איתו וכשמהפכיס כיכין כעין בו לעשות ורגילין הזיעה
 דנתכוין פטור. לאחריו לו ובא לפניו ד : חלוק של התהתינה השפה חלוקו. בשפת
 לשמירה דנהכיין חייב. לפניו לו ובא לאחריו :פחותה שמירה בידו ועלתה מעילה לשמירה
ואס לצניעות איתן חיגרות קטנים מכנסים כעין סינר. : מעילה שמירה בידו ועלתה פחותה
להיות דרכו חוזר. לחיית ראוי שכן : חייכת אחר לצד לה ובא להוציא דגר שים בהן תלתה
 פתקין. מקבלי אף אומר יהודה ר׳ : להתהפך שסופו ידעה ומחהלה סביביתיה וסובב חיזר

 ודרך בציארס ותולים קנים כדמות חלולים בעצים אותם נותנים אגרות הנישאים הרצים מלך של
 ואין להתהפך שסופו היה ויודע לצוארו סביב ומאחריו מלפניו וסיבב חוזר להיות קנה אותו
 את העישה ה׳ מצית מכל אחת בטשיתה כדילפינן פטורין, שנים הוציאוהו ה ן כי׳י הלכה
 אסעשאוהשנים לעשותה יכול יחיד כשאין אפי׳ דסכר פוטר. ש ור : מקצתה העישה ולא טלה

 לפי כפית אינו אס בהוצאתו מחייב לא החי על כמטה. החי את :כי״ש הלכה ואון פטורים
 כזית וכן : דמו דכפותין דכמאן לא יעיף חיה כהמה אכל אדם וה״מ עצמו את נושא שהוא

 וכן : הטימאה מן עצמו להציל היא חשוכה הוצאה ומטמא דהיאיל הוציאו אם חייב המת. מן
 הפילו פוטר, ור׳ש : לטומאה שעירן היי דבהכי השרץ. מן וכעדשה הנבלה מן בזית
שאינה מלאכה הוי מעליו לסלקו אלא שאיני דבל לגופה ציינה שאינה מלאכה דהוי שלם במת

צריכה



שני לזם מקץ
 הפוקסתי וכן הכוחלת• .וכן הגודלת• וכן זקנו. וכן שפטו וכן שערו ו^ן
 נקוב התולש'מעציץ ישבות. משום םךץ1א וחכמים מחייב אליעזר רבי

: ובזה בזה פוטר שמעון ורבי פטורי. ינקוב ושאינו חייב.'
, ברטנורא' , , ,

 שער התעש שערו. וכן ו שממי!.■ נר' הלכה וא־ן היא מהשנה מנאנת ולאי לנישה לרינה
 ניתנת הכותל', : גלילית עבית תרגיש איתו וקולעת ראשה שער הגודלת. וכן : נידו ראשי
 ר"אסח״ב. הצדעים: אצל ותנאן מנאן הראש שכאמצע שער מחלקת הפוקסח. : בעיניה נחיל

 שנות. טשים איטרים וחכמים : נינה משיש ועיקשת גידלת ניתנת משים ניתלת חעאת.
 ישערו צפרניו הניטל ידוקא ם. נחשני והלנה ננך ננין דרך ואין ננך נתינה דרך אין דסנרי

 דחיינחסאת הנמים מידים בנלי צפרניו או שערו הנוטל אכל ומסקילה מחטאת רבנן דשטרו היא בידו
 או רובה נפרשה וצפיר; חייג ניד אפילו חנירו ראש שער והנוטל חייג שערות שתי נטל ימני
 דה" חייב. נקוב מעציץ התולש : לנתחלה ניד ליטלה מותר איתי ומצער רונו שנתלש שעד

 הנקב ושיעור כצדו הנקב ואפי' הקרקע לחליחית שמריח הנקנ ידי על הקרקע מן ליונק נמתיבר
:ניים הלכה ואין סקילה לחייני נמחונר ש לי תשיג ללא וכזח. נזה פוטר ר"ש :קנון שרש נלי

ע״א צ־ה דף שבת גמרא

 משום חויב מיניה בעו לנהרךעא אקלע גוריא בר נחמן רב
 מאי משום מחבץ חולב. משום לחו אמר מחייב מאי

 אמר מחייב מאי משום מגבן מחבץ. משום לתו אמר מחיןב
 הוה. באגמא קני קטיל רבך ליה אמרו מגבן. משום לחו

 מפרק. משום חייב חולב ליה אמרו מו־רשא בי שאיל אתא
 המכבד בונה. מישים חייב מגפן בורר. משום חייב מחבץ

 חזיר חטאת. חייב בשבת שוגג דבש חלות והרודה המרבץ
 רבי אמר ,אליעזר. רבי דברי ארבעים לוקח טוב ביום

 ויטבול י״י( )ש־א דכתיב אליעזר דרבי טעמא מאי אלעזר
 אלא דבש. אצל .יער ענין מה .וכי הדבש. ביעקת אותה
 אף . חטאת דדיב בשבת ממנו חתוליש יער מה לך לומר
 אמימר חטאת. דריב בשבת ממנו הרודה דבש חלת
דילמא רבנן אמור מאי טעמא אקר במחיזא זילחא ^רא

אתי רש״י
 : המשגה לפרש ידע לא הוה האגס מן קנים חותך באגטא. קני קט״ל

 תולדת והוי בו שנתנם׳ ממקום אונל שפורק משאו מפרק נמו מפרק.
 וקאי ועקור פקיד אלא הוא מחובר ולאו הוא ולא דקוצר תולדת דאמר ואית דש

 : תולש לשון אלא למימר שייך לא נמי מפרק ול׳ בקשה נתבואה הדד בעעיני
 : העיר בנל היתה אבנים ורצפת הבית לרבץ זילחא. : פסולת מתיך אוכל בירר.

מהבלא



קא שני ליום מהץ

 אעכחיה תושפאת רבא גומות. ליבא הבא גומות לאזורי אתי
 בריח מישא;_ק מר לה ואמרי מהבלא. מצטער _דכןא לרבינא

 לד׳ אמר מד,;לא מצטער דקא אשי א^בחיהלרב דרבה
 בשבת ביתו את לרבץ הרו^ה דתניא להא מר לה סבר לא

 זו בזוית ידיו זו ;זרת פניו ורוחץ מים מלאה עריבה מביא
 לאו ליה אמר מאליו. טתרבץ הבית זו'ונמצא בזוית ורגליו

בשבתןהאידנא- ביתה מרבצת חכמה אשיח אדעתאתתנא
:לכתחלה אפילו שרי שמעון ל^ברבי רקבירא

רש״י
 ורבותי זכור הייתי לא אדעתאי. ראו :הבל ומרבה עולה אבק שפי׳ מהכלא.

 : מאביה ששמעה ת״ח בת או ת״ח אשת חכמה. אשה :לי סבירא לא פי׳
 שטיעון כרכי :זו בזויות וכוסות זו בזויות קיתוניות רוחצת ביתה. מרכצת

ולהשוות בגומא עפר להדביק מתכוין אינו והמרבץ מותר מתכוין שאינו דדבר
: אבק יפלה שלא אלא הבית

קצ״וע״ב דף מקץ זוהר*
האי חזי תא וגומר אהב^ אשר א^ה עם חיים ראה ט׳( )קהלת ר^ר

 ל * רערמא היין אלין ,חיים ךאח7ואוקמוה.' איהו) עלאה כרזא קרא

 אהבת אשר אישר. עם כדקא;יאות. בהו מכי גש כר הוא דאתימכאה
 ואהכת/יו^ן ל״א( )ירמיה רכתיב אהבה כתיב רכה בגין ישראל• כנסת דא

 ) כן על בהרכתיב אחיד ךםםרא'דימינא בשעתא אימתי2אךכתיך
 ואיהי כחיים אתקשרת ךאיך\ בגין הכרך חיי ימי כל חסד. משכתיך

 / ראינון בגין חיים כיה* שחין לא דא ערמא רהא בה שדיין רחיץ עולם
 .ואסתרקו ,שמשא דההוא נהורין הכאיאינון ממאן ולא השמש תחת

 השמיש חשך 6י״ )ישעיה רכתיב מקרשא כי דאתחריב מיומא מעלמא
 דאת כמה נהיר ולא /הסליק/הוריה השמש חשך מאי ונוטר בצאתו

 שטשא הוא* הא כחיים חלקך הוא כי )גומר. אבד הצדיק נ״ס )שם אמר

 1 לאפרשא דרא בסיהרא .ושמשא כשמשא סיהרא רטיעל ובעינן בסיהרא
 בתריה כתיב מה דאתי לעלמא כהו רמיעל נש דבר חולקא הוא ודא לון.

 וחשבון מעשה אין כי עשה ביתך לעשות יךך7 תמצא :אשר כל ט׳( )קהלת

 לאטתכלא אית קרא האי שמה. הולך אתה אשר כשאול .וחכמה ןדעת
כל בר'גש למעבד רצועה התיה וכי לעשות ^ךר תמצא $שר כל ביה



>>

שני ליום טהץ
 נש דבר נשמתיח דא בבחף מאי כתיב בכחך לעשות אלא דיביל מה ז

 אחה( .דבר דאתי. ולעלמא דין לעלמא בה למזכי נש דבר ןךאיד\חילא

 דין בעלמא בה ראתתקפא חילא דאיתי .דקאמרן אשה היא דא בכחף
 עלמא^בהאייחירא^גין בהאי בה למזכי נשי בר ובעי דאתי ובעלמא (ג

 מהאי נש בר דיבוק דלבתר בנין טעמא מאי עלמא בההוא דיתתקףבה

אעביד ולהלאה מכאן השתא ולומר מידי למעבד חילא כיה לית עלמא
 וגומר. אשר כשאול ודעת'וחכמה וחשבון *מעשה אין $וךאי מבין עובדין 2 6 9

 ואוקמוה עלמא כההוא לבתר ביה תכי לא עלמא בהאי נש בר זכי לא אי
 עלמאייואית כההוא ;יכול לא מהאיעלמא למיהף זוודין אתקין דלא מאן

 וכלא הבא טליהו דייכול כהאייעלמא נש 'בר דעביד מבין ערבדין

 עלמא בהאי זכה יוסף חזי תאי טליהו* תאתזנא דאתי לעלמא אשתאר
 דאת כמה י\י \ראת באשה לאתאחדא תגעא בגין דאתי בעלמא וזכה
 עלמא בהאי למשלט זכה י כך 'ובגין לאלהים. וחטאתי ל״ט( )בראשית אמר
 כלדעםף/הבי *את .רלהטיופף ,ט״ז( >שם כתיב מה לישראל לון וזכה

 ביה עותרא וכל כלא .לקיט איתי ונפיק דנניד י נהר 'ההוא דהא אתחזי

 השמים• ברקיע אלהים אותם ויתן א׳( )שם דבתיב רזא הוא ודא היימא
 חזי ותא מלכויתא. על י י למשלט בעי יוסף דודאי ;אות כדקא איהו וכלא
 כריך קדישא המשנה מרכבת מאן' המשגה במרכבת 'אותו לרכב כתיב

 ואצמרץ אתזןיעלמא מניה דהא בגין שליטא י לצדיק ליה עביד הוא

 רתיבא ליה עלאה^ואית רתיכא ליה אית הוא בריף וקדישא לאתזנה
 ןלא אקיי יצדיק ויוסף המשגה מרככת איהי תתאה/ תתאה.דרתיכא ח ך ע

 הוא בריף לקדשא לו י אשר המשגה מרכבת על רכיב לטהר אתחזי ־'
:דלעילא כנוונא לטהר עלאה ברזא איתי וכלאי

פסוקה הלכה
פי״ב ע״ז ה׳ הר״ם

מוסרלחק יוסף
ע״א ם״ח דף חרדים מספר

 עו&ים שהיו כמו הראש פאת בןגלחין אק
 לא י״ם( טיהיא עזנא£ר ובהניה י הגברים

 פאה כל על וחייב ראישכם פאת ת^יפו
 אפילו צדעיו שני המגלח־ לפייך ו§אה
 שתי.ם.־אחד לוקה אחת והתראה אחת בבת

 הראש י^ערכל ומניח בלבד הפאות הט^לח
 לגקה 'כאחר הראש כל המגלח וארור
 אמורים ד^רי□ הפאור^כמה וג^חכל ועורי
 אינו המתגלח איש אבל ד^לח באיש

 .רב ומפז מזהב הנחמדים יי־( )ת״ייים כתיב
 להם .זהב העם לב להלהיב בא ןגו׳

 הבא שבעולם ןםף $תיהם הממלאים
 אינו במל "הגשמי והכ^ף' הזהב ממבע

 .א^ד ולכסף לזהב "יזדרזו לבן כלום שוה
 רבותינו ךאמרו" והיעו בידם להוליך שם

 תודה מסגלים י צדיקים לברכה זכרונם
 האוהביסענוגים וכן טובים. צ^ים5ו ומצות
םל? יסלהיב

ומתוקים



,ץ

 את והמגלח למגלח $ןע ?ן אם אלא לוקה
 ראש שגלחהיפאת האשה ־ :לוקה הקטן
 לא #נאמר פטורה שנתגלחה או ן<איש
 פאת את תשחית ולא ראשכם פאת תקיפו
 בבל .;שנו תשחית שןשנויבבל כל זקנך
 שאין לפי תשחית בבל שאעה ואשה תקיף

 בךים1'הז לפיכך תקיף אינהיבבל ןה^זקן
 :בהקפה .אסורים ^זקן להם וי.ש הואיל

 אחד שבתורה תעשה לא מצות בל •
 תשחית מכל חייביןחוץ נשים ואחד אנשים

 למתים.'וכל כהן ןטטא ובל תקיף על
 תדירה ואינה לזמן מזמן שהיא עשה מצות
 ,ואכילת היום מקידוש חוץ פטורות נשים
ושחיטתו הפסח ואכילת הפסח בלילי מצה

 אותי רועה הוא כן וכמו שוין ?לנו כי
 \אין עמדי אהה כי רע אירא לא צלמות בגיא אלך כי גם ברואיו לשאר כמו בפךטות

 בה י אותי מכה שהרועה וש^ט רצועה היא שמכה ומי רשותך בלא להךקגי שיוכל מי
£ ואם דוד את קלל לו ה'*אמר )""ביפ״ס וכתיב אפי שכט אשור הוי י׳( דרך על

ח"בות: שהנשים וש?חה והקקל

 !׳( )בר^* כתיב וגו׳ מדבש ומתוקים ״ם( )""־•ים
 ^היה הי.ינו נח התהלך האלהים את

 ;ני עם וזברה לו ואין יוצרו עם מתבודד
 אף בהתבודדות קלנלו מרוב א/נמי אדם

 מטלידין היו לא אדם בני בתוך שדדה
 דאטר והיינו בעיניו היו כלא היו כי דעהו

 לרומם צור קהלך תוך בעמדי המשורר
 ואין כלומר וקומה ראשי לךאברעיואכוף

 מחשבתי להתפרד אותי מטרדת חברתם
 .יתירך והוא צאן עדרי העולם כל כי ממך

 ופךמי פרטי כל על ומשגיח לבדו הרועה
 הרועה על אלא להשגיח לו אין פרטי וכל
 מזה לזה .יתרון ואין לפניו שוין הכל כי

 השלום עליו 'המלך ידור דאסר והייני
חפר ,איני כי אחסר לא רועי ה' ניב( )""לים

;.ינחמוני הטה ומשענ^ך שבטך

תורה שלישי יום מקץ
 להשאיר כ״ן דשם ראשונה הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פסוקים הששה בקריאה יבוין

:שעברה משבת נפש חופפות בו

 איש והוא אני אחד בלילה חלום ונחלמה י*
 אלי״י3 חלמא ?וחלמא חלמנו חלמו ?פתרון

 נער אתנו ושם יב :חלטנא חלמה ?פשין ןבר והוא אנא חד
 את־ ויפתר־לנו ונספר־לו הטבחים לשר עבד עברי

עבראה ןתטן פתר:' אישבחלטו חלמתינו

עבדא
רש״י

 נער לב( י. לו ודוחה לנו שנפתר לפתרון הראוי חלום חלומו. כפתרון איש )יא(
 : בזיון בלשון מזכירו שלחה טובתם שאין הרשעים ארורים עבה עברי

 וכתיב עב" : מכיר אינו לשוננו אפילו עברי. :לגדולה ראוי ואין שוטה נער.
 גרס וכן שירים )ס״א שרים. בגדי לובש ולא מולך עבד שאין מצרים בנימוסי

 רא״ס



שלישי ליום מקץ
 ^טי> גבר חלמנא !ת לנא ופער לה ואישהעינא נןטוליא לרב עכרא

 על־ השיב אתי דדה כן פחרץנו כאשר ויהי ע פער:
 .על אתיב יתי הוה כן לנא פשר ך בטא .והרהתלה ואתו כני

 את־־יוצף ויקרא פרעוה .וישלח יד ־ צלב ויתה שמושי
 אל־ ויבא שמלאיו .החלף ויגלח מן־הכור ויריצהו
 וספר אסירי בית מן וארהיטיוהי ייוסף ןת וקרא פרעת ושלח ו פרעה

 אל"יוםח פרעה ויאמר טו שני :פרעת לות ועל כסותה ושני
 עליך שמעתי ואני אתו אין ופתר חלמתי חלום

 חלטא ליוסף §ךעת :.ואמר ^תו ל$תר חלום תשמע לאמר

 חלמא שמע דאת למימר עלך שטעית ואנא לה לית ופשר חלמית

:יתר׳ למפשר

, - רש״י
 פרעה בגי. על השיב )יג( :לעניינו וקרוב החלום לפי כחלומו. איש :רא״ס(
 ולא לשון קצר מקרא הרי עבדיו על קצף פרעה שאמר כמו למעלה הנזכר
 פרעה והוא להשיב שבידו מי השיב מי לפרש צריך שאין לפי השיב מי פירש

 : הדבר את סותמים הס לעשות שעליו מי ענ קצרים מקראות כל דרך וכן
 ,ל שבמקרא בור כל וכן טמא כמין עשוי שהוא הסוהר בית מן הבור. מן )יר(
 מפני ויגלח. :כרובע( )איינע בלע״ז פוש״י בור קרוי מיס בו אין אס ואף גומא
 חלום ותבין תאזין אותו. לפתור חלום תשמע )טו( : )ב״ר( המלכות כבור

 תשמע לא אשר יוסף שומע כמו והאזנה הבנה לשון תשמע. :אותו לפתור
: )פערשעעהען( בלע״ז אנעינדר״א לשונו

ג' סימן א׳ מלכים נביאים

 את־החצי ותנו ל^נים ההן את־הילד גזרו לך6ה ויאמר א
 רביא !ת פשקו מלבא .ואמרלאחת: ואת־החצי לאלות

 האישה !תאמר נ :לחדא ופלגא לוודא פתא !הכו זרץ:ג לתריי ודא
 ן ותאמר על־בנד; רחמיה כי־נכמרו אל־המלך החי אשר־בנה

 וזאת אל־תמיתד\ החיי/הקת את־הילוד תנו־לה אדני בי
בדה/!א די איהתא ואמרה גם־לך?היהגזרו: גם־לי אמלת

למלכא



הגשלישי ליום מה?
 ת_ לה הכי ני13ר בבעו ואמרת ברה על רחמהא אומללו ארי ?מלבא

 עזי לא לך ך אף דיל' אף אמריי ודא תקטלוניה לא ומקמל הוא רמא

 והמת החי את־הילוד תנו־לה ויאמר הטלף־ ויען ג ־ פסוקן
 רבןא ית לה הבו ואמר מלכא עאתיב ♦ 1אט היא תמיתהו לא

 את־־ כל־ןשראל דשמעו ד אפיה: היא תקטלוניה לא ומקמל ודא
 כי־ ך*ו כי המלך מפני ויראו המלך שפט אשר ךמשפט

 עת ישראל ל7 ושמעו לעשות בקרבו אלהים חבטת
 קדםז. טן חבטתא ארי חזו ארי טלבא קדםז. מן ודחילו טלבא דדן תנא

 על־כל־־ מלך של&ה המלך .ויהי ה ־ דינא למעיד ב^עוהי "
:;ש־יאל בל על מלכא שלטה טלכא .ודרה :יש^אל

רש״י
:אמו היא ואמרה הופיעה קול בת אמו. היא )ג(

□ סימן טשלי כתובים

 מטיקנא דרדי מומו: לרשע ומוכיח ן1קלז לו לקח ולץ יסר א

 אל־ נ :ליה הוא טוטא לרשיעא ומבטנותא צערא ליה ונטיב
 לטמקא תיבום לא :ויאהבך לחכם הוכח פן־ןשנאך לץ תוכח

 הודע ויחכם־עוד לרבם תן ג דנרחטך: לחביטא אביס נסמך דלא
 ויוסף דינןא3ל הודע תוב רתתנם לועיטא אלף :לקח ויסף לצדיק

 בינה: .קדושים ודעת; יהוה .יראת הכמה תחלת מנךעא:ל
 ו3ןך כי־בי ד■ ביונא: ־.קרישי ויריעתא דאלהא דחלתיה דחכמתא שרוי

 לך ויוטפון יומתך נקן;ן רבה מטול :חיים שנות לך ויוסיפו ימןך

: דם"

רש״י
 לחכם. תן )ג( :יחרפו שזה למוכיח הוא מוס מומו. לרשע ומוכיח )א(

 קדושים. ודעת )ד( : חכמה לצדיק. הורע : הגון לתלמיד
: ועושר פרנסה של דדים. שנות )ה( : הבינה עיקר

האשה



שלישי מהץליום
י׳ פרק יבמות משנה

 ונשאת בעלך. מת לה ואמרו ובאו הים. למדינת בעלה שהלך האשה
 רמזה. מזה' גט וצריכה ומזה. מזה תצא בעלה. בא בך ואחר

 על ולא זה על לא בלאות ו$א מזונות. ולא פירות• וירא כתבה. לה ואין

 וזה יזה ולא ומזה. ^מזרימזה והולד תחזיר. ומזה מזה נטלה אם זה.
 ילא ידיה• במעשה ולא לא*במציאתה. זכאי וזה זת ולא מטמאיןילה.

 המעשר. מן לוי ובת הכהונה מן נפסלה ישראל בת היתה נדריה. בהפרת
 את יורשים זה של ויורשים זה של יורשים ואין התרומה. מן בהן* ובת

 רבי מהימין• חולצץולא זה. של ואחיו זה של אחיו מתג ואם כתבתה.
 הראשון אומר אלעזך רבי הךאשון. בןעלה נכסי על כתבתה אומר* יוסי

 א־ומר שמעון רכי” נדריה• ובהפרת ידיה. במציאתה.'ובמעשה זכאי

 ממנו הילד ואין צרתה. פוטרת ראשון. של מאחיו חליצתה או ביאתה
 בית פי על נשאת ב :לו לחזור מהרת ברשות שלא נשאת ואם* ממזר.

 וח^בתבקרבן. תצא דין פייבית יעל שלא הקרב;• מן ופטורה תצא. דין
ויהלבה לנשא דין* בית הורוה מן'הקריבן. שפוטרת דין בחבית ;פה

ברטנורא
 פ״ש ונשאת בעליך מת אחד עד לה שאמר בעליך. טת לה ואמרו האשה. א י פרק

 ואפורה לבעל :אשירה שזינתה איש אשת כדין ומזה. מזה תצא :ולפיכך אהד עד
 משום מאי כועמא עגונה משיש באשה אחד לעד רבנן דהימנוהו ואע״ג היא אנוסה דלאו לבועל
 שאמרו עדים שני מ״פ נשאת אבל לה קנשיגן דייקא דלא והך ומנסבא דייקא גופא דהיא

 להיתר צריכה היתה שלא כלימר ב״ד פ״פ שלא נשאת בשיפא אמרינן הא בעליך מת לה
 היה דמאי היא דאניפה הראשין לבעל לחזיר מיתרת בדבר. מעידן עדיש שני שתיו כיון ב״ד

 ול״ש ד אח בעד ב״ד ע״פ נשאת שנח לא אלא הכי הלכתא דלית מוכח ובגת' למעבד לה
 ב׳ה: האלו הדרכים וכל ומזה מזה תצא הראשון בעלה בא אש עדיש שני פי על שכשאת

 שכורים הי הראשון את :כשרואים מפני משני גע דבעיא עעמא ומזה. מזה גט וצריכה
 היש אשת נמצאת נע בלא מוציאה ואם היא גמורה ואשתו שני נשאה כן וע״י שנרשה

 והילד :הפשרה לא הקיימים בלאיתיה אבל :נאבדו בלאות. ולא גע: בלא יוצאת
 הוי וילדה הראשון החזירה ואש גמור ממזר השני מן ילדה אס ומזה. מזה מפזר
 מציאת רבנן אמור מאי דעעסא במציאתה. זבאין וזה זה לא מדבריהם: ממזר

 דסעמא ידיה. במעשה ולא :ואיבה איבת לה תהוי הכא איבה משוס לבעלה אשת
 ידיה מעשת לה לית דסזוני והכא מזוני משוס לבעלה ידיה מעשה רבנן אמיר מאי
 תחגנה דלא היכי כי אשתו נדרי מפר בעל מאי דטעמא נדריה. בהפרת ולא :דיליה לאו
 היא. קנפא טן״הטעשר. :היא דזונה הכהונה. מן נפסלה :ותתגנה תתגנה הכא בעלת על

 כתיבתה. יורשים :דרבנן תרומת אפי׳ התרומה. טן :המעשר מן נפסלה לא שזינתה ־ ל דנת
 דלא גזרי ורבנן מדאורייתא חולץ ראשון של אחיו מיבמין. ולא דלצין ;דכרץ בנין כתובת

 חליצתה. אי ביאתה מדרבנן: משני גע דכעיא היכי כי מדרע.; הולן שני של ואחיו ליבס
 הלכתא ולית ראשון החזירה אם ממד. סמני ל* ה. ואין :מיבמין ולא דקתני פליג ארישא

 בעליך מת עדים שני לה שאתרו כגון :"ד ברשו". שלא נשאת : כר״ש ולא כר״א ולא כר״י לא
 :הקרק מן פסיר ב״ר :הירא׳ שמשה דיחיד הקרבן. מן ופטורה ב : ב״ד להיתר צריכה שאינה
הא כי -להתא וני,; היא דבוננת בק*בן. חייבת :עדים בשני אלא ב״ד. פי על שלא

מחני׳



 בעלה שה^ך האישה נ לנשא: אזא התירוה ;שלא בקרבן. חייבת זקלקלה
 ונשאת. בנך בעלי'ך.ראחר'בךמ.ת מת לה ובאלואמרו ה;ס למדעית ובנה

 .ואחרון/טטזר. .ראשון והילד ^צא היו חלוף לה אמרו בך ואחר
 לה אמרו ואהריבך רנתיבטה. בעליך• טית בך .ואחר בנך• מת לה אמרו
 מת לה אמרו 'מטזר• ואחרון ראשון והולד הדברים.'תצא היו חלוף

 'והולד.ראשון תצאי ומת•' .היה ק;ים לה אמרו בך' ואחר ונשאת בעליך

 בא בך ואחר ונתקדשה בעליך מת לה אמרו ממזר. 'אינו והאדדון ממזר.
 ימן פסלה לא 'גט. אחרון לה שנתן פי על אף לו. לחזור מתרת בעלה.

 ולא מאישה. גרושה ראשה מתיא בן אלעזר רבי 'ךךש זו את הכהונה.
 רו ואמרו ובאו הים. למדינת אשתו' שהלבה טי ד : אישה שאינו מאיש
 לו. לחזור מתרת אשתו. באת בך י ואחר אחותה. את ונשא אשתך• מתה
 ראשונה מתה ואם' בקרוביו. מתרת ושניה בקרובות'שניה. מתר' הוא

 אמרו בך ואחר אחותה. את אשתך.'ונשא מתה לו אמרו בשליח. י מתר
 יוסי רבי ממזר. אינו והאחרון ממזר• ראשון הולד ומתה. לו_ק;מת'דדתה

 פוסל שאינו ובלי עצמו. ;דיי י על פוסלי אחרים. ידי על שפוסל אומר'בל
 ונשא אשתך. מתה לו יאמרו ה :עצמו .ידי על פוסל אינו ,ידייאהרים• על

 מאביה. אחותה ונשא מתה מאמה. אחותה ונשא מתה אחותהימאביה.
בראשונה מתר • .קימות בלן ונמצאו מאמה. י אחותה ונשא מתה

בשלישית
ברטנררא

 ן השני ובעלה היא בקרב! חייבין עדים שני פ ע׳ בי! א' בעד ב״ד ע״ם נשאת בין אלא פתני׳
 ראשין ואחרון. ראשון : לשוק ונשאת. : ליביש הוזקקה ולא בנך, כת כך ואחר ג

 ואין לאיין מחייבי ממזר יש דאמר מתיקמא וכר״ע השמיעה כלאחר ואחרון השמיעה שלפני
 ושכב בנת׳ ואמרינן עליה בא ובזנית כלים אינן שניה דקדושי לו. לחויר מותרה ד : הלכה

 לישא שניה. בק־ובות ומיתר : איסרתה אחותה שכיבת יאין אישרת׳ שכיבת׳ אותה איש
אחרים ע״י שפוסל כל אומר יוסי רבי : המפית׳ ומל האניש' על נישאים דקי״ל בתה

בעל שהיא יניפו אשתו דאזלי ל״ש דקאמר קמא לתנא שמעי' יופי ר' עצמו. ע״י פיסל
ונשא ניסך ומת אשתך מתה לו ואמרו ובאי וניסי ארוסתו דאזלי ול״ש הים למדינת אשתו אתית

ר״י וא״ל לי. מותרת ואשתו גישי על אסירה ניסו אשת וגיסו אשתו באו זאח״כ אחותה את
 גע ובעיא קנסיב שפיר לאחותה דנסיב והאי בקידושין הוו תנאי למימר דאיכא וניסו ארוסתו

 דנפקא דכיון גיסי דהייני אחייס ע״י לה דפסיל נש בלא ייצאת איש אשת לימרו דלא מיניה
 אחית דהייא עליה אתתיה ליה ואססרה עצמו ע״י נמי פישל מבעלה לה אפשלה בניש׳ מיניה

 בנשיאין הו״ל תנאי דל״ל לאחות׳ לה וקנסיב הים למדינת וגיסי אשתו דאזלי היכא אבל גרושתי
 אחרים ע״י אפשיל ולא מניה גש בעיא ולא באיריסין למימר כדאיכא להאי לי׳ קנסיב ■ושפיר

 אינה כהרי אתתי׳ ליה ושריא עצטו. ע״י פיסל אינו :אגיסי גיסו )אשת( פסלה לא דהא
 וחזרו מאמה פלא מאביה. אחיתה ונשא אשתך מתה א אמרו “ : גרושתי אמית
 השלישית זו ונמצאת מאביה ולא מאטה. : השניה של אחותה. ונשא :השניה מותה. :לי ואמרו
 ולא מאביה. :זו שלישית של אחיתה. ונשא :הג' זו מתה לי ואמרו וחזרו הראשונה אצל נכרי׳
 הרביעית: זאת מתה נו ואמרו יחזרו הראשינה. מן שכן יכל השניה מן רחיקה רביעית נמצאת מאמה
 כך ואחר השניה. ומן הראשינה מן וכן השלישית. מן רחוקה והיא מאמה. אחיתה ונשא

י אמי•



שלישי ליום מקץ
 ואין וברביעית. בשנ;ה ואסור צרותיהן• ופוטרות ובחמשית בשלישית

 מיתת לאחר השמה על בא * ואס צרתה. פוטרת מהן י אחת ביאת

 בשלישית ואסור צרותיהן. ופוטרות וברביעית בשמה מתר הראשונה
 ויום שמם תשע בן י צרתה פוטרת מהן אחת7 ביאת ואץ ובחמשית•

 פוסל שהוא אלא ידו*. על פוסלים והאחים* אחין ידי על פוסל הוא אחד.
 שבא *אחד ויום שנים תשע בן כיצד 'וסוף. תחלה פוסלין והאחים תחלה.

 נתנו מאסר בה .ועשו אחים עריה באו אחים. .ידי על פסל יבמתו על
 ,יבמתו. יעל שבא אחד ׳ ויום ישנים תשע בן ז ;דו: על פסלו חלצו י או גט

 ידו.'רבי ער יפסל ויום'אחד• שנים תשע בן שהוא אחיו עליה בא בך ואחר
 .יבמתו על שבא אחד ויום •שנים בן'תשע ח ,פסל: ל^ אומר שמעון

 פסל. לא 'אומר שמעון רבי עצמו. יןד פסליעל צרתה על בא בך ואיחר
 מתיבמת• ולא חולצת ומת יבמתו ע^ שבא אחד ויום שנים תשע בן

 שיבאיעל 'אחד 'ויום שנים תשע 'בן ט פטורה: /ו הרי ומת אשה נשא
הראשוגח את ידע לא אם ומת אחרת" אשת נשא ומשהגדיל יבמתו.

משהגדיל ברטנורא

 לוו זי קרובי׳ שאינן ובחמישית. ובשלישית בראשונה מותר : קיימות ניצן לו אמרו
 שלקה לראשונה היא אשה דאהות תפשי לא שני׳ דקדושי שריא ,השני אחות שהשלישי׳ ואע״ס
 אלא תירה אפר׳ דלא בתה לישא מותר אשה אנס ותניא זמשותה כאניסה לה והויא מקודם

 שהיא שאע״ש החמישית וכן היא אשה אחות לאו קדושין תפשי דלא והיכא בלבד אשה אחית
 ולא זנית ביאת שלישית אחות שהיא ד׳ ביאת נמצא בג׳ קדושין ותפשי דהואיל מותרת ,הד אחות

 :צרתה שסרות מהן אחת ויבם יבם ובא מת אם צרותיהן. ופוטרות :עליו חמישית אסרה
 מיתת לאחר השניה על בא ואם : הג׳ מפני ובד׳. : הראשונה מפני בשניה. ואסור

 :,הב מפני בג', אסור : היו שקר הדברים ושאר ראשונה של הדברים היו שאמת הראשונה.
 דביאתו עליה בא אס לאחין. היבמה את פוסל. א׳ ויום שנים ט' בן ו :,הד מפני ובה/
 ולא גמור נש איט אבל מאמר לו ויש גש לו שיש מאמר בה עשה אי גש נתן אס או ביאה

 ולא תחלה פיסל היא דבמאמר מפרש בגמרא תחלה. פוסל שהוא אלא : גמור מאמר
 פסל' לא א׳ ויום שנים ט׳ בן שהוא זה מאמר עשה ואה״ג מאמר עשה הגדיל אחיו שאם בסיף

 הסירי ומתניתין בסיף בין בשחלה בין אחד ויום שנים תשע בן פוסל בביאה אבל מאחיו
 ביאה אבל במאמר בד״א וסוף תחלה פישלין והן תחלה פוסל הוא אלא קתני והכי מחסרא

 ידו. על פסל ז נ ,וט יבמתו על שבא אחד ויום שנים ט׳ בן כיצד פוסל נמי בסיף אפי׳
 לר״ש ט׳ בן דכיאת פסל. לא איטר ריש :בה תופסין דשניהם מאמר אחר כמאמר דה״ל
 כתו ליה היי קניא לא ואי החיו ביאת מהני ולא לגמרי קני קניא אי קניא לא ספק ק-יא ספק
 אחד ויום שנים ט׳ בן ח :כר״ש הלכה ואין פסל לא הלכך אחיו ולא הוא לא בעל שלא

 של שבביאתו יבמין שני זיקת עליה שיש טתיבמת. ולא חולצת ומת יבמתו על שבא
 שניה נפילה זיקת עליה וחלה ראשונה נפילת זיקת מידי יצאת לא בגדול כמאמר שהוא הקטן זה

שאינה אשה. נשא : יבמין שני זיקת שעליה ולא אחד יבם זיקת שעליה מי אחים ד׳ בפרק ותגן
פד כלים קנין קנינו אין ביאה דביאתו ע״ג דאף פטורה. זו הרי : אחים ולו ומת. :יבמתו
ידע לא אם ט : כמאמר רבנן אות׳ עשו לו וזקוקה הואיל ביבמה אבל שערות שתי שיביא

הואיל סליה. יבמין שני דזיקת טתיבמת. ולא חילצת ראשונה משהגדיל הראשונה
 דלית שירצה. לאיזו מיבם איטר ר״ש : ראשונה נפילה ידי יצאת לא משהגדיל ידעה ולא
צרות לאו דהא לשביה. וחולץ : אחים ד׳ בפרק אמרינן וה״ג יבמין ,ב זיקת לר״ש לי׳

נינהי



הה שלישי• ליום מקץ
 איו חולצת איו והשניה מתעמת. ול# חולצת הראשונה משהגדיל
 אחד לשניה. וחולץ שירצה י לאיזו מעם אומר שמעון רבי מתעמת•

 הביא שלא שנה עשרים בן שהוא ואחד אחד. ויום שנים ת^ע בן שהוא
:שעריות שתי

ברטנורא
 מאמר במקצת צרתה והויא הואיל לא תרווייהו ויבומי חברתה. ביבים חדא לאפסירי נינהו

 ביים שניהם כ*. בן ואחד תשע בן אחד :אחד מבית הבאות יבמות כשתי מחזי דרבנן
 א* ויום שנה ל״ה בן שיהיה עד הוא קנון שערות ,ב אייתי דלא כמה דכל למעלה האמיר לכל
 סריס סימני בי נראה שלא ע״ס אף שערות ב׳ הביא ולא שגה ושלשים לחמשה הגיע ואם

: חמה סריס זה הרי למעלה המפורשים

ע״א מ״ז דף יבמות גמרא
 ראית מה לו אומרים הזה בזמן להתגייר שבא תנו_רבנךגר
 דודם הזי׳ בזמן שןשראל יידע אתה אי להתגייר שבאת

 יודע אומר אם עריהם. באין ויפורין ומטורפים סחופים דחופים
 מקצת אותו ומודיעין מיד אותו מקבלין כדאי ואיני אני

 לקט ערן אותו ומודיעין חמורות מצות ומקצת קלות מצות
 מצות של עונשן אותו ומודיעין עני ומעשר ופאה שכחה

 חלב אכלת זו למדה באת שלא שעד יודע הוי לו אומרים
 סקילה. ענוש אתה אי שבת חללת כרת ענוש אתה אי

 סקילה. ענוש שבת חללת ברת ענוש חלב אכלת ועכשיו
 מתן אותו מודיעין כך מצות של ענשן אותו שמודיעין וכשם
 אלא עשוי אינו הבא שהעולם יודע הוי לו אומרים שכרן.

 טובה רוב לא לקבל יכולים אינם הזה בזמן .וישראל לצדיקים
 קבל עליו מדקדקין ואין עליו מלבין ואין פורענות. רוב ולא

 המילה את המעככין י ציצין נשתוירובו מיד. אותו מלין
ושני מיד אותו מטבילין נתרפא שנית. אותו ומלין חוזריז

תלמידי רש״י

 ראוי ואיני כדאי. ואיני : הכלי כפיית כסא סחופי כמו וכפויין שפליס סחופים.
 עעמא מפרש לקמן אותו. ומודיעים :לכך ואזכה יתן ומי בצרתן להשתתף

 סוכה במסכת כדאמרינן אחריהן מחזר הרע שיצר לפי טובה. רוב לא מהגיתין: דכולה
 : שיפרוש עליו לאייס דברים עליו. מרבין ואין ויחעאו: עלייהו דעחן תזוח ושמא

לין צי



שלישי ליום מקץ
 מצות מקצת אותו ומודיעין גביו על עומדין חכמים תלמידי

 כישראל הוא הרי ועלה טבל המורות. מצות ומקצת קלות
 צוארה עד במן□ אותה מושיבות נשים אשה. דבריו. לכל
 אותה ומודיעין מבחוץ לה עומדים חכמים תלמודי ושני

 יא״ד גר אהד חמורות. מצות ומקצת קלות מצות מקצת
 משוחרר חנכו־ גר שם טובלת שנדה ובמקום משוחרר. עבד

 ובעבד בגר חוצץ בטבילה שחוצץ דבר וכל טובלין
ובנדה: משוחרר

רש״י
 מצות• מקצת אותו ומודיעין כהלכתה: מילה נפרע׳ שלא בשר חתיכות ציצץ.

 צריך מנוה טבילת בשעת הלכך גירות לכלל נכנס הוא טבילה ידי על דהשתא
 למאי מפרש לקמן משוחרר. עבד ואחד גר אחד מצות: עול עליו לקבל

 ועבד גר שם :סאה בארבעים טובלת. שנדה ובמקום :אקשינהו הלכתא
 נשאר וטהרה טומאה משום טבילתן שאין פי על ואף טובלין. משוחרר

 טבילתן שאין עלפי ואף לבעלה ובנדה• משוחרר ובעבד בגר חוצץ טבילות:
:טבילות נשאר טהרות מגע לענין

ע״א קצ״ח דף מקץ זוהר

 למה פ״ם( )תחלים פתח ארעזר רבי הכירוהו. לא והם אתיר את יוסף ויכר 7 6^^
לא7ךךהלין אימן \םכני.)תא*חז<תלת עקבי עיון רע בימיי אירא

 איהו ממה ידע והא דדהיל מאן אב^אית ואוקמוה• דחלץ ממה ךעין2

 ואיהו כהו אשגח ולא הםאין־ דאינון ךלא';ךע חטאי אינון כגץ דחיל
 כההוא דאינוןאזרמנן יומין גון;א אדין אעץ מאן רע. מימי ^*^דחיל

 הל' ואית רע אקרי דאיחו הרע יצר היא דא איגו^נד^^הו( ואו? רע
דמסאבי ^^כלהידנון רש• ליה ראתייהיב יריע; יומין :

 ירע .ימי אקרון איגון ליהןארין מפאבי לאמתאבא ךמאןךףתי ארחייהו
 כל הזי תא בעקבייהו.' נשיא בני כהו י חובין/דךשין אינון על כשמגן ]אלין

 להו ומסאבי לגבייהו אזרמנן טהירין הכילי כמה ארחייחו דמסאבי אינון
 אתי ממש ליה איתא*מדכרין כההוא למיהך נש בר דבעי ארחאבד

 קם גש כר רבד תגעו הא ליח\ דמסייעץ אינון כמה ראתדכאה נש בר

 מניה ליטול מאנא דאי־י ךמ;א נמלא מגו .ידוי ןאשחאה בעי *^בצפראו ,
נטלא בנין חך דאוקמית^תא במת ?קדטיתא ידידי מאן'ראםחי מגו מ;א/ )

 דא



שלישי ליום מקץ
 בשמאלא .ימינא .ידא לנטלא נש לבר ליה רבעי מלח(רתו אוקימנא דא

 כף ובגין שמאלא מן' ימינא 'ויתסחי שמאלא על ימינא לשלטאה בגין
 ) ( ^ )לשלטאה בשמאלא ',ימיגא ייטול .ידוי תטיל מאן דא .רעל *נטיליא. איהו

לשלטאהכלליו^א י הרע ליצר דוכתא ;היב דלא שמאלא(בגין עלי ימינא
 ;דיה אתיב לאי י שלטא 'בישא דדינא בשיעתא * חזי תא איוקימנא.

 זרהלתברא עבודה עובדי עטין על שלטא דימעא ובשעתא מלאבאשא•
 ךאיהו:כל'מאן כף ובגין לון. שצי ולא עלייהו הוא בריף קדישא חיים לון

 דוד תדירא. ודחיל' בהו ןדע בדגלו/לא * בהו דרש חטאין באינון חטי

 / הרה לקרבא נפיק 'הוה .רבד אלין מחרבין תדיר 'אסתטר הוה מלכא
 ארבע קרבא.^ותא'הזן עמהון לאגחא דחיל לא דא ועל לון •מפשפש

 ] 1^^/ ארדוף י״ח( )תהלים אמר דא.'דוד שאיל לא דשאילדא מאן מלכץהוו

 אסתטר דהרה בגין טעמא מאי כלרתם עד אשוב ואשיגם אויבי
 למרדף, בעי דיא רעל לשלטאה לשנאוי דוכתא רלא,יהיב *חרבין מאלץ

ביתיהו. רפול חובוי למתבע אבתריה איבון ירדפון ולא תדיר אבתרייהו
 . מלבא כדוד ולא בחטארי מפשפש דהרה גב על אף !תיר דחיל הוה אסא
 י הוא. בריף קדישא *לון ויקטול לון' _יגיח ולא אבתרייהו למרדף בעי איהו
 וכתיב וגומר עטו אישר והעם אסא וירדפם )ד״היב׳יי״ד( דכתיב הוה וכף

 מהכתיב דוד תנוסו'הכושים• ןהודה ולפני אסא לפני אתיהכוישים יי מגלף

 1 אסאיאיהו אבל למחרתם הערב ועד מהנשף יתד ועם ל( א׳ )עמיאל ביה
 הוה נמי הכי אוף יהודה מלף .יהושפט מחי. הוא בריף וקדישא רדף

 קטייל ואת אזמר אנא אלא לקטלא ולא למרדף .יכילנא לא ואמר שאיל

 ליה עיבד הואי בריף רקדשא כאסא כף כל מפשפש* הוה דלא בגין לון
 בני על מארבים .ין נתן ותהלה ברנה החלו ובעת כ׳'( )ד״ה דכתיב הבי

 אוף .יהודה מלד חזקיה וינגפו. ליהודה *הבאים שעיר והר מואב עטון
 קרכא לאגחא ולאי למרדף ולא לזטרא לא .יכילנא לא אנא נמייאמר הכי

 בלילה ויהי י י״ט( ;כ )מ^כים כתיב *מה *חרבין'דקאמרן מאלץ בגץדדחיל
 וישכימו .,אלף וחמשה שמונית מאה אשור במחנה תף מל_אף.;י ההוא_הצא

 <| בערסיה ושכיב בביתיה ^תיב הוה וחזקיה 'מתים, פגרים כלם והנה בבקר
 חרבין מאלין דחלין הוו אלין 'צתקים ומה לון הואי^טיל בריף וקךשא'

 לאסתמרא נש לבר ליה וכמה(בגיןכףאית כמה אחת על עלמא בני שאר

 ן אינון י עלו ;שלטון .דלא בגין כדקאמלן( בחון בץ)ולפשפשא1ח מאלץ
ן תפלו 'בשעתא אחיו את יוסף חכר חזיי מרחמי'עליה)תא דלא רע ימי:

1 ;דאינון הכיריוהו 'לא והם* * שלים דאיהו בגין עלייהו* איהוירחים בידיה

שטעון



שלישי ליום מהץ
 עריד^דהאכה רחימו לא דא ועל ה^א דדינא מפטרא אתו ולוי /ממעון

 דנפל כשעתא □ט עלייהוידבר מרחמי לא דדינא?קשיא מאריהון איגון

 אלא *כתיב *לא ;דאתי אירא למה (8ט״ )תחלים דוד אמר כך כיתיהו)ובגין
 עין כדקאטרן. \ט/רע מאינון למדחל לי דלית( )נ״א דאית )אלא( אירא

 ח<;כ )כרא׳יית דכתיב דטהימנותא כרזא אינון אלין עקבי* ימאן עקבי.יסכל•
 תדיר כהו עקיביןדמםתכלין 'ואינוין עקב הוא דא בעקב'עשו אוחזת רדו

 )ישעיה כתיב מה *חזי תא כעקביוי. תדיר ניט כר כיה דדש יתובא כההוא

 לבוא כחבלי חטאה. העגלה וכעבות הישוא כחבלי העיון מושבי הוי ה׳(
 )כחבלי .ואתעביד *אתתקף ולבתר עליה ולאיחיי׳ש כיה'כעקבא דדש

 כהאייעלטא ליה ואסמי חטאה* ההוא ואתתקף העגלה כעבות השוא(
 ואיגון מחוביהון לאסתמרא תדעין צךי_ק;יא אינון* זכאץ ךאת£ ובעלמא

 בהאי מקטרגא עלייהו .דלא/ישתבח בגין כעובדייהו תךיר מפשפשץ
 ארהין להו * מתקנא א־וריייתיא דהא דאתי לעלמא עלייהו .יסטון ולא עלמא

ובל'נתיבותיה נעם* דרבי דרכיה )משליג׳( דבתיב כהו* ושבילץילמיהך

■שליום':

מוסרלחק יוסףפסוקה הלכה
ב׳ ם״ח דף חרדים פספיפי״ב ע״ז ה׳ הר״ם

 נותנין ספק הן הרי ואנדרוגינוס טומטום
 האישה .וחוגרי חומרי'האיש עליהן

 אינן עכרו .ואס בכל וחרבין מקום בכל
 לגלח מתרה שהאישה פי יעל אף ב :לוקין
 פאת 'לגלח אסורה היא הרי ראשה פאת
 ליגלח אסור'לה .קטן !אפילו האיש ראש

 לא בצדעה* שמניחין ופאר. 1:פאה לו
 מ!קנינו ושמענו' שיעור חכמים בו ;תנו

 ^ערות מארבעים פחות מניה שאינו
.נאסר לא במקפרים הפאות ללקט וכןתר

:בתער השחתה אלא

 להשכים הקורא קול בשומעו אדם צריך
 _קל לילא עולם של מלכו לעבודת

 אהוד לו כשאמר מיאב מלך מעגלון וחומר
 !!עמוד מיד אליך לי .אלהים דבר ־׳( פ'“”)

 ולא י באימה אדם ככה_יעםוד הכסא $על
 בנך .לך כל על (,נ )ייס־* כתיב יתעצל•
 הוא י הרי דמליח הרמז מלח תקריב
 !ההכנעה .והדאגה היסורין הי״ינו ברותח
 נשירה רוח אלהים זבחי נ"-(' )"ל-ם דכתיב
 היסודין בך הבשר מקי!ם שהמלח וכשם

 נצבים אתם הקללות אחר כדכתיב
.קץמין אתם הי.םורין י אלו יד.י על בלומר

 ע מבנן אדם של בלבו והטרדות והדאגה זרועותם חוקתי ;סרתי ^ני
 ואם כבודי איה אני אב אם *'( כתיב ברכות במסכת' בדא?תא מ.קללות יותר לבו

 אלהיבם לה׳ אתם בנים י״י( )יגייס כדכתיב בנים' .יתברך שקראנו מוראי איה אני אדונים
 ובן מאדוני• והעבד^ירא עבדים ישראל בני לי כי נ""( )ייסיא בדכתיב לו עבדים וקראנו

 שאמח דרך על בבור איזהו' שבשמים אבינו לכבד צריכים לכן אוהב וכן אב !כבד
 בב;בול ישראל לברכה זברונם ואמרו ומלביש ומשקה מאכיל ודם דבשר באביו

מקיים הכבוד וזה לחמי אר\קךבני נ""( )ג־יגי ךכתיב והרינו שבשמים לאביהם מפרנסים



־ קו שלישי ליום מהץ
 על ששרנו השירה ידי ועל שפתינו פרים ונשלמה י״י( י־י"" דרך על .הקרונות בקריאת

 קלי9ס וכשהרב לאמר ויאמרו *0״״ )"־■יי׳ בדכתיב נאה מלבוש .יתברך לו ע^ינו דדם
 וןנתפלתט בשלח בשירת לקוט1 במדרש בדאיתא אמרתו בצע נ׳( )איכה כךכתיב >ץעו

 ךיק5 לר^ש ברכות (׳)ם״לי\ פסוק על דוכתי בכ^ה 'בזוהר בדורשי לו ע^רה עוביים אנו
חלו^קא .עדן סן * ?ולבונים לנו מתקן ית^רך הוא נם למלך המחבוש ב;לל ןק^ךה

:ומעטרנו דרבנן

תורה רביעי יום מקץ
נפש הארת לקנות ב״ן דשם לן דטילוי ר כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת יבוין

הכאה: משבת יתירה

 ־ יענה אלוהים בלעדי לאמר את־פךעה יוסף רען טז
בר למימר פרעה !ת ייוסף ואתיב ו פרעה את״שלום

 .וידבר יז עןימאדפרעת: יתתב מן^קדם" אלהן חכמתי מן
 היאר: על־שפת ע£ד הער בחלמי אל״יוסף פרעה

 נהראת כיף ער קאםז אנא הא בחלמי לי־וסף )עם( פרעת ומליל

 וישר בריאות פרות ישבע עלית מן־תאר והגה יה

סלק! נהרא מן והא :באחו ותרעינה תאר ויפית

 שבע־ והגה באחוה־יט ודשן למחד ושפירן בשר פטימן תיורתא
 תאר ורעות דלות י אחרילן י עלות אחרות פרות

 בכל־ארץ כהנה לא־ראיתי בשר ורקות מאד
 חסיכן בתריהיון סלקן אחרמן ךתא1ת עבע והא 1 לרע מצרים

 דמץרים ארעא בכל כותהן חזתי לא ב^ר _וחםיךן לחרא למחזי ובישן

 את והרעות הרקות הפלות ותאכלנה כ :לבישו

8וב^ן וטי^תא הורתא ואכלןהבריאה הפתתהראשנות
ית

רש״י
 :פרעה לשלום בפי עניה יתן יענה הים אל אלא משלי החכמה אין בלעדי. )טז(

 ורקות :דאמנון דל ככה אתה מדוע י״ג( )מ״ב כמו כחושות דלות. לט(
;שוואך( )צארט בלוא״ש ובלעז בשר חסרי שבמקרא רקות לשק כל בשר.

סופרים



רביעי ליום מקץ

 נה3אל-קך ותבאנה בא 5 פטימתא רןדמ^תא ת־ורתא שבע עז
 באשר רע ומראיהן אל־קר^נה נודעיבי״באו ולא

למעיה! עלו ארי אתידע ולא למעיה! _ועלא ♦ הץיוא בתהלה

:ואתערית בקדמיתא בד ביש ומחזיהן

ד' סיטן א׳ טלכים נביאים

 רברביא ואלין :הכהן בן־צדוק עזריהו אשר־לו השרים ואלה א

 בני .ואחיה אליחיף ב בזהנא־ צדוק בר עזריהו ליד, די
 .ואחה-, אליחורף :המזכיר בן־אחילוד יהושפט ספרים שישא

 ובניהו ג :דכרניא על טמנא אחילוד בר .יד,ושבט ספחא שישא בני
 .יהרדע בר וכמהו :כהנים ואביתר וצדוק על־הצבא בךיההדע

 על־־ בך־נתן ועזריהו י :בהמא ואביתר וצדוק חילא על טמנא
 ממנא נתן בר ועזריהו :המליך רעה כהן בךעתן וזבור הנצבים

 על־ ואחישר ה :דטלבא שושבינא רבא נתן בר תבור אסטרטיניא על
 ביתא על ממנא ואחישר על־המם בן־עבדא ואדנירם המת

 שנים־עשר ולשלמה י :מיסין מסקי על טמנא עבדא בר ואדנירם
 הדיש ואת־ביתו את־המלך וכלכלו על־־כל־ושר^ל נצבים
אסטרטיניא עשר תרי ולשלכד, :לכלכל אחד ,ער־ יהיה בשנה

1־ • :• ־ד :־ •• : : • : ״ן : ־ : ־ד.( ••• ן7 - :•ן ־ד־דו־ ־

 בשתא ב;תיה_יךחא אנש רת מלבא :ת ומסוברין ישראל כל על ^סנן

:לסוברא לחוד מטי
ז״י : ג ”■י קרי האחד *(

רש״י ,
 ראשין לפניו בא משפט איזה המזכיר. :הימים דברי לכתוב סופרים. )ב(

המלך. את ובלבלו ממונים: )ד(הנצבים.שרים ראשון: שיפסקנו
צרכיו: ושאר הסושי׳ ומאכל סעודתו כל

ט' סימן משלי כתובים "

 לנפשך חכימתא אין :תשא גלבךף ולצת לך חכמת אם־חכמת א

כסילות אשת ב :תטען בלחותך מטיק תסי: ואם חכימת
 הומיה



קח רביעי ליום מקץ
 שבדתה ופרידתא סכלתא אתתא :ובלץדעה־מה פת*ות הומיה

 קרת: פלמי על״כסא ביתה לפתח טכתאנ^ויקבבה ןלאס־עה

 לעברי" לקרא ד ועשינא: רמא כורםעא על ביתה תרע על ויתכא
 ארחתדק: דתריצי ארחא לעברי גקריא איחותם: המגרים דרך

 השבר מן מטול :לו ואמרה !חפר״רב הגה יסר מי־פתי ה

 ולחם ימתקו מים־גנובים ו :ליה ואמרה רעיינא והסיר לותה נאתא

:בפימא ךטימורא ולחטא ח?ןן גנוביא מיא : ינעם סתרים

רש״י

איש: אשת ביאת כשעם פנויה ביאת שעם אין ימתקו. גנובים מים )ו(

י' פרק בבאקמא משנה

 דבר היה ואם מלשלם■ פטורין לפניהם והניח בניו את ומאכיל הנוזל
המובסין. מתיבת לא פ־וךפדן לשלם.־אץ חייבין אחריות בו שיש

 מתוך הוא נוטל אכל צדקה מהם נוטלין ואין נבאין. של מכים ולא
 אחר. המור לו ונתנו י *חמורו את מובסין נטלו ב* :השוק מן* או ביתו

שהבעלים מפני שלו אלו הרי אחרת כסות לו ונתנו כסותו את לסטים נזלו

מתיאשין
ברטנורא

 פטורים :קיימת הגזילה לפניהם שהניח אי לפניהם. והגיח ומאכיל הגוזל א י פרק
 דהא מלשלם פעורים בעינא וליתא אביהם מיתת אחר אכלוה אם מלשלם.

 :להחזיר חייב׳ בעינא והיא אכלוה לא אם חוב לבעל משעבדי לא ומטלטלי מידי גזול לא איהו
 שהם אחריות בו שיש דבר אביהם להם הניח ואס כלומר אחריות. בו שיש דבר היה אם

 הלכה פשק ולענין בגמ' מתני׳ מתרצה הכי כבר שאכלוה אע״פ לשלם. חייבים קרקעות:
 שהניח מממון לשנים חייבים יאוש לאחר שאכלו בין יאוש לפני שאכלו בין בניו את ומאכיל הגוזל

 מטלטלי דהאידנא אחריות להם שאין מנכסים בין אחריות להם שיש מנכסים בין אביהם להם
 לשלם חייבים יאוש לפני הגזילה הבנים אכלו אם כלום הגזלן הניח לא ואס לב״ח משעבדי
 אין :אביהס להס הניח אא"נ משלהם שלם1 חייבים אין אכלו היאוש לאחר ואס משלהם

 שנותנים מתיבתן פרוטות לטול המוכסין. מתיבת :בפרוטות סלעים מחליפין אין פורטין.
 שהן לפי וארנונא גלגול' כסף שגינה המלך גבאי גבאין. של מכים ולא המכס: מעות בה
 מיכס אבל רוצה שהוא כמו שליקת קצבה לו שאין ישראל מוכס או כותי במוכס ודוקא גזל של

 ופורטין הגזלן בחזקת אינו המלכות בחיק קצוב דבר ולוקח עכו״ם מלך אפי׳ שהעמידו ישראל
 ביתו. מתוך :דיכא דמלכותא דדינא שלו המכס מן להבריח שאסיר אלא עוד ולא מחיבתו

 בתיבת שאינם בשוק או בביתו מעות לו יש אם השוק. מן או :גזלן בחזקת שהוא מוכס של
 ומקבל כסף דינר לו נותן פרועות לו ואין דינר בחצי למוכס פרועות אדם חייב ואם המכס
 הרי ר :מידי כמציל שהוא מפני המכס מתיבת לו שנותן ואע״ם חציו בשית פרועות ממנו
 נתייאשו אם :רשות ושנוי ביאוש האיך וקננהו מיד הבעלים נתייאשו דמסתמא שלו. אלו

 לסטים דנטלו ורישא לא סתמא אבל ניס לחסרון ווי דאמר דאייאיש דשמעינהו הבעלים,
 את



רביעי ליום מקץ
 נתיא^ אם הלפטים• מן איו הגיס. מן א־ו הנהר. מן המציל מהן. מתיאשץ
 יהדי הבעלים נת^אשו אם דבורים של נחיל וכן שלה אלו" הרי הבעלים

 מבאן לומר קטןז אוי אשה נאמנת בתקא בן רבי'יוחנן אמר שלוי. אלוי
 הזיק ואם נחילו. את להציל חברו. שידה בתוך ומהלך זה. נחיל

 הדמים. את לתן מנת על סובו את יקוץ לא אבל שהזיק• מהי משלם
 את קוצץ'ונותן אף אומר ברוקא בן יוחנן רבי של בנו .ישמעאל רבי

 בעיר. גנבה שם לו רצא אחר. י ביד וספריו כליו המכיר ג :הדמים
 אומר שאני הימנו. כל לא לאו ואם ויטול.' הוציא כמה לוקח לו .ישבע
 בכדו בא רזה יין. של בחביתו בא זהי ד :הימנו' זה ולקחן לאחר מכרן

 הדבש את והציל יינו את זה .ושפך דבש של חבית נסדקה של/דבש.
 דמי י לי נותן ואתה שלך את אציל אמר שכרו'.ואם לויאלא אין לתוכה

 ושל מנה יפה שלו חברו. י וחמור חמורו נהר שטף לו. לתן חייב של?
 שכרו• אלא ירו אין חבירו. שיל את והציל שלו את זה הניח מאתים. חברו
 לו: לתן' חייבי שלי דמי לי י נותן ואתה שלך את אצי$ אני לו אמר ואם

 ליו אומר היא מדינה מכתי אם מפקין. ונטלוהו מחברו שדה הגוזל ה
 שטפה אחר. שדה ו3 להעמיד חייב הגזלן מחמת לפניףיואם שלך הרי
 הימנו. שלוה חברו'"או 'את הגוז^ ו לפניך/ שלך הרי לו אומר נהר
 במדבר. לצאת מנת עיל במדבר. לו ל^'יחזיר 'בישוב לו שהפקיד או

אצלי.\איני ^קדת ן ; במדבר ליו חזיר2
 לו אמר אם אבל י לשלם. חייב לך החזרתי לא אם לך. החזרתי אם יודע

ן מלשלם יפטור אצלי. הפקדתי אם הלויתני. אם אם'גזלתיך. יודע אני

הגונב ברטנורא
 הנא אמרי ישראל דדייני דכוין ישראל בלסנויס מיירי מתייאשים דמסתמא דמשמע כסותו את

 דנים עכו״ם שדייני עכו״ס בלסמיס וסיפא מייאש לסנזי־ס לו נטלו מכי ראיה הבא עדים
 אין דאייאש שמעינהו אי ומש״ה מייאש לא מהם והנגזל ראיה ולא עדים בלא דעת באומדן

 שובו. את יקוץ לא :שלהם המלך עם שנקבצים קבין דיורים. של נחיל לא: סתמא אבל
 כולה השיכה את יקיץ לא יברחו שלא אחד אחד ליסלן וירא חברו שיכת על דבורים נתיישבו

 המכיר ג ישמעאל: כרבי הלכה ואין ובו/ ישמעאל רבי הדמים: את ליתן ע״מ ואפילו
 בעיר גניבה שם לו דיצא דכיון כליו למכיר עשוי שאינו באדם מתני׳ כו׳. ובפריו כליו
 לוקח ישבע :זבנינהי איהו דלמא חיישי' לא היו שלו והספרים הכלים שאלו סהדי ואיכא
 כלי שכר שברו. אלא לו אץ ד קמייריז יאיש ולפני כליו לו ויחזיר ויטול. נתן כסה
הוה רישא תנא דאי דמתני׳ בבא תרי למתני צריכא חמורו. נהר שטף פעילה: ושכר

בידים יינו את ששפך פסיד קא דבידיס משים כולה דמי ליה יהיב פריש דכי הוא התם אמינא
דבסתמא הוא הכא סיפא אשמועי' ואי שכרו אלא לו אין אימא דממילא סיפא אבל בשבילי

כולה דמי ליה יהיב בסתמא אפי' אימא דבידים התם אבל דממילא משים שכרו אלא לו אין
 הוא גזלן סקאה״שהארבה צלצל תרנים הגזלן מן גזלוה אונסים מסיקין. ונטלוה ה :צריכא
 ע״ם ו :זו עם אמרים של קרקע שאנסו היא. מדינת מכת אם :אחרים בשדות שאוכל

היא דפשיכוא מילתא דהא ותפרעני במדבר שתצא פ״מ בפי׳ לו אמר 2 לא בטדבר. לצאת

 אלא



קט רביעי ליום מקץ
 ;דעו לא באחריתו. חייב נגנב 1א ומת והחזירו העדר מן מלה הגונב ח

 פטור שליטה והיא הצאן את ומנו בחזירתו. בגניבתו'ולא לא בעלים
 משומרי 7ולא וגדיים. וחלב "צמר הרועים מן ל־וקחץ אץ" ט :)'טלשלם^

 ובלי ביהודה. צמר בלי הנשים" י מן לוקחים אבל ובירות. עצים בירות
 ביצים ול־וק"הץ אסור "להטמין שאמרו וכלן בשרון. ועגלים בגליל. פשתן

 שהסורק .ו שלו. אלו הרי מוציא שהכובס מומן י :מקום מכל ותרנגולים
 יתר שלו• והן חומץ שלשה נוטל הכובס הבית. שלבעל אלו הרי מוציא

 את נוטל הלבן גבי על השחור היה אם הבית. בעל של אלו הרי מבן
 שהיא ומטלית בו. לתפור כדי החוט )מן( ששיר החיט שלו. והן הבל
 יהדי במעצר מוציא שהחרש מה הבית. בעל של אלו הרי שלש עי שלש
 'אף הבית. בעל אצל עושה היה ואם הבית. בעל של ובבשיל שלו. אלו

. הבית בעל י של הנסורת

ברטנורא
 ואנא אידך ליה ואמר נפיקנא למדכר דאנא גבך פקדו; האי להוי חברו לו שאמר כגון אלא
 לחבירו האומר ז י ליה מהדר במדבר לאהדרינהי בעי אי והשתא למיפק בעינא למדבר נמי

 החזרתי אם יודע איל אבל גזלתיך אמת אימר והוא גזלתני ברי שועל שחברו כגון וכו/ גזלתיך
 או גזלתיך אמת אומר והוא הלויתיך או גזלתני שמא טוען חבירו אס אבל לשלם חייב לך

 :לו ישלם שמיס ידי לצאת בא ואם אדם מדיני פטור לך החזרתי אס יודע ואיני הלויתני
 עדיף דלא לו שחייב יודע שאינו ישבע מיהו מלשלם. פטור וכו׳ גזלתיך אם יודע איני
 היסת: שבועת ליה משביעים הוה כלום בידי לך אין ליה טעין הוה נמי אי דהא מברי שמא
 לא אם : היא השבה לאו דעביד והשבה ברשותיה ליה קם גנבה דמני באחריותו. חייב ח

 שלא בזמן אימתי מגו לא בין מגו בין באחריותו חייב מתרצה הכי מתני׳ וכו/ בו ידעו
 שלימה והיא הצאן את ומנו בגניבתו הבטלים ידעו אבל ובחזרתו בגניבתו הבעלים בי ידעו
 שמנו בין באחריותן חיי׳ הגנב שהחזירו לאח׳ הטלה נגנב או מת פירושה והכי מלשלם סטור

 הטלה בגניבת הבעלים ידעו שלא בזמן אימתי הצאן מני שלא בין שלימה והיא הצאן הבטלים
 בגניבת׳ הבעלים ידעו ולא הואיל וזו ביותר בה ליזהר צריך הון לצאת רגילה שהיא צא! שכל

 ידעו אם אבל הצאן נאבדה שבגרמתו לשלם הגנב חייב בה נזהרו ולא לצאת למודה ושהית׳
 ידעו כבר א״כ הגנוב הטלה שהוחזר שליל ונמצא׳ הצאן מגו ואח״ג הטלה בגניבת הבעלים

 ופטור דאפסיד אינהו נזהרו לא ואם בא לזהר להם והיה חוץ לצאת שלמוד' אחת צאן שיש
 הבית בסל של מצאנו גנבו שמא למימר דאיכא הרועים. מן לוקחין אין ט :מלשלם הגנב

 ומוכרות עושות עצמן יהן היא הנשים מלאכת כגליל. ופשתן ביהודה צמר :להם המסור
 הן: ושלהן עגלים בו שמגדלים מקום שם בשרון. :הרועים ועגלים. :היא בעליהם ולדעת

 אלו הרי שטיפה: ע״י מועט דבר הצמר מן מוציא הצמר מלבן מוציא. שהכובס מומן י
 את השורק מוציא. ושהסורק קסידא: היי לא הקפיד ואס מקפיד הבית בעל שאין שלו.
 דרך חוטין. ג׳ נוטל הכובס : להקפיד ורגילין חשוב דבר הוי שמיציא מה והמכפצז הצמר
 ומיפהו הבגד ומשוה נוטלן והכיבס אחר ממין חוטין שלשה אריגתן כשיף להניח צמר בגדי
 מגנה בלבן שהשחור לסי הכל ליטול הכיבס רשאי לבן כבגד אריגי; הס שחורים חוטי? ואס

 וסמלית :המחט אורך כמלא שהוא בו. לתפור כדי החוט מן ששייר החייט ביותר: איתי
 שלש קטנה מטלית ממנו וקיצע חפירתו את שהשוה חייט גרסינן שלש. על שלש שהיא

 פני את הנגר בו שמחליק כלי מעצד. :הבגד לבעל להחזיר חייב אצבעות פלש של אצבעות
הבית. בעל אצל גסין: שפאין ומטיל קרדום כשל. הן: דקין מוציא שהוא ושפאק מליח

ן בעה״ב של מאוד דקים שהם המקדח מתחת היוצא דק דק הנסורת. אף :יזם כשכיר

רב

לח



רביעי ליום מקץ
ע־א קי־ט דף קמא בבא גמרא

 תקיל ויהיב תקיל דחוה אריסא ההוא ליה הוה חסדא רב
 חיל לצייק צפון י״ג( סשל: אנפשיה קרא פרקיה ושקיל

 אלוה .?#ל כי שצע כי חנף תקות מה כי כיס ס-יב חוטא.
 אמר .וחד ךנגזל נפשו אמר חד חפדא ורב הונא רב נפשו
 א׳< )סשלי דכתיב נגזל של נפשו דאמר מאן גזלן. של נפשו

 דאמר מאן ןקח. בעליו אתינפש בצע בוצע כל ארחות כן
 ואל הוא דל כי דל תגזל אל כ־נ( )ש□ דכתיב גזלן של נפשו

 נפש. קובעיהם את וקבע ריבם יריב ה' כי בשער עני תדכא
 בעליו בעריו מאי :קח בעליו נפש הכתיב נמי ואידך

 טעם מה נפש קובעיהם את .וקבע הכתיב נמי ואידך דהשתא.
 אמר נפש. דקבעי משום קובעיהם את וקבע טעם מה קאמר.

 נשמתו נוטל כאלו פרוטה שוה הכירו את הגוזל כל יוחנן רבי
 יקח. בעליו נפש .את בצע בוצע כל ארחות כן שנאמר ממנו

 בגיך״ובנותיף יאכלו ולחמך קצירך ואכל ה׳( )ירטי׳ ואומר
 בארצם. נקי דם שפכו אשר להודה בני מחמם ל( )יואל ואומר
 את המית אשר על הרמש בית ואל שאיל אל )ש״ננ״א( ואומר

נפש אבל דידיה נפש תימא וכי ואומר מאי הגבעונים
בניו

רש״י
 מוותר וחינו בחלוק׳ מדקדק לנפשיה ■ושקיל. תקיל :חסדא לרב ויהיב. תקיל

 :שליש ליטול האריסין שאר ודרך נוטל הי׳ מחצה אחר לשון כלום. מחלקו
 דסלקי׳ חסדא לרב חילו ונצפן חוטא והאריס צדיק חסדא רב אנפשיה. קרא
 נשמה ממנו ומאבד נשמתו הקב״ה משליך נפשו, אלוה ישל כי :חלקו ונטל
 אל : לגוזלו מה לו ואין הוא שדל אע״פ הוא. דל כי דל תגזול אל ־• אחת

 אל בשעריך המתחלקין ופאה שנחה ולקט עני מעשר בשער, עני תדכא
 דהשתא. בעלים גוזליהס. נפש גוזל נפש. קובעיהם את וקבע ו שם תדכאהו

 נאוכל לך ודומה ולחמך. קצירך ואכל :ממון לאותו בעלים עכשיו שנעשה גזלן
 שעשו מגזל יהודה. טתמסבני לפרנסם: במה שוב לך שאין לפי ובנותיך בניך

לקמיה כדמפרש הגבעונים. המית : נקי דם שפנו כאלו עליהם אני מעלה
שהמית



קי רביעי ליום טקץ
 תימא וכי ובנותיו. בניו בשר שמע תא {.4ר ובנותיו בניו
 תא לא, דמי דיהיב היכא אבל דמי יהיב היכאךלא מילי הגי

 וכי בארצם. נקי דם שפט אשד יהודה בני מחמס שמע
 לא, גרמא אבלי בידים עביר דקא היכא מילי הגי תימא

 את המית אשר הדמים בית ואל שאול אל שמע תא
 אלא הגבעונים את שאול ש״_־ג מציגו היכן .וכי הגבעונים

מים להם מספיקין שהיו הבחנים עיר נוב שהרג מתוך
כאלו'הרגן: הכתיב עליו מעלה ומזון

רש״י
 משמשין היו שהגבעונים לגבעונים ומזון מיס מספיקין שהיו נוב כהני שהמית
 נפש אבל :הגבעונים המית כאלו עליו ומעלה מיס ושואבי עלים חוטבי למזבח

 אבל הגוז.ל נפש אלא לן נפקא לא יקח לבעליו נפש מאת הא לא. ובנותיו בניו
דמי יהיב חמסן רמי. יהיב דלא :הנגזל בני אנפש גזלן נענש לא ובנותיו בניו

למטר: רוצה היה לא שזה אלא

ע״א קצ״ט דף מקץ זוהר

ןאמר פתח חייא רבי וגומר. להם חלם אשר החלומיות את ייוסף ויזכור
 חזי תא לבף• על אל ובכשלו תשמח אל א־ויבף בנפול כ״ד( ומשלי

 קמיה ולשמשא דיליה ל;קרא ריזבי נש לבר ליה עבד הוא בריף קרשא
 אתרעי הוא בריף רקךשא בנץ ולילי יטמא באורייתא ולאשתדלא תדירא

 קמיה יהב לאדם בריף'הוא הדשא דברא וביון ,תייר. באורייתא בה
 ראה אז כ״ח( הכתיב')איוב מנלן ארחהא• למנדע בה ליה ואיוליף אורייתא

 חכמה היא ץ יראת הן לאדם ויאמר ולבתר .חקרה וגם הבעה ויספיה
̂ 4דמךיהל פקודא על עבר לה נמיר ולא בה כעףיאסתכל בינה מרע וסור

 בה אתפסו דאורייתא הדא מלה על אינוךדעברו ובל בחוביה ואתפם
 דאורייתא חדא מלה על עכר עלמא בני כל על דאתחכם מלכא שלמה
 מאן בנוי* מן מלכותא ולאתבלגא מניה* מלכותיה לאתעברא ליה וגרים

 אורייתא ידע ועסף׳דהוה * וכמת כמה אחת על אורייתא על דאעבר
 ידע איהו והא דא גלגולא *כל על;יהו גלגל אמאי בידיה נפלו ואחוי

 גלגולין עליידו גלגל ריוסף ושלוב דם אלא ליה^אב־וי. א־ורייתא/דא־וליף
 בעטין לאחואה לאןי^אה* אלא7 עבד לא דא כל אלא מגייהו לנקמא

כתיב דהא למנפל לאח־וי שבק לא ראיהו לגביה הוה רתיאובתיה לגביה



 _יען תמי" לנגדי ה' שויתי ='י( )"הלי־■ כתיב
 מהשקפת .וקיום היות לעולם היות

 אחד_יפסיק שאם.ךגע עליהם יתברך' השם
 החיות למקבל היתבן היו כלא והיו י^בדו

 ה׳ את מלךרוש מלהשקיף שיתעלם
 בני על השקיף משמים יה'י י״י( ?ם) וזהו
 כשהיא והלבנה משכיל ה.י.ש לראות אדם
 לאדם יכן'ראוי האור תקבל השמש נגד
 מלךיחלם פני באור ='י( )־־^י .נאמר .זה ועל

 שבלו עיני ;סיר לאי שרגע צריך ולבן
 י׳( )נהיכיי ך*תיר פנים לו ;אד אז מלפניו

 עולם מלא יתירך אורו אליך. פניו ה׳ יאד
 ׳אם ר־נע כל*.רגע כלם את המחיה הוא
 בשהות ושתוק בוש'מפניו נראה אינו

 ה' באהבף כי ודע ראש וכובד עימם
 בנו את איש ..יאהב כאשר רעמו הנכבד
 אהבת הנקראת לחסד מרכבה תהיה
 לבף דן תמיד וכשתהיה היו״ר. .נגד חסד
 הגבורה נגד לה״א מרכבה תדדה זכות

 וכשהדבר הזכות היכל הוא שלה שנרתק
 עניו י ותהיה הייע לשון הפך טוב לשון

 הת״ת למרת מריבה תהיה הלל_הזקן3
 והאיש י"־( )"ם* וכתיב הטוב לשון דמקרי

 וכשתהיה הוי״ו ננך מאד עניו משיה
 נוצץ מאור תמיד .וזוחל ;רא ראש בכובד

 בעזת לבריות תמיר ותדבר עולם מלא
מרכבה תהיה' ופיוס

 עפדון(תלפתח בגץדלא דא )וכל ומער בר כליהם את וימלאו ייוסף רצו ; ג
נע בי 'הוא דאי בלבות רב אמונות ^ךח/םשלי<ח(/יע -

 דאףעלגב סבא \יםא רבי ביה'בנון הוא ךםהימנ^ןךקךסא'בךיך
 דשאיל ליד׳'?ה מתקץ הוה לא ימיכל יומא .דההוא מיבלא דהרה'ליה

 מלבא _קמי מזוניה ושאיל צרותיה לבתר'ךצלי סדישא מרבא קמיז מדניה

: מלבא מבי לן דינתנון עד נתקין לא תדיר אמר והוה מתקין הוה בדין

מוסר להק יוסף פסוקה הלכה
ע׳א ם'ח דף חרדים םם*ר פי״ב ע״ז ה' הר״ם

 לפיכך להשחית;קנם היה עכי״ם כהני דרך
 וחמש _ה;קן. להשחית תורה אסרה

 התחתון ולחי העליון לחי בו .יש פיאות
 ולוקה '_ה;קן ושכולת משמאל ובן מימין

 כאחת כלן ,נטלן ואם ופאה פאה כל על
 בתער שיגלחנו עד חייב ,ואינו ';זמש לוקה

 פאת את תשחית ול^ י״ם( )ייסי* שנאמד
 אם לפיכך השחתה בו שיש גילוח ,;קנך

 המתגלח .ואין פטור. במספרים גלח.;קר
 להשחית מת־ת ואשה .שיסגיע ער לוקה
 השחיתה ואם בזקן שער לה ..יש אם זקנה
 *לגלחו *מתר השפה נ פטורה: האיש ז_קץ

 העליונה השפה גב שעל השער והוא בתער
 התחתונה השפה מן המדולדל ה^ר ויכן
 ישיאל נהגו לא *מתר שהוא ,פי על ואף

 יעכב שלא עד קצתו עלה אלא להשחיתו
 משאר השער העברת ושת;ה:*נ אכילה

 אינו הערוד. ובית השחי בית כגון דגוף
 סופרים מד?נרי אלא התורה מן אסור

 במה מרדות מכת אותו מכין והמטירו
 אותו מעבירין שאין במקום אמורים דברים

 תיקון עצמו .יתקן שלא כרי נשים אלא
 השער *שמעבירין במקום .אבלי נשים.

 מכין אין העביר אם .ואנשים הנשים
 שאר של ש^ר להעביר ו^תר אותו.

:מקום בכל בםםפרי.ים אברים

 הרי1 בתחלתן סו$ן' דנעוץ רצון עת ו;קראת שבשם אחרונה ה״א ה' .יראת חנקקאת
הכתוב לקדם ^קדוש ות§רא ספירורזיו *בעשרי ביוצךך לידבק ;בית

תהיו: קדושים י



קיא תורה חמישי יום מהץ
 ב״ן דשם אחרוגח הה דמילוי ה כנגד שהם "לו פשוקים ממשח בקריאת ין יכ

הכאה: משבת יתירה רוח התרת לקנות

כקנה עילת שבלים שבע 1 והנה בחלמי וארא ע
 שבליא *טבע והא בחלמי וחזית * ת1וטב מלאת אחד

 צנמות שבלים שבע והנה כג וטבן־: מלץ חד א_^4 ״ק1
 יטבע*טבל;א ןהא :אחריהם צימחוית קדים שדפות דקות

 השבלים ותבלעי כד ־ בתריה־ון צמחן קדום ^קיפן לק;ן נצן
 אל- ואמר הטבות השבלים שבע את הרקת

 שבע ית לקמתא שבל^א ובלען ליי: ואץ'מגיד ההרטבזים

 יוסף ויאמר כד, :לי מחד ך ולית להר^יא ואמרית טכחא שבריא
 אשר את הוא אחד פרעה חלום אל־־"פרעוז

 חלמא לפרעה יוסף !;־מר לפר־עה: הגיד עשה חאלהים

 פרת שבע בו ז לפרעח חף המעבד עתיד * די עז הוא הד ךעה8
 הטבת השבלים ושבע לנה שנים שבע הטבת
 טבתא תוךתא י ?בע :הוא אחד חלום הנה שנים שבע

:הוא חד חרמא אנון שנין שבע טבתא שבל^א ושבע אנין שנין שבע

רש״י
 ותרגומו כסלע וקשות לחלוח בלי כעץ הן הרי סלע ארמי בל׳ נינמא צגטות. )כו.(

 שבע )מ( הזרע: מן שנתרוקנו לפי הנן בהן אין נצן לקין נצן
 שהדבר לפי פעמים החלום נשנה ואשר שבע אלא אינן כלן שנים. ושבע שנים
 נאמר העובות שנים בשבע .,וגו החלום השנות ועל בסוף לו שפירש נמו מזומן
 לפי פרעה את הראה רעב שגי ובשבע טמוך. שהיה לפי לפרעה הגיד

מראה: לשון בו נופל ורחוק מופלג הדבר שהיה
ד׳ סימן א׳ מלכים נביאים

 חור בר שמהתה־ון ואלין : אפרים בהר בךחור עמואם ואלה א

 ובית ובשעלבים במקץ בן־דקר ב ־ אפך:ם רכית בטורא
 שמש ובית וכימעלבים במ״קץ .דקר בר :בית־חנן ואילון עמש

:חפר וכל־ארץ שיכה בארבות׳לו בךחפד ג ־ חנן דטבית ן1ץאיל



חמישי ליום טהץ
 ?ל" בבךאביגד י :חפך ארע מל 1כ1ם דיליה בארביות חסד בר

 כי אבינדב כר : לאישה לו היתה בת־שלמוח מפת ידאו־ גפת

 בן־אחילוד בענא ה :לאנתי ליה הות שלמה בת טפת דאר פלכי
 מתחה צרתנה אצל א?צר י שאן וכל־בית ומגדו תענך

 :ליקמעם מעבר עד מחולה אבל עד שאן מביתי ליזרעאל
 עמןר צרתנא בקטר די שא• בית וכל ומגדו תענך אחילוד בי בעינאי

לןקמעם: מעבר עד מהולה מישר עד שאו מבית יזרעאל

רש״י
דאר: פלכי דאר נפת )ד(

,י ט׳ סימן משלי כתובים
 ;דע ולא :קראית שאול בעמקי שם כי״רפאים וליידע א

 משלי ב :יה דמזטנין כל דשיול ובעמקי תמן אפלת דגוברי
דשלמת מתלוי :אמר תוגת כסיל ובן .ישמדראב חכם בן שלמה

־יועילו“לא ג לאסיה: מחמץ סברא וברא אבוי גחדי חכימא בר

 צדיק נפש ה1ןה ירעיב“לא ד : בישא מותא מן מפציא וצדקתא
 וקגעאדרשיעי ךצדיכןא נפשיה ארהא מכפץ לא : יהדף ר־שעים והות

 מסבנותא תעשיר: חרוצים ויד כף־־רמיח עשה ראשזה נסחוף:

להון: מעתרא דכ^ירא רמ^יאוידא לגברא ממככא

י׳ פרק זבחים משנת

 שבת מוספי למוספץ• קידמין התמידץ חברו• את קורס מחברו התדיר כר
 ראש למוספי הוךמץ הדש ראש משבי הדש■ ראש למוספי קודמץ

 :אלה( את תעשו התמיד לעולת אשר הבקר עולת מלבד )שנאמר השנה•
מפגי עיילה• לים קורס חטאת דס חבי־ו• את ק״דס מחברו המדרש וכד ב

שהוא ברפנורא
 התמיד לעילת אשר הבקר עילת מלב־ דכתיב חברו. את קורם מחברו התדיר בל א י פרק

 קזדסץ דתמידין שמפי׳ מינה משמע כבר העשייה הבקר עילת מלבד כתיב מכדי
 ששש לך תלה אלא היא התמיד עולת הבקר דעילת פשיפא לי למה התמיד לעילת אש למיששין

 לפרישי: צריך היה לא כיפה היא דמשיס שיקדמו תדיריןי לשאר שתלמיד כדי בתדירות הקדמתה
 מכפר מרצה. שהיא :ליזרק ימומדין שחיטין שניהם אם מולה. לדם קודם חטאת דם ב
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 לאשים. כליל שהן מפני חטאת לאמורי קודמין עולה איברי מרצה. שהוא
 אשם ועל"היס׳וד. קרניות ארבע _על נתן שדמה מפני לאשם קודמת חטאת
 .ואיל"גזיר התודה ,,קדשים. ^קךשי מפני"שהוא נזיר• ולאיל לתודה קודש

 שלמים לחם• וטעונים אחד ליום נאכלים * שהן מפני לשלמים. קודמין
 ותנופת ונסכים וסמיכה ארבע" מתן טעונים שהן מפני לבכור קודמים

 ונאכל מרחם. שקדושתו מפני ,למעשר. קודם הבכור ג : ושוק חזה
 .קדשים *קדשי בו ויש זבח שהוא מפני לעופות. קודם המעשר לכוהנים•

 מנחת "דמים" מיני שהן מפני למנחות. קוךמין העופות ד :ואמוריו דמו

 העוף חטאת חטא. על באה שהיא מפני נדבה. למנחת קודמת חוטא
 קודמות שבתורה החטאות כל ה : בהקדשה וכן העוף לעולת קודמת

 האשמות כל להכשר• בא שהוא מפני מצורע מאשם חוץ לאשמות•
 ואשם נזיה מאשם חוץ שקלים• בכסף ובאין שתים• בנן באין שבתורה

 קודמין שהן כשם י :שקלים בכסף באין ואינם 7שנתן. בני באין שהן מצורע

 היום. של ושלמים אמש של שלמים באכילתן. הןקודמץ כך בהקרבתן•
 שלמים היום של ואשם וחטאת אמש של י שלמים קיודמין. אמש של
מפני קודמת החטאת אומרים <חכמים רבי דברי קוךמין• אמש של

שהיא ' ברטנורא , ,
 לאימורי :בהקטרתן קודטין. עול' אברי :גדול רצוי שצריכים כריתות חייבי על

 :למזבח זה הוא רבוי וצד כליל. שהן מפני :שניהם דמי נזרקו אס חטאת.
 שירים שפינת היסוד. ועל :הקרנות על ולא ד׳ שהן מתנות ב' ואשם קרנות. ד׳ על

 אלא שעון אינו ובכור ארבע שהן מתנות שתי ארבע. מתן :בו שנאמר מצינו לא ובאשם
 והמעשר לכהנים. ונאכל ג :ושוק חזה תנופת ולא ונסכים סמיכה שעון ואינו אחת מתנה

 ועוף סכין זביחת זבח. מין שהוא מפני :לבעלים נאכל כולו אלא בו חלק לכהניס אין
 אי קדשים קדשי כולו עוף דקרבן ואע״ג קדשים. קרשי בו ויש :חשיבי וזבחים במליקה

 העוף לחשאת משא״כ ואימוריו דמו דברים שני גבוה לחלק להן יש זבחים עולה. או חשאת
 קודמת העוף חשאת דהא העיף לעולת כ״ש העוף לחטאת דקדמה וכיון דמה אלא למזבח שאין

 העוף חטאת :מרובה כפרתן דמים ומיני רמים. מיני שהן ד 5 ואזיל כדמפרש העיף לעילת
 החשאית לכל אב בנין בנה זה ראשונה לחשאת אשר את והקריב דכתיב העוף. לעולת קורמת
 שתי. דהיינו קנים מפריש כשהוא להקדשה. וכן בעיף: בין בבהמה בין לעילה שקודמת

 מחויב היה אם לאשמות. קודמות ה ג תחלה לחשאת שם קורא יונה בני שני או תורים
 מפני היסוד: יעל קרנית ,ד על ניתן שדמה כדתנן קידמת חטאת והביאן. יאשם חשאת
 שהשהרה לגביה הוא חשיבות הלכך מקדש ולביאת לקדשים המצורע את להכשיר. בא שהוא
אשם ואתי מעילות באשם שקלים כסף בערכך דכתיב שקלים. בכסף ובאים :בי תלייה

מאשם חוץ איל: באיל גמר חרופה שפחה ואשם בערכך בערכך בג״ש גזילות יאשם חליי
בן כבש סלעים בב' שרם שהי בן ומדאיל שנתו בן כבש בהי דכתיב מצורע. ואשם נזיר
כגין קאי אכילה דבני אכלהו לאכילה. קודמין הן כך ן :הוא סלעים בשתי לאו שנה

 אומרים וחכמים :אמש קרבן של שלמים. :לשלמים צתודה לתודה ואשם לאשם חשאת
 תדיר זה עומדים חשאת ודם תמיד עולת דם כגין ומקודש ותדיר כחכמים והלכה וכו׳.

 מבעיא מלהא הא מרצה שהוא מפני עולה לדם קידם חטאת דם אמרו דהא ממנו מקידש וזה
 לשנות הכהנים רשאים :הנאכלים בכל ובכולן ז :קידם דתדיר ונראה אפשיטא ולא בגמר׳

 למשחה נתתיה לך כתיב כהונה דבמתנות ושלוקין מבושלים צלויין לאכלן כגין באכילתן.
לגדולה



 ???ש באב??! לשנות _רשאין הבחנים ובבלם י : .קדשים קדשי עהיא
 דברי תרומה ותבלי' חולץ תבלין 'ולתת'לחייבן ומבושלין. !לדייס"שלגקץ

 את ;ביא שלא תרומה. תבלי לתוכן .ייתן לא אומר מאיר רבי שמעון. רבי'
 מתחלק שהוא שמן /ראית שמעון'אם4 רבי אמר ח ־ פסול טדי התרומה

 אל ?שר מנחות רהעך מותר אלא היא מה לשאול צריך אתה אין בעזרה.
 אתה אין האשים• גבי על נתין שהיא שמן ראית אם מצורע• של שמן ולוג

 בהן ומנחת בחנים. מנחות רקיקי מותר אלא היא מה לשאול צריך
־. שמן מתנדבים אומר טרפון רבי ישמן מתנדבים שאין המשיח

ברטגורא
 את יביא שלא :ותבלין בהנוענדם ימבישל שלוק צלי אוכלים שהמלכים כדרך לגדולה

 באזהרה הן הרי ניתר לידי יביאו אם הקדשים טעם שבלשי שהתבלין לסי פסול, לידי התרוסה
 רקיקי מוהר :כמיס לאכילת מתחלק. שהוא ך! :בהן שכליע הקדשים עשם משוס

 -ז&ר״ש מושתן ורקיקין ביללן תלות ורקיקי! תלות שבאה מאסה מנחת ישראל. מנחות
 רקיקי מותר :לשהנים נאכל השמן ושאר כ״י כמין מושתן ע״ה דף מנחית במס׳

 שידפיס בה נבלש שאינו וניתר נגה של שצף השמן כליל כולה כהניס דמנחת בחנים. מנחת
 לכשרון ליגין שלשה מרובה ששמנה לפי המשיח. בהן מנחת ומותר שצמו: בפני אות׳
 שצמו: בפני המיתר להקשיר וצריך בפתיתיה נבלע שמנה. אין תחלה רפויה שהיא ומתוך
 נדבה: הנקשר א: המתחלק השמן שיהא דעתך על יענה לא לפיכך שמן. מתנדבים שאין
 עצמו בפני ונשרף מליג פחות מתנדבים ואין עצמי. בפני שמן מתנדבים אומר טרפון רבי

 וזירקין לינץ מג׳ פחות מתנדבים יאין עצמו בפני יין שמתנדבים הלנה וכן מרפון. כרבי והלכה
 היאיל תכבה לא אמר ורחמנא המשרש' אש מכבה דהוא ואע״ג שם ונשרף האישים ע״ג אותי
 פשק הוי ולא מותר מתכוק שאיני דדבר קי״ל שמשין דכר׳ שרי לכבות מתכיין ואינו

ישבנה: ולא היין' את ותנצח וחזקה גדולה האש שתהיה דאפשר רישיה

עיא פ״ח דף זבחים גמרא

 לפרשת לרבנות פרשת נסמכה למה ששון בר ענגי רבי אמר
 כהונה בנדי אף מכפרים מהרבנות מה לך לומר כהוגה בגךי

 ד!( )-ראש-ת שנאמד ־מים שפימת על מכפרת כתונת מכפרים.

 מכפךים מכנסים ברם. הכתונת את עזים.ויסבלו שעיר וישחטו
 בד מכנסי להם וע^ה כ־ח( )שטית שנאמר עדיות גלוי על

 אמר מנין הרוח גסי על מכפרת מצנפת ערוה. בשר לכפות
רבי

רש״י
 נו׳ החמאה הודה זאת העילה הורת זאת אהרן את בצו נסמכה. למה

 היא רמז הכתונת. את ויטבלו :הבגדים ואת אהרן את קח והדר
 ערוה. בשר לכסות כפרה: היינו טבילה בכתונת. דמים שפיכות שכפרת לעתיד
 דהיינו ידיהן אצילי כנגד חוגרין שהיו דאיתיה. היכא עדיות: גילוי על לחפו׳
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 מכפר אבנט גובה, על ויכפר /;בגובה דבר ;בא הנינא רבי
 הדינין על י מכפר השן ךאיתיה. היכא הלב הרהור על

 עבודה על מכפר אפוד משפט. השן ועשיית )שם( שנאמר
 על מכפר מעיל ות־פים. אפוד אין ל( )תשע שנאמר זרה

 ויכפר שבקול דבר ;בא חנינא רבי אמר מנין הרע לשון
 כ־ח; )שטות כתיב בציץ פנים עזות על מכפר וציץ הרע. קול על

 אשה ומצח ל( )ירטי׳ כתיב פנים ובעזות אהרן מצה על והיה
 דברים שני לוי בן יהושע רבי אמר והא איני לך. היה זונה
 בכזקום כפרה להם ומצינו בקרבנות כפרה להם מצינו לא

 דמים שפיכות הרע; ולשון דמים שפיכות הן ואלו אחר
 מנין חנניה רב דתני מקטורת הרע ולשון ערופה מעגלה

 הקטורת את ניתן 0י״ )במדבר שנאמר שמכפרת לקטורת
 קטורת מה על לשמעאל רבי דבי ותנא העם. ער מכפר

 מעשה על ויכפר שבחשאי דבר ;בא הרע לשון על מכפרת
 דמים שפיכות _קש;א הרע א^לשון הרע לשון חשאי._קשיא

 קש;א לא דמים אשפיכות דמים שפיכות דמים. אשפיכות
 דידיע אי מאן״קטליה. לדיע דלא הא ,קטליה. מאן דידיע הא

 ולשון ביה. אתרו זלא במזיד הוא קטלא בר מאן_קטליה
:בפרהסיא הא בצנעא הא קשיא לא נמי הרע אלשון הרע

רע״ר
 עון נגלה אפוד. אץ ביזע: יחגרו מולא בפ״ב כדילפיק הלב כנגד

 שבקול. דבר ערכין: במסכת שמעתי כך תרפים אין אפוד יש הא הרפים
 שנאמר לה״ר שהיא קרח במחלוקת העם. על ויכפר מכפר: שבו פעמונים

 האולם מבין פורשין כדתכן שם לבדו שהיה שבחשאי. דבר וגו׳: המיתם אתם
 וגו׳ יהיה לא אדם וכל שנאמר ההיכל מן וכ״ש והקטרה הקרב׳ בשע׳ ולמזבח
 בר :יענשו שלח הצבור על מכפר׳ כתונת קטליה. מאן ידיע :יומא בפרשת
 במזיד ומשני וגו׳ יכופר לא ולארץ דכתיב מיענש קטליה דלא כמה וכל הוא. קטלא

 נגעים והוא בכתונת. מתכפרי צבור הלכך. הוא קטלא בר דלאו ביה אתרו ולא
שהיא מכפרת קטרת שבחשאי דבר דהוה בצנעה. בערכין: כדאמר עליו באים

:עליו מכפר פעמונים קול שבקול דבר שהוא בפרהסי׳. :חשאי מעש׳



חמישי ליום מקץ
ע״ב ר״א דף מקץ זוהר

 אתי דהרה נש בר הד חטא דלוד דאבבא .אתרעא יתיב הוה אבא רבי
 ונאים ויתיב מארחא והוהילאי דארעא י דתלא כךלמא בהד ויתיב י

 דגורדנא קוסטפא נפקי לגביה אתי דחוה הירא חד חטא אדהבי תטן
 לקבליה חירא* ההוא' חטא נש בר ההוא אתער כד לחיריק וגןטילזיה

 דתחותוי לעימקא קוזטא ההיא ונפל נש בר ההיא אזדקף טית דהרה - * ; ׳
 דהא עיבדך מאן זי אימא ליה אמר לגביה אבא רבי אתא ראשתדב•

 ליה אמרי זמגנא אינון > לאו נפץ ההין אזין זך רחיש בריך^הוא קדשא

 דלא בעלמא בישא נש בר לי אשלים לא י׳וטאי כל נש בר ההיא
 בהךיה לאתפייסא ןבילנא לא אי ותו ליה. ומחילנא בהדיה אתפייסנא

היישנא *ולא לי דמצערו אינון ולבל ליה דמחילנא עד לעךסי סליקנא לא , _
יומא דמההוא לי)דא(אלא די ולאו לי *דאשלים בישא ^<יא 1 } י. ר^ר

 ;תיר ויאמר אבא רבי בבה *מבא. עטהון למעבד אשתדלנא ולהלאה 14 *

 אבל על;יהו לרחמא ליה רתוח ודאי אחר הרו דיוסף מיוסף דדי; עזיבתי
 לחישליה הוא בדיך דקךשא היא ;אות מיוסף ךא_יתיר}הוא( מהדעביד ס

ומעקשידרביו בטח .ילך' בתום הולך י׳( )משלי ואמר פתח גיסא. על גיסא " ?

 בטח \לך דאורייתא בארהין דאזיל ניס בר ההוא דא בתום הולך יודע.
 יא .יודעי ^באשא/ליה./מעקש/דרבי*ו נזקי ךלא_יבלי

 מחו ?דע( ,דחבריה גבי ובעי *מארחאיךקשוט דאסטי מאן הוא
 מנייהו דלא^תאב^ ךךעא מארי דבל איהובעיגיהון יוךע.ישתמודע

 ובנין מניה דינקטון * לאתרא ליה לאייתאת בגין נשי בר דההיא דיוקגא -
 חפי הוא בתך קדשא קשוט בארח דאזיל ההוא הזי ותא כך*יודע•

 מעקש אבל דדינא _מאריה'ון לגבי 'ישתמודע דלא^^ד^ולא בגץ עליה

 בא*חקשוט נשאידאזלי בני איגון זכאין דרביך?ךע/וישתמודע*לגבןיהו.

:דאתי בעלמא ולא דין בעלמא אינין דהלי ךלא עלמא על לרוחצן ואזלי

פי״ב ?"ז ה׳ הר״ם

סיפרלהק יוסף
ע״ב ם״ה דף תרדיס מספר

 שתש*ם ן1ג2 האיש עדי אשה תעדה לא י•
 שתלבש או בובע או מצנפת בראשה

 איש2 ראשה שתגלה או בו וכיוצא עזריון
 שילבש בגון אשה עדי איש :עדה ולא
 שאין במקום ,זהב ןחלי צבעיגים ,כעי

 אותו משימין ולא הבלים 'אותם לובשיי

 איש שונא אתה ישלום חס אם •2 דע
 דעשר למימאה מרבבה תרעה ;שראל

 יבהי*תף איבה הנקראים ם#בץ9 קליפין
 לדייפח מרכב" תהיה חובה לכף דן

לחיין חיבה* הנ,קדא הטומאה
הנקרא בבאה לקליפה $ךבבה ת־יה הרע



חמישי ליום מקץ
 המדינה. כמנהג הכל ןשים אלא החלי
 עדי שעךתה ואישה אשה עדי שעדה איש
 מתוך לבנות שערות המלקט לוקין. איש

 משילקט מזקנו איו מראשו הבחורות
 אשה. עדי שעדה מפני לוקה אחת שערה

 שער משיצבע שיחור שערו צבע וכן
 '.ואנדרוגינוס מטים ט לוקה. אחת לבנה
 כאיש ירגישו 'מגלה ולא כאשה עו^ף אינו
 _קעהע כתובת נ לוקה': אינו כן עשה ואם

 בשרו על שישרט הוא בהורה האמורה
 או דיו או בחול השריטה מקום ו^לא
 המים מנהג דרה וזה הי־ושמין צבעונין שאר

 שהוא כלומר לעבודה.זרה עצמם שרושמין
 ומעת לעבודתה ומורשם לה י מבור עבדי

אחר הרושמים מדברים באחד שירשום
 איש בין הנוף ימן מקום ביאתה שןישרוט
 או בצבע .רשם ולא כתב לוקה. ביקאשה

 עד יפטור בשליטה כתב ולא בצבע שרשם
 אבל.זה בכותב ךברים״אמורים במה _קעהע וכתובת ״ם( )ייקיא שנאמר וי_קעקע שןכתוב
 לא אם איל מעשה שיעשה כדי ם*י_ע כן אם אלא חייב אינו בו .וקעסעו בבשרו שכתבו

 .ל^פש ושיט )שם( שנאמר לוקה המת על אחת שריטה השורט נ : לוקה אינו כלום עשה
 חמש או עתיים ה' על אחת שריטה שרט .ישראל. ואחד כהן אחד בבשרכם תתנו לא

אחתואחת: $ל בו_על שהתרו חמש.והוא לוקה א׳ מת על שריטות

ק־י
 אין ר^ש בגבהות ובהיותך הרע לשוו
 לבריות ותדבר עיניך לעד אלהים פחד

 מרכבה *תהיה וזעקה פנים ורוע כבעם
 עברה אפו חרון הנקרא הטומאה לקליפת

 /*א(ם)תד\י דכתיב פחד 'אין וצרה. וזע_ם
 פחד אין לבי י בקרב לרשע פשע נאם

 דבוק הלילה ונמצאת עיניו לנגד אלהים
 למחנה מחוץ מסאבין קליפין לעשר

 להיי תקרא. טמא 'וטמא מושבו הקדושה
 ישראלכאשר איש שונא במצורערהויה כתיב

 לשון עליו ומדבר חובה לכף דנו היה
 בו אשר 'והצרוע ובכעס, פחד בלי הקע
 .יהיה וראשו' פרומים ןהיו' 'בגדיו הנגע
 .יקרא טמא וטמא !עטה שפם .ועל פרוע
 הזהר לכן מושבו. _למח.נה' מחוץ .ישב ברד
ליטהר והבא וירחמך לה׳ .ותשוב מאד

ן אותו מם;יעין

ששי ליל
יהרה צירוף

 אחריהן העלת והרעת הרקות הפרות ושבע מ
 הרקות השבלים ושבע אנה שנים שבע

 /ולתא וקבע רעב שיני שבע יהיו הקרים שרפות

 וישבע אנין שנין שבעא( )נ״י שבע בתריהיון .דסלקן ובישתא חסיבתא

 הוא נח נפנא: שני שבע יהרן קדום דשקיפן לקיתא ש^ייא
 עשה האלחים אשר אל־פךעח דברתי א#ר הדבר

יי" די פרעד, עם מלילית די פתגמא תא . את־פתנות: היאה

עתיד



 באות ^נים שבע הגה כט ?פרעה. אחד למעבד עתיד
 ?;עין אידן שנין הא ן מצרים בבל-ארץ גדול שבע

 2רע שני ע5^ רקמו ל : דמצרןם ארעא בכל רבא שלעא( >נ*י
 וכלה מצרים בארץ ־הישבע”בל ונשבה אחריהן

 כל דתנ^י בר״ריהון כפנא שני שנע ויקיטון . את״הארץ הרעב

 :האיעא ועטא !ת בפנא וישיצי המצרים בארעא שבעא( )נ״י סבעא
אחרי התא הרעב מפני בארץ השבע לא"ולא־יודע

 בארעא ש?עא< )נ־י שונעא ;הידע .ולא :מאד הוא בי״כבד כן

 ועל לב !לחדא הוא תקיף ארי בן בתר דיהי ההיא כפנא .קדם כן

 הדבר כי־נכון פעמים אד־פרעה החלום השנות
 דאתנית .יעל ליעשתו: חאלהים וממהר האלריס מעם
 " ואוי׳' נןדם .מן פתגמא תקין ארי זטנין תרתין לפרעה חלמא

 וחכם נבון איש פר^ה ירא י ועתה לג ־ ?מ??דה

 םו?לתן ןכר פרעה .;חזי ו^ע■ :מצרים על־ארץ וישיתהו

 ולפקד פרעה יעשה לד !ז־מצרים א.י־עא על ומניה וחכים
 בשבע מצרים את״ארץ וחמש על־הארץ פקדים

 א~עא ויזרז!* ארעא על טהימנין וימני פרעה ו_יעכד השבע שני

 בל"“את ויקבצו לה :שנעא( )נ־י שונעא שני בשבע ךמצר;ם
תחת ויצברו־בר האלה הבאת הטבות השנים אמל

רש״י
 הוא השבע. יודע ולא )לא( : הבליעה פתרון הוא השבע. כל ונשכה )ל(

: מזומן נכון. )לב( :קרבנה אל באו כי נודע ולא פתרון
 לפיכך הוא דבר שס אבל. בל את )לה( :וחמושים וכן ויזרז כתרגומו וחמש• )לד(
 ^הלב אוכל כל כי כגון פועל שהוא ואוכל קען בפתח ונקוד באל״ף מעמי
: ובאוצרותץ ברשותו פרעה. דג החת :קטן קמץ ונקוד ,בכ למטה טעמו

 והיה



קטר ששי ליל מקץ

 עיטר כל !ת רב;עון; :ושמרו בערים אכל נד־פרעח

 עיבור דפרעוז .ירא תחיות עיבורא ויצרון האלין דאתין טבן שמא

 לשבע לפקדץילארץ האכל וד^ה־1^א^רון־'ל
 ולא־תכרת מצרים באלץ תהעך אשר הרעב שני

 עני לשבע לארעא ה ולעטא גניז עיבורא זיהי • ברעב לאלץ

 4 בכפנא דארעא עמא תישתיצי ןלא דמצרים בארעא תהרן די נפנא

 :כל־עבךיו ובעיני פרעה בעיני הדבר וייטב לז
 §רעה ויאמר לח :עבדיוהי כל ובעיני פךעו־< כעיני פתגמא ושפר

 :בו אלהים רוח אשר איש מה הנסצא אל־עבדיו
 \י קדם .מן נבואה רוח די נבל כדיין הישמבה לעברו׳"' פרעה ואמר

 הודע אחרי אל־יואף פרעה ויאמר לטשלישי בה:
 :בטוף 'וחכם אין־נבון את־כל״זאת אוקץ אלחים

 וחכים סבלתן ליה _דא כל !ת יתך .יי דאודע בתר ליוסח פרעה ואמר

 כל" לשק ועל־פיך על־ביתי תליה אתה ט ־ כותך
 ועל ביתי על ממנא תהי את " 7ממף אגדל הכסא רק עמי

 מנך: _;קיר איתי הדין מלנותא כרסי לח־וד עטי כל יתזן מימרך

בל* על אתף נתתי• ראה אל־יוסף פרעה ראמר ם*
ארץ

רש״י

 הנמצא )לח( : הארץ לקיום הגנוז פקחן כשאר הצבור האכל. והיה )לו(
 כל וכן תמיהה לשון הנמצא כמוהו. הנמצא ונבקשנו נלך אס כדין הנשכח כזה.
 כמוך. וחכם גבון אין נלט( : פתח בחטף ונקודה תיבה בראש המשמשת ה״א

 כל יתפרנס יתזן ישק. )מ( :כמוך נמצא לא שאמרת וחכם נבון איש לבקש
 ב׳( )תהליס וכמו ביתי. משק ובן ט״ו( )לעיל כמו ידך על נעשים יהיו עמי צרכי
 :מלך לי קורין שיהיו הכסא. רק פערזעהן(: )פערזארגעץ. בלעז גרנישו״ן בר נשקו

 :המלך אדוני מכסא ככאו את ויגדל א׳( א׳ )מלכים כמו המלוכה של לשון כסא.
 בין עליון ולתתך כמו הוא נתינה ל׳ ואעפ״כ יתך מניתי אתך. נתתי )מא(

נבזים אתכם נתתי (,ב )מלאכי כמו עליו נתינה ל׳ נופל לשפלות בין לגדולה
 ושפלים



ששי ליל מקץ

 אלעא כל על מנית^תך הזי ליוסף פרעה ואמר ז מצריים ארץ

 ויתן ידו מעל. את־טבעתו רעמ;פ רםרמנדטצךים:
 דשם בגדי־עש יא־ו .וילבש יוסף על־יך ^יזה

ידה מעל עזקתה !ת פרעה ואעת ז 1על״צואך הזהב רבד

 דדדבא מניכא )שוי ךבוץ לבושץ ;תה ואלביש דיוסף ירא על ;תה ויהב

 אשר־א המ^נה במרכבת מגררכ^אתו צוארה•■ על

בל"־ארץ על אתו ונתון אברך לפניו ויקראו
.ואכךיזו לה די חנינא( )נ״י תניתא ברתבא ;תה .וארכיב נ □צרים

 דמןצרים: א;עא בי ער _יתה ומני למלכא אבא דין ^קדטוהי

 ובלעךף פרעה אני אל־יוסף פרעה ויאמר מד

מצךם: בבל־אךץ ואת־רנלו את־יךו איש לאץרים
 לטיחד ידה גבר_ית .ירים לא מימיך ובר פרעה אנא ליוסף פרעה ואמר

 קךא?1 מה :דמצךים א״עא בבל סוסיא ער המרכב רגלה רת זין
 את־אפנת 1ויתךל פענא צפנת פךעדיעם־יוסף

על־ארץ יוסף דצא לאעזה אן י בוזז פרע בת־פוטי
מצרים רש״י

 למי אות היא המלך טבעת נתינת טבעתו. את פרעה ויסר )מם : ושפלים
 רביד. :במצרים הוא חשיבות דבר שש. בגדי : לגדולה לו שני להיות לו שנותנה

 רצפתי ערשי רבדתי ז׳( )משלי וכן רביד. קרוי בטבעות רצוף שהוא ועל ענק
 והוא שבעזרה הרובד על אבן של רובדין מוקף משנה בלשון מרצפות. ערשי
 אברך. : שלו אצל המהלכת למרכבתו השניה המשנה. במרכבת )מג( :רצפה

 בר ולא ריכא לא ל( דף )בהשותפין מלך ארמי בלשון רך למלכא אבא דין כתרגומו
 אב שהוא יוסף זה אברך יהודה ר׳ דרש דברים( פרשת )ספרי אגדה ובדברי ריכא.

 את עלינו מעוות אתה מתי עד דורמסקית בן לו אמר בשנים ורך בחכמה
 ידו תחת ויוצאין לפניו נכנסין היו שהכל ברכים לשון אלא אברך אין הכתובים

 גזירה לגזור בידי יכולת שיש פרעה. אני )מד( :אותו'וגו׳ ונתון שנאמר כענין
 ד״א ברשותך. שלא ובלעדיך. :ידו את איש ירים שלא גוזר ואני מלכותי על
 שהוצרך אלא הכסא. רק דוגמת וזהו וגו׳ ובלעדיך מלך אהיה אני פרעה אני

 צפנת )מה( : כתרגומו רגלו. ואת ידו את הטבעת: נתינת בשעת .לפרשה
פוטיפר הוא פרע. פוטי :במקרא דמיון לפענח ואין הצפונות מפרש פענח•

 ונקרא



ז קט ששי ליל מקץ

 לה רהב לה ניק דמטטין גברא יוסף שים פרעה וקרא ז מצרי□

 על ושליט( יוסף ונפק לאתתא דאון רפא פקע פיוטי בת אסנת קת

 1עמר5 $נה סף'?ך#לש'ם1וי מו :ךט!יךים אךעא
 .ויעביר פרעה מלפני יוסף ויצא מלךמצר:ם פרעה

 פרעה .קדם קם7 בד שנין תלתין בר ויוסף • מצרי□ בכל"ארץ

 ארעא ככל לשליט• נעכר כרעד! רןדם־ מן יוסף ונפק ךמצרים מלבא

 :לקמצים השבע ^זני ?שבע הארץ ותעש זמ ־ ךמצר:□
 ;:•,לאוצר עיבירא שבעא( )־"י שובעא שני בשבע ארעא דירי וננשו

 ?ארץ הל אשר שבעשנים 1 את־כל־אסל רקבץ טת
 אשר שדה־העיר א;ל בערים וי^ן־אבל מצרים

 די ;פנין קבע עיבור בי ובנשקת :בה1?ת נתן סביבתיה

 כסחתהא ך הקל״קדתא עיבור יא בקרו עיבור דמצריסויהב בארעא חוו

 $אך הרבה הים ?חול בר יוסף הצבר מט בגוח: ;הב
 בחלא עיבורא יוסף וכנש :מספר לספרבי־אין כי־חרל עד

 ילד וליוסף נ מנין: לית ארי הממני פסק די עד לחדא סגי דקמא
 ;לדה־־ אשר הרעב ^נת תבוא בטרם בנים שר

 תלמץ אתיליד וליוסף :און כהן פרע בת־פוטי לואסנת

רבא פרע פיוטי בת אסנת לה דילידת דכפנא שתא עלת לא עד בנין

דאון
דש״י

 )סוטה זכור למשכב יוסף אה שחמד לפי מאליו שנסתרס על פרע פועי •ונקרא
 לקמצים. : עשייה מלשון נעקר הלשון ואין כתרגומו האר^. ותעש )מז( : י״ג(

 סביבותיה אשר העיר שדה אבל )מח( : אוצרים היו יד על יד קומץ על קומץ
 המקום מעפר בתבואה ונותנין פירותיה מעמדת וארן ארץ שכל בתוכה. נתן

 ברש״י להגיה כלל וא״צ נחמיה רבי דעת שהוא )נ״ל מלירקב התבואה ומעמיד
 הסופר לו חדל כי עד לספור. חדל בי עד )מט! : קצתם( בדעת עלה כאשר
 בל׳ משמש כי והרי מספר שאין לפי מספר. אין בי :קצר מקרא וה״ז לספור

לאדם שאסור מכאן י״א( )תענית הרעב, שנת תבוא בטרם (1) :ז־הא
לשמש



ששי ליל מקץ

 כי־־נשני ?!נשה הככור את־שם יוסף וקרא נא ,דאץ
 :ת לסף רןןרא :אבי יל־יית ואת את־בל־עמלי אלהים

 : אבא בית בל חת עמלי בל !ת " אנשגי ארי מנשה בובדא #וב
 אסלם כי־ה^רני אפרים קרא השני ישם ואת ע

 בארע: ” אפשני ארי אפרים קרא תנעא שים חת ♦ עניי בארץ

רביעי שעבודי־

תורה ששי יום מקץ
 כל השלום הצגנו תרגום ואחר טק״א שנים הסדרה כל להשלים כרי

והפטרה: והרגום הסדרה

 נאיץ היה אשר השבע שגי שבע ותכלינה ע
 שבעא( )נ״י ש־ובעא שני ישבע ושלימת ♦ מצרים

 הרעב שגי שבע ותחלעה נד * דמצרים בארעא הרה די
 ל*האך£ות55 רעב דרך יוסף אמר כאשר לצוא

 כ^נא שני שבע ושריאת :לחם היה מצרים וצכל״ארץ
 ארעא ובבל ארעתא בכל כפנא והרה יוסף אמד די במא למיעל

 ויצעק מצרים כל״ארץ ^נהותרעב
 לכל־מצרים רעה:פ .ויאמר ללחם אדפרעה העם
 *ארעא בל וכפנת :לכם אשר״יאמר אל־יוצף לכו

 לבל פרעות !אמר ללחמא )על( לפרעות )קדם( עטא וצרח דמצרים

 היה והרעב נו :תעבדו! לבו! ;;מר די יוסף לרת איזילו מצראי
על

רש׳י

 שהרקיבה )ב״ר( מצרים• ארץ בל ותרעב )נה( :רעבון בשני מטסו לשמש
 להס אומר יוסף שהיה לפי ובו׳. יאמר אשר :יוסף משל חוץ שאצרו סבואתס

 בר צברתס לא למה א״ל לנו אומר הוא כך ואומרים פרעה אצל וכשבאו שימולו
 להם אמר מרקיבה הרבה אםפנו לו אמרו באיס הרעב ששח לנס הכריז והלא
 יגזור אס מה והר>ץבה ,.התבואה ל1כ גזר הרי תעשו לכס יאמר אשר כל א״כ

עלינו
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 בהם את־בל׳אשר יוסף .ויפתח הארץ בל־פני ׳על
 מצרים: בארץ הרעב ויחזק למצרים ויעבר

 בהון די )אוצייאז כר בת יוסף ופתח ארעא אפי כל על הוה וכפנא

 וכל"" נז :דמצרים כארעא כפנא ותקיף למצרים הכין עיבורא
 הרעב בי־חזק אל־יוסף לעבר מעלימה באו י הארץ

 'ויסף מן עיבירא למזבן רמצתם עלו ארעא דירי וכל :עכל־הארץ

 יש־שבר בי א.ויךאץעקב מב ־ ארעא בכל כפנא הקיף ארי
 וי׳זא :תתיאו למה לבניו יעקב ויאמר מ?רים5

 י למא לכנוהי :עקב במצריס-ואטר מזדבן עיבורא אית ארי יעקב

 במצרים .?שישבו* בי שמעתי הנה ויאמר ב :תקחזון
 :נמות 'ולא /ונדדה משם אטלרד־לנו רדד־&מה

 חותו במצרים טורבן עיבורא אית ארי אטרין שטעית הא ואמר

אחי־־יוסף וירדו ג : נמות ולא .ונהי טועמן לנא וזבונו לתמן
עשרה

"י רש

 :)ב״ר( העשירים אלו הארץ פכי הס מי הארץ. פני כל על ונס : ונמות -עליט
 שבר למצרים. וישבר : עיבורא בהון די כתרגומו בהם• אשר כל •את
 לשון אוכל מעט לנו שברו מכר. לשון משמש כאן הוא קנין ולשק מכר ■לשק
 ולכו נ״ה( )ישעיה מנינו וחלב ביין שאף בתבואה אס כי אינו תאמר ואל יקטן.
 אל מצרימה. באו הארץ וכל גנז( : וחלב יין מחיר ובלא כסף בלא שברו
 וירא )א< : יוסף מן לשבור לכתוב צריך היה כסדרו הדרשהו ואס לשבור יוסף

 שנאמר שמע אלא ראה לא והלא ראה ומהיכן במצרים. שבר יש כי יעקב
 שבר לו יש שעדיין קדש של באספקלריא ראה וירא ומהו וגו׳ שמעתי הנה

 למה תתראו. למה : יוסף שזה בפירוש להודיעו ממש נבואה היתה ולא במצרים
 שעה באותה כי שבעים אתם כאלו עשו ובני ישמעאל בני בפני עצמכם תראו
 הכל יהיו למה תתראו למת פשוטו )ול״נ י׳(. )תענית תבואה להם היה עדיין

 מת שיכלה בטרם אוכל לכם מבקשים אתם שאין בכס ומתמיהיס בכס מסתכלין
 ברעב. כחושים תהיו למה כתישה לשון שהוא שמעתי אחרים ומפי שבידכם(.

 לכו אמר ולא שמה. רדו )ב( : יורה הוא גס ומרות י״א( )משלי לו ודומה
 יוכח אחי וירדו )□ : רד״ו כמנין למצרים שנשתעבדו שנים ועשר למאתיס ׳רמז
עמו להתנהג לבם ונתנו במכירתו מתחרטים שהיו מלמד יעקב בני כתב *ולא

 באחות

□ ל
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 ימזבן עסרא יוסף אחי וןחתו : ממצרי□ בר לשבר עשיה
 4^? לא־שיח אחייונלף ואת־בממין ד ממצחם־

 אחוהי בנימין דת :אסון ^־יקראנו אמר בי את־אחיו

 ־ פותא יערענת דלמא אמר ארי אחותי עס !עקם *שלח לא דיוסף

 כי־היה הבאים בתוך לשבר ?שראל בני ויבאו ה
 עלי״א בגו עיבורא למזבן ;שראל בני ואתו נ בנע) בארץ הרעב

 על־ השליט הוא 'ויוסף ו :דננען בארעא נפנא הוה אי-י
 יוסף אחי רבאו' הארץ לכל־עם המשייר הוא ד&רץ

 הוא ארעא על לעלים הוא ויוסף ארצה: א£ים 1וישתחודל
 א^א על לד׳ ומגידו ייוסף אחי ואת־ו דארעא עמא לכר עיבורא דזבין

 אלילם יבךם.ויקנבר.1םףאת־אחיו1י וירא ז ־ ארעא על
 באתם מאין אלחם ויאמר ק^ותד אתם וידבר

 אחותי ית יוסף וחזא : לשבר־אבל במק מארץ ויאמרו

 להון ואמר _קשץא עמהיון ומליל להון ךמליל מה וח^ב ואשתמיודענון

 יוסוק ויבך ח : עיבורא למזבן דבנען מארעא !אמרו אתיתון מנן
ואגון אחוהי !ת ייוסף ואשתמודע ♦ הכרד^ לא והם את״אח״ו

לא רש״י
 ואת כתיב והלא ת״ל מה עשרה. :עליהם שיפסקו ממון בכל ולפדותו באחוה
 היתה פלא לעשרה חולקין היו האחוה לענין אלא שלח לא יוסף אחי בנימין
 להס)בב״ר(: אחד כולסלב בר לשבור לענין אבל לו פוה כילם ושנאת כולס אהבת

 מקטרג שהשטן מכאן יעקב בן אריא אסון יקראנו לא ובבית אסון־ יקראנו פן
 להם שלוה לפי יכירום שלא עצמן מטמינין הבאים. נרסבתוך )ב״ר(• הסכנה בשעת

 עין בהס תשלוט שלא כדי בפתחו כ״א שיכנס אלא א׳ בפתח כולם יתראו שלא אביהם
 הרעב היה כי הבאים על מוסב הרעב. היה בי : גבוריס וכולם נאים שכולם הרע

 נשתטחו אפים׳ לו וישתחוו 0) : משם שיירות הרבה באים והיו כנען בארץ
 : ט״ז( )שבועות הוא ורגלים ידים פשוט השתחואה כל וכן פניהם על לו

 קשות לדבר בדברים כנכרי להם. נעשה רבה( )בראשית ויתנכראליהם. )ז(
 :כ״ז( כתובות ל״ט )ב״נן זקן חתומי שהניחם לפי וגו׳. יוסף ריכר )ה( : )ב״ר(
זקן. בחתימת מצאוהו ועכשיו זקן חתימת בלא מאצלם שיצא הפרהו. לא והם

 ומ״א
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 חלם אשר החלמות את יוצף .ויופר ט ־ אי^םה< יא
 את־ערות לראות ארט סרגלים אלחם דאשר להם

 לחון !אטר להון חסם ך חלט^א י_ת כף1י ורביד ♦ באתם הארץ

 לא אליו ויאמרו י :אתיתון דארעא בדקא !ת למחר אתון טאללין
 רבוני לא לי, י נאטרו :באו/ד^בר־אבל ועבדיך אדני

 נהנו איש־אחד בני בלנו יא ־ עיבורא לשבן עלו ןעךדיך
 יהד כלנאבני/ביא י בור^לים: עבדיך לא־ה־ו אנחנו כנים

 לא אלחם יב.ויאמר י אלילי עבדיך הוו לא אנחנא ביוני נחנא
 בדקא איי לא להון :!אטד לראות באתם הארץ כי־עחת

 עבדיך עשר שנים ויאמלו יג * למחזי אתיתון דארעא
 הקטן והנה כנען בארץ איש־אחד בני אנחנו אחים!

 אחין ע?דיך עסר תרין איננה-ואמרו והאחד היום את־אבינו

 דין יומא אבינא עם זעירא והא דננען בארעא חד גברא בני אנחנא

דברתי אשר ל׳וא יוסף אלחם ויאשר יד :ליתוהי וחד
אלכם (

רש״י
 לא והס עליהם וריחם אחיו שהם הניר בידו כשנמסרו אחיו את יוסף ויכר ומ״א

 וידע עליהס להם. חלם אשר )ט( :אחוה בו לנהוג בידם כשנפל הכירוהו
 ליכבש. נוחה היא מהיכן הארץ גלוי הארץ. ערות : לו השתחוו שהרי שנתקיימו

 ' ערוה כל וכן ועריה. ערום י״ז( )יחזקאל כמו הערה מקורה את כ׳( )ויקרא כמו
 לא אבל הבית רעוע הבית בדק כמו דארעא בדקא )ות״א גילוי. לשון שבמקרא

 באו עבדיך שהרי כן תאמר לא אדני. לא ל( :המקרא( ל׳ אחר לפרשו דקדק
 וכללוהו הקודש רוח בהם נצנצה נחנו. אחד איש בני בלנו )יא( :אוכל לשבר

 )במדבר דברת נן י׳( )שמות כמו אמתייס בנים; : אביהם בן הוא שאף עמהס
 ערות )יב(בי בדיו: כן לא ועברתו ט״ז( )ישעיה דוברות. צלפחד בנות כן כיז(

 לא למה העיר שערי בעשרה נכנסתם שהרי )ב״ר( לראות. באתם האר״ז
 א׳ אותו ובשביל וגר. עבדיך עשר שנים ויאמרו לג( : א׳ בשער נכנסתם

 שאתס דברתי אשר הדבר דברתי. אשר הוא )יד( :לבקשו בעיר נתפזרנו שאיננו
 ויפסקו אותו מצאתם ואלו א״ל ומדרשו פשוטו. לפי זהו והנכון האמת הוא מרגלים
יחזירוהו שלא לכס יאמרו ואס א״ל הן. לו אמרו תפדוהו. הרבה ממון עליכס

 בשוס
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 ד היא '־וסף לתן ואמר :אתם מרגלים לאמר אלכם

 חי תבחנו בזאת טו :אתון מאלילי למימר עמכון מלילית
 הקטן אחיכם אט־בבוא כי מזה אם־תצאו פרעוה

 ?מ״ת' א.להין מבא ת$קין אם פרעה חי תתבחנון בדא ! הגל

 י את לקח אחר מכם ישלחו טז : הבא זעירא ■אחובון
 אתכם האמת רכריגלם ויבחנו האפריו ואתם אחיכם

 חד מ?בין ?לחו :אתם מרגלים כי פך?טת חי ואם־לא
 אתון הקשוט פ־גמיכון רתבחנון התאטרון ואתון אחוכון וי־בר.ןת

 אל־ אתם ראפף יז 5 אתון מארילי ארי פרעת חי רא ואם אמרין
 *יומין. תרתא רמטרא לבית( !תה־ון רבנ*ט ♦ ימי□ ^ל^ת מ^מר

 וחץ עעזו זאת ה^לי^י ביום יוסף אלחם ויאמר יח

 דא תליתאה ביומא יוסף להון .ואמר ♦ ילא אני את״האלחים

 אר^ם אם־־בנים יט חמישי : דחל אנא יי .קדם מן .וקיימו עיבידו
 לכו ואתם משמךכס כבית יאפר אדור אחיכם
 חד אחינון אתו; ביוני אם :בתיכם רעבון שקר הביאו

 ! בבתיבייו דחפיר עיבורא איובילו איזילו ואתון כטרתבון בבית ;תאפר

 ןעריבם ראמנו אלי תביאו הקטן ואת־אחעם כ
ולא

רש״י

 אשר הוא להם אמר ליהרג. או להרוג באנו לכך אמרו תעשו מה ממון בשום
 החייט מנם ששנים שלי בגביע אני מנחש באתם העיר בני להרוג אליכם דברתי

 היה לשקר נשבע כשהיה פרעה. יחיה אס פרעה. חי וטו( : שכס של גדול כרך
 אתכם. האמת )טז( : הזה המקום מן מזה. תצאו אם : פרעה בחיי נשבע

 הביאוהו לא ואס תימה בלשון כמו שהוא פתח נקוד ה״א לפיכך אתכם. אמת אס
 בבית )יט( : האסורים בית משמר. )יז! :אתס מרגלים כי פרעה חי

 אביכם: בית אל הביאו• לבו ואתם : עכשיו בו אסורים משמרבם.שאתם
 ויאמנו >ב( : בתיכם אנשי לרעבון שקניתם מה בתיכם. רעבון שבר

 נא יאמן ח׳( )מ״א וכמו אמן אמן ה׳( )במדבר כמו ויתקיימו יתאמתו דבריכם.
 דבריך
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 ויהמנץ מתי רדתון זעירא אחובון דת ♦ ויעשו״כן תמותו ולא

 אל"אחיו איש ויאמרו בא כן: עבדר1 תמותון ולא פחגמיכון
 צרת ראינו אשר על־אחינו אנחנו' 1 אשמים אבל

 באה על־כן שמענו ולא אלינו בהקמנו נ^שו
 אנחנא העין בקושטא לאחוהי גבר ואמרו י הזאת הצרה אלינו

 מא3ולא_ק לנא מהמגן הוה כד נפשה עקה חזינא די אהונא על

 אתם והקךאובן כב : דדא עקתא ;והנא אהא כן על מנה
 אל־־־תהטאו לאמר 1 אליכם אמיתי הלוא לאמיר

 'ואתיב :נדרש הנה וגם־דטו שמעןתם ולא בילד

 )נ״י תחובון לא למימר לותבון אמרית דלא למימר ?זח־ון ראובן

 לא והם נג ן מתבעי הא דמה ואף _קבלתון ולא בעוכימא תחטאו!(
 ק־־עץ לא ראינון :בינתם המליץ בי יוסף שמע כי ידש

 מעליהם ויסב כד :ביניהון הוה מהרגמן אי־י םף1י שמיע ארי
 את־ מאתם .ויקה אלהם אלהם_וידבר רשב דבך

 והב ובבא מעלויהון ואסהחר :לעיניהם אתו ויאפר שמשן

 :ן1לע-נ'ה יתה ואסר שמעון ן_ית1מלותה ודבר עטהון ומליל לותהון

ולהשיב בר את־־־כליהם י וימלאו יוסף ויצו כה
 כספיהם

רש״י
 בני )לשק דרומאה לישנא בב״ר וראיתי בקושטא. כתרגומו אבל• ;בא( : דבריך
 שכבר עבר בלשון שהוא לפי בבי״ת טעמו אלינו• באה :ברס אבל הוא הנגב(

 :הזקן דם וגס דמו רבויין וגמין אתין דמו• וגם )בבז : לנא אתת ותרגומו באה
 :כן מדברים היו ובפניו לשונם מבין יוסף. שמע בי ידעו לא והם )בג(

 ־ לשון היודע י ביניהם המליץ היה עמו מדברים כשהיו כי בינותם. המליץ בי
 סבורים היו לכך להם יוסף ודברי ליוסף דבריהם מלין והיה מצרי ולשון עברי
 ׳ מעליהם. ויסב ובד( :בגו מנשה זה המליץ. :עברי בלשון מכיר יוסף שאין

 :מהחרטין שהיו ששמע לפי ויבך. : בוכה יראוהו שלא מעליהם נתרחק
 הלזה החלומות בעל הנה ללוי שחמר הוא לבור השליכו הוא )ב״ר( שטעון. את
 ויאסור : אוהו להרוג שניהם יתיעצו שמא מלוי להפרידו יוסף נתכוין ד״א בא.

 אוהו



ששי ליום מקץ

 לדרך צדה להם ולתת אל־שקו איש כספיהם
 ןלאתבא עיבולא מאגיהון ית ומלו ייוסף ופקיד : כן להם יעש1

 ־ בן קהון ועבד לארחא זוךין להון ורמתן לסקה גבר כספיהון

 משם: וילכו על־חמריהם את־שבךם דשאו מ
 האחד ויפתח נז :מתטן .ואזלו חמריהון על עיבורהון בת ונטלו

 את־• 'וירא במלון לחמתי מכפוא לתת את־־שקו

 חד_יתם~.לספןופס" אמתחתו: בפי והנה־הוא 1£כס

 •י טוענת בפיס הוא והא בספה בת וחזא סבתא בבית לחמרה בסתא

 באמתחתי הנה וגם בספי הושב אל־אחיו ויאמר כי׳
 מה־ואת אל־אחיו'לאמרי איש ויחרדו לבם ויצא

 בטועני הא ואף בספי אתיותב לאחותי ואמר לנו: אלוהים עשה

 : לנא " עבד דא מה למימר לאחותי גבר ותוהו לבהון מדע ונפק

 לו ועידו י כנען ארצה אביהם אל־יעקב' כט

 לותבעקבאבוהוןארעא ואתו לאמל: אתם כל־הקרת את

 דבר ל :למימר ךארען_יתהון בל בת לה וחויאו* )ר• והרו דכנען

 כמרגלים אתנו דתן קשותז אתנו דארץ אדני האיש
 _קשיף •<־י _קשץ עטנא דאקנא רבונא מלילגבייא :את־הארץ

 אנחנו בנים אליו ונאמר לא : ארעא !ת במארילי יתנא ויהב
 :הוינא רא אנחנא בעני לה _רא^רנא ". מרגלים מייה לא

 'איננו האחד אבינו בני אחים אנחנו שנים־עשר לב

אגועא עסי וקרין :?נען בארץ את־אבינו הדם והקטן

אחין רש״י
 והשקהו והאכילו הוציאו שיצאו וכיון לעיניהם אלא אס״ו לא לעיניהם• אותו
 : זוגו בן משמעון יחיד שכשאר לוי הוא האחד. ויפתח )בז( : )ב״ר(

 באמתחתי. הנה וגם )כח< :שק הוא אמתחתו. : בלילה שלנו במקום במרוו.
עלילה לידי להביאני לנו• אלהים עשה זאת מה : התבואה עם בו הכסף גס

 זו



קב ששי ליום מקץ
 דננען: בארעא אבונא עם דין יומא וזעירא ליתוד׳י חד אבונא בני אחין

 כי אלע הארץ^בזאת אדני האיש אלינו .ויאמר לנ

 ואת־״רעבון אתי הניחו האחד אחיכם אתם כנים
 איע ביא דארעא רביונא נברא לנא !אמר :ולכו קחו בתיכם

 ?בתיכון דהסיר עיבורא חת לותי שנוקו חד אחוכון אתון ביוני אקי

 ואדעה אלי הקטן" את־אחיכם והביאו לד ואזילו: סינו
 את־אחיכם אתם כנים כי אולם מרגלים לא כי

 אחונון !ת ויתיאו תסחרו: ואת־הארץ לכם אתן
 אתן אחונון !ת אתון ביוני ארי אתון מאלילי לא ארי ואדע לותי זעירא

 מריקים הם ויהי לה סחורתא: בה תעבדון ארעא חת לנון
 את־• .ויראו' כשקו צרור־כספו והנה־איש שקיהם

 מלי״קין אנון !הוי.וייראו: ואביהם המה כספיהם ת1צרך

 אנון יספיהון צררי !ת !חזו בסקה כספה צריר גנר והא סקיהון

 אתי אביהם :עקב אלחם אקר_ר לו ודחילו: ואנוהון
 ואת־־־כדמן איננו ושמעון ,איננו יוסף שכלתם

 אתכלתון ךתי אנוהון להון!עקב :!אמר כלנה דלו עלי תקח)

 עלי תךבר? בחכן חת )ליתוהס הבא הוה לא רשמעון ליתוהי יוסף

 את־־ י לאמרי אל־אביו ראובן ראמר לז ־ נלהון הוו

 על־ אתו תנה אליך אביאנו אם־לא תמית בני שד
 י.ת למימי אבוהי לות לאובן .ואמר :אליך אשיבד .ואני לי

 לך: אתננה ואנא ידי על ^תה הב לותך איתנה לא אם תמית בני תרין

 )הוא מת כי־אחיו עמכם יכני לאקרד ראמר לח

ז לבדו רש״י
 וכל תסובבו. תסחרו. הארץ ואת )לד( : עלינו להתעולל אלא הושב שלא יזו

 צרור )לה( : פרקמטיא אחד וסובבים שמחזריס שס על וסחורה סוחרים לשון
 מכרוהו או הרגוהו שמא שחשדן מלמד שכרתם. אתי )לה : כספו קשר :כספר.
 עמכם• בני ירד לא )לח; : שכול קרוי אבידיס שבניו מי כל שכלתם• : כיוסף



ששי ליום מקץ
 תלכו״צה אשר בךרך אסון קראהו נשאר לבת

 אמררא_'חות?ךי;ו :שאולה ביגון את־שיבתי והורדתם
 ןארחא. מ־ותא ויערענה אשתאר בלחוד־והי והוא מית אהוהי אדי עטכון'

 —והרע א מג :לשאול בדותא שיבתי ת2 ותחתון בה תהכץ די
 כלו כאשר ויהי ב בארעא: תקיף וכפנא ♦ כבדבאךץ

 ויאמר ממצך?ם הביאו אשר לאכל^את־השבר

 :מעמ־״א?ל שברר־לנו שם אביהם י אליהם
 ואמר ממצרים דאיתיאו יעיבורא עז למיכל רש״י( )עיין ספקי בד והוה

 יהורר ויאל ויאמר ג עיבוךא: זעיר לנא זכונו תוכו אכוהץ להון
 פלי דא־תראו לאמר האיש בנו העד העד לאמו■

 אסהד אשהדא למימר .יהודה לה .ואמראר*כם אחיכם בלתי

 אם" ד :עטבון אחוביון כד אלחין אפי החזון לא לטיטר גברא בגא
 קן ולשירה נרדה אתנו את־אחינו משלח ישן:

 5 עיבירא לך ונזבן נ־חות עפנא אחוגא ת2 משלח איתך אם !אכל

 אלינו אמר כי־האיש' נרד לא משלח ואם־אינף ה
 משלח ליתך ואם :אתכם אחיכם בלתי פגי ,לאיתראן

אחוכץ בד אלהין אפי החזון לא לגא אמר גכרא ארי גיחות לא

עסכרן
רש״י

 וכי בניו להמית אומר הוא זה. הוא שוטה בכור אמר ראובן של דבריו קבל לא
 המתינו להם אמר יהודה לאכל. כלו כאשר )ב( : )ב״ר( בני ולא הס בניו
 כד )והמתים שציאו כד כלו. כאשר : )ב״ר( הבית מן פת שתכלה עד לזקן

 ספוקס די כששתו ספיקו כד מתורגם לשתות הגמלים כלו כאשר טועה ספיקו
 ומתרגמינן הוא האוכל הם נאשר לאכול כלו כאשר זה אבל שתייתם. גמר הוא
 עדים. בפני בי מתרה התראה שסתם התראה לשון העד. העד )ג( :שציאו( כר
 פני תראי לא : בעם העד רד י״ט( )שמות בכס העידותי ל״א( )דברים וכן

 אלהין תרגם ואונקלס אתכם אחיכם בלא תראוני לא אתכם. אחיכם בלתי
 : המקרא לשון אחר לתרגם דקדק ולא אופני על הדבר וישב עמנון אחוכון כד



קבא ששי ליום מקץ

 ל&יש להגיד לי הרעתם למה ישראל ויאמר ו ן:1עט;
 לגברא לחואה לי אבאשתון למה .ישראל ואמר * אח לכם העול

 לנו שאל־האיש שאול ויאמרו העדכעןלטןאחא:ז
 $ה ידכם היש חי אביכם העוד לאמר ולמולדתנו

 יא£ר כי נדע הידוע האלה הדברים על־פי ונגד־לו

 ולנלדותנא לנא גברא שאל משאל .ואמרו :את־אחיכם הורידו

 מימר על ליה וחוינא אחא לב־ון האית אבובון כען העד למימר

 :אחרכרן !ת אוהיתו יימר ארי ידעין הוינא המדע האלין פהגמ;א

 אתי הנער שלחה אביו אל־לשראל להודה ראטר ח
 גם־אתה גם־אנחנו ות6נ ולא; ונחיה ונלכה עקומה

ר :״ • • 7 ” : . " ד- :־ ; ד : ־• ן ונקום עטי עולימא שלח אבוהי לישראל יהודה ואמר ♦ נו2גם״מ

 אנכי ט :טפלנא אף את אף אנחנא אף נמות ולא וניחי ונזיל
 אקיך הביאתיו אם־לא תבקשנו מידי אעדבנו
 ער;נא? אנא :כל־הימים לך וחטאתי לפניך והצגתיו

 לך חטי ואחי קךמךז .ואקימנה לך איתנה לא אם תבענה .ידי טן בה

 זה שבנו כי־עתה התמהמהנו לולא כי כליו^א־י
1יתךפ מן תבנא ?ען ארי אתעכבנא ברא אלולפון ארי 5 פעמים

זמני!
רש״י

 עצה׳ ל׳ )י״מ עצי( )נ״א עניני אפילו ומדרשו למשפחותינו. ולמולדתנו. לנו )ז(
 :ואח אב לנו שיש לוי ונגד :לנו גלה עריסותינו עצי( וזהו כיחידות שמדברים

 יאמר"■ בי : להגיד הוזקקנו שאל אשר שאלותיו ע״פ האלה. הדברים פי על
 לשונות מד׳ אחד שימוש ה״ז אשר בל׳ משמש ואס אס בל׳ משמש כי יאמר אשר

 ונחיה. )ח( :דברי דברתי אס עד כמו אס כמו זה כי שהרי אי והוא כי שמשמש
 : אביהם יעקב רוח ותחי שנאמר רוחך תחי זו הליכה ע״י רוה״ק בו נצנצה
 מתים כלנו ואנו יחפש לא ספק יחפש ספק בנימין )ב״ר( ברעב נמות. ולא

 והצגתיו )ט( :הודאי את ותתפוש הספק את שתניח מוטב נלך לא אס ברעב
 : לעוה״ב הימים בל לך וחטאתי : חי אס כי מת אליך אביאני שלא לפניך.

 כל נצטערת ולא שמעון עס שביס היינו כבר ידך על התמהמהנו. לולא )י(
 הימים )י-יא(



ששי ליום טמץ

 אם־בןואפוא אביהם ישראל אלחם ויאמר יא ־ זמין
 והורידו בקלי^ם הארץ מזמרת קחו עשוי זאת

 ולט נפאת חלש וטעט צלי' מעט מנחה לאיש

 דא הנא כן אם אנןהין .ישראל להון ואטד !ושקלי□ בטני□

 ןעיר תקרנתא לגברא יאוחיתו במינון בארעא מהטעות סיבו עינית

 קלו משנה וכטל :יב ושגדין בטנין ולטוס שעף דבש וזעיר קטף
 תשיבו אמתחתיב□ בפי המושב ואת־הכםף בידכם

 מדנון סיבו תלין חד על הואזינקפא משגה אולי בילל□

 הוא־ שלו מאים בידבון תתיבון טוענינון כפום דאתותב כספא דת

 האיש:—אל שובו וקומו קחוז אחיכם—ואת ע
 לבם ותן שדי ואל יד : גברא רות תובו וקומו דברו אחובון רת

 אחר את־אהיכם לכם ושלח האיש לפני רחמים
 יתן שיי לאל :ש^לתי שכלתי כאשר ואני ואת־בנימין

בנימץ_ואנא רת אחרנא אחוביון !ת לבון ויפטר גברא לקדם רחמין ■לבון

בטא
רש״י

 עברי בלשון המלה לתקן הוא יתר לשון אפוא לשון כל אפוא. )יא(• : הללו ■הימים
 ועצה תקנה פה איה ולבקש לחזור אני צריך עמכם שאשלחנו לעשות אזדקק א״כ

 באי־עא מדמשבח מתורגם הארץ מזמרת : עשו זאת אני ואומר להשיאכס
 ידעתי לא בטנים. : ב"ר שעוה. נבאת• : לעולם בא כשהוא עליו מזמרים שהכל

 שהם.אפרסקין לי ודומה פושטציא״ס ראיתי מכיר ר׳ של ב׳ א׳ ובפי׳ הס מה
 אוכל לשבור בידכם• קחו : כראשון שנים פי משנה. למוכסף : )שפירזוכע(

 : שוגג שכחו הבית על הממונה שמא הוא. משגה אולי : השער הוקר שמא
 :עליכם מתפלל הריני תפלה אלא כלום חסרים אינכם מעתה שדי. ואל )יד(
 פשועו זהו רחמים לכס יתן לתן. בידו היכולת וכדי רחמיו בנתינת שדי שדי. ואל

 לבן צרת מנעורי שקטתי שלא לצרותי די יאמר די לעולס שאמר מי ומדרשו
 לבם. ושלח :בנימין צרת שמעון צרת יוסף צרת דינה צרת רחל צרת עשו ^רת

 ל׳ בתרגום נופל ואינו ישלחנו לחפשי ל׳ מאסוריו יפטרנו כתרגומו לכן ויפטר
 רוה״ק אחר. :שמעון זה אחיכם. את :אצלו הולכים הס לשס שהרי וישלח
 נאשר מספק: שכול אהיה שובכם עד ואני. )ב״ר(: יוסף לרבות בו גזרקה



קכב ששי ליום מקץ

 את־המנהה האנשים ויקהו טו תכלית? דאתכרית מא3
 ויקמו ואת־ברמן בידם לקחו ומ^ה־כ^ף הזאת
 תקרבתא ןת נבריא ונסיבו :יוסף לפני ויעמדו מצרים וירדו

 ונחתו והמו בניטץ ?ז ודברו בידיהון נסיכו כסבא תרץ חד ועל הרא

 את" אתם יוסף וירא טז ששי :יוסף _קדמ ול!מו ?טצרים
 את־האנשים הבא על־ביתו לאשי־ ויאמר בממין

 האנשים יאבלו אתי כי והכן טבח וטבח הביתה
 ביתה על ממנא לדי ואטד בנימין עטהון יוסף וחזא ן בצהרים

 גבריא ייבלון עטי ארי ואתקין נבסתא ונבוס לביתא גבריא !ת אעיל

 האיש ויבא יוסף אמר כאשר האיש העש יז :בשירותא■
 יוסף אמר די במא גברא .ועבד :יוסף ביתה את־האנשים

 כי האנשים _וייךאו יח : ייוסף לבית גבריא !ת גברא ואעיל
 השב הכסף על־־־הבר ויאגרו *יוסף בית הובאו

ערינו להתגלר מובאים אנחנו בתחלה בא^חתינו
ולהתנפל

רש״י

 ודברו מתרגמינן בנימין. ואת וטו( :מבנימין שכלתי. :ובמעון מיוסף שבלתי.
 הנקת בדבר ארמי בלשון שוה האדם ולקיחת הכסף לקיחת שאין לפי בנימין ■ית

 טבח יטדוטבוח ודבר: מתרגמינן דברים בהנהגת ודברהנקח וניסב מתרגמינן •ביד
 וטבח: לומר לו שהיה צווי לשון טבוח ואין ולהכן טבח ולטבוח כמו והבן.

 ובלעז ארמי בלשון ראשונה סעודה לשון שהוא בשירותא מתורגם זה בצהרים.
 ל״ט( )ברכות שירותא אכולא בצע שירותיה לכלבא שדא בגמרא הרבה ויש דיזנ״ר

 בשני הוא כתוב האנשים. וייראו )יח( : טיהרא צהרים של תרגוס כל אבל
 לשבור הבאים שאר דרך ואין יוסף. בית הובאו בי ודחילו: ותרגומו •יודי״ן

 לאספם אלא זה שאין וייראו שבעיר. בפונדקאות אס כי יוסף בבית ללון בר
 מתגלגלת להיות להתגולל. :הזה הבית תוך אלא מובאים. אנחנו :משמר אל

 עלנא ולאסתקפא שתרגם ואונקלוס עלינו. נופלת ולהיותה הכסף עלילת עלינו
 אחר תרגומו ולא מילין. הסקופי דברים עלילות כדמתרגמינן להתעולל ל׳ הוא
 הזהב גלת י״ב( )קהלת לשק הוא לאתרברבא שתרגם ולהתגולל המקרא לשק



ששי ליום מקץ

 ואת־חמרינו: לעברים אתנו ולקחת עלינו ולהרזנפל
 ךאתותב בספא עסק על .ואמת יוסף לבית אתעלו ארי גבריא והחילו

 עלנא ולאסתקפא עלנא לאתרברבא ץ מתעל אנחנא בקדמיתא בטועננא

 אדהאיש ועש* יט : חמרנא !ת •ולמךבר לעבדין ןתנא ולמקני
 הבית: פתח אליו וידברו יוסף על־־בית אשר
 : ביתא בתרע עמה ומלילו יוסף בית על ממנא די גברא ת לו ימריבי

 :ל^בר־אבל בהחלה ןרדנו ירד אדני בי ויאמרו כ
 וילל נא :עיייך־א למזבן בקדמתא נחתנא טיחת מ1ךב בבעל ואמרו

 והנה את-אמקחתינו ונפתחה אל־המלון בי־באנו
 ו^זב במשקלו ביפגו7 אמתחתו7 'בפי כסף־איש

 טועננא ;ת ופתחנא מבתא לבית אתינא כד ותות :לידנו אתו

 : ביתא יתה ואתיבנא במתקלה כספנא טוענת בפום גבר בסף והא
 לעגו לא ל^בר^־ל בידנו הורךנו אחי וכסף בב

 בי־נא אלדויתנא אחרנא ונספא :באקתחתינו כספנו מי-שם

 ויאמר נג :בטועננא בספנא שוי טן .ידענא לא עיבורא ?מזבן
 אביכם ואלמי אלמיסם אל־תיראו לבם שלום

 אלי בא כספכם באמתחאיצם מקמון' לכם נתן
 אלהטן תדחי? לא ”לטז ש־ם יאמר :את־שקעון אלהם ויוצא

 ואפיק לותי אתא כספכין בטועמכזן סימא לבון ןהב דאכוכון ואלהא

 ביתה את־האנשים האיש ויבא נד :שמעו! :ת ייתהון
לחמריהם: מספוא ויתן ריגליקם וירחצו ויתךמש יוסף

ואעיל ,רש"
 סנהדרין כ״ז )יכמות אדוני• בי * מלכות ל' 6שהו העלתה גלתה והצב (כ )כחום
 ירידה ירדנו• ירד כייא: 6כיי ארמי כלשון הוא ותחנונים 6כעי ,ל ם'ד(
 לך: צ־ינים אנו עכשיו החרים לכרנס היינו רגילים )ב״ר( לנו הוא

 בזכות אביכם ואלהי כדאי זכותכם אין ואס בזכותכס )תנחומא( אלהיכם• בג(
שהיו לפי הבאה אחר הבאה האיש. ויבא )כד( :מעמון לכם נתן אביכם

 דוחכים



קבג ששי ליום מקץ
 בפתא וידב רגליהון 1ואםח מיא ויהי יוסף לבית גבר^א !ת גברא ואעיר

 בצהרים יוסף עד־בוא את־הבעחה ויכינו בד, ־ לחבדיהון
 עד תקרבתא ואתקינו_ית לרם! יאכלו כיישם סי״שמעל

 ויבא בו :לחטא "ברון הטן אך שמעו אך בשירותא יוסף רעל
 אשר־ביךםז את־הבץחה לו ויביאו הביתה יוסף

 לה וא;תיאו לביתא יוסף ועל נ ארצה וישתהוו״לו הפרתה

 וישאל בז : לארעא לה ומגידו לביתא בידיהון די תךרבתא ת2
 אשר הזקן אביכם השדום _ויאמר 'לשלום להם

 אכובון השלם ואטד ,לשרש להון ושאיל נ ח* העולנו אמרתם

 לעבלף שלום ראקרו בה ־ _ק;ם ;ען העד אמלתין רי סבא
 רעבדף שלם ואמת ^'י רקדו היי עודנו לאבינו

את־ דרא עיניו דשא כט ־ מידו ער לאבונא
 אשר הק^ן אחיכם הזה בן־אמויויאקר אחיו בממין

 וי׳"* עינוהי מזן־ :בני רזנף אלהים ויאמר אלי אמרתם
 ואטד לי אמרתין די זעררא אחובון הדין .ואטד אטה בר אחוהי בנימין ;ת

-יי״נכמרו יוסף דמהר ל שביעי :ברי עלך ;תרחם ” םן.רןדם
רחמיי קרי וישתחוו *( דגושה האל״ף *(

רש״י

 נמשכו לכס שלוס להס משאמר הבית פתח אליו שדברו עד חוץ אותו ׳דוחפים
 הביתה. גבר( :נאים בכלים עטרוהו הזמינו ויבינו. )בה( :אחריו ובאו

 המנחה את לו ויביאו בתראה מהבייהה דרש״י דיוקו )נראה :לטרקלין מפרוזדור
 מפרוזדור צ״ל ע״כ אלא יוסף של ביתו הובאו כבר הלא דק״ל הביתה בידם אשר

 קדקוד כפיפת קירה שלום. שאלת על וישתחוו. למדו )בח( ודוק( לטרקלין
 שמענו שבטיס בשאר בני. יחנד אלהים )בט( :לארץ משתטח השתחוואה

 בחנינה: יוסף ברכו לכך נולד לא עדיין ובנימין עבדך את אלהיס חנן אשר חנינה
 היכן יודע ואיני לי היה אח לו אמר מאס אח לך יש שאלו רחמיו. נבמרו בי )ל(

 אמר וגו׳ ובכר בלע לוי אמר שמס ומה א״ל עשרה לי יש % בניס לך יש 'הוא
 בלע מצאוהו אשר והצרות אחי שס על כולם א״ל הללו שמות של טיבן מה לו

 שנתגייר גרא אל. ששבאו אשבל לאמי. בכור שהיה בכר האומות. בין ׳שנבלע
 באכסניא



ששי ליום מקץ

 ייבך ההדרה הבא לקכות ויבקש אל־אחיו רחמיו
 למ^כי■ ובעא אחוד,י על רדוטוהי אתגוללו ארי יוסף ואוחי !*׳צמה

 ויצא פניו וירחץ לא :תטן ובבא מ^כבא בית לאדרון רעל
 ואתחסין ונפק אפוהי ואסחי :לחש ישימו ויאמר התאפק

 לברם ולהם 'לבדו לו .וישימו רב : לחטא שראו ואמר
 לאיינלון 9כי /בלם אתו האבלים7 י ולמצרים

 הוא כי־תועבה לחם את״העברים לאבל המצרים
 דאברין ולמצראי בלחודיהירן ולהון בלחודוהי לה ושראו ♦ למצרים

 איי לחטא עבראי עם למיכה מצראי ^כלין לא ארי בלהודיהיון עטה

 הבכר לפניו וישבו לג :אכרץ עכראי לה דחלין דטצראי בעירא
 איש האנשים ויתמהו כצערתו והצעיר כבכרתו
 ותמהו בזערותה ראדוזעי ברביותה קדמ־והי_רבאזואםחת :אל־רעהו

אלהם פניו מאת מ^את וישא לד :גבר ג^א
חמשיידות כלם מטש^ת ברמן ותרבמ^את ■

וישהו
רש״י

 אבי־ מפי מפיס היה. וראשי היה. אחי וראש. אחי ביותר. נעיס שהיה ונעמן באכסניא.
 האומות לבין שירד וארד חופתו. אני ראיתי ולא חופתי ראה שלא וחפים למד.

 על עד( )ב״מ משנה ובל׳ נהחממו נכמרו. רחמיו: נכמרו מיד סוטה במס׳ כדאיתא
 כתנור עורנו ובמקרא בשרא מגמר מכוס נ״א( )פסחים ארמי ןבל׳ זיתים של הכומר
 כשמחממין עור כל דרך כן רעב זלעפות מפני קמטים קמטים ונקמטו נתחממו נכמרו

 רפה אפיקים ומזיח )איובי״ב( והואל׳ נתאמץ ויתאפק. )לא(ונתכוון אותוגקמט
 הוא שנאוי דבר הוא. תועבה כי )לב( :חוזק מגנים אפיקי מ״א( )שם וכן

 כבכורתו• הבכור ל□ :ליכר טעם נתן ואנקלוס העברים את לאכול למצרים
 הסבו אחת אס בני וזבולון יששכר יהודה לוי שמעון ראובן וקורא בגביע מכה

 אין זה אמר לבנימין שהגיע כיון כולס והן תולדותכס סדר שהוא הזה כסדר
 חלקו ידות. המש :מנות משאת. )לד( :אצלי ישב אס לי אין ואני אס לו

 ומיום )ב״ר( עמו. וישכרו :ואפרים ומנשה ואסנת יוסף ומשאת אחיו עם
ארוך כוס גביע. )כ( :שתו היום ואותו יין שתה הוא ולא יין שתו לא שמכרוהו

 יקיריו



קכד ששי יום ל מקץ
 וסגי ל-^יהון מן^קדמוהי .דולקין ונטל עמל* !ישכרו רשתו

 ־ עטה ורויאו ושהיאו חלקין המשא דבלהון מחלקי לבנימין חלקא

 את־ מלא על־ביתולאימר את־אשר רצו א מד
ושים שאת ףכלון כאומר 'האנשים אמתחת

 למימר ביתה על ממנא די !ת ופקיד :אמתחתו כפי כסף־איש
 בפו□ גבר כקת ושל למטלי יבלין די כמה עיבורא גכריא טועני !ת מלי

 אמתחות כפי תשים הכסף גביע ואת־גביעי ב ־ טוענה
 אשרדבר: יוסף כדבר רעש שברו כסף ואת הקטן

 זבינוהי כסף רת דזעירא טוענא בפוש תעוי דכספא לןלי־י״קלידא לת

 והאנשים אור הבקר נ : מליל די דיוסף בפתגמא ועבד
 אנון אר״פטייו וגבי;א נהר צפרא וחמריהם: הטח שלחו

 אמר הרחיק^ויוסף לא את־העיר יצאו הם ד וברימון•

 והשגתם האנשים אחרי רדף קום על־ביתו לאשר
 1 טובה תחת רעה שלסתם רמה אלאם ואמרת

 קום ביתה על ממנא לדי אמר ויוסף אלחיקו לא _קךתא מן נפקו אנון

 :טבתא חלף בישא אשרמתון למה להון ותימר ותדבקנון גכר^א בתר רדף

 ונחש נחש והוא לו אדני ישתה א^ר יזה דתוא ה

 בדקא והוא בה רביוני דשתי דין הלא :עשיתם אישר דרעתם בו

 אתי" אליהם ררבר רשגם ו !עבדתון די אבאעתון בה מכיק
 : האלי! פתגמ^א י_ת עמהון ומליל ואדביקנון : האל" הדברים

 האלה כמרים אדני 'ידבר למה אליו ראמרו ז
;מיל למה לה ואמרו הזה: כדבר מעשות לעבדיף הלילה ,

רנוני
רש״י

 גנאי לשון לנו הוא חולין לעבדיך. חלילה )ז( :)רעמר( מדריג״ש לו וקורין
 חס ׳בגמ יש והרבה זאת מעשות עלינו יהי הקב״ה מאת חס לעבדיך חס ותרגום

ושלוס



< ו7?2 * ו*ץ יו 1 * יד:לכןדתא ותבי חמדה על גבר
דן.-, ועל ארצה: לפלו עש עדני ;הוא יוסף
תביר כ :לארעא י:בל;_קדפרהי תטן בע; עד והיא יוסף לבית ואחותי

ריאפר רש״י
 וכולן בחורה האמורים ק״י מעשרה אחד זה וגו׳. כסף הן גח( סכום;

 היא ק כדבריכם אמת הדין מן זו אף כדבריכם. עתה גם ל( :בב״ר מעויין
 נתפשים. כינס מהם אחד ביד גניבה שנמצאת עשרה בדבר חייבים שכולכם

 :עבד ל• •היה אתי •מלא אהד הדין משירת לפנים לפס אעשה אני אבל
 "ר איש ויעמש י□ נ היא היכן יידע שהיה ירגישו שנא ההא• בגדול לב

 הע־״ר וישיבו :לעעק זה את זה לסייע היצרני ולא היו זריע בעלי חמורו.
 השיבה היתה שלא אלא שהו נל העיר העירה אימר והוא היתה ממרפולין
שס. עודנו לד( המלחמה: לעמן אדם בני עשרה של בינונית נעיר אנא ׳בעיניהם



ששי ליום מהק

 עשיתם אשר הזה מדדהמעשה יוסף להם ויאמר טי
 :כמני אשר איש ינחש כיעח;ש יד^ואם הלוא

 בדקא ;דעחדאך ענדתקהלא די הדץ עובדא מה יוסף לה;ין ואמר

 לאדני מדרנאמר יהודה ויאמר בז :כ־תי ד גדיא ?כדק
 את־שן מצא האלוהים ומד־־טנטדק נדבר.”מה

 גם'אשי־ גם״אנהנו לאדני' בידיים הננו עבריף

 נמלל מה לרביוני נימר מה יהודה ואמר בית: הגביע נמצא

 עבדין אנחנא הא בעכדיך הובא ת אשתנה ” .קדם מן נזני ימה
* * * ־ * י

 חלילה ויאמר יז : בידה .קלידא ראשתכח אף אנחנא אף לרבוני
 ביא הגביע' נמצא אשר האיש זאת מעשות לי

 :אלייאביכס לשלום עלו ואתם עבד יהיהץי הוא
 ?' יהא הוא בידה ישתכח_קלידא די דאגכרא מלמעבד לי חם יאמר

:אבוכון את לשלם סקו ואתון עבדא

גז״ק קמץ י(

כ״ה: אלשיס ותיבית סי׳. עבד לי יהיה אמציה. יחזקיהו קמ״ז

רש״י
 איש כי ידעתם הלא .,וגו ינחש נחש כי ידעתם )טחהרא :להס ממתין שהיה
 גנבתם אתם כי ובינה ומסברא מדעת ולדעת לנחש יודע כמוני תשוב

 המקום מאת אבל הרחנו שלא אנו יודעים מצא. האלהים )טז( הגביע:
 חובו: שער לגבות מקום חוב י בעל מצא זאת לנו להביא נהיתה
 בל׳ לדבר באת והיא נד״י יסידה שתתלת תיבה כל וכן צדק לשק נצטדק. ומה

 ראשונה אות לפני נתנת ואינה תי״ו במקום טי״ת נותן נתפעל או מתפעל
 ויצטבע צדק מגזרה נצטדק^ כגון העיקר אותיות באמצע אלא התיבה יפוד של

 לדרך. צדה מגזרת הצטיידנו אמונים ציר מגזרת ויצטירו צבע מגזרת
 את מפרדת התי״ו מתפעלת כשהיא שי״ן או סמ״ך שתחילתה ותיבה

 ז׳( )דניאל סבל. מגזרת החגב ויסתבל י״ב( )קהלת כגון העיקר אותיות
 שמר. מגזרת עמרי חקות וישתמר וי( )מיכה סכל. מגזרת בקרניא הוית מסתכל
 ט׳( )שמות שולל יועצים מוליך י״ז( )איוב מגזרת משתולל מרע וסר נ״ט( }ישעיה

מקץ פרשת הפלת :סלולה לא דרך י״ח( )ירמיה מגזרת בעמי מסתולל

יקז
מם



מקץ הפטרת
ג׳ שיק א׳ במלכים

 ארץ 1 לפני ן ויעשה ירועלם ויבוא חלום ורנה שלמה הקץ *
 לכל־ משתה העש שלשים העש' עלות ויעל ברית־אדני י

 ותעמדנה אל־המלך זנות נשים שתים תבאנה באז : עבדיו
 הזאת והאש־ אני אדני בי האחת האשה ותאמר ג לפניו:
 השלישי ביום ויהי ד : בבית עמה ואלך אחד בבית ישבת
 בבית אתנו ואנחנחחדואין־זך הזאת גם־האשה ותלד לל-אי
1־ ז, •••י,זן• ,<־־■< -זו ־^: “ :־ן• דע ן לילה הזאת בן־האש־ וימת ה : בבית שתים־אנחנו זולתי
 את־בני ותקה הלילה בתוך .והקש י :עליו שכבה אשר

בנה־המת ואת בחיקה ותשכיבהו .ישנה ואמתך מאצלי

 .ויאמר פ : הט״ך לפני .ותדב־נה החי ובני המת בנך כי
לא אמרת האת המת ובנך החי זה־בני אבו־ית זאת המלך

 ויבאו הרב קהו־לי המלך ויאמר י :החי ובני המת בנך צי
 החי את־הילד גזרו המלך ויאמר •א :המלך לפני החרב
 ותאמר יב :לאחת ואת־החצי לאחת את־החצי ותנו לשמם
 על־בנה רחמיה כי־נבטךו אל־המלך החי אשר־בנה האשה
 אל־תמיתהו והמת הא־ את־רדלוד תנו־לה אדני בי ן ותאמר

 ויאמר המלך ויען ע נזרו: יהיה לא גם־לך אמרתנם־לי האת
 השמיעו יד :אמו היא תמיתהו לא והמת החי את־הילוד תנו־לה

 המלך מפני הראו הטלך שפש אשר את־הטשפש צלץשראל
 {יהי פי : משפטי לעשות בקרבו אלהים כי־חכמת ראו בי

נ על־כל־ישראל מלך שלמה המלך
 דף ומזמור והפטרה תרגום ואחד מקרא שנים השבוע ־שת ש קריאת אחר
 משנה דברו יצליח מלך 70 השבת ליום שי־ מזמור או לבש גאות מלך

:היים בחינת היסוד גגד שהוא מהתת משדר והלכה



1 קבו ששי ליום מקץ
י׳ פרק מקראית משנת

 כדרכן שהכניסן 1א כדרכן שיא שהכניסן הכלים יד־ות: בל
דרך שהטבילו כלי ח־וצצין. איו הרי ונדברו. שמר^״ן או מךכןן. ולא

 • צדה• על ש_יטגו עד זבורית. בלא כדרכו" הטבילו * טבל. לא פיו.'כאלו
 שיטנו עד טהור. אינו האמצע מן" ורחב ומכאן מכאן צר שהוא כלי
 מצךה._קלמךין שיבקבנה טה־ורה-"עד אינה שוהע שפיה צלוחית צדו. על

 ככהן ייוסף של ו_קלמרץ מצדה. שינקבנה עד טהורה. "אינה הדיוטות

 בהם שיבאו צריכין אלו הרי עור של והכסת הכר ב :בצדה נקובה היתה
 ש^באו צריבין אינן .והתפלה והקמיע והאמום• והכדור. עגולה. כסת המים•

 סתומים: טובלין ולהוציא. שאץ_ךרכו"להכניס בל הכלל זה המים. בהם
 של וחבט והנמין• העני ".קשרי" המים• בהם שיבאו "צריכים שאינן גאלו

 עולה שאינה בזמן זרוע ושל חוצה• שהיא בזמן ראש. של ותפלה סנדל•
 בהן שיבאו צריכים "שהם אלו י :התרמיל ואזני החמת■ "ואזני ויורדת•

 ותפלה למתח. צריך סדין של ושפה "שבכתף• שבפרקסים הקשר המים

של

ברטנורא
 נדרכה שלא בברזל שהכניסו בזה וכיוצא הקרדום יד כגון הכלים. ידות כל א י פרק

 או : יומא במסכת ידו על שחיעה אחר ומירק ל׳ הכנסתן גמר לא פרקן. ולא :בעקום
 שבתחלת כלי דכל טבל. לא כאילו פיו דרך שהטבילו כלי :ונשברו הכנסתן שגמר שמרקן.

 בלא :שיענו עד כולי מכניסו אפי' לעולם לתוכו נכנסין המיס אין פיו על כופהו במים הכנסתו
 ליה קרי ולהכי מקצותיו באחת בכלי שיש ניסף דבר או ידו בית העביל שלא הזבוריח.

 דמתניתין הני וכל צדו על שיטנו עד בהן• באים המיס ואין כלי של עקרו שאינו זיבורית
 בלשון אותו קירין וכן הדיו את בו שמניחין כלי קלמרין. בכלן: המיס שיבאו טעמא כלהו
 ואס פיי על יהפך אס אפי׳ הדיו ישפך שלא כדי לתוכן שוקע שפיהן מהן ויש קלמר״ו רומי

 מן לנקיב צריך לפיכך מבפנים פיו שסביב השקיעה בחלל נכנסים המיס אין כדרכו הטבילו
 לתוכו המים. בהם שיבואו מראשותיו: תחת שמשים הוא הכסח. :עליו ששוכב הוא הכר. ב ״ הצד

 השרי□ שעושים וקטנה עגולה. כסת שבתוכן: מה ולהוציא להכניס עור של וכסת כר שדרך
 מעור עשוי והוא המנעול את עליו שעושים דפים והאמום. פליט״א: הכדור. מראשותיהן: תחת

 והפלה. :עור מחופה עקרין של או כתב של והקמיע. :במוכין או בשער אותו וממלאים
 מה ולהיציא להכניס דרך שאין לפי המים. בהן שיבאי צריכין אינן :ראש של או יד של

 לעילם להתיר עשוי אינו ההוא הקשר וקשרן. שנקרעו עני של בגדיו העני. קשרי ג שבתוכך
 שפת על שתולין ופתי־לין נימי! והנימין. :מיס עליו שיבואו כדי טבילה בשעת להתירו א״צ הלכך

 חזנים סנדל. של וחבט :לעולם להתיר עשוין ואינן קשרים בהן ועושים לנוי הסדין
 :להתיר עשוי קשר אותו שאין טבילה בשעת שלהן. קשר להתיר א״צ סנדל של לרצועות שיש

 מהודק כשהקשר זה יהיה ואימתי לתוכה נכנסין המיס שאין חוצצת שהקשר חרצה. שהיא בזמן
 קשר זרוע. של טבילה: בשעת להתירו א״צ להתקיים עשוי שהוא ולפי להתיר עשוי אינו ואז יפה
 עולה הרצועה ואין הרבה הקשר דמהדק ויורדת. עולה שאינה בזמן :יד של תפלה של

 של גדולה כיס תרמיל. :מהודקין קשרים בהם יש הניד אזני החמת. ואזני :בו ויורדת
 והוא הבשר שמל התחתון לבוש פרקסין. ד • ילקוט קרוי מקרא ובלשון הרועים שנושאין עור

 צריך סדין של ושפה מתירו: הפשט ובשעת הכתף על קישרו וכשלבשו בכתפיס פתוח
 לפשטן למתח. :הקמטין אותן בין המיס שיבאו כדי העליונה בשפתו שיש, הקמטין למתח.

ולמשכן



ששי ליום מקץ
1* .ל '?.1 ׳ $7^?? ויזלו? ושל חוצה. שאינה בזטן ראש של
 ד? ן ;גיב הטבילן שיבעבע* עד מביבסין #הטבילן ובגדים סנדל של

 קר>ץ*ל.ידוע* ארוב? שהם הכלים ןדיות בל ה :מבעבוען וינוחו שיבעבעו
 שלשלת כלן את שיטביל עד אומר יהודה דכי המרה מקוב עד מטבילן

 המדד׳• מקום ע- מטבילן עשרה■ מטן ושל מכתים, ארבעה דלי'גדול"

 כקופה שהוא^קשיר החבל הטבעת. אהבל שיטביל עד אומר מרפיון דבי

 ס$ץ מט?'דן אין אומריב שמאי בית ו תפר: בן אם אלא חכור אינו
 הלל בית ב;פיב רלאךעים כך^ם. ;פיב ולא בחמץ. צומ כצונן'ולא

 מלא מכל• לא כאלו והטביליו משקין מלא שרוא כלי מטבילץ♦ אומריב

 הט״ם שירכי עד חטאת מי מלא מיס. הב כאלי איתב רואים רגלים• מי
 רביעית אלא בו ואץ ביר• מהזיק כלי אפילו אומר יוסי רבי חטאת■ מי על

פיס. כבחצי אתתייד. לפסול טצטרפץ האוכלין יכל טבל: לא כאלי
כל

א "ט*"" נ
 .שיגענעי בהם: שקישרו רציפות סנדל. של וששיצן לשבת: כאהל וימתסם כמי ולמשק

 פליק מיפה וחשקה מכיבסיס וכשהן במיה אבעביעית כמין פיניש במים מד אדם כשמסגיל
 נגיבים כשהן אבל המקיה למי בי הבלועים המים שקו שה לפי שהדי לבעבע המים משהתחילו

 המקיה שהין לשקחי ל יש ואץ שדין משביל שכשאדם מבעבוען שיניתי עד בכילי באין המים אין
 בידיע מבפביפן וכשנהין המיס הבעביעי׳ כך ומתיך מקיפל כשהיא במים תוחבו כ״כ רהב

 ליהתך העומד דכל שבילה א״צ יהשא־ השדה. מקים עד מטבילן ה ג בכיל• המים שבאו
 המים ביאה שעי־ אין דכליס הסתרים דבית עצמי החתך נמקים חציצה היי ילא דמי כמתוך

 נהי דאדס הסתרים בית דאלז דאדס הסתרים בית על דכליס הסתרים בית ויתרים כאדם כמו
 מים לביאת ראיי אפי׳ דכליס הסתרים ישית מיס לביאת ראוי בעינן מים ביאת סעינין דאין

 מטבילן כרבייהידה: הלכה ואץ כר/ איש־ יהודה דני שם: מקפיד אדם דאין צריכי לא
 מדה כלתה ואפילו שבילה וא״צ שהיר והשאר לקש: י' יעד לגדיל ד' עד השדה. מקים עד

 את שיטביל עד ט־פקאיטר דני שבעת: חצי עד אלא להשביל א״צ שבשנשלת ששעת לחצי
 בצונן. חמץ מפבילין אץ 1 כר״ס: הלכה ואץ לחציו המדה שכלתה הטבעת. כל

 ואין יתבי־ השקה משפם בלבד שנשמאו המים אלא במקיה סהרה להם אץ ימשקץ דאוכליה
 בשאיני מין אבל במרים ומרים ביפים ויפים בחמין חמץ מיני עם במין אלא מועלת השקה
 וק פירות ומי ישמן יין כנין משקין. מלא :המים נסהרו ולא בהן מועלת השקה אין דינו

 נתבשלל שלא מראיק נשתני שלא ודוקא דחייצי משים שכל. לא כאלו ממים: הק משקין
 יכשהשיקו הן מים מין רגלים דמי סיס. הן באלו איתן רואין רגלים סי מלא :במים
 יין הן כאילו אותן ריאין שגירסין םוי' הכלי ינשהר הייצי ילא להן הביר נעשי פקוה מי כליהן

 וכגירסא הכלי ינההר במים מתבשלים מים למראה וחיזריס מראיה; משתנים היו יאס
 כל הזים ומהם פרה באפר שנתקדש' מיס הבאת. טי פלא בתוספתא: מוכח זי

 כי שירבו כדי פניי הכלי רוב שיהיה רטאת. מי על המים שירבי עד :מתים שמאי
 כשאר כן והרי בשימאתי היא כדיין לאי ואם בתיט שהיו השאת מ׳ על כי הנכנסים מקיה
 אי השאת מ• דניעיה. אלא נ* יא" :שאץ ל׳ בי־. : המקיה מי ובי! הכלי בין שקיצצין משקץ

 הכליפיסלק שבתיך השאת מ• רביעית או משקין רביעית לר׳י דס״ל טנל. לא באלו משקין: שאר
 ויחזור השאת מי של אי משקין של הרביעית שישיר עד גדול כלי בתוך חפי׳ וחיצצין בשבילה
 מינים מכמה פמאים אוכלים אכל מצשרפין. האיכלין כל ז :כר־י הלכה ואין ריקן השביל!

גוייתו להשיל מצשרפין רעבים לדברי ומחצה וביצה לייש״י ביצים שני שק פרם כתצי בכלן ייש



קכז ששי ליום מקץ
 משקין בשותה חוטר זה ברביעית■ הגויה את לפסול מצטרפין דטשקץ בל

 אובלייםטמאים. אבר ח במים: דמשקץ שאר בו שעשו מבטקוה. טמאים

 בגיף. טהורים שאינן מפגי טמאים• והקיאן טבל טמאים. משתין וישתה

 בלע בגרף טהורים שהם מפני טהורים. והקיאם טבל טמאין מים שתה
 היא הרי והקיאה• וטבל \שגה הזה המת. לאוהל נבנם טהורה• טבעת

 טמאה הקיאה בתרומה. ואוכל טובל טמאה טבעת בלע שהיתה. במות
 אינו ואם חוצץ• נראה שלוא בזמן' באדם• תחוב שהוא חץ וטמאהו.

:*בתרומתו ואובל טובל נראה

ברטנורא
 דם הלב דבש שמן יין מיס שהם ן משק שבעה של מינים מעמה שתה ובן בתרומה מלאכול

 הלוג ברביעית הגוי׳ את לכסיל זה עס זה מצטרשין בלן ן משק נקראין בלבד שאלי טל
 וטל מצטרסין שכלן האוכלין על לימד ישתה אשר משק׳ וכל יאבל אבר האוכל מכל דכתיב
 משקים שאר ואין כמים. :הגוייה את לססיל משקין. שאר בו שעשו :מצטרפין שכלן משקין

 כמים סאה למ' מקיה שיעיר משלימין משקין שאר אין ח״נ כמיס ליגין בג׳ המקיה את פיסלין
 חיץ משקין שאר טפאין. משקין שתה ח :משקין שאר של מקיה ולא מיס מקיה דכתיב
 ממים חין ומשקין דאוכלין הגיף בטבילת טביל׳ להס עלתה לא בגיף. טהורים שאינן :ממים

 להן שיש בגוף. טהורים וכו׳ וטבל טמאין מים שתה אבל במקוה: טהרה להס אין
 עליה מציל שהוא שהיתה כמית טהירה שהיתה. כמו היא הרי :השקה ע״י במקוה טהרה
 :אחרים מטמא׳ איג' בלוע׳ דטימא׳ בתרומה. ואוכל טובל :תיטמא שלא בלועה בטיד׳
 זלא טמא חן שנא לא בתרומה. ואוכל טובל :מבחין גיסו על נראה. שהוא בזמן

:נראה שאינו כ״ז בטבילה חוצן אינו טהור חן שגא

ע״א י״ד דף נדה גמרא

אמר והא איני אפרקיד תני אמאן לייט לוי בן .יהושע רבי
 שמע קריאת שמע קריאת .יקרא לא פרקדן יוסף _רב

 מצלי כי מגנא לענין .דמי שפיר מגנא הא יקרא דלא הוא
 יוחנן .רבי והא אסור מצלי כי שמע קריאת לערן דמי שפיר
: הוה בשר ךבעל יוחנן רבי שאני שמע .קריאזת מצלי

"י ש ר
 ויתגנה שינתו תוך אברו שיתקשה שפעמים הוא וגנות למעלת פניו אפרקיד.

 :צדו על מעע מוטה מצל? : ומתחמם אברו על לו מונחות שידיו ועוד
: צדו על כלו שוכב או יושב אא״כ אסוד. נטי מצלי כי

ע״ב מ״ז דף בשלה זוהר

 אתערותא ואתעד סלקא נש דבר מפוטיה דנפיק מלה ההיא חזי תא
 לה אסיר דישבתא בענוגא 'דיתיב ומאן לביש. אי לטב אי לעילא

 ריתיב מאן _קךישא. ביומא פגימו פנים דהא דחול מרה לאתערא

בהלולא



ששי ליום מקץ
 יומא ובכה כאחרא. ייתעסק למלכא למשבק יתחזי לא דמלכא בהלולא ־

 ובשבת דאצטריף. מטה י אתערותא 'ולאתערא לאחזאר\עובךא בעי
* אחיא במלה ולא לאתעךא בעי דיומא ובהדושה דשמיא "בטילי י

 פסיקה הלכה

פ״ה שגת ה הר״ם

טוסולחק יוסף

משפד

 כוכבים ג׳ שיראו עד החמה משתשקע )י(
 בין הנקרא הזמן הוא גינונים

 היום ימן ספק והוא מקום בכל השמשות !
 בבל להחמיר בו ודנין' הלילה מן ספק

 והעושה 'בו מדליקין אין ולפיכך מקום
 ובמוצאי שבת בערב השמשות בין מלאכה

 מקום בכלי חטאת בשוגג'חייב שבת
 ביום הנראים גדולים לא אלו וכוכבים

 אלא בלילה אלא ניראין שאין קטנים ולא
 אלו כוכבים 'שלשה ומשיראו גינונים

 פתילה נ : .ודאי לילה זה הרי הגינונים
 אותה י עושין אין לשבת בה שטךל;קין

 ושער צמר כגון בו מסכסכת שהאור מדבר
 וסיב 'גפץ' שילא ופשתן י הארז וצמר ומשי

 יכהן. .וביוצא '.הרכים .העץ ומעי דקל שיל
 פשתן בגון ביו נתלית שהאור מדבר אלא

 וכיוצא'בהן גפן וצמר שש ובגדי נפוצה
 מן היוצא ברוב שידליק יצריך והטךליק
 שע בו שמרליקין דבר הכורך ־ : הפתילה

 לעבות אם בי טרליקין* שאין ;*ר גבי
 ואם אסור' אורה להוסיף בדי הפסילה
 ילא עומדת שתהא כדי הפרדלה להקשות

י י : מותר למטה תשתלשל

 כי ישראל .אלה״ך ־לקראת היון י׳( )״■>־
 שרפרף ולבך 'לו א בס נשמתך'

 כסאי השמןם ש״ס )ישעי׳ דכתיב רגליו הדום
 זברוגם רבותינו ופירשו דגלי הדים והארץ

 האלץ ואל מעל השמים אל לברכהיןקרא
 .והא?ץ.זה נשמה היינו השמים עמו לרין
 הנשמה יזו לי ת;נו אשר ב:ת איזה הגוף

 מבית רגלך הוקר ־"י.( )מלי בזוהר דפירש
 שין מ, דתמיד בך המרגל הרע מיצר רעך

 השם שהוא רעך בית ךהיא' הנשמה מן
 אביך ורע רעך 0־״ )־״* דכתיב רך ןתי
 הלב מנוחתי'.זה מקום תעזוב'ואיזה אל

 בן אוהביו. ב ב; נמץא ה׳ החכמים דאמרו
 שאתת בטומאות תשכיל לא למה ארם

 ותשמר וטהר עיניך.רחץ פסח פתאום נטמא
 אבי פיך כי י לך דע 'להבא טומאה מכל

 אבליך רט׳ח ומטמא דטוטאה אבות
ולא טזמיף שבינה'מסתלקת ונדד ונפשך

 על כי בזוהר אמרו הרי תרגיש ולא תדע
! *ד —• -*ן ■ד ---- ••• *'•לידייי״ר—האי*'* נטמאת הכעס ירי

 כי אמרו גם בפה. עיקרן ושתיהן הרע
•ניאד• ג^י נטמא לבטלה בהוצאת.זרע

ירן דהוא
מטמא לבט^לה

יראו ולא ׳־[מטמא
 התלויות התועבות שאר הדין לרהוא .ונראה טומאות ארבע הרי מאחריך ושב ^ךות.ךכר

.מציה לצורך' שרדקה לןצגות' .נאוה חנופה מרמה שקר ך_בד .בגון ^.מאות נטי ?§ה
"לעבודתו ,דקרבגו חטאים ■ךדומיה. נאלמתי ל׳׳ם( )תהלים כדכתיב



הלג תורה ראשון יום דגש
מתוספת הארה בו להשאיר ב״ן רשם ין״ד דטילוי ו כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת ־*שוק

:שעברה שבת של נשמה

 ךך5ידבר־נא_ע אדני בי ויאמר והודה אליו רגש יח
 כי בעכךך אפך ואל־יחר אדני כאזני דבר

 כען .ימלל רבוני ^בעו .ואמר .יהודה מתה וקרב בפרעה: כמוך
 את: כן נפרעה ארי בעברך רוגזך .יתקף ולא רב׳וני קדםדפתגמא עבדך

 אר אב דדש״לכם לאמר את־עבדיו שאל אדני יט

 :אהא או אבא לנון האית למימר .עבדוהי !ת שאיל רבוני 2 אח

 קטן זקנים וילד זלן אב אל־אדנייע־לנו ונאמר ב
 :אהבו ואביו לאמו לבדו הוא ויותר מת י ואחיו

ן " :־ ע ז־ : < • : ע ~ : 5 •• -־ד •• ־□ ז :
 מית .ואחוהי זעיר *נתין ם ובר סבא אבא לנא אתת לרב־ריי ואמתא

 אל־ ותאמר כא :לה רחים _ו$בוהי לאמה בלחודוהי הוא דאשתאר
 לעבדיך ואמרת ? עינ/עליו ואשימה אלי הורדהו עבליך

 לא־יוכל .^־אדצי ונאמר כב :עלןהי עיני ו^י לוחי אחי^דהי

 נא ואמך את־אביחמת: ועזב את־אביו לשב הנער

 :ומית אבוהי תת ישבוק ואם אבוהי י_ת למשכה עולימא וכול לא לריבוני

אהבם אחיכםההטן עותאמראל־עבליףאש־לאירד
לא רש״י

 יחר ואל :באזניך דברי יכנסו )ב״ר( אדני. באזני דבר אליו. ויגש >יח(
 חשוב בפרעה. נמוך ני קשות: אליו שדבר למד חתה מכאן אפך.

 פרעה שלקה כמו בצרעת עליו ללקית סופך ומדרשו פשוטו. זהו כמלך בעיני אתה
 מקיים ואינו גוזר פרעה מה ד״א )ב״ר(. שעכבה לילה על שרה זקנתי ע״י

 עליו. עינך לשיס שאמרת עין שימת היא זו וכי כן. אתה אך עושה ואינו יח מבע
 אדני )יט( :)ב״ר( אדונך ואת אותך אהרוג תקניטני אס כפרעה כמוך כי ד״א

 כצ נשאוצ נך היה נמה עצינו באת בעלילה מתחלה )ב״ר( עבדיו. את שאל
 לא אדוני אל ונאמר ואעפ״כ מבקש אתה אחותנו או מבקשים כ־ינו בתך אלה

 מפיו שקר דבר מוציא היה היראה מפני מת. ואחיו )כ( :צר7 ממך כחדנו
 האס מאותו לאמו. לבדו :אצלי הביאוהו יאמר קייס שהוא לו אומר אס אמר

 אט דואגים אביו אח יעזוב אס ומת. .אביו את ועזב ב()ב :אח עור לן אין
מתה: בדרך אמו שהרי בדרך ימות׳ ,שמא ג■

והיו



ראשון ליום ויגש

 לאהתותיאחובץ• אם לעבדיך !אמרת פני: לראות תספון לא

:אפי למחזי תוספון לא עמכון זעירא

ל״ז יחזקאל נביאים

 .עטי ” הדם מן נבואה פתגם והרת : האמיר אלי ה1ךברץה ויהי א

 ;עליו וכתוב אהד עץ הה־״לף בךאדם ואתה ב :למימר
 ליוסף _עליו וכתב אחד עץ ולרף חברו .ישראל ולבני ליהודה

 לוחא לך סב אדם בר ואת :חברו ה^ראל וכל־בית אפךי;ם עץ

 לוחא וםב; אתיהון .ישראל ולבני ידה דיה לשבטא עלוהי וכתוב חדא

 בית וכל דאפרים שבטא הוא די דיוסף שבטא עלוהי וכתוב הדא

ורדו אחד לעץ לף אל־אהך אהד אתם וכךב ג :אחיתין ישראל

וו אלו

מה לנא תחיי הלא למימר .עטך בני לך ימתן
"1.־ 1י 9' * .* נס ■ . •'

 חברו ישראל ושבטי אפרים—ביד אשר יוסף עץ—את
 והיו אחד לעץ ועשיתם יהודה את־עץ עליו אותם ונתתי

 מהריבית אנא הא אלהים ב אמר כדנן להון אתנבי בדדי: אחד

 ואחבר אח-ה־ון .ישראל ושבטי דאפרים שבטא הוא די ךיוסף שכטא

 :הרמי הד ויחון חד ואעבדינון/.עטא דיהידה שבטא ות .עלוהי גרהון

לותא ויחון : לעיניהם בידף עליהם תכתב אשר העצים והיו י
♦ רעיניהיו! בידך עליחיון תכתוב די

רש״י קרי חבריו ק״י חבייו
 הנח )ה( :בידך אחד עץ שיהא העצים לב׳ אחברס אני לאחדים. והיו )ג(

ממלכית: לשתי נחלקק עוד יהיו שלא וכו/ לוקח .אני

י׳ משלי כתובים

 ד^קן&ו :מביש בן £קציר נרדם מש״ל בן ק:ץ2 אגך •י
• ?בהתנא הוא ןדא ^הציא ידדמיך הוא מ?:ת:א ברא

ברבות



קלד ראשון ליום תש
 תהתן ברכתא :חמם .יכפה ךש£ים ופי צדים לראש ברכות ב

 צדק זכר ג חטופיא: נכסי דרשיעי ובפ^ה־ון קיא2דצך: רי?" על

 ךרש?ד ושמא ברכתא דצדיקי דוכרנא נ ירמב ךשעים ושם לברכה

 לביה דחכים :.ילבט שפתים ואתל מצות קד! חכפ״לב ד נדעך:

 בטח .ילך בתום הולך ה : מהאחד בשפותיח וסבלא קךנא:פו עזבר
 מן ודכעיה בסעדא ניזיל בתמימותא דמהלך . יודע דרכיו ש ומעה

 :ט ב ל ן שפתים ואתל עצבת יתן עין קרץ ו :נתעדע אורחתיה
: מתאחד בשפותיה וסליף כאיבא יהיב בעעוהי דדמיז

רש״י

 החמש רגו׳. רשעים ופי )ב( :בנערותו תורה הלומד וגו? בקיץ איגד )א(
 ושם :מברכו צדיק המזכיר צדיק. זכר )ג( : ויהרגם פיהם על יכסה

 לב. חכם )ד( להזכירו: חפץ אדם שאין בשמם עולה רקבון ירקב. רשעים
 עיך קורץ )ר( דתיסר: ישבר יודע. )ה( יגיעה: לשין ילבט. רבינו: משה זה

:עצבית גורס עצבת. יתן :לרעה בקרוצותיו אדם המסית

ב׳ פרק פאה משנה

 ושביל הרבים ודרך היחיד ודרך והשלולית הנחל לפאה. מפסיקץ ואלו
 ןחבור הגשמים ובימות החמה בימות הקבוע היחיד ושביל הרבים

 אומרים וחכמים מאיר, רבי דברי מפסיק לשחת והקוצר אחר וזרע והניר
 כאחת להקצר ןכ׳ורה שאינה המים אמת ב :חרש כן אם אלא מפסיק אינו
פי על אף :עדרו; במעדר אשר ההרים וכל מפסקת' אומר ןהוךה רבי

שאין ברמגורא
 פאה מניח שאם לענין שדות כשתי נחשנים ויהיו לשדה שדה בין מפסיקין. ואלו ב פרק

 לא שדך סאת דכתיב לסאה לו עלתה לא חברתה על מהן באחת
 שאמות לאגפיה שלל שמחלקת המיס אמת והשלולית. :נהר הנחל. :לחברתה משדה פאה יניח

 ומשום אמה טי׳ז הרבים. ודרך :אמו׳ ארבע היחיד. ודרך :ממנה שותות מיס של אחרות
 הרבים דרך דאפי׳ לן "זקמשמע באילן מפסיקין אין אלו שכל סיפא למתני דבעי לה נקים סיפא
 עובא זוטר שביל היחיד, ושביל הרבים שביל :באילן מפסקת אינה אמה ט״ז רחבה שהיא

 ולימה״ג החמה לימות קבוע הוא אס דרביס שביל דאפילו ואשמועינן כרעא ומנח כרעא דשקיל
 ואי השדות-הזרועות בין מפסיק הגשמים בימות זרועות שהשדות בזמן אפילו בו שמהלכין כלומר

 והגיד. : תבור לא וארעא מתרגמינן תשס לא והאדמה זרועה שאינה שדה הבור. :מפסיק לא לא
 זרוע קרקע וביניהם חטים זרועים השדות ששתי כגון אחי. וזרע :ניר לכס נירו. כמו חרושה

 והקוצר :המחרישה מענית של תלמים שלשה כדי אחר וזרע והניר הבור רוחב ושיעור אחר. מין
 תבואה שחת דקצירה. אתחלתא לה חשבינן דלא הוא קצירה לאו לשחת כל דקסבר מפסיק, לשחת

 שאינה המים אמת ב :כר״מ הלכה ואין לבהמות להאכיל אותו וקוצרים שליש הביאה שלא
 :ומכאן מכאן לקצור יכול אינו באמצע שהעומד עד כ"כ רחבה שהיא כאחת. להקצר יכולה

דבכל המיס אמת דהיינו שלולית על לעיל דאמר קמא אתנא ופליג מפסקת. אומר יהודה י״כי
ענין



ראשון ליום ויגש
ל??יק ל-לג 5לבל פאה תן1נ הוא בכליו לעבור עול הבקר שאין
 אלא קימ?ם 1אינ כותש שער דדה ואם גדר• אלא מפסיק/א-הן ואינו

 גבריאל _רבן אמר זה. את זה הרואין בל רלחרובץ ד :_לכל פאה נותן
 תה. ככל להב שהין לזיתים אחת פאה ניתנץ שהיי אבא בית היו נוהגי;

 אף מ^מו. אימר צדוק ברבי אליעזר רבי זה. את זה הרואין כל ולחתכין

 שהיא פי על אף אהד. מין שדהו את הזורע ה העיר: בכל להב שהיו קחרובין

 £7 על אף מעין שני זרעה אחת. פאה נותן גינות שתי עישהו
 ליה עשאן הטין מיני שני שדת את הזורע פאות שתי נותן אהת גירן

 רבי שזרע מעשה י פאות: שתי נותן גרנות שתי אחת. פאה נ;ת; אחת
 ןשאלו• הגזית ללשכת ועט גמליאל רבן 'לפני )יבא( המצפה איש שמעון

 הזוגות. מן שקבל מאבא שקבל מיאשא מרבי אני מקבל הלבלר נחום אמר
 רטץ. מיני שני שדהו את בזורע מביני למשה הלבה הנביאים מן שקבלו

 שדה ז פאות: שתי נותן שתי'גרנות אחת. פאה נותן אחת גירן עשאן אם

 בהמה אי הרוח שכרתה נמלים קרסמיה לבטים קצתה גו;ם שקצרות
 : .בקמה הפאה שחובת פטירה. חצ;ת לבטים .וקצרו חציה פטירה^קצר

חציה שק^י־ מפה פאה נותן חציה הוא ועצר חצ;ה לסטים קצרו7 ח

ומכר ברסנירא
 יכל :יהודה כרבי והלכה מפסקת אינה כאחת להקצר יכולה דאס סבר יהודה ורבי מפסיק פנין

 בין ומפסיק :ה לעבור יכולק בכליו בקר ואין זקיף :הודו הד יעדרון. במעדר אשר הררים
 הפסק חשיב ולא השדות שתי לכל אחת פא: נותן כלומר לכל, פאה נותן הוא השדות: שתי

 אין כקרקע את ס שחופרים בכלי הר אותו חופרים אדם :בני כלומר במעדר נעדרים והס הוא־ל
 ושתי אותו וזורעים במעדר אותו חופרים למחר אנא בור קרקע זה אין אוהד :הרואה הפסק זה

 שהיה סלע לאתויי דהכל בירושלמי בנמ׳ מפד: לזרעים. מפסיק הכל ג אחת: הס השדות
 :מפסיק זה לצד אותה נתת כדי זה הצד המחרישה את לעקיר היא צריך אס השדה, כל ע״פ עיבד
 כיתש :עד ופירו: :עד קדויין האילן ענפי כותש. שער :עפחיס פשרה גבוה גדר. אלא

 כל ד :במכתש התקוע זה כעלי הנדר הן להפלה זה עם זה מתערבין אילנות של שהגופים
 בילהן :*: אע״פ האחד האילן לדאות יכיל מהאילנות אחד אצל שהעימד כ״ז זה. את זה הרואים

 אחת פאה הרוח. בכל לחם ,שהי לזיתים :חבירו על אחד האילן פא: ולוקח מפסיק אינו גדר
 להם שהיו ס הזית• כל על אחרת יפאה עיר של מזרחה לצד להם שהיו הזיתים כל פל נותנים היו
 אע״פ אתתלכולן פאה אם כי ניתנים אין העיר. ככל להם שהיו :רוחות לארבפ יכן מערבה לצד

 מיני שגי ה :כר׳״ג הלנה אבל משהו שאהד צדוק בדבי כר״א הלכה ואין זה את זה ן רוא שאין
 בפדק הנזני־ים שנים שנים איתן נל הס הזוגות. כסופר: הלבלר. * ולבנה: שחתתית כגון המין.

 עכי״ם. שקצדוה שדה ז :הצדית שהפין מפי פד שמס מפי שנים שקבלו אבות דמסכת קמא
 דרך גמלים. בךשמיה יכדתג: קנרוה כאט היו דאז ניס־אל ש פג פופג׳' שקגרוה ולא נענמן
 פמורוע :מיער חזיר יכדסהנה לשון קרסים קורים ולזה הלהגיה השבולת קנה לחתוך הנהלה
 אה פ ה חובת כלומר כקמה. הפאה שחיבת :הקיצריס אתם שתהיו פד ובקצרכם פאה גבי דכתיב

 העומדים הן פחה להפריש וחייב לפותרים פאה חזרה שדה נלה דאם ונהי בקתה הניחה זה של
 מהם הפאה שחובת לכל. פאת נותן הלקח ח :כלה לא הוא הכא אבל הוא דכלה היכא ה״ה

 ממנה שיוציא אד־ בשדה :נכא־ הה אלא לו הכר לא כאלו הוי י הלוקה :קנה החצי בזה נשאר שקצר
 הסאה שפדה החל הן הוציא הגזבר. מיד הפודה :וכן שדה. מאותה להוציא כראוי הפאה

:כולה לשדה הראויה



קלה ראשון ליום ויגש
 נרד חפודה חזרה והקדיש חציה קצר לכל. פאה נותן הלוקח חציה ומכר

י 'לכלי: נותן הוא הגזבר

עיא ד׳ דף ברכות גמרא

 ימי כר מצטער דריתי .דברים שני על אומר בנימין אבא תמא
 נתונה שתהא מטתי ועל ממתי לפני עתהא תפלתי על

 לפני מאי' מטתי. לפני שתהא הפלתי על לדרום. צפון בין
 רב אמר .יהודה _רב והאמר מטע מטתי לפני אילימא מטתי

 דבר י.הא 'שלא למתפלל מנין לוי בן .יהושע רבי תיטא ואי
 אל פניו חזקיהו ויסב । ל״ח )ישעי׳ ענאמר הקיר לבין בינו חוצץ
 למטחי. סמוך אימא אלא מטתי לפני תימא לא התפלל הקיר

 ברבי המא רבי דאמר לדרום צפון בין נתונה שתהא מטתי ועל
 דדין לדרום צפון בין מטתו הנותן בל ןציחק רבי אמר הנינא

 בטנם המלא וצפונה י"!( )תהלים שנאמד זכרים בנים ליה
 מפלת אשתו אין אף אמר יןצ״ק בר נחמן רב בנים. 1ןעבע
 המלאי התם וכתיב בטנם. תמלא וצפונף הכא כתיב נפלים
 אומר בממין תמאאבא בבטנה. חומים והנח ללדת ימיה
 המתין ולא להתפלל מהם אחד וקדם להתפלל ענכנסו עמם

 י־ח( )איוב שנאמר בפניו. תפלתו לו טורפין ויצא חביריו את
 ומגורם אלא עוד ולא ארץ. תעזב הלמענך באפו נפשו טורף

 ממקומו צור רעתה )שם( ענאמר מישראל שתסתלק לעכינה
 .ילדך צור ל־ב( )דניים שנאמר הוא ברוך הקרוע אלא צור ואין

זוכה הנינא ברבי יוסי רבי אמר שכרו מה לו המתין ואם תעי.
לברכות רש״י

 ;:ערדת• בתייר לעסות ולא מלאכה לעשות שלא נזהרתי ימי כל למטת? סמוך
 ומרגלותיה ראשה לדרום. צפון :ואתפלל שמע קריהת שאקרא עד ממשבי

 להסב נכון לפיכך במערב או במזרח שהשכינה בעיני ונראה לדרוס. וזה לצפין זה
 ;בניס ישבעו דקרא וסיפיה לפון לשון רצפונך. :אחרות לרוחות תשמיש דרך

 נרמת אשר אומר לך באפו. נפשו טורה :הריונה ימי תמלא בטנם. יתמלא
לו



ראשון ליום ויגש
 ויהי למצותי. הקשבת לוא ם״ח( )ישעי׳ שנאמר הללו לברכות

 וצאצאי זיעף כחלל ויהי הים. כגלי .וצדקתף שלוטף כנהר
:וגוי מעיף

רש״י ־
 נפשי אה ואשפיך ,שנא נמו תפלה זו הנפש היא ומה בפניך נפשך את לטרוף לך

 השנינה הסתלק שיצאת שבשבילך היית סבור וני ארץ. תעזב הלמענך :,ה לפני
למצות? :הוא המחנה לשון הקשבת. לרא :לפניו המתפלל חבירך ויעזוב

:חסד לגמול צרתי אשר מצותי בשביל
ן ר ׳^1

דף ואהמגן. זוהר
 אןיש£יךתן בי _יתבי ו דהו עד חנן בכפר אערעו יוסי ורבי .יהודה רבי

 בביתא.'אדהבי ועאל קמ-הזךחמרא מטולא וחד גש בר חד אתא

םל^.9 וה£ מלבא דדוד תנינן הא יוסי לרבי יהודה רבי אמר
 ולא איהו זעיר שיעורא האי' ליטא בפלגות הוה^קם היך זעיר. רשינתיה * •־ ן

 יתיב הוה ליטא ךעאל ליתבשעתא אמר ליטא. בתלתות אפילו אתעיר הוה
 ;אים ך\ח ולבתר דא״ר/יתא ^מלי דינא ודאין ביתיה כלירברבי עם

 בפולהגא ואשתדל ואתער ליטא בפלגות .;קם ליטא פלגות עד שנתיה
 דהאמריתו מלה האי וכי נש בר ההוא ךמאריהבשיריןותושבחן.אךהכיאמר

 עלמין ולעלמי לעלם וקיןם חי דודמלכא דהא הואירזאדמלהיהבא הבי
 דשיגתאיחד בגין מיתה טעם יךלא.יטעם1מ1י כל נטיר מלכאהוה ודוד

אלא נאים הוה לא חי דאיהו בגי^דובתיה איהוודוד במיתה משיתין'
 טעים ולמלאה מתמן' חד איהו חד הסר שיתץ/נשמי דעד נשמי שיתין י■ >

 מסאבא דרוח סטרא שליט("ביה׳ ולא ושליט דמותא טעמא נש בר

 ביה ישלוט ולא דמיוהא טעמא יטעם דלא מלכא דוד 'נטיר הוה ודא
 דלעילא דחיים רזא איהי חד חכר מינש תץךש*י אחרא.^גין דרוחא ^^סטרא64•
 ואלין עלאץ נשמי אינהו( חד הסר ל־ג א)ד־ שיתין דאינון נשמי' עד/יתין 6 7^^

 דא הוא^ועל רזאידמותא ולתתא ומכאן חין בהון דתלין דילה־ון רזא
 .ישלוט ךלא' /חיים דיתקןןם בגין דליטא שיעירא משער י הוה מלכא דוד ׳?5

 דבר באתריד\בגץ הוז^מתקןןם ליטא אתפליג ובד דט־ותא. טעמא ביה

 לדוד טה לאשכחא דלא 'בעא אתער .קדישא וכתרא ליליא פלגו אתער
 וקדושת ליטא אתפליג דכד' בגין דמותא באתר אחרא באתר מתקשר

 דמרית ביקרא לאשגחא אתער לא בערסיה יםתא גש ובר אתער עלאה א:
 דודימלנא דא תל אחראי. ומתדבקבאתר ז.קשרברזאךמיותא1א איהו הא

 בשינת<ן נאים ולא הי לגביי חי תדיר דמריה לאשגהא/יקרא קאים חוה

י\ת״י שיהין ככוס מתנמנם היה כך יכנץ דמוהא. טעמא .למעמא
□שליע



סלו • ראשון ליום רגש
 ^מך מה ליה אמח ונשקיהו י׳וסי ורבי יהודה רבי אתו .בהרימו.

:,א׳וחיתף רתתקף חילך .יתיישר ליה אמרו חזקיהו להון

שם*לחק יוסףפסוקה הלכה

א׳ פרק תשובה הלכות הרמב״ם

 לא ובין עשה בין שבתורה מצות כל י'
 מהן אחת על אדם עבי* אם תעשה

 תשובה ש:עשה5 בשגגה בין בזדון בין
 לפגי י להתודות חייב מחטאו חשוב
 או א*ש י•׳( )במיני שנאמר הוא ברוך האל
 חטאתם את והתורו וגו׳ :עשו כי אשה
 זה ודוי .דברים ודוי זה עשו אשר

 אנא אימי מתודין כיצד :=עשה מצית
 ?פלך פשעתי עויתי חטאת* השם

 י מת ח נ י ר ה ו ך כ ו כך ועשיתי
 לדבר חוזך איני ולעולם ממעשי ובושתי

 ה3הטך וכל ודוי של עיקרו וזהו זה
 זה הלי .זה בענ_ין ומאריך להתורות

 ואשמות חטאות בעליי ו.סן ג ן משיבח
 או שגגתן על הרבנותיהן שמביאין בעת

 עד בקךבנם להן מתכפר אין ן זרת על
 דברים ודוי דתוךו תשובה ש:עשו
 ??.יל• חטא אשר והרעדה י•׳( )ייקי* שנאמר

 י5ו?חוי; דין בית 'מיתות סחדיבי כל וכן
 או במיתתן לחן מתכפר אין מלקות

 יכן ולחות• תשובה ש:עשו עד בלקןיתן
 פי על אף ^מרבו :המזיק ניחביריו החובל
 מתכ§ר אינו לו ח;יב שהוא ימה לו ־ששלם

?עילם כזה מלעשות חשוב תודה• שי עד
:ןהאדם חטאת מיל (,י׳ )ביי־־ שנ^ר

תלוי שןהכל ייסר ירות אלף האל לפני
 מאתרת^רף וטובות שאלות קה5 בתפלקף ^שאלך ךביש ןאיך :תברך ^קפצו

: )דמעות החנונים והפלתך ה הן ה לא אם

ע׳כ ס״ט דף חרדים מספר

 כ^ף בלי חיזרה בכלי המלך לשרת ראוי
 כרי ןמדם ע;ק- הלב והיי זהב וכיי

 קקף י( וכתיב ש;ךמ״ח'אברים חמדה
 קשאוחת עיעם שתי גם צדיק לשון נבחר

 שמות ׳י?* נגי אצבעות ועשר השמים
 שרת כלי קאזנים נם ספירות עשר הקרש

 )י״עו׳מ( כדיכתיב ה׳ דברי ב~ם לשמוע
 צבאות להוציא והאקך ותחינפשקם שמעו

 קדושה כמה רצונו עושי משרתיו הי
 ונקיות. ומחקה .קדושה והוספת ץריך■
 ק5להך טהורות מחשבות לחשוב ןהמוח
 והלב בתירתו ולעען יתברך ביוצר

 ענית על ־חמול ן וקסל^־ו בו לשמוח
 כיעס. ולא עצב א;ול נח ויהיה ויתומיו

 סרכר .דחופים שיוצאים הרצים הם והרגלןם
 שביןה והם משרתים שבעה ן;גד המלך
 ונ^ש הרצים ^נד וחשמץי שבציצית חוטין
 ולרמז רךבד ךראש תחלין נגדם ורוח

 ימלא האדם להפחיד מ^ה אצבעות העשר
 ךצלדה והךצועה פניו לשוס^ך ךאוי יחטא
 של וסזש של 17^? שלשלאות שהם

 ועבור משרתים עש;ה שמיי לכן אש
 ^ל;ה 'כמה צר^ך לעת בהם. עבודתך

 תחנות בי^ה $עות .ילווך אדם כני לפני
השפל ריקם §ניך ;שיבו פעמים וכמה

יכוין



תורה שני יום ויגש
 הרוח ת8תום בו להשאיר ג״ן דשם יך״ד דמילוי *7 כנגד שהם אלו מסוקים ארבעה כקריאה *כדן

: שעברה משבת

 דקרי את ונגד־לו אבי אדחעבדך %לינו כי דחי נד
 : רבוד טעמי ;ת לה נחועא אבא לעבדך סדיקנא כד _והוה 1אדני

 !אמר מעט־אקל: שברו־מו עבו אבינו דאמר ני•

 לרדת נוכל לא ונאמר כו :מימרא זעיר לנא .זבונו תובו אביגא
י . ♦ . וו: יד ?<*ר

 לראות נוכל בי־־לא ררדנו אתנו הקטן אחינו אם־יע
 נמל לא !אמתא אתנו: הקטןאיננו ואחינו פניה^יע

 גברא אפי ל^חזן נכוה לא ארי ונהיות עמנא זעירא אחונא אית אם למיחת

 . אבי .ן^בל]ל ויאמר בז ♦עמנא ליתוהי זעירא ואחונא
 ?בדך ו^טר :אעתי ילךה־לי ענים כי וחנהם אתם

: אחת' י? .ילידת תרץ ארי ;דעתון אתון לנא אבא

ל״ז סימן יחזקאל נביאי□

 את־בני לקח אני הנה א'1ה2 אתי כה־אמר אליה□ ודבר א
 והבצתי שם—הלכו אישר הגרם מבין

 בתן להון ואתנבי : אדמתם““אל אותם ןהבאתי מסביב אתם

דאהגליאו ך^ךאל בני ;ת מקרב אנא הא אלחים יי: אמר

 ועשיתי ב :לארעהון !תהון ואעיל סחור מקחויר !וזה־ון לתמן.רא;נ־וש
 לבלם7 יהיה אחך ומלך' .ישראל בהרי בארץ אחד ?גוי אותם
 ממלכות לשתי ^וד יחצוי ולא גרם לעני יהיה״עוד ולא למלך

 ומלבא דישראל קוד^א בטור בארעא חד לעטא דזהיון ואעביד ♦ ד1^
 ןהפלגר ולא £ממץ לתרין לוד .יהון .ולא מתא ל§הוי לפולהון ;הי חד

 ובעקוציהם בגלוליהם עוד .יטמאו ולא ג :עוד מ?כון לתרתץ עור
 דשאו איטר מועב׳תיהם מכל אותם והרשעתי פשעיהם ובבל
 לאלהים: להם 'אדדה !אני לעם והיו־לי וטהרתיאותם בהם
 ]אפרוק מ/רדיהון 'ובכל יבקוקוציהון כ^גההו! עוד .'?תאבון רא

■תהין'י י" ?י' ידיי



הלז שני ליום וינש
 לעם הרמי ויחון ואדבימתהון בהון קדמי רחבו מוחבניהון מכל מקהון

 אהד ורועה ;גליהם מלך יןעבדידוד ^^ילהוןלאיהא:
 :אותם רעשו ישמרו רחקתי ;לכו ובמשפטי לבלם יהיה
 וק;ימי ידכרן ובדיני לכולהון .יהי חד ופרנס עליהון מלבא דוד ן^ךי

:!תחון רעבתן .יטרון

י׳ משלי כתובים
 ךר> א5מבר : המס יכפה רשיעים ופי צדיק פי דדים מקור א

 שנאה ב :הסובא נכסי דרשיעי ופומהון דצתקי פומא
 תגרי תגרי סנואתא :אהבה תכפה כל־פשעים ועל מדנים תערה

 הכמה תמצא ^נבון בשפתי ג ;רחמותא מכסא סורחני כולהון ועל
 דטופטא חכמתא ח תשתי דסיכלתנא בשפותיה :חסר״לב לגו ושבט

 מהתה אויל ופי יצפנדדעת הכמים ד :_ךעיינא דחסר לפגרי
:קךיבז שציא דשטיא ופרמיה ודיעתא נטשון הכימי : קרבה

רש״י

 מדנים. תעורר שנאה )ב( :שבלבם החמס יכסה פיהס .,וגו רשעים ופי )א(
 :עונות מרבית ושל שנאה ידי על נזכרת לשכחה שניתנה עבירה אפי׳

 מוכיח כשאדם וכו׳. נכון בשפתי )ג( :מעשיהם כשמעיביס אהבה. הכסה
:בשבע שילקה עד שומע אינו הכסיל אבל וכו'. ושבט :חעאתו לו מודה לנבון

ישכחהו: שלא יצפנו. חכמים )ד(

י״א פרק שבת משנה

 חייב. היחיד לרשות הרבים מרשית הרבים. לרשות היחיד מרשות הזורק
עקיבא רבי באמצע הרבים והשית ה{חיד. לרשות היחיד מרשות

מחייב ברטנורא
 מחיצות ד׳ שהוקף מקוס הוא היחיד רשות הרבים. לרשות היחיד מרשות הזורה יא פרה

 אפילו כן על יותר או טפחים ד׳ על טפחים ד' וביניהן טפחים עשרה גבוהות

 ומבואות בלילה נעולות ודלתותיהן חומה שמוקפת מדינה כגון לדירה הוקף אם מילין כמה בו יש
 עשרה עמוק שהוא חריץ או ד' ורהב עשרה גבוה תל וכן רביעית ברוח ולחי כותלות ג׳ להן שיש

 עשרה בגובה ד׳ על ד׳ בהם יש אס בהם וכיוצא עץ של ומגדל ספינה כגון כליס ואפילו ד׳ ורוחב
 היחיד רשות של הכתלים ועובי לרקיע עד היחיד כרשות היחיד רשות ואויר הן היחיד רשות אלו כל

 והוא להם המפולשים והדרכים המדברות והרהוטת השווקים כגון הוא ורה״ר היחיד. כרשות נדון
 בוקעים שיהיו נמי שצריך דאמר למאן ואיכא תקרה עליו יהיה ולא אמה ט״ז הדרך רוחב שיהיה

',מ ולמעלה טפחים. עשרה עד כר״ה אינו ר״ה ואויר מדבר כדגלי יוס בכל רבוא ששים בהס
 בר״ה .



שני ליום רגש
 ברשוי זיו כנגד זיו גזוזטראות שתי כיצד. ב ן כוטרץ וחכמים מחייב.
 המושיט אחת. בדיוטא שתיהן היו פטור. לזו מזו והזורק המושיט הרכים•

 זיו אחר זו עגלות שתי הלחם. עבודת היתה שכך פטור. והזורק חייב
 הבור חול^ת זיורקץ. לא אבל לזו. מזו הקרשים מושיטין הרבים ברשות

 חייב גבן על והנותן מהן הנוטל ארבעה. עשדהורחבן גבוהים שהן והסלע
 טפחים מעשרה למעלה בכותל אמית ארבע הזורק ג :פטור מכן פחות
 אךב> בארץ הזורק בארץ. כזורק טפחים מעשרה למטה באויר. כזורק
 חוץ פטור. אמות לארבע חוץ ונתגלגל אמות ארבע לתוך זרק חייב. אמות

ארבע מם הזורק י : חייב אמות ארבע לתוך ונתגלגל אמות לארבע
אמית ברמנורא

 חפי פטור מקום הוא ולמעלה נופחים מג׳ וגבי: ד׳ על ד׳ בו שאין ומקים הוא פעור מקום בר״ה
וכן פטור מקום הן הרי ר על ד בהם ואין ולמעלה משלשה גבוהים בר״ה וגללין וברקנין "■קיצים
ה״ז התהום ועד משלשה ועמקו ד׳ יעל ד׳ בו באין חריץ או ד׳ על ד׳ בו ואין מחיצות המוקף מקום
שיש תל או יותר או ד׳ על ד׳ בו ויש עשרה ועד ,מג גובהן מחיצות ד׳ שהיקף ומקום פטור מקום

פתום ומבוי עשרה ועד מג׳ עמוק ד׳ על ד׳ בו שיש חריץ או י׳ ועד מג׳ גבוה יותר או ד' על ד׳ בו
 כרמלית ופי׳ הן כרמלית אלו כל והבקעה והים רביעית ברוח קירה או לחי לו שאין רוחותיו מג׳

 ולא היחיד רשות לא אינה זו רשות כך לבעל נבואה ולא בתולה שאינה אלמנה כמו כלומר כארמלית
 מרה״י והמוציא פטור מקום הוי בכרמלית ולמעלה ומעשרה עברה עד ככרמלית כרמלית ואויר ר״ה

 ומכרמלית לכרמלית מרה״י או לכרמלית מר״ה חטאת חייב היחיד לרשות מר״ה המכנים או לרה״ר
 לכתחלה מותר לשניהן פטור ממקום או פטור למקים מר״ה או מרה״י אפור. אבל פטור לשתיהן

 לשיף ד״א מתקלת והמעביר מותר שהוא לכרמלית פטור ממקים או פטור למקום מכרמלית ואצ״ל
 לטלטל לכתחלה מותר פטור ובמקום ברה״י אסור, אבל פטור בכרמלית חטאת. חייב בר״ה ד״א

 ר״ה באויר החפץ עבר מכי דפ״ל מחייב. ר״ע :מילין כמה היא ואפי׳ כולו הרפות בכל *להעביר
 אבל דמיא שהונחה כמי לאו ר״ה באויר י׳ בתוך קלוטה סברי ורבנן נח כאלו הוא הרי עשרה בתיך

 קימרי רבנן כיצד. ב :כחכמים והלכה דפטיר פליגי לא עלמא כול' פטור מקום שהוא מי׳ למעלה
 הן עצמן והגזוזטראות ר״ה על ולחוץ העלי׳ מכותל יוצאים נשרים והן גזוזטראות. שתי :ליק

 זריקה מצינו שלא פטור. לזו טזו והזורק המושיט :ר״ה צדי בשני זו כנגד זו וכשהן היחיד ת רש
 בדיוטא, שתיהן היו ;ביניהן מפשיק ר״ה ורוחב היחיד לרשית מרה״י המשכן במלאכת טהשזהו

 מי׳ ולמעלה הואיל פטור. הזורק :ביניהן ר״ה הפסק ויש ר״ה באורך א׳ בעליה כלומר אחת,
 מי׳ למעלה שמושיט ואע״ס חייב. והטושיט במשכן. ר״ה דרך לרה״י מרה״י זריקה מצינו ולא הוא

 הלוים עבודת היתה שכן ביניהן מפסיק ר״ה ואורך לרה״י מיה״י במשכן בה כיוצא הושטה שמצינו
 ופורקי בר״ה. זו אחר זו עגלות שתי :כיצד באמצע ר״ה ואורך מי׳ למעלה לזה מזה מושיטים

 יכל שלפניהם לאלו מושיטין והן וקרובית סמוכות הן שאצלן העגלות שעל לאותן מושיטין היו המשכן
 חולית 5 כובדן מפני נזרקין הקרשים שאין זורקץ. לא אבל :הן היחיד רשות מהעגלות א׳

 ואשמועינן להקיף הומה כמין הבור פי סביבות ליתן רגילין הבור מחפירת שמוציאין עפר הביר.
 או בר״ה ומניח מהן. הגומל :לגובהו פלע ותנא צעמקי כור ותנא לי׳ מצטרפים וחולייתו דבור

 בכותל ונח ד׳ לסוף ד׳ מתחלת בכותל. אמות ד׳ הזירק ג ז חייב גבן על ונותן מר״ה הנוטל
 למעלה בכותל ונתדבקה שמנה דבילה שכיתה כגון טפחים, מעשרה לטעלה :לר״ה כסמוך

 בזורק מעשרה למטה :הוא פטור מקום בר״ה מעשרה למעלה דכל פטור ר״ה באויר מעשרה
 לכותל החפץ עקירת ממקום שאין אע'פ חייב הרבים בר^ית ארבע לפיף ארבע מתהלת בארץ.

 שאינו דכיון ד׳ לסוף ד׳ מתקלת כאן ואין בד״א ממעט הדבילה דעובי אמרי׳ לא מצומצמו׳ ד״א אלא
 נ־גוץ לא שהרי פטור. לד״א חוץ ונתגלגל :כלום ממעש עביה אין בכותל הדבילה את מבטל

לפנים; קודם'שנתגלגל לד״א חון משהו דנח והוא חייב. ד״א לתיך ונתגלגל קיוב: של לזריקה

הזורק



קלח שני ליום ייגש
 לת־וב־ר הזורק בו. מהלכת הרכיב ורשות מים .רקק היה אם פטור. אמות
 מים רקק טפחים. מעשרה פחות מים. .רקק הוא .וכמה חייב. אמות ארבץ
 מן ה'הזורק :חייב אמות ארבע בתוכו הזורק בו. מהלכת הרבים ורשות

 ומן לים. הספינה ומן לספינה. ה;ם ומן קם. העשה ומן ליבשה. הים
 אם לזו מזו מטלטליה בזו. זו קשורות ספינות פטור. לןהקרתה הספינה

 ונזכר הזורק י :לזו מזו' מטלמלין שמקפותיאץ פי ץל אף .קשירות. אינן

 זרק פטור.' שנשרפה. או כלב. קלטה אחר. קלטה מידו. שעתה לאחר
 חבורה שלא/עשית עד /ונזכר בבהמה. ובין באדם בין חבורה לעשות

 וסובן תחלתן שתהא עד חייבין. אינן חטאות חיעי כל הכלל זה פטור.

 עדץ פטורץ.' שננה י וסופן זדון.תחלתןןדון וסופן שגגה תהלתן שננה.
: שנגה וסופן תחלתן שתהא

ברטנורא
 האר מן גבוהים שאינם מים. רקק :הוא דכרמלית פטור. :ר' לסיף ד׳ מהחלת בים. הזורק ד
 רקק הוא וכמה :בו מהלכים שרבים בו. מהלכת ור״ה רקק: נקראים וטיט רפש בהם רש

 הא בו. מהלכת ור״ה מים רקק :כרתלית נפשה ולא היא ר״ה אכתי דנימא עמקו הוא כמה
 כרה״ר נדון מעשרה פחות והוא הואיל ארבעה רהב רקק דאפי׳ לאשמעינן למלתיה תנא דכפליה

 ידי על אלא רגיס בו מהלכים דאין גב על דאף לאשמועינן בו מהלכת הרבים ורשות נמי וכפל
 לספינה. הים מן לר״ה: מכרמלית ליבשה. הים מן :ה הלוך שמיה הדחק ידי על הלוך הדחק

 כב׳ להו דהוו עירוב ע״י מטלטלין אדם בני שני של הן אס לזו. מזו מטלטלין :לרה״י מכרמלית
 מפרשי דכי לזו. מזו מטלטלין אין :בבועי מקיפין אין כמו לזו זו סמוכות מוקפות. :חצירות
 לאחר :שבת שהוא ונזכר. :בשוגג בשבת הזורק, ך :העירוב ובטל ביניהן מפסקת כרמלית מהדדי

 הנן דהכי פטור כדרכה שנחה אלא אחר קלסה לא אפי׳ שתנוח קודס ידו מתחת האבן שיצאה.
שבת שהוא ונזכר הואיל במזיד וסופו בשגגה תחלתו והאי בשגגה וסופן תחלתן שתהא עד לקמן
שקלטה אלא נזכר לא נמי אי ידו מתחת. שיצאת לאחר ונזכר הזורק מפרשה הכי ומתני׳ שתנוח קודם
חזר לא אבל ושכח כשחזר בד״א חטאת חייב נחה הא פטורי׳ שעשאוה שנים דהו״ל פטור וכו׳ אחר

בשגגה עקר שאס למקוס ממקום חפץ מעביר נמי לאחויי הכלל. זה :וכו׳ חייבי שכל פטור ושכח
פטור: שיניה קודם שבת שהוא ונזכר

ע״ב קי״ג דף שבת גמרא
 מן ■בגדים לשנוי מנין יוחנן רבי אמר אבא בר אחא .רבי אמר

 בגדים ולבש בגדיו את ופשט יי( )ויקרא שנאמר התורה
 בגדים ארץ דרך תורה למך־ .ישמעאל רבי דבי ותנא אחרים
 רבי אמר לרבו. בום בהם .ימזוג אל לרבו מדרה בהם שבשל

חייא רש״י
 אחרים. בגדים ולבש :המקום לפני כביד דרך שהוא בגדים. לשנוי מנץ

 הוצאת בשעת פחותים בגדים ללבוש הכתוב הזקיקו הדשן את והוציא
 עבודת בהן שעובד החשובים בגדיו ימאסו שלא כדי חשובה עבודה שאינה הדשן

:קרא דהאי בדרשא ישמעאל. רבי דבי ותנא :וניסוך קיעור כגון ושתיה אכילה
בגדיס

מא



שני ליום ויגש
 שיצא הכם לתלמיד הוא גנאי יוחנן רבי אמר אבא בר חייא

 אמר חנינאנפיק. בר אחא רבי והא המטזאיןלשוק. במנעלין
 רבי ואמר טלאי. גבי על בטלאי נחמן דרב בריח אחא רבי

 עד רבב שנמצא חכם תלמיד בל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא
 אל מות אהבו משנאי כל ח׳( )טשלי שנאמר מיתה חייב בגדו
 פליגי ולא אתמר רבד רבינאאמר משניאי. אלא משנאי תקרי

 הבס תלמיד איזהו יוחנן רבי ואמר בלבושא. הא בגלימא הא
 הלכה ו־בר אותו ששואלין זה הצבור על פרנס אותו שממנין

 איזהו יוחנן רבי ואמר בלה. במסכת ואפילו ואומר מקום בכל
 שמניח זה מלאכתו לו לעשות מצוים עירו שבני חכם תלמיד
 ואמר-ברפתיח. למטרח מירי וחני שמים. בחפצי ועוסק חפציו

 בבל הלכה אוחו ששואלין כל חכם תלמיד איזהו יוחנן רבי
 אי הצבור על פרנס רמנדיה מינה נפקא למאי ואומרה מקום

ן מתיבתא יבריש תנויא בכליה ואי באתריה מסבתא בדודא
רש״י

 צום בהן ימזוג :אל הדשן דהוצאת דומיא לרבו. קדרה בהם שבישל בגדים
 מיתה. חייב :וחלב שומן רבב. :פחותים בגדים ללבוש הוזקק לפיכך לרבו.
 הבריות בעיני עצמן שממאסין משניאי. תורתו: לכבוד והגון חשוב להיות שצריך

 את משניא זה נמצא ומגונים מאוסים שהם התורה לומדי להם אוי אומרים והבריות
 וקשטתיר רפדתיו ערשי רבדתי מרבדים ל׳ זרע שכבת אתמר. רבד :התורה

 :רבב אפילו עליון שהוא בגלימא. :לי ותזקק האוה המכניסים מינים בבשמים
 במסכת אפי׳ הש״ס בכל מקום. בבל :רבב אין רבד תחתון שהוא בלבושא.

 כלה היא ברייתא כלה מסכת וגרסה. לבו נחן וזה אינשי בה רגילי דלא כלה
 לעשות מצווין עירו שבני חבם. תלמיד כנדה: לבעלה אסורה ברכה בלא

 יכול שאינו דבר ברפתיה. לממרח וכו׳: דיומא ז׳ בפרק כדאמר מלאכתו.
 עוסק שהוא במסכת להשיב יודע אם בחדא. ואי :בו תלויין וחייו בו לטרוח

 מסכת בהא דקאי תנויא. בכלליה ראם באתריה: פרנס אותו ממנין בה
אחריתי: במס׳ ומהדר

ע״ב ר״ז דף ויגש זוהר
 בלילה צעקתי יום ,ישועתי אלהי י7.י פ*ט( )תהלים ואמר אלעזר רבי פתח

באורייתא ואשתדל ליליא בפלגות סןם חוח מלכא דוד חזי תא עדך

בש*רין



קלט שגי ליום רגש
 דמהימנותא חדרה הרה ודא רמטר־וניתא דמלכא לחתה ןתושקחן בשירין
 ( } לעילא ךאתחזיובאךעא^ךהא ךמהימנותא יטבחא איהו דהאי ?גין בארעא

בכמהזיניןך_קאמ^בחןבליל'א מלאכיןעיראין כמה פרזחיבחתה^דתא
 :* בדיך לקדשא ליה מאן/דמשבח בארעא לתתא ג־וונא ^האיוכ סטרץ בכל
הוא בריף ^עי((קךשא ביה א^עי5בלי ארעא4 הוא

 לההואידקא אייתין כלהו הוא בדיך לקדשא ליה משבחן דקא קדישץ
 ילןריה לסללןא בשלימו איהו תושבחתא דהאי בארעא. בליל;א ליה משבח

 מלבא חזידרד ךיחודא.תא בהתה ולזמרא מהתא הוא בריף דקדשא
- :* ר בך^א .ישועתי איהו אימתי 'ישועתי אלתי וגומר(.;י .ישועתי אלתי בתב)ץ

׳ ; < -י ותא ביממא. ישועתי איהו כדין לגכף בליליא תושבחתא דאקדמית יומא
 כדין דאו_חיתא בתושבחתא למאריה דמשבח *מאן בלילןא ההא הזי

 מסטרא חדינפקא חוטא דהא דימינא בסטרא כתקיפ\ביממא אתתקף

 ישועתי אלתי .;י אמר דא ועל ביה ואתתקף עליה אתמשף וכדין דימינא
 המתים לא יה .יהללו המתים לא קט״ס )שם א^ר כף ובגין וגומר. צעקתי יום

 המתים לא דכתיב הכי לאו לחי ומת לחי חי לשבחא דאצטריף בגין
 דמותא בסטרא חולהא לן ולית דרין אגן דהא ;ה נברף ואנחנו יה. :הללו
 לחי אתקרב ךחי בגין כמוגי י־ודף הוא חיי חי ל׳ח( ףשעיה אמר הזהיהו כלל.

 לגביה דאתקריב ומאן העולמים. לחי דיליה וקורבא חי איהו מלכא דוד
היום כלכם ח:ים אלוהיכם ביי הדבקים ואתם )דברים חי/דכתיב איתי

) ץ :מקבצאל פעלים חי)כב איש בן .יהוידע בן ובגיהו ב״ג( ב׳ )שמואל וכתיב

פסוקה הלכה

א׳ פרק תשובה הלכות הרמב״ם

כל על כפרה #הוא לפי המ#תלח שעיר
 על עליו מת_ודה גדול כהן .ישראל

אתכל עליו והתגרה ^מך כל לשון
 מכפר שעירהמשתלח :נ ישראל בני עונות

 והחמורות הקלות שבתורה עבירות כל על
 בין בשגגה #;נבר בין בזדון #עכר כין

 מתכפר הכל לו הורע של^ בין לו #הורע
 אבל תשובה. שעשה המשתלח.והוא בשעיר

 מכפר השעיר אין השובה עשה לא אם
 הן ומה הן_הקלות ו^ה ,הקלות. על אלא לו

עריהם שח^בין פן התמורות החמורות.
מיתת

מוסר לחק ייסף

ע״כ ס״ט דף חרדים מספר

 מגד מדה מודד ה׳ כי ידעת הלא <ןדם ן3
ך ת בצר ?שתקראהו בעיגיך הטוב מדה

 אתהכשתחפלל כמבול'גם ממך לבו #יפנה
 ה׳'לבל והקנו^קרוב מעסקיך לבך הפגה

 דרך על ^אקת .;קראוהו אשר עכל קוראיו
 כאשר עתה אלי באתם ומדוע י״א( )עופסים

 ליה. תצטריך לא עד לאם;א או.קיר ל;ם צר
 פתאום כי ;ד^ת בי בןהעורם ברח אדם בן

 אלוף ת5אך* תשמור לא ואשה י.#בר אדם
 לו והבן הק;ים העולם רכץ*ראה נעורים

אתה ג_ם כבוד רוך$י ארם בע כמה אדם בן
תרדוף



שני ליום רגש

פסוקה הרכה
 שוא.ושקר ושבועת ירת אי דין .בית מיתת

 מן הן הרי כרת בהם שאין פי על אף
 ומץות תעשה לא מצות ו^אר החמורות.

 בזמן ג :הקלות הם כרת בהם שאין עשה
 מזבח לנו ואין המקדשים בית שאין הזה

 התשובה תשובה. אלא שם אין כפרה
 כל רשע אפילו העבירות כל על מכפרת

מזכירין אין באחרונה תשובה ועשה עזיו
 ל״נ( )י״זנאל ,מרשעו'^נאסר ^ד^ר

 שובו ביום בה יבשל לא הרשע .רשעת
 מכפר הכפולים יום של צומו ע ו מרשע
הזה ביום כי 0ם״ )ויקי* שנאמר לשבים

מוסר
 קפגי בין יושיבוך קחר כי כבוד תרדוף

 ברודפו וכן הכבוד ברודפו לןצךך תשיב זה
 ברבית הלואה ד^דקה כי לו תאמר העושר
 [6י ן־ד־לי שנאמר רשות תן2 הוא כי לבורא
 הכל 'ה^מת ולפי וגו׳ דל חונן ה׳ מלוה

 האירוני ,יתברך. ליוצרן רוח נחת לעשות
 לפי ואיש לזהב ובור קף3ל מצרף כז( )עש

 ךהי.יגו בתפלתו כןןנתו לפי כלומד מהללו
 מהעולם מחשבות לו באים שאם מהללו
 ,יטהר לא* סיגים מלא כקף הוא כי נראה
 באומץ י,שתךל לכן הוא ,ורחוק ל^בו

 ולהדבק ולהיטהר מהקליפות להתרחק
ית^רן; ביוצרו

תורה שלישי יום וינש
 תוספת בו להשאיר ב״ן דשם ראשונה הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פסוקים חמשה בקריאת יכוין

:שעבדה משבת נפש

 ולא: טרף טרף אך ואמר מאתי האחד א$1 נח
 ^פקחדטלותיואקריתברםמקטל עד״הנה! ראיתיו

 פני מעם נם־אתחה ולהקתה נט קטיל^חזתהעדפען:
 שאלה: ברעה את־שיבתי והמקום אסון וקרהו
 בכישתא שנתי !ת ותחתון מותא ויערענה מףרןךמי אף_יתדץ ותדברון

 איננו והנער אבי *עבדך אל־ כבאי ועתה: ל לשאול:
 אבא עבדך לות ולען/מיתי י :קשורה ונפשו אתנו

 והיה לא שני כנפשה: לה חכיבא ונפשה ממנא ליתיוהי ועולימא

 את־שיבת עבדיך והורידו ומת הנער כי־אין בראותו
עבדך רש״י

 את והורדתם :הסכנה בשעת מקטרג שהשטן )ב״ר( אסון. וקרהו )בט(
 החץ ועל אמו על בו מתנחם אני אצלי כשהוא עכשיו וגו/ שיבתי

וכי נראית והיה )לא( אחד: ביום מתו ששלשתן עצי דומה זה ימות ואס
איו



הט שלישי ליום ויגש

 עילמא לת עזי. כד וי״י ^לה: כיגון אבינו ע^ךך

כי לב לשאול: בדוונא אבונא שיבת_עכךך !ת עבדיך וטית.בחתק
 אם־־לא לאמר אבי מעם את־דנער ערב עבדך'
 ארי : כל־־הימים לאבי וחטאתי אליך אביאנו

 לאבא חטי ואהי לותך איתניה לא אם למימר אבא מן ןעולימא מערב

:יומיא בל

׳■׳י ש ר

 למת וא״ת הנער. את ערב עבדך בי )לב( :מצרתו אביו ומת. הנער אין
 חזק בקשר נתקשרתי ואני מבחוץ כולם הס אחי. משאר יותר לתגר נכנס אני

עולמות: בב׳ מנודה להיות
ל״ז יחזקאל נביאים

ישבדבה אשר ליעקב לעבדי נתתי אשר על־הארץ וישם א
ה/< י זו: ־.־ע :־ :־!:/> •ב ; - :ק • ז־ :־־.־< 1 זז•.־ ג : :זן

 .עד■ בניהם ובני ובניהם הטה ליה5? וישבו אבותיכם
 יהבית די ארעא ויתיבון_על :לעולם להם נשיא עבדי ותך עולם

 בניתן ובני ובניחון אינק עלה רתבון אבהתכון בה ריתיבו ל!עקב לעברי

 שלום ברית להם וכרתי ב :לעלם לתן מלבא עברי ודוד עלמא עד
 את־ ונתתי אואם והרביתי ונתתים אותם יהיה עולם ברית

 עמתן יהי עלם קוים שלם קלם להון ואכזר .לעולם בתוכם מקדשי

 משכני ורדה :לעלם ביניתן מקדשי לת ואתן מתהון ואסגי ואברנגון
 שכינתי ואשךי: :לעם יהידלי והטה לאלוהים להם ורדיתי עליאם

 בי הגוים רדעו ד :לעם קדמי :הון ואינון לאלהא להון ואתי בירחון
 :לעולם בתוכם מקדשי בהיות את־ישראל מקדש יהוה אני

זן : ז< : •ג■ ז י : • 5:1־ 6־־ ז : • ־.־ ז : -1• :־
 בירתן טקרשי במתי .ישראל לת מקרש ק אקא ארי .עממיא רדעון

מן .נבואה פתנם ותה :.לאמר אלי דבר״יהוה ויהי ח : עלם2

: למיטר עמי .יי .^קדם

ןהו רש״י
מצרים: בלי נחלה ליעקב שנתתיה כעין ליעקב. לעבדי נתתי אשר )א(

הון



שלישי ליום ויגש
י׳ משלי כתובים

דפתירא :רי׳שם דלים מחתת עזו קתת ^?שיר הדן א
"צדיק“פ?לת ב :?רימתהץ למקבינא ושצ;א דעושנה ברבא

 עללתיד• לה? ךצדיהא ע^די :לחטאת רשע תבואת רחיים

הוכחת ועזב משך שומר לח?ים $ךח ג* :א?^
:העי מ^סיותא וך־שביה מרתתא נטרי דחע א־ורח : מתעה

 מ;םץ כפיל: הוא דיבה ומוציא הר ■ש ,שפת שנאה מכבה י
 .דברים ברב ה סיכלא: היא טיבא ומפיק סיפוותאך־שקרא דבבא בעיל

 פסיק לא דמלי בסינאה :משכיל שפתיו וחושך ךחדל־פשע לא

: שובלתנא שפתתידי ודחשיך הובא

רש״י
 שלא ענייהם רישם. דלים מחתת :לו היא עזו. קריות :בתורה עשיר. הון )א(

 הדרך היא מוסר השומר לחיים. אורה )ג( מחיהת': היא בתורה עסקו
 החנף שנאה. )ד(טכםה :אחרים ואת עצמו את מתעה. תוכחת ועוזב :לחיים
 ברב )ה( :חבירו על לעז רבה. ומוציא :בלבו שנאה ומכהה שקר שפתיו

: חשא מביא דבריה המרבה דברים.

פרקי״א יבמות משנה

 נישא דדיב. הנשיאה על והמפתה האינס המפותה. ועל האנוסה על גושאץ
ךבי בנו. ומפותת בנו אנוסת אביו. ומפותת אביו אנוסת אדם

 עטת בניה שנתגידי הגיורת ב אביו. ומפותת אביו באניסת אוסר ;הודה
 ירשתיו בקדושה. שלא ראשון של הורתו אפילו מיבטין. ולא חולצץ לא

 בנית שנשת־ךרו שפחה ובן בהדושה. ולידתו הורתו והשני בהדושה.
 נשים ונשאי התעכבות הגדיל' שנתערבו.ולדותידן. נשים חמש ג עמה:
לצץ;ח ושלשה 'הוא א״תה. מעס ואחד 'לאחת. חולצין ארבעה ומתו.

לאחרת ברטנורא
 אמה אי בתה לישא מיתר אבה פתה או באנס לאחד האנושה. על נרשאץ א יא פיק

 שניבה נאמר' בנלן אפה ואת אבה את יקח אבד ואיש דכתיב אחזהה או
 יקחאיש לא דנתיב אישי־. יהירה רבי תורה: אסרה לקיחה דרך לך לומר לקיחה נאמר׳ זנא;

 חנפיס אנל יהודה נדבי הלנה ואין עלה לא אביו ביאה כנף אביו ננף יגלה ולא אביו אשת את
 אצלה כצד* שהיא מפני חי' מקריבו אחת או המה או אחותה או בתה א ליש האשה מן לנשען אברו
 אבה מקרובות אז וספוחתו אמסתו מקרובות אחת ינבא עבי■ ואב עבירה הרגל לידי ואתי תמיד

 נד״־ש להתחלה אפי׳ דמשמע האגיסה על נזשאין דקתני ומתני' מידו אותה מציאין אין עליה שנחשד
 :הראשונה טב יזנה בתה נישא נאתר שמא למימש ליכא דהשתא ומפותה האנוסה מיתת לאחר
 •יי ילדוחיד.;. שנתערבו נ :האע הן שאר להב אין וגרים בעינן האב מן דאחוה חולצץ. לא ב



המא שלישי־ ליום ויגש
 ■ : ואחת אחת לכל ויבום חליצות ארבע נמצאו מ:בם• .ואחד לאחרת.

 ■ נשיה ונשאו התערובות הגדילו בלתה. בולד נלדה ^נתערב האשח י
 אשת "וספק אחיה אשת ספק שהוא זגמין1מ ולא חורצין הבלה בגי ומתו.

 ו^ז אחיו אשת ספק שהוא מעטין. או אויחולצין תזקנה ובני אביו. אחי
מעטין. ולא חולצץ' הזקנה לבני התערובות בני הבשרים מתו אחיה בן

 ;׳ :מעס ואחד חולץ אחד הבלה ובני אביו אחי ואשת אחיו אשת ספק שהוא
 וחולקים בתרומת אוכלים אלו הרי שפחתה בולד ולרה שנתערב בחנת ה

 בין בשרות בץ נשים נושאין ואין למתים. מטמאין ואינן בגורן. אחד חלק
 ראויות נשים נושאין זה. את זה ושחררו התערובות הגדילו פסולות.
 הארבעים. את סו^גין אין נטמאו ואם למתים. מטמאין ואינן לכהונה.

 חולקים ואינן וחומש. הרן משלמים אינן אכלו ואם בתרומה. אוכלים ואתן
בקדשי חולקים ואינן שלהם• והדמים ^ה על

 ופטורין מעם. שלהם מוציאין ואין לקדשים•' להם נותנין ואין המקדש
 ןנותנין שעתאב• ר־ועה^ד עא ובכורן הקבה. הלחעםיומן יומן הזרוע מן

'בעלה אחר שהתה שלא מי ו :וחוטךי^ישראלים בחנים חומרי עליהם

שלשה ברטנורא
 ( חולן הארבע מן אחד כל של ודאי בן לאחת. חולצץ ד' : נתערב שלא ודאי בן מהם אחת לכל

 היא אחיו אשת אם נפשך ממה ישאנה החמישית ובי אח לאשת לה מספק אחת דכל מהן לאחת
 - עמי ושלשה לאחרח חולץ שיבם זה ושלשה. הוא : יבמה לה חלץ הרי לאו ואס לה מיבם הרי

 וק מיבם והחמישי עמהס ושנים לשלישית וחולצין הללו השנים וחוזרין נפשך ממה מיבם והחמישי
 דלא היני כי הארבע׳ לה שיחלצו עד ליבם רשאי מהן א׳ שאין לעי תחלה חליצות, ארבעה :כלס

 מפי שפיר דהכי אלא כולן את כונס והא׳ לכלהו למחלץ הארבע׳ דמצו וה״ה לשוק ביבמה לפגע
 אחד :הודאין הכשרים, ומתו ד :יבוס מצות ומתקיימ׳ דיליה מתרמי וחד חד לכל דילמא
 אשתרי הא אחיו לאשת וחלץ הכלה בן הוא דחלץ האי אי נפשך ממה אידך מיבם והדר תחלה חולץ.

 הוא דחלץ האי ואי לן מותרת אחיו בן דאשת הזקנה ן3 שהוא אידך לה נסיב ושפיר חליצה בסך לה
 :קמיבם •פיר לה מיבם כי הכלה ובן הנכרי מן כתולצת לה הויא חלץ אחיו בן ואשת הזקנה בן
 מפרש אחד. חלק וחולקים : בתרומה אוכלין כהן עבד ואחד כהן דאחד בתרומה. מ אוכלי ה

 אץ זה בלא זה אבל להס נותנים כאחת הגורן על שניהם באו אס כאהד חלק וחולקים דה״ק בגמ'
 בין כשרות בין :עמו רבו כן אם אלא לעבד תרומה חולקין אין תנא האי דקסבר להם חולקים

 אהורא וספק לכהן אסורות ופסולות לעבד אסורות כשרות עבד ספק כהן ספק מהן אחד דכל פסולות.
 אמר חד דנל משלמין אין :אנא כהן לאו אנא אמר סד דכל .׳המ את סופגי! אין :לחומרא

 לכהן אותה נותנים אץ תבואתן תרומת התרומה, ומוכרין :מספיקא ממונא מפקי׳ ולא אנא כהן
 מוכרין אלא לאכלה להן א״א ומ״מ אנא כהן דלאו ראיה אייתי אמר חד דכל אותה כשמפרישין

 חד דלכל קדשים עורות כגון המקדש. בקדשי חולקים ואין :שלהם והדמים לכהן אותה
 מוציאי• ואין :להקריב קדשים. להם נותנים ואין :ושקול את דכהן ראיה אייתי אמרי׳ מינייהו
 ישראל חומרי :שיסתאב עד וירעה מידן אותו מוציאין אין בכור להם נולד אס כגון שלהם.
 נאכלץ שיריה ואין עצמו בפני וקרבה ישראל כמנחת נקמצת שמנחתן בגמרא מפרש כהנים, וחומרי
 של לאשתו מיבמין. ולא חולצין הן ו :כליל שהיא כהנים כמנחת נשרפת אלא ישראל כמנחת

 אחיהן הוא והרי הוא האחרון בן שמא מיבמין ולא היה אביהן בן שמא חולץ הראשון מבני וא׳ ספק
היו : מיבם ולא לנשותיהן חולץ הוא וכן האחרון בני וכי בכרת עליהן ואשתו האב מן ולא האם מן

לו



ישי ש? ליום רגש
 ׳ בן אם לראשון השעה בן אם ידוע ואץ חלדה. ונשאת חדשים• שה ש?

 ולא הורצץ השג? מן ובנים הראשון מן בנים לה' היו לאחרון. שבעה
 ואחים הראשון מן אחים לו היו מעם. ולא חולץ להם הוא ובן' כדבמץ.

 חולץ/ואחד אחד והם וטיבם חולץ הוא האם.' מאותה מן'השני'שלא
 ןאינומטמא לכהן אשהרארה נושא בהן י^יאל\אחד אחי היה כרבם:ז

 ואם בתרומה. או^ל ואינו הארבעים. את סופג אינו .נטמא ואם למתים.
 )התרומה( ומוכר הגורן על חולק ואינו וחומש. קרן משלם אינו אבל

 הקדשים )את( לו נותנים ואין המקדש. בסןךישי חולק ואינו שלו־ והדמים
 ובכורו .והקבה. והלחץם הזר־ו_ע מן ופטור מידו.' שלו את מוציאים ואץ

 היו ישראליש. וחומרי בהנים חומרי עליו ונותנץ שיסתאב. עד רועה יהא
 לחם. מטמא אינו הוא עליו. אוננים והם עליהם. אונן הוא בחנים. שניהם

 ופטור אותו. י־ורשץ הם אבל אותן. יורש אינו הוא לו. מטטאץ אעם והם
זה. ושל זה במשמרוישל .ועולה זה• ושל זה של קללתו ועל מבתו על

: אחד חלק נומלין אחד במשמר שניהם היו אם חולק״ ואינו

רא ברמג
 ן ו לאשת מיבם. או חולץ או הוא האס: מאות׳ שלא האחרון, ומן הראשון מן אחים לו

 דליכא הוא אלא אח שם שאין וכגון אצלי היא נכרית לאו ואס שוב הרי הוא אחיו אם הראשון
 גן או הראשון בן או מיבם. ואחד חולץ אחד והם האחרון: כן לאשת וכן לשוק ביבמה לספוקי
 לשוק יבשה ומשוס היא נכרית לאו ואס טוב הרי היא יבמתו אס מיבס וחבירו לה חולץ האחרון

 א ד כהן: ואחד ישראל הבשלים מן אחד ישי־אל. א׳ הי׳ ן :יבמה לה חלץ שהרי למיחש ליכא
 מותו וביוס עליו. איננים והם :בקדשיס לאכול אפור מיתתו וביוס אביו זה שמא עליהם. אונן

 להן מיטמא אינו דהא הוא כשר וכהן שניהס במיתת דרואה לה ומשכחת בקדשים שניהם אסורים
 ובראי שלשה תוך ונשאת גיטא בלא מיניה דנפקא נתקיים ולא תנאי על טעות קדושי שנתקדשה כגון

 יורש לא הוא :להן מיטמא אינו לפיכך הוא כשר וכהן שניהם במיתת דרואה לה משכחת גוונא
 ממין וחולקץ ידן על מעכב דמי אוחו. יורשין והן אלו: אצל אלו אותו מדחין דורשים אותן.

 ־ משמ בני דכל חולק איט אנל עליו מעכבין משמר בני ואין לעבוד במשמרו. ועולה :שניהן בין
: חבריה גבי ליה דחו

ע״א ס״ג דף יבמות גמרא

 הקרקע על שיעמדו אומניות בעלי בל עתידין אלעזר רבי ואמר
 משום תופשי בל מאניותיהם וירדו מ( )יחזקאל שנאמר

 אין אלעזר רבי יעמו־ו.'ואמר הארץ על דרס חובלי כל מלחים
חזיא רביאלעזר וירדו. שנאמר הקרקע מן פחותה אומנות לך

רש״י

 על וגי׳ וירדו :ובקציר בחריש לעסוק אומנותם וינוחו הקרקע. ער שיעמדו '
נ״א כרוב זרע ברבא. בה דשדי :עניות ירידת לשון וירדו יעמדו. הארץ

נרבח



הכזב שלישי ליום ויגש
 איתשדעה דה אמר דפזתיא כרבא ביה לטדי ארעא לההיא

 עברי לביני עד רב מינך. טב בעיסמא הפוכי לאורכיך
 בעסהא הפוכי אתנופי נייפת אי דהו אמר נייפן .דקא חזנהו

 וחמרא. בשרא יומא בד בעססא זוזי מאה רבא אמר מינך. טב
 ידיה מגמא אלא עוד ודא וחפורה מירהא בארעא זוזי מאה

 אף תזבין ולא זרע פפא רב אמר תיגרי. ליה ומרמיא אארעא
 מידי הני ההול ולא זבין מברכן. נינהוהני הץדי דכי גב על

 תשפיץ ולא טוס ליה. מיתרפדא לא נלימא אבל ביסתרהי
 קפוץ'זבין מתמסכן.' בבטן העוסק שכל תיבני ולא שפיץ
 דרגא סק אתתא. נסיב דרגא נוזית אתתא. נסיב מתון ארעא

שושבינא: בחר
רש״י

 לרוחב לפותיא. :כרבא מבי תעלא דמסיק כמה ותני כרוב כמו חרישה כרבא.
 כלום יועיל לא ותחרישנה תחזיר אפילו כלומר לאורכך. תשחית אי : הערוגה

 מנשבת הרוח נייפן. דקא :יותר להרויח טי. בעסקא דהפוכי : עסקא לפי
 ל׳ תניפנו פרקמטיא לפי בהן תועלת אין תנופפו שתרצו כמה אתנופי. :בזו •

 חפירה במלה. וחזית עשבים ואכול מועט ששכרה שחת וחפירה. :,במנוע לי הניפו
 אותו משכב׳ אארעא. ליה מגניא : שליש הביאה שלא עד התבואה מן ירק
 בני עם התקוטט בשבילה תיגרא. ליה מרמיא : הלילה כל לשמרו הארץ על

 : השוק מן תבואה תקנה לא תזבין. ורא :ביחך לאכילת חבואה זרע. :אדם
 שכר לך ואין חשוב איט וקרקעך בזול חטין אפילו נינתו. הדדי דכי אע״ג

 ואין בדמי׳ לוקח שאין בדבר המצויה ברכה מתברכין הני הכי אפי׳ השעה לפי
 והשתמש תשמישך כלי מכור תזול. ולא זבין :בלע״ז פלישון מברכן. : מהר כלה

 ג בלע״ז טאפי״ש הבית כלי :ביסתרקי. עניות לידי שתבא קורס בפרקמטיא בדמי׳
 לא לה בעי הדר כי דילמא ימכור לא בלבישתה להתכבד שהוא גלימא. אבל

 טמינון פלשתים סתמום כמו סתום של תרגום טום. :כמותה הגונה ליה אתרמיא
 מיד אותו סתום רעוע בכותל קטן חור לך יש אס תשפון ולא טוס פלשתאי.

 בלע״ז פלשטי״ר שפיץ. : ליפותו הרבה ולבנים טיט בו לשפץ בנקב תרחיב ולא
 תבני. ולא :יפה להיות ושפיצהו הנקב הרחב בנינך להנאות אתה נפש בעל ואס

 מעשיה שתבדוק עד המתן אתתא. נסיב מתון :ותבנהו הכותל כל את תפיל לא
 חשובה אשת תקח לא אתתא. נסיב דרגא נחות :וקנטרנית רעה תהא שלא
חשוב אדס לך בחר טוב אוהב שושבינא. :עליה תתקבל לא שמא ממך

:אחריו להדבק
ולא



שלישי ליום ויגש
ע״א ר״ח דף ויגש זוהר

 ןאכר התה ח;יא ונומר^רבי ^עליו הנצבים להתאפק^לכל יוסף ;כול ולא 7
 בכבודי תרום לעברנו עוטרת צדקתו לאביונים נתן פזר קי-י( )"הלים ־

 מל^א היהא לאדם עליה ואשליט עלמא ברא הואי בדיך .קךשא חזי תא
 צועק^יא מנהון זינין יכטה מניהיכעלמא מתפרשן ברנש והאי בלא על

 בעלטא אתלדיטו וכלהו חבימין ומנהלן טפשין מנהון רשיעייא ומנהון
 ל>עיא עם צהקיא למזבי אלץבאלץ לטזבי בגץ וכלהו ומסקרן עתידין
 בר זכי בך בגין ההא מסבניין. עם עתירי! למיזבי טפשיין עם חבימין למזבי

 ךאיהו קדמה ההא אלא עוד ןלא דחיי באילגא ואתקשר עלמא לחיי נש

 רבי לאביונים. נתן פזר לעד. עומדת וצדקתו הכתיב לעלמין' .קאים עביד
הד סלכא על ליה קאיםז עלמא הוא בדיך .קדישא בדברא אמרי אלעזר

 לכלא חן .דאישקי איהו ודא דעלמיא קיומא איהו והאי^צדיק שמיה וצהיה ־־
 והיה ;פרד ומי^ם הגן 'את להשקות מעדן יוצא ונחר )בראשית/׳( הכתיב

ומשק;יא מזונא ההוא אלא יפרד מתו' ;פרד 'ומשם ראשים. לארבעה
 לארבע מש_ק;יא ההוא אתבדר7 ולבתר כלא גנתא נטיל נחר דההוא _

 כמה מתמן ולאתזנא לאתישקעא המיצפאן אינק וכמה' העלמא סטרין
 אכלם את להם נותן' ואתה .ישברו אליך בל עיני קמ״ה( )תהלים אמר דאת

 יהא לעד עומדת צדקתו צהיה. היא לאביונים נתן פזר בך ובנין בעתו.
 .רשע שלים בקיומא דשלם ברזא קי.ימא איתי' בך ;שךאל*הבגץ כנסת

 איהי שמ;ם מלכות הזי תא זרה. עבודה עובדי הא'מלכות וכעם ;ראה
 הא דשכינתא\וצהיק דשרותא צלא מחייבנו כל לקקמא מקקשא בי

 לאביונים נתן' פזר' 'הכתיב לכלא ולמיזן למיחין צדקה גבאי אמרי איהו

הזי צדעה.)תא דיהבי כולהו לקביל אנרא נמלי צדקה גבאי בך כנין
 לאתזנא ה_ק;יטי יכל אינון אלין הנצבים לכל להתאבק יוסף ;כול )לא "
 היגאתוראכנסתסף^איו אתובהתוהע איש עמד .ולא מגיה. ולאתשקקא ץ

 הבר ורעי. אחי למען בהו הכתיב חי;לין רתיכין שאר אלץ אחיו .;'שריאל. )

 אתילאזהורגאבכנשז הוא יבריך לקדשא בזמנא אתו איש עמד ולא אחר )
 מתחבר הוא'הוה בדיך ךהדשא בזמנא אחיו אלי יוסף כהתוהע ישראל.

 עובדי דעמץ חבורא'1בלז בלחוחיהו' נטלי בניןהאינון בישראל. נ^הו
 לכם תהיה עצרת השמיר ביום כ״ט( )כמדבר כך בגין יהו;בהדי זרה ^בודה י

"עם חדא בחבורא * בלחודוי הוא בריך קךשא איחו דא בזמנא ההא
 בזמנא קרא פתר י;םא דאוהמוה.^ךבי במה אחי'ורעי בהו הקתיב ישראל (

 נקמתא חבעיילאנתמא מעפרא ישראל לכנסת לה יוקים הוא בריך דקךשא

אתי איש אין ומעטים ס״ס )ישעיה כתיב כדין זרה עבודה עובדי '-׳.^ממעא

וכתיב



קמג שלישי ליום ועש
 אמר דאת כמה אחיו. אל יוסף בהתודע אתו אייש עמד ולא הבא וכתיב

7: עולם ימי כל וע^אם וינטלם )שם(

פסוקה הלכה
א׳ פרק תשובה הלכות הרמב״ם

הכל על מכפלת שהתשובה פי על אף י׳
.יש מכפר הכפולים יום של ועצומו

 עבירות ויש בשעתן מתכפרין שהן עבירות
עבר כיצד זמן. לאחר אלא מתכפרין

מוסר להק יוסף
עיא ע״א דף חרדים מספר

אז התפלה בעת לברכה זקרונם אקרו

 ועשה כרת בה שאין עשה מעת על אדם
 ובאלו לו שטוחלין עד משם זז אינו תשיבה

 ארפא שיובבים בנים שובו ח )יתיי׳ נא?ןר
 לא טךת על עבר ב ונו׳: טשובותיבם

 .דין בית מיתת .ולא כרת בה שאין תעשה
 הכפורים ויום תולה תשובה תשובה י־עשה
 הזה ביום כי טי( )ייסיא נאמר ובאלו מכפר
 בית ומיתת כריתות על עבר עליכם יכפר

 הכפורים ויום תשובה תשובה ועשה דין
 הכפרה לו גומרין עליו הבאים רסורין תולין

 עד גמורה כפרה לו מתכפר אין ולעולם
 (66 )"תלים נאמר ובאלו ץסורין עליו שיבאו

 עונם: ובנגעים פשעם בשבט ופקדתי
 את חלל כשלא אמורים דברים במה *

 השם את המחלל אבל שעבר ?שעה השם
 הכפירים יום והניע תשובה שעשה עלפי אף

 אינו .יפורק עליו ובאו בתשובתו עומד והוא
 אלא שימות עד גמולה כפלה לו מתכפר
 תילין שלשתן ויסורין הכפורים ויום השובה
 באזני ונגלה שנאמר מכ^רת ומיתה

וגו׳: לכם הזה העון .;כפר אם צבאות ה׳

 הקיר.והר.טז לבין בינו חוצץ דבר .יהא
 אפילו אוי רעה מחשבה כל שיסיר לשכינה

 לפירוש אלא ול'א.יכוין מלבבו רעה בלתי
 זך, האדם .?דמה *בשפתיו. שמוציא מה

 קשה לחורף מות יפה.וא.חרי לקיץ העולם
 .והדני בחורף ימות יכין_בק.יץ לא ואם

 וגו׳ $צל נמלה אל לך י( )""לי ך;תיב
 הקנו חוצץ דבר והא לא לפלש .יש עור

 נ?שו ו.יךבק בעולם איננו כאלו אלא הגוף
 היושב הצךיק בבקל. שואבת ?אבן ?נפשו
 שנברא הבא העולם מי_יח.ד .ישראל בארץ
 שנה מאות חמש לרקיע עד ומהארץ ?יו״ד
 האדם שם. של .ראשונה לה״א רמז שהוא

 הארץ לוי״ו רקז רגליו על עוטר שבארץ
 שבשם .אחרונה לה״א עליה.רמז יושב אשר

 לוז .והאבות מפריד.' לארץ חוץ ובצאתו
 שגולה כיון עור הדבור. פי על אלא יצאו

 עמו לשכינה גלות גורם הארץ מן האדם
 להיות לעבר דיו בארץ בצרה אדם ואם

 שבארם המובחר בצרה. אנכי עמו ברבו
 אמרו וכץ הש;ל לומר .רצוני הלב הוא

 הסרת מה מה^קניתדעת^קנית חסרת דעת
שהטיבו הטובות במבחר ליוצרו והטכעים

:ענשו כמה

■תורה רביעי יום ויניס
יתירו♦ נפש הארוז לקטה ב״ן דשם וו דמילוי ן כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת יכוין

: הבאה טשבת

 לאדני ע?ד הנער תרות עבדך ושבעא ועתה לג

 תחות עבדך מ$ן יתב ובען ♦ עם־אחיו יעל וה|ער
עולימא



רביעי ליום רגש
א^לח י אחי?<' .עם שק וענליטא ולבוני ענדא עוליטא

 אשר ברע אךאה פן אתי איננו אל־א^/הנער

 .ע?י ליתיודד ועולימא אבא לית אפר. אכדץ ארי :את־אבי ;ימצא

 םף1י "יכל“ולא א מה :אבא עז .ישתכח די בבישו אחד דלמא
 כל־■ הוציאו וקרא עליו הגצבים לכל להתאפק

 אל־ יוסף כהמלע אתו איש' ולא־עמד מעלי איש

 כל וקרא עלומי דקטין ?כל לאתחסנא ייוסף יכיל ולא ז אחיו
 רת) ב :הי1אח לות יוסף אתידע בד עפה אניס קם ולא מעלוי אנש

 :§ךעה בית גישמע מצרים רששעו בבכי את־הלו
 :§ךעמ ב־ת אנס ושמע מצרים ושמעו בבכיתא לןלה :ת ויהב

 ולא־ חי אבי העוד יוסף אני אל־אחיו יוסף ויאמר נ

 יוסף ואפר :מפניו נבהלו כי אתו לענות אחיו יכלו

 יהה לאתבא אחיוהי יכילו ולא הן?ש אבא בען העד יוסף אנא לאתוהי

 גשו־ אל־אחיו יוסף ראקר ד :מןמדמיוהי אס^הילו אלי ?יזגם
 אשר־מכרתס אחיצם יוקף אני ויאמר רגשו אלי נא

,ואמר ו.קליכו לוחי כען קריבו לאהיוהי ייוסף זאמר • מצרימה אתי

:למצחם יתי זבנתון די אחובון יוסף אנא

רש״י
 ולמלחמה לגבורה ממנו מעולה אני דבר לכל )ב״ר( וגו׳. עבדך נא ישב )לג(

 יכול היה לא הנצבים. לבל להתאפק יוסף יבול ולא )א( :ולשמש
 וישמע )ב( :להס בהודעו מתביישין שחחיו ושומעק עליו נצביס מצרים שיהיו לסבול
 ממש היק לשון זה ואין ביתו. ובני עבדיו כלומר פרעה של בית פרעה. בית
 מפני נבהלו )ג( • בלע״ז מישנד״ה יהודה בית ישראל. בית כמו אלא

 קרא נפלמיע אחי עכשיו אמר לאחור נסוגים אותם ראה אלי. נא גשו :הבושה
ן )נ״ר( מהול שהוא להם והראה ותחנונים רכה בלשון להם

ל"! יחזקאל נביאים

נשיא המגוג ארץ אל־גוג פניף עים בן־אדם א



המד ליום ועש
 גוגאתעאמגוג על נבואה אךם_קכיל בר : .^ליו רהנבא ותובל

 יהוה אדני אמר כה ואמרי* ב :עלרהי ראתנבי ותיבל מעך ריש רב
.י; אמר כדנן רתימר ותוכר: משך העי

 ושובבאיך ג :ותיבה משך ריש רב ג־וג עלך רוגזי שלח אנא הא אלחים
 סוסים ואת־כל״חילך אותך והוצאתי בלחייך חחים ונתתי

 חרבות תפשי ומגן צנה רב קהלד כלם מכלול לבשי ופרשים
 משרותך כל ו_ית ;תך ואפיק ליסתך _על שירין ואתן ואשדלינך : כלם

 בעגילין ינין;ךזי די סגיאין משתן כולהרן גמיר לבושי ופרשין סוסון

 מגן כלם אתם ופוט כוש פרס ד :כולהרן סיפין אחדי ותריסין
 :והוןםין; כענילין מדינין כולהון עמה־רן ופוטאי כרמאי פרסאי :וכובע

 ואת־כל״אנפיו צפון .ירכתי תוגרמה בית וכל״אגפיה הגמר
 סיפי גךממ;א מתנת משך;יתהא רכל גומר :אתך רכים ^מים

 אתה לך והכן הכן ו :עמך די סגיאין משתיתתוךעממץ כל דת צפונא
 אזדרז :למשמר להם והיית יעריך הנקהלים קהליך—וכל

:למטרא להון ותהא עלך דאתכנישו משתתך וכל את לך ואתקין

רש״י
 שובב: אותך אעשה ושרבבתיך )ב( האומה: שס המגוג. המלך: )א(גרגשס

וברבע. מגן )ד( :תכשיטין מיני מכלול. לבושי :ברזל טבעות חחים.
 לך והכן אותך הכן והבן. הברן )ו( :סביביה כל אגפיה. ובל )ה( :ברזל של
 לשמרם חיילותיו על לב לתת המלך דרך למשמר. להם והיית :אחרים חיל

: ויבואו יצאו איך

י׳ משלי כתובים

 א ;י ב ג סאמא :כמעט רשעים לב צדיק לשון ענחר כסף א
 יר^ו צדיק שפתי ב : מהתא דכשיעי ולבא לישניהדצתקא

ןש?ת סגיאי רשין דצתקי שפוותא ימותו: רכיםואויליםבחסר־לב

בחסידות רש״י
 ירעו )ב( :צדק להוכחות שומע שאינו במעט. :להוכיח שיודע צריה. לשרן )א(

 עצב ירסיף רלא :ובתפלתו בזכותו אוכלים שרבים רבר׳. רבים
 עמה



רביעי ליום רגש
 םן*י ולא תעשיר היא ה1טץ ברפת ג :.ימותק רעיגא בחסידות

 :עטה ביבא נ־וסיף ורא: מעתרא היא דאלהא ברכתא :י^מה עצב

 גהץ בד : תבונה לאיש והבמה זמה עשות לכסיל ד"פ^חרק
 היא ^רשע מגורת ה :דטקב^ן לגברא והכטתא עבידהא עכיד מכלא

 ליה ארדא היא ךרשיעא חריצותא :יתן־ צדיקים ותאות תבואנו

 וצדיה רשע ואין סופה כעבור י :להון תתןחב דצדיהיא ןריגגתא
 וצד;קאשקאםץ:היכנאנעבר_ר^>א עלעורא העבר הץ : עולם יסור

:בעלמא

רש״י
 וחכמה. חטאים: זטה. עשרת )ד( בו: להעשיר להתיגע צריך עמה.'אין

 וגומר. רשע מגורת )ה( :לעשות בעיניו קלה כלומר תבונה. לאיש :כשחוק
 סופה. בעבור )ו( :ליתן שבידו מי יתן. צדיקים ותאות :לו יבוא ירא שהוא מה

:ממקומו הרשע ונכרת סערה רוח עליו יבא פתאוס

י״א פרק שנת משנה

 זה מצאתיה. אני אומר וזה מצאתיה. אני אומר בטלית.,זה שניסאוחזין
 מחצ;ה. פחות בה לו שאין זהןשבע של? בלה אומר וזה שלי. כלה אומר

 וזה שלי. בלה אומר זה החלוץ. מחציה. פחות בה לו שאין ישבע וזה
 משלשה פחות בה לו שאין ישבע שלי. בלה האומר שלי. חציה אומר

 נוטל זה מרביע• פחות בה לו שאין ישבע שלי. חצ;ה והאומר חלקים.

שלשה ברטגורא
 בחיטין תופש מהן שאחד כגון למתניתין מוקי בגמרא בטלית. אוחזין שנים א א פרק

 אבל זה מצד הניד שבשפת בהוטין תופש והאחד זה מצד הבגד שבשפת
 חולקים והשאר מגעת שידו מקוש עד נוטל וזה מגעת שידו מקום עד נוטל זה עצמו בבגד אדוקים הס אס

 לאחד מכר והמוכר לך ולא המוכר מכרה ולי קניתיה אני שלי. כולה אומר זה :יבשבועה נשוה
 בעל ומהי מדעתו מהי יודע ואינו כרחו בעל ומאחד מדעתו מאחד משניהם המעות ולקח מהם*
 להכחיש דאוריית׳ שבוע' חייב שכנגדו והיה אתד עד כאן היה מכרתי לזה אומר והיה ידע דאלו כרחו
 שבועה בלא חולקים שיהיו הוא ובדין במתני' האמור׳ שבועה ׳,נשבע שניהם יודע שאינו עכשיו העד
 ותוקף הולך אהד כל יהא שלא כדי בשבועה אלא מהם אהד שוס יטול שלא חכמים שתקנו אלא

 במציאה דהיינו מצאתיה אני אומר בזה לאשמוטינן תנא ואינטריך היא שלי ואומר חבירו של בטליתו
 שבועה רבנן דרמו הוא מציאה אמינא הוה מציאה וממכר מקר• דהיינו שלי כולה אומר וכזה

 ואתפליג פיס4וא איזיל בת הפר מידי לאו חבראי דאמר כדין שלא בה לאחוז התירא דמורי משוס עליה
 לחליק שבא וזה למזבנה אביזריה מהדר הוה לא לה צריך הוה לא דאי וממכר מקח אבל בהדיה

 עניה שבועה רבנן רמו לא אימא התירא דמורה למימר וליכא מחסרו כדין שלא דמיה חצי וליתן עמו
 דמורי משום עליה שבועת רבנן דרמו הוא וממכר מקח אמינא הוה וממכר במקח אשמעי׳ ואי

 ויזבראי אגא אבקליה לדידי דצריכנא השתא יהיבנא קא דמי ואנא יהיב קא דמי חגראי ואמר התירא
בה לו ועאי ישבע :צריכא לא אימא הכי למימר דליכא מציאת אבל אחריתי ולזנין וליזיל לטרח

 פחית



קמה רביעי ליום ויגש
 או בהמה. !•בי על תכבין שלם היו ב :רבי^ נוטר

 שלי. בלה אומר וזה שלי. בלה אומר .זה מנהיג• ואחד רוכב אהד שהלח
 מחציה פחות בה לו שאין ישבע וזה מחצ;ה. פחות בה רו שאץ ישבע זה

 : שבועה בלא חולקים יעדים. 'להן שיש או מודים. שהן בזמן ו״יחלוקו.
ירי. תנה לחבירו ואמר המציאה את וראה

 בה זכיתי אני אמר לו. משנת;ה אם בה. זבה בה. זכיתי אני ואמר ןטרה
 אחר יובא עליה.ז ליו המציאה'ונפל את ריאה ד יי בלום אמר תחלה.'לא

 אחר מציאה• אחר רצץ אותן ראה בה. זכה ביה שהחזיק זה בה. והחזיק
 היה לו. זכתה שדי. לי ואמרףכתיה פרחו. שלא לחלות אחר שבור צבי
 אמר לא שדי. לי זכתה ואמר מפריחץ. גוזלות אוישהיו בדרכיו• רץ צבי

 הכנענים. ושפחתו עבדו מציאת הקטנים. ובתיו. בנוי מציאת ה בלום:
 עברו 'מציאת הגדולים.' ובתו בנו מציאת שלו. אלו הרי אשתו. מציאת

 כתובתה. נתן שלא פי על אף שגדשה. אשתו מציאת העברים. ושפחתו
 י_חזיר לא נכסים אחריות בהן .יש אם שטרי'חוב. מצא ו שלהן: אלו הרי

 נפרעין דין בית שאין ,יחזיר נכסים אחריות בהן אץ מהן. גפרעין דין' שבית
מפני !חזירי לא כך ובין בך בין אומרים וחכמים מאיר. רבי ,דברי מהן.

שבית ברטנורא
 משתבע ואי כילה ליה יהבי לא דהא מעיקרא טעין כדקא שלו שכולה נשבע ואינו מחציה. פחות
 בה לו שאין ישבע הלכך שלי כולה דאמר קמא לדבוריה ליה מרע הוה ליה יהיב נדקא שלו שחציה
 בכולה לי מאמינים אתם שאין ולדבריכם מעיקרא אמינא כדקא שלי כולה הכי דמשמע מחציה פחות

 הא בהמה. גבי על רוכבין שנים היו ב :מחציה פחות בה לי ואין בה לי שיש שבועה
 רוכב אחד שהיה או :ממקומה הבהמה זזה שלא מנהיג שאינו ע״פ ואף קני דרוכב לן קמשמע
 ומנהיג רוכב דשויס הוא מחמתיה הבהמה דתיזיל היכי כי ברגליו מנענע שרוכב בזמן מנהיג. ואחד

 לאחר אפי' ערים. באו או הודו ואם ;קנה לא רוכב קנה מנהיג בלבד רוכב אלא היה לא ואס
 אבל וכד. לי תנה לחבירו אמר ג :בשבועה שלא חולקים בשבועה שיחלוקו עליהם הדין שנפסק

 זה שקנאה כלום. אמר לא :בה זכיתי אני לומר יכול המגביה ואין הרוכב קנה בה לי זכה אמר
 ודוקא בה. זכה בה שהחזיק זה ד :היתה הפקר המגביה ביד שהיתה וכ״ז חברו מיד שמשכה
 בסמעא אבל בה זכה בה המחזיק לפיכך בר״ה לו קונות אדס של אמות ד׳ שאין בר״ה המציאה שהיתה

 הפקר וכל מציאה כל לו קונות אדס של ד״א שס דוחקים רבים שאין רה״ר בצדי או יחיד שביל שהיא
 צבי אחר :לאנצויי ליתי דלא היכי כי רבנן ליה ותקוני לתפסו רשאי אחר ואין בד״א. לו שסמוך
 לו. זכתה :כמציאה הוי אחרים יעלוהו לא אס השדה בתוך ומשתמר לרון יכול שאינו שבור.

 הקטנים. ה 5 משדהו שיצאו קודם ומגיען אחריהם לרוץ שיוכל וכגון שדהו בצד שעומד והוא שדהו
 בין והבת איבה משוס לאביו ומציאתו קטן ליה קרי גדול הוא אפילו אביו שלחן על שסומך כל

 הכנענים. ושפחתו עכרו : לאביה נעוריה שבח כל זכתה דהתורה לאביה מציאתה גערה בין קענה
 :איבה משוס ליה תקינו רבנן אשתי. מציאת :אותם והתנחלתם כדכתיב לו קנוי גופן שהרי

 שמא ולקנוניא לפרעון דחיישינן יחזיר. לא :מהם שיגבה קרקעות שעבוד נכסים. אחריות ו
 את לערוף ביניהם הוא רמאות של עצה פרעתי לא מודה דקא והא נפל הלוה ומן הוא פרוע שער

 דשער יחזיר. לא כך ובין כך בין ביניהם: ויחלקוה באחריות שלא קרקע ממנו שלקחו הלקוחות
 והלכת ולקניגיא לפרעון וחיישינן הוא שופר טעות דאחריות גבי גמי ממשעבדי אחריות בו שאין

כאלו ממשעבדי וגבי הוא סיפר דטעות חכמים אמרו אחריות בו נזכר שאין בשטר ודוקא כחכמים

 היה



רביעי ליום ויגע
 ■ מתנה• דמתקי עבדים• ןשיחתד נעים. גטי מצא * נפרעץמהן: דין עבית

 עלא ?גליהם ונמלך: היו. כתובים אומר עאני !חזיר. זה הרי דשזברים.

 ועטרי ומיאונץ. חליצה עטרי מזון. ואגרות עום. אגרות מצא ח :לחנם
 םקמא:בדלו או בחפ;םח. זהרחזירימצא הרי .דין; וכלמעשהבית בירורין.
 היא ןכטה יחזיר. זה הרי שטרות. יעלי אגודה או עטרות. תכריך

 אומר גמליאל בן עקעון רבן רזה. זה קעורין עלעה עטרות. על אגודה
 מצא למטה. יחזיר הטין^מאחד עלעה הלוה. יחזיר הלוהמעלעה אחד
אליהו. עיב^ יעד מונח יהא טיבו. מה יודע ואינו עמדותיו בין עטר

:עבפמפונות מה ;עשה סמפונות. עמהן יש אם:

ברטנורא
 דיחזיר הנמים מודים אחריות עליו לקבל רוצה שאינו בשנור פירש אם אנל בו כתוב האחריות היה

 ושוברים. :ולהיות למיקס תהא דא מרע שכיב צוואת דייתיקי. ץ :לקנוניא למיהש ליכא דהשתא
 :בחובו למלוה לוה נכסי ב״ד ששמו שום. אגרות ה :חוט שער ממנו שנפרע ללוה מלוה שעושה

 .׳ והבנות האשה למזון הבעל מקרקע שימכרו אחר פירוש אשתו בת את לזון עליו שקבל מזון. ואגרות
 שאינה ואהיה אמה שהשיאוה ובקטנה בעלה בפלוני פלונית מיאנה בפנינו בשער שכותבים ומיאונין.

 בחפיסה. :שטרות מצא. :להם שידונו א׳ לו בורר וזה א׳ לו בורר זה ברורין. שטרי :גט צריכה
 לחפש יצטרכו שלא תשמישם כלי בה מצניעים שהזקנים עור כלי ודלוסקמא. :קטנה עור של חמת

 זה על זה מושכביס אגורה. :זב״ז יותר׳כרוכין או שטרות שלשה שטרות. של ותכריך : אחריהם
 בכלי הבעלים כשיאמרו סי׳ שהכלי הוא סימן בו שיש דדבר יחזיר. ה״ז : זה של ארכו על זה של ארכו
 אחד לוה של שטרות ג׳ אם מג׳. הלוה. אחד :הוא סימן ואגודה תכריך וכן אותס מצאת פלוני

 קבצם מי נפלו מידס שאס נפלו מידו דודאי ללוה. :המוציא יחזירם. :אדם כני מג׳ שלוה הן
לקיימינהו דלמא חיישינן מקויימיס אינם אס אבל בנ״ד מקויימיס שהשטרות ודוקא א׳ למקום ׳

 אותם שקיימו לאחר שמא לחוש ואין הסופר מיד ונפלו הדיינים סופר אצל ההלדס שלשה הוליכום
 יחזיר. :א׳ מאדם שלוו הם לויס ג׳ ואס דספרא. בידא קיומיה אינש משהי דלא הסופר מיד נפלו

 מיד שמא סיישינן א' סופר כתיבת שלשתן היו ואם נסט. שממנו ידוע שהדבר למלוח. המוצא:
 מה יודע ואינו שטרותיו בין שטר מצא :יחזיר לא ולפיכך מעולם לוה ולא נפלו הסופר
 שליש להיות לו ומסרוהו פרוע מקצתו שמא או התליה או אצלו הפקידו כלוה אס אצלו טיבו.
 בין המוצא סמפונות. עמהן יש ואם :לזה ילא לזה לא יחזיר ונא בידו מונח. יהא :ביניהן

 ואע״פ פרוע בחזקת והשטר שכסמפון. מה יעשה :משערותיו א׳ על שנכתב שובר שערותיו
 ואמר למלוה הלוה האמינו אמרינן כמלוה ביד ולא הלוה ביד מוגה להיות הזה לשובר ראוי שהיה
 קרועים השטרות בין השובר עליו שנכתב כזה כשטר המלוה שמצא והוא ושכח לי תנהו למחר

: נקרע שלא אע״פ

ע״ב כ״ט דף מציעא בבא גמרא

_ישאילנ. לא זה הרי מחברו תורה ספר השואל רבנן תנו
בתהלה בו ילמוד שלא ובלבד בו והורא פותחו לאחר

גוללו חברו אצל תורה ספר המפקיד וכן עמו. אחר ןהרא ולא
כל רש״י

מפרש כולם פתחו. בשבילו אם :אחת פעם חדש עשר שנים בכל גוללו.
 לתמיה



הטו רביעי ליום ועש
 אסור. פתחו בשבילו אם בו וקולא פותחו הרש עשר שנים כל

 הרש". עשר שנים בישן יום שלשים בחדש אומר סומכים
 חרש. עשר1שנים זה ואחד זה אחד אומר יעקב בן אליעזר רבי

 לאחר .ישאילנו לא חריזה מחברו תורה ספר השואל מר אמר
 בן שמעון רבי נמידאמר מילי כל אפילו תורה שפר מאיאריא

 השוכר ואין להשאיל רשאי השואל אין רבי שנה באן לקיש
 ניחא דתימא מהו ליה איצטריכא תורה ספר להשכיר. רשאי

 פותחו לן. משמע קא בממוני־ מצוה ו־תעביד לאיניש ליה
 איצטריכא סיפא מיניה שעילוה למאי ואלא פשיטא בו וקורא

 תורה ספר המפקיד וכן בתחלה. בו ילמוד שלא ובלבד ליה
 מאי בו ומורא פותחו הרש עשר שנים כל גוללו הכירו אצל

 אמרת הא אסור פותחו בשבילו אם ותו גבה. עבידתיה
 וקורא פותחו גוללו כשהוא אם קאמר הכי בו. וקורא פותחו

 בחדש אומר סומכים אסור. פתחו בשבילו ואם מותר י בו
 מנקב בן אליעזר רבי הדש. עשר בישן'שינים יום שלשים

 בן אליעזר רבי חרש. עשר שנים זה ואחד זה אחד אומר
 אומר בן_יעמב אליעזר רבי אימא ממאיאלא תנא הקנו הנקב
 ולא בתהלה בו ילסיד לא אבל יום שלשים זה זה'ואחד אחד

בו ןק־א ולא דישנה פרשה לאןמרא ורמינהי עטו אחר יקרא
פרשה רש״י

 שנה כאן וקריע׳: בטשטוש להתקלקל כוח שהוא ספר. אחא מאי לקחיה:
 אמר ואס אחר ביד שלחו זה הרי ישראל בארץ גט השולח תכן גיטין בחס׳ רבי.

 אחר ביד פקדונו שיהא רצונו שאין אחר ביד ישלחנו לא הימנה פלוני חפץ טול לו
 השואל אין המשניות שסתס רבי למדנו זו במשנה רבי שנה כאן טלה ר״ל זאמר
 עבידתיה טא־ אחר: ביד פקדונו שיהא רצונו למימראין שייך וכו'דבכולהו רשאי
 גוללו ליה תנא ס״ת לצורך דהא תורה ספר לצורך ולא קאמר לצורכו קס״ד גבה.

 בו לקרות תורה ספר גבי דהאי עבידתי׳ מאי פרכינן להכי חדש עשר שניס כל
 חותר: בו וקרא פתחו תורה ספר להנאת גורלו. כשהוא אם עצמו: לצורך

 ואחד זה אחד אימא :הישן מן להתעפש ממהר החדש יום, שרשים בחדש
 בין מפליג ולא יוס לשלשיס אחת בהן קורא דקתני נמי מתניתין יום. שלשים זה

 ישן



רביעי ליום ויגש
 .יקראו׳ .ולא מעלעה_דפין יותר בו .יפתח .ולא ויתרגם פרעה

לא א?י.י אמר הורץ עמם הא אהד בכרך ארם בני עלשה בו
ענינים: בעני באן אהד כאן'בעמן _קעיא

רש״י
 קירין: אין אחת יתרפס אחד, בענין : היא יעקב בך אליעזר רבי לחדש ישן

:מהדדי לשמועי ארד דצא קורץ זה בדף וזה זה בדף זה ענינים* בשני

ע״ב ר״ח דף ויגש
 עטה)בגין£ מתגורר אני אשר האלמנה על הגם אמר אליהו חך תא

אלמנת אישה שם צרתי הנה לאליהו ליה אמר הוא ךהךשא*בריר
 ביומי ♦מכן וכל ליה דאצטריך למאן ומפרנס7 רזן מאן {כלי לבלבלך.

אוקימנא. ולבגו/והא חיים ליה וגרים דחך באילנא * אתאחיד הא דכפנא
 וזבי חץם לה זבי בעלמא נפשא הקיים מאן*7 בל אמר י אטהו והשתא —

 על דרע' סטרא דמיתא אילנא שלטא והשתא דחך באילנא לאתאחדא
 ואי הרעיות(• למה )נ״א הרעיות בגי\בך לי למיזןי דאנתיפקדת האלמנה

 בזמנא חזי תא 7הוא בריף קדשא מעם נש לבר אתעביד לא דרע תימא ׳

 יכיל ולא לגביה תדיר הוא בדיך דקדשא נטירו לימיגא אזיל נש דבר

 יכיל ולא המיה אתבפעא רע והאי עליה לשלטאה אחרא סטרא
 ךאיהו בגין מניה אתעברא הוא בדיך דקדשא תטירו וביון לשלטאה'

 ישליט כדין נטירו עמיה דלאיו רחמי ביון7 רע ההיא בדין ברע אתרבק

 משה נשמתה. ונטיל רשו ליה אתייהיב וכדין ליה לשיצאה ואתי עליה
 .עלייתו למשלט רע7ך לסטרא רשו ליה דאתךהיב הרעות למה אמר

 במת דחמא הרעות למה' אחרי דבר דיליה. בשעבודא למהר דישרא/
 אתער בשעתאדטוב הזי תא דרע. בסטרא ואתמסרו מתין זיהויו מנהון
בחשאי ובלא משתבהן ברבאן וכל י טיבו וכל חידו בל ימינא דאיהו

 ועדי לעולם *מלכותו שסיבבוד ברוך ךאמרינן דאיקמוה כמה איהו ־- *
י ג חזי בדקא ןחודא כדין דאיהו 'בגין דא ןרזא בחשאי י

מוסר ׳ יוסהלחק פסוקה הלכה
פ״ב תשובה הלכות ם הרטב"

 דבר בידו שגא ;טורהןה חשו^ה היא איזו
 ופירש לעשותו בחד ב/ו^פשר ש^בר

 ולא מיראה לאי התשובה מפני ;גשה ול^
 אשה .מל* שגא היי כיצר כה* מכשלון

 והוא מטה 'גתבחד זמן ולאחר גיךה£3
* עומד

ע״א ע״א דף חרדים מספר

 גגה־ כל ה׳ תו^כת ־־"י( )**לי כתיב ?גזזוה
 לבךכה זכרונט רבותינו .רא^רר לב

 הרוח'?ט גסות .ביה 'דאית מאן כ^?תא
 הממולאים ומפי השמי.ם מן מנודה הוא

לא. מסכה אלקי ל״י.( יי•־ס)• כתיב בכ^ם
תעשד\



רבי ליום ריגש
פסוקה הלכה

 וכמדינה גופי ובכח בה ?אה^תו עו$ד
 חשובה בעל .זה ולא^עבר ו.?ירש בה ש?גבר
 את וזכור י״ב( )קיל" אמר ששלמח הוא ;מורה
 אלא שב לא ואם ב :בחורותיך בימי בוראך

 לעשות לו אפשר שאי ובעת זקנותו בימי
 תשובה שאינה פי אף_על עישה שהיה מה

 הוא. תשובה וכעל לו היא מועלת מעולה
 ביום תשובה ועשה בלבטיו ^עבר אפילו

 נמחלים כלעעותיו בתשובתו ומת מיתתו
 השמש תחשך לא אשר עד )׳״=( שנאמר
 אחר ישבו'העבים והכוכבים ורררח ןהא-ר
 זכר שאם מכלל המיתה יום /הוא ד$שם
 ומה * לו: נסלח שרמות קודם ושב בולא^

 חמאו החוטא ש:עזוב הוא תשובה ה ליא
 שלא בלבו ועטור ממחשבתו ךסיךנו'

 רשע _יעזוב 0״ינ )י״עי׳ שנאמר עוד הו ?עש
 ש^בר על ,יתנחם ו;ן וגו׳ דרכו
 שובי אחרי כי ל"*( )יי*׳ ר מ ש'נא

שלא תעלומות יודע חעיד^עךו נהמתי

קמז עי
מוסר

 וכל זרה עבורה כעובד. ךהכועס לך עשה;ה
 לר<חח?ד ואסור ב• שולטים גיהנם מיגי
 ו^רחה איבריו רט״ח כל ונטמאו הכעסן עם

 בראיתא בטקימה טומאה ונ?;םה נ?שי
 תשנא תצוה^סייי^לא פרשת ריש בזוהר

 קרעות• כל שורש והיא בלבבך אחיך את
 ןעל לאקיו ף$1י שנאת שגרמה מה ראה

 מכל חזה הארוך' בגלות אנו חנם ש.נאת
 גלוי .זרה .עבורה בסבת שהיו רגליות
 ובשם ,ראשון ?כ?ת דמים ושפיכות עריות

 כל .קיום כולל כמיך לרעך שואהבת
 כל .על לעבור להפך כךיהשנאה התורה

 און מחשבות חולש י לב יי( )""לי התורה.
 ה׳ שנא הנה שש )״״( בדכתיב .מה׳ שנאוי

 הרהורי לברכה זכרותם רבותינו ואמרו וגוי
אכךהם רבי .וכתב מעבירה עכירהיקשים

 י״י( )"!*ע שנאמר לעולם החטא לזה ישוב
 וגו׳ ;דינו למעשה אלחינו עור נאמר ולא

 עמיגים ולומר בשפתיו להתודות וצריך
:בלבו שגמר אלו י

 אןהי הטהירה הנשמה ךמטמא בן.עזרא
 הזרועה אל כחרישה להעבירה אל הכנה

 המחשבה .לעשות :חשוב שלא פי ואף_על
 ומציאות והרהור ציור של שבלבו וההלהור

 .ועל מבוראו האדם ומרחיק פוגם עבירה
 אסרי )תתורו .ולא ־־"י( י )במיג■ הזהיר זה

דוימה הסהןהר והרי ואחלי״עיניכם לבבכם
בל ומטנף מטונף במקום שנכנ_ם לטי

 ?טהרנו ה׳ הזכו רףצו א׳( )י״י׳ .זה.נאמר ועל המלך לפני ליכנם .?בוש הלא ?גדיו
ךצ.נו: לעשות והכנו

תורה חמישי יום ויגש
 הארת לקנות ב״ן דשם אחרונה הה דמילח ה כנגד שתם אלו פסוקים המשה בקריאת יכוין

: הבאה משבת יתירה רוח

 כי־מכרתם בעיניכם ואל־יחר אל־תעצבו ן ועתה ח
 לפניכם: אתים שלחני למחיה כי הנה אתי
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 לק;'?א אל' ה^א ;תי תון)9י ארי בעיגיכון .יחקף )לא תתנסו! לא מ_ק

 שלחני



חמישי ליום ויגש

 ל^ח ?הלב הרעב שנת?ם בי־זה י ־ ־נץ?דז. " שלחני
 ן1ך א.רי־ : וקציר איךחריש אשר שלים חמש ועוד

 : !חצדא .זריועא לית ך חטש ד1_וע ארעא 1נג נפנא שנין הרתץ

 בארץ שארית לכם לשום לפניקם אלוהים וישלחני ז
 לשואת "קדמינון לשלחני גדלה: לפליטה לכם ולהחלת

 לא" ועתה ח שלישי ;רבא לשיזבא לנון ולק^טא בארעא שארא לנון
 לאב וישימני האלהים כי הנה אתי שלחתם אתם

 :מצרים בכל־ארץ ומשל לכל־ביתו ולאדון לפרעה
 לפרעה לאבא ושועי יי הרס מן אלה! הבא יתי שלחתון אתץ לא ובען

 ועלו מהח ; דמצרים אךעא בכל ושליט ביתה אלט לבל ולרביון
 שמגי יוכוף בנך אמר כה אליו ואמרתם אל־אבי
 :אל־תעמר אלי רדה לכל־מצרים לאדון אלהים

 לרכון " שועי יוסף ברך אמר כדנן לה ןתימרון אבא לות וסתיו אוחו

:תתעכב לא לותי חות מצרים לכל

רש׳י
 הרעב: משני עברו הרעב. שגתים זה כי )ו( למחיה: *לנס להיות למחיה. )ה(

 על ועלו :פאטראן( בעשיעצער. )ליס ולפטרון לחבר לאב. )ח(
:הארצות מנל גבוה ישראל ארץ אבי.

ליח יחזקאל נביאים

 אל־ארץ! תבואו ה^נים באחרית תפקד רבים מימים א
 הרי /ל רבים מעטים מ־בצת מהלב משובבת

 ר^בו ה&אה מעמים והיא תמיד לחרבה א׳שר־הף ישך?|ל
א־עא ל2 ^״ף ׳ף1^■ '?ל?"2 1*'א'51?'׳?' 5 בלם לבטח

 ארעא טורי יעל סניאין מעממיא ךאתכגשו חרבא מקטלי עלה רתבו

ותיבו אתגליאו עטטיא מבעי לאינון תדירא לחוךבא דהוו קראל71

לרוחצן י״רש
 ארן אל מחרב• משובבת :עתה תפקד. :לי שחמאת רבים. מימים א( ו

ישראל



קמח חמישי ליום ויגש
 הארץ לכסות כענן תלוא כשואה ועלית נ :ן1כןה לרוחצן
 באתרגושתא והסק :אותך רכים ועמים וכל־אג^יך אתה תהיה

 סניאין ועטמין משתתך וכל את תהי ארעא !ת ודופי דסליק בעננא תיתי

 דכו־ים תגלו ההוא ם1בן ן והיה יהוה ארנן אמר כה ג עטך: ך
 כךנןאמרץאלהי'םףחיבעךנא רעה: מחשבת וח^בת על־לבצך

 אעלה ואמרת י :בישן מהישבן ותחשיב לבך על הרהורין יסקון ההיא
 באין המכים כלם לבטח ךשבי השוקדים אבוא פרוות ארץ“על
 ?וליוא ר;הבין ארעא אסקעל ותימר :להם אין וךלתים ובךיח מה1ח

 בלא יתכין בלהון לרוחצן ושרן דשקטיי _על_עטא איהך פצורא בהרוי

 ה־ף להשיב בז ולבז שלל לשלר ה :להון לית וך*%ן ועברי! שורא
 ומנץ מקנה עישה מגוים מאסף ואל־עם נושבות על־חרבות

 משתתך לכנשי עדאה ולמעדי ביזא לטיבז :הארץ ?!לימבו!" ישבי

 .דאצלחו ענןמןא מביני ראתבנשון עמא .ועל ךאודתבא חרבתא על

:.ד^רעא תוקפא על ןתבין וקנעין ןנכסין

רש״י
 ארץ )ד( כמדי: להלחם רעה. מחשבת )ג( הגולה: מן יושביה ששבו ישראל

 : מבעחס הוא מה ואראה השוקטים. אל אברא :חומה מאין פחות.
 גובה על הארץ. טבור על וקנין: מקנה עתה ועושים מגרים. מאוסף )ה(

הארץ: וחוזק

" ,י משלי כתובים

 הומצא הץ לשלחיו: העצל לעעיםכן וכעשן לאבנים ן כחמץ *

 :למשלחוי עטלא שליחא היבנא לעיני וכתננא ל^יני

 דחלת*ה :תקצרנה רשעים ושנות ימים תוסיף ןהוה ,יראת ב

 ם יהי ך צ תוחלת ג גזערץ: דכשיעי ושני ■יומתא תוסיף דאלהא

 ןם^חא וקדוותא רצחקי סבריהון :תאבד ךשעים ותקרת שמחה

: ???ל ומחתה .יהוה דרך לתם מיעז י :נאבד דבשיעי
רש״י

 היא ומחתה )ד( :ושמחים מתקיימת סופה שמחה. צדיקים תרחלת )ג(
לפועלי



חמישי ליום וינש
 :צו?א. ךע?דץ קאלץ נקוי ועץ;א: ךאלהא אץחיר, לתמים' ?מענא

 ל׳ולם צדיק :?עבנדארץ רא ויראים ברץמוט לעולם צדיק ה
: בארעא .יתועדון לא ורשע>י_א נז.^ לא

רש״י
 מט נשהוא ימוט. בל לעולם : בהם 'ונפרעת בה הולכע שאינן און. לפועלי

לשלם: מט איגו

י״א פרק זבחים מ^נה

 הבתוב שאין פי על אף בבום טעון .זה דדי הבגד. על שנתז חטאת דם
 הנאכלת אהד תאכל. קדוש במקום 'שנאמד בנאתלות. אלא מדבר

 קכל אחת תורה החטאת. תורת בבום.'שנאמר טעונות הפנימית ואחד

 שעת לה שהיה בין בבום. טעין דמה אין פסולה חטאת ב החטאות:
 הבושר. לתשעת שה;ה היא איזו הבושת שעת לה היה שליא בין הבושר.
 שנשחטת הכושר• שעת לה היה שלא היא ואיזו ושיצתה. ושנטמאת. שלנה.

 מן נתז ג ן דמה את וזרקו פסולץ ושקבלו 'למקומה'. וחוץ לזמנה חוץ
 בביס. טעון אינו היסוד ומן' הקרן מן בבום• טעון אינו הבגד על הציאר
 הדם אלא כבוס. טעון י אינו' ואספו.7 'הרצפה על נשפך

מעין אינו הופשט שלא עד7העור על נתן7 להזיה וראוי בבלי. שנתקבל

כביש ברטנורא
 :קדוש במקום הכבש וגר מדמה יזה ואשר כדכתיב בבום. טעון חטאת. דם יא פרה

הפנימיות. וא׳ :כתיב ענינא בההוא תאבל. קרוש כמקים שנאמר
 תורה ן כתיב ענינא דההוא ברישה החטאת. תורת שנאמר :נאכלות שאינן בפני׳ הזיה שעון שדמן
 ענינא דבההוא כבוס. שעין אינו עוף השאת דס אבל בהמה חטאת ודוקא החטאו׳. לכל אחת
 דכתיב כבוש. טעון רמה אין ב :נשחטת שאינה העוף לחשאת פרש כתיב. החטאת תשחט

 ושקבלו : דמה שלן שלנה. :לזריקה הכושר, שעת :פסולה מדם ולא כשרה מדס מדמה יזה אשר
 זריקת לאחר הבגד גבי על מדמה שניתז כשרה השאת אפי׳ דהא ושזרקו. ול*נ גרסיק. פםולים.

של הצואר. מן ניתז ג :הוזה שכבר לזה פרש יזה אשר כדאמרינן כבוס שעון אינו הדס
הקרן. מן :להזאה בראוי אלא אמרתי לא יזה אשר דכתיב כבוס. טעון אינו :הבגד על בהמה

דמאחר עדיין נשפכו שלא זאע״פ היסוד על לישפך הראויס השירים מן היסוד, ומן :מזבח של
אלא : מדמה הוזה שכבר לזו פרש יזה אשר דכתיב כבוס. שעונים שירים אין דמה. מתן שניתן
 שעין שאין לפי כביס שעון אין ואספו הרצפה על נשפך שעס מה קאמר שעם מה בבלי. שנתקבל הדם
 מכדי יפחות זה. בכלי הזאה מכדי פחות קבל למעושי להזאה וראוי בכלי שנתקבל הדם אלא כבוס
 בבוס. טעון אין הופשט שלא עד :כנוס טעונין ואין קדש' דלא עירבן ואח״כ זה. בכלי הזאה

 טומאה לקבל ראוי שאינו בגד ששמו קשן בנד לך דאין טומאה לקבל הראוי בגד מה הבגד על דכתיב
 לקבל ראוי אינו הופשט שלא ועד שומאה לקבל הראוי כל אף שהיא. כמות לכלי עליו חשב אס

 לכסות או למרכבה מכסה אותו לעשות עליו חשב אס טומאה לקבל ראוי הוי משהופשט אבל טומאה
 יכום• טעון אין כלי: להיות נתקן שלא כ״י משהופשט. אף קצוע: וא״צ המשה את בו

 "ראיי :הבגד כל ולא הרם. מקים אלא מחשבה: אפילו מחוסר שאין טומאה המקבל דבר דבעינז
 וכן יהודה כרבי וסתמא מלאכה מחוסר יהא שלא ובלבד מחשבה. שמחוסר ואע״ם טימאה. לקבל



המט חמישי ליום וינש
 אף אומר אליעזר רבי .יהודה. רבי דברי בבום טיעון משהופשט במס.

 לקבל ראוי הוא ש ודבר * הרם. מקום אלא בבום טעון איבו משהופשט

 מעונין העור. ואחד השק. ואחד הבגד. אחד ד :לבבום וראלי טומאה.
 ושטיפה ומרימה קדוש. במקום חרם י מ ושמרת ^קדוש. בממום כבים
 בגד ה מדשים: מקדשי בחטאת חומר זה קתש.ד במקום ניחשת בכלי
 לקלעים. חוץ נטמא קדוש.' במקום ומכבסו נכנם לקלעים. חוץ •שיצא
 לקלעים. חוץ שיצא חרם כלי /קדוש. במקום ומכבסו תכנם -קורעו

 ושוברו ונכנס נוקבו לקלעים. חוץ' נטמא ^קדוש. במקום ושוברו בכנס
 ושוטפו וימורקו נכנס לקלעים חוץ שיצא נחשת כלי ו לקדושי: במקום

 בממום ושוטפו ומורקו .ונכנס פוחתו. לקלעים חוץ נטמא קדוש. במקום
 אחד/קדשי שעירהילתוכו'רותח. בו./ואחד שבשל אחד* ידוש:/

 אומר שמעון רבי ושטיפה. מחקה טעונין _קלים. לקדשים ואחד /(דשים.
 בשל אם אומר טרפון רבי ושטיפה. מחיקה טעוגין אינן קדשים.קלים

 זמן עד אומרים וחכמים הרגל. כל בו/ת יבשל הרגלי מתחלת בו

הכום. כשטיפת ושטיפה הכוס.' כמריקת מריקה ושטיפה. מחקה אכילה.

מריקה ברטנורא
 דבר לכבוש. ראוי אינו הוא טומאה דמקבל גב על דאף עץ. כלי למעוטי לכבוס. וראוי :הלכה

 קרוש. במקום חרם כלי ושבירת :בעזרה קדוש. במקום ד : כבוס בר ולאו הוא •גרידא
 מה לכבוש קרש כלי אתקש ישבר בו תבושל אשר חרש וכלי כתיב קדוש במקים הכובס דכתיב דבתר
 שניתז בגד. ה ג קאי אכבוש חומר. זה :קדוש במקוש הרש כלי שבירת אף קדוש במקוש יכבוש
 :לעזרה טומאה להכניס שיצא לאהר לקלעים. חוץ נטמא :לקלעים חון ויצא חטאת דש עליו

 וקרעו שנטמא דבגד ע״ג ואף קדוש. במקים ומכבסו ונכנס :מטומאה וטהור ברובו קורעו.
 להכניסו שרי הכא שודר רוחב כדי בחבורו ישאר שלא עד מדרבנן. בטומאתו הוא עדיין ברובו

 מטומאתו לסתרו ניקבו. :טהור רובו כשנקרע דמדאורייתא כיון כבוס. מצות בו לקיים כדי לעזרה.
 שבירה מצות בו ומקיים הוא כלי ועדיין מטומאתו טהור דבזה קטן שורש כשעור קטן נקב ודוקא

 חרס וכלי אמר דרחמנא ושוברו נכנה אינו שוב כלי. מתורת דיצא גדול נקב ניקב אס אבל במקדש
 דכלי פוחתו. ו :כלי הוי לא שבירה בשעת והאי כלי יהיה שבירה בשעת ישבר בו תבושל אשר

 עליו מקיש שפחתו. אחר ומיהו גדול. בנקב אלא שהוא כל בנקב מטומאתו טהור אינו מתכות
 שעירה ואחד ז 5 כלי שיהיה צריך מריקה דבשעת עליו כלי שס שיחזור כדי ומחברו בקורנס
 בכלי ואס כתיב ולא בו אצל ישבר דסמוך ישבר בי תבושל אשר הרס וכלי מדכתיב רותח. לחכו

 מריקה טעונים אינן קלים קדשים נ ישבר מ״מ בו נבלע אס למדרש ישבר. תבושל חרס
 זמן לאחר ופולטו נותר נעשה הבלוע הטעם שהרי ברותחין הגעלה דבעי ר״ש ומודה ושטיפה,

 ושטיפה דמריקה קליס לקדשים ר׳ש דממעט הוא ושטיפה מריקה ומתורת יגעילנו לא אם בהיתר
 ושטיפה מריקה טעון כלי. במקצת בשל ואס במזוג. ולא ביין ולא במים שתהיה צריך קדשיס לקדשי

 ביין אפי׳ מגעילן שמעון לר׳ קלים קדשים ואלו בצונן. ושטיפה בחמין מריקה וצריכה הכלי כל
 בלבד הבשול מקום אלא להגעיל וא״צ הנבלע איסור להגעיל אלא קפדינא דלא רותהיס. במזוג ואפילו
 בקדשים ולא קדשים ובקדשי בחטאת כינהו הכתוב גזירת הנך דכל בצונן. שטיפה א״צ ההגעלה ואחר
 אותה ותניא אותה יאכל דכתיב דאמרן הני מכל ממעטינן תרומה דדוקא כר״ש הלכה ואין קלים
 קדשים לקדשי הן שוין קלים קדשים אבל כקדשים. ושטיפה מריקה תורת לה שאין לתרומה פיט

 מריקה שאומר מי יש בברייתא תנאים נחלקו ושטיפה מריקה ובפי׳ ושטיפה. מריקה תורת >יכל
הנעלה



חמישי ליום ויגש
 :בחמין מגעילן .והאסכלה והשפוד בצונן. ושטיפה בחמין. מרקה

 בהן .י.ש אם _ק?ים. *והדשים קדשים ר!ךשי* או ןחולין. בו/קרשים בשל ח

 ושטיפה. מרקה טעוני; ואינן בחמורים. נאכלים המלים הרי טעם בנותן
 הדקיק כל רא 'בחתיכה. וחתיכה ברקיק רקיק'שנגע פוסלי;'במגע. ואינן

: שבלע מקום אלא אסיר אינו אסורץ. החתיכות כל ולא

ברטנירא
 כדתנן הגעלה. לבתר בצונן שתיהן וששיפה מריקה שאומר חי ויש נצונן. ושטיפה בחמין הגעלה

 כלומר מבפנים וזה מבחוץ שזה הכוס. כשטיפת ושטיפה הכיס כמריקת שמריקה אלא בסמיך לקמן
 בי יבשל :בצונן ושטיפה בחמין מריקה האומר כדברי והלכה מבפנים ומריקה מבחוץ שטיפה

 לחבירר גיעול נעשה יום שכל לפי וישטיף ימרוק ולבסוף ושט־פה. מריקה בלא הרגל. כל את
 מבשל וכי ימיס לשני שלמיס זמן שהרי נותר נעשה שלהן בלוע אין ברגל מרובים ששלמים דמתוך

 שבלע. מה פולט המחרת ביום שנשחטו משלמים למחר שלמים ביה מבשל והדר האידנא שלמים ביה
 נין יהא שלא אכילה. זמן יער וחכ״א :נותר לידי בא שאינו נמצא האחרונות מן ובילע אתחיל

 וכתיב ושוטף ומורק דכתיב מזה יותר ולא בלבד אכילה זמן אלא ושטיפה מריקה לתהלת הבישול סוף
 ליה עביד והדר בלבד אכילה זמן שממתין לך לומר הכתוב סמכן ולמה אותה יאכל בכהניס זכר כל

 שבכה כעין עשויה והיא נלע״ז גראדיל״א האככלא. :כחכמים והלכה מיד ביום בו ושטיפה מריקה
 פריקה" מעונין ואינן כחמורים נאכלים הקלים הרי ה • בחמין מגעילן. :צלי עליו וצולין

 מן לפנים כחמורים נאכלים קלים הרי טעם בנותן בהן יש אס קתני והכי מחסרא הסירי מתניתין
 נאכלים הקלים אין בנו״ט בהן אין במגע. ופוסלין ושטיפה מריקה וטעונים ולילה ליום הקלעים

 קליס קדשים דאמר היא שמעון רבי וחתגיתין במגע פיסלין ואין ושטיפה מריקה נהם ואין כחמורים
 מריקים מעיניס אין קלים בקדשים קדשים קדשי טעם נתנו כשלא הלכך ושטיפה מריקה טעונים אין

:הפסול מן הכשר ובלע כשר. ברקיק. שנגע :פסול רקיק. :ושטיפה

ע״ב קט״ו דף זבחים גמרא

 יהושע רבי .יתהדשו. ה׳ אל הנגשים הבחנים וגם יט( )שמות הניא
 פרישיות זו אומר רבי בבורות. פרישות זו אומר בןנךהה

 ואביהוא נדב פרישות זו דאמר למאן בשלמא ואביהוא. נדב
 אק־ש. בקרובי לאמיר ה׳ דבר אשר הוא ה )ויקרא דכתיב היינו
 דכתיב רמיזא היבא בבורות. פרישות זו יאמר למאן אלא

תקרי אד בכבוךי ונקיש ןשראל לבני שמה ונועדתי בנ( )שמיה
בכבודי רש״י

 נדב פרישת זו :ההר מן להפריש הבכירות את הזהיר בבורות. פרישות זו
 הנהנים הן מי אלא נהנים בנירות נקראו לא נלומר ואכיהוא.

 והן נהנים בסיני שנעשו ואביהוא נדב זה ההר מן לפרוש נאן שהוזהרו הננשיס
 ואביהוא נדב נשמתו דבתיב. היינו :קרבנות להקריב ה׳ אל הנגשים הנהנים

 מן לפרוש הוזהרו שלא וניון ,ה בהם ןיפרו ופ בסיני נדקאמר וגו' דבר חפר הוא
 בכורות. פרישות זו דאמר למאן אלא :בהם פרץ המשנן בהקמת ההינל

מיתת רמיזא. היבא ז ואביהוא נדב פרישת גרסינן ולא גרסינן הני רמיזא. • הינ
נדב



קב חמישי ליום ועש

 הוא מעך הקדוש רמז זה דבר במכובדי. אלא ילב?כ
 אהרן בגי שמתו כיון אהרן. בני7עד'שמתו וליידע למשה

 של זמו2? להקדיש אלא בניר מתו' לא אחי אתרן לו. אמר
 עתה חן מקום ןדועי שבניו אהרן שידע כיון הוא ברוך הקדוש

 אומר הוא בדוד וכן אהרן וידום י( דיקיא שנאמר שכר וקבל
 חללים לך שמפיל פי על אף לו והתחולל לה׳ דום לס )תהלים

 לחשות עת גיו )קהלת אומר הוא בשלמה וכן שתוק. אתה חללים
 ופעמים השתימה על שכר ומקבל ששותק פעמים לדבר ועת

 בר הייא רבי ךאמר והקנו הדבור על שבר ומקבל שמדבר
 אלהים נורא פח( )תחלי□ דכתיב מאי יוחנן רבי אמר אבא

 שעושה בשעה ממקודשיף ממקדשיךאלא תקרי אל ממקדשיך
:ומתהלל ומתעלה מתירא בקדושיו דין הוא ברוך הקרוש

רש״י
 ונקדש :דבר אשר הוא דקאמר לכן קידם למשה רמזה הינא ואביהוא נדב

 שביום לו ורמז המשכן מלאכת על שנצטווה ביום למשה לו נאמרה בכבוד?
 אלא שמתו. עד הוא מה להבין נרמז ולא בכבודו יתקדש הבית על שכינתו שישרה

 אשר וזהו ומיודעיו יראיו על נורא שהוא להודיע עליהם מקום של כבוד להתקדש
 לי וקרעים הנכבדים באותם בכבודי ונקדש המשכן על שנצטויתי ביום אלי דבר

 זכה כך שמתוך בב״ר מש׳ השכר וקבל ששתק הרי אהרן. וידום שנאמר :אקדש
 דיבור באותו הוזכר ולא יין שתויי פ' ענין אותו אחרי שנאמר הדיבור אליו ונתייחד

הוא אימתי הדין מדת זו אלהיס ממקדשיך. אלהי' נורא אהרן: אלא משה
במקודשיו: דין עושה שהוא ידי על נורא

ע״ב רי״א דף ויגש זוהר
 )אף פרעי' יוסי רבי אמר פרעה את .יעקב דברך כתיב מה חזי תא

חזי תא אבל בעלמא. סמנתן דקא סמך אוחרא נב.דאוקטוה}בתא
 רתימן אית חזי תאי ךע;ת?( דמיתיך פרעה ברכבי 'לסוסתי א׳( )שיי

 דל^ילא ברזא1 לימינא רתיכין ואית אחרא דסטרא בתא לשמאלא
 'בתך וכד^ד^א דדינא. ואלין אליןדרחמי יאלץ לסבל ואלין דקדושה

 ממש דאינוןךתיבין ג־וונא בההוא דעביד תנא בל במצראי 'תנא עבד הוא
 ואפיק )ממש\קטיל סטרא ההוא מה ממש סטרא דההוא תליה וכג־וונא

)שמותיהממשתנתיב גוונא בההוא עביד הוא בדיך קךשא אוף נשמתין

ויהרוג



חמישי ליום וינש
 כך ובגין ממש ג־וונא בההוא במצרים כלא וכן ככור כל יי ויהרוג

 היא אני .;י אני כי הכתיב לקטרא ממש הילה בגוונא "רעיתי דימיתיך
 בגדים חמוץ מאדום כא זח מי פ״ג( )ישעיה כתיב דאתי"מה ויזמנא אחר.

 בארץ מאירים בארץ י^ראל וישב כתיב מה חזי תא וגומר. מבצרה
 בח ויאחזו י עלמין אחסנת בה ,;יאחזו מאד ,ויפדךוירבו בה גשןחאחזו

 מאד וירבו ויפרו יוסי( רבי אמר )ז׳חל׳ג כמהידאוקמוה אתחזי להון דהא
 ו^רו כך ובגין עלמא בתפנוקי בהווקךמי שראת לא צערא 'דהא וראי

:ואמן אמן לעולם .;י כרוך מאד 1וירבו

פסוקה הלבה

ב׳ פרק תשובה הלכות הרמב״ם

 בלבו גמר .ולא בךברים המתודה כל *
בידו ו#ךץ לטובל הוארכה הרי בעזוב

 שאשליך עד לו מועלת הטבילה ■שאין
 ועוזב ומודה ־"( )ס׳־לי אומר הוא וכן השרץ
 #נאמר ה״טא את לפרוט וצריך ירוחם.

 גדולה ח^אה הזה העם חטא אנא לב( )׳־מות
 התשובה ^דרבי ב ג זהב אלהי לדם ויעשו
 בקכי ה׳ לפני תמיר צועק השב* להיות

 ומתרחק כחו ?פי צדקה ועי#ה ובתחנונים
 שמו ומשנה בו שחטא הדבר מן הרבה
 שעשה האיש אותו ואיני אחר אני ?לומר

 לטובה בו*ן מעשיו ומשנה המעשים. אותן
 מב^רת שגלות מטקימו וגולה .ישרה ולדרך

 עניו ולהיות שגוךמתלוילה^נע מפני עון
 שיתורה לשב גדול וש?ח ־ :רוח ו#פל

 עבירות ומגלה להם פשעיו ע2רילך ברבים
 להם .ואימר לארןרים ח^ירו לבין #בינו
 וכך כך לו ונשיתי ל^לוף ^טאחי א?!נם

 המתגאה ו$ל ומתנחם שב סיום נ^רי^י
 )^שו^תו אין סח?#ץו2מ א^א מודיע )אינו

 לא פשעיו מ?^ה (בח יל״ש) #נאמר םוךח4
ן' ,יץליח

מושר לחק יוסף

ע׳א יא ע דף חרדים מספר
 או הפיה בעת גופו בעמיגי חושב לב

מנשוא עונו גדויל צבור שליח חזרת
 בדאיתא ובהע^קלו )"מ״לא׳ב׳( ו^ליונ^מר

 #דרי מן.ה גדול שמו בוזה ל־ך שאין בזוהר
 נרעש משריו אהד לפ;.י ואפילו מלך ;פני
כי בדבייו לבר פן ררא עומר אדם ורעד
 מלך חמה שכן וכל נ.ות מלאכי מלך חמת
 שאפילו הוא ברוך דעקדוש המלכים מלכי

 שנא^ר ;ךא דרה השלום משהיבינךעליו
 ועור .והחמה האף מפני ;גרהי כי =׳( )יביים
 ?.עצמו #קר העיד.עדות שדרי גדול עונו

 לבבים כבל ולעקרו שמע בקריאת שאמר
 !היי התפלה זו #בלב העכורה שהיא
 ת מחשב! לתעתועי ה׳ מעם פונה לבבו
 מקיר עזבו' אותי נ׳( )יי־יי׳ נליו7 ה׳ יאמר

 זרות4ב בארות להם לחצוב חי\ם מים
 #תח ,קיוב (ני״ 6)" וכתיב וגו׳ נשכיים

 י׳( )מייע• וכתיב מכליותיהם .ורחוק בפיהם
 ל^י י־סק )לבו כבדוני ובשפתיו בפיו

 קבוךי איה אני אב .ואם י״ם( )י״׳יי׳ ו?תיב
 ךאיש^קךאנובקפלח מ איה אני ארוגים ואם
 ח׳ התפלה ו?ר^ש קולנו שמע הדס^ן אב

ובדחילו כאב כרחיטו לעבדו תפתח #^תי



קנא תורה ששי ליל ויגש
יהוה צירוף

 ובניך אתה אלי קרוב והיית בארץ־־גשן ר???ת י

 :וכל-אשר־לך ובהרף וצאנך בניך ובני
 ותורך וענף בניך ובני ובניך את רי ותהי^קריב דגי^ן באךעא ןתתיב

 שנים חמש ד1בי;ע ?צם אתך וכלכלתי יא :לך ד וכל
 יתך יאזין :וכל־אשר־לך וביתך אתה פן־תורש רעב

 וכל ביתך ואנש את תתטסבן דלמא כפנא שנין חמש ע־ד ארי תפן

כי בנימין אחי ועיר ראות עיניכם והנה יב :לך ך
 ארי בגיטין אחי ועיני חזן עינינון והא !אליכם המדבר פי

 אח־כל״כבודי לאבי יגוהנךתם :טלל? אנא ן1ןליש?כ
 והורדתם ומהלתם ראיתם ־אשר בל־ ואת בטצרלם

 די בל רת במצרים .;קרי בר !ת לאבא ומחוון ♦ הנה את״יאבי

 בנימן" הפל_ץל"צואךי יד :הבא אבא ןתחתץ_ית ןתותץ חזןתון
 בנ;מן צוארי .על ונפל :ועל-צואריו בכה ויבנןמן נ״^ך $קיו

 אחיו“לכל וינשה טו :צ^ארה _ער ^כא וב^מן רך$א אחוה'
יכל :'ונשק אתו אחיו דברו כן' ואחרי ?!ליחסי ויבך

אחיהי רש״י
 ראית. עיניכם והנה )יב( ומעשיר: מוריש לשין דלמאתתמסכן תורש. פן )יא(

 בלשון אליכם המדבר פי כי ועוד ככס. מהול שאני אחיכם ושאני בכבודי
 שכשם לומר יחד כולם את השוה יז( בנימץ.)מגילה אחי ועיני ג )בב״ר( הקידש

 :עליכם שנאה בלבי אין כך במכירתי היה לא שהרי אחי בנימין על שנאה לי שאין
 להיות שעתידין מקדשות שני על ויבך. אחיו בנימין צואויי ער ויפר )יד(

 שילה משכן על צואריו. ער בבה ובנימין :ליחרב וסופן בנימין של בחלקו
 דביוסף רש״י של דיוקו )ילע״ד :ליחרב וסופו יוסף של בחלקו להיות שעתיד

 הרמז. ע״ז פעולות ב׳ עשה ולכך מקדשות אשני משמע חרתי זיבך ויפיל כתיב
 חורבן על רק רמז שלא אחת פעילה בכה ובנימין רק כתיב דלא בנימין משא*כ

 מנשק בנשיקה הוסיף וינשק. :דרש( בדרך הוא ששם ת״י בביאור ועיין אחד.
ולבו בוכה שראוהו מאחר כן. ואחרי )טו( :)צערקישען( בלעז דיבייש״ר והולך



ששי לליל ויגש
 נשמע והקל טי עמה: חוהי2א מליט כן ובתר עריהרן ובבא אחרהי

 פךעד< בעיני וייטב יוסף אהי באו ר6לא פרעה בית
 אחי: לי>1 ?פיטר פרעה לבית אשתפע ונןלא ן עבדיו ובעיני

 אל בלעת דאטר יו :?^חחי דיבעיני פרעה בעיני ושפר םף1י

 את־בעירבם טענו עשו זאת אל־אחיך אמר יוסף
 יא ?ארי׳־ אמר ליוסף פרלה ואמר :כנען ארצה ולכו־באו

 את־ וקחו יה בעירכוןואזימאובילולאתןאדמען: רז טעינו עיבידו
 את־ לכם ואתנה: אלי ובאו ואת־בתיכם אביכם

 ;ת ולנרו הארץ: את־תלב ואבלו מצרים ארץ טוב

 ךמצחם אךעא טוב ;ת לכון ואתן לותי ועולו בתיכון אמש רת אבובון

 עשיי זאת צרתה ואתה יט רביעי :דארעא טובא מת רתיכלון
 ולנשיבם לטפכם עגלות מאירים מארץ קחו־לכם

 סיבו עיבידו דא מבקדא ואת :ובאתם את־אביכם ונשאתם

 מיתון: יתאבוכון ותטלון !?:שיכון לטפליכיון עגלן ךפצר!ם מארעא ?בון

 נל־ארץ כי־־טוב על־כליכם אל־תחס ועינכם
 ארעא כל טב ארי מניכון על תחים לא ועינכון הוא: לכם מצרים

 להם ולתן ישראל ויעשו־כןכני נא הוא: דלכון ךפ?רים
 לדרך: צדה להם יוסףעגלות״על־פיפרעה.דתן

 להון רהב פרעה פיפר על עגלן יוסף להון רהב .י^ראל בגי כן ועבדו

שמלת חלפות לאיש נתן לבלם כב • לארחא זודץ
ולבנימין רש״י

 נשמע והקול )טז( :ממנו כושים היו שמתחלה אתו. אחיר דברו : עמהס שלס
 בעירכם. את טענו )יז( :ממש בית לשון וזהו פרעה בבית נמו פרעה. בית

 ניבא מה יודע ואינו ניבא נישן. ארץ מצדים. ארץ טוב את )יחי תבואה.
 :הוא מיטב ל׳ חלב נל הארץ. חלב :דנים _ בה שאין כמצולה ,עשותה סופה
 שברשותיהיא: להם אמר כך זאתעשר. להם: לומר חפי צייתה. ואתה )ימי



הגב ששי לדיל ויגש
 ש$לת: ןחמשחלפת מאות^סף דלברמןנתןשדש

 דכסף סלעין מאה תלת .יהב ולבנימן אצ?זלון.רלבושא ;בר“ .יהב ן1לכ?ה

 עשרה כזאת שלח ולאביו ע דלמעיך. א^ן יחמש
 נשאת אתנת ועשר מצרים מטוב נשאים המרים

 עסרא כדא שלח ולאבוהי לדרך: לאביו ומיון ודחם בר
 וזודין ולחם ?ניכור טעינן אתנן הנסר .דמצרים מטובא טעינין חטרין

 אלהם מאמר וילכו את־אחיו וישלח בד :לארחא לאבוהי
 תתנצון לא להון ואמר נאזרו אח־והי ית ושרה בדרך: אל־תתזו

 אל־יעקב כנען ארץ רבאו ממצרים ויעלו כיי ?ארחא:
 אביהון: _יעהב לות דכנען לארעא 1_ואת מטצךם וסליקו אביהם:

 בכד־ משל וכי־הוא יוסףיחי לאמר%ד דו ועדו בי
 :להם 1 לא־האטין י כי לבו ויפג מצרים אלץ

 ךטצרי.ם ארעא בכל שליט הוא וארי _קים ייוסף כען עוד לטיטר לה זחויאו

אליו וידברו נז :להון הימין לא ארי רבה פיגן_על מלי^א והוו
את רש״י

 שמלת )רצונו וגר. חמורים עשרה החשבון ומהו הזה כחשבון כזאת. שרה )כג(
 אתונות וי׳ חמורים י׳ לו שלח לא מעולם כי על מורה הדמיון ובכ״ף המיותרת כזאת

 משא שהוא הזה כחשבון כלומר וגו׳ כזאת בעגלות שלח ולאביו קרא קאמר הכי רק
 העגלות את וירא אלא נכתב מצינו דלא שפיר אתי והשתא אתונות ,וי חמורים י׳

 מצינו מצרים. מטוב מהרש״לה הגאון )בשם וק״ל. ואתונות חמורים שוס־ זלא
 ולחם בר :פול של גריסין ומ״א הימנו. נוחה זקנים שדעת ישן יין לו ששלח בגמרא

 בדרך. תרגזו אר )כד( :רא״ס( גירסת )כך ליפתן ומזון. :כתרגומו )ומזון(
 גסה פסיעה תפסיעו אל ד״א הדרך. עליכם תרגז שלא הלכה בדבר תתעסקו אל

 דואג היה נכלמים שהיו לפי לומר יש מקרא של פשיטו ולפי לעיר. בחמה זתכנסו
 אתה נמכר ידך על ולומר זה עם זה להתוכח מכירתו דבר על בדרך יריבו שמא

 :מושל הוא ואשר מושל. הוא וכי )כו( :לשנאתו לנו וגרמת עליו לה״ר ספרת
 מפיגין לשון הדברים פונה לבו היה לא מלהאמין והלך לבו נחלף לבו. דיפג

 נמר לא וריחו מח( )ירמיה הפוגות. מאין ג( )איכה וכמו משגה. בלשון טעמן
 במה להם מסר סימן יוסף. דברי כל את )כז( פג: לא וריחיה מתרגמינן

 אשר העגלות את וירא שנא׳ זהו ערופה עגלה בפרשת ממנו כשפירש עוסק ■היה



ששי לליל ויגש
 ”רךא^את אלולם דבר אשר יוסף את^ל־ד^רי

 חח ומחי אתו לשאת יוסף א^ר־שלח העגלות

 ??הן טליל ך םף1י '0^2 כל ״ עטה ומליט : אביה□ יעאב

 קב?2 עת נבואה רוח וץרת יתד, יטטל ייוסןן רעלה ענלתא !ת וחזא

 הי בני עוד־יוסף רב ישראל ויאמר כחי חמישי

 ד2הךוא לי עי וזמרה&דאל אמות: בטרם ואראנו אלכה

 טות:מואויםע;שראל א לא עד ואחזנה אדל .קן□ ברי יוסף כען
 זכאים ויזבח שבע בארה ויבא לו—ובל־־אש!

 שבע ר?אר !אתא רה די וכל :ש־אל ונטל ז יצחק אביו ,לאלה

 לישראל 1 בויאמראלחים • .יצחק אבוהי לאלהה דבחץ ודבח
 הנך: ויאמר ב6מנ 1 ועהב ויאמר הלילה במלאת

 אנא: הא .ואמר בעקב בעקב ואמר בחזוידליטא לישראל .ץ ואמר
 מךדה י אל־תירא אבין: אלוהי האל אנכי ויאמר ג

 אל ר58י :שש אשימך גדול כי־ילגוי מדרימה

 :המן אשתך פד לעם ארי למצחם מלמיחת תדחל לא דאביך אלהא

 נש־כלה אעלך ואנכי מדרימה עמך ארד אניצי י
 :א;א למצר.ש: עמך אחות אנא : על־עיניך ידי א£ית ויוסף

 יעהב ררם ה :עיניך בעל בדוחי .'שוי ויוםף: אפהא אף אסקנך
אב^ם את״יעקב בני־י^ראל וישאו שבע מבאר

ואת רש״י
 שכינה עליו שרתה יעקב. רוח• ותחי :פרעה שלח אשר נאמר ולא יוסף שלח

 בני יוסף ועוד הואיל וחדו׳ שמח׳ עוד לי רב עוד. רב )כח( :ממנו שפירשה
 :בתחלתה למ״ד במקוס תיבה בסיף ה״א שבע לבאר כמו שבע. בארה )א( :ח*

 ביצחק תלה לפיכך זקנו מבכבוד יותר אביו בכבוד אדס חייב יצחק. אביו הילאל
 מצרימה. מרדה הירא אל )ג( נ חיבה לשק *עקב. יעקב )ב( *• באברהם ולא
 להיות הבטיחו אעלך. ואנכי )ד( :לארץ לחוצה לצאת שנזקק על מיצר שהיה לפי

נקבר



הנג ששי לליל וינש
 פרעה אשר־שלח בעגלות ואתעשיהם ואת־טפם

 בת .ישדאל בני ונטלו דשבע מבארא בעהב וקב ♦ אתו לשאת

 יתה: למטל פרעה 'שלח די בעגלתא ו:ת^שיהון ט^לה־ון עת ^בוה־ון הנקב

 בארץ רכשו אשר ואת־ךכושם את־מקניהם ?רקחו
 בת ודברו 5 אתו וכל־זרעו יעקב מצרימה ויבאו כנען

 ובד בעקב למצרים ואתו דכנען בארעא .קנו ד׳ .רת.קח?הון ניתיהון

 בניו כנתיו'וכנות אתו בניו וכני בניו ז עמה: ?נוהי
 ^טה קנוהי ובני ?נוה• :מצתמה אתו הביא וכל־זךעו

:למצחם ?ןטה אעל זרעה וכל בניוהי ובנת בנתה

תורה ששי יום ויגש
 כל השלום הצגנו תרגום ואחד מקרא שנים הסדרה כל להשלים כדי

:והפטרה ותרגום הסדרה

יעקב מצרימה הבאים בני־ישראל שמות ואלה ח ם
 לו2י יי^ראל בני שמתת ואלין :ראובן לעקב ככד וברו

 .ראובן ובני ט ראובן: דבעקב בוברא ובנוהי בעקב למצחם
 ןח?רן ופלוא חנוך ךאובן וקנן :וכרמי וקצרן יפלוא חרך

 וצ'חר ויכין ואחד רמין ומואל שמעון ובני י :ונוסי
 רבין )אהד חמין )טואל שמעון ובני 1 בן״הכנענית .ושאול

:ומררי קהת גר^ון לד ובני יא כנעחתא: בר ושאול וצ־חר

ובני רש״י

 נתן הכל ארס בפדן שרכש מה אבל כנען. בארץ רכשו אשר )ו( :בארץ נקבר
 וזהו לי כדאי אינן לארץ חוצה נכסי אמר המכפלה במערת חלקו בשביל לעשר
 :אלו את טול לו ואמר כרי כמין וכסף זהב של צטרין לו העמיד לי כריתי אשר
 על מצרימה. הבאים )ח( :לוי בת ויוכבד אשר בת סרח בניו. ובנות )ז(
 באו: אשר כתב לא אשר על לתמוה ואין באיס. הכתוב להס קורא השעה שס
 דינה׳ היתה לא שכס את כשהרגו לכנעני. שנבעלה דינה בן הכנענית. בן )י(

רוצה



ששי ליום ויגש
 ושלה ואונן ער יהודה ובני יב :וטרלי התקון.ךשנ ?ר ■יבנ

 בני־ רהיו כנען בארץ ואונן ער וימת וזרח ופרץ
 וזרח ופרץ ן׳%ה נן1ןא ער .יהודה ובני :.וחמול חצרן פרץ

 : והמול פךץדוץרן בני והרו דנןנען בארעא ואונן ער ומית

 "בשבר ר$ני :ושמרן דוב ובוה תולע יששכר' ובני יג
 .!יחיאל ואלון סרד ןבלון 'ובני יד רובושמרון: ופות תורע
 א^רילךה לאה בני 1 מאלה בחלאלי ואלון פרד זבלון ובני

בניו כל־נפש בתו דינה ואת ארם בפדן דיעהב 9־דז •.־$.• ז 6 • זג • •־< : ז :־ 1ג : י

 בפין ל!עקב ראהךלידת בני אלץ : לשלש שלשים ובנותיו

 ובני טז :ותלת תלתץ ובנתה בנוהי נפש בל ברמה רינה וחת ארס
 :נאלאלי וארורי ערי וא^ שוני' וחני צ$דן נד

 אשר ובני יז :ואראל ואד־ודי ערי ואצבון שיני וחגי צביון גד •ובני
 כריעה וכני ו^רחאחתם ו^וייוכליעה וי^וה וכנה

 ושרח ובריאה וישרי רשיה ימנה אשר ובני ♦ ומלכיאל הכר

 אשל" זל^ה בני אלה יח :רמלכיאל חבר בריעה ובני אחסהון
 שש ליעקב את־אלה ותלד בתו ללאה לבן נתן

 וילידת בדתה ללאה לבן דיהב זלפת בני אלין • נפש ?שלה

 יעל!ב אשת רהל בני יט : נפשא עשרי שית עעקב אלין י_ת
 ליוסף ויולד כ :רבנ;מן ייוסף נעלב אתת רחל בני לכנימן* יוסף

פרע בת־פוטיי אסנת ילדה־לו אשך מצריס בארץ

כהן רש״י
 ואת לאה בני אלח )טר( :)ב״ר( שישאכה שמעין לה שנשבע עד לצאת רוצה

 תחילה מזרעת אשה ללמדך ביעקב תלה והנקבות בלאה תלה הזכרים בתי. דינה
 אתה אי ובפרטן ושלש. שלשים :נקבה יולדת תחילה מזריע איש זכר יו,דת
 אשר שנאמר לעיר בכניסתן החומות בין שנולדה יוכבד זו א,א לב א,א מוצא
דדהל בני )יט( * במצרים הורתה ואין במצרים לידתה במצרים ,,יי איתה נדה

אשת



קנד ששי ליום ויגש

 אר$א3 לי^טף ואתיליח :ואת־א^רים את־מנשה $ן כהן
 ו!ת מנשה !ת דאון א5ל פרע פיוטי בת אסנת רה דילידת דמץרים

 ונעמן גרא ואשבל ובכר בלע ברמץ ובני נא :
 ר5וכ?\3 ?דמ ימי ♦ וארי וחפים מפים וראש אחי

 בני אלה כב :וארך וחפים מפים ורא# אתי ונעמן גרא ואשבל

 יעשר: ארבעה כל־נפש ליעקב 'ילד אשר' רחל
 עשר: ארבעת נפשא בל ל!עקכ 'דאתןלידו רחל בני אלץ

 נבתלי^צאל ובני ני :חשים ין ובני :חשים' ובני־דן כג

 אלהכח • לשדם רצר לגוני י_חץאל נכתלי ומי ושלם* חצר וגוני
 את־אלה ותלד בתו לרחל לבן אשר־נתן בני'בלתה

 לרחל לבן ד;הב בלהה אלץ : שבעה בל־נפש ליעקב

 כליהנפש כו :שמנא נפ~א כל לןעקב אלץ יח וילידת רוץד>3

 בני־ גשי מלבד ירכו: יצאי מצרימה ליעקב אה הוי
 ן?לא נ?שא כל ושש: ששים *נפש כל־ יעקב

 :ושית ^תץ נפשהא בל !עקב בגי מנשי בד !רבה נפקי למצחם ל:עקב

 כל־־ שרם נ$ש במצרים יוםףאשרץלר־לו ובני בזי
ם :שבעים מצרימה ה^אה לביתתעקב ה^ש

וכני רש״י
 כל )כר( :בית של עיקרו שהיתה אלא אשת בהן נאמר לא ובטלן יעקב. אשת
 לשון זו הבאה ואין למצרים לבוא כנען מארץ שיצאו ליעקב. הבאה הנפש

 באה בתו רחל והנה וכמו באה היא בערב ב( )אסתר נמו הווה לשון אלא עבר
 אלא היו לא כנען מארץ לבא שכשיצאו לפי באל״ף למעה מעמו לפיכך הצאן עס

 לשין היא נפש שבעים מצרימה הבאה יעקב לבית הנפש כל והשני ושש. ששיס
 יוסף שם שמצאו שבעים היו הם משבאו לפי בבי״ת למעלה מעמו לפיכך עבר
 לרוות תמצא ומשם לת״י בביאור )ועיין החומות. בין יוכבד להם ונתוספה בניו ושני

 לומר אנו צריכים השבעים עם נולדו תאומות האומר ולדברי ברש״י(. צמאונך
 שש עשו רבה בויקרא )מצאתי כאן נמנו לא שהרי למצרים ירידתן לפני שמתו

 לאלהות עוצרין שהיו לפי רבים לשון ביתו נפשות אותן קורא והכתוב לו היו נפשות
 :אחד( לאל עוברים שהיו לפי נפש אותן קורא והכתוב לו היו שבעים יעקב הרבה.

להורת
מג



ששי ליום דגש
 עק>־1 לבית נ<שתא כל תרץ %עתא כמץבים לה את:לית די םף1י ובני

 1 ד^7 'קלל יהודל ו^רו צח •ששי ;שבןןץ למצרים רעל■
 :גשן ארצה ויבאו גשנה' לפניו להורת אר-שף

לארעא ו^תו לגי^ן .קדמוהי לפנאה יוסף לות .^קדמוהי שלח ;הודה רת

 לנהראת־ישראל רעל מרכבנו יוסף ויאסיר כט י ;
 .על־ רבן■ .על־צואריו ויפר אליו 'וירא גשנה אביו

 ^בוהי ;׳?ראל לקדמות ופליק רתכוהי יוסף וטקיר :ד1ע צואריו

 ראמר ל :לוד צורה !קר ובבא צורה על ונפל לה ואתגרי לנשן
 את־ ראותי אחרי הפעם אמותה ישראליאל־יוסף

 הדא זטנא טית .אנא אלו ליוסף .ישראל !אמר ח? ךך1ע בי יף1פ

 ר1רא§ לא : אףז_ק^ם כען עד .ארי אפיך !ת החזיתי בתר אנא מנחם
 לפרעה ואגידה אציוא^לה ןאל־בית אל־אחיו יוסף

באו בארץ־כנען אשך ובית־אבי אחי אליו ואמרה
 ואיטר לפרעה ואחוי אפה אבוהי ולביתלאחוהי יוסף רואמ * אלי

 והאישי□ לב ;לותי דצנען בארעא די אבא ובית אחי לה
 ובהרש וצא;ם היו ממה בי־־א;שי צאן רעי

געי ערי ענא רעי א !גלדי :הביאו להם וכל־אשר
טרי רש״י

 לפניו. :בה יתיישב היאך ולהורות מקום לו לפנות כתרגומו לפניו. להורת )כט(
 :הוראה תצא שמשס תלמוד בית לו לתקן לפניו להורות ומ״א לשם. שיגיע קודם

 להזדרז למרכבה הסוסים את אסר עצמו הוא מרכבתו. יוסף ייאסר )כט(
 לשין עוד. צואריו על ויבך :אביו אל נראה יוסף אליו. וירא :אביו לכבוד
 שס איני הוא רבוי לשון עוד ישים איש על לא כי לד( )איוב וכן בכיה הרבות

 אבל הרגיל על יותר בבכי והוסיף הרבה כאן אף חעאיו על נוספות עילות עליו
 :שמע את קורא שהיה רבותינו ואמרו נשקו ולא יוסף צוארי על נפל יעקב

 מיתוש שתי למות הייתי סבור ומדרשו כתרגומו פשועו הפעם. אמרתה )ל(
 עכשיו מיתתך הקב״ה שיתבעני אומר והייתי שכינה ממגי שנסתלקה ולעוה״ב בעוה״ז
 לו אומר ועוד ונר. אחי אליו ואמרה )לא( :פעס אלא אמות לא חי שעודך

 והאגשיס



הנה ששי ליום ויגש

 והיה מ :איתיאן ן1לה ויי וכל ן1ךח1ןת ]ע^חון הוו: ,גית קרי
 : מה־מעשיכם ואמר פרעל לכם כי־־־וקרא

 אנ^טי ואמרתם יי :עיובדיכץ מה ויימר רעה;פ לגון :קרי ^די ויהי
 גם־אנחנו געדדעתה מנעורינו עבךיך ה;ו מקנה

 בי־תועבת לשן ?ארץ תשבו בעבור נם־אבתינו

 עקדיך הוו .גיתי מדי גברי ותיקותן :צאן בל״רעה מצרים

 בארעא תיתבון די בדיל אבהתנא אף אנחנא אף ?.ק מגד טעולמנא

 ויבא א מז :ענא רעי כל לה דחלץ דמצראי בעירא ארי רגשן
 ומזרם וצאנם ואחיג אבי ר^1 לפרעו? בגד יוסף'

 ג#ן: בארץ והנם ען;5 מארץ £או להם וכל־אער
 להון די וכל ות־ורחון וענהיון לאחי אבא ואמר לפרעה ןחוי יוסף ואתא

 אחיו ומהצה ב רגשן: בארעא אנון והא דכנען מארעא אתו
 מן ומקצת פרעה:' ל$ני ויצגם אנשים חמשה להח

 פרעה ויאמר ג :כרעה קדם:דואלויטנון ^רין ח^טא דבר אח־והי
 צאן רעה אל־פרעח רא$ךו מה־מעסכם אל־אחיו

מה לאחוהי פךעה ואמר :גם־־אבותעו גם״אנחנו עב^יף

עובדיכון רש״י
 לכס צריכה והיא גשן. בארץ תיענו בעבור )לד( :וגו׳ צאן רועי והאנשים

 ירחיקכס אחרת במלאכה בקיאין אתם שאין לו וכשתאמרו מרעה ארץ שהיא
 ומקצה )ב( :אלהות להם שהם לפי וגו׳ מצרים תועבת בי :שם ויושיבכס מעליו
 גבוריס אותם יראת שאס גבורים נראים שאין לגבורה שבהם הפחותים מן אחיו.
 אותם ובנימין. יששכר לוי שמעון ראובן הס ואלה מלחמתו. אנשי אותם יעשה

 ליהודה וזאת כפל. הגבורים שמות אבל כשברכס. שמותם משה כפל שלא
 נפתלי. אמר ולנפתלי גד. מרחיב ברוך אמר ולגר יהודה. קול ה׳ שמע ויאמר

 בגמ' אבל א״י אגדת שהיא ב״ר לשון זהו לאשר. וכן לזבולן וכן דן. אמר ולדן
 ואותן החלשים הס שמותם משה שכפל שחותס מציגו צ״ב( )ב״ק שלגו בבלית
 יש שעם אלא חלשות משוס הוכפל לא שמו שהוכפל ויהודה פרעה לפגי הביא
 :שלנו בגל כמו הברכת בוזאת שגיגו דספרי ובברייתא בב״ק. כדאיתא בדבר

 אנשי



ששי ליום ויגש
 5אבהו^ אף אנמא אף .עקריך ענא .רעי לפרעו־, .ואמרו עובךיכיון

 כי־אץמךעה'1באנ בארץ מור "אל״־פרעה ויאמרו י
 כנען בארץ הרעב כי־כבד לעבךיך אשר לצאן
 פרעת רות ואמרו :נשן פארץ עבדיך ישבדנא ועתה

 אךיתק'ף ?עבדיך די לענא לית_ךע;א ארי אתינא בארעא לאתותבא

 ה_ויאמר :ךג׳^ן ןאךעא ע?דץי בען יתבון וכען דכנען בארעא כפנא
 אליך: באו ואחיך אביך לאמיר י אל-יוסף פרעה

 מאירים ארץ ו * לותך אתיו .ואחיך אכוף למימר ליוסף פרעת ואמר
 ואת־ את־אביך הושב צמיטבה^רץ הוא לפניך

 אנשי־־ גיש־בם גשךואםץדעת בארץ .ישבו אחיך
 דמצרים ארעא :על־אשר־לי מקנה שרי ושסתם סיל

בארעא .יתבון אחיך חת אבוך ית א־ותיב בארעא בדשפיר היא ה^מך

 ן רי די על גיתי רבני ותמננון דחירא גברץ ג^הון ואית ואם;דעת דגשן ■

 פרעה ל^ני העמדהו אציו את־יעהב יוסף ויבא ז

 אבוחי_לאקימנה :עקב !ת יוסף ואיתי את־פרעה: יעהב ויברך

 יעהב”אל פרעה .ויאמרח :§ךעת ת1 :עקב ובו־יך §ךעת הדם
 :ודך עט יומי כפת לתנקב פרעת ואמר חייך: שני ימי כמה

 שלשים מגורי שני ימי אל־פרעה עעקב .ויאמר ט
 השינו ולא היו<מישמח>י ורעים מעט שנה ומאת

 :עקב .ואמר מגוריהם: בימי אבתי חיי את־ימישני
שני ייומי הוו ובישין זעירין שנין ורנלתין מאה תותכותי ^ני יומי ^פרעת !

חיי י״׳י .
 צאו על לי. אשר על !לא! י'יעל באומנותן בק״אין חיל• אנשי )ו( !
 לפני הנראים כל כדיך שלום שאילת היא יעקב. ויברך )ז( : שלי ,

מגורי שני )מ( : )נליסען( בלעז שלייי״ר לפרקים המלכים ■

 • תיבה3 לשיני ילא 1ראב גר הייתי ימי כל גלותי ימי
 ויברך



קנו ששי ליום ויגש

 ויברך י :תיותטתהון בעמי אבהתי ח" שני יומי :ת אךביקו ולא מי
 !ת :עקב ובריך י פרעה: מלפני את־פרעהרצא יעהב

 את־אביר יוסף ויושב יא שבי?־ :פךעוז קדס;מן ק6ר? §ךעד.
 במיטב מצרים בארץ אחזה להם ואת־אחיוויתן

 יוסף ואותיב פךן$ח: צ(ה כא^ר בעסכם נארץ הארץ

 בדשפירארעא ךמצר?ם בארעא להוןאחסנא ויהב אחלהי רת :תאבוהי

 ארך יוסף ויכלכל יב פרעת: פקיד ך בטא .דלעמםס בארעא
 הטף: ?.פי לחם אביו כל־בית ואת ואתי־אחיו אביו

 :טפלא לפום לחטא אבוהי בית בל רת אחלהי דת אבוהי :ת ייוסף וזן

 ותלה טאד הרעב כי־־כבד אץבכל־הארץ עץלדט
 בכל לית .ולחטא הרעב: מפני כנען וארץ בשרים אלץ
 .ועטא דמצר;ם דארעא עמא ואשתרר׳י לוזדא כפנא תקיף ארי ארעא

 את־בל־ יוסף וילקט יד כפנא: מן^קדם דכנען דארעא
 בשבר כנען ונאלץ כאלץ־נשרים הנמצא הכשף

 פרעה: ביתה את־הבקף יוסף הבא שברים אשר־הם
 דכנען ובארעא ךמצר.ים בארעא דאשתבח כספא כל :ת ייוסף ולקיט

 ויתם טר פרעת: לבית בספא יוסף!ת ואיתי זבנץ אנון די בעיבורא
 כל־מ^רים בנעלהבאו ומארץ מ^רים מארץ הב^ה
נגדך נמות ולמה לחם הבה־לנו לאטד■ םף$1ל-י

כי רש״י
 ונוטלים אותם מברכים שרים מלפני הנפטרים כל כדרך יעקב. ויברך ל(

 גשמים מי שותה מצרים שאץ לפי לרגליו נילוס שיעלה ברכו ברכה ומה רשות
 והוא נילום אל בא פרעה היה יראילך יעקב של ומברכתו ומשקה עולה נילוס אלא

 היא גושן מארן רעטסם. )יא( )תנחומא(: הארץ את ומשקה לקראתו עולה
 חוזר הארץ. בבל אץ ולחם )יגן ביתם: בני לכל הצריך לפי הטף. לפי )יב(
 ודומה כתרטמו עייפות לשון ותלאה כמו ותלה. :הרעב שני לתחלת הראשון לענץ

 נותנין שוברים. הם אשר בשבר )יד( : זקיס היורה כמתלהלה כו( )משלי לו



ששי ליום דגש

 דלנען וטאךעא ךמצר;ם מארעא כספא ושלים כסף: אפם כי
 ארי לקבלך ?טייז ילמה לנאלחמא הב למימר יוסף לות מצראי בל ואתו

 לכם )אהנה מקניהם הבו יוסף ויאמר טי :כספא שלים
 לבון ןאתן גיתיבון הבו יוסף ואמר כם!ה: א$ם“אם במקניכם

 אל־יוסף מהמהם את־ ייויביאו ־ :כספא שלים אם בגיתיכון
 והמקנה הצאן ובמקנה בסוסים לחם יוסף להם דתן

 בעונה בלקשכקר־מקניחם וינהלם ובקמרים הבהר
 ליטא ייוסף להון ויהב ייוסף לות גיתיהיון !ת ןאיתיאו :ההוא

 גיתיהון בבל בלקטא וזננין ובהמרץ תיורין ובגיתי ענא ובגיתי בסוסותא

 בשנה אליו ויבאו ההוא השנה ותתם יח :ההיא בשתא
 אם־תם כי מאדני לא־נכחד לו ויאמרו השנית
 לבני נ^אר לא אל־ארני הבהמה ומקנה דלסך

 ההיא שתא ושלימת :ואךמתמ: אסץויתנו בלתי ארצי

 שלים אלהין רבירגי מן נכסי לא לה ואמרו תגיתא בשתא לותה ]אתיו

 גויתנא אלהין רבוני הדם אשתאר לא רבתי לות בעירא וגיתי א3כם

 נם־אךמתנו נם־אנקנו לעיניך נמות למה ים :
 אנחנו ונהיה בלחש ואת־־אקמתנו קנה־־אתנו

 כמות ולא ונחיה ותן־ןרע לפרעה ואדמתנו'עבדים

דד ד "י :ז —: •ו 1 ז • נ •*ד 17׳ ע * * • יז • ארעתיא את אנחנא את לעיניך נמות למה :תישם לא והאדמה
קני רש״י

 לו והמה וינהגם נמו וינהלם. )יז( : שלים כתרגומו אפס. )טח הכסף: חת לו
 השנית. בשנה )יה( :ינהלני מנוחות עלמי כג( )תהליס לה מנהל אין נא( )ישעיה

 ובא והמקנה הכסף תס אשר כי וגו' הכסף תם אם בי הרעב: גשני שנית
 וכן רא״ם )ה*ג מיתנו. לא אס כמו גויתנו. אם ב׳תי אדוני: יד .6 הכל

 ואע״פ האדמה לזרוע זרע. )יט(ותן שניה(: גירסא מיישב בג״א ועיין ישן בדפים
 למצרים יעקב שבא מכיון וקציר חריש אין אשר שניס חמש ועוד יוסף שחמר

:דסוטה בתוספתא שנינו וכן הרעב וכלה לזרוע והתחילו לרגליו ברכת באת



הנז ששי ליום וינש
 והב לפרעה וארעתנא.עבךין אנחנא ונהי בלחטא ארעתנא רת יתנא כןני

 אוז" יוסף ויהן כ :תבור לא וארעא נמות ללא ודחי ך?א1 בר
 איש מצרים ני־מכךו לפרעות מצרים כל־אךעת

 :לפרעה הארץ ותהל הרעב ?להם ני־חזק שדהו
 הקלה נבר מצרים זכינו ארי לפרעה דטצרים ארעא כל :ת םף1י וקנא

 ואת״העם נא לפרעה: ארעא !הנת בקנא ?נליהון תקיף .אלי
 :ועד־קצהו נבול־טצרים מקצה לערים אתו העביר

 :סופה ועד מצרים תחום מפיפי לקרי מקרי יתה אעבר עמא דת

 לנהנים חק ני קנה לא הנהנים אךמת רק כב

 פרעה להם נתן איטר את־חקם ואנלו: פחןה מאת
 לא ךכטתא ארעא ?חוד :את־אדמתם מכח לא .עד־־נן

 להון דיהב חלקהיון !ת ואכסן פרעה מלות לכמריא חלכןא ארי זבין

 אל״ה^ם טף1י תאמר כג :ארעהון :ת !בינו לא בן על פרעה
 הא" לפרעדז ואת״אדמחכם היום אחכם ^!ניתי דן ~

 הא לעמא יוסף ואמר :את־האדמה וזיעתם {רע לכם

 ותזרעון זרעא בר לכון הא לפרעה ארעכון ו_ית דין יומא ?וכיון זבנית

 לפרעה חמישית ונתתם בקבוצת ודרה כד ;ת:

י.יע : : ■ד : : ״ ד •.־ג :1• ז־ ~ < ־נ : ־ : ולאנלנם השדה לזרע לכם יהיה הידית וארבע

ולאשר רש״י
 ותהי )כ( :חרוש שאינו כור שדה לשון תבור לא שממה. ההא לא תשם. לא

 לעיר מעיר יוסף העביר. העם ואת )בא( לו: קנויה לפרעה. הארץ
 הכתוב הוצרך ולא בחברתה. זו עיר של והושיב בארץ חלק עוד להם שאין לזכרון
 שלא אחיו מעל חרפה להסיר שנתכוין יוסף של שבחו להודיעך אלא זאת לכתוב

 לכל עשה כן וגו׳. מצרים גבול מקצה ס(: )חולין גולים אותס קורין יהיו
 הכהנים. )כב( נבילה. קצה ועד גבולה מקצה מצריס במלכות אשר הערים

 כהן כמו גדולה לשון שהם מאותן חוץ הוא לאלהות משרת כהן לשון כל הכופרים
 כמו הנה כמו הא. )כג( :ליום לחם וכך כך חק לכהנים. חוק :און כהן מדין

 :שנה שבכל השדה. לזרע )כד( :נתתי בראש דרכך הא אני וגס עז( )יחזקאל
ילאשר



ששי ליום ויגש
 עלי?* ג^סלי דחי רמפכם: ולאבל בבתיכם ולאבזר

ל?ד לב^ ־"^ :?■י*׳'! ואדנ> לפרעה חמ^א מן חד ותלננון

 ויאמרו כה כפטיר :?ט^יכון ולמיכל בבתיכון ולאנש ולטיכלכיון

 לפרעה: עבדים והיעו אדני בעיר נמצא־הן הוזיתנו
לפתה: ^ברין ונהי ני13ר ^יני רחטין כח2נ* ואמרו"קימתנא

• ■ן ' ר • 9 . • ץ : זז •:1־ ——
 מהעל־אדמת .עד־היום להק יוסף אתה וי^ם נו

 לבדים הבלגים אך^ת רק לחקע לפרעה מצרים

 על הדץ ד->אלץ.ז.כ ייוסף ;תה ושד ז לפראות וזיתה לא
 דכפעא ארעא להוד רפרעה המשא מן חד :הבין דיהון ךמצר:ם ארעא

 נ^יים יעראליבארץ וישב לפרעה: הות: לא כלח^הון

 .י-שך^ ויתיב :מאד וירבו ויפרו בה ויאחזו גען בארץ
לחןא: וסגיאו ונפישו בה !אחסיני ךגשן בארעא דכצרים בארעא *

רש״י
 :קטנים בניס מפבם. • בבתיכם חשל והשפחות העבדים ולאכול בבתיכם. ולאשר

 להעלות לפרעה. עבדים והיינו :שאמרת כמי זאת לנו לעשות חן. נמצא )בה(
 מצי״יס. בארץ ישראל וישב )בז( :יעבור שלא לחק שנה בכל הזה המס לו

 ריגש פרשת חמלת :אחיזה לשון בה. ויאחזו מצרים: מארץ שהיא גושן בארץ היכן

:א* אות ריזח אס כי כלל פיסקא כאן אין בס״ת
: עץ לך קח ארם כן ואתה ל״ז נשי׳ ביחזקאל ומפמ׳רין סימן. יהללא״ל פסוקים ק״ו

ם* פ׳ ל״ז סימן כיחזקאל לעש הפטרת

 עץ הח־לף בךאדם ואתה כ לאטר: אלי דברץהוה ארהי
 עץ ולקה חבלו ןשראל ולבני הודה ל־ עליו וכתוב אחד

 חבת: ישיאל וכל-יית אפלים עץ ליוסף ?ליו וכתב אדוד
 :?ה־ף לאחדים והיו אחד לעץ לןד חד8אל־< אחד אחם וקרב ג
 לנו"מח־ הלוא־תגיד לאמיר עקך ב-י אליף ;אמת ןבאער י

 להח אני הנה יהוה אדני כה־אמר אלחם ך~ר ״ .לן־ ה א?
ונתתי הבלו ?שראל ;שבטי א^לים“בי אשר יוסף את־עץ

אותם קיי חכייו * קרי חכריו * ק־י הכריו ״



הנה ויגש הפטרת
 :בחי אחד והיו אהד לעץ ועשיחם .יהודה את־עץ עליו אותם

 ודבר ז :לעיניהם בידן: עליהם תכתיב אשר העצים והיו י
 .ישראל את־בני לקח אני הנה יהוה אדני כה־אמר אליהם

והבאתי משציב אתם וקבצתי הלכו־שם אשר הגלים מביו
■, :••,- •ד• ד ז* זו־ “ ־' ־ 1 '

 בהרי בארץ אחד לגוי אותם ועשיתי ח :אל־אדמתם אותם
 גלם לשנן ולאןחןה־עוד למלן לבלם ;־דרה אהד ומלך ישראל

 בגלוליהם עוד יטמאו ול^ ט :^וד ממלכות לשתי ולאההצו^ור
 מושבתיהם מכל אותם והושעתי פשעיהם ובכל ובשיקוציהם

 להם ארדה לוגם!אני והיו־לן אותם וטהרתי בלם חטאו אשר
 ןהיהלכלם אהד ורועה עליהם מלך דוד ועבדי י לאלהים:

 על־הארץ וישבו יא :אותם ועשו 1וחקתי.ישמר .ילכו ובמשפטי
 וישבו אבותיכם ישבו־בה אשר ליעצב לעבדי ,נתתי אשר

ג •.•".:■דן: •• :־ו .דד דו: :־ו:־ :־״:•■• • - קד

 נשיא עבדי וחד עד־עולם בניהם ובנן ובניהם המה עליה
 ןהיה עולם בלית שלום ברית להם וכרתי יב :לעולם להם

 בתוכם את־מקדשי ונתתי אואם והרביתי ונתתים אותם
 והמה לאלהים להם והץתי עליהם משכני והעז יג :לעולם
את־ישראל מקדש ידלה אנן כי דךעו"הגוים יי :לעם ןהיו־לי

:לעולם בתוכם מקדשי בהיות ,
 מלך ה׳ ומזמור והפטרה תרגום ואחד מקרא שנים השבוע פרשת קריאת אחר
מסדר והלכה משנה דברו יצל״ח מלך וה׳ השבת ליום שיר מזמור או לבש גאות

:היום בחינת היסוד נגד שהוא מחיות

א׳ פרק פרה משנה

 אומרים וחכמים שתים. בת ופרה שנתה. בת עגלה אומר אליעזר רבי
 בת _אף אומר מאיר ארבע."רבי בת או שלש. בת ופרה שתים. בת עגלה

תפסל. שלא השחיר שמא לה ממתינין שאין אלא הזקנה. 'בשרה המש

אמר ברטנורא
 ולא שנתה בת שתהא צריך ערופה עגלה שנתה. בת עגלה אומר אליעזר רבי א פלק

 :מעגלה עפי דקשישא משמע פרה דל׳ שנים. שתי בת :אדומה ופרה. :יותר
 שתים בת דאפי אלא שנתת בת וכ״ש שתים בת אפי׳ כשרה ערופה עגלה. אימרים וחכמים

 עגלה



ששי ליום ויגש
 ^לשית הלשון טח 1ל אמרו שלשית. אלא שמעתי רא יהושע רבי אמר
 אתה אומד אם אפךש.; אני בן'עזאי אמר סתם. שמעתי כף' להם אמר

 כיוצא שנים. שלש בת #לשית אומר בטנין.'וכשאתה לאחרות שלישית

 שמעתי כף להם אמר רבעי. הלשון מה לו אמרו רבעי. כרם אקגרו בו
 לאחרים רביעי אתה אומר אם אפרש. אני עזאי בן אמר סתם.

 בבית האוכל אמרו בו כיוצא שנים. ארבע בן רבעי אומר וכשאתה

 ־ אמר לסאה. עשרה משמונה אמור לו אמרו ל_קב משלש פרם הטנוגע
 משלש אתה אומר אם אפרש. אני עזאי בן אמר סתם. שמעתי כף להם
 חלתזזי. מיזמתו לסאה עשרה משמונה אומר וכשאתה חלה. בו אין לקב

 תקה בקר בן שני ופר שנאמר שתים. בני פרים אומר הגלילי יוסי ר^י ב
 ארבע בני אף אומר מאיר רבי שלש. בני א־ומרים')אף( וחכמים לחמאת.

 בני כבשים ג :הכבוד מפני זקנים מביאים שאץ אלא כשרים. חמש ובניי

 אינו הדש עשר שלשה )בן( ליום. מיום ובלם שתןם. בני ואילים שנה.
ניקד. קורת עזאי בן פלגם. קורהו מרפק רבי לכבש ולא לאיל לא כשר

רבי ברפנורא
 בה דכתיב ערופה עגלה שאני רבנן סגרי הוא שנה בן עגל שנאמר כ״מ דקי״ל ואע״ג היא עגלה
 שחורות שערות ב׳ בה יולדו שאם תפסל. שלא תשהיר שמא : סתם עגלה כתיב לא1 בקר עגלת

 או שניה שלש בת אחפה דפרה והלנה באדמימות. תמימה שתהא תמימה אדומה דכתיב פסולה
 שלשיום אלא שמעתי לא ;ותפסול תשחיר שמא לה ממתינן שאין אלא כשרה וזקנה ארבע בת
 שלישית : לפרש לי ואין סתם, שמעתי כך :שלשית אדומה לפרה כשרה שאינו שעפתי כך

 שלישיות :לתן שלישית וזאת לפניה אחרות פרות שתי שנולדו במנין לאחרות שלישית משמע
 שהוא האחרון על לומר שייך כרמים ארבע כשיש לאחרים. רביעי :שנים שלשה בת שהיא משמע
 השוהה פרם. הטנונע בבית האוכל :שנים ד׳ בן כרס משמע רבעי אבל לאחרים רביעי
 א״ל :לקב ככרות מג' ככר חצי הוא ופרס שעליו בגדיו מעמא פרס אכילת כדי המסיגע בבית

 י״ת הן לקב ככרות וג׳ קבין ששה שהסאה לסאס מי״ח לזמר לך היה כלומר לסאה. טי״ח אמור
 מאי אפרש. אני :לסאה מי״ח הס אמרו לא למה לפרש בידי ואין מרבותי שמעתי. כך :לסאה
 והלא בחלה חיבין ועוד קפח רביעים דחמש חלה, בו אין לקב משלשה :לזה זה בין נ״מ
 מהן הופרש שלא משמע לקב ככרות משלשה אומר כשאתה הלכך הלה ממנה מפריש אין בלבד קב

 סאה שהלש חלה שמעיעתו מה פפות הוא ככר שכל נמצא לסאה. מי״ח אומר וכשאתה :חלה
 בפרשת כתיב הלויס בסהרה לחטאת. תקח בקר בן שני ופר ב ■ חלה ממנה להפריש צר״ך

 ידענא ממילא פולה הא׳ ואת חפאת האחד את ועשה בתריה דכיוןדכתיב הוא יתירא שגי והאי בהעלותך
 לק ה״נ שלשית קרי שלש דלבת היכי דכי שנים שתי בן שהוא ללמד שני כתוב אלא נינהו דתרי נא

 לא באלול באחד נולד לידם. סיום ג • כחכמים והלכה בו׳. אומרים וחכמים :שגי קרי שתים
 ואס העולם מנין של שניס בתר ולא אזלי' שנתן דבתר שניה שנה של באלול אחד עד שנה לו כלמה

 עד איל נחשב דאינו לאיל. לא כשר אינו :שתים בני באילים וכן לו נתעברה שנה נתעברה
 כבש מעלל יצא לזה זה בין ממוצע כלומר פלג. לשון פלנם. :לו שניה משנה יום ש׳שים שיכניס

 שנפסל למסבע פרכדינמא. :הצאן בעלי שפירושו בנוקדי' היה אשר ל׳ נוקד. :בא לא איל ז׳כלל
 ההין ^ישית איל. נסכי עליו מביא : כבש ומתורת איל מתורת נפסל זה אף יוני בלשון כן קכין

 ושל ר״ח שפירי כגון הצבור, חפאות ג איל לנסכי הסלגס את לרבות לאיל או מדכתיב לן ו^פקא
 בידם הקריבום ואם : שפירק כשבהאו היחיד. חטאות :נינהו שנה בני כלהו ועולותיהן מופחת

מה לי תתני השמיני וביום בבכור ונאמר ירצה והלאה השמיני ומיום דכתיב כשרים• השמיני

 ככור



קנט ששי ליום ועש
 ערה ולא איל נסכי עליו מביא הקריבו פרכדיגמא. קורהו .ישמעאל רבי

 הצבור חמאת ד :זה הרי אחד ויום חדש עשר שלשה בן מזלחו. לו

 שלשים מיום כשרץ מצורע. ואשם נזיר ואשם היחיד חטאת ועולותיהן.

 הנדרים כשרים. השמיני ביום הקריבום ואם שלשים. ביום ואף ]הלאה•
 /ואף .והלאה. השמיני מיום כשרים והפסח. והמעשר הבכור והנדבות.

:השמיני ביום י

ברטנורא
 במידי מיהו והלאה כשמיני שמיני יום עשה קרבנות בשאר אף כשמיני.והלאה השמיני יוס עשה בכור

 חכמים השו לא הוא דחובה ואע״ג והפסח. :ואילך שלשים מיום להביא המובחר מן מצרה דחובה
:אחת לחבורה )אלא( נאכל שאינו כיון נותר לידי יבא שלא נפשות לפי דנסבי משוס

ב״ע י״ד דף נדה גמרא

 בר חטא ברבי םי1י ברבי .ישמעאל לרבי רבי ליה טשתכח
 הביאהו לידף לכשיבוא 1ל אמר הוא גדול דאדם ביסא

 בדכןה מיניה בעא מילתא מינאי בעי ליה אמר אתא כי לידי
 דם עליו מצאה ולמחר בקופסא והניחתו לה בדוק שאינו בעד
 לך אימא רבי כדברי או לך אימא אבא בדברי לו אמר מהו
 שאומרץ זהו יעמעאל רבי אמר לי. אימא רבי כדברי לו אמר
 דברי ושומעים הרב דברי מניחין היאך הוא גדול דאדם עליו

 הוא מתיבתא ריש רבי סבר ביסא בר חמא .ורבי התלמיד.
:שמעתתיה ומחדרי קמיה רבנן 'ושכיחי

רש״י
 רבי אבא. כדבריי :מילתח מינאי בעי חמא לרבי ישמעאל רבי ליה. אמר

בשמעתין: פלונתייהו תני ולקמן רבי כדברי או יוסי

ע״ב רי״א רף ויגש זוהר

 את אלהים ויברך כתיב אמר .יצחה רבי לקדמו. השבת יום את זכור
 השביעי ובלם תלקטוהו ]מים ששת במן וכתיב השביעי יום

 ^תבח א ברבתא מה מזוני ביה משתכהי דלא כיון בו .יהיה לא שבח
 תל;ץ ^ביעאה ןיומא ותתא; רלעילא ברכאן כל תאנא אלא'הכי ביה.

 יומא דההוא משום שביעאה ביומא מנא י אשתבח רא אמאי ותאנא
 לתתא אונייה יהיב וחד חד עלאין/בל' יומין שיתא מניה/ל מתברכין

מאן כך ובגיני שביעאה. ביומא דמתברכאן' ברכה מההוא ביומא חד כל

דאיהו



ששי ליום ויגש
 סעודתה ולאתתקנא פתורא לסדרא ^עי דמהימנותא בדרגא דאיהו
 דהא יומין שיתא אינון בל פת־וריזה דיתברך 'בגין ך^בתא: בליליא
 וברכתא ךשבתא י־ומין שיתא בל לאתבלנא ברכה אזדמן זמנא בההוא

 ^ת־ורא לסךרא בעי כך ועל תקמא בפת־ורא אשתכח לא
:נטי .דשבתא !ייומא אפילו אמר יצחה רבי ובמז־וני. בנהמא ךשבתא7

מוסר לחק יוסף פסוקה הלכה
י״ח פרק שבת הלכות הרמב״ם

 על פול #ל וגרים מלח של גרגיר נותנק *
 דייק שעדה שנת ב#רב הגר פי

 מדליקין ש$ןין הפתילות וכל שכת בליל
 קהתחטם *ין מדורה מהן עושין בשבת בהן

 גבי על בין ?אירה להשתמש בין כנגדה
 אלא אמרו ולא .קרקע. גבי על בין סגורה

 ן מ # ב : בלבד לגר פתילה לעשותן
 נמשף שיהא צריף לשבת בו שטלליקין

 נמשכיץ שאין שמנין יאבל הפתילה אחר
 קיק .ושמן ושערה ז§ת כגון הפתילה אחר

 סה ומפ;י בהן מדליקין אין וחלב ואל;ה
 נתלת האור שאין בפתילות סיריקין אין'
 אחר נקשכין ש#ין בשמנים ולא ^הן

אפל הגר אור .יודה יטמא גזירה הפתילה

ע״ב ס״ח דף הרדים מספר

 ש^ריך נדגול אלהינו ובשם ־׳( )תהלים כתיב
 חקוק השם ושם בימינו ה׳ ;ל ך שןשא

 ה׳ מלהטת היא היצר מלחמת כי עליו
 הטמאה דגל .מליס^קלון וכסילים והרשעים
 לסטרא הבאים לשלוט גורם ואז החיצונית

 הקדושים והצדיקים הגרם. שהם דיליה
 אלה )ס ואז באותותיו מךימיןךגלו.יחכרף

 ה׳ בשם ואנחנו בסוסים ואלה בר?ב
 ואנחנו .ונפלו כרעו דמה נןייר אלהינו

 הנלחם הטלף הושיעה ה׳ ונתעודד קמנו
 רבינו הרב כסב הוא!עננו. מלחמותינו את

 איניש דמצי פאה מ§כת בריש עיבדיה
 וכר לצדקה הריוח .חמישית לאפרושי

 לפרעה חמישית ונתתם ם״י( )"י-״ית וסימנף
!רגיל אם .יתכרף• הבורא חובות לפיעון לאורה שישתמש בשעה אותם ויטה

 טוב תמיד ולדבר זכות לכף לרון ארם
 הבירו כראותו העין וכן טיגן בר להפף .ואם הקדושה אל וצגור כלי .יחיה כלל רע ולא

 מץןדבתיממלי־״נץ בר להפך ולהפך :מרך לחבירויגם טוב תשפיע ןבך.ף הוא ^טובעק
:בזהר כדאיתא וגו׳ בשירה עעיף נ׳( גיזת וכתיב .י^רף וקרי .יבורף הוא ע.ין טוב

תורה ראשון יום ויחי
 להשאיר בץ דשם ודי דמיליי ל כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת יכוין

שעברה: שבת של נשמה מתוספת הארה בו

 .ויהי שנה עשרה שבע מצרים |אך״ז כח.וןחי.יעהב
וארבעים שנים שבע חייו שני ןמי״״^הב

ומאה רש׳י
 .נסתמו אביט יעקב שנפטר שכיון לפי סתומה זו פרשה למה יעקב. ויחי )כח(

ד",/ לשעבדם. שהתחילו השיעבוד מצרת ישראל של ולבס עיניהם
שבקש



הם ראשון ליום ויחי

 םי1י .והווי שנץ עשרי שבע ךמצרים בארעא _וךרא_יעקב שנח: ומאת

 ימי"י^ראל ויהרבוכט :שנץ ושבע וארבעין מאד, ,חיוה שני י_עקב
 מצאתי אם־נא לו' רא?!ר ליוסף לבנו 1 וקרא למות

 עמדי ועשיתי ■ירכי תחת ^ויםעאיךך חן

 עמ-שרו! וקריייבמצרים:' תקברני ת-אל~נא6וא חסד

 שוי בעיניך רחמין אשכחית כען אם לה .ואמר ליוסף לברה רקרא לקמת

 :במצחם תהברנני כען לא וקש־וט טיבו עמי ^רכץתעבד ותהיות ידך: כען

 וקברתני ממצרים ונשאתני ןעם־אבתי ,ורכבתי ל
 עם לאשבוב כדברך: א^שה אנכי ויאמר בקכרתם

 :כפתגמך אעבד אנא בקבךתה׳ון.ואמר ות^תני ממצרים ןתטלנני אבהתי

לשראל ולשדהו לו לי השקעה רא?ור לא
ריש על .ישראל וסגיד לה .וקיים לי כף_ם .ואמר המטה: ^לקראש

ויאמר האלה הדברים אחרי .ויהי א מה פ .עיסא:
ליוסף רש״י

 למרת. ישראל ימי ויקרבו )בט( :בב״ר ממנו ונסתם לבניו הקץ את לגלות שבקש
 ויעקב ק״פ חי )יצחק אבותיו לימי הגיע לא למות קריבה בו שנאמר מי כל )ב״ר(
 ליוסף. לבנו ויקרא :ע'( חי והוא שניס ת׳ חי אביו קריבה נאמר בדוד קמ״ז

 ואמת. חסד :והשבע ידך. נא שים :לעשות בידו יכולת שהיה למי )ב״ר(
 נא אל :גמול לתשלום מצפה שאינו אמת של חסד הוא המתים עם שעושין חסד

 מהי ושאין גופי( תחת )ומרחשין כגיס עפרה להיות סופה במצרים. תקברני
 :)ב״ר( ע״א מצרים יעשוני ושלא מחילות גלגול בצער אלא חיים לארץ חוצה
 ידך נא שים המקרא לתהילת למפלה מחובר זו וי״ו אבות? עם ושכבתי )ל(

 ואין ממצרים תשאני ואתה אבותי עם לשכב סופי ואני לי והשבע ירכי תחת
 ונשאתני אחריו כתיב שהרי במערה אבותי עם השכיבני אבותי עם ושכבתי לומר

 הגויעה היא אבותיו עם שכיבה ל׳ בכ״מ מצינו ועוד בקבורתם וקברתני ממצרים
 דוד: בעיר ויקבר ואח״כ אבותיו עם דוד וישכב ב( )מ״א כמו הקבורה ולא

 עצמו הפך המטה. ראש על :ליה סגיד בעידניה תעלא ישראל. תשתהו
 מ( נדרים י )שבת חולה של מראשותיו למעלה שהשכינה אמרו מכאן השכינה לצד
 יוסף שהרי רשע בה היה ולא שלימה מעתו שהיהה על המעה ראש על ד״א
 ליוסף. ויאמר )א( :בצדקו עומד הוא והרי הגוים לבין שנשבה ועוד הוא מלך
 בתלמוד יעקב לפני רגיל היה אפרים וי״א קצר מקרא זה והרי המגידים מן אחד

וכשחלה



ראשון ליום ויחי

 את־ עמו $יו את־^י ויהרו חרה אביך מה ליוסף
 ?ייסף ו^מר האלץ תןטיא6תר3 .וד^ה ואת־אפריםו מנ^טה

 : א^תם רת ^נ^ה ית ע^ה בנוה' תרץ רז ודבר מרע שניב אבוך הא

 אריך בא יוסף בגף מה _ויאםר לתגכןב ויגך 3
 הא ואער ^מטה:נחרל£קב

:עךפא על ויתיב ,ישראל ואתקף לותך אתא יוסף ^רך

רש״י
 את ויקה :לו להגיד למצרים אביו אצל אפרים הלך גושן בארץ יעקב וכשחלה

 ולא ליעקב המגיד ויגד. )ב( :מותו לפני יעקב שיברכם כדי עטו. בניו שני
 בני שהוא אע״פ אמר ישראל. ויתחזק לשין: קצרי מקראות והרבה מי ,פי

 כבוד חלק משה וכן למלכות כבוד שחולקין מכאן כבוד לו אחלק הוא מלך
 וג מחגיו וישנס אליהו וכן י״א( )שמות אלי אלה עבדיך כל וירדו לסלסוש

י״ח(: )מ״א
לי* יחזקאל נביאים

 וקריט :לאטר בנו את־שלמת מצו למות י?זי־ךוד ויקרבו א
 ■אנכי נ • למימר ברית שלפה ית ו&קיד לכפת ןוד יו^י

 אזיל אנא :לאיש .והיית וחזקת כל־הארץ ?דרך הלך
 את־משמרת ווצמרת נ :חטאץ דחיל לגבר ותהי ןתת?יף אךעא כל

 ומשפטיו מצותיו הקתיו לשטר בךרכיו ללכת אלוהיך ןמה
 כל־־אשר את תשכיל למ?ן משה בתורת ככתוב ועדואיו
 יןד סיברא מטרת !ת ןת@ר :שם תפנה כל־אשר ואת תעשה

 ודיגוחי פקודוהי .קיןפוהי לפיטר הדטוהי דתן,נ) ןאוךחן ל?הך אלהך
 דתעביד §ל דת דתצלח בדיל רפשה ןאוריתא דקתיב ?פא ולדותיה

 אשד רברו“את ןה^ה ןשים למען ד ;לתטן ךתת?ני אתר גל קת
 לפני ללכת את־־דרכט בניך אבד;שמרו ^ל"לאמל' דבר

 לאץכרת^לך לאמיר ובכל־נפשם בכל־לבבם באמת
_עלי מליל די ^תנמוהי נת " ם(;!2ן די ^דל ? ןשיאל כסא מעל

יכבל



כפא ראשון ליום ויהי
 דישראל: טלטתא כורם' מעל גבר לך יפסוק לא לטיטר נפשיהיון ובבל

:ג • : 1 11 י ,•־ 1 ,, .
אשר בן־צרויה יואב לי אשר-עשה את ידעת אתה וגם י'

״•- ■ד : 1 •.־ ־יג • ■ך . •\ :־ק •• ז־ ; ז דג ג .

 בך ולעמ^א בן־נר לאבנר לטראל צבאות לשני־שךי עשה
 מלחמה דמי ויתן בשלם דמי־מלהמה וישם .ויהרלם יתר

 ידעת י ואף ו ברגליי אשר ובנעלו במתניו אשך ו' ת ך ג ח 3

 דישראל חילותא רבני לתרץ העביד צררה בר יואב לי דעביד י_ת

 .יתחשיב די ודמי בערמותיה דקטילעון .יתר בר ולעמשא נר בר לאבנר

 ואשיר שלמא בכמנת להון ויתיב .קרבא תכירי בדם עלוהי דטיהון לה

 ועשית ו :ברגלוהי די בטלריתא ודש בחרציה די באספניכך ן דמהו
 כחוכטתך ותעביד 5 שאל בשלם שיבתו ולא״תורד כחכמתך

:לשאול בשלטא סיבתה תחית ולא

רש״י
 מלחמה דמי אוריה: ביד דוד ששלח הספר שהראה יואב. לי עשה אשר )ה(

 וכו׳. בחגורתו :מחנו שמרין נ היו ולא עמו בשלום שהיו בשלום.
 בערמה הרג לאבנר ברגליו. אשר ובנעלו :מתניו על מלומדת חרבו שהיה

 עצמו מיתת למות תניחהו אל שאול. בשלום )ו( :חולצת האיך גדמת ששאלו
:בגיהנס ויפול

,י משלי כתובים

 דצךיקי פומיה :תכרת תהפכות ולשון הכמה ינוב פי-צדיק א

 צךיק.ידעון שפתי ב נתפסק: הפיכו ולישגי מועיהחכמתא
 ופומהון נא1דצדיקא\דעוןצבי שפרותיה ♦ תהפכות רש^ים ופי רצון

 שלמה ואבן .יהוה תועבת מרמה מאזני ג :מהפיף דרשיעי
 :צביוניה תריצא ובמתקלא דאלהא מךחקתה דניכלא מסהתא . 1ךצונ

 עלל דעלא.זיתנתא חיך :הכמה ^ןוארדצגועים

 בגדים וסלף תנחם .ישרים תמת ה :חכמתא דצניעץ ולאלץ צערא
 לא" י :נךכינון בזוזי רנטלבלון אינון תדבר דתריצי תמימותא :ושדם

יועיל רש״י * קרי ♦ישרם
 ואות )ד( :בוראו ולפייס לרצות יודעים רצון. ידערן )ב( : ידבר יגוב. )א(

:ישדדם ישדם. :תנהלם תנחם. )ה( :חכמה תבא צנועים.



ראשון ליום ויהי
טהף לא :ממות תציל וצדנןה עברה ברם הון יועיל

:ביעא מותא מן מפלטא וצדקתא ררוגזא ביומא

א׳ פרק פרה משנה

 ןאהת־ אחת מיל פאה א־ומרים שמאי בית הזיתים שבין התבואה מלבניות

 שורות ראשי היו שאם ומודים הבל. מאחת_על אומרים הלל ובית
 לשי.יר שדהו את המנמר ב :הכל על מאחת פאה נותן שהוא מעורבין

 אומרים וחכמים ןאחד אחד מכל פאה נותן עהיבא^אומר רבי לחים קלחים

 בשמם חךדל. או שבת בזורע עהיבא לרבי חכמים ומודים הבל. על מאחד

 לחים בצלים המחליק ג ואחד: אחד מבל פאה נותן שהיא מקומות ובשלשה
 ןכן קג^מן• ולאלו לעצמן לאלו פאה נותן לגורן. ובשים ומקיים לשוק

 מאחת והמחליק ששיר מה על מןהמשואר נותן המדל בכרם. וכן באפומן
 ורבי בפאה. חייבות בצלים של האמהות י :הכל על המשואר מן נותן ;ד

אחת מכל פאה אומר יוסי רבי הירק שבין הבצלים מלבנות פוטר. יוסי

ואחת כרמנורא

 שכין :מלבנות קרוין הלביבות בדפוסי שעשויות ובשביל מרובעות ערוגות מלבנות. ג פרק
 זיתים דאפי׳ לאשמועיכן זיתים ונקע אילנות שאר לכל וה״ה הזיתים.

 ב״ש :מפסקי דלא דפשיעא בפאה חייבין שאין אילנות שאר וכ״ש לב״ה מפסיקי לא בפאה שחייבים
 ואין פסקי פסקי הערוגות ועומדות הואיל ומלבן מלבן מכל :ואחת אחת מכל פאה אומרים
 מודי' לזה מזה מתערבים שורות דראשי היכא אבל זיתי׳ דמפפקי ב״ש קסברי זו עם זו מתערבין

 אין נ׳ על אמה נ׳ שהוא סאה בית שבקרקע עד מזה זה מרוהקי׳ שהאילנות ובזמן מפסקי דלא
 הדברים נראין מרוחקים והאילנות דהואיל ומלבן מלבן לכל פאה שנותן ב״ה מודים אילנות י׳ בו

 סאה מבית בפחות אילנות עשר ויש רציפים שהאילנות ובזמן המלבנות נעשו האילנות בשביל שלא
 המנמר. ר ♦ סאה בבית אילנות עשר כשיש אלא נחלקו לא הכל על אחת פאה שנותן שמאי בית מודים
 שנתבשלה התבואה שקוצר חברבורותיו וגמר לשון כמנומר דמחזי מקומות מקומות שדהו מלקע
 ואחד. אחד מכל פאה נותן :נתבשלו שלא אותן לחים. קלחים ושייר :בשדה ראשון ראשין

 שכת. בזורע :חשיבא דקצירה אתחלת׳ ולאו מפסיק דנמור ששייר לחים הקלחים ללקע כשחוזר
 מהן לזריע דרכו שאין מפני ואחת. אחת לכל פאה נותן שהוא :בלעיז אנע״ו לו שקירין ירק
 בנאה חייבים וחרדל ושבת אחת. שדה מהן אחת כל כאלו ערוגית אותן כל חשובין לפיכך אחת שדה

 כחכמים: והלכה השיבי זרעים וכמיני עבידי דלזרע משוס לירק פאה נותנין שאין אע״פ

 ואית הלק. המקום נשאר שכשנתלשו שם על חלק איש ואנכי ל' דמפרשי אית בצלים. המחליק ג
 לגורן יבשים מניה אחר הלק4 בשוק למכרן לחים הבצלים מן הלק שנועל המחלק כמו המחליק דמפרשי

 בכרס המחליק וכן בכרם. וכן :דמי היעים מיני דכשני לעצמן. לאלו פאה נותן :לקיוס
 רצופים זרועים שהבצליס בזמן ששייר. מה על המשואר מן נותן המרל :בבצלים כמהליק דינו
 ושולף שדולה מדל הנקרא וזהו גסים ויעשו בריוח יתגדלו שהנשארים כדי מבינתיס אחת מהס נועל

 אינן לנשארים ריוה ליתן שעוקר ואותם שנים ומניח אחד נועל מדל איזהו ותנן ממקומם אותם
 מכלום פעור והנעקר לבד הנשאר מן פאה נותן הילכך היא הנשארים שתקנת לפי בפאה הייבין

 ורמב״ס לשוק כולי או לגירן כולו או אחד מענין כלומר יד. מאחת המחליק קצירה: חשיבא דלא
 מצד כולו אלא ומכאן מכאן אותו נועל אינו בשוק למכור שנועל שהחלק אהד ממקום יד מאחת פירש
 חזו לא בארן ששוהין ומתוך זרע לגדל אותן שמניחים גדולים בצלים בצלים. של האמהות ד אחד:

-רד,י שבין הבצלים מלכנות :כמותו הלכה ואין יוסי רבי פער ולכך הדחק ע״י אלא לאכילה

סבר •



הסב ראשון ליום ויחי
 פאות. שתי ניותגין שחלקו האחין ה :הכל על מאחת אומרים וחכמים !אחת
 פאה ניותנין האילן. את שלקחו שנים אחת. פאה נותנין ןנשתתפו חןרו

 לעצמו פאה נותן וזה לעצמו. פאה נותן זה דרומו. וזה צפונו זה ל_קח ארזתי
 רבי אמר7 .ואחד. אחד מכל נותןפאה בתוך'שדהו אילן מקחי המוכר
 השדה ב_על ש!ייר 'אם אבל השדה. בעל שייר בזמן'שלא אימתי .יהודה

 בפאה. חייב רובע בית קרקע אומר אליעזר ורבי לכל: פאה נותן הוא
 ששה על ששה אומר טרפון רבי מאתים. העושה אומר .יהושע רבי

 כדבריו. והלכה ולשנות למצור בדי אומר ברדרא בן והודה ^בי מפחים.

 עליו ולכתוב ובבכורים בפאה ח;יכ שהוא בל הרקע אומר עקיבא רבי
 :ה(ובחזמ ובשטר בכסף אחריות להם שאין נכסים עמו ולקנות פרוזבול.

 'מתנה. מתנתו בלישהוא _קךקע שלר מרע שכיב )והוא( ןכסיו הכותב ,׳ז
 וכתב לבניו נכסיו הכותב מתנה. מתנתו אין שהוא יכל קרקע שייר לא

עליה קבלה אומר/אם יוסי .רבי כתובתה. אבדה כל^שהוא קרקע לאשתו

אף ברטנורא
 ותכן הירק בין בצליס מכניס להיות אדם בני דרך שאין דמי אחר כזרע דירק יוסי רבי שבר
 אילנות מהנך האילן, את שלקתי ה :יוסי כרבי הלכה ואין מפסיק אחר דזרע ב' בפרק לעיל

 לו מכר ולא בפאה שחייבין צמחיה שרשי אילן. קלחי המוכר :בפאה שחייבי׳ בפ״ק דחשיב
 השדה בעל התחיל לא אס כלומר שייר, שלא כזמן :ואחד אחד מכל פאה הלוקח נותן, : הקרקע

 שדהו לקצור השדה בעל התחיל אס אבל אה ם ציתן הלוקח דחייב הוא אז פירות ללקע או לקצור
 פאה הנותן הוא השדה בעל :נלקע שלא או נקצר שלא השדה מן שנשאר אלו את שמכר קודם

 לפרושי יהודה ורבי השדה כל של בפאה מחייב הכירות בלקיטת או בקצירה אתחיל דמכי הכל. על
 ופירשו הקב רובע בו לזרוע שראוי מקום רובע. בית קרקע ך : הלכה וכן אתא דת״ק מלתיה

 בתר אזיל לא יהושע רבי סאתים. העושה : בקירוב אמות עשר על ומחצה אמות עשר שהוא בו
 מלא אוחז הקוצרים דרך ולשנות. לקצור :קבין י"ב שהם סאתיס המוציאה קרקע זריעה

 פעמים שני כפו למלאות כדי בקמה יש ואם קוצר כפו מלא שלא כדכתיב וקוצר הקמה מן כפו
 ופציג משמע שהוא כל שדך פאת דשביראליה בפאה. חייבת שהוא כל קרקע ה: בפא חייבת
 אינו אילן של בבכורים אבל ושעורה חטה בבכורי וה״מ אדמתך בהו דכתיב ובבכורים. :אכולהו

 עליו ב ולבתו :יניקתו שעור שהוא לאילן סביב אמות עשרה שש קרקע לו יש כן אס אלא חייב
 החוב כמשמעה השביעית מפני לעניים מנהליות נמנעים שהיו כשראה פרוזבול תקן הלל פתזביל.

 שאגבנו צי שיש חוב כל הדיינים ופלוני פלוני לכס אני מוסר וכותב לב״ד שערותיו מוסר שיהא הקן
 ללוה דהו כל קרקע כשיש ודוקא חובו משמעת שביעית אין שוב זה שטר לו ומשכתבו שארצה כ״ז
 שהוא כל לקרקע וחשבינן יגוש לא בית קרינא לא ותו ב״ד ביד כבר גבוי החוב כל כאלו חשיב דאז

 דמטלטלין אחריות. להם שאין נכסים עמה ולקנות :לקרקעות אונאת דאין החוב כל שוה כאלו
 כששוכב מרע. שכיב ז :מפורש ושם דקדושין בפ״ק כדתנן ובחזקה בשטר בכסף קרקע אגב נקנין

 במתניתין דתנן שהיא כל קי־קע שייר .הני כל שהיא. כל קרקע שייר :חולי מחמת מעתו על
 פאת גבי רישא דתנא איידי אלא שהוא כל מטלטלין דה״ה קרקע דוקא לאו פרקין סוף ועד מכאן

 מידו קנו אס ק'ימת. מתנתו :שהוא כל קרקע נמי הני בכל שהוא כל קרקע ובפרוזבול ובכירים
 דצאו דעתיה גלי שהוא כל לעצמו ושייר הואיל בו לחזור יכול אינו מחלין שעמד אע*פ המתנת על

 נפשית איניש שביק לא מסתמא לעצמו שהוא. כל קרקע שייר לא :המתנת כתב מיתה מהמת
 קנו ואפי׳ חוזר עמד אם הלכך נכסיו כל נותן היה לא שימות ודאי חושב שהיה לא ואס ערטילאי

לבניו נכסיו שמחלק מיירי מרע בשכיב כתיבתה. אבדה שהיא כל קי*קע לאשתי וכתב :מידו
 כ > ׳ י

מר



ראשון ליום ויחי
 ;צא לעבת ??ם'י הבותב :״כתיבתה אבדה לה כתב שלא פי על אף

 לעולם אומר שקעון רבי חורין, בן ;צא 'לא שהיא כל .קר.קע ־1ש" חורץ.
חיץ עלדי. פלוני לאיש ;תונץ נכסי כיל הרי שיאמר עד חורץ בן הוא

י :שבהן מרביוא מאחד

ברטנורא
 3,אבד כזה כיוצא או גובה אני כתובתי אמרה ולא ושתקה איהי ושמעה הבנים בין הלק לאשתו וכתב

 מידה קנו לא אפי׳ הבנים בין שותפות שתהא עליה. קבלה אם אומר יופי רבי :כתובתה
 :כר״י הלכה ואין בה לחזור יכולה אינה ושוב כתובתה, אבדה : בפניה כך שיכתבו צווה לא והוא

 הנכסים בכלל העבד הרי עבדי לפלוני נתונים נכסי כל שכתב לעברו. נכסיו כל הכותב ח
 בן יצא לא שהוא כל. קרקע שייר :כבר שהיה עבדי היינו עבדי דקאמר והא עצמו את לו ונתן

 נכסים אשאר לך נכסי כל אמר וכי שייר נמי לדידיה אמרי' לשיורא דנהית היכא דכל חירין.
 נכסים שוס לו אין ואפי' ונכסי עצמך ליה אמר דלא כיון שחרריה ולא קאתי ליה ולהנופיה קאמר

 חוץ אתא דהא נכסי כל דבור מתקיים דאין דכיון לחירות יצא לא מ״מ ששייר והקרקע העבד אלא
 הוא לעולם רש״א ;נכסים ולא עצמו לא קנה ולא לגמרי בעל והוי דבורא פלגינן דלא ליה ובמיל

 לעולם אחרים נכסים לו יש ובין ששייר והקרקע כעבד אלא אחרים נכסים לו אין בין חירין, בן
 דבמה אמרינן ולא אחרים נכסים לו כשאין לבדו בעבד נכסי כל דיבור ומוקמינן חורין בן הוא

 וקיץ :בן'חורין ויצא בעבד ליה ומקיימינן דבירא דפלגינן נכסי כל שאמר דבורו בטיל חוץ שאמר
חשיב לא ואיהו עבד היינו דקאמר מרבוא דאחד אמרינן דהתס ששייר מה פי׳ ולא מרבוא. מאחר

:כריש הלכה ואין טפי דשות ואע״ג בנכסיו מרבוא כאחד אלא ליה

ע״א ו׳ דף ברכות גמרא

 אלא נשמעת אדם על תפלתו אין אומר בנימין אבא תניא
'ואל הרנה אל לעמוע חי( )ט״א שנאמר הכנסת בבית

 אדא רב בר אטררבין תפלה. תהא עם רנה במקום התפלה
 הכנסת בבית מצוי הוא ברוך עהקדוע ממן תיחק רבי אמר

 לעערה ומנין אל בעדת נצב אלהים פ״ב( )החלים ענאמר
 אל. בעדת נצב אלהים שנאמר עמהם עעכינה עמתפללים

 )שם( ענאמר עמהם עעבינה בדין עיועבין לעלשה ומנין
 בתורה קץשיועבין־ועוס לשנים מניןו ישפוט. אלהים בקרב

 אל איע ה׳ יראי נדברו אז גי( מלאני שנאמר עמהם ששכינה
העב אשי רב אמר עמו ולהועבי מאי וגיר ה׳ הקשב רעהו

אדם * רש׳י

 ובנעימות ותשבחות שירות הצבור אומרים ששס הכנסת בבית רנה במקום
עדה וכו׳. לעשרה ומנין :שלו מועד בבית אל. בעדת :ערב קול

 אלהיט בקרב :וכלב יהושע יצאו הזאת הרעה לעדה מתי עד שכתוב י׳ קרויה
ה/ ויקשב :דסנהדרין בפ״ק בשלשה אלא אלהים קרויס דין בית ואין ישפוט.

ממתין ־



הסג ראשון ליום ויחי
 כאלו הכתוב עליו מעלה עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות אדם

 ששכינה בתורה ועוסק שיושב אחד שאפילו ומנין עשאה.
 וגו׳. שמי את אזכיר אשר המקום בכל כי( )שטות שנאמר עמו
 בספר מלייהו מכתבן תרי מבעיא. תרי חד האפילו מאחר וכי

 מאחר וכי הזיכרונות. בספר מילית מכתבן לא חד הזכרונות.
 בעלמא שלמא דינא דתימא מהו מבעיא. תלתא תרי האפילו

 תורה. דהינו נטי הרינא לן משמע קא שכינה אתיא ולא הוא
 ש?ינה מרמה עשרה מבעיא. תלתאעשרה האפילו מאחר וכי

ן ך_יתבי ער תלתא ואתיא
רש״י

 :ודברי מצותי על שמי יזכור אשר שט? את אזמר אשר :שם להם ממתין
 לפניו זכרון בספר ויכתב כדכתיב מלייהו. מכתבן :הוא יחיד ל׳ אליך. אבא

 מעיקרא אל בעדת נצב אלהיס העשרה. כל שיהיו קודם ראתיא. שבינה קדמה
המשפע: בשעת ישפוע כדכתיב דיתבו. עד משמע:

ע״ב רט״ז דף ויחי ׳
 אמר !עקב רבי סתימאה. דא פרשתא אמאי מצרים בארץ !עקב ׳"בחי

 אמר ;הודה רבי רישראל. עיניהון אסתימו {עקב *דמית בשעתא
 לעילא כתיב מה אמר שמעון רבי בהון* ואשתעבידו לגלותא נחתי דכדין

 ויהי וכתיב מאד חפרווידבו בה חאהזו !שר^בארץמצר!םבארץגשן משב

 דטלכין בתפנוקין אינון_ק!ימי מה דאלדא בין לאפרשא אתחזי דרא !עקב
 מ|כין *בתפנוקי' ירחם נמי !עקב אוף לגרמךהו .וכסופין *ענוגא נקביט

 דהא חחי אקרי והבא דא מן רא אתפרש לא לגרמיה וכסופא בענוגא
 אש^כחועליה הוו/^צערא בצערא יומוי רכל בגין אקרייחחי לא יומוי כל

 תחת בתר אב$ רגז. חבא נחתי ולא שקטתי ולא שטתי לא ( ג )איוב כתיב
 צדיטא זכאץ בנוי רכל תמא מלכא לבריה חחי'חמא אקרי למצרים

 על תתיב טב בחמר ביניהון יתיב והוא עלמא ותפנוקי* בתענוגי וכלהו

 י לחח מאד ו!רבו חפרו בין פריש ולא !עקב חחי אקרי* דורטיה^בדין

 שנה.*אלא עשרה שבע טעמא מאי שנה. עישרה שבע אתחזי. והכי י_עק*ב
 לון אעבד בצערא הוו *בצערא דיעקב יומוי כל שמעון 'ךבי אמר

 נייוסף מסתבל הנקב כד קאים.קמיה והוה םף1ך כיון'רחמא בקדמיתא
 דמי דיוסף דשפירו דיוסף לאטיה ^חמא כאילו ןנפשיה אשתלים הוה



ראשון ליום ויחי
 בי־וט־וי צערא עריה אעבר דרא כמה בגרמיה דמי והרה דרחל ישפירו

 נהתי ןראר^תי(שר ולא ימלותי ראי אתקיים כדין אתפר^מניח יוסף וכד
 . םףל^,1י .דיאת^רש ובזמנא \עבר מה מכל 'ליעקב ליה קש;א דדא רגז ויבא

 וגומר! רועה דדיה• *סניה ישבע'עשרה בן יוסף 6ל״ )בראשית יכתיב מיה מניה

 לאינק^בע יומא בר בכי והוה בהאי צערא ליה הוה רא היעקב יומין ובל

 הא עיניך על ישית^ידו ויוסף מ״ס )שם ליה האתיבו מאי דיוסף שנה עשרה
 הוא ךדא ובסופין ןהנאות ותפנוקין בענוגין אחרנין שגה עשרה שבע לך

 אינון כל א תאו וגומר.- שנה עשרה שבע מצרים בארץ חחי'_יעקב דבתייב

כך ובגין אשתבח עטיה הוא בריך דקדשא וך!רא שכינתא שנין
:אקרון חיים 7 * \ .,/;

 פסוקה הלכה
 ב* פרק שבת הלכות הרמב״ם

 י.ץליח( לא פש^עיו מכסה ־״״( )""לי וכתיב
 בעבירות אמורים דברים במה

 #בין בעכירות אבל אדסלחבירו #בין
 עצמו לפויסם צריף אינו למקום אדם

 שב אלא גלם אם לו היא פנים ועזות
 לפניו־ חטאיו ופורט הוא ברוך האל לפני

 וטובה סתם רבים לפני .עליהם ומתודה
 ל״ב( )תהלים שנאמר עונו נתבלה שלא לו היא

 אף_על י : חטאה בסוי פשע נשוי אשרי
 לעולם• יפה והצעקה #התשובה פי

 ויום השנה ראש שבין ;מים בעשרה
 היא ומתקבלת ביותר ;פה היא הבפורים

 בהמצאו ה׳ ךרשו ]"*עי" #נאמר מ;ד
 צבור אבל מיחיד אמורים דברים בקה

 בלב וצועקין תשובה שעושים זמן בל
 אלהינו בה׳ יי[ םייכני שנאמר נענין הן שלם
 זמן הוא הבפורים יום י :אליו קראנו בכל

 מחילה קץ והוא ולרבים ליחיד לבל השובה
הבל דוייכים 'לפיכך' לישראל וסליחה

מוסרלחק יוסף

ע״ב עיא דף חרדים מספר

 ו;ך.ד מערבי בותל אצל החזהה .יתד תקע
 בחבל ;פה .קשורות אחוזות בלבבך

 בלי ארזד/אדבתו' .קליעות.' בשליש הלוע
 אמשכם אדם בחבלי י״א( פרור

 המתיר ת־רה פסוק ב׳. אהבה. בעבותות
 המלך והרי מיתה סגיב ה^לך אסירי

 אחת תמות בשתי הלשון אסר יתברך
 תתבודד לא איך בשר של ואחת עצם #ל
 ;היד זמנך* רוב אתה .והנה ;הברך עטי

 יחידי הגוף תישן בעת ;חיד אמך ?כמן
 והנשמה בדר בקבר הגוף .יחידה והנשמה

 כבודו לפי מרור צדיק בל עדן בגן בדד
 .ידמו בחשך דרשעים מון ודאי ובגהינם

 עמו ילך בקולי שמע לכן לבדם נמץאו
 תדרשנו אם בי היגע תפרד ולא תמיד
 ונעימה נאה מה ממך יפרוש לא לך .ידרש
 הוא .,קנך אביך הוא בי .יקברך ןו;יתו

:בכונגך עשך

 היוב יערב שיתחיל הבפורים יום וידוי ומצית הבפורים סיום ולהסודות וקשובה לעשות
 #יאכלחוזר ק/דם שהתודה עלפי #;סוך.ה.ואף קורם בסעודה .יחבק שמא #יאכל קורם

 ובנעילה ובמנחה ובמוסף בשחרית' ומתודה וחוזר עךבית הבפורים יום בלילי ומתודה
:רביעיית בברכה תפלתו באמצע צבור ושליח תפלתו אחר ;חיד מלוכה וביכן



 להשאיר ב״ן דשם *1*1' דמילוי ד כנגד שהם אלו פסוקים ארבעה בקריאת יכוין

:שעברה משבת הרוח תוספת בו

 בלוז נראה־אלי עדי אל אל־־יוסף .יעקב ויאמר ג
 אל םף1ל :עקב סר81 :אתי .ויברך קנען בארץ

 הנני אלי ויאמר ד ;תי: ובריך דכנען בארעא בלוז לי אתגלי עדי
 את־־ ונתתי;עמים לקהל ונתתיך ןהרביתך מ^רך'
 להא יאמר עולב: אחזת אדוריך לזרעך הזאת ה^ו־ץ

 לברך הדא ארעא :ת ואתן שבטץ לבנשת ואתעף ואסגנך לך מפיש אנא

 לך הנולדים עני־בניך לעתה ה :עלם אחסנת כתרך

 א^רים לי־הם מערימה אליך באי“בארץמערים.עד
 דאסןלידו:וקעןתריןקנ'ך יהיו־די: ועמעץ קראובן ■וקנעה

 וממטה אפחם אנון דירי למצתם לותך מיתי עד דמצרים בארעא לך

 ־הולךת“אער ומולדתך ו קדמי::ן .יחון ושמעון כראובן

:בנחלתם יקראו אחיהם עם על יהיו לך אחריהם
:־ןדזזן 1. •זן}: 9••• •• ז־ ־□ 6 : • : 1•.• •• :־ -ן

רע׳י
 ואע״פ ועמים קהל עוד ממני לצאת שעתידים בשרני עמים. לקהל ונתתיך )ד(

 שנים הרי גויס קהל בנימין על ,ל אמר גוי גויס וקהל גוי לי שאמר
 ועתה ליחלק משבטי אחד שעתיר למדני בן לי נולד לא ושוב מבנימין לבד

 אליך בואי לפני אליך. ,באי עד לך הנולדים )ה( לך: נותן אני מתנה אותה
 הם בני שאר בחשבון הם. לי :אליך שבאתי עד ממגי משפרשת שנולדו כלומר
 במנין יהיו לא עוד תוליד אס וגו׳. ומולדתך )ו( :כנגדו איש בארץ חלק ליטול

 בשבטים שם להם יהא ולא נכללים יהיו ומנשה אפרים שבטי בתיך אלא בני
 וכל נחלתו תרבו לרב כדכתיב גלגלותם למנין הארץ שנחלקה ואע״פ הנחלה לענין

 )להטיל אלו הלא שבטים נקראו לא מ״מ הבכורים מן חוץ בשוה נטל ואיש איש
:ולזה( זה ודגלים ושבט שבט לכל ונשיא השבטים שמות למנין הארץ גורל

ל״ז יחזקאל נביאים

 כי" שלחנך בא^לי והיו תעשה״חפד חגלעדי ברזלי ולבני א
בךזלי ןלבני :אחיך אבשלום מפנן בברחי אלי קרבו ק

 גלעדאה



שני ליום ויחי
 צורכי ם?ימ אימן ארי פתורך בא;לי ויחון נציבו תעביד נלעדאה

 ^ך־נרא עממי _עםף והנה נ :רוםא^ ם□ך מן במערקי
 לךתי ביום נמלצת מלקה מללני והוא מבחרים בן־הימיני~

 לאמר ביהוה לו .ואשבע דצרלין למךאתי והוא-ירך מחמם
 מישבט בר נרא בר שמעי עטך והא :בחרב אם־אמיתך

 עזת ןתוא למחנים דאזלית ביומא ^רירן לוטן לוטני והוא מעוקמת

 אק^לינך רלא: למימר דיי במימרא ליה ומיימית ל^ררנא ללךמותי

 את דדעת אתה חכם איש כי אל־תנקהו ועתה נ :בחרבא
 לא ו?נען :שאול בדם את״שיבתו והורדת תעשת־לו אשך
 םי?נתית !ת ותחית ליה דתעבד ת2 ורדדע את חבים גבר ארי תזבנה

: תד בעיר .הקבר עם־אבתיו תך וישכב י :ל^אול בקטלא
: דךוד; בהרתא ואתהבר אבהתוהי .עם דוד ושכיב

רש״י
 דבר: איה בשביל מות עון לו למצוא אתה. אי^חכם )ג( :מפורשת נמרצת. )ב(

י׳ משלי כתובים

 חון ת דק צ :יפלרשע 'וברשעתו דרכו תלשר תמים צדהת א

 צדהת ב ן רשיעא נפיל וברשעיה אורחתיה ךתריץ דתמימי
 אימן תפצי דתריצי צדקתא ילכדו: בגדים תצילםובהות לישרים

 תקוה תאבד ^רשע אדם במות ג :מתאחדין ביטלומיהון ובזוך
 סבריה יוביד ר^יעא גברא מאית בד :אבדה אונים לתוחלת

 רבא נחלץ מצרה צדיק ד :,;יבד עאתאז דע^דין ךאלין ןסבוריהון
;תחותוהי ביע חלפוי ועל אישתזיב ןתא5_ע מן צריקא :תחתיו רשע

רש״י
 הבוכותים כל תקוה. תאבד )ג( • נלכדים הס מבוגרים עושים שהם והרת. )ב(

:אונו שהם בניו אונים. ותוחלת :בו
הבונה



שני ליום ויחי
י״ב פרק שבת משגה

 בפטיש והמכה וחמסתת. שהוא. כל הבונה חייב. ויהא .ימה כמה הבונה
 מלאכה העושה כל הכלל. זה ח;יב. שהוא כל .והקודח ובמעצד.

 אף גמליאל'אומר ^בן ?שעון רבן יב.דחי בשבת מתקיטת ומלאכתו

 כמתקן שהוא מפני י יחייב. מלאכה בשעת הסדן על בקורנס המכה
 שהוא כל והמזרד והמקרסם.' 7המנכש. שהוא. בל החורש ב : סלאבה

 ביצה לבשל כדי ,להסיק אם שהן־ בלי לתקן אם עצים. המלקט דדיב.

 :גדי פי כמלא לבהמה אם שהוא. כל לתקן אם עשבים המלקט ה. ר*
 בין אחד.' משם בשמאלו.'בין בין. בימינו בין אותיות. שתי' הכותב ג

 לא יוסי רבי' אמר חייב. לשון בכל סממניות משתי בין שמות. משתי
 המשכן. על_קךשי כותבין היו שכך ,רושם. משום אלא אותיות שתי חיבו
 שם גדול. משם קטן שם מציגו' להודה( רבי יאמר זוגו. בן איזו ליידע

 הכותב י :מגך;אל גד מדניאל. מגתור•'דן ושמואל.'נח משמעון.

ובקנקנתום. בקומום. בסיקרא• בסם. בך־ו. כתב חייב. אהד בהעלם אותיות
ובכל ברטנורא ■

טסתת. שהוא: כל חייב. ויהא יבנה כמה מלאכות. באבות שאמרו הבונה. יב פרס
 תולדה והיא המקום מנהג לפי הכל ומתקנה מחליקה או האבן מרבע

 סביב ההר מן האבן שחצב לאחר אבן חוצבי של מלאכה גמר היא בפטיש. והמכה :בפטיש דמכה
 תולד׳ בשבת מלאכה הגומר וכל ונופלת מתפרקת והיא גדולה מכה בפטיש עליה מכה והבדילה

 ואמכה אמסתת קאי אכלהו שהוא. כל :הנוקב והקודח. :קטן קופיץ מעצר. :הוא בפטיש ^א־מכה
 סדן. :מרטי״ל קירנם. : עליה להוסיף צריך שאין מתקיימת. ומלאכתו ואקודח. ובמעצד בפטיש

 הסדן על אלא המלאכה על מכה שאינו אע״פ מלאכה. כמתקן שהוא מפני :בלע״ז אנקיזינ׳א
 להחליק א׳ הכאה הסדן ועל הכאות ג' הטס על מכין טושין היו משכן טסי מרדדי שכן הוא מתקן

 מתוך רעיס עשבים תולש המנכש. ב :כרשב״ג הלכה ואין דק שהוא הטס יבקע שלא הקורנס
 יבשים ענפים קוצץ מקרסם. :חרישה מעין מלאכה והיא הצמתים עקרי סביב חופר פ״א טובים.

 ומכחישים ומתגדלים מרובין שהן ופעמי' זו שנה של חדשים לחים זרדים והטזרר. :לתקנו האילן מן
 ביצה : המחובר מן וקצצו הקרקע את או האילן את לתקן. אם :ממנו אותן וקוצצין האילן כה

 בשמאלו. בין בימינו בין ג :בצים משאר יותר להתבשל קלה שהיא תרנגולת מביצה כגרוגרת קלה.
 אהד. משם בין ן כתיבה אינה שמאל כתיבת אדם כל בשאר דאלו ידיו בשתי שולט שהוא באדם
 ספרים ואית בסקרא. ואחד בדיו א׳ סטמניות. משני :בית אלף שטות, משני :אלפין שתיהן
 לשון. בכל :שנים לסי׳ וב׳ אחד לסי׳ א׳ שכותבים כגון סמנים משני כלומר הימניות משני דגרסי
 אותן שמפרקיס מפגי המשכן בקרשי עושין שהיו סימן רושם. משום : ואומה אומה כל של בכתב

 רשימות שני שרשס אלא כתב לא דאפי' למימר ר״י ואתא הקרשים סדר יחליפו לא ולשיקימוהו
 שגתכוין מלאכתי נגמר שלא אע״פ כלומר קטן. שם טצינו :יוסי כרבי הלכה ואין חייב לסימן בעלמא
 וכן חייב אחר במקום ומתקיימת תיבה היא מקצת ואותו הואיל מקצתה וכתב גדולה תיבה לכתוב
 וצבע עפר מין בקומום. :אדום שצובע אבן מין בסקרא. :בלע״ז אורפימנ״ט בסם. ד :הלכה
 דבר ובכל :ודראיאול״י ובלע״ז בערבי זא"ג בקנקנתום. :בלע״ז גומ״א אילן שרף פ״א שחור.

 :מתקיים שרשומו רושם. שהוא :בלע"ז גאלי״ש עפציס בהם ששרו מיס לאתויי רושם. שהוא
 פנקם. לוחי ב׳ על : במקצוע לזו זו סמוכות בצפון ואחת במזרח אחת זויות. כותלי ב׳ על

 זה עם זה ונקראין נהגין אם הן אהד לוח על דלאו ואע״ג חשבונותיו בו כותב שהחנוני ספר
והמפרט :בדיו בשרו. על הכותב :חייב לזה זה הסמוכין הלוחין שפתי שני על שכתוכין כגון



שגי ליום ויחי
 והן פנקם. לוחי שני .ועל .זוי־ות. כותרי שני ער רושם. שהוא דבר ובכל
 רבי בשרו. על ה^סרט בשרו/דיב. יעל הכותב ח;יב. .זה עם זה נהגין

 פיר־ות. ^מי במ^קין• כתב ה :פוטר ןהושע ורבי חטאת. מחייב אליעזר
 לאחר פטור. מתהיןם שאינו דבר ובכר יי הסופרים. באבק דרכים. באבק

 ל2 ו^תב לכתב. םמוף אחת אות כתב ובמרפיה־ו• בפיג ברגלו. ;דו.
 ואחת בארץ אחת זעיץ. שני וכתב חי״ת' לכתוב נתכוון כתב. גבי

 זיז ?הח ואי) פנהם. דפי שני הבית/ער כותלי שתי .ער כתב בקורה.
 ^תיראמחץב• בן ש:>1ךבי/יה נוטריקון. אחת אות כתב פטות זה

שחרית אחת י העלמות. בשתי אותיות שתי הכותב ו פוטרין: וחכמים

פוטרין: וחכמים מחץב. גמליאל רבן הערבים. בין י ואחת

רש״י
 ש^ין לפי דם הוציא ואפי׳ פיטר. יהושע ורבי :כבשרו אותיות צורת עושה בברזל בשרו. על
 פירות. במי :בהן וכיוצא תותים מי כמו שמשחירין במשקין. ה נ כר״י והלכה בכך כתיבה דרך

 והאבק ההול על אותיות צורת באצבעו שסרט כגון דרכים. באבק :פירות שאר כל ״ל
 הקולמוס שאחז ידו גב על ירו. לאחר :הסופר קסת של עפרורית הסופרים. באבק :שבדרכיס

 לכתב: סמיך אחת אות האמצעיישבזרוען הפרק ובמרפקו. וכתב: ידו והפך באצבעותיו
 תיות א על קולמוס העביר כתב. גבי על כתב :לשתים והשלימה אחת לה זיווג כתובה אות אצל

 כאלו נראה הרגלים שני אלא חי״ת של הגג נראה שלא זייני״ן. שני וכתב ;וחדשים כבר הכתובות
 עמודים שעשוין פנקס. דפי שני על :במקציע שאינן הבית. כותלי שתי על :זייני״ן שני הס

 מה יחתוך אא״כ לקרבן יכול ואינו זה בעמיד אחת ואות זה בעמוד אחת אות וכתב עמודים
 זו אף זו ולא פנקס דפי תנא והדר מזה זה המרוחקים הבית כותלי ברישא ותנא ביניהן שמפסיק

 שלימה תיבה האות מאותה ומבינים עליה נקודה סי׳ שעושה נוטריקון. שם על אחת. אות :קתני
 מבינים שהכל כיון מחייב. בתירא ב; יהושע ר׳ :תרומה תי״ו מעשר מ״ס קרבן קו״ף כגון

 כתב לא שהרי פוטרין. וחכמים :התיבה כל של אותיות כתב כאלו שלימה תיבה האות מאותה
 שעבר לו נודע בשוגג אחת אות שכתב לאחר העלמית. בשתי ו :כחכמים והלכה אותיות שתי

 דהוי כגון הערבים. בין ואחת בשחרית אחת :בצדה שניה אות וכתב ושגג ממנו ונעלם חזרז
 ידיעה אין דפבר מחייב. גמליאל רבן :העלמות כשתי ליה הוה לידע כדי בנתייס שהות ליה

 שנ שבין הידיעה דסברי פוטרין. וחכמים :האחר החצי עמו יצטרף שלא לחלוק שעור לחצי
:כחכמים והלכה אחת בהעלם שעור חצאי שני היו כאלו נעשה ולא ביניהם מחלקת שעור חצאי

ע״א ק״ה דף שבת גמרא
 בן יופי רבי משום יוחנן רבי אמר נוטריקון אחת אות כתב

 כי )בראשיתית(שנאמר התורה מן נוטריקון ללשון מנין זמרא
 באומות. נתתיך בחור ת.1נתתיףלאומ ;תתיף.אב גרם המון אב

 נתתקז ותיק לאומות נתתיך מלך באומות. נתתיך חביב המון
באיטית יש״י

אני נפשי. אנא :אני אמר מילא אנכי. :אהה אלה-ס נשיא נתתיך. מרך
בעצמי



הפו שני ליום ויחי
 אנכי אמר, דידיה יוחנן רבי לאומות. נתתיף נאמן באומות
 נעימה אמירה אמרי. רבנן ;הבית. כתבית נפשי אנא נוטריקון
 נאמנים כתיבה .יהיבה למפרע אנכי !־אמרי איכא יהיבה. כתיבה
 לנגדי הדרך ירט כי י כ״ב( )נטרבר אמרי נתן רבי דבי אמריה.

 מלא. כר כרמל תנא ןשמעאל רבי דבי נטתה. ראתה יראה
 נמרצת קללה קללני והוא 1נ׳ )טיא אמר יעקב בר אחא רב

 תועבה הוא צורר הוא רוצח הוא מואבי היא נואף נוטריקון
 נצטדק ומה נדבר מה ט״י( )בראשית אמר .יצחק בר נחמן רב הוא

 אנחנו דכים אנחנו טהורים אנחנו צדיקים אנחנו נכונים
:אנחנו קרועים

 רש״י
 שמביאה כרמל גרש כתיב העומר מנחת גבי כרמל. :נעימה שהיא אמירה. :בעצמי

;הימנו מלא קש של והכר נפוח שהזרע לחה^בעוד כשהיא

ע״ב רט״ז דף ויחי זוהר
 החרשים ס )ישעיה ואמר פתח יהירה רבי וגומר אבותי עם ושכבתי

 נשא בני אלין שמעו החרשים לראות. י הביטו והעררים שמעו
 /פמודי למשמע אודנייהו פמחין ולא אורייתא לכלירי צליתין רלא

 אינון'_ק;ימי^ךהא מה על למניע מסתבלין דלא' והעררים דמאריהון.

 יומין אינון רתניא רישגח מאן ולית וקרי נפיק כרוזא ויומא יומא ככל
 בקיומייהו '.קימץ כלהו לעלמא דנפק יומא בההוא אתברי בד נש דבר

 בלחוד־וי י 'ויומא יומא בלי 'נש לבר 'ואזהרן נחתין *בעלמא וטאסין 7ואזלין
 חובא^קמי יומא בההוא עביד נש ובר ליה אתי/ואזהר יומא ההוא וכד

 בלח־ודוילבד. ;קאים: סהדותא ואסהיד סליקבכפיפא יומא ההוא מריה
 שתובה'זכה מניה יד עב נש דבר יעד ;תיב בלחלדרי רמאים בתר ותאנא

 בההוא ואשתתף נחית יומא ההוא זכה לאי לאתריה ההוא'יומא תב

 בגין ממש ברנש רההוא בדיוקנא ואתתקן ותבילביתיה רוחאךלבד

 ואי זכי הוא אי לטב דדיוריה ואית בביתא• עמיה ודייר ליה לאכאשא
 והקרין יומין איבון אתפקדן' כף ובין בך בין לביש. עמיה דיוריה לאו

 יומו/קמי דגרע נש בר לההוא _וי ראשתארו במרעאידאינון עאלין ולא
 עלמא בההוא בהו לאתעטרא יומין שביק'לעילא ולא י .קדישא מלבא

ולאתקרבא



שני ליום ויחי
 יומין אינץ קריבו כד חזי תא .קדישא. מלכא קמי בהדלהו ולאתקרבא

 סליקועאל טעלמא דאפיק נש בר האי זכאה הוא אי קדישא מלכא קמי
 1םיןהו1י נשמתיד^אינון בית דמתלבעא .;קר לבושי ואינון”טין1י:באינץ
 בעאן רבד לע^א יומוי ךגרע יההוא י יוד ־בהו. חב ולא בהו תכה

 מההוא ח$ךין בח־וב־וי איהו דפנים י־ומין איגון ביומיוי' ליה לאלבשא
 ליה ריהל ולא אינון סניאין אי שבן בל חסרא במנא ואתלבש לבושא

רנקשיה ווי ליה ווי כדין עלמא ראתלבשא'בההוא כמה נש לברי
 הריף חד על יומין יומין על יומין' יומין אינק ^>ל

 ליה הוי ןלא בהו לאתלבשא יומין אשבח לא מהאייעלמא נפיק רבד'
 אינק טמירין ךומיהון/להון צדיטא אעק דאתבסי^באץ לבושא'במה

^הו לאתלבשא .יסר לבושי מנעהו ואתעביד _קדישא דמלבא לגביה

:דא?זי בעלמא

מוסר להק יוסף פסוקה הלכה
ש״ב תשובה הלכות הרמב״ם

 מכפרין הכפירים יום ולא הת#ובה אין י׳
 כגון למקים אדם #בין עבירות על אלא

 בעילה בעל או אסור ידבר שאכל מי
 '#בין עבירות אבל בהן. וכיוצא אסורה

 או חבןרו את החובל כגון לחבירו אדם
 בהן .וכיוצא גוזלו או להכירו

 רחכירו #יתן עד לעולם לו נמהל אינו
 פי על אף ־ 5 ררצהו לו חיב #הוא מה

 צריך לו .חייב #הוא ממון לו #החזיר
 לו. #.ימחול עד ממנו לו ול#אול לרצותו
 בדברים אלא חבירו את הקניט לא ואפילו
 לו שןקחיול עדי בו .ולפגוע' לפ:יםו צריך

 שורה לו מביא לו למחול הכירו' רצה לא
 ופוגעין*בו מרעיו אדם קנן #לשיה #ל

 לו מביא נתרצה^להן לא ממינו ו$בק#ין
 והולך מניחו רצה לא ו#לי#ית. #^ה

 היה יאם החוטא הוא מחל #לא .וזה ליו
 ד7 פץמים א.לף א£ילו ובא הולך כבו

:לו #.יטחול

ע*א ע״א דך חרדים מפשר

 ובטלת הפסדת עובעך על יותר באבלך
 ראם היציאה וזמן האכילה זמן

 בצערך טרוד *ותוזיה האצטומכא חיק
 חולי .יגרום ואם זמניים שלשה הרי

 אזהרת על עברת הרי רמכ״ם כמאמר
 לנפשותיכם מאד ונשמרתם ד׳ דביים

 ודמך שוגאך על מות לגרום ואפ#ר
 #בתמיה המץות' וכל .יבק# יוצרך ךך^9

 תכמלב" ולעשות לשמור עתיד #ה.יית
 העת אשר מיתר ואותו לגימה םיןן..גדולה

 זכית .לעני הז^לתיו אלו משיבעך מותיר
 בל על עברת גם והבא הזה לם העי לחץ

 עטרה תשים הרנןב״ם דברי לכן תשחית•
 אתה#3 אלא תאכל לא שנהב רא#ך עלי

 ולא צמא ?#אתה אלא תשתה ולא רעב
 פחות אלא לגםיי שתשבע עד תאבל
 לפני כתענית הראבי״ד' ולדברי #ליום
 אם כי טהר תענה לא לך. ןחשב יוץרך
 ד5שו#י הגילד וראה ל!#כ רב ב£תק

ניוצךך ותטלך עיניך תקנור ואם #;עיך



הפז שני ליום ויחי
מוסר

 לומר ץה5ר נא הושיבה והוא אני .רולקך ב1ט מה ל^תוק ט^ב אם או ןושיב $ה
:הלבבות 7חובת בספר ?דכתיב מצא לעת בןזתבוךד לבדנו .והוא ?£אגי כי

תורה שלישי יום ויחי
 להשאיר ב״ן דשם ראשונה הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פסוקים חמשה בקריאת *כרין

: שעברה משבת נפש תוספת בו

 בדרך כנען בארץ רחל מתחילי מפדן בבאי ו ואני י

שם ואהברה אפרתה לבא כברת־ארץ בעוד
 עלי מיתת מפדן במיתי ואנא ן לחם בית הוא׳ אפרת בדרך

 לאפרת למיעל דארעא ברובא בעוד באדהא דכנען בארעא רחל

 את־ ישראל _רךא ח ;לחם בית היא אפרת בארה תמן וחברתה
 וא^ר יוסף בני !ת .ישראל חזא1 .אלה“מי ראמר םף1י ?ני

 אשרתתך הם בני אל־אביו יוסף דא?זר ט :מן
:ואברכם אלי החם־־נא ויאמר מה אלהיט לי

, ואמר רש״י
 בארץ להקבר להוליכני עליך מטריח שאני ואע״ם וגר. מפד; בבאי ואני )ז(

 ארץ. כברת :לחם לבית סמוך מתה שהרי לאמך עשיתי כך ולא כנען
 תאמר ולא הדרשן משה ר׳ כדברי שבת תחוס כמדת אמה אלפים והס ארץ מדת

 ומנוקבת חלולה שהארן היה הגריד עת בחברון ולקברה מלהוליכה גשמים עלי שעכבו
 וידעתי לארץ להכניסה לחם לבית אפילו הולכתיה ולא שם. ואקברה :ככברה

 לבניה לעזרה שתהא שס קברתיה הדבור פי שעל לך דע אבל עלי בלבך שיש
 ומבקשת ובוכה קברה על רחל יצאת שם דרך עוברים והיו נבוזראדן אותם כשיגלה
 שכר יש משיבה והקב״ה וגו׳ נשמע ברמה קול לא( )ירמיה שנאמר רחמים עליהם

 שיעור כדי ארעא כרוב תרגום ואונקלוס לגבולם. בניס ושבו וגו׳ ה' נאס לפעולתך
 מחרישה כדי אותו קורין שהיו קצב להס שהיה אני ואומר ארץ( )ס״א יום חרישת

 כרבא: מבי תעלא דמסיק כמה ותני כרוב כדאמרינן בלעז קוריאד״א אחת
 לפי ממנו שכינה ונסתלקה לברכם בקש יוסף. בני את ישראל וירא )ח(

 אלה. טי ויאמר ממנשה: ובניו ויהוא מאפרים לצאת ואחאב ירבעם שעתיד
 ושטר אירוסין שטר לו הראה בזה. )ט( לברכה: ראויין שאינן אלו יצאו מהיכן

 נא קדם ויאמר הקודש: רוח עליו ונחה הדבר על רחמים יוסף ובקש כתיבה
על קחס לאפרים תרגלתי ואנכי יא( )הושע הכתוב שאמר זהו ואברכם. אלי

זרועותיו



שלישי ליום ויחי
 לותי ?ען !אמר^קרבנון הבא ין לי דיהב אנון בני דאבוהי יוסף ואמר

 יוכל לא הן1מ ככת ישראלי ועיני י שני ^,:5
 :להם ויחכה להם והטק אליו 'אתם ועש לראות

 להון ונשיק קותה יתהון ונקדים למתך .יכול לא מסיבו .יקרן .ישראל ועיני

 לא פניך ראה אל־יופף ו^ראל ויאמריא :למן ןנפיף
 :את־־זרעך גם אלהים אתי הראה והנה פללתי

אף " - אל׳ו• ית$?ל א? אפיף למחד ליוסף ישראל ואמר

" י. ןניך נה
רש״י

 לא )יא( :זרועותיו על שלקחן עד אפרים בשביל ביעקב רוחי הרגלתי זרועותיו
 פללתי עוד. פניך שאראה מחשבה לחקור( )נ״א לחשוב לבי מלאני לא פללתי.

:פלילה עשי עצה הביאי עז( )ישעיה נמו מחשבה לשון

ב׳ סימן א׳ מלכים נביאים

 בחברון ענה ארבעים על־ישראל דוד מלך אשר והימים א
 ושלש שלשים מלך ובירושלם שנים שבע מלך

 שבע מלך בחברון שנין ארבעין .ישראל ךןד_על מלך די ויומיא :שנים

 כפא“על ישב ושלמה נ : שנץ ותלת תלתין מלך ובירושלם שנין
 מלכותא כורסי _על ;תיב ושלטת :?ואד מלכתו ותכן אביו דוד

 אל־ בן־חגית אדניהו ויבא ג :לחדא מלכותה .ואתקינת אבוהי 'דיור
 :שלום ראמר בואך השלום ותאמר אם־של&ה בת־־שבע

 טיתך השלם .דשלמה_ואטרת אטה שבע בת ?ות חנית בר איוטהו ןאתא

 פתנש ואמר : _דבר ותאמר אליך לי דבר וי^מר י שלם: ואמר

 היתה כי־לי ידעת את ויאמר ה ;םל;ל נאמרת עמך למללא לי אית
 הטלוכה ותפב לקלך פניהם כל־לשראל שמו ועלי: הפלילה

תות דירי ארי ידעת את ואמר :לו היתה מןהוה כי לאחי ותהי
טלכיתא רש״י

:העלייניס על אך מאד. מלכותו ותכון )ב(

 בפה



הסח שלישי ליום ויחי
 מלבותא ואסתחרת מלבא למחק אפיהיון ך£ךאל כל שייאו .ועל טלכרתא

:ליה מות יי הדם מן ארי לאחי והנת

י״א משלי כתובים

 נכלאבפימה :יחלצו צדיהים ובדעת רעהו _ישחת חנף בפה א

 תעלץ לצדיקים בטוב ב :משתיזבין בידיעאה־ון .וצדיקי הבדיה מחביל

 קר^תהון תרוץ ךצד;קי בטבתהיון :רנה רשעים ובאבה קריה

 ובפי הרת תרום לישרים בברכת ג :חתיתא ךרשיעי וביובדנא
 ובפומה־ון מדינתא תתרומם דצדיקי בברכתהון . החרס רשעים

 :!חריש תבונות ואיש חפר־לב לרעהו בז ד :תתעקר דרשיעי
 הולך^רכיל ה :שתיק דמתביץ וגברא הוא כעיעא חסיד לחבריה דשט

 ןדמהימן רזא גלי קרצא אכיל :דבר מכפה ונאמך־רוח מגלה״פוד

:מלתא מכסי בתחייה

רש״י
 ממנו נחלץ והצדיק וכר. ובדעת :רע בדבר חכרו המסית חנף. בפה )א(

 ,תקר התקיים קרת. תרום :תשמח תעלוץ. )ב( :התורה בדעת
:לב החסר כשמבזהו יחריש. )ד( :מלפול בגבהה הבית

י״ב פרק יבמות משנה

 במנעל חלצה הדיוטות. שלשתן .ואפילו תנין. בשלשה חליצה מצות
 עקב לו שיש בסנדל פסולת חליצתה באנפתא בשרה. חליצתה

 מן בשרה. חליצתה ולמטה *הארכובה פסול.'מן עקב לוי ושאין בשר.
 בסנדל או שלו. שאינו בסנדל בחלציה פסולה: חליפתה ולמעלה הארכובה

;בול שהוא כנדול ^רה\חלצה אויבשל שייעץ.

להלרך ברטנורא

 שיהיו שצריך דייגים להו דקרא והא הדיוטות. שלשתן ואפי׳ חלוצה. מצות יב פרק
 בשלשת חליצה מצות דתנן גב על ואף דיינים כעין הפסוקים לתקרות יודעים

 על שמוסיפץ הללו והשנים מילתא לפרסומי בחמשה חליצת שתהיה אחרי' שנים עמהס לצרף צריכץ
 שמא גזירה לא לכתחל' אבלי כשרה חליצתו רך עור של מנעל. ן לתקרות יודעים אין אפי׳ השלשה
 דמגין מידי ואנן רך והוא הואיל אכרעיה מיתיב קרוע כי דאפי׳ מלמעלה קרוע במנעל יחלוץ
 יחלוץ שמא למגזר ליכא אכרעי׳ מיתיב לא קרוע וכי קשה עור של שהוא סנדל אבל ליכא והא בעינן

 חליצתה :בגד של רגלים בתי כמין באנפילאות. :היא בסנדל חליצה עיקר הלכך קרוע בסנדל
 הארכובה מן :עור והוא תחש ואנעלך התם וכתיב נעלו הכא כתיב בעינן דמגין דמידי פסולה.

 בסנדל ר הארכובה; מן למעלה קשורות המנעל רצועות שהיו פסולה. חליצתה ולמעלה
 יכול אס רגלו ממדת גדול הסנדל שהיה בגדול. : עור מחופה שיהיה והוא כשרה. עץ של

להלוך



שלישי ליום ויחי
 חלצה בשרה. חליצתה וקלוי. ר־וב את חופה שהוא בפןטן איו ב־ו. לחלוף
 .ורבי פסולת חליצתה בשמאל פוסל. אטעזר ורבי בשרה• חליצתה בדילה

 נןראה קשרה• חליצתה הראיה. לא אבל ורקקה חלצה :*ג מכשיר אליעזר
 רקהה. לא אכל וסןךאה חלצה 'פסולה. חליצתה חלצה. לא אבל ורכסה

 כשרה. חליצתה אומר עקיבא רבי פסולה. חליצתה אומר אליעזר7 ךב'י

 רבי לו אמר מעכב. מעשה שהוא דבר בל .יעשה. בכה אליעזר רבי אמר

 :באיש מעשה שהוא הבר בל לאיש .יעשה בכה ראיה. משם עקיבא
 פסולה. חליצתה לקטן. והחולצת שחלצה. {החרשת שנחלץ' החרש י

 :פסילה חליצתה חלצה. לא ואס משתגדיל• תחלוץ' שחלצה. קטנה
 חליצתה פסול. או מהן^קרוב אחד ונמצא או'בשלשה בשנים חלצה ח

 שחלץ באחד ומעשה מכשירין. 'הסנדלר וריבי'יוחנן שמעון רבי פסולה.

 ותקשיר: רבייעקיבא מעשה'לפני ובא7האםוךים בבית לבינה בינו
 ההוגנת עצה לו משיאץ והין דין. לביתי ויבמתו באיהוא חליצה. מצות י

 שמי מאן אומרת והיא אליו• 'ודברו .עירו זקני לו /קראו שנאמר יו.
 חפצתי לא אומר והוא שמי. אבה לאי בישראל "לאחיו'ישם להקים

 הזקנים לעיני אליו שמתו ונגשה אומרים. יהיו הקדש לקחתה.'ובלשון
 ואמרה לדינים/ענתה הנראה רוק בפניו רתןה רגלו. נעלוימעל וחלצה

 מקרין. באן'היו 'אחיו.'עד בית את שנה אשרי'לא לאיש .יעשה בכה

 הפרשה בל את וגמר עימם. בכפר האלה תחת הורקנום רבי וכשההרה
 הנעל. חלוץ יתב בישראל שמו ונקרא הפרשה. בל נומרין להיות הוחזקו
 בל על מצוה אומר והודה רבי בתלמידים. מצוה ולא ב^נין מקוה

ן הנעל חלוץ הנעל חלוץ הנעל חלוץ לומר. שם העומדים

ברפנורא
 והלכה כשרה חליצתו רגלו רוב את חופה אם רגלו ממדת בקפן. או :כשרה חליצתו בו להלוך
 ולא חלצה ג * בשמאל חליצה שמכשיר במה כמותו הלכה ואין בלילה חליצה שפוסל במה כר"א

 יעשה ככה דכתיב היא אמעשה עיכובא דמשמע ככה רחמנא כ׳ דכי כשרה. חליצתה קראה
 מעשה עושה שהאשה חליצה כגון כאיש. מעש׳ שהוא דגר הוא: בעלמא דבור וקריאה לאיש

 פסולה. חליצתו שנחלץ החרש ך :הוא איש של בגופו מעשה דלאו רקיקה לאפיקי איש של בגופו
 נפערת אינה עצמה שהיא פסולה. שחלצה והחרשת :כשר אחר אח שיש במקום הוסרה שאינו

 לקטן והחולצת :בגס יוציאה להוציאה אח״כ רצה ואס ביבוס אלא תקנה לה ואין בחליצתה
 חליצה אותה אחר להתייבס יכולה אינה פסולה חליצה בפרקין דתנינן היכא כל פסולה. חליצתה

 דמשמע פסולה חליצה קטן לחליצת דקרי תנא והאי לעלמא להתירה מעליית׳ ,אחר חליצה וצריכה
 והלכה מלהתייבם נפסלה ולא כלום קטן בחליצת אין אמרו רבנן דאלו היא ר״מ מלהתייכס שפוסלה
 דלא פסול. או קרוב מהם אחד והיה בשלשה או : כשרים בשנים. חלצה ה :כחכמים
 ;משלשה בפחות כשרה חליצה שאין הלכה וכן פסולה. חליצתה :כשרים שנים אס כי נשתיירו

 ילדה אצל לך מה לי אומרים ילדה והיא זקן הוא זקנה והיא ילד הוא אס לו. ההוגנת עצה ו
 ורוקקת חולצת לקחתה חסצתי לא וקורא יבמי. מאן קוראה :שכמותך אצל כלך זקגה אצל לך מה

 חלוץ הנמל חלוץ לומר שם העומדים כל על מצוה דאמר כר׳י והלכה לאיש יעשה ככה וקוראה
אמר 5 הנעל חלוץ הנעל



 קסט ■ שלישי ליום ויחי

ע*א ק״ה דף עמית גמרא

 מתקרע 'שאינו שבועה .עמו עיש .דין לגזר מנין יונתן רבי אמר
 עון ןתכפר אם עלי לבית נשבעתי לכן ל( )ש״א שנאמר

 ובמנחה בזבח רבה אמר עולם. .עד ובמנחה בזבח עילי בית
 אמר אביי תורה1 בדברי הוא מתכפר אבל מתכפר אינו

 חסדים. בגמילות מתכפר אבל מתכפר אינו ובמנחה בזבח
 ארבעין חיה בתורה דעסה קאתורבה עלי מרבית ואביי רבה
 'שנין. שתין .חיה חסדים ובגמילות בתורה דעסק אביי שנין.

 כבן מתים שהיו בירושלןם היתה אחת משפחה .רבנן תנו
 אמר זכאי בן יוחנן רבן את והודיעו באו שנה. עשרה שמנה

 מרבית יובל ב׳( )שם שנאמר אתם עלי ממשפחת שמא להם
 ועסקו הלכו ותהיו בתורה ועסמו לכו אנשים ןמותו ביתך

 רב אמר שמו. על יוחנן משפחת אותן הורץ והיו וחיו. בתורה
 שאינו צבור של דין לגזר מנין רב אמר אוניא בר שמואל
 בנתר תכבסי אם כי )ירטי׳ב׳( והכתיב נחתם אינו נחתם.
 נחתם שאפילו ממן אלא לפני. עונך נכתם כורית לך ותרבי

 אליו. קראנו בכל אלהינו כה׳ מי י׳( )דברים שנאמר מתקרע
 הא ביחיד הא קשיא ל^ בהמצאו. ה׳ דרשו ניה( )•^׳ והכתיב
 אלו אבוה בר רבה אמר נחמן רב אמר אימת יחידז בצבור.

:הכפורים ליום השנה ראש שכין ימים עשרה
רש״י

 מצר שאינו משמע בהמצאו. : רבא ואמר גרסי׳ ולא גרהי׳ רבא. אמר
: עת בכל

ע״א רכ׳״ט רף ויחי זוהר

 בתת חץא רבי וגומר. הנערים את .יברך רע מכל אתי הגאה המלאך

 א;נהו .אבות נחרת וכי אבות נחלת והון בית י״ט( )משלי ואמר
קברג^ ביתא דאחסין כיון אלא נ^ רבד בלא ;היב הוא בריך קד^א והא

וממונא



שלישי ליום ויחי
 אשד" ומל אבל דאבות אחסגא ויהא לכרית כלא ך;חםץ לזטנין וממוגא
 אחסין הוא כריך מעסקרשא נים להיכר אחסין כד דאתתא בגין משכלת

 עליה מטרידו כד אלא נש לבר הוא בריף קדשא לה יחסין לא דהא לה'
 זכו עד לעלמא• "תין לא עד זווגין מזווג הוא י כריך דקדשא ברקיעא

 אתגטץ^קמיה .וכלא אתתא ל־ון הכיייהבין לפוס^עובדיהון נישא בני
 ךלןא וקזמנין זירגין מדוג' הכי ע־ובךין'.דזכאן ולפום היא ברץ דקדשא

 דיכשר עד לאחר זווגיה סליק ארחית נש כר ההיא ואסמי בקליטין סלקו
 .ואתי גבר מקמי גבר אתדחי זמניה דמטי או .יכשריע־ובדוי וכד עובדוי

 בר לדחעא מכלא הוא ברייך .קדשא קש/קמי ודא מרירית ונטיל האי
 לבר אתתא ;היב איהו הוא כריך קדשא כך ובגין אחריא גברא מקמי נש

 בגיןכך.קךשאכךיךהוא אשהמשכלת ומןי רא ועל זווגין ארדין ומניה נש
 גב על אף חזי תא אחרא ולא משכלת אשתי תימא ואי נש לבר כלא יהיב

 ארח־וי אסמי והוא למיהב'ליה נש לברי מבאן׳ אזמין היא כריך דקךשא
 דאתדבק אחרא סטרא מההיא אחרא סטרא לגבי הואי כריך קדשיא מעם

 קרשא מעם ליה את;ץ ולא כישין וכל קטרוגי; כל ליתמאןדייתי ייתי בית
תעבד ע־וכדין כאינון ביה כישאדאתרבק' סטרא מההוא אלא הוא כריך נ 1 י •”

 ומוצא ז׳( )קהלת שלמה דא על1קךא'1 משכלת איהי דלאו אתתא דא ועל
 כאיגון עליה משיך הוא נש ךחוב־ויידכר בגין האשת את ממות מר 'אני

 נש^בגין מתוגבר אתרעי הוא בריך 'קדשא דאיכד ועל:ךעבד׳. ע־רבדין / ?

(קן7ליה^פוך ופריק' משכלת דאיתי אנתיו ליה אזמין דכשךן'איהו:עובדוי ץ }
 מאי רע מכל אתי *הגאל המלאך :עקבי אמר ועלרא אחרא סטרא ^גו
 אערע אחראץלא' א סטר מגו אתתאידאיהי לי אץדמנת ךלא רע מכל

 דאתיפרק בגין בשלימי. ושלימי צדקי דכ^י בערסי( )ס״א בזרעי פיסול

ג רע מכל י יי י

מוסר להק יוסף ־ פסוקה הלכה
ם״א שבקדושה דברים מספר פ*ב תשובה הלכות הרמב״ם

 והפרס ו^.לא אכזרי להיות לאדם אסור *
 לכעוס ק^הדו לרצות נודו .יה^ אלא

 מוחל למחול החוטא ממנו ש?זבקש ולמעה
 לו הצר אפילו חפצה וב.ו.למ שלם ללב

 וזהו .יטור ולא .יקום לא _הךבה לו ןחטא
 אבל הנבון. ולבם .י^ראל .זרע של דרכם

 כן אינן לב ערקי אלילים עובדי הכותים
אלא

 מאכל מתוך אלא מצוי אינו הרע .יצר
 'יצר ומשתה מאכל .דמתוך והשותה

 שמ_קכל העינש בכל באדם: מוזר^ה הרע
 'כעבור אלא אינו הנשמות בעולם האדם

 לפיהו האדם עמל כל י( ^אמר פיו
 הרע ובלשון אסורות במאכלות #נטמא
ל*ו#ב־ם להם אוי וכיוצא: הפה ןנכלות

חביתת



הע שלישי ליום ויחי
פסוקה הלכה

 על אומר הוא וכן נצח שמורה עליתן אלא
 נתפ:יםו ולא מחלו שיא לפי הנלעונים

 החוטא נ הטה: טבני.ישףאל לא והגבעונים
 ממנו שיבקש קורם חבירו וטח לחבירו
 על ומעמידן אלם בני עשרה .מביא מחילה

 אלתי לה׳ חטאתי בפניהם ויאמר הברו
 ואם לו עשיתי וכף שכף ןלפלוני.זה ישראל

 דרה לא ליורשים בחזירה מטון לו ח^יב היה
:ויתורה דין בבית עיחנו יורשין לו יורע

ר יום ויחי

מוסר
 ואינם ולשתות .לאכול חבורות חבורות

 ושטח. עימהם 'מרקד .והשטן מה׳ .יראים
 והברכה השפע כורתים ןהמשתכרים

 מכחישי עם האוכל י לישראל: היורדת
 תורתו מזלזל הוא חכם תלמיד אם התולה
 ליצלן רחמנא בניו ומאבד ממונו ומבזבז

פירולשוגו שומרי נא( )־׳"לי נאטר .זה ועל
:נפשו מצרות שוטי

תורה יעי
 נפש הארוז לחשאיר ב״ן דשם וו דמילוי ו כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת •יכוין

: הבאה משבת יתירה

 לאפר וישתחו ברכיו טעם אתם יוסף ויוצא ע
 אפיתי _ער ומניד מדמו־' מן ^תהיון יוסף ואפיק 1 ארצה

 בימינו את־אפרים את־שניהם יוסף עלמה :עאאר
 ישראל מימין בשמאלו ואת־מנשה ישראל משמאל

 טסטאלא בימינה אפרןם תרויהון!ת :ת יוסף ודבר 1 אליו לנש

 :לותה קריבזו דישראל מימינא בסטאלה מנשה רת דישראל
 אברים על־ראש לשת את־ימינו ישראל !.ישלח יי

 שכל מנשה .על־ראש ואת־׳שמאלו הצעיר והוא
 .ימינה !ת .ישראל ואושיט :הבכור מנשה בי את־ליו

 אחבימנון דמנשה רישא ?נל סמאלה רת זעירא והוא דאפרים רישא ל2

האלוהים ויאמר את־יוקף דברך טי מברא: איי^ה ליחהי
אשר רש״י

 לישבס כדי ברכיו מעם יוסף הוציאם שנשקם לאחר אתם. יוסף ויוצא )יב(
 כשחזר לאפיו. וישתחר :ולברכם עליהם ידיו לסמיך לשמאל וזה לימין זה

 הבא ישראל. משמאל בימינו אפרים את )יג( :אביו מלפני לאחוריו
 :לברכה מיומן הבכור שהוא וכיון חבירו שמאל כנגד ימיני חבירו .לקראת

מרעת לכך ידיו את השכיל חכמה בהשכלו אחכמינון כתרגומו ידיו. את שבל לד(

 מה



רביעי ליום ויחי
 האלהים ויצלה אברהם לפניו אביתי התהלכו אשר

 ואמר יוסף וברץ:ת דעה: .עד־היום מעודי אתי הרעה
 יומא עד מראיתני יתי רזן יי ויצחק אברהם קדמוהי אבהתי פלחו 'די יי

• ־"7 '־ ־י* :־/ :ד 1 :•:ד -:זזי • :ז^ז ז־ ז :־ :ז :ז־
 אתי" יברך מכל־רע אתי הנאד המלאך טי הדין:

. זע ז : - -< : • : ז־.• }••< ז :• י • ז : ־־ רצחה אברהם אביתי ושם שמי בהם ויקרא הנערים
 בישא מכל יתי פרק די מלאכא :הארץ בקרב לרב וידנו

 וכנוני ויצחק אברהם אבהתי ושום שמי בהון ויחקרי עולמיא !ת יברך

 כי"י^ית יוסף וירא יז שלישי :ארעא אנשא^על בני בנו .יסגון מא2

 רחמך בעירו וירע אפרים .על־ךאש .יד־ימינו אביו
 ךאש־־א$רים.על־ךאש מעל אתה להסיר וד־־אביו

 דאפרים רישא .על .ימינה _יד אבוהי שוי ארי ייוסף וחזא ז מנשה

 דאפרים רישא מעל יתה לאעדאה דאבוהי .ידא ומעיד בעינוהי ובאיש

:דמגשה רישא _על לאנחותה

רש״י
 המלאך )טז( עליו: ימינו שת לא ואעפ״כ הבכור מנשה כי היה יודע כי

 מלאך אלי ויאמר שנא׳ כענין בצרתי אלי להשתלח הרגיל מלאך אתי. הגאל
 :ואפרים מנשה הנעריים. את ייברך :אל בית האל אנכי וגו׳ יעקב בחלום האלהי׳
 ויתמך )יז( :בהם שולטת הרע עין ואין ורבים שפרים הללו כדגים וידנו.

בידו: ותמכה בגו ראש מעל הרימה אויב. יד ־

ב׳ סימן א׳ מלכים נביאים

 את״פני אל״תשבי מארצך שאל אנכי אחת שאלה ועתה א
 לא מניך שאיל אנא חדא שאלא וכען צ דבר אליו ותאמר

 לשלמה ״נא”אמרי ויאמר ב : מליל לה ואמרת אפי :ת ךתיבין
 השונמית ארדאבישג ויתךלי את־פניך לאץשיב כי המלך
 ויהב אפיך לאךתיב!ת ארי מלכא לשלמה כען אמרי ואמר צ לאישה

 אנכי טוב כת״שבע ותאמר ג :לאתו שונם דמן אבישג :ת יי
עלך אטליל אנא טב שבע בת ואמרת צ אל״המלך ^נליך אדבר

קדם



 קעא רביעי ליום ויחי
 לדבר״ממל* שללמ אל־הטלך בת־שבץ והבא י מלכא: קדם

 על-כסאו וישב לה תשתהו לקראתה המלך רקם אדניהו
 טלכא לקדם יטבע בת ואתת ♦ לימינו ותשב המלך לאם כסא וישם
 ויתיב וסגידלה לקדמותה מדכא קםזו אדוניהי עד עטה רמלרא שלטה

 ותאמר ה :לימינה ויתיבת דמלבא לאטא כורסא ושוי כורסיה על
 את־פני אל־־תשכ מאאך שאלת אנכי קטנה אחת שאלת
 ואמרת :את־פמך לא־אשיב כי אכוי שאלי המלך לה ויאמר

 מדכא לה נאמר אפי דת תתיב לא מנך שאלא אנא ןעירא חדא שאלא

 את־אכישג יתן ותאמר י :אפ^יך _ית אתיב לא ארי אמי שאילי
 דמן אבישג תתיהב^ת ואמרת :לאשה אחיך לאדניהו השנטית

:לאתו אחיך לאדומהו שינס

רש״י
 רות: היא מלכות של לאמה המלך לאם )ד(

י־א משלי כתובים

 דלית באתרא :ייעץ ברב ותשועה .יפל־עם תחבלות באין א

 :דמלבתנותא בסוגעא ;יתי עמא^ופורקנא נפיל מדברא

 ע א ב מ בישא :בוטח תוהעים ושונא זך כי־ערב \ךוע רע ב

 : באלהא סכרהון ךם;ימץ לאלץ וסגי חילוני ערב ההוא מטול בצתקא

 חסידתא אתתא :יתמכו־ץשר וחריצים כבוד תתמך חן אשת נ

 הפד איש ^נפשו גמל ד :עותרא בתר רהטין ועשיני א:הרא פלגא
 ודמוביד חסידא גברא לנפשיה טבתא פריע :אכזרי שארו ועכר

שכר צרמה וזרע פעלת־שהר עשה רשע ה :וכזחא גושמיה
אמת רש״י

 תשובה לעשות לב נותנין ואין ישראל על באה כשצרה תחילות. באץ )א(
 ושונא לע״ג: לבו ערב חשר יתרוצץ הרשע יריע. רע )ב( עס: יפול

 תמיר תקרב ישראל כנסת כבוד. תתמך )ג( :בעצת׳ ללכת כף תוקעי תוקעים.
 חסיד שהוא איש לקרובו עובה גומל נפשו. גומל )ד( :ותורתו להקב״ה לכבד

 משיןלת רשע של פעולתו וגו׳. עושה רשע )ה( :קרוביו את עוכר הוא והאכזרי
 הסוכר לשון שכר. :אמת פעולת הוא צדקה. וזורע :כרצונו נתקיימו שלא לו

אמת



רביעי ליום ויחי
 היא קוץסה לצךי_קתא דזךי_ע;ו ךשקרא דא?1ע ^ב-ד רע״גא : אמת

 מאן השא :למותו רעה 'ומרדף לחיים כ-צדהה י :אורייה
:לטיותא גטיר בישתא ודידף נטיר ,לחי. צדקתא דעבד

רש״י

לחיים: סובה צדקה סל אמתה צדקה. ב! )ו( המים: חמת

ב פרק בים משגה

 פירות מצא שלי. מציאית אלו להכריז. חיב ואלו שלו. מציאות אלו
 דבילה• )עגילי הרבים בחבות בריכות מפוזרות• מעות' מפוזיין

 צמר וגזי בשר. של והתיבות דגים. של מחרוזות נחתום. של כברות
 )ד^רי שלו. אלו הרי ארגמן. של ולשונות פשתן. ואניצי .ממדינתן הבאות

 מצא ביצר להכריז. הייב שנויי בו שיש בל אומר .יחידה ך^י מאיר(. רבי

 בל אומי• אלעזר בן שמעון רבי מעות. ובתוכו בבר חרם. ובתוכו עגול
 בבלי. פיחות מצא להכריז• חייב ואלי ב :להכריז חייב אינו אנפיחא בלי
 פיחות* צבורי שהיא. במות בים או בכים• מעות שהיא• במות בלי או

 היחיד. ברשות בריבית על_גב.זה. .זה .מטבעות שלשה מעות. צבורי
 וכרי בן ברי האומן. מבית הלקוחות צמר וגזי המת." בעל של ובברות

 נוזלית הנדר. אחר או הנפה. אח* מצא ג להבריז: חיב אלו הרי שמן.
 קאשפח. בלי מצא בהן. ינע לא זה הרי שבשדות בשבילץ אי מקשחן.

;שן. ובכותל בנל. מצא ומכריז• ניטל מנילה אם בו־ .יגע לא מכיסה אם

הרי בייטגירא

 מעות הס: והפקר הבעלים נתייאשו שהמן ת. מפרך פירות מצא מציאות. ארו ב פרק
 טעפא והיינו הן והפקר מיאוש איאזשי כבר ניכר שי' להס ואין הואיל מפוזרות.

 של :נפש־ שי' בהן הי״ ואפי' עליהם דשין שהכל ברה״ר. :קטנים עמריס כריכות. :דכולהו
 לאפיקי ממדינתן. הבאות :,שי להם יש הבית בעל של אבל שיים דכולס שי׳ בהם אין נחתום.

 :לשון כמין ומשוך ארגמן צבוע צמר ארגמן. של ולשונות :סיפא כדקתני האומן מבית הבאות
 עין טביעת בהם לבעלים ואין העין שבעתן שלא חדשים כלים אגפוריא. :דבילה של עגול. מצא

 שידוע הכלים ואלי בדבוריה משני דלא הרבנן לצירבא כנין עינא בטביעי' אביד׳ שמחזירי׳ שפעמים
 א׳ שמצאן בזמן ואימת אלעזר בן כר״ש והלכה ריזxל חייב אינו עין טביעית בהן לבעליהן שאי;

 בעיר גדולה ובפלסיא בשרטיא מציאה והמוציא שי' הוי דחנינא להכריז חייב ג' ב' מצאן אבל א׳
 וכלי בכלי. ב :להכריז חיי׳ ישראל שרובה ובעיר להכריז א״ה פי׳ בו שיש דבר אפי' עכז״ס שרובה

 משכעית שלשה : מקום או מנין שימנין פירות. צרורי :ריקן שהוא. כמית :סי׳ בו יש
 מובסים היו וכך כך ואומר בא וזה מצאתי מטבעות מכריז והמכריז יותר או זה. גב על זה
 מקישרץ. נוזלות :אבנים של גדר. :קנים של או סן של כותל סתימת הגפה. אחר ג זה: לע זה

 הני דאמרינן כהן. יגע לא סי׳: הוי לא כזה וקשר להו מקשרין הכי עלמא דכילי בכנפיהן
 מרייהו דאתי פד לשבקינהו הלכך בגווייהו שימנא למרייהו להד לית להו שקיל ואי אצגעינהו אינש

 דמפתמר להתעלס תוכל בלא עניה מוזהר שיהא אבידה זה דאין בי. יגע לא מכוסה להו: ושקיל
 של הכותל ולבעל הגל לנפל לומר שיכול מפני שלו. אלי הרי ישן ובכיתל בגל מצא :



קעב רביעי ליום ויהי
 שד ולפנים מחציו עלו. ולחוץ מחציו חדש. בנותר מצא עלו. אלו הרי

 אלו הרי הבית. בתוך מצא אפילו לאחרים. משבית היה אם הבית• בער
 של אלו הרי ולחנוגי. התיבה בין אלושליוי הרי י בחנות ימצא שרו:
 לשולחני. אלו הרי ולשולחני'. הכסא בין שלו• אלו הרי שולדני. לפני חנוני.

 מעות•'הרי בהי ומצא פירות. חבית רו ששלח או מחבירו• פירות הלוקח
 בל י בכלל היתה השמלה' אף ה :ומכריז נוטר צרורץ היו אם שלו. אלו

 בה שיש מיוחדת שמרה מה רך לומר אליה• להקיש למה;צאתה אלה.
 חייב תובעים לו ויש סימנים בו שיש דבר בל אף תובעים. רה ויש סימנין.

 רבי 'דבלי שכניו. בו שידעו בדי עד להכריז חייב מתי וועד להכריז:
 ;מים. האחרון'שבעה הרגל ואחר רגלים, שלש אומר ייחודה רבי מאיר•

 את אמר ז :אהד יום הכריז' שרשה. רחזור שרשה. לביתו שירך בדי
 שאמר פי על אף והרמאי לו. לא/יתן סימניה• את אמרי ולא האבידה•

 אחיך. את שתדרוש עד אותו. אחיך דרוש עד שנאמר לו. יתן לא סימניה
 ויאכל. .יעשה ואובר. שעושה דבר בר רמאיי• אינו אם הוא רמאי אם

 תשיבנו האיך ראה לו. והשתיתו שנאמר ואוכר\מבר. עושה שאינו ודבר
נאבדו אם בהן.'לפיכך .ישתמש אומר טרפון רבי ברמים .יהא מה לו.

חייב ברטמרא
 :שם טמון היה הרבה שמזמן שניכר רכה חלודה בו שיהיה ובלבד היה אבותינו שהורישו אמורייס
 דאמרי׳ שלו. :ולחוץ כותל של עוביו מחצי מצא אס לר"ה הסמוכים כותל מהורי באחד ילחדץ. מחציו

 נתייאשו ובודאי שס היה הרבה שמזמן מוכחת שעליו וחלודה ושכך שס נתנו הרבים רשות מבני א׳
 פי אס מעות ובתיכו כלי היה אס אבל כזה וכיוצא כסף וחתיכת זהב כל׳ דוקא זה ודין הכעליס

 הרי הבית בתוך אפי׳ הבית: כעל של אלו הרי לפנים הכלי פי ואס שלו אלו הרי לחוץ הכלי

בדבר שלו. אלו הרי בחנוה מצא ד 5 נתייאשו ובעליו נינהו דמאן ידע דלא שלו. אלו
יושב שההנוני התיבה. בין :לשם נכנסים שהכל מייאש מיניה דנפל דההוא מיירי סי׳ בו שאין

 מיד אלא דבר שיס נפל ולא בתוכה נותן לו שנותנין ומעות מוכר לפני ונותן ממנה נוטל ותמיד לפניס
השולחן שהרי נפלו מעות להחליף הכאיס מן דאמרי שלו. אלו הרי שולהני לפגי :חטני

מונח שהשולחן ולכסא כינו להמצא להס היה הס השולחן מן ואס שנמצאו למעות שולחני כין מפסיק
 הללו פירות או זו תבואה שלקח תגר זה שהכירו וכגון בו". מחבירו פירות הלוקח :עליו

 את שמכר זה אס אכל הבעליס נתייאשו סימן בהן דלית וכיון נינהו דמאן ידוע ולא הרבה מאנשים
 צרורים. היו יאם : להחזיר חייב הן שלו המעות שודאי שנו הקרקע מן עצמו הוא לקטן הפירות

 יצאת. ולמה אחיך: אבדת כל ככלל אלה. כל בכלל ה סימן.' הוי שלהס המנין או הקשר
 בעלים לה יש שמלה וכל סימן בה יש שמלה שסתם מיוחדת. שמלה מה :לשמלתו העשה וכן

 למעוטי תובעים. לו שיש כל אף :ההפקר מן באת ולא אדס בידי שנעשית אותה תובעיס
 שנמצאת מקים שכיני שכיניו. ך : כיס לחסרון ליה וויא דאמר דשמעוניה הוא ויאוש דמייאש מידי

 הכרזה משישמע ימים. בשלשה לביתו אחד כל שילך כרי היא: שלהן שמא האבידה בו
 סימניה ואלו אבדתי אני אהד. יום ויכריז שלשה יחזור : שאבד יראה ואס כלוס לו אבד אס וידע

 מדרשות ובבתי כנסיות בבתי מכריזין שיהיו התקינו המקדש בית ומשחרב יהודה כרבי והלכה
 דבר כי־ ז :ידיו ולמיודעיו לשכניו מודיע שיהא התקינו למלכה אבדתא דאמרי האנשים ומשרבו

 יעשה :יחמור שיר כגון מעשיו שכר את להאכילו שיכולים דבר האבדה אס ואוכל, שעושה
 ואינו לרצונו ולמדה כבר בו שהכירה בבהמתו לו נוח אדס שכל המוצא אוהו ימכור ולא ויאכל,



רביעי ליום ויחי
 נאבדי אם לפיכך בהן. .ישתמש לא א־ומר עקיבא רבי באחריותן. חייב
 לאב ייום. לבלשים אחד בהן קורא ספרים. מצא ח י :באחריותן חייב אינו
 עטו. אחר ךא(ןך ןלא בתחרה. בהן ןלמוד לא אבל גוללן לקרות. יורע אינו
 לכבודו• לא אבל לצרכה. ושוטחה יום. לשלשים אחת מנערה כסות. מצא
 זהב כלי .לשוחקן לא אבל לצרכן. בהן משתמש ובלי/חשת. בסף כלי

 דבר וכל קופה. או שק מצא אליהו. שיבא עד בהן .יגע לאי ובלי'זכוכית.

 או המור מצא אבידה. היא איזו ט .ימול: לא זה הרי למול. דרכו שאץ
 בין רצה פרה ך<פוכץ. וכליו המור אבירה. זו אץ בדרך.' רועי; פרה

 ארבעה אפילי וברחה. החזירה וברחה. החזירה אבירה• זו הרי הכרמים.
 מסלע. בטל היה תשיבם• השב שנאמר להחזירה חייב פעמים. וחמשה

 בית שם יש אט )בטל( בפועל שכרו לו נותן אלא סלע. לי תן לו יאמר לא

 :קודם שלו _יתנה. מי בפני דין. בית שם אין אס דין. בית בפני מתנה דין.
 בית היתה ואס בהי ח;יב הרבים ברשות בה. חייב אין מצאה'ברפת י

 תחזיר. אל לו שאמר או הטמא אביו לו אמר אם לה. .יטמא לא הקברות
 חייב פעמים• .וחמשה ארבעה אפילו וטען. פרק וטען. פרק לו• ישמע לא

רצונך אם מצויה• ועליך הואיל לו ואמר. וישב הרך תעזוב. ערב שנאמר

לפרוק ברטגורא

 רע•׳ של וסייחין עגלים חודש י״ב בה מספל נסה ובהמה תרנגולת אלא לעילם בה להטפל קייב
 מעפל פטום של ועגלים חדשים שלשה בהם משפל ומלאי׳ גדיים וכן לפשוס אותם מגדלי' שאין כלו׳

 כספל הי־בה שאוכלים והגדולים יום ל' בהן ממפל הקסגים זכרים ותרנגולים ואוחים יום ל׳ בהם
 הדמים ומניה לאחרים מוכרן או שווי! כפי בשומא לעצמו הוא אוחס לוקח ואילך מכאן ימים ג׳ בהן

 דלא אע״ג בהו לאשתמושי רבנן ליה דשרו כיון באחריותן. חייב אבדו אם לפיכך :אצלו
 מעות אבל שמכר אבדה בדמי כר״ס והלכה באחריותן וחייב דמי דאשתמש כמאן בהו אשתמש

 :כלל בכס ישתמש לא זי גב על זו משבעות נ׳ או בכיס מעות שמצא כגון אבדה של עצמן
 גודלן. :כליון כעין עשויין היו ספריהן וכל מלפתחן כששוהין שמתעפשין יום. לשלשים אחת ה

 לפניו: להשהות; שצריך לפי לעילם למד שלא מה בהחלה. האויר: בהם שיכנס לסופן מתהלתן
 לשליש לצורכה. שיטחה ונקרע: אצלו מושך וזה אצלו מושך שזה לפי עמי. אחר יקרא ולא

 שמירתן היא דזו בקרקע לתתן שצריך בקרקע שמתעפשי׳ לצרכן. : עש תאכלנה שלא אויר בה
 לא : שישחקם עד ארוך זמן בהן ישתמש ולא לשחקן. לא אבל :לפרקים בהם משתמש ולפיכך

 ליפול, דרכו שאין :להשבר נח שהוא ועוד זכוכית וכן בארן מתעפש איני זהב בהן. יגע
 לפי ואינו זקן כגון מתעלם שאתה פעמים מהם והתעלמת אמרה והתורה לו הוא שגנאי דבר

 אבדה. זו אין שהואשם: יודעים הבעלים שאין בה שניכר אבדה. היא איזו ט כבודו:
 השיבם. השב :רגליה שמתקלקליס הברטים. בין רצה : שם הניחוה שמדעת להחזיר חייב ואינו

 מלאכתך עשית אם לו אומר שזה סלע.' לי תן יאמר לא :הרבה השבות רבתה התירה
 ולפהו־ ליסול רוצה אדם כמה בבל. בפיעל :סול שסרחת מה לפי עכשיו סורח מרבה היית

 שש 2י* אש :כזו קלה במלאכה ולעשות בה עוסק שהוא כבדה זו ממלאכה ליבסל משכרו
 .-*מת דס;5 מי\ שס יש שא יעשה. מה מרובה. ששכרה ממלאכתו לבסל רוצה אינו אס

 שאסגל תאמרו אס מועם" שכר ליעול ליבשל אפשי ואי וכך כך משתכר שאני ראי ואומר בפניהם

 אפ״פ ברפת. מצאה י :האבידה את ומניח קידם. שלו :זו אבדה בהשבת הספל משלם שכדי
יטשא לא :כהן והיא הקבלית. בכית היתה ואש : נעולה שהינה כנין בה משתמרת נה ש



קעג רביעי ליום ויחי
 מן מצרה ח;יב. חולה או ה^ה^קן אם עטו. שנאמר פטור. פרוק ק1>קר

 יום* ךבי לטעון. אף אומר שמעון רבי לטעון. ל^' $בל ל^רוק התורה
 תחת שנאמר לו'. זקיק אין משאו. על ;תר עליו ח;ה אם אומר הגלילי

קודמת ו שע אביו ואבדת אבדתו יא :בו לעמוד ;כול שהוא משאוי משאו.
 רבו של רבו. ואבדת אביו אבדת קודמת• שלו רבו. ואבדת לדתו ה

 לחיי הביאו חכמה ורבו^שלמדו הזה. העולם לח;י הביאו שאביו קודמת•

 נושאין ורבו אביו ח;ה קודמת.' אביו של רז^ם• אביו ואם הבא. העולם

 ורבו אביו ה;ח אביו. של את מניח בך ואח־ רבו. של את מניח משאר.
אביו )היה( ואם אביו. את פודה בך ואחר רבו. את פודה השבי. בבית

ג רבו את פודה בך ואחר אביו. את פודה חכם.
ברטנורא

 דלכפש תעשה ולא יהיו דקדושיס עשה כהן ובעומאת לאחיך תשיבם השב עשה אבדה שהשבת לה.
 כמקום והאבדה תחזור. אל לו שאטר או :ועשה תעשה לא דוחה עשה ואין בעמיו יבומא לא

 שאס תשמורו שבתותי ואת תיראו ואביו אמו איש דכתיב לו. ישמע לא :זה הרי להחזיר שמצוה
 5 החמור בעל לו. וישב הלך : המצות כל בשאר וכן לו תשמע אל השבת את הלל לך אומר אביך

 אף אומר שמעין ר׳ :בשכר אלא בחנם לטעון. לו אבל :בחנס לפרוק. התירה מן מצות
 :יוסי כרבי הלכה ואין כו/ אומר הגלילי יוסי ר׳ : כר״ש הלכה ואין בחנם לטעון.

 רבו של :אביון אתה תהיה שלא הזהר חביון בך יהיה לא כי אפס דא״ק קורמת. אבדתו יא
 במתני' דאמרינן רבו הנך כל וכן ממנו חכמתו רוב שלמד מובהק רבו שיהיה והוא קורמת.

:מובהק ברבו אלא אינן לאביו שקודמין

ע״א ר״ג דף מציעא בבא גמרא

 מדה במשנה מרה ואינה מדה במקרא העוסקים רבנן תנו
 ולעולם מזו גדולה טרה לך אין גמרא שבר עליה וגומלין

 אמרת ק^טיא גופא הא הגטרא. מן יותר למשנה י רץ הון
 רץ ביי ולעולם אמרת .והדר מזו גדולה טרה לך אין בגמרא
"נשנית רבי "בימי יוחנן דבי אמר הגמרא. מן יותר למשנה

משנה רש״י
 בגרסא שתלוי מפני ממנה יפיס וגת׳ שהמשנה מדה. ואינו קצת: היא פדה.

ליכתב ניתן הי׳ לא וגס בכתב גמרא היה לא שבימיהם ומשתכחין
 למעלה פירשתי כבר גמרא. :לכותבו דורותינו התחילו הלבבו׳ שנתמעטו מה לפי

 את זו סותרות וכששתים הס מה המשנה מעמי סתימות להבין לב לתת שהוא
 בדבר החלוקי׳ התנאי׳ דברי לדעת או קיימו׳ שתיהן שיהיו לתרץ יבין זו

 דקתני הא זו. משנה נשנית רבי בימי :היא חכם פליני מגי הא וניחא
 שהיו והלל שמאי תלמידי שמשרבו לפי מזו גדולה חדה לך אין במלא
 גלות שעבוד עול מתוך תורות כשתי ונעשית בתורה מחלוקת דורות שלשה ■לפניו

 החולקים דברי לברר לב לתת יכולים היו לא כך ומתוך עליהן גוזרין שהיו יגדרו׳
עי )מד!



רביעי ליום ויחי
 הדרי גטרא. בתר ואזלו מתניתין עלמא כולי שבקו זו משנה

 דרוש ,מא הגמרא• ימן יותר למשנה רץ הוי ולעולם להו דרש
 הגד נח( )ישע•׳ דכתיב מאי אילעאי בר .יהודה רבי בךדרש

 אלו פשעם לעמי הגד 'הט^תם .יעקב ולבית פשעם לעמי
 יעקב ולבית כזדונות. להם נעשות ששגגות הבמים תלמידי
 והלנו כשגגות. להם נעשות שזדונות הארץ עמי אלו חטאתם

 עולה ת־מוד ששגגת בתלמוד זהיר הוי אומר .יהודה רבי ךת_גן
 שמעו סי( )שש דכתיב מאי אילעאי בר והודה רבי דרש זדון.
 אלו אחיכם חכמים. תלמידי אלו דברו אל החרדים ה׳ דבר

עמי אלו מנדיבם משנה. בעלי אלו שנאיכם מקרא. בעלי
הארץ רש״י

 בע״ז כדאמרי׳ רומי מלך אנטוניטס בעיני חן לו ההב״ה שנתן רבי של ימיו עד
 אלא סדורות מסכתות היו לא ימיו ועד א״י תלמידי כל וקבץ ופלח מנרה ונחו

 שמעתי ,ופ ,פ הל׳ סימני׳ ונתן גרסה הימנו גדול מפי דבר ששמע תלמיד כל
 דברי המחלוקת טעמי לברר לב ונתנו ששמע מת כ״א אמר וכשנתקבצו פ׳ משם

 ודברי לידס יבמות ודברי לבדס נזיקין דברי המסכתיית וסדרו לקייס ראוין מי
 סתם ושנאן דבריהס את ר׳ שראה יחידיס דברי במשנת נמי וסתם לבדם קדשים

 שיתנו כדי מזו גדולה מדת לך אין בגמרא אמרו לפיכך כמותם הלכה לקבוע כדי
 :משנתם גרסת על מלחזור מתני׳. עלמא כולי שבקו :המשנה לטעמי לב

 שירא לפי למשל. רץ הוי להו דרש הדר :בסברא לחשוב גמרא. כתר ואזלו
 ובמקים פטיר יאמרו חיוב ובמקים החכמים שמית ויחליפו המשניות ישתכחו פן

 פשעם. לעמי גדול: שגמרא כשדרש מתחלה דרש. מאי מותר: יאמרו אסור
 לב לתת להם שהיה פשע קורא אני חטאתם את חכמים תלמידי דהיינו עמי

 ולבית :עיקר שאינה משנה מתיך הלכה יורו ולא העיקר להם שיבררו למשנתם
זהיר הוי :חטאת קירא אני שלהם פשע אפי׳ חטאתם. :העם שאר יעקב.

מרבך משנת דבר תשמע אם או המשניות טעמי תירץ שהוא בגמרא בתלמוד.
 בשגגת בהוראת שגית אם תלמוד. ששגגת שנאה: ומי טעמיו לשאול הזהר

 דין לה דמית כך ומתוך אחר טעם בה ונתתה המשנה טעם ידעת שלא תלמודך
סבור שהיית כמו הטעם שאין כדת שלא הימנה ולמדתו לידך שבאת הוראה או

י עניש זדון. עולה לידך: הבא מעשה לה דימית לא המשנה טעם ידעת שאילי
 ששמשו ת״ח. אלו :מרבך טעם שאלת שלא בידך הוא שזדין כמזיד ה על אתה

 :בטעמן בקיאין הכל שאין בזו וזה בזו זה משנתם טעמי ללמדם הרבה חכמים
 על אומרים גמרא שבעלי לפי גמרא בעלי ששונאין משנה. בעלי אלו שנאיבם

עולם מבלי התנאים סוטה במסכת כלאמרינן עולם מבלי שהן משנה בעני
שמורים



קעד . רביעי ליום ויחי
 לומר׳ תלמוד סיטיים ובטל סברס פשק תאמר שמא הארץ•
לומר תלמוד .יבושו תשראל תאמר שמא בשמחתכם ונראה

וישראל.ישמחון יבושו העולם אומות ,יבושו. והם
רש״י

 ומתואביס שנואין שת״ח הארץ. עמי אלו מנדיכם משנתם: מתיך הלכה שמורים
 יכבד שמי למען כתיב שהרי אלי של סברס. אבד תאמר שמא :כנדה להן
 בשמחתכם. ונראה לומר תלמוד כך: הדבר אין אבל אמרום שהן דמשמע ה׳

 ומנדיכס שנאיכם ואחיכם אני הנביא אמר כך אלא בשמחתכם ואראה נאמר ולא
ואינן ממנו שאינם כותים שהם אותם יבשו. והם בשמחתכם: נראה כולני

:ישמחו וישראל יבושי הס ישראל שם על נקראין
עזב רל״ט דף ויחי ?והר

 ג^ן מה אלא ג^ן. אתלןר^א אמאי .ישראל כגסת ;יא גפן מאי לגפן אסרי
טקכלא לא .ישראל כנסת נמי הבי אחרא נטיעה עלה מ״קבלא לא

 המה/כל אתכפי;ן ישראל בנפת *ובגין הוא בריף לקודשא אלא עלה

 קרא אטיל רא ועל בעלמא ולשלטאה לאבאשא ;כלץ ולא אחרנין חילץ
3 בגץ דאתעקר אתונו בני גיסא. ובהאי גיסא בהאי ביליהו הרישא שמא
 לביישו מין בבס וגומר שורק נטעתיף ואנכי אמר יראת במה שורק ההוא

 עלמאיוטאן מיומא'דאתברי בבס אלא ליה* מבעי בובם בבס וגו^ר.

 סטר ענבים ובדם שמאלא. סטר ביין לתתא טשיחא טלכא דא איהו
 אחרנין חילץ בל _על לע״לא לשלטאה משיחא מלכא וזמין לתתא. שמאלא

 אחר רבד ומתתא. מעילא תוקפיהץ ולתברא .זרה עבודה רעמץעיבךי
ולעמיד דעא וכוליה חידו המראיאחזי רהאי כגותא ביין'לבושו בבס

 זרי// ;כוליח,^ לישראל חידו _יחזי משירא מלכא נמי הבי זרה(. עבודה עובדי
 י׳ע/ מרחפת אלהים ורוח ( )ביאשיתיא כתיב ;יהי עבודה עובדי לעמץ דיניא

 אחסי עלמא דאתברי יומא ומן משיחא דמלכא רוחא רא המיס פני על
 ׳5/4ולבן מיין עינים חכלילי בתריה כתיב מהי יחמי עלאהי כחמרא לבושיה

 שני.ם^/?ז׳ ולבן שתי מניה דאותיתא דמרוי עלאה חמרא רא מחלב שמם
 כתיב פה. שבעל ותורה שבכתב תורה וחלב בן אוךי\תא דהא מחלב•

 האתי רחדוה רמאתר בגין אמאי )ס״א אנוש לבב .ישמח רץ ד(:ק )תהלים
שמן. ראתהרי מאתר משמן'וראי פנים' להצהיל דקרא( סופיה א7ד ומאן

 ןסופיה נפקא מניה חידו רכל אתר הוא 'חדוה דהמדא שירותא הזי תא

 וביה הוא דינא דבלא כנישו אתר דיליה רסופא ובגין טעמא מאי רינא
פנים להאהיל בך בבני דינא וסופא חדוה שיירותא רא ועל מלמא אתרן



רביעי ליום ויחי
 •םלת מאן .יסעד. אנוש לבב ולחם נפקא. מגיה חתה דבל מאתר משמן.

 ךעיטא ?:עידו תל;יא דביה תימא ואי וסמיך( סעיד עלמא להם אלא
 ?אנןתטא בעי ולא יומאילאיא^הבח בלא ליל;*א דהא לאו'הכי בלחותי

 הודיעך למען חי( )דברים דבתיב והקנו מהקן .יתפרש לון דאפריש ומאן לון.
 תימא ואי לאתפרשא בעי דלא בגין האדם '.יחיה לבדו הלחם על לא בי

 בלהודוי ביה תל;יא ולא הואיל .יסעד אנוש לבב .ולחם היך^קאמר תד
 ב־לא דא ועל וין ^מו אתוסף ולחשוא״ו דמלה דייקא אלא דעלטא מעידו

 פתורא על ןברך לא מזונא על ךמברך מאן חזי תא בחדא. אשתבח
 מאי ביטינא. ךהמרא וכסא פתורא לאשתבחאיעל נהמא ובעי תקמיא

 ולאתקשרא מניהו תתברך ןנהמא בימינא לקשראשמאלא בגין טעמא
 לחם בדלןאייאותידהא שטא_קךישא לברבא ל!ש;רא חד כלא ולמהוי בהו

 אשתלים ופתורא' בעלמא ברבאףבתיאן בימינא"ובדץ רץ 'בקן אתקשר

;אות: בדקא

יף פסוקה הלבה
ש״ב תשובה הלכות הרמב״ם

אלא ו^;ץ ל^ן3 ארם יקא •לול
 !;קדוש 'ס?ל;ים מלכי' רטלף •ל?*ני

 ?ההדוקה החקר ?מדת ק5להי הוא §רוף
 כתיב בעיבוי כמזךו. הקרקה ת־^אר ו^ה

 ?תוף שרוי הנחש כי נא הלעיטני מי*״־בי>
 ג החסר ר^עים ו?טן ־( )־"ל■ וכתיב $ךו

 וטבלנים ש?.ים לשם #.איימתם א^ם ־
 נח^ת .יתברך לעבודתו נופם לה?רות
 הכפולים יום ערב אכילת כמו אכילתם
 העולם מעין ה;ה בעולם שכר לו ומילין

 במאכל השבת טזג;נ ?שהאדם * ן הבא
 היא קדש כדכתיב כראוי ומכוק ומשקה

ןה;ה להנאתכם לקם שהוא מיי .דאף ל^ם
 הממונה מלאך^קדוש .ירי על מתעלה

 לחם את תלחם $ל י נ על״זה השבת .ביום
הןה בעולם לעצמו רעה גירם כי עין רע

:בא ר ובעולם

 י.' אתי וחוטא (ם יי׳3)? שגאמר זכיות ?טה
*היא רע היי והוא דעות אל של

מום* להק שף
אנס שבקדושה דברים מפשר

זכיות לו ;ש קארם ?בני ואחד אחד כל
 ^ונותיר שז-;יותיו.יתרותןגל מי !עונות.

 על'זכיותיו יתרות שעונותיו ומי צדיק
 המרינה ןכן ?ינוני. ?חצה על ?חץה רשע

 על ת מרוב׳ יושביה כל זביות היו אם
 עונותיהן היו ואם צך.קת זו הרי עונותיהן

 :כולו העולם כל וכן רשעה זו הרי ?רובין
 ט!ר זכיותיו על מרובין עונותיו א^ם ב

 עונף. רוב על שנא?ר ;רשעו מת הוא
 היא מ!ד ?רובין ^:עונותיה מרינה ו;ן

 סדים .זעקת יי׳( )ביא״יי׳ שנאמר א׳?דת
 כולו ^עולם כל וכן וגר: ירבה כי ואמורה

 מ:ר מזכיותיהן מרובין עעשלהם היו אם
 יכה כי ה׳ י׳(_ו!ךא )״= גשחתץ הן

 ממן לפי אינו ;ה ושקול י :האדם רעת
 זכות יש נךלם לפי אלא והעונות הזכיות
 י.־( )ם"" שנאמר עונות כמה ?;;ד שהוא

 עץשהואכ}|ד טובדש בו.ךבר שןנ?צא
 בדעתו אלא שוקלין ואין הלבה. טובה :זבד

* :העוינות כנ/ד העיות עולכין ז

יכיין



קעה תורה חמישי יום דחי
רוח הארת לקנות ב״ן דשם אחרונה הה דמילוי ה בנגד שהם אלו פסוקים חמשה בקריאת ־יבוק

: הבאה משבת יתירה

 הבכר כי״וה אבי לא־כן אל־־אביו יוסף חאמר •ח

 ?אכוודלאכן םף1> ;אמר :1_על־ראש ימץך: שים

 ויאמר אביו וימאן יט :רישת על .ימינך שו בוכרא דץ •ארי <בא
 יגרד וגם־הוא ;היה־לעם נם-הוא לעתי ידעתי

 מלא־־ יהיה לזרעו תדל הקטן אעיו ואודם
 טא2ל .יחי הוא אף ;ד^נא ברי ידענא ואמר אמתי ומריב ז הגוי□

 : מ;ממיא של־טץ .יהיו; ובנוהי מנה .ימני זעירא אחוהי וברם ,יפני הוא ואף

 .ישראל יברך כך לאמור ההוא ביום ויברכם כ

 את־ וישם וכמנשה כאפרים אלהים ישפך לאמו־
 יברך בך לט־מר ההוא ביומא ובריננון *. מנשה לפני אפלים

 מניבה מדם אמתם ו׳מועת וכמנשה באפרים .יי ;שיינך למיטר :שראל

 ןהיה מת אנכי הנה אל־יו§ף ישראל עאמר בא
 :א^תי;ם אל-ארץ אתכם והשיב .עמכם אדהים'

 טתבון ן־תיב בפץרכון ך; מימרא ויהי מאית אנא הא ליוסף 5ישר< ואמר

 על־ אחר שכם לך נתתי ואני כב :דאבהתבון. לארעא
פ :וכקשתי כחךכי האמרי בדך דקהתי אשר אחיה

ואנא רש״י
 שעתיר וגר/ לעם יהיה הוא גם :הבכור שהוא ידעתי. בני ידעתי )יט .

 אחיו ואולם :ידו על נס עושה שהקב״ה מענו לצאת גדעון
 תורה וילמד הארץ את שינחיל ממנו לצאת יהושע שעתיד ממנו. יגדל הקטן

 ושמו שמעו בצאת יתמלא העולם כל הגוים. מלא יהיה וזרעו לישראל:
 לברך הבא ישראל. יברך בך )ב( :אילון בעמק וירח בגבעון חמה כשיעמיד

 : וכמנשה כאפרים אלהיס ישימך לבנו איש ויאמר בברכתם יברכם בניו את
 : הנשיאים ובחנוכת בדגלים להקדימו מנשה לפני בברכתו אפרים. את יישם
 לך נתתי אני וגס בקבורהי להתעסק עורח שאתה לפי לך. נתתי ואני •)בב(
 העלו אשר יוסף עצמות ואת כד( )יהושע שנאמר שכס זו ואיזו בה שתקבר כחלה

חלק



חמישי ליום ויחי
 מירא ?סיבית די אחיך על :תיר חד חולק לך :הבית נאנא רביעי

:ובבעותי בצלותי דאמוראה

רש״י
 לך תהיה היא ממש שנס אחיך. על אחד שכם : בשנס קברו ממצרים וגו׳

 אנשי את ולוי שמעון כשהרגו ובקשתי. בחרבי :אחיך על יתירה אחד חלק
 ד״א כנגדן. מלחמה כלי יעקב והגר להם להזדווג סביבותיהם כל נתכנסו שכס
 כתרגומו הוא חלק ל׳ ושכס חלקים שני בניו שיעלו הבכורה הוא אחד שכס

 לפני שונאי תשית שכס חשיתמו כי כא( )תהליס במקרא דומים לו יש והרבה
 ג( )צפניה חלקו איש שכמה ירצחו דרך ו( )הושע שכס אחלקה ס( )שס לחלקים
 אמורי. מעשה שעשה עשו מיד האמרי. מיד לקחתי אשד :אחד שכס לעבדו

 )ועיין ותפלתו. חכמתו היא ובקשתי. בחרבי :פיו באמרי אביו צד שהיה ד״א
 שהרי מדעתו עשו לא דהא ולוי שמעון של חרבם על לפרש דא״א שכתב ברא״ס

 על יהיה עעס נתינת דחה עליהם לפרש א״א בלא״ה ולענ״ד ע״ז. עליהם כעס
 מזה אדרבה והלא ובקשתם בחרבם ולוי שמעין שלקחוהו מפני ליוסף שנתנו

:ודו״ק( ליוסף ולא ולוי לשמעון שינתן ראוי העעס

ב׳ סימן א׳ מלכים נביאים

 את־אבישג שאלת את ולמה לאמו ויאמר שלמה המלך ויען א
 אחי הוא כי ושאלי־מאת־המלוצה השנמיתלאדנ^הו

 ואתיב :כן־צרויה וליואב הכהן ולאביתר ולו ממני הגדול
 שונם דמן אביעג ית שאילא את ולמא לאמת ואמר שלמת מלבא

 בעצה הלא מני השיש אחי הוא ארי מלבותא !ת לה ושאלי לאדומהו

 עלמה המלך השבע נ ץררה: בר ויואב בהנא .ואמתך הוא הוו
 דבר בנפ^ו כי יוסיף וכה אלהים .יעעה־לי כה לאמר ביהוה

 למימר דיי במימרא שלמת מלבא וקוום • הזה את״הרבר אדניהו

 פתנמא !ת אדומהו מליל בנפש- ארי יוסיף וקרץ .אלתים לי בעביד ךין3

 דוד כפא“על ויושיביני הכינני אשר חי־יהוה ועתה ג :הדין
 :אתיהו יומת היום כי רכך כאשר בית עשר״לי ואשר אלי

 אבא דךוד מלבותא כורסי _על .ואותיבני ךאתקגני ” הוא וקען.ק״ם

וישלה י :אדוניהו .יתקפל דין יומא ארי ךמליל קמא מלבו לי וך.קףם
. ׳ המלך ״ירש קיי ויושינני ־

השררה תחלח הוא המלך של בשיניה' משישממש המרובה. אח לו ושאל' )א(



 העו חמישי ליום ויחי
 ן??ח :וימת רפגע־בו יךע1בןץה בניהו $יך עלמה המלך
 ולאביתר ה ורגליה: כיה ויטל־ט יהרדע כר מיהו מד ^לכח סיבא
 אתה מות איע כי על־עדיך לך ענתת המלל אער הכוהן
 לפני ה1יה( אדני את״ארון כי־נ&את אמיתך לא ה(ה וביום

 א^חולאמתריהנא אער־התענה בכל התעלית וכי אבי דוד

 וביומא את קטול חייב נכר ארי לקרוך לד אזיל לענתות מלכא אמר

י^1^א ךני קדם7אלהים די; ארונא יה ;טלתא ארי אלןט?ינך לא ^לין
:אבא 7אתע, די ב^ל אר״עניתא

רש״י
 כי : היה משם רך, ענתות )ה( המלוכה: בית כית. לי עשה )ג(

 שלא להמליט אדוניהו עם בהיותך אבי. במלטת שמרדת אתה. מות איש
: צרה באותו עמו התענית. וכי : אבשלום מפני בברחו נשאת. כי :מדעתו

י״א טשלי כתובים

 אלהא מרחק :דרך תמימי נו1וךצ עהןשי-לב יהוח תועבת א

 וזרע 'רע לא־תקה ליד ע* ב :דתמי^ין ןנאלין י3ןן לבא ?עקימי

 וזרעא בישתא מן מזדני לא חבריה על אירא ךמיושיט ♦ נמלט צדיהים

 :טעם ופרת יפה אשה ךודר ןאף מס^קב נ :מתפרק ך^זעקי
 :טעמא וסרי ךשפירא אתתא ךרכנא דחזיך$א בנחיריה ךדה^א ?ד^י

 דצתקי רגתא :עברה רש;לס תקות ״טוב אך ^ךקים תאות ד

 וחשך ^וד ונוסף מפזר יש ח ;ןרוןזא ךך־^יעי ןסיבורא בטכתא
 תריצותא מן ןחשך תוב ומוסיף ךפךד אית 1 ■למחסור אך ^'ישר

:ליה חוסרגא ■י ז ; ךגושק ש^ר ״

רש״י
 אשר הרעה מן לו ינקה ולא שכרו לו תבוא לידו הקב״ה מיד ליד, יד )ב(

 : העיבה הדרך מן הסר ת״ח כן באשפות. אותה שמלכלך חזיר, באף )נ( 5 עשת
 לעברה ומקוים בעוחיס רשעים. תקות )ד( ן התורה מן פורש טעם, וסרת

 אך עצמו וחשך. :עוד ונוסף לצדקה כגון ממונו מפזר, יש )ה( ן גיהנס ■של
: לו יהי■ למחסור



חמישי ליום ויחי
י״ב פרק זבחים משנה

 ימא לערב* לאכול ^דשים חולקים אינן כפורים. ומחוסר יום טבול
בין מומין ביעלי לערב. לאכול חולק ואינו מקריב ואינו נוגע

 מרןיבץ אכל ןאוכלין. חולקין עוברי). מומין בעלי בין קבועין. מומין

 לו אין בבשר לו שאץ וכל בבשר. חולק אינו לעבודה ראוי שאינו וכל
 אינו חלבים. הקטר בשעת וטהור דמים זרי_קת בשעת טמא אפילו בעורו.

 אהרן מבני החלב ואת השלמים דם את המהריב שנאמר בבשר. חולק
 זכו לא בבשרה. המזבח זכה שלא בכל למנה: הימין שוק לו"תהיה

 שנשחטה עולה לאיש. שעלתה עולה איש עולת שנאמר בעורה• הכהנים
 עולת אחד רבועים. עורה לבבלים• עלתה שלא פי על אף לשמה. שלא

 געורותקדשיסמליםלןעלים :לכהנים עורותיהן האשת עולת ואחד האיש?
 בבשרה זכו שלא עולה אם מה וחומר קל לנהנים חדשים ועורות'קד־שי

 מזבח אץ קעורן. שיזנו דין אינו בבשרן. שזכו קדשים קדשי בעורה. זכו
 קודם פסול בהם שאירע הקדשים בל י :מקום מכל עור לו שאין יוכיח.

אמר לנהנים• עורותיהם הפשטן לאחר לנהנים• עורותיהם אין להפשטן.
רבי ברטנורא

 ומצורע זב כגון כפורים. ומחוסר :שמשו העריב ולא ועלה שטבל יום טבול יב פרל!
 בקדשים. חולקין אינן :כפרתן הביאו ולא שמשן והעריב שטבלו ויולדת

 יאכלנה אותה המחטא הכהן ־כתיב נשיטהרו לערב לאכול חולקים אין לאכילה ראוין ואין הואיל
 בשעת לחטוי ראוי שאינו כהן לומר אפשר ואי חולק אינו לחטוי ראוי שאינו חולק לחטוי הראוי כהן

 יחלוק קרא דאמר יאכלנה ע׳׳נ אלא ואוכל לחטוי ראוי דאינו קטן אינא דהא אוכל אינו הקרבה
 חולק לאכילה הראוי דכהן ש״מ אטילה בלשון לחלוקה קרא ומדאפקי׳ קאמר ממנו לאכול כדי בה

 הן רמויין לחטוי ראויין שאינן שאע״ם חולקין מומין בעלי הלכך חולק אינו לאכילה ראוי שאינו
 שהו* נ״ז הטבילה מן דעתו הסיח ולא שטבל והוא נוגע. אינן :יאכל הקדשים ומן כדכתיב לאכילה

 חולק אינו לעבודה ראוי שאינו ובל :פסול שטבל לאחר אפי׳ ונוגע דעתו הסיח שאס אונן
 דכתיב בהדיא קרא דרבינהו נבשר חולקים לעבוד׳ ראויין שאינן שאע״פ מומין מבעלי חוץ בבשר.

 דאי למחלוקת מזמין בעלי לרבות יאנלנה אהרן בבני זכר כל וכתוב וכו׳ מקדשי אלהיו להם
 עון הלילה כל שהוא חלבי׳. הקטר בשעת וטהור :יאכל הקדשים ומן אמור כבר הרי לאכילה

 זריקת משעת טהור שיהא עד בקדשים חולק הכהן שאין חולק. אינו :שמש בהערב וטהור שטבל
 המזבח זכה שלא כל ב :חילק איט כך ובין כך נין נטמא ואס חלבים הקטר שעת עד דמים

 לכהנים. עורה : למזבח היתר שעת לה היתה דלא זריקה קודם פסיל בה שאירע כגון כבשרה.
 את המקריב והכהן דכתיב אשה. עילת וא׳ :היא כפרה שהרי בבשרה המזבח וזכה הואיל
 נאמר למת א״כ ריבה העולה עור לומר תלמוד מנין ועבדים נשים עולת איש אלא לי אין איש עולת
 לבעלים. קלים קדשים עורות ג : קדיש שהעיר הבית לכדק עולתו למתפיס פרט איש עולת

 קדשים. קדשי עורות :קדשים קדשי כל אף קדשים קדשי עולה מה וגו׳ העולה עור דכתיב
 מזבח לומר לך אין כלומר מוכיח. המזבח אין :ואזיל טעמא כדמפרש לנהנים ואשמות חטאת
 בבשרן נהנים שזכו שאע״פ קדשי׳ בקדשי תתמ' אל אתת ואף בעורה זכה ולא העולה בבשר שזכה יוכיח

 העולה בעור שזכו מצינז בכהניס אבל בכ'מ עור למזבח שאין. :הוכחה זו אין בעורן לא^יזכו
 ראיתי לא :עורן עם נשרפין אלא לכהנים, עורותיהן אין ך* ג קדשים קדשי בעורות שיזנו ו זק

 קודם בז היה זה שפסול פ״אע טריפה נמצאת אם שהופשט לאחר השריפה. לבית יוצא עור
קמ״ל הא טרפה. ונמצא הבכור את שהמפשיט :הפשט לאחר עד נינר ולא הואיל הפשט

ר״ע
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 אמר השריפה. לבית יוצא עור ראיתי לא מימי הכוהנים. סגן סנינא רבי
 שיאותוי טרפה ונמצא הבכיור• את שהמפשיט למךנו. מדבריו עקיבא רבי

 יוצא אלא ךא;ה ראינו' לא אין איומרים' _וחבמים בעורו. הבחנים
 נשרפין שהם בזמן הנשרפים. ושעיךים הנשרפים הפרים השריפה: בית;/

 כמצותן. אינן/נשרפין ואם ומטמאין הרשך בבית נשרפין במצותך
 במוטות. אותם סובלים היו י :בגדים קטמאין ואינם הבירה בבית נישרפין

 הראשונים יצאי! לא והאחרונים העזרה לחומת חוץ הראשונים יצאו

 אלו שיצאוריצאו עד בגדים• מטמאים אינם והאחרונים בודים• מטמאים
 אעם ואלו אלו אומר שמעון רבי י בגדים• מטמאים ואלו אלו ואלו•

 השורף אין הבשר. נתך ברבן.' האור שיצית עד בגדים. מטמאים

בגדים: מטמא
ברטנור־א

 כדכתיב באכיל׳ חלא הכתוב התירו ולא מומו על כמדינה הנשחט מיס בעל בכור דאטי' ר״ע
 הוכר דלא דהיכא עקיבא לר׳ ואשמעינן קבורה וטעון אסור עורו מת אם אבל תאכלגו בשעריך
 הנהנים שיאיתו במקדש: דמו נזרק כאילו לעורו והפשטו שחיטתו שרייה הפשטו לאחר עד טרפתו

 ואס הפשט לאחר טריפה שימצא בימיו אירע לא שמא ראיה. ראינו לא אין :נשרף ואינו בעורו.
 כר״ע והלכה באה הפשט וקודם הואיל השריפה לבית יוצא אלא :ראה לא הוא ושרפוהו אירע

 דבשר תמיס בבכור כחכמים והלכה לא מומחה התירו לא אבל מומחה כשהתירו מוס נעל בבכור
 של ופר צבור של דבר העלס ופר משיח כהן פר הנשלפים. פרים ח :בשריפה והעור בקבורה

 .הדשן בבית הנשרפים :ע״ג ושעירי הכפורים יום שעירי :הנשרפים ושעירים :יוה״כ
 :מהנות לג׳ חוץ כלומר למהנה מהון אל בהו דכתיב לירושלים חון עולמים ובבית מחנות לג׳ חון

 לא בגדיו יכבס שנאמר וכ״מ בידיו יכבס אותם והשורף כדכתיב בהם לעוסקים בגדים. מטמאים
 נטמא לטמא מחובר בעודו בו נוגע שהוא בגד כל כביס טעונין לבוש שהוא הבגדים בלבד
 הבירה. בבית : המוקדשים פסילי כשאר שריפה וטעונין שנפסלו כגון כמצוהן. שלא :כבוס וטעון

 זריקה קודם יין העזרה מן יציאתן אחר פסול בהן אירע כיצד הבית בהר ופעמים בעזרה פעמים
 נשרפין העזרה מן יציאתן אחר פסול בהן אירע שבעזרה הגדול הדשן בבית נשרפין זריקה לאחר בין

 היו כמצותן הנשרפים את אותן. סובלים היו ו :המקדש בית והוא הבית שבהר הדשן בבית
 שבראש אותן במוט הנושאין אדם בני הראשונים. :שריפתן מבית להוציאן במוטות אותן נושאים

 המסייע אין שריפתן נגמרה הבשר. ניתך :יצאו לא השני שבראש והאחרונים ראשונים יוצאים הא׳
 והשורף דכתיב בגדים מטמאים שריפה בשעת המסייעין כל הכי מקמי אבל בגדים מטמא בהן שוב

 אותם לומר תלמוד בגדים מטמא אפר שנעשו לאחר המסייע יכול שריפה ■בשעת בגדיו יכבס אותם
 אין עצמן הנשרפים ושעירים הנשרפים ופריס בגדים מטמא אינו אפר נעשו בגדים מטמא אותם

 משיצאו רבנן לדברי הכתוב מגזרת טמא בשריפתן המתעסק אלא בהם שנוגעים ובגדים אדם מטמאין
:שמעון כרבי הלכה ואין ברונן האור משיוצת שמעון רבי ולדברי במוטות הסובלים

ע״א קי״ח דף זבחים גמרא

 קרא דאמר אושעץא רבי אמר מילי הגי מגא קדשים• קדשי
 מקום בכל עולותיף תעלה פן לף הישמר11ינ )דברים1

 אבל מעלה אתה אי תראה יאשר מקום בכל תראה. אשר
שאתה ממום בכל אימא רואה. שאתה ממום בכל אוכל אתה

רואה
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 שתראה. מקום בכל זוכה אתה אבל מעלה אתה אי רואה
 תעשה.ךבי ושם עולותיף תעלה שם קרא אמר .ינאי רבי אמר

 עילה תאנת ולו טז( )יהושע קרא אמר אמר השא בר אבדימי
 קדשים אכילת על עליו מתאנח אותו הרואה שכל מקום
 עלי פורת בן יוסף פורת בן קרא אמר אמר אבהו רבי שלו.
 תזכה שלו שאינו מדבר וליהנות ריזון רצתה שלא עץ עץ.

 ורצון לג( )דניים אמר חנינא בר יוסי רבי עיניו. כמלא ותאכל
 שלו שאינו מדבר ליהנות רצתה שלא עין סנה שבני
 ולא כולו דואה שאמרו רואה תנא השנואץ. בין ותאכל תזכה

 אליקים בן שמעון י רבי ליה אמר לבינו. בינו המפסיק
 רב אמר ־מעון. כנישתא בי כגון לך ברא אס אלעזר לרבי
 רב בעי מקצתו. רואה אלא כולו רואה לא שאמרו רואה פפא
 .ירמיה רבי בעי מאי. רואה ואינו י יושב ורואה עומד פפא

:תימו מאי רואה ואינו הנחל בתוך ורואה הנחל גבי על עומד
רש״י

 ולא חפשתיו שילה. תאנת ולו :קרא קאי המנוחה אל משתבאו לך. השטר
 לשון עז( )יהושע שילה תאנת מזרחה ועבר מצאתי אבל במקרא מצאתיו

 במקום שהיתה קדשים אכילת זוכרין היו שמשם ורואין מתאנחין שהיו ואניה תאניה
 לו נתרבה קדשים אכילת מקום ורביה פריה לשון יוסף. פורת בין :מראיתו

 משכן ויעוש וגו׳ יוסף באהל וימאס כדכתיב היה יוסף של בחלקו ושילה העין ע״י
 ממה ליזון רצה שלא רצון ידי על ורצון. :אדוניו אשת שלו. שאינו : שילה

 :ששנאהו שבעים שאר בגבולי אף נאכלין קרשיו שילה השנואים. בין :שלו שאינו
 את רואין היו משם דמערן. כנשתא בי : לדבר דוגמא אראכך לך. אסברא

 כולה שילה את משם לראות בלו. את רואה לא :מפסיק דבר היה ולא שילה
: מקצת אלא

ע״א רמ״ב דף ויחי זוהר
 יי לדוד י-״ס )תחלים ואמר פתה וגומר רובץ גרם הטור .יששכר אחר דבר

 הביביןיאינץ במה אפחד מטי י2ח מעוז ץ אירא ממי .רשעי אורי
 קדשא קמי באורייתא דמשתדלי אינון חביבין במה דאורייתא מלין

יד ט נ עלמא' מפגעי דחיל לא באורייתא דאשתדל מאן דבל הוא בריד

היא



העח חמישי ליום ויחי
 דעלמא פגעי לכל דכפית אלא עוד ולא לתתא. הוא נטיר לעילא הוא

 פתחין לייליא .דעאל בשיעתא חזי תא רבא. דתהומא לעיומהי לון ןאהית
 יוכל לחבלא רשו ואתיהיכת בעלמא ושאטן שחין והמרי .וכלבי סתימין

 לעילא לאתענגא סלקין דצחקייא ונשמתהון עעךםי\הו ניימי עקמא בני
 בעלמא אתער .קדישא אתערותא י ליטא ואתפליג צפון רוח אתער כד

 יי-ההיא דאיהו^קאיר נש בר דההוא חולקיה זבאה דוכתי. בכמה ואהמר:

 דח 1יניא באילרלתא חפס דאיהו כי_ון לאורייתא 'ישתדל
 ליה ונחית ליה'לחמור י וכפית דתהומאירבא בנוקבי א^ד^ון בישין

 דאשתדלותית .יששכר כך בגיני .קסרא. דז־והמי דתחור^עפרא במאסרי
 דאיהו המעלות גרם מההוא ליה ונהיית לחמור ליה כפית קאוחיתא

 ךטפסרי זוהמי בין המשפתים בין מדוריה ושוי עלמא לנזקא י □ליק

 ויט נעמה בי הארץ ואת טוב בי מנוחה בתיב^וירא מה חזי דעפרא.תא
 /בכתב. תורה דא טוב בי "מנוחה חרא עובד( למס ויהי לסבול 'שכמו

 לםבול)למםבל/ולא שכמו ויט פה. שבעל תורה דא נעמה בי הארץ ןאת

 לקךשא פלח למהוי עובד למס ויהי ולילי. יומי בה ולדבקא דאורייתא
גרמיהיביה: ולאתשא ביה ולאתדבקא הוא יבריך

פסוקה הלכה
פ״ג תשיבה הלכות חרמב״ם

 ותוןזא שעשה המצות על שניחם מי בל •
 הרעלתי ומה בלבו ואמר הזכיות על
 הר/זה אותן עשיתי לא הלואי בעשייוזן

 זכות שום לו מזבירין ואין בולן את אבד
 לא הצדיק צדקת )י״זקילייח( שנאמר ^עולם
 בתיר-א אלא .?ה אין רשעו ביום תצילנו

 לזכיות ששוהלין וכשם י 5הראשונות על
 שנה .בכל כף .מיתתו בש_עת ועונותיו אדם

 מבאי ואחד אחר כל עונות שוקלין ושנה
 ראש של טוב ביום לזכיותיו עם העו^לם
 מי לחי״ים .נחתם צדיק שנמצא מי השנה

 תולין והבינוני עמיתה שנמצא^רשע.נחתם
 תשובה עשה אס הכפורים יום עד אותו

 :למיתה נחתם .לאו ואס לחיים נחתם
 השנה בראש שופר שתקיעת פי על אף *

 עורו כלומר בה \ש .ך.מז הכתוב גדרת
 הקיצו ו.;ר.דמין םש_נת.;ם ישנים

מתרדמתכם

מוסר להק יוסף
ב׳ סי׳ שבקדושה דברים מספר

 לרום עח( )תהלים כתיב סבא הונא רב אמר א
 שמלאכי לחם איש אכל אמרים

 אף.ישי ובנקיות בקדושה אוכלים השלת
 .דכתיב ובנקיות בקדושה בן י אוכלים

 ראשונים מים אלו והתקדשתם ־( )יקיא
ה׳ אני אחרונים מים אלו קדושים והיעזם

 האוקל וכל המז!ן ברכת זו אלהיכם
 • השרת למלאכי דומה ונקיות בקדושה

 עליו אבינו אברהם של הסעוךה תכלית נ
 המזון ברכת עם בשלשה לזמן השלום

 המלאכים אצל מקורבת לבה מצוה שהוא
 עבדכם _על .עברתם כן על כי י"( )ניא״ית וזהו

 ברכת ־ :אצלי לסעור תכינו כן על כי
 מיושב לאומרה החמירו ך.ייתא1ףא ובמזון
 ברוף רהקרוש מברף שהוא לבו אל וישים

 .ילבש וךעדה לאסל 'לו שנתן _על הוא
: הוא גפש בעל אם לכוין'כראוי

מו



חמישי ליום ויחי
פסוקה הלכה

 את הבלטים אלו בור.אבם ע;רו בתשובה וחןרו במעשיהם וחפשו מתרדמתכם
 הביטו יציל א ן; לעיל לא א£ר: וריק לה;ל ^תם כל !שוגים הןמן ;הבלי האמת

ומהה;תו היעה מ.כם.ךר^ ^חד כל ךעדב וטעללי;ם דרה?כם והטיבו לנפשותיהם
טובה: לא אשר

תורה ששי ליד ויחי
י"־ה צירוף

 ,ואגידה האקפו ויאמר אל־בניו יעקב ויקרא א מט
 באחרית אקים אשר־יקרא את לצם

 יערע די !ת לכיון _ואחר אתבנשו ואמר לבניוהי והרא!עקב :הימים
 ושמעו יעקב בני ושמעו הקבצו ב :י^יא,

 אולפן ןקבילו בעקב בני ושמעו אתכנשו אביכם: אל־ישראל

 !ראשית 'בחי אתה בכרי ראובן ג :$טשן מ!

 תקפי וריש חילי אוק בוקרי ךאובן עז: לתר שאת יתי ני1א

 פחז ד ומלבותא: כהגתא בכירותא חולקין תלתא למפב חד הוה לך
 חללת אז אביך משכבך עלית מ אל־־תותר כמים

לאאהניתא ברם האכמיא ללןכלאפץ על_ךאזלתא ז עלה יצועי

חולק רש״י
 והתחיל שכינה ממנו ונסתלקה הקץ את לגלות בקש )ב״ר( לבם. ואגידה )א(

 שלא שלו ראשונה טפה היא אוני. וראשית )ג( אחרים: דברים לומד
 מ( )ישעיה לי און מצאתי יב(' )הושע כמו כחי אוני. :)ב״ר( מימיו קרי ראה
 בכהונת אחיך על יתר להיות היית ראוי שאת. יתר :אונים ולאין אונים. מרוב
 גרס ומי למלכו עז ויתן ב( )ש״א כמו במלכות עז. ויתר :כפים נשיאות לשון

 להראות מהרת אשר והבהלה הפחז כמים. פחז )ד( אלה: כל להפסיד לך
 תרבה אל תותר. אל : לכך למרוצתס. הממהרים הללו כמים כעסך
 עלית כי פחזת: אש" הפחז ומהו לך. ראויות שהיו הללו היתרונות כל ליטול

 שהיה השכינה והיא יצועי על שעלה שם אותו הללת. אז אביך משכבי
 וכולו למעלה טעמו לפיכך הוא דבר שם פחז. :יצועי על עולה להיות דרכה
:למטה וטעמו פת״ח וחציו קמ״ץ חציו נקוד היה עבר לשון היה יאלו סה״ח נקיד

יצועי



קעט ששי לדיל ויחי
 לשוח׳ אחלתא בנן אטך משבב׳ בית שלקתא .אל' תסב לא תיר1לק1ת

 :מכרתיהם חמם גלי אחים ולר שטעו! ד׳ £ קתא:“.בךים
 גבורא: עבדו תותטתהיון בארע ^ברץ גברין אחי; ולח שמעון

 כי כבדי אל־תחד בקהלם נבשי אל־תבא בסידם י
 הות ?רזהוןלא עקה־שור: וברצנם איש הרגו באפם

 .קטול קטלו ברגזהון ארי עןרי מן .נהתית לא למהןז שהון;קאקבנ נ?שי

ודברתם ש כי אפם ^ור י ©$ה: שור סדעו ^עו־סהון
כי רש״י

 )תהליס לו דומים והרבה וסדינין לבדי! ע״י אותו שמציעים ע״ש משכב ל׳ יצוע?
 שמעון )ה( יצועי: ערש על אעלה אס קלב( )שס יצועי על זכרתיך אס כג(
 ועתה וגז׳ אחיו אל איש ויאמרו יוסף ועל שכס על אחת בעצת אחים. ולר

 בכי א״ת בהריגתו הסכימו לא הרי יהודה או ראובן א״ת הס מי ונהרגהו לכו
 ואה בלהה בני את נער והוא שנאמר שלימה שנאתן ה־תה לא הרי השפחות

 על מהם הגדולים אחיהם בפני מדברים היו לא וזבולן יששכר וגו׳ זלפה בני
 רציחה של זו אומנות המם. כלי :אחים אביהס שקראם הס ולוי שמעון כרחך
 אותה חמסתם ואתם היא שלו אומנות זו היא עשו מברכת בידכם היא חמס

 ד״א )תנחימא(. מכי״ר יוני בלשון הסייף זיין. כלי לשון מכרתיהם. הימנו:
 ט״ו( )יחזקאל כמו חמס בכלי עצמן נהגו מגירתס בארץ )ב״ר( מכרתיהס
 )ב״ר( נפש? תבא אל בסדם )ו( :אונקלוס של תרגום וזה ומולדהיך מכורותיך

 משה לפני המדינית את להביא שמעון של שבטו כשנתקבצו זמרי מעשה זה
 אל לך התירה מי יתרו בת אסורה תאמר אס מותרת או אסורה זו לו ואמרו

 בן כתב ולא לשמעון אב בית נשיא סלוא בן זמרי שנאמר בדבר שמי יזכר
 אהרן: ועל משה על העדה כל אח לוי של משבטו שהוא קרח כשיקהיל בקהלם. :יעקב

 ליי בן קהת בן יצהר בן קרח בן שנאמר שמי עמהס אליתיחד שס כבוד? החד אל
 ו( )דה״א נאמר הדוכן על קרח בני כשנתיחסו הימים בדברי אבל יעקב בן נאמר ולא
 ועל הוא זכר ל' כבוד כבוד? תחד אל :ישראל בן לוי בן קהת בן יצהר בן קרח בן

 כמו עמהם החיחד אל כבודי אתה ואומר הכבוד אל כמדבר לפרש צריך אתה כרחך
 ואינן שכם ואנשי חמור אלו איש. הרגו באפס כי :בקבורה אתם החד לא יד( )ישעיה

 כאיש מדין את והכית ו( )שופטים בגדעון אומר הוא וכן אחד כאיש אלא חשוביןכולס
 קורא הרבה אנשים ופשוטו מדרש? זהו ביס. רמה ורוכבו סוס במצרים וכן אחד.

 וילמד יט( )יחזקאל וכן עליו שכעסו איש כל הרגו באפס לעצמו אחד כל איש
 שנקרא יוסף את לעקור רצו שרר. עקרו וברצונם :אכל אדם טרף לטרוף

 את יא( )יהושע ל׳ בלעז אשרישו״ר עקרו לו. הדר שורו בכור שנאמר שיר
 אלא קלל לא תוכחה בשעת אפי׳ עז. כי אפם ארור )ז( העקר: כוסיהס

 אפרידס ביעקב. אחלקם אל: קבה לא אקב מה בלעם שאמר יזהו אפם >ת



ששי לליל ויחי
 פ :בישראל ואפיצם ?יעקב אחלקם השתה כי
 ואבדרנון ביע״קב אפלגנון ארי_ק^יא וחמתחיון הקיף ארי תזהון ליט

 בערף ;דך אחיך יורוך אתה והודה' ח :בישראל

 ולא אודיתא את .יהודה אביך: בני לך י^תהוו איביך
 יהיון סנאך .יהב־תן ךבבך בעלי על תתקף יקי אחיך ייוחן בך בהיתהא

 גול ט אברך; בני בשלמך למשאל טסןךמין ויחון קדמךז_קדל מחזרין

 באריה רבץ ברע עלית בני מטרף יהודיה אך.יה
 טלבא .ירגרבא ו^סופא ?שחיא .יהי שלטון :יהימנו מי וכלביא

 בל״קוף ;שיי .ינוח סלהתא נפשך ברי _קטלא מרין ארי .יהודה מרבית

 מיהודה שבט לא־שור י :דתזעזענה מלכו ולית וכליתא באחא
 יקהת וס: שילה כי־־־עא עד תלץ מבין ומרזקק

עד בנוהי מ^ני וספרא .יהודא מרבית שלמן עבד :עדי רא 1 עמים

עלטא רש״י סיטן שט״י בי״ה עמוד בראש *

 עניים לך אין ד״א חלוקים. הס והרי השבעים במנין לוי יהא שלא מזה זה
 עשאו לוי של ושבעו נפוצים. שיהיו כדי משמעון אלא תינוקות ומלמדי סופרים

 יהודה )ח( :כבוד דרך תפוצתו לו נתן ולמעשרות לתרומות הגרנות על מחזר
 לסוג יהודה התחיל בקנטוריס הראשונים את שהוכיח לפי אחיך. יודרך אתה

 לא יהודה ריצוי בדברי יעקב וקראו המר( מעשה על יוכיחנו )שלא לאחוריו
 תתה ואויבי כב( )ש״ב דוד בימי אויביך. בערף ידך )ב״ר(: כמותם אהה

 שאמר כדרך אמך בגי אמר לא הרבה מנשיה שהיו ע״ש אביך. בני :עורף לי
 מלך שאיל בהיות ה( )ש״ב גור בתחלה נתנבא דוד על אריה. גור )ט( :יצחק
 וזהו עליהם. כשהמליכוהו אריה ולבסוף ישראל את והמביא המוציא אהה עלינו

 בטרוף שחשדתיך ממה מטרף. :בתחלתו בשרויא יהא שלטון אונקלוס שהרגם
 סלקת עלית. בני לאריה: שנמשל יהודה וזהו אכלתהו רעה חיה יוסף טורף

 כרע לפיכך ממני צדקה שהודה המר בהריגת וכן .,וגו בצע מה ואמרה עצמך את
 מיהודה. שבט יסור לא )י( :,וגו גפנו תחת איש ה( )מ״א שלמה בימי ,וגו רבץ

 מ״פ הממונים בשבט העם שרודים שבבבל גליות ראשי אלו ואילך מדוד
 בי עד :א״י נשיאי אלו תלמידים רגליו. מבין ומחקק ה( )סנהדרין המלטת

 לו שי שילו ומ״א אזגקלוס. תרגם וכן שלו. שהמלוכה המשיח מנך שילה. יבא
 העמיס אסיפת עמים. יקהת ולו למורא: שי יובילו עו( )תהלים שנאמר
 אותיות וכמה ממנו שנופלת ופעמים יפעתך כמו ביסוד היא עיקר שהיו״ד

ואל״ף טשך ושל ניגף של נו״ן כגון טפל עיקר נקראים והס זה בלשון משמשות



קפ ששי לליל ויחי
 :עממיא יישתטעון ורה טרכותא היא הדירה טשיחא: הייתי עד עלמא

ין?5 בבם אתנו בניי ולשלמה אסרי יא

 יבק עטא ל^רתה ישך^ _יםחר ♦ פותה ״ענבים“ובדם״ לבע€ו

 עטה באולפן אוהיתא .ועבדי לה סחור סחור צתק^א יחון היכלה

 : וצבעונין זהורי צבע מירא מילא כסותה לבוש־והי טב ארגון .יהי
 טורזהי .יסטקון פ :מהלב ולבך^ים כלץ עעים הבלילי ע

 : ענא ובעדרי בעיבור בקעתה יהירן בחמר נעווהי יטופון בכרמוהי
 וירכתו”אנירו לחוף והוא' י^ן ימים לחוף זבולן ע

בספינן מחוזין :כבש והוא ישרי :ממיא ספר ער על"ציךךפזבורן

וטוב רש״י קרי פותו * קרי עירו *
 ופי׳ חרב ל׳ )והוא חרב ושבאבחת כא( )יחזקאל באזניכס שבאחותי יג( )איוב
 אסיפת עמים יקהת זה אף שמן. ואסיך ד( )מ״ב זיין( לשון והוא חרב אימת
 לאב תלעג עין ל( )משלי לו ודומה ידרושו גויס אליו יא( )ישעיה שנאמר עמים
 חקהתא ומקהו דיתבי ובגמ׳ זקנתה מפני שבפניה קמטים לקבוץ אס ליקהת ותבוז
 קהיית לומר היה ויכול קי( דף )יבמות במס׳ )דפומבדיתא( דנהרדעא בשוקי
 יין מושכת שתהא יהודא ארץ על נתנבא עירה. לגפן אסרי )יא( :עמיס

 אתון בן אחד ומשורק אחת מגפן ויטעננו אחד עיר לגפן יאסור יהודה איש כמעיין
 :יין רבוי לשון זה כל ביין. כגם :בלעז קורייר״א ארוכה זמורה שרקה. :אחד

 דוגמתו אוסר כמו אסרי. במקרא: דמיון לו ואין הוא בגד מין לשון סרתה.
 כענין אתונו בני וכן בשמים היושבי קכג( )שם דל מעפר מקימי קיג( )תהליס

 אלו שורקת ירושלס. זו עירה ישראל. הס גפן המשיח. במלך תרגם ואונקלוס זה.
 האיתון שער ל׳ היכליה יבטן אתנו. בני : שורק נטעתיך ואנכי ב( )ירמיה ישראל

 עבדי אתונו בני צדיקים. אלו גפן אחרים. בפנים תרגמו ועוד מ(. )יחזקאל בס׳
 לבושוהי טב ארגוון יהא ביין כבס צחורות. אתונות רוכבי שס על באולפן ■אורייתא
 את בהן ומסיתה לובשתן שהאשה סותה ל׳ הוא וצבעונין ליין דומה שציבועו

 כתובות במס׳ שכרות הסתת ל׳ בגמ׳ פירשו רבותינו ואף בה. עיניו ליתן הזכר
 אודם ל׳ הכליל? )יב( :סותה ת״ל מרוה אינו תאמר שמא היין ועל קיד( )דף

 מאדימין: עיניהם יין שותי דרך שכן עיניס חכלילות למי כג( )משלי וכן כתרגומו
 אדוס המקרא פי׳ וכן צאן. לעדרי טוב מרעה בארצו שיהא חלב מרוב מהלב.

 הרים לשון עיניס תרגומו ולפי חלב מרוב יהא שנים ולבן יין מרוב יהא עיניס
 היקבים וקילוח מעינות לשון אחרים בפנים תרגמו ועוד למרחוק צופים שמשם
 בקעתיה יחוורן ארהחו. נעוה עד( )דף ע״א במס* הוא ארמי ול' שלו יקבים נעוהי
 ארצו. תהית ימים חוף על ימים. לחוף זבולן )יג( :הסלעים שני לשון שנים תרגם

 חוף על תדיר מצוי יהיה והוא מח( )יבמות בלעז מרק״א ספר כתרגומו חיף
אניות



ששי דליל ויחי

 חמר יששכר יד :צידון לע_ מטי יהי וסחוטה ״בול :מא וטוב
 ואחסנתה בגכסץ עתיר יששכר :הטשפתים בין 'רבץ גרם

 בי ואת־־הארץ טוב כי מנחה ברא טי ביו^א:
 וחזא ס :למס־עבד ויהי לסבל שכמו ויט נעמה

מחוזי ויכבש פירין מעבדא ארי ארעא חת טב ארי חולהא
 :מפץ וספקי פלחץ לה יחון ^הרן ודאשתאתן תריהון י_ת וישיצי

 :תןחר דן מךבית : י^ראל ש^טי ^אחל ילין ל| טז

 ש^א בהדא ינוחון ובשנוהי עמה יתפרק בי׳ומוהי גברא ויקים

 עלי־ארח שפיפן עלי־ררך נחש יהי־וץ יז :דישיאל
 ךס?חר %דא .יהי :אחור בו5ך ויפיל עהבי־סום הנשך

בפרשתאי תתקף ומחתה עממיא על תתרמי אימתה דן מרבית ויקום

י רש"
 בפדקמעיא עוסק זבולן שהי׳ פרקמטיא שס מביאות שאניות הנמל במקום אניות

 משה שאמד הוא בתודה עוסקים והס )תנחומא( יששכר לשבע מזון וממציא
 ויששכר בפרקמעיא יוצא זבולן באהלך ויששכר בצאתך זבולן שמח לג( )דברים

 וירכהר לצידון סמוך יהיה גבולו סוף צידון. על וירכתר :באהלים בתורת עוסק
 סובל עצמות בעל חמור גרם. חמור יששכר )יד( המשכן: ולירכתי כמו סופי
 כחמור המשפתים. בין רבץ :כבד משא אותו שמעעינין חזק כחמור תורה עול

 התחומין בין רובץ לנוח רוצת וכשהוא בבית לינה לו ואין ובלילה ביום המהלך
 לחלקו דאה טוב. בי מנוחה וירא )טו( :פרקמעיא שם שהוליך העיירות בתחומי

 ויהי תורה: עול לסבול. שכמו ויט :פירות להוציא וטובה מבורכת ארץ
 עבודין וסדרי תורה של הוראות להם לפסיק עובה למס ישראל: אחיו לכל

 ישראל יעשה מה לדעת לעתים בינה יודעי יששכר ומבני יב( )דה״א שנאמר
 ויע פיהם. על אחיהם וכל העמיד סנהדראות ראשי מאתים מאתים ראשיהם

 אחדים בפנים הדגם ואונקלם אזניכס תטו שמיס ויט כמו שכמו השפיל שכמו.
 החייב ויהי׳ הספד על יושבים שהם מחוזות ולכבוש מלחמות לסבול שכמו רע

 כמו מפלשתים עמו נקמת ינקום עמו. ידין דן )טז( :עובד למס תחתיו כבוש
 כולם ואת עמו כאחד יהיו ישראל כל ישראל. שבטי באחד :עמו ה׳ ידין כי

 כמיוחד ישראל שבטי כאחד לפרש יש ועוד זו. נביאה נבא שמשון ועל ידין
שקרוי ואומר נחש הוא שפיפן )יז( מיהידה: שבא דוד הוא שבשבעים

 עקבי הנשך :עקב תשופנו ואתה ג( )בראשית כמו נישף שהוא שם על כן
 שלא אחור רכבו ויפיל סיס עקבי הנשך לנחש ודמהו נחש של דרכי כך סום.
 תתיך עמודי שני את וגו׳ וילפת עז( )שופעים בשמשון מציגו ודוגמתי בו נגע



קפא ששי לליל ויחי
 גברי ^טל עבילא ןל7 .יכמון וכפתנא אךחא £ל .ישרי ח>ךמן ^חיוי

 רוכבימן וימגר ורתבין סוסון .יעקר יגלאץ .•עם פר׳טין ןלשתאי משר^ת

 : ״ סברית לפורר,נך 0 : ילוה הדתי לישועתך יח :לאחורא

 גד מרבית ס עקב: יגד והוא יגורנו גרוד גד יט חמישי

 סגיאין ובנכסץ לקרבא אחיהון מדם נרתא :ת יעברון נ^דניןבד משך:ת

 מ^דני־ יתן והוא לחמו שמנה מאשר כ :לארעחון ;תומן
 ג מלבין בתפנוקי מרביא והיא ארעה מבא האשד 0 . מלך

 ם :אמרי־-ש§ר הנתן ^להה אילה נפתלי נא

נפתלי ט״י ר
 רפואה שאין נחש מין שס חורמן כחיוי תרגם ואונקלוס מתו. הגג ושעל וגו'

 פתן. כמו וכפיתנא חרס. הכל שעושה שס על חורמן וקרוי צפעוני והוא לנשיכתו
 עיניו את פלשתים שינקרו נתנבא ה׳. קויתי לישועתך לח( :יארוב יכמון
 יגורנו. גדוד גד )יטז הפעם: אך נא וחזקני נא זכרני עז( )שופעים לומר וסופו
 גדוד י״ל דלתי״ן ב׳ בלא גדוד אין וא״ת מנחם. חברו וכך הס גדוד ל׳ כולם

 ואין בסופה להכפל אותיות שתי בת תיבה דרך שכן דלתי״ן שני צריך דבר שם
 ושבעתי ז( )איוב מגזרת לנוד כצפור כו( )משלי אמר וכן אותיות שתי אלא יסודה

 וגדוד יגודנו יעד אך צהרים ישוד מגזרת שדוד נפל שם ה( )שופעים נדודים
 ישוד ירום ינוד יגוד כמו כפול אינו יפעל בל׳ מדבר וכשהוא הס אחת מגזרה

 יתגודד יתגודד כמו כפול הוא אחרים מפעיל או מתפעל וכשהוא יסוב ישוב
 )ישעיה יעודד ואלמנה יתום קמו( )תהליס מפעיל ובל׳ יתעודד. יתבולל יתרומם

 לשון אין כאן האמור יגורנו אך נתיבות. משובב נח( )שם אליו יעקב לשובב מע(
 ממגי. יצאו יצאוני בני י( )ירמיה כמו הימנו יגור כמו אלא אחרים שיפעילוהו

 למלחמה אחיהם עם הירדן שיעברו הימנו יגודו גדודים יגורנו. גדוד גד
 עקבס על ישובו גדודיו כל עקב. יגד והוא :הארץ שנכבשה עד חלוץ כל

 ובמסילותס בדרכן עקב. :איש מהם יפקד ולא הירדן בעבר שלקחו לנחלתם
 בל׳ הצאן בעקבי א( )שה״ש וכן נודעו לא ועקבותיך עז( )תהליס כמו ישובו שהלכו

 שמן יהא אשר של מחלקו הבא מאכל לחמו. שמנה מאשר )ב( : תרציא״ס לעז
 בשמן ועוכל משה ברכו וכן כמעין. שמן מושך והוא בחלקו מרובים זיתים שיהיו
 :וכו׳ לשמן לודקיא אנשי הוצרכו אחת פעם פה( )דך במנחות ששנינו כמו רגלו

 שהיא זו כאילה פירותיה לבשל קלה שהיא גיגוסר בקעת זו שלחה. אילה )בא(
 דבר כתרגומו שפר. אמרי הנותן :לרוץ משולחת אילה שלוחה אילה נרוץ. קלה
 מבני איש אלפים עשרת עמך ולקחת ד( )שופעים נתנבא סיסרא מלחמת על אחר

 הגותן ברגליו. שולח בעמק שלוח לשון שם נאמר וכן בזריזות שם והלכו וגו׳ נפתלי
 קבורת יום על דרשוהו ורבותינו שירה. וברק דבורה שרו ידם על שפר. אמרי

 יעקב



ששי לליד ויחי
 מוין ;היון פידץ קעןדא תהי ואחסנתה ךבה2 .יתרמי טבא בארע נפתלי

בנות עלי־עין פרת בן ף6'יו 'פרת בן בב :
 נצב.על:ד ךסברןו^ן ןרי יוסף ד;םגי ברי עלי־שור: צעדה

 : )אחסנתא חולהא .י_קבלון מבניוהי ;פקון עבטין תרין רמיא עינא

 יתה )אסמררו :חצים בעלי וישימהו ורבו וימררהו כג
 באיתן ות^ב נד ;פיגותא בעלי גברין גברין לה ואעיקו עקמוהי
 רעה משם ועאב אביר מידי ןדיו זרעי רפזו קשרנו

אבן רש״י
 יפול ערביה יתרמי ותרגומו יח( )דף סוטה במסכת המערה על עשו כשערער יעקב
 לשון והוא חן בן פורת. בן )בב( :ושבח נאים אמריס חלקו על יודה והוא חבלו
 עין. עלי פרת בן :קיח( )דף מציעא בבא בסוף שמעון לרבי נמעייה אפריון ארמ•

 צועדות היו מצרים בנות שור. עלי צעדה בנות :אותו הרואה העין על נעוי חנו
 שתוכל במקום ואחת אחת כל צעדה הרבה ובנות ביופיו להסתכל החומה על

 שור. עלי :וק״ל( חומה שור הוא ראשון לפירוש כי כצ״ל. )ד״א משם לראותו
 ליישוב נועה וזה רבים יש ומ״א קרוב ולא אשורנו כד( )במדבר כמו ראייתו על

 :האדם בני דברת על ג( )קהלת כמו הלשון תקין הוא שבו תי״ו פרת. :המקרא
 בנות אונקלוס של ותרגום לשור בשביל שזר עלי ד״א לשור. כמו שור.
 מנשה בנות שם על בנות וכתב וכו׳ מבנוהי יפקון שבעין תרין שור עלי צעדה
 ורביה. פריה ל׳ פורח יוסף דיסגי ברי הירדן. עברי בשני חלק שנעלו צלפחד בנות

 קדמו בכולן יעקב לקראת עשו שבא בשעה הלשון על המתישביס בו מ״א ויש
 אמר וישתחוו ורחל יוסף נגש כתיב וברחל להשתחוות בניהם לפני ללכת האמהות

 לכסותה קומתו ושרבב לפניה יצא באמי עיניו יחן שמא רמה עינו הזה רשע יוסף
 זכית לפיכך עשו ■של עין עלי יוסף עצמך הגדלת פורת בן אביו שברכו והוא

 דרשוהו ועוד מצרים על בצאתך בך להסתכל שור. עלי צעדה בנות לגדולה:
 שאין כדגים ברכס ואפרים מנשה כשברך ואף הרע עין בזרעו ישלוע שלא לענין

 פועיפר וימררוהו אחיו וימררוהו ורבו. וימררהו )כג( :בהם שולעת הרע עין
 ואין ריב אנשי אחיו לו נעשו ורבו. חייהם: את וימררו לשון לאסרו ואשתו
 רבו אשר מריבה מי המה כמו ורבו לינקד לו היה שא״כ פעלו לשון הזה הלשון

 שמו כמו פועלו לשון אלא ואינו לינקד לו היה כן הוא חצים רביית ל׳ אס ואף וגו׳
 שלשון אלא הורמו לשון שהוא מעע רמו וכן הושמו לשון שהוא ב( )ירמיה שמיס
 עצמם את משוממים הס מאליהם רבו רמו שמו ולשון אחרים ע״י והושמו הורמו

 אונקלוס תרגם וכן נדמו כמו אי יושבי דומו וכן ריב אנשי נעשו מעצמם נתרוממו
 המחצה ותהי לשון פלגותא מרי ותרגומו זכח שלשונם חצים. בעלי ונקמוהי:

 נתישבהבחוזק קשתו. באיתן ותשב )בד( נחלה: עמו לחלוק ראויס שהיו אותן
 מופז זהב לשון ידו על עבעת נתינת היא זו ידיו. זרועי ויפזו חזקו: קשתי

זאת



קפב ששי לליל ויחי

 אוריתא .דקגם על נביאותה בהון .ותבת • נ ישראל אבן

 ואחסין דרעוהי על דהב .יתרמא בכן רוחצנה בתו.קפא ושוי ןםסךא

 זי במימרה די תעקב תפןיפא אל ל!דם מן. לה הות דא ותקיף מלבותא

 שדי ואת אביך מאל כה :דישךאל; ובניךזרעא אכהן:
 רבצת החום בלכת מעל שמים ברכת ויברכך

 בסעדך יתי דאבוך אלהא מימר ♦ ורחם שדים בלכת החת

 דנגדן ברכן מלעלא לממיא ממלא תחתן ברין ויברכנך שדי ית
 אכיל בלכת כר :ודאמך דאביך ברכתא מלרע ארעא מטעמךי

 עולם גבעת עד־־תאות הורי גברועל״־ברכת
פ :אחיו נזיר ולקדקד יוסף לראש תלריך

ברכהא רש״י
 ישראל אבן רועה להיות עלה ומשם יעקב אביר שהוא הקב״ה מידי לו היהה את

 ותשב תרגמו נך הוא אף ואונקלוס מלכות לשין הראשה אבן ל׳ ישראל של עקרן
 בסתרא אורייתא דקיים על להס חלם אשר החלומות נביאותיה בהון זתבת

 באיתן של תרגום רוחצניה בתוקפא ושוי שבמקרא עברי מל׳ ולא הוא תוספת
 הקב״ה של שאיתנו בשביל נבואתו ותשב העברי על התרגום לשון וכך קשתו
 לשין ידיו זרועי ויפוזו לכך דרעוהי על דהב יתרמא בכן ולמבטה לקשת לו היתה

 מאל )בה( :ובניו יעקב ובגין אבהן ובן אב נוטריקין ל׳ ישראל. אבן :פז
 שמעת כשלא לבך היה הקב״ה ועם שדי. ואת :יעזרך והוא זאת לך היתה אביך.
 ודאמא.כלומר דאבא ברכתא ורתם. שדים ברבת יברכך: והוא אדונתך לדברי

 והנקבות להריון הראויה טיפה מזריעין הזכרים שיהיו והיולדות המולידים יתברכו
 אישתדאי מתרגמינן יירה ירה שדים. :עובריהן להפיל שלהן רחם את ישכלו לא

 וגו'. גברו אביך ברבות )בו( כחך יורה שהזרע ע״ש כאן שדים אף ישתדי
 תאות עד :הורי את שבירך הברכות על והלכו גברו הקב״ה שברכני הברכות
 לי שנתן עולם גבעות גבולי סיף עד גברו שלי שהברכות לפי עולם. גבעות

 ,וגו וקדמ׳ ימה ופרצת שנא׳ העולם קצות ,ד עד מגעת מצרים בלי פרוצה ברכה
 את כי וגו׳ וראה עיניך שא א״ל לאברהם וליצחק אבינו לאברהם שלא מה
 ליצחק בלבד. ישראל ארץ אלא הראהו ולא אתננה לך רואה אתה אשר הארץ כל

 ז״ש ,וגו השבועה את והקימותי האל הארצית כל את אתן ולזרעך לך כי לו אמר
 תאות. :אברהם נחלת אמר ולא אביך יעקב נחלת והאכלתיך נח( )ישעיה ישעיה

 הורה כמו אמי במעי שהורוני הריון ל׳ הררי. :סרוק בן מנחם חברו כך אשמול״ץ
 לגבול לכס והתאויתס לד( )במדבר כמו קצות עד תאות. עד :ג( )איוב גבר

 פרישא אחיו. נזיר :יוסף לראש כולס תהיין. :חמת לבא תתאו ח( )שם קדמה
דאחוהי



ששי לליל ויחי
להן אבד,ת': כריכו דיל' בךןתא על ן6$1ימ ־ךבאך ר?תא3

:דאדווזזי פרישא ול^רא םף1ך לרישא אלין כל יהן_ין עלמא דמן רברמא

תורה ששי יום ויחי
 השורה כל תשלום הצגנו הרגום ואחר מקרא שנים השדרה כל להשלים כדי

:והפטרה ותרגום

 יחלק ולעי־ב עד יאבל בבקר יטרף זאב בנימין נז

 :קמי ובאחותה שמתא תישרי בארעה בממץ ז שלל

 יה׳ון ר^שא ו^עדן הרבנא כהדא מקרבין .יהיו! ובפלא בצפרא מקרשא
 בל־אלהשבטיישך:( נח :טשאר^קדשיא חולקהון מיותר טפמין

 ויברך אביהם להם אשר־־רבר וזאת עשר ע?נים
 ש^ אלן כל :אתם בקי בברכתו אשר איש אותם

בברכתה ך בר ג יקהץ ובריך אביהון להון דמליל ודא עסר תרץ ך:שראל

בדך רש״י
 קשתו בתיהן ותשב ור״ד החור, נזורו בנ״י. מקדשי וינזרו כמו מאחיו שנבדל דאחוהי

 ידיו זרועי ויפוזו :כחן יורה שהזרע ע״ש קשת וקוראו אדוניו באשת יצרו כבישת על
 דיוקנו דמות לו שנראתה יעקב. אביר מידי ידיו: אצבעות מבין הזרע שיצא ויפוצו כמו
 וחמד׳ תאוה ל׳ עולם תאות תרגם ואונקלוס לו( )דף בסוטה כדאי׳ וכו׳ אביו של

 בנימין )בז( לקבלם: והזקיקתו אמו שחמדהו הברכות( )והס ארן מצוקי ל׳ וגבעות
 כא( )שופעים חטפנין להיות עתידין שיהיו על נבא יטרף אשר זאב הוא יטרף. זאב

 סביב באויביו נוצח שהיה שאול על ונבא בגבעה בפלגש אשתו איש לכם וחטפתם
 יפנה אשר ובכל וגו׳ ובאדום במואב וילחם המלוכה לכד ושאול יד( )ש״א שנאמר
 דומה לו יש ועוד עדאה המתורגם שלל ביזת לשון עד. יאכל בבקר :ירשיע
 בתחלת שעמד אומר הוא שאול ועל שלל עד חולק אז לג( )ישעיה עברית בלשון
 משתשקע אף שלל. יחלק ולערב :ישראל של וזריחתן פריחתן( )ס״א בוקרן
 שהם ואסתר מרדכי שלל. יחלק :לבבל שיגלם נבוכדנצר ע״י ישראל של שמשן

 תרגם ואונקלוס לאסתר. נתתי המן בית הנה שנאמר המן שלל את יחלקו מבנימין
 ויברך אביהם להם דבר אשר וזאת )בח( :המקדש בקדשי הכהניס שלל על

 דבר אשר וזאת פירושו כך אלא קנטרן אלא ברכס שלא מהם יש והלא אותם.
 ויברך ת״ל ולוי שמעון לראובן ברך שלא יכול בענין. שנאמר מה אביהם להם

 אחד כל על לבא העתידה ברכה כברכתו. אשר איש במשמע: כולם אותם
ה״ל מה אותו ברך כברכתו אשר איש אלא לומר לו היה לא אותם. ברך :ואחד

ברך



הפג ששי ליום ויחי

 אד- נאסף אני אלחם .ויאמר אותם רצו בט :בדלתהון
 אל־־המערהאשר אל־־אבתי עפרקבךואתי

 ־••טי מתבל אנא רהזן ואמר רזהזן ופקד ♦ החתי עפרון ?שדה

 במערה ל :חתאה עפרון בחקל די במערתא אבהתי לות ;תי קברו

 בארש ממרא אשר־על־פני המכפלה בשרה א&ר

 עפרן מאת את־־־השדה אברהם קנה אשר כנען
 אפי על די כפלמא בהקל די במערתא לאחזת־קבר: החתי

 לאחסנת המאה עפרן מן חקלא _ית אברהם זבן די דכנען בארעא מטרא

 אשתו שרה ואת; את־אברהם קברו שמה לא קבורא:
 ושמה אשתו רבקה ואת את־שדמ הבה שמה

 המן אתתה שרה רה אברהם :ת קברו המן * לאה“את קברתי

 מקנה לב :לאה !ת קברית ותמן אתהה רבקה רת .יצחק !ת קברו

 הקלא זמי מאתבני־חת: אשר־בו והמערה השדה

 את־בניו לצות יעקב ויכל לג :חתאה בני מן בה די ומערתא
 :אל־־עמיו לאסף ייטע אל־־המטה רגליו ויאסף

 ואתבניש ואתנגיד לערסא רגלוה' וננש בנוה־ !ת לפקדא :עקב ושיצי

 נישק־ ?ליו רבן• אביו סף_על־פני1י ךפ]ל א נ :לעמה
םף1י _ויצו ב :לה ונישק עלוהי וברא אבוהי אפי על יוסף ונפל .1ל

את רש״י

 קלותו ולנפתלי זאב של חטיפתו ולבנימין ארי גבורת ליהודה שנהן לפי אותס כרך
 אל נאסף )בט( :אותם ברך ת״ל הברכות בכל כולס כללן שלא יכול איל של

 שהיא עברי בלשון אסיפה שיש גניזתן מקום אל הנפשות שמכניסין שם על עמי.
 ואספתו ב( )דבריס הביתה. אותם מאסף איש ואין יט; )שופטים כגון הכנסה לשון

 מפני לבית הכנסתם הארץ. תבואת אח .באספכם כג( )ויקרא ביתך תוך אל
 הכנסה: לשון היא אף במיתה האמורה אסיפה וכל מעשיכם. את באספכם הגשמיס.

 ויאסף. ויגוע :רגליו הכניס רגליו. ויאסוף )לג( :אבותי עם אבת? אל
להנט )ב( :ה( )תענית מת לא אביט יעקב רז״ל ואמרו בו בה נאמרה לא ומיתה



ששי ליום ויחי

 ויחנטו את־אביו לחנם את־הרפאים את-עבךיו
 א?ותא ״ הי1ע;ד :ת יוסף ופקיד את־־ישראל! הרפאים

 לו”"“וי^לאל ג ;.'ישראל אםותא_ית וחנטו איור,י יטחנט.ןת
 אתו ויבבו הדונמים ימי למלאו כן בי יום ארבעים

 יופי ׳?ליטו בן ארי יומין ארכעין לה ושליש !הם שבעים מצרלם

 וידבר בביתו למל ולעברו ד :יומין שבעין מצראי ובכוקתה דנט^א
 חן מצאתי אם־־־נא לאמיר כרעה אל־בית יובף

 יומי !עברו :לאמיר פרעה באזני דברו־־נא בעיניכם

 בעיגיטין רחטין אשבתית בען אם למימר פרעה בית עם ייוסף ומליל בכיתה

 הנה יאמר השביעני האבי ^ם§ך?מלשיטר:?ש?ילו
 שטה בלען שארץ לי כריתי אשר שהמרי מת אנכי

 ־״־אבי“את״ ואקברה אעלה־־־־נא ועתה: תקברני
 ל דאתקנית בקברי מאית אנא הא למימר עלי אבא_ק;ים ואשובה!

ואיתוב אבא ית ואקבר בען אבק וכען תקברנני הטן דכנען בארעא

 כאשך אר״״אביך וקבר עילה
 :ערך ך_ק;ים בטא אבוך _ית וקביור סק פרעת ואמר השביעך:

בלהעבדי אתו העלו את־־אביו לקבר יוסף ויעל ז
פיעה יי רש

 חניטתו ימי לו השלימו לו. וימלאו )ג( הוא: בשמים מרקחת ענין אביו. את
 לבניה ושלשים לחניטה ארבעים .,וגו אותו ויבכו : יום ארבעים •לו שמלאו עד
 אשר /ה( מתברנין: ניליס מי והיו הרעב שנלה לרגלו ברנה להם שבאה לפי

 על מתיישב עוד ומדרשו איש. ינרה ני נא( )שמית נמו נפשיטו לי. כריתי
 נירה למנירה קירין היו הים לנרני נשהלנתי אר״ע קניתי. אשר נמו הלשין
 לבן מבית שהביא וזהב נסף נל יעקב שנטל דגור נרי ל׳ מדרשו ועוד )ב״ר(
 השביעך. באשר )ו( :במערה חלקך בשביל זה טיל לעשו ואמר נרי אותו ועשה
 שלא השבועה על עבור לומר ירא אבל מניחך הייתי לא השבועה בשביל לא ואס

 מניר שאני לה״ק על אגלה שלא לך שנשבעתי שבועה על אעבור א״נ יאמר
♦ לג( )רך סוטה במס׳ נדאיתא בו מניר אינך ואתה לשון שבעים על עודף



קפד ששי שום ויהי

 יוסף וסליק ארץ־מצרים: זקנן וכל ביתו זקני פקעה
 ארעא סבי וכל ביתה סבי פרעה עבדי כל עטה וקליהו אבוהי ת1 למקבר

 טפס רה אביו ובית ואחיו יוקף בית וכל ח :םךטצר?
 .ואחוהי יוסף גשן:/כ\בית בארץ £מבו ובקקם וצאנם

 :רגשן בארעא שבקי ■ ותוריהיון וענהון טפקהון לחוד אבוהי ובית

 כבד המחנה ויהי גם־־פרשים גם״ךבב .עטו ויעל ט
 :לחדא םו.יאה מישריתא פרשץ.והוה אף רתבץ אף עמה וסליהו . מאד

 ויקפדו־ הירדן בעבר א#ר האטד _עד־^ץ ויבאו י
אכל 'לאביו ויעש מאד יוכבד גדול מספד עזם

1•• •ע ש : ־5־ ־ * : 1•• 7 : נ ד ־ד

 וספדו דירדנא א בעבר די אטד ך אדרי בית עד .ואתיו שדם: שבעת

 :יומין שבעא אכלא לאבוהי ועבד לחדא ותקיף רב מספד תמן

 האטד בגר) את־האבל הבנעני הארץ יושב יךא1 יא
 "עזמה קרא ,על־כן למצרים ,זה אבל־כבד דאטלו

 ארעאכנענאה .וחזא^תב :הירדן בעבר אשר מצרים אבל

 קרא כן עד למצראי דין תקיף אבל ךאטד_ואמרו אדרי בבית אבלא :ת

 בן לו בניו ויעשו יב כעבךא.דיךדנא: .די מצדים אבל שמה

אתו יג :ון1^ד די במא כן לה ננוהי ו_ץבדו :צום באשר
המכפלה שדה במערת אתו ויהברו ארצהכנען בניו

^ - : ־ ־ ץ :ג -:ר1- :־ 9 ז ־ג: ץ ז

 מאת לאחזת־לןבר את־השךה אברהם קנה אשך
לארעא ^•להי ;תה גנטלו ממרא: _;^^י החתי עפרן

דכנען רש״י קו פותו * קרי עירו *
 כל שבאו המאורע שס על יג( )סועה ור״ד היה. אטדין מוקף האטד. גרן )י(

 של בארונו תלוי יוסף של כתרו שראו וכיון למלחמה ישמעאל ונשיאי כנען מלכי
 ■קולים: של סיג המוקף כגורן כתריס והקיפוהו כתריהם בו ותלו כולן עמדו יעקב
 שכך בניו בני ולא בניו. אתו וישאו )יג( :לוס אשר מהו צום. כאשר )יב(
 )במ״ר( כנען מבנות שהס מבניכם אחד ולא מצרי איש לא ממתי ישחו אל לוס

 של מהנה למסע וכסדרן רוחות לד' וכן למזרח ג׳ מקים להס וקבע אתס אלא
דגלים



7 1 וי! <**•*>**

 לא״־ג־* חקלא קת אברהם זבן ך ??לתא חסל במערת ^יתה וקברו דכנען

 מדרימה לסף רשב יד אפימטרא: עד "תאה מךעפק קבורא
 א״*י את-אמו אתו”ונל־-הע^ם ואחל הוא

ך?לקו רכל: ^ח־והי הוא למצחם י־ופף ותב ז אביו“את כןברו

אדה• רש״י
 :היא ישא לא ויוסף הארון את את ל: עתיד שהוא ישא לא לוי כאן. נקבעו דגלים
 להם שמהר באות באותות דגלו על אי: וזהו תחתיהם יהיו ואפרים מנשה מלך.

 הקדים כאן בחזרתן אתו. העולים ובל ואחיו הוא )יד( :מעתו לישא אביהם
 נל אתי ויעלי שנאמר לאחיי מנויים הקדים ובהליכתן אתו העולים למצרים אחיו

 מלבי שפשו הכביד שראו לפי אנא ואחיו יוסף בית כל ואח״כ וגר פרעת עבדי
 ייבף אחי ויראי )מר( :כביד בהם נהגי יעקב של בארוני כתריהם שתלי כנען

 על להעיד רגילים שהיו יוסף אנל במיתתו הכירו ויראו מהו אביהם. מת בי
 )ב״ר(: קרבן לא יעקב ומשמת אביו כבוד בשביל מקרבן והיה יוסף של שולחנו

 בקשה בל׳ משמש לי יש הרבה לענינים מתחלק לו ישטמנו שמא ישטמנו. לו
 בל׳ משמש לו דש מתני לו הואלנו ולו שמעני לי כדברך יהי לו כגון הלואי ולשין

 מ:מ: לי ויש כפי על :יקל אנכי ולו למציתי הקשבת לו חכמו לו כנין ואולי אס
 תלך לא אילי כמו אולי ל׳ והוא במקרא דומה עוד לי ואין ישטמנו לי שמא בלשון
 ה׳ ישיב אילי בעניי ה׳ יראה אולי כנין בקשה ל׳ אזני ויש הוא. שמא ל׳ אחרי האשה
 )מי(דצד :צדיקים המשים יש אולי אם ל׳ אולי ויש כדברך, יהי לו כמו הוא הרי אותי
 בני אל שליחים להיות ולאהרן למשה ציה ישראל בני אל ויצום כמו יובף. אד

 את ציו מ• זאת כ;. לו לימר יוסף אל שליח להיות שליחם אל ויצוו זה אף ישראל
 ^ב*ר צרה. אביך בנתה: בני חת נער יהא שנחמר אנני רנילין ב^תה בני

 :בעיניי יוסף נחשד שלא כן יעקב צוה לא ני השלום מפני בדבר שינו הה( יבמות
 עבדיו: והם קיים אלהיו מת אביך אם אביך. אדהי עבדי לפשע נא שא )יז(



קפה ששי לוים ויחי
 ליוסף תיטרון ?דין :אליו בדברם יוסף דבך אביך אלמי

 ומלן גמלוך בישתא ארי ולחטאהיון אחיך רח־ובא ?ען #כ־וק בבעו

 :עמה במללותהיון ייוסף ובנא דאבוך ארחא עבדי לחובא פגען י^ברק

 לך הננו ויאמלו לפניו ויפלו גם־־־אחיו וילכו יח
 לך אנחנא הא ואמרו .הדטוהי ונפלו אחיוהי אף ואזלו 1 לעבדים

 התחת כי אל-תיראו יוסף אלחם דאמר יט :ל^ין

 :אנא דיי דחלא ארי הדחלון לא יוסף להון ואט־ אני.' אללש

 לט£ה י אלמים-השבה רעה עלי חשבתם ןאתם כ
 חע?תון ו^ן :.עם־רב להחית הזה כיום עישה למוען

 לטמא הדין ביומא למעבד בדיל לטבא אתחי&בת מ^קךס\_י בישא ערי

 אכלכל אנכי אל־־־תיראו ועתה בא שביעי :,מ עט
 :וידבר.;זל״לבם אותם וינחב ואת־־ט^כם אתכם

 הנחומין ומלל ^יתהון ונחם כ?לכיון דת יתכיון אזון אנא וכעןלאת־חלון

 אביו ובית הוא במצחם יוסף וישב בב : ן1ל?ה על
 ובית הוא ?מ?רןם יוסף ויתב :שנים ועשר מאה לסף דחי

 לאפרים יוסף כג_דרא מפטיר :שנין ועשר מאה יוסף אביהיודרא
 ילדו^ל־ברכי בךמנשה מכיר בני גם שלשים בני

 מנשה בר מכיר בני אף תליתאין בנין לאפרים ייוסף _וחזא ♦ לסף

מת אנכי אל-אדויו יוסף ויאמר כד :יוסף ורבי אתילידו
וא^הים רשי׳י

 אני. אלהים התחת בי )ים( : הסליחות על מוסף אחיו. גם וילבו )יח(
 אתם והלא יכול אני נלוס לכס להרע רוצה הייתי אס בתמיה אני במקומו שמא

 יכול לבדי אני והיאך לטובה חשבה הוא ברוך והקדוש רעה עלי חשבתס כולכס
 ירדתס שלא עד הלב. על המתקבלים דבריס לבם. על וידבר )בא( :לכס להרע
 הורג ואני חורין בן שאגי נודע ידיכס ועל עבד שאני עלי מרננים היו לכאן

:וכו׳ אחד נר לכבות יכלו לא נרות עשרה ד״א אחיו. חת שהורג אח לך יש אתכם
 ויחי פרשת חסלת :ברכיו בין גדלן כתרגומו יוסף. ברבי על )יג(

ומי(



ששי ליום ויחי
•"* • • • 1 ז$ • טךהארץ אמכם והעלה אתכם יפקד פקד ואדהים

 ד?הק לאברהם נשבע אשר אל־־הארץ הזאת
 לפה ;תביון ךביר מודבר מאיתני ז£א: לאחוהי ייוסף .ואמר וליעקב

 וקזגהב: לצחק ?אברהם סולם די לארעא הדא ארעא ימן יתכון

 יפקד פקד לאמר לשראל את־בני יוסף1 וישבע בה

 ייוסף ואומי :מזה את־עצמתי והעלתם אקכם אימים
 :מכא ■גרמי _ית 'ותפקון יתב־ון יי דכיר מדכר למימר ישראל בני י_ת
 אתו ויחלטו שנים .וע^ר בן־־מאה יוסף וימת נו

ותמו שנין ועסר מאה בר ייוסף ומיה ז במצרים בארון ויישם

: במצרים באריונא ושמוהי יתה

חזק
: ב סימן א במלכים ומכשירין סימן, פה אל פ"ה פשוקים פ״ה

 י״ב ופרשיותיו תחיה חרבך ועל וחציו סימן. לד׳ אך ותקל״ד אלף בראשית דספר פסוקי סכום
 הפתוחות מנין :סימן קוינו לך חננו י״י נ ופרקיו סימן ידידיה מ״ג וסדריו :סימן לעולם שמי ז״ח

:סימן ברגליך אשר העם וכל אתה צא פרשיות צ״א הכל מ״ח. והסתימות מ״ג.

פ״א ב סימן א במלכים ויחי הפטרת

 אנכי נ ן לאטד בנו את־שלמה רצו למות ימן־־דוך הקרבי א
 ועטרה נ ן לאיע והקת וחזקת כל־הארץ בדרך הלך
 חקתיו לעמר בדרכיו ללכת אלוהיך הזוה 1 את־מעמרת

 תשכיל למען מעה בתורת ככתוב ועתאיו ומשפטיו מצותיו
 יקים למען י :עם תפנה כל־אער ואת תעעה כל־אער את

 את■־ בניף אם־ןעמרי 6לאמו”על דבר שר(א את-דברו ןהוה
 דא־ לאטר ובכל־נפעם בכל־לבבם באמת לפני ללכת דךכם

 ידעתאתאער־ אתה וגם ה :ןעראל כסא איעמעל זכרתקף
 יעראל”צבאות לעני־ערי עשה אשך בן־צרויה יואב לי עשה

ךמי־־־מלחמה וישם ההרלם בך־יתר בךנרולעמעא לאבנר



קפו ויחי הפטרת
 אשך ובנעלו במתניו אשך בחגרתו מרחמה דמי דתן בשלם
 ן שאל בשלם שיבתו ולא־־תורד כחכמתך ועשית י :ברגליו

פי שלדונך י באבלי והיו תעשהץזקד הנלעך ברזלי ולבני י
 £מף והנה ח :אחיה אבשלום מפני בברחי אלי מךבו כן

 /?רצת קללה קללני והוא: מבתרים בן־קימיני בן־נרא שנדעי
 ביהוה לו ואשבע הירדן לקראתי והוא־ירד מהדם לכתי מום

 חכם איש כי הו!אל־תנק ועתה ט : בחרב אם־אמיתך לאמיר
 בדם את־שיבתו והורדת ־לו—תעשה אשר את וידעת אתה

 והימים יא :דוד בעיר ויקבר עם־־אבתיו דוד וישכב י שאול:
 שבע מלך בחברון שנה ארבעים על־־ישראל דוד מלך אשר
 יזצב ושלמה יב :שנים ושלש שלשים מלך ובירושלם שנים

י :?אד מלכתו ותבן אביו דוד על־כפא
 מלך ח׳ ומזמור והפטרה תרגום ואחד מקרא שנים השבוע פרשת קריאת אחר
 מסדר והלכה משנה דברו יצלח מלך וה׳ השבת ליום שיר מזמור או לנש גאות

:היום בחינת היסוד נגד שהוא טהרות

ב׳ פרק פרה משנה

רבי פ־וסלים. וחכמים כשרה. המעוברת חמאת פרת אומר אליעזר רבי
 זו ול^ מכשירים. וחכמים הנכרים' מן נלקחת אינה אומר אליעזר 1

 מן לארץ. ומחוצה מהארץ באין והיחיד הצבור לרבנות בל אלא בלבד

החדש מן אלא באץ שאינן הלחם ושתי העוטר מן חוץ הישן ומן החך^

ומן ברטנירא

 נשימת קיימי דהכא ורבנן אליעזר רבי כשרה. מעוברת פרה אומר אליעזר רבי ב פרק
 עליה עלה אא״כ פסולה אינה זכר עליה דעלה בפרקין לקמן דאמר יהודה רני

 דמכשיר ור׳א הנעלים דעת נלא מעצמו זכר עליה שעלה נמעונרת הכא וסלעי הפרה בעל מדעת
 ונפסלת הוא אמו ירך לאו עובר סברי דפסלי ורבנן דפרה כגופה והוי היא אמו ירך עובר סבר

 מדעת שלא אפי׳ הזכר עליה שעלה משעה פסילה שהיא והלכה עוברה את שנושאת מלאכה מחמת
 הרביע׳ על שחשודים הכותים. מן נלקחת אינה : יהודה ,כר ודלא מעוברת אינה ואפילו נעלים

 על חס שהכותי כשרונעה עקרה נעשית שהבהמה מפני מכשירין. וחכמים :נידם נרבע׳ ושמא
 קרננות בכל אלא ורבנן ר״א פליגי בלבד חמאת בפרת לא בלבד. זו ולא :תעקר שלא בהמתו
 הלכה ואין מכשירין וחכמים לרביע׳ דחייש העכו״ס מן נלקחו אס אליעזר רבי פוסל והיחיד הצבור

 לארן מחוצה בין האין מן בין באין הקרבנות כל לארץ. ומחוצה מהארץ באין :אליעזר כר׳
 הארץ אל תבואו כי קרא דאמר הלחם. ושתי העומר מן חוץ ג הישן מן בין החדש מן בין

 אלא באין ואין לחם תביאו ממושבותיכם כתיב הלחם ובשתי עומר והבאתם קצירה את וקצרתם
ביותר קטנה והננסת. :אילנא נודו כמו יחתוך יגור. ב :חדשה מנחה בהו דכתיב החדש מן

שזה

טז



ששי ליום ויחי
 ןהשנ:ם העין גלגל יגיוד. קחררים וטלפיה שקרניה פרה ב הארץ: ומן

 רבי וחתכה. :בלת בה היתה כשרה• והננסת בפיה. פוסלץ אינם והלשון'
 שער קקומו העלה ןלא שנטל מהיום א־ומרביל שמעון רבי פוסל. יהודה

 שנאמר מ;שיר• אליעזר ר־בי פסולה. וקחיר ואתנן דופן. גייוצא פסולה: אדם
 בל לבית• באה ז־ו יואץ אלמיך. ” ביתי כלבי וקהירי זונה אתנן תביא לא

 נתלה עליה. נשען עלןה. רכב בפרה. פוסלים במוקדשים הפוסלים המומים
 עליה טליתו נתן המופרה. את עליה. קיפל הנהר. את 'בה עבר בעבה.
 פרש תחליק• שלא בשביל כנדל לה עשה במוסרה. *קשרה אבל פסולה.
 קשרה לצרכה שהיא כלי הכלל זה כשרה. הזבובים מפני עליה טליתו
 רבי פסולה זכר עליה עלה כשרה. עוף עליה שכן יי פסולה: אחר /צורך
 שתי בה היו ה :כשרה מעצמו .ואם פסולה. העלהויהיא אם אומר יהודה

 אומר והודה רבי פסולה. אחת גומא בתוך או/בנות שחורות. שערות

 זו את זו מוכיחות והן כוסות שתי היו'בתוך אחד. כוס בתוך )אפילו(
 יתלוש. מפוזרות והן חמשי אפילו ארבע אפילו אומר עקיבא ריבי פסולה.

 אתת אפילו אומר בתירא בן יהושע רבי חמשים• אפילו אומר אליעזר רבי
ןראשן משחיר שקרן שערות שתי בה היו פסולה. בזנבה ואחת י בראשה

טארים ברטנורא
 כרבי והלנה פוסל. יהודה רבי :בלע״ז וזרוא״ה יבלת. :בבהמה מוס ואינו באדם מוס בזה

 דפרה גב על ואף דופן ליוצא פרע יולד כי דכתיב קדשים כשאר פסולה. דופן יוצא ג :יהודה
 :רחמנא קרייה דחעאח פסולה דופן יוצא מקום מכל הבית בדק קדשי אלא היא מזבח קדשי לאו

 הפיסלק הטומין כל : אליעזר כרבי הלכה ואין דוקא ומחיר באתנן טכשיר. אליעזר רבי
 בפרה. פוסלין :במוקדשים הפיסלים המימי! מפורשים מומין אלו על פרק בבכורות במוקדשים.

 :הנהר את כשעבר בה ונסתייע בזנבה אחז הנהר. את בה עבר :מוס בה אין אשר דנתיב
 עליה טליתו נתן :גופה על ונתנו קפלו בו אותה שקושר החבל המופרה. את עליה קיפל

 לא אשר בה עובד לא אשר ערופה בעגלה ונאמר עול עליה עלה לא אשר בסרה נאמר פסילה.
 שאר עשה בפרה האמור עול אף כעול פסולה עבודה שאר עשה בעגלה האמור עול מה בעול משכה

 פסילה. אחר לצורך :ותפיל רגליה יחליקו שלא תחליק. שלא בשביל :כעול פסולה ענודה
 דדמיה משוס ליה ניחא דלא גב על פסילת.אף זכר עליה עלה ך : פסולה ולצרכה לצורכו ואפי'

 בה עבד לא אשר ערופה בעגלה דכתיב מיפסלא לא ליה ניחא דלא ובעבודה עובא ומפסיד יקרים
 מכל מינה חטאת פרת וילפינן ליה דניחא עובד אף ליה דניחא עבד מה עובד וקרינן עבד כתיב
 באת אם ועוד ליה ניחא נמי חעאת פרת לגבי חשבינן ליה ניחא הוה פרות ובשאר הואיל מקום

 עליה עלה אס 66 העלהו דוקא לאו פסולה. העלהו :פסולה ומש״ה ליה ניחא הוה כן אס להכשיר
 • יהודה כרבי הלכה ואין כשרה הבעלים לדעת שלא ואס פסולה מעצמו עלה אפי׳ הבעלים לדעת

 אמור כבר הרי במומין אי תמימה אדומה דכתיב פסולה. שחורות שערות שתי בה היו ה
 גרסי׳ אחר. כיס בתוך אומר יהודה רבי נ באדמימות תמימה שתהא אלא מוס בה אין אשר
 אלא הוא אחד וכוס גומא כוס. יהודה רבי שונה היה גומא ת״ק שונה שהיה ובמקום אפי׳ זל־״ג

 :בתוספתא מוכח הכי כוס לגומא קורא היה יהודה רבי של שרבו רבו בלשון לומר אדס4 שחייב
 אפי׳טובא כלומר חטישיס. אפי׳ איטר אליעזר רבי זו: בצד זו וסמוכות מכוונות מוכיחות.

 העיקר. אחר :שערות של ראשן אחר היינו הנראה. אחר :כת״ק והלכה יתלוש מפוזרות והן
 המשחיר ראשן יגזוז הזוג בפי שינעל כדי שמאדים בעיקר ויש משחיר וראשן מאדים עיקרן ואס

והיא



הפז ששי ליום ויחי
 ךבי דברי ה^ראה אחר ה־ולך הבר משחיר. וראשן מאדים ע;קךן מאדים.

הע^קר: אחר אומרים וחכמים' מאיר.

'כרטנורה
 הכתים לדברי אפי׳ פסולה הזוג בפי להנסל שיוכלו שעור המאדים בעיקר אין אס אבל כשרה. זהיא

:הלכה וכן הזוג בפי נעלות שיהיו כדי היא מקום ככל האמורות שערות שחי ששיעור

ע״א ט״ו דף נדה גמרא

 למפרע רב אמר כתם. ברואה עמיבא לרבי חכמים זמירים
 היא ורבנן ולהבא מכאן אמר ושמואל היא מאיר ורבי

 דרבנן לעת ומעת הואיל דתימא מהו פעיטא ולהבא ׳מבאן
 אף ביעלה את מטמאה לא לעת מעת מה דרבנן וכתמים
 נמי הבי ואימא לן משמע הא בועלה את מטמאה לא כתמים

 וכן לפניך שחוט עור יע הכא לפניך שחוט עזור אין התם
 מבאן אמר יוחנן רבי היא מאיר ורבי למפרע לקיש רהט אמר

:היא ורבנן ולהבא
רש״י

 :סי׳ בא בפ׳ ולקמן קמא בפרק כדאמריכן אכתמיס דמחמיר היא. ור״מ
 ולהבא: במכאן ולא לעת מעת לגבי פליגי בלמפרע הא מודים מאי פ^יטא.
 אלי חזאי לא דאתמול שחוט. שור אין :ולהבא מנאן אפי דרבנן. וכתמ/ם

 ושוק נהעסקה לא דבצפור לפניך. שחוט שור הרי הבא :הוא בעלמא סייג
זה: בספק היא שלבשתו וביום עברה לא שבחים של

ע״ב רל״ט דף ויחי זוהר
^שבתא סעודתי תלת ולמיכל יומא בהאי לאתענגא בעי אמר ןהודה רבי

 אמר אבא רבי י בעלמא. י־ומא וענוגא^בהאי דישתבחישבעא בגץ

 ןהאי יומא. מהאי דמתברכאן דלעילא יומין דאינון ברכתא י לאזדוגא
 דכלא סתימא מעתיקא_קךישא דנחית מטלא אנפץ דזעיר ריישיה מליא יומא

 דירבךכון בגין ש^תא עעל מבד זמני תלת קדישץ דתפוחץ לחקלא ואטיל
 בהא דהא אלין זמנין תלת לאתענגא נש בר בעי דא ועל בחרא. כולהו
 ךתפוחין ו^חקלא אנפץ ובזעיר קדישא בעתיקא מהימנותא.ךלעילא תל;א
 אחזי מנעהו סעודתא חד דגרע ומאן בהו בהויולמחדי לאתענגא נש בר ובעי

 לסדךא בעי כך בגיני סגי. נש בר דההוא 'ועונשיה לעילא פגימותא'

ותשר ריקמא ךיה1§ת ןשתכח ולא שבתא עעל 'מבד זמני תלת פתוריה



ששי ליום ויחי
 ^הימגותא ותלי אחזי מלה ובהאי ד^כתא יומי שאר כל עליה ברכתא

לעילאי:

פסוקה הלכה
פ״ה שבת הלכות הרמב״ם

רחק יוסף
ס״ג שבקדושה דברים מספר

 ניתן שנימוחו דגים וקרבי #התיכן דולב א
 אבי ומדליק שהוא כל שמן לתוכן

 ערכן אפילו בהם טרליקין שאין שמנים
 מפני !.דליק לא בהם .שטדליקין בשמנים

 מפני בעטרן מדליהין אין נ :נמשכין שאין
 עליו וחובה ו.יצא !ניחנו שמא רע, שריחו
 שריחו מפ^.י בצרי ולא הנר לאור לישב

 מפני ועוד הנר מן מ^זנו .י_קח שמא טיב
 בחול !אפילו לבן בנפט .ולא עף. שהוא
לשון )וזה :סכנה לידי הבא עף שהוא מפני

 ויוסף מדינה !עקב על #באו ה^רות כל א
 יתגאה!עקבעל *כלא מטעם היו כלם וכן
 בגסות בא .יהוךה_ק,ין נאמררבי אחיו: עשו

<אי )תה־ים יכתיב רוח בנמיכות ווח$ל הרוח

מרלי.קין אין ח״ב י״ב נתיב .ירוחם רבינו
טוב שריחו מפני באלסאמו והוא בצרי
ואולי עף שהוא וגם ממנו להסתפק תבא
 לומר צריך ואין כחול לבן בנפט מרליקין אין וכן הכית !דלק

:הבי.ה( !דלק ואולי

 י( )ביא״ית כתיב מה נשברה רוח אלהים זבחי
 ואל ואל_ק.ין מנחתו ואל הבל אל ה׳ רשע

 גדול איש היה ונעמן* ג שעה לא מנחתו
 .יריבן ועל עליו גסה רוחו שהיה גדול מהו

 נזכר לא יוסף יוםי_ודאי חבי אמר י נצטרע:
 מחנה ךג.ל 0 )בסיני דכתיב בדגלים שמו

 שנתגאה לפי יוסף מחוה דגל ולא אפך.ים
:אחיו על

עף שהוא מפני שבת

 סדר הוספנו קידש בשבת התורה קביעת מצות לקיים שיוכלו הרבים לזכות בכדי
 וזוהר והגדה והלכה משנה תנ״ך לקושי והס קודש שבת ביוס בו להגות הלימוד

:יוש״ה בספר כתוב שנמצא כפי
 נר״ו פ״ש הר״ט וכו׳ המובהק הרב הוסיף ,ה לדבר החרדים נפש ולרוות

 עניני נחמדים אורות ללקט ונו׳( המגן ואלף תו״ח ס׳ )המחבר מפ״ק
 נודעו שלא דברים ואחרונים וש״פ מש״ע פסוקה והלכה מוסר מספרי שבת

 להם הנאות בשס וקרא ונקי צח בלשון והכל השכיחים דברים והמה לרבים
:שבת מנחת

:בכוונה זה יאמר קודש השבת ום ב הלימוד קודם
 ביחודא בו״ה י״ה שם ליחד ורהימו בדחילו ושכינתי" היא בדיך קודשא יחוד לשם

 שבת לשמור הלמוד שיביאני כדי לומד הריני ישראל. כל בשם שלים
 שבת שכולו ליום ולזכות יתברך השם ויראת באהבת להתעדן ואזכה כהלכתה

: ומניחה וקדושה
:אלו שמות ,בז יכוין השבת ביום ז״ל האר״י כתב

 אהי״ה( מילואי ד׳ )שהם הה וו הה יוד הא ואי הא יוד הי. ואו הי יוד הי. ויו הי יוד
 יה ושם אהי׳ה( מילואי ג׳ )שהם הה יוד הה אלף הא. יוד הא אלף הי. יוד הי אלף

:שבת בגימטריה



הצב השבת ליום
כ״ר( )ויקרא תורה

 עשרנים •שני חלות ע^דה שתים אתה .ואפית סלת ולקחת א
 מערכות שתים אותם ושמת נ האחת: החלה יהיה

 על־ ונתת נ קשה:' לפני הטהר עלהשלחן' המערכת שש
 :מהוה אישה לאזכרה ללחם והיתה זכה' לבנה המערכת

 מאת תמידי הוה”לפני יעךכנו השבת ב;ום 'השבת דביום
 ואכלהו ולבנת 7לאדרן ה.והיתה עולם: ברית בנך־ןשךאל

:חק־עולם7 .יהוה מאשי לו הוא .קד^ים קדש כי קדש במקום
רש״י

 טהור. זהב של הטהור. השלחן :האחת המערכת חלות שש המערכת. שש )כ(
 גבי מעל הלחם את מגביהין הסניפין יהיו פלא שלחן של טהרו על ד״א

 המערכות משתי אחת כל על המערכת. על ונתת )ג( :ת״כ( צ״ו )מנחות השלחן
 ללחם :הזאת הלבונה והייתה. :אחת לכל קומץ מלא לבונה בזיכי פני היו

 אותו כשמסלקין נקטרת הלבונה אלא כלום לגבוה הלחם מן שאין לאזכרה.
 שהוא כקומץ למעלה נזכר הוא ידה שעל ללחם לזכרון והיא ושבת שבת בכל

 מנחה בכלל התבואה מן הבא דבר שכל הזאת המנחה והייתה. :למנחה אזכרה
זכר: לשון שהוא הלחם על מוסב ואכלוהו. )ה( הוא:

נ״ח( )ישעי׳ נביאים

 יחליץ ועצמתיך נפשך בצחצחות והשביע תמיד יהוה ונחך א
 מימיו: לא־ןמבו אשר גדם וכמוצא דוה. כגן והיית

 לך וקרא' תקומם תר״וךור מוסדי ,עולם הרבות ממך ובנו ב
 רגלך משבת אם־תשיב ג :'לשבת נתיבות משובב פרץ גדר

 יתוה לקדוש ענג לשבת וקראת קדש/ ביום עשיות/חפצך
דבר: ודבר ^מצוא\ח£צך

 יתירלארץעל"במותי והרכבתיך7 יה:־יהו“על תתענג דאז

:דבר ה לזו פי כי אביך יעקב נחלת והאכלתיך
רש״י

 צבא חלוני כמו יזיין יחליץ. :יונתן תירגם כך ובנורת צמאון בצחצחות.בעת }א(
 רשיעיא מתיב יונתן תירגם לשכת. נתיבות משובב )ב( :לא( )במדבר

 אביך. יעקב נחלת )ד( :עולם של ליישובו לשבת משיב. כמו משובב לאורייתא.
 כאברהם לא כח( וגו׳)בראשית וקדמה ימה ופרצת שנאמר כמה מצרים בלא נחלה

 לג( )שם שנאמר השבת את שמר ויעקב רואה אתה אשר הארץ יג( )שם שנאמר
:שמשון רבי פירש כך חמה דמדומי עם תחומין שקבע העיר פני את ויחן



השבת ליום 384
ז׳ פרק שבת משנה

 ת1מלאכ רעשה שבת. עקר השוכח בל בשבת. אמרו גדול כלל
 היודע חטאתאחת. אלא ה;ב אינו תיבה. בישבת־ית הרבה

 כל על חיב .דדבה תות בשי הרבה מלאכות רעשה שבת עקר
 ^שבתית הרבה מלאכית ועשה שבת שהוא היודע ושבת.' שבת

 הרבה מלאכות העושה .ומלאכה מלאכה אב כל _על היב .חרבה
 מלאכות אבות ב :אחת חטאת אלא ה;ב י אינו .אחת מלאכה מעי;

 . חדש .והמעמר והקוצר והחורש הזורע .אחת י חסר ארבעים
 הצמר את הגוזז והאופה והלש והמרקד הטוחן .הבורר .והזורה

 נירין. בתי שתי תעשה והמסך .והטוה. והצובעו ודמנפצו המלבנו
 שתי והתופר .והמתיר הקיישר .חוטין שני והפוצע .חוטין שניי והאורג

השיהטל צבי. הצד חפירות. שתי לתפור "מנת על 'הקורע תפירות.

ברטנורא

 ועכשיו שמע דמע-קרא ואע״ג בתורה כבת איו ככבוד .שבת עיקר השוכח .גדול כלל ז פרק
 חדא שגגה דכולס שחלל השבתות כל על ;אחת חטאת אלא חייב אין :שכחו

 שיש .שבת עיקר היודע :הרבה לשבתות אחת שמירה ומשמע תשמורו שבתותי את דכתיב היא
 שבת שגגת ע״י הרבה. בשבתות הרבה מלאכות ועשה מלאכית: בי ונאסרו בתורה שבת

 ישראל בני ושמרו נאמר זה ועל אתת השאת ושבת. שבת כל על חייב : היום ששבת יודע שאינו
 נודע שלא ואע״ם ושבת שבת• כל על חטאת שחייב כלומר ושבת שנת לגל שמירה דמשמע השבת את

 שאותו בינתיים שמע שלא שא״א ידיעה הויין שבינתיים ימים אמרינן הוא אחד והעלם בינתיים לו
 היודע :היא אחת שגגה ושבת כבת כל הלכך בו שעשה במלאכות נזכר שלא אלא היה שבת היום

 בכמה פעמים כמה ועשאן אסורות הללו שמלאכות ידע כלא .הרבה מלאכות ועשה שבת שהוא
 מק אב כל שבתית בכמה וכפלן שחזר ואע״ב אחת חמאת מלאכה. אב כל על חייב שבתות:

 דמשום לחלק ידיעה הויין שבינתים ימים למימר ליכא והא בינתים לו נודע לא דהא היא שגגה חדא
 חכמים לפני ועסק ישב א'׳כ אלא מותרת ואיזו אסירה מלאכה איזו לדעת לו אין שבינתיס ימים

 אחת השאת אתת כל על חלוקות אבית שתי ש> הולדות פתי על שחייב הדין והוא שבת בהלכות
 סיפא כדקתני חדא אלא מחייב לא אחד אב של תולדות שתי או דידיה ותולדה אב עביד אי אבל

 משים אהד אב של תולדות שת• כגון אתת אלא חייב אינו אחת מלאכה מעין הרבה מלאכות העושה
 שאיק עבירות בגופי אלא אחת בהעלם חטאות חלוק ואין אחת בהעלם ועושה וחוזר כעושה דהוי

 ברישא המורש תנא דלא הא .והחורש הזורע ב :שבת שגגת לענין שבתות בחלוק או דומים
 וחרשו חזר ׳כ ואח וזרעו וחרפו קפה קרקע היה שאם לאכמעינן הארץ כל כדרך הזורע והדר

 המעמר :קוצר משום חייב באילנות והמלקט בזרעים .הקוצר :חורש משוס שנייה אחרישה מחייב
 או בידו פסולת .הבורר :לרוח ברחת . והזורה :החד מקום אל וצוברס תלושים זרעים איסף

 שלשתן נעשו האוכל מתיך פסולת דלהפריש נינהו חדא כלהו דהני ואע׳יג בנפה .והמרקד :בכברה
 שאינן לפי א״נ .נפשה באנפי הדא כל להו חשיב להדדי דדמי אמ״ג במשכן הוו דפלשהן משום
 שייכת לא ופת בפת אלא אפייה דאי! במשכן הויא לא .האופה :זה אחר זה אלא אחת בבת

 בסממנין במשכן היה אופה מלאכת מכין שהוא מבשל ומיהו נקט דפת סדורא תנא אלא המשכן במלאכת
 על העומדת קדרה גבי על כסוי והנותן בקדרה והמגיס .שני ותולעת וארגמן תכלת צבע של

 בסמממן הוי כלהו וכו׳ הדש הקוצר הזורע במתניתין דחשיב קמאי הנך וכל מבשל משום חייב האש
 המשקי: מלאכת של תכלת בנמר שייכי מלאכותיה שאר וכל צמר. הגוזז כמשכן: במלאכה נבע של

 בלע״ז: אירדי״ר . השסך : במסרק סורקו נמי אי בשבע היבטו .המנפצו :בנהר מכבסו .המלבנו



הצג השבת ליום
 שתי הכותב והמחתכו. והט־וחק־ו עורו את וה?עבד: הט־ולח־ו ןהט^שיטו

 המכבה והסותר. הבונה אותיות. שתי לקת־וב מנת ער .והמוחק אותיות
 מלאכות אבות אלו לרשות.הרי מרשות המוציא בפטיש. המכה והמבעיר.

 ומצניעין להצניע• הכשר כל אמרו. אחר כלל ועוד ג אחת: חסר ארבעים
 ואין 'להצניע.' כשר שאינו חטאת.'וכל עריו בשבת.חיב והוציאו כמוהו

 תבן המוציא י המצניעו: אלא ח;ב אינו בשבת והוציאו כמוהו מצניעין
 כמלא עשבים טלה פי כמלא עמיר נמר. פי כמלא עצה פרה. פי בקלא

 ואין גדי• פי כמל^ מגשים כגרוגרת• לחים בצלים .וערי שום רי2ן גךי< פי
 כגרוגרת אכלים י המוציא בשעוריהן.* שוו שלא מפני זה עם זה מציטרפין

 מקליפיהן 'חוץ 'בשעוריהן. ששוו מפניי זה עם זה חיב.'ומצטרפין
 עדשים מקריבי' חוץ אומר והודה' רבי ומורסנן. וסכן ועוקציהן וגרעיניהן

:עמהן שמתבשלות'

תנו ברטנורא
 השתי או השתי מעל הערב תועי מסיר הפוצע. : ניר הבית בל/וך חוטין שני שנותן נירין. בתי
 ומתירין קושרין התכלת עושין שממנו חלזון ציידי שכן והמתיר. והקושר :אריגה לצורך הערב מעל

 הוי נמי וקורע ותופר כאן וקושר בכאן ומתיר זו על להוסיף זו מרשת חוטין ליטול צריך שפעמים
 הנקב את ולמעלה למטה לקרוע צריך ועגול קטן נקב בו ונקבה עש שאכלה יריעה שכן ביריעות

 לא קשרן לא דאי שקשרן והוא תפירות. שתי והתופר :קמטין קמטין עשויה התפירה תהא שלא
 בתחשים נוהגות עורו מלאכת וכל צבי. הצד :תופר ומשוס קושר משוס תרתי ומחייב קיימי

 מנייהו חד אפיק אלא מעבד היינו מולח היינו מקשה בש״ס והמעבדו. המולחו :בעורותיהן
 מקציעו מחתכו. :שערו מגרד המוחקו. :הוא מלאכות מאבות ששרטוט במקומו שרטוט ועייל

 זוגו בן איזו לידע בקרשים רושמים שכן במשכן הוי ומוחק. וכותב :וסנדלים לרצועות ומחתכו
 :הסממנין דוד שתחת באש ומבעיר. מכבה : ומוחק שטעה ופעמים בזה ואות בזה אות וכותב
 אלא חייב בפטיש מכה ואין מלאכה בגמר בסדן מכה אומן שכן מלאכה גמר הוא בפטיש, מכה
 להו חשיב דהדר גב על אף אחת הסר ארבעים מלאכות אבוא* דמנה דרישא ומנינא מלאכה בגמר
 >6 אחת בהעלם אחת בשבת שבעולם מלאכות כל אינש עביד דאפילו לאשמועינן אתא חדא חדא

 אב דעביד ואשתכח אבות להנך תולדות מלאכות שאר דכלהו חטאות מארבעים יותר שיתחייב אפשר
 :אדם לצורך העשוי דבר שהוא להצניע. הכשר כל ג :חדא אלא מחייב ולא דיליה ותולדה

 נעשה אם המצניעו. אלא חייב אינו :להצניעו הראוי שיעור בו שיש כמוהו. ומצניעים
 דלגביה עליו חייב אינו אחר אדם אבל הוציאו אם הוצאתו על חייב והצניעו אחד אדם על חשוב

 פרה פי ממלא גדול שיעורו גמל. פי כמלא :קטניות מיני של תבן עצה. ד •* היא מלאכה לאו
 נפיש טלה. פי :שבלין של קשין עמיר. :לפרה חזי לא דהא בעצה מחייב לא פרה פי וכמלא

 עשבים אבל טלה פי מלא דאיכא עד גדי פי כמלא מחייב לא לגדי חזי דלא עמיר הילכך גדי מפי
 שיעור דזה כגרוגרת. :לאדם הראוין לחין. :גדי פי כמלא אפילו מחייב ולטלה לגדי וחזי הואיל

 אדם אוכלי כל ומצטרפין. ה :לגדי חזו לא דלחיס לא גדי פי כמלא אבל בשבת אדם מאכל לכל
 עץ דהוא הפרי זנב ועוקציהן. :השיעור משלימין ואין אוכל שאינן מקליפיהן. חוץ :זע״ז

 פי׳ ורמב״ס בנפה הנשאר ומורסנן. :הכתישה מחמת הנושרת החטים קליפת וסובן. :בעלמא
 עמהן. שמתבשלות :שמצטרפין עדשין. מקליפי חוץ :מסובין וגרוע עבה הוא דמורסן איפכא

 ומתבשלין לחין שהן בזמן הפול וקליפי גורן מהן כשעושה נושרות שהן החיצונות הקליפות לאפוקי
 בקליפתן נאכלין שאין לא יבשים אבל גרוגרות לשעור האוכלין עם מצטרפין יהודה לרבי קליפתן עס

:יהודה ברבי הלכה ואין בקערה כזבובין נראים שהם לפי
הלחא



השבת אום 386
קי׳ז דף שבת גמרא

 רבי .שלש בשבת לאכול אדם דדיב סעודות כמה רבנן תנו
 אהד מכךא ושניהם יוחנן רבי אמר ארבע. <.ומר חדקא

 לה׳ היום עבת בי היום אכלהו משה ויאמר □יי( דרשץ.')ישבות
 אים תלהא הגי סבר רכייהדקא בעדה תמצאהו לא היום
 אליהו דבי ת;א .דאורתא בהדי מברי ורבנן' .ראורתא לבר

 הבא עולם בן שהוא לו מבטח יום בכל הלכות השונה כל
 :הלכות אלא הליכות תלך אל לו עולם הליכות י שנאמר

 שלום מרבים חכמים תלמדי .דגינא רבי אלעזדאמר רבי אמר
 תקר• אל .בניך שלום ורב ה׳ למודי ב_נןך וכל שנאמר בעולם.

 .מכשול למו ואי; תורהך לאהבי רב שלום .בוניך אלא בדך
 ודברה ורעי אחי למען .בארמנוהיך שלוה בחילך שלום יהי
"עז ה׳ .לך טוב אבקשה אלוהינו ה׳ בית למען .בך שלום נא

:בשלום עמו את שרך ה׳ ןתן "לעמו
רש״י

:בא סעודות שלש לענק .היום תלתא
ע״ב ם*ח דף יתרו דהה

 על ץ" על תתענג אז (ה נ כתיב תנישא בסעודתא דשבתא ביומא
 עלמין יכלהו' הרישא עתירא אתנלי;א שעתא דההיא ודאי ץ

 .ודאי היא 'תליה וסעודתא עבדינץ דעת;קא וחדיותא ושלימו בחדוותא
 היא דא והאכלתיךנהלתהגקבאביך. כתיב דשבתא תליתאה בסעודתא
 שלימו מההיא דמיז #יתא יכלהו בשלימותא דהו־ אנפץ תעיר סעודתא

 דאינה כעתתי אלין ולאשלסא בסעודתייה למחדי נשי בר ובעי .מתברכא;
 עלא- מהימניתא די דישראל ךזךעא_קךישא שלימתא קהימנותא סעודתי

 )שםית^<( אמר ב- ובניני זהה עמדה עובדי דעמץ ולא היא ךילהון דא
 דאינון יעא? אשתמ־י-עץ • אל בסעודת* חזי תא ישראל. בני ובי; ביני

 הד דפנים ומאז . מךמניתא בני דאינון דמלכא מהיכלא דאינו; ןנימלכא
 מלבא מבני דלאי גרמיה ואחד לעילא פגימיתא אחיי מניית קעודתא

 “דיש^א הדישא מזרעא דלאר הוא ךמלכא היכלא מבני דלאו הוא עלאה
 בכלהו ;תי\הך .שימר. תיתם דינא מילץ ךתלת המרא עריה רהבין הוא
בלחידד הדי היא ראי . ולמהדיילמככני לחדי נש בר כעי והנץ זמני; #אי



קצר - השבת ליום
 לאחרא. חדו יהיב ולא חדי בלחודוי דהא פני. עונשיה למסכני יהיב ןלא

 איהו ראי חגיכם. פרש פניכם על פרש הריתי' כ׳( )מלאכי כתיב עליה
 כשאר ערנישא עליה .יהבין לא לאחראי יהיב דלא גב על אף חך בש^תא

שבתכם. פרשי ולא ^קאמר חגיכם פרש חגיכם פרש רבתיב רהגין. זמגין -

 קאמר. לא שבת ואלו נפשי. שגאה ומועדיכם חדשיכם א׳( )ישעיה וכתיב
 אשתבה מהימנותא רכל ומשום ישראל. בגי ובין ביני כתיב כך ובגיני

שלימו דכל תאאחךאנשמתאעלאהנשמתא ריהלבר יחבין בישבתא
 דקלטא שמא שבת. שבת.מהו ^תגמאךעלמא'ךאתי.ובגיניכך^קרי

 הוא. כך וראי יוסי רבי אמר סטר־וי. מכל שלים דאיהו שמא היא בריך
 חדוותא ומאן _קךישא. דמרכא חדוותא אשלים ררא גשי לברי ליה ווי

 ונעלב וצחק דאברהם סעודתי מחימנותא. תלת'סעודתי אלין דיליה.

 תאנא סטרו? מכל שלימותא מהימנותא חדו על הדו וכלהו בהו כלילן
 חגץ שאר בכר הכי דראו מה בנץ/קין וכל אבהן יומא׳מתעטרן בהדין
 אתכפ;ין רימן כר יומא בחריין גייחין. דגיהנם חץב;א יומא בהדין וזמנץ.

שלימיז• בעמלן מתעטרא אורייתא יומא בהדין בעלמא. מתערין ולא

מופר שבת מנחת פסוקה הלכה
 אהרוניפ: וגדולי ונו״ב מש״ע מלוקט שבת כוח ח?

 צוה ז״ל. התום׳ בעל יראים ספר לשון זה )א(
 שני לבו על שבת שמירת אדם לתת הקכ״ה

 השבת יום את שטור וכתיב השבת את ושמרתם
 שמר ואביו כמש״ב בלב הוא ושמירה לקרש?

 למקדש מורא לתת הקכ״ה שצור. וכשם הדבר. את
 ומהו כו/ לשבת מורא לתת הקנ״ה צוה בך

 השבת את לכבד בלבבו אדם שיחשוב שבת מורא
 )והיינו הדבר, על חרד ולהיות אותו, ולשמור
 כי ח״ו, השבת את יחלל שלא וזריז זח*ר שיהיה

 בסקילה והוא השבת את לחלל ח״ו יוכל בקל
 אתה חשבת מן ולא בו׳( בשוגג ואם בכרת או

 בגו״א וכתוב השבת על שהזהיר ממי א״א ירא
 האמת על שיכא להשי׳ת להתפלל וצריך ז״ל
 שלא עיניו משמין האדם של נעורים חטאת כי

 )בפשעטלי״ך[ לפלפל שיכזל ואף האמת יראה
 שוכח בעצמו הוא אבל דינים לאחרים ולהגיד

 הם אשי שכת דיני )וכפרט באמת, מקיימם ולא
 לחשי״ת יתפלל ולכן נשערה( התלוים כהררים
 יבלה שלא האמת כדרך וידרכהו עליו שירחם

 יאיר חסדיו וברוב ברחמיו השי״ת ואז חייו, חיי
 תיכן וישכיל דמע חקדו׳*ח תורתו §אור עיניו

חטוב ימנע לא השי״ת כי ולקיימו לעשותו תדבר

 והאר״י וזוה״ק ומדרשים מש״ם שבת עניני
:מופר וספרי

 צדיקים אור בס' פאפרוש מהר״ס לפון זה )א(
 לתקן בתשובה ישוב קודש שבת ערב יום

 לקבל שיוכל בכדי ימים הששה בכל פנס אשר
 ולכל יתענה. לו אפשר ואם כראוי, שבת אור

 מתבשיל סעודה שבת בערב יקבע לא הפחות
 מגדים נועם בספר )ב( :ויין מבשר שכן וכל
 והכנה פעלים רב צריך שבת בערב פנחס( )ם'

 וביהוד דחול עובדין כל מלבו לפנות רבה
 כדי טובות בלתי ומחשבות ותאוות הרהורים

 וכמו השבת קדושת השראת עצמו על להביא
 בהי לתרי לדרותיכס הק׳ זהר בתיקוני של
 רבה מלאכה זה ודבר עציבו כל ולפנות לבא
 זרות מחשבות בחשיכא בתבירו זה והרי הוא

 והדבר הקליפה. מצד הבאות טובות ובלתי
 בקדושה אינו דחול רוחה כי ליודעים ידוע יותר

 וצריך אתפרשת דמהימנותא דצלא דשבתא כיומא
 והדברים דחול מלבושא גרמיה לאסהחאה
 הכנה צריך שבת שקודם בעליל הרי עתיקים,

 דקדקה סטרא מקמי אחרא כבירא לנערא רבה
 ?זיךאת הוא שפת ותוספיח )ג( ;יע״ש עכ״ל
לקבל קתח נעשה וזה קודש סבת נבר שמא

מחהויכיס



מוסר שבת מנחת פסוקה הלכה

 אדם כל על מצוה )ב( : בחמים מההולכים
 לרחוץ ואסור שבח לכבוד בע״ש גופו כל שירחץ

 וכן אחותו ובעל אמו ובעל וחמיו אביו עם
 לו צריך באין רבו עם ירחוץ לא התלמיד

 לו מותר לרבו קודם במרחץ הוא ואם שישמשנו
 משום דאסור בהנ״ל אכל אח״כ גם שם להיות

 ובמקים כמרחץ, כבר הוא אפי׳ אסור הרהור
 ש״ע מותר. המרחץ בבית ערותן לכסות שנהגו

 )וי:תר לערב סמיך שירחץ צריך )ג( : ואחרונים
 וילבש ח״ו( שבת חילול דידי עי״ז יבא שלא

 שיהיה ויזהר שבת כבוד וזהו שבח בגדי מיד
 ללבוש כבוד מלבושי מיוחדים מלבושים לו

 מנעלים ג״כ לו יהיה לו אפשר ואם שבת, לכבוד
 אבל ואפילו הפוסקים. שבת, לכבוד מיוחדים

 בשבת שבת מלבושי ללבוש לו מותר רח״ל

 עני לך שאין שבפרהסיא דבר דהוי משום
 לשבת מיוחדים מלבושים ״ו יהיה שלא מישראל

 אונם איזה מפני לו אפשר אי אם )ד( : אחרונים
 כל ועל ה', ביום שירחוץ בא״ר כ׳ בע״ש לרחוץ

 וידיו, פניו וירחוץ יחזור לערב סמוך בע״ש פנים
 היה לא ראם שטים עצי בשלחן וכתב אחרונים.

 בשבת ירחוץ אזי בע״ש בחמין לרחוץ לו באפשר
 דזהר9 בע״ש שהוחמו בחמין ורגליו ידיו פניו

 שמבואר כמו גופו( רוב בהם ירחוץ שלא
 ככל לעצמו לקרות אדם כל חייב )ח( : בהפופקים

 תיגים. וא׳ מקרא שנים שבוע אותו פ׳ שבוע
 באשל )פרמ״ג הטעמי׳ בניגון לקרות דוקא וא״צ

 הטעמים כניגון לקרות נוחגין היראים ומ״ט סק״ט(
 הסדרה. קריאת באמצע בדיבור להפסיק ואסור
 מבין שאינו ומי רש״י. פי׳ גם שיקרא לנהוג ונכון
 כלשון התורה בפי' לקרות לו יש רש׳י ,בפי

 וראנה צאנה כספי או טייטש( )לעברי המועתק
 ״ה“הש כתב הפוסקים* הפרשה. ענין שיבין כדי

 להתבונן ועיניו לבו אל ישים הסדרה וא״רכשיקרא

 כמדות או במוסר הן מהמצות במצוה הן בה
 )ו( : יע״ש לקיימם שידע כדי מהפסוקים היוצאות

 אחר שבת בערב אותה שיקיא המובחר מן מצוה
 מן שמצוה וי״א דה״ח. מג״א של״ה חצות.

 כשבת שיאכל קודם אותה שישלים המובחר
 אכילה אחר להשלימה חייב ועכ״פ רש״ז. שח־יית.

 ובדיעבד בשבת. ד' יום עד ובדיעבד מנחה. עד
 בשמחת או חשיבה ימי בפשרת ומין“תש לו יש

 ויציע בע״ש שלחנו יסדר )ז( : חפיפקים תורה.
 ערוך שימצאנו בדי הבית עניני כל ויתקן המטות
 כל ערוך שלחנו ויהיה מביהכ״נ. בבואו ומסודר

 בדגים שבת לכבוד ירבה )ח( : שם השבת. יום
מהג׳ סעודה ובכל יכלתו. כפי ומגדנות ויין ובשר

 היראה וכפי שער הוא יראה כי קודש שבת
 מקים נעשה קודש שנת בכניסת לאדם שיש

 חידושי וכו', שבת קדושת אור עליו לשרות
 הוא קודש שבת ערב )ד( : תצוה פר׳ הרי״ס

 בשס לשמים אור הכיפורים. יום ערב כמו
 בס׳ וכתוב אלימלך. נועם בעל אלימלך רנינו

 קידש הקב״ה אשר קודש שנת יום הזכרונות
 נו ויגיל ישמח כן על כו׳ נו ישראל כני עמו

 צואת שרחץ אהד ונמכרה בקדושה עצמו ויכין
 הכנתו וכפי עליהם והתודה שבת מערב טונות

 כי עליו, תחול כן אלהי שפע לקבל בקדושה
 השתדלות אחר אלא בא לא ושפעתו אלהיס רוח

 ובהכנסת הב/ לעולם רמז ושבת יתירה, וזריזות
 העליון, עולם קדושת עלמא להאי נכנס שבת

 בזוה״/׳ואין וכמי׳ש ממנו טועמים שבת ומכבדי
 אחר אלא הבאי טולס מאור ליהנות זוכה אדם

 טולם בדין כמו עונותיו מינופי מן נפשו שירחץ
 דינו שיקבל אחר רק הבא לעולם יזכה שלא הבא

 הוא אלקי שפע קבלת ומתנאי עונותיו, למרק
 )ואתנת וחסדיו, השס בדרכי לחשוב התבודדות

 מאוד טוב ולכן והבן( ילבש! קודש ,בד" סימנא
 שתים. או שטה כמו שבת בערב להתבודד לאדם

 ומהם דיומא לסידורא התורה במפרשי יעיין גס
 לכבוד עצמו ויכין דעיס. תמים נפלאות יכיר
 בספריס ידיעותיו וכפי דאפשר מה בכל שבת

 למהר הבא ואז עצמו את יכין כן הקדושים
 מההולכים הטוב ימנט לא ה׳ כי אותו מסייטין
 כתבו )ה( :באורך מזה בספה״ק כמ״ש בתמים

 בגיממריא שניות אותיות שבת ז״ל המקובלים
 הוי׳ה השם כמנין ת״ו( בי״ת שי״ן )כזה כ״ו
 נשם פוגם כאלו בשבת הפוגם כי לך לומר ב״ה

 הפסוק טל ז׳( דף )סוף זוהר בתיקוני וט׳ הוי״ה
 בת״ז שס טוד וט׳ לראות ה׳ אל יהרסו כן

 לבוש כקורט דהוא אלי׳ בדברי י״ג( )בדף
 כך שגורם לאדם לו ואוי יע״ש המלך מעל המל־

 תוגת כשיל בן הפסיק נאמר ועליו במעשיו
 ע״ב כ״ג דף בראשית פ' בזוה״ק כדפי׳ אמו

 בענין שהאריך חיים תוצאות בס׳ וע' יע״ש,
 קדושת מעניני יהרהר השבת יוס בכל )ו( : זה

 שיעזרהו להשי״ת ויתפלל מעלתם וגודל שבת
 כאלו בעיניו וידמה פרטיה. בכל השבת לשמור

 בקול אותו ומטורר לו סמוך טומד אחד איש
 מאיד שיזהר השגחתו ממנו ירף ולא גדול רטש

 להשס יודה השבת יום וכל שבת קדושת בטנין
 מעין שהוא השבת יום את לנו שנתן יתברך

 בני עמנו חסדו הגדיל בזה ואשר הבא עילם
 וכל האמיתי. לתכלית לבוא יוכל ועי״ז ישראל

ייססעודות
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 שצריך מי ואפי׳ דגים. שיאכל מצוה סעודות
 את לזרז צריך משלו מעט לו יש אם לאחרים

 ולא השגת את לככד כדי שהוא מה בכל עצמו
 שהשעה למי אלא כו׳ חיל שבחך עשה אמרו

 לצמצם צריך זה בלא אבל כיותר, לו דחוקה
 עכ״פ יפחית ולא השבת, לכבד כרי ימים כשאר

וכסא תררין של תבשיל ואפי׳ תבשילין משני /
 מצות קיים ה״ז שבת לכבוד עשאו אם דהרסנא

 נגרע שלא די ולא שבת כבוד וזהו שבת עונג
 המעט שזה לפי כפול שכרו אדרבה רק מערכו
 גדולה מהוצאה יותר ובצער כקושי לו עומד

 כל דברים של כללו בריוח, העשיר שעושה
 הן בגופו הן יכלתו כפי השכת לכבד המרבה
 וישמח משובח זה הרי ושתיה באכילה הן בבגדיו
 ההן ולקי־את מלך לקראת כיוצא השבת בביאת

 זח היי השבת בביאת לשמוח המרבה וכל וכלה
 ואין שבת לכבוד בשר כשצריך )ט( : משובח

 שעה שיעור במלח שישהה ביה״ש קודם זמן
 מיל שיעור כמלה שישהה סגי אח״כ ולבשלו

 וי״א ם״ט. סי׳ ביו״ד הפוסקים מינוטין. ח״י שהוא
 :פ׳( סי׳ )או״ח חת"ם בשו״ת ע' מינוטין, כ״ב
 אינו תורה בעל שהוא מי החול בימות אף )י(

 כמכואר מחציין למכה אפי׳בכסדרן מסירכא אוכל
 אף מותר ויו״ט שבת לצורך ממום מכל כהפום׳

 ויו״ט שבת לכבוד בשר שיאכל כדי תורה ^בעל
 נתיתר ואם קמ״ט(, ס״ק ל״ט סי׳ שרר בלבושי )ע׳

 שמתירין דבר כל וכן ג״כ, מותר לחול זה מבשר
 ג״כ מותר לחול נתותר אם ויו״ט שבת לצורך

 ל״ט סי׳ ביו״ד ג7)פרמ אשתרי, דאשתרי כיון

 צ״ד סי׳ בפרמ״ג וע״ש ל״ז, ס״ק דעת בשפתי
 כ׳( )סי־ יצחק זיע בשו״ת וע׳ ט׳/ ם״ק במשבצות

 לאחר מזה שישאר יודע המורה אם דאף שב׳
 לאכול אסור שבת קודם אכל לח־ש! אין שכת
 בע״ש התבשיל לטעום עכ'פ רמותר ופשוט מזה,

 להטמין מצוה )יא( : ובי״ב ותבלין מלח צריך אם
 זהו כי בשבת חמין שיאכל כדי בע״ש המין

 לו מזיקין שהחמין מי אבל שבת, ועונג מכבוד
 לו אפשר שאי מי ה״ה וכן צונן לאכול לו מות*

 ח״ו כפום׳ המכוארי׳ היתר אופני ע״פ להטמין
 מ, אכל חמין שיאכל כדי שבת באיסיר שיקל
 חמין אכילת ואוסר חז״ל ברכיי מאמין שאינו
 רנ״ז: סי׳ הוא אפיקורס שמא עליו חוששין כשבת

 ממלאכה עצמו את להפריש אדם כל חייב )יב(
 קוד' שעה חצי הפחות לכל הנרות את ולהדליק

 איסור כספק ח״ו יכשל שלא כדי הכוכבים צאת
 את להניח וטוב ומ״ב, ש״ע וק׳ יי*אח .כרח

השבת כל לטלטל אסור דאל״ב מקודם החלות
 ברת

קצה טוסי שבר;
 בפשוקיס יהרהר פנוי שהוא בעת השבת יום

 את "זכור הפסוק כמו שבת מעניני המדברים
 ואם אלו. מפסוקים וכדומה לקדשו" השנת יום

 וכדומה ממו״מ חול מעניני במחשבתו נופל
 יום את זכור הפסוק מלא בפה תיכף יאמר

 ממחשבת להנצל נפלאה סגולה וזהו לקדשו השנת
 :באורך מוסר בספרי זה כל שמבואר כמו חול
 שלפניו ימים להג' פרנסה משפיע השבת )ז(

 מלך כמו הוא השבת כי שלאחריו ימים' ולהג׳
 וה׳ ד׳ יום שבתא, בתר וג׳ וב' א׳ יום בגדוד.

 השבת גס באמצע. הוא והשבת שבתא. קמי ו׳
 שולח שהלב וכמו הגוף. באמצע הלב כמו הוא
 לימות משפיע השבת כך הגוף לכל ומחיה מזון

 הלב דוגמת שהוא השבת את המענג ולכן החול.
 מדה כנגד מדה לבו משאלות לו נותנים שבאדם

 אתענג דלא גופאי ההוא בזוה״ק וכ׳ כנויי׳ ערכי
 ובמועדים בשבתות רק החול בימות הסט״א מן
 ישנן ובשרו עליה למשלט אחרא סטרא יכול לא

 שהשבת הקודם באות שבחרנו היות )ח( :לבטח
 להשפיע ראוי לכן ימים. להששה קיום הוא

 מששת ויום יום לכל השבת יום מקדושת
 השבת יום את "זכור בפסוק נרמז וזה הול, ימי

 והיינו ימים. ששת כל לרבות "את" לקדשו
 אחד כל שבת מקדושת ויום יום לכל שישפיע

 מעט שיתבטל הוא הקדושה וענין יכלהו. כפי
 ויפנה בתורה. לעסוק ויתבודד ממלאכתו
 לאדם ראוי אין כי העולם מעסקי מחשבתו

 רז״ל שאמרו כמו במלאכה היוס כל לעסוק
 בתורה. ועסוק בעסק ממעט הוי ד׳( פרק )אבות

 מצוה דבר בכל אלא התורה בעסק דוקא ולאו
 הוא הקדושה ענין נכלל גס חסדים. וגמילות

 ויחשוב מכוער דבר מכל פנויה יהיה שמחשבתו
 יכנס לא דבר של כללו ופעולותיו. האל בגדלות

 שמע שוס ישמע לא וכן במחשבתו בטל דבר
 קשבת תהיה ולא כלל אליהם יאזין ולא מגונה

 וברכה טובה מפיו ויוצא טובים דברים אלא
 רק יעשה מלאכתו שיעשה בעת פגם תמיד

 דבוק יהיה ונפשו ומחשבתו הנגלים באיבריו
 מחשבתו שכל לאדם מהראוי אין כי בהשי״ה.

 באורך מזה ועי' למלאכה. משועבד יהיה ונפשו
 האיך כוללת עצה י' פרק דבורה תומר בספר

 ויתנהג העליונה בקדושה תמיד האדם שיתקשר
 פ״ד הקדושה שער חכמה בראשית וע׳ בה.

 השרת למלאכי דומין ישראל בשבת )ט( יע״ש,
 כי עסקיהם ואין קדושיס השרת מלאכי מה
 ביום ישראל כן כמו ליוצרם ושבח בהלל אס

 עצמי המקדש )י( ; יעקב תולעת קודש. השבת



מוסר שבת מנחת פסוקה הלכה

 י״ט באות כדלקמן עליה המנורה שהדליקו השלחן
 אשור וכן מהשלחן, המנורה שנטלו לאחר ואפילו
 לא אם הנרות שנכבה לאחר אף המנורה לטלטל

 יע״ש י״ט באות לקסן המבוארים אופנים עפ״י

 ובאה בעסקיה שנתאחרה אשה )יג( :פרטותי׳
 חדחוץ שאם שבת קידם שעה לחצי קרוב לביתה

 חילול לספק לבוא תוכל שבת בגדי ותלבוש
 ובמלבושי שהיא כמות שתדליק יותר מצרה שכת
 שהוא שבת חילול ספק לידי ח״ו סשתבוא חול

 מתאחרת שאשתו רואה הבעל ואם רח״ל, בכרח
 ישגיח ולא הנרות ידליק שהוא גדולה מצוה

 בחשך לישב יותר גדולה ומצוה אשתו, כקטטת
 לכיה״ש קרוב שהוא רואה ואם ח״ו, שכת מלחלל
 שלא גדולה מצוה השמשות כין פפק ומכ״ש
 השם ואשרי להדליק לעכו״ם יצוח אלא ידליק
 מים ליתן אסור )יד( : שמיש לשם הכל דרכיו
 שמבניהין המנורה נקב לתוך יום מכעןד אפילו

 וסטרי״ן( שעו־ של או חלב )של הנר את שם
 וע״י וש״פ, מג״א יתבבה, לשם האש שיגיע כדי

 גדולים, כמה בשם ככד,"ט המגי״ה מותר, עכו״ם
 ע" אף 4להק־ יש מציה לצורך או גדול ולצורך

 ברש״ז וע׳ הפוסקים מבע״י, נותן אש ישרא*
 שמדליק קודם בקנה המים ליתן שיזהר ובחיי״א

 בין )הוא חשכה ספק שכת ערב )טו( :יע״ש הנר
 וחצי מינוטין י״ג לע-ך הוא ושיפורו השמשות,

 התירה מן אסור בינונים( כוכבים ,ג צאת קודם
 ואפי' לילה ספק שהוא כיון מלאכה בו לעשות

 אם ואפי׳ אסוד, מ״ם מדרבנן דק אסור שאינו דבר
 ג״ב אסור מ״מ השמשות בין הוא אם לו נסתפק

 בכיח׳ש חלה להפריש אסור וכן )טז( : הפוסקים
 הש־שה בלא לאכול יכול שהרי לארץ( )כחוץ
 ובס' שם. השבה. אחר ולהפייש מעט ולש־יר

 חיי׳ ובנתיב שמ״ב סי׳ דבא״א ב״ד כשם ברכ״י
 להפרי׳ בשכח בכיה״ש להפריש מקילין רס׳יא סי׳

 ע״פ חל אם אך אחר לבן לחם לו ואין מכע״י
 להפריש מותר מבע״י חלה להפריש ושכח בשבת

 ואם תוס״ש, לשייר תקנה לו אין דהא בביה״ש
 האהיונים דעת בב־ה״ש גם להפריש אז שבח

 בשע״ת ע׳ לאכול. קטן לכהן ויתן בשבת דיפריש

 ובישוע״ק תק״ר סי' החיים ובנתיב תמ״ר סימן
 וביד סק״ח שם רוקח מעשה ובהגהות סק״ה שם

 )יז( :מד״ז קכ״ט כלל ובחי״א פק״ח שם אפרים

 כלי על ככוונה מוקצה דבר שבת בערב המניח
 לדבר בסים הכלי נעשה להיתר שמלאכתו שלו

 ניגלה ואפילו גיפו, כמוקצה הב״י ודין האשור
 שהיתה כיו; ם״מ השבת ביום המוקצה משם

 אח׳ב נש לטלטלו אסור השמשות בין שם ם־נחת

 וצריך השבוע, ימי בכל הקדושה מרגיש, בשבת
 הוא במחשבה ודינור. במחשבה. השבת לקדש

 מכל מיתר שהרהור אף חול. דברי להרהר שלא
 בדיבור בשל״ה. כנזכר היא חסידות מידת מקום

 בכך מה של ודברים חול דברי לדבר שלא
 במעשה מבחול. הרבה יותר בדיבור ולמעט

 ותולדה אב באיזהו להלל שלא לומר צריך אין
 ובמלבושים ובתפלה, בתורה, לקדשו אלא ח״ו

 לכבוד נרות וריבוי טובים, ובמאכלים נאים,
 יהיה לאכול שלחנו על שישב בעת גס שבת,
 כיושב ופחד באימה וישב כבוד במלבוש לבוש
 סעודה שוס פעם בשום יבטל ולא המלך, לפני
 בשמחה יהיה השבת יום וכל סעודות מהג׳
 לא בהם המסתכל וכל ישונה, לא פניו ואור
 מאד ויזהר יפות, פנים וסבר שמחה אלא ימצא
 ד' ברכת וכ' כלל מזה תטרדהו לא סבה ששום

 בזוה״ק וכתוב עמה. עצ: יוסיף ולא תעשיר היא
 הכי דלתתא באתערותא לשונו וזה תצוה( )פ־•

 מתעוררין בעצובא איהו עליומלעילאאי מתעדן
 דאנפין בנהירו איהו ואי מלעילא דינין עליו

 עוד ועי' ע״כ, מלעילא הסדים עליו מתעוררין
 לשון וזה )יא( : באורך מוסר בספרי מזה

 ושאר אורה שעדי )בעל ז״ל גיקטילא מוהרר״י
 בדפוס אלימלך נועס ספר בסוף הנדפס ספה״ק(

 האמונה כל סוד הוא השבת כי והאמן דע לבוב
 וקיום העולם חידוש סוד והוא התורה וכל

 ונפלאות: הנסים קשר סוד והוא הטבע
 האדם יכנס שנו שער הוא השבת כי ודע )יב(
 לא ואס הגדול, שנת הנקרא הבא עולם לחיי
 שנו שער לו אין הזה בעולם השבת אדם קייס
 שניהם הנא ועולם השבת כי הבא לעולם יכנס

 תשמורו שבתותי ואת סוד וזה שבת, נקראו
 לכס שנתתי השבת תשמרו אס כלומר וכו׳

 ראתה לא עין למעלה גנוזה שהיא לשבת תזכו
 מזמור רז״ל אמרו וכן הבא( העולם )הוא כו/
 נקרא ולמה שנת, שכלו ליום השבת, ליום שיר

 טורח שאדם כמו כי שבת שמה הבא( )עולם
 אוכל, בשנת, ממלאכתו בטל ועומד ההול נימי

 אחרת, במלאכה עיסק ואינו ומתפלל, ושותה,
 ועמל ומצות תורה עושה אדם הזה העולם כן

 הזה מעולם כשיוצא טורח שוס לו אין נהם
 שהרויח המצות שכר געוה״ב ואוכל עומד אלא

 כהלכתו השנת האדם יקייס כיצד )יג( :בעה״ז
 מבע״י שבת לקבל א( דרכים. י״א באלו יזהר

 של חיילות יישבים וסביבותיו ש קו־ שהשבת לפי
 הקודש גביל יקצר שלא האדם צריך ולפיכך חול
 ארור עליו יאמרו שלא בהיכל טומאה יכניש ולא



הצו מוסר שבת מנחת פסוקה הלכה
 ואשי׳ מקומו. ולצורך גושו לצורך אפילו היום כר

 רק דהוי המוקצה ממנו לנער כדי הכלי יטלטל
 גופו הבלי שהרי אהוד אפ״ה יד כלאחר טלטול
 : שי״א ש״י שייט המוקצה. עצמה היא כאלו נעשה

 גם השמשות בין קודם שם מונח היה אם )יה(
 מהאיפור יותר לו חשוב וההיתר ההיתר דבר
 ומותר ולהיתר לאיסור בסים הכלי נעשה אזי

 נרות עליה שהדליקו ומנורה . עם .הכלי לטלטל
 עליו שהדליקו כיון כלי שהוא אעפ״י לשבת
 הניח אם אשי' ולכן .גופו כמוקצה נעשה ביה״ש

 לאיסור בסים שיהיה כדי המותר דבר בע״ש עליו
 לו חשוב שהנר ידוע שהרי מהני לא ולהיתר
 פי' ט״ז .המנורה על שמונח מדבר יותר בלילה
 השלחן על החלות את להניח טוב )יט( :שי"א
 .להנרות בסיס השלחן שיהיה כדי ביה״ש קודם

 חשובין החלות כי בטלטול מותרין ויהיו ולהחלות
 הרבה שוה שהמנורה ואף . מהמנורה יותר לו

 כי .נ"מ אין מ"מ וכדומה כפף של שהוא כגון
 הוה דהמנורה רק המנורה מחמת האיסור אין

 במג״א )ע' .האיסור עיקר דהוא לשלהבת בסים
 ביהש״מ קודם הניח לא אם אבל סק״ה( רע״ט סי׳

 כמו לו החשוב היתר ש״ר או השלחן על החלות
 להנרות בסיס השלחן נעשה הרי וכדומה יין

 לאחר אפי׳ השבת יום כל השלחן לטלטל ואפור
 באות שנתבאר כמו מהשלהן המנורה שהוסרה
 שהמנורה ׳י אעם בטלטול מותר המשה אבל הקורם.
 להמנורה בסים נעשה לא המשה כי עליה עומדת

 מעמיד אם אבל ם״ר.( ס״ז כלל חי״א ,בס )ע׳
 על או להמנורה מיוחדת קטנה משה על הנרות

 בטלטול אסורין מתכות שאר או ככף של טס
 מהמפה המנורה נטל כשהעכו״ם ואף בסים משום

 ומ״מ . פרמ"ג .שנתבאר כמו בשבת מהטס או
 לטלטל להקל יש גדול וצורך הפסד במקום
 היתר דבר ביה״ש קודם הונח שלא אף השלחן
 דלא פוסקים גדולי קצת דדעת משום .לו החשוב
 שם שתשאר היה דעתו אם אלא בסים נעשה

 בשבת להסיר המנהג והרי השבת יום כל המוקצה
 בשעת ולכן עכו״ם ידי על המנורה את שחרית

 הדחק בשעת שלא אבל להקל ע״ז סמכינן הדחק
 למשוך אסור )כ( : ואחרונים הפוסקים . להקל ח״ו
 במקום יותר להאיר כדי המפה ידי על הנר

 מ״מ להנר בסים אינה המפה אם ואף שם. שיושב
 המוקצה בשביל הכלי לטלטל אסור כי חילוק אין

 כל )כא( : שם .בהפוסקים שנתבאר כמו להוד
 תינוקות או רבים בו שיזיקו לחוש שיש דבר

 פחות פחות לטלטלו מותר ברה״ר מונח אפילו
וכי״ב בבית זכוכית כלי נשבר אס וכן אמות מד׳

במקום

 ,לשכינה גבול ירחיב אבל ,רעהו גבול משיג
 מהול וביציאתו בכניסתו בשבת מוסיף ובהיותו

 גבול ומרחיב מוסיף שהוא נמצא הקודש אל
 בצרה השס קורא בהיותו זה ובזכות .הקודש
 הצרה נבול ומקצר הקודש גבול ה' לו מרחיב
 הוא לתקן ב( .כו׳ מצריס בלי לנחלה וזוכה

 לפי .שבת לכבוד כליס שבת מערב בעצמו
 וכשהאדם המאירות. אספקלרי׳ ט' כולל שהשבת

 מ״ה למלך אשפזיכנא הוא שבת מקבל הוא
 מפני בעצמו לתקן ראוי ולפיכך .הקב"ה

 באמונת מאמין כן העושה והאדם .המלך כבוד
 פנימית הסודות ובאמונת שלימה אמונה השבת
 מכבדי כי נאמר ועליו השי״ת את מכבד והוא

 בשבת הקידוש וסוד .היום בקידוש ג( .אכבד
 מחנות הגמור החול מגבול משיוצא כלומר

 לפני ועומד הקודש בהיכל ונכנס החיצונים
 אין ולפיכך .לשם מקודשת נפשו והרי השי"ת

 מעשה עושה ואם קודש מעשה רק לעשות לו
 זינה כאשה הוא הרי השבת את ומחלל חול

 כמשקר שהוא מיתה וחייב בעלה תחת שמשקרת
 האשה כמו היא/ שמקודשת לפי התורה באמונת

 בעלה תחת זנתה שאס לבעלה המקודשת
 נתנה ולכן המאררים מיס שותה או מתגרשת

 עתיד בסתר שבת המחלל וכל .במרה שנת
 מיתה חייב בגלוי ואס . המארריס מים לשתות

 .שלהם המפתח שזה ברמז נאמרו הלכות וכמה
 האדם בהיות כי ובמשתה. במאכל בעונג ד(

 סודות בזה מיחד הוא סעודות בג' שבת מענג
 .ת"ח עונת שבת בליל ה( .יע״ש כו' גדולות

 שבת בליל באדם נתוספת יתירה שהנפש ולפי
 לסריסים הגונים ובנים החיבור קדושת הוא אזי

 מלאכה מיני כל בביטול ו( :,וגו ישמרו אשר
 באמתה ומאמין מודה ממלאכה והמבטל .וכו׳

 מסוד גדול סוד וזה . זה זולת וההפך יכלתו
 .שלחול דיבור בביטול ז( : יע״ש כו' האמונה

 לג( )תהליס כמש״כ העולם גברא בדבור כי
 בהפלה ח( .יע״ש וכו׳ נעשו שמים ה׳ בדבר

 להשתמש ואין קודש השבת יום היות לפי ותירה.
 כל מבלה להיות צריך לפיכך חול כדרך בו

 ובתי כנסיות בבתי ולהיות ותפלה בתורה השבת
 אדם שבני זמן באופן כולו תורה בדברי מדרשות

 המדבר כי חיל בדבורי הזמן יוציאו לא בטלים
 ומכניס החיצונים כח מתעורר כאלו הול דברי
 ט(במנוחה. הנפל. ממנו וטוב המלך היכל נ אותם
 והרהור ובמעשה בדיבור בשבת לניח האדם צרי,־
 שאיני לפי אלא הותר לא מוהר שהרהור הגם

לעורר לאדם אכור אבל האדם של ברשותו
מחשבותיו



מוסרשבת מנחת פסוקה הלנה

 מותר אדם בני בהם שירקו לחוש שיש ם במק
 בלי לבטל אסור )כב( : שם להוציאו, לטלטלו
 וליחנו לטלטלו שמותר כלי שיקח דהיינו מהיכנו

 דאז כיון הוא והטעם כתובו שיפיל המוקצה תחת
 חברו כאלו דומה ההיתר כ*י לטלטל אסור יהיה

 התרנגולת תחת כלי בשכת לית; אפור ולכן בטיט,
 המיקצה תחת כלי נותן ואפי׳ לתוכה, הביצה שיפול

 ואפילו אסור מתחתיו הכלי תיכף שישמע מנת על
 מקום וסכל מהיכנו, כלי לבטל אפור שעה לפי

 לכל לבטל אפילו מותר מרובה הפסד במקום
 מלעשות גזרו חכמים )בג( רם״ו: סימן השבת,
 מלאכה משום בו שאין בדבר אפילו בשבת רפואה

 את בשבת לרחוץ אסור ולכן מע״ש שמובנת או
 שלא כל הוא תפל )יוק תפל, ורוק ביי! העין

 ומרפא( חזק והוא משנתו, משניעור כלום טעם
 ברוק ללחלחן יכול עיניו לפתוח יוכל לא אם אבל
 ואחרונים, א״ר לפתוהעיניו, אלא רפואה דאינו תפל
 החולי מחמת דם או דמעות ממנו ששותת עין אבל

 יש שמא כחולה שמסתפק דבר וכל סכנה, בו יש
 נפשות סכנת דהוי השבת עליו מחללין סבנה בו

 שנפלה רטיה )כד( כהפוסקים: כאורך כ״ז כמבואר

 אסור במזיד שהסירה או קרקע גבי על מהמכה
 כלי ע״ג נפלה אם אבל המבה, ע״ג להחזירה

 דטילתא דכיון יחזירנה ממקומה שהוחלקה או
 מקצת ומגלה ביה, גזרו לא הוא שכיחא דלא

 השני קצת ומגלה וחוזר המכה פי ומקצת רטיה
 ממרח. שהוא חרטי* יקנח שלא ובלבד ומקנחה

 רפואה שאינה רטיה עליה נותנים שנתרפאה ומכה
 מותר וכן בבגדיו, יפרוט שלא שמשמרה אלא

 או מרפא שאינו חדש יבש בגד חתיכת להניח
 ישן בגד אבל המכה, על היו שכבר 'שנים אפילו
 מרפא שהוא מפני אפור מעולם הסבה על היה ש״א
 שיר של קול להשפיע אפור )כה( :שב״ח סימן

 זה באצבעו להכות אפילו בו, וכיוצא בכלי בשבת
 לקשקש או קול, להשמיע הלוח על או זה, על

 יד מטפחין ולא יבכה, שלא לתינוק ובזוג כאגוז
 כלי יתקן שמא גזרה כולם מ־קדין, ולא יד על

 אין מק־ם ומכל לטפח, מותר יד וכלאחר שיר,
 )כמבואר יכבה שלא לתינוק כן העושין כיד מוחין
 לכבוד טפח“וז לרקד מותר אבל בהפוסקים( הטעם

 התורה מטכבדי להיות יזכנו השי״ת התורה,
 :יילאו״א בילאו״א, אכיח״ר, ולוטריה, הקדושה

 מנוחה, זה ואין חיצונים בהרהור מחשבותיו
 כדי הדיוטות בשטרי קורין שאין אמרו ולפיכך

 בלבושים במלבוש, י( יע״ש. וכו׳ יצטערו שלא
 העומד כי הס קודש בגדי כי למלכות הראויס

 למלכות הראוים בגדים ללבוש ראוי המלך בהיכל
 קדרה בהם שבישל בגדים רז״ל שאמרו וזהו

 יא( :וע״ש וכו׳ לרבו, כוס בהם ימזוג לא לרבו
 שהרי ההבדלה, ותפארתה שבת מגדולת הבדלה,

 לשבת מיוחדת והיא בכניסתה הנפש נתקדשה
 לה נותנים השבת ביציאת כך הקודש לעבודת

 הבאה לשבת עד תנאי על לה ועושין זמן גט
 ובין לחול, קודש בין המבדיל אומר הוא וכן
 אבל וינפש, וז״ס המעשה לימי השביעי יום

 להשי״ת מקודשים הישראל הרי דנריס בשאר
 סוד כי וכו/ התורה כל סוד ושבת עולס, קנין

 זה נאמר ועליו הבא, עולם לחיי השער זה
 מאד )יד( :עכ״ל בו יבואו צדיקים לה' השער

 ואס המשכב ממשקה בשבת האדם יזהר מאד
 זה כי בזה ליזהר האדם צריך ההול בימות

 וכמו גדול, לשפלות האדס את ומביא רע חולי
 כמו רעתו ומבקש אויבו את לשנוא איש שדרך

 ההול בימות ואס המשכר, משקה לשנא צריך כן
 קודש בשבח וכמה כמה אחת על כך אמרו

 והוא זרה, אש בחינת והוא בזה ליזהר שצריך
 ושירות מתורה שיבטל כדי הרע יצר מעצת

 יבהרהו השבת יהיה הכזה להקב״ה ותשבחות
 השבוע ימות כל של תורה ביטול המעט ד׳.
 חטאתם טל שבע עוד מוסיפין השבת ביוס רק

 ימי בששת והנס בעדנו. יכפר הטוב השה
 גדלו לפי הגדול בעניניו טרוד אהד כל הול

 כל על ערכו כפי אהד כל קטנו לפי והקטן
 מה יעשה מעסקיו שפנוי קודש בשבת פניס

 מוסר בספרי זה כל שמבואר כמו עליו שמוטל
 מפרעה ביקש ע״ה רבינו משה )טו( :באורך

 להס שיברר ליה ואמר מנוחה יוס לישראל לתת
 השבת יום את ע״ה רבינו משה ובירר א׳ יוס

 שמות במ״ר ע׳ הלקו, במתנת משה ישמח וזש״ה
 במצרים לאבותינו היו מגילות )טז( :פ״א

 ישראל בהם קורין שהיו ע״ה אבינו מיעקב
 פ״ה: שס קודש. בשבת בהם ומשתעשעין

 שבת כי השירים שיר הדש בזוהר מבואר )יז(
 דמארי ותפילין עלמא דמארי תפילין בחינת היא

עלמא



שבת מוסר מנחת
 מתפאר שהש״ת ההתפארות בחיג׳ הס עלמא

 מבואר וע״כ רז״ל, שאמרו כמו ישראל עס
 שמקבל מי על אומר שהשי״ת ויקהל בזוהר

 אתפאר" בך אשר "ישראל כראוי שבת קדושת
 אכילת )יה( ן שבת קדושת בספר באורך מזה ע׳

 הגשמה לצחצח זוכין ידה על כי מאד יקרה שבת
 עושה וגס נפשה לשובע אוכל צדיק בבחינת

 הדברים מן אחד וזה ליוצרו גדול רוח נחת בזה
 נפשו בדשן שהתענג לנו נודעת יתירה שחיבה
 עוב מה אשרינו ע״ז שכר ונועל תחשב למציה
 עונג בהס שיש כאלו במצות כי אמת והי חלקנו
 שמיס לשס לעשות רב חוזק צריך סגוף והנאת
 בען לצבות שרוצה ולחוץ השפה מן לא באמת
 בזאת אך ושכרו, שתו, אכלו, היום" "שבת ואומר
 ימים בשאר אס שבת לכבוד הוא אס יבחנו

 בזה הזה עולס והבלי תענוגי אחר ילך לא
 לכבוד הוא שמתענג התענג שבשבת ניכר יהיה
 עוה״ז תענוגי המקבל שכל באדר״ן וע׳ שבת.

 ומובא יע״ש. הבא עולס תענוגי ממנו מונעים
 צריך וי״ט בשבתות שאף התשובה שער ׳(ח בר

 היה שאם מיתתך לפני א׳ יום שוב לקיים
 משכים היה כמה בי״ט או בשבת שימות יודע

 מעשים וכמה וחרד ירא והיה בתורה לקרות
 תענוגיו אחרי נמשך היה ולא עושה היה עובים

 בעונג שפוגם שמי הק׳ בזוהר וע׳ באורך, יע״ש
 הגנב כמו הוא ההול בימי עצמו ומענג שבת
 לקועי ובספר מוסר בספרי באורך מזה וע׳

 על גס נצטוו שבת בשמירת )יע( :הלכות
 והבהמות ושפחות והעבדים והבנות הבנים שביתת

 מצות, תרי״ג מכל מצום בשום מצינוכן שלא מה
 בכל השבת את לענג שמצוה אף )כ( אז״ש:

 בזה היום כל ימשוך לא מקום מכל עונג מיני
 ביום עם המון שמדמין כמו ולא ושלום, חס

 הזוה״ק הרי הזמן בתאות הרצועה הותרה השבת
 אלא יע״ש דנשמתין יומא השבת ליום קורא
 מתפללין ואח״כ ללמוד משכימין שחרית בשבת
 ומתענגין ואוכלין מוסף ומתפללין וקורין

 ואחר מעע ישן מעע לישן שרגיל ומי באכילה,
 דיני ללמוד ונכון ללמוד וקובעים חוזרים כך

 ופועלים ת׳למוד, ב׳שבת ש׳בת ר״ת שבת שבח
 ימי בכל בתורם עוסקים שאינם בתים ובעלי

 בשבת בתורה יותר לעסוק מחויבים השבוע
 הלימוד ואחר השבוע, כל הלומדים מאותן

 וחוזרין ג׳ סעודה ואוכלין מנחה מתפללין
 בטיולים השבת את יבלה ולא לתהליס או ללמודס

 ואס הקדושה הנשמה מעונג יותר עונג אין כי
לו ואין וגלמודה שכולה היא השבוע בכל כי

יצק

 קודש בשבת עכ״ם שנומה ולדרוש לענגה סנאי
 אם כי שייכל מה כפי ויענגה שלומה ידרוש

 דרך על עליה ירחם מי עליה ירחם לא הוא
 רגע שכל סכל ועיקר לי, מי לי אני אין אס

 ואזי ומפז מזהב לו יקר יהיה השבת מיום ורגע
 והבא בתמים מההולכים הטוב ימנע לא השי״ת
 כל בזה האריכו וכבר אותו, מסייעין לטהר
 יוען פלא בספר )כא( באורך: מוסר ספדי
 כגון עצמו על מעיד שאדם יש דברים כמה

 טרוד שהוא על עגומה שנפשו האדם יאמר אס
 ללמוד פנאי לו ואין בפרנסה ההול בימית מאד

 בשבתות אם ע״ז יש עדות ה/ בעבודת ולעסוק
 אס פנוי שהוא שעה וכל וחוה״מ טובים וימים
 והקב״ה דבריו יאמנו אז ועבודה בתורה עוסק
 וכמו החול בימות למד כאלו שכר לו קובע

 עשאה ולא ונאנס מצוה לעשות אדם חשב שארז״ל
 גס אם אבל עשאה, כאלו הכ׳ עליו מעלה

 פנוי שהוא בזמן וכדומה טובים וימים בשבתות
 של תורה ביטול על גם יענש אז הזמן מבלה
 צריך והיה פנאי לו היה שלא ואף החול ימות
 הס טובים וימים השבתות כי ובניו אשתו לזון

 ואף פנאי לו היה אז כי אמת דבריו שאין עדות
 המתענג וכן ועבודה, מתורה ביטל כן פי על

 שבת לכבוד מצוה לשם שמכוון ואומר בשבת
 תענוגי אחר הולך אינו אם יש עדות קודש
 מצוה מקיים ואס החול בימות עוה״ז והבלי

 כשהוא אף מלכה מלוה וסעודת שלישית סעודה
 כשהוא על לעדות זהו לאכול כלל תאב ואינו שבע
 כאלו עניניס הרבה וכן מצוה לשם שאכל רעב

 שמירת )כב( : יע״ש פעלו. וישר זך אס עדות יש
 אביי אמר שבת ובמס׳ הארץ קיום הוא שבת

 כי השבת שחללו בשביל אלא ירושלם חרבה לא
 מעלה של ירושלים חורבן גורס שבת חילול
 :תלו״י מטה. של ירושלים חרבה כך ומתוך
 הרבים המזכה מעלת ושגבה גדלה אס )כג(
 הק׳ בזוהר בזה מאד והפליגו סשבוע ימות בכל

 )בדף ע״ש לחייבא דמזכה למאן המגיע בשבח
 קודש בשבת ומכ״ש נפלאות, ותראה ע״ב( קכ״ח

 בפרשת נאמר למה רז״ל ואמרו מעלתה, שגדלה
 התורה בכל כן נאמר ולא משה ויקהל שבת
 קהילות לי ועשה רד למשה הקב״ה אמר כולה

 הבאים הדורות שילמדו כדי בשבת גדולות
 ברבים, תורה ללמוד שבת בכל להקהיל אחריך

 שבשבת לכך שראוי איש לכל ראוי ולכן ע״ש,
 להשפיע שיוכל מה וכל אדם לבני להועיל ילמוד

 ישפיע עליו השפיע שהקב״ה מחכמתו לאחרים
המג״א וכתב וכלל, כלל סבה שוס תטרידהו ולא

דהעיקר



שבת מוסר מנחת
 וכ׳ שבת, הלכות עמהם שילמוד הוא דהעיקר
 לרבים תורה בדברי שדורשים בזה כי בססה״ק

 ידי על להשי״ת לקרבם עמהס ועוסק דוקא
 עם השי״ת של ההתפארות כביכול נתגדל זה

 וכ׳ שבת, קדושת ביותר מאיר ועי׳ ישראל

 לישראל ברבים תורה המלמד כל וז״ל בתדב״א
 הכמה בו ונותן עליו מרחם המקום שמיס לשם

 שלשה עם הלקו ונותן והשכל ודעת ובינה
 והשי״ת יע״ש, ויעקב יצהק אברהם צדיקים

 בילאו״א, אכיה״ר הרבים, ממזכי להיות יזכנו
: יילאו״א



*■!**>*חדש מחר הפטרת
קי^|ן

ני סימן א׳ נשמיאל הודש מהר הפטרת

 מושבך .יפקד כי ונפקדה חדש מחר ןהונתן ראמר־לו
 ישם אשר־נסתרת אל־המקום ובאת מאד תרד ושלשת

 החצים שלשת ואני ג האזל האבן אצל והצבת המעשה ביום
 לך את־הנער אשלח והנה :למטרה לשלח־לי אורה צדה
 ממך 1 החצים הנה לנער אמר אם־אמר את־החצים מצא
 ואם־כה :חי־יהוה דבר ואיו לך כי־שלום ובאה 1 קחנו והנה
 .יהוה שלחך כי לך והלאה ממך החצים הנה לעלם אמר

 ,עד־עולם ובינך ביני יהוה הנה ואתה אני דברנו אשר והדלר
•דו “ < ו : ••ן •ג •־ >!7 : , ־6־1־ ז -1־ :־ :1“ ־ *.־ע :־ ז־ קו :-

 הלחם־ ק׳ על־אל המלך וישב הדוהש ויהי בשדה דוד ויפתר
.-4- , ץ - 4• -ה ־"•י•" ?• ז■ -ד-,

 אל־־מושב בפעם ן כפעם על-מושבו המלך וישב לאכול:
 מקום ויפקד שאול מצד אבנך וישב יהונהן ויקם הקיר

 מלדה אמר כי ההוא ביום מאומה שאול ולא-דבר :דוד
 הדהים ממחרת ויהי :טהור כי־לא הוא טהור בלתי הוא

 מדוע׳ בנו אל-קהונתן שאול ראמר דוד מקום ויפקד השלי
 .יהונתן■ רען :אל־הלהם גם־היום גם־תמול בןץשי לא־בא

 ויאמר להם: מעמדיעד־בית נש^לנשאלתד את־־שאול
 .עתה >• צוה־ליאחי והוא בעיר לנו משפחה זבח כי נא שלחני

 על־כן את־אחי .ואראה נא אמלטה בעיניך חן אם־מצאתי
 ראמה ביהונאן שאול רחר־אף המלך: אל־שלחן לא־־בא

 4לבח* אתה' בחך“כי־־ יד^תי הלוא המרדות בן־נעות לו

 בךשי• אשך כל־דדמים כי אמך: ערות ולבשת ך לבשת
 אתו׳ שלחןקה ועתה ומלכותך אתה תכון לא על־האדמה חי

 אלך ויאמר אביו את־שאול ןהונאן ויען :הוא בן־מות כי אלי
 להכתו ןליו7 את־החנית שאול ויטל :י^שה מה יומת למה
 :.^סס את־תד להמית אביו מעם היא כי־כלה יהונאן וידע

מה



חדש מחר הפטרת
 השני מום־החו־ש ולא־אכל כחרי־אף חשלחן מעם יהונתן

 בבקרהצא דהי הבליטואביו: כי נעצבאל־דוד כי לחם
 לנעלו דאמר :עטו קטין ונער דוד למועד השדה .יהונתן

 והוא־ לץ הנער מורה אנכי אשר את־הח^ים מצא־־נא רץ
 ירה אשר הח^י עד־מקום הנער ויבא :להעברו החצי ירה

 ממה החצי הלוא וייאמר הנע־ אחרי .יהונתן ויקרא .יהונתן
 אל־תעמה חושה מהרה הלער אהרן .יהונתן ויקרא :.;והלאה
 והנער :אל־אדניו ו;בא קרי החצים את־החעי .יהונתן נער רלקט

 יהונתן ויתן :את־הדבר ;דעו ודוד .יהונתן אך מאומה לא־;ךע
 הנער העיר: הביא לך לו אשר־לודאטר אל־הנעך את־כליו

 שלש וישתחו ארצה לאפיו ויפיל' הלגב מאצל קם ודוד כאי
 עד־דוד את־רעהו איש רככו את־רעהו איש 1 השקו פעמים
 שנינו נשבענו אשר לשלום לך לדוד יהונתן ויאמר :הגדיל

־ 6 ז■ : 1.1״•• ׳.ו :ז־ ־דגי. 7 :ין /• 5־ ן •
 זרעי ובין ובינך ביני 1 ;היה .יהוה לאמיר .יהוה בשם אנחנו

:עד־עולם זרעך ובין

ם"! סיט! בישעיה הדש וראש שבת הפטרת

מת איחה רגלי הדים והארץ כסאי השמם יהויה אמר כה

<*>7

 ;די ואת־כל-אלה מנוחתי: מקום ואי־זה תבנו־לי אשר
ונכה־ אל־עני אביט ואל־זה נאם־יהוה כל־אלה ההיו עשתה

השה זובח מכה־איש השור שוחט על־דברי: וחרד רוח
גם׳ און מברך לבנה מזכיר יר1ךם-ח מנחה מעלה צלב עורף

גם־אני חפצה נפשם ובשקוציהם בדרכיהם בחרו המה
 עולה ואין קראתי להמען אביא ומגורתם בתעלוליהם אבחר

 :בחרו לא־חפצתי ובאשר בעיני הרע ויעשו שמעו ולא דברתי
, ־.מ• - ־!:־•••ע״ו ז■־':״- < ־ח־ ״״. ־ □ : י• :1־ ־

שנאיכם אחיכם אמרו אל־דברו החרדים דבר־יהוה שמעו
טנדיכם



 הצט חדש וראש שבת הפטרת
 יבשו: והם בשמחתכם ונראה חלה יקבו■ שמי מנדיכסקמען

 :לאשיו נמול משלם חלה קול מהיכל הול מעיר שאון קול
 מי• :זכר והמליטה לה הבל יבוא בטרם שדה תחיל ?טרם
 אם־חלד אחד ברם ארץ היוחל באלה ראה מי בזאת שמע

 אשביר האני :את־בניה ציון גם־ילדה בי־חרה אחת פעם גוי
 אלהיזד: אמר ועצרתי המוליד אם־אני יהוה יאמר אוליד ולא

1 .זו• 7: 7 ־ ־־<: 7: •ע ־־ 5־ :־ • ד* : 3־ 1• > :

משוש אתה שישו בל־אהביה בה וגילו שמחואת־ירושלם
7 7 • •<. ד ־.־>/ ן:־ 7 <7 •ע : ->• 7 ן : 7 $ : ־

 תנחמיה משד ושבעתם תינקו למען כל־המתאבליס^עליהן
 הנני חלה אמר 1 בי־כה בבודה: מדז והתענגתם תמצו למען

על־ וינקתם גדים בבוד שוטה וכנחל שלום בנהר נוטה־אליה
ח7•ן־:י •< :> 1״ע :־־צ־ 7 7 7 : 7.7•• |7

 קנחמנו אמו א^זר ?איש :תשעשעו ועל־ברבים תגשאו ד צ
 רבצם ושש וראיתם ^חמלסומרושלפתנחמו: אנכי כן

 העם את־עבדיו ח־־יהוה ונודעה תפרחנה בדשא .ועצמותיכם
 להשיב מרכבותיו וכפופה יבוא באש .יהרה כי־הנה את־איביו:

 ובחרבו נשפט .יהוה באום כי בלהבי־אש: וגערתו אלו בחמה
אל והמטהרים המתקדמים :יהוה חללי ורבו את־כל־בשר

 והשקץ החזיר בשר אכלי בתוך קרי אתת אחד אקך• הגנות
 ומקשבתחלם מעשיהם ואנכי נאפקיהוה: שפו :חדו והעכבר

 את־כבודי: .וראו ובאו והלשנות את־בל־הגוים להבץ באה
 תחמיש אל־הגוים פליטים 1 מהם ושלחתי אות בהם ושמתי

 לא־ שר(א הרחקים האץם רון תובל משת משכי ולוד פול
 .בנוים את־בבודי הגירו את־כבורי ולא־ראו שמעואת־שמעי

 כפופים להוה ו מ;חה ו מבל־הגוים ן את־בל־אחיכם והביאו
 ןרושלם קדשי הר על ובכרכרות ובפרדים ובצלים וברכב

טהור בכלי את־המנחה ישראל בני יביאו כאשר יהוה אמר
,י 7 ת : • : • “ 7 5" 7: • :•• • 7 ג7 -ן:- 67 : 4־ 7

בי :ןהוה אמר ללוים לכהנים אקח ןגם־מהם :ןהוה ?ית
כאשר



חדש ומחר שבת הפטרת
 עעיג אני אשר הההטה והארץ שיםחךה השבדם כאשר
 מדי־ והיה ועמכם: זלעכם !עמה כן נאם־יהוה לפני ?)מדים
להשתהות כל־בשר יבוא בשבתו עבת ומדי בחדשו וזרע'

:־;1־ : • : דני ד ז־. 5רד ----------: .(7־ ••ע • ד: :

 כי בי הפשעים האנשים בפגרי וראו ויצאו :!הוה אמר לפר
 לכל־בשר: והיודךאון תבלה לא ואשם תמות לא תולעתם

 :יהוה אמר לפני להשתחות בשר כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו חדש מדי והיה
: הירש• מה־ הפטרת על ואחרון ראשו! פסוק להוסיף ,א וביום ש״ק ביום ר״ח חל אם ספרדים מנהג

 י׳י ־׳ ־׳ סימן ״״■י״ חנוכה על ראשון לעבת הפטרה
 גאסקיהוה: בתוכך ושכנתי הנני־בא כי בת־ציון ושמחי אתי

לעם ליי והיו ההוא ביום אל־יהוה רבים גוים ונלוו ב
6ז : •< ז> : " *• ז : •!'* * . ג ״ :

 :אליך שלחני צבאות כי־־!הוה וידעת בתוכך ושכנתי
 עוד י ובחר הקדש אדמת על חלקו את־!הורה !הוה ונחל ג

 קרעו ממעון נעור כי !הוה מפני כל־בשר הס י :בירועלם
 !הוה מלאך לפני עמד הגדול הכהן ארדיהושע רראני ה

 אל־־השטן !הוה ויאמר י :לשמנו על־קימינו עמד והשטן
 הלוא כירושלם הבהר בך !הוה רגער השטן בך !הוה !גער

 צואים בגדים לבש היה י'ויהושע מאש: מצל אוד זה
 לאמר לפניו אל־העמדים ויאמר רען ח :המלאך לפני ועמד
 העברתי ראה אליו ראמר מעלץ הצאים הבגדים הסירו

 צניף ישימו" ואמרי ט :מחלצות אתך והלבש עונך מעליך
 רלבשרז על־רא&ו הטהור הצניף רשימו על־ראשו טהור

 ביהושע !הוא מלאך רעד י עמד: !הוה ומלאך בגדים
 את־ ואם תלך אם־בדרכי צבאות !הוה כה־אמר יא :לאמר

 את־ תשמר וגם את־בייתי תדין וגם־אתה תשמר משמרתי
 ינישמעי־נא :האלה העמדים בין מהלכים לך ונתתי הצרי

 כי־אנשי לפליך י הישבים ורעיך אתה הגדול הכהן ן !הושע
הגה ן בי יג :צמח את״עבדי מביא כך־הגד המה מופת



חנוכה על ראעון לעבת הפטרה
 עינים עבעה אחת אבן.“על .יהוע? לפני נתתי אער האבן
 הארץ־ את־עון ומיניתי צבאות ;הוה נאם פתחה מפתח הנני

 תקראו צבאות .יהוה נאש ההוא ביום יי :אחד ביום ההיא
 העב טי ן תאנה ואל־־תחת גפן אל־־תהת לרעהו איע

 :טענתו אער־־יעור כאיש ויעירני בי הדבר המלאך
 והנדד־מנד־ת ראיתי ויאשר ראה אתה מה ארי .ויאמר טז

 עבעה עליה נרתיה ושבעה על־־ראעה וגלה כלה זהב
 זיתים ושנים י! :על־־ראשה אער לגרות מוצקות ושבעה

 ואמר יחיואען :על־עמאלה ואחד הוללה מימין אהד עליה
 ויען יט :אדני אלה מה לאמר בי הדבר אל־־־הטלאך

 אלה מה־הטה ,ידעת הלוא אלי ראטר בי' הדבר המלאך
 דבר־קיהוזז ץ.ה לאמר אלי .ויאמר ויען נ :אדני לא ואמך

 אמך אם־ברוחי כי בכה ולא בחיל לא לאטד אל־זרבבל
 זרבבל לפני הר־הגו־ול מי־אתה נא • צבאות .יהוה

י ז לה חן חן תשאות הראעה את־האבן .והוציא למיער
ט׳ פ׳ !׳ טיטן א׳ בטלנים חנוכה על עניה לעבת הפטרה

 ויכל ואת־המזרקות ואת־היעים את־הבירות חירום העע א
 .עעהלטלך אער את־כל־המלאצה לעעות חירם

 אער־על־ הכתרת וגלת עלים ?גמדים נ ;יהוה בית עלמה
 את״עתי לכפות עתים והשבכות י עתי.ם העמודים ראע
 נואת־הרמטם העמודים: על־ראע אער הכתרת גלות

 לעבכה רמנים טורים—עט השבכות לעתי מאות ארבע
 על־פני אער הכתרת גלות את־עתי" לכפות האחת

 ?גל־ עערה ןאת־־הכירת עשר ואת־המכנות ד :העמודים
 תחת ענים־^ער ואת־הבהר האחד ואת־הים ה ן המכנות

 כל־ ואת ואת־־המזרקות ואת־היעים ואת־הפירות י :הים
 ןהוהנחשת בית שלמה למלך חירם עשה אשר האהל הכלים



חנוכה על עניה לעבת הפטרה
 בין האדמה במעבה ה§לך .יצמם רדרדן בבכר ז :ממרט
 מאד מרב את־בל־הכלים עלמה וינה ח ;צרתן ובין סכות
 כל־הכלים את עלמה _העע :הנחעת מעמל נחסר לא מאד
 לחם עליו אער ואת־העלהן הזהב מזבח את יחוה בית אער
1:■ :־ 1ז : ־ :ף• -זז •,ך־□. ז,/־•• : -ג ד•״

 משמאל וחמע מימין חמע ואת־הטנרות י :זהב הפנים
 :זהב והמלקתם .והנרת והפרח סגור זהב הדביר לפני

 זהב והמחתות והכפות והמזרכיןות ןהמז?וךות והספות יא
 לדלתי הרהעים לכןהע הפנימי הבית לדלתות והפיתות סגור

:זהב להיכל הבית



התורה ברכת
:חטברך את־יהוה ברכו לפניה התורה ברכת

ו.עד:זולם5^ .יהוההשברך ברוךעונין והקהל
 “מכל בחר־־בנו אשר העולם מלך אלהינו יהוה אתה ירוך1

התורה: נותן יהוה; אתה את-יתור^ברוך ונתן'ילנו העטים
: מברך הקריאה אחר

 אמת תורת לנו נתן אשר העולם כלך אלוזינו והוה אתה רוך י1
:התורה נותן יהוה אתה ברוך * בתוכנו נטע עולם וחץ

לפניה הפטרה ברכת

 בחר אשר העולם מלך אלהינו .יהוה אתה ברוך
 הנאמרים בדבריהם ורצה טובים בנביאים'

 ובמשה בתורה הבוחר יהוה: אתה ברוך באמת
בנביא וטפטירין :* וצדק האמת ובנביאי עמו ומשראל עבדו

אלו: ברכות ד׳ המפטיר יאמר ההפשרה שמסיים לאחר

 בכל צדיק ,העולמים כל צור , העולם מלך אלהינו ׳ :י אתה ברוך •
 עיכל , ומקי״ם המדבר ׳ וע^ה הנאמךהאטר האל ׳ הדורות

י וצדק: אמת דבריו
 מדבריך אחד ודבר דבריך׳ מאמנים אלוזינו׳ _;י הוא אתה ,נאמן

 ברוך מלךגאמן׳ורחמןאתה, אל ,'ביי ריקם לטוב לא אחור
י7 :'דבריו בכלי הנאמן האל ,.יי אתה

 בטהרה תושיע ?פש ולעלובת היינו, בית היא מ עלציון לחם,
:בבמה ציון 'משטח , ״ אתה ברוך .ממינו

 דוד בית ובמלכות7 עבדך', הנביא באלןהו אלהינו׳”,' שמחנו'
 כםאולא.ישבזר,ולא על לבנו, קשיחך׳בטהרדרבאךגיל

 שלאןכבח לו, נשבעת קידשך בישם כי עבודה את אחרים עוד עחלו
7 י י י :ידור מנן ,.יי אתה ברוך .ועד לעולם נרו י י

 ׳הןה השבת יום ועל הנביאים ועל העבודה ועל התורה׳ על
 ולתפארת: לכבוד .ולמנוחה, לקדשה אלהינו .;י לנו שנתת

 שקך ןרזברך ׳ אותך וקבךכים ,מודימלך אנחנו אלהינו ין דלל על
חשבת: מקדש ןן, אתה ברוך ועד, לעולם תמיד חי כל ויפי



המפתחות לוח
 בלי הנפטר משם באותיות המתחילים משניות פרקי את יא״צ לו שיש מי כל בנקל למצוא

בלוח הנרשם זה לישראל מהחק המלוקטים מהפרקים א״ב ע״י היינו ואנה אנה חיפוש
 לו יחסר אשר ולפעמי׳ כרך בכל לפעמים הפרקים כל המבקש ימצא זה בחק מקומם היכן וגם ה6

:וחיפוש טורח שוס בלי והכל אחר בכרך אותו ימצא פרק איזה

כאיזה צאיזה באיזה באיזה '7

 כרך
מהחק

פרשה | יום 1
 כרך

מהחק פרשה יום  כיו
מההק פרשה יום  כיו
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