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ויקרא
מן מקראות התורה פרשיות כסדר יום בכל ללמוד

וכתוכים נביאים תורה
תדגומיהם עם

וזהר גמרא ומשנה
 הארה״ל כתבי ע'פ ז״ל וויטאל חיים מהור״ר המקובל הגאון ע״י מלוקט

רל ברוך יצחק הרה״ג והכינו וסדרו

נוסף ועליו
ז״ל אזולאי דוד יוסף חיים מ0הג מאת להק יוסף

כולל

 ז״ל פוסקים ושארי מהרמב״ם פסוקות והלכות בוסר מספרי להןטים

 חדשות רבות מעלות הוספנו אלה כל ועל
השני, בשער כמבואר

ווילנא
 ראם והאחים האלמנה בדפוס

)תר״פ(. הקיר ישמרו בעבור שנת



ליקזראל דוק
ספר

חקרא

:ההוספות אלה עם
עיני.ם. מאירות גדולות באותיות הדפסנום ישבו הענעים כל א(

 ?אותיות עתה הדפקנום קטניות רש״י באותיות בבר 'שנדפסו• הנגועים ב(
וגדולות. מרובעיות

נקודות. עם עתה הדפסנום נקודות בלי בבר שגרבסו רבים ענעים ג(

 הקריאה לתועלת , תרגומו ופסוק פסוק כל אחרי הךפקנום התרגומים את ד(
מנוקדות. גדולות כאותיות תרגום׳ ואחד מקרא שמם

 וטעמים נקודות עם מאד• גדולות באותיות בשלמות נדפסה התורה כל ה(
מדרקרג בהגהה

;שן. רש״י עם בשלמות תנ״ך על י“פרש ו(

ז״ל. מברטנורה הרע״ב פי' עם מנוקדות גדולות באותיות משניות ז(

פרש״י. ועם: גקודות׳ עם ג״ב הגמרא ח(

 מרובעות באותיות בלם הפסוקות וההלכות ׳ המוסר וענעי; ,הזה- מאמרי ט(
מנוקדות.

ק גדולות. באיותייות בשלמות השנה שבתות לכל הפטרות סדר י(

חלק. כל בסוף השבת יום על גם עתה נוסף ההוספות כל עם הנ״ל הסדר כל ז יא

וחלק. הלק כל אחרי ולשבת להול התפלות סדר יב(

:אלה כל על הוספנו גדולה מעלה ועוד
 ה׳ מצות בספר מסודרות שהן כפי פרשה( כל אחרי )למקומותיהן מצות תרי״ג

 ז״ל הרמכ״ם דעת ע״פ יסודותיה; וכל הלכותיהן ועקרי פרטיהן בכל
 מצוה ולכל החרדים, וספר הסמ״ק הסט׳יג הרמב״ן של כהן הדעות וחלוקי

 הכל ואחרונים ראשונים ולפוסקי□ לש״ם מקומות□ מראה ויסודותיה, ופרטיה
מאד. נפלא בסדר



זללה״ה מהרחז הגדול יבל המק הרב לשון זה
 היה זה :לתורה טתים קבעת בסוד בקביעות יוס בכל לקרא חייב שהאדם ההורה עסק □דר

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 ואחד מקרא שנים פסוקים ששה השבוע פרשת מתחלת קורא היה מהשבוע ראשון יוס פרטן
מקרא שנים לקרא צריך ואין התרגיס עם ג״כ כתובים כך ואחר התרגום עם ג״כ נביאים כך זאחר

 בעולם הוא והכל הרגום אחת ופעם מקרא אחת פעם וכתובים נביאים אבל לבד בתורה אלא
 חמשה הס המילוי שאיתיות נמצא הה ת הה יוד כזה במילוי ב״ן דשם הוי״ה ושם הטשיה

 או מהורה יוס בכל אחת אות ה׳ יום עד א' מיום השבוע ימי בחמשה נחלקים והס דדהוה
 הירי״ק קמ״ץ סגו״ל פת״ח שב׳־א ציר״י הס אלו אותיות או ונקודות כתובים או נביאים " 7 ״ד•
 ששה ראשון יום בכל לקרא צריך ולכן יביאו א^ף את של נקודים חמשה מן יוצאים תם

פסוקים ארבעה השני וביום וכתובים * 7 •* ** מנביאים וכן הפרשה מהחלת פסוקים
 ה' וביום שאחריהם. פסוקים ששה ד׳ וביום שאחריהם. פכוקיס חמשה ג' וביום . שאחריהם

 צריך בתורה וכשקורא פסוקים כ״ו שנוע ימי בחמשה שקרא נמצא : שאחריהם פסיקים חמשה
 שהם העשיה כלי של בחינות שלש של שמות בשלש לטין צריך ולכן דעשיה דזעיר בתפארת שהיא לכוין
 כנימי כלי הא( ואו הא )יוד דרוח. אמצעי כלי יהוה( יהו יה )י דנפש החיצון י .י י כלי יכוה

 נביאים וכשקורא . אלו בחינות לשלש יחידה חיה בחינת שהיא חילם בניקוד יהוה וגס דנשמה.
 חיצון כלי )צבאות( שהם כליהס בחינות שלש של שמות בשלש ויכוין דעשיה הוד בנצח שהם ^יין5

 )אדנ״י( . דנצח דנשמה כנימי כלי )יהוה( .דרוח אמצעי כל• צבאות( צבאו צבא צב )צ דנפש
 חיה בחינות שהם קבוץ ואחד בחיר״ק אחד . יהיה יהרה כני וגס דהול דנשמה פנימי כלי

ובמלכות דעשיה דזעיר ביסוד' שהם יכוין כתובים . \ ” 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 דלת )אלף דיסוד דנשמה פנימי כלי )יאהדונהי( דרוח אמצעי כלי יוד( דלה

 וכשקורא .דמלכות יחידה היה )יהוה( דיסוד יחידה חיה הן! דו הו שס וגס . דמלכות דנשמה
 שלה בחסד יכוין זרעים כסדר הוא אס לכן דיצירה דנוקבא קצוות בששה שהיא יכוין משנה
 .אלהים שס שלה לגבורה יכוין לועד בסדר ואס לכד( אלף למד )אלף פעמים ב' שהוא

 שהוא יכוין נזיקין בסדר הוא ואס .)צבאות( שם שהוא שלה בת״ת כהוא יכוין נשים בסדר ואם
 אלה אל )א שהוא שלה בהוד שהוא יכוין קדשים בסדר הוא ואס אל(. )א שם שהוא שלה בנצח

 וכשיקרא )שדי(. שם שהוא פלה ביסוד שהיא יכוין טהרות בסדר הוא ואס אלהים(. אלהי
 שהוא שלה בחסד הוא בזרעים הוא ואם .כלה ה' כהוא דבריאה דז״א בנוקבא שהוא יכזין תלמוד

 והפס בתפארת הוא נשים והדר )אכדטס( הוא והשם בגבורה הוא מועד וסדר למד( )אלף שם
 הוא והשס בהוד הוא קדשים ופדר )בס( הוא והכס בנצח הוא נזיקין הדר )השתפא( הוא

 שהוא יכוין קבלה וכשילמוד :שדי( שד )ש הוא והכס ביהוד הוא טהרות והדר )במוכן(
 אם שישן קודם או באשמורת בקומו ו׳ ובליל הא( ואו הא )יוד הוא והכס דאצילות בתפארת

 ימי בחמשה שירא הכ״ו אחר שהם איחס מהפרשה פסוקים כ״ו יקרא באשמורת לקוס יזבל לא
 חיריק בניקוד כולו *היה שהוא )יהוה( צרופי מי״ב אהד בצירוף ויכוין בעו״ת ויקראם השבוע

," * ״ הפפי: חיבת של שניה אות ניקוד והוא
 מקרא שהם ויסוד ה״ה הוא מפמו״ח ש״מ כי תכוין כמו״ת ששי ביום הפרשה קריאת כוונת

בניקוד ך;ף ו הו ד1 ל כזה ב״ן שם במלוי וחכוין מלכות שהוא הרגום הוא ויה
ששי יוס כי ח״י( בגי׳ הס )דהה אותיות בג׳ שניתוהפו וזין וג׳ יביאו של או ניקוד והוא שורוק
לשבת מכין ששי יום כי שבה שנקראת המלכות אל הייס הנותן העולמים הי הנקרא יסוד כהוא
יהד תכללם השבוע ימי בה' מהולקין שהיו ב״ן כס המלוי אותיות המש לחבר ותחזור מלכות שהוא

 בניקוי והיה כזה יהוה שם צירופי מהם לעשות תכוין נם .כורוק בניקוד הן ו הו דו 1 כזה
 הו ו הו דו ו כזה ב״ן שם למצוי ובבנייה ראשונה בפעם במקרא תנוין וזה הש^י ם1בי

 עד מכתר ספירות הנו׳ בכל שים ע״ב כס כהוא לאחוריים הכוין ובתרגום " 1
לן 1 ד? 11 כזה ב״ן שס של לאהוריס הכוין גס המלכות אל שנותנים תרגום שעולים היסוד

הו ו הו דו ו ו הו דו ו הו
 כוונת



תפלה
 הה וו הה יוד כזה אותיות ט׳ דגן כהויה הטין מהש״צ שבח כיום הפרשה שמיעת כרנה

 נ * •7 ־ד־ 7: • • ךן ץ *(ך ן כמןת ׳בל תכוין גסןטיצק אשל לע משנה בניקוד
 מפי הפרשה כל לשמוע וצריך והיה ב״פ ר׳יל מכנה והיה וזה ילקטו של ט' בניקוד הו ץ 5ןקן

: הש״ז על יקמוך ולא בפיו לאומרה צריך ההפטרה אבל הש״ז

התורה קריאת קודם לאומרה תפלה
שם ליהדא ורהימו בדהילו ושכינתיה הוא בריך קודשא יהוד לעם

 שכינתא ולאקמא ישראל כל בשם שלי□ ביהודא ברך ה י׳
 ג׳ שבו אנפין דזעיר תפארת כנגד שהיא בהורה קורא הריני מעפרא

 יהו יה י ונפש. החיצון כלי יהו״ה גשמה רוח נפש בחינות ,דג כלש
 אורות ובחינת דנשמה פנימי כלי הא ואו הא . יוד דרור. אמצעי כלי יהוה

 . מרכבה לה לעשות חולם בנקודת יךןך היה יהירה שה□ מקיפים
 שיהיו ונפשי רוהי את שתזכך אבותי ואלהי אלהי י״י מלפניך רצון ויהי

 שום יעכב ואל הזאת התורה קריאת ידי על תתאין מיין לעורר ראוי□
 אלהינו אד׳ נועם ויהי הזאת התורה קריאת אה רע והרהור ועון חטא

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

 ש© שוס יוציא ולא ביומו יום מידי ד' בשער בשע״צ הנאמרים ביהודיה כך אחר יכוין

:כנ״ל יכוין רק מפיו

נביאים קריאת קודם לאומרה תפלה
שם ליהדא ורחימו בדהילו ושכינתיה הוא כריך קודשא יהוד לעם

 מעפרא שכינתא ולארמא ישראל כל בשם שלי□ ביהודא בו״ה י״ה
 של כלים שלשה שבהם דז״א הוד נצח כנגד שהוא בנביאים קורא הריני

 צב״א צ״ב צ׳ דנפש החיצון כלי צבאות נשמה רוח נפש בחינות שלשה
כלי אדנ״י נצח של פנימי כלי יהויה דרוח אמצעי כלי צבאו״ת צבא״ו
היה יחידה שהם מקיפים אורות בבחינת נשמה בחינת הוד של פנימי

מרכבה לו לעשות וקובוץ חיריק נקוד ידוה הוד ושל ידוה נצח של
רוחי את שתזכך אבותי ואלהי אלהי י״י מלפניך " " ” רצון ויהי

 ואל הזאת הנביאים קריאת ידי על תתאין מיין לעורר ונשמתי ונפשי
 נועם ויהי .הזאת הנביאים קריאת את רע והרהור ועון חטא שו□ יעכב
 ברוך .כוננהו ידינו ומעשה עלינו כוננה ידינו ומעשה עלינו אלהינו אד'

: ואמן אמן לעולם י״י

כתובים קודם לאומרה תפלה
 י״ח שם ליחדא ורחימו בדחילו ושכינתיה הוא כריך קודשא יחוד לעם

 מעפרא שכינתא ולאקמא ישראל כל בשם שלים ביהודא בו״ה
 שהה דזעיר נוקבא ומלכות דזעיר יסוד כנגד שהוא ככתובים קורא הריני

 שלשה



תפלה
 ירד דל״ת שי״ץ נשמה רוה נפש כלי□ שלשה בבחינת שמות שלשה

 דרוח אמצעי כלי יו״ד דל״ת שי״ן דל״ת שי״ן שי״ן דגפש ההיצון כלי
 דמלכות החיצון כלי יו״ד נו״ן דל״ת אל״ף דנשמה פנימי כלי יאהדונ׳הי

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

 שוס יעכב ואל הללו הכתובים קריאת ידי על נוקבין מיין לעורר ראוי□
 אלהינו אד׳ נועם ויהי .הללו הכתובים קריאת את רע והרהור ועוץ חטא

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

משנה לימוד קודם לאומרה תפלה
 ביחודא בו״ה י״ה שם ליהדא ורהימו בדהילו ושכינתיה קוב״ה יחוד 3 לש

 קורא הריני מעפרא שכינתא ולאקמא ישראל כל בשם שלי□
 א״ל עולה ומשה מש״ה אותיות שהוא שביצירה מטטרו״ן סוד שהוא משנה
 היי ירד היי יו״ד יו״ד כזה קפ״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 והוכלל ליצירה מבריאה ואמא מאבא שפע

 ה״ה אל״ף ה״י יו״ד ה״י אל״ף כזה אהי״ה שמוה שלשה ליצירה מבריאה
 שערי המשים סוד שד□ יודי״ן ה' שדם ה״א יו״ד ד״א אל״ף ה״ה יו״ד

 בהכד זרעים בסדר והריני מטמרון 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 יאמר מועד בהדר לומד וכשהוא
 בכדר והריני כך יאמר נשיס בהדר לומד וכשהוא אלהים שם שבו דזעיר
 בהדר לומד וכשהוא צבאות ש□ שבו דזעיר דנוקבא בתפארת שהוא נשים
 שם שבו דזעיר דנוקבא בנצח שהוא נזיקין בסדר והריני כך יאמר נזיקין

 שהוא קדשים 'כסדר והריני כך יאמר קדשיה בסדר לומד וכשהוא אל א
 טמד 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 מרכבה לה להעשות שד״י שם שבו

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

 את רע והרהור ועון הטא שום יעכב ואל משנ״ה אותיות דבריאה נשמה
וגו': נוע□ ויהי הזאת: המשנה קריאת

 הלכה לימוד קודם לאומרה הפלה
 ביהודא בו״ה י״ה שם ליהדא ורהימו בדהילו ושכינהיה קוב״ה ירוד לש□

הלכת לומד מעפרארריני שכינתא ולאקמא ישראל כל בשם שלים
 שהוא



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

 שהוא זרעים בסדר קורא והריני בבעלה לחברה כדי כלה קשוטי וארבע
 וכשהוא למ״ד אל״ף במלואו א״ל שם שבו אנפין דזעיר דנוקבא בחסד
 בגבורה שהוא מועד בסדר קורא והריני כך יהמר מועד בסדר הלכה לומד

 כסיס בסדר הלכה לומד וכשהוא אכדט״ם שם שבו אנפין דזעיר דנוקבא
 שם שבו אנפין דזעיר דנוקבא בח״ת שהוא נשים בסדר והריני כך יאמר

 נזיקין בסדר והריני כך יאמר נזיקין בסדר הלכה לומד וכשהוא השתפ״א
 בס־ר הלכה לומד וכשהוא ב״ם שם שבו אנפין דזעיר דנוקבא בנצח שהוא
 אנפין דזעיר דנוקבא בהוד שהוא קדשים בסדר והריני כך יאמר קדשיס

 והריני כך יאמר כיהדות בסדר הלכה לומד וכשהוא שד״י ש״ד ש׳ שם שבו
 להעשות במ^״ן שם שבו אנפין דזעיר דנוקבא ביסוד שהוא טהרות כסדר

 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 בשם יכוין צהלכה א' יחוד עוד

 דה מיה ליה כיה ייה נצה דדה דה ויה דדה דיה גיה מה א;ה
ת;ה: קה'יט;ה רדה ציה שד\פ;ה סיה

הקבלה לימוד קודם לאומרה תפלה
 שם ליהדא ורהימו בדחילו ושכינתיה הוא בריך קודשא יחוד לע□

 מעפרא שכינתא לאקמא ישראל כל בשם שלים ביחודא בו״ה י״ה
 דעולס אנפין דזעיר תפארת כנגד 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 ראוים שיהיו ונפשי רוחי את שתזכך אבותי ואלהי אלתי י״י מלפניך רצין

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

דווקני נופת
 פי על עולם חק״וו יום כל לכוין ה׳ בסוד בא לאשר פשוטות כוונות נופח

האמתיים: הקדש נתבי

ת־ת עעיה

תורה
דנפש מיט״ס אורות ממה מימי ׳53 רוח אמצעי ׳53 מפארת חיצון ׳53
 .. רוחממסתיה הא יוד ייהיהויתה יהוה מט יא

יהוה הא ואו



י פס 01• בכל ט ימין דאצילזש נחפ&רת סיא

דווקני נוסחי
נרה

נביאים
פנימיים אורות פנימי כצי פנימי כצי רוח אמצעי :צי נ נרה חיצון כלי

היה דנר״ן להוד לנשמה לנצח לנשמה צבא צב צ נפש לז״א
י־־חיהוה אדני יהוה צבאות צבאו צבאות

ה הו י מול
מל׳ יסוד

כתובים
חיצון כצי לנשמה פנימי כלי רוח אמצעי כלי * יסול חיצון כלי

ל׳יא נוקבא יאהדונהי דלת שין שין נפש לז״א

אדני את אד א יוד דלת שין יוד דלת שין

דז״א נוק׳ למל' ה1יה ליפיד הו לו הל יל חיה לנר״נ פנימיים אורות

יצירה

משנה
ס׳ ,ג יום ס׳ ב* יום ,ם א׳ יום

ה״ת :נשים גבורה :מועד הפד :זרעים
אמצעית ובחינה שצה אמצעית ובחינה שלה הכלי של אמצעית ובחיג׳ ליצי׳ דנוק׳

צבאות אלהים  למד אלף אלף
ס׳ ו* יוספ׳ ,ל יוס פ' ה׳ יוס

יסוד מהירת: הוד :קדשים נצח נזיקין
אמצעיי! ובחינה שלה אמצעית ובחינה .שלה ע*ת5אמ ובוינה .שלה

שדי אלהים אלהי אלה אל א אל א

בריאה

הלכה
נ׳ יום ב' יום ,א יום
ת״ת :נשים גבורה :מועד חסד זרעים:

כנז' חיצונה בחינה כנז' חיצונה בחינה לנוק' הכצי של חיצונה בחינה
השתפא אבדטם אל לבריאה

הששי יום ה' •וס ,ד יום

יסוד טהרות: היד קדשים: נצח נזיקין:
כנז' חיצונה בחינה כנו' נה1חי! מינה כנז' חיצונה בחינה

אדני אדג אד א שדי שד ש במוכן מם
אצילות

( הבלה
הא ואו הא יוד



ד בם

לישראל חק שפר
א תורה ראשון יום ויקרא

 יחידת היה 'הוה נעמה הא ואו הא יוד ריח יהוד. יהי יה י "ש דז״איהוה םח'ת -להחשיך
: חולם בניקוד שבעשיה ב"ן שם אל יו״ד דמלוי ו

 מריד מאהל אליו יהוה: .וידבר אל־־משה ויקרא א א

 זמנא ממשכן עמיה יי ומליל למשה וקרא לאמו*♦
אדם אלולם 'ואבןךת ישראל אל־םמ דבר ב ?ד!^

 חכה לשין קריאה קדמה צורים ולכל אמירות ולכל דברות לכל .משה אל ויקרא )א(
 אומות לנביאי אבל זה אל זה וקרא ?שנאמר בו משתמשין השרת שמלאכי לשין

 אל ויקרא :בלעם אל אלהיס ויקר שנאמר וטימאה עראי בל׳ עליהן נגלה העולם
 היקה להפסקות אף יכול שומעין לא ישראל וכל לאזניו ומניע הולך הקול 'משה.
 משמשות הפסקות היו ומה להפסקות ולא קריאה היתה לדבור וידבר ת״נ קריאה

 מן הלומד להדיוט ק״ו לענין עמן ובין לפ״שה פרשה בין להתבונן למשה ריוח ליתן
 למשה בתורה נאמרו דמות י״ג אומר ר״י אהרן את נמעט אליו. ההדיוט:

 שיאמר למשה אלא נאמרו לאה־ן שלא ללמדך מיעוטין י״ג נאמרו וכנגדן ולאהרן
 כולן לך ונועדתי אליו וידבר אליו מדבר אתו לדבר מיעיטין י״ג הן ואלו לאהרן
 וכל שמע משה אליו קול לו קול ת״ל הקריאה קול את שמעו יכול כהניס בתורת
 הדבור המייחדת שהתיבה ממה דרש״י שדיוקו מ״ן בשם )מ״כ שמעו לא ־ישראל

 אינה אבל הדביר יחיד על תורה שג״כ לו כתיב היה מאלו יותר במבטא מורגשת
 להורות במבטא מורגשת ואמנם הדיבור המייחדת תיבה היא שג״כ אליו וכתב מורגשת

 מועד. מאהל מצאתי(: ודו״ק שמעי לא יש״אל וכל שמע שמשה והוא יותר יחוד
 את ת״ל נמיך שהקול מפני יכול לאהל חוץ יוצא היה ולא נפסק הקול שהיה ־מלמד
 ה׳ קיל כדר ב ה' קול בכח ,ה קיל בתהליס המתפרש הקול הוא הקול מהו הקול
 כנפי וקול בי כיוצא נפסק הקול שהיה מלמד מאה״מ נאמר למה א״כ ארזים שוב*

 בדמו פדי אל כקול ת״ל נמוך שהקול מפני יכול החיצינה החצר עד נשמע הכרובים
 מאהל נפסק: היה שם שמגיע שכיון החיצונה המצר עד נאמר למה •כן אם

 הכפורת מעל יכול הכפירת מעל לומר תלמוד הבית מכל יכול .לאמר מועד
 כבישים דברי להם ואמור צא לאמר. הכרובים: שני מבין לומר תלמוד כולה

 כמנודים במדבר יש*אל שהיו שנה ל״ת שכל מצינו שכן עמי נדבר היא בשבילכם
 אנשי כל תמו כאשר ויהי שנאמר משה עם הדבור נתייחד לא ואילך המרגלים מן

 דברי להם ואמיר צא ד״א הדבור היה אלי לאמר אלי ה׳ וידבר למות המלחמה
 אדם )ב( :וגו׳ העם דברי את משה וישב שנאמר כמו יקבלוס אס ■והשיבני

 מה נאמר למה .אדם :הענין דבר נדבה בקרבנות כשיקריב .מכם יקריב כי
אדם

א



ראשון יום ויקרא

 מךהבקר מן־הקהמה ליהוה קרבן מכם כי־יקריב
 ושראל ?ני עם מליל :את־קרבנכם תקריבו ומן־־הצאן

 תורי ?עיראמן "טן קורןנא^קדם מגפון ^קרב ארי אנש להון ותימר

 מך־הכקר קרבנו אם־עלה ג קורבנכון: וקרבון ענא ומן
 יקריב מועד אהל אל־פתח יקריבנו תמים”זבר

 דכר תורי כן קורבניה עלתא אם נ ה1יה לפני 1לךצנ 1את

 להתקדם לרעוא יתה יקריב זמנא משכן לתרע .יקרבנה שלים

 :עליו לכפר לו ונךצה: העלה ראש על לו וסמך י
 את־ ושהם ה •• עלוהי לנפדא לה ויתרעי עלתא ריש על ידה רסטוך

 הכהנים י אהרן ןני י והקרים י יהוה ל^ני הבקר בן
אשר־ ^ל־־ד&זבחסציב את־־הלם

פתח
רש״י

 1 הגזל מן תקריבו לא אתם אף שלו הי׳ שהכל הגזל מן הקריב לא הראשון אדם
 להוציא כולה ולא הבהמה. מן :וצאן בקר ת״ל בכלל חיה אף יכול הבהמה.

 את להוציא הצאן. מן :הנעבד את להוציא הבקר. מן :הנרבע ואת הרובע את
 מן העגין מן למט׳ או׳ כשהוא שהמית הנוגח את להוציא הצאן. המוקצ׳:ומן

 עולה מתנדבים ששנים מלמד תקריבו. :הטרפה את להוציא ת״ל שאין הבק׳
 הבאה המזבח קיץ עולת היא ציבור נדבת באה שהיא מלמד קרבנבם. בשותפות:

 ולא זכר ת״ל שאין למטה זכר אומר כשהוא נקבה ולא זבר. )ג( :המותרות מן
 בהבאתו מטפל מועד. אהל פתח אל :מום בלא תמים. :ואנדרוגינוס טומטום

 שמעון בעולת ראובן עולת נתערב׳ אפי׳ יקריב יקריב אומר מהו העזרה עד
 והרי עולות לצרכי החולין ימכרו בחולין עולה וכן שהוא מי לשם אחד כל יקריב

 אר בפסולין נתערבה אפי' יכול שהוא מי לשם אחת כל ותקרב עולות כולן הן
 כרחות״ל בעל יכול אותו שכופין מלמד יקריבאותו. יקריבנו: ת״ל מינו בשתינו
 סמיכה: אין וסמך. ה׳ לפני :אני רוצה שיאמר עד אותו כופין כיצד הא לרצונו
 הצאןנ עולת ולהביא לסמיכה חובה עולת להביא העולה. ראש על )ד( :בבמה

 כריתות על א״ת לו מרצה הוא מה על לו. ונרצה :העוף לעולה פרט . העולה
 ,מרצ אינו הא אמור עונשן הרי מלקות או שמיס בידי מיתה או ב״ד ומיתות

 מקבלה הבהנים♦ והקריבו ושחט >ה( :לעשה שנתק לאו ועל עשה על אלא
 והקריבו. : בעזרה ה׳. לפני בזר: שכשרה השחיטה על למד כהונה מצות ואילך

ששתיהן[בבכ* ]ס״א שתיהן למדנו הולכה לשון ומשמע' הראשונה שהיא קבלה זו



ב ראשון ליום ויקרא

 אהר{ טי רקרבון " נןדםי תורי בר :ת ויכום • עד1מ אחל פתח

 ן2?(מ בר״רע די מחור ?חור מדבחא על דמא ויזךקון_ית ד^א ;ת כהניא
:לנתחיה 'אתה ונתח את־העלה והפשיט ו ־ !טנא

:לאברהא יתה ויפלג עלתא !ת לשיח

רש״י
 מה הדם. את וזרקו הדם את :הנהנים ת״ל חללים יכול אהרן. בני :אהרן

 אף יכול מינו כשאינו או במינו שנתערב את להביא פעמים שני דם דם ת״ל
 למטה והיא למעלה שאלו החיצוניות בחטאות או הפנימיות בחטאות או בפסולים

 המזבח לכותל הכלי מן וזורק למטה עומד וזרקו• :דמו את אחר במקום ה״ל
 בארבעה ניתן הדס שיהא סביב נאמר לכך הזוויות כנגד הסיקרא מחוט למטה
 וזרקו אי בזריקה להקיף אפשר ואי וזרקו ת״ל כחוט יקיפנו יכול או המזבח רוחות

 פתח אשר ארבע: שהן מתנות שתי נותן כיצד הא סביב אחתת״ל בזריקה יכול
 העולה ת״ל מה העולה. את והפשיט )ו( : מפורק שהוא בזמן ולא מועד. אהל

:לנתחים נתחיה ולא .לנתחיה אתה : ונתוח להפשט העולות כל את לרבות

ט״ג סיטן ישעיהו נביאים

לפולה;. אתקינית דין עטא .יספרו: תהלתי לי יצרתי פם־זו א

 “כי כןראת_ןעקב ולא־אתי טשתען:נ ;הון בתרפבחתי

 הבית ערעיתוי בפולחני ולא נמןא .ידי על אמיר ז ,ישראל בי יגעת

 שח לי הביאת—לא ג ישראל: אוריתי באולפן לאיתון ארי .יעקב

 ולא במנחה העבדתיך לא לאכבדתני וןבחיך עלתיך

 קוךשך רנכסת לעלתא אמרין קדמי איתיתא לא בלבונה. הוגעתיך

 עלךבלבונתא: אתקיפית בקורבניןולא אסגיתיעלך לא קדמי:קךתא2לא
 אך * הרויתני לא זבחיך וחלב קלה בכסף לי לא-הנית ד

.קדמי זבינתא לא : בעונתיך הוגעתני בחטאוחיך העבדתני

בכסף
רש״י

 בפנותך קראת. אותי לא ואתה )ב( :יספרו תהלתי למען לי. יצרתי זו עם )א(
 שה לי הבאת לא וג( : בעבודתי נלאית בי. יגעת ע״ג: אחרי

 ובו/ לי קנית לא נד( : לגבוה עולה מעט קומץ במנחה• לע״ג: כ״א עולתיך
העבדתני. :הרבה בארצכם מצויה שהיתה לפי בכסף לקנותה הוצרכת לא הקטורת

לנגוש



ראשון ליום ויקרא
 ברם מךבחי על דהינתא לא קודשך נכסת ותרב בסם קני בבסף

 היא אנכי אביבי ה בעויתך: קךמי: אתקפתא בחובך .מדמי אסגיתא

 שביק הוא אנא אנא אער: לא וחטאתיף למעני פשעיך מחה

 ס״י יהד נשפטה הזכירני ו ידברון: לא וחטאך שמי בדיל לח־ובך

ותזכי: תבול אם בדיל את אשתעי כחדא נדון כען אטד תצדק: למען אתה

רש״י

 :בניו את מסר שפנה אומה ביד יאמרו שלא נ״נ יד תחת העולם כל לכבוש
:למשפט נבא .יחד נשפטה )ו( :בזכותך ולא .למעני )ה(

כ משלי כתובים

 יאהדתהי רוח יוד דלה שין דלת שין שין נפש יוד דלת שין דז״א ומלבות מיסוד להמשיך
 הו וו הו יו דמלכות נשמה יוד נון דלת אלף רוח אדני נפש אדני אדנ אד א דיסיד נשמה

: שבעשיה ב״ן שם אל דמלכות יחידה חיה .יהק-, דיסוד יחידה חיה

 חדהתא :אין לפעלי ומחתה משפט עשות לצדיק שמחה א

 אדם ב :עותא דעבדין לאלץ ושצ;א דינא למעבד דצתקא
 מן דתש נשא בר רפאים/ינוח? בקהל ה^כל מדרך עה1ת

 אהב מהכור איש ג נתתנח: ארעא בני עם דסבולא א־ורחא
ורחם ליה יחסר די ג?ךא יעשיר: ל^ שמחה*אהב

 ותחת רשע לצדיק כפר ד : נעתר לא ובסמא חמרא ודחם ותא הד

 ; בזוזי דתריצי ושלה׳ופי רשיעא דצדיקא שלחופי בוגך: .ישרים
 למתב טב וכעס: מאשת'מדורם מדבר בארץ שבת טוב ה

 נחמד 1 אוצר ו ומרגזניתא: תגרניתא אתתא מן מדברא בארע
 ומשחא תינ?א אךם/יבלענו'?סימתא וכסיל הכס וה3ץשמןב

ד :נבלענון נשא דבני וסכלי ךחכימא בתריה
קרי ״טדינים” ׳ *

 ס;עי נחיי לזכותם כדי בצדיקים ודין משפט עשית הקב״ה .לצדיק שמחה )א(
 גיהנס: בעדת 'רפאים. בקהל התירה: מן השכל. מדרך )ב( הבח:

 רשע. לצדיק כופר )ד( תמיד: משתה שמחה שחושב מי .מחסור. איש )נ(
 טוב )ה< בוגד: בח ישרים. והחת תחתיו: בא ורשע מצרה נחלץ הצדיק

:אדם של וכסילות .אדם וכסיל )ו( :שכיה״ סלוק טל נאמר .שבת



 ראשון ליום ויקרא
ו׳ פרק דסאי משנה

 המעשרות על מאמינו אינו והוא אצלו שיאכל חברו את הטזמין

 הוא הרי לטחר להפריע עתיד שאני טח שבת מערב אומר
 ??שר תרומת עשר מ?שי שעשית' זה לו סמוך מעשר ושאר מעשיר

 מזגו נ :המעות על ויהולל .'בדרומו או בצפונו עני ומעשר .עליו
 טעשר הוא תקי הבום בעולי לש״ר עתיד שאני מה אומר יבוסי לו/ת
 עליו מעשר תרומה עשוי מעשר שעשיתי יו'.'זה סמוך מעשר ושאי־

 לבעל מאמי; שאינו פועל ־ 'הטעות עלי ולחולל בפיו ישני ומעשר

 מ^שר .עשויות אהךיה הבאות ותשע זו ואשד אחת גרוגרת נובל הבית
 שני ומעש־ .עליהן מעשר תרומה עשרה 'זו אוכל. שאני תשעים על

 בן שטעון רבן אחת. נרנךת וחושך המעות על ומהולל באחרונה
 .המת בעל ללאלתושל ממעט שהוא מפני .:חשוך לא אומר גמליאל

 יץ הלוקח י : דין בית תנאי שהוא מפגי !חשוך לא מר1א יוסי רבי
ועשרה תרומה הן הרי להפריש עתיד שאני לונין שיני אומר הכותי□ *בין

נרטנורה
 לא אבל בשית להפריש מותר מע׳״ם דהיתנה והיכא וכו׳. סע״ש אומר חברו. את המזמין 1 פרק

 מיירי והנא לא חשכה ודאי הא הדמאי את מעשרין חשכה ספק דהנן אסור התנה
 מאמינו שאינו אע״ס ראשונה בשבת עמו אוכל פ״ד לעיל אמרינן הא הדירו דאי הדירו ולא חבירו שהזמינו

 .מעשר הוא הרי :שבתות בשאר והכא בתולה שנשא בתור של ראשונה בשבת התס א״נ המעשרות. על
 למחר שמפריש ממאה אהד ועל בפ״ק כדפרשינן עליה הי'רץ עמי נחשדו דלא להפריש "צ א גדולה ותרומה

 ]נ״ל )סומך( י׳לק׳ שיהא כדי עדיין חייב שהוא תשעה דהיינו מעשר ושאר ראשון מעשר הוא הרי אומר
 :לו הסמוכים תשעה על מעשר תרומת עשוי מעשר החלה שעשיתי האחד זה אומר ואח"כ האחד לו מודד[

 מעשר תרומות אס כי להפריש שא״צ למחר ונמצא המעות על יהיה ומחולל בדרומו או נצפונו יהיה ומע״ש.
 שהתנה במה לו די ואין וכו? אומר השבת. ביוה הבוס. אה לו מזגו )ב( השאר: את ושותה ואוכל בלבד

 בירושלמי וכו׳. הכוס מן לשייר עתיד שאני מה ולשתות לאכול כשבא בשבת ולומר לחזור צריך אבל מע״ש
 נא לכשאשתה באומר ואש מדומע ונעשה יהד מתערב הכל הרי תרומה ההא מעכשיו באומר אס פריך

 נמצא תרומה ההא ולכשאשהה מעכשיו באימר ומשני טבל שותה ונמצא ששתה לאחר אלא תרומה הוי יא
 : המעשרות על לבעה״ב• מאמין שאינו ג הכיס: בפי בפיו. :מדומע כיה לא וגס טצל שתה שלה

 גיזל יהא בלא שהפריש מעשר תרומת של אותה כנגד אחת גרוגרת מלאכול נמנע אהה. גרוגרת והושך
 ינמצא מסעידתו וממעט עצמו מרעיב יאכל לא שאס ויאכל אחת גרוגרת ויקנה יהשוך. לא :בעה״ב את

 שתהא ב״ד. הגאי שהוא מפני יהשוך לא :מלאכה לעשות יוכל שלא בעה"ב של מלאכתו בכך ממעט
 הגרוגרת לו לימן הבית בעל חייב הלכך פועל משל שני ומעשר הבית נעל משל מעשר תרומת

 טבל ודאי יינן והיה יינן על שגזרו קודם .הכותים מנין יין הלוקח )ד( :מעשר לתרומת שהגדיש
 אסור ואז השמשות בין עד להפריש ישכח יוס מבעוד שלקח או השמשות בין ע״ש בלוקח איירי זהכא

 מקום דקביעות מקום לו לקבוע אסור הלכך הודאי את מעשרין אין חשכה כפק דתנן להפריש
 דכיין המעית על מחולל שני ומעשר נסיכא קחני לא הכי ומשוה השמשות בין ואסור כהפרשה חשוב
 שרי להפריש עתיד שאני דאמר שס לקרות אבל לחללו ח״ח בדרומו או בצפינו מקוס לו לקבוע רשאי דאינו

 עתיד שאני קתני לא הכא שנת לאחר פי׳ להפריש. עתיד שאני : השמשות בין גזור לא האי טלי 7
 התירו ושותה שאוכל מה א;א מתקן כשאינו דדוקא רבירו את המזמין גבי לעיל כדקהני למרר להפריש
 הנאד כל את לתקן אבל הכוס בבולי הנשאר ושתייתו אכילתו ממזהר למהר להפריש

 המזמין גבי וכיעיל דמאי של בבבא כמו מעשר לתרומת כס קורא אינו והכא התירו לא בשבת
 המעש־־ את לתקן כדי מעשר לתרומת שה קורא שלו והן דמעשר דמאי דגני משוס חבירו את

ועשית :מעבר לתרומת בס יקרא והלוי ללוי המעשר לית צריך ודא• כבל שהוא כאן אבל ולאכלו

מעשר



ראשון לרם וקרא
 יצל תאנים לו היו ה :וישותה מיהר שני .מעשר ותשעה וראשון[ מעשר

 שאל תאנים שתי אומת בשדה או המדרש בבית והוא ביתו' בתוך טבל
 שני. מעשר ותשע ראשון. מעשר ועשר תרומה. הן הרי להפריש. עתיד

 ושאר מעשר• הוא הרי למחר להפריש עתיר שאני מה אומת דמאי היו
 ומעשר עליו. מעשר תרומת י עשוי מע^רי' שעשיתי זה לו• סמוך מעשר

 כלכלות שתי לפניו היו ו :* הטעות על ומחולל בדרומו. או בצפונו שני
 ושל בזיו•* זו של מעושרת.' הראשונה בזו. זו מעשרות ואמת ^בל. של
 בחברתה כלכלה מעשרות מעשרותיהן מעושרת•' הראשונה בזו. זו

 מאה טבל מאה ואחת מאה נוטל חולין* מאה טבל מאה ז :שם גןרא

מאד נוטל מעשר. מאה מתוקנין חולין מאה ואחת מאה נוטל מעשר.
ועשר ברטנורא

 לתרומה לוגין ,ב ממאה שהפריש לאחר שהרי דוקא לאו שני. מעשר ותשעה ראשון מעשר
 לעין שמינה שני ומעשר חומש פחות לוגין י' אלא המעשר יהיה לא צ״ח ונשאר גדולה

 מיהל ושותה. מיזג אחר סי׳ ושותה. מתחיל ושותה. ומיחל עשירית: וחומש עשירית ושמונה
 יש בדאורייתא אף דאמר כר״מ אתיא מתני׳ וסתם א׳( )ישעי׳ במים מהול סבאך ל׳ מיהל כמי

 דבדרבנן לן קיימא אלא הלכה ואינה מתחלה הופרש כאלו הוי הכוס בשולי שנשאר הה ברירה
 והיא ה שישריש: עד ישתה ולא יאכל לא שבל בודאי הלכך ברירה אין בדאיריי׳ אבל ברירה יש

 .כלכלות ו :לעשר יוכל ולא היום עליו יקדש שמא ומתיירא שבת בערב המדרש. כבית
 הראשינה : בחברתה מינחיס זו.יהיו מכלכלה להפריש צריך שאני מעשרות בזו. זו מעשרות :סליס

 מעושרת. הראשוג' בזו זו ושל בזו זו :של שתיהן של המעשרות השניה מן ומפריש מעושרת.
 וכי המעשרות מן ונפטרת הראשונה נתקל בזו זו של כשאמר דמיד מעישרת אינה השניה אבל
 הפטור מן מפרישין ואין חייבת שהיא זו על נפערה שכבר מזו מפריש נמצא בזו זו של ואמר הדר

 מעשרות מעשרותיהן שתיהן: של המעשרות השניה מן וניטל כלוס אמר ולא החייב טל
 קרא הרי בחברתה כלכלה של יהיו הללו כלכלות לשתי המחוייבות המעשרות בחברתה. כלכלה

 מעשרות כדי טבל שייר א׳ דבכל זו על ומזו זו על מזו ומפריש כאחת שתיק מעשרות שם
 בחברתה. מהן אחת כל מעשרות וקבע שס קרא שהרי אחר ממקום עליהם מפריש אינו אכל חברתה

 שירצה מהן מאיזה ומפריש שם. קרא בחברתה כלכלה מעשרות מעשרותיהן יעיקר אחר פי׳
 מאה 1:בחברתה כלכלה מעשרות יהיה שארצה מהן מאיזה מעשרותיהן למלתי׳ מפרשי׳ דהכי
 ומעשר ראשון מעשר מהן להשריש מאה ניטל ואחד. נוטל..מאה :שנתערבו חולין. ומאה טבל

 סבל היה כאלו מעשר לתרומת חילין של[ ]צ״ל )דלשס( המאה מן ניטל וא׳ טבל כל כדין שני
 שני ומעשר ראשון מעשר לענין לא אבל בלבד מעשר תרומת לענין עצמו כטבל נעשים שהחולין

 שהירפה הוא הכא ביה דאיירי יסבל החילין מן שמפריש בלבד א׳ זו תערובות ע״י מפסיד זה ונמצא
 מעשר. ומאח טבל מאה מעשר: ,תרימ ולא מעשרות ממנו הורמו לא אבל גדולה תרומה ממנו
 המעשרות מהן להפריש טבל של מאה. נוטל ונתערבו: מעשר תרומת המעשרהזה מן הורתה שלא

 מעשר בתרומת להתחייב עצמי כטבל נעשים שהם מעשר של המאה מן אחת וניטל לעיל כדפרישי׳
 לא ואם אחד של עשירית פחות עשר שהם חשבון לפי מעשר תרומת מהן מפריש צ״ט ונשארו
 בסבל שנתערב מפני השתא שבהן מעשר לתרומ׳ עשרה אלא מפריש היה לא בטבל המעשר נתערב
 מעשר ומאה מהוקנין ילין ח מאה :עשירית פחית אחת מפסיד נמצא עשירית פחות י״א מפריש

 עשיה מהן להפריש כדי ראשון מעשר לשם מאה. נוטל :שנתערבו תיומתו נטלה שלא ראשון.
 רה דע: ראשין מעשר הם היו כאילו מתוקנין חולין המאה מן ניטל ועשר שבהן מעשר לתרומת

 הטבל להזקיק טבל עם כשנתערב הכי מחמריק דלא והא עשרה מפסיד נמצא מעשר לתרומת מהס
 המתערב דבר שכל הדין היא דכך משים מעשר של כמאה מעשר לתרומת עשרה ממנו זי־יש ל־

כמעשר: נהיית י* ה הטבל ואין כטבל להיות חיזר המעשר הלכך כתחלתי לה-ה -יק
מאה



ד ראשון ליום ויקרא
 מעשר• ובונים טבל תשעים מעשר• "תשעים טבל מאה ןעשר•
 מי ח :בלום הפסיד לא טיבה שהטבל זמן בל הכל^ זה בלום. הפסיד

 אהת החיצונה; שורה ואמר "ן. כדי ששד עשר של שורות עשר לוי שהיו
 החיצונה שורה חצי חביות*לוכמן. שתי נוטל היא. זו אי ידוע ואץ מעשר•

 זויות. מארבע חביות ארבע נוטל היא' זו אי מעשר./אץ\דוע אחת

 הצי לוכסן. אחת שורה נוטל היא• זו אי ידועז ואין מעשר• אחת שורה
הבית לובסן. שורות שתי נוטל היא• זו אי ידוע ואץ מעשר• אחת שורה

:וחבית חבית מבל נוטל היא. זו אי ידוע ואין מעשר• אחת

ברמנורא
דיינינן יתרים פשרה בטבל דאיכא דכיון כלים הפם־ד לא ובו/ מעשר ותשעים טבל ■מאה

שיוכל אחרים טכליש לי יש אם בחולין שנתערב טבל וכל אחר המקים סרנפה לו יש כאלו ליה
והכא בלבד הטבל של חשבון לשי אלא משריש איני אחר ממקיס התערובות פ״ז להשריש
של השבין לשי מהן ומפריש אחר ממקום הס כאלו חשבינן המעשר על עשרה יתר שהטבל

 והכי משר מרובה שיהיה והוא מרובה, שהטבל זמן כל כלום: מפסיד ואינו בלבד טבל
 בין שתמנה ענין שבכל מכידרקבאק יין. כדי עשר עשר של שורות עשר ח :בירושלמי איתא

 שירה :כדות מאה שהן עשר עשר של שורות עשר תמצא לדרוס מצפון בין למערב ממזרח
 :לי שיש אחרות כדית על מפשר קבעתי ההיצינה שבשורה אחת הבית מעשר. אחת החיצונה

 חביות שתי נוטל :תתית ,לד חיצונות שורות ד׳ כאן יש שהרי חיצונה איזה. ידוע דאין
 חבית שכל צפונית מערבית במקצוע לה ושניה מזרחית דרומית במקצוע אחת באלכסון.

 החיצונה: שורה חצי :מעשר ותהיה א׳ חבית משתיהן וימלא רוחות לשתי נמנית שבמקצוע
 :לי שיש אחרות כדות על מעשר קבעתי בה החיצונה שורה שבחצי אמת הבית אחר ואס מעשר. אחת
 בכל שיש מפני זייוה. מארבע חביות :ניטלד׳ החיצונות מד'שורות שורה הצי איזו. ידוע דאין
 :מעשר ותהיה אהת הבית מארבעתן וממלא לה הסמוכים החיצונית שורות שבשתי חצאים משתי זייות

 קבעתי בה שורות עשר מאלו אחת שבשירה אחת חבית אמר ואס ובו". מעשר אחת שורה
 משירה נדות עשר נוטל כלומר באלכסון. אחת נוטל :היא שורה באיזו ידוע ואין מעשר

 מקצוע פד מפרבית דרומית ממקצום או צפינית מערבית מקצוע מד מזרחית דרומית ממקצוע אחת
 באלכסון ניטל ;ה ומפני מעשר ותהיה אחת חביז חביות הפשר מכל וממלא צפונית מזרחית

 בין באלכסין ניטל דכשהוא לדרוס מצפין אי למערב ממזרח ביישר כילה אחת שורה ניטל ואיני
שורה מכל אחת הבית נוטל נמצא לדרוס מצפין אותם שת^נה ובין למערב ממזרח כולן השורות שתמנה

: לדרוס מצפין או למערב ממזרח באורך אמית שירה ניטל היה אם משא״כ ושירה

ע-א ה׳ דף ברכות גמרא

לעולם לקיש בן שמעון רבי אמר המא בר לוי רבי אמר

 ד׳< )תהלים שנאמר הרע יצר על טוב יצר אדם ;רגיז

 בתורת יעסוק לאו ואם מוטב נצחו אם תחטאו ואל רגזו

יקרא לאו ואם מיטב נצחו אם בלבבכם אמרו )שם( שנאמר

 קריאת
ברטנורא

הוא הדומיה יוס סלה. ודוטו :יצה״ר עס מלחמה שיעשה טוב. יצר אדם *רגיז
יוס



5 ראשון ליום ויקרא
 לאו ואם מוטב 1נ?ח אם משכבכם על שנאמר שמע קריאת

 המא בר לוי רבי ואמר .כלה ורומו שנאמר תמיהה יום לו יזכור
 לוחית את לך ואתנה דכתיב מאי לקיש בן' שמעון רבי אמר

 אלו לוחות להורותם כתבתי אשר והמ*צוה והתורה האבן

 אשל משנה זו והמיצוה מקרא זו תורה הדברות עשרת

 שכולם מלמד תלמוד זה להורותם וכתובים נביאים אלו כתבתי

 על שמע קריאת הקורא תיחקכל רבי אמר מפיני למשה נתנו

 רוממות שנאמר מדו פיות שתי על חרב אוחז כאלו מטתו'

 זומרא מר אמר משמע מאי בידם פיפיות וחרב בגיונם אל
 הסיירים 'יעלזו דכתיב דערנא מרישא אשי 'ריב תימא ואי

 בגרונם אל רוממות בתריה וכתיב משכבותם על ירננו בכבוד

 שמע קי־יאת הק־רא כל יצחק רבי 'ואמר .בידם פיפיות •הרב

 עוף יגביהו רשף ובני שנאמר מטנו בדילין מזיקין עלמטתו

 רשף ואין ואיננו בו' עיניך התעיף שנאמר תורה אלא עוף ואין

רשף: ולחומי רעב' שנאמר'מזי מזיקין אלא

רש״י
 זר :בתורה לקרות שמצוה חומש .מקרא זה :עולמית דומיה שהוא המות ייס

 הוראה יוצאת שממ־ו המשניות טעמי סברת .גמרא זה :במשנה שיתעסקו .משנה
 הרב אוחז כאלו סיטה"• במסכת עילם מבלי נקראים המשנה מן היראה המורים לב:

 עיניך התעיף :משתעי דבק״ש .משמע מאי :קי■ המז את נהרוג .בידו פיפיות
.עוף יגביהו רשף ובניי :ממך משתכחת היא בתורה עיניך וסגרת תכפל אם .בו

ממך: מסתלק העוף ׳

ע״ב נ׳ דף ויקרא זוהר

 אהותי תני באתי ואמר פתח ח;יא רבי ונר. משה אל יקרא
שתיתי דבשי עם ^י/כלתי/ער עם מורי אריתי כלה

י זע



ה ראשון ליום ויקרא .
 מהתקן מזיונא כד ?אחרא. דמזמן מאן רעים. אכלו לבתר חלבי עם ייני

 ישראל זכאיןיאיגון אלא לאחרא.* קמין היאך אכל דאיהו בתר ^קמית.
 עטין שאר מכל בהון 'ואתרעי להון לדכאה בעא הוא כריך דקדשא

 מק^רגי מכלי לון לסלקא כעא בהון ומדאתרעי זרה עבודה עובדי

 אתהקם יומא בההוא לתהא משכנא דאתקם ביומא הזי תא עלמא.
 וההוא סתם המשכן הוקם *מ׳[ ']שמות הכתיב עמיה לעילא אחרא משכנא

 יכתיב מה משכנא האתקם כירן הרה• הוא כריך דקדשא יומא^חתותא

 כך היא כריך קתשא חמא כד מועד. אהל אל לבוא משה יבול ולא 1^=1
 אמר משה אל ויקרא מיד לבר ואיהו אתקם דמשה ירא על ומה אמר
 קרבן מכם _יקךיב כי אדם בסעודתא הוי במאי דביתא הנוכא משה ליה
 האי אוקמוה והא וגומר כלה אחותי לגני באתי דבתיב הוא הדא ל;י

 .,ישראל. כנסת דא כלה אחותי הלעילא. עדן גן הא לגני באתי אכל קרא

 בגי; עדן גן בההוא זווגין אזהווגו בכלא. זווגין אזדווגו יומא הבההוא
 הוא הדא בחבריה חד כל ואתקשרו דנחלא• משקיו י כלהו האתברכו

 עם יעי שתיתי י דבשי עם _יערי אכלתי בשמי עם מורי אריתי דכתיב

 ושכרו שתו רעים אכלו דנחלא. ממכועא ואתרוו אתשקקן כלהו חלבי
 ואתזנו אתכךכו עלמין['כלהו ]נ"* ענפין וכלהו הלתתא.' אינון דודים'כל

 בריהא כלהו ומתכסמאן *מתכרבאן' ובמה י לעילא י אתארכו אלין כד
 ךורא לאשראה ישראלי כנסת דנחתת 'כשעתא' חזי תא דקרכנא•

 ברכאן האשתכחו כגץ קרא להאי ליה אמר הוא כריך קדשא בארעא.
 'הכד כרכאן*לכלא. מנה לגפקא היא ואתכסמא עלמין בכרהו וחתה

 ומתברכאן לתתא אתכךכאןכחדא עלמין כלהו כדין אתכרכאן שית אלין
:מכלהו רשךאליאהכרכו 'ישראל וכנסת לעילא•

פסוקה הלכה
א׳ פרק הקרכנות מעשה הל׳ הר״ם ך

 באין תה נפש מיני של הקרבנות *כל
 ומן הבקר ימן בלבד. מעין מקמ^ה

 בני ומן התורים ומן העזים ומן הכבשים
 בין צבור של בין ה^קלבנות וכל נ ;היונה

 וחטאת עולה מעין ארבעה ;היד #ל
 'שלשה שם יש ועוד * : ושלמים ואשם

 והבכור הפסח והם ;היד ,נךבן מיני
 עילה הן הצבור .קרבנות כל י :ןהמעשר

שלמים הצבור בקרבנות ואין חטאת. או
חיץ

טוסי להק יוסף

ה׳ שער ח״ב קדושה שערי משפר

יד כמשה .יהיה אפילו בעריות המסתכל
 גהינם של מדינה .עקה לא ל;ד

 הרע היצר ומגרה בעריות לחטוא וסופו
 שיתבאר כמו הקמור לידי.קרי ו;בא בעצמו
 התורה'נוטל מכבוד הנהנדז ו׳. ?שער

 ומעשה בנפשו. ומתחייב העולם מן ח;יו
 'אותו 'משליכין שהיו יוכיח טרפון .דרבי

 בדברי ליהנות רצה ולא להרגו ליאור
לברכה זכרונם רבותינו שאמרו וכמו תורה



ראשון ליום ויקרא
 ובר ולא_קךדום לעצמך עמ;ה תעשם אל לחם עם הבאים כב^ים מ#ני חיץ

 1? הך נוטל התירה מכבוד ה^הצה שבל שלטי זבחי הנקראים והם בעצרת התנופה
 המרבו* השקר גהינם• יורש וסופו העולם לעולם אשם מהריבין הצבור ואין* 'צבור

באי י *ומודה האמת באלה* כופר שקרים י :עוף ולא
 פני רואה שאינו כת והוא שפר שהוא אחר

 .ישגאל בכלל ואינו עיני לגגך יכון לא שקרים דובר ה"*( )אהלים שכתוב כמו שבינה
 מתקצרין וימיו כזב ,ידברו ולא עילת געשי* לא ןש;אל שארית ל( )!"יי• בהם שבתוב

י :)מים מאריך אמת הדובר אך

תורה שני יום ויקרא
בו להשאיר ב״ן דשם דמילוי ד כנגד שהם אלו פסוקים ארבעה בקריאת יבוין

:שעברה משבת הרוה תוספת

 עצים וערכו על־הטזבח אש הכה׳ אהרן בני ונתנו ז
מדבחא על אש־א בהנא אהרן בני ויתנוין !על״האש

 אהרןהכהניסאת בני וערכו ח :אשתא עד אעיא ויסדרון
 אשר על־העצים ואת־הפדר את־הראש הנתחים

 כתיא אהרן בני ויסדרין על־־המובח: אשר על־ר&ש

 :מרבהא על די אשתא על ך אעיא על תרבא רת רישא !ת אבריא
 את־הבד הכהן והקטיר במ:ם יךחץ וזרעיו וקרבו מ

 רגי:ה ס ♦ליזץה ריח־״מחוה אשה עלה הקלחה

דמתקבל קורבן עלתא למדבחא כולא !ת ב״נא רסיק במ^א ,יחלל ונרעוהי

ברעוא
רש״י

 :ההדיוט מן להביא מנוה השמים מן יורדת שהאש אע״פ אש• ונתנו )ז(
 הרייט נהן בבגדי עבד אם הא בכהונו כשהוא הכהן. אהרן בני

 שעבד הדיוט כהן הא בכהונס כשהם הנהנים. אהרן בני )ח( : פסולה עבודתו
 הראש שאין לפי הראש. את הנתחים את : פסולה עבודתו בגדים בשמונה

 הברד. ואת :לעצמו למנותו הוצרך לפיכך כשחיטה הותז שככר הפשט ככלל
 דדך וזהי השחיטה בית את בי ומכסה עם-הראש שמעלהו ללמדך נאמר למה
 :למערכה חון יוצאין הגזירין יהיו שלא המזבח. על אשר : מעלה של כבוד

 יכל האש לשס שיחע יהא כשישחטנו אשה. :יקמירנו עולה לשם עולה• ז )ט
 : רציני ונעשה שאמרתי לפני רוח נחת ניתוח. : בלעז פושיי״ר אש לשון אשה



ו שני ליום ויקרא

 או מך־ה?שבים קרבנו ואם־־מךהצאן !;: קדם:ז ברעוא
קלרבניה עגא מן ואש; :יקריבנו תמים זכר לע^ה מךהעזים

:!כןרבנה שלים דינר לעלתא עדא בני מן או אכןריא מן

רש״י
 למשה ריוח ליתן הפסיק ולמה ראשון ענין על מוסיף וי״ו הצאן. מן ואם ל(

 אלו הרי העזים. מן או הבשבים מן הצאן מן : לפרשה פרשה בין ■להתבונן
: ולמזוהס לחולה לזקן פרט מיעוטין ג׳

ט״ג סימן ישעיהו נביאים

 חטא אבוך_קדמאה בי: פשעו ומליציף חטא הראשון אביך א

 לחרם ואתנה קרש שרי ואחלל ב במימרי: מרדו ומלפך

 !עקב לקטלא ואמפר קודשא רברבי ואפים :רגדופים וישראל :עקב
 בחרתי 'וישראל עברי יעקב שמע ועתה ג לחיסודין:' וישראלי

 בר״־אמר ד :ביה ךאתרעיתי רשראל עברי _יעקב שמע ובען :בו

 וישחן :עקב עבדי אל־תירא ז!עזרך מבטן ריצרך עשף יתה

 תדדזל לא ;סערינך ממעין ודאתקנך ךעברף ץ אמר כדנן ♦ בו בחרתי
בה: י דאתרעיתי רשראל !עקב עברי

רש״י
 ועתה )ג( : בעונותיהם קדש. שרי ואחלל : אדע במה באמרו בי. חטא )א(

: לתורתי לשוב שמע.

כ״א סימן משלי כתובים

 צדקתא _רךךף וכבוד: צדקה חיים .ימצא וחסד צדקה רדף א

 חכם עלה גברים עיר ב תקרא: וצדקתא חי! ןחםדא_ישבח

 עושנא ואחת חבימא סליק דנברי למדנתא : מבטחה עז וירד
 פומיה 'רנטר נפשו: מצרות שמר ולשונו פיו שמר ג דס^רא:

 עו^ה שמו לץ .זד^יהיר ד עקתא_נפשיה: מן ולישניהנטר

בדדנותיה: חחינא עבד שמיר. מריחא^זידנא ^מקנא זדון: בעברת

רש״י רפח מה׳ "(
 זו מבטחה. עז והוריד :המלאכים בין שעלה רבינו משה זה חבם. עלה >ב(

: רוח גס יהיר. )ד( : ההורה
חי



שני ליום ויקרא
כ*ד פרק שבת משנה

 על ^לחיו נכרי עמיו אין ואם לנכרי. כיסו נ־ותן כדרך. ליו שהחשיך מי
ושאינן כשבת. הגטלץ הכלים את ניוטל החיצונה. לחצר הגיע החמור.

 מתירי; :/מאליהם ניופלין .והשקים החבלים. את מתיר ב#כת. נטלץ

הזירין. את לא אבל הכיפין. את ^ספסין
 ובין _דקה כין בהמה לפני החרובין. את השחת.'.וליא את לא מרפקין אין

 ולא הנטל• את אובסין אין נ :לדקה כחרוכין מתיר יהודה רכי גסה.*
 ומהלקמץ מלעיטץ• אבל העניין• את ממרים ואץ מלעיטין. אבל דורסין.

 'לפני מים 'נותנים ואין גובלים. לא אבל למודם; מים ונותנין לתרנגולים.

.ולפני ותרנגולים אווזי; לפני נותגין אבל שבשובך. יונים ול^ני דבורים.

יוגי
ברטנורא

 הי׳א ישראל כל דשלוחי ואע״ג יום מבטוד לנכרי. כיסו נותן שהחשיך. מי א כד פרק
 ואי ממינו על עצמו מעמיד אדם דאין לרבנן להו קיס בשבת כיסי את לישא

 נכרי עמו יש הא ובו/ נכרי עמו אין :ואם ברה״ר אמות ארבע לאתויי אתי לי׳ שרית לאי
 כיסו וכשמניח שביתתו על מצווה אתה אי נכרי שביתתי על מצווה אתה חמור מ״ט ליה יהיב לנכרי

 עבדם דלא לילך רגליה שעקרה לאחר כלומר מהלכת כשהיא עליה מניחו משתחשך החמור על

 ני עליה יניחנו לילך רגליה יתעקר שתחזור ולאחר מעליה נוטלו לעמוד הבהמה וכשרוצה עקירה
 אחריה מחמר והוא והנחה עקירה למעבד לה שביק דאי והנחה עקירה הבהמה תעביד דלא היכי

 דכתיב דהו כל אלא טעונה שאינה סי על אף ואסור בשבת בהמתו אחר מהמר נמצא ומנהיגה
 זה אומר הוי והבהמה האדם בין שנעשית מלאכה היא איזו ובהמתך. אתה מלאכה כל תעשה לא

 לחצר :מיירי קא כיסו בדין ולאו היא נששיה באנסי מלתא החיצונה. לחצר הגיע :מחמר
 כלים מעליו בידו נוטל החמיר לפרק כשיבא ראשי; המשתמר מקום שהוא עיר של החיצונה.

 יהשקים קשורים שהן אוכף של החבלים. את מתיר בשבת ניטלין ושאינן :בשבח הנימלין

 לאו קשורין שהן זמן דכל איתן מתירין שאגדן שבלין של קשין עמיר. פקיעי ב :ניפליס
 לפני עשבים לפזר שרגילין כדרך לפזרן סספים אבל איכלא לשיוינהו אותן ומתירין נינהו איכלין
 כלאי א דאתעבידו דמאסר עתיר בפקיעי אסור לאכלן לה יפין ויהיו ריחן שתריח כדי בהמה

 :טרחינן לא איכל כבר שהוא בדבר ומסרח בעלמא לתענוג אנא אינו ופספוס השקיעין בהיתר
 שתריח הבהמה לפני אותם ושוטחים מפזרים ארז של לחים ענפים הביפין. את ומפספסים

 להן יש שהפקיעין אלא עמיר פקיעי הן הן הזירין. את לא אבל :אוכלא הוי לא פספוס דבלאו ריק
 המתני׳ וקאמר באמצעו יתר א' קשר קשרים שלשה להן יש והזירין בסופן ואחד בראשן אחד קשרים שני

 שלש מתיר אלא בהן קצה והבהמה ומתחממיס בזה זה דחיקיס שהם ואע״ס הזירין את מפספסים שאין
 מחתכין אין השחת. את טרסקין אין :כפקיעין אוכלא להו משוי אגדיהן דהתרת בלבד אגדיהן

 לבהמה בחרובין מתיר ר״י :היא לצירך שלא דטרחא משום אספסת׳ והיא תביאה של עשב
 כרהו על אותו מאכילין אין אובסין. אין ג •י כר״י הלכה ואין לה וקשין דקוח ששיניה דקה.

 המאכל שדורס דורפין. ולא :מעיה בתיך אביס לה עושין אובסין ופירוש בגרונו לו ותוחבין
 שיכיל למקים המאכל לו שתוחב מלעיטין. אבל : איבסים כמו הוי לא ומיהו גרונה לתיך

 מבית לפנים המאכל לו שתוחב המראה וסי' מריאים וחלב ל׳ מפטמין ממאדים. ואין : להחזיר
 במקום פיו לתיך המאכל שתוהב לתרנגילים. ומהלקטין :להחזיר יכול שאין במקום הבליעה

 דבורים. לפני מים נותנים אין :במים אותן לשין אין גובלין. לא אבל :להחזיר שיכיל
 יונים הרדיסיות, : באגמים להם מגייס ומים בשדה ואוכלין שיוצאין עליו מזונותיהן שאין

 סחתבין ד :בארמוני מהן מגדל שהיה המלך הורדוס שם על הרדיס־ות ונקראים בבתים שגדלים



זשני ליום ויקרא
 לפני הנבלה ואת הקהמה. גי0 הדלועין את מחתכין י :הרדיסיות יוני

 אסורה. עבת מערב נבלה רדתה לא אם אומר יהודה רבי הגלבים.
 ;הן תדרים וניאלץ בעבות. נדרים מפירין י■ יהמוכן: מן שאינה לבי

 .הטקוה ואת .הפטלית את המאור.'ומיודדין את פוקקין .העבת לצורך
 שפקקו .בטגית בן שאול אבא ובימי .צדוק רבי אביו'של בי^י ומעשה'

 בגיגית יש אם לידע .בגטי הפקידה את .וקשרו בטפיח*. המאור את

בשבת: וקושיין שפוקקיןומודדין למדנו ומדבריהם לאו. אם מפח פותח

ברטנורא
 ואת :לאדם אלא קיימא בהמה למאכל לאו דסתמן ואפ״ג הבהמה לפגי התלושים הדלועים. את

 יהירה רבי :לבהמה ולא לאדם עומדת היתה השמשות דבין זאע״ג היום שנתנבלה הנבלה.
 לבהמה לה מקצי לא לאינש דחזי מידי דכל אסורה. מע״ש נבלה היתה לא אם והמר
 : לבתי ואב לאשתו בעל מפירין. דן : יהודה כרבי הלכה ואין שתתרפא סובר מע״ג חילה ואפילו

 דאלו קאי דוקא ואנשאלין היום יאכל שלא שנדר כנין השבת. לצורך שהן :לחכם נשאלין.
 יכול שאינו כיון השבת לצורך שאינן נדרים בין השבת לצורך בהן נדרים בין מפר אב או בעל

 עליהם להשאיל פנאי לו היה אפילו השבת לצירך שהן ונדרים בלבד שמעו ביים אלא לתפר
 סוחמין נכנס האורה שממנה הלון השאור. את ופוקקין בשבת: עליהן נשאלין השבת קידם
 היתה אס עין המטלית. את ומודדין :בו לסתום שרגילין דבר כל בשאר או בלוח מותה
 הנזהרות נטמאו אס לידע אצבעות ג׳ על אצבעות ג׳ בה ים אם אותה מידדין בטהרות ונגעה ממאה

 יש אם לידע המקוה. ואת מטמאה: ולא מיטמאה לא אינה ג׳ על מג׳ פחות׳ דמטלית לאו אס
 בשבת: איתן למדוד מותר לפיכך הן מצוה של מדידות שאלו אמות ג׳ ברום אמה על אמה בה

 הרם: של פך בטפיח. נכנסת: האורה שממנה מאור וקרוי החלון את המאיר. את שפקקו
 של קשר להיות ליה מבטל ולא בהמה למאכל שראוי גמי נקט להכי בגטי. : הרס כלי סקירה.

 מק־רה היה שלא בתים שני בק היה קטן שביל כמין טפח. פותח בגיגית יש אם לידע :קיימא
 ימות שמא חוששין והיו השביל אל הבתים מן פתוחית חלונות והיו גבו על מונחת שגיגית אלא
 דרך האחר הבית אל השביל ומן השביל אל החלון מן באה הטומאה ותהא אחד בבית מת

 לצד וגנו חרס של בספיח בתוכו שהסימאה לבית הפתוח החלק את פקקו לפיכך הפתוח החלון
 ונמצאת ספה פיתח הגיגית בסדק אין שמא חששו כי וחוצץ מגבו מיטמא אינו הרס וכלי השביל
 לפתוח הוצרכו אח״כ זה. לבית זה מבית השביל דרך באת והטומאה השביל על מאהלת כגיגית

 ואין כפה פותח גיגית של סדק באותו יש אם לידע ובאו בחלון הפקוק טפיה איתו ליטול הסלון
 כלפי שבגיגית סדק דרך השכיל מן יוצאה שהטומאה הסומאה את להביא שביל באותו אהל שס

 ומדדו לבית מבית הטימאה את ומביאה האוהל בשביל ונמצאת טפח פיתח גיגית של בסדק אין או מעלה
 טפח פיתח הגיגית בסדק היה אס לראות מטלה כלפי והישיטוה בגמי וקשרוה חרם של מקידה

 של קשר יהא שלא ובלבד בשבת. וקושרין ומודרין שפוקקין למדנו ומדבריהם :לאו אם
: הוראה דבר על להתלמד או מצוה של תהיה והמדידה קיימא

שבתדףקנ׳חע־ב גמרא

 לפני מזונות נותנין ואין כלב לפני מזונות נותנין חרא

 חח עליך מזונותיו זה לזה. זה בין הפרש ומה חזיר.

איז
רש״י

 יהודי דארור עליך. מזונותן אין חדר בדברא. להו דשניחי עליך. מזונותיו אין

 שמגדל



שני יום ויקרא
 אין חתני דיקא. נמי מרעיתין אשי רב אמר עליך. מזונותיו אין

 נותנין אבל שבשובך. יונים ולפני דבורים לפני מ;ם נותנין

 טעמא מאי הרריסיות. יוני ולפני תרנגולין ולפני אוזין לפני

 ולטעמך עליך. מזונותן אין והגי עליך מזונותן משיםדהני לאו

 מ;א שאני אלא לא. נמי ושערי חיטי אפילו מיא אחא מאי

 מאי נשיאה דבי אפיתחא יונה רבי דרש באגמא. ךשביהי

 היא ברוך הקדוש יודע דלים .דין צדיק יודע =״ט( )סשלי דכתיב

 שלשה במעיו אכילתו שוהא לפיכך מועטין. שמזונותיו בכלב
 בכלב טמא. ויהי במעיו 'אכילתו תשהא כמה כדתנן ;מים

 לאור שתפול כדי ובדגים ובעופות לעת מעת ;מים שלשה

 למשדא ארעא אירח מינה שמע המנינא רב אמר ותשרף.

 וחוטרא אורניה משה מרי רב אמר וכמה לכלבא. אומצא

 למסרך. דאתי לא במתא אבל בדברא. טילי חני אבתריה.

:מחזירא דעתיר ושת מכלבא ךענ;א לית פפא רב אמר

רש״י
 שמזונותיו שכיחילהו: לא אבלמזונו׳ באגמא. :דשכיחי חזירים: שמגדל

 במעיו. תשהא במה הרבה: מזונות לו לתת עליו חס אדס שאין מועטין.
 בחייו אבל באוהל מטמא ימיס שלשה תוך בבית הכלב ומת בשר שאנל דהנלב

 : המקשה בבהמה כדאמר מטמא לא חיים בבעלי בלוע דטומאה מטמא לא
 אזנו: כמדת מעט אודניה. משח : מזונותיו על הקב״ה שהקפיד מדקאמר .ש״מ

 לא. במתא אבל אצלו: מרגילו יהא שלא מיד במקל אבתריה״יכהו וחוט־יא
 :ויפסידו בתריה למ״טרך. דאתי משום :.הוא דידיה לאו אי מידי ליה ליתיב
לו מאכילי! ואף לאכול ומוצא לו ראוי מאכל שכל מחזירא. "דעתיר לית

: הרבה

ע״א ד׳ דף ויקרא זוהר
 דיבבא מארי בל אלין דודים ושברו שתו רעים אבלו אמר יהודה רבי

 דמלבא מסעודתא דהא ואתבלכויבחדא כלהו דאתבסמו ויללה
ועל אתחך\ דמלבא ^ד\בשעתא

 וחדאן. אכלן כלהו לבתר בקדמיתא למטרוניתא וחדי אתחך מלבא
 דקאמרן שית אינון אלץ דודים ושכרו שתו רעים אמריאכלו אבא רבי

ושכרך שתו* וגומר. הדריו המלך הביאני א׳ן ]שיר בהו דכתיב אינון ואלין

מההוא



ח שני ליום ויקרא
דאינו! דכירן דלתתא אינון כל אמר איעזר רבי לכלא. דרוי _יץ מההוא

 שפיר כלא אמר שמלן דכי מתכרכאן• י דלתתא כלהו אתכרכאן

 ליה אמר לתתא. דודים ושכרו שתו לעילא רעים אכלו דמלה אבלרזא
 שאלתא ןאיות ליה אמר לתתא. אינון ומאן לעילא אינון מאן איעזר דכי
 אלין לעלמין מתפרשן דלא בהדוותא כאחדותא ראינון' עלאה אתר דא

 וההוא ועין מעדן יוצא ונהר ב'[ ]בראשית דכתיב הוא ההא רעים אקרון
 כחדוותא. באהדותא לעלמין'כרעותא ואשתנחו לעלמין ראמתפרשן נהר
 והא ידיען לזמנין דודים דאקרון לתתא אינון "אלין ךים1ןשכר\ד שתו

 מאי שרדה. כלא אכילה כהו עלאי/נתיב* כאינון חזי תא אוקימנא•

 שחיא דתטן ובגין כעיא אכילה דהמרא גךכי ליה דאית מאן טעמא.
 כתיב שקיו י ךבע;ין התאי ובאינון אכילה. כהו כתיב דמנטרא חמרא

 באלין דא ועל דעטיקא מנחלא בע;ין שקיו נטיען כל דהא שתיה כהו
 אלעזך דכי ליה אמר דודים 'ואלין רעים אלין שת;ה. וכאלין אכילה
 אינון * ליה אמר התאי. אינון אמאי איגון דודיס^חכיבותא דהא אתחזי

 דמשתכחי ואינון דודים• אקרון תדיר משתכחין ולא לדא דא דתאכץ
 אלין דא ועי רעים. אקרון 'ךא מן דא מתפרשן מתכסיין{לא ולא תדיר

 כתיאוכתא ואלין תדיר י באחדותא כרעותא אלין רעים. 'ואלין דוךים
 וכדין ,ישראל כנסת דתתכרך כנין דכלא שלימותא הוא ודא לזמנין.*

ז: עלמין ככלתו חדוותא

 טוסר לחק יוסף פסוקה הלכה

 א׳ פרק הקרגנות טעשה ה׳ הר״ם

 שלכל תמיךין שגי הם הצבור "^קרבנות
 חדשים .וראשי שבתות ומוספי יום

 הכפורים. יום של חמאת ושעיר והמועדות
 .זרה בעבודה והורו דין בית שגגו אם ובן

 הפר ושעיר. פר .ושבט שבט כל מביא
 הם השעירים ואלו חטאת. והשעיר עולה

 שגגו ואם י זרה. עבודה שעירי הנקראים
 לחטאת פר ממאין המצות בשאר והורו
 :צבור של דבר העלם פר הנקרא והוא

 .והמעשר הבכור הם. היחיד קרבנות7 ב
 .והראיה שלמים והיא והחגיגה והפסח

 מן עולה 'והוא הגי .וקקבן עולה. והיא
 תוךים שתי או יונה בגי שני או הבהמה
עולה אחת בהמות שהי או עולה. שעהן

ואחת

ש"ח ח״ב קדושה מיפערי

 טביומי !ב על סנהדרין במסכת אמרו
 דעלמא חללי כל ליה !הבי הוו דאלו

 חךא'אי.קלע זמנא בדיבוריה. משני הוה לא
 משנים הוו דלא שמיה אתרךקושטא לההוא

 בלא'זמניה איניש מעת הוה ולאי בדבורם.
 'ליה 'אמרו בנין. הרהין לה שכיבו וכו'

 בנא תגרי 'ולא מהכא פוק מינן־ במטותא
 דבר שונם:ל למדו ״׳( י׳ם)יי דכתיב מוקנא.

 ?גוי■ אם יבם אפקד לא אלה העל וגו שקר
 נענשו ולא וגר. נפשי תתנקם לא כזה אשר

 עדות י מפני המךבר'אלא ודור המרנ/ים
 כיל לברכה זכרונם .רבותינו ואמרו שקר.

 .זרת עבודה יעובד כאלו בויבורו המחליף
 עיגןם ונר הי שנא הנה שש י׳( )־■*לי וכתיב

רמיות
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 וגו׳ כזבים ויפיח שקר קשון רמות עולה המתנדב או .והנודר שלמים. ואחת

 אלד• העל .וגו' .ידברו לא ׳(.יא^ת0 י'ים)י הם הלחם עם הבאים ושלמים בלמים• אי
 האיש מי )תחלים ו?תיב .וגו׳ בם .^קד לא עולה .והן הנזיר קרבנות רכן תודי״ הנקראים

 מריע" לשו^ף ;צור וגו' חיים החפץ והן מצורע .;קרבנות ושלמים. וחטאת
ויולדות זבים .רקרבנות ועולה. יאשיס ת חט
 ראם חטאת. והוא ברת בה שיש תעשה לא במצות השוגג .;קרבן ועולה. חטאת והן
 תלוי. אשם הנקרא והוא אשם מביא החטא אותו עשה לא 'או עשה אם לו ;פק נס

 החטאת ופר העולה איל וכן ודאי. יאשם הנקרא והוא אשם עקיהן שמביא ,עכירות ריש
 הנקרא הוא .זה ופר ;חיד. הן^קרבן הךי הבפורים ביום ימשלו גדול כהן שמקריב

:הבפורים יום פר

תורה שלישי יום ויקרא
להשאיר ב״ן דשם ראשונה הה דמילוי ה בנגד שהם אלו פסוקים חמשה בקריאה יבוין

:שעברה משבת נפש תוספת בו

 וזרקו ןהוה לפני צפנה המזבח ירך על אתו ושחט יא
 על־־המזבח את־־דמו הבחנים במאהרן

 בני .ויזרקון .יי לדם . צפינא דמדבחא צדא על יתיה ם1ו;כ ז סביב

 לנתחיו אתו ונתח יב :פתיר סחור מדבחא על דמיה כהניא״ית אהרן
 על־העצים אתם הכהן וערך 'ואת־פדרו ואת־ראשו

 לאיברו-' ;תיה ויפליג :על־המזבח אשר על־ר&ש אשר

 רעל אשתא רעל אעיא על ן1כהנא_יתה תךביהןיםדר רת רישיה חת
 והקריב במום ולחץ והברעים והקרב מךבחא־יג

 עלההואאשה המזבחה והקטיר את־־הבד הבחן
 לא1כהנא_יתכ ויקריב במי_א יחליל וגואוכרשא ליהוהן ניהה ריח

 מך ואם יד :" נןדם ברעוא. דמתקבל קורבן הוא עלתא למדבחא רסק

מך או מן־התרים ותקריב ליהוה קרבנו עלה העוף
בני רש״י

 : בבמה צפון ואין ה׳. לפני צפונה המזבח: י צד על המזבח. ירך על )יא(
 בנסכים בבקר זכר תמים בנאמר לפי העוף כל ולא העור. מן )יד(

 אכר מחופר אף יכול בעופות וזכרות תמית ואין בבהמה וזכרות תמות ובעזיס



ט שלישי ליום וימרא

 קדם!ז קורבנה עלתא עופא מן ואם 5 ■אתיקרבנו היונה בני

 והקריבו קורבניה:טו !ת יונה בני מן או עפנימא מן "וינןכיב
 )הקטיר את־־־ראשו ומלק המזבם“אל־ הכהן

 בתא ו;קךביניה :המזבח קיר על דמו )נקצה המזבחה
:מדבחא כותל על דמיה ויתמצי לטדבחא רסק רישיה !ת רמלוק למדבחא

רש״י
 : גדולים ולא קטנים יונה. בני :קטנים ולא גדולים תורים. :העוף מן ה״ל
 פסול שהוא ושבזה שבזה הציהוב לתחלת פרט היונה. בגי מן או התורים מן

 :יביא אחת פרידה אפילו והקריבו. )מו( :תורים אצל וקטן יונה בני אצל הוא שגדול
 העורף ממול בצפרט קוצן כהן של בעצמו אלא בכלי מליקה אין ומלק. הכתן
 אפם כי אפיס מין ל׳ דמו. ונמצה : וקוצצן לסימנין שמגיע עד מפרקת וחוהך

 והקטיר ומלק ויורד: מתמצה והדס המזבח קיר על השחיטה בית כובש המן
 הראש הקטרה מה אלא מוצה הוא מקטיר שהוא מאחר כן לומר אפשר . ונמצה
 ומלק הוא מסורס מקרא של ופשוטו כן מליקה אף וכו׳ בעצמו והגוף בעצמו

כבר: דמו ונמצה הקטרה וקודם והקטיר

מ״ד סימן ישעיה נביאים
 על"־" רוחי אצק עלעבשה ונוזלים על״צ&א אצק״מים בי א

 על מ;א דמרדהבץ כמא ארי :על־־צאצאיך וברכתי ך1זת

 בנך על קודשי רוח אתן כן ששתא על ומתנגדי! צחונא בית ארע

 עלקיבלי" כערבים חציר בבין וצמחו ב בנך: בני על וברכתי

 המשלח כאילן עסב כלבלבי ומפגקין רכיבין צר!ק^א ררורבון: :מים

 בשם" ;קרא וזה אני ליהוה יאמר זה ג למיין: בגדין שרש־והיעל
 !;מר דץ* 7 יבנה ישראל ^ליו^הובשם תה !עקב

 י* קךם7קורכניה, עןרב וךץ .יעקב בשום יצלי ודין אנא קי מדחלייא

וגאלו אל1^ ן !תקריב דישראל וב^מא

אלמים: אין ומבלעדי י אח^ון .ואני ראעון אני צבאות ה1ןה

כדנן
רש״י

 צדיקים אלו אני. לה׳ )ג( : עליהם שיתוספו גרים ע״י אדום זה חציר. בבין )ב(
בעלי אלו לה׳• ידו : רשעים בגי הקטנים אלו יקרא תה : גמורים

חשובה

ב



שליש" ליום ויקרא
 ךמ^קיד־ץ הוא .אנא צבאיות ך ופרקיה דישראל מרכא .יי אמר כתן

 יקר^ ובך""כמוני ה אלה: מנילית ובר דיליאינון עלמיא עלמי אף

 תב^נת .ואשר ואותיות עס״עולם משובך לי ויערכה ועידה

 עמא משויותי קךמי;ויםךךינה ויחוינה ערעעה ת כרתי ומן למו: עידו

:לגא יהוון למיתי ודעתידין ודאתיין עלמא דמן

רש״י
 שהיה: מה כל לי. ויערכה )ה( הגרים: אלו יכנה. ישראל ובשם : קשובה

:יגיד תבאנה. ואשר :עקה עד עולם. עם משומי

כ״א סימן משלי כתובים

 דעטלא ריגתא :לעשות ידיו כי״מ^נו הבדתנו עצל תאות א

 כל־־־היום ב :עיבידתא דעבדין אידין צבין דלא ליה ממיתא

 רצד;קא ריגתא י־ומאתיג כל :יהשך ול^ יתן וצדיק ה תאו התאוה

 יביאנו: כי־^זמה אף תועבה רשעים זבח ג מח^ך: ולא ;היב

 עד״־־כזבים ד ;ליה מלתי דבעברתא מטול הוא מרחק דר׳שיעי דיבהא

 וגברא ;אבד־ דבדבותא סהדא :ן_דבר לנצח שומע ואיש יאבד

 הואן רשר בפניו רשיע איש העז ה ממלל: שמועהשריראית

אורתה: מתקן הוא ותריצא רשיעא גברא אפוי מחצף דרכיו: יכץ

רש״י קי' דרבי יבין *(

 כשהיא כ״ש כי. אף )ג( :לו מזמן שהקב״ה ביתו צרכי כל יתן. וצדיק )ב(
וגו': ברעך תענה לה שומע. ואיש )יד( רעה: לעצת מביאו

ח' פרק כתובית משנה
 ההל ובית שמאי בית מורים תתארס. שלא עד נבטים לה שנפלו האשה

 אומרים שמאי בית משנתארסה. לה נפלו ו_ק;ם. ונותנת שמוכרת
 מברה שאם מודים ואלו אלו תמכור. לא אומי־ים הלל ובית תמכור•

 באשה חבה הואיל גמליאל. רבן אמרו'לפני יהודה רבי אמר נתנהקים.

לא
ברטנורא

 ארוסה בעודה תמכור. אומרים שמאי בית : ונתארכה התארס שלא עד האשה ח רק5
 ♦ בתמיה בנכסים. יזכה לא :,ארוסת שהיא באשה. וזכה הואיל :לא משנשאת אבל

 הבעל ונתנה מכרה אס לומר חכמים ראי מה יושק. איו :משנשא׳ לה שנפלו החדשים. על

 מוציא



שלישי ליום רמרא
 שאתם אלא בושץ• אנו החדשים על להם אמר נכפים•3 ;זנה לא

 שאה מודים ואט אלו משנשאת• לה {פלו ";שנים. עלינו'את מגלגלין

 ונשאת. נשאת שלא עד הלקוחות. מיד מוציא שהבעל ונתנה. מכרה
 עקיבא בן חנינא רני אמר קיט. ונתנה מכרה אט אומר גמליאל רנן

 להם אמר בנכסיה ;זנה לא באשה וזבה :גמליאל.'הואיל רבן לפני אמרו

 רני ב :הישנים את עלינו מגלגלים שאתם אלא בושין. אנו החדשים על
 ואם תמנור. לא לנעל. הידועים נכסים לנכסים. נכסים בין חולק שמעון
 _ק;ם ונתנה מכרה ראם תמכור. לא ^אין;לועיםלבעל ונתנה מכרה

 מן התלושין פירות פיתות. אוכל והוא קרקע בהן כספיםקלקח לה נפלו ג
 אמר בקרקע• פירות.'והמחבר! אוכל והוא נהן_קרקע ;לקח הקרקע■

 פיתות. בלא יפין הן י וכמה כפירות. יפיןז הן כמה אותן שמין מאיר רני
 הטחברין אומרים וחכמים פיתות.' אוכל והוא קרקעי_1בד׳ ח.ילק והמותר
 'אוכל והוא .קרקע בהן חלקת שלה. הקרקע מן והתלושין שלו. לקרקע
 כחו *הורע בכניסתה. ינחו *שיפה מקום אומר שמעון רני י :פיתות

 פיתות )ניצח ביציאתה• כהו בכניסתה';פה בחו שהורע מקום ביציאתה•

 הקרקע• מן והתלושין שלה. וביציאתה שלו. בכניסתה לקרקע.' המחנרין
 ;מכרו זקנים. ושפחות עבדים ילה נפלו ה שלו: וביציאתה שלה. בכניסתה

 לא אומר גמליאל בן* שמעון רבן פיתות. אוכל והוא ,קרקע• בהן ו;לקח
 .ימכרו זקנים וגפנים זיתים לה נפלו אביה. בית שבח *שהן תמכור.'מפני

 תמכור לא אומר ;הודה פירות.רבי והוארכה בהן_קדקע. הלקח לעצים
הוציאי אשתו. נכסי על הוצאות המוציא אביה. בית שבח* שהן מפני

הרבה
ירטנורא

 •שאס ארוסה בעודה לה שנפלו נכסים עלינו. בגלגלים שאתם אלא הלקוחות: מיד מוציא
 שאינן ונכסים לבעל ידועים נכסים ב הנעל: בהם שזכה לפי כטל מכרה מכרה

 ואלי אלו דאמרי ואית מטלטלי ידועים ושאינן מקרקעי ידועין נכסים דמפרשיס אית ידועים.
 ופסק היס. במדינת נכסים לה ונפלו כאן יושבת שהיא כל ידועים שאינם הס ואלי הס ידועים

 אותה מכרה אם משנתארסה לה שנפלו נכסים בין תתארס שלא פד לה שנפלו נכסים בין הלכה
 כר' והלכה מיתתה לאחר הקרקע וכיף בחייה. פירות הלקוחות: מיד מוציא הבעל שנשאת אחר

 מה דקסב׳ כו/ שסין ג • ידועים שאינן לנכסי׳ לבעל הידועים נכסים בין שחולק שמעון
 עכשיו יקרים הקרקע שדמי מה לפיכך קרן הוי ברשותו גדל שלא ומה פ־רות הוי ברשותו שגדל

 וחכ״א :פירותיה אוכל והיא קרקע בה; יילקח דמים לה ליתן וצריך קרן הוי זו תבואה בשביל
 :כחכמים והלכה לה קיימת והקרקע הואיל ■כהן נתנו פירות תורת ברשותו גדלו שלא אלו אף
 בשעת כלומר שלו. בכניסתה לקרקע המחוברים פירות :לגרשה בא אס ביציאתה. ד

 איירי דלא יציאה בשעת המחוברין פירות לר״ש חכמיה בין ואיכא חכמים כדברי שלו נפילתן
 והלכה שלו ברשותו שגדל מה דקסברי שלה ביציאתה ר״ש דאמר הא להו ולית חכמים בהו

 יהודה רבי כיותיה: והלכתא לעכב היא יכולה תמכור. לא אומר רשב״ג ת ן כר״ש
כמה ישבע שהוא: כל ואפילו מועט דבר קיטעא, :והלכתא,כוותיה תמכור. לא אומר

 הוציא



עזמש* ליום ויקרא
 ומר" הוציא. שהוציא מה הרבה ואבל קימעא .קימעא• ואבל החנה
 יבם שומרת י : ויטול הוציא במה יישבע אכל. ולא הוציא אבל. שאכל
 ;קים•־ ונוהגת שמוכרת 'הלל ובית שמאי בית מודים נכסים. לה שנפלו

 שמאי בית עמה. והיוצאין הנכנסין ובנכסים בכתובתה !עשו מה מתה
 נכסים אומרים הלל האב.'ובית יורשי עם הבעל יורשי יחלוקו אומרים

 עמה י והיוצאים הנכנסים נכסים הבעל. יורשי 'בחזקת וכתובה בחזקתן•
 אוכל והיא קרקע בהן מעות.'ץקח אחיו ^יח

 פירות. אוכל והוא _קךקע. בהן ץ_קח הקרקע מן התלושין פירות פירות.
 בפיר־ות• ;פין הן במה י אותן שמץ מאיר לבי אמר בקרקע. המחברין

 פיר־רת. אוכל והוא .קרקע. בהן הקח והמותר פירות. בלא ;פין' הן וכמה

 בל הקרקע מן והתלושין שלו בקרקע המחבר! פירות אומרים וחכמים
 והוא קרקע בהן היא/קח קדמה ;כה. הוא קדם בהן. זכה הקודם

 כתובתה שתהא ובלבד דבר• לכל כאשתו היא הרי פירות-יבנםה אוכל
 על מונחת כתובתיך הרי לה יאמר 'לא' ח :הראשון בעלה' נכסי על

 לאשתו אדם י^מר לאי )וכן לכתובתה. אחראין נכסיו בל אלא' השלחן•
לכתיבתה(. אחראין נכסיו י בל אלא השלח! על מונחת הר־ייכתובתיך

גירשה

ברטנורא
 או ההוצאה כנגד השכח שהיה מילי והני היא תורה של כעין זו ושבועה .וימול הוציא

 השבח כנגד שהוציא התירה שבועת ישבע השבח על יתירה ההוצאה היתה אה אבל יותר
 אכל בין היא מרדה אם אבל הבעל כשגרשה זה וכל יפסיד והשאר בלבד השבח כנגד ייטול
 בעל של השבח כל ברזל צאן ובנכסי השבה כנגד ייטול הוציא כמה ישבע אכל לא בין הבעל

 בה : יבס שימרת בעודה אביה מבית נכסים. לה שנפלו ך :לו הוסיפו הוסיפו אס דאמרי׳
 ובנכסים :אחריות עליו וקבל לו שהכניסה ונדוניא ותוספת ומאתים מנה בכתובתה. יעשו

 עמה.: ייצאים מבעלה וכשיוצאת עמה נכנסת.נכנסים כשהיתה מלוג נכסי והיוצאין. הנכנסין
 וזוכה היא ליבם נשוא׳ דספק האב. יורשי עם הבעל יורשי יחלוקו אומרים ב״ש
 אי מי בחזקת אתפרש ילא בחזקתן־ ברזל צאן נכסי בחזקתן. נכסין מספק: ירושתה בחצי

 מיבמות ובפ״ד שלה שהיו האשה יורשי בחזקת אי עליו ואחריותן הואיל הבעל יורשי בחזקת
 לפיכך הראשון בעלה נכסי על שכתובתה לפי קרקע. בהן ילקה ן : הזאת המשנה תמצא
 משעבדי מטלטלי וסבר אותה מיבם אס פירות אוכל שהיבם אלא לכתובתה אחראין המת נכסי

 אומרים וחכמים לכתובה: אחראין המת ברשות שגדל מה דכל אותן. שמין לכתובה:
 לכתיבתה וערבאין אחראי! נכסיו כל יהא פריך בגמרא שלו. לקרקע המחוברים פירות

 תפסה א״כ אלא משעבדא לא לכתיבה מסלסלי קסברי זכה. הקודם כל :שלה תני ומשני
 והלכה תלישין מפירות כספים דמ״ש בכספים דפליגי נמי וה״ה תפיסה בעינן דבעל ומחיים

 רחמנא אמר ויבמה אמרי׳ ולא ומחזירה בגס שמגרשה כאשתו. היא הרי כחכמים:
 מצוה אמרינן )הוה( כשגרשה נמי והכי בגע לה תסגי ולא עליה ראשונים יבומין ועדיין
 דאמר ״למק ,להחזיר מצי ולא אח אשת באישיר עליה ותיקו הא עליה רחמנא דרמיא
 אקראי! מאחיו ששיי נכסיו. כל ח •כא:שתו היא הרי שלקחה כיון לאשה לו ולקחה רחמנא

 הנכסים לכ היי גירשה שלא זמן כל אבל כתובתה. אלא לה אין גירשה לכתיבתה:
 הראשונה כתובה ע״מ והחזירה אשתו את שהמגרש הנשים. ככל היא הרי :לה משועבדים

החזייה



יא שלישי ליום ויקרא
 לה ואץ הגשים• ככל היא הרי החזירה כתובתה אלא לה אץ גירשה

:בלבד כתובתה "אלא

נרטנורא
 מממוני כתובה לה נתב דאיהו היא אשתו תימא דלא ביבמה הא לאשמומיק ואצהריך התוירה

 הינא ועונאין אחראי! יהיו היא הראשון בעלה נכהו אלא לה נתב איהו ילא יבמתו חבל
:קמ"ל מיניה נתינתה אימא ואהירה יגרשה

כתובותדףפ״בע־ב גמרא

 האשת את המגרש תנינא לן משמע קא מאי ההדרה.

 מהו מהזירה. ראשונה כתיבה מנת על והחזירה

 אבל מיניה. כתובה לה כתב דאיהו הוא אשתו ז־תימא

 אימא ואהדרה דגרשה היכא לה כתב איהו דלאו 1ןבמת

 היו בראשונה יהודה רב אמר לן. משמע קא מיניה כתובתה

 ולא מזקינים והיו מנה ולאלמנה מארדם לבתולה כותבים

 נכסיו כל ותיקן שטח בן שמעון שבא עד נשים נישאין היו

 כותבין היו בראשונה הבי נטי תמא לכתובתה. אחראין

 נושאין היו ולא מזקינים והיו מנה ולאלמנה מאתים לשתילה

 כשהוא ועתין אביה בבית אותה מניחין שן־יו התקינו נשים

 שןהיו התקינו כתובותיך אצל לכי לה אומר עליה כועס

 של קלתות אותה עושות עשירות המיה. בבית איותה מניחין

 רגלים מימי של עביט אותה עושות היו עניות זהב ושל כסף

שבא עד וצאי כתובותיך טלי לה אומר עליה כשכועס ועדיין

שטעון
רש״י

 למתני דאיצטריך דיבמתו אולמא ומאי באשתו לה תנינא. :ביבמה קמ״ל. מאי
 : הראשון בעלה ננסי על אלא מיניה כתובה לה דלית

 גושאין היו ולא : הכתובה לאחריות נכסיהם משעבדים היו ולא בותבין. היו
 תמצא לא יגרש או נשימות שאמרו להס לינשא רוצות הנשים היו שלא נשים.
 : בעלה בבית חמיה. בבית ירושה: של מעות יצניעו שהיורשין נלוס לגבות

 בה ונותנת ראשה על שמנחת סל נמין קלתות. : מרובת שנתובתן עשירות.
וצאי. כתובתיך טלי :רגלים למימי עביט. :טווי הפלך שנתמלא לאחר פלניה

לפי



שלישי ליום ויקרא
 אהרא? נ־ה ל? הז בבי״ עירא ותיקן שטה בן שמעון

% :לכתיבתה

רש״י
* במטלטלין כתובה לה ייחד ולא אחראין נכסי כל : לכך מיוחדת שהיתה לפי

ע״א ד׳ דף ויקרא דהר
 אתבסש כלא דקךבנא ידי על עובדוי מתקן נש דבר בשעתא הזי תא

 'אךם דכתיב הוא הדא' שלים ביהוהא ברא הא ואתקשר ואתקרב
 ן;ךיב בי אדם חזן תא חד. כדקא מילין לקישיא קקריב כי מכם^ יקריב כי

 משתיהן לא וברכאן "קרבן לאו כךיבניה דהא אתנפיב הלא מאן לאפוקי
 כי אילם הכתיב ממשמע לתתא *ולא לעילא לא ידית( על )ם״א לגביה
 לא ושכעתא הוא דאדם בכללא אדם'ולא איהו דלאו הבא שאגי יקריב

 אתל^קא דמומא ומאקי מום בעל זאקרי פגים דאיהו בגין עלוהי שיייא
 הכתיב איוכחן ראכיהויא .ונדב ק*בנא. לקרבא למדבהא שכן' כל מכלא

 מכפ^קרבן "יקריב כי אים כתיב כך 'ובגיני ין מלפני איש י׳\ותצא )ויקרא

 אתרא ולא דא לקרבאקרבנא הזי האי ונוקבא הכר האשתכח. אדם לין
 הכי אהרא ואביהואיבמלה לנדב האוקמוה גב יעל אף אבא רבי ואמר

 אתברכן דעליה העלמא' מכל^קךבניין הוא עלאה קטרת אבל והאי. הוא
 אינון אתחזון י לא קרבנין 'מכל לעילא ראיהו דא .קקרבנא ותתאי עראי

 עלאין יןלמיל כןש כל י אתחזון לא לקרבנא אתנפיבו לא דהא לקרבא
 אמאי. ותאכל'אותם ץ מלפני אשי תימאנתצא ואי ןחיהו. על היתברכון

 לביתה אתי מלכא 'ההא לה א לבש; מטרוניתא קמי האתא נש לבר
 'מלכא חמא מלכא לקמי אתא עמה. למחדי במטרוניתא' בה וישרי
 דילי לאו*הוא/;קרא מלכא אמר מאדי/דמומין. האיה\ נש בר ההוא

 תא •וני מט י אתקנת אההכי למטרוניתא איעויל פגים התאי ידוי דעל
 וההוא לגבה' למיתי "זמין היה רמלכא החמאת כיון למלכא. ביתא

 להטלא מטרוניתא פקידת כדין מעה מלכא לאסתלקא גרים נשי בר
 הדת ביחיהו וקטרת ואכיהיא נדב ךעאלו בזמנא כך נ׳ש' בר לההוא

 גברין אינון מלכא החמא כי״ו; למלכא לקבלא ואתתקנת מטרוניתא
 עמה יי למשהי ייתי״ךעל/י_ךייהו מלכא בעא' לא דמומין מארי פגימין

 מינה 'מליכא אסתלק הבגיניהון' מטרוניתא חמת כד מינה ואסתלק
 הלא המאן בגין האי וכל אותם ותאכל ץ מלפני אש ותצא מיד

דמלכא קדושיה *מלכא. קךם'־ המומין מאריה י פגים הוא אתנסיב



שלישי ליום ויקרא
 מכם £ןריב כי אדם כתיב דא ועל בפגימו. ^יא ולא ממד, אםמ?מ

י ^קריב אדם אקרי ךלא ומאן יקריב אדם דאהרי' מאן ן3'כןר י

פסוקה הלכה
א׳ פרק הקרבנות מעשה הל׳ הר״ם

 ?אחריותן חייב היחיד ^קרבנות מכל
 קדבה. מן* חוץ נסייהן ובאחריות

 אחריותן חייבין א;נץ הצבור לרבנות ו;ל
 הזבח קרב7 ואם: נסכיהן באחריות ול^

 ;חיי .;קרבן נקכיהן י אחריות הייבין*
 צבור כקרבן הוא .הרי זמן לו שקמע

 בהמה עולת כל ב ן באחריותו ח;יב ראינו
 בןבד/היא מןק^רים אלא ןאה ^ה
 הבקר ומן העזים ומן הכבשים מן באה

 ובני התורים ומן קטנים 'בין ^דולים ין3
 החטאת ה^ה:י3 הזכר בהן .ו^חד יונה
קברים מן האלו המינים מרז^שת באה

טוסי לחק יוסף
 ,ד שער ח״ב קדושה שעדי מספר

כשם ששקר מ.פני $לא נערה לא גחזי
 רוחו לתמר,ונהרג. כזב אמנון אלישע.

 כזב מןחיצתו/על'שדבר נ^רד נבות של

 אתאחאכוגו' .יפתה מי סיב( >0) שנאמר
 גלו לא הונא רב ואמר ממחיצתך. צא צא

 פסוק על שע;רו על אלא מאךצם ןשר#ל
 .רבותינו .ואקרו ה.רהק. מךבר.שקר נ׳ס ו^מי"

 יכו׳. ,ירושלים ר^בה לא לברכה זכרונם
 סמא״ל ךשקרךאיהו הלהר/זקנא ובס^ר

 צ״־ץ־ אטת .ותשלך "( )י.״י תינ3 שלטא
 ראעוןי׳ושנייובז׳ ב:ת חר?ן ןדא/ר'ם

 ?לשה ל;ךכה_על זכרונם רבותינו ןאנקרו
 האמת יעל הדין על _קיים העולם דבךים;

 עור מ־ ה׳ ־"(' )תהלים וכתיב השלום. ועל
עת אף ב^בו ןדובראמת וגו׳: ?אהלך

: הקטנים ומן הגדולים מן הנקבות ומן
בלבד כישים מזערי אלא בא אינו ;האשם

בא אשם .ויש ן.ה מין מןדולי בא אשם .יש
במעשה אותו לאמת צריף שחשב.;לבבו י הקטנים: מן

 אמת תורת )סלא־י ו;תיב סי-רא. דרב: כעו?דא קרבה /?רונם רבותינו ^מו־^אמרו
ן הוא צבאות ה׳ מלאך כי בשפתיו נמצא לא עעולה בפיהו היתה

הורה רמעי יום ויקרא
 חארוו לקנות ב״ן דשם וו דמילוי ו כנגד שהם אלו פסוקים המשה בקריאת יכוין

:הבאה משבת יתירה נפש

 אצל אתה והשליך בנצתה את־מראתו והסיר טז
יוה רעדי הדשן אל־מקום' קלמה המןבח

זפקיח
רש״י

 דבר לשון ונוצה מעיה בני עם בנוצתה. :הזפק זה הרעי מקום מוראתו. )טז(
 בן יוסי אבא של מדרשו וזהו באוכלי׳ שת״א וזהו נעו נס נצו כי כמו המאוס

 כעין בסכין הזפק סביב קודר אמרו ורז״ל עמה הקורקבן אה נועל שאמר הנן
 באבוס אלא אוכלה שאינה בהמה בעונת העור. שעל הנוצה עם ונוטלו ארובה
נאמר הגזל מן שנזק בעיף והקטיר במים ירחץ והכרעיס והקרב נאמר בעליה

 והשליך



רביעי ליום ויקרא
 דכנקרן לאתר .קידומא מדבחא לסטר ^תה ררמי באובליה זפמיה

 אתו ןהקטיר ובדיל ב$נפלל$ 1^ת ושסע קטטא:'יז
 עלה על־האש על־העצים המזבחה הבהן
 לא^פריע הי1גדפ3: ?;יד. ויפיק ם :דןדזוה מחה ריח אשה הוא

 קורבן הוא עלתא אלפתא רעל אעיא על למדבחא כהנא יתיה רסק

 מנחה קרבן כי־תקריב ונפש א ב :” קדםד ברערא דמתקכל
 עליה ונתן ^מן עליה הצק קרבנו יהיה ס׳לת ליה|ה
 קולבניה ;הי סולתא מנדמא^קדם" קרבן .יקריב ארי וארס . לבנה

 א״רן אל״בני והביאה ב:לבמתא עלה רתן מ&חא עלה ויריק
 ומשמנה מפלתה קמצו מלא משם וקמץ הבחנים

על
רש״י

 :כבש של במזרחו קדמה. המזבח אצל :הגזל מן שאכלו המעיס חת והשליך
 הפנימי מזבח ודישון בוקר בכל הדשן תרומת שס שנוהכין מקוס הדשן. מקים אל

 הוא וכן ביד אלא שיסוע אין ושסע. לד :במקומן שס נבלעים וכולם והמנורה
 כנפי למרוט צריך אינו כנפיו עם בכנפיו. :הגדי כשסע וישסעהו בשמשון אומר
 כנפים של רע ריח שמריח הדיוע לך אין והלא ממש נוצה בכנפיו■ :נוצתו

 שבע המזבח שיהא כדי והקשי׳ הכתו׳ אמ׳ ולמה עליו קצה נפשו ואין נשרפים
 רלרעו אלא חתיכו׳ לב׳ לגמרי מפרקו אינו יבדיד. לא עני: של בקרבנו ומהוד׳
 וא׳ המרבה אחד לך לומר ניחוח ריח בבהמה ונא׳ ניחוח ריח בעוף נא׳ מגבו.

 בכל נפש נא׳ כיתהריבלא ונפש )א( לשמים: לבו את שיכון ובלבד הממעיט
 עליו אני מעלה הקב״ה אמר עני מנחה להתנדב דרכו מי במנחה אלא נדבה קרבנו׳

 מנחת מביא סתם מנחת עלי הרי האוח׳ קרבנו. יהיה סלת נפשו: הקריב כאלו
 שנאמרו לפי בענין. שמפורש כמו סלת כשהיא ונקמצת הראשונ׳שבמנחות סלתשהיא

 כלת: מנחת קרויה לכך מזו חוץ קמיצ׳ קודם אפויות באות וכולן מנחות מיני ה׳ כאן
 ,שנ מעשרון פחותת מנחה ואין חטין סלת שנא׳ החט׳ מן אלא סלה אין סלת•

 עליה ונתן :כול׳ על שמו. עליה ויצק :מנחת לכל עשרון למנח׳ סלת ועשרון
 שאין כן לומר ראית ומה א׳ לצד עליה לבוג' קומץ מניח מקצתה על לבונה.

 נבלל שהוא מפני כולה על שמן ד״א למעט אלא בתורה רבוי אחר רבוי
 עמה נבללת שאינה מקצתה על ולבונה ומשמנה מסלתה כמ״ש עמה ונקמץ עמה
 כולה הלבונה את מלקט שקמץ שלאחר לבונתה כל על שנאמר עמה נקמצת ולא

 בזר! כשרים ובלילה שיציקת מלמד והביאה. ונתן ויצק:ומקטירה מעליה
 הזר שלגלי ממקום משם■ וקמץ :כהונה מצות ואילך מקמיצה והמץ. הכהנים )ב(

עומדות



יג רביעי ליום ויקרא

 המזבהה את־אזכרתה הכהן והקטיר בל־לבנתה על
 • עק-ו׳ן כהניא אהרן בני לות בימינה ♦ ה1ליה ניחא ליה אשה

 ת1 כהנא ןעיק לבתהה כל על ומטיחה מסולתה מלייקוטציה מתטן

 מן־ והנותרת נ. :” ברעוא^קדם ךטה_קבל קורבן למדכהא אדכרהה
 ם קלש^דעיסמא^עתה: ^זמתרן'ולבטיו המנאה
 ד": מקוךבנ;א קוךשין קודש ולבניוהי לאהרן מנהתא מן ודאשתאר

 הלות סלת תנור מאפה מנחה תקריביקרבן ובי י

 :בשמן מ^חים מצות ורקירן בשמן בלולת מצת
ךפילן פטירן ןךיצן סולתא תנורא מאפה מנהתא קרבן תקריב וארי

במשח: דמשיחין •פטירין ואספוגץ במשח *

רש״י
 מקום :ל אמה בי״א אף בעזרה מקום בכל נשרה שהקמיצה ללמדך עומדות
 במקום ת״ל צד לנל ויוצא מבצבץ מבורץ יכול קמצו• מלא : ישראל רגלי דריסת

 יכול בקומצו אי הקומץ שבתוך מה אלא כשד יהא לא בקומנו ממנו והריס אחר
 לשון במשמע קומץ וזהו ידו כס על אצבעותיו ג׳ חופה כיצד הא מלא ת״ל חסר

 והקטיר. לבונתה : מלא הקומץ יהא הלבונה כל לבד לבונתה. בל על העברית:
 בידו ועלה קמץ אה הא ומשמנה. מפלתה קמצו מלא :בהקערה הלבונה אף

 זכרוי הוא לגבוה העולה הקומץ אזכרתה. : פסולה לבונה קורע או מלח גרגיר
 גדול כהן .ורבניו. ):(לאהרן : רוח ולנחת לעובה בעליה נזכר שבו המנחה

 , להס היא קדשים. קדש :במחלוק׳ וההדיוע במחלוק׳ שלא בראש חלק נעל
 .,ונו תקריב וכי )ד( :האישים מתנות לאחר בה חלק להם אין הי. מאשי
 רקיקין או חלות או שיביא הכתוב ולימד תנור מאפה מנחת עלי הרי שאמר
 ומושתן וחוזר מושחן י״א במשיחתן רבותינו ונחלקו משוחין והרקיקין בלולות החלות

 כף כמין מושחן וי״א שמן לוג טעונות המנחות שכל שבלוג השמן כל שיכלה עד
 להכשיר פעמים ב׳ בשמן בשמן ת״ל מה לכהניס. בפ״ע נאכל השמן ושאר יונית
 בו שנאמד למנורה אלא ראשון שמן צריך ואין הזיתים מן היוצא ושלישי שני שמן

 כולן פתית׳ ע״י ונקמצוה קמיצתן לפני האפויות המנחות כל במנחות ושנינו זך
: רקיקין עשר שא רקיקץ בה והאמור חלות עשר באות

מ״ד סימן ישעיה נביאים

ואתם והגדתי השמעתיך מאז הלוא ואל־תרהו אל־תפחדו א

עדי רש״י ״ .
מבלעדי: אלוה שאין סיני בהר השמעתיך. מאז :תחתי אל ל׳ תדהר• ואל )א(

ואתם



רביעי ליום ויקרא
 קימלין לא ;ידעתי“בל צור ואין מבלעדיי אלוה היש עדי

 '?ק״!ד סלדו .ואתון .והדתי ^רתך מקב! הלא 'התברון ולא
 !תקיף ליה מך>הב .^קדטי ך'טן אלחין התקיף ולית מני בר אלחא האית

 המה ועדיהם בל־יועילו וחמודיהם אמו י כלם יצךי־פםל ב

 ן1כןהוןלמאופקחיה עבדיצדמיא יבשו: למען ובלעדיו בל־.יראו
 בדיל ןדעין ולא הזן■ הלא בנפשתיהון אינון וסהדין להון !הנון הלא

 מןעבדדחלא :הועיל לבלתי גס־ םל5ו אל מי־יצר נ :היבד^ן
 !חרשים בל־חבךיו!צשי• הן י י להנאה מא בדיל אמץ וצלטא

 יהד* !בשו יפחדו שמדו כלם יתקבצו מאדם המה

 בולהון ;תבנסוי אנשא מבני עוברנין ואומנץ יבהתון פלחיהון בל הא

 בפחם ופעל מעצה ברזל הרש ה כחדא: .יבהתון .יתברון ;קומון

 לא־ כח ואין נם־ךעב בהו בזרוע !יפעלהו שדהו ובמקבות

 בשיחורין נור ונפח עביד חצינא מברזלא נפחא ♦!.יעף מים שתה

 ולא עבהיה ינפן האם חיליה בתקוף ליה ועמד ליה מתקיף ובמקומן

 משלהי! יהי מיא ישתי ולא יצחי ואם חיל ביה יהי לא .;יבול

 במקצעות יעשהו בשרו־ ןתארהו .קו .נטה עצים חרש ו

 אדם כתפארת' $יש בתבנית רעשהו ותארהו ובמחוגה

 ליה מגזי בטשקולתא ליה מסר בחוטא נפיץ אעין נגר :בית לשבת

 אתתא בתושבחת נבר בדמות ליה ועבד ליה מאחד ובנצורין באזמל^א

:בביתא למתב
■י ” : י ג המה על נקוד *(

רש״י
 ועדיהם )ב( : דתקיף ולית ת״י צור. ואין :הזה בדבר עדי־ ואתם
 ולא רואי! לא שאינם עובדיהם. בושת על עדים הס בעצמם הפסילים . המת

 : יוצרים אותם וחרשים. )ד( : יציקה לשון נסך. 0): להס עובדים והס יודעי!
 מעצה :ברזל של חרש. )ה( : הבל שהוא ליצירתם ק״ו אדם מבני מאדם.

 : פעיש ובמקבות. : גחליס בפחם. הפסל: ופעל. : הנפחים מכלי אחד

 :עציס של הרש. )וז : הפסל היוצר ירעב אס רעב. גם :מכינו .יצרהו
 :ווינקל מאס דעס מיט בל״א במקצעות. : במשור בשרה :ייפהו . יתארהו

:עגולים לו עושה יתארהו. : >ל״א צירקיל ובמחוגה.



ד .רביעי ליום ויקרא
כ״א סימן משלי כתובים

 חקסתא ־לית ;הוף* לנגד עצה דאין תבונה ואין הכמה אין *

 מלחמה ליום מוכן סוס ב ^אהיך.ךאלהא:

 ־ פורקנא הוא ולאלהא דקרבא ליומא מתקן סוכדא :התשועה וליהטה

 טובדשמאטבאןתבחר הן ומזהב מכסף רב מעשר שם נבחר ג

_ורש עשיר ד :הפרא שפיר דהבא ומן ומכספא סגיאה עותרא מן
< *• • • . “ :״ז' — י • ״נז“• זי " — •קר •י

 ]תךויהון בהד חד פגע; ומסבגא עתירא :יהוה כלס עשה נפגשו
עברו ופתיים ויסתר רעה וראה ערום :יה

 :אינו; והסדין עברי; ושברי וממשי בישתא הזי ערימא :ונענשו

 רעותניתא עקבא :והמס וכבוד עשר יהוה ץראח ענוה עקב ו

:וחל וייקרא עותרא דיי דהלתא

רש״י
 מכסף טוב: שם. נבחר )ג( ה׳: לנגד חשוב ונבון הנס כל אין הכמה. אין )א(

 הקב״ה אותם עושה כלום לו נותן אין ואס נפגשו. )ה:טיב חן נבחר וזהב.
 ונסתר. :עבירה של עונשה רעה. ראה ערום )ה( :עשיר ולזה עני לזה חדשי׳

:וגו׳ ה׳ יראת בא ענוה. עקב )ו( : עובר ואינו
קרי ונסתר *(

ד' פרק בבאבתרא משעה

לתובו. פתיחה שהיא פי על ואף היציע. מבר לא הבית. את ־המוכר
 מעקה ליו ישיש בזמן הגג. את ולא ממנו. שלפנים ההדר את ולא

 פי על* אף פתח. צורת לו "יש אם אומר רבייןהודה עשרה'טפחים• נכוה

 הרות. את ולא דביור את לא ג מכור: אינו טפחים עשרה גבוה שאינו
ךברי.ךביעקיבא• דרך. ^ח'לו לועמקא שיבתב פי על אף

וחכמים
ברטנורא

 כמי מבחוץ הבית כותל סביבות פעושין הדר כמין היציע, הבית. את ובר דאה: פרק
 ואע״ס הכותל בעובי אותה שעושין ויש התחתונה והיציע דכתיב במקדש שהיה

 מאות ד׳ הוי לא אי אבל אמות ד׳ דהוי והוא מכור איני אש״ה בתוכו והשמישו לבית כפתוח
 פתיח שהוא ע״פ ואף הבית. מן שלפנים החדר את .ולא :הבית מס ונמכר חשיב נא

 :בית לגבי בעל ולא עצמו בפני חבוב י/ גבוה מעקה לו שיש בזמן :עליו ודריסתי לבית

 אבנים בנין דות. בקרקע: הפירה בור. ב יחידה* כרבי הלכה ואין ובו׳. אומר יהודה רבי
 הואיל ודות בור קנה לא ורומא. עומקא שכתב אע״פ : כור כעין עשוי קיקע גבי על

 רום עד תהימא מארעית לו שיכתוב עד מיס לשאוב אלא עשיין כאי; הבית מן חלוק !תשמישן
הוא יפת בעי! דמוכר ודות לבור לילך הליקח מן דרך. לו ליקח :המיכר וצריך. :רקיע

 מיכר



המעי טרם ויקרא
 -^*7 בזט! עקיבא רבי ומודה דרך• לו לקח צריך אינו אומרים וחכמים

 אומי עקיבא רבי לאחר.' מכרן דרך. לו לקח צריך שאינו מאלו חוץ לו
 חטובי ג דרך:* לו צריך׳לקח אומרים וחכמים דרך. לו לקח צריך אינו
 המכתשת את מכר הטפתח. לא'את אכל הדלת את מכר הבית את

 את לא אתיהאיצטרובל-׳אבל מבר המטלטלת. את לא אכל הקכועה.
 מה וכל הוא לו שאמר בזמן" הבירים. את ולא התנור *את ולא הקלת^

 שיחין בורות בתים מכר החצר• את המוכר ד :מכורין כלן הרי שבתוכו.
 שבתוכה. מה וכל "היא לו שאמר בזמן המטלטלין. את לא אבל ומערות.

 בית את ולא: המרחץ. את מכר 'לא בך ובין בך בין מפורץ. כלן הרי
 אלא מכר לא החצר. את המוכר אומר אליעזר רבי הבד'"שבתוכה.

 המט ואת הים את מכר הבד. בית את י המוכר ה חצר: של אוירה

 הקורה. ואת הגלגל. ואת העכירין. את מכר לא אכל הבתולות. ואת
 אליעזר רבי מכירו• כלן הרי' שבתוכו. מה וכל הוא לו שאמר וכזמן
 הטךחץ. את המוכר ו :הקורה את מכר' הבד. בית את המוכר אומר

 לו. שאמר בזמן הוילאות. ואת הספסלים. ואת הנסרים. את מכר לא
את לא מכר לא בך ובין בך בין מכורין. כלן הרי שבתוכו מה וכל הוא

המגורות
ברטגורא

 מוכר היא רעה בעין מיכר דסברי צריך. אינו אומרים וחכמים :כלום לעצמו שייר ולא מוכר
 הין מאלו. חיץ לו שאמר בזמן ידית: לבור שילך דרך לעצמו שייר הבית וכשמכר

 לאתר ודית הבור מנר לאחר. מכרן :קאתי דרך ולאשפויי הוא לצורך שלא דתנאי ודית מבור
 יפה בעין דמינר דרך. ממנו לו ליקח צריך הלוקח אין אומר ר״ע :לעצמו הבית ושייר
 :סתם הכית. את הטוכי־ ג •* כר״ע והלל לו הכר נמי דרך והדות הבור לו ונשמכר מוכר
 המפתח. את לא אכל הס: הבית בכלל בו הקבועים הבית תשמישי שכל הדלת. את מכר

 העמידים שעליו עץ של עגול האצטרובל. :בקרקע הקביעה והמכתשת. : הוא דמשלשל דמידי
 יפלו שלא הנשהן הקמת לקבל הריחיס סביב שעושים אפרכסת הקלת. :הוא וקבוע הרחים

 דגרסי ספרים ואית הס דמטלשליס הכירים. את ולא התנור את ולא :הוא ומשלשל לארץ
 הגי כל מכורים. כולם הרי : לקרקע ומחוברים בקביעיס זמיירי כיריס מכר תגיר מכר

 לא שבתוכה מה וכל אמר אפילו מכורים אינם תשמישתיה מאני שאר אבל דביתא תשמישי
 הבתים. את מכר ד :בהן וכיוצא וקלת מפתח כגין לבית המיוחדים תשמישים אלא רבה

 ביר מכר לא בית דהמיכר ואע״ג הבתים שבתוך ומערות. שיחין בורות :לחצר הפתוחים
 לא שבתוכה מה כל אמר אפילו כך. ובין בך בין :הן בשלים מיהא הצר לגבי ומערה שיח
 את מכיי ה ג כר״א הלכה ואין וכו/ איטר ר״א : הצר בכלל דאינן וכו׳ המרחץ את מכר

 מפרכיס שבה העליונה הרכב הממל. :שתינתן בשעת הזיתים בתוכה שנותנים האבן הים.
 נסרים עכירין. הבד: בית קורות בהס שמעמידין ארז של כלוגסות הבתולות. הזיתים:

 שמגלגל הגלגל.' : !לכבשן כדי הכתושין הזיתים בהן ששמים האמתחות על שנותנים כבדים
 •הבגדים עליהם שמשימין לוחית הנמרים. ו :שמנן להוציא הכתישיס הזיתים על ומכביד האבן

 הוילאות. את :לרחוץ מיס בהם שנותנים ספלים גירסין ייש עליהס שיושבים הספסלים.
 כסיושבין העריה בו שמכסין סינר וי״א בה שמסתפגין אלונשית אחר פי' הפתח כנגד מסך

שמחממי: ס.יעצ של אוצרות :למרחץ מיס השיפכית בריכות מים. של מגורות :במרחץ

בי



טו רביעי לרם ויקרא -
 מכר העיר. את הטיונר ז :עצים של א־וצר־ות את ולא מים. של המגורות

 ובית הבדין ובית ושובבות. מרחצאות ומערות" שיהין בורות בתים

 שבתוכה. מה ןבל היא לו שאמר ובזמן המטלטרץ.' את לא אבל השלחין.
 בן'גמליאל שמעון רבן מבוחן. בלן הרי ועבדים. בהמה בה היו אב/ו

 את מבר השדה. את המוכר ח הסנטר: את מכר י העיר את המוכר אומר

 התבואה ואת לצרכו■ שהם שבכרם הקנים ואת לצרכו. שהם האבנים
 רובע מבית 'פחותה שקיא הקנים מחצת לקרקע.*ואת מחברת שהיא

 בתולת ואת מורכב. שאינו החרוב ואת בטיט. עשדה שאינה השומירה ואת
 הקנים את ולא לצרכיו. שאינן האבנים את לא מכר. לא אבל ט" :השקמה

 שאמר בזמן הקרקע. תלושהמן שהיא התבואה את ולא לצרכו שאינן שבכרם
 את לא מכר לא כך ובין כך בין מכוחן. כלן הרי שבתוכה* מה וכל היא לו

 ולא בטיט. עשויה שהיא השיומירה את ולאי רובע בית שהיא הקנים מחיצת
 הגת. *את ולא הבור. את ולא השקמה. סדן את ולא המורכב■ החרוב את
 רבי דברי דרך לו לקח וצריך שלמים. בין *חרבין בין השובך*. את ולא

 לו שאמר בזמן עקיבא רבי ומודה צריך. אינו אומרים וחכמים עקיבא.
 אומר עקיבא רבי לאחר" מכרן דרך. לו לקח צריך שאינו חוץ"מאלו

 במה דרך. לו* לקח צריך אומרים _והכמים דרך. לו לקח צריך אינו
 שחלקו. האחיין כלם• את נותן מתנה בנותן אבל במוכר• אמורים דברים

'בבלם. החזיק בשדה החזיק הגר. בנכסי המחזיק' בבלם. זכו בשרה זכו

המקדיש ברטנורא
 ופרדסין גגות המלחין. בית :העיר עיקר שהן חצרות וכ״ש בתים. מבר ן :המרה! בו

 וכ״ש בהן וכיוצא וקלת מפתח כגין חשמישתא מאני המטלטלין. לא אבל ן לעיר השייכין
 וכ״ש כינהו דניידי דמעלטלי ובהמות עבדים אפילו מכורים. בולם הרי ג ושערי הטי מכר שלא
 הלכה ואין העיר לשמור הממונה העבד הסנטר. :ניידי דלא מטלטלי דהוי ושערי הטי

 :הגפנים בהם שקישרין הקנים. ואת :גדר לעשות לצרכה. שהם האבנים ה :כרשב״ג
 בטילה היא אז רובע מבית פחותה כשהיא א׳ בקלח גדלים הרבה קנים הקנים, מחיצת ואת
 בבחרותו החרוב. את ל בטיט לקרקע. המחוברת שומרים: סיכת שומירה. השדה: לגבי

 :שדה לגבי בטיל ולא בפ"ע שם לו ויש אותו ומרכיבין מתגבר דכשמזקין הורכב לא שעדיין
 וגדלין הענפי' קיצצין דכשמזקין ענפיה שחתכו קודם ממרותה השקמה. בתולת ואת

 השובים אלה שכל ובו׳. הקנים מחיצה את מכר לא ט : שקמה הדן וקרוי במקומן הרבה
 וצריך. :מכורי! אלו אין השדה לו שמכר ע״ס אף הבור. את מכר לא : עצמה בפני כשדה

 לעיל: כדפרישנא מוכר יפה בעין־ דמיכר ולגת לבור לביא הלוקח מן דרך. לו ליקח :המוכר
 דמכר היכא דרך לו ליקח הלוקח וצריך מוכר רעה בעין מוכר למ״ד ואפילו כולן, את נותן

 לאתנויי ללוקח דה״ל משוס הכי אמרינן כמוכר דוקא לעצמו השדה ושייר אלו מכל אהד לו
 לומר מתבייש המתנה שמקבל נותן גבי אבל אנפשי' דאפסיד היא איהו אתני דלא וכיון ולפרושי

 בעין אמרי' אלא דאפסיד היא איהו פי׳ מדלא אמרי׳ לא לי נותן שאתה מה לי פרש לניתן
 שאינן לפי מכר לא לעיל דאמרינן הני כל נמי וכן דרך לו ליקה המתנה מקבל וא״צ נתן יפה

 אם וגת וביר השקמה וסדן חרוב כגין שבתוכה מה כל בכלל דאינן הני ואפילו שדה בכלל
 זבו בשדה זבו נותן: הוא מדאי יותר יפה דבעין משוס כולן את נתן מתנה השדה נתן

בכלן



רביעי ליום ויקרא
 שרי׳ המקדיש אומר •שמעיון רבי כלם. את הקדייש השדה את המקדיש

5 השקמה סדן ואת המירכב החרוב את אלא הקדיש לא

ירטנירא
 ינל. מכל מחב־רו ומסתלק בשלו זיכה א׳ שכל מפני שבשדה ושובך וגת בור אפילו בכילן׳
 ביניהן מיצר ואין שדות כשתי היי שדה לגב' בטלי לא ושקמה דחרוב ע״ג ואף בכולן, החזיק

 הקדיש לא : מקדיש יפה בעין דמקדיש כולן. הקדיש :הברתה קנה מהן בא׳ החזיק דאס
 דדעת הקדיש לא נמי הקדש גבי מכר לא מכר גבי במתני׳ דאמרי׳ הנך מכל החרוב. את אלא

 קדשי בהקדש מכר לא דבמכר דאע״ג השקמה וסדן המורכב מחרוב לבד מוכר כדעת מקדיש
:ינקי קא הקדש ומשדה הואיל וטעמא

בבאבתראדףנ״זע״ב גמרא
 זה מעבבץ ש־תפין בכל בנאה רבי משום יוחנן רבי אמר

 ןשראל בנות של דרבן שאין הכביסה מן חוץ זה את

 ב-ע מ־אות עיניו ועוצם ל״ג( )ישעי' הכביסה. על להתבזות

 בשעה בנשים מסתכל שאין זה אבא בר דדיא דבי אמר
 אחריתי דרכא דאכא אי דמי חיכי הכביסה. על שעומדות

 דהכא לעולם הוא. אניס אודיתי דרכא דליבא אי הוא רשע

 נפשיה.בעא למעם ליה מבעי הבי ואפילו אחריתי דרכא

 כיצד. חכמים תלמידי של חלוק בנאה מךבי יוחנן רבי מיניה

חכמים תלמידי של טלית מתחתיו. נראה בש־ו שאין כל

תלמידי של שלחן טפח. מתחתיו נ־אה חלוקו שאין כל כיצד.

 הא קשיא לא מבפנים. טבעתו והתמא מבחוץ. וטבעתו וירק
וחאידשכא הא אימא בעית ואי ךלןכאןנו_קא. הא דאיכאעוכןא

ינוקא רש"'
 לעמוד שצריכין לרתמות. חבריו: רצו שלא אף בחצר שיעשה הכביסה. מן חוץ

 דאיכא אי : הנהר שפת על הולך כשהוא מסתכל. שאינו : יחפות שם
 מן להרחיק לו שהי׳ עיניו שעוצם ואע״פ הוא רשע בהך ואזיל אהריני. דרכא

 ולמה פטריה רחמנא ואנוש הליכתו דרך מסתכל אס הוא. אנוס :העכירה
 שאץ כל :אחר לצד עיניו להעות נפשיד. למינס :עיניו להעצים הכתוב מזקיקו
 האינלין מכד במפה מכוסה השלחן רחב שליש*. שני ארוך: שהוא וכר. בשרו

 קערות עליה! להניח מגולה החיצון ושליש הפת את עליה ולתת פיהן את לקנח
מבחוץ יהיה בו לתלותו בשפתו לעשות רגילין שהיו שלחן של וטבעתו. :וכוסות



ומנעהץ החמה בימות

ט• רביעי ליום ויקרא
 ואי שנ?עא. דליכא הא שטמא דאיכא הא _קשיא ולא יגרקא

 הא ביממא הא קש:א שמעאולא איטאהא-והאדאיכא בעית

 אותה מגיפות קדרות למדורה דומה הארץ עם ושל בליליא.

 סנדלץ אלא תחתיה שאין כי״צדכל חכמים תלמידי של מטה

ושל הנשמים. בימות

בלום: לאוצר

רש״י
 לקבוע צריך אביו עם שאוכג ינתא. דאיכא הא :החוכלין מצר בפנים ולא

 דאיכא הא : השלחן וינענע הטבעת עס הינוקא ילחוק פן חוץ מצד הטבעת
 מבחוץ יהיה ביממא. :השמש בו ינשל פן מבפנים הטבעת יעשה שמש שמעא.

 נאן אף באמצע והאש קדרות שמוקפת למדורה. :ביום ליזהר השמש שיוכל
 אוכלין דאלו וכר/ תחתיה שאיו כל :הביב והקערות באמצע והלחם המפה

 החמה. בימות סנדלין :עליהן שורה רעה רוח ברזל בכלי מחופין שהן אף
 כלומר בסמ״ך בלום. לאוצר :להם שיצטרך הנשמים ימות עד שם שמניחים

 • בה מעורב הכל

ע*י כ״ג דף ויקרא זוחל

 זמירות נותן לושי אלוה איה אמר ולא ל״ה( )איוב ואמר יוסי רבי פתח
 הא ליליא ואתפלג צפון י רוח דאתער בשעתא' חזי תא בלןלה.

 ואקיש/דפוי דתרניגולא גדפוי תחיות ובטש חד'נפיק דשלחובא אוקמוה

 ביה אסתכי 'לקבליה ואתער גביה דמטי בזמנא שלהובא וההוא וקארי.
 רעותיה למעבד" דמאריה' לקרא /נין ואסתבי'ואשנח וקארי ]אזדעזע

 בגין נכר ואקרי אשגחא. 'שכוי אקרי דא ועל נשא לבניי לוין לקארי
 בעלמא קאא/יאילאתערא דגבורה דגבורהבםטרא בשקהובא דאתער

 וכדין לכנסתןשראל וחילא גבורה ולהבין מהימנותא_ק]ימץ בני איבון כדין
 ולדרי יעלמין ובינוי הוא מלכותא ירוד האבירית ועל דאיוחיתא רנה אקרי

 תרנג־ולא מתעייי ולא מימי'בער_ם:יהו נשא ובני תרננולא/ארי ךרץ.רכד
 *ואמר בגדפיוי י בטש לבתר' אוקמוה. והא דאמר מה ויאמר לבתר קארי

 אשגח וירא רוחיה אתער רלא דמאריה שבקא רמאריה נדף לפלנייא ווי
 איה אמר ולא ואמר עליה קרי ברוזא יממא נהיר כד דמאריה לי^קרא
 ורמהוי תושבחן באינון ליה רסלעא בסלה זמירות נתן עושי אלוה
 דיבר בשעתא' אלא מהו'עושי ליה. מבעי עו^ני עושי• חדא. בסיועא כלא

לא י דאורייתא דרניה דאוסיתא ברנה ואשתדל לילץא בפלגות

אהקרי



רביעי לרם ויקרא
 יממא נהיר כד בא־ורעתא. אשתכח איהו וכד בליל^א. אלא אתקיי
 לא־שהובא חוטאדחסד כהד ליה מתקני ןשראל וכנסת הוא כריך קדשא
 שמענא אנא אמר ייהודה רכי רתתאין. עלאין כין ליה ו^אנהרא מכלא

 מהו ליה מבעי לי עושה עדסי אל־וה א.יה .קרא האי אכא רכי ר
 ואשתדל ליל;א בפלגות דאיהו/קם כשעתא האמרת כמה אלא עושי

 הכתיב דיליה חוטא י כההוא אברהם אתער ןממא נהר כד באורןיתא
 וכנסת הוא כריך וגומהחקדשא נעל שרוך ועד מחוט י״ד\אם לבראשית ביה

 הכתיב הוא ההא חדישה כריה יומא בכל ליה ועבדי ליה מתקני ;שריאל
 האל )ביה( הכתיב אברהם הא א״ל ו״ה. א״ל אוקמוה והא י עושי אלוה

 אלוה. הוא ;שראליורא כנסת הא ח׳ הוא. כריך קדשא הא ר הגדול.
 'עושי כתיב כך ובגין יומא בכל ליה ומתקנין לש לבר 'ליה עבדין ואינון
והאי יום׳' י רבי אמר בעושיו■ .ישראל ישמח קש״ט( )תחלים אמר דאת כמה

פ״א חקרבנות מעשה ה׳ חר״ם

 ומן הערה ומן הכבשים מן באים "השלמים
 הגדולים מן ומנקבות מוכרים הבקר

 הקטנים שלמים. בא העוף ואין הקטנים ימן
 מיום תמימה שנה ער ימים שמונת מכן הם

 והגדולים לו נתעברה שנה נתעברה ליום.אם
 ליום מיום שלימות שנים ישלש עד בבקר
 ליום מיום שלימות שנים שתי ער ובצאן
 אותו: מקריבין זקן'ואין הוא הרי .זה על יותר

מיום כשרין י הקרבנות שכל פי על אף ב

מוסר לחק ף
ש״ד ח״ב קדושה טשערי

 מקבלות שאינן כתות ארבע מן הוא החנף <<
 בכבוד שמזלזל' לפי שכינה פנן

 שכתוב וכמו י "הרשע את בהחניפו המקום
 ןקבוהו אתה צדיה לר^ע אומר ־"י(' )ה״ר

 למי שטחניף .ואפילו ליאמים. עמיסהעמוהו
באדם ובוטח כמתץרא הוא הרי רשע שאינו

באד
 .יבטח אשר הגבר ארור י״י( )יי=י׳

 יבא הנף לפניו לא י״י( )אייב וכתיב
לברכה זכרתם רבותינו שאמרו

 ומן הבכור מן חוץ והלאה שלשים מיום
להקריבן רצה שאם המעשר הפסח'ומן

מקריב לכתחלה בשמיני

 הסנהדרין לו שהחניפו המלך דעאי בעובדא
 הרין בשעת העמידוהו שלא מועט בדבר

גם ומהו. בקרקע וחבטן ,גבריאל ובא
 צדיק שהיה המלך לאגריפם כשהחניפו

 ואמרו כליה. ישראל של שונאיהן נתחןיבו
 בלב. בפה'ואחד אחד שונאן'המדבר הוא ברוך הקדוש ^לשה לברכה ז;רונם רבותינו

 הוי ״׳( ל״עי׳ שנאמר בגהינם נופל בו..חנופה שיש אדם כל ל^רכה ז?רונם רבותינו וא?זרו
 כל לברכה ואמרו'כבותינחכרונם ונו׳. אש לשון .קש כאכול לכן ןו.ו׳ לטובךע האומרים

 רבותינו .ואמרו גלמוד. חנף עדת כי פ״י( )אי* שנאמר כנדה מאוסה חנופה בה שיש עדה
יכרונם .רבותינו ואמרו תוע^ה. נקרא כברו הוכו שאין הכם תלמיד כל לברכה ז;רונם
 שנאמר לעולם אף מביא דןנופה בו ש;ש אדם כל יבק^ה

וכו׳: נמאסת שתפלתו אלא עוד ולא



“ תורה חמישי יום ויקרא
 לקנות כ״ן דשם אחרונה הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פסוקים המשה בקייאת ■יבוין

ז : הבאה משבת יתירה רוח הארת

 ?לולדי פלת קרבנף על-חמחבת סהואם־טנחה
 ,קרבנך טקריתא על מ;חתא ןאם תהיה: מצה בשמן

 ויצקת פתים אתה פתות י :תהי פטיר במשה ד-־פילא סלתא
 מיקהא עלה ותריק בצועץ צע;תה3 ס הוא: מנחה שמן עליה

 סלתבשטן מרחשתקלבנך ואם־מנתת שלישיז יא:(ך טנחתא
 תרזעבד* במשה סלתא ק^בנך דדרתא מנחתא ואם ז העשה

 ליחוך׳ “מאל יע&ה אשר את-המנחה' והבאת ח
 ;ת ועתי :אל־הטןבח והגישה אל-הבאן והקריבה

ן^הנארקךבטתלרתמדבחא ץ ,קדם מאלץ דעתעבד מנחתא

 והקטיר את־אוכרתה מךדשנחה הבחן והרים י ם
 מ!מ;התא כה:א וירים ־ :ריהוה ניחח ריח אשה המןבחה

": מדפז ברעוא דמתקבל קרבן למדבחא רסק אדברתה עז

לכרת
רש״י

 שהיה הוא וכלי מחבת מנחת עלי שאמר׳הרי המחבת• על מנחה ואם )ה(
 צף אלא עמוק אינו והכלי בשמן האור על מנחה בו שאופין במקדש

 טעונות וכולן השמץ את שורף האור צפה שהיא שמתוך קשי! שבהונו המנחה ׳ומעש׳
 בלולד. פלת : לעשייתן קודם בכל• שמן ומתן ובלילה יציקה שמן מתנות ג׳

 המנחות כל לרבות פתים. אותת פתות )ח :סלה בעורן שבוללן מלמד .בשמן
 המנחו׳ כל לרבות היא. מנחה שמן עליה ויצקת :לפתיתה קמיצה קודם הנאפות
 אוציא ולא החלות את אוציא עליה ת״ל כן תנור מאפה מנחת אף יכול ליציקה

 שהין ומתוך עמוק במקדש שהיה הוא כלי מרחשת• ))ז:היא ת״ל הרקיקין
 רוחשיא לתוכה העשויין מנחה מעשה לפיכך שורפו האור ואין צבור שמנה עמוקה

 מאלה. יעשה אשר )ח( : ומנענע כרוחש נראה משקה ידי על רך דבר כל
 :הכהן והגישה. :הכהן אל בעליה והקריבה. :הללו המינים מן מאחד

היא אזכרתה. את )ט( :מזבח של מערבית דרומית לקרן מגישת .המזבח. אל

הקומץ:
תרזה

ג



חמישי ליום ויקרא
ט״ר סיטן ישעיה נביאים

 בעצי־יער דאטץ־לו ואלון תךזה _רפןח ים1אר לכרת־לו א

 ובלוט תרז ו^סיב ארזין ליה למ;קץ :עדל ונעם אח נטע

 לאדס והיה נ .ירבי: ומטרא אזרנא נצב חורשא באעי ליה ומתקיף

 יפעל־אל אף לחם ואפה אף־נ&יק _ויהם מהם לב£רד?ןח

 ונטיב לאדלקא לאנשא והוי ן1פםל_ויםגד־למ עשהו חשתחו

 צלטא אתכיה וסגיד דחלא ?בדיה אף לחם ואפא אזא אף ושחין מנהלן
 יאצל בשר על־חציו במח^ש שרף חציו ובעאטניה־נ

 :אור ראיתי חמותי ד&ח ויאמר אףקיחם דשבע צלי יצלה

 שחין אף ושבע טוי טוה אכיל בסיא פ/גיה על בנורא אוקיר פלגיה

 לפסלו עשה לאל ושאריתו י :נווי חייתי שחינית אח ואמר

 :אתה אלי כי הצילני ויאמר אליו ויתפלל רשתחו .יסגוד״לו

 ואמר מיניה ובעא ליה ד3ליה\אשתע סניד לצלטא עבד לדהלא ושאריה
 אות“מ טח כי יבינו ולא ידעו לא ה ;את דחלתי ארי שזבני

 מטטטטן ארי מסתבלין .ולא העין לא :לבתם מהשביל עיניאם

י בלבהיון ע־ניהוןמראםהבלא טלטחך

רש״י וא״ו יתיר *( נון"זעירא *(

 אורף נטע חזוקיס: לו עושה ויאמץ• סרק: אילני מין ואלון. תרזה )א(
 ישיק. אף :להבערה לבער. )ב( :מגדלו והגשם נוטע יחור כשמוצא

:עצמו יחמם יחם. אף )ג( :הנותר מן אל. יפעל אף :תנורים בהס יסיק

כ״ב סיטן משלי כתובים

 ני־שבא מהם: ירחק נפשו שומר עקש בדרך פחים

 לנער הנך ב :מנהלן ומן.תטירנפשיה\ךחק עקימתא קארחא
:אךרמהלטל;אלקביל ממנה לאיסור טלזקץ גם דרכו עלי־פי

ארחיה
רש״י

 לו: מוכנים יסורים כלומר דרכיו המעקש בדרכי טמונים הם פחים. צנים )א(
 מה לכי לנער• חנוך ס : מהם ינצל מעשיו שמיישר נפשו• שומר

שתלמד
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 ועבד ימעול בר^ים עשיר ג מניה־ טי?נ ;סוב ד3 דלא אלחיד,

 לגקדא ילדף ועקדא נשתלט במסבני עתירא :מלוה לאיש ה1ל

 תריע :יכלה עברתו ושבט: קצור״און עולה זורע ד :מיז^א

יבחי ה מור:^ דחךז-לי׳ וישבטא עאתא נחצד עולא

 תהיב מטול נסברך הוא .עיעיה היא דטבא מן :לדל מלחמו כי-נתן'

:למסכינא לחמיה מן
ז ־ : • ; “ : • ן,״ן יתיי

רש״י

 צריכים ע״ה ימשול. ברשים עשיר 0) :וכו׳ יזקין כי גם בילדותו להנער שתלמד
 חמתו שבנן עברתו• ושבט :און יקצור שכרו עולה. זורע )ד( :לת״ח תמיד

יכלה: אדם בני ט שרודה

י' פרק מנחות משנה

 מחמש׳ ובהול באין. משלש בשבת. בא היה העומר אומר אלישמע רבי א

 רבי בא. היה משלש בהול. ואחד בשבת אחד אומרים וחכמים
 ובקפה אחד ובמגל ביחיד נקצר ,הרד. בשבת אומר הבחנים סגן חבמא
 אומרים ,וחכמים מגלות. ובשלש קפות. ובשלש בשלשה. ובהול אחת.
 :מגלות ובשלש קפות•; ובשלש בשלשה בהול. ואחד בשבת אחד

 מביאים לירושלם. הקרוב בבר לא הקרוב. מן לבוא העומר מצות ב
 עין מבקעת הלחם צךיפין\ושתי מגגות שבא מעשה מקום. מכל אותו

 ועושין טוב. יום מערב יוצאין דין בית שלוחי עושים. היו כיצד ג :סוכר
העיריות ובל נוח'לקצור. שיהא בדי לקרקע במחובר בריכות אותו

הסמוכות
ברטנורא

 בשבת להיות בניסן ט״ז כשחל בשבת. בא היה העומר אומר ישמעאל ר׳ א י פ*ק
 הטומאה ואת השבת את דוחה קבוע שזמנו קרבן שכל השבת את דוחה העומר

 אוחן שמעמידין עד בנפה אותן ומניפין שעורין סאין ג׳ קוצרין שהיו סאין מג׳ בא העומר והיה
 סאין חמש אותו קוצרין היו בחול להיות בניכן ט״ז חל אם ובחול. מובחר: אחד עשרון על

 בטרחא מחמש. אתי כך כל אותו מנפה שאינו טרהא בלא מובחר עשרין ישמעאל ר׳ דסבר
 סאה מכל שמניחין יותר הדבר משובח שכך מחמש מייתינן בהול מג׳. אתי הרבה אותו כשמנפה

 מוטב ג' מביא בשבת עשרון. סאין מה׳ מוציאין מובחר שהוא ראשון היוצא דק פלת אותו מעט
 ויברור שיקצור הרבה במלאכות ירבה ואל הרבה פעמים סאין ג׳ שרוקד אחד במלאכה שירבה
 קופות ובג׳ אדם בני בג׳ : ישמעאל כרבי הלכה ואין יותר סאין ב׳ וירקד ויטחון
 אומרים שהיו הצדוקים מפני בניסן ט״ו במוצאי העומר שקצירת הדבר לפרסם מגלות. ובג'
 שקרוב ממקום הקרוב. מן לבא העומר מצות ב : בשבת באחד אלא בא העוכר שאין

 תביאה אותה עומר לבקש מירושלים כשיוצא הלכך המצות. על מעבירין שאין לפי לירושלים
 ועין צריפין מגנות שבא מעשה : צרכה כל בשל לא ביכר. לא :נוטלה ראשינה שמוצא
כריכות, ג ♦ ירושלים שסביבות הביאות כל הגייסות שהחריבו מפני הרבה מירושלים רחוקים סוכר.

 כורכים
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 'דז'ד 7יל ין2כ גדול. בעסק נקצר שיהא כדי לשם מתכנסות לשים הסמוכות

 ׳■• הן. אוגרים השמש. בא הן. אומרים השמש. בא להם אומר
 הן. אוגרים זו. קפה הן. אומרים ז־ו• קפה הן. אומרים יזה מגל הן• אומרים

 אקצור. הן. אומרים זו. שבת הן. אומרים זו. שבת להם. אומר בשיבת
 פעמים שלשה קצור. לו אומרים והם אקצור. קצור• לוי והם'אומרים

 הביתוסים מפני למה בך כל הן. הן הן ליי אומרים והן ודבר. הבר כל על
 ונהנוהו קצרות י טוב: יום במוצאי העומר קצירת אין י אומרים שהיו

 מצות י בו לקים כדי באור אותו מהבהבין היו לעזרה. הביאוהו בקפות.

 אותו. חובטים ובקליחות בקנים אומרים מאירעחבמים רבי דבךי קלי־
 האור שיהא כרי מנוקב. היה לאבוב.'ואבוב נתנוהו יתמעך. שלא כדי

 של בריחים מנשבת'בו.קתנוהו והרוח בעזרה. שטחוהו בבלו." שולט

 .והשאר נפה. עשקה מנופהיבשלש שהוא עשרוץ. ממנו והוציאו גרוהו^
 רבי'עקיבא המעשרות■ מן ופטור 'בחלה ורדיב אדם. לכל ונאכל נפרה.
ובלל. .ןצק ולבונתו. שימנו ונתן לעשרון לו יבא ובמעשרות. בהלה מחייב

הגיף ברטנורא
 : אותו כשקיצרים יו״ט מוצאי לשם. מתכנסים : אגרוף מלא שבילים ראשי וקישי-ים כורכים

 קיצרים יו״ס שבמוצאי הצדוקים שיניבו גדולה המולה בקיל גדול. בעסק נקצר שיהא כדי
 :מליו העימדיס העיירות לבני הקיצי להן, אמר : כדלקמן בהאי מודו לא דאינהו אותו
 התבואה אכניס זו. קופה : זו במגל התבואה אקציר כלומר זי. מגל : הין לו ואמרו השמש. בא

 : ודבר דבר כל להן שואל ג*פ. : הי! לו ואמרו זו בשבת אקציר זו. שכת : זו קיפה לתיך
 קצירת אץ אומרים שהיו ובייתוסים הצדוקים מפני למה, : שואל שהיה כך. וכל

 ממחרת השבת ממחרת לכס וספרתם דכתיב שבת במוצאי אלא טוב. יום במוצאי העומר
 ראשון יו״ס ממהרת היינו השבת המחרת דהאי מאביתינו בידנו ומסורת משמע בראשית שבת

 ממחרת הארץ מעביר ויאכלו י״א( )ה׳ יהישע בספר מציני וכן בשבת בין בחול שחל בי! פסח כל
 ומאחר הזה היום עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי ולחם בתורה נאמר והרי וקלי מצות הפסח
 קיצריס ובו החדש את המתיר הוא הפסח שמחרת ברור הדבר הפסח במחרת החדש היתר בתלה

 הגביהי! הקיצריס ולפיכך בשבת לה־ית שחל בי! בהול פסה של ראשי! טוב יוס שחל בין העומר
 וכפרתם דכתיב ביום ולא בלילה העומר וקוצרים מלבן. להוציא הבייתוסים שישמעו כדי קילס
 אא״כ המימית להיות וא״א תהיינה תמימות שבתית שבע וגי' הביאכם מיום השבת ממחרת לכם

 בקמה הרמש מהחל אומר הוא והרי היא היום תחלת הלילה שהרי הלילה מתחילת למטת מתחיל
 באור. אותו מהבהבין ד : למנות שמתחיל בשעה הוא בלילה הקצירה אלמא לספור תהל

 העומר ובמנחות בא: קליי אביב כדכתיב קלי. מצות בו לקיים כדי : בשבולין בעודו
 במקל אותם בחיבטים יבשה תביאה כדרך ולא חובטים בתהלה איטרים. וחכמים : קרא מיירי

 בו מקיימין ואח״כ יתמעך. שלא כדי : כרוב של בקלח ובקליחית. : לחים בקנים אלא
 שאין קלי נקרא אי! ממש באור אותו מהבהבים שאם לרבנן דס״ל לאבוב. נתנוהו :קלי מצית
 שמוכרי מנוקב נחישת של כלי והוא באבוב אותו שנותנין ע״יכלי דהיינו ד״א. ע״י אלא קלי נקרא
 יטחנו שאס עבה אלא דק טוחנות שאין גרוסות: של בריחים : כחכמים והלכה בו קולין קליות

 נקראת כן שם ועל פיל של גריסין לטון גרוסות השלת, עס בנפה קליפה של הסובין יעברו יפה
 היא הדיוט ביד זו העיסה וגלגול העיסה גלניל הייני חלה דחיוב בחלה. וחייב :כרמל גרש

 מן פטור הקדש ומירוח היא הקדש ביד דמירוחו המעשרות. מן ופטור שנפדה: לאחר
שלא לסי ובטעשר. בחלה : עומר של מעשרון הנותר קמח האי מחייב. ר״ע : המעשרות

נתנו
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 העוטר משזןרב ה :לכוהנים נאכל והשאר והקטיר. קמץ ורגיש. הניף

הבמים. *ברצון שלא <קלי מלא.כןמח שהוא ^רושלם

 טשקרב עושים. היו חכמים ברצון אומר יהודה רבי' מאיר. רבי דברי
 משהרב ולהלן. היום מחצות מתרים והרחוקים מידי החדיש התר העומר

 אמר אמור. בלו הנף יום שיהא זכאי בן יוחנן רבן התקין המקדיש בית
 הזר׳ היום עצם עד 'שנאמר אסיר הוא התורה מן והלא יהודה רבי

 שאין י־ודעין שהן' מפני ולהלן* היום מחצות מתרים הרחוקים מה מפני
 במקדש. הלחם ושתי במדינה. מתירי דדה העומר ו מתעצלין דין בית
 הביא ואם לעומר. יקודם בהמה ובכורים.*ומנחת מנחות מביאין אין

והשעיורים;זההטים* :כשר הביא ואם ;ביא, לא הלחם לשתי קודם פיסול.

והביפמים

ברטנורא
 הוא הקדש מירוח לאו הלכך קדש לא האחר אבל לבד לעשרון להם בצריך אלא הקדש מעות גחנו
 : הסלת נתינתי קודם ולבונתו שמנו תחלה נותן לעשרון. לו בא :כר״ע הלכה ואין קדש לא דהא
 וחוזר סלת נותן ואח״כ תחלה בכלי שמן שנותן המנחות כל כדרך הפלת נתינת לאחר ובלל. יצק
 כל בפרק כדאמרינן והגשה הנפה עעונה העומר דמנחת והגיש. הניף :יבולל שמן עליה ויוצק

 העומר שיקריבו קידש כשקיצר החדש מן יאכל שמא דיזרו חבמים. ברצון שלא ה המנחות:
 דלאגזרן חבמים. ברצון אומר יהודה רבי העומר: קודם נקצר ודאי קמח היא שכבר וזה

 מותרים העומר קרב עדיין אם יודעים שאינם והרחוקים. :כר״י והלכה כשקוצר יאכל שמא
 את מניפין שבי בניסן נו״ז יום הנף. יום שיהא :לקמן טעמא כדקתני ולהלן היום מחצות
 : התקין יוחנן רבן וכי דמתגי׳ לתנא יהודה. ר׳ אמר : חדש בו לאכול אסור. כולו :העומר
 מד אומר אחד כתוב כתיבי קראי דתרי קיים ביהמ״ק שאין בזמן אסור. התורה מן והלא

 הביאכם עד אומר אחד וכתיב בכלל ועד דעד אשיר כולו יום של דעצמו הזהדמשמע היום עצם
 בזמן כאן קייס שבהמ״ק בזמן כאן כינד הא מיתר העומר קרבן דלאחר דמבמע אלהיכס קרבן את

 מן אשור כולו הנף יום הוי קרב העומר שאין קיים בהמ״ק שאין בזמן אלמא קיים בהמ״ק שאין
 התקין הימא לא אסיר כולו הנף יום שיהא זכאי בן ר׳יי התקין דתנן דהא בגמרא ומשני התורה

 אשור כולו הנף שיום הדין שכך והודיעם ברבים הללו מקראות שדרש כלימר והתקין דרש אלא
 ט״ז ביום התורה מן אסור החדש שאין בגמרא דמפרשי ואית ביהמ״ק. משחרב התירה מן

 ולא הזה היום עצם עד דכתיב ט״ז ביום שחרית המזרח פני שיאיר עד אלא מקדש שאין בזמן בניסן
 ויאמרו בהמ״ק יבנה מהרה משוס אשיר כולו הנף יום שיהא זכאי בן ר׳יי והתקין בכלל עד

 המקדש שבזמן יודעים אינם והם ניטל נמי השתא המזרח משהאיר אכלינן הוי לא מי אשתקד
 לה פרשינן והכי אלהיכס קרבן את הביאכם עד דכתיב העומר שיקרב עד חדש לאכול אשיר
 הלחם ושתי המקימות: בכל החדש לאכול במדינה. מתיר היה העומר ו :הגזול לולב בפרק

 הדשה מנחה הלחם בשתי דכתיב חדשה מחבואה מנחה מביאין אין הלחם שתי שקודם במקדש.
 קודם הביא ואם •• בהמה של נשכים מנחת בהמה. ומנחת :המנחות לכל חדשה שתהא

 ואם יביא לא הלחם שתי קידם אבל הדיוט אצל אפילו מכללו החדש הותר שלא פסול. לעומר
 העיסה שיעור להשלים זה. עם זה ומצטרפין ז :הדיוט אצל מכללו היתר שכבר כשר הביא

 עם מצטרפים החטים אלא מצטרפין אינן מינו בשאיגו דמין יחד כלן שיצטרפו ולא בחלה החייבת
 מין דכיסמין ואע״ג החטין מן חון הכל עם מצטרפים והשעורים מינן שהן מפני בלבד הכיסמין

 ומיהו והשעירים החטין עם ומצטרפין הטיס מין ואף שעורים מין אלא דוקא הטין מין לאו הן הטין
 אלא יחד נלישו לא אם אבל מינו כשאינו מין אפילו מצטרפין יחד נלישי דאם משמע בירושלמי

ואסירים חצטרפין: אין במיני שלא מצטרפין במינו מין בזו זו העיסית נושכות היו שאח״כ

בחדש
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 זי׳• עם זה ומצטדפץ בחלה. חייבין והשיפון שועל ושבולת רהבוסטים

 השרישו ואם העומר• מלפני ומלקצור הפסח• מלפני בחדש ןאסורין
* קוצרים ח : הבא העומר שיבא עד אסורים לאו ראם מתריף לעומר קודם

 ברצון "קוצרץ יריחו אנשי לודשין. לא אבל שבעמקים" השלחים
 קוצר חכמים. בידם מיחו ולא חכמים.' ברצון" וגודשיןישלא חכמים.

 שלא עד שהתחיל בזמן אימתי יהודה רבי אמר לבהמה. ומאכיל שחת1
 שדיים: משהביאה )ראכיהיאף יקצור אף אומר שמעון שליש.ךבי הביא

 המדרש. בית )בטול( מפני 'האבל.' בית מפני הנטיעות. מפני קוצרין ט
 מן לבא העומר מצות צבתים' מניחם אבל בריבות. אותן :עשה לא

 \ביא מצא לא הלה. מן לבא מצותו העומרים• מן יביא מצא לא הקמה.
השבת: את ודוחה בשר. ביום נקצר "בלילה• לקצור מצרתו" הענש. מן

הגו

ברטנורא

 להלן מה מפסח להס להט וגמרינן הזה היום עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי ולחם כדכתיב בחדש.
 המינים מחמשת מאחד לקצור שאסור הפסח. לפגי ומלקצור :המינים מחמשת כאן אף המינים מחמשת

 מחלה ראשית ראשית ואתיא הנקצרים לכל תחלה שתהא קצירכס ראשית בעימר דכתיב העומר קצירת קידם
 כאן אף המינים מחמשת להלן מה קצירכס ראשית הכא וכתיב עריסיתיכס ראשית התם כתיב
 מתירן. העומר :העומר קצירת קידם הללו המינים מה׳ אחד השרישו. ואם :המינים מה׳

 ואם :בשדה ונשרש שנזרע משעה בשדה תזרע אשר דכתיב העימר קצירת אחר לקצרן ומותר
 שנה של הבא, העומר שיבא ער אפורים :העומר קצירת לאחר אלא השרישו שלא לאו.
 משם עומר מביאין ואין רעה שתטאתן שבעמקים. השלחים בבית קוצרים ה ז השחה
 הבאת קידם לקצור דיכול דמשמע עימר את והבאתם קצירה את וקצרתם אומר אהד כתוב ותניא

 כיצד הא הקצירות לכל ראשית העומר שתהא דמשמע קצירכם ראשית אימר אחד וכתיב העומר
 בית כגון מביא אתה שאי ממקום לעומר קידם קיצר אתה אי העומר להביא יכול שאתה ממקום

 : לעימר קידם מהי קיצר אתה רעית שהן לפי מהן עומר מביאין שאין העמקים ובית השלחים
 השלחין בית יריחו. אנשי :משנינן לשנויי דאפשר כמה גדיש לעשותן גורשין. לא אבל
 בזמן אימתי :לבהמתו ומאכיל לעימר קידם לשחת לקצור מותר לשחת. קוצר :להר הוריי

 לאחר אף קיצר בשילה גמר של אחרון שליש הביאה שלא עד בהמתו לצירי לקצרה שהתחיל.
 שליש משהביאה לבהמתו ומאכיל לקצור יתחיל ויאביל. יקצור אף אומר ר״ש :שליש שהביאה

 : לעימר קידם קוצרים. ט :ח״ק של דבריו לפרש שבא כר״י והלכה הוא קציר לאו לשחת דכל
 הקיבנית בפ׳כל כדאמרינן לעומר ראויה אינה תבואה שאותה לפי יפסידו שלא הנטיעות. מפני

 אתה מביא אתה שאי ממקום אמרינן ולע-ל אילן משדה ולא השלחין בית משדה לא מביאין אין
 ולאחר נטיעית שם ואין תביאה זירע אדם שפעמים לפי כלאים משום הנטיעות מפני פ״א קיצר.

 האבל. בית ומפני :כלאים משוס הזרעים לקצור וצריך מאיליהן ביניהן נטיעוח שם עולות זמן
 בית ביטול ומפני :האבל בכית שאומרים רחבה ברכת לברך לישב פנוי מקום להם שחין

 אומר והכתוב נינהו מצוה דקציר משוש הני דכל וטעמא לישב לתלמידים מקים שאין המדרש.
 בריבות. : מצוה של לקציר ראשית ולא רשות של לקצירכס ראשית העומר שיהיה קצירכס ראשית

 אגודות צבתים גדולות אלומות כריכות אחר פי׳ קשירה. בלא אגודות צבתים, קשורות אלומות
 כרמל דכתיב הלח. מן :הכל נקצר שכבר מצא. לא :לשמו קצור שיהא הקמה. מן ז קטנות

משעה לספור תחל בקמה חרמש מהחל מדכתיב פרקין בריש כדילפינן בלילה. לקצור :ומל רך
:תמימות שבתות שבע דכתיב בלילה להיות צריכה והספירה קיצר אתה מונה שאתה

ואת
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י חמישי ליום ויקרא
צ״טע־ב דף מנחות גמרא

 מהדרים היו ולא עלמה עשה שולחנות עשרה רבנן תנו

 השלהן ואת ה א' )מלכים שנאמר משה. של על אלא

 ולא ??למוז עשה מנורות זהב.'עשר הפנים לחם עליו אשר

 מנורת את י־נ( )דה׳יב שנאמר משה בשל אלא מדליקין היו

 על אומר שמוע בן אלעזר .רבי בערב. לבער ונרותיה הזהב

 ויעליהן השלהנות .ואת י׳( )דה־ב שנאמר מהדרין היו כלם

 המנורות את )שם( שנאמר מדליקין היו ובכלן הפנים להם

 יופי רבי סגור. זהב הדביר לפני כמשפט לבערם וניותיהם

 מד אלא משה של על אלא מהדרין היו לא מ-1א ןהודה בר

 אלא ז־ב הפנים להם עליהם אשר השולחנות ואת מקיים אני

 מבחנים באולם שהיו שלם במקדש שהיו שולחנות שלשה

 נותן כפף של על זהב של ואחד כפף של אהד הבןת לפתח

 בקדש שמעלין ביציאתו זהב של ועל בכניפתו הפנים לחם

 תמיד. הפנים להם שעליו בפנים זהב של ואחד מורידין ולא

 ם .ויק ט׳( )שמות קרא דאמר רבי אמר מורידין דאין לן ומנא

 את התן קרשיו את וישם אדניו את ייתן המשכן את משה

 בר אחא רבי אמר דמעלין לן ומנא עמודיו. את ויקם בךיהץ

 האלה החטאים מהתות את ת( )במרבד קרא ז־אמר :עקב

 הקקיבום בי למזבח צפוי פחים רקועי אותם ועשו בישותם

תשמישי בתהלה .ישראל לבד לאות ויהיו הקדשו ה׳ לפני

מזבח ”רש
 ;בזה ופעמים בזה פעמים מסדרי! היו כולן על יחיד לשון השלחן• ואת

 זהב של ואחת כסף של אחה ההיכל פתח אכל מבפנים. באולם שהיו בי
 כשמניעין בכניסתו. : ככסף לבן ישיש משום שיש ובמתנית׳! כסף הכא דקרי והאי

 מונח היה ושם ביציאתו. והב של ועל :לפוש ועומוין עליו אותי מניחין לפתח
 מניח•; בכניסתו כגון בקדש. שמעיין :במתניתין כדקתני הבזיכין שיקטירו סד
 :עלייה הרי זהב מצופה משה של על מסדי להיכל וכשמגיע כסף של על

ונוי. המשכן את משה ויקם :זהב של על מניח! ביציאתו לכך מורידין. ■ולא

מויישא



חמישי־ ליום ויקרא
 באיח .ושמתם שברת אשר מזבח. של גופו ועכשיו מזבח

 מבאן בארון מונהין לוחות ושבל שהלוחות מלמד יוסף רב

בו גוהגין שאין אונשו תלמודו'מחמת ששכח הכם לתלמיד

:בדון מנהג

רש״י
 אין ש״מ הורד לא הלשון בצחות דאפילו הקמה בלשון דקרא וסיפא מדרישה
 ש״מ והאדנים העמודים משנן בהקמת הנהנים אחיו סייעוהו מדלא נמי אי מורידן.

.באתץ ושמתם שברת אשר :אחרים בו נתעסקו לא לפינך מורידין אין
:בארון השברים שישים

ע״ב כ״ג דף ויקרא ♦להר

 אליו ד-־ודע חטא. אשר חטאתו אליו הודע או ואמר פתח יהודה רבי
 אליו היודע מהו ליה מבעי חטאתו נודע( )נ״א ידע או דמאן מסטקא

 ההוא נש לבר ליה לא־ודעא .ישראל לכנסת פקיד הוא בריף קדשא אלא
 עלו כ׳( )איוב אמר דאת כמה א בדיני ליה מודעא ובמה חב דהוא חובה
 לאחראי הפקיד כמאין אליו היודע לו וארץימתקוממה עונו שמים

 ולאיאשגח הוא בריף .קדישא קמיז חב נש דבר 'בשעתא דהנינן
 כתפיה בתר ליה ואשרי מאריה קמי בתיובתא לאהדרא בחטאיה*
 פקיד כדין הוא. בריף קדישא קמי ואסהידת ממשיסלקת נשמתיה

 ךנא אושיט חטא אשר חטאתו* אליו הודע או ואמר לכנסת.ישראל מלכא

 את ירושלם את היודע 6ט״ )יחזקאל אמר דאת כמה חיוביה ליה ואודיע עליה
 בתיובתא למהדר רוחיה אתער בדין רינא עליה המטי בתר תועבותיה.

 *ביה ךלכיהיגס מאן ^קרבנאירהא למקרב י ואתכנע מאריה קמי
 "לקבליה זמין הוא בריף ע^הוק־שא .ולאיאישגח חטאיה ואנשי חטי

 רבי'יופי אמר מניה. ?תנשי הלא חובא'בניןילההוא ליה לאודעא ופקיד
 דבת עובדא ההוא העבד רכיון בדוד אשטחנא* דהכי מנלן וראי הוא הכי

 אנא ליה אנשית את הוא בריף קדישא" ליה אמר אשגחיביה לא שבע

 אתה ץ אמר כיה האיש אתה י״ס ב׳ )עסו^ כתיב מה מיד לף. א־כרנא

 בדינא לוה אודע ובמה ליה ראנשית האיש אתה ליה דברת רלא האיש
 ושפיר חטא אשר חטאתו אליו היודע קאמרז הוא בריף קדשא הבא אוף

 נודע או )שמותכ״א( דכתיב כמה אליו נודע או כתיב א דל והכי'הוא מלה
 קא אוריתא באורלהא למרעי בליליא דקאים ומאן הוא נגח שיור כי

 לברה^במלת דאיוךעא כאימא אלא רינא בארה ולא חיוביה ליה מודעא



כא חמישי ליום ויהרא
 ןאיתיטאתד מאריה בתיובתאקטי ותג ל:ה אנ׳עי לא רכיךוהוא

 דאיהו דוד ^א בדיגא עליה אטאי/תערו בפל\לי?;א 'קם דךוה

 רק^ליה חטא הוא אתרן. דעבר ובטה ובעץאדינא דאתקשר בטח עפר
 שלם טית אתתרך *דא ובגין ^־שא

 רפי אמר וואתענש(. יאות כדקא דאתתקן עד מניה אעדיו וטלבותא
 דכתיב דבריה ידא עד לדוד *ליה אעניש הוא ברייך דקדשא מהו יהודה
 אוקי^נא הא לפי רבי אמר מביתך. רעה עליך מקים הנני י״כ( ב׳ ^שואל

 והא ליה אטד עליה. ירחם לא אחרא נש י בר עליה יקום דאי בנין

 מבר נתיר עליה עיטיןבישיןךבר בכמה לאבוי לקטלא בעא אבשלום
 בבת חטא דוד שטענא אנא ליה אטר שמענא. לא ליה אמר אחרא• נש

 וינקום .נכר אל *ךבת ברא ליתי הוא בדיך קדישא* /מר סתם. שבע

 מקרבא* הוה תואר דיבת דבריה אבשלום דא איהו* ומאן נוקמתא
 נפיק לסוף* בה וחמיד בקרבא דיא 'אתתא מטיל מאן מכא^אוליפנא

 ז־והטא טינה פסקא לא ךע\כען בגין טעמא מאי ?מורה סורר בן מינה

:*אוקמוה *והא

מוסר להק יוסף פסוקה הלכה

,ה שער ח״ב קדושח משערי £״א הקרבנות מעשה ה׳ חר״ם

 שעה הוסיפו .ואם לקדשים טונין שעות
 כיצר פסולין. שיעה פרתו או אחת י

 על הוקיף שנה'אם ן3 להיות שטצותו הרבן
 שנה $ן דרה אפילו נפסל• אחת השנה*שעה

 בשעת השנה על והוסיף שחיטה בשעת
 שעת עד שנה בן שיהיה עד ל5נפ זריקה

 שנאסר מקום כל ב בזבוזים: ביל ןך;קהוכן
 בני אלו הרי כשבים ב^בה*או1א בלב
 הם אראילים איל שנאמר $קום וכל שנה

 איל .??לא ^אימהי שנרדם. ב;י הו־קריים
 יום. ושלשים אחד שנייה כשנה* משיכים

 ולא לכשב לן£ כשר אינו שלשים ביום אבל
 שנאמר מקום ויל פלגם. הנקרא והוא לאיל

 שעיר שתים, בן פר שנה. בן .זה הרי עגל בו
 שנה כל שתים .בן שעיר( שנה. וין עזים

; שעיר נקרא הוא שנייה
;רבעם ;כה לא לבר^ה זכרונם דבוסינו

 שיש מי בל לברכה זכרונם רבותינו אמרו
 אמן שביזעי עברים אפילו .חנופה בו
 זכרותם ,רבותינו .ואמרו* .וכו׳ אותו מקללים
 ב;ד נופלים אןם בני חנופה בעון לברקה

 אשלחנו .חנף* בנוי יס שנאמר ארבידם
 וגלוי זקה בעבודה החנתה ׳ וגוכןר^ה

 מנין זרה דמים.'עבקדה ושפיכות עריות
 תועה, ה׳ אל ולךבר חונף לעשות שנאער

 ,ישלח הן ?׳( )ייסי׳ “שנא^ מ!.ין עריות גלוי
 החנף ךונוף הלא וגומר י^שתו .את איש

 שנאמר מנין דמים שפיכות וגומר. הארץ
 ובעון * בדמים. הארץ ף ,והחג ק״י( )'׳יידם

 קחנופה ובעון ,^עצרים. קשמים קחנופה
 )י״->י׳ שנאער לעולמי'עולמים בגיהנם נדון

 ןזנפים רעדה אחך חטאים בציון "דדו ליס
 ואמרו וגומר אכלה אש *לנו ;גור מי

החניף־לשלמה: שלא על א^א לכלבות

והניתרת



ששי ליל ויקרא
יהוהי צירוף

 קדשים קךש ולבדו לאהרן מךהטגאה והנותרת י
 ולבניוה' לאהרן טנחתא מן ודאשתאר !ה1וה מאשי

 תקריבו אשר בל״המנהה יא :ד" טקורבניא קיקשין קרש
 לא־ וכל־דצש כל־־^אר בי חמץ תעשה לא ליהוק'

 * תקרבו^קדם די נחתא:מ כל :ליחוה אשה ממנו תקטיח

 .קרבנא מנה תם־נן לא דבש ובל תמיר בל ארי חטיע תתעבד לא

 ואל־־ ליהוה אתם תקריבו ראשית ":יבקרבן קדם1.

 ן1סה1 תקלטן דמי;_ק קרבן :לחח לריח לא־יעלו הטובח
 וכל"קרבן יג ברעוא: לאתקבלא רזסקץ לא ולמדבהא " .קדם

 בתת מרח תעזבית ולא תמלח במלח מנתקך
 ם :מלח תקריב בל־קרבנך על מנחתך מעל אלאיך

 מעל אלה" קי_ם מלח תבטל קלא תמלח במלהא מנחתך קרבן ובל

 מנחת ואם־־תקייב יד :מלחא תרןרב קרבנך כל על מנחתך
 בלמל גלש באש קלוי אביב ליהוה בבורים

טרין.נןדם3 מנחת תקרב ואם בבוריךו מנחת את תקריב

ה' רש״י
 תק־יבר. ראשית מרבן )יב( :דבש קרוי פרי מתיקת כל דבש. ובל לא(

 הלחש שתי ראשית קרבן הדבש ומן השאור מן להביא לך יש מה
 בכורי כמו הדבש מן ובכורים תאפינה חמץ שנאמר השאור מן הבאים עצרת של

 בראשית ימי מששת למלח כרותה שהברית ביית. מלח )י□ :ותמרים תאנים
 בל על :בחג המיס וניסוך במלח במזבח ליקרב התחתונים המיס שהובטחו
 תקריב• ראם )יד( :כולן הקדשים כל ואימירי ועוף בהמה עולת על קרבנך•

 מדבר הכתוב העומר במנחת שהרי רשות זה אין שהרי כי בל׳ משמש אם הרי
 הכתיב העומר במנחת בבורים. מנחת :וגו׳ היובל יהיה ואס וכן חובה שהיא
 כאן נאמר באה היא השעורים ומן התבואה בישול בשעת אביב באה שהיא מדבר
 באבוב האור .על אותו שמיבשין באש• קלוי : אביב השעורה כי להלן ונאמר אביב

 לטחנת אינה כן שאלולי קליות[ מוכרי של הכלי שם במנחות ]פרש״י קלחי׳ של
שבירה לשין גרש* : לחה בעודה גרוסה כ*מל. גרש :לחה שהיא לכי בריחים

וטחינה

*



כב ששי ליל ויקרא
 ונתת טו :בכורך מנחת ;ת תקרב רכיכן פרוכן בגור אביב.קלי *י

 ןתתןעלי׳ הוא: מנחה לבנה עליה ושומת עמן עליה'
 את" הבלן והקטיר טז :היא מנחתא לבנתא .עלה ותשר משתא

 אעה עליבל־לבנתה ומעמצה ' מגרעה בלתה7א

 כל על וממשחה מפרונה אדכרתה !ת כהנא ויפק פ :ה1ליה
 קרבנו שלמים ואסתבח' א ג רביעי ;י: .קרבנא^ם לבנתה

 המים אם־נקבה אם־זכר מקריבי הוא מך־הבקר אם

 הורי מן אם קרבנה קודשיא נכפת ואם י. ה1יה לפני ]קליבנו

 יד* וסמל ב :.יי כןדם . .;קרבנה שלים נקבא אם דבר אם מקקיב הוא
 בגי וזרקו מועד אהל פתח ועחטו קי־בצו על-ראע

 ידה ליקמוך :סביב על־המזיבח ארדהרם הבחנים אהרן

 _ית בהניא אהרן בני מזרקרן זמנא משכן בתרע ושכנה קרבנה ריש• על
 .הדלקים מזבח והקריב 3 ר־1םח ^איסחד

 את־הקרב/את דמבסה את־החלב ליהוה אעה
 קרבנא קוךש^א מנקמת רקרב על״הקרב: א^ר בל־האלב

 ואת ד :גיא על די תדכא כל רת גוא !ת דחפי תדכא ?ת .ץ קךפ>ז
 על־־ אשר עלאן אשר ואת־החלב הקליית עתי

על־־הבליות על־־הכבד .ואת־־היתרת י הכפלים
יסירנה

רש״י
 . נרטל נפשי: גרסה וכן בחצן ויגרם כמו גרוסות של בריחים גרסה וטחינה

 כרמל המלילות נקרחיס כן ועל שלה בקשין ומלאה לחה שהתבואה מלא הכר בעוד
 בהם שיש שלמים ד״א בעולם שלום שמטילים ^למים. )א( :בצקלונו כרמל וכן

 הקבה שעל חלב להביא וגו׳• החלב כל ואת )ג( :ולבעלים ולכהנים למזבח שלוס
 בלע״ז[ ]פלנקי״ן הפסלים• )ד< :הדקין שעל חלב להביא אומר ר״ע ר״י דברי

 החלב וזהו מלמטה והס הכסליס בגובה הוא חיה כשהבהמה הכליות שעל שהחלב
 ובתחתיתו הכסליס בגובה למעלת הנראה לובן לונבילו״ש בלעז שקורין המתני׳ שהח׳
 חצרא ארמי ובלשון איברי״ש שקורין המסך דופן הוא היותרת. חופהו: הבשר



ששי ליל ויקרא

 חצרא תת נסם;א ער ך עליהן די תרפא תת נלין תרתין תת * יפירנה

 בני"אהה אתו והקטירו ד, .;עתה: פלתא ךעלכבדאעל
 על־־ אער על־־העצים אער על־העלה הטזלחח

 אהרן ?ני ;תה ת?קון; פ :ליחוה ניחח ריח אעח האע

 ברעוא המתקבל קרבן עלאישתא עלאע;אךי הי עלתא על למדבחא

 ליהוה שלמים לזבח קרבנו ואם־מךדצאן ו ": קךםז.
 לנכסת .קרבנה ענא פן ואם :יקריבנו תמים נקצה או זכר

 הוא" אם״בשב ז .;קרבנה: עלים נקפא איו הבר ;; קוךש;א.נןדס
 יהוה: לפני אתו והקריב את־־קךבנו מקריב

 “את״ וכמל ח :.י; קדם ;תוה. תקרב .קרבנה ;ת מקרב הוא אמר אם

 מועד אחל לפני אתו ושחט קרבנו על־ראש ידו
 : סביב על־־הטץבח את־דמו אהרן בני וז״קו
 תזרקק זמנא מענן ;תה^קהם תניום ..קרבנה ריע על ;דה !ת ויסמוך

 מזבח והקריב ט סחורסחור• מדבחא על אהרן\תהמה בני
 לעמת חמימה האליה חלבו ליהוה אשה השלמים

 ואת את־הקרב המכסה ואת־החלב יפירנה העצה
 קרבנא קוךע;א םנ?םת יתקרבעל־הקרב: אשר בל־־־החלב

 דחפי תרבא .חת .יעדנה שדרתא שלטתא^לקבל אליתא תרבה .^קרם"

ואת־־ הקלית עתי י ואת י ־ גוא על די תרבא כל חת גיא י_ת
החלב רש״י

 ואת אומר הוא אחר ובמקום מעכן עמה הכבד מן שיעול הכבד. על :דכבדא
 הכליות מן ולבד הכבד מן לבד הכליות. על הכבד על :הכבד מן היוהרת
 לכל תמיד עולת שתקדים למדנו העולה מלבר הערלה• על וה( :לזו *סירנה

 באימורי שאין מה הכשב באימורי שיש לפי כשב. אם )ז( :המערכה על קרבן
 מתנות. שתי וזרקו. )ח( :פרשיות לשתי נחלקו לכך קריבה אליתו שהכשב העז
 בן הל )ט( :בחטאת אלא באצבע נותן ואינו זורק הוא הכלי וע״י ארבע שהן

 :היועצות הכליות מן למעלה העצה. לעמת : תמימה האליה זה ומהו שבו המובחר
 לחס



כג ששי ליל ויקרא

 ואת־היתךת; על־ר׳נסלים אשר עלהן אשך החלב
 ךת כלי! .חרתין מ* .ןסיתה על-הכלית על־הבלד

 ;בליתאןעךנה על בבדא רעל רתחצרא גססיא על ך עליהן די תרבא

 פ :ליהוח אשה לקט הטזבחה הבחן {הקטירו יא

 לקרבנו ואט־־עז יב .יה .קרבנא^קדם לחם לטדבהא כתא ומסקנה
 קדםז רקךבנה קרבנה עדא בני מן ואם ♦ ירוה לפגי והקריבו

 לפגי אתו ןשהט על־ראשו את־ידו י וסמך יל ":
 על־הטןבח את־דמו אהרן בני וזרקו" מועך אהל

 וערקו] זטנא מישבן קדםד ;תה ויכום רישת על ;דה ית ויסמוך ז סביב

 ממנו והקריב רי ן סחור סחור מדבחא על דמה !ת אהרן בני
 את־ה^ךב המבפה את־החלב ליהוה אשה קיבצו

 קלכנה מנה לקרב :על־הקרב אשר בל־ההקב ואת

 גיא: על די הרבא בל רית לזגוא דחפי תרבא !ת .ץ .כןדם קרבן

 אשר עלהן אשר )את־־החלב י הפלית שתי ואח מי
 עלתהבלית על-הבבד ואת-־היתרת על־הכסילים

 חצרא גססיאדת על די עדיהן די תיבא רת בל;ן הרתין דת :ןפירגה

 המזבחה הבחן והקטירם טז ;עדנה: כליתא על כבדא על די
 כתא רסקנון :ליהוה בל״חלב לריח'ניחח אשה לחם

 הקת יז :.ין קדםז תרבא בל ברעוא לאתקביא קרבנא לחם למדבחא

 וכל-- כל־חלי משבתיכם בכי לדרתיצם עולם

 בל מותבניבון בבל לדרתיבון עלם פ ז תאכלו לא דם

אל״משה יהוה א_וידבר ד חמישי :תינ^לון רא ךמא ובל: תרבא
לאמר - רש״י ;

 נשחיתה וכן מאכל לשון לחם. לשסגבוה: אש של לחמו לה׳. אשה רחם )יא(
בתורת מפורש יפה עולם. חקת לז( עושיסלחס: לשחוק רבי לחם עבד בלחמו. יען

כהנים



ששי ליל ויקרא
 ישך^ ני.5אל־ דבר ב ־ למימר משד, עם " ומליל :לאמו־
 יתה מצות טבל בשגגה בי־תחטא גפש לאמרי
 בני עם מליל :יןהןה מאחת ועשה תעשינה לא אשר
כשרץ לא ך ד* פקודיא כיל בשלו .יח־וב ארי אנש הכיכר ישראל

:כנהו! חד מן רעבד לאתעכדא

תורה ששי יום ויקרא
 כל תשלום הצגנו תרגום ואחד מקרא שנים הסדרה כל להשלים כדי

:והפטרה והרגום הסדרה

 והקרים העם לאשמת ^חטא המשיח הכהן אם ג
תמים כן־בקר פר חטא אישר חטאתו על

 עד תקרב עטא לחובת .יתב רבא כתא אם * ל״טאת ה1ליח

 את־ והביא ד לחטאתא: קדם" שלים תות בר תור חב די הוכתה
 את־־ וסמך ימח לפני מועד אקל אל־פתח הפר

 :יהוה לפני את־הפך ושחט ה|ר על־ראש ידו
 תורא ריש על ;דה עז ך1ו;םט יי להןדם זטיא משכן לתרע תורא !ת דיתי

 מרס המשיח הכהן ולקח ה יי: קךםדת־ורא !ת ויכום
 מדכא רבא כהנא ויסב ♦ מועד אל״אחל 1את איוהכ הפר

 את־־אצכש הכהן וטבל ו :זמנא למשכן יתה ויעל דת־ורא
את יה^ה לפני פעמים שבע מן־הדם והזה בדם

פני רש״י
 הלא באה חטאת אין רבותינו פירשו■ ה׳. מצות מכל )כ( : הזה הפסוק נל כהניס

 מהן אחת ממקצת מהנה. מאחת :חטאת ושגגתו וגרת לאו שזדונו דבר על
 המשיח הכהן אם )ג( :מדניאל דן מנחור נח משמעון שס בשבת הכותב כגון

 מעשה שגגת עם דבר בהעלס אלא חייב אינו מדרשו . העם לאשמת יחטא
 כשהכ״ג אגדה לפי ופשוטו ועשו הקהל מעיני דבר ונעלם העס לאשמת כמ״ש
 ונעשה בעדם ולהתפלל עליהם לכפר בו תלויין שהן זה הוא העם אשמת חוטא

 :ל בן פר זה כיצד הא פר ת״ל קטן יכול בן חי בן ה״ל זקן יכול פר. :מקולקל
 הקדש, פרכת פני את 0) :להיכל עולמים ובבית למשכן כועד. אהל אל >ה(

כנגד



כד עשי ליום ויקרא

 א בדם אצבעה ;ת בהנא ויטבול : הקלע פרכת פני

 )1הפל ונתן ז :דקודשא פרכהא הדם יי. קדם זמגין. שבע דמא מן וידי
 ה1יןה לןני הסטים קטלת קברו להקרנות מן־ההם

 אל־ הף£ך הפר פל־הם ואתו מועך אע\באהר

 _כתא תתן :מוער אהל אער־פתח העלה מזבח יסור

 רת זטנא ?משכן די .יי קדם7ל בוסמיא קטדת כדבח על_קךנת דמא מן

 זמגא משכן בתיע .די דעלתא דמדבהא ליסודא ד1רא.;ש1ךת דמא כל

 את־־ מטנו ירים החטאת פר ואת־־פל־חלב ח
 על־ אער כל־האלב ואת על־הקרב המכסה החלב
 ךחפי תדכא .;ת מנה .יפריש דחטאהא תורא הרב כל דת * הקרב

 ואת־ הפלית עתי ואתי מ נוא־ על תרבאדי רתבל גוא על

 ואת־היתךת על־הבסלים אער עליהן אער החלב
 בית כל? היתץ .וית וסירנה: על־ה^לקת על־־הכצר

 .יעדנה: בליתא על בבדא דעל חצרא רת גססיא על די עליהן די תרבא

 הכ§ן והקטיךם הבלמים זבח משור יורים כאשר י

 ותקנון קודשנא נבסת מתור מתפרש די כמא ♦ ה^לח מזבח על

"“ואת״״כל הפר ואת״״עור בהנאעלמדבחאדעלתא״יא
 בערו

רש״י

 בפרונס דמים נוגעים היו ולא הבדים בין כנגד מכוון קדושת׳ מקום כנגד
 היל״ל חלבו פר. חלב בל ואת )ה( הדס: שירי דם• כל ואת (1):נגעו נגעו ואס
 שעירי להביא החטאת. :ויותרת ולתלביס לכליות יוה״כ של פר לרבות פר ת״ל מה

 הסרת קודם ינתחנו שלא המחובר ממנו.מן ירים ויותרת: ולחלביס לכליות ע״א
 השלמי׳ זבח בשור המפורשין אימורין מאותן יורם. באשר )י( :כהניס[ ]תורת חלבו

 שלמים מה לשלמים להקישו אלא כאן פירש שלא השלמים בזבח פירש מה וכי
 ובזבחיס לעולם שלום זה אף לעולם שלום שלמים ומה לשמו זה אף לשמן

 מקומן: איז׳ בפרק בקדשים הלמד מן למד למדין שאין הימנו ללמוד מצריכו
 כמו הן תוספת לשון כולן כרעיו. ועל ראשו על הכליות על הכבד על

 מלבד



ששי ליום וירךא
 ?:עך גית :ופישו וקךבו ועל־כרעיו על־ראשו בשרו

 א ורז! יב :ואכלה וער כרעיוהי ועל רישת על בסרה כל וית תורא
 טהור י אל־מקום למחנה אד־מחוץ את־כל־חפר

 על־" באש על־עצים אתו ושרף הדישן אל־שפך
 למשלתא מברא רא1ת כל רפק!ת פ ז שרף .י הדשן שפך

 על באשתא -.ןא ז ל - ז״~ •לי1'1• א■~^רנריאכ5 רני לאתר

 ?שךאל כל״־עדת ואם יג :יתו^קד קטמא" מישר בית אתר
 —מכל אחת ועשו הקהל מעיני ך£ר תעלם ישלו

 ?;•?־.א )אם :ואשמו לא־תעשינה אשר יהוה מצות

 ככל חד רעבתן קהלא מעיני פתגמא מכסא ויהי ישתלון דישראל

 החטאת ונודעה יד :ויחיבון לאתעבדא כשדין לא די תי פקיתא
 בן־בקר פר הקהל והקריבו עליה דטאו אשך

 חובתא ותתןדע :מועד אהל לפני אתו והביאו לחטאת

 לקים יתה תתון לחטאתא תורי בר ר1ת רקךטן.קהלא עלה חבו די

 על־ראש אתקדיהם הערה זקני וסמכו טו זמנא־ משכן
 יהוה: לפני את־־הפר ושחט' ה1יה לפני הפל

 תירא רכוסות .יי .קרם תירא ריש על כנשתא^תןדיהון סכי רפמבון

 אל־אהל הפר מדם המשיח הכהן ותניא ^ס״־טז

:זמנא למשכן דתורא דכא מן רבא כהנא רעל ז מועד

רש׳־י
 להשליך לטומאה מונן מקוס לעיר מחוץ שיש לפי טהור• מקום אל )יב( *• מלכד

 לעיר חוץ שהוא זה למחנה מחוץ לומר הוצרך הקברות ולבית מנוגעות אבנים
 לעיר חוץ עולמים ובבית מחנות לשלש חוץ למהנה■ מחוץ :טהור המקום שיהא
 המסולק הדשן בו ששופנין מקום הדשן. שפך אל :ובסנהדרין ביומא כמ״ש

 ישרת. הדשן שפך על : למחנה מחוץ אל הדשן את והוציא כמ״ש המזבח כין
 : סנהדרין אלו ישראל. עדת )י□ :דשן שם אין שאפינו ללמד אלא ת״ל שאין

ך;לקה תר;ומ אשהו־ שבתורה כריתות מכל באחת להורות טעו דבר. זנעלם
 יעשו



כת ששי ליום ויקרא

 ^עמים שבע והזה מרהדם אצבעו הכוהן וטבל זי
 דמא: מן אץןעה כתא .ו^כיול :הפרכת פני את יחזה לפני

 1 .ל^ ומן״הרם יח ^קדםפרכתא: לתו .קדםיי זמנין רך'שכע
 ?אליל אשר .יחזה לפני אשר המזבח על־קרנוה

 מץבחהעלה אליסוד ?שפך בל־הרם ואת מועד

 די טךבחא על_קךנת :תן ךטא וטן : עד1מ אלול אשר־פתח
 דעלתא ךמר?חא ליסודא ךמא.;ש־וד כל רת 'זטנא כטשכן ך ,".?קדם

 והקטיר ממנו קרים בל־חלבו ואת יט ךכתרעט'שכןזטנא!

 ועשה כ ל^ץחא! רסק מנה :פרש הרכה כל ו:ת ♦ המזבהה
 ןכפר יעישה־לו כן החטאת לפר עשה כאשר לפר

 לתרא ענד די לעבדלתוראכמא לחם: ונפלח הכהן עלהם
 והוציא נא להון: כתאוישהנק עליתן ויכפר לה ךחטאתאכן:עכד

 כאשר אתו ושרף למח^ה אל־מחוץ את־־־הפר
 פ :הוא הקהל חטאת הראשון הפר את שרף

היורא :ת קיד1א די כמא מה ואוקיר למשריתא לטכרא תיורא :ת ו:פק

קדמאה
רש״י

 הקדש פרכת פני את או׳ הוא ולמעלה הפרכת. פני את )יז( פיהם: על צבור שעשו ועשו.
 סרחה כולה ואס מתקיימת שלו פמליא סרחה מיעועה אס מדינה עליו שסרחה משללמלך

 המקדש על המקוס קדושת שס עדיין משיח כהן כשחטא כאן אף מתקיימת שלו פמליא אין
 אהל פתח אשר העולה מזבח יסוד לח( :הקדושה נסתלקה ח״ו כולם משחטאו
 שלא ואע״פ ירים. חלבו כל ואת )יט( :הפתח כנגד שהוא מערבי יסוד זה מועד.

 לא מה ומפני וגו׳ עשה כאשר לפר מועשה הס למדין כליות ושתי יותרת כאן פירש
 :חיבתו מפני בסרחונו ומיעט אוהבו על שזעס למלך מפל ר״י דבי תנא בו נתפרשו

 משיח כהן בפר שמפורש כמו החטאת לפר עשה כאשר זה לפר. ועשה )כ(
 העבודות במצית ולכפול כאן פירש שלא מה שס שפירש כליות ושתי יותרת להביא

 החיצון המזבח על בניהנין שמצינו לפי פסול המתנות מכל אחת חסר שאס ללמד
 : מעכבת מהן אחת שמתנה כאן לומר סונרך כפר אחת במתנה שנתנן

אשר
ד



ששי ליום ויקרא
 ועש! יחטא נשיא אשר כב :הוא מהלא חטאת כדשאה
• .ז .ן..-ד* < 1־ ן, .•> דז-1: -- -'•ז־-
 לא־תעשינה אשר אלהיו .ירוה מכל־מצות אחת

 .אלהה ”ב פקוד;א מכל חד .העבד רבאיחיוב אם ♦ואשם בשגגה

 1חטאת אליו או״הודע בג • רחוב בשלו לאתעבדא כשרץ ךלא
 זכר עדם שעיר אתקקרבנו והביא חטא'בה אשרי
 בר צפיר .קרבנה !ת .ריתי בה הב די חובתה לה אתידע או : תמים

 ושתט העזעיר על;ראש יחזוסמך כד שלים־' דבר
יהיה לפניי את־העלה אשר־ישחט אתו'במקום

באתר יתהז ויכום דצפירא רישא על ;דה רסטוך * הוא חטאת

 ואת־ העדה מזבח על־קךנת ונתן באצבעו החטאת
כךמא כתא לסב העלה: מזבח אל־יסוד ישפך דמו

 ;;שוד דמה דת דעלתא טדבחא _קךנת על ריתן באצבעה דהטאתא

 המזבהה .יקטיר ואת־כל־חלבו בו :דעלתא מדבחא לים־ודא
 מחטאתו הכהן עליו וכפר השלמים |בח כחלב

 קודשיא נכסת כתרב למדבחא הךבה_יםק כל דת פ :לו ונסלח

 אחר נפ*ט“ואם בז ששי :לה רשתבק מחובתה כתא עלוהי ויכפר

 ממצות אחת כעשתה הארץ מעם בשגגה תחטיא
בשלו :חוב חד א;ש ואם; :ואשם לא־תעשינה' .אשר:ה1יה

מעמא רש״י
 להביא לב נותן שלו שהנשיא הדור אשרי אשרי. לשון יחטא• נשיא אשר )כב(

 הודע אס נמו הודע. או זדונותיו:)כג( על שמתחרט ק״ו שינתו על כפרה
 שור כי נודע או וכן או במקום ואס אס בלשון שמשמשין יש או הרבה הדבר

 שאיסור לו נודע מכאן ולאחר היתר שהוא סבור הי׳ כשחטא אליו. הודע :הוא ננח
 בעולה: מפורש שהוא בצפון העולה. את ישחט אשר במקום )כד! היה:

 : הדס שירי דמו. ואת )בה( :פסול לשמו שלא כשר לשמו הוא• חטאת
 שלמים: אלל מורהא בעז המפורשים אימורין כאותן השלמים. זבח בחלב )בו(

 כאשר



בו ששי ליום ויקרא
 לאתעבדא כשרץ לא ך' דץ מפקומא חד במעבדה דארעא מעטא

 והביא חטא אשר חטאתו אליו ^^וימוהן
 אשר על־חטאתו נקלה תמימה עזים שעירת קלבנו

 שלטתא עדן צפירת קרבנה רעתי חב די חובתה לה אתידע או 1 חטא

 לאש על את״קדו ופמק כט :חב ך חובתה על מקבתא
 :העלה בקקום 'את־״־הח^את ושחט החטאת

 :ךעלתא באתר הטאתא עז ויכום חטאתא ריש על ידה !ת ויסמוך

 על־קךנת ונתן באצבעו מחמה הבחן ולקח י ל
 :המזבח אל־יסוד יש^ןי ואת־בל״דמה העלה מזבח

 כל רת .דעלתא מדבחא .קרנת על התן באצבעה מרטה כהנא רפי

 טריב^ ריים ה3ל*חל3“את5 לא :ךמךבחא ליסיודא רמהי^יוד
 הממן והקטיר הבלמים זבח מעל חלב הושר

 ונסלח הבה; עליו ובפר מהוה מרזח לריח הטזלהה
 קודשיא נכפת מעל תרב מתערא די כמא .יערי תרבה בל רת פ ז לל

 כהנא עלוהי ויכפר .יי ..קדם ברעוא לאתקבלא למדבחא כהנא רסק

 ;קבה לחטאת קרבנו יביא ואם־כבש 3ל להיי

 שלטהא נקבא לחטאתא קךןנה "תי אטד ואם 1 יביאנה תמימה

 ושחט החטאת ראש עד ארדידו ופמך לג ־ ניתנה
 :את־הע׳דה ישחט אשר במקום לחטאת אתה
ר :ז_; . ד י.- ״ ד ״ - ... - ן ... די באתרא רהטאתא יתה ויכום דהטאתא רישא על ידה ית ויסמוך

באצבעו החטאת מדם ולקחרבהן לד עלתא־ נת יכום
ונתן

רש״י
 בשלמיס: האמורים עז כאימורי השלמים. זבח מעל חלב הוסר כאשר )לא(
 יוסר כאשר )לה( :חטאת לשס שחיטתה שתהא לחטאת. אותה ושחט )לג(
 אליה טעונה כבשה באה כשהיא חטאת אף ואליה אימוריו שנתרבו הכשב. חלב

: בלעז פואייל״ש לשם העשויות האש מדורת על ה׳. אשי על האימורין: עם
 ושמעה



ששי ליום ויקרא
 י^ך ואת־כל־דמה העלה מזסח על/קרנת ונתן

 על 1ךה ?אץןערי ךחטאתא מךמא ויסב :המזיח אל״יסוד
 .ךטךןחא ךא1לים ישיוד .דמה רת׳כל דעלתא מדבחא קרנת

 דכשב הלב יוסר כא^ר יסיר לחיואת־סל־הלכה
 על המץסחה אתם הסרן והקטיר השלמים טובה
 אשר־־טא על־הטאתו הסמן עליו וכפר ה1ןה אשי

 אמ:א היב מתננדא די בטא .יעדי הרבה כל רת פ * לו ונסלח

 עלוהי ויכפר ד" .קךבניא על ןאלמךבי בהנא־יתהו! רסק קודשיא מנכסת

 כי״תחטא ונפש א ה לה: וישתכק חב די חופתה על כהנא

 ארדעאם־־לואנמד ראהד1א עד והוא ארה קור ו^מעה

 חזא או מהיד והוא מומי .וישמע_קל אר/יחוב .ואגש ז לנשאעונל

 בבל" הגע אשר נפש 1א חופה: .יחררקבל לא אש .ידע או
 בנבלת או טמאה דדה בנבלת או טמא דבר

 * מטנו ונעלם טמא שרץ בנבלת או טמאה בהמה
 או מסאב מדעם בכל ;קרפ ך .אגיש או :ואשם טמא והוא

 רהשא בנבלת איו מסאבא בעירא בנבלת איו מסאבא חיתא בנבלת

 כטמאת יגע כי או נ וחב: מפאב והוא מנה מכסא ויהי אבדמם
 מטנו ונץלם כה לטמא אשר טמאתו לסל אדם
 לפל אנשא בם־ואבת .קרב .ארי או ואשם: .ידע והיא

או ד וחב: ידע והוא קנה ככסא ;יהי בה יסתאב די קאקתיה

נפש רש״י יתיב *(
 לו יורע שחס שבועה שהשביעוהו בו עד שהוא בדבר אלה. קול ושמעה )א'

 קדשים יאכל הזו ולאחדהטומאה וגו׳. תגע אשר נפש או )ב( לו: שיעיד בערות
 ממנו. ונעלם :כן נדרש שבועות במסכת כרת שזדונו דבר שהוא למקדש יכנס או

 זו אדם. בטומאת )ג( :מקדש בביאת או קודש באכילת .ואשם : הטומאה
 לרבות יטמא. אשר :וזבות זבין מגע טומאת לרבות טומאתו. לכל : מת טומאת
ךעי ולא ונעלם• :טהור עוף נבלת בולע לרבות בה. :נדה בבועל כניגע

ששכח



כז שש* ריום ויקרא

 להיטיב איו ן קהרע בחפתים לבטא תעזבע כי נפש
 והוא" ממנו ונעלם בשבעה האדם יבטא אשר לצל
 לפישא .^ם ארי אנש 1א :מאלה לאחת ואישם ידע
 מכפא ויהי בקיום אנשא ;פרש ךי לנר אויראוטבא לאבאשא בספין

 לאחת ביייאשם והיה ה מאלץ: לחרא וחב ;רע והוא מנה
 -לכלא סזוב איי .מיי • עליך׳ חטא אשד והתודה מאלה

על יידעה את־־אשמו ־ו/הביא עלה ד לוך
' י * < ד ־ "יו * 3'

 או כשבה מן־דצאן נקבה חטא אשר חטאתו
 :מחטאתו הבחן עליו ובפר לחטאת עזים שעדת

 איו אמרתא ענא מן נוקבתא חב די חובתה על " קדם אשמה. חז חיתי

 לא“ואם״ ד מחובתה: בתנא עלוהי ויכפר .לחטאתא עזץ צפירת
 חטא אער את־־אישמו והביא די יח תגיע
 לחטאת אהד ליחוך, בני־יונה אלשני תרים שתי
 חובתה !ת חיתי שיתא במסת .ידה תמטי לא ואם לעלה: ואחד

 וחד לדטאתא חד יי .לקדם יונח בני תרץ או שפניני] תרתין הב די

 את־איבר והקריב אל-הכאן אתם והביא לעלתא:ח
 ערפו'ולא ממול את־ראשו ומלק ראשונה לחטאת

בקדמיתא לחטאתא די ?ז חקרב בהנא לות ;תחון חיתי ז יבחיל

וימלוק
רש״י

 ולח .בשפתים נד( :מקדש ■בביאת או קדש באכילת ואשם• הטומאה: ששכח
 : אישן ולא אישן אוכל ולא אוכל כגון לעצמו להיטיב. או .לעצמו: להרע בלב:
 אלה כל שבועתו על ועבר ממנו. ונעלם : לשעבר לרבות יבטא. אשר לבל

 בקרבן אינה ממון כפירת בה שיש שבועה חבל כחן כמפורש ויורד עולה בקרבן
 לעולה קודמת חטאת ראשונה. לחטאת אשר את והקריב נח( : באשם אלא זו

 : אחריו דורון נכנס פרקליט ריצה לרצות שנכנס לפרקליט למה״ד ז׳( )זבחיס
 המשופע הראש גובה הוא עורף. : אחד סימן אלא מולק אינו יבדיל■ ולא
: הצואר אחורי כל אורך והוא העורף את הרואה מול עורף מול :הצואר לצד

 והזה



ששי ליום ויקרא

 לחטאת מרם והזה :ט קדלהולא^פךש מלקבל דישה ?ת וימלוק
 אלקסוד ימצה בדים והנשאר המזכח' על־־קיר
 מדבחא כתל על דחטאתא מדמא רדי הוא! חטאת המזבח

 ואת" י הוא: חטאתא דמדבחא ליסודא ;תמצי בדמא ודאשתאר

 מחטאתו הכמן עליו וכפר כמשפט עלה נעשה השני
 ויכפר כדהזי עלתא ;עבד תרנא רת ם לו: ונסלח אשר־חטא

 ואם״"לא יא שביעי :לה רשתבק חב די מחובתה אבקנ עלוהי

 והביא ^ני־יונה לשנן או תרים לשתי ידז תשיג
 לחטאת סלת האפה י עשירת חטא אשר את־קרבנו
 כי עליה'לבנה ןלא־ץתן שמן' עליה לא־קשים׳

 בני לתרץ או שפנינין לתרתין ידה תדבק לא ואם !הוא חטאת

 סלתא מאין בתלת עסרא מן חד חב די ^קרבנת ריתי_ית י־תה
 :'היא חטאתא ארי לבנתא עלה יתן ולא כדשחא עלה ןשוי לא לחטאתא

 קמצו מלוא ממנה ו הכהן אל־הכהןוקמץ והביאה יב
 יהוה 'אשי על המזיחה והקטיר את־־־אןברתה

 ;ת קמצה מלי מנה כהנא ויקמוץ כהנא לןת ו״הנה !הוא חטאת

עליו וכפר יג :היא חטאתא ”ד קרבניא על למדבחא רסק אדכרתה
הכהן

רש״י
 אוחז ומצוי הזאה ובחטאת מצוי אלא הטעין לא בעולה החטאת. מדם והזה )ט(

 לשמה שלא כשירה לשמה הואי חטאת : למזבח והולך ניתז והדס ומתיז בעורף
 בי )יא( :הפרשה בראש נדבה של העוף בעולת האמור כדת כמשפט. :פסולה

 ונקטרה נקמצה היא. חטאת )יב( :קרבנה,מהודר שנהא בדין ואין חטאתהיא.
 הכתוב שנה כאן חטא. אשר חטאתו על )י□ :פסולה לשמה שלא כשירה לשמה
 דקדקו חטאתו על נאמר דלות בדלי וכאן מחטאתו נאמר ובדלות בעשירות שהרי

 או לכשבה מעות והפריש עשיר כשהוא חטא שאס מכאן כ״ז( )כריתות רבותינו
 יגיא והעני תיריס לשתי מעות הפריש תוריס שתי ממקצתן יביא והעני שעירה

האיפה לעשירית מעות הפריש מחטאתו[ נאמר ]לכך האיפה עשירית ממקצתן
והעשיר



כח

 ונקלח מאלה מאחת אשר־הטא על־חטאתו הכה!
 חו;תה על כתא ?נלוהי ויכפר ם :כמנחה לכחן ודדתה 1ל

 .וידבר יד :כמנחתא רכהנא ותהי לה רשתבק מאלץ מחדא חב די
 ט^נפשלמימי־ עםמ^ה ומליל" :לאמיר אל־משה ה1יה

 יהוה מקלעי בשגגה 'והמאה מעל כי־־יתמעל'
 מך־הצי^ תמים איל ליהוה את־־אשמו והביא

 :לאשם בשקל־־הקרש כסף־־שקלים בערב־
 " כןדם אשמה ;ת חיתי דיי מקודשיא בשלו רחוב שקד ישקר ארי איש
 :לאשטא קודשא בסלעי סלעין בפה בפרסנה ענא מן שלים דבר

 ואת־חמישתו' ישלם חמאמךהקדש אשר ואת מז
 באיל עליו יכפר והכאן לכהן אתו ונתן עליו יוסף

חמימה רת ישלם קודשא מן חב די דת פ ו 1ל ונכלה האשם

יוסף
רש״י

 מאלה. מאחת :חטאתו על כאן נאמר לכך עשיר קרבן ויביא עליתן יוסיף ׳והעשיר
 ]ה״כ[ דלות בדלי או בדלות או בעשירות או בענין האמורות כפרות משלש מאחת

 והקלין בעוף יהיו והקלין שעירה או בכשבה יהיו שבהס החמורים שיכול ת״ל ■ומה
 לחמורין קלין להשוות מאלה מאחת לומר תלמוד האיפה בעשירית יהיו שבקלין
 דלות: בדלי האיפה לעשירית לקלין החמורין ואת ידו השיגה אס ושעירה לכשבה
 לפי זהו נאכלין שירים שיהיו חוטא מנחת על ללמד כמנחה. לכהן והיתה

 תהא הוא כהן זה חוטא ואס לכהן והיתה כהניס[ ]הורת דרשו ורבותינו פשוטו
 כי )טח : ו׳( )ויקרא האכל לא תהיה בכליל שהיא כהן נדבת מנחת כשאר

 ה׳[ ]דה״א וכה״א שינוי מקום בכל מעילה אין כהניס( )תורת מעל. המעל
 ה׳[ ]במדבר בסוטה וכה״א החיץ עמי אלהי אחרי ויזנו אבותיהם באלהי וימעלו
 הוזהר והיכן ההקדש מן שנהנה ה׳. מקדשי בשגגה וחטאה :מעל בו ומעלה
 מה חטא עליו ישאו ולא כ״ב[ ]ויקרא בתרומה חטא להלן ונאמר חטא כאן נאמר
 לא כאן אף האוכל על אלא הזהיר לא להלן מה אי הזהיר כאן אף הזהיר להלן

 המיוחדים ה׳. מקדשי : ריבה מעל תמעול לומר תלמוד האוכל על אלא הזהיר
 לקח הארץ אילי ואת י״ז( )יאזקאל כמו קשה לשון איל. : קלים קדשים יצאו ^שס

 • סלעים שתי שיה שיהא שקלים• כסף בערכך :שנים שתי בן קשה כאן >אף
; להקדש וחומש קרן כ״ו( )כריתות הקדשישלס. מן הטא אשר >טז<ואת

 ולא



ששי ליום ויקרא .
 ןדלרא _על!ך,י ;בפר ובהנא לכהנא ;תה .רימן עלוהי םף1י

 אחת ועשתה תחטא להי־יי^ואם־נפש'בי רעתנק
 וא^ם ימהיע תעשינה לא אשך יהודז מ*ל-מצות

 יי .י" ?קוייא מכל חרא ו;עבד ב1ארי.יח אנש ואם ז 151X7 ונשא

 איל והביא יח :חיובה ף_קיל .וחב .ידע ולא לאתעבדא בשרץ לא
 וכפר אל־הכחן לאשם ב^רכך מךהצאן' תמים
 לא;ידע והוא י אשי־שגג י שגגת( על הבה; עליו

 בהנא לות לאשטא בפרסנה ענא מן שלים דבר .ריתי 1 לו ונפלח
 ג לה וישהבק ;דע לא "והוא דאשהל' שלותה על כהנא עלוהי ויכפר

חובתה יעל היא אשמא :ליחה אשם אשם הוא אשם יט

א דה רש״י
 ידע ולא לידו נדת ספק שבא במי מדבר הזה הענין והביא. ואשם ידע ולא )יז(
 את ואנל היתד ששתיהן וכסבור לפניו ושומן חלב כגון לאו אס עליו עבר אס

 מביא זה הרי אנל חלב של זו אס ידע ולא חלבהיתה של אחת לו אמדו האחת
 זמן לאחר לו יודע ואס חעא שבודאי לו נודע שלא זמן נל עליו ומגי! תלוי אשס
 אומר הגלילי ר"׳ נהניס[ ]תורת עונה ונשא ואשם ידע ולא :חטאת יביא
 אס אומד יוסי רבי שידע את שיעניש עאכ״ו ידע שלא מי את ענש הכתוב הרי

 על אלא נצטוה שלא הראשון מאדס ולמד צא צדיקיס של שכרן מהן לידע נפשך
 איזו וכי ולדורותיו עליו נקנסו מיתות כמה ראה עליה ועבר תעשה לא מנות
 פורעניות מדת אס עובה מדה אומד הוי פורעניות של או עובה של מדובה מדה

 מן לו היושב המרובה עובה מדה ולדורותיו לו נקנסו מיתות כמה ראה מעועה
 דורותיו ולדורות ולדורותיו לו שיזכה עאכ״ו ביוה״כ והמתענה והנותרות הפיגולין

 שלשה או עדיס שני ע״פ י״ז( )דבריס אומר הוא הרי רע״א הדורות כל סיף עד
 להביא אלא ג׳ הכתוב לך פרע למה בשניס העדות מתקיימת אס וגו׳ עדיס
 הכתוב ענש כן אס והזמ׳ עונש לענין באלו כיוצא דינו ולעשות עליו להחמיר שלישי

 מטה לעושי לנעפל עוב שכר שישלס עאכ״ו עבירה כעוברי עבירה לעוברי לנעפל
 הוא הרי בשדה עומר ושכחת בשדך קצידך תקצור כי אומר ראב״ע מצוה כעושי
 מצוה ירו על שבאת למי ברכה הכתוב קבע וגו׳ יברכך למען כ״ד( )דבריס אומד

 העני ומצאה הימנו ונפלה בכנפיו צרודה סלע היתה מעתה אמור ידע בלא
 בעדך לאשם. בערכך )יח( :ברכה לו קובע הוא ברוך הקדוש הרי בה ונתפדנס

 לא זמן לאחר ירע אס הא ]ת״כ[ ידע. לא והוא שגג אשר למעלה: האמור
 שנתערפ* ערופה לעגלה דומה זה למה הא חטאת שיביא עד זה באשם לו נתכפר
 קמן טלו הראשון אשם. אשם הוא אשם לטי :יהרג זה הרי ההורג נמצא זאח״כ

שהיא



כט ששי ליום ויקרא

כ — :" קדפז. .יקרב אשמא חב דהוא

 תחטא כי ^נפש נא :למימר משה עם יי ומליל ♦ ר כ לא
 אר־ בפריון בעמיתו וכחש ביחוה מעל ומעלה

 *נע זנמיתו:“את עשק או בגזל או לז בתשומת
 'יא ;שהפות או ;פקתנא בחברה ויכדב " שקרקדם וישקר אך״יחוב

 בדי ובחש אבדה מצא או כב :חבריה עז עשק 1א בנזיא או
 האדם אשר־יעשה מכד על״אחת על־שקר ונשבע
 שקרא על ןא^בע בה ויכדב אבדתא אשבח או * בחנה לחטא

 ייהכ*^”בי ותה בג :בהן לטיחב אנשא !עבר די טבל היא על
 את־העשק או גזל אשר את־הגזלה והשיב ואשם

 את־ או אתו הפקד אשר את־הפקדון או עשק אשר
 די גזלא עז רהב רחוב .;חטי ארי ויהי מצא: אשר האבדה

 עז או לותיה את־-קר די פקדיתא _ןת או עשק .די עשקא עז או מל

אשירץשבע־עליו מכל או כד מפטיר אשכח: ך אבדמא

לאשר עליו יסף ^משתיו ושלם
הוא מ*ק קמץ *(

רש״י
 מקרא וא״ת פעל. לשין שהוא פתח וחציו קמץ חציו והאחרון דבר שם שהוא

 חרופה שפחה אשם להביא אשם. אשם :בת״כ הוא נדרש כבר הוא לצורך שלא
 :הוא ת״ל מצורע ואשס נזיר אשם מרבה שאני יכול שנים( שתי )בן איל נדהא
 שכל לפי בה׳ מעל ומעלה ת״ל מה אר״ע ]ת״כ[ תחטא. כי נפש >כא(

 שהוא בזמן לפיכך ובשטר בעדים אלא עושה אינו והנותן והטשא והלוה המלוה
 בו שתדע רוצה ואינו חברו אצל המפקיד אבל ובשטר בעדים מכחש מכחיש
 בתשומת שביניהם: שלישי מכחש מכחש כשהוא לפיכך שביניהם שלישי אלא נשמה

 או :כלום מידו שגזל כגזל. או :במלוה או להתעסק ממון בידו ששם יד•
 יעשה אשר אלה מכל אחת על שכפר בה. )כב(וכחש : שניר שכר הוא עשק.
 )שבועות ואישם. יחטא כי )כג( ממון: לכפירת שקר ולהשבעעל לחטוא האדם
 ובדעתו ש״א )גי' יחטא כי ולהתודות ולדעת בתשובה לשוב בעצמו כשיכיר כ״ד(

 והמשתיו. הממון: ראש הקרן הוא בראשו. נכד( ואשם: חטא( כי להתודו׳ת
ונשבע בחומש נפר שאס אחת לקרן הרבה חמשיות תורה רבתה ק״ג( )כ״ק

והודה



ששי ליום ויקרא
 יעיול* עליהי די מלל או אשמתה ביום רחתננו ׳הוא
 כיומא .יחננה דילה הוא לרי עלוהי יוסף י .וחמשה ברישה "יתה וישלם

 טך תמים איל ליחות :ביא ואת־אשמו כה :דחובתה
 אששהקית;^ים"יאל־הכמן:רת לאשם בערקז רצאן

 עליו וכפר כו בהנא: לרת לאשמא בפרסנה ענא מן שלים דפר
 —א#ו מכל עלי־־אחת 1ל ונסלח ה1ןה לפני הכחן

 על לה רשתכק " דם(ר פהנא עלוהי ויכפר בה: לא^מה נעשה
בה: למיחב די^יעבד מכל חדא

פ פ פ
:מ״ג הימן בישעיה לי יצרתי זו עם ומפטירין סימן. ציוה דעואל. קי״א.

רש״י
 הקרן שיתמעט עד והולך מוסיף וכן חומש אותו טל חומש ומביא חוזר והודה

 ת״כ[ ושלוחו. בנו ]לאפוקי לו. הוא לאשר : פרוטה משוה פחות עליו ־ שנשבע
ויקרא פרשת חסלת :שס( )ב״ק שלו שהממון למי

מד טג סימן בישעיה ויקרא הפטרת

 !עקיב קראת ולא־אתי ב :.יספח תהלתי לי יצרתי .עם־זו *
 לא וזבחיך עלליך שיה לי לא־הביאת ג :.ישראל בי בי־עעת
 לא־ י :בלבונה הוגעתיך ולא במנחה הלבךתיך לא כבךהני

 העבדתני אך הרויתני לא זבחיך וחלב קנה בכסף לי קנית
 מחת הוא אנכי אנכי ה בעונתיך: הוגעתני בחטאתיך

ד^~ :ז־ן........... ן : " ) י '•'.י נ *׳1י "1 ג י 1•.• ־1־ : יהד נשפטה הזכירני ו :אזכר לא וחטאתיך למעני פשעיה

 ומליציך חטא הראשון אביך ! :תצדק למען אתה ספר
 רש־אל :עקב לחרם ואתנה קריש שרי .ואחלל ח :בי פשעי

 : בו בחרתי וישראל עבדי שקב שמע ועתה ט לנדופ־ם:
 עבדי אל־תיו־א יעזרך מבטן ויצרך עשך .יהוה כמ־אמי י

 ונוזלים על־צמאזאצק־©ים בי יא :בו בחרתי ויש־ון :עקב
וצמרו יב על־צאצאיך: וכרכתי על־זךלךירוחי אצק על־:בשה



ל ויקרא הפטרת
 אני ליהוה יאמר זה ע :על־־יבלךמים כערבים חציר בבין
 .יעראל ובעם ליחויה יידר יכתב וזה בעם־תמןב ?קרא וזה

 אני צבאות ןהוה ונאלו מלך־יעיךאל ה1ןה כמיאמר יי :ןכגת
 ?קרא ומי־כמוני טי : ארמים אין ומבלעדי אחרון ךאעון_ואני

 תבאנה _ואער ואותיות עם־עולם מעוטי לי מערכה ויגידה
 העמעתיף מאז הלוא ואל־תרהו אל־תפחדו ט! :למו יגידו

 נ בלץרעתי צור ואין מברעדיי אלוה דמע עדי ואתם והגדתי
 בל־ המה ועדיהם בל-יועילו וחמודיהם המו כלם תירי-פסל י>

 לבלתי נם־ ופסל אל מי־ןצר יח :.?בישו למען ובל־יד^ו .יראו
 ?תקבצו מאדם המה והרעים יבעו בל־הבךע הן יט :הועיל

 ופעל מע^ד ברזל חרע כ :ןחד ״יבעו ?פחדו .יעמדו כלם
 כה ואין .גם־רעב כימו בזרוע ו?פעלהו .יצרהו ובמקבות בפחם

בע־ד יתארהו הו" נטה עצים הרע כא ויעף: מים לא־עתה ,״.•*.״ _ ״״!_ ד) ן דגז■ . .. ג.ך- י

 איע כתבנית מעשהו .יתארהו ובמחיגה במקצעות ?עעהו
 הרזה ויקה ארזים לכרת־רו כב בית: לעבת אדם בתפאית

 .והיה כג :ערל ונעם אך! נטע בעצי־ער מאטץ־לו ?אלון
 להםאף־.יפעל־ ואפה שיק1ו*חםאף־־ מהם ממה לבער לאדם

 במו־אע ערף חציו כי מסגד־למו: פסל עע־ו אלמעאחו
 האח ויאמר אף־יחם וישבע צלי .יצלה יאבל בער על־־הציו

 יסגוד־לו לפסלו עעה לאל ושאריתו כה :אור ראיתי חמותי
 מלא אתה: אלי כי" הצילני מאמר אליו מתפלל משתחו

 .רבתם מהעכיל עיניהם מראות טח בי עינו ולא ידעו
 עיפתי חציו לאמיר ולא־תבונה דעת ולא אל־רבו ולא־ןעיב ״

 מהרו ואכל בער אצרה לחם על־גחליו אפיתי ואף בטו־־אע
 הותר רב אפר לעה כח : אסגוד עץ לבוד אע#ה לתועבה

:בימיני הלוא־עקר יאמר ולא את־נפעו ולא־_יציל הטתו
ןיר ו׳. יתיר ♦( בז״ק. קמץ *( זעירא. נין *( המה. על נקוד *(



ויקרא הפטרת
 ?בייל יצד^ך עבדי-אתה כי וישראל !עקב זכר־אלה 8ב

 ןכע:ן פ^יף כעב מחיתי תנשני:_ל !^ראלילא אתה
 פי־עשה ?ממים רגו לא : גאלתיף בי איל שובה הטאתיף

 בו וכל־פץ !ער רצה הרים פצחו ארץ תחתיות 'הריעו !חוה
:!תפאר ובישראל יעקב !הוה כי־נאל

 גאות מלך ה׳ ומזמור והפטרה תרגום _ ואהה מקרא שמם השבוע פרשת קריאת אהר
טהרות מעדר והלכה משנה דברו יצליח מלך וה׳ השבת ליום שיר מזמור או לבש

:היום בחינת היסוד נגד שהוא

ב׳ פרק ירים משנה

 רב* אחת• משטיפה ידיו שתי טהורה• ;דיו אחת משטיפה אחת ;דיו נטל א
 יוסי רבי טהור. תרומה של בבר* נפל מרביעית• שטיול עד מטמא מאיר

 אחך. למקום השניים ואת* אחד. למקום הראשונים את נטל ב מטמאי:

 את נטל טהור, השניים רעל טמא. הראשונים על תרומה. של בבר ונפל
 נטל טמא• תרומת של בבר ונפל אחד. למקום השני\ם ואת הראשונים.

המים שאין טמאות. * ידיו .צרור או .קיסם ;ךו על* ונמצא הראשונים את

האחרונים ברטנורא

 אט כי נטל מלא זמן כל אחת שטיפה קרי קא אתת. משטיפת אחת ירו נטל א ב פרק
 רביעית בכלי דאין אע״ג אחת בפעם דשני הוא אחת ובידו הפרק פד אחת פפס

 ב״פ שיטיל עד מהני לא טהרה משירי דאתו אע״ג ידיו לשתי אבל טהרה משירי דאתו אלא
 וכשניטל אחת משפיכה אחת משטיפה מפרש ורמב״ס הפרק, עד ושניים הפרק עד ראשונים

 טהרו ולא שנטמאו במים השניה רוחץ ונמצא אחת ביד. מיטמאין המים אחת בשפיכה ידיו שתי
 ידו נטהרה אחת בשפיכה בלבד אחת ידו כשנוטל אבל מרביעית שניים מים שיטול עד ידיו

 נפל : כר״מ הלכה ואין מרביעית בפחית סגי ידו שעל המים לטהר שניים מיס וכשניטל
 נגע או תרומה של ככר עליהם ונפל מרביעית הראשינה את דנטל היכא תרומה. של ככר
 טהור*. : שניים מיס עליהם שישפיך קידם או שינגבס קידם שבידו המיס עס תרומה של בכנר

 מהני. ידיו לטהר דסבר מטמא. ר״י : עצמן לטהר נמי מהני ידיו לטהר דמהני היכי דכי
 סראשיניס את שנטל אחר, למקום הראשונים את נטל ב ז טמאים גיפייהו אינהו אבל

 כזיית הראשונים את ונטל השניי/ אח ליטול וצריך טהרה משירי דאתו כנין מרביעית בפחית
 וה״ה הככר טמא, : ראשונים שנפלו למקים תרומה. של ככר ונפל : אחרת בזוית ושניים זו

 טהורים דשנייס טהור, השניים על : טמא שהככר ידיו שעל ראשיניס במים הכנר נגע אס
 שא־ן סיפא כדקתני טמא המיס על תרימה של ככר ונפל אחד למקום ושניים ראשונים אבל הן

 אבל מטהרים השניים ידיו גבי שעל הראשינים כלומר היד. -גב שעל מיס אלא מטהרים השניים
 שהן אע״פ צרור. או קיסם ידיו על ונמצא : מטהרים השניים אין לארץ שנפלו הראשונים

 משים השניים את בהם שנתן ע״פ אף טמאות. ידיו : בהם באים שהמיס חייצי ולא רפוין
 ילא היד גבי שעל מיס אלא מטהרים השניים המיס ואין ידיו מחמת נטמאו הצרור שעל דמים

 אע״פ בנ״י החיצץ דבר וכל צרור או קיסם ידיו על ונמצא פ״א וקיסם צרור גבי שעל מים
 השניים המיס שאין שניים המים מחמת טהרו ולא הידיס טמאות שניים מיס ידיו על שנתן

 כגץ טהור. המים מבריית שהיא כל : עצמן הידיס ולא יד גבי שעל המיס אלא מטהרים
מבריית והן הואיל חוצצים ן א נטילה בשעת הידיס על נפלו אס במים הגדלים ויתישין יבחישין

 ימים



לא ששי ליום ויקרא
 גמליאל בן יפמעון רבן היד• גבי שעל הטןם אלא טטהרץ. האחרונים

 עד ומטהריות מטטאית הידים ג טהור: המים מבריית ׳שהוא בל ־אומר
 5וחזרו לפ^ק. חוץ השניים ואת הפרק. עד הראשונים את נטל ביצר. הפיק.

 ליד וחזרי לפרק. חוץ 'השניים ואת הראשונים את לטל טהורה. ליד
 לשתי השניןם את ונטל ונמלך אחת. ל;דו הראשונים את נטל טמאה•

 השניים את ונטל ונמלך לשתילידיו. הראשונים את טמאות.'נטל ידיו•
 טמאה. בחברתה ושהשפה אחת לידו טהורה.'נטל ;דו אחת. לידו

 זה או זה. בצד זה וחמשה ארבעה נוטלין טהורה• בכותל או בראשו
 מלאכה. בהם נעשה ספק ד :המים בהם ש;בואו שירפו ובלבד זה•י גבי על

 בהם שאין ספק בשיעור• בהם יש ספק מלאכה• בהם נעשה לא ספק
 ספק שאמרו מפני טהור. ספקן טהורים• ספק טמאים• ספק בשיעור.

 כיצד. טמא. ליטהר אומר יוסי רבי טהור. וליטהר ולטמא ליטמא ה;דים
 נגע* לא ספק נגע• ספק טמאים• בברים שני ולפניו' 'טהורות. ;דיו היו

 נגע• לא ספק נגע• ספק טהורים. בברים שני ולפניו טמאות. ידיו היו
 נגע טהוךים. בבאים שני ולפניו טהורה. ואחת טמאה אחת ידיו היו

מהורות. ידיו היו נגע. בטהורה ^פק .נגע* בטמאה ספק מהם. באחת

ברטנורא
 יצאו לא דראשינים דכיון טהורה. ליר חזרו ג • גמליאל בן שממין כרבן הלכה ואין ׳המיס

 וחזרו לפרק חין ושניים ראשונים כשיצאו אבל לפרק חין ביציאת השניים נטמאו לא לפרק חוץ
 הייצאיס הראשונים מטהרים השניים שאין לפ־ק שחין בראשינים השניים שנטמאו לפי טמאה ליד
 במים שנטל אחת. לידו הראשונים את נטל : מטהרים הן בלבד הפרק עד אלא לפרק חיץ

 ידיו : שניים מיס עליהם לשפיך ידיו שתי צירף ואח״כ עצמה בפני ויד יד כל ראשונים
 גבי שעל מיס מטמאים זו גב שעל דמים בזו זו בנגיעתן ידיו נטמאו ידיו דכשצירף טמאות.

 את וכשנטל טמאים משקין מחמת הידים ונטמאו תרומה של ככר מטמאים שהיו כמו חברתה
 השניים גס אדרבה אלא הברתה של מיס מחמת שנטמאו כיון הראשונים את טהרי לא השניים
 הראשיניס את נטל אם אבל לעצמה וזו לעצמה זו הראשונים את כשנטל ודוקא בהם נטמאו
 זו משגה פי' מצאתי כך בזו. זו מיטמאות ואין אחת כיד ידים שתי נחשבות כאחת ידיו לשתי
 אתת יד גב על ראשונים מיס שנתן אחת לידו הראשונה את נטל סי׳ ורמב״ם רבותי. בפי׳

 היד באותה מיטמאין שניים שהמיס טמאות ידיו שניים מים עליהם לשפיך שתיהס צירף ואח״כ בלבד
 המיס נטמאו נטלה פלא בחברתה. ושפשפה : הטהורה היד ומטמאין וחוזרין נטהרה פלא

 אם בכותל. או בראש : שנמל היד את ומטמאין וחוזרין נטלה פלא הברתה מחמת פעליה
 פבאו המיס באותן ונגע חזר ששפשף לאחר ואס טהירה לנגבה כדי בכותל או בראש שפשפה

 אע״ג בהן שנגע היד ומטמאין וחוזרין הן טמאין מיס שאותן טמאה לכותל אי לראש מידי
 זה וה' ד׳ נוטלים :טפי גרע ונגע וחזר שפשף כי בשפשוף מיסהרי שפשף דלא כמה דכל

 ושמא זה ליד זה מיד כשנפלו נטמאו שמא משים דברים ארבעה משים חוששים ואין זה. כצד
 מן נטלו לא שמא ומשוס הכלים מן נטלו לא שמא ומשום מלאכה בהן שנעשה מיס דין להן ים

 מלאכה. בהם נעשה ספק ד : חציצה שם תהיה פלא ידיהם. שירפו ובלבד : הרביעית
טהור. ספקן ן לנטילה פסילים טמאים. : קמא בפרק כדתנן לנטילה מים פוסלת דמלאכה -

 ואץ יוסי ור' רבנן בסיפא דפליגי ליטהר ספק והיינו ספיקות הנך כל פנטל במים יש אפילי
ככרים כ׳ : לה משרש בבא באידך לקמן ולטמא. ליטמא ידים ספק נ יוסי כר' הלכה

 טמאים



ששי ליום ויקרא
ם^ק מקן. באחד נגע טהור* ואחד טמא. אחד בבדים. ישני ולפניו

 שני ולפניו טהורה. ואחת טמאה. אחת ידיו היו נגע. בטהור ספק נגע.
 בטמאה. טמאה ספק בשתיהן♦ נגע טהור. ואחד טמא אחד בבלים♦

כמות הידים בטהורה. וטמאה בטמאה♦ טהורה או בטהורה. וטהורה
שהיו במות והכפרים שהיו.

נרטנורא
 התרומה את הפיסל כל ג׳ בש׳ לקמן כדתנן הידיס את מטמאים טמאים דאוכלים טמאים.

 את פיסלות שידים איירי תרומה בשל טחורים. ככרים ב׳ : שניות להיות הידיס את מטמא
:בטהרתו והטהור בטימאתו הטמא שהיו כמות והככרים שהיו כמות הידיס התרומה

;•א כ׳ דף נדה גמרא
 תניא דיו. שאמרו הקת הונא רב בר _ךבת אמר בהרת. שהוי־־

 אי 1ך וליטא דיו שאמרו ושחור כהרת שחור הכי נמי
 כי לן משמע כןא דדיותא פכהותא כי אמינא דוה .דיו אמר

 שמע תא ב־בשתא• או בלהה להו איבעיא ךדיותא. הרותא
 יהודה רב אמר בה. ובריק דדיותא קורטא פלי אמי דרבי
 עמוק ששגינו וזוהי טמא ובענב כקיו כקיר שמואל אמר
 וזוהי טהור וכעורב כזפת כדת אליעזר .רבי אמר טמאה. מכן

:טהור מכן דהה ששגינו.
רש״י

 שחרורית אלא במים הניתך הדת כשחרורית לא כלומר דיו. שאמרו חרת
 מלא כשהכלי הדו קלישת דדיותא. פבחותא בי בדו: הניתך הדת

 בלחה. :כך כל שתור ואינו ברור הוא ולמעלה למעה התרת שחרורית יורד
 כששולקים בדו תרת שטתנין דרך שכן אוביבשתא. כדמפרש: לתה בדו

 דו חתיכת מבקע דדיותא. קורטא פרי מתייבש: והוא הקולרים קליפות
 ענבים בעגיה. שחורה: שעוה בקיר. שחור: דם מראית בו• ובודק יבש:

שחור: עשב שם קיר ל״א שחורים.

ע״א צ׳ דף יתרו זוהר
 ירם^ רבי דאמר שקר. עד ברעך תענה לא להבל השבת יום את זכור

 ששת בי דבתיב הא על לסהדא נש בר ובעי אקרי. סהתתא שבת
 יוסי רבי ואמר דבלא. סחדותא( )נ״א בילא ושבת וגו׳. ה׳ עשה ימים
 את ישראל בגי וישמרו אמר דאת* בטא דעקב אמת תתן דכתיב מאי

 ומאן דקשוט סהדותא דהיא בשבת משרך שקרא דאסהי׳ד ומאן השבתל

בהאתליא:" הא כך בגיני בלה. באוריהא משקר בשבת דמשקר



לבששי ליום ויקרא
 פסיקה הלכה

פ״ז שבת ה׳ הר״מ
 לבית והכניסן כשבת ר^ציו שחךא נכרי

 הניחן לו אמר .ואפילו מהר. י^ר<.ל
 בשבת הגוי את ומזמנין מהר. זה הרי זו בזוית

 נטלן ,ואם לאבלן. 'מזונות לפניו י ונותנין
 ^;יתתו שאין י מ$ני לו גדקקק אין' ויקצא

 בחצר הכלב לפני מזונות גותנין וכן עלינו.
 שתה מי ־ :נזיקין'לו אין ויצא נטלו ואם
 מעות עמו והיו עליו'היום וקרש בדרך בא

 שכת ולמוצאי לוי להוליכו לנכרי כיסו נותן
 שבר לו ן נס של^ פי יעל 'ואף ממנו לוקחו

 משחשכה לו שנתנו פי על ואף .;ה על
 ואי ממונו על בהול שאך□ מפני מהר

 זה דבר לו מתיר לא ואם שישליכנו. אפשר
 יבא סופרים מדברי אלא איסורו שאין

 הורה. מלאכהישל על ועו;ר מדו להביאו
 לא מציאה אבל בכיסו אמורים דברים במה
 פחות בפחות מוליכה אלא 'לנכרי יוזן

אמות': £אך;ע

טיפי ■ להק יוסה
 .ע׳ד ה״ב קדושה משערי י י

ש־וא הא גדולות .רעות ב׳ בה ,יש ך$ה
 תא כי והב׳ וסנופה השקר ןעען

 ;שם ו^לזל והאונאה העיבה כענין
ה^קדוש אין כי :שלום זזס שנךאה יתברך

 נ•"! ]"קי* ?כתיב ככמאמתו מכיר הוא ברוך
 מאלה.'" ריאת עקךתו את איש תונו ולא

 ה' אני ונר עיל העש<• לא י״>ו 6]״ וכתיב
 הפטירה אחר אדם של אלהיכם.ותחיתךינו

 כותית ארבע מן והוא באמונה ונתת נשאת
 [אס״ שנאמרנתחלי• שכינה פנן בקבלות שאינן

 ולא רמיה. עושה בייתי 'בקרב ,ישיב לא
 ממנה שפקקו על ז/לא .ירושלים חרבה
 בכדה לעיל שנזכר כמו אמונה בעלי

 אחליף ב עור מי ה׳ ־־"י[ ם4]ת וכתיב השקר
 לבותינו ואסרו בלבבו. אמת ודובר וגר

 בךכות רב אמונות איש לברכה זכרונם
 מתרבים שנכסיו באמונה הנושא'.ונותן זה

 וכו׳ פרנסתו לוי מזמין הוא ברוך והקדוש
שנאמר]"־?■ס־־[ צדיק :*־נקרא אלא עוד ולא

 חבקוק ובא וכו' הן מצות הרי״ג לברכה זכרונם רבותינו ואמרו ןעיה באמונתו וצדיק
י .יהיה; באמונתו ]סיוצדיק שנאמר אחת על והעטירן

השם ויקרא מצות
תעשה. לא מצית ה׳ עשה מצות י״א

 משיג ורמכ״ן ס״ג עיצה כצווז המצות מע*קע״ז.פפר ה׳ היד סער תמיד. כ״ח. יובא ניב. ובמים
־. פ קי סץ סמיג י״ב. בשורש

 אם שנאמר כמשפט עולה קרבן מעשת לעשות עשה מצות )מה(
 כבסיס מבקרים דוקא מזכרים באה בהמה עולת וגרי קרבנו עולה 1

 חטאתי ואומר כחו בכל ראשי על הבעלים סומך הוא כך יחיד עולת מעשה ועזים.
 וחזרתי ח׳( כלל )ע׳ לעשה שנתק לחו על או זו מ״ע על ועברתי פשעתי שיתי

 שרת בכלי דמו מקבל וכהן זר. אפילו בצפון שוחטו ותכף כפרתי. וזה בתשובה,
 צפונית. מזרחית בקרן הסקרא מחוט למטה המזבח על במזרק וזורק בצפון
 הדס מקיף שיהא הקרן על הדס את כשזורק ומתכוין דרומית. מערבית ובקרן

 לכבש הנתחים את ומוליכין ט״ו( כלל )ע׳ ומנתח ומפשיט גא״ס כמין הזרת על
 גבי על ומשליכו הנשה גיד ומסיר המזבח, על אותן מעלה. ואח״ה שם ומולחן
 הטוף עולת לכהניס. מתחלקת והעור החיצון המזבח על מקטיר והאברים הדשן.

 דרומית לקרן לו ובא לסובב ופנה לכבש עלה מעשהו. וכך יונה בן או תור הוא
רוב בלא ומפרקת שררה וחותך העוף עזרן! ממול בצפורן מולק והיה מזרחית

בשר



ויקראמצות

 לחתוך וצריך לתימנים. שיגיע קודם כמתה זה הרי בשר רוב חתך שאס בשר
 מליקתו בית ומקיף הראש דם וממצה פסולה הבדיל לא ואס ומבדיל הסימנים שני

 המוראה את והסיר לגוף לו ובא האישים גבי על וזורקו במלח וסופגו למזבח
 הדשן לבית ומשליכן עמה היוצאים מעיס בגי ואת הנוצה עס בידו שעליה והעור
 וסופגו כשר הבדיל ואס להבדיל צריך ואינו סכין בלא בידו בכנפיו אותה ושסע
 בני ולא הגוצה ולא המוראה את הסיר לא האישים. גבי על וזורקו במלח
 בבית ונוהג כשרה. הדס תמצית אחר בה ששינה כל במלח ספגה ולא מעיס

:ט״ן( כלל )עי׳ כהונה בזכרי המקדש
 י״ב בשורש טשיג ורמב״ן ס״ו מ״ע חטצות ספר פי״ג. מע״ק ה׳ היד ספר, ט׳ ו׳ פ״ה סנחות

:קפ״ו עשין סס״ג ע״ש
 וני שנאמר כמשפט מנחה קרבן מעשה לעשות עשה מצות )מט( קיץ

 פחות אין המזבח לגבי הקריבות המנחות כל וגר• מנחה קרבן תקריב
 מנחות אבל עליהן להוסיף יכול אין ונדבה בנדר באין שאינן ומנחות סולת מעשרון

 מששים יותר אחד בכלי מביא אין אבל שירצה כמה להוסיף יכול ונדבה בגדר הבאין
 חמשה עשרון. ששים בה יש אפי׳ המנחה לכל לבונה וקומץ עשרון לכל שמן ולוג עשרון:

 מהם ב׳ הנאפות. מנחות מיני וד׳ סולת מנחת א׳ ונדבה. בנדר הבאים הס מנחות מיני
 ורקיקין. הלוה דהיינו בתנור נאפות מינים וב׳ ומרחשת מחבת דהיינו בכלים נאפות

 שאר או זהב או כסף של בקלתות ביתו מתוך סולת מביא הוא כך מנחות מעשה הדר
 סלת מנחת היא ואם מקדש. של בעשרון ומודד שרת לכלי ראויה שהיא כלי מתכות מיני
 ובולל הס-ילת על אחר שמן נותן ואח״כ הסולת את עליו נותן ואח״כ בכלי שמן גוחן

 עם הבלול השמן עם תחלה שנתן ושמן שמן לתוכה ויוצק שרת בכלי ונוהגה בו. הכילה
 נותן 'והמרחשת המחבת מנחת לבונתה. עליה ונותן לעשרון לוג הכל שיצק שמן

 ואח״כ הסולת ובולל אחר שמן הסולת על ונותן הסולת עליו ונותן בכלי השמן
 פתים חותה ופותת שגדר. כמו במרחשת או במחבת אותה ואופה בפושרין לשה

 למרחשת מחבת בין מה לבוגתה. ונותן השמן שאר עליה ויוצק שרת בכלי וגותגה
והבצק שפה לה אין ומחבת רך. עליה שאופים והבצק שפה לה יש מרחשת
 בשמן הסולת בולל היא חלות אס כיצד הגור מאפה מנחת קשה. בה שאופים

 שגא׳ שמן יציקת בה ואין עליהלבוגתה ונותן בכ״ש ונותן ופותת ואופה בפושרין ולש
 משמרין )וכולן בפושרין הסולת את לש היא רקיקין ואס בשמן. בלולות מצית חלית
 ומושחן וחוזר ומישחן עשרון לכל שמן לוג ומביא אותן ואופה יחמיצו( שלא אוהו

 כל אופין אותן כשאופין האפויות אלו מנחות ארבע כל השמן. כל שיכלה עד
 ואס ומבדיל לארבעה והשנים לשתים החלה כופל פותחן וכיצד חלות. עשר עשרון
 ופיחת מבדיל אינו קל״ח( הי׳ )ע׳ נקמצת שאינה כהונה זכרי של המנחה היתה

 בכלי ומקדשה שרה לכלי כותנה סולת מנחת היתה ואס בכזיתים הפתיתין וכל
 ונותן ופותת במקדש שם אותה אופה הנאפות המנחות מן היתה ואס שרת.

 מוליכה והכהן הכהן אצל ומוליכה ולבוגתה שמנה עליה ונותן שרת בכלי הפתיתין
 כל ומסלק קרן של חודה י כנגד דרומית מערבית בקרן ומגישה המזבח אצל

 ומקדשו שרה בכלי הקומץ וגוהן שמנה שנתרבה ממקום וקומץ אחד לצד הלבונה
 המזבח על ומעלהו שבכלי הקומץ על ונותן לבוגתה כל את ומלקע שרת גכלי

ומולחו



ג ל השם וייקרא מצות
 כהונה לזכרי בעזרה נאכלין והשיריים שרת. מכלי האישים גבי על ונוהנו ?מולחו

 כיצד קל״ח( סי׳ )עי׳ קומץ אינו היא כהן מנחת ואס קל״ה( סי׳ )עי׳ ולילה ליום
וקומץ. ידו על אצבעותיו פושע אדם כל שקומץ כדרך הנקמנות מנחות קומצין

כהונה: בזכרי המקדש בבית ונוהג
 שם ן ורמב ט׳. ובשורש ע״ש צ״ח ל״ת המצות ספר פ״ה. מזבח אסורי ח׳ היד ספר נ״ח< מנחות

; שייט שי״ח לאוין סמ״ג וכן לאדן לשני ודבש שאור מנת
 יל כי שנאמר דבש או שאור להקטיר שלא תעשה לא מצות מיח]סס[

 כל הקעיר ואם לה׳♦ אשה ממנו תקטירו לא דבש ובל שאור
 לשם או הקרבן עם הקעירן אם אלא חייב ואינו לוקה דבש או שאור שהוא
 בפני מהן אחד כל על לוקה שלהם תערובות או עצמן המקטיר ואחד קרבן.
 לוקה ולסמ״ק )ולרמב״ן אחת אלא לוקה אינו כאחת שניהם הקטיר ואם עצמו
 מאותן הקטיר ואם נפסלה בקטורת שהוא כל מהם נפל (,ח כלל עי׳ שתים

: המקדש בבית ונוהג לוקה. בהיכל כזית קטורת
 כ;"ג ס״ב. כיע צ״ט תעשה לא המצות כפ־ פ״ה, מזבח אסורי ה׳ היד כפר .,כ י״ט מנחות

: קע״ט עשין ש״ב. לאוין
 שנאמר מקרינות מלח להשבית שלא תעשה לא מצות ץע] סט

 עשה ומצות ס מנחתך מעל אלהיך ברית מלח תשבית ולא י ׳
 שהקריב ומי מלח. תקריב קרבנך בל על שנאמר קרבן בל על מלח להקריב

 חיץ כשר והקרבן ולוקה תעשה לא על ועבר עשה מלות בטל מלח בלא קרבן
 יין אלא מלח בלא שקרב דבר לך ואין במנחה. מעכבת שהמלח המנחה מן

: כהונה בזכרי המקדש בבית ונוהג ועצים. ודם ונסכים
: רי״ז עשין סמ״ג ס"ח. מ״ע תמצות ספר פי״ב, שגגות הל׳ היד ספר ב׳. פ״א הוריות

 בהוראה טעו אם קרבן דין בית שיקריבו עשה מצות )נא(
 ונו׳ העדה מעיני דבר ונעלם ישגו ישראל עדת בל אם שנאמר י

 והורו טעו אס אלא חייבין ואינן הסנהדרין הס העדה עיני וגר♦ והקריבו
 מקצת לבטל והורו קבוע חטאת ושגגתו כרת זדונו על שחייבין דבר על לעבור
 שטעו לב״ד נודע ואח״כ הוראתן ע״פ ועשו עליהם סמכו והעם מקצת ולקיים
 מפני פטורין והעם קרבן להביא חייבין ב״ד עשו. לא בעצמו שהב״ד אע״פ
 ושעיר לעולה פר מביאין והורו שגגו בע״ז אס הקרבן. הוא ומה בב״ד. שתלו

 נעשתה העדה מעיני אס והיה לך שלח בפ' שנאמר ושבט שבט מכל לחטאת
 כריתות בשאר ואס מדבר. הוא ע״ז שבשגגת למדו השמועה מפי כו׳ לשגגה

 פר ושבט שבט כל מביא לעבור והורו שגגו קבוע חטאת שגגתן על שחייבין
 עולות פריס י״ב הקהל כל מביאים ע״ז שגגת שעל נמצא כאן. האמור וזהו חטאת

 על להזות להיכל נכנס ודמן ונשרפות ע״ז שעירי נקראו והס חטאת שעירי וי״ב
 והורו שגגו כנ״ל מצות בשאר ואס הזהב. מזבח ועל ק״מ( ,סי )עיין הפרוכת

 שבט וכל הקהל והקריב שנאמר חטאות פריס י״ב השבטים כל מביאין לעבור
 הס לכן שבהיכל הזהב מזבח ועל הפרוכת על הזיה טעון ודמן קהל. כקרא ושבט

 ואע׳־פ צבור. של דבר העלם פר נקרא מהס פר וכל ק״מ( סי׳ )עי׳ נשרפות
כנ״ל. מביאים השבטים רוב בין ישראל רוב בין רובם רק ישראל כל עשו שלא

בד״א

ה



השם לקרא ,מצות
 ב״ד המורים כשהיו דוקא פטורין פיהם על העושים וחלו חייבין שב״ד בד״א
 ויהיו בהוראה עמהס הישיבה ראש והיה תצ״א( סי׳ )עי׳ וא׳ שבעים של הגדול

 אתם מותרים לעס ויאמרו בפירוש ויורו רובן או כולן ויטעו להוראה ראויין כולן
 היו שסבורים שוגגיס העושים והיו פיהם. על רובו או הקהל כל ועשו לעשות
 וכשנודע הגוף כל עקרו ולא מקצת ולקיים מקצת לבטל ויורו הב״ד. הורו שכדה

 התנאים מכל אחד חסר אס אבל בשגגה. בו שהורו דבר של גופו ידעו להס
 כיחיד קבוע חטאת מביא מעשה ועשה ששגג מי וכל פטורין דין בית הדי הללו

: הבית בזמן ונוהג ששגג.
 שגגות הל׳ היד ספד הוריות. ובדףע״ג. תינוק אכל ד״ה בתים׳ ע״ש ס״ח שנח ופ״ג כריתות ריש

: רי״ג עשין ספ״ג ס״ט. עשת פגות המצות ספר ט״ו. ז׳ ו' פ״א
 שגגתו על קבוע חטאת קרבן היחיד שיקריב עשה מצות )גב(

 נקרא )זה וגר והקריבה בשגגה תדטא אחת נפש ואם שנאמר “י

 על שסבור הוא שוגג קכ״ד( בסימן ויורד עולה שיש לפי קבוע חטאת
 ידע ולא בלאו שידע או מותרת. זו שפעולה שסבור או ואכל. שימן שהוא חגב

 קרבן עליה שחייבין ירע לא אבל בכרת שהוא ידע אס אבל כרת. עליו שחייבין
 עליהן שחייבין אלו בעבירות שגגה אינה קרבן ששגגת מזיר. זה הרי לאו אס

כוונה בלא השוגג רכ״ח(. רכ״ז קכ״ג סי' עי׳ שגגה, הוי בשבועה )חבל כרת
ובעל חשה עם מתעסק שהיה כגון חטאת חייב אסורות במאכלות או בעריות

 רוק שבפיו שזה דימה או כריתות. מחייבי ערוה היא והרי לבעילה כונה בלא אותה
חטאה. חייב זה הרי חלב הוא והרי בעולם אכילת לשוס כוונה בלא ובלעו הוא
נתכוין אס וכ״ש המחובר את וחתך תלוש לחתוך נתכוין אס שבת לענין אבל

 שמלאכת מפני פטור לחתיכת כוונה בלא המחובר חת וחתך התלוש את להגביה
 ויהיה כרת בזדונו שיש ל״ת על אלא חטאת מביאין ואין תורה. אסרה מחשבת

 הקרבן הוא ומה סוף. ועד מהחלת שוגג ויהיה ח׳( כלל )עי׳ מעשה בו
 או מלך או הדיוט החוטא שהיה בין שנתה. בת עז מביא בע״ז שגג אס חטאה.

 נקבה או שעירה מביא ההדיוט כריתות. חייבי בשאר שגג אס אבל משוח. כהן
 מביא שוגג הוא המלך ואם ט״ו(. וכלל קל״ט סי׳ עי׳ הקרבתן )וחופן מכבשים

 מביא החוטא הוא המשוח כהן ואס נשיא. שעיר נקרא וזה לחטאת עזים שעיר
 הפרוכת על הזיה טעון הפר ודס משוח. כהן פר נקרא וזה לחטאת בקר בן פר
 טעה המשוח כשהכהן ודוקא ק״מ( סי׳ )עי׳ ונשרף שבהיכל הזהב מזבח ועל

 עקר ולא להוראה ראוי מופלא חכם והיה בהוראתו מעשה ועשה עצמו בהוראת
 או בהוראתו תלה לא אס אבל קכ״ה(. )סי׳ דלעיל בצבור כמו הכל הגוף. כל

 בהוראתו ששגג או לעצמו. בהוראתו הגיף כל שעקר או מופלא חכס היה שלא
 בשגגה עשה אלא הוראתו על בתמיכתו עשת ולא מקצת ולקיים מקצת נבטל

 מקרבן פטור המשוח כתן זה הרי במעשה. ושגג בהוראה מזיר שהיה או אחרת.
 בהיראה שגג ואם דבר. ב״דלכל כהוראת הקהל כדין עצמו להוראת דינו כי כלל

 כנ״ל. כהדיוט שעירה מביא כהוראתו ועשת מקצת ולקיים מקצת לבטל בע״ז
 מביא אינו מצות בשאר בין בע״ז בין הוראת בלא בלבד במעשה שגג הס אבל

ונקבות: בזכרים הבית בזמן וטהג כלל. קרבן
 ב״ק



לד השם ויקרא מצות
 וה׳ ופ״ט פ״א שכתות וה׳ פ"* עדות ה׳ היד ספר •ל״ז. סנהדרין פ״ד. שביעית נ״ה. דף ב״ק

ג ללאו מנאו רל״ח סי' סמ״ק כ״ה. סי' ח״ט ק״ח. עשין סמ״ג קע״ח. ם״פ המצות ספר פ*י. שגגות
 לחוב בין לזכות בין שיודע עדות בכל בב״ד להעיד עשה מצות )נ□

 שנא׳ גדול ענשו עדותו כבש אס וגר• דאה או עד והוא שנאמר *
 שמביא מפני ממונות בדיני להעיד חייב א׳ עד אפי' עונו. ונשא יגיד לא אס

 ת״ח העד היה ואס הב״ך. או דין הבעל או ממונות בדיני שיתבענו והוא לשבועה
 ממונות. בדיני להמנע יבול לפניהם שינך נבודו ואין ממנו פחותים והב״ד גדול
 ה״ח אפילו להעיד מעצמו לבא חייב מאיסורא לאפרושי או נפשות בדיני אבל

 שהשביעו או עדות יודע שאינו שקר על נשבע ואס ה'. לנגד חכמה אין שנאמר
 חייבין ואין קכ״ד( סימן )עיין ויורד עולה קרבן חייב שקר על אמן אמר והעד התובע

 ערות שתהיה ב' התובע. שיתבענו א' דבריס. עשרה ע״פ אלא העדות בשבועת
 העידו אס לבד ממון בעדותן לשלם הנתבע שיתחייב ד׳ המטלטל. ממון שיהא ג׳ ממון.

 ה׳ פטור(. היה בקנס הודה שאם מחייב הנתבע כפירת שגס קנס )לאפוקי
 או בשס השבועה שתהיה ז׳ בב״ד. שיכפרו ו' התובע. שתבען אחר שיכפרו
 או השבועה בעת עדיו שייחד ט׳ לשבועה. העדות ידיעת שתקדם ח׳ בכנוי.
 עדות שיודע מי שכל אני משביע ואמר ברביס עמד אס )לאפוקי התביעה בעת

 על קרבן העדות שבועות על וחייבין מכירין. שהעדים בלשון שתהיה י׳ יעיד(.
 בסי׳ לעיל )משא״כ קרבן עליו שחייבין ממנו שנעלם הוא שוגג כשגגה. הזדון

 אס אבל קרבן. עליה שחייבין שידע הוא וזדון אסורה. זו ששבועה וידע קכ״ב(
 יודע שהוא לו נודע ואח״כ ונשבע העדות ששכח או אסורה זו ששבועה ידע לא

ובכל מקום בכל ונוהג מקרבן. אף ופטור אונס זה הרי שקר על ושנשבע עדות
:הבית בזמן נוהג הקרבן ודין להעיר שראוי מי בכל זמן

 רט״ו: עשין סס״ג ע״ב. מ״ע המצות ספר פ״י. שגגות ה׳ היד ספר כ״ו: י׳ רף בריתות פ'כ. שבועות
 לא ואם שנאמר ויורד עולה קרבן להקריב עשה מצות )נד( ה^ף

 שבועת על א׳ ויורד. עולה קרבן המביאין הן ששת ׳,וגר ידו תגיע
 בשגגה נשקר בטוי שבועת על ב׳ קכ״ג(. סי׳ )עיין בשגגה בין בזדון בין העדות
 למקדש שנכנס טמא ד׳ קס״ח(. )בסי׳ בשגגה קודש שאכל טמא ג׳ רכ״ח(. )בסי׳

 שאס וירידתו עלייתו כפי מביא שהוא ויורד עולה ונקרא שס״ג(. )בסי׳ בשגגה
 תוריס שתי מביא משגת ידו אין ואם לחטאת שעירה או כשבה מביא עשיר הוא

 עשירית מביא לעוף משגת ידו אין ואס חטאת ואחד עולה אחד יונה בני שני או
 הארבעה אלו כל קכ״ו( )בסימן חוטא מנחת הקרויה והיא למנחה סולת האיפה
 ,)בסי לקמן יתבאר ומצורע יולדת הס שנים ועוד דלות. ובדלי בדלות מביאין
 אותן עליהם ויחלל תוריס שתי יקח והעני לבהמה מעות הפריש קע״ו(. קס״ט

 יוסיף והעשיר תורים לשתי מעות והפריש עני היה ואס מהמעות. ויהנה המעות
 העדות שבועת מעל חוץ ונקבות בזכרים הבית בזמן ונוהג בהמה. ויביא עליהן

להעיד ראוין שאינן בנקבות נוהג שאין
 שכ״ז: לאוין סמ״ג ל״תקי״ב. המצות ספר פ״ז. מעה״ק ה׳ היד ספר נ״א. חולק ס״ה. ס״ד יבחים

 מהגוד עוף חמאת ראש יבדיל שיא תעשה לא מצרת א[ע]
יבדיל. ולא ערפו ממול ראשו את ומלת שנאמר במליקתו 1



,*מ• מי % השםויקראן । □צ!
 עד בצפרנו ויורד מערבית דרומית בקרן איתה מולק העוף. חטאת מעשה זה

 הבדיל ואס הגוף מן הראש מבדיל ואינו אחר רוב אפי׳ או הסימנים שיחתוך
 הדס ושירי הסיקרא מחוט למטה המזבח קיר על מדמה ומזה פסול והקרבן לוקה

לנהנים. נאנל והשאר דמה אלא למזבח ואין מעכב דס ומיצוי היסוד על מתמצין
:כהונה בזכרי המקדש בבית ונוהג

 שכ״חשכ״ט: לאוין םם״נ ק״ג. ק״ב ל״ת המצות ספר פי״ב. טעה״ק ה׳ היד ספר נ״ט, מנחות
 חוטא במנחת שמן ליתן שלא תעשה לא מצות [עב] ר%ן מכל

 ליתן שלא תעשה לא ומצות [עג] שמן. עליה יתן לא שנאמר י* י
 הנזכר הוא חוטא מנחת לבונה* עריה ולאיתן שנאמר חוטא במנחת לבונה

 לוקה ולבונה שמן נתן ואס לוקה חוטא במנחת לבונה או שמן נתן ואס קכ״ד. בסי׳
 כהונה: בזכרי ונוהגבביהמ״ק פוסל. ואין אתהמנחה.והלבונהילקטנה פוסל שתיס.השמן

 המצות ספר פ״ו. תרומה וה׳ "א פ טעילת ה׳ היד ספר פ״י. תרומות י״ח. מעילה קי״א, קמא בבא
ג ר״י עשין םמ״נ קי״ח. מ״ע

 תרומה אכל או פרוטה בשוה ההקדש מן שהנהנה עשה מצות נגה(
 ישלם הקדש מן חטא אשר ואת שנאמר וחרמש קרן ישלב בשוגג ׳

 מקדשי בין מזבח מקדשי בין הוא ההקדש מן והנהנה עליה יוסף חמישיתו ואת
 הקרן חון שניס שתי בן איל אשס קרבן גס להביא צריך ההקדש ועל הבית. ברק

 לוקה ובמזיד הכפרה. מעכב החומש ואין כפרה מעכבין והאשם הקרן והחומש.
: ונקבות בזכרים הבית בזמן ונוהג רפ״א(. סימן )ועיין

עשיןרי״ד: סמ״ג ע*. ם״ע המצות ספי* ופ״נ. פ״ח שגגות ה׳ היד ספר פ״ד. בריתות
 אם לו שנסתפק מי תלוי אשם קרבן שיביא עשה מצות ננס הבין

 את והביא ואשס^וגו׳ ידע ולא וגו׳ תחטא בי ונפש שנאמר חטא י*
 שלו הורע על חייבין אס ודגקא לאשם• בערכך הצאן מן תמים איל קרבנו
 ונקרא תלוי אשם שלו הודע לא על מביאין אז קכ״ב( םימן )עיין קבוע חטאת

 יביא שחטא בודאי לו שיודע עד ותולה הספק על מכפר שהוא מפני תלוי אשס
 שהיה בודאי שידע פי׳ האיסור. כשנקבע אלא תלוי אשם מביא ואינו קבוע חטאת
 ולא מהן אחת ואכל שומן א׳ וחתיכה חלב א׳ חתיכה לפניו חתיכות שתי כגון איסור לפניו
 שומן או חלב הוא אס מסופק והוא לפניו א׳ חתיכת אס אבל אכל. מהן איזה ידע

 אשם החייב כלל. איסור כאן היה לא שמא כי נקבע האיסור שאין פטור •ואכלה
 חטא תטהרו. ה׳ לפגי חטאתיכס מפל שנאמר פטור כיפור יום עליו שעבר תלוי
 מכפרין ואשמות חטאות ולא יו״כ ואין לו. נתכפר ה׳ אלא בו מכיר שאין
 אינן מכפר שאין ומחשב המבעט אבל בכפרתן ומאמינים השביס על אלא

 הרי בו מבעט והוא יו״כ עליו ועבר תלוי באשם נתחייב אס לפיכך מכפרין.
 תלוי אשס פל להניא צריך כפור יוס אחר בחשובה וכשיחזור נתכפר לא זה

 ונקבות: בזכרים הבית בזמן ונוהג ט״ו(. פלל ועיין קמ׳־א סימן )עיין בו חייב שהיה
 ח״ם ע״נ. עשין סט״ג קצ״ד. ט״ע המצות ספר ה׳. פ״א נזילה ה׳ היד ספר ק״ט. ק״ג צ״ד דף ב״ק
 זהו דמיה נותן חגזילה נאבדה אם כאן שכתוב ומת לרבים. נוזל דין וע״ש שס״ז שם־ו ש״ס סי׳
 לעשות מאליו הנז־׳ן ובא קיימת הנזילה ן א שאם השבים תקנת מפני תקנו חז״ל אבל תורה דין

 חכמים רוח אץ משנו והמקכל לו סוחלין אלא ממנו מקכלין אין הנזילה דמי להשיב ורוצץ תשובה
: רט״ו ,םי םמ״ק הימנו, נוהה

 הגדלת את והשיב שנאמר גזל אשר גדלה להשיב עשה מצרת )גז(

 אשר



לה השם לקרא מצות
 והס סימןר״ל( )עיין לנגזל יחזיר ולמעלה פרועה •משוה הגוזל גזל• אשר

 דמיה. נותן נשתנית או הגזילה נאבדה ואס ליורשים הגזילה יחזיר הנגזל מת
 ליורשים או לנגזל וחומש קרן משלם מעצמו הודה ואח״ב גזל שלא נשבע ואס

 אס האב ומת לו ונשבע אביו את הגוזל קליא(. סימן )עיין אשס קרבן ומביא
 ואס החומש ועל הקרן על אחיו עס חשבון עושה נשתנית או קיימת הגזילה אין

 זה שנמצא אחיס לו אין ואס ידו. מתחת עצמה הנזילה להוציא חייב קיימת הגדלה
 בניס אין ואס לבניו. ידו מתחת עצמה הנזילה מוציא היורש. הוא לבדו הגזלן

 ויאמר שיודיע והוא לצדקה או בהלוואתו או חובו לבעל נותנה הגזלן הבן לזה
 ואח״ג במלוה עליו וזקף לו והודה וחזר לו ונשבע הגר את הגוזל אבא. גזל זה

 בנהייס כשהורה ודוקא ידו. מתחת להוציאה חייב בגזילה שזכה ע״פ6 הגר מת
 " לכהניס וחומש קרן לשלם חייב זה הרי הגר ומת לו ונשמע הגר את גזל אס אבל

 וכשמחזיר שניס. שתי בן איל אשמו ומביא בח״מ( עיין הזה )ובזמן משמר אותו של
 ׳)בפ שנאמר הכתוב קראו אשם שהרי ביוס להחזיר צריך לכהניס הגר גזילת
 ובכלל דמיה. או הנזילה הוא אשם שזה ואחז״ל לכהניס לה׳ המושב האשס נשא(
)עיין ובנקבות בזכרים ובכ״ז בכ״מ ונוהג ואונאה. גניבה החזרת זו מצוה

:השובה( תקוני
 נזילת וה׳ פ״א. פעילה וה׳ פ״ט. שגגות ה׳ היד ספר נ״ד. זבחים ט׳. דף כריתות ט׳. דף הוריות

:רט״ו עשין םמ״נ ע״א. מ״ע המצות ספר פ״ו.
לה׳. יביא אשמו ואת שגא׳ ודאי אשם קרבן להביא עשה ]נקמצות קלא

 בן בא ויש שנים שתי בן בא יש זכרים. מכבשים אלא בא אשס אין
 להביא החייבין הן חמשה קמ״א. סימן עיין הקרבתו ואופן ע״ו( כלל )עיין שנה
 ממון שנתחייב מי כל וה״ה ק״ל בסי׳ לעיל הנזכר נזילות אשם א׳ ודאי. אשם

 ונשבע בו וכפר בדין לשלם חייב היה הודה שאלו ולמעלה פרועה משוה לחבירו
 בן איל ודאי אשם להביא חייב מעצמו והודה וחזר רכ״ז( סימן )עיין שקר על

 אבל הקרן שישיב עד מכפר הקרבן ואין נזילות אשם הנקרא והוא שנים שתי
 שתי בן והוא קכ״ח בסי׳ הנזכר מפילות ב׳אשס הכפרה. מעכב אין החומש
 ד׳ ע״ש. י׳ כלל בכללים הנזכר שנים שתי בן איל חרופה שפחה אשס נ׳ שנים.
 קע״ו(. )סי׳ שנה בן כבש מצורע אשם ה׳ שע״ח(. )בסי׳ שנתו בן כבש נזיר אשם
מביאה אינה שהיא חרופה שפחה מאשס חוץ ונקבות בזכרים הבית בזמן ונוהג

:ע״ז( וכלל י׳ כלל )עיין

תורה ראשון יום צו
 תארח מ להשאיר כין דש□ יוד ומיל" ו כנגד שהם אלו פסוקי□ ששה כקריאת יכהן

.שעברה שבת של נשמה מתוספות

 ופלי״עשמ^לקיםר־ לאמרי: אל־משה יהוה וידבר א ו
זאת י לאמיר 'ואת־־בניו את־־אהרן צו ב

י תורת רש׳־'
צריך נייסר אי׳ש ולדורות מיו זריז ל׳ אלא לי אין ]ת־כ[ אהרן. את צו )כ(

הכתיב



ראשון ליום צו
 כל" על־המץבח ?וקדה על העלה הוא העלה תורת

 כת אהרן ת1פקד ג 13 חתוקד3^ואשהטז

 ??נא בל מךןחא על ךטתיוק־א עלתא היא דעלתא א־וריתא דא למימר בנוהי

 בד מדל חבדן ולבש ג בה: ;קדאזתהא דמדבהא ואשתא צפךא עד
 אקר את־הר^ן ורדים ,על־בשרו' ומ;?םי״בד?ילבע

 אצל ת|מו ת3על־הטן את־העלה האש תאכל

 בסךה ער ילבש רבוץ וסבנסץ רבוץ לבושין בהנא וילבש ♦ המזבח

 בסטר השונה מדבהא על עלתא _ית אשתא תיבול די קטמא חת רפרש

 אח;ים בגדים ולבש את־בגליו ופעוט ד סדבחא:
 טהור: אל־מקום למחנה את״הך^אל״מהוץ והוציא

 למברא הטמא !ת דפק אחתין לבושין ולבש לבישוהי חת דשלח

 לא תקרעו על״המזבח והאש ה ל^ל למ^א
תכבה רש״י ראועי 'מ *

 הענין הרי וגו׳. העולה תורת זאת :ניס חסרון בו שיש במקום לזרז הכתוב
 על וללמד הלילה כל כשר שיהא ואיברים חלבים הקטר על ללמד בא הזה

 בא הוא לרבות תורה שכל ירד לא עלה אס ואיזה ירד עלה אס איזה הפסולין
 הערלה. הוא *• ירדו לא עלו שאס פסולין ואפילו העולים לכל אחת תורה לומר

 קודם שנפסלו בקדש פסולן היה שלא בהן וכיוצא הנרבע ואת הרובע את למעט
 הכתונת היא בד. מדר )ג( ופ״ד[: פ״ג וזבחים בת״כ הענין ]כל לעזרה שבאו
 בנתייס חולץ דבר יהא שלא בשרו• על :כמדתו שתהא מדו לומר הלמוד ומה

 המאוכלות מן המחתה מלא חותה היה הדשן. את והרים :ג'[ ערכין ]ת״כ
 את האש תאבל אשר הדשן :כ״ד( )תמיד כבש של במזרחו ונותנן הפנימיות
 המזכה. )על : המזבח אצל ושמו תרומה ירים דשן מאותו דשן ועשאהה העולה.

 חילך גחליס שחתה לאחר המזבח על מחזירן נתאכלו לא שעדיין איברים מצא
 אית ופשט )ד( :בר״י( המזבח. על העולה את שנאמר הפנימיות מן ונטל ואילך

 בגדים הדשן בהוצאת ילכלך שלא ד״א אלא חובה זו אין כ״ג( )יומא בגדיו.
 לרבו כוס בהן ימזוג אל לרבו קדרה בהן שבשל בגדים תמיד בהן משמש שהוא

 כ״ח( )תמיד הדשן. את והוציא :מהן פחותין אחרים בגדיס ולבש לכך
 יום בכל חובה זה ואין משם מוציא למערכה מקום ואין רבה שהוא בתפוח הצבור

 כאן ריבה בו. תוקד המזבח על והאש )ה( :יוס בכל חובה התרומה אבל
 אש בו תוקד המזבח על והאש בו תוקד המזבח ואש מוקדה על הרבה יקידות
 רבותינו שנחקר כ״ת( )דף יומא במשנת נדרשו נילן המזבח על תוקד תמיר
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 וערר בבקר בבקר עצים הברן עליה ובער הכבה
 ואשתא :הבלמים חלבי עליה והקטיר העלה עליה

 בץפר ב^פר אע;ן בהנא ערה רבער תטפי לא בת !קרא תהי מדבחא על

 תמיד אש ו קוך^ןא: נכסת תרבי עלה ערתארסק עלה ויסדר

 ^תאתהי;קןא תכיה:ם לא על־המזבח תוקד
תטפי: לא מדבחא ער

 הקדים היא תמיד עולת העולה. עליה וערך פס: שהיו המערכות במנין
 שחר של לתמיד המערכה על קידם דבר. יהא שלא ומנין )כר״י נ״ח( )פסחים

 ורבותינו שלמים שם יביאו אס השלטים. חלבי :ראשונה( עולת העולה ת״ל
 שלא מכאן כולם הקרבנות כל השלם הבוקר עולת על עליה מכאן למדו )שס(
 אש מיד( )יומא תמיד. אש )ו( :הערבים כין של לתמיד מאוחר דבר יהא

 להעלות כ״ז( )שמות בה שנאמר הנרות את כה שמדליקין היא תמיד כה שנאמר
 על אש המכבה תגבה. לא :הוקד החיצון המזבח מעל היא אף תמיד נר

:לאווין כשני עוכר המזבח

ז׳ סימן ירמיה נביאים

 —על ספו עלותיכם ישראל אלוהי צבאות מהוה אמר כה *
 תשראל צבאות " אמר כתן ז בשיר ואכלו זבחיכם

 לא״דברתי כי ב ^^קוך#יכץ_ואבלובםרא:
 מצרים מארץ אותם הוציאי ביום צויתים ולא את־אבותיכם

 פקדתינון ודא אבהתהון עם מלתית לא ארי ז וזבח עולה עלידברי

 :קודעין ונכסת עלון עסקי על דמצתם מארעא :תהון ךאפקית ביומא

 בקולי שמעו לאמי אותם צויתי הזח אם־את־הךבך כי נ
 בכל- והלכתם לעם תהיד־לי ואתם לאלוהים לבם .והייתי
 פתגמא ':ת אלהין :לכם ייטב י למען אתכם אצוה אשר הדרך

 ן1תה ואתון לאלהא לבון ואיהוי למימרי כןבילו למימר ן1ת;ה פקדית הדין
לבון: דןיטב יל בך ן1_דאפ>דןידיתכ אורחא בכל ותהנון לעס הךטי

רש״י
 שלמיכס על אותם שהוסיפו לכם ועוב כליל מקריכיס שאתם עולותיכם. )א(

ותאכלי
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 בשרתת במעצות יריךכו את־אזצם ולא-הטו שמעו ולא י

 !ת ארבינו )לא קבילו ולא :לפנים ולא לאחור _ויהיו הרע לבם
 קדל !;פולחני ןאחזרו בישא ל^הון בהרהור בעצתהון

 אבותיכם יצאו אשר למךהיום ה :אפיהץ _דחלת/לקביל שויאו ולא
 את־־כל-עבדי אליכם ואעלה הזה חלם עד מצלים מארץ

 מארעא אבהתכץ נפקו די יומא למן ז ושלח השכם ם1ן הנביאים

 מקרים יום נבחא עבדי בל לרתכון!ת ושלחית הדין יומא ךמצחם_עד

 את-- רקשו את־-אזנם הטו ולא אלי שמעו ולוא ו ומשלח:
 אודניהץ !ת ארכינו ולא לממדי _קבילו ולא מאבותם: הרעו ערפם

:מאבהתה'ון אבאישו קדלהון ואקשיאו!ת

רש״י
 בשרירות )ד( : תפשידוס ולמה מקובלת-לפני אינה שהרי הבשר ותאכלו
 :ושלוח השכם ביום יום מדי השכם. יום )ה( :אשורנו לשון לבס במראה לבם.

כ״ב סימן משלי כתובים

 !אפיק לממיקנא תרך :.וקרץ רץ וישבת מדון ויצא רץ גדש א

 שפתיו חן לב—טהור אהב ב ךינא!צעךא: ויבטל לתגרנא
 י.תחבר דשפתתיה רבחסדא לבא דבי אלהא .רחם : מלך רעהו

 עינוי בגד: דברי רסלף דעת נצרו \הוה עיני ג למלבא:

 ארי עצר אמר ד :דבזוך מלהון ומטלטל ןדיעתא נטרן דאלהא
 אית אחא בחביננותיה אמר עטלא :ארצח רחבות בתוך בחוץ

 ירוה זעום זרות פי עמקה שוחה :מתקטלנא שתקי ובינת לברא
 אלהא ^קדם דמתיז ומן דנובריתא פומה עמיקתא נומצא :ןפול־שם

 :ממנו .ירחיקנה מוסר בלבקנערשבט ואולתקשורה הטן: נפל
:מניה נרחקיה דמרדותא שבטא ךמל;א בלביה קטידא שטיותא

רע״י ו׳ יתיר * ו׳ יתיר *
 נר .,וגר לב טהר אוהב וב( : מריבה מרון. : יצה״ר זה לץ. גרש )א(

 ארי עצל אמר )ח ומברכו: אוהבו הקב״ה מלך. רעחו :חן ששפתיו
 ח ה׳. זעום :מינות פי זרות. פי )ח( :תורה ללמוד אצא איך בחוץ•

:בה ונכפל בה נופל שונאו שהקב״ה
החטים
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א׳ פרק כלאים משגה

 הכיםמים שועל. לת1ן;שב השעורים בזה. זה כלאים אינן רהזרגיף החטים
 ןהשעועיתי הלבן ופול והטופח♦ הפורקדן *והספיר. הפול והשיפון.

 רבי בזה. זה בלאןם אינם והמלפפון הקשות כ בזה: זה כלאי־ם אינם
 וכרישי ברישין ןעולשיישדה• עולשין נלים. חזרתוחזרת כלאים. אומר יתדה

 והרמוצה♦ המצרי. ודלעת מצרי. וחרדל חרדל שדה. וכוסבר כוסבר שיה.
 והכרוב ןהנפוץ. הלפת ג בזה: זה כלאים אינם והחרוב מצרי ופול

 עקיבא י רבי הוסיף בזה. זה כלאים אינם והלעונים. התרדים והתרובתור
 כלאים אינן והפקסלוס♦ והבצלצוהוהתורמום' הבצל והשומנית. השום

 אינן והעוזרדים. והפרישים והקרוסתמלץ. האגסים ובאילן ד :בזה זה
והחמץ. והשיזפין והשקדין. הפרסקים והחזרה התפוחי בזה. זה כראש

ףא
ברטנורא

 הסביל דיר שכשהשחיתו לפי בזה. זה כלאים אינן זוא״ן: בערבי לי קידין והזוגין. החמין
 הלכך זונין ומוציאה חפים וגרפים והיו פירותיה את מזג׳ היא גס הארץ היתה דרכם את
 למאכל הזי דלא ואע״ג כלאים הוי תבואה מיני שאר עש אבל החטים עם כלאים הוי לא

 ושבולת השעורים :כלאים הוי יונים למאכל למקום ממקום אותו שמוליכים כיון מ״מ אדם
 כלאים הס זה מזיג וא' זה מזוג א׳ בזה זה כלאים אינם זוג זוג במשנה השטיין כל שועל.

 חלה לענין מילי הני שעורים מין ושיפון הטין מין הכיסמין במנחות דאמרינן והא בזה. זה
 מדברי שעורים שועל. ושכולת בזה: זה כלאים הוי כלאים לענין אבל חלה לשיעור זה עס זה שמצטרפין

 דמי ושיפץ דכוסמין ומשים סיגל״א בלע״ז שיפון. :אופפילטיא לע״ז בלשון כוסטין. :אוינ״א ובלע״ז

 4 מא״ש בערבי לו שקירין פירש ורמב״ס בלע״ז. ציצרקל״א י״א וספיר. :בזה זה כלאים אינס להדדי
 קטנית היא וטופח. גילבא״ן: בערבי לו שקורץ דק זרע שהוא פי' רמב״ס הפורקדן.

 נילבא״ן: לו שקירין היא שסיפח שמעתי ואני קירטמא״ן. לו וקורין לבנים עגולים שגרגריו
 בן עם א׳ כל זרע אס בזה. זה כלאים אינם ג ליכיא״ה בערבי לו קורץ והשעועים.

 נקיאיס והמלפפון. צ קיקומברו״ס ובלע״ז פאקו״ס בערבי שקירין קישיאין הקישות. ב :זוגי
 חזרת יהידה: כרבי הלכה ואין כלאים. אומר יהודה ר' ציסרול״י: ובלע״ז פייא׳ר בערבי
 שדה. ועולשי גנים: של עולשים. בהרים: הגדלה וחסא בגנים הגדל החסא גלים. וחזרת
 פירא״ת בערבי הנקראים )הס שרה. וכרישי גנה: של כרישין. הנדב״י: בערבי ונקראו
 כבר גד כזרע ירושלמי ת־גים בלע״ז קיליינדר״ו בערבי שמי כך כוסבר. פירו״ש: ובלע״ז

 אש רשפי בו שיש חם באפר כלומר ברמץ אותם שממתקיס מרה דלעת הרמוצה. :טסבר זרע
 לו וקורין קטנית מין והחרוב. : בלע״ז פאסיל״י המצרי. ופול :רמוצה לו קורין לפיכך
 : המצרי פיל ממין והוא כחרובין יעקימין דקיס הן בתוכן שהזרע שתרמיליו לפי חרוב

 מין והתדובתור. : כלאים הוי לא הלכך הלפת לעלי דומים ועליו צנון מין הוא והנפוץ. ג
 קט״ף בערבי לעונין. :בליס״י ובלע״ז סילק״א בערבי תררין. : דקיס שלו שקלחיס כרוב

 בצלצול. בגנים: הגדול השים מן קטן והוא מדברי שים השומנית. :אירמולא״ש ובלע״ז
 מין ותורמים הוא תורמוס מין פלוסלום. ;בצלצול נקרא לפיכך בצלים משאר קטן מדברי בצל

 אגסים. ד : סעודה בקינוח אותו ואוכלים פעמי' ז' איתי ששולקיס מאיד מר ידוע קטנית
 :מולין שקורין לעפצים הדומים ,קטני אגסים מין קרוסתוסלין. :פירא״ש ובלע״ז אגאש בערבי

 וכלע״ז זערו״ד בערבי עוזררים. קידליי״ש: ובלע״ז ספקרג״ל בערבי חבושים הס פרישים.
וכשהן פירסאנ״ש בלע״ז אפרסקים. ;וחיזור וכפתור תרגום יעדי תפוח חזרד. :סירבא״ש

 קטנים
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 ף?7וד׳ל החרדל והנפוץ. הצנון ח : זהלזהכראיסזהבזה שדומץ פי על אף

 כלאים לזה. ץה שדיומץ פי על אף והרמוצה. המצרית. עפ ענית ודלעת
 היעלים והצבאים* העזים והשועל. וכופרי כלב והכלב. הזאב 7::ביזה זה

 אףעלפי^תמץ והערוד♦ ההמיור והחמור. הפרד והפרד♦ הפיס והרחלים.
 ןל>א;לן כירק. כאילן.;רק אילן מכיאין אין ז בזה: זח כלאים זהילזה♦

 ;חקרת נ־וטעץ אין ח :כאילן ירק מתיר ;הודה רבי כאילן'. ולא';רק כירק*

 שהוא מפני יבנה♦ קרה נכי על פיגם מרכיבי) אין שקמה♦ של סדן כת־וך

 אץ יח“מקי שיהא החצוב לתוף תאנה של ;חור נוטעין אין כאילן. ירק
 מפני לתוכו. מימיה זורקת שתהא האבטיח לתוף גפן של זמורה תוחבין
 משמרתו♦ החלמית'שתהא דלעת'לתוף נותניףזרע אין כירק• א;לן שהוא
מקצת היו אם הגפן. וצנונותתחת לפת ט'הטומן שהוא;ירקכירק: מפני

 שביעית.'ולא משום ולא בל^;ם♦ משום לא חושש אינו מגרלין♦
זר• הריי כאחת. הזורע'חטה'ושעורה בשכת♦ תטלין מעשיות♦

כלאים
ברטנורא

 פי* בעז־וך רימון. :שזפין מנהין נפיק רמין על זיתים הרכיב שזפין. :לשקדיס דומין קסנים
 בזה זה כלאים הן לזה זה דומיין והעלין שהפרי ע״פ אף והנפוץ. הצנון ה :בלע״ז פולצדאק׳

 :בלע״ז מרוי״ו בערוך פירש לפסן. :הפרי טעם אחר בזה שהלכו דומין הפרי טעם שאין לפי
 ואקו חיה מין היעלים. :לשועל ודומה קטן הוא הכפרים בני שמגדלין כלב הכופרי, כלב ו

 אילן מרכיבין אין באילן. אילן טביאין אין ז הבר: חמור הערוד. ויעלא: מתרגמינן
 כיון סרק באילן סרק אילן אבל מאכל באילן סרק אילן או מינו בשאינו מין מאכל באילן מאכל
 ר׳ :מיני בשאיט מין בירק. ירק :ושרי חשיב אחד כמין פרי עישה מהן אחד שיס שאין

 סדן ביערים: שגדל תאנ׳ אילן שקטה. ח כר״י: הלכה ואין באילן. ירק מתיר יהודה
 ירק דהוי לתוכו ירק נוטעין ואין שדן נק־א בארץ שרשיו ונשארו שנחתך לאחר שקטה. של

 קציעה קדה תרגום בשמים של אילן מין קדה. :בלע״ז רוד״א שקורין עשב פיכם. באילן:
 ביושר הארץ כעומק יורדי׳ ששרשיו ירק מין חצוב. בגדותיך: כל קציעות ואהלות מור וכתיב
 מקרר׳ התאנה שתהא קור לשון מקירו. :הארץ את יהושע תיחם ובו ולכאן לכאן ניטים ואינם
 לח שהאבטיח לתוכו. מימיה : קירה ל' לצל. עליו שתהיה אחר פי׳ ביותר חם שהוא החצוב
 שיהיו כדי וצנונות. לפת הטומן ט :מליא״י ובלע״ז כוביז״א בערבי חלמית. :מיס ומלא

 אגידה שטחן כגון בהשרשתן י רוצה שאינו דעחיה גלי שתילה כדרך שלא הקרקע תחת נשמרים
 דאס נקטיה שבת משים מגולין, עליו מקצת היו אם :יחד צנינות של ואגידה לפת של
 משים ולא כלאים משום לא בידים: עפר שיזיז לא אם ליטול א״א מכוסי! העלין כל היו

 משים מאתים היסיף אפי' א״נ בשביעית זורע משים ולא כלאים זורע משוס לא שביעית.
 כדרך ספיחים והיציאו לשביעית ונכנסו מששית היו ואם הוא זריעה דרך דלאו שרי כלאים

 חייב אינו מעשרות. משום ולא :שביעית ספיחי משוס בהם אין כתלוש הכצלי׳ שחיסיפי'
 ז־יעה לאו והאי הארץ מזרע הארץ מעשר וכל דכתיב שהטמינה ממקיס אותה כשיתליש לעשר

 עפר דמזיז ואע״ג ומוציאן המגולים כעלים ואוחז דמי דכתלושיס בשבת. ונטלים : היא
 שני שיהא ער :מותר האסיר כדבר ניגע ואינו היתי־ דכר לצירך הצד מן טלטיל ממקומו
 לא זרע כלא דקרקע וסבר כלאים תזרע לא שדך דכתיב משים דר״י טעמא ושעורה. חטים
 כלאים תזרע לא כלאים כרמך תזרע לח וכן כבר שנזרע שדך בהדי כלאים תזרע לא ומשמע שדה איקרי
במפולת וחרצן ושעורה חסה שיזרע עד הכרס בכלאי מחייב ולא כרמך בהדי זרעים מיני שני דהיינו

 יד
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 או ושעורה חטים שתי שיחו עד כיאים אינו אומר יהודה רבי כ^א;ם.

:וכוסמת ושעורה חטה או שעורים ושתי חטה

ברטגורא
 הנכך חיצן. בלא כרס אינו אבל בדה קרויה זרועה שאינו ע״פ אף דקרקע כר״י הלכה ואין יד

 חשה שיזרע עד הכרס כלאי משוס חייב ואינו זרעים כלאי משוס חייב כאחד ושעורה חעה הזורע
: יד במפולת וחרצן ושעירה

ע״א כ״ג דף ברכות גמרא

 1תפןת התפלל ואם תתפלל אל לנקביו הנצרך רבנן תנו

ענו לא ןהורה רב תימא ואי זביד רב אמר תועבה.
 לשהות ל1ןכ אם אבל בעצמו ת1לעה יכול שאינו אלא

 פרפה עד עעת רב אמר כמה ועד תפלה תפלתו בעצמו
 יבול כשאין אמורים .דברים במה אמתניתא לה דמתני איבא

 תפלתו עצמו על לעמוד יכול אס אכל עצמו על לעמוד
 עמואל .רבי אמר פרסה. עד וביד רב אמר כמה ועד תפלה

 תתפלל לא זה הרי לנקביו הנצרך יונתן רבי אמר נחמני בר
 .יע-אל. אלהיף לקראת הבון יי( )עמוס שנאמר משום
 דכתיב מאי יונתן רבי אמר .נחמני בר שמואל לבי ואמר
 עמוד האלהים בית אל תלך כאער רגלך עטור י( )קהלת

 וק־וב לפני. קר~! הבא תחטא ואם תחטא עלא עצמך
 דברי לעמועי קרוב הון רבא אמר חכמים דברי לשמוע
 מתת תעובה ועועין קרבן מביאים חוואים שאם חכמים

 ואין קרבן ומביאים עחוטאים בכסילים אלתהי זבח הכסילים
 נינהו. צדיקים הכי אי רע לעעות יודעין אינם תעוב־בי עועין
ואינם קרבן ומביאים שחוטאים בכפילים תהי אל אלא

יודעים רש״י
 איכא בתפלה: להתחיל מותר שיהא מנקביו עצמו להעמיד יכול כמה. ועד

 וני יהודה ורב זביד דרב משמעתא ולא גופה במתניתא במד״א להאי דמתני.
 רגלך ותצטרך תחטא. שלא עצמך שמור :דאיירי הוא בשעורא אינהו איירי
 בהבאת תשובה לשמוע. קי־וב הוי :חמאת להביא האלהיס בדת הל ללכת

קרבנך
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 מביאים. הם הרעה על אם מביאים הם הטובה על אם יודעים

 ןהם מבחינים אין לרע טוב בין הוא ברוך ההןדוש אמר
 פפא בר חנינא _רב ואיתימא אשי רב לפני. ברבן מביאין

:לפני בתפלה עומד שאתה בשעה נקביף עיטור אמר י
רש״י

 נמו רגליך מבין נקביד. שמור :תשובה בלא כנסיליס אותן מתת קרבנך
ישיתו: שלא נקביך שמור רגליו את להסך

ע״ב ל׳ דף צו זוהר
 וחסיד דרכיו בכל ק צדיק מ״ה(? )תהלים פתח הזקיה רבי אהרן. קרבן זה

 נשא לון'לבני אית במה תמנן הא ,;יבכלידרכיו. צדיק מעשיו. בכל

 יומא בכל דהא לבר. מארחייהו ;סטו ולא דמאההון ב;קךא לאפתבלא
 דא ועל וקי\מא אתברי על/דינא בגיךדעלמא בעלמא תלי *הנא דיומא

 עזיב עליוי. שהיא דדינא זמנא ;דע מחובוידלא לאסתמרא נש בר בעי
 ולא עלוי שהיא* דינא י לבר מביתיה נפק שהיא/עלוי. דינא בביתיה

 דהא וכמה במה .אחת על לארחא נפיק לאו. אי לביתיה יתיב אי ידע
 בנין יהלך. לפניו צדק פ״ה( )שם דכתיב הוא הדא קמיה נפקא הנא בדין
 הנא מן בגיןיהשתזיב מלבא קמי .רהטי ולמבעי לאקדמא בעי בך

 הדא בעלמא הנא שהיא ויומא יומא כל דהא בעלמא• דשהיא בשעתא
 תנינן הא למימר אית השתא יום. בכל זועם יואל 7י( )שם * הכתיב הוא

 האל י׳( )דברים אמר דאת במה הוא חסד אתר בכל אל חבהיא ואתעה
 בכל זיועם ואל אמרת י ואת .עלאה י דחכמה נהירו ודא הגדול

 קיימיןטילי לא הכי אי בהאי. שמהן''ואחיד אלין כל קרא שמק יום
 רחמי. ליה נ־וקים או הנא ליה ניוקים איו גב־ור אל ט׳( ועיוד'ךכתיב/ישעיה

 אינון בכל לך דלית להנא. רחמי מהפכי חייבייא שמענא הכי אלא
 .ברחמי י והנא בהנא רחמי כלילן ללא קדישא דמלבא עלאין בתרין

 בההואדבתיב י שפיר יהודה רבי ליה להנא-אמר רחמי מהפכי וחיימיא
 .קיימא דיוטא יומא בכל ךהא מהו יום בכל זועם אל אלא גבוה אל

 שאילו אתו בידיה הוה לא זבאין. דלא בין עלמא״זבאין /רבני בין בהנא
 חבהיא אוקמוה והא יום בכל זועם אל ודאי לון אמר שמעון ליה/רבי

 הא עלמא בני באין7 אי רחמיי הוא לזמנין הנא * הוא לזמנין
 ועל גבור ואקה _קךמא אל י הא זבאן *לא ואי הס< והוא _קךמא אל
נהירחרב( אתר בכל אל הוא. שפיר מלה אכל יומא. בכל קיימא דא

 דחצמתא
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 חסד נ״ב( )תחלים דקתיב מא1י בכל בקץמיה .וקיימא הוא עלאה דהכמתא

 םןמ?! עלמא יכיל לא בעלמא אתער אל ואלמלא'ךהאי היום♦ ארבל

 הדא יומא בכל בעלמא ךמתערין תקיפץ דיגין מקמי חדא שעתא אפילו
 תקל אל בהבראם והארץ השמים תולדות אלה ב׳( )בראשית דכתיב הוא

אתער"אברהם \כד קיימי ^רהם אלא בהבראם
 קלט? ולא לבר דחילהו .ויומא יומא בכל אינוןךיניךדט^תבחי בל בעלמא

 כתיב לא יום בכל זעום או נזעם יום זועם'בכל ואל דכתיב הדאהוא קמיה
 הוא .וקיימא לבר לון דחי דדינא^מתכח ויומא יומא בכל זועם אלא

 ואלמלא חסדו י־ומם.יצוה';י מ״ב( )תהלים דכתיב הדאהוא עלמא ומבסס

 קןיטי כלא דא ועל חדא. רגעא אפילו למיקם עלמא .יכיל לא האי
דאברהם: 'בניניה

פסוקה הלכה
פ״א הקרבנות מעשה ה׳ הר״מ

 של חטאות וכן זכרים. הצבור כןךבנות כל *
 מן בהן ואין הבקר ימן או העז מן צבור
 ומן הכבשים מן הצבור עולות וכל ■לכבשים.

 חטאת כיל העז. מן עולה .להן ואץ הבקר
 באה .ואינה לכהנים ותאכל מנקבה יחיד

 נשיא חטאת חטאות חוץ'משלש הבקר מן
 שהוא משיח כהן וחטאת .ונאכלת. עז שהיא

 המצות. כל על הבא פר והוא ונשרפת §ר
 ביום גדול כהן שמביא פר והשלישי
 חטאות כל כ :ונשרף חטאת והוא הכיפורים

 יום של 'משעיר חוץ 'נאכלות צבור של
 ש.עןר?עבודה .וכן משתלח הכפוריםשחבירו

 המצות כל י יעל הבא ופר העלם ופר זרה
ושעיר הנשרפים פרים .נקראים העלם ופר

טופי לחק יוסף
 ש״ו ח״ב קדושה משערי

שאמרו במו העבירות מכל ה/קשה חלול

 הא הנשרפין שעירים נקראים .זרה .עבודה
 שתי.ם הנשרפות הם חטאות שחמש למלת

לצבור: ושלש ליחיד

 בערןי׳הלגק' לברכה זברונם .לבותינו
 אץ'התשובה.ויום 'ה׳ חלול על עבר כפרה

 ההייתה םכפריןאלא\יום ויסורין הכפולים
 לבם הזך. העון .יכפר אם ל״עיה־״ב( שנאמר

 כרת בעונש זולת.היותה נדה עדיתמותון.
 דדחיין איינוץ תלתא הזוהר בספר אמריו

 'ולא צווחין נשא ובני מעלמא שכינתיא
 דילית .נדהיבגין איינון ואלין קליהוןז אשתמע
 דנדה. ממסאבו בר יתקיף בעלמא מסאבא

 וכל למצות ככל שקו^לה היא כי ידוע שבת
 'של ואש בשבת מנוחה ^להם .יש הרשעים

 הכבה לא אשם שבת והמחלל בו כבה גיהגם
 לברכה זכרונם ב_שבת.ואמרו_רבותינו אפילו

 כהלכתן שביתות שתי שמרו,יץ|ראל אלמלא
'זברונם .לבותינו ואמרו נגאלין היו מ!ד

 עבודה ש$תאפילועובד השוטר כל לברכה
 וכתיב ונו׳ ש^ת שומר וגו' זאת אנוש^עשה אשרי נ"׳[ )"ס ש;אמר לו מוזלין .כאנוש זרה

:ה׳ על התענג' וגו׳'אז משבת תשיב אם ״־־1
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 ני להנאיר נין דגם יוד ופילי' ך גנני מהם אלו פסוקים ארגעה בק-ואח ינו■]

:שעכרה משגת תוספת

לפני בני־אהרן אתה תקרב המנתה תורת וזאת ז
 תקרבון דמנהתא איוריתא ודא ! המזכה אל״פני ,יהוד.

 קמצו2 ממנו והךים ח לבןדםמךבחא:”^ט'אהוץכןדם
 על־ אשר בל־הלבנה ואת ומשמנה המנחה מפלת

 :ליהוה אזכרתה ניחת דיה המזכה והקטיר המנחה
 על די לבנתא כל רת וממשחה דמנחתא תא מס; בקמצה מנה רפרש

 : .ץ נןדם־ אדברתא ברעוא לאתקבלא רמדבחא רסק מנחתא

 תאכל מצות ובניו אהרן ןאכלו מבעה והנותרת ט
 ודא^תאי ןאקלוה: אקל־מועך בחציר קדש במקום

 זטנא משכן בדרת מריש באתר תתאבל פטירא ובגיוהי אהרן .׳נלון מנה

 ,מאש אתה נתתי חלקם חמץ תאפה לא י יבלנה:
 המיע תתאפי לא :וכאשם בחטאת הוא קדשים קדש

 : ובאשמא בחטאתא היא קודשין קדש מקרבני קתה :הכית ךדקהון

 בענין האמורין ולבונה שמן להטעיגן לכולן. אחת תורה המנחה. תורת וזאת )ז(
 ישראל מנחת אלא ולבונה שמן שעונות לי אין שיכול

 הגשה היא אותה. הקרב :הורת ת״ל מנין כליל שהיא כהניס מנחת נקמצת שהיא
 פני אל :מועד אהל לצד שהוא מערב הוא ה׳. לפני :מערבי׳ דרומית בקרן

 והרים )ח( :הרוח לאותו נתון שהכבש מזבח של פניו שהוא הדרוס הוא המזבח.
 בקמצו. בר״י[: קמיצ' בשעת אחת ]בבת שלם עשרון שיהא מהמחובר ממנו.

 ממקים שקומץ מכאן ומשמנה. המנחה מסלת מ״ו: )יומא לקומץ מדה יעשה שלא
 :באחרים מעורבת תהא שלא )ת״כ( המנחה. :י״ד( )סוטה שמנה שנתרבה

 לאחר לבונתה את שמלקט )ת״כ( והקטיר. המנחה על אשר הלבונה בל :ת ו
 לשנות הוצרך בויקרא המנחות מן באחת אלא כן פירש שלא ולפי ומקטירו קמיצ׳
 מועד אהל בחצר ואיזהו קדוש. במקום )ט( :כמשפטן המנחות כל לכלול זו פרשה

 בחטאת : בחמץ אסורים השירים אף נ״ה( )מנחות חלקם• חמץ תאפה לא ל(
 פסולה לשמה שלא קמצה לפיכך כחטאת היא הרי חוטא מנחת ב׳( )שס ובאשם•

כשרה: לשמה שלא קמצה לפיכך כאשס היא הרי נדבה מנחת
גוי
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ד סיסן ירמ-ה נביאים

 אליך .ישמעו ול^ ה^לה את־כל־הךברים אליהם .ודברת א
 כל ית עטהון ותמליל :יענוכה ולא אליהם הןר־את

 :.יתיבונך .ולא להון ותתנבי מינך ןהבלון ולא האלין פתג^א

 אללדו .יהוה בקול לוא־־שמעו אשר הגוי זה אליהם ואמרת נ
 להון ותיטר מפיהם: ונכרתה האמוצה אבדה מוסר לקחו ולא

 פמקת אולפן הכילו ולא אלההון דיי למימרא שטעו לא ויי עפא דין

 על־שפ;ם ו^אי והשליכי מרך גזי נ :מפומהון ואןזטנעת: הימנותא
 רברביך על תלישי .עברתו: את־דור רטש ןהלה מאם כי קינה

 .על דענרו דרא עז ורטיש " רחיק ארי אדא נינרין על .י וטו דגלון

 שמו נאם־יהוה בעיני הרע בני"יהורה כי־עשו מימריה־י
 בני עבדו ארי :לטמאו עליו אשר־נקרא־שמי בבית שקוציהם

 שמי דאתקרי בביתא שקוציהון שויאו ” אמר קדםיז. דביש .יהודה

:לסאבותיה עלוהי

רעז״י
 :ויעזוב ויטוש. :גדולה לי כתרך נזרך ל״א שערך תלשי נזרך גזי )ג(

:דבריו על שעברו דור עברתו. דור

כב משלי כתובים

רעשיק למחסור: אך לעשיר נתן לו להרבות דל עשק א
:ליה הוא חסרנא לעתירא ותהיב בשתא ליה מסגי למסכינא

 :לדעתי תשית ןלבף חכמים דברי ושמע אעף הט ב
 כי״נעים ג :לידיעתי שים ולבך דחבימי מלי ושמע אותך ^רי ברי

 ךבסימץ/טר מטול על־שפתיך: !הדו ענו בבטנך כי-תשמרם

ביהות להילת ד ־ שפתתך על חדא אך ונהקנון ןבךסך אינון
מבטחך

רש״י
 ולבד )כ( :כא הוא למחסור ואך לעשירים ממונו שנותן פוף לעשיר. נותן )א(

 כי לי יהיה נעים. בי :)□ממעשיו הלמוד לא רשע רבך ואס לדעתי. תשית
 :בתורה ותעסוק בה׳ שחכמת היום לך מודיע אני היום. הודעתיד )ד( :תשמרם



שני ליום צו
 סבר^ואודץתה* באלהא דנהוי אה״אתת: היום הוריתיך מבטחף

1 אנת אה הדא יומנא

א׳ פרק עירובין משיה

 איג־ו אומר .יהודה רבי .ימעט. אמה מעשרים למעלה גנוה שהוא מבוי
 על אף פתח. צורת לו יש ואם יטעט• אמות מעשר והרחב צריף

 שמאי בית מבוי הכשר ב למעט: צריף אץ אמות מעשר רהב שהוא פי
 אומר אליעזר רבי קורה• או לחי אומרים הלל ובית והורה• לחי אומרים

 לא עקיבא• רבי לפני אחד 'תלמיד אמר ישמעאל רבי משום לחיץ.

נחלקו
ברמנורא

 אי לרת״ר משני^ראשיו פתוה שהוא ע״פ אף אמה, עשרה שש רחב שאינו מבוי. א פרק
 ומן סתום אהד וראשו לרה״ר פתוח אחד ראשו אלא מפולש ואינו אמה ש״ז רחב נמי

 ברשות לסלסולי אתי דלמא עליה דנזרו הוא ורבנן תיקון שוס בלא ביה לסלסילי שרי התורה
 למעלה הקורה את הניח ואם הינרא ליה דתהוי קורה או דלחי בתקנתא ושרייה גמור הרבים

 לא מעשרים דלמעלה מעשרים למשה שתהיה עד הקורה את ישפיל כלומר ימעש אמה מל
 א״צ אמה מל למעלה אפי׳ ופרחים ציורים פי׳ אמלתרא זו בקורה יש ואם עינא ביה שלשה
 לאו דקירה דשעמא צריך. אינו אומר ר״י :עינא בה שלשה הציורים אותם שע״י למעש

 בתוך לי מה הוא שכן וכיון וסותם יורד תקרה פי דאמרי׳ מחיצה משום אלא משוסהיכרא
 מעשר דטפי ימעט. אמות מעשר הרחב כר״י: הלכה ואין מעשרים למעלה לי מת ששרים

 עשר על ויעמידני כנישתו רוחב ימעש הלכך בעינן פתח ואנן פרצה אלא פתח מקרי לא אמות
 קנה הוא.־יאפי׳ הפתח צורת חכמים בכ״משאמרו הפתח. צורת לו יש ואם פחות: על או

 בהן נוגע שאינו אע״פ גביהן על וקנה יותר או שפחיס עשרה גבוהים מכאן וקנה מכאן
 וכלאים וסיכה עירובין ובכל זו במשנה השנויות האמות וכל שפחיס מג׳ יותר מהן שגבוה ואע״ס

עצב בשפח למדוד צריך שפעמים אלא בגידל אצבעות ארבע שפח וכל שפחיס ו׳ בת אמת הס
ופעמים בזו זו ונוגעות מצימצמות יהיו אלא לזו זו בין הגודל באצבעות ריוח ישיס שלא כלו'
בזמן כיצד שוחק ספח הנקרא וזהו בזה זה ניגעיס יהיו שלא לגודל גודל בין ריוח ליתן צריך

שהיא וסוכה ימעש אמה מששרים גבוה שהוא מבוי כגון לתומרא הוא עצוב בספח שהמדידה
 כגון לחומרא היא שוחק בספח שהמדידה ובזמן מצב בספח מודדים פסולה אמה מעשרים גבוה
 בספח מודדים ספחים מעשרה פחית גבתה אין סיכה ספחיס מעשרה פחות גבהו אין מביי
 שתופי ידי על בתוכו לסלסל מבוי של ותזמנתי הכנתו מבוי. הכשר ב ♦ לעילם וכן שוחק

 מחיצות ר' התיר' מן להו יסבירא צריך שניהן וקירה. לחי אומרים שמאי בית :מבואות
 או אומרים וב״ה :וקירה אלחי לרביעית ואוקימתא מסיני למשה הלכה ואתאי בעינן שלימות

 הרביעית להוסיף מסיני למשה הלכה ואתאי לא ותו בעינן מחיצות ג' התורה דמן קורה. או לחי
 משלש סתום מבוי הוא הכא ביה דאיירי ומבוי מחיצת. להיכר בקירה או משהו בלחי או

 הוי כרחכו ארכו דאי רחבו על יותר וארכו הרבים לרשות פתוחה רביעית ורוח רוחותיו
 הצר וכן שהן כל של פסק שני או ומשהו ארבעת פש וצריך לרה״ר הפתוחה שנפרצת כחצר

 שהוכשר ומבוי קורה או בלחי ונתרת כמבוי נדונה רחבה על יותר וארכה הרבים לרשות שנפרצה
 והזורק מחיצות ד׳ לו יש כאלו הוי בלחי שהוכשר מבוי דאלו בקורה שהוכשר ממבוי חלוק בלחי

 כרה״י הוי לא שתיף ע״י בתוכו לסלסל שמותר אע״פ בקורה שהוכשר ומבוי חייב לתוכו מרה״ר
 אליעזר רבי מחיצת: משום ולחי היכרא משוס קורה פמורדקיי״ל לתוכו מרה״ר והזורק .גמורה
אחד. תלמיד אשר :כר״א הלכת ואין ומכאן מכאן לחי ובעי ס״ל כב״ש לחיים. אושר

הוא



מא שני ליום צו
 שתוא אמות. מארבע פחות שהוא מניף על הלל ומת שמאי בית נחלקו

 ועד אמות מארבע רחב על נחלקו. מה על בקורה. "א־ו בלחי או נתר
 או לחי או אומרים הלל ובית וקורה. לחי אומרים שמאי שבית עשר.
 רחבת שאמרו• הקורה ג נחלקו־ זה ויעל יזה על עקיבא רבי אמר קורה.

 שתהא לקורה דיה טפחים. שלשה של לבנה חצי ואריח אריח. להבל בדי
 ובריאה אריח• לקבל בדי רחבה ד :לארבו אריח לקבל בדי טפח. רחבה

 בריאה: שאינה יפי על אף רחבה" אומר יהודה רבי אריח. לקבל ברי

 עקומה* מתנת. של היא באלו אותה רואין קנים. של או "קש של הדרתה

 מרבעת. היא באלו אותה רואין עגולה. פשוטה. היא באלו אותה רואיין
 גכהןשאמרו. לחיין י טפח: רוחב בו טפחים./יש שלשה' בהיקפו שיש בל

 שלשה רהבן אומר יוסי רבי בל'שהוא. ורחבן/ועבין טפחים. עשרה
 יופי ורבי חיים• רוח בו שיש בדבר אפילו לחיין. עושין "בבל טבהים:

 נשים. גטי עליו וכוהבין מטהר. מאיר ורבי גולל. משום ומטמא אוסר.
בהמה. בבלי והקיפוה שחנתה'בבקעה שיירה ח פוסל: הגלילי יוסי ורבי

מטלטלין
ברטנורא

 זה ועל זה על עקיבא ר' אמר :פתחו רוח: אמרת. מד׳ פחות שהיא :ר״מ הוא
 שיש מבוי בינייהו דאיכא בש״ס ומפרש לקצר רחב בין משליג דלא ה״ק נמי ות״ק נחלקו.

 צריך סבר ואידך קירה ולא לחי לא א״צ סבר מינייהו דחד שפחיה מד' פחית פתחו ברוחב
 : א״צ סבר מינייהו והי צריך סבר מינייהו הי דבריהם מתיך הוברר ולא קורה או לחי

 לבנה הצי ואריח :לקביעות בנין עליה לבנות ראייה שתהא אריח. לקבל כדי רחבה ג
 ביין ה״ק פפה. ברחב לקירח דיה :ריחב ומחצה שפח אריח נמצא טפחים. שלשה של

 אצבע בשיש למרח יכול ומחצה שפח רחב שהאריח הניתר שפח הצי אותו שפה רחבה שהקורה
 לקבל בריאת ד : בש״ס לה מפרש והכי אריח לקבל רחבה תהיה ועי״כ מכאן ואצבע מכאן

 ובל. קנים ושל קש של היתה ה •י הלכה וכן תשבר שלא האריח כובד לסבול חזקה אריח.
 אץ עגילה וכן עליה לניח יכיל אריח שאין עקומה. :כוותיה הלכתא ולית לה קאמר יהודה ר׳

 בהיקפה שיש כל להכשיר העגילה מדת היא וחיוו כלומר בהיקפה. יש אם בה: נח אריח
 תחלק אם שפח רוחב בה שיש בידוע סביב להקיפה שפחיס שלשה חיש שצריכה שסהיס שלשה

 יסיב באמה שלשים וקי סביב עגיל שפתו אל משפתו באמה עשר שלמה שעשה בים מצינו שכן
 לחיים שאמרו. לחיים ו : היקף אמות ג׳ איכא בעיגול רוחב אחה לכל אלמא סביב אותו

 עשרה גבהן שפורן: זהו חדא ולרבנן בעינן תרתי אליעזר דלרבי וחכמים אליעזר ר׳ בה שנחלקו

 הרבה גביה המבוי היה יאסי' שפחיס ׳מי פחית גיבהו דאין המבוי גובה כשעור טפחים♦
 הלכה ואין במחיצה חשיב דבר דבעי ג/ רחבן אימר יוסי ורבי :שפתים י׳ גבוה בלחי דיו
 חדעתיה יהיב ולא עשרה גביה הוי ולא תמות שמא דחיישי׳ אומר. יופי ורבי ץ :יוסי כר׳

 יכלים אדם בי נגע אס לעילם משמא לקבר גולל עשאן אס גולל. משום מטמא :עלה וסמיך
 :ודופק גילל לרבות ודרשי• השדה פני על יגע אשר וכל דכתיב משם נישל אפי׳ המת כאהל

 העומדת מחיצה כל דקסבר משים דר״מ שעמא מטהר. מאיר ורבי :הקבר כיסוי הוא גולל.
 סשר לה וכתב דכתיב פוסל. הגלילי יוסי רבי הלכה: ואינה מחיצה אינה חיים ברוח

 נדקאמרת בשפר לה וכתב כתיב אי ורבנן חיים רוח בו שאין כל אף חיים רוח בי אין ספר מה
 בקרן גש לה כתב ואס כת״ק. והלכה דאתא היא דברים שור לס ספר לה וכתב דכתיב השתא

 לה נתן לא אס אבל כשר שנכתב לאחר קציצה צריך אינו דהשתא הפרה את לה ונתן פרה של
יתרות פרצות יהיו ולא ח :ביה מגרשא לא מציצה שצריך ביין הקרן את אלא השרה את

 על
ו



שר ליום צו
 פרצות יהו ולא טפחים. עשרה גב־וה נדר שיהא ובלבד בתוכה. מטלטרץ

 מפניעךרא "פתרת. אמות בעשר ^ת"שהיא

 וזה מזה. למעלה זה הבלים שלשה מקיפין ט אסור: בכאן בפתח^יתר
 טפחיים. שלשה לחברו חבל בין יהא ,שלא ובלבד מזהי למעלה

 :טפחים עשרה הבל שיהא בדי טפח. על יתר .ועבין חברים שיעור
 בשיידא טפחים• שלשה לחבריו קנה בין יהא שלא ובלבד מקיפיןבהנים' י

 בהווה. ארא ךבי^בשיירא לא אומרים וחכמים יהודה. רבי דברי דברו.
 כר יוסי רבי דברי מחיצה. אינה ערב שתבושל של שאינה מחיצה כל

 במחנה♦ פטרו דברים ארבעה *דברים. משני יאחד אומרים ויכמים .יהודה.
:ומלערב ומדמאי• ידים. מרחיצת ופטורים מקיום" מבלי מביאין

ברטנורא
 מחיצ' אינה העימד על מריבה הפרוץ אם מעשר פחותו׳ קטנית פרצות הן ואפי׳ הבנין. על
 העיסד שיהא ובלבד מותרת> אמות כעשר שהוא פרצה כל אסור: העומד כנגד ואף
 אשיר. מבאן יתר :מותר הפרוץ כנגד ואף מחיצה הוי כעומד פרוץ א״נ עליה רב

 פתח אינשי עבדי דלא מרובה העומד ואפילו ההיקף כל אוסרת מעשר יותר א׳ פרצה אפי'
 מעשר יותר אפילו הפתח צירת לה אית אבל הפתח צירת לה דאין ודוקא פיצה והוי מי' יותר

 גבי על מזה. למעלה זה :קאי בבקעה שחנתה אשייר׳ הבלים. ג׳ מקיפים ט : פתח הוי
 משלשה פחית דכל עומד כולו כאלו והרי משלשה פחות לקרקע התחתון החבל מן סביב יתדות
 בשני משהויין שני פחות טפחים פפה עומד הרי משלשה פחות לאמצעי יממנו דמי כלבוד

 משלשה פחות האוירין בשלשה עימד טפחים תשעה הרי משלשה פחות לעליון ומאמצעי האוירין
 עשרת הכל בי! שיהא כדי משהויין שלשה טפח. על יותר החבלים עובי שיעור :משהויין
 מחיצה הוי חבלים של אבל שתי מחיצת הוא וזה ועומדים נעוצים בקנים. מקיפים י :טפחים

 כנין ערב או קנים כנין שתי או אלא צריכי' שאין אצלן הקילו דברו. בשיירא :ערב של
 : כשיירא הן הרי אדם בני ושלשה ועי־ב שתי בהן שיהי׳ עד אלא הקילו לא ליחיד אבל חבלי'

 יקאמר דאבוה עליה פליג יהודה כרבי ר״י ובו׳. וערב שתי של שאינה מחיצה בל
 קמאי רבנן בין ואיכא ערב או שתי או דברים. משני אחד :וערב שתי בעי לשיירא אפי'

 לפשות יכיל ואינו הואיל בדרך דשיירא דומיא אלא שרו'ליחיד לא קמאי דרבנן כתראי לרבנן
 בדרך בין לרבי' בין ליחיד בין דברים מפני אחד אמרי בתראי ורבנן בישוב ולא ראויה מחיצה

 מחיצה לעשות יצולי' אין במדבר ששבתו ב׳ או א' שאדם אלא כוותייהו והלכתא בישוב כין
 בני ושלשה המשכן כחצר רוחב המשים על אורך אמה מאה שהוא סאתים מבית יותר גדולה

 להם שצריך מה כפי מילין כמה ואפי' גדולה מחיצה לעשות ויכולים שיירא הן יותר או אדם
 סאתיס: חבית יותר המחיצה בתיך פנוי מקים ישארו שלא ובלבד ולבהמתם תשמישם ולכלי

 משים היששים ואין עצים. מכיאץ :הרשית במלחמת ואפי' מלחמה ליוצאי במחנה. פטרו
 הסעידה שלפני ירים. מרחיצת ופטורים חבילות: ועשאוס בעליהם אותם כרתו ואפי׳ נזל

 את המסמא סדומיח מלח של השכנה מחמת ונתקנו הואיל חייבים הסעודה שלאחר מים חבל
 דמאי של מעשר תרומת להפריש צריכין שאין ומדמאי. :מאיסורא סכנתא וחמירא העיניט

 ומוקף במחנה לאהל מאהל כנין הצרות עריבי ומלערב. הארץ: מעם תבוא׳ לקחו אס מון
לערב: צריכין תחומין ערובי אבל מחיצות

ע״א א דף שרובץ גמרא
בגזל מותר? הישות למלחמת היוצאת מחנה רבנן תיו

 עצים



מב שני ליום צו
 הזג־□ אף אומר תיטא בן והודה רבי .,יבשות עצים
 עצים בגזל מותרים נקברים. עם שנהרגו ובמקום מקום בכל

 הנאים עקרה מר דאמר חוה חהושע הא/הקנתא ,יבשות.
 עצים מצלקטץ קין בחור מי-עין י שיהין יהושע התנה

 התם נטי אי עצים בשאר הבא והעי בהיזמי התם משדותיהן
 .ביבשין הבא בלחץ התם נטי אי בתלושין הבא במהוברין

 ובמקום מקום בבל חונים אף אומר תימא בן והודה רבי
 קנה מצות ומת היא מצוה מת פשיטא נקברים שם שנהרגים

 איזהו .דתניא קוננרים ליה דאית גב על אף צריבא לא מקומו
 אין אותו עונים ואחרים קורא קוברין לו שאין כל מצוה מת
 מת המוצא והתמא מקומו קנה מצוה ומת .מצות מת זה

 שדה סקטיא לשמאל או סרטיא לימין מפנהו בסחטיא מוטל
 מפגהו ,זרע ושידה ניר שירה בור. לשדה נירמפנהו ושדה בור

 בורות שתיהן זרועות ושתיהן נידות שתיקן היו ניר לשדה
 על מוטל במת הבא ביבי רב אמר שןרצה. רוח לכל מפנהו
 המצר מן לפנותו ,חשות שנתנה מתוף עסקינן המצר

 אמי אמר יחם. מרחיצת ופטורים .שירצה רוח לכל מפנהו
 אמר .חובה אחרונים מים אבל ראשונים מים אלא שנו לא
מפני חובה אח־וגים מים אמרו מה מפני אשי בר חייא רב

שטלח
רש״י

 היתה שהיא ואילך יהושע ממלחמת הרשות מלחמת סתם הר^ות. למלחמת
 תנאים. עשרה :לחים מכ״ש יבשים. עצים י• מצוה מלחמת

 לרעות בהמותיו מוליך ארס כל שיהא בחורשין. מרעין שיהו :מרובה פ׳ בב״ק
 הבאבתלושין. :קאי לקצירה דלאו משוס היער בעל יקפיד ולא חבירו של ביער
 לאנשי מותר אחרי׳ אצל גזל משוס בהס ויש להיסק לצרכן הבעלים שתלשוס אע״פ
 דאית :הוא יהושע שהתנה תנאים מי׳ אחד מקומו. קונה מצוה מת : מחנה
 מקומו קנה ס״ד ואי מפנהו. כבושה: דרך בסרטיא. :יורשין לו שיש קוברי;. ליה
 ממצר הדרך ברוחב שמושכב המצר. ער מומר במת : מהתם למשקליה מצי היכי

עליו יאהילו שלא עהרות ועושי כהניס מפני לפנותו רשות שניתן מתוך ־למצר
מכנהו



שגי• ליום צו
 אבייומ^תכת^ אמר העירם. את שמסמא יע כדומית עמלה

 אשי לרב דרבא בריה אחא רב ליה אמר בכורא. כהירטא
מבעיא: לא הא ליה אמר מאי מילחא בלל

רש״י
 אכיצתך כל אחר רבנן ואמרו בו. יש סתמית שמלח : שירצה רוח לכל מפנהו

 בכררא. קורטא יי אחרונים: מים תיקנו באצבעו בו שטבל מלח ומשוס מלח אכול
מאי. מלחא בייל :קטן קורט כמין סדומית מלח מאותו מעט יש מלח בכור

 :לצריך שכן כל מבעיא. לא :לא או ידיו ליטול צריך לאחרים מלח מדד

ע״א ל״א דף צו זוהר
 אישראיש .יאמר ולציון פ״ס )תהלים כתיב דא רעל ואמר( יוסף רבי )פתח

 כדין חדי בזווגא כחדא מזדווגי כד לרחמי• וחד לדינא חד בה יולד

 רבי פתח תלייא בדא ודא ואשתכח אשתמודע וירושלם וציון אקרי ציון
 דמקדש מאן קדושים. והייתם והתקדשתם' כ׳(' )ייקרא כתיב ואמרי יוסף

 טסאבין מלרע גרמיה דמסאיב מלשלאימאן ליה מקדשי! מלרע• לרפויה
 דמאריהישחיא קדושה 'ךהא ייאות. מילעילא ליה מקדשין מלעיקלא. ליה

 שתיא מסאבותא םלעילא.וכי תימא ואי אתר. מאן ליה טסאבץ אבל עליה
 עויבדא 'אתער דלתתא בעובדא' דתנינן היינו א דרי רבי אמרי לעילא

 רשרייא ואתי לעילאי קדושה אתער היא'בקדושה' דלתתא עובדא אי לא לע
 מסאבוהא רוח אתער לתתא אסתאב איהו ואי ביה.' ואתקדש עליה

 טלתא. י תלייא בעובדא דהא כיה ואסתאב רשרקאיעליה ואתי לעילא
 ושרשא עיקרא ליה ומסאבותא^דלית י קדושה וביש טיב לך לית א דר

 בעובדא דתלי מה דלעילא• עובדא י אתער דלתתא ובעובדא לעילא.
 כד במלין במלין דתלי י ומה עובדא ואתעביד לעילא אתער בעובדא

 הכי אלא אתער מה מלה תימא ואי לעילא• הכי אתער במלה אתגזר
 דאקרי לעילא אחראי טלה אתער ידבר ההוא דבר. ודבר נ״ח( )ישעיה ^תיב
 )תהלים יקר יהיה ץ ודבר גי׳( א׳ )שמואל היה אשר י; דבר א׳( )הישע ד^ר.

 עד רקיעין סלקאיובקע מלה ההיא תנינן נעשו-דהא בךבר.קשמים

 אי טב טיב אי דאתער מה ןאתע\ בדונתיה ישבא(7ךאר )ם״א דסלקא
 מינין ארבע רע. \בר מכל ונשמרת נ״ג( י )לברים כתיב דא ועל ביש ביש

 ארבעה אלא הכי לאו אינון דשביעהטינין תימא ראי שבעה ראינון בלולב

 שבעה אתערו דילהון ובעובדא אוחרנץ לתלתא מתפרשין ראינון נינהו
 גב על אף ישראל כנסת סטרץ' בכמה עלמא לאוטבא לעילא אחרנץ

שית( מאינון ולאתברכיא )□"א שית בכללא'מתברכא'מכלהו דאיהי

ומנחלא



מג שני ליום צו
 מל^דא מימיוי לעלמין פסיק ולא תניד דמבועא ךעט;קא ומנחלא
 ותתארי עלאה לעלמא לה בת דאיהי רנגןא^רבת-ידהא/נץ עלייהו

 אתגדבא לי^יא דכנסת בשעתא דהא דא באתערותא מגייהו אתברכא
 דץ.תםר. כקד, המזבח את סובבים דא ועל אתברבן עלמין כלהו מגייד\

 ביה ראסה&קא במיא עיתאטתברבן *כלהו דא באתערותא ולוד

 דכלא עמקא דנחלא( ס״א*)1)ךמיא תינא ממכועא ואשתאבץ*כלהו
 ברכאן לאמשכא יב^ין ולא לחץ בעיין"כלהו כך ובגין לעלמא. לנחתא

 משתכהין דילהון וטרפין תדירא לחץ כלהו אלין דאיתי לעלמאיבגץ

 הקגונא דרב בספרא ותנינן זמנא. בהאי תלהץ חתותא חמן תדירא
 לא מאלי! וחד חד כל אלין אילנץ על דאתפקדא ח;לא ההוא דהא סבא
 בלדי ךילתץ וחדוותא בזמאדא אלא 7לעילא דהדוותא' ברבאן נטיל

 ואתערותא הוא ירא בזמנא לתתא.כלהו אלין \חדוותא.דא;לנץ לעילא
 דא בזמא אתער כלא לץ נטלי' ,ישראל וכד מלכא/לין. קדושי באינון

לעלמא: ברבאן מהברכאלארקא ישראל וכנסת מתברכא ועלמא

פוסל להק יוסף פסוקה הלכה
פא הקרבנות מעשה ה׳ הרים

 ובל זבחים. נקראים האלו הקרבנות .^ל
 כבשי ושני והאשמות והחטאות העולות

 לקדשים. קךשיז נקראים עצרת של ■*פלסים
 והמעשר והבכור יהיר של שלמים אבל

 האיברים נ :קלים1 .קדשים נקראים וה^סה
 החטאות מן המזבח נבי על אותן *ץ&ורפין

 הם השלמים ומן האשמות ומן הנאכלות
 של האימורץ הן ואלו אימורין הנקראים

 ובכללו הקרב על אשר החלב עז על או שור
 והלב הכליות ושתי הקיבה !כי שעל חלב

 הבטלים על אשר החלב עם שעליהן
 עם מעט הכבד פן ונוטל הכבד ויותרת

 ,לכבשים ממין הקרבן .היה ואם היותרת•
 התליות עם תמימה האליה אלו על מוסיף

 1י׳ ]יי^י שנאמר הכליות מקום ער השדרה מן
 האימוריןנשרפין םיךנה.*ובלי העצה לעומת

 מעוברת הבהמה הייתה :י החיצון מזבח על
 ואפילו עובר של חדשיו שכלו פי על אף

 אלא אמו. הלב עם חלבו מעלה אינו חי נמצא
מאבריה: כאחד יהעבריבלבד_והך ח^באמו

ש*ו ח״ב קחשה כשערי
 .והן כריתות. ^דריקי שהן ודם\דוע חלב

 בשמות המשתמש דג^ש. אה משקצץ
 *לברכה זברונם רבותינו אמרו הקדש

 העולם מן "ונעקר חלף בתנא וךאשתמש
 ובניו הוא *^מות או בניו או הוא וישתמד

 חכם תלמיד המבזה בניו. או הוא יעני או
 חיק ילהט שאין ואלו מכלל הם והמסור
 ,קרי המתים. תךדית להם ואץ הבא ^ער^ם

 ,אחרים. של דמים שפיכות מן קשהזלבטלה
 נש־ף .לץ שאץ ודם.זרעיותיה! שדמם ועוד

 חץביאיאית כלהו חוזי ,פ הזוהר דמן.ובספר
 .הקטן עבירות ,וכלי מהאי בר תשובה להו

 מבני קטנים ,ואונן מזה.שהרי.ער חוץ פטור
 אלא עוד ולא שטים בידי ומתו היו שנים ז׳

 המבול דור י .ובן עליהן נצטוו לא שעדיין
 דרכו את ביצר כל השחית כי ]ניא״יחי[ כתיב

 ועד רםדמא נימוחו הבריות וכל הארץ על
 ג׳ אפולו הרמש השעיסגכל ועוף בהמה
 כן היה שלא מה נימוחו העפר *מן טפחים

.ל<>ו כן יהרה לא ואהךיו העולם נברא מאז
מז׳מצות זולת נצטוו שלא אלא עוד



תורה שלישי ליום צו
 להשאיר■ ב״ן דשם ראשונה הה דמיליי ה כנגד שהם אלו פסוקים חמשה כקריאת יכוין

נ שעברה משגת נפש תוספת בו

 לדרתיכם דוק־עולם ^קלנה אהרן בבני בלחבר *
 בבני דמרא כל :וק^ש בהם א^ר־ימע צל יהוה מאשי

 £ :.'רקיש ?הון מקרבמאד״כלךקרב עלםלדרתינון אהרן״יכלנהקים

 ג^ה עם " ומליל לאמר: אל־משה .יתח וידבר יג שני

 ליהודי, אשר-יקריבו ובניו אהרן כןרבן זה יג :למיטר
 מנחה סלת האפה עשירת המשח^אר/ו ביום

 קיפנא דין :בערב ומחציתה בצקר מחציתה וקמיד

 עסרא מן חד .דרכיא^תה ביומא " קדםזוקרבון. די ו?נוהי ךאהרן
 ג ברטשא ופתוחה בצפרא פלגותה החרא טנהתא סלתא ?אין ב?לת

 קביאנה 'מרבבת תעשה בשמן על־־מחבת יד
 ריהוה: ריה־־ניחח תקריב פתים מ;חת תפיני

 הקרב בצועין מנחת תיפיני תיהנה הכינא תתעכד בממח מסליתא על
 תחתיו המשיח והבוהן טי יי־' קדם:ז?רעוא לאיז_קכלא

:תקטר בליל לידיה חק־עולם אתה' נעשה מבניו
וכהנא

רש״י

 כ״א( )ויקרא אמור *ר הרי לאכילה אס גא׳ למה מום במל אפי׳ זכר. כל )יא(
 למחלוקת מומין בעלי לרבות אלא וגו׳ הקושי׳ מקדשי אלהיו לחם

 בהן שיגעו חולין או קלי׳ קדשי׳ :(,)ת וגו׳• יגע אשר כר :ק״ב( )זבחים
 יאכלו נשרה ואם יפסלו פסול׳ שאם כמוה להיות )ת״כ( יקדש. :ממנה ויבלעו
 מקריבין ההדיוטות אף עח( )מנחות ובגיר• אתרן הריו זה )יג( :המנחה כחומר

 שגא׳ יום בכל גדול כהן אבל לעבוד׳ מתחנכין שהן ביום האיפה עשירית
 מרבבת )יד( :וגו׳ עולם הקת מבניו תחתיו המשיח והנהן וגו׳ תמיד מנחת
 חליטת׳ שאחר הרבה הפיות אפויה תפיני. צרכה: כל ברותחין חלוטה )ת״כ(
 פתיתה שטעונה מלמד פתים. מנחת :במחבת ומטגנת וחוזר בתנור הופה
 וחוזר לב׳ כוילה אלא נקמצת שחינה לפי ופרורין בצועין ממש פתית׳ ולא ]בר״י

 :לת[ מפרש בת״כ נאשים מקטיר וכן מבדיל ואינו וערב שתי לד׳ וכופלה
 אין תקטר. בליל : תחתיו מבניו המשיח מבניו. תחתיו המשיח טו(

נקמצת



שלישי ליום צו
 ת :ז םז^ •!?י׳ מחוליי תהיותוהי דאתרבא וכהנא

תתסקג נמיר

רש״י
 של כהן מנחת כל וכן כליל כולה אלא נאכלין שיריה להיות נקמצת

:תהי׳ כליל נדבה

סימן ירמיה נביאים

 ^ת־בניהם לשרף בן״הנם בגיא אשר התפת במות ובנו א
 :על־לבי עלתה צויחיול^ לא אשר באש ואת־בנתיהם

 בנתר׳זן רת בניהיון עז לאוקדא דנם בר בחילת די תפת במת ובניו

 ם1י? חנה לבן ב :רעוא_קךמי. ולא באוריתי פקידית דלא בנורא

אמ בי בךהנם וגיא דתפת עוד ולאקאמר נאמיהוה באים
 אתןאער יומ\א הא בבן מקום: מאין בתפת וקברו ההתה לא

 .וימברון קטיליא הילת אלחין הנם בר .דהירת תופת עיור .יתאמר ולא .יי

 לעוף למאכל הזה העם נבלת והיתה ג אתר־ מבלי בתופת
 ירן דעטא נבילתא ותהי :מחריד ואין הארץ ולבהמת השמים

 ז דמניר ולית דארעא ולבעירא דשמיא רעופא למיכל משגרא

 וקול ולששון ומחצות והודיה מערי 1 והשבתי ד
.ואב^ל :הארץ תהיה להרבה בי בלה וקול חתן קול שימחה
 ולול חךוא_קלחתךן ו_קל מע ירושלש_קל ומסוקי .יהודה ךבית מקרחא

את* ויוציאו נאם־יהוה ההיא בעת ה ארעא: תהי לחורבא ארי ברן
'( **ר ע * * * .**

הכוהנים וארדעצמות ש־־יו ואת־עצמות מלכי־יהודה עצמות

קרי יוציאו *
:כקבריהיון

רש״י
 ומסיקין נחושת של ע״ג על הכן מושיבין המולך. הוא התופת. במות )א(

 :הנן קיל החב ישמע שלא בתופת ומכין בניהם ושורפי! תחתיי
 ממום. מאין לקרבן: בניהם להקריב וכר• צרתי לא הנן: נהמת ע״ש הנם.

שלישים : הרוגים רוב מחמת



שלישי ליום צו
כ״ב משלי כתובים

 אינץ כתבית והא ודעת: עצות בט שרישום כתבתילף הל^ א

 קשט להודיעך ב :רידיעתא בעיצתא זמנץ תלתא על לך
 ק^טא לאודעעך לשלחיך: אמת אמרים להשיב אמת אמיי

 ״ל“אל־תקל ג :למשדחך דקישטא מלתא דתתפיך דתריצותא ומלוי
 מטיל למסכינא תגזול לא בשער: עני ואל״תדכא דל־הוא כי

 ריבם ךריב כי־יהוה ד :בתרעא עמא תמכיך ולא הוא דטםכעא
 וטתפ*ע דיניהון דאץ דאלהא מטול :נפש את״קבעיהם וקבע

 וארד־איש אף את־בעל אל״״תתרע ה תפשיה־ון: •פורענותה־ון
 חטתנא נברא ועש מרירותא מרי עם תתחבר לא תבוא: לא חמות

תיעול: לא

רש״י קרי שלשים *
 לשאול לשולחך. :אמת לשק קישט■ )ב( וכתובים: נביאים תורה שלישים. )א(

תתרע. אל :גוזליהס קובעיהם. :נפש גוזל וקבע׳ :הוראת
:עצמך תתחבר אל

מ׳ פרק כתובות משנה

 בחץה. פירות אובל זה הרי בנבס״ך לי אין ודברים דין לאשתו הכותב

 בנכסיך. לי אין וךברים דין לה כתב למה כן אש יורשה• מתה ואם

 ובפירותיהן. בנכסיך לי אין ודברים דין לה כתב ,ק״ם. ונתנה מברה שאש

 אומר יהודה רבי יורשה. מתה ואם בחייה. פילות אובל אינו זה הרי

 בנכסיך לי אין ודברים דין לה שיכתוב ער פילות פירי אובל לעולם

 לי אין ודברים דין לה כתב עולם• עד פירותיהן ובפירי ובפילותיהן.

פירות אובל אינו ובמותיך ־,בחי. פירותיהף )ובפירי ובפירותיהן בנכסיך

ברייה
ברטגורא

 דק לי לכתשנשאי לה טחב אחשה בעודה בנכסיך. לי אין ודברים דין לאשתו הכותב
 הנא' שנחלה קייס ומכרה ונותנת מוכרת מיניה קני דלא אע״ג בנכסיך לי אין ודברים

 קיים מכרה שנשאה לאחר אשי׳ מני׳ קנו ואי יירשנה. שלא עלי' מתנה אדם אחר ממקו׳ לאד׳
 יש בשירותיהן אבל די; לי אין בנכסייך משמע דהכי יורשה. מתה ואם :אוכל שירות אבל

 בהם לי יש מיתה לאחר הא בהם ודברים דין לי אין בחיים שאת נכסייך שהם זמן וכל דין לי
 שירות הן אלי משרש ׳בגמ ,פירור. פירי אובל הוא לעולם אימר יהודה ר׳ :ודברים דין

 ולקח השירות אלו מכר סירות הן אלו שירות ועשתה קרקע לו הכניס' סירות פירי הן ואלו
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 מתה אם אומר גמליאל בן שבעירן רבן יורשה. איניו מתה ואם בחייה.

 שכתיב מה על המתנה ובל בתורה שכתוב מה על שהתנה מפני עישנה

 לו ו*ץה ףיוקשין• חוב ובעל אשת והניח שמת מי ב בטל. תנאו בתורה

 *ך״׳ן• לביושל ערבו אומר מרפיון רבי אחרים♦ מד מלוה או פקדון

 ץריכץ שכלן ליורשין. עתנו אלא בדין. מרחמין אץ אומר עקיבא היי

 ה!ןי_קע• מן תלושץ פירות הניח ג שבועת: צריכים היורשים ואין שבועת.

 חוב ובעל ככתובתה. על יותר אשה זכתה בהן. זבה בהן הקודם כל

 רבי שבהן. לכושל עתנו אומר טרפון רבי תמותה חיובו. על יותר

 ץריבים שכלם ש? ליור עתנו אלא בדין. מרחמין אין אומר עקיבא

 או חנעית אשתו את המושיב ד :שבועה צריכים היורשים ואין שבועת.
 אומר אליעזר רבי שירצה. זמן כל משביעה יזה הרי אפוטרופא. שטנה

 עליך. לי אין ושביעת נדר לה כתב ה :עיסתה ועל פלכה על אפילו

ברשותה הבאים ואת יורשיה♦ את הוא משביע אבל להשביעה. אעחבול

נר• ברטנורא
 ובסירותיהן בנכסיך לי אין ודברים דין לה וכשאמר פירות פירי הן הרי פירות ועשתה קרקע בהן

 והלכה בלבד הסירות מן אלא נפשיה סליק לא דהא ר״י לדברי סירות פירי אוכל בלבד
 דכתיב בתורה. שכתיב מה על שמחנה מפני יירשנה מתה אם אומר רשב״ג :כר״י
 איני אשתי את הבעל שירושת דמלתא מסקנא אבל אשתו את יורש שהבעל מכאן אותה יירש

 על שתתנה משני לא כרשב״ג הלכה עס״כ ואף בעלמא אסמכתא וקרא מדרבנן אלא התורה מן
 ז אי שכהן. לכישל ינחנו ב : תירה כשל חיזוק לה עשו שחכמים אלא בתורה שכתוב מה

 לו הקידמיס ת לקיח לערוף יכיל שאינו שבכלם וחלש כישל שהוא מאוחר ששערו למי דמפרשי
 לו יש היכן ולבקש התת נכסי אתרי לחזור דרכה שאין כושל קרויה והיא אשה דמפרשי ואית

דלאו הנא האשה לכתיבת ולא חוב לבעל משתעבדי לא דיתמי דמעלעלי ואע״ג האיש כתו קרקע -
 לב״ח ונתנין אצלי שהסקדון מיד או הלוה מיד דמוציאין ערפין לר׳ סבירא מנחי בדשזתייהו

 מניסי ליפרע שהבא שביל. צריכים שכלן : תפיסה תהני ולא ליורשים. ינחנו :ונכתזבה
 כלים עליו :ס ל יש אס יודעים אנו אין נשבע שלא זמן וכל בשבועה אלא יפרע לא יתומים

 יורשים קדמו זכה. בהן הקודם כל ג :ק וברשותן היורשים בהן זכו המת משמת הלכך
 האשה מהן אהד קדם ולכתיבה לב״ח משתענדי לא דיתמי דמעלעלי מידם מיציאין ואין זנו
 יותר אשת זכתה :מהניא מיתה דלאחר תסיסה ליה אית טרפין דרבי היא זכה המלוה או

 על יותר ויש ותשש חוב בעל קדם או הנתיבה מ; יותר ויש ותפסה קדמה אם כתובתה. על

 שיב היתומים ליד בא ואס התחתינה על שידו השער בעל זה לכושל. ינתנו המותר 5 שובי
 דיתמי דמטלסלי שבישראל דיגיס בתי בכל דנהיגי והאידנא ב״ח ולא אשה לא מהם יוציאו לא

 ב״ח בין זכה הקידם כל אשה וכתובת ב״ח עליו והי׳ מטליעלין והניח שמת מי לב״ח משתעבדי
 המעלעלים יחלקי מהס אחד קדם לא ואם במעלטלין קדימה דין שאין מאוחר ב״ח מוקדסכין

 אפום־ופם, בחנות: ולקנות למכור חנינית. ד : נשיי שהי׳ מי בפרק כדאמריקלקמן ביניהם
 עענת על תירה של כעין שבועה שירצה. זמן כל משביעה :וליתן ולישא בממונו להתעסק

 אומר. אליעזר רבי :עיסתה ועל פלכה על אונאה פשתה שלא עליה לגלגל ויכיל שמא
 משביע ה : כר״א הלכה ואין עיסתה. ועל פלכה על להשביעה יכיל גלגול ע"י שלא לכתתלה אפילי
היורשים שביעת נשבעים כתובתה הימני תובעים ויורשיה ומתה גרשה אס יורשיה. את הוא

שלא
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 עול אינו בריותיך. הבאים ועל יורשיך. ועל עריך. לי אץ ושביעה נדר

 יורשיו אבל בישותה. הבאים את ולא יורשיה• ולא היא לא להשביעה

 לי. אין ושבועה נדר ברשותה. הבאים ואת יורשיה ואת אותה משביעי;

 ברשותיך. הבאים ועל יורשיך. ועל עליך ברשותי• לבאים ולא ליורשי. ולא
 ולא בךשותו.לאאותה הבאים ולא יורשיו ולא הוא לא להשביעה _יבול ^ינו

 שהזךה אביה-או לבית בעלה מהבר הלבה ו ברשותה: הבאים יורשיה-ולא

 ואם אותה. משביעי; כיורשי; אי; אפוטרופא. נעשית ולא המיה. לבית

 ואץ לבא• העתיד על אותה משביעי; )היורשים( אפרטדופא. נעשית

 א א? תפרע לא כתובתה הפוגמת ז :שעבר מה על אותה משביעי;

 בשבועה. אלא תפרע לא פרועה שהיא מעידה אהד עד בשבועה•

 בשבועת: אלא תפרע לא בפניו ושלא משעבדי; ומנכסים יתומים מנבפי

 התקבלת לה ואמר זוז. אלף כתובתה היתה כיצד. כתובתה. הפוגמת ח

 בשבועה. אלא הפרע לא מנה. אלא התקבלתי לא אומךת והיא כתובתיך

 לה אמר זוז אלף כתובתה הית> כיצד, פרועה. שהיא מעידה אהד עד

 שהיא מעידה אהד וצד התקבלתי• לא אומרת והיא כתובתיך התהבלת

 נכסיו מבר כיצד. משעבדים מגפפים בשבועה. אלא הפרע לא פרועה.
לאחרים ברטנורא

 כתובתה ששער שטרותי׳ בין מצינו ולא לכן קודם לנו אמרה ולא מיתה בשעת פקדתנו כלא
 תובעים והלקוחות ומתה ונתגרשה לאחרים כתיבתה מכרה אס ברשותה, הבאים ואת :פרוע

 נתאנמנה אם אותה. משביעין יורשיו אבל : היורשים שבועת הן אף נשבעים כתובתה
 הנבה חס ממנו אלא פערן לא שהרי שביעה צריכין היתומים מן נפרעים יורשיה או היא

 הלבה :*הלקוחות מן ליפרע באה ואת נכסי אמכור אם ברשותי, לבאין :בחייו כתובתה
 : בנכסים שוב נתעסקה שלא אביה. לבית : השבועה מן בעלה שפערה זו בעלה. מקבר

 יכולים יורשים היו שאם לקבורה מיתה בין שנתעסקה במה אותה. משביעין היורשים אין
 המת קבורת לצורך וקינה מוכרת שהיא במה עדים להביא שצריכה מתיך כך על להשביעה

 אפוסרופא שנעשית העם־ מן כלים בידה עכבה שלא לבוא, העתיד על ויתנוול: המת ישהה
 על : הם יחומים של הנכסים שהרי דידה פעור כיה מהניא דלא בעלה קבורת לאחר עניו

 מדקדק איני מחברו דהנפרע בשבועה. אלא תפרע לא ז :בעלה שבחיי עסק על שעבר.
 שבועה רבנן ורמו־ הכל שנפרעה אפשר במקצת ונפרע הואיל וזו שפרעו מה כל על לב לשים
 תקנת בשבועה. אלא תפרע לא פרועה שהיא מעירה אחד עד : דתידוק היכי כי עלה

 כעין אלא אינן הן יכמיס שתקנת אע״פ הללי ושביעית בעל של דעתי להפיס כדי היא חכמים
 משוס משועבדים. מנבסים :הן תירה של כעי! במשנה שתקנו שביעי' שכל חפן בנקיע׳ תירה של

 טענינן ואנן ליה משביעין פרעתיך דלא לי משתבע לוה טעין והוה גופיה הלוה מן גבי היי דאי
 ובעית פרעתיך דלא לי אשתבע לך טעין היה הלוה מן גבית הוי אי דלמא לקוחו׳ בשביל

 אשתו את המושיב דאמרו איבנן לעיל קאי שמעון. רבי ה נמיאשתבע: השתא אשתבועי
 ליורשי ולא לי אין ושבועה נדר לה כתב ואס שירצה זמן כל משביעה אפיטרופא או חנונית

 כתיבתה תיבעת שהיא זמן דכל ואמר לאפלוגי הוא ואזי אותה משביע־ן יורשין אין עליך
.יורגין
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 4מנבם בשבועה• ארא תפרע לא הלקוחות. מן נפךעת לאחרים

 לא ,יתומים* מן נפרעת והיא ליתומים. נכסיו ודניה מת כיצד. יתומים

 )היא הים. למדינת לו הלך כיצד. כפניו וש;א בשבועת. אלא ע הפך

 כל אומר ש^עון רבי בשבועה. אלא נפרעת אעה בפניו. שלא נפרעת

 אינה ןאם אותה. משכיעין היורשין כתובתה. תובעת שהיא זמן

 ואץ; גט הוציאה ט :אותה משביעין היולשין אין כתובתה תובעת

 גטי ד .נאי אומרת היא גט• עמה ואין כתובה כתובתה. בה ג! כתובה. עמיו

 עמו ןאין חוב. שטר להוציא חוב כעל וכן שוברי. ,נאבד אומר והוא

 הסכנה מן אומר גמליאל כן שמעון רכן ,יפרעו. לא אלו דרי פרוזבול.

 בפרוזבול. שלא גובה חוב ובעל בגט• א < כתיבתה גובה אשח ואילך.

 או אחד. וגט כתיבות שתי כתובות. שתי גובה כתובות. ושתי גטין שני

 אחת. כתובה אלא גובה אינה ומיתה. וגט כתובה או גטין. ושני כתובה

 קטן מחזירה• הראשונה כתובה מנת על והחזירה. אשתו את שהמגרש

ואשתו שנתגיר גר .קימה. כן מגת שעל כתובתה_קימת אביו שהשיאו

מנתכן־קימה: שעל _קימת כתובתה עמו•

ברטגורא
 חיבעת אינה ואס עליך ליורשי ונא לי אין ושביעה נדר לה כתב ואפילו אותה משביעין יזרשין

 השביעה מן פשרה לא ואפילו בעלה שבחיי אפיערופא על אותה משביפין יורשין אין כתובתה
 :כר״ש הלכה ואין שירצה זמן כל משביעה במתני' לעיל דאמר ומחלוקתו לר״א ליה דלית
 :ב״ד תנאי כל וסומכים כתיבה תנין כי שאין במקים כתובה. עמה ואין גט הוציאה ט

 ודוקא דחי שערא דנקיש כמא! ב״ד מעשי וכל היא ב״ד מעשי כתיבה דתנאי כתיבתה. גובה
 תיקן הלל פרוזבול. :כתיבה ששר שתוציא עד לה אין תיפפת אבל דגבייה הוא ומאתיים מנה

 שיתבענו זמן כל חובו הלוה מן שיגבו לב״ד ■ששרותיו שחוסר שביעית תשמש שלא כדי פרוזבול
 יפרעו. לא אלו הרי תיבעיי: ב״ד אלא כליס תובעו שאינו יגיש לא ביה קרינא לא דהשתא
 המצז׳ על עכו״ס שגזרו הסכנה. מן : שביעית השמישתו וזה כתובתה גבתה כבר שמא חיישינן

:פ״וזבוליהן וכן שורסתו ימשקבלתו גיעיהן לשמיר יראית והיו

ע־א פ־ו דף כתובית גמרא
 כתובת עריה דאיבא מאן האי חמא דרב משמיה אמימר אמר

לבעל זהי ליה ואית ארעא ה לי ואיות חוב ובעל אש־
 האי בארעא לה מסלקינן לא׳שה בזוזי. ליה מסלקינן חוב

.ולא אךעא חי אלא איבא לא ואי דימה בי והאי. דיניה בי
חזייא רש״י

 ם י־; ל לא והיא הקרקע שעבוד על כמל וזו מעות הלוה זה הניד. כי האי
 מיד בהן זנה הוא בכתוב׳. הגישומין ברזל צאן גנסי בשביל ותם כלום
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 לה יהבינן לא לאשה לה יהבינן חוב לבעל לחד אלא חדיא

 רוצח ליש\אשה צד\1ר שהאיש ממה יותר מאיטעמא
 משמיה דאמריתו ודאי חטא לרב פפא ליהרב אמר להגשא.

 ואחא ארעא ליה ואית זהי ביה דמסקי מאן האי דרבא
 מארעא שקור זיל ליה ואמר מעיה תבע ולןא חוב בעל

 אמר לא ליה אמר ליה הב ואייתי את זבין זיל ליה אמרינן
 תולה ליה אמר הוה חיכי דעובדא גופא לי אימא ליה

 בו עשו לפיכך כהוגן שלא עשה הוא הוה בנכרי מעותיו
 דאטית לדידך פפא לרב כהנא רב ליה אמר כהוגן. שלא

 מצווה ךאיעביד לי 'ניחא לא אמר מצות חוב בעל פריעת
 תעשה לא במצות אמירים .דברים במה תניגא ליה אמר מאי.
עושה .ואינו סוכה עשה לו שאומרים כגון עשה במצות אבל

:נפשו שתצא עד אותו מבין עושה ואינו לולב עשה
רשי

 בה אין לחד. אלא חזיא ולא :הקרקע שיעבוד על הכתובה עם צרפתן וזו
 משהאיש יותר דלת: תנעול שלא יהביגן. חוב לבעל מהן: לא׳ כדי אלא

 אחד ביום נכתבו שהשערות ודוקא חינא. משוס לומר חיישינן ולא ובו׳. רוצה
 שאלה ל׳ ובר׳• דאטריתו ודאי :גובה היא הכתובה זמן קדמה אס אבל
 ללוה ליה דמערחינן תימה של זה דבר אומרים שאתס ששמעתי הוא אמת הוא

 חוה. בגברי מעותיו תולה :הקרקע על שלו סמך עיקר המלוה והלא למכרה
 עליו מצוה מצוה. ב״ח פריעת הס: נכרי של ואמר לפרוע הי׳יל מעות

 שלך ולאו צדק שלך הן שיהא צדק הן דכתיב דבריו ולאמת חובו לפרוע
 ויש העשה על שעבר קודם אותו. מבין ארבעים: דלוחה בד״א. צדק:

:לקיים בידו

ע״ב ליא דף צי זוהר
 מהבא מבי נפקין ופתקין דעלמא דחנא סיומא הוא דרוג שביעאה ביומא

 ובעינן בהו נחלטתתין( וערבי יומא בהאי ומםתי.ימן מתערי וגבורן
 ממיא מזבח להאי לרוואה זמגין שבעה ולסחרא למ;א גבורן לאתערא

 עלמא בל אתטלעא הוא ובד דיצהק בירא האי ךיתמל\מ;א בגין דיצחק

 לבתרדהא טן ולסיימא לטךא בעינן גבורות יומא ובהאי במ;א. אתכרבא
 ולסיימא בארעא לון לבטשא בעיגן בך ובגין תנא. מסתיימי יומא בהאי



מז־ שלישי ליום צו
 אתעריתא .דא ועי הוא ופיוטא אתערותא יומא ההא* משתכחי דלא לון

 ושפיר. הוא הכי ודאי חייא רבי נחל.'אמר בערבי דעבדינן הוא רפיומא

 וקפקמיבהאי מתערי יומא ובהאי גבוראן. .נפקי תחל מסטרא נחל וערבי
 כתיב בארת המים. בארה את חחפור יצחק חשב ב/( )כראשית כתיב יומא
 הוא שירותא/דדינא דיריחא 'יומאקדמאה אלא חשב מהו חשב חפה

 .יצחק חשב יומא. בהאי; למעק^עקמא לכרפייא קיימא ,ויצחק עלמא בכל
 כבירן לארקא המים בארה את חחפור ךניין. ולפיימא דינין לאתערא

 ובחן לעלמא• נהתן בגבורן מ;א דהא למ;א לאתערא ישראל למפת
 רוחיחון ריהא לא 'דעיבא ,רומא ביעיבא אלא נחתין לא גביורן דאינון
 דעלטא בגין טעמא. מאי להו. אצטריך דעלמא בגין עלמא/לא ךקי,ימי

 מלתא. תל;יא בעובדא כלא בגין'כך הכי. אתבריוכלא*בשיא בדינא
 ותתאץ קלאץ אתערו לתתא עכיד בעוכדאיותקונאדאידו דאכהנא ועל

 א ך_דמ ערבה הניון הא יופי רבי אמר .ירוי על רון/מתתקני לתקנא

 הוא גבידלדרשא על אף חייא רבי אמר היא. מאי יומא בהאי לשפוון

 פקיד יומא בהאי תל;יא בשפחן יומא בהאי דהא ודאי. הוא הכי דאתי
 בישא לישגא ואבתש דינין ומפתיימי' לפנטירא פתקין למיהב מלבא

 בהאי היא *ופיומא היא דדינא שירותא דירחא קרמאיה ביומא מעלמא

 עבורה עובדי ומפיימיעמין שלמין דא ביומא הזי תא אתמה והא יומא
 דילהין דינין מפיימי דא ביומא בדינא/ישך^ ושראן דילהון ברכאן זרה

 לגמלא במלכא לאשתעשעא זמינץ אחרא ליומא דהא בברכתא ושיאן'

 ןשךי< אלא במלכא משתכהי לא חתותא ובההוא שתא ברכאןלכל מיניה
 שאיל דבעי מה כל ליהבלחודיה מלכאונטל ,עם ומאן,דיתיב בלחודייהו.

 דא ועל מפנימי. זרה עבודה עובדי ועמין שראן ישראל דא ועל ליה ויהיב
 ליה האיחמינא ליה אמר ,וגומר ,יי אמר אתכם אהבתי א׳( )מלאכי כתיב
 אמר/אשם ואת עלמא על ושליט עלאץ בכריבן במלכו בשלוה לעשו

 גזר קדיישא כי_ק,דמלכא הוא. הכי בכליאתר ליה אמר שממה• הריו את

 א ד ועל דאתעביד. כמה אסהיד קרא בפתקיה גזרה ההיא י ושוי גזרה

דגזר טבן אינק כל שן דילי בפתקא שויתי הא שממה הריו את ואשים
,ועשיתי/ 'דברתיי; אני י"/ )יחזקאל דכתיב דישראל על;יהו

פפיקה הלכה
 ב פ" הקרבנות מעשה ה׳ "מ הר

 הם .הקרבן עם שטכיאין והסולת ה!י,ן
 נקראת לכדה והסולת נסכים הנקראין

טעונה אינה נסכים נסכים.'ומנהת מנחת
לא

לחק יוסף

 הנפש את אפילו בי ידוע אפורות מאכלות
 ־ץ י שכתוכ/ייזיא כמו משקצין הן

אלא עוד ולא נפשותיבם את סשקעו )לא



שלישי ליום צו
 ל3א לבונה. ולא הגשה ולא תנופה לא

 בה מן על נישלפת וכלה ^ליח טעונה
 נוןנין ןאץ המזבח. על היץ ויירעסך החיצון

 יעל ויוצק מגביה*;דו אלא האש על אותו
 טעון אין ב ;לשייתין יורד והוא הי.םוד
 בלבד ושלמים בהמה עולת אלא נסכים

 כבש או א/קרבן/חיד צבור היויקקבן בין
 והן הואיל כהן'גדול של ואילו יולדת.
 והאשמות העוף אבל נסכים טעונים עולות

 חוץ נסבים. עמהם מביאין אין והחטאות
 נסביהם שנתפרשו מצוךע_ואשמו מחטאת
 עם נסבים מביאין שאין ומנץ * :בתורה

 לפלא '־יי( )נמיבי שנאמר והאשם החטאת
 ו^דבה כנדר הבא דבר בנדבה או ,;דר
 ופסח ומעשר ובבור ואשם חטאת יצאו

 טעונים 'אין ונדבה בנדר באץ ואינן הואיל
ועולת חנינה שלמי להביא וטמן נסבים.'

 שיתוב כמו .קדוש נקרא מהן .שהפולש
 *וה^<ן?ש?ןם וגו׳ נפשותיכם את תשקצו ולא
 קדושים והי\תם וגו׳ המעלה ה' אני ביי ונו׳
 מביאה הקדושה כי הדעת* אני קדוש כי

 או בשקר היא אם שבועה הקדש. רוח שיךי
 ןשעה לקרביה זברונם .רבותינו ;אמרו שיא

 .נזדעזע תשא לא הוא ברוך הקרוש שאמר
 "ץ א המרגיז ־'[ ]*•יב .ונאמד ויכו׳ העולם כל

 מבקיש והתהום ;תפלצון ועמודיה ממקומה
 .ואמרו ובר. העולם' כל* לישמוף לעלות

 גפקעין העבירות כל לברכה זכרתם רבותינו
 העולם ומכל וממשפחתו' יממנו .וזה ממנו

 רביתינו ואמרו באמת. הוא אם ואפילו ?^ו
 היה ..עקרות רבוא ששים' לברכה זברונם
 השבועה _על נחרבו' וכלן המלך בהרי לינאי

 רבותינו .ואמרו אותה. מקקמין אפילוישהיו
 שאמר לוי בן .יהושע לבךכה_על_רבי זכרתם
נשבע מ;מיו אם ראו* הוא ברוך □קדוש :במועדיכם או נס שנאמר לנסכים ךא;ה
מנן הוציאוהו הכם ידי .על שבועתו והתיר

 ולא ךת;רה ולא שמעתו על נשאל לא שמעולם וקצאו ובדקו הניחוהו לאו ואם עדן
: מימיו נשבע שלא אלא עוד

תורה רביעי ליום צו
הארת להשאיר ב״ן דשם וו דשילוי ו כנגד שתם אלו פסוקים ששה בקריאת יבוין

1 הבאה משבת יתירה נפש
 נחתא;ט ;לכל תאכל לא תחיה בליל בהן טזוכל־מנחת

 אל־משה יהוה רלבך יי ל 1ל^ה

 ואל־ אהרן”אל ".דבר ־ לטיטר מ^ה עם " וטליל :לאמו־
 תשוש אשר במקום החטאת תורת זאת לאמר בניו

 :הוא מרשים קרש .ירוה לפני החטאת תשחט העלה
 באתרא דחטאתא א־וריתא דא למימר בנ־והי ועם אהרן עם מלל

יטהכד!ן : היא קודשי; קרש כןךם.;י חטאתא תתגכם תתננס^לתא די

המחטא , ־ רעףי
 שהיא עבודתה העובד אותה. המחטא )יט( לגבוה: שוה כולה כליל• (1)ט

 ק״כ( )זבחים יאכלנה. אותה המחטא ידו: על חטאת נעשית
 הראוי



מח רביעי ליום צו

 “בהצ תאכל כך־ש ?מקום יא;דנה ^תה הטהטא
 !ירדת תתאבל אתר.קדיש3 _ץ?£ה ;תה דמבפר בהנא ! עד1ט אלול

 יזה וא$ר יקדע $^ךה א^ר־יגע בל נ ־ ז?!נא ^4

 במקום תכבס עליה ;זה אשר על־ה^גד מדמה
 חיי די לבישא מךםה.על ודעדי .יתקרש בבסרה .קיב בדד ♦ הדש

 רגבשד־ב! אשר'ובלי־הרש' יבא ■ .קדיש באתר תתחור עלה
 :במים 'ושטף ומרק בושלה נחשת־ ןאם־בבלי ישיר

.ויתמרק התבשר דנחשא בטנא וא־ם .יהבר בת תתבשל די דחסף ומן

:במיא וישתטף ׳

רש״י
 לומר וא״א בבשר חולק שאינו דמים זריקת בשעת עמא יצא לעבודה הראוי

 זכר כל למעה נאמר שהרי דמה הזורק מן חוץ באכילתה כהניס שאר שאוסר
 אשר אוכל דבר כל צ״ז( )שס בבשרה• יגע אשר בל )נ( אותה: יאכל בכהנים

 תאכל נשרה היא ואם תפסל פסולה אם כמוה להיות יקדש. :ממנה ויבלע יגע
 )ת״כ( הבגד על מדמה הוזה ואס הבגד. על מדמה יזה ואשר :שבה כחומר

 יהא יזה. אשר : העזרה בתוך תכבס עליה( יזה אשר )הבגד דם מקוס אותו
 שהבליעה לפי ישבר. )יא( :נעוי יהא מגלם לארץ יעה ולא ע״ו( )איוב כמו גזה

 הנשים תמרוקי לשין ומרק. : הקדשים לכל הדין והוא נותר נעשה בו שנבלעת
חרם כלי אבל בליעתו את לפלוע ושטף• ומרק : בלע״ז אשקורי״ר ב׳( )אסתר

לעולם: דפיו מידי יוצא שאינו כאן הכתוב. למדך

ח׳ פיק ירמיה נביאים

 אהבום אשר השגדם צבא ן ולכל ולירח לשמש ושטחום א
 דרשום ואשר אחריהם הלכו .ואשר עבדום ואשר

 האדמה. £ל־פ;י לךמן ;קברו ולא יאספו לא להם השתחוו ואשר
 דרחמונון שמיא הילי ולבל ום־הרא 'שמשא ץטחונון.להכיל.5 ; ידלו

 ולא יתבנשון' לא להון )דסנידו גדתבעינון בתריהון ודטעו וךפלחונון

 מחיים מות ונבחר כ :י־ון ארעא אפי על מבדר לזיבל .יתקבדון
 בכל־־ הזאת הרעה מך־הטשפחה הנשארים השארית לכל

השקטות רש״י
 להם שאין נפילה א״ע שיפילו לתם תעוב היפלו. )ג( : לזבל לדומן. )א(

תקומת



רביעי ליום צו
 : צבאות יהוה נאם הדחתים אשר הנשארים המקמות

 הדא בישתא דישתארוןטןזרעיתא שארא לכל בטותאימדבחיא ויתרעין

 ואמרת ג : צבאות .יי אטר לתטן דאגליתינון .דישתארון אתריא בכל
 :;שוב ולא .ולאךנץמויאםץשוב היפלו .יאוה אמר כת אליהם

 ילא נ?!.^דט' לטיתב אם ;קוטון ולא היפלון " בתןאטר להון ותימר

 החזיקו נצחית משבה ירושלם הזה העם שוביה מדוע :ד יתומו
׳ - ל׳— ־דג ד ן : - דד; ־ד : ן - - י, :

 הדין עמא לכולחני למתב מתחסגין מהדין לשוב: מאט בתרמית

 בנבליי אתקיפו למתב צבן ולא א־ורי\תא מן למרד תנו ירושעם ;הבי

 נהם איש אין !ידברו לוא־כן ואשמע הקשבתי ה ־ למתי מסרבץ
 שוטף כסוס במרצואם שב כלת עשיתי מה יאמר על־״רערזו
 דמתיב# גבר ליה ממללין בדכשר לא הרמי וגלי אציתת :במלחמה

 דגזר כסוסיא ברעות/פשהון מסגן כולהון מהעבךית למימר בייתיה מן

 ועטר וסוס ותור מועדיה ידעה בשמים גס״חסידה ו :בקרבא
 אף : ןהוה משפט את ידעו ועמי'לא באנה את־עת שמרו

עי! עז נטרין רסגוגיתא וכורכיא ושפניגא זטגהא בשמ^אןדעא חוריתא

* דץ £טא ;ת למעבד הוחרעין לא ועמי מיעלהון

רש״י קרי וסיס *( קרי״ במרוצתם *(
 הקב״ה ישוב. לא ־. מרעתם לשוב כשירצו ישוב. אם : תקומה
 בן. לא )ה( :אחזו החזיקי. :עולם משובת נצהת. משובה )ד( : מגזרתו

: ורץ ממהר שוטף. : וחוטאים וחוזרים חוטאין שב. בולה :כדן לא
 :המתינו שמרו. :הצנה מפני הים איי אל עברה עת מועדיה. )ו(

כיב משלי כתובים

 ארחתיה תילף דלא :לנפשך מוקש ארחתו.ולקהת פךתאלף א

 ן משאות בערבים בתקעי־כף אל־תתי ב :לנפשך פחא .ותשבח
 חבךך:נאם־איךלךלשלםלמה־ על אידךבערכותא לאתהדמ^הים
ת^ןיתךמתהתד נסבץ ךפריע לך לית אם :מתחתיך ךקהמשבבך

קרי ארחותיו *(
רש״י

 :הלואות פי׳ משאות. : ערבות ל׳ בעורבים. )ב( : תלמוד פן תאלף. פ; )א(
אל



רביעי ליום צו
 סי׳מא מ^י לא :אבותיך עעזו אשר עולם גמל אל־תפג ד

 ירק במלאכתו מהיר 1 א״ש הזית ה :איהתך דעבדו עלמא דמן
 יטו"' נקרא חדתא אין : חשכים לפני בל־יתשב ותשב מלכים

 ל^יום בי״תשבו :חשובי ניקום.נןךם ולא ניקום מלבי קדם בעבדתיה
 עש למיכל .יתקהא אין :לפניך יאשר—את תבץ בין את־מושל

קדמיד:זדשים. במו אתקין שליטי

י רש"
 : דאית הזית. )ה( :אבותיך מנהג אחר תשוב אל וגו׳. תסג אל )ד(

 לבך תן תבין. בין : לחם לאכול ללחום• )ו( :לו הדבק וגו׳. מלבים לפגי
:יכה או לרה עיט אס הוא מי לדעת

ה׳ פרק בתרא בבא משנה

 בל ואת העירגין ואת הנס ואת התורן את מבר הספינה את המוכר

 הטרציפין את ולא העבדים את לא מבר לא אבל אותה. !,המנהיג

 טבורין. בלן הרי שבתיבה מה ובל היא לו שאמר ובזמן האגתיקי• את ולא

 את מבר לא הפרדות• את מבר הפרדות. את מבר לא הקרון את מבר

 ת א מבר לא הבקר• את מבר הבקר. את מבר לא הצמד• את מבר ד&רון.

 צמדף לי מבור לו אסר ביצה מודישן♦ הרמים אומר רב/יהויה ועמד.

 אין אומרים וחכמים זיז. במאתים הצמד שאין ^תע הדבר זוז. ?מאתים

 אומו־י המך נחים כליו. מבר לא החמור• את המוכר :כ ,ראיה הרמים

כיצד. טבורי; אינן ופעמים מכוחן פעמים אומר יהודה רבי בליו. מכר

היה נרטנורא
 הוא והנש הנס את עליו שחולין גבוה עץ התורן. את מבר סתם: הספינה. את המוכר

 איתו וזורקים בהבל אותו שקישרי; ברזל עוגין. :הרוח כנגד בחורן שתילין וילון כמין
 למקים הספיגה מוניכין שבהם המשוסים אלו מנהיגים. : השפינה ולעגן לעכב המיס בעומק
 יכל הספינה שנתיך הפרקמטיא אנתיקי. : הסתורה בהס שניתנים אמתחות מרצוסין. : שרוצים

 המתנה בכלל הנך הוי לא הספיגה את והקדיש גחן אס מכר לא דבמכר הכא דחשיב הני
 הקדש לענין שדה לגבי ובעלי כינהו מקרקעי דכולהו דלעיל דפרקין וגת ידות לבור דמי ולא וההקדש

 בו אדוקים שאין והוא הקרין אח המושכות בהמות פרדות. :כלל בסלי לא הנך אבל ומתנה
 והוא בהס העגלה את שמישכיס העגלה מן הנפרדים עצים פרדות דמפרשי יאית מכירה בשעח

 : יחד השיירים את ומחבר שצומד העול הוא צמד. :המכירה בשעת בה קשורים יהיו פלא
 ה״מ מקח. בסל משתית ייתר אונאה. ומחזיר קנה דשתות דאמר יהא ראיה. הדמים אין

 כנין שועה הדעת שאין בכדי אבל סעות מקת והיי כך ששיה הלוקח דסבר. סיעה שהדעת בכדי
 : יהודה כר׳ הלכה יאין מקח בסול כאן ואין לי נתנס במחנה אמרי׳ במאתיס זוז ששיה צמד דקגה

 דקנה פליגי לא טע ומרדעת אוכף כנין לרכיבת העשויים בכלים כליו. את מכר לא ב

ז



רביע* ליום צו
 ממרץ. כריו הלי זה. חמורך לי מכור לו ואמר עליו. וכליו לפניו. חמור ה^ה

 מנר הסיח. את מכר החמור׳ את )המוכר ג :מכוחן כליו אין הוא. חמורך

 מכר כור מכר זבלה. מכר אשפה. מנר כנה. את מכר לא הפלה את

 ת פירו הלוקח יונים. מכר שוכך מנר דבורים. מכר כירת מכר מימיו(.

 נחילי! שלשת נוטל כירת פירות ראשונה. בריכה מפריח מחכירו׳ שובך

 :גרופיות שתי מניח לקוץ. זיתים חלות. שתי מניח דבש ח.ות ומסרם.

 מאיר רבי קנה_קרקע•7 לא -חזה הכירו. שרה בתוך אילנות שתי הקונה ד

 השרשים ומן שלו. הגזע מ! ישפה.והעולה לא הניילו מרקע. ,קנח אומר

 הגרילו .קרקע. שלשהקנה _קךקע._קנה לו אין מתו ואם הקרקע. כעל של

 _קרקע: לו !ש מתו ואם שלו. השישי! ומן הגזע מן והעולה ישפה.

הרגלים את מכר הרגלים• את מכר לא גסה בבהמה הראש את המוכר ח

לא ברטנורא
 לא שגר קמת הנא ודיסקיא שק כמן משאוי של בכלים פליגי כי מכירה בשעת עליו אינם אפי׳
 כתנא והלכה שעליו משאוי של הכלים הכר שבר המדי ונחום שעליו משאוי של הכלים מכר
 כמית משמע זה. חמורך : מכירה בשעת עליו היו ואפילו משאוי של הכלים קני ולא קמא

 המיר כמוכר והוי לי אותי מכיר היא חמורך לו כשואל הוי הוא. חמורך : כליו עם שהוא
 החמור את החמור ג :כר״י הלכה ואין מכירה בשעת עליו הן ואפי׳ מכירים כליו ואין סתם
 לך מיכר אני מניקה חמור לו שאמר כנין לה מיקי ובגת׳ חמור של בנו הסייח. את מבד

 אני מניקה פרת דאמר וסיפא ליה קאמר ובנה היא ודאי אלא מהניא למאי האתין דחלב
 מקים אשפה. מבר : ליה קאמל וחלבה ופרה עומדת לחלבה דפרה בנה את קנה לא לך מיכר
 בהמותיו: זבל שם להניח שרגיל יותר או מפחים שלשה עמוק או יותר או טפחים שלשה גביה
 מימיו מכר לא ביר מכר ואמרי עליה רבנן ופליני היא יהידאה מתני' מימיו. מכר בור מכר

 הלוקח מפריח. : השנה כל היונים שילדו מה שובך. פירות הלוקח :כחכמים והלכה
 לצוותא להיות כדי אמם עם ומניחן בריכה קרוין ולדות שני וכל למוכר ויניחנה ראשונה בריכה
 הליקח גומל. : השנה זאת הכיורת מן הנילדים דבורים כוורת. פירות : יברחו שלא לאמם
 לתיך ומכניסן הכיורת מן היוצאים הראשינים הדבורים מולדות חכירות שלשה נחילים שלשה

 א' נימל כלימר משרס ואילך ומשם גרוע אחרו; ואחרון השיכים הם שהראשיניס שלו הכוורת
 חלות : לעולם וכן הכוורת שתתישב כדי החבית עם ויתחברו שיגדלו כדי למוכר אחד ומניח
 שמתפרנסים חלות. שתי מגיה : חלות חלית עשיי מעורבים יהד השעית עם הדבש דבש.

 אילנות שתי הקינה ך ג וצומח יחוור ענפים גרופיות. * הגשמים ימית כל מהם הדבורים
 יכרית לא ישפה. לא : ענפיהם הרחיבי הגדילו. :סביבותיו כלל קרקע. קנה לא .סתמא
 האילנות לבעל קרקע לו דאין דכיון שלו לקרקע מזיק שלהם שהצל אע״פ הקרקע בעל איתס

 מן למעלה שהוא כל גזע, ־. קיימים שהם כ״ז צרכן לכל קרקעו לי שיעבד הקרקע בעל הרי
 שיניחנו ולא האילן בעל של שלו. : הארץ מן למטה שהן כל שדשין. : המה פני שרואה הארץ

 מקצתו הגזע מ; היוצא האילן שיתכסה ):יתעבה( עד הקרקע תגביה שמא דחיישינן ויגדל שם
 יקיץ אלא קרקע לי ויש לי מכרת אילנית שלש ליקח לי ויאמר אילנות כשלשה ויראו בקרקע

 קנה : במקימו אחר טע ל שיוכל קיקע. לו אין : האילן שיבש מתו. ואם ג וישרפנו אותי
 אירה כמלא להן וחיצה ותחתיהן לאילן אילן בין שיש הקרקע וקנה האילן שדה דהשיבי וקרקע,

 מד׳ פחות לא לאילן חילן בין כשיש ות״מ שני הסל עם הפירות מלקט לעמוד שייכל כדי סלו
 כדאמרן להן וחוצה ותחתיהן לאילן אילן שכין הקרקע קנה אז אמה ט״ז על יותר ולא אמות
 לא ה :*5!,קי נה? לא אמה מנג״ז ?תר $ אמות מד׳ פחית לאילן איל! נין יש אס אבל



נ רביעי ליום צו
 הכבד את מבר הכבד. את מבר לא ה^נה את מבר הר^ש. את מבר לא

 את מבר הרגלים• את מבר הראש את מכר בדקה. אבל ה^קנה. את מבר לא

 הכבד את מכר הכבד. את ד^הוטבר את מבר הראש• את מכר לא דרגיים

 ונמצאו הטים^ות לו מבר בט־וכרין• מדות ארבע י הקנה: את מבר לא

 לחזור יכול המוכר ;פיות. ונמצאו .רעות בו. לחזור ;בול הלוקח רעות.

 לחזור ;בול מהם אחד אין ;פות. ונמצאו יפות רעות• ונמצאו רעות בו.

 דת של עצים שחמתית. ונמצאת לבנה לבנה׳ ונמצאת שחמתית בו.

 חו^ץ חומץ, ונמצא "ן דת. של ונמצאו שקמה של שקמה. של ונמצאו

 .ולא משך לחבירו פירות המוכר ז :בהן לחזור יבולים שמהם _י.ין ונמצא

 מקומך את שובר פקח. היה אם קנה. משך .ולא מדד קנה.7 מדד

 למקום. ממקום שיטלטלנו עד קנה.7 לא .זה הרי מחבירו. פשתן הלוקח

 ושמן _יץ המוכר ה :קנה7 שהוא כל ותלש לקרקע. במחובר ה;ה ואם
למוכרי המרה• נתמלאת שלא עד אם שהוזלו. או והוקרו לחברו.

 משנתמלאת
* ברטנורא

 כמנהג הכל שנהגו במקום אבל נהגו שלא כמקים בד״א תניא בתושל הרגלים. את ■טכר

 דינים מדות. ר' ו : שלה הקנה שם טל ונקראת הריאה את הקנה. את מכר :■המדינה
 הוי רעות ונמצאו יפות חמין לו שיתן עמו התנה יפות. חטים לו מכר : מזה זה חלוקים
 בו לחזור יכול לנו מוכר אבל לוקח דהזא בלבד שנתאנה מי בו לחזור יכיל ולפיכך כאוגאה

 ולא הוזלו או הוקרו ואפי' בו. לחזור יכול מהן אחד אין : הרבה החיטין הוקרו אפילו
 וכן הקונה יאמר רע דרע משוס רעות דאמינא והאי נתכונתי ליפות אני למימר לוקח ׳מצי

 לרע לומר המוכר דדרך יפוח דאמינא והאי נתכונת• לרעות אני למימר מוכר מצי לא איפכא
 ליה דניחא ואיכא לבנה. ונמצאת : שחים מתרגמינן חום וכל אדומה שחמתיח. :טיב

 לחזור יכולים ושניהם לשניהם טעית מקח הוי גוונא כהאי וכל בהאי ליה דניחא ואיכא בהאי
 בהמרא ליה דניחא איכא חומץ. ונמצא יין : ביפות להו ניחא כ״ע רעות ונמצאו ביפית דאלו

 משיכה אבל קנה. : שניהם של בחצר או בסמטא מר״ה משך. ז 5 ילאבר הל' חאדני זאיכא
 אבל המדה לו יתן וכך בנך הדמים מתחילה לו שפסק וכגון מדד בלא אע״פ קניא. לא בר״ה

 הדמים להעלות יכול שהמוכר דעתייהו סמכא דלא קנה לא ומשך מדד חפי' הדמים לו פסק לא
 של בכליו אפילו בר״ה ללוקח המוכר מדד. : בזיל אלא קונה איני אימר והקינה שרוצה כמו

 קנה ברה״ר אפי׳ מדד עצמו לוקח ואם ברה״ר לו קינים שלאדם כליו שאין קנה. לא : לוקח
 קינה ומקימו בעלים ברשות הוא אס מקומו. את שוכר ; הלוקח פקח. היה אם :בהגבהה

 היינו שיטלטלנו. עד : במשיכה קני לכך להגביה דרכן דאין איירי גדולות ובמשאות לו
 לקרקע. מחובר היה ואם : למקים ממקיס לטלטל מגביה דדרך נקט דמלתא ואורחא הגבהה

 שעליה מה כל וקנה שהוא כל קרקע לי ויפה לך ללוקח מוכר לי שאמי־ כגין לה מוקי בגמ׳
 נמי וקנה שכירתו קנה שהוא כל מלאכה בו ועשה שלו בקרקע מלאכה לעשית ששירו דכיון
 שלא עד ה : קנה שהוא כל תלש אס לפיכך ■;ירית ה עב לו להקנות שרוצת דבר אותו

 לשניהם השאילה והמשאיל מיירי שניהם :ל שאינה במדה למוכר. המרה נתמלאת
 שלא עד לפיכך ללוקח שאולה היא ואילך ומשם שימלאנה עד למוכר שאולה היא והרי

שאולה שהכלי המדה ומשנתמלאת לוקח קנה לא למוכר שאילה שהכלי המדה ?לולאה

ללוקח



רביעי ליום צו
 הרבית נשברה ביניהן♦ סרסור היה ואם ללוקח♦ המרה. □שנתמלאת

 היא הרי ומיצה הרכינה מפץ♦ שלש ליו להטיף וחייב לסרסור♦ נשברה

 ערב אומר .יהודה רבי טפץ. שלש להטיף חץב אינו והחנוני מובך. של

 בידו( )ופונדיון חנוני אצל בנו את השולח ט :פטור חישבה עם שבת

 ואבד הצלוחית♦ את שבר האיסר♦ את לו ונתן שמן♦ באיסר לו ומדד

 ומודים שלחו♦ בן מנת שעל פוטר יהודה רבי דדיב♦ חנוני האיסר♦ את

 לתוכה החנוני ומדד התינוק♦ ב!ד שהצלוחית בזמן .יהודה♦ לרבי חכמים

 הבית ובעל יום♦ לשלשים אחת מרותיו מקנה הפיטון י : פטור חנוני

 הדברים♦ הלוף אומד גמליאל בן שמעון .רבן חדש♦ עשר לשנים אחת

 אחת פעם משקלותיו וממחה בשבת♦ פעמים עדותיו מקנח החנוני
 בן שמעון רבן אמר יא : ומשקל משקל כל על מאזנים ומקנח בש^ת♦

 להכרנע וחייב צריך. אינו ביבש אבל בלח♦ אמורים דברים במת גמ/יאל

 ואחד בלח לעשרה אחד נירומיו לו נותן בעין♦ עין לו שוקל היה טפח לו

מעשרים
ברטגורא

 סרסיר היה : הלוקח ברשות או מיירי ובסימטא כליו לו שקנו לוקח קנה ללוקח
 של שליחו אמרי׳ ולא לסרסור. נשברה : שלו החבית והיתה החבי' ונשברה ביניהם.

 בדופד הנדבק מן ללוקח המוכר טיפין. ג' לו להטיף חייב : ללוקח ונשברה הוא לוקה
 שעירה לאחר נדה על המדה את הסה ומיצה. הרכינה :והשמן היין שעירה לאחר המדה
 של היא הרי : אהד מקום אל הכלי לשולי המלה מצוי ונתאסף טיפין שלש והסיף והיין השמן

 טרוד שהיא לפי טיפין. נ׳ להטיף חייב אינו ותחנוני :ממני הליקח נתייאש שהרי מוכר.
 חשכה עש ע״ש אלא טיפין ג׳ מלהטיף פטור שהחניני אמרו לא אומר. ר״י : שעה כל שמוכר

 איסרץ שני שהם פוגדיון ובידו החנוני. אצל קטן בנו השולח ט ♦ כר״י הלכה ואין
 השמן ונשפך הצלוחית את התינוק ושבר עשה וכן לו יחן אהד ואיסר שמן באיסל־ לו להביא

 אח האב שלח דלא ובאיסר ובצלוחית בשמן חייב. חנוני : החניני לו שנתן האיסר את ואבד *
 פריך ובגמ' ידו על השמן שישלח ולא לשמן צריך שהוא ליה לאודועי אלא החניני אל קסן כנו

כנין ומשני בני. ביד שלחה עצמי היא שהרי היא מדעת אבדה הצלוחית על החניני חייב אמאי
דמהדר עד ברשיתיה ליה וקמה עליה גזלן נעשה הלכך לאחרים שמן בה למוד חנוני שנסלה

 היכי כי שלחו כן שע״מ פוטר. ר״י : מינה מיפסר לא לתיניק דאהדרה ע״ג ואף למרה לה
הסימון. י : כר״י הלכה ואין צלוחית מדמי פטור. שהוא : בנו ביד חנוני ליה דלשדר

היין בשביל מדותיו. מקנח : מעט מעס לתנינים ומוכר וחוזר ביחד הרבה שקונה סוחר
 פעם מקנח כסימון תדיר מוכר שאינו הכיח. ובעל 5 מתמעטת והמדה בתוכה שנקרש והשמן

 ובע״ה הסיטין שחייב כמו טיפין ג' להטיף חייב אינו שהחניני בשבת. פעמים : בשנה אחת
 1כ־ על : לה דבר בהן ששוקל משקליתיו אבני מקנח וממחה. : בו ונדבק בכלי ומשתייר
 ואילך ליטרא ממשקל טפח. להכריע וחייב יא :מקנח ששוקל פעם כל ומשקל. משקל

 נהגו שלא כמקים כנין בעין. עין שוקל היה : טפח הכרע צריך אין מליטרא פחית אבל
 מוסיף ליטרא י׳ לכל הכרעותיו גירומיו. את לו נותן : בשוה המאזנים קנה ומעמיד להכריע

 עשרים לכל ליטרא עשירית ]חצי[ מיסיף וביבש בלח כשימכיר למאה א׳ שהוא ליטרא עשירית לו
 שאין דלוקח ספיד׳ דהוי גדולה במדה בגסה. יטוד לא : קטנה במדה בדהה. למוד : .ליטרא

נותן



נא רביעי ליום צו
 בגפה ;מ־וד_בגסה. א;ל בדקה. למיוד שנהגו מקום בעש. מעשרים

•• עהיוק לא לגת^ .יגדוש. ל^ למחוק בדקה. ;מיוד

ברטנורא
 מל שפילה מת להסיר לסחוק. : רבית תכרעו׳ לי ליתן צריך והיה א׳ הכרע אלא לו נותן
 מן לי ז שפיח יאע״ש יסחוק, לא : כדמים לי שמוסיף ס”ואע ערוש. לא : המדה שפא

:הדמים

ע־ב ע־ה דף בתרא בבא גמרא

 -אמר אי דמי היכי ובו׳ בנה את מכר לא הפרה אח מכר
 ליה אמר דלא אי ובנהנמי פרה אפילו ובנה היא ליה

 חמור ליה דאט־ פפא רב אמר לא נמי חמור אפילו ובנה היא
 איכא פרה בעלמא לך. מוכר אני מירקה ופיה מיניקה
 טינה שמע ליה מאי^קאמר חמור אלא לה בעי לחלבה למימר

 אחר שמהלך כיח ליה קרי ואמאי ליה קאמר ובנה היא
 מאי יוחנן רבי אמר נחמני בר שמואל רבי נאה.אמר שיחה

 אלו המושלים וגוי■ המושלים יאמרו כן על כ־א( )נטדנר הכתיב
 מצות הפשר עולם של חשבונו ונחשוב בואו ביצרם המועלים

 אתה אם ותכונן הפסךה.תבנה כנגד עבירה ושיבר שכרה כנגד
 אם שיחון הבא.עיר לעולם ותכונן הזה בעולם תבנה כן עושה
 כתיב מה נאה פיחת אהד שמהלך .זה בעיר עצמו איים משיים
 ותאכל אשממחשבין תצא וגו׳ מחשבון יצאה אש כי אחריו

 צדיקים מקךי_ת סיחון מקרית להבה מחשבין. שאינן את
 כעיר .יצרו אחר המהלך .זה מואב ער שיחין.אכלה שנקראו

 הרוח גשי אלו ארנון במות נאת.בעלי סיחה אחר שקהלך זה
 ונירם בניהנם. נופל הרוח נמות בו שיש אדם כל מר האמר

עד עולם. של חשבונו אבד חשבון אבד רם. אין רשע אמר
רינון י ״י0ר

 : ליה קאמר בנה לשפויי מטקה לו אמר כי ומסתמא לחלבה צריך אין המור•
 כעייר מרדע: שצריך כזקן ולא בנחת בקריאה נאה. שיחה אחר

 אילנות שיחין. שנקראו : צדיקיס המחשבים. מן :ביצרו שמתפתה זה.
אבד : תאותו אחר שמהלך כעייר מואב. ער : יפרח כתמר צדיק בדכתיב

 חשנעי



רביעי ליום צו
 ומשים ךין. שיב^ עד המתן הוא ברוך ש1הפןד אמר דיביו

 עד מידיא עד נפוח. צריבה שאינה אש שתבא עד נפה עד
 _רב אמר דבעי. מאי דעביד עד לה ואמרי נשמתן שתדאיב

 שנאמד אוקלתו אש תורה ,מרבך הפורש כל _רב אמר יהודה
 אתא כי תאבלם והאש יצאו מהאש בהם פני ונתתי ט״ס להוקאל

 נופל תורה מדברי עצמו הפורש כל יוחנן רבי אמר דימי רב
 רפא:ם בקהל השכל מדרך תועה אדם )טשלינ״א( שנאמר בגיהנם

 רפאים כי ןדע ולא ט'( )שם שנאמר גיהנם אלא רפאים ואין ינוח
:קרואיה שאול בעמקי שם

רש״י
 שמטפת אש כלומר נופה. עד : דיין וליש דין ליה כלומר עולם. של חשבונו

 פירשו התורה מן יצאו. מהאש : דבעי מאי הקב״ה דעביה עד : מעצמו
: כאש דברי כה הלא דכתיב

ע״א ל״א דך. צו זוהר
 כסיתיף ידי ובצל בפיף דברי ואשים נ״ב( ;ישעיה ואמר אלעזר רבי פתח

 ושפורתיה דאורייתא בטלי דאשתדל נש בר בל תנינן ונוטר.

 עליה פרשא ושבינתא עליה חפיא הוא בריף קדשא אורייתא מרחשן

 ולא בסיתיף. ובצל_;די בפיף דברי ואשים דבתיב הוא הדא נדפהא.

 ההוא באלו עמיה חדי הוא בדיך וקדשא עלמא מקרם דהוא אלא עוד
 וליסוד שמים לנטוע )שם( דבתיב הדאיהוא וארעא שמ^א נטע יומא

 בשמא אקרון דישראל אוליפנא מבאן אתה. עמי לציון ולאמר ארץ

 אקריבשמא .ישראל רחמינאדכנסת אתה עמי לציון ולאמר דבתיב ךציון

 ואמר פתח תו בצדקה• ושביה תפדה במשפט ציון א׳( )שם דכתיב דצי־ון

 דדוד סהדותא דא תעודה• ציור בלמודי. הורה חתום תעודה צור ח׳( )שם

 דקטר במאן קישורא היא ציור ,אלמדם זו ועדותי קל״ב( )תהלים דבתיב

 דאנרייתא .חתימא הורה התום בלמודי הורה חתום חד. באתר קיטורא
 בגין בלמודי.* דיליה התימה בין( )נ״א באן מלעילא רבוךנניד:ו נגידו ובל:

 דבל כנישו אתר שריין דתמן ימיןד_קי תרץ בין ומ^חא .רבו אר^גש דתמן
^.רקאיליה ה?א'.? ליהבפומא לאשראה מ^לשלא תגיד וקשח רבות

 בהאי



נב רביעי' ליום צו
 ב? מרי חזי תא $הימנא. הד קשרא כלא אתקשר וכדין תעודה בהאי

 קאורץיהא דמשתךלי: אינון מהימני• לנביאי באורייתא דמשתדרי אינון

 עלאה_יתיר בדרגא ךאינון_קןימי טעמא מאי זמנא. בכל מנביאי עדיפי

 תורה דא:ןךי באתרא לעילא _קןימי באורייתא דמשתדלי אינון מנביאי♦

 באתר לתתא _קךמי ונביאי מהימנותא. דבל .קיומא דהוא תפארת( )נ״א

 עדיפי ייתא:באוך ךמשתדלי אינון )אנןרוף דא ועל והוד נצח ראקרון

 ;ירוה מילין ראמרי אינון לתתא• ךאלין_ק;ימין מנהון_יתיר ועלאין מנביאי

 באורייתא רמשתדלי אינון עאין דא( )ועל מבלהו לתתא _קךמי הקדש

 לא באורייתא עי דר מאן רא( תעל כלא על עלאה_;תיר בדרגא דאינון
 וקשורא מכלא עדיף אורייתא דהא לעלוון ולא .לקרבנין לא אצטריף

 וכל נעש _דךכי דרכיה ג׳( )משלי כתיב _דא ועל דכלא. דמהימנותא

למו ואין תיורתןז לאוהבי רב שלוש קי׳ט( )חהלים וכתיב שלום נתיבותיה

* מכשול

 לחק יוסף פסיקה הלבה
פיב הקרבנות מעשת ה׳ הרים

 כבשה או כבש נסכי נסבים שיעור הוא במה
ההין ברבי״עית בלול סולת עשרון

 נקבי ובן ההין .רבי״עית לןםך וי.ין: ן5?ז
 נקבה בין * *זבר בין גדול קטןבץז בין העז

 גדולה. שהיא פי על אף רחל נקבי או
 עשירונים*סולת שגי הן אבל*נםכיא:ל:

 לנסך ,חין .:?מן ה"? בשלישית בלול
 ■כין העגל או הפר ונקבי ההין. שלישית

 סולת עשרונים שלשה נקבות בין ערים
 :ההין הץי:לנקך שמן.ו_יץ ^חציההין בלול

 למ״ם1ל? בץ לעולה בק ה;םבים הן אלו ־
 שנאמר .ואחד אהד לבל הזה כשיעור

 ככה תיגשו* ^ר* כמקפר* פ*'( )נסדבר
טום'פק.על אק ?ט^רם.' לאקד ץפו5

מיסר
שיו ח״ב קדושה משערי

 התורה שקולהוככל היא כי ;דעת ?בר ציצית
 הרינג הרי ועםי״גהוריות וזיר ובגיט'

 וזכרתם אותו וראיתם ־•י( )ב=יני כתיב גם
 המצות. כבל ששקולה מגיד ה׳ מצות *כל את

 נך^_קרקפתא ?ן_ק:ימן שאינו טי קפילין
 המתים קםקוזהינתזחפילין^אעו מנח ךלא

 .?לאים העולם ואומות כל_הטדקין ו׳המניחן
 כל וראו ״[ ניגי-ם נאמר7 ]עליו מטנו
 תפילין אלו אומר אלעזר רבי וגו' הארץ עטי
 *נאמר עליד־ן ^עתיד/לכא ראש :קל

 בראשיהי. ועטרותיהן יושבים צדיקים
 שר יחודו הוא כי ידעת בבר שמע קרעאת
 ;ש גם המץות *לכל /רש שהוא מקום

קריאתה יד.י על כי תיבות רמ״ח בה
 מהם.,ואם רעין:גו ואין האלו השיעודין

 מכבש חוץ :^הואפסל. כל הוסיף או גרע
העומר הנפת קיום' * שמקקיבין העולה

רו:אם גם ה;שמה. איקרי רמ״ח ^תקנין
 קריאת הקורא לברכה .זברונם רבותינו

 התורה כל מק::ם ?אלו יום קבל פעמים שמע
 :יומם;ל:לה בו והגית ■׳[ ]יי.י״״ ש^אמר בשלישיית בל;ל ארוגים שני שלו שהנסכים

:רל׳רתההק :ח ?ז״ 'נ#? ינכ ה-'?ינ י* יהל־ |?מ?ו׳ י9 עי אף ^?ז להייז

ימוין



תורה חמישי ליום צו
 ב״ן דשם אחרונה^ הה דםיליי ה בנגד שהם אלו פסוקים חפשה בקריאת יבוין

:הבאה משבת יתירה רוח הארת

 :הוא קדשרךשים אתה יאכל בבחנים ־זכר כל ע
 וכל־חטאתא^ר כג :היא קודאין קרש יתה ככהנ_יא.יכול דכורא כר

 תאבל לא בקדיש לכפר מועד אל״אמל מדמה יובא
 לנפיא זמנא ימשכן ממה .יתעל ך חטאתא וני ♦ תשרה בא״ש

 האישם תורת וזאת א ז £ תת־ורןד: כנורא תתאבל לא בקודשא
 הוא: קודשיך קרש דאשמא איוייתא ודא ז הוא קדש

 את־האשם ל^חטו י^חטואת־העלה אשר בב^קום

 :ת עם? ך באתרא :סמב ??"הטעה תחק ואת־דמו

 *את ג : סחור סקור מדבחא עי דמה רת אישמא ;ת עסון עלתא

 ואת-החלב האליה את ממנוי י_קךיב כל״חלבו

אליתארת _ית מנה _יקךב תרבה כר ו_ית את־הקךב: המכסה

:גיא !ת דחפי תרבא

רש״י

 למעלה האמור אותת שהמחטא למדת הא אותה. יאכל בכהנים זכר כר )בב(
: לתעד ראוי שאינו את להוציא אלא הנהנים שאר להוציא לא

 לפנים החיצונה חטאת מדם הכנים שאם פ״ב( )זבחים וגו׳. חטאת וכל )בג(
 ת״כ( י״ח )תמורה הוא. קדשים קדש )א( : קדשים שאר לרבות וכל פסולה.

 שמצינו לפי הרבה שחיטו׳ לנו ריבה ישחטו. )כ( : קרבה תמורתו ואין קרב הוא
 :לצפון צביר עולת להביא בעולה ותלאו רבים ישחטו נאמר בצבור אשם
 לפרשם הוצרך לכך באשם אימורין נתפרשו לא כאן עד וגו׳. חלבו כל ואת )ג(
 שאשס לפי האליה. את : ויקרא בפרשת בה נתפרשו כבר חטאת אבל כאן

: באליה נתרבו וכבש ואיל כבש או איל אלא בא אינו

ח׳ סימן ירמיה נביאים

י ־•••-••• ••□ • 1 •• ד ד\< ״ : -ע : ג י־ □,:־ד : ן לשמר חנה אכן אתנו יהוה ותורת אצהגו חכמים ת^מרו איכה א
 או*ןתא וער אנחגא חכימין תימרון איבד? ז ספרים ^קר עט עשה

דיי רש״י
• נביאכם סרפדים. שקר עט עשה :בכס לשקר חכמתכם הנה לשקד. הנה )א(

 הובישו



נג חמישי ליום צו
 :ךשלןר?ז^א קולטם ספר עכיד לשקרא הא בנן רחיצין אנחנא די;

 וחקמת• מ^סו בדבר־יהוה הנה וילכדו חתו חכמים חבשו ב
 קצוד די; בפתגמא הא ואקאחידו אתברו הנשיא בהיתו :להם מה

 לאחרים את־ץשיהם אתן ג^רכן להון: לית ^^תא
 מנביא בצע בצע כלה ועדעדור מקטן כי ליורשים שירותיהם

 חקלתהון לאוחרנין ?שיהון :ת אתן בכן :שרך עשהע כלה ועד־כהן
 כלה־ון בהן ועד מספר ממון אנסי בלה־ון רבא ועד זעירא מן ארי לירותץ

 1 שלום לאמיר על־נ_קלהידך_רפואת־שברבת־עמי :שקר עבדי
 שקריהון בטילי רעמי בנישתא תבר \ת ואסיאו :שלום ואין שלום

 גם־כוש עשו תועבה כי חבשו ה :שלם ולית שלמא שלמא למימר
 פקדתם בעת בנפלים ןפלו רכן ידיעו לא והכלם לא־יבשו

 לית מכהת אף עבדו תועבה ארי למבהת עליהון :ןהוה אמר עשרו

 דאסער בעידן ןתרמוןקטילין בבן אינון;דעץ לית ואתבנעא בהתין אינק

:אמר^י \תקלון חוביה־ון עליהון

רש״י
 וירפו. >ה : גזלנים בצע. בוצע )ג( : כמותכם חכמים הובישו. )ב(

 במעשיהם מהביישין אינם יבושו. לא )ה( :לכס יהיה שלום• לאמר :וירפאו
: אלי נשוב הרעים

כ״ג משלי כתובים

 בלועך סבתא ותשים :אתה אם־בע^נפע בלעך שכין א.ועמת

 להם והוא למטעמותיו אל־תתאו ב את: תפשא איןטרא
 אל־תעע נ :דכדביתא מינולתא ואינין לבישולזי תהעג לא 5 כזבים

 פרק בביונתך אלא לעתירא תקרב לא : הדל מבינתך להעשיר
בנפים .יעשיה־לו' כי־עשה ואיננו בז ן עיניך התעוף ד :פניה

כנשר יש״י קיי ?יףהת *
 בעל אם : משלו תאכל אל צרה עינו ראית אס בלועיף סכין ושמת )א(

 אל )ג( : תתאוה אל תתאר אל )ב( :לאכול תאב אתה. נפש
 ומנינתך. : שתשכחס סוף חבילות חבילות גרסתך לעשות להעשיר. תיגע
 עינך שתכפול כרגע עיניך• התעיף )ד( : זה מדבר חדל מבין שאתה

: בך מצויה הגירסא אותה ואין לעצמך
 שתי



חמישי ליום צו
 דמעבד מטול לך מתחזי לא ביה ^ינך תצר אין :השמים יעוף כנשר

אל״תלחם ה בשמיא: דטיים נישרא היך גפהא ליה עביר

 שיניה דבישא גברא עם תיבול לא למטעמתיו: ואל־תתאו לעעץ

:לבי׳שולוי תתרגג ולא

י״א פרק מנחות משנה ריק ףער; *

נלוש הפנים לחם אחת. אחת ונאפות אחת. אחת גרושות הלחם שתי

 וכשהוא אותן עושה היה וכטפום שנים. שרם ונאפה אחד אחד

 לחם ואחד הלחם שתי אהד ב ןתקלקלו: שלא בדי בטפום נותנן דדן

 השבת. את דוחות ואינן בפנים. .ואפית; בחוץ. .ועריכתן לישתן הפנים.

 הוי לעולם אומר שמעון רבי בפנים. מעשיהם בל אומר .יתדה ךבי

 בכית וכשרות בעזרה♦ בשרות הפנים. ולתם .חם ה שתי לומר רגיל

 השבת. את ודוחות בפנים. .ואפית; לישתן גדול כהן חביתי ג :פאגי

 מלאכה רב/עקיבאבר אמר בלל השבת. את דוחות אינן והרקדן טחונן

 אפשר ושאי השבת. את דוחה אינה שבת. מערב לעשות לה שאפשר

 בהן ,יש המנחות בל ד ; השבת את דוחה שבת. מערב לעשות לה

 ארכן הלחם שתי כיצד. בחוץ. כלי מעשה בהן ואין בפנים כלי מעשה

ארבו הפנים לחם אצבעות. ארבע .וקרנותיה; ארבעה. ורחב; שבעה

עשרה כרטנורא׳
 האחת החלה יהיה עשרוניס שני ביה דכתיב אחד, אחד נלוש הפנים לחם הלחם. שתי

 ראשונה שימה אותם ושמת ת״ל ב׳ ב׳ שאפייתן ומנין אחת אחת □נילושות מלמד
 יהד דפישים בשני שנים נותן שהית דמשמע אותם בלשון תהא בתנור דהיינו מהם עושה שאתה
 אותם ושמת ת״ל מת ושמתם לומר לו שהיה איתס ושתת ת״ל כן הלחם שחי אף יכול בתנור
 : אחד אחד אלא שנים שנים הלחם שתי נותן אתה ואין בתנור שניט שנים נותן אתה אותם

 כך זו כגנד זו דפנותיה ושתי כשויה שנשל תיבה כמין בלע״ז פורמ״א דפוס כמו בטפום.
 :הדפוש כעין עשוי שיהא הדפוס בתיך הבצק ומתקן רחבים ושוליס דפנות שתי לו היו הלחם

 שלשה נמצא וישברו יתקלקלו. שלא בדי :בדפיש ניתנן התנור מן אותן רודה. וכשהוא
 התנ!ר מן רודה כשהוא ואחד נאפה כשהיא כתנור לה היה ואחד בצק כשהוי/ אחד הן דפוסים
 ולא בפנים. ואפייתן בחוץ ועריכתן לישתן ר תתקלקל: שלא כדי בדפים ניתנה'

 דוחות ואינן : בפנים ואפייתן בחיץ ועריכתן לישתן אמאי בגמרא מלתא דהא שעמא אתברירא
 הבית להר סמיך מקום שהוא אומר רמב״ס פאני. בכית ובשרות :אפייתן השבת. את

 כהן חביתי ג : ת״ק אלאכ*־* הלכה ואין המלך בג פת מלשון המנאות אופים היו ששם מחין
 כהן של עשרינו בו שחילק עשרון הצי שאותי הכל לדברי בפנים, ועריכתן לישתן גדול
 ועריכ׳- לישה לעשות שא״א לפי השבת. את ודוחות :המנחה את ומקדש ונתקדש נמשח גדול

 במלאכתן בפנים. מעשה״כלי בה יש ד : בלינה מפסלה בכלי דמקדשה דכיון מאתמול ואפיה
 ועריכתו לישתו כגון כחיץ שנעשית במלאכתן טבלא, ע״ג לאפיקי כלי טעונים בפנים בהן בנעשה

 ואורך קרניס כמין דופן בכל בצק מדביק שהיא וקרנותיהן. :כלי טעון אין הפנים לחם של

הקר!



חמישי ליום צו
 אומר .יהודה רבי אצבעות♦ שבע רקךנ־ותיו חמשה. ורחבו עשרה.

 ה&לחן על תתת אומר זוטא בן יה״ז זד״ד תטעה

 חמשה* .ורחבו עשרה. ארבו השלחן ה פנים: לו שיהיה תמיד רפני

 רחבו בער ארבו נותן המשה. ורחבו עשרה. איב־ו דפנים יחם

 ארבו נ;צא מבאן• ר$חצה וטפחים מבאן. ומחצה מפחים וכופל שלחן.

 ה^לין אומר מאיר רבי ?הודה. רבי דברי שלחן. של רחבו בל ממלא

 חמשה• ורחבו עשךה ארבו דפנים רחם ששה. ורחבו עשר. שנים ארבו

 מכאן. ו;זפח:ם מבאן ^פחים רכופל;שלחן. של רחבו בנגד איבו נותן
 שאול אבא בעידן♦ מנשבת הרוה שתהא בדי רעחיבאטצע♦ וטפחים

 לו_והלא אמרו הפנים. לחם של לבונה בזיני שני נותנין היו שם אומר

 .נאמד ;בר והלא לדן אמר זבה♦ לבונה המערבת על ונתת .נאמר. נבר
 מו^צלין שם היו _זהב. של סניפים ארבעה ו מנשה: ממה י י ועליו

 .ועשרים זה■ לסדר ושמם זה. לסדר שמם בדן סומבין שהיו מראשיהן♦

 עשר וארבעה .זה. לסדר עשר ארבעה חלול. קנהז בחצי קנים ושמנה

נמס אלא השבת• את דוחה נטייתן ולא דקנים♦ בדור לא זה. לסדר

מערב ברטנורא
 בשמור בין הפנים ללחם הלחם שתי בין הטעה. שלא איטר ר״י : אצבעית ד' יוצא הקרן
 אצבעות ד׳ וקרנותיו ד׳ ורחבו שבעה ארכו הלחם בשתי הקרנית בשעור בין ורוחב אורך

 של ודרכו יה״ז וסימנך אצבעות ז׳ וקרנותיו חמשה ורחבו י' ארכו הפנים לחם זד״ד וסימנך
 פנים לו )שיהא דפנות פגים. לו שיהא : באח״ב עד״ש דצ״ך כמו סימנים לתת יהודה רבי

 רחבי ואמה ארכו אמתיס כדכתיב ה׳. ורחבו עשרה ארכו ה ♦ הקרני' הן והן וזזיות(
 לחם של ארכו. נותן :היא טפחים חמשה בת כלים של דאמה דאמר לטעמיה יהודה ר'

 הן והן ומכאן מכאן בגובה למעלה ומחצ' טפחים הלחם וכופל. :שלחן של רחבי כנגד הפנים
 חציו מחזי' ורחבו שלחן של רחבו ממלא ארכו ונמצא השלח; לשפת בשיה זקופי׳ ונמצאו הקרנו'

 ר״מ עשר. שנים ארכו :מלא כלו שלהן נמצא אצלו אחר מסדר וכשהיה שלהן של אורך
 והיסיד והסיבב ההיצין מזבח וקרן הזהב ממזבח חיץ טפחים ששה בת אמה כל דאמר לטעמיה

 שני בין באמצע. ריוח וטפחים :ריח הודה בהא י'. איכו הפנים לחם :כר״מ והלכה
 סשי לארכו בשלחן עשרה מחזיקים הסדרים ושני חמשה אלא הוי לא הלחם דריהב הסדרים

 שאיל אכא : יתעפשו שלא בהם מנשבת הרוח שתהא לסדר סדר בין רייח טפחיים להו
 על ונתח נאמר ככר והלא :הבזיכים נותנים לסדר סדר בין ריוח באיתי שם. אומר

 כאבא והל׳ סמיך על ה״נ סמיך והיינו מנשה. מטה ועליו :משמע ממש על המערכת.
 ארבעה :הפציליס מנין כך הקנים וכמנין פציליס באואס קנים ראשי לתת מפוצלין. ן : שאיל
 הרי קנים שלשה אחת לכל מהן לארבע׳ המערכה בסדר שהיו חלות שש זה. לסדר עשר

 וחלה עשר ארבעה הרי משאוי עליה שאין לפי שנים אלא צריכה אינה והעליוג׳ קנים י״ב
 במערכה קנים. סדור לא : שלחן של טהרו על שמונחת לפי עיקר כל צריכה אינה התחתונה

 כל מבין ושומטן. שבת מערב נכנם :שבת דוחה הישנה מעל נטילתן. ולא :החדשה
 כל בין הקנים נותן שבת ולמוצאי הלחם מסדר ולמהר שלחן של לארכו ומניחם ילחם להם
 הארין מן חין בארכן מונחים היו למערב ממזרח בית. של לארכי ארכן : כמשפטן לחם

שארכו



חמישי ליום צו
 ^חיו הכרים כל שלחן. $ל לארכו וניותנן .ושומטן♦ שכת מערב

 על מבפנים• באולם היו שלחנות שני ז :ב.ית של לאהבו ארכן במקדש.
 נותנים.י.ףם שיש של על זהב. של ואחד שיש, של אחד* הבית. פתח

 מורידין. ולא בקדש שמעלץ ביציאתו. זהב של ועל בכניסתו• הפנים

 נכנסין. כוהנים .תמיד.ארבעה הפנים לחם שעליו מבפנים• זהב של ואחד
 לפניהם. מקדיטין וארבעה בזיכין. שני בידם ושנים סדרים. שני מדן שרם
 עומדין המכניסים בזיפים. שני לטול ושרם סדרים♦ שר י לטול שרם

 אלו .לצפון• ופניהם כדרום עומדים הטוציאין לדרום. ופניהם כצפון

 תמיד. לפני שנאמר זה. של טפחו כנגד זה של וטפחו מלחין. ואלו מושיכין

 .תטיה^יצאו היתה זו אף מניתין. .ואלו נוטלץ אלו אפילו אומר יוסי רבי
 והחלות הכזיפין הקטירו באולם. שדדה זהב של השלחן על ונתנו

 מתחלקות החלות בשבת. להיות הכפורים יום חל לכהנים• מתחלקות

 לערב. נאכל הכפורים יום של שעיר שבת♦ ערב להיות חל לערב.

 הלחם את סדר ח : יפה שד.עתן מפני חי. כשהוא אותו אוכלין הכבלין

פסולה בשבת הבזיכים את והקטיר שכת. לאחר הכזיכים ואת כשבת•

ואין
ברטנורא

 אשה דדי כשני ידימין בפרוכת ודוחקין בילטיס היו שבארון שהכדים בית של לרחבו שארכו
 היו ארק של לארכו דאלו מינחים היו ארון של לרחבו והכדי׳ ויראו. הבדים ויאריכו שנאמר
 הנושאין גברי ותרי ופלגא אמתא דהיינו הארון רוחב שעור אלא לבד בד בין הי׳ לא הכדי׳

 ודא* אלא לבד בד בין ליכנס מצי הוו לא מכאן ושנים מכאן שנים הארון את בדים בשני
 לרחבו ארון של ארכו נמצא בפרוכת דוחקים היו שהרי למערב ממזרח היו והן נתונים רחבי

 להראית אלא שם מלחין היו ולא בכניסתן ההיכל פתח אצל הבית. פתח על ז 5 בית של
 : משה של זהב של על ומסדר! להיכל נישאם ומיד שיש של מל מניחין דעכשיו בקדש שמעלין

 עומרין המכניסין :במתני׳ לקמן כדקתני בזיכיס שיוקטרו עד ביציאתו. זהב של ועל
שלא ועד מושכין. אלו :בצפון יהיו העבודה שמסדרין דאותן טפי עדיף דהכי בצפון.
: שנטלו אחר מניחים. עצב־ן ואלו נוטלין אלו אפי׳ :מניחין אלו השלחן מן הגביהו

והחלות לחם: בלא א׳ ל' ל שלחן ילין שלא אלא תמיד דאין ר״י דסבר תמיר. היתה זו אף
בשבת. להיות יוה״ב חל : הנכנס משמר עם חולק היוצא משמר לכהני׳. מתחלקות

 מפני לאכלו יכילין אין ועכשיו השלחן מעל אותו שנוטלין שבת באותו לאכלי הפנים לחם שדין

 אחר1 כליג׳ שנפסל מפני למהר לחלקו ממתינים ואין לערב. מתחלקות החלות :התענית
 שבתנ בלילי לערב. נאכל : לכהניס ונאכל חטאת שהוא מיסף של השעי/ : שנשתל׳ זמנו

 הבבליים. : הכפירים ביום ולא בשבת לבשלו יכיליס שאין ואע״פ חצית עד ולילה ליום שזמנו
 ת״ח ששונא־׳ שם ועל היו אלכסנדרים אלא היו בבלים דלא מפרש ובגמרא מבבל שעלו כהנים
 אותו אוכלים היו. : בבלים רעבתנות מעשה שעושי׳ אלכסדרי׳ קוראי׳ הבבלי׳ את שבא״י

 כשהוא הבכר לאכול קצים ואינן יפה. שדעתן מפני : בע״ש להיות הכפירים יום כשחל חי.
והקטיר : הלחם עריכת בשעת כשבת לסדרן הי' ודינן שבת. לאחר הכרכים ואת ח י• חי

 את



נח חמישי ליום צו
 בבזיניו ו$ת; הלחם את סדר וטמא. נותר פגול משום עליהן חץבץ ואץ

 בים מ עליהם הייבין .ואין ,פסול. שבת לאחר הבזיכין את והקטיר בשית.

 ןך/קטיר שבת. לאחר הבזיכץ ואת הלחם את סדר וטמא. ונותר פגול
 ^באפילו הבאה• לשבת כיצד_יעשה._יניחגה )פסול(. בשבת הבזיכים את

 אין נאכלות הלחם שתי ט : בלום בכך אין רבים• ימים השלחן על היא

 ר;אכלות טוב יום מערב נאפות כיצד• שלשה. על יותר ולא משנים. פחות

 לדם לשלשת• .נאכלות השבת אחר להיות טוב יום חל לשלם. טוב ביום

 .נאפה ביצר• עשר. אחד על יותר ולא מתשעה. פחות אין נאכל הפנים

 שבת^אכל ערב להיות טוב יום חל לתשעה. בשבת ונאכל שבת בערב

 דוחה ואינו עשר• לאחד .נאכל השגה. ראש של טובים ימים שני לעשרה.

 משים אומר גמליאל בן שמעון רבן טוב• יום את ולא השבת את לא

:צום יום את דוחה ואינו טוב. יום את דוחה הסגן בן שמעון רבי

נרטנורא
 והנא ימים י׳ אלא השלחן על היו :לא היא זמן דמחיסר פסולה. נשכת הבזיכין את
 וסיב :להן קדשי ובשבת כדינו נשדר ילחם דכיון הבאה שבת עד יניחנו ולומר לתקן א״א
 פגיל. משים עליהן חייבין ואין : בלינה ומפסל ראשוג' שבת עד אלא להשהותו יכיל אינו
 משום ולא :כמצותו המתיר קרב שלא סגיל אינו למחר הלחם לאכול ע״מ הקטירן אס

 אינו הניף בטומאת האוכל! וטמא. :לאכילה ראוי אין שהרי הלחם מל חל נותר שאין נותר.

 ,לטהורי ניתר לא וזה הסיחאה תשוס עליו חייבים לטהורים הניתר בהקומן כדאמרי׳ בכרת.
 שבועיים ויעמוד הבאה. לשית יניחנו :כהלכתן קרבו ולא דידה מתירי׳ הוו דבזיכי׳ מעולם

 להשהותן יכיל שבת ומאיתו שבח שתגיע עד מקדש שלהן אין בשבת נסדר דלא דכיון השלהן על
 שאין כלום. בבך אין : השבת קודם רבים, ימים השלחן על היא שאפילו : ימיס ז׳

 משגיב. פהות אין ט ♦ השנא לאחר בלינה מפשיל לא הלכך השבת עד מקדשו השלחן
 ולא שבת לא דוחה אפייתן שאין לפי בע״ש שאסאוס לשלשה. נאכל משאפאוס: ימיס מב׳

 שני בשבת: בה׳ שנאפית לעשרה. : לאפייתו תשיעי שהוא ב׳ בשבת לתשעה. ירט:
 תאמר ואס עשר לאחד הרי שניה בשבת ונאכל ברביעי נאפה לשבת קידם ריה. של יו״ט
 אנינת דלענין ל״ק הא למ״ש עד נאכל הלהס ואין יוה״כ הוי שבת איחה דהא נינהו י״ב הרי

 ולא השנת את לא רוחה ואינו : י״א מקר; הלכך שעבר היום אחר הילך הלילה קדשים
 שמעין רכן :לבד היום באיתו שאיכל מה אלא ביי"ט ומבשלים אופים שאין לפי יו״ט♦ את

:גמליאל בן שמעון כרבן הלכה יאין אומר. גמליאל בן

ע״ב צ״ט דף מנחות גמרא

 וסדר עדרית היענה את פרק אפילו אומד יופי רבי תניא
 מקיים אני מה אלא כמם בכך אין ע־ביח הרדימה את

לפגי רש״י
 רבי של מדבריו בלילה, ילין. שלא :זו בשבת שס שעמדו מערכות הישנה.

יופי



חמישי ליום צו
 מדבריו אמי .רבי אמר לחם. בלא עלחן ילין עלא תמיד לפני
 אהד פרק אלא אדם ענה לא אפילו נלמוד יוסי רבי ער

 התורה ספר ימוע לא מצות קיים ערבית אחד ופרק עחרית
 אפילו יוחאי בן עקועון רבי מעום יוחנן .רבי אמר מפיך. הזה
 לא קיים וערבית עחרית עמע קריאת אלא אדם .קרא לא

 אמר ורבא הארץ עם בפני לאומרו אסור זה ודבר ;טוע
 על אחותו בן דמה בן עאל הארץ. עם בפני לאומרו מצוה

 התורה בל עלמדתי אני כגון הטמקאי רבי את יעימקאל דבי
 הזח הטק־א עליו קרא .יונית חכמת ללמוד מהו כלה
 ולילה יומם בו והגית מפיך הזה התורה ספר ימוע לא א׳< יהושע

 בה ולמוד הלילה מן .ולא היום מן לא עאינה שעה ובדוק צא
 .רבי .דאמר .נחמני בר עמואל דרבי ופליגא .יונית הכמת
 ולא חובה לא אינו .זה פסוק יונתן רבי אמר נחמני בר עטואל

 עדברי עע1את.יה הוא ברוך הקרוע תזה ברכה אלא מצוה
 .יהועע ומערתו >שםותלג< ענאמר ביותר עליו חביבים תורה

 הוא ברוך הקרוע לו אמר האהל מתוך ימיע לא נער נון בן
 ספר ;מוע לא תורה. דברי עליך חביבין כך כל חהועע
 לא תורה דברי .ישמעאל רבי דבי תנא מפיך. הזה התורה

אמר מהם עצמך לפטור רעאי אתה ואי חובה עליך יהד

רש״י
 קרר מעט ערבית והחדש בשלחן מעע שחרית הישן דעמד משוס דאמר יופי
 סגי בק״ש יאמר שלא לאומרו. אסור ונו׳: אדס שכה לא זאפי ש״מ תמיד ליה
 ני נזה גדול שנר נועל ק״ש דסברמשוס לאומרו. מצו׳ בניולת״ת: ירגיל ולא
 את וירגיל גדול ששנרו נ״ש היום נל בתור׳ עוסק הי' אם דרניך תצליח אז

 :היוס נל ללמוד חובה דאמר ישמעאל דר' הא רפליגי. : לת״ת בניו
 :ממנו הורתו תשתכח שלא הבטיחו ימוש. לא כו׳ חביכין כך כל

 לא נך ואפטר אפרענו מתי ואמר חוב לו שיש נאדס רובה. עליד יהו לא
מהן: עצמך לפטור רשאי אתה שאי ואפטר א׳ פרק אשגה אדם יאמר



חמרש* ליום צו
□*י *י

 רחב צר מפי הסיתך ואף ל״ס )איוב דכת״ב מאי חזקיה
 מדת הוא ברוך הקדוש במדת שלא וראה בא תחתיה מוצק
 םיח; מדךכי חבירו את מסית אדם ודם בשר מדת ווים. בשר

 מדלבי האדם את מסית הוא ברוך והקדוש מיתה.”לדרכ

 מגיהנם צר מפי הסיתך ואף שנאמר ח;ים לדרכי מיתה
 שפק בשם תאמר ושמא בתוכה צבור שעשנה צר שפיה

 ושמא הרחיב העמיק ל׳< )ישעיה לומר תלמוד צךה כלה בך צר
 ??לך היא גם >שם< לומר תלמוד הוכנה לא למלך !תאמר
 מדורתה >שם< לומר תלמוד #צים בה אין תאמר ושמא הוכנה

לומר תלמוד שברה הוא זה תאמר שמא הרבה ו^צים אש
:המן מלא שלחנך ונחת ל״ס )איוב

רש״י
 שיהא. : צר שפיה מהגיהנם לינלל כדי תורה ללמוד הקב״ה הסיתך. ואה

 הרחיב. העמיק :ובעשן באש רשעים שידונו כדי חוץ יצא ולא בתוכה צבור עשנה
 לא התורה מן שפי׳ לתלמיד הוכנה. לא למלך : מרחיב מיד לעומק שבא כיון

 : ימלוכו מלכים בי דכתיב ת״ח קרוי מלך בה נדון שיהא גיהנס הוכנה
ויו׳: ונחת ת״ל לא אחר שכר אבל מגיהנס שמצלת תורה של שברה• זה תאמר שמא

ע״א ל״ח דף צו דהר
 .בידיה הדם ענפי ותלת אתי דחוה נברא חד אשבחו אזלי דהוו עד

 רבי אמר .אובדאי לרווחא אמר האי לך למה ליה אמרו גביה קריבו
 הד .לאברהם חד ליה אמר .למה אלין תלת א^ל .כ,אמדת שפיר אלעזר
 דכתיב בגי; * בהו וארחגא בחרא להו רקשיתא .ליעקב וחד .לשחק
 אתקי_ים ריחא דבהאי בגין שמיך. תורק שמן טובים שמניף לריח )עייא׳(

 והתא מעילא ברבאן ואתנגידו אתק/ימא דא ובהימנותא תפשא הולשא
 דאתי. ובעלמאזדין בעלמא תשראל חולקיהון זכאה אלעזר רבי אמר

 דא ומריחא ריחא על אלא מתקיימא נפשא( א״נ) עלמא לית חזי רא

 )נתפרדה שבתא דגפיק בשעתא דהא אחרא ריחא אשתמודעא
 מתפ?שן ורוחא נפשא ואשתארון ;תירא גפשא וסלקא דחבילה(

דאבעיירוחא ועל וחרא; א בד י דא ומתקרבן דא ריחא עציבקאתא

נתי



חמישי ליום צו
 ץחיאן כהדא מתקרבן ךיחא דאתקבל ביון ריחא לקבלא רוחא בתר

 ומתלהט! כחדא בלא מהקרבין בריחא דקרבנא גותא״ריחא האי בי

 אי א רתת .וחד לעי^לא תר בוצכי תרי חזי תא וחדאף בוציני

 א מבוצע דסליק )נ״א הסליק תננא ההוא ךלתתא בוצינא האי לש בר להיט
 הסליק תננא האי דקרבנין תננא כך עלאה בוצעא ההוא _להיט תתארס

 דא בריחא בחרא בלהו ומתקרבין בחד ומתלהטן עלאי בוציני להיט

 דקרבנא ריחא הא ועל אוקמוה והא )אשה( ליי. גיחה ריח בך ובגין

 בלא המקרב דכהנא ןדא על .וקרבנא רעלמא וקיומא הכלא קיומא
 כלהו היתברבו בגין ביה א^תלימו אשלמותא יומי שבעה בך ובגין

 יי כיה( )ישעיה כתיב ותתא. לעילא וברבאן חדוואן וישתכחו בפולהניה

 בר הבעי אתה. אלתי קי אוקמוה. קרא האי וגומר ארוממך אתה אלתי

 שכחא אתר ומאן בלא על ליה ולשבחא .קדישא לשימא לאודאה נש

 פקא פלא. עשית בי דכתיב ךבלא מעמיקא והבא דאוקמוה במה דיליה

 עצות מרחוק עצות אתמר והא פ-־א שמו תקיא ט׳( )ש□ דכתיב במה

 וכתיב לי. נראה .יי מרחוק ל״א( )ירמיה הכתיב מרחוק יועץ. אמר דאת במה

 ב( ל )דברים אמר דאת במה אומן. אמונה לחמה. תביא ממרחק ל׳א( )משלי

 צ״ב( )תהלים אמר דאת במה בלילה. אמונת ואוקמוה עול .ואין אמונה אל
 וזמין אמונתך. '_רבה לבלרים חדשים ל( )איכה וכתיב בלילות ואמונתך

 ל־ז( )יחזקאל דכתיב במה יהוןמחוב לישלאל לו; לדכאה הוא בדיך קדשא

 גרוליכפ ומכל טמאותיכם מכל וטחרתם טהורים מים עליכם חרקתי

:אמן.ואמן לעולם ;י ברוך אתכם• אטהר

יום פסוקה הלכה
פ״ב הקרבנות מעשה ה׳ הר״מ

שהן שלו כבשים שלשה עם מביא המצורע
 עשרונים שה שג ועולה ואשם חטאת

 הןבחים בכלל באין שהן השמועהלמדו ומבי
 ברביעית בלול כבש כל עם עשרון שלו
 עשרון כלי עם ורביעית' שמן. ההין

 והמקריב הכבשים. נסכי כשאר משלשתן
 עילה ולא אנל נם?י עמו מביא הפלגם את
וכבר לוג• עשר שנים הוא ההין = ז.;הו: לו

מוסר להק “
ש*ו ח״ב קדושה משערי

 שהוא לברכה רבותינוזכרונם אמרו תהלה
 וכמו "עולם של ברומו שעומדים מדברים
 הקרבגות מכל גדולה היא כי שידעת
 .וגו׳ זבהיכם רוב לי למה אי( וכנאמר

 שגדולה מכלל תפלה תרבו כי גם כתיב:ו
 גם התפלה מבפרץ שהקרכנות וכמו מהן

 הזוהר ובספר אדם י של עונותיו מכברת כן
מכל פולחנין מכל _יקיךא צלהתא פ׳_דקהל

פייהגין



ו״ו חמישי ליום צו
 אחרות מדות עם הלוג שעור הודענו

 העומר הוא והעשרון ערובין. בהלכות
 שעורו בארגו וככר חלה שעור #הוא
 הנסכים 'כשטודרין )*( חלה: בעמן

 יחיד "מגדות בין המנחות או*
 אותו מודדין * אין צבור מנחת בין

 של או לפר עשרוגים שלשה של במרה
 אחד בעשירון הבל מודד אלא לאיל שטם
 מוררין נסכים שד השמן וכן במקדש #דדה
 מנחת של ושמן ,#בקדש׳ במרתו אותו

העשרוגות כמטן שבמקדש בלוג * היחיד
הלוגין: מנין כף

 .רבותינו אמרו לחייבא מזיי ובו׳ פורקטן
 ירלה?מ אלקנה זכה למה לברכה זכרונם
וא^רן כמשה ששקול שמואל

 עמי הקבה ארם לבני ומעלה 7לרגל עולה
 אךריי נוהג ;נו וכן'שמואל אותן ומעה

" וסבב י? )""א שנאמר כמו
 יי הרמתה 'ותשובתו ישראל ושפט'את

 ומעלורל מכל זכה לא ואברהם ביתו ישם
 וקתיב ;חרן עשו אשר הנפש ואת משום אלא

 וגומר גדול לגוי ,יהיה היו הם ,ואיבר י״ח( )ניא״ית
 ושמר וגומר ,יצוה אשר למען ידעתיו' בי

 אינן הדורות ראשי וכל וגומר ה׳ דרף
זו: סכה על אלא נענשים או'אינן זוכין

ששי ליל
יהוה צירוף

 אשר עליהן אשר ואת־החלב הכלית שתי קאת
 על־הבלית על־הבבד היתךת”ואת על־ה?םלים

 רת גםם*א על די עליתי די א3תר רת כלץ תךתין .רת * יבירנל

 הבחן אתם והקטיר ה כבדא_עלכל;תא״יעמה: ד_על:חצרא
 כתא ן1/ה ויפק :הוא אשם ליהוה אשה הטץבחה

 יאכלנו בבחנים קדם.ץ^עטאחיא:ובלץכר:^נא
 דכירא כל :הוא קדשים קלש יאצל קדוש במקום

בחטאת ז : הוא קודשץ קדש ;תאכל אתר_קךי׳ט3ייקלנה בכהמא
כאשם

רש״י
 שנתכפרו או נעליו שמתו אשס על לימד ממנו שמו שינתק עד הוא. אשם )ה(

 כשר אינו סתס שתעו אס המזנח לקיץ עולה דמיו להיות שעומד אע״פ נעליו
 לשמו שלא פסול שיהא האפס על ללמד נא ואינו לרעיה. שנתק קודס לעולה

 לאחר אלא הוא אשס נו נאמר לא שאשס לפי נחעאת הכתוב הוא שדרשנו כמו
 :נרש״י( וע"ש ד׳. דף )זנחיס כשר אמוריו הוקערו שלא עצמו והוא אמורין הקערת

 דכתיב לאינך גס לריש )נת״כ נדרש הוא כהניס הוא.נתורת קדשים קד^ם )ו(
 תורה )ז( :מזרחי( וק״ל. לעצמן הן צריכין מקרא של פשועו לפי אך חעאת נבי

אחת

ה



ששי ליל צו
 לו יכפר־בו אשר הכוהן להם אחת תורה

 י'.?ה בה עפר די בהנא להון חדא אוריתא כאשמא כחטאתא ז יהיה
 העלה שר איש את־^לת המקריב ןדאיחן "

 ער עלת ית דטקרב ןנהנא :תקה 1ל לכהן הקריב אשר

 אשר ןחה1מ“וכל ט :יהא דילד, לכהנא ערב די עלתא מעך
 ועל־מחבת במרחשת 'ןבל־געשה בתגור תאפה

 תתאפי ־ די מנחתא וכל תהיה: לו אתה המקריב לכהן
 דילה דטקרבע־ לכהנא טקריתא .ועל ברדתא ךתתן!כד וכל בחנורא

 לכל־בני וחרבה בלולה־בשמן '{;ל-מנחה י

 ודלא בטשח דפילא מנחתא וכל ♦ וי~אח איש תהיה אהלן

 תורת וזאת יא שלישי פ באחויהי: גכר תהי אהרן בני יכל פילא
 ךנכסת אורעא .ודא :ליהוה יקריב אשר השלמים זבח

 1 והקריב על־תוךה\קךיבנו אם יב .ילןרב.ל!דם די קודשיא

 וךקיקי בשמן בלולת מצות חלות התודה עלץבח
 בלולת חלת מךב$ת וסלת בשמן משהים מצות

בשמן
דש״י

 פרגן בו חולק לכפרה הראוי בו. יכפר אשר הכהן :זה בדבר להם. אחת
 יהיה, לו לכהן הקריב אשר הערלה עור )ח( ואונן: כפורים ומחוסר יום לטבול
 קי(: )זבחים בטורות חולקים שאינן ואונן כפורים ומחוסר יום לטבול פרט
 תהיה אהרן בני ת״ללכל לבדו לו יכול )ת״כ( וגו׳. אותה המקריב לכהן )ט(
 אותה: שמקריבין יום אותו של אב לבית כיצד הא המקריב לכהן ת״ל לכולן יכול

 שאין קנאות ומנחת חוטא מנחת זו וחרכה. נדבה: מנחת זו כשמן׳ כלולה )י(
 שנעשה נס על הודאה דבר על אס יקריבנו. תודה על אם לב( :שמן בהן

 שהן שנתרפא וחולה האסורים בית וחבישי מדבריות והולכי הים יורדי כגון לו
 אדם לבני ונפלאותיו חסדו לה׳ יודו קז( )תהליס בהן שכתוב להודות צריכין
 הן תודה שלמי הללו שלמים נדר. מאלה אחת על אס תודה. זבחי ויזבחו

 :כאן שמפורש כמו ולילה ליום אלא נאנלין ואינן בענק האמור לחס וטעונות
 מצה מיני ג' ורבוכה ורקיקין חלות לחם. מיני ר' התודה• זכח על והקריב

 ע״ז( )ד׳ במנחות מפורש כך חלות י׳ ומין מין וכל וגו׳ חמן לחם חלת על וכתיב

ישעורן



נח ששי ליל צו

 הודתא נקמת על ויקרב .;קרבנה תודתא על אם בשמן*
 יי?^3 ךמשיחין פטיךין ואקפונין 7'ימשח דפילן פטירן וריק'

 ן ח׳^ להם הלת על יג בטשת: דפילן נריצן רביבא ופלתא
 ח?? דלתם ןליצן על ג שלמיו תודת על־זבח קרבנו יקריב

 ממ^ והקריב יד נכםתתודתנכםתקוךשותי: על קרבנה .יקרב
 את־דם הזרה לכהן דחוה י קרומה מכל־קרבן

 קדםזאפרשיתא. מבל^קרבנא חד מנה דקרב : יהיה 1ל השלמים

 וקשוקזבח טו ?הא: דילה קול^א נכפת דם :ת ד?זרק רלבתא
 עד־ ממנו ל^־יניה .יאכל קרבנו מום שלשיו תודת

 ץ:ע2 לא ביום_.קרבנה.יתאנל קודשוהי נכפת תודת נכפת ובפר נ בקל

 מום קרבנו נדבה^בח ואו ואם־־נדר ־'ט! צקרא עד מנה

 :יאבל ממנו והנותר וממחרת יאכל את־זבחו הקריבו
 .יתאבל נכפתה .;קרב .די ביומא קדבנה נכפת נדבתא או נדרא ואם

 מבשר והנותר יז ?תאבל־ מנה ודאשתאר דבתרוהי וביומא
נכפתא מבפר ודאשתאר :ישרף באש השלישי מום הזבח

ביומא
רש״י

 חלוט לחם מרבבת. :עשרון כ׳ מדבריות ו׳ שהן ירושלמיות סאין ה׳ ושעורן
 הלחם שאין מגיד ת״כ( עו. דף )שם זבח. על קרבנו )יג( :צרכו כל ברותחין

 שישחט עד בפדיון לחולין ומלצאת יום וטבול ביוצא ליפפל הגוף קדושת קדוש
 לכהן תרומה יטול ומין מין מכל אחד לחם קרבן. טבל אחד )יד( :הזבח

 שבה ושוק מחזה חוץ לבעלים ובשרה לבעלים נאכל והשאר עבודתו העובד
 :שלמים קרויה והתודה בשלמים ושוק חזה תנופת למטה שמפורש כמז
 הרבה ריבויין כאן יש ת״כ( לו. )זבחים שלמיו. תודת זבח בשר )טו(

 ובפ׳ תימא דבן אליבא ,פי )הכא י״ד וחגיגת נזיר ואיל ואשם חטאת לרבות
 ליום נאכלין שיהיו בכ״מ( הרב של דרכו וכן כרבנן פי׳ ילין ולא ע״פ ראה

 בקר. עד ממנו יניח לא לחמה: זמן בשרה וכזמן יאבל. קרבנו ביום :ולילה
 מן אדם להרחיק כדי חצות עד אמרו למה א״כ הלילה כל הוא אוכל אבל

 של הודאה על הביאה שלא נדבה. או נדר אם )טז( :ברכות( )ריש העבירה
וממחרת :בענין שמפורש נמו ימיס לב' ונאכלת לחם טעונה אינה גס

 והנותר



ששי ליד צו
 ךאכל האכל ואם יח .'תיוקד: בנורא תליתאה בייומא
 אתו המקריב ירצה לא השליש"' ביום שלמיו זבה
 עונה ממנו האכלת והנפש יהיה פגול לו .יחשב לא

 תריתאה ^יומא קודשוהי נכפת מבפר .יתאבל אתאכלא ואם ז תשא

 דתיכור .ןאנש .יהא מרחק לה .יתחשב לא יתה .דמ^קרב לרעוא .יהא לא
 לא בבל-טמא אשר־תע והישר ^יל־יט חובה כנה

 בשר: יאכל כל־טהור והבשר ישרף באש יאבל
 קוד^א ובפר .יתוקד בנורא .יתאבל מפאבלא בכל .יקרב ך קודשא ובפר

 אשר־תאכל והנפש נ •• קודשא בסר במדשאניכול דכי .די כל
 עריו וטמאתו ה1ליד אשר השלמים מזבח בשר

 בפרא תיבול די ואגש :מעמיה ההוא הנפעז ונכרתה

 מעמה: ההיא אנשא וישתיצי עלוהי ופובתה " קרם די קודשיא מנבפת

אוו ^מאתאדם ונפעז כא
בבהמה י רש

 יאכל(. ממנו והנותר )ס״א בשני( יאכל )פי׳ יאכל. בראשון ממנו. והנותר
 וענה ואיה צבעון בני ואלה כגון במקרא הרבה כמוה ויש היא יתירה זו וי״ו

 וגר. יאבל האבל ואם )יח( :ח( )דניאל מרמס וצבא וקדש תת לו( )בראשית
 בשלישי ממנו אכל אם יכול מדבר הכתוב בשלישי לאכלו בשחיטה במחשב )ת״כ(
 נפסל ואינו נפסל הוא הקרבה בשעת יחשב לא אותו המקריב ה״ל למפרע יפסל

 חשב ואס במחשבה זאת העלה לא הקרבתו בשעת פירושו וכן בשלישי
 והבשר♦ )יט( :תשא עונה הזמן בתוך אפילו ממנו. הארבלת והנפש : יהיה פיגול

 שיצא אבר לרבות והבשר. יאכל: לא טמא בכל יגע אשר שלמים. קדש של
 לפי ת״ל מה עט( )פסחים יאבלבשר♦ טהור בל מותר: שהפנימי מקצתו
 אלא שלמים יאכלו לא _יכול תאכל והבשר ישפך זבחיך ודם יב( )דברים שנאמר

 בשר. יאכל טהור בל )והבשר :בשר יאכל טהור כל נאמר לכך הבעלים
 אסורה לקלעים חוץ יצאו שאס ואשם בחטאת לך שאסרתי מה כל כלומר

 טהור כל לך אומר אני זה בבשר יאכלוה מועד אוהל בחצר שכתוב כמו
מ״ג. )זבחים עליו. וטומאתו )ב( :העיר( בכל אפילו בשר יאכל
 כרת ענוש אינו הטמא את שאכל טהור אבל מדבר הכתוב הגוף בטומאת ת״כ(
 הטהור את שאכל טמא ואזהרת וגו׳. טמא בכל יגע אשר והבשר אזהרה אלא

אמורים כריתות ג׳ .)ת"כ( שוה בגזרה למדוה חכמים אלא בתורה מפורשת ;אינה
הכא



נט ששי ליל צו
 מ^שז ואכל טמא ככל־עקץ או טמאה בבהמה

 ההוא הנפש ונכרתה ליהוה אשר השלמים זבה
 בלעירא או אנשא ןסואבת ?סאב בכל תקרב ארי :.ואנש מעמיה

 פ7ד.?ו קוד^א נ?םת מנסר ריבוד טסאב שקצא בבד 1א טסאבא

 לאמר: אל־משה רדבריהוה מעטה־כב התא אנשא וישתיצי
 לאטר .ישראל בני“אל הבר בג : דמימר משה עם ” וטליד

 ;ני עם מדל :תאכלו לא ועז וכשב שור בל־חלב
 נבלה וחלב כד :תיכדון דא ועזא ואמר תור הרב בד למימר ;שראד
 תאכלהו: לא ואכל לכל־מלאכה יעשה טרפה וחלב

 :תי^ינד׳ לא ומיכל עבדתא לכל .יתעבד תבירא ותרב נכילא ותרב

 ממנה .יקריב א^ר מךהבףמה דולב בל־אכל ביבה
 מעמיה: האכלת הנפש ונכרתה ליהוה אשה

 ^וישתיצי ל!רם כןרבנא מנה יקךבוןידי בעירא מן תרבא היכול כל ארי

 בכל תאכלו לא וכל״הם כו > מעמה תיבול די אנשא
 תיכלוןיבכל לא דמא ובל : ולבהמה לעוף מושבתיכם

 “כל״ אשר״תאכל כל״נפש בז : ודבעירא ךעופא מויזבניפון
 תיבולול ד אנשא כל :ההואימעטיה הנפש ונכרתה דם

 אל־משה .יהוה הדבר נח פ :מעמה ההיא אנשא וישתשי .דמא
י*טת אל״בני הבר כט : למימר משה עם ;י ומליל ♦ לאמל

לאמ־ רש״י
 יקריב דהאי חז״ל ופי׳ וגו׳ יקריב אשר איש כל אמור בל וא׳ שנים )הנא

 ו( )דף בשבועות רבותינו ודרשוה הגוף בעומאת קדשים באוכלי היא( אכילה
 אלא נאמר שלא ויורד עולה קרבן על ללמד ואחת ^פרע ואחת לכלל אחת

 ולמד בא כג.ת״כ( )פסחים מלאכה. לכל יעשה )כד( :וקדשיו מקדש טומאת על
 אמרה ג״ה( פ׳ )חולין חאכלהו. לא ואכל :נבלות טומאת מטמא שאינו החלב על

 על אף יתחייב אכלו שאם חלב איסור על ויחול וטרפה נבילה איסור יבא תורה
 ולבהמה. לעוף )כו( :איסור על חל איסור אין תאמר ולא נבלה של לאו

 הגוף חובת שהיא לפי מושבותיכם. בכל וחגבים: דגים לדם פרט נא( )כריתות

ואינה



עשי ליל צו
 את־ יביא דיולה שלמיו את־זבח המקריב לאמר
 לט־טר י^ראל בני עם מלל :שלמיו מזבח ליהוה קרבנו

קודשוהין מקכסת קרבנהלקדםץ קת בתי קודשוהי^קדם" נכסת ית דמקרב

תורה ששי ליום צו
 תשלום הצגנו תרגום ואהד מקרא שנים הסדרה בל להשלים כדי

:והפטרה ותרגום הסדרה

 את־־החלבעל־דהזה אשיייהוה תביאינהאת לידיו
 יתה: לפניי !תנופה אתו להניף החזה את יביאנו

 לארמא התא קת ביתנה הקא על תרבא תי^ת קרבנ^א :ת תיתון ידוהי

 הבץבהה את-החלב הכהן והקטיר לא יי: בןדם ארומא יתה
 למדבחא תיבא :ת כי־נא יםק:ו :ולבניו לאהרן החזה והיה

 תרומה תתנו הימין שוק ואת לב ולבלוהי: לאהרן רהיחחא
 אפרשיתא תתנץ דיטעא שוקא ויתי :שלמיכם מזבחי לכוהן

העלמים את־דם המקריב ן־מ1כםת^יב3חנאמ3£
ואת רש׳י

 מפרש לז( )דף בפ״א קידושין ובמסכה מושבות בכל נוהגת קרקע חובת ואינה
 הבעלים יד שתהא סא( )מנחות .,וגו תביאינה ידיו )ל( : לומר הוצרך למה

 ומה .,ה אשי את :ומניפן מלמטה כהן ויד בה נתונין והחזות והחלב מלמעלה
 חלב נותן המטבחים מבית כשמביאו יביאנו. החזה: על החלב את האשים הן
 וזהו למטה והחלב למעלה החזה נמצא המניף הכהן ליד וכשנותנו החזה על

 החלבים אשי על התנופה וחזה התרומה שוק י( )ויקרא אחר במקום האמור
 וזהו למטה החזה ונמצא המקטיר לכהן נותנו התנופה ולאחר וגו׳ להניף יביאו

 למדנו המזבחה החלבים ויקטר החזות על החלבים את וישימו ט( )שם שנאמר
 החזה ער החרב את :סב( )דף במנחות מפורש כך לה זקוקין כהניס שג׳

 מן הוא שיהא ולא מביאו הוא אותו להניף מביא למה החזה ואת יביאנו.
 לאשים החזה אף שתהא יכול החזה על החלב את ה׳ אשי את שנאמר לפי האשים

 והיה ואח״כ החרס את הכהן והקטיר )לא( :וגו׳ להניף החזה את נאמר לכך
 המזבח מן למטה שהאמוריס בעוד נאכל הבשר שאין למדנו לאהרן החזה
 הפרק עד הראש עם הנמכרת ארכובה של הפרק מן שוק. )לב( : )ת״כ(

נין( סי)פסח וגו׳. דם את המקריב )לג( : רגל של סובך שהוא האמצעי
 מי



ששי ליום צו

 י ויי?ט שוק תהיה לו אהרן מבני ואת־החלב
 א<וו- מכי' דילה אתרן .מבני תרבא חת קוךעיא נבסת דם !ת ךטכןךב

 לוה ואתו התנובה חזה“את בי ךמינאלחלק-.לד
 שלמיהם מזבהי כני־לשראל מאת לקחתי התרומה

 מאת להק־עולם ולבניו הכהן 'לאהרן אתם ואתן
 ךא^רשותא ^קא רת: דארמותא חחא :ת ארי ן .ישראל בני

 כהנא קאהרן ן1יתה ויהבית קודשיהיון מנכסת ישראל בגי מן נסבית

אהין זאת לה :ישראל בני מן עלם לקים ולבניוהי
 לכהן אתם הקריב כיום יתה מאשי בניו ומשחת

 עןךבת ך טא1ך מקרבמאך" ?נוהי ורבות אהרן רבות דא ז ה1ליה
 ביום להם לתת יהוה צוה אישר לו *. ^{^א&ים

 לררתם: עולם הקת .ישראל כני מאת 'אתם משחו
 לדריהון: עלם ק^ם ישראל בני מן תחון דרבי ביומא להון למתן יי פקיד די

 ולאשם ולחטאת לבעחה לעלה י התורה זאת יי
 למנחתא לעלתא' יתא:אור דא :השלמים ולזבח ודמלואים

 צוה אשר לח : הודשיא ולנכסת ולקרבני^א ולאשטא וןחטאתא
 צותואת־בניישר^ל כיום סיני כחך את־משה יהוה

 :סיני כמדבר ליחוך. אתךקרכניהם" להקריב
רקרבא ישראל בני עז דפקךה ךםינ;בי־ומא ^טורא מ^ה י_ת " פקיד ך

 ה יה! וידבר א ח רביעי פ דםיני־:ךא2עבמת:^^ם
 את" ב_קח :עסמשהלמימר .יי ומליל ♦ לאמר משה אל

 אהרן
דש״י

 גשעת או דמים זליקת בשעת ממא יצא חלביו ולהקטיר לזליקתו ראוי שהוא מי
 מוליך ל״ז( )סוכה תרומה. תנופה )לח :בבשל חילק שאינו חלבים הקטר
אהר. את קח הכהינה:)ב( חינוך ליום )לז(ולמלואים• ומוריו: מעלה •ומביא

 פרשה



ששי ליום צו
 שמן ואת הנגלים )את אתו ואת־נמו אהרן

 ואת האילים שני ואת החטאת פר7ואת המשחה

 משחא חת:?ברש;א ךת בניוהיעטה רת אהרן כןךב:ת ז ת1הטצ סל
 ן דפטי_ריא; פלא ;ת:ו הפרץ תלין חת דחטאתא ת־ורא רת לרבותא

 :מועד אהל אל־פתח הקהל כל־העדה ואת ג
 נאשל משה ויעש ד :זמנא משב• לתרע כנש כנעתא כל $־

 מועד: אקל ־פתח אל ותקהלהעד־ אתיו צזדלהוה
 זמנא: משפן התרע בנשתא ואתכנישת יתה ץ פקיד די כמא משה ועבד

 אשר־צוהןהוח הדינר זה אל־העדה משה ה#מרה

 :למעבר " פקיד ך פ־גטא .דין לכנשתא טעה ואמר . לעימות
 אתם וירחץ ואת־נמו את־אהךן משה וקרב י י

 רתן טיא:ז3 ואסיוימהיון ,בנו־ רת אהרן !ת מעה ונןריב ♦ .נמים

 אתו וילבש נאבלט אתו ויחגר אח־־הנתנת עליו
 נחשב אתו ויחגר את־האפד עליו וקן את־השלל

 ;תה וזרז כתונא _ית עלוהי רהב *( : נו ל ויאפר האפל

 בהמון ;תה וזרז דא1אפ הי_ית1על ויהב מעילא בת ;תה ואלבש בהטינא

 אל־־ את־החשןויתן עליו רשם ח .?ה־ לה דאןאוזהן1אפ
חוש;א ;ת עלוהי ןער :התמים“ואת האוךים“את החשן

בפסוקים התורה חצי *(
ויהב רש״י

 :בתורה ומאותר מוקדם שאין המשנן הקמת קודם ימים שבעת נאמרה זו פרשה
 האמורים אלו וגו׳• החטאת פר ואת :ומשנהו ברברים קחנו. אהרן. את ■קח

 למלואיס ראשון ביום ועכשיו כז( )שמות תצוה בואתה המלואים צוואת בעכין
 מן חר5 זה מועד. אהל פתח אל הקהל )ג( :מעשה בשעת וזרזו חזר

 עושה שאני שתראו דברים הדבר. זה )ה( : המרובה את מועע שהחזיק המקומות
 כל עושה. אני אחי ולכבוד לכבודי תאמרו ואל לעשות הקב״ה צוני לפניכם

 האורים. את )חז : )שם( תצוה בואתה פירשתי המלואיס דפרשת הזה הענין
 נתן בציץ הקבועים תכלת פתילי המצנפת. ויש&על )ט( :המפורש שם של כתב



א כ ששי ליום צו
 ?<ל ה^טןר!“^ת׳ וישם ט :אזתטי דת אוריא בחר&נא^ת ףהב

 ציץ את פניו אל־מול המצנפת“על 'וישם ראשו
 :את־משה הזוה צוה אשך3 הארש נזר הזהב
 ךדהבא ציצא אפוהי לקבל מצנפתא על ושלי דשה ער מצנפתא וש-עת

 את משה ו^ח י : משה *_ית פקיד די במא דהודשא ברירא
בל״אשר■“ואת את־־המשבן וימשח המשהה שמן

 א:2מש ויעי^ת דרבותא משתא מעה_ית ונסיב ז אתם בורמלש

 שבע המזבח על־ ממנו דז ךיש^תהוןייא2בך< ד■ בל ת3
 “ואת ואת־בל־בליו בח:את־הטז וימ&ח פעמים

^*ן #ע חא3ך9 % יאה ♦ לקדשם ,^-הבךואת
:ילןדשיתהון בסיסה רת ביורא רת מנוהי בל וית מדבחא !ת ורבי

 אתו וימשח אהרן ראש יעל המשחה מש^ן רצה ע
^תה ורבי דאהרן רישא ער דרבותא ממשחא ואריה .לקדשו

מגבשת לדם רחבש אבנט אתם דתה כתנת
 אהרן בני עז משה .רקריב :את״מ^ת יתה: שה כא^ל
 יי פקיד במא*די כ־רבעין לה־ון ואתקן המעין עזה־ון חרז כתינין )אלבשנון

 אהרן הסמך החטאת פך את רגע יד חמישי י.תמשה־
 : יהד :ת קרבדו :החטאת פר על״ראע אתץדים ובלו

 דחטאתא: תורא ריש על דיה־ון:י _ית ו;נ־והי אהרן ו?מך ךחטאתא

על״קתות דתן את״הךם משה ררף ט^1טו

 ידעתי לא המזבח. על ממנו ויז )יא( :במצנפת תלוי הצק נמצא המצנפת על
 ואח״כ ראשו על יוצק בתחלה וימשח. ויצק• )י□ :הללו בהזאות נצטווה היכן
 : קשירה לשון ויחבש. )יג( :לזה מזה באצבעו ומושך עיניו ריסי בין נותן
ויקדשהו. : לקדושה ליכנס מזרזת וטהרו חטאו המזבח. את ויחטא )טח

בעבודה



ששי ליום צו

 רקטר במים רחץ ואת־־הכךעים הקרב
לריח־ניחח הוא עלה המזבחה "בל־האיל

 ואת־הדם את־המזבח ויחטא באצבעו סביב הטןבח
 :עליו לכפור דקךשהו המזבח לסוד”אל־ יצק
 באצבעה סחור סחור מדבחא .קרנת על ריהב דטא משהחת ונסיב ונכים

 :עלוהי רכפךא וקדשה דמדבחא ליס־ודא אריק דמא וחת מדבחא :ת ודבי

 יתרת ואת על־הקרב אשר את־בל״החלב וקח טז
 משה ויקטר 'ואת־חלבהן הבלית ואת־שתי הכבד

 דת כבדא הצר דת ניא על ך הרבא כל !ת ונפיב :המזבחה

 ואת* ואת״הפר יז :למדבהא מעה ואפק ה־בהן דת ביין הרהץ
 מחוץ באש שרף ואת־פרשו 1שך5ואת~ ערו

 דת ךא1ת !ת :את־משה .יהוה צוך, באשר למהנה
 די כטא לטשריתא מברא בנורא קיד.1א אכלה דת בסרה דת משכה

 אהרן ויסמכו העלה איל את ויקרב יה משה: עז פקיד;י
 דעלתא ד;רא עז .;לריב :האיל על־ראש את־ידיהם ובניו

 !להק _רשהט יט הברא: ראש ן.זני1ובניוהעת.ןךיה אהרן וסמנו

 משדלת וזיק ונכם סביב: על־־הטץיח הים את־ משה

 לנתהןל נתח ואת״האיל כ סחור: סחור מדבחא עי דמא

 :ואת־הפדר ואת־הנתחים את־הראש משה ויקטר
 :תךבא דת אבתא ועז .רישא ית משה ואפק לאברוהי פליג דכרא דת

 ואת־ נא
אח משיה
 את־משה: ירוה צמת באשר ליה|ה הוא אשה
 עלתא לטדבחא דכרא ואפקמשה_יתכל חלילבטיא כרעיא דת דתדא

משה־ עז ןיי פקיד די כטא " הוא^קדם קרבנא לאתקבלאבר.עוא הוא

 ו-קיב
רש״י

לבד הכבד יותרת ואת )מז( : הנכרות נל מעתה עליו. לכפר :זו בעבודה
 הנבד



ס- ששי ליום צו

 ויסמכו דמלאים איל השני את־האןל ויקרב עעיבב
 ת1קריב7ן :האיל על־ראש את־ידיהם ובניו אהרן

 * אל?ר יייש על ידיהו! הי_ית1ו?נ אהרן וסמנו קדבניא תנעאדכר דנרא

 אזך על־תנוך ויתן מדמו משה ורקח .וישחט מ
 הלו ועל־בהן הימנית ת־ד ועל־בהן ה:מנית אהרן

 אותא רום על רהב דמה מן מעה ונתיב ונכם הומנית•
 ךמינא־ ר;לה אליון ר>ל דיטעא .ידה אלין־ן רעל הטינא דאהרן

 עליקנוך מן־ההם משה ויתן אהרן את־יבני ויקרב דכ
 רגלם ועל־בקן הימנית ידם ןעל־בהן הומנית אזנם

 סביב: על־דמןבה את־הדם משה הימנית"ויזרק
 ועי תטעא אודניהון רום על דמא מן מעה רהב אהרן בני _ית וקריב

 משה_יתךטאעל וזרק .דיטעא רנלהון אליון ועל .דיטעא ידהון .אליון

 ואת־האליה ־החלב את רקח ־כה ?חור מלבהאסחור
 הכבד יתרת ואת על־הקרב אשר ואת־יל־החלב

 :ררמין שוק ואת ואת־חלבתן הכלית' ואת־שתי
כבדא חצר רת גיא על די תךבא כל רת אליתא. ו_ית תדכא ת1ונםיב

:ד < • : ד

 המצות ומפל כו :חמינא שומא תרכהירת דת כרין תרתץ חת
 להם וחלת אחת מצה חלת לקח יהוה לפני 1 אשר
 שור ועל על־החלבים וישם אהד ורקיק אחת שמן

 וגריצתא הדא פט־רא ?ריצהא נסיב .;י קרם!דךי ךפטע־;א ומסלא ♦ תמין
 :דעמינא שוקא ועל תרכיא ושוי חך ואספ־וג חרא ^שה ךקהם

 וינת בניו כפי ועל אהרן כפי את־הכלעל דתן מ
י דש" אתם

 השלמים איל המלאים. איל )כמ עמה: הכבד מן מעט טטל שהיה הניד.
̂ ןח )כו( .בנהונתס הנהנים את ומשלימים שממלאים שלמים ,ל שמלואיס

 במנחות• משורש כך והרקיקין החלות כנגד שמן בה מרבה שהיה רבוכה היא שמן.



ששי ליום צו
 ;יי לכראעליךיךאהרן.וע ויהבהת יהוה: לפני תנופה אתם

 מעל אתם משה וקח כח :יי קדם ארכא ן1ךבנ'והי_ואךם_יתה
 לריח הם מלאים הטזבחה.על־העלה וקטר כפיהב!

 ואפה ;דיהון מעל ן1טשה!תה ונטיב ליחיהו הוא אלוה נ*הח

 ,הוא^דם.'; קרבנא ברעוא אנוןלאחקברא קרבניא עלעיתא למךבחא

 יהוה לפני וחנופה את־־החק_דניפהו משה וקח כט
 ידוה צוה כאשר למנה היה למשה המלאים מאיל

 .יי^מדכר קדםז ארמא !ארימה חחא !ת משה ונטיב נ את״משה

 וקח ל שביעי :משה _ית יי פקיד די כטא להדק הוה למשה קרבמא

 על־הטזבח אשר ומךההם המשחה משמן משה
 בניו ועל־בגךי וער״בניו על־בגדיו על־־אהרן רז

 ואת" ואת־־במו את״בגליו את־־אהרן וקדש אתו
 על די דמא ומן דרבותא טטשיוא משה ונטיב 1 את' בניו בגדי

 בנוהי לבושי ועל בניוהי ועל לבושוהי על אהרן ואךי_על טדבחא

 עטה: בנוהי לבושי דת בנוהי דת לבושוהי !ת אהרן !ת .וקדיש עטה

 את" בשלו ואל־בניו ־אהלן אל מ&ה ויאמר לא
 ואת־ אתו תאמלו מועד"ושם אהל פתח הבשר

 לאמר צרתי כאשר המלאים בסל אשר הלחם
 בסרא בשילרת .ולבנוהי לאהרן משה !אמר ♦ יאכלהו ובמיל אהרן
 בטא קרבניא בטל די לחטא י ו!ת יתה תיקלון .והמן ומנא משכן בתרע

 ?בשר והנותר לב י.יכלנה: ובנוהי אהרן למיטר דיפקדית
בנורא ובלחמא בכשרא ודאשמאר תשרפה באש ובלחם

 תוקדון
1 רש״י

 על לבן: בחלוק המלואיס ימ שבעת נל שמש משה המזבחה. ויקטר )כח(
 :מזה חון מקוס בדל קרב שלמים של שוק מצינו ולא העולה אחר העלה.

צרה



פג ששי לעם צן

 ׳גת לא מלעד אתל ומפתח מ מפטיר :חו״קדון
 ימים שבעת מלאיכפכי ימי מלאת חים עד ימים
 עד יומין ש;עא תפהץ לא זטנא טשבן וטתרע :את־.מם ימלא

 : 1 '2־ \*י? ת- ם?זב; יומין שכעא ארי קרבניבון יומי משלם י־ום

 לכפר לעשות יהוה צוה הזה ביום עשה באשר לד
 :עלינון לנפרא למעבד .יי פקיד הדין ביומא עבד די במא י עליכם

 ש;עת ולילה יומם תעבו' מועד אוזל ?ופתחהל
 “בי תמותו ולא יהוה את־משמרת ושמרתם ימים

 ןתטרון יומין יטבעא ולילי .ימם תיתבון זמנא משבן ובתרע 1 צרתי כן

 לעש לו :אתפקדית בן ארי תטותון ולא דיי מימרא מטרת י_ת

 ביד־ חהוה אשר־צוה כל־הךבלים את ובניו אהרן
!דמשק בירא ” פקיד .די פתגטיא כל ובנוהי״ית אהרן יעבד ♦ משה

ס ם ם
 :ז׳< סימן )בירמיה צבאות ה׳ אמר כה ומסעירין סימן. צו ציו.

רש״י
 פרה מעשה זה לעשות דרשו ורז״ל הימים שבעת כל לעשות. ה׳ צוה )לד(

 יום קודם פרישה טעון גדול שכהן וללמד הכפולים יום מעשה זה לכפר
 הם הא תמותו• ולא )לה( :הפרה את השורף הכהן וכן ימים שבעת הכפוריס

 שלא שבחן להגיד ובניו. אהרן רעש )לו( מיתה: חייבים אתם הרי כן תעשו לא
צו פרשת חסלת :ושמאל ימין הטו

ז׳ סימן בירמיה צו הפטרת

 על־ ספו עלותיכם יקוראל אלמי צבאות יהוה אמר כה א
 ^ת־אבותיכם לא־דברתי כי נ :בשר ןאכלו זברץכם

 על־־־דברי מצרים מארץ אותם הוציאי ביום צויתים ולא
 אותם צייתי הזה הדבר—אם־־־את כי נ :חבה עולה,
תהידלי ואתם לאלאים לכם והץתי' בקולי שמעו לאמר

_ ן כתיב הוציא •



צו ת "פכר
 .ייטב למען אתכם אצוה אשר בכל-הדרך "והלכתם לעם

 בטעצות הלכו ■את־אז|ם ולא־הטו שמעו' ולא י לכם:
 למן־היום ד. :לפגים ולא לאחור ויהיו הרע לבם בשררות

 ואשלח הזה דרום עד מצרים מארץ אבותיכם "יצאו איטר
 ולא י :ושלח חשבם ם1י הנביאים את־־בל־־עבדי אליכם
 :מאבותם הרעו את־עך|ם ויקשו את־אמם הטו ולא אלי שמעו

 אלי־ ישמ^ו ולא האלה את־כל״הדבךים אליהם ודברת ז

 אשך הגוי זה אליהם ואמרת ח ולא״יענוכה: אליהם וקראת
 אבדה מוסך לקחו ולא אלחל יהוה בקול שמעו—לוא

 על־ ושאי והשליכי נזרך גזי ט : מפיהם ונכרתה האמונה
 כי־עשו י עברתו: ארדדור ויטש ה1ןה מאם כי .קינה שפים

 אשר־ בבית שקוציהם שטו ה1נאם;יה בעי״ני הרע בנךיהודה
 בך בגיא אשר התפת במות ובנו •א לטמאו: שמי-עליו נקרא

 ולא צויתי לא אשר באש ואת־בנתיהם את־בגיהם לשלף הנם
 ולאקיאמר נאם־״יהוה באים "ימים הגה לכן יב :על־לבי עלתה

 קתפת־ והברו ההרגדי אם־גךא כי ם1התפתומאבךה עוד
 השמים לעוף למאכל הזה העם נבלת והיתה ע מקום: מאין

 ןהודה מערי ן .והשבתי יי :מחריד ואין הארץ ולבהמת
 בלה וקול חתן קול שמחה וקול ששון .ירושלם ומחצות

 יוציאו נאם־חהוה ההיא בעת טי :הארץ תהיה להרבה בי
 ואת־־עצמות שריו" ואת־עצמות מלכי";יהודה את־עצמות

 ישבי-ןרושלם עצמות ואת הנביאים עצמות 1 ואת הבחנים
 השמים צבא 1 ולכל ולירח לשמש ושטחום טן :מקבריהם

 ואשר אחריהם הלכו ואשיר עבדום "ואשר אהבום אשר
 על־ לדמן יקירו ולא יאשפו לא להם השתחוו ואשר דרשום

השארית לכל מחיים מות ונבחר י> :יהיו האימה פני
הנשאריםכתיב ויוציאו



פדצו הפטרת

 ־המקימות בכל הזאת הרעה ■המשפחה—מן הנשאלים
 ♦ יהיה נאם עם הדחתים אשר הנשארים

 ואלץתהלל בחכמתו י חכם אלקיתהלל .יהוה אמר ן כה <״
אם־בזאת כי יט :בעשרו עשיר אלץתהלל בגבורתו ועבור

 חמד עשה .יהוה אני כי אותי ויתן השכל המתהלל
 :נאסץהוה חפצתי כי־באלה בארץ וצדקה משפט

 ה׳ ומזמור והפטרה תרגום ואחד מקרא שנים השבוע פרשת קריאת אהר
משנת דברו יצל״ח מלך וה׳ השבת ליום שיר מזמור או לבש גאות מלך

:היום בחינת היסוד נגד שהוא טהרות מסדר והלכה

ג* פרק ידים משנה

וחבט עקיבא. רבי דברי תהלות. ידיו המנונע לבית ידיו המבנים

 מטמא מגעיו בשעת בגדים המטמא בל שניות. ;דיו אומרים

 להיות אומרים. וחכמים עקיבא. רבי דברי תהיות. להיות ה;דים את

 מקום. בבל תחיה שתיתם מצינו היכן לרביעכךבא. לו אמרו שניות.

 גופיו נטמא כן אם אלא תחיה להיות להן אפשר היאך וכי להם אמר

 להיות הידים את מטמאין במשקים■ שנטמאו והבלים האיוכלין מזה. חוץ

 הטומאה. באב שנטמא את אומרים ,וחכמים יהושע• רבי ךברי שניות.

 רבן אמר הידים. את מטמא אינו הטומאה. בולד ה;דים. את מטמא

 לו אמרה אבא. לפני שבאת אחת באשה מעשה גמליאל בן( )שבעיון

 ולא טומאתו• היתה ובמת בתי לה אמר חרש. בלי לאויר ;די נכנסו

באב שנטמא את הדבר מבואר חכמים אמרו לו. א^רה מה שמעתי

הטומאה
ברטנורא

 בחולין שגי עושה דראשון בחולין אחד פוסל תחלות. ידיו הטנוגע לבית ידיו המכנים
 בגדים המטמא כל :בקדש א׳ ופוסל שנים ומסמא בתרומה א׳ ופוסל א׳ ומסמא

 מטמא בהן שהנוגע דזביס בתרא בפ׳ דתנן הני וכל ורוקו זב של זובו מון מגעו. בשעת
 תחלה להיות ראוי שאין תחלה. להיות להם אפשר האיך וכי :מגעו בשעת בגדים

 אין הלכך גופו כל נטמא הטומאה באב בידיו צנע ואס הטומאה באב הנוגע אלא
 לא ידיו הכניס שאם המנוגע לבית ידיו מהמכגיס חזן תחלה ידים למצוא בידו

 ולעשות בגדים לטמא הטומאה אב חשוב שהוא שאע״פ מגעו בשעת בכדים והמטמא כולו נטמא
 תחלות להיות בו שנגעו הידים את מטמא אבל אדם לסמא הסומאת אב חשוב אינו ושני ראשון

 הטומאה באב שנטמאו וכלים אוכלים כלומר הטומאה. כאב שנטסא את : כר״ע הלכה ואין
:כחכמים והלכה שגי עושה שצי דאין במשקין שנטמאו וכלים אוכלים ולא הידיס את מטמאין

יבמה



,שש ליום צו
 בל ב ים:.2ד^ את מטטא אינו הטומאה בולד ה^דים♦ את מטמא הטומאה

 איז מטךאח היד שניות• להיות הידים את מטמא התרומה. את הפוסל

 אמר שני. עושה שני אין אומרים וחכמים ,יהושע. רבי דברי חברתה•
 דנין אין לו אמרו הידים. את מטמאץ קדשיש\;ם. כתבי והל*א להם

 דברי ףא תורה. מדברי סופרים דברי ולא סופרים. מדברי תורה דברי

 את מטמאות התפילין עם תפילין ,רצועות ג :סופרים מדברי סופרים

 הידים♦ את מטמאות אינן תפילין רצועות אומר שמעון רבי ך\ךים.

 אתהיכם מטמא ושבסוף שבתחלה ושמלמטן׳ שמלמעלן שבספר נליון י

 ספד ה :עמיד לו ש^עשה עד מטמא• אינו שבסוף אומר יהודה רבי

 הארון בנסוע ויהי בפרשת אותיות וחמש שמונים בו ונשרדיר שנמחק

 בפרשת אותיות ,וחמש שמונים בה שבתוב מנילה .הידים. את מטמא

 את מטמאין הקדש כתבי בל הידים. את מטמא הארון בנם־וע ויהי

 שיר אומר ,יהודה רבי הי^ם. את מטמאץ וקהלת השירים שיר ד^דיט.

 אינו קהלת אומר יוסי רבי מחלוקת♦ וקהלת .הידים את מטמא השירים

 מקילי קהלת אומר שמעון רבי מחלוקת• השירים ושיר הידים• את מטמא

מפי אני מקבל עזאי בן שמעון רבי אמר דלל. בית ומחומרי שמאי• בית

שבעים בדטנורא
 כל )כ( :במשקה או הטומאה באב תנור של הטומאה. היתה ובמה

 את מטמא היד :בתרומה ג׳ פיסל שהוא לטומאה שני דהיינו התרומה. את הפוסל
 :טמאית שתיהן וחזרו נטמאת טהורה האחדת בידו ונגעה טמאה אחת ידו שהיתה מי חברתה,

 מטמאין והן התרומה את ופוסלים לטומאה שני להיות עליהן שגזרו הקדש. כתבי והלא
 מד״ס. סיפדים דברי ולא :שני עושה שני אלמא שניות לעשותן בהן הנוגעין הידים את

 את שמטמאין הקידש וכתבי וידים עירובין תיקן דשלמה הוא מד״ם הטומאות בכל ידים וטומאת
 בכתבי שמצינו כשם לומר מזו זו דנין ואין ביום בו שגזרו דבר מי״ח מד״ס נמי הידיס
 דלא ומאי תקין דתקון דמאי שני עושה שני יהיה טומאות בשאר ה״נ שני עושה ששני הקודש

 הידים. את מטמאין תפילין של רצועות )ג( :יהושע כר׳ הל׳ ואין תקין לא תקון
 שנגעו הידים על נמי גזרו התרומה את שפוסלים ספר מחמת הבאות הידים על דכשגזרו
 שלמעלן׳שלמטן. )ד( שמעון: כר׳ הלכה ואין כו'. אומר שמעון ר' תפילין: של בחופות

 ושבסוף. שבתהלה :טפח ולמטה אצבעות ג׳ הדף מן למעלה כתיבת בלא פניי שיניח שצריך
 שהספר הספ־ כל של היקף כשיעור כלומר הספר כל לגלול כדי פנוי שיניח צריך הספר בתחלת
 לגיל כדי ובסיפי שמע כלפי מאחד איתה דכורכיס דמזוזה דומיא נגלל הוא לתחלתו מסופו
 וכתובים ונביאים תורה המדביק אבל כן לעשות צריך לבדה תורה אלא שם כשאין ודוקא עמוד
 נמצאת לתחלתו גוללו היא שאס בתחלתו עמיד לגול וכדי בסיפו הספר כל נגול כדי צריך ביחד
 בפק דאמרי׳ הא מיירי ובתכי וכתובים לנביאים שומר תירה שתעשה הוא וגנאי מחין תירה
 ויהי כפרשת )ה< בסיפו: הספר כל היקף וכדי בתחלתו עמוד לגול כדי לו ועישת דב״ב

 עמודיה חצבה במדרש אמרו וכך בפ״ע כספר חשובה היא פרשה שאוהה לשי הארון. בנסוע
שבעה: — אחדים ספרים וד׳ חלקים לג׳ נ:לק וידב־ שספר תורות ספרי שבעה אלו שבעה

מגילה



! פ! 2לל צו
 * עזחח בן אלעזר רבי את שהושיבו ביום זקן. רוטנים שבעים

 ושליום הם עקיבא רבי אמר הידים. את מטמא') וקהלת• השירים ששיר

 1י?" תדים♦ את יטמא שלא השירים שיר עלי מישראל אדם נחלק לא
 שבל לישראל. השירים שיר בו שנתן ביום בדי כלו7העולם בלי

ואם לקדשים. קרש השירים ושיר קרש. הכתובים

 בן בדברי עקיבא. רבי של חמיו בן .יהושע בן יוחנן רבי אמר קהלת. על

:ג^רו .ובן נחלקו בן עזאי

ברטנורא

 נתקדשה אותיות וחמשה שמינים בה שנכתב כיון ם״ת של יריעה כלומר בה. שכתוב טנילה
 ולא היא שלמה של שחכמתו מפני הירים. את מטמא אינו קהלת :הידיס את זמעמאה

:הלכה וכן גמרו. וכן נחלקו כן עזאי בן כדברי :נאמרה הקודש ברוח

ע״א ,כ דף נדה גמרא

 גבי אלא בודקין אין ובלם שמואל אמר יהודה רב אמר
 על ושחור אבדימי בר שחק רבי אמר לבנה. מטלית

 הא בשחור הא פליגי ולא מדפתי .ירמיה אטר״רב אדום. גבי
 חוץ שמואל ליטא הכי אי אשי רב לה מתקיף דמים. בשאר

 עולא אמר קמיםלגי.ז גופא בשחור אשי רב אמר אלא משחור.
 מאי ואלא כשחור. טהור מבן ריחה טמא מכן עמוק כלן

 רבי ואמר הואיל אמינא _ד#תך סלקא שחורתמט שנא
 מבן ריחה אפילו הילכך שלקח אלא הוא אדום שחור חנינא

:לןז קמשטע ליטמא נטי

רש״י
 שחזר דם ו׳טחור• ניכרקבה: הדמים מראות לבנה. מטלית דמים: חמשה וכולם■

 :אדום בגד גבי טל מק דהה או נחרח הוא שחור אס מראיתו נבדקה
 סומק הוה אי אחד לבל במתני׳ השני׳ שחור מאותו מבן• עמוק :הדמים כלם.

 טהור מכן דהה במתני׳ תנן דלא ואע״ם כשחור• טהור טמאנדיההמכן טפי
 היה אדום דהאי מכןנמיליטמא. דיהה אפי׳ לטלהו: ה״ה שחור גני אלת
 להותא ירי על המשחיר אדום דס דרך דאין קט״ל. *• הושחר לקותא ידי ועל

:דיהה להיות



ששי ליום צו
ע״א צ-ב דף יתרו זוהר

 ד^האי• ובגין _קך#א דברית רזא איהו דא לקד^יו• ה^בת ידם את זכור

 דא כגוונא ברא כלל ואיהו גופא .דשייפי מקורץ בל בףת_קיימץ
 רקיוטא תלין ביה דאורייתא תין ובל דא־וחיתא כרלא 'איהו שבת

נטיר באילו שבת תטיר מאן א־ורעתא דבל בקיומא שבת ן

׳־ :בזה אורייתא

פסוקה הלנה

פ״ו שבת ה׳ הר״ט

 עכר אם בשבת מלאכה שעשה ישראל
 ליהנות לו אסור מדון ועשה .
 .ישראל ושאר לעולם. מלאכה באותה

 מיד שבת למוצאי בה ליהנות להם מתר
 כי השבת את ושמרתם ל"( )"*יי׳ שנאמר

 קרש• מעשיה *ואין קדש היא היא קרש
 למוצאי במזיד בשבת שבשל .ישראל כיצד
 .יאכל לאי לו '..אבל .לאחרים יאכל שבת

 שבת למוצאי בשגגה בשל .ואם עולמית
 כיוצא כל מיד'וכן אחרים בין הוא בין יאכל
 וחזרו לתחום חוץ שיצאו פירות ־ :בזה

 בגופן נעשה לא שהרי בשבת בשוגג.יאכלו
 עד יאכלו לאי במזיד נשתנו. ולא מעשה
 לשמור הפועל את השוכר * :שבת מוצאי

 שכרו לו לא.יתן התינוק ואת הפלה את לו
 עליו שבת אחריות אין לפיכך שבת של
 שנה ש;יר או שבת שכיר השכיר דרה ואם
 שבת אחריות לפיכך משלם שכרו לו נותן
 שבת של י שיכך לי תן לו יאמר ולא עליו
או שנה של שכרי לי תן לו אומר אלא

:)מים עשרה

אבתועיהו אזלי .הוו ?גינעהו ןזכאן

טופר להק יושה
ז' שער ח״ב קרושה משערי

 הגדיל תרומה פרשת .ריש הקדוש בזהר
 .ואמר לחייבא מזכי בשבח להפר

ליה ולמקני תייבא בתר למרדף בעי זכאה
 דיסתלק שבחא איהו ודא וכו׳ שלים אגר:ב

 אחרא משבחא !תיר הוא בריף הורשא ביה
 דא ועל ויכו׳ מכלא !תיר דא .ואסתלקותא

 מעון השיב י ורבים נ( )סלאבי 'באהרן כתיב
 והשלום החיים אתו היתה בריתי ")״( וכתיב
 דלא מה פלוקין בשלשה ואיהויאסתלק ־וגומר

 האי וכו׳_על אחרא נש בר הכי אסתלק
 הדרים אתו י היתה בריתי כתיב נש בר

 בהאי זכי לבגוי בגין למיחמי חכי והשלום
 בתליסר ועאל .דאתי לעלמא וזכי עלמא

 בידיה!עליה'כתיב דימחי מאן הרעיולית
 הון וגוסר זרעו .יהיה בארץ נכור -ע( )"•ים

 .זרח לעד עומדת וצדקתו' בביתו ועושר
 .קדישא א2כדין*מל לישרים אור בחושך

 בךכאן בבל נש בר דההוא לדיוהנא בריך
 דדריברא נפשין עבד כד לאברהם .דבריך

 ךלא גניזין לשבעין_עלמ'ין ואיד\עאל וכו'
 .ידעי'בני הוו ואלמלא אחרא נש בר בהו זכו

 ק';יא2לצך גרמיי חכו תועלת כמה נשא
: וכי' חייין ^ער ךרדיף כמאן !רדפי



פו השם צו מצות
מל״ת. ט׳ מ״ע, ט' צו

עשה מצות המצור. ספר פיא. תמידין הל׳ היד ספר ש״א. תמיד ביב. כ׳ יומא כ״ו; פסחים
:קצ״ב עשין סמ״ג

 שנאמד יום בכל המזבח מעל הדשן את להרים עשה מצות )נט( הלב
 )פחותי! כהונה בידי ולובש טובל הנהן וגוי. הדשן את והרים ׳

 ולוקח ק״ז( סימן )עיין ורגליו ידיו ומקדש עבודות( בשאר שמשמש מבגדים
 וחותה ואילך אילך הגחלים את ומפנה המזבח לראש ועולה כסף של מחתה
 שחתה הגחליס וצובר למטה ויורד האש בלב שנתאכלו הפנימיים גחלים

 עמוד משיעלה תורמין יום בכל טפחים. שלשה הכבש מן רחוק הרצפה ע״ג
הצילה. מחצות וביו״כ לילה של אמצעי שליש מתחלת מקדימין וברגלים השחר

לעבודה: הכשרים כהונה בזכרי המקדש בבית ונוהג

: קצ״א עשין כ*מ.סט״ג מ״ע המצות ספר פ״ב. תמידין ה׳ היד ספר פ״ב. תמיד כ״ו. כיא יומא

 תמיד אש שנאמר תמיד המזבח על אש להבעיר עשה מצות (0) קלג
 מן להביא מצוה השמים מן יורד שאש אע״פ המזבח. על תוקד ׳

 בבוקר. עצים הכהן עליה ובער שנאמר גדולה מערכה בבוקר עורכין ההדיוט.
 המערכה עצי חון שחר של בתמיד עצים גזירי שני אחד כהן שיעלה מצוה וכן

 בשני עצים גזירי שני מוסיפין וכן בבוקר. עצים הכהן עליה וערך שנאמר
 על היו מערכות ג׳ כהנים. ב׳ וגו׳ עצים וערכו שנאמר הערב בתמיד כהנים
 הקרבנות. כל מקריבין שעליה המזבח במזרח גדולה מערכה א׳ יום. בכל המזבח
 מערכה הסמים, קטורת עליו להקטיר להיכל גחלים ממנה ליטול שנייה מערכה

 מערכה אמות. ד׳ צפון כלפי הקרן מן משוכה דרומית מערבית מכנגד היתה זו
 את בה ומצית המזבח מן שירצה מקום בכל אותה עושה האש קיום של שלישית

 המזבח ואש שנאמר למזבח ויעלה למטה האש יצית ולא מזבח של בראשו האש
בביהמ״ק ונוהג מזבח. של בראשו אלא תהא שלא אליתא להצתת מכאן בו מוקד

:כהוגה בזכרי
 : שליד לאוין ספיג פיא. לית המצות ספר פ״ב. תמידין הל׳ היד ספר מ״ו. יומא ציד. זפהים

תכבה. לא שנאמר המזבח אש לבבות שלא תעשה לא מצות ]עד[ קלף
 לוקה. וכבה המזבח מעל הורידה ואפילו אחת גחלת אפילו המכבה

 בראש אותן שכבה אע״פ ממנה להדליק למזבח שהכינה ומנורה מחתה אש אבל
 הבית בזמן ונוהג המזבח. אש זה ואין אחרת למצוה ינתקו שהרי פטור המזבח

:ונקבות בזכרים

 >פ״ה: עשין ספיג פיח. מיע המצות ספר פ״י. מעהיק ה׳ היד ספר ע״ב. ניג .נחים

 שנאמר מנחות שיורי זכרים נהנים שיאכלו עשה מצות נסא( קלה
 מה הס מנחות שמרי ובניו• אהרן יאכלו ממנה והנותרת

 ונוהג ולילה. ליום ונאכל קל׳ח( וסימן קי׳ז סי׳ )עיין הקמיצה אחר שנשאר
:המקדש בבית

 זבחים



השם צו מצות
 סמ״ג קכיד. תעשה לא המצות ספר פי״ב. מעיק הל׳ היד ספר נ׳ו. נ״ה מנחות ליו; זבחים

: ש״ל לאוין

 א7שנאטר חמץ מנחות שיח לעשות שלא תעשה לא מצות ]עה[ הלן
 המחמץ אחר והמחמץ לוקה. החמיץ ואס חלקם. חט** תאפה

 לוקה חמץ ואפה וקטף וערך לש כיצד שבה. ועשיה עשיה כל על ולוקין חייב. ג״כ
:ונקבות בזכרים הבית בזמן ונוהג וא/ א׳ כל על

 ן קצ״ה עשין סמ״ג מ׳. מ״ע המצות ספר ממעיק. ופי״ג פ״ג תמידין ה׳ היד ספר נ". דף מנחות

 מחציתה האיפה עשירית יום בכל גדול כהן שיקריב עשה מצות )סב( *1קל
 אשר ובניו אהרן קרבן זה שנאמר בערב ומחציתה בבוקר

 וחונהו שלס משרון סולת מביא ונו׳. סולת האיפה עשירית ונו׳ לה׳ יקריבו
 וחולעה בשמן הסולת ובולל שמן לוגין ג׳ עמה ומביא שבמקדש עשרון בחצי

 נעשות היו אחת ואחת חלות י״ב נמצאו חלות. שש משרון חצי מכל ולש ברותחין
 החלה ואופה חלה לכל רביעית שבמקדש ברביעית שמן לוגין השלשה שמחלק

 מבשלה ואינו שלה השמן רביעית בשאר מחבת על אותה קולה ואח״כ מעט
 באומד לשנים וחלה חלה כל חילק ואח״כ וגא בשל בין תופיני שנאמר הרבה

 לשנים מהן אחד כל וכופל החציים ולוקח בערב והחצי בבוקר החצי שיקריב כדי
 לבונה קומץ חצי עם חציין ומקריב לשנים כפולה פתיתה כל שתמצא עד ופותת
 גדול כהן חביתי הנקרא וזהו בערב, לבונה קומץ חצי עם הנשאר וחצי בבוקר

:הבית בזמן ונוהג המחבת. ע״ש חביתין מנחת או

 קי^׳ח. תעשה לא המצות ספר י״ב. פ* מע״ק ה׳ היד ספר י״ח. מכות! ע״ב. מנחות נ״ג. סוטה
ן שכ״ב לאוין סמ״ג

 מנחת רכל שנאמר כהן מנחת תאכל שלא תעשה לא מצות ]עי[ קלח
 מנחת לכן לוקה כזית כהן מנחת והאוכל תאכל. לא תהיה כליל כהן

 בת האש. על ומשליך כולה על מלח נותן אלא נקמצת היתה לא כהונה זכרי
 אשת ישראל. מנחת כשירי נאכלת מנחתה שירי לישראל נשואה או פנויה כהן
 חלק מפני נאכלת מנחתה שירי אין ישראל בת או כהן בת שהיא בין כהן

 והשירים לעצמו קרב הקומץ אלא האשה חלק מפני לאישים כולה ואין הבעל
:ונקבות בזכרים הבית בזמן ונוהג הדשן. בית על מתפזרין

 י׳ב. בשורש משיג ורמבין ט״עס״ד. המצות ספר ח׳. ז׳ ה׳ פ״א מע״ק ח" היד ספר נ״ג, דף זבחים
קפיא: עשין סמ*ג

 תורת וזאת שנאמר חמאת קרבן מעשה לעשות עשה מצות )סג( קלט
 יחיד חטאת וכל הבקר מן או עז מזכרי צבור חטאת כל וגו׳. החטאת י

 אס ירק של כ״ג ופר משוח כהן ופר נשיא שעיר חוץ עזים או מכבשים נקיבה
 קרבן ראש על ידיו בשתי בצפון סומך הבעלים מעשה/ כך הוא יחיד חטאת

 ועברתי פשעתי עויתי חטאתי השם אנא ומתודה למערב ופניו כחו בכל החטאת
 לחטאים נא כפר השם אנא כפרתי וזה בתשובה וחזרתי פלוני כרת עון על

 וכהן זר אפי' בצפון שוחטו ותיכף ושפשעתי ושעויתי שחטאתי ולפשעים ולעונות



סו השם צי מצות
 הימין אצבעו וטובל בכבש ועולה למזבח ומוליכו בצפון שרת בכלי דמו מקבל
 ארבע על מתנות ארבע ונותן מכאן ובאמה מכאן באגודל וסומכו החטאת בדם

 וזורקן ומולחן האימורין ומפריש ומפשיטה הסיקרא מחוט למעלה המזבח קרנות
 לכהניס. והעור ולילה ליום בעזרה כהונה לזכרי נאכל בשרה ושאר האש. על

 ונשרפין בחון העולה כנתחי נתחין קפ״ו( קכ״ב קכ״א סי׳ )ע׳ הנשרפין וחטאות
 חטאת ומעשה ט״ו( וכלל קכ״ב סימן )עיין אותן מפשיטין שאין העור עס שס

:כהונה בזכרי המקדש בבית ונוהג קכ״ה. בסי׳ העוף

 קל*ם* ל״ת המצות ספר פיב. פהימ וה׳ י״א ם׳ מע״ק ה׳ היד ספר פ״ג. פסחים פ״ב. זבחים
:שכ״ד לאוין סמ״ג

 שנאמר הפנימיות מחטאות לאכול שלא תעשה לא מצות ]עז[ כט
 באש תאכל לא וגו׳ מועד אוהל אל מדמה יובא אשר חטאת וכל

 כהן ופר קפ״ו( )שבסימן יו״כ של ושעיר פר הס הפנימיות חטאות תשרף.
 נקראיס והס קכ״ב( קכ״א )שבסי׳ ע״ז ושעירי צבור של דבר העלס ופר משוח
 בחוץ ט״ו( כלל )עיין עולה כנתחי נתחין והס הנשרפין ושעירים הנשרפין פרים

 החיצונות חטאות זה לאו ובכלל לוקה. מהן כזית והאוכל כנ״ל העור עם שם ונשרפין
:ונקבות בזכרים הבית בזמן ונוהג ההיכל. שער דרך לפנים דמן שנכנס

קפ״כ; עשין סמ״ג י״ב. בשורש משיג ורמב״ן ס״ה. מ״ע המצות ספר פ״ט. מע״ק ה׳ היד ספר פ״ה. ובחים

 הורת וזאת שנאמר אשש קרבן מעשה לעשות עשה מצות )סח קמא
 שנים שתי בן ויש שנה בן יש דוקא זכר כבש בא אשם וגו׳• האשם

 ידיו שתי סומך תלוי. אשם בין ודאי אשם בין כוללת המצלה זו קל״א( סי׳ )ע׳
 חטאתי ואומר ומתודה למערב ופניו בעזרה בצפון הקרבן ראש על כחו בכל

 וחזרתי קל״א( )שבסי׳ דברים שאר או גזל בעון וכך כך ועשיתי פשעתי עויתי
 שוחטו ותיכף כו׳ ולעוגות לחטאים נא כפר השם אנא כפרתי וזה בתשובה

 מתנות שתי במזרח וזורק למזבח ומוליך בצפון שרת בכלי דמו מקבל וכהן בצפון
 מערבית ועל צפונית מזרחית קרן על הסיקרא מחוט למטה ארבע שהן

 ומוציא ומפשיט גא״ס. כמין הזוית על מקיף הדס שיהיה ומתכוין דרומית
 סימן )עיין כהונה לזכרי נאכל בשרה ושאר האש על וזורקן ומולחן האימורין

 דמי את לקבל כהניס שני צריך מצורע ובאשס לכהגים. ועורו ולילה ליוס ק״ב(
 הימנית בידו מקבל ואחד כנ״ל המזבח על וזורקו בכלי דמו את מקבל אחד

 ועל הימנית המצורע אזן תנוך על הימנית באצבעו ומזה השמאלית לידו ומערה
כהוגה בזכרי המקדש בבית ונוהג קע״ו(. סי׳ )עיין הימנית ורגלו ידו בהן

ט״ו(: כלל )עיין

 : קפ״ג עשין סמיג ייב. בשורש משיג ורמב״ן ס״ו. מ״ע המצות ספר פ*ט. מע״ק ,ה היד ספר ניה. זבחים

 תורת וזאת שנאמר שלמים קרבן מעשה לעשות עשה מצות נסה( קמב
מיני ד׳ ונקבות. זכרים ועזים כבשים מבקר באים שלמים שלמים. זבח

שלמים" זבחי שהן ש״ח( )שבסי' עצרת כבשי שגי והן צבור שלמי א׳ הן. שלמים

ג׳



השם צו מצות
 וחייגה שמחה שלמי שהן לחס בלא שלמים הוא א׳ הן. יחיד שלמי מינים ג׳

 הודה קרבן זהו ונדבה בנדר הלחם על הבאים שלמים ב׳ ותפ״ח(. פ״ח ׳,)שבם
 חלות עשר דהיינו חלות ארבעים הס תודה ולחמי לחמים מביאים התודה ועם
 מורבעת מהן עשרה עשרוניס מעשרה מצה חלות ושלשים עשרוגיס מעשרה חמץ

 וזהו לוג רביעית בשמן אותן קולה ואח״כ מעע אותן ואופה ברותחין שחולען
 רקיקין, נקרא וזהו אחר שמן לוג בשמינית מושחן חלות ועשר רבוכה. נקרא
 זה אותן ואופה לש ואח״כ הלוג שמינית בשמן שלהן הסולת לותת חלות ועשר
 עמו ובאין שע״ח( )בסי׳ הנזיר שמקריב שלמים ג׳ תגור. מאפה חלות נקרא
 ושוחט והודאת שבח דברי ואומר הקרבן על סומך מעשיהן וזה גזיר איל וזהו לחס
 מתנות שתי במזרק הסיקרא מחוט למטה המזבח על וזורק בעזרה מקום בכל
 על הדס כשזורק ומתכוין דרומית ומערבית צפונית מזרחית בקרן ארבע שהן

 )עיין האימורים ומוציא ומפשיט גא״ס כמו הזוית על מקיף הדס שיהא הקרן
 יד החת ידו מניח וכהן הבעלים ירי על ושוק וחזה האימורין ונותן ט״ו( כלל

 עמו ומניף מעשרה א׳ הלחם מן לוקח תודה קרבן היה ואס ומניף. הבעלים
 עמו הבא הלחם מן מעשרה א׳ עם בשלה זרוע הכהן לוקח גזיר איל וקרבן
 ומניף הנזיר יד החת ידו מניח וכהן הנזיר ידי על ומניח האימורין ושוק וחזה
 שמניפין ולחם והשוק והחזה המזבח על ומקטירן האימורין מולח שמגיפן ואחר

 בשר ושאר ולעבדיהם ולבניהם לנשיהם לכהגיס נאכל גזיר מאיל בשלה זרוע וכן
 לשני שלמים ושאר ולילה ליום ולחמה התודה בירושלים. לבעלים נאכל השלמים

:כהונה בזכרי הבית בזמן ונוהג שבינתיים. אחד ולילה ימים

 י״ח פ׳ מוקדשים פסולי הל׳ היד ספר המורה. סוף פ״א. ל״ד פסחים זבחים. סוף פ״ג. דף חולין
ד*ז: עשין של״ו לאוין סמ״ג צ״א. מ*ע ק״כ. תעשה לא המצות ,ספר י״ט.

 זמנן לאחר מקדשים להותיר שלא תקשה לא מצות ]עח[ המד המג
 בו שאין זה לאו על לוקין ואין בקר. עד ממנו יניח לא שנאמר

 שנאט׳ הנותר לשרור קשה ומצות )סו( עשה. שמצות לעשה. שניתק ועוד מעשה
 פסולי וכל הפגול הנותר ובכלל ח׳( כלל )עיין ישרף. באש הזבח מבשר והנותר

 נפסל הקרבן ואין ביום אלא שורפין ואין המקדש בבית מיד לשרפן המוקדשין
 אדם לאכילת במחשב אלא זמנו לאחר להניח חשב אס או זמנו לאחר הניח אס

:הבית בזמן ונוהג קמ״ה. סי׳ כדבסמוך זמנו לאחר מזבח לאכילת או

 ליה המצות ספר י״ח. ם׳ עד י״ג מפ׳ מוקדשים פסולי ה׳ היד ספר כריתות. ריש ב׳. א׳ ם׳ זגחים
:של״ז לאוין סמ״ג קל״ב,

 יהיה פגול שנאמר פגול לאכול שלא תעשה לא מצות ]עט[ המה
 כרת חייב במזיד כזית אכל ואס תשא. קונה ממנה האוכלת והנפש

 אס הוא פגול ת״ע/ )בסי׳ תועבה כל תאכל לא ׳מפ ואזהרתו חטאת ובשוגג
 לזרוק הולכה או קבלה או זריקה או שחיטה בשעת חשב הקרבן עבודת העובד

 זמן לאחר מבשרה כזית לאכול או למחר מחלבה כזית להקטיר או למחר דמה
 הקומץ בנתינת או קמיצה בשעת חשב אס מתפגליס מנחות פגול. הזבח אכילתו

 בכלי



פח השם צו מצות
 מקומצה כדת להקטיר האש על בהשלכתו או למזבח הקומץ בהולכת או שרת בכלי

 במיצוי או במליקה חשב אס נפגל והעוף למחר. משיריה כזית לאכול או למחר
 מזבח לאכילת או אדס לאכילת לזמנו חוץ מחשבת קכ״ה( קט״ז סי׳ )עיין הדס

 כמצותו בזמנו ונאכל כמצותו ונקטר נזרק אפילו כנ״ל מחשבה לו היה אס כנ״ל.
 חייב ואין כנ״ל. אכילתו על כרת וחייבים נפגל לזמנו מוץ מחשבת והיה הואיל
 אכל אס אבל למזבח בין לארס בין מתיר לו שיש דבר אכל אם אלא כרת

 כגון ת״ע שבסימן הלאו על לוקה אלא כרת עליו חייב חינו עצמו המהיר
 ויש והאימורין. הבשר את המתיר הוא והדס השירים את המתיר הוא הקומץ

 הלל עבודות שעבד כגון מפגלות אינן אבל הקרבן את שפוסלות מחשבות עוד
 עבודות שעבד או עולה לשם פסח או חטאת ששחט דהיינו הקרבן לשם שלא
 או פסח דהיינו אחרים בעלים לשם אלא הקרבן של הבעלים לשם שלא הלל

 להקטיר או לאכול הלל מעבודות א׳ שעבד או שמעון לשם ראובן של חטאת
 היד( בספר עיין דינים חלוקי הרבה בהן )ויש לכך הכשר במקום שלא הקרבן
 וגס ת״ע. שבסי׳ הלאו משוס מלקות אלא כרת עליהס חייבים ואין פסול הקרבן

 מחשבה שם היה לא אס אלא אכילתו על כרת חייב אינו לזמנו חוץ מחשבת על
 כגון אחרת פסולה מחשבה שם היה אס אבל לזמנו מחוץ חוץ אחרת פסולה
 לשם שלא וחטאת בפסח או למקומו לחוץ וגס לזמנו לחוץ מחשבה לו שהיה

 מידי מוציאה האחרת פסולה מחשבה הקרבן של הבעלים לשם שלא או הקרבן
 כל תאכל לא משוס מלקות אלא כרת עליו חייבין ואין פסול אלא ואינו פגול

:ונקבות בזכרים הבית בזמן ונוהג רט״ז(. סי׳ )עיין ת״ע שבסי׳ תועבה

:של״ח לאוין סמ״ג ק״ל. תעשה לא המצות ספר פי*ח. מוקדשים פסולי הל׳ היד ספר כ״ד. פסחים

שנאמר טמא קדש בשר לאכול שלא תעשת לא מצות ]פ[ הטו
 שאם קדשים לשאר וה*ה יאכל. לא טמא בכל יגע אשר והכשר

 קדשים אחד לוקה. בכלי שנתקדשה אחר שנטמאת המנחה מלבונת כזית אכל
 נטמאו אס אבל דאורייתא בטומאה ודוקא כפרה לאחר או כפרה לפני שנטמאו
 זריקת אחר האוכל אלא לוקה ואינו מרדות מכות אלא לוקה אינו מד״ס בטומאה

 מכין אבל טמא קדש אוכל משוס לוקה אינו זריקה קודם אכל אס אבל דמיס
 ונוהג תמ״ט(. פי׳ עיין זריקה קודם בטומאה )ושלא מרדות מכת ■אותו

בזו״נ: הבית בזמן

 י״ב♦ פ׳ תרומה מ־.׳ פיד קיס וה׳ י״ט פ׳ מוקדשים פסולי ה׳ היד ספר פ״ב. פסחים כ״ה. שבת
ר״ח: עשין סמ״ג צ/ מ״ע ספר'המצות

 אשר והבשר שנאמר שנטמאו קדשים לשרוף עשה מצות )סז( הצז
 בפנים אותו שורפין בפנים נטמא אס ישרר. באש וגו׳ טמא בכל יגע

 שורפין הטומאה בולד או הטומאה באב שנטמא וכין בחוץ אותו שורפין• בחוץ נטמא
שנטמאת תרומה לשרוף מצוה כך שנטמאו קדשים לשרוף שמצוה וכשם אותו.

: וישראלים בכהניס הבית כזמן ונוהג קמ״ד( סימן )עיין
חולין



השמ צו מצות
 לאוין ג־סט קפ״ה♦ < תעש! לא המצות ספר פ*ז. מאכלות ה׳ היד ספר ג׳. א׳ ם׳ כריתות בביט. חולין

: תר*ד סי׳ סט״ק ס״ד. סי׳ י״ד קל״ח.

 שור חלב בל שנאמר חלב לאכול שלא תעשה לא מצרת ]פא[ המח
 במזיד הללו בהמות משלש מא׳ חלב כזית האוכל תאכלו. לא ועז וכשב

 שבחלב חוטין וכסליס. וכליות הקרב שעל חלב ודוקא חטאת. ובשוגג כרת חייב
 חלב משוס שאסורין וקרומות חוטי! עוד ויש כרת עליהן חייבין ואין אסורין

 אלא חלב נקרא שלא מותר האליה חלב מרדות. מכות אלא עליהן חייבין ואין
 ונקבות בזכרים ובכ״ז בכ״מ ונוהג מותר. חיה וחלב י״ג( כלל )ועיין קרבן לעכין

:תשובה( תקוני )עיין
 לאמן סמ״ג קפ״ד. ל״ת המצות ספר פ״ו. מאכלות ה׳ היד ספר .,ה א' ם׳ כריתות ח/ ,פ חולין

: ר״ה סי׳ סמ״ק סיה. סי׳ י״ד קל״ז.

 לא דש וכל שנאמר דם לאכול שלא תעשה לא מצות ]פב[ קטט
 במזיד דם כזית האוכל בהמה. בכלל וחיה ולבהמה. לעוף תאכלו

 כי כתיב כרת שבחיוב כרת חייב הנפש דס על זדוקא חטאת. ובשוגג כרת חייב
 הקלות קודם הקזה ודם והטחול והכבד האברים דם אבל הוא בדם הבשר נפש

 חוטין ויש תאכלו. לא דם וכל משום לוקה אלא כרת חייב אינו הקלוח ואחר
 אדם דם מרדות. מכות אלא עליהם לוקין ואין דם משוס שאסורין וקרומות

 בזכרים ובכ״ז בכ״מ ונוהג מותר. טהורים וחגבים דגים דם פירש. אס מד״ס אפור
:תשובה( תקוני )עיין ונקבות

■1ו■ו1וווו■1■וווווווו■ווווו■וווו<>ווו^ווו^<וו* *•ווווו

תורה ראשון יום שמיני
 מתוספת הארה בו להשאיר ב״ן דשס יוד דמיליי ו כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת יכוין

שעברה. שבת של נשמה

 ולבניו לאהרן מ#ה קרא השמיני ביום רהי א ט
־ 9 : •ד . • : 1־ : ד ~ -ן ז־ : • |-.י : • : משה קרא תמינאה ביומא והיה :ישראל ולזקני

 הח־לה אל־־אהרן ויאמר ב ג ,ישראל ולסבי ולבג־והי לאהרן
עגל

רש״י
 המשכן שהוקם גיסן *ר״ח הוא למלואיס שמיני השמיני. ביום ויהי )א(

 )ומובא עולם בסדר השנויות עטרות עפר ונטל ביום בו
 ומשמש נכנס אהרן הדבור פי שעל להשמיעם ישראל. ולזקני פ״ז(: בשבת

 הא )דאל״כ להודיע עגל. לד קח )ב( :נכנס מאליו יאמרו ולא גדולה בכהונה
 חטאת



סט ראשון ליום שמיני

 ןהקרב תטימם לעלה ואיד לחטאת כן־בהר עגל
 ודבר לחטאתא תורי בר עגל לך סב לאהרן .ואמר : יהוה לפני

 הדבל ישראל ואל־בני ג ": .רקרבכןדם לעלתא^רמין
 “^י ו;בש ועגל לחמאת עזים“שעיר קתו לאטד

 סיבו למיטך תמלל .ישראל בני .ועם ! לעלה תמ״מם שנח
 :לעלתא שלמין שנא בני ואמר ועגל לחטאהא עזין בר צפיר

 ומנחה חלה לפני לזבח לבלמים ואיל ושור י

 ;ריר ר1ןת אליכם: נראה ןהוה הלם כי בשמן בלולה

 דין יומא ארי בטשח דפילא וטנחתא " מדם לדבחא קודשיא לגנסת

 אל־ מ^ה צוה אשר את רקחו ה < לנון מתנלי תןראחי
 לפני ויעמדו כל־העד־ה ויקרבו מוער אקל פני

 כנשתא בל וקריבו זמנא טשכן לקךםזמשה פקיד די מסיבו!ת ! ירוה

 יהוה אשר־־צוה הדבר זה משה ו^ר ו "־ ^קמח^ך־□
 ועט*6 יץ ט^ה "ואטד :יהוה כבוד אליכם דרא תעשו

: ד" .י^קרא לבון תתגלי תעבדון פקיד" די

רש״י
 העגל מעשה על זה עגל ע״י הקב״ה לו שמכפר פר( הוא כהן של חעאת
 :פנים( בעבודת דווקא היינו סניגור נעשה קטיגור דאין )והא )ת״כ(. שעשה

 קרבנות לכך ידיכם במעשה שכינתו להשרות אליכם. נראה ה׳ היום כי )ד(
זה: ליום חובה באין הללו

ו׳ סימן ב׳ שמואל נביאים

 :אלף שלעים בישראל ארז״בל־בחור דוד ד1^ !יסף א
 אלפין: תלתין ישראל בחורי כל !ת דוד עוד ואוסיף

להעלות יהודה מבעלי או£ו אשר דודוכל־העם והלך חמם ג
 משם

רש״י
 לו גמרא. אשר וגו': ארון את משם להעלות שם שנאספו יהודה. )□מבעלי

לארון



 צבאות יהוה שם שם אשר־נקרא האלזאים ארון את מישם
 דנית מקרחא .עמיה די עטא וכל; .דוד !אזל והם עליו: הכרכים ישב

 דישכינתיה צבאיות דיי שמא דאתקרי דיך ארונא !ת מהמן ,דאסהא ,יהרדה

 אל" האלוהים את־״ארון וירכבו ג :ערוהי כרוביא מן עיל שריא
 ועזא בגבעה אשך אבינדב מבית וישאהו חדישה עגלה
 ית ואחיהו :חדשה את־העגלה אבינלב'נוהגים בני ואחיו

- • ז־ : זן :־ד "דד) •דן ■< ן:־ •דד •ג :־ •• : : ~:

 בגבעהאועזא ך אבינדב מבית ונטלוהי חדתא בעגלתא ארונא_די;

 מבית .וישאהו ד : חדתא עגלתא :ת מדכרין אבינדב כני ואחיו
 לפני הלך ואחיו האלוהים ארון עם בגבצה אשר אבינדב

 אזיל ואחיו _דיך ארונא עם בנבעתא די אבינדב מבית ונטלוהי :הארן

 :הוה לפני משחקים ,ישראל וכל־בית 1 ודוד ה :ארונא הדם .
 ובמנענעיים ובתאים ובנבלים ובכנרות ברושים עצי בכל

 כרזן אעי ככל .יך הדם ,משכתין ,ישראל כית וכל ודוד :ובצלצלים

 נכון עד־גרן ויבאו ו :ובצלצלין וברביעין ובהפין ובנבלין ובכנרץ
 : הבקר שמטו כי בו האחז האלוהים אל־ארון עזה וישלח

 ארי כיה ואחד דיך כאריונא ידיה עזה ואושיט מתקן אתר עד ואתו

 הוחאג מרגוהי

 שמתקנין ברושים• עצי בכל " עליו צבאות ה׳ שהיה השס ומהו שס צארון
:ונענעוהו הבקר שמעוהו כי הבקר. שמטו בי (1) :שיר כלי מהן

כ״ג טשל* כתובים
 ולבו לך יאמר רשתה אכול כךהוא בנפשו כמו־שער 1 כי א

 כנפשיה רם הוא הכן רמא תר^א דאיך מטול ז בלקגמך

תקיאנה פתך־אכלת ב :צדך נכיר ורכיה רזי אמר ואשתי אכיר
ושחת

רש״י
:העין רע של בנפשו מרה הזה האוכל ישפוך כאלו בנפשו. שער כמו כי )א(

 והרניס הנעימים• דבריך ושחת :שהקיאנה סיף שאכלת פתך. )ב(
 שדברת



ע ראשון ליום שמיני
 ומחבילת ליד. מתיבת .דאכילתא ולחטא :הנעימים דבריך ועדות

) • • . .

 אל־תםג ד : דמליך לסינולא ך#;ית מטול תמליל לא דסכרא באדני

 עלמא ךמן תחומא ת^טני לא :אל״תבא יתומים ובשדי עולם גבול

 את־ריבם הואץריב הזק בי־גארם ה :תיעול לא דיתמי ובחקלא
 עמך: דינהון :ת ניתן והוא תקיף פתקהון די :מטול אתך

 למרתתא לבך אעול רבף\אזניףלאמרי־דעת: למוסר הביאה ו

דידיעתא: למימרי ואדנך

רש״י

 להס: הראוי ופיאה שנחה בלקט יתומים ובשדי )ד( אליו: שדברת

ב' פרק כלאים משנה

 ממין בין יב־ור. אומר יוסי רבי .ימעט• אחר מטין רובע בו שייט סאה בל

 אחד. מטיי אלא אמרו לא אומר שמעיון .רבי מינין. משני בין אחד.

 דברים במה ב :לרובע מצטרף בסאה כלאים שהוא כל אומרים וחכמים

 קטניתדו בקטנית תבואה בקטנית. .וקטנית בתבואה• תבואה אמורים

 מעשרים אחד מצטרפין נאכלין שאינן גנה זרעוני אמרו• באמת בתבואה.

כך להחמיר♦ שאמרו כשם אומר שמעון רבי סאה. לבית בנופל וארבע

אמת ברטנורא

 אותו ימעט. :קבין ששה שהסאה לסאה מנ״ד א׳ דהיינו הקב רובע. בה שיש סאה כל
 מיתסר ולא לזרוע ומותר הסאה בתיך ויתבטל מרובע שיפחת עד בי המעורב אחר מין
 חניון כלאים כמקיים דמחזי משוס הכל יסיר למעט שהוזקק מכיון יבור. :כלאים זורע משיס

 כר* הלכה ואין שרי מרובע פחות תחלתו אבל כולו את בורר היה לא אס לברור שהתחיל
 :למעט צריך הרבה ממינין בין אחד ממין רובע שאותו בין אחד. ממין בין :יוסי
 איטרים וחכמים :רובע לנעור הצטרפי! מינין שני דאין אחד. ממין אלא אמרו לא
 רובע בה שיש שעורים סאה כגון קמא לתנא חכמים בין איכא בסאה. כלאים שהוא כל

 ניון לכוסמין מצטרף שועל שבילת דאין למעט צריך אין לחכמים למעט צריך לת״ק וכיסמין שועל שבולת
 במין תביאה בתבואה. תבואה בד״א ב ג כחכמים והלכה שעירים של בסאה כלאיס הוי דלא

 או בתבואה שנתערבו גנה. זרעוני אבל :ימעט לסאה ברובע דאמרן הוא בקטנית או תבואה
 שזורעין הזרע כשיעור כלומר חטי! סאה. לבית מהן בנופל וארבע מעשרים אחד :בקטנית

 אמה '3 הוא חטין של סאה בו שזורעין המקום ושיעור חטין של סאה בו שזירעין למקום מהן
 בהן יש מהן וחצי וקב דקין שהן לפי וחצי קב אלא גנה מזרעוני בו זורעין ואין אמה נ' על

 של אחת בסאה נתערב שאס זה חשבון לפי נמצא הטין של סאה בז שזורעין מקים לזרוע כדי
 שהוא גינה מזרעוני וחצי קב של ועשרים מארבעה אחד זרעונים של או קטנית של או חביאה

 שהוא גינה זרעוני וחצי כביצה תבואה בסאה נתערב אם הלכך למעט חייב בקב עשר מששה אחד
אוסרים דקים דזרעיגיס .להחמיר שאמרו כשם :ימעט קי והצי בקב ועשרים מארבעה אחד

 בשעיר



ראשון ליום שמיני
 בג־ופר וארבע מעשרים אחד מצטרפת בתבואה. הפשתן להקל. אמרו

 עגתין שע־וךים. לזרעה ונמלך חטים זרועה שדהו היתה ג סאה: לבית

 עאזר יאמר לא צמחה אם \זךע. כך ואחר חופך שתתליע• עד לה

 בתלמי חורש. יהא במה זורע. כך ואחר הופך אלא אופך. בך ואחר

 זרועה ד סאה; לבית רובע .ישייר שלא בדי אומר שאול אבא הרביעה•

 כך ואחר הופך. א א; אופך• כך ואחר אטע יאמר לא לנוטעה ונמלך

 אלא אשרש• כך .ואחר אזרע יאמר לא לזורעה ונמלך נטועה נוטע.

 כך ואחר וזורע מטפח .פחות עד גוימם רצה אם זורע. כך ואחר משרש

 על ובא זורע ןהא לא לוף. או !נבום זרו^ה שדהו היתה יי :משרש

 אבטים. ספיחי בה שעלו תבואה שנים. לשלש אלא עושין שאינן גביהם■

 מיני שהעלתה תלתן וכן הרבה. מינין בהן שעלו הגרנות מסיום ובן

 את עקוד לו אומרים כסח. או נכש אם לנכש אותו מחלכין אין עשבים•

בית מין. מכל משר משר שדהו לעשות הרוצה י :אחד מטין חוץ הכל

שמאי
ברטנורא

 גסים דזרעיניס להקל, אמרו בך שאה: לבית מהן בנופל ועשרים מארבעה באחד מועם בשעיר
 בנופל ועשרים מארבעה אחד אלא חמין בשאה אישרין אינן שאה בבית לזרוע הרבה מהן שצריך

 מהן שיתערב עד למעט א״צ חסין שאה לבית שאה ג' שצריך פשתן זרע כגון סאה לבית מהן
 וכיון סאה לבית מהן בניפל מכ״ד אחד מצטיפת בתבואה הפשתן דקתני והיינו בסאה רבעים ג׳

 מהן שיתערב עד למעט צריך שאין נמצא בירושלמי אמרי' דהכי סאה לבית שאין ג׳ מהן דניפל
 ימים ג׳ בארן כשתשהא הוי ושיעורה שתתליע. ער ג :הלכה וכן בסאה קב של רבעיה ג׳

 ן הזרע יצמח שלא בשביל במחרישה הקי־קע יהפיך ויופך. :יותר צריך וביבשה לחה בקרקע
 אלא לזה זה שמוכיס קטנים חלמיש חלמיש לחרוש צריך שהוא תאמר שלא חורש. יהא כמה

 גדולים: תלמים שחורשים הרביעה שתרד אחר לחריש אדם בני שדרך כחלמים רביעה כתלמי
 מנ״ד פחית אלא מהופך שאינו מקום בארן ישאר שלא .סאה לבית רובע ישייר שלא כדי

 ונמלך זרועה ד 5 שאול כאבא הל׳ ואין סאה לבית קב רובע דהיינו חורש שהוא בקרקע
 השופי עם גיממו לשון גימם. גפנים: לניטעה ונמלך תבואה זרועה שהיתה לנוטעה.

 טפח: הקרקע נגן גביה ישייר שלא לקרקע סמוך הגפן כורת כלומר הנשה גיד רק דפ
 שלש בארן שמתקיים לפי בהן מועלת והחרישה החלטה אין הללו שסעים לוף. או קנבוס ה

 אנדיק״ו ובלע״ז ני״ל בערבי לו וקירק לתכלת דומה צבעו ,אסטם :מתליעין ואינן שנים
 מן שצימח מה א״נ ספיח נקרא פניה פעם שצומח ומה וצומח וחוזר איתו שכורתים ורגילים

 וקטנית: הביאה בו שדשים וערנות. סקום : ספיח קרוי קצירה בשעת הנופל הזרע
 סיפו הכי דבלאי לנכש. איתו מחייבין אין :פונגרק״י ובלע"ז חלב״א בערבי תלתן.
 ומקום אדם למאכל כשנז־ע לתלתן קשים והעשבים לתבואה קשה שאסטם לסי לעקרם
 דישה: למקים תו חזי ולא איחה ומלקיס הקרקע את שמחלידים הזרעי׳ לו קשים נמי בגרנו׳

 חץ הכל עקר שהרי הנשארים באותם ליה דניחא דעתיה גלי דהשתא כסח. או נכש ואם
 הצמחים שעקר נכש. :כלאים כמקיים נראה שהוא מפני הכל. את עקור לו אומרים :מזה

 ג תכסח לא תזמור לא תרגים בארן נשאר יהשרש העלים שחתך כסח, : השרש עם ברדיו
פתיח. של תלמים 'ג' : לבדו אחד ממין ערוגה ובכל ערוגות ערוגות משר. משר ן

 כלומר



עא ראשון ליום שמיני
 הע־ול מר^ א־ומרים הלל ובית פתיח. של תלמים שלשה אומרים שמאי

 חטים ר1ת ראש היה ז :אלו כדברי להיות אלו דברי וקרובין השרוני.

 שלו שךהו. כסוף נראה שהוא מפני מתר• שעורים של בתוך נכנס

 ושל חטים שלו המין. מאותו לו לסמוך מתר אחר מין חברו ושל חטים

 אחר" מץ של תלם ולא פשתן. של תלם לו לסמוך מתר חטים. חברו

 אף אומר יוסי ךבי הטעין. כל ואחד פשתן .זרע אחד אומר שמעון ךבי
 לשדה סיומבץ אין ח :פשתן של בתלם לבדוק מתר שדהו באמצע

 וסומך וחריע. חרדל ןרק־ות לשדה סומכין אבל וחריע. חרדל תבואה

 ולהריץ טפחים. עשרה גבוה שהוא ולגדר ולדרך. ולגפה ולניר לבור

 ולסלע הארץ♦ על מסך שהוא ולאילן ארבעה. .ורחב עשרה עמוק שהוא

^קרחת מרחת שדהו לעשות הרוצה ט :ארבעה ורחב עשרה גבוה שהוא

מכל ברטנורא
 אדמתו וישדד תח5י מלשין מחרישה של תלמים ג• ריוח למשר משר בין מניח בלומר

 ירצה אם והילך מצר ואח״ג אירך אמות ב׳ על רוחב אמית שתי שהם מפרש ובירושלמי
 :בערביביא נזרעו שלא נראים הם בכך שהרי שהוא כל אלא המיצר בסוף ביניהן ישאיר שלא עד

 העיל מן רחב שהיא בבקעה דהיינו בשרון בו שחורשים העול רוחב כמלוא השרוני׳ העול
 להיות קרוב פתיח של תלמים ג׳ ששעיר ובו/ אלו דברי וקרובים :בהר בו שחורשים

 שלש בעל כלומר משולשת שצורתו אשה של תכשיט הואשם תור. ז השרוני: העול למלוא שוה
 זייות קרן ואם תור ראש המחודדת זויות קרן קורין שמו ושל לך נעשה זהב תורי לשון זויות

 שדהו כשיף נראה שהוא מפני מותר שעורים של שדה בתוך נכנסה הטיס זרועה שהיא שדה של
 חטין שדה אצל לסמיך מיתר הטין. מאותו לו לסמוך מותר :בערבוביא נזרעו שלא וניכר

 :חבירו שדה כסיף שנראה מפני בשדה ככלאיס נראית ואין חבירו שדה של המין מאותו שלו
 שדהו לבדוק כדי אלא שם זרעוהו שלא יודע שהרואה פשתן. של תלם לו לסמוך מותר

 בו לו שאין פשתן של א' תלם לזרוע עשוי אדם שאין לפי לאו אם פשתן בה לזרוע טיבה אס
 אלא זרעו לא אפי׳ בלבד א׳ תלם ממנו לזרוע עשוי דאדם אחר מין של אבל תועלת שים

 כל וא' פשתן זרע א׳ :בו ליהנות כדי זרעו לצרכו אומר שהרואה אסור שדהו לבדוק
 לבדוק מותר :עושה היא שדהו דלבדוק יודע אינו שהרואה א' תלם לסמוך אסור המינים.

 יפה היא אס שדהו לבדוק אלא הפשתן לקיום מתכוין שאין יודעין שהכל פשתן. של בתלם
 מינים וב׳ אלקירטי״ם בערבי לו וקורין יערי. כרכום חריע. ח כת״קז והלכה לפשתן

 היה לא בקיומם ורוצה זרעם השדה שבעל לא ואם לתבואה מזיקין הן וחריע חרדל דהיינו הללו
 אבל :בשדה כלאים כמקיים נראה הלכך שלו לתביאה סמוך המינים אלו משני א׳ שיזרע אחר לאדם מניח

 הירקות ובעל הס אחר אדם של אומר והרואה לירקות מזיקין שאינן ירקות. לשדה סומכים
 יש אם לבור, וסומך :להן מזיקין שאינן לפי שלו לירקות סמיך הן אם עליהן מקפיד אינו

 שם סומך יותר או רובע בית וזרוע חרוש שאינו בור מקום תבואה של שדה בתיך
 סדורות אבנים גדר ולגמה. חרוש: מקום והוא ניר אצל סומך וכן אחר זרע
 א׳ מין לזרוע מיתר שדות שתי בין מפסקת היחיד דרך אס ולדרך. טיט.: בלא הומה כעין
 זרע תחתיו יש אם טפחים ג' הארץ מן גבוה נופו שאין הארץ. על מיסך בזו: א׳ ומין בזו

 מחיצה לך דאין למתנייהו אצטריך לא ולסלע. דמי: דכגדר אחר זרע מבחוץ לסמוך מותר
 להפסיק: מחיצה שמה אין מכאן דבפחות רוחב ד׳ בעינן סלע דאפי' לאשמועינן אלא מזו גדילה

שנמרט דהיינו בקרחתו כמו קרחת קרוי מרובע כשהוא זרוע שאינו פנוי מקום .קרחת ט

 השער



ראשון ליום שמיני
 רובע לבית מקרחת סאה. לבית קךח־ותדוארבע ^שרים עושה מין• מבל

 חרדל. זורעם 'שת;ם• או אחת *קרחת היתה שירצה. מין בל בתוכה וזורע

 מאיר. רבי דברי חרדל• בשדה נראית שהיא מפני חרדל. יזרעם לא שלש

 בן אליעזר רבי אסורות. עשר מתרות. תשע*קךחות אומרים וחכמים

 מק:חת חוץ בתוכה _יעשה לא בור. בית שדהו בל אפילו אומר :עקב

 אכילת רובע. בית במרת עולה רובע. בית בתוך שהוא בל י : אחת

 בית בתבואה תבואה רובע. בית במרת עולין והסלע והקבר הגפן

 רובע. בית בתבואה. יךקז בירק. תבואה טפחים• ששה בירק ;רק רובע.

גבי על נוטה תבואה יא :טפחים ששה בתבואה ירקדאומר אליעזר רבי

 תבואה
כרמגירא

 ובית א׳ מין זורע קרחה ובכל סאה. לבית קרחות וארבע עשרים הלק: והמקים השער
 ושני אמית עשר קרחה כל נמצאת קרחות כ״ד בי עושה וכשאתה אמה נ׳ על אמה נ׳ הוא סאה

 תהיה קרחות כ״ה חמשים על מחמשים תעשה אם כיצד רוחב אמות י׳ על אורך ומחצה טפחים
 יגמצאת רציפות לכ״ד ותחלקנ׳ קרחות כ״ד שישארו כדי מהן אחת קח עשר על עשר קרחה כל
 ששים הרי טפחים ששה בת היא אמה שכל עשר אורך על רוחב ומחצה טפחים שני רצועה נל

 טפחים וב׳ אמות י׳ קרחה כל נמצאת קרחה כל לראש מאלו רצועה כל חן אמית לי׳ טפחים
 הן קב של רביעיות כ״ד בסאה יש שהרי רובע. לבית מקרחת :רוחב אמות י׳ על אורך ומחצה
 כלל הרחק ר״מ מצריך ולא .שירצה מין כל :רובע בית קרחה לכל הרי קרחות לכ״ד אותם
 קרחת תבואה. שרה בתוך היתה :מזו זו ומובדלות מופישות נראות הן דמרובעות דכיון

 תבואה שדה בתוך חרדל כשדה נראה דאינו חרדל. זורעם :קרחות שתי או רובע בית של א׳
 שדה החרדל מן לזרוע רגילים שאין לפי תבואה שדה בתוך חרדל כשדה נראות קרחות שלשה אבל

 וחביא : ביחד הרבה מהן לזרוע שרגילין כיון כשדה נראין אינן קרחות שלשה אפי׳ מינים ושאר גדולה
 וחכמים שירצה מין כ"דקרחיתמכל ר״מדזירעכל דקאמר קמהדר ארישא מותרות. קרחות תשע

 שורה וכל שורות חמש דהיינו קרחות כ״ה סאה לבית עושה אלא אחר מין אצל מין לסמיך אוסרים
 בירה רביעית ומניח שלישית וזורע בורה שאצלה שניה ומניח ראשונה קרחה וזורע קרחית מחמש
 ושלישית ראשונה קרחה שלישית משירה וזורע בירה כולה שניה שורה ומניח חמישית וזורע

 וחמישית ושלישית ראשונה קרחה חמישית משורה וזורע בירה כילה רביעית שירה ומניח וחמישית
 קי־חת כל בין מפסיק שיהא שצריך אסירות. עשר :סאה לבית זרועות קרחות תשע הרי

 וטעמא סאין ל׳ כור. בית כחכמים: והלכה בקירוב רובע בית דהיינו קרחת כשיעור וקרחת

 מים מלאים נקעים כגון רובע. בית בתוך שהוא כל י : אתפיש לא יעקב ן3 דר״א
 אכילת :למין מין בין הרחק ליחשב רובע בית במדת עולים לזריעה ראייס שאינם אע״פ

 רובע בית למדת עילה עמדתה כדי דהיינו סביבותיה ואוכלת תיפסת שהגפן מה הגפן.
 שיעיר שהוא לעיל דאמרי׳ רוחב אמה עשר על אורך ומחצה טפחים וב׳ אמות עשר להשלים

 י׳ גבוה שאינו ובסלע הסלע וכן עילה נמי הקבר וכן למין מין בין להפסיק שצריך רובע בית
 היתה רובע. בית בתבואה תבואה :עצמו בפני ומפסיק מחיצה הוי י׳ גבוה דאי מיירי
 הטין יהיו שלא ובלבד רובע בית להרחיק צריך שעורים בה לזרוע ורוצה חטין זרועה שדהו

 :אחת מרוח פתוח שיהא עד הרחקה מהניא לא דהתס רוחות מארבע השעורים את מקיפק
 של שורה לעשות רצה אס אבל הכי דבעינן הוא במרובע ודוקא רובע. בית בתבואה ירק
 טפחים ששה רוחב על ומחצה אמות י׳ של שורה אורך עושה תבואה של שדה בתיך ירק

 ששה בתבואה ירק אוטר ר״א בירוש׳: אמרי׳ והכי מכשורה טפי במרובע שהחמירו
תבואה יא :אליעזר כר׳ הלכה ואין מכשירה טפי במרובע מחמרינן לא דסבר טפחים.

 נוטה



עב ראשון ליום שמיני
 תבתאה. גבי _על _יךק ;רק. גבי _על תבואה ;רק. גבי על ;רק תבואה.

 המצרי־ ופיול הקשות אף אומר מאיר רבי יונית. מדלעת חוץ מתר הבל

:מדברי .דבריהם את אני .ורואה

ברטנורא

 זה על זה ושוכבים נכפפים נדלן מחיך שהשיבולים אלא כהלכתן שנזרע כגון תבואה; ע״ג נוטה
 תניאה ע״ג נימין וכשהן ביותר ומתפשטים ארוכים שלה שעלין יונית. מדלעת חוץ ג כולן וכן
 :בלע״ז פשיל״י המצרי. ופול :כלאים ומחזי שאר מכל יותר ומתקשרין מסתבכין הן ירק או

 הלכה וכן יונית כדלעת ומסתבכין מסבכין בהן שאין מדברי. דבריהם את אני ורואה
:יונית מדלעת חון מותר שהכל

ע״א כ״ה דף ברכות גמרא

 לאסתבוליבה אילימא למאי עתה. באשה טפח יצחק רבי אמר
שבחוץ תכשיטין הבהוב מנה למה ששת רב אמר והא

 של קטנה באצבע המסתכל כל לך לומר שבפנים תכשיטין #ם
 שמע. ולקראת ?אשתו אלא התורף במקום מסתכל כאלו אשה
 שוק גלי ט־" רשע" שנאמר עתה באשה שוק הפרא רב אמר
 אמר חרפתך. תראה וגם ערותך תגל >שם< וכתיב נהרות ענת

 ערב קולך כי ני< >שה״ש שנאמר ,ערוד. באשה קול שמואל
 שנאמר .?גרוה באשה שער ששת רב אמר נאוה. ומראיך

 רבי את אנ/ראיתי חנעא רב אמר העזים. כעדר שערך >ש"
 דורשי חייו. לו יתלו תפליו התולה מתיבי תפליג שתלה

 .זה מנגד לך תלואים חייך והיו כ-ה< )דניים אמרו חמורות
ואי בקציצה. הא ב־צועה הא _קשיא לא תפליו התולה

5נע־
רש״י

 בית של דפוס כומז שבפני׳. תבשיטין :היא איש אשת אס בה. לאיסתכולי
 כפרת על אותו תביאו והן וצמיד אצעדה שבחוץ תכשיעין עס הרחם

 לא בה מכולה עפח ולק״ש. לאשתו :מדין בבנות שנסתכלו עבירה הרהור
 שוק. גלי : לק״ש באשתו וכן להסתכל ערוה איש בחשת שוק. :כנגדה ק״ש יקרא
 :היא תאוה ש״מ בגויה קרא לה מדמשבח ערב. קולך :ערותך תגל בתריה וכתיב

 שיתלו הנא לך ורמז אדם של חייו שהתורה חייו יתלו ביתד תפיליו. התולה זה
ותהא בקציצה אותס הוא תולה אבל להס הוא גנאי למעה והקציצה ברצועה. :חייו

 הקציצה



ראשון ליום שמיני
 תרה וכי אפור .קציצה וקנא ולא רצועה וקנא לא אימא בעית

 תבעי דתימא מהו למימרא מאי הכי אי הלה בכסתא רבי
 אני חנינא רבי ואמר לן. משמע קא תורה כספר הנחה
 בבגדו וממשמש ורק ונתעטש ופיהק שגיהק רבי את ראיתי

 על ידו מניח דדה מפהק ומשהוא מתעטף היה לא אבל
 אמנה. מקטני זה הרי בתפלתו קולו המשמהן טתיבי סנטרו.

 ומפהק מגהק השקר. מנביאי .זה הרי בתפלתו קולו המגביה
 ויש לו רע סימן בתפלתו המתעטש הרוח. מגפי זה הרי

 בפני .רק כאלו בתפלתו הרק מכוער. שהוא ניכר אומי־ים
 כאן לאונסו כאן _קשיא לא וטפחה מגהק בשלמא המלך.
 אמתעטש מתעטש _קשיא. אמתעטש מתעטש אלא לרצונו

 זירא רבי דאמר מלמטה כאן מלמעלה באן קשיא לא נטי
 כולי כי לי ותקילא הנונונא רב בי לי אבעיא טלתא הא

 שעושין כשם לו שה סימן בתפלתו המתעטש תלמח־אי
מלמעלה: רוח נחת לו עושין כך מלמטה רוח נחת לו־

רש״י
 ותלה היו תיקן בתוך תלה, ככיסתא :למטה ורצועה היתד על מונחת הקציצה
 כריח וריחו שובעו מתוך נפיחה לפיו מגופו מוציא שאדם פעמים שגיהה• התיק:
 כאדם מלא מהפה רוח להוציא פותח מלקוחיו חיך פיהוק. שאכל: המאכל
 להעביר בבגדו. וממשמש קרקע: ע״ג משינה:ורק. שעמד או לישן שרוצה
 היה לא מתפלל כשהוא טליתו נפלה אס מתעטף. היה לא אבל :העוקצתו הכנה
 .,ובו זה הרי :פיו פתיחת תראה שלא סנטרו• על :להפסיק שלא ומתעטף נוטלה

 השקר. מנביאי ה״ז :הרבה ומגביה לחש תפילת שומע הקב״ה אין כאלו
 ניכר וי״א הרוח. מגסי ה״ז והמפהק המגהה :גדול בקול ויקראו דכתיב
 מפיח למטה. :לאונסו אלא עיטוש דאין קשיא ובו׳• אלא :גרסי׳ מכוער שהוא
 בשם : להתעטש רגיל שהיה לפי וחביבה עלי שקולה ובו׳. לי ותקילא :בקול

:שאלתו למלאות השמים מן ובו/ עושים בך :לאדם רוח נחת שהעטוש ובו׳•

עיב ל״ה דף שמיני זוהר
 בקר כוכבי י_חד ןרן ל״ח( )איוב פתח יצחק רבי וגומר השמיני ביום רהי

יהיב הוא בריף רקךשא .ישראל אינון זכאין אלהים• בני כל !^ריער
 לו



ראשון ליום שטיגי
 הוא בריף דקדשא חדוותא דכלא חדוותא _קהישא אורייתא >ון

 ואורייתא יום יום י שעשועים ואהיה ח׳( )משלי הכתיב דיליה ואטעלותא

 אתברי ובאוחיתא הוא בריף דקדשא איהי .קהישא שמא הד כלא

 אומן. אלא אמץ תקרי אל אמון אצלו ואהיה )שם( הכתיב עלמא

 אלהים ויאמר א׳( )בראשית דכתיב הוא הדא לש בר אתברי ובאורייתא

 אדם למכרי בעינא לאורייתא הוא בריף קדשא אמר אדם. נעשה

 תאקיך לא אי קמךז ולארגזא למחטי נש_זטין בר האי קמיהזאמרה

 בעלמא ליה לוקים ואת אנא לה אמר בעלמא יקום היק עליה רוגזך

 הישתהלון זמנא כל ההא )ם״א אפי.ם. ארך אתהרינא למגנא לאו ההא

 ותורה שבכתב תורה אמר חייא .רבי בעלמא( מתקיימי באורייתא

 נעשה הכתיב הוא הדא בעלמא לש לבר ליה אוקמוהו פה שבי_ל

 בכר אשר את כ׳( )קהלת מהבא אמר יוסי רבי בדמותנו בצלמנו אדם

 בנוקבא המות בדכורא צלם ודמות. צלם הוא והא !האי. עשוהו עשוהו

 ב* מה מפני אמר .יצחק רבי ואוקמוה• ב׳ דאורייתא שירותא הא ועל

 הרי באוחיתא לאתחברא אתי נש דבר בשעתא אלא וסתימא• פתיחא

 סתים נש דבר ובשעתא בהדיה• ולאשתתפא ליה ל_קבלא פתיחא היא

 במה אחרא כסטרא סתימא היא הרי אחרא לארחא ויהך מינה עינוי

 היתוב עד פתחא ישבח ולא אעזבך יומים תעזבני יום אם אמר דאת

 הא ועל מינה. יתנשי ולא באנפין אנפין באוךי.יתא בה לאתחברא

 אישים אליכם ח׳( )משלי להון .וקרי ואכרזא נשא כני פתחא^קמי אורייתא

 בעיר שערים בפתחי תקרא הומיות בראש א׳( )שם וכתיב ולומר אקרא

 קא מאי לון האחיד והד גגין תרץ תרץ אמר .יהודה .רבי תאמר. אמריה
 .וקביל אחיד הוא בריף רקדשא לארעא וחד לשמיא חד אלא מי.יךי.

 _קהישץ עלאץ אינון אלין( צדדין )ם״א נחורין תלת אמר אלעזר רבי לון.

 פתחין לכלא. פתחא פתחין ואלין דא־וחיתא כליא ואינון בחרא האחידן
 אינו! ךאלין אקרו בית הא ועל דכלא. ביתא ואלין למהימנותא פתחא

 ואסוותא הוי אורייתא היא ההא ב׳ דאותיתא שירותא בך ובגין ביתא

 בשמא ביה אשתהל באילו באורקתא האשתהל מאן בך ובגין ךעלמא

ובגין איהי עלאה שמא_קהישא חד בלא דאורייתא אתמר והא הרישא

 דאיהי

יוד



ראשון ליוט שמיני
 בתלת .קדישא יטמא ד בריא דאיהי בב״ית פתחא הרישא שמא ראיהי

 ביה מתדבקין דייתא באו דמשהדלי אינון כל חזי תא מהימנותא. קשרי

 ותת^ לעילא ואתרחימו דאורייתא בעטרי ומתעטרי הוא בריף בקדשא

 לו•( ארשים הוא בריף וקדשא )פ״א .ימינית לון אושיט הוא בריף .וקדיטא
 דאינץ אוקמוה והא ב*יליא נטי* בא־ורקתא רמשתדלי אינון שכן כל

 אתי ובי בחרא. ואתחכרו ישףאל( ככנסת )נ*א בשבינתא משתתפי

 לאשתמודעא דחסד חוטא בהד להו מעטר הוא בריף קדשא צפרא

 ובל ישקאל דבנסת בשקהא צפרא כוכבי אינון ובל ותתאין♦ עלאין בין

 כחדא מזטיי כלהו מלכא לאתחזאה^קטי אתאן באורייתא דלעאן אינון

 ?אי^דיעו אלתים בני כל בקר_חךיעו כוכבי ברן_יחד דכתיב הוא הדא

 מתתכרין דינין דאינון הארץ התרועעה רועה כד( )ישעיה אמר דאת כמה

אמר ךאת כמה בעלמא בקר אתער כד בקר מקמי כלהו ואתכרו

:אלתים בני כל ויריעו דא ועל בבקר אביהם כב(_חשכם )בראשית

מוסרלהק יוכףפסוקה הלכה

,ז שער ח״ב קדושה כשעריפ״ב הקרבנות מעשה ה' חר״ם

 גב שאין הול סולת של המרות בירוצי
 והסימן דרץ ובירוצי קרש. העשרון

 וכלי הכלי. גב על יורד שהוא לפי קודש
 ולמה ומבחוץ מבפנים נמשחו הלח

 כתת שאין פי על אף הכירוצין ןהלןךשו
 שלא כדי בלבי שבכלי למה אלא המודד
 מה :־לחול שרתי מכלי מוציאין יאמרו

אחר .זבח שם יש אם בבירוצין עושין היו

 בשערה* נתבאר כבר באמונה ומתן משא
 כי ידעת גם שם. עין הדמיה בעדן

 הוא שנפטר אחר אדם של דינו החלת
 נתבאר צקקה באמונה• ונתת נשאת

 ונימר לחמך לרעב פרוס )"(.הלא ביששה
 הנני י .וייאמר השוע וה׳_יענה הקרא אז

 ןברכך הזה הדבר בגלל כי םי< )י־״ם וכתיב
בסתר מתן ־*( )=י״לי וכתיב וגומר אלוהיך ה׳

 ואם בלינה. .יפסלו לאו ואם עמו ?הרבו
 לוקיחין כי_צד נ המזבח: בהם מקיצין לאו

:לכהנים והעורות לשם הבשר עולות בהם

 )תהלי־סיב( וכתיב ממות הציל וצדקה אף ןכ.פה
 מבכה עבירה .ואין ל;ןד עומדת וצדקתו

לאדם דרים .וגורמת מצות כשאר אותה
 לרבותינו הנזכר הצדיק ין

 בשער שנתבאר וכמו התורה בכל שקורה שבת כי נודע שבת כבוד לברכה. זכרתם
 לשבת .וקראת וגומר משבת השיב אם וכתיב שם. עין שבת בעמן בתחלתו הזה
 ומעשה וגומר אביך עקב2_נהלת_. .והאכלתיך אלץ במותי על והרכבתיך וגומר עונג

יאחד באדם ומעשה כותי. אותו של המופלג העושר כל טקח שביידזכה מוקיר ףיוסף
מגדים מיני כל .;עליו אדם בני עשרז ששה משוי .זהב שלחן _על אוכל שדרה

שנבראו



עד ראשון ליום שמיני
 ואמר הזה העושר רכל זכית במה בגי לו וכו'אמרתי בראשית ימי מששת שנבראו

 .רבותינו ואמרי וכו׳ לשבת זו אומר הןיתי נאה בהמה שוחט הייתי ואם הייתי קצב1
: השבת שמענגק/את מפני זוכין הן במה לארץ שבחוצה .עשירים לברכה זכרונם

תורה שני יום שמיני
תופפת בו להשאיר כ״ן דשם יוד דמילוי ך כנגד שהם אלו פסוקים ארבעה בקריאת -וין

שעברה. משבת הרוח

 ועשה המזבח אל־ קרב אהרן אל־ משה ויאמר י
 בעדך וכפר ואת־עלתף את־הטאתך

 בעלם וכ^ר העם קךבן”את ועשה העם ובעד
 )עבד למדבחא קרב לאהרן משה ואמר יהוה״ז ציה באשר

 וכפר עטא מרבן !ת ועבד עטא ועל עלך וכפר עלתך חת חטאתך ;ת

וישחט אל־המזבדו אהרן ויקרב ח ־ " פקיד כמאדי עליתן
והרב :אשר־לו החטאת את־ענל

"י : 1 •••ן :־ ״ -1- •״•
 בני ויקרבו ט :לה די דחטאתא עגלא !ת

על ויתן בלם אצבעו לטבל אליו

מבם למדבחא אהרן

 :ת אהק בני יקריבו :המזבח אלץסוד ;צק ואת־הדם

 אריק דשא רה מדבחא על.קךנת ויהב בדשא אצבעה וטבל לה דשא

 ואת־־ 'ואת״ה^לית ואת־־החלב י :דמך^ ליסודא
 המזדהה הקטיר * מךההטאת מךהכבד היתית

 חת בליתא בת תרבא חת :את״מ^ה ימה צוה כאער
משה: !ת יי פך!יד ך כמא למדבחא אפק חטאתא מן ככדא מ; חצרא

דש״י

 בוש אתה למה משה א״ל לגשת וירא בוש אהרן שהיה )ת״כ( המזבח. אל קרב )ז(
 העם. קרבן איל: עולתך• ואת בקר: בן עגל חטאתד. :את נבחרת לכך
:למד אתה ומכאן הוא שנת בן עגל שנא׳ כ"מ וכבש ועגל עזים שעיר

ויחר



שני ליום שמיני
ו' סימן נ' ל שמוי. נביאים

 על־״השלך\מת האלוהים שם הכהו בעזה יהוד. אף”ויחר א

 ומתחי בעזה די; רומא ותקיף :האלוהים ארון עם שם

 לדוד ויחי ב :ך; אר־ונא עש הטן ומית .דאישתלי על _ד;י מימרא תטן

 פרץ ההוא למקום ויקרא בעזה פרץ .יהוה פרץ אישר על

 וקיא בעזה תרעתא ץ דתרע על רדוד ותקיף : הזה היום עד עזה

 את" דוד ג_ויךא הדין: יומא עד עזה ביה דמית אתרא ההוא לאתרא

 דוד ודחיל .יהוה: ארון איךךבואאלי תאמר ההוא בהם יהוה

 ולא"־ ד דיי: ארונא לותי יעול איכדין ואמר ההוא ביומא * מ^קדם

 ויטהו דוד על־־עיר יהוה את־־ארון אליו להסיר דוד אכה

 ית לותיה לאפנאה דוד אבא .ולא :הגתי עובד־אדם בית דוד

ניתאה: אדום עובד לבית דוד ואפניה דדוד לקרתא די; אר־ונא
רשיי באחנח *פתח

:כ״ש לא עצמו בירדן נשא נושאיו קיו לדרוש לו שהיה השגגה על השל. על )א(
: השוערים ומן היה לוי . אדום עובד )ד(

כיג סימן משלי כתובים

לא בשבט כי-תכנו מוסך מנער אל־־תמנע א
 ליה מחית דאין מטול מרדותא טל;א מן תמנע לא

משאול ונפשו תכנו בשבט אתה ב :מאית לא

 : !ות'?

בשבטא

: תציל
 אם־חכם בני ג :ל1שי מן מפלטת ונפשית ל;ת מדדת בשיבטא אנת

 :בלבי אנא חאדי אנא אף לבף חבים אם ברי :גס״אני לבי ישמח לבך

 כד בליותי ונדרזן :מישרים שפתיך בדבר כליותי ותעלזנה ד

:תריצתא ספוותך ימללון

רש״י
:לבך שחכם על כליותי ותשמחנה ותעלזנה. )ד(

ב׳ עירובקפרק משנה
.יהודה. .רבי .דברי בשמנה. נראין דיומדין ארבעה לביראות. פסין עושין

רב ברטנורא ז
 ואין עברה שסמוקיס הן היחיד רשות שהביראות לסי הרבים שברשות למראות. פסין עושין

 יכולין



עה שני ליום שמיני
 ןארכעה דיומדין. ארבעה עשר. כשנים נראץ שמנה א־ומר מאיר רבי

 וביניהן שהוא. כל ועמן ששה. ורחבן מפחים. עשרה גבהן פשוטים.
 .יהודה רבי מאיר. רבי דברי ,בקר. שלש שלש של רבקות שתי כמלא

 .ואחת נכנסת אחת מתרות. ולא קשורות ארבע. ארבע של אומר
 ורובה ראשה פרה שתהא ובלבד לבאה* להקריב מתר כ יוצאה:*

 רבי ג :בפסין שירבה ובלבד שהוא. כל להרחיק מתר ושותה. בפנים

 א*א סאתים. בית אמרו לא לו אמרו סאתים. בית עד אומר יהודה

 אפילו חצר• או מקצה. או סהר. או דיר. היה אם אבל .ולקקפף. לגנה

 כל להרהק ומתר מתר. בורין עשרה בית אפילו בורין. חמשת בית

)הרבים! דרך היתה אם אומר .יהודה רבי י :בפסין שירבה ובלבד שהוא.

מפסיקתן ברטנורא
 הבור סביבות הלל פרפין הפסין שיהיו פסין וטושין הרבים לרשות ולהוציא מהן למלאות יטלין
 שגי דיומרין. : וישקנה וריבה ראשה אי כלה בהמתו ותכנס שם ויניח ויוציא וימלא רה״י

 העשוי העמיד וכשגיטץ שנים יון בל׳ דיו כשנים. נראה הארבעה מאלו עמוד שכל פמידין
 לצפון אהד ודופנו )למערב( למזרח אחד דופנו ניטה נמצא מערבית דרומית לפאת כשנים

 לדרום אהד וצדו )למערב( למזרח אחד צדו ניסה צפונית מערבית לפאת והב׳ )לדרוס(
 אמה כננד אמת דופן אמית שתי רוח לכל נמצא הפאות לארבע ארבעתן וכשנותן )לצפון(
 בין שאין ובזמן אמה רחבה ליח רוח לכל נותן באמצע פשוטין. וארבעה בנחיס: והריוח

 פשוטין לפסין צריך דאין ר״מ מודה פחות או אמות עשר אלא דיומדין ארבעה מאלו לפס סס
 אלא נחלקי לא פשיטין דצריך יהודה רבי מידה ושליש אמה עשר משלשה יותר ביניהם יש וחם

 והלכה א״צ חומר יהודה ורבי פשיסין צריך אומר דר״מ ושליש אמה עשרה שלש עד מעשר
 פחית אמתיס ובקר בקר כל כרוחב בקר. שלש שלש של דבקות שתי :יהודה כרבי
 יש ואם ר״מ לדברי לפס סם בין ליתן שיכיל הריוח וזה אמות י׳ בקר ף רוחב נמצא שליש
 אומר יהירה רבי :מרבק עגל לשין רבקית. :פשיטין בססין שירבה צריך מזה יותר רוחב
 ולא קשירות כעין תימא דלא מותרות. לא אבל קשורות :ושליש אמה י״ג הן ד׳. ד׳ של

 ואחת נכנסת אתת : שבנתים ריוח ולמעט להחמיר מותרות לא אבל תנא להני ממש קשירות
 שתיהן ו ה משאלו רוחב יותר ויש יוצאת אחת ורבקה נכנסת בקר של אחת רבקה יוצאת,

 לבאר. להקריב טיהר ח : כ״כ מצומצמות בעינן דלא היא קולא וזו נכנסות שתיהן או יוצאות
 של ורובה ראשה נדי הפסין בין עד הבאר מכפת שיהא ובלבד קצר היקף ולעשות הפסין

 : למחיצה חון הדלי ויוציא פרתו אחר ימשך שמא לא מהני בציר אבל אמות כתי שהן פרה
 בפסין. שירבה ובלבד : הפץ שלבו כמו גדול היקף לעשות שהוא. כל להרחיק מותר

 שלא כדי עד בפסין להרבות וצריך הפסין שבין בריוח מרבה הבור מן שמרחיק מה דכל
 : כמותו שהלכה ר״י כדברי וכליש אחה מי׳ג יותר לדיומד פשוט ובין לפשוט פשוט בין יהא

 סאתים: בית עד אלא לבאר גדול היקף יעשה לא סאתים. ביה עד אומר יהודה ר׳ 1
 לאוצר: עצים שם להכניס לעיר חיץ גדול היקף קרפף. :לדירה הקיפן כאין ולקרפף. לגינה

 היקף .סחר :בהמה בגללי לזבלה כ־י כאן ולמחר כאן היום בשדות שעישין בהמית של דיר,
 מוקצה. : הבתים שלפני מגילה מקים חצר. אסורים: בית סהר דגרסי ואית העיר לבהמות מחיצה
 ראויית ומימיהן הואיל נמי ביראות פסי והני הוא לדירה הקיפן הני דכל הבתים שאחירי רחבה

 שהוקפו אלו שכל כשם כלומר שהוא. כל להרחיק ומיתר הוא: מעליותא תשמיש לשתיתאדס
 פסי של ההקף להרחיק מותר כך בהם לעלעל מיתר כורים עשרה עד גדילים אפילו לדירה

בה בוקעים שרבים דרך הרבים. דרך היתה אם ד :הלנה ונן חפץ שגבו מה נל ביראות

 מפסקת



שני ליום שמיני
 הרבים♦ בור אחד צריך. אינו אומרים וחכמים לצדדין. יסלקגה מפסיקתן.

 ע־ושי! היחיד. לבור אבל פסץ• להן עושי! ד\היד. ובאר הרבים. ובאר

 בבא בן ,יהודה רבי עקיבא♦ רבי דברי טפחים♦ עשרה גבוהה מחיצה לו
 חגורה עושין ולשאר בלבד. הרבים לבאר אלא פסין עושין אין אומר

 רהקיפף הגנה בבא. בן יהודה רבי אמר ועוד ה :טפחים עשרה גבוהה

 גדר מקפת ושירים• אמה שבעים על ושירים♦ אמה שבעים שהיא

 או ש־ומירה בה שיהא ובלבד בתוכה. מטלטלי! טפחים. עשרה גבוהה

 בה אין אפילו אומר .יהודה רבי לעיר. סמוכה שתהא או דירה. בית

 אין אפילו אומר עקיבא רבי בתוכה• מטלטלי! ומערה• ושיח בור אלא

אמה שבעים בה שיהא ובלבד בתובת מטלטלי! אלו מכל אחד בה

ושירים
ברטנורא

 הישים בין מהלכים הרבים יהיו שלא לספים מחק לצדדים. יסלקנה :הפסים בין מפסקת
 מיש פסקי אי הרבים. בור יהודה: כרבי הלכה ואין המחיצה ומבטלים כרה״ר לה דמשוו
 שאין יכ״ז רגלים מולי לבהמית מצויין מיס שיהיו אלא ביראות פסי התירו שלא אהדדי מדכרי

 פסקי לא והא הן חיים מים דבאר שרי נמי היחיד. באר : מחיצה תורת לפסין אין מיס שם
 מן ולהוציא מיס למלאות מיתר ואין הלכה וכן למעליוחא תרתי דאיכא הרבים. לבאר מיא:
 להוציא אכל בלבד בא״י רגלים מולי של בהמתן להשקות כדי אלא ביראות פסי ע״י הבאר

 :מפחים עשרה גביה מחיצה מישה או ושיתה לבור יורד אנא אסיר עצמו האדם לשתות כדי מיס
 אין דאמר פסק גבי להימרא חדא דאמר משוס בבא. בן יהודה רבי אטר וערד ה

 טפי שרי לא לדירה במיקף דאף אחריתא חימרא קאמר והשתא הרבים לבאר אלא אותן מ־שין
 בית לדירה דהיקף דאע״ג שומרים סיכת שומירה. ועוד: תני הכי משוס סאתיס מבית

 תמיד. בה להשתמש דעתו לביתו וקרובה דהואיל לעיר. סמוכה :לא טפי דשרי הוא סאתיס
 יותר ולא ושיריים. אמה ע׳ על השיריים אמה ע' שתהא ובלבד :דמי לדירה וכמוקף

 או דיר היה אס אבל ולגינה לקרפף אלא סאתיס בית אמרו לא לו דאמרו דלעיל נמי ות״ק
 לדירה היקף וכשלא נמי טובא אפי׳ דירה בית דאיכא דהיכא קאמר כר״ע יכו'. חצר או סהר
 ע' על יותר סאתים שבית מיעט דגר בינייהו דאיכא בש״ם אמרינן בינייהו ומאי סאתיס בית

 אהה ע' על ושיריים אמה ע׳ ולר״ע שלמים סאתים בכית שרי ות״ק רבועים ושיריים אמה
 אמרי׳ דהא רבועים ושיריים אמה ע' על יותר סאתיס דכית ידענו וכיצד לא ותו ושיריים

 ירוחב כאמה מאה החצר אורך ביה כתיב המשכן והצר המשכן כחצר סאתיס הן וכמה בש״ס
 וסבב רחבו על יותר שארכו נ׳ טול תורה אמרה בחמשיס חמשיס מאי ודרשיק בחמשיס חמשיס

 ,י של רציעית ה׳ מהם עשה כיצד מרובעים וד״ט אמה ע' להו דהוו שבת לשעיר הנותרים נ'
 שים חמשים וארכה שבעים רחבה הרי למערבה ואחת למזרחה אחת חן נ׳ ואורכן רוחב אמה

 מפני י' על י׳ וקרן קרן לכל פגומים שהקרנות אלא ע׳ על ע׳ הרי לצפון ואחד לדרוס א׳
 לארבע ושים עשר על עשר של חתיכית ארבע החמישית הרצועה מן טול שהוספת התוספת

 של רצועות אותן ועשה טפחים ס׳ על טפחים ס׳ שהם הנותרים י' על י׳ טיל ונתמלאו קרנות
 לכל ע׳ תן אמית מאות שלש שהן אמית י׳ אחד כל אורך רצועות שלשים הרי טפחים שני
 טפחיים על טפחיים פגומות שהקרנות אלא טפחים וד' אמית ע׳ על יד״ט אמית ע׳ הרי רוח

 עשר שמונה בידך ונשארו ונתמלאו לקרנית ישים טפח־ס שמינה מהם טיל אמה כ׳ בידך ונשארו
 אין ולהקיף לחלקי באת שאס מיעט דבר והיינו טפחיים ברוחב אורך טפחים וארבע אמות
 אורך אמית רפ״ג של רצועות מיניה למעבד כעי דהא אצבע שלישי שני לרוחב תוספת מגיע



עו שני ליום שמיני
 איבה היתה אס איומר אליעזר רבי וישירים. אמה שבעים על ושי״רים.

 אומר יוסי רבי בתוכה. מטרטיין אין אחת. אמה אפילו רחבה. על י^תר

 אלעאי רבי אמר י :בתוכה מטלטלי! ברחבה שנים פי ארבה אפילו

 אנשי ממנו שמעתי וכן בור. בבית היא אפילו אליעזר מרבי שמעתי
 אבל לו. ומלהוציא מלהכניס אסור ביתו עירב. ולא מהן אחד ששכח חצר

 כל _על וחזרתי בפסח. בעקרבנין שיוצאין ממנו שמעתי .וכן מתר. להם

־ מצאתי .ולא חבר לי ובכןשתי תלמידיו

ביטנורא
 בקש וה־מב״ס היא. ונכון רש״י בפירושי זו שיטה פירוש מצאתי כך רוחות הארבע -להקיף

 משלשלים מאלו א׳ בה אין אפי׳ ר״ע שאמר ובמה דעתו. לפיף ירדתי ולא רבים חשבונית
 ע' על ושיריים אמה דע■ וסבר דלעיל דא״ל אחכמיס דפליג במאי אבל כוותיה הלכתא נתינה

 מיעט דבר שהוא שרי המשכן כחצר סאתיס דבבית כחכמים הלכה בהא לא ותו ושיריים אמה
 דמיעט ואעיג רחבה. על יתר ארכה היתה אם : רביעים ושיריים אמה שבעים על יותר

 רבנן דשרי הוא דמרובע מטלשלין אין סאתיס בית אלא בכילה ואין ארכה על והיסיף רחבה
 אפי' ו :מרובעות בעי ולא אליעזר אדרבי דפליג יוסי כרבי והלכה לדירה הוקף דלא היכא
 ולא מהם א׳ ששכח חצר אנשי : וקרפף אנינה קא׳ דלעיל אפליגתא כור. כבית היא

 שהחצר לחצר מבתיהן מלהוציא עליהם אוסר שהיה לחביריו הצרו רשות בטל ולמחר עירב.
 פי׳ שלא אע״פ ביתי רשית אף בטל חצרו רשות ובטל הואיל עליהן אוסר והלקו כולן רשות

 לחצר מביתו ולהוציא להכניס אסיר.לו אבל להם מותר ביתו אף לפיכך אצלם אורח ונעשה
 לו שמותר חברו לבית הנכנס אדם כל כשאר לחצר מבתיהם ולהוציא להכניס מותר שהיא אע״פ

 אמרי׳ ילא להוציא הוא אסור מביתו מ״מ הוא דחד רשותא דהא לחצר חבירו מבית להוציא
 ומחזיק חוזר להצר מביתו שמוציא דבשעה כבחיהם ביתו הרי ביתו רשות להו דבטל כיון

 בין בשיגג בין והוציא יחזר רשותי שנתן מי הנכרי עס בהדר כדתנן עליהן ואופי־ הוא ברשותו
 שלו כעלין ירק ועקי־בנין מריר משוס בפסח. בעקרבנין שיוצאין :אוסר זה הרי במזיד
 הללו דברים לג׳ חבר. לי ובקשתי :הדקל סביבית הנדל סיב שמעתי ואני לעקרב. דומות

 מבית טפי שרי לא וקרפף גינה דגבי מהן כאהת הלכה ואין מצאתי. ולא : מפיו שמעו אס
 אסיר להם אף ביתו ביטל ולא רשותו וביטל עירב ולא מהם אהד ששכח חצר ואנשי סאתיס

ידי בו יוצא אדס ואין היא מרור לאו ועקרבנין מותר לחצר מבתיהם אבל ביתו

: בפסח חובתו

דףכ׳אע-ב עירובין גמרא
 ערובין שלצןוז שתקן בשעה שמואל אמר יהודה רב אמר

 אם בני כני )טשלי ואמרה קול בת יצתה ידים ונטילת
 ושמח בני חכם מ׳ >שם ואומר אני. גם רבי ישמח לבף הכם

,לב
רש״י

 סייג לעשות חבירו לרה״י מרה׳* להוציא שלא וגזר חצרות עחבי תקן שלמה.
 ידים. ונטילת לרה״י: מרה״ר להתיר ילא שלא תורה לאיסור והרחקת

 לעשות



שני ליום שמיני
 לכת " )ש-״ש דכתיב מאי רבא דרש דבר. חורפי ואשיבה לבי

 אם נראה לכי־מים נשכימה בכפרים. נלינה השדה נצא דודי
 דודי את אתן שם הרמוני□ הנצו הסמדר פתח הגפן פרחה

 הקדוש לפני .ישראל כנסת אמרה השדה נצא דודי לכה ך. י
 שיש כלבים כיושבי ת־ינני אל עולם של רבונו הוא ברון?־
 בא השדה נצא שקר ושבועת שוא ושבועת .ועריות גזל ב־ם

 הדחק מתוך בתורה שעושקים חכמים תלמידי וא־אך
 ואראך. בא בכופרים אלא בכפרים תקרי אל בכפלים נלינה
 לכרמים גשכימה בך. כפ־ו ורם טובה להם שהשפעת אתם
 אלו הגפן פרחה אש נראה מדרשות ובתי כנסיות בתי אלו

 הרמונים הנצו משנה בעלי אלו הסמדר פתח מקרא בעלי
 וגדלי כבודי א־אך לך דו־י את אתן שם גמרא בעלי אלו

 בתחלה אליעזר י רבי אמר עולא אמר ובנותי. בני שבה
 שלמה שבא עד אזנ_ים לה שאין לכפיפה דומה תורה ה־תח
 מר אמר חשדא לב אמר אזני□.קוצותיותלתלים לה ועשה

 של תלים תלי וקוץ קוץ בל על לךרוש שיש מלמד עוקבא
 שמשכים במי מוצאן אתה בטי בעורב לתורות הלכות.
 פניו שמשחיר במי אמר הטךךש._רבה לבית עליהן ומעריב
בניו על אכזרי עצמו שמשים במי אמר רבא כעורב. עליהם

ועל
רש״י

 סוחרים ורגל גדול וישוב הס שווקים מקוס כרכים• לטהרות: סייג לעשות
 ועובדי בגא בגי השדה :בהן נוהג ועריות גזל לפיכך שם מצויים ורוכלין
 מפורשת משנה כך מפרח גדול סמדר. : דוחק מתוך בתורה ועוסקים חרמה
 סביבותיו גדל הנן וכבר צרכן כל גדלו ההמונים. הנצו :המקרא מן יותר
 וגזר וידים ערובין שתיקן אזנים. לה ועשה :קטנים לאגוזים שיש שומר כעין

 כ העבירה מן שנתרחקו במצות ישראל אוחזין כך וע״י לעריות השניות על
 על אכזרי עורב :ערבית ל׳ כעורב שחרית לשון שחורות ומעריב. שמשכים

ונכנסו יתושים להס מזמין והקב״ה יקראו אשר עורב לבני כדכתיב בניו•
לתוך



שני ליום שמיני
 האזיל הוה מתנא בר א־א דךב הא בי ב״״ב ביתו בני ועד
 אמר דהו אעביד מאי תדך עוקי דביתהו ליה אמרה רב לבי

:באנטי קודמי שלימו מי לה
רש״ו

 ביה דאית רניכא לההוא עקרת ני לח גמי נ״א ירקות. קורט? :פיהם לתוף
 : ריפתה ועבדי ליה ועחני

ע״א ל״ט דף שמיני זוהר

והוד• לצפות מרונעא מבי בארחא אזלי הוו .יצחק ורבי יהודה רבי
 אמר דדובשא בקינטא בחמךא לגמיהו שמח חד *רמיא

 י( )שיר ואמר יצהק רבי פתח .ונזיל. דאותיתא מלה נימא יהודה רבי

 דא הטוב מין ןחבך וגומר. ?מישרים לדודי הולך הטוב ביין וחכך

 דאורייתא וקינא טב איתי לאו אחרא קינא טבדהא ךאותיתא.ךאיהו קינא
 דניחא^יה דא.ייגאדו דאתי לעלמא .וטב לעלמאדא טב לכלא.* טב

 דאורייתא מיינא דמרוי מאן דא ובזבו מכלא _יתיר הוא בתך לקז־שא

 לצתקייא הוא בדיך קדשא יוקים בד לאתיא וי.זמ .דאתי לעלמא יתעד
 עלמא בההוא האפילו תנינן הא .ישנים שפתי דובב רמ/יהודה אמר

 אמר .ישנים• שפתי דובב ךבתיב הוא הדא באורייתא למלעי יזבי

 מין אבל הבי אמרי הוינא הטוב מיין וחבך כתיב אי רמיא ההוא

 מילך אימא ברי יהודה רבי אמר ביה אשנחו מיין ולא כתיב הטוב

 באורייתא .תשתדל דמאן שמענא אנא אמר אמרת. _קא השפיר

 לחיש ולא בפומית אשתמע דאורייתא מלה וההוא בה ודביק

 הלא לארטא בשיא הבי דאותיתא בת. אריט^קלית להבלחישואלא

 • בלחישת ולא ךאורי.יתא רנה לארמא תקרא הומיות בראש הכתיב

 בד קלא.ד לארמא עתיד וההוא ישתיק דלא טב כחמר הטוב מין

 ולשמאלא לימינא יסטי דלא למישרים לדודי הולך עלמא מהאי .יפוק
 בההואיעלמא אפילו ישנ.ים שפתי דובב בידוי תמחי .יישתבח ולא

 קרא האי הטוב מין וחכך ^מענא תו אותיתא• מרחשן שפתתית

 הוא מאן הבי אי אתמר. בחתא:תוש;1ו אתמר .ישךאל לכנסת

הולך לדודי הולך מהו הוא בדיך קדשא אי בהאי. לה המשבח

אלי



שניי ליום שמיני
 .ישיאל לכנסת לה מיסכח הוא בדיך כןדשא _וךאי אלא ליה. מבעי אלי

 בריך קךשא־ כך מבתקים. חכיו הכתיב ליה מ^בחת קא .דהיא כמה

 הטיוב יין הטוב ^;ין וחכך ;הכתיב( .ישראל לכנסת לה משבח הוא

 למישרים מבטן. יהיר האקרי ןצחק הא להורי הולך דמנטרא. חמרא ההיא

 שמאלא לאתכללא מישרים כוננת אתה ותהליסצ״ט( אמר .דאת כמה

 אר^ליל טב חמר דההוא חתותא הבגין מישרים הוא .ודא בימעא

 מתערי כלא ההא .ישנים( ש$תי )דובב כלא .וחדאן בימינא שמאלא

 ברכאן לארקא ומתערי כחית משתכחי כלהו רעלמין וברכאן בחדוון

 אמר עמיה. ליהרישיהוחדו תשקו .יצחק ורבי יהודה רבי לתתא.אתו

 שכיח תהא תהא._יתיר .רבי..ייםא אמרו ייסא ליה אמר שמך ליהטה

 אבוך ומאן ליה אמרו מביתא. דאסתלק חברנא .י.יםא מרבי בעלמא

 האוחיתא מלין תלת יומא כל לי אוליף !הרה מעלמא אפטר ליה אמר

 מאבא אוליפנא טילי .וחני דאגדתא• החבמתא מילין תלת ובליטא

 יומא כל אזיל .ואנא מאורייתא לי וסליק נש בר בחד דיורי והשתא

מאבא: האוליפנא מלין אינון אהדרנא יומא ובכל לעביךתיה

פסוקה הלכה
פ״ב הקרבנות מעשה ה׳ הר״מ

 מעכבין אינן נסכים של השמן עם הסלת
 'ולא מעכבן ה_ץן ולא* ה!;ן את

 אדם מביא אלא הזבח אתי מעכבין הנסכים
 אחד ;מים עשרה אחר ונסכיו היום לקרבנו

 הנסכים .קדשו שלא .והוא צבור ואחד ;חיד
 אם שרת .לכלי אם.נתנן אבר שרת בכלי

 נסכים מביאין אין :=בלינה :פסלו לנו
 התרומה מן לא .יביאם לא החולין מן אלא
 !אפילו הבכורים מן ולא שני ממ״עשר ולא

להביאו המעשר מן שמביא_לחמה זורה
:החולין מן אלא נסכים

 מב האתא ואבי! .וכבוד צדקה חיים ;מצא
ו! _רבו. נחמני רבה'בר מן 'יותר שנה ע#רים

ש״ז ח״ב ;,דושה משערי

 ביארנו להייביא מזכי אם הבן. את למול
 שכן מכל "לאין'"קץ שכרו גודל

 שקודם השכינה כנפי החת בנו להכניס
 חולים ובקיר חסרים גמילות לאחרים•

מאלו הן אורחים והכנסת שלום בהבאת
 הזך בעולם פירותיהן אוכל שאדם דברים
 והעוסק הבא. לעולם לו _קעמת והקרן
 ברוך הקדוש אונןר חסדים וגמילות בתורה

 ולבני לי פלאני כאלו עליוז אני מעלה הוא
 אב;הם'כמו של מדתו והיא האומות מבין

 רל.? לי.עקב אמת תתן יי( )סיב" שכתוב
 צךקה^יהםד רודף' נא( *לי0) וכתיב לאברהם

לו הוסיפו י חסד־ים בגמילות .דעסק .עלי ת
 הקבר חבוט וךין גהינם של מדינה וצי.לין

 הליצנות• בענ_ין ה׳ בשער נתבאר לתורה עתים .קביעות ב׳. בשער לעיל ןנ.זכר
 ^עתים ^קכעת ארם של דיינו ותחלת המצות כל כנגד שקולה תורה תלמוד כי ונודע

ן מרון .ראשית מים פוטר יס )""לי י שנאמר לתורה



עח תורה שלישי יום שמיני
תוספת בו להשאיר ב״ן דשם ראשונה הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פסוקים חמשה בקריאת יכוין

שעברה. משבת נפש

 :לטחנה מחוץ באש שרף ואת־העור ואת־הבשר: אי
 : למשריתא מברא בנורא אוקיר משבא רת בשרא רת

 את־ אליו אהרן י\1 !ימצאו את־העלה וישחטיב

 ואמטיאר עלתא ונכם_ית :סביב על־המזבח רזרקהו הרם

 “ואת יג : סחור ר1םח מרבחא על וזרקה דכא רז לה אהרן בני

 !יקטר ואת״הראש לנתחיה אליו הקציאו העלה
 על .ואסק רישא רת לאברהא לה אמטיאו עלתא רת • עליהמזבח

 ויקטר ואת־הבר^ם את־הקרב וירחץ מדבחא־יד
 עלהא על ואפה פרעןא רת גוא רז וחליל . המזבחה על״העלה

 את־שעיר רקה העט קךבןד את הקרב טו ־ למךבחיא

 :בראשון דחטאהו !שחטהו לעם אשר החטאת
וכבר ונכסה לעטא דחטאתאדי צפירא ונסיבות עמא קרבן !ת וקרב

:כקדמאה בךמה

רש״י
 ושל זו אלא נשרפת חיצונה חטאת מצינו לא וגר. העור ואה הבשר ואת )יא(

 : והזמנה הושטה לשון וימציאו. )יב( : הדבור ע״פ וכולן מייואיס
:שלו כעגל כראשון. :חטאת כמשפט עשהו ויתמאהר ;טו(

ו׳ ס*מן ,ב שנואל נביאים

 והדשים שלשה הגתי אדם עבד בית יהוה אחין וישב *

 ארונא ושרא :ואת־בל-ביתו אדם את־עבד ןהוה רברך

 וית אדום עובד י_ת י: וכריך _יךחין תיתא גתאה אדום עובד בבית דץ

עבך יהוהאת־בית בקר דודלאמר למרך רגד נ ביתיה: כל
אדום

רשיי

:אחד בכרס בניס ששת ילדו כלותיה ושמנה אשתו עובד. את ה׳ ויברך )א(



שלישי ליום שמיני
 ייעל דוד _וילך האלמים ארון בעבור ואת־־כל־אער־לו אדם

 :ואתח;א בשמחת דור עיר אדם עבר מבית האלוהים א־־־ארון
 בדיל דיליה בל רת אדם עבד בית חת קי ברץ למימר דוד למלבא

 דדוד להרתא אדם עבד מבית דק אר־ונא !ת ואפיק דוד ואזל דיי ארונא

 צעדים ששה ארוך־יהוה נשאי צעדו כי !יהי ג :בחתא
 זוגין שיתא דיי אר־ונא נטלי נטלו בד והוה :ומריא שור ויזבח

 חנור ודוד ;דהרת לפני בכל־עז מכךכך ודוד ד :ופטי□ תור ונכים

 :רבוץ ברדוט אסיר ודוד ק קדם תקוף בבל משבח ודוד :בד אפוד

 ובקול בתרועה ה1ןה את־ארון מעלים ישראל וכל-בית ת־וד ה
שיופיא: ובקל בעבא דק ארונא מסקירת ישראל בית :ודודןכל שופר

רש״י
 אפוד מרקד: מכרכר. )ה אבוסים: שורים ומריא. פסיעות: )□ששהצעדים.

:בון מעיל בד•

כ״ג סימן משלי כתובים

 :כל־היום יהוה אם־ביראת בי בחטאים לבך אל״יקנא א
 אם" כי ב :יומא בל דאלהא בדחלתא אלא בחטאי לבך גיטן לא

 טבתא אחתתא לך דתהוי מטול ♦ תברת לא ותקותך אחרית יש

 .לבך: בדרך ואישר בני!חכם שמע-אתה ג נגמר לא וסבריך
 בסבאי־" אל״תהי י :לארחא לבך ותריץ ואתחבס ברי את שמע
 דאסיטון ובאילין המרא דררן באילין תהוי למו/לא בשר בזללי קץ

 :נומח תלביש וקרעים הרש וזולל כי-סבא ה :בבשרא
:ניומא תלביש וביזעתא מתמסכן ואסיט .דרוי מטול

רש״י

 אחרית. יש )ב( כמוהם: רשע להיות בהצלחתם בחטאים. לבת יקנא )א'אל
 ולך לבך• בדרך ואשר )ג( :אליך ותקוה אחריה יש זה בעבור כלומר

 וקרעים :יתמסכן יורש. )ה( :לעבירה ישיאך לא חכם לב כי לבך בדרכי
: קרועים בגדים אוהך תלביש והתנומה העצלות נוטה. תלביש

טי



עט שלישי ליי□ שמיני
י׳ פרק כתובות משנה

 הךאש־ונה ויורשי לשמה. קודמה הראשונה ומת. נשים שתי נשוי שדרה מי

הוא. ומת שניה נשא ומתה• הראשונה את נשא שניה. ליורשי קוךמין
 נשים שרר נשוי שדרה מי :,ב הראשונה ליורשי קודמין ויורשיה שניה

 אלא שם ואץ אמן• כתבת מבקשים ויתומים הוא. מת כך ואחר ומתו.

 כתבת נוטרץ אלו ,דער• מותר שם דרה בשוה. חולקין כתבות. שתי כדי

 נכסי על מעלין אנחנו .יתומים. אמרו אם אמן. כתבת נוטלין ואלו אמן.

 שט? אלא לקן שומעץ אין אמן. כתבת שיטלו כדי דינר. יתר אבינו

 רבי כבמוחזק. אינן בראוי נכסים שם היו ג :דין בכית הנכסים את

 עד כלוב. אינו אחריות להם ין6 ש נכסים שם יש אפילו אומר שמעון
 מי י :דינך הכתבות שתי על יותר אחריות להן שיש נכסים שם שיהיו

 ושל מאתים• זו ושל מנה. זו של כתבתה ומרן. נשים שלש נשוי שדרה

 של מאתים• שם היו בשוה. חולקות מכה• אלא שם ואין מאות. שלש זו

זהב• של שלשה שלשה מאות שלש ושל מאתים של המשים נוטלת מנה

היו
ברטנורא

 הספיקו שלא עד אחריו נשיו מתו אס שניה. ליורשי קודמין הראשונה יורשי שהיה. מי
 מאביהן לירש באים ראשונה ויורשי חוב בעלת שהיא קודמים. ויורשיה שניה לגבות:

 ודוקא ירשי שנשאר ומה תחלה החוב את פירעין לפיכך חנן ירתון אינו! להא דכרין בנין כתובת
 לאחר היא מתה אס אבל כתובתה נועלים יורשיה או היא אז כתובתה על השניה כשנשבעה

 מוריש אדם אין דקי״ל מכתובתה כלום נועלים יורשיה אין כתובתה על נשבעה ולא בעלה שמת
 אין ממין אותו שנשבע קידם ומת בשבועה אלא בו זוכה אדם שאין ממון כלומר לבניו שבועה

 משל מרובה אחת של שכתיבה אמן. כתובת מבקשים ויתומים ב לבניח מוריש אדם
 בשוה. חולקים :נחלוק והשאר אתם וכן נטול דכרין בנין כתובת בניה ואומרים חברתה

 הכחובה בצי יתומים. אמרו אם דכרין: בנין כתיבת נועלים ואין הירושות כל כשאר
 שיהיה כדי ביוקר עלינו לקבלם דמיהן מעלין אבינו. נכסי על מעלין אנו הרי :הגדולה

 או אחרים שביד עסקא כגון בראוי. נכסים שם היו ג ז אמן כתובת ויעלו דינר מותר שם
 : דינר מותר כאן ויש בידו מוחזקים הן כאלו להיות נחשבין אינן כבמוחזק. אינן הניאה:

 בזמן ואף שמעין כר׳ והלכה קרקעות אחריות. להם שיש : מעלטלים אחריות. להם שאין
 אלא במטלטלין נוהגת דכרין בנין כתובת אין הוב לבעל משתעבדי דיתמי דמטלטלי דנהיגי הזה

 בשלשה דאי א׳ ביום נחתמו ושלשתן .,וכו מאתים זו ישל מנה זו של ד :בקרקעית
 במטלעלין: קדימה דין שאין מטלטלין אלא הגיח שלא אי בגביי קודמת בשטר הקודמת ימים

 מאתים. שם היו מנה: איכא דבטלהו מנה בשעבוד שוה שלשתן כח שהרי בשוה. חולקות
 של :מנה בעלת של לשטרא שעבוד אין שני במנה אבל במנה אלא שעבוד מנה לבעלת אין

 שהוא חמשים נוטלת ואיך שתמול ראוי היה מנה שלישית פריך בגמ׳ חמשים, נוטלת מנה
 עמך לי אין ודברים דין מנה לבעלת מאתים בעלת לה דאמרה איירי דמתני' ומשני מנה חצי

 ומפני אוחו חולקות מאות ,ג ובעלת היא הלכך בשבילי חלקך יתמעט ולא לך המשועבד במנה
ובשבילה עמה תריב שלא לה אמרת אלא במתנה מלקה המנה לבעלת המאתים בענת נתנה .שלא

 לא



שלישי* ליום שמיני
 ל*?ו״:ד^ מא^ים וישר חמישים נ־וטלת מנה של מאות. שרש שם היו

 הותירו או פחתו רכים שהטילו שלשה וכן זהב. של ששה מאיות שלש

 קו־מת הראשונה ומת. נשים ארבע נשוי שדרה מי ה :חדלקין הן כך

 לש:?ת נשבעת הראשונה לרביעית. ושלישית לשלישית• ושניה לשניה.

 בשבועה. שלא נפרעת .והרביעית לרביעית• ושלישית לשלישית. ושניה
 .אלא הפרע לא היא אף נשבית. אחרונה שהיא מפני ובי אומר ננס בן

 שעה• אפילו לחברתה הקודמת בל אחד. ביום בלן יוצאות היו בשבועה.

בשעה יוצאות בלן היו שעות. בירושלם ביותבין היו וכך זכתה. אחת

אתר
ברמנורא

 זכות כס שוה המארזים בעלת זכות נשאר המשים המנה בעלת שלקחה לאחר חלקה יתמעט לא
דינרים ע״ה שהן זה: דנרי שלשה נוטלת מהן אחת וכל הנשאר וחצי במנה מאות הב' בעלת

ראשון מנה מאית. שלש שם היה :כסף של דינרים כ״ה הוא זהב דינר שכל כסף של
של :בלבד מאות ,נ לבעלת והשלישי מאות ,ג ולבעלת מאתים לבעלת והשני לכולן משועבד

ולבעלת מנה לבעלת מאות ג׳ בעלת להו דאמרה כנין מנה. מאתים ושל נ׳ נוטלת מנה
 מנה ובעלת מאתים בעלת חולקת הראשין מנה הלכך במנה עמכם לי אין ודברים דין מאתים
 נמצאת מאית ג* ובעלת מאתים בעלת חילקת השני ומנה חמשים נוטלת מנה בעלת נמצאת
 מהמנה והחמשים המנה בעלת עם הראשון מהמנה שחלקה המשים מנה ניטלת מאתים בעלת
 ניטלת נמצאת מאות הג׳ בעלת כילו נוטלת הג׳ והמנה מאות הג' בעלת עם שחלקה השני
 בעלת עם שהלקה המנה והצי לה שנשאר כילו השלישי המנה ומהצה מנה שהם זהב דינר ששה

 של דבריו רואה '36 אין רבי דאמר הלכה ואינה היא נתן ,ר דמתני' מסיק ובגמ׳ המאתיס
 משועבדים המניס שלשה כל לכתובה אחראין נכסיו וכל דהואיל בשוה חולקות אלא בזה נתן רבי

 בעלת נוטלת וכך בשוה חולקות הלכך כתיבתה כל שתגבה עד חברותיה כשאר המנה לבעלת
 וזה מחתים וזה מנה זה לכיס מעות שהטילו בשלשה אבל מאות וג׳ המאתיס בעלת כמו המנה

 מעותיו לפי יטול אחד שכל הוא דינא שקלי קא מעותיהן שהשביחו שבח דהתם מאית שלש
 אז פחתו או מליו הוסיפו אז המטבע שנשתנה כגון עצמן המעות מחמת כשהשביחו ודוקא

 והרויחו לכיש שהטילו המעות מן סחורה קנו אס אבל הממון לסי וההפסד השבח חולקים
 וכך הממון לפי לא השותפין מספר לפי אלא וההפסד הריוח מחלקים אין הפסידו או בסחורה

 לא אס מרובים מעות שנתן אותי כמו מועטים מעות בכיס שנתן מי ובשבח בהפסד נוטל
 לשניה. קודמת הראשונה ה :דינים בתי בכל דנים וכן ממון לפי שיחלקו תחלה התנו

 נשבעת הראשונה : כולם וכן מאוחר שזמנה לשניה קודמת מוקדם כתובתה שזמן אותה
 ממה לי ישאר לא דלמא כלוס בעלי משל גבית שלא לי השבעה טוענת שניה אם לשניה.

 שלא נפרעת הרביעית אבל לשלישית ורביעית לשניה כן תאמר שלישית ואף כתובתי שאגבה
 ובן דת״ק פלוגתייהו כו'. אומר ננם בן שישביעה: אחר ב״ח או יורש שס שאין וכגון בשבועה

 שלו שאינו הראשונית נשים השלש שגבו השדות מחלו אחת שדה שנמצאת כגון בגמ׳ מפרש ננס
 באה רביעית משדה כתובתה לגבות הרביעית וכשבאה ויטליה בעלים שיבואו וסיף שגזלה שנודע

 כתובתך גבית שלא לי שתשבע רצוני מידי שדהו ויטול הנגזל יבא למחר לה ואומרת זאת
 יבא אס תשבע למה לכך גבה לא שגבה מה וגבה שקדם מאוחר ב״ח סבר ח״ק הבעל בחיי

 ב״ח רביעית לה דהויא שגבתה מה ממנה ותטול הרביעית על היא תחזור מזו ויטרוף הנגזל
 השלישית אין זאת תחזיק ואם גבה שגבה מה יגבה שקדם מאוחר ב״ח סבר ננס ובן מאותר
 שמעינן וממילא כת״ק והלכה כלום בעלה מנכסי גבתה שלא לה תשבע ולכך עליה לחזור יכולה
 שגבה ומה במשלסלין קדימה דין שאין כיין הכל לדברי לישבע שצריכה מטלטלין תפסה שאס

גבה ,



פ שלישי ליום שמיני
 נשים. שתי נשר, שהיה מי י בשרה: חולקות מנה. אלא שם .ואץ אחת♦

 השניה עמך לי אין ודברים רץ הלוקה ראשונה וכתבה שדהו. .את ומכר

 וחוזרות הראשונה מן והלוקח השניה׳ מן וראשונה מהל־וקח. מוציאה
:חוב בעלת אשה .וכן חוב. בעל וכן ביניהם. פשרה ש^עשו עד חלילה.

ברטנירא
 רוח נחת ותימא פריך ובגת׳ מידה שקנו ומין ובו/ ללוקח ראשונה וכתבה ו : גנה

 לחתים האשה רצתה ולא לזה קידם אחר לאיש זו שדה הבעל שמכר מון ומשני לבעלי עשיתי
 לא בצוע פשרה. :לראשון חותמת היתה לבעלה עושה רוח דנחת איתא דאס חתמה ולזה לו

 לקיחות. ושני ב*ח וכן :קרים ולא חמים לא הוא פושרין מיס ול׳ לזה כולו ולא לזה כולו
 דין פני ללוקח ב״ח כ' ז מ׳ וזו בל זו לשנים ומכרן שדות ב׳ ולו מנה בשמעון נושה ראובן

 שתגבה מקים לך הנחתי לו לומר יכול אינו שהרי הראשון מיד נועל ב״ח עמך לי אין ודברים
 הראשון מן זו אף ומוציא חוזר וב״ח הב׳ מיד מוציא ראשון ולוקח שניהם מנד שחובו ממנו

 כתובתה לה שהיה חוב. בעלת אשה וכן :פשרה שיעשה מד הלילה וחוזרין מב״ח שני וליקח
 ודברים דין לשני וכתבה כתובתה כדי אלא בשניהם ואין לשנים שדותיו שתי ומכר בעלה על
 הראשון מן והאשה האשה מן והשני השני מן והוא ראשון לוקח מיד מוציאה האשה עמך לי אין

חלילה: וחוזרים השני מיד ראשון ולוקח

ע״א נ" דף כתובות גמרא

 שמכךה האישה התקינו באושא הגעא בר יופי רבי אמר
 מ^ד מוציא הבעל ומתה בעלה בחיי מלוג בנכסי
 _קאי התוה אבהו לרבי יוסף בר .יצחק רב אשכחיה הלקוחות.
 דאו׳טא דשמעתא מאריה מאן ליה אמר .דאושא באוכלוסא

 ודמי ומנין ארבעין מיניה תנא חנינא בר יוסי .רבי ליה אמר
 שומרי אשרי קס גתהלים בכיסתיה. ליה דמנחא כמאן ליה

 בבל צדקה לעשות אפשר וכי עת בכל צדקת עושה משפט
 הזן זה אליעזר רבי לה ואמרי שבענה רבותינו דרשו עת

 זה אמר נחמני בר שמואל .רבי קטנים. כשהם ובנותיו בניו
ועושר הון ?ט >ש= ומשיאן. ביתו בתוך ויתומה ךתום המגדל

כביתו
רש״י

 והוא כלוקח. רבנן דשווינהו מוציא. הבעה :מהקרן מלוג. בנכסי שמכרה
 בר יוסי דרבי מיניה. תנא :אדם בגי אסיפת :'באוכלפא. ראשון לוקח

 הן ולילה יוס שתמיד הקטנים. ובנותיו כניו הזן זה :הוא מריה חניגא
הממון שאין כביתו• ועושר הוך : בהם עליו חיוב שאינם צדקה והיא עליו

כלה •



שלישי ליום שמיני
 אמר חד חסדא ורב התא רב יעד. עומדת וצדקתו בביתו

 נביאים תורה הכותב זה אמר וחד ומימיה תורה הלומד זה
 על עלום לבניך בנים וראה קכה< >שם לאחרים ומעאילן וכתובים
 ער שיום מניף שבנים מון לוי בן .יהושע .רבי .אמר ןשראל.
 נחמני בר שמואל רבי רבום. חליצה לידי אתו דלא ?ש״אל

 אתו דרא ןעדאל .דייני על שמם לבניך שבנים בי_ון אט"
;ראנצויי

 בו מתקיימת ומלמדת• תורה הלומד זה :לעד עומדת צדקתו " ואעפ״כ כלה
 זה לתלמידים: ללמד שערת על לעד עומדת וצדקתו בביתו ועושר הון הרי

 מי לאנצויי. :לעד עומדת וצדקתו כלים שאינם לו קיימים הספרים הכותב.
 :לנחלה וקודם קרוב

ע״א מ׳ דף שמיני זוהר

נסיכם. יין .ישתו יאכלו זבחימו הלב אשד ב(6 )דברים פתח שחק רבי

 לקדשא בעי הוא בדיך וקדשא ךאינון_קךישץ י&ראל אינון זכאין

 בההוא תליין כלא די.ךתץ עלמא כל_חיי _קךישין. ישראל חזי תא רון.
 דמנטרא יין אתר והוא ותתא לעילא דכלא חיץ דאיהו בגין דאתי ע*מא

 בגין דישראל רץ לכלא. וקדושאן חיין נפקין ומתמן 1בן ).ואמרי שארי

 חיץ נטיל ביה לעילא י.שראל דהא תליא בדא ודא אחרא דישךאל ;ץ

 חי.ין כתמן .ונפקי חיים דאקרי אתר מההוא עץ חיים עץ אקרי בך ובגין
 בהאי לתתא דישראל רץ ביץ. הוא בריך לקדשא ליה מברכין דא ועל

 .יסתאב בהדיה דקריב ומאן מסאב דאיהו זרה עבודה עובד גר ג־וונא.
 עביד. דאיהו ההוא_יץ שכן כל ואסיר יסתאב הא דישראל ב;ין .;קרב כד

 לתתא ישראל דעבדי מה כל אלא בלחודוי הוא דדא תימא לא דא ועל
 דוגמא עלאה באתר דקאי שכן!;ן כל ךלעילא דוגמא כעץ הוא כלא

 חזי כדקא דאתעביד דישראל _ץן שתץן .ישראל כך בגין דמנטרא. זעץ

 בהרוא ראתברכא ראשתרשא דשתי ✓עילא דישךאל כגוונא בקדושה

ומסטרא במסאבותא דאהעביד "ן שתאן ולא .קדישא ;;לאה _;ין

דטסאבותא



פא ליומשלישי שמיני
 מסטרא הוא )וראו. דמסאבותא תהא ^רץא ביה דהא רמסאבותא

 ולאו איהו ואסתאב תחיה אסתאב )בהדייהו( ליה ד^תי ומאן תשראל(

 עלמא ההוא ההא דאתי. בעלמא חולקא ליה ורית; דישראל מםטךא1 תא
 על דא לנטרא בשין ,קדיעץ ,ישראל דא ועל: איהו דמנטרא ךאתי_ץן

 אתבריךקדשא מין כך ובנין ךאתי. ךע?מא באתר תתקשר בגין בלא

 חדרותא ובגו שמאלא לסטרא חדי דאיהו בגין מכלא !תיר הוא בתך

 .קדישא שמא בדין .ימינא בלא אתעביד וכד בימעא אתכליי תליה

 עובדא יתער דלתתא ובעובדא עלמין בכקהו משתבת וברבאן בחית

 בעי לעילא מנטרא דאיהו ובגין נין לכןביל _י,ין מזמני דא ועל דלעילא•

 הפגים ומאן לישראל הוא .קדושה תליה נטית וכל לתתא ליה לנטלא

 ליה ולית עלמא בהאי איהו .יסתאב דמסאבותא בסטרא לתתא ליה

 נטיר לא הוא שתיא. המנטרא הההואבן אתר .דאתי בעלמא חתקא

 בההוא ליה .יסאבון ליה סאיב הוא דאתי. לעלמא הוא .יתנטר לא

 אינון זבאין דאתי העלמא *ן בההוא תלקא ליה .יהא ולא עלמא

 לנטרא דאצטריך מה ונטלי עילאה בקדושה נפשעהו שי דמקה .ישראל

ובעלמא דין בעלמא איגון זבאין דא. ,עלאה פנטית למלבא ומקלשי

:דאהי

פסוקה הלכה

 פ״ב הקרבנות מעשה ה׳ הר״ט

 בספר האמורים הנסכים שיעורי כל
 וסדרי הסרבנות אורון ומנין ןחזקאל

 הם י טלואים כלם' שם הכתובים העבודה
 צוה הנביא אלא לדורות נוהגיין ואין

 עם המלואין מקריבין יהיו כיצד ופירש
 כשענה המשיח הטלף בימי המזבח ת5ח;

 הנביאים שהקריבו וכ^,ם נ :שלייטי בית
 *כמותן שאין דברים* המזבח* בחנכת
 מקריב הנשיא כף בשבת והקריבו לדורות
 שם מפורמט כאשר לעתיד בשבת חנכתו

 הבאים $זרא בימי שהקריבו ו״כן^קר^נות
 לדורות נוהגין ואינן היו טלואים* מהשבי

דבנרי הם' ?דורות הנוהגים דברים אבל

מוסד לחק יוסף
 ז' שער ח״ב קדושה משערי

מה ^.רעת המטה שעל שמע קריאת
 לברכה זכרונם רבותינו שאמרו

 הורג * מטתו על שמע .קריאת הקורא כל
 בלןלה המצוען מדקין רבבות כמה

 שכתוב וכמו למעלה הנפש בעלות ובפרט
 על ירננו בכבוד חסידיים :עלזו קסם( )""לים

 'וגומר. אל'בגרונם רוממות משכבותם
 מכלל זולתי.היותו לילה חצות אחר קיימה
 י(ם )י״עי׳ עליהם 'שנאמר וירושלים ציון אבילי
 עליה 'המתאבלים כל משוש .אתה >^ישו

 שעה באותה י הוא ברוף הקדוש גם כי
 בעוסקו וגומר•'נם כארי ושואג מתאבל

לברכה זכרונם רבותינו אמרו בתורה אז
איו

יא



שלישי ■ליום שמעי
 יא?״י •ה?לול אלא תורה על רנה אץ משה טפי שהעתיקום שפיריפנובטו תורה
 בתורה העוסק כל לברכה זכרונם רבותינו לגרוע: ואין *עליהם להוסיף *אין רבינו

 קומי' ־( י־הא) וכתיב כנגדו שכינה בל;לה
 הבא ובעולם הזה בעו^לם חי.וקיים להיות המלך.עליו.השלום ולאעהדוד בלילה רני

 .הפר בכל;ו ילך .להודות אקום לילה חצות ?ים( )"תלים שכתוב הדבר'כמו זה על אלא
שם. כ;זכר: האךם .על הקדש 'רוח משרה גם לאין.קץ. הזו המצוה שבח*7 נתבאר הזהר

שמות: בפרשת

תורה רביעי יום שמיני
 יתירה־ נפש הארת לקנות כ״ן דשם וו רמילוי ו כנכד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת יבוין

הבאה. משבת

 עלהא :ת ;קרב :במשפט .ומנ^ה את־העלח וקרבטז

בפו וימלא את־המ?חה רקרב יז שני :כדמי י
 : הבקר יעלת מלבד "על־־הטזבח ויקטר ממנה

 • צפרא מעלת בר מדבחא על .ואפק מנה .ידה ומלא מנחתא הת וקריב

 אישר השלמים זבח ואת־ר&יל את־השור וישחט ״
 על־ והרקהו אליו את־הדם אהרן בני למצאו לעם

 לעטא די קוד^דא נבסת .דכרא ועז ת;רא עז ונכש : סביב המזבח

 סח־ור: סח־ור מדבחא על הרקה לה דמא !ת אהרן בני ראמטיאר

 והמכסה האליה ^רוטן־האול ואת־החלבימ טי
 אייתא יניא וימן תירא מן תרמא ועז ז הכבד ויתרת והבלית

 על" את־החלבים וישימו ב ־ כ?ךא ותצר ןנ^תא גוא ןחפי
 על תרביא ןשרא?ית :המזבחה החלבים וקטר החזות

| ג : ♦.-ןז 4:•* ז־ : : - ג -ז■ ־: 1 • ־דז-ץ, : ••• יבול( ואת החזות ואת כא :למדבחא תרביא ואפק חדוהא
הימין

רש״י
 בפר. וימלא :)יז( כ׳( )ביצה בויקרא נדבה בעולת המפורש במשפט. ויעשה )טז(

 :התמיד עולת אחר עשה אלה נל הבקר. עולת מלבד :קמיצה היא
 החזות. על החלבים את וישימו )ב( :הקרב את המכסה חלב והמכסה. )יט(

 :למעה העליונים נמצאו להקעירס אחר לכהן המניף כהן נתנן התנופה לאחר



ב פ רביעי* ליום עמיני
 צוה באשר ירוה לפר תנופה אהלן הניף הימין
כמא יי ארמאקדם אהרן ארם דיטינא עוקא וית חדותא וית ו משה ז ;:זר/ ;זז־ ד ז־ד י ד• - :־•• ז־ • - : 1ז־ ז־ ז־ ׳.♦: נ- •••ן

:משה פקיד די

ל סימן ב׳ שמואל נביאים

!נשקפה בת״שאול ומיכל דרי עיר בא יהרה ארון והיה א
 לפני ומברבר מפזז תד את־המלך ותרא החלון בעד

 ומיכל דדוד לקרותא אתא _די; ארונא _והוה :בלבה לו ותבז קרה

 ומשבח^קדם מרקד .דוד מלכא _וחזת_ית חרכא מן אשתכיאת שאול בת

 במקרמר אתר דצגו את־אךון.יוץה ויבאו ב :בלבה עלרהי ובסרת ;
 יהרה לפני עלרת דוד ויעל דרך נטה־לר אשר האהל בתוך

 משכנא בג־ו באתריה ;תיה ואקימו די; ארונא קת .ואיתיאו :ושלמים

 תד ויכל ג קודישין: ונכסות וי עלון..קדם דוד ואפיק ליהתד פרם די
 :צבארת יהרה בשם את־ה^ם ויברך והשלמים הערלה מהעלות

 די; בשמא עמא קת וכריך קודשיא ונכסת עלתא מלאפקא דוד ושיצי

 ועד־ למאיש ישראל לכל״המרן לכל־העם ויחלק ד צבאיות.
 אחת .ואשישה אדוד .ואשפר אחת לחם חלת לאיש אשה

 דישראל המונא לכל עמא לכל ופלג :לביתו ^ש
 חדא ומנתא חד ופלרג חדא .דלחים .גריצתא לגבר אתתא ועד מגבר

ז/ י \* .
 ותצא את־ביתו לברך דוד ,וישבה לכיתיה: נכר עמא כל ואז_ל

 מלך הירם מדרנכבד ותאמר דוד לקראת בת־שאול מיכל
 נגלות בהגלות עבליו אמהות לעיניי היום נגלה אשר ישראל

 בת מיכל ונפקת ביתיה אנש לכרכאקת דוד ותב ז הדקים אחד

דאהגלי דישראל מלכא דין אתעקרי־ומא מה ואמרת דוד שאול.לקדמות

יומאפסוק באמצע פסקא

אמת

רש״י
 בפר: מששה אחד אחד• ואשפר )ד( אותו: ויעמידו אותו. ויציגו )ב(

אחד נמו הדקים♦ אחד )ה( :דחמרא גרבא אחת. אשישה
 הרקיס: מן



רביעי ליום שמיני
 !טרי-^א מן חד ומתגלי דחהיץ בטא עבדיוהי אמהות לעיני דין יומא

 וטבל" מאביך בחר־בי יהוהאיטר לפני אל־מיכל דוד {יאמר' י
 לפני ושיחקתי עלץ&ראל יהוה על־עם נגיד אתי לצות ביתו
 ביתיה וטבל מאכוך בי אתרעי די למיבל^קדם" דוד ו.אער : יהיה

5 ” ו׳בבחית^קדם \שךאל על דך עפא על מלבא למהוי יתי לפקדא

כיב משלי כתובים

 טן .קביל אטך: בי־־זקנה ואל־תבוז ילדך .זה לאביך שמע א
 אמת^קנת נ אמך: דסיבת מטול תשוט ולא .ילדך דין אבוך
 הכקתא ותובן ללא .קניקושטא ובינה: ומוסר חכמה ואל־תמכר

 :בו הכם'ישמח ;ויולד צדיק אבי עייל גיל :ג וטרדותא״וביונא

 .ישמח" ד ביה: נחדי חביטא דמוליד ומאן מדוץינדו׳ןאכויךצדיר^א
 תילדתך־ וקדוץ ;אמך אבוך יחדי :יולדתך ותנל ואמך אביך

 לבך ברי לי הב :תצרנה דרכי {עיניך לי עלבך בני תנה ה

 נכריה: צרה ובאר זונה עמוקה כי־שוחה י אחזתי: תנטרן ועי.ינך
:נוכריתא דעקא ובירא ע;תא עבךקא .דגומצא מטול

כתיב תרצנה * כתיב וישמח * כתיב יולד * כתיב יגול * כתיב גול •
רש״י

 וכמו ובארי גו( :בחנם מלמד אלא תמכור. ואל :בשכר למוד קנה. אמת )ב<
:נכריה כך צרה באר

ו' פרק בתרא בבא משנה
 באחריותן. חייב איבו פשתן .זרע ואפילו צמחו. ולא לחברו פירות המוכר

 חייב נאכלין #אינן גנה .זרעוני אומר גמליאל בן שמעון רבן

 טנופת רובע ^ליו .מקבל זה הרי לחברו. פירות המוכר ב :באחריותן

לסאה
ביטנורא

 אותו קינים דרובא פשתן. זרע אפילו :לזריעה אן לאכילה סירש ולא סתם פירות. המוכר
 בן שמעון ר׳ : הרוב אחר □ממין הילכיס דאין מכרתיו לאכילה אני למימר מצי לזריעה

 ,אפי קתני והכי מחסרא וחשורי דרשב״ג אליבא מתני׳ כולה לה מוקי בגמרא כו׳. אומר גמליאל
 שרשב״ג רשב״ג דברי באחריותן חייב נאכלין שאינן גגה זרעוני הא באחריותן חייב אינו פשתן זרע

 זבנינהו: לזריעה דזדאי טעות מקח דהוי באחריותן חייב נאכלין שאינן גינה זרעוני אומר
 בכך תבואה דדרך סאה לכל טנופת רובע עניו מקבל הלוקח מחברו תבואה שקנה פירות. המוכר ב

ולא



פג רביעי ליום שמיני
 מקבל יין• של מרתף כמאה מתובלות עשר עליו מקבל תאנים לסאה.

 פוטסיאות עשר עליו מקבל בשרון. _קנקנים למאה. קוסמות עשר עקיו

 ידוע ואם באחריותו♦ חייב אינו והחמיץ• לחברו .יין המוכר ג :למאה

 מוכר אני מבושם _ץן לו אמר ואם טעות. מקח זה הרי מחמיץ. שיינו
 שלש משל ומיושן אשתקד• משל חשן העצרת♦ עד לו להעמיד חייב לך.

 לבנות מחברו המקבל ובן בית• לו לבנות לחברו מקום המוכר ד :שנים

 שש. על אמות ארבע בונה לבתו. אלמנות ובית לבנו. חתנות בית לו
 לעשות הרוצה זו. היא בקר רפת אומר ישמעאל רבי עקיבא. רבי דברי

 גדול שמונה. על שש קמן ב;ת שש. על אמות ארבע בונה בקר. רפת

 רחביו. ובחצי ארבו. בחצי רומו עשר. על עשר טרקלין עשר. על שמונה
 בברן הבל אומר גמליאל בן שמעון רבן רבותליו• היכל לדבר ךא;ת

שדרך בשעה נכים דברו. של מביתו לפנים בור לו שייט מי יי : דהייל

■ברטנורא
 רע יין קופסות. ♦ מפשר מ דהיינו מאה לכל מתולעים אכילות מתולעות. עשר :יותר ולא
 עליו מקבל פדית של המרתף ואס גדולית חביות עשרה עליו מקבל גדולות חביות של המרחף אם
 אס אבל התבשיל בתוך לשוס כלומר ולמקפה לך מוכר אני זה מרתף כשאמר ודוקא כדות י׳

 צריך מקפה של כיין יפה שכלו יין לו ליחן צריך למקפה לך מוכר אני יין של מרתף אמר
 לך מוכר אני יין סתם אמר ואס מעט מעט אלא מחנו מסתפקים שאין ומתקיים יפה ביהא

 הזכיר ולא לך מוכר אני זה מרתף אמר ואס בחנות הנמכר בינוני יין לו נותן למקפה זנר ולא
 פטסיאות. עשר עליו מקבל :המישור בארן בשרון. קנקנים :הגיעו חומן כולו אפי׳ יין

 באחריותו המזכר חייב. אינו ג • אותו ומזיעות היין שואבות והן צרכן כל ממשלות שאינן
 ליה אמר מצי מוכר של בכליו דאי דלוקח בכליו חומץ שנעשה ודוקא היה יין מנירה דבשעת

 דאפסדת היא את כ״כ בקנקנים אותן השהית למה א׳־ל המוכר מצי ולא קנקנך והא המרך הא
 :מעט מעט אלא היין מן להסתפק בדעתי היה שלא הודעתיך מעיקרא הא ליה אמר דמצי היאך
 למקפה אלא ליין בעי דלא ליה אמר ואידך מתקיים שאינו מחמיץ. שיינו ידוע ואם

 :מתקיים יינו שאין להודיעו ליה דהוה טעות. מקח ה״ז :מעט מעט ממנו ליקח ולהשהותו
 ע״מ יין לו מכר אס וישן. מקלקלו: החום ואילך ומשם עצרת עד להתקיים דרכו מבושם.

 לבנו. חתנות בית ד :לזי הקודמת שעברה השנה מן אשתקד. משל לו נותן :ישן שהוא
 אל ושבה בעלה כשמת לבתו. אלמנות בית :אשה כשנושא בית לבנו לעשות אדם בדרך

 בקר רפת :חמיו עם לדור חתן דרך שאין בעלה אצל היא בעלה בחיי אבל אביה בית
 והמוכר שמונה על שש הוא שבבתים הפחות קטן. בית :יותר גדול לעשותו וצריך זה. הוא

 לו לעשות פירש ואס גדול. :שמונה על שש שיהיה צריך בית לו לעשות סתם לחכירו מקום
 קאי אכילהו רחבו. וחצי ארכו כחצי רומו :שרים למושב עשוי טרקלין. :גדול בית

 שהיה היכל. לדבר ראיה :עשר וטרקלין תשעה גדול ובבית שבעה רומו קטן בית דהיינו
 איכא היכל. כבנין הכל .ורחבי ארכו חצי שהם שלשים ורומו עשרים ורחבו ארבעים ארכו

 לה קתני רשב״ג היכל לדבר ראיה רחבו וכחצי ארכו כחצי רומו לעיל דתנן הא דאמרי
 הכל וכי מחמה קא זאתמוהי פליג^את״ק שב״ג ר׳ וא״ד היכל כבנין הכל אומר שרשב״ג

נכנסים אדם שבני נשעה ה המדינה: במנהג אלא חליי הדבר אין היכל כבנין בינים

ביים



רביעי ליום שמעי
 מ^נים ואע־ו ידצאץ. אדם בני *בדרך בשעה ויוצא נכנסין♦ אדם בני

 פותחת לו עושה זה ומשכןה״מבחוץ. ממלא אלא מבורו. ומשקה בהמתו

 נמס הברד♦ שד מגנתו לפנים גנה לו ישיש מי י פותחת: לו עושה וזה

 יוצאין. אדם בני שדרך בשעה ויוצא נכנסין♦ אדם בני שדרך בשעה

 אהדת. שדה לתוך מתוכה .יכנס ול^ תנרין. לתוכה מכנים ואינו
 נמס שניהן♦ מדעת הצד מן דרך לו נתנו הדרך. את *זורע והחיצון

 תגלין. לתוכה ומכנים רוצה♦ שהוא בשעה ויוצא רוצה♦ שהוא בשעה

 : לזורעה רשאים אינם וזה וזה אחרת• שדה לתוך מתוכה יכנס ול^ל
 מן להם ונתן נטלת שדהו בתוך עוברת דרך'הרבים שהיתה מי י

 דרך אמות. ארבע היחיד דרך הניעו. דא ושלו נתן. שנתן מה הצד.
 לה אין הקבר ישיעור.,דרך לה אין המלך דרך אמה. עשרה שיש הרבים

 מקום המוכר ח :_קבין ארבעה בית אמרו. צפורי דעי המעמד שיעור.
 עושה .קבר. לו לעשות מחברו המחבל וכן .קבר. לו לעשות לחברו

 כוכין. שמונה לתוכה ופותח שש♦ על אמות ארבע מערה של תוכה

 אמות. ארבע ארכן והמכין מבננדן♦ ושנים מבאן ושלשה מבאן שלשה

מערה של תוכה עושה אומר שמעון רבי ששה. ורחבן שבעה. )רומן

שש
ברטנורא

 ובע״ה בורו מימי בע״ה ענוב שלא פותחת. לו עושת זה :בלילה לעמוד שיטריחו ולא ביום
 שלא בע״ה דעת בלא לשאוב לבא יוכל שלא לביר הפתוח פתח באותו אחרת פיתחת לו עושה
 מי ו :כן תקנו אשתו חשד ומשוס בביתו לבע״ה ישנו אא״כ בע״ה של בביתו לעולס יבא

 דכיין מתוכה. יכנס ולא :שדהו באמצע דרך לפנימי לתת חיצון ונתרצה גינה. לו שיש
 בלבד גינה לצורך אלא לו נתרצה דלא סהדי אנן שדהו באמצע שעובר גדול היזק דמזיקו

 דלא סהדי אנן היא שדהו דבאמצע דכיון זורע. והחיצון :אחר תשמיש לצירך שיכנס ולא
 דמן דכיין לזורעה. רשאים אינם וזה זה לזרעה: הוא יוכל ושלא לגמרי הדרך לו מהל
 שדהו. בתוך עוברת הרבים דרך שהיתה מי ז :לי יחדוהו גרידא להילוך הוא הצד

 מצר דקי״ל הדרכיס שני לרבים ויש הגיעו. לא ושלו 5 לעילם שס לעבור רבים שהחזיקו
 לו ליתן צריך שדהו תוך דרך להבירו המוכר היחיד. דרך : לקלקלו אסור רביס בו שהחזיקו

 הקבר. דרך :דרך לו לעשות לפניו גדר פזרן שהמלך שיעור. לו אין המלך דרך :ד״א
 שיכולים ולא דמת יקרא משום היא חכמים תקנת שיעור. לו אין :לקברו המת שנושאין

 צריכים ואין זרעיס גבי על לעבור המת את המלוים שיכולים אלא המלך כדרך גדר לפריץ
 נ" באורך רוחב טפחים וב' אמית וג׳ שלשים הוא קבין, ארבעה בית :ומכאן מכאן לנטות
 ■כנגד המת מלקבור חוזרי! כשהיו מושבות ז׳ מעמדות ז׳ עישין שהיו הוא המעמד ומקים אמות

 אמות. ד׳ :קבר לו שיחפור בקבולת מחברו. המקבל ח :קהלת ספר שכתחלת הבלים ז'
 של צדדין לשני מכאן וג׳ מכאן ג׳ קברים ח׳ כוכין. שמונה :באורך אמות ושש :רוחב
ורום טפחי׳ י' ורוחכ אורך אמות ל׳ וקבר קבר וכל למערה הנכנס כנגד ושנים המערה אורך

׳1



פד דמעי לעם •שמיד
 מכאן ארבעה כיך. עשי שלשה לתוכה ופותה שמונה. ער אמות

 השמאל. מן ואחד הפתח מימין ואחד טבנגדן• ושלשה מבאן וארבעה

 ופותח ?וקובייה( המטה במלא שיש. על שש המערה פי על חצר ועושה

 אלבע אומר שמעון רבי מבאן. ואחת מבאן אחת מערות שתי לתוכה
הפרע: לפי הבל אומר גמליאל בן שמעון רבן רוחותיה. לארבע

ברטנורא
 לפי הכל :לא שמכנכד השנים ויין ומחצה אמה הצדדין שמי וקבר קבר כל בין נמצא ,ז

 נרזחב וארבע באורך אחוז שש אלא לאפור חייב המקבל אץ קשה המקים אס הסלע,
:נת"ק והלנה ריש ברברי ח' על שש לחפור המקבל חייב ותיאום רן המקים ואם ת"ק בדברי

ע׳א צ־ח דף בתרא בבא גמרא

 שנאמר גרים דמאריה מזלא המרא יוסף בר חייא אמר־רב
 ־ב אט־ וגוט־. יהיר גבר בוגד היין כי ואף כ( )חבקוק

 בל מיק לא היה בי אאינשי אפילו דיהיר מאן האי מרי
 אמר שלו. בנוה ינוה לא מאי ינוה לא יהיר גבר )שם< שנאמר

 חכמים תלמידי של בטלית המתגאה כל רב אמר ןהודה רב
 הקדוש של במחיצתו אוהו מכניפץ אין חכם תלמיד ואינו
 דה אל טס >שטות דתם וכתיב עוה לא הכא כתיב הוא בתך

 בית למתנא לי למה וכו׳ לבנו חתנות בית לעשות קדשף.
 לבנו חתנות בית ליתני לבתו אלמנות ובית לבנו חתנות
 קא ארחיה אגב מלתא ולבתו. לבנו אלמנות ובית ולבתו
 כו־כתיב המוחי בי למידר דחתנא דךכא דלאו לן משמע
 _קל מצאתי ולא מאזנים בכף שקלתי הכל סירא בן בספר

אורח מחתן וקל חמיו. בבית הדר התן מסובין וקל מסובין.
מכניס

רש״י
 בית נמי תני ולא לבנו אלמנות בית תנא מדלא קמ״ל. אורחא אגב מלתא

 חמוהי. בי :וכו' דחתנא דרכא דלאו ללמד שוה בשניה׳ לבתו חתנוה
 ואמרי חשד משוס לה אמרי הראשון מחתנה באשתך זהיר הוי בפסחים כדאמריגן

ליזהר צריך הראשון שמן אלא החתנים לכל וה״ה ולהא להא ואיתח ממון משו׳ לה

יותר



רביעי ליום שמיני
שנאמר ישמע בטרם דבר משיב מאורח וקל אורח. מכנים

וכלימה: לו היא אולת וגומר דבר משיב יח< >טשלי
רש״י

 לי? מהנה אס דיו אורח. מכנים אורח :גרוע דבר כלומר מסובין. קל :יותר
 הבית: בעל

ע״ב מ״א דף שמיני זוהר

לעילא. דמהימנותא עשדכתרין דאית כמה כלא כלל אמר שמעון רבי

 בארעא די מה וכל לתתא מסאבי דחרשי כתרי עשר אית כך

 האי תימא ואי אחרא בסטרא אחידן וממיהו דא בסטרא אחידן מנייהו

 שחיא מסאבא רוח דאי הכי לאו לגו מסאבא רוח עליה דשחיא עז
 שחיא ולא ררןבליהיון ויתחזון בגוריהו אעברן אלא למיכל לן אסיר ביה

 כנימ;יהו ופרישן עלייהו אעבד אחרא רוח שחין אינון דכד בהו ?דיירא

 בנרמיהו בהו שלטי ולא בנוריהו ומ״קטרגי .לקבלייהו אתחזון כך ובגין

 רוחא אעבר בהו לשלטאה יןדךאתי כרן חזי תא למיכל לן שארי _דא ועל

 אתחזר אבל מנייהו ןאתפרשן דלהון רשימין וחמאן עיינין זקפן חדא
 כין בע־ופי כין בחיוותא כין בבעירי' בץ למיכל לן אסירי ולא לקבליהון

 דאתי מאן וכל ודינא( )רחמי ושמאלא .ימינא אתחזון בכלהו !מא בנוני

 דארחן איגון וכל למיכל לן שארי דרחמי( )מסטרא דימינא מסטרא

 דדרגא בגין למיכל. לן אסיר כלהו דדינא( )מסטרא דשמאלא מסטרא
 במריהר שרייא מסאבא ורוח מסאבין וכלהו מסאבא דבלהו דגרמא( )ס-א

 .יסתאב ולא כהו יתערב לא דישיאל רוחא_קךישא דא ועל בהו. ודרי

 חולקיהון .זכאה ותתא. לעילא וישתמודעון "קדישין דישת^חון בגין כהו
 להו ול״קדשא להו לדכאה ובעי בהו אתרעי* .קדישא דמלכא דישראל

 בך אשר ישראל מ׳ט( )ישעיה כתיב חזי תא ביה. בגין_דאחי.ךן כלא על

 לאסתאבא את^ין היך בישראל בהו מתפאר הוא בריך קדשא אי אתפאר

 קדושים והייתם והתקדשתם כתיב דא ועל מסאבא בסטרא ולאתדבקא

 דאיהר ).דיתי□ מאן וגומר נ^שות?כם את תשקצו ולא אני ב/קדוש

 כך ובגין דמלכא מאורחוי לאתפרשא ליה ליבעי לא דמלכא בחוקנא

ןכל דא מסטרא דאררין אינון כל לישראל הוא בדיך קךשא" להו רשים

אינון



 בהי דכתיב דישראל חולקיהון זבאה אהרא מפמרא דארעין אינון

 טטש ״ ברף יי. ברף זרע הם כי ים׳( ע׳ה )נח עירום רואיהם כל ם״א( ישם

:בכלא " ברף

מוסר לחק יוסף פסוקה הלכה

 שיז ה־ב קדושת משערי פיג הקרבנות מעשת ת׳ הר״מ

 עולה או שלמים להביא שרצו שנים
 בנדבה בין בנדר בין מביאין בשתפות

 אנשים ואחד נ :בשתפות יביא עוף ואפילו
 .הקרבנות בל מביאין עבדים או נשים ואחד
 עולות אלא מהן מקבלין אין הנכרים אבל

 לא נבר בן ומיד ־נ( )ייהי* שנאמר בלבד
 עולת אפילו אלהיבם. להם את הקריבי*

 שהוא פי על אף הנכרי מן מקבלק העוף
 מקבליןימהן אין אבל .זרה עבודה עובד

 הטאות/ואשמות ולא מנחות .ולא שלמים
 אין ונדבה בנדר באות שאינן עולות ובן

 יולדת עולת בגון הנכרים מן אותן מקבלין
 נדר משום באות שאין מעולות בה וביוצא

 שלמים שהביא ניכויי י:נדבה משים ולא
 לשמים לבו שהנכרי עולות אותן מקריבין

 שיתכפר מנת על לישראל ונתנם שלמים נדר
הישראלים אותן אובלק בהן'הישךא'ל

הכעס שתים. הן המורות היותר המרות

בהן לכהן נתנן אם וכן ישראל• כשלמי

 וטורף ,זרה עבודה בעובד שקולה
 לה והולכת משם .ונעקרת באפו נפשו

 ממנו למעלה רעה. אחרת בנפש ומתחלף
 בעבודה שקולה .היא רוח וגסות הגאוה

 בעיקר ובכופר וכתועבה ובאשרה זרה
 עפרו ואין כלן העריות בל גלה וכאלו*

 מצות בעונש ואמנם המתים. בתדדת ננער
 לויקין ?אין לאו באיסור .מהם .יש תעשה לא

 .ושנתק מעשה בו שאין לאיי כגון עליהם
 שלוקין אותן מהן למעלה ובו׳. לעשה
 בל ביטויל ובן אלו חלוקות ושתי עריהם

 .לעיל הנזכר החמורות זולת מצות.עשה
 מצות.עשה וכל עב.ירות.קלות נקראים כלן

 לא מצות כל ובן לעיל הנזכר החמורות
 הנזכרים החלוקות אלו שתי זולת תעשה

 תש'בהם החמורות עבירות נקראים כלן
 בריתות חייבי' בל הן ואלו רבות מדריגות
ולא דין בית ומיתות שמים בידי ומיתות :אוכלן

 כתת. בו שאין פי לשוא_אף_על וגומר תשא
 שאין ממי אפילו העולם ומכיל וממשפחתו ממנו נפרעין כי מכלן חמו־ אחת בבחינה

שקילנא אי אנא בגון רב אמר יה׳ הלול תכלית היכן .ועד ה־ חלול ועמן למחות בידי
 בלא אמות ארבע מסגינא אי אנא כגון אמר יוחנן רבי לאלתר. .דמי יהיבגא ולא בשרא
 להתבטל ממני ולמד חולשא משום דהת רא^ירע ימאןדחזי חולשא' משום ותפילין הורה

 שיצא רע שם מפני ממנו 'מתבי.ישין שחביריו בל אומר ?נאי רבי ותפילין. מתורה
 מתאהב_על שמים שם שיהא אלהיף ה' את .ואהבת י( )ינייש בדיתדא אמר אביי עליו.
 אץ הבריות*.ואם .עם בנחת .;דבורו באמונה ומתנו ומשאו ובו׳ ושונה קורא שיהא ידך

ג ;דו מתהלל_על שמדים שם .יכו׳ משאו



תורה חמישי יום שמיני
 הארת בו לקנות ב״ן דשט אחרונה הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פסוקים חמשה בקריאת ימ*ן

הבאה. משבת יתירה מח

וירד דברכם אל־העם את־ידו אהרן רשא כב
 : 'והשלמים והעלה "החטאת מעשת " ־
 ועלהא הטאתא טלמעבד ונחת וברננין עטא על ;דוהי י_ת אהרן וארם

 מועך אהל”אל ואהרן משה דבא כג : קול^א ונכסה
 אל־כל־ בבוד־יהוה ררא את־העם ויברכו ויצאו
 )ארקל' עטא חה ובריבו ונפקו זטנא למשכן ואהרן משה ועל . העם

 יהוה מל^ני אש ותצא" בד שלישי עטא־ "ככל ע!רא_ק;י

 ררא ואת־החלבים את־העלה על־המזצח ותאכל
 קרם:ד מן אשתא ונפקת :על־פניהם ויפלו דרנו כר־העם

 תפלו ושפחו עמא בל וחזא תרביא דת עלתא מדבחא^ת על ואכלת .;י

 .ואביהואאיש נדב בני־אהרן דקחו אי' עלאפיהון־
 ויקריבו קטרת עריה דשימו אש בהן .ויתנו מהתתו

בני מקיט :אתם צוה לא אשר זרה אש ה1יה לפנק

רן“א קרי ידיו ♦(

 ויבא )בג( מעלהמזבח: וירד. ישא: יאר יברכך כתנים ברכת ויברבס. )כב(
 הנוספת בברייתא מלוחים ׳בפ מצאתי נכנסו למה וגו׳. ואהרן טשד.

 נכנס לא או הקעורה מעשה ללמדו אהרן עס משה נכנס למה שלנו ת״כ על
 ביאה אף עבורה מעין ירידה מה ברכה טעונות וביאה ירידה' דן הריני לד״א אלא
 הקטורת מעשה על ללמדו אהרן עס משה נכנס למה למדת הא עבודה מעין
 ירדה ולא המעשים כל ונעשו הקרבנות כל שקרבו אהרן שראה כיון ד״א

 לא ובשבילי עלי הקב״ה שכועס אני יודע ואמר מצטער היה לישראל שכינה
 ונתביישתי שנכנסתי לי עשית כך אחי משה למשה לו אמר לישראל שכינה ירדה

 את ויברכו ויצאו :לישראל שכינה וירדה רחמיס ובקשו עמו משה נכנס מיד
 שכינה שתשרה רצון ויהי צ( )תהלים עלינו אלהינו ה׳ נועס ויהי אמרו העס•

 ופרקו בו ושמש למשכן משה שהעמידו המלואיס ימי ז׳ שכל לפי ידיכס במעשה
 רבינו משה למשה ואומרים נכלמים ישראל והיו שכינת בו שרתה לא יום בכל

 לכד העגל עון לנו שנתכפר ונדע בינינו שכינה שתשרה שטרחנו הטורח כל



עו חמישי ליום שמיני
 קטרת ערה וישויאו אשתא בהון ויהבו מחתיתה גבר ראביהוא נדב אהרן

 ותצא ב יתהון: פקיד לא ך נופריתא אשתא " קדם<ז יקריבו

 ן ה1יה לפני רמתו אותם ותאכל יהוה מלפני אע
ך: קדם7ומיהו ן1יתהזיאכרת _קדם^יימן אשתא ונפקת

רש״י
 כדאי אחי אהרן ה׳ כבוד אליכם וירא תעשו ל נוה אשר הדבר זה להם אמר

 :בו בחר שהמקום ותדעו בכם שנינה תשרה ועבודתו קרבנותיו שע״י ממני וחשוב
 משה בפני הלנה שהורו ע״י אלא אהרן בני מתו לא אומר ר״א אש. ותצא )ב(
 הזהיר מיתתן שאחר תדע למקדש נננסו יין שתויי אומר ישמעאל רבי רבן

:רבה בויקרא נדאי' ונו' למלך משל למקדש יין שתויי יננסו שלח הנותרים

ז׳ ו׳ סימן ב' שמואל נביא״ם

 אשר ועם־האמהות בעיני שפר ורדיתי מזאת עוד ונקבתי *
 מכיף .ראהי מדא עוד מעירנא נ אכבדה עמם אמרת

 : !קיר אהי כעיניהון אמרת את די אמהתא ועם מכפין נפשי בעיני

ורמיפל :מותה יום עד ירד רה לא־היה בת־ש^יל ולמיכל כ
- • : זן ע. ז*••• ז־ען •ד - - • :

 המלך כי־ישב ויהי ג :מותה יום עד .ולד לה הוה .לא שאול כת
 מלבא ;תיב כד :ודוד, מבלקציביו מסביב הניח־לו ויהוה בביתו

 תאמר ד :ךבבוהי בעלי ככל סחור מפחור ליה אניח .ויי בניתי־

וארון ארזים בבית יושב אנכי נא ראה הנביא אל־נתן המלך
י -ף־ :־•יידו •־□ : 1" • •־□ : ־ז־־ ז־־דגי

 פען הזי נבץא מתן מלכא !אמר ז היריעה כתוך ישב האלוהים

 במשכנא שרי ד^י וארונא ארהא במורי ממלל די בביתא !תיב אנא די

 לך בלבבך אשר כל אל־ה^לך נתן ויאמר ה יריעתא:.1ןג
עביר אזיל בלבך די כל למלכא נתן .ואמר .עמך ה1ןה כי עשה

1 בסעדך דיי מימרא אדי
רייי״י

אכבדה. עמם :עתה מעצמי ,שהקלות מזאת יותר לפניו עוד. ונקלותי )א(
 היום מאותו ולה לה היה לא )ב( :זאת על בעיניהם אני חשוב

 והניח נמ״ש הבחירה בית לבנות עלינו מעתה אמור לו. הניח וה׳ )ג( ; והלאה
:וגו׳ יבחר אשר המקים והיה וגו׳ אויבינס מנל לנם

אף



חמישי ליום שמיני
כ״ג ס*מן משלי כתובים

 מט:ף רהיך : תופף באדם ובוגדים תארב כחתף אף־היא א
 למי אבלי רמי למי״אוי ב :שכרי אבנא וצאיד בטנא עיינא

 :עינים חכלרות רמי חנם פצעים רמי למי־״שיח ן מתנים
 ולמן מגן פודעתא ולמן שוחא ולמן תיגרי ולמן דיוא למן וי רטן

 ממסך: לחקור ריבאים על־היץ למאחרים ג עיבוי: סומקנות
 ץ1 אר״תךא ד :מזגא בית ומעקבי ואזלין חמרא _על .דמרחרין להלין

 תהמי לא :במישרים יתהלך עינו בכים כיעתן יתאדם כי
 אחריתו ה :תריצאית ומחליף עיעיה בכסא רהיב דסימוק חמרא
וכחורמנא נכת חרא היף ואחריתא : :פרש וכצפעגי ןשך כנחש

דפאריח: * ־ ׳

רש״י ק* בבום *( ק׳ מדינים ♦( י, '
 :,בה בוגדם בישראל מרבה תוסיף. באדם ובוגדים פתאום: כחתף. )א(

 עם מדנים לו יש למי מדינים• למי :יללה צעקת אבוי. למי )ב(
 עינים חכלילות. :פשע רב דברים ברוב כי יתירה שיחה שיח• :הבריות
 מונרין היכן שחוקרין ממסך• לחקור :היין על עצמם למאחרים. )ג( :אדומות

 הנותן במישרים. יתהלך :עיניך בו התן אל יין. תרא אל )ד( :עוב יין
 פוחרין רש עקיצה לשון יפריש. )ה( :למישור לו דומות העבירות כל בכוס עינו

:החיים מן מפרישו יפריש ■

ייב פרק מנחות משנה

פדי־ון. להן .יש בכלי קדשו שלא עד שבטמאו והנסכים המנחות

 ןהלבוגה והעצים העופות פדיון. להם אין בבלי משקךשו

עלי הרי האומד נ :בהמה אלא נאמר שלא פדיון. להם אין שרת ובלי

במחבת
ברטנורא

 דמים קדושת אלא הגוף קדושת קדושים אינן ככלי. קדשו שלא עד והנסכים המנחות
 בכלי קדשו לא אס פדיון להם יש כשנטמאו ודוקא קדושים והדמים לפדותן כצריך

 וכלי והלבונה והעצים העיפות אותן: פודין אין בכלי קדשו שלא אע״ם נטמאו לא אבל
 מום בעלת בבהמה אלא הגיף בקדושת פדיון נאמר שלא פדיון. להם אין שנטמאו שרת

 ובבעלי יכו׳ אותה הכהן והעריך לה׳ קרבן ממנה יקריבו לא אשר טמאה בהמת כל ואס דכתיב
 ופדה הטמאה בבהמה ואם אומר כשהוא ממש טמאת בבהמה דאי מדבר הכתוב שנפדו מומים
 וכסל הגוף קדושת בקדוש דאשכחן דאע״ג במתני' ואשמעינן אמורה טמאה בהמה הרי בערכך

לא ונטמסו הגוף קדושת דקדשו שרת וכלי והלבונה והעצים העיפית דמפריק מומא ביה
 מפרקי



פז חמישי ליום שמיני
 הביא. ׳שהביא מה במחבת■ והביא במרחשת במרחשת׳ והביא במחבת

 במרחשת׳ במרחשת♦ והביא במחבת להביא זו יצא. לא חובתיו רדי

 אחד. בכלי להביא עשרונים שני עלי הרי פסולה. זיו הרי במחבת. והביא

 הביא שהביא מה אחד• בכלי והביא כלים בשני כלים. בשני והביא

 בשני כלים. בשני והביא אחד ככלי להביא אלו ^צא. לא חיובת־ו וידי

 להביא עשר־ונים. שני עלי הרי פסילין. אלו הרי אחד. בכלי והביא כלים

 בבלי הקריבן נדרת. אחד בכלי לו אמרו כלים. בשני והביא אחד. בכלי

 בשני להביא עשרונים שני עלי הרי פסולין. כלים בשני בישרים. אחד

 כלים בשני הקריבן .נדרת. כלים כשני לו אמרו אחד• בכלי והביא כלים.

 מן מנחה עלי הרי ג :שנתערבו מנחות בשתי אחד. בכלי נתנן כשרים.

 עמה עיא ןלכיונה. ישמן בלא סלת. יביא .קמח החטים. מן .יביא השעורים•

 שמם. יביא ומחצה♦ עשריון שלם. עשריון עשרון^ביא חצי ולבונה. שמן

 אדם מתנדב ד :המתנדבים כדרך התנדב שלא פוטר. שמעיון ךבי
 ששים עלי הרי אמר אם אחד. בכלי ומביא עשריון. ששים של מנחה

ביום מביא צבור שכן אחד. בבלי ואחד אחד. בכלי ששים מביא ואחד.

טוב

ברטנורא

 •• זו היא אחרת נדבה אלא הביאה נדרו לשס לא דאמרינן הביא. שהביא מה ב :מפרקי
 הרי וכל: במחבת להביא זו ואמר לפניו מונחת סולת עשרון שהיתה במחבת. להביא זו
 בבלי להביא אלו :אחר לכלי לשנותה יכול וחין בה שהזכיר לכלי דקבעה פסולה. זו

בשני והביא אחד בכלי דנדר דהיכא פסולים. אלו הרי לפניו: מונחיס שהיו אלו אחד.
 בכל היא חסרה שמנחה ועוד אחד קומץ אלא גדר לא והוא קומצים שני ממנה מפריש כלים ־

 שהוא בקומצין ומיעט יתירה מנחה הוי אחד בכלי והביא כלים בשני דנדר והיכא וכלי כלי
 לדבריהם חש ולא נדרת. אחד בכלי לו אמרו :אחד אלא קמץ ולא קמיצות שגי לה בורר

 למימר ליכא דהשתא משים א' בכלי להביא אלי אמר דלא ואע״ג פסילים כלים בשני והקריכס
 גדר משוס אנא להו הל״ל נדרת אחד בכלי ליה דאמרי דכיון לה אייתי אחרת נדבה לשם

 מזו לקמין יכול אס הקימן בס׳ דאמרינן שנתערבו. מנחות כב׳ לה: מייתינא אחרינא
 כלים בב׳ להביא אלו לעיל דקתני והא פסולות לאו ואס כשרות עצמה בפני ומזו עצמה בפני

 מנחה עלי הרי ג :עצמה בפני אחד מכל לקמין יכיל דלא כנין מיירי פסילות א' בכלי והביא
 אלו שאמר יכגין החטים מן אלא באה נדבה מנחת שאין החטים. מן יביא השעורים מן

 אמר אם אבל החטים מן אלא• נודר הייתי לא השעירין מן מנחה מביאי! שאין יודע הייתי
 שמעון רבי :קרבנו יהיה סולת דכתיב סולת. יביא :כלום חייב איני כלום נודר הייתי לא

 חייב אינו המנחה כדין שלא דבריו וגמר והואיל נתפש אדם דבריו נגמר סבר ר״ש פוטר.
 לשלשה לפר עשרוניס שלשה וכר. מביאים צבור שכן ד : שמעין כר׳ הלכה ואין כלום
 עשר ארבעה הס כבשים עשר לארבעה לכבש ועשרון עשרוגים ושלשים תשעה הס פריס עשר

 ולשני ושבעת חמשים הרי עשרוניס ארבעה הס האילים לשני לאיל עשרונים ושני עשרוניס
של אותן וני ר״ש להם ואמר ואחד ששים הרי שנים שבת מוסף כבשי ולשני שנים תמידיס

 י א'ק



חמישי ליום שמעי
 שיהא קחיד דיו ואחד. ששים בשבת. להיות שחל חג של הראשון טוב

 לכבשים ואלו לפרים אלו .והלא ש^עון רבי אמר אחד. הצבור מן פחות
 ששים לו אמרו להבלל. .יכולים ששים עד אלא זה. עם .זה נבללים ואינם

 בן. חכמים מדות בל להן אמר נבללים♦ אין ואחד ששים נבללים.
 ;כול אינו קךטוב.7 חסר סאה בארבעים טובל. הוא סאה* בארבעים

 שילשה מתנךבים אבל .וחמשה♦ שנים לוג מתנדבים אין בהן. לטבול

 ש^ן. מתנךבים ואץ מתנדבים_;ץ ה ולמעלה: ומששה וששה ארבעה

 מרפיון רבי אמר שמן. מתנדבין אומר מרפיון רבי עקיבא. רבי דברי

 נדבה. הובה^יבא בא השמן אף נדבה. ובא חובה שבא ב_י.ין מציגו )מה(

 בפני חובתו קךב7 הוא שבן ב!ץ אמרת אם לא. .עקיבא רבי )לח אמר

 שנים אין עצמו♦ בפני חובתו קרבז שאינו בשמן תאמר עצמו.
אפילו ובעוף ושלמים׳ עולה מתנדבים אבל אחד. עשרון מתנדבים

׳ אהה פרידה

ברטנורא
 שמנחות מפשיל להו מערב ואי ולכבשים לאלים ואלו לפרים אלו והלא היה א׳ בכלי יום אותו
 רכה בלילתן כבשים ומנחת טשרונים לשלשה ההין חצי לעשרון לוגין שני עבה בלילתן פריס

 יתירה וזו חסירה זו ונמצאת מזי זו בולעות והן לוגים שלשה דהיינו לעשרון ההין רביעית
 בליג להבלל יכול ששים דעד אחד בכלי עשרונים ואחד ששים יחיד מביא אין מה מפני אלא

 עשרונים ששים של מנחה אפי׳ מדות שתי בפרק דאמר יעקב בן כר״א לה סבר תנא והאי א׳
 ק״ל דהכי מעכבת הבלילה אין להבלל שראויה כיון כולה נבללה שלא ואע״ם לוגה אלא לה אין

 וששים :בו מעכבת בילה לבילה ראוי שאינו וכל בו מעכבת בילה אין לבילה הראוי דכל
 מתנדבים אין :הלוג )רביעית( רביעית של רביעית קורטוב. :בתמיה נבללים. אין ואחד

 מתנדבים אבל :ה׳ של ולא ב׳ של ולא א׳ ליג של נסכים מנחת מצינו שלא לנסכים יין. לוג
 :לפר דחזי ההין חצי שהיא לוגים וששה לאיל דחזו וארבעה לכבש דחזי לוגים שלשה.
 אילים לשני חזו ושמנה לאיל וארבעה• לכבש מנייהו ג׳ חזו דשבעה מתנדבים ולמעלה. מששה
 מתנדבין ה : לעולם וכן וכבש אילים לשני חזו י״א ופר לאיל חזו עשרה ופר לכבש הזו ותשעה

 ויק: הילת בלא שמן. מתנדבים אין בפ״ט: לשיתין ומנסכו ושמן סולת בלא יין.
 בפ״ע. הובתו קרב הוא שכן : נאכלים ושירים הקומץ ומקעיר וקומצו שמן. מתנדבים

 :המנחה מעכב אינו המנחה עם חיבה בא שהוא אע״פ עצמו בפני קרב הוא חיבתו עם
 :ליתי לא נמי השתא עצמו בפני בכלי דליתי ליה אשכח! דלא דניון כר. בשמן תאמר
 ושמן יין שמתנדבים והלכה שנים בין מתנדבים א׳ יונה בן או א׳ תור אחת. פרידה אפילו

 באים הקרבנות וכל וכבש איל נסכי בין סר נסכי בין נסכים מנחת ומתנדבים עצמן בפני
:מנחה קרבן תקריב כי ונפש דכתיב נפש בה שנאמר לפי המנחה מן חון בשותפות נדבת

א7 ק״י דף מנחות גמלא

 דעתך סלקא מקום בכר ממי“ל מגש מהמר מקום בכל א< >טלאכ•
תלמידי אלו יונתן ,רבי אמר נהמני בי־ עמואל רבי אמר

 חכמים



פח חמישי ליום שמיני
 באילו עליהם אני מעלה מקום בכל בתורה העומקים חכמים

 הורה הלומד זה טהורה ומנחה לשמי מקטיריןיומנישין
 הנה המעלות שיר תורה היו^ד כך' ואחר אשה נושא בטהרה

 מאי בלילות ה׳ בבית העומרים ה׳ עבדי כל ה' את ברכו
 העוסקים חכמים תלמידי י אלו יוחנן רבי אמר בלילות
 בעבודה. עוסקים כאלו י עליהם אני מעלה בלילה בתורה
 מזבח זה רב אמר נדל רב אמר י .ישראל על זאתי לעולם

 יוחנן ורבי קךבןז עליו ומקריב עומד הגדול שר בנוי'ומיכאל
 מעלה עבודה בהלכות העוסקין חכמים תלמידי אלו אטד

 לקיש ריש אמר בימיהם. מקדש נבנה כאלו הכתוב עליהם
 כל ולאשם ולהטאת ולמנחה לעולה התורה זאת מאיידכתיב

 אמר ואשם חטאת מנחה עולה הקריב כאלו בתורה העוסק'
 אמר אלא ליה מבעי ומנחה עולה ולמנחה לעולה האי רבא

 חטאת'ולא ולא עולה לא צריך אין בתורה העוסק רבאכל
 תורת זאת מאיידבתיב רבי'.יצחק אמר אשם. ולא 1מנחה

 כאלו חטאת בתורת העוסק כיל האשם תורת וזאתי החטאת
:אשם הקריב כאלו אשם בתורת העוסק וכל חטאת הקריב

רש״י
 זאת לעולם :טהורה ומנחה לשמי אומר הוא עליו .במהרה תורה הלומד זה

 הס דלעולס משתעי ובקרבטת בשלמים הימים בדברי הוא מקרא .ישראל על
 זאת דכתיב מאי :עליו ומקטיר עומד ומיכאל בשמים בנוי מזבח דמי והיכי עומדים
 זאת משמע דלהוי .ליה מבעי ומנחה עולה :חוקה בה כתיב ולא .התורה

 התורה זאת משמע דהכי .וכו׳ עולה לא צריך אין :ומנחה עולה הוא התורה
 מכפר תורה שתלמוד כלומר המנחה בשביל למנחה העולה במקום כלומר לעולה

:עבודה בהלכות דמיירי קדשים בסדר כגון .הטאת בת^רת :עונותינו על

ע״ב ט״א דף שמיני זוהר
אסתכלנא וגר לפיהו אדם עמל כל ואמר פתח י־וסי רבי

במילי



חמישי ליום שמיני
 האדם עמר כל עלאה• בחכמה אחידן וכלהו מלכא דשלמה במרי

 ההוא כל כתיב עלמא בההוא לברנש ליה דדייגין בשעתא קרא האי לפיהו.

 לפיהו. דעלמא נקמתא מניה תקמץ עלמא בההוא -סביל מאן וכל דינא

 ךחי.י בפ^רא אתדבק ולא רנפשיה ליה וסאיב ליה נמיר דלא פיהו בגין

 ולעלמי לעלם דתהא תשתלים לא תמלא לא הנפש וגם דימינא. בפטרא

 בגין לעלמין לאתרהא לסלקא תשתלים לא תמלא לא אחר דבר עלמין.

 מאן כל אמר ץחקי רבי אחרא. בסטרא ואתדבקת אסתאבת דהא

 לא וכתיב .ץ. תועבת דאיהו זרה לעבודה פלח כאילו בהו דאפתאב

 נפיק דחיי מסטרא נפיק .זרה לעבודה דפלח מאן תועבה. לכ ל5תא

 מיכלי כהני דאפתאב מאן אוף אהרא. בישותא ועי.יל .קדישא מרשותא

 עוד ולא אחרא. ברשותא ועייל .קדישא מרשו ונפיק דחיי מסטרא נפק

 כתיב בם ונטמתם דא ועל דאתי ובעלמא עלמא בהאי דאפתאב אלא

 אשר ובבל ובעוף בבהמה נפשותיכם את תטמאו ולא וכתיב א. בלא
 לעטין לטמא לטמא. מאי לטמא• אתכם הבדלתי אישר האדמה תרמוש

 אתיין. כןא דמסאבא ומפטרא מסאבין אינון דהא זרה עבודה עובדי

 אבוי. שמעון דרבי יתיב^קמי הוה ארעזר רבי באתריה• אתדבק חד וכל

 במת לישראל להו לדכאה הוא בריף קדישא זמין דתנינן הא ליה אמר

 וטהרתם טהורים מי.ם עליכם וזרקתי ל״ס )יחזקאל דכתיב כמה ליה אמר

 בריף בקדשא ביה דאתדבקן רשראל מתקדישן• דאתדכאן כיון וגומר

 תבואתה ראשית רץ ישראל קדש כ׳( )ירמיה דכתיב אקרון קדש הוא

 בריף דקדשא .ישראל אינון זכאי! לי. תהיון קדש ואנשי כ״ב( )שמות וכתיב

 ובו דכתיב בגין ץ אני קדושד כי קדושים והלקם עלקהו הוא_קאמר

 .ידעום בל ומשפטים נוי לכל כן עשה ל^ קמ״ז( )חל,לים וכתיב תדבק*

:הללדה

-וסר להק 'וסף פסוקד־ הלכה

ה' שער ח״ב קדושה משערי פ״ג הקרבנות מעשה ,ה זר״ם

 ^{ה אם חמורות( העבירות נעל ?חלל או ל^בוךה^רה מומר שהוא ;שראל
 ולבסוף בגהעם נדון ומת תשובה מ?נו ?_ק?לין אין בפךה?יא: יטבת

להם'תקנה רש ועולין מצפצפץ משם אותה ש;;קבלין העולם עפילו כלל.; ^קךבן

ותחיית



חמישי יום שמיני
 מן איותה מקבלין אין כוכבים העובד מן

 מכם יקריב כי אדם #נאמר הזה המומר
 כולכם ול^ מכם למדו השמועה מפי

 מומר היה אם אבל המומר להוציא'את
 רקרבנות כל ממנו מקבלין עבירות לשא"

 לעבירה מומר היה בתשובה שיחזור כדי
 בה והורגל לעשותה וידוע מפורסם להוא
 מקילין איין לתיאבון בין להכעיס בין

 כגון כיצד .עבירה י לאותה ',קרבן ממנו
 להכעיס בין 'חלב לאכול רגיל #רדה

 והביא י חלב ואכל 'ן#גג לתיאבון בין
 :ממנו אותה מקבלין 'אין הבאת

 אין כוכבים העובד עולת )ב(
 כל שנאסר נסכים עטהן* קביאין
 קריבין נככיהם אבל ככה' .יעשה האזרח

 'תעשו ככה י שנאמר צביר מ#ל
 סמיכה מעונות ואינן י כמספרם לאחר
באנשים בישראל אלא קסיכה ^ין

בנשים? ןלא '

פט
 מזה למעלה .הבא ועולם המתים לתחיית

 מנה דלא _קך_קפתא בגופן ישראל פוישעי
 'והת;כול מלהניהן שנתעצל מעו^לם תפילין
 או מין נקרה להכעיס דתה אם כי להניחן
 נדון שב ולא מת אם וזה .מומר לפחות
 גופו כך ואחר חודש ע'שרז שנים בגיהנם

 תהת אפר ונעשית נשלפת ונשמתו כלה
 למעלה הבא בעוים הצך.קים רגלי כפות

 ל כל הביא לעולם חלק להם שאין אדו הן מזה
 בישיש• על אף כלים אינם וגיהנםב־הוהם

 עשו ולא טובים ומעשים תורה* בידם
 הרועים. אביר האדומי כדואג ומתו תשובה

 ים ז המה? תלמידים והם המיניים הן ואלו
 זרה לעבודה המומר וכן ינות .ל תורה דברי

 והוחזק המץות בבל שמודה עלפי אף בלבד
 על ההשוד וכן והמומרים תמיד בעבודתם

 להכעיס עבירות ול:_שות .עבירה אותה
 הכופר שהוא עול ןהפורק לתיאבון ואפילו

:אלוה שים ש^ין ואומר בעיקר

תורה ששי ליל שמיני
ששי. בניקוד והיה צירוף ממנו ותעשה ,ה ,ו ה* ,וי ב״ן מילוי נגד שמו״ת ססוקי כ״ו

 1 יהוה ר5א#ר־־ד הוא אל־אהרן משיה ויאסור נ
 כל־העס געל־פני אקדש 'בקרבן ר6לא

 למימר " מליל די הוא לאך.ק מ^ה .ואמר ז ?להוא וידם אכבד

!יקרא י אהלן: !שתק אתיפך עטא כל אפי ו_על אתכןדש ןךףיבי

משה
רש״י

 ונקדש ישראל לבני שמה ונועדתי דיבר היכן .וגו' ,ה דבר אשר הוא )ג(
 יודע אחי אהרן לאהרן משה א״ל במכובדי אלא בכבודי א״ח כע( )שמות בכבודי

 רואה עכשיו בך או בי אי סבור והייתי מקום של במיודעיו הבית שיתקדש הייתי
 קבל שכר ומה שתיקתו על שכר קבל .אהרן וידם :וממך ממני גדולים שהס אני

 :בבחירי .בקרובי :יין שהויי כרשת לבדו לו שנאמרה הדבור עמו שנתייחד
 ומתעלה מתיירא בצדיקים דין עושה ה7כשהקב . אכבד העם כל פני ועל

 אלהיס נורא סח( )ההליס וכה״א ברשעים שכן כל באלו כן אס ומתקלס
ממקדשיך



ששי ליל שמיני
 אהרן דד עזיאל גיר אדצפן ואל אל־מישאל משה

 פני־־ מאת את־אחיכם שאו קרבו" אלהם ־ ויאמר

 ?ני ולאלצה! ?מ־שאל מעה יקרא ♦ למהנה אר־מחוץ הקדש

 א£' נןדם;טן אחונון עז טילי קריטי להוין ךאהךן!אטר אטתי אח עזיאל

 אל־ ככתנתם דשאם ויקרבו ה למ׳שריתא: למברא קודשא
 ן1משה:וקריטו?ט^ןןכת;י- דבר כאשר למחנה מחוץ
.*ג ג••• ע ר • ־ • ^5 ~• : אל־ משה ויאמר ו מעה־ מליל די במא למישריתא למברא

 1 אל־תפרעו ראשיכם בניו ן ולאיתמר ולאלעזר אהרן
כל־העדה ועל תמתו ולאי ל^־תפרשו' ובגדיכם'

•ין.-". ־ •:גז ־׳■ =.. • , ן •־•;

 את־השךפה :בכו ישראל כל־בית .ואחיכם :קצף
 הי1בנ ולאיתמר ולאלעזר לאהרן משה .ואמר ג :חוה שרף אשר

 בל ועל תמותון ולא תבזעין לא ולבועינון פרוע תרבון לא ן1ךישיכ

 אוקיר": די ;בבץ!ת;קךתא בית;שראל כל ואחיכון רוגזא ;הא כנשתא

 כי־שקן §ךתמתו תצאו' לא מועד אקל ומפתח ז
 מ׳?כן :^יע משה כדבר ויעשו עליכם יהוה משחת

 !עבדו עלינון _דיי רבותא משה אךירתמותון דילמא תפקון לא זמנא

 לאמיר: ץלהאל־אהך! וידבר י׳ פ ־ ןם^ה כפתנטא
1 אתה 1 אל־־תשת ושבר _יין ט ־ הטימר קאהרן ״ ומליל

חתלישא קודם הגדיש יטעים הקורא *(

רש״י
 עמרם אח* עזיאל אהרן. דד )ד( :ממקודשיך אלא ממקדשיך תקרא אל ממקדשיך

 לחברו האומר כאדם וגו׳. אחיכם את שאו .וגו׳ קהת ובני ו( )שמות שנא׳ היה
 מתים של בכתנתם. )ה( :השמחה את לערבב שלא הכלה מלפני המת את העבר

:חוטמיהן לתוך נכנהו אש של הוטין שני כמין נשמתם אלא בגדיהם נשרפו שלא
 אל אתם אבל בתספורת אסור שאבל מכאן שער תגדלו אל תפרעו. אל )ו(

 ואחיכם :תמותו כן תעשו אס הא תמותו. ולא מקום: של שמחתו תערבבו
 :בה להתאבל הכל על מוטלת ה״ח של שנרתן מכאן ישראל. בית כר
 בבואם אלא לי אין מועד. אהל אל בב^כם שכרות: דרך יין ושכר. ייו )ט(

להיכל



ששי ליל שמיני

 תמתו ולא מועך אהל“אל בבאבס א$ך וממך
 עטך ובניך את ת׳טתי לא ומרד חטר ♦ לררתיכם שלם דקת

 ולהכליל י :לדחבון עלם תטותון.ק;ם ולא זטנא למשכן בטעלבין
 :הטהור ובין הטמא ובין הח׳ל י ובין הקרש בין

 ולהורת יא : דביא ובין מסאבא ובין חלא ובין קודשא בין ולאפרשא
 :הוה דבר א§ר בל־־ההקים את ישראל את״בני

 לי .ק^א כל .יעךאל_ית בני !ת ולאלפא ז "משה ביד אליהם

 “אל משה .וידבר יב רביעי £ :דמעה בירא להון ך מליל
 קחו הנותרים בניו 1 ןאל־־איתמר אדעזר ואל אהרן

 מצות ואכלוה ה1ןה מאשי הנותךת את־המנחה
 ?!ם טעה ומליל י :הוא קדשים קדש כי המ!בח אצל

 מנחתא !ת סיבו לאעתארו בנוהי איתמר ועם אלעזר ועם אהרן

 קודעין קרע ארי מדבחא בסטר פטיר ואכלוה דיי מכ!ךבמא דאעתארת

 וחק־ חקך בי 'קדוש נמקום אתה ואכלתם יג היא:
באתי ?תקלון/יתה :צרתי כי־כן יהוה מאשי הוא בניך

קדיש
רש״י

 ורגלים ידים בקידוש ונא׳ מועד אהל ביאת כאן נאמר מנין למזבח בגשתם להיכל
 עשה כאן אף מועד אהל כביאת מזבח גישת עשה להלן מה מועד אהל ביאת
 חרושה עבודה בין שתבדילו כרי ולהבדיל. 0) מועד: אהל כביאת מזבח גישת

 שאסור למד ולהורות• )יא( פסולה: עבודתו עבד שאם למדת הא למהוללת
 )במדבר תמותו ולא אתך ובניך אתה ת״ל מיתה חייב יהא יכול בהוראה שיכור

 הנותרים. )יב( במיתה: בהוראתם חכמים ואין במיתה בעבודתם כהניס יח(
 ע( )דברים שנא׳ הוא העגל עון על מיתה נקנסה עליהם שאף מלמד המיתה מן

 ב( )עמוס שנא' בניס כלוי אלא השמדה ואין להשמידו מאד ה׳ התאגף ובאהרן
 גס ואתפלל ע( )דברים שגא׳ מחצה בעלה משה של ותפילתו ממעל פריו ואשמיד

 אסורים וקדשים אוגנין שאתם אע״פ המנחה. את קחו :ההיא בעת אהרן בעד
 מה מצרת• ואכלוה :נחשון ומנחת שמיני מנחת זו המנחה. את :לאונן

 בה לפרש הוצרך לדורות בה כיוצא ואין שעה ומנחת צבור מנחת שהיא לפי ת״ל
 באנינות צויתי• כן כי :בקדשים חק לבנות אין בניך. וחק )יג( :מנחות שאר יין

יאכלוה



 אתפקד"; כן ארי ןךטי.א5כ היא בנץ חדק^וחלק ארי קריע

 תא;מ התרומה ק1ע 1 ואת ההטפה י יחזה וארן יד

 בי-הקה אתך ובנתיך וברך אתה טהור מקום ך
 י!ד;א ךת * ישראל בגי עלמי מזבחי נתנו ויחק־בניך

 ובנתץ וגכגיך את ךכי באתר תיכטן דאפרשותא ^'וקא רת דארמותא

 :.י^ראל דבגי _קוד^א מנכסת אתיהיבו בניך .וחלק חלכןך ארי עמך

 החלבים אשי על התנופה והזה התרומה שוק טי
 אך*ך ולברך לך והיה ןהוה לפני תנופה להניף יביאו

 וחך!א ותא0ךא$ר קא1יש :.יהוה צוה באשר לחק־־עולם

 ולבניך לך ויהי״” כןדם ארטא לארמא "תון תרב^יא קרבני על דא;מותא

 שעיר 1 ואת טז חמישי ?י: פקיד ך מא5 עלם לקנם עמך
 יעל־ רקצף ערף והנה: מעה דרע הרע החטאת

: לאמר הנורןרם אדזדן" בני ועל״איתמר אלעזך
וית טכאן ודרש מכאן דרש בתיבות התורה חצי *(

רש״י
 מתור. כמקים תאכלו :צבור שלמי כל .התנופה חזה ואת )יד( :יאכלוה

 הוזקקה קדשיס קדשי שהם הראשונים אלא טמא במקום אכלו הראשונים את וכי
 הס צריכים חבל הקלעים תוך צריכים חין אלו אבל קדוש במקום אכילתם

 שקדכים מכאן מצורעים שם מליכנס עשור שהוא ישראל מחנה תוך להאכל
 אבל בחלק ובניך חתה )ת״כ( ובנותיך. ובניך אתה העיר: בכל נאכלין קלים

 או ושוק בחזה לאכול הן רשאות מתנות להם תתנו אס אנא בחלק לא בנותיך
 חק ואין לבנים חק נתנו בניך רחק חקך כי ת״ל בחלק הבנות אף אלא אינו

 וישוב תנופה בשעת למעה שהחלביס מכאן החלבים; אשי על )טו( לבנות:
 : אהרן את בצו שלשתן פירשתי כבר זה את זה יכחישו שלא המקראות

 ביוס בו קרבו חעאות שעירי ושלשת ר״ח מוספי שעיר .החטאת שעיר )טז(
 בדבר ונחלקו זה חלא נשרף לא ומכולן רי־׳ח ושעיר נחשון ושעיר עזים שעיר
 נשרף אנינות מפני וי״א נשרף בו שנגעה עומאה מפני י״א )בת״כ( ישראל חכמי

 במנחת לתם שאמר משת מל סמכו שעה בקדשי אבל דורות קדשי 'שהוא לפי
 מת ומפני זה נשרף מה מפני הללו דרישות שתי דרש. דרש :מנות ואכלוה
 הראיס גרס וכן חלו נאכלו לא הגי׳ קי״א זבחים ]ועי׳ בת״כ הוא כך אלו נאכלו

חתרן כל כבודו בשביל .איתמר ועל אלעזר על :נאכלו[ לח מה ומפני הכי
הפך



ששי ליל שמיני
 אלעזר על ירגיז איתוקד והא משה הבעיה מתבע ז־חטאתא ץפ;רא תת

 לאיאכלתם מדוע יי למימר: דאשהארו אהרן בני איתמר ועל
 הוא קדשים קרש 'כי הקלש במקום את־־החטאת

 לכפר העדה' את־־־עון י קשאת לכם נתן 1 ואתה
 באהרקרלט הטאהא אכלתק״ית לא דיין כה ןהוח* לפני עליהם

 כנשתא הובי ער י לסלחא *לבון ןהב ויתה היא קודשין קודש ארי

 •אל־ את-דמה”לא־הובא 4יח׳הן :ייםקדמן1^כ^א'ע.ליד

 כאשר בקרש אתה תאכלו "אכול ^ימה הקלש

 תיכלון מיכל .גואה קודשא לבית מדמה את_על ,לא הא 5 צרתי

 ״מ^ה“אל אהל) יטוןדבר דפ^יתת: בטא בקוךשא ;הה
 יהוה לפע ואת־עילתם את־המאתם הקריבו היום הן

הייטב היום 'חטאת ואכלתי כאלה אתי ותקראנה
בעיני

רש״י

 )יז(מדוע דברי: על השיבוני להם אמר לאמה. וכעס: הבנים כנגד פניו הפך
 והלא'שרפוה אכלוה למקדש חוץ וכי הקדש. במקום החטאת את אכלתם לא
 קדש כי ־• ונפסלה יצא לקלעים חוץ שמא להם אמר אצא הקדש במקום אומר הוא ומה

 הקדש ובמקום הואיל נהם אמר לאו לו אמרו והס ביוצא ונפסלת .היא קדשים
 שהכהגיסאוכלים וגו׳.לשאת לכם נתן ואותה אותה: אכלתם לא מדוע היתה

 שהוא היה ר״ח ששעיר למדנו מכאן .העדה עון את לשאת :מתכפרים ובעלים
 :באו לכפרה לא נחשון וחטאת שמיני שחטאת וקדשיו מקדש טומאת עין על מכפר
 אשר חטאת וכל שנאמר כמו לשרפה לכס היה הובא שאילו .וגו׳ הובא לא הן )יח(
 :אונניס שאתם אע״פ לאכלה לכס היה .אתה תאכלו אכול :וגו׳ מדמה יובא

 דלא )במקום דבור ל׳ אין אהרן. וידבר )יט( במנחה: לכס צויתי. כאשר
 על קצף משה אפשר .וגו' העם וידבר שנאמר עז לשון אלא לאמר( אחריו כתיב

 אינו אמרו כבוד מדרך אלא היתה שלא ידעת הא מדבר ואהרן איתמר ועל אלעזר
 את משיב תלמיד שיהא בדין ואינו לפניו מדברים ואנו יושב אבינו שיהא בדין
 הצבא אנשי אל הכהן אלעזר ויאמר ת״ל להשיב באלעזר היה שלא מפני יכול .רבו
 פנים של בספרי מצאתי זו . הנשיאים ולפני משה לפני דבר כשרצה הרי וגו'
 דמה זרקתם שמא משה לו אמר אלא אומר מהו .הקריבו היום הן :שני

 הקרבתי אני הדיוטות שהס הקריבו הס וכי אהרן לו אמר חלל שטבד שהאונן אונניס
 בני המתים היו אפי' .כאלה 'אותי ותקראנה :אונן ומקריב כה״ג שאני



ששי ליל שמיני

 ן1די1ד!טאה קךיבו_ית דין יומא הא טעה עם אהרן ומליל ז ה1יה בעיני
 יומא חטאתא אכלית פון אלו ?אל;ן ע^קן יתי !ערעא ” הדם עלתהזן וית

ר?םע $ע^יו: .וייטב מ$ה נ"ויעזמע

 אל״משת ל"1יה: ל3ויד א שעי פ :בעינוהי ועפר מעה
 לטיטר ולאהרן מעה עם .;י ומליל אלהם: לאמו" ואל־־אהלן

 החיה זאת ייאמר אל־־^ני/ישראל דבחב להון־
 מלילו : על־הארץ אשר מבל־ד^המה תאכלו אשר

 :ארעא על די כעירא מכל תיכלון ך חיתא _ךא למימר ישראל כני עם
 מעלת פרסת *שסע כיל!מפרסתפרסה'ושפעת ג

 ומטלפא פךסתא קחקן די כל תאכלו: אתה בפהמה נרה
טלפין רש״ר

 בפרשת האמורים כל כגון כאלו עליהם אונן להיות חייב שאני קרובים שאר אלא
 אבג היום• וגו׳ הייטב אכלתי ואם חטאת• ואכלתי :להם מטמא שהכהן כהניס
 ,בק־ש שמעה אס ה? כעיני הייטב קבורה: ביום אלא אונן שאין מותר לילה אנינות

 שמעתי: לא לומר בוש ולא הודה בעיניו• וייטב )כ( דורות: בקדשי להקל לך אין שעה
 שיאמר אמר אליהם• לאמר :לאהרן שיאמר אמר למשה אהרן• ואל משה אל )א(

 הרי ישראל בני אל דברו אומר כשהוא לישראל לאמר אלא אינו או ולאיתמר לאלעזר
 :ולאיתמר לאלעזר לבניו אליהם לאמר מקיים אני מה הא לישראל אמור דבור

 שהושוו לפי זה בדבר שלוחים להיות השוה כולם את ישראל• בני אל דברו )ב(
 שישראל לפי חיים לשון החיה. זאת :באהבה המקום גזירת עליהם וקבלו בדמימה
 צבליהס וגזר הטומאה מן הבדילם לפיכך חיים להיות וראויין במקום דבוקים

 כדאי׳ וכו׳ החולה את לבקר שנכנס לרופא משל כלום אםר לא ולאו״ה מצות
 זאת לישראל אותה ומראה בחיה אוחז משה שהיה מלמד החיה. זאת :במדרש
 ומין מין מכל אחז המיס בשרני אף וגר• תאכלו זה את :תאכלו לא וזאת תאכלו
 :הטמא לכס וזה בשרצים וכן העוף מן תשקצו אלה ואת בעוף וכן להם והראה

 כתרגומו מפרסת• )ג( :חיה בכלל שהבהמה מלמד הבהמה• מכל החיה זאת
 ומלמטה מלמעלה שמובדלת שסע• וישסעת :בלע״ז פלאנט״ה פרסה• : סדיקא

 ואינן מלמעלה סדוקות שפרסותיו שיש טלפין ומטלפא כתרגומו צפרניס בשתי
 האוכל ומקיאה מעלה גרה• מעלת : מחוברות שמלמטה לגמרי ומובדלות שסועות
 להיות ויתכן שמו כך גרה• :הדק ולטחנו לכתשו פיה לתוך אותו ומחזרת ממעיה
 הגרה שע״י פשרא ותרגומו הפה אחר נגרר שהוא יד( )ש״ב הנגרים מים מגזרה
 הנמצא השליל את להתיר לדרשה היא יתירה זו תיבה בבהמה. :ונמוח נפשר האוכל
 לעבור אלא היא באזהרה והלא טמאה בהמה ולא תאכלו• אותה .,אמו •במעי

עליה



צב ששי ליל שמיני
ר

 אתהה אד ד :ת^פלון קתה במקרא פשרא מפקא פרסתא ■טלפי;
 ^סהאת* הגלה ממעלי ת^כלו לא

 טמא מפרים אענו ופרסה הוא גרה הגמלמ־מעלה
 פרסתא וממסדיקי פשרא ממסקי תיפלו; לא דין ברם_ית ז לכם הוא

 :לפיו; הוא מסאב סתקא רא ופרסתא הוא פשרא מסיק ארי גמרא ת2

 .יפתם לא ופרסה הוא גרה כי־־מעלה הואת״השצן
 לא ופרסתא הוא פשרא מסיק ארי טפזא ו_ית :לכם הוא טמא

 נךד< כי־־מעלת ואת־הארנבת ו ־ לנון תא ?סאב
 אתבא לכסוגח הוא טמאה הפריסה לא ופךסה הוא

 ואת" :ז לניוו היא סדיקאמסאבא לא ופרסתא היא אריטפקאפערא
_ :••■ י, ־, • 777־ 1:•״ 7^ 77־• י• 7•: 17־;

פרסה שסע ושסע הוא פריפה בי״מפרים החזיר
 ארי חזירא רת :לכם הוא טמא יגך“לא גרה והוא

 פשר לא פשרא והוא פרסתה טרפי; ומטלפן הוא .פרסתא

:רפו; הוא

תורה ששי ליום שמיני

פריק

מסאב

תשלום הצגנו תרגום ואהד מקרא שנים הסדרה כל להשלים כדי

והפטרה: ותרגום הסדרה

טמאים תגעו לא ובנבלתם תאצלו לא מבשרם ח
מסאפץ תקרבו! לא ומפלתה־ון תיפלו; לא מבסרהון :לכם ה□

אנון
רש״י

 בהמה שאר אלו אלא לי אין תאפלר. לא מפשרם )ח( :ול״ת בעשה עליה
 סימני קצת בהן שיש אלו ומה ק״ו אמרת מנין. סהרה סי׳ שוס לה שאין שמאה
 על ולא באזהרה בשרס על מפשרם. :בה״כ( הענין )כל וכו׳ אסורות טהרה
 על מוזהרים ■ישראל יהו יכול תגעו. לא ובגפלתם :וטלפיס וקרניס וגידין עצמות

 ישראל ואין מוזהרין כהניס כא( )ויקרא וגו׳ הכהניס אל אמור ת״ל נבלה מגע
 טומאת כהניס אלא בה הזהיר לא חמורה המת טומאת ומה מעתה ק״ו מוזהרין

כבלה



ששי ליום שמיני
 כד במים אשר מכל תאכא את־זוה ט :

 ובנחלים ביטים במים וקשקשת סנפיר אשי-לו
בקלפץ ציצין דילה במיאבל די טבל תיבלו! דין ית נ תאכלו אתם ץ • * י 9. * • : ” י •• - -ן

 אין־לו■ אשר וכל י ־ תי^ן ן1ךהד ובנחתא תטמיא בטיא
 המים שרץ מכל ובנחלים וקשקשת'בימים י סנפיר

 :לכם הם שקץ במים אשר חדדה נפש ומכיל
 וכבל דטיא .רחעא טבל ובנחתא תטכדא וקלפי] ציצין לה לית ,די וכל

 לכם ןך.יו ושקץ יא : לבון אנון עקצא במיא די היתא נפשא
 ;הון יעלןצא :תשקצו ואת־נבלתם יתאבלו לא מבשרם

 איך אשר כד יב :תשקצון נבלתהון רת תיכלון לא טבסרהון לבון
 לימ די בל לכם: הוא שקץ במים וקשקשת קנפיר לו
 תשקצו ואת־אלה יג קבון: הוא ^קצא במיא רקלפין ציצץ לה

 ואת־הפרם הםאת־הנשר שקץ למאכלו מן־העוף

 אנין שקצא .יתאכסן לא עופא טן תעקצין אלין תת ♦ העזניח ואת

 למינה: ואת־האיה ידואת־הראה :ועזיא וער נישרא
עורכא כל ♦צת למינו כליערב את טר לזנה: רטרפיתא ודיתא

לזנה
רש״י

 עצמו למהר אדם חייב שאמרו וזהו ברגל תגעו לא ת״ל ומה כ״ש לא קלה נבלה
 נמו בו הקבועין קליפין אלו קשקשת. :בהם ששט אלו סנפיר. )י( :ברגל
 שרוחש נמוך דבר משמעו בנ״מ שרץ. )י( :לבוש הוא קשקשים ושריון יז( )ש״א ,שנא
 טעם: בנותן בו יש אס עירוביהן את לאפור יהיו. ושה? )יא( הארץ• על וגד

 לרבות כר. נבלתם ואת :העצמות ועל הסנפירים על מוזהר אינו מבשרם.
 שיכול ת״ל מה ונר. לו אץ אשר בל רב( קטנים: זבובים והס שסיננן יבחושין

 נל ת״ל מנין במים השירן ליבשה שלו סימנין המעלה אלא מותר שיהא לי אין
 בעלייתן שהשירן אע״פ במים לו היו אס הא במיס וקשקשת סנפיר לו אין אשר

 נאכליס יהיו לא משמעו שכך לקטנים המאנילן את לחייב יאבלו. לא )יג( :מותר
 אסורין באכילה תאכלו לא יד( )דברים ת״ל בהנאת לאסרן אלא אינו או ידך על

 שאין המי באותו יש למינהו למינו למינה בו שגא׳ עוף כל מותרין. בהנאה
 דומין



צי ששי ליום שמיני
 ואת-השחף ואת־התחמם היעלה בת ואת טז לזנה;

 ונצא עחפא וצפר תמצא נעטיתא בת _רת :למינהו ואת־הנץ

 :ואת־העשוף ואת־־השדך ואת־הכום יז לןנוהי־
 ואת־ההאת ואת־התנשמת יח :וקפופא נו^א ועלי וכןדיא

 החפירה ואת יט :.ררסרקא הןאתא מותא : ואת־רדחם
 : ואת־העטלף הדוכיפת”ואת למינה האנפה

 העוף שרץ כל כ :ועטלפא טורא תגר לזנה ואבו וח^ריתא
 הנופא לחשא בל :לכם הוא שקץ על־ארבע ההדר

 תאכלו זה“את אך בא :לבון הוא עקצא ארבע על דמהלך
 אשר־־־לא על־ארבע ההלך העוף שרץ מכל

 בלם :על־הארץ בהן לנתר לרגליו ממעל כרעןם
 _קךצולין ליה די ארבע על המהלך דעופא רחעא טבל היבלון הין חת

 מהם את־־אלה בב :ארעא על בהון לקפצא רגרוהי טעלוי
 לטינהו ואת־־הפלעם למינו את״הארבה ר&כלו

ואת “ קרי לו *

רש״י
 אישפרוי״ר: הג^. )טז( אחד: מין וכילן בשמותם ולא לאבמראיהס לזה זה חמץ

 שת״א וזהו הים מן דגים מגביה( )פירש השולה זה רבותינו פירשו שלך. )יז(
 דומה אחר ועוד כארס לסתות להס ויש בלילה הצועקים הס וינשוף. בום :ושלינונא

 בלילה ופורח לעכבר ורומה שוריין היאקלב״א הנשמת. לח( :ייב״ץ שקורין לו
 החסידה. לט( להעלפ״א: וקורץ עינים לה ואין לה דומה היא בשרצים האמורה ותנשמת

 האנפה. :במזונות חברותיה עם חסידות שעושה חסידה שמה נקרא ולמה לבנה דיה זו
 דוכיפת שמו נקרא ולמה כפולה וכרבלתו הבר תרנגול הדוכיפת. :רגזנית דיה היא

 רבותינו כמ״ש מעשיו שס על נקרא עורא ונגר כרבלתו היא וזו כפות שהודו
 על הרוחשין הנמוכים הדקים הס העוה. שרץ )ב( פג(-: )דף גיעין במס׳
 : רגלים ד' על ארבע. על )בא( : וחגבים ויתושין וצרעין זבובים כגון הארץ

 וכשרוצה רגליו ד׳ לבד רגלים שתי כמין לו יש לצוארו סמוך לרגליו. ממעל
 אין אבל הרבה מהן ויש ופורח כרעים שתי באותן מתחזק הארץ מן ולקפוץ לעוף

 וקרסולין כנפיס זד׳ רגלים ארבע בהם נאמרו טהרה סימני שד' בהן בקיאין אנו
באותן מצויין הללו סימנים וכל רובו את חופין וכנפיו כאן הכתובים כרעים אלו

שבינותינו



ששי שמיני,ליום
 ן1כןה אלין "ן_ למינהו ןאת־החגב למיצהו ואת־החרגל

 חגבא ךת לזג־והי חךגורא רת: לזנוהי רעתא חת לזנה גובא !ת תיכלון
 וינחם ארבע אישר־לו' העוף שרץ י וצל ט ממחי־

 ע>ןצא .הלין ארבע ליה הי פא1_דע רחשא וכל ם:5ל הוא שקץ
 בנצלתם בל-הנגע תטמאו "ולאלה כד מאלבת־

 .יהא ^בקריין העןרב כל תסתאמן ולאלין ♦ עד־הערב .יטמא

 צגדיו שבם מנבלתם וכל־־הנשא כר, ־' שא?ר עד ?סאב
 לבוש־והיויהי יצבע כנכלתהון היטיול וכל : העלב ע! וטמא

 מפרסת הוא אשר לכל״־היצהמה' כו : רט׳טא עד מסאב

 מעלה איננה ונרה שצעת איננה 1 ושסע פרסה
 :^כל^עיראד ^מא בהם כל־־הננע לכם הם טמאים

 מסקא ליתהא ופשרא מטלפא ליתהא וטלפין פרסתא סדי^א היא

 על" הולד 1 וכל כז :מסאב .יהי בהון היקרב כל לכון אנון מסאבין
 הם טמאים על־ארבע ההלכת י טכל־החיה כפיו
 ד,לך5ונלה:עד־הערב: יטמא טנבלתם בל־הנגע לכם

 הן־רב כל לכון אנון מסאבין ארבע על דמהלכא חיתא בכל ;דוחי על

 יכבס ארדנכלהם והנשא כה :ךמשא עד מסאב ;הן בנבלתהון
 !דימוליח :לכם המה טמאים ^ד־הערב וטמא טנדיו

נבלתהון
רש״י

 ובזה חני: שמו שיהא וצריך זנב להם שחין ויש חרוך שראשן יש אבל שבינותינו
 שאס ללמד בא וגר. הערה שרץ וכר )כג( :ביניהם להבדיל יודעים אנו אין
 כלו׳ תטשאו. :בענין למעה להאמר העתירין ולאלה. )כד( : עהור חמש לו יש

 משא טומאת שנאמרה נ״מ מגכרתם, הנשא ויל )כה( :טומאה יש בנניעתס
 ושסע פרסה מפרסת )כו( :בגדים כבוס טעונה שהיא מנע מטומאת חמורה
 מחוברת היא למטה אבל למעלה סדוקה שפרסתו נמל כנון שופעת. איננה

 בהמה על פירש הפרשה שבסוף ובענין מטמאה טמאה בהמה שנבלת למדך כאן
: למנע לכם. הם טמאים וחתול: ודוב כלב כנון כפיו. ער )כז( טהורה:

וזה .



צר ששי ליום שמעי
 :לבון אנון מסאבין _רמשא עד מסאב ויהי לבושוהי .יצבע נבלתהון

 החלד על־הארץ השרץ בשרץ הטמא לכם ולה כט ס

 על .ד^רחש ברחשא מסאבא לבון ודין ♦ למינה} והצב והעכבר

 והלטאה והבה והאנקה ל :לזנ־והי וצבא ועכברא חלדא ארעא

 :ואשיתא וחמטא וחלטיתא ובהא חלא :והתנשמת והדומם

 בהם כל־הבגע בכל־השרץ לכם הטמאים אלה יא

 כל רחעא קבל ^ון רמסאב'! אלץ : ער־הערב ;טתם.יטטא

 אשר~ן^ל וכל לב רמשא: עד מסאב יהי ן1בטיותה ן1ד.3 דקרב

 או־ בגד או טכל־כלי־עץ יטמא ןמתם 1 מהם עלץ
 בהם מלאכה א^ר־־יעשה כל־טלי י שק או עור

 עלוי,י ך/יפל וכל :וטהר עד־הערב י וטמא יובא במים

 כל שק או משך איו לבוש איו דאע מאן מכל מסאב .יהי בכיותהיון מנהיון

 :וידבי רמשא עד מסאב .ויהי .יתעל במיא בהון עמדא תתעכד די מאן

 כל אל־תוכו מהם אשר/יפל ןכל־טלי־דןךש לג שביעי
 .י§ל די דחסף מאן ^ל־ תשברו: ואתו;.יטמא בתוכו אשר

 מכל״האכל לד >תתברוץ דתה .יסתאב בנוה די כל לנות טנהיון

וכל־משהה .יטמא מים עליו יבוא אשיר ואכל אשר
אשר

רש״י
 ממש לטומאה אלא אכילה לאיסור אינן הללו טומאות כל הטמא. לבם וזה )כט(
 מושטיל״א: החלד. : במקדש וליכנם וקרשים תרומה לאכול ונאסר במגען טמא להיות

 :לתרומה הוא טמא טבילתו לארור ואף יובא. במים )לב( :לצפרדע דומה והצב.
 חרס כלי אין תוכו. אל )לג( :השמש בהערב וטהר. :ואח״כ הערב. עד

 שבאוירו מה ומטמא חוזר הכלי יטמא. בתוכו אשר בל :מאוירו אלא מטמא
 :במקוה טהרה לו שאין למד תשבורו. ואתו :שבתוכו( צ״ל )ס״א
 יטמא בתוכו אשר כל העליון מקרא על מוסב יאבל. אשר האבל מכל )לד(
 יטמא הטמא חרס כלי בתוך והוא מיס עליו יכא אשר יאכל אשר האוכל מכל
 מכאן למדנו יטמא הטמא חרס כלי בתוך והוא כלי בכל ישהה אשר משקה כל וכן

מיס עליו שיבאו עד טומאה לקבל ומתוקן מוכשר אוכל שאין למדנו הרבה דברים
 פעם



ששיי ליום שמיני
 יי ךטתאכל פי?לא מכל : יטמא $לי“כל3 ישאה אשר

 :^אב יהי: מאז בכל .ישתתי די משקה ובר מסאב ןהי מ^א על־והי' יעלץ

 תנור .יטמא עליו ן מנבלתם אשרץפל ובל לה
 לבם: יהיו וטמאים הם טמאים יתץ ובירים

1״ יי ע : •ן :•••.י 6•• :•••ג ן <1־ • ־<• • :
 מסאבין .יתךעון ובידים תגור מסאב .יהי עלוהי מגבלתהון \פל די ובל

 ידדה מקוהי״מים ובור מעין אך לו :לבון ן1ץה ומסאבין אנין
 ?ניעות בית .וגוב מעין ?רם :יטמא בנבלתם ונגע טהור

 מנבלתם .יפי וכי רז :מםאב יהי בנבלתהון ודיקרב מיא\היךבי
,יפל וארי :ד׳וא טהור יזרע אער זרוע על־־בל״זרע

מנבלתהק
רש״י

 והיין נגוב ואפי׳ לעולם טומאה מקבל אחת פעם מיס עליו ומשבאו אחת פעס
 המקרא לדרוש יש שפך כמיס לטומאה זרעים מכשיר משקה הנקרא וכל והשמן

 למדו ועוד האוכל יטמא כלי בכל ישתה אשר משקה כל או מיס עליו יבא אשר
 הכלים כל יהו יכול שנינו שכך כליס מטמא הטומאה ולד שאין מכאן רבותינו

 ומשקה אוכל האוכל מכל יטמא בתוכו אשר כל ת״ל חרס כלי מאויר מיטמאין
 אב שהשרץ לפי חרס כלי מאויר מיטמאין הכליס כל ואין חרס כלי מאויר מיטמא

 שבתוכו כלים ומטמא חוזר אינו לפיכך הטומאה ולד ממנו שנטמא והכלי הטומאה
 התנור בפת השרץ נגע ולא בתוכו והפת תנור לאויר שנפל שהשרץ עוד ולמדנו
 החלה הפת ותהא טומאה מלא כאלו התנור את רואין נאמר ולא שנייה והפת ראשון

 טומאה שהרי חרס כלי מאויר מליטמא הכלים כל נתמעטו לא כן אומר אתה שאס
 נפלו אא״כ זרעים מפשרת שאינה מיס ביאת על עור ולמדנו מגבן בה נגעה עצמה
 עליו באו שלא לך אין במחובר הכשר מקבלין אומר אתה שאס משנתלשו עליהן

 אא״כ אחרים מטמא אוכל שאין עוד ולמדנו מיס עליו יבא אשר אומר ומהו מיס
 בית אין חכמים ושיערו אחת בבת הנאכל אוכל יאכל אשר שנאמר כביצת בו יש

 הס המיטלטלין כלים ובירי׳. תנור )לה( :תרנגולת מביצת יותר מחזיק הבליעה
 : למעלה פיהס ושניהם החלל נקב על הקדרה את ושופת תוך להן ויש חרס של והס
 מצווה תאמר שלא לבם. יהיו וטמאים :בטבילה טהרה חרס לכלי שאין ץ־ית
 אך )לו( :רשאי בטומאתן לקיימן רצה אס לכס יהיו וטמאים ת״ל לנותצס אני

 ללמוד. לך יש ועוד טומאה מקבלין אין לקרקע המחוברים מים. מקוה ובור מעין
 מעין בתוך הוא אפי' יטמא. בנבלתם ונגע :מטומאתו בהם הטובל טהור. יהיה
 מטומאתם הטמאים את מטהר אס ק״ו תאמר שלא יטמא בנבלתם ונוגע ובור
 זרוע זרע )לז( :יטמא בנבלתם ונוגע נאמר לכך מליטמא הטהור את שיציל ק"ו

:הזרעונים מן לנו ויתנו א( )דניאל כמו הוא דבר שם זרוע זרעונין. מיני של זריעה

 טהור



צר, ששי ־ליום שמיני
 טימ_יתן" ובי לח הוא: דכי חדרע די זרוע זרע בר כל על מננלתהץ

 ם :'לכם הוא טמא עליו מנבלתם ונפל על־זרע
 :לנון הוא מסאב ערוהי מנבלתהון ל6ך זרעא זבח על מיא יתהבון וארי

 לאבלה לכם היא—אישו ימותמן־הבהמה וכי טםל

 די בזנירא מן .ימות .וארי :עד־הערב ?טמא בנבלתה הנגע

 והאבל מ • עד״רמשא מסאב ןהי בנבלתה דיקרב ימינך לנון היא
 את־ והנשא עד־הערב וטמאי בגדיו .יכבס מנבלתה

 מנכלתה 'וךנול :עד־הערב וטמא בגדיו יכבס נבלתה

 ,לבושות יצבע נבלתה ל.ןת1וךיט כמשא עד מסאב ויהי לבויפוהי ;צנע

 על־הארץ השרץ וכל־השלץ מא ־ ת־עא עד ?סאב ויהי
 הוא שקצא ארעא על הרחש רחשא וכל .?אכל: לא הוא שקץ

על־ארבע הולך 1 וכל על־גחןן הולך כלי טב לאיתאבל:
עד באותיות התורה חצי דגחון ו׳ רבתי וי •

רש״י
 שיבואו עד טומאה לקבל אוכל לקרות ונתקן הוכשר שלא הכתוב למדך הוא. טהור

 במחובר הכשר יש תאמר שאס שנתלש לאחר זרע. על מים יתן רני )לח( :מיס עליז
 על הס בין משקין שאר בין מיס בין זרע. על מ״ם :הוכשר שלא זרע לך אין

 שלא המיס מן משנגב אף עליו. מננלתם ונפל :לתוכן נפל הזרע בין הזרע
 פעס טומאה קבלת הכשר עליו ומשירד אוכל שס עליו להיות אלא תורה הקפידה

 בקרניס ולא וגידים בעצמות ולא בנבלתה. )לט( :הימנו נעקר אינו שוב אחת
 מטומאת משא טומאת חמורה נפלתה. את והנושא >מ( :בעור ולא וטלפיס

 יכבס בו נאמר שלא טמאין בגדיו אין והנוגע בגדיס מטמא שהנושא מגע
 עוף בנבלת אומר כשהוא אכילתו תטמאנו יכול מננלתה. והאוכל בגדיו:
 בגדיס מטמאה אותה בה לטמאה יאכל לא וטרפה נבלה כב( )ויקרא טהור

 תחבה אס כגון משאוי בלא באכילתה בגדים מטמאה בהמה נבלת ואין באכילתה
 כדי ולנוגע לנושא שיעור ליתן האוכל ת״ל מה א״כ הבליעה בבית חבירו לו

 : שמש הערב צריך שטבל אע״פ הערב. עד וטמא : כזית והוא אכילה
 הזקין ואת ושבפולין שבכליסין היתושין את להוציא הארץ. על השורץ )מא(

 ושרצו לאויר משיצאו אבל האוכל בתוך אלא הארץ על שרצו לא שהרי שבעדשים
 דבר אלא שרץ קרוי ואין כאוכל המאכיל על לחייב יאבל. לא :נאסרו הרי

 זה גחון. על הולך )מב( :ונד כרוחש אלא נראה שאינו רגלים קצר נמוך
 השלשולץ להביא הולך. נל :מעיו על ונופל שח שהולך שחייה גחון ולשון נחש



ששי ליום שמיני

 על־האלץ השרץ לכל־השרץ רגלים *ל־מרבה עד
 ןכלדטהלך תי1סע על דסהלך כל הפז כי־שקץ תאכלום לא

 לא רעא?1 .?ל ךךך׳ש רח^א לכל רגלאין סגיאות כל עד ארבע על

 2כיג?עזל* את אל"יתשקצו מג :אנון שקצא ארי תינלנרן

 :בם ץנטמתם בדם תטמאו ולא השרץ בכל־השרץ
 ?הון תסתאמן ולא דרדש רחשא בכל נפשתיבון עז תשקצו לא

 והתקדשתם ם3יהאלת1יה־ אני בי מד בהון: ן1ותםתאבוןפ
 את־ תטטאו ולא אני קרוש בי קדשים ודרירט

 " על־האךץ:אריאגא הרמש בכל־השרץ נפשתי^ם
 עז תסאבון ולא: אנא _קך״ש ארי לןדישץ ותהון ותתקדשון אלהכון

 יהוד אני ? בי מה מפטיר :ארעא על דרחש רחשא בכל נפשתינון
 לאלוהים לבם להית מצר?ם מארץ אתכם המעלה
 יתכון ךאם.ק י;: אנא אלי :אני קרוש כי קרשים ודדיתם

 אנא: ארי.קריש וההון_קףשין לאלה לבון לטהוי ךמצרים מארעא

 החיה נפש ,וכל והעוף הבהמה תורת סייזאת
: .על־הארץ השר^ת ודכל־נפש במלם הר^שת

דא
רש״י

 החפושית את להביא כל. עקרב: זה ארבע. על הולך לדומה: הדומה ואת
 ועד מראשו רגלים לו שיש שרץ גדל זה מרבה.רגלים. :לדומה הדומה ואת
 שקוץ ואץ נפשותיכם כתיב שהרי באכילתן .תשקצו. אל )מג( :ולכאן לכאן זנבו
 בהן מעמאין אתם אם בם. ונטמתם :באכילתן תעמאו אל וכן במגע נפש

 אני כי )מד( :מעלה של ובישיבה הבא בעולם אתכם מעמא אני אף בארץ
 עצמכם את קדשו והתקדשתם כך אלהיכס ,ה שאני קדוש שאני .'כשם אלהיכם. ה׳

 ולא :הבא ובעולם למעלת אתכם אקדש שאני לפי קדושים. והייתם :למעה
 בגמ' שאמרו וזהו מלקות לאו וכל הרבה בלאוין עליהם לעבור וגו׳. תטמאו

 ה׳ אני כי 1)מה :שש לוקה צרעה חמש לוקה גמלה ארבע לוקה פועיתא אכל
 המעלה ה׳ אני כי )ד״א אתכם העליתי מצופי שתקבלו ע״מ אתכם• המעלה

 העליתי לא אלמלא דר״י תנא המעלה כתיב וכאן והוצאתי כתיב בכולן אתכם
 ומפליותא דיים אומות כשאר בשרצים מעמאין שאין בשביל אלא ממצרים ישראל את

הוא



צו ששי ליום שמיר
 והכל בטיא דרהשא חיתא נפשתא ודבר ודעופא דבעירא אוך;תא דא

 הטהו־ ובין הטמא בין להבדיל מז ארעא: על ררחשא ^א
 : "תאבל לא י אשר הח^ה ובין הנאכלת החיה ובין

 די חיתא ובין דמתאביא חיתא ובין דביא ובין מטאבא בין לאפרשא

:מתאבלא לא

ב ב ב
: ו'( סימן כ' )נפמיאל דוד עוד ויוסף זמפטירין סימן. עובדיה פסוקים. צ׳יז

רש■•
 יודע שתהא אלא השונה כלבד לא להבדיל. )מז( :מעלה( ל׳ והוא גנייהו הוא

 כב- והלא לפרה חמור בין אציל הטהור. ובין הטמא בין :בהן ובקי ומהיר
 לנשמע קנה של חציו נשחט בין לך לטהורה לך טמאה בין אלא הס מפורשים

 אלא הס מפורשים הבר והלא לערוד צבי בין אצ״ל הנאכלת. החיה ובין :רונו
: פסולה טרפה סימני בה לנולדו השרה טרפה סימני בה שנולדו בי!

שמיני פרשת חמרת

0 ו ני אל1>שט שמיני הפטרת

 1 נ_הקם :אלף שלשים בישראל את־כל־בהור חך עוד !יקף א
 להעלות .יהודה מבעלי ארגו אשר וכל־העם דוד הלך

 צבאות יהוה שם שם אשיר־נקרא האלהים אחן את משם
 אל־עגלה האלהים את־ארון וירככו נ עליו: הכרבים ישב

 ואחיו ועזא בגבעה אשר אבינדב מבית וישאהו חדשת
 מבית !ישיאהו ד :חדשה את־העגלה נהגים אבינדב בני

 לפג הלך ואחיו האלהים ארון עם בגבעה אשר אבינדב
 בכל ןהוה לפני משחקים .ישראל וכל־בית 1 וחד ד. :הארון

 :ובצלצלים ובמנענעים ובתאים ובנבלים ובכנרות ברושים עצי
 !יאחז חאלהים אל־־ארון עזה השלה נכון עד־־גרן דכאו י

 האלהים דכהושם ההרקאה!.יהוהבע|ה הבקר: שמטו כי £ו
- :•י•. •ן דן.,• ... ז ־■וגד - אשר על לדוד־ ויחד ח :חאלהים ארון עם שים וימת על־השל

 היום עד עזה פרץ ההוא למקום ויקרא בעזה פרץ יהוד, פרץ
> “ .י“ \יד 1 •.•ג••• — ד ״ :'־ד— 1 •דע : 1 יד־צ

הזה



שמעי הפטרת
 אלי יבוא איך ההוא.ויאמר ם1בי את־ןהוה דוד וירא ט הזה:
 על־ יהוח את־ארון אליו להסיר דוד ולא־אבה י :ה1ןה ארון
 ,יהיה ארון השב יא חגתי: עבד־אדם בית דוד ויטהו דוד עיר
 אדם .יהוה^ת־עבך .ויברך חדשים שלשה הגתי אדם עבד בית

 את־בית ;ה^ה ברך יאמר .דוד למלך עתד ואת־כל־ביתו:
 יוד !ילך האלוהים ארון בעבור ואת־כל־אשר־לו אדם עבד
 : כשמחה דוד עיר אדם עבד מבית האלפים את־ארון רעל"

 :ומריא שור רובה צעדים שישה ארון־ןהוה נשאי צעדו כי ויהי ע
 : בד אפור חגור ודוד ןהוה לפני בכל־עז טכרכך ותך יי
 ובקול בתרועה ןהוה את־ארון מעלים ןשראל וכל־בית ותר טו

 בת־שאול ומיכל דוד עיר בא יה^ה ארון והיה ט׳ שופר:
 ומכךכר מפזז דוד את־המלך ותיא החלון בעד 1 נשקפה

 !יצגו .יהוה את־ארון .ויבאו ח :בלבה לו _ותבז .יהוה לפני
 עלות דוד רעל דוד נטה־לו אשר האהל בתוך במקומו אתו
 והשלמים העולה מהעלות .דויד רכל יח :ושלמים .יהוה לפני

 לכל־ לכל־העם יט_ךח$ק צבאות: יהוה את־ה^סבשם ויברך
 ואשפר אחת לחם חלת לאיש ועד־אשה למאיש .ישראל המון
 דוד .וישב כ :לביתו איש כל־העם אחת_רלך .ואשישה אדור
 .ותאמר רוד לקראת ברדשאול מיכל את־כיתותתצא לברך

 אמהות לעיני היום נגלה א/סר .ישראל מלך היום מה־נכבד
 אל־מיכל תד ויאמר כא הדהים: אחד נגלות קהגלות עבדיו
 נגיד אתי לצות וטכל־ביתו מאביך' בחר־בי אשר יהוה: לפר

 עוד ונקלתי :'ע ןהוה לפני ושחקתי .עלזישיראל על־עם.יהוה
 עמם אשרת אשר ועם־האמהות בעיר שפל ןתיתי את1מ

 :מותה תם עד ילך לה לא־היה ולמיכל'בת־שאול בג :אכבדה
מכל~ מסביב לו—הרח רהוה בביתו המלך כי־־ישב וחתי א

אויביו פסוק באמצע פסקא



צז שמיני הפטרת
יוש אנכי נא ראה הנביא אל־נתן המלך ויאמר נ :איביו
 ויאמר נ :היריעה בתוך ישב האלוהים וארון ארזים בבית

 :עמך יהוה כי עשה רך בלבבך אשר כר אל־המלך נתן
לך ה לאמר: אל־נתן ה:דבר־־יהו ויהי ההוא• בלילה ויהי ד

1_~” ן •• זוזשו ז ז : ־ : . • ר׳ ־ ז □:— י

 תכנה־לי האתה .יהוה אמר כה אל־תד אל־עבדי ואמרת
 את־־בני הערתי למיום בלית הטבתי לא וכי לשבתי: מת

 :ובמשכן באהל מתהלך ואדרה הזה היום ועד ממצריים ישראל
 דברתי הדבר ישראל בבל־־בני אשר־־התהלכתי בכל ׳

 את- את־־עמי לרעות צדתי אשר אל קשר שבטי את־־אחד
 כה־ ועתה ה :ארזים בית לי לא־בניתם למה לאמו־ .ישראל
 אניל_קחתיךמך ?באות .יהוה אמר כה לדור לעבדי תאמר
 ואהיה ט :על*יש;אל על־עמי נליד להיות הצאן מאהך וזנות
 ועשתי מפניך את־כל־אשיך ואכרתה הלכת אשך בכר ?מך

 מקום ;ושמתי :בארץ אשר הנדרים כשם נדור שם לך
 ולא־ עוד .ירנז ולא תחתיו ושכן ונטעתיו לישראל לעמי
 אשר ולמן־היום יא :בראשונה כאשר לענוהו בני־עולה יסיפו
 והניד מכל־איביך לך ?ר־עמי.ישךאלוהניחתי שפטים צרתי

 ושכבת ימיך .ימלאו ן כי יב .יהוה: כי־ביתיעשה־לך לך.יהוה
 ממעיך .יצא אשר אחריך אתהרעך והקימתי את־אבתיך

 את־ וכננתי לשמי יבנה־בית הוא יג את־ממלכתו: והכינתי
 יהיה־לי והוא לאב אהןה־לו אני יי :עד־עולם ממלכתו כפא
 :אדם בני ובנגעי אנשים בשבט והכהתיו בהעוהו אישר לבן

 המרתי אשר שאולי מעם הפרתי כאשר ממנו לאץסור והפרי מי
 כםאך לפשך עד־עולם וממלכתך ביתך ונאמן' ט> :מלפניך

היה החזיון ובכר האלה הדברים כבל יז נכוןעד־עולם: יהיה
:אל־דוי נתן דבר כ*

אהר ־כק באמצע קא06 •(
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ששי ליום שטיני
 ה" ומזמור 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

ד׳ פרק ידים משנה

ת£עה .ועד לוגץ מ#ני שהיא הרגלים. עריבת על וגמרו נמנו ביום בו

 עריבת אומר עקיבא שרבי מדרס. טמאה שהיא שנסדקה מבין

 לשטן. שלא שנזבחו הזבחים בל אמרו. ביום בו ב :בשמה הרגסם

 החטאת• ומן הפסח מן חוץ חובה. לשם לבעלים עלו שלא אלא בשרים•

 הפסח האשם. אף אומר אליעזר רבי זמן. בבל והחטאת בזמנו ד־פםח

 מקבלני עזאי בן שמעון רבי אמד זמן. בבל והאשם והחטאת בזמנו.

 בישיבה עזריה בן אלעזר רבי את שהושיבו ביום ושמס^זקן. שבעים מפי
 עלו שלא אלא בשרים. לשמן שלא שנזבחו הנאכלים הזבחים שבל

 אלא עזאי: בן הוסיף לא החטאת. ומן הפסח מן חוץ חובה. לשם לבעלים

 הן מה ומואב עמון אמרו ביום בו ג :חכמים לו הודו ול* העולה.

 מעשר עזריה בן אלעזר רבי וגזר עני. מעשר מרפיון רבי גזר בשביעית.
 שאתה ללמד. ראיה עליה עזריה בן עזר אל ישמעאל. רבי לו אמר שני•

 עזריה. בן אלעזר רבי לו אמר ל$טד. .ראיה עליו המחמיר שבר מחמיר.

 ראיה ועליו שעה• אחי מרפיון השנים• מסדר שניתי לא אני אחי ישמעאל

 לארץ. חוצה ומואב עמון לארץ. חוצה מצרים טדפון רבי השיב ללמד.

בשביעית. עני מעשר ומו^אב אף_עמון בשביעית עני מעשר מצחם מה

השיב
ברטנורא

 בן ר״א את שהושיבו ביום דמיירי עזאי בן דר״ש אמילתיה קאי דלעיל אפרקין ביום. בו
 למנין עמדו נטנו. :נאמר היום אותי על ביום בי במשנה שנאמר ונ״מ בישיבה עזריה

 עריבה הרגלים. עריבת < הרוב ע״ש הדין וגמרו המטהרין ומנין המטמאים מנין לדעת
 :אחת רגל רחיצת נדי מים מחזקת ואינה לשולים סמוך שנסדקה, : הרגלים לרחיצת עשויה

 ישיבה משתמשת והיתה גבה על לישב רגילים היו נמי שנסדקה קידה דעריבה טררם. טמאה
 כשמה כלומר כשמה. הרגלים עריבת :ואומר חילק היה עקיכא שרבי :מלאכתה עם
 לשמן שלא שנזבחו הזבחים כל ב " כר״ע הלכת ואין עליה. מדרס שם שאין היא כן

 הן טה ומואב עמון ב :פירשנוה ישם שנייה היא זבחים מסכת בתחלת זו משנה כשרים.
 ואפילו הוא א״י דההיא וגד ראובן נחלת שהיא בסיחין שטהרו ומואב עמון זה אין בשביעית.

 ג׳ הפיגם ק נ שכיייי-ז במס' תכן דהא בה ניהגין שביעית ע״כ בבל עולי כבשום שלא את״ל
 עמון ארץ אלא סיחין ארן היא הירדן וטכר והגליל הירדן ועבר יהודה לביעור ארצית
 • וממצרים מבבל עלה מדמייתי תדע איירי מעולם כבשים ולא כסיחין טהרו שנא ומואב

בששית והרי מעש״ש מביאין עני מעשר של השנת אחר שלעולם השנים. מסדר שניתי לא

 מעש״ע



צח ששי ליום שמרני
 לאלץ• חוצה ומואב עט־ון לארץ. חוצה בבל עזריה בן איעזר רבי ;השייב

 ברביעית. שני מעשר ומואב עמון אף בשביעית. שני מעשר בבר מה

 שיד׳יו עני מעשר עשאוה קרובה. שהיא מפני מצרים טרפץ רבי אמר

 נעשים קרובים שהן ומואב עמון אף בשביעית. עליה נסמכין ישראל עניי

 .רבי לו אמר בשביעית. .עליהם נסמבים ישראל עניי שיהיו עני מעשר

 ;פשות. כמפסיד אלא אתה ואין ממון. כמהנן אתה הרי עזריה בן אלעזר

 אלוהים אדם היקבע שנאמר ומטר. טל מלהוריד השמים. את אתה קובע

 אמר והתרומה. המעשר קבענוף במה תם ואמך אותי קובעים אתם בי

 מצרים דבריו. לעמן לא אבל אחי. טרפון על כמשיב הריני יהושע רבי

 מעשה חדש^דון מעשה שלפנינו והנדון ישן. מעשה ובבל חדש. מעשה

 מע^ה מצרים ^ישן. ממעשה חדש מעשת ואל\דיון חדש. ממעשה הדש

 מעשה ;ד־ון זקנים. מעשה שלפנינו והנדון נביאים. מעשה ובבל זקנים.

 נמנו נביאים. ממעשה זקנים מעשת ידוןד ואל זקנים. ממעשה זקנים

 יוסי רבי ובשבא בשביעית. עני מעשר מעשקים ומואב עמון וגמרו.
 לבם דדה חרוש מה לו אמר בלוד. אליעזר .רבי אצל דורמסקית בן

 מעשר מעשרים ומואב עמון תמרו. נמנו לו אמר היום. המדרש בבית

 להודיעם. ובריתו ליראיו יי סוד ואמר אליעזר רבי בבה בשביעית. עני

 זכאי בן יוחנן מרבן אני מקבל רמנתבם. תחושו אל להם ואמור צא

 ומואב שעמון מפיני. למשה הלבה עד מרבו♦ ורבו מרבו. ששמע

 ועמד עמוני. נר יהודה בא ביום בו י בשביעית: עני מעשר מעשרין

 רבן לו אמר בקהל. לבא אני מה להם אמר המדרש. בבית לפניהם
 גמליאל רבן לו אמר אתה. מתר .יהושע .רבי לו אמר אתה. אסור גמליאל

 אמר וגומי• עשירי דוד גם י; בקהל ,ומואבי עמוני יבאז לא אומר הכתוב

לו
ברטנורא

 מעשר כאן האמור המעשר ומ״כ והתרומה. המעשר ן מעש״ש בשביעית ראוי לפיכך מעש״ע
 פני מעפר לדהות ואין גמור חיל שהוא עני מעשר ולא קודש שהיא דהרומה דימיא היא שני

 ילא כלימר דבריו. לענין לא אבל :לו לסייע טיפון. דברי על כמשיב :עניים מפני
 :במצרים מעשר להפריש תקני עזרא אתר שהיו שהזקניר חדש. מעשה מצרים :מעעמיה

 היה לא דשמא הדבר ונשכח הבית הי׳ען קידם שהיו נביאים תקנת ישן. מעשה ובבל
 : ממנה למדין ואין שעה הוראת עשו נבוא: פ ע" נביאים. מעשה : שפה באותה עניים צורך

 דהל״מ משמע בתוספתא מיהו הל״מ היא כאלו אלא התורה מן זה דאין דוקא לאי הל״מ.

בעיר ומושיבן זו עיר בני מגלה שהיה עמים. גבולית ואסיר שנאמר ך 5 קאמר ממש
אחרת
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 מלך סנחריב עלה בבר הן. כמקירמן ומואבים עמיונים וכי .יהושע. רבי ליו

 רעתיד־ות?ךים .עמים .גבוליות ואסיר :בנאמר האומות• בל את ובלבל אשור
 כן אומר.ואחלי הכתוב גמליאל רבן לו אמר יושבים. כאביר ואוריד שושתי

 אומר הכתוב :הושע רבי לו אמר חזרו. ובבר עמון בני שבות את אשיב
 לב^ .והתירוהו שבו. לא .ועדין ויהודה. .ישראל עמי שבות את ושבתי

 לכתביו תרגום האידים• את מטמא .וישבדניאל. שבעזרא תרגום ה :בפןד,ל

 הידיבי את מטמא אינו עברי וכתב תרגום. שכתבו ועברית עברית•

 אומרים י ,ובדיו. העור על אשורית שיבתבנו עד מטמא אינו לעולם

 מטטאין התדש. כתבי אומרים שאתם פרושין. עליכם אנו קובלים צדוקים

 בן יוחנן רבן אמר הידים. את מטמאין איים המירם ספרי רעדים• את

 עצמיות אומרים הם ותרי בלבד. זיו אלא הפרושים על לנו אין וכי תאי

 היא הכתן לפי לו אמדו טמאים• גדול בהן יוחנן ועצמות טהורים• חמור

 אף לחם אמר תרוודות. ואמו אביו עצמות אדם :עשה של^ טומאתן.

אץ הביבין. שאינן המירם ספרי טומאתן. היא חבתן לפי הקדש• בתיי

מטטאין

ברמגורא
 ועדיין ישראל עמי שבות את ושבתי :זי בעיר ומושיבן אחרת עיר בני ומגלה אחרת

 דמשבעים דניון בקהל. לבא והתירוהו שבו: לא אלו כך שבו לא שאלו וכשם שבו. לא
 ושני ראשק דור יאד־ימי ומצרי עולם פד ומואבי עמוני אלא בקהל לבא אסור אין עמים
 מריבה דפריש כל אמרי' העמיס שאר בין ונתערבו נתבלבלו שכבר ידועים העמים אלו שאין השתא
 שבדניאל תרגום עברית. שכתבו תרגום ה : מיד בקהל לבא מותר המתגייר וכל פריש

 בלשין הנאמרים הנביא דברי וכן בלה״ק כתבי אם שבירמיה להון תימרון כדנא כגין ועזרא
 הנהר מעבר שבא הנתב עברי. כתב :הידים את מטמאין אין תרגיס שכתבן הקודש

 של ומטבעות חיל בדברי נתב באותו משתמשין היו וישראל היום עד בו ניתביס והנותיים
 שאת הכתב אבל כתב באותו מפיחחות ישראל מלכי מזמן שהיו היום בידינו הנמצאים כתב

 שהיא אשורי ונקרא בלוחות שהיה הכתב והוא נקרא היא אשורי כ' היום הספרים בי כותבים
 תורה המכחישין צדוקים, אומרים * : בנות אשרוני כי באשרי לשין שככתיבות המאושר
 בקלקלה שהתחילו סובו איש אנטיגנים של מתלמידיו וכיתום צדוק ע״ש צדיקים נקראים שנמ״ס

 לקבל מנת על הרב את המשמשין כעבדים תהיו אל רבן מאנטיגנוס ששמעו לפי תחלה זו
 ופירשי שנר מקבל אינו ולערב נילי היום בל מלאכה ועושה טורח פועל אפשר אמרו פרס

 במצרים פלטים מהם נשארו הזה היום ועד מישראל כתות עמהם ונתחברו חכמים מדברי
 שאין לפי קראים להם קוראים ואנו בצדינו ולצניני׳ בעינינו לשכיס והס וכקוסטנטינ״א ובדמשק

 לחנמי פרושים. : מדותיכס על אנו מתרעמים עליכם. אנו קובלים בלבד: מקרא אלא להם
 מ״ה בגדי כדתנן ע״ה ממגע ופרושים בטהרה חוליהן שאיכלים לשי פרושין קירין היו ישראל
 האמת דת שהמירו המירם ספרי ונקראים המינים ספרי המירם. ספרי :לפרושים מדרם

 לפי הקירש ספרי אף : רקב תרווד מלא ל' בהם שאוכלים כפית הרוודות. : שקר בדברי
 להם חשיב היה דבריהם ולפי בהמה גבי על שטיחין אדם יעשם שלא טומאתן. היא חבהן

פסידא. לידי הספרים יגאו שלא כדי הידיס את מטמאין הקודש דספרי דטעמא האמת לפי זלא

שהעכברים



צט ששי ליום שמיני
 שאתם פרושים. עליכם אנו קובלים צדוקים אומרים ז :הידים את מטטאין

 שאתם צדוקים. עריכם אנו קובלים פרושים. אומרים הנצוה. את מטהרין

 קוברץ צדוקים. אומרים הקברות. מבית הבאה המים אמת את מטהרי;

 ועבדי דדיבין. שהזיקו וחמורי שורי אומרים שאתם פרושים. עריכם אנו

 מצות. בהם ה^יב שאיני וחמורי שורי אם מה פטורים. שהזיקו ואמתי

 שאהא די; אינו מצות. בהן חייב שאני ואמתי עבדי בנזקן. חייב אני הרי

 דעת. בהם שאין וחמורי בשיורי אמרתם אם לא. .להן אמרו בנזקן. חייב

 גדישיו .הדליק אקניטנו\לף שאם דעת. בהןד שיש ^באמתי בעבדי תאמרו

 עליכם אני קובל גל/י. אפיקורוס אמר ח לשלם: חייב ואהא אחד של

 פרוסים. אמדי בגט. משה עם המושל את כותבים שאתם פרושים.

 השם עם המושל את כותבים שאתם גלילי. אפיקורוס עליה אנו קיובלין

 השם ואת מלמעלן. המושל את כותבים שאתם אלא עוד ולא בדף.

 את.יש;אר לשלח בקולו אשמע אשר מי פרעה שנאמר.ויאמר מלטטן.

:הצדיק .ץ אומר מהו וכשלקה

ברטגורא

 ן זבים בסוף כדפרישית הספרים את מפסידים היו האוכלים אצל המצזיין שהעכברים
 לכלי טהור מכלי מערה דאס טהור הנצוק כל מכשירין נמסכת דתנן הנצוק. את מטהרים ץ

 הקברות. טן הבאה המים אמת חכור: אינו דנצוק טהור העליון בכלי שנשאר מה טמא
 שיכוונו דעת. בהם אין שהרי :טהור יהיה מים מקוה דכתיב דטהורה צדוקים בה מודו

 מנה מאה רבו את מפסיד ונמצא אחד. של גדגשו וידליק ילך לבעליהם: ממון להפסיד
 שהיו בגט. משה עם המושל הגליל: מארן שהיה צדוקי גלילי. צדוקי ח יום: בכל

 וישראל משה כדת כותבי! הגט ובסיף פלוני למלך וכך בכך וכותבים המלכים לשנית מינים
 לשם פרעה שם שמקדימין מטן.1ט־ השם ואת מלמעלן המושל את למשה: הדבר וגנאי
 כדי הצדיק. ה' אומר הוא מה : פרעה וכשלקה. :ה׳ מי פרעה ויאמר דכתיב השם
: הצדיק בה' השלים רע בדבר תעמוד אל משים בקולו אשמע אשר ה׳ במי במסכת להשלים שנא

ע״א כ׳ דף נדה גמרא

 מכן ךיהה טמא מכן עמוק וכלן אמר אבא בר אמי רבי
 ךרבנן עיעוריה אהני מאי אלא חוץ־מעחור טמא נמי
 וכלן אמר אבא בר רמי דאמר ואיכא דיההךדיהה. לאפוקי

מחגי ולהכי ר1מ^ח חוץ טהור מכן דיהה טהור מכן עמוק
 שיעוריה

רש״י
 מאותו אס טהור. מכן עמוק :מדאי יותר ממראיתו שנדחה דדיהה. דיהה

מראה



,שש ליום שמיני
 דיהת טמא מכן עמוק וכלן אמר _קפךא בד דרבון. שיעוריה

 ר3טי-ור. מכן ריהת טהור מכן שעמוק מטזוג חוץ טהור מכן
חנינא .רבי אמר ודכי. ליה אעמיקו ודכי. ליה. אדיהו קפרא

: כטשמעתיה דלביה נכרא נפיש כמה
דיירי

 שלמעלה המראות משאר אהד לכלל שבא עד הרבה אדום אס אבל הוא מראה
:למזגא הדומה דם ליה. אריהר :דמהני׳ מהכך לחרא בא הרי הימנו

א7 צ״ב דף יתדו דהר

 השבת יום את זכור אמר דאת כמה חשכת דם דביר לטהרן פקרדא

 דעלמא ךנךחא יומא דובתי אינרן ככל א־וקימנא הא יריזאךשכת1ל_קךש
 והי* אורןיתאכלה. נטיר כאילו דנטירשכת ומאן כללא'דאורייתא ואיהו

 לטלכא דאדכר טאן _קךישין דגי ככל ליה לקדשא דוברנאדשכת אתמר

 אתמר. והא ליה רקדשא צריך לשכת דאדכר ומאן ליה יברבא אצטריך

 י־וט פרודא( כלא ודא )!ידא לנוקבא. איהי שטור איתי. לדכורא זכור

.דרגי; דבל ס־ופא עד עלאה מרישא ךתל;יא טהימנותא דבל חא שכת

פסוקה הלכת

סיז שבת ה׳ הד״ט

להק יוסף

 ו;ךת סקילה עליהן #הייבין מלאכות
 בשעה חטאת £רבן או במזיד

 אבות בל ו^דן תולדות. אכותישהן מותן
 הן. ראלי אחת חסר מרבעים ולאבות
 ,והעמוד י ,והקצידה ןהזריעה התרישה
 והטחנה והברירה נהרייה ןהךי$רי

 וחלבון והגזיזה והאפלה ןהלי^ה וקד^קדה
 'הגירין {ע^ית והטמה והצביטה והנפוץ

 והבציעה והאריגה י היזשכה ת2$ךע
 והקריעה 'והתפירה וההתרה ]הקשירה

 והצידה 'בפטיש' והיאה והלתירה יהבמן
 וההעבדה וההצלחה וההפשסןה וה^חי^ה

ומח/קה והכתיבה וחתוכו' העיור זמרעקת

והשרטיט

מושר

ש׳ח חיב קדושת בשערי

 ע;קר3 הבופד אפילו .עביהה שום י" אין
יעשה ואפילו התשויה בפגי עומד

 חאקי וארבעה טיתתו. בשעת תשובה
 ועי^ת 'הקלות עשה מצות על עיר הץ כפיה

 לגיעבר מששיננדישטותלין זז לא תשובה
 ויום תשובה הקלות חעעזה לא טךת על

 'והן המורות על עבר ^כפרין. הכפירים
 במצות שמ.יםבין בידי ומיתה בריחות דדיבי
 סיתות וחייבי תע^ה לא ,במצות בין .עשה
 ויום תשובה' ה׳ מחלול' 'חוץ דין בית

 הלול על עער מבפלין. ויסורין הבפורים
 פושעי בגון מ?לן כחמורות' על או ה׳

ואיני לגהעם היוךרין ^גרפן'ך^ד :קראל



ששי ליום שמיני
 וההוצאה והכפוי וההבערה והשרטוט

 .וכל המלאכות אלו כל ב לרשות: מריטות
 מלאכות. אבות הנקראים הן מעניינם שהוא
 או החופר או החורש אחר ענען הוא כיצר

שכל מלאכה. אב .זה הרי חךיץ העושה
 אחד .ועמן בקרקע חפירה מהן .ואחת אחת
 הנוטע י או זרעים הזוךע וכן :> הוא

 המרכיב או אילנות המבריך או אילנות
 מאבות הן אחד אב אלו כל הזוטר או

מהן אחת שכל הוא.' אחד מלאכות.ועמן

**
1׳-

 וכל המתים בתחזית קמיםז שאינן וכל עולין
 כמו הבא לעולם חלק להם שאין אותן

 המכרים חלקים בשלשה באורך לעיל שנזכר
 ומיתה ויסוריץ הכפורים ויום השובה

 מעי כל הם המכפרין היסורין מכפרין.
 שנהפך .אפילו עד תכליתן היכן ועד יסורין

 יוכן כדייללובשה להופכה וטרה חלוקו לו
 דינרין ישני להוציא בכים ירו הטיל אם

:שמה פעם ;דו להטיל וצריך אחר ועלה

 או ענבים הבוצר או קטנית7 או תבואה הקוצר אחד וכן י :מחברן הוא דבר לצמח
 אחת שכל הן. אחת מלאכה אב אלו יכל תאנים האורה או ,זתים המוסק או המרים הנודר

האבות: שאר זו דרך ועל מחברן מגידוליו דבר לעקור מהן

השם שמיני מצות
טל״ת י״א ט״ע, ו׳ שמיני

 ורמב״ן קפ״ג. הית המצות ספר פיא. מקדש ביאת הל׳ היד ספר פ״ג. כ״ב סנהדרין ייז. תענית
ש״א: לאוין פמ״ג ע״ש. עיג ובל״ת שם משיג

 מן לעבודה ]הבשרים םיכהנ יכנסו שלא תעשה לא מצות ]פג[ ק;
תפרעו. אל ראשיכם שנאמר )למקדש( ראש פרועי ולפנים[ המזכה

 שמיס בידי מיתה חייב שער מגודל עבודה ועבד נכנס ולס שער(. מגודלי )ר״ל
 וכהן במיתה. ולא באזהרה זה הרי עבודה עבד ולא נכנה ואס כשרה. ועבודתו

 שלשיס פרע גדול סהס למקדש. נכנס לא אס אף לעולס פרע בגדול אסור גדול
:קנ״א( הימן בהמוך )ועיין כהונה בזכרי הבית בזמן ונוהג יוס.

 שהוא רמבין בהשגות ועיש קס״ו. ל״ת המצות ספר פיא. מקדש ביאת ה׳ היד ספר פ״ג. סנהדרין

:שיב לאוין סמ״ג בגדים. קרועי בו נכלל בגדים מחוסר לעבוד שלא שהלאו סובר

 מן לעבודה ]הבשרים בהנים יכנסו שלא תעשה לא מצות ]פד[ קנא
 ובגדיכם שנאמר )למקדש( בגדים קרועי והפנים[ המזבח י
 בידי מיתה חייב מת על שקורעין כדרך בגדים קרוע עבד ואה תפרומו. לא

 שתוי ולפנים מהמזבח נכנם אס לעבודת כשר שהוא כהן וכל כשרה ועבודתו שמיס
 בגדיו שקרע כגון כן יצא או בגדים קרוע או ראש פרוע או קנ״ב( סי׳ )ועיין

 כשלא אף בגדים קרוע להיות אסור גדול וכהן לוקה. ויצא ולמזבח האילם בין
 או שכור ולפנים ישראל מעזרת ליכנה אהור מישראל אדם וכל למקדש. נכנס
 ישראל אבל ומורא, כבוד דרך זה שאין ניוול דרך שער מגודל .או בגדים קרוע
 בבית ונוהג ישראל. לעזרת ליכנס מותר ניוול דרך ולא נוי דרך שערו שגדל

כהונה: בזכרי המקדש
זבחים



השםשמיני< .גי>
 מקדש ביאת ה׳ היד ספר ס״ד. עירובין .,י דף כתובו׳ י״ג. בריתות פ״ג. כ*ב סנהדרין ייז. זבחים

 בהגח״ת רמ״ב סי׳ י-ד ש׳. לאוין סמ״ג רמב״ן. בהשגת וע״ש ע״ג. ל״ת המצות ספר פ״א.

:ז׳ סי׳ ח״מ

 וגומר תשת אל ושכר יין שנאמר ולפנים מהמזבח למקדש 1
 בידי מיתה וחייב פסולה עבודתו ועבד נכנס ואס מועד. אהל אל בבואכם

 מזוג שאינו מיין אחת בבת רביעית ששתה והוא תמותו, ולא שנאמר שמיס
 בבת שתאו ולא מזוג ואפילו מרביעית יותר שהיה או יום ארבעים עליו ועברו

 . קנ״א( סימן )עיין כשרה ועבודתו לוקה ה״ז משקין משאר שכור היה חייב. אחת
 אס ולהורות שנאמר משקין משאר אפי׳ שתוי כשהוא להורות אדס לכל אסור וכן
יורה. לא מעט דעתו ונשתבשה חלב שחה או תמרים אכל אפילו ישראל בני

 לשכור ומוסר מותר הצדוקים שידעוהו עד בתורה מפורש שהוא בדבר הורה ואס
 היא. היראה שלימודו ללמוד אסור להוראה קבוע חכם היה ואס תורה. ללמוד
 ובכ״ז בכ״מ להוראה יין שתוי ואיסור כהונה בזכרי במקדש יין שתוי איסור ונוהג

להוראה: שראוי מי בכל

 קס״ה, ל״ת המצות ספר פ״ב. כקדש ביאת ה׳ היד ספר שיו. זבחים י״ב. הוריות י״ה. סנהדרין
כלל. זה לאו מנה לא והסמ״ג ע*ש. לאיי! לשני יחלל ולא יצא לא מנה ה׳ שורש ורמב״ן

:ש״נ לאוין וע״ש

 עבודה בשעת ממקדש בהן יצא שלא העשת לא מצות ]פו[ ג2ק
 עבידתו והגיח יצא ואם תצאו. לא מועד אהל ומפתח שנאטי י

 ולא יצא לא המקדש ומן אמור ,בפ גדול בכהן זו אזהרה ונכפל מיתה חייב
 שלא המטה אחר יצא לא מת לו מת אס גדול לכהן הזהיר שהכתוב ור״ל יחלל,

 בה עוסק שהיה עבודה ויעבוד ישב כלומר יחלל. ולא ואמר המקדש מן יצא
 הדיוט וכהן מחוללת. עבודתו ואין תר״ח( רס״ה סי׳ )עיין אונן שהוא אע״פ
 עבד ואס בקדשים. אוכל שהוא מיס מבעל מק״ו עבודה מחלל הוא אונן שהוא

 עבודה. שיחלל הוא דין הר״ח( )בסי׳ בקדשים לאכול אסיר שהוא אינן חלל
 הדיוט כהן הא משמע יחלל ולא יצא לא בכ״ג שנאמר דקרא מדיוקא למד בסה״מ

 לוקה אינו העבודה מחלל אונן הדיוט שכהן ואע״פ חילל עבודה ועבד יצא שלא
 טעם או שלילה הוא אלא ל( בהגה״ה ח׳ כלל )עיין מפורש לאו שאינו מפגי

:כהונה בזכרי הבית בזמן ונוהג ח׳(. ושורש ה׳ שורש )עיין המלות

 ג׳. ב׳ פ-א מאכלות הל היד .ספר ס׳. כתובות י׳. דף בכורות ה׳. דף ע״ז ק״ב. נ׳ט חולין
 נים עשי; סמיג ע״ש. קעיב ל״ח8 עיש. ו׳ בשורש משיג •ורמב״ן קמ״ט. מ״ע המצות ספר

;רכ״ג ר״י ר׳ סי׳ םם*ק קט״ו. פ״א פ׳ סי׳ י״ד קכ״ז. לאוין

 בין להבדיל וחיה בהטה סימני לבדוק עשת מצות וסת( קנה קט"
תאכלו אשר החיה זאת שנאמר לאכילה לטהורה טטאה

ונוטר



השםשמעימצגת
 העשה לא ומצות ]פז[ לטמאה. הטהורה הבהמה בין והבדלתם ונאמר הגומר.

 וגומר. תאכלו לא זה את שנאמר הטמאים וחיה בהמה בשר לאכול שלא
 ומפריס גרה מטלה שהוא כל בפסוק מפורשים הטהורים והיה בהמה סימני
 מבהמה בין כזית והאוכל טמא. הוא הללו סימנים השני כל לו שאין וכל פרסה

 באיסור הוא אדס ובשר ולוקה. ל״ת על ועבר מ״ע ביטל הטמאים מחיה ובין
 על שלוקין האסורין המינין מן היוצא כל וגומר. החיה זאת בכלל שאינו עשה

 באכילה אסורין טמאים ודג עוף וביצי הטמאים וחיה בהמה חלב כגון אכילתן
 שאינן מותר וצרעין דבורים ודבש מרדות, מכות אלא עליהם לוקין ואין התורה מן

 ומנין הדד מן לינק לגדול אסור אבל מותר אשת וחלב מגופם. אותו ׳ממצות
 אסור מהבהמה כשחלבו ישראל ראה שלא גוי שביד חלב מרדות, מכות ■עליה
 חוששין שאין מותרת התורה מן עכו״ס וגבינת טמאה. מבהמה חלב בו עירב שמא
 גבינת אסרו שחז״ל אלא מתגבן. טמאה בהמה חלב שאין טמאה מבהמה בא ■שמא

 ישראל ואין גוי שחלבו חלב או עכו״ס גבינת והאוכל טעמים. מכמה עכו״ס
 בכ״מ ונוהג מרדות• מכות אותו מכין טמאה חלב בו שעירב לחוש כשיש ,רואהו

:תשובת( הקוני )עיין ונקבות בזכרים ובכ״ז

 מל״ת וי. בשורש משיג ורמב״ן קנ״ב. מ״ע המצות ספר פ״א. מאכלות ה׳ היד ספר ס״ה. ־חולין
: רי״א סי׳ סמ״ק פ״ג. סי׳ י״ד קכ״ט. לאוין ס״ב. עשין סמ*ג קע״ג.

 זה את שנאמר לאכילה דגים סימני לבדוק עשה מצות )סט( קנן קנו
שלא תעשה לא ומצות ]פח[ במים. אשר מכל תאכלו

 דגים וסימני תאכלו. לא מבשרם לכם יחיו ושקץ שנאמר טמא דג ■לאכול
 נושר הקשקשת ואפילו וקשקשת סנפיר לו יש אשר כל בפסוק מפורשים טהורים
 השני כל לו שאין וכל טהור. לו יהיה וכשיגדל עכשיו לו ואין ליבשה כשעולה
 לא על ועבר עשה מצות ביטל ממנו כזית והאוכל טמא. הוא הללו הימנים

:תשיבה( הקוני )עיין ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג . ולוקה העשה

 פ״ב. סי׳ י״ד קנ״ח. לאוין סמ״ג קע״ד. ל״ת המצות ספר פ״ב. מאכלות ה׳ היד ספר פ״ג, חולין
:ריז סי׳ סמ״ק

 אלה ואת שנאמר טמא עוף לאכול שלא תעשה לא מצות ]פט[ קנח
 ביטל טמא מעוף כזית והאוכל יאכלו. לא העוף מן תשקצו

 ולוקה. ל״ת על ועבר וטהרה( טומאת סימני ע״ש תע״א סי׳ )דלקמן מ״ע
:תשיבה( הקוני )עיין ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג

 ו*. כשורש משיג ורמכ״ן קג״א. מ״ע המצות ספר פ״א. מאכלות הל׳ היד ספר ס״ה. דף ־חולין
:ללאו מנאי ח׳ סי׳ סמ״ק פ״ה. סי' י״ד ס״ח. עשין סמ״ג

 אלה את שנאמר■ לאכילה חגבים סימני לבדוק עשה מצות נע( לנט
וד׳ רגלים ד׳ לו שיש כל טהרה סימני נ' ולהם וגומר. תאכלו מהם

כנפיס



השםמצות
 שחין ומי בהן. לנתר כרעים ושני גופו היקף ורוב חורך רוב החופים כנפיס

 ואכל שעבר ומי מותר. זה הרי כשיגדיל זמן לאחר לגדל ועתיד עכשיו לו
 סי׳ )דלקמן ל״ת על ועבר מ״ע ביעל הנ״ל עהרה הימני ג׳ כל להם שאין חגבים
:השובה( תקוני )עיין ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג ולוקה. הע״ב(

 ציו בפ״ע משיג ורסבין צ״ז, מ״ע המצות ספר פ״ד. הטומאה אבות שאר ,ה היד ספר קיב. חולין

ג רמ״ה עשין סמיג ושס״ד, קס״ח מצוה ביאור שהם למנותן אין טומאות דיני שבל ששובר ע״ש

 שנאסר ומטמאים טמאים שרצים שמונה להיות עשה מצות )עא( קם
 צב עכבר החולד הארץ על השורץ בשרץ הטמא לבם וזה 1

 הותזו במותו אלא מעמא אינו השרץ תנשמת. חומט הלטאה בח אנקה
 כזנב מפרכסין שהן אע״פ הגיף בעור מעורה עדיין. שהראש אע״פ ראשיהן
 חרס וכלי במגע וכלים אדם מעמא הטומאה אב במותו השרץ מטמאין. הלטאה

 בשעת שעליו בגדים מטמא אינו בו והנוגע מגע בלא במשא מטמא ואינו באויר
 מטמא והשרץ לנעדשה מצטרפים השרצים וכל בכעדשה טומאתו ושיעור מגעו

 נשרף אפילו קיימת ושלדו יבש אם אבל השרך מקצת הוא אס יבש ולא לח
 ונפסל שנפסד השרץ בשר מטמא. ה״ז קייס כולו ותבנית הואיל קיימת ושלדו

 והעקרב הצפרדע כגון הנ״ל שרצים משמנה חוץ השרצים שאר טהור. כלב מאכילת
 כאוכלין ואפי׳ מכלום טהורים באכילה אסירין שהן אע״פ בהן וכיוצא והנחש
 ונקבות בזכרים ונוהג מד״ס. וטומאתה כשרץ מטמא זרה ועבודה אינן. עמאין

:קע"ט( סי' ובסוף בחינוך )עיין

ורמב״ן ציח. מיק המצות ספר פיא. אובלין טומאת הלכות היד ספר פיג. עוקצין קב״א. חולין

:רמ״ו עשין סמ״ג קיש. שבסי׳ מטעם ציו במ״ע משיג

 סבל שנאסר ומשקין אובלץ טומאת דין לדון עשה מצות )עב( ק^^
 משקה ובל יטמא מים עליו יבא אשר יאבל אשר האוכל

 מיוחד שאינו וכל טומאה מקבל לאדם המיוחד מאכל כל וגו׳♦ ישתה איטר
 באחד הבעלים ברצון הכשר וצריכין לאדם מיחדו א״כ אלא טהור אדם למאכל

 כך. אחר שנתיבש אע״פ מיס דס טל חלב שמן יין דבש שתן משקין משבעת
 מקבל אין הנ״ל משקין מז׳ וחוץ טומאה. מקבל ואינו מכשיר אינו סרוח משקה

 מתטמאין המשקין בכביצה, לאחרים ומטמא שהוא בכל מתטמא האוכל טומאת.
 למאכל ראוי שאינו עד ונסרח שנפסד אוכל כל שהוא. בכל וכלים אוכלים ומטמאין

 מאכילת ונפסל נפסד שנטמא ואחר שנטמא אוכל כל טומאה. מקבל אינו אדם
 ונסרח שנטמא.נפסד ואחר שנטמא משקה כל טהור. ה״ז כחרס שיבש או כלב
 האוכלין וכל הסרחון. ע״י מטומאה יוצא המשקה שאין לעולם בטומאתו ה״ז
 בלבד המיס מן חוץ במקוה טהרה שנטמא למשקה ואין במקוה. עתרה לתס אין

 בזכרים ונוהג טהרו. עליהן מקוה מי שצפו כיון במקוה טמאים מים הטביל שחס
:קע״ט( סי׳ ובסיף בחינוך )עי׳ ונקבות

כניס



קב השם עטיני מצות
 ורמב״ן ציי, מ״ע המצות ספר פ״א, הטומאה אבות שאר ה׳ היד ספר קי״ז ל׳ חולין פיא, כלים

:רמ״ד עשין סמ״ג ק״ס, שבסי׳ הטעם מן משיג

 וכי שנאמר ומטמאה טמאה הנבילה להיות עשה מצות )עג( הסב
הערב. עד יטמא בגכלתה הנוגע וגומר הבהמה מל ימות ׳

 אע״פ אותה והנושא באויר חרס וכלי וכנים אדם במגע בכדת מטמאה נבלה
 הטמאין או הטהורץ וחיה בהמה י^חר שעליו. בגדים ומטמא טמא בה נגע שלא

 כנבילה. מלטמא מטהרה טהורה בהמה ושחיטת נבלה. משוס מטמאין שמתו
 מצטרפין הנבילות וכל נבילה מידי מטהרתה אין טמאה בהמה שחיטת אבל

 בזכרים ונוהג י״א(. כלל )ע' טהורין ואחד טמאין אחד לכזית טומאה לענין
:קע״ט( סי׳ ובסוף בחינוך )עיין ונקבות

 א* לי ק לאוין סמ״ג קע״ג ל״ת המצות ספר פ״א. מאכלות הל׳ היד ספר ט״ז. מעילה ש׳ז. חולין
נ ר״י שי׳ סמ״ק פ״ד. היי י״ד

 ובל שנאמר הארץ משרץ לאכול שלא תעשה לא מצות ]ל[ הפג
 כגון הארץ שרץ יאבל. לא הוא שקץ הארץ על השורץ השרץ י

 האוכל. ונקבה מזכר הנבראים בהם וכיולא ותולעים וחיפושית ועקרבים נחשים
 וכל לוקה. כזית אכל אם שלימה אינה ואס מלקות. חייב שלימה בריה מהן

 על השורץ שרץ בכלל ק״ס( )שבסי׳ שרצים ושמונה לנזית. מלטרפין השרלים
 כשיעור אכילתן שיעור מיתתן אחר מהן אכל אס אכילתן על חיוב ושיעור הארץ.

 שיעור מהן החי מן אבר חתך ואס לכעדשה. מלטרפין וכולן בכעדשה טומאתן
זמן ובכל מקום בכל ונוהג י״א(. כלל )עיין לכזית מלטרפין וכולן בכזית אכילתו

: ונקבות בזכרים

 סט״ג ט׳. כשירש משיג ורמב״ן קע״ח, ל״ת המצות ספד פ״ב. מאכלות ה׳ היד ספר ס״ז. חולק
פ״ד: סי׳ י״ר קל״ב. בלאוין וכללו זה מנה לא

 שנאמר והזרעים הבירות תולעת לאכול שלא תעשה לא מצות ]לא[ הסך
 התולעת נולד אס תאבלום. לא הארץ על השורץ השרת לכל

 מלקוח. ממנה כזית על או עליה תייבץ פרשה שלא אע״פ לקרקע במחובר בהפרי
 עם הפרי לאכול מותר הקרקע מן שנתלשה אחר בהפרי התולעת נולדה ואס

 הארץ על השורץ לתוכה שחזר אע*פ לחוץ התולעת פירש ואם שבתוכה. התולעת
 התולעים כל לכן עליה, לוקין ואין אסירה ספק הוא ואם עליה. וחייבין ביה קרינן

ונקבוה בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג פרשו. שמא אסורים שבפירות
תשובה(: הקוני וע׳ י״א כלל )ע׳

 ט" בשורש משיג והרמב״ן ט׳. ובשורש קע״ט.ע״ש ל״ת סה״ט פ״ב. מאכלות ה׳ היד ספר ס״ז. חולין
 פיג סי׳ ייד קנ״ז. סי' עיין הם. שקץ המיס שרץ מכל כו׳ סנפיר לו אין אשר וכל בפ׳ וכללו

:רי״ב סי׳ סמ"ק פ״ד.

 ;תשקצו אל שנאמר המים שרץ לאכול שלא תעשה לא מצות ]צב[ קפה
 הסרטן כגון בכלל המיס שרץ הרי השרץ. בכל נפשותיכם את

 והצפרדע



השם שמיני מצות
 שאינו כל דבר של כללו היס. היות או ועלוקה תולעים או בהם וכיוצא והצפרדע

 כזית האוכל בו וכיוצא הים כלב כגון טהור דג ולא טמא דג לא הדגים בצורת
וע׳ י״א. כלל )עי׳ ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג לוקה. מהן

:תשובה חקוני
 וי- משיג ורמב״ן ט׳. ובשורש קע״ז לית המצות ספר פ״ב. מאבלות ה׳ היד ספר ס*ז. חולין

:פ״ד סי׳ י״ד היד. ספר במפרשי ועי׳ זה. לאו מנה לא הסמ״ג

תטמאו ולא ענאמר רמשים לאכול שלא תעשה לא מצות ]צג[ הסן
 הס רמשים הארץ. על הרומש השרץ ככל נפשותיכם את 1

 מזכר בא שרץ לרמש שרץ בין החילוק ונקבה מזכר שלא מעיפושיס הבאים
 והאוכל ובנבילות" באשפות המתהויס כגון ונקבה מזכר שלא בא ורמש ונקבה

ייא. כלל )עיין ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג לוקה. מהם כזית
חשובה(: תקוני ועיין

תורה ראשון יום תזריע
 מתופפר הארה בו להשאיר ב״ן דשם יוד דמיליי ו כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת ין1*כ

שעברה. שבת של במה

 ם־שד עס יי ומליל :לאמר אל־־משה יהוה וידבר א יב

 תזרייע כי אשה לאמו־ ישראל אל־בני דבר ב :טרלט;
 רזתה נדת כימי ;מים ש;עת וטקאה זכר וילדה

 דנר ותליד תעדי ארי אתתא לטימר ישראל בני עם מלל : תטמא

 וביום ג : טסאבא תהי מ״בתה רחוק יוטץכייוטי קםאכא.שקעת ד^חי
 םךא? ץ!ר ^ינאה טא1ו?י :ערלתו בשר ימול השמיני

בדמי תשב ימים ושלשת יום ושלשים ד לערלתה־
“ט״״

רשיי
 ־ בהמה כל אחר אדם של שיצירתו שמלאי^כשם ר׳ אמר תזריע. כי אשה >י(

בהמה הורת אחר נתפרשה תורתו כך בראשית במעשה ועוף חיה
 זרע כעין ונעשה שנמחה מחוי "ילדתו שאפילו לרבות תזריע. כי :ועוף חיה
 בנדה האמורה טומאה כל כסדר תטמא. רותת נדת ממי :לידה טמאה חמו

 הזב דבר לשון דותה. :דם בלא הקבר נפתח ואפילו לידה בטומאת מטמאה
 ראשה תחלה שלא דם רוחה אשה שאין וחולי מדוה ל׳ אחר לשון מגופה.
ותשבו א( )דברים כמו ענבהל' אלא תשב אין תשב. )ד( עלית: כבדין ואבריה

 בקדש



קג ראשון ליום תזריע
 תבא לא הטכןך^“ואל לא־תגע כבל־קדש טהרה

 דכי בדם תיתב מץ1י ותלתא ותלתין < טהרה ;מי עד״מלאת
 :רכותה יומי משלם עד תעול לא ולמקרשא תקרב לא קידשא בבל

 וששים כנדתה שבעים וטמאה תלד "{אם־נקבה
 נקיבתא :"אם טהרה על־דמי תשב ;מים וששת יום

 על תיתב יומין ושתא ושתק ברחוקה עפר ארבעה מסאבא ותהי תליד

 תביא רבת או רק טהרה ימי ן ובמלאת י \מךפר:
 אל־ רחטאת אוייתר ובךיונה לעלה ק־^נחו כבש
 או לברא דכותה יומי ו^לם :אל־ה^ן עד1אהל־מ |תח

לחטאתא שפניגא או יונה ובר לעלתא שתה בר אמר תרתי לברתא

:בתנא לות .זמנא משבן לתרע

 רש״י 4
 : שהורה שרואה אע״פ טהרה. בדמי :ממרא בחלוני וישב יג( )בראשית בקדש
 מפיק טהרה. ימי :טוהר נמו דבר שם והוא ה״א מפיק לא טהרה. בדמי

 את לרבות קדש בבל :ונו׳ לאונל אזהרה תגע. לא :שלה טוהר ימי ה״א
 מעריב שמשה ואין שבעה לסוף שטבלה ארוך יום טבולת שזו לפי התרומה
 טהרתה נפרה את הביא שלמחר ארבעים יום של החמה שקיעת עד לטהרה

ה׳ סיטן כ' מלכים נביאי□

 בכורים לחם האלוהים דכ^לאיש שלשה מבעל ואישבא *
ויאכלו: לעם תן ויאמר ^צל!לנו עשרים־לחם

 טולמי! !בסדין בבורץ לחם דך לנביא ואייתי ררומא מארע אתא וגברא

 ליאמ* ב : ריכלץ הבלעמא בלבושיה.ואטד ופירוכי שעורים רלחם

 ויאצלו לעס תן ויאמר איש מאה לפני אתן משרתו^מה
 .קדם דין אתן מה ^שומשמה !אמר :והותר אכול יהוד. אמך כה בי

 :רותר? לבלון ן; אמר כתן ארי ריבלון הבלעטא ואמר גברא מאה

 ואכלו קדמיהון רהב :יהוה כדבר ויותרו ויאכלו לפניהם דתן נ
ואותירו

רש״י
 :מתבנרת שהתבואה בפסח בבורים. לחם :מדינת שם שליישה• מבעל )א(

בצקלונו



ששי ליום שטיני
 אי£ היה מלך־ארם שר־צבא ונעמן ד דיי: בפתנמא ואותית

 לארם תשועה נתן־יהוה כי-בו פנים ונשיא אדניו לפני* גדול
 ראך□ דמלבא חילא רב ונעטן :מצרע חיל גבור היה והאיש

 נצחנא עבד" ידי- על ארי אפץ ונסיב רבוניה קךם־גבר_רב הוה

 ואים ה :בסנירותא לקי והוא חילא גבר הרה וגברא ארם לאניש

 לפגי ותהי קטנה נערה ישראל מארץ וישבו גדודים יצאו
 עולמתא דישראל מארעא ושבו במשרין נפקו ארם :.ואנש נעמן אשת

 אחלי אל״גבךתה ותאמר ו נעמן: אתת משטשא.קךם והות זעירתא
 :מצרעתו אתו יאסף אז בשמרון אשר הנביא לפני אדני

 שי בבן בשומרון די נביא לקדם יזיל אם רבוני טובי לטרתה ואמרת

:מסגירותיה יתיה

רש־י

 :חיילות גדודים. )ה( :אותם זן שהיה לתלמידיו לעם :בלבושיה בצקלונו.
 : משמשתה נעטן. אשת לפני ותהי :נערון מעיר ריבה קטנה. גערה
אותו: ירפא אותו. יאסוף יבא: הנביא. לפני בקשה: לשון אחלי. ל(

כ״ד כ״ג סימן משלי כתובים

 בנכריתא עיעך :ץיחורון תהפכות ;דבר ולבך יראחרות עיניך א

בלבץם\וכשכב ^^כב ?מלל ולבך
 באלפא: דדטיך מלחא והיך דיטא בלביה השביב היך ותהוי :חבל בראש

 אוסיף אקיץ מתי בלץדעתי הלטיני בל-חליתי הכוני
 לאימת דעית ולא ובזונני אכרהית ולא מהעני ותימר :עוד אבקשנו

 ואל־־ רעה באנשי אל״־תקנא ואבעיניהעוד:ד ואוסיף אתער
 ־ עטהון למהוי תתרגרג ולא בישתא במרי תימן לא : אתם להיות תתאו

רבונא מטול :תדברנה שפתיהם ןעמל לבם יהגה כי־שד ה

תן רש״י
 והיית. )ב( לזנות: להשיאך בך בוער היין כשתשתכר זרות. )אךעעיד.,יראו

 :ממנו ליפול נח הספינה תורן חבל. בראש וכשוכב :ים בלב כשוכב ■משוגע
:הכאה לשון ג״כ הלמוני. :כך יאמר מיינו כשיקץ הכוני. )ג(

ערוגה
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 ובתביעה בית יבנה בחכמה ו ממלין: שפותהיון וערלא לבה־ון דנן

מתקין ובביתא ביתא מתבני בחכמתא נןז1ןתב

ג׳ סרק כלאים משנה

 חמשה בתיובה ז׳ורעים טפחים ששה על טפחים ששה שהיא ערוגה

דרה באמצע ואחד הערוגה רוחות בארבע ארבעה ,זרעונים.

 וגבול גבוי בל על שישה עשר. שישה בתוכה זורעין טפח. גבוה .גבול

 ממראהו. שהוא מפני הגבול בתוף הלפת ראש .יטע לא באמצע. ואחד

 רכל בערוגה. זורעים אין זרעים מין כל ב באמצע: ששה אומר ,יהודה רבי

 אפונים זרעים. מין השופין ואפונים חרדי בערוגה. ז־ורעין .ירקות מין

 כשר שדדה כשר. ונתמעט. טפח גבוה שדרה גבוי ;רק. מין הגמלנים

 שלש לתוכן זורעים טפח• עמוקים שהם המים ואמת התלם מהחלתו•

 תור;רק ראש היה ג באמצע: ואחד מכאן ואחד מכאן אחד זרעונין.

היתת שדהו. כסוף נראה שהוא מפני מתי־ אחר שדה^ירק לתוך נכנס

שדהו
ברטנורא

 בתוכה זירעים :הכרך( בסיף )מפורשת וכו/ טפחים ששה על טפחים ששה שהיא ערוגה
 ארבע :ערביב הוי ולא הראוי הפרש ביניהם להפריש נדי בה ויש זרעונים. חמשה

 אלא זורע אינו ובאמצע לקק סמוך מד הרוח כל את ממלא הערוגה. רוחות בארבע
 זרע כל יניקת דשיעור רוח שבכל הזרוע מן ג״ע רחוק שבאמצע הגרעין שיהיה כדי א׳ גרעין
 נ״ט הרחקה ביניהם ואין לזה זה קרובים הזרעים שברוחית הקרנות שאצל ואע״פ ומחצה עפח

 לא וליניקה ערבוב להוי דלא קרא קפיד בלבד דאכלאים מיחוש בית כאן אין מזה זה ויונקים
 דינקי ואע״ג מכאן לנדר סימך וזה מכאן לנדר סומך זה בנתים גדר היה כדתנן חיישינן
 אבל ומערב מזרח זרועה זו ורוח ודרום צפון זרועה זו שרוח גדול היכר יש וכאן מתתאי

 כדי הרחקה צריך הלכך ערביב הוי מקרבי ואי היכר אין הרוחות לזרעיני האמצעי זרע בין

 בערוגה זרעונים חמשה לעיל דשרינן הא בערוגה. זורעים אין זרעים מין כל ב יניקה:
 אבל ערוגות ערוגית לזורעם שדרך ירקית במיני ה״מ עפת גבול לה כשיש זרעונים מיני וי״ג
 חשופים. אפונים :ככלאיס דמחזי משוס לא גדולה שדה מהן לזרוע שדרכן זרעים מיני

 אפינים אחר פי׳ העצים. בז ומחליקין שמשפין בכלי משיסיס הן כאלו שנראין חלקים אפונים
כמין גבול. :גמלוניא גדול לדבר קירין ארמי לשין וגדולים גסים גמלניס קענים השישים
 טפח. גבוה שהיה : אדם רגלי לדריסת לערוגה סביב שעישין מנובל טיע של אצטבא
 שנתמעט לאחר אפי׳ בו שגדלים הזרעונים מיתרים ונתמעט זרעונים מיני י״ב בו כשזרעו

 יכול אינו ומיהו זריעה בשעת מתחלתו כשר שהיה כיון כלאים מקיים משים לעקיר וא״צ
 התלם בשפת מכאן. אחת : טפח גובה על שיעמידנו עד שנתמעט לאחר בתחלה בו לזרוע
 זה מ־וחקין שיהיו עד מין כל וזורע והולך התלם באמצע ואחת האחרת בשפה ואחת לרחבו

 דמחזי דאוסר מאן איכא דבירו׳ משוס נקט לרבותא טפח עמוקים ושהן ומחצה טפח מזה
 תכשיטי של זהב כתורי אחר שדה לתוך נכנסת מחודדת זוית קרן תור. ראש ג :כחבוש

ככלאים: מחזי ולא וניכר שדהו. כסיף נראה שהיא :פהודדות זויות ג׳ להן שיש אשה

 חפילש
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 רבי •אחר. ירק של שורה גנת־וכה רטע מבקש והוא ירק.ז זרועה שדהו

 רבי ראשיו• ועד השדה מראש מפלש התלם שיהא עד אומר ישמעאל

 ריוהב אומר .יהודה רבי מלואו. ורוחב טפחים ששה אורך אומר עקיבא

 שורות.-של שתי קשיאץ. של שורות שתי הנוטע ד הפרסה: רוחב במלא
 שולה קשואץ. של שורה מתר. המצרי פול של שורות שתי דלועים.

 של שורה קשואין. של שורה אסור. המצרי פול של שורה דלועים. של

 מתיה אליעזר רבי קישואים של ושורה המצרי. פול בל שויה דלועים.

 ובלבד אחת. גומא לתוך ודלעת קישות אדם נוטע ה :אוסרץ וחכמים

 ושער לכאן. זו של שער )ונוטה זה לצד נוטה וזו זה לצד נוטה זו שתהא

 ג העץ( מראית מפני אלא גזרו לא חכמים שאסרו מה שבל לכאן. זיו של

 דלועים.. של שורות בתוכה לטע ומבקש בצלים זרועה שקהו היתה ז

_קבת ומניח אחת. שויה .ונוטע שורות שתי עוקר אומר .ישמעאל רבי
ב״ל"■ '
ברטנורא

 ששה אורך אומר ר״ע : רוחית משתי שפתוח מפולש מבוי כמו צדדיו משני פתוח מפולש.
 אדר שזרע אע״פ טפחים פשה אירך הזרוע התלם שיהא אלא מפולש בעינן לא טפחים.

 ורבי תלם רוחב שעיר שהיא טפחים שפה היינו מלואו. ורוחב :שרי רוחותיו מג׳ מקיפו
 בעי ולא דמיקל דר״ע דכיון למילתיה פי' דלא אע״ג במלואו התלם רוחב בעי נמי ישמעאל

 רחבו שיהיה מלואו רוחב פי' ורמב״ס דמהמיר. ישמעאל ר' כ״ש מלואו רוחב בעי מפולש
 משים טפח רוחב קאמר ולא פרשה רוחב דקאמר והא טפח והיינו פרסה. רוחב :כעמקו
 לירק ירק בין להיות שצריך הירק כנן ברגלך והשקית יא( )דברים דכתיב מקרא לה דמפיק

 ששה בירק ירק דתנן דלעיל ובפרקין כר״ע והלכה פרסה רוחב דהיינו הרגל להנחת מקום
 והנא טפחים שפה מזה זה להרחיק שצריך אחר ירק לשדה ירק שדה בין מיירי התם טפחים
 שורה בתיכו ליטע מבקש והוא בהדיא כדתנן שדה בתוך ירק של אחת שורה ליטע בבא מיירי

שורות שתי ך :ליה כדאית ולמר ליה כדאית למר רחב בתלם מפסיק הלכך אחר ירק של
שתי דכל מותר. המצרי פול של שורות שתי רלועין של שורות שתי קשיאין של

בין מפסיק תלם דאיכא והוא ערבוב כאן ואין היכרא ואיכא עצמה כפני כשדה נראית שורות
הסיר המצרי כול של אחת ושירה דלועין של א' ושורה קשואין של אחת שורה אבל למין מין

 ומתערבים מתפשטים שלהם עלים הללו מינים ששלשה לפי ומין מין כל בין מפסיק דתלס אע״ג
 יד במפילת יהד כולן נזרעו כאלו נראין ומין מין מכל אחת שורה אלא שם וכשאין זו עם זו

 הואיל קסבר מתיר. ר״א קשואים של ושורה :בהן ניכרת התלם הפסקת ואין ככלאיס ומיחזי
 כאן ויש סמוכות הן כאלו להו השבינן לזו זו סמוכות שאינן אע״פ קפואים של שורות ב׳ ואיכא

 קשואין של בשדה נטועות כאלו הוי המצרי פול של ושורה דלועין של ושורה קשיאין של שדה
אחר ירק בתוכו ליטע מבקש והוא ירק זרוע שדהו היתה לעיל כדתנן תלם בהרחקת להו וסני

כשדה חשיבי ולא לזו זו סמוכות קשיאין של שורות שתי שאין לפי אוסרים. וחכמים וכו׳ז
כחכמים: והלכה בהן, מועלת התלם הפסקת ואי; עירבוב כאן ויש ככלאיס ומחזי קשואין של
זו :מינים שאר וכ״ש זו עם זו ומתערבים מתפשטים שלהם שהעלים ודלעת. קישית ה

 זה לצד וזו זה לצד זו העלים הטיית להן מועיל תלם של הפפק דאין דאע״ג זה. לצד נוטה

 שתי עוקר 1:העין מראית מפני אלא אשרו לא בכלאים חכמים שאסרו ומה הואיל להן מועיל
 שורות׳ שתי וכשעוקר רוחב אמות מד׳ פחית אין השורה שעור אחת. שורה ונוטע שורות
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 ^רה .ונוטע ת.1עור עתי ועוקר עורות. עתי □מקום סלים

 ומגיח עירות• עתי ונוטע עורות. עתי עוקר אומר עקיבא .רבי אחת.
 ונוטע עורות. עתי ועוקר עורות. עתי במקום בצלים ^קמת

 עשיה עתים לחברתה עורה בץ אין אם אומרים וחבמים ,עורות. עתי

 ובתבואה בירק• מרק דלעת ז :בנתים על הזרע את .יקי.ים לא אמה
 לתובה לטע ובקש תבואה. זרועה שדהו היתה רובע. בית לה נותנין

 ,יעקור הגדילה ואם טפחים. שעה לעבודתה לה נותנין דלועין• של עורה
 לו אמרו אמות. ארבע עבודתה לה מתנין אומר יוסי רבי מלפניה.

 יחידת עלגפן הגפן. מן חמורה שזו מציגו להן אמר הגפן. מן זיו התחמיר

רובע. בית לה גותנין יחידית ולדלעת טפחים. שעה עבודתה לה מתנין

רבי
ברטנורא

 אמית כ׳ נשתיירו ד״א שהוא דלועים של אחת שורה באמצען ונוטע אמות ח׳ שהן בצלים של
 שמנה שהן שורות. שתי במקום בצלים קמת ומניח מכאן: בזרות וב״א מכאן בורות
 דלועין של אחת שורה באמצען וזורע אמות ח׳ כן כמו שהן שורות. ב׳ ועוקר :רוחב אמית
 הבצלים וקמת בורות אמות שתי הבצלים לקמת דלועין של ראשונה שורה בין נמצא ד״א שהיא

 לשורה דלועים של שורה בין הרי דלועים של שניה לשירה הבצלים קמת כין בזרות אמות וב' אמות ח׳
 של שזרות שתי בין להפסיק שא״צ קסכר שורות. ב׳ עוקר אומר ר״ע :לעילם וכן אמות י״ב דלועים של

 דלועים של שורות ובין ירקות בשאר בפרקין לפיל כדתנן התלם אלא הבצלים לקמת דליעיס
 אין אם איטרים וחכמים :בלבד הבצלים קמת של אמות שמנה מסשיקין דלועים של לשורות.

 בין שיהיה שצריך להו סבירא ישמעאל כרבי חכמים ובו/ אמה י״ב לחברתה שורה בין
 שורה בין בורות אמות שתי הפסק מצריך ישמעאל ר׳ מיהו אמה י״ב לחברתה דלועים של שורה

 ולא בצלים של קמה אצל דלועים של שורה לסמיך מתירין וחכמים בצלים של לקמת דלועים של
 לחברתה דלועים של שורה בין אמות י״ב אבל ירקות כשאר בלבד אחד תלם אלא מצרכינן

 השדה כל תראה שלא כדי הרבה ומתפשטות רחבות שלהם מלים שהדלועים לפי חכמים בעו
 ירק. אצל דלעת ליטע הבא בירק. דלעת ץ : כחכמים והלכה ודליעיס. בבצלים מעורבב
 בית לה להרחיב צריך בתביאה דלעת ליטע בא אס אבל טפחים ששה דהיינו כירק. עבודתה

 מקום והוא אמות עשר על ומחצה עפתי׳ ושני אמית ,י שהוא התבואה ;עבודת כשיעור רובע
 שורה טפחים.וקילא ששה עבודתה לה נותנים דלועים של שורה : הקב רובע זריעת

 וליכא עצמה בפני מנכרא ששורה לפי ריבע בית .צריכה בתבואה יחידת דדלעת יחידית מדלעת
 לא אורך שיעיר אבל רוחב שיעור הוי הכא דתנן טפחים וששה יחידית בדלעת כמו ערביב
 הגדילה♦ ואם ומחצה: אמות עשר האורך שיהיה דצריך פירשי ובתוספתא במתניתין. אתפרש
 בתוך ונכנסו שנתפשטו הענפים כל מלפניה. יעקור :טפחים ששה בתיך הענפי' ונמסו השירה

 ארבע להרחיק שצריך אמות. ארבע הדלועים: שירית של עבודתה. לה נותנין זה: שעור
 נפנים חמש של שורה הניטע בפ״ד לקמן דחנן הגפן. מן זו התחמיר :החביאה מן אמית

 של בשורה ה״נ טפחים ו' אלא ד״א הכרם עבודת לה נותן ואיני כרס אינו אומרים ב״ה
 מציגו הכרם: מבכלאי יותר זרעים בכלאי להחמיר דאין ד״א לה וליתן להחמיר אין דלועים

 אשכחן הא מ״מ כרם כלאי מאיסור קיל זרעים כלאי דאיסיר אע״ג הגפן. מן חמורה שזו
 בר ולרלעת טפחים ששה עבודתה לה נותנים בתבואה אותה ליטע כשבא יחידית דלגפן

מרחוק והולכת מתפשטת שהיא מפני אמות י׳ על ומחצה טפחים ושני אמות י׳ שהן רובע. בית

 ה״נ



ראעון ליום תזריע
 סאת לבית דלועין שלשת בל אלישמע רבי משום א־ומר מאיר רבי

 משום אמר אפרתי החוטף בן י־וסי רבי סאה. בית לתוך זרע יביא לא
ב׳ור: בית לתוך זבע ;ביא לא בור לבית ךלועין שלשה בל "ישמעאל רבי

ביסנורא
 דלופין של ולשורה פסחים ששה עבידת׳ לה נותנים גפני׳ של אחת לשורה אם לתמוה אין ה״נ נותנין

 בתבואה יחידית שלדלפת דאמר את״ק פליג ר״מ סאה. למת דלועין שלשה כל ד״א: לה
 סבר אפרתי החיטף בן יוסי ור' סאה בית שלישית לה דנותנים וסנראיהו רובע בית לה נותנים
 דלעת היא במתניתין השנויה ודלעת בלבד כת״ק אלא נולס כדברי הלכה ואין כור בית שלישית

 עם מצרית דלעת אבל שפי ומסתבכים ומסבכים רחבים פלה שעלים בלבד יונית
ירקות: כשאר דינן דלועין שאר

עיב נ״ה דף ברכות גמרא
 בר שמואל בר יצחק רב בי לבריה ליה איעסק אחאי רב

 אזל מלתא. מקתיתנא הוה ולא לחפה' עי.יליה מרתא
 השתא איבו להו אמר ךמנח. תורה ספר חזא לעיוני בתריה

 או תורה ספר בו שןש מת דתניא לברי. סבנתון אתאי לא
 שיניחם או שיוציאם עד הממה את בו לשמש אסור תפלין

 בליין 'שאינו בבלי אלא שנו לא אביי אמר בלי. בתוך בלי
 מאנאדמי. בחד מאני עשרה אפילו כל;ין שהוא בכלי אבל
 רבי אמר ^דמי. בלי בתוך בכלי אקמטרא גלימא רבא אמר

 מר עשרה. מחיצה לו לעשות צריך תורה ספר לוי בן יהושע
 אשי רב בר דמר לדוכתיה הדיה אשי _רב לבי אקלע זוטרא
 ליי׳ אמר 'עעזךה. מחיצה ליה ועביד תורה הפר ביה דמנה
 לוי בן יהושע רבי דאמר אימור לוי בן .יהושע כרבי כמאן
אהרינא. ביתא ליה אית הא מר אחרינא ביתא ליה דלית

לאואדעתאי: ליה אמר
רש״י

 :לבעול יכול היה שלא דנשואין מלתא. מסתייעא הוה ולא לחופה עייליה
 מאג? עשרה אפילו :העון בעונש נמות בני את סכנתם כמעט לברי. סכנתון

 בתוך ככלי :ספרים של ארגז אקמטרא. :דמי מאנא כתד כליין וכלן
 : ישמש לא לאו ואס עשרה. מחיצה : הוא כליי! לאו גלימא דהא דמי. כלי

! לבי אל נתתי לא אדעתאי. לאו :מטתו מקום לדוכתיה.
אשה



קו ראעון ליום תזריע
ע״ב ט״ב דף תזריע זוהר

 אמר אחא רבי זכר. יולדת $חןה מזרעת אשה תנינן תזריע. בי אשה

 דכר איהו אי טפה ההיא על גזר הוא בריף דקדשא תנינן הא

 אמר זכר יולדת תחלה מזרעת אישה א^רת ואת נוקבא איהו אי

 מפה וכין דדכורא מפה בין אבחין הוא נךיך1 קדשא וראי יוסי רבי

 רבי אמר נוקבא אי דבר ליהרי אי עליה גזר ליה דאבחין ובגין דנוקבא.

 קרא האי )אלא( חלדה דכתיב יולדת ךמזרעת כי_ון וכי .זכר חרדה אחא

 בי מהו זכר( ויהיה תזריע )ס״א זכר חלדה תהר בי אשה ליה מבעי הכי

 יומא עד דאתעברת יומא מן אתתא יוסי רבי אמר חרדה. תזריע
 אשה דא ועל דבר ליהוי אי .דירה .ירידו אלא בפומא לה רית דאולידת

זכרי׳ חלדה תזריע בי

 ע־ובדוהי סגיאין במה .יי מעשיך רבו מה פתח חזקיה רבי תזריע. בי אשה

 מקטורין במה בידוהי דנטיר נש לבר מתל בעלמא• קדישא דמרבא

 בך בלחודוי. וחד חד בל נפיק ולבתר חדא בזמנא לון וזרע בחרא

 בחרא בלא נטיל ובחכמה בחכמה עובדוהי עביד הוא בדיך קדשא

 ק״ח )תהלים דכתיב הוא הדא בזמניה וחד חד בל .נפקו ולבתר לון וזרע

 במה יי מעשיך רבו מה אבא רבי אמר עשית. בחכמה בלם

 הוא הדא בחכמה סתימין וכלהו ךמרבא_קךישא עובדוהי אינון סגיאין

 אלא לבר נפקי .ולא כלי^לן בחכמה כלהו עשית בחכמה בלם דכתיב
 הוא הדא .ואתו/קנו כלא אתעבידו ומתמן בינה לגבי בשבירין/ידיען*

 בבינה. עשית בחכמה כלם דא ועל .יתבונן ובתבונה נ״ד( )משלי הנתיב

 דאת במא מברא אתמל״א דמתמן .ישראל כנסת דא הארץ הארץ מלאה

 אפ:קת דהיא קחחך וגומר. ך\ם אל הולכים הגחלים בל א׳( )קהלת אמר

 והארץ השמים תולדות אלה ב׳( )בראשית דכתיב הוא הדא לבתר לון

 הארץקחניך.תאחזיבשעתאךבר מלאה כך בגיני בראם. בה׳ בהבראם•

 .דיליה ברעותא_קךישא )בכוונה( בנוהביה לאזרווגא לאתקדשא אתי נש
 ורמיז^קדשא ונוקבא דבר בליל .קדישא )אחרא( רוחא עליה* אתער

 ההוא בידיה ומגי נשא רבני עדחיהון על טמגא שלוחא לחד הוא בריך
וריחלה ג׳( )איוב דכתיב הוא הדא ליה ;פקוד אתר לאן ליה ואודע רוחא

אמר



ראשון ליום תזריע
 וקך#א; ־אמ?-ל גבר ז^רה ממנא לההוא אמר הלילה גבר. היורה אמר

 קדין קמוה.;או ןהא דא^קיד מה כר רוחא לההוא ריה אפקיד הוא בריף
 ומההוא לעילא בדיוקניה קאיםדד ההוא עטיה~ צולמא יוחד נחתא רוחא

 הוא הדא עלמא בהאי אזיל צורמא ובההוא אהרבי( )ם״א אתברי צורמא

 א^תכח צורמא רהאי בעוד אי# יתהלך בצלם אך ט״ל< )תהלי□ דכתיב

 דמתחברן ערמא בהאי קאיםד דיליה בצולמא מם דבר עמיה א׳( ייר )!יחי
 .דמרזחברן אינון ותרין עלמא בהאי נ^קאים בר עמה ^!תבח א )ס״א כהדא.

 היום שיפוח עד (,ב )שיר ואמר נשא לבני אזהר 'מהבא ושלמה בחדא(

תרי. הצללים ונסו

מוסר להק יוסף פסוקה הלכה

ועיצייא דפוס ע*א א׳ דף יונה ליבינו תשובה משערי פ״ג הקרבנות מעשה ה׳ הרים

 בין היחיד י שיקריב בהמה נןרבנות ל3
 כשהם עליהם סומך נרבה בין חובה

 והפסח והמעשר הבכור י מן חוץ □דן.
 ךבנו(ראש'ל יעל ידו ו^טף י( יקיא ט שנאמר

 חוץ במשמע שכל^קרבן למדו השמועה מפי
 טעון אינו העוף ב ומעשר: מפסח'ובבור

 לתיבות שיפלו שדינו המעות כל יכן סמיכה
 בהלכות'שקלים ביארנו שבבר נדכה של

 המעות אותן בעל אין עולות. ;ביאו שכלן
 עליה מביא ואינו העולה אותה על סומך

 פי על ואף צבור משל נסייה אלא נסכים
 משמר: אנשי של ועורה עבודתה כהן שהיה

 קטןזן שוטה מחריש חוץ סומכין הכל >
 השליח ואין' ונכרי וסומא ואשה ועבד
 שנאמר1בבע/ים אלא' סמיכה שאין □יומך
 עבדו _יד ולא י אשתו _יד לא ;דו וסמך

שלוחיו יד ולא

 לשוב .יתאחר כאשר החוטא ובי ךע
 בכל ענשו מאד .יכבד'עליו מחטאתו

 עט עליי יזק^ף ;צא בי יודעי הוא בי יום
 התשובה הוא והמנוס שמה לנום מנוס לו

 לצאת ומרו ברעתו והנו במרדו עומד והוא
 והחיטה האף מפני יגור ולא ההפכה מתוך

 ונם זבי רבותינו ואמרו' רבה• רעתו כן על
 קהלת'משל במדרש עלהעננןהזה לברכה

 בבית הטלף שהבשן לסטים של לכת
 ויעברו פרצו מחתרת וחתרו םץהאס;ר
וראה הסוהר בית שר בא מהם אחד ונישאר

 עצור עורנו ההוא והאיש התורה מר/?ךת
 פלא יום קשה לו אמר במטהו אותו חף

 מהרת לא ואייך לפניך התורה המחתרת
 איחור נמצא ולא נפשף. על המלט

 .ישנים הם אשר הארץ בעמי זולתי התשובה
 דעת ולאי ילבבם אל ;שיכו ולא שואבים

נפ׳$ם על ליהמלט למהר להם .תבונה ולא
 זכרונם רבותינו ואמרו החטא. לעונש יאמינו לא הוא ברוך השם מעל נדחים מהם ש:5

 באמת בי ביום אחךיו תהרהר איל בלי^לה הי .עמר שעיר חכם תלמיד ראית אם לברכה
 התמהטה לולא כי היא לבה בי התשובה מן המתאחר ברעת התבונן ועור פשו^ה. עשה

 יערו נפגשהו בי מתונה עינו ודלפה ובדאגה' ברגזה לב בקרירות' .;אנח איש שב י3
יו;יף ןלא פקרירות בום עליו עברה אשר הזכור את,יצרו .יכבוש ל^דו החטא שנית.וי.זדמן

לשתותה



קז ראשון ליום תזריע
 אשר על והצטערו הגזו באורו נ•אההט ואל רגזו י( ^י-לים שנאמר כמו עוד לשתותה
 על ויסעיר סלה. כזב תבקשו באמרו למעלה חטאתם הזכיר כי עוד דזחטאו .ואל .חטאתם

 ענעם ארגז רתחתי 0 בדרך י תרגזו אל ־יה( )ניאשית מלשון רגזו אומרו הפירוש זך
י* :גורו או יראו אמר ולא ההווה ועל שעבר הדבר יעל הצ^ר

: ז " . .•ו- זהו

תורה שני יום תזריע
תוספת בו להשאיר ב*ן דשם יך״ד דמילוי ד כנגד שהם אלו פסוקים ארבעה בקריאת יכוין

: שעברה משבת הרוח

 ממקר וטהרה עליה וכפר ידוה: לפט והקריבו !
 :לנקלה או לזכך הילדת תורת זאת דמיה

 דילדתא אוריתא דא דמהא מסואבת רתדבי עלה ויכפ* יי קדם ויקרבנה
ז .•״— ; ד : ~ ז־ זי/־ד : —*״■ • : “:־ -------• :ד :זיז ״ זי: •

 שה די ידה תמצא ואם־לא ח ל?קו;תא־1לת;ראא
 לעלה אחד" יונה בני שני או שתי־תרים ולקחה

 /א ןאם :וטהרה הכהן עליה וכפר לחטאת ואחד
חד יונה בני תרץ או שפנינץ תרץ ותסב אמרא כמסת ידה תשבח - ז :•.י:•• 1. ;ז . - . ;

 וידבר א יג פ :ותדבי כתנא עלה ויכפר וחדלחמאהא לעלתא
4•• : -:•־ד ־־ :־ — • זי/ :-־ד וג<־רן (1ך?דמ.ג
 ועם מןה ע□ " ומלל :יאמר ואל-־אהךן אל־משח יהוה

 ”שאתיאו בשח”כעור כי־יחיה אדם ב ן למימר ־אהרן
 צרעת לנגע ?עור־^שרו והיה בהרת או .ספחת
 :הכוהנים סכמו אל־אחד או הכוהן אל־א;ךן והובא■

 במשך בדדא-ויהי או עד^א א־ו עמרןא בסרה במשך יהי ארי אלט

:בהניא מבנוהי חד אולות בהנא אהרן רות רתתי םגירו המכתש בסרה

י ■״ רש״י

 זה הוא זה ואי מהם א׳ אלא בקדשים לאכול מעצבה שאין ללמדך והקריבו. )ז(
 : תלויה הטהרה בו נכפר בא שהוא מי וטהרה הכהן עליה וכפר שגא׳ חטאת

 לא החטאת. ואחד העולה אחד )ח( :טמאה קרויה כאן שעד מכלל וטהרה.
 או שאת )ב( :לעולה: חטאא.:קודס להקרבה אבל למקרא׳ אלא הכתוב •הקדימה
 לז( )איוב וכן ■חברבורות בהרת׳■ :מזו זו ולבנות הס נגעיס שמות וגו׳. בפחת

 נגעים טומאת ■ שאץ הוא הכתוב גזירת וגו׳. אתרן אל :בשחקים הוא בהיר



עני ליום תזריע
 א׳טר הנעלה דברה וכזאת כזאת לאמיר לאדניו ועד אויבא

 מלילת וכדין כדין למימר לרבתיה וחון ואתא :ישראל מארץ

 ואשלחה בא לך מלך־ארם ראמר ב :דישראל מארעא ך עולמהא
 וששת כ?ךי-כםף עשר בידו רלך_הקה ישראל ספר^אל-מלך

 אתא דארם מלבא ואמר !בגדים חליפות ועשר זל.ב אלפים

 כןרין עכר בידיה ונסיב ואזל דישראל מלבא לות אגרהא ואשדר אזיל

 :ךלבושא אצטלוון ועסרא דדהב דיגרין אלפין ושהא דכסף

 הספר כבוא ועתה לאמר ךשראל אל־מלך רבאיה^פר
 מצרעתו: ואספתו עבדיי את־נעמן אלייך שלחתי הנה אליך הזה

 אגרהא במיתי וכען בה כתיב וכן למימר דישראל רמלבא אגרהא ואיתי

י " :4• - •:ך 17-:■ - ן| ד זז טפגירותיה: ותסיניה עבדי נעמן ית לד עדרית הא לותך הדא
 ר^מר בגדיו ויקרע את־־הספר מלך־״ישראל כקר^ רחי ד

 איש לאסף אלי שלח כי-זה ולהחיות להמית יאני האלהים
 בד .והיה :לי הוא כי־מתאנה ור&ו אך־דעועא כי מצךעתו

 אית הצרוך ואמר לבושוהי !ת ובזע אגלהא _ית דישראל מלבא קרא;

 גברא לאסאה לי ^לח דין ארי ולאחאה ;מקטל יז\ קדם:זמן בי

:בי לאתגראה בעי דין תוסקפא ארי וחזו כען דעו ברם ארי מסגירותיה

רש״י
 להנביא: מנחה בידו. ויקח )ב( ארס: למלך לאדוניו. ויגד נעמן: ויבא. )א(

:בי להתגרות תואנה מבקש מתאנה. )ד( :זהובים זהב. אלפים

כ־ד ם*מן משלי כתיבים

 .קיטוני וביךיעתא :.ונעים יקרדכל-הון .ימלאו חדרים ובדעת א

 ואיש בעוז גבר־הכם ב :ובסיטא רקרא מזלא בל מתמיין
 מן דידיעתא וגברא עשינא מן חבימא גבר טב ז מאמץ־כח דעת

 מלחמה לך—תעשה בתהבלות כי ג :!יחיליה קריז הוא
אדופוךקנ קיבא לך תעביד ^א עץ♦1י ברב ותשועה

 כשוגעא
רש*י

ראמות :בעוז הוא חכם איש חכם. גבר )ב(



קה שני ליום תזריע
 ל^יפתדר בשער חכמות לאויל ד^ראמות ^מגעאךשלכנא:

: פרמיה פתח לא ובתרעי בחנמתא שנדא מתרעם 5פיהו

רש״י

 מצויה שאינה יקרה אבן כמו לכסיל דומה החכמה חכמות. ראמותלאויל >ד(
 מעכן היום שונה החכם אבל בידי תעלה מתי בתורה אעסוק איך לומר

:מעכן ולמחר

ג׳ פרק עירובין משנה

 בכסף קחדנ והבל המלח. ומן המ;ם מן חוץ ומשתתפי;. מערכין כבל

 במים מתר המזון. מן הנודר המלח. ומן המ;ם מן חוץ מעשר.

 בחולין. אומר סומכום בתרומה. ולישראל מין לנזיר מערכין ובמלח*

 מפני הקברות* בכית אפילו אומר יהודה רבי הפרם. בכית ולכהן.

שיכול
ברטנורא

 דתנן בכל והאי בפת. אלא מערכין אין חצרות מרובי לאלו תחומין מרובי מערכין. בכל
 להא חין בהן שנא' כמקים אפי' הכללות מן למדין אין בנמ' כדאמרי׳ לוקא לאו במתני׳

 ולא מערכין דאין ופטריות כמהין נמי ואיכא המלח ומן המיס מן חון מערכין ככל דחנן הכא
 ניקח והבל מבואות: שתופי ומשתתפים. ומלח: מים כמו נינהו מזון דלאו כהן משתתפין

 המלח. ומן המים 'מן חוץ נפשך: תאוה אשר ככל הכסף ונתת כדכתיב מעשר. בכסף
 אלא מזון נקרא דאין מזון עלי יאסר דאמר לא המזון. מן הנודר :הוא מפרי שרי דלאו

 לפי ומשכיעיס זייני מילי וכל קינס עלי הזן כל דאמר כנין אלא ושעלי לזייני המעין חמשת
 :לאחריני חזי לדידיה חזי דלא דאע״ג ביין. לנזיר מערכין :והמלח המים מן חין שעה

 וביין בעינן ליה לחזי למידי בחולין. אומר סומכום :לכהניס חזי להא בתרומה. ולישראל
 שבת כאותו לו מותר היין ויהיה נדרו על הנזיר שישאל שאפשר מפני סומכוס פליג לא לנזיר
 כאלו היא והרי טליה התרומה המפריש ישאל שאפי׳ לישראל ראויה שתהיה א״א תרומה אכל

 ואין אחרת תרומה ויפריש שיחזור עד ממנה לאכול ואסיר לטכלה חוזרת היא הרי הורמה לא
 ולכהן :כסומכיס הל׳ ואין ליה. חרא לא הלכך השמשות כין ואפי' בשכת תרומה מפרישין
 מותר קכר כה שנחרש שדה הפרם. בבית :לה קאמר סומכוס ולאו היא סתמא הפרם. בבית

 ליתן מותר הכי ומשום כשעורה כעצם נוגע שאינו ורואה והולך מנפח כשהוא שם ליכנס לכהן
 לחוץ. :אחד כמקום ועירוכו הוא והוי עירובו שס שנתן במקום ליכנס יוכל שהרי שם עירובו
 ליה חזי אלמא ומגדל תיבה בשידה שס שיכנוס כגין יאהל שלא לקבר בינו מחיצה לעשות

 ואמרו יהודה דר׳ עליה רבנן סליגי בישראל דאפי' בגמ׳ מוקמינן ורבנן יהודה דרבי ופלוגתא
 דאפי' יהודה דר' כחו להודיע אלא כהן נקט ולא הקברות בבית תחומין ערובי מגיחין דאין
 מותר הקברות בבית ולהשתמש ליהנית דאסור אע״ג סבר יהודה דר׳ קמיפלגי ובהא שרי בכהן

 ואע״ס נחנו ליהנות לאו ומצית מצוה לדבר אלא תחומין עירובי מערבין דאין עירוב שס להניח
 משתמר והוא המצוה נעשית וכבר קונהו השמשות בין דהא קנייתו אחר העירוב שס שמשתמר

 ורבנן שקנה לאחר נגנב או אבד אם עירובו על מקפיד אדם אין יהודה רבי קסבר השבת כל שס
 בבית משתמר כשהעירוב הילכך יגגב שלא ורוצה שקנה לאחר עירובו על מקפיד אדם סברי

 הנאה באיסורי משתמש נמצא מצותו ונגמרה השמשות בין שקנה לאחר השבת כל הקברות
כחכמים: והלכה הקברות בבית עירוב אדם יניח לא לפיכך בהנאה אסורים ■שהקברי'

 מערכין



שני ליום תזריע
 שנטלה ראשון ובמעשר בדמאי. מערבין ב :ולאכול לחוץ לילך שיכול

 אבל )ובתרומה(. בחלה והנהגים שנפדו והקדש ישני ובמעשר תרומתו.

 שגי במעשי ולא תרומתו. נטלה שלא ראשון במעשר בטבל./ולא לא

 מי מד איו ן^קטן. שוטה חרש מד עירובו השולח נפדו. שלא י והקדש

 הרי מטנו. לקבלו לאחד אמר ואם עירוב. אינו בעירוב. מודה שאינו

 עירוב. עירובו אין טפחים. מעשרה למעלה באילן נתנו ג :עירוב זה

 מאת עמוק אפילו בבור נתנו עירוב. עירובו טפחים מעשרה למטה

 שהוא בזמן הקונדס♦ בראש או .הקנה בראש נתנו עירוב. עירובו אמה•

 ונעל במגדל נתנו עירוב. זה הרי אמת. מאה גבוהה אפילו ונעוץ. תלוש
יודע אינו אם אומר אליעזר רבי עירוב. זה הרי כמפתח. בפניו\ואבד

שהמפתח

ברטנורא
 1 דמאי של מעשר תרומת ממנה השריש ונא הארץ חעס שלקחה בנכר בדמאי. מערכין ב

 השולח :משנין בפרק שכת במס׳ מפורשין כולן בו׳. בטבל לא אבל בו׳ ראשון במעשר
 עירוב אינו תחימין בעירובי ודוקא אמה אלפים לסוף להוליכו בו׳. חרש ביר עירובו את

 שאינו טי ביר העירוב: אח גובה קנון לן קיימא חצרות בעירובי אבל קטן ביד שלחו אם
 ויוליכנו הפסול מן לקבלו כשר לאחר. אמר ואם :צדוקי או כותי כגון בעירוב. מודה
 ניתנו שהפסול בשפה ורואה עימד הוא שיהא ובלבד עירוב. ה״ז אמה: אלפים לסיף הכשר

 באילן.. נתנו ג שליחותו: עושה שליח דחוקה מוליכו כשהכשר רואה שאינו אע״ס הכשר ליד
 עירובו אין מעשרה למעלה : יותר או טפחים ד' על טפחים ד׳ בו ויש ברה״ר העומד

דאי וכיון ברה״ר שביתתו קנה והיא רה״י הוי מי׳ למעלה ד' רחב דהאילן דכיון עירוב.
שקיל מצי לא השמשות בין דהיינו לו זוכה שהעירוב בשעה ומיכליה ערוביה למשקל בעי הוי
 כרמלית מי׳ דלמטה עירוב. ה״ז מי' למטה :עירוב הוי לא לרה״ר מרה״י דמייתי ליה
כאן אין לערובי' ליה שקיל דאי וכיון היא כרמלית ארבעה ברוחב תשעה ועד משלשה דכל היא
עליו גזרו לא שבית משים שהוא דבר כל דאמר היא רבי ומתני׳ עירוב ה״ז שבות איסור אלא
 ועירובו הוא ונמצא ליה שקיל מצי השמשית בין דהיינו לו זוכה שהעירוב ובשעה השמשות בין

 לשבות ומתכוין ושבשדות שבבקעה כגון שבכרמלית בבור. נחנו :עירוב הזי הילכך א' במקום
 בכרמלית שביתה קנה והוא היחיד רשות עצמו דביר עירוב. זה הרי : בשדה או בבקעה
 משוס שהוא דבר כל דאמר כרבי ליה שקיל מצי השמשית בין דהיינו לו זוכה שהעירוב ובשעה

 דלא ארבע רוחב למטה ואין אמה. מאה גבוה אפילו : השמשות בין עליו גזרו לא שבות
 תלוש :בעינן ארבע מקים גבי על עירוב דהא ארבע רחב דלמפלה ואע״ג הוא היחיד רשות

 יקטום שמא גזרה ליה שקיל דכי משים עירוב הוי לא מחובר אבל עירוב דהוי הוא ונעוץ.
 השמשות ובין הוא קשה אילן אבל ליה שקיל כי יקטיס שמא למיגזר איכא הוא רך שהקנה לפי

 משום ומחייב מקטמא ודאי דרכיכא איידי קנה קטימת אבל חיישינן לא ויתלוש יעלה לשמא
 כמחוברים ונראין נעוצין חלושים הרבה דקניס בתלוש מחובר ליה מיחלף גקונדס קנה א״נ קוצר.
 שמא למיגזר לינא באילן אבל תלוש שהוא ויחשיב במחובר יקטום שמא למיגזר איכא הכי משוס
 זה הרי המפתח ואבר :עץ של במגדל. נתנו : הוא דתלוש לחשוב ויטעה ויתלוש יפלה

 אלא להתכן אפשר אי המפתח ימצא לא שאם וחבלים בחיטין קשור שהמנעול וכגון עירוב.
 אלא סקילה איסיר כאן אין בסכין החבלים שיחתוך פ״י לפתיח ואפשר הואיל סבר ת״ק בסכין
השמשות בין שבות ואיסור פטורים המקלקלים וכל החבלים בחתיכת הוא דמקלקל שבית איסור

 כשפת



קט שני ליום תזריע
 איר גל. עליו ונפל לתחום חוץ נתגלגל ד :עירוב אינו במקומו. שהמפתח

 הריי משחשיבה. עירוב. אינו יום. מבעוד ונטמאה. תרומה או נשךף.

 גמל. חמר זה הרי אומרים יהודה ורבי מאיר רבי ספק. אם עירוב. זה

 יוסי רבי אמר בשר• עירוב ספק אומרים שמעון ןרבי יוסי רבי

 מתנה ה :שבשר עירוב ספק על זקנים המשה משום העיד אבטולמום

 מן למערב♦ עירובי המזרח• מן גרם באו אם ואומר. עירובו על אדם

 אלך. שארצה למקום ומכאן, מכאן באו אם למזרח. עירובי המערב.
 המזרח. מן חבם בא אם עירי. ככני הריני מבאן. ולא מכאן. לא באו לא

למקום ומכאן מכאן בא למערב♦ עירובי המערב• מן למזרח• עירובי

שארצה
ברטנורא

 לחבלים ויחתוך סכין חייתי דמצי עירוב הוי הילכך כדאמרן בו גזרו לא העירוב קניית בשעת
 הסכין לעלעל ואסור תשמישו לצורך אלא ניעל כלי אין סיר אליעיר ורבי לערוביה ושקיל

 הסכין עלעול <,רמי ואיכא הואיל האוכלים לחתוך אלא תשמישו שאין החבלים לחתיך נדי
 בכהאי גזרו לא השמשות בין שבית משום שהוא דבר כל דאמר לרבי אפי׳ החבלים וחתיכת

 ויש הואיל עירוב. אינו לתחום חוץ נתגלגל ד כר״א: ♦הלכה ואין דגזרו. מודה גוונא
 שנתגלגל והוא ולמשקליה למיזל מצי לא אמה מאלפים ייתר עירובו עד שם ל! שהוא מביתו

מצד . . שתי עירובו ממקיס אמית ד' לו יש אדם שכל אמה לאלפים חיץ אמות שתי
לפנויי וחצינא מרא דבעי והוא גל. עליו נפל :מערבו מצד אמות ושתי עירוב של מזרחו
 לאחריני ולא לדידיה לא חזיא לא דהשחא ונטמאה. תרומה : שבות ולא מלאכה דהויא

דליתא משום נתגלגל אשמועינן דאי גל עליו ונפל לתהום חון נתגלגל לאשמועינן תנא ואיצעריך
להוי אימא גביה דאיתיה גל עליו נפל אבל אחר במקיס ועירובו אחד במקום הוא היי גביה

 נתגלגל אבל וחצינא במרא במלאכה אלא ליה שקיל מצי דלא גל עליו נפל אשמועינן ואי עירוב
 להודיעך נשיף ותנא קמ״ל עירוב להוי אימא התחום לתוך ליה ומהדר זיקא דנשיב דאפשר

 כתו להודיעך שנעמאה תרומה ותנא מיתסר לא ספק משוס בעילם דאינו דאע״ג יוסי דרבי כחי
 היתה וטהורה לכן קודם של חזקתה על השמשות בין העמידנה וי״ל בעולם דישנה דאע״ג דר״מ
 אין השמשות בין שקנה דלאחר עירוב. ה״ז משחשכה לקולא: חזקה אמרינן לא אפ״ה

 ביתו הוי והכא עירוב ליה קנה אי לן דמספקא גמל. חמר ה״ז ; נאבד אס לו חוששין
 עירוב קנה לא שמא או והלאה ביתו שמעבר אלפים והפסיד רוח לכל אלפים לו יש ומהכא
 אלא ללכת נאסר זה ספק ומחמת כלים עירובו לעבר קנה ולא רוח לכל אלפים לו יש ומביתו
 דלמא לא ואילך דמעירובו באלפים אכל משתרי בהנך דממ״ג לעירובו ביתו שבין אמה אלפים

 לכאן מושכו ויה לכאן מושכו זה נמצא עירוב קנה דלמא לא גמי ואילך ומביתו עירוב קנה לא
 וצר, מושכו והוא מאחוריו והגמל מנהיגו ווה לפניו הולך שהחמור וגמל חמור המנהיג כאדם
 על עירוב העמד דאמרי' כשר. עירוב ספק אומרים ור״ש ר״י ולאחריו: לפניו לפנות
 וכן עירוב עירובו לפיכך גל עליו היה ולא טהור והיה התחום בתוך היה ונשהניקו חזקתו
 ביתו למזרח אלפים לסוף אחד עירובין שני מניח עירובו. על אדם מתנה ה ג הלכה
 יקנה מפניהם לברוח אני וצריך למזרח עכו״ס באו אס ואימר ביתו למערב אלפים לסוף ואחד

 ,אמרי למהר עד אתו דלא ואע״ג אמה אלפים ד׳ ביתי למערב לי ויהיה שבמערב עירובי לי
 רוח לכל מעירי אלפים עירי. בבני הריני :גיסא דאידך עירובו ליה קנה דבה״ש ברירה יש

 ורוצה עירי לתחום חין למזרח. חכם בא אש : מכאן ולהפסיד לכאן להשתכר צריך ואיני
לכאן. משם הבאים אדם מבני אשמע ולמחר יבא צד לאיזה יודע איני ועכשיו מפיו ללמוד צני

ע״י



שני• ליום תזריע
 א־ומר ;הודה רבי עירי. בבני הריני מבאן ול^ מבאן אלך. #ארצה

 לטקיום רבותיו. שניהם היו ואם רביו• אצל .ילך רבו• מהן אהד יהיה אם

 מלפניה. בין לשבת. הסמוך טוב יום אומר אליעזר רבי ו :,ירך #ירצה
 למזרח הראשון עירובי ואומר. עירובין שני אדם מערב 'מלאחריה. ובין

 והשני הראשון. ,עירובי למזרח. ,והשני למערב הראשון למערב• והשני

 מערב אומרים וחכמים עירי. בבני ,והראשון השני. עירובי עירי. בבני

 מערב אינו או לשנץמים. מערב או עקר. בל מערב אינו או אחת• לרוח
 לו ובא ונוטלו. עליו ומחשיך בראשון מוליכו יעשה. כיצד עקר• בל

 ומ#תכר בהליכתו. משתבר ונמצא ואוכלו. עליו מחשיך בשני.

 רבי אמר לשני. עירוב ואינו לראשון עירוב בראשון. נאכל בעירובו.
ר^ש אומר ;הודה רבי ז :קדשות שתי שהם לי אתם מודים אליעזר

, השנה ז י י ברטנורא
דקי״ל האחר אצל ולא רבו אצל ילך רבו מהם ואחד ומכאן מכאן באו אס רי״א. ן עירוב ע״י

 כר״י הלכה ואין רבו לצד עירוב ההיא ליה דלקניה דפתיה בה״ש עירוב קניית דבשפת בגויה
צריך היה אס עירובין. שני ארם מערב ו מרט: עסי בחבריה לחינש ליה דניחא דזמנין

של עירובי ואימר הא' יום ערב ולמערב למזרח לערב יוכל לכאן ב' ויום לכאן א׳ יום לילך
 מ יום לצירך דלמחר בה״ש לי יקנה מערב של ועירוני מחר לצורך היום לי יקנה מזרח

 דקמא ובה״ש הן קדושות ב' אלא נינהו אריכא יומא כהד לא ויו״ס שכת ר״א דקסבר
 היה לא ואס כלו׳ עירי. כבני והשני הראשון עירובי :ב' ליום ולא דקני הוא לדידיה

 תחימו של אלפים לא להפסיד רוצה ואינו ממקומו לזוז א״צ ובב' א׳ ביום אלא לילך צריך
 ואומר א׳ ביים בו לילך רוצה שהוא לצד א' עירוב יערב מכאן תחומו של אלפים ולא מכאן

 לילך צריך היה אם אז ערבו שלא עירי כבני הריני ובשני מחר לצירך לי יקנה זה ערובי
 אז :עירי כבני אהיה ובראשון מחר :ל בה״ש לי יקנה זה עירוב יאמר בראשון ולא בשני

 ליה קאמרי הכי אלא ל״ל תו והא לעיל דאמרי׳ אחת לרוח היינו ימים. לשני מערב
 שאינו עיקר כל מערב אינו או אחת לרוח מערב דאו אחד ליוס מודה אתה אי לר*א רבנן
 לשבת דהיינו נמי הימים לשני למערב עירובי יום והצי למזרח עירובי יום חצי לומר יכול

 ויו״ע שבת לרבנן להו דספיקא עיקר כל מערב אינו או אחד ליום כמו מערב או זיו״ש
 הדא דלעא רורוח לשתי לערב יכול דאינו לחומרא הכא ועבדו לא או דמי אריכתא כיומא אי

 הן קדושות שתי דלמא לשני עירוב אין בראשון נאכל לקמן דאמר לחומרא והכא היא קדושה
 שיקנה פד עליו ומחשיך שבת שלפני יו״ש מרב השליח מוליכו. דמי: אריכא כיומא ולאו

 עירוב בראשון עירובו נאכל כדקתני לשני עירוב לו אין ושוב יאבד שמא לו ובא ונועל העירוב
 לערב ורוצה בראשון בפת המערב דקי״ל בשני ומוליכו חוזר ובשני. : לשני עירוב ואין לראשין

 בשת לא אבל שיתק ועתה מאתמיל שם עליו שקרא עצמו עירוב באותו שיערב צריך בשני בפת
 בהליכתו. משתכר נמצא :לשבת מיו״ע מכין והוי עירוב שם השתא עליה למיקרא דבעי אחרת

 אפשר דלא שבת אחר וידע שאוכלו בעירובו. ומשתכר :מחר ליום הליכה לו קינה כלו׳
 עליו מחשיך העירוב קיים אם לראות בשני שס והולך וחוזר אוכלו ואינו בראשין מוליכו בהכי
 עירוב נאכל דאמריתו קדושות. שתי שהם לי אתם מודים ן כן אחרי יאכלנו רוצה ואס

 השמשית בין ויקנה אריכתא יומא כחד הו״ל נינהי קדושה חדא יאי לשני עירוב אין בראשין
 לחימרא הנא אזלי ורבנן רוהית לב׳ נמי לערב יכול נינהו קדושות דב׳ וכיון לשניהם ראשון של

 ♦ הן קדישות ב' ויו״ט דשכת כר״א והלכה להר דמספקא משוס כדאמרי׳ לחימרא והכא
 ויום אייל של ל׳ יום יו״ט ב׳ ויהיה מעובר ול1א הגדול ב״ד יעשו שמא תתעבר. שמא ן



קי שני ליום תזריע
 עירובי ואומר עירובץ. של אדם מערב תתעבר♦ שמא ירא שהיה השנה

 עירובי למזרח• ובשני למערב♦ בראשון. למערב♦ ובשני למזרח• בראשון
 הודו ולא עירי*. בבני ובראשון בשני עירובי עירי♦ בבני ובשני בראשון♦

 טוב ביום הבלבלה על אדם מתנה ,יהודה. רבי אמר ועוד ח חכמים: לו

 ולא בשני. תאכל בראשון. שנולדה ביצה וכן בשני. )אוכלה ראשון

 ביום התיבה לפני העובר אומר הרבינם בן ד־וסא רבי ט חכמים: לו הודו

 ראש יום את אלחינו ,ץ החליצנו אומר השנה. ראש של הראשון טוב

אמש, אם היום אם אומר. הוא ולמחר למחר. אם היום אם הזה. החדש

:חכמים לו הודו ולא

ברטנורא
בעיו״נז ומניחן עירובין. שני מערב אחר: לצד ובשני א' לצד בראשון לילך צריך והוא ל״א

והלכה הן אחת קדושה דקסברי חכמים. לו הודו ולא כו': ואומר לכאן וזה לכאן זה
 או ל׳ יום את ב״ד קדשו שמא איתקון בלבד ספיקא משום דלאו ר״ה של יו״נו בשני כחכמים

 היום אותו שנוהגין ולמעלה המנחה מן עדים באו דשמא משום אלא חול מהם ואחד ל״א יום
אלא אתקין דלא גליות של טובים ימים בשאר אבל אחת קדושה ותרווייהו קודש ולמחר קודש

הן קדושות דב׳ לר״י חכמים מודים החודש את הגדול ב״ד קדשו מתי ידעינן דלא מססיקא
 טבלים טירות בו שיש סל הכלכלה. על אדם מתנה ח ר״י♦ הוא כאן האמורים וחכמים

 קדש היום אם אלו על תרומה זו תהא חול היום אם ואומר ר״ה של ראשון ביו״ט עליו מתנה
 חול והיום קודש אתמול אס אומר הוא ולמחר ביו״ט תרומה מגביהים שאין כלום בדברי אין

 ואיכל תרומה הוא כבר חול ואתמול קודש היום ואס אלו על תרומה אתמול שאמרתי זו תהא
 קדושה דסבר דאמרי׳ ר״י הוא חכמים. לו הודו ולא : התרומה ומשייר המתוקנת כלכלה

 ביצת וכן :לעיל כדפרישית ר״ה של טובים ימים בשני ודוקא תרומה בהן מגביהין ואין הן א'
 ביו״כן שנולדה וביצה חול השני קידש הראשון דאם בשני. תאכל : ריה של בראשון. שנולדה

 :דמי ושפיר ליו״ט מכין שחול נמצא קידש והשני חול הראשון ואם לחול הכנה דאין בחול מותרת
 יו״ט בשני אבל הן אחת דקדושה בלבד ר״ה של טובים ימיס י חכמים. לו הורו ולא

 ומלטנו הצילנו פ״א חושים נחלץ כמו כח והחליצנו זרזונו והחליצנו. ט . לי מודים גליות של
 הוא מחר ואס היוס החליצנו הוא היום אס מחר. אם היום אם :רע מאדם ה׳ חלצני כמו

 ואם היום אס להתנות ולא בר״ה ר״ח של ,להזכיר לא חכמים. לו הודו ולא : מחר החליצגו
:כחכמים והלכה עיקר. כל ר״ח של מזכיר ואינו הימים בשני סתמא החליצנו אומר אלא מהר

ילב ל־ט דף ע-רונק גמרא

 מחוץ טוב ביום גלותא ריש לבי ךארוא יא מך בר ההוא
אכל לא ששת אכלו״רב חסדא ורב .נחמן רב ;חום. ל

לישראל מתר זה .ישראל בשביל הבא סבר דאכל מאן
אחר רש״י

 מותר הרי חול אתמול אי ממ״נ אכלו. ורבחסדא נחמן רב טביא.צבי: בר
משום אבל. לא :שיעשו בכדי המתינו והרי חול היום הרי קדש אתמול ואי

 דקסבר



שני ליום תזריע
 אדעתא גלותא ריש לבי דאתי כל סבר אכל רלא טאן אחר

 טוב ביום ל?!חוזא דאתי ליפתא ההוא אתי. 1רבנן דכלהו
 הא אמר מיניה. לטזבן רבא שרא דכמישא רבאסזיא נפק

 הבא אתיא לתחום מחוץ אמרת טאי נעקרה. מאתמול1 ודאי
 האי ^כן וכל אחר לןשראל לאכול מתר יזה ישראל בשביל

 להו ומןיתי מפשי דקא דחזא כתן אתא ךאךעתא'ךנכרי
 שני טוב ביום אסא להו !־גזו גננא בני הנהו להן.' אפי

 רבא ?אלתר.אמרליה לאורוחיבהו להורבינא שרא לאורתא
 תורה. בני שאינן מפני מר לחו ליסר לרבינא תחליפא בר

 ת״רד, בני הא תורה בני דאינן טעמא שמעיה רב לה מתקיף
 להן אמר לרבא שיילו אזלו שיעשו בכדי בעינן והא שרי

:ש!עשו בכדי בעינן
רש״י

לרח ׳ז יל;

 ל־עתא ודאי הגי אמר ומייחי כותים טפשי. דקא : היא אחת קדושה דקסנר
שם •ונותנים לחתנים כילות קושרי גננא. בני להו: ואסר ומיית־ מפשי דישראל

שני ניו׳ט לזלזולי ואתי תורה. בני שאינן לפי :הרם

'ו׳ ך ךה ז׳"ע״ב מ״ר דף תזריע זוהר
 הוא בחך אדםקדשא לגבי דאתתקנת( )ם׳א זלאתכנסת בשעתא חזי תא

 המברך בחזן אלהים אותם *׳(חברך )ביאשית דכתיב הוא הרא לון בריף
 בשבע דאתברכן כי_ון וכלה חתן אוליפנא מכאן ברכות. בשבע לבלה

 לאתחברא דאתי■ מאן דא ועל דלעירא בדוגמא בחרא אתדבמן ברכות
 ההא לעילא( רשויות תריץ עביר )כמבול . זווגא פגים הא דאהרא באגתו

 דאיהו בזמגא בלחודוי הוא בחך בקדשא ביה ןשראל דכנסת זווגא

 דארדא באגתו דמתחבר מאן הזי תא . בךינא ־דאיהו וקזמגא ברחמי
 ר!ךשא דאי ועל .ישראל ובכנסת י\ הו יך ב בקדשא ה ב משקר באילו
 מעלמא דיסתלק תלייאיער ותשובה בתשובה '*ליה כן.כפר לא הוא ב״יך
 תמותון. עד לכס הזה העץ יכפר: אם 'דרתיב הוא היא

ליהילקבלא עלמא/ואית ןיההוא בתשובה דעאל גישעתא יאימתי

עונשא



קיא עני ליום תזריע
 יתקבל לא .ישראל בכנסת המשקר מאן אמר איעזר רבי עונשא.

 ןשיאל בכנסת המש^ר מאן שבן בל דגיהגם בדינא היתהן עד בתשובה

 למעבד הוא בריף לקדשא ליה אטרח אי ישבן רכל הוא. ברץ וב^דשא
 פתה ח;יא רבי פוטבי*ךמלבא. ואכחיש דאחרא באנתו דמטזר ךו^א

 אמיר הוא בריף כןדשא הא אביו וגומר ואמיר אביר גוזל כ״ח( )משלי ואמר

 בבתיכם* העני גזלת ג׳( )ישעיה אמר במהידאת ג־וזל מאי ,ישראל טסת דא

 בל תנינן תטן זוגית בת איהי דלאר אחרא אתתא החמיד מאן איהו ומאן

 וכנסת הוא ברץ לקדשא גוזל באילו ברכה בלא הזה העולם מן הנהנה

 הא כלל הזה העולם מן הנהנה בל וגומר. ואמו אביו גוזל הכתיב ישראל

 פנויה האיהי גב על ואף מינה למהני באנתו האתדבק מאן אנתו איהו
 ,ישראל. וכנסת הוא בדיך הדשא גוזל באילו ברכה בלא מינה ואהני

 בך פנמה על ומה הוא. ברכות בשבע ךילהון הזווגא בגין טעמא מאי

 דשבע בזווגא דיעילא בגוונא דקאים דאחרא באנתו היתהבק מאן

 במה דא^ירבעם משחית לאיש הוא חבר וכמה. במה אחת על ברכות

 הא בגין אסיר אמאי היא פנהה הא האמר פשע אין ואומר דאו^טוה

 הוא מאן משתית לאיש הוא דחבר אלא עוד ולא הוי ואמו אביו גוזל

 לא^תו החמיר מאן שבן בל דלעילא. ותקונא היוקנא הפגים משחית איש

 הא ועל !תיר דפגים בה( ,ואתהבק )ס״א בה לאתהב^קא החבריה

ופגים לתתא ופגים לעילא הפגים משחית איש לעלמין. הוא אתפגים

• הנשנה הוא נפשו משחית (,י )משלי וכתיב משחית הכתיב לנפשיה

מוסר לחק ?כף

פ״ג הקרבנות מעשה ה' הר״ט

סומכין .כלן אחד .זבח #הביאו חמ#ה
 *.שיםמכויכלן לא זה. _אחר, ...זה עליו

 עולה לקרבנו 'והניח שטת מי אחת. בבת
 עליו וסומך מביאו הריייורשו שך'מים או

 בקרבנות סמיכה אין ב :נסכין ומביא
 *#עיר על סמיכות. מ#תי *חוץ הצבור

 ו#לשה דבר. העלם יפר ועל המשתלח
ד^ה זה .וד*ר עליו. סומבין הפנהדרץ מן

מסי

עיב א׳ דף לר״י תשובה משערי

 גדול שקר הוא כי זאת שמעה בינה עתה
הצדיקים מן .יש כי הדבר אמת
 שנאמר כענ.ץ לפעמים בחטא #נכשלים

 תנשה באךץ־אשר צדיק אין אדם קי.לי״[כי1
 מאת .יצרם את כובשים אבן יחטא. ולא טוב

 לא אחת פעם בחטא .יפולו ואם פניהם
 בת^ה. וחוזךים בפניהם ונקיטו לו ישנו

ואיננו מחטא^ידוע נזהר אענו .אשר כל אך



כוןמ מפי
'.^1כמך • !זרה

פ• וסבך
נים
דרי*

סמך ואם טהור איא סובך ואין בתו
 כ יא אם־ אם כי כנשוא עונוי וגדול נמנה

אעש; אלי האמר אשר כל 'לרבו העבד

זז

 .אותם לעשת הזאת ההורה דברי את יקיםלא אשר )האיש( ארור בז( )דברים נאמר הזה
אשר זה על ויורה כוף ו_עד מראש ההורה ךברי :ל

חלוקו!

וים
מ ובה העל באחרונה :קה

זאת
 ני על

 -בידו את ומכלל הנם שבועת בכו הךמירות מי שהנה רכות הזהרות על כן נושנים כי אף
 לא ביתם או מהיר שאינו במקום' או לבטלה *שמ:ם שם והזכרת בשם עץמי את או

 המית ונתינת הלב וגבהות חנם .ושנאת הרע לשון העני פן* י עין והעלמת ^קיות
 אי>ל מקצתם כתבנו כאלה ורבות כלם כנגד הורה הלמוד ובטול בעריות והסתכל

,ולהזהירם• להזכירם הדור בני

להשאיי־ ב׳ן דשם ראשונה ןקך, דמילוי דן כנגד שהם אלו פסוקים רטשה בקריאת יגוון

משבת נפש תיספיז בי

 בנגע ושער בעור־הבשר את־דעע הברן וראה ג
 צרעת נגע בשרו מעור עמק הנגע ומראה לבן 1 הפן־
 מבהשאבמ^ך ^יכהנא:ת אתו: וטמא הבה; וראהו הוא

במשך מבחשא'עטי־ ומתיי למחיר אתהפיך במכחשא ושער כךא3

בסריה
רש״י

 שער ומעיט הנגע בתיך ללבן והפך שחור מתחלה לבן. הפך בגגע ושער )ג(
 חמה כמראה הוא עמוק לבן מראה כל )ח״כ( .בשרו מעור עמוק :)ת״:( שנים

 הוא טומאה סימן לבן ששער אתה טמא לו יאמר אותו. וטמא הצל: מן עמוקה
גזירת



היב שלישי ליום תזריע

 ואם ד :^תה .ויסאב בהנא ויווזנה הוא סגירותא מכתש בסרה
 מך איךמראה ועמק י בשרו נעור הוא לבנה בהרת

 את־ר&גע הכתן והסגיר לבן לא־הפך ועזערה העור
 לית ועטיק בסרה במשך היא חורא בקרא ואס . ימים שבעת

 טבתשא !ת בהנא הסגר טיהור אתהפיך לא ושערא משבא מן טחזהא

 הנגע והנה העביעי ביום הביתן וראהו :.ה יומין ש?עא

 הכתן והקנירו בעור הנגע פשה”לא בעיניו עמד
 מבתשא והא שביעאה ביומא כהנא ויחזנה ענית: עבעתןמים

 :הנעות יומין במשבארסנתהבהנאשבעא אוסףמבתשא לא הוה הסבר

 והנה: ענית העביעי ברם אתו הכתן וראה י שני
 הכתן וטהרו בעור הנגע פשה ולא־ הנגע כהה

 ביומא יתה כתא רחד :וטהר בגדיו 'וכבס תוא מקפחת

 בטשכא טכתשא אוסף .ולא טבתשא עטיא והא הנינות שביעאה

 ואם־פשה ז :וידבי לבושוהי ויצבע היא עדיתא בהנא ךדבנה
 אל־הכתן הראתו י אחרי י בעור המספחת תקשה

אל־הכהן:ןאםאוספאתוסףעךיתא שנית ונראה לטהרתו
 :לכהגא תנינית ויתחזי לדבותה לכהנא דאתחזי בתר במשבא

דש״י ה״א מפיק *לא

 יסגירט והסגיר. :פירושו ידעתי לא מראה. אין ועמוק )ח :הכתוב גזירת
 במראהו בעיניו. )ה( :עליו סימנים ויוכיחו השבוע סוף עד יראה ולא אחד בבית

 :מוחלע טמא ראשון בשבוע פשה אס הא שנית■ והסגירו :הראשון ובשיעורו
 מספחת* :טמא פשה או במראיתו עמד אס הא ממראיתו הוכהה כהה. )ו(
 וצריך טמא נקרא להסגר ונזקק הואיל וטהר. בגדיו וכבס :טהור נגע שס

:טבילה

ה" סימן ב' מלכים נביאים

 מלך־־יעראל כי־קרע איע־־האלוהים אליעע 1 כעמע ויהי א
בגדי־ קרעת למה לאטר אל־הטלך ויעלה אתץגדיו

 ירא



שלישי ליום תזריע
 אלי^ע כד :_והרת בישראל נביא ייש כי וידע אלי יב^־נא

 לטימר מלכא רות ושלח לבו׳ש־והי ךישראל_ית מלכא בזע ארי ד\י נכייא

 ביש;אר: ננייא ךאית וירע לותי כען ייתי לבושד בזעתא למא

 : לאלישע פתח־הבית .ויעמדו וברכבו בסוסיו בעמן ויב^ ב
 וישלח ג : ךאלישע ביתא בתרע ו^קם וברתיב־והי בסום־והי נעטן ואחא
 שבע־^עמיםבירלו ורחצת הלוך לאמר מלאך אלישע אליו
 למימראידל אזגדא אלישע לותיה ושלח :וטהר לך בשרך וישב

נעמן ויקצה ד :ואתפי לך בס^ך ויתוב בירדנא זמני! שבע וטבול
ד< *■ ו ׳ • ו ־♦ ז די > • $ •

 בשם־ ור!ךא ועמד ^יצוא .יצא ן אלי אמרתי הנה ויאמר _רלך
 נעשן ותיז :המצורע ואשף ם אל־המה! ידו .והניף אלוהיו .יהוה

 ”ד בשמא ויצלי ויקים סיפק .יפיוק דלותי אמר הגיתי הא ואמר וא!ל

. ז. ;• •• :י • ז ז “ ”• ( ״ו.ן־: טוב ח^א ה :סגירותא מחתאותתסי בית אתר על ידיה וירים אלהיה
 הלא״א־חץ יש־אד מימי מגל דמשק נהרות ופרפר אמנה
 נהי' ופיפר אמנה טכין הלא :בהמה ויפן־וילך וטהרתי בהם

 ואתפני ואתשי בהון אטבול דיש־אלהלא .ארעא טי טבל דמשק

בתז: ואזל

״ירש נתיב •אבנה כתיב •בסופו

 החולי את ויראה עמי וידבר אלי יצא שהנביא הייתי סבור אמרתי. הנה )ד(
הצרעת: מקום על ירו והניף

כיד סימן משלי כתובים

 לטבאשא דח^יב מאן :.יקקאו בעל־מזמות לו להרע מהשב א

 חטאת אורת זמת ב :בישתא תרעיתא מארי ליה ניקרון
 נשא ךבר וטרחקתא חטאה דשט^א תרעיתא ז לץ לאדם ותועבת

תתרפי אץ כחכה: צר צרה ביום התרפית ג ממ^נותא: חכימא

ב-ומא רש״י
 אולת זטת )ב< :יקראו מזמות בעל לו רשע תחבולות חושב להרע. מחשב )א(

 הקב״ה על האדם המתעבת היא לצכות ל״ז. לאדם ותועבת : לבעליה חטאת.
 : פורענותך ביום צרה. ביום התורה: מן התרפית. )נ( הבריות: ועל

הצל



קיה שלישי ליוט תזר^
 'להרג ומטים רמות לקחים הצל ד מת^קח|ך: ב^אדעקמא

 :חסיוך לקטלא !ימתדברין למיותא דמחנסבץ לאלץ פצא :אם־תח^וך

 ונצר הוא־-יבין ן לבות הל^־תכן זה לאץדענו הן בי-ח^מר ה

 דא ןדענא דלא תימר ואין ♦ ?^עי^ לאדם והעיב ידע הוא נפ^ף

 נשא לבר ופריע ידיע הוא .נפשך ודגטיר בצי אלהא דלבא תרעיתא הלא

:עובד־וי היך

רש״י • , •

 ע״ז מלהצילס תחשך אס להרג. המטים ואת למות לקוחים את הצל )ד(
;להצילם להרוג מהמסים זה ידענו. לא )ה( :כחך צר כי אמר

י״א פרק כתובות משנה

בקטרתה. חביבים ואין שלהן. ומעשהידיה יתומים. טנבפי נזונת אלמנה

 מן בין אלמנה ב בקבורתה: חייבין כתובתה. יורשי יורשיה

 מן אומר שמעון רבי דין. בבית שלא מוכרת הנשואץ. מן בין האירוסין•

 בבית אלא תמכור. לא האירוסין מן דין. במת שלא מוכרת הנשואץ

 קמת אלא תמכור לא מזונות. לה שאין ובל מזונות. לה שאין מפני דין.

 נתנה מקצתה• או כתבתה משכנה מקצתה או כתבתה מברה ג :דין
 דץ. לבית אלא השאר את תמכור לא מקצתה. או לאחר' כתבתה

 ומוכרת פעמים. וחמישה ארבעה אפילו היא מוכרת אומרים וחכמים

 תמכור לא וגרושה מכרתי• למזונות וכותבת דין בבית שלא למזונות

אלא

ביטנורא
 תהא ואז יאה כהןבה דתנא• מטלעלין בין קרקעית בין יתומים. מנכסי ניזונית אלמנה

 תתת בקבורתה חייב שהבעל בקבורתה. חייבין ואין מנכסי: ומתזנא בביתי יתבא
 ילא מתה שאס שמעינן יממילא יקברוה הס הבעל מיורשי כתובתה מבין שיורשי׳ ועכשיו ירושתה
 :לקיברה מיעל הבעל יורשי על כתיבתה גובין יורשיה אין שעכשיו כתובתה על -נשבעה

 מוכרת שהיא הנשואין. מן בין :לכתיבתה ומוכרת מזונות לה שאין האירוסין. מן בין ב
 ייהיו ג׳ בפני למכיר צריכה ומ״מ מומחים בב״ד שלא כלו׳ בכ״ד. שלא מוכרת ׳למזונות:

 שלא מוכרת למזונות: מוכרת שהיא הנשואין. מן אומר ר״ש קרקע: בשומת בקיאין
 שאין האירוסין מן אבל ביד לה שיזדקקו עד ומתענה יושבת להיות לה אפשר שאי בכ״ר,

 מנה כתובתה. מכרה ג כר״ש: הלנה ואין בב״ד. אלא מוכרת אינה לכתובתה אלא מכירתה
 מיכרת אין דאער היא ר״ש ומתני׳ בב״ר אלא התוספת השאר. את תמכור לא ■ומאתים:

 מוכרת וחכ״א :מזונות לה אין כתיבתה מקצת וגבתה הואיל וזו למזינית אלא בב"ד שלא
 ואע״פ מזיניתיה אבדה שלא למוונית בינתיס היא מוכרת ואעפ״כ לפרקים אפי׳ לכתיבתה היא.

 תמכור. לא וגרושה מכרתי: למזונות המכירה בפער וכותבת. כתיבתה: קצת גנבתה
 מיכרת הנשואין מן בין האירוסין מן בין אלמנה רבנן אמרו מאי דעעמא בב״ד אלא לנתינתה

טו



שליע* ליום תזריע
 מנה שרה ומכרה מאתים• כתובתה שהיתה אלמנה ד :דץ בכית אלא

 מנח כתובתה היתה כתובתה. נתקבלה במנה• מאתים שוה איו במאתיים

 אחזיר א־ומרת היא אפילו בטל• מכרה במנה ודינר מנה שוה ומכרה

 מכרה לעולם אומר גמליאל בן שמעון4 רבן בטל, מכרה ליורשים. דינר

 חצי בת ובגנה -תשעד^קבין. בת בשדה שתשיר בדי שם שתהא עד יםז_קי

 זוז. מאות ארבע כתובתה היתה רובע. בית עקיבא רבי וכדברי .קב•

 אחרון של במנה. ודינר מנה יפה ולאחרון במנה. ולזה במנה• לזה ומכרה

 הוסיפו או שתות. שפיחתו הדיינים שום :.ה מכרן_קימ בלם ושל בטל•

 מה בן אם ר^ס. מכרן אומר גמליאל בן שמעו; רבן בטל. מכרן שתות.

 מנה שרה מכרו אפילו בקרת. אגרת עשו אם אבל יפה. דין בית בה

 והאיליונית. רהשטה. הממאנת• י :םדטכרן_קי במנה. מאת;ם שרה או במאתים.

 מתחלה ואם בלאות. ולא מזונות• ולא פירות. ולא כתובה. להם אין

 .וחלוצה גרושה גדול• לכהן אלמנה בתוכה. לה אילונית.\ש לשם נשאת

 ,יש ולממזר. לנתין ,ישראל בת לישראל. ונתינה ממזרת הדיוט• לכהן

:כתובה להן

ברטנורא
 ליה איכפת נא היא וגרושה הואיל וזו בב״ד אשתו שתתבזה רוצה אדם שאין לפי בב״ד שלא

 התקבלה ואפי׳ מומחים בב״ד שלא למזונו׳ בין לכתובתה בין מוכרת שאשה כחכמים והלכה
 למזינות בין לכתובתה בין וכשמכרה כתובתה כל שתתקבל עד למזונות מוכרת כתובתה מקצת
 -אמרי׳ כתובתה. נתקבלה במנה מאתים שוה ד הכרזה: צריכה ואינה שבועה צריכה

 שהשולח ארווחי אנא למימר מצית לא הרויחה דהיא אע״ג במאתים מגה ושיה אפשדת את לה
 קצבה לו שאין בדבר אלא מהכא שמפי׳ ולא המפות לבעל הכל בזול ולקח לסחורה לשוק שלוחו

 השליח וקנה קצב' לו שיש דבר חבל ביותר וזה בפחות זה באומד להמכר שדרכו קרקע כגון
 לן דחזי מאי לפיס ומסקנא בה דאפליגו לרבוותא וחזינן מהכא דינא לן אתברר׳ לא בפחות

 המכר שכל נמצא למכור רשות לה אין דינר שאותו בטל. מכרה והמשלח: השליח שחילקין
 דמה ליורשין הדינר את תחזיר והיא קיים. מכרה לעולם היה: אחת בבת שהרי טעות

 תשעה בת בשדה משתייר היה האונאה היתה לא שאלו כדי באונאה שיהא, עד :הפשידחן
 אנרת ה כרשב״ג: הלכה ואין גנה. שיעור שהוא קב חצי ובגנה שדה: שיעור שהיא קבין

 כת״ק: והלכה לרשב״ג. ת״ק מודה ובהא בה מבקרין אדם בני הכרזה שע״י הכרזה בקורת.
 ממאנת. :מאתים מנה כתובה. להם אין :שופרים מדברי שהן לעריות שניות השניה. ר

 כלום נפשדת שאינה לנשאה מרגילתו שהיא מפני רבנן קנסוה שניה. : יוצאה דמעצמה משום
 פירות• ולא : הוא טעות דמקח משוס אילונית. : כשר וולדה בהן נפסלת אינה שהרי כנשואין
 תחתיו בעודה ואכלה לוותה אש כנין מזונות. ולא :ממנו מוניאין אין הבעל שאכל הפירות
 אין והאילונית והשניה תחתיו בעודה במזונותי' חייב אכל לשלם חייב הבעל אין מיאנה ואח״כ

 שנאבדו בלאות. ולא :לשלם חייב הבעל שאין ואכלו לוו אם וכ״ש תחתיו בעידן מזונות להם
 אבל בעלה מיד להוציא יכולה הממאנת אין ברזל צאן מנכשי בין מלוג מנכסי בין לגמרי ובלו

 הפסידה לא זינתה ואפי׳ האיילונית בין השניה בין הממאנת בין לעילם נועלת הקיימים בלאותיה
לה יש ברזל צאן נכסי של בלאות אבל מלוג נכסי של בלאות לה אין והשניה הקיימים בלאיתיה

איבעיא



קיד ישילש ליום תזריע
ע״ב צ״ה דף כתובות גמר,^

 וכאנשי תנן ניזוגת תגן. המזוינת או תגן ניזונה להו איבעיא
תגן הניזונת דילמא או לה יהבי דלא סגי ולא גליל

 רבי אמר שמע תא לה. !הבי לא בעו ואי !הודה וכאנשי
 בשלמא אמרת אי לעצמה אלמנה מציאת שמיאל אמר זירא

 כבעל מהון תנן ניזונות אמרת אי אלא שפיר תנן הניזונה
 אישה מציאת נמי הבא לבעל אשה מציאת בעל מה

 אמיר מאי טעמא תנו מזונה לך אימא לעולם ליורשיה.
 תהוי הני איבה לה תיהוי דלא לבעלה אישה מציאת רבנן
 זטהאשה מלאכות כל הנינא בר יוסי רבי אמר איבה. לחו

 הכום ממזיגת חוץ ליורשיה עושה אלמנה לבעלה עושה
 בן !הושע רבי אמר ורגליו. !דיו פניו והרהצת המטה והצעת

 לרבו עושה תלמיד לרבו עושה שהעבד מלאכות כל לוי
 שאין במקום אלא אמרן לא רבא אמר מנעל. לו מהתרת חוץ

 אמר בה. לן לית אותו שמכירין במקום אבל אותו מכירין
 דלא אלא אמין לא נמי אותו מבירין שאין ובמקום אשי רב

 בר חץא רבי אמר בה. לן לית תפלין מנח אבל תפלין מנה
רש״י אבא

 מיגר ימי כל מנכסי ומתזנת בביתי יתבא תהא את כותבין היו גליל. אנשי
 כתובתיך לך ליתן היורשי׳ שירצו עד כותבין היו יהודה. ואנשי :בביתי אלמנותיך

 והכי הנן. הניזונות :אותה ופוטלין כתובתה לה נותנין היורשים רצו אס לפיכך
 :לזונה רוצים שהם כ״ז שלהם ידיה מעש־ה יתומים מנכסי הניזונת אלמנה קתני

 להא לאוקמיה איכא שפיר. :יהודה כאנשי תנא לן וסתס תנן. הניזונות אא״כ
 וליכא גליל כאנשי תנא לן וסתם הנן. ניזונה אא״א :ניזונת כשאינה דשמואל
 איבה. כהו תיהוי :כבעל יורשים ליהוי לעצמה מציאתה אמאי גיזונת שאינה אלמנה

 . ליורשים הוי מזונות התת לבעלה שתקנו ידיה מעשה אבל אותה זנים דע״כ
 ממזיגת חוץ וכו׳: ואופה טוחנת פי על אף בפרק השנויות מלאכות. כל

 מסכת בהא נמי כדאמרי׳ דבר והרגל חיבה המקרבות מלאכות שהן וכו׳. הכום
 כנעני עבד אומר שהרואה מנעל. מהתרת חוץ :לבעלה אותן עושה נדה שאין
מרעהו למם :תפלין להניח עבדים דרך שאין כה. ל; לית תפלין מנח :הוא

חסד



שליש• לרןם ר.־ן־.'ין

 כאלו מלשמשו תלמידו המונע כל יוחנן רבי אמר אבא
 נחמן רב המד. מרעהו למס 0 נ1)א> שנאמר הסד ממנו מונע

 )שם( ^אמר שגלם .יראת ממנו פורק אף אמר יצחק בר
:בעזוב שדי דראת

רש״י
 לעיל מדכתיב לה רמפקא וחית חסדים ממנו ממיס מרעהו עצמו הממיס חסה

;חסר מרעהו למס ליה וסמיך ממנו נדחה ותושיה מיניה

ע״ב מ״ו דף תזריע זוהר

 ךחימא נש. בבר ביה אתדבקא נשמתא״קדישא דהאי זמנא בכל הזי תא

 הטב היא רשימא סטרץ מיל ליה נמרץ נטורץ כמה דמאריה. הוא

 ארח־וי אסמי דאיהו ובזמגא עלוי. שרייא "קדישא ושבינתא והתא לעילא

 ומס^א ביה♦ אתדב״קת לא קדישא ונשמתא מניה אסתלקת שבינתא

 שתיא דלא בעלמא ואזיל דשאט חד רוחא אתער תקיפא בישא דחריא

 נש בר אסתאב ובדין מהמן אסתלק עלאח דקדושה באתר .אלא

 חיה נפש ךדי׳אי בגין חזי ותא בכלא. דאנפוי בחיזו בכשריה ןאתפגים
 כדין בגווה ואתכלילת לה משבא קדישא ארעא בד עלאה קדישא איהי

 "קדישא מלכא וממללא^קמי לעילא דסלקא היא ודא נשמה. לה ^קרינן

 ממללא רוחא אתקרי ועל.דא בידהא. דימחי ולית תרעין בכל וע/ילא

 ועל האי. בר טלכא קמיז למללא רשו לון לית נפשתא שאר בל ךהא

 וכתיב וגומר מיע לשונף נצור ל״י( ים1)תת ואמרת אבריזת אורץתא דא

 ממללו ולישניה שפרותיה דאי בגין וגומר ולשונו פיו שומר >מ׳#לינ־א(

 מבריז? כלא דסלקין ובשעתא לעילא סלקין מלין אינון ביש? מלין
 לארחיה אתר פנון דפלמא בישא דמלה מסוחרניה אסתלקו וא^רין

 ולא ואסתלקת מניה אתעבית "קדישא נשמתא בדין תקיפא דקוי^א
 מטוב החשתי דומיה נאלמתי ל״ט( )תהלים אמר דאת כמה למללא עלא

 אתר לה ולא^הבין דבלא בעאקו בבסיפא סלקא נשמתא ןההיא

 נפשו נפשו. מצרות שומר ולשונו פיו שומר כנתיב במלקדמיךןעלקא

ובדין בישא. מלולא בגין משתו^קא אתעבידת ?*מללא "דהות ההיא בדאי

הוייא



קטר שלישי ליום תזריע
 סלקא מדת ההיא .ונד אתהדר לאתריה דנלא אזדמן חוץא

 בעלמא מתערץ רוחץ נמה תקינא דחריא ^קמיה ושארי ידיען באורחין

 במלה ליה אתער נש בר דההוא ואשבח סטיא מ״הוא נחתא ורוהא

 וסאיב עלוי שרייא בדין מניה אתעברא הרישא ממללא רוהא והא נישא
 נישא. מלה בגין נש בר דהאי נשא דעו במה סגיר. הוא וכדין ליה

 בגין מליל. ולא למללא רניל לידיה דאתי טנא מלה בגין עתשיה נך

 ולמדלא לעילא למללא אתתהנת דהיא ממילא רוחא לההוא דפנים

 והוא עקימא באויחא אזיין עמא אי שבן בל בקדושה. ובלא לתתא
 דנתיב דאמעא במה מליל ולא ושתיק להו ולאונחא לחו למללא ^ניל

 רמסאבותא במנת^ץ נעבר .נעבר. ובאני מטוב החשתי דומ;ה נאלמתי

 פ״ז( )תהלים דנתיב מניה ואתפני בהאי אלקי מלבא .דוד דאמרו הוא ודא
 אהרן חפן י״ב( )במדבר אמר דאת במה אלי פיה מהו והנני אלי פנה

 ארהא. ההוא בל נחדא אזדווגו ונשקוהו יוסי ורבי דדיא רבי נחתו

 עד ואור הולך נגה באור צדיקים וארח י( )משלי עלי.יהו חייא רבי ^קרא

:היום נבון

כוס"

ע״ד ב' דף יונה לרבינו תשובה כשער

 המדרגות ולפי לתשובה _רבות מדרגות
 'ברוך 'הקדוש אל האדם ?תקרב

 סליחה תמצא תשובה לכל .ואמנם הוא.
 להיות שלם טהר לאיתטהרהנ^ש אך

 האדם יטהר כאשר זולתי היו כלא העונות
 כן7א#ר/יסבאר;כ רוחו את )יכין לבו את

 ה׳'לו :ודבוב לא אדם אשרי )"הליסלב( כתיב
 הצריך הבגד ובעמן דמיה. ברוחו .ואין עון

 להעביר בו יועיל הכבוס מן המעט כי כבוס
 וכן .יתלבן הכבום רוב לפי אך ממנו הגעל
 מעוגייוהכבום כבפני הרב 0״ )״ם כתיב
 לבה את תכבס .אשר ה;עו'ן'ןפי מן ה^פש

 רושלים.:י לבך גבםי*מר;גה' נ( )'וסי'
 ינ(? )תהלים לברכה זברונם רבותינו ואמרו
רצונו איש בעודו ה׳ את .^ירא איש אשרי

לח יוסף פסוקה הלכה

פ״ג הקרבנות מעשה ה׳ הר*מ

 לסמיכה ותכף שוהטין שסומכין במקום
אחר במקום* שחט ואם שחיטה.

 שירי והסמיכה כשירה שחיטתו ששהה או
 .ואינה כפר סמך' לא אם לפיכך היא מץוה

 עליויכאלו מ.עלין כן פי על ואף סעכ;ת
 כהו בכל לסמוך הסומך וצריך כ כפר: לא

 א( סיקיא שנאמר הבהמה ראש על .ןדיו בשתי
 על ולא הצואר 7ע לא העולה ראש על

 ובין ידיו בין חוצץ .דבר .יהיה ולא הצדךין
 הפןרבן דדה אם סומך וכיצד ג :הבהמה

 למערב ופניו בצפון מעמידו לקדשים' קדש
 ומניח ןמ.ערב ופניו במזרח עומד והסומך

 חטאת על ומתודה _קיניו שני בין .ידיו שתי
 העולה )על אשם עון אשם ועל חטאת ערן

שנתק תעשה לא _ועון עוןיעשה מתודה
יומרלעעה



שלישי ום ל תזריע
 חטאתי אומר מתודה כיצד י :לעשה
 וחזרתי וכף כף .ועשיתי פשעתי עויתי

 ןרבן5ה דדה כפרתי. וזו לפניף בתשובה
 מן שירצה מקום בכל סומף שלמים
 שאינו לי ויראה שחיטה. במקום העזרה
 דברי אומר אכל השלמים על מתודה

4 שבת

 בימי המעולה האדם תשובת כי לומר
 יצרו. .על ויתגבר עליוז כחו בעוד בחורותיו

 י( )"פ “שנאמ כמו מועילה תשובה כל אכן
 אדם בני שובו !תאמר דכא אנוש_עד תשב

 של דכדוכה _עד לברכה ואמרו'זכרתם
 השבים בתשובת החפץ הטוב האל נפש.

 שלמה בתשובה לחזור והכנו ישיבנו
 כן נשמה רוח ^ש י תיקון ולהשלים

רצון יהי

תורה רביעי ליום תזריע
 יתירה נפש הארת לקנות כ״ן דשם ןן דמילוי ך כנגד שהם אלו פסוקים שישה בקריאת יכוין

הבאה• משבת

 וטמאו בעור המקפחת פשתה והגה הכהן וראה ■ח
 עדיתא אוספת והא כ~נא ויי-ז• ז הוא צרעת הכהן

 תהיה בי צרעת נגע ט פ היא: סגיתתא כתנא ויסאבנה במשכא
 ויתתי באישא תהי ארי סגירו מכתש .הכד!ן אל־ והובא באדם

 והיא בזנור שאת־לבנה והגה הבוהן וראה י :כהנא לות
 כתנא .מ״י :בשאת הי בשר ומחית לבן שער הפכה

 חיתא בסרא ורעם לחו־ שער הפכת והיא בטשכא חורא עטקא והא

 וטמאו י בעזרו בעור הוא נושנת צרעת יא :?ע?קתא
 בטש־ היא עתינןא סגירות ז הוא טמא כי שגרנו לא הכהן

ואם־־־פרוח י□ הוא־ מסאב ארי לא_יםגתה כד-נא ויסאבנה בסרה
חיתם מ״ש רפה השי״ן *

רש״י
 ולקרבן ונתגלחת לצפרים וזקוק מוחלט הוא הרי ומשטמאו הכהן. וטטאו )ח(

 ל׳ צרעת. : הזאת המספחת היא- צרעת : תהיה זאת ׳בפ האמור
 למראה השאת שבתוך הלובן מקצת שנהפך ומחית. )( : זכר ,ל נגע. : נקבה
 שלא ואע״פ לבן שער בלא ומחיה מחיה בלא לבן שער טומאה סי׳ הוא אף בשר

 : טומאה סימן הוא ותולדותיהן המראות בכל אף בשאת אלא מחיה נאמרה
 בריאה נראית זו וחבורה המחיה החת היא ישנה מכה היא. נושנת צרעת )יא(

: אטהרנה מחיה ועלתה שלא לחה מלאה ותחתיה מלמעלה
מראשו



קטז רביעי ליום תזריע

 כל־עור את הצרעת ובקתה בעור הצרעת תקרה
 :הכהן עיני לכל־מראה ועד~רגליו מראשו ועגע

 מכתשא משך כל _ית סגירותא .ותחפי כמשכא סגירותא תסגי מסנא ואם

 והנה הכהן וראה יג :כהנא עיני חיזו לכל רגלרהי ועד מחשה
 אתייהעעכלו ^^^שרווטהר כפתה

 כל סנירותא^ת חפת והא כהנא ויחד * הוא ר1טה לכן הפה
:הוא דכי למחור אתהפיך כלה מכתישא ןידכי_ית בסרה

רש״י
 לכה• פרט הכהן. עיני מדאה לכל :רגליו ועד אדם של מראשו. )יב(

:מאורו שחשך

ה" סימן ב׳ מלבים נביאים

 הנביא גדור דבר אבי ראמרו אליו !.ידברו עבדיו ועשו א
 ך־חץ. אליך כי־־אמר ואף תעשה הלוא אליך דבר

 דכא פתנמא אילו מרי ואמרו עמיה ומלילו עכדוהי וקריבו :וטהר .
 ואתסי טבול לך דאמר אלהן ואף תעכד הלא עמך מליל נביא

 .וישב האלהים איש בדבר פעשים שבע בירק הטבל הרד ב
 זמנין שבע כירדנא וטבל ונחת :ויטהר קטן נער בבשר בשרו

 אל- וישב ג :.ואתם- זעיר עיק כבסר בסריה ותב תי .נביא כפתגמא
 הגה־ !יאמר לפניו העטה הב$ הואוכל־מחגהו האלוהים איש

 ועתה אם־־בישראל כי בכל־ה^רץ אלהיט אץ כי ;דעתי נא
 משחתיה וכל הוא ד" נב;א לות ותב :עבדך מאת ברבה קח־נא

 בכל לית.אלהא_ק;ים .ארי .י^דעית כען הא ואמר קדטוהיז וכןם ראתא

 .ויאמר ד :עבדך מן תקרובתא כען _קביל וכען בישראל אלחין ארעא
 :וימאן לקחת ויפצר״בו אם־אקח לפניו אשר־עמדתי הי־יהוה

י ••ן ז־ ־<י־1 ע ־־־־;־ ׳״ז^ * ז־י.י : ■!־>:• ע :־ : —

ואמר
רש״י

 וכר. בי ואף תעשה הלא נדול דכר אליך דבר אם :אדוני כמו אכי >
 של שלום מנחת ברכה. )נ< :ומהר רחץ קל דבל לך שאמר ק״ו

 ולא ; בה מעורבין ע״ז שדמי אקח. אם )ל( :פנים הקבלת
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 איהיק?*3 ואתקיף אי״קבל אם מעט;טנא_כןדטוהי די יי הוא .קיים ואטד

 צמד־ לעבד^ט&א ו^ןתן-נא ר^טרינעטן " ^אכא־
 לאלמים ע*המכח עודע;דף לוא^ע&ה כי אדמה פרדים

 $עץ ?ע?־־ כען יתקתיב ולא נעטן ואמר :אם־ליהוה כי אהלים
 לטענת ודבח עלתא עבדך עוד !עביד לא אלי אדמתא מעפר כודמן זוג

 בבוא לעבדך \הוה ןסלח הזה לדבר י :ד;י לשמא אלהין עממיא
 על־־לי נשען ן והוא שמה להשתהות בירך־רמון אדני

 רצון.יסלח־נאליהוה בית בהשתהרתי רמן בית והשתההתי
 לבוני בפיעל לעבדך יי ישבוק הדין לפתגמא :הזה בדבי לעבדך

 במסגדי לטון בית ואסגוד \ךי על סמיך והוא תטן למסגד לטון לבית

* הלי! בפתגמא לעבדך .י; לשבוק לטון בית
קרי ולא כתיב נא י

 פרדים. שני משא :קדושה שהיא מא״י זו מאדמה. :בקשה ל׳ יוחן. ולא )ה<
 על בהשתחויתי. :עיז שם דמון. בית )ו( : מזבח אותה ואעשה לעירי ותשאנה

: ידי על נשען והוא ארוני כשישחה ברכי

כ״ר סימן משלי כתובים

 דובשא אכול :בלי מתוקעל־חכך ונפת טוב כי דבש אכל־בני א

 לנפשך חכמה דעה 1 כן ב. ^בובבליתאדחתאעיתחבךג
 היכנא/איתחבם תכרת: לא והקותך אחרית אם־־מצאתויש

 וסינריך מגה דטבא אחריתא אתיא _קדמיתא משכחת דאין בנפשך

 :רבצו אל״־תשדד צדיק לנוח ץשע אל-תארב ג ;עמר לא
 5 משריה בית הרכין ולא דצתקא לדיריה ר^יעא תכמן - לא

 מטול ברעה: יבשלו ורשעים ^וקם צדיק .יפול שבעו דכי
 בנפל י- בבשתא מתתקלין ןרשיעי וקאי צד;קא נפיל ז^נין .דשובעא

אויבך

 תהא כן דבש לאכול רודף שאתה כשם חכמה דעה כן וגו׳. דבש בני אבל )א(
 לנוהצדיק. )ג( אחרית: יש אז אותה מנחת אס חכמה לדעת רודף

 • פעמים שבע. כי )ד( תהרוס: אל תשדד. אל צדיק: של לביתו
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 דבעיל במפלותיה לבך: ובבעלו-אל־יגל אל־תשיטח אויביך

 יראת“פן ו :לבך ידרץ לא בבשתא יתקל וכד תחדי לא דבבך

 דאיהא באפוי :באיש ילא :1אפ מעליו והשיב בעירו ורע הקוה

:מניה רוגזיה ויהפיך .יחזה כד
י' *יתיר

ד פרק בתרא בבא משנה

 עמוקים נקעים שם היו לך. מוכר אני עפר כור בית להכירו האומר

 נמידין אינן טפחים. עשרה גבוהים סלעים או טפחים. עשיה

 אפילו עפר כור כבית לו אמר ואם עמה* נמדדין מכאן פחות עמה.

 יותר גבוהים סלעים או טפחים. מעשרה יותר עמוקים נקעים שס היו

 לך מוכר אני עפר כור בית ב :עמה נמדדין אלו הרי טפחים. מעשרה

 הן אמר אם שהוא_יחזיר• כל הותיר .ינכה. שהוא כל פחת בחבל. מרה

 הגיעו. לסאה רובע הותיר או לסאה. רובע פחת! אפילו יתר. הן חסר

 מחזיר׳ רצה לאס מעות. לו. מחזיר הוא מה חשבון• .יעשה מכאן יותר

שאם מוכר♦ של כחו לןפות מעות. לו מחזיר אמרו ולמה לו.קרקע.

שייר
ברטנורא

 המשה שחצי אהה אלף ושבעים חמשה הוא כור בית מדת עפר. כור בית לחבירו האומר
 אבל משמע לזריעה הראוי עפר. :סאין ל׳ יהכור חמשים על מאה והיה סאתים בית היה

 או בית לבנות דשמא הגיעו סלעים כילו היה אפי׳ קרקע כור בית או סתם כור בית אמר אס
 שרחבים וכגון י/ גבוהים סלעים או :עמוקים בקעים נקעים. :ליה בעי פירות ביה למשמח

חלק מקרקע פלס כור בית לו שיחן וצריך עמה. נמרדין אין :חשוב מקים דהוי ד׳ על ד׳
משמע כור. כבית :מקימות ושלשה כשנים לו ויראה א׳ במקום מעותיו ליתן רוצה אדם שאין
שיש זו שדה לך מוכר אני בצמצום כלומר בחבל. מרה ב ג מפר בין סלעי' בין שהיא כמו
שלא שהוא. כל פיחת :יותר ולא פחות לא החבל במדת שמידדיס כמו מפר כור בית בו

 שהוא כל קרקע הותיר. ג הפחת כפי המוכר וינכה קייס המקח שלם כור בית שדה באותו היה
 לו אמר. אם :ואזיל כדמם' הקרקע דמי או שהותיר הקרקע למוכי־ יחזיר. :כור בית על

 לו אמר ולא דמים וכך בכך יתר. הן חפר הן :לך מוכר אני עפר כור בית ללוקח מונר
 כור לבית רביעיות שלשים דהיינו סאה לכל קב רובע. הותיר או פיחת אפי' בחבל: מדה

לכור ומחצה קבין שבעה פיחת אפי׳ ולא לסאה רובע פיחת אפילו תנא ומדתני הגיעו
 פיחת אס יתר הן חסר הן לך מוכר אני סאה בית כנין מועטת במגירה דאפי׳ מינה שמעינן

 :דמי יתר הן חסר כהן נמי סתמא סתם כור בית אמר ואי הגיעו רובע הוסיף או רובע
 בית על הותיר כמה יחשיב חשבון. יעשה הותיר: אס סאה לכל מרובע יותר מכאן. יותר

 הדין שמן מעות. לו מחדר אמרו ולמה טר; בית את שמעי־ חשבין לפי שוים וכמה טר
 לו שיתן חכמים תקנו ולא בלבד כור בית אלא הליקח קנה לא שהרי קרקע אלא לו להחזיר אין

 ליה חזי דלא מועט קרקע אותו יפסיד שלא מוכר של כתו ליפית אלא היתר זה כנגד מעית
כדאמרינן קרקע האי ל־ה חזי דהשתא קב־ן תשעה בת כדה כזר בבית שייר. שאם למידי:

 תידכ
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 עקיבא רבי ובדברי כןב. חצי בית ובגנה תשעה_קבץ. בית בשדה בייר4

 מחזיר הוא ברבד הרובע את ולא הקרקע. את רו מחזיר רובע. בית

 יתר. הן חסר הן לך מוכר אני בחבר מדה ג :המותר בל את אלא לו.

 בטל ^חבל. מדה יתר הן הסר הן בחבל. מרה את ;תר הן חסר הן בטל

 פחות ובמצריה בסימניו ננס. בן דברי ;תר הן חסר הן את בחבל טרה

 מוכר אני שדה חצי רחבירו האומר ד :ינכה שתות עד הניעו. משתות

 משטנין לך. מוכר אני בדרום חציה שדהו. חצי ונוטר ביניהן משמנין לך.

חריץ. ובן וחךיץ: הנדר מקום עליו מקבל והוא בדרום. חצ;ה ונוטל ביניהן

:ע^לשה חריץ ובן טפחים. ששה חריץ הוא ובמה

רש״י
 הקרקע את נישל המוכר אלא מעות לו מחזיר אין אז שדה נקרא להיות חשוב קבין ש׳ דבית

 משבעה מהילה הוי סאה לכל הקב רובע שהוא לכור ומחצה קבין דשבעה ממתגיתין ושמעינן שלי
 קרקע: יחזיר יותר או קבין תשעה חשבין יעשה בכלל עד ולא קבין תשעה עד ומחצה קבי!
 היא בלבד המותר את לא קרקע יחזיר או חשבון יעשה דאמרן היכא ה״ק הרובע. את ולא

 השיב קרקע דאיכא דכיון מחזיר הוא היתריס כיר בית של רביעיות השלשים כל גס אלא מחזיר
 הסותרים הללו לשונות שתי להבירו האומר בו׳. בחבל מדה ג • מיד* מחיל לא הכל בין

 יותר או פחות מעש על קפיד דלא דמשמע יתר הן חסר הן בצמציס דמשמע בחבל מדה זא״ז
 פיחת ואפי' בחבל מדה שהוא ראשון ל׳ את יתר הן חסר הן שהוא אחרון לשון בשל

 רבנן ופליגי אחרון ל׳ תפיס דס״ל ננס. בן דברי :הגיעי לסאה ריבע הותיר או לסאה רובע
 ראשון ל׳ תפוס אי להו דמספקא אהרון בין ראשון בין שכלשונית פחית אחר הלך ואמרי עליה

 בית א״ל ובמצריו. בסימניו :כחכמים והלכה שבשיעורין״ בפחית הלוקח ונישל אחרון ל׳ או
 )עד( הגיעו משתות פחות ה״ג :האלה והמצרים הסימנים בתוך לך מוכר אני עפר כור
 אבל הגיעי משתות פחות וכ״ש שתות כור הבית מן פיחת אס פירושה והכי ינכה. תי שת

 המקים רואים ביניהם. טשמנין ד : ינכה בכלל שתית ולא שתות עד ולמשה שהות על %וי
 המקום מן ללוקח ניחן וכנגדו התחתונה על לוקח דיד המוכר אותו ונושל זו שבשדה השמן

 דמי כדי לך מוכר אני שדה חצי ליה קאמר וכי המוכר שנשל השמן המקים ששוה כמו הגרוע
 נ' שיה שמן מקים אמה ל׳ בה ויש דינרין בק' אמה ק' בת היתה ואס ליה קאמר שדה חצי

 עדיוח בקב אדם דרוצה ונ״מ דינרין בנ׳ הגרוע מן אמות ע׳ ללוקח ונותן המוכר נישלו דינרין
 כל שמין אין לך. מוכר אני שבדרום חציה :שיין שניהן שדמי ואע״פ זבוריות קבין משני

 חציה ששוה מה וכנגד רע ובין שוב בין שבדרום השדה חצי שיה כמה שמין אלא דרישא כההיא השדה
 התחתונה על לוקח דיד לו שיש הגרוע מן שירצה רוח בכל ללוקח מוכר לו נותן שבדרום

 עליו. ומקבל :שארצה בכ״מ שלי בקרקע לך מוכר אני שבדרום חצי ששיה מה ליה ה״ק ושמא
 הגדר אחירי תרווייהו חריץ ובן וחריץ גדר לעשות שקנה זו שדה בחצי מקום לתת הלוקח
 איידי חריץ בן עביד ולא חריץ עביד דאי בשדה ונכנסת קיפצת היה תהא שלא כדי מבחוץ
 חריץ עביד ולא חריץ בן עביד ואי השני שפת טל למעלה וקופצת בתוכו נכנשת רווח דחריץ

:שפח חריץ בן לבין חריץ בין וכמה וקפצה. אשפתא קיימא דקשין איידי

ע״ב ק״ז דף בתרא בבא גמרא

בחרט נוטל לוקח יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי אמר
 שבו
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 אנן והא יוחנן לרבי אבא בר חייא רבי ליה אמר עבו.

 בבבל כפניירזא אדאכלת ליה אמר הנן. ביניהן מישמנין
 לך מוכר אני בדרום חצ;ה סיפא דקתני מסיפא תמימנא

 והא ביניהן ואטאימשבעין בדרום חציה ונוטל ביניהן משמנין
 עליו מקבל לדמי. נטי הבא לדמי אלא ליה אמר בדרום חציה
 תה וזה מבפנים הריץ ובן מבחוץ חריץ וכו/תאנא גדר מקום

 ולא חריין ולעביד קופצת. היה תהא שלא כדי הנדר אחורי
 בן וקפצה.,ולעביד בנויה קקמא דרווה אייו־י חריץ. בן לעביר

וקפצת. אשיפתיה .קיימא דקטין חריץ.אי,יךי לעביר ולא חריץ
:טפח הריץ לבן הריץ בין וכמה

,,“ר׳צ
 המקום ללוקח המוכר נותן לפיכך התחתונה על הלוקח יד כחוש. נוטל לוקח

הכחוש מן נוטל לפיכך לו אמר שדה חצי דמי דדילמא שדה שבאותו הגרוע
 שניהם יד דמשמע כר. משמרן והאנן :השדה חצי דמי כדי החצי מן יותר
 כפנייהא. אדאכלת :הכחוש ומן היפה מן זה שנוטל כשומא זה ליטול שוה

 ביניהם. משמנין אמאי :היה ומקנטרו בתורה עוסק היית ולא בבבל תמרים
 ויטול המדה קו ימתחו משמנין למה קאמר ממש שדה דחצי כדבריך אס כלומר
 לדמי דקתני משמנין דהאי ש״מ אלא שמן הן כחוש הן בדרום חציה הלוקח

 ואם השדה כל שמין רישא ומיהו לו מכרתי שדה חצי ששוה מה כלו' כדפרישנא
 וסיפא בשדה הכחוש במקום דינר נ׳ ששוה מה ללוקח מוכר נותן דינר ק׳ שוה

 כחוש הן שבדרום חציה אלא השדה כל שמין אין שבדרום חציה לו דאמר דמתני׳
 דהיינו שירצה רוח באיזה ללוקח המוכר נותן שבדרום חציה ששוה ומה יפה והן

 קאמר. שבדרום חציה שומת ודילמא :התחתונה על תמיד הלוקח דיד בכחוש
 קיימא :לתוכו נכנסת טפחים ו׳ דרווה. איידי :ממש שבדרום חציה ולא

החיצונה: אשפתו•

ע״ב ט״ט דף תז-יע זוהר
 שחיא תקיפא דינא הוא ,נגע צרעת. נגע תנינן. הכי יצדק רבי אמר

שגירו עלאה. דנהורא סגירו אמר דאת כמא סגירו צרעת בעלמא

 והובא סתם. באדם באדם. תהיה כי לעלמא. נחית דלא עלאה ךטיבו

 ולאךל^קא סנירו ההוא למפתח אתתהן דהוא דלתתא כהי דא הכהן• $ל

 ההוא ריסתלה ויתעבר ולתתא. לעילא ברכאן ירוי על דישתכחו גוצינין

גגע



רביעי דום תזריע
 רבי' אמר הכרי. אל והובא כך ובגין כלא. על דרהמי נהירו וישרי נגע

 ךמאךיהון מקיא נחןןלא_יךעץ:מ^ .דלא עלמא בני לאינדו חמינא אבא

 ה1להי העטים מן אתכם הבדלתי אשר כ׳( )ויקרא בישראל בהו כתיב

 אינון אי יי. אני קדוש כי קדושים ודדיתם והתקדשתם )ש□( וכתיב לי.

 וקרא מניה. אתרההת דילהון רעותא הא דילהון קרושה הוא אן מתרחקן

 אתפרשן במה הבין. אין כפרד כמום תהיו אל ל״ב( )תהלים ואמר אכקיז

 ורשימץ שלימין לאשתכחא ךגךמי.יהו בקדושה ופרד ממום נשא בני

 רעותא לכוונא ידיעין בזמנין הוא נשא רבני זווגא דא ועל מכלא.
 הדשא ליליא בפלנות אתערו והא הוא בריך בקרשא ביה לאתדבקא

 .ישראל וכנסת צדיקץא עם לאשתעשעא דעדן בגנתא עאל הוא בדיך

 בהי לאתדבקא דרעותא שעתא והיא הוא כריך לקדשא ליה משבחת

 לשבחא ישראל בכנסת בה משתתפי באורייתא דמשתדלי וחברייא

 רעותא עידן כדין נשא בני שאר באורי.יתא ואחעפקן .קדישא למלכא

 ביה לאתדבקא רעותא ולכוונא הוא בריך ךקדשא בקדושה לאתקדשא

 אחרא ךזווגא בשעתא דילהון זווגא באורייתא דמשתדלי חבר;יא ואינון

 בקדשא ביה לאתדבקא רעותא לכוונא לשבת משבת והאי אשתכח
 עלאי כלא ימתברכן רעותא עידן דהוא ישיאד ובכנסת הוא בדיך

 .קדושה הוא אן כבעירי. ועבדן מניה אתרחקו מבא בני אי ותתאי.
 מעילא. דמשכאן .קדישין נפשתן אינון אן סדישין. לאשתכחא דילהון

 טומנם לא נפש דעת בלא נם י״ט( )משלי ואמר צווה ושלמהמלכא

 הוא דא טוב. לא נפש הוא. בריך קדשא דאז רעת הוא מאן .דעת כל^
 אתמשכאן אחרא מסטרא דהא טוב לא כעובתיהו' משכין דאינון נפש

 בריך לקדשא לבייהו מכווני דלא בגין טוב איהו ךלאו נפשתא עלייהו

 בדיך לקדשא ךלבא וכוונה רעותא ^לא הךע ביץר ךאתלהיט מאן הוא.

 הדא טוב איהי הלאו נפשא עטיהו אתמשך הרע דיצר מסטרא הוא.

 דאיהו מאן חוטא. ברגלןם ואץ טוב ל^ נפש דעת בלא נס דכתיב הוא

 דא ועל בכלא. חוטא״ודאי חוטא. .קדישא רעותא בלא שעתא .ודחי אץ
 דילהון * בחציפותא ^אנפייהו .ואסהידו ;שא ככני בישין מ^תשין שריין

דאינון עד בהון דעתיה ולאו בהו מאים הוא בדיך קדשא .דהא לאחזאה

: ומתדכאח ]ס״א ומתכרכן .כמלקדמין עובדייהו מכשרא:ו זבאן



ה״ט רביעי ליום ע הזח
טופיה בול! כ

ם״ד הקר״נות מעשה ,ה הר״ט

 ייום אלא אותן מקריבין אין הקרבנות בל
 בני את צותו ביום י(' )ייקיא שנא$ןר

 ולא ביום את/קרבניהם .ילראל/להקריב
 אלא זבחים שוהטין אין 'לפיכך בלילה

 השחיטה ביום אלא ידמים זורקין ואין כיוס
 ביום זבחו את הקריבו ביום =(0 שנאמר
 ששקעה וכיון' ההקרבה. תהיה הזניחה

 מתיריו שקרבו כל נ : הרם נפסל הרמה
 הלילה• בל המזכה על אותו מעלין ביום
 מקטירין ביום דמם שנזרק זבחים ביצר

 השחר. עמוד ש!עלה ער בללה איטוריהן
 בלילה אותן מקטירין העולות איברי .וכן
 מן להיחיק' וכדי השחר. עמוד שיעלה עד

 מקמירין שאין' חכמים אמרו הפשיעה'
 חצות עד* אלא העולה ואיברי ה/ימותן

 אימורין להקטיר שמתר פי על אף י :ל:לה
 לדעת איתן מאהלין' אין בלילה ואיברים

 רחבי^ה ביום הבד להקטיר משתדלין אלא
 אימורין הקטר שהרי בשיעתה. טצוה

 דוחין בלילה פיישבשרים .על אף ואיברים
 אותן מאחרין ואין בזמנן השבת את

:'שבת למוצאי'

עיא ג׳ רף לר״י ת׳טובה משערי

 בי לבבו יביןד החרטה הוא התשובה .עיקר
 לבו אל .וישים' ה' את עזבו רע\מר

 כענרן העון על ושלם ,ונקם עונש יש כי
 ונאמר ושלם נקם לי לב( )יביים שנאמר

 עונות חמה כי חרב מפני לכם גורו י־־( )איי־
 ויאמר הרעים מעשיו על ויתחרט הרב

 אלהים פחד דדה לא איך עשיתי בלבבו'מה
 עון על מתוכחות יגורתי ולא עיני לנגד

 מכאובים .רבים כי .הרעים השפטים ומזי
 עיני חסה .ולא גופי על חמלתי לא לרשע

 ונמשלתי אהד רגע הנאת מפני משחתו עליו
 :יורע וישבע' .ויאכל ויחמוס שימול לאיש

 השופט עלם שחה ואחרי אכלה אחרי כי
 .יערב נט״לי־[ שנאמד בעמן שניו בחצץ
 חצץ פיהו .ימלא ואחר שקר לחם לאיש
 ה;קרה הנפש .על ה:יתי בי מזאת ורעה
 הועילה ומה יצרי. בגלולי ונטמאה אכזרי

 ואיך אדוניה. בעיני ירעה אם קמניה בכל
 לער עומד עולם חולף בעולם החלפתי
 נדמתי כבהמות נמשלתי איך לעולם•
 הבין אין כפרד יצרי'כסוס אחרי והלכתי
 נפח הבורא .והנה השכל. מדרך ותעיתי

שכל וטובת לב חכמת חיים נשמת באפי
 חי.ים בעלי שאר .על המשילה כאשר תולדותיו וכל בגוף ולמשול מלפניו וליראה להבירו
 בי מהי נבראתי זאת בעבור אשר ואחרי נכבדה בעיניו מאשר.יקרה מדברים שאינם

 רפאים בקהל השכל מדרך תועה ארם לא[ ]ם״ר שנאמר בעמן לי'ח/ים
 .והמור קונהו שור יידע כי ממנה שפלתי עשיתי.אבל לא הבהמה כמשפט כי ועוד ינוח

 טעמתי מאדוניה לחפשי !פשי ושלחתי התבוננתי ולא יידעתי לא .ואני' בעליו אבוס
 אשר הנדת יום יזכרתי ולא בוססתי דל לעל וחטסתי וגזלתי סופי ונשיתי צופי

 רבר אשר הוא ביארנו אשר הזה והענק ואדמתי 'נחתי אם בלתי נשמתי לפני איר^2
:עשיתי מה לאמר ,רעתו נחם/על איש אץ יי[ ה'םניי השלום עליו עמיה

*



תורה חמישי יום תזריע
 ה>ת לקנוח ב״ן דשם אחרונה הה דמי^יי ה כנכד שהם אלו פסוקים חמשה בקריאת יכוין

הבאה מטבת יתדה רוח

בה דאתחד ^מא: חי בשר בו ודאות וביום יי
את־הב^ר הכהן וראה טו :מסאב .יהי היא ב^א

 :הוא צרעת הוא טמא החי הבשר וטמאו החי
 !הוא סנירותא הוא מסאב היא בפרא ויסאבנה היא בפרא קת כהנא רע;

 אל־הבדזך ובא ללבן ונהפך החי הבשר ישוב כי או טז
 וראבו יז : כהנא לוות רתת' למחוך רתהפיך תא בפרא ;תוב ארי או

 את־הנגע הבוהן וטהר ללבן הנגע נהפך והנה הכאן
 כתנא וירכי המדוור מכתשא אתהפץ והא כהנא ויחזנה :הוא טהור

 ברבערו כי־ןודה יחובשר שלישי פ ־ תא דכי ©כתשא :ת
:רתפי שיזנא כמשכה כה .יהי ארי ובפרא ז ונרפא שחין

רש״י
 שהמחיה פי׳ נבר הרי מחיה בו נמחה אס חי. בשר בו הראות ובייום )יד(

 שחין איברים ראשי מכ״ד באח־ הנגע שהיה הרי אלא )ת״כ( טומאה סי׳
 וחזר ואילך אילך ששופע כאחד כולו הנגע נראה שאין לפי מחיה משוס מטמאין

 המחיה בו ונראית רחב ונעשה שהבריא כגון שומן ע״י שפרעו ונתגלה האבר ראש
 יום ויש בו רואה שאתה יום יש ללמד ת״ל מה וביום• :שתטמא הכתוב למדנו
 לו המשתה ימי שבעת כל לו נותנין חתן אמרו מכאן בו רואה אתה שאין

 הוא. צרעת )טח :הרגל ימי כל לו נותנין ברגל וכן ולביתו ולכסותו ולאיצטליתו
 בלקוי הבשר שנתחמם חמום לשון שחץ• )יח( זכר: לשון בשר ההוא. הבשר

 ובמקימו ארוכה העלה השחין ונרפא. :האור מחמת שלא מכה מחמת לו הבא
:אחר נגע העלה

ה׳ סימן ב׳ מלכים נביאים

 איזיל ליה .ואמר :ארץ בבלה מאתו ם_וירך1ל^ל לך לוי ויאמר א

אלי/טע נער ויאמרניחזי כ :ארעא כרוב .ואזלטלותיה לם5לץ
מ_כןחת ה:הז _נעמן'הארמי את אדני חשך ן ^-האללרסהנה

מידו
רש״י

ויפל *• קרקע של מדה שם ארץ. כברת אז



 קב חמישי ליום תזריע
 אחריו.ולנןחתי כי־־אם־־רצת• היעהוה אער־־הביא את טיח
 מנע הא דיי ננ״א דאלישע תלטידא ניחזי ואמר : מאומה 1טאת

 ץ הוא .קיים דאייתי ?ז מניה טלנןבלא הדין ארטאה נעטן עז רבוני

 נעמן אחרי גיחך וירדף ג :מדעם מניה ואסב בתרוהי ארהוט איהין
 ראמר ליראתו המרכבה מעל זיפל אחריו רץ נעטן מדאה

 מי רהיטבתרוהיואתרנין נעמןנכרא וחזא תר_נעטן3 ניחזי ורדף העלום:

 אדנישלהנילאמיר ויאמרושלום י השלם: ואמר רתיכאלקדמותיה
 הנביאים מבני אפרים מהר שני־נערים אלי באו זה עתה הנה

 רביוני שלם ואמר :בגדים היפות ושתי ככר־כסף להם הנה־נא
 אפיים דבית מטולא עולימין הרין לותי אתו דין פען הא לטיטר שלחני

 :דלבושא איצטלוון ותרץ דכספא ככרא להון מנן הב נבייא מתלמדי

"..ן • • "7-ן י .7: *“ ז־ז־ר״• ־ ־־-י •־.( י ־י+"1“ 7 -1־ ככר ככלים ויצר ויפרץ־בו ככרים הה הואל ן:נעמ ויאמר ה
 נעריו אל־־שני חתן בגדים חלפות רשתי חרמים בשני

 וצר ביה ואתקיף בברי] תרתץ סב שרי נעטן .ואמר ז לפניו דשאו

 לתרין רהב ךלבושין איצטלוון ותרץ פלדסין בתרין הכסף כבדין תרתין

:הדמוהי ונסיבו עוליפוהי

רש״י
 :ככרים שני לך ואתן הנביא ששלח השבע הראל. )ה( :ואתרכין ויכל. )ג(

 של נעריו• שני אל :וסודרין בגדים מיני חריטים. :בו ויחזק בו. רפרץ
:גחזי לפני לפניו. וישאו :נממן

כיד סימן משלי כתובים

 בביש;א תתחפש לא : ברשעים אל״תכןנא במרעים אל־תתחר א

 נר לרע אחרית ל^־־־תהיה ן כי ב ברשיעיא: תיטן והא

 ושרגיהיון לבישי טנא אחרייתא הויא דרא מטול ז ידעך רשעים

אל־־ עם־־יטונים ומלך בני את־ץוצה ירא נ :נדעך ררשיעי
תתערב

רש׳י
את ירא )ג< :יקפוץ ידעך. רשעים נר )ב< כמותם: להיות תתחר. אל גא(

ה׳



חמישי ריום תזריע
 : תתהרט לא שטץ ועם מלכא רטן ברי אלהא מן דחה ז ׳תתערב

 דבשיטא מטול :יודע מי 'שניהם ופיר אידם יקום פתאם כי ד

 “;דב לחכמים גם־״אלה ה : ידיע מן דשניהון ומרפא תברהיון אתי

 ןךנא אפי קמפב אטיתא לחבימי הלין אף : כל״טוב כמשפט פנים

: שפיר לא

 דדניהס: המשנים שינים. ועם ב״ו: המלך ואת ה׳ את ירא ומדד. בני ה׳
 :ומעובדיה מע״ז שניהם. וביד :שברם אידם. )ל(

י״ג פרק מנחות משנה

 ימה יודע ואיני פירשתי שנש שיא עשיונים אחד. יביא עשריון♦ עלי הרי

 רבי שירצה• איזו שיא מנחה. עלי הרי עש-־ון. ששים שיא פירשתי.
 מין או מנחה ב שבמנחות: מיוחדת שהיא הקלת מנחת שיא אומר יהירה

 ?.דע ואיל פירשתי שתים• שיא המנחות מין או מנחות אחת. שיא המנחה

 טה יודע ואיני עשרונים. של מנחה פירשתי חמשתן• שיא פירשתי. מה

 מנחות שיא אומר רבי עשיון. ששים של מנחה שיא פירשתי.

 גזירין. מימני יפחות לא עצים. עלי הרי ג :ששים ועד מאחד עשיונים•

 לבונה* עלי הרי האומר הן. קומצים חמשה מקומץ. .יפחות לא לבונה

לא
ברמיירא

 ששים יביא אמרתי: כמה יודע ואיני אביא עשרונים כמה פירשתי עשרון, עלי הרי
 לנדרי יהא דסירשתי מה ואומר דמתנה ליה איכפת לא נדר מהכי בציר דאי עירונים.

 עלי הרי :משרון מש׳ יתירה אתת מנחה דאין לספיקי ליכא מהכי ונטפי לנדבה יהא והפאר
 שנקראת מיוחדת. מנחות: מה שירצה. איזה יביא שת:: מנחה עלי הרי האימר מנחה.

 מרחשת מנחת מחבת מנחת לווי שש להם יש מנחות שאר וכל לווי שם לה ואין שתש מנחה
 מנחה עלי הרי האומר המנחה. טין או מנחה ב ז יהודה כרבי הלכה ואין מאפה. מגחח

 מין '־שאומר או עלי מנחות. :בשרשה האמירות . המנחית מן אחת, יביא :מנחה מין או
 כמה יורע ואיני שאביא מנחות מיני פירשתי. 5 אחד ממין מנחות ב׳ יביא עלי שכמנחית

 מנתח מחבת מנחת מרחשת מנחת סולת מנחת חמשתן. מביא : להביא שנדרתי הש מינים
 בכלי עשרונים. של מנחה פירשתי :ירקיקין חלית מינים שני באה והיא תנור מחשה

 לספיקי ליכא מהכי דטפי עשרון. ששים יביא :בה קבעתי עשררניס כמה יודע ואיני א'
 :לנדבה יהא והשאר לנדרי יהא שפירשתי כמה מיי יא דמתנה לן איכפת לא נדר מהני בציר ואי

 אחד בכלי ם׳ יביא ואס קבעה א׳ בכלי אלמא חדא דמשמע מנחה דאמר כיור אומר. רבי
 הלכך היא מלתא דמנא דקביעותא לרבי ליה דאית יתירה מנחה יהויא נדר מהכי בציר שמא
 ד' של יחדא ,ב של וקדא שחים של יחדא א׳ משרון של חדא ס׳ ועד מא׳ מנחית ששים יביא

 ואינך נדר הנייהו הדא דודאי משרון ושלשים מאות ח׳ אלף הכל בין מביא שנמצא ס׳ עד
עצים דמיעיט בדילות בקעיית שתי גזירין. משני יפחית לא ג :כרני הלכה ואין נדבה.

 שנים



קכא חמישי ליום תזריע
 המעלה הבונה. קומץ עמה יביא מנחה. המתנדב מקומץ* יפחות יא

 זהב עלי הרי ד קומצים: שני טעונים בזיבין ושני חייב. בחוץ הקומץ את

 \פ~ות לא נחשת בסף* מדינר .יפחות לא בסף זהב. מדינר יפחות לא

 לא שיאמר עד מביא הוא פירשתי* מה יודע ואיני פירשתי כסף. ממעה

 .יפחות לא שמן לוגין. משלשה .יפחות לא ין1 עלי הרי ה :נתבונתי לבך
 יביא פירשתי. מה יודע ואיני פירשתי לוגץ. שלשת אומר י יךב מלוג.

 אומר עזריה בן אלעזר רבי כבש. ^ביא עולה עלי הרי י המרובה: ביום

 עיא פירשתי* מה יודע• ואיני הבקר. מן פירשתי יונה. בן או תור )או(
 איל ועגל♦ פר ?ביא פירשתי. מה יודע ואיני הבהמה* מן ועגל. פר

 תור עליהם מוסיף פירשתי. מה יודע ואיני פירשתי וטלה* נדי )ושעיר(.

 ואיני הבהר* מן פירשתי כבש* עניא ושלמים. תודה עלי הרי ז :יונה ובן

 יודע ואיל הבהמה מן ועגלה* עגל ופרה. פר תניא פירשתי* מה יודע

שעיר וגתה. נדי ורחל. איל ועגלה* עגל ופרה. פר תניא פירשתי. מה

ושעירה
ברטנורא

 המעלה נמי הוי כללא ובהאי היא דהעלאה כרת חייב. בחוץ הקומץ את המעלה שנים:
 דהחכלה להאי חשיב ולא לא ותו קומצים ה' חשוב הלכך היא מעליוחא דהקטרה בפנים קימן
 והוא זהב. מדינר יפחות לא ך :הפגים לחם של בזיכים. ושני :ששית לקומץ בפנים קומץ

 לא נחושת :זהב של חתיכה דהיינו קאמר דדהבא נסכא דלמא לא דאי זהב של מטבע שיאמר

 כמה יודע ואיני זהב וכך כך פירשתי, : כסף מעה ששוה נחושת שיביא כסף. ממעה יפחות
 : לנסכים יין. עלי הרי ה :לכ״כ נתכוין לא שמעולם בעצמו שידע מד כ״כ יביא פירשתי

 שההין היו לעין ג* לכבש ההין רביעית שבנסכים פחותים שהם לוגין. משלשה יפחות לא ־
 :שמן לוג טעונה והיא סולת עשרון שבמנחות שהפחות מלוג. יפחות לא שמן :לוגין י״ב
 הלכה ואץ שמן. ההין ברביעית בלול לכבש עשיון נסכים שבמנחת כפחות לוגין. ג׳ אומר רבי

 מרובה היום שאותו בשבת להיות כשחל הסוכות חג של הראשון כיו״ט המרובה. כיום :כרבי
 מוספים וד׳ כבשים וי״ד פריס י״ג דהוי השנה ימות שאר מכל חובתהיוס של לקרבנות בנסכים

 וארבעים מאה לכולם הצריכיס והנסכים א' ושעיר שנים ואילים דחג מוסף וב׳ דשבת מוסף ב׳
 לא דת״ק באתריה יונה. בן או תור או אומר ראב״ע כבש יביא עולה עלי הרי ן :לוג
 כבש יביא הלכך כבש הוא בהמה שבעולת ופחותה בהמה לעולת אלא סתם עולה קירין היו

 ומר יונה. בן או תור יביא הלכך העוף לעולת גס סתם עולה קורין היו דראב״ע ובאתריה
 אלא לפסוקי ליכא דעולה נקבות ולא זכרים ועגל. פר יביא : אתריה כי ומר אתריה כי

 עליה פליגי רבנן אבל יצא לא גדול והביא קטן המתנדב לקמן דאמר הוא רבי ומתני׳ בזכרים
 א׳ פירשתי. : כחכמים והלכה מועט. מרובה בכלל דיש יצא גדול והביא קטן המתנדב ואמרו

 גדולים הזכרים בהמה מיני מכל יביא פירשתי מהן מאיזה יודע ואיני הבהמה מקרבנות
 פירשתי. מה יודע ואיני :המין את פירשתי. : וטלה וגדי ושעיר איל ועגל פר דהיינו וקטנים

 שבתודה פחות כבש. יביא : שלמים או תודה ושלמים. תודה ץ : עוף מין או בהמה חין אם
 בת נקבה ורחל. : ונקבות בזכרים לפסוקי איכא ושלמים דתודה ופרה. פר יביא ושלמים;

; שנתי בן כבש טלה. : שנים שתי בן עזים שעיר. :העזים■ מן שנה בן גדי. : שנים שתי

 יביא

ז נ



*
חמישי ליום תזריע

 עגל במגה• ונסביר הוא 1יביאדשיור.. עלי הרי ח וטליה: טלה ושעירה

 הוא כבש^ביא בשתים• ונסביו הוא איל.;ביא בחמש. ונסכיו הוא יביא
 בחמש._יביא עגל מגסביו. חוץ במנה ;ביא במגה. שיור בסלע. ונסביר

 בסלע. בבש מגסביו. חוץ בשתים יביא בשתים. איל מנסביו• חוץ בחמש

 בילוי א יצא. לא במנה שנים והביא במנה. שיור מנסכיו. הוץ בסלע יביא

 והביא לבן לבן. והביא שחור היגר. חסר במנה .וזה .תגר. חסר במנה זה

 לא אומר רבי ;צא. גדול והביא .קטן יצא. לא קטן והביא גדול שחור.

 שירים שני שנים. בדמיו ;ביא רצה אם ונסתאב. עולה זה שור ט :;צא

 זה איל אוסרי רבי אחד. בדמיהן יביא רצה אס ונסתאבו. עולה אלו

 ונסתאר עולה .זה בבש בבש. בדמיו יביא רצה אם ונסתאב. עולה

 ואחד הקדש. מבבשי אחד האומר אוסר. רבי איל. בדמיו רצהעיא אם

 שבחן הבינוני שלשה. ההדש. שבהן הגדול שמם. לו היו הקדש. מיזורי

 ואיני אבא לי אמר שאמר איו פירשתי. מה יודע ואיני פירשתי הקדש.

 ואם במקדש. יקריבנה עולה. עלי הרי י :שהקד שבהן־ הגדול מה. יודע

במקדש. קךיבנה1חוניו בבית שאקריבנה ;צא. לא חיונייו בבית הקריבה

ואש
ביטנורא

 * מנה כספיו עש השיר ערך שיהא שבע״פ בתורה דינו נתפרש כך במנה. ונסכיו הוא יביא ח
 שהרי מנשניו הון במנה. יביאנו במנה שור עלי הרי אמר סלעים. בה׳. ונסכיו הוא יביא עגל

 והביא קטן : במנה שור קבע שהרי יצא. לא במנה שנים והביא במנה שור : קבעו כך
 דרישא לפרושי בסיפא הכא ורבנן דרבי פלונתא תנא מש״ה יצא. לא אומר רבי יצא גדול

 דבעל מים בו שנפל ונסתאב. ט •* ,כר הלכה ואין רבנן ולא היא ר׳ אלא הוא הכל דברי נאו
 מימין ובבעלי לה' קרבן ממנה יקריבו לא אשד טמאה בהמה כל ואם כדכתיב טמא איקרי מוס

 לרישא דמי ולא שנים. בדמיו יביא רצה אם : דלעיל בפדקין כדפישינן מדבר. הכתוב שנפדו
 שיביאני עד חייב במנה שור עלי הרי דאמר דהתם יצא לא במנה שנים והביא במנה שיר ,דאמרי

 נדריה ליה אזיל ונסתאב עולה אקריב זה שור דאמר דכיון שאני ונסתאב זה בשור הכא אבל
 חייב אינו זה דאמר דכיון יצא הביא אם אבל לכתחילה אוסר. רבי : לקיומיה מצי לא דתו

 פנים לו יש דכי הקדש שבהן הבינוני אף הקדש. שבהן הבינוני : כרבי הלכה ואין באחריותו.
 נדריכם מבחר דכתיב הקדיש שבהן הטוב ומסתמא מקדיש יפה בעין שהמקדיש הקדש הגדול

 עין דהוי אגדיל אי ההקדש חל מינייהו אהי ידעינן דלא לבינוני אף חוששין ג' לו יש וכי
 חד אלא למיבח קרב לא מיהו אסירי תרווייהו הלכך קטן לגבי יפה עין דהוי אביניני אי יפה

 דממ״נ אגדול אותו ומחלל שיומם עד לבינוני ממתין מינייהו חד דלשתרי עביד והיכי מינייהו
 חולין בינוני נמצא מעיקרא חל אגדול ואי וחללו מום בו נפל הרי אגדיל ולא חל אבינוני אי

 מיתתו בשעת כר/ אמר שאמר או : היא איזה ידעתי ולא מהן איזה פירשתי. : מעיקרא
 הקדש. שכהן הגדול : לי אמר מהן איזה מל יודע ואיני להקדש הפרשתי משורי אחד

 הוניי שבנה ביהמ״ק חוניר. בבית יי : פירש הגדול דודאי ספיקא ליכא פירשתי דאמר דתיכא
ישמש בני חוניו להס אתר הצדיק שמעון שנשמת מצרים של באלכשנדריא הצדיק שמעון של בנו

 תחתי



קכב חמישי ליוב תזריע
 הייני עולה. זיר אץ אומר שמעון רבי צא.זי חולו בבית הקריבה ואס

 הונית בבית שאגלח לא^יצא. חוניו בבית גלח ואם במקדיש. .יגלח נזיר

 .זה:נזיר. אץ אומר #מלון רבי חוניו^יצא. בבית גלח ואם במקדש. יגלח

 צריף ואין בירושתם• במקדש .ישמשו לא חוניו בבית ששמשו הנהנים

 בירושלם* .ץ מזבח אל הבמות כהני לא.יעלו אך שנאמר אחר. לדבר לומר

 ואובלין חולקץ מומין בבעלי הן הרי אחיהם. בתוך מצות אבלו אם כי

 )ובעולת ניחוח. אשה״ריח הבימה בעולת נאמר יא :מקריבין לא אבל

 המרבה שאחד ללמד ניחוח. אשה״ריח ובמנחה ניחוחג ריח אישה העוף

:לשמים דעתו את אדם שיבוץ ובלבד הממעיט• ואחד

ברטנורא
 לפי כ״ג להיות חוניו עלץ קבל ילא אחיו משמעי יותר בעבודה ורגיל בקי שהיה מפני תחתי
 חמיו נתקנא לימים אביו תחת כ״ג שמעי ונתמנה* ומחצה שנים ב׳ ממנו גדיל אחיו שמעי שהיה

 על הנשים שלובשות דקה בד כתינת הלבישו העבודה סדר ואלמדך בא לו אמר אחיו בשמעי
 זה נדר מה ראו הכהנים לאחיו ואמר יצא המזבח אצל והעמידו קטן צר אזיר וטליה בשרן
 אחיו בקשו שליני באזור ואחגור שליכי כתונת אלביש לנ״ג שאתמנה היום אותו לאהובתו וקייס

 ועדיין המלך לבית מפניהם רץ חוניו את להרוג בקשו המאורע כל להם סח להרגו הנהנים
 שם ועשה ישראל רבבות בה שהיו מצרים של לאכסגדריא הלך הוא זה אומר אותו הרואה כל

 יהיה ההוא ביום יט( )ישעיה נתנבא מזבח אותו ועל ה' לשם עליו והעלה מזבח ובנה מקדש
 שמו על חיניו בית ונקרא שנה למאתיס קרוב ההוא הבית ועמד מצרים ארץ בתוך לה׳ מזבח
 והקריב עונה טלי הרי שאמר מי לפיכך קרבן אינו שם קרבים שהיו שהקרבנות מידים והכל

 שאהרגנו ע״מ עולה עלי הרי כאומר נעשה חוניו. בבית שאקריבנה : נדרו ידי יצא לא שם
 שיתנו משוס כרת חייב אבל נדרו ידי יצא חוניו בבית הקריבה אם הלכך באחריות אתחייב ולא

 שם שאין גמורים חולין היא והרי עולה. זה אין רש״א :עולה שם עליה קרא שהרי בחוץ
 חוגיו בכית גלח ואם : כר״ש הלנה ואי! חומו בבית שאקריבנה כשאמר כלל עליה הל הקדש

 חוניר בבית שאגלח :קרבנותיו יביא ושם בירושלים במקדש ויגלח יחזור אלא יצא. לא
 לצעורינפשיה הוניו בבית שיגלח בדי בנזיר שגדר גברא דהאי יצא• חוניו בכית גלח אם

 לא טפי טרחנא חוניו בבית סגי אי אמר מא״י ורחוק חוניו לבית קרוב שהיה ומפני נתכוין
 :פליני זמן עד יין לשתות פלא שנשבע כמי נעשה אבל עליו נזירות שם חל ולא לאצטעורי מצינא

אם אחר, לדבר לומר וא״צ .♦ כר״ש הל׳ ואין יין. לשתות ומותר כלל נזיר. אינו רש״א
: בקדשים ואוכלין שחזלקין מומין כבעלי הן והרי בירושלים עוד ישמשו שלא לע״ז שמשו

ע״א ק״י דף מנחות גמרא

 אם העובד שנת מתוכןה י■( )קהלת קראת מאי זירא רבי אמר
מהבא אמר אהבה בר אדא רב יאכל הרבה ואש מעט

ברבות
רש״י

 :ירא ולא ישן שהוא שנתו מתוק למזבח. ומביאו קרבנוה עבודת העובד. שנת
:קרבנות הטובה. ברבות :שכרו מתן יאבל. הרבה ואם מעט אט

רבו



חמישי ליום תזריע
 אם כי לקעליה כשחין ומה אוכליה .רבו הטובה ברבות )שם(

 טח וראה בא עזאי בן שמעון רבי אמר תניא עיניו. ראות
 אלרים יל^ אל לא בהן נאמר שלא קרבנות בפרשת כתיב
 בשור ונאמר לחלוק. דין לבעל ןה פוזחון לתן' לה'שלא אלא

 ניחת .ריח אשת חדק ובעוף ניהח .ריח אשה א( )וקיא הנם
 הממעיט ואחד המרבה אחד לך ניחחלומר אשהריח ובמנחה

 הוא לאכילת תאמר שמא לשמים לבו את שיבוץ ובלבד
 לי כי לך אומר לא א־עב אם " >תהל-פ לומר תלמוד צריך
 בהררי בהמות יער חיתו כל לי כי )שם( ונאמר ומלואה תבל
 אבירים ?שר האוכל עמדי שדי וזיז הרים כלעות ס־עתי אלף
 שתאמר כדי זבחו אליכם אמרתי לא אשתה עתוךים ודם

 אלא זובחים אתם לרצוני לא .רצוני רעשה רצונו אעשה
 דבר תזבחו. לרצונכם י( יייקיא שנאמר זובחים אתם לרצונכם

 כדבעא זבחו לדעתכם זבחו לרצונכם תזבחו לרצונכם אחר
 פסול שהוא בקדשים למתעסק מנין התא מרב שמואל מיניה

 בן לשם שחיטה שתהא הבקר בן את ושחט א< >שם שנאמר
 לרצונכם לומר תלמוד מנין לעכב הוא. בידינו זו לו אמר בקר

4 זבחי לדעתכם תזבחו

רש"׳

 שזה עיניו ראות אס כי להקב״ה לבעליו. כפטרון ומה :כהניס אוכליה. רבו
 שזה מוכיח והדבר הן הרבה רשויות לאומרים הדיו" >לבעל :לעובה מתכוין

 לכך אילים וזה פריס לו להקריב צוה כך וששמו מנחה לו להקריב צוה כך ששמו
 קרבגותיו: להביא הממעיט. ואחד המרבה אחד :לה׳ ניחוח ריח בכולס נאמר
 צריך שהוא לפי רצוני ויעשה קרבן לו להקריב רצונו. אעשה שתאמר ^די
 לצורך לרצונכם. :להנאתי לא כלומר זובחים. אתם לרצוני לא :ואשחדנו ^נכך

 כוונתכם שתהא זבחו. לרצונכם : בכך לכס כפרה שתהא מצותי לקיים 'עצמכם
 :פסול שהוא קדשיס בהמת ושחע ד״א לחתוך בסכין למתעסק פרע לשחוע

הוא. בידינו זו : פסול שהוא קדשיס בהמת ושחע אחר בדבר למתעסק. מנץ
: לעכב הכתוב עליו שנה תזבחו. לרצונכם : דעתו לכוין דמצוה

כתיב



קכ> חמישי ליום תזריע
ע״א נ׳ דף תזריע דהר

 א.ךץ בבית צרעת נגע ונתתי וגומר כנען ארץ אל תבאו כי כתיב

 בארעא* למיעאל דזבאן באינון השתכח הוא טב אגר ובי אחזתבם.

 לון ולאהנאה בבית/יהו דאטמרן מטמוני! לאשכחא אוקמוה הא אלא

 בקדשא ביה טתדבקן דאינון ישראל אינון !באץ חזי תא אבל לישראל.

 אתכם אהבתי א׳( )מלאני דכתיב להו רחים הוא בריף וקדישא הוא בריף

 לאשראה .קדישא לארעא להו אעיל דיליה רחימותא ומגו .יי. אמר
 על _קךי^ן השתבחו! וישראלי עמהון דייוריה ולמהוי בימיהו שבינתיה

 וגימר לבן נשא אישר הגשים וכל ל׳ה( )שמות כתיב חזי תא עלמא. בני כל

 למשמא דא למקדשא. דא אמרי הוו עבידתא עבדין דהוו בשעתא

 יהיהו על .קדושה השרי בגין אומנין אינון כל וכן לפרוכתא. דא

 דא בגורנא סליק. בקדושה לאתריה סלק ובד עבידתא. ההוא ויתקדש

 .קדישא. דלא אחרא לסטרא או זרה לעבודה עביךתא דעכיד מאן

 וכד עלוי שהא טסאבא רות הא עבידתא ההוא על ליה דארכר הון

 אינהו זרה לעבודה פלחי כנעניים סליק׳ במסאבא עבידתא סליק

 במין בנין והוו זרה בעבודה מסאבא ברוח בחרא כלהו ומהדבק;

 זרה לעבודה מסאבא לסטר ולגיעולי״יהו לטגומיהו )ס״א לפרצומיהו

 עליה סליק בפומיהו דאתדבר ומון מלה אמרי הוו למבני שראן וכד
 מון אסתליק. מסאבא ברוח עביךתא: אסתליק .וכד מסאבא רוח

 לון ולקדשא לון לדכאה הוא בריף קדישא בעא לארעא .ישראל דעאלו

 .ועל מסאבא גו שכינתא תשרי דלא לשבינתא אתר ולאפנאה ארעא

 דאתעבידו ואבנין דאעין במינין סתריך הוו צרעת נגע ;ההוא דא

 בלחודוי.יהךרון מטמונין לאשבחא הוה דא עובדא אי חזי תא במסאכוי

 כתיב קרא אבל לאתריה ועפרא לאתהיהו ךאינון כמה לבתר אבנץ

 מסאבא רוח דיתעבר בגין .י_קח. אחר ועפר וכתיב האבנים את וחלצו

 ובדייורא בקדושה .ישראל וישתכחו כטלקדטין השתא רתקדש ויקפני

 שארי בד במין ךבגי מאן דא ועל שבינתא בימיהו למשרי _קךישא
 בגי הוא הוא בריף דקדשא לפולחנא דהא בפומה לאדברא בעי למבני

מיעתא וכדין וגומר. צדק. בלא ביתו בונה הוי כ״ב( )ירמיה דבתיב בגין

דשמייא



חמישי ליום תזריע
 עליה רלןאר קדוזטתא עליה זמין הוא ברץ וקדישא י1על שארי זר^מייא

ןגומר. אהלף שלום בי רדעה ה׳( )איוב דבתיב הוא הדא שרם

לחק יוסףפסוקה הלכה
פ״ג הקרבנוח מעשה ה׳ הר״מ

מוסד

ע״ד ב׳ דף יונה לרבינו תשובה משערי

הקומץ כגון ביום אלא .קרב שאינו דבר כל
 הנשךפות ומנחות והקטורת .והלבונה

 והם השמש מבוא .עם להקריבן מותר*
 כאיברי הלילה כל 'והולכין מתאכלין

 אין הזבח .עם הבאים הנסכים נ עולה:
 ולנסכיכם בם[ שנאמר]במיני ביום אלא מריבין

 מה לשלמים 'נסבים מקיש ולשלמיכם
 הנסבים אבל ביום. נסכים אף ביום שלמים
 וקריבין בלילה מתקדשין עצמן בפני הנאים
 הבאים נסכים לו נזדמנו לפיכך*אם בלילה.

 .ועלות בלילה ומקריבן מקדישן עצמן בפני
 כל ג : העולות כאיברי בהן פוסלת השחר

 ולמליקה דולשחיטה לסמיכה כשר היום
 ולקמיצה ולתנופה ולהדה להגשה לההטר
 כשר'להקטיר הלילה המוספיןוכל ולקרבן
 שמצוותו הכלל.דבר יזה ואברים אמורין

 בלירה שמצוחו ודבר היום כל כשר ביום
 .יןיזר1 .?ן פי על ואף הלןלה כל כשר

:למצות מקדימין

 ד-יעזוב החטא עזיבת התשובה מעיקרי
 לא כי לבבו בבל ועטור הרעים דרכך

 פעל און עוד.ואם ההוא בדרך לשוב יוסיף
 שובו שובו לס )יתי?אל שנאמר כענין יוסיף לא

 רשע יעזוב 0־ י־5׳8)'׳ ונאמר הזרעים מדרכיכם
 מקרה דרך על חטא אשר מי כי ודע דרכו.

 .יצרו!יתקפהו עליו ויחזק תאוה התאוה כי
 ולא בו בפגעו וחושיו נחלצו_ר.עיוניו ולא

 כן על .ויחרב התאוה בים לגעור מיהרו'
 לפי במכמוריו ונפל בחרמיו החור עירהו
 טבעתו רע היצר רוך! בהיות ועתו שעתו

 עונו למצוא ורצונו חפצו מאשר ולא
 תשובת זאת..ראשית אחרי כמוהו ולעשות

 על בלבו ;נון ולשים החרטה הזה האיש
 כלענה ומרה נפש*_נענה ולהיות חטאתו

 בנפשו ה׳ .יראת יום בבל יוסיף כן' ארחי
 אש־ עד עת בבל בלבבו אלהים חתת התן
 יוסיף אם בי בה' בטיוח "לבו נבון יהיה

 בפעם כפעם רפגשהו היצר בו :עבור
לא הראשון כמשפט י תאותו ^עליו ורבה

 הזכיר .ירוחם• ועוזב ומודה =״( )=״לי שנאמר כמו דרכו העזוב עליו לבו נפתה יהיה
 תמיר טוב לא דרך על הטתיצב האיש אך עוזב. כך האחר הוידוי החרטה על תחלה
 עת ובבל פעמים_רבות גם במרוצתו ושב באולמו ושונה יום בבל דורך חטאיו על וגבר
 .וחפצו'ומגמתי והתור לומרההאוה .רצוני פניו השים'נבח ומכשול.עוניו הרע אוהב
 דרכו *.לעזוב הזה י האיש תשובת 'ראשית לעשות. ;!ם אשר כל ממנו .יבצר לא אשר

 על1 כןייחחרט אהךיי לחטוא. יוסיף בל ;גליו לקבל לקץם: הר;גה'ולהסכים ומךש;תו
 ואיש דרכו רשע (_ןעזו'בנה שנאמר כמו ה׳ 'אל חשוב .ויתורה הנשחתות עלילותיו

 לטבול ובא השרץ שאוחז למי בזה והמשל וירסמהו. ה׳ אל רשוב מקשבותיו און
 מדו'עוד שהשרץ יזמן' וכל ויטהר כן.יטבול .ואחרי תחלה השרץ .יניח כי וןיהטהר
 השלץ. השלכת* היא החטא מחשבת .והנה..עזיבת מועילה.' הקבילה ואין בו טומאתו
 ומכאובים יפורץ יבא 'כי וה;ה הטבילה. במקום והתפילה והודוי חטא מאשר והחרטה

מחשבתו'הרעה חשיב בההלה יופר באשמיי זממיו'להתהלך כל תמיר אשר הרשע על

אימי



קכד חמישי ליום תזריע
 למין הבךןר במלמד _יבוהו אשר לעגל בזה והמשל מידיו מעבדיו חברית חשב אשר

 ללכת מית דרכי לעזוב תחלה המוסר * .י_קח טוב לא דרך *.על המתיצב בן תלמיו
: ;שר דרף

ששי ליל
יהוה צירוף

לבנה בהרת או לבנה #את ה#ודן במקום ש;ה^ה
 עמהא שתא באתר ויהי :אל־הכהן ונראה אדמדמת

 הכהן וראה כ !לכהנא ויתחזי סטקא חתיא בהרא איו חורא
 וטמאו לבן הפד ושערה מךהעור שפל מראה והנה
 .והא כתא רחז.י פרחה: בשחין הוא נגע־צרעת הכחן

 מכתש ויסאבנהכהנא רמחרר אתהפייך ושערה טשכא מן מכיף מחזהא

 והנה הכהן יראנה ו ואם כא :סגיאת כשחנא היא סגירותא
 כהה והיא מן־העור איננה ושפלה לבן שער אץ־כח
 כה רית והא כהנא .יחזנה ואם ;מים: שבעת הכהן' ורבנית

 שבעא כהנא ויסגתה עט-א והיא משבא מן ליתהא ומבינא חור שער

אתו הכהן וטמא בעור תפשה ואם־־פשה יושץ־נב
 :מכתשאהיא כהנא^תה בטשכארסאב תוסף נגעהוא:.ואםאוספא

 צרבת פשתה לא הבהרת תעמד ואם־תחתיה בג
 לא בהרתא קמתזרהא1באר ואם הכהן: וטהרו הוא השתן

מחיברין( כשהן )שני רביעי פ ;כהנא רדבנה היא שתא רשם אוספת

רש״י
 ומעורב פתוך אלא חלק לבן הנגע שאין אדמדמת. רכנה בהרת או )יט(
 מתוך אלא שפל ממשה ואין שכר. מראה )כ( ואודם: לובן מראות בשתי

 היא. נגע )כב( :הצל מן עמוקה תמה כמראה ועמוק שכל נראה הוא לבנינוהו
 כתרגומו השתין. צרבת :במקומה תחתיה. )בג( :הבהרת או הזאת השאת
עור רגיעה ל׳ צרבת כל בבשר. הניכר החמום רושם אלא חינו שיחנא רושם

הנרגע



ששי ליל תזריע
 מחית והיתה מקות״אש בער! כי־יחיה בשר או נד

 :אובסרא^י• לבנה או אדמדמת לבנך, בהרת המכוה

 חורא: או םטנןא חורא בהרא בואה רשם ,ותה תור בואה במשבר. יהי

 בבהלת לבן שער ;קפד- והנה הכאן אתה וראה כה
 פרחה בטלוה הוא צרעת מן־העור עמק ומלאה

 והא פהנא ;תה רמי :הוא צרעת נגע הכהן אתו וטמא

 היא □גירותא משבא מן עטיק ומחזהא בבהרהא חור שער אתהפיך

 | ואם נו :היא סנירותא מכתש בתא ;תה ויסאב סגיאח בבואה
 ושפלה לבן שער אין־בבהרת והנה הכוהן יראנה
 שבעת הכהן והסגירו כדה והוא מן־־העור איננה
 ריתהא ומכיכא חור שער בבהרתא לית והא כתא .יחזנה ואם שים:

 הבלן וראהו נז יומין: שבעא בהנא רפגתה עט;א והיא טישבא מן
 הכהן וטמא בעור תפשה אם־פשה השביעי ביום
 אוספא אם שביעאה ביומא כתא ויחזנה הוא: צרעת נגע אתו

 ואם"" נח :היא סגירותא מכתש ;תה בתא ויסאב במשבא הוסף
 כהה והוא בעור לא־פשתה הבהרת תעמל תחתיה

 הטכוה כי־־צרבת הבלן הוא'וטהרו הטכוה שאת

 עתא והיא במשבא אוספת לא בהרתא כןמת באתרהא ואם 1 הוא

 המישי פ :היא בואה רשם ארי בתא ועדכנה תא בואה עמק

בזקן: או בראש נגע בו כיץהיה אשה או נטןאי^
וגבר

"י רש
 מחית )כד( :פנים כל בה ונצרבו כא( )יחזקאל כמו חימום מחמת הנרגע

 מכוה וסימני חלקה לבנה או פתוכה לבהרת נהפכה המכוה כשחיתה המכוה*
 גרים חצי נולד זע״ז מצערפין שאין לו׳ הכתוב חלקן ולמה הם שחי/שויס וסימני
 הל בא בזקן. או בראש )כט< :כגריס ידונו לא במכוה גרים וחצי בשחין

 נחלק



קנה ששי לליל תזריע

 “ורא ל בדקן: 1א ברישא מכתשא ;דאבה אתתא־ארי 1א וגבר

 ובו מן־השר עמה מראהו והנה את־דעגע הבוהן
 צרעת הוא נתק הכהן אתו וטמא רק צהב שער

 מחרדי' והא מכתשא !ת כתא ויחד ז הוא ה?קן 1א הראש

 הוא נתקא כתא ויסאב דעדק סמק שער ובה משבא מן עטיק

 נגע—את וכי״ץראההבוהן :לא הוא אודקנא רישא סגירות
 שחר מךד&ורו^ר עמק אין־מךאהו והנה הנתק

 :ימים ש^עת מתק את־ננע הכהן והסניר בו אין
 משבא מן עטיק מחזות לית והא נתקא מכתש חת בתא ואר/יחד

 :יומין שבעת נתקא מכתש !ת כתא הפגר בה לית אכם ושער
 לא־־ והנה השביעי ביום הכהן"את־־הננע לבוראה

 הנתק ומראה צהב שער בו ולא־היה הנתק פשה
 שביעאה ביומא מבתשא _ית כתא החך ז ר1מךהע עמק אין
 עמיק לית נתקא ומחד סטק שער בה הוה ולא נתקא אוסף לא והא

 והקניר עלה לא ואת־מתק {הת/לח לג משבא: מן

 סחתינתקא ויגלח שנית: ימים שבעת את־הנתה הכהן

 :תנינות יומין שבעא נתקא חת כהנא הפגר .יגלח לא נתקא ודעם

 והנהלא־:את־־הנתקביוםהשביעי הבוהן וראה לי
מן־״העור עמק איננו ומראהו בשיר הנרק פשה

ומתר רבתי גימל •
רש״י

 הימנו וזה לבן בשער הימנו שזה בשר שבמקוה לנגע שער שבמקום נגע בין לחלק
 כך הוא. נתק :לצהוב שבו שחור שער שנהפך צהוב. שער ובו )ל( : צהוב בשער

 בו היה אס הא בו. אין שחור ושער )לא( :שער שבמקום )ת״כ( הנגע של שמו
 שנא' כמו בנתקיס הוא טהרה הי׳ שחור ששער להסגר וא״צ טהור שחור שער

 אס או פשה אס הא ונר. פימה רא והנה )לב( :וגו׳ בו צמח שחור ושער
 לא הנתק ואת הנתק: סביבות והתגלח. )לס טמא: צהוב שער בו היה

שאס פשה אס ניכר שיהא כדי סביב לו המוך שערות שתי מניח )ס״כ( יגלח.

יפשה



ששי לליל תזריע
 גיקא דחדכהנאעז וטהר* בגדיו וכבס הבוהן ^תו וטהר
 מן עטיק ליתוהי ומהזיוהי בטשכא נתקא אוסף לא והא שביעאה ביומא

 ״פשה”ואט לי ■ רדכי לבושוהי ויצבע כתנא יוזה וירכי משבא

 נתהא יוסף איוספא ואם :טוהרתו אחרי בעור הנתק ?פשה

 הנתק פשה והנה הבחן וראהו לו ^תרדכותה* במשכא
 :הוא טמא הצהב לשער הכהן לא־ץב^ר בשר
 סמק לשער בהנא יבקר לא במשיא נתקא אוסף והא כהנא ויחזנה

 שחר ושער הנקק עמד ואם־־^עיניו לז ־ מא ?סאי
 כי ואם: :הבחן וטהרו הוא טהור הנתק נרפא צמח־בו

 וידכנה הוא דבי נתנןא אתם׳ בה צמח אכם ושער נתקא קם הוה

 בעור-יפשרם בי-ידרה או־־אשה ואחט פילח ?הנא־

 בברה־ון במש־ יהי ארי אתתא איו וגבר :לבנת בהרת בהרת

 בעור״״בשרם והנה הבוהן וראה טל תק־ בחרן ?הרן
 בעוריטהורהוא: פרח הוא בהק לבנות כהות בהרת

 בטשכא סגי הוא בהקא חורן עמץ בחרן בסרה־ון במשף והא בהנא ויחזי

 ימרט כי ואיש י מחוברין( נשהן )שלישי ששי פ .היא -ייי
קרח שעררישה יתר ארי ו;בר :הוא טהור הוא קהת ראשו

רשי*

 הנא > הין טהרתו. אחרי )לה( :הגילוח למקום ויצא השערות יעבור יפשה
 :יפשת פשה ת״ל שני שבוע ובסוף ראשון שבוע בסיף אף מנין הפעור לאחר חושה
 צהוב ול׳ ושער. ת״ל צהוב שאינו והאדום הירוק אף מנין שחור. ושער )לז(
 טמא הא הכהן. וטהרו הוא טהור :זהוב נמו צהוב הזהב. לתבנית ־מה

 שאין לבנות. כהות )לט( :חברבורות בהרות. )לח( : טהור לא הנהן שטהרו
 שקורין אדום אדם בבשר הנראה לובן נמין בהק. :• נהה אלא עז שלהן לובן

 לעדשה עדשה שבין עדשן נאיש בהק קרוי אדמימותו חברבורות בין רוש״ו
 נדון שאינו נתקין מטומאת טהור הוא. קרח )מ( :צח בלובן הבשר מבהיק
לבן בשער בשר עור נגעי בסימני אלא שער מקום שהס וזק] ראש בסימני

ומחיה



קט ששי לליל תזריע

 גבת ר^שו ןב?רט פניו ט$את ואם מא ־ תא דכי תא
 הוא גלוש רישה שער !תר אפיוהי מלכןבל ואם :הוא טהור הוא

 לבן "נגע בגבחת או בקרחת וכי־קיהיה ־^טב תא דגי

 בגבהתח או בקרחתו הוא פרחח צרעת אדקדם
 היא סגיא סגירות סטוק תר מכתים בגרושוה" או כ^רחותה .יהי וארי

 שאת" והנה הבוהן אתו וראה מג ;בטעותה או כקרתתה
 במראה בגבחתו או בקרחתו אדקך־מת לבנה הנגע

 חורא מבתשא עמלק והא כהנא יתה ריחזי עורבשר: צרעת

 איש־ מד :כס^א משך סגירותא כמחזי בגלושוהה איו כקרחותה סמכןא
 בראשו הכהן ימלאנו טמא הוא טמא הוא צרוע
כרישה כהנא יסאכנה כאבא הוא מסאב הוא מגיר גבר * נגש

:מבתשה

■ תורה ששי ליום תזריע
 תשלום הצגנו תרגום ואחד מקיא שנים הסדרה כל להשלים כדי

דהפט״ה: ותרגוב הסדרה

 וראשו פרטים הזיו בגדיו הנגע 1^ר*^ ןהצרוע פי׳
טמא ן 'וטמא יעטה ועל־שפם פאוע ;היה

 יקרא
1 ש״י ר

 גבחת קרוי פניו כלפי קדקד משפוע פניו. מפאת ואס )מא( :ופשיון ומחיה
 :קרחת קרו? אחוריו כנפי קדקד ומשפוע בכלל ומכהן שמכאן הצדעין ואף

 עור צרעת כמראה ת״ל המראות שאר מנין פתוך אדמדם. לבן נגע גמב(
 ומהו בשרו בעור יהיה כי אדם בשר עור בפרשת האמור הצרעת כמראה בשר

 בשחין האמור צרעת כמראה ולא שבועות בב׳ ונדון מראות בד׳ שמטמא בו אמור
 מטמאין שאין שער מקוס של נתקין כמראה ולא א׳ בשבוע נדון שהוא ומכוה

 לי אין נגעו. בראשו )מד( :ותולדתה בהרת ותולדתה שאת מראות בארבע
 ועל כולן. את לרבות יטמאנו טמא ת״ל המנוגעיס שאר לרבות מנין נתקין אלא
 מגודל פרוע. : קרועים ברומים. )מה( וגו׳: פרומים יהיו בגדו אומר הוא כולן

יקרא. טמא וטמא :השפתיס שער שפם. :כאבל יעטה. שפם ועל :שער
 יעממ



ששי ליום תזריע
 ועל פריע יהי ודישה ?^זעין ;הון לטשוהי מכתשא בה וסנידאדי 1 יקרא

 אשר כל־ימי מי .י^רי: תסתאבון ולא תסתאבון ולא ;תעטף כאבלא שפם
 לטחנה מחוץ ?שב בדד הוא טמא יטמא בו הנגע

 בלחודוהי הוא מסאב ?סאב ;הי בה מכתשא די יומי כל :1שב1מ

 בו ?היה”בי" והבגד טז ס מותכה! למשריתא מברא "תב
 אדי וליושא :פשתים בבגד איו צטד בבגד צרעת נגע

 בשתי 1א מת ־ כתן אובלבו^ט עמר בלבוש סמרו מכתש בה יהי
 ןכל־־מלאבת או קעור או ולצמר לפשתים אובערב

בכל או במיטבא או ולעמרא רכתנא בערבא או בשתיא או ז שר
ז־ . ד . ז־־ד . 1.^ . ד . , ן

 ביגר אדמדם או !?רקיק הנגע והיה מט ־ משך עביר
 נגע בכל־םלי־עור או אוי־בעךב או־בשתי בעור או

 ספוק או ירוק מכתשא ויהי :את־הכהן והראה הוא צרעת
 מכת# רמשך מאן בכל או בערבא או בשת^א או במשבא או בלכושא

 והסגיר את־הנגע הכתן וראה :נ לכתא ויתחןי הוא טיתתא
 _ית רם־ר מכתשא _ית כתא ויחד :?מים שבעת את״הנגע

השביעי ביום את־־הגגע וראה נא :יוטץ שבעת מכתשא
: י ר ג ו ־ . * ז יד ירה * . ~ ־

 בעור או או־בערב או־־בשתי בבגד הנגע בי־־פשה
ממארת צרעת למלאכה העור אשר־־יעשה לכל

הנגע
רש״י

 טמאים שחר יהיו שלא ישב• בדד )טו( ממט: ויפרשו טמא שהיא משמיע
 והוא הואיל בדד לישב טמאים משאר נשתנה מה רבותינו ואמרו עמו יושבים
 למחנה. מחוץ :יבדל הוא אף לרעהו איש ובין לאשתו איש בין בלה״ר הבדיל

 בעור• או : צמר של או פשתים של ולצמר. לפשתים )מח( :מחנות לג׳ חוץ
 בו שנעשה עור זה עור. מלאכת בכל או :מלאכה בו נעשה שלא עור זה

 צרעת ז )נא :שבאדומים אדום אדמדם. :שבירוקין ירוק ירקרק. )מט( :מלאכה
 תהגה שלא מארה בו תן ומדרשו כח(. )יחזקאל ממאיר סלון לשון ממארת•



קכז ששי ליום תזריע

 אוסף ארי שביעאה ביומא טבתשא !ת ויחד :הוא טמא הנגע
 ןתעבד די לכל בטשבא או בערבא איו בשרדא איו בלבושא מכתשא
ר י. י * * • • • • • • י • יי -.זז

 ושרף: נב :הוא מסאב מכתשא טחזיא סגירות לעבידא משבא
 או בצמר את־הערב או 1 את־השתי או את־הבגד
 הנגע בו אשר־יתה היעור בל־בלי“את או בפשאים
 למשא !ת וי^יד :תש־ף באש הוא מהארת בי־צרעת

 די דמשך מאן כל !ת איו בכתנא איו בעמרא ערבא איו״ית שודא !ת או

 ואם נג :ת%קד בטרא היא מחזרא □גירות איי מכתשא בה .יהי
 בשתי או בנגד הנגע לא־־פשה והנה הכהן וראה

 אוסף לא להא כתא יהד ואם *. ר1לי*־ע5בנל־־ 1א בערב 1א

ן דמשך מאן בכל איו בערבא או בשררא או בלבושא טכתשא
 והאירו אשר־־בוהנגע וכנסו'את ^ן

 מכתשא בה די !ת ויחורון בתא ויפקד ♦ שגית שבעתץמים

 וראה נה מחוברי!( כשה! )רביעי שביעי : הנינות יומין שבעת ויפתה
ז .ז י 9 ♦ :ז • • : • ״י" :

 הנגע לא־הפך והנה את־הנגע הכבה 1 אחרי הכהן
 תשרפנו באש הוא טמא לא־פשה והנגע את־עינו

לחורו בתר כתא דת.י :בגבחתו או נכןוץזוזו הוא נחתת

רש״י
 ומדרשו פשוטו זהו פשתים של או צמר של כפשתים. או בצמר )נב( * הימנו

 צריכה אינה השרף באש היא ת״ל עמו וישרפם פשתן ואניצי צמר גיזי יביא יכול
 שהן שבו האימריות את להוציא בפשתיס או בצמר ת״ל מה א״כ עמה אחר דבר
 יכול הנגע. בו אשר את )נד( :אימרא כמו שפה ל' אימריות אחר. ממין

 ת״ל כבוס טעון כולו הבגד כל יכול הנגע בו אשר את ת״ל בלבד הנגע מקום
 לא העשות: ל׳ הבבם. אחרי )נה( עמו: הבגד מן יכבס כיצד הא הנגע
 שאס שמענו פשה. לא והנגע :ממראיתו הוכהה לא עינו. את הנגע הפך

 מה יודע איני פטה ולא הפך ופשה הפך לא צ״ל ואין טמא פשה ולא הפך לא
 ורמזתיה בת״כ כדאי' וכו' וחכ״א ר״י דברי מ״מ הנגע את והסגיר ה״ל לו יעשה

באחת יז( )ש״ב כמו גומא ל׳ היא. פחתת :אופניו על המקרא לישב כאן
 הפחתים



ששי ליום תזריע
 ?שאב אוסף לא ומקהשא הוה בד מן מכתשא שנא לא והא מכתשא ?ז

 ראה ואם נו בחדתותה: או בשתיקוהה היא תברא תורתה בנורא הוא
 ןכלרע^.תו1הבבס^ת אחרי הנגע בהה הבהךוהנה

 מךהערב: או אוימן־־העתי מן־הזגור או מן־הבגד
 מן ;תה רבבזע ;תה דרדרו בתר מבתשא עמ;א והא בהנא הזא ראם

 לאם" נז מפטיר :ערבא מן או שת;א מן או משבא מן או לבישא
 בכל־בלי־ או או־בערב או־בשתי בבגד עוד תראה

 הנגע: אשר־בו את תשרפנו באש הוא פדחת עיר
*ו .' ד * ק ::ז :•:־י . •: —נ : • : המשך מאן בכל או בערבא או בשתיא או בלברשא עוד תתחזי ואם

 או־השתי והבגד נח :מבתשא בה די !ת תוקדנה בנורא היא םנ;א
 מהם וסר ר^כבם אשר השר אר״כל"^לי ארהערב

 בל או עלבא או שת;א או :ולבושא וטהר שנית וכבס הנגע

 י חלבי הנעות ויצטבע מבתישא מנהון ויעדי .יתחור די דמשך מאן

 אוהפעזתים 1 הצמר בגד נגשצרעת תורת זאת נט
א* לטהרו כלי־־שר”^ל או השיב או העזתי או

לטמאו
רש״י

 בגבחתו. או בקרחתו :שוקעין שמראיו נגע היא שפלה כלומר הפחתים
 המדרש ומפני ישנים שחקים קרחתו. :בחדחותיה או בשחיקותיה כתרגומו
 באדם וגבחת קרחת נאמרה עהורה שהיא בבגדים לפריחה מנין לגז״ש שהוצרך
 בכולו פרח כאן אף כוהור בכולו פרח להלן מה בבגדים וגבחת קרחת ונאמרה

 משמעו זהו ותרגומו פירושו ולענין וגבחת, קרחת ל׳ הכתוב אחז לכך טהור
 שהקרחת בקדמותו או באחריתו נכתב כאלו חדשים ל׳ וגבחת ישנים לשון קרחת

 כל והקרחת וגו׳ פניו מפאת וחס שכתוב כמו פנים לשון והגבחת אחוריים ל׳
 יקרע אותו. וקרע )נו( :בת״כ מפורש כך ולאחריו. הקדקד מן ויורד ששופע

 באש :וצומח החוזר דבר היא. פרחת )נז( :וישרפנו הבגד מן הנגע מקום
 ע״פ בשחלה כשכבסוהו אם הנגע. מהם וסר )נח( :הבגד כל את תשרפנו.

 שבפרשה כבוסין של תרגום טבילה ל׳ שנית. ובכם :לגמרי הנגע ממנו סר כהן
 וכן ויצטבע תרגומו לכך לטבול אלא ללבו; שאינו מזה חוץ ויתחוור לבון לשון זו

 תזריע פרשת חסלת :ויצטבע מתורגמין לטבילה שהן בגדים כבוסי כל



הכח ששי ליום תזריע
 א שרד איו כתנא איו עמר בלטש סגירו דמכתש איורותא דא ♦ לטמאו

פ .3 פ :לסאבותה איו לדכלתה דמשף מאן כל איו ערבא איו

; סימן ב' )נמלנ״ם שלשה מנעל בא ואיש ימפטירין סימן. מיה נ׳ז.

ד,׳ ד׳ סימן ב׳ בטלנים תזריע הפטרת
 בכירים לחש האלפים לאיש ויבא שלשה מבעל בא ואיש א

 לעם תו ויאמר בצקלנו וכרמל עזערים עשרים־לחם
 .ויאמר איש מאה לפני זה אתן מה משראו ויאמר ב ויאכלו:

 לפניהם התן נ :והותר אכול :הוה אמר כה כי ויאצלו לעם תן
 היה שיר־צבאמלך־ארם ונעמן י יהוד,; כדבר ויותרו ויאכלו

 ■דז□ :-ד 1••• •.־ן ד : ־ י :־ן:-.ז- .ןי : -> : • •< ך > -ן

 תשועת נתך־ןהוה כי־־בו פנים ונשא אדניו לפני גדול איש
 גדוו־ים שאו וארם ה :מצרע חיל גבור היה והאיש לארם
 :נעמן אשת לפר ותהי קטנה נערה ישראל מארץ חשבו

 בשמרון אשר הנביא לפני אדני אחלי אל־גברתה ו!תאמר
 כזאת לאמיר לאדניו זהבארגך מצרעתו: אזיאסףאתו

 מלך- .ויאמר ח :ןשראל מארץ אשר הנעלה דברה וכזאת
 בידו וי_קח וילך .ישראל אלימלך ספר ואשלחה צא לך ארם
 1 בגרים חליפות ועשר זהב אלפים וששת ככרי־כסף עשר

 הזה הספר כבוא ןשראללאמרועתה אלימלך הצפר הבא ט
 :מצרעתו ואספתו עברי את־נעטן אליך שלחתי דנה אליך

 ויאמר בגדיו .ויקרע את״הפפר מלך־־ןשראל בקר^ ההי י
 איש לאסף אלי שלח כי־זה ולהחיות להמית אני' האלהים
 ויהי יא :לי הוא כי־־מתאנה וראו אך־־דעו־־נא כי מצרעתו

 את־" מלך־ישראל כי״קרע איש־־האלדוים אלישע 1 כשמע
 אליי יבא־נא בגדיך קרעת למה לאמיר אל־המלך בגדיהישלח

ויעטה וברכבו בסומו יבהבאנעמן :נביאבןשראל .יש כי וידע
פתחכתיב *בסוסו /



תזריע הפטרת
 לאמו■ מלאך אלישע אליו .וישלח ע :לאלישע פתח־הבית

ל^וטהר: בעזרך וישב ^ררך הלוך

 ועמד יצוא יצא ן אלי אמרתי הנה .ויאמר .וילך נעמן ויקצף יי
 הטצרע: ואסף אל־הטקום ידו והניף אלוהיו בשם־יהוה וקרא

יש־אל מימי מכל דמשק נהרות ופרפר אמנה טוב הלא טי •״ ן• 5 ״ — •* ן. .. ״ □ -ף- -: - ז־ ■ד ד• :•
 עבדיו וינשו טז :בהמה .וילך ויפן וטהרתי בהם הלא־ארהץ

 הלוא אליך דבר הנביא גדול דבר אבי ויאמרו אליו וידברו
 ויטבל וירד י! וטהר: רחץ אליך כי־־אמר ואף תעשה
 בבשר בשרו וישב האלוהים איש בדבר פעמים שבע 'בירדן

 וכל־מחנהו הוא האלזהים אל־איש יח.וישב :.ויטהר קטן נער
 אלהי'םבכל־ כיאין הנה־נא;דעתי לפניוראמר ויבא.ויעמד

 :עברך מאת ברכה .קח־־נא ועתה אפ-בה^ראל בי הארץ
 לקחת אם־אקח_ויפצר־בו לפניו אשר־עטדתי חיקיהוה ויאמר
 צמד־ משא לעברך יתך־נא ולא נעמן ויאמר" נ : דמאן

 לאלוהים וזכה יעלה5 עברך עוד בילוא־־יעשה אדמה פרדים
 בבוא לעברך לרברה[היםמז.יהוה כא :אם־ליהוה כי אחדים

 על״ידי נשען ן והוא שמה להשתחות בית־־ךמון אדני
 יםלח־נא;יהוה רכון ב;ת בהשתחדתי רטן בית והשתחויתי

 מאתו .וילך לשלום לך לו י דאטר :הזה ברבר לעברך
:ארץ כברת קרי ולא כתיב נא * כתיב אבנה *

 ה" ומזמור והפטרה תרגום ואחד מקרא שרם השבוע פרשת קריאת אהר
 משנה דברו יצל״ח מלך וה׳ השבת ליום שיר מזמור או לבש גאות מלך

:היום בחינת היסוד נגד שהוא טהרות מסדר והלכה

כ׳ פרק אהלות משנה

ערב. טומאת טמא ואחד שבעה. טומאת טמא אחד במת. טמאים שנים

 שלשה
ברטנורא

 אדם ואזיל: לה מפרש מתניתין כולה שבעה. טומאת טמא אחד במת טמאים שנים
מיגע



קנט ששי ליום תזריע
 טמא !ואחד שבעה. טומאת ;טמאין שנים במת. טמאץ שלשה

 ואחד שבעה• טימאת טמאין שלשה במת. טטאין ארבעה ערב. טומאת

 שבעה. טומאת טמא במת הנוגע אדם שנים. כיצד ערב. טומאת טמא

 הנוגעים בלים שלשה. ביצד ב :ערב טומאת טמא בו הנוגע ואדם

 בלים. ובין אדם בין השלישי שבעה. טומאת טמאץ בבלים וכלים במת.

 בבלים ואדם במת. הנוגעין ברים ארבעה. ביצד ג :ערב טומאת טמאין

 טמאין ברים בין אדם בין הרביעי שבעה. טומאת טמאין באדם. וברים

 באהל. התחוב השפוד חמישי לי .יש עקיבא רבי אמר ערב. טומאת

 שבעה. טומאת טמאים באדם וכלים בשפוד. הנוגע .ואדם והשפוד. האהל

 האהל אין לו אמרו ערב. טומאת טמאים בלים. בין אדם בין חמישי

 ובבלים מבכרים. באדם חומר במת. מטמאין וכרים אדם ד מתחשב:

 שהוא זמן שבל באדם חומר שג.ים. והאדם שרשה. שהכלים מבאים•
 מטמאין ובגדים אדם ה :שלשה הן באמצע ושאינו ארבעה. הן באמצע•

בזב הנוגע שהאדם מבאדם. ובבגדים מבבגךם• באדם חומר בזב.

מטמא
ברטנורא

 ימים שבעת וטמא אדם נפש לכל במת הנוגע דכתיב ז/ טומאת טמא במת חנרגע
 טומאת טמא בו הנוגע אדם :הוא הטומאה אבות אבי שהמת הטומאה אב נעשה שהוא לפי

 הטומאה ולד וכל הטומאה ולד נעשה שהוא לפי הערב עד תטמא הנוגעת והנפש דכתיב ערב.
 שיהיה למת מחובר בעידו מת בטמא הנוגע על גזרו חכמים אבל ערב טומאת אלא בי אי!

 כמת מטמאי! ובגדים שטף כלי בין מתכות כלי בי! וכו׳. במת הנוגעים כלים ב :שבעה טמא
 כלים הילכך הכלים כל לשאר וה״ה כמת הוא הרי חרב במת או חרב בחלל דכתיב עצמו

 נעשים שניים הכלים אין דלעולס הטומאה אב בכלים וכלים אבות אבי נעשים במת הנוגעים
 כיצד ג :ערב טומאת ומטמאין ראשונים נעשים כלים. בין אדם בין השלישי :כראשונים

ג הטומאה אב בכלים. וארם ;כמותו אבות אבי במת. הנוגעים כלים ד/
ביום בגדיכם וכבסחם דכתיב עצמו כאדם הטומאה אב נמי בארם. וכלים
 :שבעה טימאת הכלים מטמא שבעה טימאת הטמא אדם שכל למדת הא יטהרחס השביעי
 הנוגע אדם למתני מצי הוה ג׳ דבכיצד וה״ה ראשונים נעשים כלים. בין אדם בין הרביעי

 אלא ערב טומאת טמאים כלים בין אדם בין שלישי ז׳ טומאת טמאין באדם וכלים כמת
 קתני באדם וכלים במת שנגעו בכלים אדם דאפי׳ לה שמעינן במת טמאין ארבעה מסיפא
 מתכת של עמוד כמין שסוד. :שבעה טומאת דאיכא באדם יכלים עצמו במת אדם כ״ש שבעה טומאת
 השפוד מטמא האהל שאין לפי מתחשב. האהל אין :האהל קושרי! ובראשו האהל באמצע תקועה
 אלא כאן ואין עצמו במת כנוגע המת באהל המונח כל אלא הטומאות סדר במנין נחשב אינו לפיכך
 מתחשב האהל אין אס״ה מבחין באהל שנוגע אלא האהל בתוך השפוד אין אפי' א״נ ארבע
 שהכלים ד •י זע סל טבליות במשנה עבה סגוס בפרק לקמן מוכח והכי משנתנו סדר במנין

 וארם :טמאיס כולן בשניים שלישים כלים ועוד בכלים וכלים במת שנגעו כלים כגון שלשה.
 ן טהור בשני השלישי אדם אבל במת שנטמא האדם בזה שני ואדם במת אדם כגון שנים.
 ,כדשמעי ערב טימאת מטמא כלים בין אדם בין דהרביעי וכלים ואדם כלים כגון באמצעי שהוא

ממתני׳

יז



עי ש ליום תזריע
 בבגדים ח־ומר בגדים. קטטאץ בזב הג־וגעץ בגדים ואין בגדים. מטמא

 דזב את הנושא אדם ןאץ אדם. מטטאין הזב את הנושאים שהבגדים
 ואפילו מגריד• נפש־ו.ואפילו שתצא עד מטמא אינו אדם י' אדם: מטמא

 התרומה. מן ופוסל בתרומה מאביר היבום. מן ופוטר ליבום זוקק גיוסם.

 אף ראשיהם. הותזו .נפשם. שתצא עד מטטאין אינן וח^ה בהמה וכן

 :מפרכסת שהיא לטאה של עב בגון טמאין. שמפרבסים פי על

 מן כבדת ופחות המת. מן מבוית פחות אפילו שיעור• להן אין האיבךין ז

 מאתים ח :טומאתן מטטאין השרץ. מן מבעדשה ופחות הנבילה.

 אצבע. בכל ששה הרגל. בפיסת שלשים באדם. אברים ושמונה וארבעים

 שלשה בירך. אחד בארכובה. חמשה בשוק. שמם בקורסל. עשרה

 אצבע. בכל ששה היד. בפיסת שלשים צלעות. עשר אחד בקטלית.

 ואחד מאח בכתף. וארבעה בזרוע. אהד במרפקי ושמם בקנה. שמם

 בראש. תשעה בשדרה. חוליות ;!שר ושמונה מזה. ואחד ומאה מזה

 ואחד אחד בל בנקביו. !חמשה לב של במפתח ששה בצואר. שמונה

כראוי.. בשר עליהם שיש בזמן אימתי ובאהל. ובמשא במגע מטמא

כרטנורא
 שהוא אלמא בגדיו יכבס הזב בבשר והניגע דנתי׳ פי׳ שלא זמן בגדים.כל מטמא ה ז דלעיל ממתני׳
 אב שהזב לפי בגדים. מטמאין בזב הנוגעים בגדים ואין בזב: מגעו בשעת בגדיש מטמא

 וכלים אדם שאין אחרים בגדים מטמאין ואין ראשו• נעשים בו הנוגעים והבגדים הטומאה
 כמן אדם. מטמאין הזב את הנושאים שהבגדים הטומאה: מאב אלא טומאה מקבלים

 הנוגע וכל דנתי׳ עצמו כזב הטומאה אב נעשים שהן לפי אדם מטמאין זב של ומושב משכב
 ואפי'■ אדם. מטמא הזב את הנושא אדם ואין הערב: עד יטמא תחתיו יהיה אשר בכל

 אדם: מטמא ראשון ואין לטימאה ראשין אלא שאינו שפירש קודם אותו נושא שהוא בשמה
 שאינו הכתוב למדך ימות אשר האדם בנפש במת הנוגע כל דכתי' נפשו. שתצא עד 1

 יבמתו גופם שהוא זמן כל ליבום. זוקק :אילנא גודי ל׳ מחותך מגוייד. :שימות עד מטמא
 ומן החליצה מן פטורה אשתו גיסם בן והניח מת אס היבום. מן ופוטר :להנשא אסורה
 מן אמו את ופוסל. : לכהן שנשאת ישראל בת היא אס אמו את בתרומה. ומאכיל היבוס:

 שתצא עד נבלות טומאת מטמאין אי! וחיה. בהמה וכן : היא לישראל כהן בת אם התרומה
 שיהיה צריך האיברים. ז • הלטאה לזנב דומה זה פרכום למה כלו׳ הלטאה. כזנב : נפשם

 מן באבר בין החי מן שנתלש באבר בין ומיירי אבר נחשב הוא בכך ועצמות וגידים בשר בהם
 היינו אצבעית לחמש אצבע. בכל ששה : הפרסה היא הרגל כף הרגל. פיסת ח 5 המת

 בראש למעלה קטלית. : והשוק הרגל הבור מקים קרסולין כרעים תרגום קרסול. : שלשים
 :כלע״ן ףד״יר מרפק, : האמה מודדים שבו המדה קנה ,מל ליד המחובר עצם בקנה. : הירך
 ודיפן א' ורגל א' יד כנין היא מהגיף אחד מצד עכשיו עד שמנה מה שכל מזה. ואחד מאה

 פוחח החזה נמצא הלב על הריאה מנשב החזה תנועת שמפני החזה הוא לב. של מפתח :א׳

שיעלה כדי כראוי. כשר 1 האמה וגיד הביצים בנקביו. : ללב ויצא האויר יכניס שממנו דרך
ארוכה



קל ששי ליום תזריע
 מטמאין ואין ו^משא. במגע מטמאין כראוי. בשר עלירם אין אם אבל

:ב^הל

ברטנורא
 אינה אהל שטימאת לאי באהל. מטמאין ואין : חי באדם מחיבר היה אס ויבריא ארוכה

 אדם בעצם כדכתיב לאדם הדומה באבר או באהל ימות כי אדם כדכתיב שלם באדם אי אלא
 ועצמות וגידים בשר בו שיש אבר אף באהל ומטמא ועצמות וגידים בשר בו יש אדם מה

: באהל ומטמא

א7 ך דף נדה גמרא

 שמינה אדמה מביא אדמה כמימי רבנן תנו ,אדמה. וכמימי
מאיר. רבי דברי מןם עליה ומציף כרם בית מבקעת

 מבקעת אומר יוסי רבי יורפת. מבקעת אומר עקיבא רבי
 בהן. וכיוצא גיגוסר מבקעת אף אומר שטעון רבי סכני.
 בית מבקעת *ממינה אדטה מביא אדמה וכמימי אידך תניא
 למים שיעור ואין השום. כקליפת מ:ם עליה ומציף כרם

 אלא צלולין אותן בודקין ואין לעפר. שיעור דאין משום
 ברד עוכרן אין עוכרן וכשהוא ועוכרן. חוזר צררו עכורין.

:בכלי אלא
רש״י

 אס שירצה כמו עפר יביא אלא לעפר שיעור דאין משוס למיס. שיעור ואין
 נ העפר מן למעלה השוס קליפת כעובי מים עליו ויציף מעט אם רב

עוכרן" וכשהוא במים: נכנסת אדמה מראית שתהא עכורין• אלא
:בעפר המיס

עיא צ״ב דף יתרו זוהר

 שכת דיומא. שכת עלאה. שבת שבת. אקרון וכלהו אינון דרגין הרת

 שלטא איהו כד חד וכל שכת. כלא ואקרי חד וכלהו דליל^א.

 אתי האי וכד דיליה. שולטנו כההוא בהדיה ליון חמין לחברוי נטיל

 לשבת בהדיה זמין ליל^א אתי כד בהדיה. וזמינין אתץן כלהו לעלמא
 אתייאישבת דהאי כי_ון כהדיה. ואתטמר כהיכליה ליה עמין ביממא

פעודתא דא ובגין דליליא. להיכלא גניזין וכ^הו עליה את^שך עלאה



ששי ליום תזריע
 אלץאהדח לתרץ בהדי׳ _זטץ יממא: אתי כד מביטטא חמורה דלידא

 )כלא מיניה. לאתנהיר ודא ליה דאןהיר דא תתאה ודתא עלאה דרגא
 כללא אינון דרגין תלת ואלין דשכת. כיומא ושלמין שכת אקרי כחדא

 שכת דנטיר:מאן וכתובים. .נביאים שבכתב תורה א־ורייתא רכל ןרזא

••כיה אורייתא נמיר

טוסרלרק יוסףפשוקה הלכה

פ״ז£ שבת ה׳ הר״ט

 מאלו לאב הדומה המלאכה היא התולדה
 הירק את המחתך כיצד האבות.*

 המלאכה שזו חייב זה הרי לבשלו כדי מעט
 אחר גוף לוקח שהטוחן טחינה. תולדת
 דבר העושה וכל הרבה. לגופים ומחלקו
 וכן טוחן. תולדת יזו הרי לזה הדומה
 כדי אותו 'ושף מתכת של לשון הלוקח

 הזהב צורפי שעושים כדרך מעפרו לי_קח
 חלב הלוקח וכן נ ן טחעה 'תולדת זה הרי
 חייב .זה הרי לחבצו כדי ..קיבה 'בו דנתן

הקום הפריש שהרי בורר תולדת 'משום
 ח;יב גבינה ועשהו גבנו .ואם החלב. מן

 היק אל חלק המקבץ שכל בונה. משום
 זה היי אחך גוף שיעשהו עד הכל ודבק
 ומלאכה מלאכה לכל ובין לבמן. דומה
 זו דרך על תולדות להן יש האבות' מאלו

 בשבת הנעשית המלאכה ומגוף שאמרנו
ותולדת'איזה היא איזה'אב תדעימעין

:היא אב

ע״ו ג׳ דף לר״י חשובה משערי

 כליותיו ןשתונן היגון. התשובה מעיקרי
 שהמיה מי רבהךעת כמה תחשוב

 וסער בלבבו.' ;גון הגדיל יוצריו. את
 לב. במרירות' תאנת ברעייויניו. מתחולל

 על בעיניי עו.י.כ 'שהתחרט .יתכן כיי
 בזה. הקו השלים ולאי חטא אשר חטאתי

 בעיני .קשה איסר או דינר הפסד גם כי
 יע בעען עשרו אבד אם אך האדם.

 תאבל'ותכבד עליו נפשו מנכסיו. נקי תצא
 צרותי^רעות על וכן לו. מרה נפשו אנחתו
 ויותר יומם. בלבבו הגון .נצח כאבו ורבות
 שהטיה מי .תאנה שיצטער ראוי מהמה

 .עלילה והתעיב והשחית .יתברך. השם את
 מאין ..ישי בראוי יאשר .זכר רלא לפניו.
 .עת בבל הנחהו יהרו .עמו ^עשה וחסד
לבו מלאו ואיך רגע. בכל נפשו ונוצר

 ..עיני מראות טח .ואיך לפניו. להכעיס
 אשר והמשכיל לבבו. מהשביל' החוטא

בלבבו האלה הדברים יוחקו נפקחו.עיניו
 התשובה ומדרגות רוחו■ חדרי י;בואו

 הנפש טהרי מדרך תבא אשר התשובה והיא היגון. ועצם המרירות גודל לפי ?מעלותיה
 יגוגיר מאד ^מאיד תעצמו תפקחנה.עיניוירבו' אשר וכפי' שכלו .לפי כי ^כלה. ;זכות

י 15ל וריפא ושב רוב״עונו .על ברעיוניו י



קלא השם תזריע מצות
תעשה. לא מצות אחת (עשה מצות ששה

 מטמאי וה׳ י״א, י* פיז ביאה איסורי הל' היד ספר פ״ה. זבים ע״א. מ״ב ;ליה נדה ס*ד. שבת
 עשין סמ״ג ק״ס. שבסי׳ מטעם צ״ו בכל.ג משיו.“ורמבץ קי. מ״ע המצות ספר פ״ה. ומושב משכב

1 קצ״ד סי׳ י״ד רט״ג.

 אשה שנאמר ומטמאה טמאה היולדת להיות עשה מצות )עד( ז0ק
 יום ושלשים וגו׳ ימים שכעת וטמאה זכר וילדה תזריע כי

 וגר שברעים וטמאה תלד נקבה ואם טהרה. בדמי תשב ימים ושלשת
 רם ראתה לא אפילו יולדת טהרה. דמי על תשב ימים וששת יום וששים

 דהיינו שטבלה ולאחר נפל ילדה בין חי ילדה בין קפ״ב( סימן )עיין כנדה טמאה
 טוהר דס לנקבה וס״ו לזכר יוס ל״ג הדמים הרי לנקבה וי״ד לזכר ז׳ אחר

 שמשו העריב ולא שטבל כטמא שלה טוהר ימי בכל היא והרי לבעלה. ומותרת
 כולד קדשים ומטמאה תרומה ופוסלת במעשר שאוכלת יום טבול שנקרא

 שלה טוהר ימי שתושלם עד קס״ט( סי׳ )עיין כפרה מחוסרת שהיא הטומאה
 וי״ד לזכר ז׳ אחר טבלה אס ודוקא דבר. לנל טהורה תהיה ואז כפרתה ותביא

 כדם הוא הרי טוהר ימי בתוך אפילו שתראה דם כל טבלה לא אס אבל לנקבה.
 והבא וטבילה. בימים אלא לבד בימים הכתוב תלה שלא ויבש לח ומטמא נדה

 ולכל ר״ח( וסי׳ קפ״ב סי׳ )עי׳ תנדה על כבא טבלה שלא זמן כל היולדת טל
 בזוב והיולדת לטהרות. בין לבעל בין טבלת שלא זמן כל כנדה היא הרי דבריה

 לבעלה מותרת תהיה ואח״כ וטובלת נקיים שבעה לישב צריכה קפ״ג( סי׳ )עיין
 ודם נקיים(. ז׳ וצריכה בזוב כיולדת היא הרי הזה בזמן היולדת )וכל ולטהרות

 תלוי בזוב יולדת מטומאת וטבילה נקייס שבעה ספירת אחר טוהר בימי שרואה
 לאיסורה ובכ״ז בכ״מ ונוהג כלל(. טוהר ימי לתת שלא מחמירין )ואנו במנהג

;קע״ט( סי׳ )עי׳ טמאים שאר כמו וטהרה ולטומאה לבעלה.

 ספר פי״ח. מוקדשים •סולי הל׳ היד ־־ ס• ייא. פיק פרה נ״ו. נדד. ק״ו. ל״ג זבחים. •"ד, מבוי־.
של״ט: יאוין סמ׳ג קכיט, ל״ת המצות

 בכל שנאמר קדשים טמא יאכל שלא • תעיב לא מצות ]צד[ קפח
 טמא יאכל שלא אזהרה שזה למדו השמועה מפי תגע. לא קודש

 ביאת על כרת עליה שחייבין טומאה שנטמא אדם כל שיטבול. קודס קודש
 טהור'בין בקודש בין מקדשים כזית ואכל שס״ג( וסי׳ שע״ח סי׳ )עיין מקדש

 ואינו קכ״ד( סי׳ )עי׳ ויורד עולה קרבן בשוגג כרת חייב במזיד טמא בקודש
 אחר ממנו שיאכל עד קמ״ת( סי׳ )עי׳ מהירין לו שיש קדש על כרת חייב

 משיס לוקה אינו דמים זריקת קודס הבשר את אכל אס אבל מתיריו שקרבו
 חייבין בכלי שקדש כיון מחירין לו שאין וכל המ״ט( סי׳ )עיין קדש שאכל טמא
 מחוסר או שמשו שיעריב קודם שטבל אחר קדש והאוכל טומאה. משוס עליו

 עד עליו וטומאתו שנאמר כרת חייב ואינו לוקה כפרתו שיביא קודס כפורים
 מרדות, מכות אותו מכין ד״ס של בטומאה טמא היה עליו. טומאתו כל שיהיה

: ונקבות בזכריס הבית בזמן ונוהג
מצות



תזריעמצות

-׳; ..... *.ס= הסצןת םפר 1א״6 כפרת מחוסרי ר.$׳ היד ספר קינים. עיין ז׳ דף כריתות

 טהרה ימי במלאת קרבן יולדת שתקריב עשה מצות נעה( רסט
 לעולה שיתו בן בבש תביא וגו־ טהרה ימי ובמלאת שנאמר י

 שתי ולקחה שה די ידה תמצא לא ואם וגו׳ לחטאת תור או יונח ובן
 לזכר י מ״א יוס הוא טהרה ימי מלאת לחטאת. ואחד לעולה אחד וגו׳ תורים

 ואבירה כפרה מחוסרת היא כפרתה הביאה שלא זמן וכל לנקבה פיא דוס
:בנקבות הבית בזמן ונוהג ט״ו(. וכלל קמר סי׳ )עיין למקדש ולבא בקדשיס לאכול

 כבעש כעת זדמב״ן ק״א. כ׳ע המצית ספר צרעת. טומאת ה$׳ היד ספר .,ב שבועות נגעים.
: רל״ד עשק סמ״ג ק״ס. שבסימן

 בי אדם שנאמד ומטמא טמא המצורע שיהא עשה מצות געו( קע
 עיר צרעת וגו׳. בהרת או ספחת או שאת בשרו בעור יהיה

 שאין ליבן דהיינו הלובן מראות מארבע בא׳ העור מן מקוס שילבין הוא בשר
 שנראה מעע מזה דיהא שהוא וליבן בהרת. נקרא והיא כשלג הוא ממנו למעלה

 ההיכל כסיד שהיא מעט השאת מן שדיהא וליבן שאת. הנקרא היא נקי כצמר
 כק-יס היא ההיכל מסיד דיהא שהיא ולובן ספחת ונקרא הבהרת תולדת הוא

 מקריס דיהא שהיא לבנונית אבל ספחת, נקרא זה וגס השאת תולדות היא ביצה
 מל בא׳ אדמומית מקצת היה ואס הוא, וטהור בוהק אלא צרעת אינו ביצה

 מכיה מצטרפות. ל הר המראות וכל פהוך ונקרא היא צרעת זה גס הנ״ל מראות
 היא המכה מחמת העיר ונפשט בשרו בעור אש מחמת מכה לו שהיה מי הוא

 שחין. נקרא היא העיר והישחת אש מחמת שלא המכוה היתה ואס מכוה. נקרא
 מריבע. ברוחב ושש באורך שערות שש שהוא מרובע כגריס הנגע שיעור

 בנגע שצמחו לבניה שערות שתי א׳ בשר. עור בצרעת הס ־טומאה סימני ג׳
 המחיה ושיפור חי בשר מחית ב׳ הבהרת. בגוף בזוג ניטלות שיהיו כדי שאורכן
 ותהיה ׳ברוחב שערות ושתי באורך שערות שתי צמיחת שיעור שהוא כעדשה
 יותר. אי שעריה שתי רוחב צד מכל המחיה את מקפת והנגע הנגע באמצע

 מקרום דיהא הפשיון מראית שאין ודוקא שהוא בכל הפשיון ושיעור פשיון ג׳
 היה הנגע שבתוך כגין הנגע לתיך פשה אס אבל לנגע חוץ שיפשה וצריך ביצה.
 הנגע הרי הנגע שבתוך חי בשר אומו על הנגע ופשה מכעדשה פקוח חי בשר

 ואין לתוכי ולא לנגע לחון שיפשה עד טומאה סימן הפשיון שאין שהיתה כמות
 לבן ושער ומחיה הפטיר. לאחר או הסגר אחר אלא בתחלה טומאה סימן הפשיון

 נגע בו שנילד מי כיצד הפטור. ולאחר הסגר ולאחר מתחלה טימאה סימני הן
 שער בה היה לא טמא, ויאמר יחליטו הכהן כשיראהו מחיה או לבן שער ובה
 אי לבן שער בה נולד אס רואהו ובשביעי ימיס שבעת יסגר מחיה ולא לבן

 מחיה ילא לבן שער נולד|בה לא מוחלט, טמא ה״ז לחיץ והוסיפה פשתה או מחיה
 סימני משלשה אחד בה נולד אס שנית. ימים שבעת יסגר בעור פשתה ולא

 יתר הסגר בשר עיר בנגע שאין דפטרנו טהור זה הרי לאו ואס טמא טומאה
 סיתלפד טמא ה״ז טימאה סימני מג׳ א׳ נילד שפטרו לאחר ואס שבועות. שתי על

אבל



הלב השם תזריע מצות
 שאין סוגרו אלא מחליטו אינו והולך פושה שהנגע הכהן ראהו בתחלה אם אבל

 והמכוה השחין טהור. בכולו צרעת שפרחה טמא וכל בתחלה. טומאה סימן פשיון
 גמור רפוי נתרפאו ואס כלל. בנגעים מטמאים אין טריות מכוח שהן זמן כל

 עליהן ונעשה להתרפאות והמכוה השחין התחילו דבר. לכל בשר כעור הן הרי
 שם האמורה המכוה ומחית בתורה האמורה השחין צרבת היא זו השוס כקליפות

 אחד. שבוע אלא הסגר בהס ואין בפשיון או לבן בשער סימנים בשני ומטמאות
 יחליט לבן שער בו היה אם המכוה במחית או השחין בצרבת שהיתה בהרת כיצד

 שער בו נולד אס השבוע בסוף ויראה אחד שבוע יסגיר לבן שער בו היה לא
 נולד או הפטור לאחר פשתה פטור. כלום בו נולד לא ואס יחליט פשה או לבן

 מטמא הטומאה אב מוחלט מצורע בין מוסגר מצורע בין יחליט. לבן שער
 ומושב משכב ומטמא במשא אדם ומטמא באויר חרס וכלי במגע וכלים אדם
 נכנס אס לבית בביאתו שמטמא מבזב במצורע וחומר קע״ט( סימן )עיין כזב
 ראשון נעשה בהן נגע שלא אע״פ כלים בין אדם בין בבית אשר כל נטמא בו

 שס׳ג(. סי׳ )עיין חומה לה כשיש בא״י לעיר חוץ להשתלח המצורע וצריך לטומאה.
 קע״ב( )בסימן ופרימה פריעה אלא מוחלט למצורע מוסגר מצורע בין ואין

 שהטומאה אלא הנגעים לראות כשרים הכל קע״ד(. )בסימן וצפרים ותגלחת
 או טהור אמור לו אומר החכם יודע הכהן אין שאס בכהן תלויה והטהרה

 נגעים במראות בקי כשיש ובכ״ז יבכ״מ בזו״ג ונוהג כן. אומר והכהן טמא
:קע״ט( סי׳ )ועיין

 תקפ״ד. בסימן שנכלל משיג ורמב״ן ש׳ז. ל״ת המצות ספר ל׳. י׳ פ״ח ט״צ ה׳ היד ספר נגעים.
: מ שס לאוין ,הט״ג

 לא הגתה ואת שנאמר הנתק לגלח שלא תעשה לא מצות ]צה[ קעא
 שבהן השער נפל שאם הזקן או הראש נגע הוא נתק. יגלח.

 עמוק מראהו שהיה בין נתק נקרא זהו כגרים פנוי השער מקום וישאר מעקרו
 בידי עמוק מראה מה לומר אלא עמוק בנתק נאמר ולא עמוק היה שלא בין

 טומאה וסימני טהור. שהוא אדם נתקו אם להוציא שמיס בידי נתק אף שמיס
 שחור. שער בו צמח אם הוא טהרה וסימן פשיון. או דק צהוב שער הוא בנתק

 יגלח טהרה סימן ולא טומאה סימן לא ראשון שבוע הסגר אחר היה לא ואס
 ואס הפשיון. ניכר שיהא כדי סביב לו סמוך שערות שתי ומניח הנתק סביב

 כתולש והוא יגלח. לא הנתק ואת נאמר זה שעל לוקה שערות שתי אותן גלח
 ק״ע( סי׳ בסוף )כנ״ל ובכ״ז מקום בכל ונוהג תקפ״ד(. )בסי׳ טומאה סימני

ונקבות: בזכרים

 ייג. פרק נגעים עידו. חולין כ*ג, סוטה ט*ו. ,ז קטן מועד ח׳. מגילה ט״ז. ערכין פ״ז. פסחים
: רל״ה עשין סמ״ג קי״ב. מ״ע המצות ספר י׳. ם׳ ט״צ ה׳ היד ספר

 שער ויגדל בגדיו את יקרע מוחלט שהמצורע עשה מצות געז< העב
 שנאמר טמא שהוא ויודיע ויקרא באבל ראשו ויכסה ראשו

שבס ועל פרוע יהיה וראשו פרומים יהיו בגדיו הנגע בו אשר זהצרוע

יעטה



השט תזריע מצות
 ונגדל בגדיו לקרוע בל״ת שהוא גדול כהן אפי׳ יקרא. טמא וטמא יעטה

 שהעשה מצורע כשהוא ופרימה בפריעה חייב קג״א( ק״נ סי׳ )עיין ראשו שער
 אינה מצורעת ואשה ולכבס לספר ואסור כאבל. שלום בשאילת ואסור ל״ת. דוחה

 לעיר מחוץ יושבת אבל כאבלה שפה על עטויה ואינה פורמת ואינה פורעת
 להודיע חייבין לאדס המטמאין הטמאים כל וכן טומאתה. לפרסם כדי ותקרא
:ק״ע סי׳ סוף כג״ל ובכ״ז בכ״מ ונוהג מהס. שיפרשו כדי טמאין שהן לכל

 כסי׳ משיג והרטבץ ק״ב, מ״ע המצות ספר י״ג. י״ב פ׳ ט״צ ה׳ היד ספר ציה. זבחים פי״א. נגעים
:רליח עשין סמ״ג ק״ס. שבסי׳ מהטעם צ״ו

 ומטמאין טמאים שיהיו בגדים נגעי דין לדון עשה מצות )עח< הסג
הוא בגדים נגעי וגו׳. צרעת נגע בו יהיה בי והבגד שנאמר

ירוק הוא ירקרק ופשיון. אדמדם ירקרק בהם ים טימאה סימני ג׳ כגרים.
אדמדם או ירקרק נגע בו שנראה בגד שבאדומים. אדום הוא אדמדם שבירוקים.

עמד ואם ושורפו מחליטו לחון פשה אם רואהו ובשביעי ימים. ז' מסגירו
 להוריק המראה שהוסיף או בו שהוסגר מהמראה שכיהה או פשה ולא במראהו

 שבעת ויסגיר לנגע שחוץ מהבגד ומעט הנגע מקום יכבס פשה. ולא להאדס או
 שלישית למראה כיהה אס רואה י״ג יום שהוא שנית שבוע ובסוף שגית. ימים

 לירקרק. מאדמדם או לאדמדם מירקרק הנגע נשתנה ואם וטהור כבוס טעון ה״ז
 שאר ופוטר שקרע במקום מטלית ותופר שקרע מה ושורף הנגע מקום קורע
 בו שהוסגר במראה עמד ואס וטהור. ומטבילו שנית כבוס כולו ומכבסו הבגד

 ערב או שתי או עור כלי או בגד כולו. את וישרוף בהנאה ואסור יחליטו בתחלה
 שלוח וטעון המנוגע כאדם דבר לכל הטומאה אב הוא המוחלט או המוסגר

 פשתן או צמר בגדי אלא בנגעים מטמא אין חומה. לה אין אפילו לעיר מחוץ
 תו השתי או שמיס בידי ולא אדם בידי לא צבועים ולא לבנים שלש על שלש

 שביבשה חיה או מבהמה מעובד עור כלי או כנ״ל לבנים ופשתן צמר של הערב
 בבית. אשר כל נטמא לבית מהם כזית הכניס ואם שמיס. בידי צבועין הן אפילו
 לעיל כנזכר זמן ובכל מקום בכל גוי בבגדי לא אבל ונקבה זכר בבגדי ונוהג

:קע״ט סימן סוף ועיין ק״ע, סימן סוף

תורה ראשון יום מצורע
 הארה בו להשאיר ב״ן דשם יל״ד דמיליי ו כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת יכוין

שעברה שבת של נשמה מתוספות

 מעת עם " ומליל :לאמר אל״מ^ה יהוה רדבר א יד

ביום המצרע תורת תהיה זאת ב למימר:
טהרוזו רש״י

 ג בלילה אותו מטהרין שאין מלמד המצורע. תורת תהיה זאת )ב(
אל



קלג ראשון ליום מצורע

 . ןייומא דסגירא ר?תא1א תך:י דא :אל־הבחן והובא טהרתו

 למחנה אל־מחוץ הכאן ויצא ג:כהנא לות רתתי דדבותה
 מךהצחע: נגע״הצרעת נרפא והגה היותן ?ראה

 סגירוהא מכתש אתפי והא בהגא ויחזי למשריתא למברא בהנא ויפיוק

 שתי-צפרים למטהר ולקח הכאן מןסגירא־דוצוה
 תא3 ויפקד ואזב: תולעת ושני ארז ועץ; טהרות חלת

 :ואזובא זהורי וצבע דארזא ואעא דמן חיץ צפרץ תרתץ למרבי ויסב

 אל־טלי־ האהת את־הצפור ושחט הברן וצוה ה
 חדא צפרא _ית רכוס כהנא ויפקד ז חיים מי.ט—על הרש

 אתה .?קח החיה את־הצפר ו :מבוע מי על רחסף למאן
 וטבל ואת״האזב התולעת ואת״שני הארז ואת־עץ

 על רשחטה הצפר בדם החיה הצפר ו ואת ׳ אותם

 צבע רת דא^תא אעא רת ^יתה יבב חןתא צפרא ית ♦ החיים הטי□

תביסא דצפרא בדמא חיתא צפרא רת יתהון ויטבול אז־ובא רת זהוךי

מבוע: מי על

רש״י
 חלומו: בימי שם שנשתלח מחנות לשלש חון למחנה. מחוץ אל 0)

 באים שהנגעים לפי ממא לעוף פרע טהורות. :לטרפות פרט חיות. )ד(
 שמפטפטיס צפרים לטהרתו הוזקקו לפיכך דברים פטפוטי מעשה שהוא לשה״ר על

 תולעת ושני : הרוח גסות על באין שהנגעים לפי ארז. ועיז :קול בצפצוף תמיד
 מקל ארז• :עץ וכאזוב כתולעת מגאותו עצמו ישפיל ויתרפא תקנתו מה ואזב.

 נותן חיים. מים על )ה( : זהורית צבוע צמר של לשון תולעת. ושני :חרז של
 את )ו( : רביעית הם וכמה בהם ניכר צפור דם שיהא כדי בכלי החלה אותם

 אבל לעצמה מפרישה אלא עמהם אוגדה שאינו מלמד אותה. יקח החיה הצפר
 שני ואת הארז עץ ואת שנא׳ כענין הזהורית בלשון יחד כרוכים והאזוב העץ

 לא כן אגודה בכלל שאינה כשם יכול לשלשתן אחת קיחה האזוב ואת התולעת
טבילה: לכלל הצפור החזיר החיה הצפור ואת אותם וטבל ת״ל טבילה בכלל ההא

ן" סימן ב׳ מלכים נביאים

אל- איע ויאמרו השער פתח מציעים הע אנשים וארבעה א
רע•



ראשון ליום מצורע
 נ?ךץ ןאךןעה :עד־־־מתט פר ישבן□ אנחנו מה רעהו

 ת?ץיאנחנא_ מד. לחבריה נכר ואטרו דתרעא בסעלנא םגיךץ_יתבין 1הו

 ם2ז ומתנו בעיר והרעב העיר נבוא אם־אמרנו ב תמות: עד כא
אב אלם אל־מחנה ונפלה לבו ועתה ומתנו פדז ואם־ישבנו **־ד -1־—-ן: ••• :•;ד : :6זזר 1. ?■־>:. ;•

 וב^נא ל_קךתא: ניעול נימר אם :ומתנו ואפ״ימיתנו נחיה .יחינו

 למשרות אתו.ונ^תמע ובען ונמות הבא ניתב ואם תטן ונמות בקרתא

 לבוא בנשף ג_ויכןמו :ונתקטיל יקטלוננא ואם חי וני יחיוננא אם ארם
 איךשפאיע: והנה אלם מחנה עד-קצה ויבאו ארם אל־מחנה

 1לעז והא ארם משרית סיפי עד .ואתו ארם למשחת למיע, בכןבלא ו^קמו

 קול רבב קול ארם את־־מחנה השמיעו ואדגי ד תטןאנש:
 ש׳כר-עלינו הנה אל־־אחיו איש ויאמרו גדול חיל קול סוסי
 עלינו: לבוא מצרים ואת־מלכי החתים את־מלכי ישראל מלך

 משתין _קל סוסון וכןל רתיכין _קל ארם למשרית אשתמע יי .קדם ומן

 חתאי מרבי !ת דישראל טרבא עלנא אנר הא לחבריה גבר .ואמרו סגיאן

 את־־ רעזבו בנשף .ויקומו'.וינוסו ה עלנא: למיתי מצראי מלבי רת
 היא כאשך המחנה .ואת־־המריאם ואת-־״סופיהם אהליהם

סוסותהה ^^נידוןרת :אל־נפשם !ינפו

 ויבאו ו :נפשיהון לשיז.בא וערקו ךהיא כמא במשריתא חמריהון דת
 אחד אל״־־אהל 'ויבאו המהנה עד־קצה האלה המצרעים

 ויטמנו וילכו ובגדים וזהב כסף משם דשאו .ויישאו ראכלו
 : ויטמנו וילכו מ*שם !ישאו אחר אל־־אהל ירבאו וישבו

 חד״ואבלויושתיאו למשכנא ועלו משריתא סיפי עד האילין סגיריא ואתו

רמשבנא ועלו ותבו ואטמרו .ואזלו ולבושין ודהבא כספא מתטן ו.נסיבו

:ואטמרו ואזלו מתטן ו;סיבו א־וחרנא

רש״י

 מחוז ישב בדד שנא׳ כמו. השער. פתח : ובניו גחזי אנשים. וארבעה >א(
: בערב בנשף. )ג( : עצמינו נחבר ונפרה. )ב< :מושבו למחנה

יקכוהו



קלד ראשון ליום מצורע
כ׳ד סימן משלי כתובים

 :לאמים .יזעמוהו עמים יקבהו אתה צדיק לרשע ן ^מר א
 :אומתא ויברולה עממי יליטוני אנת צדיק לרשיעא דימר

 ולמכםני:בסם :ב1בךכת־ט א1תב ועליהם ינעם ולמוכיחים כ

 דברים משיב ישק שפתים ג :טבתא ברכתא תיתא ועליה־ון
 כחוץ! הכן ד תריצתא: מלי דמהפכין דאלין ננשקר שפותתון :נכהים

 לברא אתקן :ביתך ובנית אחר רך בשדה ועתדה מלאכתך

 עד־־ אל"־תהי ה :ביתך בני כן ובתר לך;בחקלא רעתדח עבידתך
 בחברך רגלא סהדא תהוי לא : בשפתיך חתפתית ברעך חנם

 אעשה־לו כן עשררלי באשר אל־תאמר בשפוותך:ו ותשתג
 ואהפך ליה אעביד ליבן דעבד היך תימר לא בפעלו: לאיש אשיב

:ע־ובד־וי חיך ליה

רש״י

 בחוץ. הכן לנשקו: שפתים כל ראויס ישק. שפתים ס : יקללוהו יקבוהו. )א(
 גמרא. זו ביתך. ובנית אחר :משנה זו בשדה. ועתדה )ד( : מקרא זה

 ובנית ואש״כ בשדה בהמות לך קח ואח״כ וכרמים שדות לך קח בתחלה ד״א
:בדבורך לרעך תתפתה בשפתיך. והפתית )ה( : אשה תקח ביתך

ד׳ פרק כלאים משנה

 הלל ובית אמות. ועשרים ארבע אומרים שמאי י בית הכרם. קרחת

 שש אומרים שמאי בית הכרם מחול אמה. עשרה שש אומרים

 קרחת היא ואיזו אטה. עשרה שתים אומרים הלל ובית אמה. עשרה

 זרע יביא לא אמה עשרה שש שם אין אם מאמצעו שחרב ברם הכרם.

:המותר את וזורע עבודתה לה נ־ותנין אטה. עשרה שש שם היו לשם.

ביטנורא

 קרחתה אם אמות. כ״ד אומרים ב״ש :ואזיל להו מפרש הכרם. ומחול הכרם. קרחת
 ויש מאמצעו. שחרב :לשם זרע יביא לא מכאן פחות לשם לזרוע מותר אמות כ״ד

 רוחב פני על הקרחת הלכה אס וכן אמה מ״ז על אמה עשרה שש שהוא הקרחה סביבות כל גפנים
 יביא לא :ב״ה כדברי אמה. ט״ז שם אין אם :הקרחת צלי משני אלא גפנים שאין הכרס
 מזה הכרס שבצד אמות וד' מזה הכרס שבצד אמות דד' האמצעית באמה אפי׳ לשם. זרע
 ובעת ובענלות בשוורים בוצרים שהיו לפי לקמן כדתנן ד״א הכרס דעבודת הכרם עבודת הון

שמנה בנתיים נשארו ואס דמי ככרס אמית ד׳ איתן הילכך בשוורים אותה חורשים החרישה

 אמית



ראשון ליום מצורע
 אמה עשרה שתים שם אין אם הגדר. כים בין הכרם. מח־ור היא זיר אי ב

 ודורע עבודתו לו לותנין אטה. עשרה שתים שם היו רשם. זרע יביא לא
 הוא זה ואי הכרם. .נדר אלא זה אין אומר ;הודה גירבי את"המותר:

 עשרה גבוה שהוא גדר הוא זה ואי הברטים,. שגי בין הכרם. מחול

 אם ד^נים• מחיצת ד :ארבעה ורחב עשרה עמוק שהוא והריץ טפחים.

 כמחיצה. זו הרי דןךי. שיכנס כדי חים5ט שלשה לתבירו כהנה בין אין

 הפרצה כנגד מכן ^יתר בפתח♦ היא הרי אמות. עשר עד שנפרץ וגדר

 מתר. הפרוץ על ; מרןה העומד אם הרבה. פרצות בו נפרצו אסור■

 שיל שורה הנוטע ה :אסור הפרצה כנגד העומד על מ״כה הפרוץ ואם

 כים. אינו אומרים הלל ובית כרם. אומדים שמאי בית גפנים• המש

 בית שבכרם. אמות ארבע הזורע לפיכך שורות. שתי שים שיהו עד
:שירות שתי .קדש אומרים הלל ובית אחת. שורה הדש אומרים שמאי

ברטנורא
 פלגא :די אמית משמנה בציר לזרעו ומותר נרם לגבי בשלי לא צד לכל ר' מאותן חוץ אמות
 חשיב לא ולב״ש כלאים משים בהן לזרוע ואסור דמי וככרס כרס לגבי בטלי להכא ופלגא להנא
 פט מכאן וכנגדן מכאן הכרם לעבידת ד׳ בעינן אמית כ״ד הילכך אמות משמנה פחות שדה
 מקים הכרם, מחול ,ר :בטלי ולא שדה איכא להכא ושמנה להכא שמנה שדי עשרה שש להו
 :במחול בתולה תשמח אז לשון בשביב כשמרקדוח הגשים מחולת כמו סביב לגדר כרם בין פנוי
 אם אבל :השאר וזורע הכרס לעבודת אמות ד׳ נותן ב״ה כדברי אמה. י״ב שם יש אם
 דלהדה וד״א הכייס עבודת כרס דלהדי אמית דד׳ לשם. זרע יביא לא אמה י״ב שם אין

 ויהיה לכותל סמוך קרקע ע״ג אדס שיהלך כדי הכותל תיקין מפני מזדרעו דלא כיון כותל
 לא ואי משיבי אמית ד' איכא אי ואמצעיות להו מפקר אפקורי יסודותיו ויתחזקו נדוש העפר
 ששה בת באמה אמות הנך וכל א׳ מצד אלא האיסור שאין ט״ז בעינן לא והכא כרס לגבי בטלי

 שם אין ואפי׳ הוא הכרם גדר לכרס גדר שבין מקום הכרם. גדר אלא זה אין ג : טפחים
 אמית י״ב שצריך הכרם. טחול ואיזהו :המותר את וזורע אמות ד׳ מרחיק אמות שש אלא

 ובירושלמי נדון. הוא באמצעו שהרב ככרם כרמים ב׳ שבין מקים סבר זת״ק כרמים ב׳ שבין מקים
 הכרמים שירות שאין כגון אלא הכרמים שני בין הכרס מחול איזהו יהודה ר' אמר דלא מוכיח

 מז אהד ושבצד למערב המזרח מן שירותיה מהיל של זה צד של דכרם כגון לזו זו של שיות
 הלכה ואין אמה טיז ובעי הכרס כקרחת דנראה ר״י מודה מטוניס היו דאם לדרום הצפון
 וכן אחר מצד ולזרוע זה מצד כרס להניח שיכול הכרס בין המפריש גדר. איזהו :כר״י
 היא הרי :הגדי שיכנס כדי שיעיר והוא דמי כלביד מג׳ פחות דכל טפחים. ג׳ ד : חריץ

 מיתר כנגדי ואפי׳ כפתח. נדרן :זה מצד וזרעים זה מצד גפנים לסמיך ומוחר כמחיצה.
 הפרוץ ואם :הפריץ המקום כנגד הרחקה וצריך כפחה חשיב לא מעשר יותר אבל לסמוך

 אבל ארבעה רחב הוא חס מותר העומד כנגד אבל הפרוץ כנגד אפור העומד. על מרובה
 כדי אמות ד׳ ממנה להרחיק וצריך כרם. בש״א ה :אפוי העומד כנגד אף מארבעה פחות

 כגפן ספחים ו׳ אלא להרחיק צריך ואיו שירות. ב׳ שיהיו עד כרם אינו :הכרס עבידת
 קדש אומרים ב״ש הכרס: עבודת של אמות ,ד בתיך כלומר אמות. ד׳ הזורע יחידית:

 ותכיאת תזרע אשר הזרע המלאה תקדש פן כב( )דברים תורה אמרה דכי אחת. שורה
פחות כרס נקרא דאין שורות. שתי קדש אומרים וב״ה :כרס מקרי אחת שורה הכרס

משת•



קלה ראשון ליום מצורע
 כנגד עתים כרם. זה הרי עב לצאת ואחת עתים כנגד עתים הג־וטע ו

 כרם. 1אינ באמצע .ואחת עתים כנגד עתים או בנתי.ם. ואחת עתים

 בתוך אחת עורה הנוטע ז :זנב יוצאת ואחת עתים נגד עת;ם עיהו עד
 באמצע הרבים ודרך היחיד ודרך דבירו. על בתוך אחת ועורה עלו

 מעשרה גבוה מצטרפות. אלו הרי טפחים מעשרה נמוך עהוא ונדר

 אלו הרי מלמעלה ערסן אס אומר יהודה רבי מצטרפות. אינן טפחים

 לא אמות 'שמונה ביניהם אין אס עורות עתי הנוטע ח מצטרפות:

 לא אמה עשרה עש לחברתה עורה בין אין אם עלע. היו לעם. זרע שיא

 הכינאי בן חבניא מעום אומר !עקב בן אליעזר רבי לשם. זרע שיא

 לא אמה עערה עע לחברתה עורה ין5 ואין האמצעית חרבה אפילו

 :אמות בשמונה מתר היה נטען מתחלה שאלו לעם. .זרע שיא

 מתר אמה• עשרה עע )אמה( עשרה עע על כרמו את הנוטע ט

את ענטע באחד בצלמון מעשה .יהודה רבי אמר לעם: .זרע להביא

ברטנורא

 יוצאת ואחת * :משמע שורות שתי דקדשה תורה דאמרה הכרס תבואת הילכך שורות משתי
 ואחת :השלש מן שתים כנגד שניה בשורה ושתים אחת בשורה נטועות גפנים שלשה כגון עב.

 הנטועה גפן כגין באמצע. ואחת אוירן: כנגד והחמישית שתים כנגד שהשתים בנתים.
 חבירו. של בתיך אחת ושורה שלו בתיך אחת שורה * :רוחיתיה לד׳ גפנים וארבע
 גבי לקמן דאמר ר״ש ואפי׳ שלש של אחת ושורה גפנים שתי של אחת ששורה כגון ומיירי

 מודה הנא שלו שאינו דבר אוסר אדם דאין קדש לא הבירו של תבואתו גבי על גפנו המסכך
 שאין הרבים. ודרך היחיד ודרך :חבירו ושל שלו דאיכא כיון הזרעים לאפור דמצטרפינן

 אלו הרי מצטרפין; דאין פרקין בשלהי אמרי׳ ח״א דברוחב אמות ח׳ רחב מהם אחד
 שהעלה מלמעלה ערסן אם : אמות ארבע להרחיק וצריך כרם קרוין להיות מצטרפות,

 ועירסן מזה הגדר שבצד אותן עם מזה הגדר שבצד אותן ומתערבין הגדר ע״ג הגפנים ראשי
שתי הנוטע ח : ערש להן שעשה כלו׳ ו׳ פרק בריש לקמן דתנן ערים איזהו לשון הוא

יביא לא אמות ח׳ ביניהם אין אם : זנב יוצאת אחת בהם ואין גפנים ב' ב׳ של שורות.
והרי מצטרפין אין הגפנים ממקום חוץ ח׳ רחוקים אכל כרם להיות דמצטרפין לשם. זרע

אמות ששה וזורע זו משורה טפחים וששה זו משורה טפחים ששה ומרחיק יחידית כגפן הן ,,
 גדול ככרס הוי שורות דאיכא דכיון אמה. עשרה שש לחברתה שורה בין : שבאמצע
 השורה חרבה אבל אמה עשרה שש שהוא הכרס קרחת כדין נדון מהן שורות שתי כל שבין והמקים

 בן לכרס דמי ולא כרס נשתייר דלא כיון קרחה שיעור ביניהם בעינן לא ת״ק לדברי האמצעית
 : אמה ט״ז המוקרח המקוס בעי הילכך כרס נשאר אכתי אמצעית הרבה דכי שורות וה׳ ד׳

 דק עתה אף כרם כבר שהיה מאחר האמצעית הסורה חרבה• אפילו אומר יעקב בן ר״א
 כרס לכלל לעולם הגיעו לא שאם כלו׳ נטען. מתחלה שאלו : אמה ט״ז וצריך לו יש כרס
 כדאמרינן אמית ח׳ אלא ביניהן להיות צריך היה לא שורות שתי אלא מתחלה נוטען היה ולא

 הן הרי שתים אלא נשארו ולא אמצעית שחרבה ע״פ אף כרס לכלל והגיעו שלש שנטען עכשיו לעיל
 כרמו את הנוטע ט :יעקב בן כר״א הלכה ואין אמה. ט״ז וצריך באמצעיתו שחרב ככרס
וא״צ לשם. זרע להביא מותר : אמה ס״ז מחברתה רחוקה גפנים של שורה שכל אטה. ט״ז

 להרחיק



ראשון ליום מצורע
 לצד עורות שערגתי וה^ההופך אמה עשרה שש עשרה שש על כרמו

 אחר למקום השער את הופך העז האחרת ובשנה הניר• את וזורע אחד.

 .ורבי מאיר רבי והתירו. חכמים לפני מעשה ובא הבור את וזורע

 :מתר אמות שמונה שמונה על כרמו את הנוטע אף אומרים שמעון

ברטנורא
 שער הופך : מקים שם עלמין. : יחידית גפן כעבודת השירה מן טפחים ששה אלא להרחיק

 גפנו לסכך רוצה היה ולא אמה ט״ז מחברתה רחוקה שורה שכל היה גדול כרם שוחח. שתי
 שתים שתים כל של השער דהיינו הגפנים וראשי שתים שתים השורות מצרף והיה חבואתו מ״ג

 ולשנה ו״׳ט שמניח אלא וזורע זה ומצד זה מצד פנוי המקום ונשאר אלו כלפי אלו אחד לצד הפך
 חיתו מניחים אחרת לשנה אחת שנה בו שזירעיס מקום דרכם היה שכך להפך עשה אחרת

 קסברי פותר. אפות שפנה שפנה על כרמו את הנוטע אף ן זריעה ובלא חרישה בלא בור
 ולא השאר. את וזורע ו״ט לשורה סמוך ומניח יחידית כגפן הו"ל אמות ,ח השורות דרחוקית כיון

הלכה: וכן דיו. אמות שחנה מרחקי ני מעיקרא בנוטע אבל חרב בכרם אלא אמות עשרה שש בעינן

ע״א כ״ו דף ברכות גמרא

 ערבית שיתפלל מהו מנחה התפלל ולא טעה לחו איבעיא
 ערבית התפלל ולא טעה לומר תימצי אם שתים.

 א< >:־אשית דכתיב הוא ךחד<יומא משום עתים שחרית מתפלל
 קרבן במקום תפלה הבא אבל אחד יום בקר דחי ערב ויהי

 דצלותא כיון דילמא או קרבנו. בטל יומו דעבר ומון היא.
 רב דאטר שמע תא ואזיל. מצלי דבעי אימת כל היא רחמי
 ולא טעה יוחנן רבי אמר .יצחק .רבי אמר יהודה בר הונא

 העבר משום בזה ואין שתים ערבית מתפלל מנחה התפלל
 וחסרון לתקון יוכל לא מעות א( )קהלת מתיבי קרבנו. בטל יומו
 קריאת שבטל זה 'לתקון יוכל לא מעות להמנות. יוכל לא

 של תפלה או שחרית של שמע וקריאת ערבית של שמע
 זה להמנות יוכל לא וחסרון שחרית. של קפלה או ערבית
יצחק רבי אמר עמהם. נמנה ]לא מצוה לדבר חבריו שנמנו

אפר
רש״י

 התפלל ולא טעה שאמרו ממה בשאלתי אשיבני אס כלו' לומר. תמצא אם
 אם אחר ביום מקריבו ואינו קרבנו. בטל יומו שעבר כיון : וכו׳ ערבית

 זמנו



הלו ראשון ליום מצורע
 ב כ אמר במזיד. שבטל עסקינן במאי הבא יוחנן רבי אמר
 תנו נדנה. עטע טעה קתניז ולא בטל דקתני נסי דיקא אשי
 בליל מתפלל עבת בערב מנחה התפלל ולא טעה רבנן

 במוצאי מתפלל בשבת מנחה התפלל ולא טעה. עתים עבת
 בעניה. מבדיל ואינו בראשונה מבדיל חול על שתןם. עבת

 לו עלתה שניה בראשונה הבדיל ולא בעניה הבדיל ואם
:לו עלתה לא ראשונה

רש״י
 ראשונה פעם בראשונה. מבדיל :ויום יוס כל שנ מוספין כגון קבוע זמנו . .

 הוא והשניה הדעת בחונן הבדלה בה אומר לפיכך עכשיו של תפלה בשביל מתפלל
 : מוצ״ש בשביל לו. עלתה שניה : בה מבדיל אינו שבת תפלת תשלומי בשביל

 לתפלה זמנה שעבר תפלה להקדים לו שאין כלום שאינה כר. לא ראשונה
 דעתו גילה בה והבדיל הואיל שבת לשל לו עלתה לא נמי והשניה עכשיו שזמנה

ערבית: לשל תחשב והיא שבת של שאינה

ע״ב נ״ב דף מצורע זוהר

 וגומר טהרתו ביום המצורע תורת תהיה זאת לאטר. משה אל הדברתי

 אוניות חמה כיי חרב מפני לכם גורו י-ט( )איוב פתח אבא רבי

 נשא לבני לון אית כמה כתיב שדין שרון שדון, תדעון למען חרב

 מארחא יסטי דלא הוא בריף מדשא מקמי ולדחלא ארחי\הו לאסתטרא

 ףלא מאן ךבל מנה .יתנשי ולא אוריתא פתגמי על .יעבר ולא דבשרא

 רחקקא הוא. בריף מקדשא הוא נזיפא בה ישתדל ולא באיוריתא לעי

 עמיה ךאזלין נטורץ ואינון עמיה. שבינתא שרץא לא מניה. הוא
 סוחרניה אסתלקו ואמרי דמכרזיממיה אלא עוד ולאי מניה. אסתלקד

 ןתתאין עלאין שבקוהו דהא ליה ווי .י^ראדמאריה על חש דלא דפלמא

 ךמאריה בפולחנא אשתת איהו וכד דחיי. בארחא חולקא ליה לית
 שחא ושבינתא ליה לנטרא לקבליה זמינין נטורין כמה באיוחתא ולעי

 הבו דמלכא. לדיוקנא .יקרא הבו ואמרי .קמיה מכרזי ובלא עליה

 זכאה דאתי ובעלמא .דין בעלמא הוא אתנטיר דמלכא. לבדיה קרא7\
 לאותתא גרים לאתתא נחש דאטר בישא בלישנא י חזי תא חולקיה•

ולארם



ראשון לרם מצורע
 ^תיב בי^א ^לי^טגא עלמא. כל ועל: מיתה עלייהר למגזר ולאדם

 לישנא מ^גי הרב מפני לכם גורו כך כנין חדה. הרב ורשיונם נ-ז( )תתלים

 <5 חרב .דא חרב עוגיות חמה כי מאי חלב. עוגות חמה בי יישא.
 הוא הדא לחשבים דאין דביה הוא בריך לקדשא ליה אית חרב דתנן

 כשר. תאבל וחרבי ל״ב( )דברי□ ^דם. מלאה טי הרב ל״ד( )ישעיה * הכתיב

 שדון תדעון למען הרב עוגיות חמה כי הרב מפגי לכם ג^רו כך ובגין

 כלישגיה חרב ליה .דאית מאן אתרן דהבי דתדעון בגין כתיב. שדץ

 ךכתיב הוא הדא כלא דשצי חרב( בההוא אתרן )ס״א הרב ליה אזדמן

:המצורע תורת תהיה זאת

מוסרלהק יוסףפסוקה הלכה

פ״ד הקרבנות מעשה ה׳ הר״ט

 לכתחלה אותן שוחטין אין הזבחים כל
 ישחט .ואם שרת מכלי בסכין אלא

 אפילו החוילין בו ששוחטין דבר בכל
 וכל ־י :כשרין קנהז שיל בקרומית

 התה מכדי פחות מדמם שקבל הזבחים
 לקבל להתכוין וצריך הדם. נתקדש ל^
 הסימנים אוחז עושה הוא כיצד הדם. כל

 המזרק. לתוך הוריךין עם ומוצקאן מדו
 שיתקבל כדי שמם רוב או שני.ם ושוחט

 'למעלה הסכין ומגביה בכלי. כולו הדם
 מן י אלא מעליה הדם .ירך שלא כדי

 בשפת מקנחו שבסכין ורם הצואר.

 היה נ :ככלי הוא 'הרי הכלי אויר המזרק.
 קוים המזרק שולי ונפחתו הרם מקבל
'לא הנפחת המזרק לאיער הדם שיגיע

ע״ד ב׳ דף יונה לרבינו תשובה משערי

 ולא אריב לעולם לא כי ני( )י^י׳ כתיב
 !עטוף מלפני רוח כי אקצוף לנצח

 !עטוף כאשר באורו עשיתי. אני ונשמות
 מן הוא כי מלפני שהוא הרוח הצטער

 אני אשר נשמות רעטופו העליונים
 כי אקצוף. ולא עוד אדיב לא עשי^י

 אשר .יקרה נפש על ן .ואחו ארחם לא איך
 כן על עשיתי אני ונשמות מלפני ה־א
 האנחה העבודה הכבד אשר כפי העון "יהל

 ־נשמה טוהר מאת יבא היגון כי עליו.
 הרצח מאשר יותר בזה ונרצה העליונה

 בזה והמשל ומכאוביו. הגוף .יסורי ברוב
 ביתו 'ילידי חניכיו עלי .יחמול המלך כי

הנכבדים ארץ מאצילי והם אליו הקרובים
 על מחמלתו יותר •חנינה להם דתז

 אני ונשמות ואמר והפחותים. הרחוקים
 על אף העליונים אל לקרבתן עשיתי
 יב( יתם)" וכמוהו ידיו מעשה והכל שהנוף

 ואמו אביו בארם שותפים"יש שלשה אמרו.רבותינו .ועוד הטה. אלהים מעשה !הלוחות
 ונשמות'אני אמר כן על בנשמה שותפות ולאם לאב שאין ולפי הוא ברוך והקדוש
 כאשר עניינו /י מלפני תרו כי אמרו על יורה עשיתי $ני ונשמות ואקרו עשיתי.

ימטך”ואנהתי האותי כל נגדך ה׳ *״( ים1)"" השלום עליו המלך דור ביאךנו..ואמר

לא

 לנוח סופו שאין שהאויר הדם. נתהדש
כמונח: אינו



הלז ראשון ליום מצורע
 יודע ואהה לעבודתך זולתי איננה בי תאותי כל לפניך גלויה באורו נסתרה. לא

 ;רי רק?> ועלי חטאי על זולתי הילים והדברים עודם עסקי על איננה כי אנחתי
 האנחות ממני הרחק מפחדך. אנחתי "ערכו בחץ המתנפלים מן אחד ואמר בעבודהך.

ג הדאגות ממני הרחק .בעבודתך יךיז מקוצר ודאגתי

תורה שני ליום מצורע
 חושפת בו להשאיר בץ דשה ירד דמיליי ד כנגד שהם אלו פסוקים ארבעה בקריאת יבוין

שעברה שבת של הרוח

 ו * ומד פעמים שבע מן־הצרעת המטהר על והזה ז
השדה: על־פני החיה את־־הצפר ושלח

 חיתא צפרא :ת וישלח וירכגה זמנין שבע סגירותא מן רמרכי ער וידי
* : ד : י (.'ר* ־

 את־־ ונלח את־־בגדיו המטהר וכבס עלא§יחקיא:ח
 ןבואאל־המחנח ואחר וטהר במ:ם ורחץ בל־־שערו

 לבושו־.׳ ךמדכי_ית ויצבע לאהלושבעתשדם: מחוץ וישב

 ויתב למשריתא .;עול כי ובתר וירכי בכרא רסחי שערה כל עז ויגלח

 שלח השביעי ביום והיה ט יומין: שבעא למשכנה מברא
 עעיו גבת ואת/1את־ראש^תתקנ את־״בל־שערו

 ארד ורחץ אהרבגדיו ובבם יגלח ואת־בל־שערו
 :ת שערה כל עלח!ת שביעאה ביומא ויהי ומחר. בפרס 1בשך

 לבושוהי !ת ויצבע עלת שערה כל רת עינוהי גביני רת דקנה רת רישה

 שני־ בקח השמיני ייובךם :רלכי %א? רה'?ב ית ^י׳י

 תמימה בת־שנתח אחת וכבשה תמימם כבשים
 ולג ב^מן בלולה מ;חה סלת 'עשרנים ושלשה

 חךא ואטרתא שלטין אטרין תרין .יסב הטינאה וביומא :שמן אחד

 שע־ו בל ואת )ט( המכה: שאסירבסשמיש מלמד לאהלו. מחיץ וישב )ח(
 :ונרה? שער כניס מקום כל להביא וכלל ופרט נלל וגי׳.

 הללו כבשים שלשה לנסכי עשרנים. ושלשת : לחטאת אתת־ וכבשה )י(
שחטאתו

ח



שגי יום מצורע
 ?^1 במעיו דפילא טנחתא סלתא עםרונין ותלתא עלמתא עתא בת

:.דמשהא חד

רש״י
 עליו להזות שטן. אהד ולוג :נסכים מעונין מצורע של ואשמו שחעאתו

בהונות: ומתן אזנו תנוך על ממנו וליתן שבע

ו׳ סימן ב׳ שמואל נביאי□

 ףם־ הזה היום עשים אנחנו 1 ל^־כן אל־דעהו איש ויאמרו א
 הבקר עד״אור והבינו מחשים ואנחנו הוא בשיה

 נבר ]אמרו המלך: בית ונגידה ונבאה לבו ועתה עוון ומצאנו

 ואלו היא בשורא יום הדץ יומא עבדין דאנחנא מה בער לא לחבריה

 ובעןאתותתטמי .צפ־אויע־עתנאחובא נתור עד וטוו־כץ עתקין אנחנא

 לתם ויגידו העיר ולקרא'אל־שבי• נחבאו ביתמלכא;: וניזך
 בי א־ם ומול איש אין־שש והנח אלם אד־מהנה לאמר^באני

 וקרו :ואתו המה באשך ואחליט אסייר והחמור אם־הפוסאסיר
 תמו והאליה ארם למעלית אתינא למימר להון וידיאו לן־הא תרע לנט־י

 :דאינון בטא וטעבנין אסיךין וחמרין אםיךין סוסון הן“א אנע והל גבר

 תרעא נמרי ו?ןרא : פנימה המלך בית ויגידו השערים ויקרא נ

 אל־עכדיו• וי^מר לללה הפלך ויקם י :לגיו טלבא בית וה;״או
 אנחנו בי־רעכים ידעו אים לנו אישר־עשו את אג־דה־נאלכם

 סן־תעיר בי־יצאו בהשרהלאמר לרחבה פךהפחנה .ויצאו
 לעבדיוהי ואמר בליליא מלבא ■קס נבא: ואל״העיר היים ונייפעום

 ונפקו אנחנא כפנין ארי ידעין אלם אנע לנא דעבדו לת לבון ?ען אתך
בד וניחודונון' מקלתא לפקין אם לטיטר בחקלא לאטטרא טעליתא מן

!ניעול ולקרתא הלין קי׳ בשיה •

רש*

 ומצאנו הבקר. אור עד נמתין אס והבינו. :שותקין אנחנו מחשים. ואנחנו )א(
 השלל אל לצאת ותאבים אנחנו. רעבים )ד( :למלכות אנו מהחייבין עון.

:המזון ואל
על



ח£ה, שני ליום מצורע
כ״ד סימן משלי כתובים

הסר״לב: אדם ועל*כךם עברתי אייש־עצל על־&דה *
:רעיינא חסר נשא דבר רעל־כךמיה עברית עטלא תברא הקלי על

 :.נהדפה אבניו וגדר חדלים פניו כפו קפשונים 11כפ* עלה והנה ג
 :אתעקור דכיפד וסתא חורלי אפר ובפיו ;ערי בגליה סליה והא

אנא _וחדת : מוסר רבי אשית אנכי {אחזה ג

 תנומות מעט שנות מעט ד :מרתתא וקכלית והמית לבי ושמית

 ;דיך תשים תךמוך.קליל .קליל תינום .קליל ז לשכב ידים דבק מעטן

ותדמוך: חתיך על

רש'* באתנח פתה *
 חרלים. :)ב(קמשונים.חוחים למודו: גרסת על חוזר שחינו עצל• איש )א(

:תלמודו משנח נהרסה. אבניו ונדר :קוצים

. ד׳ סרק עירובין משנה

החזירוהו. אמות. ארבע אלא לו אין רעה. רוח או גויס. שהוציאוהו מי

 רבן בסהר. א־ו בדיר. נתנוהו אחרת. לעיר הוליכוהו תא. לא באלו

 .יהושע רבי כלה. את מהלך אומרים עזתה כן אלעזר ורבי גמליאל

 מפדנדיפים. שבאו מעשה אמות. ארבע אלא לו אין אומרים עקיבא ורבי

 את הלכו עזתה כן אלעזר ורבי גמליאל רבן ב;ם. ספינתם והפליגה

על להחמיר ;שרצו אמות. מארבע זזו לא עקיבא ורבי .יהושע רבי ;לח.

עצמן
ברטנורא

 רצא דעתו ונטרפה שד נו שנכנס דעה, רוח או :לתחום חץ לאנסו כותים. שהוציאוהו ימי
 יצא. לא כאלו התחום לתוך החזירוהו לתחום: חיץ הוא והרי ונשתפה וחזר לתחום הון

 כשהוציאיהו ודוקא רוח לכל אמה אלפים לה וחוצה בתחלה כאשר כד״א לו העיר כל והרי
 אין לדעתו וחזר נע״כ הוציאוהו או כע״כ שהחזירוהו אע״ם לדעתו יצא אבל כע״כ והחזירוהו

 בסהר או בדיר שנתנוהו או מחיצות מוקפת היא והרי אחרת. לעיר הוליכוהו ד״א: אלא לי
 : כד״א היא הרי מחיצות ומוקפת דהואיל כולה. את מהלך :גדיל והיקפן מוקפי! כהן
 ההני לא מבשרי מחיצות באייר שבת דלא דכיון ד״א. אלא לו אין אומדים ור״ע יהושע ר׳

 כ״ע ובבקעה מחיצות לה שאין בקעה אטו וסהר דיר דגזרו משוס פירשו ורנותי מחיצות. ליה
 הים משפת מתרחקת כשהיא והפליגה. מקום: שם מפרנדיסין. ד״א: אלא לו דאין מידו

 ואע״ס הספינה בכל מהלכין היו כולה. את הלכו מיס: פלגי לשין הפלגה קרי באמצעו ונכנסה
 בסהר או בדיר וניחן לתחום חוץ שיצא כמו הוי לתחום חיץ ויצאה בשבת הלנה שהספינה
 בקעה אטו וסהר דיר דגזרי נמי דלדידהו עצמן. על להחמיר שרצו :מחיצות מוקפת שהספינה

מבעוד מחיצות באויר שנתו שהרי ועוד כונה את להלך מזתר היה מהלכת שהיא נ״ז נספיגה

יום



שגי ליום מצורע
 נמלאל" לרבן ט א^רו שחשיבה. עד לנטל נכנסו יא אחת פעם ב עצמן:

 ^תוך וירינו מסתכל. דריתי שבכר אתם. מתרים להן אמר לירד. מהיאנו

 נעשה .ככר לו .ואמרו ברשות. שיצא מי ג :חשיכה שלא עד התחום

 לא כאלו התחום. בתוך היה אם רוח. לכל אמה אלפים לו .:ש מעשה-.
 ועמד בוירך. שישב מי ד :למקומן חוזרין להציל היוצאים שכל יצאי

 יכנס. לא לכך כתתו רדתה .ולא )הואיל( לעיר. סמוך הוא והרי וראה

 היה מע^ה .יהודה רבי אמר .יכנס. אומר .יהודה רבי מאיר. רבי דברי

 ^חישיכה. ידע .ולא בדרך שישן טי ה :מתכוין בלא מרפיון רבי ונכנס

 אומרים ווהכמים נורי. בן יוחנן רבי דברי רוח. לכל אמה אלפים לו .יש

 יהוךה רבי באמצען. והוא אומר אליעזר רבי אמות. ארבע אלא לו אין

שאשר לו בירר שאם יהודה רבי ומודה ייך. שירצה רוח לאיזה אומר ... ......... ... ... .״.., -

ברטנורא
%

 שהספינות מקים לנטל. ב עזריה: בן וכר״א גמליאל כרבן והלכה להחמיר שרצו אלא יוס
 חין׳ נ באנו כלים העיר לתוך הספינה מן לירד. אנו מה ;שפחו חל הים מן כשיוצאות חינות

 לעיל ר״נ קאמר הא מחיצות מוקף הוה דאי היה מחיצות מוקף לאו נמל והאי משחשכה לתחום
 הליל קנה כל בשפיפרת מסתכל. הייתי שכבר :כולה את מהלך בסהר או בדיר בנתניהו
 או־ החודש לעדית כגון ברשות. שיצא מ• ג :אמה אלפים צפיית למדת מתוקנת שהיתה

 אלפים לו יש :לילך צריך ואינך מעשה. נעשה כבר :הנהר מן או הכיתים מן להציל
 הנתינות אמה אלפים אותן היו אס ה״ק יצא. לא כאלו : לי שנא' ממקום רוח. לכל אמה

 דמי מתחומו יצא לא כאלו ביתו תחום של אלפים לתוך נכנסות לו שנאמר ממקום רות לכל לו
 מציגו שכן ה״ק למקומן. חוזרין להציל היוצאין שכל :כבתחלה הוא והרי ביתו עד והולך
 התירו ברשות שיצאו שמפני המפולת ומן הכותים מן להציל היוצאין בכל אחרת קילא

 להילת ברשות שיצא לזה הקילו ה״נ זיינן כלי להניח הצי־יכו ולא למקומן. זיינן בכלי לחזור
 שם לו וחשכה העיר בתחום שהיא יודע היה ולא לנוח בדרך. שישב מי ך ן יצא לא כאלי

 ממקום אלא העיר כאנשי להיות לעיר. יכנס לא : ובתחומה לעיר סמיך שהוא ראה יכשעמד
 כל וילך יכנס. אומר ד״י :לא ותו בעיר ילך שיכלו מקום ועד אמה אלפים ימדוד לו שחשכה

 לו כשחשכה ידע שלא מתכוין. בלא כר״י: והלכה העיר. כבני אמה אלפים לה וחיצה העיר
 אטה אלפים לו יש ה :במקומו אלא בעיר שביתתו להיות נשמין ולא העיר בתחים שהיא
 ויש במקימן שביתה קונים בעלים דעת להם שאין הפקר חפצי מרי בן ר״י דשבר רוח. לכל
 ויש הפקר כחפצי דיני שביתה שקינה בשעה דעת לו שאין והישן רוח לכל אמה אלפים להם

 בה! הזוכה אלא במקומן שביתה קונין אין הפקר חפצי סגרי ורבנן רוח לכל אמה אלפים לי
 כר׳י והל׳ בלבד. ד״א אלא לו ואץ שביתה קונה אינו הישן ה״נ לילך יכיל שהוא למקום מוליכן

 הלכה הפקר בנכסי אכל רוח' לכל אמה אלפים לו ויש במקומו שביתת קונה שהישן נירי כן
 שהיא למקום מוליכן בהן הזוכה הלא במקימן שביתה קינין ואין אדם כל כרגלי שהן כחכמים

 שביתה קנה לא ישן היה היום שקדש ובשפה הואיל ד״א. אלא לו אין וחב־א :לילך יכול
 אמית ג׳ בינוני אדם של וקימתו תחתיו איש שבי דכתיב תורה לו שזכתה ד״א אלא לו ואין

 לכל ד״א ליה יהביני סכרי חכמים באמצען. והוא אומר ר״א :ורגליו ידיו לפשוע אחת ואמה
ימול שירצה. רוח לאיזה :צדיו לכל אמות ב׳ הייני ד״א ליה יהבינן כי הבר ור״א רוח

ד״א



קלט שני ליום מצורע
 זה של אט־ותיו בתוף זה של אמותיו מקצת ישנים היו י בו: לחזור >ור

 של לתוך שלו. מתוך זה יוציא שלא ובלבד בא?צע. ןאובלין מביאין

 מתרין והם עטחן מתר הוא ביניהן מובלע והאמצעי שלשה. היו חבירו.

 הדבר למת שמעון רבי אמר זה. עם זה אסוךין החיצונים ושנים עמו.

 עירבו הרבים. לרשות ופתוחות לזו. זו הפתוחות חצד־ות לשלש דומה

 ושתי עמה. מתרות והם עטהן פתרת היא האמצעית עם שתיהן

 מביר והיה לו. וחשכה בדרך שבא מי ז :זו עם זו אפורות החיצונות

 בעקרו. שביתתי בלום. אמר לא תחתיו. שביתתי ואמר נדר. או אילן

 אלפים ביתו ועד ומעקרו אטה• אלפים עיקריו ועד דגליו. ממקום מהלך

 מביר. אינו אם ח :אמה אלפים אךבעת משהשיכה מהלך נמצא אמה.

 אלפ:ם מקומו לו זבה במקומי שביתתי ואמר בחלבה. בקי שאינו או

אומרים וחכמים אנטינניום. בן חנינא רבי דברי עגולות. רוח לבל אמה

מרבעות
ברטנורא

 רחוק עומדין. שנים היו ו : אחר צד ולברור לחזיר יכול אין אחד צד שבירר יאחר דא
 שתי בתוך ואוכלין. מביאין :חבירו של לתוך אחד כל של אמות ב׳ דכולעין אמית ו׳ מזה זה

 או פתו לשם ויוציא כלום בהם לו שאין החיצונות שתים לתוך ידו זה יפשיט שלא בלבד האיוצעות אמית
 הוא :זה של בתוך אמותיו יב' זה של בתוך אמותיו ב׳ ביניהם. מובלע והאמצעי : חפציו

 זה: פם ומשתמש לכאן ופונה זה עם ומשתמש לכאן פונה א' כל עם סותר.
 להש ואין לעצמה רשית א׳ דכל לרה״ר. פתוחות זו: אצל זי והם חצרות. לשרשה

 היא האמצעית עם שתיחם עירבו :זו על זו אופרות אינן דהשתא זז על זי רגל דרישת
קאמר והשחא ביו זו אשורית כולן ואמרי בהא דר״ש עליה פליני ורבנן בו׳. עמק מח׳ת

והם פמהס מותר שהוא מידים ואתם בנתים מיבלע והאמצעי נ' שהיו הדבר זה והנא ר״ש להו
 רבנן ליה ואמרו הצרות בשלשה עלי מפלגיתו קא ואמא• חצרות לשלשה דומה עמו מיתרים

 מזו להיציא יביאו בזי זו האפורות החיצונות שתים ש ה שמרובים מתוך חצרות בשלשה התש
שמות' האמצעית מדיורי אחד שמא דאמרי להו מדכרא ולא אדפחה יהנה לא והאמצעית ליו
של ב״א לתיך לאפוקי החיציני׳ מב׳ הד אתי אי אנשים בג' הכא אבל שמיציא היא ובזו בזו

 בלבד החיצונות שב׳ חצרות בג׳ כר״ש והלכה ליה. ומדכר אדמתי' יהיב האמצעי הא׳ החיצון
 שהיא אלא שתחשך קודם שם להגיע שיכול גדר. או אילן מכיר והיה ז זח פס זו אשורית

 של מתחתיו לו בחר ד״א איזה פירש ולא הואיל כלום. אמר לא :במקומו לנוח ורוצה פיף
 כיין במקימו שכיתה קנה לא שהרי שש שהוא במקום ד״א אלא לו ואין היא שכיתה לאו אילן

 ה' אילן של תחתיו כשיש וה״מ שכיתה. קנה לא נמי האילן ותחת כאן מלשכות דעתו שעקר
 ז׳ אכל סיום הזי ולא בחר גיפא דהאי או כחר גיסא דהאי למימר דאיכא יותר או אמות
 לו בירר האילן כאמצע דאי כררה שלא דא״א אמצעית כאמה ניכר ביתי מקצת פ״כ אמית

 : שכיתה שם קנה הילכך מהן הוא הרי גיסא מהאי או גיסא מהאי ואי מהן היא הרי ד״א
 ואלפים רגלו לצד אלפים לי קינה שכיתה איתה מקימה יפייס היאיל בעיקרו. שביתתי אשר

 לו שיועיל יודע ואינו כהלכה כקי שאיני או גדר או אילן מכיר. איני ואש ח ביתו: דל׳
 מקלט דבפרי עגולות. מקומו: לו זכה כמקומי הכיתתי יאמר פלוני כמקים הכיתתי כשיאמר
פיחות נותן אתה לזה נגב פאת לכם יהיה וזה כתיב שבת תחים של אמה אלפים ילפי' זמנ״הו

דהיינו



שניי ליום מצורע
 הי^' וזיו ט :הזויות את נשבר שיהא כדי מךבעת. כטבלא מרבעות•

 רבי עני. אלא לנו אין אנו מאיר רבי אמר "ברגליו. מערב העני שיאמרו

 אלא בפת. מערבין אמרו שלא עשיר. ואחד עני אחד אומר יהודה
 לעיר לילך שיצא מי י ברגליו: ויערב יצא שלא העשיר• על להמל

* ׳ .זיזי :״•:ד ז•• • •••• •• •*"קד• — ••״7;
 אסורים העיר .ובלוני לילך מתר הוא חבירו. והחזירו בה. שמערבין

 הרי עירב ןלא לערב יכול שהוא בל אומר מאיר רבי יהודה. רבי דברי

 רבי יכנס. לא אחת. אמה א^ילו לתחום חוץ שיצא מי יא :גמל חמר זה

לתחום חוץ )ליו( שהחשיך מי יכנס. לא שלש ;כנם. שתים אומר א;יעזר

 יהיו כזה לרב" זה דרשי מרובעית דבעי ורבנן שבת לשיבת• פיאית ניתן אתה ואי זויות דהיינו
 מרובע לעשות אפשר שאי לפי הרמב״ס כתב מרובעת. כטבלא :כחכמים והלכה שבת, שובתי כל

 מרובע שאיני אע״ם לרבע רגילים אדם שבני כדרך כלי' מרובעת כטבלא תנא בכיון מצומצם
 :שבתוכי העגול על העידפית מרובע של שבאלכסינו הפאות ארבע הזויות. את נשכר : בצמציס

 לערב חכמים התירו לו הוא עני דהשתא פת עמו ואין בדרך שהוא זה כגון שאמרו. זהו מ
 בדרך שבא ,מ אי עני גבי דאקילו הוא וקילא בפת עיריב עיקר לר״מ ליה דסכירא ברגליו

 שאיני לעשיר דאקילי הוא וקילא ברגל. עירוב עיקר סבר ור״י ברגליו. לערב פת עמו ואין
 שהאומר הם שיים ר״י ובין ר״מ יבין כר״י. והלכה שליח. ע״י עירובי לשלוח ברגליו לילך יכול

 שאין בדרך בא או עני היא אא״כ שאמר מקים באותו שביתה קונה אינו פלוני במקום שביתתי
 נה ק אינו פלוני כמקום שביתתי והאומר שביתתו במקום פת שישלח צריך עשיר אבל פת עמו
 כ״כ אין יאם שתחשך קודם שם ולהגיע לרין יכול שהיה ביום שהית יש א״כ אלא שביתה כס

 מעירו שיצא. מי י : שביתה שש קנה לא פלוני במקיס שביתתי שאימר בשעה ביום שהות
 כמינה שהיא לה שמערבין לעיר מחר לילך שיוכלו כדי עירוב להם להוליך עירו אנשי ששלחוהו

 היא חמה עת ליה דאמר חבירו והחזירו עירוב ע״י לזו מזו לילך ויכולין שכת תתימי שני להם
 לקנית כדי כדרך שהחזיק שכיון אחרת עיר לאותה למהר לירך. מותר הוא : היא' צנה עת

 • שביתה לשם וקנה פלוני כמקים שכיתתי שאימר כעני הוי העיר מן רחוק אמה אלפים לסיף שביתה
 ר״ט. : מע־רם רוח לכל אמה אלפים אלא להם ואין כדרך החזיקו שלא אסורין. עירו בני וכל

 בפת לערב יכול שהיה כיון דלמא או בדרך והחזיק מביתו ויצא הואיל הוא פני אי ליה מספקא
 שמא מעירו רוח לכל אמה אלפים לו שאין גמל. חמר ה״ז : הילכך הוא עני לאו עירב ולא

 נמי מעירו האלפים ולסוף מעירו אלפים בסוף העירוב שם להוליך הולך שהיה במקיס שביתתו
 : יהידה כר' והלכה בביתו. אלא שביתה קנה לא שמא האח־ת עיר לצד אלפים קנה לא

 חלו שמובלעות ואע״פ מכאן וד״א מכאן ד״א אלא לו ואין יכנס. לא אחת אמה אפילו יא
 :היא מילתא לאו תחימין הבלעת ליה דסבירא על דפל כיון אמדי׳ לא העיר תחום בתיך דייא

 בתיך זה מצד שתים ד״א לו יש האלפים שבסוף באמצען והוא דאמר לטעמיה ר״א יכנס, שתים
תחימין דהבלעת יכנס השנית באמה עומד הוא אס הילכך התחום לתוך זה מצד ושתים התחום
לא : לתחום חוץ לו וחשכה הדרך מן בא שהיה שהחשיך. מי : כר״א הל׳ ואין היא. מלתא
 לא ובעיר במקימו שביתה לקנות רוצה שאינו דעתי גילה שהרי שביתה קנה לא דבמקימו יכנס.

שיצא מי כדין אמות ד׳ אלא לו אין הילכו אמה מאלפים יותר העיר ובין בינו שיש שביתה קנה
ולא דוקא ט״ו דמפרשי ואית מעט יותר או פחות דה״ה דוקא לאו אמה. ט״ו עד :לתחיס חוץ

 ממצין אין : התהום לסיף ׳,ם ועישין לעיירות התחימין מודדי המשוחות. : יפה ליישבו ידעתי
 חטועין* מפני : אלפים לתיך אותן כונסין אלא ממש אלפים בסוף סימן לעשות המדות. את

 שאין



קט שני ליום מצורע
 אטיות עשקה ש;חמ אפילו איומר 'שמעיון רבי יכנס. לא אחת. אמת אפילו

:הטועץ מפנן המריות את ממצין המשוחות שאץ יכנס■

ברטנורא
 לכנוש תמיד יגילין ומש״ה אדעתייהו ולאו וחוזרין ממני להלן שיוצאין יפעמיס הסימן מכירין שאיין

 ליכגש ליה שרינן אגיש זה שהי' וכיין הן החהוש בתיך אמות ט״ו שאלו ונמצא אלפים כתוך
 בדעתו ולתת ליזהר ליה היה דהתס לתחיס חין שיצא למי דמהמרינן היכי ני ליה מחמרינן ולא

: שמעין כרבי הלכה ואין יצא. שלא

ע״ב נ״ב דף עירובין גמרא

 חוץ אחת ורגלו התהום בתוך אחת רגלו הנינא רבי אמר
 מעבת תעיב אם נחי )ישעי׳ דכתיב יכנס לא לתהום

 ורגלו התהום כתו־ אחת תלו והתמא כתיב. רגלך רגלך.
 אחרים "תניא היא. אחרים מגי הא יכנס. לתהום חוץ אתת

 רבי אמר _דאמךי איכא נזרק. הוא שרובו למקום אומרים
 יכנס. לתחום חוץ אחת ורגלו התחום בתו־ אחת רגלו חניגא

 לא והתמא קיינן. רגליך משכת.רגליך השיב אם דבתיב
 נזרנו. הוא שרובו למקום דתמא באחרים. דאמר הוא ;כנם.

 רבי והתמא ,יכנס. לא שדש ;כנס שתים אומר אליעזר ךכי
 הא קשיא לא ;כגם. לא שתים יכנס אחת אומר אליעזר
 והתניא אתלת. וקם תרתי ז־עקר הא אתרתי וקם חרא תקר

 ההיא תמא בי ,יכנס. לא אחת אמה אפילו אומר אליעזר רבי
למודד

י״רש
 רובו בתר כלו' נזרק הוא התחום בתוך ורובו נזרק. הוא שרובו למקום

 רובו עדיין לתחום חוץ אחת רגלו אלא הויא דלא וכיון ליה שדינן
 הדא. דעקר מתמתץ : חנינא רבי דאמה הוא : יכנום הלכך התחום בתוך
 שתים דקתני וברייתא יכנס עומר בשתים אם וה״ק בשניה ועומד הא׳ מן שיצא

 ומודד במקומי שביתתי -ואמר לו שחשכה לטורה : השתים מן שיצא יכנס לא
 אחת. אטה : שלו אלפים וכלו העיר .לתחום יכנס אולי בינוניות פסיעות אלפים

 לצאת מותר אינו לתוכו אותו מוליכים האלפים שאפי׳ יכנס• לא • לתחום חוץ
 לח במערה כלה מדתו סוף אפי׳ אלפים לו נותנין שאמרו ולמודד כדתנן מאלפי׳

 יכוג אינו ד׳ שהן שביתתו ממקום לבד אלפים ?טרי דכיון מאלפים להלן יהלך
: לאלפים חוץ לעבור



 אפיט אמה אלפים לו נותנין שאמרו ולמולד דתנן למודד.
 :במערה בלה מדתו פוף

ע״ב נ״ג דף מצורע זוהר

 למחזיקים היא חיים עץ ס )משלי ואמר ר;יתא1ךא בטלי יהודה רבי פתח
 עלאה אילנא דאיהי אוחיתא דא ח;ים עץ מא&ד. ותומכיה בה

 פתים דהרה במה וגלי דאורי בגין תורה. אקרי אמאי תורה ותקיף רבא
 בפקין ומינה אתבלילו בה דלעילא ח;ים דבל חיים אתיידע. הלא

 אחיד באורייתא האחיד המאן בה האחדין לאינון בה למחזיקים

 המסילץ אעץ אלין תומכיה מאן מאש* ותומכיה והתא לעילא אחיד

 לנביאי דכי ותומכיה דאוקמוהו. במה חכמים תלמידי של לכיפן מלאי

 המכין איגון מראשו אלא מאשר תקרי אל מאשר מניה. דיפקון מהימני

 ראש דאקרי דכלא רישא דא מראשו סופו. ועד מראשו לאוחיתא

 רישא דאיהי חכמה הא וראש מראש. נסכתי מעולם ח׳( )שם הכתיב

 במה ותומכיה סטרין ךשית סיומא עד ביה אתפשט וגופא גופא לכל

 של לכיפן מלאי המטילין האינון שש. עמודי שוכןיו ה׳( )שיר אמר דאת

וכל ך־גופא סיומא עד מרישא לאוריתא המכין אינון חכמים תלמידי

מהימני. לנביאי היתחזץ לבנין וזכי ואתמף תלייא ביה מהימנותא

יומת פסוקה הלכה

פ׳יד הקרבנות מעשה ה׳ הר״מ

 מחשבתו שתהיה העובד צריף הץבהים כל
'זביחה בשעת קעליו ולשם הזבח לשם
 הדם הולכתי ובשעת הדם _קבלת ובשעת
 ]ייהיא שנאמר הטובוהי על זתקתו ובשעת

 עם זמהה שלמיו'שתהיה תודת זבח ובשר
 שלמיו לשם העבודות ארבע שאר

 ועבד שחט ואם .הקרבנוה. שאר וכן
 כעולה כלל השב ולא סהם עבודות שאר

 ועלו'לבעלים: כשרים הן קרי ובבלמים
'בשעת'שחיטת בתו:מךזש ^תה:ה יצריךנ

העולה

כוסר להק

ע׳א ד׳ דף יוגה לרבינו תשובה משערי

 ?מו ;.עעשה הצע־ הקשובה מעיקרי
 ה' נאם _עתה תם =( )ייאל שנאמר

 ובבי בצום' לבבכם בכל עדי שובו
 הלב לברכה זקדונם נאמרו •דו?מל=

 כתוב ןבן הה^א\ _פךםורי* ^ני והעינ:ם
 וא־רי 'לבבכם אחרי תתורו ,ולא 1־יי ]נ״-ני

 ..עיי'הסרסורים .יכופר ;זאת קבן עיניכם.
 כי משובתם מרה כנגד תשובתם במרת

 במרירותו החטאים' י לבב :קכפר'..עין
אותו. שוף־ים הם א£ר :אןחתי.'ובש;ר

כמו



קמא שני ליום מצורע
 הזבח. לשם .דברים• ששה לשם ד,עולה
 הוא. 'ברוך להשם ושהזבח' הזובח. ולשם

 בקבר. לריח ושהקטרתו לאיישים ושיקטירו
 שחט ואם השם. לפני רוח נחת זה ושריח

 חטאת ;השוחט שביארנו• כמו כשר סתם
 אותו לשם מוחשקתו שתק;ה צריך ויאשם.

עליו:' שבא

 בעטוף. מלפני רוח פי שכתוב כמו
 אלהים ונדכה נשבר לב נא( ונאמר

 הכלים מן זהי על1 והמשל הבזה. 1'ל^
 מטומאתם נשברין הן אשר הטמאים

 ונירים תנור יא( )ייסי* שכתוב כמו' טהרו.
 כמו כדמעות עפר הדינים יתץ._ו.עון

 ..עיני ;רדו מים פלגי סי־"( )תי־לים שנאמר
 _על אמר לא תורתך. שמרו לא על

 מןם פלגי הורדתי כן על החטא. סבנו הם כי שמרו לא אמר אבל תורתך. שמרתי ירא
 ממרקין ויסורין כפרתן תולה שהתשובה עונות יש כי עונותיו מעונש ויפחד ןראג )ונם(
 הדאגה ועמן שעבר ^על ה;גון ועמן מחטאתי. אךאג אמר עוני כי ל"( )״= שנאמר' כמו
 ובצום ובמרירות בצער התשובה בחובת .מקצר הוא אולי שגיתץ־אג העתיד..ועוד על

 'ולא אשמה הרבה' .זה לעומת אולי .ויירא .יזחל בכי והרבה צערי הרבה כיי וגם ובכיי
 עבודת בגודל למתבונן ומי נפשו.' בצום .יבכה אשר':וב ענותו כל את ףקו השלים

 ובדרכי בעבודה 'יוסיף אשר כל פיו את הממסה לרעת אין.קץ וני יצוריו הנורא^על
:?עיניו למעט' והנה אךו מ/יער .הלא הרזשובה י

תורה שלישי ליום מצורע
בל להשאיר ב״ן דשם ראשונה הה המילוי ה כנגד שהם אלו פסוקים חמשה בקריאת *נדן

: שעברה משבת נפש תוספת

 המטהר האיש את המטהר הנהן והעמיד יא
מועד: אהל פתח הרוה לפני ואתם

 :זטנא משכן בתרע ” כ!דם רתהון. דמרכי גברא דטדכי כהנא דקים

 אתו והקריב האחד את־־־הנבש הכאן ולקח יב
 לפני תנופה 'אתם 'והניף השמן ואת־־לג לאשם

 לגא ו:ת לאשמא תה וי^רב חרא אט^א !ת כהנא .ויסב :;יהיה

 "״הנבש“את ושחט יג שני 1* ארטא^דס ן1!תה וירים שחא;ךמ
ואת־־העלה את"-החטאת ושחט א&ר במקום

במקום
רש״י

 : כפורים מחוסר שהוא לפי עצמה בעזרה ולא נקטר בשער ה׳. לפני )יא(
 שהוא להניף. : אשם לשם העזרה לתוך יקריבנו לאשם. אותו והקריב )יב(
אשר במקום )ינ< : הלוג ואת האשם את אותם• והניף :חי חנופה מעון



שלישי ליום מצורע
 לכאן הוא האשם כחטאת כי הקדש ?;?קום

 חטאת* ת2ם1ןכ די באתר אמרא ם_ית1רכ ♦ הוא קרעים קלע
 קדש לכהנא הוא אשמא בחטאתא ארי _קדיש באתר עלתא רת

הפאן ונתן' האשם מדם הכהן' ולהח יד מא:
 דדמנית ידו ועל־כהן הימנית עלמנמדוהטטהר

 ויתן .דא^מא טדמא בהנא ויסב !הימנית לגלו ועל״בלן

 אליון רעל דימינא: "ידה׳ אלי־ון ועל ך_ימעא רמדבי אודנא רום על ב־עא
 על״בף "לצה השמן 'מלג הכלן ולקל טו :ךמינא רגלה

 ירא על ויריק דמשחא מלנא כהנא ויסב השמאלית: הכהן
:דסטאליא דכהנא

"י ך>*>

 חסם בהורת נאמר כבר וכלא ת״ל ומה בנכון. המזבח ירך על וגו׳. יש/ם
 אשמות מכלל זה שיצא לפי בנכון שחיטה טעון שהאשם אהרן אה צו בפרשת

 אשר במקום ושחט נאמר לכך העמדתו במקום שחיטתו ההא יכול בהעמדה לירון
 בכל לכהן. הוא : הזה האשם. . החטאות ככל כי כחטאת. כי : וגו׳ ישחט

 מכלל דמו ויצא הואיל תאמר שלא לחטאת זה אשם השוה בכהן התלויות עבודות
 לגבי ואימוריס דמים מתן טעון יהא לא ובהונות תנוך על להנהן אשמות שאר

 כחטאת למעלה ניחן דמו יהא יכיל לכהן היא האשם כחטאת כי נאמר לכך מזבח
 ,קודי והפותריס לי נודע לא הטך ול׳ שבאוזן אמצעי גדר תנוך. )יד( : יכו' ת״ל

גודל: כהן. : טנדרו״ס לו

ז׳ סימן ב׳ מלכים נביאי□

 מך־הפש־ס חמשה רקחר־נא וי^מר מעבדיו אהד 1רען א
 :שראל בכל־ההמץ הנס נשארד־בה אשר הנשארים

1־ : ; • : ■דד״ •.• :־ . 1•• ד : • י / :־ ז ; ז־ • ־ " : • ־.־כ :־ ונשלחת אשר־תמו ישראל בכל״המון הנס נשאת־בה אשר
 מן □וסרתא מן המשא בען וידברון הי_ואמר1מעכד חד ואתיב : ונראה
כה דאשתארו ך:^ןאל המוגא ככל אינק הא בה דאשתארו שאדא

אם קרי המיז *

הנם הרי איש יהרגום שלח הס מסוכנים יאמרו אס ישראר. המון ככר הדם )א<



 קמב שלישי ליום מצורע
 רמהו ב :ונחל ונשרה דספו דישראל המיונא ככל אינון הא יבדון אם

 לכו ראמר מחנדרארם אחריי המלך השהה סוסים רכב שני
 למימר ארם משרית בתר מדכא ושרה סוסין ך;בי וךרין ודברו :וראו

 מראת כל־הדרך והנה עד־הירדן אחריהם וירכו ג וחדו: איזילו
 המלאכים חשבו בההפזם ארם אשר־השליכו וכרים בגדים
 מליא איררהא כל והא _יךךנא עד בתריהון ואזלו :למלך ועידו

 איזגיןא ותכו למערק באתבעותהון ארם אנש דרמו ומנין לבושין

 סאד" ויהי ארם מהנה את .ויבזו הרעם .ויצא ד למלבא: וחויאו
 עמא ונפק יהיה: כדבר בשקר שערים ומאתים ב^קל כלת

 בסלעא שעורין ומאתן בסלעא סולתא מאה _והוה ארם משרית !ת ובזיו

 .על־־ידו נשען אשר אחרהשליש הפקיד והמלך ה :דיי כפתגמא

 איש דבר כאשר וימת בשער העם .וירמסהו על״־השער
 גברא ית מני ומלבא :אליו המלך ברדת דצר אשר הארזים

 דמליל כמא ומית בתרעא עטא ודשוהי תרעא על ;ד־והי על דסמיך

לותידח מהבא נחת כד ךמליל דין נמא

״י2ח קיי !.חפזם -

 גסבחפז". • ברעב תמו אשר ישראל כל נשאר הרעב בהכנת הזאת בעיר
 והמקרא אלישע לבית כשבא אתמול ידו. על נשען אשר )ה( : לנוס במהרס

:רמסוהו למה מפרש שאחריו

כ״ה כ״ד סימן משלי כתובים

 ומדרכך ותיתי :מנן איש . ומחסריך רישך ובא־מתהלך א
 משלי אלה“נם־ ב :טבלרא גברא היף וצריכותא מפכנותא

 אילין :אף ו מרךיהודה חזקיה 1 אנשי העתיקו אשר שלמה

 כרו" ג :דיהודה מלכא דהזק^ה רחמוי .דכתבו עמיקי שלמה מתלוי

הים אל

רש״י
 : במרוצה לך יבאו מהס רש שאתת הדברים רישך. מתהלך ובא )א(

 ומעשה מרכבה מעשה כגון דבר. הסתר )ג( : לדורשם חזרו העתיהו. )כ(
בראשית



 1־ :קיא ♦ דגר הקר מלכים וכבד דבר הסתר אלוהים
 ארץ .ן לרום שמים ד תא: מיל רבצי מן דמלכי רקרא מילתא דמטשי
 ולבא עמ;קא ואךעא; רמץ שמיא :הקר אין מלכים ולב לעמק

 נכו ♦ כלי לצ*ן* ויצא בזב** סימם דגו ה :מתבצי לא דמרכי
:צרפא מן מאן דניפוק סימא מן סולאנא

רש״י

 יש שגזרו ומרות להורה שעשו וסייגים חכמים בכבוד מלכים. וכבוד : ברחשית
 לפניהם באים דינים שכמה חקר. אין מלכים ולב )ד( :הכל ולדרוש לחקור לך

: שבו נחושת של פסולת סיגים. : משוך הגו• )ה( : לכלם לב לתה וצריכים

י״ב פרק כתובית משגה

 חייב שנים. חמש בתה את שהין ברי עמו ופסקה ראשה את הנושא

 בתה את שהון בדי עמי• ופסקה לאחר נשאת שנים• המים לזונה

 אצלי לבשתבא הראשון יאמר לא שנים. המש לזונה חץב שנים• חמש

 יאמרו לא וכן אמה. )שהיא( למקום מזונותיה לה מוליך אלא אזוננה♦

 דמי לה ניתן וארד זנה אחד אלא באחד. אותה זנין אנו הרי שניהם

 מתו. מזונות• המי נ־ותנץיה והן מזונות לה נותן הבעל נשאת. ב מזונות:

 בפד משעבדים• מנכסים נזונת והיא חורין. בני מנכסים נדונות בנותיהן

 חמש בתך את שאזון מנת על כותבין היו הפקחים חוב. בבעלת שהיא

 בעלי. מבית לזיז אפשי אי שאמרה אלמנה ג עטי: שאת זמן בל שנים

 זנין אלא אותך זנין ואנו אביך לבית לכי לה לומר יבולץ היורש'! ;אין

לזיז אפש* אי אמרה כבודה• לפי מדור לה ונותנין בעלה. בבית אותה

ברמנורא
 עצמי מחייב באני עדי אתם לעדים שאמר או וקנין כששר עטו. ופסקה האשה את ,הנושא

 את מקיים הייתי אם כלימר אצלי. לבשתבא אחר: מאים לה שים בתה את נזין
 גדולה בין אמה אצל בת דקיי״ל שם. שאטה למקים מזונותיה לה מוליך : זנה הייתי אמה
אם אמי אצל )והיא( לפרנסו האב יחייב אמי אצל שנים שש עד והבן רוצה שהאם כ״ז קטנה בי;

למזון מיציאין שאין ממשיעבדיס ולא חורץ. בני מנכסים ניזונות בנותיהן ב • רוצה ההם
 המזונות יעלי כמה יודעים הלקוחות שאין העילס חיקין חסני משיעבדיס מנכסים והבגית שה ה

 הל ... ח״כב $שקי הכת ותה5 ניזונת. והיא : לגגות מקום נהם להניח דלזהרו היכי כי
ונותנין ג : אגרש־ אוי תמיתי או אמית אם ולא עמי. שאת זמן שבל :מזונות שטר עליהן

הבית נפל ואם בעלה בחיי בהם משתמשת שהיתה ושפחות ועבדים תשמיש כלי יכן מדור. לה
אין מממונה לבניהו רצתה ואפילי חנן בבית• יתבא תהא דאת אחר בית לה לבניית חייבין ;-!



 קסג שלישי ליום מצורע
 מזונות. לץ ;שי אצלנו. את אם לה לומר הייודשין יביולין אבא. מבית

 .ילדה שהיא מפגי טוענת היתה אם מזונות. לץ אין אצלנו את אין ואם
 אביה. בבית שהיא זמן בל י :אביה בבית והיא איותה זנין ילדים. והן

 עד כתובתה גובה בעלה בבית שהיא זמן בל לעולם. כתובתה גובה

 כנגד טובה שתעשה שנים _רחמש בעשרים שיש ישנים. .וחמש עשרים

 גמליאל..וחכמים בן שמעון רבן משום שאמר מאיר רבי דברי כתובתה.

 שהיא זמן בל לעולם. כתובתה גובה בעלה. בבית שהיא זמן בל אומרים

יורשיה מתה. שנים• וחמש עשרים עד כתובתה גובה אביה בבית

שנים: עשרים_וחמש עד כתובתה מזכירי]

ביטנורא

 שהיא זמן כל ד ברונה• הבית שברכת מזונות. ליך יש אצלנו את אם : לה שימעין
 מנכסי טובה. שתעשה :כשתרצה כתובתה גובה שם מזונותיה לה נחנו והיורשים אביה. בבית

 שנה ועשרים חמשת הוזכרו לא וחכ״א. : כתיבתה כדי לשכנותיה ומלח לחם נותנת יתומים
 דהואיל היזכרו המחילה לענין אלא היתומים מצכסי שתעשה השיבה בשביל כתיבתה להפסידה

 מחילה שתיקתה אין בעלת בבית שהיא כ״ז הלכך מחלה הללו השנים כל תבעה ולא ושתקת
 :היא מחילה שנים כ״ה מששתקה אביה בבית אבל כתובתה לחביע בושה היא אותת שמכבדים מפני

 ודוקא שנים כ״ה בתוך כתובתה לתבוע צריכין כלומר כתובתה. מזבירין יורשיה מתה
 נשבעה לא אם אבל כתיבתה לתבוע יכולים דיורשיה הוא שמתה קודם כתיבתה על כשנשבעה

: לבניו שבועה מוריש אדם שאין כלום מכתובתה יורשים יורשיה אין כתיבתה טל

ב ע" ק״ב דף כתובות גמרא

 בת אומרת זאת הפרא רב אמר וכולי. הראשון יאמר לא
 בקטנה דילמא עסקינן מגדולה ממאי אטה. אצל

 קטן בן והניח שמת מי דחגיא שהיה. מעשה ומשום עסקינן
 אומרת ואמו אצלנו. גדל יהא אומרים האב יורשי לאמו.

 מניחין ואין אמו. אצל אותו מניחין אצלי. גיל ני 5 ההא
הפסח. ערב ושחטוהו היה מעשה ליורשו. הראוי אצל אותו

אם

רש״י

 למדנו אחיה לבית קחני ולא שאמה למקום דקתני האס אצל הבת אומדת. זאת
 בבית אותה זנין הבנים מן הניזונה ובת אמה אצל הבת שתתגדל ה״ה שנן

 קתני לא ומש״ה עסקינן. בקטנה דילמא : אצלם לדור אותה נופץ ואין אמה
 לירש בשביל יהרגוה שמא נמי למיחש ואיכא שהיה מעשה משוס אחין אצל בת

האמין: אצל דתשב לן אימא לרציחה חיישיגן דלא גדולה אבל שלה ננסיט עישור
אס



שלישי ליום מצורע
 מינה ^מע שאטה. למקום מאי שהיא. למקום ליתני כן אם
 יאמרו לא קטנה. שנא לא גדולה שנא לא האם' אצל בת

 לטחינה. לחבריה ליהריחייא דאוגר גברא ההוא ובו׳. שניהם
 עד&האידנא ליה אמר וחמרא. ריתיא זבין איעתר לסוף
 מטחן ליה אמר אגרא. לי הב השתא גבך. טחיננא הוה

 יאמרו לא מתניתין ה;ינו למימר רבינא סבר לך. טחיננא
 נותן ואחד זנה אחד אלא כאהד. אותה זנין אנו הרי שניהם

 כרסא חד התם דמי מי עוירא רב ליה אמר מזונות. דמי לה
 טחון ליה אמר מצי הבא לה. לית כרסתא תרתי לה אית
 לריחיא טחינה ליה דלית אלא אמרן ולא ואותיב. טחון מבין
 על אותו כופין זו כגון לריחיא טחינה ליה אית אבל

:סדום מדת
רש״י

 דמשמע שהיא למקום מזונות לה מוליך ניתני לקטנה גדולה בין חילוק דיש כף אב
 מילתא דקתני שאמה. למקום מאי :שהיא במקום ולקטנה שהיא במקום לגדולה

 ילא לטחינה. לחבריה ריחיא ליה דאוגר : האס אצל בת כל ש״מ דפסיקתא
 . בשכרו ביתו למזונות לו שיטחון אלא למשכיר מעות לתת שוכר התנה
 :ביתו מזונות בת לטחון וחמרא. ריחיא זבין :משכיר איעתר לסוף
 דמים לה פסק שלא ואע״פ מזונות לה יתנו שניהם אמרי׳ ולא וכו׳ זנה אחד

 ה״נ אחר ממקום מזונות לה כשיש דמיהם לתת חייבוהו מזונות אלא מהחלה
 באותן וזביף טחון : דמים יתן צריך שאינו עכשיו טחינה אלא פסק שלא אע״פ

 :דמי יהיב דלא אמרן. ולא : שאצלי באותן למזונותיך ואותיב. טחון : שלקחת
 שעה בכל בשכר לטחון השוכר מוצא שאין לריחיא. טחינא ליה דלית אלא

 השוכר שמוצא זמן כל אבל דמים. אתן ולא לך אטחון בטל יושב אני אומר לפיכך
לא חסר לא וזה נהנה זה פדום. מדת : דמיס לזה ונותן בשכר טוחן לטחון

: טובה עושין היו

ע״כ נ״ג דף מצורע זוהר

 חקרא לאמר. מועד מאחל אליו רידבר" משה אל הקרא פתח יצחק רבי

 ההוא ד^קרא ההוא הוא מאן לאחזאה בגין אלא אמאי ןעירא אלף

זעירא א׳ הבא א־ושפיזא. דזמין במאן למשה זמין ובדין במקךשא דשרי

 התש



שלישי ליום מצורע
 תא דכלא. ^לימו דא אדם( )ס״א התם אניוש שת אדם רכתא א׳ התם

 משה עלאה משה אלא עלאה מגלהו הי לאהרן מ;;ה כץ מה חזי

 ליה דחוה למדכא מתל ניתא.1ךמטר שישבינא אהרן ךמלכא שושבעא

 ולאסתכלא לה יתקנא שושכינא לה רהב עכר מה עלאה מטרוניתא
 עם אלא ע?יל' א / למלכא דא שושכינא ע;יל כד דא ועל דביתא בכלי

 שושכינא משה וגומר. אהרן לבא כזאת דכתיב היא הדא מטרוניתא
 הוא אהרן' אליו. .יי רדכר ולכתר כאושפיזא אזדמן כך בגין למלכא

 התפעם כמטרוניתא למלכא לפייסא הוו מלוי וכל למטרוניתא שושכינא

 לתקנא כה״ה מדוריה שת לה שושכינא דאיהו כגין דא ועל בהדה טלכא

 לעילא ך כלוונא אתתקן דא ועל דכיתא. כמלי הדיר ולעיעא ביתא

 דברתי על לעולם כהן אתה ק״י( )תהלים דבתיב לן מנא גדול כה■ ואקרי

 דיטחי מאן ורית נטיל מלכא מכי דאצטריך מה כל כך ובנין צדק. מלכי

 בנין מטרוניתא לבי דעאלין אינון לכל לדכאה בןאים הוא דא ועל בידיה

 למט־ר ולקח כתיב כך ובנין היכלא כני באינון מסאכא ישתכח דלא

וגומר. צפרים שתי

יוס! פסוקה הלכה

׳ ש״ח שבת ה׳ הרים

 ומובלת בזרים. בשרה הקדשים שחיטת
 ובל כהונה. מצות ואילף הרם

 כהן. ב:ד בבלי'שרת קבול^דמן הזבחים
 אינו *דמן ומקום.קבול שחיטתן מקום אבל
 אין לקדשים ^קדשי כיצד בבכלן: שוה

 אלא דמן את מקבלין שוחטיןיאותן.ואין
 שביארנו מקום בבל" המזבח בצפון

 _קלים בקרשים זה. ספר בתחילת גבולותיו
 העזרה: מן מקיום ?כל דמן וקבול ץח;טמן

 אלא לקדשים ^קדשי שוחטין #אין ייוממן
 .ושחטו ׳״־־< )ייקיא בעילה נאמר #הרי בצפון.

 ובחטאת צפונה המזבח י .ירף על אותו
 "העולה תשחט אשר במקום נ^ם[ אומר הוא

נקראת שהחטאת *וכשם' החטאת. ת#חט

מוסר להק £

ע*ד ג׳ דף לר״י תשובת משערי

 יי[ ]ס״לי השלום עליו המלך שלמה אמר
 אף החכם ביאורו מרע. וסר ;רא היבם

 כחו מאמצי בכל מרע סר שהוא פי על
 נזהר ולא חקו כלה לא אולי ותחל ערא
 מעקש כיי[ נ"־ וכמוהו לעשות. ימה כדת

 עשיר שהוא פי על אף עשיר.' והוא ךרכי.ם
 אל בילמדנו לביבה זכרונם אמרו וכן

 סר יחכם אלא מרע ום" ירא חכם י תפרש
 נ"[ עליו מוכיח 'הפסוה .וסוף .וירא. מרע

 מדות על אומר ובוטח. טתעבר וכסיל
 כי החכם. ממדת בהפך שיהיא הכסיל
 בוטה זאת כל מתעבת/ועם הכסיל
 לפושעים. עלול הכעס ובעל ערן<נזק. ןקרהו

סמר ובעל םנ״ #נאמר לנזקים. ומופקר



 קדש נקראת העולה בך קדשים קדיש
אשר במקום אומד הוא ובאשם קדשים.
 האשם. את ישחטו העולה את ןשחטו
 שנאמר לחטאת. הוקשו *צבור ושלמי

 לחטאת אהד עדם שעיר ]•*־[ועשיתם
 שלמים. לזבח שנה בני ושני'כבשים

ונשחטין בחטאת .קדשים ,קךשי הן לפיכך

 י:']. פרוצה עיר ״־[ ]*־־ ונאמר פשע. רב
פן תשובה בעל .ידאג ועוד ונו׳. חומה
 זכרונם שאמרו כמו .יצרו ,עליו .יתנכר

 מותך יום _עד □עצמך האמן אל לברכה
 ראוי כי כבר. נצחו אשך האיש שכן כל

 ולהוסיף .עת בכל האורב היצר מן להשמר
 לו והדעה יום. יום השם .יראת בנפשו

 היצר משברי כל יעדיו בעבור למעוז הוא שחיטה ומקום שחיטתה. במקום
המלך שלמה .ודבר .לעתיד. המתחדש י :הקבלה מקום

 בו ופרטי התשובה. דבר על השלום עליו
 .רשעים ובקום תפארת רבה צדיקים בעלוץ )*־( ואמר ךבריו. פתח ו^תח הזה. ה;ענ!ן
 הנמצאת טובה מעלה כל יעל ארם בני ומכיבךים מפארים הצדיקים פירוש אדם. יה^ש
 הניחר פ^שכבר על ואף להשפילם. ושגיאותם אדם בני מומי מחפשים והרשעים כחם

ומודה !צליח לא פשיעיו מכפה )׳־=( אמד כיי אחר בתשובה' .וחזרו ההם. המעשים
.ירוחם: .ועוזב

תורה רביעי יום מצורע
יתיר" נפש הארת להשאיר ב״ן דשם ןן דמילוי ו בנגד שהם אלו פסוקים •כשת כקריאת *כנין

:הכאה משכת

 אשר מן־השמן חומצית את״אציעו הכהן וטבל טז
 באצבעו והזהמן־השמן הפטאלית על־בפו

 דיטעא אצבעה !ת בהנא ויטבול :ידעה לפני פעמים שבע

 זמנץ עבע באצבעה משחא מן רדי יסטאיא ;דה על די משחא כן

 עלי הכהן יתן על־בפו אשר השטן ומיתר יז $ךם־
 ועל־ הימנית ועל־בהןך־ו הימצית המטהר אזן ;תנוך

 ;דה 10 די טשחא ומשאר :האשם דם על הימנית תלו בהן
 ועל ־_'מ'נא ידה ן1אלי ועל תטינא דמרבי אודנא רום על בהגא ;תן

 אשר בשמן' •הנותר יה :דאעטא דמא על תטינא רגלה אליון
'עליו וכפר המטהר עלתאש יתן הבוהן על־בף

 1 ה3ד!
" רש״י

נסכים מנחת המנחה• ואת ס י הקרבים קדשי בית כנגד ה׳. לפני )טז(
1״־



 קמה רביעי ליום מצורע

 יתן דכהנא ןדא על די במשחא וךאשתאר . יהלה לפני הבחן

 את" הכהן ועשה יט :.יי .כןדם כהנא על־והי ויכפר דמדכי ריש על
 ןשחט ואחר מטנגא^ הטטהר”על וכפר רחטאת

 מסיבתה דמדכי על ויכפר חטאתא !ת כתנא העבד :את־העיר

 ואת" דכחןאת־העלה והעלה כ י עלתא !ת יכיום כן ובתר
 !ת כהנא רסק וטהר: הכהו עליו וכפר המגחההמזבחה

 ,שליש 0 וידכי: כהנא עלוהי ויכפר למדבחא מנחתא וית עלתא

 משגת ןרו ואץ הוא רל_ואם נא מחוברי!( נשה! !חמישי
 ן ועשר! עליו לכפר לתנופה אעם אחד כבש ורקח
 כ!?'מ ואם: 7 עמן ולג למנחה בעמן בלול אחד סלה

 עלוהי לכפרא לאימא אשמא חד אמר ויסב מדבקא .ירה ולית הוא

" :ךמשחא ולנא למנחא כמשח הפיל חד □לתא ועסרונא

רש״י

 א׳ עשרון יביא אחד שהוא זה לכבש אתרי סלת ועשרה )כא( :בהמה של
 ה׳זקק לא המנחה נסכי של ושמן הבהונות על ממנו לתת יסמן♦ ולג לנסכיו:

לפרש: הכתוב

ז׳ סימן ב׳ מלכים נביאים
 שערים סאהדם לאמר אל־המלך האלחים איש כדבר .ויהי א

 :'שמרון בשער מחר כעת בשקלייהיה וסאררפלח ב&קל
 ומאת בסילעא שעורי! מאתו לטיטר טלכא עם דיי נביא מליל כד והוד,

 השליש ויען :נ דשמרון כתרעא מחר הדין .יהיכעידנא בסילעא סולתא
 בשכלם ארבות עשה .יהוה והנה 5!יאמר האלמים את־איש

 תאכל: לא ומשם בעיניך ראה הנן? ויאמר הזך. כדבר היתיה
 מן טובא ומחית פרין פתח ואילו" נאמר דל נביא _ית נברא ןאתיב

 : תיבול לא וטתמן בעינך חך את הא ואמר הדין כפתנמא היהי שמןא

 ודשו כן ליה !הוה :רמת בשער העם אתו ררמסו כן 1דהיץ נ

יתיר.

יט



 רביעי ליום ע מצור
ר , $ ק

 אער־הדדה דבראל־האשה ואליעע ז■ וטית: בתרעא יתיהעטא
 כי־ תגורי אער5 וגורי ,יביאך ר!ומיץכי'/ת לאכ!'ר את־בנה

 :.ואייעעטליל שנים שבע אל־האךץ וגם־בא לרצב והיה קרא

 ןדורי ביתך !$נ# אוך ואזיל! קומי למימר ברה !ת דאחי! אתתא עם

 ארעא על למיתי עתיד ואף בפנא \י זמין ארי למידר דבשר באתר

 ותלך האלוהים איש כדבר האשה!תעש !תקם ה :שנין שבע
 אתתא ןלןמת : שנים שבע בארץ־פלשתים !תגר וביתה היא

 בארעא ואתותבת ביתה ואגש היא כפתנמאדנביאדייראזלת ועבדת

 האשת ותשב שלים שבע מקצה רהי ו :שנין שבע פלשתאי
 ואל־שדה: אל־ביתה אל־ה^לך לצעק ותצא פלשתים ץמאר
 למקבל ונפקת פלשתאי מארעא אתתא ותבת שנין שבע מסוף וה^ה

:הקלה ועל ביתה על מלכא קךם־ז

רש״י
 :גזלנים נו שהחזיקו שדה. ואל ביתה אל )ו( : רעב יהיה שנים. שבע )ד(

כ״ה סימן משלי כתובים

מן רשיעא נתטריד :1בםא בצדק רכון ^ך

 לפני־" אל"״תתהדר ב : כורסיה בצדקתא ויתקן מהבא ^דם
 ובדובתא מלכא תשתבהרקדם לא :אל־תעמל גדלים ובמקום מלך

 מהשפילך עלה־־הנה אמר־לך טוב כי ג :תיקום לא דרברבי
 הנאמן סק לך רנימר דטב מטול עיניך: ראו אשר נדיב לפני

 פן מהר לרב אל־״תצא ד עינך: דחדץ מן שליטא ךמשפילך.קדם
 בדינא תפק לא : רעך אתך בהבלים באחריתה מררתעשה

ריב ריבך ה חברך: יתך ;חמיץ כד כאהריתא תידון מסרהבאיתדלא
׳ , את רש״י

 מתוכם שיוציאו עד מעונש נפערים צבור אין מלך. לפני רשע הגו )א(
 כבודך להראות מלך. לפני תתהדר אל )ב( : דין בהן ויעשו הרשעים

 רשותי בלא משתבא הנה עלה לך שיאמרו עוב כי ממך שגדול מי לפני להתגאות
אל אהד וסוד )ה( : אמת זה שדבר עיניך. ראו אשר )ג< :לך יאמרו

הגל



קמו רביעי יום מצורע
 וד^ באהחתא חברך עם דון .דעך ז אל־תגל אחר .וסוד ארדרעף

 : תשוב לא ודבתף שמע עפךץחםךף י :רעלי לא אוחרנא
:הפיך לא וטיבך דשמיע מאן ;חסדך ךלא

רשיי
 השומע יחסדך. פן )ו( :שמתו חבותיו ודופי המעשה לו הזכור לא תגל.

: דבה מוציא ויקראוך

ה׳ פרק בתרא בבא משנה

 לא נוחסן. ולא מנחילי! מנחילין• ולא נ־וחלין ויש ומ;חילין. נ־וחלין

 .והבנים הבנים את האב ומנחילץ. נוחלין .ואלו מנחי^ן• ולא ניוחלין

 את והאיש אמו. את האיש ומנחילין• נוהלין האב מן והאחים האב. את

 את והאשה בניה. את האישה מנחילין. ולא ניוחלין אחיות ובני אשתו.

 ולא נ־וחלין לא האם מן והאחים נוחלין. ולא מנחירין האם _ואחי בעלה.

 .והעברתם לו. אין ובן ימות בי איש הוא. בך נחלות סדר מנחילץ:ב

 לבת. קודמים בן של ירבו יוצאי ובל לבת. קודם בן לבתו. נחלתו את

 קודמים אחים לאחים. קודמים בת של .ירכה ייוצאי ובל לאחין. קודמת בת

כל הכלל האב..זה לאחי קורמין אחים של .ירכם יוצאי ובל האב. לאחי

הקורם
ברטנורא

 את להם מנחילין הם כשמתיס ואף מתים כשהם קרוביהם את פנוחליס קרובים יש ניחלין יש
 במקיס לבתי נחלהו את והעברתם לו אין ובן ימות כ* איש דכתיב הבנים, את האב ממינם:

 האב. את הבנים אחין: במקום האב מן נהלה מעביר אתה ואי מאב נחלה מעביר אתה בת
 וירש ממשפחתו דכתיב האב. טן והאחין קידם: בן בן לי יש הא לו אין ובן ימות כי איש דכתיב
 ונל דכתיב אמו. את האיש אבותסג לבית למשפחותם דכתיב משפחה קרויה אב ומשפחת אותה

 יאמה א׳ משבט שאביה זו אלא מטות שני יורשת בת היאך ישראל בני ממטות נחלת יורשת בת
 לבת קידם ב; האב מטת מה האב למטה האם מטה תקיש מטות ומדכתיב ויורשתן אחר משבט

 את ונתתם הכי וקרינן חשתי זו שארו דכתיב אשתו. את והאיש לבח: קודם בן האס משה אן•
 אותה יורש היא אותת וירש ת״ל תירשנו היא אף יכול ודורשין ומיסיפין וגורעין לו שארו נחלת
 ירכיקיימין יוצחי אין ואם קורמין. יוצאיירכו לנחלה הקידם כל ב איתי: יורשת היא ואין

 מהבנים א׳ מת ואס אותו יורשי! בניו וכרמי חצרון ופליא חנוך שמת ראובן כיצד האב אצל נחלתן חזרה
 דורות מאה עד בת בת אי בת בן או בן בת או בן בן או בת או בן הניח בן וההוא ראובן קודם
 בני ולא בניס לראובן אין ואם ראובן מבני כאחד ויטיל ראובן אביו בנכסי אייו במקום יירש
 בנית בני ולא בנות לרא־בן אין ואס ראובן את ראובן בנית יורשות אז בנים בנות לא ואף בניס

 את יירשו קייס יעקב אין ואם בנו ראיבן את יעקב יירש אז הדורות כל סוף פד בנות בנות ולא
 שמעון בני ראובן את יירשו קיימין אין ואס כי"( )יוסף ויהודה ולוי שמעין אביו בני אחיו ראובן

 דבכל בנותיהן בנות או בנותיהן בני או בנותיהן יירשו בנים בני ולא בניס להם אין ואס כו׳ ולוי
 מעולם אח לי היה שלא או זרע בלא ראובן של אחיו מתו ואס לנקבה קודמין ויורשיו הזכר מקום

העולם( סיף עד בנותיה ובנות בנותיה )או בניה בני או בניה או יעקב בת דינה אחיחו תירשנו
 ואס



רביעי ליום מצורע
 נותד ג ירכי: יץאי לכל ק־ודם והאב קרדמץ. ירכיו יוצאי בנהרה הק;ךם

 מצרי,ם. אי*>1מי #היה אביהן הרק בנהרה. חרקים שלשה נב/ו צלפהד
 אחך י : חלקים #ני נוטר בבור ושרדה חפר• בנכסי אחיו עם והלקו

 אעו;ו האב. בנ^סי #נים פי נוטר שהבן אלא בנחלה הבת ואחד הבן

 נזונות ואינן האב. מנכסי י נזונות והבנות האם. בנכסי שמם פי נוטר

 איש #מם. כי יטול ל^ בבור. בני פלוני איש האומר ה :האס מנכסי

 #כתוב מה על שהתנה כלום• אמר לא אחיו• עם ;ירש לא בני פלוני

 והשיה לאחד. ומעט לאחד רבה פיו. על לבניו נכסיו המחלק בתורה.

 ^לום. אמר לא ירושה משום אמר ואם קןטים. דבריו הבכור. את להן

 _קימין• דבריו ־מתנה. משום בסוף בין באמצע בין בתחרה בין כתב

 שיש במקום תירשני בתי כת. שיש במקום יירשני פלוני איש האומר

 בתקא בן יוחנן רבי בתורה. שכתוב מה על שהתנה בלום• אמר לא בן

שאין טי ועל .קימץ. דבריו לירושה ראוי שהוא מי על אמר אם אומר

ראוי
ברטנירא

 קייס יצחק אין ואס ליצחק דהיינו אביו לאבי יריבתו תחזור אחות זרע ולא אחות לראובן אין ואס
 ירושת תחזיר קייס עשו אין ואס ראובן של אביו אחי שהוא יצחק בן לעשו ראובן ירושת תחזור
 ואס הדורות כל סוף עד בנותיו ולבנות לבניתיי או בניו ולבני לבניו או עשו בן לאליפז ראובן

 ולבני לבניה או אביו לאחית ראובן ירושת תחזור בניהן מבני ולא ראי:ן של לאביו אחיס אין
 אחית ולא אחים בני ולא אחיס לא ראיבן של לאביו אין ואס שאמרנו הסדר על לבניתיה או בניה

 האב הראשון אדם עד לעולם וכן אביו אבי אבי לאברהם ראובן ירושת תחזור אחית כני ולא
 קודמים האב ואחות האב יאחי האב לאחית קידמין האב ואחי ולבניהם האב לאחי לעילם קזדם
 האב אבי לאבי קידמין אחותו ואף האב אבי ואחי האב אבי לאחי קידם האב ואבי האב לאבי

 מצרים לויצאי תנא האי וסבר א״י בנחלת בנחלה. חלקים שלשה נטלו ג :לעולם וכן
 בארן הלק נעלו שניהם אביו וחפר וצלפחד ינהלו אביתם מטות לשמות דכתיב הארן נחלקה

 !המגיע וחלק בארץ לו מגיע שהיה ,אביהם הלק צלפהד בנות נטלו שניהם היו מצרים שמיוצאי
 את ירשו לא שעדיין ע״פ ואף שנים פי ונועל בכיר שהיה בכורתי יחלק אביו חפר מירושת לו

 הבן א' ד • היתה מוחזקת א״י מיתה ■לאחר לבא בראוי שניס פי ניטל הבכור ואין הארץ
 ואין האב נכסי כבירושת האס ננ^י בירושת שיין הבת וא' הבן א׳ ה״ק בנחלה. הכת וא׳

 ואינו האב בנכסי שנים פי ניעל שהבכור אלא האב נכסי לירושת האס נכסי ירושת בין הפי־ש
ע״י אל* הירושה מן לסלקו יכיל ואיני כלום. אמר לא ה ♦ האס בנכסי שנים פי גועל
דבריו מרע ושכיב מיתה מחמת דמצוה משים פיו. על : בניו לשאר נכסיו כמתנה שיתן

כלבון הבכור. את להן והשיה :פיו על תני מש״ה קנין צריך ואינו וכמסורים ככתוכים
ממונו ליתן כאדם כת שיש כתורה שכתוב מה על מתנה כאן ואין קיימין. דבריו .מתנה

 כתורת לא׳ ומיעט לאחד ריכה ואם ירושה. משום אמר ואם 5 שירצה מי לכל כמתנה
 בכור בני ועל לתך בית שדה יירש בני ופלוני כור בית שדה יירש בני פלוני שאמר ירושה

 בתחלה בין כתב :בתורה שכתוב מת על שמתנה מפני כלום אמר לא כחבריו שיירש אמר
 שדה ירש בסיף זהו לו ותנתן יירשנה בתחלת זהו ויירשנה לפליני פלונית שדה תנתן וכו׳.

 כגין ליורשו. שראוי טי על אטר אם : באמצע מתנה היא זו ויירשנה לו ותנחן הלוגית



קמז רביעי ליום מצורע
 את והגיח לאחרים. נכסיו את הכותב _ק;טים. דבריו אין לירושה. ראוי

 שטעון רבן הימנו. נוחה הנמים רוח אין )אכל( עשוי. שעשה מה בניו.
 האומר י :לטוב זכור כשורה נוהגין כניו היו לא אם אומר אל ג$ל בן

 נכסים _יחזרו מת בחלקו. עמו ונוטל נאמן. אינו אחי זה נאמן. בני זה

 ונמצאת שמת מי עמו. אחיו ;ירשו אחר. ממקום .נכסים לו נפלו למקומן•

 מן בין לאחד. בה זכה כלום. אינה זו הרי ירכו. על .קשורה דתיקי

 לבניו. נכסיו הכותב י :_ק;מים דבריו היורשים. מן שאינם בין היורשים.

 אומר יוסי רבי .יהודה. רבי דברי מיתה. ולאחר מהיום שיכתוב צריך

 מפני למכור ;כול אינו האב מותו. לאחר לבנו נכסיו הכותב צריך. אינו

 מכר האב. ברשות שהן מפני למכור• ;כול אינו ורבן לבן. כתובין שין

 ש;מות עד כלום בהן ללוקח אין הבן מכר ש;מות. עד מכורין האב

הוא הרי תלוש. שהניח ומה שירצה. מי לכל ומאכיל תולש האב האב.

של
ברטנורא

 את הנחילו ביים והיה דכתיב קיימין דבריו יירשני פלוני הבנות בין בת ועל הכניס בין בן על
 במקום אח דעל יוחנן רבי ומודה שירצה מי לכל לבנים להנחיל לאב רשית נחנה התורה בניו
 בת במקום האח ולא בן במקום לירש ראויה הבת שאין כלים אמר לא בן במקום בת ועל בת
 והלכה וגו׳. יוכל לא דכתיב כלום אמר לא לבנים הבכור את השוה שאס יוחנן רבי מודה וכן

 ניהגיס בניו אין ואפי׳ במעשיו נ״ר לחכמים איץ חכמים. רוח אין : ברוקה בן יוחנן כרבי
 :ב״ג שמעון כרכן הלכה ואין וכו׳. אומר רשב״ג : מעליא זרעא מנייהו נפיק דלמא כשורה

 עם להירישי נאמן. אינו אחי זה : היבום מן אשתו את ולפעור ליורשו נאמן. בני זה ו
 ויש הספק לבד אחין שני הם אם כגון בחלקו. עטו ונוטל : אותו מכירין אין שהרי אחיו
 שהוא הספק על שמעיד וזה ומחצה שדה נוטל וזה ומחצה שדה ניטל זה שדות ג' לחלק להם
 יחזרו הספק טח. : ושקיל ראיה הבא דא״ל כלום לו• נותן אינו והאחר השדה חצי לו ניתן אחיו
 יורשין אין אחים שאר אבל לו שנתנם למי כלומר למקומן. : אחיו לו שנתן הננסים איתן
 אחיו. יירשו : מת ועכשיו נכסים קנה או בחייו אחר ממקום נכסים לספק לו. נפלו ן עמו

 שאר כפרו בדלא וה״מ היא שאחיהם להו מודו קא דהא עמו אחיו שהוא מעיד שהיה זה של
 יירשנו לא אחיהם שאיני בו כפרו אס אבל אותו מכירין שאינן טוענין אלא אחיהן שאינו ודאי לומר האחין

 לו קשורה :ולמהוי למיקס תהא דא דייתיקי ולשון מרע שכיב ציואת דייתיקי. בלבי: לו שהעיד זה אלא
 השטר בקבלת אלא להקנות גמר לא שהרי כלום אינה ה״ז אפ״ה שם ונתנה כתבו אחר למימר דליכא בירכו.

 יהא הקרקע גוף דמשמע מיתה. ולאחר מהיום שיכתוב צריך ן מיתה: לאחר שטר ואין
 דאין כלים לו נתן לא מהיום כתב לא ואס מיתה לאחר עד הפירות תאכל ולא מהיום לך קניי

 פלוני לנו אמר בשבת וכך כך בשטר שכתב דכיין מהיום. לכתוב צריך אינו מיתה: לאחר מתנת
 זמן הכי תימא לא דאי המתנה התחיל היום שמאותי עליו מוכיח שטר של זמנו עדיס עלי הוו

 אינו האב : מיתה ולאחר מהיום מותר. לאחר : כר״י והלכת נכתב. למה בשטר שנכתב
 קנייין שהפירות האב בלא למכור יכיל אינו והבן לבן קנוי שהגיף הנן בלא למכור. יכול
 ללוקח אין האב בחיי מבר^קבן. האב: שימית .עד ללוקח הפירות מכירים סחמא האב. מכר לאב:

 תפירות ומאכיל. תולש מיתה: ולאחר מהיום לבנו נכסיו שכתב האב. האב: שימית עד פירזת
 בגו של הן הרי לתלו: שיייחד ע״פ אף מיתת בשעת במחיבר שהניח מה אבל בחייו שירצה למי

 הוא הרי מיתתו בשעת לקרקע במחיבר שהניח מה אפי׳ לאחר נכסיו הכותב אבל המתנה מקבל



רביעי ליום מצורע
 על מתפרנםץ הגדולים אין וקטנים. גדולים בנים דניה ייורשין. של

 נשאו ןש)ה. חולקים אלא הגדולים. על נדונין הקטנים ולא הקטנים.

 ?.לרך נ־ו^אים אנו הרי קטנים אמרו ואם הקטנים• ןשאו הגדולים

 הניח ח :נתן אביהן להם שנתן מה אלא להן שומעין אין אתם. שנשאתם
 הקטנות ןלא הקטנות. על מתפךנסרת אץ.הגדולות וקטנות. גדולות בנות

 קטנות. קקאו גדולות נשאו בישות חולקות אלא הגדולות. על נדונות

 יטימעץ אין אתל. שנשאתם כדרך נושאות. אנו הרי קטנות. אמרו ואם

נדונות ואץ הבנים על נדונות שהבנות מבבנים. בבנות חומר זה להן.

הבנות: על

ברטנורא
 שפר:סת לפי ת וכס לכיש טתפרנסין. מזחר: ייתר בני אצל קי־ובה אדם :ל שדעתו יורשים. של

 משל חרובים הקטנים שמזונית לפי ושתיה אכילה ניזונים. הקטנים: מפרנסת חרוכה הגדילים
 מתפישת מלהתפרנס הגדילים טל מעככיס הקטנים לפיכך ומפזרים רבית פעמים שאוכלים גדולי
 גדולים. נשאי מחלקי: אחד כל ויזין יתפ״נסי אלא מליזין הקטנים על מעכגין והגדולים הכית
 ואם הבית: מתפיסת הקטנים גם ישאו אניהם מיתת לאחר הבית מתפיסת היפה צרכי יעשו

 אבינו בחיי אתם. שנשאתם כדרך נושאים אנו הרי אביהם: מיחת לאחר הקטנים. אמדו
 שהבנות בניס. ולא בנות. הניח ח נ־ף בחייו אביהם להם שנת! תה אלא להם שימעין אין

 בנים שאין דבמקיס הגדולות מן ניזינוח קטנית בנית ואין כתיבה בתנאי הבנים. מן ניזונות
משלה: ניזונית אחז וכל בשוה חילקית אכל כתיבה בתנאי אוכלות הבגית אין יורשים

ע״א קט׳ו דף בתרא בבא גמרא

 בת בה. אלא לי אין בת עליו. עי.ין לו אין לומר תלמוד מנין
 עליי* עיין לו אין לומר תלמוד מנ_ץ הבת בן ובת הבת ובן הבת

עד_יעהב ולימא ראובן עד והולכת ממשמשת נחלה כיצד הא

של לבת הרין והוא הבן בת של ובן הבן בן שם שאין במקום הבן. ובת
של עליו• עיין לו אץ :וכר׳ דגקט הוא קלילא לישנא אבל הבן בת

דריש קא יתירה וי״ד ירכו ביוצאי כגון בן של מכתו הבא או בן לו יש אס מת
ודאי כלומר כיצד• הא :וכו' כלל כלל בת לו יש אס מת דהאי עליו. עיין :יכו׳
 :וכו׳ למעלת עליו עיין אמרינן נמי הכי למטה עליו עיין דאמרינן היכי כי

 אח בן ולא אח ולא אב לו אין שאס ראובן. עד והולכת ממשמשת נחרה
 האס לקרובי יתנוה ולא ראובן עד אבותיו קרובי על ולמעלה למטה מחזירי! וכו׳
 וכו׳ יעקב אצל חוזרין זרעו וכל הוא ראובן מת שאס יעקב. עד ואימא :זכו׳



המרו רביעי ליום מצורע
 _ךב אמר התא רב אמר שבטא. כלה דלא גמירי אביי אט־

 שמשיראל נשיא אפילו הבן בת עם בת תי_רש האומר בל
 בעשרים דת^יא צדוקין. מעשה אלא שאינן לו שומעין אין

 תי_ךש אומרים צדוקין שהיו לדיננא תבנא בטבת וארבעה
 להן אט־ זכאי בן יוחנן רבו להן נטפל' הבן. בת עם הבת

 מזקן חיץ דבר שהחזירו אדם דדה ולא לכם זה מרן שוטים
 מכח הבאת בנו בת ומה ואומר כנגדו מפטפט שהיה אחד
 את עליו _קןא שכן כל לא מכתו הבאה בתו תירשנו בנו

 הארץ יושבי ההורי שעיר בני אלה לי( )בראשית הזה המקרא
 ואיה צבעון בני אלה )שם( וכתיב וצבעון_וענה ושובל לוטן
 ודילמא ענה והוליד אמו על צבעון שבא מלמד אלא וענה
 שבור אמרה ךלא מילתא אמינא רבה אמר הוו ענה הרי

 פפא ךב אמר _דאמךי ואיכא שמואל. ומנו מלכא
 רבה ומנו מלכא שיבור אמרה דלא מלתא אמינא

ליה אמר דמעיקרא. ענה הוא ענה הוא קרא אמר
רבי

רשב״ם
 שבטא כלה דלא וגמירי מישראל כלה אחד שבט נמצא כן אס אבי? אמר
 בפי׳ כליתס. לא יעקב בני ואתם שניתי לא ה׳ אני כי במלאכי לדבר וראיה

 התא א״ר גקטיה: ראשון שבט שהוא מפני אלא דוקא לאו דנקט ראובן ר״ח
 מקל מת של הבן בת עס מת של הבת שתירש דין ופוסק האומר דיין וכר. כל א״ר

 כמותו לדון עמו נמנין שהכל בישראל נשיא הדיין יהיה אפי׳ דלקמן וחומר
 וכו׳: לקמן כדמפרש הוא צדוקין מעשה זה שדק מפני לו שומעין אין

 בטבת ומיירי בהון להתענאה דלא יומיא אילין דקחשיב תענית במגילת כדתניא.
 :הצרוקין לנו שהורו הראשון למשפטנו שבאנו תבנא.לרינגא בו בכ״ד וקתני

 מקרא. עליו קרא :וכו׳ תירות דלא מורו הבן בן עס ומיהו הבן. בת עם
 וכו׳: שעיר בן ליה וקרא היה צבעון של בנו שעגה ממנו למידין שאנו

 ליה קרי ולעיל היה בגו אלמא וכו׳. וענה ואיה צבעון בני וארה וכתיב
 ובנו אחיו שהוא נמצא ענה. ממנה והוליד אמו על בא צבערן אלא :אחיו
 קרי בדינים כמותו שהלכה ולפי שמואל. ומנו וכו׳ אמינא רבה אמר :ונו׳
 שבור קרי נמי רבה וכו׳. רבא אמר א״ד : פרס מלך של שס והוא הכי ליה

יוסף: כרב דהילכתא ומחצה עגין משדה לבד כוותיה נמי דהלכתא משוס מלנא

 כנך



רביעי ליום מצורע
 תורה תהא ולא טה1ם4 לו אמר פוטרני אתה בכך רבי

 שכן בנו רבת מה שלכם בטלה כשיחה שלנו שרימה
 במקום כהה שהורע בבתו תאמר האחץ במקום כהה יפה

טוב: יום עשאוהו היום ואותו ונצחום אחין

 זקנו את יורש הבן דבן לך מודה חני גס הלא בתמיה פוטרני. אתה ביד
 תורה תהא ולא :עמה הבת שתירש אמרינן הבן בת אבל בת במקוס ואפילו

 לגלות חפץ היה לא מעיקרא ומיהו בקש לדחותך צריך איני ובו׳. שלנו שלימה
 שלכם. בטלה כשיחה :תורה טעמי להס לגלות דאסור דבר של טעמו לו

 האחץ. אצל נחה שהורע בבתו תאמי :ונו׳ מעצמיכס דנין שאתס ק״ו
 • ונו' אחיה בת עס יורשת אינה נך אביה בננסי אחיה עס יורשת שאינה נשס

:היה בטבת נ״ר שנצחוס היום• ואותו

ע״ב נ״ג דף מצורע זוהר

 ובא השמש וזרח א׳( )קהלת פתח .יצחק רבי המצורע. תורת תהיה זאת

 נש ךבר בנשמתא ליה ואוקימנא אתמר קרא האי וגומר השמש

 ובא השמש וזרח בדין עלמא בהאי נש דבר עמיה .קיימא דהיא בשעתא

 אל בדין בתשובה ואשתבח עלמא מהאי נש בר תפיק בזמנא השמש.

 השמש ובא אמר דאת במה איהו זכאה אי שם. הוא זורח שואף מקומו

 הוא בריך קדשא עלמא חובי בל חזי תא הקדשים• מן יאבל ואחר וטהר

 על ביש שום דאפיק בישא לישנא מההוא בר בתשובה עלייהו מכפר

 1תולת היא זאת המצורע תורת תהיה זאת דבתיב אוקמוה והא חבריה
 אסתאנן בישא לישנא מאןדאפיק בל אמר רדיא רבי רע. שם מוציא של

 ואתער סלקא בישא מלה ך־היא בגין לסגרא רתחזי שייפוי כל ליה

 דלתתא במלה ליה מסאבין לאסתאבא אתי ואסתאב. עלוי מסאבא רוח

 קריה לזונה היתה איבה א׳( )ישעיה ואמר פתח לעילא אחרא מלה אתער

 משפט מלאתי לזונה אהדרת לבעלה מהימנא דהוות מאן וגומר• נאמנה

 דאתערת ובגין .ישראל. כנסת דא צדק הוא בדיך קךשא דא משפט^דאי

 דקטולי רוחא בה ושתיא הוא בריף קדשא מינה אסתלק אחרא מלה

שאר בך .קדישא קיתא יתשלם ומה מרצחים♦ ועתה יכתיב הוא הדא

 בגי



קמט רביעי ליום מצורע
תורת תהיה זאת דכתיב הוא הדא. .וכמת. במת אחת על נ^א: בני

המציררע.

ע*ג ד׳ דף יונה לרבינו תשובה כשערי י

 לגלות התשובה לבעל שאין פי על אף
 להבין שיש כמו אדם לבני עונותיו

 יחפש רשעים ובקום נח[ ]ט־לי שאמד מטה
 כענין עליהם להתודות חייב אכל אדם.

 לא ועוני אודיעך חטאתי ל־[ נ״הלים שנאמר
 על אותך נשפט הנני נ[ גייסי" ונאמר כפיתי
 זכרונם יש;אל וחכמי חטאתי. לא אמרך

 לא פשעיו שהמכסה פעמים פירשו לברכה
 כי להכירו אדם שבין בעבירות כמו שליח

 והחמס הגזלה ישיב אשר עד כפרה לו אין
 מאשר מחילה יבקש אשר ועד והעושק

 לשון ^ליו ספר או פניו הלבין או לו הציק
 למקום אדם שבין בעבירות או הרע.

 עבירות ז. העושה כי אדם. לבני ונתפרסמו
 להתאונן !וחייב השם את מחלל בפרהבדא
 אח לקדש אדם בני לפני עליהם: ולהתאבל

 שובי אחרי כי לא[ נ״ם שכתוב וזהו השם.

 עיקר כי והצער החרטה נהמתי ענין נחמתי.
 ביארנו. כאשר הלב. במרירות התשובה

 שנודעתי אחרי ירך על הודעי.ספקתי ואחרי
 התאבלתי ,עונותי והתפרסמו אדם לבני

 :א[ ]יחזקאל במין אדם. לבני נראים במעשים
 .על ישור לב[ ]א-י־ ונאמר ירך על ספוק

 ומודה העדתי וישר חטאתי ויאמר אנשים
 ןסודוח כי פי .על אף פירוש ירוחם. ועוזב

 המתודה כי מודה. מלל ,וחודר והחרטה טא.

דומה החטא עוזב ואינו ומתודה המתחרט כי

ע יוסף פסוקה הלכה

פיה הקרבנות מעשה ה׳ הר״ט

 העזרה בכל .קלים .קדשים ששוחטין מנין
נאמר שהרי ההיכל אחורי אפילו

 מועד אהל פתח ושדוטיו 0 )ייקיא בשלמים
 להם לחד לא שהרי הרוחות. כל להכשיר

 .קלים. הקדשים לשאר הדין והוא רוה.
 שחטן אם אבל כשרים. בהיכל שחטם ואס
 ראויות הגגות שאין מפולין היכל של מגגו

 שלמים ב :העזרה בקרקע אלא כלל לשחיטה

 פסולין ההיכל דלתות שנפתחו ק׳ודם ששחטן
 שפתוח. בזמן מועד אהל פתח ג״ם( שנאמר

 כנעול זה הרי מונפות דלתותיו היו אפילו
 העולה :־פוסלת אינה שזנליו הפרוכת אבל

 של בין יחיד של בין והשלמים והאשם

 ישוח המזבח גבי על שלשתן דם זריקת צבור
 הכידין כשלוקח עושה. הוא וכיצד לעולם.

 זריקות שתי במזרק מטנו זורק במזרק. הדם
 המזבח מחצי באלכסון המזבח זרות שתי על

 קין ועל צפונית מזרחית קרן על ולמטה

 על הדם כשיזרוק ומתכדן דרומית. מערבית

 גם כמין הזויות על מקיף הדם שידרה דקרן
 על מתנות שתי של הדם שימצא כדי

 בעולה שנאמד לפי המזבח כיותלי ארבע
ההם ושירי לאשם. הדין והוא סביב ובדמים

:הדרומי יסוד על נשפכין

 הה> ועזיבת והודוי החרטה שלשה. התגובה
 אלה. מגלישה פחותה תשובה ואין מתחרט.



רביעי ליום מצורע
 בעל הוא כי ,ירוחם. ועוזב מודה אכן טבילה. 1ל ;עלתה שלא בידו ושרץ שטובל למי

 כן אחרי אמר ביארנו. כאשר רביות מדרגות לתשובה שיש פי על אף התשובה
 מודה שהוא פי על .אף פירוש ברעה. יפול לביו ומקשה תמיד מפחד אדם אשרי נח[ ״לים]

 רבות. למדרגות צריכה היא כי התשובה ה־וק השלים לא אולי תמיד. לפחד ;עליו :ש ועוזב
 בכל ממנו השטר :צרו. ;עליו .יתחדש אולי .יפחד גם המדרגות. להשיג יום בכל אומץ ויוסיף

 מיצרו ולהצילו התשובה. אל לעזריו השם אל תמיד התפלל תמיד. השם יראת ויוסיף עת.
 לה^יג תמיד משתדל ואיננו תשובתי ח׳רק השלטתי בלבו האומר ברעה. :פול לביו ומקשה

 ^־עת מכיר ואיננו לבב. רם הוא כי זה. .על .יעניש דאה בנפשו ולהוסיף התשובה מדרגות
נשמר איננו גם ה׳. לפני הכשר ב:תרון דרכיו להכשיר חיוביו גורל מכיר איננו וגם נפשו.

ג רצון ;הי כן יצילנו ה' :צריו. מד יפיול כן .על תמיד. לו האורב מיצרו

תורה חמישי ליום מצורע
הארת לקנות ב״ן דשם אחרונה הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פסוקים חמשת בקריאה יבוין

הבאה משבת יתירה רוח

 ;דו תשיג אשר יונה בני שני או הרים ושתיבב
!יתרץ :עלה והאחד חמאת אחד והיה

 יהביא כג :עלתא וחד חטאתא חד ויהי ידה תדבק די יונה בני תרץ או
 אל־־פתה אל־־הכהן לטהרתו השמיני ביום אתם

 לדביותה תטינאה ביומא עתהון ו״תי ♦ ה1;ה לפני אהל״טועד

 הבהןאת״בבש ולנקח כד :,זמנאל^קדם.; משבן להרע כהנא לות
 תנופה הכדזן אתם והניף השמן ואת־לג האשם

 וירים דטשחא לגא חת דאשמא אטרא !ת כהנא ויסב ♦ ;הוה לפני

 האשם ושחטאת־־כבש כה קדם.י;:7ארמא. ןבהנא1ה1ע
 אזן־המטהר על־רזנוף ונתן האשם מדם הכהן ולקח

הימנית: רגלו ועל־בהן הימנית הימניתועל־בהן;רו
ויכום

רש••
 ואזוב ארז עץ ולהזאה לצפרים שמיני לטהרתי השטעי ביוש )בג(

: הולמת ושני



קג המישי ליום מצורע .
 אודנא רום על ויתן דאשמא מהמא בהנא רסב דאשמא אמרא ■;;בום_ית

 :היטינא תלה אליירן ועל תמינא ידה אלי־ון ועל הימינא דמהבי
 השמאלית: הכחי על־בף הכהן יצק ומךל^ן -י

:השטאיא דלתא ייא על כתא יריק משחא ומן

ה׳ סימן ב׳ מלכים נביאים

 ספרה־־נא האמה אישיהאלהים נער אל״גחזי מדבר והמלך א
 מליל ומלבא :אלישע אשר״עשה בל״הגדלות את לי

רבדבתא כל ית לי כען אשתעי למימר דיי תביא תלמידא גתי עם
ד־ך - ד * : ״* •*^־י :ז ד''"9 ד ' '

 את"" התה את״־אשר למרך הוא־מספר רהי דעבדאלישע*ב
 על" ^קתאל־ה^לך אשר־״ההיה האשה והנה המת

 וזה־־ האשה זאת המלך אדני גחזי ראמר וער־״שדה ביתה
 ;ת האחע !ת למלבא משתעי הוא ותה ן אלישע אשר־החיח בנה

 חקלה ועל כיתה על מהבא קדם־כןבלא כרה האדדשת אתתא מיתאוהא

 : אלישע דאתי ביה ודין אתתא הא מלבא רב־רני נחזי ואמר

 אהד שלים המלך רתן־לה _ותםפר״רו ראשה המלך וישאל ג
 מיום השךה בל־־תבו&ת ואת את־כל-אשרץה השיב לאמיר
 ואשתעיאת לאתתא מלבא ושאל :ועד־עתה את״הארץ עזבה

ך ז ׳ - ..ז 7 ... ז דךד .. עללת בל וית הילה בל ית אתיב למימר חד גוזה מלבא לה ומני ליה

 דמשק אלישע ויבא ד ♦ בען ועד ארעא !ת השבקת מיומא חקיא
 האלזהים איש בא ראמר לו—רגז הלה מרך־״ארם ובך־הדד

־: 7ת־ :ז־ 'ר.: ־ 1 ־••׳ ד - 7״' ־ ואתחוא מרע דארם מהבא הדד ובר המשה אלישע ואתא נ עד״הנה
 אר־־חזהאר המלך ויאמר ה :עדדלכא ליהלמימראתאנבייאדל

 את־יהוח ודרשת האלוהים איש לקראת ולך מנחה בידך _קח
 בידך סב לחזאל מלבא ואמר מחליזה: לאמרהאחיה מאותו

תקרובתא י ♦לאמפיקה-א
רש״י

בתשובה: גרוד להחזיר א^ישעדמשק. ויבא )ד(
 תפוחי



חמישי ליום מצורע
 למימר מג:ה דיי פתגמא ותתבע_ית נבייאך" לאדמות .ואיזיל תקרובתא

:.לץ עמטי האיחי

כ״ה סימן משלי כתובים

 חיוורי :על-אפניז .דבר דבר כפף במשמרת ^זהב תפוחי א

..... .ז. . :-• ■:ז :-־-ד זהב נזם ב : פסיאית דמליל מלתא דסמא בנגודי דדהבא
 ומאני דדהבא ^קך־שי :שמעת על-אזן חכם מוכיח והלי־כתם

 ביר□ 8 כצגת־שלג ג : דשמעא אודנא על דחבימא מכסניתא דזמךגדא
 קרירותא איך : ישיב אדניו תפש

 דמריה ונפשיה למשררוי מהימנא אזגדא היכנא _דחצדא ביומא ךתלגא

 .במתת־שקר מתהלל איש אין וגשם ורוח נשיאים ד :מהפך
 במהובתא דמשתבהר רמרמי גבר אית לא דמטרא ורוחא דענני ליומא

: תשכר־גרם רכה ולשון קצין ןפתה אמם בארך ח :דשקרא
* נרטא תברא חניבתא ומלתא רשאנא טשתתג ךרוחא בנגידותא

***ש
 על דבור דבר כן כסף משכיות ענ !,מצוייר כפהורין כעין זהב תפוחי )א(

 )ג(כצנת טוב: זהב ׳•ל תכשיטין מיני כתם. וחלי )ב( אופניו:
 :לשולחיו נאמן ציר כן קציר בימי לו מתאוה שאדס פלג ימי כקור שלג.
 שאומר כו׳ תהלל ־־ איש כ; אלה בני מצטערים אין וגשם עננים נשיאים. )ל(

 באה ואינה למתנתו מיס עיני !כנה משקר והוא אתן צדקה וכך כך
 לפתותו החוטאים ני יתנו חפו מאריך שהקב״ה בעוד .,וגו אפים בארך )ה(

עצם גרב. תשבר :ותחנונים בתפלה רכה. ולשון :ותפנה בתשובה
: הגזרה קישי

א' סרק חולין משנה

 .י_קן.קלו שמא וךטן. עוטה מחרש חוץ בשרה. ושחיטתן שוחטץ הבל

בשרה. שחיטתן אותן רואים ,ואחרים ששחטו וכלן בשחיטתן.

שחיטת
ברטנורא

 דהאי משמע דמרישא דיעבד כשרה ושחיטתן לכתחילה שוחשין הכל פריך בגמרא שוחטין. הכל
 אכל ליה מ־בינן דיעבד מהכל ,מרבי דכי משמע ובסיפא לכתחילה שיחשין מהכל דמרבי׳

 שיחסי! הכל דתנן דכיון קתני וחדא לכתחילה מתני׳ כולה למימר ליכא והא אחרבי לא לכתחילה
הלנית היודעים המומחים כל שיחשין הכל הכי בנמ' מתני׳ מפרשא ונמסקנא דכשרה סשישא

שחישה



קנא חמישי ליום מצורע
 הס־ומא וכן בסלה• הש־וחט במשא. ומטמאה נבילה. נכרי חיטת1

 כי על אף הבכורים וביום בשבת השוחט בשרה• שחיטתו ששחט.

 ובמקנה בצור :ד. במגל השוחט כ :בשרה שחיטתו בנפשו• שמתחשב
ממגל חוץ שוחטין• ובבל שוחטיף ולעולם שוחטין הבל בשרה. שחיטתו

קציר

ברטנורא
 שלא כלו בהן יש אס לראות פעמים ג׳ לפנינו שהטו שלא מוחזקין שאין ואע*פ שיחטין שחיטה
 יודעים לשחוט לו המוסרים שאלו בזמן מומחים דחשיבי בד״א שהייה לידי ויבואו בשחיטה יתעלפו

 ישחוט לא שחיטה הלכות יודע אם בו יודעים אין אס אבל שחיטה הלכות שיודע בו ומכירים
 דיעבד דאפילו מחש״ו. חוץ :כשרה שחיטתו שחיטה הל׳ יודע ואם אותו בודקין שחט ואם

 וכולן : דעת בהם שאין לקלקל מוחזקין תן דתמיד משהיטחן לאכול אסור שחיטה הל׳ ויודעים
 אף אלא קאי גרידא אחש״ו דלאו משמע ששחטו וכולן אלא שחטי ואם קתני מדלא ששחטו.

 ושחט דלבדקיה קמן ליתיה ואי אותו יבוי־קין קאי רישא / חחיטה הל׳ יודע אם בו יודעים האין
 רואין אחרים דאין אע״ו אלא מתני' האי 'י הלכתא ולית כשרה שחיטתו אותו רואי; ואחרים

 לכתחילה וחף הן מומחין שחיטה אצל מצוין דרוב כשרה שחיטתו דלבדקיה קמן וליתיה אוחו
 על מומד יישראל כהלכת' אפילו עכו״ם, שחיטת : אוחו רואין אחרים שאין אע״פ שוחטין

 דסתם בהנאה אסירה לע״ז ׳:אדוק מין שחיטת דוקא בהנאה אסורה אינה אבל נבלה גביו
 במשא. ומטמאה בידיהן: אבותיהן שמעשה מאותן הוא כאן האמור עכו״ם לע״גאבל מין מהשבת

 בידיע היא דנבלה דכיין למתני צריך היה .׳לא נגע שלא \אע״פ וגו׳ נבלתה חת והנושא נדכתיב
 באהל אף שמטמאה אחרת לך ויש בלבד במשא מטמאה זו לך לומר אלא במשא מטמאה שנבלה
 סומא מה דסומא דומיא בלילה שוחט תנא הסומא. וכן בלילה השוחט : ע״ג תקרובת זו לרזי

 כשאבוקה אבל לא לכתחילה אין דיעבד השוחט לתנא הוא ובהאי באפלה בלילה השוחט אס באפלה
 מתחייב היה היהמזיד שאם אע״פ בשבח. השוחט : בלילה שוחטים לכתחילה תפילו כנגדו
 שבת לאקושי וביוה״כ בשבת תני דלהכי ליומא :אכילה אסירה ומיהו כשרה. שחיטתו בנתח:
 איתו כל כאכילה א^ורה בשבת אף עינוי משים היום אותו כל באכילה אסורה יוה״כ מה ליוה״ה

 מותר שחיט קא דבהיתרא :שבת לחולה והשוחט לאחרים בין לו בין מיתרת שבת ולמוצאי היום
 יש יד מגל ב :בשבילי ירבה שמא מבושל לא אבל הי בשר שבת באותו ממנה לאכול לבריא

 לכתחילה שוהטין אין חלקה שהיא ׳בצד פגימות בה יש והא׳ כסכין חלקה האחת פיות שתי לה
 מהא ושמעינן לא לכתחילה אין דמשמעדיעבד השוחט חני ולהכי החגים בצד ישהוט שמא גוירה
 הפגם כרך אא״כ לכתחילה בו לשחוט אסור ולהלן הפגם מן לשחוט כדי בה ויש פגימה דסכין
 מתני׳ ובקנה. בצור : הפגם במקום לשחוט אתי דלמא למגזר לינת רהשתא בגמי או בבגד
 לכתחילה אי־ ודיעבד מחוברין כשהן בהן ושחט חברן ילבסיף תלושים שהיו ובקנה בצור מיירי

 סלע צור. י׳ שרי לכתחילה אפילו גמור וחלוש פסול דיעבד אפילו מעיקרו במחובר אבל לא
 לעבירה מומר ישראל לאתויי שוחטין. הכל * ותכרות צור צפירה ותקח הוא מקרא (לשון ?מחודד

 מחלל או לע״ג מומר •יהא שלא והוא ששחיטתו לאכול שמותר הרבה לעבירות אפילו או א׳
 ואח״ג לבדוק טורח שאינו שחזקתו מפני לו ונותן הסכין נשר ישראל ובידק בפרהסיא .שנתית

 שחיטתו יפה הוא אס שחיטה לאחר סכינו ויודק ישראל וחיזר עצמו לבין בינו ואפילו שיקט
 פסילה שחיטתן פה שבעל בתורה מאמינים שאינם קראים להס קורק שאנו הצדוקים ואלו כשרה.
 בלילה בין ביום בין שוחטין. ולעולם :סיף ועד מתחלה השחיטה ורואה עומד ישראל אא״כ
 שיקטין וכן לשחוט עלה השמים לצבא יאמרו שמא חיישינן ולא הגג בראש בין האבוקה לאור

 שוחטין. ובכל : קשהיט יס של לשר ולא צריך היא ספינתי דלגק* מלתא דמוכחא הספינה בראש
 אין עצמו בקנה אבל כסכין שהותך באגס הגדל עשב שהיא קנה :ל בקרומית בי; בזכוכית בין

מגל חלדה: למעבד ואתי הסימנים ונוקבין ממני שפורשים קיס/ין מפגי לכתחילה בו שיקטין

 קציר



חמישי ליום מצורע
 כןציר בסגל הש־וחט חתקץ. שהם מפני רהצפורן והשמם והמגירה קציר

 החליקו ואם מכשירין• הלל ובית פ־וסלין• שמאי בית הליכתה♦ בדרך

 החוט מלא בה ושייר הטבעת מת־וך השוחט ג :בסכין היא הרי שניה.

 על החוט מלא אומר יהודה בר יוסי רבי כשרה♦ שחיטתו כלה♦ פגן על

 הצדדי! מן המולק בשרה, שחיטתו .הצדדי! מן השוחט ד :רבה פני

 העורף מן המולק פסולה. שחיטתו העורף• מן השוחט פסולה. מליקתו

 הצואר מן המולק כשרה♦ שחיטתו הצואר מן השוחט בשרה. מלהקתו

 לשחיטה. כשר הצואר וכל למליקה♦ כשר העורף שכל פסולה♦ מליקתו

:בשחיטה פסול במליקה♦ כשר במליקה♦ פסול בשחיטה. כשר נמצא

1
ברטנורא

 פרסית מלא שנין מגירה. : בשפוע א׳ לצד כולן נימות שפגימותיה התבואה בה שקוצרים קציר.
 ודוקא בהמה של בלחי התחובים שינים. 2 אוגרות דהיינו ומכאן מכאן מורשה פגימה לכל ויש

 קורעין אלא הותכין שאין חונקין. שהן : המחיברים והציפורן. : יותר או שנים כשהן
 : הוא מהיבר משוס דציפורן דטעמא אציפורן ולאו קאי אשארא חונקים והאי הפגימות מהמת

 במשא ומסמא נבלה בש״א. : קורעת אינה הליכתה ודרך מאד כפופים ראשיה קציר. מגל
 באכילה אבל נזירה משים מפשינן לא טומאה דאפושי גזרו לא וב׳ה. :הובאה אעו הולכה דגזריגן

 שהי־ז הגדילה בטבעת הטבעת. מתוך השוהט ג : הובאה אמו הילכה גזירה דאסירה מודד
 לסכין הטה שלא הראש לצי כולה. פני על החוט מלא בה ושייר : קאמר לכולן עליונה

 דהיא כל ,כלו החוט. מלא כשרה: נולה הטבעת כל שגמר עד הראש לצד הטבעת מן לצאת
 השחיטה את ו^מר הטבעת מן ויצא אש ה׳ לצ> הסכין את הגרים כולה את שנמר קודם אם אבל

 שחיטה במקים הקנה רוב שנשחט אש״פ הגרמ־ שהיא שחיטה מקוש שאינו מהטבעת למעלה
 אס רובה. פגי על החוט מלא אומר יהודה בר יוסי רבי ׳ בפשול וגמר הואיל רבנן פסלי
 הקנה ריב שחתך ,כלו הטבעת רוב פני על הראש לצד הטבעת מן השערה חוט מלא בה שייר
 דברובא כשרה ממנה למעלה השחיטה וגמר הראש לצ> ממנו ויצא הגרים ובמעיטה הטבעת בתוך

 למעלה השוחט הלכה ופסק הוא. בעלמא בבשר מחתך שחיט קא כי ואידך שחיטה לה אתכשרא
 בחיטי דשייר והיינו כשרה ולמטה טבע משפוי טרפה ולמעלה טבע משפוי הגדולה מטבעת

 כל בהן ושייר כובע משפוי ילמטה הגדוצה מטבעת למעלה שהן בשר של חוטין ב׳ באותן ששחט
 לכתחילה ואפילו כשרה. שחיטתו :הצואר צדי הצדדין. מן השוחט ך : הראש לצד שהוא

 מן המולק : בדיעבד השוחט נמי תנא הצדדין מן המולק סיפא למתני דבעי ואיידי נמי
 העורף מן השוחט : מאחוריו דהיינו ערפי ממיל כתיב דבמליקה פסולה. מליקתו הצדדין

 שהגיע עד המפרקת חתך אלא העורף אחורי הסימנים החזיר שלא וה״מ פסולה. ,שחיטתו
 דכילה הוא התס כשרה דבמליקה ואע״ג המפרקת בשבירת נטרפה לסימנים שהגיע דקידס לסימנים
שגומר עד מעט מעט הושט את שנוקב שוחט כשאר והוי המליקה מן הוי סוף ועד מתחלה

מן המפרקת שבירת הוי )לא( גמירי הכי לאיי דשחיטה כיין העורף מן שחט אבל שחיטתו
 משחטי דהא הסימנים אהדר בדלא אפילו רישא דקתני הצדדים מן והשוחט לה ואטרפי השחיטה
 שיש מה דהיינו ממש עורף לאו העורף. מן המולק המפרקת: חתיכת קודם שפיר סימנים
השורף את הרואה מול ערפו ממול ,כתי דהא פרצוף דבהדי כל מאחוריו הקדקוד משפוי
מליקתו לשימים שהגיע עד ומפרקת בשר וחתך בצפורן מלק הצואר אחורי דהיינו
 פסילה העורף מן השוחט דתנא ואיידי לכתחלה מליקתו מצות היא דזו כשרה

 והואר צואר קרוי הגרון תחת הצואר. מן השוחט בדיעבד: המולק נמי תנא בדיעכד ואפילו



קבב חמישי ליום מצורע
 תחלת ךץ1>ת פסול ימה בבני שר3 ימה. בבני פבול בתיורין כשר ה

 בעגלת בשר בעגלה• פסול בפרה בשר י פסול־ ובזה בזה הציהוב

 בבזהנים. פסול ב\חם בשר בלתם. פסול במתנים בשר בפרה. פסול

 חרש. בכלי טמא הבלים בכל טה־ור הבלים. בכל: טמא חרש בכלי טהור

 עץ. בכלי טמא מתכות בכלי טהור מסכות. בכלי טמא עץ ב;לי טהור

:במרים פטור במתוקים החייב במתוקים. פטור המרים בשקךים הח״ב י

המקרה. את ופוסל מעשר בכסף נקת אינו החמיץ שלא עד התמד ז

משהחמיץ ברטנורא
 בבני פסול בתורים כשר ח : העורף את הרואה מול כל העורף. שכל השחיטות: רוב דרך

 ולנחוב קרא לשתמיט דלא גדולים ולא קטנים יונה בני קטנים ולא גדולים משמע דתוריס יונה.
 הציהיב. חחלת לעכב: ש״מ יונה ובני חורין. בכלהו מדכתיב היונה מן או התורים בני מן

 גדלן משום פסולין יונה בבני ובזה. בזה פסילה, לצוארו סביב צהובה יפה ניצה להביא כשמתחיל
 בייתר הקטנים יונה בני ומיהו באו לא גדולים ולכלל קטנים מכלל דיצאו קטנן משים ובתורין
 בעגלה. פסול בפרה כשר ל קטנף חרוב פסילין ממנו יוצא דם ואין מהם כנף ששומטין

 פסילה בעריפה כשרה בשחיטה אדומה שפרה אלא בחון נעשין שתיהן ערופה ועגלה אדומה פרה
בעגלה פסול בפרה הכשר נמצא פסולה בשחיטה כפרה בעריפה ערופה עגלה
פסולין במומין כהגיס בלוים. פסול בבחנים כשר :בפרה פסול בעילה והנשר
 ישיב שנים המשים ומבן דכתי' פסילים בשנים כשרים במומין לוים כשרים בשנים
 בלויס פוסלים השנים אין בכתף משא שם היו שלא עלמים ובבית ובשילה העבודה, מצבא

 עולמים ובבית בשילה בין במדבר בין נמצא לעולם בכהניס פיסל אינו והקיל בלבד הקול אלא
 בכל טמא חרם בכלי טהור בכהנים: פסיל בלויס הכשר בלוים פסול בכהניס הכשר

 דנתי' הרס הכלי נטמא בו נגעה ולא לאוירו טומאה הגיע שאס טמא חרס כלי אויר הכלים.
 כל ואויר בכך נטמא לא בגבו טימאה נגעה שאפי׳ טהור ובגבו תוכו אל מהם יפול ואשר ביה

 בגבן טומאה נגעה שאס טמא וגבן באוירן שנתלה אע״פ הטומאה בהן נגעה שלא כ״ז טהור הכלים
 בכלי טהור :הרם בכלי טמא הכלים בכל וטהור הכלים בכל טמא הרס בכלי הטהור נמצא נטמאו

 וראוין חקיקתן נגמרה אבל מלאכת! כל נגמרה שלא כלים דהיינו עץ כלי גולמי מתכות. בכלי טטא עץ ־ ־
 לשק עץ כלי דאיתקוש מלאכתן כל נגמרה אפילו טהורים עץ כלי ופשוטי טמאים לתשמישן הן

 מלא מיטלטל כל אף וריקן מלא מיטלטל שק מה שק או עור או בגד או עץ כלי מכל דכתיב
 שהגמד עד למלתייהו כלי השיבי נא עשויין ולכבוד הואיל טהורים מתכות כלי גולמי וריקן.

 בכלי טמא ען בנלי הטהור נמצא עץ. ככלי לשק איתקזש דלא טמאים פשוטיהן מלאכחן כל
 קטנים המרים שקדים המרים. בשקדים החייב : עץ בכלי טמא מתכית בכלי הטהור מתכות
 לאכילה ראוין שאינן פטורים גדולים מרים שיהיו קודם בקטנן לאכלן שדרכן במעשר חייבים

 החייב נמצא בכך. אכילתם דרך שאין פטורים קטנים פריין שנגמר חייבים גדולים מתוקים
 החמיץ. שלא עד התמד ץ :במרים פטור במתוקים והחייב במתוקים פטור המרים בשקדים

 מלתא בחדא איירי והשתא בזה נוהג אינו בזה הנוהג והדבר מילי בתרתי איירי השתא עד
 ונשהחמיץ והזגים החרצנים על שנותנים מים תמד בה. נוהג זה דבר אין בה נוהג זה שדבר ובזמן
 מיס חלקים ג׳ שנתן ובזמן היין טעם המים אותן וקולטין השמרים על או יין נעשה והיסס
 פחות או שנתן כמו אלא הוציא שלא כגין מיירי והכא הוא מעליא יין לכו״ע ארבע והוציא

 הוזכר דיין מעשר בכסף ניקח ואינו הוא בעלמא מים החמיץ. שלא עד : יותר מעט או
 וגדילי מפרי פרי מפורש הפרט מל וגו' נפשך תאוה אשר בכל הכסף ונתת מעשר כסף בקיהת
 פוסלים שאובים מים לוגים דשלשה המקוה. את ופוסל : קרקע וגדולי מפרי פרי כל אף קרקע

♦מראה בשנוי אלא המקוה פוסל אינו ויין סאה 7מ המשכת קודס לתוכו נפל אס המקיה את

משהחמיץ



חמישי ליום מצורע
 השותפים האחים המקרה. את פ־וסל ואינן• מעש*. בכסף נקח משהחמיץ

 בהמה. במעשר בשחיבין בהמה• ממעשר פטורץ בקלביון♦ בשחיבין

 קנס שיש מקיום .ובל קנם.: אין מכר ־שיש מקיום בל ן.1ד,קלב מן פטורץ
 אין חליצה שיש מקיום וכל חליצה• אין מיאון שיש מקיום בל מכר. אין

 אין הבדלה שיש מקיום וכל הבדלה♦ אין תקיעה שיש מקיום מיאון.'בל
 מבדילץ. ולא תוקעין שבת בערב להיות שחל טיוב' יום תקיעה.

 קרש בין המבדיל מבדילין• ביצר תוקעין♦ ולא מבדילין שבת במוצאי

:הקל לקרש חמור קרש בין אומר דיומא רבי לקרש.

ברטנורא

 האחין השותפין. האהין : מקוה פסול בו ואין מעבר קיחת בו ונוהג יין חבוב משהחמיץ.
 נשתתפו ולכפוף שחלקי האחין בהמה. ממעשר פמורין בקלבון כשחייבין : בירושתן שותפי! שהן

 הוא והקלבון קלבינות ב׳ ונותנים שקלים חצאי שני מביאין שקליק וכשמביאיס בקלבון חייבים
 שהיה קלבוגית ב' ניתנים שלם שקל שניהם בין נתנו ואם שקליהן להכריע שחייבים הכרע לשון
 פטירין שהשיתפיס השותפות ימי כל להם הנולדים מכל בהמה, ממעש־ פטורים ן לחצאין לשקול להם

 כמפשר קרא להא• ליה מיקיס והחס שותפים של ולא לך יהיה בפרקבתרא כככירות כדאי׳ כהמה ממעשר
 בהפה כמעשר חייכין ממולם חלקו לא אם כגון בהמה. במעשר וכשחייבים כתובה: דבבכור ואע״ג
 יהיה ת״ל הבית בתפיסת קנו אפי' יכול התם דאמר שותפיתס ימי כל להם הנולדים כל לעשר

 עומד בחזקתו אביהם שממון שלם שקל שניהם בין ששוקלים לגמרי הקלבון. מן פטורין :מ״מ
 השוקל בשקלים דחק הקלבין מן סטור בשלו ופישר עירו מבני אחד על או בניו על השוקל והאב

 וכן נשכנו להו י והוי עליו שקליהס מצות אין נמי ובניו פטור עירו כן בשביל או העני כשכיל

 קנס. אין :קטנה כשהיא דהיינו כתו את למטר יכול שאדם מכר. שיש כ־מ :עירו
 לאבי עמה השיכב האיש ונתן ,כתי דנפרה כפף המשים לאביה אין נתפתתה או נאנסה אם

 מיכר אדם שאין מכר. אין :נערה כשהיא דהיינו קנם. שיש וכ״ט :כסף חמשים הנערה
 שתביא מד אחד יום מבת קטנה דאמר היא ר״מ ומתני׳ נערות סימני שהביאה לאחר בתו את

 לה ואין קנס לה יש שתבגר עד שערות שתי ומשתכיא קנס לה ואיו מכר לה יש שערות שתי
 מכר לה יש שערות ב׳ שתביא פד אחד ויום שנים ג׳ מבת קטנה אומרים ׳!כמיס אבל מ?ר
 ואין מכר לה יש לביאה שתראה עד שנולדה מיום שהבת ונמצא כחכמים והלכה קנס לר ויש
 עד סימני! ומשתביא קנס לה ויש מכר לה יש סימגין שתביא עד לביאה אה ומשחר קנט לה

 מיאון. שיש כ״מ :חדשים ו' אלא לבוגרות נערות בין ואי! מט לה ואין קנס לה יש שתבגר
 פימנין שתביא עד גט בלא ויוצאה למאן יכילה לדעתה ואפי׳ ואחיה אמה שהשיאיה יתימה

 האיש יחפין לא ואס בפרשה כתיב דאיש היא יבמה אס לחליצה ראייה אינה קטנותה ♦נ/י וכל
 בערבי תקיעה. שיש מקום כל :למאן יכילה אינה לחליצה ומשנראית לאיש אשה ין ומקשי

 תוקע השמשות ובין ממלאכה העס את להבשיל תקיעות שלש תוקעים טובים וימים שבתות
 שבתות במוצאי אלא הבדלה שאין בתפלה ולא הכיס על לא הבדלה. אין :ושובת ותוקע ומריע
 ואין היה יו״ט היום שגס אע״ס תוקעים. שבת בע־ב להיות שהל ירט טיביס: וימים

 :היוצא מן חמור שהנכנס מפני מבדילין. ולא :נפש אוכל ממלאכת להבטיל חוקעין מלאכה בו
 כיצד :כאן אין ותקיעה הנכנס מן חמיר שהיוצא לפי מבדילין. שבת במוצאי להיות הל

חמור. קרש בין אומר דוסא רבי : שבת במוצאי להיות יו״ס כשחל ליי״ט שבת בין .מבדילין.
:הקל קדש לקרותו ביו״ט מזלזליק דלא דוסא כר' הלכה ואין



ק:ג חמישי ליום מצורע
דב נ״ו דף חולין גמרא

 ורב תקיעת. מתוך ומריע תוקע .יהודה רב אמר תוקע. חיכי
 אמי רב אתקין אחת־ בנעימה ומריע תוקע אמר אמי

 עבת בערב להיות עחל טוב יום מתיבי כעמעתיה. בהוצל
 ןהודה לא.רב כלל. מריעין לא לאו ולאמריעין.מא•: תוקעין
 מתרץ התודה _רב לטעמיה. מתרץ אסי ורב לטעמיה. מתרץ

 ורב תקיעה. מתוך אלא עצמה בפני מריעין לא לטעמיה.
 אלא נעימות בעתי מריעין לא לטעמיה. מתרץ אמי

 רב אמר לה אמר היכא. וכולי. עבת ובמוצאי בנעימהאחת:
 עשת ורב בחתימתה. נחמן רב אמר ובן בחתימתה. ןהודה
 כותיה. הלבתא ולית בפתיחתה. אף אמר אידי דרב בריח

 הלכתא ולית הקל. לקרע חמור קרע בין אומר דוסא רבי
 עבת באמצע להיות עחל טוב יום וירא רבי אמר כותיה.

 .ישראל ובין לחשך אור ובין להול קדש בין המבדיל אומר
 טעמא מאי המעשה. .ימי לששת השביעי יום ובין לעמים

:מונה הוא הבדלות פדר
רש״י

 משאר שינוי רבעי לחול שכת כין להכדיל כשתוקע שכע״ש ביו״ע תוקע. היני
 :כ״כ היוצאת מקדושה חמורה הנכנסת קדושה אין שהרי שכתות ערכי

 ומ״מ א׳. בנשימת :כסופה מריע הוא התקיעה שיסיים קודם תקיעה. מתוך
 של בחתימתה : לקודש קודש כין להאי אמר. הינא :כנתיס הוא מפסיק

 אף :נוהגין אנו וכך לחול קודש כין אומר הוא כפתיחתה אכל הבדלה.
 ולית :וגו׳ לחושך אור כין לקודש קודש כין המכדיל מתחיל בפתיחתה.

 דכתיכא והכדלה כתחלה כא הוא הכדלות סדר למנות שהרי נרותיה. הלנתא
 כיו״כו מזלזלין דלא הלכתא לית נמי דוסא וכרכי כתיכ וחול כקודש באורייתא

 שלא אע״ג השכיעי יוס כין אמרינן אפ״ה שבת. באמצע :הקל קודש לקרותו
 להכדיל מונה הוא כתורה האמורות הבדלות. סדר :כלל הכא השכיעי יוס שייך

 לי. להיות העמים מן אתכם ואכדיל החושך וכין האור כין ויכדל וגו׳ הקודש כין
 חתימתה מעין למימר דכעי ומשוס לחול קודש כין היינו וגו׳ השכיעי יום וכין

לחתימתה: סמוך
רכי

כ



חמישי ליום מצורע
ע״א נ״ה דף מצורע זוהר

 ?נסת חביבה כמה וגומר צדק שמעה." י״ס )תהלים ואמר פתח חזקיה רבי

 אתת .ישראל דננסת זמנא דבכל הוא בריף קדשא קמי ישראל

 הוא הדא לקבלה אזדמן הוא בריף קדשא הוא בריף דקךשא לקמיה

 אנא דוד אמר תפלתי. האזינה דנתי הקשיבה צדק " שמעה דבתיב

 גמי אנא קקמף אשתכחת דהיא כמה .ישראל בכנסת אתקטרנא

 רנתי הקשיבה ולבתר כקדמיתא צדק ." שמעה ..כף ובגין אשתכחנא.

 הכי אלא מרמה. שפתי בלא מאי מרמה שפתי בלא תפלתי האזינה
 ובקעת לעילא סלקת מפומיה ברנש דאפיק דצלותא ומלה מלה כל תנינן

 מלה היא אי מלה ההיא אתבחנת והמן דעאלת לאתר ועאלת רקיעין

 ,קדישא מלכא לה^קמי אעלין דבשרא מלה איהי אי לא. אי דבשרא
 רוהא מלה בההיא ואתעטר לבר לה סאטין לאו ואי רעותה. למעבד

 עד ןג־ומר. רגלו בכבל ענו ״ה<ק )שם ביוסף כיה כתיב חזי ותא אחרא.

 דברו בא עת עד אלא דמאן דברו בא עת עד רגלו בכבל ענו אימתי

 בדין צרפתהו .יי אמרת דכתיב היא הדא מלה ההיא ואתבחין( )דייוסף
ויפתחהו:' עטים מושל רתירהו מלף שלח

מוסר להק יוסף פסוהד׳ הלכה

פ״ת הקרבנות מעשה ה' הד״מ

 מתנות ארבע טעון דמן הנאכלות החטאות

 החיצון המזבח .קרנות ארבע על
 י[ נייקי* שנאמר לפי ולמעלה. מזבח מחצי

 כשלוקח עושה הוא וכיצד המזבח. .קרנות על
 וטובל המזבח אצל מוליכו במזרק הדם הכהן

 וסומך בדם. לגודל הסמוכה הימנית אצבעו
 ומחטא מכאן ובגודל מכאן הגדול באצבעו

 כל שיכלה עד קרן של חודה כנגד ךו.רד
 קרן בכל עושה הוא וכן 'שבאצבעו. דדם
 מכאן אחד באמה לקרן סמוך נתן ואם גקרן.

על אצבעו לטבול וצףד ב כפר: מכאן או

כל

ע״ד ד׳ דף לר״י תשובה משערי

 שנאמד כענק הבושה החשובה מעיקרי
כי נבלמת* וגם בשתי >יל ”ניי״

 מאד ההוטאוסש והנה נעורי. חרפת נשאתי
אם ויכלם אדם בני לפני לעבירות לעבור

 מן .יבוש לא ואיך בעבירותיו דבירו ירגישו
 היות לפי אם כי זה ואין יתברך. הבורא
 שויש כן .על מכליותיו. רחוק יתברך השם

 .•תברך/ הבורא מן :בוש ולא הנבראים מן
 בשעת כי לברכה זכרונם רבותינו ןאמרו

 תלמידיו לו אמרו זכאי בן יוהנן רבן פטירת
מורא שיהא רצון ;הי להם אמר ברכנו רבינו

שמים



קנד חמישי ל?ם מצורע
 הקרן על הנתינה וכישגומר וקרן. קרן כל

 טובל כך ואחר המזרק. בשפת אצבעו מקנה

 פסולין שבאצבעו הדם ששירי שניה פעם
 הקרבנות בכל אין נ :אחרת קרן על מהן לתן

 חטאת אלא באצבעו דם הדת שטעון קרבן
 בדם. אצבעו וטבל בה שנאמר בלבד
 לא טבילה. כדי דם שם שידעה וצריך

:מדם אצבעו שיספג

 1ל אמרו ודם בשר כמורא עליכם שמ:ם
 הלואי. להם יאמר יותר ולא כאן עד רבינו

 ואומר בסתר עבירה עובר אדם שהרי תדעו
 בזה העליונה והמדרגה האדם. יראני לא

 יתברך. השם מלפני עונותיו _על האדם שיכלם
 והשתנות בבושה ההרגשה ההכלמה ועמן

 כלימה כפתה "^ם הל,םני׳ שנאמר כענין פניו זיו
אחר נזכרת הכלימה תראה מקיום ובכל פני.

 במחיצתי. עמי עמי. ובניך אתה מחר ניי״ז שמואל לו ואמר הכיהניס. עיר נוב אנשי שהרג
פיו אלת הממרה .רעת רבה וכמה השם בגדולת לחישיוב בהתבודד הבושה מדרגת אדם דשיג

 לו[ ]יחזקאל שהך,די $ן הךליך אך .5 הבושה

 1עונ על מעביר .יתברך השם כי החוטא ובראיות נכלמתי. וגם בשתי זלא י׳םיי1 והכלמו בישו
 ביישה יוסיף עליו גמל בעונותיו ,ולא לו עשה כדוטאיו ,ולא ממנו נפרע ,ואיננו ליו ומאריך
 פז[ ]יחזקאל .?ן שץב, ליו מכפר והוא ביו ובוגד ודם בשיר למלך החוטא הלא בלבבו

 לברכה זכרונם רבותינו ואמרי עשית. אשר לכל לך בכפרי עלילותיך מכל ,ובשת תזכרי למען
 ם[ כ ]ש״א שאמד• ^א^ צאנן^ ןק עיונותיג כל על ליר מיוחלין ממנו ומתבייש דבר העושה

מפני להזכירם נתבייש כי ותומים אורים הזכיר ולא בנביאים נם בחלומות גם זןנני ולא

:מחשבותיו וצופה כליותיו ובוחן מעשיו רואה השם כי תמיד. ובזכרו

ששי ליל
הרה ן צירוף

 אשר מך־ה&מן הןמצית באצבעו הכהן והזהבז
לפמיהוה: פעמים שבע על־כפו'השמאלית

 טבע1 דשמאיא .ידה על די טשחא מי זעטינא באצבעה כהגא רדי
 על" מך־ה^מןןאשר הכאן ונתן ^ן,^ם״:כח

 1ןד ועל־בהן דדמנית המטהר אזן על״תנוך כפוי

 ז האשם דם מקום על תמנית 'רגלו ועל־בהן הימנית
 דימינא דמדכי אותא רום על .ידה על די משתא מן כהנא חתן

ועל
רש״י

המקום אלא גורס הדס שאין למד הדס נתקנח אפילו האשם.: דם מקרם על )יד(
 גורס



ששיי לליל מצורע
 :דא^מא ךמא אתר על תמינא רגלה אליון וער דימעא ידה אליון רעל

 עלי־ .יתן הכאן על־כף אשר מן־השמן' והנותר כט
 מן ותשתאר יהוה: לפני עליו לכפר המטהר ראש

 :" .,קים עליוהי לכפרא דמדכי רישא על ;תן דכהנא ;דא על ך משחא

 היונה מךנני או טך־התלים את־האחד ועשה ל
 יונה בני מן או עפגעיא מן חד ית ויעבד ♦ ידו תשיג □אשר

 את־־האחד יח אשר־־תשיג אתי לא .ידה: תדבק מדי
 הכהן וכפר על־הטנחה הטאתואת־האחדיעלה

 חטאתא חד _ית ;דה תדבק ך !ת :יהיה לפני על־המטהר

 זאת לב ": דמדכ/^דם על בהנא ויכפר טנחתא על עלתא חד וית

 ;ת לא־־תשיג אשר צרעת א^ר־־בו"ננע 'תורת

 נרד׳ תדבק לא די עירו מכתש בה די אוריתא דא :1כטהךת

. אלי" יהוה וידכר לג מחוברי!( נשה! !ששי רביעי פ בדכותה־
 אהרן ן?ם ט^ח עם " ומריר :לאמו־ ואל־אהק משה

 נתן אני אשר כצען אל־־ארץ תבאו בי לד למימר:
 אחזהכב: ארץ כבית צרעת נגע ונתתי לאחזה לבם

 מכתש ואתן לאחסנא לבון יהב "אנא די דכנען לארעא תעלון ארי

 והגיד הבית אער״"לו ובא לה :אחסגתכירן ארעא בכית סגירו
 דיחוי ביתא דדילה גיתיבכית; לי נראה בנגע לאמיר לכהן

ופנו הכהן וצוה לו :בביתא לי אתחזי במכתשא למימר לכהנא
את

רש״י

 עליהס באים שהנגעים להם היא בשורה ,צרעת. נגע ונחתי )לד( : גורס
 שהיו שנה מ׳ כל בתיהם בקירות זהב של מכומוניות אמורייס שהטמינו לפי

 בכית. לי נראה כנגע )לה( :ומוצאן הבית נותץ הנגע וע"י במדבר ישראל
אלא לי נראה נגע לומר ברור דבר יפסוק לא וראי נגע שהוא שיודע ת״ח אפילו

כנגע



קנה 1ששי לריר מצורע

 ולא את-הנגע לראות הכהן יבא בטרם את־־־היות

 בתנא ;יעיול לא עד ביתא _ית .ויפנון בהנא ויפקד ♦ את״הבית

 למחזי כתנא ייעול בן ובתר בביתא די בל .יסתאב ולא מכתשא !ת למחזי

 בקץת הנגע והנה את־־הנגע י וראה לז :ביתא ית
 ומראיהן אדמדמת או ירקרקת #קערורת הבית
 פחתין ביתא בנתלי מכתשא והא מכתשא ית ויחזי נ ר מן־הקי שפל

 מךהגרת הבחן וצא בתלא:לח טן מביך ומחזיהון סמקן או ירקן

 :ימים שבעת את־־המת והסגיר הבית פתח“אל
 :יוטין שבעא ביתא חת רסני ביתא לתרע ביתא מן בהנא ויבוק

 הנגע פשה והגה וראה השביעי ביום הבחן ושב לט
 אוסף והא רחזי שביעאה ביומא כהנא ויתוב ז הבית בהירת

 האבנים“וחלצו'את הבוהן וצוה מ ביתא: ?כתלי מ?תעא
 אל־ לעיר אתהןאל־מהוץ והשליכו הנגע בהן אשר
 מכתשא בהון די אבמא _ית וישלפו! בהנא ויפקד ז טמא מקום

 ואת״הבץתיקצע מא מסאב: לאתר לקרתא למברא ן1ןח־פוןחתה
אל־ הקצו אשר את־־־העפר רספכו סביב מבית

מחוץ
רש״י

 אין לו נזקק כהן שאין זמן שכל וגו׳. הכהן יבא בטרם )לו( : לי נראה כנגע
 ויבוא ישנהו לא שאס )ת״כ( בבית. אשר כל יטמא ולא . טומאה תורת שס

 אס תורה חסת מה ועל יטמא שבתוכו מה וכל להסגר נזקק הנגע ויראה הכהן
 הא טומאתו בימי יאכלס ומשקין אוכלין על ואס ויטהרו יטבילם שטף כלי על
 שקערורות. נלז( :במקוה טהרה להם שאין חרס כלי על אלא התורה חסה לא

 יטלוס וישלפון כתרגומו האבנים. את וחלצו )מ( :במראיהן שוקעות )ת״כ(
 מקום )ת״כ( טמא. מקום אל : הסרה ל׳ נעלו וחללה כה( )דבריס כמו משם
 בעוד; מקומן מטמאות הללו שהאבנים הכתוב למדך שם משתמשות טהרות שאין

)ת״כ( מבית. :הרבה יש משנה ובל׳ בלע״ז( )דריצי״ר יקצע. )מא( : בו
 מבפנים



ששי לליל מצורע

 סהור טגיו ביתא .דת .טמא מקום“אל לעיר מחוץ
 ולקחו־ :טב מסאב ךי_קל'פוידמבךאלכןךתאלאתר תעפרא1וירטון ר1םדו

 אחר ועפר האבנים והביאו'אל־תהת אהלות אבנים
 אבדא באתר דעמן אחרנין אבדא ויספון נ הבית”את וטח יקח

 ופרח הנגע ואם״יישוב מג ביתא: ותועבת ;סב אחרן ועפר
 את־ הקצות ואחרי את־־האבנים חלץ אחר בבאת
 בתר בביתא ויסגי מכתשא .יתוב ואם ז הטוח ואחרי הבית

 ובא מד דאתשע: ובתר ביתא מןליפו_ית ובתר אבניא !ת דשליפו

 ממארת צרעת בבית הנגע פשה והנה וראה הכ^ן
מכתשא אופף והא ויחזי כהנא וייעול :הוא טמא בבית הוא

בביתא
רש"• י

 אבני שסביב הטיח שיקליף ק נדרש בת״כ הנגע סביבות סביב.? :מבפנים
 ל׳ הקצות. )מג( : סביב הנגע בקצוע קצעו אשר קצה ל׳ הקצו. : הנגע

 משקל והוא שחלצן האדם אל הל׳ מוסב האבנים את חלץ אבל העוח וכן העשות
 יהא ביום בו חזר יכול )ת״כ( וגו׳. הנגע ישוב ואב : דבר כפר כמו כבד ל׳

 שיבה אף שבוע בסוף להלן האמורה שיבה מה ישוב ואס הכהן ושב ת״ל טמא
 יכול )ת״כ( פשה. והנה וראה הכהן ובא )מד( : שבוע בסוף כאן האמורה

 צרעת ונאמר בבתים ממארת צרעת נאמר פשה חא״כ טמא החוזר יהא לא
 את טמא כאן אף פושה שאינו אע״פ החוזר את טמא להלן מה בבגדים ממארת

 זה מקרא של מקומו כאן אין פשה והנה ת״ל מה א״כ פושה שאינו אע״פ החוזר
 הא פשה והנה וראה הנגע ישוב יאם אחר לכתוב לו היה הבית את ונתץ

 שני שבוע בסוף ובא ראשון בשבוע בעיניו העומד נגע על אלא ללמד בא לא
 ראשון בשבוע בעיניו בעומד כלום למעלה הכתוב בו פירש שלא שפשה ומצאו
 יעשה ומה בשני ופשה בראשון בעומד אלא מדבר שאינו זה בפשיון כאן ולמדך

 ללמד הכהן ובא הכהן ושב ת״ל הבית את ונתץ לו שסמך כמו יתצנו יכול לו
 וקוצה חולץ ביאה אף שבוע לו ונותן וטח וקוצה חולץ שיבה מה משיבה ביאה
 בזה עמד שאס ומנין )ת״כ( טהור חזר לא נותץ חזר ואם שבוע לו ונותן וטח
 מדבר הכתוב במה יבא בא ואס )ובא( ת״ל שבוע לו ונותן וטח וקוצה חולץ ובזה

 אינו הא אמור כבר הרי בשני בפושה אס אמור כבר הרי בראשון בפושה חס
 שני שבוע בסיף ובא א׳ שבוע בסוף שבא את אלא יבא בא ואס )ובא( אומר
 וטהר כאן כמ״ש וילך יפטר יכול לו יעשה מה העומד זה פשה. לא והנה וראה



קגו ששי לליל מצורע

 את־־־ טה :הוא מסאב בביתא היא נ?חןרא מיתת ןביתא
 הבית יל־עפר 'ואת ואת־עציו את־אבניו הבית

 ויתרעעזביתא :טמא אל־מקום לעיר אל־מחוץ והוציא

 לאתר לקרתא למברא דפק ביתא עפר בל חת אעוהי חת אבניוהי ;ת

 וטמא 1אל* הסגיר בל־ימי אל־הבית והבא טו :בפאב
 עד מסאב יהי ?זה דיסגר ייומץ בל לביתא ותיעול ♦ הערב ~ על

 /והאבל את״בגתו יכבס בבית והשבב מז ־ רמשא

 רבושוה' בביתא.לצבעות ודישכוב ♦ את־״בגד? יכבס בבית

 הכהן יבא ״בא“ואם מח :לבושוהי _ית .יצבע בביתא ודייבור
את" הטח אחרי במת הנגע ־־פשה לא והנה וראה

הבית

רש״י
 אמורה ביאה לו יעשה מה הרפוי את אלא נזהרתי לא הנגע נרפא כי ת״ל הבית את

 דגמר שבוע לו ונותן וטח וקולה חולץ בעליונה מה למטה אמורה וביאה למעלת
 אין דבר של גמרו בת״כ. כדאי׳ וכו׳ כן בתחתונה אף ביאה זהו שיבה זהו לה

 וסדר פשיון צריך החוזר ואין וטיחה וקצר חליצה אחר החוזר בנגע אלא נתיצה
 וראה הכהן ובא בבית. והאוכל הבית. אל והבא ונתץ. ישוב ואס הוא כך המקראות

 ובסוף להסגרו שני שבוע לו שנותן בראשון בעומד הכתוב ודבר פשה. והנה
 שבוע לו ונותן וטח וקוצה חולץ לו יעשה ומה שפשה וראה בא להסגרו שני שבוע

 בא ראש )טח( : שבועות מג׳ יותר בנגעים שאין צפריס טעון חזר לא נותץ חזר
 בעיניו בעומד ללמד בא זה מקרא פשה. לא והנה וראה :שני שבוע לסוף יבא.

 את הכהן וטהר מקרא של כמשמעו יטהרנו יכול לו יעשה מה ובשני בראשון
 הבית אלא רפוי ואין הרפוי את אלא טהרתי לא הנגע נרפא כי ת״ל הבית

 שלישי ושבוע וטיחה וקצר חליצה טעון זה אבל הנגע חזר ולא והוטח שהוקצה
 טיחה ואין יטיחנו פשה לא והנה וראה בשני יבא בא ואס נדרש המקרא וכן

 לסוף חזר לא אס הבית את הכהן וטהר הבית את הטוח ואחרי וקצוי חלוץ בלא
 כל )מר( : נתיצת שטעון החוזר על פי׳ כבר חזר ואס הנגע נרפא כי השבוע

 המוחלט מוציא שאגי יכול נגעו את שקלף ימים ולא )ת״כ( אותו. הסגיר ימי
 מטמא שאין מלמד )ת״כ( הערב. עד יטמא :ימי כל ת״ל נגעו את שקלף
 בגדיו את יכבס בבית והאוכל ת״ל פרס אכילת בכדי שתת אפילו יכול בגדים

 אוכל לא ושוכב אוכל אלא לי אין והשוכב ת״ל מנין שוכב אוכל לי-אלא אין
 שיעור ליתן ושוכב אוכל נאמר למה א״כ ריבה יכבס יכבס ת״ל מנין שוכב זלא

לשוכב



ששי לליל מצורע
 :הנגע נרפא כי את־־הבית הכוהן' וטהר המת

 דאתשע בתר בביתא טבה׳שא אוסף לא והא רחד כהנא ;;עול ואס'מיעל

 ולהר• טט :מכתשא אתסי ארי ביתא ;ת כהנא וירכי ביתא חת

 תולעת ועני ארז ועץ צפרים שתי את־הבית לחטא
 זהיורי וצבע דארזא ואעא צפרין תרתין ביתא !ת לדכאה ויסב ז ואזב

 אלי־כלי־־חרש האחת את־־הצפר ושחט נ ואזובא־
 מבוע: טי על דחסף למאן חרא צפרא חת רכיום ♦ חיי□ על״מים

 שני 1 ואת ואת״האזב את־-עץ־-הארז ולקה נא
 הצ£ר בדם אתם וטבל התה הצפר ואת התולעת
 שבע חמת“אל והזה החיים ובמים השחוטה

 צפדא חת זה־ורי צבע חת אזובא חת דארזא אעא נת ויסב :פעמים
 לביתא חדי מבוע ובמי דנביסא דצפרא בדמא ^תה־ון חטבול חיתא

 ובמים הצפר בדם את״הצית וחטא נב :זמני! שבע
 ובשני ובאזב הארז ובעץ הח/ה ובצפר התים

היתא ובצפרא מבוע ובמי בדמאדצפרא ביתא וידכעת ♦ התולעת

:זה־ורי ובצבע ובאז־ובא דארזא ובאעא

תורה ששי ליום מצורע
 תשלום הצגנו תרגום ואחד טק־א שנים הסדרה כל להשלים כדי

:והפטרה ותרגום הסהרה

 , אל־פני לעיר אל־מחוץ התה את־הצפר ושלח נג
 !ת וישלח :וטהר על־הבית וכפר השדה

 :וידכי ביתא על ויכפר הקלא לאפי ללןרתא למברא חיתא צפרא

 הצרעת"ולנתק: לכל־נגע התורה זאת נד חמיע&י

הבגד ולצרעת ולנתנןא:נה סגירותא מכתש לבל א־וריתא דא
ולבית



 קנז ששי ליום מצורע

 ולספחת ולשאת נו :ולביתא יכויטא ולסנירות ולבית:
 הטמא בלם להורת מ :ולבהיא ךעך;א1ויעמקא ולבהרת:

 מסאבא טא1י? לאלפא הצרעת: תורת זאת הטהו־ ומום

 אל־ להוה הדבר א טו פ :דסטרותא איוריתא דא דמא וביומא

 אהרן ועם משה עם * ומליל :לאמר ואל־־אהרן משה

 אלהם ואמרתם ישר^ל אל־בר דברו ב ־ למימר
 הוא: טמא זוגו מבשרו זב יהיה בי איש איש
 מבשרה דאיב יהי ארי גבר גבר להון ותימרון ישראל בנן עם מלילו

 בשת רר ?ז־ובוי טמאתו תתה וזאת ג :הוא
 :הוא טמאתו י טובו ?שרו 1 או־החתים את״זובו

 מדובה בשרה חתים או דובה ןת בשרה ^רר ברובה סובתה תהי ודא
 הזב עליו ישכב א^ר המשכב“כל י :היא ^תה
 מ^בא בלי :יטמא עליו אשתישב וכל״הבלי שמא

: מסאב יהי עלוהי דעתב מנא ובר מסאב יהי ד־ובנא ערוהי ישבוב די

ואיש
רש״י

 יום ואיזה מטהרו יום איזה וגו? ביום להורות )גז( : פרס אכילת כדי לשוכב
 בשרו כל ולא מבשרו ת״ל טמא יהא מ״מ זב יכול זב. יהיה בי )ב( מטמאו:

 זבת מה בזבה וטמא בזב טמא לדין זכיתי לבשר בשר בין הל שחלק אחר
 הזב אף זיבה חמורה טומאה מטמאה נדה קלה טומאה מטמאה שהיא ממקום
 טמא. זובו : זיבה חמורה טומאה מטמא קרי קלה טומאה שמטמא ממקום
 ודומה ודחוי שעורין של בצק למי דומה זוב מטמאה. שהיא הטפה על למד )ת״כ(
 ל רר. )ג( : מוזרת שאינה ביצה כלובן קשור זרע שכבת המוזרת ביצה ללובן
 עב שיוצא .החתים או : צלול שיוצא ריר כמו זובר. את : בשרו שזב ריר

 הכתוב מנה־ ומדרשו פשוטו זהו זובו מטפת בשרו ונסתם האמה פי את וסותם
 הכתוב ומנה הוא טמא זובו מבשרו זב שנאמר טמא וקראו שתים ראיות הראשון

 החתים או זובו את בשרו רר בזובו טומאתו שנאמר טמא וקראו שלש ראיות השני
 : לקרבן מזקיקתו והשלישית לטומאה שתים כיצד הא היא טומאתו מזובו בשרו
 אשר ת״ל אחרת למלאכה מיוחד אפילו יכול למשכב הראוי כל.הטשבב. )ד(

 שאומרים זה יצא לכך תמיד המיוחד ישכב אשר אלא נאמר לא שכב אשר ישכב
הזב עליו ישב אשר אלא נאמר לא ישב ישב. אשד :מלאכתנו ונעשה עמוד לי

במיוחד



ששי ליום מצורע

 במלה ורחץ בגדיו יבבס במשכבו .יגע אשר ואיש יי
 ,חסתי לבו׳טוהי .יצבע במשבנה ;קרב די וגבר * עד״הערב וטמא

 אשרעשב ער־הבלי וחישב במיאויהיטסאבעדרקשא־ו
 : *( עד־הערב וטמא במים ורחץ בגדיו יכבם הזב עליו
 ויהי במיא רסחי לבושוהי .יצבע דובנא ערוהי דייתב טנא על ודייתב

 ורחץ בגדיו יכבס הזב בבשר והנגע רמעא:ז כבאבעד
 לבו׳שוך,י בנא.יצבע1ד בכסר ודיקרב . עד~הערב וטמא במים

 בטהור הזב -ירקח :רמשא עד מסאב ויהי במיא ויסתי
 :יוק לארי:עד-הערב וטמא בבדם ורחץ בגדיו ובבס
 :רמשא עד מסאב ויהי במיא ויסתי לבוש־והי ויצבע בדכיא דובנא

 מרבכא על :יטמא הזב עליו .ירכב א^ר {כל־המרבב ט

 אשר בבל וכל־הנגע י :מסאב .יהי דובנא עלוהי .ירכיב די
 יכבס אותם והנושא עד־הערב ?טמא תחתיו יהיה

 .יהי ך בכל ך־זכב !בל :עד־הערב וטמא בבלם ורחץ בגדיו

 לבישהיחפקיבמא ;צבע ן1יתה וך;טול רמעא עד מסאב .יהי תחותיוהי

לא רדיו הזב יגע־בו אשר וכל יא ־ רמשא עד ?פאב ויהי
שטף הספר חצי *

רשיי
 שחמור המשני: על לימד במשכבו. יגע אשר ואיש )ה( :לכך תמיד במיוחד

 משכב שחינו והמגע בגדים לעמה אדם לטמא הטומאה אב נעשה שזה המגע מן
 והישבעלהכלי. נו( ומשקין: אוכלין אלא מטמא וחינו הטומאה ולד אלא אינו

 וכן מושי: משוס מטמאין כולן זע״ז כלים עשרה אפילו נגע לא אפילו )ת״כ(
 :במשא מטמא שהרוק נשאו או בו ונגע בטהור. הזב ירק ובי נח( : במשכב

 ארצו״ן שקורין סרגא של התפוס כגון עליו ישב שלא אע״פ המרכב. ובל )ט(
 הנוגע ובל ,< : מושב טומאת טמא אליו״ש שקורץ והאוכף מרכב משוס טמא
 בו הנוגע שיהא המרכב על ולימר בא זב של )ת״כ( תחתיו• יהיה אשר בבל
 כל אותם. והנושא :מבמרכב במשכב חומר והוא בגדיס כבוס טעון ואין טמא

 מט, משאן והמרכב והמשכב רגליו ומימי וש״ז ורוקו זובי בעניןהזב האמור
 ואפילו מטומאתו טבל שלא בעוד במים• שטף לא וידיו ניא( :בגדים לטמא

 פסק



קנח ששי ליום מצורע

 :עד־הערב וטמא במים ורחץ בגדיו וכבס במלם שטף
 רסתי לבוש־והי ויצבע במיא שטף רא ויד־והי דיובנא בה ,;קרב די וכל

 עע־בו—אש וכלי־חרש יב ־ _רמעא עד מסאי ויהי
 'ומאןדחסףידיבמלם: לשטף וכל־כלי־^ץ לשבר הזב

 לטהר”ובי יג ־ במ;א ישתטף דאע מאן וכל יתבך דובנא בה .יקרב

 וכבס לטחרתו ;מים ^ז^^ת' לו וספר מזוכו הזב
 'ד־ובנא .?דכי _ואךי :וטהר חיים קמים בשרו ורחץ בגדיו

 במי בשרה לבלש־והי.רםחי ויצבע לרמתה יומין שבעת לה וימני מדובה

 או תרים שתי .יקח־־לו השמיני ובלום יד ־ לדכי מטע
 מועד אהל אל־פתח להוה לפני 1 ובא יונה בני שגל

 הרין או שפנינין הרין לה יםב־ תמינאה וביומא :אל״הבהן ו;תנם

 לעשה טי :לכהנא ויתננון וטנא משכן לתרע למדם." ריתי יונה בני

 וכפל עלה והאחד חטאת אחד הכהן אתם
 סד כמא ;תהון כעבד מזוכה יהוה לפני הברן עליו

 ס מדובה: " .כןדם כהנא עלוהי ויכפר עלתא וחד חטאתא

 שכבת" ממנו כי״תצא ואיש טז מחוברי!( כשהן )שביעי שישי
 :הערב—עו וטמא את־כל־־בשרו במים ורחץ זרע
 מסאב ויהי בשרה כל עז במיא ו_יםחי זרעא שכבת מנה תפוק ארי ונבר

עליו יהיה“אשר וכל״בגד^וכל־עור יז :רמשא עד

שכבת

רש״י
 הכתוב שהוציא וזה טומאותיו בכל מטמא טבילה ומחוסר. שבעה וספר מזובו פסק

 מיס ביאת טעון הסתריס בית שאין ללמדך ידיס שטיפת בל׳ זב של גופו טבילת
 יכול הזב. בו יגע אשר חרש וכרי )יב( : הידיס כמו הגלוי אבר אלא

 אומר הוי ככולו שהוא מגעו איזהו עד בת״כ כדאי׳ וכל. מאחוריו בו נגע אפילו
 ימיס שבעת לטהרתו. ימים שבעת : כשיפסוק יטהר. ובי לג( :הסיטי זה

 מלך גזירת במים. ורחצו )יח( :רצופין וכולס זוב יראה שלא זיבה מטומאת טהוריס
 היא



ששי ליום מצורע

 לטיש וכל :עד־הערב וטמא במים וכבס שכבת־זרע
 עד מסאב ויהי במיא ויצטבע זרעא בבבת עלוהי .יהי די משך ונר

 שבבת־־זרע ^תח איש ישכב א&ר ואשה יח ר^א־

 ניר ישכוב ך ואתתא :עד־העךב וטמאו במים ורחצו

 בל ואשל יט פ :עדרמשא רסאבון בכלא רסחון זרעא שכבת יוזה

 ימים שביעת בבשרה זבה ידדה דם זבה תדדה
 עד־־העךב: .יטמא בה וכל־־הגגע תהיהבגדאה

 ברחוקה ףנ־י יומין שמגא בבשרה דובה .יהי דם ך;בא תהי ארי ואתתא

 תשבי א*טר וכד כ :רמשא עד מסאב יהי בה דיקרב רכל
 שמא: עליו אשר־־־תעב וכל יטמא

 יהי על־והי תיתב די וכל מסאב יהי ברחוקה ערוהי תשבוב די וכל
 ורחץ בגדיו יכבס * במשכבה וכל־הגגע בא :?סאב

 ימן בטש?בה תקרב י ן$ל : ר־־!הערב1ע וטמא במים

 6בכל וכל"״הגגע כב :רטשא עד מסאב ויהי בטיא רסחי לבושוהי
 במ:םוטמא ורחץ בגדיו יכבס אשר־תשבעדיו כלי

 לבושות יצבע עלוהי תיתב די טנא בכל תקרב ובל עד־העךב:

 משבב“ו“על ואם בג ־ רטשא עד מסאב ויהי פשא ויסחי
בנגעו־ ישבת־עליו אשר־הוא על־הבדי או הוא

בו
רש״י

 הכתרים בית מגע שהרי בש״ז נוגע משוס העעס ואין בביאה האשה שתעמא היא
 כ( )ויקרא ת״ל איבריה מכל מאחד יכול )ת״כ( זבה. תהיה כי )יט( :היא

 יהיה דם : המקור מן הבא אלא מטמא דס אין דמיה מקור את גלתה והיא
 כמו בנדתה. : אדוס הוא אא״כ לטמא זוב קרוי זובה אין בבשרה. זובה
 אפילו בנדתה. תהיה : אדס כל ממגע מנודה שהיא ינידוהו ומתבל יח( )איוב

 או השוכב )ת״כ( הוא. המשכב על ואם )בג( : ראשונה ראייה אלא ראתה לא
 האמורה טומאה בדת הוא אף בה נגע לא אפילו מושבה על או משכבה על היושב

מנגעו : המרכב את לרבות הכלי. ער : בגרים כבוס שטעון העליון במקרא
בו



הגט ששי ליום מצורע

 די טנא ער איו הוא משכבא על .ואם ז ""הערב ער יטמא

 ואם רמשא:כד עד מסאב .יהי בה במקרבה עליוהי ^תבא היא

 וטמא עליו נדתה ותהי אתה איש ישכב שבב
 :יטמא עליו אשר-ישכב וכל־המשבב ;מים שבעת

 שבעת מסאב ויהי עלוהי רחוקה ותהי ^יתה נבר .ישכוב משכב ואם

 כיץזוב ואשה ברז פ מסאב: עלוהי.יהי .ישכוב די משכב ובל יומין
 כך־תזוב או עת־־נדתה בלא .רבים ;מים דמה זוב

 תה;ה נדתה בימי טמאתה זוב כל־־ומי עד־נךתה
 ערן בלא סניאין יומין דמה דוב .ידוב ארי ואתתא ז הוא $מאה

 תהי רחוקה כיומי סיובתה דוב יומי כל .רחוקה על תדוב ארי או רחוקה

 כל־־ עליו אשר־־־תשכב כל״המשכב בו ־ היא משאבא
 אשר הבלי“יהיה־להוכל נרתח כמשכב ימירבה

 די משכבא כל נדתה: כטמאת חלה טמא עליו תשב ■

 תיתב די מנא ובל לה .יהי רחוקה כמשכב דובה יומי כל עלוהי תשכוב

 .יטמא ב□ וכל^הגוגע כז :.רחוקה כסואבת יהי עלוהימסאב
 :עד״־״הערב וטמא במים ורחץ "בגדיו וכבס

מסאב ויהי במיא חסחי לבושוהי ויצבע מסאב יהי בהון ונלידיקרב

עד
ר״מ״י

 יטמא. בו בנגעו : הכלי מעל שנתרבה המרכב על אלא מדבר אינו יטמא. בו
 : בגדים לטמא אדם מטמא מגעו אין שהמרכב בגדים כבום טעון ואינו
 לא לנדתה בחמישי עליה בא שאם לרגלה יעלה יכול עליו. נדחה ותהי )בד(
 עליו גדתה ותהי ת״ל ומה ימים הבעת וטמא ת״ל כמותה ימים ג' אלא ־יטמא

 ימים )כה( : הרס וכלי אדם מטמא הוא אף חרס וכלי אדס מטמאה היא מה
 תזוב. כי או נדתה: ימי שבעת שיצאו אחר נדתה. עת בלא : ימים שלשה רבים.

 ומשפטה זבה היא זו א׳ יום מנדתה מופלג נרתח. על :הללו הימים ג׳ את
 אינה והנדה וקרב! נקיים ז׳ ספירת טעונה שזו הנדה כדת ולא זו בפרשה חרוץ

 שאיכה בין רואת בין בנדתה תהיה ימים שבעת אלא נקיים ז' ספירת טעונה
 רצופין שלשת שכל נדה לתחלת נדה סיף שבין יוס י״א זו בפרשה ודרשו רואה



ששי ליום מצורע

 שדעת לה וספרה מזוכה ואם־טהרה כת :רמימא ער
 יומין #בעת לח ותמני מדובה דכיאת ואם ז תטהר ואחר ימ״ם

 שתי תכןח־־לה השמיני וכיום כט שביעי י,5דת כן ובתר
 אל* אל־הכאן אתם והביאה יונה בני שני או תרים
 תרץ או ׳טפנינין תרץ לה תסב תמינאה ♦וביומא מועד אהל פתח

 הבחן ועשה ל :זמנא משבן לתרע כהנא לות תחון ותותי יונה בני
 עליה וכפר עילה ואת־האחד חטאת י ארדהאחד

 חד עז כתנא ד3ב? :טמאתה מזוב ;דלה לפני הכהן

 :סיובתח מדוב ” .רןדם כהנא עלה דבפר עלתא חד רת חטאתא

 ולא מטמאתם את־־בני־ןשראל וחזרתםלא מפטיר
 :?תוכם אשר את*מש?ני בטטאם בטטאתם ;מתו'

 בסאבהון בסואבתהון ;מותון ולא מפואבתתיון ;שראל בני עז ותפרעון

 תצא ואשר הזב תורת זאת לב :ביניה־ון די משכני ;ת
 וד דד-ובנא אורייתא .דא :לטבןאה־בה שנבת־זרע ממנו

 יהזב בנדתה והדוד! לג :בה לאסתאבא זרעא ש;בת מנה תפוק
 ענד ^אער^זבב ולנקבה לזבד את־זוצו

 ולגבר ולנקבא לדבר דובה ולךדאיב_ית ברחוקה ןלדסובתא ♦ טמאה

£ £ £ :מסאבא עם ;שכוב ך

(:,ז סימן ב׳ )במלכים אנשים וארבעה שימן. עיד״ו פסוקים. צ'

רש״י

 פרישה אלא הזירה #ה והזרתט. )לא( : זבה תהא הללו יוס באחד'עשר שתראה
 בטמאתם. ימותו ולא אתיח נזיר מת( )בראשית וכן אחור נזורו א( )ישעיה וכן

 ראית בעל הזב. תורת זאת )לב( :מיתה קרוי מקדש מעמא של הכרת הרי
 טמא קרי כבעל הוא הרי זרע, שכבת ממנו תצא ואשר :תורתו אחת״ומהו

 שתורתן ראיות ג׳ ובעל ראיות ב׳ בעל זובו. את והזב )לג( : ערב טומאת
; למעלה מפורשת

וארבעה



הס מצורע "פטרת

ונשלחת

זי ס״טן ני נמלכים

 אל- איש ויאמרו השער פתח מצרעים היו אנשים וארבעה א
 אם־־ ב עד־מתנו: פה יושבים אנחנו מה רעהו

 פה ואם־־ישבנו שם .ומתנו בעיר והרעב העיר נבוא אמרנו"
 ואם־ אם־יחעונחןה ארם אל־טחנה .ונפלה לכו ועתה וטחנו

 ויבאו ארם אל־טחנה לבוא ב|שף ג_ויקמו :ומתנו .ימיתנו
 1 השמיע ואדני ד :איש אירשם והנה אלם מחנה עד־־קצה
 איש ויאמרו .חיל^גדול קול ום6 קול רכב קול ארם אח־מחנה

 את־טלכיהחתיסואת־ ןשראל מלך שבר־עלינו הנה .אל״אחיו ■
 —את בוייעזו בנש^ וינוסו דקוטו י■ :עלינו לבוא מצרים מלכי

 .וינסו היא כאשר המחנה ואת־חמריהם ואת־סוסיהם אהליהם
 ויבאו המחנה עד־קצה האלה המצרעים אל־נפשם:ידבאו

 ובגלים וזהב כסף משם דשאו דשאו דאכלו אהד אל-אהל
 דשבודבאואל־אהלאחר_דשאומשםדלכודטמנוג ויטמנו דלכו

 יומה הזה היום עשים אנחנו לא־כן! אישיאל־רעהו מאמרו י
 ומצאנו הבקר .עד־אור וחכינו מחשים ואנחנו הוא בשרה'

 אל־ ויקראו ".ויבאו המלך: בית ונגידה ונבאה לכו ועתה עוון
 אין־ והגה אלם אל־מחנה לאט-באנו לתם .ויגידו העייל שער
 ואהלים א&ור והחמור אם־הפוםאם־ר בי אדם .וקול איש שם

 נ פנימה המלך בית ויגידו השערים ויקרא ט : המה באשר
 את לכם אגידה־גא אל־עבדיו דאטר לילה המלך דקם י

 מן־הטחנה .ויצאו אנחנו בי־רעבים .,ידעו ארם לנו אשר־עשו
 ואל• חיים ונתפשם מן־העיר ביעצאו לאסל בהשדה לרחבה

 חמשה דקחו־־נא ויאמר מעבדיו אהד דען יא נבא: העיר
 בכל־ההמון הנם נשארו־־בה אשר הנשארים הסוסים“מן־

אשר־תמו ;שראל בכל־המון הגם נשארו־צה אשר ןשיאל
קרי המון * קרי בישרה



 נשעו אשר את־השליש הפקיד ך
דבר כאשר !ימת בשיער העם

מצורע הפטרת
 המלך ויעלה סוסים רכב שני רקחו * :ונראה משלחה

 —עו אחריהם יג.וילכו וראו: לכו לאמר מחנה-ארם אחרי*
 השליכו—אש! וכלים בגדים מלאה כל־־הדרך והנה ה!ךךן

 הצם ויצא יד :למלך _רגדו הפדאלים וישבו בההפזם ארם
 שערים וסאתןם בשקל סאה־סלת ויהי ארם מחנה את "ויבזו

" והמל טי .יהיה: כדבר בשקל
..................... . ויךטפהו על־השער עלקידו

 כדבר רהי טז :אליו המלך ברדת תגר אשך האלהים איש
 וסאה־ ב^קל שיערים מאתים לאמיר אל־המלך האלדים איש

 השליש ויען יז :שמרון בשער מדור כעת יהיה בשקל מלת
 בש&ים ארבות עשה .יתוה והנה !יאטל' האלוהים ארדאיש

 תאכל: לא ומשם בעיניך ראה הנך ויאמר הזה כדבר היתה
:רמת בשער העם אתו וירמסו כן ויהי־לו יח

• * י קרי ♦בחפזם

 ה* ומזמור והפטרה תרגום ואחד מקרא שנים השבוע פרשת קריאת אחר
 משנה דברו יצל״ח מלך וה׳ השבת ליום שיר מזמור או לבש גאות מלך

ן היום בחינת היסוד נגד שהוא טהרות מפדר והלכה

ב׳ פרק אהלות משנה

 תרווד וטלוא נצר. וכדת המת. מן וכדת. המת. כאהל. מטמא'! אלו

 עליהן שיש החי מן ואבר המת. מן ואבר והגךגולת♦ ה^דרת רהןב.

בדינו ורוב הטדן. מרוב א־ו הבדן. מרו□ עצמות רובע בראוי. ב^ר

ורוב ברטנורא
 הא לכ״ש עצמי מת מטמא המת מן כזית קשיא ואי המת. מן וכזית המת באהל מטמאין אלו

 כזית בו שאין בגידי! איבריו נתקשרו שלא לנפל אלא נצרכה לא מט( )דף בנזיר בנמ׳ מיתרצא מלתא
 תפנים: מלא ושיעורו כף תרווד. מלא סרוחה: ליחה כמין ונעשה שנמיח המת בשר נצל. בשר:
 המת מן אלא מטמא רקב תרווד מלא ואין עפר כמין ונעשה לישותו כשכלה מת של גופו רקב.
 ריקבון תערובת בו שאין בודאי שנודע עד שיש של בכסיי ומכיסה שיש של בארון ערוס שנקבר

 לו אין בעפר או עץ של בארון או בנסית שנקבר מה אבל אחר עפר או עץ של או בגד של
 בשר בהס שאין אע״פ והגלגרלת. השררה רקב: לו אין אבר חסר שנקבר מת וכן רקב.

 :אדם של שהוא בו שניכר עצם אדם בעצם דכתי' בהם ניכרת אדם שצורת לפי באהל מטמאי;
 הרי החי מן החרב שהבדילתו אבר במת או הרב בחלל דכתי׳ החי. מן ואבר המת מן אכ>
רמתי המנין. מרוב או הבנין מרוב :עצמות של הקב רובע עצמות. ורובע :כמת הוא

 שירשו



קפא ששי ליום מצורע
 ריוב הויא כמה טמאים. רובע כהן שאץ פי על אף מתי על מןץנז דר־וב

 ממת תנוסה דם ורביעית דם. רביעית ב .ועשרים: וחמשה מאה מניינו.

 אומר עקיבא רבי כלו. שיצא קטןזמתים.דם משני אומר עקיבא רבי אחד.

 רבי מתה. בין חיה בין רמה כדת רביעית. אומרים שהוא..וחכמים כר

 אליעזר רבי שרופים. אפר ממהרים. וחכמים כבשרו. מטמא אליעזר

 קירות עפר ועוד תרווד מלוא מטהרים. וחכמים ברובע. שיעורו אומר
 חבור אינו' במ;ם. שנבלו רקב תרווד מלא מטהר. שמעון רבי טמא.

 עצם באהל. מטמאין ואינן ובמשא. במגע מטטאין גאלו: * לטומאה

 החי. מן ואבר המת מן אבר הפרם. ובית העמים. וארץ כשעורה.

חסרון הוא כמה שחסרו• והגלגורת השררה כראוי. בשר עליהן שאץ

בשררה ברטנורא
 רוב ולא המנין רוב לא בהם שאין אע״פ בני! ורוב מנין ריב בהן מהיות מועטין שהן פירשו
 שאיק אט״פ העצמית מנין רוב או הניף בנין רוב מנינו, ורוב בנינו ורוב :מטמאין הננין

 והירכיס השוקיס כנין בנינו ורוב רובע. בהם שאין ואע״פ מטמאין הגוף בנין רוב
 בהן וכיוצא והרגלים הידיס אצבעית ראשי כגון מנינו ורוב והשדרה. והצלעות

 :מיתה לאחר כילו שיצא דם. רביעית ב י* מטמאי! איברים קכ״ה שיהיו ובלבד
 :לה מפרש בפ״ג ולקמן מיתה לאחר ומקצת מחיים רביעית מקצת שיצא תבוסה. רם ורביעית
 בנפש במת דכתי׳ דאורייתא מיתה לאחר כולו שיצא דם ורביעית בדמיך מתביסשת ל׳ הבופה.

 מתים מב׳ ולא אחד. ממת :דרבנן ותני דאורייתא ותני מדרבנן אלא אינו תבוסה דם אבל
 מתים. משני רע״א :חסר כתיב נפשת יבא לא מת נפשות כל ועל למסורת אס יש רבנן קסברי

 מת נפשית למקרא אס יש דסבר באהל מטמא אחר ממת רביעית וחצי זה ממת רביעית הצי
 שהוא. כל רע״א :כר״ע הלכה ואין מתים נפשית קאמר מדלא אחד ושיעור נפשית ב׳ משמע

 המיוחד שיעור שהוא הקב רובע בי שאין אע״פ בנין ורוב מנין רוב בעצמות שמטמא כשם
 : לדם המיוחד שיעיר שהוא רביעית בו שאין אע״ש כילו שיצא הקטן בדם טמא כך לעצמות
 נשתיירה אומר שאני בדם תאמר לפניך שכולו שבידוע בעצמות אמרת אס רביעית. וחכ״א

 : המת בבשר שנולדה רמה. וכזית : כחכמים והלכה כולה. יצא ולא שהוא כל טפה ממני
 דאדם - משים חשיבה היא המת כבשר היה אפילו המת מן הייצאה דרמה כבשרו. מטמא
 אפר : כחכמים והלכה מטהרים. וחכמים : רמה אנוש כי אף דכתיב רמה אקרי החיים

 אפר קב ברובע. שיעורו :עצים מאפר בו נתערב ולא אפר ונעשה שנשרף אדם שרופים.
 של וליחה דם בו שמעורב עפר קברות. עפר כחכמים: והלכה מטהרים. זעספא:וחכמים

 רקב תרווד מלא בו יהיה שלא ועול תרווד למלאות שא״א לפי טמא טמא. :ועוד תרווד ומלא פת

 מעירב אקר עפר שאין שיש של בארון ערום שנקבר במת מיירי וה״נ טמא שהיא לעיל אמד7
 כאלו אינו מקצהו על האהיל ואס לטומאת. חיבור אינו :כר״ש הלכה ואין מטהר. ר׳יש : י5

 הנוגע )ועל( דכתיב ובמשא במגע מטמא כשעורה. עצם ג ז מגע לענין וכן כולו. על האהיל
שהוא ניכר שאיני אעפ״י במגע שמטמא כשעורה עצם על ללמד אדם בעצם נאמר לא ושם מו׳
ניכר שיהא בעינן אהל טומאת לעגין ובעצם כתיב באהל ימות' כי אדם באהל אבל אדם של

 ארן קרוי חו״ל כל העמים, וארץ :אדם בעצם אומר הוא אחר במקום שהרי אדס של שהיא
אבל באהל מטמא ואינו ובמשא במגע מטמא שהוא מחו״ל שבא עפר בגוש מיירי והכא העמיס
של אוירא דעל טמא סיס טל רוכב שהיה כגין נשא ולא נגע לא אפילו העמיס לאין הנכנס

 בעפר ונדושות המת. עצמות ונשברו קנר בה שנחרש שדה הפרס. בית : גזרו נמי העמיס ארן
 באהל יטמא ולא בשדרה. חסרון הוא כמה : לחמך לרעב פ-־ס הלא פרוסה מל׳ ופרס שדה אוחז

כא



ששי ליום מצורע
 אפילו* אומרים הלל בית חוליות. שתי אומרים שמאי בית בשךדה.

 הלל בית מקדח. במלא א־וקרים שמאי בית ובגלנוירת אחת. חולה

 של בקטן אמרו. מקדח. באתה רמות. החי מן שיגטל בדי אומרים

 ־>4הג ד :לשבה .של בגדול אומרים .וחכמים מאיר. רבי דברי רופאין.
 אליעזר רבי במשא. מפטאין ואינן ובאהל. במגע מטמאין והדופק.

 קברות. עפר תחתיהן .;ש אם אומר .יהושע רבי במשא. מטמאי; אומר

 את הדופק ואיזהו במשא. מטמאין אינן לאו ואם במשא. מטמאין
 מהורין. חמדו שאם האלו :טהור דופקין דופק אבל עליו. נשען שהגולל

 ועצם דם. ורביעית רקב. תרווד ומלא נצל. ובדת המת. מן בזית

 מתים. משני והגלגולת השדרה ו :עצמו שחסר החי מן ואבר בשעורה.

 המת פן ואבר מתים. משני עצמות ורובע מתים. משני דם ורביעית

 וחכמים מטמא. עקיבא רבי אנשים. משבי החי מן ואבר מתים. משני
 ידחק ורבי מטמא• עקיבא ךבי לשמם• שנחלק בשעורה עצם ז :מטהרין

 אלא בשעורה. עצמות אמרו לא נורי בן יוחנן רבי אמר קטהד. נורי בן

עצם ואחד אחד בבל ואין שגדקדקו עצמות רובע בשעורה* עצם

כמעורה
כרטנורא

 טן שעטל כרי : במרצע שניקביס הנקב רוחב מלא מקדח. כמלא ובמשא: מ3במ לא6
 שהרופאים קטן במרצע רופאים. של בקטן כסלע: בחסרון חכמים ושימרו וימיה. החי

 הגולל. “ :כפינדיין נקב בהוא חכמים ושיערו לשבה. של בגדול ן הנגעים ט סיתחיס
 אבנים ב׳ והדופק. ; האבן את וגללו מל׳ מלמעלה הקבר פי בה שסותמים ורחבה גדולה אבן

 והמגע דכתיב ובאהל, במגע מטמאין : עליהם נשען שהגולל זה מצד וא' זה מצד א׳ גדולות
 :יבאהל במגע מטמא קבר אף ובאהל במגע מסמא מת מה בקבר או במת או בהלל או בעצם
 וכל וכתי' ודופק גולל לרבות השדה פני מל יגע אשר וכל דדרשינן במשא. מטמאין ואינן

 קברות עפר תחתיהן יש אם : משא משום מטמא ואיט מטמא הוא מגמ משוס יגמ אשר
 כר׳ והלכה מת. של תפיסה משוס במשא דמטמא מסהן הניסס עפר משוס כשמסיטן טטמא.

 נשען הגולל ואין להחזיקה אחרת אבן לפעמים מניהין הדופק אבן אצל דופקין. דופק : יהושע
 כדת ן כשיעור בהו דלית טהורים. חסרו אם ואלו ה :דוסקין דופק נקראת והיא עליה

 של ברייתו ובתחלת הואיל רם. ורביעית :בכזית אדס של יצירתו תחלת הוא שכן המת. מן
 שחסר גדולה קוליא אפילו עצמו. שחסר החי מן ואבר : דס מרביעית פח'ת בו אין קטן

 מטמא הוא לעילם מבשרו חסר אס אבל החי מן אבר משוס מטמא לא שהוא כל מצס מחנה
 כשעורה ועצם טמא ממנו הפורש בפר כזית המת מן יחבר ארונה להעלות מכדי פיחפר עד

 זה ממת הפדרה חולית חצי .כהים משני והגלגולת השדרה ך :טמא נמי ממנו הפורש
 מחי נתלש חבר חצי .אנשים כשני ההי כן איר :הגלגוצת וכן אחר ממת השדרה חולית וחצי

 אבל אהל מטומאת .טטהרין וחכמים א׳: כאבר וניאץ אחר מחי נחלש כזה אבר וחצי זה
 ממנה ושחקת ל׳ שנשחקו ץשנדקדקו. כחכמים: והלכה כשעורה עצם משוס ובמשא במגע מממאין

וחכמים :באהל ולא במשא ולח במגע לא מטמאין ואינם טומאה מכל .□טהר ר״ש :הדח
 מטמאץ



קסב ששי ליום מצורע
 שנחלה החי טן אבר מבטאים. וחכמים מטהר. שטעון רבי כשעורה.

:טהור שהוא חצאים ;טל שאם ומודה מטמא. ייוסי רבי טהור. לשנ;ם

ברטנווא
 חזר !אפילי טהור. לשנים 'שנחלק החי סן אבר : רינע איכא יהא שלשפן טטשאין.

 אנר ממני נישל !לא לחצאים החי מן שנישל חצאים. נטל :אישיר אדם מנזרי דאין ופניי
• יוסי כרכי הלכה ואין מעולם. שימיר כיה הוי דלא כאחד שלם

ע״א כ׳ דף נדד. גמרא

 ירמיה דלא בבלי אלא ב;ד אותן עוביין אין להו א־בעיא
בידיה ליה מבר בי בטנא אבל ולעכרינהו בידיה

 בטנא. אלא בידיה ליעכדינהו ךלא דילמא או דמי. שפיר
 ועדןיןתבעי בבום אלא ךכןן1ב אין בודקן כשהוא שמע תא
 דרבה לקטיה אתו בי תיקו. במאי עכירא בבום בדיקא לך

:שנינו במקומה להו אמר אבוה בר
רש״י

 שבידו בעפר המיס ויעוכר ידו תוך אל העפר ישן לא בידיה. לרמי לא
 העפר אס אבל עכירה. לאחר בנלי ונתנו שחוזר אע״פ

 בידיס לענרינהו לא דמי:אודילמא. שפיר באצבע בידיה עכר כי בכלי
 בכוס אלא אחר: בכלי או בבזך אלא באצבעו יעכרס לא בספל כשהמים

 במקדמה להו אמר : ויבדוק בכפו במיס עפר לירמי לא אלמא זכוכית. של
 אחר ממקום הביאה 136 במקומה אלא לדס דומה האדמה שאין שנינו•

מראיתה: נשתנה

ע״ב צ״ב דף יתרו תר1ז

 עלאה ךעלמא שייכי כל דנקיט דדכורא רזא איהו. דדכורא רזא זכור

 את איהו ודא לילה דאיהו שבתא מעלי לאסגאה השבת יום את

 חזי. כדקא בנהו ולאתעטרא עטא_קךישא מגו קדושה דאצטריך לקדשו

 #כתה׳ לית ההא שכחה ביה .קיימא ולא שכחה ליה דלית אתר זכור

 שכחה אית ולתתא לעילא. שכן וכל עלאה הברית באתר ב׳( קצ״ב )בראשית

 אבותיו עון תכר ק״ם( )תחלים כתיב דא ועל לאדכרא דאצטריך אתר

 _קמי שכחה ולית ןחרבוי גש דבר זקץן דארכרן ממגן תטן .ושדת .וגו׳
 שכן וכל זכור ._קטיה איהו ומאז ..קמיה דאיהו מה .קדישא □י־כדיא

לעילא



ששי 5לל עמצור
 א.קד^ מא2ד? רזא אתגליף ותטן איהו ךדכורא רזא דכלא בגין לעילא.

 נטיל מניה ר:ךהא1בזנ אתקדש ובמה לאתקדשא אצטריך ורתתא יה״ו.

 עטא_קדישא ער שבתא מעלי מתעטרא כד ודא ברכאן• וכל כל,קדרשן

 לא זכור תיטא ואי דחתה ובסדורא ובבעותין בצלותין .;אות כדקא

 ךהא הכי לאו דערמא. קדושין בל נפקץ מניה דהא לאתקדשא אצטריך

 וכל בליל^א לאתקדשא אצטריך ודא ביממא לאתקדשא אצטריך דא

 :הוא בריף דקךשא בקדושי ואתהדשן לבתר ,ישראל לון נטלין קדושין

מוסרלחק יוסףפסוקה הלכה

פיז שבת ה׳ הר׳מ
 או מלאכות מאבות אב העושה $חד

 חץב במדד התולדות מן תולדה
 חץב בשוגג נסקל עדים באו ואם $רת.

 .יש הפרש י מה כן' אם .קמעה. קטאת
 הפרש ביניהן אין והתולדות האבות בין

 'שהעושה בלבד. הקריבן לעמן אלא
 בהעלם הרבה אבות* עשה אם בשוגג

 כל'אב יעל אחת חטאת רקב ^חר
 בהעלם ותולדותיו אב עשה ואם ואב.
 *אחת: 'חטאת אלא חייב אינו אחד

 בשבת וקצר וזרע שחרש הרי כיצד •
 ואפילו חטאות שליש חייב אחד בהעלם

 כגון י בשגגה אחת חסר הארבעים עשה
 לעשות אסורות המלאכות שאלו ששבח
 ומלאכה מלאכה כל על הקב בשבת
 וחתך'הןרק טחן אם אבל אחת• חטאת

 אינו אחד בהעלם מתכת של לשון ושף
 עשה 'לא שהרי אחת.' חטאת אלא חקב
 כיוצא בל וכן ותולדותיו. אחד אב אלא
 מעין הרבה מלאכותי העושה * בזה:

 אלא ח;יב אינו אחד בהעלם אחת מלאכה
 ונטע שז־כע הרי כיצד י אחת. חטאת

 אינו אחד בהעלם וזמר והרכיב והבריך
 אחד אב 'שכלן אחת. אלא'חטאת בדיב

בזה: כיוצא כל וכן הן

 עיא ה׳ דף יונה לרבינו תשובה משערי

 לב בכל הכניעה התשובה מעיקרי
 בוראו את המכיר כי והשפלות

 להיות דבריו _על העובר יצריך כמה ירע
 שנאמר כיענין מערכו ונגרע ושפל שח

 ־־׳[ ]איע ונאמר נמאס. בעיניו נבזה '־׳( ]תירם
 נמאס תו׳גיי־יי׳עיכסף ונאלח נתעב כי אף

 בעיניו. שפל תהיה כיןייכנע על לך .קראו
 על בהתודותו השליום עליו המלך ודויד

 בסוף אמר הנביא נתן אליו בבא חטאו
 נשברה רוח אלהים זבחי יא[ ]"הלי־ דבריו

 רום תבזה.' לא אלחים ונדכה' נשבר לב
 מזה למדנו נמוכה רוח פירוש נשברה

 כי'המזמור התשובה. מעיקרי ההכנעה כיי
 'התשובה 'לעיקרי מוסד .יסוד י ההוא

 שנאמר השם אל .אדם יתרצה ובהכנעה
 "רוח. ונכה עני אלי םי(.ואל'זה'אביט גי״יי•

 פנו פלו סלו' ואמר ני( )״־< בעמן תאמר
 עד שוכן תשא רם אמר כה כי וגד דרך

 ואת אשכון וקדוש מרום שמו .וקדוש
 שפילים רורז להחיות רוח ושיפל דכא

 ההכנעה בי נדכאים.'למדנו לב ולהסיות
 הפרשה כל שאר ובן החשובה. מעיקרי
 לא כיי ניס[ התשובה י בעלי על ^ד^רת
 וגו׳ .קצפתי בצעו י בעון וגיד אריב לעולם
 ךרכיו פירוש יוני' וארפאהו ראיתי' דרכיו
ושפל ואת_דכא שאמר בהכנעה״יכמו ראיתי

דוד.



קסג ששי ליום מצורע
 כמי לעונו אסירו כי וארפאהו. מלפני_יעטוף רוח כי שאמר כמו הלב. ובמרירות וילה
 החטא .עזיבת על .אעזרהו ואנחהו לו ורפא .ושב י[ ני״עי׳ משובתם אלפא יי( ■י"*

י :יצרו' על ואגבירהו

השם טצויע מצות
עשה. מצות י״א

 סמ״ג ק״י. ם״ע המצות ספר פי׳א. ט״צ ,ה היד ספד מ/ נזיר ט״ז. סוטה י״ד. ם׳ נגעים

רל״ו. עשין

 'שנאמר טהרתו ביום המוחלט מצורע לטהר עשה מצות )עט( קעד
 מזרק מביא וגו׳. טהרתו ביום המצורע תורת תהיה זאת

 טהורות דרור צפרים שתי ומביא חיים מיס רביעית לתוכו ונותן חדש חרס של
 חרס שבכלי המיס על שבשתיהן הברורה את הכהן ושוחט צרעת טהרת לשס

 )עיין בפניו השחוטה הצפור וקובר וחופר במיס ניכר הדס שיהיה עד וממצה
 ושני לווי שם לו שאין ואזוב ארז עץ ונוטל ו׳( סי׳ מרמב״ן בלאוין הספר בסוף

 וכורך החיה הצפור שלשתן עם ולוקח ט״ז( כלל )עיין שקל משקלו תולעת
 של הזנב וראש אגפיים ראשי להן ומקיף התולעת בשני הארז עם האזוב
 ידו על פעמים ז׳ ומזה שעליהן ובדם שבכלי במים ארבעתן וטובל החיה הצפור

 מגלת כך ואחר ומשלחה. לחומה חוץ החיה הצפור וזורק בעיר ועומד מצורע של
 מכבס ואח״כ הגוף כל שעל השיער כל את בתער המצורע את שטמא הכהן

 ומושב משכב ומלטמא לבית בביאה מלטמא ויטהר וטובל בגדיו את המצורע
 ומצורעת המטה. בתשמיש בהן ואסור ימים ז׳ ומונה החומה, מן לפנים ויכנס

 במשא ולא במגע וכלים אדם מטמא אלו ימים ז׳ וכל המטה. בתשמיש מותרת
:ק״ע סימן בסוף לעיל כנזכר ובכ״ז בכ״מ ונוהג בגדים, ומטמא

 וע״ש קי״א. מ״ע המצות ספר 4פי״א ציט ה׳ היד ספר מ׳. דף נזיר ט״ז. סוטה פייר. נגעים

 והבאת הנזיר תגלחת שע״ח ובסי׳ מצות לשתי קרבנותיו והבאת מצורע תגלחת מנה למה !הטעם

:רל״ז עשין סמ״ג אחת. מצוה הרבנותיו

 לטהרתר השביעי ביום המוחלט המצורע לגלח עשה מצות )פ< ק?}ה
 תגלחת זהו וגומר. שערו בל את יגלח השביעי וביום שנאמר

 הגוף. כל שעל השיער כל בתער שיגלח כהן כן גס וצריך מצורע של שנייה
 במעשר. ואוכל יום טבול ככל והוא אחרים מלטמא ויטהר וטובל בגדיו ומכבס
 עד בקדשים ואסור כפורים מחוסר הוא ועדיין בתרומה אוכל שמשו העריב
 בסוף כנ״ל ובכ״ז בכ״מ ונוהג קע״ו. סימן דבסמוך הקרבנות כפרתו שיביא

: ק״ע סי'

מצות



הימםמצורי•מצות
 ממדות ספר פיי, שגגות זה׳ ש״ד כפרה מחוסרי תירה׳ ספר מ/ נזיר פייד. נגעים ח׳. דף כריתות

: רפ״א עשין סמ״ג ע״ש. ע״ז מ״ע

ביום קרבנות המוחלט תמצורע שיביא עשה מצות )פא( מען
 אחת. ובבשה כבשים שני יקה השמיני וביום שנאמר *

 )ושלשה חטאה היא וכבשה אשם וא' עולה א׳ הס כבשים השני ט״ו( כלל )עיין
 של המחלה ביום מעשיהם. וזה שמן ולוג למנחה( בשמן בלול סולת עשרוניס

 למערב ופניו נקנור שער באסקופה ועמד המצורע טבל קע״ה( )שבסי׳ תגלחת
 ידיו מכניס והמצורע במזרח השמן לוג עם ומניפו חי כשהוא האשם לוקח והכהן
 מקבל אחד דמו את נהנים שגי ומקבלין מיד אותו ושוחטין האשם ראש על וסומך

 הימנית בידו הדס מקבל וא׳ קמ״א( סימן )עיין המזבח על וזורקו שרת בכלי
 ומכניס מבחוץ והמצורע מבפנים הכהן המצורע. אצל ובא השמאלית לידו ומערה

 וגושן השמאלית שבכפו הדם בתוך הימנית אצבעו הכהן וטובל ראשו המצורע
 ידו מכניס ואח״כ הימנית המצורע אזן שבאוזן( אמצעי גדר )הוא תנוך על

 ויתן הימנית־ רגלו מכניס ואח״כ אגודל(. )הוא ידו בהן על יתן והכהן הימנית
 נוטל הבהונות על הרס שיתן אחר ועולתו. חטאתו יקריב ואח״כ רגלו בהן על

 כף לתוך יוצק )ואם השמאלית חבירו של כפו לתוך ויוצק השמן מלוג הכהן
 קדשי בית כנגד פעמים ז׳ ומזה שבכפו בשמן הימנית אצבעו וטובל יצא( עצמו

 מן ויתן המצורע אצל יבא ואח״כ בשמן, אצבעו טבילת הזיה כל על קדשים
 ראש על יתן שבכפו שמן מן והנותר ובהוגות בתנוך האשם דם מקום על השמן

 מלוג והאוכל קדשים, קדשי כשאר כהוגה לזכרי נאכל שמן הלוג ושירי המיטהר.
 )שבסי׳ זריקה קודם קרשים כאוכל לוקה ובהוטת שבע מתן שיתן קודם השמן

 שמן ולוג למנחה סולת ועשרון לאשם כבש יקריב משגת ידו אין ואם חמ״ט(
 הבאת ואחר ט״ו( כלל ועיין קכ״ד סימן )עיין עולה ואחד חטאת אחד תורים ושתי

;ונקבות בזכרים הבית בזמן ונוהג בקדשים. לאכול הותר קרבנותיו

 ריאן קציח קציו ,סי י״ד דמית. עשין סמיג קיט. מיע המצות ספר מקואות. הל׳ היד ספר מקואות.

 ליטהר מים סאה בארבעים טמא שיטבול עשה מצות )פ□ קען
 והס בהן עולה גופו שכל מיס במים. בשרו בל את ורחץ שנאמר

 וצריך ט״ז( כלל )עיין סאה ארבעים ושיעורו אמות שלש ברום אמה על אמה
 צריך אין חיים מיס אבל שאובין, יהיו שלא ומד״ס בקרקע נקווין המים שיהיו
 יהא שלא וצריך חיים. מיס צריכין אין הטמאין כל ושאר הזבה אבל הזב אלא
 חון בטבילה גטהריס כן גס טמאים וכלים למיס. ושערו בשרו בין חוצן דבר

 דבר מקואות הלכות בסוף הרמב״ס וכתב במקוה. טהרה לו שאין חרס מכלי
 הטבילה וכן החקיס בכלל והן הן הכתוב גזירות והטהרות שהטומאות הוא ברור
 הכתוב גזירת אלא במים שתעבור צואה או טיט הטומאה שאין החוקים מכלל

 טבל לא כאילו הוחזק ולא טבל חז״ל אמרו ולפיכך הלב בכוונת תלוי והדבר הוא
 כיון גופו לטהר שהמכוין כשם בדבר יש רמז אעפ״כ בזה מכרעת האדם דעת ואין

 הרעות ודעות האון מחשבת שהן הנפשיות מטומאות נפשו לטהר המכוין כך טהור שטבל
 הוא הרי טהור הדעת במי נפשו והביא העונות מאותן לפרוש בלבו שהסכים כיון

אומר



קפד העם מצורע מצות
 אמהר גלוליכם ומכל טומאותיכם מכל וטהרתס טהורים מיס עליכם וזרקתי ■אומר

־ ונקבות בזכרים ובכ״ז בכ״מ ונוהג אתכם.

 שבסי׳ מטעם צ״ו במ״ע משיג ורמב״ן ק״ג. מ״ע המצות ספר י״ד. פ׳ ט׳צ ה׳ היד ספד פי״ב. נגעים
:רל״ט עשין סמ״ג ק״ם,

 נגע ונתתי שנא׳ בתים נגעי טומאת דץ :.לדון עשה מצות )פס קעךן
גריסין. כשני שיעורו בתים צרעת וגי׳ אחוזתכם ארץ בכית צרעת '

נגע ויאמר יגזור לא נגע שזה ודאי שיודע חכם הוא אפי׳ בבית נגע כשיראה
הנגע וראה הכהן וכשבא בבית לי נראה כנגע לכהן יאמר אלא בבית לי נראה

 ומכ״ש הנגע כתת אס רואה ובשביעי ימים שבעת יסגירו אדמדם או ירקרק
פשה ולא בעיניו שעמד מצאו טהור. והבית בלבד הנגע מקום קולף הלך אס

הנגע מקום קולף הלך או הנגע כתה אס י״ג ביום ורואה שני שבוע מסגירו
 שעמד או שני שבוע בסוף שפשה הנגע מצא ואס בצפריס הבית את ומטהר
 את ומקצה אבנים( משני פחות יחלוץ )ולא הנגע שבהן האבנים את חולץ בעיניו
 וביום שלישית שבוע ומסגיר הבית כל את וטח לעיר מחוץ אל ומוציא העפר
 הטוח אחר פשיון זה הרי גריסין כשני נגע בו חזר אס ואהו ר עשר תשעה
 שיחזור זמן וכל בצפריס מטהרו נגע בו חזר לא ואס כולו. ת הב את ונותץ

 בצפריס שטהרו אחר נגע בו נראה ואס ינתץ. ה״ז בצפרים שטהרו קודם נגע בו
 כנ״ל וטח וקוצה חולץ ראשון■ שבוע בסוף הנגע פשה אס וכן בתחלה. יראה

 הבית את ונותץ הטוח אחר פשיון זה הרי הנגע חזר ואם שני שבוע ומסגירו
 )בסי׳ באדם כמו בצפריס המנוגע הבית וטהרת בצפריס. מטהרו חזר לא זאס

 פעמים ז׳ מזה ובבית מצורע של ידו על פעמים ז׳ מזה שבאדם אלא קע״ד(
 הטומאה אב המנוגע בית שויס. המעשים כל ושאר מבחוץ הבית של משקוף על
 ובמשא במגע מטמא מתן כזית וכל ממנו שחולצין אבנים וכן טמא בו הנוגע וכל

 אסורין וכולן בבית אשר כל נטמא טהור לבית מהן כזית נכנס שאס זבביאה
 ומאחוריו. מתוכו מטמא והמוחלט מתוכו אלא מטמא אינו מוסגר בית בהנאה.

 מטמא הבית אין חומה. מוקפת אינה אפי׳ לעיר חוץ אותן משלח האבנים וכל
 כותל בכל כתלים ארבע לו ויהיה אמות ד׳ על אמות ד׳ בו שיהיה עד בנגעיס

 ליתן כדי עפר ועצים ועפר באבנים בארץ בנוי והוא הפחות לכל אבניס שני
 אלא נוהג אינו בתים נגעי המשקיף. תחת ליתן כדי ועצים לחבירו. פצים בין

 כתב, הרמב״ס בנגעים. מטמא ירושלים ואין גוי בבית ולא ישראל בבית בא״י
,סי בסוף אי״ה אותם ואעתיק נגעים ה׳ בסוף הרע לשון על מוסר נגעים

:ע״ש רצ״ד

 משבב מטמא ה׳ היד ספר ס״ה. נדה ח. דף כריתות ג׳. דף ערכין קמ״ג. זבחי׳ ח׳. מגילה זבים,
 ורמב״י ק״ד. מ״ע המצות ספר ג/ ב׳ א׳ פרק כפרה מחוסרי וה׳ ט/ ח׳ ז׳ ז׳ ה׳ ב׳ פ״א ומושב

• ר״מ עשין סמ״ג ק״ס. שבסי׳ מטעם צ״ו במ״ע משיג

 יהיח בי איש שנאמר ומטמא טמא הזב שיהא עשה מצות )פד( קעט
רר־ בזובו טומאתו תהיה וזאת הוא טמא זובו מבשרו זב

בשרו



גהעזםמצורעמצות
 אבר בקשרי יוצא אינו זוב הוא. טמא מזובו בשרו החתים או זובו את בשרו

 כמו מת מאבר ויוצא נגרר אלא הנאה ולא תאוה ביציאתו ואין זרע שכבת כמו
 ביצה כלובן לבנה זרע ושכבת המוזרת ביצה כלובן כהה שעורים של בצק מי

 שהוא בכל מועעת ראיה שראה בין זוב של אחת ראיה הרואה מוזרת. שאינה
 כדי סופה עד הראיה מתחלת היה שלא רק נמשכת ארוכה' ראיה שראה בין

 באונס( היתה )אפי׳ אחת ראיה זו הרי בינתיס הזוב פסק אפילו וסיפוג נובילה
 או שתיס ראה לערב. וטהור ביום בו וטובל קפ״א( ,)בסי קרי כבעל הוא הרי

 או וסיפוג טבילה כדי היה סופה עד הראיה שמתחלת אחת ראיה ראה אפי׳
 שאינה אע״פ הלילה בהחלת ומקצתה היום בסוף מקצתה אחת ראיה שראה
 שראה או הראיה. מחלקין שהימים ראיות שתי אלו הרי כשתים ארוכה

 ומטמא ראיות שתי בעל זב זה הרי רצופים ימים בשני ראיות שתי
 מתחתיו ומרכב ומושב משכב ומטמא ובמשא במגע אדם ומטמא במגע כלים

 קלה טומאה ר״ל )מדף מדף מטמא גבו ועל הטומאה אב אותו ועושה
 אב הס רגליו ומימי זרעו ושכבת ורוקו וכלים( אדם ולא ומשקין אוכלין לטמא

 כלים מטמאין אבל אדם מטמאין אין אשה וחלב מגפתו ודם עינו )ודמעת הטומאה
 ראיה ראה ואס נקיים ימים שבעה שיספור עד טומאתו מידי יוצא ואינו מד״ס(

 שבעה למנות ומתחיל הכל את סתר שטבל אחר השביעי יום בסוף אפילו זוב של
 ואינו חיים במים טבילה וצריך אחרונה. ראיה יום מאחר אחרים נקיים ימים
 צריך ספוגין ושני טבילות שתי כשיעור אחת ראיה או ראיות שלש ראה קרבן חייב

 ארוכה ואחת קצרה אחת וראיה ק״פ( סי׳ )ע׳ נקיים השבעה אחר קרבן להביא
 זו אחת בשעה שלש או ראיות שתי הרואה אחד ראיות לשלש מצטרפין כשתים

 יום בכל שראה או לראיה( ראיה בין וסיפוג טבילה כדי שיהיה )ובלבד זו אחר
 כל מצטרפות. אינן גמור יום לראיה ראיה בין הפסיק ואס זב ה״ז זה אחר זה

 ימי בתוך ראה אפי׳ לקרבן מביאה אינה הנקיים שבעה את סותרת שהיא ראיה
 ראיות ג׳ ראה ,אפי אחד ביום אותם ראה אפילו זו אחר זו ראיות ג׳ הספירה

 אבל הס. לסתירה אלו שראיות קרבן מביא אינו הנקיים של השביעי יום בסוף
 אלו ראיות שאין קרבן מביא הנקיים שבעת שלאחר שמיני בליל ראיות ג' ראה

 שראה ראיות על ראיות שלש בעל בזב אבל ראיות שתי בעל בזב ודוקא סותרין.
 אלא אלו ראיות שלש על שני קרבן מביא אינו נקיים שבעה שלאחר שמיני בליל

 יצא לא הרי סותרות אחרונות שאין שאע״פ הראשונות ראיות ג׳ על אחד קרבן
 פ״א בליל שהפילה מיולדת )חוץ לכל הוא זמן מחוסר והלילה לקרבן שראוי לזמן

 ביום ראיות ושתי שמיני בליל אחת ראיה ראה ואם שני( קרבן מביאה שהיא
 ראייה שהרי האחרונות זיבות על שני קרבן ומביא מצטרפין אלו הרי שמיני

 מצטרפת שתים אחריה ראה ואס חשובה היא זרע כשכבת זב כל של ראשונה
 מצטרפות אינן שמיני ביים ואחת שמיני בליל שתים ראה אס אבל לקרבן, עמהן

 אינו נקיים מז׳ באחד קרי שראה זב האחרונה. זו זובה על קרבן מביא ואין
 חמישי ביום קרי ראה כיצד קרבנו. ומביא ימים שבעה ומשלים יומו רק סותר

 זוב ואין ברביעי. קרבנו ומביא בשלישי וטובל ימיס שלשה אחריו סופר מנקייס
לד בא לא אס הזב בודקין לכן אונס. או חולי מחמת ולא בשרו מחמת אלא מטמא

 הזיבה



■ ■

קפה השם מצורע מצות
 שראה. מראה או חולי או קפיצה או משא או משתה או מאכל מחמת הזיבה

 שמצטער. זמן כל במילה תולין זוב ראה ואח״כ שנימול מי וכן הרהר או אשה
 למראה וכן הזוב לו בא הזרע שמחמת לעת מעת בזוב טמא אינו קרי והרואה
 כצ בהן תולין משתה ומאכל ולקפיצה למשא אבל לעת מעת בהן תולין והרהור

 ראה אפי׳ ראשונה ראייה אבל דבודקין הוא שנייה בראייה ודוקא שמצטער. זמן
 זיבות טומאת טמא זה הרי בשרו מחמת היתה שנייה וראייה באונס אותה

 היתה הראשונה שאס לקרבן ראיות ג׳ למטת כדי בראשונה אותו בודקין ואעפ״כ
 ראה שאפי׳ בודקין אין שלישית ראייה בקרבן. לחייבו לג׳ מצטרפת לא באונם
 מחמת היו זב נעשה שבהן ראיות ושני הואיל בקרבן זייב ית אונס מחמת אותה

 וסרים ושוטה וחרש ועבדים והגרים יומו בן קטן אפי׳ בזיבה מתטמאין הכל בשרו.
 אשה וחומרי איש חומרי עליהן נותנין ואנדרוגינוס טומטום חמה. וסריס אדם

היה נאכל. ואינו' זיבתן על קרבן ומביאין כאנשים ובלובן כנשים בדם מחטמאין
אינו גוי סותרין. אינן לובן וראה לאודם או אודם וראה ללובן נקיים ז׳ מונה

 תולין ואין מיד בזיבה מטמא ונתגייר עכו״ס כשהיה קרי ראה ואס בזיבה מטמא
לנו שאין בעו״ה אבל זמן ובכל מקום בכל טמא נקרא וזב לעת. מעת לו

וטהרה טומאה דיני •כל וכן הזה בזמן שנוהג למצוה לחשבו אין וטהרות מקדש
:הזה בזמן שנוהגים למצות לחשבם אין

רי״ח עשין סמ״ג ע״ד. מ״ע המצות ספר פ׳א, בפרה מחוסרי הלכות היד ספר ח׳. מגילה זבים.

 שנאמר קרבן ראיות שלש בעל זב שיקריב עשה מצות )פה( ק£
עורר* ואחד חטאת אחד וגו׳ תורים שתי לו יקה השמיני וביום י
 כפרה מחוסר והוא הנקיים שבעה אחר הטבילה של למחרתו הוא השמיני יוס

ונוהג ט״ו(. וכלל קכ״ה קט״ז סי׳ )עיין הזה ן הקרב שיביא עד בקדשים ואסור
:בזכרים הבית בזמן

 מ״ע המצות ספר +פ״ה הטומאה אבית ה׳ היד ספר מ*ג. ל״ה ב־ב נדה פ״א. כלים ו.*6 דף שבת
:רט״ז עשין סמ״ג ק״ס. שבסימן מטעם צ״ו במ״ע משיג ורמב״ן ק״ה.

 ואיש שנאמר ומטמא טמא זרע שבבת שתהא עשה מצות )פו( קפא
הערב" עד וטמא וגומר זרע ששבת ממנו תצא בי

 א' ויום שנים ט׳ מבן פחות שאינו מישראל שבאה הוא שטמא זרע שכבת
 מוזרת. שאינה ביצה ללובן רומה והיא אבר בקשוי בהרגשה ממנו ובאה ולמעלה

 להמוציא לטמא ושיעורה טמא בהרגשה שלא שיצאה אע״פ בהרגשה נעקרה ואס
 במגכב וכלים אדם מטמא הטומאה אב והיא כעדשה בה ולהנוגע במשהו אותה

 טהורה כחרס יבשה ואס לחה כשהיא אלא מטמאה אינה ש״ז באויר. חרס וכלי
 קרי בעל טמאה. שהיתה לכמות ותחזור לעת מעת בפושרין לשרותה יכול ואס
 אח. איש ששכב ולמעלה( שניס ג׳ מבת )שהיא ואשה לטומאה. ראשון הוא

 עונות ג׳ בתוך ש״ז שפלטה אשה קרי. כבעל לטומאה ראשונה היא זרע שכבת
 היא המנין מן אינה בה שנבעלה ועונה עונות( ו׳ פוסקים )ולהרבה לתשמיש

טמאה



השםמצורעמצות
 והשכבת טהורה האשה זה זמן אחר אבל טמא ז*ע והשכבת קרי. כבעל טמאה

 )ועיין לילה או יוס היא עונה ונפסדה. זרע השכבת נסרחה שכבר טהורה זרע
:זו( מ״ע שנוהג וזמן מקום לעגין קע״ט סי׳

 פ״ט. ביאה איסורי והלכות פ״א. ומושב משכב הלבות היד ספר פ״א. כלים נ״ו, נ״א מיג מ״א נדה
 סי׳ י״ד רמ״א. עשין סמ״ג ק״ם. שבסימן מטעם צ״ו במ״ע משיג ורמב״ן צ״ט. ט״ע המצות ספר

♦ רצ״ג סימן סמ״ק קפ״ג.

 וא#ה #נאמר ומטמאה טמאה■ נרה #תהא עשה מצות )פז( מפב
 הטומאה אב גדה ונו׳. ככ#רה זוכה יהיה דם זבה תהיה כי

 מוסיף קע״ט בסי' זב כמו הכל ומרכב ומושב במשכב ובמשא במגע מטמאה
 בועל( שהוא למי מטמא אינו הזב )אבל בועלה את מטמאה שהיא הנדה עליו
 לא ואס בבשרה ויצא דם ותראה שתרגיש עד בזיבה או בנדה נטמאת אשה ואין

 ומד״ס בהרגשה. שבא בחזקת זה הרי בפרוזדור דס ומצאה עצמה ובדקה הרגישה
 טמאה זה הרי הרגישה שלא אע״פ בגדה על או בשרה על דס כתם הרואה שכל

 על לבא שלא ל״ת ולענין קפ״ג. סי׳ בסמוך ועיין בפנים. דם מצאה וכאילו
 סימן סיף עיין וטהרה. טומאה לענין המ״ע וכאן ר״ט סי׳ לקמן עיין הנדה
 וטהרה טומאה של המצות לחשוב אין טהרות ולא מקדש לנו שאין שבעו״ה קע״ט

: הזה בזמן שנוהגת למצוה

 טפר י״א. פ״ו ביאה איסורי והלכות ומושב משבב הל' היד ספר ח׳. מגילה ע״ב, ס״ו ל״ה נדה
 קפ׳ג סי׳ י׳ד רפ״ב. עשין סמ״ג ק״ס. ,שבסי מטעם צ״ו במ״ע משיג ורמב״ן ק״ו. מ״ע המצות

 בהן שראתה לשבעה שסמוכין ימים בי״א אלא זיבה דאין ס״ל ורמב״ן רש״י רצ״ג סי׳ סמ״ק קצ״ו,
:נקיים שבעה שתספור עד נדות לפתח חוזרת גדולה זבה ואין דם

 זוב יזוב כי ואשה שנאמר ומטמאה טמאה זבה שתהא מ״ע )פח( הפג
 דם כשתראה האשת וגו׳. נדתה עת ברא רבים ימים דמה

 כל ראתה בין ימיס ז׳ כל נדה ה״ז בתחלה שקבעה ווסתה בשעת או בתחלה
 ביום ראתה לערב. בשביעי וטובלת ראשונה טפה אלא ראתה לא בין שבעה
 נדה ימי ז' שאחר יום י״א וכל נדתה. עת בלא שהוא מפני זיבה דס ה״ז שמיני

 ווסת לה שנקבעה הימים שבעת כל הל״מ( הם ימים הי״א )ואלו זיבה ימי הס
 מפני נדה ימי ונקראין ראתה, לא בין דס בהן ראתה בין נדה ימי הס בתחלה

 גדה הימי שאחר יום י״א וכל תחשב נדה בהם כשתראה לנדה ראוים שהם
 זיבה ימי וגקראין ראתה לא בין דם בהן ראתה בין זיבה ימי נקראין הם

 או שהמות עד ווסת משתקבע האשת ימי כל זבה. היא בהן כשתראה מפני
 טהרה ימי מלאת אחר שהיולדת שתלד עד )או אחר ליום הווסת שתעקר עד

 ואחריהן י״א ואחריהן הווסת מתחלת שבעה לעולם תספור נדות( לפתח חוזרת
 נדה בימי אס דם שתראה בעת שתדע כדי במנין ותזהר י״א ואחריהן שבעה
 ימים ב׳ או בלבד אחד יוס זיבתה בימי דם שראתה ואשה זיבה בימי או ראתה

 החמת הנן אחר ראייתה יום ממחרת וטובלת קטנה זבה נקראת זה אחר זה
ומשמרת
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קסו השם מצורע מצות
 שומרת נקראת וזו ולטהרות לבעלה מותרת ובערב בעהרה היום כל ומשמרת

 ימים שבעה לספור וצריכה גדולה זבה זו הרי רצופים ימים ג' ראתה ואס יום
 עשר ובשנים עשר ובאחד זיבתה מימי בעשירי דם ראתה ח׳. בליל ועובלת נקיים
 אלא זיבה מימי אינו י״ב שיום לנדה קטנה מזיבת יוצאת אלא גדולה זבה אינה
 סמוך שביעי ביום ,אפי נקיים שבעה בתוך דם שראתה גדולה זבה נדה. מימי

 )שלא זרע שכבת פלטה נקיים שבעה למנות וחוזרת הכל סותרת החמה לשקיעת
 שלו נקיים בשבעה קרי שראה כזב אחד יום סותרת הנקיים בתוך הסריחה(

 וזבה קפ״ד( ,)שבסי קרבן צריכה גדולה זבה קפ״א(. וסי' קע״ט סימן )עיין
 כנדה טומאה לענין הס קטנה זבה או גדולה זבה ובין קרבן. צריכה אינה קטנה

 של לידה קשוי של אונס מחמת לא אבל אונס מחמת ראתה אפי׳ דבריהן לכל
 ל״ת הוא ר״ח ובסי׳ קע״ט( סי׳ )עיין וטהרה טומאה לענין היא זו מ״ע חי. ולד

 ובנות ביאה. ולאיסור טהרות לענין שוים הדינים וכל ביאה איסור שלבנין
 ז' עליו יושבות כחרדל דם טפת רואות שאפי' עצמן על החמירו הן ׳ישראל
 עיין הנקיים לספור שתתחיל עד תמתין ימים )וכמה גדולה כזבה נקיים

קצ״ו(: סי׳ בי״ד

♦ רי״ם עשין סמ״ג ע״ה. מ״ע תמצות ספר פיא. בפרה מחוסרי הלי היד ספר ב׳. פ״א .נייחות

 שנאמר שמיני ביום קרבן גדולה זבה שתקריב עשה מצות )פט( הפך
 ואחד חטאת אחד וגו׳ תורים שתי לה תקח השמיני וביום י

 כפרה מחוסרת והיא וטבילה נקיים השבעה של למחרתו הוא השמיני יום עורה.
 קט״ז סי׳ )עיין בנקבות הבית בזמן ונוהג קרבנה. שתביא ער בקדשים ואסורה

ט״ו(: וכלל קכ״ה

תורה ראשון יום אחרי
 הארת בו ר שאי לח ב״ן דשם יו״ד דמיליי ו כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת ינוין

שעברה: שבת של נשמה מתוספת

 שני שני מות אחרי אל־־מ^ה :הוה וידבר א טז

 :וימתו ןהוה-לפני ברךבתם אהרן
 א^תא בקרוביהון אהךן בני מרין דטיתו בתר טשה עם ;יי ומליל

■ . * 4 * - - - - *
נוכריתא

רש״י
 רבי היה ת״ל מה וגו׳. אהרן בני שני מות אתרי משה אל ה׳ וידבר )א(

 תאכל אל לו אמר רופא אצלו שנכנס לחולה משל מושלו עזריה בן אלעזר
 שלא בטחב תשכב ואל צונן תאכל אל לו ואמר אחר בא בטחב תשכב ואל צונן

שגי מות אחרי נאמר לכך הראשון מן יותר זרזו זה פלוני שמת כדרך חמות
 בגי



ראשון ליום אחרי

 אל־ דיר אל־משה בויאמריהוה ומיתו־ ,"נןרם טנריתא.
 מבית אל־־הקדש בכל־עת ואל־יבא אחיף אהרן

 ות6י ולא על־הארן אשר הכפרת אל־פני לפרכת
 ?ט מלל למ^ה " .ואטר :על־־הבפררז אראה בענן כי

.לכןדם לפרכמא מניו לקודשא עדן בכל עלי יהי ולא אחוך אהרן

 :כפרתא בית על מתנלי אנא בעננא ארי .ימות ולא ארוגא על די בפרתא

 לחטאת בפרבן־בקר אל־הקהש אהרן יבא בזאת ג
 הורי בר בתור לקודשא אהרן ערל .יהא ברא ז לעלה ואיל

 ומכנסי־ ילבש קרש כתנת־יד ד ? לעלתא ודבר לחטאתא
 בד ירוגר בד והאבנט על־בשול יזהיר בד

 ולבשם: את־־בשךו במ:ם ורהץ הם בגדי־כן׳דש שנף
 וכהסעא בסרה על .יהון דבוץ ומכנסי! .ילבש קוךשא דבוצא כתונא

 רסחי אנין קודשא לבושי ברישה ^חת דבוצא ובמצנפתא .יסר דבוצא

 .יקח .ישראל ^ני עדת ומאת ה ־ בל^טן *3ון !ת ??לא
 לעלה: אהד ואולי לחטאת' יעדם שני־שעירי

חד ודבר לחטאתא עזין צפירי תרין .יסב .ישראל דגני בנשתא ומן

לעלתא

 שלא יבא. ואל אחיך אהרן אל דבר משה אל ה׳ ויאמר )ב( :אהרן בני
 כי אראה. בענן כי : מת הוא בא שאס ימות. ולא : בניו שמתו כדרך ימות
 ירגיל שלא יזהר שס שכינתי שגלוי ולפי ענני עמוד עס שס נראה אני תמיר
 )□בזאת* : ביוה״ב הקטרת בענן אס כי יבא לא ומדרשו פשוטו. זהו לבא
 לוא זו ואף וגו׳. אהרן יבא בזאת :ראשון לבית רמז ועשר מאות ד׳ שלו גימ׳
 לחודש: בעשור השביעי בחדש הפרשה בסוף שמפורש כמו ביוה״כ אס כי עת בכל
 בהם משמש שהוא בגדיס בשמונה לפניס משמש שאינו מגיד וגו׳. בד כתנת )ד(

 ככהן בד׳ אלא כו( )ר״ה סניגור נעשה קטיגור שאין לפי זהב בהס שיש בחיץ
 כתרגומו יציף. : הקרש משל שיהיו )ת״כ( ילבש. קדש : בוץ של וכולן הדיוט
 ורח/יכמים. ואחתתיה: בגדו ותנח לט( )בראשית כמו בראשו יניח ברישיה יחית
 מעבודת מחליף היה פעמיס חמש ל( )יומא חליפותיו בכל טבילה טעון היוס אותו
לבגדי׳ לבן ומבגדי י לבן לבגדי זהב מבגדי ומשנה לפניס ומחוץ חוץ לעבודת פניס

זהב



 קסז ראשון ליום אהרי
 א*שר~לו החטאת את־־פר אהרן והקריב ו לעלתא־
 די דחטאתא תורא לת אהלן .לקרב ז ביתו ובעד בעדיו וכפר

:ביתה אלש ועל עלוהי ויכפר לה

רש״י
 פר את )ו( : הכיור מן ורגלים ידים קדושי ושני טבילה טעון חליפה ובכל זהב

י צבור משל ולא בא הוא שמשלו כאן ולמדך למפלה האמור לו. אשר ההטאת
:ביתו ועונות עונותיו עליו מתודה )ת״כ( ביתו. ובעד בעדו וכפר

כ״ב סימן יחזקאל גייאיס
עט מן.כןדפ נבואה פתגם והרה לאמר* אלי דבר״יהוה ויהי א

 את־עיר ^התשפט התשפט בדאלם ואתה ב למיפר,
 התופח אדם; בר ואת כל־תועבתיה: את והודעתה הדמים

 ת־ועכתהא: בל ?ת לה והוי בנוה דם_זבי דאשדי _קךתא !ת התוכח

 לבא בתוכה דם שפכת עיר .יה^ה אדני אמר כה ואמרת ג
 אלהים אמר.;י כדנן וחימר לטמאה: עליה גלולים ועשתה עתה

 בנוה לטעותא ודפלחין הכרה עידן מפא בכוה דם_זבי דאשדי קרתא

 אשר" ובגלוליך אשי״שפכתא^מת בדמך ד לסאבותה: בדיל
 על״כן עד״שנותץ ותבוא ישץ ותקריבי טמאת עשיית

 זבי _דם בחובת לכלייהארצות: ולןלסה לגלם חרפה נתתיך

 תכריך יום .וקריב אסתאבת דפלחת מעותיך ובפולחן הכת דאשדת

 ;מךינתא לכל לעממיאולעיב היסודין בךיהבתיך על בישתיך עידן וטמא

 _רבת ה^ם טמאת יתקלפרבך ממך והרחקות הקיבות י
 דסגיאין ם־ואבתשמא ביך יתלעבון מיניך ודרחיקין ךכןריבין המהומה:

למען בך היו לזרעו איש
שסך

רש״י
 עד )ד( :עתה לבא ה׳ יאמר עתה. לבא )ג( :ירושלים הדמים. עיר )□

 בך. יתקלסו )ה( בך: נדברים שהכל דבה קלסה. ונושנתס: גזירת שנותיך.
 טמא עם להקרות עצמם וגרמו קדוש עם נקראים שהיו השם טמאת היא זו

• גבר דאלים כל לזרועו. ס : שפתים
דבש



ראשון ליום אחרי
 למשפך במל דך זווי לתוקפיה נכר ישראל בברכי הא : שפך־דם

:_זכי דם

כיה סימן משלי כתובים

 דובשאמ^כחת :.והקאתו פן״תשבעמ דיך אכל מצאת דבש א

 מבית רגלך הקר ב ותתיבניה: תשבע דלא סופקנך אכיול
 נסבעך דרחמךדלא מןביתיה רגלך כלה :ושנאך פך־ישבעך רעך

 : שקר עד ברעהו איש-ענה שנון וחץ תךב מפיץ ג :ומסלך
 סהדותא חבריה על דמסהיד נברא שנינא וגירא וסיפא פךי?א איך

 צרה: ביום בונד מבטח מועדת ורגל רעה שן ד דשקרא:
 דעקתא־ בי־ומא דבז־הא מכריה היכנא מועדא ורגל^א בישתא שעא היך

 :לב־רע על בשרים ושר על־גתר חמץ קרה ביום ן המעךד־בגד
 על חילא דרמי הוו היך דכןרתא ביומא חבריה מן מרטוטא דשקיל

 היכנא בקיסא מלטיתא .ואיך למנא ססא חיך כיכא ללבא ומצרף נתרא

 להם האכילהו שנאך אם־רעב ו :דנכרא לביה מחרא בריותא
 צחי ואין לחטא אוכליה שנאך כפן אין :מים השקהו צמא“ואם״

מיא: אשקי

רש״י

 פן מקרבך כהוא אע״פ רעך מבית רגליך הוקר כך וגו׳. מצאת דבש )א(
 רצוצה: רועה. שן )ד( מלחמה: נלי ס ש מפיץ. )ג( : אותך וישנא ישבעך

 :צרתו ביום מכזב בוגד. מבטח :קרסוליו מעדו ולא כמו מועדת. ורגל
 שר כן :אדמה מין נתר. על וכחומץ :קרה ביום בלוי בגד. מעדה )ה(

: רשע לתלמיד תורה המלמד וגו׳. בשירים

ה׳ פרק כלאים משנה

כהלכתן ונטועות מאה. לבית נפנים עשר ללקט ב־ו .יש אם שחרב. כרם

 בו .יש אם ערבוביא נטוע שהוא )ד,( כרם דל• כרם נקרא הרי.זה

לכוין ברטנורא
 :מכן פחות לא גפנים י׳ סאה בית של בקרקע שיש סאה. לבית גפנים עשר שחרב. כרם

 מזו זו רחוקות ואין זנב יוצאה ואחת שתים כנגד שתים דהיינו כהלכתן. ונטועות
זה ואין לו יש כרם דין ואעפ״ג מועשים שנפגיז דל. כרם ; אמית מד׳ פחות ולא אמות ס״ו

 קרחת



קפח ראשון ליום אתרי
 מאיר רבי ברם. אילו לאו ואם ברם. זה הרי עגד עתים למין

 שהוא ברם ב :ברם זה הרי הברטים בתבנית נראה ןהוא הואיל אומר

 ברם. אינו אומר שמעון רבי אמות. מאלבע פחות פחות על נטוע
 שהיא חריץ ג :אינן באילו האמצעיות את ורואין ברם. אומרים וחכמים

 אומר !עקב בן אליעזר רבי ארבעה. ורחב עשרה עמוק בברים עובר

 כרמים שני בבין נראה זה הרי סופו. ועד הכרם מראש מפרש היה אם

 עשיה עמו^קה שבכרם והגת כנת. הוא הרי לאו ואם בתוכו. וזורעים

 אוסרים. _וחכמים בתוכה. זורעים אומר אליעזר רבי ארבעה. ורחבה

 דדה ואם בתוכה זורעין ארבעה. ורחבה עשרה גבוהה שבכרם שומירה

 עבודתה לה נותנין בנקע או בגת נטועה שהיא גפן י :אסור כותש שער

 .יביא לא אמות ארבע שם אין אם אומר יוסי רבי המותר. את וזורע

 מקיןם. או בכרם יךקדהנוטע ה בתוכו: זורעין שבכרם והב;ת לשם זרע

 _על נטועות שהיו בזמן )אימתי(. גפנים. .וחמש ארבעים מקדש זה הרי
שבע על או שש שש על נטועות היו חמש. המש על או ארבע ארבע

 שבע
ברטנודא

 ג נשירה מכוונים הגפנים שאין ערבוביא. : צד מכל נחרב וזה מאמצעו חת דאותו הכרם קרחת
 מטון הגזע ומיצא ומותח חוט שיביא כגון שלש. בנגד שתים הכרם בכל לברן יכול אם

 הנוף מוצא אם אבל כרס ה״ז מכוון אינו שהניף אע״פ זנב יוצאה ואחת שתים כנגד שתים
 ט״זאמית. הרחקה וכעי כרם. היז הכרטיס כתבנית : כרס זה אין מכוון אינו והגזע מטון
 שורה בין שאין אמות. מארבע פחות פחות על נטוע שהוא כרם ב • כד״מ הלכה יאין

 בשיורים לחרוש יכול שאין דכיון השאר את וזורע טפחים ששה ומרחיק כרם, אינו :ד״א לשורה
 החיציגים ומצטרפים אינם כאלו האמצעיות את דרואין כרם. וחכ״א : עליו כרס בס אין ביניהם

 שראויין ואיתן ביחד הרבה רציפות שורות ליטע אדם בני שדרך לפי להם הראוי ריוח ביניהם יש אס
 הריוח בתיך הנטועים האמצעיות אלו לכך לעצים יהיו והבאר כרם ישארו כרס ולהעשות להתקיים
 מצטרפים והחיצונים בעלמא עצים הם כאלו אותם רואים לבירה שירה בין להיות הראויס

 ארבעה ורהב עשרה דעמוק כיון אחרת ורשות הפסק דחשיב לתוכו. זורעים ג : כרה להיות
 שהכרס אלא מפולש ואינו ד׳ ורחב עשרה עמוק אפילו או מד׳ או מעשרה פחית אבל ומפולש
 בן ור״א לקמן ורבנן ר״א בה שנחלקו כגת הוא שהרי בתוכו זורעים אין רוחות מג׳ מקיפו
 עליו עומד שהשומר גבוה תל שבכרם. שוטירה נ בגת לזרוע דאסרי כרבנן לה סבר יעקב

 שהיא לפי ר״א על רבנן פליגי לא ובהא בתוכה. זורעים : למרחוק ורואה הכרס לשמור
 היה ואם :הלכה וכן רבנן, אסרו מקיפה הכרם שאויר בגת אבל מקיפה הכרם אויר ואין גנוה
 ע׳ג לתעלה ומסתבכים מתערבים היו שער קרויין שהן הגפנים של שהשריגיס כותש. שער

 עבודתה. לה נותנים : גומות כעין שבשדות בקעים נקע. ד : במכתש כעלי זע״ז השזמירה
 כיון ככלאיס דמחזי אמרי׳ ולא המותר. את וזורע : יתידית גפן עבודת היא שזו טפחים ו'

 הכרם מחול כדין אסיר ר״א. שם אין אס : הנקע בתיך או הגת בתוך והזרעים שהגפן
 הבית שסביבות שבכרם, והבית : הלכהכר״י ואין הכרם לעכידת ד"א דנותן דלעיל דפרקין

 המחיצות אין רוחותיו מד׳ אותו מקיפים והגפנים הוזיל אמרי׳ ילא בתוכה. זורעים נפנים: יש
 כשאגיע ו :השדר( בסוף עיין זו משנה )פי׳ מקיים. או כברם ירק הנוטע ה ג מועילות



ראשון ליום אחרי
 :מרבעות ולול עגולות רוח לבל אמת עשרה שש מקדש זה הרי ^בע.

 אלקטנו. כשאחזור מתר. אלקטנו לו כשאגיע ואמר בכרם הרואה^ירק י

 או זרעים. ממנו ונפלו בכרם עובר היה ז :אסור במאתים הוסיף אם
 מתר. לאחוריו הרוח וסיערתו הזורע המים. עם או הזבלים עם שיצאו

 .ינפץ. אביב ואם י־ופך עשבים אם אומר עקיבא רבי לפניו. הרוח סיערתו

 קדש. אומר אליעזר רבי בכרם. קוצים המקבים ח תדלק: דגן הביאה ואם

 והקיסוס הארוס מקיימין. שכמוהו דבר אלא קדש. לא אומרים וחכמים

 טרפון רבי ^ב־ום בברים. כלאים אי_נן זרעים )מיני( ובל המלך ושושנת

:בכרם כלאים והקינדם כלא;ם. אומרים וחכמים כלאים. אינו אומר

ברטנורא
 כשאחזור אבל בכלאים מתעצל שאינו מאתר מיתר לו הגיע שלא עד מאתים שהוסיף אע״פ לו.

 קדש גדרה ולא דכשנתייאש שנפרצה הכרם מחיצת גבי ודנוותיה ונתייאש דנתעצל משום אשור
 משערין וכיצד קדש לא מאתים שהוסיף עד הספיק ולא לגדור שעה כל שמתעסק נתייאש לא אבל
 יבש זמן בכמה המחובר מן זו תבואה של מין או זה ירק כשחותכים רואים מאתים היהיף אם

 ולא לו משהגיע שעה הצי בארן נשתהה אס שעה במאה שיבש עצמך הגע לחה בו השאר כלא
 כשהוא ממאתים הלק שעה חצי בכל מלחותו יבש שהוא שכשם ואסור מאתים היסיף הרי נקשו

 המים. עש או הזבלים עם ץ : במחובר כשהוא ממאתיס הלק שעה בחצי מופיף כך בתלוש
 בכונה שלא הני וכל זרעים עמהס יש פעמים הכרס להשקית המיס אמת כשפיתח או כרמו כשפזבל

 סערה רוח והוליכה וזורע בשדה עומד שהיה הרוח. סיערתו :משמע בכוונה כרמך תזרע דלא שרי נזרעו
 : הכרם לתוך הזרע את הרוה שהוליך ראה ולא היה בכוונה דשלא מותר. לאחריו : בכרס הזרע את

 ויהפיך יחרוש יופך. עשבים אש יעשה ביצר אסור: וראה לפניו סיערתוהרוה אם אסור. ולפניו
 מן הזרע ינפץ. :שליש הביא שלא אלא הזרע צמח שכבר אביב. אם :יצמחו לא ושוב העשבים שרשי

 שכן קדש. איטר ר׳א :אסור והכל הדלק. דגן הביאה ואם :אסיר והדגן מותרי! והקשין השיבולת
 בשדותיהם אותם מקיימים ב״א שמקצת ומאחר גמליהם שירעו כדי בכרס קוצים מקיימין בערבי״א

 בקיומן: ורוצים לזרוע נוהגים אדם שבני מה דמשמע תזרע אשר בו קרינן דשפיר בכ״מ כלאים הוי
 שנשם לפי בערבי״א קיצים כגון מקום באותו מקיימים. שכמוהו דבר אלא קדש לא

 מין האדום. :כחכמים והלכה מיתר אותן מקיימין שאין מקימית בשאר אבל אותם מקיימין
 כלעיז אדר״א והקיסוס. 4 סיסנב״ר בערבי״א וקיריןלו בתבשיל אותו ונותנים רחבין שעליו ירק

 זרעים מין ובל :בלע״ז רוזי״ן המלך. ושושנת החלונות: ועל החניות טל אותו שמדלין
 קנאפ״ו קנבוס. :במנהית מוכח דהכי כלאים הוי מדרבנן אבל התורה מן בכרם. כלאים אינן

 קרל״י ובלט״ז כרפו״ש בערבי הקונדס. כחכמים: והלכה כלאים. וחכ״א קונ״ב: ובערבי בלע״ז
:לך תצמיח ודרדר וקין בתורה האמור דרדר והוא

ע״ב כ״ו דף ברכות גמרא

 רבי תקנום. אבות תפלות אמר חנינא בר יוסי רבי אתמר
 תניא תקניים. תמידין כנגד תפלות אמר לוי בן .יהו׳טע

נוחיה רש׳י
 שחר של חמיד שאין ס״ל יהודה ר׳ הגדולה. כנסת אנשי תקנום. תטידין בנגד

קרב



 קסט ראשון ליום ^אחרי
 .יהושע דרבי כותית ותניא חנינא רבי בר יופי דרבי כותית

 תקן אברהם חנינא .רבי בר יוסי דרבי .כותית תניא לוי. בן
 אל בבקר אברהם וישבם נ״ג< )בראשית שנאמר שהרית תפלת

 שנאמר תפלה אלא עמידה ואין שם עמד אישר המקום
 מנחת תפלת תקן שיהק ויפלל. פינחס ויעמוד 0? )תהליש

 ערב. לפנות בשדה לשיה שחק ויצא ב״י( )בראשית שנאמר
 בי לעני תפלה ק״ב( )תהלים שנאמר תפלה אלא שיחה ואין

 ערבית תפלת הקן .יעקב שיחו. ישפוך ה׳ ולפני !עטוף
 תפלה אלא פגיעה ואין במקום !.יפגע ניח< )בראשית שנאמר
 תשא ואל הזה העם בעד תתפלל אל ואתה >'( )ירטי׳ שנאמר

 !הושע דרבי כותית ותניא בי. תפגע ואל ותפלה רנה בעדם
 תמיד שהרי חצות עד השחל תפלת אמרו מה מפני לוי בן

 ארבע עד אומר !הודה ורבי חצות. עד והולך יקרב שהר של
 יטעות. ארבע עד והולך קרב שהר של תמיד שהרי שעות
 בין של תמיד שהרי הערב עד המנחת תפלת אמרו מה ומפני

 פלג עד אומר יהודה רבי הערב. עד והולך קרב העךב!ם
 פלג עד והולך קרב העךב!ם בין של תמיד שהרי המנחה
 שהרי קבע לה אין העיב תפלת אמרו מה ומפני המנחה.
 בל והולבין קרבין מבערב נתעכלו שלא ופדרים אברים
 קרבן שהרי היום כל מוספין של אמרו מה ומפני הלילה.

 שעות שבע עד אומר .יהודה רבי היום. כל קרב מוספין של
:שעות שבע עד והולך קרב מוסף קרבן שהרי

רש״י

 שנזרק קרבנות שאר של ופרדים. :עולות של אפרים. ־. שעות די עד אלא קרב
ערבית: תפלת תקנו וכנגדן הלילה כל קרבין החמה שקיעת קודם דמן

 ר&נא

כב



ראשון ליום אחרי
 ע״א, ס׳ז דף מות אהרי *והר

לפגי אמאי חט^תיבם מכל דבתיב כי_ון * לפני חטאתיכם מכל ותאגא

 מרישא דתניא ממש ץ לפני ב׳( ק״ע )שטות יצחק רבי אמר אלא "

 אתמסרן דיגין בתי ויומא יומא ככל דיינין. ודתי פתיחין מפרין דערחא

 יומא בההוא לירחא♦ תשעה דאקרי יומא ההוא עד בךינא אתפתחא>

 למלכא דרחמי עלאה ברסייא ומתקני דדינא למארי כלהו דיגין סלקין

 לקדמות בחדוותא למחדי לתתא ישראל בעאן יומא בההוא .קדישא*

 דרחמי. קדישא ככרכדיא עלייהו למיתב אחרא ליומא דזטין מאריהון

 כל קמיה ובתיבץ קמיהז דפתיחץ מפרין אינון וכל דוותרנותא. בכרמיא

 מכל דכתיב הוא הדא מכלהו לון ומדכי לון מזכי הוא חובין איגץ
 הבא עד קרא דאמרין אינון ממש. יי לפני תטהרו. יי לפני חטאתיבם

 דכא בתא אלא תטהרו דלימא לאחרא רשו ולית !תיר. ולא אמרין

 ומתברך אתקשר הוה וכד בפומית .קדישא שמא וקשר פלחנא דפלח

 דכהנא בפומית מלה ואתנהיר בית ובטש נחית קלאד ההוא בפומית

 ולבתר דאשתארו. עלאין אינון כל ומתכרבין פלחגא פלח תטהרו. ואומר

 תתכוון עד .קדישא. אחרא בפלחנא לאעלא .ידוי .וקדש גופיה אסחי

 כהני ליה מהרין שורץ תלתא מכלא. .קדישא עלאה אחלא לאתר למיעל

 עליה ןדין .זקפין ^קמית( )ברבאן כלהו עמא שאר ומכל ליואי אחוי.
 וכלהו פמיען תלתא נטיל ברגליה. זקפא דדהבא וקטרא כצלותא

 נטילתלתא בקטורת( אקטיר )הוה בתריה ולא_נטלין כקיומייהו ,קוימין

 אסתים פסיען תלתא נטיל לדוכתיה• אמהר בלבא( )רשימא אחרן פשיען

 ךכרומיא גדפי קול שמע דעאל לאתר עאל לעילא. ואתקשר עץנין

 קול משתככא קטורת אקטיר הוה לעילא פרישאן גדפין ואקישן מזמרין

 אשתכח. בחידו לעילא דהא .זכי כהגא אי אתדבקן♦ ובלחישו גדפייהו

 דטורי מריחין מתבממא ךא1ךגה _רעוא נפיק שעתא בההיא הכא אוף

 בתרי ריחא ואעיל אתר ההוא בכל ואזלא דלעילא דמיא אפרסמונא

 לא ופטרא בלחישו הוא כלא כדין לבית ומתי^שבא דחוטמית נוקבי

 וצלי בחדוותא ברעותא בצלותא פומית כתא פתח תמן. אשתכח

ין*5 ומזמךין גךפייהו כמלקדמין כרוב^יא ךסיים.זקפין בתר צרותיה*

ידע



קע ראשון ליום אחרי
 דאתקבל !דעץ ועמא לכלא הדתתא ועידן הוא דרעותא כחנא ידע

 !הכינו. םשהג כשנים חטאיכם יהיו אם א׳( )ישעיה דכתיב כמה צלותיה

 ירוי על דהא הנדכא הולקיה זכאה צרותיה. וצלי לאחוריה תב והוא

 כתיב יטעתא ההיא על ותתא. לעילא יומא ההוא אשתכח חידו על חידו

:אלהרו שיי העש אשיי לו שככה העם אשרי קמ״י( )תהלים

מוסר להק יוסףפסוהה הלכה

ע״ד ד׳ דף לר״י תשובה משערינ״ב פ׳ ביאה איסורי ,ה הר״ט

 ללמדו לנכרי .ישראל תיביק מוסלין אין
 מפני'שכלן אומנות.' וללמדו כפר
 ואין'מעטידין זכור. משכב עיל השורים

 {אפילו נכרים ^ל בפונדקיות בהמה
 :נקבות אצל ונקבות 'זכרים אציל זכרים

 לרועה ועוף חיה בהמיה מוסריין ואין נ
 לנכרית ונקבות לנכרי זכרים אפילו נכרי

 הרבעת'בהמה השודיןיעל שכלן' מפניי
 ובבהמה. מכור אסורין שהן ביארנו וכבר

 :מכשול תתן לא עור .ולפני י־[ ני-סיא ונאמר
 נקבה בדמה מוסרין אין' מה ומפני *

 נואפים בחזקת שכלן' מפני לנכרית
 אפשר זו נכרית עם לשכב הנואף ובישבא

 ובמה רבות ההכנעה מעלות כי דע
 והמדרגה ההכנעה בסוגי מדרגות

 מדרך המחתיבת' בהכנעה העליונה
 ולא השם עבודת תאדיר שיגדיל התשובה

 בעיניו הכל .יקטן כי לעצמו טובה יחדק
 על ה' 'בעבודת חץב שהוא מה .כנגד

 כבוד בחמור ולא בהצנע תעבוד יכנע כן
 תפארת .יבקש ולאי 'הנכבדים מעשיו על

 מדעתם תסתירם המפוארים פעליו על אדם
 ע;קר .על הזה י העדן ובא הןכולת. כפי

 עליו הנביא י בדברי מבואר התשובה
 ה' .אקדם במה 1י ]־ייני■' שנאמר השלום

 אקדם במה פירוש טרום לאלחי אכף
 למעיה הזכיר כי חסדיו רוב על ה׳

 אכף ובמה יתברך השם מחסדי בפרשה
אלמי והזכיר חטאי רוב טרוס״על לאיחי

או הבהמה. עם וישכב ןמצאנה שלא
הבהמה: עם ישכב ןמצאנה אפילו

 וביאר הכל. _על רם שהמרה מי תכנע יכף אשר ראוי כמה ולהותע להורות מרום
 אילים באלפי ה׳ הירצה שנה.' בני בעגלים בעולות האקדמנו כן אחרי הזה העדן

 עדן .על בא י פשעי בכורי האתן .חסדיו. רוב אשר.אקךמנו'בהם_על שמן .נהלי ברבבות
 וכפיפתי כדעתי * להראות פשעי בכורי האתן ואמר מרום. לאלהי אכף שאמר מה
 'פשעי. בעבור ^קרבן בכורי להתז .ראוי כי פשעי עוצם מכיר. אני וכי חטאי רוב על
 החטאת ועל בכורי. הפשע _על הזכיר נפשי. חטאת בטני פרי עצוםז וכי מאד רב כי

 החטא. מן יותר והוא לברכה זכרונם אמרו כאשר המרד. הוא הפשע כי בטני. ?רי
 משפט .עשות אם 'כי ממך דורשי ה׳ ומה טוב מה אדם לך הגיד התשובה והיתה
 לכה .והצנע חסדיו ה׳_על את בו לקדם והמנחות העולות מן נבחר זה כי הקד. ואקכת

 על יורה .זה כי לכתי בהצנע ה׳ את וכפיפתך.לעבוד כניסתך עיקר אלהיך.ןה עם
 בהם ;חפוץ לא אשר המעלות אף_על הנכבדים מעשיך כבוד״על תקמוד עזלא ??ההף

זולתי החכמות ומיני והגבורה העושר כמו בהם להקהלל אין כי .יצוריו• מן □יו^ר

 חשכל



ראשון ליום אחרי
 וגר. בחכמתו חכם .יתהלל אל ם[ ]ייסי׳ שנאמר כמו יתברך השם את _וידו_ע ה&כי

 המרות מנפשו ^הסיר שהוא,ח;יב מפני הפנ;עה _על התשובה *בעל נחדיןב ועוד
:הפשעים ומעויללות להטא שנורמות

ו■מ■וו■ח■וו■>1■1וו■!ח■וו■!ו*מ■^■^^■^(■ז■1וו•ו^■וו!ח■וו■ח■ו^■□■ו&1

תורה שני יום אחרי
תופשר. בו להשאיר ב״ן דשם ין״ך ד^ילוי ד כבגד שהם אלו פסוקים ארבעה בקריאת ינוין

:שעברה משבת הרוח

 לפני אתם והעמיד השעירם את־שני ולקח ז
 ?פירץ הרין !ת וים□ :מועד אהל פתח טלה

 על־שני אהרן ונתן ח זמנא: מעכן תרע3 ” י!דם ן/קיס^תהון
 לעזאזל: אהד וגורל טולה אחד גורל השעירםגרלות

 חד ועדבא דןן לשטא חד עדכא עדבץ צפירץ תרץ ער אהרן ויתן

 עלה י אשר את־השעיר אהרן והקריב ט לעזאזל:

 ^יר* אהרעת ו;קיב חטאת: הנשהו ליהוה הגורל עליו

 א^ר והשעיר י :חטאחא רעבתה ל#מא_דיי עדבא עלוהי סריק ך
 לכפר להוה לפני יעמד־חי לעזאזל הגורל עליו עלה
 סליק די היפירא :המדברה י לעזאזל אתו לשלח עליו

 עזה לשלח עלוהי לכפרא .ץ נןדם־חי כד יתקם לעזאזל עדבא עלוהי

!רמדכרא לעזאזל

רעדי
 ונותן לשמאל וא׳ לימין ,א מעמיד גדלות♦ ושעירים שני על אהרן ונתן >ת(

 בו שכתוב את עליהם ונותן בשמאל וחבלו בימין גורל ונוטל בקלפי ידיו ב׳
 עז הר הוא עזאזל♦ :לעזאזל משתלח לעזאזל בו שכתוב ואת לשס הוא שס

 כשמניח )ת״כ( חטאת. ועשהו )ט( : חתוכה גזרה ארץ שנאמר גבוה צוק קשה,
 על חי יועמד כמו חי. יעמד )י( : חטאת ,לה ואומר שם לו קורא עליו הגורל

 אותו לשלח שנאמר לפי ת״ל מה )ת״כ( חי. כד יתקס וחרגומו אחרים ידי
 חי עמידתו חי יעמד נאמר לכך לחיים אס למיתה אס שילוחו יודע ואיני לעזאזל

 כרכתיי עליו שיתודה עליו♦ לכפר למיתה: ששליחותו מכאן שישתלח .-עד
: וגו׳ עליו והתודה



קעא שגי ליום אחרי
כ׳יב סימן יחזקאל נביאים

 ואלמנה יתום בתוכך עשק ב עשו לגר בך הקלו ואם אב א
 !תמץ בנויך אנסא אניסו לגיורא בך אמירו אבאואמא :בך הונו

 חללת: ואת־־שבתתי בדת £ךשי ב ביך: א־וניאו וארקרן
 בך היו רכיל אנשי ג אהלת: דירי שמא יומי רת בברת קודשי ער

 : בתוכך עשו זמה בך אכלו ואל-ההרים שפך־־דם למען
 ובטומא/-לחויביך דם_זכי בדיר ביך קורצאהוו אכלי גברי

 טמאת גלה־בך ערות־אב ד :בגדיך עברו חטאין עצת ארי לטעותא
עגיאוביך: איתאטומאה ביך גליאו אבא עמת :ענו־בך הנדה

רש״י

 רשעים: של עצה זטה. : לעעותא ביך פלחו ושעורים אבררבך. ההרים אל )גז

כ״ה סימן משלי כתובים

 ךגומרי טטול :ישלם״לך ויהוה על־ראשו חתה אתה גחלים בי א

 צפון רוח ב :לך נשלמיה ואלהא רישיה עד אנת חתי דנורא
 בי^נא גרביתא רוחא : סתר לשון נזעמים ופנים גשם תחולל

 על־ייפנת״י• שבת טוב ג :מטשיא ורישנא בניסתא אפי היבנא מטיא
י •ז־ • נ ז־ :י : - דן/• • ז■ : • ••• ״ג •• >*׳7 מן ראיגרא קרנא ער רמיתב טב : חכר ובית מדונים מאשת גג

 על״נפש כןרים מים ד :טרקא וביתא תגתיתא אתתא עם רלמעמד
 נפשא ער קרירי מיא :מרחק מארץ טובה ושמועה עייפה

: רחיקתא ארעא מן טבתא שטועתא היבנא מ׳שרהתא

רש״י קרי מדינים *

 יתגבר שלא עמך ישלימנו לך. ישרם :מיקוד אש לחתות כמו חותה♦ )א(
 4וגו׳ נזעמים ופנים :הגשם את ותביא תוליד תחולל. )ב( :עליך

 סילוק על וגו/ ישבת טוב )ג( :נזעמים הקב״ה של פנים שיהיה גורס לשה״ר
 להקב״ה: והקניעו מעשיהם את שהרשיעו כ״י מדינים♦ מאשת :נאמר השכינה

 משיבת היא עיפה. נפש ער קרים )ד( : לשכינה שחברו בית חבר♦ ובית
: עובה שמועה כן הנפש

כיצד



שני ליום אחרי
ה' פרק עירובין משנה

 יוצא. פגום נכנם פגום יוצא. בית נכנם בית הערים. את מעברין ביצר
 ש?ש ונפשיות וגשרים טפחים. עששה גבוהות גדודיות ישם היו

 טבלא בטין אותה ועושין כנגדן. המרה את מוציאין דירה. בית בהן

 ךבי דברי לעיר. _קךפף נותנין ב .,הזויות את גשכר שיהא כדי מרבעת.

 \ש אם עבריות. שתי בין אלא _קךפף. אמרן לא אומרים וחכמים מאיר.

 לשתיהן. ע־ושהכןרפף ושיריים. אמה שבעים ורזו ו׳שירןים• אמה ׳שבעים לזו

 החיצונים ישנים בין אסןיש המשלשין כפרים שלשה וכן ג באחת׳• להיותן

 כאהד: להיותן שלשתן. את אמצעי עשה ושליש. ואחד וארבעים מאה
 ולא יותר. ולא פחות לא אמה. חמישים של בחבל אלא מודדין אין י

מבליע לגדר או תיא. והגיע ד־מוך ה;ה לבו. כננך אלא ימדוד

והוזר
ברטנו־א

 בית אס לעיר עיביר לה יש כיצד וה״ק בילנן שכריסה מעוברת אשה לשון מעררין. כיצד
 לא אס לה חיצה אלפים למדוד יבא העיר תחים סי' לציין כשבא כי׳ יוצא בית נכנס

 ונראית מחבירו יותר העיר לתוך נכנס ביח ויש ומחוברים סמוכין בתים אלא חלק חומתה היתה
 שיש יוצא. פגום נכנס פגים או : מחבירי יותר לחון ויוצא בילע בית ויש פנימה כניסתה
 של הקרנית לאחת שם. שהיו או : לחץ פעמים לפנים בולטים פעמים בחומה בולטים מגדלים

 : לעיר ושירים אמה ע' תיך וישנן בתים הרבות של חומה שברי גבוהות. גדודיות :עיר
 כנגדן. המדה את מוציאין :דירה בית בהן שיהא והוא הקבר על שעישין בנין נפשות. או
 בקרן כנגדה אחרת בליטה עיד יש כאלי ריאיס צפינית מזרחית קרן אצל הללו הבליטות אם

 הקינות לשתי שיה התחום שיהא כדי ולחץ החים מ! ומודד לזו מזו מתוח וחיט דרומית מזרחית
 לצדדים אלפים שיהא מרובעים. : התהומין אותן. ועושק : קצר וכאן ארוך כאן יהיה ולא

 נותנים ב ז עגיל דבר כדרך מתמעטים הס ובצדדים באמצע אלפים להן שיהא עגולים ולא כבאמצע
 אמה ט' שהן ושירים אמה שבעים של אויר לעיר מניח תחומין למדוד הבא כל לעיר. קרפף

 סביב אמה אלף וחוצה העיר מקיר שנאמר אמה אלפים למדוד מתחיל ומשם אמה שלישי ושני
 משם מדיד ואח״כ ושירים אמה ע' כל קרסף לה תן כלו׳ מדוד ואח״כ חוצה חן תורה אמרה
 ושיליים אמה ע׳ ונותנין לזו זו הסמוכות עירות. שתי בין אלא קרפף אמרו לא :והלאה

 חברתה דרך מהן מאחת ללכת והבא אחת כעיר להיות הללו קרפיפיח מ״י לחברם כדי אחת לכל
 שמהברין הללו קרפיפית ע״י אחת כעיר ששתיהן מפני לחברתה מחץ אמה אלפים לו מידדין
 ג' וכן ג : בלבד עיירות שתי בין אלא אחת לעיר קרפף נותנין שאין כחכמים והלכה ביניהן.
 שאלו וכל החיציניס בין כנגד מרחוק עומד שלישי אלא ממש משולשים לא משולשים, כפרים

 שלישים ושני אמה שבעים שהן ושליש אמה קמ״א אלא לזה זה בין ואין לביניהן אמצעי מכניס
 אלא לבינה האמצעית בין אין האחי־ת החיצינה העיר לצד וכן לזו שלישים ושני אמה וע׳ לזו

 מונה חברתה דרך לילך מהן מאחת והיוצא כאחת נחשבית שלשתן הרי ושליש אמה ומ״א מאה
 לבא ויכולה דהיאיל אמה אלפים לחיצונית האמצעית בין יהא וכמה החיצינה חברתה מחומת

 אם אבל ביניק נתינה אמצעית כאלו רואין אמרי׳ עירוב בלא לאמצעית וחיצונה לחיצונה אמצעית
 בחבל אלא שבח תחום של אמה אלפים מודרין. אין ד : רואי! אמרי׳ לא מאלפים יותר רחוקה

 ולא : המדה ומאריך הרבה נמתח קצר שכשהחבל פחות. לא :אמה חמשיס אריך פשתן של
 לו קבעו לכו. כנגד אלא ומתקצר: באמצעיתו מכפילו כבדו הרכה ארוך שכשהיא ׳יותר.



קעב שגי ליום אחרי
 חיץ יצא שלא ובלבד למדתיו. רח־רזר מבליע להר. הגיע למדת־ו. וחוזר

 משום _יגאי בר דוסתאי רבי אמר בזו להבליע. יבול אינו אם לתחום.

 המומחה. מן אלא מודדין אין ה :בהרים שטקררין שמעתי מאיר. רבי

 אחד רבה שלבה. למקום שומעין אחר. למקום ומיעט אחד. למקום רבה

 עד לומר נאמנץ שפחה אפילו עבד אפילו למרבד׳• שומעין אחר ומיעט

 :להקל אלא להחמיר הדבר את חכמים אמרו שלא שבת. תחום באן

 ונעשית .ושל_רבים בלה. את מערבין .רבים. של ונעשית יחיד של עיר *

חרטה בעיר לה חוצה עשת בן אם אלא בלה. את מערבין אין יחיד. של

שביהודה

ברטנורא
 ההבל רגליו כנגד וזה ציארו כנגד זה יתן שאס לבו נגד אחד כל החבל ראש לשים מקים דוכמיס
 מבליעו. : ומשופע גבוה גל ונעשית שנפלו אבנים תימת לגדר. :מתמעטין והתחומין ■מתקצר

 מאלף יותר הילוך במדרונו שיש אע״פ מלמעלה שפתו אל משפתו אמה המשים רחב אינו אס
 על יעמיד וזה מכאן שפתו על יעמוד זה אלא התחיס למדת מדרונו מדת תעלה אומרים אין

 היה שאם משמע למדתי חיזר מדקתני למרתו. וחוזר :א׳ בחבל מדרוני ויבליע מכאן שפתו
 יכול העיר כנגד שלא מראשיו ובא׳ בחבל שם להבליעו יכיל ואינו מחמשים יותר העיר כנגד רחבו

 בו שכלה המקים כנגד מד והלאה משפתו שם והולך ומודד שם ומבליעו הולך שם להבליעו
 מבליעו. להר הגיע :תחומיו מדת את ומשלים ר הע כנגד למדתו וחוזר העיר כנגד הגיא רוחב
 י' אלא יגבה לא ממני אמית חמש שבהליך משופע אלא הרבה זקיף הר יהיה שלא ■והיא

 אלא מבליעו אינו ספחים י׳ זוקף אמית חמש מהלוף שבפחות עד זקיף הוא אם אבל טפחים
 הגיא אי ההר להבליע המודד כשהולך לתחום. חוץ יצא שלא והוא : והולך בלבד אומדו

 למדתי את״כ שיחזור כדי שם להבליעס שיכול קצרים הגיא שראשי להמקום לתהום חיץ יצא לא
 :כאן עד באה העיר צדי של תחומים שמדת יאמי• שם והולך מידד אותו שהרואה מפני גזירה העיר כנגד
 מקד־ין שאין החלל אל הקרובה עריפה ועגלה מקלס עיר למעיטי בזו דוסתאי. רבי אמר בזו

 בגמ׳ כדאמרי׳ מדרונו מדת למעס הנקב דרך ומודדים אותו נוקבין כאלו רואין נוקבין מקדרין. בהן:
 מזדדין וכן רגליו כנגד והעליון לכי כנגד החבל את מניח והתחתון ד״א של בתבל אותו שמודדין

 אין ה דושתאי: כי׳ והלכה אדם. קימת חצי ד״א כל של מדרון ומתמעס ד״א ד״א כילו אותו
 כנרת ים כתף אל ומחה לשין מימחה פי׳ וגאין במדידה. הבקי אדם המומחה. טן אלא מרדדין

 :לקדר צ״יך יהא שלא כדי והישר השיה המקום מן לכתחלה התחימין למדוד שמתכיונים כלומר

 מכנגד ובולטים ארוכים זה תחוס סימני שנמצאו אחר. למקים ומיעט אחד למקים ריבה
 שלא מפני כנגדה הקצרה מדת ומוציאין שריבה. למקום שומעין :שכנגדי קרן תחוש סימני

 ומיעט לא׳ ריבה .כחי בכל למתחה צריך שהוא בתיספתא ותניא צי־כה כל החבל מתחלה מתח

 עיר ו :מיעט וזה ריבה זה מומחים ב״א שני שמדדו אחר ומיעט ריבה ה״ק לאחר.
 של נעשית ואח״כ בה הדרים לב״א בתיה כל משכיר והוא כולה קנה אחד שאדם כנו! יחיד. של

 שיור: צריכה היתה שלא יחיד של כשהיתה מערכין שהיו כדרך כולה. את מערכין רבים:
 בלא ידועים בתים בה משייר אין אם רבים של עיר לערב שאסיר כולה. את מערכין אץ

 היאיל ווו רה״ר תירת תשתכח ולא הוא עירוב משוס דטעמא היכר הוי שיור דההיא טירות
 א״ב אלא :כבתחלה נדונה יחיד של הזיא להשתא אע״ג שיור צריכה והיתה רבים של והיתה

 לה חוצה של שיור שאפי׳ קמ״ל ורבותא העיר שאר עס ערבו שלא שיור. לה חוצה עשה
 בה היו ולא חדשה ושמה ביהודה היתה עיר שביהודה. חדשה כעיר העיר: לשאר ־מיעיל

הסמיכה גדולה לעיר שיור היתה והיא יהודה ארן שבכל קטנה היותר העיר והיא דיורים נ' *אלא



שגי ליום אתרי
 אומר שמעון רבי יהודה. רבי דברי דיורים. חמשים בה שיש שביהודה

 מ עךבי לבגר ואמר במזרח שריה מי ז :בתים ■בני של חצרות שלש

 ולביתו הימנו .יש אם במזרח. לי ערב לבנו ואמר במערב במערב.

 , לעירובו לעירובו. ואסור לביתו מתר מבאן. יותר ולעירובו אמה אלפים

 הנותן לעירובו. ומתר לביתו אסור מבאן. יותר ולביתו אמה אלפןם
 לוקחום חוץ נתנו בלום. ולא עשה לא עיר. ש*ל בעבורה עירובו את

 מהלכין גדולה עיר אנשי ח :מפסיד הוא שנשבר מה אחת. אמה אפילו

 גדולה. עיר בל את מהלבין .קטנה עיר אנשי ואין קטנה. עיר בל את

 קטנה בעיר קטנה. בעיר עירובו את ונתן גדולת• בעיר שהיה מי כיצד
 אמה. א^פים לה וחוצה בלה. את מהלך גדולה. בעיר עירובו את ונתן

 להן אמר ט . אמת אלפי.ס עירובו ממקום אלא לו אין אומר עקיבא רבי

ממקום לו שאץ במעהד עירובו בנותן לי מורים אתם אי עקיבא. רבי

עירובו

ברטנורא
 אוטר ר״ש : היכרא משים אתרים עם יערבו שלא בעיר לשייר שצריך השיור שיעור והיא לה
 א׳ פתח אלא לה שאין ועיר שיור. היי א׳ בחצר א' בית אפילו הלכה ופשק .,כו חצרות ג׳

 שם עליי וקדש בשדה במזרח. שהיה מי ז 5 שיור צריכה איצה רבים של היתה אפילו בלבד
 לילך יכיל שאינו כיון עירוב עירובו אין והרי אמה מאלפים יותר מעירובו רחוק והוא היום

 שתהא ליה ניחא בביתו במסתמא עומד הוא ביתו בתהום שהרי בביתו שביתתו ליה הויא וליטלו
 של בעיבורה :רוח לכל אלפים מביתי למנות לביתי. אסיר :עירוב עירובו כשאין שביתתו

 בלא שהרי כלום. ולא עשה לא : ושיריים אמה ע׳ בתוך העומדים הבתים מן באחד עיר.
 נתנו :כד״א לו נחשבים עיבורה עם העיר וכל רוח לכל אלפים העיר מן לו יש נמי עירוב
 מפסיד. :זה לרוח שנשכי־. מה :בגמ' לה מפרש והכי עיר, של לעיבורה חיץ לתחום. חיץ
 שכלות נמצא למזרח חלף בסיף נתנו ואס ריח לכל אלפים העירוב מן מונה שהרי שכנגדה לרוח

 מערב של אלף בסיף כלות מערב של ואלפים אלף ונשתכר לעיר אלפים ג' בסיף מזרח של אלפים
 וה״מ כד״א. כולה אלא מערב של אלפים בחשבון עילה העיר דאין וקמ״ל אלף והפסיד העיר
 באמצע כלית אם אכל לה חוצה או עיר כשוף אלא העיר בצד העירוב שמן אלפים כלות כשאין
 אמה האלפים שכלית מקום עד אלא העיר בתוך לילך יכול אינו בתוכה מקים באיזה או העיר

 אנפיס בתיך קטנה עיר להן שהיתה גדולה. עיר אנשי ח ז בסמיך כדתנן לא ותי העירוב של
 השמיכה הקטנה. העיר כל את מהלכים :השמונה הקטנה דרך והילכין ומונין מעירן ויוצאין

 כילה הגדולה. את מהלכין קטנה עיר אנשי ואץ : לה חוצה מדתן ומשלימין כד״א להן
 ואין כד״א לה נחשבת הגדולה עיר אין לפיכך נדונה עיר באמצע כלה תחומין שמדת לפי כד״א

 והכי מחסרא חסורי מתני' גדולה. בעיר שהיה ימי כיצד : תהומו כיף עד אלא בה הולכין
 עיר כל את מהלכין קענה עיר אנשי ואין קטנה עיר כל את מהלכין גדולה עיר אנשי קתני

 גדולה עיר אנשי נתנו בין העיר בתוך עירובו הניתן אבל אמה אלפים כמודד במד״א גדולה

 כה מונח שהעירוב עיר כל מהלכין בגדולה עירובן קטנה עיר אנשי נתנו בין בקטנה עירובן
 שאין וסבי־ ת״ק על חילק ור״ע כו׳ קטנה בעיר עירובו ונתן גדולה בעיר שהיה מי כיצד כד״א

 העירוב ממקיס אלא אלפים מינין ואין אמות כד׳ בה מוכת שהוא העיר אותה עושה העיריב.
לדיורין ראייה ואינה ממיצותיה שנפרצו דיורין. בת שאץ בזטן אימתי ט ע:״ר? הלכה אין

כאס



להעג שר: ליום אחרי
 אכל דיורין בה שאץ בזמן אימתי לה אמרו אמה• אלפים אלא עירובו•

 תוכה קל נמצא אמה. אלפים לה .וחוצה בלה. ?:הלך ךורץ בה יש
 מדתו פרף שאפילו אמה. אלפןם לו ניותנין שאמדו ןלמודד גבה. מעל

במערה: בלה

ברטנורא
 חכמים לדברי כד״א אלא טלה נחשבת אינה דיורין עכשיו בה שאין אע״ם לדיורין ראויה שאה

 גדולה היא אפילו כד״א נשכבת עירובו בה שנתן סביב חימה לה ויש בה ישוב כאין עיר וכן
 אלא לו אין עירובי שה נתן אה מערה של גבה לאלו גבה. טעל תוכה קל נמצא :כאנפיכיא

 אלפים לה וחיצה כולה את מהלך ותוכה לדיורין ראויה אינה לגבה עירובו ממקום אמה אלפיה
 העיר שכל לימי־ בעיר עירובי בנותן ר״ע על חכמים שחולקים אע״פ שאמרו. ולמודד :אמה

 בה שיש במערה אפילו אמה אלפיה של מדתו וכלתה שביתתו ממקיס שהבא הן מילים כל״א לו
כלום: ממלתו להלן נכנס שאינו ליורין

\ ע״ב נ״ג דף עירובין גמרא

בלחישא. גךים ההוה^קא תלמץדא לההוא אשכחתיה בתריה
 עתכת כס >ש״ב כתיב כך לא ליה אמדה ביה. בטשה

 אברים ושמונה וארבעים במאתים עתכה אם ושמורה בבל
 תלמיד תנא משתמרת. אינה לאו ואם משתמרת ארם של

 שלש - לאה בלחש. שונה שדרה אליעזר לרבי לו היה אחד
 שיננא יהודה לרב שמואל ליה אמר תלמודו. שכח שנים
 בידיך דתתקךם היכי כי תני. פומך פתח קרי פומך פתח

 בשרו ולכל למדצאיהם הם חיים כי >טשליד< שנאמר חך ותוריך
 רבי אמר בפה. למוציאיהם אלא למוצאיהם תקרי אל מרפא

 יכונו בבטנך תשמרם כי נעים כי כב< >שם דכתיב מאי אמי
 שת^מך□ בזמן נעימים תורה דברי אימתי שפתיך על יחדו

 קתדיו שיכונו בזמן בבטנך תשמרם ואימתי בבטנך
 במענה לאיש שמחה טו< >שם מהבא אמר זירא רבי שפתיך.

שמענה בזמן לאיש שמחה אימתי טוב מה בעתו ודבר פיו
בפיו

רש״י
 יחדיר. יכונו :ממך משתכחין שאין ב;דך שמורין שהן בבטנך. :שמרם ש

וכר. שמחה אימתי :ובלחישה בגמגום ולא בפה ומוציאן סודרן שאתה
בזמן י



שני ליום אחרי
 בזמן פיו בטענה לאיש שמחה אימהי אחרינא לישנא בפיו.

 בי ל< )דברים מהבא אמר ,יצחק רבי טוב. מה בעתו שדבר
 קרוב אימתי לעשותו. ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב
 )תהלים מהבא אמר ויבא לעשותו. ובלבבך שבפיך בזמן אליך

 סלה. מנעת בל שפתיו וארשת לו נתתה לבו תאות נא(
 מנץת בל שפתיו שארשת בזמן לו נתתה לבו תאות אימתי

 לגךגיתיך *(וענקים )משלי מאידכתיב אליעזר .רבי אמר סלה.
 ואינו ונלאה הצואר על שרף .זה בענק עצמו אדם משים אם

 מתקיים תלמודו אין לאו ואם בירו מתקנים תלמודו נראה
 כערונת לחייו יי.( )שהיש דכתיב מאי אליעזר .רבי ואמר בידו.

 בה דשץ שהכל זו בערוגה עצמו אדם משים אם הבושם
 לאו ואם מתקין□ תלמידו בה מתבשמין שהכל זה וכבושם

 ליה הוה חמא בר יוסף דרב בליה ויבא מתקןים. תלמודו אין
 אמר דכיפורי מעלי-יומא מטא כי בהדיה. יוסף לרב מלתא
 בפא. ליה מזיג דקא לשמעיה אשכחיה אזל ואפיןפה. איזיל
 כדטעמיה מזגיה. ליה ן־ב אנא ואימזגיה לי הב ליה אמר
 חטא. בל יוסף דרב בריה דרבא למזיגא מזיגא האי דמי אמר
 עד אכרעיך תתיב לא ליה אמר הוא. אנא ליה אמר

 וממךבר י כ״א( )בטרבי דכתיב מאי קןאי הני לי דמפרשת
 זה במךבר עצמו משים אדם אם ליה אכזר וגומר מהנה

שהכל
רש״י

 להוסיף דעה בו כשנתת וכר. שפתיו ארשת :בחג חג הלכות לדרוש שיודע בזמן
 : הימים תאריך חיי. ותוריך : ברגליה בו בעטה כיה. בטשה : בשפתיו

 כך בריוח שרפוי אלא הצואר סביב בדוחק מצומצם שאינו הצואר. על שרף
 מתחת נראה צוארו כשמגביה ואינונראה. ונראה לבריות: ומרוצת נעים הוא
 ולבא לצאת רודף אינו ת״ח אם כך אותו מכסין וזקנו שסנטרו פעמים ורוב זקנו

 לו שאין אותו• דשין שהכל : בידו תתקיים תלמודו על ומחזר יושב אלא בשוק
אם מתנה. ממדבר :לתלמידים תורה שמלמד ממנו. מתכסמין שהכל :גסות

כמדבר



קעד עני ליום אחרי
 לו #נתנה וכיון במתנה לו נתנה הורה בו ך#ין #יכל

 #1נחל •כיון נחליאל וממתנה )שם( ׳בנאמר אל נהלו במתנה
 'מנים ואם במות ומנחליאל ]שם[ ''שנאמר מדורה עולה אל
 הניא ומבמות >שם< שנאמר משפילו הוא ברוך הפןדוש לבו
 ?.ל ם( לשע■׳ שנאמר מגביהו הוא ברוך הקדוש בו חוזר ואס

:עשא גיא

 לידו שבא מי יגשא. גיא כל :ישכח ולא במתנה לו נתונה התורה הוא כמדבר
:ומתנשא תוזר שהושפל גיא

ע״א פ׳ץ דף אחרי זוהר

 את תענו לחדש בעשור השביעי בחרש עולם לחקת לכם והיתה

 בלילה אויתיך נפשי כ״י( )ישעיה פתח הץא רבי ומומי נפשותיכם .

 בלילה אותך נפשי בלילה• אויתיך נפשי וגומר. אשחרך בקרבי רוחי אף

 ,מבע :שהרך אשהרך^ בקרבי רוחי אף אויתיך♦ נפשי מאי ליה. מבעי

 אמרי וישראל .דכלא רוחאתפשא הוא בדיך קדשא תאנא הבי אלא ליה.

 לאשבהא ואשחרך בך לאדבקא אויתיף כך בנין אנת. ורוחי נפשי

 נפשיה נפקת בעךסיה נאים לש דבר בשעתא אמר ייוסף ךבי ר^חך.

 אמר גופא יומא• בבל דעבד מה כל על נש בבר ביה ואסהידת וסלקת

 דבר אשחרך• בקרבי רוחי אף בלילה אויתיך נפשי לנפשא

 נפשי הוא כריך קדשא לןמי .ישראל כנסת אמרה אויתיך נפשי אחר
 מכל .נפשי ומניעא עממקא ביני בגלותא דאנא בעוד בלילה אויתיך

 נפשי עממרא בינן דקיטרא פיסתא( מכל נפשי ורוינא ס״א בישתא

 גב על אף כלומר אשחרך_ בקרבי רוחי אף לאתרי לאתבא בגין אויתיך

 מנאי אתעדי לא .קדישא רוחא שעבודא. בבל לבני משעבדין דאינון

 .קמי ישראל אמרו אמר ןצחק רבי פקידך. ולמעבד לך למשחר בגין
 בלילה טעמא מאי בלילה אויתיף בי תפשי בעוד הוא בריך קדישא

 בקרבי רוחי אף לך לחמדא אצטךיך שעתא בהאי .נפש דהאי קגין אלא

למעבד באתערותא זאשחרך לרישא רוחא בי אהער כד אשחרך.

 רעותך



שני ליום אחרי
 לבם?א ?ארעא נחיר! דמשכט ןזמנא לארץ. טעפטין! נאער כי רעוהך•

ךנאך.?דק לם?כל !??ין לומר3 תבל. ^י .אעלמ

 משפטיך כאשר תבל ייו^בי לסת צדק אימתי מנית. ע;מא ;שתצי ולא '

רוחי אף _י^ךאל. כנסת דא בסלה אויתיף נפשי אמר חזר,יה ירכי לארץ.

הוא: בריף קךשא דא אשחרף בקרבי

מוסר לחק יוסף פסיקה הלבה
עע ה׳ דף יונה לרבינו תשובה ומשערי כ״ב פ׳ ביאה איסורי הר״מ

 .אנשים .עש אפילו אחת אשה תרדחד לא
 אחי של אשתו שתהיה עד הרבה

 אחד איש יתי_יחר ל^ .וכן ישם. מהם
 הרבה נשים הרבה. 'נשים עם אפילו

 היו ליהוד. חוששין אין הרבה אנשים עם
 או מבפנים .והנשים מבחוץ האנשים
 ופירשה מבחוץ והנשים מבפנים האנשים

 לבין איש או האנשים. לבין אחת אשה
 איש אפילו יהוד. משום אסורין הנשים
 לו אסור הנשים' עם 'ומלאכתו שעסקו

 .יתעסק .יעשה כיצד הנשים. עם להתאחר
 למלאכה ,יפנה או עמו ואשתו עמהן
 'יבמות שתי עם להתי_יחד 'מתר :'= אחרת

 וחמותה. אשה' .עם איו שתי'צרותי עם או
 ובת אשיה .עם או בעלה• ובת אשה .עם או

 ,ואין זו את זו ששונאות מפנן חמי״ה•
 להתעהריעם מתר וכן זג על זו מהפית

 שיודעת קטנה תינוקת עטה שי.ש אשה
 לביאה עצמה מוסרת ואינה ביאה טעם

'מגלה זו ,בפניה'שהרי מזנה שאינה
סודה: את

ב_יר.יצרו. נמסר הגאוה ובעל לב. גבה כל ה׳

צר1 ומגברת עבירות במה מסבכת הגאוה
ירש ״[ ניכיים שנאמר עליו. האדם לב

 ־א()־<׳** .ונאמר אלך,יך. ה׳ את ושכחת לב^ף
 חטאת רשעים ניר לב יורחב עימם רום

 ןפרו ממנה כי הרשעים ניר הגאיה פירוש
 ושכחת. לבבך ורם נאמר כאשר החטאים.

 עיני. י.ךלק רשיע בגאות י[ ]תחלים ונאמר
 עתק צדיק על הדוברות ]׳"־י[ ונאמר
 חתיתם נתנו אשר לב[ ]יחזקאל .ונאמר בגאיה.
 ניר אדם בניי שעושים וכמו חיים. בארץ
 רב ולאסוף הזרע^ בו לפרות כדי בשדה

 הגאיה את .הרשעים עושין כן תבואות.
 הרעות המחשבות בו .וזורעים בלבבם. ניר

 פרי שהם העבירות ולהצמיח להוליד
 הנביא שאמר המשל דרך ועל מהשבותש'

 ומה ,יגו׳. משפיט כר^ש ופךח י[ נ""*
 חטאת ניר פירוש .רשעים. ניר שאמר
 חטאת יי( )יים" כמו רבים חטאים וכולל

 בחסרון וחטאת פירושי ,ידדה או ךייה.
 והטעם ןר.ח שמשי י[ ]חכקיס כמו ו׳

'המרה החטאים גורמת הגאיה כי מלבד
 תועבת "[ ]=״■׳ שנאמר כמו חטאת. צמה

 הוא אשר אחרי עמו השם אין״עזר ני
 .רבותינו שאמרו כמו להתנהג. עליו ון_קץם ןהכגע הקשובה בעל חייב ה'..ועוד עבת;תו

 על יקפיד ולא .יכעום שלא מזה רשיג אדם. כיל בפני רוח שפל ל^רכה״ווקמ !ברגם
 לכפר יועיל וזה מדותיי יעל רעביר לבו אליןתן .ישמע .אשר הדברים לכל וגם .חביריג

 ־על לו מעבירים מידותיו המעביר_על לברכה זקרונם רבותינו שא?זרו כמו; עונותיו על
 פיהו בעפר יתן י( בהז*י .ונאמר מאד. נכבד תקיה .פתח וזה מדה. קנגד מרה נזקיו פ -ל

:בחרפה ישבע י לחי למכהו ,יתן תקיה. .י.ש אולי

והקריב



העת י תורה שלישי ליום אתרי
בן להשאיר כ״ן דשם ראשונה הה דמיליי ה כנגד שהם אלו פסוקים המשה בקריאת יבוק

: שעברה משבת נפש תוספת

 וכפר רו—אש החטאת פר“את אהרן והקריב יא
החטאת את״פר 'ושחט ביתו ובעד בעדו

 ועד עדויה' ויכפר דה הי דחטאתא תורא אהרן וי^רב . 1אשר״ל

 מלאי" ולקח יב לה: הי תיוראדחטאתא ית רביום ביתה 2אנ*

 'ומלא יהוה מלפני המזבח מעל גחרי־אש המתתו?
 :לפרינת מבית והביא דקה סמים קטרת חפניו

 חפניור' ומרי .יי קדם מן טדבחא טעמי האשא גומרין מחתיתא מלי רפי

 הקמרת“את ונתן יג לפרכתא: מיו רעל הק^קץ בוסטין קטרת

 -הקטרת'את ענן 1 וכסה ה1ןה לפני על־האש
 קצרת עז ייתן :ימות ולא על־העדות אשר הבפרת

סהדותא על די כפרתא קטתתאלת ^ענמא על בוסמ^יא
 על־־פני ?אצבעו והזה 'ה|ר מדם ולקח יד ;מות׳ |א

 ?עמים-ש?ע הה הכפרת ול?ני .קדמה דבפרת
 אפי על באצבעה רהי התורא מהמא השב ?אצבעה הדם-מן

 באצבעה! המא מן זטנין שנע עיי בפרתא .ולמדם קהוטא כפרתא

את־ והביא לעם אשר החטאת את־־שעיר ושחט טי
דמו רש״י

 כונסקרויס שהם הנהנים אחיר ועל עליו שני וידוי )ת״כ( וגו׳. בעדו וכפר לא(
 שהנהנים מכאן וגו׳ ה׳ את ברכו אהרן בית קלה( )תהליס שנאמר ביתו

 שנאמר כמו וקדשיו מקדש טומאת על אלא אינה כפרתן וכל )ת״כ( בו מתכפרים
 : מה( )יומא החיצון המזבח. מעל לב( :וגו׳ מטומאות הקדש על וכפר

 דקה ת״ל מה מו( )יומא דקה. : מערבי צד והוא הפתח שלפני מצד ה׳. מלפני
 שתהא אלא הדק ממנה ושחקת ל( )שמות שנאמר הוא דקה הקטורת כל והלא
 שבתוך האש. על )יג( :למכתשת מחזירה היה יוה״כ שמערב הדקה מן דקה

 באצבעו. והזה לד( :מיתה חייב כתקנה עשאה לא אס הא ימות. ולא :המחתה
 : למטה וז׳ למעלה א׳ הרי שבע. יזה הבפרת ולפני :במשמע אחת הזאה
והוא ישראל על השעיר מכפר הנהנים על מכפר שהפר ■מה לעב. אשר )טו(

 השעיר



שלישי ליום אחרי
 כאשר את־רמו ועשר, לפרכת אל־מבית רמו

 ולפני על־הכפדת אתו והזה ה|ר לדם עשה
 לבדו דם־ !ת רעל לעטא די ךחטאתא צפירא רז ויכום * לכפרת

 בפךתא על ;תה הדי דתורא לדמא עבד די בטא לדמה תעבד לפיכהא

בפרתאי• ר^קדם

רש׳י
 ־: למטה וז' למעלה א׳ הפר. לדם עשה באשר : לשם הגורל עליו שעלה השעיר

כ״ב סימן יחזקאל נביאים

 טמא את״כלתו ואיש תועבה עשה רעהו את־אשת ן ואיש א
 _ית וגבר :ענה־־בך בת-אביו את־אחתו ואיש בזמה

 מכר_ית חטאץ בעיצה סאב בלתיה וגכר_ית תועבה עבד חבריה אתת

 שפך־־דם למען לקהד״בך שהד ב פניך: עני אבוהי בת אחתיה
 נאם שצהת ואתי ב£שק רשך ותבצעי לקחת ותרבית נשך
 חיבואיא זבי דם למשפך בדיל ביך _קביט ש־וחדא : ה1\ה אדני

 אלהים: .י; אמר שבקה ופולחני באעסא רחימך ואהנית נסבה ורביתא

 היו אשר ועל־דמך עשית אשר אל־בצעך כ^י הכיתי והנה ג
 ועל האנפה אונסיך טמיון בחובי ערך פורענותי איתיתי והא : בתוכך

 לימים ;דיך אם-תחזקנה לבך היעמד ד :בגדך דאשתפיך זכי דם
 לביך ה:תקף :ועשיתי דברתי יהוה אני אותך עשה אני אשר

 במימרי נזרית .י; אנא עמך למעבד עתיד לי־וטיא_דאנא .יתחםנן;דיך אם

 וחתמתי בארצות וזריתיך בגלים אתך והפיצותי ה :םואכן;י
 במדינתא_ואםיף ואיבדרינך עמט;א לביני יתיך ואגלי ממך: טמאתך

מניך: סאובתיך

מעק
רש״י

 : העניים מן שעשקת בעושק אוהביך את העשרת רעיך. .ותבצעי >ב<
 אשר )ד( :שלך הגזל על בצעך. אל :קינה ווי צעקתי כפי. הכיתי )ג(

: וכליתי והתמותי. )ה( כפעלך: אותך. עושה אני
מעין



קעו שלישי ליום אחרי
כיו כיה סימן משלי כתובים

 דםבר היך רשע: לפני מט צדיק משחת ומקור נרפש מעין א

 :רשיעא .קדם דנפר צדיקא מחבל ומבועא משינא איניש

 דובשא למיכל :כבוד כבדם וחקי ל^־טוב הרבות דבש אכל ב

 חומה פ״וצהאץ עיר ג מ!קרתא• מלי לטכ^א לא אף שפיר לא סגי

 לה אית ולא דתריעא היך_קךתא :לרוחו מ?צר אין 1 אשר איש

 וכמטר בק:ץ 1 כשלג ד :תחיה מעצר דלא גברא היכנא שורא

 מימרא והיך בקךטא תמא איך :כבוד לכסיל לא־גאוח כן בקציר

 לעוף כדרור לנוד כצפור ה :.יקרא לסכלא יאי לא היכנא בהצדא

 היכנא דפרחא פרחתא וחיך דטאס צפרא היך :תבא לא חנם קללת כן

: תיעול לא דמגן לוטתא

רש״י קרי לו *(
 וירא לפניו מט כשהצדיק וכו׳ מט צדיק כן ברגלים עכור נרפש. מעין )א(

 ומעשה מרכבה מעשה דרשת זו .4וגו הרבות דבש )□אכול : אותו להוכיח
 לנוד. כצפור )ה( : ולחקור לשאול יש חכמים בדברי כבודם. וחקר : בראשית

מפיו: שהוציאה למי אלא לאתבא חנם קללת כן לקנו חוזר שהוא וכדרור נד שהוא

י״ג פרק כתובות משנה

שני אומר חנן אכישלום♦ בן .וחנן ארמון ביתשלם. היו גזירות תני שני

 תובעת ואשתו הים למדינת שהלך מי שבעה. אומר אדמון דברים.

 בני עליו נחלקו בתחלה. תשבע ול^ בסוף תשבע אומר חנן מזונות.

 הרכינם בן דוסא רבי אמר ובסוף. בתחלה תשבע ואמרו גדולים. כרעים

 בסוף: אלא תשבע חנן אמר קפה זכאי בן יוחנן רבן אמר בדבריהם.

אבד אמר חנן אשתו. את ופרנס אחר ועמד הים למךינת שהלך מי ב

את
ברטנורא

דברים. שני :קנסות עליהם וקונסין הגזלנים על גזירות גוזרין שהיו נזילות. דייני שני
 תשבע כתובתה לגבות ותבא שמת בי כשישמעו בסוף. תשבע :לו מודים חכמים שלדן

 פי' ורמב״ם מזונות. גביית כשעת בתחלה. תשבע ולא :כלום בעלה משל בידה עכבה שלא
 :כלום לה הניח שלא תשבע מזינות לך הנחתי ויאמר ויכחישנה בעלה כשיבא בסוף חשבע
 פוסקין הבעל ליציאת חדשים ג׳ אחר ודוקא כמותו. והלכה בו׳. זכאי בן יוחנן רבי אמר

:ויוצא ריקן ביתו מניח אדם אין שחזקה לא זה זמן קודם אבל מזוגות תבעה אס לאשה מזוגות
 איבד



שלישי ליום אחרי
 הוציא כמה .ישבע ;ואמרו גדורים. נמנים כני עליו; נחלקו מעותיו. את

 זכאי בן יוחנן רכן אמר כדבריהם. הרכינס בן דוסא רבי אמר וימול.

 מי שבעה• אומר ארמון ג הצבי: .קרן ער מעותיו הניח חנן אמר יפה

 והכנות יורשין הכנים מרכין. שהנכסים כזמן ובנות. כנים והניח שמת

 אךמ־ון דפתחים. ער !חזרו והכנים תונו הכנות מועטים ובנכסים נזונות.

 דברי את אני רואה גמליאל רבן אמר הפסדתי• זכר שאני בשביל אומר

 אומר אךמון בקנקנים. והודה שמן. כדי חבירו הטוען;את ד ארמון:

 הודאה זו אין אומרים וחכמים .יש^ע. הטענה במקצת והודה הואיל

 הפוסק ה אדמון: דברי את אני רואה רבן_גמליאל אמר הטענה• ממין

 אומר אדמון ראשה. שתלבין עד תשב הרגל. את לו ופשט לחתנו מעות
 ר^שי. ש!לכץ עד אשב לעצמי. פסקתי אני אלו שתאמר היא ןכולה

 אמר פטור. או ננוס או לעשות. יב־ולה אני מה עלי. פסק שאבא עכשיו

 חתום והוא השקה על העורר י :ארמון דברי את אני רואה גמליאל רבן

 קשה והראשון לי נוח השני שיאמר הוא ^ב־ול אומר ארמון כעד. עליה

את אבי־ לאחי סימן עשאח זכותו. את אבד אומרים וחכמים הימנו.

זכותו
ברמנורא

 האשה את הלוה אם אבל אפרע ואני הלוני לך אמרת* לא דאמר מעותיו. את איבר ב
 עושן הבעל ואם וישלם. הבעל את תובעת והיא תובעה היא לו שתשלם ע״מ למזונותיה מעות

 ונפער הישת שבועת הבעל נשבע ממנו להוציא ורוצה הניח לא אומרת והיא מזונות לך הנחתי
 זכאי: בן יוחנן כר׳ הלכה נמי מתני׳ ובהא תתגרש. או לכשתתאלמן עניה חוב המעות ויהיה

 בהם שאין כל פי׳ ורמב״ם ולנקבות. לזכרים יב״ח פרנסה בהן שאין מועטין. ובנכסים ג
 הפסדתי. זבר שאני בשביל :מיעעין נכסים קרי הבנות שיבגרו פד ותכנית הבנים לפרנס
 הלכה ואין מועטים. כנכסים הפסדתי מרובים בנכסים לירש וראוי זכר שאני בשביל כלומר

 לי יש שמן כדי משרה חבירו שטענו וכגין שמן בלא רקיס בקנקנים. והודה ד :נאדמון
 הויא רקיס בכדים לו וכשהודה וכדים שמן זו טענה במשמעות יש אומר. ארמון אצלך:
 י' שיעיר כדי בלבד שמן אלא זו טענה במשמעות אין והביא. :שבועה וחייב במקצת הודאה

 כאן ואין טעט לא לו שהודה ומה לו הודה לא שטענו מה רקיס בכדים לו וכשהודה כדים
 לשין הרגל. לו ופשט ה ז נאדמין והלכה שבועה חייב ואינו הטענה ממין במקצת הודאה

 לך. ליתן מה לי שאין הפן על ברגלי אותי תלה פ״א רגלי שתחת ואבק .טיט טול ,כלו בזיון
 יא־ן שתזקין פד ראשה. שתלבין עד מרחוק: בדרך שהלך הרגל את לו ופשט ורמב״ם.םירש

 על העורר * :כאדמין והלכה ונו׳. אומר ארמון :לפטור ולא לכנים לא אותו כופין
 והוא ממני גזלה לך שמכרה לוי לו ואומר שמעין שביד השדה על מערער ראובן ונו/ השדה

 מה שיאמר. הוא יכול אומר ארמון :לו שמכר לשמעין לוי שכתב המכירה שטר על חתום
 וקשה חזק ארס שלוי לשי השטר בתוך עד וחתמתי מלוי זו שדה שלקחת בשעה ערערתי שלא

 והחש דהראיל זכותי. את אבר בדין: ממך שאוציאנה בידך שתהא לי ונוח מידו להוציאה
 וחכמים אדמון דפליגי הוא בעד בה כשחתם ודוקא כאדמין הלכה ואין בה עסק לו כאין הודה
לומר שיכול מפני זכיתו את אבד שלא מו^ם הכל השט:־ את לקיים בדיין חתום הוא אס אכל

נא



קעז ,שלישי ליום אהרי
 א־ומר!רך אדמון שדהו. דרך ואבדה ה;ם למדינת #חיך מי ז זכותו:

 : באדיר יפרח או מנה במאה דרך לו ;קנה אומרים !חכמים בקצרה•

 אךמון חשיה. את לו שמכר מוציא והלה חבירו על חוב שטר המוציא י

 שלך את להפרע לך ד-יה לך חייב הייתי אלו שיאתר הוא ;כול אומר

 את לו שמכר פקח דדה זה אומרים !חכמים השדה. את לי כשמכרות

 על זה חוב שטר שהוציאו שמם ם :למשכנו ;כול #הוא כפני הקרקע

 !חכמים ממני. לוה אתה כיצד לך ח;יב הייתי אלו אומר אדמון זה.
 לנשיאין. ארצות שלש י חובו. שטר גובה חח חובו. שטר גובה זה אומרים

 לברך. ומביך לעיר. מעיר מוציאין אין והגליל. ה!ךךן. ועבר יהודה.

 מעיר לא אכל לכרך. ומכרך לעיר. מעיר מוציאץ הארץ כאותה אכל

 נערה לא אכל היפה. לנות הרע מנוה מיוציאין לעיר. מכרך ולא לכרך.

 ימה הרע מנוה לא אף אומר גמליאל בן שמעון רבן הרע. לנוה ה;פה

 הכל ואין ישראל. לארץ מעלץ הבל יא :בוךק ה;פה #הנוה מפני היפה

 טוציאין
ברטנורא

 שידע צריך אין השער את לקיים ההנפק על החותם שהדיין בשער שכתוב מה יודע הייתי לא
 בה שהחזיקו שדהו. דרך ואכרה * : בלבד העדים זימת ה שיכיר אלא בשטר ככתוב מה

 דרך לו יברור אכל לשדהי דרך לו יטיל כרחם על בקצרה. לו ילך :שבמצריו השדות בעלי
 שכ״א לחכמים אדמון מודה רוחות מד׳ איתו תקיפים ב״א שד׳ ובזמן ליטול ירבה שלא קצרה
 חכמים מודים רוחות מד׳ הקיפהו א' אדם ואם ושקול גבאי דדרכך ראיה אייתי לומר יבול

 אדמון ב״א ד׳ מכח שבא א׳ אדם כשהקיפהו אלא נחלקו לא הוא. גניה אורחיה דממ״ג לאדמון
 לא ואי שתקת שתקת אי האיך ליה אמר מצי וחכ״א גבך ארחי נפשך מאי ליה אמר מצי אימר

 הוציא והלה ח • כחכמים והלנה בהדייהי. דינא לאשתעויי מצית ולא למרייהו שערא מהדרנא
 שטרך ואתר הלואה לשטר מאיהרת מכירה כטר עליו הוציא הלוה השרה. את לו שמכר
 :חובך לגבות לך שהיה השדה את לי מוכר היית לא לך חייב הייתי שאם פרוע אי מזוייף

 מהיכן לו היה ולא מטלטליו מבריח זה שהיה לפי השדה. את לו שמכר פיקה היה זה
 מכירה שטר כתבי והדר זוזי יהיב דהלוקח ובאתרא הק־־קע את יטיל ועכשיו חיבי על למשכני

 שכתבו וכיון השטר לו יכתוב ולא שקבל המעות בחיבי לענב למיכר שהיה פליגי לא כו״ע
 סבר אדמון זיזי הלוקת יהיב והדר שטרא דכתבי באתיא פליגי כי חוב עליו לו שאין הוכיח
 מידעה מםר דלא האי וחכ״א למשכני שאוכל כדי אלא לו מוכר איני מודעה לממסר ליה איכעי

 גיבה זה וחכ״א ט : כחכמים והלכה השדה. את מלקנות וימנע הדבר ישמע כמא ירא כי
 מהן באחת אשה נשא שאס לנשואין. ארצות שלש י :כחכמים והלכה ובו/ חובו שטר

 ומכל שיוקים מקום והוא מעיר גדיל כרך. :ארן אל מארץ אחריי לצאח לכופה יכיל אינו
 קשה הכרכין שישיבת לכרך. טעיר לא אבל :בו מציי דבר יכל לסחורה שם באין כביביי

 לעיר. מברך ולא :אייר שם ואין לזו זו הבתים ומקרבים ודוחקים שם מתישביס שהכל מפני
 הגיף את בירק. היפה שהנוה מפגי : מילי כל שטחי לא ובעיר מילי כל שכיחי דבכרך

 הגליל מארץ איש ואם כרשב״ג. והלכה מעיים. חילי התחלת לטיבה אפילו יסת ששניי ומחליאו
 מעיר מוציאין ובכ״מ נשאה כן שע״מ עמו לצאת אותה טפין איפכא או יהודה בתר־ אשה נשא

 הכל יא : עכי״ס שרובה לעיר ישראל שרובה מעיר לא אבל ישראל שרובה לעיר ענו״ה בריבה
בעלין

כג



שלישי■ לעם אחרי
 ואחד האנשים אחד כוציאץ. דבל ואין יירושלןם מעלץ הכד טוציאץ.

 .ישראל בארץ וגרשה ישראל בארץ אשת נשא עבדים(• ;ואחד הנשים.

 וגרשה ישראל. בארץ אשת נשא ישראל• ארץ מטעות לה נותן

 וגרשה בקפומקיא. א׳שה .נשא .ישראת ארץ מטעות לה נותן בקפוטקא.

 אומד גמליאל שמעון..בן רבן ישראל. ארץ מטעות לה נותן .ישראל• בארץ

בקפוטקיא. וגרשה בקפיוטקןא. אשת נשא רןפוטק^א• ממעות לה נותן

_קפוטק^א: ממעות לה נותן

ברטנורא
 העבד ילך עברי עבד קנה אס אפילו לירושלים עמו לעלית כופה אדם ביתו בני כל את מעלק.

 5 מכו״ס שרוב־ לעיר ישראל שרובה מעיר ואפילו הרפה לניה היפה מניה ואפילו כרחו על אחריו
 אומר היא אם הנשים. וא׳ האנשים א׳ : אדם שום מוציאין אין מוציאין. הכל ואין

 לעלות שלא אומר והוא לעלות אומרת היא ואם כתושה בלא תצא לעלות שלא אומרת והיא לעלות
 ישיקלות ימעותיהגלילות דמא״ת בערבי לה ויירין כפתור היא קפוטקיא. : כחובה ויחן יוציא
 שבר ורשב״ג שבמעית בפחות אותה לפרוע בה הקלו מד״ס אשה לכתובת ומשוס א״י משל יותר

; כותיה הלנתא ולית לחומרא. בה אדל ומש״ה דאורייתא כתובה

ע״ב ק״י דף כתובית גמרא
 חולי תחלת וסת שברי שמראי דאמר כדשמואל. בודה מאי

רעים. עני .ימי כל ט׳( )ששלי ם־רא בן בספר כתוב טעים.
 שנוי שמואל דאטר בדשמואל. טובים. וימים שבתות והאיכא

 בשפל לילות. אף אומר סירא בן מעןם. חולי תהלת וסת
 כרמו ומעפר לגגו. גנים ממר כרמו. הרים ובמרום גגו. גגים

 רתני ולמאן עבךים. לאתרי מאי לאתרי מעיין הכל לכרמים.
 דייע• /?יה ודפדי מגוה לאתרי מאי. לאתרי בהדיא עבדים

 מחוצה עזבךח עכר לאתרי מאי. לאתרי מוציאין הבל ואין
 ארץ ישיבת משום וזיל הבא זבניה ליה דאמרינן לארץ. לארץ

 היפה מגיה לאתרי מאי. לאתרי לירושלים מעלין הכל יעזךאל.
רש״י לנוה

 במקום לקטה ממון בידו שאין כרמו. הרים במרום :לטובה אפילו וסת. שגוי
 :שתחתיו פלמים ומזבל נופל לו מוציא שהוא זבלים ונל ההר בראש וקונה טוב
 לעלות, :נלחו על אחריו העבד ילך עברי עבד לו היה אם עכריס. לאתרי

מח״ל



 קעח שלישי ל-ום ^חרי
 מנוה אפילו דאתדי מאי. לאתרי מוציאין הבל ואין הרע לווה
 מךת1א והיא רעלות אומר הוא רבנן תנו היפה. לנוה ה־ע
 כתובה. בלא תצא לאו .ואם לערות. אותה כופין לעלות שלא

 רעלות אותו כופין רעלות שלא אומר והוא לעדות היאאומךת
 אומר והוא לצאת אומרת היא כתובה. ויתן יוציא לאו ואם

 בלא תצא לאו ואם לצאת שלא אותה פרפין לצאת. שלא
כופ-ין לצאת. שלא אוט־ת והיא לצאת אומר הוא כתובה.

:כתובה התן יוציא לאו ואם לצאת שלא אותו
רש״י

:לחו״ל מארץ או לגבולין מירושלים. לצאת לירושלים( גבולין משאר וכן לארץ מח״ל

ע״ב □•ט דף מות אחרי זלהר

 יכפר אלא ליה, מבעי עליכם אכפר וגומר. עליכם .יכפר הזה ביום כי

 עיבר לבל יומא בהאי לאש^קאה מבועי תגיד יובלא לאבללא עליכם
 לבון לדכאה כגיניבון כלומר עליכם. ררא ולאשלןאהבלא כלא לאחואה

 י־ודה רבי דינא. עלי\בו ישלוט ולא תטהרו ״ לפגי דבתיב יומא בהאי

 לדכאה ובעי בהו אתרעי הוא בריף דקדשא ישראל אינון זכאין אמר

 להיכליה. וידורון היכליה כני דיהון בגין חיבה בהו .ישתכח דלא להו

:וגומר טהורים מים עליכם וזרקתי ל״ס )יחזקאל כתיב דאתי ולזמנא

 יי. קראתיך ממעמקים המעלות שיר ק״ל( )תהלים פתח יהודה רבי

 !ש בר למכרי בעא עלמא הוא כריך קדשא דברא כשעתא תנינא

 הוא זמין ,גש כר האי למכרי תבעי קמיה אמרה כא־ותתא אמליך

 עלמא הא כעובדוי ליה תעביד אי קמך. לאיגזא הוא זמין קמך. למחטי

 למגנא ובי ליה אמר נש. בר ההוא שכן כל קמך למיקם יכיל לא

 קדשא ברא לא ועד אפים. ארך והגון רחום אל ל״ד( )שמות אתקרינא.

 למוכרי בעיגא אנא לתשובה לה אמר תשובה ברא עלמא הוא בדיך

 למשכק זמינא דתהון מחוביהון לך .יתובון רבד מנת על בעלמא נש בד

בני לגבי זמינא תשובה ושעתא שעתא ובכל עלי\הו. ולבפרא חוביהון

נשא



שלישי ליום אחרי
 ?רך קדישא לגר תבת ךטזבה האי מחובייהו תלבין נשא בני ובד לבא
 אתדגי' נש ובר כלהו וטתבסטא אהכפךן וךינץ כלא וכפריעל הוא

 ת^יבה ןהאי ךעאל בשעתא טחוביה גש בר אתדבי אימתי מחוביה•

 טעוטקץ צלותא: וצלי עלאת מיכא דתב^קטי אמר שחק רבי חזי. כדכןא

 סמעמקיש אמר אבא רבי ץ. קראתיך ממעמקים דבתיב הוא היא דלייא

 דבירא ב׳< כ״ג )מפוח עמיקא והוא לע-לא תא גגיז אתר " ק;אתיף

 אקר דעטיקתא עמ^קא וההוא עיבר לבל וסבועץ נחלץ נפקין ומהאי

 אצמריך־ עומ^א בהאי מהובוי. ול^תרבאת לאתבא רבעי ומאן תשובה

 .יג ףיק?א? ממעמקים דכתיב היא הדא הוא בחך לקדשא לטק?'

 פד^חא על כןרבגיה והקריב מאייה המי חב נש בר ךהוה בשעתא תאנא

 מתבסמן ותנין רחמי עדין מת עליה• בעיתיה ובעי ;ליה מכפר וכינא

 בוצינץ כלהו ומתברכין נפהץ רננרין בטבועיה בךכאן אריה ותשורה

לש ובר כחדא

יוסף הקפכו יבד^ה
כ׳׳ב פ' ביאה איסורי ה" הר״ט

 ק ותינוק ולכמה שלש מבת תינוקת
 'להתייחד כתר ולמטה תשע

 ':<שת ל/יהוד ; אלא גזרו שלא עמהן
 : ?ביאה הראוי ואיש לביאה הראתה

 ,הנשים ם ; מתייהד אינו אנדרוגינוס ב
 שהוא מפני ותו ז מפץ אין נקעחד ואם

 האנדרוגינוס עם מתייחד האייש אבל ספק.
 בעלה שהיה איש אשת ג : טום הטו; ועם

 שאימת מפני ליחוד. חודשית נה א בעיר
 כגון בה ו.ם זה •היה ואם ה על בעלה

 לא לרובתו. שהיתה או עכו שג־לה
 בהיר ש_עלה פי על ואף דמה. ץר\י□"

 הכתה והיה אשה עם המתאחד $ל )כן
ששין1ח אין ים ללב לרשות פתוח

::חוד ?ימום

תפירה קעין ושתית מוך3ה .וקול ו־ך עענה

:י;;ה1מח אתרכי

מוסר להק

ע׳ד ה׳ ד,ש לר׳י חשיבה משערי

 שיתנהב הוא במעשה ־ תשוב בעל נעת ה?
 )משליכו( כעעזשגאמר רך ^מעץ?

 זת פי נמוך ובקול חיכה י^מיב רך מדנה
 כט( וישעיה נאמר ע כסו האפלות מדרך

 תשח ומעפר י די תדר מאיץ ושפקת
 הדשיר על מרדשנ ממה בהי-ך אמרתך

 .עזות י_ע:ה ועשיר יח( )משלי דגא;ה בעל
 והתכשיטין המלבושים ב,וי .יתעכק ולא
 עדקך ךד1ה ועתה לג( )שמות נאמר ד ?מו

 אט רהלך כא( ב^ה;ב)ם״א כעקיךוואמר
 ןתברך ה^ם ואטד .רצם שק ש3;ויל

 חרן אחאב״ נכנע פי ך,ראית זה נל2
 שהם המלכים מדרך בהפך אט רוהלך

 יהי הס^לה. ]קול דייל ביב להרכים

 כב( )איוב שנאמר כענ!ן £חוה ו עיג דמיי
 כמו ההכנעה וסימני עשיע. ע־ני.ם ושה

י"?.-י* שבי_רת וצריך • לבו את להכניע
הגשמית

1



קעט שלישי ליום אחרי
 המיא־ בחבלי העין ולמשוך לחטוא לנפשו עוללה התאוה כי לבו אל ישיב וחגשמיר..

 תאותו אחר ןטשך .ולא התענוגים. מן .יפרוש התשואה דרך את לשמור גרד רעשה
 גופו וקיום לשובע רק יאבל ולא הפרישות בדרבי. ויתנהג המתרים. בדברים גם

 מצות לקיים רק אליאשה עש ואל נפשו לשובע אוכל צדיק שנאמר כ^.ין
 אחרי נמשך התאדה אחר הולך שהאדם זמן כל פי עונה. למצות או ורמה. פריה

 שנאמר כענין ^עלי• .יצרו .יתגבר .ואז המשכלת הנפש מדרך .תרחק החומר תולדת
 0 )־־•־לי ונאמר לבבך ורם ושבעת תאכל פן ״( .ונאמר ישורון_רבעט "•*[.וישמן ^ינייים

 י.עב משביעו” באדם כו קטן'.י.ש' אבר לברכה זכרונם ואמרו וכחשתי אשבע .פן
שבע: מרעיבו

תורה רביעי יום אחרי
 נפש הארת לקנות כ״ן דשש ןו ודיזיהי בגבר שתש איו פסוקים ששח בקריאת יכוין

הבאה. משבת יתירה

 ומפשעיהם בני״ישראל מטמאת על־הקדש וכפר .טי
 השכן מ#ד לאהל ^שה

 ישראל בנן טפיאכת קודשא על ויכפר : טמאתם בתוך אתם

 בגו עטהון דשדי זטנא למשכן .יעבד וכן חטאיהוז לכל ומפרךיהון

 בבאו מועד באהל 1 לא־יהיה ןכל־או־ם זי ־ פ^בתהון

 ביתו ובעד בעדו ובפר עד־צאתו בקדש לכפר
 במעלה זמנא במשכן .יהי יא וכל.אגש :בל־קהלושראל ובעד
 קהלא כל .ועל ביתה אגש .ועל עלוהי ויכפר מפקד; בקודשא.עד לכפרא

 וכפר לפנךיהוה אשר אל־המזבח ויצא יח שני :דישראל
על־קךנות ונתן השעיר ומדם הפר מדם ולקח עליו

המזבח

רש״י

 להם נודע ולא בטומאה למקדש הנכנסין על )ת״כ( ישראל. בני מטמאת )טז(
 הנכנסין אף ומפשעיהם. :שוגג היא וחטאת חטאתם לכל שנאמר בסיף

 בפנים משניהם שהזה כשם נז( )יומא מועד. לאהל יעשה וכן :בטומאה מזיד
 ושבע למעלה אחת משניהם מבחוץ הפרוכת על מזה כך למטה ושבע למעלה אחת

 : ביניהם שכינה טמאים שהם אע״פ טומאתם. כתוך אתם השכן :למטה
 ת״ל ומה בהיכל ה׳ לפני שהוא הזהב מזבח- זה ה׳. לפני אשר המזכה אד >יה(

 ויצא



רביעי ליום אחרי
 רשב ,עליו־. ויכפר יי .כן־ם די לטדבחא רפוק :סביב הטובה

 סהיר: שהיוד מדבחא הךנת עד דצפידארתן ומדמא דתורא טדמא

 וטהרו פעמים שבע באצבעו מךחדם עליו' והזה יט
 ך?א מן עלוהי רדי :ישראל יני מטקאת וקרשו

 וכלה כ :;שראל בני מסואבת וי_קךשגה וידבגה זמנין שבע באצבעה
 ואת־־הטזבח מועד אהל“ואת את־חאדש מכפר

 ועל קוד׳שא על מלבפרא וישיצי :החי את־־השעיר והקריב

 אהרן וסמך כא רדא: צפיי״א ;ת ויתקרב מדבחא ועל זמנא משב;
 עליו והקורה החי השעיר על־ראש ידו את־שתי

 לבל• ואת־בל־פשיעיהם ישראל בגי את־־בל־־עונת

 ביד־־ ושלח הששר על־ראש אתם ונתן חטאתם
 רייש על ידוהי תרתץ !ת אתון .ויסמוך;המךברה עתי איש

 לבל מרדיהון בל וית ישראל בני עוית בל ית עלוהי ויורי היא צפירא

4 למדבדא למהך הזמין גבר ביד וישלח צפירא ריש על קתהון חתן חטאיהו!
ר^״י קרי *ידיו

 ובמתנות והזה ולפנים המזבח מן ועמד הפרוכת על ההזאות שהזה לפי ויצא
 נח( )יומא צפונית מזרחית מקרן ויתחיל ולחון המזבח מן לצאת הזקיקו המזבח
 זה: לתוך זה מעורבין השעיר ומדם הפר מדם ולקח כפרתו היא ומה עליו. בפד
 הזאות ז׳ מזה קרנותיו על באצבעו מתנות שנהן אחר הדם♦ מן עליו והזה )יט(

עתי איש )יא( :לבא לעתיד וקדשו. : שעבר ממה וטהרו. :)ת״כ( גגו על
: אתמול מיום לכך המוכן הו( )יומא

כ״ב סימן יחזקאל נביאים

 ה:.ואתקךשביךלע;נ\1ןה בי־אני הדעת גרם לעיני בך ונחלת א

 לאמיר♦ אלן ךברץהוה בדחי ^תדעיןאך/אנא.ץ:
 בית" הידד אדם“בי־ ג למימרג עמי " מן.קדם נבואה פתגם והוה

ישראל
רש״י

 פהולת תערובת לסיג. )ב( שעשית: מה על בעצמך התחלחלי בד. ונחלת )א(
המעורב



הפ רגיש ליום ■אהרי
 בתוך ועופרת וברזל ובדיל נחשת כלם לסוג ישראל

 לפסולא .ישראל בית .נןדמי הוו אדם בר ג היו כסף סיגים כור

 א בסו לפסולת בורא בנו ואבר ובחל ובעי׳ן נחע דמערב בטא בולהון

 לכו לסגיםכלבם' היות _יען יהוה אדני אמר כה לבן י הוו:

 אלוזים " אסר כדנן ככן :ירודים אל־תיך אתכם קבץ הנני

 .ירוש*ם־ לגו ן1_יתנ בניש אנא הא בכי לפפולא כולבון .דתויתון חלף

 כור אל־תוך ובדילי' ועופרת ובךזל ונחשת כסף קבצת ה
 והנחתי ובחמתי כאפי אקבץ כן להנתיך אש לפחת־עליו

 לאתקפא בירא ובעץלגו ואבר כסףונתעוברזלא בטבנש אתכם: והתכתי

 :ותבון ואישיצי ואסיף ובחמתי ,ברוגז אכניש כן לאטסיותיה נורא עלוהי

:בתוכה ונתבתם עברתי באש עליכם ונפחתי אתכם ,וכנסת י
בגו ותתמסי; ,פורענות באישתא עליבון ואתקיף ואכניש^תכון

רש״י קרי לסיג *(

לצקת:. )דסלהנתיך. : זהב בו שצורפין כור• וזהב: בכסף המעורב

כיו סימן משלי כתובים

 לכיסא שווטא :בפילים לגו ושבט לחמור מתג לסוס פוט4 א

 בפיל תען“אל כ ^מיהוךדסכריי• ושובטא לחמרא ומגלבא

 דיך לסךלא פתגמא תתל רא :גפ״אתח 1פ!־תשוררל באפלתו

ג :אף ליה תדמי דכא שטיותא

 ןנפשיה ניסגר הלא בתייטותך שט;א עם מלל אלא :בעירו הכם
 —ביו דברים עלה שתת חמם רגלים מקצה י :^א דחכימא

!ם;לא ן!ד מלי ד^שדר מן חטופא שתי ברגלו דרהטא מן :כסיל

דלי• רש*י
 מוכנים ישוריס כסירים. רגו : רסן מתג• : לפוש עשוי שבע שוט. )א(

 :תורה בדברי כסיר. עגה )ג( : ומצה ריב בדברי כסיל. תק אל )ג( :לרשע
 לשלוח מוכרח כפיל ביד דבריו ששולח מי הרבה שלוחים של תריס♦ מקצה )ד(

 עצ עליו זועף שחבירו חמש ושותה הכשיל שליח שקלקל מה לתקן הרבה שלוחים
ששנת.



רבייעי ליום אחרי
 הלכתאלחגירא תתל אין :כסילים בפי ומשל מפסח *שקים דריו ה

״1?=־?״? 1^? ״1בצלי ו : דסכלא פומית מן מילתא תקבל
א לסכל ;קרא מןדעכד היקנא ;קילעא ךט:א ניקצא היך : כבוד לכסיל

רש״י

 לפסת כראין העולס כל של שוקיס מפסה. שוקים דליו )ה( : הכסיל לו ששלח
 איך שאומרים הכסילים על אומרים המשל זה כסילים. בפי ומשל :מאד גבוהים

 שקושר* במרגמה. אבן כצרור ס : מאד גבוה והיא חכמה ללמוד יכולין אגו
קיימא של אינו כבוד לכסיל נותן כן לזריקה אס כי להתקיים לא האבן שם

,ם פרק כתיא בבא משנה

 והבנות .יירשו הבנים מרובין. שהנכסים בזמן ובנות. בנים והניח שמת. מי

 ארמון הפתחים. על .ישאלו והבנים .יזונו. הביות מועטין. נכסים .יזונו.

 את אני רואה גמליאל רבן אמר הפסדתי• זכר שאני בשביל אומר

 מרובין. שהנכסים בזמן וטומטום. ובנות בנים הניח ב ארמון: דברי

 אותו דוחות בנקבות מעטין. נכסים נקבות• אצל אותו דוחין הזכרים

 נוטר זיר ילדה מגה. ימול זכר. אשתי תלד אם האומר זכרים. אצל

 ואם מנה. זכר אם מאתים. נוטלת נקבה ;לדה מאתים. נקבה אם מגה.

 נוטלת והנקבה מגה נוטל הזכר ונקבה. .זכר וילדה מאתים. נקבה

 יטול. אשתי שתלד מה כל אמר אם נוטל. אינו טומטום ירדה מאתים.

הניח ג הכל: את יורש הוא אלא י׳רי־ש שם אין .ראם .יטול. זה הרי

במם
ברטנורא

טועטין. נכסים :המות שיבגרו עד והבנות הבנים שיזונו כדי מרובים. שהנכסים שמח. מי
ונזין אפסיד לא אלא בתמיה הפסדתי. זכר שאני בשביל : זה כמעיר בהס שאין

מה האמין אצל כבת מומנוין בנכסים הבת אצל אלמנה ועשו כאדמין. הלכה ואין יחד. כולנו
ניזינית האלמנה הבת אצל אלמנה אף הפתחים על ישאלו והבנים ניזינית הבת האחין אצל בת

אצל אותו דוחין הזכרים : נקבה ספק זכר ספק טומטום. ב ז הפתחים על תשאל והפת
 דאמרי הזכיים. אצל אותו דוחין הנקבות :ושקול את דזעד ראיה אייתי ליה דאמרי הנקבות.

 לעיבר המזכה דקיי״ל ואע״ג מנה. נוטל זכר ילדה :עמנו ותזון אח דנקבה ראיה הייתי ליה
 זיר ילדה :בגו אצל קרובה אדם של שדעתי קנה לבנו שזכה מרע בשכיב הכא קנה לא

 שעומעים והלכתא לה אדחיא מתניתין האי נוטל. .אינו טומטום ילדה ז יהד תאומיס ונקבה.
 הוא ירישה בר ילאו היא בפ״ע בריה ת־מא דלא הבל. את יורש : שבשניהן כפחית ניטל

 וה״מ לאמצע. השביחו : הבית בתפיסת בעודן הנכסים. את גדולים השביחו ג 5 קמ״ל
 עלים פ שניו אביהן מנכסי אלא כלום משלה! היציאו שלא עצמן ננסים מיזמת הנכסים כששכחו
 :לעצמן השביחו שהשכיחו מה משלהן והוציאו ונטעו הפרו אס אבל עצמן מחמת הנכסים והשייחי



קפא רביעי ליום אחרי
 לאמצע. השביחו העסיס. את גדולים השביחו וקטנים. גדורים ;בנים

 השביחו ואובליף עיושץ אנו היי אבא. רנו שהגיח טה ראו אמרו אם

 אמרה אם לאמצע. השביחה הנכסים את שהשביחה האשה וכן לעצמן.
 : לעצמה השביחה ואוכלות. עושה אני הרי בעלי. לי שהניח מה ראו

 חלה ראטצע. נפל כאומנות. מהם אחד שנפל השתפים האחים ד

 בחיי שושבינות מקצתן שעשו האחים עצמו. משר נתרפא ונתרפא.

 דין. בכית נגבית שהשושבינות לאמצע• חזרה שושבינות חזרה האב.

 שהן מפני דין. בכית נגבין אינן שמן. ןכדי !ין בדי לחבירו השולח אבל

 מנה. מאה שם שלח חמיו לבית יוניות סב׳ השולח י. : חסדים גמילות

 חתן. סעודת שם אכל לא נגבין• אינן בדינר אפילו חתן. סעודת שם ואכל

 בע/ה. לבית עמה שקהזרו ברי מרבים. סבליוניות שלח גנבין. אלו הרי

 אינן אביה בבית בהן שתשתמש בדי טועטין. סבלוניות ננבץ. אלו הרי

שהוא. בל קרקע ושקר לאחרים. נכסיו בל שכתב מרע שכיב י !גבין:

מתנת
ברטנורא

 אחיו סמפון בת את ראובן מכסא כגון יורשת באשה לה מוקחיק בגמ' שהשביחה. האשה זבן
 איתו יורשת אחיי שמעין גת שהיא אשתו נמצאת אותי יורשות אחיו שמעין ובנית בניס בלא ׳ומת
 ראו אמיה כי ,אשי ימשבחת ששילטת קלא טלה דנשיק הנאה דבההיא סד״א אחיותיה שאר טס
 שנפל ד :לעצמה שהשביחה קמ״ל לאמצע השבח שיהיה ורוצה מחלה אפ״ה כי׳ בעלי לי הגיח •מה

 למוכש א׳ אדס העיר בתי מכל להעמיד המלך מנהג שכן המלך לעבידת לאומנות. מהן אחד
 מחמת אש אבל לו באח אביהן שמחמת מפני הריוח כל לאמצע. נפל ;חדש-ס שני או א׳ חידש
 ח־*ה : לעצמו הי־ויח שהרויח מה המלך לעבודת נלקח וחכמתי וחשיבותו חריפיתי מפני עצמו

 מצנים חלה אס אבל האמצע מן מתרפא בעצמי הוא פשע שלא כלי׳ באונס חלה אס ונתרפא.
 אלא מתרפא דאינו במתניתין אמרינן בהא מהס ירחק נפשי שומר בהו דכתיב בהן וכיוצא ופחים

 ועושה חוזי■ וזה ממי ואיכל לחופה ידירון סעודה נישל שישבינית דרך שושבינות. ;עצמי משל
 השושבינות והזרה מבניו אחד יד טל בסתם שישבינות האב שלח ואס אשה כשישא ג״כ לזה ־בן

 שישבינות המיליך שיכיל בב״ד נגבית כמלוהשהרי שהיא מפני לאמצע הזרה האב שמת לאחר אח״כ
 השני נשיאי שיהיו והיא לו שבתן כדרך שושבינות לו שיתן בב״ד ממנו ולתבוע לחזור להכירו
 בצינעא ואס פרהשיא פרהסיא ואס אלמנה אלמנה ואס בתולה בתולה אס הראשין כנשואי
 השולח אבל עמי; שעשית בדרך אלא עמך עושה איני לראשון לומר השני שיכיל נצינעא

 שושכינית זי אין עמו לאביל הולך ואינו בחופה א״נ חיפה בלא שמן. וכדי יין כדי לחבירו
 שולחין הקדושין למחרת התנים מנהג סבלונות. השולח ” ; בב״ד נגבית ואין מתנה אצא

 : שם יאוכל החתן הולך ופעמים שמן וכדי יין -וכדי מגדנות ומיני תכשיטים הארוסה לבית
 ודוקא מהל אכילה שמחת הכת דמחמת לגרשה. שבא או היא. מתה או הוא מת אס נגכין. אין

 ואפי׳ מרובים. סבלונות שלה :הסילונות וגיבה מחל לא מדינר פחות אבל בדינר שאכל

 שדרך נקט דמילתא ואירהא נגבין אלו רי5 בעלה לבית עמה שימאי מנת על פירש אס מועטים
 בהן שתתקשט כדי ששילחין ואותן מרובין להיות בעלה לכיח שיביאו כדי ששילהין סכלונית

 מטלטלין לעצמו שייר אם יה״ה שהיא. כל ק^קע שייר ו ; מיעטין להיות דרכן אביה בבית
במקצת מיע שכיב דמתנת מתנה אותה על מידו שקנו והוא חוזר אינו עמד ואס מתנה ׳מתנתו

 :עיא



רביעי ליום אחרי
 בה כתב לא מתנת־ו_קימת. אץ שהוא בל שיןר_קךקע לא כתנתו_קימת.

 צריך היה. בריא א־ומרין והן דרה. מרע שביב אומר הוא מרע. שביב

 אומרים וחכמים מאיר. רבי דברי מרע. שכיב שה;ה ךא;ה להביא

 אליעזר רבי פיו. על נכסיו המחלק ז הראיה: עליו מחבית המוציא

 בכסף נקנין אחריות• להן שיש נכסים מסבן. ואחד בריא אחד אומר

 לו אמרו במשיכה• אלא נקנין אין אחריות. להן ושאין ובחזקה. גבשטר

 והיא לכתי. כבינתי תנו ואמרה חולה. שהיתה רובל בני של באמן מעשה

 תקברם רובל בני להם אמר דבריה. את וקימו ומתה מנה• עשר בשנים

 אבל לכתוב• ;בול שאינו מפני דבריו_קימין בשבת אומרים .וחכמים אמן.

 בו ביוצא בחול. .וחומר _קל אמרו. בשבת אומר והושע רבי בחול. לא

 וחומר _קל אמרו למטן אומר ?הושע רבי לגדול. זבין ואץ לקטן זבין

 עליו והרתה מורישיו. ועל: עליו או אביו. ועל עליו הבית נפל ח :לגדול

 בך ואחר ראשון. מת הבן אומרים האב יורשי חוב. ובעלי אשה. כתבת

בית הבן• מת בך ואחר ראשון. מת האב אומרים החוב בעלי האב. מת

שמא•

בדטנורא

 השכיב מת השיני המתנה מקבל קנה .א מידי קני לא ואס עמד לא בין עמד בין קנין יעיא
 אינו מותי אחר ונך כך לפלוני יתנו אמד רם הבל מחיים המתנה להקנות כבבא ודיקא נרע
 כלום לעצמו שייר לא אם מחיים מתנה ליחן שבא מרע ושכיב לעצמו שייר ואפי' קנין צריך

 מוזר לעולם דמיית ליה ווי דקאמר ליה דשמעגא מיתה מחמת ימציה מידו קני ואפי׳ חוזר ועמד
 כתב לא : קנץ בלא ואפי' המתנה מקבל קנה מת יחם מידו קנו ואפי׳ שייר לא בין שייר בין
 בשיקא רגליה* על הלך כד בריא מתנת נשק לא ואף בערשיה ורמי כדקציר מרע. שכיב כת
 ילא היית בריא אומד והלה בי וחיזרני "•יחי. פרע שכיב אומר הוא כלים: שייר ילא

 הוא בריא דהאידנא אזלינן השתא דבתר מרע שניב שהיה ראיה. להביא צריך : תחזור
 אמרינן אלא השתא בתר אזלינן לא וחכ״א. :המתנה בשעת מרע שכיב שהיה ראיה להביא ועליו

 היה שבריא ראיה להביא עליו מוחזק שהוא הנותן מיד להוציא שבא המחנה ומקבל המע״ה
 דדברי ל״ל אליעזר רבי משוכן. וא׳ בריא א׳ אומר ר״א ץ : כחכמים והלכה שעה. באותה

 בקנין אלא מתנה מתנתו דאין ס״ל מיתה מחמת מציה ואפי׳ דחי ונמסירק ככתובים הרע שכיב
 אמן. תקב־ש : כבנתא רדידיס חרגיס כבינתי. : אליעזר כרבי הלכה ואין בריא. כמתנת

 אף אמן מתנת לבת נקיים לבנים רבנן קנסו יקנסא היו שרשעים מהם ראיה מביאין אין כלו'
 בחול. ק״ו : בהול מנכשיו מרע השכיב דלק אם בחול. לא אבל :הדין מן היה שלא ע״ם
 שאל ואס קנין וא״צ דמי וכמשירין ככתיבין מרע שכיב דברי בשבת ובין בחיל דבין הלנה וכן

 תאב •דרשי ה : עליו דעתו הטריף שלא כד• בשבת בין בתיל בין מחנו קינין מידו שיקנו
 :מפולס הבן בהן זכה לא שהרי אלי מנכשים להפרע יכיל ב׳יח יאי; ראשון. מת הבן אומקים

 משועבדים והם הב; לפני אחת שעה הננשיס ונפלו ראשיך מת האב אומרים החוב ובעלי
 הא•: ויורשי דמי כגבוי לגבות העימד שער ב״ש ,שברי ד יחלוקו. בש׳יא : וב״ח אשה לכתיבת

דמי וכמוחזקיס יורשים בחזקת הנכסים ובה״א. : יחליקו לפיכך היו מיהזקיש תרווייהו ח וב

 תדוב



קפב רביעי לרם אחרי
 הבית נפל ט :בחזקתן נכסץ אומרים דלל ובית !חלוקו. אומרים שמאי
 בך ה./ואחר אשית ך מתח האשה אומרים הבעל יורשי אשתו• ועל עליו

 מתה כך ואחר ראשון. מת הבעל אומרים האשת יורשי הבעל. מת

 בחזקתן. נכסים אומךים הלל ובית !חלוקו. אומרים שימאי בית האישה.
 עמה.'בחזקת והיוצאים הנכנסים נכסים הבעל. יורשי בחזקת כתבה

 אמר קו.1שי_חל מודין אלו.ואלו אמר ועל עליו המת נפל י האב: יורשי

 על עזאי בן לו אמר בחזקתן שהנכסץ בזה. אני מודה עקיבא רבי

השוץ את עלינו לךלוק שבאת אלא מצטערים אנו החלוקין

ברטגירא
 ואין תהלה. מתה האשת מ : האלה מת :החב ראיה להביא ועליו מידם להוציא בא וב״ח

 ברזל צאן נכש• בחזקתן. נכסים :אבתי את וירש אחרון מת הבעל שהרי כלים האשה ליורשי
 באחריותן הבעל יורשי בחזקת חי שלה שהיו האשה יורשי בחזקת אי ב״ה פירשו ולח בחזקת!

 בחזקת נשארים רתום' מאתים מנה שהס אבה וכתונת יחלוקו ברזל צאן נכסי הילכך עליו
 נננשין נכנסת שהיא שבשעה מליג נכסי הס עמה. והיוצאין הנכנסים נכסים :הבעל יורשי
 בחזקת הס אלו לה היתירי הותירו ואס לה פחתו פחתו אס עמה יוצאים יוצאה וכשהיא עמה
 הבית נפל י : ברזל צאן נכסי והצי מלוג נכסי כל נוטלים אשה יורשי נמצא האשה יורשי
 הבן וירש תחלה מתה האשה אומרים הבן יורשי זה אלא אחר בן לה ואין אטו. ועל עליו

 יורשים וחני תחלה מת הבן אומרים אביה בית ממשפחת האשה ויורשי הבן יורשים ואנו נכסיה
 ספק היי יריבה מכת באים ששניהם דכיון דיחליקי וב״ה ב״ש מודים. ואלו אלו :האשה את

 מוחזק שהבעל יש ננסים מיני שני יש דהחס אשתו ועל עליי הבית לנפל דמי ולא ויהלוקו וספק
 ירושה מנה באים ישניהס אלמנה שהיתה כיון האשה בחזקת הכל הכא אבל מואזקת שהאשה ויש

 בחזקת בחזקתן ננסים אמרינן ה״נ ב״ה דלדברי בזה. אני מודה :יהליקי הילנך הכל לירש
 בחייה נמי וממינה מתייחסת היה אביה שבט אחר בעלה משמת בחייה שהרי האב מן יורשים

 החלוקים על :כי״ע והלכה אותה. יורשים האב מן יורשים הילכך אביה שבט בחזקת היה
 חומר ואתה דעתן השוו שלא מצטערים אנו דב״שיב״ה דלעיל מחלוקת על כלומר מצטערים. אנו

•ד ש שהם שאיהר קמא הנא על להליק ובאת חליקין בזה שגס

ע״א קמ״ד דף בתרא בבא

 כיון ךתימא מהו פשיטא לעצמה. השביחה ובר אמרה ואם
 אחורי !תמי .קמי טרהא קאק מרתאדאמרי לה דשביחא

 רבנו אשת המשיא חנינא רבי אמר רן. משמע קא אהלה
 אשתו רדוקא בתורה. ודוקא גדול. ותקא קנאו. בבית גדור

ראשונה
רשב״ם

 קמ״ל ואוכלת עושה הריני תהילה שאמרה ממה בה והזרה אהלא. אהולי
 כדלקמן טעמא בלה והילכתא היא חכמיס דתקנת הבית לאותו הבן קנאו.

: נו לדור אהר בית בעיר לאביו שיש כגון לה מוקמינן גיטין ובמסכת
 ודוקא



רביעי ליום אחרי
 בית אביו לו ייחד פשיטא ראשון. שהשיאו ודוקא ראשונה.

 שני מהו ואכפדרה מת קנה. לא עמיה קנה מת ועמיה
 בית אביו לו י.יחד מתיבי תיקו. מהו מזו לפנים זו בתים
 ןרמהו רבי אמר קנה. לא בית קנה בית בלי בית. ובלי
 אפילי אמרי נהרדעי שם. מונח אביו של אוצרו שהיה כגון

 ךהיסנא. עציצא אפילו אמרי ורבפפי .יהודה רב דיוני. שובכא
 נקביה אשי םנךלא._רב ליה ותלה לבמה אנסביה זוטרא מר

 תלת דני זוטרא מר אמי ךמשחא. אשישא ליה ותלה לבריה
 אידך הא. חדא טעמא. בלא כתא כהל שוינהו_רבנן טילי

 לא לאשתו נכסיו כל הכותב שמואל אמר .יתדה _רב דאמר
 תנהו בידך לי מנה _רב דאמר אידך אפוטרופא. אלא עשאה

:קנה שלשתן במעמד לפלוני

רש״י
 ליה: ומקני וגמר טפי ליה חביב גוונא האי דבכי ובו׳ גדול א ודוק
 : גביו על עליה שיש בית לבנו האב לו ייחד כלומר ועליה. בית לו ייחד

 : לבית נכנסים אכסדרה ודרך חלונות בה ופותחין הבית לפני אכסדרה•
 דאכהדרה משוס היינו קנה ואכסדרה בית 'ומר תמצא אס .1וכו בתים שני

 בית הילכך בתוכו אוצרו. :מהו מזה לפנים זה בתים ב׳ אבל לבית משועבד
 :לבנו ליה מקני ולא מחזקתו הוציאו לא בבית האב דמשתמש דכיון קנה לא

 מלא כוס דמשחא. אשישא : בשמן מעוגנים דגים מלא כלי עציצאדהרסנא.
 כימרה הורה דין באינו אעפ״י כך הדברים את תקנו הס רבנן. שוינהו שמן:
 שגנאי החתן לכבוד היא חכמים ותקנת לבנו אשה המשיא הא. חדא :הס ומרה
 עקר דלא סהדי דאנן בחאפוטרופא. לדור מקום ואין אשה לשאת הדבר
 : ידה על שאוכלין מתוך הבנים שיכבדוה אלא נתכוון ולא הבנים נחלת

 לפי חכמים תקנו כך קנה. : מתנה ומקבל ומפקיד נפקד שלשתן. במעמד
: ובעדים בקנין להקנות חכמים הזקיקו ולא הבריות בין הוא תדיר שהדבר

ע״ב ע״ב דף מות אחרי זוהר

 בכנפות לאחוז ל״ח( )איוב פתח חייא רבי ונוטר. מצחם ארץ במעשה

 רארעיה לדכאה הוא בריף קךשא זמין תאגא וגומר הארץ

 דאחיד מאן בהאי לה. דסאיבו זרה עבודה עובדי דעמין מסאבותא מבל־

 בטלתיה



הפג רביעי ליום אחיי
 .קדישא בארעא דאתק^רר אינון רכל כניה. טניפא ןאנער בטלתיה

 קדישא )ם״א אחרא מסטךא ,קדישא ארעא ולדכאה לבר. ליון למשך

 מסאבותא ולקכלא עטין רברבי לשאר מתזנא דדוה יכול כב אחרא(•
 שמעון רבי לכר. לון' ולאעברא לה לדכאה וזמין לון. ולדןרא דילחון

 ליה סליק הוה טית חמן ך״וה וכל דטבחא שוקי( )ס*א טורי מךכי הוה

 וגומר. אקצי את ותטמאו רתכאו (,ב )ירמיה כתיב תאנא ארעא. ומדכי

 בארעא מדורא למשרי בחיייוי דזבי מאן חולקיה זכאה יהודה רבי אמר

 דנחיר דלעילא דשמייא מטלא לאננדא זכי לה דזכי מאן דבל קדישא.

 זכי קדישא. ארעא בהאי בחייוי לאתקשיא .דזכי מאן וכל ארעא על

 בחייוי זכי דלא מאן וכל עלאה. .קדישא בארעא לכתר לאתקשרא

 לתועבה שמת:! ונחלתי כתיב )*׳פ( עליה המן. לאתקברא ליה ומןיתץ

 דארעא רשותא תחיות אתי וגופיה אחרא נבראה ברשותא נפיק החיה
 למיפק דזכי מאן וכל קדש. וחול חול קדש עביר ;כול כב קדישא.

 גךפיוי תחיות לאתקשרא וזכי חובוי אתכפרו _קךישא בארעא נשמתיה

 זכי אי אלא עיוד ולא עמיו. אדמתו וכפר ליב( )דברים דכתיב דישכינתא

 ברשותא מאךדיתיב וכל תדיר. ,קדישא רוחא עליה לאתמשכא זכי בחייוי

 המנונא רב ק כל בד תאנא נוכראח. אחרא רוחא עליה אתמשך אחרא

 אנא אי ן ל אמר דיליה. מתיבתא בני תריסר עמיה הוו לחתם סבא

 פקדיונא לאתכא אלא עביתא קאז דיךי על לאו דא לארחא אזיל

 דמאריהון פקדונא אתיבין בחייוי להאי זכו ךלא אינון בל תמנן למאריה.

 בישץ זינין מאינון דאעבר מאן כל כך בגיני יצחק ךבי אמר לאחיא•

 חי גבר לההוא ליה ווי אסתאבת ארעא בארעא. אחרא רשותא איו

 )תהליסק״ד( כתיב עליה לבתר. ליה בלא מק לא קדישא אךעא דהא לנפשיה

 אינם עיוד ורשעים הבא ובעולם הזה בעולם הארץ מן חטאים יתטו

:הללדה " את נפשי ברכי כדין המתים בתחזית

מושר לחק יוסף פסוקה הלכה

ע׳יא ו׳ דף יונה לגבינו תשובה משערי נ״ב פ׳ ביאה איסורי הר״מ

כל האדם בלב הנתונה התאוה מפני תינוקות. נלמד לא ןהןא לו שאין ?י
 התאוות ;תקן אם לכן הפעולות. הספר לבית *באות הבנים שאמות

בנהת לבניהם



רביעי ליום אחרי
 אישה וכן בנשים. מתגרה ונמצא לבניהם

 שהם אבותיהם מפני קטנים תלמד דא
 מתאחדים ונמצאו בניהם בנקר באים
 אשתו שתהיה" צקיף' המלמד ואין צמה.

 בביתה היא אלא הספר כב.ןת "עמו שררה
 חכמים תקנו כ במקומו: מלמד" והוא

 בבית זו עם זו מספרות הנשים היעה שת
יחוד: משום איש שם יבנם שלא כדי הכסא

 ןשקת;ם האיכרים בל אשר בנחת
 וישרתוהו. עליו !;ילוו השקל אחרי .ימשכם
 תך בא[ ]־•־לי שנאמר הפעלים כלי עשרו

 נהיה תאוה 1י־ ]•־־ם ;;נאמר פעלו ;שר
 מלשון נשכרת כמו נה;ה לנפש." תערב

 כאשר כי אמר ונחלתי. העתי נ ״(' )יראי
 המתרים בדברים תאותיו"נם אדם" .ישבר

 תערב י הזאת והמרה הנפש תצליח בזה
ותועבת וגבר ידוז השכר עיים בי לה

 הענוגות תמיד ורוךפים תאותם שוברים אעימו אשר הכסילים מרע. סור כסילים
 _על כסילים ונקראו ממנו לאיסורו .דב/רע וכל חטא בךרך האותם תפגע כי האדם
 משכימי הוי ״[ ניי״עי״ .ונאמר .יבלענו אדם וכסיל ־*( )ס״לי שנאמר כמו התענוגים." רדיפת
ובטן יי[ ־■"־י ונאמר .וגו׳. "ונבל כנור וה;ה ז״ם[ '.ונאמר ;רדופויוגו׳.' שכר בבקר

 רבותינו ואמרו חגיכם. פרש פניכם על וזריתי,פרש ב[ ]סלאבי ונאמר תחסר. רשעים
 נפרד ".יבקש לתאויה י״ז ]־־"יי כחגים.'.ונאמר .ימיהם שכל בני^ארם לברכה"אלו זכרונם

 העמית חבר מבלי נפרד ורצונו תאותו אחר ללכת שמ_בקש מי פירוש .יתגלע תושיה בכל
 זה של רצונו אין 'חלוקות. ומדוחם אדם בג; תאוות כי ורע.ז אוהב ממנו ;רחקו כי

 'רבים. אוהביו חהיו החברים לו .יתחברו אז השכל בדרך .ילך אם אכן יזה. של כרצונו
 הענץ _על לפרש י .ויש עליו. הקופצים רבו מדותיו את רוצה שהוא מי במוסר ואמרו

 מבקש. הוא לתאוה וחבר אח מכל נפרד איש נפריד .עקש להאוה .בעצמו הזה
 ודל ים[ "כענין ממנו .רחקו מרעהו ז^ת למען רצונו אחר ללית שמבקש ובעבור
 'אף בלבי• אחדי..יחטא "בדבר לא האותו אחר ההולך .יתגילע תושיה בכל .יפריד מרעהו

 ועוד ;הנלע. איילי וכל ־( ]״□ "מלשון כלנה .על .יעבור "כי .יתגלע שבתורה זאת בכל
 בל;על.העבירה דבר תאויתו השאלנו אם בי הגשמית. התאוה בש"וברו תועלת לו תמצא
 בשבירת תמצא ועוד באיסור ידי אשלח ואיך תאותי אמלא לא בהתר הן לבו אל ידבר

 'מואס הוא כי לחשיבה. חפצו לבו'.וטוב רצון עלה כי .ועצומה רבה תועלת התא;ה
בעיניו: חן המצא השם'יתברך איל ".יתרצה ובזה החטא לו גרם אשר הטבע
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תורה חמישי ליום אחרי
 לקנות בין דשם אחרונה הה דמילוי ה כנגד שיוזם אלו פסוקים חמשת בקריאת יכוין

: הבאה משבת יתירה רוח הארת

 אלץ“אל ־עונתם את־כל עליו השעיר ונשא כב
ויטיל :במדבר את־השעיר ושלח גזרה

! כמדברא צפירא ?ת וי^לח דלאעזבא לארעא חוביהיון כל על־והי״ית

יבא



קפד חמישי ליום אחרי

הבד את־בגדי ופשט מועד אהד“אל אהרן ובא מ
 וייעול : שם והגיחם אל־הקלש נבאו לבש אשר
 לקודשי במע;ה לבש די בוצא ?בושי !ת רשלח זמנא למשכן אהרן

 קדושזנ^קום במים נשרו”את ורחץ כד ^נעמןתטן:
ואת־־עלת את־־ערתו ועשה; דצא את־בגדיו ולבש
 כאתר ??;א בסלה :!;□חי!תהעם ובעד בעדו ובפר העם
ויכפר עמא עלת רת עלתה ?ת רעבד ויפוק לבושיוהי ;ת וילב^ קדיש

 חלב ואת כה מחובי'!( נשה! לשני שלישי עמא: ועל עלול,'
 :למדבהא .דחטאתא_יםק תדכא רת:הטזבחה: .יקטיר החטאת

והמשלח
רש״י

 מקרא של מקומו זה שאין רבותינו אמרו :מועד אהל אל אהרן ובא )כ□
 נלה הפרשה כל ואמרו לב( )דף יומא במס׳ לדבריהם טעם ונתנו זה

 והקטרת העם ועולת .עולתו עשייה אחר שהיא זו מביא' חוץ הסדר על נאמרה
 בגדי וליבש ופושטן ומקדש וטובל זהב בבגדי בחון שנעשים ושעיר פר אימורי

 הקטורת בה שהקטיר המחתה ואת הכף את להוציא מועד. אהל אל ובא :לבן
 של לתמיד זהב בגדי ולובש שהוציאם אחר הבד. בגדי את ופשט ולפנים: לפני

 ושעיר פר ועבודת זהב בבגדי שהר של תמיד העבודות סדר וזהו הערבים ■בין
 בבגדי המוספין ומקצת העם ואיל ואילו לבן בבגדי מחתה של וקטרת הפנימיס

 וקטורת הערבים בין של ותמיד המוספין ושירי לבן. בבגדי ומחתה כף והוצאת זהב
 כך העבודות סדר לפי המקראות וסדר זהב. בבגדי הפנימי מזבח שעל ההיכל

 עולתו את ועשה ויצא וגו' במים בשרו את ורחץ* במדבר השעיר את ושלח הוא
 ובא ואח״כ המחנה אל יבא כן ואחרי עד הפרשה וכל וגו׳ החטאת חלב ואת וגו'

 בגדים ארבעה באותן ישתמש ולא גניזה שטעונין מלמד שם♦ והניחם :אהרן
 למדנו למעלה לב( )יומא וגו׳. בשרו את ורחץ )בד( : אחר כפורים ליום

 שבאותה טבילה מעון לכן לבגדי זהב מבגדי משנה שכשהוא ולבשם בשרו את מורחן
 היום לעבודת לבן בגדי ולובש שחר של תמיד עבודת בהן שעבד זהב בגדי פשט טבילה

 קדוש. במקום :טבילה טעון זהב לבגדי לבן מבגדי משנה כשהוא למדנו זכאן
 הבאות טבילות ד׳ וכן הפרוה בית בגג היתה והיא עזרה בקדושת המקודש

 ^הוא בגדים שמנה בגדיו. את ולבש :בחיל היסה הראשונה אבל ליוס חובה
 : שם העולה שמזבח החצר אל ההיכל מן ויצא. השנה: ימות כל בהן עובד

 :וגו׳ אהרן יבא בזאת למעלה האמור לעולה איל עלתו. את וע^ה
 בני עדת ומאת למעלה האמור לעולה ואיל ע״ג( )יומא העם. עולת •♦ת

 המזבחה. יהטיר :ושעיד פר אימורי החטאת. חלב ואת )בה( :וגו׳ ־ישראל
על



חמישי ליום אחרי
 ורחץ בגדיו יכבס לעזאזל את־השעיר והמשלח כי

 אל־־המהנה: ,יבוא ואחרי־־כן במים את־־בשרו
 ובתר בסרה !ת רסתי לבושוהי לעזאזל*.יצבע צפירא ודט־ובילעת

:רטשריתא ייע־ול כן

רש״י
 ומנח* ועולה זרה קטורת עליו תעלו לא ^נתיב בפנימי "אלו ”החיצ מזבח טי

ל(: )שמות

כ״ב סימן יחזקאל ר\א״ם

 כי־אנן וידעתם בתוכה תתכו בן כור בתוך כסף בחתיך א
 בורא בניו בסף כאיתמסאה :עליכם חמתי שפכתי יהרה

 רהי ב :עריכןין חמתי שפיבית " אנא ארי ותדעון בנוה תתמסון כן

 לטיטר- עטי .ץ מן^קדם נבואה פתגם לאמר:_והוה אלי דבר־יהוה

 ביוב גשמה לא היא מטהרה ל^ ארץ את אמר־לה בן־־אדם נ
 ולא היא מדביא לא ארעא דישראל ארעא את לה אמר אדם בר ז זעם
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 נביאיה ..קשר ד לוט: ביום עלה דיגנון מבין עובדין בה אתעבידו
 יל!חו 1ויק חם! אכלו נפש טרף טרף שואג כארי בתולה

 למקבל נהטין כאריון בנוה ספרהא סיעת נ בתוכה הרבו אלמנותיה

 כחנית ה בנוה: אסגיאו ארטלתא נסיבי .חקר ע־והר .קטלו אנשא קט־ול

 וביך־ הבדילו לא להל בץ־קחש כ!ךעי ויחללו תורתי המסו
 ואחל עיניהם העלימו ומשבתותי הודיעו לא לטהור הטמא
 לחולא קודשא בין קדשיז. וטפסץ באוריתי חטפין כהנהא בתוכם

כבשו דילי שביא ומיוטי הודיעי לא לדביא מהאבא ובין אפלישו לא

: בתיהו! רעותי וחלה עיניהון
ק במשי א והה" רפה ,הש *

ריסי" • *
 עלה "יגנו טבין עובדן בה אתעבידו לא כתרגומו זעם. ביום נושכה )נ(לא

 תירתע חמסו )ה( :ממון חוסן רעה: בענה נביאיה. השר )ד( לוט: ביום
. ונתחללתי ואקל. :העם את הוכיחו שלא

 חוח



הפה חמישי ליום אחרי
נ״ו שימן ששלי כתובים

 ידא3 םייק כובא :כסילים בפי וטשל מד־שכוד עלה חוח א
 ושכר כר מחולל ^רב ב רסבלא: בפומית ןשטיותא ךררא

 : _ימא עכר וררא רסבלא בשרית חייש סני :עברים ושבר כסיל

 על דהפך ברבא באולתחיהיר שונה גבכלבשבעלזקאויבטיל
 בעיניו חכם אייש .ראית בםכלותית:ד םבלא.דתני היבנא תיובית
 סבלא נפשית בעיני רחבים חזיתאגברא אין ז ממנו לכסיל תקוה

 אמר הרחבות: בין ארי בדרך שחל עצל אמר ה מניה: טב

:שווקי בעת אץא בארחא שהלא עטלא

רש״י
 הכסיל בפי נדבק שלמטה המשל כן שיכור ביד נדבק שהוא כחוח עלה. הוה )א(

:ולקוץ לרווח לו להיות

ב׳ פרק חולין משנה

 אהד של ורבו בשרה. שחיטתו בבהמה ושנים בעוף אחד השוחט

 אחד הצי הוריךין• את שישח־וט עד אומר יהודה רבי במוהוי

 שנים ורוב בעוף אחד רוב פסולה. שחיטתו בבהמה. וחצי ואחד בעוף

 בשרה. שחיטתו באחד. ראשין שני השוחט ב בשיה: שחיטתו בבהמה•
שחיטתן למטה ואחד למעלה אחד אפילו בםבץ.ושוהטץי אוחזץ שנים

כשרה
ברטנורא *

 דמשמע השוחט חנא בעוף אפי׳ סימנים שני לשחוט מבעי דלכתחלה משוס בעוף, אחד השוחט
 לשחוט כמה דעד הוי לכתחלה בבהמה שנים אבל לא לכתחלה אין דיעבד בעיף דאחד

 שיתכוין צריך דלכתחלה דיעבד דדוקא כמוהו אחד של ורובו למתני דבעי משוס א״נ וליזול
 וכל והעיף הבהמה תורת זאת דכתיב מקרא דכשר לן נפקא כעוף ואחד כלי. הסימן כל לשחיט

 שכבר א״א סימנים בשני לחייבי לדנים בהמה בין לעוף הכתוב הטילו במים הרומשת החיה נפש
 ושחיטה א׳ בסימן הכשרו כיצד הא לבהמה הוקש שכבר א״א כלום בלא לפיטרו לדגים הוקש

 ועיקיר הגרמה חלדה דרסה שהייה השחיטה הפוסלים דברים וה׳ סימנים בשני הציאר מן
 הלכות על פה בעל משה שנצטווה מלמד צויתיך כאשר וזבחת דתניא לה גמירי גמרא כלהו

 את שישחוט עד בבהמה: שנים רוב ועל בעוף אחד רוב ועל הקנה ועל הושט על שחיטה
 הואיל דמו את להוציא כדי ר״י קאי בלבד ואעוף קנה צידי שני שעל הימין כמין הוורידין.

 קודם שחיטה בשעת הוורידין שינקב אלא דוקא לאו ר״י דקאמר ושחיטה כאחד כלו וצולהז
 ואע״ג ובו/ בעוף אהד רוב :יהודה כר׳ הלכה ואין מליחה. ע״י נפיק לא דתו הדס שיקרוש

 בקדשים וחד בתולין הד כי׳ בעוף אחד רוב הכא תנא הדר כמוהו אחד של רובו ברישא דתק
 קדשים אבל צריך הוא לדם דלאו משום ברובא ליה דסגי הוא חולין הו״א בחילין אשמעינן דאי

 :אחת בהמת רשוחטין. בסכין אוחזין שנים ב ״ קמ״ל ברובא ליה תסגי לא צריך הוא דלדם
 אפילו



חמישי ליום אחרי
 את ןהתיז ש־והט הקת פסולה- אהת בבת הראש את התיז ג בשרה:

 והתת ש־וחט ד\ה ^שרה. צואר מלא בסכין יש אם אחת בבת הראש

 דברים במה כשרה. אחד צואר מלא בסכין יש אם אחת. בבת ראשין שגי

 הוליד אם אבל הוליד. ולא הביא או הביא ולא שהוליך בזמן אמורים

 אף ושחטה סכין נפלה בשרה. באיזמל אפילו שהוא. בל אפילו והביא.

 שאתה מה ואכלת׳ וזבחת שנאמר פסולה. בדרכה ששחטה פי על

 את השחיז והגביהן. כליו נ^לו והגביהה♦ סכין נפלה אובל. אתה זובח

 שמעון רבי פסולה. שחיטה כדי שהה אם ושחט. חברו ובא ועת הסכין

 איו הגרגרת• את ופסק הושט. את שחט ד :בקור כדי שחה אם אומר

 לה והמתין מהן. אחד ששחט או הושט. את ופסה דברגרת. את שחט

 אומר .ישבב רבי ופסהו• השני תחת הסכין את שהחליד או שמתה. עד

 רבי משום י׳שבב רבי אמר כלל טריפה. אומר עקיבא רבי נבילה.

 אחר ודבר כראוי ששחיטתה כל נבלה. בשחיטתה שנפסלה כל .יהושע

הדז בהמה השוחט ה :עקיבא רבי לו .והודה טריפה. ליפסל לה גרם

ועוף
ברטנורא

 : השני בצדו ומנירו סכין של א׳ בקצה אוחז שזה למטה. וא׳ למעלה א׳ אפילו
 דרסה: היא וזו ופוסק בנח הסכין שדוחק דלעת או קנה המתיז כאדס הראש. את התיז ג

 הסימנים ולשחיטת כלבד בהולכה או בלבד בהונאה הראש. את והתיז :במשיכה שוחט. היה
 והעוף הבהמה לציאר חין צואר. מלא בסכין יש אס : הראש את התיז קרי הכשר שיעור

 כעובי אלא הסכין אורך אין אס אבל דרסה בלא במשיכה לשחוט כדי בסכין שיש כשרה. ששוחט:
 : דרסה בלא לבדה זו במשיכה נחתכין הסימנין שאין היא דרסה משהו לציאר חון או הציאר

 איזמל. : צוארים ג׳ שיעור דהיינו הצואריס לשני חין אחד. צואר מלא בסכין יש אם
 לו שיש ואיזמל קרנים לו שיש איזתל אסו קרנים לו שאין איזמל גזרינן ולא מאד קטן דק תער

 שהוא ומתוך ראשו לצד ונוטים גביו על לנוי לאיזמל קרנים כמין לעשות שרגילים הוא קרנים
 אותן הסימנים יחלידו שמא לחוש יש ומביא מוליך וכשהוא הצואר מן נשמט הוא מאד קטן

 לשחוט מתכוין דלא ואפ״ג כשרה הוא הפילה הא דנפלה טעמא ושחטה. סכין נפלה :הקרניס
 זבוחי לדעתכם תזבחו לרצונכם קדשים גבי למימר קרא מדאיצטריך בשחיטה כונה בעינן דלא
 זוז בהגבהה ושהה והגביהה. סכין נפלה : כונה בעינן לא דבחולין ש״מ וכונה הדעת כלי׳

 השחזה מהמת ויגע עיף נעשה ועף. :שחיטה קודם הסכין. את שהשחיז או :בגדיו כליו.
 כדי אהדת שחיטה. כדי ושחט: הגירו ובא שחיטתו ופסק כה בו היה לא לשחיט וכשהתחיל

 לפיף״ורמבים וטיף לדקת ודקה לגסה גסה רביצה כשהיא כמותה אחרת בבהמה שנים רוב שישחוט
 נהנו ולא וירביצנה שיגביהנה כדי נמי ובעי לעיף דקת בהמה שחיטת כדי האומר כדברי פוסק

 את ופסק ך : כריש הלכה ואין סכינו. את ומבקר בודק שהטבח כשיעור בקיר. כדי כן:
 בין הסכין תוחב שהיה השני הסי׳ תחת השני. תחת : קאי ובבהמה עיקור היינו הגרגרת.

 מלמטה ופסקו. :דמכסיא הבתים בעקרי הדרה כחולדה חלדה ול׳ כסה החליד. : לציאר הסי׳
 להפסל. לה גרם אחר ודבר : מטמאה ואינה טרפה. : במשא ומטמאה נבלה. :למעלה

 דגזרו נס״י כלא לי'כ מסואבות. בידים “ 5 טרפ-ת אלו בפ׳ השנויות הטרפות מן אהד כגון
 בהן שלישי עישה דשני מיירי הקדם עתרת על שנפשי ובחולין לטומאה שניות להיות הידיס על



קפו חמישי ליום אחת
 שלא לפי מסואבות. בידןם ונאכלים כשרים. רם מהן יצאז ולא ועוף.

 המסכנת. ־ את השוחט ו :כשחיטה הובשת אומר שמעון רבי ברם. הוכשרו

 אליעזר רבי וברגל. כיד שתפרכס עד אומר גמלאי .בן( )שמעון רכן

 השכיר• ולמחר כללה השוחט )אף( שמעון רבי אמר זנקה. אם דיה אומר

 וחכמים. אליעזר. רבי ובמרת שזנקה. כשרה. דם מלאים כותרים ומצא
 אחד בזנבה. שתכשכש עד או ברגיל. או כיד שתפרכס עד אומרים

 החזירה ולא ידה שפשטה דקה בהמה גסה. בהמה ואחד דקה. בהמה

 שהיתה אמורים הכרים במה בלבד. נפש הוצאת אלא שאינה פסולה.

 מכל אחד בה אין אפילו בריאה. בחזקת היתה אם אבל מסכנת. בחזקת

 אליעזר ורבי כשרה. שחיטתו לנכרי השוחט ז : כשרה הללו הסימנים

 ש^ה ככד מחצר הנכרי שיאכל שחטה אפילו אליעזר רבי אמר פוסל.
 החומר יוסי_קל רבי אמר אלילים. לעכוית נכרי מחשכת שסתם פסילה.

 אלא היולך הכל אין במוקדישץ. פוסלת שהמחשבה במקום ומה הרבדים.

 ןהא שלא דין אינו בחולין. פוסלת מחשכה שאין מקום העובד אחר

הכל
ברטנורא

 הוכשרו שלא לפי :בחילין שלישי עושה שני אין בדס מוכשרים היו אפי׳ גרידא בחילין דאלו
 חוב שמן יין מים שהן משקין מז׳ א׳ או מיס עליו שיבואו עד טומאה מקבל אוכל שאין נדם,

 משויא החי מן אבר מידי בשר להך השחיטה דשריא מגו בשחיטה. הוכשרו :טל דם דבש
 אותה שמעמידים כל המסוכנת. את השוחט ו : ש כר״ הלכה ואין טומאה. לגבי אוכל גמי ליה

 ן עץ של ובקעיות קורות לאכול בשיניה כח לה יש ואפי׳ מפיכגת הויא חליה מחמת עומדת ואינה
 זינקה. אם : שחיטה נמר קודם נשמתה ניטלה שמא חיישינן פירכסה לא דאי שתפרכס. עד

 מסוכנת בהמה בלילה. השוחט :בכח ומזנק מקלח והדס בגרונם יי&חות שהבהמית כדרך
 ן הצואר שחיטת בית קגןזלי ומצא. השכים ולמחר :פרכסה אם ידע ילא פרכוס שצריכה
 הלכה ואין ר״ם. אמרה בזינקה לה דמכשיר ר״א. וכמדת מפנישזינקה: כשרה. דם מלאים

 ידה. שפשטה :מסיכנת היא אם פרכוס צריכה גסה. בהמה וא׳ דקה בהמה א' £ כר״א
 בשעת דרכה כן אלא פרכוס זה שאין לפי מסוכנת היתה אס ן פסילה החזירה ולא שחיטה. בגמד

 9 כשרב פשטה ולא שכפפה בין כפפה ולא שפשטה ובין בהכי אורחה לאו גסה אבל נפשה צאת
 עכז״ס מחשבת בה מהניא לה קשחיט דישראל אע״ג היא עכי״ם בהמת אס פיסל. אליעזר ור׳ ץ

 בעלים מחשבת מהניא דלא ק״ו. יוסי א׳ר הכבד: יותרת כבד. חצר :לע״נ מחשבתו דסתס
 המקריב כדכתיב במוקדשים דהיינו פוסלת. שמחשבה במקום ומה : לה שחיט וישראל הואיל
 הכל אין : יהיה פגול כי לזמנו חיץ לאכל׳ יחשוב שלא כלו׳ יחשוב לא ביה קרי יחשב לא איתו

 כי במחשבתן פסלו לא בעלים אבל יחשב לא אותו המקריב דכתיב העובד. אחר אלא הולך
 במקום ומה קאמר דהכי למתני׳ מפרש בנמ׳ פוסלת. המחשבה שאין מקום : כהן לה מקריב

 המחשבה שאין במקיס העובד אחר אלא הילך הכל אין עבודות בד' במיקדשין פיסלת שהמחשב׳
 במקום וה״פ השוחט אחר אלא הולך הכל יהא שלא דין אינו עבודות בב׳ אלא בחולין פוסלת

 מאלו באיזו והולכה זריקה הדס וקבלת שחיטה עבודות בארבעה במוקדשק פוסלת שהמחשבה
 הולכת מחשבה אין זו חומרא בה שיש זאע״פ הוא פגיל לזמנו חוץ הזבח מן לאכול מגע שחשב

 אלא



חמישי ליום אחרי
 גבעות. לשם הרים. לשם השוחט ה :השוחט אחר )אלא( הולך ר£ר

 א־והזץ שנים פסולה׳ שחיטת־ו מדברות. לשם נהרות. לשם !מים. לשם

 שחיטתו בשר. דבר לשם ואחד אלו• מכל אחד לשם אחד ושוהטין. בסבין
 לתוף ולא?:נהרות לתוך ןלא _ימים. לתוך לא שוחטין אין ט פסולה:

 אין כלים• גבי על ובספינה מים. של עוגה לתוך הוא שוחט אבל בלים.

 שיבנם בשביל ביתו בתוך גומא עושה אבל קר.זעי בל לגומא שוהטין

 : האפיהורוסים את וחקה כן• !עשה לא ובשוק לתוכה. ־ הדם

 לשם פסה. לשם תלוי. אשם לשם שלמים. לשם עולה. לשם השוחט י

 ושוחטין. ^סבין אוחזין שמם מכשיר. שמעון ורבי פסולה. שחיטתו תודה.

 השוחט פסולה. שחיטתו בשר. דבר לשם ואחד אלו. מבל אחד לשם אחד

תמורה. לשם מעשר. לשם בבור. לשם .ודאי אשם לשם חטאת. לשם

שהיטתו ברטנורא
 בשחיטה בב' אנא עבודות בד' בהן פישלת המחשבה שאין ט״ג לענין חילין העיב־ אחר אלא

 לא והולכה קבלה אבל מדם נסכיהש אסיך בל יחרש לאלהיס זובח דכהיבין היא להני ובזריקה
 הקטר משוס בהמה לאפסודי היא עבודה לאו מיהו בע״ג דשייכא אע״ג והקשרה בהו כתיב
 השב אס קרבן מפשיל לא בפנים אפי׳ דהא לע״ג דמה נזרק ולא נשחטה דלא היכא לע׳ג חלבה

 שלא בזה שנקל הוא דין חוץ במחשבת קולא שחצינו ■ וני חלבים הקשר בשעת בפר אכילת טל
 פסולה, שחיטתו וכו׳ הרים לשם השיחט ח :,יום כר׳ והלכה בשיחט. אלא תלוי הדבר יהא

 ההרים על אלהיהם דכתיב ע״ג נעשין אינן הני דכל משוס בהנאה ליאסר הויא לא ע״ג ותקרובת
 ודיקא בה ומחלפה ע״ג לשם לשחיטה דדמיא משום מלאכיל פסולה ומיהו אלהיהם. ההרים ולא

 זו הרי הגבעות ועל ההרים על הממונה למלאך ,אמר אם אבל גבעות לשם הרים לשם שאמר
 ימים. לתוך שוחטין אין ט :סתם שחיטה כשר. דבר לשם :בהנאה ואסורה מתים זבחי
 .קעביד לע״ג דמה לזרוק יאמרו שלא הכלים. לתוך ולא :שוחט הוא ים של לשרו יאמרו שלא

 לא צלולין אבל עכורים דוקא מים. של עוגה קשן: במועד לגפנים עוגיות לשון גומא עוגה.
 שותת והדס כלים ע״ג לשחוט יכיל ובספינה יחש ש הוא במים הנראה פניו לפרצוף יאמרו שלא

 כל לגומא שוחטין אין :עושה הוא הספינה ללכלך שלא כדי אומר שהרואה היס לתוך ויורד
 מפרש בגמ׳ גומא. עושה אבל :המינים חק שהוא מפני דגומא וטעמא בבית ואפי' עיקר.
 לגומא חין מקים עושה עושה הוא כיצד הצרו לנקר והרוצה עיקר כל לגימא שוחשין אין דה״ק
 :חוק לשון יחקה בחקותיהס. ידיהן יחזיק המינים. את יחקה :לגומא ויורד שותת והדס ושוחט

 הוא עכשיו אימר הרואה ונדבה בנדר באה דעילה כיון עולה. לשם :בחון חולין השוחט, י
 :וכי׳ שלמים וכן יססולה עלה רבנן גזיר הלכך מותרים בחיץ וקדשים לעולה ושיהטה מקדיש
 א׳ ואכל שימן של ואחת חלב של אחת חתיכות שתי כגין כרת חייב ספק על בא תלוי. אשם

 איזה על ידוע ואין מהן אחת על ובא במטה עמו ואחותו אשתו אכל מהן איזה ידוע ואין מהן
 ומתני׳ חטאתי. ומביא ודאי השא אס לו שיוודע עד היסירין מן להגן תלוי אשם מביא בא מהן
 שמא נוקפי ולבו חטא בספק עומד יום שבכל יום בכל תלוי אשם אדם מתנדב דאמר היא ר״א
 הואיל ונידב הנידר דבר מקרי נמי יפסח פסח. לשם : הוא ונידב הנידר שדבר ונמצא חטא
 :להי ואכיל בהון שלמים שחיט קא אמרי זמני עד ילהניחי הפנה ימית כל להפרישו עשוי והוא
 טל לשקר שנשבע מי גזלות אשם כגון ודאי. אשם :העין למראית חייש דלא מכשיר. ר״ש

 אשם להגי קרי ספק על בא תלוי שאשס יע״ש חרופה שפחה יאשם מעילית יאשם ממין כפירת
ניר אית קלא ומעשר דבכיר היא דשקר אינשי ידעי מידע מעשר. לשם בכור לשם "?דאי:

 ומידע



הפז חטיעי ליוט אחרי
 פסול. לשמו השיוחט ונדב שנדר דבר כל הכלל זה ?שרה. שחיטתיו

כשר: לשמו השוחט ונדב נדר .ושאינו׳.

ברטנורא
 :להו קמקדיש השתא דנימא נינהו אשר^שי בני לאו שעתא ההיא דאלי הכי מקמי ידעי ומידע

 למיחש ליכא דתימא דמהו פסילה שהיא נזיר עולת לשס שיחט הריני אמר אס לאתי" הכלל. זה
 פיוס שהיא יום ל' זה בצנעא נדר דלמא אמרי דחימר קמ׳ל נדר לא דהא ידעי דמידע לחירכא
 שאש יולדת עולת לאתויי ונידב. נידר ושאינו :לשכניו מילתא מינניא לא יום ובל' ניירות

 דתימא ותהו לידה קרבן חייבת באינה אשה לשס ואשיי נשר בפירוש יולדת עילת לשה אמר
 הפילה שמא דאימר קמ״ל נדבה אלא זו היתה לא לידה קרבן חייבת אשה אותה ואין הואיל

: נשרה שחיטתו ולפינן נדני: ולא תונה זה קרנן ונמצא קיל לה אין דמטלת

ע״ב מ״ד דף הולין גמרא

 של^ מטומאה לא נפשי הגה אלוהים 71 אהה ואומר ד< כיחזקאל
בלילה. טומאה לידי לבא ביום הרהרתי

 ולא בום. כוס בישר אכלתי ושלא אכלתי. לא וטרפה ונבלה
 הכם. בה שהורה מבהמה אכלתי שלא פגול בעור בפי בא

 הורמו שלא מבהמה אכלתי שלא אמרו נתן רבי משום
לי אמיה בשרא. מינה הכן טרפתא שיא רבה מתנותיה.

 אמר בשךא. מיניה וכן ולא בוברא שרי אבא חסדא רב בת
 מוכח. מתקלא הבא מזרבן. דאשומא בוכיא מירי רני לה

 מעליוהא אומצא יומא כל מעליותא אומצא משום איכא מאי
 טריפה הרואה הכם תלמיד איזהו הפרא רב אמר לי. זבנו

 זה .יחיה מתנות שונא ית )פעלי איזהו חפדא רב ואמר לעצמו.
 תברא דרב משמיה זוטךא מר דרש לעצמו. טריפה הרואה

כל
רש״י

 היה לא מתירו והיה מומו לראות בכור לפניו מביא כהן כשהיה בוכרא. שרי
 אינו תס וכשהוא הזה בזמן נוהג בכור בכור. אותו מבשר לוקח

 כדאמרינן במשקל ולא באומד נמכר בכור בחוץ. קדשים שוחט דהוי לכלום ראוי
 כמותו בדינר ליטרא שוקל שהוא רואין שהכל מוכח• מתקלא בבכורות:

 אומצא משום :לחשדני יכולין במאי איכא• מאי :מיד המעות ונותן לאחרים
 כבוד לי חולקין נטי. יומא כר :הבשר ממיטב הליטרא לי ששוקלין טעליותא.

 בבהמתו טרפות ספק כשנולד לעצמו• טריפה הרואה זה המיטב: לימן ומוכרין

ונראה



חמישי ליום אחרי
 תלמידי ושמש לעצמו טריפה ורואה למונה שקורא מי כל

 ת^כל כי כפיך יגיע קכח( )תחלים אומר הכתוב עליו חכמים.
 עולמות שני ונוחל זוכה אמר זביד רב לך. וטוב אשריך
לך וטוב הזה בעולם אשליך הבא. והעולם הזה העולם
 נשיאה מבי ליה :משדרי הוו כי אלעזח רבי הבא. ■'לעולם

 בעי קאד לא אמר אזיל לא ליה מזמני הוו וכי שקיל. לא מידי
 משדרי כי דרא רבי* .יהיה. מתנות ושונא דכתיב דאיחי מר

 הוא אתיקורי אמר אזיל. ליה מזמנין הוו כי שקיל. לא ליה
בי: דמתיקרו

 טרפה הרואה :וליכדה עליה חס ואינו להיתר וטעם לאיסור טעס בו ונראה
 :להיתר להכריעו חומד אינו שלו שאף הוא אחריס מתניה שונא ודאי לעצמו.
 והיינו זו את זו הסותרות ומשניות המשנה טעמי לתרץ גמרא ת״ח. ושימש

 בשל חומד שאינו כ״ש חומד אינו שלו דעל דניון תאכל. כי כפיד יגיע :גמרא
בי. טתייקרו אתייקורי :אצלם לאכול ליה. מזמנין :ולגזול לגנוב >^חרים

:מתנה זו ואין היא והנאתס אצלם סועד שאגי במה הן נכבדין

ע״א ע״ט דף אחרי זלהר

 ארבעה האשה. ובין בינך אשית ואיבה 0 )בראשית מאיילדכתיב תאנא

 עמה אתחבר בד בנוקבא חרא אטיל מסאבותא זיני ועשרים

 ועשרין לעילא. מתעךין דיניף )ס״א זינין וארבע ועשרין ואיבה. בחושבן

 בכלא מתעיין דינין וכדין פגיאו וטופריה רבא .ושערא רתתא. וארבע

 דרבי שערא ההוא לספרא בשיא לאתדבאה אתתא בעת כד ותאנא

 'בהון. די זוהמא ההוא וכל טופרהא ולספרא מסאבא דאיהי ביומא

 כך ובגיני אחרא ז־והמא .יתער דמופרין ז־והמא דמסאבותא ברזי דתאנא

 דתניא בעלמא. חסד אתער באילו לגמרי לון .דאעבר ומאן גניזא בעי^ן

 אלף ׳<א ז)ע* דתנען בישין. לזינין דוכתא למיהב לאיניש ליה ליבש לא

 חרא דאטיל זוהמא בההוא מתאחדן בישץ זינץ וחמש מאה וארבע

רבעי מאן ואפילו דטופרץ זוהמא בההוא מתערין וכלהו תקיפא

יעכ*ד



הפח חמיעי ליום אחר*
 דאעבר ומאן בהו דתל״ן אעון משום נישא לבני חרשין בהו ׳נעביד

 ההוא העבר משהבחין. לא בישין ודינין בעלמא חסד אסגי כאילו לון

 בססאניה או בתליה דדריד מאן דתלא ביה. דרשים וטויפרהא זוהטא

 בזי א דלעיל דזוהמא דשיורי שיורי בהאי ומה קא.זלאתז עלץהו\כיל

 כטה אחת _על זוהמא בה ואטיל בחרא ואתחברת דמהבלא אהתא

 אשת ואל כוי בניני זוהמא. מההוא מינה ךמהב׳א לעלמא ווי וכמה•

 הוא בדיד הךשא אמר שמעון רבי אמר תקרב. לא טומאתה בנדת

 חרא ההוא תתעבר בגין עליתיאי חלש. בראש כפרה עלי הביאו

 ממעל עומךים שרפים (י ישעיה דבתיב כמה עלי דבע^א מאן ריתבפם

 מאן אתער ךבניניהון על" הנועדים ט״ז( )במדבר בקרח כתיב דא ועל לו.

 בגין מטש. עלי כפרה עלי הביאו הבא אוף מכמרעהו• דאתי דאתער

 על למה. בזי וכל דשארי. באתר חרא אשהבה ולא רתעבר דיתבכם

 כתיב בזי ובגיני אצטריף דלא מאן בה ושלטא הירח את שטעטהי

 בן שמעין דרבי דרא _זכאה תקרב. לא טומאתה בנדת אשה ואל

 0 )קהלת כתיב עליה ותהאץ. עלאין בין ערביה זכאה בגוויה שארי יוחאי
 לנראה רישא דזקית חורין בן מהו חורין בן שמלכד ארץ אשריזי

 ולא רבעי מאי רימא חורין בן דאיהו בהאי דחיל. ולא מילין ולפךשא

 דאוחיתא מאריה יוחאי בן שטעון רבי הוא דא מלכד מהו החיל.

רוו שמעון לרבי חטאן וחבתא אבא רבי הוה דבד דחבמתא. מאריה

:ישאג כאריה .ילכו " אחרי יא( )הישע ואמרי אבתריה רהטי

מוסר לחק יוסף פסוקה הלכה

כ״ב פ׳ ביאת אישורי ה׳ הד״ם

 להיות וכשר נאמן אדם אפילו מממן ^ין
 פי על אף נשים שם שיש חצר שומר

 אפוטרופוס שאין בחוץ עומד שהוא
 אפוטרופוס למנות לאדם ואסור לעריות.

 עבירה: לדבר אשתו עהיג שלא ביתו על
 שיש 'בחצר לשכון חכם לתלמידי אסור נ

 מתי_יחד שאינו פי על את אלמנה בה
היתה כן אם אלא החשד. מפני -עמה

;אשתו

דיע ה׳ דף לר״י השובה משערי

 נשכרה רוח אלוזים זבחי גא[ ]תהליס כתוב
 תבזה. לא אירדם ונדכה ג^בר לב

 והגכנעת הנמוכה הרוח הוא נשברה רוח
 'הגשמית ההאוה שבירת על נשבר ולב
 ]״ש שנאמר כמו בלב נתונה התא^ה כי

 התשובה 'ובמזמור לו. נתת לבו ת.אות
 נשכר י לב ובאמרו הזה. המקרא ונאמר
בי מזה למדנו תבזה. לא .אלהים ונדכה

בעל



חמישי* ליום אחרי
 :בשבירת השם אל טתכצה התשובה מגל לגדל :אמורה האלמנה וכן :,עמו _א^תו

 התשובה מעיקרי זהי וכי הגשמית התאוה' עבדים ולאיתקנהיאשה החשד. מפני §לב
להחיות ״[ ף״*י־ התשובה בעמן נאמר ועוד החשד: מפני קטנים אפילו זכרים

 ואמרו נךכאים.' לב ולהחיות י שפלים רוח
 'אבינו אברהם של מתלטידיו הללו מדות שלש בו .שיש כל לברכה .זכרונם חכמינו

 הגשמית התאוה אחר הולך שאינו שפלה נפש עמן שפלה. ונפש נמוכה ורוח טובה עין
 אשה כי יידעתי נא הנה ע( ת4)ביא אכרהם שאמר שמיצינו כמו המותרים בדברים גם

 ואמרו תכונת/יפיח. _על להתבונן 'ההוא היום בה_עד נסתכל שלא את מראה יפת
 בכל חיותי 'אלמנותי מותן יום י עד ותה:.ין^צרורות ב[ ]""ב שכתוב כמה לברכה זיכרונם

 לתאותו להציק כדי" לקשטן תמרוקין ראשין'ונותן את להיטיב מצות דוד היה יום
שבע:' בת דבר על לו יתכפר למען מהן ,יצרו כובש באשר ולהכניעה

*<**^>$^
עגל ־33'־ / •

יתדה צירוף

 אשר החטאת שעיר ואתו החטאת פר ואח ט׳
 ”אל יוציא בקלש לכפר את־דמם הובא

 ואת־בשרם את־ערתם באש ושרפו למחנה מחוץ
 אתעל ך דחטאתא צפירא חת דחטאתא תורא חת :ואת־פרשם

 ;ת בנורא וייוקדון למשריתא לטבךא יתפקון בהויעא לכפרא מדמהון

 ןככם אתם והשרף כח .אכליהון חת כסרהיון חת משכיהון
 אל־ א1ע ואחרי־כן במ:ם את־בשרו ורחץ בגדיו

 ובתר בטיא בסרה רםחי_ית רבויבוהי ;צבע ודטוקידיתהון הטחנה:

 בחדש עולם לחקת לכם והיתה בט למ^ריתא־ ייעול כן

 וכל• את־נפשתיכם תענו לחרש בעשור השביעי
 :בתוככם הגר והגר האזרח תעשו לא מלאכה

 תענוךתנפ^תיכיון ל_יךחא ^חא^ביעאהבעשרא עלם להי_ם לפיו) ותהי

ב^ם“כי ל :ביניפוץ דיתגירון וגיורא :ציבא תעבדון לא עבידא וכל
הזה

רש״י
 אשר הכהן' וכפר )לכ< : ולפנים ולפני להיכל דמם. את הובא אשר )כז(

 ימשח



קפט ששיי ל*ל אדרי
 חט^תשם מכל אתכם לטהר עליכם ;כפר הזה

 עזביו לדכאה עליפון .יכפר הדין ביומא ארי !הטרח ;הוה לי£גי

 כ5ל היא ן1שכת שכת לא ־ תלשן " קרם:ז חובימן מכל
 היאילבון ץובתא שבת :שלם הקת את־נפשתיכם ועדתם

 אשר־למשה הכהן וכפר לב : עלם קנם נת״נפשתיכיון ותענץ
 ולבש אביו תחת לכהן את־/לו ימלא ואשר אתו

 יתה רבי די כתא וינבר :הקדש כגדי הכד את־בגדי

 ביצא לבושי עז הלבש אלוהי תחיות לשמשא קרבנה עז ;קרב ודי

 ואת־ארר הקלש את״מקרש וכמר קולשא:לג לבושי
 ועל־כל־עם הכהגים ועל יכפר ואת־המזכה מועד

 ועל זמנא משכן ועל קודשא מקדש על ויכפר ו שפר הקהל

 “והיתה לד יכפר: דקהלא עטא כל ועל כהנ^א ועל מךכחא.יכפך

 לשךאלטכל־ על־בגי לכפר עולם להקת לכם זאת
 שוהאחרמשה: צוה ויעשכאשר כשנה אחת חטאתם

 הדא חוביהיון מכל .ישראל בני על לכפרא עלם לקי_ם לבון דא ותהי

 .יהוה וידיר א יז רביעי פ :משה עז " פקיד די כמא יעבד כשתא
 אל־ דבר בי לטימר־ מ:קה עם * ומליל :לאמר אל־משה

 ואמרה ישראל כל־כני ואל ואל־כניו אהרן
אהלן עם מלל :לאמר יהוה אשר־־צוה הדבר זה ■אליהם

ועם רש״י
 לפי בכ״ג אלא כשרה אינה יוה״כ של זו כפרה )ת״כ( וגו׳. ימשח

 ואשר :כמוהו שיהא אחריו הבא בכ״ג לומר הוצרך באהרן הפרשה כל שנאמרה
 מנין בגדים מרובה המשחה בשמן המשוח אלא לי אין )ת״כ( ידו. את ימלא

 ואילך מיאשיהו שעמדו הגדולים הכהניס תל והס וגו׳ ידו את ימלא ואשר ת״ל
 שאס ללמד )ה״כ( אביר. תחת לנדן :המשחה שמן של צלוחית נגנזה שבימיו

 וגו/ הי צוה נאשר ויעש )לד( :אדם לכל קודם הוא מקומו את ממלא בנו
 אלא לגדולתו לובשן היה שלא אהרן של שבחו ולהגיד הזה כסדר עשה יוה״כ כשהגיע

כמקיים



ליל:ששי אחרי

 או שיור ישחמ אשר ישראל מטת איש איש י
למחנד מחוץ ושחט אשרי במחנה ארעז כשב

 די או כמשריתא א עז או אמר או תור .יכום די מנית.ישראל גבר גבר

 חטא: לא מועד אהל ןאל״פתח ם^ראלםער'יתא:ד'1יכ

 .יחשב דם וחוח מש^ן לפני ליהוה קרןן להקריב
מקרב ההוא האיש ונברת שפך דם ההוא לאיש

 .לןים כןרכגא.כןדם.יי רלן־בא איתות לא זמנא מעכן ולתדע 11עמ

 ההוא אנשא וישתיצי אשד דמא ההוא לגברא .יתחשב ד^רטא משכנא

 את־ ?ישראל בני 'א^רשיאו למען מגויעטה:ד.

 והביאם . השדרן על־־פני זבחים הם אשר זבחיהם
 זבחי וזבחו אל־הבהן מועד אהל אל־פתח ליהוה

 דבחיהיון _ית ;ע^אל בני "תץ די בדיל ♦ אותם ליהוה שלמים

 לרת זמנא משכן לתרע ץ לק־םז ו^תגו! חקלא אפי על דבחין אגון די

 אררהדם הכהן וזרק ו ־ יההון £כןדםיקוךשץ נבסת רכסון כהנא
 החלב והקטיר מועד $הל פתח יה^ה על״מובח

 תרע כ ךיך מדכחא ךמא_על ;ת כהנא ויזרוק :ליהוה ניתח לריח

 יזבחו”ולא ז :.יי ה־ש ברעוא לאתכןכלא תדכא רסק זמנא מעכן

 אחריהם זנים הם אשר לשעירם את־זבחיהם עוד
 עוד ;דכחון ולא :לדלהס להם תזתיה״זאת עולם הקת

להון דא תהי עלם קי_ם בתריהון טען אנון די לעדין דבחיהון בת

לדויהון נזיל קמ-ץ ■
רש״י

 ,הכ במוקדשין בשב. או שור ישחט אשר )ג( )ת״כ(: המלך לגזירת כמקיים
 כשופך יחשב• דם )ד( :לעזרה חוץ במחנה. קרבן: להקריב שנאמר מדבר

 בחוץ: דמים הזורק את לרבות )ת״כ( שפך. דם בנפשו: שמתחייב האדם דם
כמו לשדים לשעירים. גו( :לזבוח רגילים הס אשר זובחים. הם איטר )ה(

ישעי׳



קלי ששי ליל :אחרי

 איש ר6תא ואלהם ח מחוברין( כשהן ל&לישי חמישי :לדריהון

 בתוכם אשר־יגור ומן־הגר ישראל מבית אי^
 ;׳מראל מבית גבר גבר תימר ולהון 1 אוהבה עילה אשרקערה

 “ואל ט . קודשיא נבסת או עלתא !פק י' בעינו! ךתגירון גיורא ומן

 ליחוה אתו לעשות יביאנו לא מועד אדל קתה
 לא'איתנה ומנא מ^בן ולתיע מעמל: ההוא האיש ןנקרת

 איש ואיש י אנשא-היאמעמה: רשתיצי .יי .קלם ^תה. למעבד
 כד־ יאכל אשר בתוכם הגר ומן־הגר ישיאל מבית

 והכרחי את־־הדם האכלת בגפזם פני ונתתי דם
 דיתגןרון גיורא ומן .ישראל מבית גבר וגבר 1 עמה מקרב אתה

 ואשיצי דמא י_ת תיבול באגשא רוגזי ואתן דמא בל ;;בול ת ביניכון

 נתוניו .ואני הוא בדם הבשר נפש כי יא ־ עטה מגו ?!ה
 הוא כי־הדם על־נפשיתיכם לכפר על־הטץ|ח לכם

 על לבון יהבתה !אנא היא בדמא בפרא נפש ארי :יכפר ,בנפש

 < מכפר נפשא על הוא דמא ארי נפשתיכיון על לכפרא מדיהא

 לא־ מכם כל־נפש ל:ישךא לבני אמרתי כן“על •ב
 :דם לא־יאכל קתוקכם הגר והגר דם תאכל

 וגיורא דמא !יכול לא מנכון אנש כל .ישראל לבני אמרית כן על.

?שראל מקני איש ואיש יג :ךמא י.יכול לא כיגיכיון ךרעירון
ומן רש״י

 המקטיר על לחייב עולה. יעלה אשר )ה( :שש ירקדו ושעירים י״ג( )ישעי׳
 :חייבים שניהם חבירו והעלה א׳ שחט שאס בחוץ כשוחט בחוץ איברים

 יכפר בנפש שנאמר לפי דם. כל )י( :נכרתין וימיו נכרת זרעו ונכרת. )ט(
 )ת״כ( פני. ונתתי דם: כל ת״ל המוקדשין דם על אלא חייב יהא לא ־יכול
 כל של הבשר. נפש כי )יא( :בו ועוסק עסקי מכל אני פונה שלי פנאי
 תבוא האדם נפש על לכפר המזבח על נתחיו ולפכך תלויה היא בדס בריה
 :הקטנים על גדולים להזהיר מכם. נפש כל )יב( :הנפש על ותכפר נפש

אשר



עעי ליל הריי

 ,לבג .ואכדית הוא בנפשה הטה כסרא בל נפש ארי יבלת: אבליו

 כל היא דכה בסרא כל נפש איי תיבלו! לא כסיא בל דב ןשךאד

 יטרפה נבלה תאבל אער ;בל״גפש יט ־ :שתיצי ך״;לנה
 עד־ וטמא במים ורהין בגדיו ובבס ובנך באזרח
 ובגיץא כעיבא ותבירא נבילא .;יכיל די אנש וכל ז ומהר הערב

 לא ואס טו רדכי: עדרמשא ככאב ויה• בכ;א רסהי לכושוהי ויצבע

 רה?וב ;צבע לא ואם :עש ונ^א :רחץ לא ובעברו :כבם

 אל״ימשה :הוה וידבר א יח פ חובה! ויל!בל לא_יםחי
:שראל אל־בני דבר כ ־—לי■• משד. עם .ץ ויליל דאמר:

 למס א״כ מ״מ ציד ת״ל מנין וסרגגולין אווזין <ך5 אלא לי אין יצוד. אשר ג( )
 :לטמאים פרט יאכל. אשר :זאת בהזמנה הלא בשר יאכל שלא יצוד אשר נאמר
 בו: תלויה שהנפש הנפש במקום לו הוא דמו הוא. בנפשו דמו )יד(

 ל׳ נפש זכר. ל׳ ובשר דם הדם. היא הנפש הוא. דמו בשר בל נפש כי
 הל דבר טהור עוף בנבלת וטרפה. נבלה תאכל אשר )טי( :נקבה
 שמטמאה כאן ולמדך הבליעה בבית שנבלעת בשעה אלא טומאה לה שאין

 ונן לדרוש אלא נכתב לא כאן האמורה וטרפה במגע. מטמאה ואינה באכילתה
 שיש מי טרפה ת״ל הבליעה בבית מטמאה טמא עוף נבלת תהא יכול שנינו
 יאכל אס עונו. ונשא )טז( טרפה: במינו שאין טמא עוף יצא טרפה במינו

 לא ובשרו : טומאות שאר ככל זו טומאה על חייב למקדש יכנס או קדש
 :במלקות בגדים כבוס ועל כרת ענוש גופו רחיצת על עונו. ונשא ירחץ

אני



ששי ליל אחרי
 .ישראל ןגי ן!ם מייל • אלהיכם יולוה אני אלחם ןאמרת

אלהבון: יי אנא להון וחימר

תורה ששי יום אחרי
 כל תשלום הצגנו תרגום ואהד מקרא שנים הסדרת כל להשלים כדי

: והממרה ותרגום הסדרה

לא ישבתם־־־בה אשר ארץ־־מצרים כמעשה ג
י־ > 7 :9־ : >7 :־ •9:־ • | 717 5״ -ן :

 אתכם מביא אני אשר אר^כנען וימעש־ תעשו
 כעובד'עמא •0תל 'לא ולהקחיהם לא שמה

 יאר״נא עטא וכעובדי תעבדון לא בה יהיבתון די ךמצריב דארעא

 ההכון: לא ובנימוסיהון תעבדון לא לתמן יחכון מעיל אנא ך דכנען
ללכת תשמרו ואת־־חקתי' תעשו דאת־־משפטי

7^7 ד :< : 1 \ 7 : ע :־ -ן 5־ 7 : •

 תמרון קירי וית חעבדון דיני ית • אלהיקח ירוה אני בהם

 ואת־־ את־חקהי ושמרתם ה יי
ן ה יה! אני בהם וחי האדם אתם ייעשה אשר משפטי

איש
רש״י

 עליכם וקבלתם אלהיך ה׳ תנכי בסיני שאמרתי הוא אני אלהיכם. ה' אני )ב(
 בימי בעריות לנתק שסיכן לפניו וידיע גלוי אומר ר׳ .גזרותי קבלו מעתה מלכותי

 להפרע דיין .עליכס ,גוז* מי דעו אלהיכס ה' אני בגזרת עליהס בא לפיכך עזרא
 ושל מצרים של שמעשיהם מגיד .מצרים ארץ כמעשה )ג( :שכר לשלם ונאמן

 הכל: מן מקולקל ישראל בו שישבו מקום ואותו האומות מכל מקולקלים כנענים
 מקולקלים ישראל שכבשו עממין ז׳ תן שא! מגיד .שמה אתכם מביא אני אשר
 אצו אלא אמר שלא הכתוב הניח מה .תלכו לא ובהקותיהם :מכולם יותר

 אלו אומר מאיר רבי ואצטדיאות ערעיאות כמן להם החקוקין דברים שלהן נמוסות
 האמורים דברים אלו תעשו. משפטי את )ד( חכמים: שמנו האמורי דרכי

 תשמרו. חקתי ואת לאימרן: כדאי היה נאמרו לא שאילו במשפט בתורה
 העולם ואימות לשומרן לנו למה עליהם משיב הרע שיצר המלך גזרת שהן דברים
 ה׳ אני נאמר לכך חטאת מי וטהרת שעטנז ולבישת חזיר אכילת כיון עליהם משיבין
 שלא מתיכס הפט?־ אל .בהם ללכת :להפטר רשאים אתם אי עליכם, גדתי

 ,חקתי את ושמרתם )ה( החומוס חכמת ואלמד אלך ישראל חכמת למדתי תא?נר
 לרבות



ששי ליל אתרי
 עלמא לחיי כהון ויחי אנשא _יתהון הגבד די דיני דת ימי ק ית והטרון

 לא ?שרו אל־כל־ץנאר איש איש עעיו ם אנא;־
 בסרה לכ^קריב נכר־ נבר; .יהוה אני ערלה ת1לגל תקיבל

 )?רוח אביך עלוח ז ס :אנא.ך עתא לגלאה הקרבון לא
 : עדותה חגלה יא הוא אמך תגלה 'לא אמך

 • עריתי׳ תגלי לא היא אפך■ תגלי לא אפך וערגה אטך ערגה

 :הוא אביך ?נרות תגלה לא אשת־אביך ערות ח ם
 ערותאהוהך ט ס : היא אבוך עחת תגלי _לא אכוף אתת עמת

 חוץ מולדתי או ל?ת מולדת בת־אפוך או בת־אביך

 דילידא “אט בה 1א אבוך בת אחתך ערקת ?נרותן: תגלה לא

 י ;.ריתי׳ן לעלי א2 אחדן א?ך מאו ?.?ד ת5א מ אטך טן

 עדותן חגיה לא בת־בתך או בת־בגך ערות י ם
 עריתהן תגלי לא ברתך בת איו בךך בת ערקת :הנה ערותך בי

 מילדת אביך בת־אשת ?נרות * ם אנין־ עתיתך איי
בתיאה-. על:ת .עדותה חגלה לא הוא אחותך אליך

א״ו 'ש־י
 שמירה ליתן ד״א )ת״כ( בהם. הנהו' פייט שלא הפרשה דקדוקי שאר לרבות
 למשפטים עשייה אלא נתן שלא לפי למשפטים ועשייה ושמירה לחוקים ועשייה
 :מת הוא הופו והלא בעוה״ז תאמר שאס לעוה״ב בהם. וחי :לחוקים ושמירה

 נאמר לנך כזכר הנקבה להזהיר תקרבו. לא )ו( :שכר לשלם נאמן ה׳. אני
 אינו או אביך אשת זו אביך. ערות )ז( שכר: לשלם נאמן ה׳. אני רבים: ,ל

 גלה אביו ערות כ( )ויקרא להלן ונאמר אביך ערות כאן נאמר כמשמעו אלא
 אשת שאינה אמו להביא אמך. וערות :אביו אשת כאן אך אביו אשת להלן מה

 בת אף אביך* בת )ט( : מיתה לאחר לרבות אביך. אשת )ח<ערות :אביו
 קייס לאביך לו שאומרים כין חו"^. מולדת או בית מולדת :במשמע אנוסה

 עיות )י( :נתינה או ממזרת כגון אמה את הוצא לו שאומרים ובין אמה את
 מערות למדין אגו מאשתו בתו ובת ובתו מדבר ׳הכ מאנוסתו בבתו וגד. בנך בת

 ערות :אחר מאיש שהיא בין ממנו שהיא בין תגלה לא בהן שנאמר ובתה אשה
 במס׳ מגז״ש למדוה הדין מן מזהירין שאין לפי אלא לבתך ק״ו בנך. בת

משפחה אחותו על חייב שאינו לימד אביר. אשת בת ערות )יא( :יבמות
ונכריה



קצבששי ליל אחרי

 עלות יב פ :עריתה תגלי לא היא אחתך אמך מן דילידא אבוך
 אחת עך:ת :הוא אבי־ שאר תגלה לא אחות־אביה

 אחות־־אמף ערות ינ ס ־ היא אמך קריבת7 $$ לא אמך
 הגלי לא אמך אחת עמת :הוא אטף כי־^אר תגלה לא

 הגלה לא אחי־אביזז ערות .יי ס :היא אפך אריקליכת
 לא אמך אח ערכת :הוא הדקה תקרב לא אד־אשתו

 “לר*5 עקות טו ם היא: אמך אח אתת תקרב לא תגלילאתתה
 חגלה/גרותה: לא הוא בגף אשת תגלה לא

 1 עמתי׳ תגלי לא היא ברך אתת תגלי לא כלתך עדת

 :הוא אחיה ?נרות תגלה לא אשת־אחיף ערות *׳
 אשה ערות יי ס : היא אחוך עועת תגלי לא אחוך אתת עדת

 לא ואת־בת־בתה את־בת־בגה תגלה לא ובתה
 :עקתארנתא הוא זטה הנה שארה ערותה לגלות תקח
 עריתה לגלאה תפב לא ברתת בת דת ברה בת י_ת תגלי לא וכרתה

 תקה לא אל־אחתה ואשה יח :היא חטאין עצת אנין :!ריבן
 לא אחתה עם ואתתא בחייה: עליה ךותה5 לגלות ל?רר

־־ג• ־. ז.י • ע : זז :- - -ז~ : ז • 1:־ • בגרת ואל"אשה יט :בחייהא עלה עריתה לגלאה לעהאה תפב

 סוכתה ?רמק ולאתתא ערוהה: לגלות תקרב לא טטאתה

לא
רשיי

 לא אביך אחי ערות )יד( :לקדושין בראויה אביך אשת בת נאמר לרך ונכרית
 אמרתי לא היא• בנך אשת )טו( :תקרב לא אשתו אל ערושו היא ומה תגלה.

 אשה ערות )יז( :ונכרית ושפחה לאנוסה פרט בה אשות לבנך בשיש אלא
 קיחה ל׳ תקח לא נאמר לכך הראשונה נשואי ע״י אלא הכתוב אסר לא ובתה♦

 אבל קיחה לשון כ׳( )ויקרא אמה ואת אשת את יקח אשר העונש לענין וכן
 כתרגומו עצה זטה♦ :לזו זו קרובות הגה. שארה :בתה לישא מותר אשה אגס
 צרה ל׳ לצרר. :כאחת שתיהן אחתה. אל )יה( :לחטוא יעצך שיצרך חטאין עצת

 לעשות



ששי ל,ל אחרי

 לא־־תתן עמיתך אשת”ואל ב :עךיתר׳ לגלאה תקרב לא
 ^כנתך התן לא וז?רד ו?אתת :לטמאה־בה לזרע שכבתך

 למלך להעביר לא־תתן ;וטזךעך נא ־ בה לאסתאבא יזרעא
 התן לא וטטץ :;הוה אני אלהיך את־שם תחלל ולא

 )רביעי שביעי :.ץ אנא דארהך שמא :ת תהל ולא למדף לאעברא

 אשה משכבי תשכב ל:א לאת־־זצר כב מחוברין( כשהן
 היא: ת־ועבתא אתתא משכבי תשכוב לא הבורא ועם :הוא תועבה

 לטמאה־בה ש^תך לא־תתן וננכל־פהמה ע
 :הוא תבל לרבעה בהמה לפני לא־תעמד ואעזה

 .קדם תקום לא ואתתא בה לאסתאבא שכבתך תתן לא בעירא ובבל

 כי בכל"אלה אל״תטמאז כד • הוא תברא בה למשלט בעירא
 מפניכם: משלח אשר־אני הגלם נטמאו בכל־אלה

 מגלי אנא הי עממיא אסתאבו אלין בכל ארי אלין בכל תסתאבון לא

 עליה עונה האךץ'וא?קד ותטמא בה מ^קדמיכוף

 חובה ואסערית ארעא ואשתאכת :את־ישביה הארץ ותקא

 אתם ושמרתם ט מפטיר : יתבהא _ית ארעא ורוקינת עלה
 התועבת מכל תעשו' ולא ואת־־משפ^י את־הקתי

 ק;מי; _ית אתון ץתטרון :פתוככם הגר והנך האזרח האלה
 בימנוף דיהנןרון וגיורא הא^ן.ןציבא תועבתא מכל תעבדון ולא רת+יני

 אשר אנשי־הארץ עשו ד&ל את־כל־התועבת כי “
לפניכם

רש״י
 זמן כל חחוהה את ישא לא גרשה שאס ללמדך בחייה. :לזו צרה זו את לעשות

 בנו שמוסר עבודתה היא וזו מולך ששמה היא ע״א רמלך. נכא( :בהייס שהיא
 מדורות שתי בין ברגליו הבן את ומעבירין גדולות מדורות שתי ועושין לכומריס

 : האש העברת זו למלף להעכיר : לכימריס מסירתו היא זו תתן. לא :האש
י(. )ישעי׳ הבליהם על ואפי וכן וניאוף וערוה קדש לשון הוא. תבל >כג(

ד״א



קצו. ששי ליום אחרי
 עבת האלן תועבתו כל !ת איך הארץ: ותטמא לפניכם

 ״תק״א“ולא נח מפטיר ארעא: ואסתאבת רי^קדמיכון ארעא אנעי

 הנר את" קאה באשר אתה ^טטאכם אחכם ארץ ר
 כטא יתה בסאבינין ון3יה אל?* תריוקן ולא • לפניכם אשל

 מכל כל־אשר בי 03 :ייטיבו! ט;א9ע !ח לתקינת
 מקרב העשת הנפשות ובריתו האלה התושבת

 נפשתא וישתיצון האלין תועבתא מכל !עב־ רי כל אדי : עמם

 לבלתי משמרתי”את ושמרתם ל ע^הון: הטי ךע?חן
 'ולא לפניצם נעשו אשר התועבת מחקות עשות

 .מימה אלהיבסקוו־^תן-יתמ^רת וחוח אני' בהט תטמאו
 תסתאבון ררא ן1קדט*כ דאתעכדא תועבתא כנימוסי המעבר דלא בדיל

£ פ £ :ארהבון ” אנא ברון

 סימן בעמיה בת״ע כושיים כבני הלא ומשטירין סימן. עד״ו או הימן נ״ל כ״י פשיקיה, ע׳
 הפטרת שהיא תכ״ח הימן הוף הרמ״א משמעות מ״מ קדושיה בפישת כתובה שה-א הגס ש׳

ן מות אתרי

רש״י

 תקיא ולא )כח( : בהמה וזרע הדס זרע וערבוב בלילה נבון הוא הבל ד״א
 הלא במעיו עומד שאין מאוס רכר שהאכילוהו מלך לבן משל אתכם. הארץ
 לשון תרוקן ולא ותרגומו עבירה עוברי מקיימת אינה ישראל אר׳ן כך מקיאו
 : במשמע והנקבה הזכר העשת. הנפשות )כט< :מהם עצמה מריקה ריקון
 ה׳ איי בהם תטמאו ולא :כך על ב״ד להזהיר משמרתי. את ושמרתם )ל(

 לי יש הנאה ומה מאחרי נפסלים ואתם אלהיכס איני תטמאו אס הא אלהיכם.
אחרי פריטת הפלת :אלהיכס ה׳ אני נאמר לכך כניה מתחייבים ואתה בכס

כ״ב סימן ביחזקאל אחרי הפטרת

 התשפם בן־אדם לאמרונואתה אלי דבר״יהוה ויהי א
 :כל־תועבתיה את הודעתה ד הדמים אודשר התשפט

 לביא בתוכה דם עפכת עיר .יהוה אדני אמר בה .ואמרת נ
אשר־׳מפבת בדמך י :לטמאה עליה גלולים ועשתה עתה

: : - ד ־.־ נ- 1 ” 7 : “ |7 ; ד : 7 ־.־< 7 •)־ • ג7 ;זן ; ד.^ •
אשטת

כה



אחרי הפטרת
 ותביא ימיך ותקריבי טמאת אשר־עשית ובגלולין אשמת

 לכל־הארצות: וקלסה לנוים חרפה עד־שנותןךעל־כןנתתיך
 רבת השם טמאת יתקלסדבך ממך והרחקות הקיבות י■

 למען בך היו לזרעו איש .ישראל נשיאי רנה י המהומה:
 ;תום בתוכך מנשק עשו לנר בך הקלו ואם אב :!שפך־דם
 חללת: ואת־־־שבתותי בדת חק־שי : בך הונו ואלמנה

בך אכלו ואל־ההרים שפך־דם למען בך היו רכיל אנשי ט
ז׳ ;•ך!- ז־• •.ק ?• : זרת • 1־ : 1־ >1 9• ז־ "ע ;

 :ענו־בך הנדה טמאת גלה־בך ערות־אב י :בתוכך עשו זמה
 טמא את־כלתו ואיש תועבה עשה .רעהו את־אשת 1 ואיש יא

 לקחו־בך ישחר >נ :בך“ענה בת־אביו את־אחתו בזמה-ואיש
 בעשק רע-ך ותבצעי לקהת ותרבית נשך שפך־־דם למען
 אל־בצעך בפי הביתי והנה ע :.יהות אדני נאם שיבחת ואתי
 אם־ לבך ה;עמד יי : בתוכך היו אשר ועל־דמך עשית אשר

 דברתי ה1ןה אני אותך עשה אני אשר לימים ;תיך תחזקנה
 .וחתמתי בארצות וזריתיך בנוים א־ך והפיצותי טי ועשיתי:

.יהוה: כי־אני רדעת גרם רעיני בך ונחלת ט! ממך: מאתך ט

 ה* ומזמור והפטרה תרגום ואחד מקרא שנים השבוע פרשת קריאת אחר
 משנה דברו יצל״ח מלך וה' השבת ליום שיר מזמור או לבש גאות מידך

ן היום בהינת היסוד נגה שהוא טהרות מסדר והלכה

ג׳ פרק אהלות משגה

 הרכע^ בן רופא רבי הבית. לתוך והכניסן שנחלהר באהל הטטטאין בל

הנבילה. מן זיתים חצין כבשני הניוגע כיצד מטטאין. וחכמים מטהר.

או
כרטנררא

 כשהן והכניסן. :לרוצאין שיעוריהן שנחלקו. :פ״ב בריש לעיל האמיריס באהל. המטמאין כל
 לא דסבר מטהר. הרכינס בן רופא רבי :א׳ אהל לתיך דהיינו הבית. לתוך :מחולקים

 לומר בנבילה ומפרש כאוהל פתה הנבילה. מן זתים חצאי בכשני הנוגע :לכשיטור מצטרפין
מנע לעימאת מצטרפץ דאין ס״ל ה״נ אהל לטומאת מצסרפין שאין דוסא לר' דס״ל היכי דכי לן

ומשא



קצד ששי ליום אחרי
 יעגע אן• ,זית. בחצי על ומאהיל זית. בכחצי הנוגע ובמת נושאן. -או

 מאהיל זתים. חציי בשני על מאהיל עליו. מאהיל דת וכחצי זית. בבחצי

 מטהר הרכינם בן דוסא רבי עליו. מאהיל וכחצי_זית זית. בחצי על
 רעל עליו. מאהיל אחר ודבר דת. בבחצי הנוגע אבל מטמאין. וחכמים

 בחצי ועל עליו מאהיל אחר ודבר דת. בחצי על מאהיל או זית. בחצי

 מטהר. הרבינם בן דוסא רבי בזה אף מאיר רבי אמר טהור. זית

 האהל עם והמשא המשא עם המגע מן חוץ טמא הבל מטטאין. וחכמים

 תרווד מלוא ב טהור: שמות משני טמא. אהד משם שהוא בל הכלל זה
 דם רביעית מטהר. שמעון ורבי טמא. הבית הבית. בתוף רכןכ״יישנתבזר

 ויוצא מתכבסת אם בכסות. נבלעה טהור• הבית בתוף:הבית• שנבלעה

 .^כול שאינו הבלוע שכל טהורה. לאו ואם טמאה. דם רביעית ממנה

 ער והאהיל .קטפרם• מקומו דדה אם באדר. נשפך ג :טהור לצאת

 והיא האסקופה. על נשפך טמא. שהרש או אשבורן היה טהור. מקצתו

אישבורן היה טהור. עליו מאהיל והבית מבחוץ בין מבפנים בין קטפרם.

או
ברטנורא

 כאלו שמא החת על שהמאהיל דת. כחצי על ומאהיל זית בכהצי הנוגע :בנבלה בין במת בין ■ומשא
 שאין רצוצה בטומאה לרישא מאהיל הנך מורך והרוטב העיר בפרק ובגת׳ באהל המת עם היה
 לאמר וסיפא היא נגיעה לטלה מטמאין חכמים ומש״ה טפח פיתח האהל ובין הטומאה בין

 בין טפח פותח כשיש מיירי לטהיר רבנן למולו וכו׳ עליו מאהיל ול׳א זית בכחצי הנוגע אבל
 שהן וכל הן שמות שני ואהל לנגיעה מצטרפין לאין רבנן מולו לבהא האהל ובין הטומאות

 למגע אפי' ולא מצטרפין אין רצוצה בטימאה לאפי׳ סבר ליסא ור׳ מצטרפין אין שמות משני,
 ר״מ מטטאץ. וחכמים מטהר דוסא ר׳ בזו אף ר״ט אמר :לוסא כר׳ הלכה ואין ולמשא.

 איהו ואמר מצטרפין ואין לטהור רבנן מולו ואהל הטומאה בין טפח פותה כשיש לאמר את״ק פליג
 ומטמאין. לכשיעור מצטרפין הילכך הוא שמא חל ואהל לנגיעה ואמרו לוסא ר' על רבנן פליגי בזו לאף
 ומשא : זית רצי והסיט זית בחצי שנגע כגון המשא. עם המגע מן חוץ :כר״מ הלכה ואי!
 ומשא משא ומגע מגע כגון אחד. משם :זית חצי על והאהיל זית חצי שהסיט האהל. עם

 שנתפזר :באהל מטמא שהוא פ״ב בריש לעיל לאמרן רקב. תרווד מלא ד :ואהל •אהל
 אם החלתו מה כתהלתו סופו לסבר מטהר, וד״ש : שהוא כל עפר בו ונתערב הבית. בתוך
 שושו אף עמו נגלל לבר יהא שלא לבעינן רקב לו אין עץ של בארון או בתכריכים המת נקבר
 מתכבסת. אם : כר״ש הלכה ואין מטמא, אינו אחר לבר עמו נתערב אם רקב שנעשה לאחר

 מיש ומביא בהן ומכבסת במלה מיס מביא אותה משערין וניצל לס רביעית ממנה וצא ו הנפות
 :טהורה לאו ואם טמאה זו הרי בוה מראן היה אס לס רביעית בהן ונותן כמלת! אחרים

 היה הלם בו שנשפך המקום אס קטפרס. מקומי היה אם :הבית בתוך באויר. נשפך ג
 מכינס מקום אשבוק. היה : חיבור אינו לקטפרס טהור. מקצתו על : אלם והאהיל. :מדרון

 נ קצתו על האהיל ואפי׳ וטמא חיבור הוי קטפרם ואפי׳ הלם שקרש. או : גומא בתוך כמו
 שמשפע מבפנים. בין : קטפרס והיא הבית פחח שלפני אצטבא כמין האסקופה. על נשפך

 שבבית מה כל טהור. מקצתו: על מאהיל. והבית : חון לצל שמשפע מבחוץ. בין פניכנ; לצל

מטומאת



ששי ליו□
 יבשערד והצפיק והשער השנים מן חוץ טמא. שממת כל טמא. שקרש איו

 עצם טמא. הכית בפנים. ושעריו כחוץ המת כיצד. ד :טמא הכל דבורן

טמא.. עליו מאהיל והכית מבפנים. מקצתו הכניס כשר. כדת עליו שייט

 מבפנים. מקצתם הכנים כשר. זתים חצאי כשני ועליהם עצמיות

 הב;ך שאין טהור. ארם כידי תחובים היו טמא. עליהם מאהיל והכית

 כירץ. שמינית ממנו שיצא המת תכופה. הס איזהו ה ־ חכור אדם

 בחייו. רביעית אומר .ישמעאל רבי עקיבא. רבי דברי כמותו. ושמינית

 אומר ;הודה כךכי אלעזר רבי רביעית. ומזה מזה נטל כמותו. ורביעית

 תחתיו ונמצא שותת שהמו צלוב תכוסה. *ם איזהו במים. וזה זה

 דם רביעית תחתיו ונמצא מנטף. שהמו המתי אבל טמא. הם רביעית

 וכזית טמא: והמנטף טהור השותת א>א כי איומרל^ יתדה רבי מתור.

 הטומאה להציל טפחים בארבעה פתחיו והמת בטפח. בתריו המת מן

 כמת" מבדה גדול טפח. כפיו^ הטומאה להוציא אבל הפתחים־ ע-
" : ז * י : ז־ •

רבי
ברג>ידא

 וחשע- השינים מן חוץ : ידביר 'דאינו לפרש לירד דם של ששיפו אע״ם אהל מטימאת
 גזעי ואין עמו שנברא כל אף מחליף גזעי ואין עמי שנברא עצם מה בעצם דנתי׳ והציפורן.

 מה כל טמא. הבית ד :מחליף שגזען וציפורן שער יצאו עמו נבראו שלא שינים יצאו ף מהל
 העצם בשת כזית עליו שיש עצם נ למת המחובר השער על האהיל שהרי טמא שבתוכי

 תחבן אדם אלא מעיקרו לעצם מחובר הבשר היה שלא אדם. בידי תחובים : לבשר יד נחשב
 דקתני קאי דפ״ב דלעיל אמתני׳ תבוסה. דם איזה ך? : בשפוד הבשר שהוחבים כדרך לשם

 במותו. ושמינית כחייו שמינית : חבישה דם איזהו הנא וקמפרש טמא חבישה דם רביעית
 זהו רב־עית התערובות מן ונטל שנתערבי במותו. ורביעית בחייו רביע־ת : לרביעית מצטרפין

 כמש- : ישמעאל ודרכי דר״ע וזה. זה לא: במיתו ושמינית בחייו שמינית אבל חבושה דם
 מכר הפסק בלא ויורד שותת. שדמו צלוב : שטמא תבוסה. דם ואיזהו : הטמאין ואינן

 : יטהור בטל קמח קמא טפה אחר טפת שיורד ניטף אבל בו מעורבת ',מיתה בל שטיפה
 שהנשמה הטפה אותה אומר שאני טהור. שותת אלא : הדבר כן לא כלו׳ כי. לא אומר ור״י

 :מיתה של אחרונה טפה אותה זה בדם ואין בה תלוי שהוא העץ עיג לה עמדה בה תלויה
 נריע: והלכה דם. מבעל דם אין יהודה ר׳ דסבר בעל קמא קמא אמרי׳ ולא טמא. והמנטף

 הפתחים בהלל המונחים הכלים כל הרבה פתחים ולו בבית המת בטפח. פתחו המת מן כזית ו
 לאהל המת אהל בין הפסק ויש נעולים שהפתחיה ע״פ אף מבחוץ פחח של המשקיף תחת

 מת של שסופו טימאה '^5' דרך שהוא המקום על טומאה חכמים דגזרו טמאים כילן הכלים
 בבית המת מן כזית יש ואס טמאי! כונן יוציאוהו מקום באיזה יודיבין וכשאין שם דרך לצאת
 המקים שיודע כיון הנעולים הפחחים כל על מציל טפח פיתח בו שיש בהלין להוציאו והשב

 ד'מציל בו שיש חלון דרך להוציאו והשב שלם מת הוא ואס שם דרך לצאת טימאה של שפיפה
 להוציא אבל : המת להוצאת שראוי הנמים שיערו ד״ט דבשיעיר הנעולים הפתחים כל על

 ומטמא פתוח שהוא כ״ז הנון דרך יוצאה טומאה שלם מת אפי׳ טפח. בפותה הטומאה את
 מצומצם כזית דוקא כמת. מכזית גדול : טפח פיתח בחלין יש אם שבצדו שבבית הכלים
 עד הנעילים הפחחים על מציל ואין שלם מת היה כאלו דינו מכזית יותר אבל בטפח פתחו

 שיהא י



קצה ששי ליום אחרי
 טפח רום על טפח על טפח ז :כמת והגולגולת השדרה א־ומר. יוסי רבי

 שלוא כיי כיצד. הטומאה. כפני וחוצץ הטומאה. את מביא מרובע.

 טימאה טפח• פותח ביציאתו ויש טפח• פותח בו .יש הבית תחת כןמור

 הטומאת שריך טהור. שבתוכו מה בבית. טומאה טהור. הבית בתוכו

 טפח. פותח ביציאתו ואין טפח. פותח בו .יש להכנם• ואין.דרכה לצאת

 שריך טהור שבתוכו מה בבי.ת. טומאה טמא. הבית בתוכו. הטומאה

 ביציאתו ואץ טפח פותח בו אין להכנם• דרכה ואין לצאת. הטומאה

 טמא. שבתוכו מה בבית טומאה טמא. הבית בתוכו טומאה טפח• פותח
 של מדבך .וכן מלחת. שאכלתו או שרצים או מים שחררוהו! חור אהד

עשוי שאינו אהל כל אומר .יהודה רבי קורות. של> מואר וכן אבנים.

:ובסלעים בשקיפים ומודה אהל. אינו אדם בידי

ברטנורא
 להוציאן חשב ואש שלס כמת דיני שבבית והנלגולת. השדרה אומי יוסי רבי : ד׳ בו שיהא
 על טפח על טפח ץ : הלכה וכן ד' בו שיהא מד הנעולים הפתחים על מציל אין חלון דרך
 ועל המת מן כזית על ומאהיל טפח האין ח! וגבוה טפח על שפח רהב שהוא דף טפח. רוט

 שהיה אע״פ מטפח פחות רחבי היה שאם טרובע. : הכלים על הטומאה. אח טביא :הכלים
 יך“שצ מרובע קחני להכי ירבעהו ירחבו אורכי על שיתר מה שס אמרי׳ לא טפחים שני ארכו
 קמור. שהוא ביב : הטימאה בפני חוצן כיצד כלו׳ כיצד. :טפח יבאיכי טפח ברחבו שיהא

 בו יש :לרה״ר יוצא״יס ומשה שבבית שופכים יורדים ושם קמור והיינו מקורה בקרקע חפירה
 שממנו הביב בפתח וביציאתי. : עצמו בביב טפח ברום טפח על טפח דהיינו טפח. פיתח
 :בטפח פתחו המת חן דכזית הביב בתוך המת מן כזית בתוכו. טומאה :לרה״ר מיס יוצא*!
 :הטומאה בפני חוצץ דקתני והייני לרה״ר היוצאת הביב פתח דרך יוצאה שהטיסאה טהור. הבית

 שדרך הביב פתח דייך להכניסה טימאה דרך דאין טהור. הביב שבתוך מה בבית טומאה
 טימאה טפח פיתח ביציאתו ואין : לביב להכניסה ולא הביב שחח דרך להוציאה הטומאה

 הביב פתח דרך לצאת דרך לה ן שא כיון לבית הביב מן פילה דטימאה טמא. הבית כתובו
ביציאתו ואין טפח פותה בו אק : יוצאה הטימאה אין מטפה פחות דכל ליה״ר היוצא
לא יציאתו על טפח פיתח בי דאין דכיון טפח פותח ביציאתי ואין נקט לחנם טפח. פיתח
 אשר וכל חכמים ואמרו הבית כקרקע נחשב הביב והרי דחי כלל חלל פס אי! דכאלו חיישי׳
האי מים. שחררוהו חור אהד : התהום עד כמותו בית של קרקעיתו ליבות יטמא באהל

5 שרצים שנקביהו אי מיס ע״י הזה החיר נעשה אס שנת לא הטומאה את שמביא טפח ס!תח
 :מאליו הזר ונעשה וניפל ומתאכל למלח דומה לב; עפר כמין מלחה ארן ל' מלחת. שאכלתו או

 שתים ע״ג סדורה שהא׳ ופעמים זו על זו וסדורות ערוכות גדולות אבנים אבנים. של מדבך
ועימדיח זו על זי ערוכות קורות, של סואר : טפח אהל שם ויש מזו זו מפורדות והתחתונות

אהל אהל דיליף אהל. אינו אדם בידי עשו* שאינו כל :טפח אהל בהס שיש ופעמים לבנין
 שק*פי הסלעים סעיפי תרגום בשקיפים. : אדס בידי כאן אף אדם בידי להלן מה ממשק
 זזה מטר ע״י נעשה שזה אלא הן א׳ הסלעים ונקיקי ושקיפי הסלעים בנקיקי בסלעים. : כפייא
ממשכן אהל דאהל ג״ש יליף דלא יהודה ר' בהם מודה אדס בידי נפשו דלא זאע״ג מאליו נעשה

ר" דמידה הישן פ' בסיכה אמרי׳ אגרוף מלא כגון מטפח בייחר אבל בלבד טפח לפותח אלא
ן יהודה כר׳ הלכה ואי! ובסלעים.־ בשקיפיש וק הטומאה את מביא מאליו נעשה שאפי׳ ■׳יהודה

 רכי



ששי ליום אחרי
דא נ׳ דף נדה גמרא

 עליה לייט ביה. ובדיק .דגרגשתא קורטא פרי חנינא ךבי
 הוא חנינא רבי באסברא. יוסי ברבי ישמעאל רבי

 חכמתא יוחנן רבי יאמר הכי הכימי. לאו "עלמא כולי דחכים
 מטהרנא מטהר מטמינא דמה אחזי דלא לי גרמא חנינא דרבי

 ליי גרמא חנינא ךרבי ענוותנותא אלעזי רבי אמר מטמא.
 לספק נפשיה מחית הוא דענותן חנינא רבי ומה דמא דהזאי

 לי גרמא דבבל טבעא זירא רבי אמר אחזי. לא אנא וחזי
 .ידענא. בדמא ידענא לא בטבעא _דאמינא דמא חזאי דלא

 במבעא תדע הוא .רבה והא מילתא תליא דבטבעא למימרא
לא בטבעא דידע רבה ומה כןאמר שכן כל בדמא ןדע ולא

אחזי: ואנא דמא חזא
רש״י

 כן שיעשה אאחר ר״י. עליה לייט :מיס בלא ביה. ובדיק :מבקע פלי.
: גווכא האי כי בריק ומכי דחפים. הוא חנינא דרבי :באסכרא

ידא צ״ח דף משפטים זוהר

 מג/ נשמתין נפקי יומא דאתקדש בשעתא דשבתא ביומא חזי תא
יומא בל וריחיןבהו נשמתין'_קךישץלתתאי ומנשבןאינון ךח;י אילנא

 בעטרין ומתעטרן נשמתץ כלהו סלקין שבתא תפיק ולבתר דשבתא

 דההוא בעליו איבון אלץ טבא בההוא מתעטק )ובד לעילא קדישץ

 הוא ודא נש בר לההוא אזמין הוא בריף קדשא הכי אוף ודאי(. טיבו

 בקדמיתא• ליה דהוה נשמתא ליה. זמיגא דדא גב על ואף אחרא. גשמתא

:דאתמר כמה ערע לא וענתה כסותה בקדמיתא שאייה

מוסר .לחק סף י!" פסוקה הלכה

עיג ו׳ דף לר״י תשובה משערי ם״ח שבע ה' הר״ט

 בדבר פעליו להיטיב התשובה מעיקרי בעיקרי המנכש חייב. שהוא כל □חורש
הסתכל־ אם עליו. זדה אשר או עשבים והמקרסם האילנות.

בעריות המזרר



ששי ליום אחרי
 את לנפות בדי השריגים את חמזרד
 *ומשיעשה חורש *תולדת £ה הרי הקרקע

 השדה פני המשוח וכן* רדיב. שהוא בל
 הגןא מלא או ורדדו•' התל שהשפיל כגון
 ןכן שהוא. כל ושיעורו חורש משום ה;יב

 שהוא: בל שיעורו גומות המשוה ^ל
 האקלן את הזומר חץב שהוא בל הזורע נ

 אבל זוךע. מעין .זה הרי שיצמח* ברי
 זה הרי בשבת ואילנות צמחין' המשקה
 השורה .וכן שהוא. בכל .וחייב זורע תולדת

 ,זה .הרי במים בהן וכיוצא ושעו,רין הטין
 הקוצר ־ שהוא: בכל וחייב זורע תולדת*

 הוא. קוצר תולדת ותולש חייב כגרוגרת
 קוצר. משום חי;ב מגדולו .דבר העוקר וכל

 וכשות עשבים בו שעלו צרור לפיכך
 גבי _על שצמחו .ועשבים בסנה שעלה

 מקום הוא שזה חץב מהן התולש החבית
 נקוב אינו מעציץ התולש אבל גדולן.
ועציץ גדולו. מקום זה שאין מפני פטור

הצו
 א1ה אם עיני.ם. בשחוח יתנהג בעריות

 האיברים ובכל בתורה נעסוק* הרע בלשון
 המצות. בהם לקלם נשתדל חטא אשר

 הצדיקים לברכה זכרונם רבותינו אמרו ובין
 עוד בו'מתרצים. שחוטאים באגתו/דיר

 עשה עבירות של חבילות עשית אם אמרו
 ממהרות רגלי.ם מצות. של חבילות כנגדן
 לשון מצוה. לדבר* רצץ .יהיו עה7לר לרוץ
 בחכמה נפתח דפיו חבו. אמת..יהגה שקר

 ידם שופכות ידי.ם לשונו. על הסד ותורת
 עימם לעמיו• לאחיו ;דו את נפתח פתוח
 חורש לב עימם. ושח דכא יהי רמות

 התורה אמרי .יצפון בלבו און מחשבות
 מדמם משלח הבונות. לבו הגות ויהי
 1וצךיך1 ינרדפהו. שלום .יבקש אחים בין

 נחפשה נ[ ]איני• שנאמר כענין דרכיו חפוש
 ונעשה ה' עד ונשובה ךרכינויונהקורה

 כל עכור למען האחר .דברים. לשלשה כן
 כלן על ויתורה .עליהם שחטא הדברים

 למען הכפרה.'והשני מעיקרי י הוידוי כי
להכנע ויוסיף .וחטאות עונות לו כמה ,ידע

כארץ. הוא הרי .יקטן שורש בכדי נקוב
:חייב ממנו יהתולש

 עליו מקבל שהוא פי על אף כי והשלישי
 נדרים בהם לעשות כדי עליהם שחטא הדברים שלדע צריך חטא כל לעזוב

 בעיניו נקלו אשר אחרי בהן* עלולה .נפשו בי היצר ממארב בהן לנפשו מאד ולהשמר
 ץריך להיברא כאשרייחל והחולה ההם מהמעשים חולה נפשו והנה בהש. .יצרו ושלט

♦ ?חליו נחזירוהו שלא עניינים מהרבה לה;הר

השם אחרי מצות
תעשה לא מצות כ״ו עשה מצות ב׳

:ש״ג לאוין סם*ג ס״ח. ל״ת המצות ספר פ״ב. ב״ט הל׳ היד ספר פ״א. כלים כ״ז. מנהות

 למקדש.שנאמר עת בכל כהן יבא שלא תעשה לא מצרת ]לי[ קפה
 הפסוק זה לפרוכת. מבית הקדש אל עת ככל יבא ואל

 קדשים לקרשי שנכנס הדיוט כהן קדשיס. קדשי ועל ההיכל על אזהרה הוא
 יותר כפור ביום או השנה ימות בשאר שנכנס גדול כהן וכן השנה ימות בכל

 ימות, ולא שנאמר שמיס בידי מיתה חייב היום לעבודת פעמים מארבעה
הזה בזמן ואפילו לוקה השתחויה או לעבודה שלא ריקנית ביאה להיכל והנכנס



השם אחיי מצות
 קדישתן מקדשיכם את והשימותי שנאמר מקדש למקום ליכנס שלא מוזהרים אנו

: מתים טמאי שכולנו ועוד א׳( וכלל קפ״ז סי׳ )עיין שוממין כשה! אף

:ר״ט עשין סמ״ג מ״ט. מ״ע המצות ספר ייב. עבודת ה׳ היד ספר ח׳. דך. וע״ש יומא

 שנאמר כפור ירם עבודת גדול כהן שיעשה עשה מצות )צ( מפל
 ביום היום עבידת מצות היא וגו; הקודש אר אהדו יבא בזאת

 מלבד קדשים בקדשי שמקטיר קטורת שהם בפרשת האמור הסדר על כפור
 ונשרף קדשים בקדשי דמו ומתן משלו כ״ג של ופר יום בכל שבהיכל הקטורת

 ונשרף. קדשים בקדשי דמו ומהן לחטאת לה׳ אחד צביר משל שעירים ושני
 משלו גדול כהן הביא עיד לבן בנדי בד' עשת זה כל לעזאזל. משלח ואחד
 התמירין העבודות כל יכן שי״ח שבסימן המוספין מלבד לעולה אחד איל לוקא

:הבית בזמן ונוהג גדול. בכהן הכל וקטורה והמוספין

שייג לאדן סס״ג צ', ל״ת המצות בפר ייט. פי״ח מיק הל׳ היד ספר .,ב דף ברירות קיו. זבהים

 שנאמר לעזתה חוץ קדשים לשחיט שלא תעשה לא מצות ]צז[ קפץ
 מיער אוהל פתה ואל וגומר שור ישחט אשר איש איש

 דמעלה מהיקשה ואזהרתו חטאה ובשוגג כרת חייב במזיד וגומר. הביאו לא
 קדשים שחיטה על אלא כרה חייב ואין ב׳( שורש )עיין ת״מ שבסי׳ בחץ

 ושאינן מזבח מאיסורי אהד בחוץ השוחט אבל המזבח על להקריב הראויים
 משכן אל לבא ראוי שאין כל ה׳ משכן לפני שנאמר כטור זה הרי לפניס ראויים

 חייב בחוץ קדשים ששחט מי הזה בזמן ת״מ( סי׳ )עי׳ עליו חייבין אין ה׳
 הראשונה שקדושה בית שאין אע״כ להקריב שמותר בפנים ליקרב שראוי מפגי

א׳(: כלל )עיין לבא לעתיד וקדשה לשעתה קדשה המקדש בית של

 סמ״ק כ״ה. סי׳ יו״ד סיד. עשין סמ״ג קמ״ז. מ״ע המצות ספר פי״ד. שחיטה ה' היד ספר פיו. חולין
:קניו סי׳

 הטהורים עוף או חיהז שחיטת דם לכסות עשה מצות )צא( מפח
 בעפד. וכסהו דמו את ושפך עוף או חיה שנאמר

 עפר משמעותי בעפר כי "יכסה ואח״כ ישחוט ואח״כ למטה עפר ליהן וצריך
:ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג למעלה. ועפר למטה

 איב ה׳ היד ספר ייג. נדה ע*ו. סנהדרין ב׳. דף ע״ז סיב. יבמות ע״ש. ע׳ קדושין סיד. י״ו. שבת
 ועיין ב״ד. כיג כ״ב ב״א סי׳ אה״ע לאוין|קכ״ו. סמ״ג משיג. ורמב״ן שנ״ב, ל״ת המצות ספר פכ״א.

♦ דסנהדרין פיז להרמבים המשנה פי׳

 ביאה בלא אפילו לעריות לקרב שלא תעשה לא מצות ]צח| קפט
 תק״בר לא בשרו שאר כל אל איש איש שנאמר

 והעובר ערוה לגלוי המביאין דברים שהם ונישוק חיבוק כגון ר״ל ערות. לגלות
על



קצן השם אחרי מצות
 עריות. על השוד והוא לוקה :ר ב בקירוב נהנה או מנשק או ומחבק זה על

 ביפיה. להביט או שעליה בבשמים להריח או עמה ולשחוק ולרמוז לקרוץ ואסור
 לידי המביא דבר שוס יעשה ולא מרדות מנות אלו לדברים להמתכוין ומנין

 תקוני )עיין מאד הוא חמור ועין לבטלה זרע שנבת להוציא ואסור הרהור.
 ובנותיו בניו להשיא הוא הנמים ומצות בנרוי. הוא לדעת עצמו והמקשה תשובה(

 להשיא ואסור להרהור. או לזנות יבאו יניחן שאס י״ד( נלל )עיין לפרקן סמוך
 לזנות. גורם שזה ילדה זקן ישא ולא זקנה בחור ישא ולא כזנות, דהוי לקטן אשה

 שאסור אשה עם והמתייחד פנויה עם להתייחד ואסור העריות עס להתייחד ■ואסור
 שאין איש מאשת חון עליהן ומנריזין מידות מנת שניהן מנין עמה להתייחד

 ונוהג בניה. על לעז להוציא שלא עמה, להתייחד שאסור אע״פ ומנריזין מנין
:תשיבה( הקוני )עיין ונקבות בזכרים זמן ובנל מקום בנל

פיט לאוין סמ״ג שנ״א. ל*ת המצות שפר די. פ״א שגגות וה׳ א ש א״ב ה׳ היד ששר נ*ד. ■סנהדרין

 שנאמר זכר כמשכב האב ערות לגרות שלא תעשה רא מצות ]צט[ צ5
 ר״י( )שבסימן זנר משכב על ניסף לאו וזה חגלה• לא אביך ערות

 והתראה בערים י׳( נלל )עיין עטרה בהננסת אביו על ובא זה והעובר-על
 חטאות שני חייב ובשוגג נרת חייבים במזיד עדים ובלא סקילה חייבין שניהם

ונרלה י׳( נלל )עיין ר״י שבסי׳ הזנר על בא משוס ואחד זה לאו משוס ■אחד
 מקוס בנל )ונוהג נוסף. לא! מצינו לא בו כי אחד חטאת אלא חייב אינו שהאב

.תשובה( מקוני עיין זמן, ובנל

 לאוין שמ״ג ש*מ. ל״ת המצות ששר פ״א. אישות וה׳ ש״ב א״ב הל׳ היד שפר ניר. סנהדרין ב״א. עמוח
:שי״ג שי׳ שמ״ק ט"ו. שי׳ אה״ע צ״ב.

 אמד ערות שנאמר אמו על לבא שלא תעשה לא מצות ]ק[ מצא
 ־מ מ זנות ע״י אמו היא רק אביו אשת היתה לא ואפי׳ תגלה. לא

 בעדים אביו מיתת לאחר או אביו בחיי עליה בא בין חילוק ואין היא, אמו
 אשת היא ואס חטאת. ובשוגג נרת במזיד עדים ובלא סקילה חייבים והתראה

 ואין אמו אם אסור דרבנן שניות נקרא ומד״ס י״ב( נלל )עיין שתים חייב אביו
 אבי ואם הפסק לה ואין אביו ואס בלבד אמו אבי ואס למעלה עד הפסק לה

ובכל מקום בנל וטהג בסמוך(. )עיין מרדות מנות מנין השניות על בלבד, אביו
: תשובה( הקוני ;עיין זמן

 צ״א. לאוין שמיג שליא, ל״ת המציית ששר פ״א. אישות והלכות ש״ב. א״ב ה׳ היד ספר נ״ר. סנהדרין
ט״ו: סי׳ אה״ע

 עי־ות שנאמר אביו אשת על לבא שלא תעשה לא מצות ]קא[ הצב
 אביו אשת היא אס אמו אינה היא אפי׳ תגלה. לא אביך אשת

 מיתת לאחר בין גרשה ואפילו האב בחיי בין הנשואין מן בין האירוסין מן בין
 ובשוגג נרת במזיד עיים ובלא סקילה והתראה בעדים זה על וחייבים האב,

חטאת



אתרי מצות
 אבי אשת מד״ס ושניות קצ״א( )בסי' כנ״ל שתיס חייב אמו ג״כ היא ואס חטאת.

 מטי השגיות על בלבד. אמו אבי ואשת אבינו. יעקב עד הפסק לה ואין אביו
; זמן ובכל מקוס בכל ונוהג מרדות. מכות

 ק״ה. לאוין כמ׳ג של״ב. ל״ת המצות ספר פ״ב, א״ב הל• היד ספר ב׳. כריתות כ״ב. יבמות
: רצ״ט סי׳ סם*ק טיו. סי׳ אה״ע

 חו לבד האב מן בין אחותו על לבא שלא תעשה לא מצות ]קב[ כצג
 או אביך בת אחותך ערות שנרמר מזנות ואפילו לבד האס מן

 במזיד וחייבין )כתרגומו( תגלה. לא חוץ מולדת או בית מולדת אמך בת
 שתים חייב אביו אשת בת ג״כ היא ואס חטאת, ובשוגג בהתראה( )אפילו כרת

:תשובה( תקוני )עיין זמן ובכל מקוס בכל ונוהג קצ״ז(. סי׳ )עי׳

 של״ד ל״ת המצות ספד פ״א. אישות וה׳ פ״א. א״ב ה׳ היד ספר צ״ז. יבמות ע״ו. ע״ה סנהדרין
. שיי ש״ט סי׳ סמ״ק ט״ו, סי׳ אה׳ע צ״ט. צ״ח לאוין של״ה.סמ״ג

 בנו. בת על לבא שלא תעשה לא מצות ]קג[ קצה מצד
 בתו בת על לבא שלא תעשה לא ומצות ]קד[

אחת כל על וחייבים ערותן. ת;לה לא בתך בת או בנך בת ערות שנאמר
הכתוב מזנות בתו ובת בנו ובבת חטאת ובשוגג כרת עדים בלא ובמזיד שריפה
אחת שתים אחת כל על חייב מאשתו בתו בת או בנו בת היא ואם מדבר,
ר״ו( ר״ה )שבסי׳ בתה בת או בנה ובת אשה ערות משוס ואחת זה לאו משוס
של מד״ס ושניות בלבד. בנו בן ובת בלבד. בנו בת בת בנו. בת של מד״ס שניות

 מרדות. מכות מכין הפניות על בלבד. בהו בן ובת בלבד בתו בת בת בתו. בת
:תשובה( הקוני )עיין זמן ובכל מקום בכל ונוהג

 ע״ש. של/ ל״ת המצות ספר פ״ב. א״ב ה׳ היד ספר ע/. ע״ה נ״א סנהדרין ה', כריתות נ׳, יבפות
- ש״ח סי' סמ״ק ט״ו. סי׳ אה״ע קי, לאוין סמ״ג

 מזטת שנולדה אפילו בתר. על לבא שלא תעשה לא מצות ]קה[ קצן
 פוה וגזירה מק״ו רק בפירוש בכתוב בא לא זה לאו היא. בתו מ״מ

 חטאה. ובשוגג כרת התראה בלא ובמזיד שריפה זה על וחייבים ב׳( שורש )עיין
 ובהה אשה ערות משוס ואחד בתו מפום אחד שהים חייב מאשתו בתו היא ואס

:השובה( תקוני )עיין זמן ובכל מקום בכל ונוהג ר״ד(. )בסימן

ט/ן סי׳ אה״ע ק״ד, לאוין סמ״ג של״ג. ל״ת המצות ספר פ״ב, א״ב הל׳ היד ספר כ״ב. יבמות

 שנאמר אביו אשת בת אחותו על לבא שלא תעשה לא מצות ]קו[ קצץ
היא דאס אחותו כשהיא ר״ל תגלה. לא אביר אשת בת ערות

בת



קצת השם אחרי מצות
 כשהיא ר״ל אלא לכתחלה. לו להנשא מותרת היא אחר מאיש אביו אשת בת

 כרת אלא ב״ד מיתת בה ואין ע״ש קצ״ג( )סי׳ כדלעיל שתים עליה וחייב אחות;
־:השובה( הקוני )עיין ובכ״ז בכ״מ ונוהג חעאת. ובשוגג

 ק״ו לאדן סמ״ג א.־שם ש־מ ל״ת המצות ספר פ״ב. א״ב הל׳ היד פפר ב; כריתות נ״ד. יבמות
:ש׳ סי׳ סט״ק ט״ו. סימן אה״ע ק״ז.

 שנאמר אביו אחות על לבא שלא תעשה לא מצות ]קז[ קצט קצח
 לא ומצות ]קח[ הגלה. לא אביך אחות ערות

 תגלה. לא אמך אחות ערות שנאמר אמו אחות על לבא שלא תעשה
 מזנות ואפי׳ האס מן בין האב מן בין החס אחות או האב אחות שהיא בין

 במזיד אלו לאוין משני אחד כל על וחייבין היא אמו אחות או אביו אחות מ״מ
 )עיין ובכ״ז בכ״מ ונוהג חעאת. ובשוגג והתראה( בעדים )אפי׳ כרת

:תשובה( תקוני

צ׳ לאוין סט״ג שנ״ב. ל״ת המצות ספר ד׳. פ״א שגגות והל׳ פ״ב. א׳ב הל׳ היו ספר נ״ד. סנהדרין

 שנאמר זכר במשכב אביו אחי על לבא שלא תעשה לא מצות ]קט[ ר
 כמו ר״י( )בסי' זכר משכב על נוסף .לאו וזהו תגלה. לא אביך אחי ערות

 ובלא בסקילה שניהם והתראה בעדים אביו אחי על בא ואס ק״צ. סי׳ לעיל
 בא משוס ואחד זה לאו משוס אחד חטאות ב׳ חייב ובשוגג בכרת במזיד התראה

 לאו בו מצינו שלא אחד חטאת אלא חייב אינו האב שאחי ונראה הזכר. על
:השובה( תקוני )עיין ובכ״ז בכ״מ ונוהג נוסף.

ן ט׳ו סי׳ את״ע ק״י• לאוין סמ׳ג שמ״ב. ל״ח המצות ספר פ״ב. א״ב הל׳ היד ספר נ״ד, סנהדרין

 אביו( אחי אשת )היא דודתו על לבא שלא תעשה לא מצות )קי( רא
 אס דוקא הוא זה ולאו היא. דודתך תקרב לא אשתו אל שנאמר

 שהרי בחנק שניהם אביו אחי בחיי עניה בא ואס האב. מן אביו אחי הוא
 ושניות חטאת. ובשוגג בכרת דודו מיתת ולאחר ל״ה( סי' )עי׳ איש אשת היא

 על האש. מן בין האב מן בין האס אחי ואשת האס מן האב אחי אשת מר״ס
 בכ״ת ונוהג איש. אשת אינה אס פטור ובשוגג במזיד מרדות מנות מכין השגיות

". תשובה( תקיני )עיין ובכ״ז

 את״ע צ״ג, לאוי; סמ״ג שמ״ג, ל״ת המצות ספד פ״ב, 2א״ הל׳ היד ספר בי. כריתות 4נ״ד סנהדרין
.שי״ד סי׳ פט״ק נ״ד, סי'

 שנא׳ בנו( אשת )היא כלתו על לבא שלא תעשה לא מצות )קיא( רב
 לאחר בין נתגרשה ואפילו בגו בחיי בין תגלה. לא כלתך ערות

כלת מד״ס ושניות חטאת. ובשוגג כרת התראה בלא במזיד סקילה חייבים בגו מיתת

בנו



1*^2^אתריטצות

 ובשוגג במזיד מרדות מטת עליהם חייבים בלבד בתו וכלת הפסק לה ואין בנו
;חשובה( תקוני )עיין ובכ״ז בכ״מ ונוהג פטור.

 ט״ו. סי׳ את״ע ק״ם לאדן סמ״ג שמ״ד. ל״ת המצות ספר פ״ב, א״ב הל׳ היד ספר נ׳יד, סנהדרין
♦ ש״ה סי׳ סמ״ק

 מן בין האב מן )בין אחיו אשת על לבא שלא תעשה לא מצות ]קיב[ רג
 עליה בא ואס תגלה. לא אחיך אשת ערות שנאמר מזנות( ואפי' האס

 עליה בא או גרשה ואס היא איש אשת שהרי גרשה כשלא בחנק שניהס אחיו בחיי
 ובשיגג כרת חייבים במזיד תקצ״ח( סי' עי׳ יבוס במקוס )שלא אחיו מיתת לאחר

 מלקית וחייבים יבנה דלא בלאו אלא בכרת אינם שחלצה יבמה היא והס חטאת
 הקוני )עיין זמן ובכל מקום בכל ונוהג י״ר(. סי׳ לקמן רמב״ן של בלאוין )עי׳

:השובת(

של״ז ל״ת המצות ספר פ״א. אישות והל' ב׳. פ׳א א״ב הל׳ היד ספר צ״ז. יבמות ע״ו. סנהדרין
:ש״ז ש״ו ש׳יה סי׳ סמ״ק ט״ו. סי' אה״ע ק׳ג. ק״ב ק״א לאוין סמ״ג של״ט. של״ח

 שנאמי ובהה אשה על לבא שלא תעשה לא מצות ]קיג[ רן רה רך
 תעשה לא ומצות ]קיד[ תגלה• לא ובתה אשה ערות

 לא ומצות ]קטו[ בנה. בת את שנאמר בנה ובת אשה על לבא א=ש
 הקח לא בתה ואת-בת שנאמר בתה ובת אשה על לבא שלא העשה
 ובת ובתה אביה. ובאם אמה ובאם באמה נאסר אשה שקדש ומשעה וגומר.

 נשיס מששה אחת כל על וחייבים אלו לאוין בג' נכללין שכולם בנה. ובת בתה
 זנות. לשם בין אישות לשם עליהן בא בין אשתי בחיי עליהן בא אם שריפה אלו
 התראה שם היה לא אס )וכן בכרת אלו הרי אשתו מיתת לאחר עליהן בא ואס
 בקרובותיה נאסר אשה קדש אס ודוקא חטאת. ובשוגג בכרת( אשתו בחיי גס

 שחז״ל אלא קרובותיה לישא עליו נאסר לא אשה עם נאף אס אבל הנ״ל.
 יוציא. לא כנס ואם בחייה. לכהחלה עמה שנאף אשה קרובות ליקח אסרו

 אב אס אשתו. אבי אם אס אשתו. בן בן בת בנה. ובת אשה של מד״ס ושניות
 אשתי בת בת בת בתה. ובת אשה של מד״ס ושניות אשתו. אב אב אס אשתו. אס
זמן ובכל מקום בכל ונוהג מרדות. מכות מכין השניות על אשתו אס אם אס

:תשובה( תקוני )עיין

 סי׳ אה״ע ק״ה. לאדן סמייג שמ׳יה. ל״ת המצית ספר פ״ב. א״ב חל׳ היד ספר צ״ז. נ״א *במות
 מכות י׳א. ט׳ פ״ו ובסנהדרין ט״ו. ח׳ ,ג פ״א ביבמות עי׳ הנ״ל. העריות וכל ש״א סי׳ סמ״ק ט״ו.
:נ׳ דף פ׳א שגגות והלכות א״ב. והל׳ אישות. הל׳ היד ובספר פ״א. כריתות פ״ר. קדושין פ״ג.

 אשת־ו בחיי אשתו אחות על לבא שלא תעשה לא מצות ]קטז[ ך?
 ערותה לגלות לצרור תקח לא אחותה אל ואשה שנאמר

 האס מן בין האב מן בין באחותה נאסר אשה שקדש ומשעה בהייה. עליה
ואפילו



קצם השם אחה טצות
 כרת חייבים אשתו גירש אס אפי׳ אשתו בחיי אחותה על 63 ואס מזנות. ואפילו
 כריתות חייבי בכל וכן לוקה למלקות בו התרו ערים ואס חטאת ובשוגג

:זמן ובכל מקוס בכל ונוהג י׳(. וכלל ח׳ כלל )ועיין

 ו.שם" ל״ת המצות ספר פ״ד. א*ב הל׳ היד הפר ה/ דף כריתות י״ח. שבועות י״ר, מכוח נדה.
:רצ״ג סי' סמ״ק קפ״ג. סי׳ י״ד קי״ד. לאוין סמ׳יג

 אשת ואל שנאמר הנדה ער לבא שלא תעשה לא מצות ]קיז[ רח
 וזבה נדה וענין זה בכלל ג״כ וזבת תקרב. לא טומאתה בנדת

 לכל ביאתה על חיסור ולענין טהרות לענין שוה ודיניהם קפ״ג קפ״ב בסי׳ עיין
 הנדת ימי שכלו אחר אפינו זבה או נדת אשת על ובא זה על והעובר דבריהם.

 נא תשמיש בשעת דם ראתה כרת. תייביי שניתם טבלה שלא זמן כל והזיבה
 עד מזדעזע ואינו ושותת בקרקע ורגליו ידיו ינעון אלא אבר בקשוי יפרוש
 הנאת שהיציאה נדה בועל כמו כרת חייב אבר בקשוי פירש ואס האבר שימות

 סמוך אשתו על לבא ואסור י׳( כלל עיין ביאת איסורי בשאר )וכן כביאה לו
 אחד בעת נראות התחילה ואס בו( לראות שדרכה העת הוא )ווסת לווסתה
לבא אסור ג״פ שנעקר וקודם האחר. לעת הווסת נעקר אחר בעת ג״פ וראתה

א״צ אז ג״פ ,ווסתה שקבעה ואחר הווסתות. השני של העונות בשתי עליה
לראות דרכה היה אס לווסתה סמוך נקרא וכמה השני. לווסת סמוך אלא לפרוש

הלילה. ניתחלת אסור בלילה לראות דרכה היה ואם היום מתחלת אסור ביוס
:תשובה( תקוני )עיין ובכ״ז בכ״מ ונוהג

 ׳18 לאוין סמיג ז'. ל״ת המצות ספר פ״ו. ע״ז ה׳ היד ספר ב/ דף כריתות ס/ סנהדרין

: ס״ד סי׳ סס״ק

 ומירעך #נאמר למולך מזרעו ליתן שלא תעשה לא מצות ]קיח[ רט
מוליקין היו המולך מעשת היה זה למולך. להעביר תהן לא

 ואביו לאביו ומחזירין אותה העובדים לכומריס זרעו מקצת ונתן גדולה אש
 עבודת זהו קופצים שהתינוקות כדרך אחר לצד זה מצד השלהבת על מעבירו

 בכל ונוהג חטאת. ובשוגג כרת התראה בלא ובמזיד סקילה עליה וחייבים מולך.
:ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום

 צ״ר, לאוין סמ״ג ש״צ, ל״ת המצות ספר פ״ד. שגגות והל׳ פ״א, א״כ הל׳ היד כפר נ״ד. סנהדרין
כ״ד: סי' אה״ע

 לא זבר ואת שנאמר הזכר על לבא שלא תעשה לא מצות ]קיט[ חי
 לא בית קרי לנשכב גס אזהרה זהו אשה. משכבי תשכב

 _ ובמזיד סקילה. שניהם חייבים י׳( כלל )עי׳ עטרה בהכנסת ומשהערה תשכב
תשובה(: תקוגי )עיין ובכ״ז בכ״מ ונוהג חטאת. ובשוגג כרת התראה 'בלא1'

סנהדרין



השם,אחרמצות
 זנ״ת לאוק סשיג שמ״ט• ח״שמ ל״ת המצות ספר ם״א, א״ב ,הל היד ספר נ״ה. ב״ק נ״ד, סנהדרין

;כ״־ד סי׳ העזר האבן ציו.

 להבה. ושלא בהמה על לבא שלא תעשה לא מצות ]קב[ ריב ריא
שיבתך. תתן א ר בהמה ובבל שנאמר עליו בהמה

 בין כדרכה בין עליה בהמה אישה תביא שלא תעשה לא ומצות ]קכא[
 חילק ולא לרבעה. בהמה לפני תעמוד לא ראשה שנאמר בדרכה שלא

 האד בסקילה הנל עוף או חיה וה״ה לקטנה. גדולה בין בבהמה הכתוב
 והבהמה בכרת הארס התראת ובלא י'( כלל )עיין העראה על אפילו והבהמה
 אחד ויום שנים ט׳ בן קטן פטורה. והבהמה בחטאת האדם ובשוגג בסקילה

 שהביאה אחד ויום שנים ג׳ בת ואשת עליו בהמה הביא או בהמה על שבא
 בכי ואיכן ביאה שביאתן מפני פטורין והן ידן על נסקלת הבהמה עליה בהמה

 שביאתן פחות או שנים שלש בת ואשת פחות או שנים ט׳ בן קטן אבל עונשין.
תשובת(: תקוני )עיין זמן ובכל מקום בכל ונוהג פטורה. הבהמה גם ביאה ■אינה



א תורה ראשון יום קדושים
 מתוספת הארה בו להשאיר ב״ן רשם ד י דמליי ר כנגד שדם אלו פסזךם ששה כקר'<ת •כרין

שעברה שבת של נשפת

 משה עם * ומלל :לאמיר אל־משה יהוה וידבר א יט

 ואמרת בני־ישראל אל־כד־עדת דבר ב ימיטר:
 :אלוהיכם יהוה אני קדוש כי קדרו קדשים אלדם

 .קליש ארי ההון .קדישין להון והימר .ישראל .דנני כנשהא כל עש מליל

 ןאת־שבתתי תלאו ואביו אמו איש ג ־ ^א״אלהנון
 ^הץ ומןאבוי!י אטיה מן נכר אלוהיכם: ה יה! אני תשמרו

 אל־ אל־תכנו י ן:1אלהכ תטרוןאנא" דילי יומישביא רת דחלין
 יהוה אני לכם תעשו לא מסלה .ואלוהי האלילים
לנון תעכדון לא דמתנא ודחלן טעון בתר תתפנץ לא ;אלהיקס

אנא
רש״י

 שרוב מפני בהקהל זו פרשה שנאמרה מלמד ישראל. בני עדת כל דבראל )ב(
 העבירה ומן העריות מן פרושים הוו * תהיו קדושים :בה תלויין התורה גופי

 וחללה זונה אשה כא( )ויקרא קדושה מוצא אתה ערוה גדר מוצא שאתה שכ״מ
 יהיו קדושים )שם( מקדשו. ה׳ אני זרעו יחלל ולא *)שם( מקדשכם ה׳ אני זט׳

 תיראו מכם אחד כל תיראו. ואביו אמו איש )ג( וגו׳: וחללה זונה אשה
 • תיראו אומר כשהיא מנין חשה איש אלא לי אין ומדרשו פשועו. זהו ואמו. אביו
 רשות אשה אבל לעשות בידו סיפק שהאיש איש נא׳ למה א״כ שנים כאן ■הרי

 לפניו שגלוי לפי לאב אס הקדים כאן תיראו• ואביו אמו עליה: אחרים
 שהבן לפניו שגלוי לפי לאם אב הקדים ובכבוד מאמו יותר אביו את ירא שהבן
 תשמרו שבתותי ואת :בדברים שמשדלתו מפני מאביו יותר אמו את מכבד
 אס י אב מורא על שהזהרתיך פי על אף לומר אב למורא שבת שמירת סמך

 ־ אלהיכם ה׳ אני :המצות כל בשאר וכן לו תשמע אל השבת את חלל לך יאמר
 לא מורא איזהו * דברי את לבעל לו תשמע ל>/ לפיכך בכבודי חייבין ואביך אתה
 ומשקה מאכיל כבוד ואיזהו ,דבריו את יסתור ולא במקומו ידבר ולא במקומו ישב

 )ת״כ( לעבדם • האלילם אל תפנו אל )ד( :ומוציא מכניס ומנעיל מלביש
 אתה אס הס אלילים תחילתן * מסכה ואלהי :חשוב הוא כלא אל לשון אלילים

 ולא לאחרים תעשו לא ־ לכם תעשו לא :אלהות לעשותן סופך אחריהם פונה
נאמר כבר הרי לכס עישין אחרים אבל לעצמכם תעשי לא וא״ת לנס *אחריס

שמות



ראשון ליום קדושים
 לידות ^־למים ח5! הי2תז וכי ד׳ ן:1^א?א?ה־

 לגון £ייעוא הרם קידעץ נ;םת ה?םין .וארי תזבחהו: לרצצכם

 .עד- והגותו־ ומלחמת .יאכל זכהבם מום י הבכירה■

 ו??מ:ג .יהאכיל ךהמים ?יומא :^רף ה^לי^י ם1ן

:\תיקד במרא תליתאה יומא עד ודישתאר דבתרוהי

"י רש
 לאי .,רגו תזבחו וכי )ה( אחרים: של ולא שלך לא לך יהיה לא כ( )שמות
 :?ה הזמן להאכלבהוך ע״מ 6^5 זב־חהן תהא שנא ללמד אלא זו פרשה נאמרה

 זבת נדבה או נדר ואס ז( )ויקרא נאמר כבר הרי אכילה זמן להס לקבוע שאס
 לכס שיהא רוח נחת ע״מ ההא זביחתו החלת תזבחהו. לרצנכם :וגו׳ קרבנו
 ליצנים* לפני: עליכס ירצה לא פסיל מחשבת עליו תחשבו שאס לרצון

 בקדשי' למתעסק מכאן יג■! )חולין למדו ורבותינו פשוטו. לפי זהי אנפיי״צימנעי.
 השתעוהר כשתזבחוהו יאבל. זבחכם בירס )ו( :לשחוט .שיתכוין שצריך שפסיל

:כבר נכס שקבעתי זה זמן ע״מ

כ' סימן יחזקאל נביאים

 עמד מן.לדם נבואה פתגם והיה :לאמת אלי אדהיךבר״יתה

 אלאם ואמית ,ישראל את־יקני כךאךם_ךבר ב למימי:
 אס־ אני“חי־־ באים אתם אתי הלדרש .;דלה אתי אמר כה

 ותימר ישראל לסבי אתבי אדם בר ?ץח: אתי נאם לכם אדרש

 אנא אתן_קלם אתץ מדמי מן אילפן הלמתבע אלהים ידאמר.י כתן להון

 התשפוט אתם התשפט ג : אלדדם יי אמר במימרי לבון אשתאל אם

 בר חתובח .יתהון חתוכה הותע.ם: תם1אב ארדתועבת בן־אדם

כה־אמר אליהם ואמרת י :הודעינין ^התהון
 כית_יעל!כ לזרע לי משר^קואשא בחרי ביום ;הוה אתי

 .יהות אני לאמר להם ^ידי רא^א מצתס בארץ להם ואודע

בישראל דאתרעיתי ביומא אדהים .ץ אמר כדנן להון ותימר :אלהיכם

וקיימית רש״י
 היא, צבי :ויתירו לשין תרתי. אשר )ה( :ויכוח ל׳ אותם. התשפוט )ג(

:התרצות כל של יופי



ראשון ליום קדושים
 באך^א למפרקהון ואתגליתי ךבית_יעקב לזרעא במימרי להון והיימית

 ההוא ביום ה אלהכון: ך אנא למימר ןמימרי להון גקץמית ךמצך:ם

 אשר־תרתי אל-ארץ מצרים מארץ להוציאם להם ידי נשאתי
 ההיא ביומא לכל״הארצות: היא צבי וךבש יחלב זבת להם

 להון ךיהכית לא״עא דמצרים מארעא קאפקותהון ?מימרי להץ קלמית

 איש אלהם ואמך ו :מדינתא לכל היא בחא0ד דבש;ו חלב עבדא
 יהוה אני אל-תטמאו מצרים ובגלולי השליכו עיגל שקוצי

 ובפולחן שנוהי מךכל ארחיקו שק^צוהי ?ז גבר להון ואורית אלהיכם:

אלהכוף ץ אנא תסתאכון לא מצראי טעות

כי טעלי כתובים

 נלאה בצלחת ידו עצל טמן ב :ערם", על עטלא א חייג צירתה על
 :ה לפומ דנהפכיה ;עי בשקהא אודי מטשי עטלא :פיו“אל לחששה

 טב בעינוי הבים :_עטלא טעם משיבי משבעה בעיניו עצל חכם ג
 על־ טתעבר עבי־ באמי־כלב מהדק י :טעטא א£מ3עומ מן

 :דיליה דלא די־נא על ומתנצי נצי דכלבא באודנוי :דלכד לו“לא ריב

 ליי דפשט ךמתחת הוא איך ז ומות חצים ס1זק הירח יתלחלח

:אני הלא־משחק ואמר אדררעהו כךאישרמה ו דמותא: שנוני
 גחבית: מגחך ואמר בחבריה תדמי א גב; היכגא

רש״י

 :חכמים .טעם משיבי )ג( :הקור מפגי טימן חמה ביורה .בצלחת )ב(
 כמתעע .כמתלהלה )ה( ונו': ריב על מתעבר העובר .כלב באזני מהזיק )ד(

 וכשחברו עבירה לדבר רעהו אח שמפתה • רמה איש כן )ו( :אש של זיקים לירות
אני: מצחק אומר אותו מתעה שהוא מרגיש

ו׳ פרק כלאים משגה

 גבוה שהוא הגדר בצד ם נפג המש של שורה ט;ן1הנ .עיים איזהו
טפחים עשרה עמוק שהוא חךיץ בצד או $פחים. עשקה

נרטנורה
 אלא שאינה אע״ס הכרם כעבודת אמות ד' עבודת לו שנותנים .ערים איזהו א ו פיה

שמסרגיס כדרך ערש כמו רמס שמסרבים היא ועריס אחת שורה
 את

כו



ראשון ?יום קדושים
 א־ומרים שמאי בית אמות. ארבע עבודתו לו נותנין ארבעה. ורהב

 מן ארורים הלל ובית לשדה. הגפנים מעקר אמות אךבע:מוךךין
 אלא בן. האומרים נו\מ־ועץבל בן יוחנן1 רבי אמר לשדה. הגדר

 .עבודתו את לו נותנים ולגדר. גפנים מעקר אמות ארבע שם יש אם
 לבל כ^פח״ם ששה הגפן עמדת היא וכמה המיתר. את וזורע
 המדרגה• מן יוצא שהוא ערים כ :*שלשה אומר עקיבא רבי רוח.

 בלו את ובוצר בארץ עומד אם אומר :עקב בן אליעזר רבי
 אלא אוסר אינו לאו ואם בשדה• אמות "ארבע אוסר זה הרי

 גבוה אם במדרגה ואחת בארץ אחת הנוטע אף אליעזר'אומר רבי כנגדו.

 מצטרפת זו הדי לאו ואם עמה. מצטרפת אעה טפחים עשרה הארץ מן
 המותר תחת אל זרע ;ביא א' / אפיפירות מקצת על הגפן את המדלה ג עמה*

על המדלה ובן אסור. החדש הלך ואם .קדש. לא הביא ואם
מקצת ברטגורה

 איני ד׳ בפרק לעיל דאמרי קבע• דב״ה ואליבא הגפנים שריגי עליה וממין המטות

 הגדר מי :כרס הוי נמי אחת לבשורה חודו ובערים שזרות ב׳ שס שיהיו עד כרס
 אס הגדר על עולים והזמורות גדר של למזרחה נטועים הגפנים היו אם כגון ולשדה.

 הגדר מן להלאה שהם גפנים של מעיקרן ד״א מינין אין נדר של למערבה לזרוע בא
 וחומרי ב״ש מקולי וזו עליו מידלית הגפנים ששריגי הגדר מן ד״א להרחיק צריך אלא

 של אחת שירה של דעריס ב״ה אמרו לא דלשולס בן. האומרים כל טועים ב״ה:
 לעניין אלא בערים ד״א דין הוזכר ולא ד״א לשדה ממנה שירחיקו להצריכה כרם גפנים

 ו״ט עבידתו את לו נותנין עליה מודלות שהן לנדר גפנים מעיקר ד״א יש שאס זה
 מעיקרי ד׳א אין ואס הגדר עד המיתר. את וזורע :יחידית לגפן שנותנים כמו

 בנקע או בגת נטועה שהיא אגפן דהוה מידי לשם זרע יביא לא הגדר עד הגפנים
 בן יוחנן ודבי לשם זרע יביא לא ד״א שם אין אס דלעיל בפרקי} יוסי רבי דאמר
 שלשה. אומר ר״ע :בירושלמי בהדיא מפירש והכי אהד דבר אמרו יוסי ורבי נורי

גבוה מהל המדרגה. מן 3 •י כר״ס הנכה ואין יחידית. גפן עבודת היא טפחים
 בערים התלוין הענבים ללקט יכול בארן למטה עומד כשהוא אם. : המדרגה כעין עשוי

 לכל בשדה ד״א ואושר ושרש} הגפנים עיקר מקים הוא כאלו הערים כל את רואים
אלא מקדש אינו אכל לזרוע דאשור הוא לכתחלה ודוקא ולחון הערים משפת רוח
שאינו לאו. ואם ז׳: בפרק דלקמן ערים פשקי אמותר דהוי מירי טפחים ששה
 תחת אלא לזרוע אסור אין בסולם או במדרגה שיענה עד ענבים כל ללקט יכיל

 הואיל ערים של הגפנים עיקר של ד״א בתוך ואפי' מותר לו .וחוצה בלבד הערים
 במדרגת אחת ושורה בארן אחת שורה הניטע. אף הלכה; וכן המדרגה. על ועומדים

של שורות בב' אלא בערים מיירי לא והשתא כרם שיחשבו כדי שצריך שורות בשתי
מצטרפות שורות ב' אין י', גבוה המדרגה אם, זנב." יוצאה ואחת שתים כנגד שתים גפנים
אפיפירות. ג :כר״א הלכה ואין ושורה. שורה לכל יש יחידית גפן דין אלא כרס להיות
בהן אותן ומשכיבים הגפנים שריגי עליהם ומדליס וערב שתי ארוגים קנים או עצים
 ואעיס המותר תחת לורוע אסיר האריג מקצת על הגפן הדלת ואס הרבה ארוכות כשהן
 שריגים והוציא הגפן שגדל החדש. הלך אם :קדש לא זרע ואם זמורות עליו שאין
 שהנך נאחר מאתים הוסיף אס המותר תחת שנזרע הזרע אפור. : האפיפירות כל ומלא

 שאדש לפי הפיפירות כדין דינו סרק. אילן על גפן המדלה רכן :עליהן החדש
אוחו נפנו ע״ג מבטלו אדם שאין מאכל אילן אבל גפן כולו כאלו והוי נפנו ע״ג מנעלו

 מותר



ג ראשון ליום קדושים
 מתר מאכל. אילן מקצת על הגפן את המדלה ד :סרק אילן מקצת
 מעשה יחזירנו. החדש הלך אם המיותר. תחת אל זרע ■להביא
 מודלה גפן והראהו' עזת לכפר ישמעאל רבי אצל יהיושע רבי שהלך

 המותר תחת אל זרע להביא* אני מה לו אמר תאנה מקצת על

 שהוא גפן והראהו המגמה י לבית משם והעלהו מתר. ליו אמר
 אמר הרבה. 'קורות ובו שקמה של וסדן 'מקצת'הקורה. על מגדלה

 בל סרק* אילן' איזהו ה מתר: 'והשאר אסור זו הקורה ■ליו'תחת
 מן חוץ סרק 'אילן הבל אומר מאייר רבי *פירות• עושה שאינו

 שלמות שדות ניוטעין כמוהו שאין בל אומר יוסי רבי והתאנה. חדת
 מדות ובל ועוד. אמות' שמונה ערים פסקי ו :סרק אילן זה דרי

 הן אלו ערים מפסקי 'חוץ ועוד. בהם אין בידם חכמים שאמרו

 מכאן גפנים חמש ביר ונשתירו מאמצעיו שהרב ערים עדים. פסקי
 לשם. זרע יביא לא אמות שמונה שם יש אם מכאן. גפנים וחמש

 המותר: את וזורע עבודתו כדי לו נותנץ ועוד אמות שמונה
 עבודתו ליו נותנין וכלה. הקרן מתוך הכותל מן יוצא שהוא לערים
לא אמית ארבע ישם אם'אין* אומר יויך רבי המותר את וזורע

יביא ברטנורה
 לשם. זיע להביא ומותר כגפן הוי ולא עצמו בפני חשוב עניו מודנית הגפן שאין מותר

 שאין מותי. לו אמר : מקום שם עזיו. :המותר ויזרע תחלה שהיה למקום יחזירנו. ד
שורש שקמה. של מרין :מקום שס המגנייה. בית :גפנו מפני תאנתו מבעל אדם

ה קי• תחת לבנין: קורות ממנו וחותכין ביעריס הגדל תאנה אילן והוא שקמה אילן של
 הכל ה :עצמו בפני כאילן וקורה קורה כל רואה שאני מותר. והשאר אסור זו

 ש-גילין מין דכל סבר ור״י גפנו אצל מבעל אדם אילנות שאר כל ר״מ דסבר סרק. אילן
 דא־לן כת״ק והלכה גפנו מפני מבטלן אדם ואין הן חשובים שלמות שדות ממנו ליעע

ח' ואזיל: לה מפרש ערים. פסקי 1 : גפן לגבי דבעל הוא פירות עושה שאינו
דהיינו אמה ששית והיא מועט דבר אמות ח' על עוד מוסיף כלומר ועור. אמות
ונעשו האמצעי גפן וחרב הגדר בצד גפנים י״א שנטע כגון מאמצעו. שחרב טפח:

יוחנן ,לר עבודתו. לו נותנים ועוד ח״א :גפנים מה׳ פחות עריס שאין עריסין שני
 המותר את וזורע לזה טפחים וששה לזה טפחים ששה נותן כרס ערים השיב דלא נורי בן

 אותן אלא לזרוע יכול ואינו לזה וד״א לזה ד״א שיתן צריך כרס ליה דחשיב ולמאן
ט״ז ערים בפסקי בעי מדלא מילי לכל לאו כרס ערים דהשיב מאן אפילו מיהו ועוד.
מששה עי־יס פסקי מותר והזורע מקדש בכרם ד׳'א דהזורע ועוד הכרס בקרחת נמו אמה

כגון וכלה. הקרן מתוך הכותל מן יוצא שהוא ערים ז :מקדש לא ואילך טפחים
מזה הקץ בראש ג• אלא הגדר כל את מחזיקות ואין גדר בצד הנטועים גפנים חמשה
הכותל זויות בשני אלא גפגיס שס אין הכותל ובאמצע מזה השני הקרן בראש ושתים

שאר וזורע מכאן טפחים וששה מכאן טפחים ששה עבודתי. לו נותנים :עומדות

בבי כר. ד״א שם אין אם אומר יוסי רבי :ד״א הכותל אורך שאין ואע"פ הכותל
דל״ת לתקמ והנא ד״א שס אין אס ונקע גת גבי דלעיל בפרקין דאסר לטעמיה יוסי

שאינו כיתל אצל אבל ד״א יוסי ר׳ דמצריך הוא רוחות מד׳ שסתימין ונקע בגת דוקא
יוסי רבי מצריך בהא הו״א בהא אשמעינן ואי לא אימא רוחות מד' מוקף

ד׳
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 לפסקןיי עליהן ןהס הערים מן היוצאים הקנים י. לשם< זרע יביא

 היחף* הפרח > אסור: החדש עליהן שיהלך בדי עשאן מותה כנגדן
 ובן אסיה קנלדיו בו תלדה מטוטלת באלו אותו הואץ "הערים מן

 אר בהבל קפלה אסור. תחתיה לאילן מאילן זמורה חמותך. בדלית.'
אסור: החדש עליו 'שיהלך בדי עשאה. הספוקימותר. החת בגטי

כרטנורח
 שאין ונקע גת גבי הבל כי./. גל קינות שני בין גפנים ה' נאן דיש משום אמות ד'

 קנים ה יום־: כרבי הלכה דאין כתבנו ולעיל צריכא, לא אימא יהידית גפן אלא פס
 שלא לפיפקן. עליהם וחכו :הערים לסדר קוץ בבולטין הערים. מן היוצאים

 כנגדן י :בלבד עליהן שהם מפני אלא הגפן עליהן להדלות שדעתו מחמת שס הניחן
 שדעתו מהמת ואס תחתיהן לזרוע מותר הלכך האפיפירות מן קשובים שאינן לפי מותר.
הפ־ת ט י אסור ויגדלו כשיצמהו הגפן שריגי גבן על שידלה החדש עליהן להדלות

םט*טלת. לערים: חוץ ובולט יוצא הגפן מן שגדל מה כלומר הגפן הפרחת מל׳ היוצא.
אם הבנין את בו לראות החומה פני על למטה בחבל מורידים שהבונים הברזל הוא

שגדלו כגון מיירי מכא הפרח תחת מכוונים הזרעים אם משערין ובו ישרה ההומה
אסור: פרח שם אין אפי׳ עבודתו דבתוך לחוץ ופרח מעבודתו יותר הערים זמורות

סרחה אם ערים שאינה כלונסות ע־ג המודלת 'הידית בגפן משערין וכן בדליה. וכן
 מכאן הצדדים מן אבל הזמורה החת אסור. תחתיה עבודתה: שהם טפחים לו׳ קוץ

וקבר לאילן מאילן שתגיע ארוכה הזמורה היתה שלא בחבל. ספקה מותר: ומכאן
הספיק תחת אסור הזמורה תחת האילן עד שתספיק כדי אותה להאריך נמי או הבל בראשה

;תחתיו לזרוע אסור החדש עליו שיהלך כדי הספוק עשה אם אבל מותר

ע״א ב״ז דף כרכות גמרא
מצרי .וחוח עבת בערב עבת על וצלי גניבא לבי אקלע רב

 פסקיה ולא רב וסיים דרב לאחוריה אבא בר .ירמיה רבי
 מתפלל מינה עמע 'תלת. מינה עמע דרביןךמיה. לצלותיה

 תלמיד מתפלל מינה ושמע עבת בערב שבת עד אדם
 הטתפללין. בנגד לעבור אשור מינה ועמע 1_רב אחורי
 אשור לוי בן ןהועע דאמררבי לוי בן יהועע:לרבי ליה מסייע
 חלפי אסי אימי'ורבי רבי והא איני המתפללין. כנגד לעבור

.ירמיה ורבי .דחלפי. הוא אמות לארבע חוץ אסי ורבי אמי רבי
חיכי רש״י

 מפלג ראמר ס״ל יהודה ,כר ש״ט. :מבעו״י שבת עליו שקבל בע״ש. שבת שר
 פסהיה ורא :ערבית תפלת זמן ליה ועייל המנחה תפלת זמן ליה אזל המנחה

 במקומו ולישב לפניו לעבור ולכותל ירמיה רבי בין הפהיק לא כלומר לצרותיה.

אנא
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 אל לעולם רב אמר .יהודה .רב אמר והא הבי עביר חיכי

 אליעזר ר^י ותביא אחורי.רבו ולא _רבו כנכד לא אדם ■יתפלל
 והמחזיר'שלום לרבו שלום והנותן רבו אחורי המתפלל אומר
 שמע שלא דבר והאומר רבו של .ישיבתו על והחולק לרבו
 .ירמיה רבי מןשךאל.שאני שתסתלק לשכינה גויס רבו מפי
 .ירמיה רבי ליה דהאמר והיעו הוה חבר דתלמיד אבא בר
 מי אמרי ולא בדילנא אין ליה אמר בדלת מי לרב אבא בר

 התפלל אחת פעם אבין רבי והאטד בדיל ומי מר. בז־יל
 לן ושנה ושא למרהץ ונכנס שבת בערב שבת של רבי

וקודם להזיע !־נכנם ההוא רבא אמר חשכה לא ועדין פרקין
:הוה גזירה

רש״י

 רבו. אחורי :שויס הס כאלו ומראה רבו אצל רבו. בנגד :עמדו על עמד אלא
 שלים לו אמר ולא עליך שלום אדם כל כשאר לרבו. שלום :הוא יוהרא לנמי

 א״ל בע״ש שבת של רב שהתפלל היום אותו ליה. דקאמר והיינו :רבי עליך
 אמר ולא בחפלתך שבת עליך וקבלת הואיל המלאכה מן בדלת מי ירמיה לבי

:לו היה חבר תלמיד ש״מ מר בדיל מי ליה

ע״א פ׳ דף קדושים דהר

 ואמרת ישראל בני עדת כל אל דבר לאטר. משה אל יהוה וידבר
 בתה אלעזר רבי' אלהיבם. ;י אני ך!דוש כי תהיו אליהם'קדושים

 אורייתא זמנין בכמה וגומר. הבין אין כפרד כסיס' אל'תהיו ל״ב( עתהלים

 לאתערא סמרץ לבל _קלין ארימת זמנץ במה נשא בבני בהו אסהידת
 ולא מסתכלץ י לא בחוריהון( )ם״א בחוביהון בשינתא דמיבין וכלהו להו

 מלכא לון .יתבע כד עלאה דדינא ליומא וקומון אגפי; בהיך משגיחי;•
 לקבלה אנפץ אהדרו ולא לקבליהון דצווחת דאיוחיתא עלבונא עלאה

 ווי לון 'ווי עלאה. דמלכא מהימנותא ךלאיידעו בכלא פגימין דבלהו
 פתי מי ט׳( )משלי ואמרת אסהידת בהו אורייתא דהא' לנפשיהון•

 מהי^נותא ליה דלית לב. חסר מהו' לו. ואמרה לב וחסר הנה יסור
 מכלא. הוא ופגים מהימנותא ביה לאו באוחיתא י אשתדל דלא דמאן

 אומרה מ״ב( )תחלים אמר דאת כמה ליה מבעי לו אומרה לו. ואמרה
לאל י*



 דדעיל^ אוךךד״א אתיס*א? לאבילא ארא ואמרה• מהי סלעי. לאל
 דלא מאן כל רענן דהכי ממהיי^תא פגים לב חסר ליד, דהיאקריה

 ולמעבד בהדיה לאשתתפא לגביה למקרב אסיר באור;יחא:אשהךל
 מדרמגקא ביה לית ךהא בארחיא עמיה למיהך שבן ובל ביהסחורתא

 י:יהאאו7^ יהע? ,תול. אבאר? דאזיל ^נינןיבלברנ^
 ביה דלית מאן עם בארחא דאזדוג מאן שבן בל בנפשיד אתחייב

 נפשיה. על חס דלא ודידיה דמאדיה ל;קךא חשיב דלא מהימנותא
 דבש;א נפשא ישלוף היך נפשיה על חם דלא מאן אמר ךבי\היךא

 ובולי.'ועל מלה אתמר והא דרא על אלעזרתיהנא רבי אמר לברייה.
 צר^/יא אימן זבאין הבין. אין בפרך בסיס ההיו אל בתיב דא

 גךמ;יהי ום_קךשי הוא בריף דקדשא ארחוי דדעין באיך;יתא דמשה־לי
 בך־משלפייתחא בכל^'ובג? ^אשתבחו/קדישץ בקדישא
מדכא בגי ןאקרון קשוט זכאי כלהו ובגייהו י 'מלעילא ירךישה

 יוסף פסיקה הלבה
כיב ׳8 ביאת איכורי ה׳ הרמב״ם

 בפני בשלשה עייות בסתרי דורשי! אין
והשמם הלב בשאלת ברור שהאחד

 יערם יאין זה עם זה ונוהגי: משאין
 א־פ של שדעתו ולפי לשבוע• פנתה

 רבד לו נסתפק אם עריות• אץל קרויה
 דורשין אין לפיכך ילדקל• רה מ! שעמק

 השומע האחד ש;היה כדי לשמם אלא
 סן שישמע מה ויודע קגתו מפנה
 בלה התריה בבל דבר לך אין ־ הרב:

 מן אלא לפרוש העם לרוב שהוא^קשה
 אמרו האסורות. והביאות הפריית
 הערי*ת על ;שראל שנצטוו בשעה חכמים

 ובכ;ה בחרעומות זו מצוד, וקבלו ^בו
על למשפחותיו ביקה יי( )־־־ני שנאסר

 בל שקש ;:ביר ו:דע .שיחקור ץייך
 ?.ש מתן זה באי ;ןעימתיי אחד

 ובאי בריתות היער ן.ש זה ובאי מלקות
 למען ין“ ביר* היתית ח;יבי גש זה

 בבבי וימיר בהתודוהו עומ מךל קרע
 לסיף ולמען ^תםדורים הכעיס ^שר על

 העבירות בי םד-יהי• ;פחד ולמען להבגע
 :יםידץ בנייתן תולה תשובה התמורית
 ילכך דאי בתוב .וכ״ן ?מקקין

 לתלת מצריך( עשית. קה דעי גמא
 לאקבעת בעיניו חמורות בקלות העבירות

 *לרבנות להביט לו אין כי האחד פנים.
 שהזהיר מי לגדולת .יביט !זבל העבירה

בעבירות שולט ה:צר בי והשני עליה.

 יהצמקף בחמירית הס גם .יחשבו ואז ;הן
 ובאשר'יכפלו ייחלש נךפה משי*שהוא* של מתום עלזה ומשלו פעם בל עונש
בדך״סדחי בי •השלישי ה. חז.ק עבית רבים.:עשה כפלים איה־

 וכשובדי^ עיל פ??.קי עם •\השב' מענת ;שתם־ ילא מעליו קולה ח^רוק כההיר
 " 4לד



ר, ראשון ליום נדושים
 כמי גדול ביבר מחד עעחהו בדבר^ק^ן היום היצר נצחו אם כי )הךב\עי אחד. לדבר

 עבורה עובד כאלו כעעיך יהי בחמת^ כלים המשבר כל לבךכה זכרונם שאמרו
 עבור לך לו אומר 'למחר כן עשה לו אומר 'היום הרע יצר של ברכו שכן זרה

 נפלו למה פירוש יגו׳ שאת תטיב אם הלא יי( )כיא׳־•־׳ ♦;אמר ןאהרים אלהים
 י"*('כי )איוב מלשון פניך אשיא שאת אלי ותשוב מעשיך הטיב אם בלא $ניך

 רובץ חטאת לפתח תטיב לא ואם סליחה לשון לפרשיי ויש ממום. פניך תשא אז
 רובץ היצר כי אתך ילין לבדו בידך אשר העץ לא חטאת מאשר חשוב לא אם

 חקוש אותך נצח אשר אךחי תמיד אותך 1ך_נצך הלך אשר בבל איתך להחטיא לפתח
 המשול ואתה עת בכל רך ואורב לדךיחך תשוקתו ואליך שבת ולא נלכדת גם;ו לך
 היכולת לפניך נתתי אשר אחךי החטא על הענש בן על להתגיריעליו תרץה אם בו

 וי.ךא לו ד.בל2 לדבר בז 0״ )"*לי השלום עליו דמלך שלמד. ואמר יציך אה לכבוש
 א־ער *הפנים מן לו .יהבל כי .הקלות לעבירות אדר..זהעילהנז .ישוך□ מצוההוא

 הםו;ה מעבירה ירא כאשר מצוה לבטל ;רא שהוא מצוה ,וירא זירנו
 זהיר .הוי לברכה זכרונם ואמרו השלם. הגמול אל מתעתד הוא ,ישולם הוא

גוררת '.ועבורה מציה גורית שהמגיה אמרו ועוד חמורה• כמצוה _קלה במצוד.
:עבירה עביךה ושבר מצוד. מצוד. ששכר ע.ב;רה

תורה שני יום קדושים
 היוח תוספת בו להשאיר כ״ן דשב יוד דמילוי ד כנגד שתש אלו פסוקים ארבעה בקריאת זכוין

שעברה נ׳שבת שבר. של נשבה

 לא הוא פגול השלישי מום "ןאבל האכל ואם ז
 ירעואו י"; לא הוא מרחק תליתאה ביומא יתאנל אתאכלא ואם .ירצח

 ונכרתה חלל יהוד. כי־את׳קדש ישא שנו ואכליוח
 ארעתקודשא .:קבל חיוביה ורשליניה ז מעמיה ההוא הגפים

 את־־ ובקצרכם ט ". מעמיה ההוא אנשא וישתיצי אחיל ;,ד
 ולקט: לקצר שקד $את חבלה לא ם55אך קציר

קצירך
רש״י

 ז( )ויקרא נאמר כבר שהרי לזמנו לחיץ ענין אינו אס וגר. יאכל האכל ואש )ז(
 יהיו יכול למקומו לחוץ ענין תנהו וגו׳ שלמיו זבח מבשר יאכל האכל ואס

 ולא ממנו תשא עונה ממנו האוכלת והנפש )שס( ת״ל אכילתו על כרת חייבין
 סה( )ישעיה כמו מתועב פגול. :למקומו חוץ במחשבת הנשחט יצא מחבירו

 מדבר הכתוב גמור בנותר ישא. עונו ואכליו )ח( :כליהם פטליס ומרק
ואינו



. שני ליום קדושים

 תשיצי לא ן1ךאךענ חציא !ת ובמהצדכון ! תלקט לא קציך"

 לא וכרמף •י לאף^קט:ז^דךקיךלטחצדקלקטא.דהצרך
 תעזב ולגר: לעני תלקט לא כרקך ופרט תעולל

 לא ד?ך=ך:מסרא תעליל לא ;וביט־ אלתיכם יהוה אני אאם
:אלהכץ יי אנא :תחון תעיוק ולגיורי לעמי תלקט

רש״י
 בנותר וזהי הכתוב. מיעטו שנכד למקומו חוץ הנשחט על כרת עניש ואינו
 שדך. פאת תכלה לא )ט( :מגז״ש למדוה ורז״ל מדבר. גמור

 הנישריס שבלים קצירך. ולקט : )ת״כ( שדהו בסיף פאה שיניח
 לא תעולל. לא )י( :לקט אינן שלש חבל שתים או אחת קצירה בשעת
 :נטף ולא כתף לא לה שאין כל עוללות איזהו ניכרות והן שבה עוללות ממול

 דיין אכהיכם. ה׳ אני :בצירה בשעת הנושרים ענבים גרגרי כרמך. ופרט
 כי וט׳ יל תגזול אל* כב( )משלי שנאמר נפשות אלא מכס גובה ואיני לתפרע

:ויו׳ ריבם יריב ה׳

כ* סימן יחזקאל נביאים

 עיניהם את־שקוצי איש אלי לשמע אבו ולא המרו־בי א
 לשפך ואמר עזבו לא מצרים ואת־גלולי השליכו

1$ : • זן־ 61ז־ ו. :־.י• .• • ••־ : • : •
 וכריבו : מצרים ארץ בתוך בהם אפי לבלות עליהם המתי

 רת ארחיקי לא עיניהון שקיצי !ת גבר מבין לקבלא אבו ולא מימרי על

 דיחול עליהון חמתי למשפך ואמרית שבקו לא מצראי מעוות פולחן

 לבלתי שמי למען _ואעש* ב :דמצרים ארעא בגו בהון רוגזי
 אליהם נודעתי אשר בתוכם אשר־המה הגוים לעיני ההל

 דלא בתל שמי בדיל ועברית " מצרים מארץ להוציאם לעיניהם
 למפרקהון'לעעיה־ון דאתגליתי בעיהון אינון די עממ;א לעעי יתחל

 ואבאם מצרים ץמאר ואוציאם ג דמצתם: מארעא לאפקותהון
ן ימדברא ואעילתינון דמצךים מארעא ואפקתינון ♦ בר אל״_!מ<

ואתן
רש״י

 להוציאם והבטחתיס לתם שנודעתי מאחר שמי יתחלל שלא החל. לבלתי )ב(
: יכילת מבלתי האויבים יאמרו שלא



ו שר ליום הדושים
 אשר אותם הודעתי ואת״משפטי את־חקואי להם ואתן ■ד

 דיג• ו_ית קץמי :ת להון ויהבית . בהם והי האדם אותם תנשה

:ערמא בחץ בהון ויחי אנשא יתהון נעבד דאם !הנהון הודעית

כו משלי כתובים

 :היבנאדלית מדון .ישתק נרגן ובאין תכנה־אש עצים באפס *

פחם ב : תיגרא .ישתק שנושא דלית נודאןהיבנא דעכא .קיסי

 לגימרי טרמקל : להרהר־ריב מדינים ואיש לאש ועצים ■לגחלים

 כמתלהמים ^נרגן דברי ג :בהותא מחרה תגרנא ונברא לנורא זקיפי
 נחתןיגוה והימן ליה מרבנן ךשיגושא מלוי ךךךי״בטן. זהם_יךת

 ולב־לע: דלקים שפתים ענייהרש מצפה סיגים כסף ד :דכרםא
בישא: ולבא היכנאשפתתא.דךכקן חקפא על דקרים מפליא כספא חיך

רש״י כתיב פתנים ״
 עשוי אש של פחם. )ב( : המריבה מדון. ישתוק . לה״ר של נרנן. ובאין >א(

 ודם )ג( : ריב לחרחר מדין וחיש אש להסיק ועצים גחלים להבעיר
 הח־ם על המחבקים פינים. כפף יד( : למיתה להם ■הי׳ המרגלים דברי ־ירדו.

 ומדברים הבריות אחר הרודפים דולקים. שפתים כן: בי. אוחו בצירפיס
: בלב ואחד בפה אחד

ר פיק ובין עיר משנה

 איפר זה הרי בעירוב• מודה שאינו מי עם או כחצר. הנכרי עם חרר
אינו לעולם אומר :עקב בן אליעזר רבי מאיר(. רבי )דברי עליו.

אוסר ברט.׳ר"
 חביתו לטלטל עליו. אישר זה הרי : כותי בעירוב. מידה שאינו מי עם הדר י פרה

 שיהיו ער אושר אינו לעולם :בחצר לו שיש רשות מחנו שישכור עד לחצר
 ובדין דירה שמה לאו עכו״ס דירת יעקב בן אליעזר לר׳ בין לת״ק כין ישראלים. שני שם
סיר ת״ק ממעשיו לאילמוד עו״ג עס ישראל ידור שלא כדי רבנן דגזור אלא תאשור שלא ־הוא

ודייר דמקרי זמגין עמו להתייחד לישראל ואשיר דמים אשפינת חשוד דכותי אע״ג
רפות בעול ואין עי״ג במקום מועיל עירוב אין רבנן ואמרו העו״ג עש ישראל
יבא לא כך ומתיך לנשפים דחייש ישכיר לא והעז״ג שישכיר עד עו״ג במקום מועיל
 אשפיכת חשוד דעי״ג כיון שכר יעקב בן ור״א ממעשיו ילמוד ולא העי"ג עם לדור ישראל
 לא העי״ג עם להתייחד שאסור דדייר שכיח דלא חד רבנן בהו גזרו דדיירי דשכיחי תרי דמים
 ואפי׳ פחמה לשיה בפחות אפי׳ העכו״ס מן ושונריס יעקב בן כר״א והלכה רבנן בהו גזרו

 בשבת ואפי' רשות לבטל יכול ישראל ממנו שישכור עד רשותו מבטל העכו״ס שאין ע״פ ואף בשבת
 ותכירו כחצרו לטלטל אסיר הוא ויהיה לך מכוטלת רשותי עירבו כשלא לחבירו שיאמר -והוא

רש־ין לו ולבטל לחזור חכרו יכול לו שצריך מה לטלטל הכירו שהשלים אחר ירצה ואם ;מותר

ויהי׳



שגי קדושים
 גמליאל רבן אמר ב :זה ער זה א־וסרין ןשדארים שני שיחו ער א׳וסר

 לנו׳אבא• ואמר: ביריושלם. במבוי עמנו דר שהיה אחד בצדוקי מעשה
 עליכם- "ויאסור יוציא שלא" "עד למבוי )בל("הבלים את והוציאו מהרו

 יוציא שלא עד במבוי צרביכם .ועשו מהרו אחר• בלשון אומר .יהודה רבי
 אסיר ביתו עירב. ורא מהן יאחד ששכח חצר ג'אנשי :ויאסור"עריכם

 רשותן. לו נתנו ולהם. לו מותרין ושלהם ולהם. לו ומלהוציא מלהכניס
 רשות נותן שאחד זה על זה א־וסרץ שנים. יהיו אסורץ. והן מוהר. הוא

 נותנץ מאימתי י רשות: מו^רין ואץ רשות נותנין שנים רשות. ונוטל
 משהשיבה. אומרים הלל 'ובית יום. מבעוד י אומרים שמאי רשות.'בית

רבי ך'בךי אוסר. זה הרי במזיד. בין בשוגג בין והוציא רשותו שנתן מי

מאירברטנורה
 הרי צדוקי וה״ק מחסרא הסורי מתני׳ אחד. בצדוקי ב אפיי• והבירו מותר הוא זיהיה

 ציכיכם ועמו מהרו אבא לנו ואמר כו׳ אהד בצדוקי ומעבה כעכו״ס אינו אומר ר״ג כעכו״ס הוא
 והזר רשותו שהמבשל ומפני רשותו לבשל ויכול הוא דכיפראל פ״מ עליכם ויאסר יוציא שלא טד

 יוציא שלא עד צרכיכס ועשו מהרו ר״ג קאניר מש״ה כדלקמן אוסר במזיד בין בשיגג בין והוציא
 יכול העכו״ס ואין הוא כעכי״ס אי אבל עליכם, ויאסי־ שבישל ברשותו ויזכה ויהזור להצר כליו הוא

 כך לא אומר ור״י דמי. ושקיל להו דאגר מאחר עלייהו למיס־ מצי הוי היכי שישכיר עד לבשל
 מהרו ר״ג להו דה״ק ראיה אינה מעשה ואותה לר״ג ס״ל כעכו״ס הוא הרי צדוקי דלעולס אר״ג
 ויאסר היום שלא עד אלא כדאמרן כליו יוציא פלא עד ולא שתחשך קודם בע״ש צרכיכס ועשו

 ואינו עמו מערבין ואין כעכו״ס הוא הרי בפרהסיא שבת שמהלל ישראל שכל ההלכה ופסק עליכם.
 שפעמים ע׳'פ אף בפרהסיא שבת והמשמר העכו״ס מן ששוכרים כדרך ממנו שוכרים אלא רשות מבשל
 מודים ואינם שבת שמשמרים הזה בזמן הצדוקים כנין עירוב בתורת מודה ואינו בצנעא אותו מהלל

 עיבד יהא שלא והוא ממנו לשכור וא״צ רשות לבשל יכול אבל עמו מערבין אין ה״ז עירוב בתורת
 להם שבישל וכגון החצר אנשי בין הוא בין להצר מביתו ולהוציא. להכניס אסור ביתו נ :ע״ג

 בישל שבישל מה תנא האי דסבר ביתו להם בישל ולא בחצר עמהם לו שיש החלק כלו׳ הצרו רשות
 ן פלה בתים ושלהם. רשיתאדידהו: והצר דידיה רשותא ביתו ה׳ל הלכך לאבישל. בישל שלא ומה

 אע״ג והוא היא. אחת רשות והצר שלהם כתיש דהא הס בין הוא בין להצר מהן להוציא רותרין
 :הצ־ם רשות הס לו. נתנו נ שלו אכסניא ברשות משלשל שאורח גבייהו כאורח הוי עירב דלא
 ולא לחצר מביתו לשלשל אפי' אסורין. והן ברשותו: שהכל להצר מביתו להוציא מותר. היא
 שלא שנים. היי :אורחים הוו נא יחיד לגבי רבים אורח הוי רבים לגבי דחד גביה אורחים הוו

 היא שהחצר מפני זה. על זה אוסרים שניהם :רשותם להם בשלו רצ־ בני ושאר עירבו
 ושל שלו ל־שות לו המיוחדת מרשות מוציא ואין לבעליו בית כל מיוחדים והבתים שניהם של

 החצר בני שבשלו ובשעה הואיל מועיל אינו לחבריה ליה ובשיל מנייהו הד דהדר ואע״ג חבירו
וכי מהני לא קמאי דבשול אשתכח זע״ז אוסרים היו עירבו שלא הפנים חלו רשותם

 עירבו פקצתן החצר בני הילכך קנייה לא דהא דידהו רשותא לאקנויי מצי לא מבשל הדר
שעירבו אותן ואין שעירבו לאותן רשותן מבשלין עירבו שלא אות; עירבו לא וקצתן

 הצר לבני רשותו והמבשל כדאמרינן אהדדי דאסרי עירבו שלא לאותן רשותן מבשלין
 בישיל דסברי יום. מבעוד אומרים שמאי בית ד :ואחד אחד לכל שיבשל שיפרש צריך
 לאו בישול דסברי מפתהשך אף ובה״א. :אסור בשבת רשות ומקנה הוא רשות מקנה רשות

 פירשו ובברייתא דמי. שפיר בשבת מרשותא ואשתלוקי מרשותא אסתלוק* אנא הוא רפוהא אקנויי
 שיתן מי :רשות ממבשל חוץ לכוליה נאסר שבת למקצת שנאסר כיון אמרי׳ דוכתא דבכל

אישו- שוגג לקניה מזיר. ואחר שונג אחד שביעל: ברשות ונשתמש שהזר והיציא. רשותו
 מזיד



שר ליום קדושים
 הכית בעל ה : איוסר אעיו בשיוגג אוסר. במזיד אומר יה;דה רבי מאיר.
 מין. לזה לערב• צריכים אינם ביין. ולזה מין. לזה' לשכניו• שותף שהיה
 אען זה ,{אחרי זה אחד א־וטר רבי'שמעון לערב. צריכין בשמן. הזה

 שמאי "בית 'אחה בטרקלין ששבתו הבורות המש י :לעקב צריכין

 אחד עירוב אומרים הלל ובית וחבורה♦ חבורה לבל עירוב אויזרים
 צריכין שהן בעליות. או בחדרים• שרו;ץ שמקצתן בזמן ומודים רכלן•

 עלישלדן אובלץ שהיו השיתפים האחין ז וחבורה: חמרה לכל עירוב

 שכת אם לפיכך ואחד• אחד לבל עירוב צריכין בבתיהם• וישנים אביהם•
 עירוב! שמוליכין בזמן אימתי רשותו• את מבטל עירב. ולא מהם אחד

 בחצר ריורין עמהן שאין או אצלן• בא עירוב דדה אם אבל אחר• למקום
 למבוע ופתוחות לזו. זו פתוחות הצירות חמש ח לערב: צריכין אינן

במבוי. .ואכוקץ בחצרות 'מותרין במבוי. נשתתפו ולא בהציתת עירבו

ואם
-ה ם ב

 בעלמא כותנות לכס שבמבוי .,שכני עם שותף שהיה ה מאיר: כרבי הלנה ואין מזיל
 שחושי ודוקא אהד בגני שוהפץ כולן שיהיו והוא לערב. צריכץ אין :עירוב לשם ולא

 בפח אלא מערבין אין חצירות עירובי הבל ומשתתפין מערכין בכל כדתנן ביין הוו מבואות
 מבואות שתופי שיתף ואם נפת אנא נמשך לבו אין אדם :ל ודירה הוא דירה משום דעירוב

עירובי לערב צריכין ואינן עירוב במקום פת של שתוף אוחו על וסומכין מפי דחשיב כ״ש בפת
על. פומכין ואין הצירות עירובי לערב צ-יכין דברים בשאר או ביין נשחתפו אם אבל חצירות
כר״ש הנכה ואין וכי׳. אומר ר״ש :התינוקית מן עירוב תורת תשתכח שלא כדי השתזף

הטיקלין מן פתח להן יש וכולן לחמשה והלקוהו מלכים מושב ורהב גדול בית טרקלין, ו
 והבורה הבו״ה שכל וצריך חלוקים רשותיהן בש״א. :החצר בני שאר עם לערב וצריכה להצר
 למחיצות הטרקלין שהלקו ובזמן רשית חלוק זו מחיצה אין ובה״א. : החצר לעירוב פת תחן

 ובעליות בהדרים כשרויס דהוי משים רשות חילוק דהוי פליגי לא כ״ע לחקרה המגיעות גדולות
 רשות חלוק הוי כזו מחיצה סברי ב״ש לתקי־ה מגיעות שאין נמוכות במחיצות דחלקו פליגי כי

 ן אבי־ שלהן מל האוכלין האחין ־ק ה השותפין, האחין ז רשות: חלוק הוי לא סברי וב״ה
 מ־־ח מזונותיהן גיטלין אלא דוקא לאו אביהם שלהן על ואוכלין א׳ שלהן על האוכלין והשיתפין

 ונוטלין כשותפות כע״ה אצל מלאכה עישין השותפין וכן כביתו אהד כל אותן ואוכלין אכיהס
 ד־ייס ואחיהם ואכיהס והס בבתיהם. וישנים : ככתיהס לאכיל ומוליכין אהד מכע״ה מזונותיהן

 מבטל חצרן: אנשי עם לערב רוצים אס ואחד. אחד לכל עירוב צריכין אהד: בחצר
 מיתי לאהד לחתו עירובן. את שמוליכין בזמן אימתי :רשותי את לנטל צריך רשותו. את
 ליחן כילן וצריכין אסרי נמי אינהו אשיי דיורין ושאר לעירוב יהוזקקו דהואיל החצר בני שאר
 אהד כל אלא ממש אביהם שלחן על אוכלין אין וגס בלינה דיוריהן והלוקין הואיל בעירוב פת

 הוזקקו שלא אביהן לבית בא החצר כל עירוב. היה אם אכל :בביתו ואוכל פרנסתו ניטל
 דיורים שאין אחרים דיורים. עמהם שאין או פת• ליהן א״צ העירוב בו שמניחין שבית לערב

 ת ופתיח לזו זו פתוחות ה דמו: דכיהידיס לערב. צריכים אינם לעירוב: אותם מזקיקים
 קירה אן בלהי ניתר מבוי שאין דקי״ל משוס לזו זו פתוחות במתני׳ תנינן דלא מוכח בגמרא למבוי,

 למבוי פתוחות חצרות ובי הצר לכל פחוחיס בתיס ב" כלומר לתיכה פתיתים והצרות בתים שיהיו עד
חצרות ,ה אלא ולאתנינן להו השיב חדא פתחיהן דרך יהד ומעורבות לזו זו פתוחות דכולן כיון והנך

 חצר׳ בני כל מותרין בחצרות מותרים לעצמה; אחת כל החצרות. עירבו למבוי: פתוחות
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 בפכר ונשתתפי בחצרות עירבו ובאן. כאן מותדין במכר נשתתפי ־ואם

 מכני אחד( )שכח ?כאן. כאן מותרץ עירב ולא חצר מבנן אחר ושבח
 לחצירות שהמבוי במבוי. ואסירין בחציר־ות מותרץ נשתתף וליא מבוי

 עירבה ולאי הפנימית• עירבה מזו. לפנים זו שתי^חצירות ט :לבתים כחצר

 שתיהן הפנימית• ולא החיצונה אסורה. והחיצונה הפנימיתמוהרת. החיצונה.
 כפני מותרת ווו עצמה בפני מותרת 1ז לעצמה• וזו לעצמה זו עירבה אסירות.
 וחכמים אוסןתה שדריסת'הרגל החיצונה• )את( אוסר רבייעקיבא עצמה.

 עירב. ולא החיצונה מן אהד שכח י אוסרתת: .התל דריסת אץ אומרים
 'שתיהן עירב ןלא הפנימית מן אחד( )שכה אסורה• והחיצונה מותרת הפנימית

 מןהחיצונח בין;הפניטית מן אחךבין ח אחד^חטי במקום עירובן ^ת-נתנו
לערב: צריבץ אינן .יחידים• של היו ואס אסירות• שתיהן עירב. ול^

ה גור ברט
 במבוי נחי נשתתפו. ואם שתוףג במקים עירוי על סומכין דאין במבוי. ואסורץ .לעצמן
 זיר לה בחצרו עירב. ולא חצר מכני א׳ ושכח וכאן: כאן מותרי! בחצרות שעירבו לאחר
 שזיףבמקיס על סימנין אין מאי דסעמא וכאן. כאן טותרין חלק: לו היה בשתוף אבל חצרו

 הד ז ששנה אלא עירבו הצר בני דרוב והנא התינוקית מן עירוב תורת תשתכח שלא כדי עירוב
 שאשור כ:ם לכתים. כחצר לחצרות ש־מכיי :עירוב תורת משתכח לא עירב ולא מהם

 דמי לא תימא ולא שתוף בלא למבוי החצר מן להוציא אשיר כך עירוב בלא להצר מבתים להוציא
 פנימית מזר. לפייס זו ט הך רבים של רשויות שניהן ומבוי חצר אבל רה״ר וזו רה״י זו וחצר דבית

 פגימירע :עירבה צרה״ר לצאת החיצונה על פנימית של רגליה ודריסת וחיצונהלרה״ר לחיצונה פתוחה
 נא שהרי במקומה האסירה רגל בעצמה פנימית דהויא אסורות. שתיהן :בחציה לשלשל בפ״ע

 המותרת דרגל וכר. בפיע מיתית זו :החיצונה על רגליה בדריסת ואוסרת לעצמה עירבה
 והכ׳א שש: עירבו כשלא אוסרת המותרת רגל אף דקסבר אוסר. ר״ע אוסרת: אינה במקומה

 על ז איש* אינה לעצמה הפנימית עירבה שלא כגון במקומה האסורה רגל אפי׳ דקסברי כו׳.
 וחותרת: האסורה רגל פנימית דהויא בו׳. הפנימית מן אחר שכח י כת״ק: והלכה החיצינה.

 מקום ליה וקרי ביזיצינה העירוב ונתנו זו עם זו שתיהן שעירבו אחד. במקום עירובן נתנו
 דהן ע! עירב: ולא החיצונה הן אחד אפי׳ ושכח. כאהד: בה משתמשות החצרות שב׳ לפי אחד

 ולהשתמש החיצונה מן להסתלק יכולה אינה שהרי בחצרה לשלשל אסורה נמי דפנימית אסירות.
 נתנו אבל לחיצונה. הוליכוהו בחצר המתירה עירוב דאותו גבה לעירובה ליתא דהא נפשה באנפי

 רהא דחיצונה בשכחה מיתסרא לא ופנימית דפנימית בשכחה מיתסרא חיצונה בפנימית העירוב
 א״זי א׳: ובחיצונה א׳ אלא בפנימית שאין יחידים. של היו ואם והשתמשה: לדשא אחדא

 אושרת ואינה המותרת רגל הויא בפנימית הוא דיהיד דכיין הרגל דריסת משוס זע״ז לערב,
אוסרת: אינה המותרת רגל דסבר דלעיל כתיק מתניתין וסתש

ס״העיא דף עירובי] גמרא
 רבי אמר לעינתא. אלא ליטא איברי לא יהודה רב אמר

 אמרי• לגירסא. אלא סיהלא אברי לא לקיעז בן עמעון
 אינק. אמרילהוידימטא עמעתך. מהדק דרא לרבי ליה

מעש מרד בעי לא חשדא לרב הביא דרב ברתיה ליה אמרה
מ פירה
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 ונינום וקטיני דאריכי יומי אתו השתא לה אמר פורתא
 רב אנן. דיממי פועלי אנן יצחק בר נחמן רב אמר טובא.

 המתפתח כל חנינא רבי אמר ופרע. יזיף .יעקב בר אחא
 ריח את ה׳ וירח חי( )בראשית שנאמר קונו מרעת בו .;ש ביעו

 בו .;ש ביינו המתוישב כל חייא רבי אמר ,וגומל. הניחה
 ניתן וסוד אותיות בשבעים ניתן קן זקנים. שבעים מדעת

 נברא לא הנין רבי אמר סוד. .יצא קן נכנם אותיות בשבעים
 תנו לא( )טשלי שנאמר לרשעים. שכד ולשלם אבלים לנחם אלא יין

 נשפך קן שאין כל פפא בר הנין _רב אמר וגומר. לאובד שבר
 את וברך מ( )שטית שנאמר ברכה בכלל אינו כמים ביתו בתוך
 מים אף מעשר בכסף י שני״קח להם מה מימיך ואת לחמך

 מןם. ליה קרי וקא .;ין ניהו ומאי מעשר בכסף שנ;קח
 בכיסו בכוסו ניכר אדם דברים בשלשה אילעאי רבי אמר

בשחקו: אף לה ואמרי ובכעסו י
רש״י

 בהורה לעסוק וקטנים לישן אריכי בקבר שהוא ימים וקטע? דארירי יומי
 כך לשנות לו קבע אס ופרע. יזיף :הרבה ונישן טובא. נינום ובמצי

 :בלילה עתו קביעות ופורע ביום במזונותיו טרוד שהיה ופעמים ביום פרקים וכך
 הניחוח, ריח :ביין לבו כשטוב ומתרצה דבר על אותו שמפייסין ביין. המתפתה

 וגו׳ אוסיף לא לבו אל ויאמר וכתיב הוא דמשתיא דומיא דריח לעיל ואמרן
 אותיות. בע' ניתן :מטורפת דעתו ואין יין ששוהה ביינו. המתיישב :דאירצי

 כסנהדרין הוא שקול סודו יצא ולא הואיל וזה סוד. יצא :בגימ׳ חשבונו כך
 :בחייהם עולמם ומקבלין ושמחין ששותין לרשעים. שכר בו לשלם :שבעים של

 הוא ואפילו גמורה ברכה לסוף הגיע לא ברכה. בכלל אינו רשע: לאובד.
 מעשר בכסף ללקחו שמוהר מעשר. בכסף שניקח אחרים: בדברים עשיר

 ניכר. אדם 4 המלח ומן המיס מן חוץ מעשר בכסף ניקח הכל דתנן בירושלים. פני
 עם ונותן כשנושא בכיסו. ביינו. עליו מיושבת דעתו אס בכוסו. :הוא הגון אס

:מדאי יותר קפדן שאינו בכעסו. :עושת הוא באמונת אס אדס בגי

ע״ב ד״פ קרועים זוהר

דאוקמוח האי ליה אמר דדיא רבי ביה פגע בארהא .אזיל הוה יוסי רבי
 הבריא



שני ליום קדושים
 אם עלי לבית נשביתי ולכן ג׳( א׳ )שמואל בעלי דכתיב ץזכרייא
 מקכפר אינו ומנחה בזבח עולם. עד ובמנחה בזבח עלי בית עץ יתכפר

 סלקץ תורה דדברי בגין אמאי תורה הוא'בדברי מתכפר :אבלי
 התורה זאת ז׳( )ויקרא דכתיב ךאוקמוה רעלמאיכמה ךבנין(ר בל על

 בל לכןביל אורייתא ולטלואים ולאשם ולחטאת למנחה לעולה
 באורייתא דאישתדל מאן דבל ודאי הכי'הוא ליה ךעלמא.'אמר .קרכינין

 כןרבנץ מכל ליה ניחא מלעילא עוגשא עליה אף'על/ב'ךאתגזר

 בדיך לשמהקדשא בה דילעי ')ובנץ אתקיע עוגשא י וההיא זעלוון
 אלא 'לעלמץ בר איתדכי לא חזי' ותא בהדיה(. אתפ;ים הוא

 בנין טומאה מקבלין לא דאורייתא מלץ כך בגיני * דאורייתא •במלין
 אשתכה• י באור/יתא ואסוותא י מסאבי. לאלץ דאיהי'_קץמא'לדכאה

 ודיכיותא לעצמותיך. לשרך'חשקיי תהי רפאות י ג׳( )משלי דכתיב
 לעד. עומדת ה׳'טיהורה יראת *י״מ( )תהלים דכתיב באותיתא אשתכה

 מחה אתעדי ולא דכיותא בההוא הדירא ך_קיימא לעד עומדת מאיי
 היא ליה'הבי אמר תוריה ולא כתיב ץ יראת ליה אמר לעלמין.

 ומהתם ליה ארדיאיאמר דגבורר^קא י מפטרא י אוריןתא דהא וראי

 ץ .יראת וכתיב .;י האת הבמה ראשית דבתיב נפקא מהבא י נפקא
 אורץתא ודא ץ איני הדוש *כי דכת״ב אתקרי קדושיה ואורעהא טהורה

 אתדכי בה י דאישתדל מאן דא ועל עלאה לרישא שמא דהיא

 אקא כתיב לא היו קדושים ההיו קדושים דכתיב אתקדש ולבתר
ואתם י=< ^שמ) כתיב ומקרא י היא הכי ליה אמר וראי. תהיו' תהיו.

:וגו/קדוש כהנים ממלכת לי תהיו

?סף פסיקה הלכה

כיב ם׳ ביאה איסורי ה׳ הדמב״ם

 אדם נפשושל ועריות גזל. רכסים אמרו 00
 ואין ומחמדתן להם מתאוה

 בהן וזסןישאין זמן בכל מתוא^קהל אתה
 ועוד אסורות. וכיאות יעריות פרוצים

 בעריות ומיעוטן בגזל רובן חכמים אמרו
 ראוי לפיכך <)נ :הרע לשון באבק והכל

 ולהרגיל ז.ת בדבר .יצרו לכיף לאדם לו
 טהורה ובמחשבה יתירה* בקדושה עץמו

 מהי.'וההר לרנצל כדי .נכונה וקרעת
גדילי הגדיוי• הגורם שהוא היחוד מן

החכמים

מים^ להק

עיב ו׳ דף לריי תשובה משערי

שנאמר ויהי צךיך תשובה הבעל
 י״ם העל' הטא אשר .והתודה יי(

 כי י אבותיו !עונות עונותיו להזכיר לו
 אביריו מעשה באחד עליהן נענ_ש הוא
 עונם את והתודו ני(* )״= כתוב ובן ביד*
 .יתפרל התפלה■ וצריך אבותם. ץ2 ואת
 כל את לכפר רחמים .ויבקש השם אל

 'עמכם .קהו יי( )יי״ע ש^אמר :עונותיו
 בל י אליו אמרו ה׳ .אל ושובו ךברים

פ־ים י ונשלמה טוב .וקח עין תשא
שפתינו



שני ליום קדושים
מים*פשוקה הלכה

 בי הזהרו לתלמידיהם אומרים היו והחכמים
 ללמד כיי כלתי מפניי בי חזהרו בתי מפגי

 חתרחקו זה ;תכ?שומדבר שלא לתלמידיהם
 השחוק מן 'להתרחק ;נהרג /וכן מןהיחוד:

 גוךמין שאלו עגבים ומדברי השכרות זמן
 /ישב ולא עריות. של מעלית וחן גדולים

 גדולה לטהרה גורם זה שמנהג אשה בלא
 עצמו ,יפגר. אמרו זאת מכל ןך\רה

 דעתו מרחיב תורה לדברי ומחשבתו
 מהגברת עריות מהשבת שאין ביבמה

 הוא ובחכמה דחכמה. מ׳ פנוי בלב אלא
 חן_ךדיה תעלת אהבים אילת י■( )־"*לי אומר

תמיד: תשגה באהבתה עת בכל :רוך

 רד אל ושובו ם דגר עמ;ם .קחו שפתינו.
 עון תשא כל אליו אמרו הוידוי. עמן זה

 ו_קח ופירוש ענ_ץ'התפלה. .זה טיב ו_קח
 אמרו כי שעשינו הטוב .מעשה טוב

 מכבה עבירה לבךכה זברינס רבותינו
 העונות ןהכפ״ו התשובה ובעת מצוה

 אחרי תאיר/נרה המצות !כוח ותתעורר
 ובן התשובה לפני אורו הגיה לא א^ר
 אמרו וגימר אתה וישר זך אם כתוב

 'לא תי.ית תשר _זך אם לבך;ה זכרונם
 השובה שעשית אתה חשר .!ך אלא נאמר

 דתשובת אחרי עתה עליך ;עיר עתה כי
 מלפנים שעשית הצודקות כל עליך יעיר

אשל ונטעת ררוחה פתוה נוף התת ואשר

צדקיחיך ,
פךיב ונשלמה

 היו לא התשובה וקודם אפתח לאורח דלתי יא( )■־>־ שאמר כמו אבסניא
צדקתך נרה ושלם .זכותך עונך;עיר שובך\םר ואחרי עליך מגינות

 היה פר חטאת כי פרים והזייר לפניך לנו לרצון פרים כחטאת וירחינו שפתינו.;חשיב
 אל התשובה כעל יתפלל ועור הזהב. מזבח ועל הפריכת מדמו_על מזין •היו פנימי
 לא אם כאשר לו חךצהוחעהר בו ויחפוץ חטאתיו וכענן פשעיו כעב למתות השם
 אל "יעתר לס עס) היסורין אחרי התשובה בעל על אליהוא בדברי שכתוב כענ_ין חטא
 חפץ לשם ואין גזיה ומכל היסורין מן ונפדה נסלח העין להיות .יתכן כי /ירצהו אליה

מידו: ירצה לא ומנחה בו

תורה שלישי יום קדושים
ב-תום£ת להשאיר ב״ן דשם ראשונה ה׳ דמילו• ך", פגני־ שהם אלי פסוקים ארבעה בקריאת *.וין

שעכי־־ה כשבת נפש

 איש ולא־־־תשקךו ולא־־־תכחשו תגנבו לא יא
 ?:■-ר•-: אנש תשקרו! ולא תכךבון ולא תננבון לא בעמיתו׳,

ולא
רש״י

 אזהרה הדברות שבעשרת היטב לא אבל מהיין לגונב אזהרה תגיבו. לא )יא(
 ולא :ב״ד איתת עליו שחייבין דבר מענינו הלמד דבר נפשות לגונב

 אזהרה עונש למדנו וחומש קרן משנס בה ונחש ה( )ויקרא שנא׳ לפי תנחשו.
 ישלם שקר על ונשבע )שס( שנאמר לפי תשקלו. ולא :תנחשו ולא ת״ל מנין
 תנחשו ולא תגנבו לא :תשקרו ולא ת״ל מטן אזהרה עונש למדט וחומש קרן

ולא



שלישי ליום קדושים
 את״שה וחללת לשקר בשמי ולא־־תשב^ו יב

 שמא !ת ותחל: קשקרא בשמי תשתבעון ולא 5 יהוה אגי אלהיף

 לא־ תטל ולא ארדךעך לא־־ת^שק ינ:\״;א דאלהך
 ח;ר־ :ת עשיק;ת לא עד־בקר: אק־ עומר פ^לת תלין

 לא״תלולל יד : צפדא עד לותך דאמרא אניא תבית לא תילום ולא
 מאלהי" דראת מקשל תתן לא לר ולפני הלש

 תק־א חשים לא חזי ךלא \_קדם שמע דלא הלוט לא יה*"♦ אני

 לא־תעשר טו מחוברי! כשהן חמישי שני י^: אנא מא^הך ותדחל
פני חהרר ולא פני״דל לא״תשא במעז^ט עול

גדול

 להשבע סיפך לשקר סופך לנחש סופך גנבה לס תשבעו. ולא תשקרו ולא
 את השא לא כ( )שמות שנאמר נפי נא׳ למה בשמי. תשבעו ולא )יב( :נשקר

 כל לרבות מנין המיוהד שס על אלא חייב יהא לא יכול נשוא אלהיך ה׳ שס
 )ת״כ( תעשוק. לא )יג( :לי שיש שס כל לשקר בשמי תשבעו ולא ת״ל הכטיין

 בקר. עד :הפעולה על מוסב נקבה לשון תלין. לא :שכיר שכר הכובש זה
 הלילה כל שכי־ו גביי זמן לפיכך המת מששקעה שיציאתו מדבר ׳הכ יוס בשכיר

 לילה בשכיר מדבר השמש עליו תבוא ולא כד( )דבריס אומר הוא אחר ובמקום
 היוס כל שכרו גבוי זמן לפיכך קי( )ב״מ השחר עמוד משיעל׳ פעולתו שהשלמת

 חרש.. תקלל לא )יד( מעותיו: לבקש עונה הבית לבעל זמן הורה שנתנה לפי
 למה א״כ תאור לא בעמך כב( )שמות ת״ל אדס כל לרבות מנין הרש אנא לי אין

 שאינו המת יצא בחיים שהוא כל אף בחיים שהו׳; מיוחד הרש מה חרש נאמר
 התן לא בדבר הסומא לפני )ת״כ( מכשול. תתן לא עור ולפני* :)ת״כ( בחיים

 וניטלה עליו עוקף ואתה חמור לך וקה שדך מכור תאמר אל לו הוגנת שאינה עצה
 של דעתו אס לידע לבריות משור אינו הזה שהדבר לפי מאלהיך. ויראת :הימנו

 ויראת בו נאמר לפיכך נתכונתי לטובה ולימר להשמט ויכול לרעה או לטיבה זה
 שאר ואין העושהו אדם של ללבו המסור דבר כל וכן מחשבותיך המכיר מאלהיך
 במשפט. עול' תעשו לא )טו( מאלהיך: ויראת בו נאמר בו מכירין הבריו׳
 שהעול ותועבה. חרס ומשוקץ. שנאוי. עיל. קרוי הדין את המקלקל שהדיין מלמד
 קרוי והתועבה עול. עושה כל וגי' ה׳ תועבת כי כה( )דברים שנא׳ תועבה קרוי
 שקץ כמוהו חרם והיית ביתך אל תועבה הביא ולא ז( )שם שנאמר וחרס שקץ

 חייב והעשיר זה הוא עני תאמר שלא )ת״כ( דל. פני בא ת לא וגו׳: השקצנו
תאמרי שלא גדול. פגי תהדר ולא :בנקיות מתפרנס ונמצא בדין אזכנו לפרנסו

עשיר



ף וי שלישי ליום קדושים

 לא בדיו תע?ח לא :^טיתך השפם ןצךק גדול
:לחברך תדיניה בקושטא רבא אפי תהדר ולא מסינא אפי תסב

רש״י
 בדבר יש עונש בבושתו ואראה אביישנו היאך זה הוא גדולים בן זה הוא עשיר

 ד״א כמשמע/ עמיתך. תשפוט בצדק :גדול פני תהדר ולא נאמר לכך
לב(: )סנהדרין זכות לכך חבירך את דן הוי

כ' סימן יחזקאל נביאים

וביניהם ביני לאות להיות להם נתתי את״שבתותי וגם *
 דד שמא יומי _ית ואף :מקדשם יהוה אני כי לדעת

 " אנא ארי למי״דע וביניהון "מימרי בין לאת למהח להון יהבית

 לא־הלכו בחקותי במדבר בית־ישראל רמרוייבי כ :מקךשהון
ואת 6בה והי האדם אותם יעשה אשר מאסו ואת־משפטי

••• : ד••־ ־ג ■ד ז־ן־דז■ ז< ־.־ ן:־“ ~~ ע“ 1 ; ־ :•.
 :לכלתם במדבר עליהם המתי לשפך ואמר מאד הללו שבתתי

 קצוזךיני חת הליכו לא ימידבקי במדברא .ישראל בית מימרי על וסריבו

 דלי שב;א יומא חת עלמא חץ בהון חיחי אנשא !תחון :עביד דאם

 . לשציותהון במדברא עליהון חימתי למשפך ואמרית לחרא אחילו

 הוצאתים אשר הגוים לעיני ההל לבלתי שמי למען ואעשה ג
 עממיא לעיני יתחל דלא לבלתי שמי בדיל ועבדית לעיניהם:

במדבר להם ידי נשאתי וגם־יי־אני ד לעיניהון: דאפקתינון
. : * ר *“ • .* ׳ * < י" ו* 9 י *

 וךבש הלב זבת אשר-נתתי אל־הארץ אותם הביא לבלתי
 במדברא להון במימרי _קץמית אנא ואף ♦ לכל״הארצות היא צבי

 תושויחא ודבש חלב עבדא .יהבית די לארעא לאעלאץתהון דלא בדיל

 לא־הלכו ואת״חקותי מאסו במשפטי יען ה :?דינתא לכל דא
: הלך לבם גלוליהם אחרי כי הלט ואת־שבתותי בהם

חלף
רמ״י

 )ב( :לי שקידשתים גדול היכר הרי מנוחתי יום להם שנתתי לאות. להיות •)א(
 והותירו התורה את משקבלו וברפידיס בעגל אותי נסו הלכו. לא בחקתי

מן: ללקיע יצאו חללו. שבתותי ואת המן:

כז•



ליום ^*ם . ק.
 אחילוי ךילי יומי רת בהיון הליכו לא .ה^ימי רת בדיגי^קצו די חלף

טעי! לבחון טעותהון פולחן בתר ארי

כו משלי כתובים

 מעדע שפותיה ז מרמה ישית ובקרבו שונא עכר בשפתו א

׳7־1^"?^? כי״ן^ו ב :רמיותא סאם ובגויה סנאה

 טול9 ביה קהימין לא בקליה מתן ואין בלבו: תועבות שבע כי

 תגלה במשאון *שנאה תכפה ג :בלביה אית בישתא דשבע
 :בקגשהא בייתיה תתגלי במוקסתא סנואתה דמכסה :בקהל רעת׳

 ביה נו^צא ךחפיר :תשוב אליל אבן וגלל ופל בה שחת כרה י

 ופה דכיר ישנא לשון־שקר ה :ה^א עלוי כיפא ודמערגל יפול
 ופומא דקושטא אורהתא סאני ךשקרא לישנא מדהה: נעשה ה^ק

:הרכוגתא עביר יפליג
קרי. בשפתיי *

רש״י
 שגאה.- תכסה )ג( בו: יבינו שלא השינא מתנכר בדבורו שונא. ינכר )א(

 אב/ וגולל )י( רשע: שהוא הקהל בו שיכיר רעתו. תגלה במחשך: ועושה
 הנדכאיב את שונא .דכיו ישנא )ה( :אדם בני בו שיכשצו למקום ממקום מגלגלו

:מהקב״ה מקבלו את שדוחה מדהה יעשה :תחתיו

א׳ פרק קדושין משנה
 נקנית דרכים. בשתי עצמה את וקעה דרכים. בשלשה נקנית האשה

ובשרה בדינר אומרים שמאי בית בכסף ובביאה. בשטר בכסף
פרוטה היא וכמה פרוטה. ובשרה בפרוטה אומרים הלל ובת הנר.

אחד
•ברטנורה

 האי^ הנא ולא נקנית האשה תנא מדעתה אלא מתקדשת אשה שאין לפי נקנית. האשה א פרק
 דיבתה■ ואע״ג נקנית היבמה סיפא תנא נקנית האשה רישא דתנא ואיידי קונה

 עפרון משדה קיחה קיחה דגמרינן בבסף. נקנית :מדעתה שלא בין מדעתה בין ליבם נקנית
 שנתכ כגון בשטר. *. ממני קח השדה ככף נתתי ההם וכתיב אשה איש יקח כי הכא כתיב

 לי מאורסת בתך לי מקודשת בתך פרוטה שוה בו שאין ואע״ס החרס על או הנייר על לה
 בדכתיב בשטר יציאה מה והיתה ויצאה מדכתיב לה וילכי׳ עדים בפני לה ונתנו צאנתו לי בתך

 דכתיב קידושין לשם עדים בפני עליה בא ובביאה. : בשטר הויה אף כריתות ספר לה וכתב
 אמרו ביאה מקדושי יותר בתורה מפירשים קידושין לך שאין ע״פ ואף ובעלה אשה איש יקח כי

 חני הוא בפרוטה. :פרוצין בנ״י יהיו כלא מרדות מכת אותו מכין בביאה שהמקדש חכמים
 ושביר כסף אבל בביאה. : דבר לכל כאשתו להיות ליבם נקנית. היבמה כסף. של שעורה

לא



טו שלישי ליום החשים
 הבעל• ובמיתת בגט עצמה את וקונה האטלהי. באיסר משמונה אהד

 היבם: ובמיתת בחליצה• עצמה7 את וקונה 7בביאה. נקמת היבמה

 וביובל. בשנים. עצמו את וקונה ובשטר. בכסף נקנה עברי עבד ב
 בסימנין. עצמה את שקונה העבריה. האמה עליו יתירה בסף. ובגדעון
 עבד ג האדון: ובמיתת עצמו^ביובל את ברציעה./וקונה נקנה הנרצע
 ידי על בכסף יעצמו את וקונה ובחוקה ובשטר 7בכסף נקנה כנעני

 בכסף אומרים .וחכמים מאיר. רבי דברי עצמו. ידי על ובשטר אחרים.
־” על

כיטנורה
 אבל האחיין שאר על לפסלה מאמר בה דמהני דתיקרן הוא רבנן אלא מדאוריית' בה מהני לא
 מלמד מקנתו מכסף דנתי׳ בכסף. נקנה עברי עבד ב :לה לטמא ולא החליצה מן לפטרה לא

 מה לאחר׳ הכ׳ הקיש׳ לו יקח אחר׳ אס העבריה באמה שנא׳ ובשטר. :בכסף נקנה שהוא
 העבריה או העברי דכתיב העבריה מאמה עברי עבד וילמד בשטר האמה אף בשטר אחרת
 שנים שש בתוך שמיטה היתה ואפילו חפשי יצא שנים שש לסוף בשנים. :לעבריה עברי מקיש
 יובל פגע אם וביובל. :בשביעית עובד שהוא פעמים ובשביעית יעבוד שנים שש דכתיב עובד
 לעבריה עברי והוקש והפדה העבריה באמה דכתיב כסף. ובגרעון :מוציאו שנים שש בתוך

 כשבא במגה שנה כל עבודת קונה נמצא שש לסוף לצאת עתיד והוא מניס בשש רבו קנאו אס
 עבריה. אמה עליו יתיר׳ שעבד; השנים עבודת דמי מפדיונו רבו לו מגרע עצמו לפדות
 שיוצאת לזו יציאה לה ריבה חנם מויצאה כדילפינן נערות ובסימני אלה בכל עצמה שקינה

 בתוך האדון ומת הנמכר אבל לבן ולא לו לעולם ועבדו דכתיב האדון. ובמיתת :בסימנים
 האדון מת אס שש כל עובד לבן ודוקא לבנו בין לו בין יעבוד שנים שש דכתיב לבן עובד שש

 ואמת ליורשים ולא לך שנים שש ועבדך דכתיב עובד אינו יורשים ולשאר לאח או לבת אבל
 עבד ג : כן תעשה לאמתך ואף נרצע גבי דכתיב כנרצע האדון במיתת עצמה קונה עבריה
 הקיש אחוזה לרשת לבניכם אותם והתנחלתם דכתי׳ ובחזקה. ובשטר בכסף נקנה כנעני
 בשטר בכסף נקנה כנעני עבד אף ובחזקה. בשטר בכסף נקנה קרקע מה לקרקעות עבדים
 המרחן לבית אחריו כליו הוליך או הנעילו או לרבו מנעל שהתיר כגון העבד וחזקת ובחזקה
 ע״י בכסף קנאו: העבד את הרב שהגביה או הגביהו הלבישו גרדו סכו הרחיצו הפשיטו

 ע״מ ואפילו מהם יקבל לא עצמו הוא אבל חורין בן זה שיהיה ע״מ לרבו שיתנהו אחרים.
 דסבר עצמו. ע״י ובשטר :רבו בלא צד בשום לעבד קנין אין דקסבר בו רשות לרבו שאין

 י ואם בתרומה מלאכול פוסלו הוא כהן עבד שאס לחירות רבו ידי מתחת שיצא לעבד הוא חובה
 ע$ אלא אחרים ע״י בשטר לחירות יוצא דאינו קאמר מש״ה בשפחה אוסרו הוא ישראל עבד
 שכן שאני אחרים ידי דעל וכסף בפניו אלא לו חבין אין לו היא דחויה דכיון עצמו ידי

 אינו והרב הרב קבלת אלא לאדם חבין הללו אחרים ואין מאליו להשתחרר לו גרמה רבו קבלת
 קנין יש דקסברי עצמו. ע״י בכסף וחכ״א :מאליו ומקנהו עצמו לצורך אלא שליחו נעשה
 ע״י יבשמר :אחרים ידי על וכ״ש עצמו עיי אפילו בכסף ע א׳ קונת הילכך רבו בלא לעבד

 והלכת בפניו שלא לאדם וזכין לחירות רבו ידי מתחת שיצא לעבד הוא זכות דסברי אחרים.
 ממנו קטע או שינו את הפיל או עינו את רבו סימא אס עצמו את קונה כנעני והעבד כחכמים.

 החוטם וראש אזניס וראשי רגלים ואצבעות ידים אצבעות ראשי שהם איברים ראשי מכ״ד אהד
 א״ע קונה שהעבד הדברים בכלל במתני׳ להו חשיב דלא והא באשה שדים וראשי הזכרות וראש
 שיהא ובלבד :בשטר א״ע קונה והיינו מרבו שחרור גט צריך איברים בראשי דהיוצא משוס

 לפדות בא ואס לרבו הכל מתנה וקבלת מציאה דאף כלום לו אין דטבד אחרים. משל הכסף
 דבמשירת. : בו רשות לרבו שאין ע׳׳מ לו שיתנוהו אחרים משל הכסף להיות צריך עצמו ע״י

 במשיכה. נקנית :במסירה ולא בהגבהה. :בשערה או באפסר ללוקח אותה מוסרין בעלי׳
 תמיי בצפרניה מתחזקת שהיא דמסרכא משום במשיכה נקנית מקום מכל בהגבהה דאפשר זאע״ג

לאחוז



שלשי ליום קדושים
 . אחרים משל הכסף שיהא ובלבד אחרים• ;די על ובשטר עצמו. ידי על
 לרבי 'מאיר דברי/רבי בהגבהה* והדקה :במם;רה. נקנית גסה בהמה י

 שיש נכסים ה במשיכה: נקנית דקה7 בהמה אומרים וחכמים אליעזר.
 .גקגץ אץ אחריות להם ושאין * ובחזקה. ובשטר בכסף אחריות/נהנץ להם
 שישלחם נכסים עם גקנץ * אחריות. להם שאין נכסים :במשיבה. אלא

 את אחריות♦ להם שאין נכסים וזוסקין ובהזמה• ובשטר בכסף אחריות.
 באחר• דמים הנעשה בל י לשבע'עליהן:7'אחריות להם שיש הנכסים

 אויהמור בפרה. שור החליף כיצד. בחליפין. זה נתחייב7 זה שזכה כיון
ורשות בכסף הגבוה רשות בחליפיו♦ זה נתחייב זה שזכה בי_ון7 בשור.

ההדיוט ברטנורה
 בהגבהה וכ״ש במשיכה נקנית נסה בהמה בין דקה בהמה בין הלכה ופסק קרקע ע״ג לאחוז

 של שאינה ובחצר ברה״ר קינה מסירה שניה׳ של ובחצר רה״ר של זויות שהוא בסמטא קונה ומשיכה
 אינו במסירה הנקנה והדבר בהגבהה אלא נקנה אינו בהגבהה שדרכו מה וכל בכ״מ. קונה והגבהה שניהס.

 קרקעות היינו אחריות. להם שיש נכסים ה 5 במסירה נקנה אינו במשיכה הנקנה וכן במשיכה נקנה
 וטורף עליהם מלוה שחוזר חזרה אחריות ופי' ועומדים שקיימים לפי עליה' סומך חבירו את שהמלוה

 וה״מ יקנו בכסף שדות דכתיב בכסף. נקנין ללוה: כלום ימצא כשלא הלקוחות מן אותם
 :שטר שיכתוב עד קנה לא שטר לכתוב שרגילין במקיס אבל שטר לכתוב רגילין שאין במקום

 ודוקא לקינה ומוסרו לך קנויה שדי לך נתונה שדי החרס על או הנייר על שכותב בשטר.
 רעתה מפני שדהו מוכר א״כ אלא הכסף את שיתן עד במכירה אבל בשטר הקרקע נקנה במתנה

 ובהזקה. וחתום: בספר וכתוב דכתיב בשטר נקנין דמקרקעי ומגלן לחודיה בשטר קני דבהא
 צריך בפניו שלא היה ואם המוכר בפני שהוא כל ופרץ גדר נעל או מעט בקרקע שהפר כגון

 במה בה וישבתם אותה וירשתם דכתיב בחזקה נקנה שקרקע ומנלן וקני חזק לך לו שיאמר
 עמיתך מיד קנה אז דכתיב במשיכה. אלא נקנין אין אחריות להם ושאין בישיבה: ירשתם

 מנר אס נצפים. עם נקנין :ליד מיד בנתינה אלא נקנה אינו ליד מיד לתתו שאפשר דבר
 עמה מטלטלין נקנה הללו קנינים משלש׳ באחד הקרקע את לוקח שקנה כיון הקרקע עם מטלטלין

 ויתן ג( כא )ב הימים בדברי דכתיב מקרא לן ונפקא קרקע אגב )הני( קני לו שיאמר והוא
 שאין הללו ננסים וזוקקים. :בצורות ערים עם ולמגדנות ולזהב לכסף רבות מתנות אביהם להם
 לישבע ונתחייב וקרקעות מטלטלין דטענו היכא הקרקעות על נשבעין דאין אע״ג כו׳ אחריות נהם

 שבועה גלגול ולמדנו שבועה גלגול ע״י עליהם לישבע הקרקעות את המטלטלין זוקקין המטלטלין על
 אמן ארוסה שטיתי שלא אמן אחר מאיש אמן זה מאיש אמן אמן. אמן האשה ואמרה דכתיב מסוטה

 דמים הנשים כל בגמרא מפרש באחר. דמים הנעשה כל ל וכנוסה: יבם שומרה נשואה שטיתי שלא
 כיון :ממטבע בר מטלטלין כל דהיינו לשימו צריך באחר לתחו בא שאס דבר כל באחר

 ואע״פ אבדו או מתו אם שהם בכ״מ בחליפין האחר נתחייב הא׳ שמשך כיון כלומר זה. שזכה
 ואע״פ שהוא בכ״מ ללוקח המקח נקנה החפץ את או הסודר המוכר שבמשיכת לפי משך שלא

 וכל בהס קוני! אין שאלו ,פירו או מטבע יהיה שלא ובלבד פרוט׳ שוה בו שקונים בחפן שאין
 משום בחליפין נקנה שאינו מהמטבע חוץ וקרקעות עבדים מטלטלין בחליפין נקנין הדברים
 אדם לקח אס לפיכך דבטלה עבידא וצורתא גופיה על לא דמטבע אצורתא דאינש דדעתיה

 כיון פלוני חפן או פלוני עבד או פלונית שדה חליפי אלו ואמר מנין ובלא משקל בלא מטבע
 ולא שקל ולא הואיל הקפיד אצירתא דלאו דעתיה גלי דהא בחליפיו האחר נתחייב זה שמשך

 :קרקע אגב להקנותו אלא בעינא דליתא היכא המטבע בקניית שיועיל דרך שום ואין מנה
 קנה העולם בסוף היא אפילו הקדש לצורך בבהמה מעות שנתן גזבר בכסף. הנכות ת דשו

 זמן כל החפץ טל דמים ההדיוט נתן ואס שימשוך עד כלומר בחזקה אלא קנה לא ובהדיוט
לקבל וצריך החסן ממכירת בו חוזר אס הדמיס את המוכר ומחזיר קנה לא החפן משן שנא



. ישלי^• קדושים
 הבן מצרת כר י :להדייוט כמסירתו לגבוה אמירתו קה•זבחז ההדיוט

 אהד הבן• על האב מצות ובל פטורות. ונש*ס חץבץ אנשים ~׳אב על
 אנשים גרמה. שהזמן עשהז מצות וכל חץבים• נשים ואחד אנשים
 אנשים גרמה\אחד הזמן■ שלא עשה מצות וכל פטורות. ונשים חייבים
 שלא גרמה^בץ שהזמן* בין תעשה לא *מצות וכל חייבים• נשים ואחד

 יובל תשחית. מבל חוץ חייבין. נשים ואחד אנשים אחד גרמה• הזמן
 והקמיצות וההגשות והתנופות הסמיכות *ח :למתים תטמא תקיף-יובל
 ולשיבושים באנשים נוהגץ י 'והקבלות. ןההזאות והמליקות וההקטרות

 תלויה שאינה מצוה כל ט מניפות: שהן' ונזירה. סוטה חוץ'ממנחת

 בארץ תלויה שהיא המצוה וכל לארץ. ובחוצה בארץ נוהגת בארץ.
 אף איומי אליעזר רבי ובלאןים♦ הערלה מן חוץ אלא'בארץ. נוהגת אינה

ונוחל ליושיו. ומאריכי! לו. מטיבץ אחת*' מצוה העושה כל י החדש: מן

את ברטנורה
 אחד שוס אין שהתנה הדמים את נתן לא שעדיין אע״ט החפץ הלוקח משך אס אבל שפרע מי עליו
 זה ונתרצה עדיס בפני המקה על שנתפשרו אלא החפץ משך ולא דמיס נתן לא ואס בו לחזור יכול מהס

 ואפילו כלוס הדברים באלה אין עדי אתם אמר אפילו וכך בכך למכור חבירו ונתרצה וכך בכך שיקנה
 הקדש זה בית עולה זה שור האומר להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתי : כאן אין שפרע מי

 הבן מצות כל ן בבית: ויחזיק בבהמה שימשוך עד קנה לא ובהדיוט קנה העולם בסוף אפילו
 הוא אס לפדותו למולו דברים ו׳ והן לבנו לעשות האב על המוטלות הבן מצות כל האב. על

 במצית חייב יאב חייבים. אגשים ;בנהר להשיטו אשה להשיאו אומנות ללמדו תורה ללמדו בכור
 וכבוד מורא שהם לאביו לעשות הבן על .המיטלו האב. מצות וכל :פטורה והאס לבנו הללו

 מלביש ומשקה מאכיל וכבוד דבריו. את יכריע ולא דבריו את יסתור ולא במקומו ישב לא מורא
 1וכי :חייבים והבנות הבנים חייבים. ישים ואחד אנשים אחד :ומוציא מכניס ומכסה
 הזמן שלא :וציצית לולב סוכה שופר כגון שתבא למצוה גרס שהזמן גרמא. שהזמן מ״ע

 ן למד אין לן כדקיימא דוקא לאו כללי תרי והגי הקן ושילוח אבדה מעקה מזוזה כגון נרמא.
 והקהל במועדים ושמחה הפסח בלילי מצה שהרי חון בהם שנאמר במקום אפילו הכללות מן

 ממצות הבן ופדיון ורביה ופריה ותית חייבות ונשים הן גרמא שהזמן מ״ע כלן הסוכות בחג
 נשים ואחד אנשים אחד ל״ת מצות דכל בתרא כללא אבל פטורות ונשים הוא הזמן שלא עשה

 איש מדכתיב ליה וילפינן הוא דוקא כללא למתים תטמא ובל תשחית ובל תקיף מבל חוץ חייבים
 מבל חוץ שבתורה עונשים לכל לאיש אשה הכתוב השוה האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או

 ישנו בהשחתה שישנו כל זקנך פאת תשחיתאת ולא ראשכם פאת תקיפו לא דכתיב תשחית ובל תקיף
 ומנלן בתקפה ליתנייהו בהשחתה וליתנייהר הואיל נשי והני בהקפה אינו בהשחתה שאינו וכל בהקפה

 תטמא ובל :אשתך זקן ולא זקנך זקנך מאי זקנכם פאת כתיב ולא זקנך פאת דכתי׳ בהשחתה דליתנייהו
 והתנופות הסמיכות ה אהרן: בנות ולא אהרן בני אהרן בני הכהניס אל אמור דכתיב למתים.

 כהנת היא אס כמשפטה דרומית מערבית בקרן מנחה מגשת ואינה מניפה ואינה סומכת אינה
 חיץ :דס מזה ואינה במזרק דס מקבלת ואינה עוף מולקת ואינה מקטרת ולא קומצת ואינה

 מצרה כל ט : בבעלים תנופה טעונה שמנחתן בעצמן מנחתן מניפות. שהן וגזירה מסיטה
 חובת ושהיא בארץ תלויה אינה מיקרי הגוף חובת שהיא מצוה כל ץ, בא! תלויה שאינה

 בח״ל הכרס וכלאי הלמ״ת לארץ בחוץ שנוהגת הערלה. מן חיץ :בארץ תלויה מיקרי קרקע
 על אף מה״ת בח״ל אסור החדש. אף איטר ר״א ;בח״ל לזרעם מותרים זרעים וכלאי מדרבנן

 כל : אליעזר כר' והלכה יושבים שאתם מקום בכל מושבותיכם בכל שנא' קרקע חובת שהיא פי
ומאריכיץ. לו מטיבין :מעונותיו מרובים זכיותיו שיהא כדי זכיותיו על יתירה אחת. מצוה העושה



ג ליום קדושים
 מארי?'! ואין לו מטיבי! אין אחת. מצוה ע־ושה שאינו וכל הארץ. את

 ובדרך במשנה במקרא שישנו ובל ,הארץ. את נוחל ואינו ימיו?
 במהרה לא המשלש והחוט י שנאמר חוטא הוא במהרה ל^זאךץ

י*ינארץ•*א ולעבדיך במשנה 'ולא במקרא לא שאינו וכל ינתק.
הישוב: מן7 י

ברטנורה
 עונותיו שהיו אחת. מצוה עושה שאינו וכל : החיים ארץ האיץ. את ונוחל :לעה״ב ימיו. לו

 עונותיו נשארו אלא חייב ומחצה זכאי מחצה שיהיה אחת מציה עושה ואינו מזכיותיו מרובין
 אינו הישוב. מן אינו הבריות: עס בנחת ומתנו משאו שאין ארץ. בדרך ולא מרובין:

:לעדות ופשול לצים מושב מושבו והוי עולם של לישובו מועיל

כ״טע״א דף קידושין גמרא

 ולפדותו למולו בבנו דדיב האב רבנן דתנו להא תנינא
 רש אומנות וללמדו אשך! ולהשיאו תורה וילמדו

 מלמד שאינו בל אומר ןהודה רבי במןם להשיטו אף אומרים
 דעת־ •סלקא ליסטות ליסטות. מלמדו אומנות בנו את

 )בראשית דכתיב מנלן למולו ליסטות. מלמדו באלו אלא

 אבץ מהליה דלא והיכא בנו שחק את אברהם רמל נ״אן
 זכר בל לכם המול י־!( )שם דכתיב למימהליה דינא בי מידרבי
 דכתיב נפשיה למימהל איהו מיהייב דינא בי מהליה דלא והיכא

 ונכרתה. ערלתו בשר את ימול לא אישר זכר וערל )שם(
 והיכאדרא תפדה. בניך בכור כל ךכתיב)שםותי״ג( מנלן לפדותו
 פדה ייח( )בטיבר דכתיב למיפרהיה איהו מיחיןב אביה פרמיה
 אותם ולמדתם י״א(■ )דברים דבתיב מנלן תורה ללמדו תפךה.

 למגמר איהו מיהיןב אבוה אגמריה ךלא והיכא בניכם את
 מנלן אשה להשיאו .־ ולמדתם הי( )שם דכתיב נפשיה
לבניכם וקהו ובנות בנים והולידו נשים קהו כ״ט( )ירטי׳ דכתיב

נשים רש״י
 בספינה יפרוש שמא כנהר. להשיטו אף : הוא בכור אם סלעים בהי ולפ״ותו.

 כלים: למדו ולא ישב הלא ם״ד. ליסטות :לשינו יודע אין אם ויסתכן ותטבע
 דרכים בפרשת ילך לחמו ויחסר אומנות לי דאין דכיזן ליסטות. מלמדו כאילו
 ולא בכור כשהיא עלמי את לפדות לכשיגדל איהו. מחייב :הבריות את וילסטם

 : לעשותם ושמרתם אותם ולמדתם הוא אחרינא קרא ולמדתם. דכתיב :אביו פואי



שלישי ליום החשים
 ט )קהלת הרא דאמר חזמיה אמר מנדן אומנות קלמרו נעים.
 כשם היא ממש אשה אם אהבת אשר אשה עם חיים ראה

 בשש היא תורה אי אומנות. ללמדו דדיב כך להשיאו שחייב
 אומ״ים ויש אומנות. ללמדו חייב כך תורה ללמדו שחקיב

 אומר יהודה רבי הוא. חיותיה טעמא מאי בנהר להשיטו אף
?ניטמא: בינייהודאגמריה מאי ,וכר.

ע״א פ״ב דף קדושים זוהר

 הדבקים ואתם י׳( )דברים כתיב אמר שמעון רבי תיקראו ואביו אמו איש
 הוא בריף בקדשא ביה דמתדבקן ,ישראל אינון זכאין ןגומר. ב;י .

 בקדשא ביה מתדבקן 'דאינץ זרה('ובגין עבודה עובדי אומץ א ו? )אינו]

 נש דבר בשעתא חך תא ברא. דא כחדא אתדבקו כלא הוא בריף

 בשעתא לשבת דמקדשיגרמץהומשבת חברייא כגון לתתא גרמיה מקדש
 וברכתאאזדמנת. אשתיח שעתארעוא עלאהאשתבחךהאבההיא דזווגא

 ב ,קת דא ועל בשבת. דאזדמן וגופא דשבת נפשא ^חד כלהו מתדבקן כדין
 לאתקדשא. שעתא בההיא בגופא חד דאינוןזווגא ת;ראו ואביו אמו איש
 נפשא^ההוא מזמני דאינון תתאה תשמורוךשבתעלאהןשבת שבתותי ואת

 וכלא תרי. תשמורו שבתותי ואת דא ועל עלאה זווגא מההוא גופא
 שבתותי ואת אחר .דבר דישראל. חולקיהון זכאה בדא דא אתדבק
 אוקימנא 'והא לשבת משבת לזווגלהו דמחכאן לאינון לאזהרא תשמורו

 סריסים מאן שבתותי. את .ישמרו אשר לסריסים ג־ז( ')ישעיה דכתיב כמה

 לאורייתא למלעי בגין יומין שאר כל גרמיהו רמסרסן חבתיא אינון אלין
 שבתותי. את .ישמרו* אשר הכתיב הוא הדא לשבת♦ משבת מחכאן ןאינון
 ואת כף ובגין הדבר. את שמר ואביו ל״!\ )בראשית אמר דאת כמה

 שבתותי ואת גופא. דאו תיראו ואביו י אמו איש תשמורו י שבתותי

;דיש*ראל חולקיהון זכאה בדא דא אתדבק וכלא דא'נפשאזרו1תשמ

 והאור והאטתוים הקימים החיים ורצונו
 שנאטר ?ענ_ין הנעמות את הכולל הגדול

חיים

מופר להק יוסף פסוקה הלכה
ע״ג ו* דף לריי תשובה משערי ביי ם׳ אישות ה׳ הרמב״ם

להפיק ההץלחות סן הצדיקים תאות נעולה בין בתולה בין אשה אדם ?שנו^א
בהם ו#.יהפוץ מהשם רצון בת אחת קטנה בין בדר^ה בין

 המשוךוךלת או הגיורת ואחת ץשיאל
 בארבעה וזוכה דקרים בעשרה לה יתח״ב

דברים



שלישי ליום קדושים
מופר פסוקה הלנה

ה 0• ונאמר ברצונו חיים 0 וי׳״לי■  התורה מן מהן #לשה והעשרה נ * דברים
 שארה ועונתה. כסותה. שארה• הן. ואלו
 עונתה ?משמעו. ה4כםור מזונותיה. ^לו
 והשבעה האבץ. כל נדרך 'עליה לבא

 הם דין בית הגאי וכלן סופרים מדברי
 הם וה#אר; כתובה. .עיקר מהם האחר

 לרקאותה הן• ואלו כתובה תנאי הנקראין
 לקוברה נשבית• אם .ולפדותה חלתה• אם
 ת5#ויו נכסיו• מן נזונת ולהיות מתה• אם

 ולהיות אלמנותה. ז.מן כל מותו אחר בביתו
 מותו אהבי מנכסיו בזונות ממנו בנותיה

 הזכרים בניה ולהיות שתתארסנה• עד
 דזלקם על יותר כחובתה יורשין ממנו

 שדכה והארבעה י :אחיהם שעם בירושה
 להיות הם• ואלו סופרים מדברי כלם בהן

 שלו. מציאקה ולהיות שלו• ;דיה מעשה
 בחייה. נכסיה. פירות כל אוכל ןשיה;ה

 קורם !הוא י\ךשנה. בידיו מתה ןאם
 הכמים תקנו ועוד י בירושה: אדם לכל

 מזונותיה. ?עד האשה ירי מעשה #והיו
 נכסיה. פירות אכילת כעד ופךיונה

 לפיכך לכתובתה. ירושתו כעד וקבורתה
 עושה ואיני נזונת א;ני האישה אמרה אם

 אמר אם אבל אותה. כופץ ואין לה שומעין
 ממעשה כלום נוטל ואיני זנך איני הבעל
 לה יספיקו לא שמא לו שומעין אין ידיך

 זו תקנה ומפני למזונותיה ;דיה עשה;מ
 כל ח הכתובה; מתנאי המזונות ירו#בו

 בשטר #לא.נכתבו פי על אף האלו הדברים
 אלא כתובה כתבו לא ;אפילו ך:תורה

 ך בארבעה זכה שנשאה כיון ת■-! ;ש
 צרי! ואינן שלה

 פניך- האר השיבנו .צבאות אלהים
 אין לבךכה זכרונם ואמרו ונושעה

 הרצון עמן .והוא פניך הארת אלא לנו
 כ על .זה וביארנו הקדמנו וכבר

 התשובה בעת דור בהפלת תראה
 מעוע בבסני הרב 0״ #אמר אחרי

 על עוד התפלל טהרני ומהטאתי
 בו .יתברך השם רצון להיות הרצון
 תשליכני אל (ם)" ואמר החטא כקודם

 ממני. .אלתקח קך#ךז ורוח: מלפניך
 לי השי^ה )״■( ואמר התפלל כן אוזרי
 וישעו השם נסי שיהיו י.#עך ששון

 אלהים רוח עליו ו#תצלח אתו מצרים
 ורוח ״ אמר אחריכן כתהלה• כא#ר
 קטנתי הנה פירוש תסמכני _נךיבה

 ולהגלות לנסיך ראוי ןא?עי פשעי מפני
 חטאתי עון: נשאת ואם קךשך זרו_ע עלי

 כנרחי ורצוי ;אהב להיות כדאי א?עי
 אין בי תסטכני נדיבה ברוח אבל .קדם

 בחסרון ורוח ובא .וטובתך לנרבתך קץ
וכעמן סמכתיו ותירוש ודנן כמו בי״ת
 ארפא השלום עליו הושע אמר הזה

 אוהבם עמן נדבה אוהבם משובתם
 תסמכני דור #אמר מה כעען נרבה

 תמיד ה׳ אל התשואה בעל ועוד.יף_פלל
 שנאמר כמו התשובה אל שיעזרהו
 ה׳ אתה .כי ואשובה השיבני )יי*"*(

.עלסי־

 דברימ- בעשרה האשה חכתה #לו .דים
;לפרש ין

לא



יד רביעי ליום תורה קדושים :
. הבאה מעבת יתירה נפש הא־ת לקנות ב״ן דשם ןן דפילוי וו כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת •ברן

 רעך על־דם תעבד לא בעקיך רכיל לא־הלך סי
 דחברך דמא על תקום לא בעמך קורצין תיבול לא יה)ה♦ אני
 תוכיח הוכח בלבבך1 את־־אחיך לא־תשגא יז ". אנא

 אהור לאתשנינת ל קג^ עליו ו&רתשא את־עמיתך

 :תובא תליה על תקבל ולא הברך י_ת תוכה אובהא בלבך

 לרעך ואהבת עםך ארדמי ולא־תטר לא־תקם”יח

 ותרחמיה לבני_עסך דבבו תטר ולא ט1תק לא ♦ ידוה אוי כמוך
 ב^ך ת^מרו ^את־־חקתי “י יא אנא כותך להברך

 כלאום'ובגד לא־תזרע שךך סלא?ם י לא־־הרביע
לא ?עירך ת^תן יתנעטי 5 עליך :עלח לא >3^ כלאים

 תרכיב
רש״י

 הולכים לה״ר ומספרי מדנים משלחי פכל ע״ש אומר אני .רכיל תלך לא )טז(
 הולכי כקראים בשוק לספר רע ישמעו מה או רע יראו מה לרגל רעיהם בבתי
 תלך לא הליכה. בל׳ כתוב שאינו רכינות מצינו שלא לדברי וראיה רגילה הולכי רכיל

 הליכה בו כתוב אין לה״ר ושאר ו( )ירמיה וברזל כחשת רכיל הולכי רכיל.
 גדולות מדברת לשון יב( )שם רכניה לשין קב( )שם רעהו בסתר מלשני קא( )תהלים

 האותיות שכל בגימ״ל נחלפת שהכ״ן£ ומרגל הולך שהלשון אומר אכי לכך
 בכ״ף וקו״ף .בכ״ף וגימ״ל בפ״א בי״ת בזו זו מתחלפות אחד ממקום שמוצאיהס

 עלי לאמר במרמה רגל בעבדך וירגל י״ע( )ש״ב וכן בצד״י וויי״ן בלמ״ד וט״ן
 וכל סחורה כל אחר ומרגל הסוחר רוכל וכן לשונו על רגל לא עו( )תהליס וכן רעה

 לשון רוכל נקרא בעיירות תמיד ש־וחזר ע״ש הנשים בהם להתקשט בשמים המוכר
 אכל יהודאי די קורציהון ואכלו ג( )דניאל כמו קורצין תיפול לא ותרגומו .רוגל

 איזה דבריהם המקבל בבית נאכיל משפעם שהיה בעיני ה ונרי מלכא בי קירצא
 נקראת הלעעה ואותה האמת על ומעמידם מקוימים שדבריו חזוק גמר והוא הלעעה

 בעיניהם לקרוץ רכיל הולכי כל דרך שכן ו׳( )משני בעיניו קורץ לשין קורצין אכילת
 לדאות רעך. דם על תעמוד לא השומעים: שאר יבינו שלא דברירכיליתן ולרמוז

 .ה׳ אני :עליו באים נסטיס או וחיה בנהר טיבע כגון )ת״כ( להצילו יכול ואתה במיתתו
 :ברבים פניו את תלבין לא .הטא עליו תשא ולא )יז( :להפרע ונאמן שכר לפלס נאמן
 אמר קרדומן השאילני לו אמר ולמחד־ לא נו חמר מגלך השאילני לו אמר .תקום לא )יח(

 השאילני א״ל נטירה היא ואיזו נקימה היא השאלתניזו שלא כדרך משאילך איני לו
 כמותך ואיני לך הא לו אמר מגנך □באילני לו אמר למחר לאו צו אמר קרדומך את

ואהבת :נוקם שאינו אע״פ בלבו האיבה שמטר נטירה היא זו השאלתני שנא



רביעי ליום קדושים
 לא עעטנזא עירובץ ולביש עירובין תןרע לא חקלך עירובץ הרכיב

 שנבת־ץרע אוז־־אשה בי־־ישכב {איש כ "קיס

 1א נפדתה לא והפרה לאיש נהדפת שפחה והוא

 בי־לא יומתו לא תהיה בקרת נתן־לה לא הפשה
 אחידא א^תא ןחיא רעא;ז שכבת אתתא :ת ישבוב ארי וגבר .הפשה

 לה יהיבת;ת;א לא חירותא או בכספא אתפרקת לא ואתפרקא מבר

 את" והביא נא אוקחרךת: לא ארי ישתון לא תהי בקורתא בשטר
 :אשם איל מועד אקל אל־פתח ליתוה אשמו'

: לאשמא דיכרא זמנא משבן לתרע " קדם אשמיה _ית דיתי

רש״י
 ואלו תשמרו. חקתי את )יט( :בתורה גדול כלל זה אר״ע )ת״כ( כמוך. לרעך

 לדבר: טעם שאין המלך גזרות אלו תקים וגו׳ כלאים תרביע לא בהמתך הן
 יחדיו ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי נאמר למה כלאים. ובגד,"

 שעטנז ת״ל הלבדים לרבות מנין בגד ת״ל פשתן ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול
 לחברו זה עם זה ושזור הנמלל דבר לשון נוז אני ואומר ונוז טווי שוע שהוא דבר

 מנחם פי' שעענז ול׳ כמש ל׳ מפרשין שאנו בהון דאית לנאזי חזיין כמו יב( )מ״ק
 לו יודע ואיני לאיש ומיוחדת מיועדת לאיש. )כמחרפת ופשתים: צמר מחברת

 לעבד המאורסת חורין בת וחציה שפחה שחציה כנענית בשפחה במקרא דמיון
 פדויה ואינה פדויה נפדתה. לא והפרה :מדבר הכתוב בשפחה שמותר עברי
 הוא ולא לוקה היא תהיה. בקרת :בשטר חפשה. או : בכסף פדיון וסתם

 גמורין קידושיה ואין חפשה לא כי מיתה לחייב׳ שלא הדבר את לבקר ב״ד על יש
 קירי המלקין שהדיינים בקריאה יהא במלקות שהוא שמי מכאן למדו ורבותינו

 וגו" מטתך את ה׳ והפלה וגו׳ לעשות תשמור לא אס כת( )דברים הלוקה על
 קידושי קידושיה שאין מיתה עליה חייב אין לפיכך כג( )מכות חפשה. לא כי

• מיתה וחייב קידושין קידושיה חופשה אס הא

כ' סימן יחזקאל נביאי□

במדבר: כלה אותם ול^־עשיתי מ^חתם עליהם עיני ותחם א
־דן ; • ~ ^1־ ד ־דג• ־ 5־ ־ד 1 : דל< יד־ • •• :־ 9• •• ־־־דוד

 נטירא עטהו! עבדית ]לא מלחבלותהון עליהון ט'?רי ורום

 אל־• אבותיכם ,בחורן במדבר ואמראל־בניהםזכ ןמדןךא:
 ובגלוליהםיאל־תטמאו: אל־תעמו־ו ואת״מעפטיהם הלכו

לא ?מיסיהון דת תהבון לא אבהתנון ןירת;3 במדברא לבניהוין ואמךית

תטרח



יט רביעי ליום נדושים
 בחקותי אלוהיכם .יהוהיתסתאברן:גאני טעורזהוןלא לפוקחן תטרון

 בהיימי י אלהכון י יי אנא : אותם ועשו שמרו ואחרמשפטי לכו

 ודרו קדשו ואת־־שבתותי ד .יתהון: הגבידו טרו דיני חת; הליכו
 י מ ־ו י וית : אלוהיכם ?הוה אני כי לדעת וביניכם ביני לאות
 יי אנא ארי למידע וביניכון מימרי בין לאת ויהון קדישו דילי שביא

 ואת־משפטי לא־*־הלכו בחקותי הבנים רמח״־בי ה ן.:1אלה>
 ברזם וחי האדם אותם _יע^ה אשר אותם לעשות לא־שמרו

 אפי לכלות עליהם חמתי לשפך ואמר חללו את־שבתותי
 לא דיני חת הליכו לא בקךמי בניא מימרי וםריבו_על :במדבר בם

 עלמא בחל בהון חחי אנשא ;עביד^תהון ךאם !תהון למעבד נטרו

 רוגזי דיחול עליהון חימתי למשפך אחילו״ואמרית שביאדילי יומי :ת

 לבלתי שמי למען ואעש אתץךייוהשיבתי ו במדברא: בהון
 ראתיב :לעיניהם אותם אשר־״הוצאתי הגוים לעיני החל

דאפקית עממ^א לעיני ?תחל דלא שמי בדיל ועבדית גבורתי מחת ;ת

לעיניהו!.: !תחון

רש״י
 : המדבר דור חלו פעור לבעל הנצמדים וכן דן של שבטו הכנים. בי וימרו )ה(

כ״ז משלי כתובים

 יום: ־י מדר־ לא־־־תדע כי מחר ביום אאל־־תתהלל
 :יומא .;לי מנא ידיעת דלא דלמחר ביומא תשתבהר לא

 ולא חילוני נשבחונך : ואל״שפתיך נכרי ולא־פיך זך ?הללך ב

 אויל וכעס ההול ונטל אבן כבד ג שפחתך: ולא נוכראה פומך
 מן בקיר ךש^;א .ורומא .חלא ונטול כיפא .יהרא :משניהם כבד

:קנאה לפני יעמר י ומי אף ושטף חמה אכזריות ד :תרויהץ
נכרזיותא רש״י

 היום שמא וכו/ תדע לא :מחר ליום שעתיד בדבר עכשיו תתהלל. אל )א(
 שהאויל וכעם. :משא ונטל. )נ( :מחר מחשבות ובטל רעה שוס יולד

 גודל לשון ונעתרות. : מקום של קנאתו לפני יעמוד. ומי )ד( : ב״ה להקדוש מכעיס
דבריכם: עלי העתרתם כמו



רביעי ליום קדושים
 :ק^תא קדם;ד ^קאים ומנו גזא:רו היא וחיפא חימתא היא נכזריותא

 מבסנותא טבתא :מסתרת מאהבה מגלה תוכחת טובה ה
 ונעתרות אוהב פצעי לנאמנים ב;א:;תאךמט1^אמןךחמ

 ךסנאהג נושקתי ובישן דרחמא פודעתיה אינון שפירין ♦ שונא נשימות

י' פרק בתרא בבא משנה

 עדי שכתבו פשוט מאחוריה עדיו ומקושר מתוכו. עדיו פשוט גט
 חנינא רבי פסולים. שניהם מתוכו'. עדיו שכתבו ומקושר מאחוריו*

 שיכול מפנן כשר. מתוכו עדיו שכתבו מקושר אומר.* גמליאל בן

 המדינה: כמנהג הכל אומר גמליאל בן שמעון רבן פשוט. לעשותו
 אחד• עד בו שכתוב פשוט בשלשה. בשמם.'ומקושר עדיו פשוט כ'גט

 מאה. זוזין בו כתוב פסולים. שניהם עדים. שני בו שכתוב ומקושר
 סלעין. תלתין דאינון מאה זוזין עשרים• אלא לו אין עשרין. סלעין דאינון

 עין י ם כסף משתים• פחות אין ונמחק. דאינון. זוזין כסף מנה. אלא לו אין
 פחות אין ונמחק♦ דאינון♦ \ךרכונות משתים פחות אין ונמחק• דאינון.

 מאחדם מלמעלה מאת;ם. ומלמטה מנה מלמעלה בו כתוב משתים*
 העליון. את כותבין למה כן אם התחתון. אחר הולף הכל מנה. ומלמטה

לאיש גט כוקבין ג :העליון מן ילמד התחתון מן אחד אות תמחק שיאם

אף ברטנורה

 גס: קרוי שסר וכל ומקושרים תפיריס שאינן שלנו כעין פשוס שסר פשוט גט י פרח
 או אחת שסה כותב מאחוריו. מקושר :עושים שאנו כעין מבפנים מתוכו. עדיו

 או שסין שני וכותב וחוזר מבחוץ הכרך על חותם א׳ ועד ותופר החלק על וכורכן שתים

 רבנן ותקין שלישי עד זמבי!ו והכר לע שני מד וחותם לקהח לע 1רכיוכ מבפנים יותר
 יכולים היו ולא ומתחרטי' לנשותיהם פתאום גס כותבים שהיו קפדנים כהניס משום מקושר גט

 שתקנו וכשם יתפייס כך בתוך שמא מהרה לכתוב נוח שאינו מקושר גס להם והתקינו להחזירם
 כתיקון נעשו שלא פסולין. שניהם :חכמים חלקו שלא שטרות בשאר תקנו כך בגט מקושר
 שמעון רבן :פשוט יהיה השטר ויפתח התפירות יקרע שאס פשוט. לעשותו שיכיל :חכמים

 באתרא גמליאל בן שמעון ורבן דת״ק פלוגתא המדינה. כמנהג הכל אומר גמליאל בן
 לי* ועביד פשוט או פשוט ליה ועביד ואזיל מקושר לי עביד ליה ואמר ובמקושר בפשוט דנהיגי
 בתרווייהו המדינה ומנהג הואיל סבר גמליאל בן שמעון ורבן ופסול קפיד מקפיד סבר ת״ק מקושר

 מ של שפשוט כשם ה״ק אחר. עד בו שכתוב פשוט ב :כת״ק והלכה וכשר קפיד לא
 כ', אלא לו אין :מדאורייתא פסול עדים שני בו שכתב מקושר כך מדאורייתא פסול אחד עד
 לשטר ליה מפרשינן והכי התחתול סל השטר בעל יד הן סלעין כ״ה מאה דזוזיס גב על ואף

 דהני סלעים כ״ה מנה. אלא לו אין :סלעים עשרים אלא שוין שאינם גרועים זוזים מאה
 ונמחק. :הטובים מן כ״ה שהן וגרועים קלים סלעים תלתין דאינון זוזין מאה לשטרא מפרשיגן

 אחי הילך הכל ; בשטר דבריו את כשכופל מאתים. ומלמטה :אחריו שנכתב מנין שנמחק
 ובסוף הואיל העליון. את כיתבין למה אחרונה: בשטה כתוב יהיה שלא ובלבד התחתון.

 וחותמין לאיש. גט כותבין ג ג עלי קבלתי וכך כך זה ממון ואחריות וכופל חוזר השטר

והוא



ז רביעי יום קדושים
 עמה בעלה שאין פי על אף לאשה והשובר .עמיו אשת־ו שאין פי על אף

 פי על אף לקה שמר וכ׳ותבין .שכר נותן והבעל .מכירן ש;הא ובלבד

 .שכר מותן והלוה עמיו לוה שיהא עד דמקה כ־והבין ואין עמו מלוה שאין
 עד ללקח כ־והבין ואין .עמו לוקח שאין פי על אף למוכר שטר כותבין
 וגשואין אירוסין שמרי כותבי; אין י :שכר נותן והלוקה עמו מוכר ש\הא

 וקבלנות אריכות שמרי־ כותבי; אין .שכר נותן והדת; שניהם מדעת אלא

 וכל בירורין שמרי כותבי; אין .שכר נותץ והמקבל ששיהן מדעת אלא
 שמעון רבן . שכר נותנים ושניהם שניהן מדעת אלא דין בית מעשה

 מי י :לעצמו "ולזה לעעמו לזה כוהביןשמם שניהם ”אומר גמליאל בן

 מכאן לך נתתי לא אם לו ואמר שמרו. את קהשליש חובו מקצת שפרע
 רבי .:תן אומר יוסי רבי נתן. ולא זמן הגיע שטרו לו תן וליוני יום ועד

 ובא עדים עליו מעמיד .חובו שטר שנמחק מי י :יתן לא אומר יהודה

 ביום שמרו נמחק פלוני בן פלוני איש קיום לו ועושין דין בית לפני
 קבי !חליף אומר .יהודה רבי חובו מקצת שפרע מי עדיו. ופלוני ופלוני פלוני

 שוברו שומר להיות צריך זה נמצא .יהודה רבי אמר שובר. ;כתוב אומר יוסי
 אהד אחין שני י זה: כהושל יורע ולא לו כך;פה יוםי רבי ליה אמר העכברים ט;

לאמצע. השכר ^ד.עשא;לשכר ואחד עני
עשאן

1 ברטנורא

 .לאשה שוברו כריזה: בעל מתגרשת היא שהרי עמו אשתו ואע״פשאין שירצה מהי יגרש והוא
 שיהא ובלבד :בפניו שלא לאדם וזכין צנעלה וזכות הואצה דחוי כתובתה על טלה ל• עושה שהיא

 יכתיב שמא מכירן אינו שהם כשובר בין בגט בין והאשה האיש מכירין והעדים הסוכר שיהא □כירן.
 והלוה בשובר: וכן בו מגורשת כאינה אכה הגט אוהו והוציא ככמו ששמו אתר איש אשת שם על גט

 כל נותן הוא העכקא מקבל הכי אפילו פקדון ופלגא מלוה דפלגא עסי,א הוא ואפילו . שכר נותן
 :ולרביע לשליש למחצה ולשמרה לעבדה לקרקע היורד . אריכות שטרי )ד( :לסופר השכר

 אקל לי בורר זה .בירורין שטרי ג עשתה לא בין עשתה בין לכנה כורין וכך בכך .קבלנות
 חוזרים יהיו שלא כדי וכך כך וטענותיו פלוני דיין בירר פלוני בכתב וכותבין אחד לו בורר וזה לו שידון

 הלכה ואין בו כדורים טענותיו שיהיו עצמו בפני שטר דינים מבעלי אהד לכל .ב׳ כותבים :וטוענים
 בירר ופלוני לו שידו; דיין פלוני בירר וככלוני דינים בכלי כני של טענות נוהבין א׳ בשטר אלא כרשב״ג

 שליש ביד השטר מכרו והלוה המלוה .שטרו אה והשליש )ה( לו: כידו; אתר דיץ כליני
 המבטיח קניא אסמכתא דס״ל .יתן אומר ר״י :הכליש על וסמכו שובר לכתוב להם היה כטורח
 אינו הזמן וכשהגיע לקיים שיוכל התנאי בשעה בלבו וסומך לעתיד דבר לו שיעכה ע״נו דבר לחברו

 מידו קנו אא״כ קניא לא אסמכתא הלכה פסק ן ולעני קניא ר׳׳י דברי ו אסמכתא קרויה זו לקיים יכול
 ל׳ ועד מכאן אתינא לא אי ואמר וראיותיו שטרוהיו כמסר ב״ד באותו זכיותיו והתפיס תשוב בב״ד

 לעמן תשוב ב״ד נקראים אסמכתא בדיני ויודעים שבקיאים ב״ד שכל מפרשים זניותיורבותי יבטלו יום
 חובו. שטר נבתק *כ מי )ו( ישראל: בארץ כסמוך אלאב׳יד חשוב ב״ד שאין אומר רמב״ם אבל זה

 ומה נכתב י מאינד שיודעים עדים. עליו מעמיד :מים ידי על נטשטש או מעצמו שנמחק שראו עדים יש
 יקרע יחליף. :שטר באותו כתוב שהיה מה כל לו וכוהבין מניב״ד קנין לו עושין והן בו כחוב היה

אותו



רביעי ליום קדושים
 במרחץ וירחצו עבדים לך קח לעני. אומר העשיר הרי לעצמן. עשאן

 אחד שם אחת. בעיר שהיו שנים הבד. בבית נעשם ובא זיתים. לך קח
 על בזה1ן}איףכוליןלתוציאשטרח1עסףבןשמע אחר בןשמע־ון.וש□ יוסף

 שטרותיר בין לאחד נמצא חוב. שטר עליהם להוציא ;בול אחר ול^ זה.
 .יעשו כיצד פרועץ. שניהם שטרות 'פרוע. שמעון בן יוסף של שטר־ו

 במן יכתבו מסומנים היו ואם סימן. יכתבו משלשים היו ואם ישלשו.
 כלן שטרות איזהו. יודע ואיני פרוע. שטרותי בין שטר לבנו האומר
 הטלות פרוע. אינו והקטן פרוע הגדול שנים. שם לאהד נמצא פרועיף

 שאפרע מנת על אמר ואם הערב. מן ןפך_ע לא ערב. ידי על חבירו את
 .יש אם אומר גמליאל בן שמעון רבן הערב. מן \פרע שארצה מטי'

 שמעון _רבן היה יוכן הערב. מן יפרע לא כך ובין כך בין לקות נכסים

 ידירנה מגרשה בעלה ודרה בכתובתה. לאשה הערב אומר גמליאל בן
הטלות ח אשתו: את רחזיר זה של נכסים על ;עשהקגומא שמא הנאה.

את ברטנורה

 מן שוברו לשמור צריך הלוה זה. נטצא :הנשאר החשבון כפי אחר לו ויכתבו שטר אותו
 הלוה שיהיה למלוה לו. יפה וכן ר״י אמר ;חובו כל את המלוה יגבה יאבד שאס העכברים

 חובו זמן שהיה אחר שטר לכתוב מלוה של נחו ירע ולא לו לפרוע וימהר שוברו לשמור צריך
 יוסי כרבי והלכה השני השטר מזמן אלא לקוחות לטרוף יוכל ולא מאוחר עתה וישוב מוקדם

 לעולם תהיה כן אבינו שהניחה דכמו המרחץ לך שיחממו עבדים. לך קח ץ :שובר שכותבין
 לי מכור כלומר אגוד או גיד למימר יכול חלוקה דין בה דלית דבמידי בס״ק לן דאית ואע״ג
 אין :לקנות במה לו שאין אגוד לומר יכול העני שאין הכא שאני חלקי לך אמכור אני או חלקך

 החזרתי אני שבידך השטר זה לטמון יכול מהם א׳ דכל זה, על זה שט״ח להוציא יכולין
 מהס דכ״א עליהם. חוב שטר להוציא יכול אחר ולא :שהלויתיך המעות לי כשסרעת לך

 ששמותן משולשים. היו ואם :אביו אבי שם יכתבו ישלשו, :חבריה לגבי ליה מדחי מצי
 ואם :גוץ או ארוך או גיחור שהוא פלוני סימן. יכתבו :שוים אבותיהם ואבות אבותיהם ושמות

 שתי שם אהד ללוה נטצא. :ישראל ואחד כהן אחד אם כהן, יכתבו :בסימנים שוין. הם
 :שנים ולא קא׳ שערותיו בין אחד דשסר פרוע. אינו הקטן : ממנו שלוה הלוואות משתי שטרות

 מה לו אין ואס ב״ד אותו ויחייבו בדין הליה את שיתבע עד תחלה. הערב מן יפרע לא
 לאו הערב. מן יפרע לא ללוה נכפים יש אם אומר רשב״ג : הערב מן יפרע אז לשלם
 קתני והכי מחסרא הסורי מתני׳ אלא הערב חן יפרע ללוה נכסיס יש אפילו סבר דת״ק מכלל

 יפרם שארצה ממי שאפרע ע״מ אמר ואם הערב מן יפרע לא ערב ידי על חבירו אח המלוה
 שיש אפ״פ וקבלן הערב מן יפרע לא ללוה נכסים יש אבל ללוה נכסים כשאין בד״א הערב מן

 יפרע לא ללוה נכסים יש אם קבלן ואחד ערב אהד אומר רשב״ג הקבלן מן יפרע ללוה נכסים
 ן לך נותן ואני לו תן שאומר הוא קבלן ערב ואני לו תן שאומר הוא מרב כרשב״ג. הלכה ואין מהן

 הכתובה יפרע לא כתובתה לפרוע הערב וצריך נכסים לבעל ואין בכתובתה. לאשה הערב
 אותה להחזיר יוכל שלא התרה לו שאין נדר רבים דעת על הנאה תחלה הבעל שידרינה מד

 דכתובה מרב דינא ולמנין המרב. מן שתגבנה לאחר כתובתה ולאכול להחזירה דמתו שמא דחיישינן
 השרה מידי ולאו עביד דמצוה מ״ט לבעל נכסים לו אין ואפילו לפרוע חייב ואינו משתעבד צא
 דכתובה וקבלן נפשיה שעביד שעבודי בריה לגבי דאבא משתעבד הוא דבריה כתובתה ערב ואי

 הבעל שידירנה והוא לבעל נכסים לו יש ואפילו תחלה ממנו שתתבע האשה ויכולה משתעבד
אחריות בו כתוב שאין אע״ם בשטר. חברו את המלוה ח 5 רבים דעת על תחלה הגאה

 נכסים



יז רביעי ליום הדושים
 מנכסים גויכה עדים .ידי על משועבדים. מנכסים גיובה בשטר חביר־ו את
 חורין. בני מוכסים גובה לו. שהוא*חי\ב ידו. בתב עליו הוציא חורין. בני

 )בא( מעשה חורין. בני מנכסים נובה שטרות. חתום לאחר היוצא ערב
 אינו ננס בין לו אמר * חורין• בניי מנכסים גובה ואמר וישמעאל רבי הפני
 אמר המה. לו אמר חורין. בני מנכסים ולא* משועבדים. מנכסים לא גובה

 .ואני לו. הנח לו ואמר חבירו. ומצאו בשוק אחד את החונק הרי לו
 הלוהו חייב. שהוא ערב הלוהו.'ואיזהו אמונתו יעל שלא פטור. לך נותן
 הרי־וצה ישמעאל רבי אמר הלוהו. אמונתו על שבן חי;ב. לך *נותן* ואני

 שהן מהן. גדול בתורה מקצוע לך* שאין ממונות. בדיני* !עסוק שיחכים
 שמעון את *.ישמש ממונות. י בדיני שאעסוק והרוצה * הנובע. כמשן

ננס: בן
ברטנורה

 בשטר נתנו לא אס הוא סופר מעות אחריות דקי׳ל משועבדים. מנכסים גובה נכסים:
 גובה :אחר עדות שם ואין לו. הייב שהוא ידו כתב עליו הוציא :נכתב כאלו הוא והרי

 לקוחות ביה ידעו ולא קלא ליה לית עדיס בו דאין דכיון ממשועבדים ולא חורין. בני מנכסים
 פלוני בר פלוני אני כתב בשער העדים שחתמו אחר שטרות, חתום אחר :דלזדהרו היכי כי

 ן פה על מלוה ה״ל הערבות על סהדי חתימי דלא דכיון בלבד חורין מבר הערב מן נובה ערב
 הערב אמונת, על שלא :ערב הוי לא מעות מתן שאחר ערב כל דקסבר וכו׳. ננס בן א״ל

 מתן דלאחר וערב ישמעאל כר׳ הלכה ננס בן את ישמעאל ר׳ שקילס ואע״פ הלוהו; והבטחתו
:קנין בעי לא מעות מתן ושלפני משתעבד לא לא ואי קנין בעי מעות

ע״ב קס״ד דף בתרא בבא גמרא

 בזה. זמן אין רבי ואמר דרבי לקמיה דאתא מקוער ההוא
 קשריי בין שמא לרבי רבי בר שמעון רבי ליה אמר

 מה אמר בבישות. רבי ביה חזא הדר וחזקה. מובלע.פלךה
 כלך ליה אמר כתביה. חייטא יהודה רבי כתבתיה אנא לאו

 סידרא פסיק וקא קמיה יתיבז הוה הזה.זמנין הרע מלשון
 ילאו ליה אמר זה. כתב מיושר כמה רבי תהלים.אמר בספר

 מלשון כלך ליה אמר כתביה. חייטא ןהודא כתבתיה אנא
 מאי הבא אלא "הרע לשון איכא התם בשלטא הזה. הרע

לשון רש״י
 פשוכן אלא מקושר עושק היו לא וברצונו כתבו שהוא כסבור בבישות. ביה חזא

 יהודא :מדאי יותר קשריו כין מובלע שהיה לפי א״נ בו שטועים לפי
לזמר לך היה לא אשמהעצי! להמיל הרעהזה. מלשון כלך שמו: כך ח"טא.

אלא



רביעי ליום קדושים
 דרב אהיה דימי רב דתני תמי דרב איכא.משום הרע לשון

 שמתוך הכירו של בטובתו אדם וספר אל לעולם ספרא
 עכירות שלש רב אמר עמרם אמר/רב ליתרעתו. בא טובתו

 תפלה ועיון עבירה הרהור יום. בכל מהם נצול אדם אין
 הרע. לימון אבק אלא .דעתך סלקא הרע לשון הרע. ולשין
 והבל בעריות ומיעוט בגזל רוב _רב אמר ןהודא רב אמר

:הרע לשון אבק אלא דעתך סלקא הרע בלשון הרע. בלשון
דש״י

 כשאמר דיבר בשבחו והלא איבא. הרע השרן מאי :כתבתיו לא אני אלא
 שמתפלל שלאחר תפלה. עיון גנותו: לידי רעתו. לידי כתביה: חייטח יהודה

 :בכונה שהתפלל לפי תפלתו וישמע צרכיו ויעשה שכרו הקב״ה לו שישלס בלבי דן
 אדם בני רוב בגזל. רובן :פלניא ביה נורא דאמרי כגון הרע. לשון אבק

לולחבירו: שראוי מריוח איש לעכב במו״מ להיתרא שמורק גזל כעק הגזל על קשידק

ע״א פ״ה דף קדושים זוהר

 נטיל כאילו ךמסכנא אגרא תטיל מאן חזן תא *שביר. פעולת תלין לא
 הואאזער כריך קדשא נפשייחו אזער היא ביתית.* ודאנשי נפשית

 מפומיה דנפקי הבלים אינון בל עלמא-ידהא מההוא נפשית ואזער ?מר
 קמיה 'וקיימץ 'הוא בריף דקדשא רןמית סלקק כלהו יומא החליא כל

 הבלים כאינון וקיימין ביתית י דאנישי ונפשייהו' נפשית סלקא לבתר

 *מבאן יובטח יומין כמה' נש בר ההיא אתגזר'על אפילו וכדין דפוטית.

 דיליה תפשא אלא עוד ולא מנית. ומסתלקי מניה מתעקראן כלהו
 מריחו לשזבינן רחמנא אבא רבי דאמר והלנו* ס;לןא'לעילא לא

 1נפש את נ־ושא .ואליו'הוא הוא עשיר ^וקמוח'אפילו
 המנונא רב דהרה והיינו מסכנא• שבן ובל גמי נש כר מכל אפילו דן;קא
 אגדית ליה יהיב מעיבדתיתיהוה מסתלק אגיד ההוא הוה כד עביד
 יחא: אמר ואפילו פקדונך טול בידאי דאפקידת נפשך ליה'טול ואמר

 דגופך פקדונא אמיר בעי. הוה לא אגרי. לסלקא בעינא )לא( ביךך_דאנא

 פקדונא דהא דנפשא. פקדונא שכן כל בידי. לאתפקדא אתחזי לא
 *בידך )תהליסיל״א( דכתיב' הוא בדיך לקדשא אלא אתיהיבת לא דנפשא

 ביךית אפילו ליה שארי.*אמר דאחרא ובידא ח;יא רבי אמר רוחי. אפקיד
-;השמ תבא׳עליו ולא וכתיב שכיר פעולת תלין לא כתיב דיהיב. כתר

אלא



 יד שלישי ליום הדושים

 לא בדין תעכדן לא :עמיתך השפט צדק5 נתל
 לחברך: תדניה בקושטא רבא אפי תהדר ולא מסינא אפי תסב

רש״י
 בדבר יש עונש בבושתו ואראה אביישנו היאך זה הוא גדולים בן זה הוא עשיר

 ד״א כמשמע? עמיתך. תשפוט בצדק :גדול פני תהדר ולא נאמר לכך
לב(: )סנהדרין זכות לכף חבירך את דן הוי

כ' סימן יחזקאל נביאים

וביניהם ביני ליאות להיות להם נתתי את״שבתותי תם א
 דירי• שמא יומי !ת ואף :מקדשם יהוה אני כי לדעת

 ץ אנא ארי למי_דע וביניהון מימרי בין לאת למהוי ההון ןהבית

 לא־הלכו בחקותי במדבר בירדישראל המרדבי כ :מקךשהון
ואת בהם וחי האדם אותם יעשיה אשר מאסו ואת־משפטי ••• : •••7 □-ז 7 <7 7 7 ־□ 7 ; ־ :•.

 לכלתם: במדבר עליהם חמתי לשפך ואמר מאד חללו שבתתי
 דיני^קצו חת הליכו לא בקישי במדברא .ישראל בית מימרי על וסריבו

 לילי שביא יומא חת עלמא חין בהון ריחי אנשא !תחון :עביד דאב

 ♦ לשציותהיון במדברא עליהון חימתי למשפך ואמרית לחרא אחילו

 הוצאתים אשר הגוים לעיני ההל לבלתי שמי למען האעש*.ו
 עממיא לעיני יתחל דלא לבלתי שמי בדיל ועבדית לעיניהם:

 במדבר להם ידי נשאתי אני—וגם ד רעיניהון: דאפקתינון
 וךצש הלב זבת אשר־נתתי אל־הארץ אותם הביא לבלתי

 במדברא להון במימרי _קי\מית אנא ואף : לכל״הארצות היא צבי
תו׳שבחא ודבש חלב עבדא יהבית די לארעא לאעלאקתהון דלא בדיל

ד . . 7י : 7 . . : ,׳ד • י ? "י : • יי •

 לא־הלכו ואת־חקותי מאפו במשפטי יען ה מדינתא! לכל היא
:הלך לבם גלוליהם אחרי כי חלח ואת־שבתותי בחש

חלף
רש״י

 )ב( :לי שקידשתיס גדול היכר הרי מנוחתי יום להם שנתתי לאות. להיות )א(
 והותירו התורה את משקבלו וברפידיס בעגל אותי נסו הלכו. לא בחקתי

מן: ללקוע יצאו חללו. שבתותי ואת המן:

כז



ליום
 3אחיל ךט שמא יומי רת בה־רן הליכו רא .היימי רת כחני^קצו די חלף

ג טעי לכהון טעו^הון פולחן כתר ארי

כו משלי כתובים

 מתידע. שפותיה מרמה: ישית ובקרבו שונא עכר בשפתו א

אל־תאמן־בו קולו । יי־:חנ ב :רמיותא סאם ובגויה סנאה
 לטול כיה תהימין ילא בקליד. מינן ואין בלבו: תועבות שבע כי

 תגלה ן במשאו שנאה תכפה ג :בלכיה אית כישתא דשבע
 :בכנשתא בישתיה תתגלי כמורסתא סנואתה דמכסה :בקהל דעתי

 יית גוקצא דהפיר :תשוב אליו אבן וגלל :פל בה שחת כלה י

 ופה דכיו :שגא לשון־שקר ה עלויה^א: כיפא ודלערגל :פול
 ופומא ךקושטא אוךחתא סאל ךשקרא לישנא מדהה: י_עשה דרק

:תלכוגהא עביד ךפ.ליג
קרי. בשפתיו *

רש״י
 שגאה- תכסה )ג( בו: יבינו שלא השינא מתנכר בדבורו שונא. ינכר )א(

 אבן- וגולל )ד( רשע: שהוא הקהל בו שיכיר רעתו. תגלה במחשך: ועושה
 הנדכאים את שונא .דכיו ישנא )ה( :אדם בני בו שיכשנו למקום ממקום מגלגלו

:מהקב״ה מקבלו את שדוחה מדהה יעשה :תחתיו

א׳ פרק קדושין משנה

 נקנית דרכים. בשתי עלמה את וקנה דרכים. כשלשה נקנית האשה

ובשוה יידיך אומרים שמאי בית ככסף ובביאה. בשטר ככסף
פרוטה היא וכמה י פרוטה. ובשוך. בפרוטה אומרים הלל ופת הגר.

 אהד
ברטנורה

 האי! הנא ולא נקנית האשה תנא מדעתה אלא מתקדשת אשה שאין לפי נקנית. האשה א £רק
דיבתה ואע״ג נקנית היבמה היפא תנא נקנית האשה רישא דתנא ואיידי קונה

 ן עכר משדה קיחה קיחה דגמרינן בכסף. נקנית :מדעתה שלא בין מדעתה בין ליבם נקנית
 שנתי מין כשטר. :ממני קח השדה כסף נתתי ההם וכתיב אשה איש יקח כי הכא כתיב

 לי מאורסת בתך לי מקודשת בתך פרועה שוה בו שאין ואע״פ החרש על או הנייר על לה
 כדכתיב בשער יציאה מה והיתה ויצאה מדכתיב לה וילכי׳ עדים בפני לה ונתנו לאנתו לי בתך

 ב דנת קידושי; לשם עדים בפני עליה בא ובביאה. : בשער הויה אף כריתות הפר לה וכתב
 המרי ביאה מקדושי יותר בתורה מפירשים קידושין לך שאין ע״ס ואף ובעלה אשה איש יקח כי

 חצי הוא בפרוטה. :פרוצין בנ״י יהיו כלא מרדות מכת אותו מכין בביאה שהמקדש חכמים
 ושעד ףכס אב׳ בביאה• : דבר לכל כאשתו להיות ליבם נקנית. היבמה ככף. של פעורה



טו שלישי ליום הדושים
 הבעל• ובמיתת בגט עצמה את וק־ונה האטלהי• באיסר משטמה אחד

 היבם: ובמיתת בחליצה• עצמה7 את וקונה 7בביאה. נקמת היבמה

 וביובל. בשנים. עצמו את וקונה ובשטר. בכסף נקנה עברי עבד ב
בסימנין. עצמה את שקונה העבריה. 7האמה עליו יתירה בסף. ובגדעון

 עבד ג האדון: ובמיתת ביובל7עצמו את /וקונה7^עה
 ידי על בכסף *עצמו את וקונה ובודקה ובשטר 7בכסף נקנה כנעני

 בכסף אומרים .וחכמים מאיר. רבי רבדי עצמו. ידי על ובשטר אחרים.
על י

כ^טנורה
 אכל האחין שאר על לפסלה מאמר בה דמהני דתיקון הוא רבנן אלא מדאוריית' בה מהני לא
 מלמד מקנתו מכסף דנתי' בכסף. נקנה עברי עבד ב :לה לסמא ולא החליצה מן לפערה לא

 מה לאחר׳ הג׳ הקיש׳ לו יקח אחר׳ אס העבריה באמה שנא׳ ובשטר. :בכסף נקנה שהוא
 העבריה או העברי דכתיב העבריה מאמה עברי עבד וילמד בשער האמה אף בשער אחרת
 שנים שש בתוך שמיעה היתה ואפילו חפשי יצא שנים שש לסוף בשנים. :לעבריה עברי מקיש
 יובל פגע אס וביובל. :בשביעית עובד שהוא פעמים ובשביעית יעבוד שנים שש דכתיב עובד
 לעבריה עברי והוקש והפדה העבריה באמה דכתיב כסף. ובגדעון מוציאו: שנים שש בתוך

 כשבא במגה שגה כל עבודת קונה נמצא שש לסוף לצאת עתיד והוא מניס בשש רבו קנאו אם
 עבייה. אמה עליו יתיר׳ שעבד: השנים עבודת דמי מפדיונו רבו לו מגרע עצמו לפדות
 שיוצאה לזו יציאה לה ריבה חנם מויצאה כדילפינן נערות ובסימני אלה בכל עצמה שקונה

 בתוך האדון ומת הנמכר אבל לבן ולא לו לעולם ועבדו דכתיב האדון. ובמיתת :בסימנים
 האדון מת אס שש כל עובד לבן ודוקא לבנו בין לו בין יעבוד שנים שש דכתיב לבן עובד שש

 ואמה ליורשים ולא לך שנים שש ועבדך דכתיב עובד אינו יורשים ולשאר לאח או לבת אבל
 עבד ג : כן תעשה לאמתך ואף נרצע גבי דכתיב כנרצע האדון במיתת עצמה קונה עבריה
 הקיש אחוזה לרשת לבניכם אותם והתנחלתם דנתי׳ ובחזקה. ובשטר בכסף נקנה כנעני
 בשער בכסף נקנה כנעני עבד אף ובחזקה. בשער בכסף נקנה קרקע מה לקרקעות עבדים
 המרחץ לבית אחריו כליו הוליך או הנעילו או לרבו מנעל שהתיר כגון העבד וחזקת ובחזקה
 ע״י בכסף קנאו: העבד את הרב שהגביה או הגביהו הלבישו גרדו סכו הרחיצו הפשיסו

 ע״מ ואפילו מהם יקבל לא עצמו הוא אבל חורין בן זה שיהיה ע״מ לרבו שיתנהו אחרים.
 דסבר עצמו. ע״י ובשטר :רבו בלא צד בשום לעבד קנין אין דקסבר בו רשות לרבו שאין

 • ואם בתרומה מלאכול פוסלו הוא כהן עבד שאס לחירות רבו ידי מתחת שיצא לעבד הוא חובה
 על אלא אחרים ע״י בשער לחירות יוצא דאינו קאמר מש״ה בשפחה אוסרו הוא ישראל עבד
 שכן שאגי אחרים ידי דעל וכסף בפניו אלא לו חבין אין לו היא דחובה דכיון עצמו ידי

 אינו והרב הרב קבלת אלא לאדם חבין הללו אחרים ואין מאליו להשתחרר לו גרמה רבו קבלת
 קנין יש דקסברי עצמו. ע״י בכסף וחכ״א :מאליו ומקנהו עצמו לצורך אלא שלוחו נעשה
 ע״י יבשטר :אחרים ידי על וכ״ש עצמו ע״י אפילו בכסף א*ע קונה הילכך רבו בלא לעבד

 והלכת בפניו שלא לאדם וזכין לחירות רבו ידי מתחת שיצא לעבד הוא זכות דסברי אחרים.
 ממנו קעע או שינו את הפיל או עינו את רבו סימא אס עצמו את קונה כנעני והעבד כחכמים.

 החועס וראש אזנים וראשי רגלים ואצבעות ידים אצבעות ראשי שהם איברים ראשי מכ״ד אחד
 א״ע קונה שהעבד הדברים בכלל במתני׳ להו חשיב דלא והא באשה שדים וראשי הזכרות וראש
 שיהא ובלבד :בשער א״ע קונה והיינו מרבו שחרור גע צריך איברים בראשי דהיוצא משוס

 לפדות בא ואם לרבו הכל מתנה וקבלת מציאה דאף כלום לו אין דעבד אחרים. משל הכסף
 דבמסירה. : בז רשות לרבו שאין ע״מ לו שיתנוהו אחרים משל הכסף להיות צריך עצמו ע״י

 במשיכה. נקנית :במסירה ולא בהגבהה. :בשערה או באפסר ללוקח אותה מוסרין בעלי׳
 תמיד בצפרניה מתחזקת שהיא דמסרכא משום במשיכה נקנית מקום מכל בהגבהה דאפשר ואע״ג

לחחח



שלש^ ליום קדושים
 * אחרים משי הכסף שיהא ובלבד אחרים■ ידי על ובשטר .1עצמ ידי על
 )רבי 'מאיר דבריירבי בהגבהה♦ והדקה במסיירה.* נקנית גסה בהמה י

 שיש נכסים ה :במשיכה נקמת ך_קה בהמה אומרים וחכמים אליעזר*.
 \קנין אין אחריות להם ושאין י ובחזקה♦ ובשטר בכסף אחריות/נהנין להם

 שישלחם נכסים עם נקנין י אחריות. להם שאין במשיכה♦'נכסים אלא

 את אחריות• להם שאין נכסים וזוסקין ובהזמה• ובשטר בכסף אחריות.
 באחר. דמים הנעשה בל י לשבע'עליהן:7להם'אחריות שיש הנכסים

 אויחמור בפרה. שור החליף כיצד. בחליפיו• זה נתחייב זה שזבה כיון
ורשות בכסף הגבוה רישות בחליפיו• זה נתדריב זה שזכה בלן י בשור•

ההדיוט ברטגורה
 , בהגבהה וכיש במשיכה נקנית נסה בהמה בין דקה בהמה בין הלכה ופסק קרקע ע״ג לאחוז

 של שאינה ובחצר ברה״ר קונה מסירה שניה' של ובחצר רה״ר של זויות שהוא בסמטא קונה ומשיכה
 אינו במסירה הנקנה והדבר בהגבהה אלא נקנה אינו בהגבהה שדרכו מה וכל בכ״מ. קונה והגבהה שניהם.

 קרקעות היינו אחריות. להם שיש נכסים ה :במסירה נקנה אינו במשיכה הנקנה וכן במשיכה נקנה
 וטורף טליהס מלוה שחוזר חזרה אחריות ופי׳ ועומדים שקיימים לפי עליה׳ סומך הבירו את שהמלוה

 וה״מ יקנו בכסף שדות דכתיב בכסף. נקנץ ללוה: כלום ימצא כשלא הלקוחות מן אותם
 :שטר שיכתוב עד קנה לא שטר לכתוב שרגילין במקום אבל שטר לכתוב רגילין שאין במקום

 ודוקא לקונה ומוסרו לך קנויה שדי לך נתונה שדי החרס טל או הנייר על שכותב בשטר.
 רעתה הפני שדהו מוכר א״כ אלא הכסף את שיתן עד במכירה אבל בשטר הקרקע נקנה במתנה

 ובחזקה. והתוסן בספר וכתיב דכתיב בשטר נקנין דמקרקעי ומגלן לחודיה בשטר קני דבהא
 צריך בפניו שלא היה ואס המוכר בפני שהוא כל ופרן גדר נעל או מעט בקרקע שהפר כגון

 במה בה וישבתם אותה וירשתם דכתיב בחזקה נקנה שקרקע ומנלן וקני הזק לך לו שיאמר
 עמיתך מיד קנה או דכתיב במשיכה. אלא נקנין אין אחריות להם ושאין בישיבה: ירשתם

 מכר אס נכסים. עם נקנין :ליד מיד בנתינה אלא נקנה אינו ליד מיד לתתו שאפשר דבר
 עמה מטלטלין נקנה הללו קנינים משלש׳ באחד הקיקע נוקה שקנה כיון הקרקע עם מטלטלין

 ויחן נ( כא )ב הימים בדברי דכתיב מקרא לן ונפקא קרקע אגב )הני( קני לו שיאמר והוא
 שאין הננו נכסים וזוקקים. :בצורות ערים עס ולמגדנות ולזהב לכסף רבות מתנות אביהם להם
 לישבע ונתחייב וקרקעות מטלטלין דטענו היכא הקרקעות על נשבעין דאין אע״ג כו׳ אחריות להם

 שבועה גלגול ולמדנו שבועה גלגול ע׳י פניהם לישבע הקרקעות את המטלטלין זוקקין המטלטלין על
 אמן ארוסה שסיתי שלא אמן אחר מאיש אמן זה מאיש אמן אמן. אמן האשה ואמרה דכתיב מסוטה

 דמים הנשים כל בגמרא מפרש באחר. דמים הנעשה כל ל :וכנוסה יבם שומרת נשואה שסיתי שלא
 כיון ממטבע: בר מטלטלין כל דהיינו לשימו צריך באחר לתתו בא שאם דבר כל באחר

 ואע״פ אבדו או מתו אס שהם בכ״מ בחליפיו האחר נתחייב הא׳ שמשך כיון כלומר זה. ■שזכה
 זאע״ם שהוא בכ״ח ללוקח המקח נקנה החפץ את או הסודר את המוכר שבמשיכת לפי משך בלא

 וכל בהם קונין אין שאלו ,פירו או משבע יהיה שלא ובלבד פרוט' שוה בו שקונים בחפן שאין
 משוס בחליפין נקנה שאינו מהמטבע חוץ וקרקעות עבדים מטלטלין בחליפין כקנין הדברים
 אדם לקח אס לפיכך דבטלה עבידא וצורתא גופיה על לא דמטבע אצורתא דאינש דדעתיה

 כיון פלוני חפן או פלוני עבד או פלונית שדה חליפי אלו ואמר מנין ובלא משקל בלא מטבע
 ולא שקל ולא הואיל הקפיד אצורתא דלאו דעתיה גלי דהא בהליפיו האחר נתחייב זה שמכך

 : קרקע אגב להקנותו אלא בעינא דליתא היכא המטבע בקניית שיועיל דרך שום ואין מנה
קנה העולם בסיף היא אפילו הקדש לצורך בבהמה מעות שנהן גזבר ככסף. הנכות ת רש*

זמן כל החפץ טל דמים ההדיוט נתן ואס שימשוך עד כלומר בחזקה אלא קנה לא זבהדיוט
 לקבל וצריך החפץ ממכירת בו חוזר אס הדמים את המוכר ומחזיר קנה לא החפן משך שלא



ז ׳שליש* ליום קדושים
 הבן מצות בל י :להדיוט כמסירתו לגבוה אמרתו במקה. ההדיוט

 אהד הכן. על הא^ מצות ובל פטורות. וגש*ם חייבין אנשים האב על
 אנשים גרמה. שהזמן עשה מצות וכל חייבים. נשים ואחד אנשים
 אנשים אחד גרמה. הזמן' שלא עשה מצות וכל פטורות. ונשים חייבים
 שלא בין גרמה שהזמן* בין תעשה לא *מצות וכל חייבים. נשים ואחד

 יובל תשחית. מבל חוץ 'חץבץ. נשים ואחד אנשים אחד גרמה. הזמן
 והקמיצות וההגשות והתנופות הסמיכות *ח :למתים תטמא תפךף.*ובל
 *בנשים וליא באנשים *נוהגץ *והקבלות. ןההזאות והמליקות וההקטרות

 תלויה שאינה מצוה כל ט מניפות: שהן* ונזירה. סוטה ממנחת חוץ*
 בארץ תלתה -שהיא המצוה וכל לארץ*. ובחיצה בארץ נוהגת בארץ.

 אף אומר אליעזר רבי וכלאים♦ הערלה מן חוץ אלא*בארץ. נוהגת אינה
ונוהל ימיו. ליו ומאריכין לו. מטיבין אחת.* מצוה העושה כל י :מן*החדש

את ברטנורה
 אחד שום אין שהתנה הדמים את נתן לא שעדיין אע״ע החסן הלוקח משך אם אבל שפרע מי עליו
 זה ונתרצה עדים בפני המקח על שנחפשרו אלא החפץ משך ולא דמים נתן לא ואם בו לחזור יכול מהם

 ואפילו כלום הדברים באלה אין עדי אתם אמר אפילו וכך בכך למכור חבירו ונתרצה וכך בכך שיקנה
 הקדש זה בית עולה זה שור האומר להדיוט. כמסירתו לגבוה אמירתו :כאן אין שפרע מי

 הבן מצית כל ז בבית: ויחזיק בבהמה שימשוך עד קנה לא ובהדיוט קנה העולם בסוף אפילו
 הוא אם לפדותו למולו דברים ו׳ והן לבנו לעשות האב על המוטלות הבן מצות כל האב. על

 במצית חייב אב חייבים. אנשים :בנהר להשיטו אשה להשיאו אומנות ללמדו תורה ללמדו בכור
 וכבוד מורא שהם לאביו לעשות הבן על .המוטלו האב. מצות וכל פטורה: והאס לבנו הללו
 מלביש ומשקה מאכיל וכבוד דבריו. את יכריע ולא דבריו את יסתור ולא במקומו ישב לא מורא

 וכי* : חייבים והבנות הבנים חייבים. ישים ואחד אנשים אחד :ומוציא מכניס ומכסה
 הזמן שלא וציצית: לולב סוכה שופר כגון שתבא למצוה גרס שהזמן גרמא. שהזמן מ"׳;

 למד-ץ אין לן כדקיימא דוקא לאו כללי תרי והני הקן ושילוח אבדה מעקה מזוזה כגון נרמא.
 והקהל במועדים ושמחה הפסח בלילי מצה שהרי חוץ בהס שנאמר במקום אפילו הכללות מן

 ממצית הבן ופדיון ורביה ופריה ות״ת חייבות ונשים הן גרמא שהזמן מ״ע כלן הסיכות בחג
 נשים ואחד אנשים אחד ל״ת מנות דכל בתרא כללא אבל פטורות ונשים הוא הזמן שלא עשה

 איש מדכתיב ליה וילפינן הוא דוקא כללא למתים תטמא ובל תשחית ובל תקיף מבל חוץ חייכיס
 מבל חוץ שבתורה עונשים לכל לאיש אשה הכתוב השיה האדם חטאת מכל יעשו כי אשה או

 ישנו בהשחתה שישנו כל זקנך פאת תשחיתאת ולא ראשכם פאת תקיפו לא דכתיב תשחית ובל תקיף
 ומגלן בהקפה ליתנייהו בהשחתה וליתנייהו הואיל נשי והגי בהקפה אינו בהשחתה שאינו וכל בהקפה

 תטמא ובל :אשתך זקן ולא זקנך זקנך מאי זקנכם פאת כתיב ולא זקנך פאת דכתי׳ בהשחתה דליתנייהו
 והתנופות הסמיכות ה אהרן: בנות ולא אהרן בני אהרן בני הכהניס אל אמור דכתיב למתים.

 כהנת היא אס כמשפטה דרומית מערבית בקרן מנחה מגשת ואינה מניפה ואינה סומכת אינה
 חיץ :דם מזה ואינה במזרק דס מקבלת ואינה עוף מולקת ואינה מקטרת ולא קומצת ואינה

 מציה כל ט : בבעלים תנופה טעונה שמנחתן בעצמן מנחתן מניפות. שהן ונזירה משוטה
 חובת ושהיא בארץ תלויה אינה מיקרי הגוף חובת שהיא מצוה כל ץ, בא! תלויה שאינה

 בח״ל הכרס וכלאי הלמ״מ לארץ בחוץ שנוהגת הערלה. מן חוץ :בארץ תלויה מיקרי קרקע
 על אף מה״ת בח״ל אסור החדש. אף אומר ר״א :בח״ל לזרעס מותרים זרעים וכלאי מדרבנן

 כל : אליעזר ,כר והלכה יושבים ש^תס מקום בכל מושבותיכם בכל שנא' קרקע חובת שהיא פי
 ומאריכין לו טטיבין ז מעונותיו מרובים זכיותיו שיהא כדי זכיותיו על יתירה אחה. טצוה העושה



ג ליום קדושים
 מאריכץ ואין ליו מטיבץ אין אחת. מצוה עושה שאינו וכל הארץ. את

 ובדרך במישנה במקרא שיישנו ובל ,הארץ. את נוחל ואינו ימיו?
 במהרה לא המשלש והחוט י שנאמר חוטא הוא במהרה :לא7אךץ

 אינו איץ** בדיך ול^\ במשנה *ולא במקרא לא שאינו וכל ינתק.
הישוב: מן * י

ברטנורה
 עונותיו שהיו אחת. מצוה עושה שאינו וכל : החיים ארץ האיץ. את ונוחל :לעה״ב ימיו. לו

 עונותיו נשארו אלא חייב ומחצה זכאי מחצה שיהיה אחת מצוה עושה ואינו מזכיותיו מרובין
 אינו הישוב. מן אינו הבריות: עם בנחת ומתנו משאו שאין ארץ. בדרך ולא מרובין:

:לעדות ופסול לצים מושב מושבו והוי עולם של לישובו מועיל

כ״טע״א דף קידושין גמרא

 ולפדותו למולו בבנו חייב האב רבנן דתנו להא תנינא
 רש אומנות וללמדו אשה ולהשיאו תורה וללמדו

 מלמד שאינו כל אומר השדה רבי כמןם להשיטו אף אומרים
 דעת" סלקא ליסטות ליסמות. מלמדו אומנות בנו את

 )בראשית דכתיב מנלן למולו ליסטות. מלמדו כאלו אלא

 אביך מהליה דלא והיכא בנו ןצחק את אברהם המל כ״א(
 זכר כל לכם המול י־ס )שם דכתיב למימהליה דינא בי מיהייבי
 דכתיב נפשיה למימהל איהו מיחייב דינא בי מהליה דלא והיכא

 ונכרתה. ערלתו בשר את ימול לא אשר זכר וערל )שם(
 דלא והיכא תפדה. בניך ככור כל )שטית דכתיב מנלן לפדותו
 פדה י"( )במדבר דכתיב למיפרהיה איהו מיהץב אבוה פרמיה
 אותם ולמדתם י״א( )דברים דכתיב מנלן תורה ללמדו תפדה.

 למגמר איהו מיהץב אבוה אגמריה דלא והיכא בניכם את
 מנלן אשה להשיאו .ולמדתם הי( )שם דכתיב נפשיה
לבניכם וקהו ובנות בנים והולידו נשים קחו כ׳ם( )ירמי׳ דכתיב

נשים רש״י
 בספינה יפרוש שמא בנהר. להשיטו אף : הוא בכור אם סלעים בה׳ ולפדותו.

 כלוס< למדו ולא ישב הלא ס״ד. ליסטות :לשוט יודע אין אס ויסתכן ותעבע
 דרכים בפרשת ילך לחמו ויחסר אומנות לו דאין דכיון לימטות. מלמדו כאילו
 ולא בכור כשהוא עצמו את לפדות לכשיגדל איהו. מחייב : הבריות את וילסטם

 : לעשיתס ושמרתם אותם ולמדתם הוא אחרינא קרא ולמדתם. דכתיב :אביו פדאו
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 ט )קהלת לרא דאטר חוקיה אמר טנק אומנות ללמדו ןעים,

 ב״מ היא ממש אישה אם אהבת אשר אשה עם חיים ראה
 בשם היא תורה אי אומנות. ללמדו יבזחי בך להשיאו שח״ב
 אומדים ו.יש אומנות. ללמדו רריב בך תורה ללמדו שחייב

 אומר יהודה רבי הוא. חיותיה טעמא מאי בנהר להשיטו אף
עיסמאן דאגמריה בינייהו מאי וכר.

ע״א פ״ב דף קדושים זוהר

 הדבקים ואתם י׳( )דברים כתיב אמר שמעיון רבי תיקראו ואפיו אמו איש
 הוא כריך בקךשא ביה ן(ךמתךבל ,ישראל אינון זכאין וגומר. כץ

 בקדשא ביה מתדבקן 'דאינון זרה('ובגין ,עבודה עובדי אומץ א ח )איגון
 נש ךבר בשעתא חזי תא ברא. דאי בחרא אתדבקו ברא הוא בריף

 בשעתא לשבת משבת גרמ;יהו למקדשי חברייא כגון לתתא גרמיה מקדש
 וברפתאאזךמנת. אשתפח שעתארעוא עלאהאשתפחדהאבההיא דזווגא

 פ כהי דיא וער בשבת. דאזדמן וגופא דשבת' נפשא כחד כלהו מתדבקן כדין

 ראתקדשא. שעתא בההיא בגופא חד זווגא דאינון ת;ראו ואביו אמו איש
 נפשאבההוא מזמני דאינון תשמורוךשבתעלאהושבתיתתאה ואתשבתותי

 וכלא תך? תשמורו שבתותי ואת דא”ועל עילאה זווגא מההוא גופא

 שבתותי ואתי אחר .דבר דישךאל.* חורקיהיון זכאה בדא דא אתדפק
 א־והימנא 'והא לשבת משכת לזווגייהו דמחכאן לאינון לאזהרא תשימורו

 סריסים מאן שבתותי. את ישמרו אישר לסריסים כ״ז( )ישעיה ךכתיב כמה
 באורייתא למלעי בגין יומין שאר גרמיהופל ךמסרסן חברייא אינון אלין

 את'שבתותי. .ישמרו* אשר הכתיב הוא הדא לשבת. משבת מחכאן ןאיגון
 ואת כך ובגין הדבר• אתי שמר ואביו ל״ס )בראשית אמר דאת כמה

 שבתותי ואת גופא. דאו תיראו ואפיו י אמו איש תשמורו שבתותי
:ךישראל חולקיהון זכאה בדא דא אתדבק ]כלא נפשא תשמורודיא'

מוסר להק יוסף פסוקה הלכה
ע*ג וי דף לריי תשובה טשערי י*ב ם׳ אישות ה׳ הרמב*ם

 להפיק ההצלחות מן הצדיקים תאות כעולה בין כתולה בין אישה אדם ?שנושא
 בהם ויחפוץ מהשם רצון כת אחת קטנה בין נדו?]ה בין

 והאור והאמתןים הקימים החיים ורצונו המשוחררת או הניירת ואחת ;ישראל
שנאמר כענין הנעטות את הכולל הנדול כארבעה וזוכה דברים בעשרה לה יתחייב

חיים דברים
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טוכר פסוקה הלכה

דד "( )"־י ונאמר ברצונו חיים י( }"*לי■  התורה טן מהן #לשה והעשרה נ ♦ דברים
 #ארה ועונתה. כסותה. #ארה• הן. ואלו
 עונתה .1ק$#מע קסומה מזונותיה. צלו
 והשבעה האךץ. כל 'עליה/דרך לבא

 הם דין בית הגאי וקלן סופרים מדברי
 הם וה#אר; קתובה. ע;קר מהם האחד

 לרקאותה הן• ןאלו כתובה תנאי הנקראין
 לקוקרה נ#בית• אם .ולפדותה חלתה• אם
 ויונקת נכסיו. מן נזונת ולהיות מתה• אם

 ולהיות אלמנותה• זמן כל מותו אחר בביתו
 מותו אקרי מנכסיו מונות ממנו בנותיה

 הזכרים בניה ולהיות שתתארסנה. עד
 חלקם על יותר ה כתובה יור#ין ממנו

 #דכה והארבעה ג :אחיהם #עם כירו#ה
 להיות הם• ואלו; סופרים מדברי כלם בהן

 שלו. מציאתה ולהיות #לו• ;דיה מעשה
 בחייה• נכקיה פירות כל אוכל ן#יר\ה

 קודם והוא ?ירשנה• בח;יו מתה ןאם
 ףכמים תקנו .ועוד י בירו#ה: אדם לכל

 מזונותיה. קנגד קא#ה ידי מעשה #יהיו
 נקקיה. פירות אכילת קעד ופדיונה

 לפיכך לכתובתה• ירו#תו קנגד וקבורתה
 עושה ואיני מונח אי.ני האשה אמרה אם

 אמר אם אבל אותה. כופין ואין לה #ומעין
 ממעשה כלום נוטל ואיני זנך איני הבעל
 לה וקפיקו לא #מא לו #ומעין אין ;דיך

 זו תקנה ומפני למזונותיה ;דיה ע#ה;מ
 בל " הכתובה: מתנאי המזונות בו#1£

 ב#טר .נכתבו #לא פי על אף האלו הדברים
 אלא כתובה כתבו לא ;אפילו תיתורה

האשה חקתה #לו דברים כארבעה זכה #נשאה כיון
:לפר# יכין צר ואינן #לה

 פניך האר ה#יקנו .צקאות אל^ים
 אין לברכה זקרונם ואמרו ונו#עה

 הרצון עמן והוא: פניך הארת אלא לנו
 כ על ,זה וקיאךנו הקדמנו וקבר

 הח#ובה כעת דוד בקפלת תראה
 מעוני כבפני הרב י"( #אמר אחרי

 על עוד התפלל טהרני ומחטאתי
 בו .יתברך השם רצון להיות הרצון
 ת#ליכני אל )״־( ואמר החטא בקודם

 ממני• .אלתקח קך#ךע ורוח מלפניך
 לי השיקה )י■( ואמר התפלל כן אוזרי
 וי#עו השם נסי #יהיו י.#עך ששון

 אלהים רוח עליו ו#תץלח אתו מצוי.ים
 "שורות אמר כן אחרי בתהלה. כא#ר
 קטנתי הנה פירוש תסטכני .נדיבה
 ולהגלות לנסיך ראוי ואינני פ#עי מפני
 חטאתי עץ נשאת ואם קך#ךז זרו_ע ;גלי

 כנרחי .ורצוי נאהב להיות כדאי אעגי
 אין כי תסטכני נדיבה קרוח אבל .קרם

 בחסרץ ורוח ובא וטובתך לנרבתך קץ
 וכענין סטכתיו ותירו# ודגן קמו בי״ת
 ארפא השלום עליו הושע אמר הזה

 אוהבם ענין נדבה איחבם משובתם
 תסמכגי דוד #אטר מה כעקין נרבה
 תטיד ה׳ .אל התשוקה בעל .יףפ?ל ועור

 שנאמר כטו התשובה אל #.יעזרהו
 ה׳ אתה .בי וא#ובה ה#יב.ני; >יי*״לי(

אלל.'!

ךבלית עשרה

לא



רש״י

מ

 יד רביעי ליום תורה קדושים ;
 . .רבא: מעבת יתירה נפש הא־ת לקנות ב״ן דשם ןן דמילוי ך כנגד שהם אלו פשוקים ששה בקריאת עוין

 רעף על־דם תעבד לא בעטיך רכיל לא־תלך *״
 דחקרר דמא על תקום לא בעמך קורצין היכול לא

 תוכיח הוכח 'בלבבך את־־אחיך ל^־תשגא י׳ יי:"
 ארוך :ח תשני לא 5 חטא עליו ולא־תשא את־עמיתך

 :הובא דיליה על חקבל ולא הברך יה תוכה אובהא בלבך

 לר?ך ואס?? עםך את־כני ולא־תטר 'לא־תקם "

 ותרחמיה לבני.עמןד דבבו תטר ולא תקום לא • יהו? אני כמוך
 בהמתך תשמרו'הק^י"“י״יאת ל: אנא להביך^ך

 כלאום'ובגד לא־תץרע עךך' ?לאום י לא־־תרביע
לא ?עירך תטחן חמי טז ג עדך יעלה לא שעטנז' כלאש

תרכיב

 הולכים לה״ר ומספרי מדנים משלחי שכל ע״ש אומר אני .רכיל תלך לא )טז(
 סולני נקראים בשוק לספר רע ישמעו מה או רע ירהו מה לרגל רעיהם בבתי
 תלך לא .הליכה בל׳ כתוב שאינו רכילות מנינו שנא לדברי וראיה רגילה הולכי רכיל

 הליכה בו כתוב אין לה״ר ופאר ו( )ירמיה וברזל נחשת רכיל הולכי רכיל.
 גדולות מדברת לשון יב( )שם רמיה לשין קב( )שס רעהו בסתר מלשני קא( )תהלים

 האותיות שכל בגימ״ל נחלפת שהכ׳ך ומרגל הונך שהלשון אומר לכך
 בכ״ף וקו״ף בכ״ף וגימ״ל בפ״א בי״ת בזו זו מתחלפות אחד ממקום שמוצאיהס

 עלי לאמר במרמה רגל בעבדך וירגל י״ע( )ש״ב וכן בצד״י וזיי״ן בלמ״ד ונו״ן
 וכל סחורה כל אחר ומרגל הסוחר רוכל וכן לשונו על רגל לא עו( )תהליס וכן רעה

 לשון רוכל נקרא בעיירות תמיד ע״שישרחד הנשים בהם להתקשט בשמים המוכר
 אכל יהודאי די קורציהון ואכלו ג( )דניאל כמו קורצין תיטל לא ותרגומו רוגל.

 איזה דבריהם המקבל בבית לאכיל משפטם שהיה בעיני ה ונרי מלכא בי קירצא
 נקראת הלעטה וחותה האמת על ומעמידם מקוימים שדבריו חזוק נחר והוא הלעטה

 בעיניהם לקרוץ רכיל הולכי כל דרך שכן ו׳( )משני בעיניו קורץ לשין קורצין אכילת
 לראות . רעך דם על תעמוד לא השומעים: שחר יבינו שלא דברירכיליתן ולרמיז

 .ה׳ אני :עליו באים נסטים או וחיה בנהר טיבע כגון )ת״כ( להצילו יכול ואתה צמיחתו
 :ברבים פניו את תלבין לא .הטא עליו תשא ולא )יז( :להפרע ונאמן שכר לשלם נאמן

 אמר קרדומו אמרלוהפאילני ולמחר נא נו חמר מגלך השאילני אמרנו תקום. )יח(לא
 השאילני א״ל נטירה היא ואיזו נקימה היא זו השאלתני שלא כדרך משאילך חיני לו

 כמותך ואיני לך הא לו חמר מגנך השאילני לו אמר למחר לאו לו אמר קרדומך את
ואדרת נוקם: שאינו חע״פ בלבו האיבה שמטר נטירה היא זו השחלתני שנא
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 לא עעטנזא עירובי) ולביש עירובץ תזרע לא חקלך עירובין הרכיב

 שבבת״זרע את־־אשה כי־־ישבב (איש כ עלך: קים
 או נפדתה לא לאישןהפדה נהדפת שןחה והוא

 כי־לא ;ומתו לא תךדה בקרת נתן־לה לא הפשה
 אחידא אבתא והיא זרעא שבבת אתתא :ת ישבוב ארי וגבר .הפשה

 לה אר/יהיבת יא חירותא או בבספא אתפרקת לא ואתפרקא יגבר

 את" להביא כא אחחררת: לא ארי ישתון לא תהי בק־ורתא בשטר
 :אשם איל מועד אוזל אל־פתח ליהוה אשמו'

: לאשמא דיכרא זמנא משבן התרע " קדם<ז אשמיה _ית ריתי

רש״י
 ואלו תשמרו. חקתי את )יט( :בתורה גדול כלל זה אר״ע )ת״כ( כמוך. לרעך

 לדבר: טעם שאין המלך גזרות אלו תקים ,וגו כלאים תרביע לא בהמתך הן
 יחדיו ופשתים צמר שעטנז תלבש לא שנאמר לפי נאמר למה כלאים. 5 ובגד

 שעטנז ת״ל הלבדים לרבות מנין בגד ת״ל פשתן ואניצי צמר גיזי ילבש לא יכול
 לחברו זה עם זה ושזור הנמלל דבר לשון נוז אני ואומר ונוז טווי שוע שהוא דבר

 מנחם פי׳ שעענז ול׳ כמש ל׳ מפרשין שאנו בהון דאית לנאזי חזיין כמו יב( )מ״ק
 לו יודע ואיני לאיש ומיוחדת מיועדת לאיש. )כ(נחרפת ופשתים: צמר מחברת

 לעבד המאורסת חורין בת וחציה שפחה שחציה כנענית בשפחה במקרא דמיון
 פדויה ואינה פדויה נפדתה. לא והפרה :מדבר הכתוב בשפחה שמותר עברי
 הוא ולא לוקה היא תהיה. בקרת :בשטר חפשה. או : בכסף פדיון וסתם

 גמורין קידושיה ואין חפשה לא כי מיתה לחייב׳ שלא הדבר חת לבקר ב״ד על יש
 קורי המלקין שהדיינים בקריאה יהא במלקות שהוא שמי מכאן למדו ורבותינו

 וגו, מכוחך את ה׳ והפלה ,וגו לעשות תשמור לא אס כח( )דברים הלוקה על
 קידושי קידושיה שאין מיתה עליה חייב אין לפיכך כג( )מכות חפשה. לא כי

,מיתה וחייב קידושין קידושיה חופשה אס הא

כ* סימן יחזקאל נביאים

במדבר: כלה אותם ול^־עשיתי משחתם עליהם עיני ותחם א
זן : • ־־ 1x7 זע• • 5־ ז ן : דא ־־׳:־ • 1•.• 9־ •• ־ז$ז

 גטירא עמהיון עברית ללא מלחבלותהון עליהון מימרי ודום

 אל■• אבותיכם בהורך במדבר ואמראל־בניהםזנ במדברא:
 אל־תטמאו: ובגלוליהם אל־ת^מדו ואת-מעפטיהם הלכו

לא נטוסיהון חת תהבון לא אבהתכיון כגזירת במדברא לבניהון ואמרית

חטרון
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: . ר.

 בחקותי אלהיכם יהוה אני ג :תסתאבון לא טעותהון בפולחן הטרון
 בהרימי אלהב־ון יי; אנא :אותם ועשו שמרו וארדמשפטי הכו

 ורדו קדישו ואת״שבתותי ד :.יתהון ועבידו טרו דיני דת הליכו
 יומי וית : אלהיכם ?הוה אני כי הדעת וביניכם ביני לאות
 .יי אף* ארי' למידע וביניכרן מימרי בין לאת ויה־ון כןךישו דילי שמא

 ואת״משפטי לא־״הלכו בחקותי הבנים בי—המרו ה אלהכון:
 באם וחי האדם אותם _יע^ה אשר אותם לעשות לא־שמרו

 אפי הכלות עליהם חמתי לשפך ואמר חללו את״שבתותי
 לא דיני דת הלינו לא בקלמי בדא מימרי וםךיבו_על :במדבר בם

 עלמא בחל בהון דחי אנשא עביד!תהון2 ךאם !תהון למעבד נטרו

 רוגזי דיחול עליהון חימתי למשפך־ אחילו״ואמרית שביאדילי יומי :ת

 לבלתי שמי למען ואעש והשיבתייאת־יךי ו במדברא: בהון
 ואתיב : לעיניהם אותם *5הוצאת—אשו הגוים לעיני החל

דאפיקית עממ^א לעיני ?תחל דיא שמי בדיל ועבדית גבורתי מחת ;ת

לעיניהון.: !תהין

רש״י
 : המדבר דור אלו פעור לבעל הנצמדים וכן דן של שבעו הבנים. בי וימרו )ה(

כ״ז משלי כתובים

 יום: מה״־־י תדע—לא כי מהר ביום אאל־־תתהלל
! ••;לך ־ ־•־ ן •< ״ ז ג :

 :יומא .;לי מנא ידיעת דלא דלמחר ביומא תשתכהר לא

 ולא חילוני נשבחונך : ואל״שפתיך נכרי ולא־פיף זך יהללך כ

 אויר וכעם ההול ונטל כבד^אבן ג :שמותך ולא נוכראה פומך
 מן בקיר ךשט;א ורוגזא הלא ונטול כיפא .יהרא :משניהם בבד

:קנאה לפני יעמר ומיי אף לשטף חמה אכזריות ד :תרויהון •
נכרויותא רש״י

 היום שמא וכו׳. תדע לא :מחר ליום שעתיד בדבר עכשיו תתהלל. אל )א(
 שהאויל וכעס. :משא ונטל. )נ( :מחר מחשבות ובעל רעה שוס יולד

 גודל לשון ונעתרות. :מקום של קנאתו לפגי יעמוד. ומי )ד( : ב״ה להקדוש מכעיס
דבריכם: עלי העתרתם כמו
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 י קדםד. קאיםז ומנו רומא היא וחיפא חימתא היא נכזריותא

 מ;סנותא טבתא :מסתרת מאהבה מגלה תוכחת טובה ה
 ונעתרות אוהב פצעי לנאמנים ^אךמטע;א:

ה:ךםנא נושקתי ובישן דרחמא פוךעתיה אינון שפירין .שונא נשימות

י׳ פרק בתרא בבא משנה

 עדי שכתבו פשוט מאחוריה עדיו ומקושר מתוכו. עדיו פשוט גט
 חנינא רבי פסולים• שניהם מתוכו. עדיו שכתבו ומקושר מאחוריו*

 שיכול מפני כשר. מתוכו עדיו שכתבו מקושר אומר.* גמליאל בן

 המדינה: כמנהג הכל אומר 'גמליאל בן שמעון _רבן פשוט. לעשותו
 אחד• עד בו שכתוב פשוט בשלשה. בשמם.'ומקושר עדיו פשוט כ'גט

 מאה• זוזין בו כתוב פסולים. שניהם עדים. שני בו שכתוב ומקושר
 סלעין. תלתין דאינון מאה זוזין עשרים• אלא לו אין עשרץ. סלעין דאינון

 סלעין ככף משתים• פחות אין ונמחק. דאינון. זוזין כסף מנה. אלא לו אין
 פחות אין ונמחק♦ ראינון♦ \ךרכונות משתים פחות אין ונמחק. דאינון.

 מאת;ם 'מלמעלה מאתים• ומלמטה מנה מלמעלה בו כתוב משתים*

 העליון. את כותבין למה כן אם התחתון. אחר הולך הכל מנה. ומלמטה
לאיש גט כותבין ג :העליון מן ילמד התחתון מן אחד אות תמחק שאם

אף ברטגורה
 גט: קרוי שטר וכל ומקושרים תפורים שאינן שלנו כעין פשוט שטר פשוט גט י כרק

 או אתת שטה כותב מאחוריו. מקושי עושים: שאנו כעין מבפנים מתוכו. דיו7
 או שטין שני וכותב וחוזר מבחוץ הכרך על חותם א' ועד ותופר החלק על וכורכן שתים
 רבנן ותקין שלישי עד יכן מבחוץ הכרך מל שני עד וחותם החלק על וכורכן מבפנים יותר

 יכולים היו ולא ומתחרטי׳ לנשותיהם פתאום גט כותבים שהיו קפדנים כהניס משוס מקושר גט
 שתקנו וכשם יתפייס כך בתוך שמא מהרה לכתוב נוח שאינו מקושר גט להם והתקינו להחזירם

 כתיקון נעשו שלא פסולין. שניהם :חכמים חלקו שלא שטרות בשאר תקנו כך בגט מקושר
 שמעון רכן :פשוט יהיה השטר ויפתח התפירות יקרע שאס פשוט. לעשותו שיכול :חכמים

 באתרא גמליאל בן שמעון ורבן דת״ק פלוגתא המדינה. כמנהג הכל אומר גמליאל בן
 לי* ועביד פשוט או פשיט ליה ועביד ואזיל מקושר לי עביד ליה ואמר ובמקושר בפשוט דנהיגי
 בתרווייהו המדינה ומנהג הואיל סבר גמליאל בן שמעון ורבן ופסול קפיד מקפיד סבר ת״ק מקושר

 בו שכ׳ שפשוט כשס ה״ק אחד. עד בו שכתוב פשוט ב :כת״ק והלכה וכשר קפיד לא
 כ׳. אלא לו אין :מדאורייתא פסול עדיס שני בו שכתב מקושר כך מדאורייתא פסול אחד עד
 לשטר ליה מפרשינן והכי התחתוג' טל השטר בעל יד הן סלעין כ״ה מאה דזוזיס גב על ואף

 דהכי סלעים כ״ה מנה. אלא לו אין :סלעים עשרים אלא שוין שאינם גרועים זוזים מאה
 ונמחק. :הטובים מן כ״ה שהן וגרועים קלים סלעים תלתין דאינון זוזין מאה לשטרא מפרשינן

 אחו* הילך הכל : בשטר דבריו את כשנופל מאתים, ומלמטה :אחריו שנכתב מנין שנמחק
 ובסוף הואיל העליון. את כותכין למה אחרונה: בשטה כתוב יהיה שלא ובלבד התחתון.

 וחותמץ לאיש. גט כותבין ג ♦ עלי קבלתי וכך כך זה ממון ואחריות וכופל חוזר השטר
והוא
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 עטה בעלה שאין פי על אף לאשה והשובר .עמר אשה־ו שאין פי על אף

 פי על אף ללוח ^מר וכותבין .שכר נותן והבעל .מכירן ש:הא ובלבד

 שכר. נותן :הלוה עמיו לוה שיהא עד למלוה כ־ותבין ואין עמיו מלוה שאי;
 עד ?לקה כ־והבין דאין .עמו לוקה שאין פי על אף למוכר שטר כותבין
 ונשואין אירוסין שמרי כוהבין אין י : שכר נותן והלוקה עמו מוכר שיהא

 וקבלנות :אריסות ^טרי כותבי; אין .שכר נותן והחתן שניהם מדעת אלא
 וכל בירורי; שטרי כותבי; אין .שכר נותן והמקבל שניהן מדעת אלא

 שמעו; רבן . שכר נותנים ושניהם שניה; מדעת אלא דין בית מעשה
 מי י■ :קעץמו ולזה לעצמו לזה שמם כותבין שניהם אומר גמליאל בן

 מכאן לך נתת• לא אם לו ואמר שטרו. את .והשליש חובו מקצת שפרע
 רבי .:ת; אומר יוסי רבי .נתן ולא זמן הגיע שטרו לו תן 'פלוני יום ויעד

 ובא עךים עליו מעמיד .חובו מישגקחקשטר יי :תן: לא אומר יהודה

 ביום ו שטר נמחק ?לוגי בן פלוני איש קיום לו ועושי; דין בית לפני
 רבי :חליף אומר :הודה רבי חובו מקצת שפרע מי עדיו. ופלוני ופלוני פלוני

 שוברו שומר להיות צריך זה נמצא .יהודה רבי אמר שובר. :כתוב אומר יוסי
 אהד אחין שני י זה: כחושל יורע ולא לו כך;פה יוסי רבי ליה אמר העכברים מן

לאמצע" השכר הלהןאביהןמרהץוביתהבד.עשאןלשכר עני'ואחד

 עשאן
ברטנורא

 .לאשה שובךו כרתה: בעל מתגרשת היא שהרי עמו אשתו שקין ואע״פ שירצה מהי יגרש והוא
 שיהא ובלבד :בפניו שלא לאדם וזכין לנעלה וזכות הוחלה דחונ כהונתה על ליעלה עושה שהיא

 יכתוב שמא מכירן אינו שאה בשיבר בין בגט נין והאשה האיש מכירין והעדים הסופר שיהא □כירן.
 והלוה :בשובר וכן נו מגורשת כאינה אשה הגט אוהו והוציא כשמו ששמו אתר איש אשת שה על גט

 כל נותן הוא העכקא מקבל הכי אפילו כקדון ופלגא מלוה דפלגא עסקא הוא ואפילו .שכר נותן
 :ולרביע לשליש למחצה ולשמרה לעבדה לקרקע היורד . אריסות שטרי )ד( :לסופר השכר

 אחד לו בורר זה .בירורין שטרי ן עשתה לא בין עשהה בין לשנה כורי! וכך בכך .קבלנות
 חוזרים יהיו כלא כדי וכך כך וטענותיו פלוני דיין בירר פלוני בכתב יכותבין אחד לו בורר וזה לו שידון

 הלכה ואין בו הדורים טענותיו שיהיו עצמו בפני שטר דיניה מנעלי אחד לכל .ב׳ כותבים :וטוענים
 בירר ופלוני לו שידו; דיין פלוני נירר ושכלוני דיניה נעלי שני של טענות נוהבין א׳ בשטר אלא כרשב״ג

 שלים ביד השטר מהרו והלוה המלוה .שטרו אה והשליש )ה( :לו שידו; אחר דיין כציני
 המבטיח קניא אסמכתא דס״ל .יהן אומר ר״י :השליש על וסמכו שובר לכתוב להה היה כטורח
 אינו הזמן וכשהגיע לקיים שיוכל התנאי בשעה בלבו וסימך לעתיד דבר לו שיעכה ע״מ דבר לחברו

 מידו קנו אא״כ קניא לא אסמכתא הלכה פסק ולענין קניא ר״י דברי ו אסמכתא קרויה זו לקיים יכול
 ל׳ ועד מכאן אתינא לא אי ואמר וראיותיו שטרוהיו שמסר ב״ד באותו זכיותיו והתפיס חשוב נב״ד

 לענין חשוב ב״ד נקראים אסמכתא בדיני ויודעים שבקיאים ב"ד שכל מפרשיה ורנותי זכיותי יבטלו יוה
 חובו. שטר שנמחק טי )ו( ישראל: בארץ הסמוך ב׳׳ד אלא חשוב נ״ד שאין אומר רמב״ס אבל זה

 ומה נכתב י מאימי שיודעיה עדים. עליו מעמיד :מיה ידי על נטשטש או מעצמו שנמחק שראו עדיה ויש
 יקרע .יחליף :שטר באותו כתוב שהיה מה כל לו וכותבין "ר2 ככני קנין לו עושין והן נו כחוג היה



רביעי ליום קדושים
 במרחץ וירחצו עבדים לף קח לעני. א־ומר העשיר הרי לעצמן. עשאן

 אחד שם אחת. בעיר שהיו שנים הבד. בבית ועשם ובא זיתים. לך קח
 על זה ^טרתוב להוציא איףכולין בןשמלון. אחר בןשמע־ון.ושם יוסף

 שטרותיו בין לאחד נמצא חיוב. שטר עליהם להוציא ;כולי אחר ולא זה.

 .יעשר כיצד פרועין. שניהם שטרות *פרוע. שמעון בן יוסף של שטרו

 בהן יכתבו מסומנים היו ואם סימן. יכתבו משלשים היו ואם ישלשו.
 בלן שטרות איזהו. יודעי ואיני פרוע. שטרותי בין שטר לבנו האומר

 המלוה פרוע. אינו והקטן פרוע הגדול שנים. שם לאהד נמצא פרועין.
 שאפרע מנת על אמר ואם הערב. מן .יפרע לא ערב. }די על הבידוי את

 .יש אם אומר גמליאל בן שמעון' רבן הערב. מן '.יפרע שארצה ממי'
 שמעון _רבן היה יוכן הערב. מן .יפרע לא בך ובין בך בין ללוה' נכסים

 ידירנה מגרשה בעלתי וה;ה י בכתובתה. לאשה הערב אומר גמליאל בן

המלות ח אשתו: את החזיר זה של נכסים על .קנשא ;עשה שמא הגאה•
את ברטנורה

 חן שוברו לשמור צריך הלוה זה. נמצא :הנשאר החשבון כפי אחר לו ויכתבו שטר אוחו
 הלוה שיהיה למלוה לו. יפה וכן ר״י אמר :חובו כל את המלוה יגבה יאבד שאס העכברים

 חובו זמן שהיה אחר שטר לכתוב מלוה של כחו ירע ולא לו לפרוע וימהר שוברו לשמור צריך
 יוסי כרבי והלכה השני השטר מזמן אלא לקוחות לטרוף יוכל ולא מאוחר עתה וישוב חוקדס

 לעולם תהיה כן אבינו שהניחה דכמו המרחץ לך שיחממו עבדים. לך קח ז ז שובר שכותבין
 לי מכור כלומר אגוד או גיד למימר יכול חלוקה דין בה דלית דבמידי בפ״ק לן דאית ואע״ג
 אין לקנות: במה לו שאין אגוד לומר יכול העני שאין הכא שאני חלקי לך אמכור אני או חלקך

 החזרתי אני שבידך השטר זה לטעין יכול מהם א׳ דכל זה. על זה שט״ח להוציא יכולין
 מהם• דכ״א עליהם. חיב שטר להוציא יכול אחר ולא :שהלויתיך המעות לי כשפרעת לך

 ששמותן משולשים. היו ואם :אביו אבי שם יכתבו ישלשו, :חבריה לגבי ליה מדחי מצי
 ואם :גוץ או ארוך או גיחור שהוא פלוני ם*מן. יכתבו :שויס אבותיהם ואבות אבותיהם ושמות

 שתי שם אחד ללוה נמצא. :ישראל ואחד כהן אהד אס כהן. יכתבו :בסימנים שוין. הם
 :שנים ולא קא׳ שטרותיו בין אחד דשטר פרוע. אינו הקטן : ממנו שלוה הלוואות משתי שטרות

 מה לו אין ואס ב״ד אותו ויחייבו בדין הלוה איז שיתבע עד תחלה. הערב מן יפרע לא
 לאו הערב. מן יפרע לא ללוד. נכפים יש אם אומר רשב״ג :הערב מן יפרע אז לשלם
 קתני והכי מהסרא הסורי מתני׳ אלא הערב מן יפרע ללוה נכסיס יש אפילו סבר דת״ק מכלל

 יפרע שארצה ממי שאפרע ע״מ אמר ואם הערב מן יפרע לא ערב ידי על חבירו אח המלוה
 שיש אע״פ וקבלן הערב מן יפרע לא ללוה נכסים יש אבל ללוה נכסיס כשאין בד״א הערב מן

 יפרע לא ללוה נכשיס ? אם קבלן ואחד ערב אהד אומר רשב״ג הקבלן מן יפרע ללוה נכסים
 ♦ לך נותן ואני לו תן שאומר הוא קבלן ערב ואני לו תן שאומר הוא מרב כרשב״ג. הלכה ואין מהן

 הכתובה יפרע לא כתובתה לפרוע הערב וצריך נכסים לבעל ואין בכתובתה. לאשה הערב
 אותה להחזיר יוכל שלא התרה לו שאין נדר רבים דעת על הנאה תחלה הבעל שידרינה עד

 דכתובה ערב דינא ולענין הערב. מן שתגבנה לאחר כחובתה ולאכול להחזירה דעתו שמא דחיישינן
 חסרה מידי ולאו עביד דמצוה מ״ט לבעל נכסים לו אין ואפילו לפרוע חייב ואינו משתעבד צא
 דכתובה וקבלן נפשיה שעביד שעבודי בריה לגבי דאבא משתעבד הוא דבריה כתיבתה ערב ואי

 הבעל שידירנה והוא לבעל נכסים לו יש ואפילו תחלה ממנו שתתבע האשה ויכולה משתעבד
אחריות בו כתוב שאין אע״פ בשטר. חברו את המלוח ח נ רבים דעת על תחלה הגאה

 נכסים



יז רביעי ליום הדושים
 מנכסים נוכה עדים ,ידי על משועבדים. מנכסים ג־ובה בשטר חביר־ו את
 חורין. בני מנכסים נובה לו. שהואיחייב ;דו. בתב עליו הוציא ח־וךין. בני

 )בא( מעשה חורין. בני מנכסים נובה שטרות. חתום לאחר היוצא ערב
 אינו ננס בן לו אמרי: חורין. בניי מוכסים נובה ואמר ישמעאל רבי לפני

 אמר למה. לוי אמר חורין. בני מנכסים ולא. משועבדים. מנכסים לא גובה
 {אני הנחילו. לו ואמר חביר־ו. וקצאו בשוק אחד את החונק הרי לו

 הלוהו דדיב. שהוא ערב ואקהו י הלוהו. אמונתו על שלא פטור. לך נותן

 הרוצה ישמעאל רבי אמר הלוהו. אמונתו על שבן ח;יב. לך נותן ואני
 שהן מהף גדול בתורה מקצוע י לך שאין ממונות. בדיני !עם־וק שיחכים

 שמעון את .ישמש ממונות. י בדיני שאעסוק והרוצה * הנובע. במעין

ננסי. בן
ברטנורה

 בשנור כתבו לא אס הוא שופר בועות אחריות דקי״ל משועבדים. מנכסים גובה נכסים:
 גובה :אחר עדות שס ואין לו. חייב שהוא ידו כתב עליו הוציא :נכתב כאלו הוא והרי

 לקוחות ביה ידעו ולא קלא ליה לית עדים בו דאין דכיון ממשועבדים ולא חורין. בני מנכסים
 פלוני בר פלוני אני כתב בשער העדים שחתמו אחר שטרות, חתום אחר :דלזדהרו היכי כי

 : פה על מלוה ה״ל הערבות על שהדי חתימי דלא דכיון בלבד חורין מבני הערב מן גובה ערב
 הערב אמונת. על שלא :ערב הוי לא מעות מתן שאחר ערב כל דקשבר וכו׳. ננס בן א״ל

 מתן דלאחר וערב ישמעאל כר׳ הלכה ננס בן את ישמעאל ר׳ שקילס ואע״פ הלוהו; והבעחתו
:קנין בעי לא מעות מתן ושלפני משתעבד לא לא ואי קנין בעי מעות

קס״דע״ב דף בתרא בבא גמרא

 בזה. זמן אין רבי ואמר דרבי לכןמיה דאתא מקושר ההוא
 קשריו בין שמא לרבי רבי בר שמעון רבי ליה אמר

 ליה אמר בבישות. רבי ביה חזא הדר והדהה. מובלע.פלייה
 כלך ליה אמר כתביה. חייטא ןהודה רבי כתבתיה אנא לאו

 סידרא פסיק וקא קמיה חתיב הוה הזה.זמנין הרע מלשון
 לאו ליה אמר זה. כתב מיושר במה רבי אמר תהלים. בספר

 מלשון כלך ליה אמר כתביה. ודיטא .יהודא כתבתיה אנא
 מאי הכא אלא הרע לשון איכא התם בשלמא הזה. הרע

לשון רש״י
 פשוט אלא מקושר עושק היו לא וברצונו כתבו שהוא כסבור בכישות. ביה חזא

 יהודא :מדאי יותר קשריו בין מובלע שהיה לפי א״נ בו שטועים לפי
 לומר לך היה לא עליו אשמה להטיל הזה. הרע מלשון כלך :שמו כך חייטא.

אלא



רביעי ליום קדושים
 דרב אחזה דימי רב דתני דימי דרב איכא.משום הרע לשון

 שמתוך חבירו של בטובתו אדם יספר אל לעולם ספ־א
 עבירות שלש רב אמר עמרם רב אמר רעתו. לירי בא טובתו

 תפלה ועיון עבירה הרהור יום. בכל מהם נצור אדם אין
 הרע. לשון אבק אלא .דעתך סלקא הרע לשון הרע* ולשון
 והבל בעריות ומיעוט בגזל 'רוב _רב אמר ןהודא רב אמר

ן הרע לשון אבק אלא דעתך סלקא הרע בלשון הרע. בלשון
רש״י

 כשאמר דיבר בשבחו והלא איכא. הרע לשון מאי :כתבתיו לא אני אלא
 שמתפלל שלאחר תפרה. עיון גנותו: לידי רעתו. לידי כתביה: חיימא יהודה

 :בכונה שהתפלל לפי תפלתו וישמע צרכיו ויעשה שכרו הקב״ה לו שישלם בלבי דן
 אדם בני רוב בגזר. רובן :פלניא ביה נורא דאמרי כגון הרע. לשרן אבק

:לחבירו לו שראוי מריוח א*ש לעכב במי״ח א להיתר שחורין גזל כעין הגזל על קשידן

ע״א פ״ה דף קדושים זוהר -

 נמיר כאילו דמסבנא אגרא תטיל מאן חך תא שביר. פעורת תלין לא
 הואאזעד בריף קדשא נפשךהו אזער היא ביתית.* ודאגשי נפשית

 מפימית דנפקי הכלים אינון יכל עלמא.'ךהא מההוא נפשית ואזער יומר
 קמית 'וקיימי! הוא בריף דקדשא קמית סלקין' כלהו יומא ההוא כר

 הבלים* באינון וקיימין ביתית * דאנ׳שי ונפשייד\ נפישית פלקא' לבתר

 מכאן וכמה* י יומין כמה נש בר ההוא אתגזריעל אפילו וכדין דפוסיה.

 דירית תפשא אלא עוד ולא מניה• ומסתלקי מניה מתעקראן כלהו
 טליהו לשזבינן רחמנא אבא רבי אמר /ד והלנו לעילא סרקא* לא

 1נפש את נושא ואליו'הוא הוא עשיר 'אפילו וטעלבומיהויואוקמוה

 המנונא רב דהוה והלנו משכנא. שבן ובל נטי נש בר מבר אפילו ךי;קא
 אגרית ליה ;היב מעיבדתיהיהוה מסתלק אגיר ההוא הוה כד עביד
 *;הא אמר ואפילו פקדונך טור בידאי דאפקידת נפשך ריתיטול ואמר

 דגופך פקדונא אמיר בעי. הוה לא אגרי. רסלקא בעינא )לא( בץך_דאנא

 פקדונא דהא דנפשא• פקדיונא שכן כל בידי. לאתפקדא אתחזי רא
 בידך י ל״א( )תהלים בריךהואדכתיב רקךשא אלא אתיהיבת תפשארא

 בידית אפילו רית שאריגאמר דאחדא וכידא ךבייתיא אמר רוחי. אפקיד
השט־^ תבאיעריו ולא וכתיב שביר פעולת תלין לא כתיב תהיב. בתר

אלא



רביעי ליום הדושים
 ביה שלטא דכא ויומא יומא לך לית חך תא אבל אוקמוה. הא •אלא
 יומא בההוא ח4ך נפישא ליה לאתהיב איהו /ואי עלאהיאחרא יומא
 תבא ולא שכרו התן ביומו בך ובגיני עלאה. יומא לההוא דפנים כמאן
 ההיא וסליק סליק לא תפשיה בנץ תלין לא דאתמר והא השמש. עליו

י' דאתמר: במה ביתית ודאנ^י נפשאדמסכנא

להק יוסף
מוכר ׳ פסוכה הלבה

י״ב פי אישית ה׳ הרמב״ש

 מן באחד יתחי\ב שלא הבעל התנה
 או בהן ח״ב #הוא הדברים

 באחד הבעל חבה #לא האשה שהתנת

 התנאי בהן זוכה #הוא הדברים מן
 מועיל• #אין דברים משלשה חוץ קים
 ןאלו בטל תנאו עליהן המתנה וכל
 :וירושתה כתובתה ןע;קר עונתה הן

 ליי שאין האישה עם התנה כיצד ג
 בעונתה• וח״ב בטל תנאו עונה עליו

 בתורה #כתוב מה על התנה שהרי
 לפחות עמה התנה ג ן ממון תנאי ואינו

 מאתלם לה #כתב או כתובה מע;קר
 לו וכתבה ?חובה עיקר מאה או

 לא והיא .ובך כף מהן שנתקבלה
 הפוחת שכל בטל תנאו נתקבלה•
 קרי ממאה ולאלמנה ממאתים לבתולה
 עטה התנה י זנות בעילת בעילתו

 בטל תנאו י.יךשנה שלא #נשאה אחר
 מדברי הבעל #ןרו#ת פי על ■ואף

 כשל לרבריהם חיזוק עשו סופרים
 ואף בטל שבירושה תנאי וכל הורה•

 מ( )בסיבי #נ״אמר ממון שהוא פי על
 ובשאר לדורותיכם מ#פם לחוקת

 עמה #התנה כלן _קץם תנאו הדברים
 שלא מנת על וכסות #אר לה #אין
 בזה נייצא וכל נכסיה §ירות *א;ל

תתקיים:

 ׳ב עמוד ז׳ דף יונה לרביכו תשובה משערי

לתקן יוכל כא#ר המעות תקון צריף
 האלוהים ו_יךא י( )יי" שנאמר ?עעין

 ומן הרעה מדרכם שבו כי מ?שיהם את
 שבין בדברים כי בכפיהם• א#ר החמס

 .יתכפר לא והחמס הגזל כמו לתבירי אדם
 אם וכן הגזלה• את ישיב אשר עד עונו
 פניו הלבין או לו והציק הכירו את צער

 כפרה לו אין הרע לשון עליו ספר או
 זכרונם אמרו וכן מחילה ממנו שיבקש עד

 בשתו ךמי לו #נתן פי על אף כי לברכה
 הבושת צער אין ההכאה צער ךמי

 ממנו #יבקש ער לו נמחל וההכאה
 אשת השב ועתה נ( )ניא^ית שנאמר

 .וחיה בעדך ,ויתפלל הוא נביא כי האיש
 קורם כן לעשות התשובה לבעל וראוי

 המלך .;דור בוידוי #יתדצה כדי הוידוי
 קורם עשה כן הקשובה בעת השלום עליו
 חטאתי לבדך לך (נא ש'תהל) #נאמר הודוי
 בדברך תצדק למען עשיתי בעיניך והרע

 נחשב אני לבדף לך כי ב#פטך זכה:ת
 ואם למחילתך זולתי ץריף ואינני חוטא

 _אנ ממנו בקשתי ?בר לאיש חטאתי

 קל לאבי .וחטאתי וכמוהו פניו וכפרתי
 אצל חוטא אח#ב הזה החטא על הןמים

 לי תסלח *6 לזאת כי הימים כל אבי
 פירוש .ירדה או לאבא. חטי ואהי ותרגומו

ולא לאיש חטאתי לא חטאתי לבדך ילך

דיזהרהיכח



רביעי ליום קדושים
 ולהשיב למחילתו שאצטרף מאומה איש מיד לקחתי לא:ו עליו דברי העתרתי

 בשפ^ף תזקה בךב.ךך תצדק למען בסליהחך אלא תלויה כפרתי ואק גזלתו את
 איתי שקטך בעת ודינך דברך ביום סליחתך ךל1ןנ צדקתך לעמים להראות כדי

 הדבר ימשול כן על בסליחתו הצקדקה גורל להוךי.ע סכה החטא גידל כי למען לשון
 שסטו ביום בסליחתו _וצךקו השם חסד .יגלה למען חטאת ראשית דדה כאילו

 עשרת כי מפני .יכרתי .ל_מען עצבים להם עשוז וזהבם כספם ח( )הי״ע וכמוהו
 ?כרת. למען העצבים עשו7 כאלו הדבר המשיל וזהבם כספם חכרת סכת העצבים

 למען יירה למען וכן והשלום הפקודה על בדברך תצדק למען פירוש .יחיה או
 זך על קהלים במדרש לברכה זקרונם רבותינו פירשו הראשון הדרך ועל ?כרת. ז.ה

 החולד. אמר מאד רבה מכה הזאת המכה כמה ואמר המכה^ את שראה לרופא י^של
רפואתך צדקת הגלות לבעבור אם כי זאת היתה ל** נחלה מכה הוכתי אשר והלא

: כחך את הראתה וכעבור

חמישי ליום תורה
רוח האדר. להכות ב״ן דשם אחרונה ה דמילוי ה כנגד שהם אלו פסוקים המשה כקריאה יכיין

הבאה משבת יתירה

 על־ יהוה לקד האשם באיל הכהן עליו ןכ§ר כב
 אשר מחטאתו לו תקלח חטא אשר חטאתו

 חובתיה על 2; .ר,דם .דאשטא בדיכרא כהנא עלוהי ויכפר 5 1 חטא

 אל" וכי״תבא' כג שלישי :חב די מחובתיה ליה רשהביק חב די
 את־ ערלתו וערלתם מאכל כל־עץ ונטעתם הארץ

 : .;אכל לא ערלים לבם יה.יה שנים שלש פרף
 אביה ?ז ךחרךא ותרחקון דמיכל אילן בל ותצבץ לארעא תעלון וארי

 הרבי^ת וב^נה כד :יתאכל לא לאבדא מרחק לפדן ;הי שנין תלת
תא?ךבי ^שתא' :ליהוה הלולים קדש כל־פריו י,דדה

יהי רש״י

 וערלתם )כג( :כשובב המדד את לרבית חטא. אשר מחטאתו לו ונסלח )כב(
 שנים שלש • ממנו מליהטת ונסתם אטוס יהא אטימתו ואטמתם ערלתו.

 הצניעו אם יכול )ת״כ( נטיעתו משעת לו מונה מאימתי ערלים. לכם יהיה
 פריו כל יהיה כד() :יהא בהוייתו יהיה לומר תלמוד מוהר יהא שנים שלש לאתר

מס .,לה קדש וגו׳ הארץ מעשר וכל כז( )ויקרא בו שכתיב שט כמעשר קדש.
מעשר



יט חמישי ליום קדושים
 החטי&ת ובשנה כה :יי ם^• ה^״ן לע1ק אכיה כל :הי

 יהוה אני תבואתו לבם להוסיף את־סריו תאבדו'
 עללתיה רכיון לאוסבא אביה !ת הבלון חמישתא ויבשתא ♦ אלהיכם

 ולא תנחשו לא על״הדם תאבדו לא כי אלדטץ; יי אנא
 :תעבון והא תנהשון לא דמא על תיבלון לא !

 הלולים זה ידבר כן. זה אף בפדיון אלא ירושלים לחומת חיץ כאנל חינו שני מעשר
 המצוה תבואתו. לבם להוסיף )כה( :לשמים ולהלל לשבח שם שטשאו הוא לה׳

 פירותיהנטיעות לכס מברך אני• שבשכרה תבואתו לכם להוסיף תהיה שתשמרו הזאת
 אני שנים ארבע הרי אדם יאמר שלא יצה״ר כנגד הורה דברה אומר ר״ע היה

 על המבטיח ה' אני ה/ אני :תבואתו לכם להוסיף נאמר לפיכך חנס בו מצטער
 נדרש פגים להרבה הדם. על תאכלו לא )כו( :הבטחתי לשמור ונאמן כך

 ואזהרה דמים זריקת לפני קדשים מבשר יאכל שלא הזהרה )ס״ג( בסנהדרין
 ס״ו( )שס תנחשו. לא הרבה: ועוד נפשה שתצא טרם חולין מבהמת לאוכל

 תעינני. לא :בדרך הפסיקי לבי מפיו נפלה פתו ובעופות בחולדה המנחשין אלו כגון
:לצאת קשה שעהיפלינית מלאכה להתחיל יפה פלוני יום שאומר ושעות עוגות ל׳

ב׳ יחזקאל נביאים

־ • ז 1 •< ד : ,<7 : • ־ 1־ •ע• ז /• ־ 57 7 ־ :־ ־ בגלים אתם להפיץ במדבר לתם את-ידי נשאתי גפ״אני א
 במדברא להון במימרי _ק.ייטית אנא אף . בארצות אותם והרות

 משפטי ן22ב במדינתא: ולבדראמתהון _עממ;א לביני לאגלאה_יתהיון
 גלולי ואחרי חללו ואת־־שבתותי מ^סו וחפנתי ל^קןשו

 שביא יומי וית קצו ובקיימי עבדו לא דדיני חלף .עיניתם היו אבואם

 נתתי רגם־־אני ג :לעיתון הואח אבהתהיון טעות ובתר אחילו תלי
 אנא ו_אף :בהם ?חיו לא ומ^פ^ים טובים לא חהןים להם

 בי_ד ומסרתינון ארחקתינון לנביאי להבלא אבו ולא במימרי מדמרדו

דלא ונמוסץ תקנן דלא גזידין ועבדו אזלו טבשא ןצריחון ובתר שנאיהון

אתקיימתין רש״י
 שחקקרך מתנות במתגותס להכשילם יצרם ביד מהרתיס טובים. לא חוקים )ב(

אשמם. )ד( :למולך להעבירם יצרם ביד מהרתיס לי בכור כל לקדש להס
הארץ: אל כשהביאותיס לעשות הזעיפו זאת. עוד )ה( אותם: ואחרים



חמישי ליום קדושים
 כל־פטר בהעביר אם1מתנ3 אותם .ואטמא י בהון: אתקלמתון

 * יהלל אני אשר .ידעו אשר למען אשמם למען רהם
 ?.דיל ךאי>ךינין בדיל פהת_ולךא באעבראכל במתנתהון וםאיבית_'תהון

 ואמרת בן־אדם ישראל אל״בית דבר לכן ה :.יהוד, .אנא די תדעון
 אבותיכם אותי' גדפו ז^ת עוד ה1יה אדד אמר כה אלילם

 להון לתימר אדם בר ^ראל לבית אתנבי בבן : מעל בי במעלם

:שקר במיתרי בדש^רו אכחתכון הרמי ארגיז; דא עוד אלוהים ל אמר כתו

כ״ז משלי כתובים

 מתוק: כל־־מר רעבה ונפש נפת תבום שבעה נפש א
 לה: חלי דמריר מידם כל דכפנא תפישא כבריתא דשבעאתשא נפשא

 צ^רא היך :מטסמו נודד איש כן מן־קנה נודדת כצפור ב

 ומטרת שמן ג :דוכתה דמשני גברא הוא השנא קינה מן ■י־משיגא
 לבא דמחדץ ובטמא משתא : מעצת־נפש רעהו ומתה ישמח־רב

 ורעה 1 רעף ד : דנפשיה בתרעיתא רהבריה דמבטס גברא היכנא
 שכן טוב א;דף ביום אל־תבוא אחיף ובית אל־תעזב אכיף
 ובביתא תשבוק לא דאבון* וחבריה חברך : רחוק מאח קרוב

 : רחיק מאח כןריב שבנא טי דתברך ביומא תיעול לא דאחוך

והדי ברי אתחכם :דבר חרפי ואשיבה רבי ו&מח בני הכם ה . ןד -ן כ. . ( •ך, ״! ■ן . 6. . |_ . . -ן_

:לי ךמחסדין לאלין מלתא ואחזיר לבי

רש״י

 )ג( מתיק: בעיט מר. כל : מתוקים דברים ברגל תרמוס נופת. תבום )א(
 אביך. ורע רעך :יועצתו שנפשו ממה עובה מקרבו שחברו מה רעהו. ומתק

 :שיקרבוך וישמעאל עשו בבני תבוא. אל אחיך ובית )ד( :תעזוב אל הקב״ה זה
 רחק אח אצל משתבואו לקוראיו הקרוב ביטהס שישכון טוב קרוב. שכן טוב

 כלומר מחרפי חורפי. :בך שמח לבי ותהא בני תתחכס בני. חכם :עשי ה6
:בך אתפאר



כ חמישי ליום קדושים
נ׳ פרק חילץ משנה

 של קיום נקב הגרגרת♦ ופסוקת הושט. נקובת בבהמה. טרפות אלו
 שלה החוט .ונפסק השדרה♦ נשברה חללו♦ לבית הלב נקב מוח♦

 רבי שהסרה♦ או שנקבה הריאה כלום.' הימנו נ^תיר ןלא הכבד נטלה

 נקבההמרה♦ נקבההקבה. הסמפונות♦ לבית שתגקב עד אומר שמעון
 ירכי החיצונה. רוב שנקרע או שנקבה• הפנימית הכרס הדקין. נקבו

שנקבו הכוסות' ובית המסס ברבה. והקטנה מפה. הגדולה אומר ;הודה

לחוץ ברטגורה

 והפנימי אדום החיצון לושכן לו יש עורות שני הושט. ניקב טרפות. אלו נ. פלס
 ערפה זה כנגד שלא זה אפילו שניהן נקבו כשרה זה בלא זה ניקב אם לבן

 ועובי החלל. רוב שיפסק פד שרפה ואינה ברוכה, לרחבה הגרגרת. פסוקת :במשהו נקב וכל
 אפילו קנה של לארכה אבל ברובה דפפולה הוא לרחבה כשנפסקה ודוקא לרוב משלים אינו התנוך

 ריאה לכנפי סמוך למשה אחת וחוליא הראש לצד למעלה אחת חוליא אלא בה גשתייר לא
 קרום ניקב נראה: ואינו מתמעש הסדק יותר צוארה מושכת שהבהמה זמן שכל לפי כשרה

 העליון ניקב אס למוח הסמוך והב׳ הגלגולת לעצם דבוק העליון למוח יש קרומים ב׳ מוח. של
 ואע״ש שרפה קיים שהעליון אע״פ למוח הסמוך השני ניקב כשרה קייס למוח הסמוך והשני

 הבהמה ימין לצד הגדול ללב יש חללים שני חללו. לבית הלב ניקב העצם: ניקב שלא
 טרפה החללים אלו משני לא׳ הנקב ותגיע במשהו הלב ניקב אס שמאל לצד קנון והלל
 השדרה. נשברה :שרפה הלב קנה קרוי והוא ביב כעין העשוי שבלב בסחוס ניקב אס וכן

 כולה השדרה אורך פני על ועובר המוח מן יוצא לבן חוש החוט,כמין ונפסק :השדרה חוליות
 החוש נפסק היינו ברחבו זה קרוס של הקיפו רוב נפסק ואס החוש את מקיף דק וקרום
 שבירת ע״י החוש פסוקת דרוב נקש דמלתא אורחא אלא השדרה נשברה לא אפי׳ ושרפה
 במקום כזית שישתייר עד שרפה כלום. הימנו נשתייר ולא הכבד ניטל הוא: השדרה

 הכליות תחת ודבוקה מעורה כשהיא תלייתה מקום דהיינו משם חיה שהיא במקום וכזית מרה
 בב׳ שלא זיתים מב׳ יותר אפי׳ או הללו מקומוח בב׳ זיתים משני פחות בה נשתייר ואס

 כשרה זה בלא זה ניקב לריאה יש דקים קרומים ב׳ שניקבה. הריאה שרפה: הללו מקומות
 הסרכות כל נאסרו שנקבה ריאה ומשעם שרפת אותה כשנופחיס יוצא והרוח שניהן ניקבו

 מיני כל שואבת שהריאה נקב בלא סרכא שאין לפי לאנתוקי דעבידי במקום כשהם שבריאה
 וכשהסרכות קרום ונעשה ונקפה הנקב דרך מעש מעש ויוצא בתוכה עב נעשה והמשקה חשקה

 ואין לבריאותה וחוזרת זו על מגינה זו כסדרן באונא אונא כגון לאנתוקי עבידי דלא במקום
 שחסרה או :מתגלה והנקב מתפרק הקרום לאנתוקי דעבידי במקום כשהס אבל מתגלה הנקב
 י״א ימין צד של האונות מג׳ א׳ נחסרה ואס לריאה שיש אוניח מחמשה א' שחסרה[ ]כגון

 שתרבה חסרון זה דאין מכשירין יש עצמה הענינותא הסרה ואס וכשרה משלמת שתענינותא
 קשנות קנוקנות הסמפונות. לבית שתינקב ער : בגמ׳ מוכח כך ענינותא, להס אין בהמות

 לסמפון כלומר דתנן הסמפונות ולבית הגדול לסמפון שופכים כולן הריאה בתוך המתפשטות
 חללה לתוך מפולש נקב הקיבה. ניקבה :כר״ש הלכת ואין לו. שופכים הסמפונות שכל הגדול

 בני הרקין. ניקבו :סותמתה הכבד שאין למקום שלה הכיס המרה. נקבה ן שהוא בכל
 לחבריה דאגקיב דכנתא הדרא אבל עליו להגין לנקב סמוך אחרים דקים שאין למקום מעיס

 רוב :במשהו ונקובתו פנימי כרש קרוי כולו הכרם כל הפנימי. כרם :טליה מגין חבריה
 ועד החזה מן החלל כל על עובר עב קרום והוא הכרס רוב את החופה בשר החיצונה.

 דקאמר ברובו ונקרע קרוס אותו תחת ורובו החזה צלעות תחת נחבא מיעוטו והכרס הירכיס
 ק שיש מה רוב שם נקרע ואס הכרס רוב אוחו כנגד הקרוס מן יש כמה שרואים היינו

כשרה; קרוס אותו נקרע ולמטה כלה שהכרס ממקוס ואס שרפה הכרס כנגד הקרוס
הגדולה



חמישי ליוס התשים
 ה\הוך רבי הזאב• ודחסת צלע־רתיה• רוב ונישתבת הגג מן נפרק להקי.
 הדק• בעוח הנץ דריסת בגסה*. הארי ודרוסת ברפן^ הזאב דרוסת אומר

 ןאלי ב מרבת: ה;ה במוח #אץ בל זההגלל הגם. בעוף דגם ודרוסת
 רבן תהפר. כמה עד #גסדנןה• או הגרגרת נקבה בבהמה• כשרות

שמעון
ברטגורה

 רשי־פא קטן ובעגל רובה הוי דלא אע״ג טרפה טפח נקיע אס גדול בשור מפח. הגדולה
 כטבע עשוי הכרס סוף הכופות. ובית חמסם כר״י: והלכה טפח. הוי דלא געאע ברובא
 לזה ושפן לזה דופן יש להגדילן כשבאין לחבורן וסביב בו מחובר והמסה הטסות בית וקרוי

 לקיבה המסס ומן להמסס הכוסות מבית נכנס והמאכל זה 'לתוך זה שופכין הן ובאמצע
 כמקים שלא זה או זה או שניקבו כנין מבחוץ נראה שהנקב לחוץ. שניקבו :לדקין ומהקיבה

 הטסית בית נקבי על מנין המסס שדופן לפי דכשר חבורן במקיס ניקבו אס לאפיקי חבורן
 הלכה לא אס טרפה מיד ושחטה הגג. מן נפלה :המסס נקבי על מנין הטסות בית ודופן

 ואינה כשרה קומתה מלא הלכה ואם אבריה נתרסקו שמא דחיישיגן נפילתה אחר ברגליה
אה־ לעת מעת שהתה אס וכן בדיקה צריכה ושחטה הלכה ולא עמדה ואס בדיקה צריכה

הנוף בהלל וו ובדיקה בדיקה וצריכה כשרה עמדה ולא הלכה שלא אע״פ ושחטה שנפלה
:איריס רסוק משים בהן אין הסימנים וכן הרחם ובית אבריה נתרסקו אס לראות בפנים

 הכאן א וי מכאן י״א לבהמה יש מוח בהן שיש גדולות צלעות כ״ב צלעותיה. רוב נשתברו
 שנשבש והוא צלעותיה רוב נשתברו זהו מכאן וא׳ מכאן א י׳ או מכאן ושש מכאן שש נשתברו
 שמכה הזאב. דריסת :החזה לצד מחציין ולא חיותיה ששס לפי השדרה כלפי מחציין

 אלא דרוסה ואין ברגל לא אבל ביד אלא דרוסה ואין ושורפה ארס בה ומטיל בבהמה בצפרניו
 ואין שדרסה שראה או דרסה ספק וכגין מעיים בני כנגד בדיקה צריכה שאמרו ודרוסה מדעת
 ואה מעיים בני שכנגד וכל וצידיה וכריסה גבה בדיקה צריכה מבחוץ ניכר הדריסה מקום

 האדים אם ורואה הדריסה מקום כנגד בודק היא דרוסה ודאי ואם טרפה בשר שם האדים
 :למקלייה זיהריה אלים לא בגסה אבל בדקה. הזאב דרום־ כשרה: לאו ואס טרפה ה־שר

 לימלזגי אתי ונא אתי דת״ק מלתיה לפרושי יהודה ורבי בדקה וכ״ש בגפה. ארי זררופת
 ה:כ. דריכת :וצפוריס יונים הדק. בעוף :בלע״ז אשפרווי״ר הנץ. :כמותו והלכה עליה.

 שנא מרפות מיני ז׳ לאתויי הכלל. זה :ותרנגולים אווזים הגם. בעוף ן בלע״ז אשיטו"ר
 הטב שהוא האליה שבעצם החור מן ממקימו שקפץ הירך קולית א׳ הן. ואלו במשנה הוזכרו

 למקים לקותא דמטיא והוא בשתיהן וכ״ש א׳ בכוליא אפי׳ לקתה ב׳ ניביה. דאעכול והוא ט
דינר כעובי בו נשתייר ואם שבו עבה ש במקו מפולש נקב שניקב טחול ג' טליא של חריץ
וכ־ן מעש כאן ומהוברין מקומות בכמה שנתלשו כלומר ברובן שנדלדלו סימנים ,ד כשר, זהב

צנע נעקרה אבל רובא דבעינן במתניתין חנן נשתברו דדוקא מעיקרה צלע נעקרה ,ה מעט.
נפתתה ולא גולגלתה על רבות מכות שהוכתה גולגלת ו׳ טרפה. חולייתה חצי עד מעיקרה א'

 הכרס רוב את החופה בשר ז׳ טרפה. נתרוצצה דהיינו נחבסה רובה אם הקרוס ניקב ולא "
 שאינם לפי במשנה בפירוש הוזכר ולא הכלל בזה לה מייתי דתנא למ״ד איכא נמי ברובה

 וכן לעיל כדפרישנא הכרס רוב את החופה בשר שהוא במשנה ששנו החיצונה מכרם מפרפין
 וחסרון טרפה ולמעלה הארכובה מן האחרונים רגליה שנחתכו בהמה הכלל בזה תנא מייתי

 אי שחין מחמת או כולה והופשטה עורה שנטל וגלודה טרפה א' חוליא חסרה שאס בשדרה
 שהבעיתה פחד מחמת דקל של כחריות ונעשית שלה ריאה שצמקה וחרותה טרפה מלאכה מהמת

 וכל אדם בידי לא אבל בריא דהדרה משום כשרה שהיא לקמן תנן שמים בידי דדוקא אדס
 ה לקו• בהמה שאץ מכה שלקתה ח*ה. כמוה שאין כל הכלל: בזה תנא רבינהו טרפות הנך

 נקבים ניקבה ואם כדמפרש איסר חסרון בלא הניגרת. גיקכה ב :להיות יכולה דוגמתה
 יאס ־פה ט גרגרת רוב שיעור בכולן ים כשיצטרפו אם רואיה חסרון כהן ואין מפולשים מרבה



כא חטישי ליום קדושים
 נ_קב ולא הגלג־רלת נפחתה האיטלקי. באיבר עד אומר גמליאל בן שמלון
 נפסק ולא השדרה נשברה חללה לבית ולא* הלב נקב מוח. של קרום

 הכוסות ובית המסב כדת. הימנה ונשתיר הכבד נטלה שלה. החוט
 נטלה התחתון. לחי נטל הכליות. נטלו הטחול. נטל זה. לתוך זה שנקבו

 וחכמים מכשיר. מאיר רבי הגלודה. שמים• בידי וחרותה שלה.* תאם
 הכתה הגרגרת. ופסיקת הושט. נקובת בעוף. טריפות ואלו ג פוסלין:"

 ניקבו הקירקכן. ניקב טרפה.' אותה שעושה מקום ראשה על חולדה
אדומים אם פסולים .ירוקים אם מעיה. בני ונחמרו לאור נפלה הדקין

כשדין ־ה נ בדג
 יעלה שחסר מה כל כשיצטרף אס ארוכות רצועות ממנו שחסרו או חסרון נקבים באותם יש

 והוא שנסרקה. או :הלכה וכן כשרה, פחות או כאיסר ואס טריפה איסר משיעור יותר
 שלא אנו ורואים נפחת העצם הגלגולח. נפחתה :שהוא כל ולמטה למעלה בקנה בה שישתייר

 מרה. במקום כזית שיהיה והוא כזית. הימנה ונשתייר הכבד :ניטלה מוח של קרוס ניקב
 ובאמצעיתן זל׳ז אדוקים שניהם של ודופנו הן שסמוכין זה. לתוך זה :מעורה שהיא במקום וכזית

 אלא לחוץ נראה הנקב ואין דפנותיהס אדוקת במקום וניקבו חזרו ואס זה לתוך זה שופכין הן
 עביי במקום ניקב אבל ניטל אלא שגו לא הטחול. ניטל :שפכי נמי להדדי דהא כשרים זה לתוך זה

 ב׳ שניטלו בין הכליות. ניטלו לעיל: כדמפרשי׳ טרפה זהב דינר כעובי בו נשתייר •ולא
 כפול עד בדקה חולי מחמת שהקטינה הכוליא אבל ניטלו אלא שנו ולא כשרה מהן א׳ שניטלו בין

 לחי ניטל :כשרה זכים מיס טרפה סרוחים מיס מלאה ואס טרפה, בינונית כענבה עד בגסה
 ששופכים הלעטה ע״י להיות שיכולה אלא שנו ולא בבשר מהוברין והסימנים הבשר מעל התחתון.

 מטרי״ץ הרחם היא האם. ניטלה :טרפה הלעטה ע״י לחיות יכולה אינה אכל פיה לתוך המאכל
 דקל של כהריות ויבשה שלה הריאה שצמקה שמים. בירי חרותה :בה מונח שהעובר בלע״ז
 וקול אריה שאגת כגין הבריות כל שאר או אדס שהבעיתה כגון אדם ובידי כשרה וברק רעס מקול
 לבנים חרס כלי מביא בקיץ וטרפה אדם בידי אס ונשרה שמיס בידי אס ידעי׳ והיכי טרפה שחל

 הדרא לא ואי וכשרה היא שמים בידי בריא הדרא אי מע״ל בתוכו הריאה ומניח קרים מיס ■וממלאן
 המיס ואין הלבן כמו מזיע שאינו שחור הרס כלי מביא ובחורף וטרפה. היא אדם בידי בריא

 הדרא אי מע״ל בתוכן הריאה ומניה פושרים מיס וממלאן נחושת כלי שמביא וי״מ בו. מצטנניס
 על סלע כרוחב עור בה נשאר אס מעליה עורה שהופשט הגלורה. :טרפה לאו ואי כשרה בריא

 על סלע רוחב ממני נפשט ואם כשרה ה״ז מחופים כולן השדרה חוליות שנמצאו כולה השדרה פני
 ראשה. על חולדה הבתה ג. • ההלכה פסק וכן טרפה. קייס עורה שאר שכל פ”אע השדרה כל פני

 שעושה מקום ביה: ההללמטרפא כנגד וכל בעיפות להולדה דרוסה יש דאלוביד בשיניה שנשכה
 העוף פי לתוך ידו מכניס עושה הוא וכיצד מוח של קרוס ניקב שמא לחוש שיש טיפה. אותה
 והוא הקורקבן. ניקב :וטרפה הקרום שניקב בידוע ויוצא מבצבץ המוח אס למעלה אצבעו ודוחק
 והבשר הכיס נקובים שיהיו דהיינו בו עובר שהמאכל שבתוכו ובכיס הקורקבן בבשר הנקב שיהיה

 :כשרה זה כנגד שלא זה שניהם ניקבו אפילו או קייס שלו וכיס שניקב קורקבן אבל זה כנגד זה
 פסולים. ירוקים :חמרמרו מעי לשון ממראיתן ונהפכו האור מחמת כוונו מעיה. בני ונחמרו

 ותרנגילין באווזין אדומים להיות שדרכן והקורקבן והכבד הלב כגון אדומים להיות שדרכן אברים היק
 כמו אדומים נשארו ואס פסולים האור מחמת ירוקים ונעשו נשתנו אס וכיו״ב יונה ובני ותורים

 וכן פסולים. אדומים ונהפכו מברייתן נשתנו אם ירוקיס להיות שדרכן הדקין וה״ה כשרים שהיו
 שנשתנו שכל פסולין והאדימו לאור נפלו אס ירוקין שלהם והקזרקבן והכבד שהלב המיס עונות

 אדם דרסה. :במשהו שהנקב כתו במשהו המראה שינוי ושיעור פסולין האור מחמת מראיתן
 למיהש דאיכא בהמה. שרצצתה או :בכותל בה שהכה בכותל. שטרפה או :יברגליו

 רדיקה ובעיא כשרה ושחטה מע״ל שהתה אס מפרכסת ועדיין איברים רסוק משוס תלתא גלהני
גן כתבי כד



הגדשי ליום קדושים
 ןשה\^ וטפךבסת בהמת שריצצתה איו בכותל. ומרבה דרסה בשרים.

 אר הגרגרת ניקבה בעוף. בשריות ואלו )י( :בשרה ושח£ה לעת מעת
 טקפת אותה עושת' שאינו מקום ראשה על הבתהיחולדה שנסרקה•

 נשתברו ניקבו. ולא מעיה בני יצאו ניטל. אפילו אומר רבי הזפק ניקב
 נינצלה אם אומר ;הודה 'רבי כנפיה. נמרטו רגליה.' נשתברו גפיה.

 הררופני ושאכלה והמצוננת והמעושנת הרם אחיזת )ה( פסולה: הנוצה
 סב אבלה בשרה. הרעים מ;ם ששתתה או תרנגולים צואת ושאכלה

 סבנת משוס ואסורה טרפה משים מותרת נחש שהכישה איו המות
 לא העוף וסימני התורה מן נאמרו וחיה בהמה סימני )י( נפשיות:

 אצבע לו שיש בל טמא. הדורס עוף בל י חכמים אמרו אבל נאמרו
 אומר'בל צדוק בר אלעזר רבי טהור. וקורקבן'נקלף וזפק יתירה

 רגלים ארבע לו שיש בל ובחגבים (0 יטמא: רגליו י את החולק' העוף
ושטו אתר יוסי רבי רוביו: את חופין וכנפיו ו_קרםולים כנפ;ם וארבע

חגב ברטנורה
 אלו העוף עליהן יותר בעוף כנגדן בבהמה הנמים שמנו מרפות שכל בהמה גבי לעיל כדכתביק

 בת כנק בעיף וסדיקתה הגרגרת נקיבת שנסדקה. או הגרגרת ניקבה ד. :במשנה השנויין
 הוי החסרון אס השרון בה שיש נקב נקבה ואס לעיל פירשנו וכבר בבהמה וסדיקתה הגרגרת
 וכל לישט סמיך הוא הזפק. :כשרה לאו ואס טרסה העוף אותה של הקנה חלל רוב כשיעור
 :כשר ניקב אם הזפק ושאר במשהו ונקובתו כושט דינו צוארו מושך כשהעוף הושט טס הנמשך

 שהכניסן שבשעה אלא שנו לא מעיה. בגי יצאי :כרבי הלכה ואין ניטל. אפי׳ איטר רבי
 למטה וזו למעלה זו שהחליף שהיחה מכמות למעלה זו עגולה או לתחתוני עליונו הפך לא לתוכה

 הכגפיס עצמות גפיה. נשתברו :לחיות יכול אינו מהם א׳ שנהפך שכיון טרפה בהן הפך אבל
 בין נחבאה שהריחה לפי הריאה ניקבה שמא חיישנן טרפה בעוף גף שמוטת אבל נשתברו ודוקא

 נשתברו :הגף טס הריאה מתנתקת גפה וכששומט לצלע צלע בין ודק רך הבשר וקרום הצלעות
 ־מקשה בבהמה תנן לחוץ יצא אבל לחוץ העצם ולא למעלה אפי׳ או ולמטה הארכובה מן רגליה.

 הדק? היא נוצה. :גופה כל שעל גדולה נוצה היינו כנפיה. נמרטו :נפרש ושס טרסה דהוי
 שאחזה הרם. אחיזת ה* :יהודה כר׳ הלכה ואין כגלודה. לה דחשיב קנים לה שאין הבשר שעל
 אחוזת ,פי ורמב״ס צינה. מחמת חולי והמצוננת. : בגופה עשן שנכנסת והטעושנת. :וחלתה דס

 הלבנה הליחה עליה שגביה והמצוננת השחורה הליחה עליה שגברה והמעושנת הדס עליה שגבר הדס
 המות סס הורדופני. :בבהמות כ״כ מצויה שאינה לפי אדומה שהיא הרביעית הליחה הזכיר ולא

 המית סם מגולים: מיס הרעים. מים ן מתות ממנה האוכלת הבהמות צואתהתרנגולין וכן דבהמה
 מן ומגביה בצפרגיו האוחז הדורס. *1 לבהמה: המות סס ואינו לאדם המות סם שהוא דבר

 אצבע : מחיים אוכלו אלא שימות עד הי ליעל ממתין באינו שפירש ויש אוכל. שהוא מה הקרקע
 מבשר נקלף הקורקבן שבתוך הכיס נקלף. וקורקבגו :האצבעות שאחורי גבוה אצבע זו יתירה.
 שנדע ובלבד די בלבד א׳ סי׳ אלא הללו י הסימנים לכל צריך טהור עוף כל שיהיה ולא הקורקבן

 שידוע ואע״ס א׳ בסי׳ הבא עוף מכשירים שאין בידיס שמסורת כתבו והגאוני' ואוכל. דורס שאינו בו
 אע״פ ביד נקלף אינו אס אבל ביד נקלף שקורקבנו סי׳ אותו היה אא־כ ואוכל דורס שאינו בו לגו

 נותן החיט על כשמעמידו רגליו. אח החולק :התירוהו לא מעולם יתירה אצבע או זפק לו שיש
 שיש כל טהרתס ,סי זהו ובחגבים. 4 • ירם7 איכה יע“כי •א^ט : מכת וב׳ מכאן אצבעות ב'
 לרגליו ממעל לציארו סמיך והס הד׳ לבד ארוכים רגלים ב׳ הס קרסול־ם לו ויש כנסים ד׳ רגלים ד׳ לו

 סימני© ד׳ בו שיש אע״ס חגב. ושמו איטר ר״י כהן: מתחזק לקסיץ רוצה כשהוא בהן לנתר



כב הכדשי ליום התשים
 שני א׳ומר יהודה רבי וקשקשת* סנפיר לו בל ובתים דנב.

 וסנפירין בו הקבו^ץ* 'קשקשץ הן ואלו אהד. וסנפיר קשקשץ
בהן: הפורח

כרטנורה
 לו אין אפי' וקשקשת. סנפיר לו שיש כל : הלכה וכן חגב. ששמו ידוע אא״כ כשר אינו הללו

 הפורח וסנפירין : מותר המיס מן כשיוצא להשירן ועתיד עכשיו לו שיש או לאח׳"ז לגדל ועתיד עכשיו

:המיס ע״פ בהן פשע בהן.

ע־א פד דף חולין גמרא
 יאכל שלא ארץ דרך תורה למדה יצוד אשר רבנן תנו

 ר־היב כי יב( רבנףדביים תנו הזאת. בהזמנה אלא ב$ר אדה
 יאכל שלא ארץ דרך הורה למדה גבולך את אלהיך ה׳

 ויאכל הימוק מן אדם .יקה יכול לתיאבון אלא בשר אדם
 ירכה ל1יכ ומצאנך מבקרך וזבחת )שם( לומר תלמוד

 ולא מבקרך לומר תלמוד ויאכל צאנו כל ויאכל בקרו כל
 בן אל^זר .רבי' אמר מכאן צאנך כלי ולא בקרך'מצאנך כל

 מנח עשרה _ןךק. ליטרא לפפו .יקח מנה לו שיש מי עזריה
 ליפדא לפפו יקח מנה חמושים ידגים. 'ליטרא לפפו' יקה

 אימת ואינך יום. בכל קדירה לו לשפתו מנה בשהיטאה
 לדברי ליחוש אנו צריכין רב אמר שכת. לערב עבת מערב
 כגון אכל הוה בריאים ממטפחת אכא רבי'יוחנן אמר זקן.

 אמר לחנוני. דיצנה ביפו בתוך פיזטת לו שלש טי אנו
ללברמך כבושים נסי )משלי' ואוכלין לווין אנו' גחמן'כגון רב

טגז רש״י
 בשר יאבל לא כלומר לו מזומנת שאינו צר הוא כאלו הזאת. בהזמנה אלא

 :בשוק יקנה לא לאו ואס יקח בעדרו לו יש אם מבקרך. :יעני שלא תדיר
 משקל אילפס ,ל לקדרתו לפסו. :יזבחנו אחד שור אלא לו אין אס בקרו. כל

 ישפתר. :הבשר מן יותר במקומו בזול היה דגים. :יאכל לא בשר אבל ירק ליטרא
 שאמרו האחרים אלו אימת. ואינך שפיתה: קרי הכירה על קדרה כשטתנק

 :קלים במזונות ולהסתפק לחוש. :יאכלוה אימת בשר וליערא דמם ליטרא
 אגו שאין אנו. בגון :אבא לרב ליה קרי יוחנן ר׳ בריאים. ממשפחת אנא

בריאים



י חמישי ליום קדושים
 .ימכור לשלם עתודים ש־ה ומהיר מלבושך. יהי כבשים מגז

 שדיי• דקח ששדים אדם ימכור ואל ששדים וייקח שדה אדם
 וטלאים גדיים מהלב שיתפרנס לאדם _דיו זיזים הלב ודי

 ללחם קודם ר־מ־ כיתך ללחם ללחמך ביתו. שבתוך
 תן נחמן דרב כריה זוטרא מר אמר לנערותיך וחיים ביתך.

 ןלמד שלא ארץ דר־ הורה למדה מבאן לנערותיך הךם
: !,יי. דבשי בנו את אדה

• רש

 ויצטרך בענוי עצמו יסגף ולא לחנוני יריצה פרוטה אלא לו שאין מי בריאים
 לך ויהא צאן לך קנה משלי בספר הוא מקרא ללבושך. כבשים :יותר לבריות

 • ללבוש ומזין לפרנסה חלב מהס לי שיש צאן עתרדים. וייקח :ללבישך הגיזין
 ותאנלס: חשחטס ולא בחלבס לך די עזים חלב די משמע הכי לאדם. די
־ קלים במזינית להסתפק חיים דרני למדס ביתך לבני לנערותיך. חיים הן

ע״א פ״ה דף דהר

 לאהרא תרים במאן ואוקמוהו כמשמעו מכשול התן לא עור ולפני
 התן לא עור ולפני רבא. לבריה דמחי מאן וכן למחטי•

 דכתיב דתנינן( כמה י )קי^מת ואורי להוראה מטא דלא במאן וגומר.

 אעבד והאי הרוגיה. כל ועצומים הפילה חללים רבים כי ז׳( >משלי
 לחבריה ליה דאכשיל בגין מכשול. התן לא עור ולפני משום

 ומאן באורייתא מישר בארח דאזיל מאן דתגינן /דאהי• לעלמא
 הדיר מבא חולקא ליה איה ;אות כדקא באורייתא דאשתדל'

 ושאמא אזלא מפרמיה דאפיק דאורייתא מלת דך,היא דאתי• לעלמא
 מיה בההיא מתחבראן קדישין עלאין וכמה לעילא. וסלקא בעלמא
 דעלמא בנהרא ואסהחי קדישא בעטרא ואתעטר מישר בארה וסלקא
 ואתעגג במיה ואשהאב בה ואתקבל 'מעדן ונפיק תגיד דאתי

 ונפיק נגיד ובדין אילגא'עלאד נהרא דההויא סלחרניה ואתנטע( )ס״א
 דאתמר. כמה יומא י כל נש בר ביהבההיא ואתעטר /עלאה נהורא

 *קשיות בארה י בה אשתדל ולא לאורייתא תניף( )נ״א דלעי ומאן

 מאן וליה' אורחץ' 'וסטי סלקא מלה' ההוא מישר ובאיח ע״ב( )דפיה

 י׳שכח ולא בעלמא ושאט ואזיל לבר לה דחיין וכלא בה תתחבר
הוא 'הךא מישר מארחי ליה דסאטי ההוא האי. ליה גרים מאן אתר.



בג חמישי ליום קדושים
 אני מאלהיף ויראת כתיב כך ובגיני מכש־ול. תתן לא עור ולפני דכתיב

 ליה דיוליף מאן אשכח ולא באורייתא למלעי רתיאוכתיה ומאן >

 כל ירע. דלא בגמגוטא בה ומגמגם בה ל^י דאורייתא ברחימותא והיא
 ונטע לה וקביל מלה בחהיא הרי הוא בדיך וקודשא סלקא ומלה מלה

 ואקרון רברבץ אילנין מלץ מאלן .ואתעבידו נהלא סחרגיהדההוא לה
 'מלכא ודוד תמיד. תשגה באהבתה ה( )משלי הואדבתיב הדא ^רביינחל

 באלת ונחני כ-ס )שם וכתיב באמתך אהלך דרכך .ין הורני פ״ס )תהלים אמר
י :שורדי למען מישור

פסוקה הלנה

ייב פ׳ אישות ה׳ הרמב״ם

 לה פיסקין לאישה פיסקין סדנות כמה
 לס בכל סעודות ץזתי לחם

 כאותה אדם כל #ל בימנית חעודה
 ולא חולה לא שאינו כאדם העיר
 איתה א;שי $ל מאכל ומאיתי גרגרן
 שעורים ואם חטים חטים אם העיר.

 מינין משאר או ודוחן אורז וכן שעורים
 לאכול פרפרת לה ופיסקין בהן. שנינו

 ירהית או קטנית כמן הפת את יה
 ושטן לאכילה ושטן בהן. ויייצא

 לשתית י_ין וטעט ופירית הנר להדלקת

 ופיסקין מן שלשתי המקים מנהג היה אם
 דגים או ובשר כשבת סעודות שלש לה

 שבת ככל לה .ונותן המקום. כמנהג
 פרוטה כגין לצרכיה כסף מעה ושבת
 במה ־ ;בהן וכיוצא למרחץ או לכנוס
 אבל שבישראל בעני אמורים וביים

 אפילו ע^רו. לפי הכל עשיר דדה אם
 כמה לה י^ש־ת ראוי ממונו היה

 איתי כופין יום ככל בשר תבשילי
 היה אם:ו ממינו• ?פי מזינות לה ופיקקין

 לחם לה לתן ;כול ואינו בייתי ־עני
 להוציא אותי כיפין לי צריכה שהיא

ותהיה

לחק
מיסד

ע״א ה׳ דף י ר" ל תשובה משערי

 כענ.ין ואסת חסד ל^שית ייא׳־יף צריך

 יכפר ואמת בחסד 0״״ )ס״לי שנאמר
 התבינן ועתה מךע. סור ה׳ וביראת עין

 החוטא אם האמנם כי הזה המקךא בסיר
 בפיעל עיני יתכפר לא ה׳ אל שב לא

 ושא לא אשר י( )יביים שנאמר כמו החסר
 זכרינם ופירשו שחד .וקח ולא: פנים

 לטחיל מצרה שחד .;קח לא לברכה
 קל אמרו .ועיר העינית• על ולהעביר

 .יותרו הוא ותךן הוא ברוך הקדיש האיטר
 י.^טעו לא )אם אפ.ים. מאריך חךו.אבל

 שאמר .זה אכן חיקם• אל פעולתם ומד
 ואטת בחסד השלים עליו המלך שלמה
 י.ש כי .דבר התשובה בעל על עין יכפר

 תילין הכפורים ויום שהתשובה עבירות
 ד1כ; ,יגן החקר .והנה ממרקץ. ויסורין
 כשגם היסירין טן ליוזע חשמיר החיטא

 4 )ס״לי שכתוב כמי המות מן .יציל הצל
 והוא ,עין "יש ועיר: ממ:ת, תציל וצדקה

 תילי וים;רין שהתשובה ה׳ הלול עין

 אש נ(־ )י״זי" ש^אמ" כמי טמרקת ומיתה
 והנה תטותון עי לננס הזה העין יכפר

האחת ב:ד לתמיך משתדל ך.אדם כא^ר
■ך עז וי



חמישי ליום קדושים
פסוקה הלכה

 ^.תמצא ער עליו חוב כחובתה ותהיה
 לאשתו לתן שרצה בעל * :ויתן ירו

 איכלת ותהיה לה הראויות מזונותיה
 ואוכלי שוקה והוא לעעמה ושותה
 שיאכל ובלבד בןרו הרשות לעץמו
שכת: ללילי שבת מלילי עמה

 והותירו מזונות לה #פסקו האשה *
 אינו כהן בעלה היה לבעל. המותר

 מפני תרומה מזונותיה כל לה נותן
 מדברים לשמרן לה הוא גדול שטורח

 לה נותן אלא בטהרה ולאכלן הטטטאין
:תרומה ו^חצה חולין $חצה

מוסר
 נהו^יע בדבריו עתעודד אחריו ויעזור

 אנשי ירי ויחזק עמו בני לעיני אורו
 ישפילם השקר וכתות ראשם וינשא האמת
 והוד ה׳ קדוש דרבי אלה הנה עפר ער עיעם
 ועוד בעולם ועבודתו לאמונתו והדר

 בהרבות כן על תורהו במקדש ותפארת
 להכין האטת ולעורר ה׳ את לקדש פעליו
 עם החלול מעון לו ונסלח ולסעדו אותו

 אשמה לעומת האמת בשוטו התשובה
תשובתו מדת כנגד תשובתו מדת החלול
עון: יקפר ואמת בחקר ביאור זה

תורה ששי ליד
יהוה צ-ריף

 פאת את השהית ולא ךאשכם פאת תקפו לא צי
 :דדקנך פאתא !ת תחבל ולא דרי׳&כון פאתא תקפון לא ! זמך

 קעקע וכתבת בבשרכם תתנו לא לנפוב ושךט: כח
 בבסרנון תתנון לא טית על וחבול ה:1יה אני בבס תתנו לא

 את־ אל״תחלל בט ת: אנא בבון תתנוין לא חריתץ ורושמץ
האלץ ומלאה הארץ ולא^תזנה ?הזנוחה בחך

זפה רש׳י

 אזט לאחורי צדעיו המשוה זה כ( )מכות ראשכם. פאת תקפו לא )כז(
 למעלה שערו עקרי אזניו אחורי שעל סביב עמל ראשו הקף ונמצא ולפדחתו
 ולחי לחי בכל שתים חמש והן וגבוליו הזקן סוף זקנך. פאת :הרבה מצרעיו
 מקום בסנטרו למטה ואחת פאות ,שת בו ויש רחב שהוא הראש אצל למעלה

 להיות אמוריים של דרכן כן לנפש. ושרט )כח( :יחד הלחיים שני חבור
 שאינו ושקוע מחוקה כתבה קעקע. וכתבת :מת להס כשמת בשרם משרטין

 כה( )במדבר ל׳ קעקע. :לעולם משחיר והוא במחט שמקעקעו לעולם נמחק
 עליהם איחה ותולים בארץ עץ תוחבין והוקענום כא( ב )שמואל אותם והוקע
 במוסר להזנותה. בתך את תחלל אל )כט( :בקרקע ותחובין מחוקין ונמצאו

בתו



כד ששי ליד הדושים

 ארעא ותתטלי ארעא תטעי לאטעץתה.והא ברתך תחל^ת לא *“זמ

ומקדשי תשמרו את־ש^תתי ל -?אין:עצת
 ע: אנא דחרץ תהין מקדשי ולבית דיליתטרון שביא ייוטי ♦_ית ה1יה אבי

 אל־תבקשו ררדעגים“ואל אל־האבת אל״תפנו לא
 בד! בתר תיזפטן לא יהוהאלחיכם: אני בהם לטמאה

 שיכה מפני לב אלהכון: " אנא בהון לאסתאבא תתבעון לא ודבורו

ס יהוה: אני טאלמיך רראת .זקן פני והדרת תקום
 :”מארהךאנא סכא.ותדחל אפי ותהדר תקים באורןתא דסבר קךם7מן.

> :־־::־.•* ••.י ׳־ 1 : ״ $ ■ד •ן ; לא בארצכם גר אתך וכי־יגור ע מחיביין לשה! ששי רביעי
7 ׳ -ל• ־.- ן

 אסכם הגרוהגך לכם יהיה מכם כאזרח לי
מצתם בארץ הייתם כי-גףם כמוך לו ואהבה

 בעיכון דיתער גיורא רכון יהי; כנכון מציבא .אלהיכם ה1יה אני

ותרחם
רש׳י

 כן עושה אתה אס הארץ. תזנה ולא :קידושין לשם שלא לביאה פנויה בתו
 ג( )ירמיה וכה״א בארצכם ולא אחר במקוס לעשותן פירותיה את מזנה הארץ

 במנעלו ולא במקלו לא יכנס לא תיראו. ומקדשי )ל( :,וגו רביבים וימנעו
 שבתותי את המקדש על מזהירכם שאני ואע״פ רגליו שעל ובאבק זבאפונדתו

 אזהרה האובות. אל תפני אל )לא( : שבת דוחה ביהמ״ק בנין אין תשמורו
 עצם המכניס וידעוני משחיו. המדבר פיתום זה אוב בעל וידעוני, אוב לבעל

 שאס בס עסוקים להיות תבקשו. אל מדבר: והעצם פיו לתוך ידוע ששמה חיה
 דעו אלהיכם. ,ה אני :אתכס מתעב ואני לפגי מיעמאין אתם בס תעסקו

 תיל אשמאי. זקן יכול תקום. שיבה מפני )לב( במי: מחליפין אתם מי את
 במקומו ישב לא הדור איזהו זקן. פגי והדרת :חכמה שקנה אלא זקן אין זקן
 ויראת גא׳ לכך ראהו שלא כמי עיניו יעצים יכול דבריו את יסתור ולא

 דבר וכל הוא אלא בו מכיר שאין עושהו של ללבו מסור זה דבר שהרי ׳מאלהיך
 לו תאמר לא דברים אונאת תונו. לא מאלהיך:)לג( ויראת בו גא׳ ללב המסור

 :הגבורה מפי שנתנה תורה ללמוד בא אתה ועכשיו ע״א עובד היית אמש
 אלהץ אלהיכם. ,ה אני :לחברך תאמר אל שבך מוס הייתם. נרים כי >לד(

ואלהיו



ששי ליל החשים
 1אדהכה” אנא למצחם ןארעא הרתץ חרץ ארי בכתף לה ותרחם

 במשקל במדה במשפט עול לא־״תעשו לי,
 :וב^כלתא כמתקלא ב;?שחתא בדין שקר: תעבדו! לא . ובמשורה

 צדק והין צדק איפת' אמ^דק צדק מאזני יו
 אתכם א^ר־־הוצאתי אלהיכט יהוה א\ לכם יהיה

 ךל!ש־וט מכיל! דכןשוט מסקלן דקשרט מאזנון 1 טצתם מאלץ

 ךמצד?ם- אלהכוןדיאפקיתןתבוןמארעא אגא\_י לנון יהין הקשוט והינין

 ואת־־כל־מ^פטי את־״־כל״־״הקתי י ועמדתם א

 בל דת קימי כל .ותמרון_ית פ :יחה אני אתם ועשיתם

 אל■* יהוה וידבר א ב חמישי ותע;דץיתהוןאנא.":: חני
 .ישראל ואלשל ק :למי_מר משה עם :י ומליל :לאט־ משה

 הגר 1 ומן־הגר ישראל מבניי איש איש תאמר
 עם יומת מות למלך מזרעו .יתן א&ר בישראל

 מבני גבר גבר תימר י^ראל בני ועם :באבן יתמהו הארץ

יתקטל .יתקטלא למלך מזרעה מתן די בישראל דיתגירון גיורא ומן ישראל

רש״י
 תעשו לא נא׳ כבר הרי לדין אס במשפט. ערל תעשו לא )לה( :אני ואלהיו

 שהמודד מלמד והמשורה והמשקל המדה היא כאן השניי משפט ומהו במשפט עול
 ומשוקץ שנאוי עול וקרוי הדין את כמקלקל הוא הרי במדה משקר שאם דיין נקרא
 ומהלל הארץ את מטמא בדיין האמורים דברים לחמשה וגורם ותועבה חרם

 : מארצם אותם ומגלה בחרב ישראל את ומפיל השנינה את ומסלק השם את
 :הלח מדת היא במשורה. :כמשמעו במשקל. :הארץ מדת זו במדה.

 היבש: מדת היא איפת. כנגדן: ששיקלין המשקלית הם צדק. אבני )לו(
 הבחנתי חני ד״א נן, ע״מ אתכם. הוצאתי אשר :הלח מדת היא זו והין.

 חמי להפרע הנאמן ואני בנור של שאינה לטיפה בכיר של טיפה בין במצרי׳
 בני ואל ס :בהם מכירים שאין הבריות את להינות במלח משקלותיו שטומן

 כח אין ואס בב״ד )ת״כ( יומת. מות :האזהרות על עונשין תאמר. ישראל
 ד״א הארץ נבראה שבגיני עם )ת״כ הארץ. עם :אותן מסייעין הארץ עם לב״ר



כה ששי ליל מחשים

 כאיש את־פני אתן .ואני נ :באבנא ירץטנה ישראל בית. עטא
 נתן מזרעו' כי _עמו מקו־ב אתו והברתי ההוא

 :קךשי את־שם ולחלל את־מקךשי טמא למען לטלה
 .יהב מזרעה אדי עמה מגו _יתה .ואמיצי ההוא ^נביא רו;זי מת אתן ואנא

 2וא ד ךקרדשי: ולאהלארתשמא מקדשי לסאבא^ת בדיד למלך

 מךהאיש ^ת^״עעיחם הארץ .עם מנדימו העלם
:£1ת המית לבלתי למלך מזרעו בתתו קהוא

 בדיחב ההוא גברא מן עיניהון ךת .ישראל בית עמא יכבשון מכבש ואם

 את־פני אני ושמתי ה :קתה לקטלא הלא בדיל למלך מזרעה
 כל־ ו ואת5 אתו והקרתי ובמשפחתו ההוא כאיש
 מקרב/עמם: המלך אחרי לזנות אחריו הזנים

 הטען כל .רת יתה ואמיצי ובסערוהי ההוא בגברא רוגזי אנא־ית ואשוי

 תפנה אשר והנפש י :עטהון מגו מרך בתר למטעי יתרוהי
 את־ ונתתי אחריהם לזנת ואל־החענים אל־האבת

:עמו מקרב אתו והכרתי הלוא י "כנפש פני
ואגש

רש״י
 פנאי )ת״כ( פני. את אתן )ג( :הללו מצות ע״י הארץ לירש שעתידין עש
 :נכרתין הצבור נל שאין בצבור ולא באיש :בו ועושק עהקי מכל אני פונה פלי
 מנין. בתו ובן בנו בן באש ובתו בנו מעביר שנא׳ לפי למלך. נתן מזרעו בי

 טמא למען : למולך מזרעו בתתו ת״ל מנין. פסול זרע למולך. נתן מזרעו כי ת״ל
 ירולל ולא כא( )ויקרא כלשון לי מקודשת שהיא ישראל כנסת את מקדשי. את
 שיעלימו סוף אחד בדבר העלימו אס יעלימו, העלם ואם )ד( :מקדשי את

 גדולה: סנהדרי שיעלימו סיף קטנה סנהדרי העלימו אס הרבה בדבריש
 לך שאין ללמדך אלא חטאה מה משפחה וכי ר״ש אמר ובמשפחתו. )ה(

 אתו. והכרתי :עליו מחפין שכולס מוכסין כולס שאין מוכס בה שיש משפחה
 ת״ל בהכרת המשפחה כל יהיו יכול ובמשפחתו שנאמר לפי נא׳ למה

 אחדי לזנות :ביסירין אלא בהכרת המשפחה כל ולא בהכרת אותו אותו,
 :עבודתה זו אין ואפילו בכך שעבדה ע"א שאר לרבות )ת״כ( המלך.

 והתקדשתם



ששי הדושיםליל
 ר^ד :ת לאתן בתריהון ?ט^עי וךבורו בך; בהר ;הפנ■ ך ןאנש

 קדשים ותיתם והתקדשתם י ;,רעט 1טג ההוא_ואשיצי^תה
 " אנא .אך _קךישין וו^הון לת.תקךטון :אלהיבם ה1יה אני כי

 את־חקתי ושמרתם ח מחוברי! כשהן שביעי ששי .אלהכלן
 קלטי ית לתטרון :מקדשכם ה1יה אני אתם ועשיתם

 אשל איש כי־"איש ט :)שקרעכלן אלא.יי יתמן ותעבדו;
 ואמו אביו יומת מות ואת־־אמו י את-אביו יקלל
 אמה.ית.קטלא אבוהי.ו_ית ;טט״ית די גבר גבר ארי 51ב דמיו קלל

 את־ ינאף אשר /ואיש :היב לט.קטלא .ואטד, אבוהי לתקטל
 אשתאישאשרינאףאת־אשתרעהומות־יומתהנאף

 קטלא:;ר״ אתתח^רד, ךי.יגוףלת גבר אתת !ת ;גוף ך וגבר ז והנאפת

 אביו את־אשת ישכב ץאיש/אשר יא : ו^יפתא גיפא יתקטל
 :בם דמיהם; שניהם מות״קיומתו גלה אביו ערות

 .יתקטלון .יתקטרא גלי דאבוהי ער;תא אבוהי אתת עב .ישבוב .די וגבר

 את־בלתו ישבב אשר ואיש יב :חיבין קטלא ו/רויהלן
 די ו.גבר :בם 'דמיהם עשו תבל שניהם ,יומתו מות

 קטלאחיבין: עבדו תברא תרויהון ןתקטטן ןעיוב_יתכלתה.יתקטרא

אשה משבבי אתדי־זבר ישכב אשר ואיש יג
תובעה רש״י

 :מיתה לאחר לרבות קלל. ואמו אביר )ט( :ע״א פרישות זו והתקדשתם. )ז(
 וידעוני מאוב ולמדנו בס דמיהס בו דמיו שנא׳ כ״מ וכן סקילה זו בו. דמיו

 בראשו דמו כמו מקרא של ופשוטו בס. דמיהס אותם ירגמו באבן בהס ,שנא
 לקטן: פרט ואיש )י( שיהרג: לעצמו שגרס הוא אלא מיתתו על נענש אין

 ועל קידושין, לקטן שאין למדנו קטן לאשת פרט איש. אשת את ינאף אשר
 עו״ג לאשת פרט רעהו. אשת את ינאף אשר :לך חייבתי איש אשת איזו

 האמורה מיתה כל והנואפת. הנואף יומת מות :לעו"ג קידושין שאין למדנו
 האב זרע מבלבלין ל״א גנאי. עשו, תבל )יב( :חנק אלא אינה סתס בתורה
:בשפופרת כמכחול מכניס נה( )סנהדרין אשה. משכבי )יג( :הבן בזרע

ישרפו



כו ששי ליד קדושים

 :בם דמיהם יומתו מות שניהם עשו תועבה
 ;תקטלא הרוי־ון עבדו תועבתא אתתא מעכבי הנורא !ת .ישכוב די יגבר

 "קטיון^לאחיביןדדואיעא^רנקחאת־אשהואת־אמה

 זמה ולא־תתה ואתהן אתו ישרפו באש הוא זטה
 בנורא היא חטאין עצת אטה רת אתתא ית .יסב די וגבר בתוככם:

 יתן אשר ואיש טו בעיבון: חטאץ עצת תהי ולא חתהן יתה ילקדרן
 :תהרגו ואת־־הבהמה יומת מות בבהמה שבבתו

;תקטחן בעירא רת .יתקטל .יתקטלא בבעירא עלבתה ;הן די ונבר

 הסדרה כל צלים ח הצגנו תרגום ואהד מקרא שנים הסדרה כל להשלים כדי
והפטרה: ותרגום

 אתה לרנעה אל־בל״־בהמה תקרב אשר ואשה טז
יומתו מות ואתד״הבהמה את־־־האשה והרגת 1־1■ > 6ז ־ : ז־^ ♦ ד! ע ידע ; - ד! :

 _ית ותקטול בה למשלט בעירא לבל תקרב די ואתתא ז בם דמיהם

 אשל*" ואיש יז :העין קטרא יתקטלון התקטלא בעירא וית אתתא

 את" וראה אד־בת־־אטן בת־־אביו את־אחתו יקדו
ונבראו הוא הסד את״״ערותו ןהיא״תךאה עדותה

לעיני
רש״י

 ישרפו הראשונה אשתו לומר יכול אתה אי עה( )שם יאתהן. אתו ישרפו )יד(
 לאיסור שתיהן כאן הכתובים ואמה אשה אלא עליו נאסרה ולא בהיתר נשאה שהרי
 אתהן ומהו חמותו אלא כאן אין שאומרים מרבותינו ויש ואמה, תמותו שנשא

 אדם אס תהרגו, הבהמה ואת )טו( :אחת הן הוא יוני ול׳ מהן אחת את
 הכ' אמר לפיכך ידה על תקלה לאדם שבאה מפני אלא חעאה מה בהמה חטא

 עבירה לעבור לחבירו רעה וגורס לרע טוב בין להבחין שיודע לאדם ק״ו תסקל
 דברים הרי המקומו' כל את תאבדון אבד יב( )דברים אזמר אתה בדבר כיוצא

 תורה אמרה ידם על תקלה שבאת על שומעין ואינן רואין שאינן אילנות ומה ק״ו
 חסד )יז( :עאכ״ו מיתת לדרכי חיים מדרך חבירו את המטה וכלה שרוף השחת
 חסד אחיתו את נשא קין א״ת ומדרשו נח( )שס חסודא חרפה ארמי ,ל הוא.

 עפה

כט



ששי ליום קדושים
 :ישא ?ונו גלה אחתו ?רות ?מם בני ל?יני
 7תח. וה>א עריתד, :ת ןיחזי אטה בת איו אבוהי בת אחתה :ת יסב מבר"די

 חובה גלי אחתה שעת ע?היון ?ני לעיני רשתיצון הוא קלנא ער.יתה ית

 וגרה תה את־אשה אשרדשבב ואיש יח 7^
 את־ גלתה והוא ה?ךה את־מקרה את־־?רותה

 יי ו.נבר :?מם מקרב שניהם תברתו דמיה מקור
 ת תגלי ןהיא גלי קלנה !ת עריתה :ת וינלי ם־ואבתא אתתא !ת ;שכוב

 אחיות וערות יט עטהוןן מגוי תרויהיון וישתיצון דמחא סואבת
 העדה את־־שארו כי ,הגלה לא *אביך ואחות אמ^י
 הריבה ת2 ארי תגלי לא אבוך אמך_ואחת אחת וערית .ישאו עונש

ערות את־דדתו ישכב ואיש"אשר

 ימתו:^נרךי^ייב_ית ^ריךים ישאו חש^ם גלה דדו
 :ימותון ולד בלא .כקבלון חובה; גלי אבוהי אח עחת אבוהי אח אתת

 ערות הוא נדה אחיו את־אשת י_קח אשר ואיש כא
מרחנןא אחוהי אתת .יסב^ית די וגבר ♦ יהיו ערירים גלה אחיו

היא
רש״י

 הערה. )יח( יבנה: חסד עולם פט( )תהלים שנא׳ ממנו עולמו לבנות המקום עשה
 מגזרת זעוה כמו דבר לשס בתיבה יורדת והוי״ו הוא גלוי ערוה ,ל כל וכן גלה

 רבותינו בה נחלקו זו והעראה אח. מגזרת אחוה וכן זע ולא קם ולא ה( )אסתר
 אחות וערות )יט( עטרה' הכנסת זו וי״א שמש נשיקת זו י״א נה( ■לבמות
 האב מן ואמו אביו אחות על בין עליהן שהוזהר לומר באזהרתן הכתו׳ שנה אמך.

 אשת על אלא הוזהר לא אביו אחי אשת ערות אבל האס מן אחיותיהן על בין
 על ללמד בא הזה המקרא דדתר. את ישכב אשר )ב( :האב מן אביו אחי

 ולד בלא כתרגומו ערירים. :ערירי הליכת בעונש שהוא למעלה האמור כרת
 מס בגיס לו אין קוברן בניס לו יש ערירי הולך ואנכי טו( )בראשית לו ודומה

 ימותו ערירים יהיו ערירים ימותו ערירים אלו מקראות בשני שנה לכך בנים בלא
 יהיו ערירים בחייו שקוברן לפי כשימות לו יהיו לא עבירה בשעת לו יהיו אס

 היא. נדה )בא( :עכשיו שהוא כמו ימיו כל יהיה עבירה בשעת לו אין שאס
כנדה. בה העראה לאסור - דרשו ורבותינו ומאוסה, היא מנודה הזאת השכיבה

שהעראה



כז ששי ליום קדושים
 כל־“את ושמרהם כב :;הון .ולד כלא גלי דאתוהי עריתא היא

 ןלא־תקיא אתם ועשיתם ואת־־כל־משפסי ךוקתי'
 לש;ת שמת אתכם מביא אני אש'ר הארץ ם5את
 תרוקן ולא !ההון ותעבדון דיני כל ו!ת קיטי כל \ת ותמרון ז בה

 תלכו *לא כג שביעי :כר, ת^ןלמתב ארנבון מעל אנא די ארעא יתבון
 את־בל־ כי מפניכם משלך! אני—אש! הנוי בחקת

 מגד; אנא די עטמ^א בנימוסי תהכון ולא :בם עשעאקץ אלה

 לכם ואמר כד :;החץ מימת ורחיק עבת אלין כל ארי קדמיכיוןיזמן
 ללשת לכם את;נה את־אךמתם_ואני תירשו אתם
 אלמיצסאשר־ ה1יה:אני חלבוךבש זבת ארץ אתה

 אתוןתץתון!ת לבון .ואמרית מךהעמים: אתכם הבדלתי

׳*יעי* ץ אנא ודבש חלב עבדא .ארעא יתהדלמי_רת לבון אתננה ואנא ארעה־ון
 בין■ והבדלתם בה מפטיר ♦ עממ^א מן אפרשית^יתכון ת אלהביון

 לטהר הטמא ובץ־העוף לטמאה הטהרה הבהמה
 ובכל ובעוף בבהמה את-נכשתיכם ולא־־תשקצו

 :לטמא לכם אשר־הבדיתי האדמה תרטש אשר
 ע־ופאמסאבאלדכיהאתשקצץ ביןבעיראדכיאלכסאבאובין ותפרשין

 לבון אפרשית הי ארעא היתרח^ ובכל ובעופא בבעירא נפשתיכון ית

 לתה אני קדוש כי קרשים לי והעתם בו יסאבא־
ואבדל

רש״י
 )בראשית כמו מיאוס ל׳ ואקץ. )כג( :הערה מקור׳ את בה מפורשת שהעראה

 הבהמה בין והבדלתם )כה( במזונו: קן שהוא כאדם בחיי קצתי כז(
 בין אלא הם וננרין מובדלין שהרי לחמור פרה בין צ״ל אין לטמאה. הטהורה

 ריבו בין וכמה חציו לנשחט הימן של רובו שנשחט בין לך לטמאה לך טהורה
 אתכם ואבדל )כו( לטמא.לאסור;: לכם הבדלתי אשר שערה: מלא לחציו

 הרי לאו ואס שלי אתם הרי מהס מובדלים אתם אס ל? להיות העמים ק
ואתם



ששי ליום התשים
 ^דמי והחן! לי: לתות מךהעמים אתכם ואבדל

 :פליח&ל?' ארי.קדי׳טאנאק;אפרשית;תכוןמןע^אמןהך מדישין

 מות .ידעני או אוב בהם בקתה או־א&ה ואיש מ
 אתתא 1א ונבר בם: דמיהם אתם .ירגמו באבן יומתו

 ןץמוןח־והון אדןאבנ ןת.ק^לון ירז?ן$לא .דבורו 1ביךץא אךי"ןה'בהון

היבין: ;הטלא

פ פ פ
רש״י

 בבכי קצה נפשי אדם יאמר שלא מנין אומר ראב״ע וחבריו נ*נ של אחס
 נזר שבשמים ואבי אעשה ומה אפשי יאמר אבל כלאים ללבוש אפשי אי חזיר
 פירש לשמי מהם הבדלתכם שתהא לי להיות העמים מן אתכם ואבדיל ח*ל עלי

 ונו'. אוב בהם יהיה כי )בז( :שמיס מלכות עול עליו ומקבל העבירה מן
 התראה בלא מזיד בסקילה והתראה עדים כרת, ולמעלה מיתה בהם נאמר כאן

:כרת בהם שנאמר מיתות חייבי בכל וכן חטאת ושגגתס בהכרת

קדושים הפטרת
 טית אחרי הפנויה מפפירין אז מחונרים וקדושיה מיה אחרי ואס כ׳ב, כיחזקאל לא״ימיס

כושיים. ככני הלא

 התישפט בן־אדם ואתה ב :לאמר אלי ךבר־יהוה ויהי א
 ן כל״תועבתיה את והודעתה הדמים את־עיר התשפט

 לבוא בתוכה דם שפכת עיר ה:1.יה אתי אמר כה ואמרת נ
 אשר־שפכת בדמך י :לטמאה עליה גלולים ועשתה עתה

 .ותבוא ,ימןך .ותקריבי טמאת עשית אשרה ובגלולןך אשמת
 :לכל־הארצות וקלסה לגדם חרפה נתתיך על־כן עד־שנותך

 רבת השם טמאת יתקלסדבך ממך והרחקות הקרבות ה
 למען בך היו לזרעו איש ישריאל נשיאי הנה י ן המהומה
 יתום בעשק^בהוכך עשו לנר בך הקלו ואם אב :>שפך־דם
 אנשי ט :חללת ואת־שבתתי בדת ,קדשי ח :בך הונו ואלמנה

,עשו זמה ך:ב אבלו {אל־ההרים שפך־דם למען בך היו רכיל
 כך בתי



כח קדושים הפטרת
 ן ואיש יא ענדבך: הגדה גלה־בדטמאת יערות-אב בתוכך:

 בזמה טמא את־בלתו ואיש תועבה עשה רעהו את־אשת
 למען לקחו־בך שיחד יב :ענה־בך בת־אביו את־אחתו ואיש

 שכחת ואתי בעשק ךע;ך ותבצעי ל^חת ותרבית נ^ך שפך־דם
 עשית אשר אל־בצעך כ^י הביתי והנה ע :.;הוה אדני נאם

 אם־תחזמנה לבך היעמד יי : בתוכך היו אישר ועל־דמך
 :ועשיתי דברתי ;הוה אני אותך עשה אני אשר לימים ידיך

 טמאתך והתמתי בארצות וזחתיך בנוים אותך טדהפיצותי
:;הוה בי־אני רדעת גוים לע;ני בך ונחלת ט! :ממך

: והאיטליניס לספרדים כ* ביחזקאל קדושים הפטרת

 ישראל את־זקד דבר בן־אדם ב :לאמו• אלי דבר־יהוה ויהי א
 אתם אתי הלדרש .;הוה אתי אמר כה אלהם ואמרת י
 התשפט נ :;הוה אדני נאם ם:לכ אם־אדרש הי־אני באים
 ואמרת י. :הוחעם אבותם את־תועבות בן־אדם התשפוט אתם

 ;די ואשא בישראל בחרי ביום .;הוה אתי בה־אמר אליהם
 להם חי ואשא מצרים בארץ יעקבואודעלהם בית לזרע

 לריס חי נשאתי ההוא ברם ה ;אלהיכם ;הוה אני לאמר
 חלב זבר> להם אשר־תרתי אל-ארץ מצרים מארץ להוציאם

 שקוצי איש אלחם ואמר י :לכל-הארצות היא צבי ודבש
 :אלהיכם ;הוה אד אל־תטמאו מצחם ובגלולי עיניו'השליכו

 לא עיניהם את־שקוצי איש אלי לשמע אבו ולא דמרו״בי ז
 המתי לשפך ואמר עזבו לא מצחם ואת־נלולי השליכו
 למען ח.ואעש :מצחם ארץ בתוך אפי'בהם לכלות עליהם

 נודעתי א&ר בתוכם אשחהמה הגוים לעינן ההל לבלתי שמי
מארץ ואוציאם ט :מצרים י מארץ להוציאם לעיניהם אליהם

 מצרים



קדושים הפטרת
 ואתי את־חקותי להם ואתן י :אל־המדבר ואבאם מצתם

 ♦ בהם וחי האדם אותם תשה א$ר אותם הודעתי”משפטי
 לדעת וביניהם ביני לאות להיות לדזם נתתי את־שבתותי וגם יא
 במדבר בןת־ישראל רמרר־בי ע :ןהוה'מקדשם י אני כי

 אותם תשה אשר מאסו ואת־משפטי לא־הלכו בחקותי
 חמתי לשפר ואמר מאד חללו ואת־שבתתי ברזם וחי האדם

•־*:ז■■*. ־ ■דן ר : □ : ־ ־< : ־ :••• •\ ז ־□ ד 1־ ־דוקר

 ההל לברת־ שמי למען ואעשה יי :לכלתם במדבר עליהם
 ידי נשאתי וגם־אני טי :לעיניהם הוצאתים אשר ם:הגוי לעיני
 זבת אשר־נתתי אל־הארץ אותם לבלתי"הביא במדבר להם
 מאפו במשפטי תן ט> לכל־הארצות: היא צבי ודבש הלב

 אחרי כי הללו ואת״שבתותי בולם הלכו לא־ ואת־חקותי
 ולא■ משחתם ..עליהם עיני .ותחם י׳ : הלך לבם גלוליהם
 במדבר אל־בניהם' ואמר יה :במדבר כלה אותם עשיתי

 אל־־תשמרו ואת־־משפטיהם אל־תלכו אבותיכם ו.קי ח ב
 לכו בחקותי אלהיכם ןהוה אני יט :אל־תטמאו ובגלוליהם

 והיו קדשו ואת־שבתותי ־ :אותם .ועשו שמרו ואת־משפטי
. — •••ו 1 •••• ■״ : ע :־ •> ־ ■י־ 9 ־•־ ־־ "> ז■ " . : וימרו־בי ־א אלה־כם: יהוה אני בי לדעת וביניכם ביני לאות

 אותם לעשות לא־שמרו ואת־משפטי לא־הלכו בחקותי הבנים
 ואמר הללו את־שבתותי בהם וחי האדם אותם .יעשה אשר

והשיבתי נ־ :במדבר בם אפי לכלות עליהם חמתי לשפך
• -!-־ דן . ־ “ •ט ~ ע ־ . •.* ־• :־ ־ג ז־ :־ . י $ :

—אש הגרם לעיני ההל לבלתי שימי למען את־ידיואעש
:םעיניהל אותם הוצאתי

 לבש באית מלך ה' ומזמור והפטרה תינים ואחד מקרא שנים השבוע פרשת קריאת אחר
שהוא טהרות מסדר והלנה משנה דברו יצל־ת מלך וה׳ השבת ליום שיר מוטור או

: היום בחינת היהוד נגד
מגדל



כט ששי ליום קדושים
פיק אהלות משנה

 טומאה טהורים. שבעוביו בלים בתוכו טומאה באויר עומד שהוא מגדל
 היה למחצה. מחצה אומר יוסי רבי טהורים. שבתוכו בלים בעוביו

 מה במת טמא.'טומאה הבית בתוכו. טומאה הבית. ןת־וך ע־ומד
 שבינו בלים להבנם. הרבה ואין 'לצאת. הטומאה שדרך טהור שבתוכו

 פותח שם יש אם הקורות.' לבין שבינו הכותל. לבי; שבינו הארץ. לבין

 המגדל תיבת ב : טמא המת שם טומאה טהורין. לאו טמאי;.,ואם טפח
 המת בתוכה. טומאה טפח. פותח ביציאתה ואין טפח. פותח' בה יש

 ואין לצאת הטימאה שדרך טהור. שבתוכה מה במת. טומאה טמא.
 או חצאים להוציאה ;כול שהוא מפני מטהר יוסי רבי להיכנס. דרכה

 טומאה לחוץ. ונפתה הפתח בתוך עומד היה ג :במקומה לשורפה
 הטומאה שדרך יטמא שבתוכו מה במת טומאה טהור. המת בתוכו

לצאת

ברטנורה

 חלל יש עצמן והדפנות דפנות לו שיש עץ מנדל באויר. עומר שהוא מנדל ד פרק
 פותח בהן שאין אלא ולחוץ לפגים פתוחים המפולשין חורין כגון בעביין

 אויר תחת באויר. עומד שהוא קטנים: וכלים וצינורות מחמין שם להצניע ורגילים טפח
 הלל בעובי שבעוביו. כלים :עצמה המגדל בחלל בתוכו. טומאה ;בחצר דקאי כגון השמים

 שהכלים בין כלחוץ ולחוץ מחציו כלפנים ולפנים המגדל עובי של מחציו למחצה. מחצה :הדפנות
 בתוכו. טימאה :כריי הלכה ואין בעוביו. והכלים במגדל שהטומאה בין בעוביו וטומאה במגדל
 לצאת הטומאה שדרך טעמא כדמפרש מגופות שדלתותיו ע״ם אף טמא. הבית :המגדל בתוך
 לא פתיחית דאי מגופות שדלתותיו והוא טהור. המגדל שבתוך מה בבית טומאה : לבית משס
 להכניסה שבבית לטומאה דרך שאין טהור המגדל שבתוך דמה וטעמא בתים שני שבין מחלון גרע

 בין או לכותל המגדל דופן בין או לארץ המגדל שולי בין מפח. פותח שם יש אם :למגדל
 ואין כלבוד מגדל הוי טפח שם אין אבל שבבית טומאה מחמת טמאות. הבית לתקרת המגדל גג

 לקרקע המגדל שולי בין טומאה היתה אס טמא. הבית שם טומאה : שם נכנסת הבית טומאת
 פותח ביניהם שאין אע״פ הבית לכותלי המגדל דפנות בין או הבית לגג המגדל גג בין או הבית
 : בבית אשר כל תטמא שלא הבית בתוך שתחתיו הטומאה על מציל המגדל שאין טמא הבית טפח

 כלים בהם להצניע כדי עץ של מגדל בתוך קטנות תיבות לעשות היו רגילים המגדל. תיבת ב
 ואין :טמונה טומאה הויא דלא ספח פותח בהלל שיש טפח. פ־תח בה שיש :ומשקין יאוכלין

 קטןכדמפרש זאע״םשפתחה טמא הבית בתוכה. טומאה טפח: בו אין פתחה בחור ביציאתה.
 :יציאת׳ דרך מיד מטמאה לפיכך זה פתח דרך לצאת סופה ע״כ לצאת טומאה שדרך מפני טעמא

 דרך ואין : הטומאה את מביא אינו טפח פותח ביציאתה ואין הואיל טהור. שבתוכה מה
 פתח דרך לצאת סופה אין דשמא מטהר. ור״י :מת לה להכניס סופו שאין ליכגם. טומאה

 :כר״י הלכה ואין במקומה. לשרפת או לחצאין להוציאה יכול שהרי טומאה שיעור בה שיהא זה

 טהור. הבית בתוכו טומאה ן לחוץ התיבה שפתח הבית בתוך כולו עומד המגדל היה. ג
 ומשוס היא טמונה ולאו טפח פותח בה דיש ליכא אוהל טומאת הא לטמויי איכא מאי ימשוס
 מה בבית טומאה :הבית בתוך לפנים יציאתה אין דהא מטמא לא נמי טומאה של יציאה

 ממקום להוליכו למגדל העשוי גלגל מוכני. :שם ליכנס טומאה דרך שאין טהור. שבתוכו
 והמזכני הפחח על עומד שהמגדל הבית לצד המגדל מאחורי מרוחקת לאחיריו. משוכה :'למקום
 שהבית אע״ם הבית קורות כנגד המוכני בתוך שם והטומאה בפנים הבית לצד מאחריו #משזכה

מאהיל



שש* ליום מדושים
 לאתריו• משיכה שלו מוכני היתה להבנם. דרכה ואין לצאת

 אמורים .דברים במה טהור. הבית "הקורות. "בנגד שם טומאה אצבעות.
במרה: בא .והמגדל יוצאה. ואינה 'מכה. פותה שם" שיש בזמן י*"

ורה טי בי־
 וג לחיץ, ונפתי• בפתח עומד המגדל והרי כמגדל מוכני דנחשב טהור. המת :עליו מאהיל

 להרחיק דייך דאין כמגדל הזי דלא אצבעות מג' טפי משוכה היתה אם למעוטי דנקט אצבעות
 פיתח בו שהטומאה המוכני דחלל פפה. פותח שם שיש בזמן :האי כולי המגדל הן המוכגי

 מן לגמרי נשמטת המוכני שאין יוצאה. ואינה :ועולה דבוקעת רצוצה טומאה תהא שלא טפח
 אינו זי במדה שכשהיא ביבש כורים שהם בלח סאה מ׳ שמחזיק במדה. בא והמגדל :המגדל
ואינו טומאה המקבלים כלים כשאר הוי זו ממדה פחות אבל הטומאה בפני וחוצץ טומאה מקכל

:מיידי במדה הבא במגדל בפרקין דחנינן מגדל וכל הטומאה בפני חוצץ

ע״ב ך דף נדה גמרא

 הזא.אמר ולא דמא לקמיה אייתו רפומבדיתא אקלע עורא
 בי הוה תשראל דארעא למרה אלעזר לבי ומה

 ואמאי אחזי. אנא דמא הזי לא יהודה דרב לאתרא מקלע
 דמא דאייתא אתתא ךההיא די&ראל לארעא מרה ליה קרו

 אמר ארהיה נןמיה אמי רבי יתיב הוה אלעזר דרבי לקמיה
 אמי רבי לה אטפל רנפקא בתר הוא הימור דם האי לה

 כה( )תהלים עליה קרי רחמדתיו בדרך הוה בעלי ליה אמרה
תריאיר: ה׳ פור

רש*י
 לקמן: כדמפרש א״י חכמי מכל דס במראות בקי דישראל. דארעא דמרה

 דפומגריתא סבי דסנהדרין פ״ק בשלה* יהודה דד׳ אתריה פומבדיתא.
 בו: הריח ארחיה, יהודה: דרב נבידו משוס חזא, לא עינא: ורב יהודה רב

מחמתתאוה: הדס וראתה לבעלה שנתאוית חימוד.

ע״א קל״ת דף תרומה זוהר
 דאח״ד רזא עלה למשרי לאה״ד בתא דאתאחדת שבת אידו לשבת תא

בתא קדישא ^רא להא שבתא למעלי צלותא
 שבתא עעל בד עלאה. י קדישא מלבא עלה למשלי ואתתקנת דאח״ד

 ואיהי מינה דינץמתעבתן וכר אחרא אתיחדתואתפרשתמסטרא איהי
 מלבא לגבי בכמהיעטרין .ואתעטרת קדישא תהית מתדא אשתארת

ואת-עברו )לבר_אהר כלתערקץ דדעא ומארי רוגזין שולטני וכל קדישא

מיגיה



ל ששי ליום קדושים
 עלאה בנהית רץ נהי ואנפהא עלמין בכלהו אחרא עולטנו ולית ממה(

 כדין חדתין. בנשמתץ מתעטרץ וכלהו קדישא בעמא לתתא ואתעטרת
 בךכ>את "ולומר בנהירוידאנפץ לה"בחדוה לברכא דצלדתא שירותא

כברכה: לנכה למפתח בגין ץ;קא1\תוה' את המבורך" ידדה

 להק יוסף
מוכר י פסיקה הלכה

ע״ב ח׳ דף י לר צובה ת טעערי פ״ד, שבת ה׳ חר״ט
לנפש נגדותמידכיראוי חטאתו להיות צריך אותו מצמרות שקצירתו זרע הל *

 הקיצרו וסלקא אספסתא ?גון ומגדלתו
 מ^גי אחת חטאות. שתי ח;יב בשגגה
 ןכן נוטע. שהוא מקני ואחת קוצר שהוא
 משום הי;ב לעצים צריך והוא הזוטר
 ע^ר של גבשושית נוטע• ומשום קוצר
 הארץ מעל הגביהה עשבים קה שעלו

 תולש. משום חלב יתירות גבי על והניחה
 הארץ על והניחה יתירות גבי על היתה
 באיביהץ ^יב^ו תאנים דלע• משום חייב

 מהן התילש בו פירושיו שיבשו אילן וכן
 כעקורין שהן פי על אף חייב בשבת
 המזרד עולשין התולש ־ :טומאה לעננן
 כנרוגית. שיעורו לאבייה אס ןך.רין

 ואם נרי פי כמלא שיעורו לבהמה ואם:
 המעמר ביצה. לבשל כדי שיעורו להסקה
 כגרוגרת. שיעורו לאכילה אם וכיין

 גדי פי קמלא שיעורו לבהמה עמר ?אם
 ב׳צה לבשל ?די שיעורו להסקה ואם

 ביצה היא מקום בכל האמורה וביצה
 שנאמר מקים וכל; תךנגולין. של בינונית

 כגרוגרת יבשל ?די היא ביצה לבשל כדי
 בביצה משלשה אהד ונרונרת מביצה

 המקבץ :>_קרהע כגדולי אלא עמור ואין
 שנקב או עגולה ממנה ועשה;ךסילה
 שנתקבצו עד בהן החבל והכנים תאנים

וח;יב: מעטר תולדת זה .הרי אחד גוף
: ןזה כיוצא כל .וכן

 השי ואל תמיר עמה לעור ההומאת
 בא ער יחטפו לא ומלבבו ;מים לקץ אותם

 פשעי כי י"*( )"תלים שנאמר כענ_ין חליפתו
 עזיבת וצריך: תמיד. נגרי .וחטאתי אדע אני

 אמרו האיהו• בתוקף והוא בהזדמן חטא
 אשר תשובה כעל איזהו לברכה זכרונם

 כאשר הכבוד כסא עד מנעת תשובתו
 מקום ובאותו קרה ?אותו נקי תצא נבחן

 החטא הזדמן כי לומר רצונו אשה ובאותה
 בשרירי ואונו יצלו בתוקף והוא ל;דו
 יצרו וכבש חטא אש.ר הראשון כעת בטני

 שלא ומי פחיו. ?גאון ה׳ יראת בעוז ונמלט
 .?ראת בנפשו יוסיף הזה כע.נין; לידו הזדמן
 ,וכאשר הימים כל ככה ביומו יום דבר השם

 את הזה בכרו כבוש די היראה כח :חליף
 בוחן הלא התאוה בעוצם משלו ומסת ;צרו

 אם כי .ידע הוא נקשו ונוצר ;כין הוא לבות
 הראשון כעננן ל;דו תגיע נסיון לידיי ;בא

 לקנן הוא והנה י,צרו. מי_ד נפשו את נציל
 וזהו התשובה מן העליונה במדרגה ה׳

 בחסד השלום עליו המלך שלמה שאמר
 פירוש מךע סור ה׳ ו?.יראת עון יכופר ואמת

 לגדו .נזדמן אם ע ה־ מן לסור ה׳ וביראת
 מה הזה הפירוש על תעיד מקור סור ומלת

 פור ־<״י( )־■"לי שנאמר ומה וסור. אמר שלא
 וסר אלוהים ;.ךא ל״י( )תחלים טוב ועשה מרע
 ?י ל;רו ?הזדמן הרע מן ש;םור ענ;נר מרע

(א )א-וב המעשה מן סור . אמור יאמרו לא

בלתי



ששי ליום קדושים
סופר

 עבר ול^־ ;שב ןמךר# לברכה ןכרונם .רבותינו וא^רו לעשותו♦ ;קרב לא^ר ^לתי
ט^נה; )ניצול ל;דו עבירה דבר יטבא סבאן מץוה ניעושה שכר לו נותנין עבירה י

השם קדושים מצות
טל״ת. ל״ה מ״ע. י״ג

ר״א. ט״ע הניצות ספר פ״ו. ממדים הלכות הי״ד ספר ק״ג כחובות .6 קדושין
:ז׳ סימן סמ״ק ר״ם, סימן י״ד קי״ג. עשין סמ״ק

תיראו. ואביו אמו איש שנאמר ומאם מאב לירא מ״ע ]צד[ רי״ג
 את יכריע ולא דבריו. את יסתור ולא במקומו וישב יעמוד לא מורא איזהו

 ואס ואב מרי. אבא יאמר אלא במותו ולא בחייו לא בשמו יקראנו ולא דבריו.
 בכבודו( חייבין ואמו שהוא לאמו קודם אביו )מ״מ ומורא בכבוד שקולין שניהם
 זה על והעובר ל״ג( סי׳ )עי׳ הש״י ומורא לכבוד ומוראם כבודם הכתוב והשוה
 כבודו כבודו על שמחל שהאב מדעתם עשה אא״כ מ״ע ביטל ביראתם והיקל

: ונקבות בזכרים ובכ״ז בכ״מ ונוהג מחול.
: י״ר לארין סמ״ג י״. ל׳׳ת סה׳ם פ״ב. עיז הלי הי״ד ספר ספרא. קמ״ט. שבת

 אל תפני אל שנאמר ע״א אחר לפנות שלא מלית )קבב( רי״ך
 ואסור בראיה. אפילו ומחשבה בדבור אחריה לפגות ואסור האלילים.

 ומהרהר מפנה הוא כך שמתוך עובדים איך אותם לשאול או בספריהם לקרות
 אחריה הנפנה וכל כו׳ הגויס יעבדו איכה לאמר לאלהיהס תדרוש ופן שנאמר בה

ונקבות: בזכרים ובכ״ז בכ״מ וטהג לוקה. מעשה שעושה בדרך
הרמב״ן השגת ועיין גי. ל״ת סה״ט פ״ג. ע״ז הלכות הי״ד ספר ספרא.

: קס״א סימן סמ״ק קט״ג. סימן י״ד כ״א. לאוין פמ״ג ה׳. ל״ת

שנאמר לנכרי אפילו לעבדה ע״א לעשות שלא מל״ת )קכג( רטן
 עשאה ואס "לוקה. ועשה עבר ואס לבם. תעשו לא מסבה ואלהי

 לא משים ואחד זה לאו משום אחד שהים לוקה עבדה לא אפילו לעבדה לעצמו
ונקבות: בזכרים זמן ובכל מקים בכל ונוהג כ״ז(. סי׳ )ע׳ פסל לך תעשה

 פסולי הלכות הי״ד ספר ב׳. כריתות ייח. מכות נ״ו. זבחים י״ז. מעילה
:של״ו לאוין סמ״ג ע״ש. קל״א. תעשה לא סח״ם פי״ח. מוקדשים

שנאמר אכילתו זמן אחר מקרבן נותר לאכול שלא מל״ת )קכד( רטן
 לא המלואיס מפרשת ואזהרתו וגו׳. ישא עונו ואוכליו וגו׳ והנותר

 מפסולי הוא ונותר אכילתו על ל״ת ליתן פסול שבקודש כל הס קדש כי יאכל
 לכך מחשבה להעובד היה לא אס בכך נפסל הקרבן קמ״ה(מ״מאין סי׳ )עיין קדש

:הבית בזמן ונקבות בזכרים ונוהג קמ״ה. בסי׳ כמ״ש עבודות מד׳ באחד
 ל־ת סת״ט פ״א• עניים מתנות הלנות הי״ד ספר ט״ז. מכות צ״ד. דף ב״ק פאה.

:של״ב סי' י״ד נ״ו. עשין רפ״ד. לאוין סמיג ק״ך. ע־מ רי״א
 שדהו את בקצרו השדה פאת לכלות שלא טל״ת )קכה( ריח ריז

לעזוב ומ׳׳ע ]צג[ לקצור. שדך פאת תכלה לא שנאמר
הפאה



לא השם קדושים מצות

 זק התולש או העצר אחד אותם. תעזוב ולגר לעני שנאמר לעניים הפאת
 אפילו שיעור לו אין התורה ומן לעניים מעכן מניח פירותיהן כשאוסף האילנות

 ונשמר אוכל שהוא כל וששים. מאחד לפחות אין מדבריהן אבל יצא שהוא כל בניח
 זה על והעובר בפאה. חייב לקיום ומכניסו כאחת כולו ולקיטתו הארץ מן וגדולו

 לאחר אף ליתן שיכול לעניים לעזוב לעשה ניתק שהרי לוקה אינו פאה נתן ולא
 כל אבד אס אבל לעניים. הפחה ממנה נותן ואפאו שטחנו לאחר אפילו הקצירה

 לקיים בידו ואין הלאו עבר שהרי לוקה ה״ז הפאה שיחן קודם נשרף או הקציר
:ב׳( כלל עיין שנוהג )ומקים ונקבות בזכרים ונוהג ח׳(. כלל )ועיין לו שניתק העשה

 סה׳ט פ״א. עניים מתנות הלכות הי״ד ספד ט״ז. מכות צ״ד. ב״ק ח׳, הלכה פ״ד פאה
:של״ב סי׳ דעה יורה קצ״ז. עשין רפ״ה. לאין סמ״ג קכ״א. מ״ע רייא. ל״ת

 ולקט שנאמר הלקט הבית בעל ילקוט שלא מל״ת )קנו( רב ריט
 שנאמר הלקט לעניים לעזוב ומ״ע ]צד[ :תלקט לא קצירך

 או המגל מתוך קצירה בשעת הנישר לקט איזהו אותם. תעזוב ולגר לעני
 כולם הרי כאחד שבולת שלשה נפלו אם אבל שתים או אחת שבולת היד מתוך
 הבית לבעל אחת שבולת אפילו המגל מאחר או היד מאחר והנופל הבית לבעל
 לעשה שניתק לוקה אינו לעניים שראוי הלקט אח ולקט הבית בעל עבר ואס
 רי״ח. רי״ז סימן סיף לעיל כמו הכל והאפיה, הטחינה אחר אפילו לעניים ליחן

:בפאה כנ״ל כן גס ונוהג
קכ״ג. מ״ע רי״ב, ל״ת סה״מ פ״א. עניים מתנות הלב׳ הי״ר ספר ״ז.3 אה6

:שליב סי׳ י״ד קנ״ט. עשין רפ״ז. לאוין פמ״ג

 הכת עוללות הבית בעל יבצור שלא מל״ת )קכז( רכב רכא
 לעניים לעזוב ומ״ע ]צה[ תעולל: לא וכרמך שנאמר

 מחבירו קטן אשכול הוא עוללות אותם. תעזוב ולגר לעני שנאמר העוללות
 אשכול לפני האשכול וזה מפיזרות אלא זו על זו נוטפות ענביו ואין כחף לו שאין
 ומקום זה המבטל ועונש הדינים וכל איש. לפני ויונק( עולל )לשון כעולל אחר

:בפאה רי״ח רי״ז סימן סיף כמו נוהג ובמי הנוהג
 מ״ע רי״ג. ת ל סה״מ פ״א. עניים מתנות הלבות היד ספר פ״ז. פאח

:של״ב סימן י״ד ק״ם. עשין רפ״ו לאוין פמ״ג ד.“קכ

 שנאמר הכרם פרט הבית בעל ילקוט שלא מל״ת )קכח( לכד רכג
 לעניים הפרט לעזוב ומ״ע ]צו[ :תלקט לא כרמך ופרט

 גרגרים שני או אחד גרגיר זה פרט איזהו אותם. תעזוב ולגר לעני שנאמר
 והוא פרט אינו אחת בבת גרגרים ג׳ נפלו בצירה. בשעת האשכול מן הנפרטיס

 אינו ונפרט לארץ ונפל בעלין והוסבך האשכול את וכרת בוצר היה הבית. לבעל
 שם הנמצא אשכול חצי אפילו האשכולות כשמפנה לארץ ומשליך בוצר היה פרט.

 הפרט ולקט הבית בעל עבר ואס פרט, הם הרי שם שנפרט שלם אשכול או
 :בפאה כמו הכל נוהג ובמי שנוהג מקים וכך רי״ח. רי״ז בסימן בפאה נמו דינו
 משפט חושן קניה. לאוין ספיג רמיד. ל*ת סה״ט פ׳א גניבה ה׳ סהי״ד פ*ז. סנהדרין ז. פ ב״ק

רס״א; סי׳ סמ״ק שטיח. סי׳
מל״ת



השם סים קד מצית

 לא שנאמר ממון אר הפץ שום לגנוב שלא מלת ]קכט[ רכה
 לאי על לוקק ואין ולמעלה פרוטה משוה הוא הלאו תגנובר.

 גדול ישראל של ממון הגונב אחד נ״ד( וסימן ,ח כלל )עיין לתשלומין שניתק זה
 דבר שהוא כל לגנוב ואסור רנ״ט( סי׳ )ועיין לשלם חייב עכו״ם של או קטן או

 מנח על או שחוק דרך לגנוב ואסור י״א( כלל )עיין שיעור חצי כל כמו הורה
 לקנות כגון גנוב שהוא שחזקנו דבר לקנות ואסור לשלס. מגת על או להחזיר

 בעל של ממלאכתו לו שנותר מה מלאכה מבעל ולא הרועים מן גדייס או חלב
 ז ובכ׳ בכ״מ ונוהג מגניבה. שבאין שבחזקתן דברים שאר וכן להחזיר שחייב הבית

תשובה(: תקוני )עיין ונקבות בזכרים
 ה׳ם ר״פ. לאוין סמ״ג רמ״א. ל״ת פת״ט פ״א. שבועות הלכות ההייד ויקרא. פרשת ספרא

:רצ״ד פי׳
 אזהרה זו תכחשו. לא שנאמר ממון לכחש שלא מל״ת ]קל[ רכן

 כפירת מיני לכל כולל וזה ולמעלה. }פרוטה משות ממין לכפירת
 ותבעו החזירה ולא אבירה מצא או עשקו או שגזלו או מלוה או פקדון בין ממין
 ח׳(־ כלל )עיין זה לאו על לוקין ואין לעדות ופסול זה בלאו עובר זה הרי וכפר

:ונקבוה בזכרים ובכ״ז בכ״מ ונוהג
 פשפש הישן רמ״א. לאוין פט״ג רמ״ט. ל״ת סה״ש .,ז פ״א שבועות ה׳ פה״ד ל״ו. שבועות ספרא

שס״ז: שפיו ש״ס סי׳
 ולא שנאמר ממון כפירת על בשקר לישבע שלא מל״ת ]קלא[ רכז

 קרקע )לאפוקי ממון לחבירו. התובע בעמיתו. איש תשקרו
 )לאפוקי לשלם חייב היה הודה שאס ולמעלה פרוטה משוה ושטרות( ועבדים

 שלא אע״פ חייב הנתבע הרי וכפר התובע שהשביע או ונשבע וכפר קנס(
 קרבן להביא וחומש קרן לשלם וחייב הפקדון. שבועת וזהו אמן ענה
 שוגג מזיד. או שוגג שהוא בין קל״א( ק״ל )שבסי׳ גזילות אשם וזהו אשם
 ושיש אסורה זו ששבועה וידע לאו אס קרבן עלית חייבין אס ממנו שנעלם הוא

 שיש שכח אם אבל קרבן. עליה שחייבין שידע הוא וזדונה שגגתה. זהו ממון אצלו
 דלוקה[ כתב ]והחינוך אין זה שבסי׳ ולאו ופטור. אנוס זה הרי חבירו ממון בידו
 בשגגה בין בזדון בין אשם קרבן וחייבו מלקות מכלל הוציאו שהכתוב עליו לוקין
 שבועת שהוא לשקר בשמי תשבעו ולא על ג״כ עובר זה לאו על והעובר כנ״ל.
 ולאפוקי ושטרות ועבדים קרקעות לאפוקי דכתיב,לעיל והא רכ״ח(. )שבסי׳ בטוי
 אבל הפקדון משבועת פטור שקר על ונשבע מהם אחד על כפר שאס ר״ל קנס
 ובכ״ז בכ״מ ונוהג שקר. על נשבע שהרי רכ״ח( )שבסי׳ בטוי שבועת משוס חייב

:תשובה( הקיני )עיין ונקבות בזכרים
 ספ״ג ע״ש. פ״א ל״ת פתים פ״ו. עד ע״א שבועות הל׳ סהי״ד ג׳. פ״א שבועות

:רל״ו פי׳ י״ד רל״ט. לאיין

 ולא שנאמר לשקר במוי שבועת לישבע שלא מל״ת ]קלב[ רכח
 נפש או שנאמר נטר שבועת ונקרא לשקר. בשמי תשבעו

 לשעבר, '!3 להבא בק לעשותן שאפשר ובריס והן בשפתיס, לבטא הטבע כי
לשעבר
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 או פלוני עם פלוני שדבר או לים ׳אבן שזרקתי או שאכלתי כמן לשעבר

 ולהבא פלוני. עם פלוני דבר שלא או לים אבן זרקתי שלא או אכלתי שלא
 נשבע ואס אזרוק. שלא או ליס אבן או צרור שאזרוק או אוכל שלא או שאוכל

 בו שאין )אע״פ לוקה במזיד אס זה. לאו על עבר שקר על מהנ״ל אחת על
 ואיזהו קכ״ד(. סי׳ )עיין ויורד עולה קרבן מביא ובשוגג ח'( כלל עיין מעשה

 שקר וששבועת שאכל יודע והוא אכל שלא שנשבע כגון בשוגג לשעבר בעוי שבועת
 שמה בשבועות קרבן ששגגת קרבן. עליה שחייבין ידע לא אבל אסורה שנשבע זו

 בטוי בשבועת ויורד עולה קרבן עליה שהייבין שגגה היא זו קכ״ב( בסי׳ )משא״כ שגגה
 שלא שנשבע כגון להבא קרבן עליה שחייבין בשבועה השגגה היא וכיצד לשעבר.

 ממנו נעלמה שזה ואכלה חעין פת שיאכל שנשבע ודימה ושגג חמין פת יאכל
 להבא בעוי שבועת היא זו עליו שנשבע החפץ אח זוכר הוא והרי השבועה
)עיין ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג קרבן. עליה■ שחייבין

תשובה(: תקוני
 ל*ת סה*מ א׳ פרק גזלה הלכות היד ספר #י״ג בכורות י״א. מציעא בבא ע״ט. קמא בבא
 עיין תגזול דלא בלאו לכללו או בחשבון למנאו אי מסופק והוא קנ״ו. לאיין סמ״ג ע״ש. רמ*ז

: שני׳ט ,סי משפט חושן ט״ו. סי׳ דסמ״ג בלאוין לקמן

 את תעשוק לא שנאמר הגירו את לעשוק שלא טל״ת קלג[1 רכט
 חבירו מרצון לידו שבא חבירו ממון יעכב שלא ר״ל רעך.

 ממנו להוציא יכול ואינו שכירות או הלואה בידו שהיה כגון לו מחזיר ואינו וכובשו
 לוקין ואין ס״ז( סי׳ )עיין זה לאו על עובר הזה האלם הרי אלם שהוא מפגי
 ונוהג שהקניטו. על לחבירו וירצה שלו את לחבירו שישוב לעשה ניתק שהוא עליו

:ונקבות בזכרים ובכ״ז בכ״מ
 חושן קנ״ז. לאוין סמ״נ רט״ה. ל״ת פ״א גזילה הלכות היד ספר קייג. נ׳ז דף ב״מ

:ע׳ סי׳ פטיק שנ״ט. סי' -משפט

 תגזול. ולא שנאמר בחזקה מחבירו לגזול שלא מלת ]קלד[ רל
אסור מזה פחות ,ואפי ולמעלה פרועה משוה הוא הלאו איסור

 ואין רניע( פי׳ )עיין מגוי בין מישראל בין י״א( כלל עיין שיעור חצי כל )כמו
 ואפי׳ ק״ל( ,)בסי הגזילה את והשיב שנאמר לעשה ניתק שהוא זה לאו על ליקין
 מחבירו הגוזל (.,ח כלל )עיין דמוה לשלם חייב שהרי לוקה אינו הגזילה שרף
 )עיין ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג נפשו. נועל כאלו פרועה שוה

תשובה(: הקוני
 קפ״א. לאוין סט״ג רליח. ל*ת סה״ט פי״א. שכירות הלבות היד ספר קי״א. ק״י כ״מ

:ר״ם סי׳ סמ״ק של״ט. פ״ט סי׳ משפט חוש;

 תלין לא שנאמר שביר שבר לאחר שלא מל״ת ]קלה[ רלא
 מאס השמש. עליו תבא לא ונאמר אתך. שביר פעולת

 לילה שכיר היה ואם בוקר. עד נאמר זה ועל הלילה כל גובה יום שכיר היה
 שכיר היום. כל גובה יום שעות שכיר השמש• עליו תבא לא וזהו היום כל גובה

 בלילה יצא היום. כל גובה ביום יצא שנה שכיר הלילה. כל גובה לילה שעות
 עובר• אינו שגמרה הודיעו ,אפי האומן ביד שלו שכלי זמן וכל הלילה. כל גובה

 נתנה
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 ואפילו עובר. אינו תובעו אינו ואס החמה. בשקיעת עובר היום בחצי לו נתנה
 איחר אם פעור. עליו וקבל אחר אצל שהמתהו או לו ליתן מה לו היה ולא תבעו
 על ועבר תקפ״ח( ובסי׳ שכרו תתן ביומו עשה ביעל המוגבל מזמן שכיר שכר

 השהה אס הזמן ואחר ח׳( כלל )עיין לשלם חייב הוא שהרי לוקה ואינו תעשה לא
 ארס שכר אחד וגו׳. ושוב לך לרעך תאמר אל קבלה מדברי לאו על עובר עוד

 עליו הבא לא ומשוס שכרו תחן ביומו משוס בו יש כלים ושכר בהמה ושכר
 הלאוין כל על ועובר נפשו נועל כאלו שכיר שכר והעושק תלין. לא ומשוס השמש

ובכל מקים בכל ונוהג תגזול. לא ועל העשוק לא על נמי ועובר העשה ועל אלו
ונקבות: בזכרים זמן

 פמ״ק כ״ז. סי׳ ח״ט ריא. לאוין סמ״ג ש״ז. ל״ת סה״ם פכ״ו. סנהדרין הל׳ סהי״ד ל״ח, שבועות
:רי״ב בלאוין בפ״ע ללאו סמ׳ג חשבו עצמו מקלל קכ״ג. סי׳

 תקלל לא שנאמר מישראל כשר אדם לקלל שלא מל״ת ]קלו[ רלב
 שומע שאינו זה שאפי׳ לרבותא הוא חרש שאמר וזה חרש.

 ואין ג״כ. לוקה עצמו והמקלל קללתו על לוקה הכי אפילו זו מקללה מצעער ואינו
 להקב״ה גויס בו שקורין לשון בכל אפי׳ בכגוי או בשס קילל אס אלא לוקה המקלל

 אלא לוקה ואינו נדוי. בו שבועה בו קללה בו וארור הכנוייס. ככל הוא הרי
 זמן ובכל מקום בכל ונוהג ח׳(. כלל )עיין מלקות חייבי ככל בו התרו כן אס

ונקבות: בזכרים
לאוין סטיג רצ״ט. ל״ת סה״ם י״ב. פרק רוצח ה׳ סתייד טיו. דף זרה עבודת

קע״א: סי׳ סמ״ק קס״ח.
 ולפני שנאמר דבר בשום לחבירו להבשיל שלא מל״ת ]קלז[ רלג

 לשאול ובא בדבר עור הוא אס ר״ל מכשול. תתן לא עור
 ובין העולם בעניני בין דבר כל כולל וזה הוגנת שאינה עצה לו יתן לא עצה

 לעכו״ס ואפילו עבירה. לירי חבירו ולסבב לעזור או להביא ואסור התורה בעניני
 נח( בני בז׳מצות לקמן )עיין עליו מוזהר שהוא מה התורה דיני על לעבור אסורלהביאו

 :ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג מעשה. בו שאין זה לאו על לוקין ואין
סמ״ג רע״ג. ל״ת סה*מ ם*ב. סנהדרין הלכות סתייד ז׳. ו׳ סנהדרין כתנים. תורת

: רל״א כי׳ סמ״ק ייז. סי׳ ה״ט ר*ה. לאוין
 עול תעשו לא שנאמר במשפט עול לעשות שלא מל״ת ]קלח[ רלד

 הזכאי. את לחייב ולא החייב את לזכות שלא פירוש במשפט.
 בדברים מאריך והוא הדין איך לדיין שנתברר אחר הדין את לענות שלא זה ובכלל

 לאו על לוקין ואין עול. בכלל זה הרי דינים מבעלי אחד לצער כדי ברורים
 :בדיינים זמן ובכל מקום בכל ונוהג ח׳(. כלל )עיין מעשה בו שאין זה

סם*ג רע*ח. ל״ת סה״ט פ״כ. סנהדרין הלכות סהי״ד לי. שבועות ק״ו. דף כתובות
:רס״ח סי׳ סמיק י״ז. סי׳ משפט חושן ר״ד. לאוין

 תהד ולא שנאמד בדין גדול פני להדר שלא מל״ת ]קלט[ דלה
 לא קנון ואחד גדול אחד לדין לפניו באו אם פי׳ גדול. פני

 לוקין ואין מחבירו. יותר בשלומו ישאל ולא פנים לו יסביר ולא לגדול יכבד
:בדיינים זמן ובכל מקום בכל ונוהג מעשה. בו שאין זה לאו על

שבועות
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ק״ו. עשין סם*ג קט״ז. מ׳יע סה״מ פכ״א. סנהדרין הלכות סהי״ד ל׳. דף שבועות
:רכ״ד סי׳ סט״ק י״ז. סי׳ ח״ם

 ר״ל עמיתך. תשפוט בצדק שנאמר בצדק לשפוט מ״ע )צז( ףלן
 אחר או יושב ואחד עומד אחד יהא שלא דיגין הבעלי להשוות

 הריב שיודע הדיין על זו מצוה ובכלל דבריך. קצר אומר ולאחד צרכו כל מדבר
 כן גס זו מצוה ובכלל תט״ז( סי׳ )עיין אותו שידין הדין ויודע דינין הבעלי של

 בכל נוהג זכוה לכף ולרון בדיינים ובכ״ז בכ״מ ונוהג זכות. לכף חבירו את לדון
ונקבות: בזכרים ישראל

 סמיג ש׳-א. ל׳ת םה״מ פ״ז. דעות ה׳ סה״ד ל״א. סנהדרין מ״ו. כתובות ט*ו. ערכין
:קב־ד סי׳ סמ״ק ט׳. לאוין

 עליו דבר שבנגדו דברים לחבירו להגיד שלא מל״ת ]קט[ רלן
 אמת אומר שהוא ואע״פ בעמיך. דביל תלך לא שנאמר

 וגורס הוא גדול עון מעשה( בו )שאין עליו לוקין שאין ואע״פ העולם מחריב זה הרי
 והוא מאד פד מזה גדול עון ויש האדומי. בדואג כדמצינו מישראל נפשות להרוג
 אמת שאומר אע״פ חבירו בגגות המדבר והוא הרע לשון והוא זה לאו בכלל

 פלוני עשה וכך כך האומר הוא הרע ולשון רע( שם מוציא נקרא שקר )והאומר
 הכתוב אמר זה על גנאי של דברים ואומר עליו שמעתי וכך אבותיו היו וכך כך

 גפרעין עבירות ג׳ חז״ל אמרו גדולות. מדברת לשון חלקית שפתי כל ,ה יכרת
 ולשון דמים ושפיכת עריות גלוי ע״ז לעוה״ב חלק לו ואין הזה בעולם האדם מן

 אמרו ועוד בעיקר כפר כאלו הרע לשון המספר אמרו ועוד כולם. כנגד הרע
 מהאומרו. יותר והמקבלו עליו והנאמר והמקבלו האומרו שלשה הורגת הרע לשון

 או עתה שהוא כמו שיהיה לפלוני יאמר מי כגון הרע לשון אבק שהם דברים יש
 חבירו בעובת המספר וכל בו אירע מה להודיע רוצת איני מפלוני שתקו שיאמר

 המספר וכן שחוק דרך הרע לשון המספר וכן בגנותו. שיספרו גורם שזה שונאו בפני
 הרע לשון המספר אחד הוא. הרע לשון זה שדבר יודע אינו כאלו רמאות דרך
 להזיק איש מפי איש נשמעו אס שגורמים דברים והמספר בפניו שלא או חבירו בפני

 את המלשין לומר צריך )ואין להפחידו או לו להצר ואפי׳ בממונו או בגופו חבירו
 שהוא בו התלוין ובניו ואשתו ממיתו כאלו ממונו שלוקח וגורם השר לפני חבירו
 צרעתוז״ל, טומאת ־ה׳ סוף הרמב״ם כתב עוד כלה(. אינו והוא כלה וגיהנס מוסר
 להזהירן כדי בישראל היה ופלא אות אלא עולם של ממנהגו אינן ובתים בגדים .רעת
 משתנין בו חזר לא ואס כו׳ ביתו קירות משתנות הרע לשון שהמספר הרע מלשון

 ,וכו שעליו בגדים משתנין בו חזר לא ואם וכו׳ עליהן ושוכב יושב שהוא העור >לי
 יתעסק שלא עד לבדו ומופרש מובדל ויהיה בשרו עור צרעת לו בא בו חזר לא ואס

 השמרבכגע התורה הזהירה זה עגין ועל הרע. ולשון הליצנות שהוא הרשעים בשיחת
 אירע מה התבוננו אומר הוא הרי למרים אלהיך ה׳ עשה אשר את זכור הצרעת
 וסיכנה ברכיה על וגדלתו בשנים ממנו גדולה שהיא באחיה שדברה הנביאה למרים
 לשאר אותו שהשויתה טעתה אלא בגנותו דברה לא והיא המיס מן להצילו בעצמה
 מאד עכו משה והאיש שנאמר האלו הדברים כל על כנגדה הקפיד לא והוא נביאים

 לדבר שמרבים הטפשים הרשעים אדם לבני וחומר קל בצרעת מיד נענשה זאפע״כ
גדולות



השם קתש־ם מצות

 מלדבר מישיבתן להתרחק אורחותיו :וין ל שרוצה למי ראוי לפיכך ונפלאות גדולית
 הרשעים הלצים ישיבת דרך וזה וסכלותם. רשעים ברשת יתפש שלא כדי עמהן

 באין כך ומתוך דברים ברוב כסיל וקול שנאמר כענין הבאי בדברי מרבין מתחלה
 עתק צדיק על הדוברות שקר שפתי תאלמנה שנאמר כענין הצדיקים בגנות לספר
 מלעיביס ויהיו שנאמר כענין בדבריהם דופי ולתת בנביאים לספר באין כך ומתוך

 בהש״י לדבר באין כך ומתוך בנביאיו ומתעתעים דבריו ובוזים אלהיס במלאכי
 הוא והרי אלהיהם ה׳ על כן לא אשר דברים ויחפאו שנאמר כענין בעיקר וכופרין

 לשונם פיהם בשמים לשית גרס מי בארץ תהלך ולשונם פיהם בשמים שהו אומר
 כנסיות וישיבת קרנות ישיבת להן שגורמת הרשעים שיחת היא זו בארץ שהלכה

 ולפיכך וחכמה תורה בדברי אלא אינן ישראל כשרי שיחת אבל הארץ עמי של
 רעהו אל איש ,ה יראו נדברו אז שנאמר בהן אותן וזוכה ידן על עוזר הקב״ה
 הקוני )ועיין שמו ולחישבי ה׳ ליראי לפניו זכרון ספר ויכתב וישמע ,ה דקשב

:ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג תשובה(.
 סט״ג רצ״ז. ל״ת סחים ם'א< רוצח הלכות הי״ר ספר ע״ר. סנהדרין

ע״ז: סי' סט״ג תכ״ו. סי׳ משפט חושן קס״ה. לאוין

 שנאמר מסכנה חבית את מלהציל למנוע שלא מל״ת )קמא( רלח
 בשאר או בנהר טובע חבירו את ראה כגון רעך. דם על תעמוד לא

 ממון מהפסד תבירו את להציל זה ובכלל דאפשר, מה בכל להצילו חייב סכנות
 ואין לפייסן. יכול והיה פייסן ולא חבירו על לבא רוצים אנס או שעכו״ס שיודע
 זמן ובכל מקים בכל ונוהג ח'(. כלל )עיין מעשה בו שאין זה לאו על לוקין

: ונקבות בזכרים
 "ז: סי׳ סמ״ק ה׳. לאוין סטיג שיב. ל״ת סה״ם ש״ו. דעות הלכות הי״ד ספר ט״ז. ערכין

שנאמר מישראל בשר אדם בלב לשנוא שלא מל״ת )קטב( רלט
 על אלא זה בלאו תורה הזהירה ולא בלבבך. אחיך את תשנא לא

 עובר אינו שנאה לו הראה או המחרפו או חבירו את המכה אבל שבלב שגאה
 תקנ״ה( ,)בסי הוסקה לא על או רמ״ב( )בסימן תקום לא על אלא זה לאו משום
 להודיעו עליו מצוה אלא וישתוק בלב ישטמנו לא לאיש איש וכשיחטא בהם. וכיוצא
 שעבר לבדו ראהו אם אבל מלבו, השנאה וימחה כך לי עשית למה לו ולומר

 ונוהג תק״מ(. ,סי )עיין אותי לשגיא מציה זה הרי חזר ולא בו והתרה עבירה
:ונקבות בזכרים זמן ובכל מקים בכל

 הלכות ה״ר ספר ל״א. טציעא בבא מ*ז. ערכין נ״ו. שבת ל״א, ברכות
: י״א עשין סמ״ג ר"ה. ט״ע סה״ט פ״י. דעות

 ויודיעו עמיתך. את תוכיח הוכח שנאמר לחוטא להוכיח מ״ע ]צח[ רט
 לטובתו אלא לו אומר שאינו ויודיעו הרעים במעשיו עצמו על חוטא שהוא

 איני ויאמר שיכהו עד או לו שישמע עד להוכיחו וחייב הבא עולם לחיי להביאו
 נתפס הוא מוחה ואינו למחות שבידו וכל להוכיח חייב לגדול קטן אפילו שומע.
 לקבל ומצוה רע״א( סי׳ )עיין בתחלה יביישגו לא להוכיח שמצוה ואע״פ בעוני.

:ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג המוכיח. את ולאהוב הוכחה
מל״ת



לד השם קדושים מצות
פ״ג. חובל הלכות הי״ר כפר נ״ח. מציעא בבא ט״ז. ערכין נ׳ד. שבת

:קכ״ו סי׳ סמ״ק ו׳. לאוין סמ״ג ש״ה. ל״ת סה״ט פ״ז. דעות והלכות

 עליו תשא ולא שנאמר חבירו את לבייש שלא מל״ת )קמג( דמא
 הוא גדול עון אעפ״כ זה לאו על לוקין ואין ברכים שנן וכל חטא.

 לבייש שלא יזהר לפינך הבא לעולם חלק לו אין ברבים חבירו פני המלבין ואחז״ל
 לחבירו, אדם שבין בדבר ודוקא ממנו. בוש שהוא בשם יקראהו ולא וגדול קטן
 מכלימין סי׳יר״מ( )כדלעיל בסתר כשהוכיחו בו חזר לא אס דשמיא במילי אבל
 ובכל מקוס בכל ונוהג למוטב. שיחזור עד ברבים חטאו ומפרסמין ברבים אוחו

:ונקבות בזכרים זמן
 לאוין סמ״ג ש״ה. ש״ר ליח פה״ס פ״ו. דעות הלכות הי״ר ספר כ״ג. יומא

קל״א ק״ל סי' סמ״ק י״ב. י״א

תקום. לא שנאמר מחבירו לנקום שלא מל״ת לקמר( רמג למב
 שנאמר המרו על בלב שנאה לנטור שלא רמל״ת )קמה(

 כגון כמעשהו לו למריע גומל שהוא היא נקימה עמך. בני את תטור ולא
 ממנו לשאול חבירו צריך למחר לי השחיל ולח קרדומך השאילני לחבירו שאמר
 זה הרי ממך לשאול כשרציתי השאלהני שלא כדרך משאילך אני אין לו ואמר

 בלבו השנאה שנוטר נטירה ואיזהו הרע. כמעשהו לו וגמל ממנו שנוקם נקימה
 זהו השאלתני שלח כפעלך לך משנס אני. ואין משאילך הריני לו שיאמר כגון

 שוס לו יהא ולא שלס בלב לו להשאיל שצריך אלא בלב. השנאה שנוטר נטירה
 לזקין שאין ואע״פ כלל. יזכרנו ולא יכירנו ולא מלבו הדבר ימחה אלא בלב שנאה

 הבל הזה העולם דברי שכל מאד היא רעה דעה מעשה( בהם )שאין אלו לאוין על
ונקביה: בזכרים זמן ובכל מקוס בכל ונוהג עליהם. ולנטור לנקום כדאי ואינן והבאי

 :ה׳ סי׳ סמ״ק ט׳. עשין סמיג ז/ מ״ע סה״ט פ״ו. דעוה הלכות הי״ד ספר ל״א. שבת
במוך. לרעך ואהבת שנאמר בנופו אדם כל לאהוב מ״ע ]צט[ רמל

 והמתכבד עצמו. על כמו וכבודו וממונו חבירו גוף על לחוס צריך לכן
 בכל ונוהג לחבירו. אדס בין שלום הבאת זה ובכלל לעה״ב. חלק לו אין חבירו בקלון

:ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום
כלאיש הלכות הי׳ד ספר צ״א. מציעא בבא נ״ה. קמא בבא פ״ח. כלאים

:יצ״ז י׳ס דעה וןרה א>״רם ןאןיל ג״סט ז>״רי תל״ סה״ם פ״ם.

 מינו בשאינו מין ועוף חיה בהמה להרביע שלא מל״ת )קמו( רמה
 ועוף חיה דה״ה חז״ל וקבלי כלאים. תרביע לא בהמתך שנאמר

 אבל בשפופרת, כמכחול שיכניס עד לוקה ואינו התורה מן לוקה זה הרי עבר ואם
 מכות אותו מכין אלא לוקה איני בקול שעוררס או בלבד זה על זה העלה אס

: ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג מרדות.
 סה״ם פ־א כלאים הלבות הי״ד ספר ליח. קדושין פ״ח. כלאים
:רצ׳ו רצ״ח הי׳ רעה יזרח רע״ט. לאוין סט״ג רטיו. לית

 שידך שנאמר בשדה זרעים מיני שני לזרוע שלא מל״ת )קמז( למו
 מונחין ושעורה חטה שהיה או המנכש או הזורע אהד כלאים. תזרע לא

על



השם קדושים מצות

 לקיים יאסור לעכו״ם כלאים לזרוע ואסור לוקה. בעפר אוהן וחיפה הארץ על
 לכתחנה לישראל מותר לארץ בתוך אבל ישראל בארץ זה כל בשדה/ זרעים כלאי

 אהרוג אילן להרכיב פי' אילנות וכלאי קבלה. מדברי וזהו זרעים כלאי לזרוע
 המרכיב וכן לארץ. בחוץ בין בארץ בין התורה מן לוקה זה הרי בו וכיוצא בתפוח

 אילנות כלאי בין זרעים כלאי ובין מקום. בכל לוקה באילן ירק או בירק אילן
 אלא אסור שאין האיסור שעשה לזה אפילו באכילה הן מוהרין שלוקה אע״פ

:חקמ"ח( סי׳ )עיין ונקבות בזכרים זמן בכל ונוהג לזרוע.

 יעי׳ פ״י. מאכלות ה׳ סהי״ד כ״ד. בתרא בבא ל״ת. קדושין כ/ דף ר״ה ם*א. יערלה
:רט״ו סי׳ סמ״ק רצ״ר. סי׳ י״ר קמ״ו. לאוין סמ״ג קצ״ב. ל״ת סה״מ פ״י. שני מעשר ה׳

 לנטיעתו ראשונים שנים שלש אילן פירות לאכול שלא מל״ת )קמח) רמז
 בהנאה ואף יאכל. לא ערלים לכם יהיה שנים שלש שנא'

 ערלה כזית והאוכל יקירנו. משקין כגון בשריפה דרכו שאין ומה שריפה וטעון אסור
 בחיץ אבל ישראל בארץ ודוקא אסור. ערלה ספק ואפי׳ י״ג( י׳׳א כלל )עיין לוקה
 א׳( כלל )עיין ובסוריא מותר וספיקה אסורה ערלה שודאי מסיני למפה הלכה לארץ

 מנות מנין ושבסוריא לארץ שבחוץ ערלה ודאי ועל מותר ערלה ספק כן גס
 זמן בנל ונוהג בערלה. חייב סרק באילן מאכל אילן שהרכיב ענו״ס מרדות.

:ונקבות בזכרים
 ׳6 שני מעשר הל׳ סהי״ד ב׳. ד׳ ו״ת ל״ה. ברכות נ״ד. קדושין ם״ה. שני מעשר
:רמי׳ט פי׳ סמ״ק רצ״ד. סי׳ י״ד קל״ז. עשין סמ״ג קי״ט. מ״ע סה״ט י׳. ט׳

 יהיה הרביעית ובשנה שנא׳ קידש רבעי נטע להיות מ״ע ]ק[ רמה
 בירושלים אותו אוכלים הבעלים .,לה הלולים קודש פריו כל

 לעצמו פדהו ואם שני כמעשר פודהי לפדותו והרוצה תע״ר( סי׳ )עיין שני. כמעשר
 המעשרות לעונית שיגיע עד אותו פודין ואין לירושלים. מעלה והכסף חומש מוסיף
 אותו פודין הבית בזמן גבוה. ממון והוא במחובר אותו פודין ואין תק״ז( סי׳ )עיין
 נטע פדיון על אקב״ו ומברך פרוטה על אפי׳ אותו פודין בא״י הזה ובזמן בשוה
 ופלא הבית בפני בא״י רבעי־ נטע דין ונוהג המלח ליס הפרוטה ומשליך רבעי
 אלא נוהג רבעי נטע אין לארץ ובחוץ א׳( כלל )עיין בסוריא אבל הבית בפני
 נטע לנכרי ויש ונקבוה. בזכרים ונוהג כלל. פדיון בלא רביעית שנה פירות אוכל
ישראל פל רבעי כנטע קודש שלו רבעי נטע הרי זו במצוה לנהוג בא שאס רבעי

ע״ש קצ״ה ל״ת סה״מ ז׳. ש׳ המרים הלכות סהי״ד י׳. ד׳ כרכות ס״ג. סנהדרין
 ר׳כג לאוין סמיג ע״ש. לאוין שני ומורה סורה בבן חשב והרמב״ן שבכללו׳ לאו לענין ט• ובשורש

 לא שנאי ומורה סורר בן אכילת לאכול שלא מל״ת )קמט( רטט

 לשפיכת המביאה אכילה תאכלו לא ר״ל הדם. ער תאכלו
 המבואר מכוערת אכילה שהיא למדו השמועה שמפי ומורה סורר בן אכילת וזו דמים

 תצא כי בפ׳ שנא׳ מלקות הראשון בפעם ומורה סורר בן ועונש ובסהי״ד. בגמרא
 מבהמה לאכול שלא אזהרה הוא הפסיק זה גס סקילה. שגית ובפעם אוחו ויס־ו
 אזהרה הוא גם ב״ד. הרוגי על להברות שלא אזהרה הוא וכן נפשה. שתצא קודם
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 אזהרה הוא גס הנפש. את שהורגין יום באותו כנוס יטעמו שלא הסנהדרין על
 אין אעפ״כ זה בפסוק נכללין אזהרות שכמה ואע״פ שיתפלל. קודם לאכול שלא

 ענש לא וקי״ל תצא ,בפ מפורש שענשו לפי שבכללות לאו ומורה סורר בן אזהרת
ח׳(: כלל )עיין הזהיר אא״כ הכתוב

 סמ״ג ל׳ג. ל״ת סה״ט י״א. ם" ע״ז ה׳ סהי״ד צ״ה. חולין ס״ז. שבת ס״ה. סנהדרין
קל״ז: סי* סמ״ק קע״ט. סי' י״ד נ״א. לאוין

 נפלה שאומרים אותן כגון תנחשי. לא שנא׳ לנחש שלא מל״ת )קב( רנ
 לו משים או היום פלוני למקום אלך לא מידי נפל מקלי או מפי פתי

 ונוהג לוקה. כזה ניחוש ע״י מעשה עשה אס כך. אעשה כך לי יארע אס סימנים
הק״י(. סי׳ )עיין ונקבות• בזכרים ובכ״ז בכ״מ

 סי׳ י״ד נ״ג. לאוין סמ״ג ל״ב. ל״ת סה״מ י״א. פ׳ ע׳ז ה׳ פהי״ד ס״ה. .זנהדרין
קליו: סי׳ סמ״ק קע״ט.

 עונות הנותנים אלו תעוננו. לא שנאמר לערנן שלא מל״ת )קנא( לנא
להפך. או זה לעשות טוב פלוני חודש או פלוני עוגה לומר ועתים

 ומדמה העיגים את האוחז וכן לוקה. כאלה שמים הוברי ע״פ מעשה העושה וכל
מעונן. בכלל שהוא נוקה זה הרי עשה לא והוא תמהון מעשה שעושה הרואים גפני

ונקבות: בזכרים ובכ״ז בכ״מ ונוהג

 סטיג מ״ג. לית טה׳ם י״ב. פ׳ ע״ז הל׳ סהי״ד כ׳. מכות ל״ת. קדושין נ״ו. ג^ר
:ע״א סי׳ סמ׳יק קפיא. סי׳ י״ד ני׳ז. לאוין

ראשים. פאת תקיפו לא שנא׳ הראש פאת לגלה שלא מל״ת )קנב( רנב
 אחת בבת אפי׳ צדעיו שני המגלח לפיכך ופאה פאה כל על וחייב

 המגלח איש ודוקא כאחד. הראש כל שגלח בין לבד הפאות שגלח בין שתים לוקה
 ואפי׳ להמגלח סייע אס אלא לוקה אינו המתגלח אבל מעשה( )שעושה לוקה

 היא אבל י״ד( כלל )עיין ראשה תקיף בבל אינה וחשה לגלח. אסור במספריים
 ובכ״ז: בכ״מ ונוהג לגלח. לה אסור לקטן אפילו איש ראש פאת לגלח אסורה

קפ״א. סי׳ י״ד נ׳״ח. לאוין סמ״ג מ״ב. ל״ת סה״ט י״ב. פ׳ ע״ז ה׳ סהי״ד שם. בגט׳
:ע׳ סי׳ סט״ק

זקנך. פאת תשחית ולא שנא׳ הזקן פאת להשחית שלא מל״ת )קנג( רנג
 כאחת כולן נטלן ואס ופאה פאה כל על ולוקה בזקן יש פאות חמש

 ולא השחתה. בו שיש גלות שהוא בתער אותן שיגלח עד חייב ואינו חמש לוקה
 המתגלח אבל חייב המגלח ודוקא פטור במספרים זקנו גלח ואס כתיב תשחית

 ח׳(. כלל )עיין מעשה בו שאין לאו( הוי )דאל״כ למגלח שיסייע עד לוקה אינו
 השחיתה ואס י״ד( כלל )עיין בזקנה שער לה יש אם זקנה להשחית מותרת ואשה

 עוד עובר זקן השחתת שעל החינוך בספר וכתב אסורה. אבל פטורה איש זקן
 גבר ילבש ולא תלכו. לא ובחקותיהס דהיינו הנ״ל לאוין חמשה חוץ לאוין שני

 תקוני )עיין זמן ובכל מקום בכל ונוהג תקמ״ג(. ובסי׳ רס״ג )שבסי׳ אשה שמלת
תשובה(:

מל״ת
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 ם*א• לאוין סט״ג טיא. ל״ת סה״ט י״ב. פ׳ ע״ז ה׳ סהי״ד ל״ו. קדושין כ״א. מכוח
:ע״ב סי׳ סט״ק ק״ם. פי׳ י״ד

 וכתובת שגא׳ בבשרו קעקע כתובת לכתוב שלא מל״ת )קנד( רנד
 בבשרו ששורט הוא קעקע כתובת בבשרכם. תתנו לא קעקע

 בשריטה כתב לוקה. זה על והעובר צבעונים בשאר או בדו השריטה מקום וממלא
 ויקעקע. שיכתוב עד פטור בשריטה כתב ולא בצבע שרשם או בצבע רשם ולא

סייע. א״כ אלא מעשה( עשה )שלא בבשרו שנכתב זה לא אבל חייב הכותב ודוקא
ונקבות: בכ״מובכ״זבזכרים ונוהג

 והלכות פ״ז הבחירה בית הלכות הי״ד ספר כ״ת. מגילה ז׳. יבמות סיב. ברכות
 יורת קל״א. סי׳ חיים אורח קס״ד. עשין סט״ג כ״א. מ״ע םה״מ י״א. פ׳ תפלה

:ו׳ סי׳ סמ״ק רט״ו. סי' דעה

 מורא איזהו תיראו. ומקדשי שנאמר המקדש מן לירא מ״ע ]קא[ הנה
 שעל באבק ולא ובאפונדתו ובמנעלו במקלו הבית להר יכנס לא מקדש

 פיסע יוצא וכשהוא ורעדה בפחד ונכנס מק״ו, ורקיקה קפנדריא יעשנו ולא רגליו
 בית יקבע ולא יישן לא לכן א׳( כלל )עיין בקדושתו עומד שחרב ואע״פ לאחוריו

 הכנסת ובית המקדש. בית מקום כנגד ראשו יקל ולא למערב מזרח בין הכסא
 מחשבין ואין בטלה ושיחה והתול שחוק בו נוהג ואין מעט מקדש ג״כ הוא שלנו

ונקבות בזכרים ונוהג מאד. חמור המדרש בית וקדושת בו. ישנים ואין חשבונות בו
:כ״ב( סי׳ תשובה מקוני )עיין

 קליט. סי׳ סמ״ק ל*ח. לאוין סמ״ג ח׳. ל״ת סה״ם פ״ז. ע״ז הלכות חי״ד ספר ס״ה. סנהדרין

האובות. אל תפנו אל שנאמר אוב מעשה לעשות )קנה(מל״תשלא רבו
 מתחת עמו מדבר אחד כאלו השואל שישמע עד פעולות העושה זה אוב

 ומשיב/ שחיו מתחת יוצא שקול עד בה ומנחש המת מן גלגולת הלוקח וכן לארץ,
 והנשאל חטאת. ובשוגג כרת התראה בלא ובמזיד סקילה חייב אלו מעשים העושה

ונקבות: בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג תקי״ג(. )שבסימן בלאו בהם

 וע״ע ט׳. ל״ת סה*מ ם*ו. ע״ז הלבות הייד ספר ס״ה. סנהדרין
:קיט סי׳ סטיק לים. לאוין סט״ג שבכללות. לאו לענין

 וגו תפנו אל שנאמר ידעוני מעשה לעשות שלא מל״ת )קנו( רנן
 ומקטיר בפיו ידוע ששמו מעוף עצם שלוקח הוא ידעוני הידעונים. ואל

 סקילה זה על וחייב עתידות, וידבר כנכפה שיפול עד אחרים מעשים ועושה לו
 בכל ונוהג תקי״ד(. )שבסי׳ בלאו בו והנשאל חטאת ובשוגג כרת התראה ובלא

:ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום
 הי״ד ספר וק״ט. ה׳ דף סנהדרין ליג. מציעא בבא ס״ב. עידובין ול״ב. ה׳ דף קדושין
ניב: נ״א סי׳ סמ״ק רט״ד. סי׳ ייד עשין סמ״ג ר״ט. ט״ע סה״ט פ״ו. חית הלכות

 שנאמר מפנ״ו ולקום חכם תלמיד ולכבד שיבה מפני לקום ]קב[ רנח

 בזקנה המופלג זקן הוא שיבה זקן. פני והדרת תקום שיבה מפני
 לעמון חייב אין אבל ילד שהוא חכם אפילו לפניו לעמוד חייב חכם אינו ׳אפילו

מלא
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 יד לו ונותנין בדברים אותו מהדרין גוי זקן ואפילו להדרו כדי אלא קומתו מלא

 עומדין ילד הוא אפילו הכמה פקנה זה הוא וזקן במשמע שיבה כל שיבה כי לסמכו
 עיניו יעצים ולא פניו. מכנגד שיעבור עד אמותיו בד׳ משקרב קומתו מלא לפניו

 מלא מרהוק משיראהו מלפניו עומד דין בית אב ראה יראהו. פלא כדי החכם מן
 וחייב מעיניו. שיתכסה עד או במקומו ב״ד האב שישב עד יושב ואינו עיניו

 קומתו יראה ולא ממנו שיתכסה עד עיניו מלא מרחוק משיראנו רבו בפני לעמוד
 ואמרו אביו, ויראת מכבוד יותר ויראתו רבו בכבוד וחייב במקומו. שישב עד או

 וכן השכינה, על חולק כאלו רבו על והחולק שמיס, כמורא רבך ומורא חז״ל
 נוי. שקובע זה רבו על חולק איזהו רבו. אחר והמהרהר רבו עם מריבה העושה
 הלכה להורות ואסור קייס. ורבו רבו ברשות שלא ומלמד ודורש ויושב מדרש
מי״ב יותר רבו ובין בינו היה מיתה. חייב רבו בפני הלכה והמורה רבו בפני
אדם שראה כגון מאיסור ולהפריש להשיב. מותר הלכה דבר אדם לו ושאל מיל

 אין השם חילול שיש שכ״מ אסור זה דבר לומר להפרישו לו יש אסור דבר עושה
אפי׳ שואל לכל ולהורות לישב עצמו לקבוע אבל במקרה ודוקא לרב, כבוד חולקין

עד או רבו שימות עד להורות לו אסור העולם בסוף ורבו העולם בסוף הוא
 רבו וכשימות ומוראו. רבו לכבוד שמחוייב דברים הרבה וכן מרבו. רשות שיעול
 וכל ואמו. אביו על כמו לעולם מאחה ואינו לבו את שמגלה עד בגדיו כל קורע

 אינו ממנו חכמתו רוב למר לא אס אבל ממנו חכמתו רוב שלמד מובהק ברבו זה
 שהיא מתים שאר על כמו עליו וקורע מלפניו עומד אבל אלו הדברים בכל חייב

 את לבזות הוא גדול עון מחול. כבודו כבודו על שמחל והרב עליהן. מתאבל
 מנדין וב״ד הבא לעולם חלק לו אין חכמים המבזה וכל אותן לשנוא או החכמים

 את שירצה עד נדויו את מתירין ואין זהב ליערא אוהו וקינסין ברבים אותו
:ונקמת בזכרים זמן ובכל מקים בכל ונוהג החכם.

 סה״מ ח'. פ״ז גניבה הלכות ד הי׳ ספר צ*. פ״ט פיח דף בתרא בבא ק״ז. ס״א. דף מציעא בבא
רס״ג^ סי׳ סמ״ק רל״א. סי׳ משפט חושן ע״ב. עשין קנ״א לאזין סמ״ג ר״ח. מ״ע רע״א ל״ת

 שנאמר ומשקלות במדות עול לעשות שלא מל״ת )קנז( רם רנט *

 )בסימן ובמשורה. במשקל במרה במשפט עול תעשו לא
 במשקל במדה המדות משפע זה במשפע חז״ל דרשו בכאן דין( לענין מיירי רל״ד
 להעעות שלא וכן המדינה. בני עליו שהסכימו ממה המשקל או המדה מן יחסר שלא

 כמשורה קענה מדה על אפילו חורה הקפידה ובמשורה הקרקע. במדידת חבירו
 ומשקלות המאזנים לצדק ומ״ע ]קג[ :ע״ז( כלל )עיין בלוג מל״ו אחד שהוא

 לך. יהיה צדק והין צדק איפת צדק אבני צדק מאזני שנאמר ומדות
 בתשלומין שחייב עליו לוקין ואין ל״ת על ועבר מ״ע ביעל זה על שעבר ומי

 עובר חסר משקל או מדה לעכו״ס נתן אס ואפיצו ח׳( וכלל תר״ב סי׳ )עיין
 ,ה תועבת כי בכלל הוא והרי בחשבון לעכו״ס להשעות ואסור להחזיר. וחייב כנ״ל

 המאזנים להצדיק החניות על להחזיר ממונים להעמיד ב״ד וחייבין עול. עושה כל
 בצדק אינם מאזניו או משקליו או שמדותיו ומי שעריס. ולפסוק והמרות והמשקלות

 השוק. בשער למכור אותו כופין שערים שמפקיע ומי ולקנסו. להוציאם להם יש
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 ותרי מ״ו( סי׳ תשובת תקוני )עיין עריות של מענשן יותר מדות של עונשן קשה

:ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג מצרים. ביציאת ככופר הוא
 והרמב״ן ש״ח. ל״ת םה״מ פ״ה. ממרים הלכות הי״ד ספר ל״ז. שבועות פ״ה. ס״ז נ״ג סנהדרין
:רפ״א סי י״ד רי״ט. לאוין סמ״ג עונש. תוספת אלא כאן שאין ומשיג רל״ב בסי׳ כללו

 ואמו אביו ומקלל שנאמר ואם אב לקלל שלא מל״ת )קנח( לסא
 קללו ואס רל״ב( )שבסי׳ חרש תקלל לא מפסוק ואזהרתו יומת. מות

 מיתתם לאחר קללס אס ואפילו בו דמ־ו קלל ואמו אביו שנאמר סקילה חייב בשם
 יהא ולא אלה בה שיש שבועת אביו את ישביע לא לוקה. בכנוי קללס בשם.
 אפילו אמו או אביו המבזה שכל לבזותם ואסור למסית(. )חוץ לנדותו ב״ד שליח

 תלעג עין ונאמר ואמו אביו מקלה ארור שנאמר הגבורה מפי ארור הוא ברמיזה
 בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג נחל. עורבי יקרוה אם ליקהת ותבוז לאב

תשובה(: הקוני )עיין ונקבות
 בשורש משיג והרמב״ן רכ״ה מ״ע סה״מ ט״ז. י״ר "ק ם סנהדרין הלכות הי״ד ספר נ׳ה. סנהדרין

: ק״ה עשין סמ׳ג כ״ו. סי׳ הרמב״ן של כט״ע זה ספר בסוף לקמן ועיין ע"ש. י״ד

 ישרפו באש שנאמר למחויב בשריפה לדון הב״ד על ט״ע ]קד[ רלי*
 סודר ונותנים ארכובותיו עד בזבל אוהו משקעין היו שריפה מצות .,ונו

 עד אצלו מושך וזה אצלו מושך זה עדיו ושני צוארו. על וכורך הרך לתוך קשה
 ושורפה יורדת והיא פיו לתוך וזורקין עופרת או בדיל ומתיכין פיו פותח שהוא

 בתו על הבא ל״ה( )בסי׳ שזנתה כהן בת הן. עשרה הנשרפין וכל מעיו. בני אש
 חמותו ועל בתה ,בת ועל בנה בת ועל אשתו בת ועל בנו בת ועל בתו בת ועל
 כשדנין ונוהג ר״ו(. ר״ה ר״ד קצ״ו קצ״ה קצייד סי׳ )עיין חמיו ואס חמותו ואם

ז׳^: כלל >עיין נפשות־ דיני

יו״ד נ׳. לאוין ג סס לי. ל״ת ם סה י״א. פ׳ ע״ז ה׳ סתי״ד מ״ט. סוטה פ״ג. ב״ק
קע״ח* פי■

 ובחקותיהם שנאמר העבומ״ז בחוקות ללבת שלא מל״ת )קנט( לסג
 יגדל ולא להם. המיוחד במלבוש להם לדמות שלא תלכו. לא

 ולא בלורית. נקרא וזה הראש באמצע שער ויניח מהצדדים יגלח ולא ראשו. ציצית
 מהן אחת העושה וכל מלאחריו הפרע ויניח לאוזן מאוזן פניו מכנגד השער יגלח

 להם ולדמות במלבושיהם ללבוש וצריך למלכות קרוב שהוא ומי לוקה. בהן וכיוצא
;רנ״ג( ס״ס )עיין ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג מותר.



דז תורה ראשון ליום אמר
 טתוספת הארה בו להשאיר בץ דשם לד דמילוי ר כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת >מין

שעברה שבת של נשמה

 בנן אל־הבהנים אמר אל־־מ^ה יהוה ראמר א בא
 בעמיו: לנפשלא־יממא ואמרתאלהם אהרן

 .יסתאב לא מית על להון ותימר אהרן בני לבהביא אמר למשה .ץ ואמר

 ולאביו לאמו אליו הקרב 'אם־לשארו בי ב :?הע?
 לאטד. לה דנןריב לקריבה אלהן :ולאחיו ולבתו ולבנו

 הבתולה ולאחתו ג :.ולאמוד .ולברתה ולברה ולאבוהי
 : יטמא לה לאיש לא־היתה אשר אליו הקרובה

 :יסתאב לה לגבר הות לא די ליה דקריבא בתולתא ולאחתה

 ;עט-, רבא .יסתאב לא :להחלו בעמיו בעל וטמא לא ד
 זקנם ופאת בראשם "קרחה לא״יקרהה :•לאחלותה

ימלטון לא :שרטת ישרטו לא ובבשרם יגלחו לא
מרט

רש״י
אהרן. בני :הקטנים על גדולים להזהיר ואמרת אמור הבהנים. אל אמור )א(

 במשמע: מזמין בעלי אף אהרן. בגי הכהניס: לומר תלמוד חללים יכול
 עמיו בתיך שהמת בעוד )ת״כ( בעמיו. יטמא לא אהרן: בנות ולא אהרן. בני
 הקרובה. )ג( :אשתו אלא שארו אין )ת״כ( רשארו. אם בי )ב( :מצוה מת יצא

 מצזה)ת״כ(: יטמא. לה :למשכב לאיש. היתה לא אשר :הארוסה את לרבות
 שהוא פסולה לאשתו יטמא לא )ת״כ( להחלו. בעמיו בעל יטמא לא )ד(

 שהיא בעוד בשארו בעל יטמא לא מקרא של פשוטו וכן עמו בעודה בה מחולל
 שהיא באותו אמרתי שאר ובאיזה מצוה מת שאינה קיברין לה שיש עמיו בתוך

 והלא מת על )ת״כ( קרחה. יקרהו לא )דס מכהונתו: הוא להתחלל להחלו
 יכול יד( )דברים עיניכם בין בישראל שנאמר לפי אלא כך על הוזהרו ישראל אף
 נאמר שוה בגזר׳ מהכהניס ישראל וילמדו בראשם ת״ל הרחש כל על חייב יהא לא

 הראש כל להלן אף הראש כל כאן מה קרחה בישראל להלן ונאמר קרחה כאן
 זקנם ופאת :מת על כאן אף מת על להלן ומה בראש שיקרח כ״מ במשמע

 ורהיטני במלקט לקטן יכול תשחית לא יט( )ויקרא שנא׳-בישראל לפי יגרהו. לא
 וזה השחתה בו ויש גלוח הקרוי דבר על אלא חייב שאינו יגלחו לא נא׳ לכך

 ושרט שם( )ויקרא בישראל שנא׳ לפי שייטת. ישרטו לא ובבשרם תער:
לנפש



תורה ראשון ליום אטר
 ' חבול יחבלון לא ובבק־הון יגלחון לא דדקנהץ ופאהא בריעהוו מרט

 אלד׳יקם שם וסללו ולא דאלהיהם יהיו קרשים ו
והיו מקריבם הם אלהיהם לחם יהוה את־אשי בי

•י' ■י ־1 : ••ע ־••ע •• ן ז : •• •

ארי דאדההו! שמא יחלץ ולא אלהה־ון הדם ךה־רן _קךישין ♦

: _קךישץ ויהיו! מקריבי! אנין אלהדון קורבן דיי קירבניא

רש״י
 ישרטו לא ת״ל אחת אלא חייב יהא לא שריטות חמש שרט ינול תתנו לא לנפש

 לכתוב לו שהיה לדרוש היא יתירה זו שתיבה ושריטה שריטה נל על לחייב שרטת
 נרחם על )ת״כ( יהיר. קדושים )ו( שרטת: שהיא יודע ואני ישרטו לא

:בנך ב״ד יקדישום

ט׳ד יחזקאל נביא"□

 מקדשי את-משמית שמרו אשר ה1בנ;צד הלוים והכוהנים א
 ועמדו לשרתני ארי יקרבו המה מעלי בנךישך$ בתעות

 בני לואי ובהמא !*הוה: אדני נאם ולם הלבילי להקריב לפני

 אינו! פולחני מבתר ישראל בני במטעי מהדשי מטרת !ת נטרו די צדוק

 לקרבא-קדמי מדבחי על וישמשץ לשמ^^קדמי לפולחני יתקרבו!

 ״מקדשי“אל יבאו המה ב :אלהים יי אמר קודשי! נכפת ודם תרב
 משמרתי:—את ושמרו לשרתני אל־״שלחני יקרבו והמה

 לשמ^א״קדמי אפי^א לחם לפתורי .יתקרבו! ואנין למקדשי ;עלון אנון

 הפנימית החצר אל־שערי בבואם והיה ג מימרי: מטרת :ת רטרון
 בשערן בשרתם צמר עליהם ולא/יעלה ילבשו פשתים בגדי

 לבלשי _דךתא_גויתא לתרעי במעלהון ויהי . וביתה הפנימית החצר

_דךת^ בתרעי טמשותהון5ב עמר בפרת ידון על יןה .ולא .ילבשו! בוצא

גויתא
רש״י

 צמר, עליהם יעלו לא ביוה״נ: ולפנים לפני הפנימית. החצר שער )ג(
 ב מצנפת פשתים. פארי )ד( :ולפנים וביתה. :באבנט במעילו שהיה תכלת

לא



.לה ראשון ליום אמר
 פשתים ומכנסי על־ראשם יהל פשתים פארי ד :ולגיו געתא
 רישיהון על ;הזן דבוץ קוכעין :בלע :חגרו לא _על־מתניהם .יהיו

 לבביהון על אלדן חרציהיון על ;זרזון ולא חרציהון על יהדן ךבוץ םץ;ום?נ

 החיצונה החצך—אל החיצונה אל״החצר ובצאתם ה :;.יסחן
 והניחו בם מעזרתם אשר־המה את־בגדיהם יפשטו אל־העם

 את־ ולא־;קרשו אהלים בגדים ולבשו הבןדש בלשכת אותם
 לאתערבא בדלתא לדרתא ןמדךתאךקוךשא1ובטפקה ו בבגדיהם העם

 :תהין רחתון בהון משטשין אמן ך׳ לבושיהון ;ת ישלחץ עמא עם

 עטא עם יתערבון ולא אוחרנין לטשין רלבשון קודשא בלשכת

 יבשמו כסום ישלחו לא ופרע יגלחו לא וראשם י :בלבושיהון
;ספרון ספרא ;רבון לא ופרוע יגלחון לא ורישהון :את~ראשיהם

•י .רישייזין שער '.ת

רש״י
 .זיעה מקום שהוא ממתניהס למעה ולא מאצ>יהס למעלה לא ביזע. יחגרו לא
 ולא :ישראל עזרת לחילונה חיצונה שהיא נשים עזרת .,וגר החיצונה החצר )ה(

 ופרע )ו( :השער כל להעביר יגלחו. לא :עמהס יתערבו ולא העם. את יקדשו
 ראשו בשבולת שסדורה ככוסמת יבסמו. כסום :ירבו לא שער גדול ישלחו. לא

ראשם: שער יהיה כך זה של עקרו בצד זה של

כ״ז משלי כתובים

 חזא ערימא :נענשו עברו פתאים נסתר רעה ראה ן ערום א

 זך כי-עךב .קח״״בגדו ב :וחסרין עלה עברין ושברי וממשי ב^תא
 ועל לנוכראה דעריב דמן מרטוטיה טתנסיב 5 חבלהו נכריה ובעד

 השכים י בבהר ל1גד ובקול רעהו מברך ג משכניה: נובריא אפי
בקדומא בצפרא רמא בקלא לחבריה המברך :1ל תחשב קללה

לטותא
רש״י

 :ונפסדו ונענשו. :מלעשותה ונסתר. :עבירה של עונשו ראה. ערום )א)
 משבח רעהו. מברך )ג( בגדו: קח הדיין שיאמר גורס זר. ערב בי )ב(

את



ראשון ליום אמר
 מחגים וא^ת סגריר ביום טורד דלף תתח׳טיב.ליר־ד לוטתא

 תגרניתא אתתא היננא דםגרי_רא ביומא תטף דלפא איך ז גישתוה

 רוחאגרבןתא :.קיא ןמינו וישמן צפן־תח צפניה ה דנציא:

 "י.4- ואיש_יהד יחדזבברזל וברזל מתקחא: תמעא ובשמא קש^א
לטישאפיהדחבתה: וגברא לטיש בפךזלא פרזלא :רעהו

רש״י קרי מדעים *(

 והכל ועשיר ותרן שהוא עליו שאומרים לקללה נהפכה הברכה יום יוס חברו את
 פגריר. ביום הבית: בני את וטורד הנוטף גשם דלף. )די( מחנו: לשאול באין

 דוה. צפן צופני־ )ה( :שויס שניהם נשתוה. מדינים ואשת :נסגרים שהכל
 ושמן הוא: שא״א דבר כלומר רוח. צפן מדעתה: ולציפנה לשימרה שסובר מי

מחדרו: יחד. )ו( בשמן: כמצורעהמטהר עליו לבוא הצרעת קורא ימינויקרא.

ז׳ פרק כלאים משנה

 לא;ביא טפחים• שלשה גבה על עפר אין אם בארץ• הגפן את המבריך
בסלע. הבריכה בסילוף או בדלעת הבריכה אפילו עליה. זרע

 זרע להביא י מותר אצבעות שילש אלא גבה על עפר שאץ פי על אף
 המבריך כ השני:' העקר מן אלא לה מודדין אין הארבובהשבגפן עליה.

ביניהם יש אם אומר צדוק בר אליעזר רבי נראים. ועקריהם גפנים שלש
מארבע

ברטנורה
 ששה דבתוך נופחים לששה חון ההברכה ועוברת בארק. הגפן את המבריך ז פרה

 :יחידית גפן עבודת משוס אסור טפחיס שלשה גבה על עפר יש אפי׳ טפחים
 תיחוח העפר שעושין אלא לאמשתרשי לצדדים דזרעיס מותר הצד מן אבל עליה. זרע יביא לא

 יביא דלא וטעמא הצד מן מהלכין שלהן השרשיס אין אבל אצלו כשנזרעיס הכותל יסודות ומלקין
 והוי בגפן הזרעים שרשי ונכנסים רך שהגפן לפי לעבודתה חוץ ,אפי המורכבת הגפן על זרע

 בסלון. או בדלעת הבריכה אפי׳ :שרי רכין שאינן אילנות שאר אבל באילן ירק הרכבת
 הגפן עד ומפלשין נוקבין הזרעים דשרשי משיס אסור הסלון בתוך או הדלעת בתוך הגפן שתחב
 ומרזב צינור סלון. יבשה: שהדלעת כגון מיתסר לא בדלעת זרעיס ומשוס עפר גבהג״ט על כשאין
 בסלע. הבריכה :ג״ט עפר א״צ מתכות של דבסלון מיירי דוקא חרס של ובסלון הוא א׳ וסלון
 קרקע ע״ג ונכפפת עקומה גפן שכנפן. הארכובה :השרשיס מן ונפתח מתפלש רך דסלע קשה

 מן מורדין :יחידית גפן עבודת שהן ו״ס למדוד כשבאים עקומה ארכובה כמין ונזקפת וחוזרת
 כאלו דומה אלא נראה הראשון העיקר כשאין וה״מ וזוקף חוזר שהוא ממקום השני. העיקר

 אין העקומה הגפן שרש שהוא וניכר נראה הראשון העיקר אם אבל כפיפתה במקום נטועה היא

 זמורות ב׳ כשיוצאין המבריך דרך גפנים. ג׳ המבריך ב 5 הראשון העיקר מן אלא מודדין
 ונעשית אחר מצד ראשה ומוציא גומא באותה הקרקע תחת הזמורה ומשכיב בארץ חופר א' מגפן

 הוי דבהכי משלש גפנים שתי המבריך למתגי מצי דהוי וה״ה ששה עושין גפנים משלש נמצא גפן
 הגפן כל השכיב שלא נראין, ועיקריהן נ זנב יוצאה וא׳ שתיס כנגד שתיס איכא דהא כרס

 אס גפנים. שתי א׳ מגפן ועשה העיקר שהגיח אלא גפנים ששה עושיס ג׳ היו לא דא״כ בקרקע
 חשבינן א׳ משרש יונקות ששתיהס ואע״ם מצטרפים. מח׳ יותר ולא מד׳ פחות לא לגם! גפן בין *ש



לט ראשון ליום אמר
 מצטרפות. אינן ראו ואם מצטרפות. אלו הרי שמונת. לעד אמות מארבע

 אסור גפן צמר אף אומר מאיר רב* מקדשת♦ ואינה אסורה שיבשה• גפן

 אסור הגפן גבי על אף משמו• אומר צדוק בר אליעזר רבי מקדש. ואינו
 מחול מותר הכרם. חרבן מותר מקדשין. ולא אוסרין אלו ג :מקדש 'ואינו

 ועבודת הגפן תחת אבל מותריאפיפירות. ערים. פסקי מותר הכרם•

 גפנו את המסכך ד :מקדשות אלו הרי שבכרם אמות וארבע הגפן.
 יוסי רבי באחריותו♦ וחייב קדש זה הרי חבירו. של תבואתו גבי על

 יוסי רבי אמר יה שלו: שאינו מקדשדבר אדם אין אומרים שמעון ורבי

 עקיבא. רבי לפני מעשה ובא בשביעית. כרמו את שזרע באחד מעשה
 רצא הכרם את שזרע האגם י שלו: שאינו דבר מקדש אדם אין ואמר

 שלישי. עד הוא/ותן/פועלים כמה עד במועד♦ אפילו קוצרו מלפניו♦

נקרא הוא מאימתי המועד. לאחר אפילו .והולך כדרכו קוצר מכאן ;תר

ברטנורה
 זרע ואס העין מראית משוס עבודתה בתוך לזרוע אסור אפורה. שיבשה גפן :גפנים כב׳

 הגפנים שכל העין למראית למיהש דאיכא תחתיה לזרוע שאסיר בחורף מבעיא ולא מקדשת אינה
שנושרין גפנים איכא בקיץ דגם משוס אסור יבשה שהיא דניכר בקיץ ,אפי אלא כיבשיס נראים
:לגפן דומה שלו ואינן קיטון שקורין מוך גפן. צטר :יבשים אינם והס כיבשין ונראין עליהן
המוברכת הגפן ע״ג זרעה אס הגפן. גבי על אף :זרעים מין שאינו לפי מקדש. ואינו אפור

צדוק ר׳ בר כר״א ולא כר״מ הלכה ואין מקדש. ואינו אסור ג״ט עפר גבה על ואין בקרקע
 טעו; הזרע אין זרע שאס מקדשים. ולא :בו לזרוע המקום אוסרין. אלו ג :משמי שאמר

 אלא שם היה לא אס אמה ט״ז הכרס קרחת לעיל דתנן הא כגון הכרם. חרבן מותר שרפה:
 י״א אלא שס היה לא אם אתה י״ב הכרם מהול מותר וכן קדש לא אמות ז׳ וזרע אמה ט״ו

 בפרקין דתנן דרים. פסקי מותר : קדש לא המותר את וזרע הכרס מן ד״א והרחיק אמה
 את וזרע מכאן טפחים ,וו מכאן ו׳'ט הרחיק ואס לפס זרע יביא לא ח״א שם יש אס דלעיל

 בעריס וכ״ש מכאן ועריס מכאן ערים שיש ואע״פ לרבותא דנקט ערים ופסקי קדש לא המותר
 :קדש לא הביא אם המותר תחת אל זרע יביא לא דלעיל בפרקין דתנן אפיפירות. מותר :אהד

 ו״ט הגפן. ועבודת :תחתיה וזרע הגפן לעבודת חוץ שנמשכה זמורה כגון הגפן. תחת אבל
 ואפי׳ תבואתו את לו לשלם באחריותו. וחייב ד ־ ד״א הכרס ועבודת יהידית הגפן עבודת שהם
 שאינו דבר מקדש ארם אין :בידים מעשה עביד דקא הכא שאני דגרמי דינא דאין דלא למאן
 בחלב בשר בשל או הכירו בקדרת ודם חלב הנותן כגין שבתורה איסיריס לשאר דמי ולא שלו.

 אהר כרם ולא כרמך דמשמע כלאים כרמך תזרע לא בהו דכתיב כלאים דשאני דאוסרן הכירו של
 לא הלכה ואין מ״מ כלאים ת״ל מנין אחר כרם כרמך אלא לי אין כרמך תזרע לא אמרי ורבנן

 :כשלו חשוב ואינו הפקר שהכל גמיר קנין בהם לו אין בשמטה עקיבא כר׳ ולא )ור״ש( יוסי כר'
 אפי׳ קוצרו : זרוע כשהוא לבעליו הכרס שהזר מלפניו. ויצא :וזרעו כרם שגזל האנס, ן

 העין מראית מפני אעפ״כ שלו שאינו דבר אוסר אדם שאין האביד דבר שאינו ואע׳פ במועד. .
 מאתים יוסיף שמא ירא הוא אס א״נ בכרס כלאיס כמקיים נראה יהא שלא במועד לקצור התירו
 הוסיפו אם מ״מ דשא״ש אוסר אדם דאין אסרן לא דהאנס דאע׳יג האבוד דבר הוי אזי במועד
 דתנן לפניו הרוח סערתו או אלקטנו מלכשאחיור גרע דלא קדש לבעלים שחזרה לאחר מאתים

 אלא פועלים מצא לא שאס הפועלים בשכר שליש עד דמפרשי אית שליש. עד :שקדש לעיל
קיצר אלא יהי לא זה על יותר מיד הכלאים שיעקור כדי יתן הראוי שכרן על יותר גשליש

 ט כדר



ראשון ליום אמר
 מ;די עדור תבואה. גבי על הגפנים את שעלעלה הרוח ז :משישקע אנם
 מחזיר מרק. יוכן הגפן. תחת נוטה שהיא תבואה מותר. אונם ארעו אם

 משיעשו וענבים י משתשריש. מתקדשת *תבואה מאימתי מקדש. ואינו'

 אינן צרב]" בל שב^לו וענבים צרבה♦ בר שיבשה תבואה חרבן. כפור
 .ורבי מקדש♦ אינו נקוב ושאינו בכרם. מקדש נקוב 'עציץ ח מתקדשות:

בכרם. נקוב עציץ מקדשץ.'המעביר ולא אוסרי] וזה זה אומר שמעון

:אסור במאודם הוסיף אם

ברטנורה

 ותבואת הכרם סירות ששוין ממה שליש עד דמפרשי ואית בכרס משתהי שהכלאים אע״פ כדרכו
 יתן לא השדה ותבואת הכרס סירות ששוו משליש יותר מיד הכלאים לעקור כדי לפועלים יתן השדה

 ע״ש הכרס נקרא מאימתי כלומר אגם. יקרא הוא מאימתי :כדרכו שיקצור עד ימתין אלא
 הגזלן ע״ש ויקרא הכרס מן הבעלים שם משישקע. בזריעה: לאסרו כשלו להתחשב האנס

 ששיערה שעלעלה. הרוח ז ג בה שיזרע מה כל ויקדש כשלו השובה הכרם תהיה שעה מאותה
 בירק. וכן וילקט: יחתוך כלומר בתמרים. גודר כמו יגרור. עלעלה: רוח מתרגמינן סערה רוח

 מקדש אינו החזיר לא אס מקדש. ואינו :למקומו והירק התבואה יחזיר. :הגפן תחת הנוטה
 כשעיקר אבל הגפן תחת התבואה כשעיקר היינו ומקדש אופר הגפן תחת לעיל דתנן דהא

 שרשים שנתפשטו משעה משהשריש. :מקדש אינו הגפן תחת וניטה לגפן תוץ עומדת התבואה
 משליש ופחות הכרס ותבואת אמר דרהמנא שליש משתביא כלומר משתשליש דגרסי ואית בקרקע.

 הגיעו שלא בכרס ירק או תבואה זרע שאם הלבן. כפול משיעשו וענבים ; תבואה מקרי לא
 וכן קדש לא ה״ז הלבן כפול להיות הענבים שיגיעו קודם הזרע ועקר הלבן כפול להיות ענביו

 שיביא קודם או שישריש קודם הזרע ולקט ירק או תבואה בצדן וזרע הלבן כפול שנעשו ענבים
 כל שבישלו וענבים צרכה כל שיבשה תבואה :קדש לא ה"ז משתשליש דגייס למאן שליש
 צרכן; כל שבישלו הענבים בצד זרע או צרכה כל שיבשה התבואה בצד גפן ונטע צרכן. כל

 שיהיה עד מקדש אינו הכרס ותבואת תזרע אשר הזרע המלאה תקדש פן דא״ק מתקדשות. אינן
 זרע מלאה לכלל הגיעו לא שליש הביאו שלא או השרישו שלא וירק ותבואה כרס ותבואת זרע מלאה שס
 לאחר או הלבן כפול להיות שיגיעו קודם וענבים זרע מלאה קרוין אינן שוב שיבשו לאחר וכן

 וזרע קטן שורש כדי נקב בו שיש נקוב. עציץ ח ג כרס תבואת קרוין אינן צרכן כל שבשלו
 ג בארן נזרע כאלו מקדש הכרם עבודת של בד״א או בכרס הניחו אס בכרם. מקדש :בתוכו

 בארץ. כזורע הוי דלא קדש לא הביא ואס לכתחלה לתוכו זרע יביא לא מקדשין. ולא אופיין
 שליש שהביאה תבואה בו שיש נקוב עצין בכרם. נקוב עציץ המעביר כר״ש. הלכה ואין

 אס בלבד הנפניס תחת העבירו אלא בארץ הגיחו ולא הלבן כפול ענבים בו שיש בכרס והעבירו
 הגפנים אבל שבעציץ הזרע אסור תחלה שהיו מה על ממאתים חלק העברתו בדרך הזרעים הוס־פו

♦ ממאתיס אחד הוסיף אס רואין כיצד פירשנו שהרב כרם בפרק ולעיל בקרקע הניחו שלא כיון קדשו לא

ע״א ל״א דף ברבות גמרא

 לאדם אסור יוחאי בן שמעון רבי משום יוחנן רבי אמר
אז קכ״ז( )תהלים הזה\שנאמר בעולם פיו שחוק שימלא

ימלא רש״י
 עליו יושבת בתפלתו: בה מהרהר יהא שלא עיון לרינה שאיכה פסוקה. הלכה

 אלא נקיים ז׳ הצריכה לא והתודה שפוסקת יום מאותו לבד נקיים. ז׳
 ־ לזבה



מ ראשו! ליום אמר
 בגוים שיאמרו בזמן אימתי ,רנה. ולאגנו פינו שחוק ימלא

 לקיש ריש על עליו אמרו אלה. עם לעשות ה׳ הנדיר
 מרבי שטעה מבי הזה בעולם פיו שחוק מלא לא שמימיו

 ולא דין מתוך לא להתפלל עומדין אין רבנן תנו _רביה. יוחנן
 הלכה והיכידמי פסוקה. הלכה מתוך אלא הלכה דבר מתוך

 "בנות זירא 'רבי דאמר דרביזירא הא אבייבי אמר פסוקה
 כחרדל דם טיפת רואות דאפילו עצמן על החמירו ןשראל
 להתפלל עומדין אין רבנן תנו נקיים. שבעה עליה יושבות

 ולא שחוק מתוך ולא .עצלות מתוך ולא עצבות מתוך לא
 בטלים דברים מתוך ולא ראש קלות מתוך ולא שיחה מתוך

 לא מהבירו אדם יפטר לא וכן מצוה. של שמחה מתוך אלא
 מתוך ולא ראש קלות מתוך ולא שחוק מתוך ולא שיחה מתוך

 בנביאים מצינו שבן הלכה. דבר מתו־ אלא בטלים דברים
 מרי תנא וכן ותנחומין. שבה בדברי דבריהם הךאשוניסשסךמו

אדם ןפטר אבא בר _יךמיה דרבי בריח הונא דרב בריה בר
:זוברהו בך שמתוך הלכה דבר מתוך אלא מהבירו

רש־י
 '"א בתיך רציפים ימים נ' הריאה אלא זנה ואין מזונה טהרה ואם שנא' לזנה

 ראש כונד של חילוף ראש. קלות טתוך :ליצנות שיחה. לנדה: נדה שני! יום
 של תנחומי! דנרי כנין מצוה. של שמחה מתוך אלא !ועתק לנ זחוח מחוך
 ותנחומים שנח של שהוא לדוד לתהלה סמוך או מצרים לגאולת סמיך כגון תורה

 הסדורות המקראות וכל אוהביו כל את ה׳ שומר יעשה ירא־י רצון כגון
:בהן וכיוצא עמו את ה' יטיש לא כי ערבית בתפלה

ע״א פ״ה דף אטור זוהר

 מרעיה בבי והוא עלמא לההוא לטיחך קאים נש דבר בשעתא חזי יתא
 בד למחטי גש בר .יכיל דלא מה הטן וחמי שלוחץ תלת עליה את;ין

 בעי ךמלכא הוא עלאה דדיגא יומא ייומא וההוא עלמא. בהאי איהו
 במה למלכא אתיב דפקדוניה בר/ש ההוא זבאה דיליה• פקדוניא

 גופאמהיימא בטנופי אתטנף פקדונא ההוא אי בגויה. ליה דאתיהיב
לטארי



ראשון ליום אמר
 ימוםץפ ^קמיה רןאים המות קמ?אף וחטי עינוי ק_קף פקדונא. למארי
 לנפעא רה ולית ברטט בקומטא'דההוא בידיד.קסטרבקטרין שריפא

לשכץתא רהטי עד טית לא נש ובר גופא מן דירה בפרישו בכלא כשיו
 בתר 'רשבינתא. לקבלא נפ_קת נפשא ^יאיתתיאובתאדשבעתא

 והא בגווה( )ם״א בגופא ותתקבל בה דאתהבק נפשא איהי מאן הנפקה
 ברא גופא ואשתאר גופא מן נפשא הנפקה בתר טילי. לחני אוקמוה

 נבלתו תלין לא כ״א( )דברים דכתיב קבורתא ברא ליה למשבק אסיר רוחא
 זךבעה דישתהי המיתא בגין ההיא. ביום י תקברנו .כןבך* בי העץ על

 בשלפו חרישותא ;היב קבורתא ברא וסלה יומם דאינץ שעות ועשרים
 דקךשא מלמעבד.'האפשר הוא בריף דקדשא עבידתא ומעכב דרתיבא

 יומא בההיא מיד אקרא בגלגילא י 'למיתיה עליהבגץ הוא'גזר בריף
 לאו נישמתא גופא אתהבר 'ךלא זמנא ובר ליה• לאוטבא דאתפטר

 בגלגולא אחרא רמהוייבגופא יבלא ולא היא בדיך הדשא קמי עאלת
 דמי ודא גןדטאה. עד/דיתקבר אחרא גופא לנשמתא דלא׳יהבין תמינא

 השביר עד אחרא אתתא למשב ליה אתלך לא אתתיה המיתה גש לבר
 אחר קיבר העץ. על נבלתו* תלין לא אורייתא אטרח הא ובגין לקדמתא

 תיעול *לא עלמא לההוא למיזל ובע;א גופא מן נשמתא אתפרשא כד

 למיעל. יברא ולבתר מגהורא אהרא גופא רה דיהבין עד עלמא לההוא
 נשא לבני אתחז^לתתא הביה חד גופין תרץ ההוויליד. תנהע ומאריהו

 ךגופא*לא מה וכר* הדישין. עלאץ מלאבין בין לעילא אתחד הביה וחד

 ולסאבא עלוי לשרייא אזה״מן מסאבא ורוח לנשמתא הוא צערא אתהבר
 לאיניש ליה * לבעי לא אזדמן מסאבא רוח דההוא ובגין גופא. לההוא
 בליטא 'אשתבח מסאבא הרוח בגין חד ליל;א גופא ההוא למיבת

 ואסתאב ליה רםאבא נפשא' ברא גופא ראשכחא ארעא בכר ואשתטח

 דאינון בגין בעמיו♦ .יטמא לא לנפש ואמר לבהני אזהר הא וער ?תיר.

ולא.יסתאבץ: מסאבא רוח עלקהו ישרי ולא ההישין

 יוטה
פסיקה הלכה

פ״ג תפלה ה׳ הר״ט
להתפלל שיתחיל מצותה השחר הפלת

 סוף ער וזמנה החמה הנץ עם
 היום. שלישית ^היא רביעית שעה
 ד׳ אחר והתפלל טעה או עבר ואם

 חובת ירי יצא7 היום חצית: עד ^צעות

תפלה

להק
מוכר

ע״ב י' דף לר״י תשובה משערי
 ;דר תשיג כאשר מעון רבים להשיב צריף

 מעל והשיבו שובו י"( )י״יסאל אמר.3^
 התשובה מעיקרי זה כי למךנו ?שעיקם כל

 עמיתף את תוכיח הוכח *״( )ייהיא ונאמר
יוכיחנו לא אם בי למדנו חטא עליו תשא ולא

יענש



מא ראשון ליום אמר
פסוקה הלכה

 הפלה חובת ידי ;צא לא אבל הפלה.
 מן מציה שההפלה #כ#ם בזמנה
 להתפלל מדבריהם מץ;ה כף ההוךה

 חכמים לנו #תקנו ?מו בזמנה אותה
 #הפלת אמרנו ?בר נ ;ונביאים
 העךב;ם בין #ל תמיר ?.עד המנחה

 ^קרב התמיד #דדה ולפי זמנה. הקנו
 תקנו ומחצה שעות בתשע יום בכל

 והיא ו^חצה שעות מתשע זמנה
 שקערב ולפי קטנה. מנחה הנקראת

 היו שבת בעךב להיות #חל הפסח
 שעות בשש התמיר את שוחטין
 #ש לאחר שהמתפלל אמרו ומחצה;

זה זמן ומשהגיע \*א• ומחצה ע;עות

מופר
 השלום עליו המלך ותר חטאיו. יענש_על

 #למדה יא( )תי׳לי־י התשובה במזמור אמר
 הנה אליף\שובו .וחטאים יף5ךך פושעים
 שים ועתה התשובה. עיקרי ביאור ה#למנו

 את המעכבים בקברים להתבונן לבבף על
 עלו #פורק מי כי לומר רצוני התשובה

 אם ק#הז תשובתו תמיר מקם באחד ונכשל
 שיח לשפוף יאמץ תמיד מדם ?אחד כשלת
 כל לקיום חיל !אזור ותחנון תפלה והלכה

 יום בהם לקח .ותוסיף התשובה עיקרי דבר
 ואהבה כולאה נפ.ש וכבל לב בכל יום

 לף אזכור לרחמים• ותנחן חנינה ותמצא
 רבותינו אמרו בזה רבותינו דברו מא#ר
את מעכבים דברים כ״ד לכלכה זכרונם

ובעל הרע ולשון רכילות הן ואלו התשובההנקראת היא .וזו חיובה זמן; ה^יע
לרשע והמתחבר רעה מת#בה ובעל חימר. גדולה מנחה

 לבעליה מספקת #אינה בסעודה והרגיל
האומר במשנה אמרו וכן ואשוב. אחטא והאומר גנב עם והחולק בעריות והמסהכל

 יום אין מכפר הספורים ויום אחטא תשובה לעשות בידו מספיקין אין אןזטאץאשוב
 המבזה־ו אבותיו .והמבזה הצבור מן והפורש חבירו בקלון .והמתכבד מכפר• הספורים

 ו הביר את והמטה מצוה• ךבר מעשות הרבים את והמעכב הרכים את והמקלל רבותיו
 להטות מנת על שחד והמקבל עני #ל בעבוטו ומ#תטש רעה לדרף טובה מדרך

 ואינו רעה רבותבה בנו את והרואה בעליך,ל מחזירה ואינו אבירה והמוצא כדין אחרים
 והחושד חכמים דברי על והחולק ואלמנות יתומים עמים שוד והאוכל ?;דו מויזה

:המץות על והמלעיג התוכחות את והשונא בכשרים

תורה שני ליום אמר
 מתוסנןח הארה בו להשאיר בין דשם ילד דמילוי ד כנגד שהם אלו פסוקים ארבעה בקריאה יכוין

שעברה שבת של הרוח

מאישה גרושה ואשה יקחו לא וחללה זנה א#ה ״
לא רש״י

 או נתין או הריתיה חייבי כגון לה האסור ישראל בעילת שגבעלת זונה. )ז(
או מכ״ג אלמנה בת כגון שבכהונה הפסולים מן שגולדה חללה. :ממזר

 בת



תורה שני ליום אמר

 וטהללא טטעיא אזתא :לאדחיו הוא כי-קדש יקהו לא
 אלשה־ יןים הוא ארי_קד'ש יאןסבון מבעלה דטתרכא ואתתא •סבון לא

 ,קדש מקריב הוא אלחץ את־לחם כי וקרשחו ח
 אלי :'ותק-עעיה מקדשכם .יהוה אני קדוש כי יהיד־לך

 :מקדשכיון " אנא אךי_קךיש לך .יהי .קריש מקריב הוא אלחך קורבן !ת

 היא את־״אביה ת1לןנ תחלי כי כחן איש ובת ט

 לממש תתחל אר• כהן ?בר ובת :תשלף באש מחללת

 הגדול והכהן י ס :תתיוקד בנורא מתחלא היא אבוהא מקדושת
 ומלא המשחה שמן 1 על־ראשו אשר־יוצק מאחיו

 יפרע לא את־־ראשו את־־דשגדים ליבש את־־לו
 רישיה ?ל ?תיק די מאחותי דיתרבא וכהנא : ופרם לא ובגדיו

לא רישיה :ת לבושיא ית למלב^ט קירבניה ;ת ותקרב דרבותא מישחא

יבזע: לא ולבוש־והי פירוע ירבי

רש״י
 מ* אחד ביאת ידי על הכהונה מן שנתחללה וכן הדיוע מכהן וחלוצה גרושה בת

 ויסרהו הלקהו לגרשה רצה לא שאס כרחו על וקדשתו. )ה( :לכהונה הפסולים
 ראשו׳ ולברך דבר בכל ראשון לפתוח קדושה בו נהוג לך. יהיה קדוש שיגרש: עד

 זיקת בה שהיתה זנות ידי על !כשחתחלל לזנות. תחל )ט(בי )ת״כ(: בסעודה
 מודים והכל בדבר נחלקו ורבותינו הנשואין. מן או האירוסין מן או וזנתה בעל
 שאומרים כבודו את ובזתה חללה מחללת. היא אביה את בפנויה: הל דבר שלא
 ואיזהו אבל על פרע יגדל לא יפרע. לא )י( גדל: שזו ארור ילד שזו ארור עליו

:יום מל׳ יותר פרע גידול

ט״ר יחזקאל נביאים

 :הפנימית אל-החצר כבואם כל-כל•! לאי-^תו ו^ן א
 וגרושה ואלמנה ב :נויתא לדרתא ^מעלהיון בהן בל ישתון לא וחמר

לא רש״י
 :הגדולים הכהניס ישאו בתולות אם בי )ב( :ההיכל הפנימית החצר אל )א(

:באלמנה שמותרין הדיועץ כגון הכהניס מן מכהן
כמיס



 ישר^ל בית מזרע אם״״בתולת כי לנימים להם יקחו”לא
 :וארמלאומתרכאלא ,;קחו מכהן אלמנה אשר־תהיה והאלמנה

 תהי ך וארמלתא .ישראל דבית מזרעא בתולתא אלהין לנשין להון יפבון
 ובין" להל קרש בין יורו ואת־עמי נ יסיץ: בהחא שאר ארמלתא

 ובין לחולא קודשא בץ יילפון עמי חת ג יודיעם לטהור טמא

 ל*שפט _יעמךו המה ועל״״ריב י ::הוךעינץ לדמא מסאבא
 ישמרו ככל־מועדי ואת״הקתי ואת־תורתי ושפטהו במשפטי

 בדיני למדן .יהומון אינון דינא פלגות ועל :ן_קד*טו ואת־שבתותי

שביא יומי חת :מרון מועדי בבל ה;מי חת אוךי\תי חת .ידונון ךעותי

:יקדשון דילי ,* , *
י ־•:־׳: ק׳ ישפטהו * ק׳ למשפט *

כ״ז משלי כתובים

 אכל תעתא דנטר :.יכבד אדניו ושמר פרקה יאכל תאנה נצר א

האדם לב כן לפנים הפנים כמים נ נתיקר: במריה ודזחיר פריהא
ז צוד "נ 6• ז־ ־ ־י ~ * ־ ־1 •ו—;■ן■•• ;ץ-.. ז7■.

דיני לביהון היבנא לחד חד דמין דלא פרצופי ואיד מיא היד :לאדם
■ י •• • •ד : •• :ד ־ :־' ־ ז ; •• 1 -! 1 •• 11־7־11

 האדם ועיני תשבענה לא זטאולואבדה ג להד: חד רמץ לא גשא
 :מבען לא דגברא ועיני סבען לא ואבדנא שיול ג תשיבענה לא

 לכסבא צרפא :מהללו לפי ואיש לזהב וכור לכסף מצרף ד

דטשבחנוי: פומא מן וגברא לדהבא ובורא •;-;ז ■י •י 7:-; ד : ק׳ ואבחן *
רש״י

 תשבענה. לא (1) שלך: מראות נן לתוכן מראה שאתה הפנים. במים )ב(
 ינר אתרי מלשוני תשבענה לא רשע אדם ועיני. : הרשעים מלקבל

:מהללו לפי נצרך ואיש לזהב וכור כסך לצרוך עשוי מצרף. )ד( :הרע

ז׳ פיק עירובין משנה
 שחם. מערבין עשרה. בתוך ארבע על ארבע חצרות• שתי שבין חלון

למעלת או” ארבע• על מארבע פחות אחד. מעךבין רצו ואם

מעשרה ברטנורה
 שנים. מע׳־בין לקרקע: סמוך י׳ בתיך משהו ,ואפי ממנו קצת שיהא י׳. בתוך הלון. ז פרס

 מערכין רצו ואם :זו עס זו ואסירו; לעצמן ואלו לעצמן אלו עירובין שני
אחד

לא



שני ליום אמי
 חציות• ,עת שבין ביתד = :אהד מע־בץ ואץ שמם מערבץ סעעדהי

 ב־אשי היו אחד.' ^רבץ ואץ שמם ?עךבץ ורהביא-יעה• עשרה

 שלא ובלבד ואילדץ• מבאן עודץ ואדו ואוכדץ• מבאן ערלץ ת.'אלי1פיר
 דצז לאם שנים• ?עקםץ עשד עי" חליהב רץ5נ הציבה. דןיילד

 מערבץ ואין אהד מערבץ מבאן י־ותר בפתח. שהיא ,כת יאהד• מערבץ
 ?ערכין ארבעה♦ '.ורהב עשייה עמוק הצרות• שתי שבץ ;'הריץ שנים:

 צרודות או עפר מלא הבן או מלא_קש אפילו אחד• מערבין ואין שנים
 ארבעה רחבה )שהיא( נכר עלי־ נתן ד מערכין'שנים: ואץ אהד מערכין

 מערכין רצו ואם שמם• מערכין זו כננד זו נזוזמראות שתי וכן מפחים•
 שתי שכן מתבן ה אהד. מערכין ואין ימנים מערכין מבאן ■פחות אהד•

ארי אחד■ כין מען ואין כ שנן מערכין מפרים• עשרה נכוה חצרות

שידן
בימג־דח

 פתת לאו כארבע. פחות :אהד ויהיו טמהן ויפרבו באהדת עירובן אלו :יתנו א׳ עירוב אהד.
 ודוקא אהד מערכין אין הלכך תשמישתיה ניחה לא נמי מי׳ ולמעלה לזו מזי לעבור ראוי ואין הוא

 יתיבית כפסלים לביס שדרך '6 מערכין מי׳ למעלה אפילו המקורה בבית אבל מקורה שאיט במצר
 דנריך משיס לאו ד' רהב דנקט האי חית, ד* ב שבין כותל ם השמישתיהג וניהא הבית סביבות

 היו סיפא למתני דבעי מבוס אלא פתימ' הזית דהי כל ברוחב דמחיצה סתימה ל^הוי ד' רוחב
 דהבוב למשה יורידו בלא ובלבד יאיבלין מכאן עילי! ואלו ואוכלין מכאן פולין אלו פיחת )בראשי(

 אלו ומותרין פטור מקים הוי מד׳ דפהות ד' רוחב שיהיה צריך דינא ולהאי נפשה כאנפי רשות
 מבאן. יות" :שרי בחצר אבל שבבתים ן לדיוי־ למטה. יורידו שלא ובלבד : למפה להוריד ואלו
 מתין ות עירובן את הילקין כאלי הוי לפנמה אחת כל עירבה ואס א' כחצר כילה והוי פרצה הוי
 טח מכאן דפהות ד׳. ורוחב :כולה החצי כל פני על ומפסיק הוא ארוך ה*יץ. ג 5 אלי מל אלי

 ליעלי: דפופו התס ליה מבעל דלא היא סתימה לאו וקש תבן מלא ואפי' לשפתו משפתו לפסוע

 בולעת תקרה כמין גזיזט״איה. שתי נ פתח כמו היי גשר כעין לשפתו משפתו נסר. עליו נתן ד
 ,ד יהב הנסי* שאין מבאן. פחות :פתה נמי הוי לזו מזו ד׳ רהב נפר ונתן רה״ר על מרה״י

 רוהב כל פני על ומפסיק תבן של גדיש מתבן. " חשמישתיה: ניחא ונא עליו לעבור ירא ואדס
 מי׳ התבן ממעיט דלמא חיישינן ולא התבן מן לאכול בהמתן מניחין מאבילין. אלו ד- החצרות

 אפי׳ דהא חיישינן לא להא אדעתייהו מסקי ולא בחצר ומטלטלי אהדדי ואסרי רשות חדא והיל
 בהמה ואין הוי פתחא אמות י׳ דהא ־•ס־י לא ויותר אמות י׳ פני על המיעוט הוו לא אי המעיט

 במשך או החצר אורך כל כני על בפרדם. מי׳ האבן נתמעט א׳: בבבת באכילתה כ״כ ממעטת
 משלו החבית. את מגיח ״ השבת: לפני בהול נתמעט אס אהד. מע־בין ועוד: *ייות עשר

 להס אומר ובתי. בנו ידי על לדם ומזבח לזכות: א*צ משלהס דאלו לזכות צריך ואז מ,.. ס5
דכל הקרקע מן טפח בידו העירוב מגביה והזוכה המבוי בני כל לשס בה וזכו זו חבית קבלו



מג שניי ליום אמר
 נתיספו להודיע. צריך ואץ ומזכה מוסיף האוכל נתמעט י :1ב;ד ׳שידן

 שהן בזמן שיעורו. הוא כמה ה :להודיע וצריך ומזכה מוסיף עליהן.

 להוצאת כגרוגרות. מועטין. שהן בזמן לבלם. מעידות #תי מזון קרבין.
 בהחלת אמוךים. דברים במה יוסי .רבי אמר ט :ואחד אחד לבל שבת

 כדי אלא בחצרות אמרו'לערב ולא שהוא. כל עירוב. בשירי אבל עירוב.

 המים מן חוץ ומשתתפין מערבץ בכל י :התינוקות את לשבח שלא
 אפילו עירוב• 'הוא ככר אומר יהושע רבי אליעזר• רבי דברי המלח. ומן

 שלס י והוא באיסר ככר בה. מערבץ אין פרוסה• *והיא סאה מאפה
 בעירוב. "לו שהכה בדי ולנחתום לחנוגי מעה אדם נותן יא :בו מערבץ

 בשאר מעותיו•'ומודים לו לא'זכו אומרים וחכמים אליעזר• רבי דברי

 רבי אמר מדעתו. אלא לאדם מערבין שאין מעותיו• לו שזכו האדם כל
חצרות בעירובי אבל תחומין בעירובי אמורים ךברים במה .יהודה

מערכין

גירה ברב
 נתמעט ז היא: זכיה ולא כידו. שידן : להם זכיתי זכיהואומר הוי לא דמנהאברשותיה היכא

 אחר ממין אפי' משלו להוסיף בא אס ומזכה. מוסיף :במתני׳ לקמן המפורש משיעור האוכל.
 אינו הא׳ המין מן קצת שנשאר כיון להודיען צריך ואינו ומזכה מוסיף הראשון השיתוף ממין שאינו
 ומזכה המין מאותו מביא לגמרי כלה אפי׳ הראשון השיתוף ממין נותן אס אבל בתחלה כמערב נראה
 לחצר שיש בזמן ודור,א להודיע. וצריך ומזכה מוסיף דיורין: ליהן. גתוספיע :להודיען וא"צ
 לפיכך אחר במבוי להשתמש אסור זה מבוי אנשי עם עירוב שכשעוש׳ מבואות לב׳ פתחים שתי

 פתה לו אין אס אבל שכנגדה ברוח ולהפסיד זו ברוח לקנו' להו ניחא לא דלמ׳ להודיע צריך
 :בפניו אלא אותו חבין ואין בפניו שלא לאדם דזכין להודיע צריך אינו תחלה בו שנשתתפו זה למבוי

 ייח הן סעודות. שתי מזון מי״ח• פחות מועטין. ומעלה: אדם בני י״ח מרובין. ה
 :מכגרוגרת בפחות חייב אינו בשבת אוכלים המוציא כי שבת הוצאות של שיעור שבת להוצאות גרוגרות

 במבוי שנשתתפו אחר כחצרו׳. לערב אמרו ולא :משעורו שנתמעט העירוב. בשירי ט
 מקולין הלכך במבוי שנשתתפו יודעים שאינם מתינוקות חצירות עירובי תורת תשתכח שלא אלא

 תורת תשתכח שלא כדי הוי במבוי שנשתתפו לאחר הצרות עירובי דמערבין דטעמא ואע׳יג ביה.

 בבל י האי: כולי ביה מקילנין דלא עירוב בשירי יוסי הלכהכרבי אין מ״מ התינוקות מן עירוב
 דאמר מערבין ככל ומיהו בפת אלא מערבין אין הצרות עירובי דאלו תהומין עירובי מערכין.

 יהושע רבי עליה ופליג שלמה ככר וא״צ פרוסה בפת שמערבין הצרות עירובי לאתויי הכא רי׳א
 איבה משוס וטעמא בר. מערכין אין : יהושע כרבי והלכה עירוב. הוא שלם ככר דוקא ואמר

 והוא באיסר כבר : פרוסה נותן והוא שלמה נותן אני לומר מחלוקת לידי החצר בני שבאים
 כילם בין שיהיה ובלבד הצר בני של ככרות שאר עם בעירוב אותי מתנין בו, מעיבין שלם

 : שיעור וא"צ החצר בני לכל לבדו בו מערבין באיסר שלם דככר פי׳ ורחב״ס וא". א׳ לכל כגרוגרת
 עמו ודר ככרות המוכר לנחתום או במבוי עמו ודר יין המוכר לחיוני. מעה אדם נותן יא

 הצר בני או לשתיף יין ממך לקנות מבוי בני יבואו אס חבריו עם בעירוב לו שיזכה כדי בחצר
 ואפילו שימשוך עד קונות מעות שאין מעותיו, לו זכו לא :בו הלק לי שיהיה לעירוב ככר לקנות
 הנם במתנת לו לזכות גתכוין לא שהרי עירוב אינו לזה גס וזכה האחרים לכל החנוני זה עירב
 מערב ונמצא קינות אינן דמעות לו קונים אינם והרי במעות שיקנה אלא בעירוב המזכין כשאר

 בעירוב לי וזכה זו מעה הילך חבירו לו שאמר בע״ה אדם. בל בשאר ומודים :במעותיו לו
שלית לעשותו אלא זה נתכוין לא ככרות למכור רגיל בע״ה ואי; דהואיל עירוב שקנה לו וזיכה והלך

 וגעשה



שגי ליום אמר
 חבין ואין ןפנין. שלא לאדם שזבין לפי לדעתו. ושלא לדעתו מערבין

בפניו: שלא 'לאדם

ברטנירה
 ה:־ך מדעתי. אלא :משלו לו כשמעיבין לאדם. מערכין שאין :לי ערב לו כאומר ונעשה

 אינן וממות שלותו שימשה עליו סמך ולא ממנו לקנות אלא נתכוין לא לי זנה לו אמר כי חנוני נכי
 לצד־ שמפסיד לו תוב^הוא תחומין עירובי מדעתו בלא לו מערב נמצא דעתיה פמכיה ולא קונות

:יהודה כר׳ והלכה לו. נוח אין ושמא האחר

ע״א פ״ב דף .עירובי] גמרא

 מקום כל לוי בן .יהושע רבי אמר גופא וכוי. קתודה רבי אמר
 אלא אינו במשנתנו ובמה אימתי רבייןהודה שאמר

 ובמה לפרש אימתי אמר יוחנן ורבי חכמים. דברי לפרש
 הפסולין הן ואלו תנן והא הוא לפרש ואימתי לחלוק.

 וסוהרי יונים ומפריחי בריבית ומלוה בקוביא המשחק
 אלא אומנות לו שאין בזמן אימתי ןהודה רבי אמר שביעית.

 ותני כשר זה הרי הוא שלא אומנות לו יש אבל הוא
 אלא אומנות לו שאין בין אומרים וחכמים בבתיתא עלה
 ההיא פסול. זה הרי הוא שלא אומנות לו שיש ובין הוא

 יהודה רבי אמר דתניא היא טרפון רבי אמר .יהודה דרבי
 נזירות שאין לפי נזיר מהן אהד אין לעולם טרפון רבי משום

אלא
רש״י

ליה: גדל ומגזל קנייא לא דאסמכתא הן מדבריהן גזלנין דכולן לעדות הפסול'].
סוחרי ליוני: יונך חקדמה אי יונים. מפריחי בערכין: בקיביא.

 עבירה לעבור ממון שחומד וזה לסחורה ולא לאכלה אמר דרחמנא שביעית.
לדם שאין בזמן :עד רשע השת אל אמרה והתירה היא רשע הממון על

שהוא דעתו על נסמך שהוא אסמכתא יהודה רבי דקסבר הוא. אלא גות אוו
 לפי ופסולייהו נינהו גזלנין ולאו קניא מהנה הוא אסמכתא אותה ועל ינצחהו

 ארס בני ולער בטורח ובקיאין מכירין דאין רכון עולס של בישובו עסוקין שאין
 היינו קס״ד וכו/ אומרים וחכמים :ממון מלהפסידן חבריהן על חסין אינן
 דאמר היא ר״ט משוס ברייתא ההיא לחלוק: אימתי אלמא דמתניתין ת״ק

 נ לטעמיה מפרש אלא אדת״ק ר״י פליג לא במהניהין אבל קניא לא אסמכתא
 נזיר הריני מהן אחד ואמר כא אחד וראו שיושבין שנים נזיר. מהם אחד אי]



מד שני ליום אמר
 אי מיד אי ליה דמספקא כיון אלמא להפלאה. אלא
 מני אי ידע דלא כיון נמי הכא נפזציה ממעביד לא הוא נזיד

י :ומקנה גמר לא קני לא אי
רש״י

 מפורש נדרו שיהא להפלאה. ;זיר: ז: שהין נזיר הריני חבירו ואמר ;זיר לשזה
נצח: אי קני. אי כנכדו: הבא אתו נזיר אי ספק בתורת ולא הודאי ע'

ע״א צ• דף אמר זוהר

 זרע האפיק מאן כל חזי תא מקדשו. .;י אני כי בעמיו זרעו .יחלל ולא
כי *)תהליסה( הכתיב ואקרירע שכינתא אפי למחטי■ זכי לבטלה'לא

 אר בידיה ליה האפיק ימאן האי לא.ינוךךךע אתה' רשע חפץ אל •לא
 מתעברא .דלא באנתו ליה' האפיק תימא ואי כשראי דלא אחרא ביאנתי

 היא ברייך מקךשא נשי בר יבעי הא ועל דאמרן כמה אלא לאי נמי דכי
 במאנא _זרעא האפיק מאן זרעיה• !פגים דכשרא'ךלא מאנא ליה ך!זמץ

 בני בשאר ומהי זרעיה. למאן'דפנים י ווי לזרעיה ליה פנים כשרא דלא
 אחת עי עלאהי בקדושה דלעילא כניוונא לתתא דקאים בכהנא כך נשא
 וגרושה_וחללה לעילא'אלמנה כתיב דהא בעמיו מהו בעמיו וכמה במה

 ליה מבעי בהם בעמיו• זרעו :הלל ולא וכתיב יתח לא אלה את זונה
 כי כתיב הא ועל בעמיו פנימו בעמיו קלנא הא מלה אלא בעמיו מהו

 אני כי רלעילא' כלאיכנתנא' והאי' מעמיו אשה !*קה מעמיו בתולה .אם

 בכל ליה מקרש דאיהו ההוא הוא אנא אלא מקדשו מהו מקדשיו ץ
 אני הא פנימו.'ובנין ביה ישתכח ולא זרעיה יפנים לא כך ובנין יומא

 בכלא "קדישא וישתכח ליה * לקדשא בעינא י דאנא מקדשיו !!*
 )ד״צ הוא בריך קדישא הזי תא דקהיישא• !דא על .ישתמש דקדישא

 לשמשא 'אתי *כד 'קדישא חשתכח דכהנא י .ידא על !ישתמש ע״ב(

 כהנא קדישא דאיהו דכהנא על'.יךא ישתמש הוא בריך דהדשא ובנץ
 בר י ל:רא: איהו ומאי בדבגיתיה הא-תקדש דדכדא ;דא על :ישתמש
 הישתכחון בנין אחרא דקהישא .יראי על :ישתמש אחרא כהנא( נשי)ס״א

 קעלמא .ישראל איגון זכאץ הוא בריך לקךשא לשמשא בקדושה בלא
 העמים מן אתכם ואבדיל כ"( )ויקרא כתיב דעלייהו דאתי ובעלמא דין

 ?נריך לקדשא לשמשא בקדושה מכלא :שראל פרישן במה ליי* להיות

 תו ץ• אני כי .קידושים והי.יתם .והתקדשתם )שם( הדאהואדכתיב הוא
ה:שועה י ליי סלה ברכתך 'עטך' על ה:שועה _לך ג( )תהלים ואמר פתה



ליום אמר

 *טכעתא דאתגלוי אתר דבכל .ישראל אימן זכאץ הנען הכי
 או לישראל למאן. פררקנא מגלותא .ישראל ;פקין בהדייד\כ\

 הישועה ליי וה-א קראי בכמה אוקמוה הא אלא הוא. בריף לקרשא
 הוא בריף דקדשא בשעתא י ברכתף'סלה. עטף על אימתי * ודאי

להו ולאיומבא גלותא מן לון לאפקא דישראל עלייהו בברכאן ישגה
 עטה־ון עתוב היא בריף רקדשא תנינן דא ועל וראי. הישועה ליי כדין

 את אלמיף יי ושב ל( )דברים דבתיב הוא הדא גלותא מן דישראל
שבותר'ורהמף:

פסוקה הלכה

פ״נ תפלה ה׳ מ הר

להק יופר
מיסר

ע״ב ו׳ דף לריי תשיבה מיגע־י

 גדולה מנהה להתפלל הלבה אגשים ךגר4
 מקצה והורו רשות■ והאחת וקטנה

 אלא רשות להתפלל ראוי שאץ הגאונים
 כנגד שהיא מפגי נותן הדין ,וכן הגדולה.

 התפלל ואם יום• בבל תדיר שאינו דבר
 אלא .קטנה יתפלל לא חובה הגדולה

 גדורה מנחה שזמן למךת הא נ :רשות

 שעות תשע ער ומחצת שעות משש
 שעות מתשע קטנה מנחה וזמן ומחצה
 ורביע שעה היום מן שןשאר עד ומחצה

 שתשקע עד אותה להתפלל לו רש

 אחד זמנה המוספין תפלת * :החמה
 ביום שעות שנע עד השחר הפלת

 אף שעות שבע אחר אותה )המתפלל
 מפני חובתו די ן ;צא שפשע פי על

סלם: כל שזמנה

 ללקם רבנים בגקיף הזיו עת בבל ־(
 למות ניטה כאלו עצמו יראה

 לפיכך בחטאו מת נמצא בשעתו ;מות ואם
 זכרתם רבותינו .ואמרו מ:ר• מחטאיו ;שוב

 יור ;שוב לפיכך וכו׳ אחר יום שוב לברכה
 בתשובה: אחת שעה רפה מיתתו לפני אחד

 כי ולשוב בדרכיו רחפש שאין תאמר אל
 נזל בגין מעשה בהן ש;ש מעבירות אם

 שצריך כשם אלא בהן וביוצא וגנבה זנות
 צריך היא כך מהם ולשוב לפ״וש ארם

 מחן לשוב לו שיש הךעות ;רעית לחפש
 מן או הקנאה מן או האיבה ומן הכעס מן

 מהבל בהן וכיוצא המאכלות ומרדיפה הגזל
 העונות מן יותר קשים ואלו לשיב. צריך
 באלו ?*ביל שאדם שבזמן מעשה בהן שיש
 ירש נשתקע אשר אחרי מהן ש ר5ל קשה

 רשע :עזב "(,י ׳יי9)י נאמר זה וער ל:עשות
:וגו׳ ךרכו



תורה שלישי ליום אמר
 האדון בו להשאיר בין דשם ראשונה לד דמילוי ה כנגד שהם אלו פשוקים המשה בקריאת יכיין

שעברה שבת של נפש מתוספת

לא ולאמו לאביו יבא לא מת כל־־נבשת ועל יא
לא ולאטיה לאבי־' "עול לא ט*תא נפשת כל .ועל 1 יטמא

מהדש את יחלל ולא יצא לא ומז־המהרש יב ;יסתאב □ .) -.י ג . -1 ■י ♦י ק׳ ♦ ■י •
:יהוד. אני עליו אלוהיו משחת שמן נזר בי אלהיו

 רבית משח כליל אדי דאלהיה מקדשא !ת ולא^יחל יפיוק לא מהדשא ומן

 : ?קח בבתוליה אשה והוא ע ג ” אנא ערוהי אלהיה
 זנה וחללה וגרושה אלמנה יד :יסב בבתולהא אתתא והיא

אשה: יקה מעמיו אם־בתולה בי יקח לא את־אלה ז! ־ 1 >— 1־ד ־־ •יו ־דע : • •ע 1 >*<7־ □ ׳.•

 מעמיה בתולתא אלחין יסב לא אלין :ת מטע;א וחלילא ומתרפא ארמלא

 ?הוה אני כי בעמיו זרעו ולא־יהלל טו אתתא: שב
:מקדשיה ,יי אנא אדי בעמיה ד־עיה !חל ולא :מקדשו

רש״י
 מן דם רביעית להביא מת. נפשת המת: באהל מת. נפשת כל ועל )יא(
 מת לו להתיר אלא בא לא יטמא. לא ולאמו לאביו באהל: שמטמא המת

 למדו מכאן זעיר המטה אתר הולך אינו יצא. לא המקדש ומן )יב( מצוה:
 לצאת צריך אינו ואמו אביו מתו אש אף משמעו וכן אונן מקריב שכ״ג רביתינו

 את בנך מחלל שאינו מקדש. את יחלל ולא עבודת: עיבד אלא המקדש מ!
 שנולדה וחללה. )יד( :חלל אונן שעבד הדיוט כהן הא הכתוב לו שהתיר העבידה
 הימנה זרעו המקלות מן אתת נשא אש הא זרעו. יחלל ולא )טס כהונה: מכשולי

כהינה: קדושת מדין חלל

ם*ר יהוקאל נביא'ם
: 0

ולאש אם־־לאב כי לטמאה יבוא לא אדם ואל־־מת א
 :יטמאו לאיש לא־־היתה—אש! ולאחות לאה ולבת ולבן

 ולבלת ולבר ולאם לאב אל־ן לאסתאכא "עול לא דאנשא ביתא ועל
ןמים זטבעת טהרתו ואחרי ב :.'?!תאמן לנבר הרת דלא־ ולאחת לאת

 יספרו



 אל ב^ו ם1ובי נ : ליה .י^נון יומין שבעא ךכותי ובתר ז יספרו״לו
 נאם חטאתו קךיבגי_ בפןדש ליטרת הפנימית אל-ההצר הקדש

 ינקיךמא לשמשא גריתא לדרתא לקידשא מעליה וביום : התוה אדני

 נחל יאנ לה לנה להם והיתה ד ;אלהים .יי אמר חטאתיה יקריב
 להוןלאחסנא ותהי : אחזתם אני בישראל להם לא-תתנו ואחזה

 מתנן בישראל להון תתנץ לא ואחסנא חולקהון קורבני מותר חולת

 המה והאשם והחטאת המנחה ה אחסנתהון: אנון להון ךיהבית
חטאתא מנחתא :יהיה להם בישראל וכל־־־הרם יאכלום

 :יהי להון בישראל חרמא ובל שלוניה אנון ואשמא

רשי׳י

 עשירית זו חטאתו. יקריב בעבודה: להתחנך חחלה הקדש. אל בראו ):(וביום
הקדש: לשק בישראל. חרם :לנחלה הכהונה להם. והיתק )ד( האיפה:

כ״ז משלי כתובים

 ל*א־ בעלי הדיפות. בתוך במכתש ן את-האויל אם־תכתוש א
 ם!עתא בגו במכתשי לשטיא ליה מחית אין .אולתו מעליו תסור

 שית צאנך פני תדע ידע ב :שטיותה מניה תעביר לא ובאידרך
 קוטין: על לבך ושים ענך אבי דע אנת דרעי מה : לעדרים לבך

 היא לעלם דלא ^טול :.ודור לדור ואם־נזר חסן לעולם לא כי ג

 ונאספו דשא—ונראה״ חציר גלה ד :לדרא דרא שלם אף אהסנא
 חמורי: עשבא ואתבנש דתאה ואתחמי עמ^רא שבח ז הרים עשבות

ללבושך אטרי ♦ עתודים שדה ומחיר ללבושך כבשים ה

• לתגרותך וגדיא כתיב דור

רש״י
 צאנך. פני )ב( :בוכנא הוא בעלי. :במכחשת הנדוכין חטים חריפות. גא(

 כשנגלה חציר. גלה )ד( :ממין חוסן. )ג( :צריכים הס מה תמיד בהס התבונן
 גיזותיהם כבשים. )ה( :לצמוח עשבים ונאספו דשא. ונראה :גיסן בימי החציר

העתודיס: לך ישוו שדה. ומחיר ללבושך: יהיו
האיש



מו שלישי ליום אמר
ב׳ פ-ק קי־ושץ משנה

 כקדש האיש ובשלוחה. בה מתקדשת האשה ובשלוחו. בו לקדש האיש
 התקדשי לאשה האומר ובשלוחו. בו נערה קשהיא בתו את

 מקודשת. פרוטה שוה מהן באחת יש אם בזו ליי התקדשי זו. בהמרה לי
 בכלן פרוטה ישוח אם/יש ובזו. ובזו בזו מקידשת. לאו.אינה ואם

 אינה ראשונה. ראשעה אוכלת היתה מקודשת. אינה לאו ואם מקוךשת
 זה בכוס לי התקדשי ב : פרוטה שוה מהן באחת שיהא מקוךשת.'עד

 כסף. של זה בדינר _יןף של ונמצא דבש של דבש. של תמצא של£ין.
 ונמצא עשיר. שאני מנת על כסף. של ונמצא זהב של 'זהב. של ונמצא

 'הטעה אם אומר שמעון רבי מקידשת. אינה עשיר. ונמצא עני עני.

 כהן. ונמצא לוי לוי. ונמצא בהן שאני מנת על ג :מקודשת לשבח
 כרך בן כרך. בן ונמצא עיר בן נתין. ונמצא ממזר ממזר. ונמצא נתין

 ונמצא רחוק.'ךהוקדונמצא למרחץ קרוב שביתי מנת על עיר. בן ונמצא

 לי מנת על או לו. ואין גודלת שפחה או בת לי שיש מנת על קרוב.
 לו. ואין לי שיש מנת על או לו. ויש בנים לי שאין מנת על לו. ויש
 אינה יכן פי על אף לו.' להתקדש היה בלבי שאמרה פי על אף כלם יעל

 אשה לי וקדש צא לשלוחו האומר ד י :שהטעתי היא וכן מקודשת•
 מקידשת. אינה אחר. במקום וקדשה והלך פלוני.* במקום פלונית

דמקדש ה :טקרישת זו הרי אהך. במקום וקדשה פלוני. במקום היא הרי
את

ברטנורה
 מבשלוחו יותר בו שמציה בשלותו ואח״כ תתלה בו וכשלוחי. בו מקדש האיש ב פרק

 כמותו אדם של שלותו וילפינן טפי שכר מקבל במצוה גופו עפיק דכי
 של ששלוחו מכאן אלא שוהטין ישראל כל וכי ישראל עדת קהל כל אותו ושחטו דכתיב מקרא

 נערה דנקט והאי קטנה כשהיא וכ״ש נערה, כשהיא בתו את מקרש האיש :כמותו אדם
 אני בפלוני ותאמר שתגדיל עד קטנה כשהיא בתו את לקדש לאדם שאשור אשמועינן ארעא אורח
 באפי קדושין הוי הד כל התקדשי התקדשי שאמר דכיון מקודשת. אינה ^או ואם :רוצה

 באחרונה אלא מתוקמא לא מהן אחת האי פרוטה. שוה מהן באחת ש*הא עד :נפשייהו
 מלוה הוו שאכלה אותן כל אחת אחת אוכלת והיתה ובזו ובזו בזו לי התקדשי לה אמר דכי שבהן
 במלוה מקדש ליה הוה פרוטה שוה בה איח אי הקדושין נגמרין שבה אחרונה מטיא וכי גבה

 פרוטה שוה באחרונה לית אי אבל ומקודשת אפרוטה דעתה ופרוטה במלוה המקדש וקי״ל ופריטה
 :מקודשת אינה במלוה והמקדש במלוה מקדש ה״ל קדושין גמר מטי כי פרוטה שוה בקמאי דאיכא אע״ג

 רבי :בהא לה דניחא ואיכא בהא לה דניחא דאיכא כר. כפף של ונמצא זהב של ד
 דממון שבח על ^6 ר״ש פליג לא מקודשת. זו הרי לשבח הטעה אם אומי שמעון

 הטעתו דאפילו ר״ש מודה כהן ונמצא לוי כגון דיוחסין שבח על אבל שבח באותו לה ניחא דמפתמא
 הלכה ואין עליה, שמתגאה מפני בשבחו לה ניחא דלא מקודשת אינה לשבה אותה הוא הטעה או

 ותגדילו כמ״ש לשון ובעלת דברנית פ״א הנשים שער קולעת גודלת. שפחת ג :שמעין כרבי
 :דברים אינם שבלב דדבריס וכו׳. לההקדש היה בלבי שאמרה אע״פ ; בפיכם עלי

בכתיבת. שלא תצא ה תנאי: זה לי|יאן הוא דמראהמקוס אתרוכר. במקום וקידשה ד
דאמר



שלישי ליום אמר
 הי?-5 נדרים• עריה נדרים• עריה שאין כנת ער האישה את

 מגת על בכתובה♦ תצאישלא עליה'נדרים ונמצאו" סתם כנסה מקודשת•

 ונמצאו סתם. כנסה מקודשת. אינה מומץ בה ונמצאו מוטין. בה ^אץ
 פיקליס בכהמם. הפוקלים" הטומין בל בכתובה. ישליא תצא מומץ בת

 משוה בפחית אשהאחת או פרוטה. בשרה נשים שתי המקדש י :בנשים
 שמחמת ממידשת• אתה מכאן. לאחר סבלונות ששלח פי על אף פרוטה.
 או ובתה. אשה המקדש ז :שקדש ,כקטן וכן שלה. הראשונים קדושין

 ^תי וכהן נשים. בחמש ומעשה מקידשות. אינן כאחת. אשה.ואחותה
 שביעית ושל היתה• 'ושלהם תאנים של כלכלה אחד י ולקט אחיות.'

 על טתן אחת וקבלתה זו. בכלכלה לי מקדשות בלבם הרי ואמר היתה.
 בין בחלקו• המקדש ח :מקדשות האחיות אין חכמים 'ואמרו יקי"כלף

 שוגג בין שני. במעשר מקודשת• אינה .קרים חדשים רץ חדישים קשקי

קדש לא בשיגג אומר יהודה רבי מאיר. רבי דברי קדש לא מזיד בין
במזיד

ברטנורה
 נ אנדרנית נהי דעהיה דלמא פירש דלא כיון מספק בעיא גיעא אבל נדרני׳ באש? אפשי אי דאמר

 אינה : לארוסתו לשלוח חתן שדרך דורונות .שבלונות ו :בכתובות מפורש בכהנים. הפוסלים
 אנא קידושין לשס סבלונות ושלח וגמר קידושין קידושיו שאין היה יודע אמריגן ולא מקירש/

 אינן ץ : משהגדיל שבלונות ושלח שקידש, קטן ובן : שלח הראשונים קידושין מחמת אמרינן
 אפי' לקוחין לך אין לזו זו צרות שנעשו בשעה לצרור תקח לא אחותה אל ואשה דא״ק מקודשות.

 היתד" ושלהן : בהם תוסשין קידושין שאין כרת בהם שיש עריות שאל לכל וה״ה מהן באחת
 אהילתיה מדקבלתי' אמרי׳ ולא מקודש׳ אינה דידה בגזל ואפי׳ בגזל דהמקדש מתני׳ מהא שמעינן

 הכי משוס הפקר שהפירות היתה שביעית דשל משום היתה שביעית ושל היתה ושלהן מדקתגי
 היו לא היתה ושלהן הואיל שביעית היתה לא אס אבל מקודשות אחיות שאין אלא מקודשות הנשים

 במקדש אבל קידושין הוה דלא אמרינן בעלים יאוש שלפני בגיל ודוקא מהן באחת תיפסין קידושין
 אמרי׳ ולא מקודשת שביעית בפירות שהמקדש נמי ושמעינן קידושין. קידושיו יאוש שלאחר בגזל
 שליח נעשית שאשת נמי ושמעי׳ דבר לכל הס ממונו בהן שזנה כיון אלא בהן לזנות ממוני אינן

 לה כשרה הצרה אין לה כשרה שהאשה עדות דבכל ואע״ג צרה לה שנעשית במקום ואפי׳ לחברתה
 וקתני שקבלתה זו ע׳יי צרות נעשות הללו בקידושין הכא דהא עבדא דעבדא כיין מיהו שליחותה

 המקדש הכי דהלכתא אליבא בש״ס מיתרצה ומתני׳ מקידשו׳ נכריות הא מקודשות אחיות אין
 ואחותה מאשת אחת ובתה מאשה אחת הא מקודשות אינן כאחת שתיהן ואחותה אשת או ובתה אשה
 הקידושין מהן חח6 וקבלה מקדש מהן לאיזה פירש ולא לי מקודשת מכם אחת לשתיהן שאמר כגון

 הראויה אמר ואס גע. צריכות ושתיהן מקודשות כאחת הקידושין קבלו שתיהן או חברתה ידי על
 אחת שוס ואין אשתו באחות לספוקי איכא מתן אחת דכל מקודשות אינן לי מקודשת לביאה מכס
 ואמר תאנים של כלכלה אחד ולקט אחיות שתי ובהן נשים בחמש נמי ומעשה לביאה ראויה מהן

 ראויות שתיו נכריות הא מתקדשות האחיות אין חכמים ואמרו לי תתקדש לביאה מנס הראויה
 היכי דכי מקודשת מהן אחת שוש היתה לא לי מתקדשות כולכם אמר אס אבל מתקדשות לביאה

 שחלק נחלקו. המקדש ה : כולכם דאמר היכא מקודשות האחרות אין כך מקודשות אחיות דאין
 מקדשי לך יהיה וזה וא״ק זכו קא גבוה משלחן דכהניס מקודשת. אינה ;הכהניס אחיו עם

 בהם תשתמש לא הללו מהנות כך לאכילה אלא בו משתמש אתת אין אש מת האש מן הקדשים
 במעשר קדש. במזיד אימר יה״דה דבי :יהא בהוייתו הוא לה' כתיב ובמעשר לאכילה אנא



שלישי ליום אמר
 מאיר. רבי דברי קדש לא ובשוגג קדש. ?מזיר ובהקדש קדש. קמזיד

 בערלד• המהדש ט :קדש לא במזיד קדש. ?ש־וגג אומר .יתדה רבי

 ובשער מצורע. בצפורי ערופה. ובעגלה הנסקל♦ קשור הכרם• ובבלאי

 אינה בעזרה• שנשחטו ובחולין בחלב• ובבשר חמור. וקפטר נזיר.

 ובמעשרות בתרומות. המקדש י קקודשת: קדמיהן וקדים מכרן מקודשת.

: .ישראל ואפילו מקודשת זו הרי חטאת. ובאפר חטאת. וקמי ובמתנות.

ב־טנורה
 דרך אין סבר ור״מ הללו קידושין ע״י לחולין הוציאו והרי פדיון ע״י לחולין ויוצא הואיל שגי

 לחולין והוציאו הקדש שהוא שידע שכיון קרש. מזיר הבית: בדק של ובהקדש. :בכך חלול
 ידיה על הקדש דלתחלל ליה ניחא ולא הקדש שהוא ידע דלא ובשוגג. : קדושתו נתחללה בכוונה

 יהודה וכר׳ במעשר כר*מ והלכה איפכא, סבר יהודה ורבי מקודשת ואינה קדושתו נתחללה לא
 דכתיב ערלה ננהו הנאה איסורי דכולהו מקודשת. אינה ובו' בערלה המקדש ט :בהקדש

 סן תקדש פן דכחיב הביס. בבלאי : במשמע הנאה איסור ואחד אכילה איסור אהד יאכל לא
 ביה דכתיב ערופה. ובעגלה בשרו: את יאכל ולא ביה דכתיב הנסקל. ובשור אש: תוקד
 בפניס ומכפר מכשיר נאמר דחניא מצורע. בצפירי : הדס להם ונכפר שנאמר כקדשים כפרה
 וגא׳ בפנים נעשיס ושניהם שמכפר ובחטאתו בקדשים לאכול אותו מכשיר שהוא מצורע של אשמו

 עגלה ומכפר המהנה תוך אל לבא המצורע שמכשירין מצורע צפורי מכשיר בחיץ ומכפר מכשיר
 בפנים האמור ומכפר מכשיר מה לעזרה חון נעשים ושניהם הדס להם ונכפר בה שנאמר ערופה

 בהנאה ואסירים נינהו קדשים דתרוויהו כמכפר מכשיר בו עשה מצורע של וחטאתו אשמו שהם
 להיות כמכפר מכשיר בו עשה ערופה ועגלה מצורע צפורי שהם ברזון האמורים ומכפר מכשיר אף

 היא בלבד השחוטה והצפור שחיטה משעת בהנאה מצורע צפורי אסורים ומאימתי בהנאה אסורים
 יהיה קדש דא״ק הנזיר. ובשער : אוסרתה איתן נחל אל ירידתה ערופה ועגלת בהנאה שאסורה

 ונאמר וערפתי ב• נאמר המור. ופטר :קדוש יהיה ראשי( שער )פרע בדולר ראשו שער פרע גדל
 אסור ואינו בהנאה אסור המור פטר אף בתנא־ אסירה ערופה עגלה מה וערפו ערופה בעגלה
 אכינה לאיסיר אהד אמו בחלב נדי תבשל לא פעמים ג׳ נאמר בחלב. ובבשר :עריפה אחר אלא בהגא'
 המקום ממך •רחק כי דכתיב בעזרה. שנשחט• ובחולין בישול: לאיסור ואחד הגאה לאיסור ואחד

 לכלבים ישליכנו אבל יאכלנו לא יכול מקים בקירוב זובח אתה ואי זינה אתה מקים בריחוק וזבחת
 :בעזרה :נשחטו חולין לכלב משליך אתה ואי לכלב משליך אתה אוהו אותו תשליכון לכלב ת״ל

 ושביעית. ע״ז אלא כמוהו להיות דמיי את שתופש דבר לך שאין מקודשת. בדמיהן וקידש מכרן
 קדש שנאמר ושביעית כמוהו. הוא הרי ממנו מהוה שאתה מה כל כמוהו הרס והיית שנאמר ע״ז
 הבאים כתובים שני וכל כאהד הבאים כתובים שגי ושביעית ע״ז והוו כהקדש דמיה תופסת היא

 מעשר יבסעשררת. : מעשר ותרומת גדולה תרומה בתרומות. המקדש י :מלמדין אין כאהד
 חטאת אפר ובמי חטאת, ובטי ז והקיבה והלחיים הזרוע ובמתנות. :עני ומעשר ראשון

 קידיש ושכר הזאה שכר אבל המיס מלוי ושכר הבאה שכר מהם ליקה לטמאים למכרם וראויה
 יסהנות תרומות גו שנפנו ישראל ואפי׳ קזה ישראל. ואפי׳ :אסור במים האפר נתינת והוא

 לא ואפי׳ מקודשת האשה את בהם קדש אס לנהנים למכרם ויכול בהם שזכה כהן אמו אבי מבית
 והתרומות להרימם עומד היה כהן ומורישו הואיל הורמו לא שעדיין טבלים אלא תרומות לו נפלו
 דמהנות לכהגיס למכרם ויכול שלו והוא התרומה מהם יפריש נמי אותם שירש הישראל וזה שלו

:דמי שהורמו כמי הורמו שלא



שלישי ליום אמר
ע׳ב ל״ט דף קידושין גמרא

 מצוה העושה כל תנן רךבא. קיסנא רב בר טובי רב רמי
 ישב ורמינהי לא. •עשה לא אין עשה לו מטיבי! אחת

 ליה אמר מצוה. כעושה שבר לו 1נותנין עבירה עברז ולא
 ךרבי הא כי הימנה. וניצול לידו עבירה דבר שבא כגון התם

 וטלי מילתא אמר מטרוניתא ההיא תבעתיה פפי בר חנינא'
 משא עדק ואתם? מלתא היא •עבדה וכיבא. שיחנא נפשיה
 הוו ביממא אפילו בתרין עיילי הוו דבי בני בי בההוא
 נושאי שני להו אמר נטרך מאן רבנן ליה אמרו למחר מיתזקי

 בא ערוה ז־בר שמא ליה אמרו הלןרה. כל שמרוני קיסר
 וניצול לידו ערוה דבר הבא כלי דתנינן הימנו וניצלת לידף
 לשמוע דברו עושי גכורייכח נס״יותהלים?•נ( לו עושין הימנו
 תבעתיה צדוק רבי וחביריו. צדוק רבי כגון דברו בקול
 איבא מצינא. ולא ליבאי לי הלש לה אמר מטרוניתא ההיא
 מאי לה אמר טמא. דבר איכא ליה אמרה למיכל. מיז־י

 מנחא קא תנורא שגרת הא^ אכיל הא _רעביד מינה נפקא
 לה אמר האי מאי ליה אמרה בגויה. ויתיב סליק ליה.

 לא האי בולי י_ךעי אי ליה אמדה בהא. נפיל הא דעביד
 ההיא תבעתיה דיקולי ממזבין הוה כהנא רב צערתיך.

וקנפיל סליק נפשאי איקשוט איזיל לה אמר מטרוניתא
א גר מאי

רש״י
 שכר נוטל דקאמר עבירה עבר ולא ישב ההוא לידו. עבירה דבר שבא התם

תבעתיה. :מזו יתירה מצוה אץ עבר ולא יצרו וכפה לידו שבא בעבירה
 לכיף נח שלבש צדוק. ר׳ בגון :מזיקין בו שמצוץ מתזקי. הוי :נטמן טשא. :לזנות
 לי נזדמן דלא מילתא דהא מינה. נפקא מאי אמר :קונו בחפצי להתגבר ליצרו

 טמא: למאנל ראוי ארמית הבועל האי דעביד מכאן ללמוד לי יש טמא מאנל 6^5
 ואשה שס הטמא דבר לצלות התנור את הסיקה ארמית אותה הנורא. שגרת
 לאותו ליה. מנחה קא :להורגו בידה ומסור ממנה ליפטר ינול שאי! היתה גדולה



טח שלישי ליום אמר
 אטרחתן ליה אמר .קבליה, אליה• אתא לארעא מאיגרא

יהב עניותא לאו לי גרם מי ליה אמר פרסי מאה ארבע
:דדינרי שיפא ליה

רש״י
 עליכם. שחמור ירעתי אילו ידע? אי :מהנס של באור בהא. נפיל :בתוכו צלי

 שהייתי אטרחתן. פלכיהון: שס נותנות שנשים סלים דיקול? כ״כ: הדבר
לא. העניות לא אס עניותא. לאו פרסה: מאות ארבע רחיק אחר במקום

זהובים: דינר? כלי: שם שיפא. נשים: במלאכת עוסק להיות היצרכתי

ע״א צ• דף אמר זוהר
 ארץ אדום משרה בצעדך משעיר בצאתך יי ח( )שופטים פתח חיא רבי

 דין בעלמא ישראל אינון זבאין חזי תא נטפו. שמ;ם נם רעשה
 ביה מתדבקץ ואיינץ בהו אתרעי הואי יבריך דקדשא לאתי ובעלמא

 דאקרי עלאה לדרגא לון דסליק עד ובן .קדוש. עם קדישין ואקחן
 דאוקימנא כמה תבואתה ראשית חי ישראל קדש ב( סרטיה דכתיב קדש
 בשמיה ורשימין בשמיה ביה יומין'מתדבקין מתמלא ,ישראל דהא

 "אחד נוי בישראל בעמך ומי ז( ב )שמואל אמר דאת במה דיליה ואימן
 קדישא 'ורשימא בנטוסיה אזלין ולא ביה מתדבקין לא ועממין בארץ

 הרישא ללאו אחרא בסטרא מתדבקן דאינון ע״ב( )דצ״א מיגייהו/ד אעדיאו

 זמין לישראל ארריתא למיהב "הוא בריף קדישא דבעא בשעתא חזי ותא
 שעתא בההיא א־וריתא. לקבלא אתץ '"בעאן לון אמר עשוי לבני בה

 אמרה _רבה. לתהומא לנוקבא לאעלא ובעא קדישא ארעא אתרגיזת
 עד שנין אלפי תלי דעלמא( )ס״א דחידווה פסטירא דעלמא ,מארי קמייה

 ערלין ^קמי( הזדמן נ-א גו .קליטניא )נ״א קמי ע'למא_קלטי"נא ירי את לא
 קבדון ברם;א בךםי;א הוא בדיך קדישא לה אמר בקיומך." לשימן ללא
 דבתיב הוא הדא קמץהו' יזדמן לא דאוריתא וקלמא בוותיהו אומץ אלף

 דאוחתא בגין ארץךעשה_וךאי משדהיאדום בצעדף משעיר בצאתך ץ
 _קץמא ביה דאיתי למאן אלא קדישא( ה^ימא ובגין'דאיהי לא׳אתיהיבת

 משהד קלטי בתרי משקר אתגזר דלא למאן אוחתא חליף ומאן קדישא
 דאוריתא ישראל. וכנסת לצדיק בקלמא ומשקר דאוחתא בק;ימא

 דויבתי בתלת משקר אמר אבא רבי לאחרא. ולא אתיהיבת אתיר להאי'

 בתורה משקר בבתולים. משקר בנביאים לשקר בתורה משקר עלאי

נ-ד< )ישעיה דכתיב בנביאים משקר וגומר. התורה וזאת ד׳( )דבייס דכתיב
ד* וי■



שלשי ליום אמר
 רלרה חרלם ה( )שש וכתיב אחרא ולא .ץ למיידי אינון ין המידי בניך וכה

 עדות רקם ע״ח( )תהלים דבתיב בכתובים מעקר אחרא• ולא אינץ בהמודי
 טאן לעמך יודו צדיקים אך ק״מ( )שם וכתיב בישראל שם ותורה מעקב
 בקיומא עאל ולא אתןזר דהא רמאן ןשראל וכנסת צדיק 'ךא צדיקים
 ביון ח;יא רבי אמר *אוריתא. דהיא קדישא לשמיה יודון לא דיההון

 ל;שךאל אוךתא למיהב דסיני מורא על הוא בדיך קדשא דאתגהי
 יראה ארץ ע״ז( )שש דבתיב הוא הדא בנייחא ותכה ארעא עכיבת

 עד אד?ע'י חילא עליה אתמנא הא דאתיהיד נש בר חזי תא ושקטה•
 דיעילא ךרוחא אתערותא )רורוא( עליה אתער ךאתגזר * מון דאת/זר

 פקידי ועביד זכי יתיר אתערותא עליה אתער באומתא לאתעסקא זכי
 ואוליף בנץ ואוליד זבי ואתנסיב .זכי אתערותא_יתיר עליה את_ער או_ריתא•

: בכלא שהים שלים• אדם הוא כדין הא קדישא דמהבא ארחוי לון

יומה
פסיקה הלבה

פ״ג תשלה ת׳ הר״מ
 חובה שאינה פי על אף הערב הפלת

 מהתלת זמנה אותה המתפלל
 ותפלת השחר• עמוד ש_יע^ה עד הל.ילה
 סמוך אותה שישלים סדי זמנה נעילה

 הפלה המתפלל ג :הר^ה לשקיעת
 וחלזר חובתו ידי ;צא לא זמנה קורם

 התפלל ואם בזמנה. אותה ומתפלל
 אחר הךחק בשעת שחרית הפלת

 לו ויש ;צא. השחר עמוד שיעלה
 שבת לילי של ערבית הפלת לתקפלל

 וכן החמה• שתשקע קלךם שבת בערב
 כשבת שבת מוצאי של ערבית ?תפלל

 אין רשות ערבית שהפלת י פ ל
 קריאת שיקרא ובלבד בזמנה מדקדקין

 :הכוכבים צאת אחר בזמנה שמע
 ולא הפלה זמן עליו שעבר מי כל י

 לאינו תקנה לו אין במזיד התפלל

 טרוד אל אנוס שה;ה אל בשלגג משלים•
תפלה בזמן הפלה אותה משלים

הסמוכה

להה
מוסר

 ע״ב י׳ דף לר״י תשובה משערי
ל כ .ב ו לבבו בכל השב תורת זאת

 להדבק מאורו וסכל ו ש פ ג
 שהבא .לעבירה עבירה סל ועל סבלראל

 עליו לזלים אם ושלום חס יחשוב לידו
 דבר זה ובי הי• יחוד על להרג המרה
 עבור .י^כלל בל לעמוד יובל שלא הקשה

 להעבירה לקל^יו עבירה סל אז שמו לחוד
 לו מסייעין ליטהך בא כשאדם ומלד ממנו

 אחת באשה אדם להרהר ואם השמלם• מן
 לילי יגעלץ הרהורים כשאר או בהפלת?
 עליהן נופל ויתלה בארץ ;ריר אצבעות

 ממנו .יבטל הדבר קח בכותל .יסמלך לאל
 במקלם אי כמרחץ א^ם לאם הךהורים.
 אל קלכל נכנסת אשה לאקבת המינות

 ךברי כי תלדה בדברי .יהרהר לפניו עלבךת
 על לאף הךע מיצר הלב לטהר תלךה;פ*ם

 מבית ן חי להרהר מותר מקלם ישקכל פי
 כ אדם להפריש הכסא ובית המרחץ

 טלבא עצמל אדם וימנע מותר. העבירה

לידי



שלישי ליום אמר
 הראוי מן יותר _יץ מלפתות *קרי לידי שבזמנה הפלה ומקדים לה ־הסמוכה

מאחרי ומסירו ל^בי את לוקה מהוא4 מפני :ההשלומין את מתפלל ואוזריה

 לב י_קה .ותירוש _י.ין זנות י( )י־״ע #נאמר ה׳
 על ןיןםיך כשבאין ומה #?צ״לנו. לבוראו לבו בבל יתפלל לידו עבירה באת ואם

 העבירה מן להצילו לביראו אדם שיתפלל שכן כל ליוצרו ו,יתהנן ויבקה :צום האדם
 אתת כל הזה בעולם שעבר העבירות כל כי הדין• ליום .קטיגור לעצמו אדם קנה;ילא.י

:דרים איתות ללפתו י( )איוב שנאמר הדין ליום וטוליכתו מלפפתו ואחת

. ״ה תו רביעי ליום אמר
נכש ה>רת נות ־ בץ •שש וו דמי'וי ל כנגד שהם אלו וקיש פש ששה בקריאת כוין י

הבאה משבת יתירה

לטימר! מי-^ה ;עם ומליל !?אמר אל־מ#ה לצה בלבך טי

 לדירתם מזך?נך איש לאמיר אל־־אהרן דבר יי
 :יו$לל׳ םלל לסלול- יקרב לא מים בו יהיה אש־

 יקרב לא טומא בה יהי די לדריהון מבניך גבר למיטר אהרן עם מקל

 לא מום אשר־בו כל־איש כי יח :אלהך״ _קךם מרבנא לנןרבא
 שרוע או חרם או פקח או שר איש י יקרב

 שריע: איו דלים איי הגיר או עייר גבר .יקרב לא טימא בה די גבר בל ארי

 'יד: שבר או רגל שבר בו אשרקתה איש או יט
 או ארדק ארגבן נ :ירא תבר או רגלא הבר בה ;ה• די גבר איו

:א#ך מרוח או נלפת או גרב או בעינו תבלל
או

רש״י
 עבד ה( )דניאל כמו לתם קרויה סעודה כל אלהיו מאכל אלהיו. להם )יז(

 5י איני יקרב. לא טום בר אשר ־איש בל בי )יה( רב: לחס
 העיניס שתי בין שקוע שחוטמו חרם. :לפחתך נא הקריבהו א( )מלאכי כמו שיקרב
 גדולה אחת עינו מחבירו גדול מאיבריו שאחד שרוע. :כאחת עיניו שתי שכותל
 שערן עיניו שגביני גבן. או )ב( מחברתה: ארוכה אחת שוקו אי קטנה אחת ועינו
 הנוטה מ( )ישעיה כמו טיל״א. שקורין דוק בעיניו לו שיש דק. או ושוכב: ארוך

 ופוסק הלבן מן הנמשך לבן חוט כגק הע־ן את המבלבל דבר תבלל. או יבדוק:
בסירא



רביעי ליום אמר
 ג §חךין מרים או חמן או גךבן או בעינה הקיז או רקא או גבין או

 לא הכוהן אהרן מזרע, מום אשר־בו כל־איש נא
 להם את בו מום יהוה את־־א^י להקריב יבש

 מזרעא טומא בה די גבר כל 1 להקריב יגש לא אלאיו

 אלהה קךבן ;ת בה טומא ;י:ד קרבמא ית לקרבא וקרב לא בקנא דאהרן

: לקרבא .;קרב לא

רש״י

 את פוסק הזה והחוט פרוניל״א שקוראים השחיר את המקיף עוגל שהוא בסירא
 אותו לתולעת דומה שהוא חלזון לשון חיליז תבלול ותרגום בשחור ונכנס העוגל
 חלפה. גרב :עינב נחש חלזון הבכור במומי ישראל חכמי כינוהו וכן החוט
 חזזית היא ירפה. ומבחין: מבפנים היבש שחין• החרס זו גרב. : הס שחין מיני

 מבחין לח והוא המיתה יום עד והולכת שמלפפת ילפת נקראת ולמה המצרית
 שנוא, מבפניס ויבש מבחוץ הלח שחין לגרב קורא אחר ובמקיס מבפנים ויבש

 סמו׳ וכשהו׳ גרב לילפת קורא חרס אכל גרב כשסמוך ובחרס ובגרב כת( )דברים
 התרגום לפי אשך. מרוח :מד( )בכורו׳ בבכורות מפור׳ כך גרב לחרס קירא ילפת אצל

 גידי מ( )איוב כמו פחדין כתותין. שלו שביצים מרוססיס שפחדיו פחדין מריס
 בר. מום מימין: שאר לרבות מום. בו אשר איש בל )בא( ישירגו: פחדיו
ג לחם קרוי מאכל כל אלהיו. לחם כשר: מומו עבר אס הא פסיל בו מומו בעוד

ט״ר יחזקאל נביא'□

 תרומתיכם מכל כל וכל־־תרומת כל כל-־בכורי וראיית א
 ברבה להגיה לברן תתנו עריסתיכם וראיית ;היה לכמנים
 אפרשותיכון מיל כולא אפרשות ובל כולא ,בכוך כל וריש 5אל־ביתף

 :בביתך ברכתא לאשראה לגהניא התיון אצותכון וריש ;הי לכהניא

 ןאכלוהכהמס: לא ־הבהמה ומן ף1מךה׳ן וטרפה בל־גבלה נ
 : כהמא ;יכלון לא בעירא וט; לופא מן וקבירא נכלא כל

קרש ן ליהוה תרומה תרימו בנהלה את־הארץ ובהפילכם ג

רשי׳י

 קודש )ג( :כו׳ לגבייהו מליקה ואשתרי הואיל ס״ד הבחנים. יאבלו לא )ב(



נ רביעי ליום אמר
 אלף עטרה ורהב זזרך אלף .ועשירים חמישה ארך מן־האלן
 באחסנא אךעא _ית וקפלגותנון :סביב גבולה בכל־ קרש־הוא

 וחק׳טא ע^ךץ אוךבא ארעא מן קודשא " .^קדם אפרשותא תפרשון

 • סחור .סחור .תחומא בכל הוא סודשא אלפין עשרא ופותיא אורכא אלפין

 מרבע מאות בחמש מאות חמש אל״הפןדש מזה יהיה ל
 המש לקודשא מדין .יהי :סביב לו מגרש אמה וחמשים סביב

 ?חור ליה .רוחא אמין .וחמשין סחור סחור מרובע מאה בחמש מאה

 אלף ועברים חמש ארך תמוד הזאת וטךהמדה ה סחור;
 :דטים(ר קדש המקדש ובו־־־יהיה אלפים עשרת ורחב

 עשרא ופותיא אלפין והמשא עשרין אורבא תמשח חרא משהתא ומן

 היא מך־הארץ מרש ו :קודשין קודש מקדשא .יהא וביה אלפין
 את־ןהוה לשרת הקרבים יהיה המקדש משרתי ?בחנים

 היא ארעא קודשאמן :למקדיש ומקדש מקומלבהים להם והיה

ך ..ק־ם לשמשא דקריבין .יהא די מקדשא בכית משטשין די לכהמא

:למקדשא וכבשא לביתא שביק אתר להון ויהי

רש״י קרי המשה

 והמותר הבית הר לצורך מאות. חמש )ד( ביהמ״ק: לבנות הארץ. מן
 הר של ת״ק על העודף יהיה. המקדש משרתי לנהנים )ו( :לכהניס לבתים

:המקדש לצורך מקודשים יהיו האמצעית ת״ק על ות״ק למקדש. ומקדש :הבית

כ״ן משלי כתובים

:לנערותיך וחיים ביתך ללחם ללחמך עזים חלב 1 ודי א
 :לטלותך וחין דביתך ולמכולתא למכולתף דעך דחלבא וסופקנא

רשיעי• ערקין :יבטח ככפיר וצדיקים רשע ואין־רדף נסו ב

 מסברין למיכולתיה דמםתכי אריא היך וצדילך להון .דרדיף בדלית

כן ידע מבין ובאדם שריה "רבים ארץ בפשע לחונמתאן

יאריךרש״י
רבים; שריה בהיות פורענותה בפשע. )ג( בגבורתו: יבמת אשר ככפיר )ב(

 ובאדם

לב



רביעי ליום אמר
 נ'ו?3ךמס נעא ובני רבךבנהא סגיאץ דארעא בח־ובאה :יאריך

 ם::?ה ־יאין סחף מטר דלים וע^ק גב־ךש י נגד^ בידיעתא
 :1:סן ביה דלית חביטא טטרא איך למסכני דעעיק מסבינא גברא

 ךעבקין בם: .יתגרו תורה ועטרי 'רעע יהללו תורה עזבי י?
 :.דיתובון בהון טתגרין ך.ייתא1א דנטרין .ואלין בריטעא טשתבחין ניטוסא

 בנן' :כל ;בינו ידלה ומבקרי מעפט לא־יבינו אנעקרע י

נ טבתא כולהון מתביעין " ד!דם מן. ורבעי דינא טתבי.ינין לא בישא נשא

רש״י
 עושק דיין רש. גבר )ד( :מלבא הפורענות יתארך בשבילו מבין. ובאדם

השדה: את סוחף כמער הוא בדין דלים

• א׳ פרק סנהדרין משנה
 תשלומי־ נזק. וחצי נזק בשרשה. וחברות גדלות בשלשה. ממונות דיני

 ןהמ׳וציא והמפתה האונס בשלשה. וחמשה ארבעה ותשלומי בפל
 בעשרים רע שם מוציא אומרים מאיר._ותכמים רבי דברי בשלשה. רע שם

 רבי משום בשלשה. במכות נפשות: דיני ■בו שיש משום ושלשה.
 השנה עבור בשלשה. החדיש עכור ושלשרל בעשרים אמרו ישמעאל

מתחילי בשלשה אומר גמליאל בן שמעון .רבן מאיר. רבי דברי בשלשה.

ובחמשה
ברטנורה

 מומחין לג׳ רבנן אצרכוהו ולא הדיוטות בג׳ והלואות הודאות דהיינו ממונות. דיני א רק3
 יחיד אלא לדין לנופו מומחין ימצא ולא הלוה יכפור שמא לוין בפני דלת תנעול שלא

 המשפטים בואלה שומרים בל כתיב דאלהיס מומחין בשלשה וחבלות מילות אבל הדיוטות ג׳ או מומחה
 :שלם נזק דמשלמיס שהזיקו המועד שור או אדם נזק. :מומחין ג׳ ילפינן ומינה פעמים שלשה
 ארבעה ותשלומי כפל תשלומי למיתני דבעי איידי חבלות דהיינו ואע״ג שהזיק תס שור נזק, חצי

 משלם שהרי שהזיק כמו משלם שאינו ח״נ נמי תנא יותר שמשלם שהזיק כמו משלם שאינו וחמשה
 אותו וענשו בתולים לבתך מצאתי לא רע. שם והמוציא ן מק נמי תנא ח״נ דתני ואיידי פחות
 בעשרים נפשות ודיני יסקלוה תחתיו וזנתה הדבר היה אמת דאס נפשות. דיני :כסף מאה

 המשפט אל ונגשו דכתיב בשלשה. :ארבעים מלקות מכות. ב *. כחכמים והלכה כדלקמן ושלשה
 בעשרים אומר ר״י :ג׳ כאן הרי א׳ עוד עליהם מוסיפין שקול ב״ד ואין שנים ושפטום

 להלן מה למות רשע הוא אשר התם וכתיב הרשע את והרשיעו הכא כתיב רשע רשע אתיא ושלשה.
 עבור נמי שנה עבור למתני דבעי ואיידי החודש קידוש החודש. עבור נ בכ״ג כאן אף בכ״ג

 לישב ב״ד צריך אומר מהג׳ א׳ אס כך על ב״ד להושיב יש אם לראות מתחילין בג׳. החודש:
 ספק כאן אין א״צ אומרים ושנים והפירות והאביב התקופה מפני לעבר שנה צריכה אס ולעיין
 אחר הולכין לישב שלא אמר וא׳ לישב אומרים ב׳ במיעוטו. יחיד בטל עבור צריכה אינה דודאי
 וג׳ לעבר צריך אומרים בי' ה׳. כאן והרי בדבר ויתנו שישאו אחרים ב׳ עוד ומיסיפין השנים

 ומוסיפיי הרוב אחר הולכים צריכה אומרים וג' א״צ אומרים ב' במיעוטן. שנים בטלו א״צ אומרים



נא רביעי ליום אמר
 :מעוברת בשלשה גמרו ואם בשבעה. וג־ומרץ ונויתנין נ־ושאץ ובחמשה

 יהודה ורבי שמעון. רבי דברי בשלשה. עגלה י .ועריפת זקנים סמיכת ג

 שגי ומעשר רבעי נטע בשלשה. והמאוגין החליצה בחמשה. אומר
 הטטלטלין הערבין בשלשה. ההקדשות בשלשה. י ידועין דמיו שאין

 ואדם וכהן. תשעה והקרקעות בהן. מהן אומריאחד .יהודה רבי בשלשת

 בעשרים והנרבע הרובע ושלשה.' בעשרים נפשות דיני ל בהן: כיוצא
 הבהמה ואומריואת הבהמה. ואת האשה את והרגת שנאמר ושלשה.
 בעליו וגם שקל השוד שנאמר ושלשה. בעשרים הנסקל 'שור תיהרוגו.

 והנמר והארי/והדוב הזאב השוד. מיתת בך י בעלים במיתת יומת.

 הקודם בל אומר אליעזר רבי ושלשה. בעשרים מיתתן והנחש והברדלס
לא דנין אין ה ושלשה: י בעשרים מיתתן אומר עקיבא רבי להורגן/כה.

ז.ת
ברטנורה

 בפסוק שיש נהנים ברכת כנגד מ׳ ה׳ ג׳ דהני מפרש זבש״ס אותה ומעברים שבעה שיהיו שנים עוד
 פר ראש על זקנים. סמיכת ג * כרשב״ג והלכה שבעה. ובשלישי חמשה ובשני תיבות ג׳ ראשון
 שנים עמו שיצרף צריך המסיך שהגדול הדיין מנוי גס הדברים במשמעות ויש צבור של דבר העלם

 ידיו את ויסמוך דכתי׳ משוס סמיכה ולשון קנסות דיני וידון רבי שיקרא כדי חכם לסמוך כשרוצה
 שהסומך צריך אלא בח״ל סמיכה ואין רבי ליה קרי בשמא אלא עליה ידיה מסמיך דבעי ולא עליו

 נוהגת שסנהדרין לסי בח״ל ואפי׳ קנסות דיני לדון רשות לו יהיה ואז בא״י כולן יהיו והנסמך
איש סמוך לנו שאין הזה שבזמן לו שנראה רמב״ס וכ' בארן. שנסמכו אחר בחו״ל בין בארן בין
אלו הרי רבים או יחיד לסמוך שבא״י החכמים כל מסכימי׳ הי אם רבינו משה עד איש מפי

 עגלה ועריפת : הכרע צריך והדבר לאחרים לסמוך להן ויש קנסות דיני לדון ויכולים סמוכים
ג ג׳ הלי אחד עוד עליהם מוסיף שקול ב״ד ואין שנים זקני מיעוע העדה זקני דכתיב בג׳
הרי אחד עוד עליהם מוסיף שקול ב״ד ואין שנים זקני שנים וסמכו בחמשה, אומר ור״י

 שנים זקנים הזקנים לעיני אליו יבמתו וננשה דכתיב בג׳. חליצה מצות :כר״י והלכה חמשה.
 לפרסומי אלא אינו שמוסיפים אחרים ושנים ג׳. הרי אחד עוד עליהם הוסיף שקול ביד ואין

 צריך בבעלה שממאנת במיאון ויוצאה לדעתה ואחיה אמה שהשיאוה יתומה קטנה מיאונין. :מלתא
 המעות על לחלל בא אס רבעי. נטע ן מספיק שנים בפני דמיאון מוכח וביבמות בשלשה שיהי׳

 הבא ההקדשות. ידוע. שער להם שאין והרקיבו סירות כגון ידועים דמיהם ואין שני מעשר וכן
 ליתן מעות לו ואין עלי סלוני ערך שאמר הרי המטלטלין. והערכין :לשומן ג׳ צריך לפדותן

 כהן. מהן אחד :מעלעלין אותן לשום ג' צריך ממלמלים ליתן ובא בס׳ הקצובים הדמים כפי
 צריך קרקע ליתן ובא ממלמלין לו אין ואס והקרקעות. :הכהן כערכך כתיב כהן דבערכין

 כיוצא וארם :ליחן עליו שיש הערך כפי שיהיה קרקע אותו כהן מהן וא׳ אנשים עשרה שישומו
 ג״כ צריך דמיו ונותן בשוק לימכר יפה הוא כמה אותו ששמין עלי סלוני דמי אמר ואס בהן.
 ואתקש רובע היינו הבהמה. ואת האשה את והרגת ד :זו בשומא כהן מהן וא׳ י׳ שיהיו
 למדנו כתיב בנרבע תהרוגו. הבהמה ואת ואומר :בכ״ג בהמת אף בכ׳יג אשה מה לאשה
 מיתה חייב היה אם בכ״ג נדון הבעל שהית כמו כלומר הבעלים. כמיתת :ונרבע רובע

 וכו? אומר עקיבא ר׳ :לב״ד להביאם וא״צ האדם את כשהמיתו זכה. להורגן הקודם כל
 והדוב הארי הזאב ולר״ע בכ״ג מיתתו נחש דלת״ק נחש לר״ע ת״ק בין דאיכא מפרש בגמרא
 והלכה העולם מן המזיק שסילק זכה להורגו הקודם נחש אבל בכ״ג מיתתן והברדלס והנמר
 שבעים של בב״ד אלא דנין אין ובמזיד ע״ז שעבדו שבע של רובו השבט. את ה :עקיכא כרבי

א? מוציא אתה ואשה איש שעריך אל ההיא האשה את או ההוא האיש והוצאת דנתיב וא׳
 שעריך



רביעי* ליום אמר
 על דין ^בית אלא גדול. כדן את ולא השל!ד נביא את ולא הישבט את

 של דין 'בית פי על אלא הרשות למלחמת י 'מוציאין ואץ ואחד. שבעים
 דין בית פי על אלא העזרות. ועלי העיר על מוסיפין אין ואחד. שבעים

 דין בית פי על אלא לשבטים. סנהדריות עושין אין שבעים{אחד של
 ואהה שבעים בבית/דיןשל הנדחתיאלא עי^ עושין אין ואחד. שבעים של

 אחת לושין אבל הנדחת. עיר שלש ולא בספה הנדחת עייר עושין ואין

 עשרים של קטנה:ו ואחד. שבעים של היתה גדולה סנהדרי י : שתים 'או
 שבעים לי אספה שנאמר ואחה שבעים שיל שהיא לגדולה ומרן ושלשה.

 א־ומר יהוךה: רבי ואחד. שבעים הרי גביהן' על ומשה ישראל• אישמזקל
 העדה ושפטו שנאמר ושלשה• עשרים של שהיא לקטנה ומנין שבעים.'

 לעדה ומנין עשרים. באן הרי מצלת. וערה שופטת♦ עדה העדה. והצילו
 ובלב. יהושע ;צאו הזאת. הרעה לעדה מתי עד שנאמר עישרה♦ שהיא
 רבים אחרי תהיה לא שנאמר ממשמע שלשה. יעוד להביא ומנין

אחרי נאמר למה כן אם לטובה. עמהם שאחיה אני שומע לרעות.'

רבים
ברטנורה

 דבר דבר השקר.נמר נביא את ולא :הגדול בב״ד אלא שעריך אל השבט את מוציא אתה ואי שעריך
 הגדול בב״ד ממרא זקן מה דבר ממך יפלא כי ממרא בזקן וכתיב דבר לדבר יזיד אשר הכא כ' ממרא מזקן

 הגדול הדבר את קרא דאמר כ״ג. את ולא :הגדול בב״ד שקר נביא אף ועלית וקמת דכתיב
למלחמת מוציאין ואין :קאי ואחד שבעים במקום ומשה אליך יביאו גדול של דבריו אליך יביאו

 אלא ;הרשות מלחמת ,קרוי עמלק ומלחמת עממין שבעה ממלחמת חוץ מלחמה כל שות.
 זו יהוידע בן בניהו יועץ זה אחיחופל יהוידע בן בניהו אחיתופל ואחרי בדוד דכתיב ע״א. של בכ״ד

 קדושת משאר גדולה שקדושתה ירושלים העיר. על :אחריו נגררים וכולן שבכולן מופלא שהיה סנהדרין,
 ע״א של בב״ד אלא קדושה לחדש אפשר ואי ירושלים מקדושת גדולה קדושתם והעזרות. :ישראל ארץ

 שהוא משה ע״פ קדוש משכן מה לדורות תעשו וכן וגו׳ אורחך מראה אני אשר ככל קרא דאמר
 עושין ואין :גדולה סנהדרין פי סל והעזרות העיר לתוספת אף גדולה סנהדרי במקום

 :קאי וא׳ שבעים במקום ומשה סנהדראות דאוקי במשה כדאשכחן כוי. לשבטים סנהדראות
 ואשה איש ההיא האשה את או ההוא האיש את והוצאח דכתיב וכוי. הגדרות עיר עושין ואין
 :המיוחד לשער אלא שעריך אל העיר כל מוציא אתה ואי שבעירך לב״ד שעריך אל מוציא אתה

 שמא דקרא וטעמא הספר מן ולא מקרבך דכתיב 5הענען לארץ א״י בין המבדלת עיר כספר.
 אבל הנדחת עיר כמשפט עולם תל העיר מניהין אין לפיכך א״י ויחריבו ויבואו עכו״ס ישמעו
 קרובים כלומר א׳ ובמקום ,א בב״ד הגדרות. עיר עיירות שלש ולא : בלבד יושביה את הורגין

 ואת אתך ונשאו דא״ק ע״א. הרי גביהן על ומשה ו ן עושים מקומות ,ובג בבי אבל לזו זו
 עמהס יושב הוא שיהיה ולא לך בדומין אתך דדריש שבעים. אומר יהודה רבי :בהדייהו

 ושמעי׳ מזכין עשרה מצלת. ערה מחייבים: עשרת שופטת. עדה : כר״י הלכה ואין בדין.
 שנים. ע״פ לרעה הטייתך :מזכין וי׳ מתייבין ,י יהיו יחלקו שאס כ׳ שיהיו דצריך מינה
 רבים אחרי אבל המזכין על יתר שיהיה א׳ ע״פ לחייב לרעות רבים אחרי תהיה לא קרא זה״ק

 דבציר בעינן כ״ג ע״כ הלכך המזכין על יתר מחייבין שנים כשיהיו לרעות אפי' בשנים להטות
 ביד ואין .מי״ב בבציר הוכה משכחת לא ותו העדה והצילו כתיב דהא למימר ליכא מזכין מי'

 הטייתך לה משכחת ולא ופלגא פלגא צהו הוי לחצאין יחלקו שאס זוגות ב״ד עושין אין שקול.

בגע׳ מפרש ועשרים. מאה 5 כ״ג להו והוי אחד עוד עליהם מוסיפין הלכך אחד ע״פ לטובה
כ״ג



נב רביעי ליום אמר
 על לטובה הטיתף לרעה. הטיתף לטובה. כהטיתף לא להטיות. רבים

 מוסיפין שקול. דין *בית ואץ שניים. פי" *על לרעה הטיתף אחד. פי

 ותהא בעיר ןהא וכמה ושלשה. עשרים באן 'הרי אחד. עוד עליהם
 ושלשים* *מאתים אומר נחמיה רבי ועשרים. מאה לסנהדרין. ראויה

עשרות: שרי כנגד

ברטנורא
 הדיינים על להוסיף הוצרכו שאם לפניהם יושבים כ׳ג ניג של שורות ושלשה קפנה סנהדרי כ״ג

 סיפריט ושני נניהמ״ד תמיד שיושבים מלאכה מכל בעלים ב׳א עשרה נפלניס ועשרה מהם מוסיפים
 הדין נעל ולהזמין החייב להלקות ב*ד שמשי חזנים ושני המתיינין ודברי המוני( דברי לכתוב

 הצדקה לחלק ושלישי גנאים ושני ווממין זוממי ושני זוממין ושני עדים ושני דינים נפלי ושני
 :ן”ק הי' תינונןת ומלמד ולנלר דם להקיז ואומן ורופא בשלשה ומתחלקת נשנים נננית שצדקה

 דנציר עשרה על שר דיין נל שיהא עשיריות כ*ג דהיינו עשרות. שרי כנגד ושלשים מאתים
נחמיה! נר' הלכת ואין שררה. אשכתן לא עשיות משיי

ע־א ז׳ דף סנהדרין גמרא

 אלהי זהב. ואלמי כסף ארמי אתי תעשון לא כי( )שטות כתיב
 אמר שרי. ךעץ הא מבדי דלא הוא זהב ואלמי כסף

 זהב. בשביל הבא ואלוה בסף בשביל הבא אלוה אשי רב
 לקטלא נפשאי ברעות הכי אמר דינא לבי אתי הוה כי רב

 מייל. לביתיה וריהן •עביר. הוא לית ביתיה וצבי נפיה
 דספרי אמבוהא חזי הוה בי כיציאה. ביאה שתהא ולואי

 בגללו וגומר שיאו לשמים ,יעלה אם כי( )איוב אמר אבתריה
 מל שסע שלא לתין מנין זר5אל? רבי אמר וגו׳. יאבד לנצח
 וסמיך במעלות תעלה ולא כי( )שטות שנאמר קרש מם ראשי

ליה. מיבמי תלמדם אשר תשים אשר המשפטים. ואלה ליה
אטר

רע״ו
 לדיני :כך על למלך ממון שנתן ע״י שהעמידוהו דיין בסף. בשביל הבא אלוה

 לית ביתיה וצבי :אומר היה עצמו ועל חעא עליו לישא לקטלא. לדון:
 משתכר שאינו עייל. לביתיה וריקן :כאן עושה אינו ביתו צרכי עביד. הוא
 שלא חעא בלא שיצאתי מביתי כיציאה לביתי שאחזור ביאה. שתהא כלום: כאן

 שלא כדי זה כל לשמיים. יעלה אם אנשים: סיעת אמבוהא. ואעניש: אשעה
 דורש המתורגמן כשהיה קודש. עם ראשי על כך: אומר היה עליו דעתו תזוח

היו



רביעי ליום אמר
 בלי אלו אבא בר חייא רבי תימא ואי ירמיה רבי אמר

 אפיקו הבי אמר לדינא נפיק הוה כי הונא רב הדיינין.
 אי( )דברים וסנרלא. ושופרא ורצועה מקלי חנותאי מאני לי

 לבית אזהרה חנינא רבי אמר ושפטתם אחיכם בין שימוע
 חבירו דין בעל שיבא קודם דין בעל דברי ןשמע שלא דין

 שיבאבעל קודם לדיין דבריו .יטעים שלא דין למגל ואזהרה
 ואצוה כתיב )שם( אחיכם. בין שמע נמי ביהי קרי חבירו דין
 בעת אתכם ואצוה וכתיב ההיא בעת שופטיכם י את

 לצבור אזהרה שמלאי רבי אמר אלעזר רבי אמר ההיא
 הצבור את שןסבול לדיין ואזהרה עליהם דיין אימת שתהא

 באשר יא( )נטרנר שבתאי. תימארבי ואי הנן רבי אמר כמה עד
:היונק את האומן .ישא

רש״י
 על במפסיע נראה במקומו ולישב לילך ביניהן והמפסיע לארץ יושבין הצבור היו

 כלי :מזהיר אני לשופטים אף כלו׳ המשפטים. ואלה ליה וסמיך :ראשן
 מרדות למכת מקל למלקות. רצועה :המעלעל דבר שימת בהם דשייכא הדיינים.

 אחיכם. כין שמוע :לחליצה סנדל. :ונידוי לשמתא. שופר. :בו שיחזור עד
 בין דבריך שמע :זה בלא זה דברי תשמע ולא דבריהם שמעו יחד שניהם כשיהיו

משמע: יחד שניכם כשתהיו אחיכם.

ע״ב צ״ד דף אשר זוהר

 יוסי רבי אמר עבידתייהו מאי ימים ששת מלאכה. תעשה ;מים ששת
 כתיב ולא הארץ ואת השמים את .;י עשה ;מים ששת כי נכתיב

 'ייומי ואקרון עבידתיהי עביר ויומא יומא' וכל אוקמוה והא: בששת

 חול. אמאי חול ימי ששת אהרון אמאי הכי אי רבייץחק אמר מלאכה.
 יומי כך בגין ךשלוח';יהו ידי על עלמא אתנהיג השתא יוסי רבי אמר

 דא ובגין עבידתא בהון למעבד השרי בגין אמר ח;יא רבי אקרון. חול
 אתקינו: ;יא ועל אקרון יחול קדש אקרון דלאיו ומאן קדש. אקרון לא

 מלה קדש אל\: הכא הבדלה' מאיי לחול. קדש בין בהבדלה חבר;יא

 לנטרא ןאלץ לעובדא אילן דא ועל את;ין. מניה ושארא הוא בגרמיה
 חדוותא ;הודה רבי אמר מקדש זמינין כד בהו. נטירו אשתכח .ואימתי

ונטירותא



נג רביעי ליום אמר
 באבא אתעטר יומא דהאי בגין הוא ברא על ד^בתא די־ומא זנטירותא

 י־ומי בשאר הכי אשתבח ךרא מה קדושתיד. ער קדושה ואת־וסף "ואימא
 כך בגין קדושתיה. _ער .קדושה אוסיף ואתעטרבקדש דהאהואקדש

 בכרהו ברבאן' ביה.*מלי הראן ברא ותתאי דעלאי חדוותא יומא האי
 ?.ותתא דעלאי ני.יחא יומא בהאי אתזינוס אתקעתנ״א כלהו'מגיה עלמין.
 הלוראירבריה דעבד למרבא ךגיהגם* דחיימיא מיחא יומא בהאי

 יומא בהאי ברא. ער מלבא ריה מני עלאה בעטרא ליה אעטר .יחידאי
 בידיה הוו נשא דבני דינא על דאתפ_קד סנטירא חד לברא. חדוותא

 יומא דהאי ;קרא בגין לארקאה דבעיין דבעךןקטוראיגוברין' גוברין
 יומא ההוא בך זדמ'רבא. רחדוותא ונטר היגוי שביק דמלבא דחדוותא

 דעלאין חדוותא עריה. ואימא דאבא חדוותא במטרוניתא דמלבא הלולא
 דא יעל ביה. י ןצטערון 'ולא חהאן יכלהו דמלבא !יחתותא רתתאיף

 אלא אשתבח ירא ענג ענג• מאי ענג רשבת' ;קראת נ״ח( )ישעיה כתיב
 /יי על תתענג אז אמר דאת כמה שארי עלאה דקדש באתר לעילא

 בההוא אתעטר דמלבא הלולא דהוא יומא והאי הוא. ;י ער ענג דהאי
 הכי אשתכח דרא' מה לשבתיענג ;קראת דבתיב הוא הדא דענג עטרא

*ורסהרא לזמנא י מלכא בניי בשין סעודתן תרת יומא בהאי 'יומין. בשאר
:דאוקימנא דמלכאכמה .יקרא בגין פת־ררי י

 פסוקה הלכה

פ״ג תפלה ה׳ הר״מ

 הצי ועבר שחרית התפלל ול# טעה *
 שתים מנחה נתפלל היום

 תשלומי והשקיה מנחה תפלת ראשונה
 עד מנחה התפלל ולא: טעה שחרית.
 שהים .ערבית .יתפלל החמה ששקעה
 מנחה תשלומי ושמה .ערבית ראשונה

 שעלה ער עךבית התפלל ולא טעה
 שתים. שחרית מתפלל השחר עמוד

 תשלומי והשניה שחרית ראשונה
 תפלה לא התפלל ולא טעה נ :צרבית

 משלם אינו לה הסמוכה תפלה ולא ־זו
 ולא טעה כיצד בלבד. אוזרונה $לא

התפלל

מוסר

כ״ט סיי הסיוים מספר

טובה .יחזיק אל מץוה בדבר אדם עמד אם
 יתן אלא אנא הסידא כמה ולימא לעצמו

 זקרו וי.תע׳ ישתבח למקום והוראות תשבחות
 להטות מדו אשר לפניו מחטוא #הצילהו

 פלגי יא( ם״לי} שנאמר יחפוץ אשר אל לבו
 כ< )ניא״ית ואומר ה׳ מד מלך לב מ:ם

 וכל לי. מחטוא אותך אנכי גם ואחשוף
 קמרת ולהיות בתשובה לשוב רוצח שהוא

 הלכות עומק להשיג .וירץה החסידות
 לזה אדם יכנס אל קבורו ועומק הבורא

 כעם בלא טוב רצון נפש הוא אם אלא
ולרים ושעשוע אדם בני שיחת העזוב

ומלהשיח



רביעי ליום אמר
 המעשה־ בש.עת .אלא אשתו עם וטלהשיח מתפלל מנחה ולא שחרית התפלל
 ולהיות כבחמורה _קלה בטץוה זהיר ולהיות ואחרוה .ערבית .ראשונה שתים ערבית

 בל פעמים מאה אפילו זקן לפני ולקום: זהיר לה אין שחרית אבל מנחה. תשלומי
 הבילא באהבת למשא עליו .יהי בשאר וכן .זמנה עכר7 שכבר תשלומין

של הפלות שתי לפניו היו * :תפלות
 יוז1שד מי ביש מוםפין. של מתפלל כך ואחר: מנחה של מתפלל מופפין ושל מנחה

:ימעו שלא בדי כן בצבור עושק שאין

חמיעי ליום תורה
 רור הארת לקנות בין דשם אחרונה הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פסוקים חמשה בקריאת יכוין

הנאה משבת יתירה

 ומך־־הקדשים הקדשים מקךשי אלהיו לחם כב
 :עמל הוידשיא ומן קודשןא מקדש אלדה קרבן : יאכל

 ינש לא ואל-המזבח י ;בא לא אל־הפרכת אך בג
 יהוה אני כי את־־מקרשי יחלל ולא בו בי־־מום

 טומא ארי יקרב לא ולמדבחא ייעול לא לפרבתא §רם :מ_קךשם

 רדבר־משת בד מקדשהון: יי אנא ארי מקדשי :ת :חל ולא בה
 ישראל:.'פ ואל־־בניו'{אל־־בל"־בנן אל־־אהרן

 וידבר א כב :ישראל בני כל ועם כנוהי ועם אהרן עם משה ומליל
:לטיטר משה עם ;י ומליל : לאמו־ אל־־־משה י^ה

דבר
רש״י

 קדשים אלו יאבל. הקדשים ומן :הקדשים קדשי אלו הקדשים. מקדשי )בב(
 קא( זבחים )ת״כ. קלים קדשים נאמרו למה הקדשים קדשי נאמרו ואס קלים.

 לזר שהותרו שמצינו מוס בעל יאכל הקדשים בקדשי אומר הייתי נא׳ לא אס
 מצינו שלא יאכל לא קלים קדשים של ושוק בחזה אבל בשרהמלואיס משה שאכל•

 להזות הפרכת. אל אך )בג( : קלים קדשים נאמרו לכך בהן חולק זר
 ומפורש להכהב הוצרכו ושניהם החיצון המזבח. ואל : הפרכת פעל הזאות ז׳

 וידבר :')כד( להפסל מחוללת עבודתו עבד שאס מקדש? את יחלל ולא : בת״כ
 עצ ב״ד להזהיר ישראל. בני כל ואל וגו׳ אהרן אל הזאת: המצוה משה.

הכהניס



נד חמישי ליום אמר

 בני־ מקךשי וימרו ואל־בניו אל־אהרן דבר ב
הם אש'ר קדשי ארד־שם יחללו ולא ישראל

5- ••• :־ 6• :1 ־ד ••• 1 : ע : •• ז : •

 רפרשון בניוהי .ועם אהרן עם מלל * ה1יה אני* לי מקדשים

מקדשי; אנון די דקוךשי שמא ית יחלו; ולא ישראל רבני מקודשיא

": אנא .קדמי

רשיי

 יד( )יחזקאל אומר וכשהוא פרישה אלא נזירה אין וינזרו. )ב( :)ת״נ( הנהנים
 וינזרו ד״א טומאתן. בימי הקדשים מן יפרשו אחור, נזורו א( )ישעי׳ מאחרי זינזרו

 המקרא סרס קדשי שם את יחללו ולא לי מקדישים הס אשר ישראל בני מקדשי
:עצמן נהנים קדשי לרבות ל? מקדישים הם אשר :ודרשהו

מ״ה יחזקאל נביאים

 יהיה רהב אלפים ועשרת ארך אלף ועשרים וחמ&ה א
 : לשכת עשרים לאחזה להם הבית משרתי ללוים
 משמש* ללעאי ויהי פיתיא אלפין .ועסרא אורכא אלפי; והמשא ועשרין

 חמשת תתנו העיר ואחזת ב :לשכן עשרי; לאחסנא לה־ון ביתא
 הקדש תרומת לעמת $לף ועשרים המשה וארך רחב אלפים

 פותיא אלפין המשא תתנון _קךתא ואחסנת :יהיה ישראל ־בית“לכל

 ישראל בית לכל קודשא אפרשות לקבל ארפין והמשא עשרין ואורכא

 אל־ העיר ולאחזת הקדש לתרומת ומזה מזה ולנשיא ג ;יהי
 'ימה מפאת־;;ם העיר אחזת ואל־״פני תרומת-־הקדש פני

 מגבול החלקים אהד לעמות ו^רך לקדימה הךמה ומפאת
 ולאחסנת קודשא לאפרשות ומפא מבא ולרבא :לקדימה אל־גבול ים

 מערבא מרוח _קרתא אחסנת ולקבל קודשא אפרשות לקבל קרתא

מתחום חולך־^א מן חד לקבל ואורבא מדיגחא מדינחא ומרוח מערבא

מערבא קרי והיה



חמישי ליום אמר
 בישראל לאחזה 1יה;ה־ל לארץ י :מדינחא חחזם עד מערנא

 למת-ישראל חתנו והארץ את־־עמי נשייאי עוד ולא־־יונו
 עוד .דנם? .ויא שראי;3 יאדסנא לדכא תהי ארעא דא :לשבטיהם

 כדיראמר ה :לשבטיתון ישראל לב;ת יוזנון וארע^א עמי עז רברבי
 ומשפט הסירו ושד' חמם ישר<זל רב־לכם'נשיאי אדמ.יהוה

 :יהוה אדד נאם עמי מעל גרשתיכם הרימו עשו וצדקה
 ודין אעדו ובזא חטפא ןשראל דברני לנון סגי אלהים קי אמר בדגן

:אלחים ק אמר עטי מגו תקלתנון סליקו עבידו וזנו דהשוט

רש״י
 גרשותיכם. את הרימו )ה( :נחלתם את שגוזלין ממון הונאת לשון יונו. ולא )ד(

מנחלתם: עמי את מגרשים שאתם את סלקו

כ״ח משלי כתובים

 טב :עשיר והוא דרכים מעקש בתמו הולך טובררש א
 :עתיר והוא אורחתיה דמעמיק היא מן בתמימותיה דמהלך מסבינא

 תטיר :אביו .יכלים זוללים ורעה מבין בן תורה נוצר ב
 מרבה ג :אבוהי מחמץ לזלזלי ודמתחבר דמתבין היא ברא אוחתא

 מזליה דמסגיע :קבצנו דלים לחונן ובתרבית בנשך הונו

 אזנו מסיר ד :מכנש־וי ממבני על דמרחם למן וברביתא בנובתתא
 נשמע דלא אורניה דמסביר :תועבה גפ״תפלתו תורה משמע

 רע בדרך 1 .ישרים משנה ה :היא מרחלןא צלותיה אף אוריתא
 בא־וךחא תריצי דמשני :ינחרו־טוב ותמימים הואץפול בשחותו

:טבתא \ךתון ותמימי ושליטי נפיל הוא בנומצא בישתא

קרי ותרנית
רעיי

 ורועד )ב( : טובים במעשים בתומו. והולך :בתורה עני אף רש. טוב )א(
 עשיר שהוא שומעין שהרשות דלים. לחונן )ג( :להם עצמו המחבר זוללים.

־ שחת לשין בבורו בשחותו. )ה( :דלים חינן וזהו גשרים בו ובינין ממונו *יניטלין
בהמה



ה נחמישי ליום אמר
ד׳ פרק חולין משנה

 )באכילה(. מותר והחזירה ;דו את העובר והוציא לילה הטקשה בהמה
 מן'העובר חתך זה'מלוה הרי שהחזירה פי יעל אף ראשיו הוציא

 זה באכילה אסור הכליות ומן' הטחול מן באכילה מותר שבמעיה
 המבכרת ב מותר: ימפה ושאינה אסור. גופה שהיא הכללכל^רבר

 יזה הרי רוביו ]צא לכלבים* ומשליך אבר אבר מחתך לילה המקשה
 והושיט בתוך/מעיה עוברה שטת בהמה ג מן'הבכורה: ונפטרה .;קבר.

 מחוה טהורה בבהמה *בין טמאה בבהמה בין בו ונגע ;דו• איתי הרועה

 שמת האשה וכן טהור. בטהורה טמא. בטמאה אומר הגלילי יוסי רבי
 טומאת טמאה החיה בו. ונגעה ידה את והושיטהדדה מעיה בתוך ולדה

 לילה המקשה בהמה י שיצא*הולד:* עד טהורה והאישה שבעה

טהור. הבשר אמו. את שחט כך 'ואחר את;דו.וחתכה העובר והוציא

שחט
ברטנורה

 ולא ידו הוציא דאס אבר של התך מקום ואפי׳ כולו העובר באכילה. מותר המקשה בהמה ד פרק
 הבדלת החתך שבמקום ולחותכו. החיצון לצד שבפנים ממה להניח צריך החזירה

 אלא פנים לצד לחתוך א״צ החזירה אבל הרחם שפת על עומד שהוא מפני אסור והפנימי החיצון
 בפר טרפה בשדה ובשר משוס לחון כשיצא האבר נאסר דמ״ט מותר. חתך ומקום וחותך. מצמצם

 שיצא כיון בפר אף היתר. לו אין שוב שנטרפה כיון טרפה מה טרפה. שדה דה׳ל למחיצתו חון שיצא
 קודם כשהחזירה מותר הלכך למחיצתו. חון יצא לא חתך ומקום היתר. לו אין שוב למחיצתו חון

 וצריך אמו שחיטת ליה מהניא לא ותו כילוד. הוא הרי :תאכלו בבהמה בהמה ביה דקריגן שחיטה
 החתיכה והניח שבמעיה. מעובר התך :כנבלה הוא הרי מת נמצא ואם חי. נמצא אס לעצמו שחיטה
 בהמה של הכליות. ומן הטחול מן :החי מן אבר משוס נאסר ולא הבהמה בשחיטת מותר בתוכו
 משוס וכליות. טחול נקט ולהכי בשחיטת׳. הותר לא בבהמה שהניחו ואעפ״י באכילה. אסור :עצמה

 אבר לחתוך מותר שלה רחס בפטר לילד. המקשה המבכרת ב :הוא בהו מטרפה דלא דמידי
 רובו. יצא :קדש לא רובא נפיק דלא כמה דכל לכלבים. ומשליך ראשון ראשון יוצא כשהוא אבר

 מן ונפטרה יולד: אשר ביה דקרינן עליו קדושה חלה הרוב דביציאת יקבר. ה״ז וחתכו; כאחד
 לאו שני דהא כאחד. רוב שיצא בין אבר אבר ראשון שיצא בין בכור. אינו אחריו שהבא הבכורה.

 באכילה להתירה אמו מחיצת לו הועילה אס ומה מקץ טהור. טהורה בבהמה ג :הוא רחם פטר
 )ויקרא דא״ק מנלן טמאה ובהמה מלטמא. לטהרו חיה כשהיא לו תועיל לא מת. שהוא אע״פ בשחיטתה

 בהמה אתקש טהורה. בהמה זו לאכלה לכס היא אשר טמאה. בהמה זו הבהמה מן ימות וכי יא(
 יוסי רבי :טהור עוברה טמאה בהמה אף טהור עוברה טהורה בהמה מה טהורה. לבהמה טמאה

 טמא דבר בכל חגע אשר נפש או ה( )שס דכחיב מקרא לה ומפיק טמא. בטמאה אומר הגלילי
 אינה טהורה בהמה ונבלת מטמאה טמאה בהמה נבלת וכי טמאה. בהמה בנבלת או טמאה חיה בנבלת או

 ולא ק״ו דליכא טמא ובטמאה מקץ טהור ובטהורה טמא שבטמאה עוברה זה איזה אלא מטמאה.
 יוציא שמא גזירה מדרבנן שבעה. טומאת טמאה החיה יוסי: כר׳ הלכה ואין היקשא. דרשינן
 ואתי במעיה הוא שעדיין סבורה והחיה ומטמא כילוד הוא והרי לפרוזדור חון ראשו את העובר
 של שרחם מפני הכי למיגזר ליכא טהור מתני׳ דקתני בהמה למעי ידו שהושיט ברועה אבל לטהורי
 כשמוציא בעצמה מרגשת דאשה הולד שיצא עד טהורה. והאשה :ליה חזי מפיק וכי גלוי בהמה
 מקבלת בהמה שאין טהור העובר בשר טהור. הבשר ד :לטהורי אתי ולא לפרוזדור חון ראשו

מגע :כנבלה מטמאה שהיא החי מן אבר מגע העובר בשר נבלה. מגע הבשר :מחיים טומאה

 טרפה



חמישי ריום אמר
 מאילי רבי דברי נבילה. מנע הבשר חתכה. בך ואחר אמו את שחט

 ששחיטתה בטריפה מציגו מה "שחוטה. טריפה מנע אומרים וחכמים

 מאיר רבי להם אמר האבר. את תטהר בהמה• שחיטת אף מטהרתה.
 את תטהר גופה. שהוא דבר אותה. טריפה שחיטת טיהרה "אם לא."

 ^חמה לטוהרתה. ששחיטתה לטרפה מנין גופה' "שאינו דבר האבר

 אין טמאה בהמה מה באכילה. אסורה וטרפה באכילה. אסורה טמאה
 אם לא. לו אמרו שחיטתה. תטהרנה ליא טרפה אף מטהרתה• שחיטתה

 בטרפה תאמר הבשר. שעת לה היתה' שלא טמאה בבהמה אמרת
 מן טרפה שנולדה הרי שהבאת. מה לך טול הבשר. שעת לה" שהיתה

 קחיטה. במינה אין שבן ממאה בבהמה אמרת אם מנין. הבטן
 מטהרתו שחיטתו אין חי. שמונה בן שחיטה. במינה שיש בטרפה תאמר

 שמונה בן בה ומצא הבהמה את השוחט ח :שחיטה במינו שאין' לפי

 תשעה בן בה מצא דמו. את ומוציא קורעו מת. תשעה בן או מת או חי
 וחכמים מאיר. רבי ךברי בנו ואת אותו משום וחייב שחיטה. טעון חי.

 המש בן אפילו אומר שזורי שמעון' רבי מטהרתו. אמו ?סחיטת אומרים
תשעה בן בה ומצא יקרעה מטהרתו. אמו שחיטת בשדה וחורש שנים

חי
ברטנורא

 4כסרפה והוי נבלה מידי מטהרתו באכילה האבר מחרת שאינה אע״פ שהשחיטה שחוטה. טרפה
 את תטהר בהמה שחיטת אף ה״ג :במוקדשין מדרבנן אלא התורה מן מטמאה שאינה שחוטה
 דבר שהרי הוא הדין מן אותה. טרפה שחיטת טיהרת אם לא העובר: את וליג האבר.

 מטהרתה. אינה הדין ומן מטהרתה אינה דשמא מטהרתה. ששחיטתה לטרפה ומנין שבגופה:
 מלטמא מטהרתה שחיטתה אין טמאה ומה באכילה אסורה וטרפה באכילה אסורה טמאה שבהמה

 בהמה להביא יטמא. בהס הנוגע כל וגר פרסה מפרסת היא אשר הבהמה לכל בת*כ הניא דהכי
 עליה- דחל דכיון הכושר. שעת לה שדרתה בטרפה תאמר שחיטתה: תטהרנה שלא ממאה
 מכאן טול שהבאת" מה לך טול :ובקר צאן שאר בכלל והויא מינה פקעה לא תו שחיטה חורת
 שחיטה. במינה שיש שתטהרנה: מנין. הבטן מן טרפה שנולדה הרי שהבאת: זו לאיה
 לטהר במה לנו חין חיה. מבהמה שנולד חי. ח׳ בן אבל :ובקר צאן מכלל נפקא לא הלכך
 אין :ושחטו נולד אס חי. שמנה בן :כחכמיס והלכה וצאן. בקר בכלל שאינו לפי נשחט אפי'

 ניתר אמו במעי כשהוא אלא שמנה. בבן מועלת שחיטה שאין גבלה מידי מטהרתו. שחיטתו
 ושתי חלב אומר כשהוא בת״כ כדתניא דשרי הוא בלבד דחלבו דמו. את ומוציא ה אמו: בשחיטת

 טעונים הן הרי אליה טעון מינן כל שאין שלמים ומה לה ילפינין הוה דמקיו צ״ל שאין באשם כליות
 לומר אלא ת״ל ומה כליות. ושתי חלב שיטענו דין אינו אליה. טעון מינו שכל אשם כליות. ושתי חלב

 הנמצא שליל חלב לומר יכול שאינך שליל. מכלל מוציא באשס האמורים כליות ושתי חלב מה לך
 בהן האמור חלב נקבה הבאים בקרבנות אפילו כל אף נקבה בא אשם אין שהרי יקריב באשם
 מדם גרע לא דמו אבל באכילה. שרי הקרבנות בכל קרב שליל חלב שאין וכיון שליל. מכלל מוצא

 לשווייה גרמו דחדשיס שחיטה. טעון :העשה בלא עובר האברים דם כריתות במסכת דקי״ל האברים
 ביום ישחטט שלא בנו. ואת באותו וחייב :תאכלו בבהמה מכל אתרבי ולא " נפשה. באנפי בהמה
 לדברי כו'. שזורי ריש :גרמו ולידה דחדשיס מטהרתו. אמו שחיטת א“וחכ :אמו את ששחט

ור״ש שחיטה. בלא בהמה לאכול לאחלופי דאתי מדרבנן. שחיטה טעון קרקע ע״ג שהלך כיון חכמים

שזורי



נו חמישי ליום אמר
 מן רגליה. שנחתכו בהמה י :אמיר נשחטה ׳שלא לפי שחיטה טעון חי.

 שנטר ן'כן פסולה. ולמעלה הארכובה י מן כשרה. ולמטה הארכובה'
 שחיטתן* י _ק;ם ר־ובי/זבשר 'אם* העצם. נשכר י הניחן. י צומת

 השוחט ז :מטהרתו שחיטתו אין ק;ם הכשר רוב אין ואם מטהרתו.
 הא מטמאה ואינה י תאכלנה. חפה נפש שליה. בה ומצא הבהמה אתי

יסטמאה'טומאת עליה חשב נבילות. טומאת ולא אוכליך טומאת

אוכלין
ברטנורא

 :שחיטה בלא .לבהמה קרעה. :כחכמים והלכה קרקע. ע״ג שהפריש לאחר אפי׳ מתיר שזורי
 עצס הוא התחתון בירך. עצמות ג׳ ולמטה, הארוכבה מן :האחרונים רגליה, שנחתכו בהמה ו

 לע״ז ובל׳ הרחש עם הנמכרת הרכובה נקראת רכובה ואותה הבהמה כשמפשיטין הפרשות עם הנחתך
 שמוך בתחתיתו הגידים וצומת האמצעי עצם הימנה ולמעלה דוקב״א, ובערבי נוקל״ו. פרקי אותו קודין
 הקוליא סוף שבין והפרק באליה התחובה קולית היא והעליון הראש. עם הנמכרת ארכובה לפרק
 ולמטה הארכובה ומן חיים בעלי מבשאר יותר רובץ כשהוא בגמל ונראה ניכר האמצעי העצם לראש

 ולמעלה הארכובה ומן ולמטה. הראש עם הנמכרת הארכובה מתחלת היינו כשרה שהיא במתני׳ דקתני
 טרפה. ולמעלה משה הרגל שנחתך בכ״מ הגידים צומת מקום שהוא האמצעי העצם משוף דהיינו

 כך טרפה. הגידים צומת שניטל אלא העצם נשבר שלא הרגל נחתך לא אפי* הגידים צומת שניטל וכן
 הרגל שנחתך מקום שבכל והורו עיקר רבותי תפשו זו ושיטה בגמ׳ זו משנה אמוראים קצת פירשו

 הגידין מצומת למעלה בין הגידין צומת במקום בין נוקל״ו. בלע״ז קורין התחתונה מארכובה למעלה
 הארכובה מן שמפרש האחר הפירוש עיקר חפשו רבו אלפם ורב רמב״ס אבל טרפה.
 שהיא העליונה מארכובה למסה דה״ק פסולה, ולמעלה הארכובה מן כשרה ולמטה

 בעצם דהיינו כולו האמצעי מעצם למטה אלא לו הסמוך מיד למטה ולא באליה החתובה הקוליא
 צומת שניטל וכן שיחתך. כ״מ טרפה ודאי בקוליא דהיינו הארכובה מן למעלה כשרה. ודאי התחתון
 כגון כשרה שהיא מקום ויש הגידין בצומת כגון טרפה שהיא מקום יש האמצעי ובעצם כלו' הגידין
 וכשתשפיל כשרה האמצעי בעצם הצומת מן למעלה לה איפסיק היאך תתמה ואל הצומת. מן למעלה

 מכאן חותכה ומתה מכאן חותכה שהרי לזו דומה זו בטרפות אומרים שאין טרפה בצומות לחותכה
 שנחתכו מפני אלא זה. ממקום רגל חתוכת שהיא מפני זו בהננה נאסרה ולא וחיתה.
 קשים גראין שהן המקום מן מתחיל הוא הגידין צומת ומקום טרפות. מכלל הוא שחתיכתן הגידין
 צמותים בבהמה לבנים חוטים ג' הס הגידים צומת . ולהתאדם להתרכך שיתחילו המקום עד ולבנים

 שהרי הגידין צומת ניטל זה אין לבדו העבה הא' נטל ואם דקים ושנים עבה א׳ יחד ומחוברים
 נטל לא והרי משניהם גדול העבה הא׳ שהרי מותרת ממקומם הדקים שנים נטלו ואס שניס. נשארו

 כולן ניטלו או כולן נחתכו אס ואצ״ל טרפה מהן כ״א של רובו נחתך ואס מעוטה אלא הצומת כל
 העצם. נשבר :טרפה מהן כ״א של רובו אלא נחתך לא אפי' לבנים הוטין עשר ששה הס ובעוף
 חופים ובשר שעור דהיינו קיים. הבשר רוב אם :טרפה אותה עושה שאין במקום הארכובה מן למטה

 שאין א' מצד ומיצר א' מצד שמרחיב כגון זה בלא זה ליה דמשכחת דזמנין שבר של הקיפו ורוב עוביו רוב
 ואם :באכילה אפי׳ ומותר המדולדל לאבר מטהרתו. שחיטתו :לתרוריהו בעיא הלכך עגול העצם
 אסור הוי מותרת דבהמה ואע״ג מטהרתו. שחיטתו אין :רובו את חופים ובשר עור שאין לאו.
 מן העצם נשבר ואם המדולדלים. ובשר אבר להביא עג( )דף כדאמרי׳ טרפה בשדה נשר ננשום

 אבר לאו ואס מותר ובהמה אבר קייס בשר רוב אם טרפה. אותה שעושה במקום ולמעלה הארכובה
 נפש :בתוכו מונח שהעובר כיס כמין שליא. ן זה: לדבר בהמה כדין העוף ודין אסור. ובהמה
 גס אלא הוא החי מן אבר אמרינן ולא תאכלנה. מיאוס: מחמת בה קצה דעתו שאין היפה.

 מתה א□ נבלות. טומאת ולא אוכל חשיבא דלא מטמאה. ואינה :האם בשחיטת ניתרת היא
 טומאת אבל אוכל. ליה משויא דמחשבה בטומאה ננעה אס אובלין. טומאת מטמאה הבהמה:

 אנא נפיק דלא ואע״ג באכילה. אסורה :הוא בעלמא אוכל כשאר אלא הוא בשר דלאו לא. מלות
פורתא



חמישי ליום אמר
 אסירת מקצתה שיצתה #ליה נבלות♦ טומאת ור^ א־וכלין.

 שטה. שהפילה המבכרת בבהמה♦ ורד וסימן באשה. ולד סימן באכילה.
 דרבים בפרשת אותה ק־וברין ואין תקבר. ובמוקד#ין לכלבים ישליכנה

ד : האמורי ,דרבי באילן'מ^ני אותה תולין ואץ י י

ברטגורה
 הוא והרי הול־ ראש יצא מקצת באותו שמא חיישען שסמ״מ היה לא הולד מחוי דכל פורתא.־ופשימא

 לכלבים. ישליכנה שלה. רחם פטר והוא המבכרת. :בבהמה ולד וסי׳ באפה ולד פי' היג כילוד.
 או הוית נקבה דדלמא היא מקדשא בת לאו רובא הכא ולד בלא שליא דאין דאע״ג בה קדושה שאין

 שליא דאין דכיון תקבר. :שליא שהפילה שלמים בהמת כגון ובטוקדשין. : קדיש ולא הוה נדמה
 שהדרכים מקום דרכים. בפרשת :קדיש הקדש מבהמות דנפיק נקבה ובין זכר דבין קדשה ולד בלא

 וכתיב ניחוש האמורי. דרכי :עוד תפיל שלא כדי שם לקברה המנחשים ודרך לשנים מתפרשים
כמעשיהם: תעשה לא

ל׳א פ״ד דף חולין גמרא
 אמר דקה. בבהמה .יעסוק הרוצה יוחנן רבי אמר

 צאנך ךעשתרות 0 )דברים דכתיב מאי חסדא רב
 ולא דחרעין כפא' יוחנן רבי ואמר בעליהן. את עמעערות

 1הרש אבל/בכלי .מתכת בכלי מילי ןךפוערין.והני כפא
 עדי דלא אלא אמרן לא נמי מתכות ובכלי בחי. לן לית
 עדי לא וכי' בה. לן לית ציביא בהו עדי אבל ציביא בהו
 לן יתל ציץ אבל ציץ ־לא אלא אמרן לא נמי ציביא בהו
 לאבדן ורוצה מעות אביו לו עהניח מי יוחנן רבי ואמר בה.

 פועלים תעבור זכוכית בכלי דעתמע פעתן כלי ע3ןל
 דעתטע רומיתא בכיתנא פעתן כלי ילבע עטהן. יעב ואל

 .ישב ואל פועלים ויעבור חוורתא בזוגיתא זכוכית בכלי
אמר זמנין עוירא רב דרע פפידץהו. דנפיע בתורי עמהן

לה
רשיי

 לשמת ולא מכשפות של כוס לשסות טיב דפושרין. כסא ולא דחרשין כסא
 ותבלין: עשבים שירש ציביא. :כניף הס שרעים פושרין מים של כוס

 וקל בממון טרח שלא מי כלו׳ מעות. אביו לו שתניח טי :הרתיחה ציץ.
 למדנו דרכנו ולפי יקרים שהן פשתן. כלי ילבש איבודו: זהו לאבדו בעיניו

בתורי. הוה: יקר רוטיתא. כיתנא מהן: אדם ויזהר ממון מאבד אלה שהעושה
ישכור



נז חמישי ליום אמר
 אפי. דרבי מעמיה לה אמר וזמנין אמי דרבי מעמיה לה

 דבריו יבלבל ומלוה חונן איש טוב קיב\ )תהלים דכתיב מאי
 לו. עיע ממה פחות דעתה אדם יאכל לעולם במשפט

 ביותר ובניו אשתו לו.'ויכבד שיש במה דתכפה וילבש
 שאמר במי תלוי והוא בו תלוין שהן לו. שיש מטה

:העולם והיה
רש״י

ויניחום השוורים יכחישווהם לחרוש שלו שוורים להם וימסור פועלים ישכור
 איש טוב. :לכך חוששין שאינן לכלום תעלה לא והמלאכה ובכרמים ביערות

 על עומד הוא היכולת לפי במשפע דבריו המכלכל ועוב אותם ומלוה דלים חונן
 וילטש היכולת. מכדי פחות לו. שיש ממה פחות :לבו תאות בכל ולא צרכיו

היכולת" מכפי יותר אשתו ויכבד יתבייש. שלא היכולת לפי ויתכסה

ע״א צ״ו דף אמר הל ח
 בשבועותיכם ליי חדשה מנחה בהקריבכם הבכורים וביום כ״ח( )במדבר

 )ד״חיא׳ פתח שמעון *.רבי וגומר לכם .יהיה הרש מקרא

 זכאה הארץ. את לשפוט בא כי י; מלפני היער עצי ירננו אז ט״ז(
 דקדשא ארחוי חדעין ולילי .יממא באורייתא דמשתדלי דאינון חולקיהון

 משתדלי דלא לאינון *ווי יומא( )כל *בשמיה ןאתאחדן הוא בריף
 ביה אתאחדן* ולא קדישא לוןיחולקא'בשמא לית דהא באורייתא

 בעלמא זבי בהאייעלמא דזבי מאן דאתי בעלמא ולא עלמא בהאי לא
 בההיא נבידאינון על אף .ישנים שפתי דובב*6 )עיר .דהכי^תנינן .דאתי.

 אקריבו השתא עד חזי תא אוךייתא. תמן מרחשן שפרתלהו עלמא
 ואתקשרו ביה ואתעסקו ודאי. הארץ תבואת הארץ. תבואת ישראל
 אשתכח י בשלמא דעא אשתכח דדינא גב על ואף השורא. בההוא

 קדמאה דאיהו בגין *שעורים ואקריבו * ביה( אתנהגא דעלמא )ס״א ביה

 דהא דמתאחר מההוא ולא מתקרבא קדמאה ומן תבואה שאר מכל
 הכאידדא הוא בריף דקדשא ביה אתאחדו דישראי קדמאה אחידו

 אתר מההוא במדברא ימן לבו ;הבית אנא* הוא בריף* קדשא אמר

 ואתון ה^מים מן לחם לכם ממטייר הנני י״י( )עמות דבתיב שמים ךאקרי
 אזהרותא חסר הקנאת תורת זאת דמלה ורזא שעורים קמאי 'מקרבין

זמינא שעורים" לאוי״קמח ואי בעליהון. תחיות ישטוין דלא עלמא משי

לקרבא



חמישי ליום אמר
 דישראי חץקיהץ זכאה אחדא. מלה אשתמיודעא חדא ומטלה לקדבא.

 ןשראך כנסת לעלמין קדישא כמלכא שקרת לא־ ישראל ךהאיכנםת

 דתאי דיגא כך בגין אישה תחת אשה תשטה אשר )כמרבי׳ה׳( תעהת
 דכתיב ההיא אתראה היא ומאן את;יא מאתרהא/קא ע״ב( )דצ״י אתתא

 אשת י״ב( )שש מכרה. מפנינים ורח־וק ימצא מי חיל אשת ל*א( )משלי בה
 מנחת אתתא ההיא ךאייתיה שעורים קמח וההוא כעלה עטרת חיל

 תחת כתיב בפנחס ועקדא אקרי הכי .ישראל* כנסת הסר אתקרי קנאת

 ?רית בהאי .דמשקר דמאן אתאחד הכא דקנאה לאלהיו קנא אשר
 האי שעורים קמח חזי .תא כו. פוגעין קנאין דא ועל ליה אתערת קנאה
 $ניפה עשירון מניה מפיקין דגרוסות לדיח^ין מטא ךהוה דכיון עומר

 שבתות שבע דםלקן לבתר תמימות שבתות שבע ודא בתלתיעשרנפה
 ו>ר?יתא .ישראל ככנסת בהי לאזדוונא הרישא מלכא אתא אלץ

 לעילא אחד ואשתכח י שדים ביחודא טלכא אתעטר וכדין אתייהיבת♦
 אילנין אינץ כל ךא־ותיתא זמנא ומטא קדישא מילכא אתער וכד ותתא

 פתחי להון דמלקטי כשעתא אמך. ומאי שירתא סלקץ אבייהו דטבכריי
יי )ששל״ס משלה. ומלכותויבכל כסאו הכין בשמןם יי )תהליסילס ואמרי

ןמחאוכף: השדה עצי נ״ה(.וכל )ישעיה וכתיב חסדך. בהשמים

 "סף
פסוקה הלנה

פ*ד תפלה ה׳ הר׳ט

 על אף הקפלה את מעכבין דברים *דומשה
 \ךים. טהרה זמנה. שהגיע פי

 וךברים הפלה. מקום וטהרת הן!ךוהי וכיסוי
 ;דים טהרת ב הלב: וכוונת אותו. החופזים

 כך ואחר הפרק במיסעד ;דיו רוחץ ביצר
 תפלה זמן .והניע בירך מהלך היה והפללי

 הטום ובין בינו היה אם מים• היה ;לא
 אמה אלפים שמעת שהם מילין ארבעה

 כך ו_אחר: ורוחץ המים מקום עד הילך
 בן על יותר המים ובין בינו ה;ה והפלי•

 בקורה או ?עפר או בצרור ;דיו מקנח
 אבל לפניו אמורים דבלים במה זמקפלל•

מחי.יבין אין לאחוריו הטום מקום ה;ה אם
אותו

רחל
מוסר

ל• סי" הסירים מספד

 בר^תו תלכד פן נפ^ף ושמור הזהר
 מאיץ הטדיחך הרע. _יץר של

 קטנה עבירה לדבר הטשיאף החיים.
 השפילהו לנדולה• לכף להמשיך
 הקוה לא ואתה בילף להטסר והכני״עהו

 ?אש שחת לבאר .יביאך פן מדי. מםי4
 נמסר הרע .יצרך .יהןה .ולא נופח• לא

 למראך תשובה ידי על לא אם ב;ךך
 מיםדלי נא זכור תא.וה. מבשר ולהרת/קף

 א• בי הצפון טוב ומרוב ;באו אשר;
 לפתח תיטיב לא .ואם שאת. היטיב
 ליוצרף שוב אדם בן ואתה רובץ. ח^את

 בוחן על שלם לבבך והכן לבבך. בבל
כליית



חמישי ליום אמר
ה^עים. אל עיניך נא ושא כליות.אם א^ל נזיל. _עד אלא לאחוריו לחזור תו1א

 אלא לחזור חייב אינו יותר המים מן עבי־
 אמורים דברים במה י :ומתפלל ידיו ^קנח
 בלקד ;ריו אלא להפלה מטהר שאינו
אבל שחרית• מהפ_לת חוץ תפלות בשאר

 כך ואחר .ורגליו ידיו פניו רוחץ שהרית
 ,ידיו מקנח המום מן ק1היהךח ואם יר^לל

• יח^רל כך ואחר כלבד

 יצר יכשילך .ואל בשמחה• אליך ויאר
 אל שוב וליל יום ובכל בח?ןך הרע

 הקבר חבוט _י.ש המות אחר כי לבבך
 במר כי המר• ניהנם של דינה ואחריו
 כח שיסבול לאדם כח ש?הנו ובכיון

 ניהנם של מדינה שינצל עודאחר:היםורין.ו
 הרמה נם ומרים• אחריס^קשים .דינים יש

בלחך נ את יאכל מבשרך תצא אשר
תחי בבשר כמחט למת .רמה ז חכמים ואמרו

תורה ששי ליל
.יהוה צ־ריף

 אשר־ץקרב ו כל־־איש לדרתיכם אלחם אמר ג
 בני- תקדישו אשר אל־־הקדשים טבל־יתךעבם

 ההוא הנפש ונכרתה עליו וטמאתו ליהוד! .!ישראל
 טבל יקרב ך גבר בל לדרינון להון אמר ! ירצה אני מלפני

וישתיצי עלוהי וסאבתה " רןדם ישראל בני ן_קךשון די לקודשיא בניכיון

אנשא

רש״י
 שנאמרה מצינו וכן אכילה אלא זו קריבה אין יקרב. אשר איש נר )ג(

 אזהרה תנע לא קדש בכל נגיעה בלשון בטומאה קדשים אכילת אזהרת
 על כרת נאמר שהרי הנגיעה על שחייב לומר וא״א מג״ש רבותינו ולמדוה לאיכל

 הוצרך לא חייב הנגיעה על ואס זו אצל זו כריתות שתי אהרן את בצו האכילה
 משיכשר יקרב ת״ל מה א״כ חייב נוגע יש וכי בת״כ נדרש וכן האכילה על לחייבו
 כריתות שלש תאמר ואם מחיריו קרבו אא״כ טומאה משוס עליו חייבים שאין ליקרב

 וכי׳: לפרט ואחת לכלל אחת שבועות במסכת דרשו כבר למה כהניס בטומאת
 בשר של וטומאתו מדבר הכתוב בבשר יכול עליו האדם וטומאת על?. זממאתו

 במי למד אתה ממשמעו כרחך על מדבר הכתוב הטמא שאכל ובטהור עליו
 ונכרתה. :בטבילה טהרה לו שיש האדם וזהו מדבר הכתוב ממנו פורחת שטומאתו

 מקים בכל ה׳ אני ת״ל אחר במקיס ויתישב ממקומו ילדה זה לצד זה מצר ׳יכול



ששי ליד אמר
 אד^ו 5מ/ר? איש איש ד :יי אנא י3מן.כןד ההיא אנשא
 אשר עך “יאכי לא בקדשים זב צרוע"או והוא

 אשר־תצא איש או צפש“בכל־טמא והנגע ימהר
 דאיב אוי סמר .והוא דאהרן מזדעא גבר גבר ז מכבת״זרע ממנו

 די גבר או נקשא טמא בבל ותקרב ;דכי די עד עכול לא בקודש^א

 בכל-שרץ .יגע אשר ־איע!1א ה :זרעא שבבת כנה הפוק
 לכל יטמא־־לו אשר באדם או דטמא־לו אשר

 די באניבא או לה ;בתאב די רהשא בבל ;קכב די גבר או 1 1טמאת

 עד־ וטמאה תגע־בו אשר /נפש :קתאבלהלכלס^תה:
 בשרו אבדרחץ׳ כי מךהקדשים יאכל ולא הערב
 מן ;.יבול ולא _רמשא עד מסאב ויהי בה קרב די אנש : במלם

 וא־ר: וטהר השמש אוב ז : במיא בשדה אסחי אלהן קידשיא
 י2ו;ך שמשא ובמעל :הוא לחמו בי טן־הקרשים יאכל

 לא וטרפה נבלה ח : הוא לחמה ארי הוךשיא מן ישול כן ובתר
 י.:בול לא ותבירא ?בילא :יהוה אני בה“לטטאה יאבל

 ולא־־־ את־־משמךתי ושמרו ט ־ " אנא בה יא?קא?א
יהוד׳ אני יחללהו בי בו ומתו חטא עליו .ישאו

מקדשם
רש״י

 לג יטמא אשר שרץ בבל )ה( :במת שנטמא במי נפש. טמא בכל )ד( :אני
 כשיעורו לו. יטמא אשר :במת באדם. או :)ת״כ( בכעדשה לטמא הראוי כשיעור

 נפש )ו( :ויולדת נדה וזבה בזב נוגע לרבות טומאתו. לכל :כזית וזהו לטמא
 נדרש הקדשים. מן יאכל ואחר :הללו הטמאים מן באחד בו. תנע אשר

 :הקדשים כל ולא הקדשים. מן :השמש בהערב לאכלה שמותר בתרומה ביבמות
 שאס כאן הזהיר הטומאה לענין בדג לטמאה יאבל לא וטרפה נבלה )ח(
 בבית אכילה טומאת אלא ומשא מגע טומאת לה שאין טהור עוף נבלת אכל

 עיף נבלת יצא טרפה במינו שיש מי וטרפה וצ״ל בקדשים לאכול אסור הבליעה
כטומאת תרומה מלאכול משמרתי. את ושמרו )ט( :טרפה במיני שאין טמא

 הטף



נט ששי ליל אמר
 ויטותץ חיובא עלוהי :כןבלון ולא מימרי מטרת !ת ושרון ז מקךשם

 קרש לא־יאכל וכל־זך י י;?קך*?הון:: אנא ;חתך, ארי בד,
 "מל לא חלוני וכל :קדש לא־יאכל ןשכיר כרן תושב

 “כי־״ וכרן " : קורשא ;;כול לא ואגירא דכהנא חותבא קודשא
 הם ביתו ויליד בו ןאכל הוא כפ^ו קטן יקנה

 בה .;יכול הוא בכפה _קנ;ן נפש יקני ארי ובהן ו בלהטו יאכלו

 לאיש תתה כי ובת־כרן יב : בלחמה ךכלון אנרן ביתה ויליד
בהן ובת :תאבל לא ם הקדש בתרומת הוא זר
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ובת יג : תיבול לא קודש^א באפרשות היא חלוני לגבר תהי ארי
00 " י ,♦ * < " י '9

 ושבה לה אין ון.רע וגרושה אלמנה תהיה כי כהן
 וכל- תאכל אביה מלחם כנעוריה אביה אד־בית

 לית ובר ומתרכא ארמלא תהי ארי בהן ובת 1 בו לאץאכל זר

 חלוני וכל תיבול דאבוהא מלחמא כיביותהא אבוהא לבית ותתוב לה

 יסף ו בשגגה קרש כי־־יאכל ואיש יל :בד, :;כול לא
 ::טל ארי ר3מ :את־־הקדש לכהן ונתן עליו המשיתו

 קודשא !ת לכהנא ויתן עלוהי חומשה ויוסף בשלו קודשא

ולא
רש״י

 בתרומה קדש. יאבל לא וי( בירישמים: מיתה שהיא למדנו בו. ומתו הגיף:
 ושכירו כהן של תושבו ושביר. בהן תושב בה: דבר הענין מדבר'שכל הכתוב
 קנוי שהוא נרצע זה תושב וחיזהו דבוק שהוא לפי פתח נקוד זה תושב נפיכך

 כאן ולמדך הכ׳ בא בשש שיוצא פנים קנין קנוי זה שכיר ואיזהו היובל עד לו
 כנעני עבד נפש. יקנה בי ובהן )יא( :בתרומתו לאכול לאדוניו קנוי גיפו שאין

 המקרא מן בתרומה אוכלת כהן ואשת השפחות בני אלו ביתו. ויליד לגופת שקנוי
 :בספרי וגו׳ בביתך עהור כל אחר ממקרא למד ועוד כספו קנין היא שאך הזה
 אין וזרע :הזר האיש מן וגרושה. אלמנה )יג( וישראל: ללוי זר. לאיש )יב(
 קייס: שהזרע כ״ז בתרומה אסורה ממנו זרע לה יש אם הא ושבח. ממט: לה.
 זרות בתרומה שמותר האונן את להוציא אלא בא לא בו. יאבל לא זר וכל

 הקדש. את לבה! ונתן תרומה: קדש. יאבל בי )יד( אנינות: ולא לך אמרתי



ששי ליל אמר
 אשר־־ את ישראל בני את־־קךשי יחללו ולא טי

 י^י^גן ך תי ?שראל רבני קת-עיא ;חלון_ית ולא ! ה1ליה ירימו

 “את באבלם אשמה שן אותם והשיאו טז :יי
 ערן עליהון ו'_ק^לון :מקדשם יהוה אני בי קדשיהם

 וידבר יז שלישי :קד^הון_9 ץ $נ_א ארי קורשיהיון י_ת כמיכלהון חובין
 :םימר;ל משה עם ״ ומליל :לאמר אל־־משה יהיה

 ישראל בל־בני ואל ואל־־בניו אל־־אהרן דבר יח
 ומן־הגך ישראל מבית אי^ט איש אלהם ואמרת

 ולכל־־ לבל־נדךיהם קרבנו יקריב א&ר בישראל

 .אסרן עם מלל :לעלה ליהוה אשר״־יקריבו נדבותם

 ומן .ישראל מבית גבר גבר להון ותימר .ישראל בני בל ועם בנוהי ועם

 ינןרבון די נדבקהון ולכל נדריהון לכל קרבנה .;קרב די בישראל גיורא

 בבשבים בבקר זכר תמים לרצנכם יט : לעלתא .;י קדם
 : ובעזיא ןאמר;א בתורי דכורא שלים לבון לרעוא ובעזים.

 .?והיה לרצה כי־לא תקריבו לא מום אשר־בו כ"בל

 :לכון .יהי לרעוא לא ארי תקרבו! לא מומא כה די כל ! לכם
ל§לא*נךר ה1ליה שלמים !בה־ למקריב ואיש כאי

או
רש׳י

 והן חולין של פימת אלא מעות לו פורע שאינו קדש להיות הראוי דבר >ת״כ(
 אותם. והשיאו )טז( :לזרים להאכילה וגו׳. יחללו ולא )טס :תרומה נעשין

 ונאסרו וקדשו תרומה לשם שהובדלו קדשיהס את באכלס עון יטענו עצמם את
 אותם. והשיאו :כן תרגמו לצורך שלא בסואבא במיכלהון שתרגס ואונקלוס עליהם.

 וכן עצמו באדם שמדברים בתורה דורש ישמעאל רבי שהיה אתים מג׳ אחד זה
 אותו ויקבור לד( )דברים וכן א״ע יביא הוא אותו יביא נזרו ימי מלאות ביום ו( )במדבר

 לרצונכם. )יט( זו: הרי נדכותם. :מלי הרי נדריהם. )יח( :עצמו את קבר הוא בגיא
 תמים :לרצון הראוי ואיזהו לרצון. לכס שיהא לפני אתכם לרצות הראוי דבר הביאו
נפסל ואינו וזכרות תמות א״צ העוף בעולת אבל ובעדם. בכשבים בבקר ־זכר

 במום



ם ששי ליל אמר

 כל" לתצון יהיה תמים בצאן אי בבקר לנדבה או
 י* .נןדם ןא8קוך׳ נבסת ;קרב ארי וגבר • יהיה״״בו לא מום

* 7 י 7.־:־ ־ : 77 : , ״ ן; 7׳: 7 .7: מומא כר לרעוא יהי שלים נענא א־ר .בתורי לנדבתא א־ו נדרא לפרשא
 י_בלתאו“או או־־חרוץ שבור או עולת כב ,:ד5 ;הי לא

 לא* ואחוזי ליהוה אלה לא־תקריבו ילפת או נדב
או ?סיס או סביר איו עויר :מהוה על־המזבח מהם תתנו

 מנתין התנין וקךבנא.לא קדם.יי אלין הסרטן לא או.חזזן גרבן 1א :בלן

 נדבה וקליט שרוע ושה ושור בג יי־ קדם:זמד?חא ?ל
 נדנתא וחפיר "יתיר ואמר ותור ורצה: לא ולנדר אתו תעשה

 ונתוק ובתות ומעוןו כד : לרעוא יהי לא נלנדרא ;תה מעבד
 ?ריס ודי תעשו: לא ובארצכם ליהוה תקריבו לא וכרות

 נ תעבדון לא ובארעכון " קדם תקרבון לא נדר ודי שליף .ודי רסיס .ודי

 אלהיכסמכל־ את-להם תקריבו לא בן־נכד כהומנך
י. לכם .ירצו לא בם מום בהם משחתם כי אלה

ימן
רש״י

 עורת. )נב( בדיבורו: להפריש נדר. לפלא )נא( :אבר בחסרון אלא במוס
 לא שבור. או :עורת של מוס בו יהי׳ שלא נקבה בל׳ עורון מוס של דבר שם

 נפגמה: או שנסדקה שפתו וכן שנפגס או שנסדק עין של ריס חרוץ. יהיה:
 עז( )שופעי׳ כמו *לפת ולשון ילפת וכן חזזית מין גרב. :בלע״ז ורוא״ה יבלת.
 פעמים ג׳ תקריבו. לא רפואה: לה שאין יוסמיתה בועד שאחוזה שמשון. וילפת
 אזהרת תתנו. לא ואשה :דמן זריקת ועל שחיעתן ועל הקדשן על הזהיר

 נדבה קלועות: פרסותיו קלוט. מחבירו: גדול אבר שרוע. )בג( הקערתן:
 בא הקדש איזה ירצה. לא :למזבח )ת״כ( ולנדר. :הבית לבדק אותו. תעשה

 ונרות. ונתוק ונתות ומערך )נד( המזבח: הקדש זה אומר הוי לרצות
 נתוק. :ממעוף יותר כתושים נתות. :ביד מעוכין ביציו מעוך. :בגיד או בביצים
 והכיס הכיס בתוך הס נתונים אבל בהן שתלויים חועיס שנפסקו עד ביד חלושין

 לשונו זהו ודימריס. תרגומו בכיס:ומעוך. ועודן בכלי ונרות.כרותין נתלש: לא
 רסיסים הגדול הבית ו( )עמוס כמו ודירסיס תרגומו :ונתות. כתישה ל׳ בארמית
שום לס״ס זה דבר תעשו. לא ובארצכם :המרוסס קנה וכן דקות בקיעות

 בהמה



ששי ליל אמר
 ןהון וזבולהון ארי אלין מכל אלהבון סןרבן תקרבון.ית לא עממץ בר ומן

 ^ל~משה .יהוה וידבר נו :ן1לכ .יהון לרעוא לא בהון מומא
 “^”1א ארכשב שור כז למימר: עםמ^ה ומליל" ז לאטד

 השמיני ומלם אמו תחת ימים שבעת והיה .יולד כי
 :תיראואטראועזאולרי ליהוה אשה לקרבן ירצה והלאה

 הטינאהולהלאיתרעילקרבא ומיומא אטה בתר יומין שכעא .יתילידויהי

 תשחטו לא ואת־בנו אתו ארשה ושור נח :״ ^נא^ם
:חד ביומא תבסין לא ולירה לה שיתא או ותיהתא ז אהד ביום

הסדיר. כל תשלום ־צננו תרגום ואחד מק־א שנים הםררא גל להשלים כדי
: והפטרה ותרגום

:תזבחו לדצנכם ליהוה זבח־־תודה וכי־תזבחו בט
 ההוא ביום ל לכוןתבםנה: לרעוא ” קדם ךתא1ת נבטת תכסץ ,ואך

 ביוטאההיא;: אנייהוה ממנועד־בקר לא־תותירו יאכל

כל יהא
רש״י

 לומר שא״א בארצכם אשר כל לרבות בארצכם נא׳ לכך טמאה ואפילו וחיה בהמה
 נוהגת הגיף חובת וכל הוא הגיף חובת סרוס שהרי בארץ הסרוס על נצטוו לא
 להקריבו כהן ליד קרבן שהביא נכרי נכר. בן ומיד )כד.( :בח״ל בין בארץ בין

 נח בני לקרבן מומים בעלי נאסרו שלא ואע״פ מוס בעל לו תקריבו לא לשמים
 לא שבמשכן המזבח על אבל שבשדות בבהמה נוהגת זאת אבר. מחוסר אא״כ

 הנכרים את לרבות איש איש למעלה נא׳ לכך מהם תקבלו תמימה אבל הקריבוה
 :עליכם לכפר לכס. ירצו לא :חבולהין משחתם. :כישראל ונדבות נדרים שנידרים

 שאסור בנקבה טהג בנו. ואת אתו )כח( :דופן ליוצא פרט יולד. כי )כז(
 אתו והבן: האב לשחוט ומותר בזכרים נוהג ואינו הבת או והבן האס כשחוט
 זביחתכס תחלת תזבחו. לרצנכם )כט( במשמע: ואותו בנו אף בנו. ואת

 שתהא אלא להזהיר בא לא יאכל. ההוא ביום :הרצון ומהו לכס. לרצון שתהא הזהרו
 פסול מחשבת בו תחשבו שאס למחר לאכלו ע״מ תשחטוהו אל כן מנת על שחיטה

 קדשים בשחיטת שפסול למתעסק מכאן לדעתכם. לרצונכם ד״א לרצון. לכס יהא לא
 זביחתן שתהא אחד ליוס בנאכלין ופרט חזר ימים לשני בנאכליס שפרט זאע״פ

 שחיטה שתהא אלא להזהיר בא לא יאכל. ההוא ביום )ל( :בזמנן לאכלן ע״מ
שלמיו תודת זבח ובשר ז( )ויקרא כתיב כבר אכילה זמן לה לקבוע שאס כן ע״מ

 יגו׳



סא ששי ליום אמר
 מצותי .ושמרתםלא :” אנא צפרא עד מנה תשארון לא להאכל

 ותע?דון;תהון^א"••:די1ק6ותטחן :ה1יה אני אתם ועשיתם

 בני בתוך ןנקדשחי קדשי את־שם תחללו ולא לב
 דקידעי עטא ;ת תחל״ון !לא :מקדשכם יהוה אני ישראל

 אתכם המוציא לג מקדשפון: אנא" בני.ישראל בניו ראתקדש
 פ :יהוה: אני לאלוהים לכם להיות מצרים מארץ

 : .י; אנא לאלהא לכון ,למר,ו דמצרים מארעא יתנון דאפיק

 עם * ומליל :לאמר אל־משה יהוה לדבר א כג רביעי

 אלחם רת;ואמ: .ישראל אל־־בני דבר ב :לטיטר טעה
 אלה קדש מקראי אתם אשר־תקראו יולה מועדי

 תערעין די מ־רעתא״ךץ להון ותימר .ישראל בני עם מלל :מועדי הם

 תעשה ימים ששת נ :מועדי אמן אלין .קריש מערעי יתהון
 ' מקקא־קרש שבתון שבת השביעי וביום מלאכה

 בכל להוה הוא שבת תעשו לא כל־־מלאכה

שבת שביעאד׳ וביומא עבידא תתעבד יומץ שתא :מושבותיכם

שבתא
רש״י

 )ת״כ( ושמרתם. )לא( :בעיניך יקל ואל הדבר על גזר מי דע ה/ אני וגו׳:
 מזידין דברי על לעבור תחללו. ולא )לב( :המעשה זה ועשיתם. : המשנה זו

 ביחיד יכול שמי וקדש עצמך מסיר ונקדשתי ת״ל מה תחללו ולא שנא׳ ממשמע
 המוסר שכל למות ע״מ עצמו ימסור עצמו מוסר וכשהיא ישראל בני בתוך ת״ל

 מסרו שלא ועזריה מישאל בחנניה מצינו שכן נס. לו עושין אין הנס ע״מ עצמו
 מציל ולא מציל וגו' מלכא לך להוא ידיע לא והן ג( )דניאל שנא׳ הנס ע״מ עצמן
 שכר: לשלס נאמן ה׳. אני כן: ע״מ אתכם. המוציא )לג( :וגו׳ לך להוי יריע
 מלומדין ישראל שיהיו מועדות עשה ה/ מועדי ישראקוגו׳ בני אל דבר )ב(
 הגיעו לא ועדיין לרגל לעלות ממקומן שנעקרו גליות ע*ל השנה את שמעברין כהס

 המחלל שכל ללמדך מועדות אצל שבת ענין מה ימים. ששת )נ( לירושלים:
 המועדות את המקיים וכל השבתות את חלל כאלו עליו מעלין המיעדות ^ת

מעלין



ששי ליום אמר
 ?כל ” היא^קדם ש?תא תע?חן לא עבידא כל הריע מערע ׳?בתא

 א#ר~ קדש ידוה'מקראי מועך אלה י 7^,^

 די הדיש מערעי דיי מ־ועמא אלין :במועדם אתם תקראו
 עשר בארבעה הראיון בחדש ה ^:7תעלעוןמהיון

 _קךמאה ?:לחא :ליהוה פפה הערבים בין לחדש
 ובחמשה ו "־ פסחא^קדם ^ש;א בין ל:רהא עשרא בארבעת
 שבעת ליהוה המצות חג הזה יום'לחדש עשר

 עא הדין לץ־חא יומא עשדא ובחמשת ז תאכלו מצות ימים

 הראשון ביום ז :תיןטן פטיר יומין שבעא ץ הדם דפטיריא
 לא ??בדה כל־״סלאכת לכם" יהיה מקךאקדע

 לא פלדי] עבידת בל לכיון יהי מערע_קךיש .קדמאה ביומא . תעשו

 ביום ימים שרעת ליהוה אשה ןהקררתם ח נ^ן:

 לא עבדה כל־־מלאנת מקרא־־־קדש השביעי'
 מערע שביעאה ביומא יומין שכעא ” .קדם קדמא ותכןרבון פ *. תעשו

 משה”אל י.הוה וידבר ט :ונעכתן לא פלחן עמדת כל קדיש
ישראל אל׳בני דבר י ־ למימר משה ?נם " ומליל : לאמו־

ואמרת
רשיי

 מדבר למעלה .,ה מועדי אלה 1)ד השבתות: את קיים כאלו עליו מעלין
 ולמעלה: שעות משש ביןהערבים. )ה( החדש: בקדוש מדבר וכאן שנה בעבור
 הס וגו׳. אשה והקרבתם )ח( פסח: ששמו קרבן הקרבת לה׳. פטה

 המוספים שאין לך לומר כאן נאמרו ולחה פנחס בפרשת האמורים המוספים
 אילים הבא פריס אין אס ח״מ לה'. אשה והקרבתם :זה את זה מעכבין

 דבר שס שבעת שנא׳ כ״מ ימים. שבעת כבשי׳: הבא ואילים פריס אין ואס
 :שלשת חמשת ששת שמונת לשון כל וכן בלע״ז. שעיינ״א ימים של שבוע הוא

 כיס חסרון שיש וצורך עבודה לכס החשובות מלאכות ,אפי עבודה. מלאכת
 מועד של חולו אך יכול דקתני מת״כ הבנתי כך האבד דבר כגון שלהם בבעלה

:לקציר ראשונה שתהא קצירכם. *אשית )י( :וכו' עבודה במלאכת אסור יהא

עומר



פב ששי ליום אמר

 נתן אני אשר אל־האלץ כי־תבאו אלחם ואמרת
 עסר־—את {הבאתם את־״קצידה וקצרתם לסם'

 קהון לתימר ?שדאל 53 עם מלל : אל־הכהן קצילכם )־אשית

 עומרא ?ז ותיתון הצדה ת2 ותחצדון יכירן אנא;הב די לארעא תעלון ארי

 יהוה לפר את־העקר והניף יא : כהנא רות חצדבון ריש
 עומרא ויךים_ית הבחן: וניפנו השבת ממחרת לרצנכם

 .ועשיתם יב : כתנא ירימנה מבא י־ומא מבתר לבון לרעוא י;י מדם
 בך־שנתו תמים כבש את־היעמר הניפכם ביום

 שלים אמר עומרא בת דארמותניון ביומא ותעבדון 1 ליהוה לעלה
 סלת שניעשרנים ומנחתו יג יי:ברשתהלעלתיאקדם

 .;ין ונסבה ניחח ריח ליהוה אשה בשמן בלולה
 במשח דפילא סלתא עשרונין תרץ ומנחתה :ההין ךביעת

 : הינא .רבעות חמרא ונסכה בדשא לאתקבלא _י_י כ!דם קרבנא

 ה(ה ה;ום עד־ע^ם תאכלו לא וכךמל וקלי ולחם יד
 עולם חקת אלהיכם את־־־קךבן הביאכם עד

 לא ופרונן ?קלי ולחם ס :משבתיכם קבל לדרתיצם

ררנלון קרי *ונסכו
"י רע

 :בעומר וימודו עז( )שמות כמו שמה היתה כך האיפה עשירית ?;ומר.
 ומביא מוליך ומוריד מעלה ומביא מוליך תנופה כל סא( )מנחות והניף. )יא(

 תקריבו אס ררצנכם. :רעים טללים לעצור ומוריד מעלה רעות רוחות לעצור
 של א׳ יו״ט ממחרת סו( )שס השבת. ממחרת :לכס לרצון יהיה זה כמשפט

 כבש. ועשיתם )יב( ־. איזהו יודע אתה אי בראשית שבת אומר אתה שאס פסח
 כפולה עשרונים. שני :נסכיו מנחת ומנחתו. )יג( :בא הוא לעומר חובה
 אין כפולה שמנחתו ע״פ אף פט( )מנחות ההין. רביעית יין ונסכי :הימה
 : בתנור אותו שמייבשין רך מכרמל עשוי קמח וקלי. )יד( כפולים: נסכיו

 נחלקו לו( )קדושין מושבותיכם. בבל :גרניילי״ש שקורין קליות הן וברמל.
ללמד אלא בא לא וי״א בחו״ל נוהג שהחדש מכאן שלמדו יש ישראל חכמי בו

שלא



ששי ליום אמר
 עלם .קנם אלהכץ קךבן _ית ^תואיכון עד הדץ יומא כרץ עד תינלון

 השבת ממחרת לבם וסברתם טי :תבנשן1מ לדרןכוןבכל
 שבתות שבע 'הסנופה את־עמר 'חביאלם מיום

 איתואשן מיום מבא יומא מבתר לנון ותמנון תהיינה תמימת

 :תהרן( )־■״ .יועץ שלמין ׳שמעין שבעא דארמותא עומדא ;ת

 המשים תספרו לשביעת השבת ממחרת עד ט!
 עב^זא מבתר עד :ליהוד. הדשה מנחה והקרבתם יום

 :ץ .קדם חדתא מנחתא ותקרבון יומין חמשין תמנון שביעתא

 שני שתים תנופה להם ן תביאו מטושבתיכם יי
 :ליהוה בבורים תאפינה חמץ תהיינה סלת עשרנים
 סלתא עשרונין תרץ עריצן( תרתץ ארמותא לחם ת;תון ממותבניבון

 על״הלחם והק*בתם יח : יי .קדם חטיעיתאפץבכוךץ .יתרן

 אחד ־בקר בך ופרי שנה בני תמימם בלשים שבעת
 ונפביהם ומנחתם ליהוד. עלה ■יהיו שנים ואילם
 אפרין ישבעא להבא על והקךבון :ליהיה ריח־ניחח אשל

שלמץ רגועה אל״ף *
רש״י

 ממחרת )טו( :וחלקו משכבשו וישיבה ירושה לאחר אלא החדש על נצטוו פלא
 מבערב ומונה שמתחיל מלמד תהיינה. תמימות יו״ע: ממחרת השבת.

 : שביעהא שבועתא כתרטמו השביעית. השבת )טז( :תמימות אינן שחל״כ
 והשעה ארבעים והן בכלל עד ולא תספרו. השביעית השבת ממחרת עד
 הקריבוה החמשיס ביום לה׳. חדשה מנחה והקרבתם יום חמשים :יום

 חמשיס יוס שהוא השביעית השבת ממחרת עד פשוטו אבל מדרשו זהו אני ואומר
 שהובאה הראשונה המנחה היא חדשה. מנחה : הוא מסורס ומקרא תספרו

 באה שהיא המנחות כל כשאר אינה העומר מנחת קרבה הרי וא״ת החדש מן
 תרומה לחס תנופה. לחם מחו״ל: ולא ממושבותיכם. )יזז השעורים: מן

 ראשונה בכורים. למעלה: האמורה החדשה המנחה היא וזו גבוה לשם המורם
 קידם החדש מן תקרב לא השעורים מן הבאה קנאות למנחת אף המנחות לנל

ונסכיהם. ומנחתם :ללחם חיבה הלחם בגלל הלהב. על )יה( :הלחם לשתי
 כמשפע



סג ששי ליום אמר
 יי קדםד. עלתא ;היון תרץ ודכדין חד תיורי בר ותיור ישנא בני שקמץ

 ועשית□ ים • יי .קדם ברעוא דמתקבל קרבן ונסביהון וטנחתהון
 שנה בני כבשים ושני לחטאת אחד שעיר־עזים

 אפרין ותרץ לחטאתא חד עזי בר צביר ותעבדון ♦ שלמי□ לזבח

 לחם על אתם 1 הבחן והניף כ :^יא לנ?םת שנא בגי
 קדש כבשים על־שני יהוה לפני תנופה הבכרים

 ארט־תא בכו״ריא לחם על יתהון כהנא וירים ♦ לכהן ליחות .יהל

 והלאתם בא לכהנא: ” .קדם ;הון קידשא אטרין תרץ עי .ין קדם

 —בל לכם יחיה מקלא־־קחש הזה היום 1 בעצם
 —בכל עולם חקת תעשו לא עבדה מלאכת

 קדיש מערע הדין ייוטא בכרן ותערעון 1 לדרתיכם מושבותיכם

 :לדריכון טותבניביון בבל עלם ק;ם תעבדון לא פלחן עבירת כל לבון ;הי

 פאת הכלה“לא אךצכם את־־קציר ובקצרכםבב
 ולגר: לעני תלקט לא קצירןל ולקט 'בקצלך שלך
 חצ!יא; ;ת ובמחצרבו! פ :אלחיכם יהוה אני אתם תעזב

 תלקט לא דחצדך ולקטא במחצדף דחקלך פאתא תשיצי לא דארעבון

לעניי
רש״י

 לפר עשרונים ג׳ טו( )במדבר נסכים בפ' בהמה בנל המפורשים ונסכים מנחה כמשפט
 ההין ושלישית לפר ההין חצי והנסכים המנחה היא זו לכבש ועשרון לאיל וב׳עשרוניס

 ז׳ יכול מה( מנחות )ת״כ עזים. שעיר ועשיתם )יט( לכבש: ההין ורביעית לאיל
 כשאתה הפקודים בחומש האמורים והשעיר הכבשים ז׳ הס כאן האמורים והשעיר כבשים

 קרבו אלו לעצמן ואלו לעצמן אלי מעתה אמור הס אינן ואילים פריס אצל מגיע
 מלמד סב( )מנחות תנופה. אותם הכהן והניף )כ( למוספין: ואלו הלחם ■בגלל

 יחיד ששלמי לפי יהיו. קדש :כבשים שני על ת״ל כולם יכול מחיים תטפה שטעונין
 ושנה חזר ובקצרכם. )כב( קדשים: קדשי שהם צבור בשלמי לומר הוזקק קלים קדשים
 ליתנס הכתוב ראה מה יוסף ברבי אבדימי רבי אמר לאוין. בשני עליהם לעבור

 הגוחן שכל ללמדך מכאן, וחג ויה״כ ור״ה מכאן ועצרת פסח הרגלים באמצע
 עליו והקריב המקדש בית בנה כאלו עליו מעלין כראוי לעני ופיאה שכחה לקט

ר^רבנותיו



ששי ליום אמר
 :הוה וידבר נג חמישי :אלהב־ון .יי אנא !תהון תשבוק ולגיורי לעניי

 אלי דבר למיטר:כד משה "עם ומליל ! לאמיר אל־משה
 לחרש באחד השביעי בחלש לאטד .ישראל בגי

 ז סקרא-קלש הרועה זכרון שבהון לכם יהיה
 מחא לכון יהי לירחא בחד שביעאה בירחא למימר ישראל בני עם מלל

 תעשו לא עבדה כל״מלאבת כה :_קךי^ מערע !בבא תכלן
 ת??דון לא פלחנא עבירת כל : ליחה אשה והקרבתם

 משה—אל יתוה וידבר כי ם :" ^^^קרבנא^קדם
 לחדש בעשור אך בז :לטיטר טעה עם " ומלל לאמרי:
 :דרה מקו־א־קד^ז הוא הכפרים יום הזה השביעי

 :ליחה אשה והקריתם את־נפשתיכם ועניתם לכם
.יהי מערע_קךיש הוא ךכפוריא יומא הרץ שכיעאה ל!רחא בעשרא ברם

ר ׳ ־ י * . • • •

 מלאבה”וכל כה יי: קדם קרבנא ותהרבץ נפשתיכיון !ת ותענון לכון
 לכ^ר הוא כפרים' י יום הזה'מ דרום בעצם תעשו לא

 תעבדון לא עמדא ובל : אלהיכם :הוה לפני עליכם

 :אלהבון ,יי .יקדם עליכון. לכפרא הוא רכפותא יומא ארי הו־ין יומא בכרן

 הזה היום בעצם לא־תענה אשר כל־הנפש כי בט
הדין ייומא בברן מתעני לא רי .אנשא בל ארי :מעמיה ונכרתה

רשתיצי
י?רש

 נסייע לך ואין ינקעו והס לפניהם הנח ד( פ׳ )פאה תעזוב. בתוכו: קרבנותיו
 )ר״ה תרועה. זכרון )כד( :שכר לשנס נאמן אלהיכם. ה׳ אני :מהם לאחד

 תחתיו שקרב יצחק עקירת לכס לזכור שופרות ופסוקי זכרונות פסוקי זכרון לב(
 אך. )כז( הפקודים: בחומש האמורין המוספים אשה. והקרבתם )כה( איל:

שאינם על מכפר ואינו לשביס הוא מכפר מיעימין שבתורה זרקין אכין כל
שביס



סד ששי ליום אמר
 ^ל־ט^אכה ת^שה אשר ןכל־הנפש ל :מעמהא ךשתיצי
 ההוא את־הנפש ןהאבךתי הזה היום בעצם
 הדין יומא בכרן עבידא כל תעבד די ארב ובל ו עמה מקרב

 תעשו לא כל־מלאכה לא :עמה מגו ההיא אנשא _ית ואובד
 לא עבידא כל ♦ משבתיכם בכל להרתיעם עולם חפף

 ן1שבת שבת לב ;מותבניטן בבל לדריכיון *כלם ם2ק תעבדון
 לחלש' בתשעה אתת^שתיכם ועניתם לכם הוא

 פ :שבתכם 'תשבתו עד־־־ערב מערב בעךב

 בר^שא סרחא בתשעה נפשתיכיון !ת ותעגון לכון הוא שבתא שבת

אלי" יהוה וידבר לג ששי 4 לחביון תנוחון רמשא עד מרמשא
 אל״בל דבר ^יעםכ^הלמימר:לד

 , השביעי לחדש יום ט&ר בחמשה לאמר ישראל

. — -דו -! ז -> ; • .. _ 5- .ישר^ בני עס מלל :ליהוה ימים שבעת הסבות חג הזה

 שבעת דמטליא הגא הדין שביעאה לירחא יומא עשרא בחמשא למימר

 כלי־ מקרא-קדש הראשון מום לי׳ יומי^קדם":
 ?ערע.קדיש .קדמאה ךומא :תעשו לא עבדה מלאכת

תקריבו ומים שבעת לו :תעבדון לא פלחן עבירת כל
אשה

רש״י

 מה יודע ואיני בכ״מ כרת אומר שהוא לפי והאבדתי. )ל( שבים:
 מלאכה כל )לא( :אבדון אלא שאינו הכרת על למד והאבדתי אומר כשהוא

 ;יום כמלאכת לילה מלאכת על להזהיר או הרבה בלאוין עליו לעבור וגו'.
 ימים ובשאר ובתפלה נקיה בכסות קדשהו ביוה״כ קדש. מקרא )לה(

 היא. עצרת )לו( : ובתפלה נקיה ובכסות ומשתה במאכל מוביס
 שהגיע כיון ימים וכך לכך לסעודה בניו את שזימן כמלך אצלי אתכס עצרתי

 פרידתכם: עלי קפה אחד יום עוד עמי עכבו מכס בבקשה בני להפעראמר זמנן
יש תעשוה לא שאס לכס עבודה שהיא מלאכה אפילו עכורה. מלאכת כל

 חסרון



ששי ליום אמר
 לאם יהיה מקרא־־קך^ השמיני ביום ליהוה אשה

 כל״מלאןת הוא ליהוהעצךת אשה" והקרבתם

 כא1?■ ״ קלם!ז נןךבנא תקרבון יומין ש?עא :תעשו לא עבדה

 בל תהון ?נש ” קדם1;והקךבון.קךבנא לנון .יהי טערע״קדיש תמינאה

 אשר" יהוה מועדי אלה מ :תעבדון לא פלחן עכידת
 ליהוד• אשה להקריב קדש מקראי אתם תקראו

 א.?■; :ןיומו דברקיום ונסכים זבח ומנחה י עלה
 " .יןדם $ךבנא לקרבא .קריש מערעי .יתהון תערעון די ד" מועדיא

 מלב" -לח :ביומה יום פתגם ונפיכין קודשין נכפת ומנחתא עלתא
 —כל ומלבך מתנותיכם ומלבד יהוה שבתת
 :לי־וה תתנו אשר כל־נךבתיכם ומלבד נדריכם

 ך נדבתיבון כל ובר נרריכון כל ובר מתנתיכון ובר די_י שביא בר

 לחלש יום עשר בחמשה אך לט : מ ןןנתת
 אוד־ תחנו הארץ את־תבואת ם5באם§ השביעני
 וביום שבתון הראשון ביום ימים שבעת חג־יהוה
 שביעאה לירחא יומא עשר בחמשא ברם :שבתון השמיני

ביומא יומין שבעא .ץ חנא״קדם תחגץ_ית ארעא עללת במכנשיבון_ית

קדמאה
רש״י

 במלאכת אסור יהא מועד של חולו אף יכול תעשו. לא : בדבר כיס חסרון
 עס הקריבה נסכים מנחת מד( )מנחות ומנחה. עלה )לז( היא: ת״ל עבודה
 ביומו. יום דבר :הפקודים בחומש הקצוב חוק ביומו. יום דבר :העולה

 תחגו. וגו׳ יום עשר בחמשה אך )לט( :קרבנו בעל יומו עבר אם הא
 כל תשלומי! לה ויש הואיל אך ת״ל השבת את הדחה יכול לחגיגה שלמים קרבן

 'בזמן בא זה שביעי חודש שיהא הארץ. תבואת את באספכם שבעה:
 באמצע שהוא פעמים העבור אין שאס השנים את לעבר שנצטוו מכאן אסיפה

 יביא׳ בזה הביא לא אס )חגיגה( ימים. שבעת : חגיגה שלמי תחגו. :החורף או הקיץ
 וסרי ולא במשמע י אתד יום אותו וחגותם ת״ל שבעה כל מביאן יהא יכול בזה

 ולחה



פה ששי ליום אמר

 מום לכם ולקחתם ט :מחא תמינאה וביומא ניחא קדמאה
 —עץ׳ לענף תמרים בפת הדר עין פרי הראשון

 אלוהיכם יהוד׳ לפני ושמחתם נחל וערבי־ עבת
 ין אתרוג אימא פרי .קדמאה ביומא לבון ותסבון ! ימים שבעת

 :יומין שבעת אלהכון ;י _כןדם ותחדון תחל וערבין .והרסין וללבי!

 חקת בשנה ימים שבעת ליתד׳ חג אתו וחגתם פא
 :אתו תחנו השביעי בחדש לדרתיצם עולם
 מרחא לדריבון עלם קנם בשתא יומין שבעת " ך!ךם חנא. יתה ותחנון

 בל- ימים שבעת תשבו בסבת מבי התחנון'ית שביעאד
 שבעת תיתבון במטליא :בסבת ישבו בישראל האזרח

 .יד^ו למ^| מנ ! אמ^ץ3 ייתבון ב;שךאל שייבא בל יומין
 ישראל את־־־בני 'הושבתי בסבות בי דרתיכם
 י אלחיכם ירוה אני מצריים מארץ אותם בהוציאי

 .ישראל בני :ת אותבית .ענני במטליות ארי רריכון דירעון בדיל

 משה וידבר מד :אלהכץ .ץ אנא דמצרים מארעא _יתהיון באפקותי
מ־ועתא סדר !ת מעה ומליל £ :ישרא ^־בנן יהוה את־מועדי

 ^־משהלאמל: אוידבריהוה כד שביעי ישר?: ^ןלבני
 רקחו ישראל צויאת־־בני ב :לטרטר משה עם ןי ומליל

:תמיד נר למאורלהעלרז כתית זךזדת ש^ן אליך
פקד

רש״י
 :שוה ופריו עצו שעעס עץ הדי• עץ פרי )מ( :לתשלומין שבעה נאמר ולמה

 למד וי״ו ־,חס תמרים. כפת :אתרוג וזהו לשנה משנה באילנו הדר הדר.
 הדס וזהו ונחבלים כעבותות קלועים שענפיו עבות. עץ וענף :אחת אלא שאינה
 את לרבות )ת״כ( בישראל. אזרח: זה האזרח. )מב( קליעה: כמין העשוי
 בני את צו )ב( :כבוד ענני יא( )סוכה הושבתי. בסבות בי )מג( :הגריס

 סדר על אלא נאמרה תצוה ואתה ופ׳ הנרות מצות פרשת זו ישראל.
מלאכת



י1^ ?יום אטר

 אןאנ*ר כתישא דא5ך זיתא משח .לך רפבון ישראל בני ית פקד

 העדרז לפרכת מחוץ ג תדירא: בוצע^א לאדלקא
 חץ־ לפני 'עד־בקר ט^רב אהרן אתו יערך ב^ד
 דסהדותא לפרכתא מברא :לדרתיכם עולם הקת תמיד

 קיב קדירא יי קךם: צפרא עד מךמ#א אהרן !סדקיתה זמנא במשכן

 את-הנרות נערך הטהלה עלהמגרהי לדריכוף עלם
 ;דם בוע־עא חת !©יר דנצתא מנךתא על £ 1 המיל יהוה לפגי

 עשרה שהים אתה ואנ-ית פלת ולקהת ה "תדירא:
 □להא ןת@כ :האחת החלה יהיה ^שרגים שני חלות

 :הדא .גרצתא תהי עפחנץ תךין גריצן עשרי תרתא ;תה ותיפי

 על המערבת שש מערבות שתים אותם ושמת י
 שית סדרץ ד/רתץ ן1תה ותשזי : ה1יה ל$ני הטהל השלחן

 זץנתתעל־המעלבתלבגה דמא^דם;;: פתורא על ראםד
על .ותתן :ליחוה אשה לאזברה ללחם והיתה זבה

פדרא

רש״י
 ישראל בני את לצוות סופך ואתה משמת וכן המנורה צורך לפרש המשנן מלאכת

 מפורשין והן זך קרוי הראשון הזית מן יוצאים שמנים ג׳ זך. זית שמן :כך על
 ץאלא שאינה תמיד עולת כמו 'ללילה מלילה תמיד. ובת״כ: כו( )דף במנחות

 (כ־ )שבת עדות קרוי שהוא הארון שלפני העדות. לפרכת )נ( :ליום מיום
 שורה שהשכינה עולם באי לכל עדות שהוא מערבי נר על דרשו ורבותינו ח״כ(.

 מסיים: היה ובה מהחיל היה וממנה חברותיה כמדת שמן בה שנותן בישראל
 למדה הראויה עריכה אותו יערוך )ת״כ( בקר. עד מערב אהרן אתו יערך

 טבת תקיפת ללילי אף כדאי והן ונר נר לכל לוג חצי חכמים ושיערו הליל׳ כל
 טהרה על ד״א טהור. זהב שהיא הטהרה. המנורה )ד( :להם הוקבעה זו ומדה

 חלות שש המערכת. שש )ו( :האפר מן תחלה ומדשנה שממהרה מנורה של
 שלח שלחן של טהרו על ד״א טהור. זהב של הטהר. השכחן :האחת המטיכת

ונתת )ז( ת״כ(ג צ/ )מנחות השלחן גבי מעל הלחם את מגביהין *:ניפין יג
 קומץ מלא בונהל כ'יט שני היו המערכות משהי אתת כל על .!מערכת.



פו ששי ליום אמר
 : " .^קדם קרבנא לאדברתא ללחם ותהי דניתא לבנתא סדרא

 התמי^1ל$נץה !:ערכנו השבת ביום השבת ביום י׳
 כיומא לשבתא ביומא ”בריתיעולם: בני־ישראל מאת

 :עלם .ק:ם '.•^ראל בני .רןדם מן תדירא ״ קדם;ז !?דתה דלבתא

 בי קדש במקום ואכלהו ולבניו לאהרן והיתה: ט
 ם :חק״עולם להוה מאשי לו הוא קד^ים קוקט

 לה היא קידשץ קדש ארי .קדיש באתר רכלנה ולבלוהי לאהרן ותהי

 והוא ישראלית ןךאשה ויצא י
 בן במחנה וינצו ישראל בני בתוך מ^רי בךאיש

 יעראל כת אתתא בר ו?פה :הישראלי לאיש הישראלית

 בת אתתא בר במ^ריתא ונצו ןשראל בני בגו מצראה גבר בר והוא

 הישראלית בן־הא^ה .ויקב יא :יש-אי ו^ראבר־י&ראל

 אמו ושם אל־־משה אתו .הביאו ויקלל את־השם
שלמית

רש״י
 ליבוה הלחם מן שאין לאזכרה. ללחם הזאת: הלבונה והיתה. אחד: לכל

 ללחם לזכרון והיא ושבת שבת בכל אותו כשמסלקין נקטרה הלבונה אלא כלים
 המנחה והיתה. )ט( :למנחה אזכרה שהוא כקומץ למעלה נזכר הוא ידה שעל

 הלחם על מוסב ואכלהו. :היא מנחה בכלל התבואה מן הבא דבר שכל הזאת
 לוי רבי יצא מהיכן )ת״כ( ישראלית. אשה בן ויצא )י( :זכר לשון שהוא
 ביום ואמר לגלג• יצא שלמעלה מפרשה אומר ברכיה רבי יצא מעולמו אומר

 תשעה של צוננת פת שמא יום בכל חמה פת לאכול המלך דרך יערכנו השבת
 אהלו ליטע בא מחוייב יצא משה של דינו מבית אמרה ומתניתא בתמיה. ימים
 לו אמרו אני דן מבני להם אמר לכאן טיבך מה לו אמרו דן מחנה בתוך

 משה של דינו לבית נכנס כתיב חבותם לבית באותות דגלו על איש ב( )במדבר
 בני בתוך :משה שהרגו המצרי הוא .מצרי איש בן :ונדף עמד מחויב ויצא

 .אלי היש ואיש :המחנה עסקי על .במחנה וינצו :שנתגייר מלמד .ישראל
 פ( )סנהדרין ופריש כתרגומו .ויקב )יא( :אהלו מטע בו שמיחה שכננדו זה

 שלומית אמו ושם :מסיני ששמע המפורש שם והוא ונדף חד המי שה שנקב
זונה היתה לבדה שהיא לומר לזו הכתוב שפרסמה ישראל של שבחן .דברי בת

שלומית סו ששי ליום אמור



ששי ליום אמר
 ד^ראי בת אתתא בר ופרש : למשה־״ן ברי“בת־ שלמית

 לל״י בוז #למית אמה ושום משה לות יתה ואיתיאו וארגז שמא ת2

 על־פי להם י^פרש "במשמר הניחהו ׳ ע לשבטאךדן:
 גזרת על להון דיתפרש עד מטרא בבית .ואסרוך £ יוץחז

 :לאמר שה ־־מ אל־ יוץה רדיבך יג :דעי מימרא
 אל־־ את־־המר^ל הוצא יד י :לטיט,- י משה עם ץ ומליל

 עד־ את-ידיהם כל־השמעים וסמכי למהנה מחוץ
 למברא ךארגז !ת אפק :יל-העדה אתו ורגמו ראשו

 _יתה ררגמין דישה על ידיה־ון ^טעו!ת ך בל ויסמכון למשריתא

 איש לאכזר תדבר ישראל ואל~במ טו בל^שתא:
 תמלל ישראל בני ועם המאו: וג^א אלהיו כי־י.קלל איש

 שם* ונ>ןב טי חובה: ויקבל אלהה ךי_יךגז.לןדם גבר גבר למימר
 כגר בל־העדה יךגמו־בו יזמות/תום מות יקוה

 יתקפל׳ ןתקטלא י7ךי שמא פרש ודי :יומת עם בנקבו כאזרח

.יתקטל: שמא בפרישותה מציבא בגיורא בנשתא בל בה יתמון מדגם

ואיש
רש״י

 בדברים מפטפטת עליכון־ שלם עלך שלם עלך שלם פטפטה דהות שלמית.
 לפיכך אדם כל עם מדברת היתה דברנית דברי. בת הכל: בשלום שואלת
 כיוצא לשבטו גנאי לאביו גנאי לו גנאי גורס שהרשע מגיד דן. למטה :קלקלה

 :לשבטי שבח לאביו שבח לו שבח דן למטה אחיסמך בן אהליאב לא( )שמות בו
 ויודעים אחד בפרק היו ששניהם עמו מקושש הניחו ולא לבדו ויניחהו. )יב(

 אבל יומת מות מחלליה לא( )שמות שנאמר עה( )סנהדרין במיתה שהמקושש היו
 לי. יעשה מה פורש לא כי טו( )במדבר נאמר לכך מיתה באיזו להם פורש לא

 לאו: אס מיתה חייב אס יודעים היו שלח להם לפרוש אומר הוא במקלל אבל
 אומרים ידיהם. את :הדיינים את להביא בל. :העדים אלו השמעים. )יד(

 )ת״כ( העדה. בל לך: גרמת שאתה במיתתך נענשים אנו ואין בראשך דמך לו
 בכרת חטאו־ ונשא )טו( :כמותו אדס של ששלוחו )מכאן( העדה כל במעמד

 המקלצ ולא השס את שיפריש עד חייב אינו שם. ונקב )טז( :התראה כשאין
בכיטי



פז ששי ליום אמר

 :יומת מות אדם כל־־־נפש יכה כי ואיש יי
 נפש ומכה יח :יתקטל יתהטרא דאנשא נפשא כל יהטול ארי וגבר

 !עירא ??ש ותהטול : נפש תחת נפש .ישלמנה בהמה

 בעמיתו מום פך־לתן ואיש יט נפשאחלףנפשא: ישלמנה
 מא3 ?הברה טימא :תן ארי ר3מ :1ל יעשה כן עשה כאשר

 עין תהת עין שכר תחת שכר ב לה: תע?ד §ן עבי ף
 :בו עתן כן כאדם מום יתן כאשר שן תהת שן

 טוטא :תן די בטא שנא חלף שנא עעא חלף עינא הברא חלף הברא
 ישלמנה בהמה ומכה מפטיר בא : ה3 יתיהב ן3 שא^3

 אנשא ודיקטול :שלטנה בשרא נמקטול יומת אדם ומכה

 עזיה כאזריי כגר לכם ידדה אחד משפט נב :הקטל־
 ציבא:3 כגיו־רא לבון :הי חרא דינ_א : אלהיכם ה1יה אני כי

 ?שראל ־כני“אל 'משה ונדבך ע אנא"אלחטן: ארי .יהי
 אתו וירגמו למח;הימדווץ“אל־ את־הטק^ל ויוציאו

 את־טעוה: יהוה צוה באשר ונניקשראל אבן
ומליל

רש״י
 לפי יכה. כי ואיש )יז( :אקב מה כג( )במדבר כמו קללה ל׳ ונקב. בכינוי:
 וקטן אשה האיש את שהרג לי אין .,ויו איש מכה כא( )שמית שנאמר

 מיס נתינת שאינו רבותינו פירשו בו. ינתן כן )כ( :אדם נפש כל ת״ל מנין
 מיד הנתון דבר נתינה ,ל בו כתי׳ לכך כעבד אותו שמין ממון תשלומי אלא ממש
 דבר וכאן בהמה בהורג דבר למעלה ישלמנה. בהמה ומכה )בא( ליד:

 חבורה בו עשה אלא הרגו לא ,אפי יומת. אדם ומכה חבירה: בת בעושה
 מה בהמה למכה להקישו ובא ׳הכ דבר ואמו אביו ובמכה נפש כאן נאמר שלא
 לפי מיתה לאחר למכה פרט מחיים ואמו אביו מכה אך מחיים בהמה מכה

 בבהמה ומה שפטור במכה לומר הוצרך חייב מיתה לאחר שהמקללו שמציט
 שיעשה עד חייב אינו ואמו אביו מכה אך חשלומין אין חבלה אין שאס בחבלה

 שמי מייחד שאני כשם כלכס אלהי אלהיכם. ,ה אני )כב( חבורה: בהם
האמורה. המצוה כל עשו. ישראל ובני )בג( :הגרים על מייחדו אני כך עליכם



ששי ליום אמר
 וירגמו למ^ריתא למברא דארנז !ת ואפיקו י^ראל בני עם מ^ה מליל!

:מ^יה !ת ” פקיד די במא עבדו .ישראל ובני אבנא יתד,

רש״י
 :וחצייה דגימה דחיה אחר במקוס בסקילה

אמור פרשת תכלת

אמר הפטרת
טד( )יחזקאל

 מקדשי את־משמרת שמרן אשר צדוק בני הלוים והכהנים א
 אלי ןקךבו המה מעלי ׳ישראל1בני"־־ בתעות

 :יהיה אדני נאם ודם הלב לי להקריב לפני ועמדו לשרתני
 לשרתני אל־־שלחני יקרבו והמה אל״־מקדשי יבאו המה

 החצר ־שערי“אל־ בבואם גודדה :ארדרמשמרתי ושמרו
 •צמר עליהם ולא־־י_עלה ןלבשו פשתים בגדי הפנימית
 ארי1 י וביתה הפנימית החצר בשערי בשרתם
יהיו פשתים ומכנסי ראשם—על יהיו פשתים

 החיצונה אל-החצר ובצאתם י. :ביזע ,יהגרו לא על־מתניהם
 אשר־המה את־בגדיהם יפשטו 6אל־־הע החיצונה אל־ההצר

 בגדים ולבשו הקו־ש בלשבת אותם והניחו בם משרתם
 יגלחו לא וראשם י : בבגדיהם את־־העם ולא־יקדשו אהלים
 לא־־ישתי ויין :את־ראשיהם .יכסמו כסום ישלחו לא ופרע

 לא־ וגרושה ואלמנה ח :הפנימית אל־החצר בבואם כל־בל׳ן
 והאלמנה ישראל בית מזרע אפ-בתולת בי לנשים להם .יקהו

 קרש בין יולו ואת־עמי ט :יקהו מכהן אלמנה אשר־תהיה
 יעמדו המה ועל־־ריב י :יודיעם לטהור וביך־טמא לחל

בכל־ ואת־הקתי 'ואת״־תורתי ושפטהו במשפטי לישפט
שוערי קרי ישפטהו קרי למשפט



סח אמור הפטרת
 אדם ואל־־טת יא :יקדשו ואת־־שבתותי ישמרו מועדי
 ולאחות לאח ולבת ולבן ולאם אם־לאב כי לטמאה יבוא

 ימים שבעת טהרתו ואחיי יב :יטמא? לאיש אשר־לא־הןהה
 לשרת הפנימית אל־ההצך אל־הקך־ש ב^ו וביום ע ישפרו־לו:

 לנחלה להם ודרתה יי : .יהוה אדני נאם חטאתו ;מריב בקדש
 : אחזתם אני בישראל להם תתנו“לא .ואחזה נחלתם אני

 בישראל וכל״חרם ןאכלום המה והאשם והחטאת המנחה י טי

 מכל כל ןכל־־תרומת כל בכורי כל־ וראשית ט׳ .יהיה: להם
 לכאן תתנו "עריסתיכם .וראשית ידדה לכהנים תרומתיכנש

 ומך מן־־העוף וטראה כל־נבלה י! :אל־ביתף ברכה להניח
:הבחנים ןאכלו לא הבהמה

ה' פיק אהלות משנה

 קוברי עליו והאהילו לחוץ. קטורה .ועינו הבית• בתוך עומד שהוא תנור
התנור אומרים הלל ובית טמא■ הבל אומרים שמאי בית המת.

 שבין ארובה ב טהור: התנור אף אומר עקיבא רבי טהור. והב;ת טמא
 שמאי 'בית משקה. בבונם ונקובה עליה ,נתינה רב;ת'לעקר,.'וקדרה

 קהורה. ועליה טמאה. הקדרה אומרים הלל ובית טמא. הבל מךים1א
הלל בית שלמה. טהורה:/היתה הקדרה אף אומר עקיבא רבי

אומרים
ברטנורה

 יוצא שהעשן כתנור העשוי נקב קמורה. ועינו הבית בתוך עומד שהוא תנור ח פרק
 המת נושאים כשהיו המת. נושאי עליו והאהילו לבית: חון מונח ממנו

 ויוצאת עינו דרך לתנור נכנסת טומאה קסברי טמא. הבל כש״א ג העין על המת האהילו לקברו
 טהור והבית טמא מקצתו על המת שהאהיל התנור טהור. והבית טמא התנור :לבית פיה דרך
 אלא התנור על האהיל דלא דכיון טהור. התנור אף אומר ר״ע :פיה דרך יוצאה הטומאה שאין

 שהוא הבית שבגג חלון כעין ארובה. ב :כב״ה והלכה עמא. התנור אין ממנה היוצא העין על
 דרך לתוכו המשקים נכנסים המשקים על הכלי כשמשימיס משקה. בכונם :העליה קרקעית

 הקדרה שאין טמא שבעליה מה וכל הקדרה בבית טומאה יש אס טמא. הכל הנקב: אותו
 היא בעלמא חומרא טמאה. הקדרה ובה״א :טפח פותח לה שיש ארובה דרך עולה וטומאה מצלת

 הקדרה שגב וכגון הטומאה על מצלת שהקדרה להו סבירא דכר״ע הקדרה את לטמא ב״ה שמחמירין
 הכל. על מצלת ג •כב״ה והלכה מגבו. טומאת מקבל חרס כלי שאין הטומאה אצל למטה פונה

 המשקין ועל האוכלין על אלא מצלת א״נה :הטומאה בפני. חוצצת שהיא שבעליה מה כל על
חבר אצל הן טמאין ע״ה של דכליו משוס דב״ש וטעמייהו מיירי ע״ה בקדרה.של חרם. כלי ועל

וט' "



ששי ליום אמר
 על אלא מצלת אינה אומרים שמאי בית הבל. על מצהר אומרים

 ?דברי. להורות הלל בית חזרו חרם. בלי ועל חמשקין. ןעל האוכלים.
 טומאת 'טמא הלגין 'טהורין. משקץ מלא שהוא לגין ד :'שמא* בית

 שהיא האשת טמאין. אחר בכלי פינן ואם טהורץ• ןחמשקץ שבעה.
 טהור. להבצק שבעה. טימאת טמאץ והעריבה האשיה בעריבה• לשה
 :שמאי בית בדברי להורות הלל בית חזרו טמא. אחר לבלי פינהי ואם

 טהור כלי היה טהור. הבל אדמה♦ בלי אבנים• בלי גללים כלי היו ה
 שהבלים מפני החטאת על נאמנים שהבל טהור. הבל ולחטאת. לקדש

 הבור כיצד י :אהלים .דפנות עם ומצילין טהורים• חרם וכלי טהורין.
 או הלקה. באר היתה אם טהור. עליו נתונה וכפישה שבבית• ויהדות
 פרידה או ה״ק. נפר היה אם טמא. עליה נתונה וכפישה פחותה• בוררת

 שירדה עד אהלים דפנות עם מצילין הבלים שאין טהור• גפים לה שאין
טפח והצי 'מבאן. טפח הצי לה היה טפח. הדופן תהא וכמה דפנות. להן

מכאן
ברטגורה

 :היא ליה אמרינן בטהור שלו הכלי מחזיק שע״ה ולפי הטומאה. בפני חוצץ אינו טמא כלי וכל
 החברים שהרי להו "מטהרים הוא בלבד דלנפשיה שבעליה חדש -וכלי ומשקין האוכלין על מציל

 מסהרס אס במקוה טהרה להן שיש כלים שאר אבל טמא מאכלס כל נמי ובלא״ה וממנעס מהם בדלים
 של לגר. ך :ושביעי שלישי הזאת בלא לחידא בטבילה בהה וישתמש לחבר משאילס הוא הרי
 שבעה. גומאת טמא הלגין שלה: ארובה ע״פ מונחת שהקדרה זו בעליה שמונח מתכת של או ען

 על מצלח שהקדרה מהורין. והמשקין :כדאמרן מתנות וכלי עץ כלי על מצלת הקדרה שאין
 הכנים שכל מטמאן האחר הכלי עליה שבאותה אחר לכלי הללו המשקים פינו ואם ומשקין. אוכלין

 שהוא אע״פ מטמאן אינו בתוכו המשקים שהיו הראשון הכלי אבל חרס. מכלי חוץ טמאים שבעליה
 אמרינו ואנן לעילם המשקים על מצלת שבארובה הקדרה אץ א״כ כן אמרת שאס שבעה טומאת טמא
 עליה:: מצלת חרם של הקדרה שאין טמאים. והעריבה :האשה ומשקין אוכלין על הצלת שהיא

 ידיה שתי הגביהה אם אבל ממנו פירשה שלא כ״ז ודוקא האוכלים על מצלת שהקדרה טהור. והבצק
 אבנים כלי :בקר צפיעי של גללים. כלי דז :הבצק את מטמאה ה״ז ולשה וחזרה ממנה
 הכל על מצילין ארובה ע״פ מונחים ואס טהורים ע״ה ביד אפי׳ כלים הנך כל אדמה. וכלי
 הקד: על הארצות לעמי רבנן דהמנינהו ולחטאת. לקדש טהור כלי היה :שטף כלי על אפי׳
 לב*: אפי׳ הכל על מציל לקודש הטהור הכלי הלכך לעצמו במה ובונה הולך אחד כל יהא שלא כדי
 על נאמנים הכל למשמרת ישראל בני לעדת והיתה "נתיב פרה אפר של החטאת על נאמנים הן וכן

 מלקבל טהורים שהן אדמה וכלי אבנים כלי גללים כלי כגון טהורים. שהכלים מפני :שמירתה
 נאמן הארץ שעם ע׳'ה של שהן אע״ם ולחטאת לקודש כשהן טהורין שהן חרס כלי וכן טומאה.

 כשהס הטומא׳ בפני חוצצים כלומר אהליס דפנו׳ עם מצילין אלו כל כדאמרי' ולחטאת לקודש
 במקום אבל חשוב׳ אהליס כדפנות לעליה בית שבין ארובה והאי אהלים דפנות שיש במקום מינהיס

 ודזת בבור וכלים בבית והמת שבכית. והרות הבור ל :ואזיל כדמפרש מצילים אין דפנות שאין
 וכפישה. בבנין: ודות בחפירה שבור אלא בקרקע שניהן ודות בור סביבותיהן. מחיצות גובה ויש
 וניתנה טומאה מקבל ואינו יותר או סאה מ׳ מהזיק והוא לכומרן הזיתים בו שכובשים גדול סל
 הבאר שפי חלקה. באר :מחיצות שם ויש הואיל שבתוכן מה כל טהור. :והדות הבור פי על

 כוורת כגון פתוחה. כוורת אי דפנות: ליכא דהשתא שביב מחיצה לו ואין הבית לקרקע שוה
 נחוגה וכפישה :בקש פקיקה שאינה ופחותה טומאה מקבלת שאינה סאה מ׳ שמחזקת גדולה



הט י ששי ליום אמר
 זבשסשמצילין אחד: ממק־רם מפח לה שיהא עד דופן אינה מיאן.

 היתדות על נתונה שהיא* בפישה כיצד. מבחוץ. מצילין בך מבפנים♦

 חצר. כותל היה אם טחורים. שבבפישה כלים תחתיה♦ טומאה מבחוץ♦
 וקדרה לכותל• מכותל נתונה שהיתה קורה מציל. אינו גנה♦ כותל או

 מטהר עקיבא רבי שבקדרה כלים תחתיה. טומאה בה. תלויה
:ץ מטמא 'וחכמים

ברטנורה
 דפנית הין ובבאר אהלים. דפנות עס אלא מצילין דאין טמא הכוורת ע״פ או הבור ע״פ ׳עליה,
 לה שאין מרידה או :כלי זה דאין חלק, נסר היה :הן אהלים דפנות לאו הכוורת ודפנות
 כוורת ע״ג או תלקה באר על נתונים אס טהור. כלי: חשיבא דלא מחיצות לה שאין גפיים,
 וסרידה נסר אבל אהלים דפנות עם אלא מצלת אינה כלי שהוא כפישה דדוקא וטהור מצילים פחותה

 של קטנה עריבת כמין פרידה. :אהלים דפנות בלא מצילין נינהו כלים דלאו גפיים לה שאין
 הא מבאן. טפח וחצי מכאן טפח חצי ואזניס': אוגניס גפים. בה: משתמש שהנחתום ען

 מצילל טפח דפנות לכלי יש אם אבל טפח דפנות לו שאין בכלי היינו חלקה בבאר מציל כלי דאין
 הבור דדופני טפח וחצי דכלי טפח הצי קאמר והשתא כלל בולטים דפנותיו שאין אע״ם הבור על
 דפנות בו שאין מיירי מצלת אינה חלקה באר על נתונה היא שאס לעיל דאמרן וכפישה מצסרפין, אין

 אהלים דפנות עם מבחוץ. מצילין כך אהלים: דפנות עם מבפנים. שמצילין כשם ז טפח:
 חשיבת ואז טפח הכותל מן משוכה תהא שלא לכותל סמוך מבחוץ. יהדות על :ואזיל כדמפרש

 נחשבת לאהל זה כותל שנעשה בית בכותל ודוקא גבה שעל לכלים שתחתיה טומאה בין להפסיק אהל
 אהל הכפישה החשב לא לאהל געשה שלא וגינה חצר בכיתל אכל להפסיק אבל היא גס ־הכפיפה

 בפותה ולחוץ הקורה משפת משוכה הקדרה שאס בתוספתא מוכח בה. תלויה וקדרה להפסיק:
 לא כ״ע בקורה מדובק הקדרה פי ואם טמאים. שבקדרה וכלים מצלת דאינה פליגי לא כ״ע יטפח

 מצלת אומר ר״ע טפח. פותח וליכא הקורה מן דמשזכה היכא פליגי כי וטהורים. דמצלת .פליגי
:כחכמים והלכה וטמאים. מצלת אינה וחכ״א וטהורים.

ע״ב כ׳ דף נדה גמרא
לקמיה דמא שדרה מלכא דשבור אמיה הורמיז איפרא

 אמר ארהיה קמיה7 עובדיה רב יתיב הוה דרבא.
 במה הזי תא לברה ליה אמרה הוא. הימור ידם האי לה

 שדרה הדר בארובה. כסומא דלמא לה אמר חכימיןהודאי
ליה

ש״י

 מנחת עצמה משמרת היתה ואעפ״כ שמה. וכן היתה נכרית הורמיז. איפרא
 כמו חן איפרא יוני ולשון שולחת. היתה קרבנות ואף להתגייר וקרובה

 היה שדים יופי כלו' לילתא בר הורמיז כמו הורמיז. :לר״ש נמטייה אפריון
 :ליה איתרחיש ניסא בדמא ידע לא רבא לעיל דאמר ואע״ג וכו׳. ארחיה :לה

 עליה שהורגין בלמי. מקטלא • נאה מסרק סריקותא. :דורין משוס לה. שלח
 כנים כדמהרגמינן כניס בלמי. האי: לי שלח ומש״ה הבין ודאי וסברה בניס

 כלמתא



ששי ליום אמר
 כנים _דם בחרא ההוא אמרינהו וכולהו דמא מיני ישתין ליה
 סריקותא לה ועדר מלתא יךע'אםתןי.ע הוה ולא הוה

 אמר ,יתביתו. דלבאי בתווני יהודאי אמרה בלמי. דמקטלא
 אמיה לי ויאמר כיון דמא חזינא הוה מרישא יהודה רב

 _קמ;יהו לה מלתינן לא כןמייתא טיפתא האי ברי דיצהק
 לטהורה טמאה בין הזינא. לא דזהימא משום דרבנן

חזינא: .ודאי
 רש״י

 כלו׳ מתוני מהרגמינן בחדרי יושבין אתם בחדרי.הלב דלבאי. בתווני כלמתא:
 טה-ר דם דמראה ואע״ג תשתני ־דילמא תעא. לא בכס: מצויה חכמה כל
 לטהורה. טמאה בין :טמא מיחזי הוה קמייתא טיפתא אייתי אי דילמא לה יש

 חדנא^ :פ"א ביוס או מ״ת ביוס וראתה נקבה של או זכר של טיהר ימי כשכלים
 דההוא מטהרינא הוא דמיס מה' לאו ואי מטמינא טמא דם אי דמא לההוא

 שכל טהור דם ואחא חזאי השתא דעד מזהמא דלא חייתי קמייתא טיפחא ודאי
 ומחזקה הואיל יומיס אי יום פסקה ואפילו פתוח מעין לנקבה ושמונים לזכר מ׳

:קמייתא טיפתא ומייתי זהמא לא בדמים היא

ע״א קל״ו דף חרוטה זוהר

 לאעלא בש היא בריף קידשא דא בליטא ליליא דאתפליג בשעתא

 עאד הוא בריף קודשא >חול ביומי דא ורזא דלעילא. בגנתא

 ובשבת המן. דשראן צךינן;א עם לאשתעשעא דלחתא דע-ן בגנתא

 בתא דלעילא בגנתא עאל היא בריף קודשא דשבהא ליליא בההוא

 בגנתא כלהו דצךיק;א נשמתין כל דחול רביולי בגין עלאה דקקורא

 משתין אינון בל שבתא במעלי יומא אתקדש וכד שריין. בארעא די

 נשמתין להגי סלקין כלהו ו.נתא<י.דלתהא גו ממגן ך /קדישין

 גנתא על ד_קץמא ךקיעא ההוא לגבי ולאעלא ךלתתא גנתא גו דשתין

 לון וסלקץ דמלבא ;קרא־ כורסי ךסחראן _קךישין רתיכין אזדמנן ומהמן
 רוהץ כתן סלקין דאליןירוחין כי_ון דלעילא בגנתא נשמתין אינון לכל

 סלקין אילץ _קךי^א♦ עטא בהי לאתעטלא נחתץ _קךישץ להרנין

;תבא דשבהא כיומא "בארעא גנויזא הא תימא ואי נהתין. ואילין

כריקנייא



ע ששי מום אמר
 ונשמתי! אזריין נשמתץ אלא הכי. לאו דצדי^א נשמתי) בלא בריקמיא

 ונשמתי! גנתא מגו אזלין נשמתץ נחתין. ונשמת') סלקין נשמתין אתיין.

 ולוד דחול ביומי דמתלבנן ךצךי_קיא נשמת') אינון בל ננתא. לגו אתיין
אשתאר לא וגנתא עאלין אלץ נפקי! דאלין בשעתא ננתא לגו עאלו לא

דלחם ברזא בריקמא

יוסף
פסיקה הלנה

פיח שבת ה׳ הר״ט
 אלא דישה ואין ח;יב כגרוגרת הדש י

 הוא הרי והמפרק הרקע. בגדולי
 בזה• כיוצא כל .רכן והייב: הדש תולדת
 וכן: שפרק משום ח;יב הבהמה את החולב
 מפרק משום חי\ב עור לו שיש נחי החובל

 החבורה. מן שיצא לרם צריך ש?היה והוא
 מפני פטור בלבד להזיק בספרון אם אבל

 בדם שיחלה .ער חךב .ואינו מקלקל. שהוא
 דברים במה נ :קגרוגרת שהוציא בחלב או

 וכיוצא ועוף וחיה בבהמה בחובל אמורים
 פי _על אף בחבירו החובל אבל בחם.

 שהרי רוחו נחת מבני חלב להזיק שנוזכוון
 הוא .והרי חמתו ושבכה דעתו נתקררה
 שהיציא לרם צריך שאינו פי יאף_על ?שגזלן)•

 האמורים שרצים שמנה * ח;יב: ממנו
 שבת לערן עורות להן שיש הן בתורה

 שקצים שאר אבל ועוף• ובהמה ח;ה ?טו
 בהן התוכל לפיכך עור• להם אין ורמשים

 או ועוף חיה בבהמה החובל ואחד פטור.
 חצא חבורה בהן יעשה שרצים באמונה

 שלא בי _על אף הדם שנצרר או דם מהן
:חייב יצא

מציתיו

;הלקח־ו בי־ום הפנים

דחק
מוסר

ליא סי׳ חש>יס מספר

 את לאהוב לך לש ועונה .עת לכל גם
 והשב נפשך וביל לבבך בבל בוראך

 אם רמה מאניש משל וקח לבך אל
 יותר או זהובים עשרה ארם לך יתן

 ואס בלבך• וזקוקה אהבתו תדדה כמה
 ובני בניך ופרנסת פרנסתך לך יתן

 האיש זה לבך. אל תשוב מה ביתך
 עמךי עשה מעולם ראיתיו לא אשר
 אוכל לא שנים אלף אחיה לו כזה חסד

 עמדי עשה7 אשר הטובות כל לו לגמול
 לא נפשי ובבל לבבי בבל אותו אאהב

 אעשה שלא דבר עלי לצוות יוכל
 שלו. הכל גופי הן ממיני הן בעבורו

 הקדוש באחבת כך ארם באהבת ומה
 הוא זקרו ויתעלה .ישתבח הוא ברוך

 לנו .?ש כי שכן כל לא לכל מחןה הנותן
 אותו ליראה הבורא באהבת לירבק

 הן גדולה הן מץותיו .על לעבור שאין
 של שכרן מת) יודעים אנו אין כי קטנה
 קלות הם אשר העבירות ומן מצות

 עקבי עין =־־<( )תי.לים כדקתיב בעינינו
 בעולם בעקב שאדם,דש עונות ןסיבני

 זכה ואם הדין. ליום אותו .יסובבו הזה
עליו: ו

יבמות



השם אמר מצות
מלית: ל״ט מ״ע. ביד אמר

 סמ*ג קס״ו. ל״ת םה״מ פ״ג. אבל ה׳ הי״ד ספר מ״ב. נזיר כ״א. מכות ם׳. יבמות
המת לאהל יכנס ושלא יטמא שלא לאוין שני זה מפסוק הוציא רל״ה רל״ד לאוין

:צ׳ ,סי סמ*ג שעי׳ד. עד ששיט סי׳ ייד ר״ע. סימן עי׳
 לא לנפש שנאמר למת הדיוט כהי יטמא שלא מל״ת )קם( לסד

 בקבר ניגע או נישא או מאהיל או במה הנוגע כהן בעטיו. יטמא
 מת טימאת בהלכות )עיין דם כגון המת מן הפורשות טומאות ואחד המת אחד

 עצמו טימא במזיד אס מליטמא( הכהן מוזהר דשס הטומאות כל על בסהי״ד
 ונוהג עצמו. לטמאות מותר מצוה ולמת ארבעים, ליקה המת טומאות מכל באחד

 עיין חלל הוא ומה בחללים )ולא הכשרים כהונה בזכרי זמן ובכל מקום בכל
י״ד(: כלל )עיין בנקבות ולא י״ט( פרק ביאה איסורי הלכות הי״ד בספר

 והדנות ב׳. פ״א אבל הלבות הי״ד ספר ג׳. וכפ׳ י״ר דף קטן מועד .,ק זבהים
למצוד, הסמ״ג מנה אבל ומצות נ״ח עשין סמ״ג ליז. מ״ע סהי׳ם מת. טומאת

:צ״ז י׳פ סט״ק ד.“שע שעיג סי׳ דעה יורה ע״ש. דרבנן

 ולאמו לא-כיו שיאמר לקרובים הדיוט בהן שיטמא מ״ע ]קה[ לפה
 לאשתו גס יטמא. לה וגו׳ הבתולה ולאחותו לאחיו ולבתו לבנו

 אבל מצות הוא בעצמו וזה מאביו. היינו ואחותו ואחיו לארוסה( )ולא הנשואה
 הראשון ביום הנ״ל. קרובים משבעה אחד על להתאבל חייב מישראל אחד שכל
 ואחיהו אחיו על להתאבל ומד״ם מדרבנן. הס אבילות ימי ושאר התורה מן הוא

 גס תירה. מדין עליה מתאבל מאביו כשהיא הנשואה אפילו אחותו ועל מאמו
 אלא לקריביס להטמאות מחוייבות אינם ונשים בעלה. על אשה להתאבל מד״ס

זמן: ובכל מקום בכל ונוהג אבלות. יתנהגו אלא אצלן הוא רשות

 : ש״ו לאוין פס'ג ע״ו. ל״ת סה״ם פ״ד. כקרש ביאת הלכות הי״ד ספר י״ז. זבחים פ׳ג. סנהדרין

 במקדש עבודה יום טבול בה; יעבוד שלא מל״ת )קסא( רפו
בעבודה לטמא ענין אינו אס ואחז״ל אלהיהם. שם יחללו ולא שנאמר

 בידי מיתה וחייב פסולה עבודתו עבד ואס יוס. לטבול ענין תנהו י־ע״ט( ,)שבסי
: כהונה ב׳כרי הבית בזמן ונוהג שמיס

 אפורי הלבות הי״ד ספר ע״ז. קדושין י״ז. כתובות ע״ט. ס״ה פ׳א נ״ו נ״ג יבמות
 קכיב, קב״ב קב״א לאוין סמ״ג ק״ס. קנ״ט קנ״ח ל״ת סה״ם י״ט. י״ה י״ז פרק ביאה

ו׳: פי׳ העזר אבן קצ״ב. קצ״א ק״צ סי׳ ק סמי

 זוגה. אשה הדיוט בה; יקח שלא מל״ת )קסב( רפט רפח רמז
חללה. הדיוט בהן יקח שלא ומל״ת )קסג(

 וחללה זונה אשה שנאמר גרושה הדיוט כה; יקח שלא ומל״ת )קסד(
 שאינה כל בתורה האמורה זונה יקחו. לא מאישה גרושה ואשה יקחו לא
 שהיא לאים שנבעלה ישראל בת או נשתחררה( או נתגיירה )אפילו ישראל בת

 שנבעלה אי לכהניס( מיוחד האיסור שאין )ר״ל לכל השיה איסור לו להנשא ■אסורה
לחלל



עא השם אמי מצות

 כדרכה שלא או באונס נבעלה אפילו לו להנשא מותרת שהיא אע״פ לחלל
 שהיא אע״פ הפנויה על הבא אבל זונה. נעשית •י׳( כלל )עיין בה משהערה

 זונה. נעשה לא לבהמה נרבעת או הנדה על בא או לכל עצמה שהפקירה קדשה
 " שנשאת או שנבעלה לכהונה שאסורה חשה או כהונה מאיסורי שנולדה היא חללה
 אסורה חלוצה מד״ס סנשואין. מן בין האירוסין מן בין שנתגרשה היא גרושה לכהן.
 וכהן זמן ובכל מקוס בכל חלו לאוין ג׳ וטהגין מדבריהם חללה וולדה והיא לכהן

 ועל רע״ד( סי׳ )עיין לוקה ובעלה אישות דרך הג״ל נשים משלש אחת שנשא
להנשא הוזהרו לא כשרות וכהנות מרדות. מכות מכין מד״ס חללה ועל חללה ספק

עליו: מוזהרת היא עליה מוזהר דהוא והיכא כהוגה לפסולי

ל״ב. מ״ע סה״ם פ״ד. המקדש כלי הלכות הי״ד ספר נ״ט. כיטין
:ר״א קס״ז קל״ה סי׳ א״ה קע״א. עשין סמ״ג

 לקרבן ולהכינו לקדשו וקדשתו. שנאמר לכהן כבוד לחלוק מ״ע ]קי[
 ולברך ראשון בתורה לפתוח שבקדושה דבר לכל להקדימו כבוד בו ולנהוג

 קדש והיה שנאמר כרחו בעל אפילו לקדשו חנו ומחוייבין ראשון. יפה מנה וליטול ראשון
 מחוייבין ישראל וכל אותו. לכבד חייבין לעבודה ראוי שאינו מוס בעל כהן ואפילו

; נקבות בין זכרים בין בזה

ס־״ם פיז. אכל הלנות הי״ר ספר כ*א. מכות ט״ז. מ״ב נזיר
: ז רל רנ״ו לאוין סט״ג קס״ח. קס׳ז

 שנא מת עם באוהל גדול כהן יבא שלא מל״ת )קסת( ר?^ב
 יטמא שלא ומל״ת )קסו( יבא. לא מת נפשות כל ועל

 לא ולאמו לאביו שנאמר לקרובים אפילו ובמשא במגע גדול כהן
 שנכנס או מת עליו שמת עד שס וישב לאהל נכנס אם לוקה. נטמא ואס יטמא.

 יבא בלא חייב השידה גג עליו ופרע חבירו ובא ומגדל תיבה בשידה המת באהל
 בכהן ונוהג שתים. ולוקה כאחד באין לאהל וביאה טומאה שהרי יטמא בלא וחייב

:מקוס בכל גדול

נ״ז. עשין סמי׳ג ל*ח. מ״ע סהיט י״ז. ם׳ ביאה איסורי ה׳ סהי״ד נ״ט. יבמות

 אשת• והוא שנאמר לאשר, בתולה גדול בהן שיקח מ״ע )קז( לעג
שכלו מפני י״ד( כלל )עיין בוגרת ישא ולא יקח. בבתוליה

 בעולת אבל יקיים בוגרת או עץ. מוכת ונשא עבר ואס עץ. מוכת ולא בתוליה
בגט: יוציא גרושה ולא אלמנה שאינה אע״פ איש

פט״ג עיש. קס״ב קס״א ל״ת סה״ט י״ז. פ׳ א׳ב ה׳ סתי״ד נ*ט. יבמות
קכ״ח: קכ״ד לאוין

 אלמנת שנאמר אלמנה כ״ג יקח שלא טל״ת ]קסז[ ל^ה ל?}ל
]קסח[ יקח. לא אלה את זונה וחללה וגרושה

 זרעו יחלל ולא שנאמר אלמנה על גדול בהן יבא שלא ומל״ת

)שבסי׳ זונה וחללה גרושה על הדיוט כהן כמו גדול כהן מוזהר הגה ובעט?
רס״ז



השם אמר מצות
 מן בין אלמנה על גס שמוזהר גדול כהן עליו מוסיף רס׳'ט( רס״ח רס״ז

 משוס לוקה קדשה שלא אע״פ אלמנה שבעל גדול וכהן הנשואין. מן בין האירוסין
 שכבר וחללה וגרושה זונה בעל אבל בביאתו עכשיו אותה מחלל שהוא יחלל לא
 א'׳כ אלא אלו( לאוין )משוס לוקה אינו הדיוט כהן בין גדול כהן בין מחוללין הן

 יקח לא אלמנה משום אחד שתים לוקה ובעלה אלמנה שקדש גדול כהן קדשה.
 אלו נשים מארבעה אחד שנשא הדיוט כהן בין גדול כהן ובין יחלל. לא משום וא׳

לוקה: אינו בעלה ולא

 שם ורמב״ן ע״א. ע׳ ל״ת םה״מ פ״ג מקדש ביאת ח׳ סתי״ד מ״ג. בכורות ס׳יו. קידושין
ש״ח. בלאו א׳ בלאוין כללם הסמ״ג גם אחר. לאו מנאן

 שנא' קבוע מום בעל בהן במקדש יעבוד שלא מל״ת )קפט( רקץ רעו
 ומל״ת )קע( וגו׳. להקריב יקרב לא מום בו יהיה אשר

 יקרב. לא מום בו אשר בל שנאמר עובר מום בעל בהן יעבוד שלא
 חלל עבד אם פ״ו. בבכורות השנויים ובבהמה באדם שנוהגין יש מומין חמשים

 בבכורות השנויים בבהמה נוהגין ואין באדם שנוהגין יש מומין צ׳ ולוקה. העבודה
 העין מראית מפגי אלא שאינן יש מומין שני העבודה. חלל ולא לוקה עבד אס פ״ז
 כל הרי לוקה ואינו העבודה פוסל אינו שיניו שנטלו ומי עיניו ריסי שנשרו מי והן

 כהונה: בזכרי הבית בזמן אלו לאדן ונוהגין קמ״ב. המומין

פ־ו. מקדש ביאת הלכות תי״ד טפר א׳. פרק כלים מ״ג. בכורות צ״ח. זבחים
: ש״ז לאוין ססיג ע״ש. משיג ורמב״ן ט.׳םי ל״ת םה״מ

 ולפנים המזבח מן למקדש מום בעל יכנס שלא מל״ת )קעא( רקח
 בעל בין יגש. לא המזבח ואל יבא לא הפרוכת אל אך שנאמר

 נכנס ואס לוקה. עבד שלא אע״ג ונכנס עבר ואס עובר מוס בעל בין קבוע מוס
 כהונה: בזכרי הבית בזמן ונוהג רע״ו(. )בסי׳ כנ״ל העבודה על גס לוקה ועבד

מקדש ביאת הלכות ד־הי ספי* י״ז. דף זבחים ם״א. דף סנהדרין
:ש״ה לאוין סט־ג ע״ה. ל״ת מ״םה פ״ד.

 וינזרו שנאמר טמא בהן במקדש יעבוד שלא מל״ת )קעב( רקט
 וחייב העבודה חלל עבר אס הא יחללו. ולא ישראל בני מקדשי

 שס האמור חילול מה ר״פ( )בסי' יחללוהו כי בו ומתו שנאמר שמיס בידי מיתה
 לאי וכל שמיס. בידי מיתה חייב כאן האמור חילול אף שמיס בידי מיתה חייב

 לא הכהנים אחיו אבל ח׳(. כלל )עיין עליו לוקין שמיס בידי מיתה עליו שחייבין
 ממחין וחין בגיזרין מוחו אה ופוצעין לחיץ אותו מוציאין אלא לב״ר אותו מביאין היו

 כ) ידועה טומאה היא אס טמא שהיה נודע ואח״כ שעבד וכהן בכך. עליהן
 ידועה הטומאה שאין )פי׳ התהום טומאת היא ואס פסולין שהקריב הקרבנות

 שהוא לו נודע ואפילו מרצה. גדול כהן של מצחו על כשהוא הציץ בעולם( לאדם
 טומאת על מרצה הציץ וכן הציץ. ידי על הורצה וזרק הדס שיזרק קודם טמא

 האדס טומאת על ולא הנאכלין טומאת על מרצה אינו אבל הקריבין דברים
שנטמא



עב השם אמר מצות

 הכית בזמן ונוהג בצייר. הדחויה טימאה הימה אם אלא ידועה בטומאה שנטמא
:כהונה בזכרי

 ל״״€' סה״מ פ״ז. תרומת הלכות הי״ד ספר ם״ג. סנהדרין ע״ו. יבמות
־. של*א סי׳ י״ר רנ״ו. לאוין סמ״ג קל״ר.

 מזרע איש איש שנאמר תרומה טמא כהן יאכל שלא מל״ת )קעג( רע
 שאוכלין קודש איזהו יאכל. לא בקדשים זב או צרוע והוא אהרן

 תרומה שאכל וטמא תרומה. זו אומר הוי ונקבות זכרים אהרן זרע כל אותו
 כלל )עיין לוקה ולפיכך יחללוהו כי בו ומתו שנאמר שמיס בידי מיתה חייב טהורה

 קדש. אינו שהרי לוקה אינו בלאו שהוא אע״פ טמאת תרומה שאכל וטמא ח׳(.
 טבילה אחר )ר״ל ואחר שנאמר בעשה עובר טמאה תרומה שאכל טהור וכהן

 אבל כשיטהר שיאכל הוא בקדושתו שהוא מדבר הקדשים מן יאכל שמש( והערב
 מת לטמא מותר לארץ חוץ תרומת עשה. עשה מכלל הבא ולאו לא טמא דבר
 וזמן ומקום ונקבות. בזכרים ונוהג מגופו. עליו יוצאה שטומאה למי אלא אסור ואין

:א״י בפירות דרבנן אסור הזה ובזמן ב׳ כלל עיין שנוהג

 ייג. מכות פ״ג. רף סנהדרין פ״ה. ס״ח יבמות פ״ב. בכורים פ״א. הלה פ״ז. תרומות
:רנ״ה רנ״ד לאוין סמ״ג קל״ר. קל״ג ל״ת סה״מ יי. ח׳ פ״ו תרומת הלכות הי״ד ספר

 זר וכל שנאמר תרומה זר יאכל שלא מל״ת )קעד( ר^ר רפא
 תרומה זר יאכל שלא ומל״ת )קעה( קדש. יאכל לא

 קדש יאבל לא ושכיר כהן תושב שנאמר ושכיר כהן תושב הוא אפילו
 אצל עברי עבד שיהיה אופן ובאיזה שנים שכיר זה ושכיר עולם שכיר זה תושב

 והרי לו קנוי גופו אין שהרי כהן של כספו קנין אינו שהרי תרומה אוכל כהן^אינו
 זרע לה יש או הזר אשת כשהיא כהן ובת וקדש תרומה דיני לכל זר כשאר הוא

 בין במזיד תרומה כזית זר' אכל ואס רפ״ר( סימן )עיין כזר היא הרי הזר מן
 שמיס בידי מיתה חייב טהורה תרומה בין טמאה תרומה בין טהור בין טמא

 לשלם וצריך חומש ומוסיף משלם בשוגג אכל ואם משלם ואינו אכילתו על ולוקה
 ולא קרן משלם טהורה היתה אס בו התרו ולא במזיד אכל ואס המתוקנים. חולין

 אלא ראויה שאינה בלבד עצים דמי משלם טמאה תרומה היתה ואם חומש.
 אפילו משלם אינו בשגגה בין בזדון בין בפסח חמץ תרומת אכל ואס להסקה.

 תרומה שהיא שידע אפילו הוא תרומה של שגגה בהנאה. אסורה שהרי עצים דמי
 בזכרים ונוהג שגגה. זו הרי מיתת עליה שחייבין ידע שלא אלא עליה מוזהר שהוא

:(,ב כלל )עיין נוהג כשתרומה ונקבות

 ב׳ בשורש וע״ש קל״ה. ל״ת סה״ט פיז. תרומה ה׳ סתי״ד ע״ש. ע' דף יבמות
: רניח לאוין סמ״ג שם. וברמב״ן

 שלא אע״פ וקודש. תרומת ערל כהן יאכל שלא מל״ת )קעו( רפג
 יזה מילה מחמת אחיו שמתו דהיינו אונס או שיגג מחמת נימול

ושכיר תושב בפסח ושכיר תושב נאמר מגז״ש אלא מקרא ילפינן לא
בתרומת



השש אטרמצות

 א€י בה. אשיר ערל תרימה אף י׳ז( סי׳ )פ-ץ בו אסיר פרל פסח מה בתרומה
:ב׳( ופורש ב׳ כלל )פ-ק ניהג כשתרימה ונוהג התורה. מן ליקה אכל

" רנ־ו: ^אוין םט״ג קלז. ל״ת סה״מ פ״ו. תרומה ה׳ סהי״ד פיו. פ״ה ס״ה יבמות

 שנאמר ושוק וחזה תרומה חללה תאכל שלא מל״ת ]קעז[

 לא הקדשים בתרומת היא זר לאיש תהיה כי כהן ובת
 )אפילו לה לאסור נבעלה שאם אחד זה. בלאו כאן נכללו עניניס שני תאכל.

 בתרומה אסורה היא רס״ז בסי׳ כמ״ש זו ביאה מחמת חללה או זונה נעשית ישראלית(
 לישראל תנשא כהן בת שאס ב׳ ענין דבריו. לכל כזר שהחלל חלל כדין לעולס

 בעלה. מת או שנרשה אע״פ קמ״ב( סי׳ )עיין ושוק חזה לאכול אסורה היא הרי
 אחר היא אוכלת אבל הזר בעלה תחת שהיא זמן כל לאכול אסורה תרומה אבל

 אלמנה תהיה כי כהן ובת שנאמר ממני זרע לה אין אס בעלה מת או שנרשה
 בעודה בתרומה אכילתה " ואיסור תאכל אבית מלחס ונו׳ לה אין וזרע ונרושה

 וכהנה רפ״א(. סי' )עיין אשתו לרבות זר וכל מדכתיב ילפינן הזר בעלה תחת
 ונוהג חימש. ולא קרן משלמת ובשוגג מלקות חייבת במזיד ואכלה שעברה חללה

ב'(: כלל )עיין נוהג כשתרומה
 לאוין סמ״ג קג״ג. ל״ת םת״מ פ״י. מאבלות ה׳ סהי״ד י״ג. מכות פ״ג. דף סנהדרין

־. של״א סי׳ י״ד 4קמ״

 ומעשר בתרומה שחייב אוכל )ר״ל טבל לאכול שלא מל״ת ]קעח[ רפה
 את יחללו ולא שנאמר טבל( נקרא ממנו שהופרשו קודם

 מדבר הכתוב לתרום בעתידים לה׳. ירימו אשר את ישראל בני קדשי
 ממנו שהופרש קידם טבל כזית האוכל שצ״ו(. סי׳ )עיין בטבל אסור כהן אפי׳

 טבול הוא אס אבל שמיס. בידי מיתה חייב מעשר ותרומת גדולה תרומה
 מיתה. בו ואין לוקה תע״ה( סי׳ )עיין בלבד עני למעשר אפילו בלבד למעשרות

 דגנך מעשר בשעריך לאכול תוכל לא שנאמר בכלל למעשר טבול ואזהרת
 בכהניס ונוהג מרדות. מכות אוהו מכין דבריהם של טבל והאוכל תמ״ג(. )בסי׳
מקום. בכל איסירו נוהג במעשרות שנתחייב וטבל ונקבות. זכרים וישראלים נויס

:ב׳ כלל עיין

קע״ו: עשין סמ״ג א. ס מ״ע סה״ם ו׳. פ״א א״ט ה' סהי״ד פ״ט. פנחזת

 תמים שנאמר מום בלא תמים קרבן כל שיריה מ״ע )קח( רען
 מובחרין להיות צריכין וסלתות שמנים יינות גס לרצון. יהיה

 וכן תמימים. הנסכים שיהיו ונסכיהס לכס יהיו תמימים שנאמר הטוב בתכלית
 זרת או ששחט ומי תולעת. בהם יהיה ולא נבחרים אלא יהיו לא המערכה עצי
 הבית. בזמן ונוהג בסמוך. דלקמן הלאוין חוץ מ״ע בטל מוס בעל הקטיר או

 הש״י לשם שהוא מה כל ויביא ידו וירחיב הרע יצרו יכיף עצמו לזכות והרוצה
 ומחלביהן צאנו מבכורות וגו׳ הביא והבל נאמר הרי ביותר והמשובח היפה מן

 בית בנה אס הש״י לשם שהוא דבר בכל וה״ה מנחתו. ואל הבל אל ה׳ וישע
שבשלחני. והמתוק הטוב מן יאכילנו רעב האכיל דירתי. מבית גאה יהיה תפלה

כסה



עג השם אפי מצות

 שבנכסיו. מהיפה יפריש דבר הקדיש שבכסותו. והיפה הטוב מן יכסנו ערום כסה
:,לה חלב כל אומר הוא וכן

ש״י לאוין סמ״ג צ״א. ל״ת פ׳יא.סה״מ א״מ סהי״דהל׳ י״ז. ו׳ דף תמורה

 שנאמר למזבח להקריב מרם בעל להקדיש שלא מל״ת ]קעט[
 שזה למדו השמועה מפי תקריבו. לא מום בו אשר בל

 שלא פי על אף למזבח מום בעל שהקדיש ומי למזבח מוס בעל למקדיש אזהרה
 זה הרי והקדיש למזבח מוס בעל להקדיש שמותר דימה ואס לוקה. הקריבה

 ותפרה נתקדשה זה הרי שלוקה אף למזבח מוס בעל המקדיש ליקה. ואינו קדוש
 פסול יין המקדיש קרבן. בדמיה ויביא שנ״ד( סי׳ )עיין לחולין ותנא הכהן בערך

 לבהמה דומים אס ספק הדבר למזבח פסולים עצים או פסול שמן או סולת או
מרדות. מכת אותו ומכין לוקה אינו לפיכך מוס כבעל אינן או ולוקה מוס בעל

:ה׳( כלל )עיין ונקבות בזכרים ונוהג

 שט״י לאוין סט״ג צ״ז. ל״ת סה״ט פ״א. א״מ ה׳ סהי״ד ב״א. תפורה ל״ג. כבורות
רנ״ג: פי' ק סט׳

 לא מום כל שנאמר בקדשים מום להטיל שלא מל״ת ]קפ[ רפח

 בזמן אבל קייס המקדש שבית בזמן אלא לוקה ואינו בו. יהיה
 בקדשים מוס הטיל לוקה. אינו תעשה בלא שעבר אע״פ ה׳( כלל )עיין הזה
 או בקדשים מום המטיל אחד לוקה. אינו השני אחר מוס בו והטיל אחר ובא

 אינו בתמורתן מום שהמטיל ומעשר מבכור חוץ לוקה שנ״ג( סי׳ )עיין בתמורתן
:ונקבית בזכרים ונוהג לקרבן. ראוין שאינן לפי לוקה.

 ורמב״ן צ״ד. צ׳ג צ״ב ל״ת סה״ט פ״א. א״ט ה׳ סהי״ד ל״ג. בכורות ו׳. דף תמורה
 בסהייד ועי׳ שי״ג. ש״״אשי״ב לאוין סמ״ג אחר. ללאו כולן רצ״א ר״צ רפ״ט רפ״ז מנה השגותיו בסוף

הןהמוטין: מה פ״ב א״ם וה׳ פ״ו. ב״ם ח׳

 קרבן לשם מום בעל לשחוט שלא מל״ת ]קפא[ רצא רצ רפט
 אלה תקריבו לא שבור או עורת שנאמר

 שלא ומל״ת ]קפב[ לקרבן. מום בעל לשוחט אזהרה שזה ואחז״ל לה׳.
 אלו בהם. תתנו לא ואשה שנאמר למזבח מום כעל אימורי להקטיר

 על מום בעל דם לזרוק שלא ומל״ת ]קפג[ ט״ו(. כלל )עיין החלבים
 אזהרה שזה ואחז״ל לה׳. תקריבו לא ,וגו וכתות ומעוך שנאמר המזבח

 לוקה מוס בעל והקטיר וזרק ושחט הקדיש ואס לוקה. מהן אחר כל ועל לזורק
הבית: בזמן ונוהג מלקיות. ד׳

 שס״א. ל״ת םה״מ ט״ז. ם׳ א״ב הלכות הי״ד ספר צ׳. מציעא בבא קי״א שבת
: קס״ו סימן סמ״ג ה׳. סימן העזר אבן ק״כ. לאוין סמ"ג

 ומעוך שנאמר חי בעל משום זכר לסרס שלא מל״ת ]קפד[ לצב
 למדו תעשו. לא ובארצכם וגו׳ וכרות ונתוק וכתות

חיים בעלי בשאר בין בגופן בין בישראל זאת תעשה שלא הכתוב ענין חז״ל
 ממאיס



השם אמר מצות
 אחר המסרס אפי׳ מקום בכל התורה מן לוקה המסרס וכל ומהורים טמאים
 ,חוט כרת ואמר הביצים את כרת ואחד המד כרת שאחד כגון לוקה המסרס
 בשאר בין באדם בין לוקה אפ״ה המסורס את שסירס אחר בענין או הביצים

 ואסור הזכר. את לסרס אסורה ואשה פטור. הנקבה את והמסרס חיים. בעלי
 ואשה עליו. לוקין ואין חיים בעלי לשאר בין לאדם בין עקרין של כוס להשקות
 לקחה שלנו. חיים בעלי לסרס לגוי לומר ואסור עקרין. של כוס לשתות מותרת

 אחר. לישראל ומוכרו אותו קונסין ישראל העריס וחס מותרת. וסרסה מעצמו הגוי
:זמן ובכל מקום בכל ונוהג

שי״ד: לאוין צ״ו״סמ״ג ל״ת סה״ט פ״ג. א״מ הל׳ סהי״ד ז׳. דף תמורה

 ומיד שנאמר עכר״ם של מום בעל להקריב שלא מל״ת ]קפה[ רצג
 גוי שהוא מאחר אמרינן ולא לה/ אלה תקריבו לא נכר בן

:כהונה בזכרי הבית בזמן ונוהג לוקה. הקריב ואם מום. בעל בעבורו נקריב

קע״ה: עשין סמ״ג ם׳. מ״ע סה״ט א״טפ״ג. ה׳ סהי״ד פ״א. דף חולין קי״ב. זבחי□

 השמיני ומיום שנאמר ימים ח׳ בן קרבן שיהיה מ״ע )קט( רצף
 נקרא ימים שבעת וכל לה'. אשה. לקרבן ירצה והלאה

 )עוין עשה מכלל הבא לאו שהוא לוקה אינו זמן מחוסר והמקריב זמן. מחוסר
 שמיני קודם הא ירצה והלאה השמיני ומיום שנאמר הקרבן נרצה ולא ח׳( כלל
 גדולים יוגה ובני בבהמה זמן כמחוסר שהם זמק הגיע שלא תורים ירצה. לא

 שלא פי על אף לעיל כנזכר לוקה אינו המקריבן הכי ואפילו מוס כבעלי הכל
 ונוהג לוקה. ואינו עובר מום בעל כמקדיש זמן מחוסר המקדיש הקרבן. נרצה

:הבית בזמן
 פי׳ י״ד קמ״ט. לאוין ק״א.סמ״ג ל״ת סה״ט י״ב. ם׳ שחיטה ה׳ סתי״ד פ״ה. חולין

:קס״ז פי׳ סמ״ק ט״ז.
 אחד ביום וולדה טהורה בהמה לשחוט שלא מל״ת ]קפו[ רצה

ביוש תשחטו לא בנו ואת אותו שה או ושור שנאמר
 האחרון שחיטת על אלא ליקה ואינו כשר והבשר לוקה ושחט עבר ואס אחד.
 השני את השוחט השני את ושחט חבירו ובא משניהן אחת שחט אם לפיכך
 הולד ישחוט לא ד׳ ליל תחלת האם שחט לפיכך הלילה אחר הולך והיום לוקה.

 ה׳. ליל חחלת הולד לשחוט מותר ד׳ יום סוף האם שחט ואס ה׳ ליל תחלת עד
 לוקה האם שחט ואח״כ בניה ב׳ שחט שתים. לוקה בניה ב׳ כך ואחר האם שחט
 בתה בן ואת אותה שחט שתים. לוקה בתת בן ואת בתה ואת אותה שחט א/

 לוקה ואינו אסור ובנו אב אבל ובנה. אם ודוקא א/ לוקה בתה את שחט ואח״כ
 ובכל מקום בכל ומוקדשין בחולין ונוהג לאו. אס ובנו באב נוהג אם ספק שהדבר

:ונקבות בזכרים זמן
 הח״ם פ״ה. י״ת הל׳ סהי״ד ס״ז. דף ע״ז ע״ד. סנהדרין כ״ה. פסחים פ״ו דף יומא

:פ״ה כי סט״ק קנ״ז. סימן יחד ב׳. לאוין םם״ג ס״ג ל״ת
השם חילול ממנו שימשך דבר שום לעשרת שלא מל״ת ]קפז[

 שנאמר



עד השם אמר מצות

 חלקים לג׳ כחלק הזה עון קדש? שם את תחללו ולא שנאמר
 ממנו שיבוקש מי שכל הוא הכללי הא׳ חלק הפרט. על ואחד הכלל על שנים

 הדת על להעבירו מתכוין האנס והיה שמד צרת בעת ה׳ ממצות אחד על שיעבור
 זרה עבודה על לעבור ממנו שיבוקש מי או חמורות מצות בין קלות מצות בין
 והאנס השמד בשעת ושלא בצנעא אפי' דמיס שפיכת על או עריות גלוי על או

 עבר ואס יעבור ולא להריגה עצמו להפקיר הוא חייב הכי אפילו להנאתו מתכוין
 שיש במקוס העובר היה ואס זה. לאו על ועבר השס את חילל זה הרי נהרג ולא

 בית אין אבל מאד גדול וחטאו ברבים השם אח חילל זה הרי מישראל עשרה
 אלא לענוש דין לבית שאין תקנ״ו( סי׳ )עיין אנוס והוא הואיל אותו עונשין דין
 דמים ושפיכת עריות גילוי זרה עבודה חוץ עבירות בשאר )אבל ורצון מזיר על

 חלק יהרג(. ולא יעבור להנאתו מתכוין והאנס השמד בשעת ושלא בצנעא והוא
 תאוה ולא עבירה מאותה הנאה לו שאין עבירה אדם כשיעשה הוא הכללי השני

 ולוקה. השם את חילל זה הרי שמים מלכות עול ולפרוק למרוד להכעיס רק
 בעיני ונראה פעולה עושה חשוב אדס אם הוא הפרטי שהוא הג׳ החלק
 .השם את חילל הוא הנה מותר שהמעשה פי על אף עבירה שהוא ההמון

 הולין הן אלא לכפר כפור ויום בתשובה כח שאין מאוד חמור השם חילול זעון
ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג תשובה(. תקוגי )ועיין מכפרת ומיתה

רצ״ז(: בסימן )עיין

 הימן י״ר .,ח עשין סמ״ג ט*. מ״ע סהיט ס״ה. תורה יסודי ח׳ סהי״ד ע״ר. סנהדרין
מ״ד: סי׳ סמ״ק קנ״ז.

 בגי בתוך ונקדשתי שנאמר ברבים השם לקדש^גת מ״ע )קי( רצז
 מאדנו ובכל למות נפשנו במסירת לעשות אנחנו צריכין וזה ישראל.

 ולא יאבה לא מהאמונה להסירו להכריחו ירצו ואס שמו. יתברך אמונתו לפרסם
 אף שכפר שיחשוב האגס את יטעה ולא זה בשביל למיתה נפשו וימסור ישמע

 בשביל להמסר ומחוייבין מצווין ישראל שכל יתברך. בו מאמין הוא שבלב פי על
 להכריחו רוצה האנס ואס ועזריה. מישאל חנניה שעשו כמו שמו יתברך אהבתו
 בפני דהיינו בפרהסיא והוא דת על להעבירו מכוין הוא אס עבירה איזה לעבור
 ואם השמד בשעת ושלא העבירות בכל אפילו יעבור ולא יהרג מישראל עשרה

 ושפיכת עריות גילוי בע״ז אבל יעבור, ולא יהרג בצנעא אפילו ח״ו השמד בשעת הוא
 ולא יהרג להנאתו מתכוין האנס ואפילו השמד בשעת ושלא בצנעא אפילו דמים
 זה ועל הימנו, למעלה שאין ברביס השם מקדש זה הרי ברבים הוא ואס יעבור
 הוא ומחוייב מצוה לברוח נפשו למלט יכול )ואס היום כל הורגנו עליך כי נאמר

 יתברך השם לכבוד יצרו את ותוקף העבירה מן ומונע מצוה העושה וכן לברוח(
 שחייב במקום השם קידש ולא זה על והעובר השם קידש זה הרי הצדיק כיוסף
 בכל ונוהג רצ״ו(. )בסי׳ תחללו ולא העשה לא על ועבר עשה מצות ביטל לקדשו
 או אשה לבעול רוצה והאנס העכו״ם מאם חוץ ונקבות בזכרים זמן ובכל :קום

ההרג; ולא האשה תעבור שתהרג

 מ״ע



השם אמר מצות
 שכ״ג. ל״ת קנ״ט מ״ע סה״מ פ״א. י״ט שביתת ה" סהי״ד כ״א. מכות ח׳. ביצה

קצ״ד: פי׳ סמ״ק תצ״ה. סי׳ א*ח ע׳, לאוין ל*ג עשין סמ״ג
 שנאט" פסח של א׳ ביום ממלאכה לשבות מ״ע )קיא( רצט רצח

 ]קפח[ לבם. יהיה קדש מקרא הראשון ביום
 מלאכת בל שנאמר פסח של א' יום מלאכה לעשות שלא ומל״ת
 לעכו״ס לא אבל ישראל בשביל מותר נפש אוכל ומלאכת תעשר. לא עבודה
 שלא מלאכה העושה וכל לכם. יעשה לבדו הוא נפש לכל יאכל אשר רק שנאמר

 לא־ על ועבר עשה מלות ביטל בהם וכיוצא ארג או בנה כגון נפש אוכל לצורך
 אסור ומד״ס נפש אוכל לצורך שלא אפילו מותר והוצאה והבערה ולוקה. תעשה
 בה יהיה ולא טוב יום מערב לעשותה אפשר שהיה נפש אוכל מלאכת לעשות
 אחת אלא לוקה אינו אחת בהתראה הרבה מלאכות העושה חסרון. ולא הפסד

 בין בשבת שאסור כל ל״ב( סי' )עיין לשבת כמו לי״ט מלאכות חילוק שאין
 גס אסור שבות משום בין מלאכה לידי מביא או למלאכה דומה שהוא משים
 בי״ט מותרים שהם דברים או בת וכייצא אכילה צורך בו היה כן אס אלא בי״ט

 גס בה וכיוצא אכילה לצורך אלא ביו״ט לטלטל אסור בשבת לטלטל שאסור וכל
 השנה וראש ימים. שני יו״ט כל לארץ בחוץ לעשות ומד״ס ביו״ט. אסור מוקצה
 ביום אסור ראשק טוב ביום שאסור ומה ישראל. בארץ גס ימים שני עושים

 יתעסקו ראשון טוב שביום מת לענין אלא הפרש ביניהם ואין שני טוב
 גליות של יו״ט שגי בחול. כמו ישראל בו יתעסקו שני טוב וביום גויס בקבירתו

 שני טוב יום המחלל הן. אחת קדושה השנה ראש של יו״ט ושני הן קדושות שתי
 מקום בכל ונוהג התלמידים. מן אינו אס אותו מנדין או מרדות מכות אותו מכין

ונקבות"' בזכרים זמן ובכל

קצ״ח: עשין סמ״ג מ׳ג. מ״ע סה״ט פ״ז. תפידין ח׳. ]סהייד

 שנאמד הפסח ימי שבעת בר מוסף קרבן להקריב מ״ע )קיב( ש
 המוסך קרבן פנחס בפרשת ומפורש לה/ אשה והקרבתם

 ונאכל חטאת אחד ושעיר עולות כולן כבשים ושבעה אחד ואיל שתים פריס
 וביותר הצבור על ומוטל הבית בזמן ונוהג וגו/ ונסכיהס ומנחתם ולילה ציום

:כהונה זכרי על

 עשיץ סמ״ג שכ״ד. ל״ת ק*ם. מ״ע סה״ם פ״א. י׳ט זד סהי״ד א.*5 מכות ח׳ ביצה
:תצ״ה ,סי א״ח ע״א. לאוין ל״ד

 שנאמר פסח של בשביעי ממלאכה לשבות מ״ע )קיג( שב שא
 שלא ומל״ת ]קפט[ קדש. מקרא השביעי ביום

 לא עבודה מלאכת בל שנאמר פסח של בשביעי מלאכה לעשות

רצ״ט• רצ״ח בסי׳ כמו אלו מלות שגי עניני כל תעשו.

:קצ״ט עשין סמ״ג מ*ד, מ״ע םה״מ פ״ז. חמידין ה' סהי״ד פ״ו. מנחות
 והבאתם שנאמר בניסן בט״ז עומר מנחת להקריב מ״ע )קיד( שג

בכורים מנחת ונקראת הכהן. אל קצירכם ראשית עומר את
זמקריבין



עה השםאמרמצות

 השעורים מן זה ועומר המוסףי לבד ט״ו( כלל )עיין לעולה כבש עמו ומקריבין
 ראשית שנאמר החדש ומן ישראל דוקאמארץ ובא מסיני למשה הלכה בא הוא

 מנופה שהוא עשרון ומביאין בשבח. אפי׳ בניסן ע״ז בליל לקצרו ומצותו קצירכס.
 ומניפו לבונה קומץ עליו וגותנין שמן בלוג העשרון בוללין ט״ז וביום גפה בי״ג

 נאכל והשאר הקומץ ומקטיר ומולח וקומץ קי״ז( )בסי׳ מנחות כשאר למזבח ומגישו
 מקריבין ש׳( בסי׳ )הנ״ל היום מוסף שמקריבין אחר מנחות. שאר כמו לכהגים

 שראוי במקום דגן מיני מחמשת בא״י לקצור אסור קומצין. ואח״כ זה עולה כבש
העומר קצירת הבית בזמן ונוהג קצירכס. ראשית שנאמר לעומר קודם העומר לקצור

הצבור: על ומועל בכהניס העומר והקרבת ישראל ע״י אפי׳

 קפ״ט ל*ת סה״ט פ״י. מאכלות הלכות ע/סהי״ד דף מנחות ל״ט. קדושין ערלה. סוף
 ג.־רצ סי׳ י״ד תפ״ט. סימן א״ח פסחים. ערבי פרק הרייף קמ״ד. קמ״ג קט״ב לאוין סמיג קצ״א. ק״צ

משיב שם ]ורמב״ן ט׳ שרש ובסה״ט ה׳. דף כריתות עיין שבכללות. לאו זה ואין רייז. סי׳ סס״ק
ח׳: בלל וע׳ א׳[ ללאו לאוין אלו כל ומנה

 קודם חדשה מתבואה לחם לאכול שלא מל״ת )קצ( שן שה שד
חדשה מתבואה קלי לאכול שלא ומל״ת )קצא( לעומר

 קודם חדשה מתבואה כרמל לאכול שלא ומל״ת )קצב( לעומר. קודם
 זה כל הזה. היום עצם עד תאכלו לא וכרמל וקלי ולחם שנא׳ לעומר
 שלש לוקה אחד מכל כזית וכרמל וקלי לחם ).אוכל אסור. בלבד דגן מיני מחמשת
 הקרבת אחר עד בניסן בע״ז אסור קייס המקדש שבית בזמן ח׳.( כלל )עיין מלקיות
 שעושין ומקום ההורה מן אסור בניסן ע״ז יום כל קיים ביהמ״ק שאין ובזמן העומר

 בקרקע שנשרשה ותבואה י״ז יום כל מד״ס אסור רצ״ת( סי׳ )עיין טוביס ימים שני
של זה איסור ונוהג מתירו. העומר העומר אחר שנגמרה אע״פ העומר קודם

ונקבות: בזכרים ובכ״ז בכ״מ חדש

סיט; א״ח ר׳. עשין סמ״ג קס״א. מ״ע סה״ט פ״ז. תמידין ה׳ סהי״ד ס״ו. מנחות
קמ״ה: סימן סט״ק תפ״ט.

 שנא" העומר הבאת מיום תמימות שבתות שבע לספור מ״ע )קמו( ש?
תמימות. שבתות שבע וגו׳ השבת ממחרת לכם וספרתם

 מוגין היום ומתחלת יום חמשיס חספרו שנאמר השבועות עם הימים למנות ומלוה
 וצריך ביום. מוגה בלילה מגה ולא שכח בגיסן. עשר ששה מליל בלילה מונה לפיכך
פעורות ונשים יצא. בירך ולא מגה לברך. וצריך יצא מיושב מגה ואס מעומד למנות

:בזכרים ובכ״ז בכ׳׳מ ונוהג י״ד(. כלל )עיין גרמא שהזמן מ״ע שהוא

ד״ב: עשין סמ״ב ט״ו. מ״ע סה״ם פיח. תטידין ה׳ סהי״ד ס״ח♦ מנחות
 _ חמשים יום השבועות חג )הוא בעצרת הלחם שתי להביא מ״ע )קעז( שח

ממושבותיכם לה׳ חדשה מנחה והקרבתם שנאמר עומר( לספירת

 תאפינת חמץ תהיינה סולת עשרונים שני שתים תנופה לחם תביאו
ושט אחד ופר כנשים שגעה עמהן ולהקריב החטים מן ובאין .,לה בבורים

אילים



השם אמר מצות

 מן חון זה )כל שלמים זבחי כבשים ושני חטאת אחד ושעיר עולות כולן אילים
 שתי במזרק הדס וזורק ושוחטן בחייהן מניפן הכבשים שני ת״ה( שבסי׳ המוסף
 ומקטיר כאחד הלחם עס ומניפן ושוק חזה משניהם ונוטל ארבע שהן מתנות
 ונוטל חצות. עד ולילה ליום כהונה לזכרי נאכל בשר ושאר הכבשים שני אימורי

 לזכרי ולילה ליום נאכלות ושתיהן לכהנים מתחלקת והשנית אחת חלה גדול כהן
:ט״ו( כלל )עיין המקדש בבית ונוהג כהונה.

 פמ״כ שכיה. ל״ת קס״ב. מ״ע סחיט פיא. י״ט הל׳ סהי״ד ב״א. מכות ח׳. ביצה
: תצ״ה סי׳ א״ח ע״ב. לאוין ל״ה. עשין

 וקראתם שנא׳ השבועות בחג ממלאכה לשבות מ״ע )קיז( שי שט
 שלא ומל״ת )קצג( קודש: מקיא הזה הלם בעצם

תעשו. לא עבודה מלאכת כל שנא׳ השבועות כחג מלאכה לעשות

רצ״ט: רצ״ח בסי׳ כמו אלו מצות שתי עניני כל

 עשין סמ״ג ל׳תשכ׳ה. מ״עקס״ב. םה״מ פ״א. י׳׳ט הל׳ סהי״ד כ״א. מכות .,ח כיצה
תצ״ה: פי׳ א״ח ע״ב. לאוין ל״ה.

 השנה( ראש )הוא בתשרי א׳ יום ממלאכה לשבות מ׳ע )קיח( שיב שי^
 )לצד( :קדש מקרא לחדש באחד השביעי כחדש שנא׳

 תעשו לא עבודה מלאכת כל שנא׳ בר״ה מלאכה לעשות שלא רמל״ת
רצ״ט: רצ״ח בסי׳ כמו אלו מצות שתי עניני כל

:ל״ג עשין סמיג מ"ז. מ*ע םה*ט פ״ט. תמירין הל' סהי״ד

 והקרבתם שנאמר השנה כראש מוסף קרבן להקריב מ״ע )קיט( שיג
 כולן כבשים ושבעה אחד איל אחד פר המוסף פנחס בפ׳ ומפורש לה׳. אשת

 מצוה ת״ה( )שבסי׳ חדש דראש המוסף חוץ זה כל ונאכל חטאת אחד ושעיר עולות
:ט״ו( כלל )עיין כהונה זכרי על וביותר הציבור. על מוטל זו

 גיסמ קצ״ו. ל״ת קס״ד מ״ע סה״ט פ״א. עשור שביתת הל׳ סהי״ד ט'. םיה.'ר״ה יומא
רכ״א: סי׳ סמ״ק תרט׳ו. עד סי׳תרי״א א״ח ס״ט. לאוין ל״ב. עשין

 שנא׳ כפור( יום )הוא בתשרי בעשירי להתענות מ״ע )קכ( שטן שיד
 ועניתם הוא הבכורים יום הזה השביעי לחודש בעשור אך

 שנא׳ כפור ביום ולשתות ראכול שלא ומל״ת )קצה( נפשותיכם את
 ככותבת כפור ביום האוכל ונכרתה. וגו׳ תעונה לא אשר הנפש כל כי

 כרה חייב זה הרי אדם לאכ״לת הראויס מאכלים מעט מכביצה פחות שהוא הגסה
 לשתייה ראויס משקין והשותה זה. לשיעור מצטרפין האוכלים וכל חטאת ובשוגג

 ושיעור לוגמיו מלא ויראה בפיו אחד לצד שיסלקס כדי שהוא לוגמיו כמלא אדם
 זה. לשיעור מצטרפין המשקין וכל כרת. חייב מרביעית פחות בינוני באדם זה

 בו ואין מה״ת אסור מכשיעור ופחות אחד לשיעור מצטרפין אין ושתיה ואכילה
 ונעילת וסיכה רחיצה כפור ביום אסור ומד״ם מרדות. מכות אותו מכין אבל ברת.

הסנדל



עו השם אמר מצות

 להתענות וצריך מרדות. מכות חייב עבר אם אלו ועל המעה ותשמיש הסנדל
 כפור יום ערב בסעודה המרבה הקדש. על מחול להוסיף וצריך ערב עד מערב

:ונקבות בזכרים זמן ובכל מקום בכל ונוהג ועשירי. תשיעי התענה כאלו

 סה״ט פ״א. עשור שביתת הלכות סהי״ד ב׳. כריתות ז׳. מגילה קי״ד. שבת פ״ח. יומא
:תרי׳א סי׳ א״ח ל״א. עשין ס״ח. לאוין סמ״ג קס״ה. מ״ע שכ״ט. ל״ת

 כל שנא׳ כפור ביום מלאכה לעשות שלא מל״ת )קצו( שין שטז
 כפור ביום ממלאכה לשבות ימ״ע )קכא( תעשו. לא מלאכה

 ועבר מ״ע ביעל כפור ביום מלאכה העושה וכל לכם. הוא שבתון שבת שנא׳
 אסור בשבת שאסור מלאכה וכל חעאת ושגגתו כרת זדונו על וחייב ל״ת על

 מקום בכל ונוהג בכרת. זדונו כפור וביום בסקילה זדונו שבשבת אלא כפור ביום
ונקבות: בזכרים זמן ובכל

:ר״ג עשין סמ״ג מ״ח. מ״ע םה״מ פ״י. תמידין הלכות סהי״ד

 והקרבתם שנא׳ כפור ביום מוסף קרבן להקריב מ״ע )קכב( שיח
 האמור האיל )הוא ואיל פר הוא המוסף פנחס ,בפ ומפורש לה׳. אשת

 ושעיר עולות וכולן כבשים וז׳ צבור( משל שבא העם איל ונקרא מות אחרי ,בפ
 ונכנס המשתלח שעיר זוגו שבן חעאת שעיר )אבל לערב נאכל והוא אחד חטאת

 המקדש בבית ונוהג קפ״ו(. שבסי׳ היום מעבודת והוא נשרף הוא ולפנים לפני
:כהוגה זכרי על וביותר הצבור על המועל מצוה והוא

 א״ח ע״ד. לאוין ליז עשין סמ״ג שכ״ז. ל״ת קס״ו. מ״ע סה״ט פ״א. י״ט הל' סחי״ד
: תצ״ה סי'

 ביום שנא׳ סבות של א׳ ביום ממלכה לשבות מ״ע )קכג( שב שיט
 מלאכה לעשות שלא "ת ומל )קצז( :קדש מקרא הראשון

 שתי ענייני כל תעשו. לא עבודה מלאכת כל שנאמר סכות של א׳ ביום
רצ״ע: רצ״ח סי׳ כמו אלו מצות

:ר״ה עשין סמ״ג נ״ו. מ״ע סה״ט פ״י. תטידין ה' סהי״ד נ״ה. סוכה

 ,שנא הסוכות חג ימי בשבעת מוסף קרבן להקריב מ״ע )קכד( שכא
 הראשון ביום פנחס בפ׳ ומפורש לה׳. אשה תקריבו ימיר שבעת

 ונאכל חטאת אחד ושעיר עולות כולן כבשים י״ד אילים ושני פרים י״ג חג של
 חטאת אחד ושעיר כבשים וי״ד אילים שני מקריבין החג ימי משבעת יום בכל וכן

 מצוה והיא המקדש בבית ונוהג יום. בכל אחד אחד מתמעטים הפריס חבל
ע״ו(: כלל )עיין ככנה בזכרי ויותר הצבור על המוטלת

 סט״ג שכ״ח, ל״ת קס״ז. מ״ע סה״ט פ״א. י״ט הל' סהי״ד כ״א< מכות .,ח ביצה
: תצית ׳,ס א״ח ע״ה. לאוין ל״ת. עשין

 ביום שנא׳ עצרת בשמיני ממלאכה לשכות מ״ע וקכה( ג2ש 25ש
 ומל״ת )קצח( וגו׳. קדש מקרא וגו' השמיני

שלא



השם אטר מצות
 תעשי לא עבודה מלאכת כל שנאי עצרת בשמיני מלאכה לעשות שלא

:רצ״ע רצ״ח ,בסי כמו אלו מצות שני עניני כל
ר״ו: עשין םמ*ג נ״א. ט״ע סח״ם ס״י תמידין הלבות סחי״ד

 והקרבתם ,שנא עצרת בשמיני מוסף קרבן להקריב מ״ע )קכו( שכף
 אחד איל אחד פר המוסף פנחס בפרשת ומפורש לה'. אשה

 והיא המקדש בבית ונוהג ונאכל. חטאת אחד ושעיר עולות כולן כבשים ושבעה
 המועלות המצות מן הס צבור קרבנות כל וכן כהונה בזכרי ויותר הצבור על המועלת

:הצבור על

 א־ח מיד. עשין סט׳ג קס״ט. מ״ע סה״ם ח". ס״ז לולב הלכות סהי״ר ד" ש״ג פונה
:קצ״ג פי׳ סט״ק תרנ״א. סימן

 ולקחתם שנא׳ שבלולב מינים ארבע הסבות בחג ליטול מ״ע )קכז( שכה
 עץ וענף תמרים ובבית הדר עץ פרי הראשון ביום לבם

 שיעור ערבה בדי ב׳ הדם. בדי ,ג אחד. אתרוג אחד. לולב נחל. וערבי עבות
 ושיעור עפחיס מג׳ פחות אין וערבה והדס עפחיס מד׳ פחות אין הלולב אורך

 ויקחס יחד וערבה והדס הלולב יאגוד המובחר מן למצוה מכביצה. פחות אין אתרוג
 ידי יצא ומשהגביהן גדילתן כדרך וכולם השמאלית בידו והאתרוג הימנית בידו

 מקיס בכל חיובו הראשון ביום בלילה. לא אבל לולב לנעילת כשר היום כל חובתו.
 זכאי בן יוחנן ר׳ התקין המקדש בית ומשחרב החג ימי שבעת כל המקדש ובבית
 היה המקדש שבית בזמן למקדש. זכר החג ימי ,ז כל במדינה ניעל לולב שיהא
 בידאי שידעו המקומות בכל בשבת להיות שחל הראשון ביום ניעל לולב היה קיים
 בשבת הלולב את ליעול חז״ל אסרו המקדש בית משחרב ישראל. בארץ החג זה שיוס
 גזרה בשבת לולב בנעילת האיסור ועיקר החדש. את שקדשו ישראל ארן בני ,ואפי
 ושאול זה את זה מעכבין הנ״ל מינין ד׳ הרבים. ברשות אמות ,ד יעבירנו שמא
 דינים א׳ לכל יש הנ״ל מינים מד׳ א׳ )וכל בהן פסול אשרה ושל ויבש וגזול

גרמא שהזמן מ״ע שהוא פעורים ועבדים ונשים להאריך(. רציתי ולא מיוחדים
במצות: לחנכו מד״ס חייב לנענע היודע וקען י״ד( כלל )עיין

 תדכ״ה. סי׳ א״ח ט״ג. עשין סט״ג קס״ח. מ״ע סה״ט ם״ו. סוכה ה׳ סהי״ד פ״ב. סוכה
ציג: סי׳ סט״ק

 תשבר בסבות שנא׳ החג ימי בשבעת בסובה לישב מ״ע )קכח( שכל
 ביום בין בסיכה ודר ושותה אוכל הוא החג ימי ז׳ כל ימים. שבעת

 ואסור ז׳ כל בסוכה וישן קבע וסוכתו עראי ביתו עושה ימים ,ז וכל בלילה בין
 פת כזית לפחות בסוכה לאכול חובה ראשונה בלילה לסוכה. חוץ סעודה לאכול
 לסיכה חוץ פירות אלא אוכל אינו רצה בסוכה סועד סעודה לאכול רצה ואילך מכאן
 עפחיס מעשרה פחית לא גבוהה ותהא דפנות שלש לה שתהיה צריכה הסוכה אוכל.

 עפחים שבעה על עפחים משבעה פחות לא הסוכה ומשך אמה מעשרים יותר ולא
 מן ותלוש הארץ מן שגידולו בדבר מחמתה מרובה צלתה שתהא מסוככת ותהא

ואס ממש בהם ישאר לא יבולו שאס בירקות יסכך ולא עומאה מקבל ואינו הקרקע
שינה



עז השם אמר מצות
 וטשר הנובל בדבר יסכך ולא פסולה. הסוכה לעיל הנזכר מכל דבר שוס ׳שינה

 ונוהג המצות. כל כנגד סוכה מצות שקולה כשר. ובדיעבד רע שריחו בדבר או
 שהגיע וקטן י״ד.( כלל )עיין פטורות נשים אבל בזכרים זמן ובכל מקום >בכל

:מד״ס חייב לחינוך

תורה ראשון יום בהר
 מוזזספת הארה בו להשאיר ב״ן דשם יוד דמילוי ל כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת יכוין

:שעברה שבה של נשמה

 :לאמר סיני סהר אל־־־מי|ה יהוה וידבר א
 אל־־תיר דבר ב ן למימר דסיני במורא משה עם .ץ ומליל

 אשר הארץ“אל תבאו בי אלהם ואמרת ישראל
 :לןהוה שבת ה^רץ ושבתה לכם נתן אני
 לברן ההב אנא די לארעא תעלון ארי לה־ון ותימר .ישראל בני עם מליל

 ש.ךך תזרע שנים שש ג *: כןדם: שמטתא ארעא ותשמט
 :^בואתה ואספת כרמך תזמר שנים ושש

 :עללתה !ת ותכנוש כרמך תכסח שנין ושית חקלך תזרע שנין- ^סית

 שבת לארץ ילדה שבתון שבת השביעת ובשנה י
 : תץמר רא וכךמך: תזרע לא שדך ליהוה
תזרע לא הקלף " שמטתא^דם לארעא .יהי שמטתא ניח 'שביעתא זבשתא

וכרמך
רש״י

 מסיני נאמרו המצות כל סיגי'והלא הר אצל שמיטה ענין מה סיני. בהר )א(
 כולן אף מסיגי ודקדוקיה )ופרטותיה( כללותיה נאמרו שמיטה מה אלא

 שלא לפי פירושה שכך ונ״ל בת״כ. שנויה כך מסיגי. ודקדוקיהן כללותיהן נאמרו
 ופרטותיה שכלליתיה למדנו תורה במשגה מואב בערבות שנשנית קרקעות שמיטת מציגו
 היו שמסיני למשה שנדבר דבור כל על כאן ולמד הל ובא מסיני נאמרו כולן
 ה׳ לשם לה׳. שבת )ב( :מואב בערבות ונשנו וחזרו ודקדוקיהן כללותיהן כולן
 תזמור. לא ולכרמים: לשדות לארץ. יהיה )ד( בראשית: בשבת שנאמר■ כשם

 )תהלים כסוחים קיצים לג( )ישעיה לו ודומה תכסח לא ותרגומו זמורותיה שקוצצין
פ(



ראשון ליום בהר
 ואת־ענבי תקצור לא קצירך ספיח את ה :חלא!תבם ןכרמך
 לארץ: ;היה "שבתון שנת תבצר לא נזירך

 קנת תקטוף לא שבקך ענבי רת: תחצד לא דרזצדך כתא :ת

 לאבלה לבם הארץ שבת והיתה י לארעא .יהי יטמטתא
 הגרים ולתושבך ולשכיךך ולאמתך 'ולעבדך לך

 ולאמתך ולעבדך לך למיכל לבון ארעא שמטת ותהי . עמך

ן עמך יךץ:ךד ולת־ותבך ולאגירך

רש״י
 צמחס והיא זרעתה לא אפילו קצירך. ספיח את )ה( :כסוחה באש שרופה פ(
 בו מחזיק להיות תקצור. לא :ספיח ,קרוי היא הקציר בעת בה שנפל הזרע מן

 ולא מהס אדם בני והפרשת שהנזרת נזירך. לכל: יהיה הפקר אלא קציר כשאר
 שבת והייתה )ר( :המופקר מן אלא בוצר אינך אותס תבצור. לא :הפקרתם

 שלא אלא אסרתים בהנאה ולא באכילה לא עליך שאסרתים אע״פ .,וגו הארץ
 שבת :ותושבך ושכירך אתה בה שויס יהיו הכל אלא הבית כבעל בהם תנהוג

 :השמור מן אוכל אתה ואי אוכל אתה השבות מן )ת״כ( לאבלה. לכם הארץ
 יכול עמך אביוני ואכלו כג( )שמות שנא׳ לפי )ת״כ( ולאמתך. ולעבדך רך
 ושפתות ועבדים בעלים הרי ולאמתך ולעבדך לך ת״ל לעשירים באכילה אסורים יהיו

:הנכרים אך )ת״כ( ולתושבך. ולשבירך :כאן אמורים

לב ירמיה נביאים

הוח ירמיהו ואמר :לאמר אלי דבר־יהוה היה ירמיהו ויאמר א
ד־ד ד : •: - ־ד־ 1 : ־ : >*<1:־ •:

 בך־ חנמאל הנה ב : למיטר עטי •" ם■£ל 1ה נביאי׳ פתגם
 בענתות אשר את־שדי' לף קנה לאמיר אליך בא רדף עלם

 אמך אח עמם בר חנטאל הא :לקנות הגאלה משפט לך כי
 אחסנתא חדא לך ארי ךבעתות מקלי גת לך זבון ?טיטר לותך אתי

 אל־־הצרד יהוה כדבר בך־דרי חנמאל אלי ויבא' ג :לטזט
־״־ ~ ״ , ■י : : > .י ־ ק ׳ * .

 1 איטר אשר־בענתות את־ש־י נא קנה אלי ראמר המטרה
 קנה־־לך הויאלת וק־ הירשה משפט כי־־לך בממין בארץ

בפתגטא אהבי בר חנטאל לותי ואתא 5 הוא ה1דכרץה כי ע אדו

 דיי



עח ראשון ליום בהר
 ךבארע דבענת־ות חקרי :ת בען זבון לי ואמר אסיריא בית לדרת דך

 ארי וידעית רך זבון אחסנתא ורך .ירותא חדא רך ארי דברטין שבטא

 בך־ חנמאל מאת את״־השלה ואקנה ד :הוא דך פהגמא
 שקלים שבעה הלסף—את ואשקלה־־ל} בענתת אשר דדי

 דבענת־ות אהבי בר חנמאל מן חקלא :ת וזבנית :הכפף ועשרה

 ואכתב ה : דכסף סרעין .ועשר מנין שבעא כספא _ית ליה !•תקרית
 : במאזנים הכסף .ואשקל עדים ואעד ואחתם בספר

 : במאזמא בספא ותקלית מהדין ואסהידית .וחתמית בשטרא ובתבית

 וההקים; המצוה ־החתום—את המקנה ספד—את .ואקח ו
 ורמים בעיץ דבתיב !ת ךזבינית שטרא _ית ונסיביח ואת־־הנלוי:

:פתיחא שטרא ו_ית וכדחזא כהרכתא

רש״י
 החתום. ואת :המכירה שטר המקנה. ספר )ו( :הדבור ע״פ אריך. בא )ב(

 הדייגין וחתמו וכתבו עדיו ע״פ בב״ד שהוחזק הגלוי. ואת :חתימתן עס
:גלוי הדבר לעשות השטרות קיום דדייני אשרתי

כ״ח משולי כתובים

 עתירא גברא :יחקרנו מבין ,ודל עשיר איש בעיניו הכם א

 צדיקים ב^לץ ב : ליה בסר סוברתנא ומסכינא בעינוי הוא חכים
 צדיקיא יחדון כד : אדם יחפש רשעים ובקום תפארת רבה

 פשעיו מכסה ג ;נשא בר מבצי דרשיעי ובקומא שבהורא סגיעא
 וךטודי נצלח לא חובוי ך?כםי :ירחם ועזב ומודה עטח לא

 תמיד מפחד .אדם אשרי י :'אלהא עלוי נרחם .ושביק ח^אוי
תדרא לביזת דמדליח נשא דבר טובוהי 5 ברעה ול6ן לבו ומקשה

יטן
רע״י

אדם. יחופש :קמים כשהן רשעים. ובקרם :בשמחתם צדיקים. בעלרץ )ב(
 מפחד )ד( :מלעשותם ועחבס פשעיו ומודה. )ג( :כבילות מיני בכל יתחפש

:צעקה לשון שניהם ושוקק. נוהם )ה( :מעבירות ומתרחק מעונש דואג תמיד.
ורב



ז

ראשון ליום בהר
 ל$מ 1-17.1^ 2]ל ,םאךיינל ה :ןבי׳טתא נפיל לביר, ךטקעי זמן

 ךט^גליט רשיעא על טץריח ודוכא נוהים אחא 5 עם־דל על רשע

בצע שנאי מע/צקות ורב תבונות נגיד'חםר ו
טולמא לסד ןא^א עו^קוי מגיען הרינא וזמיר *שליטא : ימים יאריך

נגדוןיומיוי: קלי *שנא

רש״י
:לעשוק ומרבה מעשקרת. ורב )ו(

ח׳ פרק כלאים משנה

 זרעים. כלאי בהנאה. _ואם;רץ ומ?_קים• מלזרוע אסורץ הכרם. כלאי
 כלאי בהנאה• שכן וכל באכילה* ומותרין ומלקיים• מלזרוע אסיךץ

 בהמה כלאי מללבוש. אלא אסורץ ואינן דבר. בכל מותרין בגדים•
 אסירים בהמה כלאי מלהרביע* אלא אסורים ולק;ים./ואינן לנדל מותרים

 עם וחיה חיה* עם בהמה חיה* עם וחיה בהמה. עם בהמה 'ב *בזה: זה

 טהורה. עם טמאה טהורה* עם וטהורה טמאה■ עם טמאה בחמה.
 את סופג המנהיג ג ולהנהיג: ולמשוך לחרוש אסורין *טמאה. עם וטהורה

הארבעים
ברטנירא

 שיזרע עד הכרס כלאי משוס לוקה איני אבל מלזרוע. אסורין הכרם כלאי ח פרק
 תזרע לא קרא משמע דהכי בכרס ויזרעס זב״ז כלאיס שהן זרע מיני שני

 שתים ליקה בכרם זרעו ואם כרמך בתוך כלאים שהן זרעים מיני ,ב תזרע לא כלאים כרמך
 שאינו אלא אסיר מלעקרם ומתייאש אותם רואת אס ומלקיים. :הכרס וכלאי זרעים כלאי משוס
 שרפה טעונים שהן מלמד אש תקדשתוקד פן דכתיב בהנאה. ואסורין מעשה: עושה אא״כ לוקה

 להכניס להרביע. אלא נ עליך יעלה לא דכתיב עליו להעלות וה׳ה ללבוש. אלא :בהנאה ואסורים
 :אחר ממין ונקבה זה ממין זכר מינים שני זה אצל זה ולהעמיד לדיר להכניס מותר אכל בשפופרת כמכחול
 סוס. שאביהן החמור מן הנולדים עם המור שאביהן הסוס מן הנולדים כגון זע״ז. אסורין נהמה כלאי
 ובירוש' זב״ז. ומותרין הן א״ פרדות מיני כל חוששין דלמ״ד האב לזרע חוששין אין כמ״ד אתיא ומתני'

 אתה זה ע׳ג זה ללבוש מותר שאתה בגדים אס ומה מק׳ו פרדה על לרכוב שאסור להוכיח רצת
 ומקשי' בתערובתס אסור שאתה כ״ש לא זע״ז להנהיג אסיר שאתה בהמת בתערובתן אסור

 המלכות מן למדין אין ומשנינן אמנון כשנהרג דוד בני אצל וינוסו פרדו על איש וירכבו והכתיב
 מששת ברית האי ומשנינן לי אשר הפרדה על בני שלמה את והרכבתם והכתיב מקשי' ותו
 ואין פידות על לפניהם שרוכבין דקמן קמאי קשישי לרבנן לתו חזינא ומיהו הויא בראשית ימי

 ואביה מחמור נולדה מהן א׳ דשמא פרדות ב׳ יחד להנהיג שלא שמזהירים אלא בדבר מוחה

 דלא אע״ג וכו׳. חיה עם וחיה בהמה עם בהמה ב :חמור ואביה מסוס והאחרת סוס
 ולמשוך :ועוף חיה בהמה לכל דה״ה משבת שור שור ילפי' רחמנא אמר ובחמור בשור תחרוש

 וחמור במשיכה. אורחיה גמל להנהיג. שדרכו את ולהנהיג למשוך שדרכו את למשוך ולהנהיג.

 בקרון והיושב ג *. מנהיג בין מושך בין חייב בחמור בין בגמל בין ומיהו בהנהגה אורחיה
 קעכיד. מידי דלאו בקריז הטשב פיטר. ר״מ :מנהיגן כאלו חשיב מחמתיה ואזלי הואיל חייב.

וקשר כקרון קשירק סוסים ב׳ 06 לרצועות. קשירה שהיא והשלישית כר״מ: הלכה ואין

 שס



עט ראשון ליום בהר
 פוטר. מאיר רבי הארבעים. את ם־ופג בקרון והיושב הארבעים.
 הסום. את קושרץ אין ד :אסורה לרצועות קשורה שהיא והשלישית

 רבי לנמרים. הלובדקם את ולא הדקרון• לאחר ול^ הקרון. לצדדי לא
 זה 'מותרין חמור ,שאביהן פי על הםום_אף מן הנולדים בל אומר יהודה

 זה. זה^עם מתרץ י סיס שאביהן פי על אף החמור מן הנולדים ןכן זה. עם

 ן זה עם זה אסורים *החמור מן הנולדים עם הסום מן הנולדים אבל
 אומר רבי'יוסי חיה. השדה ואדני מתר. .והרמך אסורות. הפרוטיות ה

 הסנעם. חולדת ח;ה. הסמים וחולדת הקופד באדם. באהל מטמאות
 :במגע וכעדשה במשא נדת מטמא אומרים שמאי בית אומי יוסי רבי*

 מאיר חיה./רבי מיין בלב חיה. מין אומר יוסי וךבי; בהמה. מין בר שור י

 מין והקוף הפיל חיה. מין הערוד בהמה. מין חחזיר בהמה. מין אומר
:)ולהנהיג( ולחרוש למשוך בלם עם* מתר ואדם חיה.

אמר

ברטנורא

 קושרין אין ך 5 דליתיה כמאן לחמור חזינן ולא אסור קאזלי חמור דבלא אע״ג חמור שס
 כדי קרון של אחריו או בצדו סוס קושרין אץ בקרון מושכות כשהבקר הקרון. בצרי סום

 המור לובדקים. בגופו: ומנהיגו הקרון את דוחף הקרון שאחר הסיס שלפעמים לפי למשוך. שילמוד
 שאביו זע״ז. מותרים חמור שאביהן אע״פ לגמל: ודומה חמורים משאר ועריץ גדול והוא לוד של
 חמור וצד חמור בצד ומשתמש סוס צד אתי אמרי׳ דלא וקמ״ל חמור זה של ואביו חמור זה של

 עם החמור מן הנולדים אבל האב: לזרע חוששין אין שוות דאמותיהן דכיון סוס בצד משתמש
 הסוסים ממין זה של ואמו החמורים ממין זה של שאמו כיון זע״ז. אסורים הסוס מן הנולדים

 שאין פרדות מין הפרוטיוח. ה :כר״י והלכה מינים. שגי הן והרי אזלי' האס זרע לבתר
 הלכך סיס אמו מהם ואיזה חמור אמו מהם איזה סימנים ע״י ולברר עליהן לעמוד יכול אדם

 לסוסיא קורים ערבי ובל׳ סוס. ואמם אחד מין שכולם מותר. והרמך :זה פס זה אסורין
 יוצא גדול חבל וכמין בשדות הגדלה חיה השרה. אדני :הרמכים בני לו ודומה רמ״ך. נקבה

 חבל באותו בעבורו ומחובר בתורה הל ידעוני והוא ידוע ושמה חיה אותה בו שגדלה הארץ מן
 כי אליו לקרב רשאי בריה כל ואין ורגלים וידים בפרצוף אדם צורת וצורתו הארץ מן היוצא

 בקול וצועק שנפסק עד בחבל בחצים מורים אותו לצוד וכשרוצים אליו הקרב כל וטורף הורג הוא
 וכל דכתיב כאדם. באהל מטמא ,בריתך השדה אבני עם כי איוב רמז ואליו מיד. ומת מר

 בו נוגע וכשאדם קוצים מלא שגופו שרץ הקופר. :בשדה שגדל באדם השדה פני על יגע אשר
 הסנאים. חולדת ן אריצ״ו בלע״ז לו וקורין ככדור ונעשה בבטנו ורגליו ידיו ומכניס עצמו כופל

 ומסמא בכזית נבלתו ומטמא חיה מין אס להו דמספקא במשא. כזית ן בסנה הגדלה חולדה
 ומטמא הוא שרץ מין או טמאה בהמה כנבלת בגדים לטמא אדם לטמא במשא חמורה טומאה נמי

 באבני לא יוסי כר' הלכה ואין כשרץ. במגע אלא בהמה כנבלת במשא מטמא אינו אבל בכעדשה
 אסור וחלבו בהמה. מין :במדבר הגדל שור הבר. שור ו :הסנאים בחולדת ולא השדה
 חיה. מין בר^ב שור ונעשה למדבר שברח אלא היה הישוב מן עיקרו רבנן דסברי כסוי טעין ואינו
 בהמה בין להכיר חכמים שמנו וסימנים היה המדבר מן עיקרו קסבר מותר וחלבו כסוי וטעון
 מינה נפקא חיה. מן כלב יוסי: כר׳ הלכה ואין הבר. משור חוץ נאמרו חיות בשאר לחיה

 ואין בהטה. מן אומר ר״ם שברשותו: חיה כל למקדיש או לאחר שברשותו חיה כל לכותב
 וכחמור בשור תחרוש לא דכתיב כולן. עם מותר ואדם :הבר חמור ערוד, כר״מ; הלכה

וחמור: באדם ושור באדם חורש אתה אבל

ובפרשכס
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ע״א ;•ב ברכות גמרא

 שנאטר■ הקרבנות מן יותר תפלה גדולה זר3אך? רבי אמר
 ובפרשכם )שם( וכתיב זבחיכם רוב לי למה אי( )ישעיה

 ישא לא הנפש את שהרג כחן כל רבי/חנן אמר כפיכם.
 אל^זך רבי ואמר מלאו. דמים ידיכם )ש© שנאמר כפיו את

 שנאמר תפלה שערי ננעלו המשרש בית שהרב מיום
 פי על ואף תפלתי. שתם ואשוע אז:>ק כי גם י 0 )איכה

 ל״ו( )תהלים שנאמר ננעלו לא דמעה שערי ננעלו הפלה ששערי

 תחרש. אל דמיעתי אל האזינה ושועתי הי הפלתי שמעה
 ס )אינה שנאמר משום דעיבא ביומא תעניתא גזר לא רבא

 מיום אלעזך רבי ואמר תפלה. מעביר לך בענן סכותה
 לאביהם לישרא בין רזלב הומת נפסקה המקדש בית שחרב

 ונתת ברזל מהבת לך קח ואתה )יחזקאליד׳( שנאמר שבשמים.
 רבי אמר הנין רבי אמר העיר. ובין בינך ברזל קיר אותה
 מנא ריקם. חוזרת הפלתו אין בתפלתו המאריך בל חנינא

 וכתיב ה׳. אל ואתפלל ט׳( )דברים שנאמר רבינו. ממשה לן
 אמר והא איני ההיא. בפעם גם אלי ה׳ וישמע )שם( בתריה

 בתפלתו המאריך כל יוחנן רבי אמר אבא בר חייא רבי
 תוחלת לס )משלי שנאמר לב כאב לידי בא פוף בה ומעיין

שנאמר בתורה .יעסוק תפסתיה מאי לב. מחלה ממושכה
.ועץ

רש״י
 הו ל״ל זבחיכס רוב ל״ל דאמר כיון תפלה דגדולה לאו אי כפיכם. ובפרשכם
 כתיב מדלא תחרש. אל :ליה ניחא לא זבחיכם אפילו הא ובפרשכם ס

 לפניו: שתתקבל אלא להתפלל וא״צ לפניו היא נראה ש״מ הראה דמעתי את
 בה. ומעיין :לבינם בינו המפסקת ברזל למחיצת סי' ברזל. קיר אותה ונתת
 ממושכה תוחלת ונמצא נעשית שאינה סיף הארכתו ע״י בקשתו שתעשה מצפה
 חייב ועץ :ותחנה חלוי ל׳ תוחלת. באה. תאותו ואין מצפה כשאדם לב כאב והוא

תתוה
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 שנאמר תורה אלא חיים עץ ואין באה. תאוה חיים )שם(.ועץ

 דמאריך הא _קעןא לא בה. למחזיקים היא חיים עץ ל( )שם
 בר חמא דבי אמר בה. מעיון ולא המאריך הא בה ומעיין

 ויתפלל יחזור נענה ולא שתתפלל אדם ראה אם הנינא רבי
;הי אל וקוה לבך ויאמץ הזק ה׳ אל קוה כ״ס )תר,לים שנאמר

רש״י
 וקוה: תחזור אלא ידך תמשיך ואל ותתחזק קרה. :הוא מקרא של סופו באה. תארה

ע״ב ק״ז דף בהר זוהר
 אליהם ואמרת .ישראל בני אל _הבר לאמיר. סעי בהר משה אל .ין וידבר

 תורת *זאת ז׳( )ויקרא פתח אלעזר רבי וגומר. הארץ אל בי'תבואו
 דהיא; אוקיכןנא ישראל בכנסת קרא האי וגומר.' העולה היא העולה
 מוקדה על העולה היא ישלים. בזווגא במל'כא_קהישא ומתחברא סלקא

 סתימין .ותרעץ ליליא דעאל הזימון תא וגומר. הלילה בל המזבח על
 'המרי וכלבי. !אתני המרי ושאטץ ואזלין בעלמא תתאץ"מתערין הינץ

 חרשייא עבדי בהו אלא אזלין ולא שאמן לא _ואתני וכלבי איוקימנא הא
 תתאת ומזבח ניימץ עלמא בני בל בדין בלעסיואוקמוה. בגון נשא לבני

 תתאה מזבח ומההוא צפון. רוח אתער לילןא בפלגות אתיוקד. דלבר
 בנוקמיהו אתבנשיו תתאץ ודינין אתפתחו ותרעץ ךיאשא שלהובא נפיק

ההיא י הממי עד אתפתחו עדן הגן ותרעין ושאט אזיל שלהובא וההוא
 דתרנג־ולא ניפוי א(תחות:^^מאועאל)דק״^ע

 ,ישראל וכנסת צהיק;יא בין אשתכח י הוא בריף קדישא כדין' וקארי
 צפרא האתי י ביון צפרא האתי עד היא בריף לקדשא ליה משבחת
 הכתיב היא ההא' בבעלה. להנץחא ואית חדא. ברזא מ^תשין אשתכחו

 בצפראדינין ההא הבקר עד י וגומר. הלילה בל המזבח על מוקדה עלי

 תא הכלא. הוא ונייחא בעלמא אברהם אתער וכדין אשתככו ןשלהובין
 תתאין'וכנסת העין בה אשתכחו לא לארעא ישראל העאלו כיון חזי

 א׳( )ישעיה דכתיב דאתמר במה הכרובים' כנפי ע׳ בנייחא בה הוות ןשראל
 עד נרמין לא ישךאל דהא טבלא נקיחא לה הוות כדין בה ןלין צדק

על אתוקד הוה ועולה דינין. !אסתליקו הערב:- דבץ קרבגא המקרבי

מדבחא
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 ?בעלה אתתא אלא אשתכח .ולא מפלא מיחא לוז הוה וכדין מדבחא

־ וראי ניןחא הארץ לעבתה ונוטר תבאו כי הואדכתיב הדא!

פסיקה נה1ה
פ״ד תשלה ה׳ הר״ם

 שכסה פי על אף כיצד הערוה כיסוי *
 לקריאת שטכסין כוץך עתתו

 לבו את שיבמה עד .יתפלל לא שמע
 במה לו ואין שבאגם או לבו כסה לא ואם

 ;צא והתפלל ערותי וכסה הואיל ןכסה
 טקום ט.הרת ב :נעשה ל^ ולכתחלה

 הטנופת במקום יתפלל לא כיצר. התפלה
 .ולא הכסא בבית ולא במרחץ ולא

 טהרה בחזקת שאינו במקום ולא באשפה
 מקום כל דבר של כללו שיבדקנו• עד

 מקפללין אין שמע קריאת בו קורץ ^אין
 רנלנם וממי מצואה שטרחיקץ וכשם בו.

 הערוה ומראינת המת ומן רע ן.ריח
 להפלה: מרחיקין בך שמע• לקריאת

 הואיל במקומו. צואה ומצא הטהפלל *
 התפלל שלא עד בדק שלא מפני ןרוטא
 עומד ה;ה טהור. במקום ומתפלל חוזר

 ;כול אם ב^רו צואה ומצא בהפלה
 לאחוריו שיזרקגה כדי לפניו להלך
 נסלקנה לאו ואם נהלך אמות אךבע

 גדולי נפסיק. ;כול אינו ואם לצרדין•
 ש?ש בבית מהפללין היו לא החכמים

 בעת טוריים בו ש;ש בב;ת ולא שכר• בו
פי על אף רע שריחו מפני עפושו

להק יוסה
טוסר

ליא סי׳ חסידים מספר
 על לעבור לנו אין כי הוא ונציב אטת

 מן אחת על אפילו בוךאנו מצות
 יאמר ואם םף.5י זהב בית במלא הקטנות

 אשר ובזהבי ובכספי מצוה. על אעבור אדם
 והטורוח. המצות את אקיים בזה לי .יתנו

 כמה אעשה אורחים. אבנים עננים אפרנס
 שמא כי סבל. מחש^ת זה הנה טובות יכטה
 המתנה. לקבל .יזכה ולא העמרהלטות אחר

 קסן ברגע הממון יאבד ;מות לא אם גם
לך ;ש כמה וראה בא בעונג מת ונטצא
 הוא עמך הקדו המפליא בוראך את לאהוב
 מוציאך נשטה בך ונתן קרוחה מטפה בראך
 ולב לדבר פה לך נתן זאת אחרי מבטן.
 הטהורות פיו דברי לשמוע אזמם להבין

 הוא כזהב וטצורפות םף5כ והמלקקות
 לכל טח;ה הנותן הארץ פני על המוליכך

 חי כל ?ש;בידו אשר כל ומחיה ממית הוא
 כי איטר מה חקך. .לחם המטריף הוא ורוח

 לשמוע .יכולה והאזן לדבר .יכולה הפה אין
 ;טיו. לאורך אין..קץ ההלה• דומ;ה לו בי
 המלכים מלכי טלך הוא שנותיו. נהמו לא

 זכרו תקברך שטו .יתברך הוא ברוך הקדוש
 בם אשר וכל ןה;ם וארץ שמים שברא הוא
 בל על פקוחות עיניו כי הכל• את הזן הוא

וכפרי כדרכיו לאיש לתת אדם בגי דלכי :טהור #המקום

 הנותן הוא והנה רע. הן טוב הן מעלליו
 אנו זאת ובכל .בחיים• ובהרת לך7ואו.מר:המות. ודרך .החייט ^רך דרכים שני ,^כיו

 וכי תאותנו• למלאת אם כי לבבינו• על שמנו \לא חשבנו לא ותולעה ויטה הטלאים
 שליט אדם אין כי למות• פתאים בפתע הלא בקבר• ולמחר כאן היום ;מיו• לאנוש ץבא

ולחת תאיה. מכל עצמו להרחיק אם כי ?אדם לו טוב אין לכן הרוח. את לכלוא ^רוס
לבו



פא ראשון רייום בהר
 נוכל כי הכל• כה?ו ונשאום שאורג וככל לבני ככל הצור את וליראה לאד^ב לבו

 ישוב לבבנו בהכנע אם כי החיים. מארץ המדיחנו .יצרנו .את ולהכניע עץטנו להאכיל
 במלח פת וזכמים אמרו שלם• כלבב ךצוג^ ולעשות לעבדו #לימה תשובה ביראנו אל

 מן האדם את המוציאות בנשים מלהסתכל לף וה#שר: ת#תה. כמשורה ומים תאכל
 )ייסיא תורה שאמרה וזהו זכות• לכף הארם כל את דן והוי הכריות, את ואהוב העולם.

 והישר־ והנקיה התמימה בת;רה ועסוק כל כפני #פ היה:ות: ת#פוט״עמ;תך. בצדק
:נוצרת לכף כי לעץשך טובה תחזיק ן_אל

תורה שני יום בהר
תוספות כו להשאיר בין דשם ילד דכילוי ד כנגד שהם אלו פסוקים ארבעה בקריאת יכוין

שעברד משבת הרוח

 בל־־־ תהיה בארצך אשך ולחיה ולבהמתך י
 עילתה בל וךהא בארעך די ולחיתא .ולבעירך ם נ לאבל תבואתה

 שנים שבע שנים שבתת שבע לך וספרת ח
 תשע השנים #כתת שבע ימי לך והיו פעמים שבע

 שנין שבע ישמן שמטין שבע לך ותמני ז שנה )ארבעים

 :שני! ותעע ארבעץ דשנין שמטין שבע יומי לך ויהון זטנץ שבע

 בעשור השכעי בחדש תרועה שופר והעברת ט
:ככל־אךצכם שופר תעבירו הכפרים כיום לחדש

ותענו
רש"*

 ת״ל מה עליך שמזונותיה כ״ש לא בהמה אוכלת חית חס ולחיה. ולבהמתך )ז(
 תאכל השדה מן אוכלות שחיה זמן כל לחית בתמה מקיש ולבהמתך

 שבתת )ח( :הבית מן לבהמתך כלה השדה מן לחיה כלה הבית מן לבהמתך
 ת״ל אחריהם יובל ויעשה שמשת הצופית שכיס שבע יעשה יכול שכיס שמשות שנים.

 וגו/ שבע ימי לך והיו :)ת״כ( בזמנה שמשה כל אומד הוי פעמים שבע שכיס שבע
 מקרא של ופשושו שכה מ״ש לסוף יובל עשה שמשית עשית שלא שאע״פ לך מגיד
 לו( )שמות לשין והעברת. )ט( :מ״ש למספר השמשות שכוח חשבון לך יעלה

 ביה״ע שנאמר ממשמע )ת״כ( הכפורים. ביום :הכרזה לשון במחכה קול ויעבירו
 תקיעת לך לומר אלא לחודש בעשור נאמר למת א״כ לחדש בעשור שהוא יורע איכי

ארצכם בכל שבת דוחה ל״ת תקיעת וחי; ארצכם בכל שבת דותה לחודש עשור
 אלא



שני ליום ׳בהר
 ור;א3ךכ פךומא ל!ךחא בעשרא שביעאח מרחא עבא שופר והעבר

 !*5ש את וקדישתם * :ארעכון בפר שופרא תעברון
 לכל־ץשביה בארץ דךור וקראתם שלה החמשים

 אל-אחזתו איש ושבתם *לצים 'תהיה הוא יובל

 ^ין ה?שין ענת :ת ותקראן ו תשבו אל״משפחתו ואיש

ןכר ותתובון לפון ו^הי היא י־ובלא ;תברא לכל בארעא חרותא ןתקרון

:תתובון לזרעיתה וגבר לאחסנתה

רש״י
 ואומרים בב״ד אותה מקדשין בכניסתה )ת״כ( וקדשתם. )י( :בלבד בבי״ד אלא

 שנים שש לו כלו שלא בין נרצע בין לעבדים דרור. וקראתם :השנה מקודשת
 רוצה שהוא בכ״מ שדר ,וכו דיירא בי כמדייר דרור לשון מהו יהודה א״ר משנמכר

 שם בנקיבת שנים משאר מובדלת זאת שנה הוא. יובל אחרים: ברשות ואינו
 אחזתו. אל איש ושבתם :שיפר תקיעת שם על שמה יובל שמה ומה לבדה לה

הנרצע: לרבות תשובו. משפחתו אל ואיש לבעליהן: חוזרות שהשדות

לב ה ירמ נביאים

 בן־־מהסיה בךנריה אל־־ברו־ המקנה את־־הפפר ואתן א
 הטמנה בספר הכתבים הערים ולעיני דרי חנמאל לעעי
 עטרא ויהבית^ת : המטרה בחצר היעבים כל־הןהודים לעיני

 סהדיא ולעיני אהבי חנמאל רעיני מחסיה בר נחה בר לברוך דזביני

 :אסיריא בית בררת ־:תבין יהודאי כל לעיני דזביני בשטרא דבתיבין

 לעיניהון ברוך :ת ופקידית לאמר: לעיניהם את־בלוך ואצןה ב

אתד־ למוח יעזראל ארחי צבאות יהוה כה־אמר ג :למימר
*•* ג ז־ " יד : ״ג "•ץ ר 7י ־ : יי

 ספר ואת החתום ואת הזה המקנה ספר את האלה הקפרים
: רבים ימים י_עמדו למען בכלי־חרען ונתתם ה|ה הגלוי

כינן
רש״י "

 כה כי )ד( :דודו בן קראו לעיל שהרי היו שנים דודי. חנטאל לעיני )א(
:בתים לקנות סופן .,ה אמר



ש!^ךא !ת האלין שטתא !ת סב דישראל אלהא צבאיות ץ אמר כדנן

 ותתננין הדין פתיחא שטרא חת וחתים בעיץ ךבתיב רת הדין דזביני

 צבאות יהוה אמר כדן כי ד :סגיאץ י־ומין דיתקלמון בדיל דחסף במן
:הזאת כארץ וכרמים ושרות בתים .;קנו עוד ישראל אלוהי

ודן:!ליףכךמין בתין.יזדבנון עייר דישראל אלהא צבאות ;י אמר כתן ארי

: הדא בארעא

_ כ״ח משלי כתובים

 .יתמכו״בו“אל־ ינום עד״־בור בדם־״נפש עשק א;ם א
 נצורוניהן לא נעד־וק גיבא עד דנפשא בדמא דהשיש נשא בר

 כאתת:ךמהלך פול דרכים וגעהש רשע תמים הולך ב
 אדמתו עבד ג : בהדא נפול אוךחתיה ודמעקמן נתפריק בתמימותא

 נשבע בארעיה דפלח :ישבעקריע ריקים ומרדף ישכע״להם

 רב״בקבות אמונות איש ד :מסבנותא נשבע פריקותא ודרדיף לחטא
 ודרהיט ברבתיה כגיען מהימנא גברא : .עקה לא להעשיר ואץ

• קרבי לא ד^עתר ;עולא ועירא ת,דלי

 מותי: יום עד ינוס. ברר עד :הכירו הת המחטיא היא וגו׳. אדס״יעשוק )א(
 בג״ע הוא יהיה הלא כדי תשיבה לעשות בידו להספיק בו. יתמכו אי

 הנותן אמינות. איש )ד( :עניות ריש. ישבע )ג( :רעה באחת. יפול )ב( :וכז'
 להתעשר השעה דוחק להעשיר. ואץ :לי באה ברבות. רב :באמונה מעשרותיו

: עניים בשל

ח׳ פרק עירוכין משנה

 בני לבל זו הרי ואומר החבית• את מניח בתממין. משתתפץ כיצד
ש^בל כל המשתה• לברת או האבל. לבית שילך כי לכל עירי

נרטנירא
 מ״רכין אין וקי*ל נכהי דמצוה דמילי ונו'. האבל לבית שייך מי לכל כיצד ה פרק

 לסמוך סבע״י. עליו שקיכל כלמי :מצות לדכד אלא תהומין עירובו



שני ליום בהר
 :מערכין שאין אסור משתחשך. מיתר. יום. מבעוד עליו

 )לא להול מזונו אחת קבל שתי'סעודות מזון שיעורו. הוא י במה כ
 וזה וזה לחול. ולא לשבת אומר יהירה ךבי מאייר. רבי דברי לשיבת.
 מארבע בפיתיון. מכבר אומר ברוקא בן יוחנן רבי י להקל. מתבונין

 חצ;ה לקב. משלש לבכר ;דות שתי אומר שמעון רבי סאיןיבסלע.
 ואנשי חצר אנשי נ הגויה: את לפסול חציה ,והצי הטנוגע. לבית

 פהות למרפסת. טפחים עשרה שגבוה בל עירבו. ולא ששכחו מרפסת
למרפסת. טפחים. עשרה גבוהים שהן .והסלע הבור לחצר.'חולקת מבאן

פחות
ברטנורא

 יום מבעו־ הודיעוהו אכל יום מבעוד הודיעוהו כשלא וה״מ אסור משחשכה מותר. זה עירוב על
 לכל סעודית ב׳ מזון ר מותר: משחשכה אנא בודאי זה עירוב על לסמיך עליו קבל לא אפי׳

 כתכוונין ואלו אלו לשכת: לו שצריך מזון כס להניח צריך שס שכיתתו שקונה מתיך אחד.
דבשבת כיון ככר יהודה ור' תבשילא דכסיס משום טפי אינש אכיל בשבת סכר ר״מ להקל.

של סעודות מב׳ שפי הוי הול של סעודות וכ' סעודה ככל לאכול מרכה אינו סעודות שלש אכיל
כ״ד הן סאין וד׳ כסלע הטין סאין ד׳ כשמיכרין בפונדיין הלקוח כבר בפונריון. ככר שכת:
בשוק הנמכר ככר הרי פונדיונין שני והמעה מעה לכל קב נמצא מעין כ״ד והסלע קבין

 ההנוני מן הלקוח כנר נמצא וטחינה האפיה לשכר החצי לוקח והחנוני קב הצי הוא בפונדיון
 עירוב כל סעודות שתי שיעור והם ביצים כ״ד שהקב ביצים ששה שהם קב רובע הוא בפונדיון

 בב׳ לעירוב שדי ואומר בשיעור ממעט ששעון. דכי כמותו: והלכה ברוקה בן יוחנן ר* לדברי
 ידותיה ושתי הקב שלישית ביצים שמונה של שלם וככר לק•: ככרות שלשה של ככר של ידות
 הצי וה״ק היא מתני׳ סתם המנעע. למת חציה סעודות: שתי הוי ויותר ביצים חמשה שהם
 בו שיש לבית שהנכנס המנינע בית לשהיית שיעור הוא למר ובין למר בין בו ששיערו שלם ככר
 זו כנר והצי אכילה כדי שישהה עד בגדים כביש טעון אינו מיד טמא שהוא אע״ם צרעת נגע
 נמצא ביצים ששה שהם קב ריבע הוי שלם ככר דאמר ברוקה בן יוחנן ולר׳ אכילה כדי הוי

 שהם הקב שלישית של הוא שלם ככר דאמר ולר״ש גמרא. דבכולי פרס והוא ביצי' שלש׳ חציה
 סבר דר״ש ע״ג ואף דר״ש אליבא גמרא דבכולי פרס והוא ביצים ד חציה הוי ביצים שמונה
 דנתכוונו בעירוב ה״מ סעודות ב׳ דהוי ר״ש קאמר ידותיה שתי דהא סעודות שלש יש שלס דבככר

 מחצי פחותה סעידה דאין לריש לי׳ סבירא דוכתי בכל אבל שלמות סעודות שתי וא״צ להקל בו
 חציה חצי :ביצים ד׳ שהם זו ככר הצי אכילת כדי שישהה דבעינן הקב שלישית של ככר

 בתרומה מלאכול מדרבנן גופו נפסל פרס כחצי טמאים אונלין דהאוכל הגויה. את לפסול
 גבוה מקיס מרפסת. ג •* ש״רל ביצים וב׳ ברוקא בן יוחנן לר׳ ומחצה ביצה הוי פרם וחצי

 ואעפ״נ לר״ה וממנו לחצר אהד בסילם יוצאין וכולם לה פתוחין עליות פתחי והרבה הבית בחצר
 רגל דהויא במרפסת לעצמן מפרשת בני שיערבו ובלבד י׳ גבוה ומרפסת הואיל אוסרין אץ

 ואלו לעצמן אלו עירבו אבל אלו עם אלו ערבו. ולא ששכחו אוסרת: ואינה כמקומה המותרת
 מרפסת ואין למרפסת סמוך גביה עמוד או חל בהצר יש אם עשרה. שגבוה כל :לעצמן
 ומשתמשין בו שולטת מרפסת רשות המרפסת לבני דעמוד תשמישתיה דניהא י׳ העמוד מן גבוה

 בו שולטות הרשויות ששתי קאמר לחצר אף לחצר. מכאן פחות :החצר בני ולא בו הן
 הבור שפת הבור. חוליות בי: אסורין שניהן זה עם זה עירבו לא ואס והחצר המרפסת

 ששתו עד מלא הבור שיהיה והוא בו שולטת מרפסת רשות החצר מן י׳ גבוה אס מעלה של
 חסר שאינו דסלע דומיא מגובהה שתחסר א״א דהשתא בשבת לטלטלם שאסור מדברים העליונה

 לי־ח שאפשר מדברים מלא אפילו או מלא הבור אין אם אבל המרפסת לקרקעית שוה הוא והרי
 המרפסת עירבו לא ואס אסירה נמי הסרה לא כי אסורה חסרה דכי כיון ולחסרו בשבת מהם

 והחצר



פג שני ליום בהר
 אפילו במופלגת. אבר בסמוכה. אמורים דברים במה לחצר. מבאן פחות
 ח(ךח־רר שאינה בל סמוכה. היא ואיזו לחצר. מפחים עשרה גבורה היא

 ומרפסת. אכסדרה ישער בבית עירובו את דיהנותן טפחים; ארבעה
 הבקר. 'ובבית התבן. בבית עליו. אוסר אינו שם. והדר ערוב. אינו

 )עליו(. אוסר שם. וחרר עירוב. זה הרי האוצרות. ובבית העצים• ובכית
 אוסר אינו הבית. יבעל של _יד תפיסת שם ןש' אם אומר והודה רבי
 ואחד נכרי אחד אחרת. בעיר לשבות והלך ביתו המניח ה י; עלץ

 אוסר. אינו אומר והודה ךבי מאיר. רבי דברי אוסר. זה הרי ישראל
 לבא ישראל דרך שאין אוסר. אינו ישראל אוסר. נכרי אומר י יוסי רבי

 בתו אצל י לשבות והלך ביתו הניח אפילו אומר שמעיון רבי בשבת.
 שתי'הצירות שבין בור י מלבו הסיע שבבר אוסר. אינו העיר באותה

 עשרה י גבוהה מחיצה לו עשו בן אם אלא בשבת. מטנו ממלאין .אין
 בן שמעון רבן אוננו. מתוך בין מלמטה• בין מלמעלה( )בין מפחים.'
 מלמעקד* אומרים הלל ובית מלמטה. אומרים בית'שמאי אומר גמליאל

 אמת ז :שביניהם הכותל מן גדולה מחיצה תהא לא .יהודה רבי אמר
בן אם אלא בשבת. הימנה ממלאין אין בחצר♦' עוברת שהיא הט;ם

עשה
ברטנורה

 כמו לחצר אף לחצר. טפחים עשרה גבוה אפילו בו: אסורים שניהם זה עס זה והחצר

 :חצרות עירובי *!ירובו. את הגוחן ד 5 זה עם זה עירבו לא אם בי אסורים ושניהם למרפסת
 :להצר רה״ר בני יכנסו שלא שומר שס להושיב ן ורגיל החצר לשער סמוך מקום שער. בכית
 דלאו הפת ליתן צריך ואינו החצר בעל על איפר. אינו שבחצר: שער בבית שם. זהדר
 עליו אוסר שם לדור שלו התבן בית בעה״ב השאיל אס עליו. אוסר שם והדר :היא דירה
 מקים הבית לבעל שיש הבית. בעל של יד תפיסת שם יש אם לחצר: ופתוח הואיל

אם אבל אהריס דיורין שם כשאין ודוקא עליו אופר אינו להצניען כליו שם שנוחן זה של בדירתו
אבל אוסר אינו עליו עליו אוסר אינו דקתני נמי דיקא עליהם אוסר אחרים דיורין שם ■יש
 הס בעה״ב שם שניתן הללו הכלים ואס עמהן עירב הבית שבעל ואע״פ אוסר אחרים דיורין ■על

והל' אבראי להו ושדא להו שקיל בעי דאי עליו ואוסר יד תפיסת זו אין בשבת הנעלים דברים
דירה. שמה דלאו אוסר. אינו דירה: שמה בעלים בלא דדירה איפר. זה הרי ה ♦ נר״י
 בתו. אצל יוסי: כר' והלכה בשבת. יבא שמא אושר נכרי מיהו דירה שמה דלאו ס״ל נמי ד״י

 בנו אצל לדור מביתו דעתו מסיה אדס אין בנו אבל התנו עם דדייר אינש דעביד בתו דוקא
 :בזה וחציו בזה חציו חצרות. ב׳ שבין בור * :כר״ש והלכה ויצא. עמו כלתו תתקיעע ■שמא
 בין :זו עם זו ההצריח עירבו לא אס ואפור הברו מרשות ממלא שזה מצנו. ממלאין אין

 בין במים: משיקע א' ועפה המים מן למעלה מחיצה של עפחים תשעה שהיה מלמעלה,
 מתיך, בין : למעלה נראה אהד ועפה המיס בתוך משוקעים טפחי׳ השעה שהיו מלמטה.

 גוד דאמרינן במים הכמיס שהקילו היא דקולא כלל במים נוגעות המהינות שאין אע״ם ־איגנו.
 שמפפקת שביניהן. הכותל מן :כהפסקה שתיאה הבור אונן בתוך שתהא ובלבד מחיצתא ■אחית

 .יהודה כר׳ הל' ואין אוננו. תוך נכנסת שאינה ואע*ס הבור פני על ומפסקת החצרות בין
 פני על אוגנו בתוך מחיצה. לה עשה :היא כרמלית היחיד ברשות אפי' המים. אמת *

המיס אמת והיתה העיר שס אבל אבל. של באמה :נעשית המיס שבשביל ניכר שהוא רחבה

 עוברת



שגי ליום בהר
רבי וביציאה• בכניסה מפחים עשרה גבוהה מחיצה לה עשה
 ;באמה מעשה יחידה רבי אמר מחיצה• משום תדון גבה שעל כותל אומד

 שלא מפגי לו אמרו בשבת. זקנים פי על ממנה ממלאץ שהיו אבל של
 איןממלאץ המימי מן למעלה שהיא גזוזטרא ח "בה'בשיעורי::ה;ה

 בין טפחים• עשרה ^בוהה מחיצה' לה עשו בן אם אלא הימנה/שבת

 לעליונה" עשי מז-וי למעלה זו גזוזטראות שתי וכן מלמטה♦ בין מלמעלה
 שיערבו* עד אסורות♦ שתיהן לעליונה♦ ולא לתחתונה _לתהתונה. עשו ולא

 בשבת. מים בתוכה שושבין אין אמות. 'מארבע פחותה שהיא חצר ט

 מבחוץ בין ולמטה♦ הנקב מן מאתים♦ מחזקת עוקה לה עשו בן אם אלא
 : לקמור צריך אין מבפנים לקמור. יצריך שמבחוץ אלא מבפנים• בין

 ברשות אמות ארבע שהוא^קמור ביב י אומר 5בן_יעק .אליעזר רבי י
 חצר או גג אפילו אומרים וחכמים בשבת• מים לתוכו שופבין' הרבים'

והמ;ם הגג הוא_על שופך הביב.'אבל פי על לא/ישפוך אמה' מאה

יוררין

ברטנורה
 יהודה ור׳ עליה התלויות כותל מחיצות ליה דמהניא בחצרות ממנה וממלאץ הקצרות בתוך עוברת

 עמיק היה שלה כרמלית כשיעור, היו שלא :כמותו הלכה ואין אבור. גמי דפלע לטעמיה
 י' בעמוקין אא״כ כרמלית להחשב לעצמן רשות נעשין המיס שאין ד׳ רקב היה לא או עשרה
 ביציאתו להצר שקין למיס מחוברת דהא מידי מהני לא ביציאה ולא בכניסה לה ועשו ד׳ ורחבן

 שלמעלה למיס מחוברת דהא מהני לא נמי בכניסה ולא ביציאה לה עשו כרמלית הכל ונעשית
 גזוזט־א. ה :זי בקצר מתקילין כאלו שנראה מהני וביציאה בכניסה לה עשו אבל זו לקצר חוץ

 כל פח׳צה. לה עשו אא״כ :המיס ע"ג ובולט מרה״י היוצא מקורה מקוס או דף כעין
 :צתא מת אמית נוד דאמרינן באמצעיתה הקקיק די על ד׳ נקב סביב או הגזוזטרא סביבות

 ורמב״ם מתחתיה לגזוזטרא מחוברת מלמטה. בין :הגזוזטרא נקב מן למעלה מלמעלה. בין
 שבגזוזטרא לנקב המחיצה הגיע כאלו אסיק גיד דאמרי׳ הגזוזטרא נקב כנגד המיס על מלמטה פי׳

 ן התחתונה נקב כנגד מכוון בעליונה ממנו שממלאין ונקב מזו, למעלה זו :ממנו שממלאין
 עשו ונא בעליונה מחיצה לעשות העליונה בני עס התחתונה בני שנשתתפו לעליונה. עשו

 עליונה של זו במחיצה שותפין התחתונה שבני שכיון שיעיבו, עד אפודות שתיהן בתחתונה:
 של זו במחיצה שותפות לעליונה שאין אע״ש לעליונה עשי ולא לתחתונה עשו ואס עליהם אוסרי;

 דיך ויש הואיל והתחתונה מחיצה נה אין שהרי אסורה העליונה אסורות שתיהן התחתונה
 כששתי וה״מ עמה שיערבו עד עליה אוסרת משם מיס ממלאת היא שגם עליה לעליונה

 י" בתיך שתיהן אס אבל לזו זו בין יותר או טפחים י׳ נובה שיש מזו זו מיפלגות הגזוזטראות
 מיש לתוכי ש־פשין אין ט שיערכו: עד זו על זו אוסרת לעולם מחיצה שקיהן עשו אפי׳

 יוצאין ואין במקומס שס נבלעים יום בכל בהן להשתמש עשוי שאדם אמות דבארבע בשבת.
 כחוקת גומא: ע>ה. לרה״ר: ויוצאין במקומן נבלעיס המיס אין מדיא פקות לרה״ר.

 של החלל שיהיה ולמטה. הנקב מן :יזם בכל מיס סאתיס להסתפק עשוי שאדם מפני סאתים.
 מבפנים בי' :לרה״ר מקלחין שבו שפתה שעל הנקב אל המיס שיגיע קודם סאתיס מהזיק העיקה

 עליה לעשרת לקמור. צריך ברה״ר: העיקה שעשה בין בחצר העוקה שעשה בין מבחיץ. בין
 המיס שיקנהו כדי העשוי חריץ ניב. י : מרה״ר הלוקה שתהא כדי מלמעלה מכוסה כיפה כמין

 מיס סאתיס בהן לבלוע שיעור יש דבדיא לרה״ר ד״א במשך קמור והיא לרה׳׳ר בחצר ששופכין
ישפוך לא לרה״ר: יוצאין ואין מיא דתיימי לחובי. יפגין ש יום: בכל שאדם



שני ליום בהר
 שתי )וכן( יא :אט־ות לארבע מצטרפין והאכסדרה החצר לביב. 'י־ורדין

 את ע^קה• עשו לא ומקצתן עוקח. עשו מקצתן זיו• בנגד זיו ך־מאות
:אסורין עוקה עשו שלא את מותקין♦ עוקד. שעשו

ברטנורה

 ליציאתו סמיך ששפכן אומי והרואה לר״ה ונפקא להדיא מקלהי שפיך דבגויה דכיין רביב.
 ד״א עצ אמות ד׳ האכסדרה עס בחצי יש אס אמות. לד' סצטרפין :כתכמיס והלכה לרה"ר

 פהותה והצי־ זו כנגד זו עליות דיוטאות. יא עזקה: וא״צ מיס לתוכה לשפוך ומותר מצערפין
 אחרת ובניה בחצר עוקה עשו האקד הדיוטא בני מקצתן. :מימיהן בה ששופכין לפניהן מד*א

 ע־קה כיי להני להו שריית דאי עירבו שלא כ׳ז אפירין. לוקה עשו שלא ואת עשו: לא
 ביגליהן העיקס שפת עד בהדיא לתני־ ולהירידן הבתים מן השיפכין פס מאני לאפיקי אתו דהנך

:בה עירבו דלא בחצר מטלשלין וקא

ע״ב כ״א ־ף עירובי גמרא

 אלו ריח נתנו הדודאים 0 ש ימיי )שיר דבתיב מאי ■דרשויבא
 בל פתהינו ועל דטא. טעם טעמו שלא ישראל בהורי

 לבעליהן. פתחיהן שטגידות ןעזראל בנות אלו מנדים
 ;שנים נם חדשים לבעליהן. פתחיהן *מאוגדות אחרינא לישנא

 בלוך הקדוש לפני .ישראל כנסת אמרה לך צפנתי דודי
 יותר .עצמי .על גזרתי גזרות הרבה עולם של רבונו הוא

 לההוא הסדא רב ליה אמר וקיימתים. ןעלי שגזרת ממה
 לך שמיע מי קמיה אגדתא מסדר קא דהוה מדרבנן
 ואלו קלות מצות אלו ליה אמר מהו רטנים גם חדעזים
 ניתנה פילמים פעמים תורה ובי ליה אמר המורות. מצות
 רבא דרש סופרים. מדברי והללו תורה מדברי הללו אלא
ספרים _ע?£ות הזהר בני מהמה ויותר ׳•נ( )קהלת דבתיב מאי

הרכה
רש

 לשין אוגדות. :לאחרים נבעלות שאינן בעליהן לצורך פתחן קושרות שאונדות.
 : הימנה ויפריש לבעלה חומרת דם כשרואה פתחיהן שמכירות ל״א אגודה.

 כל ושמרתי צפנתי. דודי :תורה דברי ישנים. גם :סיפריס דברי חדשים.
 סיפרים דברי ישנה. וזו חדשה זו שתהא ניתנה. פעמים פעמים :לשמך לך אלה

 כתיב מיניה לעיל מהמה. ויותר :וסיג גדר לגדור ודור דור בכל שנתחדשו חדשים
 ישראל חכמי בהן שנחלקו פה על למשה שנמסרו ד״ת אלו כדרבונות חנמיס דברי

לאחר



שני ליום בהר
 תוריי מדברי יותר 1ס*פ;י בדברי הזהר בני וגובר. הרב־

 כל' פיפךיט ודברי תעשה ולא עשת בהם .יש תורה שדברי
 .יש אם תאמר שמא בייתה חייב סופרים דברי על העובר

 ספרים עשות )שש( קרא אמר נכתבו לא מה מפני ממשי בהם
 בפא רב אמר בשר. .יגיעת הרבה ולהג קץ אין הרבה
 מלמר עולא בר אחא דרב משמיה אדא בר אהא דרב בריח
 דותרר- בצואה נדון חכמים דברי על המלעיג שבל

ההוגה בל אלא כתיב להג לעג כתיב מי רבא לה מתקיף
:בשר טעם טועם בהם

רש״י
 בתריה־ וכתי׳ משה זה אהד מרועה כהני דקרא בסיפיה,כרכתי ושכחו הלב שנתמעט לאחר
 באלוישבעל הזהר בני עיקר שהוא בכתב בסיני שניחן ממה הזהר בני מהמה ויותר

 בכל הרבה ספרים לעשות קן שאין נכתבו לא לכך אלא עיקר הס שגס פה
 סופרים דברי אבל מיתה חיוב בהם שאין בהן יש תעשה. ולא עשה אלא:
 עליהם המלעיג הרבה,! ולהג :נחש ישכני גדר ופירץ כרכתי' כולן על מיתה חייב

:טעם בהס מוצא בד״ת מחזר שאדם שעה בכל בהן. ההוגה בל :נידון בשר ביגיעות

?"א ק״ח דף בהר זוהר

 כ״א( )שמות אלעזר. ךבי פתח תי ממש. לץ שבת ליי שבת הארץ ןשבתה
 ישראל רכל בגין י וגומר ,יעבוד שגים שש עבד'עברי תקנה בי

 דיליה דהא בשמטה מיהא ליה אית ,קדישא רשימא ביה דאית דאהגזר
 איות חירו ודאי הארץ. שבת אקרי ודא ביה לנייחא שמטה ההיא הוא
 מיהא שמטה נמי הבאי דבלא היא נייחא דשבת כמה בה■ מיחא בה

 בגין ותתאי דעלאי היא מיהא ה׳ חזי תא וגופא. ךרוחא היא נ;יחא דבלא
 שבע עלאה ה׳ דתתאץ• גייהא ךעלאץ נ;יחא תתאה. ה׳ עלאה• ה בך

 שמטה'ודא י דא בלהודייהו שניים שבע תתאה ה׳ ?עמים. שבע שנים

 נייחא בתהוא ושבתה'הארץ כך בנץ חד כלא טלי מכתכלין וכד; יוכלא•
 'חנם. לחפ;פי '.יצא וברביעית כך ובגין ג״חא• עבדין אצטריכו ךארעא

 כתיב אולפנא הכא רזא דא אלא כלים■ לטאריה ןהיב דלא חנם■ מהו חנם
 דלא: ברכה• חנה-יבלא במצרים לאבל אשר הדגה את זכךנו ״״( )נ־י־י

ל'מלכותו!1פטוךין'טע' עכו־ין הזי תא עולדלעילא. במצרץם ?לנא הוה

דלע־לא



פה שני ליום בהר
 כהאי אלא ׳ממים.4 מלכות עול מאי המצות. מן פטירין דא ועל ךלעילא

 לא ואי לעלמא• טב מניה לאפקא בגין בקדמיתא עול עליה .דיהבין תורא
 ניע לבר ליה אצטריך נמי המ מידי. עביר לא עול ההוא עליה קביל

 ואי ךאצטריך. מה בכל ביה דיפלח ולבתר בקךמיתא עול עליה לקבלא
 )תהלים/׳( דכתיב הוא הדא למפלח. .;יכול לא בקדמיתא האי עליה .קביל לא

\ ביראה .;י את עבדו

פסיקה הלנה
רחק יוסף

פ״ד תפלה הי הר״מ
 צריך היה אס כיצד אותו החופזים דברים יי

 לניקביו הצריך וכל והפלי לא לנקביו
 ומתפלל וחתר תועבה. תפלתו והתפלל

 להעמיד ;כול ואס צרכיו שיעשה אחר
 פי על ואף תפדה• הפילתו פרסה ברי עצמו

 עצמו כדוק5# עד .יתפלל לא לכתחלה כן

 וניעו כיהו חסיד נקביו רבדוק יפה ;פה
 :והפיל כך ואחר הטיררו הדבר וכל

 אס בהפלתו ונתעטש ופיהק שגיהק מי נ
 גופו כדק ואס שנונה. זה הרי לרצונו

 בלום בכך אין קאנסי ובא #?הפלל ק;ךם
 או בטליתו מבליעו בתפלתו רוק לו נזדמן

 קדו דרקו בכך מצטער ה;ה ואם בבגדו.
 ונמצא בתפלה יצטער #לא ביי לאחוריו

 כשהוא מלמטה רוח ממנו ;צא טרוד•
 עד שוהה לדעתו שלא בהפלה עימד

 בקש 1 :לתפלתו וחיזר הרוח שהכלה

יכז ואיני הרכה ונצטער מלמטה רוח להוציא

ל׳ב הי• חסידיה מכפר

 את א^הב הצדקות את שאוהב איש כל
 חם־־ים גמילות את אוהב התוכחות•

 בכוונה תפלתו מהפלה אורחים מכנים
 רואה אינו לארץ חוצה תרתו אפילו

 גיהנם של דין ואפילו הקבר חבוט תן
 לכך .ישמח כמה ולאה בא רואה. איני
 לפני שמש ודם כשר שלך לך יאמר אס
 ואנו כמוך. ותולעה רמה הוא כי אף

 ש ו ד ק ה ם י כ י מ ה י כ “ מ ך ל מ י נ ל.פ ם י ש מ ש ש
 לנו שיש ובמה כמה אחת על הוא כרוך

 של בעבודתו ;זריזים שמחים להיות
 עז הוי אשרו וכן הוא• ברוך הקדוש
 כאיי ונבור כצבי ורץ כ^#ר ו_קל; כנמר

 דבר סוף שבשמים• אביך ךצץ לעשית
ואת \ךא האלהיס את נשמע הכיל

:האדם יל זה כי שימור מץותיו

איךבע לאחוריו מהלך עצמו להעמיד ול
 חלולים נקבים נקבים .יצרתגו העבשים רבץ .ואומר הרוח #הכלה .עי וממתין אמות

 במיתתנו !רמה ת׳/קעה יתינו וכלמה חרפה וכלימתנו הרפתנו לפ^.יך גלוין;דו.ע □לולים

ג ומתפלל לשקומו ותיד

יובל



תורה שלישי ליום בהר
 בי להשאיר ב־ן דשם ראשונה הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פשוקים הששה בקריאת ימין

:שעב־ה משבת ה נש הוספת

 לא לבם תהיה _ שנה החמשים שנת הוא יובל יא
 ה$5ת ולא את־יספיחיה חקי>ת ולאי תזלעו

 תירעון לא לכד! וי״הי קנין המשץ יקית היא יוכלא י. נזריה“את

 הוא יובל בי יב ;!ת תקופון ולא כתהא !ת תהצדון ולא
 את־חבואתה: תאכלו מךהשךהזלכם 'תהיה קדש

 ז עלי" לת תיבלון חק״א יון לכון תהי קידשא היא יוכלא ארי

 : אל-אחזתו איש תשבו הזאת היובל בשנת יג
 וכי״תמברו יד שני לא־סנתר,: גבר תתובין הדא דיובלא כשתא

 איש אל־תונו ?מיתך מיד קנה או לעמיתק ממכר
 לא ךחכךף דא מ הזבן או לחבר־ זכינין הזבן וארי נ את״אהיו

היובל אחר שנים במספר טו :אחוהי ית גבר נון1ת

י שר
 כדאיתא וקדשתסוגו׳ שנאמר לפי ת״ל מה שנה. חחמשים שנת הוא ירבה )יא(

 המופקרים מן אתה בוצר איל המשומרים הענבים את ניריה. את : ובת״כ בר״ה
 לזו זו שמונות קדושות שני׳ שתי נמצאו ביובל נאמר כך בשביעית שנאמר כשם
 דמיה תופסת )ת״כ( לבם. תהיה קדש )יב( : יובל החמשיס ושנת שמעה מ״ע שנת

 תאכלו.)ת״נ( השדה מן : בהוייתהתהא תהיה ה״ל לחולין היא תצא יכול כהקדש
 הבית מן לבער צריך אתה השדה מן לחיה כלה שאס הבית מן אוכל אתה השדה ע״י

 כבר והרי אחזתו. אל איש תשובו )יג( ביובל: נאמר כך בשביעית שנאמר כשם
 שחיזרת וגאלה בנו ועמד שדהו המוכר לרביה אלא אחזתו אל חיש ושבתם נאמר
 מנין דרשה יש ועוד כמשמעו פשועו לפי וגו׳. תמכרו ובי )יד( : ביובל לאביו

 שאם ומנין מכור לעמיתך ממכר תמכרו וכי ת״ל חברך לישראל מכור מיכר כשאתה
 אינאת זו תונו. אל : עמיתך מיד קנה או ת״ל חברך מישראל קנה לקנית בחת
 על המקרא ליישב פשועו זהו תקנה. היובל אחר שנים במספר )טו( :ממון

 עד יש שנים כמה דע קרקע תקנה או כשתמכור להזהיר בא האונאה על אופניו
 הקונה ויקנה המוכר ימכור לעשות ראויה שהיא השדה ותבואות השנים ולפי היובל
הדיסי בדמים עוררה וזה מועעות שנים יש ואס היובל בשנה ליי להחזירה סיפו שהרי

הרי



פו שלישי ליום בהר

 ימקר- ^ני־־תיואת במספר עמיתך מאת תקנה
עללתא שני במנץ חברך מן הזבן בלא1י בתר #;א ?ממן : לך

:ור ;־י?ו
רש״י

 מיכר נתאנה הרי הרבה תבואות ממנה ואכל מרובות שנים יש ואס לוקח נתאנה הרי
 לפי לך ימכר תבואות שני במספר שנאמר וזהו הזמן לפי לקטתה צריך לפיכך

 שדהו שהמוכר מכאן ור״ר לו תמכור הלוקח ביד עומדת שתהא התבואות פני מנין
 ליום מיום הלוקחו ביד שנים שתי שתעמוד שניס משתי פחות לגאול רשאי אינו

 אינו ושני בקמותיה. לו שמכרה כנין שנים שתי באותן תבואות שלש יש :ואפילו
:שניס שניס ומיעוט שדפק של ולא תבואו' של שני׳ מספר ,כלו מפשוטו יוצא

לב ירמיה נביאים

 אל-ברוך המקצה את״טפר תתי אחץ אל־יהוה ואתפלל א
 דזביני שטרא !ת דיהבית בתר יי .קדם וצליתי ♦ מר לא בן״נריה

 עשיית אתה ן הנה .יהודה אדני 0אהה ב ברנחהלמימר: לברוך
 לא־• הנטדה ובזרעך הגדול בכהף ואת־־הארץ את־־הישמים

 עבדתא את הא אלוהים קי בעותי ._קבל כל״דבר ממך יפלא

 קדמךזמן. יתבסי לא מרממא ובדרעך _רבא בחי^לך ארעא חת ש^א

 אל-היק אצות עון ומשלם לאלצים הסד ;לשה ג פתגם: בל
 :שמו צבאות התוה הנצור הגדול האל אחריהם בניהם

 למחטי משלמץ כד לבניא אבהתא חובי ומשלם דרין לאלפי טיבו :עיבד

 ורב העצה גדל ד שמיה: צבאות גבראקי רבא אקהא בתריהון
 לתת אדם בני על״כל־דרכי פקחות עיניף—אישו העליליה

י • —: • :־ י • : : ־ : ■דזן :־ -ן : ז 1־ : ־ • : ע־ובדוהי וסגיאין מלכוהי דרברבץ :מעלליו וכפרי בדרציו לאיש

..... ■ד״ . . זד״. ״. - - |7:- )זד|;ז • ובפירי כאורחתיה לאנש למתן אנשא בני אורחת בל נלין מדמך די

־־—עז מצרים בארץ ומפתים אתות שמת אשר ה עובדוהי:
היום

רש״י
 לקנות לי אמרת ולמה לגלות שסיפנו אתה ויודע יכחד לא ממך. יפלא לא )ב(

 ורב )ד( אבותיהם: בדרכי הולכים אס בניהם. חיק אל )ג( שדה.:
 העליליה



שלישי יום בהר
 ♦ הזה כיום שם .ותעשה־לך■ ובאדם ובישראל הזה היום

 עבדתא ולישראל הדין י־ומא עד דמצרים בארעא ומופתין אתין דעויתא

הדך♦ כיומא שום לך ועבדתא אנשא בני בגו פרישן

רש״י
אנשים: השאר ובאדם. ;ה( פתוחות: פקוחות. :מעשיך רבו העליליה.

כ״ת משלי כתובים

 :ןפשע־־־גבר לחם“ועל־־־פת ר^־־טויב הכר״״״פנים א
 להון נבהל ב :גברא ניחוב דלחמא פתתא ועל טב לא באפי מסב
 גברא למזלא דמסתרהב :יב^נו כי״חסר ולאעדע עין ירע איש

אחרי' אדם מוכיח ג :עלוי אתי דחוסרנא ידע ולא עייניה דביש
—^~ו: ־דדו- ~ •< :־ •• ד ד ז־ : : : ;־ד ” “ :

 נשכח חסדא .קדמוהי נשא לבר דמכם .ן1לימ ממחליק ןמצא הן

 איך־פשע ואמך ואמו אביו ן גוזל ד בלישן: דמפליג הוא מן טב
 חובא לית ואמר ולאמיה לאב־וי דגזיל : משחית לאיע הוא הבר

על־ ובוטח מדון יגרה ךחב־נפש ה :מחבלגא לגברא הוא הברא
:גדהון באלהא ודמסביר תגרי מגריג רחב גברא :.ידשן יהוה

רש״י
 ונוזל הון להרבות ממהר להון. נבהל )ב( המשפע: המעה גבר. יפשע )א(

:ידיו במעשה משתלחת מארה יבואנו. חסר :ומעשרותיו תרומותיו
 ב בעיניו ימצא חן זמן לאחר חן. אחרי שבידו: עבירות על אדם. מוכיח )ג(

 לאיש :הרבים את המחעיא ישראל כנסת .ואמו : להקב״ה אביו גוזל )ר(
מדר. יגרה תאותו: כל להשיג נפש. רחב )ה( נבע: בן ירבעם משחית.

שמן: יהיה ידושן. הדין: מדת עליו מנרה

נ׳ פרק קדושין משנה
 מקודשת לעצמו. וקדשה והלך פל־ונית. אשה לי ןקדש צא לחבירו ר הא־וג

שלשים'יום. לאחר לי מקודשות' את הרי לאשה האומר וכן לשני.

ובא
ברטנורה

 אמרינן לעצמה. וקדשה והלך פלונית אשה לי וקדש 1 צ לחכרו האומר ג׳ פרק
 ולא לחבירו האומר וזנן ולהכי ברמאות שהלך והלך מ^י בגמרא

 5קך לן שאמר אלא לכך מתחלה שליח עשאו דלא דאע״ג לאשמועינן לש׳והי האומר חנן



פז שלישי ליום בהר
 תאכל לכהן ישראל בת לשני. מקידשת שלשים. ןתיוך קדשה;ו אחר ובא

 שלשים בתוך וקד אחר ובא יום. שלשים ולאחרי מעכשיו בתרומה.
 ליישראל. במן בת * או רבת;.' ןשראל בת מקודשת• ואינה מקודשת יום.

 מנת _על לי. מקורישת את הרי ראשה האומר ב :בתרומה תאכל לא
 לך שאתן מנת על יתן. והוא מקודשת זיו הרי זוז. מאתים לך שאתן
 לאו ואם מקודשת. יום שלשים בתוך י לה נתן יום. שלשים ועד מבאן

 על לו. רש מקודשת זו הרי זוז מאר>ם לי שיש מנת על מקודשת• אינה
 על הראה ואם לה. 'רראה מקודשת זו הרי זוז. מארצם שאראך מנת

 זר הרי י עפר.' בור 'בית לי שיש מנת על ג :מקודשת אינה השלחן

 באותו לו יש אם פלוני, במקום לי י שיש מנת ע; לו• רש מקודשת
 בור בית שאראך מנת על מקודשת• אינה לאו ואם מקודשת• מקרים

 :מקודשת אינה בבקעה הראה ואם רראנה• מקודשת זו הרי עפר.
 תנאי אינו ראובן ובני גד בני שאינונכתנאי' תנאי בל אומר 'מאיר רבי י

 ואם וכתיב ךאובן. ובניי גד בני .יעברו אם אלהם משה ויאמר שנאמר
 הדבר היה צריך אומר גמליאל בן הנינא רבי חלוצים• למעברו

.ינחלו: /א כנען בארץ שאפילו במשמע. ;ש כן שאלמלא לאומרו.

המקדש
ברטגורא

 נתיך וקדשה אחר ובא ג הוי ורמאי •:רמאות שהלך ביה קרינן לעצמו קדשה אס פלונית אשה לי
 בת אס לישראל. בהן בת : יום הל׳ אלו בתיך אפילו לכנשה ויכול לשני. מקודשת יום ל׳

 בתרומת מלאכול נפסלה שלא בתרומה תאכל יוס ל׳ אותן כל יוס נ׳ לאהר שנתקדשה זאת היא כהן
 וצריכה מקידשת, :כהן אשת אינה שעדיין בתרומה תאכל לא היא לכהן ישראל בת ואס אביה בית
 ויהי. : זיז מאתים לך שאתן מנת על זו בפרוטה לי. מקודשת את הרי ב מתרווייהו• גט

 לי. ויש מקודשת זו הרי :דמי מעכשיו כאומר מנת על האומר דכל למפרע מקודשת ומשיתן
 :לקלקלה ומתכוין לו יש שמא מספק מקודשת זו הרי לו שיש נודע לא והם לו שיש עדים יש אס

 :מקודשת אינה שלו שאינן מעות השולחן ע׳ל והראה שולחני שהיה השולחן. על הראה ואם
 מקודשת לו שיש עדים יש אס לו. ויש סאין: ל׳ שהוא כור לזרוע הראוי מקים בור. בית ג

 אית דלמא חיישינן דמצנעי נשי י א דעבדי זוזי ול״א מספק מקידשת לו שיש ידוע אין ואס ודאי
 אית קלא ארעא ליה דאית איתא דאס ליה אית דלמא חיישינן לא ארעא אבל לקלקלה ומתכוין ליה

 מקודשת: אינה לקבלנית או לחכירות בה דנחת גב על ואף שלו שאינו הראהבבקעה. ואם ליה:
 אם :הדברים נתקיימו התנאי נתקיים שנא ואעפ״י תנאי אינו :נו׳ כפול שאינו תנאי בל ד

 הגלעד ארן את נוחלים והיו קיימת מתנתו היתה הדברים כפל לא ואי יעברו. לא ואם יעברו
 ושמעינן לאו שומע אתה הן מכלל לן לית אתכם יעברו אס דאמר אע׳ג עוברים היו שלא אע״פ
 הכי אמר הוה דאי משמע יעברו אס להם תנו אמר מדלא למעשה קידם תנאי דבעינן נמי מינה

 אס תחלה אמר דלא ללאו קודם הן דבעינן נמי ושימ דקדמיה למתנה מעשה ומבטל תנאה אחא לא
 מכלל לנפיל צריך דאין פליג כפיל אתנאי כו׳. חנינא רבי ג ונתתס יעברו ואס תתנו אל יעברו לא
 תנאי צריך אין ע״מ אמר אס הלכה פסק ולענין הדבר היה צריך משה שכפלו וזה לאו נשמע הן

הני כל צריך ע״מ אמר לא ואס קיים התנאי למעשה קודס תנאי ולא נלאו קודס הן ולא כפול
שבגיטין בתנאי ול״ש ממונות שבדיני בתנאי ול״ש קיים והמעשה בטל התנאי לאו ואס דאמרינן

 וקדושין



 "ה?ה והרי כהנת. שהיא הקהי בסביר ואמר האשה. את המקדש ה
 עניה. היא ודדי עשירה עשירה♦ היא והרי עמה כהנת. היא והרי לויה
 יקקידשת את ךךי לאשה האומר הטעתו♦ שלאי מפני מקודשת." זו' דרי
 לאחר או לאחר'שאשתחרר. שתתגירי.' לאחר או שאתגיר. לאחר ליי

 לאחר אחיותיך♦ שתמות לאחר איו בעליך♦ שימות "לאחר שתשתחררי.
 אשתך ;לדה אם לחבירו האומר ובן מקידשת: אינה עמיך. ילך שיחלוץ

 הבירו ♦אשת ה;תה )אם "מקידשת. אינה לי. מקודשת היא הרי נקבה.
 מקודשת(: נקבה ;לדה ואם ק;מין♦ דבךיו והובר'עייבקה מעברת•

 לשלטון. עלץ שאדבר מנת על לי. מקידשת את הרי לאשה האומר ז
 וקידשת♦ בפועל עמה ועשה לשלטון עליה דבר בפועל• עמך ואעשה

 מקידשת. האב רצה אבא. שירצה מנת על מקודשת• אינה' ילאו ואם

 מלטדין הבן מת מקודשת• זיו הרי האב מת מקודשת♦ אינה לאו ואם
 קדשתיה♦ למי ייודע ואיני ,בתי. את קדשתי ז רוצה: שאינו לומר דאב
 אמר וזהי קדשתיהי אני אמר זה נאמן. י קדשתיה אני ואמר אחר ובא
 : בינם ואחד גט. נותן אחדי רצו 'ואם גט♦ נוהגים שניהם קדשתיה• אני

 קטנה היא והרי קטנה בשהיא וגרשתיה קדשתיה בתי את קדשתי ח
 נאמן. אינו גדולה• יהיא והרי קטנה בשהיא וגרשתיה קדשתיה נאמן.'

 שאמר מי נאמן• אינו גדולה שהיא בין קטנה שהיא בין ופדיתיה• נשבית
את המ_קךש נאמן. אינו אחים לי ;ש 'נאמן. בנים לי י# מיתתו בשעת

בהו
ברטנורה

 לבא לי דאין הרמב״ס כתב קיימים. דבריו עוביה והיכר ה :זה לדבר שוה הכל וקדושין
 אלא קיימים יו דבי אמרו ולא לעולם בא שלא דבר מקנה אדם כאין שניים קדושין כיקדשנה עד עניה

 דמקדש ולאו אחד יום בפעולת כפועל. עכך ואעשה ו לאחרים: לינשא כאסורה עניה להחמיר
 שעירותו הוי פעולתו כשגמר נמצא כיף ופד מתחלה לשכירות יכנה דקיי׳ל דכיון כעילה בכנר לה

 כן־עמה אחר שיעשה ע״מ בפרושה השתא לה דמקדש אלא מקודשת אינה במלוה והמקדש אצלה מלוה
 636 ימחה כלא שאמר כנון למחאתו זמן וכשקבע אבא ימחה שלא מפרש כגמרא אבא. שירצה ע״מ כפיעל:

 מקודשת: אינה ל* בתיך שימחה רצה לא מקודשת ה״ז מיחה ולא יום ל׳ שעברו האב רצה הלכך יום כללי
 אההאב. מלמדים ל' בתיך הבן מה מהי: מאן דאמרינן מקודשת. זו הרי ל׳ בתוך האב מת

 קמיה למימר הציף דלא לכגסה נאמן. קדשתיה אני ז : ליבם זקוקה תהא כלא כדי כימהה
 קבלתי וגרשהיה. ה ליה מכחיש דלמא דמירתת אמת היה לא אס הוא אני הקדושין כקכל דאב
 על נאמן שהאב הכהונה מן לפסלה נאמן :כך עליה כשאמר עכשיו קטנה׳ היא והרי גישה את

 כשחזר למי יודעים אגו שאין הכל על אסרה לאיש כשאמר הזה לאיש נתתי בתי את דכי קשנה שהיא כ״ז בתו
 :נאמן אינו אמר לא ובקשנותה כך אמר כגדלה לאחר ואם גדולה. היא והרי : לו התירה לזה ואמר

 לא לשבוי' לאב רחמנא הימני׳ דבנשואין הכהונה מן לפסלה נאמן. אינו וכו׳ ופדיתיה נשבית
 עכשיו ועד ליבם זקוקה ואשתי אחים. לי יש :ליבם זקוקה אשתי ואין בנים לי יש :הימניה

 ואע״פ לקדשן האב ברשות שאינן לפי בכלל. הביגית אין : זקוקה שאינה בחזקת היתה
 רמי/ דלא מצוה ועבד עליה דרמיא מציה אינש שביק לא אמרינן קדושין לקבל שליח הבוגרת שעשאתו

 עליה



פח שלישי ליום בהר
 משתי בניות כתי שתי לו שיש מי ט בכלל: הבוגרת אץ סתם. בתר

 "שבגדולות. גדולה אם יודע ואיל הגדולה בתי את קדשתי )אמר נשים.

 הגדולה מן גדולה שהיא שבגדולות. קטנה או שבקטנות• גדולה או
 מאיר. רבי ךברי שבקטנות הקטנה מן חיץ אסורות. בלן* שבקטנות•

 את קדשתי שבגדולות. הגדולה מן חוץ מותרות בלן אומר יוסי רבי'
 או 'שבגדולות. קטנה אוי שבקטנות." קטנה אם יודע ואיני הקטנה• בתי

 אסורות. כלן י שבגדולות. הקטנות מן קטנה שהיא גדולה'שבקטנות•
 מותרות אומר*יכן! יוסי .רבי מאיר רבי שבגדולות..דברי הגדולה מן הוץ

 אומדה .והיא קדשתיף♦ לאישה האומר י :שבקטנות הקטנה מן חוץ
 אומרת היא בקרוביו•' מותרת והיא בקרובותיה. אסור הוא קדשתני. לא

 אסורה והיא בקי־ובותיה. מותר היא קדשתיך. לא אומר והוא קדשתני•
 אסיר הוא בתי. אלא י קדשת לא אומרת והיא קדשתיך * בקרוביו.

 קטנה. בקרובות מותר הוא בקרוביו. מיתרת וגדולה גדולה. בקרובות
 קדשת לא אומרת והיא בתך את קדשתי יא :בקרוביו מותרת וקטנה

 הוא בקרוביו. מותרת וקטנה קטנה. בקרובות אסור הוא אותי• אלא
 שיש מקיום י בל :יב בקרוביו אמירה 'וגדולה גדולה. בקרובות מותר

 וישרות• לחה בחנת זו ואיזו הזכר. אחר הולך הולד עברה. ואין קדושין
 הילד עברי׳♦' ויש קדושין שיש מקום וכל ולישראל. וללוי ;כהן' שנשאו

הולך

ברטנורה

 את קרשתי ט • קידש מהם איזו ידעינן דלא מספק גט צריכות כל; והנערות הקטנות אגל עליה
 את ובקדשתי הגדולה את בקדשתי ור״י דר״מ פלוגתא לאשמועינן אצטריך הגדולה. בתי

 מינה דזוטרא דאיכא דכיון ר״מ קאמר כהא ה״א הגדולה את בקדשתי אשמיעינן דאי הקטנה
 כשיש קטנה שהיא פ* על אף גדולה בלשין בתו לקרות לאדם הוא דשבח לה קרי גדולה להך

 גדולה אותה לקרות יכיל שהוא דכל יוסי לרבי ליה מודה אימא קטנה אבל ממנה למטה קטנה
 לכך לר״מ ליה מודי אימא בהך אבל יוסי ר׳ קאמר בהא בהא אתמר ואי קטנה אותה קורא חין

 לאשמועינן אצטריך וכו/ קדשתיך לאשה האוטר י :בשתיהן יוסי כרבי והלכה שתיהן הוציך
 בקרובותיה אסיר שהיא קדשתיך לאשת באומר אשמועינן דאי קדשתני, ובאומרת קדשתיך באומי
 דנברא משקר קא שקורי דאיהו בקרוביו איהי מתסרא דלא הוא דינא ה״א בקרוביו מותרת והיא

 אגל קדשה שלא אע״ם קדשתיך ואמר ומשקר בקרובותיה חנם עצמו א־ס־ אס ליה איכפת לא
 היה לא לה דקים לאו אי גט לה שיתן עד עלמא אכולי נפשה דאשרה קדשתני אמרה כי איהי

 איטרת והיא קדשתיך קמ״ל: גט לה יהיב ואפילו בקרובותיה פיה על איהו וגתסר אמרה
 טן בתו על נאמן שהאב מאתר לומר דעתין סלקא דהוה משוס וכי׳. כתי אלא קדשת לא

 בחך את קדשתי יא : נאמנת דאינה לן קמשמע מדרבנן בתה על נאמנת האס תהיה התורה
 דהיא הני ובכל צריכה שאינה משנה שהיא ואע״פ לתא נמי תנא דלעיל בבי לתני דחנא איידי ובו׳

 ליתן אותו כופין גט נתן מעצמו ואם להתירה כדי גט ליתן ממנו מבקשים קדשהני אומרת

 בנשואין עבירה ואין בת תופסין שהקדושין עבירה. ואין קדושין שיש כ״ט יב : כתיבה
 קהל אקרי לא נרים דקתל עבירה ואין קדושין יש ממזרת שנשא גר שהרי דוקא לאו כללא ותאי

 ג גיורת שנשא ממזר ואחד ממזרת שנשא גר אחד ממזר שהולד הזכר תחר הילך הולד אק ואעפ׳־כ



שלישי* ליום בהר
 השה;ג גדול. לכוהן אלמנה זיר ואיזו שבוניהם. הפגים אחר הולך

 למלזר ןשראל בת ליבראל. ץתינה מטזרר\
 קדושין ם י חך א. על לה אבל/י\ט קדושין. עליו לה שאין מי וכל

 מי וכל שבתורה. העריות מיל אחד על הבא זה ואיזה ממזר. הילד
 ולד וא/זר^זד׳ כמותה. הילד הדושץ _על/אחרים ול^ עליו לא לה שאין

 כיצד. לימהר. ממזרים .יכולים א:ימי מרפיון רבי יג ונכרית? שפחה

 רבי הורץ. בן הבן נמצא שחררו. עבד• הילד שפחה. שנשא ממזר
: וממזר עבד זח הרי איו;ך אליעזר

ב-טנורה
 יקח לא דכתיב מקרא לן גפקא ביבמות ממזר. הולד וכו׳ קיושין עליו לה שאין מי .ל 1

אשת שהיא אביו של יבס בשומרת לה ומוקמינן ממזר יבא לא ניה וסמיך אביו אשת את חיש
ונכרית. שפחה ולד : כריתות חייבי של העריות. מכל אחה :בכרת עליו שהיא אביו אחי

 כתיב ומדלא מאחרי בנך את יסיר כי כתיב ובנכרית לאדוניה תהיה וילדיה האשה בשפחה דכתיב
מאחרי בתך לו תלד אשר בנך ח6 בתך בעל יסיר כי לבנו תתן לא בתך ה״ק ש״מ תסיר כי
ממזר גי ז בנה אלא בנך קרוי הנכרית מן הבא הכן שאין מהדר לא לבנך תקיז לא אכתי אבל

 כרבי והלכה בניו את לטהר כדי שפחה לישא ממזר יכול לכתחלה ואפי׳ שפחה. שנשא
:יחוש לו אין שעבד ממזר הולד ממזרת שנשא שעבד טרפין ר׳ ומוד' טרפון

א ל ל דף קידושין גמרא

 לו ד״־גנת שאינה אשח הנושא :כל הנה בר בר רבה אמר
הרעו כלו העולם לכל הרשו כאלו הכתוב עליו מעלה

 הרשא תל מלח מתל העולים אלה ני( )שיא שנאמר מלח
 לשם אישה הנושא כל רב אמר אדא רב בר ויבא אמר
 בה׳ ה׳( )הישע שנאמר מהוגנים. שאינם בנים ליה הדין ממון
 תלמוד פלט ממונם תאמר ושמא ילדו זרים בנים כי בגדו
 תאמר ושמא חלקיהם. את הדש יאכלם עתה !שם( לומר
 לזמן תאמר ושמא חלקיהם לומר תלמוד הלקה ולא חלקו

 בר נחמן רב אמרי משמע מאיי חדש לומר תלמוד קרבה
■יצחק

רש״י
 הדשא. :מלח תל להו קרי יחוסס להגיד יכלו דלא משוס וכו'. חרשו כאלו

 כדמסייס נסבה ממון ולשס לו פסילה מאשה זרים. בנים :חורש לשין
 ושטא :אחד בחדש יאכלם לשמו שנשאה ממין חלקיהם את חדש יאכלם קרא

 לאו יחיא ג1מל נכסי כגין חלקת. ולא ברזל: צאן נכסי כגון חלקו. תאמר
חיסור



פט שלשי ליום בהר
 בר רבד, ואמר אבד. וממונם יוצא והדש נכנס הדש יצחק

 כל המנונא רב אמר סלא רב אמר לה ואמרי אדא רב
 ברוך והקדוש כופתו אל^הו לו הוגנת שאינה אשה הנושא

 הוא7 והקדוש'ברו־ כותב אליהו בלם על ותנא רוצעו. הוא
 ולנושא משפחתו את ולפוגם זרעו את לפוסל לו אד חותם
 הוא ברוך והקדוש כופתו אליהו לו הוגנת' שאינה אשה

 בל רב אמר אדא רב בר אבין רבי אמר )ע׳־ן רוצעו:
 משרה הוא ברוך כשה_קדוש לו הוגנת שאינה אשה הנושא
 שנאמר עליו מעיד ואין השבטים כל על מעיד שכינתו

 יערות הוי אימתי לישראל עדות יה שבטי קכ״נ( )תחלים
 בר המא רבי אמר קת. שבטי שהשבטים בזמן לישראל

 אלא משרה אין שכינתו משרה הוא ברוך כשהקדוש הנינא
 ההיא בעת לי( )ירטי־ שנאמר שבישראל מיוחסות משפחות על

 ישראל לבל .ישראל משפחות לכל לאלוהים י אהיה ה׳ נאם
 רבה אמר לעם. לי .יהיו והם משפחות. לכל אלא נאמר לא
 דאלו לגרים .ישראל בין יש .יתירה מעלה י זו הונא רב בר

 לי .יהיו והם לאלוהים להם והייתי )׳־ם( בהו כתיב בשדאל
לגשת לבו את •ערב זה הוא מי )שם( כתיב ואלו'בגרים רעם

:לאלוהים להם אדדה ואני לעם לי והיו ה־ נאם אלי
רש״י

 הלוקה כופתו. :לו פסילה הוגנת. שאינה :למיוחס לינשא שחזרה עבדה חיסיר
 הוצעו. :קושרו כופתו. :מנות במסכת העמוד על ידיו שתי כיפתין דין בבית

 :ואזיל דקאמ׳ מאי כותב אליהו וישראלי׳ לוי׳ נהני' כולם. ועל :ברצוע׳ מלקהו
 לו: הוגנת שאינה שנשאאשה כגון משפחתו. את והפוגם זרעו לפוסל לו אוי

 משפחיתישראל. משלו: שהן עליהן מעיד הוא ישראל שהן חותן לישראל. עדות
 אע״פ לאלהים. לדם והייתי כתיב בישראל גמורים: ישראלי׳ שהם מהפחית

 אותן מקרבין אין גרים אבל לעס יהיו הס מקרבן שאני ומתוך לעס לי שאינם
:טובים להיות תחלה עצמם מקרביו הס אא״כ השמים מן

עבדו



שלישי ליום בהר
ע״א ק״ח דף בהר זוהר

 הב.מת ראשית ?״*( )ש□ אמר ראת כמה כיראה מהו מראה. יי את עבדו
 רא ועל שמים מלכות לול כך ובגין שמים. מרבית ודא יי יראת

 ןגין בהךמיתא• ;ד של תפרה אובה מאן דכ״רא. היא בקדמיתא האי

 שתא רא לגביה אשתבח לא האי ואי קדושה. לשאר ע:.יד דבהאי
וגומר הקרש אל אהרן יבא בזאת טיס )ויקרא כך בגין לעילא מהקדושה

עבדיץ רא וער באחרא. כפית דאיהו במאן שחיא רא עור והאי כתיב.

פטייין שאר מכל פטורין עול מהאי ואימרכות מעור פטורין

 עור• ,קרא גביה דאשתכח עד גש דבר עליה שתיא רא שאר דהא

 דגם לחפשי .:צא הבא אוף חגם. במצחם ישךאר אכלי הוו כך ובגין

 שמ:ם מרבות עור ברא הוא הגם דעביד מה וכד היה עבדא דהא

 לבתר נייהא. דיה ויהא לחפשי .:צא עובדוהי הוו דרגם רא על ואף

 דאמק אתר מההוא עול עריה ני:חא;המן ביה ואשתכח בחירו האיהו

 אמור ואם אמר דאת במה רחירו למיפק :סרב נש בר ואי רחירו. ליה

 אתר להא' ליה פגים וראי הא וגומר. אדני את אהבתי העבד יאמר

 כתיב מה רא וער דמאריה. עול ונטיל רלעירא מלכותא עור השמק

 אל אדניו והגישו וגומר. הדלת אר והגישו האלוהים אר אדניו והגישו
 נמי ךהכי ליה דפנים אתר ההוא לגבי סתם♦ האלמיס אל האלהים♦

 אד'המזהה או הדרת אר לגמה אתקריב אתר וראן אקרי. אדהים

 אתמר והא אקרי ומזוזה דלעילא י הוא פתחא אתר בגין.ההאי ע״ב( ־הק)ד
 בהתה אשתאר פגימו ההוא אתר דהאי ראפגמא* אכוון האיהו וביון
 .ועבדו במרצע אזנו את ורצע'אדניו דכתיב הואי הדא בגופיה ביה

 אזנו את דיובלא♦ שתא י עד תחות_ר;לוי/דמאךה לעולם.תהויעכדא

 ובגין לעילא עשיןה אתר בהאי תלי שמיעה אבר אוקמיה הא אמאי.
 דאתקרבא "דלמיהו ברחימו .והוו דסיני לטורא יקריבו כד ךשראל
 בקדמיתא שמיעה :ךהא לשמיעה עש;יה אקדימו הוא בדיך לקךשא
 להאי פגים'* הוא:דא. ועל שמיטהתדעא. בהאי שמיעה עש;יה ולבתר

 הוא יישתאר ודא ביה. פגימו דיליהרשתאר שמיעה שמיעה.:הפגים
 קמיה היא חתפגים הפגים אתר לההוא דיתקךב עד למאריה עברא

 סתסיכמה הארמים אל אדניו והגישו כך ובגין פגימו ההיא ביה דשתאר

: לע שבת הארץ ושבתה רא ועד דאוקמנא



 מ וישלשי ליום בהר
£

להק יוסף
מיסר פסוקי׳ הלכה

פ׳יד תפלה ה׳ הר״ט
 רגליו מי ונטפו בהפלה עומר היה ׳י

 שיכלו _עד ממתין ברכיו על
 שהה ואם שפסק למקום וחוזר המים

 : לראש חוזר התפלה את לגמור כדי
 הלוף כדי שוקה מלם המשתין וכן ב

 .יתפלל כף .ואחר אמית ע5אך
 הלוף כדי תפלתו אחר שוקה ומ^התפלל

כרי משתין כף ואתר אמות אךבע

ל״ב סי׳ חסידים מספר

 והטיב הרעית תצא עליון מפי י׳( )אי"
 על גוזר הוא כרוף הקדוש אין

 חכמים אמרו וכן רע.ז או טיב להיות האדם
 שנאמר שמים מיראת חוץ שמים בן.די הכל
 שואל אלהיף ה' מה .ישראל ועתה י"*( )דס־ים

 אדם שנולד ובשעה ליראה• אם כי מעמף
 ,עשיר אם חלש אם גיור אם עליו7 גוזרים

אם ארוך אם מכוער אם נאה אם עני אם
 כוונת ג :מפיו ההפלה דברי שיפסוק

 אינה בכוגה שאינה הפלה כל כיצד כלב
 ומתפלל חוזר כונה בלא התפלל תפלהץאם

 לו אסור טרור ולכו משבשת דעתי מצא
 לפיכף דעתו• #תותישב _עד להתפלל

 אסור מיצר או עיף .יהוא הדרף מן א3ף
 אמרו דעתי• שתחושב _עד להתפלל לו

שעוח עד ןמים #לשה .ישהה חכמים
 :והפלל כף ואהר; .דעתו ,ותתקףר

כל מאוהביו אחד על או עליו נפשו מרה
נ והתשובה עבירה

 אלא לא רשע7 אם צדיק אס אבל גוץ.
 האחד לו ויבחר .דרכים שגי לפניו משימים

 כא#ר .עצמו מפסיד זה החוטא אשר ואחרי
 כרע ובחור בטוב מאום ט/בה מחרף סר

 לפני נכנע ולהיות לבכות צריף לפיכף
 הה רע7 וגמלו לנפשו עשה א#ר על קונו

 חי אדם .יתאונן מה (,י י"א) אחריו #אמר
 תעניות כמה וראה בא חטאיו• על גבר

 כי חולה כשבנו מבקש ותחינות וצומות
 בעשותו ולהתאבל להתענות לו שיש שכן

לעולמים: נפשו שיבה

תורה רביעי ליום בדר
נפש הארת לקנות בץ דשם וו דמילוי ו כנגד שהם אלו פסוקים שפה בקריאת ינוין

ז הבאה טבת ם יתירה

 מעט ולפי מקנתו ה3תך ה^נים רב לפיו
 הוא תבואת מספר כי מקנתו* תמעיט השלם

 ^ניא זערות ולפום זבינוהי תסגי שלא סגיאות לפום ז לך מכר

איש תונו ולא ? :לף מזבן הוא עללתא מרן ארי זבע־והי זער;ת
את

רש״י
 ולא )?( :בדמיה מהנתגתמעיט תמעיט :ביוקר תמכרנה מקנתו. תרבה )טז(

ולא



רביעי בהר.ליום
 אלחיבם': יהוה אני כי מאלהי־ רראת את־עמיתו

 איהכון־ ” ארי מאלהך ןר.ךחל חברה :ת גבר תונון ולא

 ת^מרו ואת־־מ^פטי את־־הקתי .ועשיתם יח
 : לבטח על־־־הארץ וישבתם אתם ועשיתם

 ארעא על ותיתבון ותעבדון^תחץ תטרון דיני רת קימי :ת ותעבדון

 פריה הארץ ונתנה יט מחוברין כשהן שני שלישי :לרחצן
 : עריה לבטח השבתם לשבע ואכלתם

 וכי כ :ערה לרחצן ותירזברן למשבע ותיבלו; אבה ארעא ותתן

 נזרע לא הן השביעה בשנה מה״נאכל תאסרו'

 בשתא ניבול מא תימחץ ואלי :אתי״תבואתנו נאסף ולא

 את"" יוצהת נא : עלקתנא :ת נכנוש ולא נזרע לא הא שביעתא
 התבואה את ועשת הששית בשנה לכם כתי* בר

ותעבר שתיתתא בשתא לבון ברכתי :ת .ואפקד נ השנים לשלש

 שנין לתלת עללתא !ת

רש"•
ותצא

 שלא דברים אונאת על הזהיר כאן )ת״כ( עמיתו. את איש תונו
 יומן של והנאתו דרכו לפי לו היגנת שאינה עצה ישיאנו ולא חבירו את איש יקניט
 הוא מחשבות היודע מאלהיך ויראת נאמר לכך לרעה נתכוונתי אס יודע מי וא״ת
 ויראה בו נאמר בלבו שהמחשבה מי אלא מניר שאין ללב המסור דבר נל יודע.

 שנאמר גילים ישראל שמטה שבעין לבטח. הארץ על וישבתם )יח( : מאלהיך
 גלות של שנה וע' שבתותיה את והרצת שבתותיה את הארץ תרצה אז כי( לויקרא

 לבטח וישבתם וגו׳ הארץ ונתנה )יט( היו: שבטלו שמיטות ע׳ כנגד גבל
 תהא המעיס בתוך אף לשבע. ואכלתם :בצורת משנת תדאגו פלא עליה.

 וספיחי• האילן ופירות יין כגון :תבואתנו את הבית אל נאסף ולא )ב( :ברכה בו
 ולשביעית ר״ה ועד מניסן הששית למקצת השנים. לשלש )בא( :מאליהם הבאיס

:בניסן ויקצרו במרחשון בשמינית שיזרעו ולשמינית
ותקרת



צא רביעי ליום בהר
לב ירמיה נביאים

 באתות מצרים מארץ את־־י.שךאל את־־עמף ותצא א
 * גדול ובמורא נטויה ובאזרוע חזנןה ומך ובמופתים

 ומד ובמופתין באתין דמצרים רעא:טא .ישראל :ת עמך ת1 קתא;ואפי

 את־״הארץ להם _ותתן נ :רבא ובחזונא מרמם ובאדרע תקיפא
 חלב זבת ארץ להם לתת לאמתם נשבעת—אש! הואת
 להון למתן .לאבהתהון דקישתא הדא ארעא !ת להון ויהבוך : וךבש

 בקולך ולא־שמעו אתה .וירעו ויבאו נ :ודבש חלב עבדא ארע
לא לעשות להם צויתה כל־אשר את ־הלכו“לא ובתרותך □ 1 ־':־ ־.־!! ד ז 5•־ ־.־ :־ יי ־־ זז , • יב : ן7 :

7! 77 ־ ־. ־ : 7 : 1 ־־ 17 7)7 7 '־> ז־ ׳־•ג : “ ־ 6 7 ולא יתה ואחסיג־ ועאלו : הזאת כל־הרעה את אתם ותקרא עשו

 למעבד להון דפקדהא בל _ית הליכו לא ובאומיתך למימרך .קמלו

 הפללות הנה ר :הדא משתא בל !ת :ההון .וערעת עבדו לא

 עליה הנלחמים הכשרים מך נתנה והעיר ללכדו! העיר באו
: ראה והנך היה דברת ואשר והדבר והרעב החרב מפני ־.־ן >1 : ־ : <77 7 -ע: • ־.־ע -ן:- ־.־ 67־ : .(7 717 : ״.־;־.־ 9־־ : ־

 דכשדאי בירא אתמסרת ו_קרתא למכבשה קרתא על עלול מדתא הא

 ודמללת ומיותא וכפנא בחרבא דקטלין מן^קדם עלה קרבא דמגיחין

 השדה קנה־קז קלה אדני אלי אמרת ואתה ה :גלי וקדמך הוה
 כי אמרת .ואת :הכעורים ב:ך נתנה והעיר עדים והעד בכסף

 בירא אתמסרת וקרתא סהדין ואסתר בבספא המלא לך זמן אלוהים ”

 פתגם הוהו :לאטר אל־־ירמיהו דבר־יהוה ויהי י דבשדאי:
: ■ ־,־־ז 1 :ת •> ,■ , : - : ־:• ו־־ז•

: למימר ;רמיה עס ץ הדם מן נבואה

רש״י קרי ובתורתך
 עליה. רעה דברת. ואשר )ד( :מקרה לשון אותם הקרית אותם. ותקרא )ג(

שדה: לי ולמה וגו׳י נתנה והעיר )ה( ובא: היה
!מד ׳׳ ״ 35■■■' ■■ י

כ״ח משלי כתובים

ימלט הוא בחכמה והולך כסיל הוא בלבו בוטח א
1" 7 • • 4 7 ; 7 17•• : 6• : □ • יי:

י.דחכיל



רביעי ליום בהר
 :ביש מן נתחמי !יחכיטותא וך?הליך הוא ם־לא לביה על דתמל

 ג ־מארות—רב עיניו ומעלים מחסור אין לרעז נותן ב
 קוטתיחי• םגיאץ מסבינא מן עיניה ודמחטי ליה .נחסר לא לטסבינא היהב

 : צדיקים ילבו ובאבדם אדם יפתר רשעים במום נ
 : צחקי :סגץ וקאבדיהון נשא בר מתטשי דרשיעי בקומא

 :מרפא ואין ישבר פתע מקשדר-ץעךף תוכחות איש י
 אסו: רראתהו;ליה ^תבר הדליה ומקשי מכסנותא מקביל דלא גברא

 : עם יאנח רשע ובמשל העם ישמח צדיקים ברבות ה
 : עמא נתאנח דרשיעי ובשולטנא עמא חדי דצךיקי בסיגעא

:הון—יאבז זונות ורעה אביו ושמח הכמה איש״־אהב י
:מזליה מוביד בזניותא ודמתחבר אבוי נדודי חבמתא דרחים גברא

רש״י
 איש. )דז מצדקה: עיניו. ומעלים לו: מחסור אין צדקה לרש. נותן )ב(

 ורועה. )ו( :ישבר מהרה פתע. :מלשמוע עורף ומקשה לתוכחה הראוי
. לזונות מחבר
ב׳ פרק סנהדרין משנה

 לאשתו. וחולצץ חולץ אותו. ומעיךין מעיד אותו. וקנין דן גדול בהן
באלמנה. אסיר שהוא מפני מיבם. אינו הוא אבל אשתו. את ומיבמץ

 הן נגלה. והוא 'נכסין הן אלא המטה. יאחר יוצא אינו ימת. לו מת
 רבי מאיה רבי דברי העיר פתחי עדי עמהן ויוצא נבסה. והוא נגלין

 .יצא. לא המקדש ומן שנאמר המקדש מ; יוצא אינו אומר קתודה
 והממונה .זה. אחר עובריךזה בליהעם דרך אחרים. מנחם וכשהוא

 לו אומרים העם כל מאחרים מתנחם וכשהוא העם. לבין' בינו ממ^עו

כל אותו. וכשמבךין השמים• מן תתברכו להן אומר .והוא כפרתך• אנו

 העם
ברטנירא

 ופל אמר ורחמנא טרדתו מתוך למנגע אתי דלמא המטה. אחר יוצא אינו גדול כהן ב פרק
 מן המטה נושאי שנתכסו כיון נגלה. והוא נכסין הן :יבא לא מת נפשות כל

 נכסה הוא במבוי ונראי נגלין שהן כ״ז אבל בתוכו ונכנס נגלה הוא ממנו שיצאו כלומר המבוי
 להתכסות ויכול מבואות מצויין שבעיר העיר. פתח עד עמהן ויוצא :לתוכו נכנס שאינו ממנו
 יצא לא המקדש ומן דריש ר״י יצא. לא המקדש ומן שנאמר :היכרא ליכא לעיר לחון אבל מהן

 שיש העיר ובתוך מגע לידי יבא שלא יזדהר כלומר יצא לא ומקדושתו דריש ור״מ עיקר כל
 שלו שאינו דבמת אחרים. את מנחם וכשהיא :כר״י והלכה ומזדהר היכרא איכא מבואות

 בשורה ועומדין הקברות מן וכשהוזרין למנגע אתי ולא טריד דלא לילך הוא דיכול מודו ׳כ״ע
 לנחם



צב 4רביעי ליום בהר
 ור^ דן לא ך חט; ב הספסר: על מיסב )תא הארץ. על מסובין העם
 לאשתך. ולאיחולצץ חורץ רא א־ות־ו. מעידין ןלא' מעיד לא אותר תץ

 או* לחרוץ רצה 'אפ אומר .יהודה רבי לאשת־ך. מיבמין ולא ק:בם לא
 רבי אלמנתו. נושאין' ואץ רו. שומעין' אין דו אמרו לטוב.' זכור לעם

 שנשא בדוד מיצינו שכן מלך. שר אלמנתו 'המלך נושא אומר. יהודה
 אדוניך'ואת'נשי בית ילך'את שנאמר.ואתנה שאול. של אלמנתו
 רבי שירו. פלטרץ מפתח 'יוצא מת.'אינו רו מת ג בחיקך: אדוניך

 בדוד מציגו שכן יוצא. המטה אחר לצאת רוצה אם אומר יהודה
 המטה אחרי הולך תד והמלך שנאמר אבנר. של מטתו אחר שיצא
 העם כל אותו וכשמברין העם. את לפיס אלא הדבר היה לא לו אמרו

 למלחמת ומוציא י י הדתש: על מיסב והוא הארץ. על מסובין
 דרך.'.ואין לו לעשות ופורץ ואחד. שבעים של .דין בית פי על הרשות
 לפרו. ונותניין בוזזין העם ובל שיעור לה אין המלך דרך מדו. ממחין
 שמונה'עשרה.'רבי אלא נשים לו לא״ירבה בראש. חרק נוטר והוא

 רבי לבו. את מסיירות' .יהו שלא ובלבד רו. הוא מרבה אומר יהודה

 אם .ישאנה. לא זה הרי לבו. את ומסירה אחת אפילו אומר שמעון
 אלא סוס-ם לו .ירבה לא באביגיל' אפילו נשים לו לא_יךבה נאמר למה כן

 אספמא. לתן בדי אלא מאד לו ךבה2 לא וזהב וכסף מרכבתו. בדי
מכניסה .נכנם עטו. מוציאה למלחמה יוצא לשמו. תורה ספר לוי י וכותב

 עמו
ברטנורא

 מן התנחם לו אומר וכ״א במעמדו שעומד האבל ומנחמים זא״ז עוברים העם וכל האבלים לנחם
 באמצע כ״ג נמצא משמאלו העם וכל כ״ג לימין הולך שהוא ממצעו. והטמעה השמים:
 כפרתך. אנו :ביוה״כ בכ״ג פשול יארע אם כ״ג תחת לעבוד ממונה שהוא הסגן הוא הממונה

 לאכול אשור שאבל אותו, וכשמברין :עליך לבא הראוי לכל תחתיך ואנחנו אתה תתכפר בנו
 ומתאבלין מצירין הן הארץ. על מסובין :אותו מאכילין ואוהביו וקרוביו משלו ראשונה סעודה
 ישראל מלכי ודוקא אותו. דנין ולא רן לא מלך ר :הספסל על בכבוד מיסב והוא :בצערו
 אמר כה דוד בית שנא׳ אותו ודנין דן דוד בית ממלכי מלך אבל חכמים לדברי נשמעים שאינם

 הוא וגנאי מחול כבודו אין כבודו על שמחל דמלך לו. שוטעין אין : משפע לבקר דינו ה׳
 אלמנתו נושא מלך : הלכה וכן יבום בת אינה חליצה בת שאינה וכל בפניו וירקה שיחלץ לו

 להראות למלך הוא שגנאי שלו, פלטין מפתח יוצא אינו ג ג בהא כר״י והלכה טלך. של
 אבנר את יואב הרג דוד בעצת שלא שיכירו כדי העם. את לפייס :העם לפגי נפש עגמת

 ממלחמת חץ אומות שאר מלחמת הרשות. למלחמת ד .מטה דרגש. :כר״י הלנה ואין
 )ולשדהו(: לכרמו ללכת דרך. לו לעשות אחרים: של גדר. ופירץ עממי;: ז׳ ומלחמ׳ עמלק
 מחצה ונוטל ראשון בורר היפה חלק כראש. הלק :עליו מעכבין אין בידו. ממחין ואין
 מעט ואס נביא ליה וקאמר נשים שש לו היה דוד שהרי עשרה. שמינה אלא :הביזה מכל

 מי״ח יותר לו. הוא מרבה :י״ח הרי שית בתרא שית קמא כהנה וכהנה כהנה לך ואוסיפה
 כשרות ואפילו ישא לא מי״ח ויותר פרוצות ואפילו י״ח נושא סבר ת״ק בדבר יש מחלוקות זג׳

וכשרות ישא לא פרוצות מי״ח ויותר פרוצות ואפילו י״ח נושא סבר ר״י הכתוב גזרת היא שכך
 והגונות



רביעי לרם בהר
 וכןרא; עמו והיתה שנאמר כנגדו♦ היא מיסיב עמיו. היא בדין. ייו׳שב עמו*

 ואץ בסא־ו• על יושבים ןאץ סוסו. ער רוכבין אין ה :חייו .ימי כל בו
 כשהוא ולא מסתבר• כשהוא אותו רואין ואין בשרביטו♦ משתמשין

 שתהא מלך עליך תשים שום שנאמר המרחץ• בבית ולאי ערום.'

:עלץ אימתו

^רטגורה
 וכשרות ישא לא פרוצה א׳ אפילו סכר שמעון רבי בחרא אח״ק ופליג שירצה כמו ישא והגונות
 כד' אלא : כת״ק והלכה בחרתי. יהודה ואדרבי בחדא את״ק ופליג מי"ח יותר ישא לא והגונות

 ופ״שיו רכבו כדי אבל אסור סיסיס ברוב ולהתגדל דעתו להרהיב בעלים סיפיס דוקא מרכבתי.
 לו וכותב :השנה כל עמו ויוצאים הנכנסים חיילות שכר אשפניא, ה ■ מותר באויביו להלחם
 וס״ת גנזיו בבית מונח והוא ס״ת לו להיות מישראל אדם כל שחייב מס״ת תוץ לשמו, ס״ה

משתפי. שהוא כ ח :השלת על טיסב. :תמיד עמו ויוצא נכנס מלך כשהוא לשמו שכותב
:ראשי שער שמגלח

ע׳ב כ״א דף סנהדרין גמרא

בשר ןתנאה שלא ובלבד הנא לשמו. הורה ספר לו וכותב
 לאדם אבותיו לו שהניחו פי על אף רבא אמר אבותיו.

 כתבו ועתה לא( )מחם שנאמר משלו לכתוב מצוה תורה ספר
 לשמו תורה ספר לו איתיביהאביי'וכותב השירה. את לכם
 צריכא לא לא. הדיוט אין מלך אחרים בשל יתנאה שלא

 התורה משנה את לו וכתב י!( )שם וברתמא תורות. לשתי
 עמו. ונכנסת יוצאה שהיא אחת תורות. שתי לשמו בותב
 עמו 'ונכנסת שיוצאה אותה גנזיו. בבית לו שמונחת ואחת
 ")תהליסטז( שנאמר בזרועו. ותולה קמיע כמין אותה עושה

 בה נכנם אטוט."אינו בל מימיני כי תמיד מגדי ה׳ שדתי
 והיתה )דברים.'!( שנאמר הכסא. לבית ולא המרחץ לבית לא

האי 7ואידך כט בג"ס־ף לקרות הראוי מקום בוי והרא עמו
י״רש

 ומלך בחדא סגי הדיוט הוא דאלו מהדיוטות מלך דשאני הא תורות. רשת'
 שרתי לשאת: קלה שהיא דק בכתב קטנה קמיע. כמו תרתי: בעי

 ע״ש זאת אמר המלך דור אמוט בל מ*מיני היא דקרא סיפיה וגו׳. ח'
שבזרועו: ס״ת

 שויתי



*** רביעי׳ ליום בהר
 בר חנא לכדרב ליה מיבעי ההוא ביה. דריש מאי שויתי
 "הסידא רבי'ישמעו" אמר ביזנא בר הנא רב דאמר ביזנא

 *שנאמר כנגדו שבינה עצמו'כאלו שיראה צריך המתפלל
י י י :המיר 'לנגדי ה׳ שניתי טס )נהיים

ע״ב ק״י ;ד הר זוהר
 ועשר׳ מי במת ל״י( )תהליש פתח יהידא רבי ולומר. נאכל מה תאמרו וני

 בטאריה זהיר יהי נש בר לעורם אמונה. ורעה ארץ שנן טוב

 יהוי הכד במאריה. שלים דיהוי בגין עלאה במהימנותא רביה וידבק

 ועשה ב;י בטח חזך תא עלמא. בגי כל ליה לאבאשא לא_יבלץ ביה שלים

 דלעילא עובדא יתעד דלתתא בעובדא תנינן הכי אלא טוב ועשה מאי טוב

 אתערותא ההוא אתוןתעבדץרהיוןבגין כביכול אותם ועשיתם אוקמוה. והא
 ואין כתיב. טוב ועשה ועקרא לעילא אתער לתתא עברין האתון דילכון

 האי עבהין דאתון מון טוב. כי צדיק אמרו ג׳( )ישעיה דנתיב צדיק אלא טוב

 ארץ שנון חד. וברא אמונה ורעה ארץ שנון כדין אתער טוב האי ודאי
 האי דיתער עד בהדה למשרי חנול בעלמא לך לית דהא עלאה. ארץ

 שיי ארץ שכיון ובדין ליה עמד הוא כמבול ליה האתאר מון לגבה. טוב

 הד ובלא אקץ דא אמונה. ורעה בהדה. אשתעשע איבה אינול בנווה

 ליה דבר הוי אמונה ורעה בלילות• ואמונתך צ״ב( )החלים אמר דאת כמה

 תקרב ולא; מינה אתרחק טוב האי לקבלה תתעד לא ואי רעותך. בכל

 כמאן בדחילו בהדה הקרב ואי; ;קידתא נורא אתון לגו תקרב לא בהדה

 וכיון בשלהובוי עלמא ואוקיד דליק נורא כדין דהא מותא מן דדחיל

 כדין אנת מינה תדחל ולא בנווה שארי כדין טוב האי לקבלה דאתער

 מהימנותא בני חזי תא אור. נגה דרכיך ועל לך רקם אמר ותמר בע( )איוב

 אינון מהימנותא בני אינון מאן יומא. בנל לרעותהון להאי טד^רי

 בדיך הדשא הא ך רדעי יה דיל על חם ולא לקבליה טוב האי דטתערי

 מאי עוד. ונופף ממר רט יא( )משלי אמר דאת כמה ךתיר ליה ;היב הוא

 השתא האי אתן אי ;ימא ולא לקבליה. ברכאן אתער דהאי בגין טעמא

 די בלי עד ברכאן ליה ^היב הוא כריך קודשא אלא למחר. אעביד מאי

וגומר השביעית בישנה נאכל מה תאמרו וני כך ובנין דאוקטוה. במה

מה



רביעי• ליום בהר
 התמאה את האישית.ועשת בשנה לבם ברכתי את וצרתי כתיב מה

 ה׳ לאפקא אלא ועשת. מאי ליה. מבעי ועשתה ועשת השנים. לשלש

 " בי ראו י״ז( )שמות כתיב עבידתא עביר ולא וריחא שמטה לה דאית
 את־ וצרתי דא בג־וונא וגומת ייומים לחם הששי ביום נותן'לכם וגומר

:וגומר הששית בשנה לכם ברכתי

 יוסף
פסיקה הלכה

ם*ד תסלח ה׳ הר״ם
 מכל לבו את ש?פנ.ה היונה היא כיצר *

 אלו;כ עצמו ויראה דמחשבות
 צריף לפיכך השכינה• לפני עומד הוא

 לברן כרי ההפרה. קודם מעט לישב
 בנחת .יתפלל כך ואחר לבי את

 כמו תפלתו ?עשה א ל ו ובתחנונים.
 לוי והולך ומשליכו משאוי נושא שהיה
 ההפלה אחר מעט לישב צריך לפיכך
 היו הראשונים חסידים ,יפטר. כך ואחר
 ושעה תפלה קורם אחת שעה שוהין
 בתפלה ומאריכין תפרה. לאחר אחת

 שאין מפני .יתפלל אל נשכור שעה:
 תועבה הפלתו התפלל אם;ו כוונה. לו

 כ^?תרו_קן ומתפלל חוזר לפיכך
 ואם .יתפלל* אל שתוי .ו ת ו ר ב ש מ

 הוא זה אי תפלה. תפלתו תקפלל
המלך. לפני לדבר ;כול שאינו זה שכור
 ואינו המלך בפני לדבר ;כול שהוי

 ושתה הואיל כן פי על אף משתבש.
 נינו ש;סיר עד ?תפלל לא נץ רביעית

:מעליו

 בדברים להרבות שלא ל;זהר !ש כן ועל קדוש•7קדושץי/קרוש )י״יי" שנאמר בקדושתו
 העור לפני אשר כפקח פניו לנגד תמיד הוא אשר הצור את ?שכח פן בטלים

 של במחשבתו רק רואה שאינו העור הוא והעור מקים. ובכל ובכחו בהריחו הוא
אינל כי מפניו ;רא ומהיות אמת של מעמוד ומתרחק הצור את זוכר ואינו ח^אי

מצו

להק
 מוסר

 ל״ה סי׳ חסידים מספר
 ואינו־ בדבריו• אש כי חושש ואינו המדבר

 דבריו היודע כליות כבוחן חושב
 דבריו וכל יספור. צעדיו וכל וקומו ושבתו
 נ״נ( )יימיה שנאמר והגבורה. השכינה לנכה

 אראנו לא ואני במסתרים איש .יסתר אם
 מלא אני הארץ ואת השמים את הלא
 בי טיבה בדרך אי.ננו ההוא האדם ה׳ נאם

 ולשתתו תמיד בבוראו לחשוב האדם משפט
 לנגדי ה׳ שויתי טי( )""לים שנאמר תמיד פניו נגד

 באיזה ודומם יושב שארם זמן וכל תמיד
 אז מחשבות מכל לבו ומפנה שיהיה מקום

 ובנפלאותיו ובקדושתו בבוראו נחשוב
 אבל עמנו• יום בכל עושה אשר וטיבותיו

 בטלים לדברים מחשב הנבזה שאדם זמן:ב
 בדעתו אין אפילו הבאי. דברי לשמוע אי

 לבטלה לבו את פונה הוא מ_יד בלל לדבר
 אשר הטובה המחשבה וכל מכל ומפסיד

 וביראתו בוראו של בקדושתו לחשוב הוא
 והטובה הטהורה במעלה ולהיות הטהורה.

 במצותיו חפץ ולהיות מאהבה ה׳ את לעבוד
 בה המשתמשים הגדולה העבודה היא וזה

שמספרים השטים צבא .וכל השרת מלאכי



צד רביעי ליום בהר
 במחשבתו מוצא ואינו מארחים' !•רחוק וק^ה עז שהוא הלב קושי מחמת בלבו מצוי

 כמו ובחזנקה* בקושי _רק האלהות במקשבתו מוצא אינו ולפיכך הבאי דברי רק
 לשמע או בו ימשמש לא אם לפניו אשר האדם ולהאמין להבין העור יוכל שלא
 עזיבת פי על לא אם האלוהים המיר בלבו ול.קשור; ללמוד האיש יובל לא כך קולו

 נט< ם)* אומד הוא וכן הכנים• את ומשנים היראה ומשבחות מבדילות העונות כי לעון•
:אלהיכם לבין ביניכם מבדילים היו ^ונותיבם אם כי

תורה חמישי ליום בהר
לקנות ב״ן דשם אחרונה הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פסוקים חממה כקריאת יכוין

הבאה: משבת יתירה רוח תארח

 מך* ואכלתם השמינת השנה את וזרעתם גב
בוא—עד התשיעת השנה ו עד ;שן התבואה

 מן ותיכלון תמינתא ־שתא ת2 ותזרעון :ישן תאכלו תבואתה

 :עתינןא תיכלון ערלתה מעל עד תשיעתא שתא עד קאזיעת עללמא

 בי־־ הארץ בי־־לי .לצמתת תטכר לא והארץ ע
 ארי לחלוטין תזדבן לא וארעא עמדי אתם ותושבים גרים

 ארץ ובכל נד ;קדמיזאתץ. ותותבין תרץ ארי ארעא דיי'
 אחסנתבין ארעא ובכל ם :לארץ תתנו גאלה אחזתכם

פרקנא
רש"■

 תבואתה בא עת שהיא תשיעית של הסטת חג עד התשיעית. השנה עד )כב(
 ובתשרי בגרנות בשדה היו הקיץ ימות שכל הבית לתוך שמינית של

 שלפני בששית שניס לארבע לעשות צריכה שהיתה ופעמים לבית האסיף עת הוא
 ומקרא והיובל השביעית רצופות שנים שתי קרקע מעבירת בעלין שהן השביעית השמעה

 על לאו ליתן )ת״כ( תמיר. לא והארץ )כג( :כולן השמעות בשאר נאמר זה
 למכירה לפסיקה לצמתת. כובשה: הלוקח יהא שלא ביובל לבעלים שדות חזרת

 ובכל )כד( שלך: שאינה בה עיניך תרע אל )ת״כ( הארץ. ליי כי עולמית: פסיקה
 לפרשה סמוך פשועו ולפי עברי ועבד בתים לרבות )ת״כ( אחזתכם. ארץ

ואין קרובו או הוא או שנים שתי לאחר לגאלה רשאי אחוזתו שהמוכר שלאחריו



חימשי ליום בהר

 אה״ןד ?י" נה "^'רב $ : לארעא תתנון פרקנא
ממכר את וגאל אליו הקרב גאלו ובא מאחזתו

 לה דקריב פתקה ר״תי מאחסנתה ויזבן אחוך יתמסבן ארי ו אחיו ,

 גאל יהיה־־לו לא י כי ואיש בו הות:8תןבינ'1ק1ןער

פ־יה לה יהי:לא וגבר^רי י. גאלתו כדי ומצא ידו והשעה

: פיקנה כמפת רשבת :דה ותדבק

רש״י

 רשאי אדם שאין מלמד )ת״כ( ומסר. אחיך ימוך כי )כה( :לעכב יכול לוקח9
 שדש שישייר ד*א למד כולה ולא מאהזתו. עוני: דוחק מחמת אלא שדהו למכור
 ואיש )כו( :לעכב יכול הלוקח ואין )ת״כ( אחיו, ממכר את וגאל :לעצמו

 לו שאין בישראל אדם לך יש וכי ת״כ( שם )קידושין גואל. לו יהיה לא כי
:ממכרו לגאול שיוכל גואל ^6 גואלים

לב ירמיה נביאים

 : כל־־דבר ןןלא הממני כל־בשר אלוהי יהרה אני הנה א
 פתגם: כל יתכסי .,קדמי המן בשרא כל אלהא .ין אנא הא

 הכשרים ביד הזאת נתןאת־העיר הנני ה1יה אמך כה לכן ב
 אנא ך׳א .;י אמר כתן ככן : ולכדה מלךבבל נבוכדראצד וביד

 דבבל מלכא דנבוכדראצר ומדא דכשדאי בירא הדא מםר_ית_קךתא

והיצתו הזאת על״העיר הנלחמים הכשרים ובאו ג :דכבשינה
' י י : 9 י 7 * : ”)7 י :

 קטרו אשר הבתים .ואת ישךפוה באש הזאת את־־העיר
 למען אהלים לאלהים נסבים והפכו לבעל על־־גגותיהם

 תדלקין הדא _קרתא על קרבא דמגיחץ כשדאי .העלון 5 הכעסני

על ביסמין דאסיקו בידא רת ויוקהינה בנירא הדא קרתא בת

אגוריהון
רש״י

 אותה. בנו אשר היום למן )ה( :ממני נעלמות עתידות וכי יפלא. הממני )א(
פרעה: בת את שלמה נשא הבית שהוסד ביוס

 במשפע



צה חמישי ליום בהר
 :קדמי ; לארגזא בדיל עממיא לטעות נסכין ץסיבו לבעלא אג־וריהון

 בעיני י הרע עשים אך יהודה ובנן בנך-ישראל בי׳־־היו ד
 ידיהם במעשה אתי מכעסים אך בני-י^ראל כי מנערחיהם

 ךביש.קדמי עבדין ברם .יהודה ובני לישראל בני הוו ארי : ה1נאםךה

 :.יי אמר \ךיהון בעובדי מורגזין^קדמי ךרם .ישראל בני ארי מנעוריהון

 למן*היום הזאת העיר ילי רדתה ועל־המתי על־אפי כי ה
 : פני מער להסירה הזה דרום וער אותה אשרתבנו

הדא יומא ועד ;תה רבנו יומא למן הדא בקרתא חל וחימתי רוגזי ארי

מימך: מקביל לאגליותה

ט כ" ט׳^לי כתובים

 :יהרסגה נתרומות ואיש ארץ יעמיד במשפט מ^ך *
 מחליק גבר ב :ליה עקיר עולא ■ וגברא ארעא ךם1נ בדינא מלבא

 חבריה על דמתבלג גברא :ער״פעמיו פורש רישת על״רעהו

 וצדיק מומש רע איש בפשע ג : הלכתיה על פרים טצודתא
 : וחדי ךךן וצתקא מתציד בחוביה ביישא גברא : ושמח ידון

 ךינהון צתקא ;דע : דעת לאךבין רשע דלים דין צדיק ירע ד

 יפיח* רצון אנשי ה : .ידיעתא מתביעין לא ורשיעי דמםביני
" והבימי בדבא ממללין ממיקני גברי : אף ;שיכו וחכמים קריה

:רוגזא מהפבין

 שאינו גאות איש תרומות. איש :אמת שופכו אם ארץ. יעמיד במשפט )א(
 בפשע )ג( :חלקות מדבר מחליק. )ב( :מהרסה יהרסנה. :בדין מתון

יפיחר. )ה( :צריכין הס ומה דלים יסירי דלים. דין )ד( :מוקש יביא רע. איש
:הנפיחה אש כלהכת ילהיבו

אותו



חמישי ליום בהר
ה׳ פרק חולין משנה

 הבית• כ$ני ןשלא הב״ת בפני לארץ ובחוצה בארץ נוהג בנו ואת אותו
 בחוץ חולין בניו )את אותיו השוחט ביצר. ובמוקדשין. בחולין

 חייב הראשון בחוץ. קדשים הארבעים. את סופג והשני בשרים. שניהם
 בפנים חולין הארבעים. את ^סופגין ושניהם פסילים ושניהם כרת.

 הראשון בפנים לקדשים הארבעים. את סופג והשני פסולים שניהם
 בחוץ. וקדשים חולין ב :ופסול הארבעים את סופג והשני ופטור. בשר

 וחולין לקדשים ופסול. הארבעים את סופג והשני ופטור. בשר הראשון
 את סופגין ושניהם בשר. והשני ופסול. כרת חייבי הראשון בחוץ.

 את סופג והשני י פסילים. 'שניהם בפנים וקרשים חולין הארבעים.

 את סופג והשני ופטור. בשר הראשון בפנים• וחולין קדשים הארבעים.
 סופג והשני ופטור. בשר הראישון ובפנים בחוץ חולין ופסול. הארבעים

 כרת. חייב י הראשון ובפנים• בחוץ קדשים ופסול. הארבעים את
 ובחוץ. בפנים חולין הארבעים• את סופגין ושניהם^ פסולין(. )ושניהם

בפנים קדשים ,וכשר. הארבעים את סופג והשני ופטור. פסול הראשון

^ובחו ברטנורא

 אינו הבת עם אי הבן עם האס אבל והבת האס או והבן האס בנו. ואת אלתו ה פרק
 כרוך בנו שאין זכר יצא אתריו כרוך שבנו מי משמע בנו ואת דאותו אפור

 ובחו״ל באין נמי תנא במוקדשין בין בתולין למתניבין דבעי איידי בחו״ל. בין בארץ בין אתריו
 שבית כזמן הבית. בפני בחו״ל בין בארן בין נוהג הגוף וחובת הוא הגוף דתובת איצטריך דלא אע״ג

 כתיב דקדשיס ובעניינא הואיל אמינא דעתך דסלקא הבית. בפני ומלא :קייס המקדש
 בין ובמוקדשים. בחולין קמ״ל: לנהוג לא הבית בפני ושלא לנהוג הבית בפני

 במוקדשים דנוהג ומנלן מוקדשים והשני חולין מהם שאהד בין מוקדשים שניהם או חולין ששניהם
 ואת אותו שה או ושור בתריה וכתיב אשה לקרבן ירצה וגו׳ יולד כי עז או כשב או שור דכתיב

 תנא פסולים שניהם סיפא למתני׳ דבעי משוס בשרים. שניהם :לעזרה בחיץ בחוץ. :,וגו בנו
 שחט שנא ולא בנו ואת דאותו לאו משוס הארבעים. את סיפג והשני :כשרים שניהם רישא

 הראשון : גברי תרי ל״ש גברא חד שחסינהו ול״ש תחלה הבן את שחט שנא ולא תחלה האס את
 ראוי אינו שוב אמו דנשחטה דכיון הכרת מן פטור השני אבל חוץ שחוטי משוש כרת. חייב

 חייב ואינו היום ולהקריבו לשיהטו ראוי שאינו זמן מחוסר משוס דפסול בפנים היום לישהט הבן
 אוהל לפתח הראוי הביאו לא מועד אוהל פסח ואל דכתיב לפנים ראוי אא״כ בחוץ שוחט משוס
 בהון שוחט משוס האחד הארבעים. את כופנים ושניהם :לא לא ואי בחיץ עליו חייבין מועד

 פסולים. שניהם בפנים חולין בנו: ואת דאוחו לאו משוס והפני לוקין כריתות חייבי דכל
 אזהרת בעזרה חולין משוס אבל בנו ואת אותו משום ם*פג. והשני :בעזרה שנשתטו חולין משוס
 :מקום בקירוב זובח אתה ואי זובח אתה מקום בריחוק וזבחת המקים ממך ירחק כי היא עשה

 חולין ר :זמן מחוסר משוס ופסול. :בנו ואת אותו משום סופג. השני בפנים קדשים
 נהו: נקט דוקא במשנה השנוין כל וכן קדשים והשני חולין הראשון נקט דוקא בחוץ. וקרשים

 כשר. השני :בחון חולין כך ואתר בתחלה קרשים. :בנו ואת אוהו משוס סופג. והשני
 משוס ושני כחיץ שוחט משוס הראשון סופנים. ושניהם :כשר תנא פסול דתנא ואיידי באכילה

 בעזרה שנשתטו חולין משום הראשון פסולים. שניהם בפנים וקרשים חולין :כנו ואת אותו
בפנים בחיןוהשני הראשון ובפנים בחוץ ח־לין :כנו ואת אותו משוס סופג והשני זמן מחוסר משוס זשני

קדשיס
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 ופסול: הארבעים את סופג והשני ופטור. ב^ר הראשדן ובהדן.

 ד׳טאת. פרת השוחט אלילים. לעבודת השוחט טריפה♦ ונמצא השוחט ג
 מחייבין. וחכמים פוטר. שמעון רבי ערופה. וע^לה תסקל ושור

 בנו. ואת אותו משום פטור והמעקר• והנוחר מדיר' ונתנבלה השוחט

 קדם לאם ראשון♦ ישחט ראשון שלקח זה אי ובנה♦ פרח שלקחו שרם
 שני שחט שמונים• סופג בניה. שני בך ואחר פרה שחט זכה. השני
 בתה. בת ואת בתה♦ ואת שחטה. ארבעים♦ סופג שחטה. כך ןאחר בניה.
 סופג בתה. את שחט בך ואחר בתה• בת לאת שחטה שמונים. סופג

 בארבעה שמונים•' סופג מאיר רבי משים 'אומר ם־ומכום הארבעים• את
 מכרתי אמה להודיעו♦ צריך לחבירו. בהמה המוכר 'בשנה פרקים

של האחרון טוב יום י ערב הן. 'ואלו לשחוט♦ מכרתי בתה לשחוט.

חג
ברטנורא

 שנשחט משוס ראשין פסילים. ושניהם :בחוץ שיחט משוס בכרת. הראשון ובפני בחוץ קדשים
 :בנו ואת דאותו משוס ושני בחוץ שוחט משוס ראשון ם'פגים. ושניהם :זמן מחוסר משוס ושני בחוץ

 זמן דמחוסר לקי לא חוץ שוחט ומשוס בנו ואת אותו תשוס סופג. השני ובחוץ בפנים קדשים
 לאחר הנסקל. ושור היא: לאכיזה דלאו אדומה פרה חטאת. פרת ג בפנים: מתקבל ואינו הוא

 ואפילו מחיים דנאסרה דס״ל ערופה. ועגלה ן שחטו אפילו בהנאה דאסור דקי״ל דינו שנגמר
 שחיטה שחיטתן הויא דשניהם משנה אינה ערופה ועגלה חטאת דפרת מסיק ובגמרא אסורה שהטה
 חכמים דמחייבי האי טחייבין. וחכמים ר״ש: בהו פטר דלא המשנה מן להסירן וצריך ראויה

 ושני לשלחנו ראשון אבל לאכול לשלחנו ושחט שני ובא לע״ג ראשון ששחט אלא ל״ש לע״ג בשוחט
 פטור עליה קטלה דין נמי אתי בנו ואת אותו משוס עלה דמחייב בתרייתא שחיטה דבהך לע״ג

 לשלחנו ראשון שחט שאפילו ופעמים ביה אבדינן לא דתרתי מיניה בדרבא ליה דקים ממלקות
 דלא דכיון ע״ג משוס ביה אתרו ולא בגו ואת אותו משוס ביה דאתרו כגון חייב לע״ג ושני

 בידו. ונתנבלה ;כחכמים והלכה בנו ואת אותו משוס ולוקה מקטל לא ע"ג משוס ביה אתרו
 חבורן ממקום הסימנים שעוקר והמעקר. :וחותך בנחיריו הסכין שתוחב והנוחר. :מדעת שלא

 ודבר איכא מעליא שחיטה דהתס דלעיל לשחיטה דמיא ולא לרבנן ואפילו פטור. שוחטן: יאינו
 אס ראשון. ישחט ראשון שלקח איזה :כלל שחיטה ליכא הכא אבל ליפסל לה גורס אחר
 להם אומרים אנו ממך יותר צריך אני ואומר עליו מעכב וחברו לשחוט האחד שבא לב״ד באו

 הלוקח היה לעצמו ועכבה לשני הבית בעל מכרה לא שאלו לקח כן שע״מ ישהוט ראשון הלוקה
 ואם :לקח כן שע״ח הבית לבעל קודם הוא הבית מבעל הלוקה בתוספתא שגינו וכך שוחט
 :בשר היום שאוכל ריוה לו ויש איסור לידי יבא שלא כדי בעצמו שהקדים זכה. השני קדם
 איסור שחיטת כאן דאין הארבעים. את סופג :בלאו עובר ששוחט בן כל דעל שמונים. סופג

 ואת שחכה בגו: ואת אותו שני כאן יש בתה בת ואה״כ בתה. ואת שהטה אחת: אלא
 ואת אותו איסורים שני זו בשחיטה ויש בתה את שחט כך ואחר איסור עדיין כאן אין בהה.

 הוא לאו דחד ארבעים. סופג :נשחטה שככר זו של בתה משוס ואותו ובנו אמה משוס בנו
 בהתראה דמחייב לסומכוס דס״ל שמונים. סיפג אומר □ומכוס מעשה: וחד התראה •והדא
 ארבעים סופג שחטה ואח״כ בניה ב׳ שחט דקתגי ברישא וה״ה מלקיזת ב׳ אחד ובלאו -אחת

 משים אומר סומכוס שחטה כך ואחר בניה המשה שחט בתוספתא הוא וכך שמונים סופג לסימכוס
 בד׳ סעודות לעשות ישראל דרך כשנה. פרקים בארבעה :לאוין המשה משוס חייב ר״מ

 ומכר לחברו בהמה המוכר לפיכך מיד י לבח אלא לוקח אינו בהמה הלוקח וסתם הללו פרקים
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 השנת* ריאש וערב עצרת♦ וערב פסח. של הראשון טוב יום וערב חג.

 יהודה רבי אמר בגליל. הכפורים י־ום ערב אף הגלילי יוסי רבי ובדברי
 להודיע. צריך אינו ריוח לו .יש אבל רי_וח. לו שאץ* בזמן אימתי

 שצריך לכלה. הבת ואת לחתן. האם את במוכר יהודה רבי ומודה

 אלו. פרקים בארבעה י :אחד ביום ש־וחטין ששניהם בידוע להודיע.

 ואץ דינריף אלף שרה שור אפילו ברחו. בעל הטבח משחיטיןאת
 ללוקח. מת מת אם לפיכך לשחוט. אותו בופין דינר. אלא ללוקח י לו

 יום ה : למוכר מת מת אם לפיכך כן. אינו השנה :מות בשאר אבל

 דרש זו את הקלה. אחר הולך היום בנו. ואת באותו האמור אחד

 באותו ונאמר אהד. יום בראשית במעשה נאמר זומא. בן שמעון( ורבי

 היום בראשית במעשה האמור אהד יום מה אקד. יום בנו ואת

 הולך היום בנו. ואת באותו האמור אחד יום אף הלילה. אחר הריך

:הלילה אחר

כרטנורה

 מכרתי בתה או לשחוט אמה מכרתי שהיום לך דע ושני שיאמר צריך ביום בו בתה או המה חחלה
 עצמו בפני שרגל מפני בשמחה מרבים היו חג, של אחרון ביו״ט :נשחטה כבר שמא לשחוט

 להם ואין ולולב בסוכה טרידי דכ״ע משוס חג של ראשון עי״ט חשיב דלא והאי עליהן וחביב הוא
 ערב אוכלים היו שלא ארצות ובשאר ביהודה ולא בגליל. עיה״ב אף :בשחיטה להרבות פנאי

 ריוח. לו שאין בזמן נונאי דזבן הייטא ההוא גבי כדמוכחנביר ודגים עיף בשר אלא ׳•׳כ י
 :היום והשניה אתמול הראשונה את שמכר ריוח. לו יש אבל :היום האס שמכר בנתיס הפסק

 ומהיר נחפז ריוה לו שאין בזמן אחר פי׳ הראשון־ שחטה אתמול אומר שאני להודיע. צריך אין
 דשמא להודיע חייב אינו בקנייתו נחפז שאינו רויה לו יש אבל היום לשחוט שרוצה שמראה לקנות
 ומודה :עליה לאפלוגי ולא אתי דת״ק מלתיה לפרושי יהודה ור׳ קונה הוא אחר יום לצורך
 האם את :לקנות ומהיר נחפז שאינו אע"ם השני ולפירוש למחר וזה היום זה שלקח אע"פ ד״י.

 החתן בבית מפי סעודה לעשות ארעא דאורה נקט דמלתא אורחא לכלה. הבת ואת לחתן
 הטבח את משחיטין ד : לכלה קטנה שהיא והבת גדולה שהיא לחתן האס הלכך הכלה מכביר,
 שוחטו זוז, אלף שוה שור אפילו :בשר בדינר לו ליתן מלוקח דינר קיבל שאס ברחו. בעל

 המוכר שקבל ומעת קונות מעות תורה שדבר לפי הבשר לשאר לוקחים לו שאין אע״פ כרחו בעל
 לו יאמר שמא גזירה אלא מעות ולא קינה שמשיכת חכמים תקנו ולא הבשר הלוקח קנה הדינר
 מתרמי אי המעות משנחן הלוקח באחריות פירי להו מקימת דאי בעליה חטיך נשרפו ללוקח מוכר

 לביתיה להו ממטי מסתמא שמשך לאחר אבל לאצולינהו טרח לא שם שהפירות המוכר בבית דליקה
 מת אם לפיכך : קונות שהמעות תורה דין על דבריהם חכמים העמידו אלו פרקים ובארבעה

 חוזר משך שלא ונ״ז משיכה דבעינן כן. אינו : מת ברשותו שהרי הדינר ויפסיד ללקוח. מת
 לקדשים סמוכה בנו ואת אותו שפרשת לפי בגו. ואת באיתו האמור אחד יום ה :הטבח בו

 ביום י דכתיב היום אחר הולך לילה ובקדשים בנו ואת אותו ליה וסמיך אשה לקרבן ירצה דכתיב
 זה אף יכול הבוקר עד קרבנו יום קרי שלאחריו לילה אלמא בוקר עד ממנו יניח לא יאכל קרבנו

:כר אחד יום בראשית במעשה ונאמר אחד( יוס כאן )נאמר



חמישי ליום בהר
ע״ב ס׳ דף חולין גמרא

 את אלוהים ויעש א׳< >נראשית כתיב רמי פזי בן שמעון רבי
ואת הגדול המאור את וכתיב הגדולים. המאורות שני

 רבונושל הוא. ברוך לפני'הקרוש אמרהקרח הקטן. המאור - -
 לה אמר אהד. בכתר שישתמשו מלכים לשני אפשר עולם

 הואיל עולם. של ךבונו לפניו. אמרה עצמך. את ומעטי לכי
 לבי לה. אמר עצמי. את אמעט הגון דבר לפניך ואמרתי
 בטיהרא דשתא רבותיה מאי ליה. אמרה ובלןלה. ביום ומשול

 וישנים. ימים ןשראל בך ולימנו זיל לה. אמר אהני. מאי
 דכתיב תקופות. ביה מנו דלא אפשר יומאנמיאי ליה אמרה

 צדיקי ליקרו זיל לה אמר ושנים. ולימים ולמועדים לאותות והיו
 הקטן דוד ט־!( הקטן שמואל הקטן .יעקב ח )עטים בשמך.

 הוא. ברוך הקדוש א.מר דעתה. מיתבא קא דלא חזייה
 רבי ךא.מר ותינו הירח. את שמיעטתי עלי כפרה הביאו
 בו שנאמר חדיש. ראש של שעיר נשתנה מה לקיש. בן שמעון
 על כפרה זהןהא שעיר הוא ברוך הקדוש אמר לה׳ כיח( )בפוני

 ותוצא א׳( )בראשית כתיב רמי אסי רב הירח. את שמיעטתי
 השדה שיה וכל נ׳( )שם וכתיב 7בשבתא. בתלת דשא הארץ

 ועמדו דשאים שיצאו מלמד שבתא. במעלי באך? סדה טרם
 רחמים עליהם ובקש הראשון אדם 'שבא עד הקרקע. פתח על

 מתאוה הוא ברוך שהקדוש ללמדך וצמחו. גשמים וירדו
לתפלתן

רש״י
 ביום ומשול לך הקטן: וכתיב גדולים שניהם דמשמע הגדולים. כתיב

 יומא, מאיר: אינו בצהרים גר בטיהרא. שרגא הוא: נחמה ובלילה.
 א יעקב :השנה את מעברין התקופה ידי ועל לחמה נמגין תקופות. :חמה

 :בשמואל הוא מקרא הקטן. דוד :הוא קטן כי יעקב יקום מי הקטן.
בארץ, יהיה טרם :לה׳ כתיב ולא אחד חטאת ושעיר כתיב רגלים בבולהו.

 עדיין



חמישי ליום בהר
 ההיא ליה הויא פפא בר נחמן רב צדיקים. על לתפלתן
 מימרא אתא רחמי. בעא יצמח. ולא ביזרני ביה עדי גינתא'

:אסי דרב ודינו אמר וצמח. 1:י
רש״י

 כדכתיב הגשמים למי מתארם קרקע. פתח על עמדו :בארץ היה לא עדיין
אם? דרב היינו זרעים: ביזרני. בששי: אדם שנברא עד המעיר לא כי

:צדיקים של לתפלתן מתאוה שהקב"ה

ע״ב ק״י דף בהר זוהר

 אשבחו טלרא. בההוא פגעו בארחא אזלי הוו יוסי ורבי חייא רבי

 אתי. דהרה נים בר חד חמו אדהכי אזל? דהרו גברי תרי

 ייומי! הרין דהני דנהמא פתא מז־ונא לי חבו מניינו במטו לון ואמר

 תרץ מאינו! חד אשתמיט מיד? אכלנא ולא במו־ברא דתעינא

 ואשקי ואכיל ליה רהיב לארחא א:יתי דאיהו מזוניה ואפיק גברי

 אבלנא. דידי אנא דהא מזיונא מן תעביד מה חבריה ליה אמר ליה.

 מסכנא ההוא גביה יתיב אזיל. ע״א( )דקי״א אנא דידף עלי ומה ליה אמר

 ליה קהב דאשתאר נהמא וההוא גביה דהרה מה בל דאכל עד

 דמרה הוא בריף קודשא בעא לא חייא רבי אמר ליה. ואזל לאורחא

 בר ההוא ער אתגזר דינא דילמא יוסי רבי אמר ידן על ןתעכיד דא

 עד ליה. רשזבא בגין האי קמיה לזמנא הוא בריף קדשא ובעא נש

 אמינא ולא חבריה ליה אמר באורחא. גברא ההוא לאה אזלי דהרו
 גבן מזונא הא יוסי לרבי חייא רבי אמר לאחראי נהמא תתן דלא לף

 ונחמי נזיר זכותא מניה רמיפק תבעי יום• רבי אמר למיכל ליה ניהב

 בריף קדשא ובעא אתאחיד ךמותא טפסא דדא בק^טורי ודאי דהא:

 ונאים נש בר ההוא יתיב אדהכי לשזביה• בגין זנותיה לזמנא הוא

 אמר אחרא. בדרף ויתיב מניה אתרחיק וחבריה אילנא חד תחות

 הוא בריר קדשא תדאי ונחמי ניתיב השתא תיא לרבי יוסי רבי

 בשלה־ובי טפסא חד המו אדהכי לאוריכו קמו ניבא ליה דמרחש בעי
 .ימות.'אמר דהשתא נש בר ההוא ער ו_וי תיא רבי אמר גביה קאים

ניסא ליה !רחיש הוא בריף דקךשא נש בר ההוא _זכאה יוסי רבי

אדהכי



צח חטישי ליום בהר
 עליה טפסא ההוא קםז למקטליה ובעא חרא חד מאילנא נחת אדהכי

 אשנא ולא יוסי רבי אמר ליה• ואזל טפסא ברישיה קסטר וקטליה

 מניד. זכותיה תפוק ולא גיסא ליה למרחש בעא הוא בריף דקדשא לך

 חייא רבי ביה אהידו ליה ואזיל וקם נש בר ההוא אתער אדהכי

 ליה דרחיש גיסא ליה אחראי דאכל בתר למיכל• ליה רהבו יוסי ורבי

 טוב ועשה מי בטח (6 ואמר יוסי רבי פתח הוא• בדיך קרשא

 מרידיה טיב דעביד ניט דבר חולקיה זבאה אמונה ורעה ארץ שכן

 הא צדקה אתער ךכד בצדקה• ובמה ישראל בכנסת טוב אתער דהא

 וצדקה י( )משלי כתיב דא .ועל .ישראל כנסת לגבי אתער בדין טיב

 על ואתער הוא. דחיי אשנא הצדקה בגין טעמא מאי מ^ות• תציל

 מותא• מן לון ושזיב ביה דאשדן אינון ונטיל דטותא אילנא ההוא

 צדקה ההיא אימא הוי להאי דאתער דרי אילנא לההוא גרים מאן

 קה( )תהלים אמר דאת במה לעילא ליה עביר הוא במבול עביר דאיחו

:אתמר והא עת. בכל צדקה עושה

פסי.,ה הלכה
ד פ הפרה ה׳ הר״ט

 שחוק מחיך לא להתפלל שמדין אין א
 לתיף ולא ראש. מתוף_קל!ת ולא

 בעם• מתוף ולא מריבת• מתוף ולא שיחה
 דין מתוף ולא תו;ה• .דברי מתוף אלא

 ברי תורה דבףי שהם פי על אף הרבה
 מתוף אלא כדרכה. טרוד לבו שלא.יהא

 ,הלכית כגון עיון בה שאין תורה דבריי
 תפילת בגין הפףמים תפלות ־ ־• פסוקית

 צריף מועדות והפלות הדש ראש מוסף
 ומתפלל עימד כף ואחר תפלתו להסדיר

 במכום מחלף דדה בה. .יבשל שלא כדיי
 ולסטים חיות גדודי מקים כגון סכנה
 אחת כרכה מתפלל תפלה זמן והגיע

 מרבים י#ךאל עמף צרכי היא■ וזו
 ה' מלפניף רצון יהי קצרה• ודעתם
כדי ואחד אחד ליל שתתן אלפינו

פרנסתו

להק יוסף
מוסר

ליז ל-׳ו י׳פ הסירים מספר

 מאלוהים הירא המורא• דדה השרדקה ברוב
והוא וחוקרו .ויודעו ורואהו השומעו

 המירא על המוסיף הוא מיראתו שותק
 את מפסיד קולו ומגביה מתנשא ואס

 האלהים לפני עומד שהוא שכח בי המשא
 "קלף לפני העומד כסומא הוא הרי

 לפי ממנו ;רא ואינו דבלים #מלבה
 ממנו לייא לו שיש מי רואה שאינו

במהרה לא המיי־א מחמת לשתוק והמלכה
:חיטא הוא

 ארם פקפוק• כה שאין טהיךה ה׳ .יראת
 ארם .יראת בלא חטא מחום שמיצא

 אס בי לחטוא עיזב ואינו בושת ובלא
 ואס היראה ע;קר היא זו ה יראת מפני
 תקף אתת ופעם _רבות פעמים בן עשה
 תא כיף איכר לא שחטא ער .יצרו אותו

הראשונות
ז ל



חמישי ליום בהר
 מדסורה די וגויה גויה ולכל פרנסתו
 ה׳ אתה ביוף עשה• בעיניך ורטוב
 בדרך אוחד. ומתפלל .תפלה. שרמע

 עומר, לעכור ;בול ואם מהלך כשהוא
 רעהו ותתקרר ל;שוב מגיע וכשהוא

 תשע כתקינה תפלה ומתפלל ר,וזר
: כיבית עשרת

 מעשית ולכו ^דיו ירפה _ואל היאשוגות.
 על .ותוהא מתחרט אם אכל טיב עוד

 כבש א£ר בעמלו שכר לו אין הראשונות
 ובשוב י״ת ]יחיהאל נאמר זה ועל תחלה יצרו

 תובךגה לא עול ועשה מצדקתו צריה'

• ץרקיהיו עור

תורה ששי ליל
?׳ליוה יי■צ-י

 לאיש את־העלף והשיב ממכרו את־שני והשב מ
 זבינוהי עני ?ז ויח׳טי : לאהזת! ושב לו“מכר אשר

 לא־ ואם; כח ; לאחפנתיה ויתיב ליה זבן די יגבר מ־ותרא בת חתיב
 הקנה ביד ממכרו וידה לו השיב די ידו מצאה

ים :לאחזתו ושב ביבל רצא היובל שנת עד אתו

 עד ?תה דזבן בידא זביג־והי ויהי לה אתב במפת .ידה תשכח לא .ואם

 כשק שלישי חמישי לאחפנתה: ויתיב ביובלא ויפוק די׳ובלא שתא

 חומה ■עיר בית־־מושב בי־־ימכר ואיש כט מחמיץ
 ה75ת ימים ממכרו שנת עד־תם גאלתו והיתה
ותהי עיר מקפא _קךתא שתב בית .'זבן ארי וגבר ז גאלתו

פרקנד.
רש״י

 ובכמה וכך כך היובל עד היו פנים כמה ממכרו. שני את וחשב )בז(
 קונה נמצאת ביובל להחזירה היית עתיד וכך בכך לך מכרהיה

 היצא ארבע או שנים שלש אותה אכלת שנה כל של חשבון כפי התבואות מספר
 המקח־ בדמי העדף. את והשיב וזהו: השאר את ועול החשבון מן דמיהן את
 שבח הזה המוכר לו. מכר אשר לאיש :ללוקח ויחנס שאכל האכילה על

 עד לחצאין: מחל שאינו מכאן ל( )ערכין לו. השיב די )כח( לגאלה:
 :בתחנתו משמע שהיובל כלום שנה אותה לתוך יכנס שלא )ת״כ( היובל. שנת
 מימות חומה המוקפת עיר בתוך בית חומה.')ת״כ( עיר מושב בית )כט(
 שניס משתי לגאלה שיכול בשדה שנאמר לפי גאלתו. והיתה :נון בן יהושע



'צט ששי ליל בהר
 : פרקנה תהא בעדן עדן ,דיבינוה £תא טישלם עד פר^נה

 יוקם תמימה ישנה לו עד־טלאת לא-יגאל ואם ל
 לקנה חמהילצמיתת לא אשר אשר־בעיר המת

 עד לאתפרק ;אם :ביבד יצא לא לדרתיו $1ת

 שורא לה די בקרתא ך ביתא ויקום שלמתא שתא לה ששלם

 ובתי לא : ביובלא יפוק לא לדרוהי יתה זבן לךי לחלוטין
 על־־־שדה סביב חמה איך־להם אשר ההצרים

 : נצא וביבי ־לו“תחנה גאלה .נחשב הארץ
 ארעא חקר _על סחור סחור מקף שור להון לית די פצחיא ובתי

 הלרם ועלי לב : יפןיק וביובלא לה תהי פך_קנא ןתחשב
 * ללוים תחיה עולם גאלת אחזתם ערי בתי
 : ללעאי תהי עדם פרקן אחסנתהון קרוי *בתי ליואי וקרוי

ועיר ממכר־־בית' רצא מךהלרם מ״וא^ריגאל
אחזתו קרי לו *

רשיי
 לפרש הוצרך לגאלה. יכול אינו הראשונים שנים שתי ובתוך שירצה זמן כל ואילך

 גואלה: אינו מכאן ולאחר גואלה ראשונה בשנה לגאול רצה שאס חליף שהוא בזה
 )בראשית וכן ימים קרויים שלמה שנה ימי ימים. :בית של גאלתו. והיתה

 של מכתו יצא לצמיתת. וגו' הבית וקם )ל( :ימים אתנו הנערה תשב כד(
 אע״פ רז״ל אמרו קרינן לו חומה. לא )אשר .קינה של בכחו ועומד מוכר
 לה לכתוב והוצרך היא נקבה ועיר לכן. קידם לו והיפה הואיל עכשיו לו שאין
 יצא לא :זה( על נופל זה במסורת לו תקנו בפגים לא לכתיב שצריך מתוך אלא

 ובתי )לא( :יצא לא שנתו בתוך יובל בו פגע אס ספרא רב אמר ביבל.
 יהושע בספר הרבה ויש חומה מאין פתוחות עיירות פצחין כתרגומו החצרים.

 שדה על ובשירות׳: בחצריהס כה( )בראשית והצריהס הערים יג( }יהושע
 לא אס לבעלים ביובל ויוצאין היובל עד הנגאליס כשדות הן הרי יחשב. הארץ

 שדית מכח כחו יפה ובזה ירצה. אס מיד )ת״כ( לו. תהיה גאולה :נגאלו
 הלוים. וערי )לב( :בחנם יצא. וביובל :שנים שתי עד נגאלים אין שהשדות
 שנים שתי לפני אפי׳ מיד גואל עולם. גאלת :להם שנתנו עיר ושמנה ארבעים

 אם או הערים סביבות אמה באלפים להם הנתונות משדותיהן שדה מכרו אם
 מ יגאל ואשר )לג( :שנה לסיף חלוט ואינו לעולם גואלין חומה בעיר בית מכרו

הלוים



ששי ליד בהר
 אחזתם הוא הלוים ^רי בתי בי ביבל אחזתו
 מתא זמן דפוק ליואי מן ק1ןפר וך׳ :.ישראל ?ני בתוך

 אהם;תתין היא ליואי קרוי בתי ארי מיובלא אחסנתה וקרתא
 למכך לא .עריהם מגרש7 ושדה7 לד י : ישראל בני בגיר

 לא ךןהיהה ריח וחקל ם : להם הוא עולם מ־אחזת

 ומטה אדדך וכי״ץמוך לה : להון תא .ךל□ אחסנת ארי
 : עמך וחי ותושב גך בו והחזקת* עמך ידו
 :עמך ויחי ותותב דיר בה ותתמף עמך ידה ותמוט אחוך יתמסבן וארי

 מאלוהיך רראת ותרבית ;שך מאתו אל־תקח לו
 מאדהך והרחל ורביתא הבוטא מנה תסב לא ♦ עמך אחיך והי

בנשך לא־־תתךלו את-בספך לז עמך: אתך ויחי
ובמרבית

רש׳י

 פג. או בית של ממכר איתו ביובל. ויצא מהם: עיר או בית יקנה ואם הלדים.
 וגאולה ישראל של חומה ערי בתי נשאר חליט יהיה ולא שמכרו ללוי ישוב עיר

 הנתיב דבר לא יניל ללוים תהיה עילם גאילת שנאמר לפי ד״א מנירה. ל׳ זו
 5ה״ חליט יהיה מלוי שקנה ליי אבל הלוים בערי מת שקנה ישראל בלוקח אלא

 בית., ממכר ויצא :עילם גאולת מאל לוי מיד הגואל אף הלויס מן יגאל ואשר
 של. כבית :נ: לסיף נחלט ואינו ביובל יוצאים גאלה לא ואס אחרת מלוה זו הרי

 וכרמים שדית נחלת להם היה לא אחזתם. הלויסהוא ערי בתי בי ישראל:
 כשדות גאולה להם ויש שדות במקיס להם הס לפיכך ומגרשיהם לשבת ערים אלא
 מנר ימבר. לא עריהם מגרש ושדה )לד( :מהם נחלותיהם יופקעו פלא כדי

 לנהנים יוצאה אינה גזבר ומכרה גאלה ולא שדהו את לוי בן הקדיש שאס גזבר
 לא אחר לאיש השדה את מנר ואס נ״ו( )ויקרא בישראל שנאמר נמו ביובל
 ויפיל שירד הניחהו אל בו. והחזקת )לה( :לעילה גואל לוי בן אבל עוד יגאל

 שעל למשאוי דומה זה למה היד מיטת משעת חזקהו אלא להקימו קשה ויהיה
 מעמידן אין חמשה לארץ נפל ומעמידו בו תופס חך6 החמור על עודהו החמור
 לעביר שלא עליו שקבל נל הושב ואיזהו ותושב גר הוא אף אף ותושב. גר איתי:

 לאוין: בשני עליו ולעביר רבנן שיתהו חד ותרבית. נשך )לו( :נבלות ואונל ע״א
 הימנו לפרוש וקשה הרבית אחר נמשכת אדם של שדעתי לפי מאלהיך. ויראת
 מאלהיך ויראת לומר הוצרך אצלו בטלות שהיו מעותיו בשביל היתר לעצמו זמורה



ק ששי ליל בהר

 בחבוירא לה ההן לא כ?פך !ת :א^לך לא־תתן למרבית

 אשר־ אלהיצם יהוה אני לח מ׳בלך: התן לא וברביתא
 ארד־ לכם לתת מצרים מארץ אתכם הוצאתי

 ר אלהבון אנא ס :לאלוהים לכם להיות בנען ארץ

 לטהוי דכנען ארעא ית ל״ן לטתן ךמצרים מארעא ן1^תכ •אפקית

 אחיף יטוך“וכי לט מחובי'! כשהן רביעי ששי : לאלה לבון
 עבד: עברת בו לא־־תעבו־ ונשבר־־לך עטך

 עבדיי: פלחן בה תפלח לא לך רזדבן עטך אחוך ןתמסכן וארי
 היבל עד־־ענת עטך יחיה' י בתושב בשכיר ט

 דיובלא שתא עד עטף יהי כת־ותבא באגירא • עמך ;עבי

 אל־ ושב עמו ובניו הוא טעמך ויצא מא ־ עטך לח:?
 טעטך ו;פוק: ;שוב: אבתיו ואל־־אחזת משבחיו

 יתוב:; אבהתוהי ולאחסנת לזרעיתה ויתוב עמת ובניוהי ?הוא

 מצרים מארץ אתם אשר־הוצאתי' הם עבדי:כי מב
לא

רש״י

 ללבו המסור דבר זה הרי ברבית לישראל להליותס כדי בנכרי מעותיו התולה ־או
 וגו׳ הוצאתי אשר )לח( מאלהיך: ויראת לומר הוצרך לכך ומחשבתו אדם של

 לישראל המעות המלוה מן ונפרע יודע '26 אף בכור לשאינו בכור בין והבחנתי
 עליכם שתקבלו ע״מ מאמ״צ אתכם הוצאתי אשר ד״א הס. נכרי של ואומר ברבית
 שתקבלו בשכר כנען. ארץ את לכם לתת עליכם: כבדות הן אפילי מצותי

 לאלהיס לו אני ישראל בארץ הדר שכל )ת״כ( לאלהים. לכם להיות מציתי•
 שיהא גנאי של עבודה עבד. עבודת )לט( :ע״א כעובר ממנה היוצא וכל

 :מנעליו לו ינעול ולא המרחץ לבית אתריו כליו יוליך שלא כעבד בה ניכר
 התנהג שכיריס כשאר אומנות ומלאכת קרקע עבודת כתושב. כשכיר )ט(

 הוא )מא( :מוציאו היובל פנים שש לפני יובל בו פגע אם היובל. שנת עד :בו
 חייב שרבו מכאן אלא מכרן מי בניו נמכר הוא אס ר״ש אמר עמו. ובניו

 אחוזת. :בכך לזלזלו ואין אבותיו כבוד אל אבותיו, אחיזת ואל :בניו אמזונות
עבד. ממכרת ימכרו לא :קודם שערי )ת״כ( הס. עבדי כי )מב( :תזקת

בהכרזה



ששי ליל בהר
 יתהיןז אפקית די ארן עברי ארי :ע?ד מסכרת ימכרו לא

 בו לא־תרדה מג :עבדין זבון ןזדבנון לא דמצרים מארעא
 מאלהך: ותדחל בקשיו בה תפלח לא :מאלוהיך ויראת בפרך

 הגולם מאת יהיח־דך אשר ואמתך י ועבדך מד"

 4 ואמה עבד תקנו מהם הביבתיכם אשר
 הנןנון כיהון בסהררבין די עממיא מן לך ן1_יה ך' ואמתך ועבדך

 עמקם הגרים התושבים מ?ני וגם מה עבדץואמהן־
 הולידו אשר עטכם אשר וממשפחתם תקנו מהם

 ערלי* תותמא מבנ.י ואף :לאחזה לכם והיו כארצכם

 בארעבון אהדלידו די דעמנון ומז־עיתהון תקנון מנתון עטכון דדירין

 ־לבניכם אתם והתנחלתם מו : לאחסנא לבון ויחון
 ובאחיכם תעבדו בהם לעלם אח|ה לרשת אחריכם

 ם י בפרך בו לא־־תרדה 'באדזיו איש בניקישראל
 תפלחון בהון לעלם אהסנא קירתת בתריכון לבניכיון ]תחון ותחסין

4 בקשיו בה תפלח לא באחותי גבר ישראל בני ובאהיכון

רש״י
 בו תרדה לא )מג( :הלקח אכן על יעמידנו ולא למכור עבד יש כאן כהכרזה
 אינו והוא הזה הכוס ליאת החס לו תאמר אל לענותו כדי לצורך שלא מלאכה בפרך.

 אס לצירך אס בדבר מכיר אין תאמר שמא שאבוא עד הגפן תחת עדור צריך
 ויראת: נאמר לכך ללב מסור הזה הדבר הרי לצורך שהוא לו אני ואומר לאו

 איני בעבדי אשתמש במה א״כ א״ת לך. יהיו אשר ואמתך ועבדך )מד(
 אלא נשמה כל חתית לא כ( )דבריס הזהרתני שהרי נוחל. איני אומות בז׳ מושל

 שבתוך ונא סביבותיכם. אשר לךלעבדים: יהיו הס מאתהגוים. :ישמשני מי
 מבני וגם )מה( :נשמה כל תחיה לא אמרתי בהס שארי ארצכם גבול

 אתר הולך הבן להס וילדו בהרצכס נשים לישא מסביבותיהם שבאו התושבים.
 אותם תקנו. מהם :יבעבר לקנותו מותר אתה אלא תחיה לא בכלל ואינו החב
 בניכס לצורך לנחלה בהם החזיקו רבניבם. . אותם והתנחלתם )מו( :תקנו

 אותם והנחלתם לכתוב לו היה שא״כ לבניכם הנחילוס לפרש יתכן ולא אחריכם.
ומלך בעמו נשיא להביא באחיו. איש : והתחזקתם כמו והתנחלתם. :לבניכם

 במשרתיו



קא ששי ליל בהר
 אחיך ומך עליך ותושב גר נך תליג ובי מ שביעי
 "משפחת לעקר או עלך תושב לגר ונמכר עמו

 רזדבן עמה אחזך רתפסבן עמך .ותותב ערל !ד תדבק ז_ואךי גר

 נמבר אחרי פח ;גיורא זרעיה לארפי או עמך תותב לערל
 ן 3 זיר :ד בתי־ :קאיגו מאחיו אחד תהיה־־לו גאלה

 א* או״ידריו פט • יפרקנד, פאחוהי חד לה תהי פרקנא
 עאלגו ממשפחתו בשרו או־משאר וגאלנו בן־דדו

 אבוהי אח בר איו אבוהי אח או : ו^אל יח או־־השיגה

 ויתפרה ידה דתדבק או .יפרקנה כז־עיתה בשירה מקריב איו ןפרקנה

 שנת .^ד לו המכרו משגת עם־־־קנהו וחשב נ
 שכיר בימי שנים במספר ממכרו כסף והיה חיבל
 #תא עד לה דאזדין פ׳טתא .זבנה עם ויחשב * ?ימו יהיה

 : עפה .יהי אגירא כיופי י עוניא בפען זבינלהי בסף .ויהי דיובלא

 מכסף גאלתו ;שיב לפיהן בשנים רבות אם;עוד נא
מקנתו י רש"

 ערל כתרגומו תושב והיא גר ותושב. גר )כז( : בפרך לרדות פלא במשרתיו
 גרס מי עמך. ותושב גר יד תשיג ובי :תושב לגר ונמכר מוכית וסופו תותב

 ע״י עמו דביקו שימיך לו גרס מי עמו. אחיך ומך :עמך דבוקו שיעשיר לו
 לעכו״ס הנמכר זה למק־ אומר כשהוא עכי״ס זה גר. משפחת :ממעשיו שלמד
 : מיס ולשאוב עציס להעיב אלא לאניות ולא שמש לה להיות עצמה
 שהרי היובל שנת עד שיעמע תניחהו אל מיד לו. תהיה גאולה )כח(
 שהרי היובל עד לעובדו אלא קכאן לא עצמו כל היובל בשנת ויצא למטה
 עליו תבא לא ואעפ״כ מדיר הכתוב ידך שתחת ובנכרי שנאמר כמו יצא ביובל

 שנה בכל המגיע לפי בחשבון וידקדק ליגאל כשיבא אלא השס הלול מפני בעקיפין
 וקנאו היובל עד משנמכר שנה עשריס היו אס דמיו מן הנכרי לו ינכה ושנה

 ובא שניס ה׳ אצלו זה שהה ואס במנה שנה עבודת הנכרי שקנה נמצא מנה בעשרים
 ממכרו כסך והיה וזהו מניס ט״ו העבד לו ויתן מנה חמשה לו ינכה ליגאל

 יחשיב ושנה שנה לכל המגיע ח:טן עסו. יהיה שביר בימי )נ( :שניס במספר
 ער בשנים. רבות עוד עם )גא( :לי וינכה במנה שנה כל עמו נשכר נחלו

היובצ



ששי ליל בהר
 ??ם|* פרקני׳ ;תיב יפיטהן בשנ־א ם;?ת עיור אם : מקנתו

 עד־שנתהיבל בשנים ואם־סעטנשאר נב ־ זבינוהי
 :׳?תאר זער ואם :את״גאלתו ישיב שניו בפי וחשב־לו

פרקני׳# !ת יתב ,שלוה כפום לה צב;ךח דיובלא שהא עד בשניא

 הצגנו גים“וז ואחד מקיא שנים הסדרה כל להשלים כדי
:והפשרה ותרגים הסדרה כל השלום

ששי ליום תורה

 כפרך לא־ירדנו עטו .יהיה בשנה שנה כשכיר נג
 :לעיניך בקשיו בה יפלח לא עטה ןהי ב^נא טנא; באגיר :לעיניך

 דיא היכל כשנת ויצא באלה יגאל ואם־לא נד
 הוא דיובלא בשתא רפוק בא־ץ .יתפרק לא ואם ??עמו ובניו

 ךבדי טבדים בני־ושראל כי־לי נה מפטיר :עטמ
 יהוה אני ב?צךים מארץ אותם אשר־־הוצאתי דזם

 ?־הון אפקית די אנין עבדי עבדין .ישראל בני דיל' ארי ? אלהיכם

לכם לא־־־*תעשו א כו :אלהכיון יי אנא דמצחם מארעא
אלילם

רש״י
 רואה: ואתה כלומר לעיניך. בפרך ירדנו )נג(לא : כמש־פ הכל לפיהן. היובל:
 ובניו הוא :בשש נגאל ותינו ננהל הוה בהלה באלה. יגאל לא ואם )נד(
 :קודם שערי עבדים. ישראל בני לי כי )נה( :בניו במזונות חייב הנכרי עמו.
 לא )א( :מלמעלה משעבדן כאלו מלמטה המשעבדן כל אלהיכם. ,ה אני

 מגלה ורבי הואיל יאמר שלא לנכרי הנמכר זה כנגד )ת״כ( אלילים. לכם תעשו
 מחלל ורבי הואיל כמותו אני אך ע״א עיבד ורבי הואיל כמותו אני אף עריות

 על נאמרו הללו הפרשיות ואף הללו מקראות נאמרו לכך כמותו אני אף כבת
 פיפי השביעית על ונחשד ממון חמד ואם השביעית על הזהיר בתחלה הסדר
 מיד קנה או ביה כתיב )מה ממכר תמכרו וכי לה סמך לכך מטלטליו למכור

מוכר סיף בו חזר לא אחוזתו מוכר סיף בו חזר לא מידליד( הנקנה דבר וגו׳.
את



קב ששי ליום בהר
 משבית ואב! ל^ם לא־־תקימו ומצבה אלילם

 ?הוה אני כי ■עליה להשתהות בארצכם תתנו לא
 ינון תקימון לא ונןפא וצלם טעון לנון וז??תן לא ז אלהיכם

 :אלהכון .;י אנא ארי עלה למכגד בארעכ׳ון התנין לא סגדא ואבן

:יהיה אני תיראו ומקדשי תשמרו את~שבתתי ב
: ;י אנא דחלץ תהון מקרשי ולבית תטתץ דילי שביא י־ומ• :ת

 ה י?^
ס< ־׳יי• יימס׳

י8רש

 לא הראשונות מן קשות האחרונות אלו כל ברבית לוה כיף בי חזר לא ביתו ־את
 ואבן :לנכרי אפילו לישראל דיו לא בו חזר לא עצמו את מוכר סוף בו חזר .

 : אבנים ברצפת הקרקע שמכסין כפי ושכותי לג( )שמות כמו כסוי ל׳ משבית.
 היא ורגלים ידים בפשוט שהשתחואה לפי לשמיה אפילו עליה. להשתהות

:שכר לשלם נאמן ה'. אני )ב( :המקדש מן חוץ כן לעשות תורה ואסרה

בתר פרשת חמלת

בהר הפשרת
 הגמאל הנה ־ :לאפר אלי .יהוה—דבו היה ןרמיהו האפר א

 את־שדי לף קנה לאפר אלןף בא דדף בךשלם
 אלי ויבא ג : לקנות הגאלה משפט לןי כי בענאות אשר

 קנה אלי ויאפר הגיטרה אל־חצך ןהוה כדבר בךדדי חנמאל
 שפט(מ כי־לף ברמץ בארץ ן אשר אשר״בענתות את־שרי נא

 מ הוא ה1ןה—תכו כי ואדע קנה־־לך הגאלה ןלןז הירישה
 אשר רדי—בן הנפאל מאת את־־־השלה 'ואקנה ׳י

 ועשיר׳ שקלים שבעה את־הצסף ואשקלה־־לו בענתת
 הכשף .ואשקל עדים ואעד ואחתם בכפר ואכתב ה : הכפף

המצוה את־־החתום הפקנה ספר—את ואקח י :במאזנים 17 : • ~ )נ 7*•*׳ ־.־ :ידף< • ~ ••□׳•• ׳.־ י ־.ו”17 •17: 1 ►
 והחקים



בהר העטרת

 אל־ברוך המקנה את־־הפפר ז^ואתן :ואת־־הגלוי וההקים
 המקבים העדים ולעיני דלי הנמאל לעיני' בן־מחסיה בז־נחה

 : המטרה כחצר הישבים כל־היהורים לעיני המקנה במפר
 להי צבאות יהוה בה-אמר ט :לאמיר לעיניהם את־כחך חואצוה
 ואת הזה המקנה ספר את האלה את־־הספרים לקוה .ישראל
 יעטרו למק כבלי-חרש ונתתם ה1ה הגלוי ספר ואת החתום

קד .ישראל אלהי צבאות .יהוה אמר כה כי י : רכים נמים
 אל־יהוה ואתפלל '״ ז הזאת כארץ וכרמים ושידות בתים .יקנו

 אהה :יב לאמיר בזתריה אל־כרוך המקנה את־־פפר א־ריתתי
 בכחך ואת־הארץ את־השמים עשית אתה ן הנה ןהוה אתי

 חסד עשה ע :כל־דבר ממך .לא־יפלא הנמרה ובזרעך הגדול
 הגדול האל אחריהם בניהם א;־חיק עויאבות ומשלם לאלבים

 אשר־ העליליה ורב העיצה גדל יי :שמו צבאות יהוה הגביור
ובפרי כדרכיו לאיש לתת אדם כני על־כל־דרכי פקחות עיניך

1;• ;• ^־ד .י •• .-< -יג־ז־י :ץ :•
 עד־היום מצתם בארץ ומפתים שמתאתות אשר טי :מעלליו

 את־ ותצא טז :הזה כיום שם ותעשה־לך ובאדם וחשראל הזה
 חזקה וביד ובמופתים באתות מצחם מארץ את־ישראל עמך

 הזאת את־הארץ להם יז_ותתן :גדול ובמורא נטויה ובאזרוע
 : ודבש חלב זבת ארץ להם לתת לאבותם אשר־נשכעת

 לא־הלכו ולא־שמעובקולך'ובתרותך, אתה ררשו ".ויבאו
ד ז ־ ••ג ;י — 6 ~ -1 < :־ ־׳ יד 7 י$ * 7 : 7 כל־ את אוגם ותקרא עיסו לא לעשות להם צרתה כל־אשר את

 נתנה והעיר ללכדוה העיר באו הפללות הנה יט :הזאת הרעה
 והדבר והרעב י החרב מפני עליה הנלחמים הכשדים חך

 אלי'אדצייהוה אמרת ־.ואתה ראה: ומך היה דברת ואשר
הבשדים: כיד נתנה והעיר עדים והעד בכסף השדה קנה־לך

קרי ובתורחך



קג בהר הפטרת
 אלהי יהוד; אני הנה א לאטר: אל-ירבדה• דבר־יהוה ויהי ו

 :כל״דבך יפלא הממני כל״בשר

ר פרק אהלות משנה

 נ־ושאץ ארבעה ביצה לטהר. לא אבל לטטא. אהלין נעשין וכלים אדם
 על טימאה י טמאים♦ גביו שעל בלים תחתיו♦ טומאה הגךבך את

 יכלים. ארבעה על נתון מטהר. אליעזר .רבי טמאים♦ שתחתיו ביו.בלים2
 שעל יכלים תחתיו. טומאה אדמה♦ כלי אבנים♦ כלי• גללים. כלי אפילו

 ארבעה על נתון טמאים. כלים'שתחתיו גביו. על טמאים.״טומאה גביו

 גביו שעל כלים תחתיו♦ טומאה דדים. רוח בו שיש דבר על או אבנים.
 שהיו המת קוברי ב י :טהורין שתחתיו בלים גביו♦ על טומאה טהורין•
 יכול אם במפתה. וסמכו הדלת♦ את מהן* אחד והגיף באכסדרה. עוברים

 גרוגרות של חבית וכן טמא. לאו ואם טהור♦ עצמו בפני לעמוד הדלת
 והתבן הגרוגרות .יבולים אם יבחלון. נתונים שהן תבן. של קיפח או

וטח בקנקנים שחצצו בית טמאים♦ לאו טהוךין.'ןאם עצמן בפני לעמוד

נטיה
•צרטנורה

 נחשב כלים ע״י או אדם ע״י הנסמך אהל לטמא. אהלים נעשים וכלים אךח ו פרה
 : המת באהל נתונים נתלו הטומאה כנגד שלא אפי׳ שתחתיו כלים לטמא אהל

 נדבכים לשין ורחבה גדולה אבן נדבך. הטומאה: בפני לחוץ אהל נחשבים דאין לטהר. לא אבל
 :לטהר אהל עשוי דאין דמי דליתא וכמאן חוצץ שאינו כמאין. גביו שעל כלים גלל: אבן די

 אהל נעשה דסבר בתרוייהו מטהר. ור״א אהלים: נעשים דלטמא טמאים. שי־התיו כלים
 על נתון הנדבך היה אם כלים. ד' על נתון כר״א: הלכה ואין הטומאה. בפני וחוצץ־ ייטהר

 נחשב כלים שאינן אבנים. ארבעה על :■טומאה מקבלים שאין גללים. כלי אפילו : כלים ׳7
 המלויס מאותן מהן. אחר ב :מאדס חוץ חיים. רוח בו שיש דבר :הטומאה בפני לחוץ אהל
 : נקט דמלתא אורחא אלא אחר אדם הדלת את. הגיף אס וה״ה המטה מנושאי ולא לקיברו המת את

 הבית שלפני אכסדרה דרך שיעברו בשעה לבית הטומאה תכנס שלא בכדי הדלת. את הגיף
 דליתא כמאן מפתח ה״ל מפתח. בלא־סמיכת לעמוד. הדלת יכול אם גבת: על תקרה דיש

 הטומאה בפני חיצץ אינו בכלים הנסמך דבר דכל טמא. לאו ואם : הטומאה בפני חוצץ והדלת
 דטיח. וה״ט דגרוגרות. והיט דתבן. טעמא והיינו לטהר. אהליס נעשים וכלים אדם דאי; כדאמרן

 על טפח בו שיש בחלון. נתונים שהן :וקנקנים וקופה הבית שהם כליס ע״י דעמידתן ״שוס
 בלא בעצמן. לעמיר והתבן הגרוגרות יכולים אם : לבית מבית הטומאה את שמביא ספח

 שהסריחו הגרוגרות שיהיו והוא מצילים והתבן והגרוגרות שאינן כמו שהכלים טהורים, וקופה: חביח
 לפנוהן. דעתו ואין להו ומבטל בהמה לאכילת ראוי ואין מיס־ח התבן וכן לאכילה ראויות ואינן

 וחבית קופה מקום דאיכא הכא כגון הכל סותמים והגרוגרות התבן דאין היכי דכל חייצי ומש״ה
 פית הרם של היא אס החבית שתהא ובלבד טמאין. לאו ואם :הייצי לא להו מבטל לא אי

 גב אס אבל הטומאה. בפני חוצץ אינו טומאה המקבל דבר שכל מצלת אינה ולפיכך הטומאה כנגד
 שחצצו בית מגבו: טומאת מקבל חרס כלי שאין הטומאה בפני חוצצת הטומאה כנגד החבית

אם :מבחוץ בין מבפנים בין בטיח. וטח :מצילים אין דיוכשיו הטומאה כלפי ופיהן בקנקנים.



ששי ליום בהר
 ן מבא ראו ואם; טהור. עצמו בפני לעמוד הטיח יכו? אם בטיח.

שהיא כותר כיצד. מחצהירמחצה• ן1ןד הבית את המשמש י כותל
 17מלטץ והעומד טמא. הבית ולפני מחציו בתוכו• והטומאה לאויר
 למחצה מחצה טמא. מרמעלן והעומד טהור. הבית ולחוץ מחציו טהור•
 'רבי מטהרין• וחכמים מטמא. מאיר רבי מדמעלן• והעומד טמא. המת

 והטומאה בתים. שני שבין כותל י לבית: הכותר כר אומר יהודה
 למחצה מהצה טהור. לטהרה וה^תב טמא. לטומאה הקרוב בית כתוכו.

 טומאה ולרפי מחציו בכותר. וכרים מהן. באחד טימאה טמאין• שניהם
 טמאים. הן הרי למחצה מחצה טהורץ• טהרה וכלפי מחציו טמאים•
 טמא. הבית ולמטן• מחציה* בתוכה טומאה לעליה• הבית שבין מעזיבה

 מחצה טהור♦ והכית טמאה• העריה ולמעלן. מחציה טהורה• ועליה
 מהמה במעזיבה. וכלים מהן. באחד טומאה ממאין. שניהן למחצה'

 הרי למחצה מחצה טהורים• טהרה וכלפי ומהמה טמאין♦ טומאה וכלפי
 ביןהקורות טומאה ה :לעליה המעזיבה כל אומר יהירה רבי טמאין• הן

 שם אין אם טמא. הכל טפח• פותה שם ;ש אם השום. כקליפת ותחתיה
 בתוך נראית היתה אוטם• היא כאלו הטימאה את רואין טפח. פותח
ידון י הכותר• את המשמש' ♦.בית טמא: הבית כך ובין כך בין הב;ת•

ברטנורה
 לאייש שהוא כיתל ג הסימאה: בפני חיצץ שהסיח טהור. עצמו בפגי לעמיד הטיח ׳יכול
 בית בין או לחצר. בית בין שמפסיק כותל כגון הבית את משמש אחד וצדו העילס אויר אהד שצדו

 אס ולפנים. מחציו הסדק: בתיך בחללו טימאה ויש הכותל שנסדק בחובו. וטימאה נגנה:
 בתר פלגא דההוא הבית בתוך היתה כאלו הביתטמא. הבית: לצד כותל של החצי מן הטומאה

 רציצה כטומאה דלאו טהור הטומאה כנגד עימד אפילו למעלה בכותל והעומר. :ליה שדינן בית
 שדינן לא האויר לצד ולחק. מחציו באהל: כמונחת לה חשבינן דהא ועילה בוקעת ואינה חשיבא

 רציצה טימאה היא הרי היא באהל כמונחת דלתו דכיון טמא מלמעלה העומד ולפיכך בית בתר לה
 בית בתר לכותל ליה דשדינן מטמא. ד״ם באמצע: שהטומאה למחצה. ועולה:מחצה ובוקעת

 בל :כחכמים והלכה בית. בתר ליה שדינן דלגמרי מטהרים. וחכמים :לחומרא אויר ובתר
 הבית: בתיך מונחת כאלו היא הרי האויר שלצד בחצי הטומאה עומדת אפילו לבית. הכותל

 הן באחד מהן. באחר טימאה :בתים שני בין המפסיק כותל בתים. ש:י שבין :־תל ד
 כר״י: הל׳ ואין וכו׳. איטר יהודה רבי לעליה: בית בי; המפסקת תקרה מעזיבה. :יה:תים

 כר' ומתני' גבן. על והמעזיבה עליהן שהנס־יס התקרה קירות בין הקורות. בין טימאה ה
 המעזיבה שתחת בקירות טומאה היתה שאש קאמר והשתא לעליה המעזיבה כל דאמר יהודה

 אש :בבית נראית הטומאה שאין לבית הטומאה בין קוצצת השים כקליפת דקה שהיא ומחיצה
 הבית טמא. הבל :הטומאה במקום טפח קלל שיש היינו טפח. פיתח הטומאה כמקום יש

 ועילה בוקעת אלא לבית הטומאה ייצאה יאין איטם. היא כאלו הטומאה את רואים : ושעליה
 בה יש בין כך. ובין כך בין השוס: כקליפת תחתיה שאין הבית. תוך1, נדי... היתה



קד ששי ליום בהר
 טימאה מעד־ות. שתי בין 1א כובין. שני שבין ב־רתל ביצד השים. בקייפת
 בכותל טומאה טהורים השים כקליפת ועליהן בכותל. וכלים בבתים.

 העט־ד. תחת טומאה ,טהורים. 'השום כקליפת ועליה בבתים. וכלים

 טהורים.. הפרח שתחת כלים ז ויורדת: בוקעת ועולה בוקעת טומאה
 שם יש אם הפרח. שתחת והכלים הטומאה מטמא נורי בן יוחנן רבי

 זח או .זה. בצד זה פרדסקים 'שני טהורין. לאו ואם מאין.9 מפח פותח
 את ורואין טהור. וחבירו טמא והכית הוא מהן. אחד נפתח זה. גב על

 את להביא למחצה י מחצה 'רדון אוטם. ׳ הוא כאלו ךפךךםלןי;

לב;ת: הטומאה

ברטנורא

 כשחיפרים הקרקע שתחת המערות . כותל י את המשמש בית ו :טפח פותה בה אין מן טפח פיתח
 המשמש מת ליה קרי מש״ה מאליו עשוי הכוהל נמצא ,הב מצד למת וכוך זה מצד למת כוך
 מת שיהיה לבית גורס הכותל קרקע גבי :על ברן אבל הכותל נעשה החפירה שע״י הכותל את

 כקליפת ועליהן :ובמחילות בכוך .בבתים טומאה :ת הב את המשמש כותל ליה קרי ומש״ה
 תהת טומאה בתים: ב׳ שמן כותל כדין די;ס ואי; לטומאה דמכסיק טהורים. השום

 סרת בה שחין רוצצת והיא תחתיו מאה וט המערה בתיך או הכוך בתיך עמוד יש אס . העמוד
 למעלה הטומאה שכנגד יכל .ויורדת בוקעת ועולה בוקעת טומאה :טפח ברום טפח על

 דבר .פרח ז :שבמת לעמוד ה וה׳ .טהור הצדדים ומן מכוסה טומאת כל כדין טמא ולמטה
 בעמיד איירי הכא .טרוהם הפרח שתחת כלים :באמצעו או העמוד בראש שיצא ורחב בולט

 הכליס על ומאהיל להון טפק העמוד נין נע בי והפרח תחתיו. וטומאה במנה הו ברה״ר העומד
 . מטמא נורי בן יוחנן רבי :טהור שבצדדיס וכל ועולה בוקעת דטומאה .טהורים :שתחתיו

 : כרינ׳ן הלכה ואין .עליהם מאהיל שהכרח הכניס על חוזרת ביקעת וכשהטימאה כעמוד דפרח
 טפה. פותח : הכלים ועל הטומאה על מאהיל שהכרח כיין הפרח. שתחת והכלים הטומאה

 חלינות ובה; המת בכותל נתונים חלולים עמודים .פרדסקים טפח: לעמוד הון הפרה שגולש
 . טמא והבית הוא :כהן א׳ .נפתח : עמודים אותן החת וטומאה דלתות להן ויש חלונות

 . כמה נדון דאנו ולהון כותל של מחציו הטומאה הכי׳ . לבית ויוצאת בתוכו נוקעת שהטומאה
 ילא נעיל הדלת אס כלומר .אוטם הוא כאילו דפרדסקין את ורואין :טמא המת אפ״ה

 מהגה על מחנה הכותל נדון תחתיהן טומאה ואס כלל הלל שם אץ כאלו אוהן רואיס גפתח.
ן טהור המת ולחון מחציו טמא המת ולפרס מחציו לעיל דתנן הני ככל

ע״ב כ׳ דף נדה גמרא

 לה.. וטמי הנה בר ר3 דרבה לקמיה דמה אייתה ;להא
 ודבי ;הודה דרב בדיה ;צחק דרב לקמיה אלתה הדר

 רשאי 1חביר אין שטמא דבש והתדא הכי עביר מבי ו .לה
לטהר

רש״י

 בזת :סנה בר בר דרבה כבודו מבוס יצסק רב .לה טמי טמייי מעיקרא
 ראיתי כזה ואומרת חברתה של או שלה או אחר דס מביאה ראיתי.

ולבדתיו



עשי ליום בהר 20*

 הוה טטרי מעיקרא .להתיר ;*י רש תכירו אין אסר .לטהר
 האי כי לי מדפי הוה יומא דבל ליה דאמרה לחביון מטמי
 מהימני ומי .לה דבי בעיניה ךהש הוא 'הוא והאיתא גיונא

 איבשא .ואכדתיו ראיתי בזה לומר אשת נאמנת והחטא אק
 אשה נאמנת ישמע תא .מהו הבס פלוני איש טיהר' כזה להו

 • לקפן דליתיה החם שאני .ואבדתיו ראיתי בזה לומר
 יכר בר דרכה לקשיח דמא אייתא דילתא י שמע תא

 יהוךת דרב בריתי' .יצחק דרב לקשיח לה י וטמי הנא
 אין חכם'שטמא וההרא 'הבי וחיכי''עביד ילה. ודבי

 פיין מטמיילה. הוה טמרי לטהרוכוי.ואמיינן רשאי הכירו
 הוא והאיתא גוונא האי בי לה מדבי יומא דכל ליה דאמרה

 בר יצחק רב .'ליה מהימנא אלמא לה דכי הדר בעיניה החש
סמך: אגמריה יהודה

רש״י
 דמהימנא האבוד דם משוס בטומאה ליה לא.מספקיכן טהור זה דם אם יאבדתיו
 הברתה טליה שתסמוך מהו .ובר' פרוני לי טיהר כזה :ראיתי כזה נמימר

 אשה נאמנת :וטיהר הכס להליכי א:י נס הראיתי זו כדם לה ואמרה זו דס שראתה
 מהד קמן דאיתא הכא אבל . קמן דליתא :דמיס במראה לה קים אלמא .ובו׳
 משים מעיקרא מטמא דהוה והאי דטהיר ליה פשיטא סמך. מריה א־ אני:

:עלה סמיך הוה לא ליה מספקא הוה אבל בב״ח דרבה כבודו

ע״ב קל״ו דף תרוטד. זוהר
 רגעא ;תיב הוה שבתא במעלי מפהרא סליק הוה: כד כבא המנונא רב

 הדוח 'למחמי ;תיב דהוה אמר. והוה חך יהרה .עינוי וזקיף חרא

 ברינש יתיב שבתא מעלי ובכל. נדזתין ואלין סלקין אלין עלאי. דמלאכי

 יממא נהיר כד דמאריה ברזץ תדע מאן איהו זכאה .הנשמות בעולם
 ן ?חךהיכד בנעחא עלמין בהלהו סלק דחתה סליקו ךשבתא ביומא

 אלן מקשמים. הרקיע מגיד ידיו ומעשה אל קבוד מספרים השמים
 בהו/מספדים. אתרשים .קדישא דשמא בהו אתדזזי עלאה דשמא שמם

 אלא י .הבי' לאו .דברים ספור .דמשתעי י כמאן תימא אי .מספרים מאי
 בנהירו 'דכליל בשמא וסלקין עלאה תהורא בנציצו ונציצין תהרין

עלאה דבפי ישלימו בנהירו רנ^י איהויספור ומאן ךשלימועלאה.



קח ששי ליום בהר
 שלים. בנציצי ונצצי שלים בגהירו ןנהרין שלים בשבא סלקץ כך ובגין

 ונצצי עלאה דספר תציצו. נהירו מגיר בגרמייהו וגהרי מנצצי אינה*
 כיהדהא וכבוד('דמתדבק כבוד ^"אלכר סמר'וסטר קבל ןנהרי

 כנציצו תץיץ:.רע/קא כליעזלןא נהיר ונהירו ספירו מההוא מנעהו
 :יומין משארדבשמא_קךישא_;תיר ןסרקין שמים מתעטרן יומא הבהאי בגין

יוסף
 פסיקה הלכה

 פ״ח •כבת ה־ הר׳מ
 מימיהן להוציא דפירית את רפורט י•

 העב ואינו מפרק. משום העב
 כגרוגרת. שסחט בששקין ש־יהןה עד

 .דריכת על אלא התירה מן העבים ואין
 לסחוט ומותר בלבד. .וענבים זיתים

 האוכל לתוף ענבים של אשכול
 ונמצא הוא אוכל לאוקל הבא שמשקה
 סחט אם אבל מאוכל אוכל כיהפרק

 דורף זה הרי איגל בו שאין לכלי
 היונק או גל האי לתוף .והחולב ורועב•

 ש_יחלוב עד חייב ואינו פטור בפיו
 הבורר או הזורה = :הבלי לתוף

 הוא הרי ץ ב ח מ ה ו חעב• כנייוגרת
 מתוף שמרים הבורר ןכן בירר. תולדת

 הולךת או בורר הולדת זה הרי הטשקין
 והמרקד והבורר שהזירה והעב מרקד
 מה ומפני לזה. זה עיניהם דומין

 מלאכה שבל מפני בשלשה איתן מנו

 :עצמה בפני אותה מרכין במשכן שדרה
 שהיו או ?סולת מתוף אוכל הבורר י

 ממין מין וברר אוקלין מיני שני לפניו
 או בקנון העב. ובכברה בנפה אחר

לאכול ב;דו ב;רר ואם פטור. בתמחוי או

מותר: לאלתר

לחק
מיסד

ל״ה ,,ס חסידים סבשר

 חיירף תוכיח כאשר מרע נף;לשו נצור
 דבליו .יהא משכלו יותר שדבריו מי

 .רבעיו יהיו מדבריו ייתר שיטבלו ,מ עליו.
 לבני ותיכחותיו שדבריו מי פירוש לו.

 חכם שאינו כלומר משכלו ייתר ם א^ד
 שכלו ואין כדבריו לעשות ומשכיל
 והיו הטובים כדבריו לעשות מכריהו

 השומעים שאומרים לקלון עליו דבך־ו
 הוא אותנו ח טוב ר ש א הטיבה לכל

 גאה ואינו דורש נאה והוא ממנה. נעדר
 מדבריו יותר ששכלו מי אבל מקיים•
 אם כי אךם לבני להוכיח מוסיף שאינו

 אשר טובות והמעלות והמוסר השכל כפי
 הטובים דברים בלומר לי. דבקיו והיו בו

 ולתפארת לקבור לו יהיו ארם בני שמוכיח
 והמוסר הזה השכל כל השוקעים שאומרים

 שטיב ללמדך בו הכל דיבר הוא אשל
 תיספת כי בדבור מלהוסיף השררקה
 הךבור ותוספת ולתפארתו לכבודו השתיקה

 בספר הקעען כן על ולחרפה• לקלון
 מה כפי לעשות ?הכוין והחכמה החסידות
 לדעת כדי להשכיל עעוין ואל שנשכיל

הועלת אינה החכמה סיפור כי ספר
 בלוקר משקלו• יותר שדבךיו איחה למספר
לפי לו שראוי מטה יותר אותו שמדבר

 .ר^ייו יהיו אז ;תר שפת לנבל נאוה לא •יי( )־"־לי שלמה אמר כאשד ושכלו ךכמתו
 ויתרה גדולה שחכמתו מדבריו יותר ששכלו ומי ב;דם. הוא ונלכד עליו מושלים

על



ששי ליום בהר
 לפ אם כי מוציאם ואיני ברוהו ל2מו* שבלו שטרוב טובה מרה דבריו על

<נ )"""י ?מו וברשותו שלו הן הרי כלומר לו נשמעים דבריו יהיו אז ושכלו
:לו ואני לי דורי

השםבהרמצות
תעשה לא י״ז עשה, מצות ד

 לאוין סטיג רב״ג. רכיב רכ״א ר״כ ל״ת סהים די. פ״א שמטה הלכות הי״ד כפר ג/ שיק שביעית
רס״ט. רס״ח רס״ז רס״ו

 בשנת אדמה לעבוד שלא מל״ת ]קצט[ על שבט שכח שבז
 השביעית ובשנה שג׳ השמטה

 בשמטה אילן עבודת לעבוד שלא ומל״ת ]ר[ תזרע. לא שדך וגו׳
 שנא׳ בשמטה ספיח לקצור שלא ומל״ת ]רא[ תזמור לא וכרמך שנא׳

 אילנות פירות ללקוט שלא ומל״ת ]רב[ תקצור. לא קצירך ספיח את
 הנ״ל מכל א׳ על עבר ואס תבצור. לא נזירך ענבי ואת שנא׳ בשמטה

 לאוין. הד׳ כל יתפרשו ועתה וליקה. ל״ת על ועבר קי״ג( )בסי' מ״ע ביעל
 לוקה שאיט לך לומר הכתוב פרע! ולמה קצירה בכלל ובצירה זריעה בכלל זמירה

 חפר כמן עבודות שאר על אבל בצירה או קצירה ועל זמירה או זריעה על אלא
 אותו מכין בהן וכיוצא הרכיב או הבריך או נעע ובאילן מזבל מסקל חרש

 העקרים מן או הזרע מן הארץ שתוציא מה שהוא ספיח קצירת ועל מרדות מכות
 לא קצירך ספיח הכתוב אמר זה על מאליהן, שעלי או שביעית מקודם שנשארו

 וכיוצא בבקרים ודש כרי והעמיר השדה כל שקצר הקיצרין כדיך קצר ואם הקציר
 3כ ומד״ס התורה. מן ואוכל וחיבע מעט מעע לקציר צריך אלא לוקה בו

 הן ספיחין ויאמרו בסתר שיזרע עבירה עיברי מפני באכילה אסורין הספיחין
 לעבודת בצר ואס שנה בכל אותן שאוסף כדרך יאספס לא האילן שיוציא ופירות
 ערב ודין דוקא. פנוי ע״י אלא מותר אין לוקה הבוצרין כדרך שבצר או האילן

:ונקבות בזכרים ונוהג ג׳. כלל עיין שנוהג וזמן ומקום שביעית

 ק״ט. קל־ז מ״ע סה״ט פ״י. שכטה הלי סהי״ד ליב. י״ב ערכין ליח קדושין לי. כ״ו ט׳ דף ר״ה
: קנ״א ניק עשין סמ״ג

 שבע שנים שבע לספור הגדול הב״ד על מ״ע )קנט( שלב שלא
 שבע שנים שבע וגו, לך וספרת שנא׳ פעמים ׳

 ביום שנא׳ היובל בשנת כפור ביום בשופר לתקוע רמ״ע )קל( פעמים.

 וכל החלה לב״ד מסורה זו מציה ארצכם. בכל שופר תעבירו הכפורים
 תקיעות ט׳ ותוקעין ארצכם בכל שופר העבירו שנאמר לתקוע חייב ויחיד יחיד

 והלכו מאדוניהם עבדים נפטרו ואז ת״ו( סי׳ )עיין השנה ברחש שתוקעין כדרך
 המגיד מן אינה יובל שנת שמ״א( סימן )עיין לבעליהן חוזרין ושרות לבתיהם

אלא



הו השם בהי מצות

 של שניס תחלת ואחת חמשיס ושנת יובל חמשיס ושנת שמטה מ״ע שנת אלא
:שנוהג( זמן ד׳ כלל )עיין שבוע

קנ״ב: עשין סמ״ג קלו. מ״ע סת״מ פ״י. שמטה ה׳ סהי״ד כ״ד, ה׳ דף השנה ראש

 היובל שנת )היא החמשים שנת הגדול ב״ד שיקדשו מ״ע )קלא( שלג
 של ר״ה כניסת בתחלת שנה. החמשים שנת את וקדשתם שג׳

 חזרו לא ועדיין בשמעה כמו קדושה בה ונהגו השנה מקודשת הב״ד אמרו יובל
 יו״כ עד לבתיהם נפערו ולא לאדוניהם עבדים משתעבדין ולא לבעליהן שדות

:שנוהג זמן "1 כלל עיין של״א( )סי׳ כנ״ל ב״ד שתקעו

 רכ״ו. רכ״ה רכ״ד ל״ת סה׳ט פ״י. שמטה ה׳ סהי״ד כ״ח. ערכין ראה. ום׳ בהר פרשת שפרי
:רע״ד רע״ב רע״י לאוין סמ״ג

 שנא׳ ביובל ואילן אדמה לעבוד שלא מל״ת ]דג[ שלל שלה שלל
ומל״ת ]רד[ ואילן(. אדמה )כולל תזרעו לא

 ספיחיה. את תקצרו ולא שנאמר ביובל ספיחים ולקצור ללקוט שלא
 שנאמר שנים( בשאר )כמו ביובל אילן פירות לאסוף שלא ומל״ת ]רה[
 ביובל אסור הארץ בעבודת בשביעית שאסור כמו הכל נזיריה, את תבצרו ולא
 ודין ביובל, עליו לוקץ בשביעית עליו שלוקין וכל ביובל מותר בשביעית שמוהר וסל

 יתירה דבר. לכל שביעית פירות כדין ובביעור ובמכירה באכילת יובל של פירות
 שביעית על יובל ויתר יובל ולח כספים משמעת ששביעית יובל על שביעית

 ושביעית בתחלתו קרקע משמיע יובל קרקע. ומשמיע לחירות עבדים מוציא שיובל
 :ר' כלל ועיין תעז(. תע״ו שמ״א שכ״ז קי״ג פ"ר סי׳ )עיין בסופו כספים משמיע

י״א מכירה הלכות סהי״ד ז׳. ו׳ ה׳ ד׳ פ״ג כ״ב ט/ ,ח פ״ד ב״מ כ״ת. קידושין
:רכ״ו סי׳ עד קפ״ט סי־ ח״מ פ״ב. עשין סט״ג רס״ה. מ״ע סה״ט פרקים.

 ממכר תמכרו וכי שנאמר וממכר מקח דין לדון מ״ע )קלב( שלן
 נקנית קרקע מתקיים אינו ובמה מתקיים המקח במת לעמיתך.

 מן בהן וכיוצא בהגבהת שכן וכל במשיכה ובהמה ומעלעלין ובחזקה ובשער ככסף
:זמן ובכל מקום בכל ונוהג אלו. הדינים

 לאמן סמ״ג .3ר״ ל״ת סה״ט פי״ב. מכירה הלכות סהי"ד נ״ט. עד מ״ט דף ב״מ
רע״א: סי׳ סמ״ק רכ״ז. סי׳ ח״מ ק״ע.

 וכי שנאמר וממכר במקח זה את זה להונות שלא מל״ת ]רו[ שלה
אחיו. את איש תונו אל עמיתך מיד קנה או וגו׳ תמכרו

 שהונה בין ח׳( כלל )עיין להשבון שניתן לוקה אינו בל״ת עובר שהוא זאע״פ
 שיהא האונאה ושיעור לשלם. חייב אונאה זה במכר שיש ידע שלא בין במזיד
 שיה או בשש שבע שות או בחמש שש שוה שמכר כגון בשוה שתות הוא לשלם חייב
 וכשהיה האונאה. להחזיר וחייב קייס המקח בשבע שש שוה או בשש חמש

 ופרועת בחמישים דינר ששים שוה שמכר כגון שהוא בכל מזה פחות האונאה
 אינו

לט



השם בהר מצות
 האונאה היה בו. למחול הכל דרך משתות פחות שכל כלום להחזיר חייב א*נו

 בטל־. פרוטה פחות בחמשיס ששים שוה שמכר כגון שהוא בכל שתות על יתירה
 וקבל רצה זה אס לחזור יכול אינו המאנה אבל בו לחזור יכול והמתאנה המקח
 האונאה שתהיה עד להחזיר חייב המאנה אין המקח שיבטל כדי שהאונאה זאע״פ

 מתי ועד לפרוטות אונאה שאין מחזיר אינו בשוה פרוטת אבל פרוטה על יתר
 או לתגר שיראה כדי עד המקח לבטל או האונאה ולתבוע לחזור ללוקח יהיה

 והמוכר חוזר אינו במאתים מנה שוה לקח אפי׳ מזה יותר שהה ואם לקרובו
 היה, ואם לקרובו, או לתגר להראותו בידו החפץ אין שהרי לעולם באונאה חיזר

 עד אלא חוזרים אינן המוכר בין הלוקח בין הרי ידוע שמקחו בדבר המקח
 בין שוה וסן בתגר בין בהדיוט בין שוה והענין בלבד. שבשוק השער על שישאל

 כדי עד בכרכים במטבע. להחזיר חייב מתי ועד במטבעות, בין ובהמה בפירות
 שאין שבתות ערבי עד להחזיר יכול מצוי שולחני שאין ובכפרים לשולחני. שיראה

 שכיח ומכיר בקי שאין הדברים בכל הדין והוא השולחני. אלא בטוב מטבע מכיר
 :ונקבות בזכרים ובכ״ז בכ״מ ונוהג ומכיר, בקי לו שימצא עד לחזור יכול להם
רכיח. י׳ס ח״ם קע״א. לאוין סמ״ג רנ״א. ל״ת סה*ט פי״ד. מנירה הל׳ סהי״ד **ח. ב״ט

, קנ״ב: סימן סמיק

 תונו לא שנאמר בדברים חבירו את להונות שלא מל״ת ]רז[ שלט
 הראשונים מעשיך זכור השובה לבעל יאמר שלא עמיתו. את איש

 חכמה יודע שאינו ממי חכמה דבר לשאול או אבותיך מעשה זכור גרים לבן או
 מעשם בו שאין עליו לוקין ואין בל״ת ועובר דברים באונאות וכיוצא לצערו כדי

 ובכ״ז בכ״מ ונוהג ס״ג(. סי׳ )עיין נוסך לאו יש צדק ובגר ח׳( כלל )עיין
ונקבות: בזכרים

 שלא הוא הלאו זה סובר שם ורטב״ן ע״ש. רכ״ז ל״ת סה״ט פי״א. שממה ה־ סתי״ד ע״ט. ב״ט
: רע״ה לאוין סט״ג לחלוטין. לגוי למכור

 והארץ שנאמר לחלוטין בא״י נחלה לטבור שלא מל״ת ]רח[ שט
לשבטים שנתחלקה הארץ על הוא זה לאו לצמיתות. תמבר לא

 השדה־ תחזור אלא מועילין מעשיהם ואין בל״ת עוברין והמוכר הלוקח מכר ואם
:ונקבות בזכרים ונוהג א'. בהג״ה ח׳ כלל עיין מלקות ולענין ביובל. לבעלים

 : קנ״ג עשין סט״ג קל״ח. מ״ע סה״ם פי״א. שמטה ה* סתי״ר ע״ט. כ״ט ט׳. ח׳ פ״ז זגרבין
 בבל שנאמר ביובל לבעליהם קרקעות להחזיר מ״ע ]קלג[ שטא

 לששים שדהו המוכר לארץ. תתנו גאולה אחוזתבם ארץ
לצמיתות.. הנמכר או סתם הנמכר אלא ביובל חוזר שאין ביובל תחרת אינה סנה

ד׳(: כלל )עיין נוהג שיובל בזמן ונקבות בזכרים ונוהג

• ״ינק עשין םם*ג קל״ט. ם*ע סה״ט םי״ב. שמטה ח׳ סהי״ר פ״ט. ערבק
 ימכור בי איש שנאמר חומה ערי בתי דין לדון מ״ע )קלד( שמב

 חומה המוקף בעיר בית המוכר וגו/ חומה עיר מושב בית
 תורע י״ב כל גואלו זה הרי (,א כלל )עיין ישראל באלן הארץ כיבוש מימות

ואס



קזהשםבהרמצות

 הדין וכן ביובל. יוצא ואינו ללוקח הבית נחלט חדש י״ב בתיך גאלו לא ואס
 ד'( כלל )עיין נוהג שיובל בזמן ונוהג בירושלים. נחלט בית ואין מתנה בנותן

:ונקבות בזכרים
: רע״ח לאוין סמ״ג רכ״ח. ל״ת סה״ט פי״ג. שמטת ה׳ סהי״ד ל״ג. ערכין

 מגרש ושדה שנאמר הלחם בערי לשנות שלא מל׳ת ]רט[ שמג
 שלא ר״ל ישונה לא פירושו ימכר לא האי ימכר. לא עריהם

 ומגרש מגרש, שדה ולא שדה מגרש ולא עיר מגרש ולא מגרש עיר לעשות ישנה
 ישראל בארץ ונוהג ישראל. ערי בשאר וכן ת״ט( סי' )עיין פנוי אמות אלף ר״ל

:ונקבות בזכרים

 סי" י״ד 4קציא לאוין סמ״ג רל׳ה. ל״ת סה״ט פ״ד. מלוה ה' סהי״ד סיא. דף וע״ש פיה. ב״ט
: רנ״ט סי׳ סט״ק ק״ס,

 מאכל דבר בין כסף בין ברבית להלות שלא מל״ת ]רי[ שמד

 בנשך לו תתן לא כספך את שנאמר הדברים שאר או
 לעבור הכתוב וחלקם הוא אחד ותרבית נשך אבלך. תתן לא ובמרבית

 גס עובר המלוה ח׳(. כלל )עיין להשבון שניתן זה לאו על לוקין ואין לאוין בשני
 בכ״מ ונוהג ותרבית. נשך מאתו תקח אל ומשוס תקע״ב ס״ח ס״ז שבס•׳ בלאוין

:ונקבות בזכרים ובכ״ז
; קעיו לאוין סט״ג רניז♦ ל״ת סה״ט פ״א. עבדים ה׳ סהי״ד נהנים. ותורת מכילתא

לעבד מיוחדים בדברים עברי בעבד לעבוד שלא מל״ת ]ריא[ שמד
 עבודה ר״ל עבד. עבודת בו תעבוד לא שנאמר כנעני *

 המרחץ לבית אחריו כליו שיוליך כגון גדול ובזיון שפלות או גדול ענוי בה שיש
 ולא עמך יהיה כתושב כשכיר שנאמר כשכיר בו נוהג אלא מנעליו יחלוץ ולא

 עמו לנהוג וצריך שנמכר קודם עושה שהיה אומנות אלא בתחלה אומנות ילמדנו
 ועטדות ובמדור. בכסות עמו שזה ולהיות אוכל שהוא ממה להאכילו באחוה

 להשתמש מותר נמכר שלא ישראל אבל הנמכר עברי בעבד היינו שאסור הנ״ל
 )עיין נוהג כשיובל ונקבות בזכרים ונוהג מרצונו. עושה הוא שהרי כטכי כמו בו

ל(: כלל

 ספ״ג ריס רנ״ט רנ״ח ל״ת סה״ט פ״א עבדים ה׳ סהי״ד פ״א. קדושין פ״ו. סנהדרין כהנים חורת
: קע״ז קע״ו קע״ה לאוין

 אבן על עברי עבד למכור שלא מל״ת ]ריב[ שמח שמז שמו
 שהעבדים כדרך בסימטא ולא בהכרזה המקח

 כבוד(, ודרך בצנעה ימכר )אלא עבד ממכרת ימכרו לא שנאמר נמכרים
 תרדה לא שנאמר פרך עבודת עברי בעבד לעבוד שלא ]ריג[ומל״ת

 פרך עבודת עברי בעבד לעבוד להניח שלא ומל״ת ]ריד[ בפרך. בו
 כגון קצבה לה שאין עבודה היא פרך עבודת לעיניך. בפרך ירדנו לא שנאמר

 פלונית שעה עד יאמר אלא קצבה גחן שהרי שאבא עד מלאכה עשה שיאמר
1וכ



השם בהר מצות
 לו לחמם כגון קלה מלאכה היא אפילו לה צריך שאינו עבודה בו יעבוד לא זכן

 שעובד בנכרי רואים אנו ואם בלאו. ועובר פרך נקרא להם צריך אין והוא חמין
 ונוהג בלאו. עוברים הניחוהו ואס למגעו. מצווין אגו פרך עבודת עברי בעבד
 :ונקבות בזכרים תקופה כשידנו ונוהג שמ״ח( )וסי׳ נוהג שיובל בזמן שמ״ז( שמ״ו )סי׳

 רל״היורמ״כן מ״ע סה״ט טי. פ״ה עבדים סהי״דה* כ״ו ביק ב״ד• קידושין ליה. גטין מיז. כרכזת
:קצ״ו ם׳ ח״ט רם״ז. סי* י״ד פ״ז. עשין סמ״ג עצמו בפני מ״ע אברים בראשי לשחרר מנה

 תעבודו. בהם לעולם שנא׳ לעולם כנעני בעבד לעבוד מ״ע )קלה( ^מט
 מצוה ונוהג לשחררו. מותר מצוה לדבר אלא בעשה עובר עבדו והמשחרר

 החשד מפגי עבד לה לקנות אסורה שאשה אע״פ ונקבות בזכרים ובכ״ז ב״מ זו
 בשער בכסף נקנה כנעני עבד למוכרו. אלא לשחררו אסורה קנתה אס מ״מ

 אפשר אי בעצמו אחריס)כי ע״י בכסף עצמו את וקונה ובמשיכה בחליפין בחזקה
 בן אתה הרי לו שכתב בשער או רבו( קנה עבד שקנה מה כי כסף לו להיות
 שן שהס אברים מראשי אחד בכוונה רבו חסר אס לחירות. יוצא הוא גס חורין
 באשה דדים וראשי ואזגיס הגויה וראש החועס וראש ורגליו ידיו אצבעות ועין

 שאר חז״ל למדו ומזה ועין כשן לחירות שיצא משפעים בפרשת שנאמר
אברים: ראשי

 כהגה״הג קל״א סי׳ א״ה ש״ע סע. לאוין סמ״ג י״ב. ל״ת סה״מ פ״ו. ע״ז ה׳ סהי״ד כיב. מגילה

 אפולו עליה להשתהות משכית אבן לעשות שלא מל״ת נרטו[ שי
 להשתהות ארצכם תתנוב לא משכית ואבן שנא׳ להש״י

 ידים פשוע ובלא לוקה להש״י ורגלים ידים בפשוע עליה השתחוה ואם עליה
 שלא בין בפשוע בין לע״ז עליה השתחוה ואס מרדות. מכות אותו מכין ורגלים
 להשתחוות משכית אבן מותר המקדש ובבית כ״ח(. סי׳ )עיין סקילה חייב כפשוע

 קש מיני או מחצלאות להציע צריך באבנים שרצופה הכנסת ובית להש״י. עליה
בזו״נ: ונוהג הארץ. על ותבן

בחקתי ראשון ליום תורה
 לקנות ב״ן דשם אחרונה הה דמילוי ה כנגד שהם אלו פסוקים חמשה בקריאת יכוין

הבאה: טשבת יתירה רוח הארת

ועשיתם תעזמרו ואת־־מצותי תלכו אם־בחהתי ■ג
אותם

רש״י

 תשמרו מצותי ואת אומר כשהוא המצות קיום זה יכול תלכו. בחקתי אם )ג(
 עמלים שתהיו תלכו בחקתי אס מקיים אני מה הא אמור המצות קיוס הרי

 כמו ולקיים לשמור ע״מ בתורה עמלים הוו תשמרו. מצותי ואת : בתורה
שנאמר



קח ראשון בחהתי.ליום

 נ .יתרון ותעבחן תטחן פקודי רת תהנון בקעי אם * אתם

 יבולה הארץ ונתנה בעתם גשמיכם ונתתי ד
 ארעא ותתן בעידנהון מטריכיון ואתן ♦ פרץ יתן השדה ועץ

 את־ דיש לכם הוה^יג : אביה ןתן חקלא ואילן עללתה
 לשבע לדובבם ואכלתם את־זרע .ישיג ובציר בציר

 תקטפאוקטפא2ןךעא1^אכעלנ בארצכם לב^ח וישבת□

 לרוחצן ותיתבון למשבע לחמכיון ותיבלו; זרעא בר לאפיקי יארע

 ושכבתם'ואין בארץ שלום ונתתי ב^ן:שניו
 לא־־ וחרב מן־־ה^ךץ ךעה רדה והשבוי מהיריד

 דמניד ולית ותעחן בארעא עלמא ואתן ז בארצכם תעבר

 , בארעב־ת .יעידון לא בחרבא ודקטלץ ארעא מן בישתא דדתא ואבטל

:לחרב לפניכם ונפלו' את״איביכם ורדפתם ז
♦ לחרבא ויפלוךכןדמיכ־ון דבביבון בעלי !ת ותרדפון

רש״י

 שאין בשעה בעתם. )ד( :לעשותם ושמרתם אותם ולמדתם ה( )דברים שנאמר
 השדה. ועץ : שבתות בלילי בר״י( רביעיות, )בלילי כגון לצאת אדם בני דרך

 בציר. את דיש לבם והשיג )רי( :פירות לעשות ועתידין סרק אילני הן )ת״כ(
 הזרע: שעת עד תעסקו ובבציר הבציר עד בו עסוקים ואתם מרובה הדיש שיהא

 ונתתי )ו( :במעיו מתברך והוא קמעא אוכל )ת״כ( לשובע. לחטבם ואבלתם
 אחר ת״ל כלום אין שלום אין אס משתה הרי מאכל הרי תאמרו שמא שלום.

 מה( )ישעיה וכה״א הכל. כנגר שקול שהשלום מכאן בארץ. שלום ונתתי זאת כל
 צריך אין )ת״כ( בארצבם. תעבור לא וחרב :הכל את ובורא שלום עושה
: למדינה ממדינה ארצכם דרך לעבור אפילו אלא למלחמה יבאו שלא לומר

:רעהו בחרב ז2אי )ת״כ( לחרב. לפניבם )ז(

יז ירמיה נביאים
י י, • ״

 מאפסי* יבאו גוים אליף צרה בדם ומנוסי ומעד עד ה1ןה א
 מוע־©: ואין־בם הבל אבותינו נחלו אך־&קר אריודאטרו

וי



ראשון ליום בחקתי
 .;יתון עממין ;מרתך לשמע עמא בעדן ומשיזבי ורוחצני תוקפי ץ

 ולית ללמא אבהתנא פלחו לשקרא ברם .רימרון ארעא מסייפי

 : אלהים לא והמה אלהים אדם דרעשה־לו ב :הנאה בהון
 :צרוף בהון דלית טעון ואינון דחק אנש .ליה .דיעבד האפשר

 ואתעבוךתי את־ירי אודיעם את1ה בפעם מרדיצס הנני לכן ג
 הדא בזמנא להון מחוי .אנא הא בבן : .יהוה כי־שמי וידעו

 :די.י שמי ארי רידעון גבורתי ממת רת פורענותי !ת אחרינו!

 חרושה שמיר בצפר] ברזל בעט כתובה יהודה חטאת ד
 בתיבין יהודה דבית חובי : מזבחותיכם ולקרנות לבם על״לוח

 ;איגוריבון ולקרנות לבהון לוח ער חריתין שמיר בטפר דברזר בעט

 גבעות על רענן על-עץ .ואשריהם מזבחותם בניהם כזכר ה
 אילן בל תחרת ואשריהון איגוריהון בניהון כאדברא :הגבהות

 הילץכר־אוצרותיף הרתבשרה ו קנטלתא: רמתא ועל עבוף
 טותא ער ךפלחתון על : בכל־גבוליף בחטאת במתיף אתן לבז

 דהויתון בחרבין אמסר לבזא גנזיכון בית .ובל נבסיכון בחקרא

תחומיבון בבל לטעותא פרחין

רש•

 עשו איך ועמך א' שכס ולעבדך אליך לשוב העו״ג סוף יבואר. גרם אליך )א(
 כלומר ברזל. בעט )ד( : ושליע מושל ה׳. שמי בי )ג( וכו׳: והמה אלהיס להם

 בניהם כזכירות בזבור. )ה( :חקוקה חרושה. לימחק: נוחה ואינו בשיקיע חקוקה
 ,ובמישור בהר היושבות ירושלים בשדה. הררי )ו( :מזבחתס זכירת להם היה כן

גבולך: בכל ע״ג לשם בחעא העשויות במותיך. ממונך: חילך.

כ״ט משלי כתובים

♦ נחת .ואין ושחק .ורגז אהל ארדאיש נשפט איש״חכם א
* מתתבר ולא וחאיך ורגיז שט;א גברא עם ;דון חבימא ^ברא

 אנשי
רש״י

 פנים לי מראה בין ושחק. רגז :נתוכח נשפט. :הקב״ה חבם. איש )א(
שוחקת



הט ראשון ליום בחקתי
 : נפעו ;יבקעו ויערים תם—.ישנאו־ ^דמים אנעי *

 כל״רוחו :ריה בעיין ותריצי תמימותא מניין דמא דאשידן גברא
 מכלא מפיק חומתיה בולא :יעבחנה באחור וחכם כפיל יוציא

 כל- עקר—על־־דכו מקשיב משל ד :מאנה ברעעא זחכימא
 משומשנד בלה־ון דשהרא מלי דאצית שליטא ז רעעים משרתיו

 ::הוה עניהם עיני מאיר ן נפגשו תככים ואיע רע ה :השיעי
 :דתרויהון עינוי מנהיר ואלהא בחד חד פגיעו מץע;א וגברא מסכינא

 בקו^טא דדאין מלכא ::בון לעד כסאו דלים באמת עופט מלך ׳י

תקין: לעלם כורסיה למוכני

רש״י
 לשון נפשו. יבקשו )ב( בזו. ולא בזו לא נחת לו אין זועפות או שוחקות

 תורה בעלי מזימות איש תככים. ואיש )ה( : ישפילנה ישבחנה. )ג( חבה:
:והתלמיד הרב כלומר

ט׳ פרק כלאים משנה

 צמר אלא בנגעים מטמא ואינו ופשתים. צמר אלא כלאים. משום אסור .׳אין
'ופשתים. צמר אלא המקדש בבית לשמש לובשין הכהנים אין ופשתים.

 'מתר. הנמלים ימן רוב אם בזה. זה שטרפן רחלים וצמר נמלים צמר

 והקנבום הפשתן וכן אסור. למחצה מחצה אסור הרחלים מן רוב ואם
אסורים אבל כלאים. משום בהם איין .והכלך השירים ב : בזה זה שטרפן

מפגי
ברטגורה

 ופשתים צמר שעטנז תלבש לא דכתיב ופשתים. צמר אלא כלאים משום אסור אין ט יפרק
ופשתים צמר שבפרט מה אלא בכלל אין ופרט כלל פרט ופשתים צמר כלל שעטנז י

 נוקד היה מואב מלך ומישע דכתיב בלבד ואילים רחלים צמר הוא צמר. ן לא אחרינא מידי 'אין
 אילים צמר אלא סתם צמר קרוי לך אין צמר אילים אלף ומאה כריס אלף מאה ישראל למלך >השיב

 בנגעים מטמא ואין :עזים צמר ארנבים צמר גמלים צמר לווי שם ליחן צריך צמר שאר אבל
 אין :פשתים בבגד או צמר בבגד צרעת נגע בו יהיה כי והבגד דכתיב ופשתים. צטר אלא

 והוא ובד שש כתיב כהניס דבגדי ופשתים, צמר אלא במקדש לשמש לובשים הכהנים
 ובאבנט אחד מגרעין עולין קנים שני ואין גרעין מכל יחידי קנה כלומר בבד בד שעולה סשתן
 אדום בצבע צבוע צמר וארגמן חלזון בדם צבוע צמר ותכלת שני ותולעת וארגמן תכלת כתיב
 שטרפן. :קרמז״י שקורין אדום בצבע צבוע צמר הוא שני ותולעת בלע״ן לאכ״ע והוא ארגמן ששמו

 וקנבום. פשתן וכן :גמלים של ברוב נתבטל רחלים שצמר לפי פשחן. עמהן לערב מותר. :שערבן
 משי של והכלך.מיניס השיריים ב 5 עמהס ולערב צמר להביא מותר הקנבוס מן והרוב ■שנתערבו

אסורים. אבל ;לצמר ודומה ביותר רך והוא הזהב כתבנית ותבניתו הים בכרכי גדל והכלן ••הן
 דאתי



ראשון לרם בחקתי
 ובלבד בלא;ם• משים בהן אין והכסתות הברים העץ. מראית מפני
 על אפילו כלאים ;לבש ולא לביא;ם• עראי אין בהן. נוגע בשרו יהיה

 הספרים- מטפחות הרדים. מטפחות ג : המכס לגנוב אפילו עשרה. גבי
 ומטפחות אוסר. אליעזר רבי כלאים• משום בהם אין הספג. מטפחות
 אין חמור של ומרדעת המת תכריכי י : כלאים משום אסורות הספרים

 עליה להוציא אפילו כתפו על המרדעת ןתן לא כלאים. משום בהם
 מפני שלאןתכיגלבחמה• ובלבד כדרבן. מוברץ כסות. המוכרי' זבל:

 - לאח־ורירן מפשילץבמקל והצנועים הגשמים• *מפני ובגשמים. החמה•

 החמה. מפיי בחמה. יתכונו שלא ובלבד כדרכן• תופרין כסות. תופרי י
 והברדםין הבריסין ז : בארץ תופרים והצנועים הגשמים• מפני ובגשמים•

והדלטטיקידן

ברטגורה
 לאהלופי ואתי בהם מכירים היו לא ביניהם מצויין היו שלא ומפני ופשתים בצמר לאחלופי דאתי
 אץ בי ומכירים יודעים והכל בינינו מצוי :המשי האידנא אבל העין. מראית מפני אסורים הלכך
 ב בו מכירים שהכל כפשתים בין בצמר בין שרי הקנבוס וכן בפשתים או בצמר משי של מין שוס אסור

 יפלה לא אמרה והתורה לשכיבה עשויין שהן לפי כלאים. משום בהם אין והכסתות הכרים
 מותרין הן אז אצטבא ע״ג ונתונים וריקניס קשין כשהן וה״מ תחתיך להציע מותר אתה אבל עליך

 אפילו־ מסה ע״ג ומונחים ריקנים אפילו או מלאים או רכים הס אם אבל בהם נוגע בשרו כשאין
 אין :בשרו על ונכרכים שנכפפיס לפי עליהם לישן אסור תחתיהם וכלאים זו ע״ג זו מצעות משר

 כ הכלאים מן נהגה שאינו ואע״פ עשרה. ש׳ג אפילו :הוא לבישה עראי דלבושת לכלאים. עראי
 פורעים שהיהודים במקום כגין שפירשו מרבותי לקצת ראיתי המכס. את בהם לגנוב ואפילו

 מכם נותן אדם שאין לפי המכס את לגנוב ול״נ יהודי. שהוא יכירו שלא כדי כלאים ולובש מכס
 דתנן סתמא אאדיך ופליגא אסיר מתכוון שאין דבר סברה זו משנה וסתס לבוש. שהןא מבגדים

 מטפחות. : הידים את כשנוטלים בהם שמנגבים הידים. מטפחות ג כדרכך מוכרין כסות מוכרי
 :שרחץ לאחר גופו כל בהם שמנגב הספג. מטפחות. :תורה ספר ע״ג שנותנים הספרים

 שמשימס פעמים ספרי׳ ומטפחות ידיו בת מהמס שפעמים לפי ידים לטפחות אסור. אליעזר רבי
 מטפחות :כר״א והלכה בה. ויתעטף רבו חח שרואה פעמים הספוג ומטפחות ומתחמם בחיקו

 אסורות :בגדיהם יתלכלכו שלא כדי מטפחת עליהם ופורסיס אדם בני המגלחים הבסרים.
 מוכה והכי מלבוש דרך אותן ולובשים ראש בית לתן שיש לפי ת״ק מודה דבהא כלאים. משום

 במתים דכתיב כלאים. משים ברם אין :בהם נקבר שהמת המת. תכריכי ד :בירושלמי
 וכסתות מכרים יותר קשה הוא חמור. ומרדעת :המצות מן חפשי נעשה אדם שמת כיון חפשי
 ונראים ניכרים כשהכלאים ודוקא בשרו על 6מח תכרך שמא חיישינן לא נוגע בשרו אפי' הלכך

 לבגדו טלאי ממנו יקה שמא דהיישינן לחמור מרדעת יעשנו לא כלאים בו שאבד בגד אבל בה.

 להראות כלאים בגד לובשים כדרכן. סוברין כסות מוכרי ה 5 ניכרים הכלאים ואין הואיל
 דאורייתא איסורא איכא מתכוין דאס ואע׳ג להנאתן יתכוונו שלא ובלבד ורחבו ארכו מדת לקונה

 במקל. מפשילין : עצמם על המחמירים והצנועים. :הלכה וכן לכתחלה. שרי מתכוין לא כי
 תופרין. ך : בכלאים נוגעות כתפיהם ואין בקצהו מונחים והכלאים כתפיהם על המקל נותנים

 שניהם והברדפין. הברסין | תיפריס: כשהן השוקיס ועל הברכיס על הכלאים מניחים כדרכן.

 קאלצי״ש שוקיס בתי דלמטיקון. :עבין ואלו דקין שאלו אלא המטעות ח6 בה ומכסים מצמר עשוין
 בהן: מעורב פשתן יש שמא שיבדוק. עד הצמר: מפסולת שעושין מנעל הפיגון. מנעל בלע״ז:

 הקנבוס." מן שחזקתן :הים במדינת שהוא הים מחוף הים. וממדינת הים מחיף הבאים
 1בכ״נ מצי• שהפשתן הזה בזמן אבל בכ״מ. מצוי הפשתן היה שלא בזמן בראשונה נשנית זו משנה



,ק ראשון ליום בחקתי
 אומר י־וסי רבי שיברוק. עד בהן ילבש הפילון. ומנעלות ן•1.קייוהךלמט

 שחזקתן מפני בך;קה• צריכים אינם הים וממדינת הים מחוף הבאים
 בלאןם משום אסיר אין ח : בלאים משום בו אין זרד של ומנעל בקנבום

 טוויירנוז. שוע שהוא דבר שעטנז• תלבש לא שנאמר וארוג. טווי אלא
 :עליו שבשמיים אביו את הואי ומליז' נלוז אומר אלעזר בן שמעון רבי

 מפני אסור פשתן בשל צמר של פיו שועים. שהם מפני אסורים לבדים ט
 מפני 'אסורות 'ארגמן של משיחות אומר יוסי רבי באריג. חוזרין שהם

 לחגור פשתן צמריבשל של סרט ןקשור לא קושר. שלא עדי מולל שהוא

תות1אותות'הגרךין/א י : באמצע פי על אף מתניו את בו
בה ואין חבור אינה אחת תכיפה כלאןם.'הת'וכף משום אסורות הבובסין

משום
ברטנררה

 :יפה שיבדוק עד ילבוש לא הזה בזמן העכו״ס מן תפורים בגדים הלוקח הלכך בדיקה. צריכים כולם
 אותן כעין הירך עד ומגיעות עב בצמר או בלבדיס בפנים ומחופים עור של מנעלים רב. של

 ן נצמתו יזורבו לשון זרב של קרוים הרגל לחמם שעשוין ולפי כפ״ש ובערבו בלע״ז בירוק״ש שקורין
 סרוק שוע ונוז. טווי שוע ח ז בהם מעורב פשתים שמא חוששין אין כלאים. משום בו אין

 ועיקר יחד שזורין חועין שני דהיינו שזור נוז שעיע. גבר מתרגמינן חלק איש חלק ושוע במסרק
 ואח״ג לבדו ושזור ועווי סרוק הפשתן וכן לבדו ושזור ועווי סרוק הצמר שיהיה התורה מן כלאים

 כלאים למשרי קרא אצעריך ומש״ה כארוג דהוי תכיפות בשתי יחד מחוברים או יחדיו ארוגים יהיו
 יחד וכשמחבריס לבן חושי וכן ושזור שווי תכלת פתיל דכתיב הס שזורים תכלת שחושי לפי בציצית

 וארוג שווי אלא כלאים משוס אסור אין הכא דתנן והא דאורייתא גמורים כלאים הוי תכיפות בשתי
 שתי דאף מינה דדרשינן נפקא מיהדיו דאריג משעשנז אריג למדרש לאו שעשנז תלבש לא שנאמר

 הצמר שווי שוע שפירש מרבותינו לא' וראיתי שווי. משוס אלא שעשנז מייחי ולא חבור הוי תכיפות
 דמתני* לישנא מתיישב והכי יחד ארוגים שניהם דהיינו נוז ואח״כ כלומר ונוז לבד והפשתים לבד

 אית וכלהו ונוז שווי שוע בפירוש לרבותי מצאתי הרבה ופירושים בירוש׳. משמע והכי ששי. שפיר
 ל* עליו שבשמים אביו דרכי ומעקס עקום ומליז, נלוז :פירכא ליה דלית מהאי לבר פירכא להו
 צמר שרף ואס בגד ממנו ועושים ואריגה שוויה בלא שרוף צמר הלברים. ט ♦ מעיניך יליזי אל

 ונוז שווי שוע שלשתן מצריך הוא התורה מן דדוקא מדרבנן אסורים בגד מהן ועשה יהד ופשתים
 :מדבריהם אסורים שועין שהס כיון והנך נוז או שווי או שוע או סגי מנייהו בהד מדרבנן אבל
 וד' ג׳ שפתו על לעשות רגילים הבגד שמשלימים אחר האורגים פשתן. בשל שצמר של פיו

 ן צמר של פיו לעשות אסור פשתן של הבגד ואם פיו קרוי והוא הבגד שיתקיים כדי עב הושין
 יתרים ארגמן. של משיחות לאריג: דומין פ״א האריג את מסבבין לארג. שחוזרין מפגי

 מולל שהוא מפגי פשתן.: של חלוק גבי על לחגור אסורות. :ארגמן צבוע צמר של והבלים
 שיקשר קידם פשתן של החלוק עם צמר של החגור במלילה לחבר שדרכם קושר. שלא עד
 וחגורות צמר של חגורות אדם יעשה שלא פשתן. בשל צמר של סרט יקשר לא :מתניו בה
 של שהשיחות עור של רצועה כגון באמצע. שהרצועה אע־פ בזה: זה ויקשרם פשתן של

 צמר של ראשים שני קושר בה חוגר וכשהוא האחר בראשה צמר של ומשיחות אחד בראשה פשתן
 משימים צמר של דבגדיס יום בכל מעשים שהרי דשרי פשינוא הכי לאו דאי בזה זה פשתן ושל

 לרשום והכובסיס האורגים דרך הנדרים. אותות י :בפשתן הפורים שהם מלאים עורות תחתיהם
 צמר של הבגד ואס חבירו בשל אחד של יתחלפו שלא כדי רוקס במעשה הבגד על הבעלים שם

 בבגד המחנן שתחב אחת תתיבה אחת. תכיפה :כלאים משוס אסור איפכא או פשתן של ואותות
הזה ואס חבירו נטמא לא מהם אחד נעמא אס ולעהרה לטומאה חבור. אינו :בלבד אהת פעם

על



ראשון ליום בחקתי
 הבור אחד לצד #נ/ראשיה עשה פטור. ב#בת והש־ומטה כלאים. ט#ום

שילש. עד אומר יהוךה; רבי ח;יב. בשבת בלאיס^הישומטה משום בה דש

: לכלאים מצטרפץ והקופה השק

מנורה בר
 פשתן של ואתת צמר של אחת אס כלאים, משום בה ואין :הבירו על הזה לא מהם אהד על

 לתפור ע״מ כקורע הוי ולא פעור ולתפור לחזור ע״מ בשבת. והשוממה :אחת בתכיפה והכרס
 העביר ולא אחת פעס המחע שהעביר כגץ אחד. לצד ראשיה שני עשה : דחייב חפירות כתי

 ראשי ב׳ קשר לא דאס וקשרן אחד לצד ראשיה שני ונמצאו שנית פטס המהע והעביר החוט גל
 :כר״י הלכה ואין ג״פ. ויכניס ויחזור ויוציא שיכניס שישלש. עד :מהקיים אינו יהד רהוט
 פשתים בגד וחתיכת לשק מחיברת צמר בגד חתיכת אס לכלאים. מצטרפין והקופה דשק

 אמרינן ולא כלים לשני מחוברות שהן אע״פ מצטרפות תכיפות בשני יחד וחברן לקופה מחוברת
כמו דינן דהוי כלים לשאר מחוברים אם וה״ה חיבור ואינו קאי להודה והאי קאי לחודה הרי

וקופה•: שק

לב ה״ב דף ברכות גמרא

טובים. ומעשים תורה הן ואלו חזוק צריכין ארבעה רבנן תנו
 שנאמר מנץ טובים ומעשים י תולה ארץ. ודרך תפלה

 התורה ככל ולעשות לשמור מאד ואמץ חזק רק א'( )יהושע
 שנאמר מנין תפלה טובים. במעשים ואמץ בתורה הזק

 ארץ דרך ה׳ אל וקוה לכף ויאמץ חזק ה׳ אל _קוה כ״ס )תהלים
 חסידים וגומר. עמנו בעד ונתחזק חזק יי( )שטיאלב׳ שנאמר מנין

 בן .יהושע רבי אמר טילי הני מנא וכו׳ שוהין היו הראשונים
 יהושע לבי ואמר ביתך. יושבי אשרי פ״י( )תהלים קרא אמר לוי
 שנאמר תפלתו אחר אחת שעה לשהות צריך המתפלל לוי בן

 "תניא פניך. את ישרים .ישבו לשמך יודו צדיקים אך ק״ט( )שם
 תפלתו קודם אחת7 שעה ישהא!ש צריך המתפלל הכי נמי

 'אשרי שנאמר מנין תפלתו קודם תפלתו.' אחר אחת ושעה
 יודו צדיקים אך דבתיב מנין תפלתו לאחר ביתך. יושבי
הראשונים חסידים רבנן תנו פניך.7 את הסרים .יעיבו לשמך

היו
רש״י

 הוא אומן אם ארץ. דרך נחו: בכל תמיד בהן אדם שיתחזק חיזוק. צריכין
יושבי •,,למלחמת הוא מלחמה איש אם לסחורתו. הוא סוחר אס לאומנתו.



 היא ראשי! ליום בחקתי
 ושוהין וחוזרין אחת שעה ומתפללין אחת שעה שוהין היו

 בתפלה ביום שעות תשע ששוהין מאחר וכי אחת. שעה
מתוך אלא נעשית. היאך ומלאכתן משתמרת היאך תורתן

:מתברכת ומלאכתן משתמרת תורתן הם. שחסידים
רש״י

 שעות. תשע פניך: את ישרים ישבו והדר לשמך. יודו יהללוך: והדר ביתך.
משתכחת: תלמודם שאין לבס בתוך משתמרת. תורתן תפלות: לשלש

ע״ב קי״ג דף בחקחי זוהר
 מאן על;יכו דיליה חילא .יתן וחד חד כל וגומר. בעתם גשמיכם ונתתי

 כתיב דא כגוונא שמא_קךישא דההוא .דעבדתון תקתא ההוא אינון

 ושמרו דכתיב מון וכי ומשפט. צדקה לעשיות .;י דרך ושמרו י״ח( )בראשית

 דאורייתא אורחוי דנטיר מאן אלא ומשפט. צדקה לעשיות אמאי י; דרך

 כריך קדשא .דא ומשפט צדקה ומאי ומשפט צדקה עושה הוא כביכול

 משגיחי _י.דעץ.ולא דלא נשא לבני לון ווי .ואמר שמעון .רבי בכה הוא.

 מאן אימא הוי יומא בכל _קךישא שמא עביד דמאריהקמאן מקרא

 ביה אחיד ךמסכנא הוא הכי אוקמוה הא חזי תא למסכני. צדקה דיהיב

 תפלה אמר דאת נמה צדק דאקרי אתר הוא בךינא מיכליןהו וכל בדינא
 ?דקה ליה מהיב ומאן ואוקימנא. נד של תפלה דא יעטףיתפלה כי לעני

 דא דצדקה בגין יאות כדקא שלים .קדישא שמא לעילא עביד הוא למסכנא

 ושמא בדא דא אתחבר כדין לצדק.וכד;היב־לצדק יהיב וצדקה דחע אילנא

 אתעדותא דעביד )י״א אתערותא דא עמד מאן שלים אשתכח קדישא
 דאיהו כגוונא בשלימו. קדישא שמא עביד כאלו ודאי דלתתא דא(

 משפט שומרי אשרי ק״ס )שם כתיב דא .ועל לעילא אתער הכי לתתא עביד

 הוא כמכור הוא בדיך קדישא דא צדקה עושה עת• בכל צדקה עושה

 בגין טעמא מאי אתריה. הוא מאן אתמר הא מסכנא חזי תא ליה. עביד

 לא וסיהרא ליה דיהיבין מה אלא כלום מדיליה ליה אית לא רמסבנא
 עני אמאי חזי תא שמשא. לה מהיב מה אלא מד;לה נהורא לה אית

ךמותא באתר דהא ליה גךים אתר דההוא בגין טעמא מאי כמת חישוב

הוא



ראשון בחקתיליום
 צדקה ליה ;היב הוא עליה ךח;ים ההוא מת. אקרי כך ובגין שכיח הוא

 ממות. תציל וצדקה י"( )משלי אמר דאת כמה עילוי שרייא דחיי א;לנא

 חולקיה זכאה ממש. לעילא עביד נטי הכי לתתא נש בר ךעביד וכג־וונא

:כלא סליק״על צדקה כך בגין לעילא קדישא שמא למעבד תכי

יוסף
 פסוקה הלכה

פ״ד תפלה ה׳ הר״ם
 הזהר ל המתפלל צריף דברים שמונה *

 .דחוק היה .ואם ולעשותן• בהן
 אינן אותן עשה ולא שעבר או .נאנס או

 המקדש. ונוכח עמ;דה. הן• ואלו מעכבין.
 ותקון המלבושין• ותקון הגוף. ותקון

 והכריעה. הקול. והשרית קום.4ה
 מתפלל אין כיצד. עמ;דה נ :והשתחרר,

 או בספינה יושב היה 'מעומד. אלא
 לאו ואם _יעמור. לעמוה אם;כול בעגלה

 מתפלל חולה תתפלל• במקומו !שב
 לכוין שיכול והוא צדו על שובב אפילו

 הן הרי והרעב הצמא וכן דעת!. את
 את לכוין !כולת בו ;.ש אם חולים• בכלל
 עד יתפלל אל לאו ואם .יתפלל דעתו

 הבהמה עלי רוכב היה רשתה. #יאכל
 בהמתו שיאחז מי לו שיש פי על אף
 כיי תתפלל במקומו אלא\שב .!רד לא

 נכח י עליו: מיושבת .דעתו שתהא
 לארץ בחוצה עומד דדה כיצד. המקדש

 ומתפלל. .ישראל ארץ נכח פניו מחזיר
 פניו'כנגד את מכתן בארץ עומד דדה

 מכתן בירושלים עומד דדה !רושלים.
 במקדש עומד היה המקדש• כנגד פניו

 סומא ,הקדשים• קרש כנגד פניו מכתן
 הרוחות את לכוין ;סל שלא ומי

כנגד לבו את י.כתן בספינה )ה^הלך
ויתפלל: השכינה

לחק
מום!•

ל״ט סי׳ הסירים מספר

 כשטחרפים־ לדבר. .ועת לחשות עת
 דברי וכ#טדבךים אותו ומקללים

 לדבר ועת להשיב• אין .הדיוטות
 לחשות. עת לא תורה מדברי כשמדברים

 אשר עלי להוכיח #לא לחשות עת גם
 ת^חה. .י_קבלו לא דבר בשום כי ;רעת

 טזיךים '.יהיו ואל שוגגים ש!ך,יו מוטב כי
וךבליף למחות ?#בירך ?.דבר .ועת

:נשמעים
אדם בני אלו היום כל הורגנו עליך כי

 על פנים והלבנת בו#ת #ט_ק?לים
 הוא סבלות לאדם כשאומרים כי המצות
 וכיוצא ותפלין ציצית מצות ?_ק!!ם

 מעלה מפני'הבושה כמים נ#פך;־מו בהן
 ועל עליו. נהרג ו כאי; הקתוב עליו

 הרגו כאלו עליו מעלה פניו המלבין
 הכתוב שאמר .זהו טצ;ה מלעשות ומונעו

 ואומר בדבר אדם אי מחטי ־=( ״,)י״״
 לה וגה חלפה• נשאתי עליך בי א( )""לים

 העושה בל .חכמים אמרו מזו חךפה
 בל לו ן י ל ח 1 מ בה ומחביןש עבירה
 תזכרי למען י(ט לא>הח)י #נאמר עונותיו
 מפני פה פוקחון עוד לך !היה לא;ו ובישח

נאם עשית אשר לכל לך בכפרי ?למתך
צבאות: ה׳



־ב ק תורה שני יום בחקתי
 הרוח תוספת בו להשאיר ב״ן דשם ?"ל דמילוי ל בנגד שהם אלו פסוקים ארבעה בקריאת *במן

שעברה. משבת

 רבבה מבס ומאה מאה חמשה מכם ורדפו ח
 ן.-ךךפץ י : לחרב לפניכם איביכם ונפלו ירחפו

 בערי ויפלון יערקון לרבותא מנכון ומאה למאה המשא מנכון

 והפריתי אליכם ופניתי ט :רחרבא .כןדמיב־ון לכביכון
 בךיתי““/את־ /והקימתי אתכם ןהרביתי אתכם

 ואבני :תכון ש4וא לנון לאיטבא במימרי ואתפני ז אתכם

 מחוברין כשהן חמישי שלישי :עמכון קימי :ת ואקים קתבון

 :תוציאו חדש מפני ר^ן 'נושן ישן ואכלתם י
: תפנון חדתא קדם;ד מן .וערדקא .דעתיק .עתיקא זתיכלון

ונתתי
רש״י

 חמשה :שבכם הכבולים מן ולא שבכם החלשים מן )ת״כ( מכם. ורדפו 1>ח
 לומר צריך היה לא והלא החשבון הוא כך וכי )ת״כ( רבבה. מכם ומאה מאה

 כפל כמו שהוא רש״י בלשון מדקדקים )יש ירדופו אלפים שני מכס מאה אלא
 גדולי כל מדקדקים כן וכמו צ״ל. היה לא והלא החשבון הוא כך וכי ואריכות

 ומה להתחיל צריך היה לא בראשית בפרשת רש״י בל׳ וחשוביהס □מפרשים
 המופלג הגאון למורי לפרש נראה וכאן בישובס וע״ש כפל שג״כ פתח טעם

 אלפים עשרת א׳ פי׳ פירושים ב׳ סובל רבבה שמלת נר״ו חריף משה מוהר״ר
 שם על מרובה מספר רבבה ,ב ופי׳ החשבון הוא כך וכי רש״י מקשה וע״ז

 אינו אלא ודוק( וכו' צ״ל היה לא והלא באומרו רש״י שולל הפי' וזה ריבוי
 איביכם ונפלו :התורה את העושין למרובין התורה את העושין מועטין לימה
 עסקי מכל אפנה אליכם. ופניתי :הארץ כדרך שלא לפניכם נופלין שיהיו וגו׳.

 והפריתי :בת״כ כדאיתא וכו׳ פועלים ששכר למלך מלה״ד שכרכם. לשלם
 זקופה: בקומה )ת״כ( אתכם. והרביתי ורביה: בפריה )ת״כ( אתכם.

 הראשונה כברית לא חדשה ברית )ת״כ( אתכם. בריתי את והקימתי
 את וכרתי לא( )ירמיה שנאמר תופר שלא חדשה ברית אלא אותה שהפרתס

 ישן ואכלתם )י( :וגו׳ כברית לא חדשה ברית יהודה בית ואת ישראל בית
 שלש של הנושן ישן שיהא להתיישן וטובים משתמרין יהיו הפירו' )ת״כ( נושן.
 הגרנות שיהיו תוציאו. חדש מפני רשן :אשתקד משל לאכול יפה שנים

 אתר למקום האוצרות לפנות אתם וצריכים ישן מלאות והאוצרות חדש מלאות
לתת



שני בחקתיטיום
 נפ*שי ולא־־־תגעל בתוככם משכני ונתתי יא

 : •תכון מיטרי ןרהה ולא בעיכץ מעבני ואתן ! אתכם

 לאדוזים לכם וה;יתי בתוכצם "והתהלכתי י ע

?כיו! ואהוי ביניכון שכנתי ואשרי ♦ לסם לי”חהיו״ ואת□

 :לעם תה־ון^קדמי ואתון לארהא

רש״י
 תנעל ולא המקדש: בית זה משכני. ונתתי )יא( לתוכן: החדש לתת

 )ש״ב כמו בדבר הבלוע דבר פליטת ל׳ געילה כל בכם קנה רוחי אין נפשי.
 בחלב עור של מגן שמושחין המשיחה קבל לא גבוריס מגן נגעל שס כי א(

 והתהלכתי :העור יקוב שלא חנית או חן מכת מעליו להחליק כדי מבושל
 לא יכול מפני מזדעזעים תהיו ולא מכס כאחד עדן בגן עמכם אטייל ב־״יבכם.

:לאלהיס לכס והייתי לומר תלמוד ממגי תיראו

יז ירמיה נביאים

 את- והעבדתיך לך נתתי אשר מנחרתך ובך ושמטתה א
עד־" באפי מדהתם כי-אש לא־ידעת אשר בארץ איליך

- •< - : 7■.- ; ־1: ••ע • ז־ דד^: 1 □,־. :־ 1 זזג.' 1 .•,ג:
 כשמטתא צדיא ותהי ארעכון על סנאה ואיתי .תו^קד עולם

 דיהבית מאחסנתב־ון !תיון דאנלי עד דינץ פורענות אעביד ובבון

 ארי ידעתון דלא בארעא דבביכון לבעלי ותשתעבדון לבון:

 : .יחול עלמא עד ברגז .קדמי מן נפק באשתא תקיף קידום

 בשר ושים באדים יבטח אשר הגבר ארור יהוה אמר 1 כה כ
 ךאתרחץ גברא ליט " אמר כתן :1לב ;פור ומךיהלה זרעיו

 והיה ג לביח: עךי2 דיי מימרא ומן רחצניה בשרא וישר באנשא
במדבר הררים ן וישב טוב כיץבוא יראה ולא בערבה כערער

רש״י
 שאגלךל מנחלתך. אנקם: ובך. ארצך: את תשמט ע״כ ושממתה. )א(

 כערער. )ג( עזרו: כמו זרועו. )ב( בנחירי: יקדתם כאפי. קדחתם
 - מיושבת ואינה מלחה שהיא ארן ביובש הררים. מישו-ר: לשק בערבה. :יחידי כעץ

אר!



קיג שני ליום בחמתי
 אף \חד ולא במישרא כעכוביתא ויהי .תשב ול^ מלחה ארץ

 אתיתבת: דרא סדום כארע במדברא ולד בלא וישרי טבא ייתי ן

מבטחו: יתרה והיה ביתרה יבטח אשר הלבר ברוך ]ד
:רוחצניה ד;י מימרא ויהי דיי במימרא דאתרחיץ גברא בריך

ב״ט משלי כתובים

 :אמו מביש משלח ונער חכמה יתן״ מתוכחת שבט א
 מבהית בעתא מקבל דלא וטליא חכמתא יהביןז ומכסנותא שכטא

 במפלתם וצדיקים ירבה־-פשע לרשעים ברבות ב אמיה:
 :במפלתהון .;המון וצדיל^א יסגי הובא דרשיעי בסוגעא : יראו

 דתן תיחך בברך רדי :לנפשך מעדנים ויתן ויניחך בנך ימך נ

 < אשרהו תורה וישמר עם ;יפרע חזון באין ד :לנפשך תפנוקי
:טובוהי אותיתא ודנטיר עמא מתתרע דעולאי בסוגעא

רש״י

 )ד( : אמו מביש סופו לבו בדרכי ללכת אביו ששלחו משולח. ונער )א(
 :רעה לת־בות ויצאו פרצות בהם יפרצו עם. יפרע : נבואה באין חזון. באין

: אותו תהלל אשרהו.

ג• פרק עירובין משנה

 או עשרה גברה גג ההא שלא ובלבד אחד. רשות העיר גגות בל
 לאחד אחד כל אומרים י וחכמים מאיר ירכי עשרה.'דברי נמוך

 חצרות ואחד 'גגות אחד אומ\ שמעון /רבי עצמו. בפני ךשות

לכלים לא אכל לתוכן. ששבתו *לכלים אחד רשות קרפיפות ואחד

ששבתו
ברטנורה

 אדם בני לשני לחשה חלוקים שדיוריס ע״פ ואף אחד. רשות העיר גגות כל ט פרק
 זה בגג ששבתו וכלים רשות חלוקות בהם אין תדיר תשמישן שאין הגנות מ״מ

 י׳ בגובה מהן חלוק דאס עשרה. מחברו גבוה גג יהא שלא ובלבד :לזה להוציאם מותר
 לכתף ליתי דלא הרבים ברשות ארבע ורחב עשרה גבוה תל משום גזירה לגגין ממנו לשלשל אסיר
ר״ש.. :לזה מזה לשלשל אסור שלמשה דיורים עירבו לא ואס לעצמו. רשות אחד כל :עליו

מיקל



שגי ליום בחקתי
 מותר. הגדור לקטן. סמוך גדול גג ב : הבית בת־וןי ששבתו

 וקטנה מותרת. ןדורה לקטנה. שהריצה גדורה חצרי אסור. והקטן
 לרשות שנפרצה חצר גדולה. של י בפתחה שהיא 'מפני אסורה.
 לתוכה דדחיד מרשות או היחיד 'לרשות מתוכה המכנים הרבים•

 הרבים לרשות מתוכה אומרים וחכמים אליעזר. רבי י דברי חייב•

 חצר ג בכרמלית: שהיא מפני פטור. לתוכה הרבים מרשות או
 משתי שנפרץ בית ובן רוחותיה. משתי הרבים לרשות שנפרצה
 באותה מותרין אוילתיו. קורותיו. שנטלו' מבוי וכן רוחותיו.

 אם אומר יוסי רבי יהודה רבי דברי א.זלב לעתיד ואםורין שבתי
 לעתיד אסוךן ואם לבא. 'לעתיד מותרין ישבת. 'לאותה ׳מויתרץ

 בתים. שני גבי על עליה הבונה ד :שבת לאותה אסורין לבא.
יהודה רבי דברי בשבת. תחתיהן* מטלטלין המפולשים. גשרים וכן

וחכמים

נורה ברט

 תשמישן אין וכולן הואיל סאתיס מנית יותר שאינם וקרפיפות וחצרות גגות וקאמר מכולן מיקל
 מעשרה יותר גבוהות הגגות היו ואפילו עירוב בלא לזה מזה ומשלשלין הן אחת רשות ותדיר מיוחד

 ששבתו לכלים ;הבית כלי משוס אלא חצרות עירובי לר״ש ליה דלית מי׳ יותר נמוכות או
 בתוך ששבתו לכלים לא אבל :לזה מזה אותן מוציאין מהן באחת ששבתו כלים בתוכן.
 רבו עי לא אס אחרת לחצר זו מחצר להוציאם אסור החצר בני שעירבו ע״י לחצר והביאם הבית.

 הקשן בני ואין שלמשה בית כלי לו להוציא מיתר. הגדול ב : כר״ש והל׳ יחד החצרות ב׳
 ומעש מכאן מעש העודפי׳ גפופיס באותן ושרי היא פתחא פרצה הך גדול דלגבי עליו אוסרין

 להוציא אסור קשן אבל מעשר יותר הפרצה שאין וכגון סתימה וחשיבא הגגות סביב כמעקה מכאן
 הגפופין בשביל מותרת, הגדולה במלואו: לו נפרץ שהרי עליו אסרי גדול דבני הכית כלי לו

 ודוקא במלואה נפרצה שהרי אסורה. והקטנה :כפתח פרצה הך הויא ומכאן מכאן לה שנשארו
 שבת למקצת שהותרה כיון מותרת הקשנה אפי' בשבת נפרצה אס אבל השבת קודם כשנפרצה

 לרה״ר )הפונה( הכותל שנפל הרבים. לרשות שנפרצה חצר : שבת לכולה הותר שנפרצה קידם
 כרמלית. אלא היא רשה״ר דלאו אסור אבל פטור. : הוא דכרה״ר חייב. : מי׳ ביותר או במילואו

 זוית בקרן שנפרצה כגון רוחותיה שתי שתופסת א* מרוח רוחותיה, משתי ג : כחכמים והלכה
 אינשי עבדי לא זוית בקרן דפתחא כפתח השיב לא זויות בקרן הכא אמות עשר בפרצה אין אפי׳

 בקרן שנפרץ רוחותיו, משתי שנפרץ. בית ובן : אוסרת אחת מרוח אפילו מעשר ביותר ופרצה
 הפרצה מקום על ומתוחה פרוסה התקרה ואין זה מכותל וקצת זה מכותל קצת ונפל זוית
 :וסותם .יורד תקרה פי דאמרי' בבית אוסרת הפרצה אין הפרצה מקוס על פרוסה התקרה אס אבל

 טותרין אם אימר ר״י :הבאה לשבת לע"ל, 5 מקצתו והותר הואיל שבח. לאותה מותרין
 הותרה אמרינן ולא יוסי. כר* והלכה שבת. לאותה אסורין כך לבא לעתיד שאסורין כשם כלומר כו׳.

 באותה ונולד שבת למקצת עירוב ע״י שהותר שדבר עירוב לענין אלא כולה הותרה שבת מקצת
 הותרה שבת מקצת שהותרה שכיון בשל העירוב אין העירוב יתבשל ידו שעל ראוי שהיה דבר שכת
 הואיל ביה אמרינן לא בשבת מחיצותיו ונפרצה השבת קודס מחיצה בו שהיו מקום אבל כולה

 טלין.“מטי :רה״ר צדי בב׳ והן בת•□. שני גבי על ד :כולה הותרה שבת מקצת והותרה
 מחיצות להס ויש המפולשים. גשרים ובן :וסותם יורד ומכאן מכאן תקרה דפי העליה מחת

מלמשה



קיד שגי ליום בחקותי
 המפולג למבוי מערבי! יהודה רבי אמר ועוד אוסרי!• וחכמים

* י : אוסרי! ודזבמים

ברמנורה
 שיש מבזי דקסבר מחיצות ב• ותיכא הואיל המפולש. למבוי מעיבין :הצדדים בשני מלמשה

יהודה; כרבי הלכה ואין רה״י. הוי מדאורייתא מחיצות ,ב לו

ע״ב ק׳ דף עירוב', גמרא

 שיהלך לאדם אסוד אפי _רב אמר אבא בר רמי אמר
 ואץ י י״ם( )נמלי שנאמר משום בשבת עשבים גבי על

 בשבת. עשבים גבי על לילך מותר חרא תגי חוטא. ברגשם
 ביבשים. הא בלחים הא משיא לא אפור אידך ותניא
 אשתו שיכוף לאדם י אפור אפי רב אמר חמא בר רמי ואמר
 יהושע רבי ואמר חוטא. ברגלים ואץ שנאמר מצוה לדבר

 שאינן י בנים לו ךין3 מצוה לדבר אשתו הבופה כל לוי בן
 בלא נם )ש© מראה מאי חינגא בר איקא אמר.רב מהוגנים.

 לא נפש דעת בלא גם הבי נטי תניא טוב. לא נפש דעת
 מאי חי״יא רבי אמר מצוה. לדבר אשתו הבוטה זה טוב

 השמןם ומעוף ארץ מבהמות טלפנו ליה( )איוב דכתיב
 בדם ומשתנת שכורעת פרדה זו מבהמות טלפנו ןחבמנו
 בועל. ־3 ואחר שמפייס תרנגול זה ןחבמנו השמןם ומעוף

צניעות למדין היעו תורה נתנה לא אלמלא יוחנן רבי אמר

רש׳י

 עשבייה: שחולש הכוח והנא ליה קרי חטא נמי הילוך אלמא חוטא. בתלים ואץ
בתלים. :תשמיש מצוה, לדבר :דמי כתלישין יבשים. :תולש דהוי לחים.

 קרא דהאי רישא דעת. בלא גם :שכב נפל כרע רגליה בין דכתיב תשמיש ל׳
 האשה דעת בלא הנעשים הבנים עובים לא טוב. לא נפש :חוטא בתלים אץ

 הכמה בהם שנתן ארץ. מבהמות :מלמדנו טלפנו. :ברגלים אץ בעלה שהיה
 לה שאומר לקמן כדאמר פיוס והוא כנפיו ופושע הולך שמפייס. לני: להורות
אדם בפני רעי מעיל שאינה מחתול. צניעות :לארץ שמגיע מלבוש לה שיקנה

ומכסה

מ



שני ליום בחקתי
 מתרנגול ארץ דרך מיונה. !עריות מנמלה. וגזל מחתול.
 .יהודה רב אמר לה. מפייס ומאי כך'בועל. 'ואחר שמפלס

 עד לי־ ךמטו זיגא ליך זביננא לה אמר(ך הבי י רב אמר
דההוא לכרבלתיה לישמטתיה לה אמר הכי לבתר ?רעיך

:ליך זביננא ולא ליה אית אי תרנגולא7
רש״י

 את גחלת אחת ואין מאכלה בקציר אגרה דכתיב מנמלה. וגזל :צואתו ומנסה
 :קיטא שקורץ מלבוש זוגא. :זוגו לבת נזקק שאינו מיונה. ועריות :חברתה
:ליקח במה ליה. אית אי :לארץ ראשו וכופף שמנענע בעילה לאחר הכי. לבתר

ע׳יא ק״ר דף בחקותי זוהר

 די( )תהלים פתח יוסי רבי וגומר. מחריד ואין ושכבתם בארץ שלום ונתתי

 קראאיקמוהדבעי האי תחטאו רגזו.ו_אל וגומר. תחטאו ואל רגזו

 ליטא דרמש בשעתא אבל ושפיר. הרע ;צר על טוב י.א;גזאךצר נש בר

 ואזלין בעלמא טתערין נטוסין גרריני במה ערסית על שביב נש ובר

 ולדחלא הוא בריף קדשא מקמי לאתרגזא בעאן נשא ובני ושאטין

 לבר ליה ויבעי טנייחו. וישתזיב בגו_וי.יהו נפשית .ישתכח הלא בגין מנית

 ולא לגביה לחו יתער הלא בגין בפומית ־מלה מנייתו !פיק דלא נש

 ודמו משכבכם על בלבבכם אמרו דכתיב הוא הדא בהדיה ישתכחון

 ישראל דאשתכחו בשעתא חך תא בפומית מילה ממיתו _יפיק דלא סלה

 לעילא האי בארץ שלום ונתתי כתיב מה הוא בריף קדישא קמי זכאין

 ואין ושכבתם כדין \שך.אל. בכנסת לאתחברא הוא בריף קדשא דאתי

 חיה דא ע״א( )דקי״י הארץ מן ^עה חיה והשבתי בגין טעמא מאי מחריד

 דילה. סיעתא וכל היא מחלת בת אנר״ת איהי ומאי לתתא בישא דזינא

 )!יקיא דכתיב הוא הדא דא מסטרהא דאתו נשא כני כיממא בליטא האי

 חרב _דאפילו אוקמוה הא .אמר אבא רבי בארצכם. תעבור לא וחרב כ״ס

 דילה סיעתא דא תעבור לא .וחרב אבל .נכה פ.רעה כגון שלום של

 לא בעלמא העברה ואפילו בארעא תשלוט דלא .רעה חיה והשבתי

לא. מזיינא נש בר ואפילו עטין השאר חרב ואפילו עלייכו תעבור
עללכו:' י_עבור

אלט



קטו שני ליום בחמתי
יוסף

 פסיקה הלכה
 מ״ב מ״א סיי חסידים מהשי

 הוא ברוך הקדוש שברא בושת אלמלא
 תדע עביךה:מ נקי אדם היה לא

 יותר מצוי בגלוי אדם לחיוג שהרי לך
 עם אפילו בגלוי אשה את ישכב מ.א#ר
 בין אדם לכל מצוי הכעס בי אשתו.
 הרע ויצר זקנים. בין קטנים בין גדולים

 לא אבל בבחוךים אלא מצוי אינו
 ואותן חלשים. או וזקנים בקטנים

 אינם עריהם הקיף _יצךם אשר הבחורים
 לפיכך הבושת מפני אלא מניחים

 עשה אם טובה להחזיק ;כול ארם אין
 בגעוריו אם בי חטא עשה ולא טוב
 יולדיו :ביחו ושלא הבושת כפני שב

 אין העבירה מן בהתאפקו גם נמצא
מפני נמנע בי טיבה לההזיה לו

:חבישת
 האחד דבקים• ארבעה צריך התשובה

 וחטא חטא כל על שיתנחם
 אותם. שיעזוב השני ואשמה■ עץ

 הרביעי בלבו. ניתוקה השלישי
 בלבבו תגמור שלם• בלב עליו שבהבל

 .ירמה פן עור לעשות \שוב שלא
 התשובה שאין ב;רו ושרץ לטובל
 מ;רו. השרץ שישליך עד לו מועלת
 )׳*סוי׳ החטא.שנאמר את לפרט וצריך

 גדולה חטאה הזה עםזה חטא אנאז לג(

 אנא .יתודה וכן זהב• אלהי להם תעשו
 ;עשיתי לפניך. פשעתי עויתיז חטאתי ה׳
 ממעשי ובושתי נחמתי והרי וכך: כך

 תעלומות כל יודע עליז מעיד ואגי
 עור שוב א שלא כלבי גומר שאני

ה' השיבנו י׳( )*'־״ ?תוב וכן לעשות•

אליך

. רחק
מיסד

פ״ה תפלה ה׳ הר״ם

בתפלה עומד כשהוא כיצר הגוף תקון
 זו בצר זו רגליו את לכוין צריך

 לארץ מביט הוא כאלו למטה ונותן"עיניו
 עומד הוא כאלו למעלה פנוי לבו ויקרה

 .ן י ת ו פ כ לבו _על ;דיו ומניח בשמ;ם
 לפני בעבד ועומד השמאלית .על הימנית

 ;דיו .יניח ולא ופחד ביראה באימה רבי
 מתקן כיצד• המלבושים תקון ־ :חלציו על

 ומהדר. .עצמו ומצנין תחלה מלבושיו
 בהדרת לה׳ השתחוו כט( )"הלים שנאמר

 ולא באפונדתו בתפלה נעמוד ולא קדש
 אם מגולות ברגלים .ולא מגולה בראש

 בפני .יעמדו שלא המקים אנשי ךרך
 מקום ובכל הרגלים• כבתי אלא הגדולים

 בזרועו תורה וםפר: בידו תפלין ;אחוז לא
 .;.אחז ולא; בהן. טרור שלבו מפני ויתפלל

 הוא מתפלל אבל מדו. ומעות בלים
 מצות שהוא מפני החג בימות בידו ולולב
 זמן והגיע ראשו .על משוי דרה היום.
 .קבין מאקבעה פחות דיה אם תפלה

 אלב^ה בו היה ומתפלל• לאחוריו מפשילו
 כך ואחר .קרקע גבי .על מניחו .קבין

 .ותלמידיהם החכמים כל דרך ;תפלל•
 עטופים: כשהם אלא .יתפללו שלא

 נמוך במקים .יעמוד כיצד• המקום תקון *
 חלונות לפתוח .וצריך לכותל• פניו תחזיר

 להתפלל כדי ;רושלים ?נגד פתחים או
 ליה פתיחן ומין 0 )יייאל שנאמר כנגדן

 לתפלתו מקום וקובע וכוי• בעלתיה
 אחורי ולב בחורבה מתפלל ואין תמיד
 פניו החדר כן אם אלא הכנסת בית

 העומר בצר לישב ואסור הבגסת• לבית
בתפלה



שני ליום בחקתי
ש!ךח*ק לפניו_ער לעבור או בתפלה ה/אלהי אתה כי *•( )יי־יייי ונשובה אליך

אטות: אלבע דוךמי ואוזרי: נחמתי שובי אחרי כי
נעלמתי וגם בושתי ירך _על ספקתי

:נעורי הרפת נשאתי כי

תורה שלישי יום בחקתי
היוח תוספת בו להשאיר בין דשס ין״ד דמילוי ד בנגד שהם אלו פסוקים ארבעה בקריאת ינוין

שעברה. משבת

 מארץ אתכם הוצאתי אשר אלהיבם י; אני יג
עללם מטת ואשבר עבדים להם מהית מצרים

 אפקיתבתכון ך אלהכון " אנא פ :קוממיות אתכם ואולך

 מנבון עטטיא ניר וחברית עבדין להון טרמהוי דמצחם מארעא

 ולא לי תשמעו ואפ״"לא יד :בחירותא ן1תכ1 ורברית
 ואסלאס^לקלמיטרי האלה: כל־־הטצות את תעשו

 ואב תקאפו ואם״כחקתי :האלץ פקותא כל :ת תעבדו! ולא
 אחר עשות לבלתי נפשכם תנעל את־־משפטי

ואם מקומן בקיטי ואם : אתיבליתי להפריש כל־מעותי

ית

רש״י

 שהרי אלה כל לעשות יכול שאני בי שתאמינו כדאי£אני אלהיבם. ה' אני )?(
 בשני יתד כמין מטת. :גדולים נסים לכס ועשיתי מצריס מארן אתכם הוצאתי

 )ירמיה כמו הקשר ויתיר השור מראש תצא שלא המוסרה המעכבים העול ראשי
 לא ואם )יד( :זקופה בקימה קוממיות. :ומוטות מוסרות לך עשה כז(

 כשהוא המצות לקיום יכול חכמים מדרש ולדעת .בתורה עמלים להיות לי תשמעו
 תשמעי לא ואס מקיים אני מה הא אמור מצות קיום הרי וגו׳ תעשו ולא אומר

 בו. למרוד ומתכוין רבינו את המכיר זה אלא לי אין לי ת״ל ומה בתורה עמלים להיות לי
 באנשי וכן בג למרוד ומתכוין שמכירו ה׳ לפני ציד גבור י( )בראשית בנמרוד וכן

 בו: למרוד ומתכוונים רבונס מכירים מאד לה׳ וחטאים רעים יג( )שם סדום
 בחקתי ואם )טר( :עבירות שתי הרי תעשו לא תלמדו משלא )ת״כ( תעשו. ולא

 :החכמים שונא נפשכם. תגעל משפטי :העושים באחרים מואס תמאסו.
 צויתיס שלח כופר מצות? כל את :מעשות אחרים את מונע עשות. ׳לבלתי



הטז שלישי ליום בחקתי
 ן1לאשנ'ו>תכ פקידי כל ת1 למעבד _דלא קדיל נפקובק תרחק דיני ית
 ןח<קךתי להם אע^ה־-זאת אף־אני טי ;#טי ת

 מכלות ואת~הקדתת את־־השחהת בהלה ולייבם
 ואכלהו זרעכם לריק וזרעתם נפש וכדיבת סינים

 בהולתאגת עליכון ואסער לבון דא אעביד אנא אף ו איביכם

 זרעכיון לריהנו ותזרעון נפש ומפחן עירן מהישבן _קךקתא רת שחפתא

לפר ונגפתם בכם פנ\ ונתתי יז ;דב^יטן בעלי וי^לה
איביכס

רש״י

 ניפר בריתי. את להפרכם :המצות כל אה נאמר ולא מצותי כל אח לכך
 הן. ואנו השביעית. עד וכן השניה. גוררת הראשונה עבירות שבע הרי בעיקר

 האחרים. את מונע החכמים. את שונא העושים. באחרים מואס עשה. ולא למד. לא
 שחפת. :עליכם וצויתי עריכם. והפקדתי )טז( :בעיקר כופר במצות. כופר
 קדחת. :זעופה פניו ומראית נפיחתו שהוקלה לנפוח דומה הבשר את שמשחף חולי
 :באפי קדחה אש כי לב( )דברים כמו ומבעירו. ומחממו הגוף את שמקדיח חולי

 וסוף וירפא שיקל לראות וכלוח צופות העיניס נפש. ומדיבת עינים מבלות
 ממושכה ותוחלת באה שאינה תאוה כל במותו. משפחתו של הנפשות וידאבו ירפא שלא

 :אויביכם ואכלוהו הצמח ואס הצמח ולא תזרעו לריק. וזרעתם :עיניס כליון קרויה
 שגאיכם. בכס :ורדו לכם להרע עסקי מכל אני פונה שלי פנאי ונתתיפני. )יז(

 איני זאת. אעשה אני אף :זו מפרשה ת״כ אגדת בכם. ישלמו כמשמעו
 המכות שיהיו עליכם. והפקדתי :בקרי עמס אלך אני אף וכן באף אלא מדבר

 לה: יאסמכנת אחרת אביא אצלכם פקידה שהראשונה ער לזו מזו אתכם פוקדות
 לך יש השחפת. את :מותן מכת זו ואיזו הבריות את המבהלת מכה בהלה.

 נשחף שהוא שחפת ת״ל עליו שמיר בשרו אבל במעה ומוטל חולה שהוא אדס
 מקדיח שהוא מלמד הקדחת ואת ת״ל מקדיח ואינו טח אבל נשחף שהוא עתים אז
 איט הוא או עיניס מכלות ת״ל שיחיה בעצמו הוא וסבור מקדיח שהוא עתים או

 לריק וזרעתם :נפש ומדיבות ת״ל שיחיה סבורים אחרים אבל שיחיה בעצמו סבור
 ואכלוהו ת״ל ומה ואוכלים באים אוביכס מה ומעתה מצמחת ואינה זורעה זרעכם.
 ואויבים מצמחת שניה שגה מצמחת ואינה ראשונה שנת זרעת כיצד הא אויביכם

 אשתקד. הביאה לקטי שלא ברעב מתים ושבפנים המצור לימי תבואה ומוצאים באים
 בהם עמל שחדש מדבר הכתוב והבנות הבנים כנגד זרעכם לריק וזרעתם ר״א

 אויבי ורביתי טפחתי אשר ב( )איכה שנאמר אותם ומכלה בא והחטא ומגדלן
 ונתתי ברעה נאמר כך אליכם ופניתי בטובה שנאמר כמו בכם. פני ונתתי כלס:
לרעה: עמכם אני ועוסק עסקי מכל אני פינה לעבדיו שאמר למלך משל משנו פני.

ונגפתס



שלישי ליום בדקתי
 ואיך״רלף ונסתם ^איסם בכם ורדו ^יביכם
בכוין וירדון דבביכיון בערי הדם ותתברון בנון רוגזי ואתן !אתכם

:;תניון דרדיף ולית ותערקון פנאיכיון

י רש׳
 דבבינין ובעלי מבפנים אתכם הורג המות שיהא )ת״כ( איביכם. לפני ינגפתם

 מנם אלא שונאים מעמיד שאיני )ת״כ( שונאיכם. בכם ורדו :מבחוץ אתנם מקיפין
 מה אלא מבקשים אינם ישראל על עומדים ע״א העולם שאומות שבשעה ובנס

 קדם ובני ועמלק מדין ועלה ישראל זרע אס והיה ו( )שופעים שנאמר שבגלוי
 ובנם מנס עלינם שאעמיד בשעה אבל הארץ יבול את וישחיתו עליהם ויחנו וגו׳
 שאר אנלו ואשר ג( )מינה אומר הוא ונן שלנס המעמוניות אחר מחפשים הס

אתכם. רודף ואין :אימה מפני ונסתם. :וגו׳ הפשיטו מעליהם ועורם עמי
נח: מבלי

יז ירמיה נביאים

 ולא שרשיו ועל־־יובלישלח על־־מים שתול 1 כעץ .וה״ה א
 ידאג לא בצרת ובשנת רענן עלהו והיה הים כקבא ירא
 דמעץן מבוע על דשתיל כאילן ויהי :פרי מעשות ימיש ולא

 טרפוד! .ונהון מא1ח .;יתי .ארי ולא..;חזי עורשוהי .ישלח נגידין וכל

 הלב עקב :מרין מלטעכד .יפסוק ולא ;תר לא כצורתא ובשנת ף עבו
 מן הוא ותקיף מכולא לבא נמל :ידענו מי הוא ואנש מכל

 כדרצו לאיש ולתת כלץת בחן לב חקר יהוה אני 'ג :;דעיניה
 לאנש ולמתן כוליתא בחר לבא חקר יי אנא 5 מעלליו כפרי

 ולא עשה ילד ולא דגר קרא ד :ע־ובד־והי בפרי בא־ורחיה
הא : נבל יהיה ובאחריתו יעזבנו ימוז בחצי במשפט

כקיראה קרי ימיו קרי בדרכיו ק־י יראה

 רעב בצורת. :חוס יבא אס העץ יראה. ולא :נהרות מקום יובל. ועל )א(
לשין הוא. ואנוש :תואנה מלא הלב. בעקוב :)ב( יפחד לא לא^ידאג.

 בקלו שמצפצף עוף הוא דגר. קורא )ד( :חוקר: ה׳ אני יודיענו מי וסבור חוצי
• יהיה : וגר עושר עושה כן אותו עזבו זלבסיף ילד שלא אפרוחין אחריו נמשוך

נבנ



קץ שלישי ליום יבחקתי
 לא דבתרוהי אפרוחץ ומשחן דיליה דלא ביעין דמכניש להוראה

 שביק יומוהי בפלגות בדינא דלא נכסין דקני רשיע גבר בל בן יהכון

 מקום מראשון מרום כבוד כפא :רשיעא מתקרי ובסופיה להון
 בורסי ער דשבנתיה קדם מן מניר. תתעביד פורענותא ז מקדשנו

: מקדשנא בית אתר מהביל אולא מן עיל מרומא בשמי יל!ךא;

רש״י

 ומנוון עולם בריאת מראשי׳ ומרום כבוד. )ה(כסא : רשיעא מתקרי נבל.
: מקדשנו כנגד

כ״ט משלי כתובים

 מתרדי לא במלי :מענה ואין כי־יבין עבד לא־יוסר בדברים א

תמוה בדבריו אץ איש חזית ב :בליע ולא גיר דידע עבדא 1.7 : ־ ץן77 : ־ 1 □7 .י־ 7־7 ־־־ ־ : 7• ־ ׳ “7 : 7: ־־

 הוא דטב סברא מלוי דמערקלין גברא חדתא אין ו ממנו לכסיל

 < מנון יהיה ואחריתו עבדו מנער מפנה ג מגיהי: סכלא
 איש" ד :מנסח יהי ובאחריתה נהר לעבדא טליותיה מן מתפניק

 תעדי מגרג רוגזנא גברא :_רב״פשע חמה ובעל מדון ערה אף

 ושפל־ תשפילנו גאות^אדם ה :חובוהי סגיעין חמתנא וגברא
 דמביכא ומן תשפיל־וי נשא דבר רמותא הא : כבוד ןתמך ח ו ר

: יהרא; נפלג רוחיה

י״רש

 מעכה עוד לו ואין שיתק המוכיח שזה כשרואה מענה. ואץ יבין כי )א(
עבדו. מנוער )גז להשיב: ממהר בדבריו אץ )ב( ומקלקל: חוזר הוא

 יקרב כבוד. יתמיד )ה( הדין מדת מדר. )ד( שליט: מנון הרע: *צר
הכביד: אל

עשרה



שלישי ליום בחקותי
ו׳ פרק קי־ושץ משנה

כמזך? _והרוךי. גירי חללי. .ישראלי. לוי? כהני. מבבל. עלו יוחסין עשרה
 בזה .זה לבא מותרים רשראלי לחי כהני ואסופי• שתוקי. ונתיני.

 והרוח גירי בזה. זה לבא י מותרים .וחרורי• גירי חללי ישראלי לויי

 שתוקי הם וארו ב בזה: זה לבא מותרי! )בלן( ואסופי שתוקי ונתיני ממזרי
 מן שנאסף בל אסופי. אביו• את מביר אמו.'ואינו את מביר שהוא בל

 ,לשתוק קורא ד\ה שאול* אבא אמי. ולא אביו* לא מביר ואינו השוק.
 .יה*ךה רבי בזה. זה לבא מותרים 'בקהל. לבא האסורים בל ג :ברוקי

 בוראן וםפ;קן בספיקן וראן מותר. בוראן ךאן1 אומר אליעזר .רבי אוסר.
 הנישא י :וכותי ואסופי שתוקי הספיקות. הן ואלו אסור. בםנ;קן וםפ;קן

 ראם אמה שמונה. שהן אמהות. ארבע אחתה לבדוק צריך נהנית אישה
ואמה. אביה• אבי ואם ואמה• אביה. ואם ואמה•' אמה. אבי ואם אמה•

נרטנורה
 עמו והוליכן בבבל שהיו הפסולים כל עזרא שהשריש מבבל. עלו יוחסין >שרה ד פרה

 כהניס״שנולדו ב״ד:.הללי. שם שאין מאחר המיוהסין עם יתערבו שלא כדי
 :משוחררים עבדים חרורי. :הדיוט לכהן זינה חללה גרושה גדול לכהן אלמנה כגון לכהונה הפסילות מן

 4 ואזיל להו מפרש ואסופי. שתוקי :בקהל לבא ונאס״ו יהושע בימי שמלו גבעונים נתיני.
 הוזהרו ולא קהל אקרי לא גרים בקהל בזה. זה לבא מותרים כלם בו׳ ממזרי וחרורי גירי.

 ומותרים הם ממזרים ספק ואסיפי ושתוקי לא בממזרים וישראלי לויי אבל גרים בקהל לבא ממזרים
 בל שתיקי ר .איכ ספק בקהל אבל יבא דלא הוא ודאי בקהל דאמרינן ודאי בממזר להתערב
 לנשי אמרה אם אמו את שבודקין ברובי. משתקתו. ואמו 636 שקורא אמו. את מביר שהוא

 לרישא לה דתנינן אע־׳ס בקהל. לבא האסירים כל ג ז שאול כאכא והלכה כשר הולד נבעלת•
 שתוקי ממזר טס ומואבי עמוני גר כגון קמ״ל הא בזה זה לבא מותרים וכו׳ ונתיני ממזרי
 גד ה'מ בממזרת גר שאוסר יהודה לרבי אפילו דה״ק בש"ס מפרש אוסר. יהודה רבי :ואסופי

 קהל אקרי גרים קהל דס׳ל יהודה לרבי בממזרת אסור הוא בקהל לבא שמותר עכו״ס שאר של
 פותר. ביראן וראן :בממזרת שמותר יהודה רבי מודה בקהל לבא שאסיר ומואבי עמוני גר אבל
 שתוקי בספיקן. ספיקן ואסיפיג בשתוקי ונתיני ממזרי בספיקן. וראן בנתיני: ממזרי כגון

 כשר זה שמא אסיר ספק וזה ספק שזה פי על אף בשתוקי ,ואסופי באכופי ואסופי בשתוקי
 והאידל וקדושין גיטין בתורת בקיאין שאין לפי ספיקייהו הוי כותי. :כר״א והלכה פסול וזה

 שהם :האס מצד וב׳ האב הצד ב׳ אמהות. ארבע ד ז דבריהם לכל גמורים כעכו״ס עשאוס
 ■׳•ביה אס אמה אבי אס אס אמה אבי אס אהה אס אמה הן ואלו האס מן וד׳ האב מן ד׳ נה. שפ

 :הפסולות מן מהן באחת היה שלא בהם בודקים אביה אבי אס אס אביה אבי אס אביה אס אס
 אחת אס אחת. עור עליהם מוסיפים לכנסה: בא וכהן וישראלית. לויה היתה ואם
 באבות בדקינן ולא באמהות דבדקינן והא כלס וכן אמה אם ואס אמה ואם אמה כגון וזוג זוג בכל
 מגנים קטטה מתוך את זה כשמגניס האנשים דדרך משוס אביה באבי או באביה פסול יש שמא

 יחוס בפסול זו מגנת זו אין הנשים אבל ידוע היה האבות מצד פסול שום היה ואס ביוחסין'
 אלא זו בדיקה חיוב נאמרה ולא קלא. ליה לית יוחסין בפסול מלתא בהו איכא וכי בזנות אלא

 בחזקת המספחות שכל לבדוק צריך אינו השד בה שאין משפחה אכל ערעור עליה שקרא במשפחה
 אבל השד בה שיש ממשפחה אשה לישא כשבא לבדוק שצריך הוא בלבד והאיש עומדות הס כשרות
וכהנת לפסולים לינשא כשרות הוזהרו שלא האיש אחר לבדוק צריכה אינה לינשא שבאת כהנת

מותרת



רןח שלישי ליום בחקתי
 המזבח מן לא ב־ודקץ אץ ה : אחת עוד ליהם5 מ־וסיפץ רשראלית לרה

 שהוחזקו ובל ולמעלה. סנהךרץ ולאמן ולמעלה. הדוכן מן ולמעלה..ולא
 צריף'לבדוק ואץ לכהונה. משיאין צדקה וגבאי הרבים משוטרי אבותיו

 של י רנה הי בעורכי )עד( התום שהיה מי אף אומר יוסי ,רבי אחריהן.
 באסטרטיא *מוכתב שהיה מי אף אומר אנטיגנום בן חנינא רבי צבירי.

 שנשא .ישראל לעולם* הכהונה מן פסולה זכר * הלל בת ו :מלך של
 לכהונה ,פסולה בתו ישראלי בת שנשא חלל לכהונה. כשרה בתו חללה.

 !עקב בן אליעזר רבי ♦\ז זכר חלל בבת זכר גר בת אומר ;חודה רבי

 .ישראל בתי שנשא וגר לכהונה. כשרה בתו גיורת. שנשא .ישראל אומר
 'אהד בתופסילהילבהונה. גיורת." שנשא גר אבל לנהיגה. כשרה בתו

 שתהא עד ידודות. עשרה עד אפילו משוהררים. עבדים ואחד גרים

 לבהינה: בשקה בתו גיורת• שנשא גר אף אומר יוסי רבי מישראל. אמן
 העובר על אומרים שניהם אפילו נאמן. אינו ממזר. .זה בני האומר ח

 מי ט נאמנים אומר .יהודה רבי י נאמנים אינם הוא ממזר שבמעיה

^קדמי. שלו אם וקדשה. הוא והלך בתו את לקדש לשלוחו רשות שנתן

קדושיו
ברטנורה

 המזבח מן בורקין אין ה :וישראלית נויה שכן וכל ולהלל לגר להנשא לכתהלה מותרת
 אס אחר לבדוק א״צ המזבח גבי על שימש אביה שאבי ונמצא באמהות לבדוק החחיל ולמעלה.

 ולמעלה. התבן מן ולא :היה שמיוחס בידוע המזבח גבי על שמש דבנה דכוון אביה אבי
 שבירושלים הסנהדרין מן ודוקא ולמעלה. סנהדרין מן ולא :הדוכן על משורר שהיה מצא אס

 ולוי כהן אלא בירושלים הסנהדרין מן מעמידין היו שלא בלבד ממונות דיני שדנים מאותם ואפילו
 דמנצו כיון צדקה. וגבאי :ובחכמה ביחוס לך בדומין עמך שס והתיצבו שנאמר מיוחס וישראל
 :להו הזה קלא מילתא בהו הוה אי שבת בערב ואפילו הצדקה על שממשכנין אנשי בהדי

 סנהדראות ערכי לצפורי. הסמוכה ישנה ששמה עיר של בסנהדראות צפור? של ישנה בעורכי
 למלחמת לצאת בחדש הדש בחלוקת מלך. של באסטרטי׳ :היוחסין ומסדרים עורכים שהיו
 וזכות זכותן שתהא מיוחסין אלא למלחמה יוצאים היו ולא פלוני בחדש פלונית משפחה דוד בית

 עד בנו בן ובת בנו בת לשלם. הכהונה מן פסולה זכר חלל בת ו :מסייעתן אבותן
 :לכהונה כשרה מישראל עצמה חלללה דבת לכהונה כשרה מישראל בתו בת אבל הדורות כל סיף
 וכוי אימר יעקב בן ר'א ז נ זכר חלל כבת לכהונ׳ פסולה מישראלי׳ אפילו זכר. נר בת

 אבל וגיורת גר בת כהן ישא שלא יעקב בן אליעזר כרבי לו מורין לימלך שהבא בגמרא מסקינן
 זה בני האומר ח ז כשר ממנה וזרעו מידו אותם מוציאין ואין יוסי כרבי הלכה נשא אם

 הבעל שניהם. אפילו להעיד: כשר קרוב ואין אצלו הוא דקרוב נאמן. אינו הוא ממזר
 אפילו אלא בגויה ליה קיס דלא מהימן דלא ממזר שהוא מעיד לבדו כשהאב מבעיא ולא ואשתו

 :כשרות בחזקת בעולם היה שלא שבמעיה עובר על אפילו נאמנת אינה בגויה לה דקים אמו
נאמן שהאב מכאן לאחרים יכירנו יכיר דכתיב יהודה דר׳ טעמו נאמנים. אומר יהודה רבי

היו שאס בנו בן על לא אבל נאמן הוא בנו על ודוקא בנה על נאמנת האס ואין בנו את לפסול
 לשלוחה. רשות שנתנה האשה וכן ט :יהודה כרבי והלכה לפסלם נאמן אינו בנים זה לבן

עצמה את לקדש שליח שעשתה ובאשה בתו את לקדש שליח שעשת באב לאשמועינן תנא איצעריך
דבטל דאמרינן הוא לו הדשה זה מיוחס וכשמצא ביוחסין ליה דקים אב ה״א באב אשמועינן דאי

את



שלישי ליום בחקתי
 ;תע 1אינ .ואם קדושין. קדושיו קךמו. שלוחו של ואם קדושין• קדושיו
 האשה ובן כונס• ואחד גט נותן אהד רצו ואם גט. נותנים שניהם
 שלה אם עצמה• את וקדשה והלכה לקדשה• לשלוחה רשות שנתנה

 ראם. קדושיו/קדושין. שלוחה^קדמו של ואם קדושין. קדמו.קדושיה
 ואחד גט )לה( נותן אחד רצו 'ואם גט• לה נותנים שניהם ידוע. אינו

 ואמר. ובניו ואשתו הוא ובא הים. למךינת ואשתו הוא ש;צא מי י : בונם
 להביא צריף אין בניה. ואלו ו7היא הרי הים למדינת עמי שיצאת אשה

 ךא;ה מביא בניה. ואלו מתה הבנים. על ולא האשה על לא ךא;ה•
 במדינת נשאתי אשה יא :האשה על ךא;ה מביא ואינו הבנים• על

 להביא צריף ואין האשה• על ךא;ה מביא בניה. ואלו זו היא הרי הים
 ועל האשה _על ראיה להביא צריף בניה. ואלו מתה הבנים. על ראיה

 מתיחדת אחת אשה אבל נשים. שתי י^ם אחד איש .יתיחד לא יב :הבנים
 נשים שתי .עם מתיחד אחד איש אח אומר שמעון רבי אנשים. שני עם

 מתץחר משמרתו• שאשתו מפני בפונדקי עמהן וישן עמו. שאשתו בזמן
 .ישנה זו הגדילו. אם בשיר. בקרוב עמהם בתדחשן ועם אמו י עם אדם

 תלמד ולא סופרים• רוק אדם שמדי לא / בכסותו: וזה;שן בכסותה.
 :סופרים .ילמד לא אשה לו שאין מי אף אומר אליעזר סופריס^רבי אשה

בטלית דוקים שני .ישנו ולא בהמה. רוק ורעה לא אומר והודה רבי יד
אחד

ברטנורה
 ולא קדושיה על סמכה לא עצמה את דקדשה אע״ג ביוחסין לה קיס דלא אתתא אבל השליח את

 אמינא הוה בדידה אשמועינן ואי מזה מיוחס אדם שליח משכח דלמא דסברה השליח את בעלה
 אס בתו על קפיד דלא אב אבל השליח את בעלה עצמה קדשה כי ומנשבא דייקא דאתתא משוס
 :צריכא משכח לא דלמא סבר וקדשה דקדיס והאי דשליח לשליחות בעלה לא דהו כל לבעל תנשא

 על לא1 ה כשנשאה בדקוניה שכבר מיוחסת שהיא האשה. על ראיה להניא צריך אין י
נשים. שהי עם אחד איש יתיחד לא רר :אמן אחרי שכרוכים קענים בבנים הכנים.

אנשים. שתי עם מתיחדת אחת אשה אכל :להתפתות נוחות ושתיהן קלות שדעתן מפני
שתי עם אחד איש וכ״ש אנשים שני עם אחת אשהי יתיחד לא הלכה ופסק מחבירו ביש שהאחד

עם אשה או וחמות׳ אשה או בעלה ובת אשה או יבמות או צרות הנשים שתי היו אא״כ נשים
 ומתיראות זו את זו שונאות שאלו לפי לביאה עצמה מוסרת ואינה ביאה עעס שיודעת תינוקת

 עס יחוד ועל הפנויה יחוד על ומלקין ותגיד תראה שמא הקענה מן מתיראת הוא וכן מזו זו
 הבהמה עם להתיחד ומותר בניה על לעז להוציא שלא עליה מלקין שאין איש מאשת חון העריות

 והוא ובו׳, בכסיתו ישן זה הגדילו :הבהמה ועל הזכר על ישראל נחשדו שלא הזכר ועם
 לעמוד בושה שהיא ובזמן אהד ויום שנה מי־ג והבן אהד ויום שנה עשרה משתים הבת שתהיה

 :האשה מן פנוי רווק־ יגי •י בבגדה והיא בבגדו הוא ישיניס מכן בפחות אפילו ערומה לפניו
 אמותיהן מפני תינוקות מלמד כלומר הסיפריס מן להיות עצמו ירגיל לא סופרים. ילמד לא

 אעים אשה. לו שאין מי אף :הספר בית אל בניהן את להביא אצלו המצויות תניקות של
 : אליעזר כרבי הלכה ואין סופרים ילמד לא עמו שרויה ואינה אשה לו יש אלא פנוי שאינו
 הנשים. בין שאומנתו כל הזכור: על ישראל נחשדו שלא כחכמים והלכה מתירין. וחכמים יד



היט שלישי ליום בחקתי
 הנשים עם .יתיחד לא הנשים• עם שעסקיו כל מתירץ• וחכמים אחד
 לעולם אומר מאיר רבי הנשים• בין אומנות בניו את אדם ולימד ולא

 שהעושר למי התפלל וקלה נקיה אומנות בניו את אדם יילמד
 ימן עניות שלא ועשירות עניות בה שאין אומנות שאין שליו. והנכסים

 בן שמעון רבי זכותו• לפי הכל אלא האומנות מן .עשירות .ולא האומנות
 מתפרנסין והם אומנות להם שיש .ועוף חיה מימיף ראית אומר אלעזר

 את י לשמיש נבראתי ואני לשמשני אלא נבראו לא והלא בצער שלא
 אני בצער• 'שלא מתפרנסץ הם לשמשני♦' ,שנבראו אליו )ומה הוני.

 אלא בצער• שלא שאתפרנס דין אינו קוני(. את לשמש שנבראתי
 משום איומר. צעץ איש גורין אבא פרנסתי• את רקפהתי מעשי שהרעותי

 וחנוני. רועה. ספן• נמל•'ספר• המר בנו את אדם לא.ילמד גוריא. אבא

 רשעים. רבן החמרץ משמו• אומר .יהודה רבי לסטים• אומנות שאומנותן
 לגיהנם• שברופאים טיוב חסידים• .רבן הספנין• כשרים♦ ,רבן הנמלים
 כל אני מניח אומר נהוראי רבי י עמלק• של שותפו שבטבחים והכשר

 משכרה אוכל שאדם אלא'תורה• בגי את מלמד ואיני שבעולם אומניות

 כן. אינן אומניות כל ושאר הבא. לעולם )ליו( קימת והקרן הזה. בעולם
 לעסוק ;כיול ואינו .יסיךין. לידי או .זקנה. לידי או חולי. לידי בא כשאדם

 משמרתו אלא כן. אינה התורה אבל ברעב• מת הוא הרי במלאכתו.
 אומר מהו בנערותו בזקנותו• ותקוה אחרית לו ונותנת בנערותו♦ רע מכל
 אומר הוא וכן בשיבה .יינויבון עוד אומר מהו בזקנותו כה .;י.יחליפו וקויי

 אברהם שקיים מצינו בכל. אברהם את ברף ר; זקן ואברהם אבינו באברהם
 ישמע אשר עקב שנאמר נתנה. שלא עד כלה התורה כל את אבינו

.ותורותי: חקותי מצותי משמרתי' בקולי'וישמור אברהם

ברטנורה
 הרבה עם ואפי׳ הגשים. עם יתיחד לא לו: צריכות והנשים לנשים נעשית אומנתו ־שמלאכת

 שפיר וארבע שלש דלא תנן נשים שתי עם אחרינא אינם ואלו עליו ומהפו׳ בו גס שלבן לפי נשים
 :מהן ופרנסתו הואיל הנשים עם להתייחד חייו כדי משוס אפילו שרינן שלא פירש ורמב״ס דמי

 מן ופירות עציס ולוקעיס נכנסים בדרכים כשלנין ליסעים אומנות אלו כל ספן. גמל המר
 הבהמות שמעביר שלו בהמות רועה. :תנאם על ומעבירין אדם לבני שנשכריס ועוד הכרמים

 אדם שחייב בחטץ. וצרורות ביין. מיס להטיל באונאה מלומד חגיגי. :אחרים בשדות לרעות
:נקיה אומנות בנו את ללמד

וע״ב ע״א פ״א דף קדושין גמרא

 אומר מאיר רבי רע. סורו הנשים עם שעסקו כל רבנן תנו
ויבקש וקלה נקיה אומנות לבנו אדם .ילמד לעולם

רחמים



שלישי ליום בחכתי
 האומנות. מן עניות שאין שלו והנכסים שהעושר למי רחמים

 שנאמר שלו שהעושר למי אלא האומנות. מן עשירות' ואין
 שמעון דמי תניא צבאות. ה׳ נאם הזהב ולי הכסף לי נ( )חגי
 ושועל סבל וארי צבקקייץ לא'ראיתי מימי אומר אלעזר בן

 אלא נבראו לא והם בצער שלא מתפרנסים והם חנוני
 נבראו שלא אלו ומה קוני. את לשמש נבראתי ואני לשמשני

 לשמש שנבראתי ואני בצער שלאי מתפרנסים לשמשני אלא
 את ,שהרעות אלא בצער שלא שאתפרנס .דין אינו קוני את

 המו עונותיכם )יתדה( שנאמר פי־גסתי. את והפחתי מעשי
 שבעולם אומנות כל אני מניח אומר נהוראי רבי תשא אלה.
 אין שבעולם אומנות שבל תורה אלא בני את מלמד ואיני

 הוא הרי זקנותו בימי אבל ילדותו. בימי אלא לו עומדות
 בעת לאדם לו עומדת כן. אינה תורה' אבל ברעב מוטל

 1_ילדות בעת זקנותו. בעת ותקוה אחרית לו ונותנת ילדותו.
 כנשרים. אבר .יעלו כה .יחליפו ה׳ וקרי 1ם )ישעי׳ אומר מהו

"שנים בשיבה עובון עוד מ( )ההלים אומר מהו בזקנותו
.יהיו: .ורעננים

רש״י
 צב* :לביתו ובא אליי סר :יהא עמי להשתדל רע קרבהו רע מנהגן רע. סורו

 אין אומניות. כל :משאות נישא סבל. :בשדה קליעות מיבש קיץ.
 שכרה מתן תורה. אבל :בשעתן להס המצוי שכר אלא זמן לאחר שכר מחן להס

 מן עכשיוכ לאו בא לעסוק יכול שאין ולזקן לחולה ואף ימיס לאורך מאליו בא
 שיבתן לעת שכרן ויתייחד צמח יצמחו בשיבה. ינובון עוד שנאמר :הקודמות

וגו׳:/ יהיו ורעננים דשניס

ע״י קי״ג דף כחקתי הר •!

 האילים לעופר איו לצבי דודי דומה ב( השירים )שיר ואמר יצחק רבי פתח

 למהר דא דמשבונא דזבו ןשראל אימן זכאץ וגומר. זה הנה

הוא ברקי קדשא בגלותא דאינון גב על דאף עלאה מלכא מן גבייהו



 קב שלישי ליום בחקתי

 בההוא ץאסתכלא עלעחו לאשנחא וזמני וישבתי .ירחי ריש קהל אתי
 ךסךחת לטלכא 'דליה. י כסופא דאיהו נמיהו ליה דאית משכתא

 כפופא דיליה ברה נטלת עבדת מה מהפליה אפקה מטרוניתא
 .בקדהא שבקיה עלה ךמלבא דדעתא וקנין תליה רחימא דמלכא

 פליק הוא בדיה ועל מטרוניתא על דמלכא רעותא דסליק בשעתא
 נוקבי בין ולאשנחא לאסתבלא בותלין וסליק הרנין ונחית אנרין

 כ־ותלא קופטי מאחורי בבי שארי לרז החמי כיין עלקיהו כיותלא
 דמלבא מהיכליה נפקו דאינו; נב על אף ■ .ישראל בך ליה אזיל ולבתר

 .עמהיון שבקיה עלקיהו דכלכא דרעותא ובנין שבקו לא משכיונא ההוא
 ישראל ועל מטרוניתא על _קךישא ךמלכא רעותא ךסליק בשעתא

 לאפתקלא בותלין וסליק הרנין נחית הנבלות( על ומקפץ אגרין סליק

 הוא ההא ובכי שארי ליון החמי כיון עלייהו כותלא קופטי בין ולאשנחא
 לאיגרא מכותלא לדרגא האירם לעופר או לצבי רוך הומה הכתיב

 וקבתי כנסיות בבתי כותלנו אחר עומר זה הנה לכ׳ותלא ומאקרא

 מציץ חלונות( בעקא כנשתא בי ותזיאי החלונות מן משניח מקדשות.
 למקרי בעו .ישראל כך ובנין עריהו. ולאשנהא לאקתכלא החרכים מן

לה נני ;:י עשה היום זה קייס )תהלים ואמך דא ידעי לאינהו י יומא קההוא

בו: ונשמחה

יוסה
פסוקה הלבה

פ״ה תפלה ה׳ הר׳ט

 ג־פהים שלשה גבוה במקום .יעמר ל^
 מטה י גבי על לא דתפלל*. יותר או

 כפא. גבי על ולא כפסל גבי על ולא
 על אמות ד׳ בו יש אם גבוה ברן הוה

 הוא הרי הביוז שיעור שהוא אמות ד׳
 ה;ה אם וכן .בו להתפלל ומותי־ כבליה

 פ*1" על אף י רוחותיו מחיצות'מבלי שקף
 אמות ארבע על אמות ארבע בו שאין
 גוקהו שאין מפגי בו להתפלל מותר
 לעצמו: שות:ך .חלק ^ךרי ^יבר

האוטגין'

לח
מוסר

ט׳ו ט״ה סיט; דים דיס מספר

 ע _ הקלה תבא שלא ארם .יתפלל לעולם
 ה. בר בור ?נשה אסא המלך בגון ידו

 יל? ם״לזיי נתמה בן ןשטעאל מלאהו
 זה גלו ג־־ ארם מלר הדד בן על שנישען י על
 'וחובה זבאי ידי על זכות 'שמגלג;ין ירו צל

 פי על אף מדור ול_ד צא י חייב. .ידי ל 2
 להורגו השכם ךגך1שאמ;ההוךהאםבא'לה

 ישן'שוכב שמצאו שאול את להרוג אבה לא
 ?הא מ^ניתקיתי אה־גנו אמי<ם במעגל.

גדם עליהם ^^פו ?שראלי לכל תקלה
וילחמו



ברקתי
 בראש מלאכה עושין שהיו האומנין ג

 בראש אי הנדבך בראש או האילן'
 למטה יורדין תפלה זמן הכותל.וה.גיע

 היו ואם למלאכתן. והוזרין ומתפילק
 ן י מתפלל התאנה כראש או הדת בראש

 הן ומה מרובה* שטרחן מפני במקומן
 בלבד בסעודתן עושין היו אם מתפללי!
 עשלה תשע של תפלות שלש ^תפללין

 מתפללין בשכרן עושין היו ברכות*
 לפגי לרדין אין כך ובין כך ובין הביננו

 השחית י :כפיהן את נושאין התיבה.ואין
 ולא בתפלתו קולו עביה לא כיצד הקול

 הדברים מחתך אלא בלבו ןתפלל
 ולא בלחש• לאזניו ומשמיע בשפתיו
 אי חולה דדה כן אם /אלא קולו נשמיע
 #נשמיע עד לבו את לכוין ;כול שאינו

 .יהא :שלא ובלבד מותר. הרי.זהי קולו
:מקולו דעתן הטרף שלא כדי בצבור

שלישי ליום
 .ואלמבאתקלה שאהרג מוטב בם. תלחמו

 לא,קם ומרדכי במרדכי מצינו וכן ;די• על
 הכל .ישתחוו מפניו אקום אם אמר זע. ולא

תבא ואל גוני #יתד מוטב עלילים לעבודת
;.די: על תק^ה

 אדם ,יהיה לא שמים• לשם .יהיו מע#יף כל
שירדה וכוונתו לישן או לאכול הולך

 ולהיות הזך, העולם בדבךי לעסוק בךיאושמן
 אישי יאמר אלא י הממון י אחר רודף

 בוראי ביראת לעמוד שאוכל כדי ואוכל
 נוטל ו;#הוא ומצותיו. בת׳רתו ולעסוק

 המצות על או הפ*רות על כשמברך או ידיו
 לבלף לבו .יכוין האדם כל בפי השגורות

 עתן עמו חסדו הפליא אשר בוראו לשם
וצוהו מהם ליהנות הלחם או רפידות לו

המצות: את

תורה רביעי יום בחקתי
נפש הארת לק־זז ן ב׳ דשם וו דבילוי ל כנגד שהם אלו פסוקים ששה בקריאת יכוין

שעברה. משבת יתירה

 ליפרה רפפתי לי תשמעו לא ואם־עד״אלה יח
אל/לא עד ןאם חטאתיכם:—על שבע אתכם

 ושברתי יט :חוביב־רן על שבע !תבירן למרדי ואוסיף למימרי תקבלון
 ואת* כברזל את־־עמיכם ונתתי .עזכם אחרגאון

ארצכם

רש״י

 אחרים יסוריס עוד ויספת? :תשמעו לא אלא בעוד ואם אלה. עד ואם )יה(
 עבירות שבעה על פורעניות שבע )ת״כ( חטאתיבם. >ל שבע

 אומר הוא וכן בהמ״ק זה עזכם. גאון את ושברתי )יט( :למעלה האמורות
 בברזל שטיבם את ונתתי :עוזכם גאון את מקדשי את מחלל הכני כד( )יחזקאל

 והיו כח( )דברים אומר הוא ששם משה משל קשה זו בגחשה. ארצכם ואת
 והארץ מזיעה שהנחשת כדרך מזיעין השמים שיהיו וגו׳ נחשת ראשך על אשר שמיך

אינה



קכא רביעי ליום בחמתי

 ששיא !ה ואתן תוקפיכון .יקר ןת .ו^תבר נ ח^ה5ב אל^כם

 חסינא דתחותיטן וארעא מטרא מלאחתא כפתלא תקיפין ךעלויבון

 ןלא־־תתן בחכם לריה ותם כ _ :פירין טדמעבד כנחשא
 פריח 'לא"יתן ה^רץ יועץ את־־יבולה אתיכם

 לא ארעא ואירן ערלתה :ת ן1א.רענ תתן ולא היינון ןר;קנו )יסוף

 תאבו ולא קרי עבד ואם־־תלכו יא א^יה: :ת!
 :כחטאתיכם ^בע מכה עליכם ויספתי לי לעזמע

 לאןתאת ואוסיף דמימרי רהבלא תיכון .ולא §קשיו קדמי7: ו^הטן ואם

 אתי" בבם והעזלחתי נב ;כחיוביניון שבע מחא עליכון
את־כהמהכם והכריתה את^ם ו^כלה ה^דה מת

.יטה מ וו

וש״י

 לא השמים כאן אבל פירותיה משמרת והיא מזיע הברזל שאין כדרך מזיעה אינה
 כדרך מזיעה תהא והארץ בעולם חורב .ויהא מזיע הברזל שאין כדרך מזיעין יהיו

 אדם הרי )ת״כ( כחכם. לריק ותם )כ( פירותיה: מאבדת והיא מזיע׳ שהנחשת
 שדפק בא הקציר ובשעת עדר שלא כסת שלא נכש שלא זרע שלא חרש שלא עמל שלא

 ובא ועדר וכסח ונכש וזרע וחרש שעמל אדם אבל כלום בכך אין אותו ומלקה
 )ת״כ( יכולה. את ארצכם תתן ולא קהות: שלזה שניו הרי אותו ומלקה שדפון

 יהא הארץ מן אפילו )ת״כ( הארץ. ועץ :הזרע בשעת לה מוביל שאתה מה אך
 אעץ ולמעה למעלה משמש יתן. לא החנעה: בשעת פירותיו יחניע שלא לקוי

 כאן ויש קללות שתי הרי פירותיו משיר מפרה כשהוא פריו. יתן לא ואפרי:
 שאינו במקרה עראי אמרו רבותינו קרי. עמי תלכו ואם )כא( :פורעניות שבע
 כה( )משלי וכן מניעה לשון פירש ומנחם במצות. עראי תלכו כן לפרקים אלא

 קושי לשין אונקלוס של לתרגומו זה לשון וקרוב יז( )שם רוח יקר וכן רגלך הוקר
 אחרים פורעניות שבע כחטאתיכם. שבע :אלי מהתקרב להמנע לבם שמקשין
 אין אתכם. ושכלה :גירוי לשון והשלחתי. )כב( :כחעאתיכס שבע במספר

 לב( )דברים ת״ל מניין בכך דרכה שאין בהמה בכך שדרכה משכלת חיה אלא לי
 עם )שס( ת״ל בנשיכתה ממיתה שתהא ומנין שתים הרי בס אשלח בהמות ושן

 שנים היו כבר וממיתין נושכין אלו אך וממיהין נושכין אלו מה עפר. זוחלי חמת
 הקטנים: אלו אתכם. ושכרה וממית: נושך ערוד וממית נושך חמור בא״י

ונשמר מבפנים: אתכם. והמעיטה מבחוץ: בהמתכם. את והכריתה
דרכיכם



1 1 / 4 ןען

 חיוח " ^כץ יאנר' :דרכיכם רנ^פו אתכם והטעימה
 א־לרהתכוף ויצדץ רתכק ותזעיר בעירבון ותשיציית ותתכיליתכון ברא

 :.קרי עמי והלכתם לי תוסח לא ואם־־באדה בג
: בק־ט? ..קדמי ותהכון למיטרי תתרדון לא באלץ ואם

רשיי

 ושן בהמה. שן פורעניות. שבע הרי קטנים ושבילים גדולים 'שבילים דרכיכם.
 תוכרו לא )כג( ונשמו: והמעיטה והכריתה. ושננה. עפר. זוחלי חמת חיה.

: אלי לשוב לי.

ין ירמיה נביאים

 ?כתבו בארץ 'סורי יבשו כלקעזביף ?תחת ?שראה מהוה א
 דשבקו כל ן; ?עוראל סבור : ה1את־?ה מ?ם־היים מקור עזבו כי

 עתידין אינון בגיהנם מימרך על דעכרו ורשיע;א :בהתין פולחנך

 כמבוע ^ק^א עליהון מלתי את ךבךליה ץ פולחנך שבקו ארי למפל

 הושיעני ואר^א יהוה רפאני ב : מוהי *פסלון דלא דמלן
 ואתפרק פריוקני ואתסי .;י אסיני :אתה תהלתי כי ואושעה

 דבר־יהוה אחה אלי אמרים הנדדהמה ג : את תושבחתי ארי
 :כען ןת_קלם תי בשמא דאתנביתא אן לי אמרין אימן הא : נא א1יב

 התארתי ל^ אנוש ויום אחריף מרעה ן לא־אצתי ואני ד
 על עכיבית לא ואנא ז היה פניך נכח שפאי מוצא ידעת אתה

 ךאת כיש וליום לדחלתך לאותבותהון עליהון מלאתנבאה מימרך

:הוה נל;לןדמך אפקותשפותי גטקרטף את חמידית לא עליהון מ;יתי

אל קיי וסורי

רש״י

 הפורעניות ,ה' דבר ^(איה :יכתבו ארן בקברות מרדכי שסיו אותם וסור? )א(
 טיב רועה מהיות נהביאה לזרזך מיהרתי לא אצתי. לא )ד( : מתנבא שאתה
 התארתי: לא פירעניתס חולי אנוש. וירם רחמים: עליהם לבקש אחריך מחזר

טנח



הבב רביעי ליום ברקתי
 ;הא א ר : רעה בלם אתה מחסי למחתה אל־־תהיה״ט ה

 ואל" רדפי יבשו ו : עקא בעדן את רוחצני בךבין לי טימרן
 לם עליהם הביא אני ואל־־אהתה המה יחתו אני אבשה

 אנא אבהית ולא ^רדפי .יבהתון ♦ שברם שברון ומשנה רעה

 חד ועל ב־ש י־ום עליהון א:תי אנא אהבלים ולא אימן .יתבקמץ

:תברינון ;ת^רא הרין

רש״י
 : למחתה שליחיחך לי. תהיה 1א? )ה( : מהם חמתך להשיב פניך. נוכח

:נפיל ל׳ משנה שברון. ומשנה : ענתות אנשי רדפי. יבשו )!(

ל כ״ט משלי כתובים

 : .יגיד ולא ישמע אלה נפשו שונא גנב—עם לכן1ח א
 חרדת ב :מודה ולא מומתא נפסל■ נפשית סני גגבא עם אדפליג

 עבדא דבר.נשא טלומ;א :ישגב ביהוה ובוטח מותש יתן ארם

 “פני״ מבהשים רבים נ :נעשן באלחא ודמסביר תיקולתא ליה;
 קדם ומן דשליטא אפי דבע;ין סגיעי : משפט־איש ומיהוה מושל

 ותועבת עול איש צדיקים תועבת ד :תברא דיניה :אירא
 דרשיעי ומרחקתא עולא נברא מרחקתאדצתקי : ־דרך“ישר !רשע

 נאם המשא בןקיקה אגור ן דברי ה :אורחתיה דתריצי נברא
 דקבל ;קח בר ךאגור מלוי :ואבל לאיתיאל לאיתיאל הגבר

 מאיש אנכי בער כי ו :ואוכל לאיתיאל לאיתיאל גברא ואמר נביותא
לי אית ולא אנא נשא דבר דבורא מטול :לי אדם ולא״בעת

:נשא דבנך ביונא

י רש"
 חרדה יחן עבירה מוקש אדם. חרדת )ב( :אותו שמשביעין ישמע. אלה )א(

דרך. ישר )ד( :לפניו לדון מושל. פני )ג( :אמון יהי ישוגב. :לאדם
 הבינה את שאנר שלמה דברי יקה. בן אגור )ה( : בדרניו ישר שהוא .אדם

 להרבות חנמתו על שסמך על לאיתיאל. הגבר נאם :נבואה המשא. :והקיאה
:אכשל ולא לעשות ואוכל אל אתי ואמר זה כל על שהוזהר ונשיה וסוסים זהב

דיני
א מ



רביע* ליום בהקתי
£ פרק סנהדרין משנה

 ושניהם אחד. לוי בורר וזה אהד. לו בירר זה שה.“בש ממונות. דעי
 שני אומרים וחכמים מאיר. רבי דברי יאחד. לוד להן בוררין

 דברי זה. של דינו פוסל וזה זה של דינו פוסל זה אהד. עוד להן בוררין דיגין
 או קרובי;. רארהשה; עליהן שמביא בזמן אימתי אומרים וחכמים מאיר רבי

 פוסל *זה לפוסלן♦ יבול אינו מומחץ. או כשרץ. היו אם אבל פסולין♦
 אומרים וחכמים מאיר.*7 רבי 'דברי זה. של עדיו פוסל וזה זה. י של עדיו

 אם אבלי אופסילין. קרובץ שהן ךא^ה. עליהן שמביא בזמן אימתי*
נאמן אבא* יעלי נאמן לו י אמר ב לפוסלן: ^כול אינו בשרים• היו*

־טנורה ב
 וק בזכותו ולהפוך לדונו אחד דיין לו בורר דינין מהבעלי אחד אחד. לו בורר זה ד פרק

 ומתוך שלישי דיין עוד להם בוררים ביחד דיניה מבעלי ושני אהד דיין לו בורר השני
 אני הרי החייב דשבר לן דייני קא קושטא ואמרו דינא דיניה בעלי דצייתו לאמתו אמת דין יצא כך

 בזכות להפך לו נוח בעצמו הג' והדיין מהפך היה בזכותי להפך יכול היה ואה האחד בררתי בעצמי
 הבעני דעת בלא אהד. להם בוררין הדיינים שני והכ״א אותו: בוררין ששניהם מפני שניהם
 זה. של דיינו פוסל זה כחכמיה: והלכה מהה אחד אצל ניטה זההג' של לבו יהיה שלא כדי דינים

 על ראיה מביא שזה ראיה. עליהן שמביא בזמן :שברר דין בית לפני אדון לא לומר הוא יכול
 קרובים לא שאינן כפריה היו אה אבל ה״ק ומומחים. המבשרים אם אבל ן לפסלו זה שבירר דיין
 כשקבלו בזה ההלכה ופסק לפסלן. יכול ואינו כמומחין נעשו קרנות יושבי שהה אע״פ פסוליה ולא

 דינו את סותרין ואין דין דינו הדין את עליהה ופסק רביה בין יחיד בין להם שידון מי הדין בעלי
 מחזירין בגמרא המפורש בדבר או טעה משנה בדבר אס שטעה נודע ואם לרבים מומחה שאיט ואע*פ
 למדינת כדין פלא הממון שנטל זה שהלך כגון להחזיר אפשר אי ואס כהלכה בו ודמן כשהיה הדבר
 טעה ואס להזיק. נתכוין לא להזיק שגרס פאע־פ עליהם שקבלוהו מאחר מלשלה הדיין פטור הים

 ודן מנייהו כחד דעלמא וסוגיא גאוניה או אמוראים או תנאים בו שנחלקו בדבר והוא הדעת בשקול
 א״א ואה הדק יחזור ביד ונתן נשא לא אה כמוהו העולה סוגיית שאין הגאון אותו כדברי הדיין זה

 בעלי אותו קבלו שלא ודיין מביתו. וישלה עשוי שעשה מה ביד ונתן נשא ואה מביתו ישלה להחזיר
 אף גרביה מומחה אינו אם העמידוהו הקהל זקני קצת או המלך. אותו מנה או מאליו שעמד אלא הדין

 בכלל אלא הדיינים בכלל ואינו טעה לא בין טעה בין דין דיניו אין הגולה מראש רשות שנטל פי על
 ונתן נשא ולא טעה ואס ב״ד בפני ודן וחוזר דינו סותר רצה אס דינין מבעלי אחד וכל זרוע בעלי
 מביתו ישלם ביד ונתן נשא ואס להזיק גורס כל כדין מביתו ישלם להחזיר א־א ואס הדין יחזור ביד

 רשות שנטל או דינים בעלי ■אותו שקבלו לרבים ומומחה כהלכה. שלא לו שנתן זה דין מבעל ונוטל וחוזר
 בין משנה בדבר בין טעה אס מומחה והוא הואיל דינים בעלי אוהו קבלי שלא אע״פ גולה מראש
 לבעלי לכוף לו יש גולה מראש רשות שנטל ומומחה מלשלם. סטור הדין להחזיר וא״א הדעת בשקול

אין שבאיי הנשיא מן רשות שנטל ומי בחיל בין בארן בין רצו לא בין רצו בין לפניו שידונו הדין
לסבור ויודע פה ושבעל שבכתב בתורה שלמד מי הוא ומומחה בלבד בא״י אלא הדין לבעלי לכוף יכול

 דורו אנשי אצל טבעו ויצא וידוע ניכר וכשהוא מומחה. הנקרא הוא דבר מתוך דבר ולהבין להקיש
 זח. של עדיו פוסל זה ;הגולה מראש רשות נקט לא ואפילו יחידי לדון יכול והוא לרבים מומחה נקרא

ראשונה כת והביא בדבר עדים כתי ב׳ לי יש דין בעל כשאמר בגמרא לה מוקי ורבנן דר״מ פלוגתייהו
נוגע ולאו לפוסלן אחר עם הוא יכול אומר ר־מ הן פסולים ואמר אחר עס שכנגדו דין בעל ועמד

 דאמר גב על אף שברי ורבנן יפסיד ולא ביקש ואס אחרת כת לי יש אמר שהכי הוא בעדות
 הוא בעדותו נוגע לפסלן שבת זה ונמצא אלו אלא ,לי אין ולומר לחזור יכול עדים כתי ב׳ לי יש החלה

 התורה מן פסול שהוא אע*פ דיין להיות אבא. עלי נאמן ב :כחכמים והלכה אפומיה מפסלי *נא
 לדונו



הבג רביעי ליום ברקתי
 יכול אומר מאיר רבי בקר. רועי שלבה עלי נאמנץ אביך. עלי

 לחבירו חייב היה בו. לחזור יכול אינו אומרים וחכמים בו. .־לחזור
 לחזור יכול אומר מאיר רבי ראשך. בחיי 'לי דור לו ואמר שבועה.

 הפסויין. הן ואלו ג :בו לחזור יכול אינו אומרים וחכמים בו.
 שביעית. וסוחרי יונים. 'ומפריחי ברבית♦ והמטה י בקומא המשחק

 משרבו שביעית. אוספי אותן קורץ יהיו בתחילה רבי'שמעון אמר
 בזמן אימתי ןהודה רבי אמר שביעית. 'סוהרי לקרותן חזרו האנסץ

 הוא שלא אומנות להן *יש אבר הוא. אלא אומנות להם שאץ
אמו. _ואחי אביו. _ואחי )אביו'(./אחיו. הקרובים הן ואלו י בשרץ:

ובעל

ברט^רה
 לדון* בקר. רוע* ג' עלי נאמנין :בניס על אבות יומתו מלא לן כדנפקא לחובה ולא לזנות לא ■לדונו
שקבל לאחר דין גמר לאחר אפילו בו. לחזור יכול אומר ר*מ :ק נשריס בקר רועי לעדות דאלו
דפליגי הוא בלבד דין גמר לאחר בו. לחזור יכול אינו :זנאי אתה פלוני איש ואמר העדות הדיין
שמקבל נמי מידו קנו ואס בו לחזור דיטל לר״מ הנמיס מודים דין גמר קודס דאלו דר״מ עליה רבנן
נאחר שאין בו לחזור ינול אינו ין7 גמר קודס אפילו פלוני איש של דינו אוי פלוני איש עדות עליו
 וא״צ תובע שאתה מה לך ואתן ראשך בחיי לי נדור ראשך. בחיי לי דור :הלנה וכן נלוס קנין

 בו לחזור יבול אינו נדר לא שעדיין פי על אף מידו קנו אי לו ונדר אצלך לי שיש מה לך ומחול לומר
 לעדות פסול בקוביא. המשחק :ולהעיד לדון הפסולים. הן ואלו ג :הלנה ונן חנמיס כדברי

 חסדיס ובגמילות בתור׳ או אלא בעולמו שיתעסק לאדם ואסור עולס של בישובו מתעסק שאינו לפי
 המלוה ואחד הלוה אחד בריבית. מלוה :שלם של ישובו בהן שיש ומלאכה ואומנות בסחורה או

 מין דמפרשי אית יונים. ריחי ומס :העשה בלא עובריס שניהס והלוה המלוה דקי״ל פסיליס שניהם
 להביא מלומדת יונה שמגדל דמפרשי ואית וכך כך לך אתן ליונתי יונתך הקדים אס השחוק ממיני
 שנין שביעית. וסוחרי :גמור גזל ולא שלום דרכי מפני גזל בהן ויש כרתן בעל בעלה לבית ■יונים

 וכו׳. אומר ר״ש :לסחורה ולא לאכלה לכס הארץ שבה והיהה אמרה והתורה שביעית בפירוה סחורה
 שביעית פירוה אוספי כלומר שביעית אוספי אותם קוראים היו בהחלה הני דטש מלתיה מפרש בגמרא
 כך המלך מנה השואלים האנסין. משרבו : שביעית פירות סוחרי כמו לעדות פסולין היו לעצמן

 לומר חזרו המלך מנת ממנה לפרוע שביעית של תבואה לאסוף צריכין והם שנה בנל תבואה כורין וכך
 כיון לעדות כשרים למלך לתת שביעית תבואות אוספי אבל פסולים הם בלבד שביעית פירות חוחרי

 כרת או ב״ד מיתת עליה שחייב עבירה שעבר מי כל הלכה הפק ולענין לעצמן. נעצור אוספים שאין
 כתיב מלקות ובמחייבי למות רשע הוא אשר דכתיב רשע נקרא מיתה דמחייב צעדות פסול מלקות או

 השה אל ודרשינן חמס עד להיות רשע עם ידך השת אל אמרה וההורה הרשע הכוה בן אס והיה
 ממין לקח ואם כאחיך הוא הרי שלקה כיון צעיניך אחיך ונקלה דכתיב להכשרו מזר לקה ואס עד ישע
 לקח יאם בריבית ומלוי וגזלן ונב כגון לעדות פסול מלקות ולא מיתה לא ביה חייב שאינו אע״פ כדין שלא
 החפץ ולוקח דמי דיהיב וחמסן יונים מפריחי וכנון מדרבנן לעדות פסול דרבנן איסור בו שיש ממון
 בפרהסיא העט'ם מן צדקה ומקבלי לעצמן שלוקחים והמונסים והגבאים למכרו רוצים הבעלים שאין
 פסולי אבל אותן ויפרסמו עליהם שיכריזו עד בטלה עדותן ואין מדרבנן לעדות פסולין בהן וכיוצא אלו

 מענינס נודע אם דבריהם של בין הורה של בין לעדות הפסולין וכל הכרזה צריכין אין הורה של עדות
 שחטאו דבר באותו לעצמן וגדר סייג ועשו החזירוהו כדין שלא שלקחו והממון גמורה השובה שעשו

 אפילו גזל בזה שאין פי על אף בקוביא ומשחקי להכשירן. חזרו אלו הרי שד לעשותו יוסיפו שלא בו
 שאין ודוקא שמים יראת בהם ואין עולם של בישובו מהעסקין שאין לפי לעדות פסולים הס מדבריהם

 ויקבלו פספסיהן משישברו מחרתן ואימתי הלכה ונן יהודה ר׳ כדברי הוא אלא ואומנות מלאכה להם
 אחות בעל וניסו. :כאשתו דבעל משום וכו'. אחותו ובעל ך :עבדי לא בחנם דאפילו עליהם



 וגיסו" אמ/וחטיו ובעל אמו• אחות ובעל אביו. אחות ובעל אחות:. ובעל
 עקיבא רבי מענת זו יוסי רבי אמר לביו. וחתניהן•'וחורגו ובניהן הן

 הקרוב. ובל לילשיו. הראוי ובל *ובך.דודו יודו משנה'ראשונה• אבל

 אוט- יהודה רבי בשר. זה( )הרי ונתרחק קרוב היה שעה. באותה לו
 האוהב. ח קריוב: זה הרי ממנה בנים לו ויש בתו• מתה אפילו

 ;מים. שלשה דבר'עמיו שלא בל שונא שושבינו• זה אוהב והשונא.

 את בודקים יביצד בך: על .ישראל נחשדו לא לו אמרו באיבה•
 האדם בל את וטוציאין עליהן. ומאיטין אותן. מבנימין היו יעדים,

 יודע אתה היאך אטיוד. לו ואומרים שבהן. הגדול את וטשירץ לחוץ.
 פלוני איש לו. דדיב שאני לי אמר הוא אמר. אם לזה. חי;ב שזה
 לו הודה בפנינו שייאמר עד בלום. אמר לא לו• ה;יב שהוא לי. אמר

 אותו ובודקין השני את מבנימין בך ואחר זוז. מאת;ם לו ה;יב שהוא
 אומרים שמם בדבר. י ונותנים נושאין מכונים• ךבריהן נמצאו אם

 _זבאי.- אומר ואחד דריב. אומרים שנים זבאי. ה;יב. אומר ואחד זכאי.
 או מזבין שמם ואפילו דריב. אומר ואחד זכאי. אומר אחד ח;יב.

היו הדבר. את גמרו ז י התנין: יוסיפו יודע. איני אומר ואחד מתיבין•

מבניסין
רה נ בר:

 בניס־ לו יש אס אבל אשתו מאחות לגיסו לו שיש ובנות בניס ודוקא וחתניה*♦ ובניהם הם אשתי.
 תשתו בן והורגו. :קרובים חשובים אינם תחרת מאשת לו שיש לבנות נשואים התנים או תחרת מאשת
 דאש* לה יעיד לא הורגו ואשת לא הורגו וחתן הורגו בן הבל קרוב חשוב בלבד הוא אחר מתיש

 בשני שני זה עם זה ובניהם בראשון ראשון הרי האס מן בין האב מן בין זה עם זה והאחים כבעלה
 והעל בשני שני אבל בב׳ ג' וחצ״ל כשר בראשין שלישי ולעולם בשלישי שלישי זה עם זה בניהם ובני
 פסול שאתה אשה וכל בנקבות מונה התה כך בזכרים מונה שאתה וכדרך פסולים שניהם בראשון בני
 הראשונה משנה אבל .לאשתו פסול התה כך לו פסול שאתה איש וכל לבעלה פסול התה כך לה

 הוא ר״ע של משנתו תשלום ליורשו. ה־אוי וכל ראשונה: כמשנה הלכה ואין דודו. ובן דודו
 שהזכרנו חמו אחי כגון האס קרובי אבל האב קרובי דהיינו ליורשו. הראוי וכל ראשונה ממשנה ולא

 ג לו להעיד פסול הוא לפי׳ אמו אחי לירש ראוי הוא אבל ליורשו ראוי אמו אחי אין שהרי לו כשר
 :זו עדות שראה קודם אשתו שמחה ונתרחק. :אשתו מחמת ליורשו וראוי חתנו כגון קרוב, היה
 :החופת ימי כל לו פסול חופתו בימי רעהו שושבינו, ה :יהודה כר׳ הלכה ואין וכו׳ אומד רך*
 רבנן פליגי בעדים ודוקא הלכה וכן ואהבת איבת מפום שקר להעיד כך. על ישראל נהשדו לא

 מצי לא ליה סני ואי חובה לו רואה אינו ליה רחיס דאי לדון לו דפסוליס רבנן מודו בדיין אבל עליה
 אותן מבזין עצמן הן שקר עדי שהשוכריס אותם מודיעים עליהם. ומאייטין ו :בזכוחיה לתכוכי
 המלך שיועצי נגדו בליעל בני אנשים ב׳ והושיבו בגבות( כ״א א׳ )מלכים דכתיב רשעים להם וקוראין

 כלום. אמר לא :לי אמר הלוה לי׳ אמר הוא :בליעל בני להם קוראין לשכרן יועצים שתיו
 ולהודות בפנינו שניהם שהיו לו. הודה : עשיר יחזיקוהו שלא כדי בי נושה פלוני דאמר אינש דעביד

 יוסיפו יודע איני אומר ואחד מחייבין או מזכין ב׳ ואפילו :בדבר עדיס לו להיות נתכוין נו
 ישב שלא כמו הוי יודע איני אמר כי במעוטו בטל היה עלייהו פליג הוה דאי גב על וחף דיינים.

 ששמעו שלאחר דינין לבעלי אותן. מבנימין היו ז :בעינן שלש ואנן בשנים הדין נמצא בדין
 ומי■ מחייב מי דינים בעלי ישמעו ולא בדבר ויתנו שישאו כדי לחון אותן מוציאין היו טענותיהן



קכד רביע^ ליום בחמתי
 איש זכאי. אתה פל־וני איש אומר שברעים הגדול אותן. שבגיסין

 אני יאמר "לא הרעים. מן אחד לכשיצא ומנין חייב• אתה ?לעי
 "זה על עלי♦ _רבו שחבירי אעשה מה אבל מחייבים♦ _וחבי_רי מזכה
 הבל סוד:'7מגלה רכיל ואומה'הולך בעמך♦ דביל תלך )לא נאמר

 הבא לך שיש בל/ראיות לו. אמרו הרין• את סותר ךא;ה שמביא זמן
 *שלשים לאהד סותר♦ * "יום שלשים בתוך הביא יום. שלשים עד מבאן

 שלא זה _יעשה מה גמליאל• בן שמעון רבן אמר סותר• אינו 'יום
 ואמר עדים• הבא לו אמרו שלשים•' לאחר ומצא שלשים• בתוך מצא

 מצא זמן הי\ה./ל!אחד ואמר .ראיה. הבא אמרו עדים• לי אין

 גמליאל בן' שמעץ רבן אמר בלום• אינו זה הרי עדים. ומצא ראיה♦

 ה;ה לא עדים. ומצא עךים לו שיש יודע היה שקיא זה _יעשה מה
 לי 7אץ א_מר הבא/עדים• לו )אמרו ראיה ומצא ראיה לו ישיש יודע

 ואמר ברין• שמתחקיב .ראה ראיה(. לי אין ואמר ראיה 'הבא עדים.

 הרי אפעדתיו♦ מתוך ראיה שהוציא או והעירוני• ופלוני פלוני קרבו
77בלום:' אינו זה

 זייף שמא וחיישינן לי אין אמר שהרי כלום. אינה זו דדי :זנות שסר ראיה׳ הבא ה • ־מזנה
 :גמליאל בן שמעון כרבן הלכה ואין וכו׳. גמליאל בן שמעון רבן אמר :שקר עדי שכר או

 בהן יודע שהיה דכיק מודה גמליאל בן שמעון רבן אפי־ בהא והעירוני. ופלוני פלוני ק־בו
 לו שומעין אין הים במדינת ראיה או עדים לי יש הטוען אבל הוא שקק ודאי לי אין ■ואסר

 וכשיביאו עכשיו ממנו שרואין מה כפי הדין את פוסקים אלא הים למדינת פישלת עד הדין לעמת
 חגורתו אפונדתו. :שהביא הראיה או העדים כפי ודנין וחוזרים הדין את - סותר ראיה או פדים

לבשרו: דסמוך מלבוש דמפרשי' ואית

ע״א ניד דף סנהדרין גמרא

 מקלות שני לי ואקח ייא( )׳ני" דכתיב מאי אוזטעיא רבי אמר
י. :״ ־ 7 7 • : • 7 7־: ־ י ־7|

 אלו נרעש חובלים. ראתי(ר ולאחד נועם קראתי לאהד
 בחלבה. לזה זה שמנעימין .ישראל שבארץ חכמים תלמידי
 לזה .זה שמחבלים שבבבל חכמים תלמידי אילו חובלים

וגומר העומדים י בנייהיצתר אלה אלי .ייאמר יי( מם בהלכה.
ושנים

רש״י
 דגר את זה ומתקן יתד נוחין א״י וגני לזה זה מקשים וחמה עז גלשין בחבלים.

 הרע: יצר איפה.זה נוחקכשמן: משמנין. לאור: יוצאה והשמועה זה
שתים



 ככנפי :הרוח גסות לשון בכנפיהם. ררוה :הרוח וגסית חנופה נשים. ״בתים
 להם כתיב ולח להבית. לבנות עצמןחסידים: שמראים חטפה זו החסידה.

 בעילם דניאל הוא. בעילם דתורה. עניות :שס נתיישבה לבדה האחת אלמא
 עזרא. תורה: רבן ולא המדינה בעילם אשר הבירה בשושן הייתי ואני דכתיב היה

בישראל: ומשפט חוק ולמד בבבל היה

א ע" ק״ד דף בחקותי זוהר

 דהוה רמלכא בישראל הוא בריך דקדשא עלאה רחימותא הזי הא
 מלכא סרח'סטי חד יומא מלכא הטי והוה׳יהטי ןחידאי בר ליה

 אעביד מאי ואילך ?כאן ת2ילא'_קב לך אלקינא יומין הגי כל מלכא אמר
יערך :קומץ דירמא ממרכותא ילך \אפיק ארעא מן רך אתריך אי לך

דובי



רביעי בחקתיליום
 אלא אעביד מה מעלמא לף רעבתן לסטין איו הקרא זאבי או "קרא דובי
 אנא אף מארעא ניפוק ואנת אני'אנא אף כף מארעא ניפוק ןאנת אנא

 לישראל הוא בריף קדשא אמר כף בחרא וניפוק בגלותא נהף ןאנוף
 אי\תינא הא אוךמיכו ארכיר\ ולא לכו אלקינא הא לכו אעביד מה

 אי'אפיק שמעתין• ולא לכון לאלקאה טפסין מארי תריסץ מארי עליענו
 תקומון זאבין מכמה 'תבין ■מכמה יחודכיוןהחירנאעתייכו מארעא לכו*

 נפוק ואתון אנא אלא לכו אעביד מה אבל מעלמא לבו 'רעבתן על;יכו

 בגלותא למיהף אתכם חסרתי הכתיב הוא הדא בגלותא ונהף מארעא
 הא חטאתיכם על שבע עטכיוף' אני אף לכ׳ון דאשבוק תימתן ואיי

 )ישעיה דכתיב הוא הדא חטאתיכס על ואמאי דאיתרףיעמכון שבע

 גימתון אתון הוא בריף קרשא אמר 'אטכם שלחה ובפשעיכם נ׳(
 מטרוניתא הא מארעא( וניטרוד )ג״א בארעא גידור לא ואתץ ראנא'
 'אתהרב ותרכון תלי היכלא כלא אתחרב הא עמכון מהיכלי נפ_קת
 מטרוניתא. עם י עעל כדיאיהו אלא היכלא אתחזי לא למלכא ההא

 דמטתניתא בהיכלא ךעאל בשעתא אלא אשתכח לא והדוה/דמלכא

 אשתבחו דלא השתא בחרא כלהו הראן בהיכלא עמה ברתא ואשתכח
 אף אעביר מה אנא אלא מכלא חריבא 'היכלא הא ומטרוניתא ברא

 בריף קדישא בגלותא אינהו תשראל גב על אף והשתא עטכיון. אנא
 גלותא מן ןשראר \פקון הכד ילון שביק ולא עטהון אשתכה הוא

 ץ: ושב אלהיף יי ושב לס )דברים הכתיב עטהון יתוב הוא בריף קדישא
: אתמר והאי והאי אלהיף

להק יוסף
מיסד

מ״ו פי׳ הכידים כפי2פ״ה תפרה ה׳ הר״מ

 עה;סמ כורע המר״פלל כיצר כ־ץעה י•
 וקפלה קפלה ככל כ^י^ת

 ולהוריה וכשוף, כהחלה ראשונה בביכה
 כורע הקפלה וכשגומר וכסוף בהחלה

 כירע וכשהוא לאחוריו. פסיעות ג־ ופוסע
 מימין פך וארור עץמו משמאל שלום נותן

 מן ראשו מגכיה כף אחר ן .עצמו*

 כאלכיג כורע וכשהוא !זכךיעה
הכריעית

 כמנהג דבר העושה נקארם :עשה לא
 הלב חניון כלא מפיו רכליס ומוציא

 לנו ושלח בעמו ה׳ אף דיה זה ;־בר ועל
 בי _י_ען כיס( )."?יה ואמך ןשע;הו עבדו את

 ולכו לכרוני ובשפתיו בפיו חזה העם ננש
 אנשים מצות אותי .יראתם ממני_ותהי רחק

 לישעיהו דוא ברוך .הקדוש אמר מלומדה
 אלא איני כי בני מעשה ראה :שע;הו

לפנים



רביעי ליום בהקתי
 זוקף וכשהוא בברוך כור.ע הכריעות

 אמורים דברים במה בשם. זיקף
 בהחלת כורע גדול כדן אבל בהדיוט

 ןהמ:ך ברכה. קל ובסיף ברכה כל
 סנמה אינו ^ייאשונה ששדה כיון

 ולמה ־ :תפלתי כל שגימי• עד ראשו
 מפני תחלה לשמאלו שלום נותן

 כלומר פניו שכנגד ־.טין הוא ששמאלו
 שרום ניתן המלך לפני עימד כשהוא
 המלך לשמאל כף .ואחר המלך לימין
 שנפ״רין כמי התפלה מן שיפטר וקבעו
 האלו הכליעית כל נ המלך: מלפני
 כל שיתפקקו עי בהן שיביע צריך

 כקשת .עצמי רעשה שבשדרה חוליות
 ונלאה עץמי וצי.ער מ_עט שחה ואם

חושש: איני כחי רכל ץכיך_ע

 וניהג שמחזיק לאדם בי ומחזיקים לפנים
 כנסיית בבתי באים מדי אכיתיו מנהג

 כמנלג הקבועית הפלות לפני ומרפללים
 את מנקין הם שלם. בלב לא אבירדו

 ידיהם נטילת על ומביכין ידיהם;
 שיתים דמיציא ברכת ועברמן ומצעים

 אך בפיהם שנור שהדבר כמו ומבוכים
 לברכני מתכוונים אינן ממימן שלן בעת
 הגדיל בשמי ונשבע אפי חרה כן על לכן

 אותר היודעים החכמים חכמת לאבד
 יבתיב בכוונה• .ולא במנהג איתי ומביכים

 העם את להפליא יוסיף הנני לבן בתייה
 הכשיר חכמת ואברה ופלא הפלא הזה

 הזהירו לפיכך הסתתי• נברניו ובינה
 דבלים ועשה ואמרו הדב* על חכמים

הקדיש ברא אשר כל כי מעלם לשם
:בראי לבכירי בעולמו הוא ק־־וך

תורה חמישי יום בחקתי ־
רוח הארת לקנות בין רשם אחרונה הה דשילוי ה כנגד שהם אלו פשוקים חששה בקריאת יכוין

הכאה. כשבת יתירה

 גם־ אתכם והכיתי בקלי עמכם אף־אני והלכתי כי
 ואלקי בקשיו עמכון אנא אף ואתך :על־הטאתיבם שבע אני

 חרב עליכם והבאתי כה :חלביכון על שבע אנא אף :תכון
 דבר ושלחתי אל״עליכם ונאספתם נקטתנקמבלית

 בחדכא דקטלץ הליכון •1x81 י יב1|יד־א ונתתם ?חוככם

ויתפרעון
לש״י

 עיניו סמוי וזהו נקמות שאר נדרך בברית שאינו נקש ויש ברית. )כה(נקם
 שבמקרא חרב הבאת נל עבדתם. אשר בריתי נקמת במת נקם א״ד לדקיהו. של

 : המציר מפני הערים מך אל החיץ מן ונאספתם. אויבים: חיילות מלחמת היא
 לפי עלינם הצרים האויבים ביד ונתתם הדבר וע״י בתוככם. דבר ושלחתי

שאין



 ותתכנשון איריתא פתגמי על דעברתין על פולענותא מנכון דיתפרעון

 בשברי כר : ךסנאה בירא ותתמםךץ ביניכון מותנא לאגרי לקרויכון
 בתנור לחמכם נשים עשר ואפו מטד־לחם לכם
 ולא .ואכלתם במשקל לחטכם והשיבו—אחו

 לתמנון נימין עש־ חפץ טיבלא מעיד לנון בלאתבר ם ז תשבעו

 לאש" כז תשכעץ: ולא ותיכלון במתקלא לחמכון ויתיבן חד בתנורא
 ט*א ואש :בקרי עטי והלכתם לי תשמעו לא בזאת

 עמכם והלכת* נח : בקשץ .כןךטי ותהכץ לטיטךי תקבלץ לא
 על- שבע אף־אני אתכם ויסךתי בחמת־:קרי

שבע אנא אף !תכון ,וארך רגז בתקוף עמנו! ואיהך 1 חטאתיכם

רש״י

 ביד נהנים לקברו המת את מוציאים וכשהם בירושלים המת את מלינים שאין
 לכם בשברי : עז מטה ז ח )ירמי׳ כמו משען לשון לחם. מטה )בו( : אויב

 נשים עשר ואפו : רעב חצי והס אוכל מסעד כל לכס אשביר להם. מטה
 שתהא במשקל. לחמכם והשיבו : עצים מחוסר אחד. בתנור לחמכם
 את ושיקלית יושבות והם בתנור ומשתברה נפולה פת ונעשית נרקבת התבואה
 המעיס בתיך מארה זה תשבעו. ולא ואכלתם ביניהם: לחלקם השברים

 פת עצים חוסר לחס מטה שבר דבר מצור הרב פורעניות שבע הרי בלחם
:החרב שהיא המנין מן מן אינה ונתתם במעיס מארה נפולת

ח ירמיה נביאים

 :.ירושלם שערי ובכל בר .יצאו ואשר יהודה מלכי י1ב יבאו
 דבית מלמא ביה דיעלון עמא בגי בתרע ותקום אזיל לי יי אמר ברנן

 שמעו אליהם ואמרת ב : י.רושלם תךעי ובכל ביה וריפקין והודה
הבאים ןשביירושלם וכל רכל־יהודה .יהודה מלכי ךבר־ייהוה

.יהודה דבית מלמא ד" פתגמא _קבילו להון ותימר : האלה בשערים

וכל קרי העם *



חמישי ליום בחקתי
 אמר כה האלין:נ בתךעיא דעלין ?תשלם _יתכי וכל יתדה ךב\ת וכל

 השבת כיום משא ואל־תשאו בנפשותיכם השמת יהרה
 .ולא כנפשתיכו; ?;אסתמת אמר כדגן : ירושתם כשערי והבאתם

 ולא״תוציאו ד : .ירושלם כתרעי ותעלון דשבתא כיומא מטול תטלון
 וקדשתם תעשו ל^ וכל-מלאכה השבת בלם מבתיכם משא

 מטול תפקין ולא :אתראבותיכם צרתי כאשר השבת את״־יום

 יומא ;ת ותקתשון תעבתן לא עבידתא וכל דשכתא כיומא מבתיכון

 את" הטי ולא ישמעו ולא ה : אבהתכון !ת דפקדית כמא דשכתא
 : מוכר ולבלתי_קהת שומע לבלתי את־ערפם וקשו אינם

 דלא כךיל קדלהון ;ת .ואקשיאו אודניהון :ת ארכינו \לא .קכילו ולא

:אולפן לקכלא דלא וכךיל למשמע

רש״י קרי שטוע *
:שצויתיס למה אבותיכם. שמעו ולא )ה(

ל משלי כתובים

 הכמתא ;לפית ולא * אדע קדשים ודעת הכמה ולא״למדתי א

אכף מי וירד ן עלה״שמים מי ב :דקדישי ידיעתא ידעית ולא __ .< ״ . ז (1 . ^•< י: :־ז־ :• • ד : ר

 כל״אפםי־ארץ הקים מי בשמלה ן צרר־מים מי בחפניו 1 רוח
 אהד מן וגחית לש_טיא סליק מן : תדע כי ומה״שם״בנו מה־שמו

 שמיה מן דארעא כתתא אקים ומן כשושיפא מגא צר ומן כחפגוי א דוה

 הוא מגן צרופה אלוה כל־אמרת ג :;דעית אין כריה שום ומן
דמתרחצץ לאלין ומסלע צריפן דאלהא כלתןמיטרוי להסיסבו:

ביה
דש״י

משה: דברי על הוספתי או שגרעתי ידעתי. קדושים דעת ולא חכמה. למדתי ולא )א(
 מים. צרר מי :הכבשן פיח רוח. אסף מי :כמשה שטים. עלה טי )ב(

 נקבעהו שבהקמתו המשכן את דקים. וטי :משה של בהפלתו וכ״ז תהומות קפאו
 תדע אס תדע. כי :שידענו יצא משפחה מאיזה .,וגו שטו מה :ארץ אפסי כל
 ומזוקקת צרופה. אלוה אמרת )ג( :דבריו על לעבור יראת לא ואיך הוא מי

והיה



 :ז ק חמישי ליום בחקתי
 על םף1ת לא :ונכזבת בך פ־זיומח על־רבריו אל־תוסף י ־ כ*ת

 ־תמנע“אל מאתך שאלתי שתים ח :ןתתבדיב יבםנך; דרא: מלוי
 עד מני תיפלי לא מנך שאילית תרתין . אמות בטרם ממני

: אימות לא

רש״י

 הוספחך שע״י פניך על יוכיחך ונכזבת. בך יוכיח פ; )ד( :ליזהר לך והיה
 במקראות יפורש שאלתי. שתים )ה( :תגרע אס שכן וכל עבירה לידי באת

:שאחריו

ו׳ פיק חולין משנה
 הי;ת בפני ושלא הב?ת בפני לארץ ובחוצה בארץ נ־וחג הרם כפיי

ובשאיניו במזומן* ובעוף בחיה ונוהג במוקדשין. לא אבל בחולין

ואם טוב. ביום אותו שוחטין ואין הפק. שהוא מפני בבוי. ונוהג מזומן.
 לעבודת והשוחט טריפה• ונמצא השוחט ב :רמו את מכסין אין שחטו

 רבי תסקלים• ועוף 'חיה בחוץ. וקדשים בפנים. חולין השוחט אלילים•

 והמעקר* הנוחר מדו. ונתנבלה השורט פוטרין. החכמים מהיב. מאיר
 אותם• רואץ ואחרים ששחטו ו^קטן 'שוטה חרש 1 מלבהות: פטור

 קנו ואת אותו לעמן וכן מלבהות פטורין עצמן. לבין בינן לכסות. ח;יבים
 עצמן לבין בינן אחריהם. לשחוט אסור אותן. רואץ ואחרים ששיחטה

שהטה שאס ומודים אוסרים. .וחכמים אחריהם. לשחוט מתיר מאיר רבי

שאינן

 לכלהוג נקט במיקדשין לא אבל בחולין למחני דבעי משוס כו׳. הרם כפוי י ברק
 ושחטן עבר אס הבית בדק קדשו וכן העוף ועולת העיף חטאת במיקדשין.

 לן ונפקא היה בכלל בהמה תימא דלא בהמה למעוטי ועוף. בחיה ונוהג :כסוי טעונים אין
 בהמה דס אף כסוי טעונין אינן מיס מה כמיס תשפכנו הארץ על מוס בעל בבכור מדכתיב

 הכריעו ולא היא עצמה בפני בריה בכיי. וגי"; הנדלבבית: עוף ובמזומן. כסוי: טעון אינו

 אותו שיחמין ואץ :כסיי טעינה ואינה בהמה אם כסוי וטעונה היא חיה אס הכמיס בה
 אין ביו״ט: שחטו. ואם יו״ט: מהללינן לא ומספיקא כסוי בעי לא דלמא משוס ט.זביו

 ולפיכך הוא ודאי היה הרואה יאמר שמא אפר או מוכן עפר לי היה ואפי' דמו. את מכסים
 :שחיטה שמה ראויה שאינה שחיטה דסבר מחייג. ד״מ ר :הלט להתיר ויבא ביו״ט דמו כסה

 דבכה׳ג איתן. רואין ואחרים ב כחכמים: והלכה שחיטה שמה לאו סברי פוטרים. וחכמים
 ילא שחט לקמן כדתנן לכסות ח*יביס שרואין אחרים אותם לכסות. חייבים כשרה: שחיטתן

 לבין בינן חש״ו שחיטת להידפבר קאמר ר״מ מלכסית. פטיר : לכפית חייב אחר וראה כסה
 בין ברישא בין דר״מ עליה פניני ורבנן מקולקלים מעשיהם ורוב הואיל היא גמורה נבלה עצמן

 ולא היא ,נבלה דספק רבנן וסברי עליה פליגי והדר למלתיה דאסיק עד ליה דנטרי אלא בסיפא
נבלה



חמישי ליום זי בדק

 כסוי אחד• כמקום חיות מאה שחט ד : הארבעים את סיפנים שאינן
 לגוף חיה לבלן. אחד כסוי אחד. כמקום עופות מאה לבלן. אחד

 ]אחר ;בסלה♦ חיה שחט אומר יהודה רבי לבלן. אחד כסוי אחד. כמקום
 כסהר לכסות. חי;ב אחר. וראהו כסה ולא שהט: העוף. את ישחוט כך

 בט;ם. שנתערב דם ה :לכסות חייב הרוח. כסהי מלכסות• פטור מתגלה
 הוא כאלו אותו רואין ביין. נתערב לכסות. חץב דם. מראה בו אם\ש

 מים. היא כאלו אותו רואין החי^ה. בדם או הבהמה בדם נתערב מים•
 חייב הסכין ושעל הנתז )דם( דם. מבטל דם אץ אומר יהידה רבי

 יש $בל היא. אלא דם שם שאין כזמן אימתי :הידה רבי אמר לבסות\

 טבסין. אין ובמת מבסץ ובמה מלכסות: פטור הוא. שלא דםי שם
 ובמניפה ובלבנה• ובחרסית. ובסיד. הדק. ובחול הדק. בזבל מכסין

 כלבנה. ול# הגם. בחול י ולא הגם• בזבל לא מכסין אין אבל ׳שכתשן•
 רכן אמר כלל הכלי. את עליו ;כפה ולא 'כתשן. שלא במגיפה ולאי

צמחים מנדל ושאינו בו. מכסין צמחין שמגדל דבר גמליאל• בן שמעון

ברטנורה
 שחיטה דשמא בנו ואת אותו אתריהן שוהסין ואין לנשית חייבין כסוי לענין הלכך ודאית נבלה

 מיה דכתיב העיף, אח ישחוט ואח״ב יכסנה חיה שחט ד :כר״מ והלכה היא מעלייתא
 לאו דאי להלק ליה מבעי או האי שברי ורבנן וא׳ אחד לכל כפוי להטעין הזה זה הפסיק עוף או
 אחת. ברכה אלא מברך אינו ברכה דלענין מידיה והכל שניהס שחש אא״כ כשיי א״צ הו״א או

 ישראל לבני ואותר הדס כסוי בס׳ דכתיב לכפית. חייב אחר וראהו :יהודה ,כר הלכה ואין
 אבל ונתגלה שהזר אלא שנו ולא לכסות. חייג הרוח כסהו ישראל: בני כל על תהא זו מנוה

 :בו ניכר הדס מראה ואין אדום שהוא ביין. נתערב ה :מלכסית פטור ונתגלה חזר נא
 לכסות: חייב זה כשיעור במים ניכר דס מראית היה ואס מיס הוא כאלו יין אותי. ריאין

 של היקז בדם החיה. בדם או :בהמה דם ורובו הוא כשוי בר דלאו בחמה. ברם נתערב
 ועוף היה שחיטת של הזה הדס היה ואס מיס הוא כאלו כסיי טעין שאיני איתי. רואין היה:
 דם כמות במיס ניכרת דם ׳ מראית אין ואפי דם. מבטל דם אין :לכסות חייב בו ניכר

 הניתז. דם ן :כר־י הלכה ואין בטיל. לא במיט מן דקשבר בטיל החיה דס אין זה בהמה
 צריך היוצר שאין כל הדק. ובחול | לאפלוגיז ולא אתי קא לפרושי אימתי. הכותל: גב על

 מגדל שאין דבר :החבית שע״ם הרס של כסוי ובמגופה. :חרסין שחיקת ח*םיה. :נכתשו
 אע״ג בהן שמכסין לעיל דתנן שכתשן ומגיפה ולבנה וחרסית וסיד בו. מכסים אין צמחים בי׳

 בהן. מכסין צמחים מגדלים היו מלאכה בהן שנעשית קידם ומעיקרא הואיל צמחים מגדלין דאין
 בברייתא אמרינן פשתן של ונעורת דקה הרשים של נסורת דהא דוקא לאו דרשב״ג כללא וההי

 מעפר דכתיב עפר דאקרי משוס בו מכשיס ואפר צמחים׳ מגדלים דאין אע״ג בהן דמכשין
:לו זהב ועפרות דכתיב הזהב בשחיקת מכסים וכן החטאת, שייפת

ע״א פ״ט דף חולץ גמרא
 מקום בל שמעון. י3בך אלעזך רבי משום יוחנן רבי אמר

של׳רמיופי בנו אליעזר רבי של ךבריו מוצא שאתה
הגלילי



קכח חמישי ליום בחקתי
 מרבכם לא זי( )דברים באפרכסת, איגף עשה באגדה. הגלילי

 ברוך הקדויש להם אמר ,וגומר. בכם ה׳ חשק העמים מכל
 משפיע שאני כשעה שאפיל׳ בכם. חושקני לישראל. הוא
 גדולה נתתי לפני. עצמכם ממעטים אתם גדולה. לבם

 למשה ראפר. עפר ואנכי י*ח( )בראשית לפני אמר לאברהם.
 תולעת ואנכי ב״ב( )תחלי׳ אמר לדוד מה. ונהנו י״ז( )שפי׳ אמר ואהרן
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 לנמרוד גדולה נתתי כן. אינן העולם אומות אבל איש. ולא
 י.׳( )עפות אמר לפרעה עיר. לנו נבנה הבה י״א( )בראשית אמר

 וגוי. הארצות אלחי בכל מי י-ה ^ט״ב אמר לסנהריב הי. כי
 להירם עב. במותי על אעלה י־ד( )ישעי׳ אמר לנבוכדנצר

 בלב י ישבתי אלהים מושב כ׳ח( )יחזקאל אמר צור מלך
 מי בשביל אלא מתקיים העולם אין עילאה רבי אמר ימים.

 תולה נ־ס )איוב שנאמר מריבה. בשעת עצמו את שכולם
 עצמו שמשים מי בשביל אמר אבהו ך■ כלימה. על ארץ
 אמר עולם. זרועות ומתחת ל״ס )דברים שנאמר שאינו. כמי
 תדברון צדה אלם האמנם כ״ח( )חהלים דכתיב מאי יצחק רבי

 בעולם אדם של אומנותו מה אדם. בגי תשפטו מישרים
 תלמוד תורה. לדברי אף באלם."יבול עצמו ישים הזה.
מישרים לומר. תלמוד דעתו. יגייס יבול תדברוו. צדק לומר

:אדם בני תשפטו
ךש״י

 אלא עצמכם מרבים אתם שאין לפי מרובכם. לא *.טרמויי״א אפרכסת.
 :בעטה עצמכם ממעיעין המעט אתם כי בכס חשק לפיכך ממעטים

 כולו העולם כל שהמריד נמרוד שמו נקרא ולכך היה. הפלגה בדור מלך נמרוד.
 נחשת׳ועלה של רקיעים ז׳ לו שבנה ישבתי. אלהים מושב הקב״ה: על במלכותו

 עצמו. את שבולם :לבלימה שנחשבו אותן זכות על ארץ. תולה :עליהן וישב
 שנדרה מי ומתחת. :מבולמות ורגליו בלום פיו בבכורות לו ודומה פיו אה הוגר
 אבל האלם היא יפה אומנות אלם. האמנם : עולם זרועות הוא הכל תחת
 :לידרה שנוחה חלקה ארן במישור מישרים. :תדברון אותו תורה דברי דהיינו צדק



חמישי ליום בחקתי

ע״ב קט״ו דף בחקוזי זוהר

 ;מה ואף זאת נם ואף וגומר. אץביהם בארץ בהיותם זאת נם ואף
 הלא זאת האקרי ישראל בכסות לרבות נם אני אף אמר דאת

 כחדא♦ בלא בהיותם אויביהם בארץ בהיותם לעלמין. לון שבקת
 אתם. בריתי להפר בהן. אתחבר הלא בגין געלתים ולא מאסתים לא

 אתם. בריתי להפר בך ובגין פליג בריתי האי להו אפרוק לא דאי

 מאסתים לא אלעזר רבי דאמר חדתא מלה שמענא אנא דדיא רבי אמר

 ליה. מבעי לכלתם הרגתים ולא הכיתים לא לכלתם געלתים ולא

 לקבליה הוא מאים לאחרא הסאני מאן געלתים ולא מאסתים לא אלא

 מא* געלתים. ולא מאסתים לא הבא אבל לןמיה. בגיעילא הוא וגעלא

 נבאי חכיבין כלהו ובגינה ביריה• דנפשאי החכיבותא בגין טעמא

 מאסתים לא בגינה ו״ו חסר כתיב לכלתם לכלתם דכתיב היא הדא

 נש לבר נבה• דילי רחימותא דנפשאי רחימא האיהי בגין געלתים ולא

 לא תמן היא הוות לא אי דבורסקי בשוקא תירא והוות אתתא הדהים

 ריח? דבל דרוכלי כשוקא בעינוי המי המן דהיא ב!ון לעלמץ בה ^ייל

 בארץ בהיותם זאת נם ואף הכא אוף תמן. אשתכחו מבין העלמא

 לכלתם ואמאי געלתים♦ ולא מאסתים לא דבוךסקי שוקא ךאיהו אויביהם

 המן דשתיא דנפשאי רחימתא דאיתי לה רחימנא האנא כלתם בגין

 אמר דבגויייהו. כלה ההיא בגין ך_עלמא מבאן ריחין ככל עלי ודמי

 ואמר פתח _די. ^דא מלה למשמע אלא הבא אתינא לא אילו יוסי רבי

 אמר דאת כמה אב .יכבד בן אדניו• ועבד אב .יכבד בן א׳( )טלאכי

 ובכלא. ומשתייא במיכלא ואוקמוה אמך ואת אביך את בבד כ׳( )שטות

 לאו הוא מניה פטור הא תימא א• דמית בתר ביה דאתחץב בחיוי האי

 דאי אכיף את כבד :תיר הכתיב בתקרית אתתיב ךמית גב על דאף הכי.

 ליה עכיד .והאי הוא לאכוי מבזה והאי תקלא בארח אזיל ברא ההוא
 אוקיר הא .והאי עובדוי ותקין מישר בארח אזיל ברא ההוא ואי קלנא

 עלמא בההוא ליה אוקיר נשא בני גבי עלמא בהאי ליה אוקיר אבוי:ל

בכרסייא ליה ואותיב עליה ח;ים הוא בריף וקךשא הוא בריף קדשא גבי

דיקריה



 קכט חמישי ליום בחקתי
 לאיר ליה א־וקיר דאיהו אלעזר רבי ^ג־ון אב יכבד: בן ודאי ך;קריה

 בתרין שמעון דרבי שבחא אסגי השתא עלמא ומההוא עלמא בהאי

 ולגזעין .קרישין לבנין תכה מחיילי עלמא״יתיר ומההוא עלמא בהאי עלמין

 עלי.יהי .קרישין לגזעין קרישין לבנין תבאן ץא(צךימ אינון ^ן

ז אמן .יי ברך המזיע בי _יבירום רואיהם בל אתכןרי

ם*ה תפלה ה׳ הר״ם

 ראשו שמגביה אחר ביצר השתחויה *
 לארץ .ישב חמישית מכריעה

 בכל ומתחנן ארצה פניו על ונופל
 בכל האמורה כריעה שירצה. התחנונים

 אפןם. על קידה ברכים. על מקום
 ער .ורגלים טעם פישוט ..זה השתהתה

 כשהוא ־ : אלצה ןניו על מוטל שנמצא
 מי יש תפלה אחר אפ.ים נפילת עושה
 עושה שהוא מי ויש .קידה עושה שהוא

 על השתהתה לעשות ואפור השתחויה•
 שביארנו כמו במקדש אלא האבנים
 רשאי חשוב אדם ואין עברם• בהלכות

 ידע הוא כן אם אלא פניו על לפול
 מטה אבל כיהושע צדיק שהוא בעצמו

 ב_קרקע. 'אותן כובש ואינו כעט פניו
 וליפול זה במקום להתפלל לאים ומותר

 ככל פשוט מנהג ־ אחר: כמקים פניו על
 בשבת אפים נפילת שאין ;שייאל

 בךאשי ולא השנה בראש .ולא ובמועדים
 במנחה וגם ובפורים ובחנוכה חדשים

 ולא טובים חמים שבתות ערבי של
 שניפלים טזידים טש יום• שבכל בערבית

 הכפורים וביום בערבית• פניהם על
 תפלה בכל פניהם על נופלים ^לבד*

יום שהוא מפני ותפלה

מ*ו שי׳ חסידים מספר

 בדמותך בהם להתעטר עטרה תעשם אל
 בהם להתהלל הבריות בפני המצית

 שאנו לפי בוראנו' רצון אל נגיע לא כי
 ויצא אדם בני בעיני חן למצא עיבךים
 שלא חגם לי נתכו^ ר ש א י שכרנו
 בסתר העושה וכל בכך• שכר נחבל
 ין גל ת מ ולבסוף שכר ליותר ז!;ה

בלל ;;י '*ףם •ההיד-<
 בעלמא דאתעביד כל .ירושלמי תרגום

 בנן לכל לאתפרסמא עתיר הדין
 לפנן שמת אחר באדם ומעשה אנשא•

 עשר שעם לאחר שנים כמה זמנו
 לאחד בחלום להם נתגלה היבה חדש

 בעילם נוהג .אתה איך לו שאל מקרוביו
 אותי דגין יום בכל לו אמר שם. שאתה

 ברבת יברך מדקדק רדיתי שלא על
 המזון וברכת חפירות וברכת המוציא
 נתבעה• להנאתך לי ואומרים הלב בכונת
 אלא לרשעים משפט אין .והלא שאלו
 עברו וכבר בלבדי הרשים עשר שנים
 דנין _ועךץ עשר משנים יותר עליך

פורעניות אותי דגין אין ליה אמר אותך.
ראשונים: עשר השנים כמו ח^קים

: ותענית ונקשה תחנה

ואכלתם



תורה ששי ליל בהקתי

 ויהבץ
רעיי

<1

 יע״ש הגגות על שמעמידין פ״א מין חמניכב. :ובירניות מגדלים במתיכם. )ל(
 ומוציאם היו רעב הפיחי פגריכם. את ונתתי :חמנים קרוי, בחמה שמעמידין

 אתכם. נפשי ונעלה : עליה וניפג נבקעה וגרס־ אותם ומנשקים מחיקה יראתם
כשהוא מאדם יכיל הרבה. ע־יכם את ונתתי )לא( : בכינה ניק ם זה )ת״כ(
חרבה מקיים רני מה הא אמיר אדה הדי הארץ את אני ,והבמות אומר

ולח אומר כשהיא הקרבנות מ; יכיל מקדשיכם. את והשמתי : ושב מעובר
מן מקדשיכם את והשמ׳הי מקיים אני מה הא אמידים קרבנית הרי אריח

 :ב ,הד בם. לבא וטעדות מהקדשית שהיו ישראל של שיירות הגדודיות
 חמני כריתת שתים. הד' במות והשמדת זבנית. בנים בשר אכילת פורעניות.

 הגגות שבראשי החמניה יפט הבירניות השמדת ע״י אלא פירענות כאן אין
 עריר. חרבן ארבע. שכינה הלוק שלש. הרי וגו׳ פגריכם אה ונתתי ויכרתי.
 והשמדתי ולב( : שבע הרי קרבניה. אריח ולא הגדודיות. מ; מקדש שממין

 בארנה ריח נחת האויבים ימצאו שנא לישראל עיבה מדה זו הארץ. את אני
 שבשעה קשה מדה זו כגרם. אזרה ואתכם )לג( : מיושביה שוממה שתהא

1נז: וישראל ומתנחמין זה את זה רואים אחד למקום גילים מדינה שבני
כבמזרה



קל■ ששי ליל חי בהק
 ותהיארענון בחרבא ך.ק?לין בתריכץ !אגרי עממ;א בעי אבדר בהבון

 את־ הארץ תך$ה אז לד : חרבא וקרויכוז״י^! צריא
 אז בארץיאיביכם ואתם תשבוה ומי כל שברתיה

 ארעא מרעי בנן :את־שבתתיה להרצת הארץ' תשבת

 תי״טט בכן דבביכון בעלי בארע .ואתון צדיאת יוטיןדי כל עטטהא עז

 את תשבית השמה בל~ימי ליי :עמטהא ת1ותךעי ארעא
טליה: בשבתכם בשבתתיבם לא־שבתה אשר

▼ /•ן ־ :•:;־••> •־< •• ן : : זע : ז־ו 5 *. .
 הויתון כד ב^מטתב־רן שמטת לא די !ת תשמט צדיאת די יומין כל

בלבבם מרך והבאתי ב?ם והנשארים מ ־ עלה ^בין
בארצת

רש״י
 בחברתה*. דביקה מהן אחת ואין בנפה שעורי-ס הזורה כאדם כבמזרה

 אינה אחריכם הנשמעת חרב ומדרשו הנדן מתרוקן החרב כששולף וחריקת?
 שממה. ארצכם והיתה :לחזור סופן ואין המיס את שמריק כאדס מהר חוזרת

 חרבות לכם נראות חרבה יהיו עריכם כך ומתוך לתוכה לשוב תמהרו שלא
 וביתו כרמו אין כאלו לחזיר וסופו ומעירו ומכרמו מביתו גולה שאדם שבשעה
 שכעס המקים כעם את תפייס תרצה. אז )לד( בת״כ: שנויה כך חרבים

 )ומ״ס העשות ל' השמה. ימי כל :שבתותיה את למלך והרצת. :שממותיה על
 של שנה שבעים שבתה. לא אשר את )לה( שממה(: כפל במקום דגש
 ישראל שהכעיסו בשנים שהיו ויובל השממה שנית ע׳ כנגד היו הן בבל גלות

 עונס שני היו ותשעים מאות שלש שנה ושלשים מאות ארבע המקום לפגי בארצם
 שנה ,מ לפניו הכעיסו יהודה ובני השבמיס עשרת שגלו עד לארץ משנכנסו

 שכב ואתה ד( ;יחזקאל שנאמר הוא ירושלים חרבות עד השבמיס עשרת משגלו
 יום ארבעים הימנית צדך על ושכבת וגו׳ אלה את וכלית וגו׳ השמאלי׳ צדך על

 לגלות החמישית בשנה ליחזקאל נאמרה זו ונבואה יהודה. בית עון את ונשאת
 שטת וא״ת ושש ארבעים הרי צדקיהו גלות עד שנים שש עשו ועוד יהויכין המלך
 רשעו שנית וכל שנה ושלש שנשים תשיבה עשה מנשה היו וחמש חמישים מנשה

 ליהויקיס עשרה ואחת שתים ,אמון ושל חלק באגדת שאמרו כמו ושתים עשרים
 ויובלות שמימין שגה ושש ושלשים מאית לארבע וחשוב צא לצדקיהו וכנגדם
 שנה מאות לארבע הרי יובלות וב׳ שמימין י״ר למאה עשרה שש והס שבהס
 ועוד אחת חסר שבעים הרי שמימות. חמש שגת ושש לשלשיס וארבע ששים

 נגמר שלא שגלו ייבל ואותו )נ״א לשבעים המשלמת בשממה שנכנסת יתירה שנה
 לו( )דה״ב אומר הוא וכן שלמים שגה שבעים נגזר ועליהם להם( נחשב בעונס

מדך. והבאתי )לו( :שנה שבעים למלאות וגו' שבתותיה את הארץ רצתה עד
 פחד



ששי ליל ברקתי
 ונבר נדף עלה קול־ אתם וךךף: איביהם בארצת

 תבר^ ואעיל בכרן ודישתארון : לףר ואין ונפלו מנסת־ררב

 ויערק? דשקיף רפא;ט כןל ן1סה2 ף1ו_יךד ן1ךםנאיה בארעתא בלבהון

 וכשל' לי : לרךף ולית ויפלון בדורבא דקטלץ קדםז מן כסערוס

 לבם ולא־תהיה אין ורדף כמפני־חרב איש־באחיו
 ־.קטלן כמקדם באמהי גבר רתקלון : איביכם לפני תקומה

 = ךבב'כ־ון בעלי. ..קדם סיעדא לפון תהי ולא לית ורדיף בחרבא

 :איביכם א.ךץ אתבם ואבלה 'בנדם ואבדתם לח
 ךבביכון:לטוהנשארים בעלי ארע ןתב־ון והגמר עממיא ביני והיבדון

 בשנת ואף ילדיכם בארצת בשצם ימקו' בצם

 בארעהא בתוביהון ןתמסין בבון וך;שתארו! :ימקו אתם אבתם

 עמהון בידיהון דאתידין ביש;א אבהתהין בחובי ואף דבביבון בעלן

 במ^לם אבתם ואת־שן את־שנם ןהתודו מ :,ןם:תמ
 בקרי: לטי הלכו—אש! ואף מעלר־בי אשר

 ואף במימרי רפקרון יהו;בשקר אבהתהיון חובי רת חוביהון ית ויודון

בקרי ?גמם אלך אף־אני מא ♦ בלווין קדמי7> הליכו די
והבאתי

רש"'
 ד מוקש ושל מועד של מ״ם כמו הוא טפל יסוד מרך של מ״ם לבב. ורך פחד
 דוחפו שהרוח נדף. עלה :אותם הורגים רודפים כאלו חרב. מנסת ונסו

 ל׳ דשקיף טרפא קל תרגומו וכן קול ומוציא ומקשקש אחר עלה על ומכהו
 תרג-מו וכן הדלת חבטת מקום משקיף לשין קידום שקיפן קדים שדופות חבטה

 בזה זה יכשלו לנוס כשירוצו באחיו. איש וכשלו )לז( :משקיפי חבורה של
 בלבבכם שיהא הורגים מלפני בורחים כאלו חרב. כמפני :לרוץ יבהלו כי

 נכשל זה באחיו איש וכשלו ומדרשו )ת״כ( רודפם שאדם סבורים שעה וכל פחד
 פזורים כשתהיו בגוים. ואבדתם )לח( לזה: זה ערבין ישראל שכל זה של בעונו
 בעינות )לט( בגולה: המתיס אלו אתכם. ואכלה מזה: זה אבודים תהיו

 אבותיהם מעשה כשאוחזים אתם. אבותס כשעונות )ה״כ( אתם. אבותם
 )תהלי* בחיריהן המקנה יד( )זכריה וכמוהו ימשו כמו המסה ל' ימקו. :בידיהם

ל״ה



קלא ששי ליל בחהתי

 לבבם .יכנע או־אז איביהם בארץ אתם והבאתי
 בקשיו ע^י׳יז אינ׳ך אנא אף י את״עונם ירצו ואז הערל

ובנו טפישא לבהון ?תבר בבן איו ךבביהיון בעלי בארע ן1סה1 ןאעי^
?< * *׳

 ואף יעקוב את־בריתי הברתי מב :מביחלן !? ילשן
 אזכר אברהם את־בריתי ואף ו?חה את־בריתי

 רעם קיט' ואף_ית !עקוב רעם קיטי !ת ודבירנא ♦ א*בר והארץ
 !דביר אנא ו.אךעא דביר אנא אברהם רעם קימי !ת ואף _יץחק

 בהשמה את־שבתתיה ותרץ מהם תעזב והארץ *
 מאסו במשפטיי וביען את־עונם;ען .ירצו והם מהם

 ותרעי_ית 5מנהון תתרטש וארעא ו נפשם נעלה ואת״חקתי

 איתי ברכן חלף לוטין חיוביהון רז !רעון ואינון מנהיון בדצדיאת שטטהא

 מדואף־נם" :ן1נפ$ד, רחקת יטיזקי: רת בקצר דבדיני בדיל עליהיון

 ולא־ לא״טאסתים איביהם בארץ בהיותם זאת
 יהוה אני כי אתם ^ריוד י להפך לכלתם געלתים

לא דבביהון בעלי בארע במהויהיון ברא ברם ואת ז אלפיהם

ארטשיגון ו׳ טלא *(
רש״י

 מדה זו אביאם בעצמי אני )ת״כ( אתם. והבאתי )מא( :חבויוהי נמקו לה(
 כמעשיהם נעשה ע״א האומות בין וגלינו הואיל אומרים יהיו שלא לישראל טיבה

 )יחזקאל שגא׳ כנפי לתחת ומחזירן נביאי את אני מעמיד אלא מניחם איני אני
 :וגו׳ חזקה ביד לא אס וגו׳ אני חי וגו׳ תהיה לא היו רוחכם על והעילה כ(
 ל׳ יכנע. אז אם הוא נגח שור כי נודע או כג( )שמית כמו יבנע. אז או

 עינם על יכפרו עונם. את יירצו ואז : וגו׳ לבבם יכנע אז שמא אולי אחר
 ואליהו מלא נכתב מקומות בחמשת יעקב. בריתי את וזכרתי )מב( :ביסוריהס

 ויבשר שיבוא ערבון אליהו של משמו אות נטל יעקב מקומות בחמשה חסר
 כלומר אחורנית נמנו למה יעקוב. בריתי את וזברתי :בניו גאולת
 אינו ואס עמו יצחק הרי כדאי אינו ואס לכך הקטן יעקב הוא כדאי
 של אפרו אלא ביצחק זכירה נאמרה לא ולמת כדאי. שהוא עמו אברהם הרי כדאי
 אשר ובגמול גמול וביען. יען )מג( :המזבח על ומונח צבור לפני נראה יצחק

עמהס עושה חגי אפילו ואס זאת. גם ואף )מד( מאסו: במשפטי
הפורעניות



ששי ליל בדוהתי
א|א:עמהין.אר' ^^שנאה.קיטי ארחקינץ ולא ארט׳שינון

 אשך ראשנים בדלת להם וזכרתי' מה ־
 דגוים לעיני מצרים מארץ אתם1—הוצאתי■

קדמאי כךם להון ודמרנא : היהו אני לאלדרם להם להיות

נתן אשר ולתורת והמשפטים החקים אלה טי

 ישראל בני ובין מיתריה בין " יהב: די רי.יתא1ןא ודימא _קןמ;א אלין

 וידכר א כז !,מחובי כשהן שישי רביעי : רטשה מדא דם־ני בטורא

 אל" לבר : רמימר משה עם י_י ומליל :לאמר משה אל ןהוה
 י־ בעך נדר ופלא. כי איש אלהם ואמרת ושראל בנן

 ארי גבר להון ותיטר ;שראל בני עב מליל ה•1ליה נפשת

 הזכר ערכך ודרה ג : .?..קדם נפיטתא בפירסן נדר !פריש
 עיכך ודרה שנה כן־ששים ו£ד שנה עשרים מבן

 דדכרא פורסניה ויהי ז קדש ה כשקל ככף שהל המשים

 סיעין המשין פורסניה ויהי שנין •שהין בר ועד שנין עשרין מבר

 ערכך והיה הוא ואם־־נקבה י : קודשא בסלעי דכסף
סלעץ תלתץ פורסנה ויהי היא מקבתא ואם ♦ ^קל שלשים

ואם
רש״י

 ולהפר לכליהם מאסתים לא אויביהם בארץ בהיותם אמרתי אשר הפורעניות
 אחת והתורה. )מר( :שבטים של ראשונים. ברית )מה( : אתם אשר בריתי
 יפריש יפלא. כי )ב( :בסיני למשה נהנו שכולם מניד פה בעל ואחת בכתב

 :עלי בו תלויה שנפשו דבר ערך לימר נפשו ערך ליתן נפשות. בערכך :•בפיו
 שהוא ב•! ■וקר שהוא בין אלא ומיס ל׳ זה פרך אין וגו׳. ערכך והיה )נ(
 הכפי׳ן ונפל ערך נמו ערכך. :זו בפרשה עליו הקצוב הערך הוא שניו נפי זול



קלב ששי ליל בחקתי

 והיה שנה §ן*^שךים ועד שנים ךחמש5מ ואם: מ
 ולנקבה'עשרת שקלים עשרים הזכר

 פורסמה ,ויה שנין עשרין בר ועד שנין חמש מבר .ואם ז שקלים

 “מבן״ ואם ו :םלעין עשר ולנוקבתא סלעין ע^רין דרכורא
 הזכר ערכך והיה שנים בן־־־חמש ועד; חלש

 שקלים שלשת עךבך ולנקבה כסף שקלים חמשה
 רדמרא פורסניה ויהי שנין חמש בר ועד !רחא מבר ואם נ כסל

 ואם ז : דכסף □לעין תלת פורסנה ולנוקבתא דבסף סלעין המש
 עךכך ותה אם־־זלר ומעלה שגה מבך־ששים

 : שקלים עשרה ולנקבה שקל עשר המשה
 עשרי חמש פורסניה ויהי דכררא אם ולעילא שנין שהין מבר ואם

 מערכך הוא ואם־־מך ח :סלעין עשר ולנוהבתא סלעץ
 על־־פי הכהן אתו והעריך הבלן לפני י והעמידו

 מסבן ואם־פ :הכהן נעריכנו הנדר יך תשיג אישר

די מימר על בהנא יתיה ויפרוס בהנא .ר!דם ויקמיניה מפורסניה הוא

: בהנא יפרסנה דנודרא !ד תדבק

ואיה

רש״י

 קטן הנודר שיהא לא שנים. חמש מבן ואם )ה( :הוא ל׳ מאיזה ידעתי לא
 שנים חמש בן שהוא הזה קטן ערך שאמר גדול אלא עלום קטן בדברי שאין
 להחשב קרובה הזקנההאשה לימי כשמגיע וגר. שגה ששים מבן ואם )ז( עלי:

 אלא פוחתת אינה והאשה ערכו משליש יותר בהזדקנו פוחת האיש לפיכך כאיש.
 סימא בביתא סבתא בביתא פחא בביתא סבא אינשי דאמרי בערכה שליש

 הערך ליתן משגת ידו שאין הוא. מך ואם )ח( :בביתא טבא וסימנא בביתא
 ]נערך[ מעריך של ידו השגת לפי ויעריכנו הכהן לפני לנערך והעמידו. :הזה

 וכסת כר מטת חייו כדי לו וישאיר יסדרנו לו שיש מה לפי תשיג. אשר ע״פ
וכלי



ששי ליום בחקתי
 הצגנו תרגום ואחר מקרא שנים הסדרה כל להשלים כדי

והפטרה: ותרגום הסדרה כל תשלום
_ ר • >

 כל ליחוה קרבן ממנה יקריבו אשר ואם־כהמה ט
 ך ןעיךא םןא : יהיה־קרש ליהוה ממנו1 יתן אשר
 : קוךשא יהי: ” קדםז. מנה יתן די כל יי קירבנא.כןדם מנה .כ!ךבון

 ־רע“אי כרע טוב אתו 'ולא׳ץמיר יחליפנו לא י
 והיה־־הוא בבהמה כחמה ימיר ואפ-המר כטוב

 טב יתיה מנכר ולא ;חל-פע־־ה לא 1 יהיה״קדש ותמורתו

 ותילופה הוא ,ויה בבעירא כעירא ;חליף חלפא ואם בטב ביש או בביש

 לא־־ אשר טמאה בר"כהמה ואם יא :קידשא יהי
 את־־הבהמה והעמיד ליהוה קרבן ממנה קריבו

 קורבנא מנה וקרבון לא די מהאבא בשרא כל ואם : הבחן לפני

 אתה הבחן והעריך יב :כתא בעיראכןדם חקיס^ת ץ .קדם
 כתא ויפרוס ז יהיה כן הכהן $ערכןד רע ובין טוב בין

 .יגאלנה ואםעאל יג יהי: כן כתא כפורסן ביש ובין טב כין יתה
 חומשיה ויוסף מפרק.יפרקתה ראם עלתרכך: ותמיהתו ויסף

 ליהויה קלש' את־כיתו כירקדש ואיש יד :^ךעיה על
 ^תו יעריך' באשר רע ובין טוב בין הברן והעריכו

הכהן
רש״י

 אמר ממנו. יוזן אשר כר )ט( :חמורו לו משאיר חמר היה אס אומנות וכלי
 מדמי חוץ חולין ודמיה עולה לצרכי ותמכר קיימין דבריו עילה זו של רגלה
 שכן וכל )ת״כ( בטוב. רע או :מוס בבעל חס ברע. טוב )י( :האבר אותו
 הכתוב מוס בבעלת )ת״כ( טמאה. בהמה בל )יא( ברע: ורע בעוב טוב

 לחולין יוצאין תמימים קדשים שאין הכתיב ולמדך להקרבה טמאה שהיא מדבר
 הבא אדס כל לשאר יהיה. כן הכהן בערכך )יב( היממו: אא״כ בפדיון

 להוסים הכתוב - החמיר בבעלים יגאלנה. גאל ואס )יג( :הקדש מיד לקנותה
 שני מעשר בפדיון וכן השדה את במקדיש וכן בית במקדיש וכן )תכ( חומש

 הבעלים



קלג ששי ליום בחקתי

 ” .קדם קודשא ביתיה !ת .יקדיש ^רי ונבר ו יקום בן הבחן

 : יקום כן כהנא ;תיה דיפרום כטא ביש ובין מב בין בהנא וי^רסיניה

 חמישית ויסף את־ביתו יגאל ואם־־המקלש טי
 ויוסיף .יתביתיה .יפרוק דאקדש ואם :לו והיה עליו “ב“בםף״עו

 | ואם טז מחוברי! כשהן שביעי :ליד, ויך,י עלוהי פירסניה כסף חומש

 עו־כןל"לפי והיה ליהוה איש וקדיש אחזתו ׳משדה
 כסף": שקל בחמשים שערים חמר' ךע־ זרעו

 בר זרעה לפום פרסנה ויהי יי קרס נבר. .יקדיש אחסנתיה מחקל ואם

 חיבל אם״משנת יז רבסף: סלעץ בחמשין שעוו־ין כור זרע
 אפטשתאךיובלאקהרשחקלה : יקום 515^3 שדהו וקדיש

 וקדיש'שדהו'וחשב־ 5היב ואם־־אחר יח : יקום כפרסנה
 עד הנותרת השנים על־פי את־הקסף הבחן 'לו

 חקרה קד*ם1בלא1י בתר ואם :מערכך 'ונגרע העל ^נת

דיובלא שתא עד תשתארן שמא מימר על א כספ !ת כהנא לה ויחשב

ויתטגע
רש״י

 זרעו. לפי ערכך וחיה )טז( :חרם כל שאר ולא חיפש מוסיפי! הבעלים
 כור בית שויס הקדשן פדיון רעה שדה ואתת עובה שדה אחת שוויה כפי לא

 ואס היובל בתחלת לגאלה שבא והוא הכתוב גזירת כך שקלים סיבחמש שעורים
 הקדש שאינה לפי לשנה ופונדיון סלע החשבון לפי נותן באמצעו לגאלה גא

 בדמים מוכרה הגזבר לאו ואס עוב הרי נגאלה שאם היובל שנות למנין אלא
 וכשהיא המכורות השדות כל כשאר היובל עד הלוקח ביד ועומדת לאחר הללו

 ביניהם ומתחלקת בו פוגע שהיובל משמר אותו של לכהניס חוזרת מידו יוצאה
 אם )יז( המקראות: סדר על אפרשנו ועכשיו שדה במקדיש האמור המשפע זהו

 זה ובא הקדישה מיד היובל שנת משעברה אס וגו׳. יקדיש היובל משנת
 יתן: כסך חמשיס יהיה האמור הזה כערך יקום. כערכך מיד: לגאלה

 גזבר ביד ונשתהה היובל משנת הקדישה אם וכן יקדיש. היובל אחר ואם ׳)יח(
 השנים פי על הכסף את הכהן לו וחשב :היובל אחר לגאלה זה ובא

 חמשים שנים ותשע ארבעים של דמיה קצב הרי כיצד חשבון כפי הנותרות.
פונדיון ושמונה ארבעים והשקל כולן על יתר ושתל שנה לכל שקל הרי שקל

הרי



ששי ליום בחקתי
 ־השלה את־ יגאל )אם־־־גאל יט : הרםנ?מ רתמנע

 וקם עליו כסף־עךכד חמשית רסף” אתו המקדיש
 ?סף חמש ניוסף ךאקךיש;תה חקלא :ת .יפרוק מפרק ואם : 1ל

 את־השלה יגאל' גאם־־לא כ לה: ויקום עלוהי פרסנה
 :עוד לא־יגאל אחר לאיש את־־השדה ואם־־מכר

 :עוד .ית^רק לא אחרן לןכר חקלא !ת זבין ואם חקלא _ית ןפרוק לא ואם

 כשדה ליהוה קדש ביבל כצאתו השדה ודרה כא
 ?יוכלא במפקד, חקלא ויהי :אחזתו תליה לכהן החרם

 ואם כב ששי : אחסנתיה תהי לכהנא חרמא כהקל .יי .קדם קודעא
 .יקדיש אחזתו משדה לא א&ר את־שדה'הקנתו

 :קדם" .יקדש אחסנתה מחקל לא די זביג־והי חקל !ת ואם :ליהוה

 שנת ער העלכך מכסת את הכוהן וחשב־־לו ע

:ליהוה הלש ההוא מום את-הערכך ונתן היבל
ב ־חש ו

י •ש

 שאוהו רבותינו ואמרו לכולן אחד פינדיון שחסר אלא לשנה ופונדיון סלע הרי
 הנוהרות לשנים שנה לכל ופונדק סלע יתן לגאול והבא לפרוטרוט קלבון פונדיון

 :הפדיון שנת עד היובל שמשנת השנים מנין מערכך. ונגרע :היובל שנת עד
 ואם )כ( :הזאת הקצבה על חומש יוסיף אותו המקדיש יגאל. גאל ואם )יט(

 אחר לאיש השדה את הגזבר: מכר. ואם המקדיש: השדה. את יגאל לא
 מיד כיובל. בצאתו השדה והיה )בא( :המקדיש ביד לשוב עוד. יגאל לא

 לה/ קודש :ביובל לוקחיהס מיד היוצאות שרות שאר כדרך הגזבר מן הלוקחו
 שנאמר לנהנים הנתון החרס כשדה אלא הגזבר ליד הבית בדק להקדש שישוב לא

 שיום משמר אותו של לכהניס התחלק זו חף יהיה לך בישראל חרס כל יא( )במדבר
 בין יש חילוק וגו׳. מקנתו שדה את ואם )כב( :בו פוגע יובל של הכפוריס

 יכול שאינו לפי ביובל לכהניס תתחלק לא מקנה ששדה אחיזה לשדה מקנה שדת
 לבעלים ולשוב מידו לצאת עתידה היתה ביובל שהרי היובל עד אלא להקדישה

 יגאל לא ואס אחוזה. לשדה הקציביס הללו בדמים יגאל לגאלה בא אם לפיכך
 1קנה לאשר השדה ישוב היובל בשנת הוא יגאל לא אס או לאחר גזבר זימכרנה

וזהר מאתו האחרון הזה הלוקח קנהו לאשר תאמר ופן שהקדישה אותו מאתו
 הגזבר



קרד ששי ליום בההתי
 פרסנה _ית ויתן דיובלא שתא עד פרסנה ממן ית כתנא לה רח^ב

 השלה ישוב היובל בשנת כד ;י: קדםזקיךשא ההוא ביומא
 הארץ: אחזת לאשר־־־לו מאתו קנהו לאשר

 :ארעא אחסנת לדדילה מנת לדוכנה חקלא יתוב דיובלא כשתא

 גרה עשרים הקדש בשהל יהיה ערכך וכל כה
 יהי מעין עסרין קידשא בסלעי יזה* פרסנה וכל: :השמל יהיה

 לא־ בבהמה ליהוה יבכר א&ר אךבכור כי ־ סלעא
:הוא ליהוף אם~שה אם־ישור אתו איש יקדיש

 תיור אש יתה גבר .יקדש לא במדרא .ץ _קךם:יתבבר די בוכרא ןרם

 ובדת הטמאה כבהמה ואם מ הוא! ן* אט_ר אם
 ונמכר יגאל ואם־לא עליו חמשתו ויסף בערצך

 חומשה ויוסף בפ-סנה רפרוק מסאבא ב^עירא ואם בערכך.

 אשל כל״חרם כחאך בפרסנה: והלבן .יתפרק לא ואם עלוהי

ובהמה מאדם מכל־אשר־לו ליהוה איש נידם
ומשדה

 בעלים וזהו אבות מירושת הארץ אחיזת לו לאשר לומר הוצרך לכך הגזבר
 כל הקדש. בשקל יהיה ערכך ובל )בה( :למקדיש שמכרוהו הראשונים

 כך מעות עשרים גרה. עשרים : הקדש בשקל יהיה שקלים בו שכתוב ערכך
 דינר כסף מעת שש רבותינו ואמרו שתות הוסיפו מכאן ולאחר מתחלה היו

 אחר קרבן לשם אתו. איש יקדיש לא )בו( : לסלע מעות וארבע עשרים
 על מוסב הזה המקרא אין וגו׳. הטמאה בבהמה ואם )בז( ז שלו שאינו לפי

 אין שהרי זה אין וחמור בערכך ופדה ממאת בהמה בבכור לומר שאין הבכור
 מוסב הכתוב אלא להקדש ואינו לכהן מתנה והוא כולה אלא חמור פער פדיון

 דבר וכאן שהוממת מהורה בהמה בפדיון דבר שלמעלה שתכתוב ההקדש על
 הכהן: שיעריכנה מה כפי בערכך. ופדה :הבית לבדק ממאה בהמת במקדיש

 כל אך )בח( : לאחרים בערכך. ונמכר :)ת״כ( בעלים ע״י יגאל. לא ואם
 מקיים אני ומה להקדש חרמים סתם בדבר.י״א רבותינו נחלקו )ת״כ( וגו'. חרם

 זה הרי ואמר שפירש כהניס בחרמי יהיה לך בישראל חרם כל י״ח( )במדבר
 ינתן אלא יגאל. ולא ימכר לא : לכהנים חרמים סתם שאמרו ויש לכהן חרם

לכהן



ששי ליום בחהתי

 הדש־ כל־חרם עאל ולא: למכר לא אחזתו ומשדה
 מכל " ^בה^דם די״רם חרטא כל ברם : ליהוה הוא קדשי□

 כל .יתפרק ולא; יןדבן לא אחם;תה ומחקל ובעירא מאנשא לה די

כל*"חרט כט שביעי ": ל!דם הוא קודשין קדש חרמא
די א חרט כל :יומת מות יפדה לא מדהאדם יחרם

י * • • ז 11 .י •.•^7 • □ 1וזז7 | • יז“7זץ:
 ־מעשר וכלי־ ל :;תקטר אתקטלא .יתפרק לא אנשא טן ;החרם

 קדש הוא ליהוה העץ מ$ך הארץ מזרע הארץ
 הוא די אילנא מפי' דארעא מזרעא דארעא טעשרא ובל ז ה1ליה

 ממעשרו איש שאל ואם־־גאל לא ״: קודעא^קדם
 ה8חו?״ ממעצרה גבר .יפרוק מפרק ואם 1 עליו יפה חמשיתו

 כל וצאן בקר ובל־־־מעשר מפטיר"לב ך,י:1םףעל1י

ההיה־־קךש העשירי השבט תחת אשר־־יעבר
ליהוד.

רש״י
 סתס והאומר חרמים בסתם זה מקרא מפרש לנהנים חרמים סתס האומר לדברי לכהן.

 נהנים שהרמי מודים שהנל נהנים בחרמי זה מקרא מפרש הבית לבדק חרמים
 קדשים קדש חרם ל : נפדים גבוה וחרמי נהן ליד שיבואו עד פדיון להם אין

 חרמים סתס והאומר מנאן ראיה מביא הבית לבדק חרמים סתס האומר הוא.
 על חלים נהנים שחרמי ללמד לה׳ הוא קדשים קדש חרם נל מפרש לנהנים

 נדר אס ערנין במס׳ ששגינו נמו לנהן ונותן קלים קדשים .ועל קדשים קדשי
 שהחרים נכון נח( )ערנין מאדם. : טובתה את נותן נדבה ואס דמיהן נותן

 היוצא )ת״כ( וגו׳ יחרם אשר חרם בל )כט( : הכנעניים ושפחותיו עבדיו
 לפינך למות הולך הרי יומת. מות :כלום אמר לא עלי ערני אחד ואמר ליהרג

 שני במעשר הארץ. מעשר ובל )ל( :ערך ולא דמים לו אין יפדה לא
 לה'הוא. ויצהר: תירוש העץ. מפרי דגן: הארץ. מזרע מדבר: הנתוב

 דו )דברים שנאמר נמו בירושלים ולאכול לעלות לך צוה ומשולחנו השם קנאו
 ממעשר ולא ממעשרו. )לא( :,וגי תירושך דגנך מעשר אלהיך ה׳ לפני ואנלת
 להתירו נדי גאולתו היא ומת חומש מוסיף אין חבירו של מעשר הפודה חבירו

 וגו׳: בכסף ונתת כמ״ש בירושלים ויאנל יעלה והמעות מקום בנל באנילה
 מנה והעשירי זה אחר זה בפתח מוציאין לעשרן נשבא השבט. תחת )לב(

 של ועגלים לטלאים עושה כן מעשר שהיא נינר להיות בסקרא צבועה בשבט
כל



קלה ששי ליום בהקתי
 עשץאה חוטרא תחיות דיעבר בל ועאן תיורין מ^שר וכל .ה1ליה

 'ולא לרע ב1ביךט יבקר לא' מ : * ןהי_קךיש_קדם

יהיה ותמורתו ־הוא והיה־ ימירנו ואס-המר ימירנו
 חלפא ואם יחלפנה ולא לביש טב בין יבלןד לא • עאל לא קלים

 אלה לי :ןתפרק לא קידשא והי וחלופת הוא ויהי ןחלפנה
 ישראל אל־־בני את־משה יהוה צוה אער המצות

.ישראל בנן לות טשה ןת ץ פקיד די פקודיא אלין ♦ סיני בהר

:נייךם בטורא

ק ז ח
רש״י

 לבעלים נאכל והבשר ואמוריו דמו למזבח לקרב קדש. יהיה :ושנה שנה כ־ל
 : לנהנים ניחן בשרו שיהא מצינו ולא כהונה מתנות שאר עם נמנה לא כהרי
 בורר יהא יכול נדריכם מבחר וכל יב( )שם שנאמר לפי וגר/ יבקר לא )לג(

 עליו חלה מוס בעל בין תם בין לרע כמב בין יבקר לא ת״ל היפה את ומוציא
:וליעבד ליגזז ואסור מעשר בתורת יאכל אלא מוס בעל שיקריב ולא קדושה

ויקרא ספר חשית

ברקתי הפטרת
 מאפסי־ יבאו גרם אליף צרה ם1בי ומנוסי ומעד עזי ןר|ה א

 ואין־בם הבל אבותינו נחלו אך־^רך ויאמרו ארץ
 לבן נ :אלוהים לא והמה אלוהים אדם היעעזה־לו ב :מועיל

 ואת־-גבורתי את־־־יךי 'אודיעם את1ה בפעם מודיעם הנני
 ברזל בעם כתובה .יהודה חטאת :י ןהוה שמי—כי וידעו

 :מזבחותיכם ולקרנות ל|ם על־־לוח חרושה שמיר בצפרן
 גבז^ות על על־עץרענן ואשריהם מזבחותם בניהם כזכר ד.

 אתן לבז אוצרותיך—כל חילף בשדה הררי י :הגבהות
נמתיך



בחקתי הפטרת
 א^ר מנחלחר ובך ושמטתה ז :בכל־גטליך בחטאת במתיך

 ?י" לא־-ידעת אשר בארץ את־$ב'יף והעבדתיך לך נתתי
 ארור יד\ה אמר ן בה ח :תומר עולם—עז באפי קדחתם אש

 יסור ומך־יהוה זרעו בשר ושם באלם .יבטח אשר הגבר
 ושבו טוב כי־־יבוא .יראה ולא בערבה בערער והיה ט לבו:

 אשר הצבר ברוך י :תשב ולא מלחה ארץ במדבר חררים'
 על־ שתול 1 בעץ והיה יא :מבטחו .יהוה והיה ביהוה .יבטח

 עלהו והיה חם בי־יבא ירא ולא שרעיו ישלח יובל—ועל מןם
 עקב יב מעעותפרי: ימיש ולא ידאג לא בצרת ובשנת רענן
 בהן לב הקר יהוה אני ע :ידענו מי הוא ואגש מבל הלב

 ולא דגי קרא יד :מעללץ בפרי כדרכו לאיש ולתת כללת
 יהיה ובאחריתו ;מו_יעזלנו בחצי במשפט ולא עשר עשה ילד
 טזמקוה מקדשנו: מקום מראשון מרום כבוד כפא טי :נבל

 עזבו כי יכאבו בארץ יסודי ןבשו בלקנזביך ה1ןה .ישראל
 הושןעני א:וארפ :הוה רפאני י> : אתץהוה מים־היים מקור

:אתה תהלתי כי ואושעה
קרי ומורי * קרי ימיו * קרי כדרכיו * קרי יראה *

ד פרק אהלות משנה
 שעל העליות כל טפח. רום על טפח על טפח ומקומה בכותל הטומאה

 ישני גבי על אחת עליה היתה טמאות. עשר הן אפילו גבה•
 טומאה שונית כותל7 טהורות• גבה שעל העליות וכל טמאה היא בתים•

הצדדין מן כה הנוגע אטומה• נפש ויורדת♦ בוקעת ועולה בו_קעת

 טהור
ברטנורה

 וראשי להן משמש שהנוהל טטאית. הכוהל: גבי שעל גבה. שעל הטומאה ז פרק
 שזו העליות לכל מחיצה והוי גבוה והכותל בכותל תחובות העליה קורות

 הטומאה את ומביא סתום כקבר הכותל כל דנחשב מפח על נופח הטומאה כשמקום ודוקא מזו למעלה
 מחצה נדון הכותל ואין טהורים והצדדים כנגדה בוקעת טפח על טפח שס אין אכל העליות לכל

 בתים. שני גבי על בנויה אחת עליה העליות: לצד ליכא סדק דאפי׳ כיון מחצה ע,
 הראשונה עליה טטאה. היא שניהם: גבי על בנויה ועלייה, הבתים ב׳ בין מפסיק זה שכותל

 טהורות גבה שעל העליות וכל : בה בוקעת והטומאה המעזיבה עד מגיע ההוא שהכותל
שהולך בעח שם מגיע שהים במקום הבנוי כותל השונית. כותל :חוצצת שעליה דמעזיבה

וכוער



קט ליוס־ששי בהקתי
 מקום היה אם ויורדת. ב־וקעת ולולה. בוקעת שטימאה מפני טהור.

 טמא. מקום מכל בהי הנוגע טפח. רום על טפח על *טפח הטומאה.

 מטהר: יהודה' רבי טמאות. סוכות לה סמך סתום. כקבר שהוא מפני

 השיפוע. תחת טומאה טמאים. השיפוע שתחת כלים באהל. טומאה
 טומאת טמא מתוכו בו הנוגע מתוכו. טומאה מטאין. שבאהל כלים

 בו מאחוריו"הנוגע' טומאה ערב. 'טומאת טמא ומאחוריו שבעה.
 דת כחצי ערב. 'טימאת' טמא מתוכו שבעה טומאת טמא מאחוריו
 טמא מאחוריו.* בין מתוכו בין בו הנוגע * מאחוריו. זית וכחצי מתוכו.
 גביו על 'אוי תחתיו טומאה הארץ. על מרודד מקצתו ערב. טומאת

 מקצתו בעליה נטוי שהוא אהל ויורדת. בוקעת ועולה בו_קעת טומאה
 רבי י מציל. אומר יוסי רבי לעליה. הביתי שבין הארובה. על קרודד

בב;ת. המת ג :האהל בגט^ת נטוי שיהא עד מציל אינו אומר שמעון

ובו ברטנודה
 לפי סביביי כל מטמא ההוא הכותל אין תחתיו טימאה יש אם ועולה. בוקעת טומאה : וסיטר

 הטומאה על שבנוי אטוס והוא הקבר על שבונים ציון אטומה. נפש ן טפח הלל שס שאין
 סביבת כל דמטמא סתום. כקבר טפח: חלל בו שיהיה כדי בארון קבור המת ואין עצמה
ואם טהור הצדדי' מן בה הנוגע דאמרי׳ קאי דלעיל אטומה אנפש סיכות. לה סמך :במגע
ורבי :המת לאהל דומה שהיא לפי טמאה הזו הסוכה משקוף כעין סוכות האטום זה לציון עשה

כאהלים. אהלים שפועי כל ב :כר״י הלכה ואין הצדדים מן שהוא כיון מטהר, יהודה
מונחת היתה כאלו טמא אהל של הגג תחת שאינה פי על אף השפוע תחת טומאה היתה שאם
שיהא אלא טומאה של באהל חיישינן דלא הגג לצד מלמעלה כאצבע. עד וכלה : הגג תחת

שאינו הגג רוחב באהל. טימאה :מרובע טפח ברום טפח על טפח כשיעור אויר בתוכו —
כשני שלו חיצון וצד אהל של פנימי דצד וטעמא וכו׳. מתוכו בו הנוגע :אהל קרוי משופע

בכלים הנוגעים ככלים שני וצד עצמו במת הנוגע ככלי הטומאה שכלפי וצד להו חשוב כלים
 במת שנגעו בכלים שנגע אדם ליה דהוה שבעה טומאת טמא מתוכו הנוגע בתוכו טומאה הלכך
 כליס כדתנן ערב טומאת טמא מאחוריו הנוגע אבל שבעה טומאת דטמא קמא פרק בריש דתנן

 מאחוריו ובטומאה ערב טומאת טמאים כלים בין אדם בין השלישי שבעה טימאת טמאים בכלים
 טעמא והיינו )והשתא( בכלים ככלים פנימי וצד במת הנוגעים ככלים חיצון דצד איפכא הוי

 בוקעת הטומאה מלהיות דמציל כיון בתוכו דכשהטומאה כלים כשני נחשבים חיצון וצד פנימי דצד
 הטומאה מלהיות דמציל כיון בחוץ וכשהטומאה '1 טומאת בחוץ הנוגע לטמא כח לו אין ועולה

 בפנים בין עצמו האהל ומ״מ שבעה טומאת בו הנוגע לטמא לפנימי כה לו אין ויורדת בוקעת
 מן המת שיצא לאחר מיירי מתניתין וכולה בכלים כליס דה״ל שבע< טומאת טמא בחוץ בין

 חצי שמצטרף ז׳ טומאת ממ״ג טמא האהל מאחוריו. זית וכחצי מתוכו זית כחצי :האהל
 ערב טומאת אלא בו אין מאחוריו בין מתוכו בין הנוגע אבל שבאחוריו זית חצי עם שבתוכו זית

 טומאת טמא הנוגע הלכך בכלים ככלים אלא ליחשב צד לכל א״א א׳ במקום כזית דליכא דכיון
 האהל ביריעות העודף סרח האהל שפירשו לאחר הארץ. על מרודד מקצתו : ערב

 תחת תחתיו. טומאה :ורדידו הזהב פחי את וירקעו תרגוס מרודד. בארץ, אותה פירשו
 האהל ונטמא ויורדת. בוקעת ועולה בוקעת :הרדוד נבי על גביו. על או :רדוד אותו
 בית שבין ארובה על מרודד אהל של מקצתו. בי: נגע לא אם טהור לתוכו הנכנס אבל

 באויר שהארובה אהל. כנטיית :העליה על מציל. אומר יוסי רבי ג בבית וטומאה לעליה
 המשקוף תחת המונחים הכלים כל טמאים. כלן ג :לאהל שחוץ העליה כל על מציל אז האהל



ששי ליום בהמתי
 טה־רריף וכלן: טמא הוא מהן. אחד נפתח טמאץ. כלן הרבה. פתחץ ובו

 טפחים ארבעה על 'ארבעה בחלון'שהוא או מהן.' באחד להוציאו חשב
 המת. י י.מות של^ עד _יחשוב אומרים שמאי בית הפתחים- בל על הציל
 שמאי בית לפותחו. ונמלך סתום דדה משמת. אף *אומרים הלל בית

 ומודים כשיתחיל- הלל'אומרים בית טפחים. ארבעה כשיפתח אומרים
 לילד מקשה * שהיא האשה ד :טפחים ארבעה שיפתח בהחלה. בפותח

 רבי אמר בודאי. והשני בספק. טמא הראשון רמת. מבית והוציאוה'
 הראשון מהלכת. רדתה אם 'אבל בגפים- נטלת בזמן'שהיא אימתי יהודה
 הקבר. פתיחת י לנפלים אין להלך. פנאי אין הקבר. שמשנפתח טהור.

 הראשון טהור. חי והשני מת הראשון ;צא ח :כפיקה שיעגילויר^ש עד
 שפירים *בשני טמא. אחד בשפיר אומר מאיר רבי טמא. מת והשני חי

 ומוציאין במעיה• הולד את מחתכין לילד. מקשה שהיא האשה ו טהור:
בו. נוגעין אין רובו ;צא לח;יר. קודמין שמיה מפני אברים. אברים אותו

:נפש מפני נפש דוהין שאין

ברטנורא
 טימאה חכמים דגזרו נעולים שהפתחיס פי על אף טמאים כלן מבחין הפתחים בחלל פתח של
 באחד להוציאו חשב : שם דרך לצאת מת של שסופו טומאה יציאת דרך שהזא המקום על

 שראוי חכמים שיערו דבהכי ד'. בו שיש בחלון או :נפתח שלח פי על אף מהן.
 דמשירדה המת. ימות שלא ער יחשוב :הנעולים הפתחים כל על מציל. :המת להוצאת

 :נפתח כנין מעשה ע״י אלא במחשבה מהן עולה אינה שיב המת במיתת לפתחיס טימאה תורת
 אבל ולהבא מכאן הפתחים מן טומאה תורת מפקעת דמחשבה משמת, אף אומרים וב״ה
;הפתחים מן אחד היה. :טמאים שהם ב״ה מודו מחשבה קודם בפתחים שהיו כלים

מיד לפתוח כשיתחיל. :פתחים שאר הוצלו טפחים, ד׳ כשיפתח :באבנים סתום.
לא חדש פתח לעשות ובא פתח בו שאין כותל כגון בהחלה. בפותח פתחים: שאר הוצלו

ילדה שני ובבית לבית. מבית הוציאוה ד : ארבעה על ארבעה שיפתח עד הפתחים הוצלו
 בגפיים. ניטלת שהיא בזמן הראשון: הבית מן מת הולד יצא אס לן ומספקא מת ולד

 הבית מן מת הולד יצא שמא היישינן לילך יכולה שאינה בזרועותיה אותה נוטלות שחברותיה
 וכל. הקבר פתיחת לנפלים אין :יוצא כשהולד שנפתח האשה רחס הקבר. , :הראשון
 אלא אמרן לא להלך פנאי אין הקבר שמשנפתח דאמרן הא וה״ק היא יהודה דרבי דמלתא 'סיומא
 החוט בו טוות שהנשים הזה כפלך גדול ראש עיגול לו שיש כלומר כפיקה ראש שעיגול בנפל

 ויצא הקבר שנפתח פי על אף מזה קטן אנא כפיקה ראש עגול לנפל היה לא אס אבל שתי של
כרבי והלכה הראשון הבית מן ראשו יצא שמא והיישינן להלך פנאי לה יש לחון הולד ראש

השני טהור. :הי יצא השני והולד מת יצא הראשון הולד מת. הראשון יצא ה :יהודה
אף נטמא לא אמו במעי דבעודו השני לידת קודס הבית מן הוציאו אס מת מטומאת החי

 ואף טמא. מת והשני חי הראשון : מיסמאה אינה בלועה דטהרה הקבר שנפתח פי על
 מיד ונטמא הקבר נפתח החי שיצא דמכיון המת שנולד קודם הבית מן החי שהוציאו פי על

 שיצאו אחד שפיר כעין שניהם יצאו אס כלומר טמא, אחד בשפיר : לצאת טומאה דסיף
 שפירין שני כעין כלומר שפירין. בשני : בה נתון שהולד שליא שפיר. :טמא אחת בכת

 מטמא אין הקבר שנפתח פי על אף מאיר ר׳ דסבר טהור מת ושני הי ראשון אפילו זה אחר זה
 שהוא ראשו רוב משיצא ולד של רובו. יצא ו : מאיר כרבי הלכה ואין העולס לאויר שיצא פד

האשה: נפש מפני הולד נפש. דוחים שאין בו נוגעים אין :פדחתו משתצא

רבי



 קלן ששי ליום בחקותי
ע״ב ך דף נרה גמרא

 שעה המתין וטיהר. ביום ראה וטימא. בלילה דם ראה רבי
 וצמא טעיתי. שמא קי אוי אמר. וטימא. חזר אחת.

 היה'קח אילו הבט יאמר לא טעה.ךתמא .ודאי טעיתי.
 שעיניו מה אלא לדיין לו אין אמרינן אלא טמא. ודאי היה

 דאשתני קצפרא דחזא ביון בטמא. אחזה־ה מעיקרא רואות.
 שפיר אתחזי דלא הוא ובלילה הוה טהור ודאי לה אמר
 הוא ומפכה הוא טמא האי אמר אשתני. רהדר דהזא כיון

ואזיל דממפכח
רש״י

 וראהו חזר דלא דעתיה סלקא קא וטימא. חזר* •עצמו דס לאותו ביום. ראה
6X1 שיבש ועכשיו הוא שמא אמש שמא דסבר ושימא בו חזר מאליו 

 שמא נראה היה כמתחלתו לח היה ואלו אמש לו שהיה ממה ממראיתו נשתנה
 ומראהו הואיל ושמאתי שחזרתי במה טעיתי. שמא : ששיהר ממה בו חזר לפיכך
 שימא מספק לא אמש כלומר בטומאה. אחזקיה מעיקרא :שהור עכשיו

 :הנר לאור בדק רבי לקמן דאמרינן בשומאה ואחזקיה חזייה שפיר אלא
 עוברת אדמימותו מראה מפכח. :יותר עוד אשתני. דהדר :הלבין דאשתני.

 שעיניו מה אלא לדיין לו אין דאמרינן והא ושימא קמייתא למילתיה הדר הלכך
:בשמא ליה אידמי ולא לח כשהוא אחזיה דלא היכא רואות

ע״א קל״ח דף תרומה זוהר
 ^קאמר הראשון אדם דא תושבחתא השבת ליום שיר מזמור צ״ב( )תחלים

 שבת ואתא דעדן מגנתא דאתתרך בשעתא לה

 משבח ^קא תתאה עלמא דא תו^בחתא חכרייא. ואוקמוח עליה ואגין

 דשלמא מלבא שבת כלו איהו ביה( )דבלא יומא עלאה. עלמא לגבי

 דאוקי^נא. במה ליה מאן^קאמר כתיב ולא שיר מזמור איהו ודא דיליה

 בץ מה שבת .ודא שבת דא עלאה. שבת עלאה יומא השבת ליום

 ^דא השבת יום שבתא דמעלי שבת דא סתם שבת אלא לחאי. האי

 את .ישראל בני ושמרו ל״א( )שטות לילה. .ודא יום דא דלעילא. שבת

 רזא יום הא השבת יום את זכור ב׳( )שם דנוקבא. רזא לןלח הא השבת

:השבת ליום שיר מזמור בך ובגין דדנורא

הבורר



ששי ליום בחקותי
להק יוסף

מוסר פסוקה הלכה

מיז סי׳ חכידים מספד פ׳ה שבת ה׳ הד״ט

 !אפילי האיכל מתיך פסולת הבורר *
 תוךמיסין והבורר חי;ב אחת בה־ו

 #הפסולת מפני חייב שלהן פסולת מתוף
 אותן כשישלקו' אותן ממתקת שלהן
 אובל מתוף פסולת כבורר ונמצא ם .עמה

 בידו פסולת מתוף אוכל הבורר וחי;ב.
 כבורר נעשה ביום לבו אפילו להניחו
 אוכלין מעי שני לפניו היו וחי;ב. לאוצר

 ל לאני ומניח מאחד אחד בורר מעו;בין
 אפילו זמן לאחר והניח בירר ואם מגד.
 לאכול בשחרית שבירר כגון ביום לבו
 או "ן המשמר ב : חייב הערמם בין

 במשמרת הטשקין שאר וכן מים או שמן
 אכל כגרונךת• שישמר והוא חייב שלהן

 ימים או שמרים בו י #אין "ן מסננים
 כדי מצרית ובכפיפה בסוברין צלולין
 גבי על מים ונותגין ביותר. צלול שיהא

 ביצה ונותנין שיצלו. בשביל שמרים
 שןצלל. כדי י חרדל #ל למסננת מרופה
 ממרזה למחר שבת מערב שלשו חרדל

 "ןימגתו בכלי.'וכן בין ב!ד בין ושו$ה
 בשמריה רבית טורף תוסס שהוא זמן כל

 נפךשו לא שעךי.ין הסודרין לתוף ונותן
 'ה״ן וכל ;פה ;פה' ה״ן מן השמרים

;בו כי;צא וכל החךרל וכן הוא אחד כגוף

ומעוף ארץ מבהמות טלפנו לח( וב)אי
 טלפנו ןחכטנו• השמים

 להיות בנו את אדם ילמד ארץ מבהמות
 ומעוף לאדוניו. נאמן שהוא מכלב נאמן

 זה מדוכיפת אדם .ילט׳ד .יחכמגו השטים
 השלים שלא שבשביל הכר תרנגול
 שילבה בימי !ם של לשר• אומנותו

 .את הנק אצלו שהפקיד השמיר עבור
 .ישאו ;שלאל שארית כל ולכך עצמי.

 מן משל בלקחו בעצמן וחומר .קל
 בשמרו שכר .י_קכל 'לא אשר הדוכיפת
 פורענות .י_קבל לא .ישמור לא ואם אמונתו

 פורענות תקבלו' תכזבו #אם ארזם
 ושלא .מילדי תעשי #לא שכן כר לא

 לשון בפיכם .ימצא ושלא כזב תדברו
 הכל אם בלב'כי ואחד בפה אחד תלטית

 הוא. ברוף .הקדוש של חותמו וזהו אמת
 .צדק שלף הין צדק הין חכמים אמרו וכן

 של ורטיזותיו וקריצותיו צדק שלף ולאו
 ארם של ראשו נענוע ואף צדק אדם

 אומר וכשהוא ראשו אתי כופף כשהוא
 האיברים ואף לצדדים ראשו מנענע לאו

 אמר אהביף מישרים אטיהי״ים. כולם
דעלמא דלרי כל לי .יהבין אי מכות רב
 מדיבורי המשנה כל בדיבורי. אשנה לא

)בי*"" שנאמר זרה עבורה עובד כאליו
0 )"^י׳ו וכתיב כמתעתע בעיניו "(.וה״תי

 אין אמת כשאומר בדאי/פילו 'של .ענשו וכן .תעתועים. מעשה § המה הב'
 .דבריו כל לבו להעלותו_על אף שקר דובר *ואינו אמת הדובר כל .אבל לו• שוטעין

 געל/ת למעלה• מקיימה הוא י ברוף והקדוש מלמטה ף\רה ןגויזך מקק״מין
: .ויקסילף א;מר .והגזר )*יוב־נ( .נאמר

מ״ע י



< הל! הימםבחקותימצות

תקשה. לא מצות ה' עשה, מצות ו׳

רב׳־: עשין סמ״ו. קי״ד. מ״ע הה״ם פ״א. ערכין ה׳ סהי״ד פיאה/ ערכין

 לנדור יפליא פי איש שנא׳ אדם ערפי דין לדון מ״ע )קלו( שנא
 ערכי שאמר או עלי פלוני אדם ערך האומר לה׳. נפשות בערכך

 שנים חמש בן עד יום ל״א מבן הזכר ערך בתורה. הקצוב ערך ליחן צריך עלי
 )עיין שקלים חמשת שבערכין( השנים כל )וכן הלידה חיום לעת מעת גמורות

 שישלים עד אחד יום שש בשנת ומשנכנס שקלים. שלשה הנקבה וערך ט״ז( כלל
 עד כ״א ומשנכנס שקלים. עשרה ונקבה שקלים עשרים הזכר ערך עשרים שנת

 ומשנכנס שקלים. שלשים ונקבה שקלים חמשיס הזכר ערך ששים שנת שישלים
 ונקבה שקלים ט״ו הזכר ערך שנים כמה חיה אפי׳ ימיו סוף עד ס״א בשנת
 או החולה את המעריך ואחד והבריא היפה את המעריך אחד שקלים. עשרה
 שהוא כפי נותן עלי אדם דמי אמר אס אבל הנ״ל, ערך כפי נותן שחין מוכה

 סי׳ )עיין הקדש נדרי הס הערכין הבית. לברק ערכין וסתם בשוק למכור שיה
 לשלמו תאחר ולא ח"!( )בסי׳ דברו יחל לא משים עליהם חייבין לפיכך תקע״ה(

 בזכרים ונוהג תקע״ה(. )בסימן יעשה מפיו היוצא ככל ומשוס תקע״ד( )בסי׳
:ה( כלל )עיין הזה בזמן גס ונקבות

יה ש אוי 3*פ'ז. עימ ק״ו, י״ת כה״מ תנורה. ד.׳ ד,י״.־ כפ־ פיא. תמורה
:ובי׳: עשין

 מזבח קדשי בבהמת בהמה להמיר שלא מל״ת ]רטז[ שגג שגב
 רע או ברע טוב אותו ימיר ולא יחליפנו לא שנא׳

 יהיה ותמורתו הוא והיה ימיר המר אם למ״ע )קלז( וניתק בטוב.
 הרי לו שיש חולין בהמת על ואמר בו מתכפר שהיא קרבן לו שיש יחיד קדש.

חטאת תחת או זו עולה או זו חטאת תחת זו הרי או זו חליפת או זו החת זי
אחת בבת בין באחד מאה או במאה אחד אפי׳ פלוני במקום לו שיש עולה או

בהמה כל על ולוקה קודש התמורה הרי בשבת( המיר )אפי׳ זו אחר בזו בין
מחוללת זו אמר או חטאת או עולה החת זו הרי אמר אס אבל שהמיר. ובהמה

 תמימה בין המזבח מקרבנות בהמה אלא תמורת עושה אין כלום. אמר לא זו על
 מיס בעלת ונעשית עובר מיס בעלת או תמימה שהקדישה והוא מוס בעלת בין

 נתקדש שלא מפני המורה עושת אינו קבוע מוס בעלת המקדיש אבל קבוע.
 מוס בבעל תמים הממיר אחד דמים. קדושת אלא ואינה גמורה קדושה גופה

 תמורת למזבח קרב שבמינן בהמות בשאר וכן בצאן בקר או בתמים מוס בעל או
 מוס בה שיפול עד תרעה נקבה או מוס בעלת היתה ואס עולה. הקרב עולה

 שיפיל עד תרעה אשם תמורת תמות חטאת תמורת עולה. בדמיה ויביא ותמכר
זבח תורת ככל שלמים תקרב שלמים המורה לנדבה. דמיה ויפלו מוס בה

המי-ר

מג



בחקותי

 בדמיה ויביא ותמגר מוס בה שיפול עד הרעה הצית קידם פסה ערב בה המיר
 תמירה! ומעשר בגור שלמים. תקרב התמורה חצית אחר המיר וחס שלמים.
 אם פסח תמורת לחם. טעונה שאינה הלא תודה תקרב תירה תמורת שלמים.
 המעשר ותמורת לנהנים הבכור תמורת ותאכל מוס בה שיפיל עד הרעה

 המתכיין כיצד ולוקה. המורה עושה ה״ז בשגגה או בזדון הממיר אחד לבעלים.
 המורה זי הרי לי שיש שלמים תמורת ואמר לי שיש עולה תמורת זו הרי לומר

 שליקין ומה לוקה. ואינו המירה ה״ז והמיר להמיר שמוהר דימה אם אבל ולוקה.
 מעשה בי שאין לאו כל למדו השמועה שמפי מעשה בו שאין אע״פ התמורה על
 קשה לא גם ח׳(. בכלל )כמ״ש בפס ומקלל ימימר מנשבע חון עליו ליקין אין

 ועיד לאוין שני בה שיש מפני הוא לעשה שניתק לאו הרי התמורה על ליקין נמה
 המירו אס המורה עושין אין והשוהפין שהצבור לעשה שוה שבה לאו שאין מפני

 ויש הוחיל צבור בקרבן שהמיר מי או השותפין מן שאחד ימירו שלא מוזהרין והן
 הזה בזמן גס ונקבות בזכרים ונוהג קדש. התמורה ואין לוקה ה״ז שותפות בה לו

:(,ה כלל )עיין והמיר והקדיש עבר אס

קכ״ט: עשין םם״נ קש״ו. מ״ע סה״מ פ״ה. ערכין ה׳ סהי״ד ל*ב. תמורה י״ר. בבורות

 הבהמה את והעמיד שנא׳ בהמה ערבי דין לדון מ״ע )קלח( שנד
 בין טהורה בין טמאה בין בחייה בהמה המקדיש והעריך. וגר'

 עיין מיס בעל הקדיש )אבל מוס בה שנפל מזבח קדשי בין הבית בדק קדשי
 לבדק קדשה והוא למזבח ליקרב הראויה תמימה הקדיש אפי׳ או רפ״ז( סי׳

 מתה ואס בב״ד והערכה העמדה צריכה תמ״ב( ',ם )עיין אותה ופודין הבית
 שנ״ה סי׳ )ועיין תקבר אלא שמתה אחר אותה פודין אין ותפדה שתערך קודם

:ה׳( וכלל

<יי

:ק״ל עשין סמ״ג !.,קט מ״ע סה״ם ש״ה. ערכין ח׳ סהי״ד ש״ט. עיכין

 את יקדיש כי ואיש שנא׳ בתים ערבי דין לדון מ״ע )קלט( שנה
 מטלטלין או טמאה בהמה או ביתו אה המקדיש וגו׳. ביתו

 מוסיף יורשו או אשתו או המקדיש אותן פדה ואס רע ובין טוב בין בשווין נערכין
 והדמים ראשון לפתוח הבעלים את וכופין חומש מוסיף אינו אחר אבל חומש,

:1ה׳ כלל )עיין הזה בזמן נס ונקבות בזכרים נוהג בתים וערכי הבית, לבדק

עשין סמ״ג קי״ז. מ״ע סה׳ם מ״ד. ערכין ה׳ הי״ד סשר ח׳ ד מ״ו עיכין

 אחוזתו משדה ואם שנא׳ שדות ערבי דין לדון מ״ע )קמ( שנו

 חמשים ט׳( כלל )עיין שעורים חומר זרע וגו׳ איש יקדיש
 ופונדיון סלע שנה לכל יעילה המנין מן יובל ואין היובל שטת לכל כסף. שקל

ואם



קיט השם בחקותי מצות
 שיעלה פונדירכות וח' סלעים ח׳ טחן שנים שמונה משל דרך היובל עד יש דחם
 ועשר סלעים עשר נותנים יורשו או אשתו או והבעלים ופיכדיין, הלע שנה לנל

 כלל )עיין נוהג שיובל בזמן ונקבות בזכרים וטהג חומש. שמוסיפין מפני פונדיוטת
 ופולין היובל עד שוה היא כמה אותה שמין מקנה שדה הקדיש ואס ה׳( ד׳

 נפדית בין יובל וכשיגיע הבית לבדק ופדיונה חומש מוסיפין אין והבעלים אותה
:שמכרוה ראשונים לבעלים תחזור נפדית בין

 לאוין סמ*ג ק״זי ל״ת סה״מ פ״ד. המורה ה׳ הי״ד ספר ל״ב. תמורה כ״ט, ערכין
 בספר עי׳ אותן, משנין אם צדקה מעות או הזה בזמן שנוהגין וקדשים שמ״ו.
א־רנ סימן דעה וביורה קנ״ג. סימן ו_א״ה פ״ח. עניים מתנות הלבות הי״ד

:רנ״ט רג״ב

 אך שנא׳ לקדושה מקדושה קדשים לשנות שלא מל״ת ]ריז[ *שנן

 יעשה שלא אותו. איש יקדיש לא לה׳ יבונר אשר בכור
 לקדושה מקדושה אותם משנין שאין קדשים לשאר וה״ה שלמים או עולה בכור

:בזו״ג וטהג זה. על לוקין ואין הבית בדק קדשי ואחד מזבח קדשי אחד

: קל״ב עשין סמ״נ קמ״ה. מ״ע סה״מ זח. פ״ו ערכין ה׳ הי״ד ספר כ״ת. ערכין

 החרים אם וגו׳. חרם בל אך שנא׳ חרמים חין לדון מ״ע )קמא( שנח
 אלא משמר שבאותו לכהניס ינתנו אלו הרי סתם מנכסיו אדם

 לבדק הוא אז שמיס( חרמי נקרא )זה הבית לבדק יהיה שזה בפירוש בירר אס
 שהס חרמים סתם אבל נפדים שמיס וחרמי לנהגים חרמים סהס כי הביח

 הזה בזמן מחרימין ואין ביובל יוצא כהן של חרם שדה ואין נפדין אין לנהנים
 לנהגים בפירוש קרקע או סתם מעלעלין הזה בזמן לארץ בחוץ החרים ואס

 חרס אינה ישראל בארץ קרקע החרים אס אבל מקים, שבאותו לנהנים נותנים
 בזנרים ונוהג (.,ה ד׳ נלל )עיין טהג שיובל בזמן אלא נוהג חרס שדה שאין

: שג״ט( סי׳ )עיין ונקבות

 לאוין סמ״ג קי״א. קיי לית סה״ם פ״ו. ערכין ה׳ ד,י״ר ספר ה׳. תמורה ב׳ח, ערכין
": רנ״ב רנ״א

ימבר. לא שנא׳ נהנים חרמי למכור שלא מל״ת ]ריח[ שם שנט
 ולא שנאמר הבעלים יגאלו שלא ומל״ת ]ריט[

 זו גאולה או במכירה שאין מעשיו הועילו לא גאל או מנר ואס לבעלים. יגאל.
 ובין א׳( בהגה״ה ח׳ נלל עיין מלקות )ולענין בתרומה לנהגים גותגין אלא כלום

 זמן ונל תק״ט( סי׳ )עי׳ משמר שבאותו לנהנים גתגין מטלטלין או קרקע החרים
 )עיין דבריהם לנל נחולין הן הרי לנהן נחנן גהקדש הן הרי בעלים בבית ■שהן

:ה׳( ד׳ וכלל שנ״ח סימן
רי״יי



השם בחהיתי מצות
 פם־ג ע׳ח. ם״ע סה־מ ז׳. פ״ו בכורות הי הי״ד ספר ב•. דף ר״ה ס״ט. בכויות

: רי־ב עשין

 שגת־ בכל שיולדו טהורות מבהמות מעשר להפריש מ״ע )קמב(
קדש יהיה העשירי השבט תהת יעבור אשר בל שנאמר

 נדי קטן פתח לו ועושה לדיר העגלים או הטלאים כל כינס מעשרין וניצר לה׳.
 שישמעו נדי צועקות( )פי' גועות והן מנתון מעמיד ואמותיהן נאחד שנים יצאו שלא

 אותם מינה זה אחר זה הדיר מן וכשיצאו לקראתן הדיר מן ויצאו קולן הטלאים
 בין נקבה בין זנר בין עשירי והיוצא העשירי עד נו׳ ד' ג׳ שנים אחד בשבט
 בלא נך מנאם ואם מעשר. זה הרי ואומר בסיקרא סוקרו מוס בעל בין תמים
 שהיה אלא מנאס לא אס אבל מעשר. זה הרי העשירי וקדש ובלאסיקרא שבט

 מעשרין׳ ואין מעשר. אלו אין מנין בלא עשרה והפריש צאן או טלאים מאה לו
 אותה שוחטין מעשר בהמת אחרת. בשנה הנילדיס על זו בשנה הנולדים מן

 היסוד כנגד אחת שפיכה במזרק ושופכין במזרק דמה את ומקבלין בעזרה
 בר לכהניס ואין בירושלים לבעליו נאנל והבשר ט״ו( נלל )עיין אימוריה ומקטירין

 ושלא לאדן בחיץ אף ונוהג מקום. בנל לבעלים נאכל מוס בעל הוא ואס כלים
המיס לאכלו יבא שלא הזה בזמן בהמה לעשר שלא אמרו וחז״ל הבית. בפני
 ועשר עבר ואס קפ״ז(. סימן )עיין בחון קדשים שחיטת שהוא כרת לאיסור ויבא

:ונקבות בזכרים ונוהג לבעלים. במומו יאכל

: שמ״ד לאוין ג סם ק״ם. לית כה״ט פ׳ו. בכורות ה' הי״ד סשר ם*א. סע״ש

 תטים כשהוא בהמה מעשר יגאל ולא ימבר שלא מלית ]רב[ שפב
 ואם במשמע מכירה איסור שאף חז״ל וקבלו יגאל. לא שנאמר

 בהגה״ה ח׳ כלל עיין מלקות )ולענין שנ״ט בסי׳ כמו כלים במכירתו אין מכר
 גם ונקבות בזכרים ונוהג שחוט. ואפי׳ מוס בעל מעשר למכור שאסיר ומר״ש א׳(

:ועש״ עבר אס הזה בזמן

הגדול לשבת הפטרה

•< ־ : 7 1 • 17 : ע- : יי י 7 :17 5 וכשנים עולם כימי ויתשלם יהודה מנחת ליהוה וערבה א
ממהר עד ן והייתי למשפ£ אליכם נוהרבתי הךממות:

 —שט ובלשרר לשקר ובנשבעים ובמנאפים במכשפום
 • צבאות אמר'?הוה יראוני ולא; ומטי־גר רתום אלמנה שכיר

 : כלייתם לא במ*ץעמב ואתם שמתי לא ;הוה אמ כי נ
אלי שובו י שמרתם .ולא מחקי סרתם אלתיבם למימי י

ואשיבה



קט ל דגת לשבת הפטרה
 : נשוב במה ואמרתם צבאות יהוה אמר אליכם זאשובה

 במת ואמרתם אתי מבעים אתם כי אלהים אדם הקבע ה
 ואתי נאלים אתם במארה י : והתרומה המעשר הבענוף

 אל־־בית את־־כל־־המעשר הביאו :>בלו הגוי קבעים אתם
 צבאות יהוה אמר בזאת נא ובחנוני בביתי טרף .ויהי האוצר
 ברכה לכם והריקתי השמים ארבות את לכם אפתח אם־לא

 את־פךי לכס ולא־נשחת באצל לבם ונערתי ח עד־בלי־רי:
 ואשף :צבאות יהוד, אמך בשדה הגפן לכם ולא־תשכל מהאדזל

 צבאות: יהוה אמך הפץ ארץ אתם כי־תהיו בל־הגדם אתכם
 :עליך מה־נדברנו .ואמרתם .יהוד, אמר דבריכם עלי הזהו ט
 משמרתו שמרנו כי ומה־־בצע אלהים עבד שוא אמרתם י

 מאשרים אנהנו ועתה צבאות: יהוה מפני מדרגית הלכנו וכי
 אז יב :וימלטו אלהים כהנו גם רשעה עש־ גם־נבנו' זדים

 דכתב .וישמע .יחוד, דהשב אל־רעהו איש קשה .יראי נדברו
 אמר לי והיו ע :שמו ולחשבי וחוח ליראי לפניו' זכרון ספר
 עליהם וחמלתי סגלה עשת אני אשר ליום צבאות יהוה

 וראיתם ושבתם יי :אתו העבד 'על-בנו איש !המל כאשר
 כי טי : עבף לא לאשר אלתים עבך בין לרשע צדיה בין

 רשעה וכל־עשה כלתדים והיו כתנור בער בא היום הנה
 לא" אשר צבאות יהוד, אמר הבא הקם אתם ולהט הש

 שמש שמי יראי לכם וזרחה ט> : וענת שרש להם יעזב
"׳־•' • : •: ••• . ד ■דן: : 1־ד-דן : >־.־ י.•^ ד ■־,ד/

 מרבק: כעגלי ופשתם ויצאתם בכנפיה ומרפא צדקה
 ביום רגליכם כפות תחת אפר כי-ייהק .רשעים ועסותם י!

משה תורת זכרו יח צבאות: יהוד, אמר עשה אשר־אני
 *־ יי : . י ז : ר יי/ : ־•י ־י ־־׳־; •־

ומשפטים: הקים על־כל-ישראל בחרב אותו צויתי אשר עבדי
הנהרבתי ז׳ *



/

. הגדול לשבת הפשרה
 יה|ה יום בוא לפני הנביא אליה את לכם עלה אנכי הנה

על־ בנים ולב על־בלים לב־אבות והשיב נא : והנורא הגדול
• חרם ארדהארץ והכיתי פן־איוא אביתם

־ והנורא הגדול יהוה יום בוא לפגי הנביא אליה את לבס שלח אגבי הגה



גו % .א־! השבת ליום
ביד( )וקרא תולה

 #שלנים שני חלות עשרה שתים אתה ואפית פלת ולקרת א
 מערכות שתים אותם ושמת ב האחת': החלה יהיה
 “על 1ונתת ג .?הוה: לפני הט־ר השלה; על ששך&וערכא

 :קהוה אשת לאזכרה ללחם והיתה זכה לבנך, המערכת
 תמיד'מאת לפני/יהוה יעך־כנו השבת בלם 'השבת וביום

 ואכלהו לאהרן''ולבל? ה.והיתה עולם: בנך־.ישךאלברית
.יהוהיהק־עולם: מאישי לו הוא .קדשים קדש בי קדש במקום

"י רש
טהוד. זהב של הטהור. השלח; :האחת המערכת חנות שש המערכה. שש )ב(

 גט מפל הלחם את מגביהין הסניפין יהיו שלא שלחן של מהרו על ד״א .
 המערכות משתי אחת כל על המערכת. על ונתת )ג( ה״כ(: צ״ו )מנחות השלחן

 ללחם :הזאה הלבונה והיתה. :אחת לנל קומץ מלא נבונה בזיני שני היו
 חוט כשמסלקין נקשרת הלבינה אלא נלוש לגבוה הלחם מן שאין לאזכרה.

 שהוא כקומץ למעלה נזכר הוא ידה שעל ללחם לזנרון והיא ושבת שבת בנל
 מנחה בכלל התבואה מן הבא דבר שנל הזאת המנחה והיתה. :למנחה אזכרה

זנר: לשין שהוא הלחה על מוסב ואכלוהו. )ה( הוא:

נ״ח( )ישעי' נביאים
 יחליץ ועצמתיך נפ^יף בצהצהות והשביע תמיד יהוה ונהך א

 :מימיו ל^קיכזבו אשר מרם וכמוצא רוה/ כגן {היית “
 לך וקרא תקומם מירקודור עולם'מוסדי הרבות •מנדממף ב

 תלך משבת אם־תשיב ג נתיבות'לשבת: מ^רבב גדר
 תקוה לקדוש ענג לשבת וקראת קדש/ בק־ם חפצך עשיות*
 דבר: ודבר ממצוא^חפצך דרכיך מעשות וכבדתו מעד

 ארץ ו יתיר על^במותי *והרכבתיך /הלה*“על תתענג דאז
דבר: כיפקיהוה אציך יעקב נחלת והאכלתיך

י■
 צבא חלוצי כמו יזיין יחליץ. :יונתן תירגם כך ובצורת 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 נמה מצרים בלא נחנה
 לג( )שם שנאמר השבת את שמר ויעקב רואה אתה אשר הארץ יג( )שם שנאמר
:שמשון רב* פירש כך חמה דמדומי עם תחומין שקבע העיר פני חת ויחן



השבת ליום 384
ז׳ פרק שבת משנת

 קלאסית ועשה .שבת עקי* השובה כל בשבת. אמרו גדול כלל
 הידע .הטאתאחת אלא היב אינו הלבה. בשבתות הרבה

 כל _על _היב .הרבה קשכת־ות הרבה מלאכות רעשה שבת עקד
 ^שבת־ת הרבה מלאכות ועשה שבת שהוא היודע ושבת.' שבת

 הרבה מלאכות העושה ומלאכה. מלאכה אב כל _על היב הרבה.
 מלאכות אבות ב :אחת חטאת אלא ה;ב אינו .אחת מלאכה מעץ

 הדש. והקעמר^ והקיצר והחירש הזורע אחת. הס־ ארבעים
 הצמר את הגוזז והארכה והלש והמרקד הטוחן .הבורר .והזורה

 נ;רץ. בתי שתי והעשה והמסך .והטוה. והצובעו ודמנפצל המלכנו
 שתי והתופר .והמתיר הק־ישר .חוטץ שני וחפייצע הוטץ. שניי והאורג

השיהטו צבי. הצד תפירות. שתי לתפור מנת על הקוך_ע הכירות.

ברטגורא
 ועכשיו שמע דמעיקרא ואע׳יג בתורה רבת אין כבביר . שבת עיקר השוכח גדול כלל ז כרת

 חדא בננה דכול: בהלל השבתות כל על אחת' הטאת אלא חייב אי; "כהו:
 ביש .שבת עירך היודע :הרבה לשבתות אתת שמירה ומשמע תשמורי שבתותי את דכתיב היא

 בבת בננת ע״י הרבה. בשבתות הרבה מלאכות ועשה מלאכית: בי ונאסיו בתורה בבת
 ישראל בני ישמרו נאמר זה ועל א־ת חטתת ושבת. שבת כל על ח־יב : היש בבבת יודע שהינו

 נדע בלא ואע״פ יבבת בבת כל על השאת יב ■־.י ב כלומר יבבת שבת לכל שמירה דמבמע השבת את
 באותו בינתיים שמע כלא שת׳יא ידיעה הויין יש בבינת המרינן־מיס הוא אחד והעים בינתיים לו

 היודע :הית תהת שנכה ושבת בבת כל ?לכך בו בעבה במלאכות נזכר בלא אלת היה בבת היום
 בכמה שעמים כמה ועבאן אבירות הללו במלאכית ידע בלא הרבה. מלאכות ועשה שבת שהוא

 מהן אב כל שבתית בכמה וכפלן שהזר ואע׳פ החת הבאת .מלאכה אב כל על חייב :.ות שב
 דמשוס לחלק ידיעה הייין שבינתיס ימים ר למי: ליכא והא בעתים לו נודע לא דהא היא בנגה הדה
 חכמים לשני ועשק יבב א״כ אלא מותרת ואייו אסירה מלאכה איזו לדעת לו אין שבינתיש ימים

 אתת השאת אתת כל על חלוקות אבות בתי של חולדות שתי על בחייב הדי; והוא שבת בהלכות
 סיפא כדקתני חדא אלא מחייב לא אחד אב בל תולדות שתי או דידיה ותולדה אב עביד אי אבל

 משוב אחד אב של הילדות בת■ כנין אתת אלא חייב אינו אחת מלאכה מעין הרבה מלאכות העושה
 עבירות בנופי אלא אתת בהעלם חשאית חלוק ואין אחת בהעלם ועושה וחוזר כעושה דהוי

 ברישא החור: תנא דלא הא .והחורש הזו-ע ב :כבת שגנח לענין שבתות בחלוק או דומים
 וחרבו חזר ואח'כ וזרעו והרשו קשה קרקע היה בתם לאבמעינן האר׳ן כל כדרך הזורע והדר

 המעמר קוצר: מביס חייב באילנות והמלקט בזרעים הקוצר. חורם: משוס שנייה אחרישה מחייב
 או בידו פסולת הבורר. לרוח: ברחת . והזורה אחד: מקום אל וצונרם תלושים איסףזרעים

 בלבת! נעשו האוכל מתיך פסולת דלהפריש נינהו חדא כלהו דהני ואע׳׳ג בנפה . והמרקד : בכברה
 שאינן לפי א״נ . נפבה באנכי חדא כל להו השיב להדדי דדמי הע״ג במשכן הוו דשלבחן משוס
 שייכת לא ופת בשת אלא אפייה דאין במשכן הויא לא .האופה :זה ההר זה אלא אחת בבת

 בסממני; במשכן ה ה אופה מלאכת מעין שהוא מבשל ומיהו נקנו דפז פדורא תנא אלא המשכן במלאכת
 כל העומדת קדרה גבי על כשוי והנותן בקדרה והמגיס .שני ותילעת וארגמן תכלת צבע של

 בסממנין הוי כלהו וכו׳ הדש הקוצר הזורע במתניתין דחשיב קמא• הנך וכל מבשל משוס חייב האש
 המשכן־ תכלתשלמלאכת בצמר שייכי מלאכותיה שאר וכר צמר. הגוזז המשכן: זנת גמל צבע כל

 •ירדי״רק ךס-יה • במשךר שןךרו ינמ אי בשבט חובטו .המגפצו : בנהר כנסו .••המרבגו



הצג השבת ליום
 שתי הבותב והמהתבי. והטיחקו עורו את ולמעבד השלח? ןהטפשיטו

 המכבה והסותר." 'הבונה אותיות. שתי לכתוב לגת על ןהטולק אותיות

 מלאכות אבות אליו לרשית-הת מרשות המוציא בפטיש. הטבה ןהטבעיר•
 ומצניעץ ע•ילהצג הבשר בל .1דאם אחר כלל וערדג אהה* חסר ארבעים

 *ואץ להצניע. כשר שאינו וכל-חטאת. עליו בשבת,'חיב והוציאו כמוהו
 תבן המוציא י המצניעו': אלא ה;ב אינו בשבת והוציאו כמוהו מצניעץ

 כמלא ע^בים מלה פי' כנ£לא עמיר נמל. פי כמלא עצה פרה. פי בקרא
 ואין גדי.' פי' ענשיס'כמלא כגרוגרת• לרזים בצלים .ועלי שים עלי גדי• פי

 כגרוגרת אבלים י בשעוריהן.'המיציא שוו שלא מפני זה עם זה מצמרפץ
 מקליפיהן ששוו'בנעוריהן.'חוץ מפניי זה עם זה חיב.'ומצמרפין

 מקליפי'עדשים חוץ אומר יהירה רבי ומורסנן.' וסבן ועוקציהן וגרעיניהן
;עמהן שמתבשלות'

ת:ו ברמנורא

 השתי קו השקי מעל העי־ב חוטי מסיר הפיצע. : ניר הבית בתוך הוטין שני שנותן נירין. בתי
 ומתירין קושרין התכלת עושין שממנו חלזון ניידי שכן והמתיר, והקושר : אריגה לצורך הערב העל

 הוי נהי וקורע ותיפר כאן וקישר בכאן ומתיר זו על להוסיף זו מרשת חיטין 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
 ביד־שיס נוהגות עורו מלאכת וכל צבי. הצד תופר: ומשים קושר משוס תרתי ומחייב קיימי

 מנייהו הד אפיק אלא העבד היינו מולח היינו הקשה בש״ס והמעבדו. המולתו :בעורותיהן
 מקציעו מחתכי. :שערו הירד המוחקי. :הוא הלאכות מאבות ששרטוט במקומו שרטיט ועייל

 זוגו בן איזו לידע בקרשים רושמים שכן במשכן הוי ומוחק. וכותב : וסנדלים לרציעות ומחתכו
 :הסמהנין דוד שתחת באש ומבעיר. מכבה : ומוחק שטעה ופעמים בזה ואות ביה אות וכותב
 אלא חייב בפטיש מכה ואין מלאכה בגמר בסדן מכה אומן שנן מלאכה גמר הוא בפט־ש, מכה
 להו חשיב דהדר גב על אף אחת השר ארבעים מלאכות איות דמנה דרישא ומנינא מלאכה בגמר
 אי אחת בהעלם אחת בשבת שבעולם מלאכות כל אינש עביד דאפילו לאשמועינן אתא הדא חדא

 אב דעביד ואשתכח אבות להנך תולדות מלאכות שקר דכלהו חטאות מארבעים יותר שיתחייב אפשר
 נ אדם לצורך העשוי דבר שהוא להצניע. הכשר בל ג :ח״א אלא מחייב ולא דיליה ותולדה

 נענה אם המצניעו. אלא חייב אינו :להצניעו הראוי שיעור נו שיש כמוהו. ומצניעים
 דלגביה עליו חייב אינו אחר אדם הבל הוציאו אם הוצאתו על חייב והצניעו אהד אדם על חשוב

 פרה פי ממלא גדול שיעורו גמל. פי כמלא :קטניות מיני של הבן עצה. ד ג היא מלאכה לאו
 נפיש טלה. פי :שבלין של קשין עמיר. :לפרה הזי לא דהא בעצה מחייב לא פרה פי ונמלא

 עשבים אבל טלה פי מלא דמיכא עד גדי פי נמלא מחייב לא לגדי הזי דלא עמיר הילכך גדי מפי
 שיעור דזה כגרוגרת. :לאדם הראוין לחץ. :גדי פי כמלא אפילו מחייב ולטלה לגדי וחזי הואיל

 אדם אוכלי כל ומצטרפין, ה :י“לג חזו לא דלחיס לא גדי פי כמלא איל בשבת אדם מאכל לכל
 עץ דהוא הפרי זנב ועוקציהן. :השיעור משלימין ואין אוכל שאינן מקליפיהן. חוץ :זע"ז

 פי׳ ורמב״ם בנפה הנשאר ומורסנן. :הכתישה מהמת הנושרת החטים קליפת וסובן. :בעלמא
 עמהן. שמתבשלות :שמצטרפין עדשין. מקליפי חוץ :מסובין וגרוע עבה הוא דמורסן איפכא
 ומתבש^ן לחין שהן בזמן הפול וקליפי גורן מהן כשעושה נושרות שהן החיצונות הקליפות לאפוקי

 בקליפהן נאנלין שאין לא יבשים הבל גרוגרות לשעור האוכלין עם מצטרפין יהודה לרבי קליפתן ■עם
:יהודה כרבי הלכה ואין בקערה כזבוביי נראים שהס לפי

הלתא



השית ליוט 386
קי׳יי דף שית גמרא

 רבי .שלש בשבת ל1לאכ אדם חייב סעודות במה רבנן תנו
 אהד מהרא ושניהם יוחנן רבי אמר ארבע. אומר הדנא

 לה׳ הרום שבת בי היוים אכלהו משה האמר 0שטותפו־)7דרשו
 קלם תלרא הני סכר חדקא רבי \ בשרה תמצאהו לא הלם
 אליהו דגי תנא .דאוירתא בהדי סכרי ורבנן י. מאידתא לבר
 הבא עולם בן שהוא ליו מבטח ידם בכל הלכות השובה כר

 הלכות: אלא הליכות הקרי ליואל עולם סליכות * שןאמר
 יבלום מרבים הכמים תלמידי ♦הנינא רבי אמר אלעזר רבי אמר

 תקרי אל .בניך *שלוה ורב ה׳ למודי בניך וכל שנאמר בעולם.
 ♦מכשול למו ואין תורתך לאהבי רב ם שלו .בוניך אלא בניך
 אדברה ורעי אחי למען .בארמנותיך שלוה בחילך שרום יהי
 יעז ה׳ .לך טוב אבקשה אלהמו ה' למען'בית . כך שלום נא

:בשלום עמו את יברך ,ה יתן לעמו

־. בא סעודות נמנין .היום הלתא

ע״ב פיח דף יתרו דהר

 על ץ* על התענג אז 'י(נ קתיב תמינא בץעודתא ךמכתא ביומא
 עלמין וכרתו' קדישא עתיקא אתגל_א שעהא דההיא ודאי יי

 .ודאי היא ליה ך וסעודתא עב־ינן ךעת;קא וחדורתא ושלימו בחדוותא
 היא דא אביך. נחלת!עקב והאכלתיך כתיב לבבתא תליתאה בסעודתא

 שלימו מההוא שתא'יומין וכלהו בשלימותא, דהוי אנפץ דזעיר סעודתא

 דאינון סעוירך ;אל ולאשלמא בסעוךתיה למחדי נש בר וכעי .מתברכאן
 על^־׳ה מהימנותא די דישראל ךזרעאהדישא שלימתא ותא להיטי סעודתי

אמר כך ובגיני -זרה עבךה עובדי ךעמין ולא היא רילהון דא
 דאבון ןשיראל אשתטודעון ן אל חזיבסעודתי תא ישראל. ?גי ובי! ביני

 הד דפנים ומאן . בנימהימנותא דאינון דטלכא ךאינוןמהי;לא ?.נימלכא
 מבניימלכא הלאו גרמיה ואהזי לעילא פגימותא אחזי מנייהו קעודתא

 דשךא^ קדישא מזרעא דלאו הוא ךמלכא היבלא מבני דלאו הוא עלאה
 בכלתו ותאיהך וגומר. דגיהנם דינא מילין חמראדתלת עליה ויהבין הוא

 בלחישה חדי הוא ואי ולמחדיילמסכני/ לחדי נש בר בעי ורגין זממן שאר



קצד השבוז ליוט
 לאחרא. ;טבחת ולא חדי בלחודוי סג?ךהא ע־וגשיה ילמדני יהיב ןלא

 איהו ואי פרש פניכם על פך^ חריתל■ כ׳( )מליכי ן,תיב ע״יה
 ב^אר עולשא עליה !הכין לא לאחדא• ;היב דלא גב על אף הדי בשבתא

 שבתכם. פרש* ולא ^קאמר חגיכם פרשי חגיכם פרש דבתיב .ןהגץ זמנץ

 קאמתזשכתלא .ואט נפשי. שנאת ומועדיכם חדשיכם א'( )ישעיה וכתיב
 אשתכה מהימנותא ל5ד 'ומשום בני^צראה/ ובין ביני כתיב כך ובגיני

 שלימו דבל ^ךאנשמתאישיאחנשמררא ליהלבר בשבתא^הבין
 דקרשא שבת.'שמא שבה.מחו אקרי דאתי.ובגימכך בתכדוגמאדעלמא

 הוא. כך ודאי יוסי רבי אמר פכרוי. מכל שלים דאיהו שמא היא בדיך
 הדרותא ומאן _קךישא. דמלכא חדוותא אשלים רלא נשי לבר ליה ווי

 העלב יצחק לאברהם סעודתי מהימניתא. סעודתי תלת אלין לילית.
 תאנא סטרו? מכל שלימותא מהימנותא חדו על חדו ובלחו בהו בלילן
 ן חג שאר בבל הבי דלאו מה תקין י כלן ובל אכהן יומאימתעמך; בהדין

אתככ;ו דינץ בל י־ומא נייחיףכחדין דגיהנם חמביא יומא בקלין וזמנין.
שלימין• בעטיין מתעטרא אורייתא יומא בידין בעלמא. מתערץ ולא

מוס! שכת מנהת פסוקה הלכה
וה^ר וזוה״ק ומדרשים מש״ם שכת עניניאתרו::: וגדולי כ ו..־' מש״ע וקט1 מ שכח ה/:וח

 צרת ז״ל. התופי בעל יראים ספד לצין זה )א(

 יצג׳ לכו על שכת שמירת אדם לתת חקב*ה
יום את שמור •בתיב חשכת את זיצבויתם
 שכד ואביו בסש״ב כלב הוא ושמירה לקדשו,

 למקדיש מורא לתת הקכ״ה שצוה ובכם לרכל. את
 ומהו בו/ לשבת מורא לתז הק״״ה צוד. כך

 חשכת את לכבד בלבבו ארם שירכיב שבת מורא
 )יחייגו הדבר, על ח־ד ולהיות אותו, ולשמור
 בי ה״ו, השבת את יחלל שלא וזריז זהיר שיריה

 בסקילה והוא השבת את להלל ה"יו יוכל בקל

 אתה השכח מן ולא כר'( בשוגג ואם כבית או
 בגו״א וכתוב השכח על שהזהיר ממי א״א ירא
 האמת על שיכא להשי״ת להתפלל וצריך ז*ד
 שלא עיניו מסמי; האדם •טל נעורים חמאת כי

 )כפשעטלי״ך[ לפ^פל שיכזל ומף ד,"מ־" יראה
 שוכח בעצמו הוא אכל דינים לאחרים ולהגיד

 הס אשר שבת דיני )יבפרט באמת, מקיימם ולא
 לחשי״ת יתפלל ולכן בשערה( ם התלו בהירים
 יבלת שלא האמת כריך הדרכתו עייר שירחם

 יאיר חסדיו ובדוב ברחמיו השי״ת ואז חייו, חיי
 תיכן וישכיל ובין הקדושה תורתו רד*3 עיניו

חצוב גע8י לא "ח רש כי ולקיימו לעשותו הדבר

לביס נזהרו

:מוכר וספרי

ך; צדי אור בס׳ פאפרוס מהר״ס לסין זה )א(
 לתקן בתסיסה ישוב קודש שבת ערב יוס

 לקבל שיוכל בכדי ימים הששה בנל פגם אשר
 ולכל יתענה, לי אפשר ואח כראוי, שבת אור

 מהבשיל סעודה שבת בערב יקבע לא הפחות
 מגדים נועם בספר )ב( :ויין מבשר שכן וכל
 והכנה פעלים רב צריך שבת בערב פנחס( )פ'

 וביחיד דחול עובדין כל מלבו לפנות רבה
 כדי מוכות בלתי ומחשבות ותאוות הרהורים

 וכמו השבת קדושת השראת עצמו על להביא
 בתי לתרי לדרותיכם הק׳ זהר בתיקוני פג׳
 רבה מלאכה זה ודבר עציבו כל ולפנות לבא
 זרות מחשבות נחשיכא בתבירו זה והרי הוא

 והדבר הקליפה. מצד הבאות עונות ובלתי
 בקדושה אינו דחול רוחה בי ליודעים ידוע יותר

 וצריך אתפרשת דמהימנותא דצלא דשנתא כיומא
 והדברים דחול מלבושא גרמיה לאסתחאה
 הענק צריך שבת שקודם בעליל הרי עתיקים.

 דקדוקה סקרא מקמי אחרת סברא לבערא רבה
 □יראת קוא שנת ותוספית )ג( :יע"ש עכ״ל
לקבל $תח נעסת ווה קודש סכת ככר שמא

שבת



מוסר שבת מנחת פסוקה הלכה
 אדם י כל על מצות )ב( : כתמים סההולכים

 לרחוץ ואשור שכת לבכור כע״ש גופו כל שירחץ
 וכן אחותו וכעל אמו ובעל וחמיו אכיר עם
 לו צריך באין רבו עם ׳רחוץ לא מיד“חת

 לו כוותי לרכו קידם במרחץ הוא ואם שישמשנו

 משום דאפור בהנ״ל אבל אח״כ גם שם להיות
 ובמקים במ*חץ, כבר הוא אפי׳ אסיר זז־הור
 ש״ע מותר. המרחץ בבית עדותן לכפית שנהגו

 )ויזהר לעיב סמיך שייחץ צריך )ג( : ואח־ונים
 וי^בש ח״ו( שבת חילול לידי ?י״ז יבא שלא

 שיהיה ייזהר שבת ככור וזהו שבת בגדי מיד
 ללבוש כביר 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 מותי דח״ל
 עני לך ש*י! שבפרהשיא דבר דהוי משים

 לשבת מיוחדים מלבושים יו יהיה שלא מישראל

 אונם איזה מפני רו אפש* אי אב )־( : אחרונים
 כל ועל ה', ביום שירחוץ בא׳ר כ׳ בע״ש חוץ לי

 וידיו, פניו וירהוץ יחזיר לע־ב סמוך בע״ש שנים
 חיה לא דאב שטים עצי בשלהן וכתב אחרונים.

 בשבת ירחוץ אזי בע״ש בחמין לרחוץ לו באפשי־

 )דזהר גע״ש שהוחטו בחמין ורגליו ידיו פניו
 שמבואר במו גושו( רוב בהם ירחוץ ש-׳א

 1דכי לעצמו דק־ות אדם כל הייב )ה( : בחפובקיב

 ת־גים. וא' מקיא שנים שבוע אותי פ׳ שבוע
 באשל )פרט׳ג הטעמי׳ בניגון לק־ות דוקא זא״צ

 הטעמים כניגון לקיות נוהגין היראים ומ״מ בק׳ט(
 הסדרה. קריאת באמצע כדיבור להפסיק ואשור
 מבין שאינו ומי רש״י. סי' גם קרא ש לנהיג ונכון

 בלשו; התורה בפי׳ לקרות לי יש רש׳י כפי׳

 ודאגה צאנה בשפ־ אי ט״טש( )לעברי המועתק
 הש־״ה כתב הפיס־יס* הפרצה. מנין שיבין בדי

 להתבונן ועיניו יכו אל ישים הסירה וא״רכשיק־א
 במדות או במוסר הן מהמצות במצית ה; בה

 )ו( : לקיימםיע״ש שידע כרי מהפסוקים היוצאית
 אחר שבת בערב אותה שיק־א המובחר מן מצוד.

 מ; שמצוח וי״א דה״ח. מג״א של״ה חצות.
 בשבת שיאכל קודם אותה שישלים המובחר
 אכילה את־ להשלימה חייב ועכ״פ רש׳ז. שחיית.

 ובדיעבד כשבת. ד' יום עד ובדיעבד מנחה. עד
 כשמחת או תשיבה ימי כעשרת ומין“תש לו יש

 ויציע בע״ש שלחנו יסדר )ז( : תפיסקים תירה.
 ערוך שימצאנו כדי הבית עניני כל ויתקן המטות
 כל ערוך שלחנו ויהיה מביהכ״נ. בבואו ומסודר

 בדגים שבת לכבוד ירבה )ח( : שם השבת. יום
םעו־המהג• ובבל יכלתו. כפי ומגדנות ויין ובשר

 היראה וכפי שער הוא יראה כי קודש שברן
 מקום נעשה קודש שבת בכניסת לאדס שיש

 חידושי וכו', שבת קדושת אור עליו לשרות
 הוא קודש שבת ערב )ד( : חצוה פר׳ הרי״ס

 בשם לשתים איר הכיפורים. יום ערב כמו
 בס׳ ונתיב אלימלך. נוטס בעל אלימלך רבינו

 קידש הקב״ה אשר קודש שבת יוס הזכרונות
 ני רגיל ישמר! כן על כו' בו ישראל בני עמו

 צואת שרחץ אחר ובטהרה בקדושה עצמי ויכין
 הכנתי ונפי עליהם והתודה שבת מערב עונות

 כ• עליו, תחול כן אלפי שפע לקבל בקדושה
 כשהדלות אתר אלא בא לא ושפעתו אלהיס רוה

 ובהכנסת הבא, לעולם רמז ושבה יתירה, וזריזות
 כעליון, פולס קדושת עלמא לההי נכנס שבת

 ואץ בזוה״ק, וכמ״ש ממנו טועמים שבת ומכבדי
 אחר אלא הבא עולם מאור ליהנות זוכה אדס

 עילם בדיי נמו עונותיו ט־ניפי מן נפשו שירחץ
 דיני שיקבל אחר רק הבא לעולס יזנה שלה הבא

 הוא אלקי שפע קבלת ומתנאי עונותיו, למרק
 )ואתנת וחסדיו, השם בדרכי לחשוב התבודדות

 מאוד טיב ולכן והבן( ילבש, קידש ,בד" סיטנא
 שתים. אי שעה כמו שבת בערב להתבודד לאדה

 יתהס דיומא לסידורא התורה במפרשי יעיין גס
 לכבוד עצמו ויכין דעיס, תמים נפלאות יכיר
 בספרים ידיעותיו וכפי דאפשר מה בכל שבת

 לטהר הבא ואז עצמו את יכין כן הקדושים
 מההולכים הטוב ימנע לא ה' כי אותי משייעין
 כתבי )ה( : באורך מזה בספה״ק כמ״ש בתמים

 בגימטריא שניות אותיות שבת ז״ל המקובלים
 היי״ה השם כמנין ת״ו( בי״ת שי״ן )כזה כ״ו
 בשם פינה כאלו בשבת הפוגם ני לך לזמר ב״ה

 הפסיק על ז׳( דף )פוף זוהר בתיקוני וע׳ הוי״ה
 בת״ז שס עוד וע׳ לראות ה׳ אל יהרסו פן

 לבוש כקורע דהוא אלי׳ בדברי י״ג( )בדף
 כך שגורס לאדס לו ואוי יע״ש המלך מעל המלך

 תוגת כפיל בן הפפיק נאמר ועליו במעשיו
 ע״ב כ״ג דף בראשית פ׳ בזוה׳ק כדפי' אמו

 בענין שהאריך חיים תוצאות בם׳ 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 ומעורר לו סמוך עומד אחד איש
 מאיד שיזהר השגחתו ממנו ירף ולא גדול רעש

 להשם יודה השבת יוס וכל שבת קדושת בענין
 מעץ שהוא השבת יום את לנו שנתן יתברך

 בני עמנו חסדו הגדיל בזה ואשר הנא עילם
 וכל האמיתי. לתכלית לבוא יוכל ועיי׳ז ישראל

יוססעודות



קצה מוסר שבת מנחת פסוקה הדנה

 שציייך מי ואשי' דגים. שיאכל מצוה סעודות
 את לזרז צריך משלו מעט לו יש אם לאחרים

 ולא השנת את לבכר כדי שהוא מה בכל עצמו
 שתשעה למי אלא כר חיל שבחך עשה אסרו

 לצמצם צריך זה ב*א אכל ביותר, לו דחיקה
 עכ״ם יפחית ולא השבת, לכבד כדי ימים כשאר
 וכסא תרדין /של תכשיל ואפי׳ תכשילין משני

 מצות קיים ה״ז שכת לככור •;שאי אם דהרסנא
 נגיע שלא די ולא שבת כבוד וזהו שכת עונג

 המעט עזה לשי כפול שכרו אדרבה רק סעיכו
 גדולה מהוצאה יותר ובצער בקושי לו עומד

 כל דבי־ים שד כללו בריות, העשיר שעושה
 הן בגופו הן יכלתו כשי השבת לכבד הטיבה
 וישמח משוכח זה הרי ושתית כאכילה הן בבגדיו
 חתן ולקראת מלך לקראת כיוצא השבת בביאת

 זה חייי השבת בביאת לשמוח המרבה וכל וכלה
 ואין שכת לכבוד בשי בשצ־יך )ט( : משובח

 שעה שיעור כמלח שישהה ביה״ש קורם זם;
 מיל שיעור כמ^ה שישהה סגי אח״כ ולבשלו

 וי״א ש״ט. סי׳ ביו״ד הפיפקים מינומין. ח״י שהוא
 :פ׳( ם•׳ )׳*ו״ח חת״ם בשו״ת ע' מינוטין, כ׳ב
 אינו תייר, בעל שהוא מי “החו בימות אף )י(

 כמבואר מהציין ייספה אפי׳בכסדרן אוכלמסירכא
 אף מיתר ויו״ט שבת לצורך מהים מכל בהפום׳

 ויו*ט שבת לכבוד בשר שיאכל בדי תורה לבעל
 נתיתר ואם קט״ט(, ה״ק ל״ט סי׳ שרד בלבושי )עי■

 שטתירין דכר כל וכן ג״ב, מותר לחול זה □בשי־
 ג״כ מיתי־ לחיל בחותר אם ויו״ט שבת לצורך

 ל״ט סי' ביו״ד )פרמ׳ג אשתיי, דאשתרי כיו;
 צ״ד סי* כפרמ״ג וע״ש ל״ז, ס״ק דעת כששת•

 (,כ יצחק)םי׳ זרע בשו״ת וע' ט'(, ם״ק במשבצות
 לאחר מזה שישאי■ יידע המורה אם דאף שב׳

 לאכול אפור שכת קודם אבל לחיש, אין שבת
 כע״ש התבשיל לטעום עכ״פ דמותר ופשוט □זה,

 להטמין מצוד, )יא( ן ובי״ב ותבלין מלח צריך אם
 זהו כי בשבת חמין שיאכל כדי בע׳ש חמין

 לו מזיקין שהחמין מי אכל שבת, ועונג מבכור
 לו אפשר שאי מי ה״ה וכן צונן לאכול לו מות"

 ח״ו כשום׳ ד,מבוארי׳ היתר אופני ע״פ להטמין
 ימ אכל חמין כל ש•* כדי שכת כאיסור שיקל

 חמין אכילת ואוסר חז״ל בדברי מאמין שאינו
 רנ״ז: סי' הוא אפיקורס שמא עליו חוששין כשבת

 ממלאכה עצמו את להשריש אדם כל חייב )יב(
 קוד׳ שעה חצי הפחות לכל הנרות את ולהדליק

 איפור בכפק ח״ו יכשל שלא כדי הכוכבים צאת
 את להניח וטוב ומ״ב, ש״ע וק׳ חי>״א כרת.

 השבת כל לטלטל אסור ראל״ב מקודם החלות

 בפסוקיע יהרהר פנוי שהוא געת השבת יום
 את זכור" הפסוק כמו שבת מעניני המדברים

 ואס אלו. מפסוקים וכדומה לקדשו" השנת יום
 וכדומה ממו״מ חול מפניני במחשבתו נופל

 יוס את זכור הפשוק מלא נפה תיכף יאמר
 ממחשבת להנצל נפלאה סגולה וזהו לקדשו השבת

 נ באורך מוסר בספרי זה כל שמבואר כמו הול
 שלפניו ימיס 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 הגיף לכל ומחיה מזון

 הלב דוגמת שהיא השבת את המענג ולכן החול-.
 מדה כנגד מדת לבו משאלות לו נותנים שבאדם

 אתענג דלא גופא ההוא ביוה״ק וכ׳ כנרי' ערכי
 ובמועדים בשבתות רק ההול נימות הסט״א מן
 ישנן ובשרו עליה למשלט אהרא סטרא יכיל לא

 שהשבת הקודם באות שבארנו היות )ה( :לבטח
 להשפיע ראוי לכן ימים. להששה קייס הוא

 מששת ויום יום לכל השבת ייס מקדושת
 השבת יום את "זכור בפסוק נרמז וזה הול. ימי

 והיינו ימים. ששת כל לרבות "את" לקדשו
 אהד כל שבת מקדושה ויוס יום לכל שישפיע

 מעט שיתבטל הוא הקדושה וענין יכלהו. כפי
 ויפנה בתורה. לעסוק ויהבידד ממלאכתו
 לאדם ראוי אין כי העולם מעסקי מחשבתו

 רז״ל שאמדו כמו במלאכה היום כל לעסוק

 בתורה. ועסוק בעסק מהעט הוי ד׳( פרק אבות )
 מצוה דבר בכל אלא התורה בעסק דוקא ולאו

 הוא הקדושה ענין בכלל גס חסדים. וגמילות
 ויחשוב מכוער דבר מכל פנויה יהיה שמחשבתו

 יכנס לא דבר של כללו ופעולותיו. האל בגדלות
 שמע שים ישמע לא וכן במחשבתו בטל דבר

 קשבת תהיה ולא כלל אליהם יאזין ולא מגינה
 וברכה טובה מפיו ויוצא טובים דברים אלא

 רק יעשה מלאכתו שיעשה בעת שגס תמיד
 דבוק יהיה ונפשו ומחשבתו הנגלים באיבריו

 מחשבתו שכל לאדם מהראוי אין כי בהשי״ח.
 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 קדושים השרת מלאכי מה
 ביום ישראל כן כמו ליוצרם ושבח בהלל אס

עצמו המקדש )י( ן יעקב תולעת קודש. השבת
בשנת



__ מוסרפסוקה הלכת

 י״ט כאות כדלקמן ע־׳יה הסגירה שהדליק," דזש^חן
 אסור וכן ,מהשלחן המנורה שנטלו לאהד ואפילו

 ד* אם הירות שנכבה לאח־ אף השגורה לטלסל
 יע״ש י״ט באות לקסן המבוארים אופנים ^פ״י

 ובאה בעסקיה שנתאחרה אשת )יג( :סרטותי׳
 חוץ חי שאם שבת קידם שעה לחצי קרוב לביתה

 חילול לספק לבוא תוכל שבת כגדי ותחבוש
 ובמלבושי שהיא במות שתדליק יותר כצרת שבת
 שהיא שבת חילול ספק לידי ודח משתכוא הוד

 מתאחרת •שאישתו רואה הבעל ואס רח״ל, בכרה
 ישגיח ולא הגרות ידליק שהיא גדולה בצוה

 בחשך לישב יותר גיולה ומצות אשתי, המצת כ
 לביהיש קרוב שהוא רואה ואס ח״ו, שבת מלחדל
 שלא גדולה מצוה השמשות בין ספק ומכ״ש
 השם ואשרי להדליק לעכו״ם יציה אדא ידליק
 מים ליתז אסיר )יד( : שמיס לשם הכל דרכיו
 שמבניסין המנורה נקב לתוך יום מבעוד אפילו

 וסטרי״ן( שעוה שד או חלב )של הנר את שם
 וע״י וש״פ, מג״א ׳תכבה, לשס האש שיגיע בדי

 גדולים, כמה בשם ככח״ט המגי״ה מותר, עכו׳ם
 ע" אף 4להק־ יש מצות לצורך או גדול ולצורך

 כרש״ז וע׳ הפוסקים מבע״י, נותן אם “־ישרא
 שמדליק קורם בקנה המים ליתן שיזהר ובחיי״א

 בין )הוא חשכה בשק שבת ערב )טו( :יע״ש הנר
 וחצי מינוטין י״ג לעיך הוא ושיעורו השמשות.

 התורה מן אסור ביוונים( כוכבים ג׳ צאת קידם
 ואפי׳ לילה ספק שהוא כיון מלאכה כו לעשות

 אם ואשי׳ אפוד, מ״ם מדרבנן רק אסור שאינו דבר
 ג״ב אסור ם״מ השמשות כין הוא אם לו נסתפק

 בביה״ש חלה להפריש אסור וכן )טז( : הפוסקים
 השישה בלא לאכול יכול שהיי לארץ( )בחוץ
 ובס׳ שם. השבה. אחר ולהשריש מעט וקש־יר
 חיי׳ ובנתיב שמ״ב סי׳ ובא״א ב״ד בשם •כרכ״י

 להשרי׳ כשכח בביה״ש להפריש סקילין רס״א סי׳
 ע״פ חל אס אך אחר לבן להם לו ואין מבע״י
 להפריש מותר מבע״י חדה להפריש ושכח בשבת

 ואם תוס״ש, לשייר תקנה לו אין דהא כביה״ש
 האחרונים דעת בביה״ש גם להפריש אז שכח

 כשע״ת ע׳ לאכול. קטן לכהן ויתן בשבת דיפריש
 ובישוע״ק תק״ו סי* החיים ובנתיב תמ״ד סימן
 וכיד סק״ח שם רוקח מעשה ובהגהות סק״ה שם

 )יז( ן מד״ז קכ״ט כלל ובחי׳א סק״ח שם אפרים
 כלי על ככוונה מוקצה דבר שבת בערב השניה

 לדבר בסים הכלי נעשה להיתר שמלאכתו שלו
 ניפלה ואפילו גום? כמוקצה הכלי ודין האשור

 שהיתה כיון מ״ם השבת כיום המוקצה טשם
אח״ב גם לטלטלו אסור השמשות כין שם ©ונחת

 כד

 וצ-ך השביע, ימי בכל הקדושה מרגיש בבבת
 היא במחשבה ודינור. במחשבה. השבת לקדש

 מנל מותר שהרהי־ אף חול. דברי להרהר סלה
 בדבור בשל״ה. כנזכר ה־א חסידות מידת מקים

 בכך מה של ודברים הול דברי לדבר שלא
 במעשה מבחיל. הרבה יותר בדיבור ולמעט

 •תעדה אב באיזהו להלל שלא לומר צריך אין
 ובמלבושים ונהפלה. בתורה, לקדשו אלא ה״ו

 לכבוד נרות וריבוי טובים, ובמאכלים נאים,
 יהיה להכיל שנהנו על שישב בעת גס שבת,
 כייש: ופחד באימה וישב כבוד במלבוש לבוש
 סעידה שים פעם בשום יבטל ולא׳ המלך, לפני
 נשמחה יהיה השבת יום וכל סעודות כהג׳
 לא בהם המסתכל וכל ישונה, לא פניו ואיר
 מאד ויזהר יפות, פנים ר3ום שמחה אנא ימצא
 ד׳ ברכת וב׳ כלל מזה הטרדהו לא סבה ששים

 בזיה״ק וכתוב עמה. עצי יוסיף ולא תעשיר היא
 הכי דלתתא באתערותא לשונו וזה תצוה( )פ׳

 מתעוררין בעצובא היהו אי מלעילא עליו מתעדן
 דאנפץ בנהירו איהי ואי מלעילא דינין עליו

 עוד ועי׳ ע״כ, מלעילא חסדים עליו מתעוררין
 לשון וזה )יא( ;באורך מוסר בספרי מזה

 ושאר אורה שערי )בעל ז״ל ניקטיגא מוהרר״י
 בדפיש אלימלך נועם ספר בסוף הנדפס סשה״ק(

 האמונה כל שיד הוא השבת כי והאמן דע נגיב
 וקיום העולם חידוש סוד והוא התורה וכל

 ונפלאות: הנשים קשר סוד והוא הטבע
 האדם יכנס שבו שער הוא השבת כי ודע )יב(
 לא ואס הבדולח שנת הנקרא הבא עולם לחיי
 שבו שעי לו אין הזה בעולם השבת אדם קייס
 שניהם הנא ועולם השבת כי הבא לעינם יכנס

 תשמורו שבתותי ואת סוד וזה שנת, נקראו
 לכס שנתתי השבת תשמרו אס כלומר וכו׳

 ראתה לא עין למעלה גנוזה שהיא לשבת תזכו
 מזמור רז״ל אמרו וק הבא( העולם )הוא כו',
 נקרא ולמה שכת, שכלו ליום השבת, ליום שיר

 טורח שאדם כמו כי שבת שמה הבא( )עולם
 אוכל, בשבח, ממלאכתו בטל ועומד החול בימי

 אחרת, במלאכה עוסק ואינו ומתפלל, ושותה,
 ועמל ומצות תורה עושה אדם הזה העולם כן

 הוה מעולם כשיוצא טורה שוס לו אין בהם
 שהרויח המצות שכר בעוה״ב ואוכל עומד אלא

 כהלכתו השבת האדם יקיים כיצד )יג( :בעה״ז
 מבמ״י שבת לקבל א( דרכים, י״א באלי יזהר

 של חיילות יושבים וסביבותיו קודש שהשבת לפי
 הקידש גביל יקצר שלא האדה צריך ולפיכך הול
 ארור עליו יאמרו שלא בהיכל טומאה יכניש ונא
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 ואפי׳ מרומו. ו־צו-ך גופו לצו־ך אפילו היום כל
 רק דהוי המוכצח ממנו לנער כדי רכל* למלמל
 גופו הכלי שהר* אמור אפ״ה יד נלאה־• מלמול
 : שי״א ש׳יי מ שי המוקצה. עצמה היא כאלו נעשה
 גם שמשוח ז בין קודם שב■ מונח היה אם )יה(
 מהאיפור יותר לו חשוב וההיתר ההיתר רב־
 ומותר ולהיתר לאיפור בפיס הכלי נעשה אזי

 נרות עליה שהדליקו ומנורה .עם .הכלי לטלטל
 עדיו שהדליקו כיון כיי שהוא אעפ״י לשבת
 הניח אם אפי' ולכן .גופו כמוקצה נעשה ביה״ש

 לאיפור גפים שיהיה כדי המוהר דבר ש בלי עליו
 לו חשוב שהנר ידוע שהרי מחגי לא ׳ולהיתר
 פי׳ ט״ז המנורה. על שמונח מדבר יותר ביילה
 השלהן על החלות את להניח טוב (6)י :שי״א
 להנרות כפיס חשלחן שיהיה כדי ביר,"ש קודם

 חשובין החלות כי בטלטול מות-ין ויהיו ולהחלות
 הרבה שוה שהמנורה ואף . מהמנורה יותר לו

 כי .נ"מ אץ מ"מ וכדומה כפף של שהוא כגון
 דוה דהמגורה רק המנורה מחמת האיפור ■אין

 במג״א ןע׳ . האיפור עיקר דדוא לשלהבת בסיס
 ביהש״מ קודם הניח לא אם אכל סק״ה( רע״ט סי׳

 נמו לו החשוב היתר ש״ד או השלחן על החלות
 להנרות בפים השלחן נעשה הרי וכדומה ־יין

 לאחר אשי׳ השבת יום כל השלהן לטלטל ואסור
 באות שנתבאר כמו טהשלהן המנורה שהוסרה
 שהמנורה אעם'י בטלטול מותר המפה אגל הקידה.
 להמיורה בפיס נעשה לא המפה כי עליה עומדת

 מעמיד אם אבל ס״ב( ס״ז כלל חי״א ,בס )ע'
 •על או לדמנורה מיוחדת קטנה מפה על הנרות

 בטלטול אכורין מתכות שאר או ככף של מס
 מהמפה מנורה ר נטל כשהעכו״ם ואף בסיס משום

 ומ״ם .פרמ״ג .שנתבאר כמו בשבת מהטס *ו
 לטלטל להקל יש גדול וצורך הפסד במקום
 היתר דגר ביה׳ש קודם הונח שלא אף -השלחן
 דלא פוסקים גדולי דדעתקצת משום לו. ■החשוב
 שב שתשאר היה דעתו אם אלא בפיס -נעשה

 בשבת להסיר המנהג והרי השבת יום כל ־המוקצה
 בשעת ולכן עכו״ם ירי על המנורה את ׳שחרית
 הדחק בשעת שלא אבל להקל ע״ז סמכינן -הדחק

 למשוך אפור )נ( : ואחרונים הפוסקים להקל. -ה"ו
 במקום יותר להאיר כדי המפה ידי על הגי

 מ״ט להנר בפיס אינה המפה אם ואף . שם שיושב
 המוקצה בשביל הכלי לטלטל אסור כי חילוק -אין

 כל )כא( : שם . בהפוסקים שנתבאר נמו •לרעד
 תינוקות או רבים בו שיזיקו לחוש שיש דבר

 פרות פחות לטלטלו מותר ברה״ר מונח :אפילו
וכי״ב בבית זכוכית כלי נשבר אם ובן אמוח מר׳

במקום

% ס

למכינה, גבול ירהיב חיל ,רעהו גבול מסיג
 מהול וביציאתו בכניסתו נשית מוסיף הו ובסי

 גול ומרהיב מוסיף סהיא נמצא הקודם אל
 נגרה השה קורא בהיותו זה ובזכות • הקודש
 הצ־ה גבול ומקצר הקודש גבול ה' לו מרחיב
 הוא לתקן ב( 'כי'. מצרים גצי לנהלה וזוכה

 לפי .שבת לכביד כלים סבת ממרב בעצמו
 וכשהאדם המאירות. אספקלרי׳ ט' כולל שהסבת

 מ״ה למל־ אשכזיכנא הוא שבה מקבל הוא
 מכני בעצמו לתקן ראוי ולפיכך .הקב"ה

 בתמונת מאמין כן העישה והאדם .המל־ כבוד
 פנינית רפידות ובאמינת שלימה אמינה השבת
 מכבדי כ׳ נאמר ועליו הבי״ה את מכבד והוא

 בשבת הקידוש וסוד . היום בקידוש ג( .אכבד
 מהנות הגמור ההול מגבול משיוצא כלומר

 לפני ועומד הקידש בהיכל ונכנס החיצונים
 אין ולפיכך גסס. מקודשת נפשו והרי השי״ת

 מעשה עושה ואש קידש מעסה רק לעשית לו
 זונה כתשה הוא הרי הסגת את ומחלל הול

 כמשקר שהוא מיתה וחייב בעלה החת שמסקרת
 האסה כמו היא, שמקודשת לפי התורה באמונת

 בעלה תחת זנתה שאס לבעלה המקודשת
 נתנה ולכן המקררים מיה שותה אי מתגרשת

 עתיד בסתר שבת המהלל וכל .במרה שבת
 מיתה חייב בגלוי והס . ס המארר מיס לשתות

 שלהם. המפתה שזה ברמז נאמרו הלכות וכמה
 האדם בהיות כי ובמשתה. גמאכל בעונג ד(

 סידיה בזה מיחד היא סעידות בג' שבת מענג
 . ת״ה עונת שבת בליל ה( .יע״ש כו' גדולות

 שבת בליל אדם ג כתוספת יתירה שהנפש ולפי
 לסריסים הגונים ובנים החיבור קדושת הוא אזי

 מלאכה מיני כל בבישול ו( :וגו׳ ישמרו אשר
 באמתה ומאמין מודה ממלאכה והמבשל .ופו'

 מסוד גדול סיד וזה . זה זולת וההפך ינלתו
 < שלחול דיבור בבישול ז( : יע״ש כו׳ האמונה

 לג( )תהלים כמש״כ העולם נברא בדבור כי
 בתפלה ח( .יע״ש וכו' נעשו שמיס ה׳ בדבר

 להשתמש ואין קודש השבת יוס היות לפי ותירה.
 כל מבלה להיות צריך לפיכך חול כדרך בו

 כנסיות׳ובתי בבתי ולהיות ותפלה בתורה השבת
 אדם שבני זמן באופן כולו תורה בדברי מדרשות

 המדבר כי חול בדבורי הזמן יוציאו לא בשלים
 ומכניס החיצונים כח מתעורר כאלו חול דברי
 ש(במנוחה. הנפל. ממנו ושוב המלך בהיכל אותם
 והרהור ובמעשה בדיבור בשבת לשח האדם צריך
 שאינו לפי אלא הותר לא מותר שהרהור הגס

לעורר לקדם אפור אבל האדם של ברשותו
 מחשבותיו
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 סדחד אדם ביי בהם שירקו י*חוש שיש בסק־ם
 י-ל לבטל אבוד )כב( : שם להוציאו, לט״ימלו
 ול-תנו לטלטלו שמותר כלי שיקה דהיעו מחיכנו

 דאז כיון הוא והטעם בתוכו שיפיל המוקצה תחת
 חכרו כאלו דומה ההיתר כ״י למ^טל אשור יהיה

 התרנגולת ת־ת כלי בשכת לית; אכיר ולבן בטיט,
 המיקזנח תחת כלי נותן ואפי׳ לתוכה, הביצה שיפיל

 דאפילו אסור מתחתיו הכלי תיכף שישמע מנת על
 מקום ומכל מהיכנו, כלי לבטל אשור שעה לפי

 לכל “לבט אפילו מותר מרובה השמד במקום
 מלעשות גזרו חכמים )בג( רס״ו: סימן השבת,
 מלאכה כשום בו שאיי בדבר אפי״ו בשבת רפואה

 את בשבת לרחוץ אשור ולכן מע״ש שמיכות או
 שלא כל הוא תפל )רוק תפל, ורוק ביין העי!
 ומרפא( חזק והוא משנתו, משניעור כיום טעם
 ברוק לרחלחן יכול עיניו לפתוח יובל לא אב אבל
 ואחרונים; א״ר לפתותעיניו, ראיגורפואהאדא תפל
 החולי מהמת דם או דמעות ממנו ששוחח עין אבל

 יש שמא בחולה שמסתפק דבר וכל סכנו/ בו יש
 נפשות סכנת דהוי השבת עליו מחללין סבנה כו

 שנפלה רטיה )כד( בהפוסקים: באורך כ״ז כמבואר
 אפור במזיד שהסירה או קרקע גבי על מהמכה

 בלי ע״ג נפדה אם אבל המכה, ע״ג להחזירה
 דמילח* דכיון יחזירנה ממקומה שהוחלקה או

 מקצת ומגלה ביה, גזרו לא הוא שכיחא דלא
 השני קצת והוזקומגלה המכה פי ומקצת רטיה

 ממרח. שהוא ,הרמי יקנח שלא ובלבד ומקנחה
 רפואה שאינה רטיה עליה נותנים שנתיפאה ומכה
 מותר וכן בבגדיו, ישרוט שלא שמשמרה אלא

 או מרפא שאינו חדש יבש בגר חתיכת להניח
 ישן בגד אבל המכה, על היו שככר ישנים אפילו
 םי־םא שהוא מפני אסור מעולם המכה על היה שיא
 שיר של קול להשמיע אסור )כה( :שכ״ח סימן

 זה באצבעו להכות אפילו בו, וכיוצא בכלי בשבת
 לקשקש או קול, להשמיע הלוח על או זה, על

 יד טשפחין ולא יבכה, שלא לתינוק ובזוג באגוז
 כלי יתקן שמא גזרה כולם ם־קדין, ולא יד על

 אין מקים ומכל לטפח, מותר יד וכלאחר שיר,
 )במבואר יכבה שלא לתינוק כ; העישי; כיד מיהי

 לכבוד ו^טפח לרקד מותר אנל בהפוסקים( הטעם
 התורה ממכבדי להיות יזכני השי׳ת התייה,
 : יילאו״א בילאו״א, אביח״ר, ולומדיה, שה תקלו

 מנוחה. זה ואין חיצונים בהרהור מחשבותיו
 כדי הדיוטות בשטרי קודין שאין אמרו ולפיכך

 בלבושים במלבוש, י( יע״ש. וכו' יצטערו שלא
 העומד כי הם קודש בגדי כי למלכות הראוים

 למלכית, הראייס בגדים ללביש ראוי המלך בהיכל
 קדי־הג בהם שבישל בגדים רז״ל שאמרו וזהו
 יא( :וע״ש וכו׳ לרבו, כים נהם ימזוג לא לרבו

 שהיי ההבדלה, ותפארתה שבת מגדולת הלללה,
 לשבת מיוחדת והיא בכניסתה הנפש נתקדשה
 לה נותניס 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 יוס

 להשי״ת מקודשים הישראל הרי דברים בשאר
 סיד כי וכו', התורה כל סוד ושבת עולם, קגין

 זה נאתר ועליו הבא, עולם לחיי השער זה
 מאד )יד( :עכ״ל בו יבואו צדיקים לה' השער

 ואם המשכר ממשקה בשבת האדם יזהר מאד
 זה כי בזה ליזהר האדם צריך ההול בימות

 וכמו גדול, לשפלות האדם את ומביא רע חולי
 כתו רעת• ותבקש אויבו את לשנוא איש שדרך

 ־.הול נימות ואם המשכר, משקה לשנא צריך כן
 קידש בשבח וכמה כמה אחת על כך אתרו

 והוא זרה, אש בחינת והוא בזה ליזהר שצריך
 ושירות מתורה שינעל כדי הרע יצר מעצת

 יבחרהו השבת יהיה הכזה להקב״ה ותשבחות
 השביע ימות כל של תורה ביטול כמעט ד/
 חטאתה על שבע עוד מיסיפין השבת ביום רק

 ימי■ בששת והנה בעדנו. יכפר הטוב השם
 גדלו■ לפי הגדול בעניניו טרוד אהד כל הול

 כל על ערכו כסי אחד כל קטנו לפי והקטן
 מה־ יעשה מעסקיו שפנוי קודש בשבת פנים

 תיס־ בספרי זה כל שמבואר כמו עליו שמוטל
 מפריעה ביקש ע״ה רבינו משה )טו( :באורך

 להם שיברר ליה ואמר מנוחה יום לישראל לתת
 השבת יום את ע"? רביט משה ובירר א׳ יום

 שתית במ״ר ע׳ הלקו, במתנת משה ישתה וזש״ה
 במצרים לאבותינו היו מגילות )טז( :פ״א

 ישראל בהם ן י קור שהיו ע״ה אבינו מיעקב
 :פ״ה שם קודש, בשבח בהם ומשתעשעין

 סבת כי השירים שיר הדש בזוהר תבואר )יז(
דמארי ותפילין עלמא דמארי תפילין בהינח הוא
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 מתפאר שהש״ת ההתפארות בחיל 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 )יח( ן שבת קדושת בספר באורך מזה ע'
 הנשמה לצחצח זוכין ידה על כי מאד יקרה שבת

 עושה וגס נפשו" 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 למצוה
 עונג בהס שיש כאלו במצות כי אמת והן חלקנו
 שמיס לשס לעשות רב חוזק צריך הגוף זהנאת
 בען לצבות שרוצה ולחץ הששה מן לא באמת
 בזאת אך ושכרו, שתו, אכלו, היום" "שבת ואומר
 ימים בשאר אם שבת לכבוד הוא אס יבחנו

 בזה הזה עולם והבלי תענוגי אחר ילך לא
 לכבוד הוא שמתענג התענג שבשבת ניכר יהיה
 עוה״ז תענוגי המקבל שכל באדר״ן וע׳ סבת.

 ומובא יע״ם. הבא עולם תענוגי ממנו מונעים
 צריך וי״ע בשבתות שתף התשובה שער בר״ח
 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 טובים

 בעונג שפוגם שמי הק' בזוהר וע׳ באורך, יע״ש
 הגנב כמו הוא החול בימי עצמו ומענג סבת
 לקועי ובספר מוסר בספרי באורך מזה זע׳

 על גס נצעוו שבת בשמירת )יע( :הלכות
 והבהמות ושפחות והעבדים והבנות הבנים שביתת

 מצות, תרי״ג מכל מצוה בשום כן מצינו 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 דנשמחין יומא השבת ליום קורא
 מתפללין ואח״כ ללמוד משכימין שחרית בשבת
 ומתענגין ואוכלין מוסף ומתפללין זקורין

 ואחר מעס 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 בתורה 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

דהעיקר

 קודש בשבת עכ״ס שלומה ולדרוש לענגה סנאי
 אס. כי שיוכל מה כפי ויענגה שלומה ידרוש

 דרך). על עליה ירחם מי עליה ירחם לא הוא
 רגע* שכל הכל ועיקר לי, מי לי אני אין אס

 ואז ומפז מזהב לו יקר יהיה השבת מיום ורגע
 והבא בתמים מההולכים הטוב ימנע לא השי״ת
 כל בזה האריכו וכבר אותו, מסייעין לטהר
 יועץ פלא בספר )כא( באורך: מוסר ספרי
 כמן* עצמו על מעיד שאדם יש דברים כמה

 טרוד שהוא על עגומה שנפשו האדם יאמר אם
 ללמוד פנאי לו ואין בפרנסה החול בימית מאד

 בשבתות אס 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 לעפות אדם חשב סארז״ל
 גס אס אבל עשאה, כאלו הכ' עליו מעלה

 פנוי שהוא בזמן וכדומה טובים וימים בשבתות
 של תורה ביטול על גס יענש אז הזמן מבלה
 צריך והיה סנאי לו היה שלא ואף החול ימות
 הס טובים וימים השבתית 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 זהי לאכול כלל תאב ואינו שבע
 כאלו עניניס הרבה וכן מצוה לשס 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 ירושלס הרבה לא
 מעלה של ירושלים חורבן גורם שבת חילול

 :תלו״י מטה. של ירושלים חרבה כך ומתוך
 הרבים המזכה מעלת ושגבה גדלה אס )כג(
 הק׳ בזוהר בזה מאד והפליגו השבוע 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 הקנ״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
המלא וכתב וכלל" כלל סבה שוס תטרידהו ולא

 מד



שבת מוסר מנחת

 וכ׳ שבת, הלכות עמהם שילמוד הוא דהעיקר
 לרבים תורה בדברי שדורשים בזה כי בספה״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 חלקו ונותן' והשכל ודעת ובינה
 והשי״ת יע״ש, ויעקב יצחק אברהם צדיקים

 בילאז"^ אכיה״ר הרבים, ממזכי להיות יזכנו
;יילאו״א



קצת חדש מחר הפטרת
ני סימן ,א בשמואל הודש מחר הפטרת

 ;׳ מושבך יפהד כי ונפקדא חרש מחר חתונתן ראמר־לו
ש אשר־נסתרת אל־המלןום ובאת מאד תרד ושלשת

 החצים שלשת ואני ן האזל האבן אצל ולצבא המעשה בלם
 לך את־הנער אשלח והנה :למטרה לשלח־לי אורה צדה
 ממך 1 החצים הנה לנער אמר אם־אמר את־החצים מצא
 ואם־כה :חי־ןהוה דבר ואין לך כי־שלום ובאה 1 כןחנו והנה
 ; ןהוה שלחך כי לך והלאה ממך החצים הנה לעלם אמר

 .עד־עולם ובינך ביני יהוה הנה ואתה אני דברנו אשר והדבר
-\ ~ < 1 : ו” •ע •• זע• : ••$ • .ז<5ז ד :1־ • ;־ ז־ ד :-

-•י■' ץ - ?■ ז "ז•", הלחם: ק׳ על־אל המלך וישב החרש ויהי בשדה דוד ויבתר
 אל־־מושב בפעם ן כפעם על־־מושבו המלך לאכול:.וישב

 ם^1מק דפקד שאול מצד אבנך וישב ןהונתן ם כן ן ו ר י ל! ה
 ממרת■ אמר כי ההוא ביום מאומה שאול ולא־דבר :דוד
 חחך?צ׳ ממחרת וחתי :טהור כי־לא הוא טהור בלתי חוא

 מדוע׳ בנו אל־־יהונתן שאול תאמר דוד מקום רפמד השני
יהונתח ויען :אל־הלחם גם־היום גם־תמול בן־ישי לא־בא

• זז< • ע־— זן•.• ־ ••• ” ע : ־ י ־ע י '7 5ז

 ויאמר :להם ער־בית מעמדי דוד נישאל נשאל את־שאול
 ועתה> צוה־ליאהי והוא בעיר לנו משפחה זבח כי נא שלחני

 על־כן את־אחי ואראה נא אמלטה בעיניך הן אם־מצאתי
 ויאמרז ביהונאן שאול ויחר־אף המלך: אל־שלחן לא־־בא

 לבד-יש^ אתה כי־־בדך ידעתי הלוא המרדות בךנעות לו
 בןתשי* אשך כל־הימים כי אמך: ערות ולבשת ך שת לב

 את$■ שלחומח ועתה ומלכותך אתה תכון לא על־האך§ה חי
 אלך ראמר אביו את־שאול ןהונאן ויען :הוא בן־מות כי אלי

ז- <7ז״ -ן:־-# ע 5 ז ד/•— !1־ *7 ״ע 1-. ד זע להכתו עליו את־החנית שאול ויטל עשה: מה יומת למה
את־תך לך;נ$ית אביו מעם היא כי-כלה חתונתן וידע



חדש מחר הפטרת
 השני מום־החדש ולא־אכל בחרי־אף השלהן מעם ןהונתן

 מצא בצלך ביהי :אביו ״הכילימו פי נעצבאל־דוד מ לחם

 לנעלו מאמר :עטו קטן ונער דוד למועד השדה יהונתן
 והוא• לץ הנער מורה אנכי אשך את־החצים מצא־־נאזךץ
 ירה אשר ההי$י עד־מקום הנער ויבא :להעברו החצי ירה

 ממך החצי הלוא אמר:וי הנער אחרי .יהונתן הקרא יהונתן
 אל־תעמה הרשה מהרה הנער אחרי ויקרא'.יהונתן והלאה:

 והנער :אל־אדניו ויבא קרי החצים את־החצי .יהונתן נער וילקט
 .יהונתן ויתן :את־הדבר ידעו ודוד חתונתן אך מאומה לא־דע

 הנער :העיר הביא לך לו ויאמר אשר־לו אל־הנער את־פליו
 שלש וישתחו ארצה לאפיו ויפיל' הלגב מאצל קם ודוד בא

 עד־דוך את־ר^הו איש דבבו את־רעהו איש ו חשקו פעמים
 שנינו נשבענו אשר לשלום לך לדוד יהונתן ויאמר :הגדיל
 זרעי ובין ובי|ך ביני 1 יהיה ה1ןה לאמיר .יהוה בשם אנחנו

ן עד־עולם זרעך ובין

ם׳ו סימן בישעיה חדש וראש שבת הפטרת

 מת איחה רגלי הדים והארץ כסאי השטים ה:יחו; אמר פה
 ידי ואת־כל־אלה :מנוחתי מקום ואי־זה תבנו־לי אשר

 ונכה■ אל־עני אציט ואל־זה נאם־יהוה כל־אלה ויהיו עשתה
 השה זובח מכה־איש הימור שוחט על־דברי: ןחקד לוח

 גים־ און מבךך לבנה מזכיר דם־חלר מנחה מעלה צלב ■^ורף
 "גם־אני הפצה: נפשם וקשקוציהם בדרכיהם בחריו המה

 עונה ואין להםיעןקראתי אביא ומגורתם בתעלוליהם אבחר
:בחרו לא־חפצתי ובאשר בעיני הרע שטעודעשו ולא דברתי

■דדן • ־<: ־ד 1 ״ :־1־ ־ " ■ ־־ < יי ־י ג • ר
^נאיכם אחיכם אמרו 1אל-ךבר החרדים דברץהוה שמעו

מנדיכס



 הצט הדש וראש שבת הפטרת
 יכ#ת והם בשמחתכם ונראה קלה יכבד שמי ^נדיכסלמען

 לאשיו: גמול משלם .יהוה קול מהיכל מול מזגיר שאון קול
 מי• :זכר והמליטה לה הכל יבוא בטרם שדה תחיל בטרם
 אם־ןולד אהד בלם ארץ היוהל כאלה ראה מי כ?את שמע

9• : ־־ ־; :־1־ ־י ו”־י ״.• 1 < ־ זיע זו: ־ עז7 • דח /• ־ג־ 1. אשביר האני :את־בניה ציון גם־ילדה כי־חלה אחת פעם גוי
 אלוהיך: אמר ועצרתי המוליד אם־אני יהוה יאמר אוליד ןלא

משוש׳ אתה שישו כל־אהביה בה וגילו את־ירושלם שמחו י ז■ ז ־ ■< ד ;•* :- ן ־ד <1־ ־> : ד ן : ••• 5 1*

 תנחמיחן משד ושבעתם תינקו למען כל*המתאצלים.עליה:
 הנני .יהוה אמר ן כי־כה בבודה: מדז והתענגתם תטצו למען

 על• וינקתם גוים כבוד שוטף וכנחל שלום כנהר נוטה־אקיה
 תנחמני אמו אשר כאיש :תשעשעו .ועל־ברכים תנשאו ד צ

 רבצם ושש וראיתם :תנחמו ובירושלם אנחמצם אנכי כן
 העם את־עבדיו ק־־יהוה ונודעה תפרחנה כדשא ועצמותיכם
 להשיב מרכבתיו וכפופה יבוא באש .יהוה כי־הנה את־איביו:

 ובחרבו כיבאשןהוהנשפט בלהבי־אש: וגערתו אצו צחמה
 אל• והמטהרים המתקדמים :.ידוה חללן ורבו את־כל־בשך

 והשקץ החזיר בשר אכלי בתוך קרי אחת אחד אחר הגנות
 ומחשבותיהם מעשיהם ואנכי נאם־ןהוה: שפו :חדו והעכבר

 :וראואת־כבודי ובאו את־כל־הגדםוהלשנות לקבץ באה
 תרשיש אל־הגוים פליטים. ן מהם ושלחתי אות בהם ושמתי

 לא־ אשר הךחקים האץם רון תובל משת משכי ולוד פול
 .בגוים את־כבודי .והגידו את־כבוהי ולא־ראו שמעואת־שמעי

 בסוסים ה1לןה ן מנחה ן מכל־הגוים ן את־כל־אחיכם והביאו
 יךושלם קךשי הר ובכרכרות ובפרדים ובצבים וברכב

 מדיור בכלי את״המנחה ישראל בני יביאו כאשר יהוה אמר
•י ז ג ן .זע 5-7: • :•• • ז -ן:-־.•□ ■ד* : ־□ ז

בי ןהוה: אמר רכהניסללוים אקח וגם־מהם -.?;ת:הוה:
נאשר



חדש ומהר־ שבת הפטרת
 ?־ע החד^ה והארץ החדשים העמים כאשר
 מדי־ והיה :ועמכם זרעכם יעמד כן נאם־ןהוה לפני עמדים

 להשתהות כל־בשר יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו חדש'
 כי בי הפשעים האנשים בפגרי וראו דצאו .יהוה: אמר ףפגי

 : לכל־בשר דךאון והיו תכלה לא ואשם תמות לא חולעתם
 :יהיה אמר לפני להשתהות בישר כל יבוא בשנתו שבת ומרי בחדשו חדש מדי והיה
: חודש מחד הפטרת של ואחרון ראשון פסוק להוסיף א׳ וביום ש״ק כיום ר״ח חל אם ספרדים מנהג

פרשיות לארבע הפטרות
י־א סימן בי בטלנים שקלים לפרשת הפטרה

 , השבוע בפרשת גברי ז' קורין בא׳ ספרים ב׳ מוציאין אדר ר״ח שלפני בשבת
 על לכפר עד הל מתחלת תשא ,בפ המפטיר קורא ב׳ ובספר לעילא וקדיש

 קורין בא׳ ספריס ג׳ מוציאין בשבת ר״ח חל ואם זו. הפערה ומפטירין :סשותיכס
ח״ק ונסכו עד השבת וביום קורא ובב׳ קדיש. יאמר ולא גברי ו׳ השבוע פ'

: זו הפטרה ומפטירין שקלים פ׳ המפטיר קורא ג׳ ובספר
הספרדים ממחילין כאן

הצם ובין המלך ובין .יהוה בין את־־הברית .יהדרע הכרת
 כל־ ויבאו :העם ובין המלך ובין ליהוה לעם לדלות

 ואת־ קרי מזבחותיו את־מזבהתו דתצהו בית־הבעל הארץ ־עם
 המזבחות לפני הרגו הבעל כדן מתן ואת היטב שברו צלמיו
 המאות את־שרי דהה :.יהוד על־בית ^קדת הכהן ׳וישם

 את־המלך וירידו הארץ כל־עם ן ואת ואת־הרצים ןאת־הכרי
 על־ וישב המלך בית הרצים דרך־שער ויבואו ןהוה מבית
ואת־ שהטה והעיר כל־עס־־הארץ !ישמח :המלכים בפא

:קרי המלך ־.מלך בית בחרב המיתו עתליהו

האשכנזים מתחי^ין פאי

 מלך ליהוא בשנת־״שבע :במלכו אש1ןה שנים בן־שבע
מבאר צביה מלךבירושל~ושםאמו שנה וארבעים ןהואש

הורהו אשר בל־ימיו ןהוה בעיני הישר .יהואש מעש שבע:
יהוידע



ר שהמם לפרשת הפטרה
 ומקטרים מזבחים העם עוד?לא־םרו הבמות רק !הויךעהבהן:

 אזמר הקדשים כסף כל אל־הבחנים .יהואש ויאמר :בבמות
 בל־כסף ערכו נפשות כסף איש עוצר כסף ביתקיתוה יובא
 הבחנים להם יקהו :.יהוד, מת להביא לב־איש על !עלה אשך
 אשר־ןמצא לכל הכ:ת את־בדק .יחזקו והם מכרו מאת איש
לא יהואש למלך שנה ושלש עשרים בשנת ויהי בדקן ישם

1 זא : 1 •••!_•.• - .( •ך ־ד $ 9 ־ד : ־ : • • ־: י ידן־.• ד.!

 ליהדרע .יהואש המלך דהרא הבית: את־בדק הבחנים חזקו
 את־בדק מחזקים אינכם מדוע אלחם .ויאמר ולבחלים הכהן
 הבית בי־לבדה מכריכם מאת אל־תקחו־כסף ועתה המת

 ולבלתי הצם מאת בסף קהת לבלתי הבחנים דאתו תתנהו:

 בית בבוא־איש קרי מימי! ממין המזבח אצל אתו דתן בדלתו
 המובא את־בל־הבסס הצף שמרי הבחנים ונתנו־שמה תלה

 המלך ספר ויעל בארון הכסף בי־רב כראותם ויהי :מת־יהוה
 :בית״יהוה הנמצא את־־הבסה דמנו דצרו הגדול והבחן

 המלאצה עשי קרי ידי'1.יד על המתצן את־הכסף ונתנו
 ולכלים העץ לחרש! ויוציאהו מתייהוה קיי המפקדים דרפקדים

 עצים ולמנות האבן ולהצבי ולגדרים !חוח: בית העשים
 על־ אשר־שא ולבל ביתץהוה את־בדק לחזה מחצב ואבד
 מזמרות כסף ספות יהוה בית יעשה לא אך :השקה הבית

 המובא מן־הכסף וכלי־כםף .זהב כל־כלי חציצויות מדירות
 :!הוה את־בית והזקו־בו .יתנהו המלאכה בי-לעשי :מת־ץהוה

 לתת ידם על את־הכסף יתנו אשר את־האנישים יחשיבו ולא
•ד־ד י 1••• *.• ••• < : • ••• • ד ־דן;- □ : :- $ ״

חטאות וכסף אשם כסף :עשים הם באמנה בי המלאכה לעשי
לכחנים.!הןו: .יהוה בית יובא לא ־'■"'4

 כשבת



זכור לפרשת קריאה
 בפרשת. גברי שבעה קורץ בראשון ספרים שני מוציאין פורים שלפני בשבת

• זו. פרשה המפטיר קורא שני ובספר לעילא וקדיש השבוע

 :ממצרים בצאתכם בדרך עמלק לך אשר־עשה את זכור
 .ואתוד אחליף כל־דנהשלים בף ויזנב בדרך מרף א&ר

 לף ן אלדזיף יהוה בהניח והיה :אלהים ירא ולא ויגע עיה
 נהלה לך נתן מזוודאלהיף אשר בארץ מפביב מכל־איביך

ן תשבח לא השמים מתחת עמלק אתתכר תמחה לרשאה

ט״ו סימן א' בשמואל זכור לפרשת הפטרה
. י ר . חש־דדים מתחילין באן

 על- למלך למשחך יהות שלה אתי אל־שאול שמואל מאמר
:ה1ןה דברי לקול שמע ועתה עלקשראל עמו

האשכנזים טתחילין כאן

 לישךא עמלק אשר־עשה את פקדתי צבאיות יהוה אמר כה
 והכיתה לך עתה :ממצקם בעלתו בדרך לו אשר־שם

 והמתה עלך תחמל ולא את־כל־אשר־לו והחרמתם את־עמלה
 ועד- מגמל ועד־שה משור ועד־יונה מעולל עד־א&ה מאיש
 אלף מארדם בטלאים רפקדם שאולאת־העם רשטע חמור:

 .עד־עיר שאול הבא .יהודה: את־איש אלפים מלי.ועשרת
 רדו פרו לבו אל־הקיני שאול _ךאמר :בנחל חרב עמלה
 עם־כל־בני חשד עשיתה ואתה עטו §ךאש?ף עמלקי מתוך

 שאול .ויך :עמלק מתוך .קיני ויפר מטצתם בעלותם .ישראל
 רתפש שוראשךעל־פנןמצךןם: בואך מהוילה את־עמלה

 לפי-חלב: '•ההרים ואת־כל־העם חי עמלק מלך את־אגג
 והבהריוהטשנים הצא{ על־אגגו.על־מיטב שאולןהעם ל ולקט

וכל״הטלאכת החרימם אבו ולא ועל־כל־ר^וב ועל־הכרים
נמכזה



ו־£ זכור לפרשת הפטרה
 5 לאמר אל־שמואל ה1יה דבר !יהי :החרימו אתה .ונמס ?מבזה
 ואת־ךברי* מאהלי כי־שב לצלך את־שאול ?'"המלכתי נחמתי

 לשכם! :כל־הלןלה ־יהוה אל ויזעק לשמואל ויחר הקים לא
 בא־^או^ לאמו־ לשמואל ועד בבקר שאול לקראת שמואל

 ויב^ :הגלגל לרד לעצר ויסב ל^יד מציב וחנה חכךמלה
המימרא, ליהוה אתה ברוך שאול לו ויאמר אל־שאול שמואל • < • 1־ 1־ । - 7 ז< .7 ג •.־5־־ ח ז־ ־.־ 1•• :

 באזנך הזה קול־חצאן ומה שמואל לאמו־ :ןהוה את־ר^ר
 הביאוס מעמלמי שאול לאמך שמע: אנכי אשך הבאר וקול
 אחיך ליהוה זבח למען והבלן!־ הצאן "מיטב על העם חמל אשר

<•.••.•! ז■ ••• : ••• ־< •.•!:■.-ו: י1- ־ :א ואגידה הרה אל״שאול שמואל ויאמר :החרמנו ואת־חיותר

 :דבר לו קרי ייאסר ויאמרו הלילה אלי יחוה דבר אשר את לך
 :ןשךא שבטי ראש בעיניך אתה אם־קטן הלוא שמואל לאמר
7י׳<7ן <7 :־•>.: דן : ־• 1•• ז־ : • ־־^׳ 97 : :-•17$ : 7^7 בדרך' יהוה וישלחך :על־ישראל למלך יהוה וימשחך אתה

 ונלחמת את״עמלה את״החטאים והחרמתה לך ויאמר
 אל־ ותעט יהוה בקול לא״שמעת .ולמה :אתם .עד־כלותם צל

 אשך אל־שמואל שאול ויאמר :יהוה בעיני הרע ותעש השלל
 ואביאאת" אשר־שלחניןהוה בדרך ואליך .יהויה שמעתי'בהול

 מהשלל ה^ם חקה החרמתי: עמלמואת־עמלה מלך אגג
 ויאמר■ :בגלגל אלהיף ליהוה לזבח החרם ראשית ובשר צאן

 הנת התוה בקול כשמע וזבחים בעלות להתוה החפץ שמואל
 מרי. חטאת״מםם כי :אילים מהלב להקשיב צוב מזבח שמע
 ממלךל> מאםתאת־ךבר.יהוהךמאםך יען הפצר 'ותרפים ן ואו

 :כי־עבךתיאת־פי־ןהוהואת״ חטאתי ,אל־שמואל שאול ויאמר
 את■"■ נא שא ועתה בהולם: ואשמע את־הצם כי*יראתי דבריך

 ;אל־שאול שמואל חאמר עמיואשתהוהקהוהז ושוב חטאתי
וימאמןי .יהוא ארדךבר 'מאסתה כי עטך אשוב לא

מהיות



זכור לפרשת הפטרה
 ב^נף". רחמן ןמת ^מואל ויסב ;גלעשראל: מלך מהיות
 את־ממלבוה יהוה: קרע שמואל אליו ראמר :ויקרע מעילו

 נצר ןגם זזממך הטוב לרעך ונתנה הרם מעליך ישראל
 דאמר :להנחם הוא אדם לא כי ינחם ולא .יעקר 'לא ל א שר י

 עצי ושוב .יעראל ונגד עמי גגדהקני נא כבדני עוזה חטאתי
 ויעתחו אוהריעאול שמואל וקשב אלהיך? והעתהרתיליתה

 מלךזגמלק את־אגג אלי' חמשו שמואל ויאמר עאולליהוה:
 ויאמר :מר־המות פר אכן אגג מאמר מעדנת אגג אליו וילד

 אמך מנומים כן־תשכל ד!ךבך נעים עכלה כאוצר עמואל
הרמתה עמו;^ .וילך :כגלגל ןהוה לפני עמואלאת־אנג רעפף

:שאול גבעת אל־ביתו ^דה ושאול

פרה לפרעת קריאה
 אזי בשבת ניסן חדש ראש חל )ואס אדר מר״ח האחרונה שבת שקודם בשבת
 #פרשת גברי שבעה קורין בראשון ספרים שני מוציאין אדר( של האחרונה בשבת

:זו פרשה המפטיר קורא שני ובספר לעילא וקדיש השבוע

 התולה חקת זאת :לאמר ואל־אחרן אל־מעה יה'וה: בדבר
 אליך .יעראלויקחו אל־בני ן דבר לאמיר אער־צוהיהוה

 ן על ^ליה לא־עלה אין־בהמוסאער אער תמימה אדמה פרח ,
 למחנק אל־מחוץ אתה והוציא הכהן אל־אלעזך אתה ונתתם •

 והזה באצמעו מדמה הכהן אליעזר ולקח :לפגר אתה ןעחט
 את־הפרה וערף :פעמים עבע אהל־מועדמךמה פני אל־נכח

 .יעריף: על־פרעה ואת־ד&ה )את״בערה את־ערה לעיניו
 אל־תוך והעלייך תולעת ועני ואזוב ארז עץ הכוהן ולמה

 ואחר בעים בערו ורחץ הכוהן בגדיו וכבס :הפרה ערפת
 יכבס ארזה והשרף :עד־הערב הכוהן וטמא אל-קמחנה ;בא

 איע 1 אסף . / עד־הערב וטמא במים בשרו ורחץ במים בגדיו



רב פרה לפרשת הריאה
 טהור בממום למהנה מחוץ והניח הפרה אפר את טהור
:הוא חטאת נדה למי בני־ישראל־למשמרת לעדת והיתה

•ו* ד, - •־ל ::•ט.' 8•• :•ך ־ :•־ן רו:־־ *

 עד״הערב וטמא את־בגדיו הפרה את־אפר האסף וכבס .
 הנגע עולם: להקת בתוכם הנך ולגר ו^ראל לבני ןהיתה

 ביום יתחטא־בו הוא :ימים שבעת וטמא אדם לכל־נפש במת
־> ד ־ ־ • , □ י^■| :ד ־ : ;

•־ ■ : ,־ ־־ ז - : ■ : " ־ ■נ■ • : ־ השלישי ביום יתהטא ואם־לא יטהר השביעי וביום השלישי

 אשר־ האדם בנפש במת כל־הנגע :יטהר לא השביעי וביום
 ההוא הנפש ונכרתה טמא יהוה את״משבן .יתחטא ולא ימות

 :בו טמאתו ד1ן יהיה טמא עליו לא־זרק נדה מי כי מישראל
 וכל־ אל־האהל כל־הבא באהל כי־ימות אדם התולה זאת

 אין־ אשך פתוח כלי וכל :שים שבעת יטמא באהל אשר
 השדה על־פני אשר־ינע וכל :הוא טמא עליו פתיל צמיד

 שבעת יטמא בסבר או אדם או־בעצם במת או בחלל־חרב
 מים עליו ונתן החטאת ש־פת מעפר לטלזא ולקחו ימים:

 £ל" והזה טהור איש במש וטבל אזוב ולמח הייסאל־כלי:
 ועל־הננע הירשם אשר ועל־הנפשות ועל־כל־הכלים הליהא

 על־הט&א הטהר והזה :בקבר או במת או בחלל או בעצם
 בגדיו וכבס השביעי ביום וחטאו השביעי וביום השלישי ביום

־.־יי־ ץ :• ־ ־□ ־:־•>/:•: ־ג ^ • : ־ > ־
 יתחטא ולא אשר־יטמא .ואיש :בערב וטהר במים ורחץ

 טמא .יהוה את־מקדש“כי הקהל מתוך ההוא הנפש ונכרתה
 עולם להקת להם והיתה הוא: טמא עליו לא־זרק נדה מי

 :עד-העךב שמא הגרה במי והלגע בגדיו /כבסי מי־הנדה ומזה
:עד־העךב תטמא הנגעת והנפש הטמאיטמא וכל■אשרץגע־בו

לו ם־טן כיחזקאל זו הפטרה וטפטירין

 ?לי ןש$ןם ןשךאל בית אדם בן :לאמר אלי דברץהוה ויהי
רה:ה; כטמאת ובעקלותם בדרכם אויאה אדמתסרט^ו

 ה ת י זר



פרה לפרשת הפטרה
 אשר־שפכו על־הדם עליהם .חמתי ואשפך :לפני דרכם היתה

 .ויזרו בגלם אתם ואפיץ טמאוה: ובגלוליהם על-הארץ
 שר*(א אל־הגרם רבוא :שפטתים וכעלילותם כדרכם בארצות

 אייה .עם־יהוה להם כאמו• קדשי את־שם ויחללו שם באו
 ביה.ישר^ חללהו אשר .קדשי .על־שם .ואחמל ומארצו.יצאו:

 אמר כד. לבית־ישראל אמר לכן :שמה אשר־באו' בגרם

••ן : ־ •< 6•• 1: • .1•• ־.־< :־־ע ־.־ע• : '1י- : 5- • :?• ז־ו. :־ אם־דשם־ כי ישראל בית עשה אני למענכם לא ידלה אדני
 את־ וקדשתי :שם אשר־באתם בגוים חללתם אשר ק־שי
 הגוים וידעו בתוכם חללתם אשר בגרם המחיל הגדול שמי

 ולקחתי לעיניהם: בכם בהקדשי .;הוה אדני נאם התוה כי־אני
 אתכם והבאתי מכל־הארצות אתכם וקבצתי מן־הגוים אתכם

 מכל וטהרתם טהורים מים עליכם הרקתי אל־אךמתכם:
 לב לכם ונתתי אתכם: אטהר ומכל־גלוליכם טמאותיכם

 האבן את־לב .והפרתי בקרבכם אתן חדשה ורוח חלש
 בקרבכם אתן ואת־רוחי :בשר לב לכם ונתתי ם ב ך ש ן מ

 :תשמרו_ועשיתם ומשפטי אי©ר־־בחקי'תלכו את ןעשיתי
 ואנצי לללעם ודרתם לאבתיכם נתתי אשר בארץ וישבתם

 טמאותיכם מכל אתכם והושעתי לאלחים: לכם אהיה
 והרביתי וקראתיאל־הדגןוהרביתיאאוולא־אתןעליכםרעב:

 הרפת ד1^ תקחו לא אשר למען השדה ותנובת העץ את־פךי
 לא- אישר ומעלליכם הרעים את־דרהיכם וזכרתם :כבדים רעב

 לא :תועבתיכם עונתיכסועך על־ בפניכם קטתם?1 טובים
 והכלמו בושו לכם רקע ,יהוד. אדני נאם אני״עשה למענקם

 אתצם טהרי ביום אדני״יאוא אמר כח ןשראל: בית מדרכיכם
 והארץ :החיבוית ונבנו יאת־העלים והושקתי עונותיכם מכל

:כל״עובר לעעי שממה דהתה אשר תחת תעבד הנשמה
1 שי מנחת לעיניהם כזנ״ל ״( ו יאמן ■••׳ •• •••י



רג פרה לפרשת הפטרה
 החרבות והערים בגךעדן היתה מע&ה הלזו הארץ ןאמרו

 יעאדו אשר הנוים רד^ו :יעבו בצורות .והנהרסות והנעמות
 אני הנעמה נטעתי הנהרסות בניתי ןהוה אני 1 כי סביבותיבב!

 יהיוה אדני אמר בה הספרדי□ מסיימין כאן :ועעיתי דברתי ןחוה
 בצאן אתם ארבה להם לעעות לבית-יעראל אדרע זאת £וד

 הערים תהיעה בן במועדיה יךועלם: כ^אן הד^ים בצאן :אדם
י :.יהוה כי־אני ויחלו אדם צאן מלאות החרבות

החודש לפרשת

 לעילא וקדיש השבוע קורין בראשון ספרים שני מוציאין ניסן ר״ח שלפני בשבת
 עד לכם הזה ההודש מתחילת פרעה אל בא בפרשת המפטיר קירא שני ובספר
 ספרים שלשה בשבתמוציחק ר״חניסן חל ואס מצות. תאכלו מושבותיכם בכל

 המשלים קורא שני ובספר קדיש יאמר ולא השבוע בפרשת גברי ששה קורין בראשון
 החודש פרשת המפטיר קורא שלישי ובספר לעילא וקדיש ונסכו עד השבת וביום

החודש: פרשת הפטרת ומפטירין

מח( סימן )ביחזקאל החלש לפרשת הפטרה האשכנזים מתחילין באן

 :בישראל לנשיא הזאת אל־התרומה יהיו הארץ העם כל
 ובחדשים בהגים והנסך והמנחה העולות יהיה ועל־הנשיא

 את־החטאת :עשה הוא .ישראל בית בכל־מועדי ובשבתות
בית־ בעד לכפר .ואת־השלמים ואת־העולה ואת־הטנחה

:ןע!ראל
הספרדים מחחילין באן

 ר(ן־בר5פר־ תקה לחדש באחד בראשון :הוד! אדני כה־אמר
החטאת מדם הבוחן .ולקח :את־הטהדש וחטאת תמים

 ן?ןל־ לטזבח העזרה פגות .ואל־ארבע הבית "אל־מזוזת ונתן
 טאי^ בתרע בשבעה תעשה וכן :הפנימית החצר שער מזוזת

ר• ־ ז ק” ו:־ :׳•<| •ן • : - ״!■ד-ע -.(-=׳ - .
 ?גשר בארבעה בראשון את־הבןת: וכפרתם שגה-ומפתי

ן .יאכל מצות ימים שי^ות חג הןסח לכם יהיה לחדש ם 1 י
 ועשה



החדש לפרשת הפטרה
 :חטאת פר הארץ כל-״עם ובעד בע^ו ההוא ביום הנשיא ועשה

 ושבעת פרים ש^ת ליהוה עולה _יעשה ימי־ההג ושבעת
 : ליום עדם שעיר וחטאת הימים שבעת לום תמימם אילים
לאיפה: הין ושמן יעשה לאיל ואיפה לפר איפה ומנחה

•ז ז; ע ,־"•׳,•.•* 1ז,־ ■״ :••י •• ■:ת■

 ש?עת כאלה בהגץעשה לחרש רם עשר בחמשה בשביעי
 י<ו^2 אדל כה־אמר :וכשמן וכמנחה כעלה כחטאת הימים
 ;מי ששת סגור ;ה;ה נןדים הפנה הפנימית החצר שער

 הנשיא ובא החרשיפתח: וביום יפתח השבת וביום המעשה
־־.׳ •ל ■\״׳־ ״1־ ־\ ־יי־־ .ז־ ־ .ע=־5 '״״■׳.<9־־

 הכהנים ועשו השער על־מזוזת ועמד מחוץ השער אולם ך־רך
 ויצא השער .על־מפתן והשתרעה ואת־שלמיו ,את־עולתו

 השער פתח עם־הארץ והשתחוו :עד־הערב לא־שגך והשער
 אשר־יקרב והעלו• :יהוה לפני ובחדשים בשבתות הלוא

 תמים: ואיל תמימט כבשים ששה השבת ביום ליחות הנשיא
זיו -ע־: ־.י ־ : 9• ד : 5ז־ ־ ־־ ־ : 6. 1־ י ד ־

 :לאיפה הין ושמן ;דו מתת מנחה ולכבשים לא;ל איפה ומנחה
 תמימם ואיל כבשים וששת תמימם בן־במר פר החדש וברם
 כאשר ולכבשים מנדוה ;עשה לא;ל ואיפה לפר ואיפה :רצו

 אולם דרך הנשיא ובבוא :לאיפה הין ןשמן רץ תשיג
 ;הוה לפני .עם־־־הארץ ובבוא :;צא 1ובךךכ יבוא השער

 לגב דרך־שער ;צא להשתהות צפון שער דרך הבא במועדים
 דרך ;שוב לא צפונה דךך־שער ;צא לגב דרך־שער והבא

 בתוכם והנשיא קרי יצא שאו נכהו כי בו הישעראשר־בא
 המנחת תה;ה ובמועדים ובחמם :;צאו ובצאתם ;בוא בבואם
 לאיפה: הין ושמן' ידו מתת ולובשים ל$;ל ואיפה לפר איפה

 ליהוד! י נדבה או־־שלמיים" עולה נדבה הנ$יא וכיעעשה
 —ןאת את־עלתו ועשה הרים הפנה את־השער לו ופתח

אחדי את־השער וסגר וצא השבת ברם ;עשה כאשר שלמיו
 צאתו



החדש ל^רשת הפטרה
 ליהוה ליום עולה תעשה תמים בן־שנתו וכבש :צאתו
 בבקר בבקר עלי! תעשה ומנחה :אתו תעשה בבקר בבקר
 מנחה *את־הפלת שלישית'*ההין'לרם האיפה'ושמן ששית
ואת־ קרי'את־הבבש יעשי דעע*ד תמיד: עולם חקות ליהוה

 לספיוי־ <־ יתמיד: עולת בבקר בבקר ואת־השמן המנחה
מבניו לאיש י מתנה הנשיא בי־יתן יהוה י אדני כדד־אמר

 ־ וכי־־;תן בנחלה: היא אחזתם לבדותה^ה היא נחלתו
 ושבת עד־שנת*הדרור לו והיתה מעבדיו לאחד מנחלתו מתנה

 מנחלת הנ&יא ולא־יקח תחיה: להם בנע נחלתו אך* לנשיא
לא אשר למען מאחזתועחלאת־בניו מאחזתם העסלהונתם

:* מאהזתו איש עמי 'יפצו י'

 של ואהרון ראשון פסוק החודש הפטרת אחר לומר א׳ ביום ניסן ר״ח חל אס ספרדים מנהג
:ור״ח שבת הפטרת של ואחרון ראשון פסוק אומרים בשבת ר"ח חל ואם .חודש מחר הפטרת

והפרדתן חבוריהן ופקודי ויקהל פרשיות פדר
:פרשיות ארבע הפסקת סימני כן נם בו ונרשמו .השנה סימן ידיעת אחר

מעוברות שנים פשוטות שנים

)דד< נפ-דות בחך )בו( מחוברות בחג

>וביו< נפרדות לדד( מחוברות בשה

)וביו< .גפריית גכז )דד( מחוברות *£3
הטס נם־דות ההא )וביו( מחוברות ה^ץ
)בת נפרדית ה^ג )זטו( מחוברות א ע* ה

>בו< נפרדות זחג הטח ביות מחו |חא
)דד< נפרדות )בו( מחוברות שג1



התורה ברכת
:המברך את־ןהוה ברט לפניה התורה ברכת

ךעד: לעולם ירצה'המברך טרוך עונין והקהל
טבל בחר־־בנו אשר העולם מלך אלהינו יהוה אהה בחך

נותןהתורח אתהן־וה את־תוךתרברוך ונתןילנו והעטים '
: מברך הקריאה אחר

 אמת הורת לנו נתן אשר העולם מלך אלהינו יהוה אהה ברוך
:התורה נותן ;הוה אהה ברוך * בתוכנו נטע עולים וחין

לפניה הפטרה ברכת

 בחר אשר העולם מלך אלהינו אתהןהוה ברוך
1 הנאגרים בדבריהם' ורצה טובים 1בנביאים

 ובמשה 'בתורה 'הבוחר ,יהוה אתה 'ברוך באמת
. כנביא וטפסירי! צדק ן האמת ובנביאי עמו ובןשראל עבדו

אלו: ברטת ד׳ המפטיר יאמר ההפטרה שמסיים לאחר

 יכל צדיק העולמים׳ יל צור ׳ העולם מלך אלהינו ן;׳ אתה ברוך
 שבל ׳ ומק;ם המדבר .וע^ה הןאמןיהאמר האל ׳ הדורות

י וצדק: אמת דבריו
 מדבריך אחד ודבר דבריך׳ ונאמנים אלהינו׳ ך הוא אתה ;אמן׳

ברוך אתה. ורחמן ?אמן מלך אל כי ,ריקם ;שוב לא אחור
י זבכל/דכךיו:״ ^אלהנאמן

 ?מהרה תושיע נפש ולעלובת דדינו, בית היא ט ציון על רחם,
׳ ׳ :בבמה ציון 'משמח ׳ _;י אתה ברוך .ממינו

דוד בית ובמלכות1 עבדך׳ הנביא ?אל;הו אלחינו׳ ” שמחנו,
ולא זר, .ישי לא בקיאו לבנו׳יעל ויגיל ;בא במהרה ?שיחך׳

.יכבה שלא לו, נשבעת קידשך בשם קי ׳ כבודו את אחרים עוד .ינוזלו
י י 'ד:ל,"מגןח אתה ברוך ועד, לעולם נרו

 הוה, השבת יום ועל הנביאים ועל העבודה רעל התורה׳ על
ולתורת: לכבודי לקדשה/ולקנותת, אלחינו ^נתתלנוך

 שקך ןתברך ,אותך ומברכים ,מודיסילך אנחנו אלהינו ן; ׳ הכל על
לשבת: ;;,'מקדש אתה כרוך ועד, לעולם תמיד סי כל ונפי



המפתחות לוח
 בלי הנפער משס 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 בהק מקומם היכן וגס

:וחיפוש עורה שוס בלי והכל אחר בכרך אותו ימצא פרק איזה

כאיזה באיזה באיזה באיזה

 כרך
מהחק

פרשה | יום |
 כיד

מהחק פרשה יום  כיו
מההק פרשה יום כיד

ק מחה
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יום
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