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תורה -

שמות פרק א'

ש ָראֵ ל ּ ָפר ּו וַ ִּי ְׁש ְרצ ּו וַ ִּי ְרבּ ּו וַ יּ ַַעצְ מ ּו ִּב ְמאֹ ד ְמאֹ ד וַ ִּת ּ ָמלֵ א הָ אָ ֶרץ אֹ ָתם:
)ז( ו ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ּ ָפר ּו וַ ִּי ְׁש ְרצ ּו וַ ִּי ְרבּ ּו וַ יּ ַַעצְ מ ּו ִ ּב ְמאֹ ד ְמאֹ ד וַ ִּת ּ ָמלֵ א הָ אָ ֶרץ אֹ ָתם:

)ז(

)ז( ו ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל

יש ּו וְ ִא ְתי ַָּלד ּו ו ְּסגִ יא ּו ו ְּת ִקיפ ּו לַ ח ֲָדא לַ ח ֲָדא וְ ִא ְת ְמ ִליאַ ת אַ ְר ָעא ִמ ְּנהוֹ ן:
נְ ִפ ׁ

)ח( וַ יָּקָ ם ֶמלֶ ְך חָ ָד ׁש ַעל ִמצְ ָריִ ם א ׁ ֶ
ֲשר לֹא י ַָדע אֶ ת יוֹ סֵ ף) :ח( וַ יָּקָ ם ֶמלֶ ְך חָ ָד ׁש ַעל
שר לֹא יָ ַדע אֶ ת יוֹ סֵ ף) :ח( וְ קָ ם ַמ ְל ָּכא חַ ְד ּ ָתא ַעל ִמצְ ָריִ ם דְּ לָ א ְמקַ ּיֵם ְּגז ֵַרת יוֹ סֵ ף:
ִמצְ ָריִ ם אֲ ׁ ֶ
ֹאמר אֶ ל ַע ּמוֹ ִה ּנֵה
מנּ ּו) :ט( וַ יּ ֶ
ש ָראֵ ל ַרב וְ ָעצוּם ִמ ּ ֶ
ֹאמר אֶ ל ַע ּמוֹ ִה ּנֵה ַעם ְּבנֵי יִ ְ ׂ
)ט( וַ יּ ֶ
יפין ִמ ּ ָננָא:
יה הָ א ַע ּ ָמא ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל סָ גָ ן וְ ַת ִ ּק ִ
אֲמר ְל ַע ּ ֵמ ּ
מנּ ּו) :ט( וַ ַ
ַעם ְּבנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל ַרב וְ ָעצוּם ִמ ּ ֶ
)י( הָ בָ ה ִּנ ְתחַ ְּכ ָמה לוֹ ּ ֶפן יִ ְר ֶּבה וְ הָ יָה ִּכי ִת ְק ֶראנָה ִמ ְלחָ ָמה וְ נוֹ סַ ף ַּגם הוּא ַעל
נִלחַ ם ָּבנ ּו וְ ָעלָ ה ִמן הָ אָ ֶרץ) :י( הָ בָ ה ִּנ ְתחַ ְּכ ָמה לוֹ ּ ֶפן יִ ְר ּ ֶבה וְ הָ יָ ה ִּכי ִת ְק ֶרא ָנה
שׂ נְאֵ ינ ּו וְ ְ
ִמ ְלחָ ָמה וְ נוֹ ַסף ּ ַגם הוּא ַעל שׂ נְ אֵ ינ ּו וְ נִ ְלחַ ם ָּבנ ּו וְ ָעלָ ה ִמן הָ אָ ֶרץ) :י( הָ ב ּו נִ ְתחַ ַּכם ְלהוֹ ן דִּ ְל ָמא
אֲרי יְ ַע ְר ִע ּ ָננָא ְק ָרב וְ יִ ּתוֹ ְספוּן אַ ף ִאנּ וּן ַעל סַ נְ אָ נָא וִ יגִ יחוּן ָּבנָא ְק ָרב וְ יִ ְּסקוּן ִמן אַ ְר ָעא:
יִ ְסגּ וּן וִ יהֵ י ֵ

רש"י
)ז( וישרצו  -שהיו יולדות ששה בכרס אחד:
)ח( ויקם מלך חדש  -רב ושמואל .חד אמר
חדש ממש וחד אמר שנתחדשו גזרותיו )סוטה
יא( :אשר לא ידע  -עשה עצמו כאלו לא
ידע )כ"ג רא"ם(:
)י( הבה נתחכמה לו  -כל הבה לשון הכנה
והזמנה לדבר הוא כלומר הזמינו עצמכם
לכך :נתחכמה לו  -לעם נתחכמה מה

נביא

לעשות לו )ש"ר( .ור"ד נתחכם למושיען של
ישראל לדונם במים שכבר נשבע שלא יביא
מבול לעולם )והם לא הבינו שעל כל העולם
אינו מביא אבל הוא מביא על אומה אחת
ברש"י ישן( :ועלה מן הארץ  -על כרחנו.
ור"ד כאדם שמקלל עצמו ותולה קללתו
באחרים והרי הוא כאלו כתב ועלינו מן
הארץ והם יירשוה:

– ישעיה פרק כז' יב'-יג' פרק כח' א'-ב'

הוָ ה ִמ ּ ִׁשבּ ֹלֶ ת הַ ּנָהָ ר ַעד נַחַ ל ִמצְ ָריִ ם וְ אַ ּ ֶתם
)יב( וְ הָ יָה ַּביּוֹ ם הַ הוּא י ְַחבּ ֹט יְ ֹ
בנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל) :יב( ויהי בעדנא ההיא יתרמון קטילין קדם יי מכיף נהרא פרת
ְּתלֻ ְ ּקט ּו ְלאַ חַ ד אֶ חָ ד ְּ
עד נחלא דמצרים ואתון תתקרבון חד לסטר חד בני ישראל:

)יג( וְ הָ יָה ַּביּוֹ ם הַ הוּא יִ ּ ָתקַ ע ְּב ׁשוֹ פָ ר ָּגדוֹ ל וּבָ א ּו הָ אֹ בְ ִדים ְּבאֶ ֶרץ אַ ּ ׁשוּר וְ הַ ִּנדָּ ִחים
לם) :יג( ויהי בעדנא ההיא יתקע
הוָ ה ְּבהַ ר הַ קּ ֶֹד ׁש ִּבירו ׁ ָּש ִ ָ
ְּבאֶ ֶרץ ִמצְ ָריִ ם וְ ִה ְׁש ּ ַתחֲו ּו לַ י ֹ
בשופרא רבא וייתון די גלו לארעא דאתור ודאטלטלו לארעא דמצרים ויסגדון קדם יי בטורא דקודשא
בירושלם:

ֹאש ּגֵיא
ֲשר ַעל ר ׁ
)א( הוֹ י עֲ טֶ ֶרת ּגֵאוּת ִׁשכּ ֵֹרי אֶ פְ ַריִ ם וְ צִ יץ נֹבֵ ל צְ ִבי ִת ְפאַ ְר ּתוֹ א ׁ ֶ
ּמי יָיִ ן) :א( וי די יהיב כתרא לגיותנא טפשא רבא דישראל ויהב מצנפתא לרשיעיא
ְׁש ָמנִ ים הֲלו ֵ
דבית מקדשא תושבחתה די על ריש חילא שמינא כתישי חמר:
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)ב( ִה ּנֵה חָ זָק וְ אַ ּ ִמץ לַ א ֹדנָי ְּכז ֶֶרם ָּב ָרד ַ ׂש ַער קָ טֶ ב ְּכז ֶֶרם ַמיִ ם ַּכ ִּב ִירים ׁש ְֹט ִפים
ִה ִּניחַ לָ אָ ֶרץ ְּ
ביָד) :ב( הא מחן תקיפן וחסינן אתין מן קדם יי כזרמית ברד כעלעול רוח כזרמית מיין
תקיפין שטפין כן יתון עליהון עממיא ויגלונון מארעהון לארעא אוחרי בחוביא די בידהון:

רש"י
)יב( יחבט ה'  -ת"י יתרמון קטילין ואני
אומר ב' לשונות הללו חיבוט ולקיטה נופלין
זה על זה כחובט זיתיו וחזור ומלקטן ואחרים
מלקטין אותו מן הארץ כך הקב"ה יתחיל
האסיפה כמו שנאמר יתקע בשופר גדול.
משבולת הנהר  -הם האובדים בארץ אשור.
עד נחל מצרים  -הם הנדחים בארץ מצרים.
הנהר פרת ,הם בני אשור היושבים על פרת.
עד נחל מצרים  -הם יושבי מצרים יחבט
אותם כחובט זיתים .ואתם תלוקטו  -מן
הגליות .לאחד אחד  -המוצא אחד מכם
יביאהו מנחה:
)יג( האובדים בארץ אשור  -לפי שנפוצו
בארץ רחוקה לפנים מן הנהר סמבטיון קראם
אובדים:
)א( שכורי אפרים  -שהיו משתכרין ביין טוב
של מדינת פרוגיתא כדאמר מיא דדורמסקית
וחמרא דפרוגיתא קפחו עשרת השבטים .וציץ
נובל צבי תפארתו  -ומצב מטע תפארתו

כתובים

יהיה ציץ הפרח שלו .נובל  -הם תאינים
המקולקלות כמו ששנינו בברכות על הנובלו'
ופירשו רבותינו בשולי כמרא ,וציץ נץ
כדמתרגמינן ויצץ ציץ ואנץ נץ אשר נטועים
על ראש גיא שמנים היא כנרת שפירותיה
מתוקים ושם הם הולמים עצמן ביין .הלומי
יין  -כתושי חמר ,ויש עוד לפתור צבי
תפארתו אשר על וגו' צבי התפארת שעל ראש
עשרת השבטים המשוחין בגאות ראשי שמנים
כמו שנאמר )עמוס ו( ראשית שמנים ימשחו,
גיא לשון גאוה כמו )ישעיהו טו( מואב גיא
מאד )ואותו הציץ כציצת נובל תהיה( .הלומי
יין  -כך קוראן על שם שכרותן שנאמר בהם
)עמוס ו( השותים במזרקי יין:
)ב( הנה  -יש רוח חזק ואמיץ לה' שהוא
כזרם ברד ושער קטב מרירי .הניח לארץ ביד
 יניחהו על ארצם בידו החזקה ויפילהנובלות מן התאנים:

 -משלי פרק יא' לא' פרק יב' א-ג

הֵ ן צַ דִּ יק ָּבאָ ֶרץ יְ ׁ ֻש ָּלם אַ ף ִּכי ָר ׁ ָשע וְ חוֹ טֵ א:

)לא( הן צדיקא בארעא מתחסן ורשיעי

)לא(
וחטאי סיפין מן ארעא:

אֹ הֵ ב מוּסָ ר אֹ הֵ ב דָּ ַעת וְ שׂ ונֵא תוֹ כַ חַ ת ָּב ַער:

)א( מן דרחים מרדותא רחם ידיעתא וסני

יע:
יש ְמזִ ּמוֹ ת י ְַר ִׁש ַ
הוָ ה וְ ִא ׁ
טוֹ ב י ִָפיק ָרצוֹ ן ֵמיְ ֹ

)ב( טב מן דקבל רעותיה דאלהא וגברא

)א (
מכסנותא בורא הוא:

)ב(
רשיעא רעיעא תרעיתיה:

יקים ַּבל יִ ּמוֹ ט:
לֹא יִ כּ וֹ ן אָ ָדם ְּב ֶר ׁ ַשע וְ ׁש ֶֹר ׁש צַ דִּ ִ

)ג (
דצדיקי לא נזוע:

)ג( לא נתקן בר נשא ברשעא ועקרהון
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רש"י
)לא( הן צדיק בארץ ישולם  -למה יבטח
הרשע בשעה שמצלח' לו הלא הוא רוא'
שהצדיק משתלם שכר העבירה שבידו בעודו
על הארץ בחיים .ואף כי רשע וחוטא -
וכ"ש שסופו של רשע להשתלם לו או בחייו
או במותו:

משנה

)ב( טוב יפיק  -מוציא מן הקב"ה נחת רוח
להביא טובה לעולם .ואיש מזמות ירשיע -
בעל עלילות ירשיע מחייב את הבריות להביא
רעה ,וכן הוא אומר וחוטא אחד יאבד טובה
הרבה )קהלת ט(:
)ג( לא יכון אדם ברשע  -לא יתבסס:

 -שבת פרק יג'

לשה חו ִּטין ַּב ְּת ִח ָּלה וְ אֶ חָ ד ַעל הָ אָ ִריג,
יעזֶר אוֹ ֵמר ,הָ אוֹ ֵרג ְׁש ׁ ָ
)א( ַר ִּבי א ֱִל ֶ
חַ יָּב .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִריםֵּ ,בין ַּב ְּת ִח ָּלה ּ ֵבין ַּב ּסוֹ ף ִׁשעוּרוֹ ְׁשנֵי חו ִּטין:
רע"ב ) -א( רבי אליעזר אומר האורג
שלשה חוטין בתחלה  -אם זו תחילת
אריגתו של בגד ,אינו חייב עד שיארוג

שלשה חוטין .ואם מוסיף הוא על האריג,
שיעורו באחד ,דמצטרף עם השאר .ואין
הלכה כרבי אליעזר:

יריןַּ ,ב ּ ֵקרוֹ סַּ ,ב ּנָפָ הַּ ,ב ְּכבָ ָרה ּובַ ּ ַסל ,חַ יָּב.
ירין ַּב ִּנ ִ
שה ְׁשנֵי בָ ּ ֵתי נִ ִ
)ב( הָ עוֹ ֶ ׂ
וְ הַ ּתוֹ פֵ ר ְׁש ּ ֵתי ְת ִפירוֹ ת ,וְ הַ קּ וֹ ֵר ַע ַעל ְמנָת ִל ְת ּפֹר ְׁש ּ ֵתי ְת ִפירוֹ ת:
רע"ב )ב( שתי בתי נירין  -שנתן שני
חוטין של שתי בניר שקורין ליצ"ש:
בנירים  -מפרש בגמרא שמרכיב שני
פעמים ]כל[ חוט של שתי בניר ובפעם

השלישית מרכיבו על חוט המורכב על
הקנה :בקירוס  -יריעה ארוגה מסיב של
דקל:

)ג( הַ קּ וֹ ֵר ַע ַּבח ֲָמתוֹ וְ ַעל ֵמתוֹ  ,וְ כָ ל הַ ְמקַ ְל ְק ִליןְ ּ ,פטו ִּרין .וְ הַ ְמקַ ְלקֵ ל ַעל ְמנָת
ְל ַת ּ ֵקןִׁ ,שעוּרוֹ ִּכ ְמ ַת ֵּקן:
רע"ב ) -ג( הקורע על מתו וכו' -
במת שאינו חייב לקרוע עליו הוא דהוי
מקלקל ופטור ,אבל על מת שחייב
לקרוע עליו ,מתקן הוא וחייב :ובחמתו

וכל המקלקלים פטורין  -הא מתניתין
אדחיא לה .והלכה שהקורע בחמתו חייב,
שאע"פ שמקלקל הוא אצל הבגד ,מתקן
הוא אצל יצרו ודעתו מתיישב עליו בכך:

)ד( ִׁשעוּר הַ ְמלַ ּ ֵבן וְ הַ ְמנ ּ ֵַפץ וְ הַ צּוֹ בֵ ַע וְ הַ ּטוֹ וֶהִּ ,כ ְמלֹא רֹחַ ב הַ ִּסיט ָּכפוּל.
וְ הָ אוֹ ֵרג ְׁשנֵי חו ִּטיןִׁ ,שעוּרוֹ ִּכ ְמלֹא הַ ִּסיט:
רע"ב ) -ד( המלבן  -את הצמר,
והמנפצו ,והצובעו ,והטםוה ממנו ,שהן
כולן אבות מלאכות ,שיעורן כדי שיטוה
מאותו הצמר חוט ארוך כמלא רוחב
הסיט כפול .והסיט הוא כדי הפסק שיש
בין אמה לאצבע כל מה שיוכל אדם

להרחיבו ,וכשיעור הריוח הזה שתי
פעמים הוא הסיט כפול .וריוח שבין גודל
לאצבע פעם אחת הוא גם כן כמלא
רוחב הסיט כפול ,מפני שיש בו כפלים
כאותו שיש בין אמה לאצבע :האורג שני
חוטין  -שיעורן ברוחב הבגד כמלא
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הסיט ,שאף על פי שלא ארגן על פני כל

רוחב הבגד חייב:

)ה( ַר ִּבי יְ הו ָּדה אוֹ ֵמר ,הַ ָ ּצד צִ ּפוֹ ר לַ ּ ִמגְ דָּ ל וּצְ ִבי לַ ַּביִ ת ,חַ יָּב .וַ חֲכָ ִמים
אוֹ ְמ ִרים ,צִ ּפוֹ ר לַ ּ ִמגְ דָּ ל ,וּצְ ִבי לַ ַּביִ ת וְ לֶ חָ צֵ ר וְ לַ ּ ֵביבָ ִריןַ .ר ָּבן ִׁש ְמעוֹ ן ּ ֶבן
ידהָ ּ ,פטוּר,
ַּג ְמ ִליאֵ ל אוֹ ֵמר ,לֹא כָ ל הַ ּ ֵביבָ ִרין ׁ ָשוִ ין .זֶה הַ ְּכלָ לְ ,מחֻ ּ ַסר צִ ָ
ידה ,חַ יָּב:
וְ ׁ ֶשאֵ ינוֹ ְמחֻ ּ ַסר צִ ָ
רע"ב ) -ה( הצד צפור  -עד שהכניסו
למגדל של עץ ,ארמאריא"ו בלע"ז ,חייב,
שזו היא צידתו .אבל אם הכניסו לבית,
אינו ניצוד בכך .וצבי ניצוד משהכניסו
לבית ונעל בפניו ,אבל אם הכניסו לגינה
או לחצר אין זו צידה :ולביברין -

קרפיפות המוקפים חומה ,שמכניסין שם
חיות ונשמרים שם :כל המחוסר צידה -
שקשה לתפשו שם ,כגון שאינו מגיע לו
בשחיה אחת ששוחה לתפשו .והלכה
כרשב"ג ]דמפרש[ למלתייהו דרבנן:

)ו( צְ ִבי ׁ ֶש ּנִכְ נַס לַ ַּביִ ת וְ נ ַָעל אֶ חָ ד ְּבפָ נָיו ,חַ יָּבָ .נעֲ ל ּו ְׁשנַיִ םְ ּ ,פטו ִּרין .לֹא ָיכֹל
אֶ חָ ד ִלנְ עֹל וְ נָעֲ ל ּו ְׁשנַיִ ם ,חַ יּ ִָבין .וְ ַר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּפוֹ טֵ ר:
רע"ב ) -ו( צבי שנכנס  -מאליו לבית
ונעל אחד בפניו ,זו היא צידתו :נעלו
שנים פטורים  -דהוו להו שנים
שעשאוה :לא יכול אחד לנעול  -אורחיה

הוא לנועלו בשנים ,והרי לכל אחד
מלאכה ,דבלאו איהו לא מתעבדא :ורבי
שמעון פוטר  -ואין הלכה כרבי שמעון:

ָשב הַ ּ ׁ ֵשנִ י ו ִּמ ְלאָ ה ּו ,הַ ּ ׁ ֵשנִ י חַ יָּב.
ָשב הָ אֶ חָ ד ַעל הַ ּ ֶפ ַתח וְ לֹא ִמ ְלאָ ה ּו ,י ׁ ַ
)ז( י ׁ ַ
ָשב ְּבצִ דּ וֹ  ,אַ ף ַעל ּ ִפי
אשוֹ ן ַעל הַ ּ ֶפ ַתח ו ִּמ ְלאָ ה ּו ,וּבָ א הַ ּ ׁ ֵשנִ י וְ י ׁ ַ
ָשב הָ ִר ׁ
י ַׁ
ְ
אשוֹ ן חַ יָּב וְ הַ ּ ׁ ֵשנִ י ּ ָפטוּר .הָ א ְל ַמה זֶּה דוֹ ֶמה.
אשוֹ ן וְ הָ לַ ך לוֹ  ,הָ ִר ׁ
ׁ ֶש ָע ַמד הָ ִר ׁ
נִמצָ א צְ ִבי ׁ ָשמוּר ְּבתוֹ כוֹ :
ְלנוֹ ֵעל אֶ ת ּ ֵביתוֹ ְל ׁ ָש ְמרוֹ וְ ְ
רע"ב ) -ז( השני חייב  -שהוא צד
אותו :הא למה זה דומה  -מאחר שניצוד
על ידי הראשון :לנועל את ביתו לשמרו
 -ולא לצוד :ונמצא צבי שהוא ניצוד כבר

גמרא

שמור בתוכו  -כך זה ,אף על פי שעמד
הראשון ,אין זה אלא כשומרו לצבי שהיה
לו מאתמול .והשני פטור האמור
במתניתין ,פטור ומותר:

 -שבת דף ק"ה ע"ב

ורמינהו הקורע בחמתו ובאבלו ועל מתו חייב ואף על פי שמחלל את
השבת יצא ידי קריעה לא קשיא הא במת דידיה הא במת דעלמא והא
מתו קתני לעולם במת דידיה ובהנך דלאו בני אבילות נינהו ואי חכם הוא
חיובי מיחייב דתניא חכם שמת הכל קרוביו הכל קרוביו סלקא דעתך אלא
אימא הכל כקרוביו הכל קורעין עליו הכל חולצין עליו הכל מברין עליו
ברחבה לא צריכא דלאו חכם הוא ואי אדם כשר הוא חיובי מיחייב דתניא
מפני מה מתים בניו ובנותיו של אדם כשהן קטנים כדי שיבכה ויתאבל על
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אדם כשר כדי שיבכה ערבונא שקלי מיניה אלא מפני שלא בכה והתאבל
על אדם כשר שכל הבוכה על אדם כשר מוחלין לו על כל עונותיו בשביל
כבוד שעשה לא צריכא דלאו אדם כשר הוא ואי דקאי בשעת יציאת נשמה
חיובי מיחייב דתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר העומד על המת בשעת
יציאת נשמה חייב לקרוע הא למה זה דומה לספר תורה שנשרפה לא
צריכא דלא קאי בשעת יציאת נשמה תינח מתו אלא חמתו אחמתו קשיא
חמתו אחמתו נמי לא קשיא הא רבי יהודה הא רבי שמעון הא רבי יהודה
דאמר מלאכה שאין צריכה לגופה חייב עליה הא רבי שמעון דאמר
מלאכה שאין צריכה לגופה פטור עליה אימר דשמעת ליה לרבי יהודה
במתקן במקלקל מי שמעת ליה אמר רבי אבין האי נמי מתקן הוא דקעביד
נחת רוח ליצרו וכהאי גוונא מי שרי והתניא רבי שמעון בן אלעזר אומר
משום חילפא בר אגרא שאמר משום רבי יוחנן בן נורי המקרע בגדיו
בחמתו והמשבר כליו בחמתו והמפזר מעותיו בחמתו יהא בעיניך כעובד
עבודה זרה שכך אומנתו של יצר הרע היום אומר לו עשה כך ולמחר
אומר לו עשה כך עד שאומר לו עבוד עבודה זרה והולך ועובד אמר רבי
אבין מאי קראה לא יהיה בך אל זר ולא תשתחוה לאל נכר איזהו אל זר
שיש בגופו של אדם הוי אומר זה יצר הרע לא צריכא דקא עביד למירמא
אימתא אאינשי ביתיה כי הא דרב יהודה שליף מצבייתא רב אחא בר יעקב
תבר מאני תבירי רב ששת רמי לה לאמתיה מוניני ארישא רבי אבא תבר
נכתמא:
רש"י על הגמרא
יצא ידי הקריעה  -שאדם חייב לקרוע על
מתו :הא במת דידיה  -ברייתא דקתני חייב
במת דידיה ,שחייב לקרוע עליו ,הלכך
קריעה דידיה לאו קלקול הוא אלא תקון :והא
מתו  -נמי קתני במתניתין :לעולם במת
דידיה  -שמוטל עליו לקוברו ,ומיהו ,בהנך
דלאו בני אבלות נינהו ,שאינן מאותן
האמורים בפרשת כהנים )ויקרא כא( אביו
ואמו בנו ובתו ואחיו ואחותו :ופרכינן ואי
חכם הוא  -זה שמת חיובי מיחייב נמי
לקרוע ,וכיון דמיחייב מתקן הוא ,ואמאי
פטור :חולצין  -יוצאים לפניו חלוצי כתף,
חלוקו קרוע עד שכתיפו חלוצה ערומה:
מברין עליו ברחבה  -שהיו מברין האבלין
ברחבה ,סעודה ראשונה שאבל אוכל אינו

אוכל משלו ,ואסור דקאמר ליה רחמנא
ליחזקאל )כד( לחם אנשים לא תאכל :ערבונא
שקלי  -קודם שיחטא נטלו משכונו :לספר
תורה שנשרף  -הרואה ספר תורה שנשרף
חייב לקרוע ,כדאמרינן במועד קטן )כו ,א(
במגילה ששרף יהויקים ,דכתיב לא פחדו ולא
קרעו בגדים ,אף נשמת ישראל הניטלת דומה
לו ,שאין לך ריק בישראל שאין בו תורה
ומצות :הא ר' יהודה כו'  -ומתו אמתו הכי
נמי הוה מצי לתרוצי ,אלא מעיקרא אהדר
לאוקמינהו כחד תנא ,ולא מתוקמא אלא כר'
יהודה ,דהא מלאכה שאינה צריכה לגופה
היא ,כמוציא את המת לקוברו :נחת רוח
ליצרו  -שמשכך את חמתו :מי שרי והא תניא
כו'  -אלמא לאו מתקן הוא ,שמלמד ומרגיל
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את יצרו לבא עליו :בך  -משמע בקרבך,
שאם היה בך תשתחוה לאל נכר לבסוף :שליף
מצבייתא  -מן הבגד בחמתו ,להראותם שהוא

זוהר

כועס ויגורו מלפניו :מוניני  -ציר של דגים
קטנים :נכתמא  -כיסוי הכד:

– שמות דף ג' ע"ב

ר' יוֹ סֵ י ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,שמואל א' ,י"ב( וַ ִּי ְׁש ְּכח ּו אֶ ת ה' ֱאלֹהֵ יהֶ ם וְ גוֹ ' ,וַ יַעֲ זְ ב ּו אֶ ת ה'.
ישא ,הֲ ווֹ ַּגזְ ִרין וְ לָ א
ָימא קַ דִּ ׁ ָ
ַמאי וַ ִּי ְׁש ְּכח ּו וַ יַעֲ זְ ב ּו .דְּ ָדח ּו ִמ ּנַיְ יה ּו ְּב ִרית קַ י ָ
תיב) ,שופטים ה'(
ּ ַפ ְר ִעיןַ ,עד דְּ אָ ַתת דְּ בוֹ ָרה וּנְ ִדיבַ ת ְּבהַ אי ְלכָ ל יִ שְׂ ָראֵ ל ְּכ ּ ָמה דִּ ְכ ִ
ִּב ְפרוֹ ַע ּ ְפ ָרעוֹ ת ְּביִ שְׂ ָראֵ ל ְּב ִה ְתנַדֵּ ב ָעם ָּב ַרכ ּו ה':
יה ,וְ גָ ִרים ְלקַ ָטלָ א לֵ יהּ
ַמאן דְּ קָ ִטיל ְּבנוֹ י ,הַ הוּא עוֹ ָּב ָרא דְּ ִמ ְת ַע ְּב ָרא ִא ְּת ֵת ּ
ִּב ְמ ָעהָ א ,דְּ סָ ִתיר ִּבנְ יָינָא דְּ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יהִ .אית ַמאן
יך הוּא וְ או ָּמנו ָּתא דִּ ילֵ ּ
ישין ָע ִביד דְּ כָ ל ָע ְל ָמא לָ א י ִָכיל
דְּ קָ ִטיל ַּבר נ ָׁש .וְ הַ אי קַ ִּטיל ְּבנוֹ יְּ .תלָ ָתא ִּב ִׁ
ְ
יע ,וְ קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא
ְל ִמ ְס ַּבל ,וְ ַעל דָּ א ָע ְל ָמא ִמ ְתמוֹ גְ גָ א זְ ֵעיר זְ ֵעיר ,וְ לֹא יְ ִד ַ
ִא ְס ּ ָת ִלק ֵמ ָע ְל ָמא ,וְ חַ ְר ָּבא וְ כַ ְפנָא וּמוֹ ָתנָא אַ ְתיָין ַעל ָע ְל ָמא .וְ ִא ֵּלין ִאינּ וּן:
קָ ִטיל ְּבנוֹ י ,סָ ִתיר ִּבנְ יָינָא דְּ ַמ ְל ָּכא .דָּ חֵ יא ְׁש ִכינְ ּ ָתא ,דְּ אַ זְ לָ א ּו ְמ ׁ ַש ְּט ָטא ְּב ָע ְל ָמא,
וְ לָ א אַ ְׁש ָּכחַ ת נַיְ יחָ א .וְ ַעל )דא( ִא ֵּלין ,רוּחָ א )ס"א רוחין( דְּ קו ְּד ׁ ָשא )עביד( ָּב ְכיָה.
יה דְּ לָ א
יהָ ,טב לֵ ּ
וְ ָע ְל ָמא ִא ְת ָדן ְּבכָ ל הָ נֵי דִּ ינִ ין .וַ וי ְלהַ הוּא ַּבר נ ָׁש ,וַ וי לֵ ּ
יִ ְת ְּב ֵרי ְּב ָע ְל ָמא:
ַז ָּכ ִאין ִאינּ ּון יִ שְׂ ָראֵ לְ ,דאַ ף ַעל ַּגב דַּ הֲ ו ּו ְּבגָ לו ָּתא דְּ ִמצְ ַריִ םִ ,א ְס ּ ָת ָמר ּו ִמ ָּכל הָ נֵי
ְּתלָ ָתאִ ,מ ִּנדָּ ה ,ו ִּמ ַּבת אֵ ל נִ כָ ר ,ו ִּמ ְ ּק ּטוֹ ל ז ְַר ָעא ,וְ ִא ְׁש ּ ָתדָּ ל ּו ְּבפַ ְרהֶ ְסיָא ְּב ִפ ְריָה
ו ְּר ִביָּה .דְּ אַ ף ַעל ַּגב דִּ גְ ז ֵָרה ִא ְתגַ זְ ָרת )שמות א'( ָּכל הַ ּ ֵבן הַ ִּילּ וֹ ד הַ ְּיאוֹ ָרה
ּ ַת ְׁש ִליכוּה ּו ,לָ א ִא ְׁש ְּתכַ ח ּ ֵבינֵיהוֹ ן ַמאן דְּ קָ ִטיל עו ָּּב ָרא ִּב ְמ ָעהָ א דְּ ִא ְּת ָתאָּ ,כל
ש ָראֵ ל ִמן ָּגלו ָּתא:
ׁ ֶש ּ ֵכן ְלבָ ַתר .ו ִּבזְ כו ָּתא דָּ א נָפְ ק ּו יִ ְ ׂ
ִמ ִּנדָּ ה ,דְּ ָתנֵי ִר ִּבי ִחיָּיא ַמאי )דף ד' ע"א( דִּ כְ ִּתיב) ,שמות ל"ח( וַ יּ ַַעש אֶ ת הַ ִּכיּוֹ ר
ֹשת וְ אֶ ת ַּכנּוֹ נְ ח ֹׁשת ְּב ַמ ְראוֹ ת הַ צּוֹ ְבאוֹ תִ .מ ּ ְפנֵי ַמה זָּכ ּו נ ִָׁשין ְלהַ איְּ ,בגִ ין
נְ ח ׁ ֶ
דְּ ִא ְס ּ ָת ָמר ּו גַ ְר ַמיְ יה ּו ְּבגָ לו ָּתא דְּ ִמצְ ַריִ ם ,דִּ ְלבָ ַתר דְּ ִא ְתדַּ ְכיָין הֲווֹ אַ ְתיָין ִמ ְתקַ ּ ְׁש ָטן
ו ִּמ ְס ּ ַת ְּכלָ ן ַּב ּ ַמ ְראָ ה ִּב ְב ָעלֵ יהוֹ ן ,ו ְּמעוֹ ְר ָרן לוֹ ן ְּבפִ ְריָה ו ְּר ִביָּה:
ִמ ַּבת אֵ ל נֵכָ ר ,דִּ ְכ ִּתיב) ,שמות י"ב( יָצְ א ּו ָּכל צִ ְבאוֹ ת ה' וְ גוֹ ' .ו ְּכ ִתיב )תהלים
קכ"ב( ִׁש ְבטֵ י י ָּה ֵעדוּת ְליִ שְׂ ָראֵ לֵ .עדוּת ְליִ שְׂ ָראֵ ל וַ דַּ אי .וְ אֵ ֶּלה ְׁשמוֹ ת ְּבנִ י
ש ָראֵ ל:
ש ָראֵ ל .דַּ ּ ֵבר אֶ ל ְּבנֵי יִ ְ ׂ
ש ָראֵ לִׁ .ש ְבטֵ י ְּבנִ י יִ ְ ׂ
יִ ְ ׂ
יש ִמצְ ִרי .הָ א וַ דַּ אי חַ ד הֲוָ ה ,ו ִּפ ְר ְסמוֹ ְק ָרא,
ימא וְ הָ א ְּכ ִתיב וְ הוּא ֶּבן ִא ׁ
וְ ִאי ּ ֵת ָ
יש ִמצְ ִרי וְ גוֹ ' וְ ׁ ֵשם ִא ּמוֹ ְשלוֹ ִמית ַּבת דִּ ְב ִרי ְל ַמ ּ ֵטה
דִּ ְכ ִּתיב) ,ויקרא כ"ד( וְ הוּא ּ ֶבן ִא ׁ
ש ָראֵ ל ּ ָפר ּו וַ ִּי ְׁש ְרצ ּו וַ ִּי ְרבּ ּו וְ גוֹ ' .ו ִּמ ָּכל
דָּ ןִ ּ .פ ְריָה וְ ִר ְביָה דִּ ְכ ִּתיב) ,שמות א'( ו ְּבנֵי יִ ְ ׂ
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ש ָראֵ לְּ .בנֵי יִ שְׂ ָראֵ ל
הָ נֵי ִא ְס ּ ָת ָמר ּו יִ ְ ׂ
ש ָראֵ ל וְ גוֹ ':
ִד ְכ ִתיב וְ אֵ ֶּלה ְׁשמוֹ ת ְּבנִ י יִ ְ ׂ

)ז' א'(

ש ָראֵ ל נ ְָפק ּוֲ ,ה ָדא הוּא
ָעאל ּוְּ ,בנֵי יִ ְ ׂ

הלכה – הרמב"ם הלכות תשובה פרק ג'
)ה( הבינונים אם היה בכלל מחצה עונות שלהן שלא הניח תפילין מעולם דנין אותו כפי
חטאו ויש לו חלק לעולם הבא וכן כל הרשעים שעונותיהן מרובים דנין אותן כפי
חטאיהם ויש להן חלק לעולם הבא שכל ישראל יש להם חלק לעולם הבא אף על פי
שחטאו שנאמר ועמך כולם צדיקים לעולם יירשו ארץ ארץ זו משל כלומר ארץ החיים
והוא העולם הבא וכן חסידי אומות העולם יש להם חלק לעולם הבא] .השגת הראב"ד
 בשעה ששוקלין עונות אדם אין מחשבין עליו עון שחטא בו תחלה א"א זה מןהערבוב שמערבב הדברים זה בזה ומדמה בדעתו שהן אחדים והם זרים ונפרדים מאד
לפי שראה בראש השנה ורב חסד מטה כלפי חסד ותנא דבי ר"י מעביר ראשון ראשון
וכך היא המדה וראה ביומא רבי יוסי ברבי יהודה אומר אדם חוטא פעם ראשונה
ושנייה ושלישית מוחלין לו רביעית אין מוחלין לו סבר בדעתו שהן ענין אחד והן
רחוקים מאד דההיא דרבי ישמעאל היא ליום הדין הגדול ולהציל הבינונים מגיהנם
כדברי בית הלל ואין שם זכר למחילת עון אבל הא דרבי יוסי ברבי יהודה בעולם הזה
ובתחלת מעשיו של אדם מימי עונשו ואילך שחטא הראשון והשני והשלישי שיזדמנו
לידו אם עשה מהם תשובה אע"פ שהם מן החמורים שצריכין יסורין ויוה"כ למרק אלו
הראשונים אינן צריכין שהם מחולין לגמרי זו היא הצעת הדברים ועיקרן ואין הפרש
בגמרא בין יחיד לצבור ולא ידעתי מאין מצאו[:
)ו( ואלו הן שאין להן חלק לעולם הבא אלא נכרתים ואובדין ונידונין על גודל רשעם
וחטאתם לעולם ולעולמי עולמים המינים והאפיקורוסין והכופרים בתורה והכופרים
בתחיית המתים ובביאת הגואל המורדים ומחטיאי הרבים והפורשין מדרכי צבור
והעושה עבירות ביד רמה בפרהסיא כיהויקים והמוסרים ומטילי אימה על הצבור שלא
לשם שמים ושופכי דמים ובעלי לשון הרע והמושך ערלתו:

מוסר -

מספר דברים שבקדושה סי' ה' ו'

ידי קֶ ִרי ַּב ַּליְ לָ ה .אָ ַמר ִר ִ ּבי יוֹ סֵ י
א .יִ ָזהֵ ר ְמאֹ ד ְל ַטהֵ ר ַר ְעיוֹ נָיו ׁ ֶשלּ ֹא יְ הַ ְרהֵ ר ַּביּוֹ ם וְ יָ בֹא ִל ֵ
ְּכ ׁ ֶשרוֹ אֶ ה הָ אָ ָדם ִה ְרהו ִּרים ָר ִעים ָּב ִאים ַעל ִלבּ וֹ יִ ְת ַע ּ ֵסק ַּב ּתוֹ ָרה וְ ַי ַע ְבר ּו ִמ ּ ֶמנּ ּו :ב .לֹא ִת ּ ַטע
ְל ָך אֲ ׁ ֵש ָרה ׁ ֶשלּ ֹא יוֹ ִליד ּ ֵבן ַמ ְמזֵר אוֹ ָר ׁ ָשע ִּכי ֲא ִפלּ ּו ֵמ ִא ְׁש ּתוֹ יִ ְהיֶה זֶה ַעל יְ ֵדי הַ ִה ְרהוּר
ִּב ְׁש ַעת הַ זִ ּווּג .וְ הֵ ן הֵ ן ּ ָפ ִריצֵ י הַ דּ וֹ ר .וְ גַם יִ ָּזהֵ ר מֵ הַ ּ ַמחֲלוֹ קֶ ת ׁ ֶש ָ ּיבֹא ִל ְפגוֹ ם ַּב ְּיסוֹ ד ׁ ֶשהוּא
ׁ ָשלוֹ ם :גִּ .כי יִ ְהיֶה ִריב וגו' אֵ ין ׁ ָשלוֹ ם יוֹ צֵ א ִמ ּתוֹ ְך ְמ ִריבָ ה וְ כֵ ן הוּא אוֹ ֵמר וַ יְ ִהי ִריב ּ ֵבין
רוֹ עֵ י ִמ ְקנֵה אַ ְב ָרם וגו' ִמי גָ ַרם ְללוֹ ט ִל ְפרוֹ ׁש ִמן הַ צַ דִּ יק ֱהוֵי אוֹ ֵמר ז ּו ְמ ִריבָ ה :ד .בּ ֹא ו ְּראֵ ה
ַּכ ּ ָמה גוֹ ֵרם הַ ּ ַמחֲלוֹ קֶ ת ׁ ֶש ָּכל הָ עוֹ זֵר ְ ּב ַמ ֲחלוֹ קֶ ת הַ ָּקדוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְמאַ ּ ֵבד זִ ְכרוֹ ׁ ֶש ְּב ַמחֲלוֹ קֶ ת
אשי ּ ֵתיבוֹ ת ַמ ָּכה חֲרוֹ ן לָ קוּי ְקלָ לָ ה ּתוֹ ֵעבָ ה:
קרח ִּתינוֹ קוֹ ת ְ ּבנֵי יוֹ ָמן נִ ְבלָ ע ּו :הַ .מחֲלוֹ קֶ ת ָר ׁ ֵ
ַ
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יתי
ו .אָ ַמר ִר ִ ּבי יְ הוֹ ׁ ֻש ַע ּ ֶבן לֵ וִ י אָ ַמר הַ קָ דוֹ ׁש ָּברו ְּך הוּא ְליִ שְׂ ָראֵ ל אַ ּ ֶתם ְּג ַר ְמ ּ ֶתם ְלהַ ח ֲִריב ּ ֵב ִ
ּשלַ ם :ז.
ו ְּלהַ גְ לוֹ ת ָּבנַי ׁ ַשאֲ ל ּו ְל ׁ ָשלוֹ ם וַ ֲאנִ י מוֹ חֵ ל לָ כֶ ם ׁ ֶש ּ ֶנא ֱַמר )תהילים קכ''ג( ׁ ַשאֲל ּו ְׁשלוֹ ם יְ רו ׁ ָ
לֹא ֶנח ֱַרב הַ ַּביִ ת אֶ ָּלא ִ ּב ְׁש ִביל שִׂ נְ אַ ת ִח ּנָם ו ְּכ ּ ׁ ֶש ִּי ְהי ּו יִ שְׂ ָראֵ ל ְ ּב ׁ ָשלוֹ ם זֶה ִעם זֶה הוּא ִּתקּ וּן
ָמינ ּו אָ ֵמן:
הַ יְ סוֹ ד ִמדַּ ת הַ ּ ׁ ָשלוֹ ם וְ יָ בֹא הַ גּ וֹ אֵ ל ִּב ְמהֵ ָרה ְבי ֵ
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