1

חק לישראל – פרשת תולדות יום ב'
תורה -

בראשית פרק כה'

שו) :כה( וַ יֵּצֵ א
ש ָער וַ ִּי ְק ְרא ּו ְׁשמוֹ עֵ ָ ׂ
אשוֹ ן אַ ְדמוֹ נִ י ּ ֻכלּ וֹ ְּכאַ דֶּ ֶרת ֵ ׂ
)כה( וַ יֵּצֵ א הָ ִר ׁ
יה ִּכגְ ִלים )נ"א,
שו) :כה( וּנְ פַ ק קַ ְד ָמאָ ה ִס ּמוֹ ק ּ ֻכ ֵּל ּ
ש ָער וַ ִּי ְק ְרא ּו ְׁשמוֹ עֵ ָ ׂ
אשוֹ ן אַ ְדמוֹ נִ י ּ ֻכלּ וֹ ְּכאַ דֶּ ֶרת ֵ ׂ
הָ ִר ׁ
שו:
יה ֵע ָ ׂ
ִּכ ְכלָ ן( דִּ שְׂ ָער ו ְּקרוֹ ְׁש ֵמ ּ

שו וַ ִּי ְק ָרא ְׁשמוֹ יַעֲ קֹב וְ יִ צְ חָ ק ּ ֶבן
)כו( וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן יָצָ א אָ ִחיו וְ יָדוֹ אֹ חֶ זֶת ַּבעֲ קֵ ב עֵ ָ ׂ
ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָ
שו וַ ִּי ְק ָרא ְׁשמוֹ
שנָה ְ ּבלֶ ֶדת אֹ ָתם) :כו( וְ אַ ח ֲֵרי כֵ ן יָצָ א אָ ִחיו וְ יָ דוֹ אֹ חֶ זֶת ַּבעֲ קֵ ב ֵע ָ ׂ
שו ו ְּק ָרא
ידא ְּב ִע ְקבָ א ְד ֵע ָ ׂ
יה אֲ ִח ָ
יד ּ
שנָה ְ ּבלֶ ֶדת אֹ ָתם) :כו( וּבָ ַתר ּ ֵכן נְ פַ ק אֲ חו ִּהי וִ ֵ
יַעֲ קֹב וְ יִ צְ חָ ק ּ ֶבן ִׁש ּ ִׁשים ׁ ָ
ידת י ְָתהוֹ ן:
יה יַעֲ קֹב וְ יִ צְ חָ ק ַּבר ִׁש ִּתין ְׁשנִ ין ַּכד יְ ִל ַ
ְׁשמֵ ּ

ישב
יש ּ ָתם ׁ ֵ
ש ֶדה וְ יַעֲ קֹב ִא ׁ
יש ָ ׂ
יש י ֵֹד ַע צַ יִ ד ִא ׁ
שו ִא ׁ
)כז( וַ ִּיגְ דְּ ל ּו הַ ְּנ ָע ִרים וַ יְ ִהי ֵע ָ ׂ
ישב
יש ּ ָתם ׁ ֵ
יש ָ ׂש ֶדה וְ ַיעֲ קֹב ִא ׁ
יש י ֵֹד ַע צַ יִ ד ִא ׁ
שו ִא ׁ
אֹ הָ ִלים) :כז( וַ ִּיגְ דְּ ל ּו הַ ְּנ ָע ִרים וַ יְ ִהי ֵע ָ ׂ
אֹ הָ ִלים:

שו ְּגבַ ר נ ְַח ִׁש ְירכָ ן ְּגבַ ר נָפֵ ק ְלחַ ְקלָ א וְ יַעֲ קֹב ְּגבַ ר ְׁש ִלים ְמ ׁ ַש ּ ֵמ ׁש ּ ֵבית
)כז( ו ְּר ִב ּי ּו עוּלֵ ַמ ּיָא וַ הֲ וָ ה ֵע ָ ׂ

או ְּלפָ נָא:

שו ִּכי צַ יִ ד ְ ּב ִפיו וְ ִר ְבקָ ה אֹ הֶ בֶ ת אֶ ת יַעֲ קֹב) :כח( וַ ֶיּאֱהַ ב
)כח( וַ ֶיּאֱהַ ב יִ צְ חָ ק אֶ ת ֵע ָ ׂ
יה הֲוָ ה
יד ּ
אֲרי ִמ ֵ ּצ ֵ
שו ִּכי צַ יִ ד ְּב ִפיו וְ ִר ְבקָ ה אֹ הֶ בֶ ת אֶ ת יַעֲ קֹב) :כח( ו ְּרחֵ ם יִ צְ חָ ק יָת ֵע ָ ׂשו ֵ
יִ צְ חָ ק אֶ ת ֵע ָ ׂ
ימת יָת יַעֲ קֹב:
אָ ִכיל וְ ִר ְבקָ ה ְרחֵ ַ

רש"י
)כה( אדמוני  -סי' הוא שיהא שופך דמים
)בראשית רבה( כלו כאדרת שער .מלא שער
כטלית של צמר המלאה שער פלוקיר"א
בלע"ז )הארריג .פול מיט האר( :ויקראו שמו
עשו  -הכל קראו לו כן לפי שהיה נעשה
ונגמר בשערו כבן שנים הרבה:
)כו( ואחרי כן יצא אחיו וגו'  -שמעתי מדרש
אגדה הדורשו לפי פשוטו בדין היה אוחז בו
לעכבו יעקב נוצר מטיפה ראשונה ועשו מן
השניה צא ולמד משפופרת שפיה קצרה תן בה
שתי אבנים זו תחת זו הנכנסת ראשונה תצא
אחרונה והנכנסת אחרונה תצא ראשונה נמצא
עשו הנוצר באחרונה יצא ראשון ויעקב שנוצר
ראשונה יצא אחרון ויעקב בא לעכבו שיהא
ראשון ללידה כראשון ליצירה ויפטור את
רחמה ויטול את הבכורה מן הדין :בעקב
עשו  -סי' שאין זה מספיק לגמור מלכותו
עד שזה עומד ונוטלה הימנו :ויקרא שמו
יעקב  -הקב"ה) .אמר אתם קריתון
לבכורכם שם אף אני אקרא לבני בכורי שם
הה"ד ויקרא שמו יעקב( .ד"א אביו קרא לו

יעקב על שם אחיזת העקב :בן ששים שנה -
י' שנים משנשאה עד שנעשית בת י"ג שנה
וראויה להריון וי' שנים הללו צפה והמתין לה
כמו שעשה אביו לשרה כיון שלא נתעבר' ידע
שהיא עקרה והתפלל עליה ושפחה לא רצה
לישא לפי שנתקדש בהר המוריה להיות עולה
תמימה )יבמות סד(:
)כז( ויגדלו הנערים ויהי עשו  -כל זמן שהיו
קטנים לא היו נכרים במעשיהם ואין אדם
מדקדק בהם מה טיבם כיון שנעשו בני שלש
עשרה שנה זה פירש לבתי מדרשות וזה פירש
לעבודת כוכבים :יודע ציד  -לצוד ולרמות
את אביו בפיו ושואלו אבא היאך מעשרין את
המלח ואת התבן כסבור אביו שהוא מדקדק
במצות :איש שדה  -כמשמעו אדם בטל
וצודה בקשתו חיות ועופות :תם  -אינו בקי
בכל אלה אלא כלבו כן פיו מי שאינו חריף
לרמות קרוי תם :ישב אהלים  -אהלו של שם
ואהלו של עבר:
)כח( בפיו  -כתרגומו בפיו של יצחק ומדרשו
בפיו של עשו שהיה צד אותו ומרמהו בדבריו:
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חק לישראל – פרשת תולדות יום ב'
נביא

– מלאכי פרק א' ז'-י'

אֱמ ְרכֶ ם ׁ ֻש ְלחַ ן
אֲמ ְר ּ ֶתם ַּב ּ ֶמה גֵ אַ ְלנו ָּך ּ ֶב ָ
ישים ַעל ִמזְ ְּב ִחי לֶ חֶ ם ְמגֹאָ ל וַ ַ
)ז( ַמ ִּג ִׁ
יְ הֹוָ ה נִ ְבזֶה הוּא) :ז( מקרבין אתון על מדבחי קרבן מרחק ואם תימרון במא מרחק בדאתון אמרין
פתורא דיי בסיר הוא:

יש ּו ּ ִפ ּ ֵסחַ וְ חֹלֶ ה אֵ ין ָרע הַ ְק ִריבֵ ה ּו נָא
)ח( וְ ִכי ַת ִּג ׁשוּן ִע ּוֵר ִלזְ בּ ֹחַ אֵ ין ָרע וְ ִכי ַת ִּג ׁ
ְלפֶ חָ ֶת ָך הֲיִ ְרצְ ָך אוֹ הֲיִ שּׂ ָ א פָ נ ָ
ֶיך אָ ַ
מר יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת) :ח( ודאתון מקרבין דעויר לדבחא
הלא ביש ודאתון מקרבין דחגיר ודמריע הלא ביש קריבוהי כען לשלטונך דעלך היתרעי בך או היסב
אפך אמר יי צבאות:

)ט( וְ ַע ּ ָתה חַ לּ ּו נָא ְפנֵי אֵ ל וִ יחָ ּנֵנ ּו ִמיּ ְֶדכֶ ם הָ יְ ָתה זֹּאת הֲיִ שּׂ ָ א ִמ ּ ֶכם ּ ָפנִ ים אָ ַמר
יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת) :ט( וכעל צלו כען קדם אלהא ויקבל צלותנא מידכון הוה דא היתנסבון לכון אפין
אמר יי צבאות:

)י( ִמי גַ ם ָּבכֶ ם וְ יִ ְסגּ ֹר דְּ לָ ַתיִ ם וְ לֹא ָת ִאיר ּו ִמזְ ְּב ִחי ִח ּנָם אֵ ין ִלי חֵ פֶ ץ ָּבכֶ ם אָ ַמר
מיּ ְֶדכֶ ם) :י( מן אף הכא בכון ויגוף דשי בית מקדשי ולא
יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת ו ִּמנְ חָ ה לֹא אֶ ְרצֶ ה ִ
תקרבון על מדבחי קרבן מרחק לא רעוא קדמי בכון אמר יי צבאות וקורבן לרעוא לא אקבל מידכון:

רש"י
)ז( מגישים על מזבחי וגו' ואמרתם -
כלומר ואם תאמרון במה גאלנוך גאלנו לך
את לחם מזבחך אני משיב לכם כי בזאת
גאלתם אותי באמרכם שלחן ה' נבזה הוא
בוזים היו לחלוק איש באחיו במנחות
ובקדשים ואומר מאחר שהוא אסור לנו
לחלוק מנחה כנגד מנחה וזבח כנגד זבח
וטורח ועמל הוא לחלוק כל מנחה ומנחה
בשביל כזית או כפול המגיע לכל אחד ואחד:
)ח( אין רע  -וכי אין דבר זה רע:
)ט( ועתה חלו נא פני  -ועתה אתם הכהנים
העושים הרע הזאת איך יעלה בלבבכם
להיות שלוחי ישראל לבקש עליהם רחמים
הרי מידכם היתה זאת הרעה .הישא את

כתובים

פניכם  -לשמוע תפלה מפיכם ולחון את
שולחיכם:
)י( מי גם בכם ויסגור דלתים  -הלואי ויקום
איש טוב בכם שיסגור דלתי מקדשי לבלתי
הביא שם קרבן מתועבה הזאת .ולא תאירו
מזבחי חנם  -באישים שאיני מתרצה בהם
שהרי אין לי חפץ בכם ורבותינו דרשו בתורת
כהנים אדם אומר לחבירו הגף לי את הדלת
הזו אין תובע עליה שכר הדליק לי את הנר
הזה אין שואל עליה שכר ואתם מי בכם
שסגר דלתי חנם ולא הארתם מזבחי חנם ק"ו
שלא עשיתם חנם דברים שדרכן לעשותן
בשכר לפיכך אין לי חפץ בכם:

 -משלי פרק ה' כ'-כג'

וְ לָ ּ ָמה ִת ְׁש ּ ֶגה בְ נִ י ְבז ָָרה ו ְּתחַ ֵּבק חֵ ק נ ְָכ ִריָּה:

)כ(
תחבק עובא )ג"ע חובא( דאחריתא:

)כ( ולמה תשרגג ברי בנוכריתא אוף לא

יש וְ כָ ל ַמ ְע ְּגל ָֹתיו ְמפַ ֵּלס:
)כא( ִּכי נֹכַ ח ֵעינֵי יְ הֹוָ ה דַּ ְרכֵ י ִא ׁ

)כא( מטול דקדם עינוי דאלהא

אנון ארחתיה דגברא וכולהון שבילוי גלן קדמוי:

)כב( עֲ ווֹ נוֹ ָתיו יִ ְל ְּכ ֻדנוֹ אֶ ת הָ ָר ׁ ָשע ו ְּבחַ ְבלֵ י חַ ּ ָטאתוֹ יִ ּ ָת ֵ ְ
מך) :כב( חובוי דרשיעא קמטין ליה

ובחבלי דחטוי נתפכר:
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הוּא יָמוּת ְּבאֵ ין מוּסָ ר וּבְ רֹב ִא ַ ּו ְל ּתוֹ יִ ְׁש ּגֶה:

) כג (
דשטיותיה נטעי:

)כג( הוא ימות בלא מרדותא ובסוגאי

רש"י
)כא( כי נוכח עיני ה' דרכי איש וגו' מפלס
 שוקל דרכיו ויודע כמה עונות וכמה זכיותבידו:

משנה

)כב( עוונותיו ילכדנו  -כמו ילכדוהו .ובחבלי
תטאתו יתמך  -יתלה שהתלוי נתמך בחבל
שהוא תלוי בה:
)כג( הוא ימות באין מוסר  -בשביל שלא
לקח מוסר:

 -שבת פרק ו'

)א( ַּב ּ ָמה ִא ּ ׁ ָשה יוֹ צְ אָ ה וּבַ ּ ָמה אֵ ינ ָּה יוֹ צְ אָ ה .לֹא ֵתצֵ א ִא ּ ׁ ָשה לֹא ְבחוּטֵ י צֶ ֶמר וְ לֹא
ֹאש ּה .וְ לֹא ִת ְטבּ ֹל ָּבהֶ ן ַעד ׁ ֶש ְּת ַר ּ ֵפם .וְ לֹא
ְבחוּטֵ י ִפ ְׁש ּ ָתן וְ לֹא ִב ְרצוּעוֹ תֶ ׁ ,ש ְּבר ׁ ָ
ְבטוֹ טֶ פֶ ת וְ לֹא ְבסַ נְבּ ו ִּטין ִּבזְ ַמן ׁ ֶשאֵ ינָן ְּתפו ִּרין .וְ לֹא ְבכָ בוּל ִל ְר ׁשוּת הָ ַר ִּבים.
וְ לֹא ְב ִעיר ׁ ֶשל זָהָ ב ,וְ לֹא בְ קַ ְטלָ א ,וְ לֹא ִבנְ ז ִָמים ,וְ לֹא ְב ַט ַּב ַעת ׁ ֶשאֵ ין ָעלֶ יהָ
חוֹ ָתם ,וְ לֹא ְב ַמחַ ט ׁ ֶשאֵ ינ ָּה נְ קוּבָ ה .וְ ִאם יָצָ את ,אֵ ינ ָּה חַ יֶּבֶ ת חַ ּ ָטאת:
רע"ב ) -א( במה אשה  -שבראשה -
אכולהו קאי ,אחוטי צמר ופשתן ורצועה,
שמקלעת בהן שער שבראשה  -ומה טעם
לא תצא בהם בשבת ,מפני שאמרו חכמים
בחול לא תטבול בהם עד שתרפם ,לפיכך
בשבת לא תצא בהם ,דלמא מתרמיא לה
טבילה של מצוה ושריא להו ואתיא לאתויינהו
ארבע אמות ברשות הרבים :עד שתרפם -
שתתירם קצת שיהיו רפויין ויכנסו המים
ביניהם שלא יהיו חוצצים בטבילה :בטוטפת
 ציץ שקושרין על המצח מאוזן לאוזן:סנבוטין  -תלויין בטוטפת ובאין על
הצדעים עד הלחיים ,עניות עושות אותן של
מיני צבעונין ,עשירות עושות אותן של כסף
ושל זהב ,ומתוך שחשובין הן חיישינן דלמא
שלפא ומחוייא לחברתה :בזמן שאינן תפורים
 בשבכה שבראשה .אבל תפורים ליכאלמיחש לאתויי ,שאינה נוטלת השבכה
מראשה ברשות הרבים שהרי היא מגלה
שערה :בכבול  -חתיכה של בגד כמו מצנפת
קטנה שקושרין אותה על המצח ונותנין הציץ

עליה כדי שלא יזיק הציץ במצח ,ופעמים
שהאשה מתקשטת בו בלא ציץ :לרשות
הרבים  -אבל לחצר שרי .וכל הנזכר למעלה
אסורים אף בחצר ,דגזור בהו שלא תתקשט
בשבת כלל לא בחצר ולא ברשות הרבים,
ובכבול התירו שלא לאסור את כל תכשיטיה
ותתגנה על בעלה .ורמב"ם פירש דלרשות
הרבים קאי אכולהו תכשיטין האמורין
במתניתין ,דכולהו לא אסירי אלא גזירה שמא
תעבירם האשה ארבע אמות ברשות הרבים:
עיר של זהב  -עטרת זהב עשויה כמין עיר
צורת ירושלים :ולא בקטלא  -תכשיט שנתון
בצואר בדוחק והאשה חונקת עצמה בו כדי
שתראה בעלת בשר ,ובערבי מכנק"א :ולא
בנזמים  -נזמי האף ,אבל נזמי האוזן יוצאין
בהן :חותם  -צורה לחתום בה איגרות או כל
דבר סתר ,ואע"ג דתכשיט הוא לה אסור
דלמא שלפא ומחויא .אבל יש עליה חותם
דלאו תכשיט הוא לה אמרינן לקמן דחייבת
חטאת .ואע"פ שמוציאתו באצבע דרך
מלבוש ,לפי שפעמים שהבעל מסיר אותו
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מאצבעו ונותן אותו לאשתו להצניעו והיא
נותנתו באצבעה והולכת בו ,ונמצא שדרך
הוצאתו בכך .וכן טבעת שאין עליה חותם
דלא הוי תכשיט לאיש חייב חטאת אע"פ
שמוציאו באצבעו דרך מלבוש ,שפעמים

שהאשה נותנתו לו שיוליכנו לאומן והוא
מוציאו באצבעו :ואם יצאת  -האשה בכל
הנך דאסרינן עד הכא במתניתין אינה חייבת
חטאת ,דכולהו תכשיטין נינהו ורבנן הוא
דגזור בהו דלמא שלפא ומחויא:

יש ְּבסַ נְ דָּ ל הַ ְמסֻ ּ ָמר ,וְ לֹא ְבי ִָחיד ִּבזְ ַמן ׁ ֶשאֵ ין ְּב ַרגְ לוֹ ַמ ָּכה ,וְ לֹא
)ב( לֹא יֵצֵ א הָ ִא ׁ
יע ִּבזְ ַמן ׁ ֶשאֵ ינוֹ ִמן הַ ּ ֻמ ְמחֶ ה ,וְ לֹא ְב ִׁש ְריוֹ ן ,וְ לֹא בְ קַ ְסדָּ א,
ִב ְת ִפ ִ ּלין ,וְ לֹא בְ קָ ֵמ ַ
וְ לֹא ְב ַמ ָּגפַ יִ ם .וְ ִאם יָצָ א ,אֵ ינוֹ חַ יָּב חַ ּ ָטאת:
רע"ב ) -ב( בסנדל המסומר  -של עץ הוא
ותוחבין בו מסמרות לחזקו  -ואסרוהו בשבת
וביום טוב משום מעשה שהיה ,שפעם אחת
היו נחבאים במערה מפני הגזירה ,ושמעו
קול מעל גבי המערה ,כסבורין שעליהן הן
באים ,דחקו זה את זה והרגו זה את זה
במסמרים שבסנדליהן .ומפני שמעשה זה
בשבת היה אסרוהו בשבת וביום טוב ,שהוא
יום של כנופיא כמו שבת :ולא ביחיד  -ולא
בסנדל יחיד :בזמן שאין ברגלו מכה  -אית
דאמרי טעמא שמא יחשדוהו שהסנדל השני
טמון לו תחת כנפיו ומוציאו בשבת ,ואית
דאמרי דלמא מחייכי עליה ושליף ליה לזה

שברגלו ומייתי ליה בידיה .ומיהו בזמן שיש
ברגלו מכה שרי לצאת בסנדל יחידי ברגל
שאין בה מכה ,מפני שמכתו מוכחת עליו:
ולא בקמיע  -שתולין לרפואה :שאינו מן
המומחה  -מאדם מומחה שריפא שלשה בני
אדם .אבל קמיע הנלקח מאדם מומחה
שריפא שלשה בני אדם בשאר קמיעות ,אע"ג
דלא אתמחי קמיעא ,שרי ,דתכשיט הוא
לחולה כאחד ממלבושיו :וקסדא  -כובע של
ברזל :מגיפין  -כמו בתי שוקים של ברזל
שלובשים במלחמה ,ולפי שאין לובשין אותן
אלא בשעת מלחמה אסור ללבשן בשבת:

)ג( לֹא ֵתצֵ א ִא ּ ׁ ָשה ְּב ַמחַ ט הַ ְּנקוּבָ ה ,וְ לֹא ְב ַט ַּב ַעת ׁ ֶש ּי ֵׁש ָעלֶ יהָ חוֹ ָתם ,וְ לֹא
ְבכֻ ְליָאר ,וְ לֹא ְבכוֹ בֶ לֶ ת ,וְ לֹא ִבצְ לוֹ ִחית ׁ ֶשל ּ ַפ ְליָטוֹ ן .וְ ִאם יָצְ ָתה ,חַ יֶּבֶ ת חַ ּ ָטאת,
דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים ּפוֹ ְט ִרין ְּבכוֹ בֶ לֶ ת וּבִ צְ לוֹ ִחית ׁ ֶשל ּ ַפ ְליָטוֹ ן:
רע"ב ) -ג( במחט נקובה  -שתופרים בה,
דלאו תכשיט הוא .וחייבת חטאת אע"פ
שמוציאה אותה במלבושיה ולא בידה ,שאומן
שהוציא דרך אומנותו חייב חטאת :בכוליאר
 כלי שהאשה מעגלת בראשה כמין טבעתשמסבב הראש ,והוא משאוי לפי שאין רוב

הנשים יוצאות בו :בכובלת  -קשר של כסף
או של זהב שקשור בתוכו בושם להעביר ריח
רע שבאשה :של פלייטון  -מור ,שקורין
מוסק"ו :וחכמים פוטרין  -דסברי תכשיטין
נינהו .ולכתחלה לא רשאה ,דלמא שלפא
ומחויא .והלכה כחכמים:

יש לֹא בְ סַ יִ ף ,וְ לֹא ְבקֶ ׁ ֶשת ,וְ לֹא ִב ְת ִריס ,וְ לֹא בְ אַ ָּלה ,וְ לֹא
)ד( לֹא יֵצֵ א הָ ִא ׁ
יטין הֵ ן לוֹ  .וַ חֲכָ ִמים
יעזֶר אוֹ ֵמרַ ּ ,ת ְכ ִׁש ִ
ְבר ַֹמח .וְ ִאם יָצָ א ,חַ יָּב חַ ּ ָטאתַ .ר ִּבי א ֱִל ֶ
אוֹ ְמ ִרים אֵ ינָן אֶ ָּלא ִלגְ נַאיֶ ׁ ,ש ּ ֶנא ֱַמר )ישעיה ב( וְ ִכ ְּתת ּו חַ ְרבוֹ ָתם ְל ִא ִּתים
וַ חֲנִ יתוֹ ֵתיהֶ ם ְל ַמזְ ֵמרוֹ ת ,לֹא יִ שּׂ ָ א גּ וֹ י אֶ ל גּ וֹ י חֶ ֶרב וְ לֹא יִ ְל ְמד ּו עוֹ ד ִמ ְלחָ ָמה.
יריתְ ,טהוֹ ָרה ,וְ יוֹ צְ ִאין ָּבהּ ַּב ּ ׁ ַש ָּבתְּ .כבָ ִליםְ ,ט ֵמ ִאין ,וְ אֵ ין יוֹ צְ ִאין ָּבהֶ ן ַּב ּ ׁ ַש ָּבת:
ִּב ִ
רע"ב ) -ד( לא יצא  -אם לא לצורך
מלחמה :תריס  -מגן עשוי כתבנית משולש:
אלה  -מגן עגול .ושניהם של עץ .ואני
שמעתי אלה מצ"א בלע"ז ובערבי דסו"ס:

וכתתו חרבותם לאתים  -ואי תכשיטין נינהו
לא יהיו בטלים לעתיד :בירית  -אצעדה על
השוק להחזיק בתי שוקים שלא יפלו ויראו
שוקיה ,הילכך טהורה דלאו תכשיט לנוי הוא,
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וכלי תשמיש נמי לא הוי אלא כלי המשמש
כלי דומיא דטבעות הכלים שהן טהורים:
יוצאים בה  -דדרך לבישה היא ,וליכא
למיחש דלמא שלפא ומחויא דלא מגליא
שוקה :כבלים טמאין  -משפחה אחת היתה
בירושלים שהיו פסיעותיהן גסות והיו
בתוליהן נושרים ,והטילו שלשלת בין בירית

לבירית שבשוקיה ונעשו כבלים כדי שלא יהיו
פסיעותיהן גסות ולא יהיו בתוליהן נושרים,
הילכך שלשלת תשמיש דאדם הוא ולא
תשמיש כלי לפיכך היא מקבלת טומאה :ואין
יוצאין בהן  -דלמא שלפא לשלשלת שהיא של
זהב ומחויא ,דכי שקלא לשלשלת לא מגליא
שוקה שהרי בירית במקומה עומדת:

ש ָערֵ ּ ,בין ִמ ּ ׁ ֶש ָּל ּה ּ ֵבין ִמ ּ ׁ ֶשל חֲבֶ ְר ּ ָת ּה ּ ֵבין ִמ ּ ׁ ֶשל ְּבהֵ ָמה,
)ה( יוֹ צְ אָ ה ִא ּ ׁ ָשה ְבחוּטֵ י ֵ ׂ
ו ְּבטוֹ טֶ פֶ ת ו ְּבסַ נְ בּ ּו ִטין ִּבזְ ַמן ׁ ֶשהֵ ן ְּתפו ִּריןְּ .בכָ בוּל ו ְּבפֵ אָ ה נָכְ ִרית לֶ חָ צֵ רְּ .במוֹ ךְ
ׁ ֶש ְּבאָ זְ נ ָּה ו ְּבמוֹ ְך ׁ ֶש ְּבסַ נְ דָּ לָ ּה ו ְּבמוֹ ְך ׁ ֶש ִה ְת ִקינָה ְלנִ דָּ ָת ּהְּ .ב ִפ ְל ּ ֵפל ו ְּבגַ ְר ִּגיר ֶמלַ ח
ו ְּבכָ ל דָּ בָ ר ׁ ֶש ִּת ּ ֵתן ְלתוֹ ְך ּ ִפיהָ  ,ו ִּב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא ִת ּ ֵתן ְלכַ ְּת ִח ָּלה ַּב ּ ׁ ַש ָּבת .וְ ִאם נָפַ ל,
לֹא ַתחֲזִ ירֵ ׁ .שן ּתוֹ ֶתבֶ ת וְ ׁ ֵשן ׁ ֶשל זָהָ בַ ,ר ִּבי ַמ ִּתיר ,וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְס ִרים:
רע"ב ) -ה( חוטי שער  -שער תלוש
שעשתה אותן כמין חוטין וקולעת בהן
שערה ,או אפילו קשרה אותן על פדחתה
קשר מהודק ,יוצאה בהן ,דלא דמי לחוטי
צמר וחוטי פשתן דלעיל ,לפי שהמים נכנסין
בהם ואי מתרמיא לה טבילה אינה צריכה
שתתירם ולא אתיא לאתויינהו :בין משלה בין
משל חברתה בין משל בהמה  -צריכי ,דאי
תנא משלה ,משום דלא מאים לה ,אבל
חברתה דמאים לה אימא ניחוש דלמא שלפא
להו ואתיא לאתויינהו .ואי תני של חברתה,
משום דבת מינה היא לא מינכר ולא מחייכי
עלה ומשום הכי ליכא למיחש דלמא שלפא
ואתיא לאתוייה ,אבל דבהמה דלאו בת מינה
היא ומינכר אימא ניחוש דלמא שלפא לה
ואתיא לאתוייה ,צריכא :בזמן שהן תפורין -
לשבכה שבראשה ,דתו לא שלפא להו לאחויי:
לחצר  -אכבול ואפאה נכרית קאי ,דאסרוה
לעיל למיפק ביה לרשות הרבים ,והשתא

אשמועינן דלחצר מותר :פאה נכרית  -אשה
שאין לה רוב שער לוקחת שער נשים אחרות
ומשימה בראשה ונראה כאילו הוא שערה:
במוך שבאזניה  -שנותנת לבלוע ליחה של
צואת האוזן :שבסנדלה  -שלא יזיק הסנדל
לכף רגלה :לנדתה  -באותו מקום שיבלע בו
הדם ולא יטנף בגדיה .ואע"פ שאינו קשור,
דאי נפל לא אתיא לאתויי מפני מאיסותו.
אבל מוך שבאזנה ושבסנדלה לא תצא בו אלא
אם כן קשור ומהודק :בפלפל  -שנותנת בפיה
מפני ריח הפה :ובגרגיר מלח  -שנותנת
לרפואת חולי השיניים :שן תותבת  -נושבת
בלחיים במקום השן שנפל לה :ושן של זהב -
שן שנשתנה מראיתו מחמת עיפוש מכסה
אותו בזהב :רבי מתיר  -לצאת בה ,דלא
שלפא ומחויא שלא לגלות מומה :וחכמים
אוסרים  -כיון שהוא משונה משאר שיניה
דלמא מחייכי עלה ושלפא לה ואתיא
לאתוייה .והלכה כחכמים:

)ו( יוֹ צְ ִאין ְבסֶ לַ ע ׁ ֶש ַעל הַ ִּצינִ ית .הַ ָּבנוֹ ת ) ְק ַטנּוֹ ת( יוֹ צְ אוֹ ת ְּבחו ִּטין וַ אֲ ִפלּ ּו
יס ִמין ׁ ֶש ְּבאָ זְ נֵיהֶ ןַ .ע ְר ִביּוֹ ת יוֹ צְ אוֹ ת ְרעוּלוֹ ת ,ו ָּמ ִדיּוֹ ת ּ ְפרוּפוֹ ת .וְ כָ ל אָ ָדם,
ְב ִק ְ
אֶ ָּלא ׁ ֶשדִּ ְּבר ּו חֲכָ ִמים ַּבהוֹ וֶ ה:
רע"ב ) -ו( בסלע  -מטבע שיש עליו
צורה :שעל הצינית  -מכה שתחת פרסות
הרגל וקושרים בה מטבע שיש עליו צורה
לרפואה :הבנות יוצאות בחוטין  -הקטנות
מנקבות את אזניהן ואין עושין להן נזמין עד

שיגדלו ,ונותנין חוטין או קסמין באזניהן שלא
יסתמו אזניהם :ואפילו בקיסמין  -רבותא
קאמר ,אע"ג דלאו תכשיט של נוי הוא
אורחייהו בהכי ולאו משאוי הוא :ערביות -
בנות ישראל שבערביא :יוצאות רעולות -
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מעוטפות בראשם ופניהם מכוסות חוץ מן
העינים ,כדרך הערביות :ומדיות  -בנות
ישראל שבמדי :פרופות  -שמתעטפות
בטלית ותולות רצועה בשפתה אחת כנגד

צוארה ובשפתה השנית כורכת אבן או אגוז
וקושרת הרצועה בכרך ואין הטלית נופלת
מעליה:

)ז( ּפוֹ ֶרפֶ ת ַעל הָ אֶ בֶ ן וְ ַעל הָ אֱגוֹ ז וְ ַעל הַ ּ ַמ ְט ּ ֵב ַע ,ו ִּב ְלבַ ד ׁ ֶשלּ ֹא ִת ְפרֹף ְלכַ ְּת ִח ָּלה
ַּב ּ ׁ ַש ָּבת:
רע"ב ) -ז( פורפת  -מחברת .תרגום
קרסים ,פורפין :ובלבד שלא תפרוף לכתחילה
 -אמטבע לחודיה קאי ,שלא תפרוף

לכתחילה
לטלטלו:

על

המטבע,

מפני

שאסור

)ח( הַ ִ ּק ּ ֵט ַע יוֹ צֵ א ְבקַ ב ׁ ֶשלּ וֹ  ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וְ ַר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ סֵ ר .וְ ִאם י ֶׁש לוֹ בֵ ית
ִקבּ וּל ְּכתו ִּתיןָ ,ט ֵמא .סָ מוֹ כוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ ְ ,ט ֵמ ִאין ִמ ְד ָרס ,וְ יוֹ צְ ִאין ָּבהֶ ן ַּב ּ ׁ ַש ָּבת,
וְ נִ ְכנ ִָסין ָּבהֶ ן ָּבעֲ ז ָָרהִּ .כ ּ ֵסא וְ סָ מוֹ כוֹ ת ׁ ֶשלּ וֹ ְ ,ט ֵמ ִאין ִמ ְד ָרס ,וְ אֵ ין יוֹ צְ ִאין ָּבהֶ ן
ַּב ּ ׁ ַש ָּבת ,וְ אֵ ין נִ ְכנ ִָסין ָּבהֶ ן ָּבעֲ ז ָָרה .אַ נְ קַ ְט ִמין ְטהוֹ ִרין ,וְ אֵ ין יוֹ צְ ִאין ָּבהֶ ן:
רע"ב ) -ח( הקיטע  -שנקטעה רגלו :יוצא
בקב שלו  -עושין לו כמין דפוס רגל וחוקק
בו מעט לשום ראש שוקו בתוכו ואינו נסמך
עליו .ומותר לצאת בו ,דמנעל דידיה הוי.
ורבי יוסי אוסר דלאו תכשיט הוא ,והלכה
כר"י :ואם יש לו בית קיבול כתיתין -
שנחקק בו כדי קיבול של כתיתין דקין ומוכין
להניח ראש שוקו עליהן ,מקבל טומאת מגע.
אבל אם אין לו אלא בית קיבול שוקו בלבד
בלא כתיתין ,לאו בית קיבול הוא לטומאה
והוה ליה כפשוטי כלי עץ ,דדומיא דשק
בעינן דקיבול שלו עשוי לטלטל על ידו מה
שנותנין בו ,אבל שוקו אינו מיטלטל על גב
הכלי :סמוכות שלו  -יש קיטע שתי רגליו
והולך על שוקיו ועל ארכובותיו ועושה
סמוכות של עור בשוקיו :טמאין מדרס  -אם
זב הוא ,דהא לסמיכות גופו עבידי ומדרס
הן ,ונעשו אב הטומאה :ויוצאין בהן בשבת -
דתכשיט דידיה הן :ונכנסין בהן לעזרה -
ואע"ג דתנן לא יכנס להר הבית במנעלו ,הני

לאו מנעל נינהו ,דלאו בראש רגליו הן :כסא
 יש קיטע שיבשו ונכווצו גידי שוקיו ואף עלארכובותיו אינו יכול לילך ,ועושה כמו כסא
נמוך ויושב עליו ,וכשהוא מהלך נסמך על
ידיו בספסלים קטנים ועוקר גופו מן הארץ
ונדחף לפניו וחוזר ונח על אחוריו ,והכסא
קשור לאחוריו :סמוכות שלו  -אותו קיטע
עושה לו סמוכות של עור או של עץ לראשי
שוקיו או רגליו התלויין ,וכשהוא נשען על
ידיו והוא עוקר עצמו נשען גם על רגליו
קצת :ואין יוצאין בהן בשבת  -דאיידי דתלו
ולא )מארגי( ]מנחי אארעא[ זמנין דמשתלפי
ואתי לאתויינהו .ואית דאמרי מפני שאין
צריכין לו כל כך והוו משאוי :ואין נכנסין בהן
לעזרה  -דמנעל נינהו :אנקטמין  -כמין
פרצוף אדם משונה שמשימין על הפנים
להבעית בו התינוקות .פירוש אחר ,חמור
שהליצנים עושין ונושאין אותו על כתפיהן:
טהורים  -מלקבל טומאה ,דלא כלי תשמיש
ולא תכשיט הוא:

)ט( הַ ָּבנִ ים יוֹ צְ ִאין ִּב ְק ׁ ָש ִרים ,ו ְּבנֵי ְמלָ ִכים ְּבזוּגִ ין .וְ כָ ל אָ ָדם ,אֶ ָּלא ׁ ֶשדִּ ְּבר ּו
חֲכָ ִמים ַּבהוֹ וֶה:
רע"ב ) -ט( בקשרים  -בן שיש לו געגועים
על אביו נוטל האב רצועה של מנעל ימין
וקושרה לו לבן בשמאלו ,וכל זמן שאותו קשר
עליו סרים הגעגועים מעליו בסגולה .ולהכי

תני הבנים ,שאין לבנות געגועים על אביהם
כמו לבנים :בזוגין  -כמין פעמונים קטנים.
תרגום פעמון זהב ,זגא דדהבא:
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חק לישראל – פרשת תולדות יום ב'
)י( יוֹ צְ ִאין ְּבבֵ יצַ ת הַ חַ ְרגּ וֹ ל ,ו ְּב ׁ ֵשן ׁ ֶשל ׁשו ָּעל ,ו ְּב ַמ ְס ֵמר ִמן הַ ָ ּצלוּבִ ,מ ּ ׁשוּם
ְרפוּאָ ה ,דִּ ְב ֵרי ַר ִּבי ֵמ ִאיר .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,אַ ף ַּבחֹל אָ סוּרִ ,מ ּ ׁשוּם דַּ ְרכֵ י
הָ אֱמוֹ ִרי:
רע"ב ) -י( החרגול  -מין חגב ,כדכתיב
)ויקרא יא( את החרגול למינהו .ותולין אותה
באוזן ומרפאין בה כאב האוזן :ובשן של שועל
 דעבדי לשינתא .למאן דניים להקיצו תוליןעליו שן של שועל חי ,ולמאן דלא ניים כדי
שיישן תולין עליו שן של שועל מת :ובמסמר
הצלוב  -מסמר שבעץ התלוי אם יניחוהו על

גמרא

נפח שבמכה יסיר הנפח .ורמב"ם פירש,
שמשימין אותו בצואר מי שיש לו קדחת
שלישית וירפאנו :ורבי מאיר אומר אף בחול
אסור  -ואין הלכה כרבי מאיר ,דקיי"ל כל
דבר שיש בו משום רפואה אין בו משום דרכי
האמורי ולא קרינן בהו ובחוקותיהם לא
תלכו:

 -שבת דף סב' ע"ב

וראשית שמנים ימשחו אמר רב יהודה אמר שמואל זה פלייטון מתיב רב
יוסף אף על פלייטון גזר רבי יהודה בן בבא ולא הודו לו ואי אמרת משום
תענוג אמאי לא הודו לו אמר ליה אביי ולטעמיך הא דכתיב השותים
במזרקי יין רבי אמי ורבי אסי חד אמר קנישקנין וחד אמר שמזרקין
כוסותיהן זה לזה הכי נמי דאסיר והא רבה בר רב הונא איקלע לבי ריש
גלותא ושתה בקנישקנין ולא אמר ליה ולא מידי אלא כל מידי דאית ביה
תענוג ואית ביה שמחה גזרו רבנן אבל מידי דאית ביה תענוג ולית ביה
שמחה לא גזרו רבנן :השוכבים על מטות שן וסרוחים על ערשותם אמר
רבי יוסי ברבי חנינא מלמד שהיו משתינין מים בפני מטותיהן ערומים
מגדף בה רבי אבהו אי הכי היינו דכתיב לכן עתה יגלו בראש גולים
משום דמשתינין מים בפני מטותיהם ערומים יגלו בראש גולים אלא אמר
רבי אבהו אלו בני אדם שהיו אוכלים ושותים זה עם זה ודובקין מטותיהן
זו בזו ומחליפין נשותיהן זה עם זה ומסריחין ערסותם בשכבת זרע שאינו
שלהן אמר רבי אבהו ואמרי לה במתניתא תנא שלושה דברים מביאין את
האדם לידי עניות ואלו הן המשתין מים בפני מטתו ערום ומזלזל בנטילת
ידים ושאשתו מקללתו בפניו המשתין מים בפני מטתו ערום אמר רבא לא
אמרן אלא דמהדר אפיה לפורייה אבל לבראי לית לן בה ומהדר אפיה
לפורייה נמי לא אמרן אלא לארעא אבל במנא לית לן בה ומזלזל בנטילת
ידים אמר רבא לא אמרן אלא דלא משא ידיה כלל אבל משא ולא משא
לית לן בה ולאו מלתא היא דאמר רב חסדא אנא משאי מלא חפני מיא
ויהבו לי מלא חפני טיבותא:
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חק לישראל – פרשת תולדות יום ב'
רש"י על הגמרא
ראשית שמנים  -מובחר שבשמנים :גזר -
משום צער חורבן :ואי אמרת  -זה פלייטון,
והאי קרא בתענוג משתעי ,שלא היו נותנים
לב לדברי הנביאים הניבאים על הפורענות,
ועסוקים בתענוגים :ולטעמיך הא דכתיב -
בהאי ענינא השותים במזרקי יין ור' אמי ור'
אסי פירשו ,זהו קנישקנין ,כלי זכוכית ארוך
ולו שני פיות ויין נזרק מזה לזה :שמזרקין -
על ידי אומנות ,כדאמר בהחליל )סוכה נג,
א( מטייל בתמני כסי :הכי נמי דאסור -
למשתי השתא בקנישקנין משתינין דדייק

זוהר

מסרוחים :לידי עניות  -דאמרינן בערבי
פסחים )פסחים קיא ,ב( שרא דעניותא נביל
שמיה ,ונביל קרי ליה ,ואוהב מקום מיאוס,
ומשתין מים לפני מטתו היינו מיאוס :ערום
 אורחא דמילתא נקט ,מתוך שהוא ערוםאינו יוצא לחוץ להשתין ,דטורח הוא לו
ללבוש ולצאת :אבל לבראי לית לן בה -
שהקילוח ארוך וניתז למרחוק :משא ולא
משא  -שאינו רוחץ ומשפשף יפה אלא מעט
מים ,כגון רביעית מצומצם:

– תולדות דף קלט' ע"ב

אשוֹ ן וְ גו'ַ .ר ִּבי יְ הו ָּדה ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר,
וַ יְ ִהי ָר ָעב ָּבאָ ֶרץ ִמ ְ ּלבַ ד הָ ָר ָעב הָ ִר ׁ
שנְ אָ ה נ ְַפ ׁשוֹ ַּ .כ ּ ָמה עוֹ בָ דוֹ י דְּ קו ְּד ׁ ָשא
יְ ָי צַ דִּ יק יִ בְ חָ ן וְ ָר ׁ ָשע וְ אוֹ הֵ ב )ר"ת נחש( חָ ָמס ָ ׂ
ְּב ִר ְ
יך הוּא ִמ ְת ּ ַת ְקנָן ,וְ כָ ל ַמה דְּ ִאיה ּו ָע ִביד כּ ָֹּלא ַעל דִּ ינָא ו ְּק ׁשוֹ טְּ ,כ ָמה
ִד ְכ ִתיב) ,דברים לכ( הַ ּצוּר ּ ָת ִמים ּ ָפעֳ לוֹ ִּכי כָ ל דְּ ָרכָ יו ִמ ְׁש ּ ָפט אֵ ל אֱמ ּונָה וְ אֵ ין ָעוֶל
ָשר הוּא:
צַ דִּ יק וְ י ׁ ָ
ְ
יה,
ּ ָתא ֲחזֵי ,לָ א ָדן קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ְלאָ ָדם קַ ְד ָמאָ ה ַעד דְּ ּ ָפ ִּקיד לֵ יה ְלתוֹ ַע ְל ּ ֵת ּ
יה ְלאֹ ַרח אָ ח ֳָרא ְּבגִ ין דְּ לָ א יִ ְס ּ ָתאַ ב .וְ ִאיה ּו לָ א
יה ו ְּרעו ֵּת ּ
דְּ לָ א יִ ְסטֵ י ִל ֵּב ּ
יה דִּ ינָא) .דף קמ ע"א(:
יה ו ְּלבָ ַתר ּ ֵכן דָּ ן לֵ ּ
אר ּ
ִא ְס ּ ַת ּ ַמר ,וְ עֲ בַ ר ַעל ּ ִפקּ ו ֵּדי ְד ָמ ֵ
ְ
ֵיה וְ ִא ְת ְקיַּים יוֹ ָמא
יה ,וְ אוֹ ִריך ִע ּ ֵמיהּ רוּגְ ז ּ
יה ְּכ ְדקָ א חָ זֵי לֵ ּ
וְ ִעם ָּכל דָּ א ,לָ א ָדן לֵ ּ
יה ְל ָדוִ ד ַמ ְל ָּכא דְּ לָ א
חַ ד דְּ ִאיה ּו אֶ לֶ ף ְׁשנִ יןַּ ,בר ִאינוּן ִׁש ְב ִעים ׁ ָשנִ ים דְּ ָמסַ ר לֵ ּ
יה ִמ ַּג ְר ֵמיהּ ְּכלוּם:
הֲ וָ ה לֵ ּ
ישין דְּ ִאיה ּו ָע ִביד ּ ָת ִדיר ,דְּ ִאי הָ ִכי
יה ְל ַּבר נ ָׁש ְּכעוֹ בָ דוֹ י ִּב ִׁ
ְּכגַ וְ ונָא ָדא ,לָ א ָדן לֵ ּ
ְ
ְ
ֵיה ִעם
ימא ,אֶ ָּלא קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא אָ ִריך רוּגְ ז ּ
לָ א י ִָכיל ַע ְל ָמא ְל ִא ְתקַ יְ ָ
יעיָא ְּבגִ ין דִּ יתוּבוּן ִּב ְתיו ְּב ּ ָתא
יעיָא י ִַּתיר ִמ ַ ּצדִּ יקַ יָאִ .עם ַר ּ ִׁש ַ
צַ דִּ יקַ יָא ,וְ ִעם ַר ּ ִׁש ַ
ימ ָתא ,דְּ יִ ְתקַ יְ ימוּן ְּבהַ אי ַע ְל ָמא ו ְּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתיְּ .כ ָמה ִד ְכ ִתיב) ,יחזקאל לג( חַ י
ְׁשלֵ ָ
אָ נִ י נְאֻ ם יְ ָי וְ גו' ִאם אֶ ְח ּפֹץ וְ גו' ִּכי ִאם ְּב ׁשוּב ָר ׁ ָשע ִמדַּ ְרכּ וֹ וְ חָ יָה .וְ חָ יָה ְּב ַע ְל ָמא
ֵדין ,וְ חָ יָה ְּב ַע ְל ָמא ְדאָ ֵתי ,וְ ַעל דָּ א אוֹ ִר ְ
ֵיה לוֹ ן ּ ָת ִדיר .אוֹ ְּבגִ ין דְּ יִ ּפוּק
יך רוּגְ ז ּ
ִמ ְּנהוֹ ן ִּגזְ ָעא ָטבָ א ְּב ַע ְל ָמא ְּכ ָמה ְדאַ ּ ִפיק אַ בְ ָרהָ ם ִמ ּ ֶת ַרח דְּ ִאיה ּו ִּגזְ ָעא ָטבָ א,
וְ ׁ ָש ָר ׁ ָשא וְ חוּלָ קָ א ָטבָ א ְל ַע ְל ָמא:
אֲבָ ל קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְמ ַד ְקדֵּ ק ִעם צַ דִּ יקַ יָא ּ ָת ִדירְּ ,בכָ ל עוֹ בָ ִדין דְּ ִאינוּן
ָעבְ ִדיןְּ .בגִ ין דְּ י ַָדע דְּ לָ א יִ ְסטוּן ְלי ִָמינָא וּשְׂ ָמאלָ א ,ו ְּבגִ ין ָּכ ְך אַ ְב ִחין לוֹ ן .לָ או

)תהלים יא(
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חק לישראל – פרשת תולדות יום ב'
נד ְלהוֹ ן ,אֶ ָּלא ְּבגִ ין לַ א ֲָר ָמא
ימ ִ
ֵיה ,דְּ הָ א ִאיה ּו י ַָדע יִ צְ ָרא וְ תו ְּקפָ א ִד ְמהֵ ְ
ְּבגִ ינ ּ
ישיהוֹ ן ְּבגִ ינַיְ יה ּו:
ִר ׁ ֵ
אֱלהים נִ ּ ָסה אֶ ת
ִ
יה ְלאַ ְב ָרהָ ם ,דִּ ְכ ִתיב) ,בראשית כב( וְ הָ
ְּכגַ וְ ונָא ָדא ,עֲ בַ ד לֵ ּ
מר )ישעיה סב( הָ ִרימ ּו נֵס) ,ירמיה ד(
אַ ְב ָרהָ םַ .מאי נִ ּ ָסה ,הֲ ָר ַמת נֵסְּ .כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵ
יה ְּבכָ ל ַע ְל ָמא ,וְ אַ ף ַעל ַּגב דְּ הָ א ִא ְּת ָמרְּ ,בגִ ין דָּ א
שְׂ א ּו נֵס ,אָ ִרים דִּ גְ לָ א דִּ ילֵ ּ
קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
הֲדא הוּא ִד ְכ ִתיב
יך הוּא אָ ִרים דִּ גְ לָ א ְדאַ ְב ָרהָ ם ְּב ֵעינֵיהוֹ ן דְּ כ ָֹּלאָ ,
נִ ּ ָסה אֶ ת אַ ְב ָרהָ ם ,אוּף הָ כִ י קו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא ְּבגִ ין לַ א ֲָר ָמא ִדגְ לָ א ְדצַ דִּ יקַ יָא
ישיְ יה ּו ְּבכָ ל ַע ְל ָמא:
ִאיה ּו ָּב ִחין לוֹ ן ,לַ א ֲָר ָמא ֵר ׁ ַ
הלכה – הרמב"ם הלכות יסודי תורה פרק ו'
)ו( כלי שהיה שם כתוב עליו קוצץ את מקום השם וגונזו ואפילו היה השם חקוק בכלי
מתכות או בכלי זכוכית והתיך הכלי הרי זה לוקה אלא חותך את מקומו וגונזו וכן אם
היה שם כתוב על בשרו הרי זה לא ירחץ ולא יסוך ולא יעמוד במקום הטנופת נזדמנה
לו טבילה של מצוה כורך עליו גמי וטובל ואם לא מצא גמי מסבב בבגדיו ולא יהדק
כדי שלא יחוץ שלא אמרו לכרוך עליו אלא מפני שאסור לעמוד בפני השם כשהוא
ערום:
)ז( הסותר אפילו אבן אחת דרך השחתה מן המזבח או מן ההיכל או משאר העזרה
לוקה שנאמר בעבודת כוכבים כי את מזבחותם תתוצון וכתוב לא תעשון כן לה'
אלהיכם וכן השורף עצי הקדש דרך השחתה לוקה שנאמר ואשריהם תשרפון באש
וכתיב לא תעשון כן לה' אלהיכם:
)ח( כתבי הקדש כולן ופירושיהן וביאוריהן אסור לשורפם או לאבדם ביד והמאבדן ביד
מכין אותו מכת מרדות במה דברים אמורים בכתבי הקדש שכתבם ישראל בקדושה
אבל אפיקורוס ישראל שכתב ספר תורה שורפין אותו עם האזכרות שבו מפני שאינו
מאמין בקדושת השם ולא כתבו לשמו אלא שהוא מעלה בדעתו שזה כשאר הדברים
והואיל ודעתו כן לא נתקדש השם ומצוה לשורפו כדי שלא להניח שם לאפיקורוסים
ולא למעשיהם אבל עובד כוכבים שכתב את השם גונזין אותו וכן כתבי הקדש שבלו
או שכתבן עובד כוכבים יגנזו:

ð"òì

.ì"æ äøù úá ä÷éãö ,ìçø úá äðåèøåô äìàéðã ,ïæåñ ïá ìàéøáâ ãâ ,äøù ïá íééç áàæ
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