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חק לישראל – פרשת תולדות יום ה'
תורה -

בראשית פרק כו'

ֹאמר אֲ ח ִֹתי ִהוא ִּכי י ֵָרא לֵ אמֹר ִא ְׁש ִּתי ּ ֶפן
)ז( וַ ִּי ְׁשאֲל ּו אַ נְ ׁ ֵשי הַ ּ ָמקוֹ ם ְל ִא ְׁש ּתוֹ וַ יּ ֶ
שי הַ ּ ָמקוֹ ם ַעל ִר ְבקָ ה ִּכי טוֹ בַ ת ַמ ְראֶ ה ִהוא) :ז( וַ ִּי ְׁשאֲל ּו אַ נְ ׁ ֵשי הַ ּ ָמקוֹ ם
יַהַ ְרגֻנִ י אַ נְ ׁ ֵ
ֹאמר אֲ ח ִֹתי ִהוא ִּכי ָי ֵרא לֵ אמֹר ִא ְׁש ִּתי ּ ֶפן יַהַ ְרגֻנִ י אַ נְ ׁ ֵשי הַ ּ ָמקוֹ ם ַעל ִר ְבקָ ה ִּכי
ְל ִא ְׁש ּתוֹ וַ ּי ֶ
ימר
אֲרי ְד ִחיל ְל ֵמ ַ
אֲמר אֲ חָ ִתי ִהיא ֵ
יה וַ ַ
ָשי אַ ְת ָרא ) ַעל ֵעיסַ ק( ְל ִא ְּת ֵת ּ
טוֹ בַ ת ַמ ְראֶ ה ִהוא) :ז( ו ְּׁש ִאיל ּו אֲ נ ׁ ֵ
ירת חֵ יז ּו ִהיא:
אֲרי ׁ ַש ּ ִפ ַ
ָשי אַ ְת ָרא ַעל ִר ְבקָ ה ֵ
ִא ְּת ִתי דִּ ְל ָמא יִ ְק ְטלֻ ּנַנִ י אֲ נ ׁ ֵ

ימלֶ ְך ֶמלֶ ְך ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ְּב ַעד הַ חַ לּ וֹ ן
)ח( וַ יְ ִהי ִּכי אָ ְרכ ּו לוֹ ׁ ָשם הַ יּ ִָמים וַ יּ ְַׁשקֵ ף אֲבִ ֶ
וַ יּ ְַרא וְ ִה ּנֵה יִ צְ חָ ק ְמצַ חֵ ק אֵ ת ִרבְ קָ ה ִא ְׁש ּתוֹ ) :ח( וַ יְ ִהי ִּכי אָ ְרכ ּו לוֹ ׁ ָשם הַ ָּי ִמים וַ יּ ְַׁשקֵ ף

ימלֶ ְך ֶ
ֲא ִב ֶ
מלֶ ְך ּ ְפ ִל ְׁש ִּתים ְ ּב ַעד הַ חַ לּ וֹ ן וַ יּ ְַרא וְ ִה ּנֵה יִ צְ חָ ק ְמצַ חֵ ק אֵ ת ִר ְבקָ ה ִא ְׁש ּתוֹ ) :ח( וַ הֲ וָ ה ַּכד
ימלֶ ְך ַמ ְל ָּכא ִד ְפ ִל ְׁש ּ ָתאֵ י ִמן ח ֲַר ָּכא וַ ֲחזָא וְ הָ א יִ צְ חָ ק ְמחַ ִּי ְ
יך ִעם ִר ְבקָ ה
יה ּ ַת ּ ָמן יוֹ ַמ ּיָא וְ ִא ְס ְּת ִכי אַ ִב ֶ
ְסגִ יא ּו לֵ ּ
יה:
ִא ְּת ֵת ּ

ֹאמר אַ ְך ִה ּנֵה ִא ְׁש ְּת ָך ִהוא וְ אֵ ְ
יך אָ ַמ ְר ּ ָת אֲ ח ִֹתי ִהוא
ימלֶ ְך ְליִ צְ חָ ק וַ יּ ֶ
)ט( וַ ִּי ְק ָרא אֲ ִב ֶ
ְ
ֹאמר
ימלֶ ך ְליִ צְ חָ ק וַ יּ ֶ
אֲב ֶ
ֹאמר אֵ לָ יו יִ צְ חָ ק ִּכי אָ ַמ ְר ִּתי ּ ֶפן אָ מוּת ָעלֶ יהָ ) :ט( וַ ִּי ְק ָרא ִ
וַ יּ ֶ

אַ ְך ִה ּנֵה ִא ְׁש ְּת ָך ִהוא וְ אֵ ְ
ֹאמר אֵ לָ יו יִ ְצחָ ק ִּכי אָ ַמ ְר ִּתי ּ ֶפן אָ מוּת ָעלֶ יהָ :
יך אָ ַמ ְר ּ ָת אֲ ח ִֹתי ִהוא וַ ּי ֶ

אֲמ ִרית
אֲרי ָ
יה יִ צְ חָ ק ֵ
ימלֶ ְך ְליִ ְצחָ ק וַ אֲ ַמר ְּב ַרם הָ א ִא ְּת ָת ְך ִהיא וְ אֶ ְכדֵּ ין אֲ ַמ ְר ּ ָת אֲחָ ִתי ִהיא וַ אֲ ַמר לֵ ּ
)ט( ו ְּק ָרא אֲ ִב ֶ
דִּ ְל ָמא אֵ ימוּת עֲ לַ ּה:

ית ָּלנ ּו ִּכ ְמ ַעט ׁ ָשכַ ב אַ חַ ד הָ ָעם אֶ ת ִא ְׁש ּ ֶת ָך
ימלֶ ְך ַמה זֹּאת ָעשִׂ ָ
אֲב ֶ
ֹאמר ִ
)י( וַ יּ ֶ
ְ
את ָעלֵ ינ ּו אָ ׁ ָ
וְ הֵ בֵ ָ
ית ָּלנ ּו ִּכ ְמ ַעט ׁ ָשכַ ב אַ חַ ד הָ ָעם אֶ ת
ימלֶ ך ַמה זֹּאת ָעשִׂ ָ
אֲב ֶ
ֹאמר ִ
שם) :י( וַ יּ ֶ

את ָעלֵ ינ ּו אָ ׁ ָשם:
ִא ְׁש ּ ֶת ָך וְ הֵ בֵ ָ
יתא עֲ לָ נָא חוֹ בָ א:
ִא ְּת ָת ְך וְ אַ יְ ֵת ָ

)יא(

ימלֶ ְך ָמה דָּ א עֲ בַ ְד ּ ָת לָ נָא ִּכזְ ֵער ּפוֹ ן ׁ ָש ִכיב ִדּ ְמיָחֵ ד ְּב ַע ּ ָמא ִעם
אֲמר אֲ ִב ֶ
)י( וַ ַ

יש הַ זֶּה ו ְּב ִא ְׁש ּתוֹ מוֹ ת יו ָּמת:
ֹגֵע ָּב ִא ׁ
וַ יְ צַ ו אֲ ִבימֶ לֶ ְך אֶ ת ָּכל הָ ָעם לֵ אמֹר הַ נּ ַ

יש הַ זֶּה ו ְּב ִא ְׁש ּתוֹ מוֹ ת יו ָּמת:
ימלֶ ְך אֶ ת ָּכל הָ ָעם לֵ אמֹר הַ נּ ֹג ֵַע ָּב ִא ׁ
)יא( וַ יְ צַ ו א ֲִב ֶ
יה ִא ְת ְק ָטלָ א יִ ְת ְקטֵ ל:
ימר דְּ יַנְ זֵק ְּבגַ ְב ָרא הָ ֵדין ו ְּב ִא ְּת ֵת ּ
ימלֶ ְך יָת ָּכל ַע ּ ָמא ְל ֵמ ָ
אֲ ִב ֶ

)יא( וּפַ ִ ּקיד

רש"י
)ז( לאשתו  -על אשתו כמו )לעיל כ( אמרי
לי אחי הוא:
)ח( כי ארכו  -אמר מעתה אין לי לדאוג
מאחר שלא אנסוה עד עכשיו .ולא נזהר

נביא

להיות נשמר :וישקף אבימלך וגו'  -שראהו
משמש מטתו:
)י( אחד העם  -המיוחד בעם זה המלך:
והבאת עלינו אשם  -אם שכב כבר הבאת
אשם עלינו:

– מלאכי פרק ב' ח'-יב'

)ח( וְ אַ ּ ֶתם סַ ְר ּ ֶתם ִמן הַ דֶּ ֶר ְך ִה ְכ ׁ ַש ְל ּ ֶתם ַר ִּבים ַּב ּתוֹ ָרה ִׁשחַ ּ ֶתם ְּב ִרית הַ ֵּלוִ י אָ ַמר
יְ הֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת) :ח( ואתו סטיתון מן אורחא אתקלתון סגיאין באוריתא חבלתון קימא דעם לוי אמר יי
צבאות:
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חק לישראל – פרשת תולדות יום ה'
אֲשר אֵ ינְ כֶ ם ׁש ְֹמ ִרים
)ט( וְ גַ ם ֲאנִ י נ ַָת ִּתי אֶ ְתכֶ ם נִ ְבזִ ים ו ְּׁשפָ ִלים ְלכָ ל הָ ָעם ְּכ ִפי ׁ ֶ
ב ּתוֹ ָרה) :ט( ואף אנא יהבית יתכון בסירין וחלשין לכל עמא כמא
אֶ ת דְּ ָרכַ י וְ נֹשְׂ ִאים ּ ָפנִ ים ַּ
דליתכון נטרין ית אורחן דתקנן קדמי ונסבין אפין באוריתא:

יש ְּבאָ ִחיו ְלחַ ֵּלל
)י( הֲלוֹ א אָ ב אֶ חָ ד ְלכֻ ָּלנ ּו הֲ לוֹ א אֵ ל אֶ חָ ד ְּב ָראָ נ ּו ַמדּ ו ַּע נִ ְב ַּגד ִא ׁ
ֹתינ ּו) :י( הלא אבא חד לכלנא הלא אלהא חד ברא יתנא מא דין נשקר גבר באחוהי לאפסא
ְּב ִרית אֲ ב ֵ
קימא די עם אבהתנא:

)יא( ָּבגְ ָדה יְ הו ָּדה וְ תוֹ ֵעבָ ה נ ֶֶעשְׂ ָתה ְביִ שְׂ ָראֵ ל ו ִּבירו ׁ ָּש ִ ָלם ִּכי ִח ֵּלל יְ הו ָּדה ק ֶֹד ׁש
אֲשר אָ הֵ ב וּבָ ַעל ַּ
יְ הֹוָ ה ׁ ֶ
בת אֵ ל נֵכָ ר) :יא( שקרו דבית יהודה ותועבתא אתעבידת בישראל
ובירושלם ארי אפיסו דבית יהודה נפשהון דהות קדישא קדם יי דרחם ואתרעיאו למסב להון נשין בנת
פלחי כוכביא:

יש ִמנְ חָ ה
ענֶה ֵמאָ הֳ לֵ י יַעֲ קֹב ו ַּמ ִּג ׁ
ש ּנָה ֵער וְ ֹ
ֲשר יַעֲ ֶ ׂ
יש א ׁ ֶ
)יב( י ְַכ ֵרת יְ הֹוָ ה לָ ִא ׁ
לַ יהֹוָ ה צְ בָ אוֹ ת) :יב( ושיצי יי לגבר דיעבדנה בר ובר בר מקרוי יעקב ואם כהן הוא לא יהי ליה
מקריב קורבנא בבית מקדשא דיי צבאות:

רש"י
)י( לחלל ברית אבותינו  -ברית שכרת
הקב"ה עם אבותינו בסיני:
)יא( כי חלל יהודה  -את עצמו שהיה קדש
לה' ראשית תבואתו )ירמי' ב'( .ובעל בת אל
נכר  -שנשאו נשים נכריות בבבל ואפילו

כתובים

הכהנים כמו שמפורש בספר )עזרא ט(
ורבותינו אמרו מלאכי זה עזר':
)יב( ער ועונה  -ער בתלמידים ועונה
בחכמים ,ער לשון אדם חריף .ומגיש מנחה
 -ואם כהן הוא לא יהי' לו בן מגיש מנחה:

 -משלי פרק ו' יב'-טז'

יש אָ וֶן הוֹ לֵ ְך ִע ְּק ׁשוּת ּ ֶפה:
אָ ָדם ְּב ִליּ ַַעל ִא ׁ

)יב(
בעקימות פומיה:

)יב( בר נש טלומא גברא עולא מהלך

ק ֵֹרץ ְּב ֵעינָו מֹלֵ ל ְּב ַרגְ לָ ו מ ֶֹרה ְּבאֶ צְ ְּבע ָֹתיו:

)יג(
באצבעתיה:

)יג( רמז בעינוי ותכס ברגלוי ורמז

ּ ַת ְה ּ ֻפכוֹ ת ְּב ִלבּ וֹ ֹח ֵר ׁש ָרע ְּבכָ ל ֵעת ִמ ֳדנִ ים } ִמ ְדיָנִ ים{ יְ ׁ ַש ֵּלחַ :

)יד(
בישתא בכל זמן תגרי רמי:

ַעל ּ ֵכן ּ ִפ ְתאֹ ם יָבוֹ א אֵ ידוֹ ּ ֶפ ַתע יִ ּ ׁ ָשבֵ ר וְ אֵ ין ַמ ְר ּ ֵפא:

)טו(
תבריה ומן שליא נתבר ולא תהוי ליה אסיותא:

)טז( ׁ ֶש ׁש הֵ ּ ָנה ָ ׂשנֵא יְ הֹוָ ה וְ ׁ ֶשבַ ע ּתוֹ עֲ בַ ות } ּתוֹ עֲ בַ ת{ נ ְַפ ׁשוֹ :

)יד( ומתהפך בלביה וחשל

)טו( מטול הכנא מן שליא ניתי

)טז( שית אינון דסני אלהא ובשבע

אסדית נפשיה:

רש"י
)יב( הולך עקשות פה  -ההולך בעקימת
שפתים:
)יג( קורץ בעיניו  -רמיזו' של מרמה .מולל
ברגליו  -כלומר משפשף זה על זה .ומורה
באצבעתיו  -כולם מן לשון רמזי' הם זה נופל

על העין וזה נופל על הרגל וזה נופל על
האצבע והעיקר הוא מדבר על הרשעים
המסיתין את הבריות לע"ג:
)יד( מדינים ישלח  -בין אדם לבוראו:
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חק לישראל – פרשת תולדות יום ה'
)טו( פתאום ופתע  -לשון תכיפה היא ולא
ידע את המפלה הקרובה ליפול עליו:

משנה

)טז( שש הנה שנא ה' ושבע תועבת נפשו -
כלו' גם השביעי' עמהם:

– זבחים פרק ו'

ֹאש הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ַ ,ר ִּבי יוֹ סֵ י אוֹ ֵמרְּ ,כ ִאלּ ּו נִ ְׁשחֲט ּו בַ ָ ּצפוֹ ן.
)א( קָ ְד ׁ ֵשי קָ ָד ִׁשים ׁ ֶש ּ ְׁשחָ ָטן ְּבר ׁ
ַר ִּבי יוֹ סֵ י ַּבר יְ הו ָּדה אוֹ ֵמרֵ ,מחֲצִ י הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ וְ לַ ָ ּצפוֹ ןַּ ,כ ָ ּצפוֹ ןֵ .מחֲצִ י הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ
וְ לַ דָּ רוֹ םַּ ,כדָּ רוֹ ם .הַ ּ ְמנָחוֹ ת הָ י ּו נִ ְק ָמצוֹ ת ְּבכָ ל ָמקוֹ ם ָּבעֲ ז ָָרה ,וְ ֶנאֱכָ ִלין ִל ְפנִ ים ִמן
הַ ְ ּקלָ ִעים ְלזִ כְ ֵרי ְכהֻ ּנָה ְּבכָ ל ַמאֲ כָ ל ְליוֹ ם וָ לַ יְ לָ ה ַעד חֲצוֹ ת:
רע"ב ) -א( קדשי קדשים כאילו נשחטו
בצפון  -דכתיב )שם כ( וזבחת עליו את
עולותיך ואת שלמיך ,כולו כשר לעולה וכולו
כשר לשלמים ,ואע"ג דעולה טעונה צפון ואין
שלמים טעונים צפון :מחצי המזבח ולצפון
כצפון  -דמשמע ליה חציו לעולותיך וחציו
לשלמיך .דאי סלקא דעתך כולו לעולה כשר,
השתא כולו לעולה אמרת דכשר ,כולו
לשלמים ששחיטתן בכל מקום מבעיא .ואידך,
אצטריך ,סלקא דעתך אמינא עולה דדחיק
לה מקום ,שלא הוכשרו לה שאר הרוחות,

ופעמים שהעולות מרובות וצר להם המקום,
לפיכך הכשיר להם ראש המזבח ,אבל שלמים
דלא דחיק להו המקום לא הכשיר להם ראש
המזבח ,קמשמע לן .והלכה כר' יוסי :היו
נקמצות בכל מקום  -ואינם טעונות צפון.
דלא קבע הכתוב מקום לקמיצה :לפנים מן
הנקלעים לזכרי כהונה  -דכתיב )במדבר יח(
לכל קרבנם ולכל מנחתם ,וסמיך ליה בקודש
הקדשים תאכלנו כל זכר יאכל אותו :ליום
ולילה עד חצות  -דילפינן ממנחת לחמי
תודה:

)ב( חַ ּ ַטאת הָ עוֹ ף הָ יְ ָתה נַעֲ ֵ ׂשית ַעל קֶ ֶרן דְּ רוֹ ִמית ַמעֲ ָר ִביתְּ .בכָ ל ָמקוֹ ם הָ יְ ָתה
לשה ְדבָ ִרים הָ יְ ָתה אוֹ ָת ּה הַ ּ ֶק ֶרן ְמ ׁ ַש ּ ֶמ ׁ ֶשת
ְכ ׁ ֵש ָרה ,אֶ ָּלא זֶה הָ יָה ְמקוֹ ָמ ּה .ו ְּׁש ׁ ָ
לשה ִמ ְל ָמ ְעלָ הִ .מ ְ ּל ַמ ּ ָטה ,חַ ּ ַטאת הָ עוֹ ף וְ הַ הַ ָּג ׁשוֹ ת ו ְּׁשי ֵָרי הַ דָּ ם.
ִמ ְ ּל ַמ ּ ָטה ,ו ְּׁש ׁ ָ
ִמ ְל ַמ ְעלָ ה .נִ ּסו ְּך הַ ּ ַמיִ ם וְ הַ יַּיִ ן וְ עוֹ לַ ת הָ עוֹ ף ְּכ ׁ ֶש ִהיא ַר ָּבה בַ ּ ִמזְ ָרח:
רע"ב ) -ב( חטאת העוף היתה נעשית
בקרן מערבית דרומית  -משום דמנחת
חוטא קרויה חטאת ,דכתיב במנחת חוטא
)ויקרא ה( לא ישים עליה שמן ולא יתן עליה
לבונה כי חטאת היא ,ומשמע נמי שהחטאת
קרויה מנחה ,דחטאת נהפכה להיות מנחה
בדלי דלות ,ומנחה מצינו שטעונה הגשה בקרן
מערבית דרומית דכתיב )שם ו( הקרב אותה
בני אהרן לפני ה' אל פני המזבח ,איזהו רוח
שהוא לפני ה' ואל פני המזבח ,הוי אומר זו
רוח מערבית דרומית ,דלפני ה' הוא מערב,
ופני המזבח הוא הדרום ששם היה הכבש,
ומה מנחה טעונה הגשה בקרו מערבית
דרומית ,אף חטאת העוף עבודתה בקרן
מערבית דרומית ,והזאת דמה היא עיקר

עבודתה :בכל מקום היתה כשרה -
למליקתה :אלא זה היה מקומה  -להזאתה.
והכי מפרש לה בגמרא :מלמטה  -למטה
מחוט הסיקרא :הגשות  -של מנחות קודם
קמיצתן ,כדכתיב )שם ב( והגישה אל המזבח:
ושיירי הדם  -של חטאות החיצונות היה
שופך אל יסוד דרומי .כדילפינן בפרק איזהו
מקומן :ניסוך המים  -בחג הסוכות :והיין -
בכל יום .ששם היו השיתין ולא היה אפשר
לנסך כי אם שם :ועולת העוף כשהיא רבה
במזרח  -דעיקר מקומה בקרן דרומית
מזרחית ,מפני שקרובה לבית הדשן לזרוק שם
מוראה ונוצה ,כדכתיב )ויקרא א( והשליך
אותה וגו' אל מקום הדשן .וכשהיא רבה שם,
שיש כהנים הרבה באותה הקרן עסוקים
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בעולות ואין לזה מקום לעמוד בסובב,
דעולת העוף נעשית למעלה ,בא לו לקרן
דרומית מערבית שאף היא סמוכה לבית

הדשן יותר משאר שתי קרנות ,שבית הדשן
סמוך לכבש היה במזרחו של כבש ולדרומו של
מזבח:

רע"ב ) -ג( ומקיפים דרך שמאל  -מקיפים
את המזבח בשביל צרכי עבודה ,כגון למתן
דמי חטאות ולסידור מערכה או להפך
אברים בצנורא ,ויורדים במערבו של כבש
שהוא שמאל העולין למזבח בעלייתן :חוץ מן
העולה לג' דברים אלו  -הנעשים בקרן
מערבית דרומית ,שהן ניסוך המים והיין
ועולת העוף ,שכשהוא עולה למזבח פונה

לסובב לשמאל באותה הקרן וכשגמר חוזר על
עקב דרך עלייתו .בניסוך המים והיין ,שמא
יתעשנו בעשן המזבח בעוד שהוא פונה דרך
ימין ומקיף לשמאל ויפיגו טעמן וריחן ,ואנן
בעינן תמימים יהיו לכם ונסכיהם שיהיו
הנסכים תמימים .ועולת העוף נמי שמא
תתעשן ותמות:

יפין וְ יוֹ ְר ִדין דֶּ ֶר ְך שְׂ מֹאל ,חוּץ ִמן
)ג( ָּכל הָ עוֹ ִלים לַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  ,עוֹ ִלין דֶּ ֶר ְך י ִָמין ,ו ַּמ ִ ּק ִ
לשה ְדבָ ִרים אֵ לּ ּוֶ ׁ ,שהָ י ּו עוֹ ִלים וְ חוֹ זְ ִרים לֶ ָעקֵ ב:
הָ עוֹ לֶ ה ִל ְׁש ׁ ָ

ֹאש ּה ִמ ּמוּל ָע ְר ּ ָפ ּה וְ אֵ ינוֹ
שית .הָ יָה מוֹ לֵ ק אֶ ת ר ׁ ָ
)ד( חַ ּ ַטאת הָ עוֹ ף ּ ֵכיצַ ד הָ יְ ָתה נַעֲ ֵ ׂ
ַמ ְבדִּ יל ,ו ַּמזֶּה ִמדָּ ָמ ּה ַעל ִקיר הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ ְׁ .שי ֵָרי הַ דָּ ם ,הָ יָה ִמ ְת ַמ ֶ ּצה ַעל הַ יְ סוֹ ד.
אֵ ין לַ ּ ִמזְ ֵּבחַ אֶ ָּלא ָד ָמ ּה ,וְ כֻ ָּל ּה לַ כּ ֹהֲנִ ים:
רע"ב ) -ד( היה מולק את ראשה  -אוחז
שתי גפיה בשתי אצבעותיו זרת וקמיצה של
ידו השמאלית ,והעוף על גבי ידו ופניו של
עוף לצד גב ידו שיהיה העורף למעלה,
ומותח צוארו הגרון על רוחב של שתי
אצבעותיו אצבע ואמה ,ומולק בצפרנו .וזו
אחת מעבודת קשות שבמקדש :ואינו מבדיל
 הראש מן הגוף .אלא חותך שדרה ומפרקתורוב בשר עמו עד שמגיע לושט או לקנה
ונוטל סימן אחד לבדו ומולק .כדכתיב ולא
יבדיל :ומזה מדמה  -אוחז בעוף ומזה .שלא

היה מזה לא בכלי ולא באצבע אלא בגופו של
עוף :היה מתמצה  -שמקרב בית מליקתו
למזבח ודוחקו בקיר והדם מתמצה ויורד
ליסוד .דבחטאת העוף כתיב )שם ה( והזה
מדם החטאת על קיר המזבח והנשאר בדם
ימצה אל יסוד המזבח ,איזהו קיר שהשיריים
שלו מתמצין ליסוד ,הוי אומר זה קיר
התחתון ,דהיינו מןו החוט ולמטה .דאי קיר
העליון ,דהיינו מן החוטמ ולמעלה ,פעמים
שהיה מתמצה לסובב ,כגון שעושה למעלה מן
הסובב ,שהחוט למטה מן הסובב אמה:

)ה( עוֹ לַ ת הָ עוֹ ף ּ ֵכיצַ ד הָ יְ ָתה נַעֲ ֵ ׂשיתָ ,עלָ ה בַ ּ ֶכבֶ ׁש וּפָ נָה לַ ּסוֹ בֵ בָּ ,בא לוֹ ְלקֶ ֶרן
ֹאשה ִמ ּמוּל ָע ְר ּ ָפ ּה ו ַּמבְ דִּ יל ,ו ְּמ ַמ ֶ ּצה אֶ ת
דְּ רוֹ ִמית ִמזְ ָר ִחית ,הָ יָה מוֹ לֵ ק אֶ ת ר ׁ ָ
ֹאש ,וְ ִה ִּקיף ּ ֵבית ְמ ִליקָ תוֹ לַ ּ ִמזְ ֵּבחַ  ,ו ְּספָ גוֹ
דָּ ָמ ּה ַעל ִקיר הַ ּ ִמזְ ּ ֵבחַ  .נ ַָטל אֶ ת הָ ר ׁ
בַ ּ ֶמלַ ח ,וּזְ ָרקוֹ ַעל ַּג ֵּבי הָ ִא ּ ִׁשיםָּ ,בא לוֹ לַ גּ וּף וְ הֵ ִסיר אֶ ת הַ ּ ֻמ ְראָ ה וְ אֶ ת הַ נּוֹ צָ ה
וְ אֶ ת ְּבנֵי ֵמ ַעיִ ם הַ יּוֹ צְ ִאים ִע ּ ָמ ּה ,וְ ִה ְׁש ִליכָ ן ְלבֵ ית הַ דָּ ׁ ֶשןִׁ .ש ּ ַסע וְ לֹא ִה ְבדִּ יל .וְ ִאם
ִה ְבדִּ ילָּ ,כ ׁ ֵשר .ו ְּספָ גוֹ בַ ּ ֶמלַ ח ,וּזְ ָרקוֹ ַעל ַּג ּ ֵבי הָ ִא ּ ִׁשים:
רע"ב ) -ה( עלה בכבש  -לפי שעולת
העוף נעשית למעלה ,דלא כתיב בעולת
העוף יסוד ,אלא בחטאת העוף בלבד.
ובבהמה איפכא ,דחטאת בהמה נעשית
למעלה דכתיב בה קרנות המזבח ,ועולת
בהמה למטה דכתיב )שם ד( אל יסוד מזבח
העולה ,תלה היסוד בעולה :בא לו לקרן

דרומית מזרחית  -לפי שהיא קרובה לבית
הדשן ששם משליך המוראה והנוצה :ממול
ערפה  -מול הרואה את ערפה והוא אחורי
הצואר .ואע"פ שלא נאמר בעולה מול עורף,
למדנו בה מול עורף מחטאת :ומבדיל -
חותך שני סימנים .דמדכתיב בחטאת העוף
ולא יבדיל ,למדנו שבעולת העוף מבדיל )יח(:
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והקיף בית מליקתו למזבח  -מקרב ודוחק
בית המליקה בקיר המזבח כדי שיתמצה הדם:
וספגו במלח  -לשון שאיבה ולקיחה ,כמו
סופג את הארבעים ,אף כאן נותן עליו מלח
כדי שיהא הראש מושך ומקבל המלח .פירוש

אחר ,ספגו בגימ"ל כמו ספקו בקו"ף ,לשון
ויספוק את כפיו )במדבר כד( :מוראה  -זפק:
נוצה  -קודר בו כמין ארובה ונוטל כל העור
והנוצה שכנגד הזפק עם הזפק ומשליך :שסע
 -את העוף בין אגפים ולא היה מבדיל:

)ו( לֹא הֵ ִסיר לֹא אֶ ת הַ ּ ֻמ ְראָ ה וְ לֹא אֶ ת הַ נּוֹ צָ ה וְ לֹא אֶ ת ְּבנֵי ֵמ ַעיִ ם הַ יּוֹ צְ ִאין
ִע ּ ָמ ּה וְ לֹא ְספָ גוֹ בַ ּ ֶמלַ חָּ ,כל ׁ ֶש ּ ִׁש ּנָה בָ ּה ֵמאַ חַ ר ׁ ֶש ּ ִמ ָ ּצה אֶ ת דָּ ָמ ּהְּ ,כ ׁ ֵש ָרהִ .ה ְבדִּ יל
ֹאש וְ לֹא ִמ ָ ּצה ַדם הַ גּ וּף,
ַּבחַ ּ ָטאת וְ לֹא ִהבְ דִּ יל ָּבעוֹ לָ הְ ּ ,פסוּלָ הִ .מ ָ ּצה ַדם הָ ר ׁ
ֹאשְּ ,כ ׁ ֵש ָרה:
ּ ְפסוּלָ הִ .מ ָ ּצה ַדם הַ גּ וּף וְ לֹא ִמ ָ ּצה ַדם הָ ר ׁ
רע"ב ) -ו( הבדיל בחטאת  -שמלק שני
סימנים בחטאת :או לא הבדיל בעולה -
שמלק בה סימן אחד :פסול  -דכל שינוי

שהוא לפני עבודת הדם פסול :ולא מיצה דם
הגוף פסולה  -דעיקר דמים בגוף הוא
דשכיחי:

)ז( חַ ּ ַטאת הָ עוֹ ף ׁ ֶש ּ ְמלָ קָ ּה ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ּ ָמ ּהִ ,מ ָ ּצה ָד ָמהּ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמ ּה ,אוֹ ִל ְׁש ָמ ּה
וְ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמ ּה ,אוֹ ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמהּ וְ ִל ְׁש ָמ ּהְ ּ ,פסוּלָ ה .עוֹ לַ ת הָ עוֹ ףְּ ,כ ׁ ֵש ָרה ,ו ִּב ְלבַ ד
ׁ ֶשלּ ֹא ָע ְל ָתה לַ ְּב ָע ִלים .אֶ חָ ד חַ ּ ַטאת הָ עוֹ ף וְ אֶ חָ ד עוֹ לַ ת הָ עוֹ ף ׁ ֶש ּ ְמלָ קָ ן וְ ׁ ֶש ּ ִמ ָ ּצה
ָד ָמן לֶ אֱ כוֹ ל דָּ בָ ר ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ לֶ אֱכוֹ לְ ,להַ ְק ִטיר דָּ בָ ר ׁ ֶשדַּ ְרכּ וֹ ְלהַ ְק ִטיר ,חוּץ
ִל ְמקוֹ מוֹ ָ ּ ,פסוּל ,וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת .חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ ִ ּ ,פגּ וּל ,וְ חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ָּכ ֵרת ,ו ִּב ְלבַ ד
ׁ ֶש ִּי ְק ַרב הַ ּ ַמ ִּתיר ְּכ ִמצְ וָ תוֹ ֵ ּ .כיצַ ד קָ ֵרב הַ ּ ַמ ִּתיר ְּכ ִמצְ וָ תוֹ ָ .מלַ ק ִּב ְׁש ִתיקָ ה ו ִּמ ָ ּצה
הַ דָּ ם חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ  ,אוֹ ׁ ֶש ּ ָמלַ ק חוּץ ִלזְ ַמנּוֹ ו ִּמ ָ ּצה הַ דָּ ם ִּב ְׁש ִתיקָ ה ,אוֹ ׁ ֶש ָמלַ ק ו ִּמ ָ ּצה
הַ דָּ ם חוּץ ִלזְ ַמנּ וֹ  ,זֶה ׁ ֶש ָּק ֵרב הַ ּ ַמ ִּתיר ְּכ ִמצְ וָ תוֹ ֵ ּ .כיצַ ד לֹא קָ ֵרב הַ ּ ַמ ִּתיר ְּכ ִמצְ וָ תוֹ .
ָמלַ ק חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ ו ִּמ ָ ּצה הַ דָּ ם חוּץ ִלזְ ַמנוֹ  ,אוֹ ׁ ֶש ָמלַ ק חוּץ ִלזְ ַמנוֹ ו ִּמ ָ ּצה הַ ָדם
חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ ) ,אוֹ ׁ ֶש ּ ָמלַ ק ו ִּמ ָ ּצה הַ דָּ ם חוּץ ִל ְמקוֹ מוֹ ( ,חַ ּ ַטאת הָ עוֹ ף ׁ ֶש ּ ְמלָ קָ ּה
ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמ ּה ו ִּמ ָ ּצה ָד ָמ ּה חוּץ ִלזְ ַמ ּנ ָּה ,אוֹ ׁ ֶש ּ ְמלָ קָ ּה חוּץ ִלזְ ַמ ּנָהּ ו ִּמ ָ ּצה ָד ּ ָמ ּה
ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמ ּה ,אוֹ ׁ ֶש ּ ְמלָ קָ הּ ו ִּמ ָ ּצה ָד ָמה ׁ ֶשלּ ֹא ִל ְׁש ָמ ּה ,זֶה הוּא ׁ ֶשלּ ֹא קָ ֵרב
הַ ּ ַמ ִּתיר ְּכ ִמצְ וָ תוֹ  .לֶ אֱכוֹ ל ַּכ ַּזיִ ת ַּבחוּץ וְ כַ זַּיִ ת ְל ָמחָ רַּ ,כ ַּזיִ ת ְל ָמחָ ר וְ כַ זַּיִ ת ַּבחוּץ,
ַּכחֲצִ י זַ יִ ת ַּבחוּץ וְ כַ חֲצִ י זַ יִ ת ְל ָמחָ רַּ ,כחֲצִ י זַ יִ ת ְל ָמחָ ר וְ כַ חֲצִ י זַיִ ת ַּבחוּץָ ּ ,פסוּל,
ֲשבֶ ת הַ זְ ָמן קָ ְד ָמה
וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת .אָ ַמר ַר ִּבי יְ הו ָּדה ,זֶה הַ ְּכלָ לִ ,אם ַמח ׁ ֶ
ֲשבֶ ת הַ ּ ָמקוֹ ם קָ ְד ָמה
ֲשבֶ ת הַ ּ ָמקוֹ םִ ּ ,פגּ וּל ,וְ חַ יּ ִָבין ָעלָ יו ָּכ ֵרת .וְ ִאם ַמח ׁ ֶ
ְל ַמח ׁ ֶ
ֲשבֶ ת הַ ְּז ָמןָ ּ ,פסוּל ,וְ אֵ ין בּ וֹ כָ ֵרת .וַ חֲכָ ִמים אוֹ ְמ ִרים ,זֶה וָ זֶה ּ ָפסוּל ,וְ אֵ ין בּ וֹ
ְל ַמח ׁ ֶ
כָ ֵרת .לֶ אֱכוֹ ל ַּכחֲצִ י זַיִ ת ו ְּלהַ ְק ִטיר ַּכחֲצִ י זַ יִ תָּ ,כ ׁ ֵשרֶ ׁ ,שאֵ ין אֲ ִכילָ ה וְ הַ ְק ָט ָרה
ִמצְ ָט ְר ִפין:
רע"ב ) -ז( חטאת העוף שמלקה שלא
לשמה  -מליקה בעוף במקום שחיטה
בבהמה .ומיצוי בעוף במקום זריקת הדם
בבהמה .והמחשבה הפוסלת בשחיטה וזריקת
דם בבהמה ,פוסלת במליקה ובמיצוי הדם
בעוף .אבל קבלה והלוך אין בעוף :עולת
העוף כשרה  -כדתנן בריש פרק קמא גבי

בהמה ,כל הזבחים שנזבחו שלא לשמן כשרים
אלא שלא עלו לבעלים לשם חובה חוץ מן
הפסח ומן החטאת :לאכול דבר שדרכו
לאכול  -חטאת העוף :להקטיר דבר שדרכו
להקטיר  -עולת העוף :שלא לשמה  -אין
מוציא עולה מידי פגול ,לפי שהיא כשרה שלא
לשמה .וכולה מתניתין מפורשת לעיל פרק ב':
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גמרא

– זבחים דף סד' ע"ב

תנו רבנן והזה מדם החטאת מגוף החטאת הא כיצד אוחז בראש ובגוף
ומזה על קיר המזבח ולא על קיר הכבש ולא על קיר היכל ולא על קיר
אולם ואיזה זה קיר התחתון או אינו אלא קיר העליון ודין הוא ומה בהמה
שעולתה למטה חטאתה למעלה עוף שעולתו למעלה אינו דין שחטאתו
למעלה ת"ל והנשאר בדם ימצה אל יסוד המזבח קיר שהשירין שלו
מתמצים ליסוד ואיזה זה קיר התחתון ונעביד מעילאי והדר נעביד מתתאי
אמר רבא מי כתיב ימצה ימצה כתיב דממילא משמע אמר רב זוטרא בר
טוביה אמר רב כיצד מולקין חטאת העוף אוחז גפיו בשתי אצבעות ושתי
רגלים בשתי אצבעות ומותח צוארה על רוחב גודלו ומולקה במתניתא
תנא ציפרא מלבר אוחז גפיו בשתי אצבעות ושני רגלים בשתי אצבעות
ומותח צוארו על רוחב שתי אצבעותיו ומולק וזו עבודה קשה שבמקדש זו
היא ותו לא והאיכא קמיצה וחפינה אלא אימא זו עבודה קשה מעבודות
קשות שבמקדש:
רש"י על הגמרא
מגוף של חטאת  -שלא יזה לה בכלי ולא
באצבע אלא אוחז בעוף עצמו ומזה :קיר
התחתון  -שלמטה מן החוט :בהמה שעולתה
למטה  -כדאמרן בפ"ק )לעיל דף י( דכתיב
בחטאת בהמה המחטא אותה אותה דמה
למעלה ואין אחרת דמה למעלה :חטאתה
למעלה  -דקרנות כתיבי בה :עוף שעולתו
למעלה  -כדיליף לקמן בפירקין )דף סה(:
שהשירים שלו  -כשמזה הדם שותת ומתמצה
ליסוד :ואיזה זה קיר התחתון  -פעמים
שהוא מתמצה לסובב כשהוא עושהו למעלה
מן הסובב דמן החוט עד הקרנות קיר העליון
הוא אבל קיר התחתון כולו למטה מן הסובב
שהחוט למטה מן הסובב אמה :ונעביד
מעילאי  -הזאתה יעשה למעלה והדין נותן
כדאמרן והדר נעביד מיצוי מתתאי כדכתיב:
מי כתיב ימצה ימצה כתיב  -אי הוה כתיב
ימצה הוה משמע שמזהיר את הכהן שיחזור
וימצה אחר הזאה השתא דכתיב ימצה משמע
נמי לענין הזאה דממילא יהיה דם מצוי אצל

היסוד :אוחז שני גפיה בשתי אצבעות  -גוף
העוף על כפו מבפנים ומכניס שני רגליה בין
אצבע קטנה זרת לקמיצה ושני גפיה בין אמה
לאצבע :ומותח צוארה  -גרונה התחתון
מותח על רוחב החיצון של גודל שמכניס
הצואר בין אצבע לגודל נמצא הגרון לצד גודלו
ומותחו על גודלו והעורף מלמעלה ומולק:
ציפרא מלבר  -כמו שאנו עושים על גב היד
אלא שהופך פניו של עוף על גב ידו שיהא
העורף מלמעלה :מותח צוארו  -הגרון על
רוחב הפנימי של שתי אצבעותיו אצבע ואמה:
גבי קמיצה נמי תניא זו היא עבודה קשה -
שצריך למחוק בגודלו מלמעלה ובאצבעו
קטנה למטה שלא יהא הקומץ מבורץ וכן
בחפינת יום הכפורים נמי תניא זו היא עבודה
קשה ותרוייהו בסדר יומא בפרק הוציאו לו
)דף מז ודף מט( :עבודה קשה מעבודות
קשות  -כלומר אחת מעבודות קשות
שבמקדש:
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זוהר

– תולדות דף קמד' ע"ב

ֹאמר ִאם ׁ ָשמוֹ ַע ִּת ְׁש ַמע ְלקוֹ ל יְ ָי
ֹאמרְּ ,כ ָמה ְדאַ ְּת אָ ֵמר) ,שמות טו( וַ ּי ֶ
ָדבָ ר אַ חֵ ר ,וַ יּ ֶ
ָ
אֱלהֶ ָ
ֹאמר לא יֵאָ ֵמר עוֹ ד ִׁש ְמך יַעֲ קֹב ִּכי ִאם
יך ,אוּף הָ כָ א) ,בראשית לב( וַ יּ ֶ
תיב) ,שם(
ֵיהְ ,ל ֶמ ֱהוֵי ְּכלָ לָ א דְּ אֲ בָ הָ ןַ .מה ְּכ ִ
יִ שְׂ ָראֵ לְּ ,כ ֵדין ִא ְת ַע ּ ַטר יַעֲ קֹב ְּב ַד ְר ּג ּ
יה
יה ַעל ּ ֻכ ְ ּלה ּו ִּב ְרכָ אן ,דְּ בָ ְרכֵ ּ
וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ תוֹ ׁ ָשםַ .מאי וַ יְ בָ ֶר ְך אֹ תוֹ ׁ ָשם ,דְּ אוֹ ֵדי לֵ ּ
אֲ בוֹ י:
יש ַּגם אוֹ יְ בָ יו י ְַׁש ִלים ִא ּתוֹ .
ִר ִּבי ִׁש ְמעוֹ ן ּ ָפ ַתח וְ אָ ַמר) ,משלי טז( ִּב ְרצוֹ ת יְ ָי דַּ ְרכֵ י ִא ׁ
יה ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִר ְ
יך הוּא,
יה ְלבַ ר נ ָׁשְ ,ל ִא ְת ּ ַת ְקנָא ְׁש ִבילוֹ י ּ ֵב ּ
ּ ָתא ֲחזֵיַּ ,כ ּ ָמה ִאית לֵ ּ
יתא .דְּ הָ א אוֹ ְ ּקמוּהָ  ,דְּ וַ דַּ אי )שמות ק"ו ע"ב ,קס"ב ע"ב(
ְּבגִ ין ְל ֶמ ְע ַּבד ּ ִפקּ ו ֵּדי ְדאוֹ ַריְ ָ
ימינָא
יה ,חַ ד ִל ִ
ְּת ֵרין ַמ ְלאָ ִכין ְׁש ִליחָ ן ִאית ְלבַ ר נ ָׁש ִמ ְ ּל ֵעילָ א ְל ִאזְ ַד ְּווגָ א ַּב ֲה ֵד ּ
יה ְּבבַ ר נ ָׁש ְּבכָ ל ַמה דְּ ִאיה ּו ָע ִבידִ ,אינוּן
וְ חַ ד ִלשְׂ ָמאלָ א ,וְ ִאינוּן סָ ה ֲֵדין ּ ֵב ּ
ִמ ְׁש ּ ַת ְּכחֵ י ּ ַת ּ ָמן וְ קָ ִרינָן לוֹ ן יֵצֶ ר טוֹ ב וְ יֵצֶ ר ָרע:
יתא ,הַ הוּא יֵצֶ ר טוֹ ב
אָ ֵתי ַּבר נ ָׁש ְל ִא ְתדַּ ָּכאָ ה ו ְּל ִא ְׁש ּ ַתדְּ לָ א ְּב ִפקּ ו ֵּדי ְדאוֹ ַריְ ָ
יה
יהְּ ,כבָ ר ִאיה ּו ִא ְת ּ ַת ַּקף ַעל הַ הוּא יֵצֶ ר הָ ָרע וְ ִא ְׁש ּ ָת ִלים ַּבהֲ ֵד ּ
דְּ ִאזְ דַּ ַ ּווג ֵּב ּ
וְ ִא ְתהַ ּ ִפ ְ
יה ְל ַע ְב ָדא .וְ כַ ד ַּבר נ ָׁש אָ זִ יל ְל ִא ְס ּ ַתאֲ בָ א ,הַ הוּא יֵצֶ ר הָ ָרע ִא ְת ּ ַת ַּקף
יך לֵ ּ
ימנָא .וַ דַּ אי ַּכד הַ הוּא ַּבר נ ָׁש אָ ֵתי
וְ ִא ְת ַּג ַּבר ַעל הַ הוּא יֵצֶ ר טוֹ ב ,וְ הָ א אוֹ ִק ְ
ְל ִא ְתדַּ ָּכאָ הַּ ,כ ּ ָמה ְּת ִקיפ ּו ִא ְת ּ ַת ַּקף ַּבר נ ָׁשַּ ,כד ִא ְת ַּג ְּב ָרא הַ הוּא יֵצֶ ר טוֹ ב ְּכ ֵדין
יה דְּ יֵצֶ ר טוֹ ב .וְ ַעל
)משלי טז( אוֹ יְ בָ יו י ְַׁש ִלים ִא ּתוֹ  ,דְּ הַ הוּא יֵצֶ ר הָ ָרע ִא ְת ַּכ ְפיָא קַ ּ ֵמ ּ
דָּ א אָ ַמר ְׁשלֹמֹה) ,משלי יב( טוֹ ב נִ ְקלֶ ה וְ ֶעבֶ ד לוֹ ַ ,מאי וְ ֶעבֶ ד לוֹ  ,דָּ א יֵצֶ ר הָ ָרע.
יתאְּ ,כ ֵדין ַּגם אוֹ יְ בָ יו י ְַׁש ִלים ִא ּתוֹ  ,דָּ א
ו ְּכ ֵדין ַּכד אָ זִ יל ַּבר נ ָׁש ְּב ִפקּ ו ֵּדי אוֹ ַריְ ָ
אֲתא ִמ ִּס ְטרוֹ י:
יֵצֶ ר הָ ָרע ,וְ ְד ָ
ְ
יה ְּבקו ְּד ׁ ָשא ְּב ִריך הוּא ,וְ כָ ל אָ ְרחוֹ י הֲו ּו
ּ ָתא ֲחזֵיְּ ,בגִ ין דְּ יַעֲ קֹב ,אַ ְבטַ ח ּ ֵב ּ
יהַ ,על דָּ א אוֹ יְ בָ יו י ְַׁש ִלים ִא ּתוֹ  .וְ ָדא )ד"א דא( סמאל ,חֵ ילָ א וְ תו ְּקפָ א ְד ֵע ָ ׂשו
ִל ְׁש ֵמ ּ
יה דְּ יַעֲ קֹב ,וְ אוֹ ֵדי לֵ יהּ ַעל ִאינוּן
יה דְּ יַעֲ קֹב ,ו ְּבגִ ין דְּ אַ ְׁש ִלים ִע ּ ֵמ ּ
דְּ אַ ְׁש ִלים ִע ּ ֵמ ּ
שו) ,נ"א כדין אודי ליה עשו דכתיב יש לי רב אחי יהי לך אשר
יה ֵע ָ ׂ
ִּב ְרכָ אןְּ ,כ ֵדין אַ ְׁש ִלים ִע ּ ֵמ ּ
יה יַעֲ קֹב ְלגַ ּ ֵבי
לך ,דהא אודי ליה על אינון ברכאן דיליה בחרבא( וְ ַעד דְּ לָ א ִא ְׁש ְּת ִלים ִע ּ ֵמ ּ
ְ
אֲתר
ַ
שוְּ ,בגִ ין ָּכךְּ ,בכָ ל
יה עֵ ָ ׂ
יה ,לָ א אַ ְׁש ִלים ִע ּ ֵמ ּ
הַ הוּא ְמ ַמ ּנָא דְּ ִא ְת ּ ַפ ַּקד עֲ לֵ ּ
ּתו ְּקפָ א ִד ְל ַת ּ ָתא ּ ַת ְליָא ְּבתו ְּקפָ א ִד ְל ֵעילָ א:
הלכה – הרמב"ם

הלכות תלמוד תורה פרק א'

)א( נשים ועבדים וקטנים פטורים מתלמוד תורה אבל קטן אביו חייב ללמדו תורה
שנאמר ולמדתם אותם את בניכם לדבר בם ואין האשה חייבת ללמד את בנה שכל
החייב ללמוד חייב ללמד:
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חק לישראל – פרשת תולדות יום ה'
)ב( כשם שחייב אדם ללמד את בנו כך הוא חייב ללמד את בן בנו שנאמר והודעתם
לבניך ולבני בניך ולא בנו ובן בנו בלבד אלא מצוה על כל חכם וחכם מישראל ללמד
את כל התלמידים אע"פ שאינן בניו שנאמר ושננתם לבניך מפי השמועה למדו בניך
אלו תלמידיך שהתלמידים קרויין בנים שנאמר ויצאו בני הנביאים אם כן למה נצטוה
על בנו ועל בן בנו להקדים בנו לבן בנו ובן בנו לבן חבירו:
)ג( וחייב לשכור מלמד לבנו ללמדו ואינו חייב ללמד בן חבירו אלא בחנם מי שלא
למדו אביו חייב ללמד את עצמו כשיכיר שנאמר ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם וכן
אתה מוצא בכל מקום שהתלמוד קודם למעשה מפני שהתלמוד מביא לידי מעשה ואין
המעשה מביא לידי תלמוד:
)ד( היה הוא רוצה ללמוד תורה ויש לו בן ללמוד תורה הוא קודם לבנו ואם היה בנו
נבון ומשכיל להבין מה שילמוד יותר ממנו בנו קודם ואע"פ שבנו קודם לא יבטל הוא
שכשם שמצוה עליו ללמד את בנו כך הוא מצווה ללמד עצמו:

ð"òì
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