
 

 

אנּו ְלָפנֶׁיָך  ָחָטָֽ  ְבִחּלּול ַהֵשםַעל ֵחְטא שֶׁ

 
 

ת־ֵשם קְׇדִשי ְוִנְקַדְשִתי ְבתֹוְך ץ ִמְצַרִים והְבֵני ִיְשָרֵאל ֲאִני י ְוֹלא ְתַחְּללּו אֶׁ רֶׁ ם ֵמאֶׁ ְתכֶׁ ם׃ ַהּמֹוִציא אֶׁ ה ְמַקִדְשכֶׁ
ם ֵלאֹלִהים ֲאִני ילִ    ה׃והְהיֹות ָלכֶׁ

 שהזהירנו מחלול השם 
ואולם החלק האחד הכולל כל מי שבקשו . זה יחלק לשלשה חלקים שנים כוללים והאחד מיוחדוהעון ה

 , ממנו לעבור על דבר ממצות בשעת השמד והיה האונס מתכוין להעביר בין מצות קלות בין חמורות
 , ז וגילוי עריות ושפיכות דמים ואפילו שלא בשעת השמד"או מי שיבוקש ממנו שיעבור על ע

  ...יב להתיר נפשו ויהרג ואל יעבורהנה הוא חי

בה ולא הנאה אבל כיוון בפעולתו המרד והחלק השני הכולל גם כן כשיעשה האדם עבירה אין תאוה 
  ...הנה זה מחלל, ופריקת עול מלכות שמים

 והחלק המיוחד הוא שיעשה אדם ידוע במעלה ובטוב מעשה פעולה אחת נראה בעיני ההמון שהוא עבירה 
 ...הנה הוא חלל את השם, פ שהפועל מותר"ואין ראוי לנכבד לעשות דמיון הפועל ההוא אע



 

  ולא תחללו את שם קדשי
אם כן אתם המקודשים ללכת בדרכי אל תחללו את שם  ומאחר שאתם רואים את פעולתי על זה השלמות

 , קדשי בפעולות חסרות ומגונות
 וים אשר באו שמה ויחללו את שם קדשיכענין ויבא אל הג

 

ֵיש ִחיּלּול ַהֵשם ְבָידֹו   א ְביֹום ַהִכּפּוִרים ְלַכֵּפר ְוֹלא ְבִיּסּוִרין ְלָמֵרק, ֵאין לֹו ֹכַח ִבְתשּוָבה ִלְתלֹות ְוֹלִמי שֶׁ
ה ָלכֶׁ  ָעֹון ַהזֶׁ נֱֶׁאַמר: ״ְוִנְגָלה ְבאְׇזָני ה׳ ְצָבאֹות ִאם ְיכּוַּפר הֶׁ ת, שֶׁ קֶׁ ָּלא כּוָּלן תֹוִלין, ּוִמיָתה ְמָמרֶׁ   .ם ַעד ְתמּותּון״אֶׁ

 ֵהיִכי ָדֵמי ִחיּלּול ַהֵשם? 
ָּלא ְבַאְתָרא ָאַמר ַרב: ְכגֹון ֲאָנא, ִאי ָשֵקיְלָנא ִביְשָרא ִמַטָבָחא ְוָלא ָיֵהיְבָנא ְדֵמי ְלַאְלַתר. ָאַמר אַ  ָבֵיי: ֹלא ָשנּו אֶׁ

 ָרא ְדָתְבִעי הּוא. ָאַמר ָרִביָנא: ּוָמָתא ַמְחֵסָיא ַאתְ  ֵלית ַלן ַבּה —ְדָלא ָתְבִעי, ֲאָבל ְבַאְתָרא ְדָתְבִעי 
ֵדי ְוָעֵביד ַאָבֵיי ִכְדָשֵקיל ִביְשָרא ִמְתֵרי שּוָתֵפי, ָיֵהיב זּוָזא ְלַהאי ְוזּוָזא ְלַהאי, ַוֲהַדר ְמָקֵרב ְלהּו ַגֵבי ֲהָד 

  .חּוְשָבָנא
 ַרִבי יֹוָחָנן ָאַמר: ְכגֹון ֲאָנא ִדְמַסֵגיָנא ַאְרַבע ַאּמֹות ְבָלא תֹוָרה ּוְבָלא ְתִפיִּלין. 

ֲחֵביָריו ִמְתַבְייִשין ֵמֲחַמת ְשמּוָעתֹו )ַהְיינּו ִחיּלּול ַהשֵ   ם(. ִיְצָחק ְדֵבי ַרִבי ַיַנאי ָאַמר: כׇל שֶׁ
  .ָאַמר ַרב ַנְחָמן ַבר ִיְצָחק: ְכגֹון ְדָקא ָאְמִרי ִאיָנֵשי: ְשָרא ֵליּה ָמֵריּה ִלְפָלְנָיא

ְיֵהא קֹוֵרא  ְיֵהא ֵשם ָשַמִים ִמְתַאֵהב ַעל ָיְדָך. שֶׁ יָך״, שֶׁ ְושֹונֶׁה ּוְמַשֵּמש ַאָבֵיי ָאַמר, ִכְדַתְנָיא: ״ְוָאַהְבָת ֵאת ה׳ ֱאֹלהֶׁ
  ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ִויֵהא ַמָשאֹו ּוַמָתנֹו ְבַנַחת ִעם ַהְבִריֹות



 

ֹּלא  —ַהְבִריֹות אֹוְמרֹות ָעָליו ָמה  ם ַלְבִריֹות שֶׁ ִּלְּמדֹו תֹוָרה. אֹוי ָלהֶׁ ִּלְּמדֹו תֹוָרה, ַאְשֵרי ַרבֹו שֶׁ ַאְשֵרי ָאִביו שֶׁ
ִּלְּמדֹו תֹוָרה  ָליו ַהָכתּוב אֹוֵמר: ְראּו ַכָּמה ָנִאים ְדָרָכיו, ַכָּמה ְמתּוָקִנים ַמֲעָשיו. עָ  —ָלְמדּו תֹוָרה, ְּפלֹוִני שֶׁ

ְתָּפָאר״ ר ְבָך אֶׁ ר ִלי ַעְבִדי ָאָתה ִיְשָרֵאל ֲאשֶׁ   .״ַוֹיאמֶׁ

ֱאמּוָנה, ְוֵאין ִדבּורֹו  קֹוֵרא ְושֹונֶׁה ּוְמַשֵּמש ַתְלִמיֵדי ֲחָכִמים, ְוֵאין ַמָשאֹו ּוַמָתנֹו בֶׁ ְבַנַחת ִעם ַהְבִריֹות, ֲאָבל ִמי שֶׁ
ִּלְּמדֹו  —יו ָמה ַהְבִריֹות אֹוְמרֹות ָעלָ  ִּלְּמדֹו תֹוָרה, אֹוי לֹו ְלַרבֹו שֶׁ ָּלַמד תֹוָרה. אֹוי לֹו ְלָאִביו שֶׁ אֹוי לֹו ִלְפלֹוִני שֶׁ

ָּלַמד תֹוָרה  ְראּו ַכָּמה ְמקּוְלָקִלין ַמֲעָשיו ְוַכָּמה ְמכֹוָעִרין ְדָרָכיו, ְוָעָליו ַהָכתּוב אֹוֵמר:  —תֹוָרה. ְּפלֹוִני שֶׁ
ה ּוֵמַאְרצֹו ָיָצאּו״״בֶׁ  ם ַעם ה׳ ֵאּלֶׁ   .ֱאמֹור ָלהֶׁ

 

 

 על הגזל גנב גזל וכן מוצא יפת תואר וכן כיוצא בו 
 : בגוי מותר' אסור וישר' גוי בגוי וגוי בישר

 

 

עשה ששילח המלכות שני איסרטיוטות ללמוד תורה מרבן גמליאל ולמדו ממנו מקרא משנה תלמוד מ
 הלכות ואגדות 

 ' ובסוף אמרו לו כל תורתכם נאה ומשובחת חוץ משני דברים הללו שאתם אומרי
לא תיילד לנכרית אבל נכרית מיילדת לבת ישראל בת ישראל לא תניק בנה של נכרית אבל נכרית ' בת ישר

 אסור ושל נכרי מותר ' מניקה לבת ישראל ברשותה גזילו של ישר
 מפני חילול השם ' באותה שעה גזר רבן גמליאל על גזילות נכרי שיהא אסו

 בדבר הזה אין אנו מודיעין למלכות ' שנגח לשור של נכרי פטור כו' שור של ישר
 אפילו כן לא מטון לסולמיה דצור עד דשכחון כולן 

 

 
 
 
 



 

 

 

 

שמעון בן שטח הוה עסיק בהדא כיתנא אמרין ליה תלמידוי ר' ארפי מינך ואנן זבנין לך חדא חמר ולית את 
  .ואזלון זבנון ליה חדא חמר מחד סירקאי ותלי ביה חדא מרגלי .לעי סוגין

אמר לון למה אמרין ליה זבנינן לך חד חמר מחד  .אתון לגביה אמרין ליה מן כדון לית את צריך לעי תובן
  .סירקיי ותלי ביה חדא מרגלי

  .אמר לון וידע בה מרה אמרין ליה לא א"ל לון איזל חזר
 

ם אסור כל לא כן אמר רב הונא ביבי בר גוזלון בשם רב התיבון קומי רבי אפילו כמאן דמר גזילו של עכו"
  .עמא מודיי שאבידתו מותרת

בעי הוה שמעון בן שטח משמע בריך אלההון דיהודאי מאגר  .מה אתון סברין שמעון בן שטח ברברין הוה
  כל הדין עלמא

 



 

 

 
 

 

 

אמר רבי אבהו משום רבי חנינא נוח לו לאדם שיעבור עבירה בסתר ואל יחלל שם שמים בפרהסיא שנאמר 
)יחזקאל כ, לט( ואתם בית ישראל כה אמר ה' איש גילוליו לכו עבדו ]ואחר[ אם אינכם שומעים אלי ואת 

  שם קדשי לא תחללו

אמר רבי אלעאי הזקן אם רואה אדם שיצרו מתגבר עליו ילך למקום שאין מכירין אותו וילבש שחורים 
  יאויתכסה שחורים ויעשה כמו שלבו חפץ ואל יחלל שם שמים בפרהס


