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פרשתכי תשא
ויאמר יי' אל משה לאמר .לאעלידי מלאךולא עלירישליח- ,אך
"" כי את  %י ת תי ת שמורו ,למה נאמר,לפישיא למר~ש תעשה כלמלאכה ,אק
לי אלאדברי שהם משום מלאכה דברט שהן משום שבות תלמי,מר
"ה רבי ישמעאל
הי
אך את שבתותי תשמורו ,להביא הכרים שהן משום שכות - .כברמס
ורכי אלעזר בןעזריה ורכי עקיבא מהלכתן בדרך ,ולוי הסדרורבי ישמעאלבני של
רבי אלעזרבןעוריהמהלכין בדרך אחריהם ,ונשאלה שאלהוו בפניהם ,מניןלפיקוח
ות כב א נפש שדוחה את השבת; נענה רבי ישמעאל ואמר ,הריהואאומר0 ,אם במחתרתימצא
הגנב ,ומה זה הוא ,מפק שבאלכנוב ספק שבא להרוג ,והרי הכרים קל וחומר ,ומה
שפיכותדמים ,שמבטא  rהארץ וממלקת את השכינה ,הRרי היא דוחה שבת ,קל
וחומרלפיקוח נפש ,שרוחה את השבת; נענה רבי אלעור בן עוריה ואמר ,מהמילה
שאינה אלא אחד מא.בריו של אדם דוחה שבת ,קל וחומר לשאר כל גופו ,אמרו לו,
ממקום שבאה ,מהלהלן בודאי אףכאן בודאי; רבי עקיבא אומר ,אם דוחה רציחה
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דשבת 2 -ויאמר וכו' שליח] מ ח'ן
 1אכ
השליח ] אך] ט ח'  3 -שה-אן מ שכ'ן וק תעשון
מלאכה] כ נ'וגו'  4 -אטלס שהן1דברים בפ'גן דם
ח'ן שהן] ד ח'  5 -אךן רכ ח' ] תשמורח ד ח'ן
להניאוכו' שמה] מ ח'ן כנר וט'בפניהם ש'ז 1טס ח'ן
היה] כ ח'  6 -ור"ען ח' ברא"ם  1הסדר] ח' ברא"ם ,כ
הסרדן אכ ורא"ם וישמעאל  7 -בדרך] אכ
" ] ,אכל אתריהן  1א לפניהם ,כ לפניהן1מנין וכו'
שכלו שבת עה'ס שו'יג] ט ח'  8 -אכ שידחה]נענה
ר"י ואמרן מ אמ' ר' ישמעאל1הרי הוא אומר] ד ח' ,מ
נאמר  9 -הגנב] אס נ' וגו'ןזה] מ ח'ן הוא] אכמ ח'ן
מ שספקן שבא] אכ שהוא בא וכן בס' ,מ באוכן בס'ן
ומהן אכ נ' אם  10 -שמטמאן אכ שהיא ( 3שהוא)
מטמא ,מ מטמאה] ה"ה דוחה שבת] מ ספק דוחה אותוו
אכלהוא] אכאתהשבת  11 -אכשידחהןנענה ראב"ע
ואמרן מ ר' אליעזרבןעזריה אומרן אכ ומה אם 12 -

ייא"ם

מאיבריו] כ מכל האברים] של אדם] כ שבאדם ] אכמ
את השבתוכן בס'  1לשאר] מ ח'ן מ לכל1גטו] אכמ
הגוףן*ן מ נ' חכמים  13אכמ שבאתהן מ ודאי...
-

 2לא ע"י מלאך וכו' סיפא דקרא מתה דברדייק ,זי"נ
ועיין מכדרשב"י ולעיל מס' דפסחאשיג 4 :שהן משום
שבות .פ"ז ,וע"לעיל משפטים פ'כ ה"ה ובכל אשראמרתי
אליכם תשמרו 5 :כבר היה וכו' .תוספתא שבת פ'טו
ה'טז ובבלי יומא פה 6 :.הסדר .וכ"ה מכיל' ררשב"-
ויומאשם.אבל'ג'הערוך המרדכג'כ'י'מ,ועי' שוי,ופי'עושה
בגדי שרד או מעשה רשתות ועי' תוספתא קדושין פ'ה
ה'יד ותדב"א פ'יח דף קא ושם נמנה הסרד בין אלה
שעסקן עם הנשים ,אמנם ג' אחריתא לרשנ"ץ בספרו מגן
אבות פ"ר מ'יא הביאה בעל מ"ע בהשמטות דגורס שם
הסייד ,ויען כי הוא בעצמו כותב שם על מלת הסנדלר
דלפעמים הרי"ש גופפת ונמצא כמה פעמים כן בשמות
האתנות ,ע"כ דעת המ"ע שם דגם %טחת הסדר מסחת
הסייר אחת היא,ולי נראה רהעקר כג' הסרד 10 :הרי היא
דוחה שבת .משובשועי' ג' מ"ח וגם לשתזו צריכה תקון
אבלהענין שמאר ור"ל דספק נפשות דוחה שפיכות דמים
ומותר להורגו מפני הספק ,ובא"צ מגיה ע"פהגמ'הרי היא
נתנה להצילה בנפשו ,ונראה דצ"ל הרי הוא נתן להצילו
בנפשו ,ובמ"ע מקיים גר' הדפו' בדרך מחודד ועי' לעיל
משפטים פ'יג 12 :אמרו לווכו' אף כאן בודאי' בא"צ
מוחק זה משוםדליתא בגמ' אבל איהא בתוספתא שבת13 :
רציחה בא"צ מורק זה ע-פ הגמיוא"צ ,והכוונה דאם נדחית
עבודה בוניל לעשות דין במי שאבד נפש אחת עאכו-כ
שתדחה שבת בשביללקייט נפש אחת:

10

דעת  -אתר לימודי יהדות ורוח * www.daat.ac.il

מסכתא דשבתאכי ושא

פרשה א

341

את העבורה שהיא רוחה שבת ,קל וחומרלפיקוח נפש שדוחההשבת- .רבייומי
הגלילי אומר ,כשהוא אומר ,אך את שכתותי תשמורו ,אך חלק ,ויש שבתות שאתה
דוחה ,ויש שבתות שאתה שובת- .רבי שמעוןבן מנמיא אומר ,הרי הוא אומר,
ושמרתם את השכת כי קרש היא לכם,לכם שכת ממורה,ואי אתםממוריןלשבת-.
רבי נתן אומר ,הרי הוא אומרו ושמרו בני ישראל את השבת לעשות את השבת
לדורותם ,חללעליו שבת אחת,כדי שישמור שכתותהרבה.
כי אות היא ביני וביניכם ,ולאביביוביןאומותהצולם-,לדורותיכם.
שינהוכ הדברלדורות.
לרעת כי אני יי' מקדשכם .למה נאמר ,לפי שהוא אומר ,ושמרובני
ישראל את השכת ,שומעאניאפילו חרש שופהוקטןבטשמע ,תלמודלומר לדעתכי
אנייי' ,לא אמרתי אלאבמי שישלו דעת*  -כי אניי" מקד שכם .לעולם הכא
ככון קדושת שבת בעולםהוה ,נמצינולמידין שהיאמעין קדושת העולם הבא,וכן הוא
אומר מומור שירליום השכת ,לעולם שכלו שבת,
,
ר
מ
ו
א
לכם שבת
ושמרתם את השבת .זה הוא שהיה ר' שמעוןבן מנםיא
 .מגיד שהשבת מוספת
ממורה ,ואי אתם מםורין לשבת - .כי קד ש היא לכם
קדושה לישראל ,מהלפלוניחנותונעולה ,שהוא משמר את השבת ,מהלפלוני בפל
ממלאכתו ,שהוא משמר את השבת,יסולאעודאלא כלמי שמשמר את השבתתו,מעיד
למי שאמרוהיה הצולם ,שברא אתעולמו בששהימים ונח ביום השביעי ,וכן היא
ישעיה מג 'ב
אומר 0ואתםעדי נאםיי'ואניאל.
מחלליה מותיומת ,למה נאמר ,לפי שהוא אומר כל העושה מלאכהביום
השבת מותיומת ,עונששמענו,אזהרהלאשמענו ,תלמודלומרוזיוםהשביעי שבתליי' שמית כי
אלהיך לא תעשה כל מלאכה ,אין לי אלא יוגש ואזהרה על מלאכת היום ,עונש
.

 1ריה"ג וכי" פ"ז 2 :תשמורו' בא-צ מטיףי
י  1 -שדוחה] אכ שידחה ,אכמ שידחה -
בשםכורל'לטכולן יא
ת"ל ומ"צ 3 :רשב"מ וכו" ובגמי תני הך
הגלילי] מ ח'ן כשהא] ד כשם שהואן אך] א
בריוסף חך דר'נחןתני בשם ר"שבןמנביאועיין לקמן
תשמורון אכ ורא-ם ח'ן אכמ ירא-םיש] אכ שאח ,מ
ד"ה ושמרתם וטה ושמח 6 :שבהות הרבה .בא"צ מוסיף
שאין אתה  3 -חתה] אכמ ורא"ם שובתן שבתות] מ
מה לפלוגי וכף עדואני אל ומוחק כל זה לקמן ש'טז7 :
ח'ן שאתה] אכירא-ם שאין את (רא"ם אתה) ] שובת]
אומותהעולם .ברכותמט 8 :.לדורות .עי'ספרי במדבר
ועיסקאקיטעמ'קמווע" שם עמ'קמב]11 :במישישלודעת.
 4אכ השבת
ברא-ם נ' ואי זה זה זה פקוח הנפש
ן
ע"לעיל מס' דבחדש,פ"ז .מקדשכם וכו" הלעין מתוק
וגו' 1מפ שגת (פ השבת) מסורה לכםן אכטפפין] כ
יותר במכדרשב"ידשםאיתא-מקדשכם בעוה"ז מעין קדושת
מפ מסורים  5 -הרי הוא אומר] ד ח'  1כ ישר' וגו'ן
עוה"במגיר שקדושת שבתמעיןעוה"ב,וע"פ-זור"הלא14 :.
רשב-מ מו' .פ-ז ועי' לעיל 20 :לפי ושהוא אומר וכו'.
לעשותוכו']א וגף-מלל]אפקוח,כפיקוחןעליו] דח'ן
פ"זועי' מס' דבחדש ,פ"ז!
 7שישמט]
שתשמור,
ך
]
י
ד
כ
אכ ן
אכיישמיי
ובין] אכלבין ] לדורותיכם וכו' לדורות] אכמ ח9 - ,
ן אעם ח'
כיאנייי' מקדשכם] אכמ "'] שה-אן מ שנ' 0 -נ את השבתן אכמ ח' ,א וגו']  [swnaד ח' ]כי אנייי
  11לון אם בון כ מקדישכם  12 -קדושת] כ ח'ןנמצינו וכו' העוה"ז] מ ח'ן כ נמצאנווא שהיא  13 -מזמר] כח'  14 -השבתן אכ נ' עו'ןזה] מ ת'ן אזוהיא ,טל זהון מ מסורה השבת  15 -אטכסמיןןומק מסורים] לשבת]
מ נ' כאמור לעיל בזהן כ הואן מוספת] ט ת' ,מ תוספת  16 -ד על ישראל ] מפלוניןילק'ווינ' שחנוכו ] מה וכו'
השגת שוה'ס בפ'א] ט ח'  17 -ולא עוג אלא] רק אפ]כל וכו' השבת] רקסו 18 -למי] אכמלפנימי ,ט עלמין
] כ ח']
את] אטכמ ח'ן בששה] א לששה ,כ :בו'1ימים] בו ח' 1ביום השביעין אטכמפ בשביעי  19 -כעדיין1נאםיי'
ב ח'  % -שה"א] מ שנאמ'  1העושה] וק ג' בון מלאכה וכו'] מ בו מלאנה יומת לשמותלה ב)  21 -השבת] כ
ה'ן מותיומת] דטכ ח' ,טכינו'ן כ ואזהרה ] לא שמעגו] ס מניןןהשביעין ם ה שבת  22 -לא וכו' מלאכהן אטכמ
ח' ,ט וגו'1אי
ן וגו' אלהיך עה'ס ש"ב] מ ח' -
2
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ואזהרה על מלאכתהלילהמנין ,תלמוד לומר מחלליה מותיומת? ,וגש שמענו אוהרה
לא שמענו ,תלמוד לומרויוםהשביעי שבתלי" אלהיך ,שאין תלמוד לומר שבת ,מה
תלמוד לומר שבת ,אלא להביא אתהלילה בכלל אוהלה ,דברירביאחי בר'יאשיה.
ר'יהודהבן כתירא אומר ,הריהכויםשהקיפו אתעריישראל וחללוישראל את השבת,
שלאיהו ישראלאומרין,הואילוחללנומקצתה ,נחלל אתכולה ,תלמודלומר מחלליה
מותיומת,אפילו כהרף?ין מחלליה מותיומת.
כי כל והמושדה בה מלאכה ונכרייה הנפש ההיא .עד שיעשה בה
מלאכה גמורה ,הרי שכתב אות אחת שחרית ואות אחתבין הערבים או שארג חוט
אחד בשחרית וחוט אחרבין הערבים ,שום?אנייהאחייב ,תלמוד לומר ושמרתם את
השבתכי קרשהיא לכם מחלליה מותיומתכיכלהעושה בה מלאכה ונכרתה הנפש
ההיא ,עד שיעשה בה מלאכהגמורה.
ונכרתה הנפש ההיא מקרב עמה .למה נאמר ,לפי שהוא אומר מחלליה
מות יומת ,איןלי אלא המזיד בהתראת עדים ,המזיד בינו לבין עצמו מנין ,תלמוד
לומר ונכרתה ,להביאהמזידבינולביןעצמו - .ונכרתה* אין הכרתה אדא הפסקה.
 הנפש ההיא .מזידה ,דברירביעקיבא - .מקרב עמה .ועמה בשלום*ששת ימים יעשה מלאכה ,כתוב אחד אומר ששת ימים יעשה מלאכה,
שמות"נ ט וכתוב אחד אוכוון מששרויכזיב)וץ?ב:וך משירעכ:ל מלאכתך ,כיצדיתקיימו שני כתובים
הללו ,אלאבזמן שישראלעושיןרצונו שלמקוםnww> ,ימיםיעשה מלאכה 4),מלאכתן
ישעיה סא ה נעשית ערידי אחריכם ,וכן הוא אומר 0ועמדו ורים ורעו ,צאנכם ובני נכר אכריכם
[ערי ישראל .עי'

 gy 1מלאכת הלילה] ק ח'ן א ואזהרה  2 -שבת לד'
אלהיךןמז ח' 1שבתןבו ח,ן מה ת"ל שבת] אטכס ח,ן
ל ומה  3 -הלילה]כ! נ' שהיא1אחין ב"ה אטם ,אבל
ין ט בר ,ול ברבי 1איושיה  4 -אטכוהרי]
דביוס
ט גויםן מ שהקיפו גויםן את] אס ח']ערי] ר ארץן
וחללו] א נ' בטעות את ,מ יחללון השבת] מ נ' עליהם
  5יהו ישר' או'] מ יאמרו] אכל יהיון טל אומרים1אטכיחיללגו] את]בו ח'  6 -כ! ואפילוןמחלליה] כוס
ח'ן מותיומת] מ ח'  7 -וק בון וגברתהן אטכמ ח'1
הנפט ההיא] אטב"' ] עדיכו ,מלאכה] ט ח'ן בה] ד
ח'  8 -א מלאכת1הרי וכו' גמורה ש'יא] כ ח'ן אטם
והרי] אטמ בשחריתן בין הערב'] ט ערנית  9 -ל
שחרית 1איהיה] ושמרתם וכו' יומת] אטמ ח'  10 -בה]
ט ח ,,וק בון ונכרתה הנפש ההיא] אטמ ח' ,איימת
נ בהן ד ח'  12ילקי שאל'
(כבמק' שמו' לה ב) -י
ונכרת וכן בם'] מקרב עמהן כ"ה אטכ ,מ ר ,במקרא
מקרב עמיה ,ד מעמיה (וכ"ה בנוסח' גינצבו')] שה"א]
מ שנ'  13 -א-ל אלא המזיד] מ כשהזידן א בהתרייתן
המזיד] אטכמ ח'  14 -זנכרהה] מ נ' הנפש ההיא ]
להביא] אטכמ נ' את ] לבין] טוביןן ונכרתה] ט ח'1
הכרתה] ט ונכרת 15-דברי ר"ען מח' ןעמה] כ"ה בכל הגרס' ואש שלום ,כ עלים  16-ששתוכו' מלאכהן מ ח'יאובק
תעשה לשמותלהב)ן נתוב אחד או'] דם ח' ,מ כאן כתו'ן ששה וכו' מלאכה] ךט ח' 17 -וכתוב אחד] מ ולהלן כ כת'ן
ועשית וט'] טס ח'ן מ הא כיצדןיתקיימווכו'כתובים] מ ח'  18 -הללואלא] אכמ ח'1בזמןשישראל] אטכמ כשישראלו
המוסגר]דטח'ן מ שמלאכתן  19 -אחרימן דנ' שנאמר תעשה(ל יעשה) מלאכהו ועמדו וכו' צאנכם] אטכמ ח' 1וק איכרכם,
4

מאמרי ר' יהודה ב"ב זבחים סגי

מנחות ח 5 ]:שלא וכו" פי' אע"פ שנאמר לכם כלומר
שמסורה לכםבכלל בכל פקוח נפש ובפרט בשרו-ץ מלחמה
לא תאמרכיון שכבר חללתי מקצתה אחלל את כולה לכך
נאמר בצדו מחלליה מות יומת ,מ"מ ,ובסהתו-ה כתב דדייק
מרכתיג מחלליה ולא כתיב מחללו לא קאי איום אלא
אשבת ,ועל קדושת שבת בכללו לא שייך לומר שכבר
מחולל 6 :מחלליה מותיומת .בא"צ מוחקזהוכןליתא בם-ח:
 7עד וכו' .בא"צ מגיה ולא בו ובחברו הרי שחל יוה"כ
להיות ע"ש ועשה מלאכה ביה-ש שומעאני יהאחייב ת-ל
העושה בו ים ולא בו ובחברועי' לקמן פ' ויקהל ,וא"נ,
ועי' שבת סוף פ'יב ומפרש בבבלי שם דף קה'וכריתות טן:
ויז
 .דטעמא דרבנן משום דס"ל ישיריעה לחצי שעור12 :
[מקרב עמה.עי' ת"י 13 ]:המזיד וכו" פ"ז[ 14 :ונכרתה
וכו'הפסקה.לעיל בא מ"חעמ' כטופ'י עמ' להוספרי במדבר
פיס'קיב עמ'קב]15 :
הנפש.וכו'בשלום .ספרי שם- .דברי
ל
א
ר
ש
י
ש
ר"ע .בא"צמוחק - .בשלום פ"ז18 :
ן
י
ש
ו
ע
וכ
מוו'ד
ספרידגר'פ' מב ,מ"ת שםיאיד דף לה ,ברכ'לה 7 :ע
הסמוךוכןהואאומרוכו' .במכדרשב"יכןהואאומר שבתהוא
לה' בכלמושבותיכם,וכג'זו מסתברא,ולג'שלפנינוקשה,ופי'
במ"עמדכתיב השבת משמעהמיוחדובא מששימי בראשית,
ועי' ת"כ אמורפ'יז ה'יב ,ב"ב קכא' 1פ"זכאן וריש ויקהל]:
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וכרמיכם ,וכשאין ישראל עושין רצונו של מקום ,ששת ימים תעבוד ועשית כל
מלאכתך ,מלאכתן נעשית עלידיעצמן ,ולאעוד אלאהיאפילו מלאכת אחרים נעשית
על ידן 4),שנא' 0ועבדת אתאויביך אשרישלחנויי' בך,
יבייםכ"
וביום השביעי שבת שבתון קדש ליי' .למה נאמר ,לפי שהוא אומר,
0אלהמועדייי'  -אשר תקראווכו',יכול כשם שקדושתמועדות מסורהלביתדין,כךייקי
א כג נ
תהא קדושת שבת מסורה לביתדין ,תלמוד לומרוביוםהשביעי שבת שבתון קדש
ליי' ,לשם שבת ממורה ,ואינה מםורהלביתדין ,וכןהיא אומר ושמרתם את השבת.
וש'מרו בני ישראל את השבת .וה הוא שהיהרבינתן אומר ,חלל עליו
שבת אחת ,כדי שישמור שבתות הרבה- .רביאליעור אומר ,לעשות את השבת
לדורותם ברית עולם ,דבר שהברית כרותה לו ,ואיזווו,וומילה - .רבי אלעזר
בן פרטא אומר ,כל המשמר את השבת כאלו עשה השבת ,שנאמר ושמרובני ישראל
את השבת לעשות את השבת- .רבי אומר ,כל המשמר שבת אחת כתקנה ,מעלה
עליוהכתוב ,כאלושימר כל השבתותמיום שברא הקב"ה אתעולמועדשיחיוהמתים,
שנאמר ושמרובני ישראל את השבת לעשות את השבת לרורותם בריתעולם- .
ביני ובין בני ישראל .ולאביני ובין אומות העולם - .אות היא לעולם .מגיד
שאין השבת בטלה מישראללעולם;וכן את מוצא ,שכל דבר ודברשנתנו ישראל
נפשן עליהן נתקיימו בידן ,וכל דבר ודבר שלאנתנוישראלנפשן עליהן לא נתקיימו
בידן:כנון השבתוהמילה ותלמוד תורהומבילהשנתנונפשןעליהןנתקיימובידן,וככון
בית המקדשוהדיניןושמיטיןויובלות שלאנתנו ישראל נפשןעליהן לאנתקיימובידן.
א איכריכם ,כ איכ'וגו'  1 -ט וכרמכם,ג)וכורזיכםן כ
 8חללוכו' .המיותר לעשות,ועי'לעיל ד-ה אך אתשבתותי
תשמורו 10 :שהברית כרותה לו' בשבת ,ז"ר ,ובמ"ע פ'
וכשישראלאייןישראל] דם ח'ן ששתימיםתעבוד] ד
א
שברית מילה כרותה לשבת כל מי שמשמר את השבת ול
ועשית כל מלאכתך] דטמ ח'  2 -משמלאכתןןעצמן] ד
יוביניכם11 :
מלחייבמיתה,עי'לעיל ד"ה אות היאבינ
ק
ר
'
נ
ת
י
ש
ע
ו
ן
ל
כ
שנאמר
ר
ג
ס
ו
מ
ה
)
פ
ג
"
כ
ו
(
מלאכתך
אם
ו
ל תעשה
כאלו עשה השבת .דאע"פ ושכבייתת שבת שביא
אפילו]ט ח']נעשית] ט ח' 3-ידזן כ"הטפ,אידיעצמם
מעלין עליו כאלו עשה מעשה בשביתתו ,בה"מ 15 :ולא
ביניוכו' .לעיל ד"ה אות היא לעולם 16 :שכל דברורנר
(])]שנ'] דכמח'ןכאויבך 1ואשרוכףבך] אטכמ ח',א
שנתנו וכו' .ספרי דברים פרשה עו ומ"ת שםיב כג דף
כוגו' 4 -וביום] דכפויום]שבתון קדש] דח'1ליי'] ט
גג ,שבת קל':
כל ח',כ וגו',וקפלי"אלהיך(שמו'כי)ן שת"א] מ שנ'
5יי']דנ'מקראיקדשו אשרתקראו]אדטח' ,ממאותםח,
במועדם (נמחק) מקראי קדש ן וגוץ רק אכ  1יכולן אט כק ] ס מועדים  6 -תהא] ט ח'] ת"ל] ק ח'  1דב ויום -
'
י
י
ל
ן
כ
ה
ר
ו
ס
מ
השבת]
'
נ
שבת
)
'
ה
ל
ן
ן
,
'
ו
ג
ו
7ליי'] אבקח' ,כ נ' וגו'ן לשם] כק לשום ,א לכ ם 1טס
מ
(
מ
ן
י
א
ו
אכ
מ
כי
קדש הוא לכם ,ט ג' וכתיב ושמרובני ישראל (ילק' שאל' ח') את השבת  8 -ושמרו וכו'] ט ח' 1א את וגו'] אטע זו
היא ,לס זהון חלל] אכ פקוח ,ט פקח  9 -כדי] אכ ח,ן ט שישמרו ,אכ שיעשהן רא"א] מ ח'ן לעשות את השבת]
ד ח' ,א ג' וגו'  -ם לדורותם וכו'] אדטכ ח,ן עולם] מ נ' ר' אליעזר אומר לעשות בשבתן א ואיזהן זו בפ'גן
ן אתה אומרן בל וכו' אומר טיב] כ ח'ן מ שכל]
כס וילק ,ווינ' ח'  11 -א פרטה ,מ פרטיאן אומר] אטכמ נ'מני
המשמר] אםמי שהוא משמר ,טמי שמשמרן השבת] אטם נ'מעלין (א מעלים)עליון עשה]פן שמר  1השבתן א שבת,
ט שבתות הרבהן ושמרו בנ"י את השבת] ד ח'  12 -לעשות] ט ח' 1את השבת] אט ח' ,אט וגו'ןרבי] טרבי נתןן אומר]
אטמ נ'מנין אתה אומר ] אמ שכל ] משמר] אכממי שהוא משמר ,ט מי שמשמרן ט את השבת  1אחת] ט ח'ן אכ
כתיקםן מעלהעליו הכ'] אטכממעלין (א מעחל,ים)עליו  13 -רב שומר1מל] ךכ ח'] השבתות] ה"ה מ ,אדטכ שבתות1
א הק' ,ט ח"הן את]א"כ חץ 1עולמו] א ן ד מתים  14את השבת] אכ רן  m~y5וכו' עולם] אדטכ ח ,,אט
ד נ' אות היא לעולםןובין] אסקלבין-ן אוה"ע] ט האומות  16 -ד שבתן כ בטלן לעולם] ד ח',
וגו' 15 -
לן
אא
רצ
שו
מ אתה] אתימ
י ט ח'ן שכל] ד שבכל ,מן כלן ודבר] ד ח'  17 -דמ נפשםן דעליו ,מ עליהםןנתקיימובידן] ך ח'ן
וכלדבר] דטכ רן ודבר וכו'עליהן] דכ ח'ןישראל] ט ח' ] ט עליון לאנתקיימו בידזן דכמ ח'  18 -כגון וכו'בידזן
מ ח'ן ד שבתן דכ ומילהן שנתנו נפשן עליהן] ד ח'ן ך הרי אלו נתקממוןבידן] ך בידם ונ' ואין ניטלין,
דכ נ' כאן וכל דבר ודבר 1ד ח') שלא נתנו ישראל נפשם (כ נפשן)עליו (כ עליהן)ןוכגוזן דכמ כגון  19 -ך ביה"מ

ח' ]
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כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת התרץ וביום השמיעי שכת.
ממה שבת,מן העבודה,או אףמןהדין ,תלמוד לומר1ינפש ,מגיד שאיןהדין בטל
אלים פטסו ~פתן לעילם;וכןהיא אימרמירק ומשפט מכון כמאך חמר ואמת יקדמו פניך,
דביים 5ד':ביכנתו' סצנןוערפלמביביו צדק ומשפטמכון כמאו 4),ישמר סהצורחטים פעלו כי
משפםוגו'.
כל

דרכי

חסלת פרשתכיתשא.
 2ת"ל וינפש .בא"צ מגיה ת"לכי ששתימים עשה וגו'
ב"ר פ'יאס'י (הוצ'ר"י טהעאדאר עמ'צ'ו)
מגידינו'
א כאן פ'לגוילקוטירמיה שלה ותהלים תשטז:
יתנחימ

ושמטים(לישמטין)ויובלותוהדיינין(ליהדינין),כהדיניןן
טשמיטיןן שלא 51ו'עליהן] ר ח'ן ומק בירם 1 -גי
ששתימים] ד ח' 1אטע מ וגו,ויתר הכ' ח'ן עשה וכו'
השביעי] רק מ] שבת] דם ,ך נ'וינפש  2 -ממה] אפכ
אטכס ממחשבת (ט ממלאכת מחשבת) עבורהן ארן ד"'] בטל] מ ניטל  3 -כסאך]
ס ח'ן שבת] כ חןן מן העבודה]
כ תיקך ] חסד וכו'פגיךן אטכ ח ,,אב וגף  4 -המוסגר ח' דט1וכתו'] רק מן מטן כסאו] א ח' ,כ כמא'ןואומרן
אכ ח /ט וכתיב 1כי וכו' משפט] פכמ ח'  5 -וגר] מ ח'  6 -חטלתוכו'] ג"ח ל ,אכמ ח' ,וק חסלת מסכתנזיקין

יעי'

והיא פרשת ואלה המשפטים -

