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מסכתא דבחרש מרשען פרשה ה.--

אחתכמהוכמה .והלאדבריםקל וחומר,ומהאם בשבעמצות שנצטוובנינח לאיכלו
לעמוד בהם ,על אחת כמה וכמה בכל המצות שבתורה- .ומפני מה לאניתנה תורה
בארץ ישראל ,שלאליתן פתחון פה לאומות העולם לומר ,לפי שנתנה תורה בארצו
לפיכך לאקבלנועלינו- .דבר אחר ,שלא להטיל מחלוקתבין השבטים ,שלאיהא זה
אומר בארצי נתנה תורה ,וזה אומר בארצי נתנה תורה ,לפיכך נתנה תורה במדבר,
דימום פרהסיא ,במקום הפקר- .בשלשה דברים ניתנה תורה ,במאכר ובאש ובמים,
לומר לך ,מה אלו חנם לכל באי העולם ,כך דברי תורה חנם לכל כאי העולם,
אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים .עבדים למלכיםהיו ,אתה
דבריםז ח אומרעבדים למלכיםהיו ,אואינו4אעבדיםלעבדיםהיו .כשאומרמויפדךמכיתעבדים
יכמיר פרעה מלך מצרים 4),עבדים למלכים היו ולא עבדים לעברים - .דבר אחר
מבית עבדים ,מביתהעוברים,שהיו עוכריםעבירהורה.

פרשהו
לא 'היה לזך אלהים אחרים על פני .למה נאמר ,לפי שנאמראנכי ה'אלהיך.

משל למלך בשר ודם שנכנס למדינה ,אמרולועבדיו ,גזור עליהםכזרות .אמר
להם לאו ,כשיקבלו את מלכותי ,אגוורעליהם בזרות ,שאם מלכותי לאיקבלו ,כזרותי
לאיקבלו ,כך אמר המקוםלישראל :אנכי ה' אלהיך  -לאיהיה אלהים אחרים .אמר
 .וכשם שקבלתם
להם ,אני הוא ,שקבלתם מלכותיעליכם במצרים ,אמרו לו ,כן
מלכותי עמיכם ,קבלו גזרותי :לא יהיה לך אלהים אחרים על פני .רב.
ויקרא יח ב שכמעון קייצאי אובזר:היא שנאמרלהלץ 0אני ה' אלהיכם ,אם הוא שקבלתם מלכותי
שם שם ג עליכםבמיניו אמרולו,הן והז( קבלתם מלכותי ,קבלו גזרותי" :כמעשה ארץ מצרים
 1ומה] אס"'] רימהבני נח בשבע מצות בלבד לא -
 2מ בהם וכו'ןעל וכו'התורה] מ ח' ד בשש מאות ושלש
עשרה מצות עאכו"כ ן ומפנין ט ,אדכמ מפניז ולמה
  3אט שלא יוהרן פתחוןן תורה] דם ח'  4 -עלינו]נ,
ר ח'ן תורה] דמ ה'  5 -תורה] דמ ח' ,א וזה בארצי
נתנ' תורהן תורה בפ'ג] רק ט  6 -ט בפרהסיה ן כ
ובשלשה ,ט בשלשן דברים] ט ח'ן אטמ נמשלהן אטכס
באש  7 -לומר לך] ד ח'ןלך] רק אט] טס עולםן לכל
באיהעולם] א ח'ן כך ד-הל ד11ף אלון א אףן טמ עולם
  8מארץ מצרים] ט ח'ן אתה וכו'ה-וו ט ח'  9 -בלמלכיה ):הוו אומר עבדים לעבדים וכשרבוא אומרןאינו
אלא] א ח']היו בפ'ב] ד ה'ן אטם כשהוא אומר (0 -
המוסגר ר ח'ן מיד
מומבירי פרעהן מצרים] א
רעו
ילא היו  (1 -מבית עכדיסן ד
ט נ'הויןהיו] מ ח',פכ
ח' ן מ עובדים ,ט עובדין שהיו עובדים] דט ח'ן אכ

לע-ז.

 3טתחון וכו' .בס' ומהיר ןגורס פתחון לשבטים שלבש
יאמרולפי שנתנה בארצו של פלוני לפיכך לא קבלנוה:
 4שלא להטיל מחלוקתוכו' .והזהיר שם.פ"ז.ועי'לע' פ"א:
 5בתגה וכוי וא"ש מגיה נמשלה כג-רפת הילקוט ,וכן
נראה גירסת הת"ז ,אגל בם' והזהיר נתנה ,וכן במרב-ר
ן ילקוט במדבר תרפד .תנחומא במדבר ס'ו
פ"א ס'ז .ועיי
סדרי עקב פ'מח ,וש-נ 4 :עבדים למלכים וכו' .לעיל מס'
דויסע פ"א ,מכדרשב-י בא דיג ג ,ת"כ בחקותי פרק ב ה,
ועיין ת"א ות"י כאן 5 :עבודה זרה .פ"ז:
(ו)  6לאיהיה וכו' עלפני .במ"ע מוחק אלו המלות
ומפרש דת"ק ורטב-י בהא פליגי ,דלר"ש 4~7ןיהיה לך
מכלל הגזרות ולח"ק עדיין שייך לקבלת מלכות וליתא
אלא דאף לת-ק הוא מכלל הגזרות ורשב"ימחזקדברי ת"ק
ומביא דוגמא לדבר .וכן היא הלשון בס' והזהיר :לפיכך
בתחלה אנכי וכו' ואה"ב לא יהיה .בפ"ז ורמב-ן בסה-מ
ובמאירי בפתיחתא למס' אבות דף ג (הוצאת כוכב טוב)
י
וגרסו שם יצאו בני מדינה לקראתו ואמרו לו גזורלנ
גזרות וכו' - :למה וכו' אלהיך .בא"פ מוחק אלו המלות
ז
וכן בס' והזהיר דף כד'ליתנייהו ,אבל בכל הסת' ישנןוב
ברמב"ן בהש' לסה"מ מ"ע א.ועי' ג"כ ל"תה16 :במצרים.

ע"ה גם רמב"ן ,א לא ,דט ח'ן כ כשתקבלו מלכותו ,ם לכשתקבלו מלכותו ,מ משיקבלו עליהם נולכותין את] א ח' ן כ
עליכם גזרתון גזרות] אמ וכמב-ן ,דט ח'ן כ מלכותו ,טכאין מקבלין ,א שאםאין מקבלין מלכותין א היאךמקיימין
גזרותי ,טכס ורמב-ן :גזרותי היאך מקבלין (אט ורמב"ן:מקיימין ,מ מתקיימין)  15 -טמ הקב"ה ,כ הק'ן מ ואחר כך
לאיהיה אלהים אחרים] דכ ח' ורמג"ן נ' עלפנין אמר להם] דטמירמב"ן ח' 6 -נ עליכם] ד ה'ן במצרים וכו' מנכותי
ש' יט] נח'ן לו] רמב"זח'ןכזן נ 1ורמב"זהן ,ט הןהןן טמ רמב"ן כשם  17-עליככ] רק א] לא וכו'גזרותי ש'בעה-ס]מ
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וגון הוא שנאמרכאן אנכי ה' אלהיך אשרהוצאתיךמארץמצרים,אני הוא ,שקבלתם
עליכם מלכותיבמיניו אמרולו,הןהזן קבלתם מלכותי באהבה ,קבלוגורותי.
לא יהיה לך אלהים אחרים .למה נאמר ,לפי שנאמר ,לא תעשהלך פסל
יכל תמונה,איןלי %א שלאיעשה,העשוי כבר,מנין שלאיקיים,תלמוד לומר לאיהיה
6יט
לד אלהים אחרים - .אלהים אחרים,וכי אלוהותהן ,והלא ככר נאמר טונתון אתייני"
אלהיהם באשכי לא אלהים המה ,ומה תלמוד לומר אלהים אחרים ,אלא שאחרים
קוראין אותם אלוהות - .דבר אחר אלהים אהלים ,שהם מאחרין את הטובת מלבא
לעולם -- ,דבר אחר אלהים אחרים ,שהםעושין אתעובדיהםאחרים - .דבר אחר
ה שם מזז
אלהים אחרים ,שהם אחרים לעובריהם ,וכן הוא אומר 0הן יצעק אליו ולא יענ
מצרתו לאיושיענו,
רבייום .אומר ,אלהים אחרים למה נאמר ,שלאליתןפתחון פה לאומות העולם
לומר ,אלו נקראו בשמו ,כבר היה בהם צורך ,והרי נקראו בשמו ואין בהם צורך.
ן שת ,שנאמרסאו הוחל לקרוא בשם ה' 1באותה שעה בראשית כו
ועאליהמתאיוקניקארנאווםבושהמצוי,ףבשימליישאונוששלבעולם .אמר להם המקום ,אתם עשיתם מעשה חדש י
י אעשה ~עשה חדש ואק-אעצמי בשמי ,שנא' 0הקורא עשס ה ח
וקראתם עצמכם בשמי ,אףאנ
לס" הים וישפכם עלפני הארץ ה'שמו.
באיפת צדק מוחק ,וא-נ2 :בסיני .צריך להיות במצרים,
הכוונה שכבר האמינו במצרים כרכר-ריב ויאמן העם:
גזרותי .צריך להשלים לאיהיה לך אלהים אחרים על פני,
ועיין גירסתכי-מ .ואפשר דר"ל לכך נאמרג:לאיהיה וכו"
עיין והזהיר דף כד' ,מגז ,ת.כ אחרי פ'יג  3מאלהיכם
ושחריכם) .במ"ע מוחק אלו המלות ,וכן מחקן בא"צ ,אלא
שנשתבשה ההגהה עלידי טעות המעתיק .וכן היא ברש=י
וכי-מ וילקוט ,אבל בשאר נוסחאות איתא וכן בס' והזהיר:
 למהוכו' .גירסת היראים עמוד סג :למה נאמר והלאכבר נאמר אנכי ה'~היך ,לפ שנ' וכו' 4 :ת"ל לא וכו'.
י  6שאחרים וכו' .והזהיר,
והזהיר ,פ-נ ,רש"י ורמם-ן:
ס"ז ורפ"י .ועיין כלהענין בספרי דברים פ'מג ומ-ת שם
כא טז (דף לט) 7 :הטובה .מכדרשב"י ,והזהיר .פ"ז8 :
?ובדיהם אחרים' כן היא במכדרשב"י וספרי שם ,רעיין
בח"ג ופירוש אחרים דעלידי שעובד ,עבודה זרההוא יוצא
מכלל ישראל ונהפך לאיש אחר ,זי"נ .אבל ק"ק דהלא
בסתמא בנכרים מיירי שהם עוברי אלילים מבסן ואולי
צ"ל שז-זם עושים את עובדיהם אחרונים 9 :יצעק וכו'.
יהזהיר דף לד 12 :בשמי .הוספתי עלפי התנחומא ס'טז
וכן לקמן .ואפשר לגרוס גם כאן כגירסתהילקוטאו המ"ח.
ובא-צ מגיה וקראתם בשמי אף אני וכו' ואקרא למי הים
יעיין היטב בלשון הב"ר פ'כג ס'ז ובמ"ע כתבדאין צורך
המאמר מובן מעצמו ,ולי בהפך
לכל אלמו ההגהורץ כי
המאמר סתום וחתום עם כ-2ן ההגהות והפירושים ואיזה
פתחון פה היה לאומות העולם אם והכתוב לא היה קורא
לאלילים אלוהות וכי עלידי כך בטלה אלוהותם או להפך
ער'לידי קריאת שם לבד דזכנ) מוסיפים כח .ולשון החזקוני
יוסי אומר שלא ליתן פתחון פה לאומות העולם לומר לא
נקרא אלהים שאלו נקראו אלהים היה להם צורך ,ע"כ.
זה אינומובן .סוף דבר כי לא מצאתי להמאמר שום
פתרון.ואולייש להגיה וצ"ל שלאליתן פתחון פה לאומות
העילם לומר אלו לא היה ביה"כ ):צורך לא נקראו בשמו
דהרינקראים וכו' פירש מדקראן הכתוב אלהים היתה להם
לאומות העולם טענה לומר דיש להם איזה כח וממשלה
ועל כן גאה תשובה בצדה וקראן אלהינו) אחרים לומר
וברק אחרים קוראים אותןכן .ועיין לשון המכיל' דרשם-י:

.גם

ח'ן אלהים וכו' פני] רמב"ן ח'ן על פני] אט ח'  18ס
אנכי ן  ~3hdוהועל] ד ח' ן  19עליכם] ד ח' ן
אמרו וכו' מלכותי] ט ח' ן כ הין הין קבלו מלכותין
כ גזירתין כמעשה וכףגזרותי] ט ח"ן 1שנ'] כשםן אשר
הוצאתיך מאר' מצר'] אכ ח'ןאני וכו'] ד וקבלתם מלכותי
והן קבלתם וכף  2 -עליכם מלכותי במצריםן קבלתמן
כקבלון באהבהן אכ ח' ן ק וקבלון גזרותי] כגזירתי
וג' :לכך נאמר  3 -אלהים אחרים] טכ ח'ן אטעלפי
א וגו'ן ך שלא

שהוא אומר  4 -וכל תמונהן מ ח',
תעשון כ והעשוי  5 -.אחרים] א נ' וגו'ןאלהים אחרים
בפ'ב] רט ח'ן אכ המהן ט נאמרו נתוןן אח] ט ח' -
 6כי לא וכו'] כס ח'ן א לאלהיםן אלהימן אכ ח'ן
אחריסן מ ח'  7 -אקורין ט אותם אלהים ן ד"א וכו'
לעולם] א ח'ן אלהימן כ ח'ן אתן ר ח 'ועוימן כ
בם ,ט בעולם  8 -אלהים אחרים] מ ח' אלהים] כ ח' ן
את] מ ח' עובדיהם וכו' אדיב אלהיהם אחרוניםןאלהים
אחריק ט ח'ן אלהים מ ח'ן אבקאחרוניםן ט מאחרים
  9הן] א ח' ,דוהן.במקרא :אףן טיענהו  10 -מצרתווכול כ ח',דטמ ומצרתוןא ולאןט יושיעני 11 -מ
ר-יהגלילין למה נאמר]  1ח' ,א כמה  12 -לומר] מ ח
ן ב שאלון כבר] אמת ח'ןוהרין א ח' ,מ אלו ,טהרין
ת ולאהיה בהן  13 -אטכ אימתי ן בשמו] מ ח' ,ט
בשמןן נבימי דור אנוש שנ'ן כ לקרוא וגו'  14 -אם
אוקינוס,כאוקיינוסן טת אמר הקב-ה,כ הקב-הןעשיתסן
ב"ה גם ח ,ד עושים  15 -מ וקראתם שם לעצמכםן
ט עצמכם אלוהותן בשמי] אד ח' וכן בס'ן מ ואקרא שם
לעצמין ט עצמי ה'ן טכסה וכח"א  16 -וישפכם וכוץ
ד ח' ,א וגו'ן על פני הארזן מ ח' -

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

224

מסכתא דבחרש מרקעך פרשה

רבי אליעזר אומר ,אלהים אחרים ,שהם מחדשים להם אלהות בכליום .ד"א
כיצד ,היהלו של זהבונצרךלו ,עשאו של כםף 1ולהיהלו של כסף)4ונצרךלו,
י
א
ש
ע
של נחשתן היהלו של נחשתונצרךלו ,דשאו של ברול או מעופרת ,וכן הוא אומר
תרים לביז יד)ן4קעיכן כקרוב :באך*  -וחננייוגהק אומר ,אלו נפרם להם כל שם עבודה זרה ,לא
היה מספיק להם כל העורותשכעולם - .רכי חנינא בןאנטיבנום אומר ,בא וראה,
לשון שתפסה תורה למולך ,כל שתמליכנועליךאפילו קימם אהדאו חרם - .רב.
אומר ,אלהים אחרים ,שהם אחרונים למי שהוא אחרון במעשים ,ומי הוא אחרון
שבמעשים,מי שקורא אותםאלוהות.
עלפני .למה נאמר ,שלאליתןפתחון פה לישראל לומר ,לא נצטווהעלעבודה
ורה ,אלאמישיצאממצרים,לכךנאמר עלפני ,לומר ,מהאניהיוקיםלעולםולעולמי
עולמים ,אף אתהובנךובןבנך לא תעכור עבודה זרה עד סוף כלהדורות.
לא תעשה לך פסל .יכול לא יעשהלו גלופה ,אכליעשהלו אטומה ,תלמוד
שט טז כא לנמרי %תמונה ,לאיעשהלו אטומה ,אבליטעלו מטע ,תלמוד לומר 0לא תטעלך
אשרה ,לאיטעלו מטע ,אבל יעשהלו של  'yyתלמודלומר כל  'yuלא יעשה לו של
תקרא כו א  'yyאבל יעשהלך של אבן ,למוד לננער*יואב:ן כמוכית* לא יעשה לו של אבן
שמות כ כג אבל יעשה לו של כסף ,תלמוד לומר סאלהי כסף ,לא יעשה לו של כמף
שם שם אבל יעשהלו של זהב ,תלמוד לומריואלהיזהב .לא יעשה לו של זהב ,אכל יעשה
ויקראיט ד של נחשון של בריל של עופרת ,תלמודלומרסואלהי ממכה לאתעשו .לאיעשה לו
יגיים ד TUלוי
ימות כל אלה ,אבל יעשהלו דמוה כל ממל ,תלמוד לומר חפן וכשההון ועשיתם
.

אלהים ,יכוללפי שנקראו אלהיםיבולישבהםצורך לפגי
ת"ל אחרים ,ודקאמראימתינקראו וכו' מילתאבאפינפשיר,
להודיענו אימתי התחילו לעבוד עבודה זרה - :הקורא
וכו'-עיי
ן והזהיר ,מ"ת דברים לביז (דף קצה) ,בר"י

 1ט ר' אליעזרהמורעי ,א ר' אלעזרן אלהימן מ ח'ן
מ מחרשים אותם בכלן הא ביצר] בו ח 2 - ,של] כ ח'
ן אס וצרך ,כ וצריך ,רז נצרךןלו] מ ח'ן מ עושתון
לוןו לאן המוס' רק אב 1א תרד ,וט נצרך ,מ צרךן
פיה ס'ו ופ'כג ס'ז ופיכה סיב ,שמ"ר פשו ס'ז ופ'כג סיד,
דב.ר מ'
י ס'ב ,קה"ר פ'נ פסוק יד ,תנחומא ב ס'כד,
לון מ ח'ן בו עושהו 3 -היהוכו'] סב וכן של (ט
אגדת בראשית פ'ח(דףיד),ילקוט יהושע כא ,עמוס תקמר,
ח') ברזל של בדיל של עופרת ,מ צרך עשאו של ברזל
קהלת תתקסם 1 :ר' אליעזר וכו' .פ"ז והזהיר דף כד4 :
וכן של ברזל ושל עופרת ,א ברזלוכן שלבדילוכן של
ר' יצחק אומר אלו נפרט וכו' עד סוףהענין בס'והזהיר:
 6אפילו קיסםובו' .ירושלמי סנהדרין כה ע"ג ,בבלי סד.
עופרתן אטב משנ'חדשים  4 -א לבקרות] א גאו וגו'
ותימה גדולהבעיני על דבריאביי שם דקאמר דר' אלעזר
ןז_ נפרשו,דמ נפרש ,כ בפרטן ט וכלן שמן כ של 5 -
ג"ש ור' חנינא ב-א אמרו דבר אחד ,והא אדרבה דהכמ
וכמק ספקן להט] מ לו,ד ח'ןטכ עירותןאכ חנניה,
מתנגדים זה לזה ,וצ-ע 3 :שהם אחרוניםוכו' .שהם מעשת
ז ר' חנינה בןאנטיגנוסן ד בה  6 -ט שתמליכוהו ,כס
.
ת
ו
ר
ו
ד
ה
12
:
.
ה
כ
:
ם
ד
א
1
1
ר
י
ה
ז
ה
ו
פ"ז.
דף
ידי
גלופה-
שתמליכניןאו חרץ אזטכמ ח' 7 -מאחריםמי שהוא
חקוקה בצורה ואטומהבלאחתוךאיברים ,ז"ר .אבלגהגהות
מיימונית פ'ג מהלכות עבודה זרה מפרש :דגלופה צורה
אחרון במעשיםקוראאותןאלוהותןומי וכו']ז זה הקוראן
בולטת ואטומה צורה שוקעת .וכןפירש בזי"נ ,והעקר כפי'
הוא] דט ח'  8 -אטכ זה (א ח') הקורא  9 -לומר]
ן פ"זוהזהיר דף בה':
הז"ר.ועיי
א ח'  10 -ק אלא משיצאו למצריםן 1למצריםן כ ת-ל
עלפנין ט לומר לך,ז ללמדך ן חי] כ ח'ן מ לעולמי
עולמים 1-נ אזטכמפ לא(ז ולא) בנך ולאבן בנךן לא]
אכפ ח'ן מ עד סוף כל הדורות לא תעבוד ע-ז  12 -טס פסל וכל תמונהןיכול אדב ח,ן כוסיעשה לך גלופה 13 -
וכלן אט ,ש-ג כלן טיכול לא יעשהןלו] זב ח'ן אטומהן ק ח'ןאבלןבו אלאן אט יעשה לו מטען מ תטע  14 -לו] כ
לך 1 ,יעשנוןלו בפ'ב]ז ח"ןן לו במג] זטמ ח'  15 -לו] מ ה'ןומ משכית לא תתנו ,כ משכית וגו'ן לו] ט נ'יכול
לחיעשהלו ן לו בפ'בן מ ת' 16 -לו] רם ח'ן אטכמ של כסף ושל זהבן אטכמ כסף ואלהי זהב ( '111מ ח' ,אט
לא תעשו לכם) לא יעשה לו (כמ ח') של כסף ושל זהב (ט יכול לא יעשה לו של כסף ושל זהב) אבל יעשה לו (מ ח')
של שאר מתכות (אטכ של נחשת ושל ברזל ושלגדיל ושל עופרת) ת"לאלהי וצו/ובעין זה גםז  18 -אדטואלהי1
תעשה א ,אבל דוטמתעשה (ומ נ' לך) ן לווכו'] טיבול לאיעשה לו דמות כל פטל ת"לןלון כ ה'  19 -ב בל דמו?
כלן זמ מכל ,מ נ' לו דמות כל סמלן לו] מ ח'ןדמיה] ז ,דטמ ח'ן ועשיהם וכו' מ ח' ,ד וכר -

5

10

5נ
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לכם פסל תמונת כל סמל .לא יעשהלו דמות כל ממל ,אכל יעשהלו דמות בהמה
חיה
לודמות כל אלה ,אבל יעשהלו רמוה דגים וחגמים שקצים ורמשים ,תלמוד לומר
0תכנית כל רמש באדמה תבנית כל דנה אשרבמים .לא יעשה לו דמות כל אלה,
אבל יעשה לו דמות חמה ולכנה כוכבים ומזלות ,תלמוד לומר סופן תשא עיניך
השמימהוגו' .לא יעשה לו דמות כל אלה ,אבל יעשה לו דמוה מלאכים כרובים
ואופנים וחשמלים ,תלמוד לומר אשר כשמים .אי אשר בשמים ,יכול רמות המה
ולכנה וכוכביםומזלות ,תלמוד לומר ממעל -לא דמוה מלאכים ,לאדמותכרובים,
לא דמות אופנים .לא יעשהלו דמות כל אלה ,אבל יעשה לו דמות תהום וחשך
יאפלה ,תלמוד לומר יכואשר מתחת לארץ),4
ואשר במים מתחת לארץ ,להביא אתהבוביא ,דברירבי עקיבא ,וישאומרים
להביא אתהשברירים .כלכך רדףהכתוב אחריצרהרע ,שלאליתןלו מקום למצוא
לו אמתלתהתר.
לא תשתחוה להם ולא תעכדם .למה נאמר ,לפי שהוא אומר0:וילךויעבוד שמיז
אלהים אחרים וישחחו ,החייב על הענודה בפני עצמה ועל השתחואהבפני עצמה.
אתה אומרכן ,אואיכוחייב עד שיעבוד וישתחוה ,תלמוד לומר לא תשתחוה להם
ולא תעכדם ,לחייבעל כל אחד בפניעצמו - .דבר אחר לא תשתחוה להם ולא
תעכדם למה נאמר ,לפי שהוא אומר ,שובח לאלהים יחרם כלתי לה' לבדו ,עונש שמות כביט
שמענו ,אזהרהמנין ,תלמוד לומר לא תשתחוה להם ולא תעבדם1וכן הוא אומר 'כי שם לדיד
לא תשתחוה לאלאחר.

 .לאיעשה שםשסי'-יט
ועוף ,תלמודלומרשזבנית כל בהמה אשר בארץהכנית כל צפורכנף

10

13

20

 5חמהוכו' .ר"ה כד 101 :ת"ל .בא"צ ג' אשרמארץ מתחת
וב
בזרה.נפנה הכת' שלאח"ז לדרשתא"ע] 11 .הבוביא' ספרי
ד פיסקא שכ ד"ההםקנאותי ,ותול' מא,:וע" רמב"ן12 :
.
ם
י
ר
י
ר
ב
ש
ה
ן בת"ג וגירסת התוספות בירמא נד .ד"ה
עיי
כרובים ,הסורזירימ,ונערוך השלם מפר' דשבריריט מלשון
פרסית ,והכוונה :היות המבריקות בים ,וזה רחוק13 :
אמתלת התר .עיין כל זה והזהיר ,פ" ,1מכילתא דרשב"י
ולקמן ריש פ"י 17 :בפני עצמו' מכילתא דרשב"י ,מ"ת
דבריםיז ג (דף ק) וספרי שם פיס' קמח ,סנהדריןס:וסג.
ירושל' שם כה ע"ב ושבת טע"ג.ועיין פ"ז .והזהיר דף
כה18 :.לפי שהוא וכו' .גא"צ מגיה :לפי שהוא אומר

וילך ויעבוד אלהים אחרים וישתחו עונש

ועיין

 1טיכול לאןלון זטכ ח'ן דמות] ד ח' ,אתכינתן מ
אבליעשה דמות חיה  2 -אשר וכו'] מ ח' ,ד וגו'ן
כנף] ם ח' ,אינו'ן טינול לא  3 -אלה] זמ בהמהן מ
ושקצים 4 -תבניתן ד ח'ן אם רומשן ד האדמהן
תבנית וכו'] דכמ ח'ן כל] א ח'ן א דגה וגו'ן טיכול
לאן לון אב ח'  5 -אכ וככביםן ט פן  6 -ד השמים
ן וגו'] רק אט 1טיבול לאןלו] אכמח'ןרמות]א ח'
כלן מ ח' ן אבל יעשה לו] מ ח'ן לון אט ח' ן כס
וכרובים -ד וחשמלים] אוטב ח ,,מ ושרפיםן מ בשמים
ממעלן כ בשמים ממעל ואשר בארץ מתחת ואשר בשמים

וסו"
לקמן משפטים פ'יז וסנהדרין פו 19 :ובה"א וכו' .בא"צ
יכול חמה וכו'ןאי וכו' אופנים ש"ט] מ ח'  8 -ק וכוכב
ן והזהיר:
מוחק,וכןליתא במ"חעיי
ן ומזלות] אדוב ח'ן לא דמות מלאכיכן ד ח' 1ט ולא 1
כרובים וכוץב :כוכבים ולא דמות חמה ולבנה יכול לא יעשהוכו' ש"ט  9 -אכ ולאןלו] ט ח'ן כלןנו ח'ן לו דמותן ט
ח'ן דמות תהום] א ח'ן מ חשך  10 -ואפלה] רק ב ופ' ס'יצירה לר"יאלברצלוני עמ'יד ,א והברה 1המוס' [חס'במים! 1רק
מ1עס"י סדורז שלהמליט בכ"י א ובכי"מ נ' יותר לצרף את הכת' למלת ת"לובטעו' לא נשנו הדב'לפגי הדרש של ר"ע וגם
חסרון הוא"ו של ואשרבילק'יוכיחוכאן אחדהמקולז' שמהםראי' ליחסכח"יהשוניםזל"ז .ובמב' אדון גם בר"ו'רב"]  11 -ט
אשרן ט הבובאה ,מ הבבואה ,ר"י אלב' :אבוניאןוי"א]ר"י אלברצלוני :ואחרים אומרים  12 -ר"י אלב':השדוירין ,אב
הסורוירים (אוירוס) וכל ן כל]ב
 ,ח'ן חכתוב] ד הקב"ה ,א ח'ן וקליתן פתחון פה למצוא לו מקוס מתלא (ק אמתלת)
התרןלה אט ופ' ס'יצירה ח'ן ט מקום לאמתלאהשלהתר 13-לו] מ ופי' מ'יצירה :ח' אם מתלת 14 -ולא תעבדם] כ
ח'ן מלפי שכ' 15 -וישתתק רק מןועל וכו' עצמהן מ ח'ן אט השתחויה וכן מס'  16 -אתהוכו'] אט או לא יהאחייב
עד  at((u1אתה אומר לחייב על הע' בפני עצ' ועל ההשתחואה בפ' עצמהן מ אינו 4א עדן להם ולא תענדם] ט ח'17 -
אטכס לחייב על העבודהבפני עצמהועל השתחואה (ט ההשתחויה) במ"עןעלןוקח'ן להם] ט ח'ן ולא תעבדס] רט :ח',
א  18 - '111מלפי שנ' 1אטעם יחרם עונש 19-אזה' מני']כ ח' 1לאתשתהוהןר ח',אנ'וגו'ן לאתוטהתוה להם] מח'ן
להם וכו' תענ'] טח',ןולאתעב'] רקז ,מ ת"ללא תעב'ןוכןוכו' אחר] מ ח'ןכי
ן דח' 20 -א אחרכי ה' קנא שמו וגו'
-
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כי אנכי ה' אלהיך אל קנא .יכוכיאני אלוה של קנאה4),אני שליט בקנאה
תהלים קכזמדו14ין קבאהשילפותבי.אני שליט בנומהואין הנומה שולטתבי ,שנאמר 0הנה לאינום
ולאיישן שומרישראל - .דבר אחרכיאנכי ה'אלהיך אל קנא ,בקנאהאני נפרע
מהםמן עבודה זרה ,אכל רחוםוחנוןאני בהכריםאחרים.
שאל פלומופום אחר אתרבן כמליאל :כתיב בתורתכם ,כיאנכי ה'אלהיך אל
קנא ,וכיישכחבעבודהזרהלהתקנאות בהן גבור מתקנא בכבור ,חכם מתקנא בחכם,
עשיר מתקנא בעשיר ,אלאיש כח כעכורה זרה להתקנאותכה .אמרלו :אלו אדם
קורא לכלבו בשםאביו ,וכשהואנודר ,נודרבחיי כלב זה; במי האב מתקנא ,בבן או
בכלב .אמרלו,יש למקצתהצורך .אמרלו ,מה ראית ,אמרלו ,הרי שנפלה דליקה
במדינהפלוניתיכוהוצל)4בית עבודה זרה שלה ,לא שעמדהלעצמה .אמרלו ,אמשול
לך משל ,למה הדבר דומה ,למלך בשרודם שיוצאלמלחמה ,עםמי נלחם ,עםהחיים
או עם המתים .אמרלו ,עם החיים .אמר לו ,הואילואין למקצתה צורך ,מפני מה
אינו מבטלה .אמרלו,וכי לאכר אהד אתםעובדין ,והרי אתםעוכדין לחמה וללבנה
פרשה 1

ולכוכבים ולמזלות להרים ולגבעותלאפיקיםוגיאיות,ואפילו לאדמן יאבדעולמו מפס
צפניה א ב-ג והשוטים ,שנאמר סאסף אפף כלוכו' אסף ארם ובהמהוגו' .אמרלו ,הואיל ונכשלו בה
רשעים ,מפני מהאינו מעבירהמןהעולם .אמרלו ,מפניהשוטין .אמרלו ,אםכןאף
לאדםעובדין0 ,והכרתי האדם מעלפני האדמה.
,
ן
י
ג
ר
ו
מ
מ
דשא
פוקדעון אבות על בנים.בזמןשאינןממורגין אובדמן שהן
כיצד רשעבן רשעכן רשע;רכינתןאומר,קוצץבןקוצץכןקוצץ.כיון ששמע משה

 2ואין קנאה שולטתוכו'.עיין גירסת הדפוס ,ובאיפת צדק
מגיה ואין קנאה שולטתבי אני שולט בחימה ואין חימה
שולט שנ' נוקם ה' ובעל חימה אני שליט בנומה וכו'.
בי
גיה כן ע"פ הב"ר פ'מט ס'ח ושוח"ט צד .ועיין
ה
ופא"וזליוהזהיר 3 :נפרע וכו' .והזהיר כה ,T-b ,:ת"י ורש-י:

 1אנכי] כ ח',אאני ן.המוטג' דםח'ןוכי] ל ח"ןאני בפ'א]
אב אומר  2 -כאיןן אטכס הקנאה] אט שליטהןבי]
ד נ' :שנ' הנה לאינום ולאיישן שומר ישראל ד"אאני
ה' 4של קנא אני שליט בקנאה ואין קנאה שולטת בין
ז כל זה עבודה זרה נד :ובמשנה שם פ'ד ו
ט בתנומה כ איןן ד נומהן ט התנומהן אט שליטהן א
 5שאלוכו'.עיי
ובתוספתא פ'ו ה' 1וח"ז 6 :להתקנאות בה .בא"א משלים
טכ (וכה"א  3 -ולא וכו' ישראל] מ ח'ן שומר ישראלן
אמר לו אמשול לך משל למה הדבר דומה לאדם שנשא
כ ח'ן ד ד"אאני ה'ןכייכו
' קנא] טח 1 - .מהם]
אשה על אשתו חשובה ממנה אינו מתקנא פחותה ממגה
מתקנא שאל פילוסוף אחד את רבן גמליאל מפני מה
 1ח .,טמהן משבדי ע"זןאזבמ מע"ז ןאטכמ חנון ורחום
מתקנא בעובדיהואין מתקנא בה אמר לו וכו' 7 :אמר לו:
ןאני] טכ ר  5 -שאל וכו' האדמה ש'ין] ט ח' ן אב
א-
בא"א משלים :כלב אתה קורא אותה 12 :אמר וכו" בם-ע
פילוסופוס ,מ פילוסוףן אכ כת' ,מ כתו'ן אנכי] ד :ח'
מוחק מכאן עד לאדם עובדין וכתב דשתי נוסחאות דשן
 6מ קנא כלוט מתקנא אלא גנור בגררעשירבעשיר חכם
ובזי-נובש-י הגיהו ע"פ הגמראיעכודה זרה ואפשר לפרש
גם הנוסח'שלפנינו עלידי תקון קלואוליכן צריך להיות
בחכםיש כח בע"ז להתקנאות בהן כ להתקנאות בה משל
אמרו לו הואיל וכו' העולם אמר להם אם כן אף לאדם
גבורן אד להתקנותן מתקנא בפ'ב] זכ ח'ן גבור וכו' בה]
עובדין יאבד עולמו מפני השוטים והכרתי וכו' פי' דס"ל
א ר  7 -מתקנאן זכ ח'ן אס"א] ז ח'ן כוכי ן ד
דדברי הנביא הם תשובה על מה ששאלו אותו מפני מה
להתקנות  8 -מ בחיי כלב אביו במי ן נודר בפ"ב]
:
ה
ר
ז
ו
א
18
המקום אינו מעביר את עבודה
וכו" צריך
להיות כאשר הוא במ"ת דברים ה ט (דףכא) כששמע משה
כ ח' ן האב] כ ח' ן כ שמתקנא  9 -מ בכלב וכו'
כך נרתע לאחוריו ונבהל עד שאמר לו בזמן וכו'או אפילו
ן אמר וכו' מספר עה"ס ש'ד] מ ח'ן אכ וכי ישן
בזמןשהןמסורגין ת"ל לשונאי האכיצרוכו'1ויות'בר'היא
י
א
י 10 -
כ
ומה ן ראיתן א נ' אמר ומה ראית 1אכיהר
לשון והזהיר :נרתע משה ונבהל אמרלו בזמן וכו'  1ל א
במדינתן והוצלביתן ד חוץ לביתן ד שלהןן א~כ אמר
בזמן שהן מסורגין מיד וימהר משה וכו']ועי ,ת"ז9 :ן רכ
לומלךב"ויוצא(ז שיצא) וכו' 11 -א כנגדעםן אכמי
הריוז ח' 14-אכלכוכביםן כלמזלותן כולאפיקיםן אכ ולגאיות אפי' לאדםן 1אתעולמון
הואנלחם 12-כ מקצתה13-ו
מפני השוט-ם]אזכ5-1נ 9נ ],רק כ] כ אסף אאסףן אכל מעלפני האדמה נאמ'ה' אמ'לוןוגו'] כ ח'  16-כהרשעיםן
ממרם]ז למהן אמר וכו'הביוטין]ז ח'ן כהשתוייןן אמרלו] א ח'  17 -קעובריןן כ דכת' אזם אתהאים (כבמקרא)ן אכ
האדמה נאם ה' 18 -בנים] א נ' על שלשימן כ נ' וגו' רנעיםןך שהם אינןןא שאיןןד מסרגין'..מסרגין ןט בנים על
ח,
שלשים וגו' בזמןשהן מסורגין האכיצדן כ הא באיזה צד 19 -בן רשעבפ'בן אט ח ] ,כר,יהושעןבןקוצץ בפ'בן אט
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מסכתא רבחורשיף2ר4ך פרשהו-י
ן שמית ח
את הדבר הוה ,יויקר ארצהוישתחז .אמר ,חם ושלום,אין בישראל
רשעורכוןת,רשעב יי
רובע - ,כשם שמידתפורענותלארבעהדורות ,כך מדתהטובלארבעהד
תלמוד
דור ,יביס ט
לומרלאלפים.אי לאלפים ,שומעאנימיעוטאלפיםשנים ,תלמור לומר האלף י
227

לאין חקרואין ממפם.

לאוהבי ולשומרי מצותי .לשהכי ,ה אברהם אכש וכיצא בו;
מצותק אלו הנביאים והנקמם .רבע מק אומר ,לאוהכי ולעךמ-י מצוזי ,אלויקראל
ת-
למ
מו
שש
שהםיושבין בארץ ישראלונותנין נפשם על המצות .מהלךיוצא ליהרג ,עלול
י
אתבני ,מהלךיוצא לישרף ,על שקראתי בתורה ,מהלך יוצא ליצלב ,על שאכלתי
היגז
המצה ,מהלך לוקה מאפרגל,עלשנטלתי אתהלולב;ואומר 0אשרהוכיתיבית מאהבי,יכיי

10

מכותאלו כרמולי ליאהכ לאבי שכשמים.

פרשהו

15

לא רזשא כורז שם דה' אלהיך לשוא .אף שבועת שוא היתה בכלל 0או נפשייקיא
כי תשבע לבטא בשפתים ,והרי הכתוב מוציאה מכללה ומחמירעליה ופוטרה
מןהקרבן .וכשם שהיא פטורהמן הקרבן ,כך תהא פטורהמן המכות ,תלמוד לומר
לא תשא את שם ה' אלהיך לשוא כי לא ינקה ,מכלל קרבו יצאת מכלל מכות לא
שיטיב
יצאת - .דבר אחר ,לא תשא למה נאמר,לפי שהוא אומר ילא תשבעו בשמילשקר,ייק
איןליאלא שלא ישבע,מנין שלאיקבלעליו להשבע ,ת"ל לא תשא את שם ה'אלהיך,
עד שלא קבלתעליך להשבע ,הרינילך אלהים ,משקבלתעליך להשבע ,הריני לך
לדיין ,שנאמרכי לא ינקה ה' את אשר ישא אתשמולשוא;אי אפשר לומר לאינקה,
 1הזה] ק ח'] אטט הזה וימהר משהויקור (כ וגו') (אט
נתן אטר .בא"ב מוחק אלו המלות ועיין גירסת כי"מ
ג' ארצה וישחחו) אמר הקב"ה (ט ח') ח"ון אאמר המקום
 2כשם .צ"ל וכשם ,והיא לשון שאלה.מסופברא".צמגיהאי
כש 4ובא"אוזי"נמגיהיןיכול כשם4 :
והזהיר דף
איןן בן רשע בפ'בן אט ח 2 - ,ט או אב "פורענותן
כה ,:פ"ז 5 :אברהם -שלא היה מצווה ,ז"ר
ן רמב"ןי
י
י
ע
ו
כך וכו' דורות] כ ח'ן אט הטובהן לארבעה דורות] ט
ן ויק"ר פ'לב
 6אלו ישראלוכו' .ת"ז ,והזהיר דףכה,:ועיי
ח'  3 -תר] אכ נ'דורים .ט נ'דורי דורים  4 -לאין
ס"א ,שוח"ט ע-ב ,ילקוטזכריה תקפא ,תהלים תרנט ,כפתור
ופרחפ"י דףלו (הוצאת עדעלמאן).
וכו' מספר]ז ח'ן ואין] ט לאין  5 -לאוהבי ולשומרי
:
ז
"
פ
'
ו
כ
ו
,
.
(ז)  11אף ובו" והזהיר דף בז
,
ח
ל
ל
כ
ב
מצותי] אט ח']אבינו] אטכס ןולשומרי מצותי בפ"ב]
בא"צ מגיה בכלל לא תשבעו בשמי לשקר 12 :ומחמיר
כח ,,א ולשומר 6 -ישרן] אטכמ ח 7 - ,מ שיושבין
עליה .בא"צ מוחק אלו המלוה ,ובז"ר מפרש דחומרא דלא
] אטעלכלהמצות ,כבכלהמצותן טמהלךויוצאוכן בס'
תשאהיינו ולא מתכפרבקרבןואין הלשון משמעכן .ובזי"נ
מפרש על פי התוספתא דשבועות סוף פ'ז חומר בשבועת
  8בני] דב נוסף :ישראל 1אטכ שקריתין כ מה לצלבשוא וכו' ששבועת שוא נוהגת ברשות.ובמצוה וחייבין על
] מ שאכל  9 -אכמ את המצה ט מצהן מ מספרגל,ז מכף
כל אחת ואחת וכו' ע"ש ואולי הכוונה על חומר העונש
הרגל ,אטפ מאהפרגול(אסרגל)10 - ,אכ המכותהאלה ,מ
כדאיתא לקמן בדברי רבי מלא תשא ולמטן ולא תשא עמהן
המכו'הללוןלי]אח'כ:לאהובןמלאהבאביןאלאביהם,כלאבינו
וכו' 13 :הקרבן .בא"צ מגיה שג' או נפשכי תשבע לבטא
בשפתים או כשם וכו' 14 :מכלל מכותוכו' .שבועותכ.
(ז)  11אתוכו' לשוא]כ ח'ן אכואףן וכקהייתן אטכ
 16מנין שלא יקבל וכו' .פ"ז ,והזהיר דף בז 17 :.אלהים
שנ' או  12 -כ תשבע וגו'ן ט בשפתים וגו'ן ומחמיר
ם
ובו' .במ"ע רוצה להגיה -1ה' משקבלת וכו' לך אלהי
עליה] מ ח'  13 -טאני אומר כשםן וכשם]כח' ,אדט
 18שנ" בא-צ ומ"ע מוחק,ועיין בח"ג:
כ כשםןןיכול כשםן מ שפטורה ,כ כשהיא פטורהןכך] מ
ח' ,כ כן  14 -לא תשא] ד ח'ן כ תשא מכלל וכו'ן א ה' וגו'ןאלחיך וכו' ינקהן רק מן קרבן] מ ח' כ יצאתה וכן בס'ן
מכות] מח' ן לא כ ח' 15-ד"א] רק כ]תשא] אט נ' את ה' (א אלהיך לשוא)ןכ לפי שאומי מ שאמר 16-מנין
וסו'] אטכמ ושלא (טס שלא)יקבלעליו לישבע (א להישבע ,מ שבועה)מניןן את וכו' אלהיך] כם "' ,א אלהיך לשוא -
 17ט תקבל להשבען מעליך שבועה ,כעליךלישבען אטכ הריאני לךוכן בס'ן זמ לאלקיםן אטכ לאלוהן א משקיבלתה
עליך] ט ח' ן מ שבועה  18 -אןכלדיין וכה"אכי לאינקה (א ה') א"א לומר (א ח') וכו'ן שנ' וכו' לשוא] מן ח'ן מ
י לא ינקוט ר' אלעזר אומר א"א לומרינקה שכבר נאמר לאינקה וא"א לומר לאינקה שכבר נאמר ינקה]
לריין וכה"אכ
ס :לומר ונקהוגו' שכבר נאמר לא ינקה וכו' שדלעיל רבי
כל שהוא וכו' -

ים

אומי

הד
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שככר נאמרינקה,ואיאיפשר לומהינקה שכבר נאמרלאינקה,אמורמעתה ,מנקההוא
לשבים ואינו מנקה לשאינן שבים.
'
ר
מפני א-בעה דברים אלו הלך מתיאבן חרש אצל ר'אלעזר הקפהללודיא.
אמרלו ,רבי שמעה בארבעחלוקי כפרה שהיהר' ישמעל דורש .אמרלו ,כתוב אהד
פרשהז

נין

ם אומר 0שובו בנים שובבים ,הא למדת שתשובה מכפרת ,וכתוב אחד אומרטכי ביום
:ן4
ק
ז
ז
ה
]
,
ר
פ
כ
מ
,
ם
כ
י
ל
ע
ישעיה כביד יכפר
האלמדנושיום הכפורים
וכתוב אחד אומר סאם יכופרהעון
הליב פט לג חוזקלכב' עד תמותון ,הא למדת שמיחה מכפרת ,וכתוב אחד אומר מפקדתי בשבט
פשעם ובנכעים עונם ,הא למדנושייסורין מכפרין .כיצדיתקיימו ארבעה כתוביםאלו.
העובר על מצות עשה ועשה תשובה ,אינו זו משם עד שמוחליןלו ,ועל זה נאמר
שובו כנים שובכים .והעוכר על מצות לא תעשה ועשה תשובה אין כח בתשובה
לכפר ,אלא התשובה תולה זיום הכפורים מכפר ,ועל זה נאמרכי ביום הזה יכפר
עליכם .והמזיד על כריתות ועל מיתות ביהדין ועשה תשובה ,אין כח בתשוכר:
לתלות ולאביום הכפורים לכפר ,אלא תשובהויום הכפורים מכפרין מחצהוייסורין
ממרקיןומכפרין מחצה ,ועל וה נאמר ופקרתי כשבט פשעם ובנכסיםעונם .מי שמהלל
שם שמים ועשה תשובה אין כח כתשובה לתלות ולא ביום הכפורים לכפר
ולאייסורין בלבד ממרקין ,אלוש התשובה ויום הכפוריםחולין ויום המיתהויימירין
ןבית
ע"א ג יד כממרקין,ועל דה נאמר אם יכופרהעון הוה לכם עדתמותון ,ואומר.אםיתכפריו
עלי בובת ובמנחה ,בובח ובמנחהאינו מתכפר אבל מתכפר הוא במיתה ,רבי אומר,
ת:דאל לזיג
אני נטלא יכפריום מיתה ,כשהוא אומר סבפתחי את קברותיכסן הא למדת שיום
י
ן
ן
נ
ך
ו
נ
,
תמיהה מכפר.
 1אב נאמר ונקה (כבמק') וא"א לומ'ונקהן אמור מעתה]:

אזכמ ח'ן ר'] ד ח',

 2לשאינן שביס' בא"צ מוסיף יכול אףכאן כן ת"ל כי לא
ינקה ,והגהתו ע-ם התוספתא דסוטה פ'ז ה'ב וסוגית הגמרא
דשבועות לט ,.אבלאין הכרח .ועיין ספרי זוטא דף רמח:
 מפני וכו תוספתא יופ הכפורים פיה ה'ו ,בבלי פו,.מה'-ע"ב ,סנהדרין כז ע"נ ,שבועות לג ע"ב ,אבות
ירושלמי
דרבי נתן נ"א פ'כט ,מדרש משלי פ"י ,ילקוט ירמיה רטט.
ועיין פ"ז ,והזהיר דף כז 3 :אצל וכו'.עיין בח"ג ובירוש'
יומא וסנהדרין שאל רמב-ח את ר'אלעזרבןעזריה בישיבה
וכן הוא בירוש' שבוע' [בלי מלת בישיבהן ובבבלי יומא
את ראב"עברומי .וכן הוא מדרש משלי וילקוט ירמיה אלא
דבילקוט איתא גם כן שהיה ר' ישמעאל דורש ברומי.
וגאדר"ג הלך רמנ"ח אצל ר'לעזר ללודקיא13 :וייסורין
ופו" בירושלמי ויסורין בשאר ימות השנה מכפרין מחצה,
וגבלי תשובהויום הכפוריםתוליןויסוריןממרקיןובתוספתא
נוסחאות שוגות ,ע-ש-2~4 16 :ן4ש וכו' .בירושלמי אלא
תשובהויוה"כמכפרין שלישוהייסור'מכפרין שלישוהמיתה
ממרקת וכעין זה הוא בתוספתא ,ובבבלי אלא כולןתולין
ומיתה ממרקת .ועיין גירסת מ=ח וספר והזהיר:

מ הא כיצד .א הא אמור  3 -אלון
אז ר' מתיהן אב בן חרש ללדיקיא (א ללדוקיא)ן
באדר-נ :עד אם יכופר וגו' וכן הוא אומר אם יתכפר עזן
בית ;לי  n~raומנחה עד עולם בזבח ובמנחה אינו מתכפר
כהבל ביום המיתה מתכפר רבי אומר שומעאני וכו'(עיין
להלן) ן ב ,ר' מאלעזר ללודיקיא 1 ,ללורקיא 4 -יין
י ח' ן ק בר' ן א:מ מלרבעה  5 -א שובבים וגו'ן
הא למדתן ז מלמדן אס למדנון אמ שהתשובה  6 -מ
אחר :כק ר ח'ן מ עליכם לטהר אתכם ן הא] זמ ח'ן
מלמד  7 --מ אחרן מ ימר ופקדתי בשבט פשעט למדר
ןן ן תמותו
שיםזרץ מכפריה וכתוב אחר אמר אם וכרןזעי
ן הא] זמ ח' ן  :מלמד ,אמ למדנו ן א שהמיתה 8 --
יבנגעיב עונם] ת' ,א וגרן הא]ז ח' 1ז מלמד שיסורין
ממרקח ןן מקראותןאלט א חין זמ הללו  9 --זמעברן
מישב אמש אית ח ממקתו --ז גליה נאמרן אמ
י על ל"תןמושב-
על  :10-שובבים וגוך זמעב
רת
ילויהן אמ עלן ז ועליה נאמר  12 -אמ המזיד ,פ הזידןז עברן מ כרתות ומתותן
 11אלא] א נ' עלן זמ תשובהןז
פ ועבר על מית'ןא וה,ובר על מיתתןד מיתתן ז לא בתשובהן ד ויוה"כ לכפר  13 -א ההשובה  14 -אזם ויסורין
מכפרין ק ממרקין ,מכפריןן אמ עלן ובנגעים עונם] :מ ה'ן א שנתחלל בו שם שמיםן מ שחללן ז אלא למי שנתחלל
שם שמים על ידו15-ז לא בתשובהן ד ולאיום הכפורים מכפרן אמכפר  16 -אזםביסורין למרק]קזמ לאכולן תולין(ז
הכלתלוי)ן א מיתה ממרק עםהייסוריןן זמ המיתה ממרק ( :ממרקת)  :17 -ועליה נאמרן אמ עלן מ הזה ואומר ,א הזה
וגו' וכה-א אם  18 -א בזבח וגו' בזבח ן בזבה ובמנחה גפ'ב] מ ח'ן מאין ן אזמ א-ל ביום המיתה(ז מיתה) מתכפרן
רבי וכו' מכמר] :מ ח'  19 -ב וכשהוא,ן אב קברותיכם וגו' הא למדנו  20 -אכ מיתהן כ מתגפר ן
כ נ'

י

י

יי
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מסכתא רבהורשישרגן
רבי אומר ,כל שהיא מלא תשא ולמעלן ,התשובה מכפרת ,מלא תשא ולמטה
ולא תשא עמהם,התשובה תולהויום הכפורים מכפר.ואי וה הוא מ"א תשא ולמעלה,
עשה ולא תעשה ,חוץ מלא תשא; מלא תשא ולמטה ,דבריםשהייכין עליהם סיתת
ביתדין מיתהבידי שמים כרה ומלקותארבעיםחטאות ואשמות ,ולא תשא  -עמהם.
זכור ושמור ,שניהם נאמרובדיבור אחד ,שחלליהמותיומתסוכיום השבת שר~ן4ימח:.ץ
פרשה1
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כבשים ,שניהם בדיבור אחדנאמרו .שרות אשתאחיך 0ויבמה יבא עליה,שניהם נאמרוקך:זעק

בדיבור אחד .סלא הלבש שעטנו0וגדילים תעשהלך ,שניהם נאמרו בדיבור אחד .מה
שא .א.פשר לאדם לומרכן ,שנ' 0אחת דבר אלהים שתיםוו שמענו ,ואומר 0הלא כהתהיי 1:
דברי כאש נאםה':
זכור ושמור ,וכורמלפניו ושמור.מלאחריו ,מכאן אמרו מום.פין מחול על
הנודש ,משל לואכ שהוא טורד מלפניו ומלאתריו.
כןחנניהבן חוקיהבןחנניה
י
ז
ו
ע
ל
א
בןגרון אימר ,וכור את יום השכת לקדשו ,תהא וזכרו מאחד בשבה ,שאם יתמנה
לך מנה יפה תהא מתקנו לשםשבת .רכי יצחק אומר ,לא תהא מונה כררך שאחרים
מוכין אלא תהא מונה לשם שכת - .לקדשו ,לקדשר ככרכה ,מכאן אמרו מקדשין על
היין בכניסתו.איןלי אלא קדושה ליום ,קדושהלל.להמנין ,ת"ל 0ושמ-תם את השבת' .מיתי
אי
ייקי
א כג ד
איןלי אלא שבת ,ימים טוביםמוין ,ת"ל.אלה מועדי ה'וגו'.
שמשיא--ב

!ב

10

15

1רבי .בתוספתא יומא שם ה"ה הגי' ר' יהודה ,וכן בבבלי
שם פתיועיין מכררשב"י ומשנה דיומא שם פ'ח ח- :
ולמעלן וכו' בהוספתא ובגמרא שם הוא להפך,וכן הוא במ"ח
ומכדרשב"י ,וכן הגיה בא"צ5 :שניהם וכו" ראש השנהבז.
שבועות כ ,:ירושלמי גדרים לז ע'ד ,שבועות לר ע'ד ,ספרי
דברים פיסקא רלג ,מ"ת שם כב יב (דף קלח) ,שמ"ר
שכח ס'ד ,ילקוט תהלים תספג ,מכדרשב"י ,והזהיר דף כח
פ-ז .ואין הכוונה גבי זכור ושמור כמו בשאר המנוין כאן
דבזכור ושמור רצה לומרכי שניהם נאמרולענין אחד,עיין
הלשון במכדרשב"י אבל במה שאמר אח-כ כמו מחלליה
וכו' .הכוונה דהאזהרה מתחלה על תנאי נאמרה ולא יהיה
ן מפתח לר'
א"כ בצווי עשה חזרה מן הדבור הראשון,עיי
נסים דףנ .:וכאן הוא המקור לפלוגתתהאמוראים בירושלמי
חלה נח ע"ב ,ביצה ס ע"ב ,נדרים לח ע"ב .אי עשה דוחה
ל"ת אע"פ שלא נכתגה בצדה8 :שמעגו .כן הוא גם בירוש'
וספרי.ועיין ספרי במד' דף מז 11 :טורד .צ"ל טורףכגיר'
י תשא לא טז wort~ 5.37 ,.חן]
הילקוט,ועיין מכדרשב"יכ
. 2ת ,ועיין והזהיר כח 12 :תהא זוכרו .מכדרשב-י ,ביצה
טז ,.פס"ר פ'כג דף קטו ,:והזהיר דף כח ,.פ"ז ,רש"י:
 13שאחרים מונין וכו' .שמונין כל יום בשם פרטי אלא
תהא מונה אחד בשבת ושני בשבת וכו' ,כן מפורש במכי'
דרשב"י .ועיין פ-ז והזהיר ,אבל מה דאיתא בפס-ר נראה
ן במ"ע שם - .מכאן וכו'
דמכוון כנגד הנוצרים ,עיי
מכילתא דרשב"י ,פסחים קו ..והזהיר דף כח ,:פ-ז:
 15אין לי וכו' .כלומר מנין דהלילה גם כן קודש ואולי
לענין לכבדו במאכל ובמשתה ובכסות נקיה קאמר ועכ"פ
אין ר"ל קדוש היום ~ל הכוס דא"כהרי סותר 4שו-ע עצמו
בתרך כדי דבור דבפירוש אמר בכניסתו ,ודוחק .אבל בספר
והזהיר גורס להיפך קדושה ללילה קדושה ליום מנין וכ"ה
במ"ת דברים דף כא 4וע Dft~ ,4)-מסיים ת"ל ושמרו את
השבת אבל קשה לגירסא זו דלקמן דורש ושמרתם 4שו:-
השבה אלילה וגירסת מ"ת קשה דגפ' ושמרובגי ישראל
את השבת לא כתיב לשון קדושה .בא"צ מגיה ע"פ הגמרא
דפסחיםאיןלי אלא קדושה ללילה קדושהליוםמניין ת.ל
זכור את יום איןלי וכו' ,וא"נ דהברייתא דבבליאין זו
הברייתא שלנו ,ובש"י וזי"ג מפרש קדושה ללילההייו.
הבדלה,ועי' רמב"ם הלכ' שבת פ'כסה'א ובמ"מ ומגדל עוז
שם ואיןהלשון משמע כןועיד דהא מביאראיה מן ושמרתם

 1ק כשהואן טכולמעלה,מולמטהן אטםתשובהןכמתכפרת
ן אולמטן ,מולמעלה2-אכעמהן,ן ועצמהן מתשובהן
ז התשובהויה"כ מכפריןן כואיזון טהיא ,אמיאיזהוןאז

ולמעלן .מ ולמטה" .ולמעלה  3 -עשה וכו' תשאן כ ח'ן
מלא תשא בפ"ב] רח'ן אן:ולמטןן ארמיתותן כומ.תת
בירין שכיסן א ארםן אטכ כרתבירי שמים ן מ כרת
ולא תשא עמהםן כרת]  1ח'  5 -שגיהה] ומ ח'ן אוטע
בדבור אחד נאמרו ן א השבת וגו'  6 -כס כבשים בני
שנהן שניהם] זמ ח' וכן בכולן ן אכ נאמרו בדבור (א
ם נדבור
ביום ,והוגה :ברבור) אחדן אטכמ יבמהןי
גחד נ'ן נאמרון ס ח'  7 -לא תלבש וכו' אחדן כ ח'ן
אטם גדיליםן אזה ברבור אחד נ'ן נאמרו] ט ח' ן ט
וכל נחלה ממטותבני יש' ולא תסוב נחלה ממטה למטה
נאמ' בדבור אחר מה וכו' ן ן ומה  8 -אזכה איפשר
לב"ו ן א שמענו כ -עוז לאלהיםן כ אלהים וגו' הלא
כה דבריםוגו'ן במקרא :שמעתין ואומר] רט ח' 1 ,וכת-ב
  9א ו-ה' וגו'  10 -אטם מאחריו ,כ מאחוריון  1מיכןשמוסיפין פ אמרו שמוסיפין  11 -מ קדשן  1לאב שהיה
טרור ,ט טורף .מ נזהר?ן אזטכ ומאחריון כ ר' אלעזר,
ט אליעזר בן הנ-נא בן חזקיה בן גרון אומר ,מ אלעזר
בן חזקיה אומר ,פ ר' אלעזר בן עזריה וחזק-ה
 .בן גר.ן
ם ח'  12-א:גרןן זכורוכו'
אומריםןבןח.:יה בפ"ב]אי
לקדשון טח'ן מ תהאזוכה ,פק ת'זכרו 1,זכרהו; אטכמפ
נתמנה,ז יזדמן 13-וטכמפ חפץ יפהן מנה] ק ח'ןז יפה
שמרגו לשבתן א מתקנה ,כס מתקעון כ ר' נתןן א תהו
מוניל  14 -למקדשו בפ'ב] זבמפ ח'ן מפ קרשו-הו
בברכה: 15-בכניסתן:לל.לה...ל-יםן קללילן מ אין
ל .אלא בלילה בתם מנין הלמוד לומר ;כור את יום
אין.ן א השבת וגו' 16 -ז לשבתותןז לימיםן וגי'ן
כמ ח' -
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מסכתא דבחודשיתעשן

פרשהז

ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך.וכי איפשרלו לאדם לעשותכל
מלאכתו בששתימים ,אלא שבות כאלו כל מלאכתך עשויה .ד"א שבות ממחשבת
ישעיהנחעווודה.ואומך 0אם תשיב משכתרגליךוגו' ,ואומר 0אזתתענגעליי.
שמות לא טו
)ה1,ב:יעי שבת לה' אלהיך .למה נאמר ,לפי שהוא אומר 0כל העושה
י
נ
ו
י
ו
 ,ת"לויוםהשביעי שבת ל)רה'
מלאכהביום השבתמותיומת ,עונש שמענו אזהרהמנין
אלהיךלא תעשהכל מלאכה;איןלי אלאעונש ואזהרה על מלאכתהיום,עונש ואזהרה
על מלאכתהלילהממן ,ת"ל מחלליה מותיומת,עונש שמעט ואזהרה לאשמענו ,ת"ל
ויוםהשביעי שבת לה'אלהיך ,שאין ת"ל שבת אלאלהביא אתהלילה בכלל אזהרה,
דברי רבי אחאיבן יאשיה,
אתה ובנך ובתך .אלו הקטנים או.אלו הגרולימן אמרת ,והלא כבר מוזהרים
הם ,הא מה ת"ל אתהובנך וכתך%,ו קטנים - .עבדך ואמתך%,דבני כרית  1אתה
שם כגיב אומר אלובני ברית ,אואינו 4א עבד ערל ,כשהוא אומר0וינפשכן אמתך והבר ,הרי
עבד ערל אמור ,הא מה ת"ל עברך ואמתך ,אלובניברית - .וגרך ,וה בר צדק ,או
אינו %א בר הושב כשהואאומרוהבר,הריכרתושבאמור,האמהת"לוכרך,זהכרצדק.
כי  nwwימים ומ /ממד עתים עקול כמד כל מעשה בראשית -- .ויגח
:ן;%מ2ביים השביעי.וכי יש לפרו יבעה ,והלא כבר נאמר 0לא "עףולא "גגואומר עתן
תהלים לג 1ליעף כח ,ואומר 0בדבר ה' שמיםנעשו; ומה ת"לוינח ,אלאכביכול הכתיבעל עצמו
שברא אתעולמו בששהימים ונחבשביעיןוהרי דברים קל וחומר,מי שאין לפניו
אים הז יבעה הכתיב על עצמו שבפאעולמו בששהונחבשביעי ,ארם שנאמרבו 0ארם לעמל
יולד ,על אחת כמהוכמה.
את השבתושמעינןליה לקמן דדורש הפסוק הזה עלליל

 1ועשית כל מלאכתך]דז ח'ן לו] אזטכמ ח'ן אזכמ
שבתבכניסתו 2 :כאלו כל מלאכתךעשויה
.'.מכדרשב"י
לב-וןכלזד ח' 2-זטכמפ בששםן ימים]זנ'שהוא או"
ו
כ
ו
והזהירדףכס ,.מ"תדףכב פ"ז-:ממחשבת
מכדרשב-י
ועכ"מן כל]דזטכ ח'ן שבותבפ"ב]פח'ן כבמחשבת3 -
ד"ה שבתלה'להיך,ירושלמי שבת טו ע"א ,בבליקיג-:קנ.
ואומר] פ וכח"אוגו'וכו']מ ח'ן וגו']דח'ן ואומר] אט ח'
פס"ר פ'כג דף קטו ,:והזהיר דף כט ,-פ"ז ורש"י .ולדבריו
נראה דאין חלוק בין שתי הלשונות אלא בסגנון הלשון
ןאטתתענגוגו'ן כח'וגו' 4-מוביוםן שגת לה'להיך]
(מ"ע)'ועיין במשנה שבת פ'כג ג ובתוספתא שםפ'יז ה'ט.
דרן אאלה.ךוגו'ן מ לפישנ' 5-זביוםהשב.עין זמם
 4לימרה נאמר .וכו' .לקמן פרשה כי שתשא ומכדרשב-י
אזהרהלאשמענוןשבתלה'להיך] רם ח' 6 -לאוכו'מלאכתן
כאן ,והזהיר דף כט ,.פ"ז 9 :דברי ר' אחאי בן יאשיה
א ח'ן לאוכו'אלהיך ש'ח] ם ח'ןכל] מ ח'  7 -אלילה
כן צ"ל כאשר הוא בכ"י אקספרדובמכדרשב-י פ'כי תשא
ןשם :ר' אחי ב ריאשיה] וכן במכי'דילן שם 10 :קטנים.
מנין]1ח' ן אז אזהרהן,מ אזהרהמזין  8 -שבת בפ'א]
מכדרשב"י ,שבת פ' טז מש' ו ,ירושי טו ע"ד ,בבלי קכא.
א ה']אלהיך] מ ח'ן א מה ת-ל 9 -יצרי וכר] א ,אנץ
והזהיר דף מטי פזז ,רש"י ,רא"ם ,יראים עמרד קא 11 :בני
ה
בכלש-נמתח'הפיסקאר'אח'ג'יאש-או',ןר'אחיבר יאש
.
ת
י
ר
ב
לקמן משפ' פ'כולע' בא פ'טו ,יבמ' מז :ושם איתא
ן אטכמאחין אכמבר' ,סבר10-אתהן מא'ן מ ובתך
כשהוא אומר למעןינוהעבדך ואמתךכמוך 1בת' כ"ימינכן
ח' מלת כמוךן ונראה דגם שם צ"ל כשהוא אומר עבדך
אתה אומר אלו קטנים או אינו אלא גרולים ,זב הקטנים
ואמתך ,מכדרשב"י,רהזהיר דף כט ,.פ"ז ,רמב"ן 14 :גר
וכ קטנים) אתה אמר אלו קטים או אמו אלא גרולים
ן
צדק .לקמן משפטים פ'כ ,מכדרשב"י ,פס"רקיז ,.והזהיר
אקטגיסןאט או אנו 4לר)4לגדוליםן כבר]מ ח"א
כט! ,פ"ז 15 :שהים וכו' .מכדרשב"י ,פס"רקי ,.1והזהיר
כט ,:פ"ז16 :וכייש לפגיו וכו' .מכדרשב"י ,פם"ר קיז,.
הםמוזהרין  11 -מ הקטנים ן מ ועבדך ן אתה ובו"
והזהיר כט ,:רפ"י ,פ-ז.
ברית] כוס ח'ן אלו]אז ח'  12 -כ וכשהוא ן והגרן א
ח'  13 -אנימקיים1זכמ ועבדךן אוכש צרק אתה אומר זה גר צדק  14 -והגר] ר הגרןז מהאנימקיים  15 -אימים
עשה ה'ן כימים וכר עד בם מגירןוגו']זמ ח'ןאז שהיוםןשהיפן מ שהוא ,ט שהיהן מגדן אכ ח16 - ,לפניו] מ ח'ן
אזט נאמר הלא ידעת אם לא שמעת(ז נ' אלהי עולם ה') וגו' (ן נ' ואומר) נותןן מ נאמר גטן וכו'  17 -ואומר -ואומר
כ ח'ן אטכחוגו'ן אנעשו וגו'ן ט מהת"ל אזטכויזח ביום השביעין אלא] מת'ן כהכת' הק'על עצמו  18-את] אכת
ח,ןבששהימים] מח'ן אטב לששהן ט ביוםהכיגיעיוהרידברימן מ ח'ןוהריוכו'בשביעי]אז ח'ן טכ ומת אםן מ וחומר
ם טביוםהו"ןאזכ וילק"שאלוניקי עאכו"כ אדם שכת' בו ( 1שנא')
לאדם שנ' כיאדםלעמל 19-על]כ!ח"ן טכלששהימי
בי
כי (ט ח') אדם  20 -עלו-כ] מ ח' -

י
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על כן ברך ה' אתיו ם ה שבתויקדשהו ,ברכובמןוקדשובמן,דברירבי
רביעקיבאאומרכרכובמן וקדשו בברכה1רבייצחק אומרברכובמןוקדשו
ישמעאלי
רבישמעוןבןיהודה
במקוששןרבי שמעוןבןיוחאי אומר ברכו במן וקדשו
י
ת
ו
ר
ו
א
מ
ב
איש כפרעכו אומר משוםרבי שמעון ,ברכו במן וקדשו במאורפניו של אדם  -על
כן ברך ה' אתיום השבתויקדשהו.

פרשה ח

10

15

יל

כבד את אביך ואת אמה עימע אף
0כבד את ה' מהתך ,במאכל
י
י
ר
ב
ד
ב
אכ ט
ובמשתהובכמותנקה .ד"א כבד את אבן,לפי שבאמרמא"בא"1כייקלל אבע"י
ואמו,איןלי אלא איש ,אשה טומטוםואנדרוכינוםמנין ,ת"ל ככד אתאביך ואת אמך,
מכל מקומן מה כבוד לא חלק בובין איש לאשה טומטום ואנדרוגינוס ,אף מורא לא
תחלוק בובין איש לאשה טומטוםואנדרוגינום ,דברירבי ישמעאלי רבי יהודה בן
בתירא אומר ,הרי הוא אומר 0אישאמו ואבי
ותיראו ואת שבתותי תשמורו ,מה שבת שםים ג
לא חלק בובין איש לאשה וטומטום ואנדרוכינום ,אף מורא לא תחלוק בו בין איש
לאשה טומטוםואנדרוגינום.
רבי אומר חביב כבוד אב ואםלפנימי שאמרוהיההעולם ששקלכבודןככבודו
ומוראן כמוראו וקללתן כקללתו; כתיב כבד אתאביך ואת אמךוכננדוכתיב 0כבד את
איט ג
ה' מהונך ,הקיש ככור אב ואם לכבוד המקום; כתיב 0איש אמו ואביו תיראו וכנכדוייקי
כתיב סאת ה'להיךתירא ,הקיש מורא אב ואם למוראהמקומןכתיבמומקללאביו ואמודשבימןתיב'גכ
ויקיא כד סו
וכנגדו כתיב מאישכייקלל אלהיו ,הקיש קללת אב ואם לקללתהמקום.
 1וקדשובמן .שלא ירד בו המן .פ"ז ,רש"י וב"ר פי"4ן
2במן בפ"א] מ ח'ן וקדשו בפ"ב] א ח'  3 -במקושש] כ
ט"ב ,ועיין כלהענין בב"ר שבג) ובמכדרשב"י ,ופס"ר דף
מקוששזבקדושתון אכמ יוחי-טישכ"ע] מח'ן כאמר
קי"ז ,והזהיר דף כ"ט 2 :בברכה .על הכוס 3 :במקושש.
ן שמ'] מ ח'ןז משום ר"ש או'ן מ באורןזעיניון אדם]ד
ן
שחייב מיתה על מלאכת שבת .ובא"צ מגיה במלאכה,ועיי
כנ' הר',אבלש'גוכן7לי'ןעלוכו'ויק'] זמח'5-אטה'וגו':
גרסת ס' והזהיר ,בקדושתו,
ואפשר דהכונה שאינו כשליוי
ן בח"ג .ואףלפי הגי' אדם סתם
בקדושת ב"ר 4 :אדם'עיי
(ח)  7כבד וכו' ד"א] מ ח'ן ואת אמךזכ ח'ן כ השם
יש לומר דהכונה על אדם הראשון ,ולהפך אף לפ הגירסא
מהונךןא מהונך וגו'ן ט מאכל ומשהה  7 -אזטמ אביך
יי' עע)
אדם הראשון נכללו ג"כ תולדותיו ועיין מכדרשב"
ואת אמך(מנ'למעןיאריכוןימיך למהנאמרלפין א שהוא
כן וט' .אפשר דצ"ל לכך נאמר על כן כהגהת הא"צ,ובס'
אומרן אזט (כבמקרא)כי(פ :חץ איש איש אשר יקלל
והזהיר ומ"ח ליתא ועיין ש"י בהשמטותיו דף קמ"א שכת':
כן דרך המדרשלסיים בפ' שכבר דרש אותו כדי להתחיל
את אביו (א נ' וגו' איש)איןלין כ אביך למה נאמר
בפ' שלאחריו וכיוצא בו לקמן פ' משפטים ספ"ו גבי רק
לפי שהוא אומר איש איש כי יקלל את אביו ואת אמו -
שבתו ופי"וגבי הטרפה ים4ש ישלם ובם-א ,ובמ"ע כרהב
 8אשה] אד נ' מניןן אזכ וטומטוםןאביך] כ נ' ד"אן
דשייך למטה בריש פ"ח קודם כבד וסמיכות קדריש ,וזו-ה
דוחק:
ואת אתך] דכמ ח' ,ט ואמך  9 -מ ומהן א כבדןבו]
(ח)  6במאכלוכו' .בא"צ מגיה מה כבד האמור להלן
ד ח' מ לון דבין אשה לאישן מ בין איש ואשהן טומ'
בממון אף כאן בממוןועייןגי' הפ"ז מה להלן בחסרון כיס
ואנדרוגינוטן רק ט 1תחלוק בו] ד חלקו .מ חלק לו -
אף כאן בחסרון כיס ,במאכל וכו' ,ומכדרשב"י ות"כ ריש
 10טומטוםואנדרוגינוס] רק ט 11 -הרי הוא אומרןזמ ח'
קדושים ה"י ,תוספתא קידושין פ"א ה-יא וירושלמי פגשה
טכ נאמר ן אישן כ ח' ן תיראי] ט נ' ונאמרן וכשרה
ט"ו ע"ג וקידושין ס"א ע-ב ,בבלי לב .פס-ר פ-בג דף
קכ"ב .והזהיר דףל 7 :.לפי שני איש וכו' .בא"צ מגיה
שנתוחי תשמורו] כ ח'  12 -בו] ד ח' ,מ לו אטכס
לפי שנ' איש אמוואביו תיראו וכן הגיהו שאר המפרשים
טומטום ן בו] ד-ח' ,מ לו  13 -לאשה ד נום'ביןן ד
ובמ"ע בהב ראין צריך להגיה ומראה מקום אל הירושלמי
לאנדרוגינים 14-רביוכו'השליםעה"סש'חןבוח']זכיבודן
סנהדרין ב"ה ע"ג דשם איתא ,מאזהרה למקללאביו ואמו
מניין איש אמוואביו תיראו 10 :מה כבודוגו"פ-ז והזהיר
ןככבודו] א ח' ,ד כבודןומוראןלכבודווקללתןלקללתו ,כ
ל 14 :.חביב כבוד וכו' .מכילתא דרשב"י ,פ"ז והזהירל
:.
כבודו ומוראו במוראו וקללתו בקללתו  15 -א וקלקלתן
כקלקלתון ואת אמך] מ ח'ן א וכנגדןןכתיב] אזם ח'  16 -אזכ כיבוד...לכיבודן מ הקיש כבודן לכבודון המקום]ז הק',
כ הקב"הן מ תיראו וכתי' את וט'  17-ס הקיש מוראן למוראו,דיהקיש מוראת אב(ז נ' יאם) למוראת המקוםן ואמוכח',
ח'
אנוסף מות יומת 18-כתיב] מ ןאישן מ ח' ,במק'אי'אי'ןאמ~היו ונשא חטאוןמהקישקללתן לקללתון זקללותאו"א-

מש 4ג ס
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פרשה ח

ב:אוראהמתן שכרן ,נאמר 0בבד את ה' מהונך וכנכדוכתיב 0וימלאואסמיך שכע;
משלי ג ט-י
'
ה
א
ר
י
ת
נ
ן
ת
א
~
ו
ד
ג
נ
כ
ו
אלהיך
למעןיאריכוןימיך
דבריםי כ ואטר ככד את אביךיאת אמך
.מלאכןג כ 0ו1ך4ןץ1קלנוכםיוחאישיני שנגש צדקה~ ,איש אצויאכיו תיראו ואת שכתותי תשמורו ,מה
ישעיה נח אמור בשכת~ ,אם תשיב משכת רגלך  -אד תתענג על ה' והרכבתיך על במתיארץ.
רביאוי,גלויוידועלפנימי שאמר והיההעולם שאדם מככר אתאמויותרמאביו,
לפי שהיא משדלתו כדברים ,לפיכך הקדים את האב לאם בכיבוד ,וגלוי וידוע לפני
מי שאמר והיה העולם שאדם מתיירא מאביו יותר מאמו ,לפי שהוא מלמדו תורה,
לפיכך הקדים האם לאב כמורא ,מקום שהמר השליםואו כל הקודם כמקרא קודם
במעשה ,ת"ל איש אמו ואביו תיראו ,מגיד ששנ.הן שקולין זהבזה.
ככד אתאביךואתאמך .אם כבדתן ,למעןיאריכוןימיך ,ואם לאו ,למעןיקצרון

ימיך; שדברי תורה נוטריקון שכן דברי תורהנדרשין ,מכללהן לאו מכלל לאוהן-.
על האדמה יתאשר ה' אלהיךנותן לך ,41מכאן אמרו ,כל מצוה שמתן שכרה כצרה
אין כטד של מפה מו1הריןעליה.
ל א תרצח למה נאמר,לפי שנאמר 0שופך דם האדם ,עונש שמענו אוהרה לא
נ-אשית ט 1
,
ר
מ
א
נ
ייקרא כי שכמענך ,רז"ל לא תרצח - .לא תנאף למה
לפי שהוא אומר 0מות יומה הנואף
והנואפת ,סונש שמענו אזהרה לא שמענו ,ת"ל לא תנאף- .לא תגנוב למה נאמר
שמות כא טזלפי שהוא אומר 0וגונכ איש ומכרו עונש שמענו אוהרה מנין ,ת"ל לא תכנוכ ,הרי 1ה
איהרה לכונב נפשן אתה אומר לכונכ נפש אואינו אלא אוהרה לכונכ ממון ,כשהוא
אומר וכר .בא"צ מגיה כבד הורץ אביך יכול כרם
 5רבי
יהקודבבמ וכו' שק-71מים זה כזה רבי אומרגלוי וידוע וכו'
ומוחק לקמן או כל שהקודכס וכו' ועיין קידושין ל ,:פ"ז
והזהיר ל 8 :או כל שהקודים וכו' .לעיל פתיחא בא11 :
נוטריקון ובו" ספרי דברים פ"יא ,והזהיר ל :רש"י ורא"ם:
 12מכאן אמרו וכו" ו-המפרשיכם נדחקו ,עיין בז-ר וזי"נ
ובמאא .אולם הדבר פשרט ,כי מכאן כשמרו הוא כמו רזו
היא שאמרו כלומר דעל פסוק זה מכוון מה שאמרו ,ובא"צ
מוחק מלת מכאן וגורס ואין ב"ר מוזהרין עליה שכן אמרו
כל וכו' וא"צ שכן מצינו כלשון שלפנינו לענין משקרקור-ץ
ירושלמי ב"ב ט"ו ע"א ,כתיב מאזני צדק ואבני צדק מיכן
אמרו חכמים כל מצוה שמתן שכרה בצדהאין ב"דמוזהרין
עליה 13 :שוין ב"ד וכו' .פ"ז ,וו-הזמריר ל ,:חולין פ"ו::
ובירושלמי ב"ב שם איתא דכיני מתני' אין ב"ד נענשין
עליה ,ולפ"ז אתי שפיר מה דאיתא ירושלמי פאה ט"ו ע"ד
דכופיןלזון את האב ,וכןלענין צדקה ,בבלי ב"ב ח:עיין
תוספות שם ד"ה אכפייה וכתובות מט :ד"ה אכפייה14 :
כקמו-ה נשומר .בא"צ מוחק וא"צ.
עונש שמענו וכו"
מכדרשב"י ,מ"ז והזהיר ל - .:אזהרה וכו" מכורשב"י
ת"כ קדושים פ-ט ה"יא וחסר בסופו עונש שמענו אזהרה
מנין ת"ל לא תנאף אחד האיש ואחד האשה ונסתלקה בזו-ו
הקושיא דהא כתיב ויקרא י"ח כ' ואל אשת עמיתך וכו'
ן זי"נ ובה"מ ,פ"זוהזהיר ל:
דבלאו זהאין האשה בכללעיי
 18לגונב נפש וכו' .לקמן משפטים פ"ה ,מכדרשב"י ,סנה'
פ"ו .והזהיר ל ,:פ-ז ,רש"י.ועיין מ"ת דברים כ-ד ז' דף

 1מ מה שכרן כבדן נאמרו כ ח'ן א שנ'ן אכ מהונך
וגו'ן וכנגדו כתיב] א:כמ ח,ן שבען איגו'  2 -ואמרן
אזם ח'] ואמר וכוץ כ ד"א כבד את אביך את ה' להיך
תירא ואומר וזרחה,וכנגדו]אזמ ח'ן אלמעןוגו' תירא] א
נ' ואותו תעבוד  3 -כ שמש וגו' ואומר אישן מ צדקה
ומרפאן אואביו וגו'ןתירקז ח'ן ואת שבת' תשמורו רק
מ  4כ בשבת רגליך א רגלךוגו'ודבתריה כ" 1רבי או'
ן והרכבתיך וכו' ארץ] רק ר  5 -רבי] ס"ה אכש וגם זפ,
אבל ד ר'~יעזר,וידועזכ ח' ,אזכ נ'היה]את] ד ח',שאדם]
זפ שהבןן ןמן אביו  6 -אזכמ מפנין מ שמשדלתיןזב
מותולתזן את ד"'] ד אבן ד לכיבודן אזכוגלוי היהן
לפני וכוץ מ לפגיו 7-וכשהבןמתייראןזמןאביויות'מן
האםן אזכממפנישהואומ מלמדתו 8 -הקדים]אכנ' את ר
אכלאםןזהקדים הכת' מוראתאם למוראתאבן מ מהשחיס'
השליםן זכמשחיסרן ם כבד אתאביך יכולכלוכו'ןבו או
אני אומרכלן אהיהקודם,זמ הוא קודם9-זטכטששניהם
ן זמ שקוליםן א כזה  10 -כ ד"א כבדן ואת אמךן
ח'ן כבד וכו']כ :למען יאריכון ימיך אם כבדתווכו'ן
 1כבדתון מ אם לאה א אם לאןלמעח א ח' 11 --ימיךן
ד ח/ז ימעןז שכן ד"תן מטרוקת וכר נדרשץ] מ ח'ן
כ נוטריקון הן שכןןז שד"תן תורה] כ ח'ן אזטמימכלל
 12המוסגר ד ח'ן נותן לך] כ ח' ] מ מצות עשה ] כ :אמר  14 -אזטכ לפי שהוא אומרן אט "אדם וגו' ן אם
אזהרה מניןן כ ואזהרהן לא שמענו מ ח'ן נאמר] א נ' למהן  15ר)4ה תנאף] ט כפולןנ
 ,לפי שנאמר  -לא בפ"בן א
אזהרה לא שמענון ך ן טזו  18אתה וכו' אמרת עה"ס ש-ב] ט ח'ן אתה
והרי
נ' בטעות תגנוב  17 -מ לפי שנ'ן אטב
וכף נפשן מ ח'ן אכ אומר הרי זה אזהרה לגונב נפשן אזהרה בפ"ב] ד ח'ן כ אינו אזהרה אלא לגונב ממון -

,

,
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אומר סלאתכנובו,הרי אוהרהלכונכממון ,הא מה ת"ל לאתגנוב ,בבונכנפשותהכתובייקי
איטיא

3

10

13

מדבר; אוהריוהלגונבממון ,והלה אוהרהלכונב נפש; אמרת ,צאולמד משלש עשרה
מדות; ועוד אמרת ,שלש מצות נאמרו בענין זה[ ,שרטים מפורשות ואחת סתומה,
נלמד מתומה ממפורשות ,מה מפורשותמצותשחייכיןעליהןמיתתביתדין ,אףמתומה
מצוהשחייבין עליה מיתתביתדיןן הא אין עליך לומר כלשון אחרון אלאןכלשון
ראשון ,הריוה אוהרהלכונב נפשיהלה אוהרהלכונכממון.
םיט יט
רקענה ברעךוגוי .למה נאמר,לפי שהוא אומרן 0ועשיתם לו כאשף ומםיביי
לעי
לעשותלאחיו ,עונש שמענו,איהרה לא שמענו ,ת"ל לא תענה ברעךוכו'.
כיצדנתנו עשרת הדברות :ה' על לוח זה ורה'עללוחוה - .כתיב אנכייי'
אלהיךוכנגדו לא תרצח ,מגיד הכתוב שכלמי ששופך דם ,מעלה עליו הכתוב כאלו
ממעט בדמות המלךן משל למלך בשר ודם שנכנס למדינהוהעמידלואיקונותועשה
לו צלמים וטבעולו מטבעות; לאחרומן כפולואיקונותיו שברו לוצלמיו ובטלו לו
מטבעותיו ומיעטו בדמותו של מלך; כך כלמי שהוא שופך דמים ,מעלהעליו הכתוב
כאלו ממעט בדמותהמלך ,שנ' 0שופך
דםאף,האדםוגו'כי כצלם ~הים עשה אתהאדם .ראשית טי
 כתיב לאיהיהלךוכתיב כנכדו לא תנ מכיח הכתוב שכלמי שעובדעבודהזרהמעלהעלי
ו הכתוב כאלו מנאף אחר המקום שנ' 0האשה המנאפת תחת אשה תקח את יחיקאל טזלב
'
ה
ר
מ
א
י
ו
0
ב
ו
זרים וכת
כתיב לא הישע א
אליעודלך אהב אשת אהובת רע ומנאפת וגו'- .
'
קנ-ז 3 :מדות וכו' .רומז על הגמרא דסנהררין פו' צ~ן
ולמד מי"ג מרות שהתורה נדרשת בהן דבר הלמד מעניגו
במה הכתוב מדבר בנפשות אף כאן בנפשות ,כלומר דע]-א

מהרצח ולא רענ~וף מדגר בעניני נפש דהורג נפש ונואף
נפש,ועי' בה"מ; אבלבא'.צ מגיה צאולמדמי"ג מדות דבר
הלמד מענינו שלש מצות נצטווועיין גירסת המ"ח לקמן
משפטים ובם-ת דברי' שם 7 :לא תענה וכו' .מכדרשב"י,
מ-ת דבריםי-טי-ט דף קי"ח ,מכות ד :והזהיר לא .פ"ז:
9כיצדוכו' .בא"צ גורס כל המאמר בסוף הפרשה אחרעד
שעושה מעשה .ובמ"ע כתב דהסדר שלפנינו מדוקדק משום
דמיים דכבד הוא כנגד לא תחמוד וע"כ אלא תחמוד ראשה
קאי וכדכתיב בדברות דמ"ת ולא תחמוד בית רעך דפרשה
הוא כלל ואחריו פרטו לא תחמוד אשת וכו' ,אמנם המאמר
שלאחריו אממוןקאיואין לו שייכות עם כבד אגיך וא"כ
הסדר שלסנינו נכון ובמכדרשב"י הוא כגירסת הגר"א- -
ה' על וכו' .מכדרשב-י ,ירושלמי שקלים מ"ט ע"ד ,סוטה
ב"ב ע"ד' שמ"ר פ"מז ט"ו [ושם פלוגתא דר' יהודה ור'
נחמיה] ,שהמ"ר פ"ה פסוק י"ר ,תנחומי עקב ס"ט ,תנחרמא
בוכרכי תשא ס"ס ,פס-ר פ"כא דף ק"ז ,פ"ז והזהיר לא.
ועיין לעיל פ"נ ד"ה ויוצא משה וכו' 11 :ממעט בדמות.
תוספתא יבמות פ"ח ה"ד ,ב"ר פ"לד ס"ידוהזהיר לא14 .
ממעט בדמות -שם 15 :שעובד עבודה זרה וכרי פם"ר שם:

 1לא תגנובון כ ג' לא תכחשו ולא תשקרו  2 -אם הרי
זה אזהרהןז האזהרה וכו' אמורן הא] מ ח'ן הא וכו'
ממון בשה"ס] א ח'ןז הא מה אניסקיי,ן מ תגנ' אזהרה
לגונב נפשות ן הכתוב מדבר] מ ח' ן 1הלה ב"ה א

מ ,כק והלא 1,ולא  3 -אמרת] מ ח'ן כ משלש ב"רועוד
וכו'  3 -אמ מדות שהתורה נדרשת בהן (א מימה הכ'
מדברוגו')מדותן טג'וכו'ןועוד אמרת] מ ח'ן מועוד אמר
רביןמצותן מנ'עשה(])וזה]אזטכ ח'  4 -דכא מפורשת
וכן בם'ן מה מפורשות]כח'ן דזטעליה,ב)עליהםן אדכ
מיתות 5-אמיתותן הא וכו' ממון]טח'ן לומרמ ח'ן כ
בלשון6-זהוכח',זזון והלה כ"האזמק,וכוהלאןלגונב
אח'] א לממון7-ברעך וגו' א ח'ן וגו' וכו' וגו' ש-ח]
כ רן וא' מ ח' ,ן נ' עד שקרן מ לפי שנ'  8 -לעשות
ח'
לאחיו] מ ן מ אזהרה מניןן ברעך וגרן אטם ח' -
 9זה] ט השחרן וכן בס' ן אזטכמ חמשה ...וחמשהן

כתיבן אכ מגיד הכתובן ט כתובן מ כתוב בזה אנכי -
 10כ וכנגדו כב' לון אמ וכנגדו כתוב בזה (א ח') לא
תרצחן הכתוב] מ ח'] שכלן מ ח'ן אטכ שהוא שופךן
אוטכמ דמיםן אכ מעלין עליון מעלה עליו הכתוב] זמ ח'  11 -אטב בדמות משל ן מ את הדמות משל ן ב"ו] כ
ח' ן אמ איקוניותן כ עשו ,זט ועשו  12 -מ וטבען לו] ט ח' ן לאחר זמן] מ ח'ן כפו וכו'] מ ושברו צלמיו ופסלו
מטבעותיו מיעטון אט כיפו איקונות (א אוקוניות) שברו צלמותיו ופסלומטבעותיון זכ כיפו (ז כפאו) איקונותיו ושברו
את צלמותיו (ז צלמוניו) ופסלו מטבעותיו ומעטו  13 -אףןכלן ד ח'ן זמ ששופךן אזכ מענשין עקריון מעלהעליו
הכתוב] מ ח' 4 -נ מ את הדמות שנאמרן המלךן אטכ ח'ן מ אדםן וגו'] דב ח'ן וגו' וכר האדם ך ח'ן וגו' ט נ'
אומר ,ילק'וויניצ' נ' וכתיב ,מ נ' מפנימהןכ הארם ואמי כי בצלמם אלהים  15-מ כתו'ן א לך וגו' ,ןאל' אח'ן
כס וכנגדו ,ט ונגדון אזיכנגדו כתי ן הכתוב] מ ח'ן אטכ שהוא עובד  16 -אכמ מעלין עליו כאלון אזכ מאחר
המקום ,טס מאחרי המקוםן אזכ "מנאפת וגומר ,ט מנאפת וגומרן תקח וכו'ן וכתוב] מ ח'ן את  1ח'  17 -וכתובן ט ח'
א ואומרןאלי] דט אליון כ אהב וגו',מז אהוב אשה וגו'ן אהובת וכו' וגו'ןגו ח' ,א וגו' ן טס כתוב 1 ,כתב -

י
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תשא את שם ה' אלהיך לשוא וכנגדו כתיב לא תגנוב ,מגיד הכתוב שכל מי שהוא
ה מ ץ ז ט מנב לסוף באלידי שבועת שוא ,שנ' סהבנוב רצוח ונאוף והשבע לשקר וכתיב 0אלה
וכחש ורצוחובנוב ונאוף - ,כתיב וכור אתיום השבת לקדשו וכנכדו כתיב לאתעבה,
מכיר הכתוב שכלמי שמחלל את השבת מעיד לפנימי שאמרוהיההעולם ,שלא ברא
עילמו לששהימיםולאנח בשביעי ,וכלמי שמשמר את השבת מעידלפני מי שאמר
ה העולם ,שבראעולטו לששהימיםונחבשביעי ,שנ' 0ואתםעדי נאום ה'ואני אל,
ישעיה מגיביהי
,
ד
ו
מ
ח
ת
י
ו
ת
כ
ה
 כתיב כבד אתאביך ואת אמך וכנכדו כתיב לאמכיח
שכלמישהוא
חומד,מוףמולידבן שהוא מקלל אתאביו ואת אמו ומכבדלמי שאינואביו .לכךנתנו
עשרת הדברות חמשה על לוח זה וחמשה על לוח וה ,דברי ר' חנינא בן גמליאל,
דברים ה יטדזקבבכ1יבם אדכורים עשרה על לוח זה ועשרה על לוח זה ,שנ' 0את ההכרים האלה דבר
שיר השירע ה' -ייכתבם על שני לוחות אבנים ,ואומר 0שני שדיך כשני עפרים תאומי צביהואוי
ד ה ,היד 0ין4יןבלילי והר וכמולאים בתרשיש
לא תחמוד .רבי אומר כתוב אחד אומר לא תחמוד וכתוב [אחד אומר לא
תתאוה ,כיצד יתקיימו שני מקראות הללו ,הרי זה אזהרה לעוקף אחרהנואף - .לא
תחמודביתרעך,כלל,ועבדו ואמתוושורווחמורו ,פרה כללופרט,איןככלל %א טה
שבפרטן וכשהוא אומרוכל אשרלרעך ,חזר וכלל,אי כללככלל הראשוןהרי אמרת
לאו; אלא חזר וכלל ,כלל ופרם וכלל  -אי אתה דן אלא כעין הפרט ,מה הפרט
מפורש בדבר שהוא קונה ומקנה ,אף כלל בדבר שהוא קונה ומקנה; אי מה
 1את וכו' לשוא] אטכס ח,ן ק-בטעות-לשאןן כ וכת'
כנגדון כן כתובן כתוב]בו ח' הכתוב] דם ח' 1מ שכל
הגונב  2 -אטכמ סופו לבאלידין ק שאוןן גנובן ט
ורצוחן ונאוף] כ וא'ן והשבע לשקר] דכמ ח' ,א נ,
וגו'ן ט ואומר אלה  3 -ורצוחוכו' ונאוף] מ ח' ,זכ
וגו'ן אד רצוחן וגנוב וננשוף] ם ח'ן א גנת וגרן
לקדשו] טכ ח'ן כתיב] טס ח'ן כס שתענד :ברעך -
 4אמכ שהוא מחללן אתן ט ח'ן ט שבתן מ שמחלל
ולמעלה רשום אינון אב (א נ' כאלו) מעיד לפני המקום
שברא (כ נ' את) עולמו לששה ימים (א ח')ן ט לפני
הב"ה ן שלא וכו' העולם ש'ו] מ ח'  5 -ט ביום הז'ן

 2לסוף בא לידי ש"ש .ת"כ קדושים פרשה ב' ה-ה ,פס"ר
שם ילקוט משלי תתקס"ב[ 3 :לא תענה וכוי בפ"ז הגיר'
מהופכת :שכל הזוכר את הש' וכו' ואם מחלל את הש' עונה
עדות שקר שנ' ואתם וכו' ,ובפס"ר פ"כא דף ק-ח ובמכי'
דרשב"י דרשאחר] 14 :כיצד וכו ,בהשקפה ראשונהנ' דקש'
ליה דבדב' הראשונות כתי' לא תחמודביתרעך ובדב'שניות
כתי'ולא תתאוהביתרעך ,ובאמתאינוכן4 ,אסמיכותהכתו'
דורש ואדברות שניות קאי ומפרש דה"ק דאב יודע בחברו
שנתןעיניו באשתו לא יהא רואה ומעמעם או יהא בעצמו
מסבב הדבר שינאף את אשתו ,כדי ע~ב41שעליו אחרי כך
בעקיפין ולקחת ממנו ביתו ושדהו:ואפש' דדורשכן מדשינה
הכתוב הלשונו ,אבלאין הכרחלכך .אבל בדבר' הראשונות
אי אפשר לדרוש כן דכאן כתיב רעחלרה בית רעך ואח"כ
אשת רעך ,ועוד דכאן כולל בקרא דאשר לרעך גס שאר
דברים' ובעקר ז-אדבר כבר פירש כן בם-ע ונסיי-וי ממגו
במקצה,ועיין בס' והזהיר ובפ' המו"ל שם; ושאר המפרשי
הבינו דסתירת הכתוב' קשיא ליה ,ולפ"ז הדרש אינו מובן,
והוכרחו להגיה וכולם פה אחד עונים דהמאמר ה"ז אזהרה
לעוקף אחר הנואף שייך לעיל אחר לא תנאף וכאן הגיהו
עפ"י המכי' שהביא הרמב"ם בסה"מ ל"ת רס-ו (עי' בזי"נ
וש-י וא"צ ומ"מ) וליתא דהבריית' שהביא הרמב"ם לקוחה
מן המכדרשב-י ששם נאמר ,התאוה אדם סופו לחמוד שנא'
לא תתאוה ולא תחמוד ,וכלפנינו בפנים ס"ה בפ-ז ובספר
והזהיר דף לא :ועיין שבועות מ"ז :ברש-י לעוקב שוחר

אטכ שהוא משמרן כ לפני הקב"ה ,ט לפני המקוםן
מ שברא את העולם בששה ונחןימים 1א ח'  6 -ואחסן
ט אתםן כ ה' וגו' ן ואני4יי-מן ר ח'  7 -ואת אמךן
טכס ח' ,הבכתובן מ ח.ן מ מי שחומד  8 -אטע
סוף שו:-ו4ש מולידן מ סופו הוא שמוליד בןן שהוא] ט
ח'ן מ מקלל אביו ומכבדן אב מקלל שמשביו ומכבדן
 9הדברותן מ נ' בטעות חמשה
למי ט ח'ן
מ ניתנו-
לכךניתנו עשרת הדברותן דברי ובו .זה ש' הס' בפ'ב]
כ 1ח'ן בו חנניא ,אכ חנניה 1 ,חנינה 110 -יעשרה על
לוח זה] מ ח' 1דבר ה'ן מ ח' כינו'ן אט ה' אל כל קהלכם וגו' (א ח')  11 -ואומרן אבנים מ ח' כ נ' וגו'ן  1ואמרן
כשני וכו'] כס ח'ן תאומי צביה] ט ח' ,איגו'  12 -ממולאים וכו'] כמ ח' ,אט זהב וגו'  13 -לא תחמוד] מ ח' פ
נ' בית רעךן לא תחמוד ראי אומרן ט ח'ןרבי אומר] זפ ח'ן טכ וכתוב אחר  14 -כיצד וכו' הללו פ ח'ן אזטכמ
כתוביםן ה-ז פ"'1זה] כ ח'ן 1אוהן פ לעוקבן אחר] ן ח'ן אטכפ מאחר (פ מאחרי) המנאףן מ מנאף  15 -אט
י  1איזיכו'יכלל שורה כ-חן מ ח '  1 6 -אט כשהואןכק או כללן ככלל רק א ,דזכ כללואי
כמ עבדון אטכשיד
וכו' וכלל שה"ס בפ-אןבו ח'ןהריו אכ ח'  17 -לאו ו ח'ן וכללן רק אזטןאי ארשה וכו'] ד אין בכלל אלא מה שבפרט
אי אתה וכו' ,כאין את דן 18בו דברן נדבר וכו' מקנה בפ"אןז ח'ן אף וכו' ומקנהן מ ח'ן אזטכ אף כל ובר שהוא
ש
קונה ומקנה (ט ח' ,ובילק' וויניצ' כחוב ומקנה)ן ד כלל מפ1ר בדברן אי] א ח' ,כמ או ,פ וא"ת -
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הפרם מפורש בנכסים המטלטליןשאין להםאחריות ,אףאיןלי %אנכסיםהמטלטלין
שאין להם אחריות ,וכשהוא אומר במשנה תורה שדהו ,על כרחך מה הפרט מפורש
בדבר שהוא קונה ומקנה ,אף איןלי אלא בדבר שהוא קונה ומקנה; אי מה הפרט
מפורש בדברשאינו בא ברשוהך אלא ברצוןבעלים ,אףאיןלי %א דבר שאי אפשר
לבא ברשוהך אלא ברצון בעלים,יצא ,שאתה חומד בתולבנךאובנולבתך;אואפילו
חומד בדיבור ,ת"ל 0לא החמוד כטףוזהב עליהםול קחתלך ,מהלהלן עד שעושהיביים'יה
מעשה ,אף כאן עד שעושהמעשה.

פרשה מ

ן הנראה ושומעין הנשמע ,דברי רבי ישמעאל;
רואי

10

15

~כל העם רואים את הקולות,
רבי עקיבא אומררואין ושומעין הנראה ,רואין דבר של אש יוצא מפי הכבורה
כט
ם ז
ונחצב על הלוהוח ,שנ' 0קול ה' חוצב להבותאש .וכל העם רואין יראת הקולות,תהיי
קול)) קולי קולותולפידלפידי לפידים;וכמהקולותהיו וכמהלפידיםהיו ,אלא שהיו
שם שם ד
משמיעים אח דאדםלפיכהו,שנ'~קול ה'בכח.
רבי אומרלהודיע שבחן של ישראל ,שכשעמדוכולן לפני הר מיני לקבל את
ב
ל
ם
י
ר
ב
ד
אתורההיו שומעין אתהדיבור ומפרשים אותו ,שבאמר0ימובכנהויבוננהו,שכיון שהיו
י
'ביודעין הדיבור מפרשיםאותו .ר'אליעזר אומרלהודיע שכחן של ישראל ,שכשעמדו
כולןלפני הרמיני לקבל את התורה ,מגיד שלאהיה בהןמומין ,שנ'וכל העם רואים;
ה בהןחרשין ,שמותיט ח
מגיד שלא היה בהן אלמים ,שנא'סויענו כל העם יחדו; ומלמד שלאהי
שנאסר 0כל אשר דבר הי נעשהונשמע;וכנין שלאהיה בהםחגרים ,שנאמר0ויתיצבו
יברים ד לד
בהחתית ההר; וכלמד שלא היה בהם טפשים ,שנאמר 0אהה הראת לדעת.

שצעג

1אכפרט]מנכס',אכמטלטלין,מהמטלטלים,ןהמטולטלים
נואף ,נעשה לו :אמוטרופוס להרגיל לו נשים לנאוףן1 :
נכס'המטלטליןוכו' .מכדרשב"י[ 5 :שאתהוכר .נ"ל שכוונ'
וכן בס'ןזאף כאןאיןלו אלאן טאףאלונכסיםן אף וכו'
מאמ' זהלהוטימכל' לאו ולחנם פקפק במ"מ 7 ].עד שעושה
אחריות]א ח'ן כמטלטלין  2 -טס כשהואן אכ אומרעל
מעשה .מכדרשב"י ,ב"קט"ב .ב"מ ה'.וירא' עמ' רנ"דמביא
כרחך(ככרחן) כת' במש'תורהשדהומהןעלכרחך] רק מ,
המכילתא בזה"ל ,החומד יכול בדברים ת"ל לא תחמוד וכו'
אדטכ ח'3-טאף כל דבר שהואוכו'ןזכו דברן אףוכו'
ולקחכם לך מה להלן עד שעושה מעשה אף כאן שעושו-ו
מעשה .ועיין סמ"ג לאוין קג"ח ורמב"ם פ"א מהל' גזלו-ה
בדברשה-מן מ ח'ןאזב דבר1אכאו מה4'-אכ דברשאי
ואבדה ה"ט וה"י שכתב דההאוה היא בלב והחמוד בעשה
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שאי
מעשה 9 :הנראה ,בא"צ מגיה דהנר4הרה והנשמע,ואיני
אפשר לבא לרשותך 4אלרצוןהבעליםאףוכו' לרשותך 4א
יודע טעמו ,ועיין מדרש שמואל פט 10 :ונחצבוכו' .ספרי
לרצוןהבעליםן בדברוכו'] משאיאיפשר לבא ברשותך 4א
דברים פ' שמג ד"ה מימינו אש דת ומ"ת שם דף רי"א,
שהע"ר פ-א מס' ב' פדר-אסי' פ"מא ומד' עמ' פ"ט סד ,ת"ו
י
י
ל
ע
ב
י שהוא קונה ומקנה שא"א לבא ברשותך
אף
ן
ו
צ
ר
ל
כ
ורש"י 11 :לפייים' לע' פ"ג 12 :לפי כחו .שמ"ר פ-ה ס"ט
ן
5
'
ח
אלא
ם
י
ל
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ב
ל
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ל
]
י
א
ש
א
 אככ
לרצון
ופ"כט ס"א ,תגחומא שמות ס"כה ,מטדר"כ פ"יב דף ק"י.
לרשותךן אזם לרצ' הבעל'ן איצאת שאתן כיוצא שאתן
שוח-ט מזמור ט"ב 14 :שנא'יסובבנהו וכו' .ספרי דברים
פ"שיג ומ"ת שם דף קצ-א 16 :שלא היה בהן סומין וכו'.
ק בתה'.בני  6 -אמקבדבר]כבדברי'ן טכעליהןןולקחת
במד"ר פ"ז מא פ"יג סח ,שהש"ר פ"ד פסוקז' .פסדר"כ
לך]רקאנט 1אזטכשיעשה"שיעשה 8 -רואים אתהקולות]
פ"יב דף קו ,:פם"ר פ"ז דף כח .ומ"טו דף עח ,:תנחומא
כמרן אטכמאתהנראהן אכמ את הנשמען הנשמע וכף
,
ו
א
ר
,
ז
"
פ
א
צ
ו
י
ןרואין] כ"ח
הנראה] ט ח'  9 -אכ את הנראהן מ את הנראה והדיבור של אש
ט
ארבואיןן מפ
דבורן של אש] 1שלאייצא 10 -להבות אש] בה'ן וכלוכו'] מאתהקולותקולין המוסגר ח"ד 1את הקולות] כח'11-קול]
כ"ה אטבןולפידלפידיו מ לפיד לפידי ,דולמידי ,טולפידילפידיןן מ כמהןחיו בפעם הא'] מ ח'ןשהיו ט ח'  12 -אט
בכח קול ה' בהדר וגו' (א ח')  13 -ר' אומר] ד ד"אןלפני] מעל 14 -היו וכו' התורה] מ ח'ן כוהיו מפרשיןן אט
יבוננהו יצרנהו כאישוןעינוןיבוגנהון ק ח'ן אטכ שמכיון(כ"י) שמכוון שהיה הדיבוריוצא  15 -כ ימפרשיןאותו.אטהיו
מפרשיןאותון ר' ליעזר אומר] כ ר' אומר ,א ר-אן ר' ליעזר אומרן ט ח' 1ט ולהודיע  16 -כולל א ח'ןמגיד] וט ח'ןו
לאן א היון כ היו בהןהיו בהן ואח"כ נמחקו המלות שלא היו בהן  17 -מ ומנין שלאןמגידן אטכ מלמדן אכ היון שנא'ן
ד ח'ןיחדו] טכ ח'ן אטכ מלמדן מ ומנין שלאן אכ היו  18 -מ ת"ל כלן דבר] ט ח'! כ ומלמד שלאהיון אם מלמדן
אהיו  19 -אטכ מלמדן מ ומנין שלא ןאכ היון טפשים] כח'ן כהוראת(ילק'וויניצ' כבמק') אכ הראיתןלדעת] ט ח'-
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רביבתן אומרמנין אתהאומרי שהראה המקום לאברהםאבינוגיהנםומתןתורה
יבישעישה'גטיקריעתיםמיף' שנ'0ויהי השמש באהועלטההיה והנה תגור עשן ,והכיהנם ,שנ'~תנור
לובירושלם;ולפיד אש ,דהמתןתורה,שנ'וכלהעםרואים אתהקולותואתהלפידים;
תהלים קלויג אשר עברכין הגוריםהיה
 ,וה קריעתים סוף ,שנאמר 0לכווריםסוףלכורים ,הראהו
בראש' סו ט בית המקדש ומדר קרבנות שנאמר 0ויאמראליו קחהלי עגלה משולשת וגו' .הראהו
שם שםיב אוטבעמלכיורו שהןעוזידין לשעבד אתבניו ,שנא'0ויהי השמש לבא ותרדמה נפלהעל
אברם והנה אימה חשכה גדולה נופלתעליו .אימהזו מלכות כבל ,חשכהזו מלכות
מדי ,גדולהזו מלכותיון ,נופלת מלכותרביעית,רומי הייבתא .ויש מחליפין
זנ
ירע" כא ט כדכה נופלת.ן מלכותיבל דכתוכ 0
יפלה בבל ,גדולהזן מלכדתמדי,שנ'0גדלהמלך
אחשורוש ,השכהזו מלכותיון ,שהחשיכהעיניהם של ישראלכתענית ,אימהזומלכות
דניאלזזומניעית ,שנ' 0דחילאואימתני ותקיפאיתירא.
41א העםוינועו .איזנוע ככל מקום אלאזיע ,שנ'0נוע תנוע ארץ .ויעמדו
ישעיה כד כ
מרחוק ,חוץ משנים עשרמיל;מגידשהיו ישראל נרתעים לאחוריהם שנים עשרמיל
וחוזרין לפניהם.שנים עשרמיל,הרי עשרים וארבעהמילעלכלדיבורודיבור ,נמצאו
מהלכים באותו היום מאתים וארבעיםמיל .באותה שעה אמר הקב"ה למלאכי השרת
תהלים סח יג יכןייעו את אחיכם ,שנ' חמלכי צבאותידורוןידודון,ידודון בהליכהוידודון כחזרה.
ל4י
4ו
א מלאכי השרת בלבד ,אלא אף הקב"ה ,שנ' 0שמאלו תחת לראשיוימינו תחבקני.
.שה"ש ב 1ור
ר' יהודה כרביאילעאי אומר לפי שהיו ישראל משולהבין מחמת האש שלמעלן
תהלים סחט-י אמר הקכ"הלענני כבוד,הזילו טלחיים עלבני ,שנ' 0ארץ רעשה גם שמיםנטפומפני
אלהיםוכו' ,ואומר 0גשם נדבות תרףקהים .אימתינעשהכלהכבודהזה ,בשעהשהיתה
שם שםיג נאה שכאומות ומכבדת את התורה ,שנ' 0ונותבית תחלק שלל ,ואין שלל אלא תורה,
' ,0טשאנוסי עלאמיצךכמיצאשלל רב,
ינ
שם קיט קסם

יי

 1אימגיןן מ הקב"הן כס גהינם,כזגהנם2-שנ'כ ח'ן
ט שנ' והגה תנור עשן זהגיהנםן ד לבאן אכמ"יה] מ
']עשן]דח'ן כ שנ' נאם ה'
ח,,א נ' וגו'ןוהנה] אכמ"
אשר אור לו בצ' וגו'ןגו שנ' אשר אור לו בציון ותנור
:שנ' הנהיום בא בוער כתנור ולפידן שנ' וכו'
כירושלםןכ
תורה] א ח'  3אשן מ ח'ן אבהקולותוגו'  4 -אשר
וכו' לגזרים] א ח'ן אשרעבר] ד ח'ן הלה]כ :ח'ן הראהו
וכו' יתירא ש' י"א] ט ח'  5 -מ וסדרין ויאמר אליו]
ך ח'ן כלי וגו' והראהו ד' מלכיותן וגו'ןמח' 6-כמ
בבניון כ לבא וגו'אימה זו מלכותוכו' ן אס יתרדמה

כאן מ"חועיין ספרי במדבר דף ד' ופ"ז -כאן 1 :שהראה
המקום וכו' ד' מלגיותובו ..ב"ר פ"מד ס"כא ופ"מט מ"ב
שמ"ר פ"נא ס"ז ,ויק"ר פ"יג ס"ה ,שוח"ט מ' ,נ"ב מ"ג
פדר"א פ"כח ,פס"ר פ"טודף מז,ילקוט לך לך ע"א ותהלים
תשל"ז 2 :ותנורלוובו"עי' גי'הילקישמביאראי' ממלאכי
ג'י"ט [ובשוח"ט נ"ב מרכ'בהראי' מן ישעי' ומלאכי:ן 10
בתענית וכוט בא"צ מגיה בצרות ועי' ב"ר פ"ב ס"ד וט"ו
ס-ד,ויק"ר פ"טו ס"ט ובכל אלו המקומ' הג'בגזירותיה(,או
בגזירותיהן),ועי' תנח' תזריע ס"יא12 :זיעוכו' .פ"זועי'

מכדרשב"י וראב"ע ורמב"ן 13 :משנים עשרמילוכו" לע'
פ"ב ד"ה ואביא אתכם ולקמן ד"ה ויעמוד ותוספתאערכין
פ"א ה"י ,ספרי ונרים פ"שיג ומ"ת שם קצ"א ,שבת פח:
שוח"ט ס"ח ,ילקוט תהלים תשצ"ה ,פ-ז,ת"י ורש"י16 :
וגו' אימה זו מלכות (מ ח') בבל  7 -מג-ככות] בפ'א
דדו .כצ"ל ,והוא מלשו' משנה האשה מדדה את בנה ,שבת
קכ"ח[ .:וכן בפסיקתא זוטרתי מלאכי השרת מדדין אותם].
ובפ'במ ח'-ממלכן בפ"א] מח"ןיוןוכו'בבל בפ"בש'טןא
י ומו' .דרשו כאלו היה כתוב מלאכי ,עי' תד"א פ"ה
מלכ
ח'ן נופלת]מעליוןרומיחייבתאן כמח"ן כ מחלפיו 9 -
בדבר] מ ח'ן כ נופלתעליו זון כמ שנ' נפלה נפלה10-בתענית] מ ח'  11 -במקרא דחילה".יתירהן א ואימתנווגו'ן מ
 ,מ ניעהן בכ"מ] ך ח'ן דפ הארץן א ארץוגו'ן ט ארץ כשכור 13 -
ואימתנותקיפאןיתירא] כמ ח'  12 -כואין] אכנייע
אמכם לשנים 14היי] אטכס"' מ וארבע ,כ וארבעים ונמתקןמיל] כ ח'ן כ דבר ודבר  15 -כ הק' ,ט הב"ח ,אס
] מ ,אדטכ ררון [אכמפ מלאכי וכן הובא בנוסחאותכ .ד .גינצבורג]ן ידודון בפ'ב] אט ח'ן וידודון]המקום  16דדו
אטםידו-דון  17ד במלאכין אף] כ ח'ן ט הב"הן שנ'] כ ח'ן כ ראשיןוימינו תחבקני אטמ ח'  18 -ישראל] ד ח'ן
מ שהיתה משו-לה ביןן ד מחמה שלן טכ מעלה  19 -אמ המקום ,ט הב"הן מ הכבודן אטכמ שנ' ה' בצאתך משעיר
ח') ואו' גשם  20אכ נדבות וגו' אימתין ט הניף וגו'  21 -ם שבאו"הן כ נאה ומכבדתן מ ומכבדות  22 -שנ'
וגו' (מ
ד ח 1,כ על אמר' וגו'ן כמוצא וכו'ן ט ח'
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מסכתא דבחדש ירקתן
ויאמרו אל משה דבר אתה עמנו ונשמעה .מכיר שלאהיה בהם כח לקבל
 ,תרים ה כב
יותר מעשרת הדברות ,שנ' מאםיומפיםאנחנו לשמו? אתקול ה' אלהיט עורומתנו
 ,שנאמר שם שם כד
אלא 0קרב אתהושם? .מאותה שעהזכו ישראללהעמיד מהם המקוםנביאים
להצמיר מהם ,אלא שקדמו ד-בט בזכות ,שנאמר שםיחיח
עביא אקים להם ,נביא עתיד אני
ן הוא שם ה כח
.
ם
ה
י
ר
ב
ד
ל
תיאמר ה'אלי הטיבו אשר דברו; אשריבני אדם שהמקום הודה
וכ
אומר0כן בעת צלפחד דוברות0 ,כן מטהבנייוסףדוברים; אשריבני אדם שהמקום ~1ן'%י
כדברך;יכ?תידיםאו"ה לומר)4אשרי שםיד כ
הודה לדבריהם.וכן הוא אומ'0ויאמר ה'מלחתי
וה-ה לבבם זה ,אלו איפשר להעביר מלאך יטרים ה כס
ארם שהמקום הודהלדבריו0- .מייתן
הכותהייתי מעבירו ,אלא שכבר נכזרה גוירה .רבייומי אומר על תנאי כך ?מדו
תהלים פב1
ישראל ?ל הר מיני? ,ל תנאי שלא ישלוט בו-ם מלאך המות ,שנאמר 0אני אמרתי
כלכם; חבלתם מעשיכם0 ,אכן כאדם תמותון וכאחד השרים שם שםז
אלהים אתםובני?ליון
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237

תפולו.

ויאמר משה אל העם אלתיראו.הרי משהמזרזן,להודי? חכמתו של משה,
היאךהיה ?ומרומפייס כל אותם האלפים והרבבותןועליו מפורש בקבלה 0ההכמה קהלתזיט
תעוז לחכם מעשרה שליטים* -כי לברבור נסות אתכם ,בשביל לגדל אתלםבין
האומות ,בא הקהים - .ובעבור תהיה יראתו על פניכם ,יראתווה בשתפנים,
מימן טוב באדם שהואביישן - .לבלתי תחטאו ,מכיד שהכשת מביאה לידי יראת
ירמיהו סו
חטא ,שנאמר 0הובישוכי תועבה עשו גם בוש לאיבושווגו'.
די?כווד העם מרחוק ,אלו שנים עשרמיל .מגיד שהיה מחנה של ישראל
ן במדבר לג מט
שנים עשרמיל .ומנין שהיה מדנה ישראל שנים ?שר מיל שנאמר 0ויחנו על הירד
מבית הישימות עד אבל השפים ,שניס עשרמיל.

 1ונשמעה כ ח' 2 -יותרן ט 4אעש'ן מ מעשרןא דברותן
דף כא1 :מגידוכו' פ"ז[ועי'שוח-טמ"ח] 3 :מאחהשעי זכו
וכו' .ספי דבר' פקע"ו ,מ"ת שםי"ח ט"זדףקי"א 5 :שהמקום
אט אנחנו וגו' לא אוסיף לשמוע השרץ קול (א ג' ה')
הודהוכו' .טפרי במד' דף קע"ח 8 :להעביר מלאך המות
וגו' אלא קרבן כ אנחנו וגו' לא אוסיף לשמוע וגו' ואת
וכו' .ע"זה 13 :.הרי משה מזרזן .בא"צ מוחק אלו המלות
האש וגף 4א קרבן מ אנחנו לא אוסיף לשמוע קרב אתה
ועי ,פ"ז ולעיל בשלח פ"ה ד-ה וישומרו 4וק-ן משה5 :נ
ושמע מאותה שעה  1 3 -ונשמען כ ושמע וגו' ן כ
לגדל 4ותככ:ו וכו' .מכדרשב"י ,רפ"י ורמב"ן 17 :מגיד
וכהבשתוכו' .מכדרשב"י ,נדריםכ
 19 :.מגיד וכו' .בא-צ
ומאותה ן מ שהעמידן אס המקום מהםן המקום טכ ח'
מגיה כנגד מחנה ישראל ומנין שהיה וכו' ,ואפשרדצ.ל
  4כ להם וגו' ונביאן א להם וגו' מ נביאאניעתידן גרסת הילקוט ומ"ז( :ש
כגרסת המ"ח דלא גרס מגידועיי
להקים להםן טאני עתידן מ שקדמוהו בזכותן ט בזכותן
שנ' וכו' בא"א מגיה שנ'ויחגו וכו' השטים ובית ישימות
  5אטכהטיבו וא'ן במקראהיטיבוכלן כלדבריוןסועד אבל השיטים שנים עשרמילועייןעירובין גה :ויומט
ובה"אויאמר ה' סלח' כדב' וכן הוא אומ' כן בנות צל' דוברות ,כן מטהבנייוס' דובריםמייתןוכו'ן וכח"א וכו' לדבריהם
ש"ז] כ ח'  6 -אשרי 1כ '1לדבריהם] מ ח'  7 -ויאמר ה' דםח'ן [אדטמ כדבריך ,וכן הוא בנוסח' גינצבורג]ן המוסגר
רק אם (א נ' כדברך לפני מל' עתי'),ן ככדב' או"ה שואלים לומר אשרי וכר ,ק אויה שואלים לאמר וכו'ןעתידים וכו'
לדבריו]  1ח'  8 -זה] מ ח' ,ם נ' להט ,א נ' להם וגו'ן כוהיה וגו'ן ק אלו בני אדם שאי אפשר מלאך המותלהיות
י מעבירו אלאן מ כן 10-אטכלפני הרן ע"ת בפ'בט ך נ'
מעבירו וכבר  9 -מ המותשנא'אני אמרתי אלקים אתםהיית
עמדו ישראל על הרסינין עזת בפעם ב'] טס ח'  11 -מ אתם אכן וכו' ן אטכ אתם וא'ן חבלתם מעשיכם] ד ח'ן
וכאחד וכו'] רק ה טכס ה /אק וגו'  13 -ד מזרזן של משה] א ח'  14 -היה] מ ח'ן כל]ד_ח'ן אט וכל אותן הרבבותן
אטכסעליון כ מפרשן אט והחכמה  15 -מעשרהשליטים] אמ ת' ,טכ וגו'ןבין האומות ד ח' ,טנ' כנס הזה שלספינה
  16מ הא' העולםן בא האלהים] ם ח'ן האלהים]ב ,ח'ן כיראתו וא' זה בושה סימן וכו'ן אמפפניכם זו (מ זה)
בושהטימן ן יראתו וכו' פגים] ם ח'  17 -טוב] ט נ' הואן טכ שבושה ,אמ שהבושה  18 -א גם בוש וגו'ן גם וכו']
דמ ח'ןוגר] ם ח'  19 -ומק ויעמדון פמיליןןמגיד וכו'מיל] א ח'ןמגיד] מ ח'ן של] כס ח' 20 -מיל בפ"א] ט
ח' (ובילק'וויניצ'ישנו)ןומנין וכו'] ט וב-האויחנו וכו' ,פיכתיבויחנו,ןאב ת"לייחדן מהירדןוגו'שנים  21 -עד
אבל השיטים] ד"' -
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פרשה ט

במדבריב ג
ובתיוק נגש אל הערפל* מי גרםלו,ענותנותו ,שנאמר מוהאיש משהענו מאר*
ישעיהנו טו בןגיךהכצזדב שכלמי שהואעניו ,מופו להשרות שכינה עם הארם בארץ ,שנ' סכי כה
משח
שם סא אהיכפש ואםוניצא שוכן עד וקרוש שמו וכו' ,ואומר סרוח הי אלהים עלי
תהלי? נאי 4י'איתי לבשרענויםוגו' ,ואומר 0ואת כל אלהידי עשתה וגו' ,ואומר 0ובחי אלהים
רוח נשברה.וכלמי שהוא נכה לב ,גורם לטמא את הארץ ולמלק את השכינה שנאי
0 "ppffנבהעינים ורחב לבב אותו לא אוכל;וכלגבהי לבב קרויים תוצכה ,שנאמר 0תועכת
דבריםז כוזני  %גבה לב; עכוזיה ור14הקהוייהונועבה ,שנאמר סולא תביא תיעכה אלביתך .כשם

'
ח

יין

שעבודה זרה מטמאה את הארץ וממלקת את השבינהירכך כלמישהואנכהלב גורם
לטמא את הארץ ולמלק אתהשכינה - ,.ומשה נגש אל'הצרפל ,לפנים משלש
מחיצות ,חשךענן וערפל ,חשך מבחוץענן מכפנים וצרפללפניולפנים ,שנאמרומשה
נכש אלהערפל.
ויאמר ה' אל משה כה תאמר .בלשוןשאני אומר כה תאמראלכני~A-W
בלשון הקדש .כל מקום שנאמר ,כה ככה ענייה ואמירה ,הרי וה בלשון קדש- .
אתם ראיתםכי מן השמים .הפרש בין שאדם רואה בין שאחרים משיתין לון
כשאחריםמשיחיןלו ,פעמיםלבו חלוק ,אבלכאן ,אתם ראיתם .רבינתן אימר ,אתם
תהלים קלח דו-איושכםלכמה נאמר,לפי שהוא אוטר0יודוך דה' כל מלכי ארץ כי שמצו אמרי פיך,
יכול כשם.ששמעו כך ראו ,ת"ל אתם ראיתם ,אכל לא ראו אומות הצולם*
כי מן השמים דברתי עמכם* כתוב אחר אומר,כימן השמים ,וכתוב אחד
המ
עץ 1אומר0וירד ה' על הרמיני ,כיצדיתקיימושני מקראות הללו; הכריע השלישי 0מז
,
ך
ר
צ
י
ל
;
ל
א
ע
מ
ש
י
השמים השמיעך אתקולו
רבי עקיבא אומר ולכתוב אחד
דברי רבי
אומר ,כימן השמים ,וכתוב אחד אומר,וירד ה' על הרציני אל ראש ההרכם ,מלמר
שהרכין הקב"ה שמיםהעליונים על ראש ההר ורנר עמהן מן השמימ, ,כשנאמר ,מן
 1ומשה וכו'מאי] א ה 1 ,מי] ד ח' ,מ ומין מאד וכו'
עניו בשה"סן ט ח'  2 -מגיד הכתוב] א הכתוב מדברן כ
ם
עגיועתיד להשרות ,מ להשרות שכינהעליו בארץן כ ע
וכו' בעבהענן ופ"ג ד"ה וענן כבד ומ"ת דברים כ"ד י"ג
] דט ת'
 3אמרן דמ נ' ה'
ן
בני אדםן א אדם  1כי
.
ש
ד
ק
ה
:
ז
"
פ
ו
קנ"ח
ש
י
ר
ל
י
ע
ל
13
ף
ד
בלשון
וספרי
יולעיל ריש
כ ונשא וגו' את כל אלה ן מ עד ואומרן אט שמו מרום
"י
פ"
במדבר דף מ"ב 14 :הפרש וכו' .פ" 1ורש
פ"ב 15 :רבי נתן וכו' .ספר דברים פ'שמ"ג ומ"ת ל"ג
וקדוש אשכון (אנ ,את ומלה מטושטשת)ואת דכא ושפל
ב' דף ר"י וקדושין לא:.
20יליסאר"ךצ ..צריך להשליםועיי
רוחן ה'] כ :ח'ןאלהים] ד ח'ן מיען וגו'ןיען וכו'] ר
הארץ הראך את אשו הגחלה ,ואו - .רע"א וכו'עיין
]
ח'  4 -וגו'ן רק א 1ואומר וכו' עשתהן מ ח'ן עשתה
ומכדרשב"י וברייתא
לעיל פ"ר בד"ה וירד ה' על הר
ד"יג מדות דר"י ושוח"ט י"ח דף ע"א ופ"זורש"י וראג"ע
א נ'ויהיון וגו' ך ח'ן ט עשתה אל זה אביט אלעני
ונכה רוח זבחי  5 -מי] ד ח'ןו ליטמאן את] ס ח'וכן
בס'ן מ שכינה  6מעינים וגו' וכלן ד לבןכ לבב וגו' וכלןאט גבחן כמ.גבוהיןאמ לבןאט קרוין שנאק ט לא
תיש תועבה תועבת וכו' וע"ז (ילק' וויניצ' ועובד אלילים) וכו'  7 -לבן א נ'יד ליד לאינקהן כקרוין ן אכ לא ן
שנ' וכו' תועב'ן ט ח' ובילק'וויניצ' ישנו 8 -אטב מטמא ן.המוסג' ח' ד  9 -אכ הערפל וגו'ן ך משלשה ,ק מג' -
 10דמ ערסל אטכס מלפנין דכמ לפניםן מ שנ' אל הערפל אשר שם האלקים  12-ויאמר וכו' משה] מ ח'ן כה] א ח'ן ט
תאמר אלבני ישראל בלשון שאני אומר לך כה תדבר אלבני וכו'ן מ תאמר אלבני ישראלבלשון שאני אומר לך בלשון
הקדש ,אכ תאמראלגנ' ישראלוגו' (אח') בלשון שאני אומר לך בו תדבר אלבניי בלשון 3 -נ כל מקום] כ כל לשוןן כל
ובו' קדש]א ח'ןענייה ואמירה ה-ז]מ ח'ןטכ הקדש 14 -כי וכו'] אט ח'ן מ השמים דברתי עמכםן כ יש הפרשן מ
בין מהןטהאדט רואהןמובין מה15-כשבאחריםןאמפשכשאחריםןאכמ שלבוןאכןןכראיתם וגו'ןר' נתן וכו'
איתם א"'  16 -מ לפי שנ'ןכי שמעו] דב ח' 17-אבל] א ח'ן ט ולא ראון מ אבל או"ח לא ראו  18-כי וכו' עמכפןמ ח'ן בתשוכו' עד ס' הפ'] ם ח'ן כס"שמים דגרהי עמכםן ד אחר  19 -אומר] ד ח'ן אטיני אל ראש ההרן אכמ
בהובישןהללו] אכ ח'ןהשלישיו אכח'20-ליסרך]אמ ח'פנ,ועלהא' המאךוגו'ן המוס'רקא(בטע' כת'אלהר) 22-אכ

עה :ות"י 2 :שהואעגיו וכו' .סוטהד :וה' ,פ-ו 6 :אותו
וכו' .ודרש' בסוטה שם א"ת אותו אלא אתו לא אוכל9 :
לפנים וכו' .מכדרשב"י ,כ"ז ,רש"י ולעי' פ"נ ד"ה ויאמר
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רבי אומר0 ,וירד ה'על הרתהיים.חן

השמים וגו') ;4וכה"א0ויט שמיםוירד וערפל תחתרגליו.
מיני4לי] ראש ההרויקרא דה' למשה אב] ראש ההרויעל משה ,שומע אני כשמועו,
אמרת ,ומה אחד משמש שמשין ,הרי הוא בא במקומו ושלא במקומו ,ק"ו לכבודו של
מי שאמר והיההעולם.

פרשה
י
ישמעאל אומר ,לא

לא ותעשון אתי .רבי
תעשון דמותו שמשי המשמשיןלפני
במרום ,לא דמות מלאכים ולא דמותאופנים ולא דמותכרובים .ר'נתן אומר,
לאתעשוןאותי ,שלא תאמר ,עושהאנילו כמין דמות ואשתחוהלו ,ת"ל לאתעשון
יביים ד טי
אותי ,וכתיב מונשמרתם מאד לנפשותיכםכי לא ראיתם כל תמונה.
רבי עקיבא או' ,לאתעשון אתי ,שלאתנהגוביכדרךשאחריםמנהגיןביראותיהן,
שכשהטובה באהעליהם הםמככדין את אלהיהם ,שנאמר 0על כן יוכח לחרמו וגוי,חבקי""טי
ח כא
וכשהפורענות באהעליהן הם מקללין ארעאלהיהם ,שנאמר 0והיהכיירעב והתקצף ישעי"
וקלל במלכו ובאלהיו; אבל אתם אם הכאתי עליכם את הטובה ,תנו הודאה,
עליכם אתהיימורין ,תנו הודאה ,וכן דור אומר ~כוםישועות אשא ובשם ה' האבקאראת,יששמקוזיכ
ם א כא
ן אמצא ובשך; ה' אקראיתוכןאיובאומר 0ה'נתן וה' לקחיהי שם ה'מכורך,איי
יכ0צרהיצי
 aarב ט
.
ת
ו
נ
ע
ר
ו
פ
על מרה טובה ועל מרה
מה אשתו אומרתלו 0עודךמחזיק בתומתך ברך
אלהים ומות,וכן הוא משיב 0כדבר אחת הנבלות תדבריוגו :אנשי דור המבול שהיו שם שםי
כעורין בטובה וכשבאהעליהם הפורענות קבלו אותה כעל כרחם .תיאנשי מדוםהיו
כעורין בטובה וכשבאהעליהן הפורענות קבלו אותה כעל כרהם) 14ואנו שהיינו נאים
בטובה לאנהיהנאיםבפורענות .לפיכך אמר לה ,כדבר אחת הנבלות תדברי .ועוד
ורמב"ן 3 :הרי הוא וכו' .בא"ב מגיהאי אפשר ריבכם
המקום שמי שמיםן הקב"ה] מ1ח'ןמן השמים] מ ח'ן
למקומו ובמ"ע פ' דהק-ו הוא מן השמש שהיא נר,וגדה
המוסגר] רק מ  1 -ד שנ'ויט וכו'ןוערפל וכר] רקו1
ברקיע ומאירה לארץ ק"ו לכבודו של המקום:
רבי עד ס' הפ' מ ח'ן פ ד"אן אכ אל  2 -כק סיר
(י)  5ר' ישמעל וכו' מכדרשב-י ,ר"ה כ"ד .ע"זמ"ג:
שומען 4גפ'אן ן ח'ןויקרא וכף משה] א ח'ן 1בשמועו
פ"זוהזהיר דף כ"ו' לעי' פ"ו 7 :שלא תאמר וכו' .ר"ל
דמות אדם כמפורש בס' והזהיר ועי' גמ' ר"ה כ"ד :וע"ז
  3כ משמשי שמשא ,אפ משמשישמשיןן בא] כפ ח',שם 9 :רע"א.והזה'ומם,תנח'יתרו ס"טז 13 :וכן דוד וכו'.
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ח
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ו
מ
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ק
מ
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מ
א
א
פ
ד אלהי כסף
ועיין כלהענין בספרי דברים פ"נב ומ-ת שם דף ב"ו,יר'
ואלהי זהב ובכל הגירם' וכן זש ליתאן לא תעשון] ר ח1
ברכ'י-ד ע-ב בבלי ס :ויק"ר פ"כד מ"ב ,שוח-ט נעו וק"א
מ תעשוןז בדמות ,פ כדמותןשמשין אכ ח' 1 ,שמשיי,
ילקוט ואתחנן תתי"ז ותהלים תשע"ד תתנ"ה ואיוב תתצ-ג,
תנחומא ,והזהיר כאן 18 :נאים בטובה .ב"ר פ"יט ס"יב:
ק שמש ,ט שמשיןן המשמשיך ט ח'ן אזכפ שמשמשין
  6אט ולא ן אטכס כרובים' .אומניםן פ מלאכים כרובים ושרפים ואופנים  7 -אותי] כ ח' ,אדם אתין אזטכמהרי אני (אזמ הריני) עושהןלו] רק מ 1ד כמןן אכמ ימשתחוה 1 ,ונשתחוהן אט להן ד תעשו לכם ושמרתם מאד ר"ע
  8אותין אכמ אתי,זאתיאותין אט וכה"א ונשמרתםןכי לא וכף] רק אט (א נ' וגו')  9 -לא תעשיאחין  1ח'ןאתיןכס ח'ן שלא וכו' בי] ד ח'ן כמ בון שאחריסן מ ח' כ שאחריהןן אט נוהגיןן מ ביראתן ,ט באלהיהן ,דבמדיגות 10 -
דז כשהטובהן 1אליהםן מ מבבדין אותם שנ' ן מ יזבח וגו' ן וגוץ רט ח ,ן א לחרמו ויקטר למכמרתו  11 -זטכ
וכשפורענותן מ מקללים אותםן והיהכיירעב והתקצף] ר ח'ן והתקצף] ט ח' ן זב והתקצף וגו'  12 -במלכו] מ ח'ן
ובאלהיו] רק א] אתם וכו'] דוק ישראל (וק ח') אם אביאעליהם הטובהיתנו הודאה וכשאביא עליהם ימורין יתנו הודאה
ןו אם טובה הבאתי עליכם או פורענותן תנו] מ נ'לי וכן בס'ן הוד']  1נ' על כןן כ 1ואם אביא  13 -את] טס ח'ן מ
י וכו']
פורענותן ט אמרן כוס וכו' אקרא] מ ח'ן כ אשא צרה וכו'  14 -המוסגר ח' ךן כ אמצא וגו'ן זט אמרןיה
מ ח' ,כ וא'  15 -אטכס מדת (א מידות) טובה (אטע הטוב)ן אטכס מדת הפורענות (מ נ'יהי שם ו '-מבורך)ן מה
וכו' תדברין מ ח'ן אט ומה,ילק'וויניצ' וכן אשתו של איוב אמרהןפז אמרן ברך וכו']פו ח' ,אכ וגו'  16 -אטעימה
הוא אומר להןוגו'] דט ח'ן ד ואנשין מ למעלה ממל'אנשי רשום אמרןשהיו וכו' כרחמן ט ח'ן מ היו  1 17 -כעורריןן
אכ וכשבאת ,ק וכשבאן דב פורענותן אותה] ק אותם ,אכעליהןן אכ עלכרחןן המוסגר ח' ד 1מהיו  18 -כ באורין
ילק' וו'שגוריןן ט כשבאת ,א וכשבאתן אטכ ע"כ  19 -נהיה] פז ח /אכ נהאןנאים] ד ח' ,ט נאהן מ לכךן א זהו
שאמרןלפיכך וכף
תדברין ט ח'ן לה] ד ח' -

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

240
מסכתא דבחדש יך:ך4ך פרשהי
שיהא אדם שמחבימורין יותר מהטובה ,שאפילו אדם עומד כטובה כל ימיו ,אינו
נמחללומן העכירות שבידו ,ומי מוחללו העבירות,הוי אומר הייסורין*
,
'
ו
ג
ו
רבי אליעורבן יעקב אומר,הרי הוא אומר 0מומרה'בני אל תמאס מפני מה
בשליגיא-יב0כי את אשריאהב ה'יוכיח ובוז אמרת ,בוא וראה ,מי גרם לבןדהלרצות אתהאב,הוי
דביים ח ה אומר,ישורין .רכי מאיר אומר0וידעת עם לבבךכי כאשריימר איש אתבנווכו'יפיתי
לבךיודע מעשים שעשיתוייסורין שהבאתיעליך ,שלאלפי מעשיך הבאתי עליך את
הייסורין .ר'יופי בר'יהודה אומר ,חביהןימורין ששמו של מקום חלבושישוריןכאין
 affשם זעליי ,שנאמר 0ה' אלהיך מיימרך .4:רבייונתן אומר ,חכיבין ימורין ,כשם שהכרית
כרותה לארץ כך ברית כרותהלימורין ,שנאמר ה' אלהיך מיצרך ,ואומר,כיה'אלהיך
מביאך אל ארץ טובה .ר' שמעוןבןיוחאי אומר ,חביביםיסורים ,ששלשמתנותטובות
נתנולישרך ואומותהעולםמתאויןלהם ,ולאנתנו להם4אבייסורין.ד4דהן ,תורהוארץ
משלי א ב ישראל והעולםהבא .תורהמנין ,הכתיב 0לדעת חכמה ומומרלהביןאמריבינה,ואומר
תהלים צדיב 0אן1דח1ותכונר אשרתרכן-נויד :וכתורתך למדנו .ארץ ישראלמנין ,דכתיב ה'אלהיך
משליי בג מיסרך ואומרכי ה' אלהיך מביאך אל ארץ טובה .העולם הבא מנין ,דכתיב 0כי נר
ך שמביאה את
מצוה ותורה אור ודרך חיים תוכחות מומר .אמרת ,אי זו היאידר
האדםלחיי העולם הבא,הוי אומר ,אלוימורין ,ר' נחמיה אומר,חביביןימורין שכשם
ויקרא א ד ומהקרבנותמרצין ,כךימוריןמרצין .בקרבנות מהו או' 0ונרצה לו לכפרעליו,בייסורין
שם בו מג מה הוא אומר שהםירצו אתעונם .ולא עוד אלאשהייסורין מרציןיותרמן הקרבנות,
איע ב דכמפני מה ,שהקרבנות בממוןוהימוריןבגוף .וכן הוא אומר 0עור בעד עור וכל אשר
לאישיתן בעד נפשו - .כבר היה רביאליעור חולה ,ונכנסו ארבעה דקנים לבקרו,
ר' טרפון ורבי יהושעור' אלעורבן עוריה ורבי עקיבא .נענה רבי טרפון ואמר ,רבי
טוב אתה לישראל מכלגל חמה
(שגלגל חמה מאירבעולםהזהויאתה:הארתלנו בטולם_הזהולעולםהבא .נענהר'יהושע_וא'
רבי טוב אתה לישראל מטיפה של גשמים שכך טיפה של גשמים בעולם הזה ורבי בעולם

 10רשב"י וכו' .ברכותה ,.שמ"ר פ"א ס"א ,שוח"ט מזמור
צ"ד ספרי דברים ל"ב ,תנחומא שמות ס"א וילקוט תהלים

מ נבלותן תדברין כ ח' ,א נ' וגו'  1 -מ יהיה ,ט
יהא]ד שמח אדםן אזטכממן הטובהן מ שאם1 ,שאילון
עומד] אזטכמ ח'ן ןאין 2 -מז] ד רן העברות בפ'ב]אז
יה  20כבר וכו' .סנהד' קא*
ן21נענהר'טרפ"/ר'יהוש' .ב"ה ג'כ"י א ונכונהה.אלדע'.
טכס ח,ן א מהולןהוי או'] אן ח'ן אטם יסורין 3 -
והמעת' שלכי"מנגר'כנ' אח"גהגמ'.וביל'מל'רמ"והוב-פיס'
כס ר' אלעזרןבן יעקבן דמ ח'ן וגו'] טכמ ח'
4
וגו'] רק אן בוא וראה] מ ח'ןזטכ צא וראהן א צא ולמדן לרצי את האב] מ ח',ז שירצה  5 -טס אומר זהיסוריןן
דמ רבי אומרןכי וכון אס ח'ןאיש וכו'] ט ח' ,כ אישוגו' ןהמוסגר ח' ד ןגק נשארו המל' אלהיך מיסרך]ןזט יהא
 6את] מ ח'  7 -מיסוריןן ר'יום .וכו' מיסרך] מ ח'ן א ר'יוסחן כבן ר' יהודהן א חביב' הןן מ של הקב"ה חל
עליהם שמישיסוריןן בו] א שלמי,ז במי שהיס'  8 -מ עליהםעליוןבו נאמרן זב ר'יונתן בן (ז בר)יוסףן אחביבין
הןן אזטכמ שכשםן ד שברית,ז בריתןברית] אכמ ח'  9 -שנ'] ד ח'ן ואומר] דב ח'ן אזם וכתיב  10 -אל ארץ
טובה] מ ח' ןאטכיוחין יסו']כ נ'או'חביביןיסורין 1 11 -שנחנון אזטכ להםלישרו] ואו"הוכו' להם]זמ ח'ן להטןזח'ן
אלא ק ח'ן מ אלא ע"ייסורין ואו"ה מתאוים להם ואלו  12 -ד ועולםן מנין] רק אם] אט שנ'ן כס ומוסר וכתיב (כ
ואומר) אשרין ואומר] אר ח'  13 -ומתורתך וכוץ דמ ה'ן כ וגו'ן דכתיב] מ ח'ן ט ת"ל ,א שנא'  14 -ואומרן אמ ח'ן
כ וכתיבן אל וכו'] מ ח' ,כ 1ג'1ן אמ שנ' ,ט ת"ל  15 -מ מצוה וגו' ודרךן כ מצוה 1ג '1אמרתן ודרך וכו'בז ח' ,ד
זגו'ןאט אמרת צא ור4והןאדו איזה (א מ הוא)]היא] דט"'ן כ דרך ארץ ןאט מביאה לאדם(.אנ שהיא מביאה) מ
לידי עו"ה  16 -אלו] אכ ח' ,כמ זהןחביבין] א ח' 1ם חביבין יש' כשם  17 -אזכ כךהייסורין ] לכפרעליו] זמ
ח'  18 -ם אלא כיהיסורין  19 -מה] רק אן כמ ויסוריון וכל וכו' נפשו] דכמ ח'ן ט לאיש וגו' 20 -ן וכברן
כבר וכו'יסורין בש'יג עה"ס] מ ח'ן רבי וכו' ור' יהוש' שה"ס] כ ח'ן ט חלה (ילק' וו' חולה)ן ם נכנסו  21 -כ ר'
ק בר'יהושען רקד ח'  22 -אט חביב  23-המוס'אט
*יעזר(וכןילק'וו')ן טכנענה ר' טרפ'ואמר (טאמר)]כ"הארזםוי
כ]מאיר]כ ח'ן אבעוה"ז מאירן ואפה וכו'] כור' בעולם הזהובעולם הבאןנענה וכו' הבא ש"אעה"סןמן ח'ן כ ר' טרפון -

בנלוגןכגיג7י
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הזה ובעולם הבא* נענה ר' אלעזרבן עזריה ואמר,טוב אתה לישראליוהר מאב ואם שאב
ואם בעולם הזהורב .בעודם הזה ובעולםהבא .נטנה ר' עקיבא ואמר חביב.ן הייסורין*
אמר להם ר' אליעזר לתלמידיו ,ממכוני באשישות ואשמע דברי עקיבא תלמידי שאמר
חב-ביןייסורין* אמרלומניי! לך ,אמר לו כך לסדתני ,מקרא אף דורש דכתיב"בן שתים יה"בלגא-ב
עשרה מנשה במלכו וחמשים וחמש שנה מלך בירושלם ויעש הרעבעיני ה' וגר וכת.ב עם משלי כה א
אלה משלי שלמה אשר העתיקואנשי חזק-הו מלךיהורה .וכי חזקיהו מלך יהורה טל כל
העולם כולו לימד תורה ולמנשהבנו לא לימד תורה ,אלא מכל פורח שטרחנו בו ומכל
עמל שעמל בו לא העלוננו למוטב אלאייסורין ,ש* ':וידגר ה' אל מנשה ואל ערו ולא יה'בלגי-יד
הקשיבו .1בא ה' עליהם אתשרי הצבא אשר למלך אשור וילכדו את מנשה בחחים ויאסר'
בנחשתים ויבאו אותו בבלה וכהצרלו חלה אתפני ה'ויכנע מאר לפני ה' אלהי אבותיו
ויתקללאל 1.ויעתר לו וישמע תחנתוויש.כוהו ירושלם למלכותו)

הא לכדתשחכיביןיימירין.

אלהי כמףו אלהי זהב ,למה נאמר,לפי שהוא אומר חועשית שנים כרובים שמות גהיח

15

20

זהב ,אמרהריני עושה ארבעה ,ת"לאלהי כסףואלהי והב ,אם הוספתעל שנים ,הרי
הםכאלהיוהב - .אלהי כםף למה נאמר,והלא כברנאמר אלהי והב ומה ת"ל4הי
כסף,ינוהלא מה שהותרנו בו אכרנו בו ,מה שאמרנו בודין הוא שנאמר בו ,ומה ת"ל
אלהי כמף,מילפי שמצינו כלכלי בית עולמים שאםאין להם של זהבהן עושיםאותו
של כמף ,שומע אני אףשניםכרוביןכן ,ת"ל אלהי כמף ,הא אם שרתם משל זהב
הריהן כאלהיכמף.
לא תע שו לכם .שלא תאמר,הואיל ונתנה תורה רשות לעשותבבית המקדש,
הריני עושה בבתי כנמיות ובבתי מדרשות ,ת"ל לא תעשו לכם - .דבר אחר לא
תעשו לכם ,שלא תאמרו ,הרי אנו עושיןלנוי ,כדרך שאחריםעושין במדינות ,ת"ל

לאריעשולכבי,

זו ג"כ עפ"גהגמ' .ועי'ספרי ואתח'פ"לב .ובוהוהיר סד,אח,
יותר מיום הגשמים,
טרפ' (ב"פ)ןא ר' חביב אתה
י
ר
ש
י
ל
לפיס'זו :ר"טור"עור"יוראב"ע .ומאמ' ר"טמתא' שםלגירי
גשמ'נותניןחיים בעוה"ז ואתה נחתהבעוה"ז ולעוה"ב -
כיפה 1-בזעזריהן א ה,ן אטהביב אתהליש'
מאו"אפ
טי
הו
יכאו"א מביאין את האדם לחיי (ט ח') (טבעולם)
הרי הם וגר
..עיין כל זה פ"ז .והדזכה"יזר.דף כו 21 :בבתי
בנסיור,וכו'
,
י
"
ג
ש
ר
ד
כ
מ
ו
נ
ת
א
ב
ה
ה
ז
ה
ר
י
ה
ז
ה
ו
יהעזה-ב 2
:
אתה
ז
פ
ל
ב
א
ם
ל
ו
ע
ה
22
)
ת
א
ב
ה
!
כ
(
י
ש
ר
ו
י
ח
ל
למי וכוח סה"מ ל-תד' ,פ-ג מהל' עכו"םה"י .פ"ז:
ואמר]אנ' רביןאזםיסור'  3 -להם טכח' ןר"אלתלמי'ן
וב ח'ן באשישות] אזט ח'ןז ואשב ואשמע וכו' יסור'נענ'ראב"ע וכו' ובעוה"ב וכל השאר ח'ן אשמע וכו'] אט ישב לו ר"א
אמר לו אמור עקיבא אמר (א ח') הרי היא אומר בן שתים עשרה שנה  5 -אט מלך ואומר גםןמין ט ח' ,אנ' וגף
י עלה על דעתךשחזקיהמ-י למד תורה לכל ישראלן טוכי עלתה דעתו של חזקיה מ"י ללמד לבל ישראל חורהן
 6איכ
א לא למדון אט אלא אמור מעתה שכל תלמוד שלמדו וכל עמל שעמל בו לאהועיל לו כלום ומה (ט מה)הועיל לו הוי
או'ייסורין  8 -ט עמו וגו'ן ולאוכו' בבלהןנו ח'ן א הקשיבוואו' וכהיצר  10 -במקר'ויוליכהוןכ :ובהיצר ,כ ובהצרן
אטפגיה'*היו (ט א'אבות')ויתפ'*יו וגו'11-במק'וישיבהו 12- ,האוכו'ייסרן א ח'  13-ם זהבלאתעשולכם למהן ט
מלפי שנ'ן כ שגי  14 -זהגן מ ח',אוגו'ן איא'הריאנין מ אומר אני הריני עושהןז זהב יכול שהוא עושה ארבעה,
פ שמא אתה תעשהן אב מה ת-ל ,קומה ת-לן ת"ל*היוכו'] כ-הכ,,דכ ת-ל4היכסף,
אזטפ ת"לאלהי זהבןהרי] כ ח' -
 15מ כבר נאמר וק"ו מה שהתרנו וכו'  16 -המוסגר] ח' ךן והלא אכ אלאןאכ שהתרנוןבו] מ ח'ן אטכ ומה ן כ
שאמרנוןבו] מחק מ אינו דיןןטשנאסרנו 17-כמפבכלןהן] דם ח' ןאותוןמח ,,אט אותן 18-שניפן ד ח' ,משנין
הא] כ טאן אם וכו'] אטכ וכן נראה גרס' הש"י :שאם שגיתם לעשותם של כסף וכן פ :אמשנהוישאן של כעד אם
אינו נותן של זהבן כ שניתןן מ הא אם עשיתם משל כסף,ז עשאן של כ'  19 -מ כאלקי זהב  20 -שלא וכו' לכם ע'כש
ק ה' 1מ במקדשן ט בבית עולמים  21 -א הריאני ,כ הרי אנו עושים 1טתעשון לכם]  '1 1אלהי כסף  22 -כ!תעשוןן
אטם תאמ'הריאני (מהריני)עושהןכ תאמ'הריאנילככואי(לבבואיש)כדר'ןאלנויאיןלנוי]ד לטןטלנויאון כבמדינת-

::נבנו:ךנ:נה.::ב:ן!:נת י

]
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מובח אדמה תע שה לי ,מזבח מיוחדלי ,שלא תכנהו מתחלה לשום אחר.
ישמיאל אומר ,מובח מחובר באדמה תפשהלי ,שלא תכנהו עלגביכיפים ולא
שמות בז ח עלנכיעמודים.רבינתן אומר ,מובח חלול באדמה תעשהלי ,שנא'ונבובלוחותתעשה
ר'

מ"א ח סד אותו,אימיבןעקיבא אומר,מובח נחשתמלא אדמה תעשהלי ,שנ'0כי מובח הנחשת
שם ג ד אשרלפני ה'קטןמהכיל אתהעולה.וכיקטוןהיה ,והלא כבר נאמר 0אלףעולותועלה
שלמהעל המזכה ההוא ,ומה ת"ל קטן ,אלאביום שנבנהזה כמזה.
וובח ת עליו,עליוכנכדו .אתה אומרעליו כנגדואואינו אלאעליו כמשמעו,
והדין נותן ,ומה אם צפון המוכח שאינו כשר לכפרה כשר לשחיטה ,ראש המזבח
שהוא כשר לכפרה,דין הוא שיוכשר לשחיטה;והרי המובחהפנימייוכיח שהוא כשר
לכפרהואינו כשרלשהיתה,והואיוכיח על מובחהחיצון,אףעלפישהוא כשרלכפרה
לא יוכשר לשהיטה;לא ,אכו אמרת במוכח הפנימי שאינו לא מכשירולא מתירואינו
כומר הכפרה,לפיכך לא יוכשר לשחיטה יכתאמר במזבחהחיצון שהוא מתירומכשיר
ובריםיב כז וגומר את הכפרה ,לפיכך יוכשר לשהיטה 4),ת"ל 0ועשית עולותיך הבשר והדם על
מובח ה' אלהיך ,הכשר והדם בראש המזבחואין שחיטה בראש המובח .רכייומי
אומר ,אף לשחוט בראש המזבח ,והכתוב מסייעו ,שנאמר מובח אדמה תעשה לי
וזבחתעליווגוי,
שם שם
כרעב אחד אומר את עולותיך ואת שלמיך וכתוב אחד אומר 0ועשיתעולותיך
,
ה
ד
ו
ה
י
מחצי
הבשר והדם ,כיצד יתקיימושני מקראות הללו; אמררבייומי ברבי
המזבח לצפון כצפון ,ומחצי המובח לדרום כדרום .ואיןלי אלאצפון המובח שיהא
"קראידיג כשר* לשחיטה ,שאר כלצפון העזרה מנין ,תלמוד לומר 0ושחט את הכבש במקום
אשר ישהה את העולה ,שאין תלמוד לומה במקום הקדש ,ומה רע"ים במקום
הקרש ,אלא להכשיר בו כל וכרוח צפונית.
(יא)  1לשום אתר .פ"ז ורש"י 2 :מחובר באדמה.
מכדרשב"י ,זבחים ג"ח' ס"א ,:פ"ז ורש"י 3 :עמודים.
גא-צ מגיה מחילות כבגמ' שם וא"ת ר' נתן ופו /בא-צ
מהפך הג' וגורס כאן איסי בן עקיבה ו-לקמן גר' ר'יונתן
וע"  - 'T"Dמזבתוכו"רש"י וראב"עכאןורשעי שמ' כ"1ה'.
נבובלוחותוכר .ת"יחליללוחין מלי עפראועי' חגיג'כ"ז'ופ"ז שכ' כ"זח' 4מזבח נחשתוכו' .בא-צמגיהעפהג"מ
זבח' ס"א :מזבח שלשילה של נחשת מלאאבנ'היהועי' פ"ז
ורש"י 6 :ומה ת-ל קטן וכו' .זבח' נט ,:מ"ת דברים י"כ

(יא)  1מיוחד] ט נ' תעשהן קבנוין אט בתחלה ]
מטם לשם ] תדבר "הר ] אאחד2-אטרטח'ן
מחובר] ד ח'ן ד אדמה  3 -מזבחן ד ח'ן חלולן מ
מלאןתעשהן ד נעשהןלי] כ"ה אטם ,דבח"אנ ,שלא
תבנתו)ן תעשהאותו] מ ח' 4 -איסי וכו'נגנז זה] מ ח'ן
א אסין אב עקבתן תעשהלי] ט ח'  5 -כ קטן וגו'
ן את העולה] סו ח' ,א וגו'ן טכקוכי קטן  6 -שלמה
וכו']בו ח' ,כ וגו'ן א שלמה וגו'ן אטכ אלא מלמדן א
כ שביוםן קננגסזה 7 -עליובם"בן דם ח'ן אתהוכו'כנגדו 1טס ח'] אווכו'] כ אומרעליו משומעוןאינו4א] א ח'] 4א ק
ח'ן א כשמועו 8והדין וכו' לשחיטה שורה י"ג] מ ח'ן א מה  9 -אטכ מזבחן כשר] כ ח'  10 -לשחיטה] כ ג' ראש
המזבח שהוא כשר לכפרה אינודין שיוכשר לשחיטהן אטכ הואן ט אע-פ שהוכשרן לכפרה] כ ח'  11 -ט לא אם אמרינן
.
.
.
ר
י
ת
מ
מכשיר  12 -אטכ את הכפרהן אטאינו כשר (ככתיאינוונמחק)ןיוגשר] כ ג' לכמרהן
במזבח שהוא לאן אטכ
המוסגר ח' דן ט נ' בטעו' תאמר במזבחהחיצון שהוא מתיר 1ל א מכשירואינו גומר את הכפרה לפףאינו כשר לשחיטהן כ
נאמר  13 -כ לא יוכשרן איהא כשרןעל מזבח וכו'ן רק מ (וכ"ה פ)] א וגו'  14 -מ והדס על המזבתואין השיחה על
המזבח פי' השחיטהןנו נ' פ-ג הבשר והדםן ד ר' אסין ר'יוסי וכףן בקדשים עה.ס שורה ה'] מ ח'  15 -אף] ק ח'ן אכ
הכתובן אטכמסייען שג']כ ח'  16 -וזבחתעליו וגו'] רק א  17 -אומר במ"ב] כ ח'  18 -והדם] אנ' וגףן אט האכיצד,
כ הא באיזה צדן טכ כתובים ,א כתוביןןהללו] אכ ח,ן ט בררבי יהודה 9 -נ ט מזבחן אטכ ולצפון  1אטכ בצפון ן
אטכ מחצין אטולירוםן אטכ בדרוםן אפכ שהוא  20 -אכישארן ט במקוםשאין וכו'ןכ במקום וגו'  21 -אישחט
וגו'ןבמקרא :אשר ישחט את החטאת ואת העולה ן ומה ת-ל במה"ק] רק א  22 -המוסגר ח' ד -
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טסבתא רבחדש יתלחן
וובחתעליו את עולו תיך ,איןלי אלא עולה ושלמים ,שאר כל הקדשים
" יג
מניין ,תלמוד לזמר מכי כחטאת האשם הואלכהן ,שאין תלמוד לומר קדש קדשכילםןייקייי
אלא להכשיר בו אח כלמי-הקדשים .אין לי אלא חטאת ועולה ושלמים ,שאר
קרבנות הצבור מנין ,תלמוד לומר ארע צאנך ואת בקרך ,משמע טביא ארע
הקדשים ואתהחולין ,אמרת,במיהענין מהכר ,כקדשים.
בכל המקו םוגו' .שאנינכלהעליך בביתהבחירה .מכאן אמרו ,שם המפורש
אמור להאמרבגבולין; ר'אליעזרבןיעקב אומר ,אם תבאלביתי ,אבאלביתך ,ואם
לא תבאלביתי ,לא אבא לביתך ,מקום שלבי אוהב ,שםרגלימוליכותאותי .מכאן
ן לבית הכנמת ,שכינה עמהם ,שנאמר מאלהים נצב תהלים מג א
אמרו ,כל עשרהבני אדם שנכנמי
ושנים ,שם שם
בנעדרו אל;וכנין אפילו שלשהשדנין ,שנאמר "כקרב אלהים ישפוט;ומניןאפיל
י ה'איש אל רעהוןוממן אפילו אחד ,שנאמר ככל המקום אשר מלאכי ג טז
שנאמר סאו נדברוירא
אוכיר את שמי אבואאליך.
ו אם מזבח אבנים תעשה לי ,רכי ישמעאל אומר ,כל אם ואם שבתורה
א ביד
רשות ,חוץ משלשה0 :ואםתקריב מנחת בכורים ,חובה; אתה אומר חוכה ,אואינוייקי
אלא רשות ,תלמוד לומר תקריב את מנחתבכוריך ,חוכה ולא רשות .כיוצא בו ,מאם שמות כג כד
כסףתליה את עמיוכו' ,חובה; אתה אימר חובה ,אואינו אלא רשות ,תלמוד לומר
0העבט תעכיטנו ,חוכה ולארשות .כיוצא בו ואם מזבח אבנים תעשהלי
 ,חובה ,אתה יגרים סו ח
ו אלא רשות ,תלמוד לומר 0אבנים שלמות תכנה ,רשות; אתה שם ו
אומר חובה ,או אינ
כי
,
ה
ב
ו
ח
,
י
ל
;
ו
ם
י
נ
ב
א
אומר רשות ,או אינ אלא
ת"ל מוכח
תעשה רשות ולא חוכה ומה
פרשהיא

3

)1

נו

כ"ז דף נ"ר ,ילק' מלב .קצ"ג 7 :עה"ק כנגדו וכו'.עי' כל
הענין זבחים פ"ו מ"א וגמרא שם נח' תוספתא פ"ז ה"א
מכדרשב"י ,מ"ת דברים י"ב כ-ז דף נ"ר פ-ז ורש"י ,ועי'
ה"מ נדבה פרשה ה' ט' 11 :לא מכשיר וכו' .לא מכשיר
לאכול בקדשים ולא מתיר לאכול הבשר 22 :רוח צפונית.
ת"כ מצורע פ' ג' ט' 21:כחטאת האשם' כ'י'מ וילק' נמשכו
בגרסתם אחרי כתוב אחר ויקרא זז - .לכהן' סוף הכתוב
קדש קדשים הוא ח'בילקיוגם בכ"י אוקס' ונכיי'מ ואך
מתוך המל' האלהיתבארהדרש 3 ]:חטאת ועולה ובו" אינו
דהא
נמי כבר ריבה - .שאר כל קרבנות
מדוקדק כששכב
י ספק גרס' אוקס' ,כ'י'מ וילק' -שב"ק
וכו' .ןנכונה היאבלי
הצ בור" ,וודאי היה כא1חסרוז' ובתחלה ריבה קרבנו'יחיד
ושואלמנין לקרב' צבור]עי' מכדרשב"י ופ"ז7 :בגבולין.
ספרי במדבר דף מ-ג ות"י וטיז ורש-י 8 :מקום
י
שלגבג.
אוהב וכו' .דברי הלל תוספתא סוכה
פ-ד ה"נ בבלי
אדר"נ נ"א פ"יב' פ-ז 9 :ונכנסין וכו' .אנות פ"נ משנה
ו' ,ברכות ו" ומכדרשב"י 18 :כל אם ופו" לקמן משפטים
פ"יט ,מכדרשב"י .ת"כ נדבה ריש פר' י"ג ,כ"ז ורש"י:
 18שלמות תבנה וכו' .גא"צ מגיה תבנה חובה ומה ת"ל
ואם מזנח אבנט 4א וכו' יעשה של אדמהיעשה וכן הגיה
בא"א תבנה חובה אתה אומר חובה או אינו 4א רשות ת"ל
מזבח אבנ' תעשהלי,חובה ולא רשות,ומה ת"ל' ובמ"ע מגיה
ע"פ ג' הילקוט ת"ל אבנים שלמות תבנה (חובה ולא רשות
מזבח אדמה תעשהלי)רשוים אבל לפי זה קשה למה קאמר,

.

243

 1אט עולותיך וגו'אין  2 -האשמן רק א כבמקרא (וכ"ה

פ) ,טכ כאשםןכיקדשים3-בו] טח']את]אכ חלט
עולה  4 -הצבור] ד ח' ,פ צבורן ואת וכו' בקדשימן
ט ח'  5 -בקדשימן אכ ח'  6 -בכל המקום וגוץ אכ
ח'ן ט בכה"ג אשר אזכיר אמרת במיהעניין מדברשאינו
נגלה עליך אלאן מ בכל מקום אשר אזכיר את שמי אית
נגלה עליך אלא בביהב"חן אכ שאינו נגלהן א מפורש
 -ד מ לאומרוןבןיעקבו מ ח'ן מ אם אתה לביתי אני

אבא לביתך מקום וכו'ן ואם וכו' לביתךן ט ח'  8 -א
ואףאני לביתךאיני באן כ אף אני לאןוקלביתיך,אוהבן
ם הולךן אותי] ט נ' מקום של אוהבי שם רגלי מוליכות
אותין מכאן ו:ו'ן מ מנין עשרה  9 -כלן טס ח'ן מ
נכנסיןן כ בביתן מ שהשכינהן אט עמהןן כ עליהן
  10א אל וגו'ן ט מניןן ט שדנו (ילק'וויג' ח') - 11א ה' וגו'ן אל] נו אתן טמ מקום  12 -כ אזכיר
1ג'1ן א שמיוגו'ן אשאאליך] מ ח'  13 -ואס וכףלי]
ט ח'ן תעשהלי] מ ח'ן ואם בפ"ב] ד ח'  14 -אטכ
מ אם] כ מנחה וע'ן א נכורים וא'ן אתה אומר חובה]
טמ ה'  15 -תקריב] מ ח'ן כ תקריב מנסת בטרימן
כיוצא בו] מ ח'  16 -וגו'] טכס ח' ן חובה] כ ח'ן
ח,
אתה אומר חובה] טמ ח'  17 -מ כבמקרא והעבטן כיוצא בון אטכס ו תעשה לי] טמ ח'ן אתה או' חובה] טמ ח' -
אלא
ח
ב
ז
מ
ס
א
ו
ה
מ
 18ט תבנה חובה ולא רשות ,מזבח אדמה תעשה לי רשות ולא חובה ,ו
ם
י
נ
ב
א
ת"ל
אם
'
ו
ג
ו
;
ה
צ
ר
אכ

תבנה רשות (א נ' אתה אומר רשות) או אינו אלא חובה ,ת-ל מזבח ארמה תעשהלי ,רשות ולא חובה ,ומה ת"ל ואם מזבח
אבנים תעשהלי4 ,א אם רצה; מ תבנה .אבנים רשות ,אואיני אלא חיבה ,ת"ל ואם מזבח אבנים ,אלא אס רצה 6* -נ
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ת"ל ואם מזבח אבנים ,אלא רצה לעשות של אבנים ,יעשה ,של לבנים ,יעשה; והרי
דברים קל וחומר לשאר כל הכלים ,ומה אםמיבח החמור ,אם רצה לשנותישנה ,קל
וחומר לשאר כל הכלים.
 .איןגזית אלאגזוזות ,שהונף עליהם ברזל;רבינתן
לא תבנה אתהן גוית
אומר,הרי שבנה בו שתי אבניםכזווות ,שהניףעליהם ברזל ,שומע אני יהא המזבח
כלו פסול ,ת"ל לא תבנה אתהןגזית,הן פסולות ולא המזבח כלופסול.
לא תכנה אתהן גזית ,בו אי איהדק כונה מית ,אכל אתה בונה כהיכל
ובקדשהקדשיםגזית;שהיהבדין,ומה אםמזבחהקל ,אמורלבנותבוגזית,ההיכל וקדש
הקדשים הממורים,דין הוא שלאיהובוניןבהןגזית ,ת"ל לא תבנה אתהןגזית ,בו אי
אתה בונה גזית ,אבל אתה בונה גזית בהיכל ובקדש הקדשים .ומה אני
י
צ
י
י
ק
מ
מ"אוז 0וכמקבותוהגרזן כל כלי כרול לא נשמעבבי' בהבנותי ,בביתאינו נשמע,
אבל
בחוץ
נשמע.
,
ר
מ
ו
א
המוכח
כי חרכך הנפת עליהוגו' .מכאן היה רבי שמעוןבן אלעזר
,
ם
ד
נברא להאריך שנותיו של אדם ,והכרדל נברא לקצר שנותיו של א
ו
נ
י
א
רשאי
דברים כז 1להניף המקצר על המאריך .רבןיוחנןבן וכאי אומר ,הרי היא אומר "אבנים שלמות
תבנה ,אבנים שמטילותשלום .והרי דבריי ק"ו ומה אם אבני מוכחשאינן לא רואות
ולא שומעות ולא מדברות ,על שמפילות שלוםבין ישראל לאביהם שבשמים ,אמר
עם שם ה הקב"ה 0לאתניף עליהם ברזל ,הממיל שלוםבין אישלאישבין איש לאשתוביןעיר
לעירכין אומה לאומהבין ממשלה לממשלה בין משפדה למשפחה ,על אחת כמה
פרשהיא

כמה שלא תבואהו פורענות,

אמרה עשה כבש למשחו אקלי

ולא תעלהבמעלותעלמובחה
ה ולא ירידה
אלא ?ל"ה ,ירידה מרק ,ת"ל אשר לא תגלה ערותךעלי ,הא לאעליי

מכי

 1לעשות דם"'] יעשה בפ"א] מ נ' אם רצהן דעישה
 2לשטור כל הכלתימן אטם ח' ן מ ק"ו מה מזבח
האמורן ומה וכו' הכלים] כ ח'  4 -כ שהונחןאעליהן

אכ והריו

וכן בס'ן ר' נתן וכו' ברזלן ט ח' 5 -
בו] ד ח',ן מ ,וכן יראי' ,אבנים שהונף ,כ אבנים שהונח
 1א שהונף  6 -יהא] א ח'ן כיהיהןהן וכו' גזית בפ"א
בשה"ס] מ ח'ן אככישאר כל המזבח כשר  -ד א
נשנה בטעות ב"פ בואין שורע בונה גזיתן אטבאיןן
גזיה] דמ ח'ן כ אבל את בונה גזית אבל את בונה בהיכל

ומה ת"ל ואם מזבח אבנים ,הן היה לו לומר ,ומה ת-ל
מזבח אדמה ואפשר דכצ"ל; ואולי יש להגיה ע-פ ג' מ"ח
וכ'י'מ וצ"ל ,ת"ל אבניט שלמות תבנה חובה ולא רשות,
י
אבנים רשות אואינו אלא חובה ת"ל מזבח אדמה תעשהל
רשות ולא חובה ,ומה ת"ל ואם מזבח אבנים וכו' 2 :לשאר
כל הכלים.
במדבר דף נט 4 :ר' נתן וכו' .מדות פ-ג
משנ' ד' ,מכסדפררשיב-י 7 :לא וכו' .בא"צ מגיה ד"א לאוכר.
1בו' מה"ג דף רמ"א אתהן וכן הוא בפ"ו ומכדרשב"י']
 בהיכל וכו' .מכדרשב"י ,מ"ת דברים כ"ז  '1דף קע"חסוטה מ"ח ,:פ"ז 13 :רשב"א ו.ו' .מכדרשב"י ,מדות פ-ג
משנה ד' ,תוספתא ב-ק פ-ז ח"ו וז' ,ת"כ קדושים פרקי'

ובקדשי קדשים גוית שהיה  8 -אטש יבקדשין טס
קדשיםןגזית] אדט ח'ן שהיה וכו' הקדשים שורה י'] מ ח'ן שהיה וכו' הקדשים שה"סן א ח'ן כ מהן גזיתן ד ח'ן ט
כ וקדשי  9 -ס קדשיםן כ קדש-ןן ט שהן חמוריןןאכ חמוריןן אטע דין הוא שתהא אסור לבנותןדטבון אטכ
אין  10 -אבל אתה בונה גזית] א ח'ן כ בתה בהיכל ונקדשי הקדרים גזיתן אט ובקדעי  13 -כלכלי וכוץ כס ח' ,כ
וגו'ן אט ןובנוסחאות גינצבורג] וכלן בהבנותו] כוס ח'ן מ לא נשבע אבל נשמע מנחוץן כ הוא נשמע  12 -אטכס
עליה ותחלליהן וגחן ק ח'  14 -א נבנהן אבספ ימיו של אדםן נברא] דט"'] ט מקצרן אטכמפימיון מ אינובדין
שיונח המקצר]אטכפ איש דין שיניף המקצר  15 -ד רבי יוחי  16 -תבנה] מ ח']אבנים] כ ח'ן ט המטילים
ן ישראל לאביהם שבשמיםן מ שלום בעולםן מ הרין א מהןו אגניםן מ מה אבנים של מזבחן ד שאינם 17
שלוםבי
מ ע"י שמטילותן אטכ שהן מטילות  18 -א הק' ,ט הב"חן אטש וכן בנוסח' גיגצב'עליהן ,כעליוןבין איש לאיש]
מ ח'ן א לאשהן טכבין איש לאשתו (ס לאשה)ובין (טבין) איש לאיש  19 -חטכםבין משפחה לנ.שפחהבין ממשלה
לממשלה (מ ממלכה לממלכה)  20 -ד תבא עליו  21 -אטכס לאן על מזבחיו טכ ח'  22 -מ כעלייה בירידהן
אשר] דט ח' -
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מכנמי בד לכמות כשר ערוהוכו' ,ומה ת"ל אשר לא תגלה ערותךעליו ,שלא יפסע
בו פסיעה גמה ,אלאגודל בצד עקב ועקב בצד גודל*
אשר לא תגלה ערותך עליו ,עליואי אתה פוסע פסיעה גסה ,אבל אתה
פומע פמיעה גסה בהיכל ובקדש הקדשים ,שהיה בדין ,ומה אם מוכח הקל אמור
לפסועכו פמיעהיתירה ,ההיכל וקדש הקדשים החמורים ,דץ הוא שתהאאמורלפסוע
בהן פסיעהיתירה ,ת"ל אשר לא תכלה ערותךעליו ,בואי אתה פומע פמיעה יתירה,
אבל אתה פוסע פמיעהיתירה ,בהיכלובקדשהקדשי'- .והרי דברים ק"ו ,ומה אם
אבנים שאין בהן דעת לא לרעה ולא לטובה ,אמר הקדוש ברוך הוא לא תנהכ
בהן מנהגבזיון ,חברך שהוא בדמותי שלמי שאמרוהיה העולם,דין הוא שלאתנהיג
בו מנהגבויון - ,אשר לא תגלה ערותךעליו.
ו אלה המשפטים אשר תשים .נמצינו למדין שסנהדרין באין בצד מוכח,
ק בקרנות המוכח .מ"א ב כה
אע"פשאין ראיה לדבר וכר לדבר ,שנ'שינםיואב אל אהל ה'ויחו
חמלת ממכת דבחרש השלישי.
ה"ט ,תנחו'ס'יז .פ"זורש"י 21 .מכאןוכו' .מכדרשב"י,
 1טכ גרםן אומר טס ח'ן אטהרי הוא אומר ועשה -
פ"ז22 :ירידהמניןוכי
 .מכדרשב-י ,סמ"גלאוין רצ"א:
 2לכסותוכו' רק א]ם בד וגו']מ מה]דילך  3 -ט
 3פסיעה גסהובו .מכדרשב-י ,ירושלמי ברכות ב' ע"ג
יפסיעו ,פיפסיען בון ד ח'ן גסה] מ ח' ,אכיתירהן
שמ"ר פ"ל ס"מ,פ"ז .ואגודל בצד עקב לאו דוקא דהא הנן
גסה] ט נ' עליון כ אבלן אלא] פ נ'יהלךן עקב] א נ'
לזומא פ"ב מ"ב) היורציןועולין בכבש ,ואינו אסור אלא
ועקב בצד עקבן מ עקב  4אשר וכו'עליו שורהזן
פסיעה גסה,יראים עמו' שב"ז ועי' סמ"ג שם 5 :בהיכל
וכו' .מכדרשב"י ,פ"ז 8 :ומה אם מתבניכם וכו' .פ"ז
מ ח'ן עליו בפ"ב]כו ח'ן-גכאיןןגטהן אטכיתירה
ורש"י 12 :שמנו-הדרין וכו" לקמן משפטים סוף פ"ד
וכן בכולן  5 -כ! בהיכל ובקדשיםן אכיבקדשין כ
ומכדרשב-י שם[ ,ירוש' מכות לא ע"ד] ועי' פ"ז ורש-י
קדשיםן מ מהן הקל אסור וכףיתירה] א ח'  1ט את
אוסרן כ את אסור  6 -בו] ט ח'ןיתירד ד ח'ן ט בהיכלובבית קדשי הקדשים שהןחמוריןן איבית קורש הקודש םן
כובית קדשי הקדשים שהיהבדין מה אם מזבח הקל את אסור חמורי' דין הוא וכו'ן א חמוריןן ד שאסור לפסוע פסיעה
7בון ב!עליו ן אי] אכ אין 8 - ,מ בהיכל פסיעה יתירה והרין
גסה בהןלפי שהן חמורין ן לפסוע] ק נ' גסה -
אטכיתבית קדשי (א קודש) הקרשיםןכ מהואשן מ ח'  9 -ך בהם ,מ להםןדעת] ס! ח'ןמ לטובה ...לרעהןאטכמ
המקום 10-אבכ בהןבבזיוןןכ!בדמיון ,אבםבדמיונוושלמי] מ ממי 11-בו מנהג] ט ח'ומנהגן מ ח'ן אכ בובבזיוןן
עליו] וק נ' חסלת פרשת (ק נ' וישמע) יתרו
 12אשר תשימן אטכס ח,ן אכ נמצאינו-ן ט שסנהדרין שמסרדין דירתו בצדןבאי
ן אכש"' ] אכמ המזבה -
 13מ ואע"פןשנ' טכ ח'ןאל אהל ה] ד ח'ןטמ אל היכל ה'ןויחזק גקרנ' המזבח] כ! ח'  14 -חסלת וכו'ן רק אןק
מסכתנזיקיןן  1מס' נז' פרשתא קמייהאן אכ נזיקין ההשתא (כ פרשת) קשיית*
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