
ספרי דברים כ"י ברלין
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אלה הדברים אשר דבר משה וכי לא נתנבא אלא אלו בלבד 
והלא הוא כתב כל התורה כולה שנ' ויכתוב משה את התור'

הזאת מה ת"ל אלה הדברים מלמד שהיו דברי תוכחות שנ' וישמן ישורון 
ויבעט כיוצא בו דברי עמוס אשר היה בנוקדים וכי לא נתנבא אלא על אלו 
בלבד והלא יותר מכל חביריו נתנבא מה ת"ל דברי עמוס מלמד שהיו דברי 
תוכחות שנ' שמעו את הדבר הזה פרות הבשן אשר בהר שומרון העושקות
דלים הרוצצות אביונים האומרות לאדוניהם הביאה ונשתה אלו בתי דינין
שלהם כיוצא בו אלה הדברים אשר דבר יי' אל ישראל ואל יהודה וכי לא 

נתנבא ירמיהו אלא על אלו בלבד והלא שני ספרים כתב שנ' ככה תשקע בבל ולא 

תקום מפני הרעה אשר אנכי מביא עליה ויעפו עד הנה דברי ירמיהו דברי ירמיהו
בן חלקיהו מה ת"ל אלה הדברים מלמד שהיו דברי תוכחות שנ' כי כה אמר ייי'

קול חרדה נשמע הוי כי גדול היום ההוא מאין כמוהו כיוצא בו ואלה דברי 
דוד האחרונים וכי לא נתנבא דוד אלא על אלו בלבד והלא כבר נעמ' רוח ייי' 
דבר בי ומלתי על לשוני מה ת"ל ואלה דברי דוד האחרונים מלמד שהיו דברי

תוכחות שנ' ובליעל כקוץ מונד כלהם וכו' כיוצא בו דברי קהלת בן דוד וכי 
לא נתנבא שלמה אלא על אלו בלבד והלא שלשה ספרים כתב וחצי חכמתו

היתה משל מה ת"ל דברי קהלת מלמד שהיו דברי תוכחות שנ' וזרח 
השמש ובא השמש הולך אל דרום וסובב אל צפון כל הנחלים הולכים 

אל הים והים איננו מלא  כינה את הרשעים כחמה ולבנה וכים שאין להם מתן 
שכר  אל כל ישראל אלו הוכיח מקצתן אותן שבשוק אומ' הייתם שומעים

מבן עמרם כך ולא הייתם משיבים לו דבר אלו היינו שם היינו משיבין לו ד'
וה' דברים על כל דבר ודבר ד"א אל כל ישראל מלמד שכנסם מגדולם ועד 

קטנם ואמר להם הריני מוכיח[כ]ם כל מי שיש לו תשובה יבא ויאמר ד"א אל
כל ישראל מלמד שהיו כלם בעלי תוכחה ויכולין לעמוד בתוכחה אמ"ר
טרפון העבודה אם יש בדור הזה מי שיכול לקבל תוכחה אמ"ר עקיבא

העבודה אם יש בדור הזה [מי] שיודע היאך מוכיחין אמ"ר יוחנן בן נורי מעיד 
אני שמים וארץ שק' פעמים עלה ר' עקיבא בן יוסף לפני רבן גמליאל ביבנה

שהייתי קובל עליו והייתי מקנתרו וכל כך יודע אני שהיה מוסיף בי אהבה על 
כל אחת ואחת לקיים מה שנא' הוכח לחכם ויאהבך בעבר הירדן מלמד 

שהוכיחן על מה שעשו בירדן במדבר מלמד שהוכיחן על מה שעשו
במדבר ד"א במדבר מלמד שהיו נוטלין בניהםן ובנותיהם קטנים ונותנין 

לתוך חיקו של משה ואו' לו בן עמרם מה ההנייה תקנתה להם לאלו מה פרנסה
התקנת להם לאלו ר' יהודה או' הרי הוא או' ויאמרו אליהם בני ישראל מי יתן 

מותינו ביד ייי' ד"א במדבר שהוכיחן זה הכלל על כל מה שעשו במדבר 
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בערבה מלמד שהוכיחן על מה שעשו בערבות מואב וכן הוא או' וישב 

ישראל בשיטים ויחל העם לזנות את בנות מואב מול סוף מלמד שהוכיחן 
על מה שעשו על הים מלמד שהמרו על הים והלכו עורף כלפי משה ג' מסעות 
ר' יהודה או' המרו על הים והמרו בים וכן הוא או' וימרו על ים בים סוף יכול 

לא הוכיחן אלא בתחלת מסע בין מסע למסע ת"ל בין פארן ובין תפל דברי 
תפלות שתפלו על המן וכן הוא או' ונפשנו קצה בלם הקלוקל אמ' להם

שוטים כל עצמן של מלכים אין בוררין להן אלא לחם קל שלא יהי אחד
מהן גוסה ודלריא אוחזתו אבל אתם בטובה שהטבתי לכם בה אתם 

מתרעמין לפני הוי בשטות אביכם הלכתם שאמרתי אעשה לו עזר כנגדו 
בטובה שהטבתי נתרעם לי עלי ואמ' האשה אשר נתתה לי וחצרות אמר



להם לא היה לכם ללמד ממה שעשיתי למרים בחצרות אם למרים הצדקת 
לא נשאתי לה פנים בדין ק"ו לשאר בני אדם ד"א ומה מרים שלא דברה אלא 

באחיה הקטון ממנה כך נענשה המדבר במי שגדול ממנו על אחת כמה וכמה
 ד"א ומה מרים שכשדברה דבר לא שמעתו בריה אלא המקום בלבד כענין 

שנ' וישמע יי' כך נענשה המדבר בגנותו של חבירו ברבים על אחת כמה 
וכמה ודי זהב אמ' להם הא יתירה זו לכל מה שעשיתם מעשה עגל קשה 

עלי מכולם ר' יהודה או' משלו משל למה הדבר דומה לאחד שעשה 
לחבירו צרות הרבה באחרונה הוסיף לו אחת אמ' לו הא יתירה לכל מה 

שעשית זו קשה עלי יותר מן הכל כך אמ' להם משה לישראל זו יתירה לכל מה 
שעשיתם מעשה עגל יתר עלי מן הכל ר' שמעון או' משלו משל למה 
הדבר דומה לאחד שהיה מקבל חכמים ותלמידיהם והיו הכל מאשרין 

אותו באו הגוים וקבלם באו לסטים וקבלם היו הבריות או' כך הוא וסתו של
פלוני לקבל את הכל כך אמ' משה לישראל ודי זהב למשכן ודי זהב לעגל 

ר' בניה או' עבדו ישראל הרי הן חייבין כלייה ובא זהב משכן ויכפר על זהב עגל 
{ר' יוסי בן חנניה או' ועשית כפרת זהב טהור יבא  זהב כפרת ויכפר על זהב 

עגל} ר' יוסי בן חנניה או' ועשית כפורת זהב טהור ובא זהב כפורת ויכפר על זהב 
העגל ר' יהודה או' הרי הוא או' במדבר בערבה מול סוף אלו עשרה נסיונות 
שנסו אבותינו את המקום במדבר ואלו הן שנים בים ושנים במים שנים במן 

שנים בשליו אחד בעגל ואחד במדבר פארן במרגלים אמ' לו ר' יוסי בן 
דורמסקית עד מתי אתה מעוית עלינו את הכתובים מעיד אני עלי שמי'

וארץ שחזרנו על כל מקומות שבמקרא ואינן אלא על שום מורע וכן הוא או'
ויקרא שם הבאר עשק כי התעשקו עמו ואו' ויקרא אותה שבעה כיוצא 

בדבר דרש ר' שמלאי משא דבר יי' בארץ חדרך זה משיח שהוא חד 
לאומות ורך לישראל אמ' לו ר' יוסי בן דורמסקית עד מתי אתה מעוות 

עלינו את הפסוקים מעיד אני עלי שמים וארץ שאני מדמשק ויש שם 
מקום ששמו חדרך אמ' לו מה אתה מקיים ודמשק מנוחתו שעתידה 

ירושלם שמגעת עד דמשק שנ' מנוחתו ואין מנוחה אלא ירושלם שנ' זאת 
מנוחתי עדי עד אמ' לו ומה אתה מקיים ונבנתה העיר על תלה אמ' לו 

שאין עתידה לזוז ממקומה אמ' לו ומה אני מקיים ורחבה ונסבה למעלה 
למעלה שעתידה ארץ ישראל שתהא מרחבת ועולה מכל צדדיה כתאנה 

זו שצרה מלמטה ורחבה מלמעלה ושערי ירושלם עתידין להיות 
מגיעין עד דמשק וכן הוא או' אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק 

גלויות באות וחונות בתוכה שנא' ודמשק מנוחתו וכן הוא או' והיה באחרי'
הימים נכון יהיה הר בית ייי' ואו' והלכו עמים רבים וגו' כיוצא בו דרש ר' 

יהודה וירכב אותו במרכבת המשנה אשר לו זה יוסף שהיה אב בחכמה 
ורך בשנים אמ' לו ר' יוסי בן דורמסקית יהודה בר' עד מתי אתה מעוות

עלינו את הכתובים מעיד אני עלי שמים וארץ שאין אברך אלא לנברכם 
אברכם עד שיהיו הכל נכנסין ויוצאין מתחת ידיו כענין שנ' ונתון אותו על 
כל ארץ מצרים אחד עשר יום מחורב וכי י"א יום מחורב לקברות התאוה 

ומקברות התאוה לחצירות והלא אינו אלא מהלך ג' ימים שנ' ויסעו מהר ייי' [וגו']
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ר' יהודה או' וכי לשלשה ימים היו ישראל מהלכין י"א מסעות והלא אינו אלא

מהלך מ' ימים כענין שנ' ויקם ויאכל וישתה וילך בכח האכילה ההיא לאחר
שאמרת אי איפשר חזור לך לענין ראשון ד"א אחד עשר יום מחורב אלו 

ישראל שזכו ליא' יום היו נכנסין לארץ אלא מתוך שקלקלו מעשיהם גלגל 
עליהם הקב"ה מ' יום מ' שנה שנ' במספר הימים אשר תרתם ר' יהודה או'

אלו זכו ישראל ל"ג ימים היו נכנסין לארץ שנ' וארון ברית ייי' נסע ואין מנוחה 
אלא ירושלם שנ' כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ר' בניה או' אלו זכו 



ישראל ליום א' היו נכנסין לארץ שנ' היום אתם יוצאים בחדש האביב
מיד והיה כי יביאך ייי' אל ארץ אבה יוסי בן חנן בן יונה איש מנוח או'

משום אבא כהן בן דליה אלו זכו ישראל כיון שהעלו פרסת רגליהם מן הים 
היו נכנסין לארץ ישראל שנ' עלה רש מיד עלה רש כאשר דבר ייי' אלהי אבתיך 

לך אל תירא ואל תחת  ויהי בארבעים שנה בעשתי עשר חדש מלמד
שהשנה י"ב חדש וכי אין אנו יודעין שהשנה י"ב חדש והלא כבר נאמר
בשלשה עשר לחדש שנים עשר הוא חדש אדר והוא או' ולשלמה שנים

עשר נצבים ואו' נציב אחד אשר בארץ זה חדש העבור ר' בניה אומ' 
וכי עד שלא עמד שלמה אין אנו יודעין שהשנה י"ב חדש והלא כבר נאמ'

ויאמר להם בן מאה ועשרים שנה אנכי שאין ת"ל היום מה ת"ל היום 
היום מלאו ימיו מלמד שבאותו יום שלמו לו מעת לעת ואו' והעם עלו מן 
הירדן בעשור לחדש צא ומנה ל"ג יום למפרע ואת מוצא שהשנה י"ב      

חדש ד"א ויהי בארבעים שנה מלמד שלא הוכיחן אלא סמך למיתה 
מ?י?מי למד מיעקב שלא הוכיחן אלא סמוך למיתה שנא' ויקרא יעקב אל 
בניו וגו' ראובן בכורי וכי אין אנו יודעין שראובן בכור אלא מלמד שאמ'

לו לראובן בני תדע מפני מה לא הוכחתיך כל השנים כדי שלא תניחני ותלך 
אצל אחי עשו ותדבק בו ומפני ד' דברים אין מוכיחין את האדם אלא סמוך 

למיתה שלא יהא מוכיחו וחוזר ומוכיחו ושלא יהא חבירו רואה ומתבייש 

ממנו ושלא יהא בלבו עליו שהתוכחה מביאה לידי שלום וכן אתה מוצא באברהם
והוכיח אברהם את אבימלך מהו או' ויכרתו שניהם ברית וכן הוא או' ביצחק ויאמר

אליהם יצחק ומהו או' וישלחם יצחק וילכו מאתו בשלום ובזאת אתה מוצא 
ביהושע שלא הוכיח את ישראל סמוך למיתה שנ' ואם רע בעיניכם ויאמרו לא כי את יי' 

נעבוד ויאמר יהושע אל העם עדים אתם בכם כי אתם בחרתם לכם את ייי' לעבוד
אותו ויאמרו עדים וכן את מוצא בשמואל שלא הוכיח את ישראל אלא סמוך למית' 

שנ' הנני ענו בי נגד ייי' ואו' ויאמרו לא עשקתנו ויאמר אליהם עד ייי' בכם 
וכן אתה מוצא בדוד שלא הוכיח את שלמה בנו אלא סמוך למיתה שנ' ויקרבו 

ימי דוד למות ויצו את שלמה בנו לאמר אנכי הולך כדך כל הארץ דבר 
משה אל כל ישראל וכי לא נתנבא משה אלא עשר דברות בלבד מנין לכל דברות

שבתורה הקלות והחמורות הזדונות והשגגות הכללות והפרטות הגופין והדקדוקין 
ת"ל דבר [משה] אל בני ישראל ככל אשר צוה ייי' אותו אליהם  י"ב אחרי הכותו את סיחון

מלך האמורי משל למלך בשר ודם שיצא הוא וחיילותיו עמו במדבר אמרו לו
חיילותיו תן לנו גלוסקאות חמות אמ' להם אפרכוס שלו בשביל שהמלך כשר מאין 

לו ריחים מאין לו תנורים במדבר כך אמ' משה אם מוכיח אני את ישראל תחלה 
עכשיו יאמרו עלי בשביל שאין בו כח להכניע לארץ ולהפיל סיחון ועוג לפנינו הוא 
מוכיח אתנו והוא לא עשה כן אלא מאחר שהנכניסן לארץ והפיל סיחון ועוג לפניהם

אחר כן הוכיח אותן שנ' אחרי הכותו אלו לא היה סיחון קשה והיה שרוי בחשבון 
קשה היה שהמדינה קשה ואלו לא היה המדינה קשה וסיחון שרוי בתוכה קשה 

היתה שהמלך קשה על אחת כמה וכמה שהמלך קשה והמדינה קשה ואת 
עוג מלך הבשן וגו' אלו לא היה עוג קשה ושרוי בעשתרות קשה היה וכו' בעשתרות 

שהיה קשה להם בעשתרות אדרעי זה מקום מלכות  י"ג   בעבר הירדן 
בארץ מואב הואיל משה ר' יהודה או' אין הואלה אלא התחלה שנ' הואל נא ולין 

וייטב לבך ואו' אתה הואלת את עבדך להיות לעולם לפניך וחכמי' או' אין הואלה 
אלא שבועה שנ' ויואל משה לשבת את האיש ואו' ויואל שאול את העם וגו'
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י"ד באר את התורה הזאת אמ' להם כבר אני סמוך למיתה מי ששמע פסוק 

אחד ושכחו [יבא] וישנה פרשה אחת ושכחה יבא וישננה פרק אחד ושכחו יבא 
וישננו הלכה אחת ושכחה יבא וישננה לכך נאמ' באר את התורה הזאת לאמר

ט"ו יי' אלהינו דבר אלינו אמ' להם לא מעצמי אני או' לכם אלא מפני הקדש [ברוך הוא] אני 



או' לכם רב לכם שבת בהר הזה אמ' להם שכר הוא לכם ישיבתכם בהר הזה 
עשיתם לכם את המשכן עשיתם לכם את השלחן עשיתם לכם את כל כלי

המנורה ד"א הנאה הוא לכם ישיבתכם בהר הזה קבלתם עליכם את התורה 
מניתם עליכם ע' זקנים מניתם עליכם שרי אלפים שרי מאות שרי חמשים ושרי 

עשרות הא הנאה גדולה היא [לכם] ישיבתכם בהר הזה ד"א רע הוא ישיבת[כ]ם בהר 
הזה פנו וסעו לכם ובואו רע הוא הבטלה פנו וסעו לכם ובואו זה דרך ערד 

וחרמה הר האמורי ואל כל שכיניו זה עמון ומואב והר שעיר בערבה זה 
משור של יער בהר זה הר המלך בשפלה זו שפלת לוד ושפלת דרום ובנגב 
ובחוף הים זו אשקלון ועזה וקסרין ארץ הכנעני זה גבול הכנעני וכן הוא או'

ויהי גבול הכנעני מצידון והלבנון אמ' להם כשאתם נכנסין לארץ צריכין אתם 
להעמיד מלך לכם ולבנות בית הבחירה מנין שאין לבנון אלא מלך שנ' בא אל 

הלבנון ויקח מצמרת הארז ואו' החוח אשר בלבנון אין לבנון אלא בית המקדש 
שנ' גלעד אתה לי ראש הלבנון ואו' ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר 

יפול ד"א למה קורין אותו לבנון על שם שהלבין עונותיהם של ישראל כשלג 
שנ' אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו  י"ו  עד הנהר הגדול נהר פרת 
מלמד שרובו ותקפו כנגד ארץ ישראל משל הדיוט עבד מלך במלך הדבק 

לשחון ישתחן ד"א שמפרין והולכין עד שכולה ?כ?מגרפה ד"א שפורה ורובה 
עד שעוברין אותו בספינות הרי כל נהרות או' לפרת מפני מה [אין אתה] משמיע קולך 

כדרך שקולנו הלך למרחוק אמ' להם מעשי מוכיחין עלי אדם זורע בי זריעה 
עולה לשלשה ימים נוטע בי נטיעה עולה לל' יום ועוד הרי הכתו' משבחני עד 

הנהר הגדול נהר פרת   י"ז  ראה נתתי לפניכם את הארץ אמ' להם איני או' לכם 

לא מאומד ולא משמועה אלא מה שאתם רואים בעיניכם באו ורשו את הארץ אמ' להם 
כשאתם נכנסין לארץ אי אתם נכנסין [ב]כלי זיין אלא כובע דיופטין ומחלק אשר נשב' 

יי' לאבותיכם מה ת"ל לאברהם ליצחק וליעקב אם לענין שבועת אבות הרי כבר
נאמ' שבועות מטות או' סלה מה ת"ל לאברהם ליצחק וליעקב כדאי אברהם 

בעצמו כדי יצחק בעצמו כדאי יצחק בעצמו משל למלך בשר ודם שנתן 
לעבדו שדה אחת במתנה לא נתנה לו אלא כמות שהוא כך כשנתן הקב"ה לאברהם 
אבינו את הארץ לא נתנה לו אלא כמות שהיא שנ' קום התהלך בארץ עמד אברהם 

והשביחה שנ' ויטע אשל בבאר שבע עמד יצחק והשביחה שנא' ויזרע יצחק 
בארץ ההיא עמד יעקב והשביחה שנ' ויקן את חלקת השדה לתת להם אלו 

באי הארץ לזרעם אלו בניהם אחריהם מה שכבש דוד וירבעם וכן הוא אומ' 
השיב את גבול ישראל עד ים הערבה כדברי ייי' אלהי ישראל ד"א לתת להם עולי 

בבל לזרעם אלו בניהם אחריהם אלו ימות המשיח  י"ח ואומר אליהם בעת 
ההיא אמר להם לא מעצמי אני או' לכם לא אוכל לבדי שאת אתכם איפשר 

שלא היה משה יכול לדון את ישראל אדם שהוציא[ם] ממצרים וקרע להם את הים 
והוריד להם את המן והגיז להם את השליו ועשה להם נסים וגבורות לא היה יכול 

לדונן אלא כך אמ' להם יי' אלהיכם הרבה אתכם על גבי דייניכם וכן אמ' שלמ' ונתת 
לעבדך לב שומע איפשר שלא היה שלמה יכול לדון את ישראל כן הוא או' וייי'

נתן חכמה לשלמה ואו' ותרב חכמת שלמה ואו' ויחכם מכל האדם ולא היה 
יכול לדון את ישראל אלא כך אמ' להם אני איני כשאר הדיינין מלך בשר ודם יושב 

על בימה שלו דן להרג לחנק לשריפה ולסקילה ואין בכך כלום אבל אני אם 
חייבתי ליטול סלע נוטל שתים ב' נוטל ג'  דינר נוטל מנה ואם אינו כן אם 

חייבתי ממון נפשות אני תובעך וכן הוא או' אל תגזל דל כי דל הוא ואו' וקבע
את קובעיהם נפש  י"ט  והנכם היום הרי אתם קיימין כיום מכאן אמרו שבע 
כתות של צדיקים בגן עדן זו למעלה מזו ראשונה או' אך צדיקים יודו לשמך 
שניה אשרי תבחר ותקרב ג' אשרי יושבי ביתיך  ד' ייי' מי יגור באהליך  ה' 
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ר' שמעון בן יוחאי או' לשבע שמחות פניהם של צדיקים דומות לעתיד לבא 
לחמה וללבנה לרקיע ולכוכבים לברקים ולשושנים ולמנורות בית המקדש 

לחמה מנ' שנ' ואוהביו כצאת השמש וכו' ללבנה מנין שנ' יפה כלבנה וכו' לרקיע 
מנ' שנ' והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע לכוכבים מנין שנ' ומצדיקי הרבים 

ככוכבים לברקים מנין שנ' כברקים ירוצצו לשושנים מנין שנ' למנצח על שושני'
למנורות מנין שנ' ושנים זתים עליה  כ"א  יי' אלהי אבותיכם יוסף עליכם אמרו
לו משה רבינו אי איפשנו שתברך אותנו הקב"ה הבטחתנו והבטיח את אברהם 

אבינו והרביתי את זרעך ככוכבי השמים ושמתי את זרעך כעפר הארץ אתה 
נותן קצבה לברכ[ת]נו אי איפשנו שתברכנו משל למלך בשר ודם שהיו לו נכסים 

מרובין והיה לו בן קטן והיה צריך לצאת למדינת הים אמ' אם אני מניח נכסים מרובי'
ביד בני הרי הוא עומד ומבזבז אלא הריני ממנה לו {לו} אפטרופוס עד שיגדיל 
משהגדיל הבן ההוא הלך אצל אפטרופוס אמ' לו תן לי כסף וזהב שהניח לי אבא
בידך עמד ונתן לו משלו כדי פרנסה התחיל הבן ההוא מיצר ואמ' הרי כל כסף 

שהניח לי אבא בידך אמ' לו כל מה שנתתי לך לא נתתי לך אלא משלי אבל מה 
שהניח לך אביך הלא הרי הן שמורין כך אמ' להם משה לישראל ייי' אלהי אבותיכם יוסף

עליכם משלי שלכם שמורה לכם ויברך אתכם כאשר דבר לכם כחול הים וכצמחי 
אדמה וכדגי הים וככוכבי השמים לרוב  כ"ב  איכה איא לבדי אמ' להם לא

מעצמי אני או' לכם אלא מפני הקב"ה אני או' לכם  טרחכם מלמד שהיו טרחנים
היה אחד מהם שניצח בדין או' יש לי עדים להביא יש לי ראיות להביא למחר אני 

דן ומוסיף אני עליכם דיינין לכך נאמ' טרחכם ומשאכם מלמד שהיו אפיקריסיין 
הקדים משה לצאת אמ' מה ראה בן עמרם שלא לצאת שמא אין שיפוי בתוך ביתו 

איחר משה לצאת אמ' מה ראה בן עמרם שלא לצאת מה אתם סבורין יושב הוא
ומיעץ עליכם עצות ומחשב עליכם מחשבות ?(ק"ו אם היה משל בית און כענין שנ')?

כענין שנ' ואון בן פלת בן ראובן ביותר שאשתו יועצתו לכ' נאמ' ומשאכם 

מלמד שהיו אפיקרסיים וריבכם מלמד שהיו דיננין היה אחד מהן מוציא סלע בשביל 
ליטול שתים ב' בשביל ליטול ג' לכך נאמ' וריבכם מלמד שהיו דיננין ד"א טרחכם 

ומשאכם וריבכם אם הקדים משה לצאת או' מה ראה בן עמרם שמהר לצאת 
ובניו ובני ביתו מלקטין הגס שבמן איחר לצאת או' אכל ושתה וישן הלך משה 

באמצע או' מבקש לעמוד מפניו הלך לצדדין או' מצוה היה לנו מעמידת זקן והוא 
מבקש לעקרה ממנו אמ' להם משה הלכתי באמצע לא יצאתי ידיכם הלכתי 

לצדדין לא יצאתי ידיכם  כ"ג  הבו לכם אין הבו אלא עצה שנ' הבו לכם דבר עצה 
מה נעשה ואו' הבה נתחכמה לו אנשים וכי עלתה על דעתנו נשים מה ת"ל אנשים 

ותיקים כסיפים חכמים זו ששאל אריוס את"ר יוסי אמ' לו אי זהו חכם אמ' לו 
המקיים את תלמודו אינו אינו אלא נבון אמ' לו כבר נאמ' נבונים מה בין חכם לנבון חכם 

דומה לשולחני עשיר כשמביאין לו לראות רואה כשאין מביאין מוציא משלו
ורואה נבון דומה לשולחני עני כשמביאין לו לראות רואה וכשאין מביאין לו

יושב ותוהה וידועים לשבטיכם (שאינו) [שהיו] ידועים לכם הרי שנתעטף בטליתו 
ובא ויושב לפני איני יודע מאיזה שבט הוא אבל אתם מכירין אותם [ש]אתם גדלתם 

ביניכם לכך נאמ' וידועים לשבטיכם שיהו ידועים לכם רשב"ג או' אין כל ישיבה 
וישיבה יושבת עד שהבריות מרננות אחריה ואו' מה ראה איש פלוני שלא ליש[ב] 

לכך נאמ' וידועים לשבטיכם ואשימם בראשיכם יכול אם מניתם אותם יהיו 
ממונין ואם אינן ממונים יכול אם גדלתם אותם יהיו גדולים ואם לאו אינם גדולים 

ד"א אם שמרתם דבריכם הרי ראשיכם שמורין אם לאו אין ראשיכם שמורין 
ד"א אל תהי קורא ואשימם בראשיכם אלא ואשמם בראשיכם מלמד שאשמותן 
של ישראל תלויין בראשי דייניהם וכן הוא או' בן אדם צופה נתתיך וגו' ואומר

באמרי לרשע וגו' ואו' ואתה כי הזהרת רשע  כ"ד  ותענו אותי ותאמרו היה 
לכם לומ' משה רבי' ממי נאה ללמוד ממך או מתלמידך או מתלמיד תלמידך לא 

ממך שנצטערת עליה שנ' ויהי שם עם ייי' ארבעים יום ואו' ואשב בהר מ' יום אלא 
יודע אני מה שתחת רגליכם הייתם או' עכשיו הוא ממנה עלינו דיינין שהן מונין אלף 



78
חסר פרוטרוט ואם אין אני בני ואם אין בני בא בן בני ואני מביאין לו דורון והוא 

נושא לנו פנים לכך נאמ' ותענו אותי ותאמרו טוב הדבר כשהייתי מתעצל 
בדברים הייתם או' יעשה הדבר במהרה  כ"ה  ואקח את ראשי שבטיכם 

משכתים בדברים אמרתי להם אשריכם על מי אתם באים להתמנות על בני 
אברהם יצחק ויעקב בני אדם שנקראו אחים ורעים בנים כרם חמדה ונחלה 

צאן מרעית וכל לשון חיבה  אנשים חכמים וידועים זו אחת מז' מידות שאמ' 
יתרו למשה והלך ולא מצא אלא ג' אנשים חכמים וידועים ואתן אותם ראשים

עליכם שיהו מכובדין עליכם עליכם ראשון במקח ראשון בממכר ראשון במשא 
ובמתן ראשון בכניסה ויציאה נכנס ראשון ויוצא ראשון לכך נאמ' ואתן אותם
ראשים עליכם שיהיו מכובדין עליכם שרי אלפים שאם היו אלף ט' מאות צ"ט

חסר א' נתפס שר אלף שרי מאות שאם היה קצ"ט חסר א' היה נתפס שר ק'
שר נ' שאם היו מ"ט חסר א' היה נתפס שר נ' שרי עשרות שאם היו י"ט היה

נתפס שר י' ושוטרים אלו לוים המכים ברצועה כענין שנ' ושטרי הלוים לפניכם
ואו' והלוים מחשים בכל העם לאמר הסו היום קדש אל תעצבו  כ"ו  ואצוה 

את שופטיכם אמרתי הוו מתונין בדין שאם בא דין לפניך פעם ב' ג' אל תאמר 
כבר בא דין זה לפניך ושניתיו ושלשתיו אלו הוו מתונין וכך היו אנשי כנסת 

הגדולה או' הוו מתונין בדין וכו'  כ"ז בעת ההיא לשעבר הייתם משועבדים
ברשות עצמכם עכשיו הרי אתם עבדים משועבדים לצבור מעשה בר' יוחנן

בן נורי ור' אלעזר חסמא שהושיבן ר"ג בישיבה ולא הרגישו בהם התלמידים לעתותי
ערב הלכו וישבו להם אצל התלממידים וכך היתה מדתו של רבן גמליאל כשהיה 
נכנס ואומ' שאלו בידוע שאין שם קנתור וכשהיה נכנס ולא היה או' שאלו בידוע

שיש שם קנתור נכנס ומצא את ר' יוחנן בן נורי ואת ר' אלעזר חסמא שישבו להם 
אצל התלמידים אמ' להם ר' יוחנן בן נורי הודעתם לצבור שאין אתם מבקשין

לעשות שררה על הצבור לשעבר הייתם ברשות עצמכם מכאן ואילך הרי אתם 
עבדים משועבדין לצבור   כ"ח  שמוע בן אחיכם כך היתה מדתו של ר' ישמעאל

בזמן ששנים באין לפניו לדין אחד ישראל ואחד גוי אם בדיני ישראל היה מזכה את 
ישראל אם בדיני אומות היה מזכה את ישראל ואו' מה איכפ(י)ת לי לא כך אמרה תור'

שמוע בן אחיכם ר"ש או' אינו צריך אם בא לדון בדיני ישראל היה דן בדיני 
ישראל אם בדיני אומות היה דן בדיני אומות  מ"ט  ושפטתם צדק צדיק 

בצדקו תובע מביא ראיות משלי זה עטוף בטליתו וזה או' שלי הוא זה יושב
בתוך ביתו זה או' שלי הוא זה מחזיק בתוך שדהו וזה או' שלי הוא לכך נאמ'

ושפטתם צדק  צדיק בצדקו תובע מביא ראיות  בין איש להוציא את הקטן 
מכאן אמרו אין דנין יתומים בין איש ובין אחיו אין לי אלא בין איש לאיש בין

אשה לאיש ובין איש לאשה בין אומה למשפחה ובין משפחה לחברתה מנין
ת"ל בין איש ובין אחיו מ"מ ובין גרו זה שאוגר עליו דברים או' לו חרשת תלם בתוך 

שדי והוא או' לא חרשתי המית שורך את שורי והוא או' לא המית לכך נאמ' 
ובין גרו זה שאוגר עליו דברים ד"א ובין גרו זה שכנו ד"א ובין גר[ו] זה שושבינו 

ד"א בין גרו זה תותבו   ל'  לא תכירו פנים במשפט זה הממונה להושיב דייני'
שמא תאמר איש פלוני נאה אושיבנו דיין איש פלוני גבור אושיבנו דיין 

איש פלוני קרובי אושיבנו דיין איש פלו' זמנני אושיבנו דיין נמצא מזכה את 
החייב ומחייב את הזכאי לא מפני שהוא רשע אלא מפני שאינו יודע מעלה 

עליו כאלו הכיר פנים בדין כקטון כגדול תשמעון שמא תאמר זה עני וזה 
עשיר זה מצוה לפרנסו אזכה אותו ונמצא מתפרנס(ת) בנק(פ)[יו]ת ת"ל כקטן כגדול

תשמעון  ד"א  כקטון כגדול תשמעון שמא תאמר היאך אני פוגם כבודו של 
עשיר בשביל דינך זה אזכנו ולכשיצא לחוץ או' אני לו תן לו שאתה חייב לו ת"ל 

כקטון כגדול תשמעון  ד"א כקטון כגדול שאם באו שנים לפניך עד שלא תשמ' 
לדבריהם אתה רשאי לשתוק משתשמע דבריהם אי אתה רשאי לשתוק 



וכן הוא או' פוטר מים ראשית מדון ולפני התגלע הריב נטוש עד שלא נתגלה 
הדין אתה רשאי לשתוק משנתגלה הדין אי אתה רשאי לשתוק שמעת את 

הדין ואי אתה יודע לזכות את הזכאי ולחייב את החייב אתה רשאי לשתוק שנ'
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אלה הדברים אשר תעשו ואו' אמת ומשפט שלום אי זהו דין שיש בו משפט אמת 

הוי או' זה ביצוע רשב"ג או' המעלה את הקטן למקום גדול ואת הגדול למקום 
קטן זה ביצוע וחכמי' או' כל המבצע הרי זה חוטא שנא' ובוצע ברך נאץ יי' נמצא 

זה משבח את הדיין וזה מנאץ את יוצרו ל"א  לא תגורו מפני איש שמא 
תאמר מתירא אני מפלו' שמא את בני שמא ידליק את גדישו שמא יקצץ את 

נטיעתי ת"ל לא תגורו מפני איש כי המשפט לאלהים הוא וכן יהושפט או' ויאמר
ראו מה אתם עושים כי לא לאדם והדבר אשר יקשה מכם תקריבון אלי

ושמעתיו אמ' לו הקב"ה למשה את דן דין קשה חייך שאני מודיעך שאין אתה
דן דין קשה אביא לפניך דין שתלמיד תלמידך יכול לשמעו ואתה אין אתה
יכול לשמעו ואי זה זה דינן של בנות צלפחד וכן הוא או' ויקרב משה את 

משפטן לפני ייי' כיוצא בו אתה או' ויגש שמואל את שאול בתוך השער
ואו' ויען שמואל את שאול ויאמר אנכי הרואה אמ' לו הקב"ה שמואל אתה הוא 

רואה אני מודיעך שאי אתה רואה אימתי הודיעו בשעה שאמ' לו מלא
קרנך שמן ולך ואשלחך מהו או' ויהי בבואם וירא את אליאב ואמ' לו הקב"ה

לא אמרת אנכי הרואה אל תבט אל מראהו וגו'   ל"ב ואצוה אתכם בעת 
ההיא את כל הדברים אשר תעשו אלו עשרה דברים שבין דיני ממונות לדיני 

נפשות  ל"ג  ונסע מחורב ונלך וגו' בני אדם שראו נחשים ועקרבים 
כקורות  וכקשתות סרוחים ומושלכים לפניהם עליהם הוא או' המדבר הגדול 
והנורא והלא דברים ק"ו ומה דברים שהם חמורים כבשתים לפניהם דברים 

שאין חמורין על אחת כמה וכמה לכך נאמ' ונסע מחורב ונלך ואמר להם 
אמ' להם לא מעצמי אני או' לכם אלא מפי הקב"ה באתם עד הר האמורי מש[ל] 

למלך בשר ודם שמסר את בנו לפדגוג והיה מחזרו ומראה אותו ואו' לו 
כל הגפנים האלו שלך כל הכרמים האלו כל הזיתים האלו שלך משיגע להראותו 

או' לו כל מה שאתה רואה שלך הוא כל מ' שנה שהיו ישראל במדבר היה או' 
להם כי ייי' אלהיך מביאך אל ארץ טובה כיון שבאו לארץ אמ' להם באתם עד 

] הגיע זמן הגיע זמן ראה נתן ייי' אלהיך לך את הארץ איני 1] תאמרו[2הר האמורי לא[
אומ' לכם לא מאומד ולא משמ[ו]עה אלא מה שאתם רואים בעיניכם עלה רש כאשר

דבר דברי  ל"ה ותקרבון אלי כלכם ותאמרו נשלחה אנשים בערבוביא להלן הו'
או' ותקרבון אלי את כל ראשי שבטיכם וזקניכם ילדים מכבדים את הזקנים 

מכבדים את הראשים וכן הוא או' ותקרבון אלי כלכם ותאמרו בערבוביא ילדים 
דוחפין את הזקנים זקנים דוחפין את הראשים נשלחה אנשים לפנינו אמ"ר

שמעון עלובים בני אדם שכך בקשו להם מרגלים אמ' להם אם כשהייתם בארץ 
ערבה ושוחה בארץ מייה וצלמות לא בקשתם לכם מרגלים עכשיו אתם נכנסים 

לארץ טובה ורחבה לארץ זבת חלב ודבש אתם מבקשים לכם מרגלים וישיבו 
אותנו דבר לידע באי זה לשון הם מדברים את הדרך אשר נעלה בה אין לך 

דרך שאין בה עקמימות אין לך דרך שאין כמנות אין לך דרך שאין בה פרשות 
ואת הערים אשר נבא אלהם לידע באי זה דרך נבא עליהן  ל"ו  וייטב בעיני 

הדבר בעיני היה טוב לא היה טוב בעיני מקום אם בעיניו היה טוב למה נכתב 
עם התוכחות משל לאחד שאמ' לחבירו מכור אתה לי את חמורך זה או' לו הן 
בא ואראך כמה נושא בהר כמה נושא בבקעה כיון שראה שאין מעכבו כלום 

אמ' אוי לי דומה זה שאין מעכב עלי אלא בשביל לשאת את מעותי לכך נאמ' וייטב 
בעיני הדבר  ל"ו ואקח מכם י"ב אנשים מן הברורין שלכם מן המסולתין שבכם 

איש אחד לשבט מה אני צריך והלא כבר נאמ' ואקח מכם שנים עשר אנשים 
מגיד שלא היה שם שבט לוי עמהם  ל"ח  ויפנו ויעלו ההרה מגיד שדרך 



מרגלים לעלות בהר וכן רחב או' לשלוחי יהושע ההרה לכו פן יפגעו בכם 
מגיד [ששרת] עליה רוח הקדש שאלו לא שרת עליה רוח הקדש מאין היתה יודעת 

שעתידין לחזור לאחר ג' ימים אלא מלמד ששרת עליה רוח הקדש ויבאו 
עד נחל אשכול מגיד שנקרא על שום סופו כיוצא בו אתה או' ויבא עד הר 

האלהים חורבה מגיד שנקרא על שום סופו וירגלו אותו מלמד שהלכו בה ד'
אומנים שתי  ל"ט  ויקחו בידם מפרי הארץ אמ"ר שמעון עלו' בבין בני 
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אדם שנטלו בידם כאדם שנוטל באיסר תאנים באיסר ענבים כך נטלו בידם 

ויורידו אלינו מגיד שארץ כנען גבוהה מכל הארצות כענין שנ' עלה נעלה 
וירשנו אותה ויעלו ויתורו את הארץ ויעלו בנגב ממצרים ויאמרו טובה 

הארץ אשר ייי' אלהינו וכו' וכי לטובה אמרו והלא לא אמרו אלא לרעתה מי 
אמ' טובתה יהושע וכלב ואעפ"כ לא אביתם לעלות ותמרו  מ' ותרגנו 

באהליכם מלמד שהיו יושבים בתוך משכניהם ואו' דברים כמתלהמים שנא' 
דברי נרגן כמתלהמים אבל סכין ירדה מן השמים ובקעה את כריסן שנ' והם 
ירדו חדרי בטן  ד"א שהיו יושבין במשכניהם ומבכין כמתלהמים נוטלין את 

בניהם ואו' אוי להם דוווין אוי להם סגופין למחר יהיו הורגין מכם יהיו שובים מכם
יהיו מעמידין מכם בקלון בשנאת ייי' אותנו איפשר שהקב"ה שונא את ישראל 

והלא כבר נאמ' אהבתי אתכם אמר ייי' הלא הם ששונאין את המקום משל 
להדיוט או' מה דבלבך על רחמיך מה דבלביה עלך לתת אותנו ביד 

האמורי להשמידנו כעני' שנ' וישמע הכנעני וכל יושבי הארץ  מ"א  אנה 
אנחנו עולים אמרו לו משה רבינו אלו מדברי אחרים אנו שומעים דברים הללו 

אין אנו מאמינים אלא מבני אדם שבנינו בניהם ובנותינו בנותיהם עם גדול 
מלמד שהיו גבוהים בקומה ורם מלמד שהיו מרובין באכלוסין  ערים גדולות

ובצורות בשמים רשב"ג או' אף כתובין הבאי שנא' שמע ישראל אתה 
עובר היום את הירדן אבל מה שאמ' הקב"ה לאברהם אבינו והרביתי את 

זרעך ככוכבי השמים ושמתי את זרעך כעפר הארץ אינן דברי הבאי גם בני 
ענקים ראינו שם מלמד שראו שם ענקים על גבי ענקים שנ' לכן ענקתמו 

גאוה  מ"ב  ואומר אליכם אמ' להם לא מעצמי אני או' לכם אלא מפי הקב"ה
אל תערצו ואל תיראו מהם  מפני מה  כי ייי' אלהיכם ההלך לפניכם אמ' להם

מי שעשה נסים במצרים ומי שעשה לכם כל הנסים האלו הוא יעשה לכם נסים
בכניסתכם לארץ ככל אשר עשה אתכם במצרים לעיניך אם אין אתם 

מאמינים להבא האמינו לשעבר  ואתחנן אל ייי' בעת ההיא לאמר

זהו שאמ' הכתו' תחנונים ידבר רש וגו' שני פרנסים טובים עמדו להן לישראל
משה ודוד מלך ישראל ואין יכולין לתלות את העולם במעשיהן הטובים ולא

בקשו מן המקום ליתן להם אלא חנם אמ' משה  לפני הקב"ה רבונו של עולם עבירה 
שעברתי תכתב אחרי שלא יהו הבריות אומרות דומה שזייף משה בתורה 
או שאמ' דבר שלא נצטוה משל למלך שגזר ואמ' כל מי שאכל פגי שביעי'
יהיו מחזרין אותי בקנפון אמ' לו בבקשה ממך אדוני המלך הודיע סורחוני 
שלא יהו בני המדינה או' דומה שנמצא בה דבר ניאוף או שנמצא בה דבר 

כשפים הן רואין פגין תלויין בצוארי ויודעין שבשבילן אני מחזרת כך אמ' 
משה לפני הקב"ה עבירה שעברתי תכתב אחרי אמ' לו הקב"ה הריני כותבה 
שלא היתה אלא על המים שנ' כאשר מריתם את פי וגו'  ר' שמעון או' משל 

למלך שהיה מהלך בדרך ובא בנו עמו בקרובין שלו כיון שהגיע למקום 
צר נהפכו קרובין על בנו נסמית עינו נקטעה ידו נשברה רגלו כשהיה 

המלך מגיע לאותו מקום היה או' כאן נסמית עינו כאן נשברה רגלו אף כאן
מזכיר הקב"ה ג' פעמים מי מריבה לומ' כאן הרגתי מרים כאן הרגתי את 

אהרן כאן הרגתי את משה וכן הוא או' נשמטו בידי סלע שופטיהם ושמעו 
אמרי כי נעמו דוד אמ' לפני הקב"ה עבירה שעברתי לא תכתב אחרי אמ' 



הקב"ה לא שוה לך שלא יהו הבריות אומ' בשביל שאהבו מחל לו משל 
לאדם שלוה מן המלך אלף כורים חטים בשנה היו הכל אומ' איפשר שזה 

יכול לעמוד באלף כורים חטים בשנה אינו ממשכנו המלך כתב לו אפו?כ?י 
פעם אחת שייר ולא שקל לו כלום נכנס המלך לתוך ביתו נטל בניו ובנותיו 

והעמידם על אבן המכר באותה שעה ידעו הכל שלא שייר בידו כלום 
אף כל פורעניות שהיו באים על דוד היו מכופלות שנא' ואת הכבשה 
ישלם ארבעתים ר' חנינא או' ארבעתן שש עשרה אף נתן הנביא בא 

והוכיחו על אותו מעשה שעשה דוד אמ' חטאתי לייי' מה נתן הנביא אמ'
לו גם ייי' העביר חטאתך לא תמות ואו' לו לך לבדך חטאתי וגו'   ב'
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שני פרנסים טובים עמדו להם לישראל משה דוד מלך ישראל והיו יכולין 
לתלות את העולם במעשיהם הטובים ולא בקשו מאת הקב"ה שיתן להם 

חנם והלא הדברים ק"ו אלו שיכולין [לתלות] את העולם במעשיהם הטובים לא 
בקשו מלפני הקב"ה אלא חנם מי שאינו אחד מאלפי אלפים ומרבוא רבי 

הרבבות מתלמידי תלמידי[ה]ם על אחת כמה וכמה שלא יבקש מלפני 
הקב"ה שיתן לו אלא חנם  ג'  ואתחנן י' לשונות (קנ) נקראת תפלה 

נקרית זעקה שועה נאקה נקראה בצר וקריאה רנה ופגיעה ניפול פלול
תחנה נקראת זעקה שועה ונאקה שנ' ויהי בימים הרבים ההם ואומר [וישמע]

אלהים את נאקתם נקרית בצר וקריאה או' וירא בצר להם בשמעו את
רנתם מנין שנ' בצר לי אקרא ייי' נקרית רנה ופגיעה מנין שנ' ואתה אל
תתפלל בעד העם הזה וגו' נקראת ניפול שנא' ואתנפל לפני ייי' נקראת

פילול שנ' ואתפלל נקראת תחנה שנ' ואתחנן  ד'  בעת ההיא משל 
לבני המדינה שהיו מבקשין מלפני המלך שיעשה את מדינתן קלוניא 

פעם אחת היו לי שני אויבים ונפלו לפניו ואמרו הרי שעה שנבקש בה  
מלפני המלך שיעשה את מדינתם קלוניא כך משה היה מבקש מלפני 

הקב"ה שיכנס לארץ כיון שראה שנפלו סיחון ועוג אמ' הרי שעה שאבקש 
בה מלפני הקב"ה שאכנס לארץ לכך נאמ' בעת ההיא   ה'   לאמר זה 

אחד מן הדברים שאמ' משה לפני הקב"ה הודיעני אם עושה אתה לי
ואם אין אתה עושה לי אמ' לו הקב"ה אני עושה וידבר משה לפני ייי' 

לאמר שאין ת"ל לאמר מה ת"ל לאמר אמור לו הודיעני אם גואלן אתה
אם לאו כיוצא בו אתה או' ויצעק משה אל ייי' לאמר מה אעשה לעם

הזה אמ' לו הודיעני אם נופל אני בידם אם לאו כיוצא בו אתה או' וידבר 
משה אל ייי' לאמר אמ' לו הודיעני אם אתה ממנה פרנסים עליהם 

אם לאו אף כאן לאמר אמ' לו הודיעני אם אכנס לארץ אם לאו   ייי' 
בכל מקום שנ' ייי' הרי זו מדת רחמים שנ' ייי' ייי' אל רחום וחנון ארך

אלהים כל מקום שנ' אלהים הרי זו מדת הדין עד האלהים יבא דבר שניהם 
אשר ירשיעון אלהים ואו' אלהים לא תקלל אתה החלות אתה התרת לי 

נדרי בשעה שאמרת לי  לך והוצא את בני ישראל ממצרים אמרתי לפניך 
איני יכול שכבר נשבעתי ליתרו שאיני זז מאצלן שנ' ויואל משה לשבת 

את האיש וכתו' ויואל שאול את העם ד"א אתה אתה פתחת לי פתח שאעמוד 
ואתפלל על בניך בשעה שסרחו במעשה העגל שנ' הרף ממני ואשמידם

וכי משה (ה) [תופס] היה בקדש אלא כך אמ' לפניו רבונו של עולם אתה פתחת לי 
פתח שאעמוד ואתפלל על בניך והייתי סבור שאני עמהם בתפלה והם 

לא [ה]תפללו עלי והלא דברים ק"ו אם תפלת יחיד על הרבים כך נשמעת 
תפלת הרבים על היחיד על אחת כמה וכמה  ח'  להראות את עבדך 

יש שקראו עצמן עבדים והקב"ה קורא אותן עבדים ויש שקראו עצמן 
עבדים ולא קראן הקב"ה עבדים ויש שלא קראו עצמן עבדים והקב"ה 

קראן עבדים אברהם קרא עצמו עבד שנ' אל נא תעבור מעל עבדך 



והקב"ה קראו עבד שנ' וברכתיך והרביתי את זרעך וגו' יעקב קרא עצמו 
עבד שנ' קטונתי מכל החסדים והקב"ה קראו עבד שנ' ואתה ישראל עבדי

משה קרא עצמו עבד שנ' להראות עבדך והמקום קראו עבד שנ' לא כן
עבדי משה דוד קרא עצמו עבד שנ' אנ(כ)י עבדך בן אמתך והקב"ה 

קראו עבד שנ' ועבדי דוד נשיא להם ישעיהו קרא עצמו עבד שנ' ועתה
כה אמר ייי' יוצרי מבטן לעבד לו והקב"ה קראו עבד שנא' ויאמר ייי' כאשר 

הלך עבדי ישעיהו שלמה קרא עצמו עבד והקב"ה לא קראו עבד שנ' 
ונתת לעבדך לב שומע שמואל קרא עצמו עבד שנ' ויאמר שמואל דבר כי 

שומע עבדך והמקום לא קראו עבד שמשון קרא עצמו עבד שנא' 
ואתה נתת ביד עבדך והקב"ה לא קראו עבד איוב לא קרא עצמו עבד 

והקב"ה קראו עבד שנ' השמת לבך אל עבדי איוב יהושע לא קרא עצמו
עבד והקב"ה קראו עבד שנ' ויהי אחרי הדברים האלה וימת יהושע בן נון 
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עבד יי' כלב לא קרא עצמו עבד והקב"ה קראו עבד שנ' ועבדי כלב אליקים 

לא קרא עצמו עבד והקב"ה קראו עבד שנ' והיה ביום ההוא וקראתי לעבדי לאליקים
זרובבל לא קרא עצמו עבד והקב"ה קראו עבד שנ' והיה ביום ההוא אקחך

זרובבל בן שאלתיאל עבדי דניאל לא קרא עצמו עבד והקב"ה קראו עבד שנא'
דניאל עבד אלהא חייא חנניא מישאל ועזר[י]ה לא קראו עצמן עבדים והקב"ה 

קראן עבדים שנ' שדרך מישך ועבד נגו עבדוהי נביאים הראשונים לא קראו 
עצמן עבדים והקב"ה קראן עבדים שנא' כי לא יעשה ייי' אלהים דבר כי אם גלה 

סודו וגו' את גדלך זה בנין אב לכל גדלך שבתורה ואת ידך החזקה אלו י'
מכות שהביא הקב"ה על המצרים במצרים שנ' בהן נטה את ידך אשר מי אל 

בשמים ובארץ שלא כמדת הקב"ה מדת בשר ודם בשר ודם אפריקים
יושב על אפרכיא שלו מתירא הוא מפני סנקתדירין שלו שלא יחזירנו את'

שאין לך סנקדתרין מפני מה אין אתה מוחל לי מלך בשר ודם יושב על 
במה שלו מתירא הוא מפני דיוסתין שלו שלא יחזירנו אתה שאין לך דיותיכו'

מפני מה אין אתה מוחל לי אשר יעשה כמעשיך וכגבורותיך על הים ד"א 
כמעשיך וכגבורותיך על הים  י'  אעברה נא ואראה איפשר שהיה 

משה מבקש מלפני הקב"ה שיכנס לארץ והלא כבר נאמ' לא תעבור את הירדן 
הזה משל למלך שהיו לו שני עבדים וגזר על אחד מהן שלא לשתות יין 

ל' יום אמ' מה גזר עלי שלא לשתות יין ל' יום אין אני טועמו אפי' שנה אפי'
שתי שנים וכל כך למה כדי לפוג דברי רבו חזר וגזר על השני שלא לשתות יין 

ל' יום אמ' איפשר שאני יכול לחיות בלא יין אפי' שעה אחת וכל כך למה
בשביל לחבב דברי רבו כך היה משה מחבב דברי הקב"ה ומבקש מלפניו 
שיכנס לארץ לכך נאמ' אעברה נא ואראה   יא'  ההר הטוב הזה והלבנון 

הכל קראו אותו הר אברהם קרא אותו הר שנ' אשר יאמר היום בהר 
משה קרא הר ההר הטוב דוד קראו הר שנ' מי יעלה בהר ייי' ישעיהו קרא 

אותו הר שנ' והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ייי' גוים קראו אותו הר 

שנ' והלכו עמים רבים [ואמרו לכו ונעלה אל הר יי'] והלבנון מנין שאין לבנון אלא מקדש שנ' גלעד אתה לי
ראש הלבנון ואו' ונקף סבכי היער בברזל והלבנון באדיר יפול ולמה קוראין

אותו לבנון על שם שמלבין עוונותיהם של ישראל שנ' אם יהיו חטאיכם כשנים 
כשלג ילבינו  י"ב  ויתעבר ייי' בי ר' אליעזר או' נתמלא עלי חימה ר' יהושע 

או' כאשה זו שאין יכולה לשוח מפני עוברה למענכם בשבילכם נעשה לי 
כך ולא שמע אלי ולא קבל תפלתי ויאמר ייי' אלי רב לך אמ' לו משה אדם 

נודר לאין הוא הולך לא אצל רבו להתיר לו נדרו מה עליך לשמוע דברי רבך 
ד"א ויאמר ייי' אלי רב לך אמ' לו משה דוגמא אתה עושה לדיינין יאמרו מה משה 

שהוא חכם חכמים גדול גדולים לא נשא לו הקב"ה פנים על ידי שאמ' שמעו נא 
המורים נגזרה גזירה שלא יכנס לארץ המענין את הדין והמעוותין את הדין 



על אחת כמה וכמה   ד"א  ויאמר ייי' אלי רב לך אמ' לו משה הרבה לך בידי 
לעולם הבא כאדם שהוא או' לחבירו עבר פלו' דרך על פלו'  י"ג  אל תוסף דבר
אלי מכאן היה ר' אליעזר בן יעקב או' יפה תפלה אחת מק' מעשים טובים שכל 
מעשיו של משה לא נאמ' לו עלה ובדבר הזה נאמ' לו עלה מכאן אמרו העומדי'

בחוצה לארץ הופכין את פניהם כנגד ארץ ישראל ומתפללין שנ' והתפללו אליך 
דרך העיר הזאת העומדים בארץ ישראל הופכין את פניהם כנגד ירושלם

ומתפללין שנ' והתפללו אליך דרך העיר הזאת העומדים בירושלם הופכין את 
פניהם כנגד בית המקדש ומתפללין שנ' והתפללו אל הבית הזה העומדים בבית 

המקדש מכוונין את לבן כנגד קדשי הקדשים ומתפללין שנ' והתפללו אל 
המקום הזה נמצאו עומדים בצפון והופכין פניהם לדרום במזרח הופכים
פניהם למערב למערב הופכין פניהם למזרח נמצאו כל ישראל מתפללין 

למקום אחד  י"ד  וראה בעיניך משל למלך שגזר על בנו שלא יכנס לבית 
לינה נכנס לפתח פלטורין שלו משכו ומדבר עמו נכנס לפתח טרקלין שלו 
משכו ודבר עמו כיון שבא ליכנס לקיטון אמ' לו מכאן ואילך את אסור כך 

אמ' משה לפני הקב"ה כל עצמו אינו משוך מארץ ישראל אלא מלא תעבור את
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הירדן הזה מלא חבל של נ' אמה אמ' לו הקב"ה וראה בעיניך   ט"ו  וצו את 

יהושע אין צוואה בכל מקום אלא זירוז שנ' ויקרא ליהושע ויאמר אליו לעיני 
כל ישראל חזק ואמץ חזק בתורה ואמץ במעשים טובים כי הוא יעבור 

לפני העם הזה אם עובר לפניהם עוברים ואם לאו אינם עוברים והוא ינחיל 
אותם את הארץ אשר תראה אם מנחילם נוחלים ואם לאו אינם נוחלין וכן
הוא מוצא כשהלכו לעשות מלחמה בעי נפלו מהם כל"ו צדיקים שנ' ויכו 

]3מהם אנשי העי כל"ו איש צדיקים ויקרע יהושע שמלותיו ויפל ויאמר ייי'[
יהושע אלהים למה העברת העביר את העם הזה וגו' בי ייי' מה אומר אחרי
אשר הפך ישראל עורף לפני אויביו ואו' וישמעו הכנעני וכל יושבי הארץ

ונסבו עלינו ואו' ויאמר ייי' אל יהושע קום לך למה זה אתה נופל על פניך לא 
כך אמרתי למשה רבך מתחלה אם עובר לפניהם עוברים ואם לאו אינם עוברי'

אם מנחילם נוחלים ואם לאו אינם נוחלין שלחתם [ו]הלכת אחריהם  י"ו   ונשב 
בגיא אמ' להם מי גרם לנו שנשב בגיא מעשים הרעים שעשיתם בפעור 

ד"א אמ' להם ראו כמה ביני לביניכם שהרבה [ו]כמה תפלות וכמה בקשות וכמה 
תחנונים עשיתי ונגזר עלי גזירה שלא ליכנס לארץ אבל אתם הכעסתם לפניו
מ' שנה במדבר שנ' ארבעים שנה אקוט בדור ולא עוד אלא שגדולים שבכם 

משתחוים לפעור וימינו לקבל שבים [שנ'] ועתה ישראל הרי אתם חדשים כבר מחול 
לכם לשעבר   י"ז  שמע ישראל ייי' אלהינו למה נאמ' לפי שנא' דבר אל בני 
ישראל דבר בני אברהם אל בני יצחק אין כתו' כאן אלא אל בני ישראל זכה 
אבינו יעקב שיאמר דבור לבניו לפי שהיה אבינו יעקב מפחד כל ימיו ואומ' 

אוי לי שמא תצא ממני פסלת כדרך שיצא מאבותי אברהם יצא ממנו 
ישמעאל שעבד ע"ז שנ' ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם
מצחק שהיה עובד ע"ז דברי ר' עקיבא ר' שמעון בן יוחאי או' ד' דברים היה 

ר' עקיבא דורש ואני דורשן ודברי נראין מדבריו הרי הוא או' ותרא שרה את 
בן הגר המצרית שעבד ע"ז ואני או' לא היו צרים אלא לענין שדות וכרמים 

שכשבאו לחלוק היה ישמעאל או' לו אני נוטל ב' חלקים ואתה א' שאני בכור וכן 
שרה אומרת לאברהם גרש האמה הזאת ואת בנה וגו' ודברי רואה אני מדבריו

כיוצא בו אתה או' הצאן ובקר ישחט להם ומצא להם שוה להם [דברי] ר' עקיבא ואני 
או' אפי' אתה מכניס להם כל צאן ובקר שבעולם סופך לרנן אחריך השיבה אותו 

רוח הקדש עתה תראה היקרך דברי אם לא ודברי אני רואה מדבריו   י"ח 
כיוצא בו אתה או' בן אדם יושבי החרבות האלה  והלא דברים ק"ו ומה אדם

שלא עבד אלא אלוה אחד ירש את הארץ אנו שעובדין אלוהות הרבה אינו דין 



שנירש את הארץ ואני או' ומה אברהם שלא נצטוה אלא [מצות] יחידיות ירש את 
הארץ אני שנצטוינו מצות הרבה לנו נתנה הארץ למורשה ומה נביא

מושיבן לכן אמר אליהם כה אמר ייי' אלהיכם על הדם תאכלו ועיניכם תשאו 
על גלוליגם ודם תשפוכו והארץ תירשו עמדתם על חרבכם עשיתם תועבה
ואיש את אשת רעהו טמא בנדה והארץ תירשו כה תאמר אליהם כה אמר

ייי' אלהים חי אני אם לא אשר בחרבות בחרב יפולו ואשר על פני השדה ודברי 
רואה אני מדבריו כיוצא בו אתה או' כה אמר ייי' צום הרביעי וצום החמיש 

וגו' צום ד' זה י"ז בתמוז ולמה נקרא רביעי שהוא חדש ד'  צום ה' זה ט'
באב ולמה נקרא שמו ה' שהוא חדש ה' צום ז' זה ג' בתשרי שבו נהרג 

גדליה בן אחיקם שהרגו ישמעאל בן נתניה ללמדך שקשה מיתתן של צדיקים 
לפני הקב"ה כחרבן בית המקדש ולמה נקרא ז' שהוא חדש ז'  צום י' זה

י'  בטבת שבו סמך מלך בבל על ירושלם שנ' ויהי דבר ייי' אלי בשנה ט' בחדש 
י' בי' לחדש לאמר בן אדם כתב לך את שם היום ואת עצם היום הזה סמך 

מלך בבל על ירושלם ואני או' צום העשירי הוא יום החמישי אלא שביהודה 
היו מתענין על המעשה ובגולה על השמועה שנ' ויהי בי"ב שנה בעשירי בה'

לחדש לגלותינו בא אלי הפליט וגו' ושמעו ועשו יום שמועה כיום שריפה 
ודברי אני רואה מדבריו   י"ט  אברהם יצא ממנו ישמעאל יצחק יצא 
ממנו עשו אבל אני לא תצא ממני פסול כדרך שיצא מאבותי וכן הוא 
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או' וידר יעקב נדר לאמר וגו' עלת על לב שהיה יעקב או' אם תתן לי לחם לאכול 

ובגד ללבוש הוא לאלהים ואם לאו אינו לאלהים ושבתי בשלום אל בית אבי
והיה ייי' לי לאלהים מ"מ ומה ת"ל לאלהים אלא שייחל שמו עלי שלא תצא ממני פסולת 

מתחלה ועד סוף וכן הוא או' בשכן ישראל בארץ ההוא וילך ראובן וישכב את 
בלהה פילגש אביו וישמע ישראל כיון ששמע כן נזדעזע ואמ' אוי לי שמא אירע 

פסול בזרעי עד שנתבשר מפי הקב"ה שעשה ראובן תשובה שנ' ויהיו בני 
יעקב שנים עשר והלא בידוע שהם י"ב אלא שכולן שוו בצדק ללמדך שהיה

ראובן מתענה כל ימיו שנ'  וישבו לאכל לחם וכי עלתה על לב שהיו אחים יושבי'
ואוכלין ואחיהם הגדול אינו עמהם אלא ללמדך שהיה מתענה עד שבא 

משה וקבלו בתשובה שנ' יחי ראובן ואל ימות וכן אתה מוצא כשבא יעקב 
אבינו ליפטר מן העולם קורא לבניו והוכיחן כל אחד ואחד בפני עצמו שנ'
ויקרא יעקב לבניו ראובן בכורי אתה שמעון ולוי אחים יהודה אתה יודוך 

אחיך ומאחר שהוכיחן כל אחד ואחד בפני עצמו חזר וקראן כלם אמ' להם 
שמא יש בכם מחלוקת על מי שאמ' והיה העולם אמרו ישראל אבינו כשם שאין 
בלבך מחלוקת כך אין בלבנו מחלוקת אלא ייי' אלהינו ייי' אחד ועליה הוא אומ' 

וישתחו ישראל על ראש המטה וכי על ראש המטה השתחוה אלא שבח
והודאה להקב"ה שלא יצא ממנו פסולת ויש או' וישתחו ישראל שעשה 

ראובן תשובה   ד"א שאמ' ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אמ' לו הקב"ה 
יעקב הרי שהיית מתאווה כל ימיך שיהיו בניך משכימין ומעריבין וקורין קרי'  

שמע מכאן אמרו הקורא קרית שמע ולא השמיע לאזנו יצא ייי' אלהינו ייי'
אחד והלא כבר נאמ' ייי' אחד מה ת"ל ייי' אלהינו עלינו החל שמו ביותר כיוצא
בו שלש פעמים בשנה יראה כל זכורך את פני האדון ייי' אלהי ישראל מה אני 

צריך והלא כבר נאמר את פני האדון ייי' מה ת"ל אלהי ישראל על ישראל החל 
שמו ביותר כיוצא בו כה אמר ייי' צבאות אלהי ישראל  מה אני צריך והלא כבר 

נאמ' הנה [אני] ייי' אלהי כל בשר מה ת"ל אלהי ישראל החל שמו ביותר

כיוצא בו שמעה עמי ואדברה ישראל ואעידה בך אלהים אלהיך אנכי על ישראל החל 
שמו ביותר ד"א ייי' אלהינו ייי' אחד על כל באי העולם ייי' אלהינו בעולם הזה ייי' אחד 

לעולם הבא וכן הוא או' והיה ייי' למלך על כל הארץ ואהבת את ייי' אלהיך עשה 
מאהבה הפרש יש בין העושה מאהבה לעושה מיראה העושה מאהבה שכרו



כפול ומכופל לפי שהו או' את יי' אלהיך תירא יש לך אדם שהוא מתירא מחבירו 
כשהוא מצריכו אינו מצריכו מניחו והולך לו אבל את עושה מאהבה שאין לך 

אהבה במקום יראה ויראה במקום אהבה אלא במדת הקב"ה בלבד   ד"א ואהבת 
את יי' אלהיך אהבהו על הבריות כאברהם אביך שנ' ואת הנפש אשר עשו בחרן 

והלא אין מתכנסין כל [באי] העולם לב[ר]יאת יתוש אחד ולהכניס בו נשמה אינן יכולין אלא 
מלמד שהיה אברהם אבינו מגיירן ומכניסן תחת כנפי השכינה בכל לבבך 

בשני צריך ביצר טוב וביצר רע ד"א בכל לבבך בכל לב בך שלא יהא לבך חולק 
עם המקום ובכל נפשך אפי' הוא נוטל את נפשך וכן הוא או' כי עליך הורגנו 

כל היום ר' שמעון בן מנסיא או' וכי היאך איפשר לאדם להרג בכל יום אלא מעלה
הקב"ה בצדיקים כאלו הן נהרגין בכל יום בן עזאי או' בכל נפשך אהבו עד

מיצר [מיצוי] נפש ר' אליעזר או' אם נאמר בכל נפשך למה נאמ' בכל מאדך ואם נאמ' 
בכל מאדך למה נאמ' בכל נפשך אם יש לך אדם שממונו חביב [עליו] מגופו לכך נאמ' 

בכל מאדך ואם יש לך אדם שגופו חביב עליו מממונו לכך נאמ' בכל נפשך
ר' עקיבא או' אם נאמ' בכל נפשך ק"ו בכל מאדך מה ת"ל בכל מאדך בכל מדה 

שהוא מודד לו בין במדת הטוב בין במדת הפורענות וכן דוד הוא אומ' כוס 
ישועות אשא וכו' וכן איוב אמ' ייי' נתן וייי' לקח יהי שם ייי' מבורך על מדת 

טוב מבורך ועל מדת פורענות [מבורך] מה אשתו אומרת לו עודך מחזיק בתומתך וכו'
מה אמ' לה (כ)[כדבר] אחת מן הנבלות תדברי [גם את] הטוב נקבל מאת ייי' [ואת הרע לא נקבל] וכו' אנשי דור המבול 

היו כעורין בטובה כשבאת עליהם הפורענות על כרחן קבלוה והלא דברים
]כור בטובה נאה בפורענות אנו [שהיינו] שונאין בטובה לא נהא נאין2ק"ו אם שע[

בפורענות וזהו שאמ' לה כדבר אחת מן הנבלות תדברי ועוד יהא אדם שמח 
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בייסורין יותר מן הטובה שאלו אדם בטובה כל ימיו לא נמחל לו מעון שבידו במה 
ימחל לו בייסורין ר' אליעזר בן יעקב או' הרי הוא או' את אשר יאהב מי גרם לבן 

שירצה לאב הוי או' זה ייסורין ר' או' הרי הוא וידעת עם לבבך כי כאשר ייסר 
איש את בנו אתה ולבבך מעשים שעשית וייסורין שהבאת עליך שלא כמעשיך 

הבאתי עליך ייסורין ר' יוסי בר' יהודה או' חביבין ייסורין ששמו של הקב"ה חל 
על מי שייסורין באין עליו שנ' ייי' אלהיך מיסרך ר' נתן בר' יוסף או' חביבין ייסורין

שכשם שהברית כרותה לארץ כך ברית כרותה לייסורין שנ' ייי' אלהיך מיסרך 
ואו' כי ייי' אלהיך מביאך אל ארץ טובה וכו' ר' שמעון בן יוחאי או' חביבין ייסורין 

שג' מתנות טובות נתנו להם לישראל שאומות העולם מתאוים להם ולא נתנו להם
אלא על ידי ייסורין ואלו הן תורה וארץ ישראל והעולם הבא תורה מנין שנ' לדעת 

חכמה ומוסר להבין אמרי בינה אשרי הגבר אשר תיסרנו יה ומתורתך
תלמדנו ארץ ישראל מנין שנ' ייי' אלהיך מיסרך וסמיך ליה ייי' אלהיך מביאך אל 

ארץ טובה (אל ארץ זבת חלב ודבש) העולם הבא מנין שנ' כי נר מצוה ותורה 
אור ודרך חיים תוכחות מוסר אי זו היא דרך שמביאה האדם לעולם הבא 

הוי או' זה ייסורין ר' נחוניא או' חביבין ייסורין שכשם שהקרבנות מרצין כך 
הייסורין מרצין בקרבנות הוא או' ונרצה לו לכפר עליו בייסורין הוא או' והם 

ירצו את עונם ועוד שהייסורין מרצין יותר מן הקרבנות שקרבנות בממון 
וייסורין בגוף וכן הוא או' עור בעד עור וכל אשר לאיש יתן בעד נפשו  כ"ו

וכבר היה ר' אליעזר חולה ונכנסו ר' טרפון ור' יהושע ור' אלעזר בן עזריה לבקרו ור'
עקיבא עמהם אמ' לו ר' טרפון חביב אתה לישראל מגלגל חמה שגלגל חמה 

מאיר בעולם הזה ואתה היארת בעולם הזה ולעולם הבא אמ' לו ר' יהושע 
ר' חביב אתה לישראל ממתן גשמים שמתן גשמים נותנין חיים בעולם הזה ואתה 

נתת חיים בעולם הזה ובעולם הבא אמ' לו ר' אלעזר בן עזריה ר' חביב אתה 
לישראל מאב ואם שאב ואם מביאין לעולם הזה ואתה הבאת לעולם הזה ולעולם 

הבא אמ"ר עקיבא חביבין הן ייסורין אמ' להם ר' אליעזר לתלמידיו סמכוני 

ישב לו ר' אליעזר אמ' לו עקיבא אמור אמ' לו הרי הוא או' בן י"ב שנה מנשה במלכו ונ"ה שנה 



מלך בירושלם ואו' גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה
וכי עלתה על לב שחזקיהו למד תורה לכל ישראל ולמנשה בנו לא למד תורה אלא כל 

תורה שלמדו וכל עמל שעמל בו לא הועיל לו ומי הועיל לו אלו ייסורין שנ' וידבר ייי' אל 
משה ואל עמו ולא הקשיבו ואו' וכהצר לו חלה פני ייי' אלהיו ויכנע מאד מלפני ייי' אלהיו 

ואו' וידע מנשה כי ייי' הוא האלהים הא חביבין ייסורין כ"ו  ר' מאיר או' הרי הוא 
או' ואהבת את ייי' אלהיך אהבהו בכל לבבך כאברהם אביך כענין שנ' ואתה ישראל 

עבדי בכל נפשך כיצחק שעקד עצמו על גבי המזבח כענין שנ' וישלח אברהם
את ידו ובכל מאדך הוי מודה לו כיעקב שנ' בו קטנתי מכל החסדים  כ"ח

והיו הדברים האלה ר' או' למה נאמ' לפי שנ' בו קטנתי מכל החסדים ואהבת את 
ייי' אלהיך איני יודע כיצד [האדם] אוהב את המקום ת"ל והיו הדברים האלה תן דברים אלה 

על לבבך שמתוך כך אתה מכיר את מי שאמ' והיה העולם ותדבק בדרכיו אשר 
אנכי מצוך היום שלא יהו בעיניך כדיוטגמה ישנה שאין אדם מופנה אלא 

כדיוטגמה חדשה שהכל רצין לקראתה  על לבבך מכאן היה ר' 
יאשיה או' צריך אדם להשביע את יצרו וכן אתה מוצא בכל מקום שהצדיקים 

משביעין את יצרם באברהם או' הרימותי ידי אל ייי' בבועז או' חי ייי' שכבי עד 
הבקר בדוד הוא או' ויאמר דוד חי ייי' כי אם יגפנו באלישע הוא או' חי ייי' אם 
אקח וכשם שהצדיקים משביעין את יצרם שלא לעשות כך הרשעים משביעי' 
את יצרם חי ייי' כי אם רצתי אחריו  כ"ט  ושננתם שיהו מחודדין בתוך פיך 

כשאדם שואלך דבר לומ' לא תהא מגמתם בו אלא תהא אומרו מיד וכן הוא אומ' 
אמור לחכמה אחותי את ואו' קשרם על אצבעותיך ואו' חציך שנונים ומה 

שכר לזה עמים תחתך יפלו בלב אויבי המלך ואו' כחצים ביד גבור ומה נאמר 
בהם אשרי הגבר אשר מלא אשפתו    ל'   ד"א ושננתם אלו בשנון ואין  קדש 

לי בשינון והיה כי יביאך בשינון שהיו בדין אם ויאמר שאינו בקשירה הרי
הוא בשינון קדש לי והיה כי יביאך שהן בקשירה אינו דין שיהא בשינון ת"ל 
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ושננתם אלו בשינון ואין קדש לי [בשינון] והיה כי יביאך בשינון ועדיין אני אומ' אם

ויאמר שהקדימוהו מצות אחרות הרי הוא בשינון עשרת דברות שלא קדמום 
מצות אחרות אינו דין שיהו בשינון אמרת ק"ו אם קדש לי והיה כי יביאך שהן 
בקשירה אינן בשינון עשרת דברות שאינן בקשירה אינו דין שלא יהו בשינון 

הרי ויאמר והוא יוכיח לעשר דברות ש(ע)אעפ"י שאינן בקשירה שיהו בשינון 
ת"ל ושננתם אלו בשינון ואין עשר דברות בשינון   ל"א  ושננתם לבניך אלו 

תלמידך וכן את מוצא בכל מקום שתלמידים קרואים בנים שנ' ויצאו בני 
הנביאים אשר בבית אל וכי בני הנביאים היו אלא מכאן לתלמידים שקרואים 
בנים וכן הוא או' ויצאו בני הנביאים אשר ביריחו וכי בני הנביאים היו והלא 

תלמידים היו אלא מכאן שהתלמידים קרואים בנים וכן אתה מוצא בחזקי'
מלך יהודה שלמד את התורה לישראל וקראן בנים שנ' בני עתה אל תשלו 
וכשם שהתלמידים קרואים בנים כך הרב קרוי אב שנ' ואלישע ראה והוא 

מצעק אבי אבי ואו' אלישע חלה את חליו  ודברת בם עשם עיקר ואל 
תעשם טפלה שלא יהא משאך ומתנך בהם שלא תתערב בהם ד"א

כפלוני שמא תאמר למדתי חכמת ישראל אלך ואלמוד חכמת אומות ת"ל 
ללכת בהם ולא לפטר מתוכם וכן הוא או' יהיו לך לבדך וגו' ואו' בהתהלכך 

תנחה אותם  בהתהלכך תנחה אותם בעולם הזה בשכבך תשמור עליך 
בשעת מיתה והקיצות בימות המשיח היא תשיחך לעולם הבא  ל"ב

בשכבך יכול אפי' שכב בחצי היום ת"ל ובקומך יכול אפי' עמד בחצי הלילה 
ת"ל בשבתך בביתיך ובלכתך בדרך דרך ארץ למדה תורה   ל"ג  וכבר ר' 

ישמעאל מטה ודורש ור' אלעזר בן עזריה זקוף הגיע זמן קרית שמע זקף ר' 
ישמעאל והטה ר' אלעזר בן עזריה אמ' לו ר' ישמעאל מה זה אלעזר אמ' לו ישמעאל

אחי אמרו [משל] לאחד מפני מה זקנך מגודל אמ' להם [יהא] כנגד המשחיתים אמ' לו 
אתה הטית כדברי ב"ש ואני נזקפתי כדברי ב"ה  ד"א שמא יראו התלמידים



ויקבעו הלכה לדורות שב"ש או' בערב כל אדם יטו ובבקר יעמודו  ל"ד

וקשרתם אלו בקשירה ואין ויאמר בקשירה שהיה בדין אם קדש לי והיה כי יביאך 
שאין [הם] בשינון הרי הן בקשירה ויאמר שהוא בשינון אינו דין שיהא בקשירה ת"ל 

וקשרתם אלו בקשירה ואין ויאמר בקשירה ועדיין אני או' אם קדש לי והיה 
כי יביאך שקדמום מצות אחרות הרי הן בקשירה ויאמר שהוא בשינון 

אינו דין שיהא בקשירה ת"ל וקשרתם אלו בקשירה ואין ויאמר בקשירה 
ועדיין אני או' אם קדש לי והיה כי יביאך ייי' שקדמום מצות אחרות הרי הן 

בקשירה עשר דברות שלא קדמום מצות אחרות אינו דין שיהו בקשירה 
אמרת ק"ו מה אם ויאמר שהוא בשינון אינו בקשירה עשר דברות שאינן 

בשינון אינו דין שלא יהו בקשירה הרי קדש לי והיה כי יביאך יוכיחו שאינן 
בשינון והם בקשירה הם יוכיחו לעשרת דברות שאעפ"י שאינן בשינון שיהו 

בקשירה ת"ל וקשרתם אלו בקשירה ואין עשר דברות בקשירה   ל"ה
וקשרתם לאות על ידך כרך אחד של ד' טוטפות שהיה בדין הואיל 

ואמרה תורה תן תפילין ביד תן תפילין בראש מה ביד ד' טוטפות אף בראש ד'
טוטפות ת"ל וקשרתם כרך אחד של ד' טוטפות או כשם שביד כרך אחד 

אף בראש כרך אחד ת"ל לטוטפות טוטפ[ו]ת טוטפות הרי ד' טוטפות 
אמורות או יעשם ד' כוסים של ד' טוטפות ת"ל וקשרתם לאות על ידך כיס 

אחד של ד' טוטפות על ידך בגובה של יד אתה או' בגובה של יד או על 
ידך כמשמעו הדין נותן הואיל ואמרה תורה תן תפלין בראש תן תפילין 

ביד מה בראש בגובה שבראש אף ביד בגובה שביד ר' אליעזר או' בגובה 
שביד ואתה או' בגובה שביד או על ידך כמשמעו ת"ל והיה לך לאות על 

ידך לך לאות ולא לאחרים לאות ר' יצחק או' בגובה שביד אתה אומר 
בגובה על ידך כמשמעו ת"ל והיו הדברים האלה אשר אנכי מצוך היום

על לבבך דבר שהוא כנגד לבך ואיזה זה זה גובה שביד על ידך זה 
שמאל אתה או' זה שמאל או אינו אלא ימין אעפ"י שאין ראיה לדבר זכר 

לדבר אף ידי יסדה ארץ וימיני טפחה שמים ואו' ידה ליתד תשלחנה 
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וימינה הא אין ידך האמור בכל מקום אינו אלא שמאל ר' נתן או' וקשרתם 

וכתבתם מה כתיבה בימין אף קשירה בימין אחרים או' מצינו שאף ימין 
קרויה יד שנ' וירא יוסף כי ישית אביו יד ימינו א"כ מה ת"ל על ידך להביא 

את הגידין שהוא נותן בימין  ל"ו  וקשרתם לאות על ידך כל זמן של
יד ביד תן של ראש בראש מכאן אמרו כשנותן תפילין נותן של יד תחלה 

ואחר כך נותן של ראש וכשהוא חולץ חולץ של ראש ואחר כך של יד 
בין עיניך בגובה שבראש אתה או' בגובה שבראש או בין עיניך כמשמעו 

הדין נותן הואיל ואמרה תורה תן תפלה ביד תן תפילין בראש מה ביד 
בגובה שביד אף בראש בגובה שבראש ר' יהודה או' הואיל ואמרה 

תורה תן תפילין ביד תן תפילין בראש מה ביד מקום שראוי לטמא בנגע 
אחד אף בראש מקום שראוי לטמא בנגע אחד   ל"ו  וכתבתם כתב 

שלם מכאן אמרו כתב לאלפין עיינין ולעיינין אלפין לביתין כפין ולכפין 
ביתין לגימלין צדין ולצדין גמלין לדלתין רישין ולרישין דלתין ל(.)היין 

חתין ולחיתין היין לווין יודין וליודין ווין לזיין נונין ולנונין זיין לטי[ת]ין פיין
ולפיין טתין לכפופין פשוטין ולפשוטין כפופין למימין סמכין ולסמכין 
מימין לסתומין פתוחין ולפתוחין סתומין כתב לפרשה פתוחה סתומה 

ולסתומה פתוחה כתב שלא כדין או שכתב שירה כיוצא בה או 
שכתב את האזכרות הרי אלו יגנזו   ל"ח  וכתבתם שומע אני על גבי 

אבנים הרי אתה דן נאמ' כאן כתב ונא' להלן כתב מה כתב האמור להלן על 
גבי אבנים אף כתב האמור כאן על גבי אבנים או כלך לדרך זו נאמ' כאן 

כתב ונא' להלן כתב מה כתב האמור להלן על הספר בדיו אף כתב האמור 



כאן על הספר בדיו אף כאן כתב על הספר ובדיו הרי אתה דן בלשון הזה 
ואני אדון בלשון שבעל הבית חולק נאמ' כאן כתהונא' להלן כתב מה כתב

האמור להלן על גבי אבנים אף כתב האמור כאן על גבי אבנים אמרת 
הפרש אלמד דבר מדבר ואדון דבר מדבר אלמד דבר שהוא נוהג לדורות 

ואל אלמד דבר שהוא מנהג לדורות מדבר שאינו אלא לשעה נאמ' כאן כתב
ונא' להלן כתב מה כתב האמור להלן על הספר ובדיו אף כתב האמור כאן על 

הספר ובדיו ואעפ"י שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנא' ויאמר להם ברוך 
מפיו יקרא אלי את כל הדברים האלה ואני כותב על הספר בדיו   ל"ט

על מזוזות שומע אני שתי מזוזות ת"ל בשתי מזוזות ריבוי אחר ריבוי למעט 
דברי ר' ישמעאל ר' יצחק או' אינו צריך הרי הוא או' ולקחו מן הדם ונתנו על 
שתי המזוזות ועל המשקוף זה בנה אב בכל מקום שנ' מזוזות הרי בכלל אחת

עד שיפרט לך הכתוב שתי מזוזות ביתיך על ימין בכניסה אתה או' על ימין 
בכניסה או על ימין ביציאה ת"ל על ביתיך על ביאתך על ימין בכניסה 

בשעריך שומע אני שערי בתים והילולין והרפת ומתבן ובית התבן ובית 
הבקר ובית האוצרות ובית העצים ואוצרות יין ואוצרות תבן ואוצרות שמן 

במשמע ת"ל ביתיך מה ביתיך בית דירה אף שעריך בית דירה שומע 
אני אף שערי סילקאות וביממאות ומרחצאות במשמע ת"ל ביתיך מה 

ביתיך מקום כבוד ובית דירה [אף כל שהוא מקום כבוד ובית] שומע אני אף שערי מקדש במשמע ת"ל 
ביתיך מה ביתיך חול אף מקדש חול מכאן אמרו הלשכות פתוחות 
לקדש קדש פתוחות לחול חול  מ'  חביבין ישראל שסבבן הכתוב
במצות תפילין בראשיהן תפילין בזרועיהן מזוזה בפתחיהן ציצית

בבגדיהם ועליהם אמ' דוד שבע ביום הללתיך נכנס למרחץ וראה אתו
או עצמו ערום אמ' אוי לי שאני ערום בכל המצות נסתכל במילה התחיל 

סודר עליה את השבח  למנצח על השמינית מזמור לדוד משל למלך 
שאמ' לאשתו התקשטי בכל תכשיטייך כדי שתהיי לי רצויה כך אמ' 

הקב"ה בני הוו מצויינין במצוות כדי שתהיו רצויין בי וכן הוא או' יפה את 
רעייתי כתרצה יפה כשאת רצויה לי  מ"א   כי הארץ אשר אתה בא 

שמה  סדר והיה עקב  הרי זו פרשה נאמרה לישראל בשעה 
שיצאו ממצרים שהיו אומ שמא לא נכנס לארץ יפה כזו אמ' להם
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הקב"ה כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה מגיד שארץ כנען משובחת 

ממנה בשבח ארץ ישראל הכתו' מדבר או בשבח ארץ מצרים ת"ל וחברון 
שבע שנים נבנתה לפני צוען מצרים צוען מה היה מקום מלכים שלהן

וכן הוא או' כי היו בצוען שריו חברון מה היתה פסולת לארץ ישראל שנ' 
ממרא קרית ארבע היא חברון והלא דברים ק"ו ומה חברון פסולת ארץ 
ישראל היא משובחת בשבח ארץ מצרים שהיא משובחת מכל הארצות 

"ו לשבחה שבארץ ישראל אם תאמר לא מי שבנה את זו בנה את זו 
ת"ל ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען (חם לפי שבנה את זו בנה זו ת"ל ובני 
חם כוש ומצרים ופוט וכנען) [חם] לפי שבנה את זו בנה את זו איפשר שבנה

את הכעור ואחר כך בנה את הנאה אלא בנה את הנאה ואחר כך בנה את 
הכעור משל לאדם שבנה שני טרקלינין אחד נאה ואחד כעור אין 

בונה את הכעור ואחר כך את הנאה אלא בונה את הנאה ואחר כך את 
הכעור שפסולתו של ראשון מכניס בשני הא לפי שהיתה חברון 

משובחת ממנה היא (נתנה) [נבנתה] תחלה וכן את מוצא בדרכי הקב"ה שכל מי 
שהוא חביב מחבירו קודם תורה לפי שחביבה מכל נבראת לפני כל שנ' 

ייי' קנני ראשית דרכו וגו' ואו' מעולם נסכתו מראש בית המקדש לפי 
שהוא חביב מכל נברא לפנים שנ' כסא כבוד מרום מראשון ארץ 



ישראל לפי שהיא חביבה מכל נבראת לפנים מכל שנ' עד לא עשה ארץ 
וחוצות אלו מדברות תבל [וראש ?ע?פ?רות] זו ארץ ישראל ר' שמעון או' תבל זו ארצו

שנ' משחקת בתבל ארצו למה נקרא שמה תבל שהיא מתובלת בכל 
שכל הארצות יש בזו מה שאין בזו אבל ארץ ישראל אינה חסירה כלום 

שנא' לא תחסר כל בה  מ"ב  ד"א ארץ אלו שאר ארצות וחוצות אלו 
מדברות תבל זו ארץ ישראל ולמה נקרא שמה תבל על שום תבל 

שבתוכה ואי זהו תבל שבתוכה זו תורה שנ' מלכה ושריה בגוים אין תורה 
והיכן היא תורה בארץ ישראל  מ"ג  וכן את מוצא בסנחריב כשבא 

לפתות את ישראל אמ' להם עד בואי ולקחתי אתכם אל ארץ כארצכם אל ארץ יפה 
מארצכם אין כתו' כאן אלא כארצכם והלא דברים ק"ו אם מי שבא לומ' שבחה של 

ארצו לא אמר גנותה של ארץ ישראל ק"ו לשבחה של ארץ ישראל ר' שמעון בן 
יוחאי או' שוטה היה זה ולא היה יודע לפתות משל לאדם הולך לישא אשה 
מה או' לך אביך מלך ואני מלך אביך עשיר ואני עשיר אביך מאכילך בשר 

ודגים ואני מאכילך בשר ודגים אביך משקך יין יישן ואני משקך יין ישן אין 
זה פיתוי אלא כיצד או' לה אביך הדיוט ואני מלך אביך עני ואני עשיר אביך 

מאכילך ירק וקטנית ואני מאכילך בשר ודגים אביך משקך יין חדש ואני 
משקך יין ישן אביך מוליכך ברגליך ואני מוליכך בגלונדקא והלא דברים ק"ו 

אם מי שבא לומ' שבחה של ארצו (אלא לומ') [לא אמר] גנות של ארץ ישראל ק"ו לשבחה 
של ארץ ישראל והרי הוא או' צידונים יקראו לחרמון שריון ובמקום אחר 

הוא או' עד הר שיאון הוא חרמון נמצא קרוי ד' שמות וכי מה היה צריך 
לבאי הארץ בכך אלא שהיו מתכתשות עליו זו אומרת יקרא [על] שמי וזו אומרת

יקרא על שמי והלא דברים ק"ו אם פסולת הרי ישראל ארבע מלכיות 
מתכתשות עליה ק"ו לשבחה של ארץ ישראל כיוצא בו אתה או' עלה אל הר 

העברים הזה ובמקום אחר הוא או' עלה ראש הפסגה זאת אומרת יקר'
על שמי וזאת אומר' יקרא על שמי והלא דברים ק"ו ומה פסולת הרי ישראל 

ד' מלכיות מתכתשות עליו ק"ו שבחה של ישראל כיוצא בו אתה אומר 
ודנה וקרית סנה הוא דביר ובמקום אחר הוא או' ושם דביר לפנים קרית 

ספר נמצא קרויה ד' שמות וכי מה צורך לבאי עולם בכך אלא שהיו ד' 
מלכיות מתכתשות עליה זאת אומרת תקרא על שמי וזאת אומרת תקרא 

על שמי והלא דברים ק"ו ומה פסולת ערי ישראל ד' מלכיות מתכתשות עליו
ק"ו לשבחה של ארץ ישראל כיוצא בו אתה או' עלה אל הר העברים הזה 

הר נבו ובמקום אחר הוא או' עלה ראש הפסגה נמצא קרוי ג' שמות וכי
מה צורך לבאי עולם בכך אלא שהיו ד' מלכיות מתכתשות עליו זה או' יקרא
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על שמי וזאת אומ' יקרא על שמי והלא דברים ק"ו ומה פסולת הרי ישראל ד' 

מלכיות מתכתשות עליו ק"ו לשבחה של ארץ ישראל   מ"ד   כיוצא בו אתה
או' ואתן לך ארץ חמדה נחלת צבי צבאות גוים ארץ שעשויה חילאות 

חילאות למלכים ושלתטים שכל מלך ושלטון שלא קנה בארץ ישראל אומ' 
לא עשיתי כלום ר' יהודה או' וכי ל"א מלך שהיו לשעבר כולם היו בארץ 

ישראל אלא כדרך שעושין ברומי עכשיו שכל מלך ושלטון שלא קנה ברומי 
או' לא עשיתי כלום כך כל מלך ושלטון שלא קנה פלטירות וחוליאות בארץ 

ישראל או' לא עשיתי כלום   מ"ה  נחלת צבי מה צבי זה קל ברגליו כן פירות ארץ 
ישראל קלין לבא מכל פירות הארצות ד"א מה צבי זה כשאתה מפשיטו אין 
עורו מחזיק את בשרו כך ארץ ישראל אין מחזקת פירותיה בשעה שישראל 

עושין את התורה מה צבי זה קל לאכלו מכל בהמה וחיה כך פירות ארץ 
ישראל קלין לאכול מכל פירות הארצות יכול כשהן קלין לא יהו שמנים ת"ל  

זבת חלב ודבש שמנים כחלב ומתוקים מדבש   מ"ו  וכן הוא או' אשירה 
נא לידידי מה שור זה אין בו גבוה מכתיפיו קרניו כך ארץ ישראל גבוהה מכל הארצו' 



אי מה שור זה אין בו פסולת ומקרנין כך ארץ ישראל פסולה מכל הארצות ת"ל 
בקרן בן שמן שמינה היא ארץ ישראל ללמדך שכל מי שגבוה מחבירו 

משובח מחבירו ארץ ישראל לפי שגבוהה מכל משובחת מכל שנ' עלה נעלה 
וירשנו ויעלו ויתורו את הארץ ויעלו בנגב ויבא עד חברון ויעלו ממצרים 

בית המקדש לפי שגבוה מכל משובח מכל שנ' וקמת ועלית אל המקום ואו' 
 לא כארץ והלכו עמים רבים ואו' כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים  מ"ז 

מצרים ארץ מצרים שותה מן הנמוך וארץ ישראל שותה מן הגבוה ארץ 
מצרים נמוך שותה גבוה אינו שותה ארץ ישראל גבוה ונמוך שותה 

כאחד ארץ מצרים נמוך שותה ואחר כך גבוה ארץ ישראל גבוה עם נמוך
שותה ארץ מצרים גלוי שותה שאינו גלוי אינו שותה ארץ ישראל גלוי 

ושאינו גלוי שותה ארץ מצרים שותה ואחר כך נזרעת ארץ ישראל אינה כן אלא

שותה ונזרעת נזרעת ושותה שותה בכל יום ונזרעת בכל יום ארץ מצרים אם אתה עמל 
בה בפסל ובקרדום ונותן שנת עיניך עליה יש בכך כלום ואם לאו אין בכך כלום 

ארץ ישראל אינה כן אלא הם ישנין על מטותיהן והקב"ה מוריד להם גשמים משל 
למלך שהיה מהלך בדרך וראה בן טובים אחד ומסר לו עבד אחד לשמשו שוב 

ראה בן טובים אחר מעודן ומפונק ועוסק בפעולה ומכירו ואת אבותיו אמ' גזירה 
שאני עושה בידי ומאכילו כך כל הארצות נתנו לה שמשין לשמשן מצרים 

שותה מן הנילוס בבל שותה מן הנהרות אבל ארץ ישראל אינה כן אלא הם 
ישינים על מטותיהן והמקום מוריד להם גשמים וללמדך שלא כמדת הקב"ה

מדת בשר ודם קונה לו עבדים שהן זנין ומפרנסין אותו אבל מי שאמ' והיה העולם 
קנה עבדים שיהא [הוא] זנן ומפרנסן  מ"ח  וכבר היו ר' אליעזר ור' יהושע ור' צדוק 
מסובין בבית משתה בנו של ר"ש ב"ג מזג ר"ג את הכוס נתנו לר' אליעזר ולא רצה 

ליטלו נטלו ר' יהושע אמ' לו ר' אליעזר מה זה יהושע בדין שאנו מסובין וגמליאל 
ברבי עומד ומשמשני אמ' לו ר' יהושע הנח לו וישמש שאברהם גדול העולם 

שימש מלאכי השרת וכסבור ערביים הם ועובדי ע"ז שנ' וישא עיניו וירא והנה 
שלשה אנשים והלא דברים ק"ו ומה אברהם גדול העולם שמש מלאכי השרת 

וכסבור ערביים עובדי ע"ז גמליאל ברבי לא ישמשנו אמ' להם ר' צדוק הנחתם כבוד 
מקום ואתם עסוקים בכבוד בשר ודם אם מי שאמ' והיה העולם משיב רוחות 

ומעלה עננים ומוריד גשמים ומגדל צמחים ועורך שולחן לכל אחד ואחד 
גמליאל ברבי לא ישמשנו אתה או' לכך בא או לפי שאמ' מצרים פסולת כל 

הארצות הקישה הכתוב לארץ ישראל ת"ל כגן ייי' בארץ מצרים כגן באילנות 
כארץ מצרים בזרעים או אינו מקישה אלא למגונה ולמשובח שבה ת"ל אשר 

ישבתם בה שנ' במיטב הארץ מקום אשר ישבתם בה או אינה מקישה אלא לשעת 
גנותה ולמשובח שבה ת"ל אשר יצאתם משם כשהייתם שם היית מתברכת 

בשבילכם ולא עכשיו שאין ברכה עליה כדרך שהייתם שם    מ"ט   וכן אתה 
מוצא בכל מקום שהצדיקים הולכין ברכה באה לרגלם יצחק ירד לגרר באת 
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ברכה לרגליו שנ' ויזרע יצחק בארץ ההיא ירד יעקב אצל לבן ברכה באת לרגליו שנא' 

ויברך ייי' אותך לרגלי ואו' נחשתי ויברכני ייי' בגללך ירד יוסף אצל פוטיפר 
באת ברכה לרגלו שנ' ויברך ייי' את בית המצרי ירד יעקב אצל פרעה באת

ברכה לרגלו שנ' ויברך יעקב את פרעה במה ברכו שנמנעו ממנו שני הרעב אעפ"כ
שלמו אחרי מיתתו שנ'  ועתה אל תיראו אנכי אכלכל אתכם מה כלכול 

האמור להלן בשני רעבון הכתו' מדבר אף כלכול האמור כאן בשני רעבון הכתו'
מדבר ר' שמעון בן יוחאי או' אין זה קדוש השם שדברי צדיקים קיימין 

בחייהן ובטלין במיתתן אמ"ר אלעזר ב"ר שמעון רואה אני את דברי ר' יוסי 
מדברי אבא שזה הוא קידוש השם שכל זמן שצדיקים בעולם ברכה בעולם 

נסתלקו הצדיקים מן העולם נסתלקה ברכה מן העולם  נ'  וכן את מוצא 
בארון האלהים שירד לבית ע[ו]בד אדום הגתי ונתברך בשבילו שנ' ויוגד למלך 



דוד כי ברך ייי' את בית עבד אדום והלא דברים ק"ו ומה ארון שלא נעשה 
לא לשכר ולא להפסד אלא לשברי לוחות שבו נתברך בשבילו ק"ו לצדיקים 

שבשבילם נברא העולם אבותינו באו לארץ באת ברכה לרגלם שנ' ובתים 
מלאים כל טוב ר' שמעון בן יוחאי או' והלא בידוע שלא מלאתה שעכשיו 

באת לארץ ובורות חצובים אשר לא חצבת והלא בידוע שלא חצבת 
שעכשיו באת לארץ ובורות חצובים אשר לא חצבת והלא בידוע שלא 
חצבת שעכשיו באת לארץ כרמים וזיתים אשר לא נטעת והלא בידוע

שלא נטעת שעכשיו באת לארץ מה ת"ל מלאת חבצת נטעת זכותך הוא 
שגרמה :   נ"א  וכן אתה מוצא שכל מ' שנה שהיו ישראל במדבר היו אנשי 

הארץ בונין בתים חופרים שיחין ומערות נוטעין שדות וכרמים וכל עץ מאכל 
כדי שיבאו אבותינו לארץ וימצאו אותה מלאה ברכה או לפי שברכה זו 

עליהם יכול [מהם] יהו אוכלין ושבעים ת"ל ואכלת ושבעת וברכת את אוכל ושבע 
והם מונעים מבניהם מבנותיהם כדי שיבאו אבותינו לארץ וימצאו אותה 

מלאה ברכה זו היא שאמרנו אשר יצאתם משם כשהייתם שם היתה מתברכת 

בשבילכם עכשיו שאין ברכה עליה כדרך שהייתם   נ"ב   אתה או' לכך בא הכתו'
להקיש ביאתה של זו לביאתה של זו הייתם מונים עליה שנים שמטים ויובלין

אלא יכול אף בארץ כנען כן ת"ל לרשתה לרשתה אתם באים לא להיות מונים 
עליה שנים שמטין ויובלין אלא הפרש בין ביאתה של זו לביאתה של זו 

ביאת ארץ מצרים רשות ביאת ארץ ישראל חובה ארץ מצרים בין שעושין 
רצונו של מקום ובין שאין עושין הרי לכם ארץ מצרים ארץ ישראל אינו כן 

אם עושין רצונו של מקום הא לכם ארץ כנען ואם לאו אתם גולים מעליה 
וכן הוא או' ולא תקיא אתכם  הארץ  הארץ אשר אתם עוברים שמה 

לרשתה בשבח ארץ ישראל הכתו' מדבר אתה או' כן או בגנות ארץ ישראל 
הכתו' מדבר שמזכיר בה הרים ת"ל ובקעות מה בקעות לשבח אף הרים 

לשבח ועוד שנותן טעם בהר טעם בבקעה פירות של הרים קלים 
של בקעה שמנים ר' שמעון בן יוחאי או' כשהוא בקעה הוא עושה בית 

כור כשהוא בהר הרי הוא עושה בית כור מן הצפון בית כור מן הדרום בית 
כור ממזרח בית כור ממערב בית כור מלמעלה ונמצא חמשה מכפלות 

שנ' כה אמר ייי' זאת ירושלם בתוך וגו'  במקום אחר קורא אותה ארץ 
כיצד נתקיימו שני כתובים ארץ שיש בה מיני ארצות הרבה בית האדמה 

בית החולות בית עפר   נ"ד   ד"א ארץ הרים ובקעות מגיד שלא שוו 
טעם פירות הר לטעם פירות בקעה ולא טעם פירות בקעה לטעם פירות 

הר אלא שלא שוו אלו לאלו מנין שלא שוו טעם פירות הר זה לטעם פירות הר 
זה ולא טעם פירות בקעה זו לטעם פירות בקעה זו שנ' ארץ הרים ובקעות 
הרים הרבה בקעות הרבה ר' שמעון בן יוחאי או' י"ב ארצות נתנו כנגד י"ב
שבטי ישראל ולא שוו טעם פירות שבט זה לטעם פירות שבט זה הרי הוא

או' כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה והארץ אשר אתם עוברים וגו'
ארץ הרים ובקעות ארץ אשר ייי' אלהיך דורש כי ייי' אלהיך מביאך אל ארץ 

וגו' ארץ חטה וגו' ארץ זית שמן ארץ אשר לא במסכנות וגו' ארץ אשר 
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אבניה ברזל על הארץ הטובה ארץ זבת חלב ודבש ארץ נחלי מים  אלו י"ב 

ארצות נתנו כנגד י"ב שבטי ישראל ולא שוו טעם שבט זה לטעם פירות שבט זה 
ומנין לכל שבט ושבט ת"ל ארץ הרים ובקעות הרים הרים הרבה בקעות 

בקעות הרבה   נ"ה  ר' יוסי בן המשולם או' מנין אתה או' שכשם שנותן מטעמים 
בארץ כך נותן מטעמים בים ת"ל ולמקוה המים קרא ימים והלא ים אחד הוא 

שנ' יקוו המים מתחת השמים אל מקום אחד מה ת"ל ולמקוה המים קרא ימים 
מגיד שלא שוה טעם דג העולה מעכו לדג העולה מצידון ולא לדג העולה 

מאפמיא לפי שעפרו של הר קל ושל בקעה שמן יכול יהו מים גודשין את 



העפר ממקום בקעה ותהא בקעה מחוסרת מים ת"ל ארץ הרים ובקעות הר 
לפי מה שהוא ובקעות לפי מה שהן וכן הוא או' שאלו מייי' מטר בעת מלקוש 

ייי' עושה חזיזים או לפי שארץ ישראל מכופלת בהרים יהא גלוי שותה ושאינו
גלוי אינו שותה ת"ל למטר השמים תשתה מים גלוי ושאינו גלוי שותה וכן 

הוא או' אף ברי יטריח עב יפיץ ענן אורו ואו' והוא מסבות מתהפך בתחבולותיו
לפעלם כל אשר יצום על פני תבל ארצה שיהו מקיפות אותה ומשקות אותה 

מכל רוח נ"ו  או לפי ששותה מי גשמים אבל אין שותה מי שלחים ת"ל 
למטר השמים תשתה מים כשהוא או' מים אף מי שלחים שותה וכן הוא 

או' כי ייי' אלהיך מביאך אל ארץ טובה או לפי ששותה מי שלחים אבל אין
שותה מי שלגים ת"ל למטר השמים תשתה מים כשהוא או' מים אף מים

שלגים שותה וכן הוא או' כי כאשר ירד הגשם והשלג ואו' כי לשלג יאמר 
הוה ארץ או לפי ששותה מי שלגים אבל אין שותה מי טללים ת"ל למטר 

השמים תשתה מים כשהוא או' מים אף מי טללים שותה ד"א מה 
גשמים לברכה אף טללים לברכה וכן הוא או' ויתן לך האלהים מטל השמים 

ואו' יערוף כמטר לקחי ואו' אהיה כטל לישראל ואו' והיה שארית יעקב [בקרב עמים רבים כטל מאת יי']
ארץ אשר ייי' אלהיך דורש אותה וכי אותה בלבד הוא דורש והלא כל 

הארץ הוא דורש שנ' להמטיר על ארץ לא איש מדבר לא אדם בו 

להשביע שואה ומשואה ומה ת"ל ארץ אשר ייי' אלהיך דורש אותה כביכול 
אין דורש [אלא] אותה ובשכר דרישה שדורשה דורש כל הארצות עמה כיוצא 
בו אתה או'  הנה לא ינום ולא יישן שומר ישראל ובני ישראל בלבד הוא שומר 
והלא הוא שומר את הכל שנ' אשר בידו נפש כל חי מה ת"ל הנה לא ינום שומר 
ישראל כביכול שאינו שומר אלא ישראל ובשכר ששומרן שומר את הכל עמהן 

כיוצא בו אתה או' והיו עיני ולבי שם כל הימים והלא כבר נאמ' עיני ייי' הנה 
משוטטות בכל הארץ ואו' בכל מקום עיני ייי' צופות רעים וטובים ומה ת"ל 

והיו עיני ולבי שם כל הימים כביכול שאין לבו ועינו אלא שם כיוצא בו אתה 
או' קול ייי' יחיל מדבר יחיל ייי' מדבר קדש ומה ת"ל זה בי[ו]תר  נ"ח  דרש אותה 

[אתה] נתנה לדרישה להפריש ממנה חלה תרומה ומעשרות או אף שאר ארצות 
נתנו לדרישה ת"ל אותה אותה נתנו לדרישה ולא נתנו שאר ארצות  ד"א 

דורש אותה מגיד שנתנה בשכר דרישה וכן הוא או' ולמדתם אותם את 
בניכם לדבר בם למען ירבו ימיכם וימי בניכם ואו' ויתן להם ארצות גוים 

ועמל לאומים יירשו בעבור ישמרו חקיו   נ"ט  תמיד עיני ייי' בה כתו' 
אחד או' תמיד עיני ייי' אלהיך בה וכתו' המביט לארץ ותרעד כיצד נתקיימו 
שני כתובין כשישראל עושין רצונו של מקום תמיד עיני ייי' אלהיך בה ואין 

נזוקין וכשאינן עושין רצונו של מקום המביט לארץ ותרעד לענין טובה 
הוא או' תמיד עיני ייי' אלהיך בה ולענין רעה הוא או' תמיד עיני ייי' אלהיך בה 

לענין טובה כיצד היו רשעים בראש השנה ונגזרו עליהן גשמים מועטין 
וחזרו בתשובה להוסיף עליהם אי איפשר אלא תמיד עיני ייי' אלהיך בה
מורידין בזמנן ומשלח בהן ברכה ומורידן על הארץ כשהיא צריכה להן 

לענין רעה כיצד היו צדיקים בראש השנה ונגזרו עליהן מרובין וחזרו בהן 
לפחות מהן אי איפשר אלא תמיד עיני ייי' אלהיך בה מורידן על הארץ 

כשאין צריכין להם לימים ולמדברות וכן הוא או' ציה גם חום יגזלו מימי 
שלג שא<..> חטא[ת ה]מעשים שעשיתם עמי בימות החמה שלא הפרשת[ם] 
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תרומה ומעשרות הם מנעו מכם את הגשמים  ס'  מראשית השנה 

ועד אחרית שנה מגיד שמראש נגזר עליה כמה גשמים וכמה טללים 
כמה חמה תזרח עליה וכמה רוחות נושבות עליה  ד"א מראשית השנה 

מראשית השנה אני אברך אתכם במשא ומתן בבנין ובנטיעה 
באירוסין ובנשואין ובכל מה שאתם שולחין בו את ידיכם אני אברך 



אתכם ד"א מראשית השנה ועד אחרית שנה וכי יש פירות בשדה 
מתחלת השנה ועד סופה אלא הן ברשותי ליתן ברכה בבית (ש)כשם שאני 

נותן ברכה בשדה שנ'יצו ייי' אתך את הברכה באסמיך ואו' העוד 
הזרע במגורה והגפן והתאנה והרמון מנין אף באוצר שנ' ברוך אתה 

בעיר וברוך אתה בשדה מנין אף בעיסה ת"ל ברוך טנאך מנין אף 
בכניסה וביציאה שנ' ברוך אתה בבואיך וברוך אתה בצאתך מנין אף 

באכילה ובשביעה ת"ל ואכלת ושבעת מנין אף כשירדו לתוך מעיך ת"ל 
והסירותי מחלה מקרבך הם ברשותי לתת להם ברכה בבית כשם 

שאני נותן בהם ברכה בשדה לא כינה ורקבנית בפירות ולא יין מחמץ 
ולא שמן מבאיש  ס"א  או לפי שמדת טובה מרובה ממדת פורענו' 
יכול לא יהא ברשותי לתת להם מארה בבית כשם שאני נותן בהן

בשדה ת"ל והבאתם אל הבית ונפחתי בו ואו' ישלח ייי' בך את המארה 
מנין אף באוצר ת"ל ארור אתה בעיר מנין אף בעיסה ת"ל ארור 
טנאך ומשארתך מנין אף בכניסה וביציאה משירדו לתוך מעים 

ת"ל וישחך בקרבך הן ברשותי לתת מארה בבית כשם [ש]אני מסיים 
בהם מארה בשדה כינה ורקבנית בפירות ויין מחמץ ושמן מבאיש 
ס"ב  ר' שמעון בן יוחאי או' משל למלך בשר ודם שהיו לו בנים 

ועבדים הרבה והם מזנין ומתפרנסין מתחת ידו ומפתחות של אוצר 
בידו כשהן עושין רצונו הוא פותח את האוצר והן אוכלין ושובעים 

וכשאין עושין רצונו הוא נועל את האוצר והם מתים ברעב כך ישראל [כשעושין] 

רצונו של מקום יפתח ייי' לך את אוצרו הטוב וכשאין עושין רצונו וחרה אף 
ייי' בכם ועצר את השמים ר' שמעון בן יוחאי או' ככר ומקל ירדו מן השמים 
כרוכין אמ' להם אם עשיתם את התורה הרי ככר לאכול ואם לאו הרי מקל 
ללקות בו היכן פירושו של דבר אם תאבו ושמעתם וגו' ר' אליעזר או' ספר 

וסייף ירדו כרוכין מן השמים אמ' להם אם עשיתם את התורה ומה שכתוב בה 
הרי אתם ניצולין מזה ואם לאו אתם לוקין בזה והיכן פירושו של דבר ויגרש 

את האדם וגו  ס"ג   והיה אם שמע תשמעו אל מצותי למה נאמ' לפי שנא' 
ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם שומע אני שלא נתחייבו בתלמוד עד 
שנתחייבו במעשה ת"ל והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי מגיד שמיד 

נתחייבו בתלמוד אין לי אלא מצות שעד שלא נכנסו ישראל כגון קרבנות ובכורות
ומעשר בהמה מ(.)צות שמשנכנסו ישראל לארץ כגון העומר והחלה ושתי 

הלחם ולחם הפנים מנין ת"ל והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי להביא שאר 
מצות אין לי אלא שלא כבשו וישבו משכבשו וישבו מנין לקט (ל)שכחה ופיאה 

תרומות ומעשרות שמטים ויובלות מנין ת"ל והיה אם שמוע תשמעו אל 
מצותי להוסיף עליהן מצות אחרות ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם מגיד 

שמעשה תלוי בתלמוד ואין תלמוד תלוי במעשה  ס"ד וכן מצאנו שענש 
על התלמוד יותר מן המעשה שנ' שמעו דבר ייי' בית יעקב וגו' וריב לייי' עם 

יושבי הארץ וגו' כי אין אמת אין דברי אמת נאמרין שנ' אמת קנה ואל 
תמכור אין חסד אין דברי חסד נאמ' שנ' חסדך ייי' מלאה הארץ ואין דעת 

אין דברי דעת נאמרין שנ' נדמו עמי מבלי הדעת ואו' לכן כאכול קש לשון 
אש וכי יש לך קש שהוא אוכל אש אלא קש זה הוא עשו שכל זמן שמרפין ידיהן 

ישראל מן המצות שולט בהן ואו' מי האיש החכם ויבן את זאת ויאמר ייי' 
על עזבם את תורתי ואו' כה אמר ייי' על שלשה פשעי ישראל מפני מה על

מאסם את תורת ייי'    ס"ה וכבר היו ר' טרפון ור' עקיבא ור' יוסי מסובין בבית 
ערים בלוד נשאלה שאלה זו לפניהם מי גדול תלמוד או מעשה ר' טרפון 
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או' מעשה גדול  ר' עקיבא או' תלמוד גדול נענו כלם ואמרו גדול תלמוד 

שהתלמוד מביא לידי מעשה ר' יוסי הגלילי או' גדול תלמוד שקודם 



לחלה מ' שנה ולמעשרות נ"ד ולשמטים ס"א וליובלות ק"ג וכשם שענש 
על התלמוד יתר מן המעשה כך נותן שכר על התלמוד מן המעשה שנא' 

ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם לדבר בם מהו או' למען ירבו ימיכם 
וימי בניכם ואו' ויתן להם ארצות גוים ועמל לאומים יירשו וגו'   ס"ו
אשר אנכי מצוה אתכם היום מנין אתם או' שאם שמע אדם דבר קטן 

שבישראל יהיה בעיניו כשומע מפי חכם ת"ל אשר אנכי מצוה אתכם היום
ולא השומע מפי חכם כשומע מפי חכמים שנ' דברי חכמים כדרבונות 

מה דרבן זה מכווין את הפרה לתלמיה להביא חיים בעולם כך דברי חכמים
מכוונין דעתו של אדם לדעת המקום ולא כשומע מפי חכמים כשומע 

מפי סנהדרי שנ' בעלי אסופות ואין אסופות אלא סנהדרי שנ' בעלי אסופו'
ונא' אספה לי שבעים איש ולא השומע מפי סנהדרי כשומע מפי משה שנ' 

כלם נתנו מרועה אחד ואו' ויזכור ימי עולם משה עמו ולא השומע מפי 
משה כשומע מפי הקב"ה שנ' נתנו מרועה אחד רועה ישראל האזינה נוהג 

כצאן יוסף ואחר שמע ישראל ייי' אלהינו ייי' אחד הרי הוא או' עיניך 
ברכות בחשבון עיניך אלו זקנים המתמנים על הצבור וכן הוא או' כי נסך 

ייי' אלהיך רוח תרדמה ויעצם את עיניהם ברכות מה ברכה זו אין אדם 
יודע מה שבתוכה כך אין אדם עומד על דברי חכמים בחשבון חשבונות 
שהן נגמרין בעצה ובמחשבה היכן נגמרין בבתי מדרשות על שער בת 

רבים וכן הוא או' אפך כמגדל הלבנון צופה פני דמשק עשיתם את התור'
קוו לאליהו שנ' לו לך שוב לדרכך מדברה דמשק ואו' זכרו תורת משה 
עבדי ואו' הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא ואו' והשיב לב אבות על

בנים לאהבה שלא תאמר הריני למד תורה בשביל שאעשיר בשביל 
שאקרא רבי בשביל שאקבל שכר לעולם הבא ת"ל לאהבה כל שאתם 

עושין לא תהו עושין אלא מאהבה ולעבדו זה תלמוד או אינו אלא עבודה הרי הוא או' ויקח
 ייי' אלהים את האדם ויניחהו בגן עדן לעבדה ולשמרה וכי מה עבודה לשעבר ומה 

שמירה לשעבר הא למדת לעבודה זה תלמוד ולשמרה אלו מצות וכשם שעבוד' 
מזבח קרויה עבודה כך תלמוד קרוי עבודה ד"א ולעבדו זו תפלה אתה או' זו 

תפלה או אינו אלא עבודה ת"ל בכל לבבכם ובכל נפשכם וכי יש עבודה בלב הא  
למדת ולעבדו זו תפלה וכן דוד הוא או' תכון תפלתי קטרת לפניך ואומ' ודניאל  

ידע די רשים כתבא על לביתיה וא[ו]'מ וכמקרבי(א)[ה] לגובה לניאל בקל עציב 
 זעיק [ענה מלכא ואמר לדניאל וגו' אלהך די אנתה פלח ליה בתדירא וגו']וכי יש פולחן בבבל אלא מה ת"ל ולעבדו זו

תפלה וכשם שעבודת 
מזבח קרויה עבודה כך תפלה קרויה עבודה ר' אליעזר בן יעקב או' ולעבדו בכל 

לבבכם הרי זו אזהרה לכהנים שלא יהא [אחד מהם] לבו חולק בשעת עבודה ד"א מה ת"ל בכל 
לבבכם ובכל נפשכם והלא כבר נאמר בכל לבבך ובכל נפשך כאן לצבור ולהלן ליחיד 

כאן לתלמוד ולהלן למעשה הואיל ושמעת עשה עשיתם מה שעליכם אף אני 
אעשה מה שעלי ונתתי מטר א(ל)רצכם בעתו יורה ומלקוש  ונתתי לא על ידי מלאך 
ולא על ידי שליח מטר ארצכם ולא כמט?כ/ב?ל ארצות וכן הוא או' הנותן מטר על 

פני ארץ ר' נתן או' בעתו מלילי שבת ללילי שבת כדרך שירדו בימי שלמציה המלכ' 
וכל כך למה שלא ליתן פתחון פה לבאי עולם לומ' הרי כל המצוות אלא אם בחקתי 

תלכו ונתתי גשמיכם בעתם והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי ונתתי מטר 
ארצכם בעתו מנין שנתנה ברכה אחת לישראל שכל הברכות כלולות בה ת"ל אוהב 

כסף לא ישבע כסף ואו' ויתרון ארץ בכל היא מלך לשדה נעבד מלך זה שהוא
אוהב ושולט [על] האוצרות של כסף ושל זהב ואינו משועבד אלא ליוצא מן השדה 

הא למדת שנתנה ברכה אחת לישראל שכל הברכות כלולות בה יורה שיורה 
הבריות להכניס פירותיהן ולטוח גנותיהן ולעשות כל צרכיהן ד"א יורה שיורה
במתכוין לארץ ואינו יורד בזעף ד"א יורה שיורה ומרוה את הארץ ומשקה עד 

תהום וכן הוא או' תלמיה רוה נחת גדודיה יורה במרחשון ומלקוש בניסן או 
יורה בתשרי ומלקוש באייר ת"ל בעתו יורה ומלקוש וכן הוא או' והורדתי גשם 
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בעתו או מה יורה משיר פרות שטף זרעים שטף גרנות ת"ל מלקוש מה 

מלקוש לברכה אף יורה לברכה או מה מלקוש מפיל בתים ועוקר אילנות 
ומעלה סקאו סקיי [אף יורה כך] ת"ל יורה מה יורה לברכה אף מלקוש לברכה וכן הוא או' ובני 

ציון גילו ושמחו ואספת דגנך תירושך ויצהרך דגנך מלא תירשך מלא 
יצהרך מלא אתה או' מלא דגנך מלא תירושך מלא יצהרך או ואספת דגנך 

תירושך ויצהרך מיעט הפירות הללו ת"ל והשיג לכם דיש את בציר מה בציר 
מה שאתה מתחיל בו אי אתה יכול להניחו אף דיש מה שאתה מתחיל בו אי 

אתה יכול להניחו ד"א שיהא חורש בשעת קציר וקוצר בשעת חריש וכן איוב 
או' שרשי פתוח אלי מים וטל ילין בקצירי ד"א ואספת דגנך תירשך ויצהרך
למה נאמ' לפי שנ' לא ימוש ספר התורה הזה מפיך שומע אני כמשמעו ת"ל 

ואספת דגנך תירשך ויצהרך  דרך ארץ למדה תורה דברי ר' ישמעאל ר' 
שמעון בן יוחאי או' אין לדבר סוף קוצר בשעת קציר וחורש בשעת חריש דש 
בשעת שרב זורה בשעת הרוח אימתי אדם לומד תורה אלא כשישראל עושין 
רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי אחרים שנ' ועמדו זרים ורעו צאנכם 

ובני נכר איכריכם וכשאין עושין רצונו של מקום מלאכתן נעשית על ידי עצמן 
ולא עוד אלא שמלאכת אחרים נעשית על ידם שנ' ועבדת את אויביך אשר
ישלחנו ד"א ואספת דגנך תירושך ויצהרך שתהא ארץ ישראל מלאה דגן 

ותירוש ויצהר וכל הארצות באות למלאת אותה כסף וזהב כענין שנ' וילקט יוסף 
את כל הכסף ואו' וכימיך דבאך שירדו כל הארצות כסף לארץ ישראל ד"א 

ואספת דגנך תירושך ויצהרך כמשמעו תירושך זה היין שנ' כה אמר ייי' כאשר 
ימצא התירוש ויצהרך זה השמן שנ' והשיקו היקבים תירוש ויצהר ד"א 

דגנך לך תירושך לך יצהרך לך לא כענין שנ' נשבע ייי' בימינו ובזרוע קדשו
ואו' כי מאספיו יאכלוהו ומקבציו ישתוהו בחצרות קדשי   פיס'  ונתתי 

עשב בשדך לבהמתך שלא תהא מצטער למדברות אתה או' כן או אינו אלא 
ונתתי עשב בשדך לבהמתך כמשמעו ת"ל ואכלת ושבעת הא מה אני מקיים 

ונתתי עשב בשדך לבהמתך שלא תהא מצטער למדברות ר' יהודה בן בבא 
או' ונתתי עשב בשדך לבהמתך בין התחומין ר' שמעון בן יוחאי או' ונתתי עשב 

בשדך שתהא גוזז ומשליך לפני הבהמה כל ימות הגשמים ואתה מונע ידך 
ממנה קודם לקציר ל' יום והיא עושה ואינה פוחתת מדגנה ר' או' ונתתי 
עשב בשדך לבהמתך זה פשתן וכן הוא או' מצמיח חציר לבהמה ואכלת 
ושבעת סימן טוב לאדם כשתהא בהמתו אוכלת ושבעה וכן הוא או' יודע 

צדיק נפש בהמתו ד"א ואכלת ושבעת כשבהמתך אוכלת ושביעה 
עובדת האדמה בכח שנ' ורוב תבואות בכוח שור ד"א ואכלת ושבעת מן 

הולדות אעפ"י שאין ראיה לדבר זכר לדבר ובאו ורננו במרום ציון מתוך 
שובע שנ' פן תאכל ושבעת ובקרך וצאנך ירביון מהו או' ורם לבבך 

ושכחת את ייי' אלהיך כיוצא בו כי אביאנו אל האדמה מהו או' ופנה אל 
אלהים אחרים כיוצא בו וישב העם לאכול מהו או' עשו להם עגל 

מסכה וכן את מוצא בדור המבול שלא מרדו בהקב"ה מקום אלא מתוך שובע 
מה שנא' בהן בתיהן שלום מפחד שורו עבר ולא יגעיל ישלחו כצאן 

עויליהם יבלו בטוב ימיהם והיא גרמה להם ויאמרו לאל סור ממנו מה 
שדי כי נעבדנו אמרו טפה אחת של גשמים אין אנו צריכין לו איד 

יעלה מן הארץ אמ' להם הקב"ה בטובה שהטבתי לכם בה אתם מתגאין
לפני בה אני נפרע מכם ויהי הגשם על הארץ ר' יוסי בן דורמסקית או' 
הם נתנו עיניהם עליונה והתחתונה כדי לעשות תאותן אף הקב"ה פתח 

עליהם מעיינות עליונים ותחתונים כדי לאבדן שנ' ביום ההוא נבקעו כל 
מעיינות וכן את מוצא בדור המגדל שלא מרדו בהקב"ה אלא מתוך שובע 
שנ' ויהי כל הארץ שפה אחת ואו' ויהי בנסעם מקדם אין ישיבה האמורה 



כאן אלא אכילה ושתיה כענין שנ' וישב העם לאכול ושתה והיא גרמה 
להם הבה נבנה לנו עיר מה נאמ' בהן ויפץ ייי' אותם משם וכן את מוצא 

באנשי סדום שלא מרדו בהקב"ה אלא מתוך שובע שנ' בהן ארץ ממנה יצא לחם 

95
מקום ספיר אבניה נתיב לא ידעו עיט לא הדריכוהו בני שחץ אמרו 

אנשי סדום הרי מזון אצלנו הרי כסף וזהב אצלנו נעמוד ונשכח תורת הרגל 
מארצנו אמ' להם הקב"ה בטובה שהטבתי לכם בה אתם מבקשים לשכח 

הרגל מביניכם אני משכח אתכם מן העולם מה נאמ' בהן פרץ נחל מעם גר
לפיד בוז לעשתות שאנן ישליו אוהלים לשודדים היא גרמה להם [שמרדו שנ']

לאשר הביא אלוה בידו וכן הוא או' חי אני נאם ייי' אלהים אם עש(.)ת סדום אחתך
הנה זה היה עון סדום אחותך כל כך יד עני ואביון לא החזיקה ותגבהנה 
ותעשנה תועבה לפני כיוצא בו כי כלה משקה ותשקין את אביהן יין וכי 

מאין היה להן יין במערה אלא שנזדמן להן לשעה וכן הוא או' והיה ביום ההוא 
יטפו ההרים עסיס אם כן נתן למכעיסיו ק"ו לעושי רצונו ר' מאיר או' הרי הוא 
או' חור כרפס ותכלת וכי בא הכתו' ללמד אצלנו עושרו של אחשורוש אם כך 
יתן למכעיסיו ק"ו לעושי רצונו וכבר היו ר"ג ור' יהושע בן עזריה ור' עקיבא 

נכנסין לרומי שמעו קול הומיה של מדינה מפיטיוליס ועד מאה ועשר מיל 
התחילו הן בוכין ור' עקיבא משחק אמרו לו ר' עקיבא מפני מה אנו בוכין ואת'

משחק אמ' להן ואתם למה בכיתם ולא נבכה שהגוים עובדים ע"ז זובחים 
לאלילים ומשתחוים לעצבים יושבים בטח ושלוים ובית הדום רגלו של 

הקב"ה היה לשריפת אש ומדור לחיית השדה אמ' להם לכך צחקתי אם כך 
נותן למכעיסיו ק"ו לעושי רצונו שוב פעם אחת היו עולין לירושלם הגיעו 

לצופים קרעו בגדיהם הגיעו להר הבית וראו שועל יוצא מבית {קדשי} 
קדשי הקדשים התחילו בוכין ור' עקיבא משחק אמ' לו עקיבא לעולם 

אני מתמה שאנו בוכין ואתה משחק אמ' להם ואתם למה בכיתם לא נבכה 
על מקום שנא' בו והזר הקרב יומת והיום הרי שועל יוצא מתוכו עלינו 
נתקיים על זה היה דוה לבנו על הר ציון ששמם אמ' להם ר' עקיבא אף 

אני לכך צחקתי הרי הוא או' ואעידה לי עדים נאמנים וכי מה ענין זכריה 
אצל אוריה מה אמ' אוריה לכן בגללם ציון שדה תחרש וירושלם עיים 

תהיה ומה אמ' זכריה עוד ישובו זקנים וזקנות ברחובות ירושלם ורחובות העיר 
ימלאו ילדים וילדות אמ' להם הקב"ה הרי לי שני עדים האלו אם קיימים דברי 

זכריה קיימים דברי אוריה לסוף שדברי זכריה מתקיים כלשון הזה אמרו לו 
עקיבא נחמתנו ד"א ואכלת ושבעת השמרו לכם מה אמ' להם הזהרו שמא 
יטעה בכם יצר הרע ותפרשו מן התורה שכיון שפירש אדם מדברי תורה 

הולך ומדבק בע"ז שנ' סרו מהר מן הדרך ואו' ישמע נא אדני המלך את עבדו
אם ייי' הסיתך לך עבוד אלהים אחרים וכי תעלה על דעתך שדוד המלך עובד 

ע"ז אלא כיון שפסק מדברי תורה הולך ומדבק בע"ז וסרתם מן הדרך ?מ?דרך 
חיים לדרך מות ועבדתם אלהים אחרים וכי אלהים הם והלא כבר נאמ' כי לא 

אלהים (המה)  למה נקרא שמם אלהים אחרים שמאחרים את הטובה מלבא 
בעולם ד"א אלהים אחרים שעושין את עובדיהן אחרים ד"א אלהים אחרים 
שאחרים קוראין אותם אלוהות ד"א אלהים אחרים שאחרים הם לעובדיהם 

וכן הוא או' גם יצעק אליו ולא יענה  ר' יוסי או' למה נקרא שמם אלהים אחרים 
שלא ליתן פתחון פה לבאי עולם לאמר אלו נקראו על שמו היה בהן צורך והלא 
נקראו על שמו ולא היה בהן צורך אימתי נקראו על שמו בימי אנוש בן שת שנ' 

אז הוחל לקרא בשם ייי' באותה שעה יצא אוקיינוס והציף שלישו של 
עולם אמ' להם הקב"ה אתם עשיתם מעשה חדש וקריתם לעצמכם אף אני 
אעשה מעשה ואקרא לעצמי (ויקרא למי ים סוף) הקורא למי הים וישפכם 

על הארץ ייי' שמו ר' יצחק או' אלו נפרט שמה של ע"ז לא ספקו להם כל עיירות 



שבעולם ר' אליעזר או' ולמה נקרא שמן אלהים אחרים שמחדשין להם אלוהות 
בכל יום שאם היה של זהב וצריך עושהו של כסף של כסף עושהו של 

נחשת [של] נחשת עושהו של ברזל [של] ברזל עושהו של עופרת של עופרת וצריך לו 
עושהו של עץ ר' חנינא בן אנטיגנס או' צא וראה לשון שתפשה תורה 

מולך כל שתמליכהו עליך אפילו שעה אחת ר' או' למה נקרא שמן אלהים 
אחרים שהם אחרים לאחרון שבמעשים שמי [שהוא] אחרון הוא שבמעשים 
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קראן אלוהות   פיסק'  והשתחויתם להם להם אתם משתחוים ולי אי 

אתם משתחוים וכן הוא או' וישתחוו לו ויזבחו לו ויאמרו אלה אלהיך 
אחרים או' אלו לא ?י?שתפו שמו של הקב"ה בע"ז היו כלים מן העולם ר"ש ב"ג

או' כל המשתף שמו של הקב"ה בע"ז הרי הוא חייב כלייה שנ' זובח לאלהים 
יחרם מה ת"ל אלהים אחרים מלמד שעשו להם עגלים הרבה וכן הוא או'

גם סגרו דלתות האולם ויכבו הנרות וקטרת לא הקטירו מקטרים הם 
לדבר אחר עולות לא העלו [אבל] מעלין לדבר אחר בקדש עשיתם כן וחרה אף 

ייי' בכם משל למלך בשר ודם ששגר בנו לבית המשתה והיה יושב ומפקידו 
ואו' לו בני אל תאכל יותר מצרכך כדי שתבא לביתך נקי ולא שמר הבן 
ההוא אכל יותר מצרכו ושתה יותר מצרכו והקיא ונטף כל בני המדינה 

נטלוהו בידיו וברגליו וזרקוהו לאחר פלטרין כך אמ' הקב"ה לישראל הכנסתי 
אתכם אל ארץ טובה ורחבה אל ארץ זבת חלב ודבש לאכול מפריה ולשבוע 
מטובה ולברך את שמי עליה לא הייתם בטובה היו בפורענות וחרה אף ייי' 

בכם וחרה אף ייי' בכם שומע אני שהן כלין מן העולם ת"ל ועצר את השמים
ולא יהיה מטר מיני פורעניות הם כלים [והם אינם כלים] וכן הוא או' חצי אכלה בם חצי כלים 

והם אינם כלים וכן הוא או' כלה ייי' חמתו שפך חרון אפו נאמ' כאן חרון אפו
ונא' (כאן) [להלן] חרון אף מה חרון אף האמור להלן דבר וחיה רעה אף חרון אף 

האמור כאן דבר וחיה רעה מה חרון אף האמור להלן עצירת גשמים אף 
חרון אף האמור כאן עצירת גשמים וגלות נמצינו למדין שכל מקום שנאמ' 

חרון אף ה' מיני פורעניות הן חרב וחיה רעה ועצירת גשמים וגלות  ד"א 
וחרה אף ייי' בכם ולא באומות העולם שיהו אומות העולם שרויין בטובה 

ואתם שרויין בפורענות אומות העולם אין קוברין בניהם ובנותיהם וישראל
קוברין בניהם ובנותיהם וחרה אף ייי' בכם ועצר שיהו גשמים טעונין 

ועומדין ואין מורידין אפי' טפת גשמים מנין אפי' טללים ורוחות ת"ל ונתתי 
את שמיכם כברזל או [שמא] בית שלחים עושה פירות ת"ל ואת ארצכם כנחושה 

והאדמה לא תתן את יבולה אף מה שאתה (מביא) [מוביל] לה או [שמא] יהא אילן עושה פירות 
ת"ל ועץ השדה לא יתן פריו או [שמא] יהו עושין עצים להסיק בהן תנור וכירים ת"ל ועץ 

השדה לא יתן פריו או ילך לו חוצה לארץ ויהיה שרוי בטובה ת"ל והיו שמיך 
אשר על ראשך נחשת מ"מ ד"א וחרה אף ייי' בכם אחר כל הייסורין שאני 

מביא עליכם אני מגלה אתכם קשה גלות ששקולה כנגד הכל שנ' ויתשם ייי' 
מעל אדמתם ואו' והיה כי יאמרו אליך אנה נצא ואו' כה אמר ייי' אשתך 

בעיר תזנה ואו' אל תבכו למת ואל תנודו לו זה יהויקים מלך יהודה מה נאמר 
בו קבורת חמור יקבר אל תבכו זה יהויכין מלך יהודה שהיתה כסאו מעל 

כסא המלכים ואוכל ושותה בטרקליני מלכים ואבדתם מהרה מיד אני 
מגלה אתכם נותן לכם ארוכה אם תאמרו אנשי דור המבול נותן להם ארוכה 

שנה דור המבול לא היה להם ממי שילמודו ואתם יש לכם ממי שתלמודו 
ד"א ואבדתם מהרה גולה אחר גולה וכן את מוצא ב"י שבטים גולה אחר 

גולה וכן אתה מוצא בשבט יהודה ובנימין גולה אחר גולה  בשנת ז' לנבוכד
נצר ובשנת י"ח ובשנת כ"ג ר' יהודה בן קרחא או' משל למה הדבר דומה לליסטי

שנכנס בשדה של בעל הבית קצר מלא קופתו ולא הקפיד בעל הבית קצר 
משבלין ולא הקפיד בעל הבית עד שגדש בקופתו ויצא וכן הוא או' כי לא 



מועף לאשר מוצק לה ר' שמעון בן יוחאי או' אם מי שלא נאמ' בהן מהרה 
לא גלו אלא לאחר זמן ק"ו מי שנא' בהן מהרה  ואבדתם מהרה אעפ"י שאני 

מגלה אתכם מארץ לחוצה לארץ היו מצויינין במצוות כשתחזרו לא יהו עליכם 
חדשים משל למלך בשר ודם שכעס על אשתו וטרפה בבית אביה אמ' לה 
תהי מקושטת בתכשיטך שכשתחזרי לא יהו עליך חדשים כך אמ' הקב"ה

לישראל בני היו מצויינין במצוות כשתחזרו לא יהו עליכם חדשים הוא שירמיהו 
אמ' הציבי לך ציונים שימי לך תמרורים זה חרבן בית המקדש וכן הוא או' 

אם אשכחך ירושלם תשכח ימיני שיתי לבך במסלה דרך הלכת שובי אמ'
להם הקב"ה ראו באלו דרכים הלכתם ועשו תשובה ומיד אתם חוזרים לעריכם 
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שנ' שובי בתולת ישראל אל עריך אלה ד"א ואבדתם מהרה מעל הארץ 

הטובה אתם גולין ואין אתם נכנסין לארץ טובה כיוצא בה ר' יהודה אומ' 
טובה זו תורה וכן הוא או' כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו בחוצה 
לארץ ושמתם דברי אלה על לבבכם זה תלמוד תורה וקשרתם אותם לאות 

על ידכם אלו תפילין אין לי אלא תפילין ותלמוד תורה שאר מצות שבתורה 
מנין הרי אתה דן מבנין אב משניהם לא ראי תפלה כראי תלמוד תורה ולא 

ראי תלמוד תורה כראי תפלה הצד השוה שבהן שהן מצות הגוף שאין 
תלויות בארץ ונוהגת בארץ ובחוצה לארץ כך כל מצוות הגוף שאין תלויות 

בארץ נוהגת בארץ ובחוצה לארץ ושתלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ 
חוץ מן הערלה והכלאים ר' אליעזר או' אף החדש   פיסק'  ושמתם 

את דברי אלה על לבבכם מגיד שנמשלו דברי תורה לסם חיים משל 
למלך שכעס על בנו והכהו מכה רעה ונתן רטיה על גבי מכתו ואו' לו כל זמן 

שרטיה זו על מכתך אכול מה שהנאך ושתה מה שהנאך ורחוץ בין בחמין 
בין בצונן ואי אתה נזוק כלום אבל אם הגבהת מיד הרי הוא עושה כמנ'
כך אמ' להם הקב"ה לישראל בני בראתי לכם יצר הרע שאין רע ממנו

שנ' הלא אם תטיב שאת היו עסוקין בדברי תורה שאינו בכם שנ' לפתח 
חטאת רובץ ואליך תשוקתו כל משאו ומתנו [אינו] אלא בך  אם תרצה אתה 

תמשול בו שנ' ואתה תמשל בו ואו' אם רעב שונאך האכילהו לחם 
ואו' כי גחלים אתה חותה על ראשו רע הוא יצר הרע שמי שברא אותו 
מעיד עליו שהוא רע שנ' כי יצר לב האדם רע  מנעוריו ולמדתם אותם 
את בניכם ולא בנותיכם דברי ר' אסי בן עקיבא מכאן אמרו כשתינוק 

מתחיל לדבר אביו מדבר עמו בלשון הקדש ומלמדו תורה שנ' ולמדתם 
אותם את בניכם אם למדתם אותם את בניכם למען ירבו ימיכם ואם 

לאו יקצרו ימיכם שכך דברי תורה נדרשין מכלל הן לאו ומכלל לאו הן  
פיסק'   למען ירבו ימיכם בעולם הזה וימי בניכם לימות המשיח 

כימי השמים על הארץ לעולם הבא אשר נשבע ייי' לאבותיכם לתת לכם 
לכם אין כתוב כאן אלא להם נמצינו למדין תחיית המתים מן התורה כימי 

השמים על הארץ שיהו פניהם של צדיקים כיום וכן הוא אומ' ואוהביו 
כצאת השמש ר' שמעון בן יוחאי או' לשובע שמחות פניהם של צדיקים 
עתידין להקביל פני שכינה לעתיד לבא ואלו הן ואוהביו כצאת השמש 

בגבורתו יפה כלבנה ברה כחמה  והמשכילים יזהירו כזוהר הרקיע ומצדי'
הרבים ככוכבים לעולם ועד וכברקים ירוצצו למנצח על שושנים ויהי כזית 

הודו ואו' שיר למעלות למי שהוא עתיד לעשות מעלות לצדיקים לעתיד 
לבא ר' עקיבא או' שיר למעלה אין כתו' כאן אלא שיר למעלות ל' מעלות זו 

למעלה מזו ר' או' שיר למעלה אין כתו' כאן אלא שיר ס' מעלות זו 
למעלה מזו שומע אני יש ביניהן [שנאה] קנאה ותחרות ת"ל ומצדיקי הרבים ככוכבים 

לעולם ועד מה כוכבים אין ביניהם שנאה קנאה ותחרות כך צדיקים אין
ביניהן איבה שנאה קנאה ותרות מה כוכבים אורו של זה דומה לאורו 



של זה כך צדיקים אורו של זה דומה לאורו של זה  ומצדיקי הרבים 
ככוכבים לעולם ועד אלו גבאי צדקה ר' שמעון בן יוחאי או' אלו זקנים וכן 
הוא או' ואוהביו כצאת השמש בגבורתו ק"ו למאהיבים מה כוכבים רמים 

על כל באי עולם כך הצדיקים מה כוכבים אחד נודד מסוף העולם ועד 
סופו כך הצדיקים נודדים מה כוכבים פעמים נכנסין פעמים נגלים כך 

הצדיקים מה כוכבים כתות כתות שאין להם מנין כך הצדיקים ומנין
שהצדיקים כך בין עושין רצונו של מקום בין אין עושין רצונו של מקום 

שנ' והיה זרעך כעפר הארץ (איני) [אם עושין] רצונו של מקום הרי הן ככוכבים ואם 
לאו הרי הן כעפר הארץ וכן הוא או' כי אבדם מלך ארם וישימם כעפר 
לדוש ד"א כימי השמים על הארץ שיהו חיים וקיימים לעולם ולעולמי 
עולמים וכן הוא או' כי כאשר השמים החדשים והארץ החדשה והלא 

דברים ק"ו ומה שמים וארץ שלא נבראו אלא לכבודן של ישראל חיים 
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וקיימים לעולם ולעולמי עולמים ק"ו לצדיקים שבעבורם נברא העולם 
ר' שמעון בן יוחאי הרי הוא או' כי כימי העץ ימי עמי ואין עץ אלא תור'
שנ' עץ חיים היא למחזיקים בה והלא דברים ק"ו ומה דברי תורה שלא 

נבראו אלא לכבודן של ישראל חיים וקיימים לעולם ולעולמי עולמים ק"ו 
לצדיקים שבעבורם נברא העולם ר' יהושע בן קרחא או' הרי הוא או' 
דור הולך ודור בא אל תהי קורא כן אלא ארץ הולכת וארץ באת ודור 
לעולם עומד ולפי ששנו מעשיהם שינה השם עליהם סידורו של עולם 

כתו' אחד אומ' והיה מספר בני ישראל כחול הים אשר לא ימד ולא 
יספר וכתו' אחד או' והיה מספר בני ישראל אלא כשישראל עושין רצונו 

של מקום לא ימד ולא יספר ואם לאו והיה מספר בני ישראל ואו' עד 
אם נותרתם כתורן על ראש ההר העיר היוצאת אלף תשאר ק'  ד"א 

והיה מספר בני ישראל זה מספר השמים כחול הים אשר לא ימד
זה מספר אדם  פיסק'  כי אם שמור תשמרון את כל המצוה 

הזאת למה נאמ' לפי שנ' והיה אם שמוע תשמעו אל מצותי שומע 
אני כיון ששמע אדם דברי תורה ישב לו ולא ישנה ת"ל כי אם שמור 

תשמרון מגיד שכשם שאדם צריך להזהר בסלעו שלא תאבד כך 
צריך בתלמודו שלא תאבד וכן הוא או' אם תבקשנה ככסף מה 

כסף קשה לקנותו כך דברי תורה קשין (לאבדן) [לקנותן] ד"א לא יערכנה זהב 
וזכוכית קשין לקנותן ככלי זהב ונוחין לאבדן ככלי זכוכית ותמורתה 
כלי פז היה ר' ישמעאל או' הרי הוא או' רק השמר לך ושמור נפשך 
מאד משל למלך בשר ודם שצד צפור ונתנה ביד עבדו ואמ' לו הוי 
זהיר בצפור לבני אם אבדת לא תהא סבור צפור באסר אבדת אלא 

כאלו נפשך אבדת וכן הוא או' כי לא דבר רק הוא ר' שמעון בן יוחאי 
אומ' משל למה הדבר דומה לשני אחים שהיו מסלגין את אביהן אחד 
מצרף דינר ואוכלו ואחד מצרף דינר ומניחו זה שמצרף דינר ואוכלו 

נמצא אין בידו כלום וזה שמצרף דינר ומניחו נמצא מעשיר לאחר זמן כך תלמי' חכם
למד ב'ג' פסוקים  ביום ב'ג' פרקים בשנה ב'ג' פרשיות בחדש נמצא מעשיר 

לאחר זמן עליו הוא או' וקובץ על יד ירבה וזה שאו' היום אני למד למחר אני 
למד היום אני שונה למחר אני שונה נמצא אין בידו כלום עליו הוא או' אוגר 
בקיץ בן משכיל נרדם בקציר בן מביש מחרף עצל לא יחרוש ושאל בקציר 

ואין שומר ואו' על שדה איש עצל עברתי זה שקנה שדה כבר ועל כרם 
אדם חסר לב זה שקנה כרם כבר הואיל וקנה שדה וקנה כרם וקרוי איש 

וקרוי אדם למה נקרא עצל וחסר לב שקנה שדה וקנה כרם ולא עמל בהם 
מנין שסופו להניח ב'ג' דברים בפרשה שנ' והנה עלה כלו קמשונים ומנין 

שמבקש פתחה של פרשה ואינו מוצא שנ' כסו פניו חרולים ועליו הוא 



או' וגדר אבניו נהרסה מתוך שראה שלא עמדה בידו יושב הוא מטמא 
את הטהור ומטהר את הטמא ופורץ גדרן של חכמים מה ענשו בא 

שלמה ופירש עליו ופורץ גדר ישכנו נחש הא כל הפורץ גדרן של חכמים 
פורעניות באות עליו ר' שמעון בן יוחאי או' נפש שבעה תבוס נפת תלמוד 

מתחלתו לא למד כל דבר לא היה אלא מה שלמד [שנ'] נפש שבעה תבוס נפת 
מה נפה זו מוציאה קמח בפני עצמו סובין בפני עצמו כך תלמיד חכם 

יושב ומברר דברי תורה ומשקלן איש פלוני מתיר איש פלוני אוסר איש 
פלו' מטמא איש פלו' מטהר ר' יהודה או' תלמיד שכחו יפה דומה 

לספוג שסופג את הכל שני לו דומה למוך שאינו סופג אלא צרכו זה שאומ' 
די לי במה ששנה לי ר' שמעון בן יוחאי הרי הוא או' שתה מים מבורך ממי 

שעמך בעיר ואחר כך הפרש בכל מקום וכן הוא או' היתה כאניות סוחר 
ר' שמעון בן יוחאי או' הרי הוא או' שתה מים מבורך שתה מימיו ממי

שבראך ואל תשתה מים עכורים ותמשך עם דברי מינין  ר' עקיבא או' 
הרי הוא או' שתה מים מבורך באר מתחלתו אינו יכול להוציא נפת מים 
מאליו לא היה אלא מה שבתוכו כך תלמיד מתחלתו לא למד כל דבר לא 
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היה אלא מה שלמד ונוזלים מתוך בארך דומה לבאר מה באר מנזלת מים 

חיים מכל צדדיה כך תלמידים באים ולומדים המנה וכן הוא או' יפוצו 
מעיינותך חוצה משל למה הדבר דומה למים מה מים חיים לעולם אף 

דברי תורה חיים לעולם [שנ'] כי חיים הם למוצאיהם מה מים מעלין הטמאין 
מטומאתן כך דברי תורה מעלין את הטמאין מטומאתן [שנ'] צרופה אמרתך 

מאד מה מים משיבין נפשו של אדם שנ' מים קרים על נפש עיפה כך 
דברי תורה משיבין נפשו של אדם שנ' תורת ייי' תמימה משיבת נפש מה מים 

חנם לעולם כך דברי תורה חנם לעולם [שנ'] הוי כל צמא לכו למים מה מים אין להם 
דמים כך דברי תורה אין להם דמים ת"ל יקרה מפנינים אי מה מים אין משמחין

את הלב כך דברי תורה אין [משמחין את הלב] ת"ל כי טובים דודיך מיין מה יין משמח את הלב 
כך דברי תורה משמחין את הלב [שנ'] פקודי ייי' ישרים משמחי לב מה יין אי 

אתה טועם בו טעם מתחלתו וכל זמן שמתישן בקנקן סופו להשביח כך כל 
זמן שמתישן דברי תורה סופה להשביח שנ' בישישים חכמה מה יין אי איפשר 

להתקיים לא בכלי זהב ולא בכלי כסף אלא בירוד שבכלים בכלי חרש כך דברי 
תורה אין מתקיימין במי שהוא בעיניו ככלי כסף וכלי זהב אלא במי שהוא בעיניו 

(ככלי כסף וכלי זהב אלא במי שהוא בעיניו) כירוד שבכלים ככלי חרש אי מה יין 
פעמים שהוא רע לראש רע לגוף אף דברי תורה כן ת"ל לריח שמניך טובים שמן
תורק שמך מה שמן יפה לראש ויפה לגוף כך דברי תורה יפין לראש ויפין לגוף 
וכן הוא או כי לוית חן הם לראשך וענקים לגרגרותיך ואו' תתן לראשך לוית חן 

נמשלו דברי תורה לשמן ודבש שנ' ומתוקים מדבש ונופת צופים  פיסק'
כי אם שמור תשמרון מנין אתה או' שאם שמע אדם דבר מדברי תורה ראשון 
ראשון ומקיימו כשם שהראשונים מתקיימים כך האחרונים מתקיימים שנ' כי 

אם שמור תשמרון [מנין] לפי ששמע דבר ראשון ראשון ומשכחו כשם שאין הראשון
מתקיים בידו כך האחרון [אין] מתקיים בידו ת"ל והיה אם שכח תשכח אי אתה 

מעלים עיניך ממנו עד שילך לו שנ' התעיף עיניך בו ואיננו כתו' במגילת חסידים 

יום תעזבני ימים אעזבך ד"א כי אם שמור תשמרון שמא תאמר ישנו בני הנביאים 
ת"ל כי אם שמור תשמרון מגיד שהכל שוין בתורה וכן הוא או' תורה צוה לנו משה 
מורשה קהלת יעקב כהנים לויים וישראלים אין כתו' כאן אלא קהלת יעקב וכן הוא 

או' אתם נצבים היום כלכם לפני ייי'  ראשיכם שאלולי כן זה שעמד וקיים תורה 
בישראל לא היתה משכחת מה שאלולי ש?פ?ן בשעתו שאלולי עזרא בשעתו [היתה תורה משכחת] ר'

עקיבא בשעתו לא היתה תורה משכחת (אמור) [שנ'] דבר בעתו מה טוב דבר שאמרו 
זה שקול כנגד הכל הרי הוא או' ילכו לבקש את דבר ייי' ולא ימצאו חלץ מהם



רז"ל התירו שהולכין מעיר לעיר וממדינה למדינה על שרץ שנגע בככר לידע 
אם תחלה [לטומאה] אם שניה ר' שמעון בן יוחאי או' לימד שעתידה תורה להשתכח 

מישראל והלא כבר נאמ' כי לא תשכח מפי זרעו אלא איש פלוני אוסר איש 
פלוני מתיר איש פלוני מטהר [איש פלוני מטמא] ולא ימצאו דבר ברור ד"א כי אם שמור תשמרון 

שמא תאמר הריני למד פרשה קשה ומניח את הקלה ת"ל [כי] לא דבר רק הוא 
מכם דבר שאתם או' ריקן הוא חייכם שמא תאמר למדתי הלכות דיי ת"ל 

מצוה [כל] המצוה כל המצוות למוד מדרש הלכות ואגדות כן הוא מהו או' כי לא 
על הלחם לבדו יחיה האדם זה מדרש כי על כל מוצא פי ייי' יחיה האדם זהו
הלכות והגדות וכן הוא או' חכם בני ושמח לבי ואו' בני אם חכם לבך ישמח 

לבי גם אני ר' שמעון בן מנסיא או' אין לי אלא אביו שבארץ אביו שבשמים מנין 
ת"ל גם אני לרבות אביו שבשמים אשר אנכי מצוה אתכם למה נאמ' לפי 

שנ' כי אם שמור תשמרון שומע אני כיון ששומע אדם דברי תורה ישב לו 
ואל יעשה ת"ל לעשותה תשובה לעשות אדם למד תורה הרי לך בידו מצו'
אחת למד ושמר הרי בידו שתי מצות למד ושמר ועשה אין למעלה הימנו 
לאהבה שמא תאמר הריני למד תורה בשביל שאקרא חכם בשביל שאשב 

בישיבה בשביל שאאריך ימים ושאהיה לעולם הבא כן הוא או' עץ חיים היא 
למחזיקים בה ואו' כי חיים הם למוצאיהם ואומ' תתן לראשך לוית חן בעולם הזה

עטרת תפארת תמגנך בעולם הבא ארך ימים בעולם הבא ובשמאלה עושר 
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וכבוד בעולם הזה ר' אליעזר בר' צדוק או' עשה דברים לשם פעולתם דבר בהם 

לשמם והוא היה או' ומה בלשצר שנשתמש בכלי בית המקדש נעקרו חייו 
מן העולם הזה ומן העולם הבא המשתמש בכלי שנברא בו העולם על אחת 
כמה וכמה שנעקרו חייו מן העולם הזה ומן העולם הבא  ללכת בכל דרכיו 

אלו מקום דרכי ייי' אל רחום וחנון ואו' והיה כל אשר יקרא בשם ייי' [ימלט] וכי 
היאך איפשר לו לקרא בשמו של הקב"ה אלא הקב"ה נקרא רחום אף אתה היה 

רחום הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה רחום הקב"ה נקרא חנון אף אתה היה 
חנון ועשה מתנות חנם הקב"ה נקרא צדיק שנ' כי צדיק ייי' צדקות אהב אף 
אתה היה צדיק הקב"ה נקרא חסיד שנ' כי חסיד אני אף אתה היה חסיד שנ' 
והיה (ב)כל אשר יקרא בשם ייי' ואו' כל הנקרא בשמי לכבודי בראתיו ואו' 

כל פעל ייי' למענהו ולדבקה בו וכי איפשר לו לידבק בשכינה והלא כבר 
נאמ' כי ייי' אלהיך אש אוכלה הוא ואו' כורסייה שביבין דינור אלא הדבק 

בחכמים ובתלמידיהם מעלה אני עליך כאלו עלית ועשית(ה) מלחמה וכן הוא 
מלחמה וכן הוא או' ועלית למרום שבית שבי דורשי הגדות או' רצונך להכיר 
את מי שאמ' והיה העולם ומידבק בדרכיו עשיתם מה שעליכם אף אני אעשה 

מה שעלי והוריש ייי' מוריש ואין אדם מוריש את כל הגוים שומע אני 
כמשמעו ת"ל האלה אין לי אלא האלה מנין לרבות את מסייעיהם ת"ל את כל 
הגוים האלה מלפניכם שתהו אתם רבין והולכין והן מתמעטין והולכין וכן הוא 

או' מעט מעט אגרשנו מפניך ואו' לא אגרשנו מפניך בשנה אחת דברי 
ר' עקיבא ר' אליעזר בן עזריה או' לפי שישראל צדיקים הם למה יראין מן 

החיה שכן הוא או' כי עם אבני השדה בריתך ואם תאמר מפני מה אמר 
יהושע יגע כל יגיעה ההיא אלא לפי שחטאו ישראל נגזרה עליהם [שנ'] מעט מעט 

אגרשנו מפניך וירשתם גוים גדולים ועצומים בקומה ועצומים בכח מכם 
אף אתם גדולים ועצומים אלא שהם גד[ו]לים [וע..ומים] מכם ר' אליעזר בן יעקב או' משל 

לאדם שאמ' איש פלוני גבור הא שזה גבור אלא שהלה גבור ממנו מכם עוד למה נאמ'
והלא כבר נאמ' שבעה גוים (גדולים) [רבים] ועצומים ממך ומה ת"ל מכם אלא שאחד מז'

עממים קשה כנגד כל ישראל וכן הוא או' ואנכי השמדתי את האמורי מפניכם 
ספ'  כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם אם ללמד על תחומי ארץ ישראל הרי 

כבר נאמ' מן המדבר והלבנון מה ת"ל כל המקום אשר תדרוך אמ' להם כל 



מקום שתכנסו חוץ ממקומות האלו הרי הוא שלכם או רשות בידם ליכבש חוצה 
לארץ עד שלא יכבשו ארץ ישראל ת"ל וירישתם גוים גדולים ועצומים מכם ואחר 

כך כל המקום אשר תדרוך כף רגלכם שלא תהא ארץ ישראל מטמא בגלולים 
ואתם חוזרין ומכבשין חוצה לארץ משתכבשו ארץ ישראל תהו רשאין לכבש 

חוצה לארץ שהרי שכבשו בחוצה לארץ מנין שהמצות נוהגות שם הרי אתה דן 
נאמ' כאן יהיה ונאמ' להלן יהיה מה יהיה האמור להלן מצות נוהגות שם אף יהיה 

האמור כאן מצות נוהגות שם אם תאמר מפני מה כבש דוד ארם נהרים וארם 
צובה ואין מצות נוהגות שם אמרו דוד עשה שלא כתורה תורה אמרה משתכבשו 

ארץ ישראל תהו רשאין לכבוש חוצה לארץ והוא לא עשה כן אלא חזר וכבש ארם 
נהרים ואת ארם צובה ואת היבוסי סמוך לירושלם לא הוריש [אמר הקב"ה] את היבוסי 

סמוך לפלטורין שלך לא הורשת היאך אתה חוזר ומכבש את ארם נהרים 
ואת ארם צובה הרי שכבשו בחוצה לארץ מנין שכנגדו בים הרי הוא שלכם 

ת"ל מן המדבר והלבנון מן המדבר גבולכם ולא מן הים גבולכם אם כבשתם יהיו 
גבולכם והמדבר גבולכם מן הנהר נהר פרת מן הנהר גבולכם ואין הנהר גבולכם 

אם כבשתם יהי גבולכם והנהר גבולכם עד הים גבולכם ואין הים גבולכם אם כבשתם 
יהא גבולכם והים גבולכם נמצאת או' כל מקום שהחזיקו עולי בבל מארץ 

ישראל ועד כזיב לא נאכל ולא נעבד (ולא) [ו]עולי מצרים נאכל אבל לא נעבד 
אלו ואלו נאכל ונעבד אלו תחומי ארץ ישראל עד מקום שהחזיקו עולי בבל 
פרשת אשקלון חמה מגדל שרשן דור וחמת עכו וראש מגיאתו וגיאתו עצמו 

כברתא ובית מיתא וקצרא דגללה קביא דעויתא ממציא דעבתא כמותא 
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דבריין פהירתא דיתיר נחלתא דאבצל בית ער מרעשתא לולא רבתא 

פרפא דבר סנגרא מיסף ספינתא נקיבתא דעיון תרנגלא עילאה דקסרי בית 
שובך וינקת ורקם דחגרא וטרכונא דזימרא דבתחום ביצרא בדורא ובקא 

וחשבון נחלת זרד ויגר סכותא נמירין מליא זירואי וריקם גיאה וגומא דאשקלון 
ודרך גדולה ההולכת במדבר   ספ'    לא יתיצב איש בפניכם אין לי אלא 

איש אומה ומשפחה מנין ת"ל לא יתיצב איש בפניכם מ"מ א"כ למה נאמ' איש 
אפי' כעוג מלך הבשן שנ' כי רק עוג מלך הבשן פחדכם ומוראכם והלא 

אם נפחדים הם יריאים הם אלא פחדכם על הקרובים ומוראכם על הרחוקים 
וכן הוא או' ויהי כשמוע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה וכן רחב 
הזונה אומרת לשלוחי יהושע כי שמענו כי הוביש ייי' את מי ים סוף ואומ'

ונשמע וימס לבבנו וגו' תאמר שלא היו אנשי יריחו גדולים וקשים והלא כבר 
נאמ' וישלח יהושע בן נון מן השטים יריחו בכלל היתה ולמה יצתה מלמד 

[ש]שקולה זו כנגד כולן כיוצא בו וישלח אותם משה אלף למטה פינחס בכלל היה 
ולמה יצא מלמד ששקול כנגד כולם כיוצא בו וידבר דוד לייי' את דברי 
השירה הזאת שאול בכלל היה ולמה יצא מלמד שהיה קשה כנגד כלם 

כיוצא בו ויפקדו מעבדי דוד י"ט איש ועשאל בכלל היה ולמה יצא מלמד שהיה 
קשה כנגד כולם כיוצא בו והמלך אהב נשים נכריות בת פרעה בכלל היתה 

ולמה יצ[א]תה מלמד שהיה מחבבה יותר מכולם  יתן ייי' (לכם) [אלהיכם] עעל פני כל הארץ
אשר תדרכו בה למה נאמ' לפי שנ' שלש פעמים בשנה יראה שמא יאמרו 

ישראל הרי אנו עולין להשתחוות מי ישמור את ארצנו אמ' להם הקב"ה עלו 
ושלכם אני שומר לפי שנ' ולא יחמוד איש את ארצך אם בעיניו אינה חומד
כיצד הוא בא ליטול נכסים ובהמה וכן אתה מוצא כשישראל עושין רצונו 

של מקום מה נעמן או' לאלישע ולא יותן נא לעבדך משא צמד פרדים אדמ'
והלא דברים ק"ו אם עפר הוא מתירא ליטול מארץ ישראל שלא ברשות כיצד 

הוא בא ליטול נכסים ובהמה כאשר דבר לכם והיכן דבר שנ' את אימתי 

אשלח לפניך והמותי את כל העם אשר תבא בהם    סליק פרשתא



ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה למה נאמ' לפי שנ' החיים והמות 
נתתי לפניך שמא יאמר[ו] ישראל הואיל והמקום נתן לנו ב' דרכים 

דרך חיים ודרך מות נלך באי זו מהם שנרצה ת"ל ובחרת בחיים למען תחיה משל 
למה הדבר דומה לאחד שהיה יושב על פרשת דרכים והיו לפניו שני דרכים אחד 

תחלתו מישור וסופו קוצים ואחד תחלתו קוצים וסופו מישור והיה מודיע את 
העוברים והשבים אתם רואים את שביל זה שתחלתו מישור שתים ושלש פסיעות 

אתם מהלכין במישור וסופו לצאת קוצים ואתם רואין שביל זה שתחלתו קוצים 
ב' וג' פסיעות אתם מהלכין בקוצים וסופו לצאת במישור כך אמ' להם משה 

לישראל אתם רואים את הרשעים שמצליחין בעולם ב' או' ג' ימים הם
שמצליחין וסופן לתהות באחרונה וכן הוא או' כי לא תהיה אחרית לרע ואומ' 
נר רשעים ידעך ואו' הנה דמעת העשוקים ואין להם מנחם ואו' הכסיל חובק 

את ידיו ואוכל את בשרו ואו' דרך רשעים כאפלה אתם רואים צדיקים 
שמצטערין בעולם הזה כב' או ג' ימים הן מצטערין וסופן לשמח באחרונה 

וכן הוא או' להטיבך באחריתך ואו' טוב אחרית דבר מראשיתו ואומ' כי 
אנכי ידעתי את המחשבות ואו' ואור צדיקים כאור נגה ר' יהושע בן קרחא

או' משל למלך בשר ודם שעשה סעודה וזימן האורחין והיה אוהבו יושב
ביניהם והיה רומז לו ליטול מנה יפה ולא היה בו דעת וכן הוא או' אשכילך 

ואורך בדרך זו תלך איעצה עליך עיני כיון שראה שלא היה בו דעת אחז 
ידו והניחה על מנה יפה וכן הוא או' ייי' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי 

יש לך אדם שנותנין לו חלק ואינו משמח בחלקו אבל ישראל מודין מפייסין 
שאין (לו) חלק כחלקם ולא נחלה כנחלתם ולא גורל כגורלם והם מודים 

ומשבחים וכן הוא או' חבלים נפלו לי בנעימים אברך את ייי' אשר יעצני  
ספ'  את הברכה הברכה אם תשמעון ואם לא תשמעון קללה

כיוצא בו אתה או' הלא אם תטיב שאת ואם לא תטיב לפתח חטאת רובץ 

102
קללה ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי או' מי לחשך שאמרה [את] הברכה והקב"ה [אמר]

הברכה אם תשמעון והקללה אם לא תשמעון כיוצא בו מות וחיים ביד לשון 
ואהביה יאכל פריה (האוכל) [האוהב] את הטובה יאכל פירותיה והאוהב את הרעה 

  לא אין אנו מטלטלין את המשכן היום אין אנו אסורין בבמה משנבא לארץ 1
אין אנו אסורין בבמה ר' יהודה או' יכול יהא צבור מקריב [בבמה] ת"ל איש היחיד 

מקריב בבמה ואין הצבור מקריב בבמה כל הישר בעיניו כל הנדר ונדב 
קרב בבמה יחיד שאינו נדר ונדב אינו קרב בבמת יחיד ר' שמעון או' היום 

אנו מקריבין חטאות ואשמות משנבא לארץ אין אנו מקריבין חטאות 
ואשמות עד מתי לא באתם עד עתה אל המנוחה ליתן היתר בבמה בבמה 

מה [ש]בין מנוחה לנחלה נחלה זו שילה מנוחה זו ירושלם שנ' זאת מנוחתי עדי 
ועברתם אתעד דברי ר' שמעון ר' יהודה או' חלוף הן הדברים  ספ' 

הירדן וישבתם בארץ ר' יהודה או' ג' מצות נצטוו ישראל בשעת כניסתן 
לארץ למנות להם מלך ולבנות להם בית הבחירה ולהכרית זרעו של עמלק 

אם לבנות להם בית הבחירה ת"ל כי יד על כס יה משישב מלך על כסאו את' 
מכרית זרעו של עמלק ומנין שהכס זה המלך שנ' וישב שלמה על כסא ייי' 

למלך ועוד איני יודע אי זה יקדים אם לבנות בית הבחירה אם להכרית זרעו 
של עמלק ת"ל אשר ייי' אלהיכם מנחיל (אותם) [אתכם] ואו' ויאמר דוד אל נתן ראה אנכי 

יושב בבית ארזים שמה שתי מחיצות לקדשי הקדשים ומחיצה 
לקדשים קלים עולותיכם עולת יחיד ועולת צבור זבחיכם זבחי שלמי 

יחיד וזבחי שלמי צבור מעשרותיכם ר' עקיבא או' בשתי מעשרות הכתו' 
מדבר אחד מעשר דגן ואחד מעשר בהמה ותרומת ידכם אלו בכורים

נדריכם ונדבותיכם לרבות נדרים ונדבות שלא (אלא) מן המובחר ואין לי אלא 
נדרים ונדבות מנין לרבות בכורות ומעשרות חטאות ואשמות ת"ל ומבחר 

 מכאן דילוג לפיסקה ס"ה1



נדריכם ר' או' לא אם נאמר למעלה למה נאמ' למטה ראשון לענין שילה 
שני לענין ירושלם    ספ'  ושמחתם לפני ייי' אלהיכם נאמ' כאן שמחה 

ונא' להלן שמחה מה שמחה האמורה להלן שלמים אף שמחה האמורה כאן שלמים 
לפני ייי' אלהיכם במחיצה אתם ובניכם ובנותיכם חביב חביב קודם והלוי אשר 

בשעריכ[ם] כל מקום אתה מוצא הלוי הזה תן לו מחלקו אין לו [מחלקו] תן לו מעשר עני 
אין לו מעשר עני תן לו שלמים אין לו שלמים פרנסהו מן הצדקה   ספ'

השמר לך בלא תעשה פן בלא תעשה פן תעלה עולותיך ולא עולת גוים דברי ר' 
יהודה ר' שמעון או' ולא עולת גוים שהוקדשו בחוצה לארץ בכל מקום אשר תרא'

אבל מעלה אתה [ב]כל מקום שיאמר לך נביא כדרך שהעלה אליהו בהר הכרמל כתו' 
אחד או' באחד שבטיך וכתו' אחד או' מכל שבטיכם זהו שר' יהודה או' כסף מכל 

שבטיכם בית הבחירה משבט אחד שם תעלה עולותיך אין לי אלא עולות שאר 
קדשים מנין ת"ל שם תעשה כל אשר אנכי מצוך ועד [כ]אן אני או' עולה שהיא 

בעשה ובלא תעשה [יכול] שאר קדשים לא יהו אלא בעשה ת"ל שם תעלה עולותיך 
עולה בכלל היתה ולמה יצ[א]ת להקיש אליה מה עולה מיוחדת שהיא בעשה ולא 

תעשה כך כל שהוא בעשה והרי הוא בלא תעשה    ספ'  רק בכל אות 
נפשך במה הכתו' מדבר אם בבשר תאוה הרי כבר אמור ואם באכילת קדשי'

כבר אמור הא מה אני מקיים אלא בפסולי המוקדשין שיפדו [ויאכלו] יכול על מום 
עובר ת"ל רק תזבח ואכלת ולא גיזה בשר ולא חלב יכול יהו אסורין לאחר זביחה 
ת"ל כברכת ייי' אלהיך אשר נתן לך יכול אם קדם מום קבוע להקדישם ונפדו יהו 

אסורין ת"ל רק [תלמוד] שאין נשחטין אלא על מום קבוע ק"ו ומה בכור שאין נוהג בכל 
התולדות וי[ו]צא לחולין שלא בפ[י]דיון אין נשחט אלא על מום קבוע קדשים שהן 

נוהגין בכל התולדות ואין יוצאין לחולין אלא בפדיון אינו דין שלא יהו נשחטין 
אלא על מום קבוע לא אם אמרת בבכור שכן קדושתו מרחם ואין קדושה באה 
עליו על בעל מום קבוע תאמר בקדשים שאין קדושת[ן] מרחם וקדושה חלה 

עליהם על בעל מום קבוע ת"ל שעריך שעריך לג"ש מה שעריך האמורה להלן 
אין נשחט אלא על בעל מום קבוע אף שעריך האמור כאן אין נשחט אלא על 

בעל מום קבוע טמא יאכל אין לי אלא טמא טהור מנין ת"ל (יחדו) [והטהור] יאכלנו 
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הטמא והטהור יאכלנו מגיד ששניהם אוכלין בקערה אחת יכול אף 

תרומה נאכלת מתוך קערה אחת ת"ל יחדו יאכלנו זה נאכל מתוך קערה 
אחת יכול יהו חביבין במתנות ת"ל כצבי [יכול] הוציאו מכלל מתנות ולא הוציאו 

מכלל חזה ושוק ת"ל כאיל אי מה צבי כולו מותר אף איל כולו מותר ת"ל רק 
ר' שמעון או' יכול כשם שנתנה תורה מחיצה בין קדשי הקדשים לקדשים 

קלים בזמן שהן בעלי מומין כך נתנה תורה מחיצה בין קדשי הקדשי' לקדשים 
קלים בזמן שהן בעלי מומין ת"ל כצבי וכאיל מגיד הכתו' שכשם שלא נתנה 

תורה מחיצה לא יאכל פירותיה ר' אליעזר בנו של ר' יוסי הגלילי או' מי לחשך 
שאמרה תורה נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה ואו' סור מרע

ועשה טוב בקש שלום ורדפהו כיוצא בו הן צדיק בארץ ישולם ר' אליעזר 
בנו של ר' יוסי הגלילי או' מי לחשך שאמרה תורה כל פעל ייי' למענהו והקלל'

אם לא תשמעו נמצינו למדין שלא הוכיח יעקב אבינו את בניו אלא משכלו 
ימיו למות משראה כל הנסים שנעשו לו לכך נאמ' ויקרא יעקב לבניו אף 

משה רבינו לא הוכיח את שראל אלא משכלו ימיו משנטה למות משראה כל 
הנסים שנעשו לו לכך נאמ' אחרי הכותו את סיחון וסרתם מן הדרך מדרך 

חיים : אשר אנכי מצוה אתכם היום ללכת אחרי מכאן אמרו כל המודה 
בע"ז ככופר בכל התורה כולה  וכל הכופר בע"ז מודה בכל התורה כולה 

ספ'   והיה כי יביאך והיה אין והיה אלא מיד כי יביאך קבל עליך מצוה 
האמורה בענין שבשכרה תכנס לארץ אשר אתה בא שמה לרשתה 

בשכר שתבא תירש : ונתת את הברכה על הר גריזים וכי מה הכתוב 



ללמדנו שהברכה על הר גריזים והקללה על הר עיבל והלא כבר נאמ' אלה 
יעמדו לברך ואלה יעמדו על הקללה מה ת"ל ונתת את הברכה ש[י]כול שיהו 

כל הברכות קודמות לקללות ת"ל ונתת את הברכה על הר גריזים ברכה 
קודמת לקללה ואין הברכות קודמות אלא להקיש קללות לברכות מה קללות 
ללוים אף ברכות ללוים מה קללות בקול רם אף ברכות בקול רם מה ברכות

בלשון הקדש אף קללות בלשון הקדש מה קללות בכלל ופרט אף ברכות 
בכלל ופרט מה קללות אלו ואלו עונין אמן אף ברכות אלו ואלו עונין אמן 
כש(ת)הפכו פניהם בשעת ברכה אל הר גריזים בשעת קללה אל הר עיבל 

ספ'  הלא המה בעבר הירדן מעבר הירדן ואילך דברי ר' יהודה אחרי 
דרך מבוא השמש מקום שהשמש זורחת אצל אלוני מורה ולהלן הוא או'

ויעבור אברם בארץ עד מקום שכם עד אלון מורה ומה אלון מורה האמור להלן 
שכם אף אלון מורה האמור כאן שכם אמ"ר אלעזר בר' יוסי אמרו להם לסופרי 

כותיים זייפתם את התורה ולא ההניתם בה כלום שכתבתם אצל אלוני מורה 
זה שכם אף אנו למדין שזה הר גריזים והר עיבל שבין כותיים שנ' הלא המה 
בעבר הירדן וכתו' ויעבר אברם בארץ מה אלון מורה האמור להלן שכם אף 

אלון מורה האמור כאן שכם ר' אליעזר או' לא זהו הר גריזים והר עיבל שבין 
הכותיים שנא' הלא המה בעבר הירדן הסמוכין לעבר הירדן אחרי דרך 

מבוא השמש מקום שהחמה שוקעת בארץ הכנעני לא היה ארץ [הכנעני] אלא [ארץ]
החוים היה בין התחום היושב בערבה לא היה אלא [הר] מול הגלגל אין לו רואין
הגלגל ר' אליעזר בן יעקב או' לא בא הכתו' אלא להראותם דרך כדרך שהראם 

בראשונה שנ' בדרך לכו אל תלכו בשדות ביישוב ולא במישור ולא בהרים 
ספ' כי אתם עוברים הירדן אל הארץ מעברכם את הירדן אתם 

יודעין שאתם יורשין את הארץ אשר ייי' אלהיכם נותן לכם בזכותם וירשת[ם] 
אותה וישבתם בה בשכר שתירש תשב ושמרתם זו משנה לעשות אף 

מעשה את כל החקים אלו המדרשות ואת המשפטים אלו הדינין 
אשר אני נותן לפניכם היום יהיו חביבין עליכם כאלו היום קבלתם מהר סיני 

יהיו רגילין בפיכם כאלו היום קבלתם ושמעתם   ספ'  אלה החקים אלו 
המדרשות והמשפטים אלו הדיינין אשר תשמרון זו משנה לעשות זו 

מעשה זה בארץ ישראל יכול יהו כל המצות אלו לא יהו נוהגות אלא בארץ ת"ל 
כל הימים אשר אתם חיים על האדמה אחר שריבה הכתו' מיעט הרי אנו 
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למדין אותם מן האמור בענין ומה אמור בענין אבד תאבדון את כל 

המקומות מה ע"ז מיוחדת שהיא מצות הגוף ואינה תלויה בארץ נוהגת 
בארץ ובחוצה לארץ ושתלויה בארץ אינה נוהגת אלא בארץ חוץ מן 

הערלה ומן הכלאים ר' אליעזר או' אף החדש  ספ'   אבד תאבדון 
את כל המקומות מנין אתה או' שאם קצץ אשירה והחליפה אפי' י' 

פעמים שחייב לקצצה ת"ל אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו 
מגיד שהיו כנעניים שטופים בע"ז יתר מכל אומות העולם אשר אתם 

יורשים אותם את אלהיהם מפני מה אתם יורשים את אלהיהם שלא תעשו 
כמעשיהם ויבאו אחר כן וירשו אתכם ר' יוסי הגלילי או' יכול אם

עובדין את ההרים ואת הגבעות אתה מצווה לאבדן ת"ל על ההרים 
הרמים ועל הגבעות ותחת כל עץ רענן אלהיהם תחת עץ רענן ואין עץ 

רענן אלהיהם ואלהיהם על הגבעות ואין הגבעות אלהיהם מפני מה 
אשרה אסורה מפני שיש בה ידי תפיסת אדם וכל שיש בה ידי תפיסת 

אסור ר' עקיבא או' אני אהי אבין לפניך כל מקום שאתה מוצא הר גבוה 
וגבעה נשאת דע שיש שם ע"ז לכך נאמ' על ההרים ועל 

ספ'   ונתצתם את מזבחותם מכאן אמרו ג' אשרות הן אילן שנטעו 
מתחלה לע"ז הרי זה אסור שנ' ואשיריהם תשרפון באש החליף נוטל 



מה שהחליף שנ' ופסילי אלהיהם תגדעון לא החליף אלא העמיד תחתיו 
ע"ז וסלקו הרי זה מותר שנ' ואבדתם את שמם מן המקום ההוא לא 

תעשון כן לייי' אלהיכם ג' כתובים הן שבנאו מתחלה לע"ז הרי זה אסור 
שנ' אבד תאבדון חידש נוטל מה שחדש שנ' ואבדתם את שמם לא 

חדש אלא הכניס לתוכו ע"ז והוציאו הרי זה מותר שנ' ונתצתם את מזבחות'
נתצת את המזבח הנחילו שברת המצבה הנחילה יכול אתה מצווה 

לרדוף אחריהם בחוצה לארץ ת"ל ואבדתם את שמם מן המקום ההוא 
בארץ ישראל אתה מצווה לרדוף אחריהם ואי אתה מצווה לרדוף אחר?י?הם 

בחוצה לארץ ר' אליעזר או' מנין לקוצץ את האשירה שחייב לשרשה בשרשין ת"ל 
ואבדתם את שמם אמ' לו ר' עקיבא מה אני צריך והלא כבר נאמ' אבד תאבדו

את כל המקומותן מה ת"ל ואבדתם את שמם מן המקום ההוא לשנות את שמם 
יכול לשבח ת"ל שקץ תשקצנו ומנין לנותץ אבן אחת מן ההיכל ומן המזבח ומן 

העזרות שעובר בלא תעשה ת"ל ונתצתם את מזבחותם לא תעשון כן לייי' 
אלהיכם ר' ישמעאל או' מנין למוחק אות אחת מן השם שעובר בלא תעשה שנ' 

(ונתצתם את מזבחותם) [ואבדתם את שמם] לא תעשון כן לייי' אלהיכם ר"ג או' וכי תעלה על דעתך 
שישראל נותצין למזבחותיהם חס ושלום אלא שלא תעשו (כל) [כ]מעשיהם ויגרמו 

מעשיהם הרעים למקדש אבותיכם שיחרב   ספ' כי אם אל המקום 
אשר יבחר ייי' דרשינ' דרוש על פי נביא יכול ימתין עד שיאמר נביא 

ת"ל לשכנו תדרש(נ)ו ובאת שמה דרוש ומצא ואחר יאמר לו נביא וכן מצינו
בדוד שנ' זכור ייי' לדוד את כל עונותו ואו' אם אבא באהל ביתי אם אתן 

שנת לעיני עד אמצא מקום לייי' מנין שלא עשה אלא על פי נביא שנא'
ויבא גד אל דוד ביום ההוא ויאמר לו עלה ויחל שלמה לבנות את הבית בית 

ייי' בירושלים בהר המוריה אשר נראה לדוד אביו אשר הכין במקום אביו
בגורן ארנון היבוסי כתו' אחד או' באחד שבטיך וכתו' אחד או' מכל שבטיכם 

כיצד יתקיימו שני כתובים הללו יודעים היו שבית הבחירה עתיד לבנות בחלק 
יהודה ובנימין לפיכ' הפרישו דשנה של יריחו מאכלו כל אותן השנים בני קיני 
חותן משה אכלוהו שנ' ובני קיני חותן משה עלו מעיר התמרים אבל משנבנית 

הבית הלכו ונסעו להם דברי ר' שמעון ר' יהודה או' אצל יעבץ הלכו ללמוד 
תורה שנ' ומשפחות סופרים יושבי יעבץ ד"א כתו' אחד או' באחד שבטיך 

וכתו' אחד או' מכל שבטיכם הכסף מכל שבטיכם בית הבחירה משבט אחד 
באחד שעריך זו שילה מכל שבטיכם זו ירושלם הרי הוא או' ויקן דוד את 

הגורן בכסף שקלים חמשים וכתו' אחד או' ויתן דוד לארנן במקום שקלי זהב 
משקל שש מאות כיצד יתקיימו שני כתובין הללו הם י"ב שבטים נטל נ' שקלים 
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מכל שבט ושבט נמצאו שש מאות שקלים לכל השבטים לשום את שמו 

שם נאמ' כאן שמו ונא' להלן שמי מה שמי האמור להלן בלשון הקדש אף שמו
האמור כאן בלשון הקדש ומה שמי האמור להלן בברכת כהנים אין לי אלא 
במקדש בגבולין מנין ת"ל בכל מקום אשר אזכיר את שמי א"כ למה נאמר 

לשום את שמו שם במקדש או' את השם ככתבו ובמדינה בכנוי  ובאת 
שמה והבאתם שמה למה נאמ' לפי שהוא או' אלה תעשו לייי' במועדיכם יכול 
אין לי קרב ברגל אלא קרבנות רגל בלבד מנין לקרבנות צבור שהוקדשו לפני 

הרגל שיבואו ברגל ושהוקדשו ברגל שיבואו ברגל וקרבנות היחיד שהוקד[שו] 
לפני הרגל שיבואו ברגל ת"ל אלה תעשו לייי' במועדיכם לבד מנדריכם

לרבות עופות ומנחות להתיר שכלם יבואו ברגל יכול רשות ת"ל אלה תעשו 
לייי' אם להתיר כבר התיר א"כ למה נאמ' אלה תעשו לייי' לקבעם שיבאו ברגל 

יכול באי זה רגל שירצה ת"ל ובאת שמה והבאתם שמה לקבעם חובה שלא 
יבואו אלא ברגל ראשון שפגע בו יכול אם עבר רגל אחד ולא הביא יהא עובר 
עליו משום בל תאחר ת"ל אלה תעשו לייי' במעדיכם אין עובר עליו משום בל 



תאחר עד ש[י]עברו עליו רגלי שנה כולה עולותיכם עולת יחיד ועולת צבור 
זבחיכם זבחי שלמי צבור וזבחי שלמי יחיד מעשרותיכם ר' עקיבא או' 

בשני מעשרות הכתו' מדבר אחד מעשר דגן ואחד מעשר בהמה תרומת 
ידכם אלו בכורים כענין שנ' ולקח הכהן הטנא מידך ובכורות בקרכם 

בקרבכם וצאנכם אלו חטאות ואשמות ואכלתם שם לפני ייי' אלהיכם במחיצ' 
ושמחתם [בכל משלח ידכם] נאמ' כאן שמחה ונא' להלן שמחה מה שמחה האמורה להלן 

שלמים אף שמחה האמורה כאן שלמים בכל משלח ידכם בכל מה 
שאתם שולחים בו את ידיכם ברכה אשלח בו אתם ובתיכם זו אשתו 

לא תעשון ככל אשר  אשר ברכך ייי' אלהיך הכל לפי הברכה    ספ'  
אנחנו עושין פה היום אנו מטלטלין את המשכן משנבא לארץ אין אנו 

מטלטלין מחיצה בין לצבי בין לאיל כך לא נתנה תורה מחיצה בין קדשי

לא תאכלו ר' יהודה הקדשים לקדשים קלים שהן בעלי מומין  ספ' רק הדם 
או' יכול יהו חייבין על דמן שני לאוין כדם המוקדשין ת"ל רק הדם לא תאכלו לאו אח'

יש בו ואין בו שני לאוין על הארץ תשפכנו לא לתוך המים ולא לתוך ימים ולא 
לתוך נהרות ולא לתוך כלים תשפכנו כמים ולא מים עצמן כמים מה מים מותרין 

אף בהנאה אף דם מותר בהנאה מה מים מכשירין את הזרעים אף דם מכשיר 
את הזרעים מה מים פטורין מלכסות אף דם פטור מלכסות   ספ'   לא 

תוכל לאכול בשעריך ר' יהושע בן קרחה או' יכול אני אבל איני רשאי כיוצא 
בו ואת היבוסי יושבי ירושלם לא יוכלו בני יהודה יכולין היו אבל אינן רשאין 

מעשר אין לי אלא טהור טמא מנין ת"ל דגנך לקוח בכסף מעשר מנין ת"ל תירושך 
אין לי אלא טהור טמא מנין ת"ל יצהרך ר' שמעון או' מכלל שנ' לא אכלתי באוני 

ממנו היכן הוא מוזהר איני יודע ת"ל לאכול בשעריך (יכול הנותן במתנה יהא 
חייב ת"ל לאכול בשעריך) יכול הנותן במתנה יהא חייב ת"ל לא תוכל לאכול

בשעריך האוכל חייב ואין הנותן חייב ר' יוסי הגלילי או' יכול לא יהא חייבין אלא 
על טבל שלא הורם ממנו תרומה ולא הורם ממנו מעשר ראשון ולא הורם [ממנו] 

מעשר שני ואפי' מעשר עני ת"ל לא תוכל לאכול בשעריך ר' שמעון או' לא בא 
הכתו' אלא ליתן מחיצה בין קדשי הקדשים לקדשים קלים תרומת ידך אלו 

בכורים וכי מה בא ללמדנו אם בא לאוכל בכורים חוץ לחומה ק"ו ממעשר ומה 
מעשר שמותר לזרים האוכל ממנו חוץ לחומה עובר בלא תעשה בכורים 

שאסורים לזרים האוכל ממנו חוץ לחומה עובר בלא תעשה הא לא [בא] הכתו' אלא 
לאוכל בכורים עד שלא קרא עליהם שהוא עובר בלא תעשה ונדבותיך 

אלו תודה ושלמים וכי מה בא הכתו' ללמדנו אם אוכל תודה ושלמים חוץ 
לחומה ק"ו ממעשר מה מעשר שא[י]ן חייבין עליו משום פגול ונותר וטמא האוכל 

ממנו חוץ לחומה אינו דין שיהא עובר עליו בלא תעשה הא לא בא הכתו' ללמדך 
אלא לאוכל תודה ושלמים לפני זריקת דמים שעובר בלא תעשה ובכורות זה 

הבכור וכי מה בא הכתו' ללמדנו אם באוכל בכור חוץ לחומה ק"ו ממעשר אם 

106
לפני זריקת דמים מתודה ושלמים מה תודה ושלמים שמותרין לזרים האוכל 

מהן לפני זריקת דמים עובר בלא תעשה בכור שאסור לזרים האוכל ממנו 
לפני זריקת דמים אינו דין שיהא עובר בלא תעשה הא לא בא הכתו' ללמדך 
אלא לזר שאכל בכור בין לפני זריקת דמים בין לאחר זריקת דמים שעובר 

בלא תעשה בקרך וצאנך זו חטאת ואשם וכי מה בא הכתו' ללמדנו 
אם באוכל חטאת ואשם חוץ לחומה ק"ו (ממעשר) אם לפני זריקת דמים ק"ו 

מתודה ושלמים אם לאחר זריקת דמים ק"ו מבכור מה בכור שהוא קדשים 
קלים האוכל ממנו לפני זריקת דמים עובר בלא תעשה חטאת ואשם שהם 

קדשי הקדשים האוכל מהם לפני זריקת דמים [אינו דין שיהא] עובר בלא תעשה הא לא בא 
הכתו' ללמדך אלא (לפני) [לאוכל] כל חטאת ואשם חוץ לקלעים שעובר בלא תעשה 
נדריך זו עולה וכי מה הכתו' ללמדנו אם באוכל עולה חוץ לחומה ק"ו ממעשר [ואם] 



לפני זריקת דמים ק"ו מתודה ושלאחר זריקת דמים (ומה) ק"ו מה בכור [ואם] חוץ 
לקלעים ק"ו מחטאת ואשם מה חטאת ואשם שמותרין באכילה והאוכל 

מהן חוץ לקלעים עובר בלא תעשה ועולה שהיא אסורה באכילה האוכל 
ממנה חוץ לקלעים אינו דין שיהא עובר בלאו הא לא בא הכתו' ללמדך אלא 

לאוכל עולה בין לפני זריקת דמים בין לפני הקלעים ובין חוץ לקלעים שעובר 
בלא תעשה כי אם לפני ייי' אלהיך זו שילה תאכלנו במקום אשר יבחר ייי' 

אלהיך בו זו ירושלם אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך חביב חביב קודם 
והלוי אשר בשעריך כל מקום שאתה סומך לוי היה למר תן לו מחלקו תן 

לו מעשר עני אין לו מעשר עני תן לו שלמים  השמר בלא תעשה פן [ו]בלא 
תעשה תעזוב את הלוי כל ימיך ואפי' שמטין ואפי' יובלות על אדמתך 
ולא בגולה  כי ירחיב ייי' אלהיך עשה מצוה האמורה בענין שבשכרה 

ירחיב ייי' אלהיך את גבולך כאשר דבר לך אם קני קנזי וקדמוני ר' או' כבר 
אלו אמורים מפאת קדים ועד פאת ים דן אחד יהודה אחד אשר אחד 

ואמרת אוכלה בשר ר' ישמעאל או' מגיד שבשר תאוה נאסר להם לישראל 

במדבר ומשבאו לארץ התירו הכתו' להם ר' עקיבא או' לא בא הכתו' ללמדך 
אלא מצות האמורות בו ר' אלעזר בן עזריה או' לא בא הכתו' ללמדך אלא דרך ארץ 

שלא יאכל אדם בשר אלא לתאבון יכול יקח מן השוק ויאכל ת"ל וזבחת מבקרך 
וצאנך הא אין אדם אוכל בשר עד שיהא לו בקר וצאן (יכול יזבח כל בשרו וכל 

צאנו ת"ל מבקרך ומצאנך הוו אין אדם אוכל בשר עד שיהא לו בקר וצאן)
יכול יזבח כל בקרו וכל צאנו ת"ל מבקרך ומצאנך ולא כל בקרך מצאנך ולא כל

צאנך כאשר צויתיך מה קדשים בשחיטה אף חולין בשחיטה או מה 
קדשים במקום אף חולין במקום ת"ל כי ירחק ממך המקום וזבחת ברחוק 

מקום אתה זובח ואי אתה זובח במקום פרט לחולין שנשחטו בעזרה אין לי אלא 
תמימין בעלי מומין מנין ת"ל ושחטו פתח אהל מועד ת"ל אותו אותו פתח אהל 

מועד ואין חיה ועוף פתח אהל מועד אי מה קדשים בזמן אף חולין בזמן ת"ל 
ואכלת בשעריך בכל אות נפשך אי מה קדשים במחיצה אף חולין במחיצה ת"ל 

ואכלת בשעריך אי מה קדשים ביום אף חולין ביום ת"ל ואכלת בשעריך אי
מה קדשים בטהרה אף חולין בטהרה ת"ל הטמא יאכל אין לי אלא טמא טהור מנין 

ת"ל הטהור יאכל הטמא והטהור יחדו יאכלנו מלמד ששניהם אוכלין
מתוך קערה אחת יכול אף תרומה תהא נאכלת מתוך קערה אחת ת"ל יחדו 

יאכלנו זה נאכל מתוך קערה אחת ואין תרומה נאכלת מתוך קערה אחת יכול 
יהו [חולין] חייבין בחזה ושוק ת"ל כצבי [יכול] הוציאו מכלל חזה ושוק ולא הוציאו מכלל שתי 

כליות ויותרת הכבד ת"ל כאיל [יכול] מה איל כולו מותר אף זה כולו מותר ת"ל אך כאשר 
יאכל את הצבי ר' אלעזר הקפר [בר'] או' וכי מה בא הכתו' ללמדנו בין צבי לאיל אלא 

הרי זה בא ללמד ונמצא למד מה בהמה בשחיטה אף חיה בשחיטה אבל עוף 
אינו אלא מדברי סופרים ר' מאיר או' כאשר צויתיך מגיד שנצטוה משה על 

הושט ועל הקנה ועל רוב אחד בעוף ורוב שנים בבהמה רק חזק לבלתי אכול 
הדם שישראל [היו] שפודין שטופין בדם קודם מתן תורה יכול אף משקבלו אותה 

בשמחה מהר סיני ת"ל רק אמ"ר שמעון בן עזאי והלא ג' מאות מצות עשה יש
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בתורה כיוצא בזה לומ' מה הדם שאין בכל המצות קל הימנו הזהירך הכתו' עליו 
שאר כל המצות על אחת כמה וכמה ר' שמעון או' כל מצוה שקבלו אותה ישראל 

בשמחה מהר סיני עושין אותה בשמחה וכל מצוה שלא קבלו בשמחה אין 
עושין אותה בשמחה ר"ש ב"ג או' כל שמסרו מצוה עליה בשעת השמד נוהגין
אותה בפרהסיא וכל מצוה שלא מסרו עצמם בשעת השמד לדון רופפת ה[י]א
?ג?ם מרובה בידם כי הדם הוא הנפש להגיד מה שגרם ולא תאכל הנפש עם 
הבשר זה אבר מן החי והלא דין הוא ומה בשר בחלב שמותר לבני נח אסור 

לישראל אבר מן החי שאסור לבני נח אינו דין שיהא אסור לישראל יפת 



תואר וכל הדומים להם יוכיח שאסורה לבני נח ומותרת לישראל אף אתה אל 
תתמה על אבר מן החי שאעפ"י שאסור לבני נח שיהא מותר לישראל ת"ל לא 
תאכל הנפש עם הבשר זה אבר מן החי ר' חנינא בן גמליאל או' זה הדם {מן} 

מן החי לא תאכלנו לרבות בשר בחלב והלא דין הוא מה נבילה שאין חייבין 
על בישולה אין חייבין על אכילתה בשר בחלב שחייבין על בשולו אינו דין 

שחייבין על אכילתו כלאי זרעים יוכיחו שחייבין על זריעתם ואין חייבין על 
אכילתן ת"ל לא תאכלנו לרבות בשר בחלב שחייבין על (בשולו) [אכילתו] ר' אליעזר או' 

ומה פסח שאין חייבין על בשולו חייבין על אכילתו בשר בחלב שחייבין על 
בישולו אינו דין שחייבין על אכילתו פיטום הקטרת תוכיח שחייבין על פטומ'
ואין חייבין על ריחה אף אתה אל תתמה על בשר בחלב שאעפ"י שחייבין על 

בשולו אינו דין שיהו חייבין על אכילתו ת"ל לא תאכלנו לרבות בשר בחלב [שחייבין על אכילתו] 
ר"ג או' הרי הוא או' רק חזק לבלתי אכול הדם מה דם שאין בכל המצות קל 

הימנו הזהירך הכתו' עליו שאר כל המצות על אחת כמה וכמה רק 
קדשיך אשר יהיו לך במה הכתו' מדבר אם בקדשי הארץ כבר אמור הא 

אינו מדבר אלא בקדשי חוצה לארץ תשא ובאת אל המקום אשר יבחר ייי'
מלמד שחייב על טפול הבאתן עד שיביאם לבית הבחירה ר' יהודה או' עד 

ביד הגולה חייב באחריותן מביר הגולה ואילך אין חייב באחריותן יכול אף בכור 

ומעשר ת"ל נדריך קדשים שהן באין בנדר ונדבה [אדם חייב באחריותן]  יצאו בכור ומעשר שאין באין בנדר 
ונדבה יכול שאני מוציא חטא[ת] ואשם ת"ל קדשיך ומה יש לך להביא חטאת ואשם 

ולהוציא בכור ומעשר אחר שריבה הכתו' מיעט מביא אני חטאת ואשם שאין 
להם פרנסה אלא במקומן ומוציא אני בכור ומעשר שיכולין להתפרנס בכל מקום 

ר' עקיבא או' בתמורת קדשים הכתו' מדבר תשא ובאת אל המקום יכול אף 
בכור ומעשר ת"ל נדריך [יכול] יהא מעשר בהמה נוהג בשותפות ת"ל אשר יהיה לך 

יכול שאני מוציא את האחין שקנו בתפיסת הבית ואחר כך חלקו ת"ל אשר 
יהיה לך בן עזאי או' יכול יהא מעשר בהמה ביתום ת"ל רק ועשית עולותיך 

הבשר והדם ר' יהושע או' אם אין דם אין בשר אם אין בשר אין דם ר' 
אליעזר או' ודם זבחיך ישפך אעפ"י שאין בשר יש דם ומה אני מקיים ועשית 

עולותיך הבשר הקיש בשר לדם מה הדם בזריקה אף בשר בזריקה יכול 
יהא עומד מרחוק וזורק ת"ל וערך הכהן אותם עומד בקרוב וסודרן על גבי 
המערכה מכלל שנ' והקטיר הכהן את הכל המזבחה לרבות העצמות והגידין 

והקרנים והטלפים יכול אעפ"י שפרשו ת"ל ועשית עולותיך הבשר והדם יכול 
אף גידין ועצמות ויעלה בשר לגבי מזבח ת"ל את הכל הא כיצד מחוברין 

יקרבו פרשו אפי' הן בראש המזבח ירדו ומנין לכל הקדשים שהן טעונין מהן 
יסוד ושפיכה אחת על גבי המזבח ת"ל ועשית עולותיך ומנין למעשר 

ופסח שלא יתנו במתנה ת"ל ודם זבחיך ישפך ר' ישמעאל או' בתמורת קדשי'
הכתו' מדבר תשא ובאת אל המקום הרי הוא בא אל המקום מה יעשה לו ת"ל 

ועשית עולותיך הבשר והדם מה עולה טעונה הפשט ונתוח וכליל לאישים 
אף תמורה כיוצא בה מה עולה טעונה מתן יסוד ושפיכה אחת על גבי המזבח 
אף תמורה כיוצא בה מה עולה פקעו איברים מעל גבי המזבח מחזירן על גבי
המערכה אף תמורה כיוצא בה מה קדשים אין את מתירן לבשר אלא לאחר 

זריקת דמים אף תמורה כיוצא בה  שמור ושמעת כל שאינו בכלל משנה 
אינו בכלל מעשה את כל הדברים אשר אנכי מצוך היום שתהא מצוה 
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קלה חביבה עליך כמצוה חמורה כי תעשה הטוב והישר בעיני הטוב בעיני 

שמים והישר בעיני אדם וכן הוא או' ומצא חן ושכל טוב בעיני אלהים ואדם 
כי יכרית ייי' אלהיך את הגוים עשה מצוה האמורה בענין שבשכרה יכרית 
ייי' אלהיך את הגוים אשר אתה בא שמה לרשת אותם בשכר שתבא תירש 

וירשת אותם וישבת בארצכם מכלל שנ' וירשתם וישבת בעריהם 



ובבתיהם יכול אי אתה רשאי להוסיף בבנין ת"ל וירשת אותם וישבת 
בארצם כל מקום שאתה רוצה לבנות בנה השמר בלא תעשה פן [בלא תעשה] 

תנקש אחריהם שמא תדמה להם ושמא תעשה כמעשיהם ויהיו לך 
למוקש אחרי השמדם מפניך מפני מה אני משמידם מפניך שלא תעש'

כמעשיהם ויהיו לך למוקש אחרי השמדם מפניך מפני מה אני משמידם 
מפניך שלא תעשה כמעשיהם ויבאו אחרים וישמידו אתכם ופן תדרוש 

לאלהיהם שלא תאמר הואיל והן יוצאין בטינא אף אני אצא בטינה הואיל 
והן יוצאין בארגמן אף אני אצא בארגמן הואיל והם יוצאים בתולסין אף 

אני אצא בתולסין אעשה כן אני לא תעשה כן לייי' אלהיכם יש כאן לעבדה 
יש כאן למתעבד מכאן אמרו בדבר שמקריבין אותו למזבח אם 

מקריבין אותו לע"ז חייב דבר שמקריבין אותו לע"ז אם הקריבו על גבי
המזבח פטור דבר שאין מקריבין אותו על גבי מזבח והקריבו לע"ז אין

מקריבין כיוצא בו ואם לאו פטור יכול יהו מקריבין חטאות ואשמות 
ת"ל כי תועבת ייי' אלהיך אשר שנא דבר השנוי ומתועב למקום ד"א 

לא נתכוונו להקריב אלא שהמקום שונא כי גם את בניכם ואת בנותיכם 
אין לי אלא בניהם ובנותיהם אבותם ואמותם מנין ת"ל בניהם גם בניהם 

בנותיהם גם בנותיהם אמ"ר עקיבא אני ראיתי גוי אחד שכפאו לאביו 
והניחו לפני כלבו ואכלו את כל הדבר אשר אנכי מצוה אתכם שתהא 

מצוה קלה עליהם כחמורה אותו תשמרו לעשות ר' אליעזר בן יעקב אומ' 
ליתן את לא תעשה על כל עשה האמור בפרשה (ה)[ל]א תוסיף עליו ולא תגרע 

ממנו מכאן אמרו הנותנין במתנה אחת שנתערבו במתנה אחת ינתנו במתנה 
אחת מתן ארבע במתן אחת ר' אליעזר או' יכול מתני ד"א לא תוסיף עליו 

מנין (שאם) [שאין] מוסיפין על הלולב ועל הציצית ת"ל לא תוסיף עליו מנין שאין 
פוחתין מהן ת"ל ולא תגרע ממנו מנין שאם פתח לברך ברכת כהנים לא יאמר 

הואיל ופתחתי לברך או' אני ייי' אלהי(ם) [א]בותיכם יוסף עליכם ת"ל את הדבר אפ'
דבר לא תוסיף כי יקום בקרבך נביא מה משה אמ' בכה אף הנביאים אמרו 
בכה מה משה אמ' מקצת אף הנביאים או' מקצת [ומקיים מקצת] מה משה 

אמ' כלל ופרט אף נביאים או' כלל ופרט מה משה זקן בן פ' ובן עמרם יכול אף 
הנביאים כן ת"ל נביא מ"מ או חולם חלום בכלל שנ' [במשה] פה אל פה יכול אף הנביאים 

כן ת"ל או חולם חלום בקרבך לרבות את האשה ונתן אליך אות בשמים וכן 
הוא או' והיו לאותות למועדים ולשנים מופת בארץ וכן הוא או' אם יהיה חורב

על הגזה לבדה מהו אומ' ויעש ייי' כן ויהי חורב על הגזה ובא האות והמופת 
אמ"ר יוסי הגלילי עד היכן הגיע הכתו' סוף עובד ע"ז ונתן להם ממשלה שאם

מעמידין חמה ולבנה כוכבים ומזלות אל תשמע להם מפני מה כי מנסה ייי' 
אלהיכם אתכם לדעת אמ' חס ושלום שמעמיד הקב"ה חמה ולבנה כוכבים 

ומזלות לעובדי ע"ז הא אינו מדבר אלא במי שהן נביאי אמת מתחלה וחזרו להיות 
נביאי שקר כחנניה בן עזור לא תשמע אל דברי הנביא ההוא ולא אל החוזר 

בו או אל החולם חלום ולא החשוד למפרע כי מנסה ייי' אלהיכם אתכם 
אחרי ייי' אלהיכם תלכו זה הענן ואותו תיראו שיהא מוראו עליכם ואת מצותו 

תשמרו זו מצות עשה ובקולו תשמעו ליתן מצות לא תעשה [לשאינו שומע] בקול נביאיו 
ואותו תעבודו שתעבדו בתורתו ושתעבדו במקדשו ובו תדבקון הפרשו 

מע"ז והדבקו במקום והנביא ההוא ולא מנוס או חולם החלום ולא מוטעה 
יומת כי דבר סרה על ייי' והלא דברים ק"ו ומה המזייף דברי חבירו חייב מיתה 

המזייף דברי המקום על אחת כמה וכמה המוציא אתכם מארץ מצרים אפי'
אין לו עליך אלא שהוציאך מארץ מצרים דיו והפודך מבית עבדים דיו להדיחך 
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מן הדרך נאמ' כאן הדחה ונא' להלן הדחה מה הדחה האמורה להלן 

בסקילה אף כאן בסקילה ר' שמעון או' אין מיתתו של זה אלא בחנק ד"א



להדיחך מן הדרך זו מצות עשה אשר צוך ייי' אלהיך זו מצות לא תעשה 
ללכת בה לא האומ' מקצת ומשמר מקצת ובערת הרע מקרבך בער 

עושה רעות מישראל כי יסיתך אחיך אין הסתה אלא טעות כענין שנא' 
אשר הסת איזבל אשתו אחרים או' אין הסתה אלא נדוי כענין שנ' שמע נא 

אדני המלך את דברי עבדו אם ייי' הסיתך בי ירח מנחה מכלל שנא' לא 
יומתו אבות על בנים למדנו שאין מעידין זה לזה יכול כשם שאין מעידין 

זה לזה כך אין מסית[י]ן זה את זה ת"ל כי יסיתך אחיך בן אמך אחיך זה מאביך 
בן אמך זה בן אמך או בנך בנך מ"מ או בתך בתך מ"מ אשת זו ארוסה 

חיקך זו נשואה או רעך זה הגר אשר כנפשך זה אביך בסתר מלמד 
שאין אוסר דבריהם אלא בסתר וכן הוא או' בנשף בערב יום באישון לילה 

אבל דברי תורה אין נאמרין אלא בפרהסיא וכן הוא או' חכמות בחוץ תרונה 
בראש הומיות תקרא נלכה ונעבדה אלהים אחרים ר' יוסי הגלילי או' 

הרי זה דבר גנאי לישראל שאומות העולם אין מניחין מה שמסרו להם אבותיה'
וישראל מניחין מה שמסרו להם אבותיהם והולכין ועובדין ע"ז מאלהי 

העמים אשר סביבותיהם הקרובים מן הקרובים אתה יודע (והם) הרחוקים 
מקצה הארץ ועד קצה הארץ אלו חמה ולבנה שמהלכין מסוף העולם ועד 

סופו לא תאבה לו מכלל שנ' ואהבת לרעך כמוך יכול אתה אוהב לזה 
ת"ל לא תאבה לו ולא תשמע אליו מכלל שנ' עזוב תעזוב עמו יכול אתה 

עוזב עם זה ת"ל ולא תשמע אליו ולא תחוס עינך עליו מכלל שנ' ולא 
תעמוד על דם רעך יכול שאי אתה רשאי לעמוד על דמו של זה ת"ל לא 

תחוס עינך עליו ולא תחמול ולא ולא תכסה עליו לא תחמול ולא תלמד עליו 
זכות ולא תכסה אי אתה יודע חובה אי אתה רשאי לשתוק מנין שאם יצא 

מב"ד חייב שאין מזהירין לזכות ת"ל כי הרג יצא זכאי מנין שמחזירין אותו 

לחובה ת"ל תהרגנו ידך תהיה בו מצוה ביד הניסת להמית מנין לא מת 
ביד הניסת יומת בכל אדם ת"ל ויד כל העם באחרונה וסקלתו באבנים יכול 

באבנים מרובות ת"ל באבן או באבן יכול באבן אחת ת"ל באבנים אמור מעתה 
אם לא מת בראשונה ימות בשניה כי בקש להדיחך נאמ' כאן הדחה ונאמ'

להלן הדחה מה הדחה האמורה להלן בסקילה אף הדחה האמורה כאן
בסקילה מעל ייי' אלהיך המוציאך אפי' אין עליך אלא שהוציאך מארץ 

מצרים מבית עבדים דיי  וכל ישראל ישמעו וייראו דברי ר' עקיבא ר' יהודה 
או' אין מענין דינו של זה אבל ממיתין אותו וכותבין ושולחין בכל מקומות

ישראל איש פלו' בן איש פלו' נתחייב מיתה בב"ד אין לי אלא זה בלבד מנין האומ' 
אעבוד אלך ואעבוד נלך ונעבוד אזבח ונלך ונזבח אקטר אלך ואקטר נלך 

ונקטר אנסך אלך ואנסך ננסך נלך וננסך אשתחוה אלך ואשתחוה נלך 
ונשתחוה ת"ל לא תוסיפו לעשות כדבר הרע הזה לא כדבר ולא כרע ולא כזה 

יכול המגפף והמנשק והמכבד והמרבץ והמרביץ והסך והמלביש והמנעיל 
והמעט[י]ף ת"ל זה הרי זה בסקילה ואין כל אלו בסקילה כי תשמע ולא החוזר 

ומצותת יכול נטוש ת"ל ודרשת וחקרת היטב ודרשת מן התורה וחקרת 
מן העדים ושאלת מן התלמידים באחד עריך עיר אחת עושין עיר 

הנדחת ואין עושין ג' עירות עיר הנדחת יכול אף לא שתים ת"ל באחד עריך 
אשר ייי' אלהיך נותן לך בכל מקום לשבת שם פרט לירושלם שלא נתנה לבית 

דירה יצאו אנשים ולא נשים ולא קטנים אנשים אין פחות משנים בני 
בליעל בני עול בני אדם שפרקו מעליהם עול הק'  מקרבך ולא מן 

הספר וידיחו את יושבי עירם ולא יושבי עיר אחרת לאמר בהתראה 
לכה ונעבדה אלהים אחרים אשר לא ידעתם  ודרשת וחקרת ושאלת 
היטב מכלל שנ' והוגד לך ושמעת ושאלת היטב לג"ש מלמד שבודקין

אותו בז' חקירות אין לי אלא חקירות בדיקות מנין ת"ל והנה אמת נכון הדבר 
אם סופנו להרבות בדיקות מה ת"ל חקירות אמ' אחד איני יו[ד]ע עדותו בטלה 
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בדיקות אמ' אחד איני יודע ואפי' שנים או' אין אנו יודעים עדותן קיימת 
(אחד חקירות ואחד בדיקות אמ' אחד איני יודע ואפי' שנים או' אין אנו 

יודעין עדותן קיימת) אחד חקירות ואחד בדיקות בזמן שמכחישין זה את 
זה עדותן בטלה והנה אמת נכון הדבר לרבות גרים ועבדים משוחררין 
הכה תכה מנין הדבר לרבות לא יכול אתה להמיתו במיתה האמורה כן

המיתו בכל מיתות האמורות בין קלות ובין חמורות ת"ל הכה תכה מנין 
ליוצאי לא יצא דך ויצא ידו דך לא יצא ידו ת"ל הכה תכה את יושבי הערים 

ההיא ולא יושבי עיר אחרת החמרת והגמלת העוברת 
ממקום למקום הרי אלו מצילין אותה לפי חרב לתוך פיה של חרב שלא 

תנולם החרם אותה פרט לנכסי צדיקים שהם בחוצה לארץ כל אשר 
בה לרבות צדיקים שבתוכה מכאן אמרו נכסי צדיקים שבתוכה 

אובדין ושבחוצה לה פולטין ושל רשעים בין בתוכה לה בין בחוצה לה 
ואת בהמתה ולא בהמת הקדש ואת כל שללה לרבות נכסי רשעים 

שבחוצה לה תקבץ אל תוך רחובה אין לה רחוב עושין לה רחוב היה 
רחבה חוצה לה מנין שמכניסין אותה לתוכה ת"ל אל תוך רחבה ושרפת 

באש את העיר ואת כל שללה ולא שלל שמים מכאן אמרו 
ההקדשות שבתוכה יפדו ותרומות ירקבו מעשר שני וכתבי הקדש 

יגנזו כליל לייי' אלהיך וכן הוא או' וישבע יהושע בעת ההיא לאמר 
ארור האיש לפני ייי' אשר יקום וכי אין אנו יודעים שיחרימו שמה אלא 
שלא יבנו אותה ויקראו שמה עיר אחרת ושלא יבנו עיר אחרת ויקראו 
שמה יריחו בבכורו ייסדנה ובצעירו יציב דלתיה יכול שוגג ת"ל כדבר 
ייי' אשר דבר ביד יהושע בן נון אמור מעתה מזיד היה ולא ידבק בידך 

מאומה מן החרם מכאן אמרו נטל ממנה מקל או שלגז או כרכר או 
שרביט כולן אסורין נתערבו באחרים ואחרים באחרים כולן אסורין 

בהנאה מה יעשה יוליך הנאה לים המלח כללו של דבר כל הנהנה מע"ז 

יוליך הנאה לים המלח למען ישוב ייי' מחרון אפו כל זמן שע"ז בעולם חרון אף 
בעולם נסתלקה ע"ז מן העולם נסתלק חרון אף מן העולם ונתן לך רחמים ורחמך 
והרבך מכאן ר"ג ברבי או' כל זמן שאתה מרחם על הבריות מרחמין לך מן השמי'

והרבך כמה שנ' והרביתי את זרעך ככוכבי השמים לרוב אשר נשבע לאבותי'
הכל בזכות אבותיך כי תשמע בקול ייי' אלהיך מכאן אמרו התחיל אדם 

לשמוע קימעה סופו לשמוע הרבה לשמור את כל מצותיו אשר אנכי מצוך 
היום שתהא מצוה קלה חביבה [עליך] כמצוה חמורה לעשות הישר בעיני ייי' אלהיך 

זו היא שר' ישמעאל או' הישר בעיני שמים בנים אתם לייי' אלהיכם ר' יהודה 
או' אם נוהגים אתם מנהג בנים הרי אתם קרויים בנים ואם לאו אין אתם 

בנים ר' מאיר או' בין כך ובין כך בנים אתם לייי' אלהיכם והיה מספר בני ישראל 
כחול הים לא תתגודדו לא תעשו אגודות אלא היו כלכם אגודה אחת וכן 

הוא או' הבונה בשמים מעליותיו ואגודתו על ארץ יסדה ד"א לא תתגודדו 
שלא תתעדדו כדרך שאחרים מתעודדים בה וכן הוא או' ויתגודדו 

כמשפטם בחרבות וברמחים עד שפך דם עליהם ולא תשימו קרחה 
בין עיניכם למה יכול לא יהו חייבין אלא על בין עיניכם בלבד מנין לרבות כל 
הראש יכול כהנים שריבה בהם הכתו' מצות יתרות חייבין על כל קרחה וקרח'

וחייבין על הראש כב[י]ן העינים אבל ישראל שלא רבה בהן הכתו' מצות יתירות 
לא יהו חייבין אלא אחת ולא יהו חייבין אלא על העינים בלבד ת"ל קרחה קרחה 

לג"ש קרחה האמורה בכהנים שחייבין על קרחה וחייבין על הראש כבין 
העינים אף קרחה האמורה בישראל חייבין על כל קרחה וקרחה ועל הראש 

כבין העינים ומה קרחה האמורה בישראל אינו חייב על המת אף קרחה 
האמורה בכהנים אין חייבין אלא על המת  כי עם קדוש אתה לייי' אלהיך קדושה

עצמך בך בחר ייי' אלהיך להיות לו לעם סגולה מלמד שכל אחד ואחד [מישראל] חביב 



לפני הקב"ה יותר מכל אומות יכול אף מאבות הראשונים ת"ל מכל העמים 
אשר על פני האדמה משלפניו ומשלאחריו אבל לא מאבות הראשונים  
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כל בהמה מפרסת פרסה וש[ו]סעת שסע פרסות ומעלה גרה עד שיהיו בה סימנין

הללו אין מותרין באכילה אבא חנן משום ר' אליעזר השסועה מין חיה אמ"ר
יאשיה בכל מקום שנ' צפור בטהור מדבר הכתו' אמר ר' יצחק עוף טהור נקר'

ונקרא צפור והטמא לא נקרא אלא צפור בלבד  לא תאכל כל תועבה 
ר' אליעזר או' מנין לצורם אוזן בכור ואוכל ממנו שעובר בלא תעשה ת"ל לא 
תאכל כל תועבה אחרים או' בפסולי המוקדשין הכתו' מדבר נאמ' כאן תועבה 
ונא' להלן לא תזבח לייי' אלהיך שור ושה מה תועבה האמורה להלן בפסולי 

המוקדשין הכתו' מדבר אף תועבה האמורה כאן בפסולי המוקדשין 
הכתו' מדבר  זאת החיה אשר תאכלו איל וצבי ויחמור מלמד שהחיה 

בכלל בהמה ומנין שהבהמה בכלל החיה ת"ל זאת החיה אשר תאכלו מכל
הבהמה מלמד שחיה קרויה בהמה ובהמה קרויה חיה ומלמד שבהמה 

טמאה מרובה מבהמה טהורה בכל מקום פרט הכתו' את המועט שנ' זאת 
הבהמה אשר תאכלו ותאו ר' יוסי או' זה שור הבר כל בהמה מפרסת 

פרסה לפי שמצינו שריבה הכתו' טריפה כענין טרפות [יכול] אף אני ארבה את 
הפסול כעין הפסולין ואיזה זה החורש בשור ובחמור ובמוקדשין ת"ל שור 

שה כבשים ושה עזים תאכלו מרבה אני את אלו ועדין לא ארבה את הרובע 
ואת הנרבע ומוקצה ונעבד ואתנן ומחיר וכלאים וטריפה ויוצא דופן ת"ל 

שור שה מרבה אני את אלו ועדין לא ארבה את שנעברה בו עבירה על פי 
עד אחד או על פי הבעלים ת"ל שור שה כבשים מרבה אני את אלו ועדין לא 

ארבה את שנעברה בו עבירה על פי שני עדים ועדין לא נגמר דינו ת"ל 
שור שה כבשים ושה עזים תאכלו מרבה אני את אלו שגדלו בטהרה ועדין 

לא ארבה את ולד טרפה שינק מן כשרה ת"ל בבהמה מרבה אני ולד 
בבהמה טריפה שיינק מן כשירה ועדין לא ארבה את ולד בהמה טריפה 

שיינק מן בהמה טהורה ומן טמאה ת"ל בבהמה כל מה שבבהמה תאכלו 
לרבות שליא יכול אף יצאת מקצתה ת"ל אותה תאכלו אותה באכילה ואין 

בהמה טמאה באכילה אין לי אלא בעשה מנין אף בלא תעשה ת"ל הגמל 
והארנבת והחזיר מבשרם לא תאכלו אין לי אלא אלו בלבד שאר בהמה טמאה 

מנין ודין הוא מה אלו שיש בהן סימני טהרה הרי הן בלא תעשה אכילתן 
נמצאו הגמל והשפן והארנבת והחזיר מן הכתו' ושאר בהמה טמאה מק"ו 

נמצאת מצות עשה שלהן מן הכתו' ומצות עשה שלהן מק"ו  אך את זה לא 
תאכלו השסועה אמ"ר עקיבא וכי משה קניגי היה או בלסטרי היה אלא 

מכאן תשובה לאומות שאומ' אין תורה מן השמים כל צפור טהור[ה] תאכלו 
מכלל שנ' וצוה הכהן ולקח למטהר שתי צפרים חיות טהורות יכול כשם 

ששחוטה אסורה כך משתלחת אסורה ת"ל כל צפור טהור תאכלו [יכול] כשם 
שהמשתלחת מותרת כך שחוטה תהא מותרת ת"ל וזה אשר תאכלו מהם
הנשר והפרס והעזניה ר' עקיבא או' נאמ' כאן נשר ונאמ' להלן נשר מה 

נשר האמור להלן עשה כל האמורים עם הנשר בבל תאכ[י]ל ובבל תאכל אף נשר 
האמור כאן בבל תאכיל ובבל תאכל ר' ישמעאל או' נאמ' כאן איה ונא' להלן

איה מה איה האמורה כאן עשה את הראה כאיה אף איה האמורה כאן
עשה את הראה כאיה עורב זה עורב הגדול את כל עורב להביא עורב 

העמקי ועורב הבא בראש היונים למינו להביא את הזרזיר כשהוא אומ' 
למינהו להביא את בן הוריה ואת בת היענה ואת הכוס ואת הקאת והחסיד'
מלמד שעוף טהור מרובה מעוף טמא בכל מקום הכתו' (מדבר) פורט את 
המועט סימני בהמה וחיה נאמרו מן התורה סימני העוף לא נאמרו וחכמ'

או' כל עוף דורס טמא שנ' נשר מה נשר מפורש אין לו זפק ולא אצבע [יתירה] ואין 



קרקבנו נקלף ודורס ואוכל אף כל כיוצא בו אסור וכל שאין כיוצא בו מותר 
כל עוף טהור תאכלו [זו] מצות עשה כל שרץ העוף טמא הוא לכם לא יאכל 

זו מצות לא תעשה ר' שמעון או' כל עוף טהור תאכלו זו מצות עשה כל 
שרץ העוף טמא הוא לכם אלו חגבים טהורין כל שרץ העוף טמא הוא לכם
לא יאכלו אלו חגבין טמאין לא תאכלו כל נבילה אין לי אלא נבילה טריפה 
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מנין ת"ל כל נבילה אין לי אלא נבלת בהמה נבלת חיה מנין ת"ל נבילה כל נבילה 

לגר אשר בשעריך מלמד שנתנה במתנה לגר תושב מנין אף לנכרי 
ת"ל לנכרי כשתמצא או' מוכרה ונותנה במתנה לנכרי ולגר תושב ר' 
יהודה או' דברים ככתבן דברים המותרין ואחרים נהגו בהן איסור אי 

אתה רשאי לנהוג התר בפניהם כי עם קדוש אתה לייי' אלהיך קדש
עצמך לא תבשל גדי בחלב אמו ר' עקיבא או' חיה ועוף אינן מן התורה 

שנא' לא תבשל גדי בחלב אמו ג' פעמים פרט לחיה ועוף ובהמה 
טמאה ר' יוסי הגלילי או' נאמ' לא תאכלו כל נבלה יצא העוף שאין לו 

חלב אם  עשר תעשר מלמד שאין מעשרין אותו משנה לחברתה 
אין לי אלא מעשר שני שבו דבר הכתו' מנין לרבות שאר מעשר ת"ל עשר 

תעשר מתוך שנה בשנה ר' שמעון בן יוחאי או' משום ר' שמעון מנין 
למעשר בהמה שהוא בע(מ)[ש]ר (ו)[ת]עשר ת"ל עשר תעשר יכול דבר שגדולו 

מן הארץ כמין סטיס וקוצה יהא חייב במעשרות ת"ל עשר תעשר 
ואכלת יכול אף דבש וחלב ת"ל היוצא השדה שנה שנה אמור מעתה 
דבר שיוצא מרשות שדה מכלל שנא' ואכלת לפני ייי' אלהיך במקום 

אשר יבחר ייי' יכול אין לי אלא חייב במעשר אלא דגן ותירוש ויצהר מנין 
לרבות שאר פירות תבואת זרעך יאמר זה שאלו כן הייתי או' מה תבואה 

מיוחדת שמכניסה לקיום ודרכה למאכל כמו שהוא אף אני לא ארבה 
אלא כיוצא בה את מה ארבה את האורז והדוחן והפרגין והשומשמין מנין 
לרבות שאר קטניות ת"ל עשר תעשר יכול אעפ" שלא השרישו ת"ל זרעך

מנין לרבות ירקות למעשרות ת"ל כל מעשר מזרע הארץ לרבות זרע
שום שחלים וגרגיר יכול שאני מרבה לפת וצנונות וזרעוני גנה שאין 

נאכלין ת"ל מזרע הארץ ולא כל זרע הארץ פרי העץ לרבות פירות אילן 
יכול שאני מרבה חרובי שטה וחרובי צלמונא וחורובי גירוגא שאין נאכלי'
ת"ל מפרי העץ ולא כל פרי העץ מנין שאדם מעשר את שאוכל ת"ל עשר 

תעשר יכול אעפ"י שלא נגמרה מלאכתן בשדה ת"ל כדגן מן הגרן והרי הוא 
בשדה וכמלאה מן היקב והרי הוא בשדה יכול אף אדם אוכל עראי בשדה 

ת"ל עשר תעשר מנין שהזורע [חייב] ת"ל היוצא השדה מנין שכונס ת"ל תבואת 
זרעך הרבו הנויות בני חנן שלש שנים קודם לארץ ישראל יכול שיהו מוציאין

פירותיהן מידי מעשרות שיהיו דורשין לומ' עשר תעשר ואכלת ולא מוכר 
תבואת זרעך ולא לוקח  ואכלת לפני ייי' אלהיך במקום אשר יבחר ר' יוסי 

או' שלשה דברים משום ג' זקנים ר' עקיבא או' יכול יהא אדם מעלה בכורות 
מחוצה לארץ לארץ ת"ל ואכלת לפני ייי' אלהיך במקום אשר יבחר ממקום שאתה 

מביא מעשר דגן משם אתה מביא בכורות שמעון בן עזאי או' יכול כשם 
שנתנה תורה מחיצה בין בכור למעשר שני ודין הוא בכור הוא טעון הבאת 

מקום מה בכור אינו נאכל אלא לפנים מן החומה אף מעשר שני לא יהא 
נאכל אלא לפנים מן החומה מה בכור (מ)מעט מן אכילתן שכין מיעט זמן 
אכילתן תאמר במעשר שני שריבה זמן אכילתו הואיל וריבה זמן אכילתו 

לא ירבה זמן אכילתו ת"ל ואכלת לפני ייי' אלהיך במקום אשר יבחר מה בכור 
אינו נאכל אלא לפנים מן החומה אף מעשר שני לא יהא נאכל אלא לפנים מן 

החומה ר' ישמעאל או' יכול יהא אדם מעלה מעשר שני בירושלם בזמן 
הזה ואוכלו דין הוא בכור טעון הבאת מקום מעשר שני טעון הבאת מקום 



מה בכור אינו נאכל אלא לפני הבית לא אם אמרת בבכור שיש בו דמים 
ואמורין למזבח תאמר במעשר שני שאין בו דמים ואמורין לגבי מזבח 

בכורים יוכיחו שאין מהן דמים ואמורין למזבח ואין נאכלין אלא בפני הבית 
לא אם אמרת בבכור(ות)[ים] שטעונין [מנחה] לפני המזבח תאמר במעשר שני שאין 

טעון הנח לפני המזבח ת"ל ואכלת לפני ייי' אלהיך מקיש אכילת בכור 
למעשר שני מה בכור אין נאכל אלא בפני הבית אף מעשר שני לא יהא נאכל 

אלא בפני הבית אחרים או' יכול בכור שעבר(ה) זמנו משנה לחברתה יהא 
פסול בפסולי המוקדשין ת"ל ואכלת לפני ייי' אלהיך אם ללמד על הבכור 

113
שנאכל לפנים מן החומה אין צריך שהרי כבר נאמ' לפני ייי' תאכלנו אם 

ללמד על מעשר [שני] שנאכל לפנים מן החומה אין צריך שהרי כבר נאמ' לא 
תוכל לאכול בשעריך מעשר דגנך (אם) משנה לחברתה למען תלמד 

ליראה את ייי' אלהיך מגיד שהמעשר מביא את האדם לפני תלמוד תורה 
כל הימים בין בארץ בין בחוצה לארץ כי ירבה ממך הדרך יכול ברחוק הזמן 

הכתו' מדבר ת"ל כי ירחק ממך המקום ברחוק (זמן) [מקום] הכתו' מדבר אין לי אלא בזמן 
שהוא מרובה מנין אפי' מועט ת"ל כי לא תוכל שאתו אין לי אלא עני עשיר מנין 

ת"ל כי יברכך ייי' אלהיך ונתת בכסף מלמד שאינו מתחלל אלא בכסף מנין 
לעשות שאר מטבע ככסף (דין הוא הואיל והקדש מתחלל מה הקדש עשה 
בו שאר מטבע ככסף) דין הוא הואיל והקדש מתחלל ומעשר שני מתחלל 

מה הקדש שעשה בו שאר מטבע ככסף אף מעשר (עני) [שני] עשה בו שאר מטבע 
ככסף מה להקדש שעשה בו שאר מטלטלין ככסף תאמר במעשר שני 

שלא עשה בו שאר מטלטלין ככסף ת"ל וצרתה כסף דבר שדרכו לצרר דברי 
ר' ישמעאל ר' עקיבא או' דבר שהיה עליו צורה פרט לסימון שאין עליו צורה 

בידך פרט ליצא חוץ לרשותך והלכת אל המקום אשר יבחר ייי' אלהיך 
זו שילה ובית עולמים ונתת הכסף בכל אשר תאוה נפשך ר' יהודה או' 
יכול הלקוח בכסף מעשר שנטמא טעון פדיון דין הוא ומה מעשר שני 

עצמו שנטמא הרי הוא נפדה הלקוח בכסף מעשר שנטמא אינו דין 
שיפדה ת"ל כסף כסף ראשון נפדה ולא כסף שני אין לי אלא טהור טמא 

מנין ת"ל כסף כסף ראשון ולא כסף שני בכל אשר תאוה נפשך יכול 
אף בעבדים ושפחות וקרקעות ת"ל בבקר ובצאן אין לי אלא באכילה שתיה 

מנין ת"ל ביין ובשכר אין לי אלא אכילה ושתיה מנין אף משביחי אכילה ושתיה 
כגון השקט וההמום וראשי בשמים והתיאה והחלתית והפלפלין וחלות 

הריע ת"ל ובכל אשר תשאלך נפשך יכול אף מים ומלח ת"ל בבקר ובצאן מה 
אלו שהן פרי מן הפרי וגדולו מן הארץ אף אין לי אלא דבר שהוא פרי מן פרי 

וגדוליו מן הארץ בן בג בג או' בבקר ובצאן ואכלת פרה על ידי עורה בצאן ולקחת 
רחל על ידי גיזתה ביין ולקחת חבית על ידי קנקנה ובשכר ולקחת תמד 
משהחמיץ יכול יקח בהמה למשתה בנו הרי אתה דן נאמר כאן שמחה 

ונאמ' להלן שמחה מה שמחה האמור להלן עולות ושלמים אף שמחה האמו' 
כאן שלמים ת"ל ואכלת ושמחת (אכילה) שמחה שיש עמה אכילה יצאו עולות 

שאין עמהן אכילה  והלוי אשר בשעריך כל מקום אתה סומך לוי היה לו[מר]
(לומ') תן לו מחלקו אין לו חלקו תן לו מעשר עני אין לו מעשר עני תן לו שלמים 

אין לו שלמים פרנסהו מן הצדקה כי אין לו חלק ונחלה עמך להגיד מה גרם 
מקצה יכול בחג ת"ל כי תכלה לעשר יכול בחנוכה ת"ל קץ נאמ' כאן קץ ונאמ' 

להלן קץ מה קץ האמור להלן רגל אף קץ האמור כאן רגל אי מה קץ האמור 
להלן חג הסוכות אף קץ האמור כאן חג הסוכות ת"ל כי תכלה לעשר רגל 

שהמעשרות כלין בו הוי או' זה הפסח מכאן אמרו ערב יום טוב אחרון 
של פסח של רביעית ושל שביעית היה מבעיר ברביעית מפני מעשר עני 

שבשלישית וברביעית מפני מעשר עני שבשישית יכול אף שנה 



שביעית תהא חייבת במעשר ת"ל שנת המעשר שנה שחייבת במעשר 
יצאת שנה שביעית שאינה חייבת במעשר יכול יהו שני מעשרות 

נוהגין בה ת"ל שנת המעשר מעשר אחד נוהג בה ולא שני מעשרות נוהגין
בה (ת"ל שנת המעשר מעשר מעשר אחד נוהג בה ולא שני מעשרות נוהגין

בה) אין לי אלא מעשר עני שבו דבר הכתו' מנין לרבות שאר מעשרות ת"ל 
מעשר תבואתך ריבה תוציא את כל מעשר תבואתך מלמד שמוציאין 

אותו ממקום טומאה למקום טהרה יכול [מעשר] של שאר שנים יהו מוציאין אותו 
ממקום טומאה למקום טהרה ת"ל בשנה ההוא [מעשר] של שנה ההיא אתה 

מוציא ואי אתה מוציא [מעשר] של שאר שנים ממקום טומאה למקום טהרה של [מעשר]
שנה ההיא אתה מבעיר ואי אתה מבעיר [מעשר] ירק שיצא מראש שנה ועד 

פסח והנחתו בשעריך אם אין שם עני הניחהו באוצר איני יודע מי 
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ידחה מפני מעשר עני אם מעשר ראשון ואם מעשר שני ת"ל ובא הלוי כי אין לו חלק 

ונחלה עמך יבא הלוי ויטול חל(.)קו מ"מ דברי ר' יהודה ר' אלעזר בן יעקב או' אינו 
צריך הרי הוא או' ולבני לוי נתתי כל מעשר (בירושלם) [בישראל] לנחלה מה נחלה אינה 

זזה אף מעשר ראשון אינו זז יכול אף לקט שכחה ופאה יהו חייבין במעשר ת"ל [כאן]
ובא הלוי כי אין לו חלק דברים שאין לו בהן חלק ונחלה עמך אתה נותן לו [מעשר] יצאו

אלו שיש לו חלק בהן ונחלה עמך  והגר והיתום והאלמנה יכול בין שאינן חסרין 
ובין שהן חסרין [ו]אל תתמה שהרי הוא אומ' (אל) תחבל בגד אלמנה בין עשירה בין 

עניה ת"ל עני מה עני חסר אף כלם חסרין יכול בין בני ברית ובין שאינן בני ברית ת"ל
ללוי מה לוי בן ברית אף כולם בני ברית ואכלו ושבעו תן להם כדי שישבעו 

מכאן אמרו אין פוחתין לעני בגרן מחצי קב חטין או (חצי) קב שעורין בשעריך 
מלמד שאין מוציאין אותו מארץ לחוצה לארץ אמרו משפחת בית נבטלהו 

היתה בירושלם ונתנו להם שש מאות ככרי זהב ולא רצו להוציא חוץ לירושלם  
מקץ שבע שנים יכול בתחלת השנה או בסופה הרי אתה דן נאמ' כאן קץ 

ונאמ' להלן קץ מה קץ האמור להלן בסופה ולא בתחלתה אף קץ האמור כאן 
בסופה ולא בתחלתה תעשה שמטה (שמוט) [וכתי'] כל זמן שיש לך שמטה (אותה) 

משמט שבע שנים יכול שבע שנים לכל אחד ואחד הרי אתה דן חייב שבע 
שנים בשמטה וחייב שבע שנים במלוה מה שבע שנים האמורים בשמטה 
שבע שנים לכל העולם אף שבע שנים האמורים במלוה שבע שנים לכל 

העולם או כלך לדרך זו חייב שבע שנים בעבד עברי שבע שנים לכל אחד 
ואחד אף שבע שנים האמורים במלוה שבע שנים לכל אחד ואחד נראה למי 

דומה דנין דבר שתלוי ביובל ואל יוכיח עבד עברי שאין תלוי ביובל או כלך לדרך 
זו דנין דבר שנוהג בארץ ובחוצה לארץ מדבר שנוהג בארץ ובחוצה לארץ 

ואל יוכיח השמט מלוה שאין נוהג אלא בארץ ת"ל שבע שנים לג"ש מה שבע 
שנים האמורין בשמטה לכל העולם אף שבע שנים האמורין במלוה שבע 

שנים לכל העולם ר' יוסי הגלילי אומ' קרבה שנת השבע שנת השמטה אם 

שבע שנים לכל אחד היאך היא קריבה אמור מעתה שבע שנים לכל העולם יכול 
יהא השמט הלואה נוהג במדבר ת"ל תעשה שמטה שמוט אלא שבארץ ישראל 
(מקום) שאתה עושה שמטה אתה משמט בחוצה לארץ שאי את עושה שמטה 

אי אתה משמט מלוה ת"ל כי קרא שמטה לייי' בין בארץ ובין בחוצה לארץ  וזה הדבר 
השמטה מכאן אמרו המחזיר חוב בשביעית יאמר להם משמט אני וכו' מתני' 

וזה דבר השמטה וכו' שמטה משמטת מלוה ואין יובל משמט מלוה שהיה 
בדין ומה שמטה שאין מוציא עבדים משמטת מלוה יובל שמוציא עבדים 
אינו דין שישמט מלוה ת"ל וזה דבר השמטה שמטה משמטת מלוה יובל

אין יובל משמט מלוה ק"ו לשמטה שתוציא עבדים ומה יובל שאין משמט מלוה 
אינו דין שתוציא עבדים ת"ל בשנת היובל הזאת השביעית משמט מלוה 

ויובל מוציא עבדים : שמוט כל בעל יכול אף בגניבה ופקדון ת"ל משה ידו או 



משה ידו יכול אף שכר שכיר והקפת חנות ת"ל אשר ישה ברעהו אם סופנו 
לרבות כלם [ו]מה ת"ל משה ידו מה משה ידו בזקוף אף כלם זקופין לא יגוש 
ליתן עליו בלא תעשה את רעהו פרט לאח' את אחיו פרט לגר תושב כי קרא 

שמטה לייי' בין בארץ בין בחוצה לארץ  את הנכרי תגוש זו מצות עשה ואשר 
יהיה לך את אחיך ולא של אחיך בידך מכאן אתה או' המלוה על המשכון 

ואת אחיך תשמט ידיך ולא המוסר שטרותיו לב"ד מכאן אמרו [ש]התקין הלל 
פרוזביל אפס כי לא יהיה בך אביון ולהלן הוא או' כי לא יחדל אביון מקרב 

הארץ בזמן שאתם עושין רצונו של מקום אביונים באומות וכשאתם אין 
עושין רצונו של מקום אביונים בכם כי ברך יברכך ייי' אלהיך בארץ מגיד 

שאין ברכה תלויה אלא בארץ אשר ייי' אלהיך נותן לך לרשתה בשכר שתירש 
תכבוש  אם שמוע תשמע בקול ייי' אלהיך מכאן אמרו שמע אדם קמ(א)[ע]ה 

משמיעים אותו הרבה שמע אדם דברי תורה סופו לשמוע דברי סופרים 
לעשות את כל המצוה שתהא מצוה קלה חביבה עליך כמצוה חמורה כי 

ייי' אלהיך ברכך כאשר דבר לך ברוך אתה בעיר ברוך אתה בשדה
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והעבטת גוים רבים יכול תהא לוה בסלע ומלוה בשקל כדרך שאחרים עושין ת"ל 
ואתה לא תעבוט ומשלת גוים רבים יכול יהא מושל באחרים ואחרים מושלין בך 
כענין שנא' ויאמר אדני בזק שבעים מלכים וגו' לכך נאמ' ובך לא ימשלו כי יהיה 

בך ולא באחרים אביון תאיב תאב קודם אחיך זה אחיך מאביך כשהוא 
אומ' מאחד אחיך מלמד שאחיך מאביך קודם לאחיך מאמך באחד שעריך 
יושבי עירך קודמין ליושבי עיר אחרת בארצך יושבי ארץ ישראל קודמין

ליושבי חוצה לארץ כשהוא אומ' באחד שעריך היה יושב במקום אחד אתה 
מצווה לפרנסו היה מחזר על הפתחים אי אתה זקוק לו לכל דבר אשר ייי' 

אלהיך נותן לך בכל מקום לא תאמץ את לבבך יש בבני אדם שמצטער אם 
יתן אם לא יתן לא תקפוץ [לפני ש]יש בני אדם שפושט את ידו וחוזר וקופצה 

מאחיך האביון אם אי אתה נותן לו סופך ליטול ממנו מנין אם פתחת פעם 
אחת פתוח ואפי' מאה פעמים [ת"ל] כי פתוח תפתח ידך לו העבט תעביטנו נותנין לו 

חוזרין וממשכנין אותו דברי ר' יהודה וחכמי' או' הבא משכון כדי להגיס את 
דעתו די מ(.)חסורו אי אתה מצוה עליו לעשרו אשר יחסר לו אפי' עבד ואפילו 

סוס מעשה בהלל הזקן שנתן לעני בן טובים סוס אחד שיהא מתעמל בו 
ועבד שהיה משמשו ושוב מעשה באנשי גליל העליון שהיו מעלין לאורח ליטר'
בשר בכל יום ונותנין לו אשה כענין שנ' אעשה לו עזר כנגדו  ע"ח  השמר לך 

השמר בלא תעשה פן יהיה דבר עם לבבך בליעל זה שקרוי ע"ז נאמ' [כאן] בליעל ונא' 
להלן בליעל מה בליעל האמור להלן ע"ז אף בליעל האמור כאן ע"ז קרבה שנת 
השבע שנת השמטה זו היא שאמ"ר יוסי הגלילי אם שבע שנים לכל אחד ואחד 

היאך היא קרבה אמור מעתה שבע שנים לכל העולם ורעה עינך אחיך 
האביון ולא תתן לו יכול מצוה שלא לקראת ת"ל וקרא עליך יכול מצוה לקראת 

ת"ל ולא יקרא עליך יכול אם קרא עליך יהיה בך חטא ואם לאו לא יהיה בך 
חטא מ"מ א"כ למה נאמ' וקרא עליך ממהר אני להפרע על ידי קורא יתיר ממי 
שאינו קורא מנין נתת פעם אחת תן לו אפי' מאה פעמים ת"ל נתון תתן לו בינך 

לבינו מכאן אמרו לשכת חשאין היתה בירושלם כי בגלל הדבר הזה אמ' ליתן 
ונת(ו)ן נותנין לו שכר אמירה ושכר מעשה אמ' ליתן ולא הספיק בידו נותנין לו 

שכר [אמירה] על כן שנ' כי בגלל הדבר הזה לא אמ' ליתן ולא אמ' לאחרים תנו אבל 
מניח לו בדברים טובים שנותנין לו שכר שנא' כי בגלל הדבר הזה יברכך ייי'  

כי לא יחדל אביון ולהלן הוא אומ' אפס כי לא יהיה בך אביון כיצד 
נתקיימו שני כתובים הללו בזמן שאתם עושין רצונו של מקום אביונים 
באחרים וכשאין אתם עושין רצונו של מקום אביונים בכם על כן אנכי 
מצוך על כן מפני כן אנכי מצוך לאמר עצה טובה אני נותן לך מטובתך 



פתוח תפתח את ידך לאחיך למה נאמרו כלם הראוי ליתן לו פת נותנין לו 
פת עיסה מעה נותנין לו מעה להאכילו בתוך פיו מאכילין אותו בתוך פיו 

מנין כשאתה קונה לא תהא ק[ו]נה אלא עבד עברי ת"ל כי תקנה עבד עברי 
מנין כשהוא נמכר אינו לא יהא נמכר אלא לך ת"ל ונמכר לך מנין כשב"ד

מוכרין אותו לא יהו מוכרין אלא לך ת"ל כי ימכר לך אחיך העברי או 
העבריה יש בעבריה שאין בעבד עברי [ויש בעבד עברי שאין בעבריה] עבד עברי יוצא בשנים וביובל 

ובגרעון כסף מה שאין כן בעב(י)ריה (שאין בעבד עברי עבד עברי בשנים 
וביובל ובגרעון כסף מה שאין כן בעבריה) עבריה יוצאה בסימנין ואין

נמכרת (ונ)שנית ומפדין אותה בעל כרחה מה שאין כן בעברי מפני שיש 
בעברי שאין בעבריה ובעבריה מה שאין בעברי צריך לומ' בעברי וצריך 

לומ' בעבריה ועבדך שש שנים אף את הבן יכול [אף] את היורש ת"ל שש 
שנים יעבוד מי לחשך להביא את הבן ולהוציא את היורש מביא אני את 

הבן שכן קם תחת אביו ליעידה ולשדה אחוזה ומוציא אני את היורש 
שלא קם ליעידה ולשדה אחוזה ברח וחזר מנין שמשלימין לו שנים ת"ל 

שש שנים יעבוד חלה ונתרפא יכול יחזיר לו שכר בטלתו ת"ל יצא לחפשי 
חנם  [וכתי'] וכי תשלחנו חפשי מעמך ואומ' הענק תעניק לו יכול אין מעניקין

אלא ליוצא בשש (מכאן) [מנין שמעניקין] ליוצא ביובל ובמיתת האדון ואמה עבריה 
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בסימנין ת"ל תשלח כי תשלחנו יכול אף למשתלח בכסף אתה מעניק לו

וכי תשלחנו חפשי למי שאתה משלחנו אתה מעניק ואי אתה מעניק 
למי ששלוחו מעצמו מנין שאם ענקת לו פעם אחת [כל שאתה] שאינה מעניק אפי' מאה 

פעמים ת"ל הענק תעניק לו ולא ליורשיו מצאנך מגרנך ומיקבך יכול 
אין מעניקין אלא מצאן ומגרן ומיקב המיוחדין מנין לרבות כל דבר ת"ל הענק 

תעניק לו מ"מ א"כ למה נאמ' מצאנך מגרנך ומיקבך מה צאן גרן ויקב כשהן
מיוחדין וראויין לברכה [אף כל שראוי לברכה] יצאו כספים שאין ראויין לברכה דברי ר' שמעון 

ר' אליעזר בן יעקב או' יצאו פרות שאין יולדות אשר ברכך ייי' אלהיך 
יכול נתברך בית מעניקין לו [ו]אם אין לו בית אין מעניקין לו ת"ל הענק 

תעניק לו מ"מ א"כ למה נאמ' אשר ברכך ייי' אלהיך הכל לפי הברכה אתה 
מעניק לו  וזכרת כי עבד היית במצרים במצרים הענקתי לך ושניתי לך 
אף אתה הענק לו ושנה לו במצרים נתתי לך ברוחב יד אף אתה תן לו 
ברוחב יד וכן הוא או' כנפי יונה נחפה בכסף זו בזת מצרים ואברותיה 
בירקרק חרוץ זו בזת הים תורי זהב נעשה לך זו בזת הים עם נקודות 

הכסף זו ביזת מצרים על כן אנכי מצוך את הדבר הזה היום ביום רוצעין
ולא בלילה  והיה כי יאמר אליך יכול פעם אחת ת"ל ואם אמור יאמר עד 
שיאמר וישנה אמר בתוך שש ולא בסוף שש אין זה נרצע שנא' לא אצא 

חפשי עד שיאמר בשעת יציאה אמ' בסוף שש ולא אמ' בתוך שש הרי 
זה אין נרצע שנא' ואם אמור יאמר העבד עד שיאמר בשעה שהוא 

 עבד כי אהבך מכלל שנא' אהבתי את אדוני את אשתי ואת בני [איני יודע שאוהבו אלא מה הוא כי אהבך שאוהב אותך
לפי שאתה אוהב אותו 

מכאן אתה או' היה זה אוהב את רבו ורבו אין אוהבו היה הוא אהוב על 
רבו והוא אינו אוהבו הרי זה אין נרצע שנא' כי אהבך לו אשה ובנים 
לרבו אין אשה ובנים אין נרצע שנא' אהבתי את אדוני את אשתי ואת 

בני [כי אהבך ואת ביתך] כי טוב לו עמך הא אם חלה הוא או רבו אין נרצע ולקחת את 
המרצע מנין לרבות את הקוץ ואת הזכוכית ואת הקרומית של קנה 

שנא' ולקחת את המרצע דברי ר' יוסי בר' יהודה ר' או' מרצע מה מרצע המיוח[ד] 
מן המתכת אף אין לי אלא מן המתכת מרצע זה מרצע גדול אמ"ר אלעזר והלא 

יודן בר' היה דורש שאין רוצעין אלא במילת וחכמים או' אין כהן נרצע שמא 
נעשה בעל מום אם במילת הוא נרצע היאך נעשה בעל מום אלא מלמד שאין 



רוצעין אלא בגבוה שבאוזן אזנו נאמ' כאן אזנו ונאמ' להלן אזנו מה אזנו האמו' 
להלן ימנית אף אזנו האמור כאן ימנית בגבוה שבאוזן ונתת באזנו ובדלת 
מגיד שנותן באזנו עד שמגיע לדלת והיה לך עבד עולם כל ימי עולמו של 

אדון אף [אם] הוא נמכר ל' שנה ומ' שנה לפני היובל מכאן אתה או' עבד עברי 
עובד את הבן ואינו עובד את הבת נרצע [אינו עובד] לא את הבן ולא את הבת מנין 

ליתן את האמור כאן להלן והאמור כאן להלן ת"ל עולם עולם לג"ש ואף לאמתך 
תעשה כן להעניק [יכול] אף לרציעה ת"ל ואם אמור יאמר העבד ולא האמה  לא 

יקשה בעיניך בשלחך אותו חפשי מעמך מכאן אתה אומ' שכיר זה [עובד] ביום 
ובלילה יברכך ייי' אלהיך יכול בטל ת"ל בכל אשר תעשה כל הבכור 

אשר יולד בבקרך מגיד שהבכור נאכל כל שנתו אין לי אלא בכור תם בכור
בעל מום מנין ת"ל הבכור מ"מ [לפי] שנ' לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צאנך 

מלמד שהבכור אסור בגזה ובעבודה אין לי אלא בכור תם בעל מום מנין 
ת"ל כל הבכור אשר יולד פרט ליוצא דופן [שאינו בכור] בבקרך ובצאנך הזכר תקדיש לייי' 

אלהיך מלמד שהבכור נאכל כל שנתו אין לי אלא בכור מנין לרבות כל הקדשים 
ת"ל כל הבכור מכלל שנא' לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צאנך מלמד 
שהבכור אסור בגיזה ועבודה אין לי אלא בכור שאר קדשים מנין ודין הוא ומה 

בכור שאינו נוהג בכל הולדות יוצא לחולין שלא בפדיון ואסור בגזה ועבודה 
קדשים שאין נוהגין בכל הולדות ואינן יוצאין לחולין אלא בפדיון אינו דין שיהו 

אסורין בגזה ובעבודה לא אם אמרת בבכור שקדושתו מרחם וקדושה חלה 
עליו על בעל מום קבוע תאמר בקדשים שאין קדושתם מרחם ואין קדוש' 

על בעל מום קבוע ת"ל בבקרך וצאנך תקדיש ולא תעבוד ולא תגוז תקדיש 
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לייי' ר' ישמעאל אומ' כתו' אחד או' תקדיש וכתו' אחד או' לא יקדיש וכו' מתנית'

הקדש מזבח יכול אף הקדש בדק הבית ת"ל בכור מה בכור מיוחד הקדש 
מזבח יצא הקדש בדק הבית שאינו קדשי מזבח או דבר שאתה למדו לדרך 
אחת אתה למדו לכל הדרכים שיש בה מה בכור שהוא מיוחד קדשים קלים 

ונאכל לשני ימים ונוהג בבקר ובצאן אף אני איני מרבה כיוצא בו מנין לרבות קדשי 
קדשים וקדשים קלים של יחיד ושל צבור ת"ל ובקרך ובצאנך תקדיש לא 

תעבוד ולא תגוז לא יצא בכור אלא ללמדך מה בכור מיוחד שהוא הקדש מזבח 
יצא הקדש בדק הבית שאינו הקדש מזבח ר' יהודה או' לא תעבוד בבכור שורך 

עובד אתה בשל אחרים ולא תגוז בכור צאנך גוזז אתה בשל אחרים ר' 
שמעון או' לא תעבוד בכור שורך [או] עובד אתה בבכור אדם לא תגוז בכור צאנך 

גוזז אתה פטר חמור אין לי אלא בעבודת [שור] צאן בגזה ובכור צאן בעבודה מנין [ו]דין הוא 
ומה במקום שלא שוה בעל מום של בקר לתמים של בקר לקרב לגבי מזבח שוה לו 

לעבודה מקום ששוה תמים של בקר לתמים של צאן לקרב על גבי מזבח אינו 
דין שישוה לו בעבודה וה"ה לגזה מקום ששוה תמים של צאן לתמים של בקר 

ליקרב על גבי המזבח שוה לו בגזה מקום ששוה תמים של בקר לתמים של 
צאן ליקרב על גבי המזבח אינו דין שישוה לו לגזה ועדיין לא למדנו <..>לא תמימים 

בעלי מומין מנין ומה במקום שלא ישוה תמים של בקר לקרב על גבי המזבח 
שוה לו בעבודה מקום ששוה לו בעל מום צאן לבעל מום של בקר לגבי מזבח 

אינו דין שישוה לו לעבודה ה"ה לגזה ומה במקום שלא שוה תמים של צאן 
לבעל מום של צאן לאכול עמו בגבולין שוה לו בגזה מקום ששוה בעל מום 

של בקר לבעל מום של צאן לאכול עמו בגבולין אינו דין שישוה לו בגזה ת"ל 
לא תעבוד בבכור שורך ולא תגוז בכור צאנך לפני ייי' אלהיך תאכלנו שנה 
בשנה מלמד שהבכור נאכל לשני ימים ויום אחד לשנה זו ויום אחד לשנה 

הבאה כי יהיה בו מום אין לי אלא שנולד תם ונעשה בעל מום נולד בעל מום 
ממעי אמו מנין ת"ל כל מום רע לא תזבחנו לייי' אלהיך יכול לא ישחט עליהם 

במקדש אבל ישחט עליהם בגבולין ת"ל פסח או עור פסח ועור בכלל היה ולמה 



יצאו להקיש אליהם מה פסח ועור מיוחדין מום שבגלוי ואינו חוזר אף אין לי 
אלא מום שבגלוי ואינו חוזר שמור את חדש האביב שמר חדש האביב 

לאביב מפני אביב שיהא בזמנו יכול אם היתה שנה חסרה י"ד יום או ט"ו יום
ת"ל חדש לא פחות ולא יתר יכול אם היתה שנה חסירה מ' יום או נ' יום אתה 

נותן לה מ' יום או נ' יום ת"ל [חודש] לא פחות ולא יתר ועשית פסח שתהא עשייתי
לשם פסח שאם שחטו [ש]לא לשמו פסול אין לי אלא שחיטתו מנין לרבות קבול 

דמו וזריקת דמו ת"ל יכול שאני מרבה צלייתו וקדחתי קרביו מנין ת"ל 
וזבחת פסח זביחה בכלל היתה למה יצאת להקיש אליה מה זביחה מיוחדת 

שהיא משום עבודה יצאו אלו שאינן משום עבודה לייי' אלהיך לשם המיוחד 
כי בחדש האביב חדש שהוא כשר לא חם ולא צונן וכן הוא אומ' מושיב 

יחידים ביתה הוציאך ייי' אלהיך ממצרים לילה וכי בלילה יצאו והלא לא 
יצאו אלא ביום שנ' ממחרת הפסח יצאו בני ישראל [אלא] מלמד שנגאלו מבלילה  
וזבחת [פסח] לייי' אלהיך שתהא שחיטתו לשם פסח שאם שחטו שלא לשמו פסול 

אין לי אלא שחיטתו מנין קבול דמו וזריקת דמו ת"ל ועשית פסח לייי' יכול 
שאני מרבה הקטר חלביו ת"ל וזבחת זביחה בכלל היתה למה יצאה להקיש 

אליה מה זביחה מיוחדת שמעכבת הכפרה אף [כל שמיוחדת מעכבת הכפרה] יצאה הקטרה שאין מעכבת 
ההכפרה לשם המיוחד צאן ובקר והלא אין פסח בא אלא מן הכבשים ומן 

העזים אם כן למה נאמ' צאן ובקר צאן לפסח ובקר לחגיגה להקיש הבא מן 
הצאן ומן הבקר לפסח מה פסח שהוא בא חובה אינו בא אלא מן (...)[החולין]

 [אף כל דבר שהוא בא חובה אינו בא אלא מן החולין] במקום אשר יבחר לייי' שמו שם זה שילה ובית עולמים  לא
תאכל עליו חמץ 

ר' יהודה אומ' מנין לאוכל חמץ משש שעות ומעלה שהוא עובר בלא תעשה 
ת"ל לא תאכל עליו חמץ ר' שמעון או' יכול כן הוא הדבר ת"ל לא תאכל עליו 

חמץ [שבעת ימים תאכל עליו מצות] את שאינו בקום אכול מצה אינו בבל תאכל עליו חמץ לחם עוני 
פרט לחלוט ואשישה יכול לא יהא אדם יוצא ידי חובתו בפת הדראה ת"ל 
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מצות אפילו כמצה של שלמה א"כ למה נאמ' לחם עוני פרט לחלוט ואשיש'

ר' שמעון או' לא נקרא לחם עוני אלא על שם עינוי שנתענו במצרים כי בחפזון 
יצאת מארץ מצרים יכול חפזון לישראל ולמצרים ת"ל ולכל בני ישראל לא יחרץ 

כלב לשונו אמור מעתה למצרים היה חפזון ולא לישראל היה חפזון למען 
תזכור את יום צאתך מארץ מצרים זו היא שאמ"ר אלעזר הריני כבן ע' שנה וכו'
להביא את ימות המשיח לא יראה לך בכל גבולך [אבל] רואה אתה לאחרים לא 

יראה לך שאור [אבל] רואה אתה של גבוה ולא יראה לך שאור [אבל] רואה אתה לפלטיר
ולא יראה לך שאר [אבל] בטל אתה בלבך מכאן אתה אומ' ההולך לשחוט את 

 פסחו ולמול את בנו [וזוכר שיש חמץ בביתו לבטלו בלבו ואינו חוזר] לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור זהו מחלוקת
שבין ב"ש וב"ה שב"ש או' שאור בכזית וחמץ בככותבת וב"ה או' זה וזה בכזית 

ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב (או) [איזו] זביחה את[ה] זובח על מנת לאכול לערב 
הוי אומ' זה הפסח ביום הראשון לבקר לבקרו של שני או יכול לבקרו של 

שלישי ת"ל נדר אם נדר (נדבה) או נדבה לרבות חגיגה הבאה עם הפסח שתאכל 
לשני ימים הא מה אני מקיים לבקר לבקרו של שני  לא תוכל לזבוח את 
הפסח באחד שעריך ר' יהודה או' מנין לשוחט את הפסח בחמץ על חמץ

?מ?ד'? שהוא עובר בלא תעשה ת"ל לא תוכל לזבוח את הפסח ר' יהודה אומר
פעמים שהוא אחד ושוחטין אותו עליו פעמים שהן עשרה ואין שוחטין אותו 
עליהם כיצד אחד ויכול לאכלו שוחטין אותו עליו עשרה ואין יכולין לאכלו 

אין שוחטין אותו עליהם שלא יביאו את הפסח לידי פסול ר' אלעזר בן מתתיה 
אומ' לפי שמצינו שהצבור עושין בטומאה בזמן שרובן טמאין יכול יהא יחיד 
מכריע את הערלה ת"ל לא תוכל לזבוח את הפסח דברי ר' אלעזר בן מתתיה

ר' שמעון או' השוחט את הפסח על היחיד בבמת יחיד בשעת איסור במה עובר 
בלא תעשה יכול אף בשעת התר במה ת"ל באחד שעריך בשעה שישראל 



מכונסין במקום אחד [והוא] בשעת איסור הבמה ולא בשעת היתר הבמה  כי 
אם אל המקום שם הזבח את הפסח בערב ר' אליעזר אומ' בערב אתה זובח 

כשבא השמש אתה אוכל ובעת צאתך ממצרים אתה שורף ר' שמעון אומ' 
בערב אתה זובח כבא השמש אתה אוכל עד מתי עד מועד צאתך ממצרים 

ובשלת ואכלת במקום אשר יבחר ייי' מלמד שמחזיר [על האש] את החתיכות ואת 
האיברים דברי ר' יהודה ר' יוסי או' בשבת בין כך ובין כך אסור ביום טוב בין כך 

ובין כך מותר ופנית בבקר והלכת לאוהליך מלמד שטעונין לינה אין לי אלא 
לו בלבד מנין לרבות עופות ומנחות יין ולבונה ועצים ת"ל ופנית כל פינות שאתה 

פונה מן הבקר ואילך ר' יהודה או' יכול יהא פסח קטן טעון לינה ת"ל ששת 
ימים תאכל מצות את שאתה טעון ששה טעון לינה יצא פסח קטן שאינו אלא יום 

אחד וחכמי' אומ' הרי הוא כעצים וכלבונה שטעונין לינה ששת ימים תאכל 
מצות ר' שמעון או' כתו' אחד או' ששת ימים תאכל מצות וכתו' אחד או' שבעת 

ימים מצות תאכלו הנאכלות כל שבעה אוכלין ששה מן החדש ובשביעי מן 
הישן  ביום השביעי עצרת לייי' אלהיך ר' שמעון או' יכול יהא אדם עצור בבית 

המדרש כל היום כולו ת"ל עצרת תהיה לכם יכול יהא אדם אוכל ושותה כל 
היום כולו ת"ל עצרת לייי' אלהיך הא כיצד תן חלק לבית המדרש תן חלק 

לאכילה ושתיה ר' ישמעאל או' לפי שלא למדנו ימי מועד שאסורין במלאכה 
ת"ל ששת ימים תאכל מצות וביום (השמיני) [השביעי] עצרת מה שביעי עצור אף ששי 

עצור אי מה שביעי עצור מכל מלאכה (ואין) [אף] ששה עצורין בכל מלאכה [ת"ל] הא כי
לא מסרך הכתו' אלא לחכמים לידע אי זה יום אסור אי זה יום מותר אי זו מלאכ'

אסורה אי זו מלאכה מותרת שבעה שבועות תספר לך בב"ד מנין לכל 
אחד ואחד ת"ל וספרתם לכם לכל אחד ואחד מהחל חרמש בקמה 

משהתחיל חרמש בקמה שיהא הכל בקמה שתהא תחלה לכל הנקצרים שלא 
תהא קצירתו אלא בחרמש יכול יבא ויספור ויקצור כל זמן שירצה ת"ל 

מהחל חרמש בקמה תחל לספור יכול יקצור ויספור ויביא כל זמן שירצה 
ת"ל מיום הביאכם תספרו יכול יקצור ביום ויספור ביום ויביא ביום ת"ל שבע 
שבתות תמימות תהיינה אימתי הן תמימות כשאתה מתחיל [לספור] בערב יכול 
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יקצור בלילה ויספור בלילה ת"ל מיום הביאכם תספרו אין הבאה אלא ביום הא כיצד 

קצירה וספירה בלילה והבאה ביום ועשית חג שבועות לייי' אלהיך מכלל שנ' 
חג הקציר בכורי מעשיך יכול אם יש לך קציר אתה עושה יום טוב אם אין לך 

קציר אין אתה עושה יום טוב ת"ל ועשית חג שבועות בין שיש לך קציר בין שאין 
לך קציר אתה עושה יום טוב מסת נדבת ידך אשר תתן מלמד שאדם 

מביא את חובתו (.את) [מן] החולין מנין שאם רצה להביא מביא מן המעשר יביא 
ת"ל כאשר יברכך ייי' אלהיך ושמחת נאמ' כאן שמחה ונאמ' להלן שמחה 

מה שמחה האמורה להלן שלמים אף כאן שלמים אתה ובנך ובתך 
עבדך ואמתך והלוי אשר בשעריך חביב חביב קודם ר' יוסי הגלילי או' 
ג' מצות נוהגות ברגל ואלו הן חגיגה ראיה ושמחה יש בראיה שאין כן

בשתיהן ובשמחה מה שאין כן בשתיהן ראיה כולה לגבוה שאין בשתיהן 
שמחה נוהגת באנשים ובנשים מה שאין בשתיהן חגיגה נוהגת בין לפני 

הדבר בין לאחר הדבר שאין כן בשתיהן הא מפני שיש בזו מה שאין בזו 
יש בזו מה שאין בזו צריך הכתו' כ[ו]ל(ו)ם וזכרת כי עבד היית במצרים מלמד 

שכל שנוהגין בעצרת נוהגין בפסח וחג או כל שנוהגין בפסח וחג יהו נוהגין 
בעצרת ת"ל אלה אלה נוהגין בעצרת ואין סוכה ולולב נוהגין בעצרת חג 

הסוכות תעשה לך שבעת ימים להדיוט מנין אף לגבוה ת"ל חג הסוכות 
שבעת ימים לייי' א"כ למה נאמ' תעשה לך כל זמן שאתה עושה סוכה 
מעלה אני עליך כאלו אתה עושה לגבוה תעשה לך פרט לסוכה ישנה 

מכאן או' הדלה עליה את הגפן ואת הדלעת ואת הקיסוס וסיכך על גבן 



פסולה ר' אליעזר או' כשם שאין אדם יוצא ביום טוב הראשון של חג 
בלולבו של חבירו כך אין אדם יוצא ביום טוב הראשון בסוכתו של חבירו 

שנ' תעשה לך וחכמים או' בלולבו של חבירו אינו יוצא שנא' ולקחתם לכם 
לכל אחד ואחד ויוצא בסוכתו של חבירו שנ' כל האזרח בישראל ישבו 

בסוכות כל ישראל יושבין בסוכה אחת ר' שמעון או' פסח וחג שאין עונת 

מלאכה אלא יום אחד בלבד מלמד שחס הקב"ה לישראל באספך מגרנך ומיקבך 
מה גורן ויקב שהן מיוחדין שהן גדלין כל מים לפיכ' מתעשרין לשנה שעברה 
יצאו ירקות שהן גדלין על מי שנה שעברה דברי ר' יוסי הגלילי ר' עקיבא או' 
מה גורן ויקב מיוחדין שהן גדלים על כל מים לפיכך מתעשרין לשנה שעברה

יצאו ירקות שאין גדלין על כל מים לפיכך מתעשר לשנה הבאה ושמחת 
בכל מיני שמחות יכול בעופות ובמנחות ת"ל בחגך במה שחגיגה באה מהן
יצאו עופות ומנחות שאין חגיגה באה מהן אתה ובנך ובתך ועבדך ואמתך 

והלוי אשר בשעריך חביב חביב קודם שבעת ימים תחוג לייי' אלהיך והלא 
כבר נאמ' חג הסוכות שבעת ימים מה ת"ל שבעת ימים מלמד שכל הרגל 

תשלומין לראשון א"כ למה נאמ' שבעת ימים תשלומין כל שבעה כי יברכך 
ייי' אלהיך יכול בו במין ת"ל בכל תבואתך ובכל מעשה ידך והיית אך שמח 
לרבות לילי יום טוב הראשון לשמחה יכול שא[י]ני מרבה יום טוב האחרון 

לשמחה ת"ל אך שלש פעמים בשנה אין פעמים אלא זמנים וכן הוא או' 
תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים יראה יראה כדרך שבא לראות כך בא 

לראות זכורך להוציא את הנשים כל זכורך להביא את הקטנים 
מכאן אמרו איזהו קטן כל מי שאינו יכול לרכוב על כתפו של אביו לעלות 
מירושלם להר הבית דברי ב"ש שנ' זכורך וב"ה או' כל שאינו יכול לאחוז 

בידו של אביו לעלות מירושלם להר הבית שנ' שלש רגלים את פני ייי' 
אלהיך אם אתה עושה כל כך האמור בענין פונה אני מכל עסקי ואיני 

עוסק אלא בך ובחג השבועות ובחג הסוכות ר' שמעון או' אין ת"ל חג הסוכות שבו 
דבר הכתו' מה ת"ל בחג השבועות ובחג הסוכות מלמד שאינו עובר משום בל 

תאחר עד שיעברו עליו רגלי שנה כולה ולא יראה את פני ייי' ריקם מן הצדקה 
וחכמים נתנו שיעור ב"ש אומ' הראיה שתי כסף וחגיגה מעה כסף וב"ה או' 

הראיה מעה כסף וחגיגה שתי כסף איש כמתנת ידו מכאן אמרו מי שיש 
לו אוכלין מרובין ונכסים מועטין מביא שלמים מרובין ועולות מועטות אוכלין 
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מועטין ונכסים מרובין וכו' זה וזה מרובה על זה נאמ' כברכת ייי' אלהיך אשר 

נתן לך   סליק סיפרא  שפטים ושוטרים 
מנין שממנין ב"ד לכל ישראל ת"ל (ושוטרים) [שופטים] 

תתן לך ומנין שממנין שוטרים לישראל ת"ל שוטרים תתן לך ר' יהודה אומ' 
מנין שממנין אחד על גבי כלם ת"ל תתן לך ואו' ושוטרי הלוים בראשיכם 

ומנין שממנין ב"ד בכל עיר ועיר ת"ל שופטים תתן לך בכל שעריך ומנין שממני' 
שוטרים בכל עיר ועיר ת"ל ושטרים (ל)[בכל] שעריך ומנין שממנין לכל שבט ושבט 

ת"ל [שופטים] ושוטרים לשבטיך ר"ש ב"ג או' לשבטיך ושפטו מצוה על כל שבט ושבט 
להיות דן את שבטו ושפטו את העם בעל כרחם משפט צדק והלא 

כבר נאמ' לא תטה משפט ולא תכיר פנים ולא תקח שוחד מה ת"ל משפט 
צדק זה מינוי הדיינין לא תטה משפט אל תאמר איש פלוני נאה איש 

פלוני קרובי לא תכיר פנים לא תאמר איש פלוני עני איש פלוני עשיר 
לא תקח שוחד אין צריך לומ' (לזוכה) [לזכות] חייב ולחייב זכאי אלא אפי' לזכות הזכאי 

ולחייב חייב כי השוחד יעור עיני חכמים א[ו]מר על טמא טהור ועל טהור 
טמא ויסלף דברי צדיקים א[ו]מ' על אסור מותר ועל מותר אסור ד"א כי 

השוחד יעור [עיני חכמים] ואין צריך לומ' [עיני] טפשים ויסלף דברי צדיקים ואין צריך לומ'
דברי רשעים. ד"א כי השוחד יעור עיני חכמים אין יוצא ידי עולמו (עוד) אלא 



עד שיוציא צדק בהוראה ויסלף דברי צדיקים אין יודע [י]די עולמו עד 
שיודע מה שידבר צדק צדק תרדוף מנין שאם יצא מב"ד זכאי שאין 

מחזירין אותו לחובה ת"ל צדק צדק תרדוף יצא [מב"ד] חייב מנין שמחזירין אותו 
לזכות ת"ל צדק צדק תרדוף ד"א צדק צדק תרדוף רדוף אחר ב"ד שדינו 

יפה אחר בית דינו של רבן יוחנן בן זכאי ואחר בית דינו של ר' אליעזר למען 
תחיה וירשת את הארץ מלמד שמנוי [דיינין הכשרים] כדאי הוא להחיות את ישראל 

ולהושיבם על אדמתם ושלא להפילם בחרב  לא תטע לך אשרה כל עץ 
מלמד שכל הנוטע אשירה עובר בלא תעשה מנין לנוטע אילן בהר הבית 

שעובר בלא תעשה ת"ל כל עץ אצל מזבח ייי' אלהיך מנין שאין עושין כלוניות כדרך
שאחרין עושין ת"ל ת"ל כל עץ אצל מזבח ייי' ר' אליעזר בן יעקב אומ' מנין שאין עושין

אכסדרה בעזרה ת"ל כל עץ אצל מזבח ייי' אלהיך כשהוא או' אשר תעשה לך 
(מנין) לרבות במה ולא תקים לך מצבה אין לי אלא מצבה ע"ז מנין ודין הוא 
ומה מצבה שאהובה לאבות שנואה לבנים ע"ז ששנואה לאבות דין הוא שתה'

שנואה לבנים לא תזבח לייי' אלהיך שור ושה ר' יהודה או' (יכול) השוחט 
חטאת בדרום יהא עובר בלא תעשה ואין השוחט (חטאת) [שלמים] בדרום עובר 

בלא תעשה וחכמים אומ'י אין השוחט חטאת בדרום עובר בלא תעשה יכול 
המקדישין קדשים זה לזה עלה לחטאת פסח לתמיד מוספין לתמידין יהא 

עובר בלא תעשה ת"ל לא תוכל לאכול בשעריך לא תוכל לזבוח את הפסח  
לא תזבח לייי' אלהיך שור ושה על אלו עובר בלא תעשה ואין המקדישין קדשי' 

זה לזה עובר בלא תעשה אשר יהיה בו מום אין לי אלא שנולד תם ונעשה 
בעל מום נולד בעל מום ממעי אמו מנין ת"ל כל דבר רע מנין בעל גרב בעל 
ילפת ובעל חזזית ת"ל כל מום רע ומנין לזקן ולחולה ומזוהם ת"ל שור ושה 

כל דבר רע מנין לקדשים ששחטן (לזמן ו)חוץ לזמן וחוץ למקוממן שעובר בלא 
תעשה ת"ל דבר שתלוי בדבר ומנין לרובע ונרבע ומוקצה ונעבד ת"ל תועב(ו)ת  

מנין לאתנן ומחיר וכלאים וטרפה ויוצא דופן ת"ל כי תועבת ר' יהודה או' היא 
תועבה ואין הולד תועבה ר' שמעון או' לפי שמצינו ברובע ונרבע שהן פסולין 

בבהמה יכול אף באדם כן ת"ל הוא בזבח דברתי ולא בזובח  כי ימצא בעדי'
מכלל שנ' להלן על פי שנים עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר זה בנין 

אב שכל מקום שנא' ימצא בשני עדים ובשלשה עדים בקרבך באחד 
שעריך מה ת"ל לפי שנא' והוצאת את האיש ההוא או את האשה ההיא אשר 

עשו את הדבר הרע הזה אל שעריך שומע אני שער שנמצאו בו ושער 
שנדונו בו ת"ל (כל) שעריך שעריך לג"ש מה שער להלן שער שנמצאו בו ולא

שנדו[נו] בו אף שער האמור כאן שער שנמצאו בו ולא שער שנדונו בו לפי 
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שמצינו המדיחין בסיף [בעיר הנדחת] יכול אף המדיחין ת"ל את האיש או את האשה וסקלתם 

באבנים לפי שמצינו שאין עושין עיר הנדחת לא על פי אחד ולא על פי אשה 
יכול יהו פטורין ת"ל איש או אשה אשר יעשה את הרע קרוי ה' שמות [למדיח] חרם 

תועבה שנאוי משוקץ ועול והמקרא קרא לו ה' שמות רע ומפר 
ברית מנאץ ומכעיס וממרא וגורם ה' דברים מטמא את הארץ 

ומחלל את השם ומסלק את השכינה ומפיל ישראל בחרב ומגלה אותם מארצ[ם] 
אין לי אלא זה בלבד עובד מנין שנ' וילך ויעבוד מנין אף המשתחוה ת"ל וישתחו 

להם ולשמש או לירח או לכל צבא השמים אשר לא צויתי לעבדם להביא את 
המשתתף ר' יוסי הגלילי או' מכלל שנא' אשר חלק ייי' אלהיך אותם לכל העמים 

יכול שחלקם לאומות [לעבוד אותם] ת"ל אשר לא ידעום ולא חלק להם ר' יוסי אומ' אליעזר בני 
או' בו ג' דברים אשר לא צויתי אחרים אומ' אשר לא צויתי על יפתח ולא דברתי 

על מישע מלך מואב ולא עלתה על לבי שיקריב אברהם בנו והוגד לך 
ושמעת ודרשת [היטב] היטב לגזירה שוה מלמד שבודקין אותו שבע חקירות 
אין לי אלא חקירות בדיקות מנין ת"ל והנה אמת נכון הדבר אם סופנו לרבות 



בדיקות מה ת"ל חקירות אמ' אחד איני יודע עדותן בטלה בדיקות אמ'
אחד איני יודע ואפי' שנים אומ' אין אנו יודעים עדותן קיימת אחד חקירות 
ואחד בדיקות בזמן שמכחישין זה את זה עדותן בטלה בישראל אין לי אלא 

בישראל גרים נשים ועבדים מנין ת"ל והוצאת את האיש ההוא או את האשה 
ההיא אל שעריך שומע אני שער שנמצאו או שער שנדונו בו ת"ל שעריך 

שעריך לג"ש מה שעריך האמור להלן שער שנמצאו ולא שער שנדונו בו אף 
שער האמור כאן שער שנמצאו בו ולא שער שנדונו בו ההוא ולא אנוס 

ולא שוגג ולא מוטעה ההיא ולא אנוסה ולא שוגגת ולא מוטעית וסקלתם 
באבנים ומתו יכול באבנים מרובות ת"ל באבן יכול באבן אחת ת"ל באבנים 

אמור מעתה לא מת בראשונה ימות בשניה על פי שנים עדים או שלשה עדים 
יומת המת יכול אין לי אלא זה בלבד מנין לרבות שאר המומתין ת"ל על פי שנים עדים 

או שלשה עדים מנין שלא ילמד עד אחד חובה ת"ל לא י[ו]מ(ו)ת על פי עד אחד 
יד העדים תהיה בו בראשונה מצוה בכל עדים להמיתו מנין לא מת ביד העדים יומת 

ביד כל העם ויד כל העם באחרונה ובערת הרע מקרבך בער עושי רשעות 
מישראל כי יפלא מלמד שבמופלא הכתו' מדבר ממך זו עצה דבר זו הלכה 

למשפט זה הדין בין דם לדם בין דם נדה לדם יולדת לדם זיבה בין דין לדין 
בין דיני ממונות לדיני נפשות לדיני מכות בין נגע לנגע בין נגע אדם לנגע בתים 

דברי אלו חרמין וער(א)כין והקדשות ריבות זו השקאת סוטה ועגלה ערופה
וטהרת מצורע בשעריך זה לקט שכחה ופיאה וקמת מיד וקמת בב"ד 

מכאן אמרו ג' בתי דינין היו שם על פתח הר הבית וכו' ד"א וקמת ועלית אל המקו'
מגיד שארץ ישראל גבוה מכל הארצות ובית המקדש גבוה מכל ארץ ישראל  

ובאת לרבות ב"ד שביבנה אל הכהנים והלוים מצוה בב"ד שיש בו כהנים יכול 
מצוה ואם אין בו יהיה פסול ת"ל ואל השופט אעפ"י שאין [בו] כהנים ולוים כשר אשר 

יהיה בימים ההם אמ"ר יוסי הגלילי וכי תעלה על דעתך שתלך לשופט שאין
בימים [ההם] אלא שופט שהוא כשר ומוחזק לך באותן הימים היה קרוב ונתרחק כשר 

וכן הוא אומ' אל תאמר מה שהיה שהימים הראשונים היו טובים [מאלה] כי לא מחכמה 
שאלת על זה ודרשת והגידו לך את דבר המשפט אלו דקדוקי משפט ועשית 

על פי הדבר על הוראת ב"ד הגדול שבירושלם חייבין מיתה ואין חייבין מיתה על 
הוראת ב"ד שביבנה על פי התורה אשר יורוך על דבר תורה חייבין מיתה ואין 

חייבין מיתה על דברי סופרים אשר יורוך על המשפט אשר יאמרו לך 
מצות עשה לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך זו מצות לא תעשה ימין ושמאל 

אפי' מראין בעיניך ואו' על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין שמע להם  
והאיש אשר לא שומע מפי ב"ד ומורה אשר יעשה על מעשה הוא חייב ואין חייבי' 

על הוראה בזדו(ע)[ן] על זדון הוא חייב ואינו חייב על שגגה לבלתי שמוע ולא 
ש[ו]מ(ו)ע מפי שומע אל הכהן העומד מגיד שאין שירות כשר אלא מעומד הא 

אם ישב ושרת עבודתו פסול או אל השופט זהו שאמרנו שאעפ"י שאין בו 
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כהנים ולוים כשר ומת האיש בסתם מיתה האמורה בתורה זהו חנק ההוא 

לא אנוס ולא שוגג ולא מוטעה ובערת הרע מישראל בער עושי הרעות מישראל  
כי תבא אל הארץ עשה מצוה האמורה בענין שבשכרה תכנס לארץ אשר 

ייי' אלהיך נותן לך בזכותך וירשת וישבת בשכר שתירש תשב ואמרת 
אשימה עלי מלך ר' נהוראי אומ' הרי [זה] דבר גנאי לישראל שנ' כי לא אתך מאסו 
כי אותי מאסו אמ"ר יהודה והלא מצוה מן התורה לשאול להם מלך אלא להעבידם 

לע"ז שנא' והיינו אנחנו ככל הגוים שום תשים אם מת מנו אחר תחתיו מלך 
ולא מלכה אשר יבחר ייי' אלהיך בו על פי נביא מקרב ולא מחוצה לארץ 
אחיך ולא מאחרים תשים עליך מלך והלא כבר נאמ' שום תשים מלך מה 

ת"ל עליך מלך שתהא אימתו עליך מכאן אמרו אין רוכבין על סוסו ואין יושבין על 
כסאו ואין משתמשין בשרביטו ואין רואין אותו ערום ולא כשהוא מסתפר ולא 



בבית המרחץ ד"א תשים עליך מלך מצות עשה לא תוכל לתת עליך איש 
נכרי מצות לא תעשה איש נכרי מכאן אמרו האיש ממנין פרנס על הצבור 

ואין ממנין [אשה] פרנסת על הצבור אשר לא אחיך הוא כשהיה אגריפס [מגיע] על פסוק 
זה היה בוכה והיו כל ישראל אומ' לו אגריפס אל תתירא אחינו אתה אחינו אתה  

רק לא ירבה לו סוסים יכול לא ירבה למרכבתו ולפרשיו ת"ל לו לו אינו מרבה 
אבל מרבה הוא למרכבתו ולפרשיו א"כ למה נאמ' למען הרבות סוס סוסים 

בטלין [אסורים] מנין שאפי' סוס אחד והוא בטל [אסור כי] כדאי הוא שיחזיר את העם למצרים 
ת"ל רק לא ירבה לו סוסים והלא דברים ק"ו ומה מצרים שהברית כרותה עליה 

עברה מחזיר לשם שאר ארצות [שאין הברית כרותה עליהם] על אחת כמה וכמה  לא ירבה לו נשים אלא 
שמונה עשרה [כי] היו לדוד שש נשים אמ' לו הקב"ה ואם מעט ואוסיפה לך כהנה

 וכהנה וכסף וזהב לא ירבה לו יכול לא ירבה לו כדי ליתן לאספמיא שלו [ת"ל לו לו אינו מרבה אבל מרבה הוא לו כדי
ליתן לאספמיא] והיה 

כשבתו על כסא ממלכתו אם עושה הוא כל האמור כדאי הוא שישב על כסא 
ממלכתו וכתב לו לשמו שלא תהא משל אבותיו משנה אין לי אלא משנה 

תורה שאר דברי תורה מנין ת"ל לשמור את כל דברי התורה הזאת ואת החקים 

האלה לעשותם אלו חקי מלכות א"כ למה נאמ' משנה התורה שעתידה להיות
שונין אותה על פה להשתנות לאחרים או' אין קוראין ביום הקהל אלא משנה (הארץ) [תורה] 

בלבד על ספר ולא על הלוח על ספר ולא על הנייר אלא על המגלה שנא' מלפני 
הכהנים הלוים שתהא מוגה(ו)ת מפי הכהנים והלוים והיתה עמו וקרא בו כל 

ימי חייו מכאן אמרו המלך יוצא למלחמה והוא עמו נכנס ויושב בדין והיא אצלו 
מיסב והיא כנגדו וקרא בו כל ימי חייו ימי חייו הימים כל ימי חייו הלילות 

למען ילמד ליראה את ייי' אלהיו מלמד שהלמידה מביאה לידי מקרא 
מקרא מביאה לידי תרגום תרגום מביאה לידי משנה משנה מביאה (לידי 

מעשה מעשה מביאה) לידי תלמוד תלמוד מביאה לידי מעשה מעשה מביא 
לידי יראה לפי שמצינו ששוה הדיוט למלך בדברי תורה יכול ישוה לו 

לדברים אחרים ת"ל את כל דברי התורה הזאת לדברי תורה [הדיוט] שוה לו ואין שוה 
לו לדברים אחרים מכאן אמרו מלך פורץ לעשות לו דרך ואין ממחין בידו 

כדרך המלך אין לו שיעור וכל (זה) [העם] בוזזין ונותנין לפניו והוא נוטל חלק בראש 
לבלתי רום לבבו מאחיו ולא משל קדש ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאל שלא 

יסור מן המצוה ימין ושמאל למען יאריך ימים על ממלכתו אם עושה הוא 
כל האמור בענין כדאי הוא שיאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו שאם מת 

בנו כדאי ל(ה)עמוד תחתיו ואין לי אלא זה בלבד מנין לכל פרנסי ישראל שבניהן עומדי'
תחתיהן ת"ל בקרב ישראל כל שהוא בקרב ישראל בנו עומד תחתיו חנניה 

בן גמליאל או' גם אשר לא שאלת נתתי לך גם עושר גם כבוד על מה שלא התניתי 
בתורה ליתן איני נותן אלא א"כ עשית וכן הוא אומ' אם תלך בדרכי  לשמור והארכתי

את ימיך לא יהיה לכהנים מכלל שנ' ושרת בשם ייי' אלהיו אין לי אלא תמימין
תמימין בעלי מומין מנין ת"ל כל חלק לוי חלק זו בזה ונחלה (ג)זו נחלת הארץ אשי ייי' 

אלו קדשי קדשים קדשי הגבול מנין ת"ל אשי ייי' ונחלתו יאכלון ונחלה זו 
נחלת שלשה קיני קנזי וקדמוני לא יהיה לו בקרב אחיו זה נחלת חמשה 

והם חמשה גוים האמורין בפרשת תפילין (לא יהיה לו חלק בקרב אחיו זו נחלת
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חמשה ) ייי' הוא נחלתו כאשר דבר לו להגיד מה גרם  וזה יהיה משפט הכהנים 

מלמד שהמתנות יוצאות בדיינין יכול אף קדשים יהו חייבין במתנות ודין הוא 
ומה חולין שאין חייבין בחזה ושוק חייבין במתנות קדשים שחייבין בחזה 

 ושוק [אינו דין שיהיו חייבים] במתנות ת"ל [... זובחי הזבח חולין חייבין במתנות אבל] קדשים אינו דין שיהו חייבין
במתנ[ו]ת וזה יהיה משפט 

הכהנים מאת העם מאת העם ולא מאת אחרים מאת העם ולא מאת הכהנים 
מאת זובחי הזבח פרט לטרפה מאת זובחי הזבח אין לי אלא בו אלא בשעת 



זביחה בלבד [שנא' בשעת זביחה] ת"ל מזבח  מכאן אתה אומ' גר שנתגייר והיתה לו פרה 
נשחטה עד שנתגייר פטור משנתגייר חייב ספק פטור המוציא מחבירו 

עליו הראיה אם שור אם שה לרבות כלאים אם שור אם שה בין בארץ 
בין בחוצה לארץ והלא דין הוא חייב כאן וחייב בראשית הגז מה מצינו 

בראשית הגז נוהג בארץ ובחוצה לארץ אף מתנות נוהגות בין בארץ בין בחוצ'
לארץ או כלך לדרך זו חייב כאן וחייב בתרומת ראשית הגז מה תרומת 

ראשית אינו נוהג אלא בארץ אף מתנות אין נוהגות אלא בארץ נראה 
למי דומה דנין דבר שאין תלוי בארץ ובקדש תוכיח תרומת ראשית 

הגז שאינה תלויה בארץ ובקדש או כלך לדרך זו דנין דבר שנוהג בין 
במרובה בין במועט מדבר שנוהג בין במרובה בין במועט ואל יוכיח ראשי'
הגז שאינו נוהג אלא במרובה ת"ל אם שור אם שה בין בארץ בין בחוצה 

לארץ   כ"א  ונתן לכהן לכהן עצמו הזרוע זרוע שלם והלחיים 
והלחי התחתון והקיבה במשמע ר' אומ' דורשי רשומות אומ' ונתן לכהן

זרוע תחת היד וכן הוא אומ' ויקם מתוך העדה ויקח רומח בידו והלחיים 
תחת תפלה וכן הוא אומ' ויעמוד פינחס ויפלל קבה תחת קבה וכן הוא
אומ' ואל האשה אל קבתה  ראשית הגז תירושך ויצהרך מלמד שאין 

תורמין אותו אלא מן המובחר מה מצינו בשני מיני פירות שבאילן אין 
תורמין מזה על זה כך שני מינין שבתבואה ושבירק אין תורמין מזה על 

זה ראשית הגז ולא ראשית שטף ראשית הגז פרט לטרפה ראשית בין 

בארץ בין בחוצה לארץ צאנך ולא של אחרים מכאן אמרו הלוקח גז צאנו 
של נכרי פטור מראשית הגז לקח גז צאנו של חבירו אם שייר המוכר חייב 

ואם לאו הלוקח חייב תתן לו שיהא בו כדי מתנה מכאן אמרו כמה נותנין 
לו משקל חמש סלעים בגליל מלובן ולא צווי כדי לעשות ממנו בגד קטן 

תתן לו שיהא בו כדי מתנה כמה צאן יהיו לו ויהא חייב בראשית הגז ב"ש
או' שתי רחלות שנ' ויקח האיש עגלת בקר ושתי צאן ב"ה או' חמש שנ' וחמש 

צאן עשויות ר' עקיבא או' ראשית הגז שתים  גז צאנך ארבע תתן לו 
בהחמש  כי בו בחר ייי' אלהיך מכל שבטיו לעמוד לשרת לפני ייי' מגיד שאין 

שירות כשר אלא מעומד הא אם ישב ושרת עבודתו פסולה הוא ובניו כל 
הימים בין בארץ בין בחוצה לארץ  וכי יבא הלוי יכול בבן לוי וד[א]י הכתו' 

מדבר ת"ל מאחד שעריך מכל ישראל מי שלא נטלו שעריהם במקום אחר 
יצאו הלוים שנטלו שעריהם במקום אחר ד"א ושרת בראוי לשרת 

יצאו לוים שאין ראויין לשרת מכל ישראל אשר הוא גר שם בכל מקומות ומושבו'
ובא בכל אות נפשו (מכאן) [מנין] אתה או' כהן בא ונושא את כפיו במשמר שאינו 
שלו ת"ל ובא בכל אות נפשו מנין אתה או' כהן בא ונושא את כפיו במשמר שאינו 

 המשמע המשמרות שוות2שלו ת"ל ובא בכל אות נפשו מנין אתה או'
בקרבנות הרגל הבאים מחמת הרגל ת"ל ובא בכל אות נפשו ושרת יכול 

לעולם ת"ל באחד שעריך בשעה שישראל מכונסין בשער אחד אלו שלש 
רגלים  ושרת בשם ייי' אלהיו ככל אחיו הלוים על גבי הרצפה מכאן אתה 

אומ' ערל טמא עומד יושב על גבי כלים על גבי בהמה או על גבי רגלי חבירו פסל 
מנין אתה אומ' שהיו המשמרות שוות באמורי רגלים ובחלוק לחם הפנים ת"ל 

חלק כחלק יאכלו חלק לאכול חלק לעבוד חלק לאכילה כחלק לעבודה יכול 
כל המשמרות שוות בקרבנות הרגל שבאין שלא מחמת הרגל ת"ל לבד ממכריו 

על האבות מה מכרו אבות זה לזה [טול] אתה שבתיך ואני [אטול] שבתי  כי אתה בא 
אל הארץ עשה מצוה אמורה בענין שבשכרה תכנס לארץ אשר ייי' אלהיך 
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נותן לך בזכותך לא תלמד לעשות כתועבות הגוים ההם יכול אי אתה רשאי ללמוד 

להורות ולהבין ת"ל לעשות לעשות אי אתה למד אבל אתה למד להבין ולהורות
כפילות המשפט   2



לא ימצא בך להזהיר ב"ד על כך מעביר בנו ובתו באש אין לי אלא ליתן בנו [ובתו]
בן בנו ובן בתו מנין ת"ל בתתו מזרעו עדיין אני או' כאן באש ולהלן במולך 

] ת"ל העברה העברה 1] להלן[2מנין אתה אומ' את האמור כאן להלן ואת האמור כאן[
לג"ש מה העברה האמורה להלן באש אף העברה האמורה כאן באש ומה 

העברה האמורה כאן מולך אף העברה האמורה להלן מולך נמצאת או' [שאינו חייב] עד 
שימסור ויעביר באש ובמולך הא עד שיאמרו שני כתובים [?בא כל אחד] אם לא שמענו 

קוסם קסמים אחד קסם מרובה ואחד קוסם מועט ולחייב על כל קסם 
וקסם אי זהו קוסם זה האוחז במקלו ואו' אם אלך אם לא אלך שנא' עמי 

בעצו ישראל ומקלו יגיד לו מעונן ר' ישמעאל או' זה המעביר על העין ר' 
עקיבא או' אלו נותני העתים וחכמי' או' אלו אחוזי עינים כגון אלו האומ' למוד 

ערבי שביעיות להיות חטים יפות עקורות קטניות להיות רעות מנחש כגון 
האומ' נפלה פתי מפי ומקלי מידי עבר נחש מימיני ושועל משמאלי ופסק צבי 
את הדרך לפני אל תתחיל בו [ביום] שהרי ראש חדש הוא שהרי מוצאי שבת 

הוא ומכשף העושה מעשה והאוחז את העינים ר' עקיבא או' משום ר' 
יהושע שנים מלקטים קשואים אחד מלקט והוא פטור אחד מלקט והוא חייב 

העושה מעשה חייב האוחז את העינים פטור וחובר חבר אחד חובר מרוב'
ואחד מועט ואחד חובר את הנחש ואת העקרב ושואל אוב זה פיתום המדבר 

 משחיו ידעוני (המדבר) [זה המכניס] בפיו [עצם חיה ששמה ידוע ומדבר העצם על ידי מכשפות]  הן עצמן בסקילה
והנשאל מהן באזהרה ודורש 

אל המתים אחד המעלה בזכורו והנשאל בגולגולת מה בין מעלה בזכורו 
לנשאל בגולגולת מעלה בזכורו אין עולה כדרכו ואין נשאל בשבת והנשאל 
בגולגולת עולה כדרכו ונשאל בשבת  כי תועבת ייי' כל עושה אלה יכול לא 

יהא חייב עד שיעבור על כולם ת"ל כל עושה אלה אפי' אחד מהם ובגלל התועבות 
האלה וכו' אמ"ר שמעון מלמד שהוזהרו כנענים על כל המעשים האלה

שאין עונשין את האדם עד שמזהירין אותו כשהיה ר' אליעזר מגיע לפסוק זה 
היה או' חבל עלינו ומה מי שמדבק בטומאה טומאה שורה עליו מידבק בשכינ'
דין הוא ששכינה שורה עליו ומי גרם עונותינו היו מבדילין וכו' תמים תהיה 

עם ייי' אלהיך כשאתה תם הרי חלקך עם ייי' אלהיך וכן אומ' דוד ואני בתומי אלך 
פדני ואני בתומי תמכתני אם עשית כל הדברים האלה האמורים בענין אתה 

תמים לייי' אלהיך  כי הגוים האלה אשר אתה יורש אותם עשה מצוה האמורה בענין 
שבשכרה אתה יורש הגוים האלה אל מעוננים ואל קוסמים כשמעו שמא 

תאמר להם יש במה לשאול ולי אין לי במה לשאול ת"ל ואתה לא כן נתן לך ייי' אלהיך 
נביא מקרבך (מאחיך) ולא מחוצה לארץ מאחיך ולא מאחרים יקים לך 

ייי' אלהיך ולא מן הגרים ומה אני מקיים נביא לגוים נתתיך בנוהג מנהג גוים 
אליו תשמעון אפי' או' [לך עבור] על אחת מן מצות האמורות בתורה כאליהו בהר הכרמל הכל

לפי שעה שמע לו ככל אשר שאלת מעם ייי' אלהיך בחורב בזו זכו שיעמדו להם 
ף לשמע [וגו'] ויאמר ייי' אלי הטיבו אשר דברו כונו לדעת [אותי] נביא אקים  נביאים לא אס7

להם מקרב אחיך הא למדת שבשכר יראה שיראו [את ייי'] זכו ש[י]עמדו להם נביאים 
ונתתי דברי בפיו מכאן ואילך הוי יודע היאך רוח הקדש נתת[י] בפי הנביאים ודבר 

אליהם שלא לה[ו]שיב את התורגמן את כל אשר אצונו אומ' על ראשון ראשון 
ועל אחרון אחרון  והיה האיש אשר לא ישמע שלשה מיתתן בידי שמים 

הכובש את נבואתו כיונה בן אמיתי והמותיר על דברי נביא כחבירו של מיכה 
ונביא שעבר על דברי עצמו כעידוא  ג' מיתתן בידי שמים ב"ד המתנבא מה שלא 

שמע כצדקיה בן כנענה ומה שנא' (לו) [לחברו] כחנניה בן עזור שהיה שומע דברים 
מפי ירמיה שהיה מתנבא בשוק העליון והוא חוזר ומתנבא בשוק התחתון 

והמתנבא בשם ע"ז ואו' כך אמרה ע"ז פלוני ואפי' כיון את ההלכה לטמא את 
הטמא ולטהר את הטהור  אך הנביא אשר יזיד לדבר דבר בשמי ומת הנביא

בסתם [מיתה] האמורה בתורה [שהיא] חנק  וכי תאמר בלבבך עתידים אתם לומ' איכה 
נדע הדבר אשר לא דברו ייי'  ירמיה אמ' הנה כלי בית ייי' הולכים [בבלה] וחנניה אומ' 
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הנה כלי בית ייי' שבים ואיני יודע למי אשמע ת"ל אשר דבר הנביא בשם ייי' הוא [ולא יהיה הדבר ולא יבא]
הדבר אשר לא דברו ייי' איזהו דבר שדברו המקום זה האומ' נביא [השם ייי' ויהיה ויבא] בזדון דברו הנביא 

על זדון הוא חייב ואינו חייב על שגגה לא תגור ממנו אל תמנע עצמך מללמד 
עליו חובה  כי יכרית ייי' אלהיך את הגוים האלה נותן לך את ארצם בזכותכך 

וירשת[ם] וישבת בעריהם ובבתיהם מכלל שנ' וישבת אותם (וירשת אותם בבתיהם) [בעריהם ובבתיהם] 
יכול אי אתה להוסיף על הבנין ת"ל וירשת[ם] וישבת בעריהם ובבתיהם כל מקום שאת'

נ7ה  שלש ערים ערים ולא עיירים ערים ולא כרכים ערים ולא כפרים תבדיל  רוצה ב8
לך ולא לאחרים בתוך ארצך ולא בכפר אשר ייי' אלהיך נותן לך לרשתה מה 

שתירש תכבוש תכין לך הדרך תקן לך טרטיאות שיהו מפורשות לתוכה 
ושלשת את גבול ארצך שלא יהיו מפוזרות אלא יהיו מכוונות כשתי שורות שבכרם 

אשר ינחילך ייי' אלהיך לרבות עבר הירדן והיה לנוס שמה כל רוצח שלא יהא
גולה מעיר לעיר וזה דבר הרוצח מכאן אתה או' רוצח שגולה לעיר מקלט 

מכלל שנ' פן ירדוף גואל הדם אחרי הרוצח אין לי אלא רודף וגואל רודף ולא גואל [גואל] ולא 
רודף מנין ת"ל רוצח רוצח ריבה מכלל שנ' כי יחם לבבו אין לי אלא מי שיש לו חמימו'

הלב האב [שרודף] את הבן והבן [שרודף] את האב מנין ת"ל רוצח רוצח ריבה מה ת"ל שמה שמה שמ'
ג' פעמים שם תהא דירתו שם תהא מיתתו שם תהא קבורתו מה ת"ל רעהו רעהו 

רעהו ג' פעמים פרט (לאחרים) [לנוכרים] פרט לגר תושב (רעהו) כבר קראתו התורה רעהו 
אשר יכה את רעהו בבלי דעת והוא לא שונא לו הא אם שונא לו לא גולה 

מתמול שלשם ר' יהודה או' תמול [שנים] שלשום שלשה  ואשר יבא רעהו ביער 
 מה יער רשות לניזק ולמזיק להכנס לשם [אף כל מקום שיש רשות לניזק ולמזיק להכנס לשם] יצאת חצר בעל הבית

שאין רשות 
לניזק ולמזיק להכנס לשם לחטוב עצים אבא שאול אומ' מה חטיבת עצים 

רשות [אף כל רשות] יצא האב המכה את בנו והרב הרודה את תלמידו ושליח ב"ד ונידחה ידו 
בגרזן לכרות העץ מכאן אתה או' נתכוון לקוץ את האילן ונפל על האדם והרגו 

הרי זה גולה ונשל הגרזן מן העץ המבקע ר' אומ' מן העץ המתבקע ומצא במצוי 
היה ר' אליעזר בן יעקב או' מי שיצאת אבן מידו והוציא הלה את ראשו וקבלה הרי 

זה פטור הוא ינוס אל אחת הערים האלה וחי שלא יהא גולה לעיר [אחרת] פן ירדוף גואל 
הדם אחרי הרוצח מצוה ביד גואל הדם [לרדוף הרוצח וגו'] כי יחם לבבו לא שונא הא אם שונא לא

גולה מתמול שלשום זו היא שר' יהודה או' תמול שנים שלשום שלשה על כן 
אנכי מצוך לאמר להזהיר ב"ד על כך  ואם ירחיב ייי' אלהיך את גבולך עשה מצוה 
האמורה בענין שבשכרה ירחיב ייי' אלהיך את גבולך [כ]אשר נשבע לאבותיך הכל 

בזכות אבותיך ונתן לך את כל הארץ אשר נשבע [לתת] לאבותיך הכל בזכות אבותיך  
כי תשמור את כל המצוה הזאת ויספת לך ערים על השלשה האלה מכאן 

אתה אומ' שלש ערים הפריש משה בעבר הירדן ומשבאו לארץ הפרישו עוד 
שלש ולעתיד לבא עוד שלש [שלש] על שלש הרי שש ועוד שלש הרי תשע ר' 

נהוראי אומ' שלש על שלש ועוד הרי תשע על השלש הרי שתים עשרה 
ר' שאול או' שלש על שלש ועוד הרי תשע על השלש הרי שתים עשרה האלה 

הרי ט"ו ולא ישפך דם נקי והיה עליך דמים להזהיר ב"ד על כך וכי יהיה 
איש שונא לרעהו מכאן אמרו עבר אדם על מצוה קלה סופו לעבור על מצוה 

חמורה עבר על ואהבת לרעך [כמוך] סופו לעבור על מצוה חמורה ע[ו]בר לא תקום 
ולא תטור ועל לא תשנא את אחיך בלבבך [ועל] ואהבת לרעך כמוך וחי אחיך 

עמך עד שיבא לידי שפיכות דמים לכך נאמ' כי יהיה איש שונא לרעהו 
מכאן היה ר' יוסי בר' יהודה אומ' ההורג את הנפש בין בשוגג בין במזיד הכל 

מקדימין לערי מקלט [וב"ד] שולחין וקוראין אותו משם מי שנתחייב מיתה הרגוהו 
שנ' ושלחו זקני עירו [ולקחו אותו משם] ומי שלא נתחייב מיתה פטרוהו והצילו העדה את 

הרוצח מיד גואל הדם מי שנתחייב גלות מגלין אותו מי שלא נתחייב גלות
מחזירין אותו למקומו שנ' והשיבו אתו העדה אל עיר מקלט ר' אומ' רוצח 



גולה לעיר מקלט כסבור שקולטתו [מגיד] כדרך שקולטתו שוגג זקני עירו שולחין
ומביאין אותו משם שנא' ושלחו זקני עירו (ומת) [ולקחו אותו משם ונתנו אותו] ביד גואל הדם מנין לא מת 

ביד גואל הדם ימות ביד כל אדם שנ' (ונתתי) [ונתנו] אותו ביד גואל הדם ומת לא תחוס 
עינך עליו שמא תאמרו הואיל ונהרוג זה למה אנו באים לחוב בדמו של זה 
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ת"ל לא תחוס עיניך ובערת הרע מקרבך דם הנקי מישראל וטוב לך בער 

עושי רעות מישראל  לא תשיג גבול רעך והלא כבר נאמ' לא תגזול מה 
ת"ל לא תשיג מלמד שכל העוקר תחומו של חבירו עובר בשני לאוין בחוצ'

לארץ אינו עובר אלא בלאו אחד בלבד מנין לעובר תחומים של שבטים 
שעובר על לא תעשה ת"ל לא תשיג גבול רעך מנין למחליף דברי ר' אליעז'

לדברי ר' יהושע ודברי ר' יהושע לדברי ר' אליעזר ולומר על טמא טהור 
ועל טהור טמא שעובר בלא תעשה שנא' לא תשיג גבול מנין למוכר 

קבר אבותיו שעובר בלא תעשה שנ' לא תשיג גבול רעך יכול אפי' לא 
נקבר בו אדם מעולם [עובר] ת"ל בנחלתך אשר תנחל הא אם קבר בו (רשות) נפל 

אחד אינו עובר בלא תעשה לא יקום עד אחד באיש [באשה] מנין ת"ל לכל 
חטא אשר יחטא אין לי אלא בדיני נפשות בדיני ממונות מנין ת"ל לכל עון 
לקרבנות מנין ת"ל לל חטא אשר יחטא לעלות לכהונה ולהוריד מן הכהונ' 

מנין ת"ל לכל עון ולכל חטאת אין לי אלא לעדות איש לעדות אשה מנין ת"ל 
לכל חטא אשר יחטא אם סופנו לרבות אשה מה ת"ל איש לעון אינו קם 

אבל קם הוא לאשה להשיאה דברי ר' יהודה ר' יוסי או' לעון אינו קם אבל
קם הוא לשבועה אמ"ר יוסי קל וחומר הדברים ומה אם במקום שאין פיו 

מצטרף עם פי אחד למיתה הרי הוא נשבע על פי עצמו מקום שפיו 
מצטרף עם פי אחד לממון אינו דין שישבע על פי עצמו לאו מה לנשבע 

על פי עצמו שכן משלם על פי עצמו ישבע על פי עד אחד שכן אין משלם 
על פי עד אחד ת"ל לכל עון לכל עון אינו קם אבל קם הוא לשבועה על פי 

שנים עדים או על פי שלשה עדים יקום דבר על פי כתבן ועל פי תורגמן
מכאן אמרו המקנא לאשתו ר' אליעזר אומ' וכו' שהיה בדין ומה העדות 

הראשונה וכו'   מתני'  עד אין בה וכו' לא היתה שותה  וכי יקום 
עד אחד באיש אין חמס אלא גזלן לענות בו סרה אין סרה אלא עבירה 

וכן הוא או' השנה אתה מת כי סרה דברת מגיד שאינו חייב אלא עד 

שיכחיש את עצמו מכאן אמרו אין העדים נעשין זוממין עד שיזומו את עצמן
באיזה צד מעיד אני באיש פלוני שהרג את הנפש וכו'  ועמדו מצוה בנדונין

שיעמדו שנ' ועמדו שני אנשים איש עם אשה שתי נשים זו עם זו מנין ת"ל אשר 
להם הריב מ"מ יכול אף אשה תהא כשרה לעדות ת"ל נאמ' כאן שני [האנשים] ונאמ' להלן 

 שני [עדים] מה שני האמור להלן אנשים ולא נשים [אף שני האמור להלן אנשים ולא נשים] אשר להם הריב יבא בעל
השור 

ויעמוד על שורו לפני ייי' הם סבורים לפני בשר ודם הן עומדים ואינם אלא לפני 
המקום לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם זו היא שאמ"ר יוסי 

הגלילי וכי עלתה על דעתנו שופט שאינו בימיך אלא שופט שהוא כשר ומוחזק 
לך באותן הימים [היה] קרוב ונתרחק כשר וכן הוא אומ' אל תאמר מה היה שהימים

הראשונים היו טובים מאלה כי לא מחכמה שאלת על זה ודרשו השופטים 
ולהלן הוא אומ' והוגד לך ושמעת ודרשת היטב היטב היטב לג"ש מלמד 

שבודקין אותו בשבע חקירות אין לי אלא חקירות בדיקות מנין ת"ל והנה אמת 
נכון הדבר מנין שהוא עושה עצמו שקר שנ' והנה עד שקר העד ומנין 

שהוא עושה את חבירו שקר ת"ל והנה עד שקר יכול אף משנחקרה 
עדותן בב"ד ת"ל שקר ענה באחיו אמור מעתה כל זמן שב"ד צריכין להם ולא 

משנחקרה עדותן בב"ד שאין ב"ד שאין ב"ד צריכין להם כשתמצא או' זומם מזומם ואפי' 
הם מאה ועשיתם לו כאשר זמם אם ממון ממון ואם מכות מכות ואם 



עונשין עונשין עונש שמענו אזהרה מנין ת"ל ועשיתם לו כאשר זמם מכאן 
אמרו אין העדים נהרגין עד שיגמר הדין שהיו צדוקים אומ' עד שיהרג שנא' 

נפש בנפש ר' יוסי הגלילי או' מה ת"ל ועשיתם לו כאשר זמם לפי שמצינו 
בכל עונשין שבתורה שהשוה מיתת האיש למיתת האשה מיתת האיש 

בחנק ומיתת האשה וזומם כיוצא בהם אבל בת כהן ובועלה לא השוה מיתת 
האיש למיתת האשה שמיתת האיש בחנק ומיתת האשה בשריפה אבל 

זוממין לא שמענו מה יעשה בהם ת"ל ועשיתם לו כאשר זמם לעשות לאחיו 
כמיתת אחיו מיתתו [בחנק] ולא כמיתת אחותו [בשריפה] ומנין שהמכה ישלם ממון נאמר
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כאן לא תחוס עינך ונא' להלן לא תחוס עינך מה לא תחוס עינך האמורה להלן 

ממון אף לא תחוס עינך האמורה כאן ממון ר' יהודה או' נאמ' כאן יד ורגל 
ונא' להלן יד ורגל מה יד ורגל האמור להלן ממון אף יד ורגל האמור כאן ממון 

ר' יוסי או' מנין (שאם) [שאינו] יוצא למלחמה עד [שיהיה] לו עינים ושינים וידים ורגלים ת"ל לא 
תחוס עינך נפש בנפש עין בעין כי תצא למלחמה על אויביך כי תצא למלחמה על אויביך במלחמת 

הרשות הכתו' מדבר על אויביך כנגד אויביך אתה נלחם וראית סוס 
ורכב במה הן יוצאין עליך בעם רב אף אתה צא עליהם בעם רב לא תירא 

מהם כי ייי' אלהיך עמך המעלך מארץ מצרים מי שהעלך מארץ מצרים יהיה
עמך בעת צרה  והיה כקרבכם למלחמה יכול זה יום הקרבים למלחמה 

כשהוא אומ' וא(ו)מ' אליהם שמע ישראל אתם קריבים היום הרי יום שקריבין
בו למלחמה אמור מה ת"ל והיה כקרבכם אל המלחמה אלא כיון שמגיעין לספ[ר] 

נ7ה עמהן כל התנאין האלו ואומר אליהם שמע ישראל על אויביכם ולא  ת8 כהן מ9
על אחיכם כמה שנא' להלן ויקומו האנשים אל ירך לבבכם אל תיראו כי ייי'

אלהיכם ההולך עמכם מי שהיה עמכם במדבר הוא יהיה עמכם בכל צרה 
וכן הוא או' ייי' ילחם לכם ואתם תחרישון ודברו השוטרים כיון שהתחיל 

שוטר לדבר כהן משמיע להם בדברים מי האיש אשר בנה אין לי אלא אשר
בנה לקח ירש נתן לו במתנה מנין ת"ל מי האיש אשר בנה בית אין לי אלא בית 

מנין לרבות בית התבן בית הבקר בית העצים בית האוצרות ת"ל אשר בנה 
יכול אף הבונה בית שער אכסדרה ומרפסת ת"ל בית מה בית מיוחד שהוא 

בית דירה [אף כל שהוא בית דירה] יצאו אלו שאינן בית דירה ולא חנכו פרט לגזלן ילך וישוב 
לביתו ילך וישמע דברי כהן מערכי מלחמה ויחזור פן ימות במלחמה אם 
אינו שומע לדברי כהן לסוף ימות במלחמה ואיש אחר יחנכנו יכול דודו 
ובן דודו נאמ' כאן אחר ונאמ' להלן אחר מה אחר האמור להלן נכרי אף 
אחר האמור כאן נכרי ומי האיש אשר נטע כרם מנין לנוטע (כרם) חמש'

אילני מאכל ואפי' מחמשת המינין ת"ל אשר נטע יכול אף הנוטע ארבע

אילני מאכל וחמשה אילני סרק ת"ל כרם ר' אליעזר בן יעקב או' אין לי במשמע 
אלא כרם ולא חללו פרט למבריך ולא חללו פרט למרכיב ילך וישוב לביתו ילך 
וישמע [ל]דברי כהן מערכי המלחמה וחוזר פן ימות אם אינו שומע לדברי כהן 

לסוף הוא ימות במלחמה ואיש אחר יחללנו יכול דודו ובן דודו וכו' ומי 
האיש אשר ארס אשה אחד המארש את הבתולה ואחד המארש את 

האלמנה ואפי' שומרת יבם ואפי' שמע שמת אחיו במלחמה חוזר ובא לו 
ולוקחה באשה הראויה לו פרט למחזיר גרושתו משנשאת ואלמנה לכהן 

גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל ובת ישראל לנתין 
ולממזר ילך וישוב לביתו ילך וישמע דברי כהן מעורכי המלחמה וחוזר  

פן ימות במלחמה אם אינו שומע לדברי כהן לסוף הוא מת במלחמה ואיש
אחר יקחנה יכול דודו או בן דודו נאמ' כאן אחר וכו' ויספו השוטרים 
לדבר אל העם ואמרו למדנו שהם הדברים מי האיש הירא ורך הלבב 

שיש עבירה בידו בסתר ילך וישוב לביתו ר' עקיבא או' הירא ורך הלבב 



כמשמעו וכו' מתני' והיה ככלות השוטרים לדבר  כיון שגורמין דבריהם
ועקיבו של עם מעמידין זוקפין לפניהם ואחרים לאחריהם וכש[י]לין של ברזל 

בידיהם וכו'  מתני' כי תקרב אל עיר במלחמת הרשות הכתו' מדבר 
אל עיר ולא לכרך אל עיר ולא לכפר להלחם עליה ולא להרעיבה ולא 

להצמיאה ולא להמיתה במיתת תחלואים וקראת אליה לשלום גדול שאפילו
מתים צריכין שלום גדול שאפי' ביוצאי המלחמה צריכין שלום גדול [שלום] שדרי 

מעלה צריכין שלום שנ' עושה שלום במרומיו גדול שלום שחותמין בו 
בברכת כהנים ואף משה היה אוהב שלום שנ' ואשלח מלאכים ממדבר 

קדמות אל סיחון מלך חשבון דברי שלום והיה אם שלום יכול אף 
מקצתן ת"ל ופתחה לך כלה ולא מקצתה והיה כל העם הנמצא בה לרבות 
כנענים שבתוכה יהיו לך למס ועבדוך אמרו מקבלים אנו עלינו מסים ולא 

שעבוד שעבוד ולא מסין אין שומעין להם עד שיקבלו זו וזו ואם לא תשלים 
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עמך ועשית מלחמה הכתו' מבשרך שאם אינה מ[ו]שלמת עמך לסוף שהיא 

עושה מלחמה עמך וצרת עליה אף להרעיבה ולהצמיאה ולהמיתה 
מיתת תחלואים ונתנה ייי' אלהיך בידיך אם עשית את כל האמור בענין 
לסוף שייי' אלהיך נותנה בידך והכית את כל זכורה לפי חרב שומע אני 

קטנים שבתוכה ת"ל רק הטף והנשים והבהמה או אינו אלא טף של נקבות 
אמרו מה מדין ש(מ)המית[ו] את הגדולים החייתם את הקטנות כאן שהחיה 

את הגדולות אינו דין שיחיה את הקטנות הא [אינו] אומ' כן אלא טף של זכרים 
מנין [אף] שעושה עמך מלחמה ת"ל רק הנשים והטף יכול תהא ביזתן אסורה 

לך ת"ל תבוז ואכלת את שלל אויביך כן תעשה לכל הערים הרחוקות 
ממך מאד הרחוקות בתורה הזאת ואין הקרובות (בהגדה) [בתורה] הזאת אשר 

לא מערי הגוים אין ערי גוים בתורה הזאת רק מערי העמים האלה לא 
תחיה כל נשמה בסיף כי החרם תחרימם יכול תהא ביזתן אסורה לך ת"ל ובתי'

מלאים כל טוב החתי והאמורי והפריזי והחוי והיבוסי כשהוא אומ' כאשר 
צוך ייי' אלהיך לרבות את הגרגשי למען ילמדו ליראה אתכם לעשות מלמד 

שאם עושין תשובה אין נהרגין וחטאתם לייי' אלהיכם אם לא עשיתם כל 
האמור בענין נקראים אתם חטאים לייי' אלהיכם כי תצור אל עיר 

במלחמת הרשות הכתוב מדבר אל עיר ולא לכרך אל עיר ולא לכפר 
ימים רבים ימים שנים שלשה מכאן אמרו אין צריך אל עיר של גוים פחות 
מג' ימים קודם לשבת להלחם עליה לתפשה ולא לשבותה ולא לבזות אותה

לא תשחית את עצה לנדוח עליו גרזן אין לי אלא גרזן מנין [שאסור] אף לחשוך הימנה 
אמת המים ת"ל לא תשחית את עצה בכל דבר כי ממנו תאכל מצות עשה

ואותו לא תכרות מצות לא תעשה כי האדם עץ השדה מלמד שחייו 
של אדם אינן אלא מן האילן ר' ישמעאל או' מכאן שחס הקב"ה על הפירות ק"ו

מאילן מה אילן שהוא עושה פירות הזהירך הכתו' עליו פירות עצמן על אחת 
כמה וכמה לבא מפניך במצור הא אם מעכבך לבוא מפניך במצור 

קצצהו רק עץ אשר תדע זה אילן מאכל כי לא עץ מאכל זה אילן סרק סופנו 
לרבות אילן סרק מה ת"ל עץ מאכל מלמד שאילן סרק קודם לאילן מאכל 

יכול אפי' מעולה בדמים וכדברי ר' אליעזר בר' שמעון ת"ל רק אותו תשחית 
וכרת עושה אתה ממנו תקון ונדבואות ובנית מצור על העיר עושה אתה מיני 

מטרניאות ומ[עושה] אתה לה מיני בליצטיאות עד רדתה ואפי' בשבת  כי 
ימצא ולא בשעה שמצוי מכאן אמרו משרבו הרצחנין בטלה עגלה ערופה 

חלל ולא חנוק חלל ולא מפרפר באדמה ולא טמון בגל נופל ולא תלוי באילן 
בשדה ולא צף על פני המים אשר ייי' אלהיך נותן לך לרבות עבר הירדן 

ר' אליעזר או' בכולן היו עורפין אמ' לו ר' יוסי בר' יהודה וכי אינו אלא חנק ומושל' 
בשדה שמא עורפין (אלא) בכולן אם אינו חלל לא היו עורפין לא נודע מי 



הכהו ואפי' אחד מהן ראהו לא היו עורפין ר' עקיבא אומ' מנין שאם רא[ו]הו 
ב"ד שיהרג ולא היו מכירין אותו שלא היו עורפין ת"ל וענו ואמרו ידינו לא 

שפכה ויצאו זקניך ושופטיך זקניך שנים ושופטיך שנים אין ב"ד שקול 
מוסיפין עליהם עוד אחד הרי כאן חמשה דברי ר' יהושע ר' שמעון או' זקניך 

ושופטיך שנים אין ב"ד שקול הרי כאן שלשה ומדדו אל הערים מן 
החלל אל הערים ולא מן הערים אל החלל מכאן אמרו נמצא ראשו 

במקום אחד וגופו במקום אחר מוליכין הראש אצל הגוף דברי ר' אליעזר 
ר' עקיבא אומ' הגוף אצל הראש נמצא סמוך לספר לעיר שיש בה גוים או 

לעיר שאין בה ב"ד לא היו מודדין אין מודדין אלא לעיר שיש בה ב"ד והיה 
העיר הקרובה הקרובה שבקרובות מכאן אתה או' נמצא מכוון בין שתי 

עיירות שתיהן מביאות שתי עגלות ואין ירושלם מביאה עגלה ערופה 
ולקחו זקני העיר ההיא ולא [זקני] ירושלם עגלת בקר ר' אליעזר או' עגלה בת שנתה 

ופרה בת שתים וחכמים או' עגלה בת שתים ופרה בת שלש או בת ארבע 
אשר לא עובד בה כל עבודה מנין אף בעול ת"ל אשר לא משכה בעול  

והורידו זקני העיר מצוה בזקני העיר ההיא את העגלה אל נחל איתן 
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כמשמעו קשה ואעפ"י שאינו איתן כשר עורפין אותה בק[ו]פיץ מאחוריה 

ומקומה אסור מלזרוע ומלעבוד יכול יהא אסור לסרוק שם שם פשתן ולנקר 
שם את האבנים ת"ל אשר לא יעבד בו ולא יזרע זריעה בכלל היתה ולמה 

יצאת להקיש אליה מזריעה מה זריעה מיוחדת שהיא חובת קרקע יצאו 
אלו שאין חובת קרקע וערפו שם נאמ' כאן עריפה ונאמ' להלן עריפה מה 

עריפה האמור להלן עורפו בקפיץ מאחריו וקוברו ואסור בהנאה אף עריפ' 
האמורה כאן עורפה בקפיץ מאחריה וקוברה ואסורה בהנאה בנחל 

אעפ"י שאינו איתן ונגשו הכהנים בני לוי מכלל שנ' ושרת בשם ייי' אלהיו אין 
לי אלא תמימיןם בעלי מומיןם מנין ת"ל בני לוי כי בם בחר ייי' אלהיך מגיד שאין 

ברכת כהנים כשירה בבעלי מומין לשרתו ולברך בשם ייי' מקיש ברכה 
לשירות מה שירות בעמידה אף ברכה בעמידה ועל פיהם יהיה כל ריב וכל 

נגע מקיש ריב לנגע מה ריב ביום אף נגעים ביום אי מה ריבים שאינו
בקרובים אף נגעים שלא בקרובים ומה ריבים בשלשה אף נגעים בשלשה 

ודין הוא מה [אם] ממונו בשלשה גופו לא יהא בג' או אל אחד מבניו הכהנים 
ללמדך שכהן אחד [רואה] את הנגעים וכל זקני העיר ההוא [יכול] אפי' הן מאה ת"ל בנחל 

וענו ואמרו ידינו לא שפכה את הדם וכי עלה על לבנו  ב"ד שופכי דמים הם אלא 
לא לא בא לידינו ופטרנוהו בלא מזונות ולא ראינוהו והנחנוהו בלא לויה 

והכהנים אומ' כפר לעמך ישראל כשהוא אומ' אשר פדית ייי' אלהיך מלמד 
שכפרה זו מכפרת לכל יוצאי מצרים ואתה תבער הדם הנקי מקרבך בער

עושי רעות מישראל     סליק סיפרא    כי תצא למלחמה
במלחמת הרשות הכתו' מדבר על אויביך 

כנגד אויביך אתה נלחם ונתנו ייי' אלהיך אם עשית כל האמור בענין לסוף שייי' 
אלהיך נותנו בידך ושבית שביו לרבות כנענים שבתוכה וראית בשביה 

בשעת שביה אשת אעפ"י שהיא אשת איש יפת תואר אין לי אלא בזמן שהיא 
נאה מנין אפי' היא כעורה ת"ל וחשקת בה אעפ"י שאינה יפת תואר ולקחת לך 

לאשה שלא תאמר הרי זו לאבא הרי זו לאחי  והבאת אל תוך ביתך ולא לבית 
אחר וגלחה את ראשה ועשתה את צפרניה ר' אליעזר או' תקוץ ר' עקיבא או' 

תגדל אמ"ר אל[י]עזר נאמ' עשיה בראש ונא' עשיה בצפרנים מה עשיה האמורה 
בראש העברה אף עשיה בצפרנים העברה ר' עקיבא או' נאמ' עשיה בראש 

ונאמ' עשיה בצפרנים מה עשיה האמורה בראש נוול אף עשיה האמורה 
בצפרנים נוול וראיה לדברי ר' אליעזר ומפיבושת בן שאול ירד לקראת 

המלך לא עשה רגליו והסירה את שמלת מלמד שמעביר בגדים נאים 



ומלבישה בגדי אלמנות שהגוים [א..רים]  הם במלבושיהם ובגופיהם מתקשטות 
במלחמה בשביל להזנות אחרים תחתיהם וישבה בביתיך בבית שנשתמש 

בו נתקל בה ונכנס נתקל בה ויצא (דומה לקרויה) [רואה כבביתה] ורואה בניולה [כדי שתתענה עליו] ובכתה את 
אביה ואת אמה אביה ואמה ממש דברי ר' אליעזר ר' עקיבא או' אין אביה 
ואמה אלא ע"ז שנא' אומ' לעץ אבי אתה ולאבן את ילדנו ירח ימים ל' יום 

ואחר כן תבא אליה ובעלת[ה] אין לך בה אלא מצות בעילה והיתה לך לאשה 
כענין שנ' שארה כסותה ועונתה לא יגרע  והיה אם לא חפ( )צת בה הכתו' 

מבשרך שעתיד אתה לשנאתה ושלחתה לנפשה ולא לבית אלהיה 
ומכור לא תמכרנה בכסף אין לי אלא שלא ימכרנה בכסף מנין שלא יתננה 
במתנה ולא יעשה בה טובה ת"ל ומכור לא תמכרנה בכסף לא תתעמר בה 

תחת אשר ענית[ה] אפי' לאחר מעשה יחידי כי תהיין לאיש שתי נשים אין לי 
אלא בזמן שהן שתי נשים ומנין אפי' מרובות ת"ל נשים אין לי אלא בזמן שהן 
מרובות [ו]מקצתן אהובות ומקצתן שנואות מנין אפי' כולן אהובות ואפי' כולן 

שנואות ת"ל האהובה [וה]שנואה השנואה ריבה הכתו' אין לי אלא בזמן שהן מרובו'
וכולן אהובות או כלן שנואות מנין אפי' הן (שנים) [שתים] ת"ל שתי נשים אין לי אלא בזמן 

שהן שתי נשים אחת אהובה ואחת שנואה מנין אפי' אחת והיא אהובה אחת 
והיא שנואה ת"ל אהובה אהובה לפני המקום שנואה שנואה לפני המקום 

יכול אין לי אלא אנוסה ומפותה שלא כדרך כל הנשים ומנין אלמנה לכהן גדול 
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גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ת"ל שנואה ריבה את העריות שהן בלא תעשה 

ועדיין לא ארבה את העריות שהן בכרת בידי שמים ת"ל שנואה שנואה 
ריבה את העריות שחייבין עליהן כרת בידי שמים ועדין לא ארבה את 

העריות שחייבין עליהן מיתה בב"ד ת"ל שנואה ריבה יכול אפי' שפחה נכרית 
ת"ל כי תהיין לאיש שתי נשים מי שיש להן הויה יצאו אלו שאין להן הויה 

וילדו לו בנים מי שהולדות שלו יצאו אלו שאין לו הולדות וילדו לו בנים (ובות) 
הבנים בתורה הזאת [ואין הבנות בתורה הזאת] לפי שמצינו שהבנות נכנסות לנחלה תחת האחים 

לחלוק בשוה יכול תהא בכורה נוהגת בהן ת"ל וילדו לו בנים הבנים בתורה 
הזאת ואין הבנות בתורה הזאת והיה הבן ולא טומטום ואנדרוגינוס בכור 

ולא ספק לשניאה הכתו' מבשרך שיהא הבכור לשניאה  והיה ביום 
הנחילו את בניו ביום מפילין נחלות ואין מפילין נחלות בלילה את אשר 

יהיה לו מלמד שאין הבן [בכור] נוטל בראוי כבמוחזק לא יוכל לבכר מלמד 
שאינו רשאי לבכר הא אם בכר אינו מבוכר את בן האהובה כיון שיצא 

ראשו ורובו בחיים פוטר את הבא אחריו מן הבכורה על פני בן השנואה 
הבכור אעפ"י שהבן הבכור לשנואה כי את הבכור בן השנואה יכיר 

יכירנו לאחרים מלמד שנאמן אדם לומ' זה בני בכור ר' יהודה או' כשם 
שנאמן אדם לומ' זה בני בכור כך נאמן אדם לומ' זה בן גרושה [שלי] וזה בן חלוצה [שלי]

וחכמי' או' אינו נאמן לתת לו פי שנים פי שנים [בו] או פי שנים בכל הנכסים הרי 
אתה דן הואיל ונוחל עם אחד ונוחל עם חמשה מה מצינו כשנוחל עם אחד 

פי שנים בו אף כשנוחל עם חמשה פי שנים באחד מהן או כלך לדרך זו הואיל 
ונוחל עם אחד ונוחל עם חמשה מה מצינו כשנוחל עם אחד פי שנים בכל 

הנכסים אף כשנוחל עם חמשה פי שנים בכל הנכסים ת"ל והיה ביום הנחילו 
את בניו ריבה נחלה לבנים אחר שלמדנו שריבה נחלה לבנים הא אין עליך 

לדון אלא כדין הראשון הואיל ונוחל עם אחד ונוחל עם חמשה מה מצינו 
כשנוחל [עם אחד פי שנים בו אף כשנוחל] עם חמשה פי שנים כאחד מהן וכן הוא או' ואני נתתי לך שכם אחד 

על אחיך ואו' ובני ראובן בכור ישראל כי הוא הבכור ואו' כי יהודה גבר באחיו 
ולנגיד ממנו והבכורה ליוסף הואיל ומצינו שהבכורה ליוסף ובכורה לדורות 

מה בכורה האמור' ביוסף פי שנים בו אף בכורה האמורה לדורות פי שנים 
באחד מהן בכל אשר ימצא לו מלמד שאין הבכור נוטל בראוי כבמוחזק 



כי הוא ראשית אונו ולא ראשית אונה של אשה לו משפט הבכורה מלמד 
שהבכורה יוצאה בדיינין כי יהיה לאיש בן ולא כשיהיה בן לאשה בן ולא 
בת בן ולא קטן פטור שלא בא לכלל מצות סורר סורר שתי פעמים סורר
ומורה שתי פעמים שוטה ומורה שמורה לעצמו דרך אחרת אינינו שומע 

בקול אביו ובקול אמו יכול [אפי'] אמרו לו אביו ואמו להדליק את הנר ולא הדליק 
[ת"ל] איננו שומע בקולינו לג"ש מה אינינו שומע האמור להלן זולל וסובא אף איננו 

שומע האמור כאן זולל וסובא ומה איננו שומע האמור כאן עד שיגנוב משל 
אביו ומשל אמו אף אינינו שומע האמור כאן עד שיגנוב משל אביו ומשל 

אמו ויסרו אותו במכות ולא ישמע אליהם מלמד שמלקין אותו בפני 
שלשה ותפשו בו אביו ואמו מלמד שאינו חייב עד שיהיה לו אב ואם דברי 

ר' מאיר ר' אליעזר או' אם (אין) [לא] היתה אמו ראויה לאביו אינו נעשה בן סורר 
ומורה והוציאו אותו אל זקני עירו ואל שער מקומו מצוה בזקני עירו ובשער 

מקומו ואמרו אל זקני עירו מצוה בזקני עירו בנינו זה זה הוא שלקה 
בפניכם מלמד אם מת אחד מהם אין נסקל היה אחד מהם גדם או חגר או 

אלם או סומא או חרש אינו נעשה בן סורר ומורה שנ' ותפשו בו ולא גדמים 
והוציאו אותו ולא חגרים ואמרו ולא אלמים בנינו זה ולא סומים איננו שומע 

בקולינו ולא חרשים מתרין בו בפני שלשה ומלקין אותו חזר וקלקל נדון 
בב"ד ואינו נסקל עד שיהו שם ג' הראשונים שנ' בנינו זה זהו שלקה בפניכם 
זולל וסובא זולל בבשר וסובא ביין ואעפ"י שאין ראיה לדבר זכר לדבר שנ'
אל תהי בסובאי יין בזוללי בשר למו ואו' כי זולל וסובא יוורש ורגמוהו כל 

אנשי עירו באבנים (יכול) וכי כל אנשי עירו רוגמין אותו אלא במעמד כל אנשי 
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עירו באבנים יכול באבנים מרובות ת"ל באבן אי באבן יכול באבן אחת ת"ל 

באבנים אמור מעתה לא מת בראשונה ימות בשניה אמ"ר יוסי וכי מפני 
שאכל זה תרטימר בשר ושתה חצי לוג יין הוא נסקל אלא הגיעה תורה לסוף ענינו 

של זה ואמרה ימות זכאי ואל ימות חייב שמיתת רשעים הנאה להם והנאה 
לעולם של צדיקים רע להם ורע לעולם שקט של רשעים רע להם ורע לעולם 

לצדיקים נאה להם ונאה לעולם ובערת הרע מקרבך בער עושי רעות 
מישראל וכי יהיה לאיש משפט מות והומת (ותולין) [ותלית] אותו על עץ האיש נתלה 

ואין האשה נתלית ר' אליעזר או' אף האשה נתלית ואמר להם ר' אליעזר והלא 
שמעון בן שטח תלה נשים באשקלון אמ' לו והלא אין דנין שנים ביום אחד 
אלא שעה צריכה היתה ללמד באחרים יכול יהו כל הנסקלין נתלין ת"ל כי 

קללת אלהים תלוי [וכי] אחר שריבה הכתו' מיעט הרי אנו למדין מן המגדף מה מגדף 
מיוחד שפשט ידו בעיקר והרי הוא נתלה כך כל הפושט ידו בעיקר הרי 

הוא נתלה ר' אליעזר אומ' מה מגדף מיוחד שהוא נסקל והרי הוא נתלה כך 
כל הנסקלין נתלין יכול יהו תולין אותו חי כדרך שהמלכות עושה ת"ל והומת[ו] 

ותלית אותו ולא את עדיו אותו ולא את הזוממין אותו ולא שנים ביום אחד על 
עץ יכול בעץ התלוש או בעץ המחובר ת"ל כי קבור תקברנו בעץ שנקבר עמו 

אמור מעתה ולא בעץ המחובר ומנין למלין את מתו שהוא עובר בלא תעשה 
ת"ל לא תלין נבלתו על העץ הלינו לכבודו להביא לו ארון ותכריכין יכול יהא 

עובר עליו ת"ל על עץ מה עץ מיוחד שהוא ניוול לו [אף כל שהוא ניוול לו] יצא המלין לכבודו שאינו
ניוול לו לא תלין נבלתו על העץ זו מצות לא תעשה כי קבור תקברנו מצות 
עשה כיצד עושין לו ממתינין לו עד חשיכה ותולין לו ומתירין אותו מיד אם 

לן עוברין בלא תעשה שנ' לא תלין נבלתו על העץ כי ק(ב)ללת אלהים תלוי כלומ'
מפני מה זה תלוי מפני שקלל את השם ונמצא שם שמים מתחלל ולא 

תטמא את אדמתך אשר ייי' אלהיך נותן לך נחלה להזהיר ב"ד על כך   לא 
תראה את שור אחיך זו מצות לא תעשה ולהלן הוא אומ' כי תפגע [שור אחיך]  זו מצות 

עשה שור אחיך אין לי אלא שור אחיך שור אויבך מנין ת"ל אויב[י]ך מ"מ א"כ למה נאמר



אחיך מלמד שלא דברה תורה אלא כנגד היצר או את שיו נדחים כדרך הדחתן
מכאן אתה אומ' אי זו היא אבידה מצא פרה או חמור רועים בדרך אין זה אביד'

חמור וכליו הפוכים פרה רצה בין הכרמים הרי זו אבידה והתעלמת פעמים 
שאתה מתעלם ופעמים שאי אתה מתעלם כיצד היה כהן והיא בבית הקברות 
או שהיה זקן ואינה לפי כבודו או שהיה אבדה שלו מרובה משל חבירו פטור 

לכך נאמר והתעלמת מהם פעמים מתעלם ופעמים אין מתעלם השב 
תשיב[ם] החזירה וברחה אפילו ה' פעמים חייב שנ' השב תשיבם החזירה 

למקום שראהו אחרים לא יטפלו בה נגנבה או שאבדה חייב באחריותה 
לעולם חייב באחריותה עד שיכניסנה לרשותו שנא' השב תשיבם לאחיך  

ואם לא קרוב אחיך אין לי אלא קרוב רחוק מנין ת"ל לא ידעתו ואספתו אל תוך 
ביתיך ולא לבית אחר והיה עמך עד דרוש אחיך וכי תעלה על דעתך שאין

[ש]אתה נותן עד (ש)[שלא] יתן סימנין א"כ למה נאמ' עד דרוש אחיך עד שתדרשנו אם 
רמאי הוא והשבותו לו אף עצמו אתה משיב וכן תעשה לחמורו וכן 

תעשה לשמלתו היתה חמור עושה ואוכלת כסות מנערה אחד לל' יום 
שוטחה לצרכה אבל לא לכבודו כלי כסף וכלי נחשת משתמש בהן לצרכן
אבל לא לשחקן כלי עץ משתמש בהן כדי שלא ירקבו את השמלה היתה 

בכלל כל אלו למה יצאת להקיש אליה מה שמלה מיוחדת שיש לה סימנין ויש 
לה תובעין [אף] כל שיש לה סימנין ויש לו תובעין אין לי אלא אלו בלבד שאר האבדות

מנין ת"ל [לכל] אבידת אחיך ומצאת[ה] פרט לפחות משוה פרוטה ר' יהודה אומ' 
ומצאת[ה] לרבות פחות משוה פרוטה לא תוכל להתעלם ליתן עליו בלא 
תעשה  לא תראה מצות לא תעשה ולהלן הוא אומ' כי תראה מצות עשה 

חמור אחיך אין לי אלא חמור אחיך חמור שונאך מנין ת"ל חמור שונאך מ"מ
א"כ למה נאמ' חמור אחיך מלמד שלא דברה תורה אלא כנגד היצר או שורו 

נופלים ולא עומדים בדרך ולא ברכת מכאן אמרו מצא ברכת אינו חייב בה 
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ברשות הרבים אינו חייב בה והתעלמת פעמים שאתה מתעלם ופעמים 

שאי אתה מתעלם כיצד היה כהן והוא בבית הקברות או שהיה זקן ואינה לפי 
כבודו או שהיתה אבידה שלו מרובה משל חבירו פטור לכך נאמ' והתעלמת 

הקם תקים עמו העמידה ונפלה אפי' ד' או ה' פעמים חייב שנ' הקם תקים 
עמו [יכול] הלך בעלה וישב לו ואמ' לו הואיל ועליך מצוה אם רצית להקם תקים [שחייב להקים]

(שנ') הקם תקים עמו ואם לא רצה להקים פטור יכול אפי' חולה וזקן או
מוכה שחין [חייב להקים] ת"ל הקם תקים עמו  ואם לא רצה להקים פטור (יכול אפי' חולה 

וזקן או מוכה שחין ת"ל הקם תקים עמו) לא יהיה כלי גבר וכי מה בא הכתו' 
ללמדנו שלא תלבש אשה כלי לבנים והאיש לא יתכסה כלי צבעונין ת"ל 

תועב(ת)ה דבר המביא תועבה זה כללו של דבר שלא תלבש האשה כדרך 
שהאיש לבוש ותלך לבין האנשים והאיש אל יתקשט תכשיטי נשים וילך בין 

הנשים ר' אליעזר בן יעקב או' מנין שלא תלבש אשה כלי זין ותצא למלחמה ת"ל 
לא יהיה כלי גבר על אשה והאיש לא תתקשט תכשיטי נשים ת"ל ולא ילבש 

גבר שמלת אשה כי תועבת ייי' וכו' קרוי [לו] חמשה שמות חרם תועבה ש(י)נוי 
משוקץ עול  כי יקרא פרט למזומן מיעוט אפרוחים שנים מיעוט ביצים 

שנים מנין [שאם] אין שם אלא אפרוח אחד או ביצה אחת חייב לשלח ת"ל קן קן מ"מ
מכלל שנ' והאם רובצת על הבנים או על הביצים יכול שאני מוציא אווזין 

ותרנגולין שקננו בפרדס ת"ל לפניך אין לי אלא ברשות היחיד ברשות הרבים 
מנין ת"ל בדרך (ה)עץ (או) [מנין] על הארץ ת"ל על הארץ והאם רובצת על האפרוחי'

או על הביצים מה אפרוחים בני קיימא יצאו מתים אף ביצים בני קיימא יצאו 
מוזרות מה ביצים צריכין לאמן אף אפרוחין צריכין לאמן יצאו מפרחין שאין 

צריכין לאמן והאם רובצת פרט למעופפת יכול אעפ"י שכנפיה נוגעין בקן [חייב לשלח] 
ת"ל והאם רובצת אעפ"י שאינה עמהם יכול עוף טמא רובץ על ביצי עוף טהור 

ועוף טהור רובץ על ביצי עוף טמא יהא חייב לשלח ת"ל [והאם] רובצת על האפרוחים או



על הביצים עד שיהו כולן ממין אחד לא תקח האם על הבנים מכלל שנא' 

ולקח (ה)[ל]מטהר שתי צפרים חיות טהורות יכול יקחנה לטהר בה המצורע ת"ל לא 
תקח האם על הבנים אפי' לטהר המצורע לא תקח האם על הבנים מצות לא תעשה  

שלח תשלח מצות עשה שלחה וחזרה אפי' ה' פעמים חייב לשלח שנ' שלח תשלח 
קורא זכר ר' אליעזר מחייב בשילוח שנ' שלח תשלח וחכמי' פוטרין שנ' והאם פרט 

לקורא זכר הנוטל אם מעל הבנים ר' יהודה או' לוקה ואינו משלח ואינו לוקה 
מתני' מצות חמורות שבתורה  כי תבנה אין אלא בונה לקח ירש ונתן לו במתנה 

מנין ת"ל בית מ"מ לא תשים דמים בביתיך אין לי אלא בית מנין לבונה בית התבן 
בית הבקר בית העצים בית האוצרות ת"ל ולא תשים דמים מ"מ יכול אף הבונה בית 

שער אכסדרה ומרפסת ת"ל בית מה בית מיוחד שהוא בית דירה יצאו אלו שאינן
בית דירה ועשית מעקה אין לי אלא גג מנין לרבות בורות שיחין ומערות 

חריצין ונעיצין ת"ל ולא תשים דמים א"כ למה נאמ' גג פרט לכבש בית לרבות 
היכל גג פרט לאולם חדש ר' או' משעת חדושו עשה לו מעקה כמה הוא מעק'

מעגולו ג' טפחים בית דורסו י' ועשית מעקה מצות עשה ולא תשים דמים 
מצות לא תעשה כי יפול הנופל ראוי הוא שיפול אלא מגלגלין זכות על ידי 

זכאי וחובה על ידי חייב ממנו ולא לתוכו שאם היה רשות הרבים גבוה ממנו 
עשרה טפחים ונפל ממנו לתוכו פטור שנ' ממנו לא לתוכו לא תזרע כרמך 

כלאים מה אני צריך והלא כבר נאמ' לא תזרע מלמד שכל המקיים 
כלאים בכרם עובר בשני לאוין אין לי אלא כרם שלם מנין אפי' גפן יחידי והוא עוש'

פירות ת"ל כרם מ"מ ומנין לכלאי הכרם שאסורין בהנאה נאמ' כאן קדש ונאמר 
להלן קדש מה קדש האמור להלן אסור בהנאה אף קדש האמור כאן אסור

בהנאה פן תקדש המלאה הזרע מאימתי מלאה הזרע ומתקדשת משתשריש 
וענבים משיעשו כפול לבן זרע פרט לזרע שיצא עם הזבלים או עם המים 

הזורע והרוח משערתו יכול שאני מוציא [את] הזורע והרוח משערתו ת"ל אשר תזרע 
המקיים קוצים בכרם ר' אליעזר או' קדש שנ' אשר תזרע וחכמים או' זרע פרט 

למקיים קוצים בכרם ותבואת הכרם מאימתי תבואה מתקדשת משתשריש 
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וענבים משיעשו כפול לבן אין לי אלא כרם שהוא עושה פירות כרם שאין עושה 

פירות מנין ת"ל כרם מ"מ אין לי אלא כרם שלך כרם של אחרים מנין ת"ל לא תזרע 
כרמך כלאים מ"מ לא תחרוש בשור ובחמור יחדו יכול לעולם כשהוא או'

למען ינוח שורך וחמורך [מנ'] שור וחמור עושין מלאכה [ואסורין לעשותה יחדו]  א"כ למה נאמ' לא 
תחרוש בשור ובחמור יחדו אין לי אלא בשור ובחמור מנין לעשות בהמה 

חיה ועוף בהם ת"ל לא תחרוש מכל מקום א"כ למה נאמ' בשור ובחמור בשור 
ובחמור אי אתה חורש [אבל אתה חורש] בשור ובאדם וחמור ואדם: לא תחרוש אין לי אלא 

חורש מנין לרבות (חרש) היושב והמנהיג ת"ל יחדו מ"מ ר' מאיר פוטר ביושב :
יחדו פרט לרמך יחדו פרט לקושר את הסוס לסד קרון או לאחר הקרון ואת 

הלובדקים לגמלים לא תלבש שעטנז יכול [לא] ילבש גזי צמר ועניצי פשתן ת"ל 
שעטנז דבר ששווע טווי ונוז ר' שמעון בן אלעזר או' בלוז ומליז הוא את אביו 
שבשמים עליו לא תלבש שעטנז אין לי אלא שלא ילבש מנין שלא יכסה ת"ל 

לא יעלה עליך יכול לא יפשילנו בקופה אחריו ת"ל לא תלבש לבישה בכלל 
היתה למה יצאת להקיש אליה מה לבישה מיוחדת שהיא הנאת הגוף [אף כל שהיא הנאת הגוף] יצא דבר

שאין [הוא] הנאת גוף יכול לא ילבש חלוק של צמר על גבי חלוק של פשתן וחלוק של 
פשתן על גבי חלוק של צמר ת"ל יחדו ר' חנניה בן גמליאל או' מנין שלא יקשור 

סדין של צמר ושל פשתן לחגור בו מתניו אעפ"י שהרצועה באמצע ת"ל יחדו מ"מ 
כשתמצא או' השק [של צמר] והקופה מצרפין את הקופה גדילים תעשה לך זה לבן 

מנין לרבות התכלת ת"ל ונתנו על ציצית הכנף פתיל תכלת תעשה ולא מן העשוי 
שלא [יצה] ממין הטלית ויעשה על ארבע או על שמונה כסותך פרט ליטנא 

ולתובלא לתיבלטרין ליתקירקם לבידסרן לברדסין לפי שאינן מרובעין ר' אליעזר 



בן יעקב אומ' מנין שלא יתן על אמצע בגד אלא על שפתו ת"ל על ארבע כנפות 
כסותך פרט לכר כסותך פרט לסדין תכסה בה פרט לסכום בה פרט למעפורת 
שלא תכסה ראשו ורובו  כי יקח איש אשה ובא אליה ושנאה ר' יהודה או' אם 

בא עליה לוקה ואם לאו אינו לוקה מכאן אתה או' עבר אדם על מצוה קלה סופו 

לעבור על מצוה חמורה עבר על ואהבת לרעך כמוך סופו לעבור על לא תקום ולא 
תטור ועל לא תשנא את אחיך בלבבך [ועל] ואהבת לרעך [ועל] וחי אחיך עמך עד שבא 

לידי שפיכות דמים לכך נאמ' כי יקח איש אשה ושם לה עלילות דברים יכול אפי' 
אמ' לה הקדחת התבשיל והיא לא הקדיחה ת"ל עלילות דברים עלילות דברים לג"ש מה 

עלילות דברים האמור להלן [למטה] מקום בתולים אף עלילות דברים האמור כאן [למעלה] מקום
בתולים מנין לרבות אחרת ת"ל והוציא עליה שם רע מלמד שאין או' דבריו אלא 

בעמידתה לקחתי ואקרב אליה ולא מצאתי לה בתולים הרי עדים שזינתה 
בבית אביה ולקח אבי הנערה ואמה אין לי אלא שיש לה אב ואם אב בלא 

אם מנין ת"ל נערה מ"מ א"כ למה נאמ' אבי הנער' ואמה הם שגדלו גדולים 
רעים ונתנו לו והוציא את בתולי הנערה אל השערה כמשמעו ואמר אבי 
הנערה אל הזקנים מכאן שאין רשות לאשה לדבר במקום האיש את בתי 
נתתי לאיש הזה מלמד שהרשות ביד [האב] לקדש את בתו קטנה לאשה 

וישנאה והנה הוא שם לה עלילות דברים לאמר לא מצאתי לבתך בתולים 
ואלה בתולי בתי הרי עדים להזים עדיו של זה ופרשו השמלה לפני זקני

העיר יבאו עדיו של זה ועדיו של זה ויאמרו דבריהם לפני זקני העיר עקיב'
בן יעקב אומ' דברים ככתבן ולקחו זקני העיר ההיא את האיש ולא את הקטן 

ויסרו אותו במכות אותו בממון כסף צורי ונתנו לאבי הנערה שיהו שלה
ונתנו לאבי הנערה ולא לאבי הבוגרת לאבי הנערה פרט לגיורת שהיתה 

הורתה שלא בקדושה ולידתה בקדושה שאין לה מאה כסף כי הוציא שם 
רע על בתולת ישראל לא על זו בלבד הוציא שם רע אלא על כל בתולת ישראל ולו 

תהיה לאשה מלמד ששותה בעציצו אפי' היא חגרת ואפי' היא סומא ואפי' מוכת 
שחין מצא בה דבר זמה או שאינה ראויה לבוא בישראל יכול יהא רשאי לקיימה 
ת"ל ולו תהיה לאשה באשה הראויה לו לא יוכל לשלחה כל ימיו אפי' לאחר זמן 
[אבל] משלחה הוא ליבם  ואם אמת היה הדבר אין לי אלא כדרכה שלא כדרכה 
מנין ת"ל והיה יכול שאני מרבה ביאה במקום אחר ת"ל הזה לא נמצאו בתולים 
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לנערה אין עדים להזים עדיו של זה והוציאו את הנערה פתח בית אביה אין לי 
אלא שיש לה אב ויש לה פתח יש לה אב ואין לה פתח יש לה פתח ואין לה אב 

מנין ת"ל והוציאו את הנערה מכל מקום אם כן למה נאמ' אל פתח בית אביה 
מצוה וסקלוה אנשי עירה וכי כל אנשי עירה רוגמין אותה אלא במעמד כל 

אנשי עירה באבנים יכול באבנים מרובות ת"ל באבן אי באבן יכול באבן 
אחת ת"ל באבנים אמור מעתה אם לא מתה בראשונה תמות בשניה כי 

עשתה נבלה בישראל לא עצמה בלבד נבלה אלא כל בתולות ישראל לזנות 
בית אביה נאמר כאן אביה ונאמ' להלן אביה מה אביה האמור להלן זנות 

אף כאן זנות עם זיקת הבעל ובערת הרע מקרבך בער עושי רעות 
מישראל כי ימצא איש בעדים שכב עם אשה כל שכיבה בעולת בעל להביא 

את הבעולה [מבעלה] בבית אביה ועדין היא ארוסה ומתו בסתם מיתה האמורה בתורה 
בחנק שניהם ולא העושים מעשה הורודוס [שבא עליה לאחר מיתה] כשהוא אומ' גם שניהם לרבות 

הבאים [עליה] (מ)אחריהם [שנהרגין] השוכב עם האשה ואעפ"י שהיא קטנה והאשה אעפ"י 
שבעלה קטן ובערת הרע בער עושי רעות מישראל  כי יהיה נערה בתול'

מאורשה לאיש מלמד שאינו חייב עד שתהא נערה בתולה מאורסה 
לאיש ומצאה איש בעיר אלו לא יצאת בעיר לא היה מסתקף לה בעיר 

ושכב עמה מלמד שהפירצה קורא לגנב ושכב עמה כל שכיבה והוצאתם 
את שניהם אל שער העיר ההיא זה שאמרנו [הוא] שער שנמצאו בו ולא שער 



שנדונו בו וסקלתם אותם באבנים ומתו יכול באבנים מרובות ת"ל באבן 
אי באבן יכול אפי' באבן אחת ת"ל באבנים אמור מעתה אם לא מתו בראשונ'

 לא צעקה בעיר כשהוא 3ימותו בשניה את הנערה על דבר אשר (דבר אשר)
או' על דבר אעפ"י [שהתרו בה] התראה להביא את המזידה בהתראת עדים [מנין] להביא את

המזיד בהתראת עדים [ת"ל] ואת האיש על דבר אשה ענה את אשת רעהו 
כשהוא או' על דבר אפי' [שהתרו בו] התראה אין לי אלא בעיר בשדה מנין ת"ל ואם 

בשדה ימצא הנערה המאורסה והחזיק בה ושכב עמה פרט לשאחד 

מחזיק ואחד שוכב לבדו הראשון בסקילה והשני בחנק ולנערה לא תעשה 
דבר מלמד שפטרה הכתב מן המיתה מנין [שפטורה] אף מן הקרבן ת"ל לא תעשה דבר
מנין [שפטורה] אף מן המכות ת"ל חטא מות כי כאשר יקום איש על רעהו ורצחו נפש 

כן הדבר הזה יכול בעיר חייבת בשדה פטורה ת"ל צעקה הנערה ואין מושיע 
לה הא אם יש לה מושיע בין בעיר בין בשדה חייבת [ואם] אין לה מושיע בין בעיר 

בין בשדה אינה חייבת צעקה הנערה המאורסה ואין מושיע לה פרט לשאמר'
הנח לו דברי ר' יהודה  כי ימצא איש נערה בתולה נאמ' בתולה [באונס ונאמ'] בתולה במפתה מה 

אונס חמור אינו חייב אלא על בתולה מפתה הקל אינו דין שלא יהא חייב אלא 
על בתולה או חילוף אם מפתה הקל הרי הוא חייב על בתולה ועל שאינה 

בתולה אונס חמור לא כ"ש מה ת"ל בתולה באונס שיכול לא יהא נותן לה אבל 
יהא נותן לאביה ת"ל בתולה פרט לבעולה אין לי אלא בעולה מוכת עץ מנין ת"ל 
בתולה פרט למוכת עץ נאמ' כאן אשר לא אורסה ונאמ' במפותה אשר לא אורס'

מה אונס חמור אינו אלא עד שנתארסה או שנתגרשה מפתה הקל אינו דין 
שלא יהא חייב אלא עד שנתגרשה או שנתארסה או חלוף מה מפתה הקל 
הוא חייב על שנתארסה או שנתגרשה אונס חמור אינו דין שיהא חייב על 
שנתארסה או שנתגרשה ת"ל אשר לא אורסה אשר לא אורסה באונס שתי

פעמים שיכול שלא יהא נותן לא לה ולא לאביה נאמ' כאן נערה ונא' נערה במפת'
מה אונס חמור אינו חייב אלא על הנערה מפתה הקל הרי הוא חייב על הנערה
ועל שאינה נערה אונס חמור אינו דין שיהא חייב על שאינה נערה ת"ל ונתנו

לאבי הנערה ולא לאבי הבוגרת והלא דברים ק"ו מה אונס חמור אינו חייב על 
הבוגרת מפתה הקל אינו דין שלא יהא חייב על הבוגרת שלא להחליף את הדין 

או אתה יכול שכבר נאמ' נערה נערה שתי פעמים ושכב עמה כל שכיבה [במשמע]
ונמצאו בעדים ונתן האיש ולא קטן השוכב עמה כל שכיבה [במשמע] לאבי הנערה 

שיהו אלו שלו ולא אבי הבוגרת חמש[י]ם כסף צורי ולו תהיה לאשה מלמד 
ששותה בעציצו ואפי' היא חגרת ואפי' סומא ואפי' מוכת שחין נמצא בה דבר 
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זימה או שאינה ראויה לבא בישראל יכול יהיה רשאי לקיימה ת"ל ולו תהיה לאשה 

באשה הראויה [לו] תחת אשר ענה לרבות את היתומה מכאן אמרו יתומה 
שנתארמלה או שנתגרשה ר' אליעזר או' האונס חייב מפתה פטור לא יוכל 

לשלחה כל ימיו [ואפי' לאחר זמן אבל] משלחה הוא ליבם  לא יקח איש את אשת אביו מכאן אמרו 
נושאין על האנוסה ועל המפותה וכו' לכך נאמ' לא יקח איש את אשת אביו 

לא יבא פצוע דכא אי זהו פצוע דכא זה שנפצעו ביצים שלו ואפי' אחת מהן אין 
לי אלא כולן מנין אף מקצתן ת"ל וכרות שפכה כל שנכרת הגיד אמ"ר ישמעאל בן
יוחאי בן ברוקא שמעתי בכרם ביבנה מי שאין לו אלא ביצה אחת זהו סריס חמה 

בקהל ייי' ר' יהודה או' ד' קהלות הן קהל גוים קהל לויים קהל ישראלים קהל גרים 
וחכמי' או' ג' לא יבא ממזר בקהל ייי' בין איש בין אשה לא יבא ממזר כל שהוא 

ממזר אי זהו ממזר כל שאר בשר שהוא בלא יבא דברי ר' עקיבא שנ' לא יקח 
איש את אשת אביו ולא יבא ממזר בקהל ייי' מה אשת אב מיוחדת שהיא שאר 

בשר והיא בלא יבא הולד ממזר [אף כל שהוא בלא יבא הולד ממזר] שמעון התימני או' כל שחייב עליו כרת בידי 
שמים הולד ממזר שנ' לא יקח איש את אשת אביו ולא יבא ממזר מה אשת אב 

 חזרה פעמיים, כך בכתב היד3



 מיוחדת שחייבין עליה כרת בידי שמים הולד ממזר [אף כל שחייב עליו כרת הולד ממזר] ר' יהושע או' כל שחייבין
[מיתת] ב"ד 

הולד ממזר שנ' לא יקח איש את אשת אביו ולא יבא ממזר מה אשת אב 
מיוחדת שחייבין עליו מיתת ב"ד והולד ממזר אף כל שחייבין עליו מיתת ב"ד 

הולד ממזר דור עשירי נאמ' כאן דור עשירי ונאמ' להלן דור עשירי מה דור 
עשירי האמור למטה עד עולם אף דור עשירי האמור כאן עד עולם  לא יבא 

עמוני עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית דברי ר' יהודה וחכמי' או' על דבר 
אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים מי דרכו לקדם אנשים ולא נשים שהיה בדין 
ומה ממזר חמור שלא נאמ' בו עד עולם עשה בו אנשים כנשים עמונים ומואבים 

שנאמ' בהם עד עולם אינו דין שנעשה אנשים כנשים או חלוף מה עמוני' ומואבי' 
שנאמ' בהם עד עולם לא עשה בהם נשים כאנשים ממזר שנאמ' בו עד עולם 

נעשה בו נשים כאנשים ת"ל לא יבא ממזר בין איש בין אשה אחר שריבה הכתוב

מיעט הא אין עליך לדון אלא כדין הראשון מה ממזר שלא נאמ' בו עד עולם 
עשה בו נשים כאנשים עמונים ומואבים שנ' בהם עד עולם אינו דין שנעשה נשים 

כאנשים ת"ל עמוני ולא עמונית מואבי ולא מואבית דברי ר' יהודה אם נאמר
דור עשירי למה נאמ' עד עולם {אינו דין שנעשה נשים כאנשים ת"ל עמוני 

 דור עשירי למה נאמ' 4ולא עמונית מואבי ולא מואבית דברי ר' יהודה אם נאמר}
עד עולם מופנה להקיש ולדון גזירה שוה נאמ' כאן דור עשירי ונאמ' למעלה 
דור עשירי מה דור עשירי האמור כאן עד עולם אף דור עשירי האמור למעל'

עד עולם על דבר אשר לא קדמו אתכם בלחם ובמים כשהוא או' על דבר 
אף על העצה וכן הוא אומ' עמי זכר נא מה יעץ בלק מלך מואב בדרך בשעת טירופ[כם] 

בצאתכם ממצרים בשעת גאולתכם ואשר שכר עליך את בלעם והרי הדבר 
גנאי הוא לבלעם ולא אבה ייי' אלהיך לשמוע את בלעם מלמד שהמקלל 
הוא המקולל ויהפוך ייי' אלהיך לך את הקללה לברכה מלמד שהמקלל 

מתקלל מפני מה כי אהבך ייי' אלהיך  לא תדרוש שלומם וטובתם מכלל 
שנא' וקראת אליה לשלום יכול אף כאן ת"ל שלומם וטובתם מכלל שנא' 

בטוב [לו] לא תוננו יכול אף כאן ת"ל וטובתם כל ימיך [לעולם] ולעולמי עולמים לא 
תתעב אדומי מפני מה כי אחיך הוא וגדולה אחוה לא תתעב מצרי מפני מה 

כי גר היית בארצו אמ"ר אלעזר בן עזריה מצרים לא קבלו את ישראל אלא לצורך 
עצמן וקבע להם שכר והלא דברים ק"ו אם מי שאין מתכוין לזכות וזיכה 
מעלה עליו הכתו' כאלו זכה המתכוין לזכות וזכה על אחת כמה וכמה ר' 

שמעון או' מצרים הם טבעו את ישראל במים הם קדמו את ישראל בחרב ולא 
אסרן הכתוב אלא עד שלשה דורות עמונים ומואבים מפני שנטלו עצה 

להחטיא את ישראל אסרן הכתו' איסור עולם ללמדך שהמחטא את 
האדם קשה לו מן ההורגו שההורגו אין מוציאו אלא מן העולם הזה 

והמחטיאו מוציאו מן העולם הזה ומן העולם הבא בנים ולא בנות דברי 
ר' שמעון וחכמי' או' אשר יולדו להם לרבות את הבנות אמ"ר שמעון ק"ו 
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ומה במקום שאסר זכרים איסור עולם התיר את הנקבות מיד מקום שלא אסר 

את הזכרים אלא עד שלשה דורות אינו דין שנתיר את הנקבות מיד אמרו לו 
אם הלכה נקבל ואם לדין יש תשובה אמ' להם לא כי אלא הלכה אני או' והכתו' 

עמי בנים ולא בנות דור שלישי יכול ראשון ושני מותר והשלישי יהא 
אסור ת"ל (וה)שלישי יבא להם בקהל ייי' אמור מעתה ראשון ושני אסור 
ושלישי מותר אמ"ר יהודה מנימין גר מצרי היה לי חבר מתלמידי ר' עקיב'

אמ' לי אני מצרי ראשון ונשאתי מצרית ראשונה אשיא לבני מצרית 
שניה כדי שיהא בן בני ראוי לבא בקהל לקיים מה שנ' בנים אשר יולדו

להם דור שלישי יבא להם כי תצא מחנה כשתהא יוצא היה יוצא 
  חזרה על המשפט4



במחנה על אויביך כנגד אויביך אתה נלחם ונשמרת מכל דבר רע 
שומע אני בטהרות וטמאות ומעשרות הכתו' מדבר ת"ל ערוה אין לי 

אלא ערוה מנין לרבות ע"ז (וגילוי עריות) ושפיכות דמים וקללת השם ת"ל 
ונשמרת מכל דבר רע יכול בטהרה ובטומאה ובמעשר הכתו' מדבר 

ת"ל ערות [דבר] מה ערוה מיוחדת מעשה שגלו עליו כנענים ומסלק השכינה אף
כל שגלו עליו כנענים ומסלק את השכינה כשהוא או' דבר אף על [לשון] הרע 

כי יהיה בך ולא באחרים איש פרט לקטן אשר לא יהיה טהור 
מקרה לילה אין לי אלא קרי לילה קרי יום מנין ת"ל אשר לא יהיה טהור מ"מ 

א"כ למה נאמ' מקרה לילה מגיד שדבר הכתו' בהווה ויצא אל מחוץ 
למחנה מצות עשה ולא יבא אל תוך המחנה מצות לא תעשה ר' 

שמעון או' ויצא אל מחוץ למחנה זו מחנה לויה לא תבא אל תוך 
המחנה זו מחנה שכינה  והיה לפנות ערב ירחץ במים מלמד שהקרי 

פוטר בזיבה מעת לעת וכבא השמש יבא אל תוך המחנה ביאת שמשו 
מעכבתו ליכנס לפנים מן החומה ויד תהיה לך מחוץ למחנה אין יד 

אלא מקום שנ' והנה מציב לו יד ואו' איש על ידו לדגליהם ויצאת שמה 
חוץ ולא עמידה ויתד תהיה לך על אזיניך [אין אזיניך] אלא מקום זיונך והיה 

בשבתך חוץ ולא בישיבה וחפרת בה ושבת וכסית את צאתך שומע אני יהא 
חופר באחת ומכסה באחת ת"ל וחפרת בה ר' ישמעאל או' מנין שלא יהא אדם 

הופך מתניו כלפי דרום [ת"ל] וחפרת בה וכסית את צאתך  כי ייי' אלהיך מתהלך 
בקרב מחניך מכאן אמרו לא יקרא אדם ק"ש בצד משרה של כובסים ולא 

יכנס לא למרחץ ולא לבורסקי וספרים ותפילין בידו להצילך ולתת אויביך 
לפניך אם עשיתם כל האמור בענין לסוף שהוא מצילך ונותן אויביך לפניך 

והיה מחניך קדוש קדשהו מכאן אמרו לא יכנס אדם להר הבית במקלו 
במנעלו ובאפונדתו ולא באבק שעל גבי רגליו ולא יראה בך ערות דבר ושב 

מאחריך שעריות מסלקות את השכינה לא תסגיר עבד אל אדניו מכאן 
אמרו המוכר עבדו לגוים או לחוצה לארץ יצא בן חורין אשר ינצל אליך 

מעם אדוניו לרבות גר תושב עמך ישב ולא בעיר עצמו בקרבך ולא בספר 
עצמו במקום אשר יבחר מקום שפרנסתו יוצאה בשעריך בירושלם 

כשהוא או' באחד שעריך שלא יהא גולה מעיר לעיר בטוב לו מנוה הרע לנוה 
יפה לא תוננו זו א[ו]נאת דברים לא תהיה קדשה מבנות ישראל אי אתה 

מוזהר עליה באומות ולא יהיה קדש מבני ישראל אי אתה מוזהר עליו באומו'
שהיה בדין ומה אם קדשה קלה אי אתה מוזהר עליה בישראל קדש חמור אינו 

דין שתהא מוזהר עליו באומות מה ת"ל קדש צריך לאמרו שאלו נאמ' קדש
ולא נאמר קדשה הייתי או' אם קדשה קלה אתה מוזהר עליה בישראל קדש 

חמור אינו דין שתהא מוזהר עליו בישראל ת"ל לא יהיה קדשה מבנות ישראל אי את'
מוזהר עליה באומות לא יהיה קדש מבני ישראל ואי אתה מוזהר עליו באומות 

לא תביא אתנן זונה מ"מ אי זהו אתנן זונה האו' לזונה הילך טלה זה בשכרך 
אפי' מאה כלן אסורין האומ' לחבירו הילך טלה זה ותלין שפחתך עבדי ר' אומ' 

אינו אתנן וחכמים אומ' אתנן ומחיר כלב האומ' לחבירו הילך טלה זה תחת 
כלב יכול אפי' הבעירו ברגלו בע?ו?'  יהא חייב נאמ' כאן תועבה ונא' להלן תועב'

מה תועבה האמורה להלן משום זובח אף כאן משום זובח נדר פרט לדבר 

137
הנדור כשהוא או' לכל נדר לרבות במה בית ייי' אלהיך פרט לפרת חטאת 

שאינה באה אלא לדברי ר' אליעזר וחכמי' או' לרבות את הריקועים לכל נדר 
להביא את העוף שהיה בדין ומה מוקדשין שהמום פוסל בהם אין אתנן זונה

ומחיר כלב חלין עליהן עוף שאין המום פוסל בו אינו דין שלא יהא אתנן ומחיר
כלב חל עליהן ת"ל לכל נדר להביא את העוף יכול אפי' פקעתה יהא אסור ת"ל 

כי תועבת ייי' גם שניהם שנים ולא ארבעה הן ולא ולדותיהן ולא חלופיהן  



לא תשיך לאחיך זה לוה מלוה מנין ת"ל אל תקח מאתו נשך ותרבית מכלל 
שנ' כספך ולא כסף אחרים אכלך ולא אוכל אחרים או כספך ולא כסף 

מעשר אכלך ולא אכל בהמה כשהוא או' [כאן] נשך כסף כסף [נשך] אוכל מנין לרבות 
מעשר [ת"ל] נשך אכלך לרבות אוכלי בהמה אין לי אלא נשך כסף [נשך] אוכל מנין לרבות 

כל דבר ת"ל כל דבר אשר ישך ר' שמעון או' מנין שלא יאמרו לו צא ושאל 
בשלום פלוני אם בא איש פלוני ממקום פלו' ת"ל נשך כל דבר אשר ישך לנכרי 

תשיך מצות עשה ולאחיך לא תשיך מצות לא תעשה ר"ג או' מה ת"ל ולאחיך 
לא תשיך והלא כבר נאמ' לא תשיך לאחיך אלא יש רבי' מוקדמת ויש רבית 

מאוחרת כיצד נתן עיניו ללות ממנו והיה משלח לו ואמ' בשביל שלווני זהו
רבי' מוקדמת לוה המנו והחזיר לו את מעותיו והיה משלח לו ואמ' בשביל 
שהיו בטלות אצלי זהו רבי' מאוחרת למען יברכך ייי' אלהיך בכל מעשה 

ידיך קבע לו הכתו' ברכה בשליחות יד על הארץ אשר אתה בא שמה 
לרשתה בשכר שתבא תירש  כי תדור נדר נאמ' כאן נדר ונא' להלן נדר 

מה נדר האמור להלן נדר ונדבה אף נדר האמור כאן נדר ונדבה ומה 
נדר האמור כאן לא תאחר לשלמו אף נדר האמור (כאן) [להלן] לא תאחר לשלמו 

הוא ולא חלופיו כי דרוש ידרשנו אלו חטאות ואשמות ייי' אלהיך זה הקדש 
בדק הבית מעמך זה לקט שכחה ופאה והיה בך חטא בך חטא ולא בקרבנך 

חטא  וכי תחדל לנדור ר' מאיר או' טוב אשר לא תדור משתדור ולא 
תשלם טוב מזה ומזה נודר ומשלם מוצא שפתיך זו מצות עשה 

תשמור ועשית הרי זה אזהרה לב"ד שיעשוך כאשר נדרת זה נדר לייי' אלהיך 
אלו ערכים חרמים והקדשות נדבה אשר דברת זה הקדש בדק הבית בפיך 

זו צדקה  כי תבא בכרם רעך יכול לעולם ת"ל ואל כליך לא תתן בשעה שאתה 
נותן לתוך כליו של בעל הבית רעך פרט לאחרים רעך פרט לגבוה ואכלת 
ולא ממציץ ענבים ולא ענבים ותאנים מכאן אמרו היה עושה בתאנים לא 

יאכל בענבים בענבים לא יאכל בתאנים אבל מונע את עצמו עד שמגיע 
ליפות ואוכל ר' אלעזר חסמא או' מנין שלא יאכל פועל יותר על שכרו ת"ל 
שבעך מלמד שאוכל פועל יותר על שכרו ואל כליך לא תתן בשעה שאתה 

נותן לתוך כליו של בעל הבית  כי תבא בקמת רעך יכול לעולם ת"ל וחרמש 
לא תניף על קמת רעך בשעה שאתה מניף חרמש בקמתו של בעל הבית 

מכלל שנ' רעך פרט לאחרים רעך פרט לגבוה וקטפת מלילות בידך 
שלא תהא קוצר במגל וחרמש לא תניף בשעה שאתה מניף חרמש על 

קמתו של בעל הבית  כי יקח איש אשה ובעלה מלמד שהאשה 
נקנית בכסף שהיה בדין ומה אמה העבריה שאינה נקנית בבעילה נקנית 

בכסף אשה שנקנית בבעילה אינו דין שתקנה בכסף יבמה תוכיח 
שנקנית בבעילה ואינה נקנית בכסף אף אתה אל תתמה על האשה 

 שאעפ"י שנקנית בבעילה שלא תהא נקנית בכסף [ת"ל כי יקח איש אשה מלמד שהאשה ... בכסף] ובעלה מלמד
שהאשה 

נקנית בבעילה שהיה בדין ומה יבמה (ש) [שאינה] נקנית בכסף נקנית בבעילה זו
שנקנית בכסף אינו דין שיהא נקנית בבעילה אמה העבריה תוכיח 

שנקנית בכסף ואינה נקנית בבעילה ת"ל ובעלה מלמד שהאשה נקנית 
בבעילה מנין [שנקנית האשה] אף בשטר דין הוא ומה כסף שאין מוציא הרי הוא קונה 

שטר שמוציא אינו דין שיהא קונה לא אם אמרת בכסף שקונה הקדשות 
ומעשר שני ת"ל וכתב לה ספר כריתות ונתן בידה ושלחה מביתו ויצאה 

והיתה לאיש אחר מקיש הויה ליציאה מזה מה יציאתה מזה בשטר אף הויה 
לזה בשטר והיה אם לא תמצא חן בעיניו מכאן היו ב"ש או' לא יגרש אדם 
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את אשתו אלא א"כ מצא ערוה שנ' כי מצא בה ערות דבר וב"ה או' אפילו

הקדיחה תבשילו שנ' דבר אמרו ב"ה לב"ש אם נאמ' דבר למה נאמ' (ערות)



ערות ואם נאמר ערות למה נאמ' דבר [אם נאמ' דבר ולא נאמ' ערוה] הייתי או' היוצאה מפני דבר מותרת 
להנשא היוצאה מפני ערוה לא תהא מותרת לינשא ואל תתמה אם 

נאסרה מן המותר לה לא תהא אסורה מן האסור לה ת"ל ערות והלכה 
והיתה לאיש אחר ואם נאמ' ערות ולא נאמ' דבר הייתי או' מפני ערוה תצ'
מפני דבר לא תצא ת"ל דבר ויצאה מביתו ר' עקיבא או' אפי' מצא אחרת 

נאה הימינה שנ' והיה אם לא תמצא חן בעיניו וכתב לה לשמה מכאן 
אמרו כל גט שנכתב שלא לשום אשה פסול כיצד העובר וכו' במתניתי' 

אין לי אלא כתב בדיו בסם ובסיקרא בקומוס ובקונקנתום מנין וכתב מ"מ 
ספר אין לי אלא ספר מנין עלי קנים עלי אגוז עלי חירוב ת"ל ונתן מ"מ א"כ למה 

נאמ' ספר מה ספר מיוחד שהוא של קיימא יצא דבר שאינו של קיימא 
ר' יהודה בן בתירא או' מה ספר מיוחד תלוש מן הקרקע יצא דבר שאינו

מחובר בקרקע כריתות שיהא כורת מכאן אתה או' האומ' לאשתו הרי זה 
גיטיך על מנת שלא תלכי לבית אביך לעולם שלא תשתי יין לעולם אין זה 
כריתות ע"מ שלא תלכי לבית אביך מכאן על ל' יום שלא תשתי יין עד ל'
יום הרי זה כריתות המגרש את אשתו ואמ' לה הרי את מותרת לכל אדם 

אלא לפלוני ר' אליעזר מתיר וחכמי' אוסרין לאחר מיתה של ר' אליעזר נכנסו 
ד' זקנים להשיב על דבריו ר' טרפון ור' יוסי הגלילי ור' אלעזר בן עזריה ור' 

עקיבא נענה ר' טרפון ואמ' הלכה ונשאת לאחיו ומת בלא ולד היאך 
מתיבמת לא נמצא מתנה על מה שכתו' בתורה וכל המתנה על מה 

שכתו' בתורה תנאו בטל הא למדת שאין זה כריתות אמ"ר יוסי הגלילי 
היאך מצינו בתורה שמותרת ואסורה לאחר אבל מותרת לאחד מותרת 

לכל אדם הא למדת זה כריתות אמ"ר אלעזר בן עזריה ר' עקיבא או' במה 
החמירה תורה בגרושה או באלמנה חמורה גרושה מאלמנה מה אלמנה קלה 

נאסרה מן המותר לה גרושה חמורה אינו דין אינו דין שתהא אסורה מן 
האסור לה הא למדת שאין זה כריתות ד"א הלכה ונסיתה והיו לו בנים 
ממנה ומת ואחר כך נסית לזה לא נמצאו בניו של זה ממזרין הא למדת 

שאין זה כריתות בידה אין לי אלא בידה מנין לרבות גגה וחצרה 
וחורבתה ת"ל ונתן מ"מ א"כ למה נאמ' בידה מה ידה מיוחדת שהיא 

רשותה אף כל דבר שהיא רשותה ונתן בידה ושלחה מביתו כיון 
שנותנו בידה משלחה מביתו מכאן אמרו הזורק גט לאשתו והיא 

בתוך ביתה או בתוך חצירה הרי היא מגורשת וכו' אמ' לה כנסי שטר 
חוב זה או שמצאתו מאחריו וכו' מתניתי' ויצאה מביתו מלמד 

שהאשה יוצאה מלפני האיש והלכה והיתה לאיש אחר שלא תנשא 
עמו בשכונה אחר אחר ושנאה האיש האחרון הכתו' מבשרך 

שאתה עתיד לשנאתה או כי ימות האיש האחרון אם סופנו לרבות 
אלמנה מה ת"ל גרושה אלמנה מותרת ליבם גרושה אינה מותרת ליבם 

יכול אף שנתקלקלה על בעלה לאחר שנתגרשה תהא אסורה לחזור 
לו ת"ל וכתב לה ספר כריתות היוצאה בגט תהא אסורה לו ולא שקלקל'

על בעלה לאחר שנתגרשה תהא אסורה לו מנין לנותן גט ליבמתו 
שאסור לחזור עליה ת"ל לא יוכל בעלה הראשון מנין לאשה שהלך 
בעלה לים ואמרו לה מת בעליך ועמדה ונשאת ואחר כך בא בעלה 

שתצא מזה [ומזה] וצריכה גט מזה ומזה ת"ל לא יוכל לשוב לקחתה את 
אשר שלח אין לי אלא מן הנשואין לנשואין מן הארוסין לארוסין מן 

הארוסין לנשואין מן הנשואין לארוסין מנין ת"ל לא יוכל בעלה הראשון 
לשוב לקחתה את אשר שלח ר' יוסי בן כיפר או' משום ר' אלעזר בן 

עזריה מן הארוסין מותרת מן הנשואין אסורה שנא' אחרי אשר הוטמא'
וחכמי' או' בין מן הארוסין בין מן הנשואין אסורה א"כ למה נאמר 

[אחרי] אשר הוטמאה לרבות סוטה נסתרה וכן הוא או' ישלח איש את אשתו 



139
כי תועבה היא ר' יהודה או' היא תועבה ואין בניה הולד תועבין ולא תחטיא 

תחטיא את הארץ להזהיר ב"ד על כך  כי יקח איש אשה חדשה 
אין לי אלא בתולה מנין לרבות אלמנה ושומרת יבם ת"ל ושמח את 

אשתו מ"מ אם כן למה נאמ' חדשה מי שחדשה [לו] פרט למחזיר גרושתו 
ואלמנה לכהן גדול גרושה וחלוצה לכהן הדיוט ממזרת ונתינה לישראל 

בת ישראל לנתין ולממזר לא יצא בצבא יכול לא יצא בצבא אבל 
יספק כלי זיין ומזון ומזון ומים ת"ל לא יעבור לכל דבר אי לא יעבור עליו לכל 

דבר יכול אפי' [בנה] בית ולא חנכו נטע כרם ולא חללו ארש אשה ולא לקחה ת"ל 
עליו אינו עובר עובר הוא על כל אלו נקי לביתו זה ביתו יהיה זה כרמו ושמח את 

אשתו זה אשתו אשר לקח להביא את יבמתו לא יחבול ריחים ורכב 
אין לי אלא ריחים ורכב מיוחדין מנין לרבות כל דבר ת"ל כי נפש הוא חובל 

א"כ למה נאמ' ריחים ורכב מה ריחים ורכב מיוחדין שהם שני כלים 
ומשמשין למלאכה אחת וחייב על זה בפני עצמו ועל זה בעצמו כך שני 

כלים המשמשין מלאכה אחת חייב על זה בעצמו ועל זה בעצמו שנא'
כי נפש הוא חובל להגיד מה גרם  כי ימצא בעדים איש פרט 

לקטן גונב נפש מאחיו ולא מבני ישראל להביא הגונב את בנו ומוכרו 
שהוא חייב דברי ר' יוחנן בן ברוקא וחכמי' או' הגונב את בנו ומכרו 
פטור והתעמר בו ומכרו מגיד שאינו חייב עד שיכניסנו לרשותו ר' 
יהודה או' משיכניסנו לרשותו וישתמש בו שנ' והתעמר בו ומכרו 

ומת הגנב בסתם מיתה האמורה בתורה זו היא חנק [ההוא] ולא הגונב את 
העבד ההוא ולא הגונב מי שחציו עבד וחציו בן חורין ובערת הרע 

בער עושי רעות מישראל  השמר בלא תעשה בנגע צרעת זה שער לבן 
הצרעת זה המחיה אין לי אלא שלא נזקק לטומאה משנזקק לטומאה 

ואחר הפטור מנין ת"ל לשמור מאד ולעשות אין לי אלא נגעי אדם נגעי 
בתים מנין ת"ל ככל אשר יורו אתכם הכהנים אין לי אלא מתוך החלט מתוך 

הסגר מנין ת"ל כאשר צויתם אין לי אלא כלם מנין אף מקצתן ת"ל תשמרו לעשו'
עושה אתה בה והולך ואי אתה חושש שמא הלכה לו צרעתו  זכור את

אשר עשה ייי' אלהיך למרים וכי מה ענין זה לזה נתנו הענין זו ללמדך שאין 
נגעים באין אלא על לשון הרע והלא דברים ק"ו ומה מרים שלא דברה אלא 

שלא בפניו של משה ולהנאתו ולשבחו של מקום ולבנינו של עולם עשה
כך המדבר גנותו של חבירו ברבים על אחת כמה וכמה שיענש בדרך 

בשעת טירופכם בצאתכם ממצרים בשעת גאולתכם אלא שתלה הכתו' 
במרים ללמדך שכל זמן שהיו הכלים נוסעים לא היו מהלכין עד שמרים 

מקדמת לפניהם וכן הוא או' ואשלח לפניך את מרים אהרן ומשה כי 
תשה ברעך אין לי אלא מלוה מנין לרבות שכר שכיר ?ה?מת וחמור ת"ל 
משאת לא תבא אל ביתו יכול לא ימשכננו מבפנים אבל ימשכננו מבחוץ 

לא ימשכננו מבחוץ אבל ימשכננו מבפנים [ת"ל] בחוץ תעמוד כשהוא 
או' והאיש לרבות שליח ב"ד  ואם איש עני הוא אין לי אלא עני עשיר מנין 
ת"ל ואם איש א"כ למה נאמ' עני ממהר אני ליפרע מעני יותר מעשיר לא 

תשכב בעבוטו וכי תעלה על דעתך שישכב בעבוטו אלא שלא תשכב 
ועבוטו אצלך השב תשיב לו כבא השמש מלמד שמחזיר לו כלי יום 

ביום וכלי לילה בלילה סגוס בלילה ומחרישה ביום אבל לא סגוס ביום 
ומחרישה בלילה ושכב בשמלתו וברכך מלמד שהוא מצוה לברכך 

יכול אם ברכך אתה מבורך ואם לאו אי אתה מבורך ת"ל ולך תהיה צדק'
מעצמך אתה עושה ולך תהיה צדקה לפני ייי' אלהיך מלמד שהצדקה 

עולה לפני כסא הכבוד וכן הוא או' צדק לפניו יהלך וישם לדרך פעמיו 
לא תעשוק שכיר עני ואביון והלא כבר נאמ' לא תגזול מה ת"ל לא תעשוק 

מלמד שכל הכובש שכר שכיר עובר משום ד' לאוין משום בל תעשוק 



ובל תגזול ובל תלין פעולת שכיר ומשום ביומו תתן שכרו ולא תבא עליו 
השמש מכלל שנא' ואליו הוא נושא את נפשו אין לי אלא עני ואביון (מלאכה) 
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שהוא עושה בנפשו מלאכה [מי] שאין עושה בנפשו  גרדי וסורק מנין ת"ל לא 
תעשוק מ"מ אין לי אלא עני ואביון מנין לרבות כל אדם ת"ל לא תעשוק מ"מ 

א"כ למה נאמ' עני ואביון ממהר אני ליפרע על ידי עני יותר (מ) [מעל] כל [ידי] אדם 
מאחיך ולא מאחרים או מגרך זה גר צדק מלמד שעובר עליו בשני 

לאוין ר' יוסי בר' יהודה או' בשעריך ולא בירושלם אין לי אלא שכר אדם 
ושכר בהמה שכר כלים מנין ת"ל אשר בארצך כל אשר בארצך מלמד 

שעובר עליו בשני לאוין ר' יוסי בר' יהודה או' אף משום בלא תעשה ביומו 
תתן שכרו מלמד ששכר לילה גובה כל היום שכר יום גובה כל הלילה מנין 
ת"ל לא תלין פעולת שכיר אתך עד בקר ולא תבא עליו השמש כי עני הוא 

פרט לשפסק מעמו ואליו הוא נושא את נפשו וכי למה עלה זה בכבש 
ומסר לך את נפשו לא שתתן לו שכרך ביום [ההוא] א"כ למה נאמ' ואליו הוא 

נושא את נפשו אלא מלמד שכל הכובש שכר שכיר מעלה עליו הכתוב
כאלו נוטל את נפשו ולא יקרא עליך יכול אם קרא עליך אל ייי' יכול (מצוה)

מצוה לקרא ת"ל ולא יקרא עליך יכול אם קרא עליך יהא בך חטא ואם 
לא יקרא עליך לא יהיה בך חטא ת"ל והיה בך חטא מ"מ א"כ למה נאמר

וקרא עליך אלא ממהר אני ליפרע על ידי קורא יותר (מ)[על ידי] מי שאינו קורא  
לא יומתו אבות על בנים וכי מה בא הכתו' ללמדנו שלא יומתו אבות על 

ידי בנים ובנים לא יומתו על אבות והלא כבר נאמ' איש בחטאו יומת אלא 
שלא יומתו אבות על [עדות] בנים ולא בנים על עדות של אבות כשהוא אומ' 
בנים לרבות את הקרובים ואלו הן הקרובים אחיו ואחי אביו ואחי אמו ובעל 

אחותו ובעל אחות אביו ובעל אחות אמו ובעל אמו וחמיו וגיסו הם ובניהם וחתניה'
וחורגו לבדו איש בחטאו יומתו אבות מתים בעון עצמם ובנים מתים [בעונם]

ובעון אבותם לא תטה משפט גר מה אני צריך והלא כבר נאמר לא 
תטה משפט ולא תכיר פנים אלא מלמד שכל המטה דינו של גר עובר 

בשני לאוין ואם היה גר ויתום עובר בשלשה לאוין ולא תחבול בגד אלמנה 

בין עניה בין עשירה ואפי' היא כמרתא בת ביתוס ר' שמעון או' דברים שאתה 
חובל באיש אי אתה מחזירם לאשה שלא תהא הולך ובא אצלה להשיאה 

שם רע  כי תקצר קצירך פרט לשקצרוהו גוים מכאן אמרו גוי שקצר 
שדהו ואחר כך נתגייר פטור מן הלקט ומן השכחה ומן הפיאה ר' יהודה 

מחייב בשכחה שאין שכחה אלא בשעת העומר קצירך פרט לאחרים 
קצירך פרט להקדש כשתמצא אומ' קצר הקדש ולקח ישראל פטורה 

ר' יוסי הגלילי או' מכלל שנ' כי תקצר קצירך בשדך ושכחת עומר כל זמן שיש 
קציר יש לך עומר ושכחה אין לך קציר אין לך עומר ואין לך שכחה 

כשתמצא או' קצר הקדש ולקח ישראל פטור קצר גר ולקח ישראל פטור 
בשדך פרט למעמר בתוך שדה חבירו דברי ר' מאיר וחכמי' או' חייב

מכאן אתה או' העומ' ששכחוהו פועלים ולא שכח בעל הבית שכח בעל 
הבית ולא שכחוהו פועלים וכן מתניתין ושכחת עומר ולא הגדיש 

יכול אף לא שנים ת"ל לגר ליתום ולאלמנה מכאן אמרו עמרים שנים שכח'
שלשה אינן שכחה אלא צבורי זתים וחירובין שכחה כולה מתניתי' בשד' 

פרט לטמונים דברי ר' יהודה וחכמי' או' בשדה לרבות את הטמונים 
בשדה לרבות את הקמה שהיה בדין ומה עומר שהזורע כח עני בו יש לו 

שכחה קמה שיפה כח עני בה אינו דין שיש לו שכחה לא אם אמרת בעומ[ר] 
שאינו מציל את העומר ואת הקמה תאמר בקמה שאין מצלת את העומר 

ואת הקמה ת"ל בשדה לרבות את הקמה לא תשוב לקחתו פרט 
לראשי שורות מכאן אמרו ראשי שורות העומר שכנגדו מוכיח וכלל



לא תשוב לקחתו כולו כאחד (למה) [כמה] יהיה בו שיערו חכמים בעושה סאתים 
מכאן אמרו העומר שיש בו סאתים ושכחו אינו שכחה כול' מתניתי' 

אמ' להם אם בזמן שהוא עומר ובו סאתים ושכחוהו אינו שכחה וכו' מתני'
לא תשוב לקחתו מכאן היה ר' מאיר או' שבולת שבקציר וראשה מגיע 
לקמה אם נקצרת עם הקמה הרי היא של בעל הבית ואם לאו הרי היא 
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של עניים בעל הבית המוציא מיד עניים עליו להביא ראיה שהמוציא 

מחבירו עליו הראיה ומנין שספק לקט לקט וספק שכחה שכחה ספ'
פיאה פיאה ת"ל לגר ליתום ולאלמנה יהיה אמ"ר אלעזר בן עזריה מנין 

למאבד סלע מתוך ידו ומצאה עני ומתפרנס בה מעלה עליו הכתו' כאלו זיכ'
ת"ל לגר ליתום ולאלמנה יהיה והלא דברים ק"ו אם מי שלא נתכון לזכות 

וזיכה מעלה עליו הכתו' כאלו זיכה המתכוין לזכות וזיכה על אחת כמה 
וכמה  כי תחבוט זיתך הראשונים היו חובטים זיתיהם והיו נוהגין בהם 

עין יפה אמרו הזית שהוא עומד על שלש שורות של שני מלבנין ושכחן 
אינן שכחה וכו' מתני' זיתך פרט לאחרים זיתך פרט להקדש לא 

תפאר לא תתפאר לעני וכו' מכאן אמרו מי שאינו מניח את העניים 
ללקט או שמניח אחד ואחד אינו מניח או שמסייע אחת הרי זה גוזל את 
העניים ועל זה נאמ' לא תשיג גבול עולם אחריך מלמד שיש לו שכחה 

אחריך מלמד שיש לו פ[י]אה לגר ליתום נאמ' כאן גר ויתום ונא' להלן גר 
ויתום מה גר ויתום האמור (כאן) [להלן] בעושה סאתים אף גר ויתום האמור להלן

בעושי סאתים  כי תבצור כרמך מכאן היה ר' אליעזר או' כרם שכולו 
עוללות כולו לבעל הבית ר' עקיבא או' לעניים וכו' לא תעולל אחריך

אי זה עוללות כל שאין לה לא כתף ולא נטף יש לה כתף ואין לה נטף יש 
לה נטף ואין לה כתף הרי הוא של בעל הבית ואם לאו הרי הן של עניים 
מלמד שיש [לו] שכחה אחריך מלמד שיש לו פיאה מכאן אמרו איזו היא 

שכחה בעריס כל שאין יכול לפשוט את ידו וליטלה בריגליות משיעבר 
הימנה גר ויתום ואלמנה נאמ' כאן גר ויתום ונאמ' להלן גר ויתום מה גר ויתום 

האמור להלן בעושה סאתים אף גר ויתום האמור כאן בעושה סאתים  
כי יהיה ריב בין אנשים אין שלום יוצא מתוך מריבה וכן הוא או' ויהי ריב 

בין רועי מקנה אברם ובין רועי מקנה לוט מי גרם ללוט שיפרוש מן הצדי[ק] 
מריבה שהיה ביניהם וכן הוא אומ' ועמדו שני האנשים אשר להם הריב

מי גרם לזה שילקה מריבה בין אנשים אין לי אלא בין אנשים איש עם אשה ואשה 
עם איש ושתי נשים זו עם זו מנין ת"ל ונגשו אל המשפט מ"מ ושפטום בעל כרחם 

והצדיקו את הצדיק והרשיעו את הרשע יכול כל מרשיעין לוקין ת"ל והיה אם 
בן הכות הרשע פעמים אינו לוקה ועדיין איני יודע אלו הן הלוקין ת"ל לא תחסום 

שור בדישו מה חסימת שור מיוחדת מצות לא תעשה והרי הוא לוקה כך כל 
מצות לא תעשה הרי הוא לוקה או כל מצות עשה שיש בה קום עשה יהא 
לוקה ת"ל לא תחסום שור בדישו מה חסימת שור מיוחדת שאין בה קום 

עשה הרי הוא ר' שמעון או' והצדיקו את הצדיק צדקהו כדי שלא 
יהא לוקה והיה אם בן הכות הרשע פעמים לוקה פעמים אינו לוקה והפילו 

השופט והכהו אין מלקין [אותו] מעומד והכהו מלקה שליש לפניו ושתי ידות 
[ש]לאחריו לפניו כשהוא לוקה [יהיו] עיניו בו ולא שיהא לוקה ועיניו בדבר אחר

יכול יהא לוקה ומשלם ת"ל כדי רשעתו אין לוקה ומשלם יכול יהו מ'
שלמות ת"ל מ' מספר מ' מנין שהוא סוכם את הארבעים ר' יהודה או' מ'

שלמות [ו]היכן הוא לוקה את היתירה בין כתיפיו יכנו ולא על הקרקע יכנו 
ולא על כסותו יכנו [אחד יכנו] אין שנים כאחד לא יוסיף אם הוסיף עובר בלא תעשה 

אין לי אלא בזמן שמוסיף על המנין מנין על כל אומד ואומד שאמדוהו ב"ד 
עובר בלא תעשה ת"ל פן יוסיף מכל מקום מכה רבה אין לי אלא מכה רבה 



מכה מועטת מנין ת"ל על אלה א"כ למה נאמ' מכה רבה מלמד שאין ראשונה 
מכה ונקלה אחיך לעיניך מכאן אמרו נתקלקל ברעי בין במים פטור 

ר' יהודה או' האיש ברעי האשה במים מלמד שכל חייבי כריתות שלקו 
נפטרו מיד כריתן ר' חנניה בן גמליאל או' כל היום הכתו' קורא אותו רשע 
והיה אם בן הכות הרשע אבל משלקה הרשע קורא אותו אחיך שנ' ונקלה 

אחיך לעיניך ר' שמעון או' ממקומו מוכרת שנ' ונכרתו הנפשות העושות מקרב 
עמם ואו' אשר יעשה האדם וחי בהם והלא דברים ק"ו אם מדת פורענות 
מועטת הנטפל לעוברי עבירה הרי הוא עושה דינו כעוברי עבירה הנטפל 
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לעושי מצוה על אחת כמה וכמה ר' שמעון או' לא תאכל הנפש עם הבשר

מה הדם שנפשו של אדם חתה הימנו וכו' מתני' ר' או' הרי הוא [אומ'] ייי' מי יגור 
באהליך ואו' הולך תמים ופועל צדק ואו' לא רגל על לשונו ואו' נבזה 

בעיניו נמאס ואו' כספו לא נתן בנשך ובמקום אחר הוא או' ואיש צדיק 
ובסוף הענין צדיק חיה יחיה וכי מה עשה זה אלא כל היושב ואינו עובר 
עבירה נותנין לו שכר כעושי מצוה  לא תחסום שור בדישו אין לי אלא 

שור שאר בהמה וחיה מנין ת"ל לא תחסום מ"מ א"כ למה נאמ' שור שור 
אי אתה חוסם אבל אתה חוסם את האדם בדישו אין לי אלא דיש מנין לרבו' 

שאר עבודות ת"ל לא תחסום מ"מ א"כ למה נאמ' בדישו מה דיש מיוחד 
וגדולו מן הארץ ותלוש מן הקרקע בשעת גמר מלאכה ובשעה שהוא 

עושה הרי הוא אוכל כל כך דבר שגדולו מן הארץ ותלוש מן הקרקע בשע' 
שהוא (עומד) גמר מלאכה ובשעה שהוא עושה הרי הוא אוכל ר' יוסי בר' 

יהודה אומ' מה דיש מיוחד דבר שהוא עושה בידיו וברגליו ובגופו יצא 
העושה בידיו אבל לא ברגליו ברגליו אבל לא בגופו  כי ישבו אחים 
פרט לאשת אחיו שלא היה בעולמו מכאן אמרו שני אחים ומת אחד 

מהם ונולד להם אח ואחר כך ייבם השני את אשת אחיו ומת פטור מן
החליצה ומן הייבום יחדו פרט לאחיו מאמו לפי שמצינו שיש אחים 

בתורה שעשה בהם אח מן האם כאח מן האב יכול אף כאן ת"ל יחדו פרט 
לאחיו מאמו ומת אחד מאמו אין לי אלא בזמן שהם שנים ומת אחד מהן 

מנין אפי' הן מרובין ת"ל ומת אחד מהן אשת אחד מתיבמת ולא אשת שנים 
מכאן אמרו ג' אחין נשואין ג' נשים נכריות ומת אחד מהן ועשה בה 

השני מאמר ומת הרי אלו חולצות ולא מתיבמות אין לי אלא בן [בן] הבן ובת 
הבן ובן הבת [ובת הבן] מנין ת"ל ובן אין לו מ"מ א"כ למה נאמ' ובן אין לו פרט לשיש לו מן 

השפחה ומן הנכרית מ"מ לא תהיה אשת המת החוצה למה אני צריך 
לפי שנא' להלן אשת אחד מתיבמת ולא אשת שנים יכול אף כאן ת"ל לא 

תהיה אשת המת החוצה כיצד היא עושה או חולצת או מתיבמת הנותן 
גט ליבמתו פסלה לעצמו ופסלה מן האחין יכול יהא גט פוטרת ודין הוא ומ' 

חליצה שאין פוטרת באשה פוטרת ביבם גט שפוטר באשה אינו דין שתהא
פוטרת ביבם ת"ל לא תהיה אשת המת החוצה אלא בחליצה העושה מאמר 

ביבמתו קנאה לעצמו ופסלה מן האחים יכול יהא מאמר גומר בה ת"ל יבמה 
יבא עליה ביאה גומרת בה ואין מאמר גומר בה יבמה יבא עליה בין בשוגג 
בין במזיד בין באונס בין ברצון ואפי' הוא שוגג והיא מזידה הוא מזיד והיא 

שוגגת וכו' מתני' ולקח ולקחה ויבם ויבמה פרט לצרת כל העריות מכאן 
אמרו חמש עשרה נשים פוטרות צרותיהן וצרות צרותיהן מן החליצה ומן 

היבום  והיה הבכור אשר תלד יכול אם היה שמו יוסי יוחנן יקרא שמו 
יוחנן ת"ל על שם אחיו מ"מ א"כ למה נאמ' והיה הבכור אשר תלד מלמד 
שמצוה בגדול ליבם אשר תלד פרט לאילונית שאינה יולדת יקום על שם 

אחיו ולא על שם אחי אביו המת לפי שאמרנו להלן אשת אחד מתיבמת ואין 
אשת שנים מנין [מת] ראשון מתיבם שני מת שני מתיבם שלישי ת"ל המת המת 



ריבה הכתו' ולא ימחה שמו מישראל פרט לסריס ששמו מחוי ואם לא 
יחפוץ האיש ולא שלא חפץ בה המקום [יכול] מוציא אני את העריות שחייבין

עליהן מיתת ב"ד ועדיין לא אוציא עריות שחייבין עליהן כרת בידי שמים ת"ל 
מאן יבמי ולא שמיאן בה המקום יכול מוציא אני את העריות שחייבין עליהן 
כרת בידי שמים ועדין לא אוציא את העריות שהן בלא תעשה ת"ל לא אבה 

יבמי ולא שלא אבה בה המקום לקחת את יבמתו מה אני צריך מפני שנא' 
והיה הבכור אשר תלד יקום יכול שאני מוציא עקרה וזקנה וקטנה ושאינה 

ראויה לילד ת"ל יבמתו יבמתו רבה הכתו' ועלתה יבמתו השערה אל
הזקנים מצוה בב"ד שיהא בגבוה שבעיר ושיהא בזקנים מאן יבמי ולא 
שמיאן המקום להקים לאחיו פרט לסריס שאם רצה להקים אינו יכול 
שם נאמ' כאן שם ונאמ' להלן שם מה שם האמור להלן נחלה אף שם 

143
האמור כאן נחלה ומה שם האמור כאן זרע אף להלן זרע בישראל ולא בגרים 
מכאן אתה או' שני אחים גרים שהיתה הורתם שלא בקדושה ולידתם בקדוש'

פטורין מן החליצה ומן הייבום שנ' בישראל ולא בגרים לא אבה יבמי ולא 
שלא אבה בה המקום  וקראו לו זקני עירו מצוה בזקני עירו ודברו אליו 

עצה הוגנת לו שאם היה הוא ילד והיא זקנה הוא זקן והיא ילדה אומרי' לו 
כלך אצל כמותך ואל תכניס קטטה בתוך ביתך ועמד ואמר מלמד 

שאין דבריו אלא בעמידה לא חפצתי לקחתה ולא שלא חפץ בה המקום  
ונגשה יבמתו אליו לעיני הזקנים מלמד שמתיחדת עמו לפני הזקנים 

נעלו אין לי אלא נעלו נעל של אחרים מנין ת"ל חלוץ הנעל מ"מ א"כ למה נאמ' 
וחלצה נעלו פרט לגדול שאין יכול להלך בו וקטן שאין חופה את רוב רגלו 

וסולים שאין לו עקב שחליצתה פסולה מעל רגלו נאמ' כאן רגלו ונא' להלן רגלו 
מה רגלו האמור להלן ימנית אף רגלו האמור כאן ימנית מכאן אתה או' מן 

הרכובה ולמטה חליצתה כשירה מן הרכובה ולמעלה חליצתה פסולה 
וירקה בפניו יכול בפניו ממש ת"ל לעיני הזקנים רוק הנראה לעינים מכאן 

אמרו חלצה ורקקה ולא קראתה חליצה כשרה קראתה ורקקה ולא חלצ' 
חליצתה פסולה חלצה וקראתו ולא רקקה ר' אליעזר או' חליצתה פסולה 

ר' עקיבא או' חליצתה כשירה וענתה ואמרה נאמ' כאן עניה ונא' להלן 
עניה מה עניה האמורה להלן בלשון הקדש אף עניה האמורה כאן בלשון 
הקדש ככה יעשה לאיש אשר לא יבנה את בית אחיו ר' אליעזר או' אשר 
לא בנה ואשר לא עתיד לבנות אמ"ר אליעזר ככה יעשה בדבר שמעשה 

מעכב אמ' לו ר' עקיבא משם ראיה ככה יעשה לאיש בדבר שמעשה באי[ש] 
ונקרא שמו בישראל ר' שמעון או' חליצה בשכיבה ורקיקה כדי שכבת 

זרע ר' שמעון או' חליצה מעכבת ורקיקה מעכבת בישראל נאמ' כאן 
בישראל ונא' להלן בישראל מה ישראל האמור להלן פרט לב"ד של גרים אף 

ישראל האמור כאן פרט לב"ד של גרים בית חלוץ הנעל מצוה בדיינין ולא 

מצוה בתלמידים ר' יהודה או' מצוה על העומדים לומ' בית חלוץ הנעל אמ"ר יהודה 
פעם אחת היינו יושבין לפני ר' טרפון ואמ' לנו ענו כולכם חלוץ הנעל כי ינצו אנשים 

אין שלום יוצא מתוך ניצות וכן הוא או' ויהי ריב בין רועה מקנה אברם ובין רועה 
מקנה לוט מי גרם ללוט שיפרוש מן הצדיק ההוא הוי או' זו מריבה וכן הוא אומ' 

ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני ייי' מי גרם לזה ללקות הוי או' זו מריבת
אנשים אין לי אלא אנשים איש עם אשה אשה עם איש מנין ת"ל יחדו מ"מ איש 

ואחיו פרט לעבדים שאין להם אחוה וקרבה אשת האחד ולא אשת שליח ב"ד 
להציל את אישה ר' או' לפי שמצינו שיש מזיקין בתורה שנעשה בהן שאין מתכוין 

כמתכוין יכול אף כאן ת"ל במבושיו מגיד שאינו חייב על הבשת עד שיתכוין מבושיו 
אין לי אלא מבושיו (ה)[מ]נין (ש)[כ]ל דבר שיש בו סכנה ת"ל והחזיקה מ"מ א"כ למה נאמר

מבושיו (מה מבושיו) מה מבושיו מיוחד שיש בו סכנת נפשות והרי בוקוצותה את 



כפה אף כל דבר שיש בו סכנת נפשות הרי הוא בוקצות את כפה  מלמ' שאתה 
חייב להצילה בכפה מנין אם לא יכול להציל בכפה יציל בנפשה ת"ל לא תחוס 

עינך ר' יהודה או' נאמ' כאן לא תחוס עינך ונאמ' להלן לא תחוס עינך מה להלן 
ממון אף כאן ממון   לא יהיה לך בכיסך אבן ואבן יכול לא יעשה ליט' וחצי 

ליט' ורביע ליט' ת"ל גדולה וקטנה גדולה שהיא מכחשת את הקטנה שלא יהא 
נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה ר' עקיבא או' מנין שאין עושין סאה פחות משקל 

ולא דינר פחות מטרפעיק ת"ל לא יהיה לך בביתך ר' יהודה או' אם קיימת הרי 
הוא בלא יהיה לך לא יהיה לך בביתך איפה ואיפה יכול לא יעשה תרקב וחצי 

תרקב ורביע תרקב ת"ל גדולה וקטנה גדולה שהיא מכחשת את הקטנה שלא יהא 
נוטל בגדולה ומחזיר בקטנה ר' אליעזר או' מנין שלא [יהיה לו ל]אדם מדה בת ארבעת 

קבין להיות מודד בתוך ביתו ת"ל לא יהיה לך מנין שאין מעיינין במקום שמכריעין 
ואין מכריעין במקום שמעיינין ת"ל אבן שלימה מנין שאם אמ' הריני מעיין במקום 

שמכריעין לפחות לו מן הדמים או להכריע במקום שמעיינין להוסיף על הדמים 
ת"ל וצדק יהיה לך מנין שלא יגדוש במקום שמוחקין ולא ימחוק 
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במקום שגודשין ת"ל איפה אבן שלימה יכול אם אמר (הר') [הרי אני] מוחק במקום שגודשין ע"מ

לפחות מן הדמים והריני גודש במקום שמוחקין על מנת להוסיף על הדמים 
שאין שומעין [לו] ת"ל וצדק יהיה לך [אבל] מניח גרדימין מכאן אמרו הסייטון מקנח מדותיו 

אחד לשלשים יום ובעל הבית אחת לי"ב חדש וכו' מתני' אלעזר בן חנניה בן חזקי'
בן גרון אומ' איפה לפר ואיפה לאיל ואיפה לכבש וכי מדת פרים ואלים וכבשים 

אחת היא והלא כבר נאמ' שלשה עשרונים לפר ושני עשרונים לאיל עשרון [אחד] 
לכבש מלמד שאיפה גדולה ואיפה קטנה קרויה איפה  למען יאריכון ימיך 

על האדמה זו אחת ממצות שבתורה שמתן שכרה בצד והלא דברים ק"ו ומ'
גרוגרת שאינה אלא אחד ממאה באיסר נתנה תורה אריכות ימים עליה 
מצות שיש בה חסרון על אחת כמה וכמה  כי תועבת ייי' כל עושה אלה 

יכול לא יהא חייב עד שיעבור על כלם ת"ל כל עשה אפי' אחת מהן מכאן אמרו 
אין מערבין פירות בפירות ואפי' סאה בדינר ואפי' יפה דינר וטרסית לא 
יערבם וימכרם סאה בדינר כל עושי עול קרוי חמשה שמות חרם תועבה 

משוקץ שנוי ועול זכור בפה אל תשכח בלב וכן הוא או' שמעו עמים ירגזון 
בדרך בשעת טירופכם בצאתכם ממצרים בשעת גאולתכם אשר קרך 

אין קרך אלא שנזדמן לך ויזנב בך כל הנחשלים אחריך מלמד שלא היה 
הורג בהן אלא בני אדם שנמשכו [וסרו] מדרכי מקום ונחשלו מתחת כנפי ענן ואתה 

עיף ויגע ולא ירא אלהים אף הוא עיף ויגע ולא ירא אלהים והיה בהניח ייי' 
אלהיך לך מכל אויביך מסביב שלא תאגד עליו אגודה בארץ אשר ייי' אלהיך 

נותן לך נחלה לרשתה מה שתכבש תירש תמחה את זכר עמלק ולהלן 
הוא אומ' כי מחה אמחה את זכר עמלק ואומ' כי יד על כס יה מלחמה לייי' 

בעמלק מדור דור   והיה כי תבא אל הארץ אין והיה אלא מיד כי תבא 
אל הארץ עשה מצוה האמורה בענין 

שבשכרה תיכנס לארץ אשר ייי' אלהיך נותן לך מה שתירש תכבש וירשת 
וישבת בה משתירש תשב ולקחת מראשית כל פרי האדמה יכול 

כל הפירות יהו חייבין בבכורים ת"ל מראשית ולא כל ראשית ועדין איני יודע איזה 
מין חייב איזה מין פטור הרי אתה דן מביא בכורי צבור ממביא בכורי יחיד מה בכורי 

צבור האמור להלן משבעת המינין [האמורין בשבח הארץ] אף בכורי יחיד האמור כאן משבעת המינין [הא] מה 
להלן חטים ושעורים אף כאן חטים ושעורים מנין לרבות שאר מינין ת"ל בכורי 

אדמתך ריבה אחר שריבה הכתו' מיעט הא אין עליך לדון אלא כדין הראשון נאמ' 
הביא בכורי צבור והביא בכורי יחיד מה בכורי צבור האמור להלן מז' המינין 
האמורין בשבח הארץ ואלו הן ארץ חטה ושעורה וכו' זית זה זית אגורי דבש 

זה דבש תמרים מראשית ואפי' אשכול אחד ואפי' גרגיר אחד פרי פרי אתה 



מביא ואין אתה מביא יין ושמן ובכורים האדמה פרט לאריסין ולהובירות 
ולסיקר[י]קון ולגזלן שאין מביאין משום אותו הטעם משום שנ' ראשית בכורי 

אדמתך יכול אתה מביא כל זמן שאתה קורא ת"ל אשר תביא מארצך כל זמן 
שהן מצויין על פני ארצך יכול שאתה קורא כל זמן שאתה מביא ת"ל ואמרת 

ושמחת אין קריאה אלא בשעת שמחה כשתמצא או' מעצרת ועד החג מביא וקורא 
מהחג ועד חנוכה מביא ואינו קורא ר' יהודה בן בתירא או' מביא וקורא אשר 

ייי' אלהיך נותן לך פרט לנוטע לתוך שלו ומבריך בתוך של יחיד ובתוך של יחיד
ובתוך של רבים והמבריך מתוך של רבים ומתוך של יחיד בתוך שלו והמבריך
בתוך שלו והנוטע בתוך שלו דרך הרבים ודרך היחיד באמצע הרי זה מביא ר' 
יהודה או' בזה מביא מאיזה טעם אינו מביא משום שנא' ראשית בכורי אדמתך 

עד שיהו כל הגדילים מאדמתך  ושמת בטנא מלמד שטעונין כלי והלכת 
אל המקום אשר יבחר ייי' אלהיך לשכן שמו שם זה שילה ובית עולמים ובאת 

אל הכהן אשר יהיה בימים ההם זו [היא] שאמ"ר יוסי הגלילי וכי עלתה על דעתנו כהן 
שאין בימיך אלא כהן שהוא כשר ומוחזק לך באותן הימים היה קרוב ונתרחק 

כשר וכן הוא או' אל תאמר מה היה שהימים הראשונים היו טובים מאלו ואמרת 
אליו ולא [תהיה] כפוי טובה הגדתי היום לייי' אלהיך כי באתי פעם אחת קורא בשנה ואי'

אתה קורא פעמים בשנה כי באתי אל הארץ אשר נשבע [ייי'] לאבותינו פרט לגרים 
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לתת לנו פרט לעבדים ר' שמעון או' פרט לעבר הירדן שנטלתו מעצמך  ולקח 
הכהן הטנא מידך מכאן אמרו עשירים מביאין בכורים בקלתות של כסף ושל 

זהב עניים מביאין אותם בסלי נסרים של ערבה והסלים והבכורים נותנן לכהנים 
בשביל לרבות מתנה לכהנים מכאן למדנו שטעונין תנופה דברי ר' אליעזר בן 

יעקב והניחו לפני המזבח לייי' כל מקום שיש לך מזבח יש לך בכורים אין לך מזבח 
אין לך בכורים מכאן אמרו נגנבו או אבדו חייב באחריותן נטמאו בעזרה נותן 

ואינו קורא  וענית ואמרת נאמ' כאן עניה ונא' להלן עניה מה עניה האמורה להלן 
בלשון הקדש אף עניה האמורה כאן בלשון הקדש מכאן אמרו בראשונה כל מי 
שהוא יודע לקרות קורא ושאין יודע לקרות מקרין אותו נמנעו מלהביא התקינו 

שיהא מקרין את היודע ואת שאינו יודע סמכו על המקרא וענית אין עניה אלא מפי 
אחרים ואמרת לפני ייי' אלהיך ארמי אובד אבי מלמד שלא ירד אבינו יעקב 

לארם על מנת לאבד ומעלה עליו הכתו' לבן הארמי כאלו אבד וירד מצרימה שלא 
תאמר שירד ליטול כתר מלכות ת"ל ויגר שם יכול באכלוסין הרבה ת"ל במתי מעט 

כענין שנ' בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה ויהי שם מלמד שהיו ישראל 
מצויינין שם וירא את עניינו כמה שנ' וראיתם על האבנים ואת עמלינו כמה שנ' 

כל הבן הילוד ועוד ר' יהודה היה נותן בהן סימנין דצ"ך באח"ב ויביאנו אל המקום 
זה בית המקדש או יכול זה ארץ ישראל כשהוא או' ויתן לנו את הארץ הזאת 

?בכ?ר ארץ ישראל אמורה מה ת"ל ויביאנו אל המקום הזה בשכר ביאתנו אל 
המקום הזה נתן לנו אל הארץ הזאת ארץ זבת חלב ודבש נאמ' כאן ארץ זבת 
חלב ודבש ונאמ' להלן זבת חלב ודבש מה זבת חלב ודבש האמורה להלן ארץ

חמשת עממים אף כאן ארץ חמשה עממים ר' יוסי הגלילי או' אין מביאין
בכורים מעבר לירדן שאינו זבת חלב ודבש ועתה הנה בשמחה הבאתי משלי 

את ראשית פרי האדמה מכאן אמרו יורד אדם לתוך שדהו ורואה תאנה 
שבכרה אשכול שבכר רמון שבכר מניחו בסל ובא ועומד באמצע עזרה ומבקש 

רחמים על ארץ ישראל ועל ישראל ועל עצמו שנא' השקיפה ממעון קדשך מן

השמים וברך את עמך את ישראל ואת האדמה אשר נתת לנו מכאן אמרו 
האפטרופוס והשליח והעבד והאשה וטומטום ואנדרוגינוס מביאין ולא קוראין

שאינן יכולין לומ' אשר נתת לי והנחתו לפני ייי' אלהיך והשתחוית מלמד שטעון
הנחה שתי פעמים אחת בשעת קריאה ואחת בשעת השתחויה ושמחת בכל 

מיני שמחות בכל הטוב (ה)זה השיר אשר נתן לך ייי' אלהיך ולביתיך מלמד שמבי'



אדם בכורי אשתו וקורא א(ו)תה והלוי והגר אשר בקרבך מכאן אמרו ישראל 
ממזרין מתודין אבל לא גרים ולא עבדים משוחררין שאין [להם] חלק בארץ וכו' מתני'

כי תכלה לעשר יכול בחנוכה הרי אתה דן נאמ' כאן קץ ונא' להלן קץ מה קץ 
האמור להלן רגל [שנ' בחג הסוכות] אף כאן רגל אי מה קץ האמור להלן חג הסוכות אף כאן חג הסוכו'

ת"ל כי תכלה לעשר רגל שהמעשרות כלין בו הוי או' זה פסח מכאן אמרו ערב 
יום טוב האחרון של פסח של רביעית ושל שביעית היה ביעור בשנה השלישי'

יכול אף שנת השביע[ית] יהא חייבת במעשר ת"ל בשנה השלישית שנת המעשר 
שנה שחייבת במעשר יכול יהו שני מעשרות נוהגין בה מה ת"ל שנת המעשר 

מעשר אחד ולא שני מעשרות אין לי אלא מעשר שני שבו דבר הכתו' מנין 
לרבות שאר המעשרות ת"ל מעשר תבואתך ריבה  ונתת ללוי לגר ליתום 
ולאלמנה תן לכל אחד ואחד לפי חלקו ואכלו ושבעו תן להם כדי שביעתן 

מכאן אמרו אין פוחתין לעניים בגורן וכו' בשעריך מלמד שאין מוציאין אותו 
מן הארץ לחוצה לארץ אמרו משפחת בית נבלה היתה בירושלם ונתנו להם 

חכמים שש מאות ככרים ולא רצו להוציאם מירושלם  ואמרת בכל לשון לפני 
ייי' אלהיך זה וידוי מעשר בערתי הקדש מן הבית זה מעשר עני ונטע רבעי וגם 

נתתיו ללוי זה מעשר לוי וגם נתתיו זה תרומת מעשר [שהלוי חייב להרים]  לגר ליתום ולאלמנה זה 
מעשר עני לקט שכחה ופאה אעפ"י שאין מעכבין את הוידוי מן הבית זו 

חלה ד"א מן הבית כיון שהפרישום מן הבית אי אתה נזקק לו לכל דבר לכל 
מצותך שאם הקדים מעשר שני לראשון אין בכך כלום אשר צויתני לא 

נתתיו למי שאינו ראוי לו לא עברתי על מצותיך לא הפרשתי ממין על שאינו 
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מינו לא מן התלוש על המחובר ולא מן המחובר על התלוש ולא מן החדש 
על הישן ולא מן הישן על החדש ולא שכחתי מלברך ומלהזכיר שמך עליו 

לא אכלתי באוני ממנו הא אם (יכול) [אכל] באנינות אין יכול להתודות ולא בערתי 
ממנו בטמא לא שאני טמא והוא טהור ולא שאני טהור והוא טמא ולא 

נתתי ממנו למת לא לקחתי [ממנו] ארון ותכריכין למת דברי ר' אליעזר אמ' לו ר' עקיב'
אם למת [והלא] אף לחי אסור מה ת"ל לא נתתי ממנו למת שלא החלפתיו אלא לדבר 

טהור שמעתי בקול ייי' אלהי והבאתיו לבית הבחירה עשיתי ככל אשר 
ציותני שמחתי ושמחתי בו עשינו מה שגזרת עלינו עשה מה שהבטחתנו 

השקיפה ממעון קדשך מן השמים וברך את עמך וכו'  
אתם נצבים וילך  ויאמר ייי' אל משה הן קרבו ימיך 

למות ר' שמעון בן יוחאי או' ברוך 
דיין האמת אדון המעשים שאין עוולה ומשוא פנים לפניו וכן הוא או' אל 

תאמינו ברע ואל תבטחו באלוף משיב משה ואמ' לפני הקב"ה רבונו ש"עו
הואיל ואתה טרדני מן העולם הראני אדם נאמן שיעמוד על ישראל שאצא 

מידיהם לשלום וכן הוא או' אשר יצא לפניהם ואשר יבא לפניהם ואשר
יוציאם ואשר יביאם ואו' אחות לנו קטנה ושדים אין לה ארבע מלכיות 

מושלות בישראל ואין בהם חכם ונבון בימי אחאב מלך ישראל ויהושפט מלך 
יהודה היו ישראל נפוצים על ההרים כצאן אשר אין להם רועה ולא תהיה 
עדת ייי' כצאן אשר אין להם רועה  ויאמר ייי' אל משה קח לך את יהושע 

קח לך גבור כמותך קח לך אינו בלקיחה שאין חבר נקנה אלא בקשי קשאים
מכאן אמרו יקנה אדם חבר לעצמו שיהא קורא עמו ושונה עמו אוכל ושותה 

עמו וגולה כל סתריו וכן הוא או' טובים השנים מן האחד והחוט המשולש 
לא במהרה ינתק משיב הקב"ה ואו' לו למשה תן לו תורגמן ליהושע והוא 

שואל ודורש ומורה הוראות בחייך כשתפטר מן העולם לא יהיו ישראל אומ'
בחיי רבך לא היית מדבר ועכשיו אתה מדבר ויש אומ' הגביהו מן הארץ 

והושיבו בין ברכיו והיה משה וישראל מגביה[י]ן את ראשיהן לשמע דבריו של 
יהושע מה היה או' ברוך ייי' אשר נתן תורה לישראל עמו על ידי משה רבינו כך 



היו דבריו של יהושע ר' נתן או' היה [משה] מתעצב שלא העמיד תחתיו אחד מבניו 
אמ' לא הקב"ה למה אתה מתעצב בלבך שלא עמד אחד מבניך והלא בני 

אהרן אחיך כאלו בניך הם אף אדם שאני מעמיד על ישראל ילך ויעמוד על 
פתחו של אלעזר משלו משל למה הדבר דומה למלך בשר ודם שהיה לו 
בן ולא היה ראוי למלכות נטל המלכות ונתנו לבן אוהבו ואמ' לו אעפ"י 
שנתתי לך גדולה זו לך ועמוד על פתחו של בני כך אמ' הקב"ה ליהושע 

אעפ"י שנתתי לך גדולה זו לך ועמוד על פתחו של אלעזר שנ' ולפני אלעזר 
הכהן יעמוד באותה שעה נתגבר כחו של משה והיה מחזיק את יהושע 

לעיני כל העם שנ' ויקרא משה ליהושע ויאמר אליו לעיני כל ישראל חזק 
ואמץ כי אתה תביא את העם אל הארץ אשר נשבע ייי' לאבותם לתת
להם ואתה תנחילנה אותם  וייי' הוא ההולך לפניך הוא יהיה עמך לא

ירפך ולא יעזבך לא תירא ולא תחת אמ' לו עם זו שאני מוסר לך עדין גדים 
הם תינוקות הם אל תפקוד עליהם כל מה שהם עושין שאף רבונם לא 

הפקיד עליהם מכל מה שעשו וכן הוא או' כי נער ישראל ואוהבהו 
וממצרים קראתי לבני ר' נחמיה או' אין לי (אלא) רשות הא יש לי רשות 

אכניסם בצד אהלי רועים שהיו יושבין בו בצד אחר שיהו דורשין בו
ומעשה ברבן יוחנן בן זכאי שהיה רוכב על החמור והיו תלמידיו מהלכין 
אחריו וראה ריבה אחת מלקטת שעורים לפני רגלי בהמתן של ערביים 

נתעטפה ועמדה לפניו אמ' לו בתו של נקדימון בן גוריון אני אמרה לו ר' 
זכור אתה כשחתמת על כתובתי אמ' להם לתלמידיו אני חתמתי על 

כתובתה של זו והייתי קורא [בה] אלף אלפים דינרי זהב של חמיה ושל בית 
ריבה זו ולא היו נכנסין להשתחוות להר הבית עד שהיו פורשין להם כלי 

מילת תחת רגליהם נכנסין ומשתחוים וחוזרים לבתיהם בשמחה כל 
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ימי בקשתי למקרא זה ומצאתיו אם לא תדעי לך היפה בנשים צאי לך בעקבי 

הצאן ורעי את גדיותיך אל תהי קורא גדיותיך אלא גרנותיך [גוויותיך] שכל זמן 
שישראל עושין רצונו של מקום אין כל אומה ומלכות שולטת בהן אין ישראל 

עושין רצונו של מקום מוסרן ביד אומה שפלה שבאומות ולא ביד אומה 
שפלה אלא תחת רגלי בהמתן של אומה שפלה בשנה אחת מתו שלשה 

צדיקים משה ואהרן ומרים שוב לא מצאו ישראל נחת רוח מאחרי משה 
שנ' ואכחיד את שלשת הרועים בירח אחד וכי בירח אחד מתו והלא בשנ'

אחת מתו שנ' נדיבי עמים נאספו עם אלהי אברהם מתה מרים בטלה הבאר 
(וחוזרת) [וחזרה] בזכות משה מת אהרן נסתלקו ענני הכבוד וחזרו בזכות משה מת 

משה בטלו שלשתן ולא חזרו באותה שנה היו ישראל נפוצים וערומים 
מכל מצוות נתקבצו כל ישראל אצל משה ואמרו לו אהרן אחיך היכן הוא אמ'

להם גנזו הקב"ה לחיי העולם הבא ולא היו מאמינין אמרו לו אנו יודעי'
כך שאתה אכזרי שמא אמ' לפניך דבר שאינו הגון וקנסת עליו מיתה מה 

עשה הקב"ה הביא מטתו של אהרן ותלאו ב[ש]מי שמים והיה הקב"ה עומד 
בהספד ומלאכי השרת עונין אחריו ומה היו אומ' תורת אמת היתה בפיהו 

באותה שעה אמ' לו הקב"ה למלאך המות לך והבא לי נשמתו של משה 
הלך ועמד לפניו אמ' לו משה תן לי נשמתך אמ' לו במקום שאני עומד אין 

לך רשות לעמוד ואתה או' לי תן לי נשמתך גער בו ויצא (בטיפה) [בנזיפה] הלך 
מלאך המות והשיב דברים לפני הגבורה שוב אמ' לו למלאך המות לך 

והבא לי נשמתו של משה הלך למקומו ולא מצאו הלך אצל הים אמ' לו מש' 
ראית אותו אמ' לו מיום שהעביר ישראל בתוכו לא ראיתיו הלך לו אצל הרים 

וגבעות משה ראיתם אותו אמ' לו מיום שקבלו ישראל את התורה על הר 
סיני לא ראיתיו הלך אצל ג[י]הנם אמ' לו משה ראית אותו אמ' לו שמו שמעתי 

אותו לא ראיתי הלך אצל מלאכי שרת אמ' להם משה ראיתם  אמרו
לו לך אצל בני אדם הלך אצל ישראל אמ' להם משה ראיתם אותו אמרו לו 



אלהים הבין דרכו וגנזו לחיי עולם ואין כל בריה יודעת בו [שנ'] ויקבור אותו בגיא וכיון 
שמת משה היה יהושע בוכה ומצעק ומתאבל עליו במרד וכן היה או' אבי 

אבי רבי רבי אבי שגדלני ר' שלמדני תורה והיה מתאבל עליו עד שאמ' לו 
הקב"ה יהושע כמה אתה מתאבל והולך [על משה] וכי לך בלבד מת משה והלא לא 

מת אלא לי שמיום שמת אבל גדול הוא לפני כענין שנ' ויקרא ייי' אלהים צבאו'
לבכי ולמספד ולקרחה ולחגרת שק אלא מובטח לו שהוא בין העולם הבא 

שנא' ויאמר ייי' אל משה הנך שוכב עם אבותיך וקם  
האזינו השמים ואדברה ר' מאיר או' כשהיו ישראל זכאין הן

היו עדים שנ' ויאמר יהושע אל כל
העם עדים אתם בכם קלקלו בעצמן כמו שנ' סבבוני בכחש אפרים ובמרמה 

העיד בהם שבט יהודה ובנימין [שנ'] ועתה יושב ירושלם ואיש יהודה שפטו נא 
וכו' מה לעשות עוד [לכרמי] קלקלו שבט יהודה ובנימין שנ' בגדה יהודה ותועבה 

נעשתה העיד בהם את הנביאים שנ' ויעד ייי' בישראל ויהודה ביד כל 
נביאיו קלקלו בנביאים שנ' ויהיו מלעיבים במלאכי האלהים העיד בהם 

את השמים שנא' העידותי בכם את השמים קלקלו בשמים שנ' האינך 
רואה מה הם עושים ואו' הבנים מלקטים עצים העיד בהם את הארץ שנ' 

שמעי הארץ הנה אנכי קלקלו בארץ שנ' גם את מזבחותם כגלים על תלמי 
שדי העיד בהם את הדרכים שנא' כה אמר ייי' עמדו על דרכים וראו 

קלקלו בדרכים שנא' על כל ראש דרך בנית רמתך העיד בהם את ההרים 
שנ' שמעו הרים את ריב ייי' קלקלו בהרים שנ' על ראשי ההרים יזבחו 

העיד בהם את הבהמה שנ' ידע שור קונהו וחמור אבוס בעליו קלקלו 
בבהמה שנ' וימירו את כבודם בתבנית שור אוכל עשב העיד בהם את 

היה שנ' גם חסידה בשמים ידעה מועדיה קלקלו בבהמה ובחיה 
ובעופות שנ' ואראה והנה [כל] תבנית בהמה וחיה ועוף העיד בהם את הדגים 

שנא' או שיח לארץ ותורך ויספרו לך דגי הים קלקלו בדגים שנ' ותעשה 
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אדם כדגי הים העיד בהם את הנמלה שנ' לך אל נמלה עצל תכין בקיץ 

לחמה ר' שמעון בן אלעזר או' עלוב היה אדם זה שצריך [ללמוד] מן הנמלה אלו 
למד ועשה עלוב היה אלא שצריך ללמד מדרכיה ולא למד עתידה 

כנסת ישראל שתאמר לפני הקב"ה רבונו ש"ע הרי עדי קיימין שנ' העדותי 
בכם היום את השמים ואת הארץ אמ' לה הריני מעבירם שנ' כי הנה אנכי 

בורא שמים חדשים וארץ חדשה אמ' לפניו הריני רואה מקומות שקלקלתי 
בהם ובשתי שנ' ראי דרכך בגיא אמ' להם הריני מעבירם כל גיא ינשא 

אמרה לו הרי שמי קיים הריני מעבירו וקורא לו שם חדש [שנ'] הרי שמי קרוי
על שם בעלים [הריני מעבירו שנ'] והסירותי את שמות הבעלים [מפיה אמרה לו] אעפ"כ בני מזכירין אמ' לה

ולא יזכרו עוד בשמם שוב עתידה שתאמר לפניו כבר כתבת הן ישלח 
איש את אשתו אמ' לה כלום כתבתי אלא איש כי אל אנכי ולא איש ד"א 

גרושים אתם לי בית ישראל והלא כבר נאמ' אי זה ספר כריתות אמכם ד"א 
האזינו השמים משל למלך שמסר את בנו לפדגוג להיות יושב ומשמרו 
כדי שיאכל וישתה ויישן ואלך אני ואעשה צרכי אמ' אותו הבן כסבור 

אבא שהועיל כלום שמסרני לפדגוג עכשיו אני יושב ומשמרו כדי 
שיאכל וישתה וישן ואלך אני ואעשה צרכי אמ' לו המלך אף אני לא 

מסרתיך לפדגוג אלא שלא יהא מזיז(ך) בך אמ' להם משה לישראל שמא אתם 
סבורים לברוח [מ]תחת השמים או לזוז מעל הארץ ולא [עוד] אלא שהשמים והארץ

כותבין מעשיכם [שנ'] יגלו שמים עונו ומנין שאף הארץ (מודעת) [יודעת] שנ' וארץ 
מתקוממה לו עתידה כנסת ישראל שתעמיד דברים לפני המקום ואו'

לפניו רבונו ש"ע איני יודע מי קלקל במי ומי שנה במי אם ישראל במקום 
ואם המקום בישראל כשהוא או' ויגידו שמים צדקו כי אלהים שופט הוא



סלה הרי ישראל קלקלו במקום ואין המקום שנה בישראל וכן הוא או' אני 
ייי' לא שניתי ד"א האזינו השמים ואדברה ר' יהודה או' משל למלך 

שהיו לו שני אפטרופין במדינה והשלים להם כל שיש לו במדינה ומסר

להם את בנו ואו' להם כל זמן שבני עושה רצוני היו מעדנים ומפנקים אותו 
ומאכילין ומשקין אותו וכשאין בני עושה רצוני אל יטעום משלי כלום כך 

בזמן שישראל עושין רצונו של מקום מה נאמ' בהם יפתח ייי' לך את אוצרו 
הטוב וכשאין עושין רצונו של מקום וחרה אף ייי' בכם ועצר ד"א 

האזינו השמים משל למלך שיצא בנו לתרבות רעה והתחיל קובל עליו 
לאחיו ולאביו ולשכניו ולאי זה האב ההוא להיות קובל והולך עד 

שאמ' שמים וארץ למי אקבול עליך חוץ מאלו אחיו ואוהביו לכך נאמר
האזינו השמים ד"א (אלו) לא דיין של צדיקים אלא שמרויחין את העולם 

שהן בתוכו שבזמן שישראל עושין רצונו של מקום מה נאמ' בהם יפתח 
ייי' לך את אוצרו הטוב ואין פתיחה אלא לשון הרוחה שנ' ויפתח את רחמה 

ולא דיין לרשעים אלא שדוחקין את העולם שהן בתוכו שנ' וחרה אף ייי' ועצר 
אין עצירה אלא לשון הדחק שנא' כי עצור עצר ייי'  רב אמ' האזינו השמים 

אמ' להם הקב"ה למשה אמור להם לישראל הסתכלו בשמים שבראתי 
לשמשכם כלום שנו את סדרם או שאמ' גלגל חמה אינו עולה מן המזרח 

ומאיר על העולם לא [הוא] כענין שנ' וזרח השמש ובא השמש ולא עוד אלא 
שהוא שמח לעשות רצוני שנ' והוא כחתן יוצא מחופתו ותשמע הארץ 

אמרי פי הסתכלו בארץ שבראתי לשמשכם כלום זרעתם בה ולא 
צמחה או שמא זרעת בה חטים והעלת שעורים או שמא אמרה פרה 

זו איני דשה ואיני חורשת היום או שאמ' חמור זה איני טוען ואיני הולך 
היום וכן לענין הים אמ' האותי אל תיראו נאם ייי' אם מפני וכו' שמשעה 

שגזרתי עליו כלום שנה את מדתו ואמ' אעלה ואציף את העולם לא [הוא] כענין 
שנ' ואשבור עליו חקי ואשים בריח ודלתים ואו' עד פה תבא ולא תוסיף 

ופה אשית בגאון גליך ולא עוד אלא שהוא מצטער ואינו יודע מה 
לעשות שנ' ויתגעשו ולא יכלו והלא דברים ק"ו ומה אלו שנעשו לא לשכר 

ולא להפסד ואם עושין אין מקבלין שכר ואם חוטאין אין מקבלין
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פורענות ואין חסין על בניהם ועל בנותיהם על אחת כמה וכמה שאתם 

צריכין שלא תשנו את מדתכם (ד"א האזינו השמים ואדברה על אחת
כמה וכמה שאתם צריכין שלא תשנו מדתכם) היה ר' בניה או' בזמן 
שאדם מתחייב דין אין פושטין בו יד תחלה אלא עדיו שנ' יד העדים 

תהיה בו בראשונה ואחר כך בני אדם ממשמשין ובאין שנ' ויד כל 
העם באחרונה כך בזמן שאין ישראל עושין רצונו של מקום מה נאמר

בהם וחרה אף ייי' בכם ואחר כך פורעניות ממשמשות ובאות [שנ'] ואבדתם 
מהרה ובזמן שעושין רצונו של מקום מה נאמ' בהם והיה ביום ההוא נאם ייי' 

ואענה את השמים ואו' וזרעתיה לי בארץ ד"א האזינו השמים היה 
ר' יהודה בן חנניה או' בשעה שאמ' משה האזינו השמים ואדברה היו 

השמים ושמי השמים דוממין ותשמע הארץ אמרי פי היתה הארץ 
וכל אשר עליה דוממת ואם תמה אתה על הדבר צא וראה מה נאמר

ביהושע ויאמר לעיני ישראל שמש בגבעון דם וירח בעמק אילון ואו' וידום 
השמש וירח עמד ואו' ולא היה כיום ההוא לפניו וגו' נמצינו שהצדיקי'

שולטין בכל העולם כולו ד"א האזינו השמים לפי שהיה משה קרוב 
לשמים לפיכ' אמ' האזינו ולפי שהיה רחוק מן הארץ אמ' ותשמע הארץ 
אמרי פי בא ישעיה וסמך לדבר שמעו שמים והאזיני ארץ שמעו שמים 

שהיה רחוק [מן השמים] והאזיני ארץ שהיה קרוב לארץ ד"א לפי שהשמים מרובין
לפיכך פתח להם בלשון מרובה האזינו השמים ולפי שהיתה הארץ 



מועטת פתח לשון מועט ותשמע הארץ אמרי פי בא ישעיה וסמך 
לדבר שמעו שמים והאזיני ארץ נתן את המרובה למרובין ואת המועט 
למועטין וחכמי' או' אין הדבר כן אלא בזמן שבאין העדים ומעידין אם 
נמצאו דבריהם מכוונין כאחד עדותן קיימת ואם לאו אין עדותן קיימת 

כך אלו אמ' משה האזינו השמים ואדברה ושתק היו שמים או' לא שמענו 
אלא באזנה ותשמע הארץ אמרי פי היתה אומרת לא שמעתי אלא 

בשמיעה בא ישעיה וסמך לדבר שמעו שמים והאזיני ארץ [הרי] נתן האזנה 
ושמיעה לשמים והאזנה ושמיעה לארץ ד"א האזינו השמים ואדברה שלא 

עשו ישראל מצות שנתנו להם מן השמים [שנ'] אתם ראיתם כי מן השמים דברתי 
עמכם ותשמע הארץ אמרי פי שעליה עמדו וקבלו ואמרו כל אשר דבר ייי' 

נעשה ונשמע ד"א האזינו השמים שלא עשו ישראל מצות שנתנו להם 
מן השמים ואלו הן מצות שנתנו להם מן השמים עבור שנים וקביעות חדשים 

שנ' והיו לאותות ולמועדים ותשמע הארץ אמרי פי שלא עשו מצות שנתנו 
להם בארץ ואלו הן לקט שכחה ופיאה תרומה ומעשרות שמיטין ויובלין 
ד"א האזינו השמים שלא עשו כל מצות שניתנו להם מן השמים ותשמע 

הארץ אמרי פי שלא עשו מצות שניתנו להם בארץ משה העיד להם 
לישראל שני עדים שהם קיימין לעולם ולעולמי עולמים שנ' העידותי בכם 
היום את השמים ואת הארץ והקב"ה העיד ב(כ)[ה]ם את השירה שנ' ועתה 

כתבו לכם את השירה הזאת אין אנו יודעין עדותו של מי קיימת אם של 
הקב"ה אם של משה כשהוא או' וענתה השירה הזאת לפניו לעד הא של 

הקב"ה מתקיימת של משה ולא של משה מתקיימת את של הקב"ה ומפני מה 
העיד בהם משה בישראל את השמים ואת הארץ שני עדים שהם חיים 

וקיימים לעולם ולעולמי עולמים אמ' אני בשר ודם ולמחר אני מת מה אם 
ירצו ישראל לומ' לא קבלנו את התורה מי מכחישן העיד בהן שני עדים שהם 

חיים וקיימים לעד ולעולמי עולמים והקב"ה העיד בהם את השירה אמר 
השירה תעיד בהם מלמטה ואני מלמעלה ומנין שהקב"ה קרוי עד שנא' 
והייתי עד ממהר במכשפים ואו' והיה ייי' אלהים לעד (א) בהיכל קדשו 

יערוף כמטר לקחי אין לקחי אלא דברי תורה שנא' כי לקח טוב נתתי לכם 
תורתי אל תעזובו ואו' קחו מוסרי ואל כסף ואין מוסר אלא דברי תורה 

שנ' שמע בני מוסר אביך ואל תטוש תורת אמך ואו' שמעו מוסר 
וחכמו ואל תפרעו החזק במוסר ואו' קחו עמכם דברים ושובו ואין דבר
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אלא דבר תורה שנא' את הדברים האלה דבר ייי' אל כל קהלכם כמטר 

מה מטר חיים לעולם אף דברי תורה חיים לעולם אי מה מטר מקצת 
העולם שמחין בו ומקצת מצירין בו [כי] מי שבורו מלא יין וגורנו לפניו מצירין

בו יכול אף דברי תורה כן ת"ל כטל אמרתי מה טל כל העולם שמחין בו 
כך [ד"ת] כל העולם שמחים בהן כשעירים עלי דשא מה שעירים הללו 

יורדים על העשבים ומעלין אותן ומגדלין אותן כך דברי תורה מעלין 
אותך ומגדלין אותך וכן הוא או' סלסלה ותרוממך וכרביבים עלי עשב 
מה רביבים הללו יורדין על העשבים ומעדנין אותן ומפנקין אותם כך 

דברי תורה מעדנין אותך ומפנקין אותך [שנ'] כי לוית חן הם לראשיך וענקים
לגרגרותיך ד"א יערוף כמטר לקחי היה ר' נחמיה או' לעולם הוי כולל 

דברי תורה כללים יכול כדרך שאתה כונסן (כלן) כללים כך תהא מוציאן כללים 
ת"ל יערוף כמטר לקחי ואין לקח אלא לשון כנעני משל אין אדם אומ' 

לחבירו פרוט לי סלע זה אלא ערוף לי סלע כך הוי כונס דברי תורה כללים 
ופורט ומוציא כטיפים הללו של מטר ולא כטיפים הללו של (טל) [מטר] שהן 

גדולות אלא כטיפים הללו של טל שהן קטנות כשעירים עלי דשא 
מה שעירים הללו יורדין על עשבים ומפשפשין בהם כדי שלא יתליעו 



כך הוי מפשפש בדברי תורה כדי שלא תשכחם וכך אמ' לו ר' חנניא בא 
ונפשפש בהלכה כדי שלא יעלו חלודה וכרביבים עלי עשב מה רביבין

הללו יורדין על עשבים ומנקין אותם ומפטמין אותן כך הוי מפטם דברי 
תורה ושונה ומשלש ומרבע ד"א יערוף כמטר לקחי ר' אליעזר בנו של 

ר' יוסי הגלילי אומ' אין יערוף אלא לשון הריגה שנ' וערפו שם את העגלה 
בנחל על מה עגלה מכפרת על שפיכות דמים כך דברי תורה מכפרין

על עבירה ועל מה שעירים מכפרים על חטאות כך דברי תורה מכפרין
על חטאות וכרביבים עלי עשב מה רביבים באין תדיר ומכפרין כך דברי 

תורה מכפרין על כל עונות ועבירות ד"א יערוף כמטר לקחי אמר 

להם משה לישראל (שמא) כמה צער נצטערתי על דברי תורה וכמה עמל 
עמלתי בה וכמה יגיעות יגעתי בה כענין שנא' ויהי שם עם ייי' ארבעים יום 

וארבעים לילה ואו' ואשב בהר ארבעים יום וארבעים לילה נכנסתי לבין 
מלאכים נכנסתי לבין החיות נכנסתי לבין השרפים שאחד מהן יכול 

לשרוף כל העולם כולו על יושביו כענין שנא' שרפים עומדים ממעל לו 
נפשי נתתי עליה דמי נתתי עליה [שמא] כדרך שלמדתי אותה בצער כך תהיו 

לומדין אותה בצער ומלמדין אותה בצער ת"ל תזל כטל אמרתי תהיו רואין
אותה כאלו היא בזול אחד משלש וארבע סאין בסלע כשעירים עלי דשא 

כשאדם הולך ללמוד תורה תחלת נופלת עליה כשעיר ואין שעיר אלא שד 
ופגשו ציים את איים ושעיר אל רעהו יקרא ואו' ושעירים ירקדו שם 

ד"א יערוף כמטר לקחי היה ר' בניה או' אם עשית דברי לשמן דברי תורה 
חיים לך שנא' כי חיים הם למוצאיהם ואם לא עשית דברי תורה לשמן הם 

ממיתין אותך שנ' יערוף כמטר לקחי ואין עריפה אלא לשון הריגה שנ' וערפו 
שם את העגלה בנחל ואו' כי רבים חללים הפילה ועצומים כל הרוגיה 
ד"א יערוף כמטר לקחי ר' דוסתאי בן יהודה או' אם כנסת דברי תורה 

כדרך שכונסין המים בבור לסוף שאתה זוכה ורואה את משנתך שנ' שתה 
מים מבורך אם כנסת דברי תורה כדרך שכונסין מטר בבורות שיחין
ומערות לסוף שאתה מטיל ומשקה אחרים שנ' ונוזלים מתוך בארך 

ואומ' יפוצו כל מעיינותיך חוצה ד"א יערוף כמטר לקחי היה ר' מאיר או' 
הוי כונס דברי תורה כללים שאם אתה כונסן פרטים מיגעין אותך ואי 
אתה יודע מה לעשות אבל מצרפין ועושין אותן סלעים ופורט ומוציא 

בכל מקום שירצה וכן מי שהוא הולך לבית המדרש או לאיים וצריך ק'
מנה או ב' רבוא הוצאה אם מצרפין סלעים מיגעין אותו ואינו יודע מה 
לעשות אבל מצרפין ועושין אותן דינרי זהב ופורט ומוציא בכל מקום 

שירצה כשעירים עלי דשא כשאדם הולך ללמוד תורה תחלה אינו 
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יודע מה לעשות עד ששונה שני ספרים או שני סדרים ואחר כך נמשכת 

אחריו כרביבים לכך נאמר כרביבים עלי עשב ד"א יערוף כמטר לקחי מה מטר 
זה יורד על האילנות ונותן בהם מטעמים לכל אחד ואחד לפי מה שהוא כך 

דברי תורה כולה אחת ויש בה מקרא ומשנה תלמוד הלכות ואגדות 
כשעירים עלי דשא מה שעירים הללו יורדין על העשבים ומעלין אותם 

ויש מהם אדומים ויש מהם ירוקין ויש מהם שחורים ויש מהם לבנים כך 
דברי תורה יש בהם בני אדם חכמים בני אדם כשרים בני אדם צדיקים בני 

אדם חסידים ד"א מה מטר זה אי אתה רואה לו עד שבא וכן הוא אומ' 
ויהי עד כה ועד כה והשמים נתקדרו בעבים כך [כל חכם מן ה]חכמים אין אתה יודע 

מה הוא עד שישנה מדרש תלמוד הלכות והגדות או עד שיתמנה 
פרנס על הצבור ד"א יערוף כמטר [לא כמטר] זה שבא מן הדרום שכלו לשדפון 

וכלו לירקון וכלו לקללה אלא כמטר זה שבא מן המערב וכולו לברכה 
היה ר' סימאי או' מנין שכשם שהעיד בהם משה בישראל שמים וארץ כך 



העיד בהם ד' רוחות השמים ת"ל יערוף כמטר לקחי זו רוח מערבית שהוא 
עורפו של עולם שכולו לברכה תזל כטל אמרתי זו רוח צפונית שהיא 

עושה את הרקיע נקיה כזהב כשעירים עלי דשא זו רוח מזרחית 
שמשחרת את הרקיע כשעירים וכרביבים עלי עשב זו רוח דרומית 

שמארגת את הרקיע כרביב  ד"א יערוף כמטר לקחי וכן היה ר' סימאי 
או' לא נאמרו ארבע רוחות אלו אלא כנגד ד' רוחות השמים צפונית (בדמות) [בימות] 

החמה יפה ובימות הגשמים יפה מזרחית לעולם יפה מערבית לעולם קשה 
צפונית יפה לחטים בשעה שהם מכניסין שליש וקשה לזתים בשעה 
שחונטין דרומית קשה לזיתים בשעה שמכניסין שליש ויפה לחטים 

בשעה שחונטין וכן היה ר' סימאי או' כל בריות שנבראו מן השמים [נפשן וגופן מן השמים] וכל 
בריות שנבראו מן הארץ נפשן וגופן מן הארץ חוץ מאדם זה שנפשו מן 

השמים וגופו מן הארץ לפיכ' אם עשה אדם תורה ועשה רצון אביו שבשמי' 

הרי הוא כבריות של מעלה שנא' אני אמרתי אלהים אתם ובני עליון כלכם לא 
עשה אדם תורה ולא עשה רצון אביו שבשמים הרי הוא כבריות של מטה שנ' 
אכן כאדם תמותון וכן היה ר' סימאי או' אין לך פרשה שאין בה תחיית מתים 

אלא שאין בנו כח לדרוש שנא' יקרא אל השמים מעל זו נשמה ואל הארץ 
לדין עמו זה הגוף מי דיין עמו ומנין שאין מדבר אלא בתחיית המתים שנ' מארבע 

רוחות בואי הרוח ופחי בהרוגים האלה כי שם ייי' אקרא מצינו שלא הזכיר 
שמו של הקב"ה אלא לאחר כ"א דיבור ממי למד ממלאכי השרת שאין מלאכי 
השרת מזכירין את השם אלא לאחר ג' קדושות שנ' וקרא זה אל זה ואמר אמ'
משה דיי שאהיה בפחות משבעה כמלאכי השרת והלא דברים ק"ו ומה משה 

חכם שבחכמים וגדול שבגדולים ואבי הנביאים לא הזכיר את השם אלא לאחר 
כ"[א] דיבור על אחת כמה וכמה המזכיר שמו של הקב"ה בחנם ר' שמעון בן 

יוחאי או' מנין שלא יאמר אדם לייי' עולה לייי' מנחה לייי' שלמים אלא עולה לייי' 
מנחה לייי' שלמים לייי' ת"ל קרבן לייי' והלא דברים ק"ו ומה אלו שהן מוקדשין לשמי' 

אמ' הקב"ה לא יוחל שמו עליהם עד שיקדשו המזכיר שמו של הקב"ה חנם 
במקום בזיון על אחת כמה וכמה כי שם ייי' אקרא ר' יוסי או' מנין לעומדים 
בבית הכנסת ואו' ברכו את ייי' המבורך שעונין אחריהם ברוך שם המבורך 

לעולם ועד שנ' כי שם ייי' אקרא הבו גדל לאלהינו אמ' לו ר' נהוראי השמים 
דרך ארץ היא גיליירין מתגיירין במלחמה וגבורין נוצחין ומנין שאין מזמנין 

אלא בשלשה שנ' כי שם ייי' אקרא הבו גודל לאלהינו ומנין (ל)[ש]עונין אמן אחר 
המברך שנ' הבו גודל לאלהינו ומנין (ל)[ש]אומ' [במקדש] ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד 

שנ' כי שם ייי' אקרא ומנין לעונין אמן יהא שמיה רבא הגדול מבורך שעונין
אחריהם לעולם ועד שנ' כי שם ייי' אקרא ומנין אתה או' שלא ירדו ישראל

למצרים אלא כדי שיעשה להם הקב"ה נסים וגבורות ובשביל לגדל את שמו 
הגדול בעולם שנ' ויהי בימים הרבים ההם וימת מלך מצרים ואו' [שם] וישמע אלהים 

את נאקתם ויזכור אלהים את בריתו ואו' [כאן] כי שם ייי' אקרא הבו גודל לאלהינו 
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ומנין שלא הביא הקב"ה פורענות ולא הביא עשר מכות על פרעה ועל מצרים 

אלא בשביל לקדש את שמו בעולם שמתחלת הענין הוא אומ' מי ייי' אשר 
אשמע בקולו ובסוף הענין הוא או' ייי' הצדיק ואני ועמי הרשעים ומנין שלא 

עשה הקב"ה נסים וגבורות על הים ועל הירדן ובנחלי ארנון אלא בשביל לקדש 
את שמו בעולם שנ' ויהי כשמע כל מלכי האמורי אשר בעבר הירדן ימה וכל 

מלכי וגו' וכן רחב אמרה לשלוחיו של יהושע כי שמענו (כי) [את אשר] הוביש ייי' וגו'
כי שם ייי' אקרא מנין שלא ירד דניאל לגוב ארייוותא אלא בשביל שיעשה לו 

הקב"ה נסים וגבורות ובשביל לקדש את שמו הגדול בעולם שנ' כי שם ייי' 
אקרא ואו' מן קדמי שים טעם די בכל שולטן מלכותי ליהוון זיעין וגו' ומנין 

שלא ירדו חנניה מישאל ועזריה לתוך כבשן האש אלא כדי שיעשה להם 



הקב"ה נסים וגבורות בשביל לקדש את שמו הגדול בעולם שנ' אתיא ותמהיא די
עבד וגו' ואו' א(י)תוהי כמה רברבין ומנין שאין מלאכי השרת מזכירין שמו 

של הקב"ה למעלה עד שיזכירו ישראל למטה שנ' שמע ישראל ייי' אלהינו ייי' 
אחד ואו' ברן יחד כוכבי בקר אלו ישראל שמשולין בכוכבים שנ' והרבה 

ארבה את זרעך ככוכבי השמים וכחול וכו' ויריעו כל בני אלהים אלו 
מלאכי השרת וכן הוא או' ויבאו בני האלהים להתיצב על ייי'  הצור 

הצייר שהוא צר את העולם תחלה (שנ') ויצר בו את האדם שנ' וייצר ייי' אלהים 
את האדם תמים פעלו פעולתו שלימה לכל באי העולם ואין להרהר 

אחר מעשיו אפי' עלה של כלום ואין אחד מהם שיסתכל ואמ' אלו היה לי 
ג' עינים ואלו היה לי ג' ידים ואלו הייתי מהלך על ראשי ואלו היו פני הפוכות 

לאחורי כמה היה נאה לי (ת"ל) [שנ'] כי כל דרכיו משפט עם כל אחד ואחד בדין 
נותן לו מה שהוא לו אל אמונה שהאמין בעולם ובראו ואין עול שלא נבראו 
בני אדם להיות רעים אלא צדיקים וכן הוא אומ' לבד זה מצאתי אשר עשה 

אלהים את האדם (ואו') והמה בקשו חשבונות רבים צדיק וישר 
הוא מתנהג בישרות עם כל באי העולם ד"א הצור תמים פעלו פעולתו 

שלימה עם כל באי העולם ואין להרהר אחר מעשיו אפי' עילה של כלום ואין אחד 
מהן שיסתכל ויאמר מה ראו אנשי דור המבול להשטף במים ומה ראו אנשי 

מגדל להתפזר מסוף העולם ועד סופו ומה ראו אנשי סדום להשטף באש וגפרי'
ומה ראה אהרן ליטול את הכהונה ומה ראה דוד ליטול את המלכות ומה ראו 

קרח ועדתו [שחלקו על הכהונה עד] שתבלעם הארץ ת"ל כי כל דרכיו משפט יושב עם כל אחד ואחד 
בדין ונותן לו מה שראוי לו אל אמונה בעל הפקדון ואין עול גובה שלו 
באחרונה שלא כמדת בשר ודם מדת הקב"ה מדת בשר ודם מפרק אצל 

חבירו כיס של ק"ק ויש אצלו ק' כשהוא בא ליטול את שלו או' לו צא מנה שיש 
לי בידך והילך את השאר וכן פועל שעשאו אצל בעל הבית ויש לחבירו דינר 

זהב כשהוא בא ליטול את שכרו אמ' לו צא דינר שיש לי בידך והילך את 
השאר אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן אל אמונה בעל הפקדון ואין 

עול גובה את שלו באחרונה צדיק וישר הוא כענין שנ' כי צדיק ייי' צדקות 
אהב ד"א הצור תמים פעלו התקיף תמים פעלו פעולתן של באי עולם 

שלימה לפניו מתן שכרן של צדיקים ומ(י)תת פורענותן של רשעים אלו לא 
נטלו כלום משלהם בעולם הזה ומנין שלא נטלו צדיקים כלום שנ' מה רב טובך 

אשר צפנת ליריאיך ומנין שלא נטלו כלום רשעים משלהם שנ' הלא הוא 
כמוס עמדי חתום באוצרותי אימתי אלו ואלו נוטלין כי כל דרכיו משפט למחר 

הוא יושב על כסא דין יושב עם כל אחד ואחד בדין ונותן לו הראוי לו אל 
אמונה כשם שמשלם לצדיק גמור שכר מצוה שעשה בעולם הזה לעולם 

הבא כך משלם לרשע גמור על עבירה קלה שעשה בעולם הזה לעולם הבא כך 
נפרע מן הצדיק גמור על עבירה קלה שעשה בעולם הזה ואין עול כשאדם 

נפטר מן העולם באין כל מעשיו ונפרטין לפניו ואו' כך וכך עשית ביום פלוני 
וכך וכך עשית ביום פלוני אתה מאמין בדברים הללו והוא או' הן אומ' לו 
חתום שנא' [ביד] כל אדם יחתום לדעת כל אנשי מעשהו צדיק וישר הוא 

והוא מצדיק עליו את הדין ואומ' יפה נידונתי וכן הוא או' למען תצדק בדבריך 
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ד"א הצור תמים פעלו כשנתפש ר' חנינה בן תרדיון נגזרה עליו גזירה לישרף 

עם ספ(י)רו אמרו לו נגזרה עליך גזירה עם ספרך קרא המקרא הזה הצור 
תמים פעלו אמרו לאשתו נגזרה על בעליך גזירה לישרף ועליך ליהרג קרא

המקרא הזה אל אמונה ואין עול אמרו לה לבתו נגזרה גזירה על אביך לישרף 
ועל אמך ליהרג ועליך לעשות מלאכה קרא המקרא הזה גדול העצה ורב 

העליליה אשר עיניך פקוחות אמ"ר מאיר כמה גדולים צדיקים האלו 
שבשעת צרתן הזמינו ג' פסוקים של צדוק הדין מה שאין כאן בכל הכתובים 



כיונו שלשתן והצדיקו עליהם את הדין עמד פולפוס על אפרכיא שלו 
אמ' לו מרי אל תזוח דעתך ששרפת את התורה שממקום שיצאת חזרה 
לבית אביה אמ' לו למחר אף דנך כיוצא באלו אמ' לו בשרתני בשורה 

טובה שלמחר יהא חלקי עמהם לעולם הבא ד"א הצור תמים פעלו 
כשירד משה מהר סיני נתקבצו מישראל אצלו אמרו לו רבינו משה אמור 

מה היא מדת הדין למעלה אמ' להם איני אומ' לכם לזכות את הזכאי ולחייב 
את החייב אלא להחליף בדבר אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא שחת 

לו לא בניו מומם אעפ"י שהם מלאים מומין קרואים בנים דברי ר' מאיר שנ' 
בניו מומם ר' יהודה או' אין בבניו [כשהם בעלי] מומין שנ' לא בניו מומם וכן הוא אומ' זרע 

מרעים בנים משחיתים אם כשהם משחיתים קרואין בנים אלו לא היו משחיתי' 
על אחת כמה וכמה כיוצא בו חכמים המה להרע והלא דברים ק"ו ומה 

כשהן מרעין קרואין (בנים) [חכמים] אלו היו מטיבין על אחת כמה וכמה כיוצא בו בנים 
סכלים המה אם כשהם סכלים קרויין בנים אלו היו נבונים על אחת כמה וכמה 

כיוצא בו יבאו אליך עמי ושמעו את דבריך יכול שומעין ועושין ת"ל ואינם
עושים [אותם] והלא דברים ק"ו ומה כשהן שומעין ואינם עושין נקראו עמי אלו 

שומעין ועושין על אחת כמה וכמה משום אבא הדורש אמרו שיחתו 
ישראל בכל לאוין שבתורה וכל כך למה שלא ליתן פתחון פה לרשעים [שבהם] לומר 

(לך) כל זמן שאנחנו חוטאין לפניו אנו מצטערין לפני משה למה הדבר דומה 

לאחד שיצא לצלב ואביו בוכה עליו ואמו מתחבטת לפניו זה או' אוי לו וזה או' אוי לו 
אבל זה אינו הווה אלא על אותו שיצא לצלב וכן הוא או' אוי לנפשם כי גמלו להם 

רעה דור עקש ופתלתול אמ' להם משה לישראל עקמנין אתם פתלתנין אתם 
ואין אתם הולכין אלא לאור למה הדבר דומה לאחד שהיה בידו מקל מעוקם 

ונתן לאומן לתקנו באור ותקנו באור ואם מכוונו במעגלה מוטב ואם לאו 
מפצלו במעצד ומשליכו לאור וכן הוא או' ונתתים ביד אנשים בעורים חרשי 

משחית  ד"א אמ' להם משה לישראל במדה שמדדתם בה מדדתי לכם 
וכן הוא או' עם נבר תתבר ועם עקש תתפתל [וכת' כאן] דור עקש ופתלתול  הל ייי' 

תגמלו זאת עם משלו משל למה הדבר דומה לאחד שהיה עומד וצהוב 
כנגד בילוטין בשוק אמרו לו (השמעתם) [השומעים] שוטה שבעולם כנגד בלוטין בשוק

אתה עומד ומצהיב אם ירצה להכותך או לקרוע את כסותך או לחבשך בבית 
האסורין שמא אתה יכול לו כ"ש אם היה קרון שגדול ממנו על אחת כמה וכמה 

אם היה פינקס שגדול משניהם על אחת כמה וכמה ד"א ר' או' הל ייי' 
תגמלו זאת משל למה הדבר דומה לאחד שהיה צוהב כנגד אביו בשוק 

אמרו לו השומעים שוטה שבעולם כנגד מי אתה עומד ומצהיב כנגד 
אביך אתה אומ' ושומע כמה עמל עמל בך וכמה יגע בך אם כבדתו לשעבר 

צריך אתה לכבדו עכשיו שלא יהא כותב כל נכסיו לאחרים כך אמ' להם 
משה לישראל אם אי אתם זכורים נסים וגבורות שעשה לכם הקב"ה במצרים 

הזכרו כמה טובות עתיד ליתן לכם לעולם הבא עם נבל ולא נבל לשעבר 
ולא חכם לעתיד לבא כיוצא בו ישראל לא ידע לשעבר עמי לא התבונן 
לעתיד לבא ומי גרם לישראל להיות מנובלים ומטופשים שלא הוחכמו 

בדברי תורה וכן הוא או' הלא נסע יתרם בם ימותו ולא בחכמה הלא הוא 
אביך קנך שמעון בן חלפתא או' שאם היה חלש מלמעלה וגבור מלמטה 
מי נוצח שמא את יכול לשמור לו וכ"ש שהגבור מלמעלה וחלש מלמטה 

וכן הוא אומ' אל תבהל את פיך הלא הוא אביך קנך אמ' להם משה 
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לישראל חביבין אתם לו וקנין אתם לו ואי אתם ירושה לו משל לאחד שהורישו 

אביו עשר שדות ועמד וקנה שדה אחת משלו והיה אוהב אותה מכל 
שדות שהורישו אביו וכן מי שהורישו אביו עשר פלטראות וקנה אחד

משלו והיה אוהבו מכל פלטראות שהנחילו אביו כך אמ' להם משה לישראל 



חביבין אתם לו קנויין אתם לו ואי אתם ירושה לו קנך זה אחד מג' שנקראו 
קנין למקום תורה קנין למקום שנ' ייי' קנני ראשית דרכו ישראל קנין למקום 
שנ' הלא הוא אביך קנך בית המקדש נקרא קנין למקום וכן הוא אומ' הר זה 

קנה ימינו הוא עשך ויכוננך הרי ר' מאיר או' כרכא דכולה ביה כהנים 
מתוכו נביאים מתוכו חכמים מתוכו סופרים מתוכו וכן הוא או' ממנו פינה 

ממנו יתד ר' יהודה או' עשך סיון [סיון כמו ציון] ר' שמעון בן יהודה הושיבך על בסיסיך 
הלעיטך בז' עממין ונתן לך מה שנשבע לך והורישך מה שהבטיחך ר' 

דוסתאי בן יהודה או' עשך כנונים כנונים שאם תעלה אחת מהן מגב
חברתה אי אתה יכול לעמוד  זכור ימות עולם אמ' להם הזכרו מה שעשיתי 

לאנשי דור המבול ולאנשי דור הפלגה ומה שעשיתי לאנשי סדום בינו 
שנות דור ודור אין לך דור שאין בו כאנשי דור המבול ואין לך דור שא[י]ן בו 

כאנשי סדום אלא שנדון כל אחד ואחד כפי מעשיו שאל אביך ויגדך אלו 
נביאים כענין שנ' ואלישע רואה והוא מצעק אבי אבי זקניך ויאמרו לך אלו 
זקנים כענין שנ' אספה לי שבעים איש מזקני ישראל ד"א זכור ימות עולם 
אמ' להם כל זמן שהביא הקב"ה עליכם ייסורין הזכרו כמה טובות ונחמות 

עתיד ליתן לכם לעתיד לבא בינו שנות דור ודור זה דורו של משיח שיש בו 
ג' דורות שנ' ייראוך עם שמש שאל אביך ויגדך למחר עתידין ישראל להיות 
רואין ושומעין כשומע מפי הקב"ה שנ' ואזניך תשמענה דבר לאמר ואו' ולא 

יכנף עוד מוריך והיו עיניך ראות את מוריך זקניך ויאמרו לך מה שהראתו 
לזקנים בהר כענין שנ' ואל משה אמר עלה אל ייי'  בהנחל עליון גוים עד 

שלא בא אברהם אבינו לעולם כביכול היה הקב"ה דן את העולם במדת 

אכזריות חטאו אנשי מבול הציפם כזיקים על פני המים חטאו אנשי מגדל 
פוזרן מסוף העולם ועד סופו חטאו אנשי סדום שטפן בגפרית ואש אבל 

משבא אברהם אבינו לעולם זכה לקבל ישראל והתחילו משמשין ובאין כענין 
שנ' ויהי רעב בארץ וירד אברם מצרימה וא"ת למה ייסורין באין מפני חבתן 

של ישראל [שנ'] יצב גבולות עמים למספר בני ישראל ד"א בהנחל עליון גוים כשהנחיל 
הקב"ה עולם לאומות פרש תחומא של כל אומה שלא יהו מעורבין שלח גמר 

לגמר בני מגון למגון בני מדי למדי בני יון ליון בני תובל לתובל פירש תחומין 
של אומות כדי שלא יכנסו לארץ ישראל ד"א בהנחל עליון גוים כשנתן 

הקב"ה תורה לישראל עמד וצפה ונסתכל [מי ראוי לקבלה] שנ' עמד וימודד ארץ ראה ויתר 
גוים ולא היתה אומה באומות שהיתה ראויה לקבל את התורה אלא ישראל 

[שנ'] יצב גבולות עמים ד"א בהנחל עליון גוים כשהנחיל הקב"ה עולם לאומות 
חלקם בגיהנם שנ' שם אשור וכל קהליה שמה נסיכי צפון וכל צידונים ואומ'
שמה אדום ומלכיה וא"ת מי נוטל עשרן וכבודן של אלו הוי או' אלו ישראל 

[שנ'] יצב גבולות עמים ד"א בהנחל עליון גוים כשנחל הקב"ה מן האומות יראי 
חטא כשרין שבהם בהפרידו בני אדם [זה] דור הפלגה כענין שנ' ומשם 

הפיצם ייי' [וכתי' כאן] גבולות עמים ר' אלעזר בנו של ר' יוסי או' הרי הוא או' ששים 
המה מלכות ושמונים פילגשים שש[י]ם ושמונים הרי ק"מ אבות' לא ירדו 

למצרים אלא בשבעים נפש ירדו אבותיך מצרימה וכן הוא או' [כאן] גבולות עמים 
גבולי עמים אין כתוב כאן אלא גבולות עמים זכו אומות ליטול שני חלקים תחומין

[שנ'] למספר בני ישראל  כי חלק ייי' עמו משל למלך שהיה לו שדה ונתנו לעריצים 
התחילו עריצים גונבין אותה נטלה מהם ונתנה לבניהם התחילו להיות רעים 

יותר מן הראשו(ן)[נים] נטלה מבניהם ונתנה לבני בניהם התחילו להיות רעים יותר 
מן הראשונים אמ' להם צאו מתוך שלי אי איפשר שתהיו בתוכה תנו לי חלקי 

שאהיה מכירו כך כשבא אברהם אבינו לעולם יצאת ממנו פסולת ישמעאל 
וכל בני קטורה חזרו להיות רעים יותר מן הראשונים בא יעקב לא יצאת 
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ממנו פסולת אלא נולדו כל בניו כשרים כענין שנ' ויעקב איש תם יושב אוהלים 



מהיכן המקום מכיר חלקו מיעקב שנ' [כאן] כי חלק ייי' עמו יעקב חבל נחלתו ואומ' 
כי יעקב בחר לו יה ועדיין הדבר תלוי בדלא תלי [כי] אין אנו יודעין אם הקב"ה 

 בחר ביעקב אם יעקב בחר בהקב"ה ת"ל ישראל לסגולתו [ועדין אין אנו יודעים אם הקב"ה בחר ישראל לסגולתו] ואם
ישראל בחר בהקב'

ת"ל בך בחר ייי' אלהיך להיות לו לעם סגולה ומנין שאף יעקב בחר בו יה שנא' 
לא כאלה חלק יעקב (ויעקב) [וישראל] חבל נחלתו אין חבל אלא גורל כענין שנא' 

חבלים נפלו לי בנעימים ואו' ויפלו חבלי מנשה עשרה ד"א מה חבל זה 
משולש אף יעקב שלישי לאבות וקבל שכר כולם כשנולד אברהם מהו או' 

טובים השנים מן האחד וכשנולד יעקב מהו או' אח לצרה יולד וכשנולד יצחק
מהו או' טובים השנים מן האחד וכשנולד יעקב מהו או' והחוט המשולש לא 

במהרה ינתק  ימצאהו בארץ מדבר זה אברהם משל למלך שיצא הוא 
וחיילותיו למדבר הניחוהו חיילותיו במקום הצרות במקום הגייסים במקום 

הליסטים והלכו להם נתמנה לו גבור אחד אמ' לו אדני המלך אל יפל לבך ואל 
יהי עליך אימה של כלום חייך שא[י]ני מניחך עד שאני מכניסך לפלטורין

שלך בשלום ותישן על מטתך כענין שנא' ויאמר אליו אני ייי' אשר הוצאתיך 
מאור כשדים יסובבנהו כענין שנ' ויאמר' ייי' אל אברם לך לך מארצך 

יבו(נ)ננהו עד שלא בא אברהם אבינו לעולם כביכול לא היה הקב"ה מלך אלא 
על השמים בלבד כענין שנ' ואשביעך בייי' אלהי השמים ואלהי הארץ יצרנהו 
כאישון עינו אפי' בקש הקב"ה מאברהם גלגל עינו היה נותן לו ולא גלגל עינו 

בלבד אלא אף נפשו שחביבה עליו מן הכל שנ' ויאמר קח נא [את בנך את יחידך] והלא ידוע שהוא 
בנו יחידו אלא זה נפש שנקרא יחידה שנ' הצילה מחרב נפשי מיד כלב יחידתי 

ד"א ימצאהו בארץ מדבר אלו ישראל שנ' כענבים במדבר מצאתי ישראל 
ובתוהו יליל ישימון במקום הצרות במקום הגייסות במקום הלסטים 

יסובבנהו לפני הר סיני כענין שנ' והגבלת את העם סביב לאמר יבוננהו 
בעשר דברות מלמד שכשהיה דבור יוצא מפי הקב"ה היו ישראל רואין אותו 

ומש(כ)[ק]לין ויודעין כמה מדרש יש בו וכמה הלכה יש בו וכמה קולין וחמורין יש בו וכמה 
גזירות שוות יש בו על כל דבור ודבור ולא היו נתרדין לא מן הקולות ולא מן הלפידים 

ד"א ימצאהו בארץ מדבר הכל מצוי ומסופק להם באר עולה להם מן יורד 
להם שליו ענני כבוד מקיפות עליהם ובתוהו יליל ישימון במקום הצרות 

במקום הגייסות במקום הלסטים יסובבנהו בדגלים ג' מן הצפון ג' מן הדרום 
ג' מן המזרח ג' מן המערב יבוננהו בשתי מתנות אחד מן האומות פושט ידו 

לקמוץ מן המן לא היה עולה בידו כלום למלאת מים מן הבאר לא היה עולה בידו 
כלום יצרנהו כאישון עינו כענין שנא' קומה ייי' ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך 

מפניך ד"א ימצאהו בארץ מדבר זה לעתיד לבא שנ' לכן הנה אנכי מפתיה 
והולכתיה המדבר ודברתי על לבה ובתוהו יליל ישימון אלו מלכיות כענין 

שנ' המוליכך במדבר הגדול והנורא יסובבנהו בזקנים יבוננהו בנביאים 
יצרנהו כאישון עינו משמרן מן המזיקין שלא יזיקום כענין שנ' כי הנוגע וגו'
כנשר יעיר קנו על מה נשר זה אין נכנס לקנו מיד עד שהוא מעופף על בניו 

בכנפיו בין אילן לחבירו בין סוכה לחברתה בשביל שיתעוררו כדי שיהיה בהם 
כח לקבלו כך [כ]שנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל לא נגלה עליהם מרוח אחת 

אלא מד' רוחות שנא' ויאמר ייי' מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן
אי זו היא רוח רביעית אלוה מתימן יבא יפרוש כנפיו יקחהו כענין שנ' ובמדבר 

אשר ראית וגו' ישאהו על אברתו כענין שנ' ואשא אתכם על כנפי נשרים 
וגו' ד"א כנשר יעיר קנו זה לעתיד לבא שנ' קול דודי הנה זה בא יפרוש 

כנפיו כענין שנ' אומר לצפון תני ולתימן אל תכלאי על אברתו כענין שנא' 
[ו]הביאו בנייך (מרחוק) בחוצן  ובנותיך על כתף תנשאנה  ד"א  ייי' בדד ינחנו אמ' להם 

הקב"ה כדרך שישבתם יחידים בעולם הזה ולא נהניתם מן האומות כלום כך 
אני עתיד להושיב אתכם יחידים לעתיד ואין אחד מכל האומות נהנה מכם 
כלום ואין עמו אל נכר שלא תהא רשות לאחד משרי אומות לבא ולשלוט 



בכם כענין שנ' ואני יוצא והנה שר יון בא ואו' והנה שר מלכי פרס עומד לנגדי
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כ"א יום והנה מיכאל וגו' ואו' ונותרתי שם אצל מלכי פרס ואו' אבל אגיד 

לך את הרשום בכתב אמת ד"א ייי' בדד ינחנו עתיד אני להושיב אתכם 
נוחלין מסוף העולם ועד סופו וכן הוא או' מפאת קדים ועד צפונה

דן אחד ויהודה אחד ואשר אחד  והלא כבר נאמ' מפאת קדים ועד פאת 
ים יהודה אחד ואו' ועל גבול יהודה ואו' ועל גבול מנשה מה ת"ל דן אחד 
ויהודה אחד ואשר אחד  שעתידין ישראל ליטול אורך מן המזרח למערב 

על רוחב כ"ה אלפים קנים שיעורן ע"ה אלפי מיל ואין עמו אל נכר שלא יהו 
בכם בני אדם עובדין ע"ז וכן הוא אומ' לכן בזאת יכופר עון בית יעקב ד"א 
ייי' בדד ינחנו עתיד אני להושיב אתכם בנחת רוח בעולם ואין עמו אל נכר 

שלא יהו בכם בני אדם עסוקים בפרקמטיא של כלום שנ' יהי פסת בר בארץ 
שיהו חטים מוציאין גלוסקאות כמלא פסה זו של יד שנ' ירעש כלבנון פריו 

שיהיו חטים שפות זו בזו ומסירות סולתן לארץ ואתה בא ונוטל פרסה מלא פסת 
יד ובא כדי פרנסתך  ירכיבהו על במתי ארץ זו ארץ ישראל שגבוהה מכל 

הארצות כענין שנא' עלה נעלה וירשנו ואו' ויעלו ויתורו את הארץ ואו' ויעלו 
בנגב ויבאו עד חברון ואו' ויעלו ממצרים ויאכל תנובות שדי אלו פירות ארץ 

ישראל שהם קלים לאכול מפירות כל הארצות ויניקהו דבש מסלע כגון 
סכני וחברותיה מעשה שא"ר יהודה לבנו צא והבא לי קציעות מן החבית 

אמ' לו אבא דבש היא אמ' לו השקע ידך לתוכה ואתה מעלה קציעות 
מתוכה ושמן מחלמיש צור אלו זתים של גוש חלב מעשה שאמ"ר

ר' יוסי לבנו בצפרי עלה והבא לי גרוגרות מן העליה הלך ומצאת את העליה 
שצפת בשמן  חמאת בקר וחלב צאן זה [היה] בימי שלמה שנא' עשרה בקר 

בריאים עם חלב כרים ואילים זה היה בימי עשרת השבטים שנא' 
ואוכלים כרים מצאן עם חלב כליות חטה זה היה בימי שלמה שנ' ויהי 

בימי שלמה לחם אחד שלשים כור סולת ודם ענב תשתה חמר זה 
היה בימי עשרת השבטים שנ' השותים במזרקי יין ד"א ירכיבהו על 

במתי ארץ זה בית המקדש שגבוה מכל הארצות שנ' וקמת ועלית אל המקום ויאכל 
תנובות שדי אלו סלי בכורים ויניקהו דבש מסלע ושמן מחלמיש צור אלו נסכי 

השמן חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים זו חטאת ועולה ושלמים תודה 
ואשם ושאר קדשים קלים עם חלב כליות חטה אלו סלתות ודם ענב תשתה 

חמר אלו נסכי יין ד"א ירכיבהו על במתי ארץ זו תורה שנא' ייי' קנני ראשית 
דרכו ויאכל תנובות שדי זה מקרא ויניקהו דבש מסלע זו משנה 

ושמן מחלמיש צור זה תלמוד חמאת בקר וחלב צאן עם חלב כרים אלו 
קלים וחמורים וגזירות שוות ודינין ותשובות עם חלב כליות חטה אלו הלכות 

שהן גופן של תורה ודם ענב תשתה חמר אלו הגדות שהן מושכות לבו של 
אדם כיין ד"א ירכיבהו על במתי ארץ זה העולם שנ' יכרסמנה חזיר 

מיער ויאכל תנובות שדי אלו ד' מלכיות ויניקהו דבש מסלע ושמן 
מחלמיש צור אלו מציקים שהחזיקו בה בארץ ישראל והם קשין להוציא מהן
פרוטה כצור למחר הרי ישראל יורשין נכסין והן ערבין עליהם כשמן ודבש 

חמאת בקר וחלב צאן אלו הפקטורין והגמונים שלהם עם חלב כרים
אלו כלי ריקים ואלים אלו פקרון שלהם בני בשן אלו קטרונים המבינים
שביניהם ועתודים אלו סרקנירקין עם חלב כליות חטה אלו מטרניאות 

שלהם ודם ענב תשתה חמר למחר הרי ישראל יורשין עליהם והן עריבין
עליהם כשמן ודבש ד"א עם חלב כליות חטה עתידה כל חטה וחטה שתה'

כשתי כליות של שור גדול משקל ד' ליט' בצפרי ואם תתמה אתה על הדבר 
הסתכל בראשי לפתות מעשה ושקלו ראש שבלפת ל' ליט' בצפרי מעש' 

וקינן שועל בראש הלפת מעשה בשחין בקלח של חרדל שהיו בו ג' בדים 



ונפשח אחד מהן וסככו בו סוכת יוצרים וחבטוהו ומצאו בו ט' קבין חרדל 
אמ"ר שמעון בן חלפתא קלח של כרוב היתה בתוך ביתי וה[י]יתי עולה ויורד בו 

כעולה ויורד בסולם ד"א ודם ענב תשתה חמר שלא תהיו יגעים לא לדרוך ולא 
לבצור אלא אתה מביאה בעגלה וזוקפה בחבית ומסתפק והולך ושותה ממנה 
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כשותה מן הפינטס  וישמן ישורון ויבעט לפי ש[ו]בע מ[ו]רדין וכן את מוצא 

באנשי דור המבול שלא מרדו בהקב"ה אלא מתוך מאכל ומשתה ומתוך שלוה 
ומה נאמ' [עליהם] בתיהם שלום מפחד וכו' בריי' כי היכי דכתיבא באלה הדברים וכן 

מצינו באנשי דור המבול שלא מרדו בהקב"ה אלא מתוך שלוה שנ' ויהי כל 
הארץ שפה אחת וכן באנשי סדום שלא מרדו אלא מתוך מאכל שנ' ארץ ממנה 
יצא לחם וכו' מתני' וכן הוא או' חי אני נאם ייי' אם עשתה סדום וכבר היה ר"ג

ור' יהושע ור' אלעזר בן עזריה ור' עקיבא נכנסין ברומא וכו' ברית' וכן אתה מוצא 
באנשי מדבר שלא מרדו אלא מתוך מאכל ומשתה שנ' וישב העם לאכל ושתה 

ויקומו לצחק מה נאמ' בהם סרו מן הדרך אמ' לו הקב"ה למשה אמור להם 
לישראל כשאתם נכנסין לארץ אי אתם עתידין למרוד אלא מתוך אכילה ושתיה 
ומתוך שלוה שנא' כי אביאנו אל האדמה אשר ואו' ופנה אל אלהים אחרים אמ' 

להם משה לישראל כן שנ' פן תאכל ושבעת ובקרך וצאנך ירביון ורם לבבך 
ושכחת וכן את מוצא בבניו ובבנותיו של איוב שלא באה עליהם פורענות 

אלא מתוך מאכל ומשתה שנ' עוד זה מדבר וזה בא ויאמר בניך ובנותיך אוכלים 
ושותים יין בבית אחיהם הבכור והנה רוח גדולה וכן אתה מוצא בעשרת 

השבטים שלא גלו אלא מתוך מאכל ומשתה ושלוה שנ' השוכבים על מטות שן 
לכן יגלו בראש גולים וכן אתה מוצא לימות המשיח שאין עתידין למרוד אלא 

מתוך אכילה ושתיה שנא' וישמן ישורון ויבעט ויטש אלה עשהו משל 
לאחד שהיה לו עגל והיה מפשפשו ומגרד?ו? ומאכילו כרשינין בשביל שיהא 

חורש בו משהגדיל העגל נתן בעלו וקרטעו ושבר את העול ופסק את 
המנינין וכן הוא או' מוטות עץ שברת ועשית לך שמנת בימי ירבעם עבית 

בימי אחאב כשית בימי יהוא ד"א שמנת בימי אחז עבית בימי מנשה 
כשית הכל בימי צדקיהו ד"א שמנת כשאדם שמן מבפנים עושה 

כסלים מבחוץ וכן הוא או' כי כסה פניו בחלבו ויעש פימה עלי כסל ד"א 
שמנת אלו שלשה דורות שלפני ימות המשיח שנ' ותמלא ארצו סוסים ואין 

קצה למרכבותיו ותמלא ארצו כסף וזהב ואין קצה לאוצרותיו ותמלא ארצו 
אלילים למעשה ידיו ישתחוו לאשר עשו אצבעותיו ויטוש אלוה עשהו וכן 

הוא אומ' כי שתים רעות עשה עמי אמ' להם [הקב"ה] במדה שמדדתם בי מדדתי לכם 
עזבתי את ביתי נטשתי את נחל ויטוש משכן שילה ואו' כי נטשת עמך 

בית יעקב ואו' ויטוש אלוה עשהו כענין שנ' ויביאני אל החצר הפנימית 
והנה בין האולם והמזבח כ"ה ר' דוסתאי בן יהודה או' אל תהי קורא ויטוש 

אלוה עשהו וינבל אלא וינבל צור ישועתו יקניאוהו בזרים כענין שנ' אל 
תנאץ למען שמך וגו' יקניאהו בזרים שהלכו ועשו דברים של זרות וכן הוא 

או' וגם את מעכה אמו ויסיריה מגבירה אשר עשתה מפלצת לאשירה 
בתועבות יכעיסוהו זה משכב זכור וכן הוא או' ואת זכר לא תשכב משכבי 

אשה ואו' וגם קדש היה בארץ וגו' ואו' יזבחו לשדים לא אלוה אלו היו 
עובדין לחמה וללבנה ולכוכבים ולמזלות ולדברים שהן צורך לעולם והנאה 

לעולם בהם לא היתה קנאה כפולה [אבל] הם היו עובדים לדברים שאין מטיבין להם 
אלא מריעין להם לשדים מה דרכו של שד זה נכנס באדם וכופה אותו אלהים 

לא ידעום שאין אומות העולם מכירין אותם חדשים מקרוב באו שכל 
זמן שאחד מן האומות רואה או' צלם יהודים הוא זה וכן הוא או' כאשר מצאה 

ידי לממלכות האליל ופסיליהם מירושלם ומשומרון מלמד שמירושלם 
[היו] מספקות דפוס לכל באי עולם לא שערום אבותיכם שלא עמדה שערת 



אבותיכם בפני(כם)[הם] ד"א לא שערום אבותיכם שלא שערום אבותיכם לידע 
אם בהם צורך אם לאו ד"א לא שערום אבותיכם אל תהי קורא לא שערום 

אבותיכם אלא לא שעום אבותיכם שאעפ"י שמזבחים ומקטרים להם לא היו 
יראים כענין שנ' ואל קין ואל מנחתו לא שעה  צור ילדך תשי אמ' להם 

הקב"ה לישראל עשיתוני כאלו אני זכר מבקש ליליד אלו הי[ת]ה יושבת על המשבר לא 
היתה לה כח כענין שנ' כי באו בנים עד משבר וכח אין ללידה אלו היתה חולה 

ומבכירה לא היתה מצטערת כענין שנ' כי קול כחולה שמעתי צרה כמבכירה 
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אלו היו שנים במעיה לא היתה מצטערת כענין שנא' ויתרוצצו הבנים בקרבה 

אלו היו זכר שאין דרכו ליליד ומבקש לילד לא היה צער כפול ומכופל כענין שנ' 
שאלו וראו אם יולד זכר ד"א צור ילדך תשי שכחתם אותי בזכות אבותיכם 

וכן הוא או' [הביטו] אל צור חוצבתם ואל מקבת בור נקרתם צור ילדך תשי כל זמן 
שאני מבקש להטיב לכם אתם מתישין כח של מעלה עמדתם על הים ואמרתם
זה אלי ואנוהו בקשתי להיטיב לכם חזרתם בכם ואמרתם נתנה ראש ונשובה 

מצרימה עמדתם לפני הר סיני ואמרתם כל אשר דבר ייי' נעשה ונשמע 
בקשתי להיטיב לכם חזרתם בכם ואמרתם לעגל אלה אלהיך ישראל הוי [או'] כל 

זמן שאני מבקש להיטיב לכם אתם מתישין כח של מעלה ותשכח אל 
מחולליך ר' מאיר או' אל שהוחיל אל שנצטער בך כענין שנ' חיל כיולדה ר' יהוד'

או' אל שעשך מחולין ד"א ותשכח אל מחולליך אל שהוחל שמו עליך מה שלא 
הוחל על כל אומה ומלכות וכן הוא או' אנכי ייי' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ 

מצרים מבית עבדים ר' נחמיה או' אל עשך חולין על כל באי העולם בשעה 
שאי אתה עושה את התורה וכן הוא או' קול ייי' על המים עד קול ייי' יחולל 

אילות [ד"א] ותשכח אל מחולליך אל שמוחל לך כל עונותיך  וירא ייי' וינאץ ר' 
יהודה או' ממה שנאים משלו מנאצים לפניו ר' מאיר או' מכעס בניו ובנותיו 

הלא דברים ק"ו ומה בזמן שמכעיסין קרויין בנים אלו לא היו מכעיסין על אחת 
כמה וכמה ויאמר אסתירה פני מהם אמ' הקב"ה הרי אני מסלק שכינתי 

מביניהם אראה מה אחריתם ואדע מה סופן ד"א הריני מוכרן ביד ד' 
מלכיות שהיו משתעבדין אראה מה אחריתן אראה מה סופן כי דור 

תהפוכות המה דור הפוך דור תהפך אין כתו' כאן אלא דור תהפוכות המה
הפכפכנין הם חזרנין הן בנים לא אמון בם בנים אתם שאין בכם אמונה 

עמדתם על הר סיני ואמרתם כל אשר דבר ייי' נעשה ונשמע אני אמרתי 
אלהים אתם כיון שאמרתם לעגל אלה אלהיך ישראל אף אני אמרתי אכן כאדם 

תמותון הכנסתי אתכם אל ארץ אבותיכם ובניתי לכם בית הבחירה ואמרתי 

שלא תהיו גולין ממנו לעולם וכיון שאמרתם אין לנו חלק בדוד אף אני אמרתי 
וישראל גלה יגלה מעל אדמתו ר' דוסתאי בן יהודה או' אל תהי קורא לא 

אמון בם [אלא לא אמן בם] שלא היו רוצין לענות אמן אחר הנביאים שהיו מברכין אותם וכן 
הוא או' ולמען אקים את השבועה ולא היה בהם אחד שפתח את פיו וענה 

אמן כענין שנ' ואען ואומר הם קנאוני בלא אל יש לך אדם עובד לצלם 
דבר הרואה אותו אבל הם עובדין לבבואה ולא לבבואה בלבד אלא להבל זה 

שעולה מן הקדרה כענין שנ' כעסוני בהבליהם ואני אקניאם בלא עם אלא 
בלוי עם אלו הבאים מתוך האומות ומלכיות ומוציאין אותם מתוך בתיהם 

ד"א אלו הבאים מברבריא וממטרפיא ומהלכין ערומים בשוק אין לך 
אדם בזוי ופגום בעולם אלא המהלך ערום בשוק בגוי נבל אכעיסם אלו 

המינין וכן הוא או' אמר נבל בלבו אין אלהים ואו' כי אש קדחה באפי 
כשהפורענות יוצא מלפני אין יוצא אלא באף ומנין אף בתוך גיהנם שנ' ותיקד 

עד שאול תחתית ותאכל ארץ ויבולה זו ארץ ישראל ותלהט מוסדי הרים 
זו ירושלם כענין שנ' ירושלם הרים סביב לה ד"א ותאכל ארץ ויבולה זה 

העולם ומלאו ותלהט מוסדי הרים אלו ד' מלכיות ואו' והנה מרכבות 



יוצאות אספה עלימו רעות הרי מכניס ומביא עליהם כל פורעניות כלם 
כאחד ד"א הריני כונסן כאלו מצודה לתוך מצודה ומביא עליהם פורעניות 

כלם כאחד ד"א אסוף עלימו רעות אין כתי' כאן אלא אספה עלימו רעות
שיהו כל פורעניות כלות והן אינן כלין וכן הוא או' חצי אכלה בם חצצין חצי 

יכלו אותם אין כתי' כאן אלא חצי אכלה בם חצי כלין והן אינם כלין ד"א חצי 
אכלה בם אלו חצי רעב וכן הוא או' בשלחי את חצי הרעב הרעים בהם מזי 
רעב ולחומי רשף שיהו מוזאין ברעב ומושלכין בחוצות וכן הוא או' והעם א

המה נבאים להם יהיו מושלכין בחוצות וקטב מרירי לפי הדבר אתה למד 
שכל מי שהשוד בו מוריר ושן בהמות אשלח בם אל תהי קורא ושן 

בהמות אלא ושן בחמות בהם שיהו מתחממים ומחזרין על כל עבירות 
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ד"א שיהיה אחד מהם מתחמם ומושך עצמו ומעלה נמי ומת והולך לו 

ד"א ושן בהמות אשלח בם שתהא בהמתו נושכתו ומעלה נמי ומת והולך לו
אמרו מעשה היה שרחלים נושכין וממתיתין עם חמת זוחלי עפר 

מלמד שהן מוזחלין בעפר ר' או' אלו עכנין שאין שלטונן אלא בעפר מחוץ 
תשכל חרב מכאן אמרו בשעת מלחמה כנוס את הרגל ובשעת הרעב פזר 
את הרגל וכן הוא או' אם יצאתי השדה והנה חללי חרב ואו' אשר בשדה 
בחרב יפולו ומחדרים אימה הנה [הוא] רואה את החרב שהיא באה את 

השוק או יכול ליברח ולהמלט ממנה או חדרי לבו נקטפין עליו במאימות
והולך בה ד"א מחוץ תשכל חרב על מה שעשו בחוצות ירושלם וכן 
הוא או' כי מספר עריך היו אלהיך יהודה ואו' מספר חוצות שמינם 

מספד לבושת ומחדרים אימה על מה [ש]עשו בחדרי חדרים וכן הוא או' 
הראית בן אדם זקני בית ישראל עושין בחשך איש בחדרי משכיתו בי ביתו
ואו' אין ייי' רואה אותנו עזב ייי' את הארץ גם בחור גם בתולה היא ויתרה 
לאלו אלא יונק עם איש שיבה וכן הוא או' גם איש עם אשה ילכדו זקן עם 

מלא ימים ד"א גם בחור אתם גרמתם לי לשלח יד בבחור וכן הוא אומר
ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו גם בתולה מלמד שהיו מנוקין

מן החטא כבתולה זו שלא טעמה טעם חטא מימיה יונק מלמד שהיו 
יונקין דברי תורה כיונק זה שיונק חלב מדדי אמו עם איש שיבה מלמד

שכולן [היו] ראויין לישב בישיבה וכן הוא או' הכל גבורים עושי מלחמה וכי 
מה גבורה עושין או מה מלחמה עושין בני אדם ההולכין בשבי מלחמה

וזקוקים בזקים והנתונים בשלשלאות אלא גבורי תורה כענין שנ' ברכו ייי' 
מלאכיו גבורי כח עושי דברו ועושין מלחמה שהיו נושאין ונותנין במלחמת'
של תורה שנא' על כן יאמר בספר מלחמות ייי' [ואומ'] ואת החרש והמסגר 

אלף חרש אחד מדבר והכל שותקין והמסגר הכל יושבין לפניו ולמדי'
הימנו אחד פותח ואחד סוגר אחד פותח לקיים מה שנ' ופתח ואין סוגר 

וסגר ואין פותח  אמרתי אפאיהם אמרתי באפי איה הם אשביתה מאנוש 
זכרם אמרתי לא [י]היו בעולם אבל מה אעשה [שנ'] לולי ייי' שהיה לנו בקום עלינו 

אדם ד"א אמרתי באפי איה הם אשביתה מאנוש זכרם שלא יהיו בעולם 
אבל מה אעשה [שנ'] לולי ייי' צבאות הותיר לנו שריד ד"א אמרתי אפאיהם וכו'

לולי שנא' ויאמר להשמידם לולי משה בחירו עמד בפרץ לפניו לולי כעס 
אויב אגור מי גרם להם ליפרע מאלו כעס אויב שהיה כנוס בתוך מעיהם אגור 

אין אגור אלא כנוס שנ' דברי אגור בן יקה ואו' ישי מות עלימו פן ינכרו צרימו 
בשעת צרתן של ישראל אומות העולם מנכרין אותן ועושין עצמן כאלו מכירין 

אותם מעולם וכן מצינו שבקשו לברוח כלפי צפון לא היו (מאספין) [מכסין] עליהם 
אלא מסגירין אותם [שנ'] כה אמר ייי' על שלשה פשעי (ישראל) [צור] ועל ארבעה לא 

אשיבנו על הסגירם גלות שלימה [לאדום] בקשו לברוח בדרום והיו מסגירין אותם 



 שנ' כה אמ' ייי' על שלשה פשעי עזה [ועל ארבעה לא אשיבנו על הגלותם גלות שלימה להסגיר לאדום] בקשו לברוח
למערב והיו מסגירין

אותם שנ' משא בערב בשעת טובתן של ישראל אומות העולם מכחשין
להם ועושין עצמן כאלו הם אחין וכן עשו ליעקב ויאמר עשו יש לי רב אחי יהי 

לך אשר לך וכן חירם אמ' לשלמה מה הערים האלה אשר נתת לי אחי 
פן יאמרו ידינו רמה ולא ייי' פעל כל זאת שאמ' אותם [עשרת] השבטים הלא 

בחזקנו לקחנו לנו קרנים כי גוי אובד עצות המה ר' יהודה דורשו כלפי 
ישראל ר' נחמיה דורשו כלפי אומות העולם ר' יהודה דורשו כלפי ישראל 

אבדו ישראל עצה שנתתי להם ואין עצה אלא תורה שנ' לי עצה ותושיה אני
בינה אין אחד מהם שיסתכל ויאמר אמש אחד ממנו [היה] רודף מן האומות 

אלף שנ' [ושנים] יניסו רבבה ועכשיו אחד מן האומות רודף מכם אלף ושנים יניסו [מכם]
רבבה אם לא כי צורם מכרם מעשה בפולמוס ביהודה שרדף וקריון 

אחד מישראל בסוס להרגו ולא הגיעו עד שלא הגיעו יצא נחש ונשך לו על 
עקבו אמ' לו אל תהיו סבורין מפני שאנו גבורים נמסרו בידינו אם לא כי 
צורם מכרם  לו חכמו ישכילו זאת אלו הסתכלו בדברי תורה שנתתי להם 
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לא שלטה בהם אומה ומלכות ואין זאת אלא תורה שנ' וזאת התורה אשר 
שם משה ד"א לו חכמו ישכילו זאת אלו הסתכלו ישראל במה שאמ' להם 

יעקב אביהם לא שלטה בהם אומה ומלכות ומה אמר להם קבלו עליכם 
מלכות שמים והכריעו זה את זה ביראת שמים והתנהגו זה עם זה בגמילות 

חסדים  איכה ירדוף אחד אלף אם לא עשית את התורה היאך אני 
עושה הבטחתכם שהייתם מבקשים שאחד מכם ירדוף אלף מן האומות 
ושנים יניסו רבבה ועכשיו אחד מן האומות רודף אלף מכם ושנים מהם 
יניסו רבבה מכם אם לא כי צורם מכרם וייי' הסגירם איני מסגיר אתכם 
על ידי עצמי אלא על ידי אחרים וכבר היה מעשה שהזבובין מסרו אותם 

ביהודה ר' חנינא איש טבעין משלו משל למה הדבר דומה לאחד 
שאמ' לחבירו עבד קרי אני מוכר לך אבל אני איני כן מוכר אני מיד

מסגירני מיד אתכם בטמאים ביד טהורים או אלא בטהורים ביד 
טמאים הא אין מסגירין אלא טמא שנ' והסגיר הכהן את הנגע שבעת 
ימים  כי לא כצורנו צורם לא כתוקף שאתה נותן לנו אתה נותן להם 

שכשאתה נותן לנו את התוקף אנו מתנהגין עמהם במדת רחמים וכשאת'
נותן להם את התוקף הם מתנהגין עמנו במדת אכזריות הורגין ממנו 
ושורפין ממנו וצולבין ממנו ואויבנו פלילים כתוב בתורה אויב לא 

דן ולא מעיד והוא לא לאויב לא יעידנו ולא מבקש רעתו ידיננו ואתה 
מניתה עלינו אויבים עדים ודיינים כי מגפן סדום גפנם ר' יהודה 

דורשו כלפי ישראל ר' נחמיה דורשו כלפי אומות העולם ר' יהודה או' 
וכי מגפן סדום אתם או ממטעתה של עמורה אתם והלא אי אתם ממטע 

קדש שנ' ואנכי נטעתיך שורק כלו זרע אמת ענבימו ענבי רוש בני
של אדם הראשון אתם שקנסתי עליו מיתה ועל תולדותיו הבאים 
אחריו עד סוף כל הדורות אשכלות מרורות למו הגדולים שבהם 

מרתן פרוסה בהן כאשכול ואין אשכול אלא גדול שנ' אין אשכול לאכל 

ר' נחמיה היה דורש כלפי אומות העולם ודאי מגפן סדום אתם וממעטה של 
עמורה אתם תלמידיו של נחש הקדמוני אתם שהטעה את אדם ואת חוה 

אשכלות מרורות למו שהגדולים שבכם מררתם פקודה ב?פ?ס' כנחש אשכולות 
מרורות למו ואין אשכול אלא גדול שנ' אין אשכול לאכול בכורה חמת תנינים 

יינם החסידים ויראי שמים שבכם חמתם כתנינים וראש פתנים אכזר 
שיהו ראשים שבכם כפתן זה שהוא אכזרי ד"א חמת תנינים יינם שהמתוני'

ויראי חטא שבכם חמתם כתנינים וראש פתנים אכזר שיהו ראשים 



שבכם כפתן זה שהוא אכזרי  הלא הוא כמוס עמדי ר' אליעזר בנו של ר' יוסי 
הגלילי או' כוס שהיה כמוס ומחוסר יכול רותח ת"ל חמר יכול שאינה אלא חוצי 

יינם ת"ל ויגר מזה מאותה טיפה שתו ממנה דור הפלגה ואנשי סדום ופרעה 
וכל חילו סיסרא וכל המונו וכל אגפיו ונבוכד נצר וכל חילו ומאותה טיפה 

עתידין (ישראל) לשתות כל באי עולם עד סוף כל הדורות וכן הוא או' ועשה ייי' 
צבאות לכל העמים בהר הזה משתה שמנים משתה שמרים יכול שמנים 

שיש בהם צורך ושמרים שאין בהם צורך מנין ת"ל שמנים ממוחים שמנים 
מזוקקים שמרים שאין בהם כלום אלא פיקטין וכן הוא או' כוס זהב בבל ביד 

ייי' משכרת כל הארץ מה דרכו של זהב לאחר שנשבר יש לו רפואה כך 
כשתפסק פורענות מן האומות עתידה לחזור וכשמגיעה אצל ישראל מהו 

או' ושתית אותה ומצית ואת חרסיה תגרמי דרכו של חרס זה כיון שנשבר 
אין לו רפואה כך כשתפסק פורענות מישראל אין עתידה לחזור חתום 

באוצרותי מה אוצר זה חתום ואין מגדל פירות כך מעשיהם של רשעים אין 
מגדלין פירות אם אמרת כן מאבדין היו את העולם וכן הוא או' אוי לרשע 

רע כי גמול ידיו יעשה לו אבל מעשיהם של צדיקים עושין פירות ופירי פירות 
וכן הוא או' אמרו צדיק כי טוב כי פרי ד"א מה אוצר זה חתום ואין חסר כלום 

כך צדיקים לא נטלו כלום ממה שלהם בעולם הזה ומנין שלא נטלו צדיקים כלום 
ממעשיהם שנ' מה רב טובך אשר צפנת ליריאיך ומנין שלא נטלו כלום רשעים 
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משלהם בעולם הזה שנ' הלא הוא כמוס עמדי אימתי אלו ואלו נוטלין למחר 

כשתבא גאולה לישראל שנא' לי נקם ושלם [מוכן] אני ליפרע מהם בעצמי לא על 
ידי מלאך ולא על ידי שליח כענין שנ' ועתה לך ואשלחך אל פרעה ואו' ויצא 

מלאך ייי' ויך במחנה אשור ד"א לי נקם ואשלם אין כתו' כאן אלא ושלם 
משלם אני שכר מעשיכם שעשו אבותיכם לפני בעולם הזה וכן הוא אומ'

לא אחשה כי אם שלמתי ואו' ושלמתי ראשונה משנה וגו' לעת תמוט 
רגלם כענין שנא' תרמסנה רגל רגלי עני פעמי דלים כי קרוב יום אידם 

אמ"ר יוסי אם מי שנא' בהם כי קרוב יום אידם הרי פורעניות ממשמשות 
ובאות מי שנא' בהם מרוב ימים יפקדו על אחת כמה וכמה וחש עתידות 

למו כשהקב"ה מביא פורענות על האומות מרעיש עליהם את העולם וכן 
הוא או' יעופו כנשר חש לאכול ואו' ימהר יחישה מעשהו כשהקב"ה מבי'

יסורין על ישראל אינו מביא עליהם מיד אלא ממתין הא כיצד מוסרם לד' מלכיו'
שיהו משתעבדין בהן וכן הוא או' אל תירא כי אתך אני נאם ייי' להושיעך  

כי ידין ייי' עמו וכשהקב"ה דן את האומות שמחה היא לפניו שנ' ועל עבדיו 
יתנחם שנ' כי נחמתי כי עשיתים ואו' נחמתי כי המלכתי את שאול למלך 

כי יראה כי אזלת יד כשרואה כלייה שלהם על השביה שהיו כלם מהלכין בגולה
ד"א כי יראה כשנתיאשו מן הגאולה ד"א כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב 

כשרואה כשתכלה פרוטה מן הכיס שנ' וככלות נפץ יד עם קדש תכלינה כל 
אלה ד"א כי יראה כשרואה שאין בהם בני אדם שמבקשים עליהם רחמים 
כמשה שנ' ויאמר להשמידם לולי משה בחירו כי יראה שאתה רואה שאין 
בהם בני אדם כאהרן שמבקש עליהם רחמים שנ' ויעמוד בין החיים ובין 

המתים ותעצר המגפה וכפינחס שמבקש עליהם רחמים שנ' ויעמוד פינחס 
ויפלל ד"א כי יראה כי אזלת יד ואפס עצור ועזוב ואין עצור לישראל ואמר 

אי אלהימו ר' יהודה דורשו כלפי ישראל ר' נחמיה כלפי אומות העולם ר' 
יהודה או' עתידין ישראל שאומרי' להם אומות העולם היכן הפיטוקין והגמונין

שלכם  אשר חלב זבחימו יאכלו שהיינו נותנין להם אפסניאות ועושין להם דיני
טיבי ומעלין להם סלניא יקומו ויעזרוכם יקומו יקומו ויעזרו אתכם אין כתי' כאן אלא 

ויעזרכם ר' נחמיא או' זה טיטוס הרשע בן אשתו של אספסיינוס שנכנס 
לבית קדשי הקדשים וגידר שתי פירכות בסוף הוא [היה] או' אם אלוה הוא יבא ויבא



וימחה אשר חלב זבחימו אמ' הללו משה רבם הטעם ואמ' להם בנו לכם 
מזבח והעלו לכם עולות והסיבו לכם נסכים כענין שנ' את הכבש אחד תעשה 
בבקר ואת הכבש השני תעשה בין הערבים יקומו ויעזרוכם יהי עליכם סתרה 

על הכל הקב"ה מוחל על חלול השם פורע להם מיד  ראו עתה כי אני אני הוא 
זו תשובה לאומ' אין רשות לשמים האומ' אין רשות לשמים משיבין אותו 

ואו' לו והלא כבר כתו' ואין אלהים עמדי או [הוא] כענין שאין בו כח לא להמית ולא 
להחיות ולא להרע ולא להטיב ת"ל ראו עתה כי אני אני הוא אני אמית 

ואחיה ואו' כה אמר ייי' מלך ישראל וגואלו ייי' צבאות ואו' אני [ייי'] ראשון ואת
אחרונים אני הוא אני אמית ואחיה תמות נפשי מות ישרים יחיינו 

מיומים שומעני מיתה באחד וחיים באחד ת"ל מחצתי ואני ארפא כדרך 
שמכה ורפואה באחד כך מיתה וחיים באחד ואין מידי מציל אין מצילין 

אבות את הבנים לא אברהם מציל את ישמעאל ולא יצחק מציל את עשו אין לי 
אלא אבות ( )[ש]אין מצילין את הבנים אחין את האחין מנין ת"ל אח לא פדה יפדה 

(יפדה) איש לא יצחק מציל את ישמעאל ולא יעקב מציל את עשו ואפי' נותן 
אדם כל ממון שבעולם אין נותנין לו כפרה שנא' אח לא פדה יפדה איש ויקר 

פדיון נפשם יקרה היא נפש שבאדם חוטא בו אין בו תשלומין כי אשא אל 
שמים ידי כשברא הקב"ה את העולם לא בראו אלא בשבועה ולא בראו אלא 

במאמר ומי גרם לו שישבע מחוסרי אמנה הם גרמו לו שנ' וישא ידו להם להפיל 
אותם במדבר אני נשאתי ידי אל כל הגוים לכם סביב והמה כלמתם ישאו 
ואמרתי חי אנכי לעולם שלא כמדת בשר ודם מדת הקב"ה מדת בשר ודם 
הפקטי נכנס לתוך אפרכיא שלו אם יכול ליפרע מן הפקטי שלו הוא נפרע 
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ואם לאו אין יכול ליפרע אבל מי שאמר והיה העולם אינו כן אם [אינו] נפרע 
מן החיים נפרע מן המתים אם אין נפרע מן החיים בעולם הזה (נפרע) נפרע 

בעולם הבא  אם שנותי ברק חרבי כשפורענות יוצאה מלפני קלה היא 
כברק אעפ"כ ותאחז במשפט ידי אשיב נקם לצרי אלו כותיים שנא' 

וישמעו צרי יהודה ובנימין ולמשנאי אשלם אלו המינין וכן הוא אומ' 
הלא משנאיך ייי' אשנא ובתקוממך אתקוטט  אשכיר חצי מדם וכי 

אפשר להם לחצים שישתכרו מדם אלא משכיר [אני] את אחרים ממה שחצי 
עושים וחרבי תאכל בשר וכי איפשר לחרב שתאכל בשר אלא הריני 

מאכיל אחרים ממה שחרבי עושה וכן הוא או' ואתה בן אדם אמור לצפור 
כל כנף ואו' ואכלתם חלב לשבעה ושתיתם דם ואו'  בשר אבירים תאכלו 

ואומ' ושבעתם על שולחני סוס ורכב ואו' חרב לייי' מלאה דם הודשנה 
מחלב מפני מה כי זבח לייי' בבצרה וטבח גדול בארץ אדום מדם חלל 

ממה שעשו בחללי עמי וכן הוא או' מי יתן ראשי מים ועיני מקור דמעה 
ואבכה יומם ולילה את חללי בת עמי ושביה ממה שעשו בשביה את

עמי וכן הוא או' והיו שובים לשוביהם ורדו בשונאיהם מראש פרעות 
אויב כשהקב"ה מביא פורענות על האומות אין מביא עליהן שלהן לבדן 

אלא שלהן ושל אבותיהן מנמרוד ואילך כשמביא טובות על ישראל 
מביא שלהן ושל אבותיהם מאברהם ואילך ד"א מראש פרעות אויב 

מה ראה [משה] לתלות בראש פרעה כל פורעניות מפני שהיה תחלה לשעבודן
של ישראל  הרנינו גוים עמו למחר כשהקב"ה מביא גאולה לישראל 

אומות העולם ולא זו בלבד תחלה להם שכבר רגזו מקדם שנ' שמעו עמים 
ירגזון ד"א הרנינו גוים עמו עתידין אומו' העולם להיות מקלסין לפני 

ישראל שנ' הרנינו גוים עמו ואף שמים וארץ שנ' רנו שמים כי עשה ייי' 
הריעו תחתיות ארץ מנין אף הרים וגבעות שנ' ההרים והגבעות יפצחו 

לפניהם רנה מנין אף האילנות שנ' וכל עצי השדה ימחאו כף מנין אף אבות 

ואמהות שנ' ירונו יושבי סלע כי דם עבדיו י(נ)קום ונקם ישיב לצריו שתי 



נקמות למה נקם על הדם נקם על החמס מנין שכל חמס שחמסו אומות 
העולם את ישראל מעלה עליהם כאלו שפכו דם נקי שנ' וקבצתי את כל הגוים 

והורדתים אל עמק יהושפט ונשפטתי אתם שם על עמי ישראל אשר
שפכו דם נקי בארצם באותה שעה ויהודה לעולם תשב וירושלם דור 

ודור ואו' ונקיתי דמם לא נקיתי וייי' שוכן בציון וכפר אדמתו עמו מנין 
שהריגת ישראל ביד אומות העולם כפרה להם לעולם הבא שנ' מזמור לאסף 

אלהים באו גוים בנחלתך נתנו את נבלת עבדיך שמו את ירושלם לעיים
ד"א וכפר אדמתו עמו מנין אתה או' שירידתם של רשעים לגיהנם כפרה 

היא להם שנ' נתתי כפרך מצרים כוש וסבא תחתיך ואו' מאשר יקרת 
בעיני נכבדת ואני אהבתיך היה ר' מאיר או' כל היושב בארץ ישראל ארץ 

ישראל מכפרת עליו שנ' העם היושב בה נשוא עון עדין הדבר תלוי אין אנו 
יודעים אם פורקין עוונותיהם [מ]עליהם ואם נושאין עונותיהם עליהם כשהוא 

או' וכפר אדמתו עמו הוי [אומר] פורקין עונותיהם מעליהם ואין נושאין עונותיהם 
עליהם וכן היה ר' מאיר או' כל הדר בארץ ישראל וקורא קרית שמע שחרית 

וערבית ומדבר בלשון הקדש הרי הוא בן העולם הבא אמרת גדולה שירה 
שיש בה עכשיו ויש בה לשעבר ויש בה לעתיד לבא ויש בה בעולם הזה ויש 

בה בעולם הבא  ויבא משה נאמ' כאן ויבא ונא' להלן וילך משה אי איפשר 
לומ' ויבא משה שכבר נאמ' וילך משה ואי איפשר לומ' וילך שכבר נאמ' ויבא 

[לא] מעתה בא דיותיכוס שלו והרשות נתונה ביד אחר וידבר את כל דברי השירה 
הזאת באזני העם מלמד שהיה משקען באזניהם הוא והושע בן נון ל?גנ?ה 

אתהי צריך והלא כבר נאמ' ויקרא משה ליהושע מה ת"ל הוא והושע בן נון 
להודיע צדקו של יהושע שומע אני שצפת דעתו עליו משנתמנה ברשות ת"ל 

הוא והושע בן נון יהושע בצדקו ואעפ"י שנתמנה פרנס על ישראל הוא והושע 
בצדקו כיוצא בו ויוסף היה במצרים אלא להודיע צדקו של יוסף שהיה 
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רועה את צאן אביו ואעפ"י שנתמנה מלך במצרים הוא יוסף בצדקו כיוצא 
בו ודוד הוא הקטן וכי אין אנו יודעין שדוד הוא הקטן אלא להודיעך צדקו 

של דוד שהיה רועה את צאן אביו ואעפ"י שנתמנה מלך במצרים הוא 
דוד בקטנו ויאמר אליהם שימו לבבכם לכל הדברים אשר אני מעיד 

בכם היום [מכאן ראיה] צריך אדם להיות עיניו ואזניו ולבו מכוונים לדברי תורה וכן הוא 
או' בן אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע אל אשר אני דובר אליך ושמת 
לבך אל מבוא הבית ק"ו ומה בית המקדש שנראה בעינים ונמדד ביד 

צריך אדם שיהו עיניו ולבו שוין דברי תורה שהם כהרים התלויים בשערה 
על אחת כמה וכמה אשר תצום את בניכם לשמור אמ' להם צריך 

 אני להחזיק לכם טובה שנתקיימו [על ידיכם] את התורה אחרי(כם) [אף] אתם צריכים [שתחזיקו טובה לבניכם שיקיימו
את התורה אחריכם] 

מעשה שבא רבינו מן לודקיא ונכנס ר' יוסף בן יהודה ור' אלעזר בן עזריה
וישבו לפניו אמ' להם קרבו לכאן קרבו לכאן אני צריך להחזיק לכם טובה 

שנתקיימו [על ידיכם] את התורה אחרי אף אתם צריכין שתחזיקו טובה לבניכם 
שיקיימו את התורה אחריכם אלו אין משה גדול ואלו [היה כמנהג] אחר וקבלנו תורה על [ידו] 

לא היתה שוה על אחת כמה וכמה לכך נאמ' אשר תצום את בניכם  
כי לא דבר רק מכם אין לך דבר ריקן בתורה שאם תדרשנו שאין בו מתן 

שכר בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא תדע שכן [הוא] שהרי אמרו 
למה נכתב ואחות לוטן תמנע ותמנע היתה פילגש לפי שאמרה איני כדאי 

שאהא לו לאשה אהא לו פילגש וכל כך למה להודיע חבתו של אברהם 
אבינו שלא היו רוצין [להנשא] מלכות ושולטנות ורוצין להדבק בו והלא דברים ק"ו 

ומה עשו שאין בידו אלא מצוה אחת שכבד את אביו היו מלכים ושלטוני'
רוצין להדבק בו על אחת כמה וכמה שרוצין להדבק עם יעקב הצדיק 
שקיים את התורה כולה שנ' ויעקב איש תם יושב אוהלים ובדבר הזה 



תאריכו ימים על האדמה וזה אחד מן הדברים שהעושה אותן אוכל 
פירותיהן בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא ומפורש כן בתלמוד 

תורה בכבוד אב ואם מנין ת"ל כבד את אביך ואת אמך וגו' בשלוח הקן כתו'
שלח תשלח את האם ואת הבנים ובהבאת שלום כתו' וכל בניך למודי ייי' ורב 
שלום בניך  וידבר ייי' אל משה בעצם היום הזה בג' מקומות כתו' בעצם היום 

הזה בא נח מלמד שהיו דור נח או' אם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו ולא 
עוד אלא [אנו] נוטלין בכשילין וקרדומות ומפקעין בהם את התיבה אמ' הקב"ה הריני 

מכניסו לתוכה בחצי היום וכל מי שיש בידו למחות יבא וימחה ומה ראה לומר 
בעצם היום הזה יצאו כל צבאות ייי' לפי שהיו מצריים או' מכך וכך אם אנו 

מרגישים בהם אין אנו מניחין אותן [לצאת] ולא עוד אלא שאנו נוטלין סיפין וחרבות 
והורגין אותם בהם אמ' הקב"ה הריני מוציאם בחצי היום וכל מי שיש בידו 

למחות יבא וימחה ומה ראה לומ' כ[א]ן וידבר ייי' אל משה בעצם היום הזה לפי 
שהיו ישראל או' מכך וכך שאם אנו מרגישין בו אין אנו מניחין אותו אדם 

שהוציאנו ממצרים וקרע לנו את הים והוריד לנו את המן והגיז לנו את השליו 
ועשה לנו נסים וגבורות אין אנו מניחין אותו אמ' הקב"ה הריני מכניסו למערה 
בחצי היום וכל מי שיש בידו למחות יבא וימחה לכך נאמ' וידבר ייי' אל משה 

בעצם היום הזה עלה אל הר העברים הזה עליה היא לך ואינה ירידה הר 
העברים הזה שנקרא ד' שמות הר העברים הר נבו הור ההר וראש הפסגה 

למה קורא אותו נבו שנקברו בו ג' הללו שמתו ולא מידי עבירה ואלו הן משה 
ואהרן ומרים אשר בארץ מואב מלמד שהראהו שלשה מל(א)כים העתידי'
לצאת מרחב הזונה וראה ארץ כנען ר' אליעזר או' אצבעו של מקום היא 
היתה לו מטטרון למשה והראהו כל קריי ארץ ישראל עד כאן תחומו של 

אפרים עד כאן תחומו של מנשה ר' יהושע או' משה הוא בעצמו ראה אותה 
הא כיצד נתן כח בעיניו של משה וראה מסוף העולם ועד סופו ומת בהר 

אשר אתה עולה שמה אמ' לפניו רבונו ש"ע למה אני מת לא טוב שיאמרו 
טוב משה [בראייה] משיאמרו טוב משה משמועה לא טוב שיאמרו משה שהוציאנו 

ממצרים וקרע לנו את הים והוריד לנו את המן ועשה לנו נסים וגבורות שיאמר
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כך וכך היה משה כך וכך עשה משה אמ' לו כלך משה גזירה היא מלפני 

שהיא שוה בכל אדם [שנ'] זאת התורה אדם כי ימות באהל ואו' זאת תורת 
האדם (כי ימות באהל) [ה' אלהים] אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה רבונו של עולם למה 

מת אדם הראשון אמ' לפניו והלא משה עשה פקודיך למה מת אמ' להם 
גזירה היא מלפני שוה בכל אדם שנ' אדם כי ימות באהל והאסף אל עמך 

אצל אברהם יצחק ויעקב אצל עמרם וקהת אבותיך אצל מרים ואהרן 
אחיך כאשר מת אהרן בהר ההר מיתה שחמדת בה ומהיכן חמד משה 

מיתתו של אהרן שבשעה שאמ' לו הקב"ה קח את אהרן ואת אלעזר בנו והפשט 
את בגדיו אלו בגדי כהונה הלבישן לאלעזר כולן אמ' לו הכנס למערה ו[נ]כנס עלה 

למטה ועלה פשוט ידיך ופשט פשוט רגליך ופשט קמוץ פיך וקמץ עצום 
עיניך ועצם והלך לו באותה שעה אמ' משה אשרי מי שמת במיתה זו לכך נאמ'

כאשר מת אהרן אחיך מיתה שחמדת לה על אשר מעלתם בי גרמתם 
למעול בי על אשר לא קדשתם אותי אתם גרמתם שלא לקדש אותי כאשר 

מריתם את פי אתם גרמתם למרות פי אמ' הקב"ה לא כך אמרתי [לך] מה זה 
בידך השליכהו והשלכת מה אותות שבידך לא עכבת דבר הקל הזה היה 

לך לעכבו ומנין לא נפטר משה מן העולם עד (שצרה) [שסרח] בהקב"ה שנ' לכן [לא] תביאו 
את הקהל הזה (אלי) כי מנגד תראה את הארץ ושמה לא תבא נאמ' כאן 

ושמה לא תבא ונאמ' להלן ושמה לא תעבור [ולא היה צריך]  שכבר נאמ' לא תבא אמ' משה 
אם איני נכנס לה מלך אכנס לה הדיוט אם איני נכנס לה חי אכנס לה מת 

אמ' לו הקב"ה ושמה לא תבא ושמה לא תעבור לא מלך ולא הדיוט ולא חי 



ולא מת     וזאת הברכה אשר ברך משה לפי שאמ' משה לישראל 
דברים קשים כגון מזי רעב ולחומי רשף מחוץ 

תשכל חרב ובחרב הקצפת את ייי' ממרים הייתם חזר ואמ' להם דברי 
נחומים וזאת הברכה ממנו למדו כל הנביאים שהיו אומ' לישראל דברים 

קשים לכתחלה וחוזרי' ואומ' דברי ניחומים שאין לך בכל הנביאים שהיו דבריו 

קשים כהושע בתחלת דברים מ(א)ה אמר להם תן להם ייי' מה תתן תן להם 
רחם משכיל וחזר ואמ' להם דברי ניחומין ילכו יונקותיו ויהי כזית הודו וריח לו 

כלבנון ואו' ישובו יושבי בצלו ואו' ארפא משובתם אוהבם נדבה אהיה כטל 
לישראל וכן יואל אמ' להם שמעו זאת הזקנים והאזינו כל יושבי הארץ ההית'

זאת ואו' עליה לבניכם ספרו ואו' יתר הגזם אכל הארבה וחזר ואמ' דברי 
ניחומים ושלמתי לכם את השנים וכן עמוס אמ' להם שמעו הדבר הזה פרות 
הבשן וחזר ואמ' להם דברי ניחומים הנה ימים באים ונגש חורש בקוצר וכן 

מיכה אמ' להם שנאו טוב וא(ב)הבו רע גוזלי ואו' ואשר אכלו שאר עמי ועורם 
מעליהם הפשיטו וחזר ואמ' להם דברי ניחומים מי אל כמוך נושא עון וכן 

ירמיה אמ' להם והשבתי מערי יהודה ומחוצות ירושלם קול ששון וקול שמחה 
קרא וחזר ואמ' להם דברי ניחומין אז תשמח בתולה במחול יכול מי שאו' 

להם דברי ניחומים חוזרין ואומ' להם דברי תוכחות ת"ל [ככה] תשקע בבל לא תקום 
מן הרעה אשר אני מביא עליה עד הנה דברי ירמיהו הוי משאו' להם דברי 

נחמות אין או' דברי תוכחות וזאת הברכה הרי זו מוסיף על הברכה ראשונה 
שברכן יעקב אביהם [שנ' וזאת אשר דבר להם] ויברך אותם ומצאו שממקום שסיים יעקב אבינו לברך 

את ישראל משם התחיל משה לברכם וזאת הברכה זאת מוסף על ברכה 
ראשונה ואי זו היא תפלה למשה איש האלהים ועדין הדבר תלוי וא[י]ן אנו יודעין

אם תפלה קודמת לברכה אם ברכה ק[ו]דמת לתפלה כשהוא או' וזאת הברכה 
הוי תפלה קודמת לברכה ואין ברכה קודמת לתפלה אלו אחרים ברכו את ישראל 
כדאי הוא ברכתן אלא ברכן משה נמצאו למדין שכדאי משה שיברך את ישראל 

וכדאי ישראל שבירכן משה איש האלהים זה אחד מי' שנקראו איש אלהים 
משה נקרא איש אלהים תפלה למשה איש האלהים אלקנה נקרא איש האלהים 

ויבא איש האלהים אל עלי שמואל נקרא איש האלהים [שנ'] הנה איש האלהים בעיר 
הזאת והוא נכבד דוד נקרא איש האלהים [שנ'] ואחיהם לנגדם להלל להודות

במצות דוד איש האלהים שמעיה נקרא איש האלהים [שנ'] ויהי דבר ייי' אל שמעיה 
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איש האלהים עדו נקרא איש האלהים שנ' והנה איש האלהים אליהו נקרא איש 

האלהים שנ' איש האלהים תיקר נא נפשי אלישע נקרא איש אלהים [שנ'] הנה נא 
ידעתי כי איש אלהים קדוש הוא מיכה נקרא איש האלהים שנ' איש אלהים 

בא אליו לאמר המלך אל יבא עמך צבא ישראל לפני מותו וכי עלתה על 
דעתך שלאחר מותו היה משה מברך את ישראל מה ת"ל לפני מותו סמוך 

למותו כיוצא בו הנה אנכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בא יום ייי' 
וכי עלתה על דעתך שאלחר ביאת יום ייי' אליהו מתנבא להם מה ת"ל לפני בא 

יום ייי' סמוך לביאה  ויאמ' ייי' מסיני בא וזרח משעיר מגיד הכת' שכשפת'
משה לא פתח בצרכן של ישראל תחלה עד שפתח בשבחו של מקום משל 

ללוטייר שהיה עומד על הבמה ונזכר לדבר בצרכי [המלך] אדם אחד לא פתח 
בצרכו של אותו האיש תחלה עד שפתח בשבחו של מלך אשרי עולם 

ממלכו אשרי עולם ממנהגו עלינו זרחה חמה עלינו זרחה לבנה [עלינו] והיו אחרים 
מקלסין אותו ואחר כך פתח של אותו האיש וחזר וחתם בשבחו של מלך 

אף משה רבי' לא פתח בצרכי ישראל תחלה עד שפתח בשבחו של מקום שנ' 
ויאמר ייי' מסיני בא ואחר כך פתח בצרכן של ישראל [שנ'] ויהי בישורון מלך וכו'

חזר וחתם בשבחו של מלך [שנ'] אין כאל ישורון ואף דוד המלך פתח בשבחו 
של מקום תחלה שנ' הללויה שירו לייי' שיר חדש ואחר כך פתח בשבח של 



ישראל [שנ'] כי רוצה ייי' בעמו וחתם בשבחו של מקום [שנ']הללו אל בקדשו ואף שלמה 
בנו חתם בשבחו של מקום תחלה [שנ'] אין כמוך אלהים בשמים ובארץ שומר 
הברית והחסד ואחר כך פתח בצרכן של ישראל רעב כי יהיה בארץ וחזר וחתם 

בשבחו של מקום קומה ייי' לנוחך ואף י"ח ברכות שהתקינו נביאים הראשוני'
שהיו ישראל מתפללין בכל יום [ג' פעמים] לא פתחו בצרכן של ישראל עד שפתחו 

בשבחו של מקום האל הגדול הגבור והנורא ואחר כך רופא חולים ומתיר 
אסורים ומודים ויאמר ייי' מסיני בא כשנגלה הקב"ה ליתן תורה לישראל 

לא בלשון אחד אמ' להם אלא בד' לשונות שנ' ויאמר ייי' מסיני בא זה לשון 

עברי וזרח משעיר למו זה לשון רומי הופיע מהר פארן זה לשון ערבי יבא 
זה לשון ארמי ד"א מסיני בא כשנגלה הקב"ה לישראל לא על ידי ישראל בלבד 

נגלה אלא על כל האומות תחלה הלך אצל בני שעיר אמ' להן תקבלו
את התורה אמרו לו מה כתו' בה אמ' להם לא תרצח אמרו כל עצמן אין להן תקומ' 

אלא ברציחה ואביהם רוצח הוא שנ' והידים ידי עשו  ועל חרבך תחיה הלך 
אצל בני עמון אמ' להם תקבלו את התורה אמרו לו מה כתו' בה אמ' להם לא תנאף 

אמרו לו כל עצמה של ערוה להן היא [שנ'] ותהרין שתי בנות לוט מאביהן הלך 
אצל בני ישמעאל אמ' להם מקבלים אתם את התורה אמרו לו מה כתו' בה אמ' להם לא 

תגנוב אמרו לו כל עצמן של לסטות להם היא ואביהם ליסטים היה שנא' 
והוא יהיה פרא אדם וכן לכל אומה ואומה שאל להם אם מקבלין 

את התורה שנ' יודוך ייי' כל מלכי ארץ כי שמעו אמרי פיך יכול שמעו 
וקבלו ת"ל ועשיתי באף ובחמה נקם את הגוים אשר לא שמעו לא דיים שלא 

שמעו אלא אפי' ז' מצות שקבלו עליהם בני נח לא יכלו לעמוד בם עד 
שפרקום כיון שראה הקב"ה כך נתנם לישראל משל לאחד ששלח חמורו וכלבו 

לגורן והטעינו לחמור לתך ולכלב ג' סאין היה (חמור) [הכלב] מהלך [לאט] מלהיות פ(ו)רק ממנו 
סאה ונתנו על החמור וכן שיני וכן שלישי כך ישראל קבלו את התורה בפירושי' 

ובדקדוקיה אף אותן ז' מצות שלא יכלו בני נח לעמוד בהם ופרקום מעליהם
באו בני ישראל וקבלום לכך נאמ' ייי' מסיני בא וזרח משעיר למו ד"א וזרח 
משעיר למו כשעומד הקב"ה ליפרע משעיר עתיד להרעיש את העולם כדרך 

שהרעיש במתן תורה שנ' ייי' בצאתך משעיר בצעדך משדה אדום ואו' 
ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת אמ' להם הקב"ה אין כל אומה ולשון נכנסת 

ביניהם משל למלך שהיה מבקש ליתן מתנה לאחד מבניו והיה המלך 
מתירא מפני אחיו ומפני אוהביו ומפני קרוביו מה עשה אותו הבן עמד ופרסם 
את עצמו ופרסם את צערו אמ' לו המלך לך אני נותן מתנה כך כשבא אברהם 

אבינו לעולם יצא ממנו פסולת ישמעאל ובני קטורה חזרו להיות רעים יותר מן 
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הראשונים וכשבא יצחק יצא ממנו פסולת עשו וכל אלופי אדום חזרו להיות 
רעים יותר מן הראשונים וכשבא יעקב לא יצא ממנו פסולת אלא נולדו כל 

בניו תמימים כענין שנ' ויעקב איש תם יושב אוהלים אמ' לו הקב"ה לך אני 
נותן את התורה לכך נאמ' ייי' מסיני בא וזרח משעיר למו ד"א מסיני בא 

כשנגלה הקב"ה ליתן תורה הרעיש את כל העולם על יושביו שנ' קול ייי' 
על המים ואו' קול ייי' בכח באותה שעה נתקבצו הכל [האומות] אצל בלעם אמרו 

לו כמדומין אנו הקב"ה מחריב את העולם במים אמ' להם לא יהיה עוד 
המים למבול אמרו לו מה קול זה [שאנו שומעים] אמ' להם ייי' עוז לעמו יתן ואין עוז אלא תור'

שנ' עמו עוז ותושיה אמרו לו א"כ ייי' יברך את עמו בשלום הופיע מהר 
פארן לימות גוג שנ' אל נקמות ייי' אל נקמות הופיע רביעית לימות 

המשיח שנ' מציון מכלל יופי אלהים הופיע ואתא מרבבות קדש שלא 
כמדת הקב"ה מדת בשר ודם מדת בשר ודם כשהוא עושה משתה לבנו 

וכשהוא שמח בחופתו מראה הוא את גנזיו ואת כל אשר לו אבל מי שאמ' 
והיה העולם אינו כן אלא ואתא מרבבות קדש ד"א ואתא מרבבות 



קדש מלך בשר ודם יושב בתוך פלטיא מושיב בני אדם נאין ממנו 
בני אדם משובחין ממנו בני אדם גבורים ממנו אבל מי שאמר

והיה העולם אינו כן ואתא מרבבות הוא אות בתוך רבבות קדש 
וכשנגלה על הים מיד הכירוהו שנ' זה אלי ואנוהו אלהי אבי וארוממנהו

כך היו אומות העולם שואלים את ישראל ואומ' להם מה דודך מדוד 
שכך אתם מומתין עליו כענין שנ' על כן עלמות אהבוך ואו' כי עליך 

הורגנו כל היום כלכם נאים כלכם גבורים בואו ונתערבה יחד וישראל או'
נאמר לכם מקצת שבחו אי אתם [יודעים] אותו דודי צח ואדום ראשו כתם 

פז עיניו כיונים על אפיקי מים לחייו כערוגת הבשם ידיו גלילי זהב 
שוקיו עמודי שש חכו ממתקים וכולו מחמדים כיון ששמעו אומות 

העולם נאותו ושבחו של הקב"ה אמרו להם לבא עמהם שנ' אנה הלך דודך 

היפה בנשים אנה פנה דודך ונבקשנו עמך מה ישראל או' להם לכם אין חלק 
בו שנ' אני לדודי ודודי לי הרועה בשושנים מימינו אש דת למו כשהיה 

הדבור יוצא מפי הקב"ה היה יוצא דרך ימינו של הקב"ה לשמאל לישראל ועוקב 
את מחנה ישראל י"ב מיל על י"ב מיל וחוזר ובא דרך ימינן של ישראל לשמאלו 
של הקב"ה והקב"ה מקבלו בימין וח[ו]קקו בלוח והיה קולו הולך מסוף העולם 

ועד סופו שנ' קול ייי' חוצב להבות אש מימינו אש דת למו מגיד שדברי 
תורה מ(ו)ש[ו]לין באש מה אש ניתנה מן השמים כך דברי תורה ניתנה מן השמי' 

שנ' אתם ראיתם כי מן השמים דברתי עמכם מה אש חיים לעולם כך 
דברי תורה חיים לעולם מה אש קרוב לאדם נכוה רחוק ממנה צונן כך 
דברי תורה כל זמן שאדם עמל בהן חיים הם לו פרש מהן ממיתין אותו 

מה אש הכל משתמשין בה בעולם הזה ולעולם הבא אף דברי תורה משתמשין 
לעולם הזה ולעולם הבא מה אש כל המשתמש בה עושה גופו רושם כך 

דברי תורה כל המשתמש בהם עושי בגופו רושם מה אש עמלים בו נכרין 
בין הבריות כך תלמידי חכמים נכרין בהלוכן ובדבורן ובעטיפתן בשוק 
אש דת למו אלולי דת שנתנה עמה אין אדם יכול לעמוד בה  אף חובב 

עמים מלמד שחבב הקב"ה בה את ישראל מה שלא חבב כל אומה ומלכות 
כל קדושיו בידיך אלו פרנסי ישראל שנותנין את נפשם על ישראל במשה הוא 

או' ועתה אם תשא חטאתם בדוד הוא או' הלא אמרתי למנות בעם אני
חטאתי והם תכו לרגליך אעפ"י [שהן] אנוסין אעפ"י שלוקין אעפ"י שנזונין ישא 

מדברותיך מקבלין עליהם ואו' כל אשר דבר ייי' נעשה ונשמע ד"א אף 
חובב עמים מלמד שלא חלק להם הקב"ה חבה לאומות העולם כדרך שחלק 

להם לישראל תדע שכן שהרי אמרו [חכמים] גזלו של נכרי מותר ושל ישראל אסור 
וכבר שלחה מלכות שני סרדיטיאות ואמ' להם לכו עשו עצמכם יהודים 

וראו תורתן מה טיבה הלכו אצל ר"ש ב"ג באושה וקראו את המגלה ושנו את 
המשנה מדרש הלכות ואגדות בשעת פטירתן אמרו להם כל התורה נאה 
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משובחת חוץ מדבר זה שאתם או' של גוי מותר ושל ישראל אסור ודבר זה 

אין אנו מודיעין למלכות כל קדושיו בידיך אלו גדולי ישראל שמתמשכנין
על ישראל וכן הוא או' ביחזקאל ואתה שכב על צדך השמאלי ונשאת וגו' 

ונתתי לך משנה עונם אינו או' וכלית אלא ושכבת על צדך הימנית והם 
תכו לרגליך אעפ"י שהם מכעיסים ואעפ"י שהם חוטאים ישא מדברותיך 

מקבלים עליהם עול תורתך [שנ'] כל אשר דבר ייי' נעשה ונשמע ד"א אף 
חובב עמים מלמד שחבב הקב"ה את ישראל מכל אומה ולשון כל קדושי' 

בידיך אלו נפשותיהן של צדיקים שהן נתונות עליהן באוצר שנ' והיתה 
נפש אדוני צרורה בצרור החיים את ייי' אלהיך והם תוכו לרגליך ואפי' 

הן נרתעין לאחוריהם י"ב מיל וחוזרים י"ב מיל (אלא] [ישא] מדברותיך מקבלים [מצות] 
עליהם [שנ'] כל אשר דבר ייי' נעשה ונשמע  תורה צוה לנו משה מורשה צווי 



זה אינו אלא לנו אינו אלא בעבורינו וכן הוא או' ויבנה בית לשם ייי' אלהי ישראל 
בית זה למה לארון ואו' ואשים שם מקום לארון האי צווי זה אינו אלא לנו אינו 

אלא בעבורינו ד"א וכי משה רבי' אנו אוחזין [שיתןלו] את התורה והלא אבותינו זכו 
בה שנ' מורשה קהלת יעקב שומע אני ירושה לבנים קטנים מנין ת"ל אתם 

נצבים היום כולכם ד"א אל תהי קורא מורשה אלא מאורסה מלמד 
שהתורה מאורסה לישראל ואשת איש היא לאומות ד"א אל תהי קורא 

מאורסה אלא מורשה מלמד שהתורה מורשה לישראל משל למה הדבר 
דומה לבן מלכים שנשבה כשהוא קטן למדינת הים וכשמבקש לחזור אפי' 

לאחר ק' שנה אינו בוש לחזור מפני שהוא [אומר] לירושתי אני חוזר לכך נאמר
מורשה קהלת יעקב  ויהי בישורון מלך כשישראל שוין בעצה אחת 

מלמטה שמו הגדול משתבח [מ]למעלה שנ' ויהי בישורון מלך ואין אסיפ' 
אלא ראשי עם שנ' ויאמ' ייי' אל משה קח את כל ראשי העם ד"א כשהקב"ה 

מביא זקנים מלמטה שמו הגדול משתבח מלמעלה שנ' ויהי בישורון 
מלך ואין אסיפה אלא זקינים שנא' אספה לי שבעים איש יחד שבטי ישראל 

כשהן עשויין אגודה אחת ולא כשהן אגודות אגודות וכן הוא או' הבונה בשמים 
מעליותיו ואגודתו על ארץ יסדה ר' שמעון או' משל לאחד שהביא שתי ספינות 

וקשרן בגיגין ובעשתות והעמידן בלב הים ובנה עליהם פלטרין כל זמן שהספינ[ו]ת 
קשורות זו בזו פלטרין קיימין פרשו ספינות אין פלטרין קיימין כך ישראל כשעושי'

רצונו של מקום עליותיו בשמים וכשאין עושין רצונו של מקום כביכול אגודותו 
על הארץ יסדה וכן הוא או' זה אלי ואנוהו כשאני מודה לו הוא נאה וכשאין אני 

מודה לו כביכול בשמו הוא נאה כיוצא בו כי שם ייי' אקרא כשאני קורא 
בשמו שהוא גדול ואם לאו כביכול כיוצא בו אליך נשאתי את עיני היושבי 

בשמים אם (למלי)[כן] כביכול ואף כ[א]ן אתה או' יחד שבטי ישראל כשהן עושין אגוד' 
אחת ולא כשהן אגודות אגודות  יחי ראובן ואל ימות וכי מה ענין זה לזה 

משל למלך שבא אצל בניו לפרקים כשהוא נפטר מבניו היו בניו וקרוביו מלוין
אותו אמ' להם בני שמא צורך יש לכם לומ' שמא דבר יש לכם אמרו לו אבא
אין לנו צורך ואין לנו דבר אלא שתתרצה לאחינו הגדול אלמלא לא נתרצה 
המקום לראובן לכך נאמ' יחד שבטי ישראל יחי ראובן ואל ימות והלא מת 
הוא מה ת"ל ואל ימות לעולם הבא ד"א יחי ראובן במעשה יוסף ואל ימות 

במעשה בלהה ר' חנינא ב"ג או' לעולם אין מחלפין לא זכות בחובה ולא חובה 
בזכות חוץ משל ראובן ושל דוד שנ' ושמעי הולך בצלע ההר לעומתו שלמה 

בנה את המלוא סגר את פרץ עיר דוד וחכמי' או' אין מחליפין זכות בחובה ולא 
חובה בזכות אלא נותנין שכר על המצות ועונשין על העבירות ומה ת"ל יחי 

ראובן ואל ימות שעשה ראובן תשובה ר"ש ב"ג או' מוצל היה ראובן מן החטא 
ולא נזקק לאותו מעשה איפשר מי שעתיד לעמוד בראש השבטים ולומר 

ארור שוכב עם אשת אביו יבא לידי מעשה זה מה ת"ל כי עלית משכבי אביך 
שתבע עלבון אמו ויהי מתיו מספר שימיו מספר גבורים בכח גבורים 

בתורה גבורים בכח שנ' מתיך בחרב יפולו גבורים בתורה [שנ'] גבורי כח עושי דברו  
ואת בארה בנו אשר הגלה תגלת פלאסר מלך אשור הוא נשיא לראובן
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יחי ראובן ואל ימות וזאת ליהודה וכי מה ענין זה לזה אלא כשעשה 

יהודה אותו מעשה דתמר והודה שנ' ויכר יהודה ויאמר צדקה ממני כיון 
שראה ראובן שהודה יהודה עמד אף הוא והודה שנ' ויכר יהודה ויאמר 
צדקה הוי או' יהודה גרם לראובן שיעשה תשובה ועליהם הכתו' אומר 

אשר חכמים יגידו ולא כחדו מאבותם שמע ייי' קול יהודה מלמד 
שנתפלל משה על שבטו של יהודה ואמ' לפניו רבונו ש"ע כל זמן שאדם 

שרוי בצרה ומתפלל אתה עונה[ו] מתוכה ואל עמו תביאנו שיקבר עם 
אבות בארץ ר' יהודה או' וכי עצמות יוסף בלבד העלו ישראל ממצרים והלא 



כל שבט ושבט העלה עצמות שבטו שנ' והעליתם את עצמותי מזה אתכם 
שאין ת"ל מזה [אתכם] מה ת"ל שכל שבט ושבט העלה עצמות שבטו ממצרים 
ומה ת"ל ואל עמו תביאנו שנקבר עם אבות בקבורת[יה]ם ר' או' בקברי ישראל

אשר כריתי לי בארץ כנען אני נקבר בה ואין אחרים נקברין בה ומה ת"ל 
ואל עמו תביאנו שנקבר עם אבות בארץ ידיו רב לו בשעה שהרג את 

עשו ועזר מצריו תהיה בעמידתו לפני יוסף וזאת ליהודה מלמד 
שנתפלל משה על שבטו של יהודה אמ' לפניו רבונו ש"ע כל זמן ששבטו 

של יהודה שרוי בצער ומתפלל לפניך אתה מעלה[ו] מתוכה ואל עמו תביאנו 
שקרבו עם יהודה לברכה שנ' ויאמר יהודה לשמעון אחיו עלה אתי 

בגורלי ידיו רב לו בשעה שנ' ויקחו בני יעקב שמעון ולוי ועזר מצריו 
תהיה כענין שנ' ויסעו ויהי חתת אלהים על הערים וזאת ליהודה מלמד 

שנתפלל משה על דוד מלך ישראל ואמ' לפניו רבונו של עולם כל זמן שדוד 
עומד בצ(ר)רה ומתפלל לפניך אתה מעלה אותו מתוכה ואל עמו תביאנו 

שתחזירו אל אחיו בשלום ידיו רב לו בשעה שהרג את גוליית ועזר 
מצריו תהיה בשעה שאמ' אשר עיני אל ההרים מאין יבא עזרי וזאת 

ליהודה מלמד שנתפלל משה על מלכות בית דוד ואמ' לפניו רבונו ש"ע 
כל זמן שמלכי בית דוד שרויין בצער ומתפללין לפניך אתה מעלה אותן

מתוכה ואל עמו תביאנו זה יאשיהו שנ' לכן הנני אוסיפך אל אבותיך 
ידיו רב לו זה מנשה שנ' וגם דם נקי שפך מנשה הרבה מאד ועזר 
מצריו תהיה זה יהושפט מלך יהודה שנ' ויזעק יהושפט וייי' עזרו  

וללוי אמר לפי ששמעון ולוי שניהם שתו בכוס אחד שנ' ארור אפם כי עז 
משל לשנים שלוו מן המלך אחד פרע את המלך וחזר והלוה את המלך 

ואחד לא דיו שלא פרע אלא חוזר ולווה כך שמעון ולוי שניהם לוו בשכם 
כענין שנ' ויקחו שני בני יעקב שמעון ולוי לוי פרע מה שלוה שנ' ויעמוד 

משה בשער המחנה ויאמר כה אמר ייי' שימו איש חרבו ויעשו בני 
לוי כדבר משה וחזר והלוה את המקום בשטים [והוא] פינחס בן אלעזר 
וכו' שמעון לא דיו שלא פרע אלא חזר ולוה שנ'  ושם איש לכך נאמר 

וללוי אמר תומיך ואוריך מי שעתיד ללבוש אורים ותומים נסיונות 
נסיתו ונמצא שלם בכל נסיונות תריבהו על מי מריבה הסקיפנטים 

(נספקת) [נסתגפת] לו אם אמ' משה שמעו נא המורים אהרן ומרים מה עשו  
האומ' לאביו ולאמו לא ראיתיו [וכי] עלת על לב שלוי עבד ע"ז אלא זה אבי 

אמו מישראל ואת אחיו לא הכיר זה אחיו מאמו מישראל ואת בניו לא 
ידע זה בן בתו מישראל כי שמרו אמרתך במצרים ובריתך ינצרו 

במרגלים  יורו משפטיך ליעקב מלמד שכל הוראות לא יוצאות אלא 
מפיהם שנ' ועל פיהם יהיה כל ריב וכל נגע ריב אלו ריבי פרה ועגלה 

וריבי סוטה כענין שנ' וכל נגע אלו נגעי אדם ונגעי בגדים ונגעי בתים ותורתך 
לישראל מלמד ששתי תורות נתנו לישראל אחת בפה ואחת בכתב ישימו 

קטורה באפך זה קטרת שלפני לפנים וכליל על מזבחך זו מנחת 
כהן [שנ'] כליל תהיה שאל אגנטוס הגמון את ר"ג כמה תורות יש לכם אמ' 

לו ב' אחת בפה ואחת בכתב ד"א ישימו קטורה זו קטורת שלפני לפנים 
וכליל על מזבחך אלו איברי עולה  ברך ייי' חילו בנכסים מכאן אמרו 

רוב כהנים עשירים הם משום אבא דורש אמרו הרי הוא או'  נער הייתי 
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וגם זקנתי לא ראיתי צדיק נעזב וזרעו מבקש לחם זה זרעו של אהרן
ופועל ידיו תרצה שמרצה את ישראל לאביהם שבשמים מחץ מתנים 

קמיו שכל מי שמעורר עליו בכהונה מיד נופל ד"א מחץ מתנים זה קרח 
משנאיו מן יקומון זה עוזיהו לבנימין אמר ידיד חביב בנימין שנקרא 

ידיד ששה הם נקראו ידידים הקב"ה נקרא ידיד שנ' לבנימין אמר 



ידיד ייי' שלמה נקרא ידיד שנ' וישלח ביד נתן הנביא ויקרא את שמו 
ידידיה ישראל נקראו ידידים שנ' ונתתי את ידידות נפשי בית 

המקדש נקרא ידיד שנ' מה ידידות משכנותיך יבא ידיד בן ידיד ויבנה 
בית ידיד לידיד [יבאו] ישראל שנקראו [ידידים] בני אברהם [שנקרא] ידיד ויבנו בית המקדש 

שנקרא ידיד בחלק בנימין שנקרא ידיד להקב"ה שנקרא ידיד ישכון 
לבטח עליו אין בטח אלא רחצן וכן הוא או' ישבו במדבר בטח חופף עליו 

זה בנין ראשון כל היום זה בנין אחרון בין כתיפו שכן בנוי ומשוכלל 
לעתיד לבא וכן אתה מוצא באברהם שראה אותו בנוי וראה אותו 

חרב ראה אותו בנוי שנ' ויקרא אברהם שם המקום ההוא ייי' יראה 
הרי בנוי אשר יאמר היום בהר (ייי' יראה) הרי חרב ייי' יראה בנוי לעתי' 

לבא ומשוכלל וכן אתה מוצא ביצחק שראה אותו בנוי וראה אותו 
חרב וראה אותו בנוי שנא' ויאמר ראה ריח בני הרי בנוי כריח שדה הרי 

חרב אשר ברכו ייי' בנוי ומשוכלל לעתיד לבא וכן אתה מוצא ביעקב 
שראה אותו בנוי והרוס ובנוי ויאמר מה נורא המקום הזה הרי בנוי 

אין זה הרי חרב כי אם בית אלהים וזה שער השמים הרי בנוי בין כתיפיו 
שכן בין חרב בין שאינו חרב וכן הוא או' כל ממלכות הארץ נתן [לי] ייי' אלהי 

השמים ד"א ובין כתיפיו מה שור אין גבוה מכתיפיו כך בית המקדש 
גבוה מכל הארצות וכן הוא או' וקמת ועלית ואו' והלכו עמים רבים 

ואמרו לכו ונעלה כי יש יום קראו נוצרים בהר אפרים או אינו אמור 
אלא גד מן המזרח ודן מן המערב ר' או' בכל התחומין הוא או' וירד הגבול 

] של 1] בנוי[2וכ[א]ן הוא או' ועלה הגבול גיא בן הנום מלמד שבית הבחירה היה בחלקו[
בנימין ר' מאיר או' בית הבחירה היה בנוי בחלקו של בנימין וכראש תור יוצא 

מחלקו לחלקו של יהודה שנ' ובין כתיפיו שכן ומה אני מקיים לא יסור שבט 
מיהודה זו לשכת הגזית שנתונה בחלקו של יהודה שנ' ותמת רחל ותקבר 

בדרך אפרת היא בית לחם ר' מאיר או' בחלקו של בנימין בנה מתה באפרת
שנ' ואני בבואי מפדן מצאנוה בשדה יער במי שנמשל בחיתו [יער] ואי זה 

זה בנימין שנ' בנימין זאב יטרף זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו וכן 
את מוצא כשחלק יהושע את הארץ לשבטים הניח דושנה של יריחו ה'

מאות אמה ונתנו לבני יונדב בן רכב חלק מורש[ה] והיו אוכלין אותו ד' מאות 
ומ' שנה שנ' שהיו ישראל במדבר נמצאו אוכלין אותו ת"מ שנה וכששרת שכינה 

בחלקו של בנימין עמדו ופנו אותו מלפניהם שנ' ובני קני חותן משה עלו 
מעיר התמרים את בני יהודה ויאמר משה לחובב וכי עלתה על לב שאמ' 

משה ליתרו בא ונתן לך חלק בארץ והלא כבר נאמ' (לך) [לכה] אתנו והטבנו לך מה 
ת"ל כי ייי' דבר טוב על ישראל [זו] דשנה של יריחו שהיו אוכלין אותה בני בניו של 

יתרו קודם שנבנה בית הבחירה ויאמר אליו לא אלך אמ' לו למחר (כשנתחלקה) [כשתתחלק] 
ארץ ישראל לשבטים איזה שבט מכם שיתן לי כרם אחד בתוך שלו או תלם 

אחד אלא הריני הולך לארצי ואוכל פירות מארצי ושותה יין מכרמי וכן אתה 
מוצא בישראל שהניחו מקום פירות ומאכל ומשתה והלכו לעדר במדבר 

ללמוד תורה מיעבץ וזהו עתניאל בן קנז הרי הוא או' ויקן דוד את הגורן ואת 
הבקר בכסף נ' שקלים ובמקום אחר הוא או' ויתן דוד לארנון במקום 

שקלי זהב משקל שש מאות אי איפשר לומ' שקלי זהב שכבר נאמ' שקלי 
כסף ואי איפשר לומ' שקלי כסף שכבר נאמ' שקלי זהב אמור מעתה בכסף 

קנה וזהב שקל אי איפשר נ' שכבר נאמ' שש מאות ואי איפשר ו' מאות 
שכבר נאמ' חמשים אמור מעתה נ' מכל שבט ושבט [שהם] ו' מאות לכל השבטי' 

ומפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו משל למלך בשר ודם שבאו 
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אצל בניו לפרקים וכל אחד ואחד או' אצלי שורה קטן שבכולם או' איפשר 

שמניח אבי אחי הגדולים ושורה אצלי עמד לו ופניו מבויישות ונפשו 



עגומה עליו עכשיו המאכל והמשתה [שלי] יהיה משלכם ולינתי אצלו כך אמ' 
הקב"ה בית הבחירה יהיה בחלק בנימין וקרבנות מכל השבטים ד"א מפני 
מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו שכל השבטים נולדו בחוצה לארץ 

ובנימין נולד בארץ ד"א כל השבטים היו במכירתו של יוסף ובנימין הצדי' 
לא היה במכירתו אמ' הקב"ה אם אני או' לאלו שיבנו לי בית הבחירה בחלקם

כשמתפללין לפני איני מתמלא רחמים עליהם שלא היה להם רחמים על 
אחיהם ד"א מפני מה זכה בנימין שתשרה שכינה בחלקו משל למלך 

בשר ודם שהיו לו בנים הרבה משהגדילו הלך כל אחד ואחד תפס את 
מקומו קטן שבהם היה אביו אוהבו אוכל ושותה עמו ונשען עליו כך 

בנימין הצדיק קטן שבאחיו והיה יעקב אביו אוכל ושותה עמו ונשען עליו 
אמ' הקב"ה מקום שסמך צדיק עליו אני משרה שכינתי שנ' ובין כתיפיו 

שכן  וליוסף אמר מבורכת ייי' ארצו מלמד שארצו של יוסף מבורכת 
מכל הארצות ממגד שמים מטל שיהא טל בה בכל שעה ומתהום 

רובצת תחת מלמד שהיא מרובצת במעיינות וממגד תבואות שמש 
מלמד שארצו של יוסף פתוחה לחמה ואין לך פירות יפין ומתוקים בעולם 

אלא הרואין את החמה וכשם שפתוחה לחמה כך פתוחה ללבנה שנא' 
וממגד גרש ירחים ומראש הררי קדם מלמד שהררי יוסף קודמים 

להררי מקדש והררי מקדש קדומים לארץ ישראל וממגד גבעות עולם 
מלמד שאבות ואמהות קרואים הרים וגבעות שנ' עד שיפוח היום ונסו 
הצללים וכו'  וממגד ארץ ומלואה מלמד שארצו של יוסף מלאה ואין 

חסרה כל ברכה ר' שמעון בן יוחאי או' אדם מעמיד ספינתו בחלקו של 
יוסף אין צריך חוץ ממנה כלום ורצון שוכני סנה שעשה רצון מי שנגלה 

על משה בסנה תבאתה לראש יוסף הוא בא בראש תחלה והוא בראש 

לעתיד לבא ולקדקוד נזיר אחיו למי שרחקוהו אחיו ועשאוהו נזיר 
בכור שורו הדר לו מלמד שנתן הוד למשה והדר ליהושע שאלו נתן לו הוד 
למשה אין העולם יכול לעמוד בו וקרני ראם קרניו שור זה כחו קשה אבל 

אין ק[ר]ניו נאות ראם אין כחו קשה וקרניו נאות [לכך] נתן ליהושע כחו של שור 
וקרניו של ראם בהם עמים ינגח וכי כמה עמים כבש יהושע והלא לא 

כבש אלא ל"א מלכים מלמד שכבש מלכים ושלטונות מסוף העולם ועד 
סופו יחדו אפסי ארץ וכי מה ארצות כבש יהושע והלא לא כבש אלא 

קרטון קטן אלא כל מלכים שהעביד היו מלכים ושלטונים גדולים ר' יהודה 
או' וכי ל"א מלכים כלם היו בארץ ישראל אלא כדרך שעושין ברומי עכשיו 

שכל מלך ושלטון שאין קונה פלטורות וחוליות [ברומי שנ' עשה] לא עשה ולא 
כלום והם רבבות אפרים לפי שאין מפורש לנו עשרן של כנעניים מה היה 

ת"ל ויאמר אדוני בזק (ז') [שבעים] מלכים מלקטים לחם תחת שולחני והלא דברים 
ק"ו ומה אדוני בזק שאינו ראוי למנות עם מלכי כנען היו לו (ז') [שבעים] מלכים 

מלקטים תחת שולחנו הא למוד וראה מה היה עשרן של כנעניים והם 
אלפי מנשה שאין מפורש לנו כמה הרג יהושע בכנענים ת"ל וזבח וצלמונע 
בקרקר ומחניהם עמם בט"ו אלף כל הנותרים מכל מחנה בני קדם והנפלים 

ק"כ אלף הוי ל"ה אלף לכך נאמ' והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה  ולזבולון 
אמר למה נכפל לפי שנ' ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים ולא נתפרשו 
שמותם וזה אחד מהם שמח זבולון בצאתך מלמד שהיה זבולון סרסור 

לאחיו והיה לוקח ומוכר לוקח מאחיו ומוכר לגוים לוקח מגוים ומוכר לאחיו 
ויששכר באוהליך מלמד ששבטו של יששכר משתבח בדברי תורה בכל

מקום שנ' ומבני יששכר יודעי בינה לעתים וכן מצינו שאביו משבחו [שנ'] 
וירא מנוחה כי טוב ד"א ויששכר באוהליך מלמד שבית הבחירה היה 
ראוי להיות בחלקו של יששכר עמים הר יקראו מכאן אתה או' שהיו 

אומות ומלכיות מתכנסות ובאות לפרקמטיא של ישראל והיו או' הואיל 
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ונצטערנו ובאנו נלך ונראה פרקמטיא של יהודה מה טיבה מיד עולין 

לירושלם ורואין ישראל שעו?ב?דין לאל אחד ואוכלין מאכל אחד לפי שהגוים 
לא אלוהו של זה כאלוהו של זה ולא מאכלו של זה כמאכלו של זה והם אומ' 

אין יפה להדבק אלא באומה זו מנין אתה או' שאין זזין משם עד שמודים 
ומקריבים זבחים ועולות שנ' שם יזבחו זבחי צדק כי שפע ימים שנים נוטלי' 
בשפע ונותנין בשפע ואלו הם ים ומלכות ים נותן בשפע ונוטל בשפע מלכות 

נותנת בשפע ונוטלת בשפע כי שפע ימים זה ימה של חפו שגנזו לצדיקים 
לעתיד לבא ומנין אתה או' שאין ספינה א[ו]בדת בים הגדול וצרור של כסף 
וזהב ושל אבנים טובות ומרגליות וכלי זכוכית וכל כלי חמד שאין ים הגדול 

מקיאה לימה של חפו שגנוז לצדיקים לעתיד לבא שנ' כי שפע ימים יינקו 
אמ"ר יוסי פעם אחת הייתי מהלך מכזיב לצור ומצאתי זקן אחד אמרתי 
לו פרנסתך במה אמ' לי מחלזון אמרתי לו וכי מצוי הוא אמ' לי השמים 

שיש מקום בים שמוטל בהרים וסממיות מקיפות אותו ואין לך אדם שהולך 
לשם שאין סממיות מכישות אותו ומת במקומו אמרתי נכר הוא שגנוז 

לצדיקים לעתיד לבא וספוני זו חלזון טמוני זו (טירה) [טרית] חול זו (טירה) [טרית] 
זכוכית [לבנה] לפי ששבטו של זבולון מתרעם לפני הקב"ה ואו' לפניו רבונו ש"ע 

לאחי נתת שדות וכרמים ולי חלזון וזכוכית אמ' לו לסוף אני מצריכן לידך 
על ידי חלזון זה אמ' לפניו רבונו ש"ע מי מודיעני אמ' לו סימן יהיה בידך 

שכל מי שנוטל ממך בלא דמים לא יהיה פרקמטיא שלו ברכה  ולגד 
אמ' לפי שנ' ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים ולא נתפרשו שמותן וזה 
אחד מהם ברוך מרחיב גד מלמד שתחומו של גד מרחיב והולך כלפי 

מזרח כלביא שכן מלמד שהוא סמוך לספר שכל מי שהוא (הולך) [סמוך] לספר 
נמשל לאריות וטרף זרוע אף קדקוד טרף זרוע לשעבר אף קודקוד 

לעתיד לבא וירא ראשית לו הוא [בא] בראש תחלה והוא יבא בראש לעתיד 
לבא כי שם חלקת מחוקק ספון זו קבורתו של משה שנתונה בחלקו של 

גד והלא לא מת אלא בחלקו של ראובן שנ' עלה אל הר העברים הזה הר נבו אלא 
[זה] חלקו של ראובן שנ' ובני ראובן בנו וגו' ואת נבו ואת בעל מעון מה ת"ל כי שם 

חלקת מחוקק מלמד שהיה משה מוטל בכנפי שכינה בארבעה מילין 
מחלקו של ראובן לחלקו של גד ומלאכי השרת סופדין עליו ואו' יבא שלום 

ינוח על משכבו הולך נכוחו] וזה אחד מן הדברים שנבראו ערב שבת בין 
השמשות ואלו הן קשת ושמיר ושית ובאר וכתב ומכתב והלוחות ופי האתון 

ופי הארץ וקברו של משה ומערה שעמד בה משה ואליהו ומקלו של אהרן 
ושקדיה ופרחיה ויש או' אף בגדי אדם הראשון ויש או' אף כתנות והמזיקין

ר' יאשיה או' משום אביו אף האיל והשמיר ר' נחמיה או' משום אביו אף 
האור והפרדה ר' יהודה או' אף הצבת הוא היה או' צבתא בצבתא 

תתעבד צבתא קדמיתא (מות) [מאן] הוא לאו בריה הות אמרו לו והלא יכול 
לעשותה בדפוס ולהתיכ(א)[ה] בתוכו הא לא ברי;ה היתה אלא על ידי אדם

היתה ויתא ראשי עם מלמד שעתיד משה ליכנס בראש כל חבורה 
וחבור(א)[ה] בראש חבורה של בעלי מקרא ובראש חבורה של בעלי משנה 
ובראש חבורה של בעלי תלמוד ונוטל שכר עם כל אחד ואחד וכן הוא אומ' 
לכן אחלק לו ברבים ואו' צדקת ייי' עשה וכי מה צדקה עשה משה בישראל 

והלא כל מ' באר מצוי להם וענני כבוד מקיפות אותם אלא שאמר כי 
יהיה בך אביון צדקת ייי' עשה ומשפטיו עם ישראל מלמד שצדקה 

תלויה בדין תחת כסא כבוד שנ' כה אמ' ייי' שמרו משפט ועשו צדקה 
ולדן אמ' למה נאמ' לפי שנ' ומקצה אחיו לקח חמשה אנשים ולא נתפרשו 

שמותם וזה אחד מהן דן גור אריה מלמד שסמוך לספר וכל מי שסמוך 
לספר נמשל לאריות יזנק מן הבשן מה זינוק זה יוצא ממקום אחד ונחלק 
לשבעה מקומות כך שבטו של דן נוטל לו חלק בשני מקומות וכן הוא או' 



ויצא גבול בני דן מהם ויעלו בני דן ולנפתלי אמ' למה נאמ' לפי שנ' ומקצה 
אחיו [לקח חמשה אנשים ולא נתפרשו שמותם] וזה אחד מהן נפתלי שבע רצון מלמד שהיה נפתלי שמח בחלקו 
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בימים בדגים ובספינות ומלא ברכת ייי' זו בקעת גינוסר ד"א ר' או' זה ב"ד

של טבריא ועליו הוא או' <..>ן יריאיו יעשה ים זה ים של טבריא ירשה 
מלמד שנטל מלא חבל חלקו בדרום ולאשר אמר למה נאמ' לפי שנא' 

ומקצה אחיו וכו' וזה אחד מהם ברוך מבנים אשר אין לך בכל השב'
שנתברך בבנים כאשר יהי רצוי אחיו שהיה מרצה לאחיו בשמן אנפיקנו'

(וב)[ובה]קלאות והם מרצין לו בתבואה ד"א יהי רצוי אחיו כשעשה ראובן אותו 
מעשה הלך אשר וספר לאחיו נזפו בו אחיו כך אתה מדבר באחינו הגדול 

וכשהודה ראובן על המעשה נתרצו לו אחיו לכך נאמ' יהי רצוי אחיו 
ד"א כשהיו שבטים מתיחשים זה או' שלי היא לויה אמ' להם אם מראות

הכתו' מיחס שלי היא לויה רצה את אחיו [אי] באותה שעה ד"א יהי רצוי אין 
בכל הארצות שמשמטת בשביעית כארצו של אשר וטובל בשמן רגלו 

מלמד שארצו של אשר מושך שמן כמעיין מעשה שנצרכו אנשי לודקיא 
בשמן ומינו להם פולימוטוס אחד אמרו לו צא וקח לנו שמן בק' רבוא הלך 
לצור אמ' להם שמן בק' ריבוא אני צריך אמרו לו לך לגוש חלב הלך ואמ' 

להם שמן בק' ריבוא אני צריך אמרו לו לך אצל פלוני הלך לביתו ולא מצאו 
אמרו לו הרי הוא בשדה הלך ומצאו שעוזק תחת הזית אמ' לו שמן בק' 

ריבוא אני צריך אמ' לו המתן עד שאגמור את הזית גמר את הזית ונטל את 
כליו והיה ממשמש ובא אמ' פומליטוס איפשר שיש לזה שמן בק' ריבוא דומה

לי ששחקו בי היהודים כיון שבא לביתו קרא לשפחתו ואמ' לה בואי ורחצי 
את רגלינו [לקחה] ספל שמן ורחצה רגליהם לקיים מה שנ' וטובל בשמן רגלו נתן 

לפניו ואכל ושתה לאחר שאכל ושבע עמד ומדד לו שמן בק' רבוא אמ' 
לו רצונך שוב אמ' לו אין לי מעות אמ' לו טול ואני אבא עמך ואטול מעותי 

עמד ומדד לו שמן בי"ח רבוא אמרו לא הניח אדם זה לא גמל ולא חמור 
בארץ ישראל שלא משכו עמו הכירו אנשי לודקיא וקדמו לפניו ג' מלין 

וקלסו לפניו קלוס גדול אמ' להם לא תקלסו לי קלוס זה אלא לאדם זה שהכל 

שלו ולא עוד <...> שאני קניתי עוד י"ח רבוא לקי<..> מה שנ' יש מתעשר ואין כל 
ברזל ונחשת מנעליך מלמד שארצו של א<.. ...> היתה מנעלה של 

ארץ <...> וכימיך דבאך מלמד שכל ארצות <..>בות כסף לארץ ישראל 
לקיים מה שנ' וילקט יוסף את כל הכסף <...> אין כאל ישורון 

ורוח הקדש <..>מרת <...>אל ישורון ישראל או' מי כמוך באלהים ורוח הקדש [אומרת] אשרי'
ישראל מי כמוך ישר<..> אומ' שמע ישראל ייי' אלהינו ייי' אחד ורוח הקדש אומר'

ומי כעמך ישראל גוי אחד ישראל או' כתפוח בעצי היער ורוח הקדש אומרת 
כשושנה בין החוחים ישראל או' זה אלי ואנוהו ורוח הקדש או' עם זו יצרתי 

לי ישראל או' כי תפארת עוזמו אתה ורוח הקדש או' אשר בך אתפאר 
רוכב שמים בעזרך כשישראל ישרים ועושין רצונו של מקום רוכב שמים 

בעזרך וכשאין עושין רצונו כביכול ובגאותו שחקים נתקבצו כל ישראל 
אצל משה אמרו לו רבינו משה אמר לנו מה היא מדת כבוד למעלה אמ' 

להם מן השמים התחתונים אתם יודעים מה היא מדת כבוד למעלה 
משל למה הדבר דומה לאחד שאמ' מבקש אני לראות <..>ודו של מלך 

אמרו לו לך למדינה ואתה רואה אותו נכנס וראה וילון פרוס על פתח 
המדינה ואבנים טובות ומרגליות קבועות בו ולא יכול לזוז עיניו ממנו 

עד שנפל אמרו לו אם וילון פרוס על פתח ושם מרגליות לא יכולת לזוז 
עיניך עד שנפלת אלו נכנסת במדינה אלו ראית המדינה על אחת כמה 

וכמה אלו ה<..>?צ?ת בפני המלך עצמו על אחת כמה וכמה לכך נאמר 
ובגאותו שחקים מעונה אלהי קדם שלשה ספרים נמצאו בעזרה אחד 



של מעונים ואחד של היא ואחד נקרא ספר זעטוטין באחד כתו' מעונה
עונ;ה אלהי קדם בטלו חכמים את האחד וקיימו  אלהי קדם ובשנים כתו' מ;
את השנים באחד כתו' וישלח את זעטוטי בני ישראל ואל זעטוטי ובשנים 
כתו' וישלח את נערי בני ישראל ואל אצילי בני ישראל ובטלו חכמים את 

האחד וקיימו את השנים ומתחת זרועות עולם מלמד שארץ ישראל היא [לא] 


