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)à(íéèôùîä äìàå .äìà øîàðù íå÷î ìë ,íéðåùàøä úà ìñô ,äìàå ,íéðåùàøä ìò óéñåî ,
éðéñî åìà óà éðéñî íéðåùàøä äî1 .çáæî úùøôì ïéðéã úùøô äëîñð äîìå , êì øîåì

 ùã÷îä ìöà ïéøãäðñ íéùúù)ñ"çáæîä à(2 :íäéðôì íéùú øùà .á÷ä åì øîà"äùîì ä ,
øîåì êúòã ìò äìòú àì ,äì äðùàá äëìääå ÷øôä í 'â åà 'íéîòô , äøåãñ àäúù ãò

äúðùîë íäéôá ,åùåøéôå øáãä éîòè íðéáäì éîöò çéøèî éðéàå , íéùú øùà øîàð êëì
íäéðôì ,íãàä éðôì ìåëàì ïëåîå êåøòä ïçìùë3 :íäéðôì . éðôì àìå]íéìéìà éãáåò) [íéåâ( ,

ìàøùé éðéãë åúåà ïéðã íäù ãçà ïéãá úòãé åìéôàå ,áú ìàíäìù úåàëøòá åäàé4 ,
 éðôì ìàøùé éðéã àéáîäù]íéîøà) [íéåâ( , íçéáùäì íéìéìàä íù ø÷éîå íùä úà ììçî

)ñ"íáéùçäì à( , íé Äìé Äì Àt eðé Åá Àé Éà Àå í Èøeö eð Åøeö Àë à Éì é Äk øîàðù)àì áì íéøáã( , åðéáéåàùë
íúàøé éåìòì úåãò åäæ íéìéìô5) :á(éøáò ãáò äð÷ú éë .øáò àåäù ãáòé , åãáò àìà åðéà åà

éøáò ìù ,ìàøùéî åúç÷ìù éðòðë ãáò ,ãåáòé íéðù ùù øîåà àåä åéìòå , íéé÷î éðà äîå
 í Èú Éà í Æz Àì ÇçÇð Àú Ää Àå)åî äë àø÷éå( , ïî çå÷ìá]íéðòðëä) [éåâä( ,ùùá àöé ìàøùéî çå÷ìá ìáà ,

                                                 
ר אבהו בכל מקום שכתוב ואלה "א ואלה המשפטים א"ד): פרשה ל פסקה ג(שמות רבה '  עי1
אלה תולדות ) בראשית ב(כיצד . יף על הראשונים ובכל מקום שכתוב אלה פוסל את הראשוניםמוס

השמים והארץ בהבראם ומה פסל שהיה בורא שמים וארץ והיה מסתכל בהם ולא היו ערבים עליו 
והיה מחזירן לתוהו ובוהו כיון שראה שמים וארץ אלו ערבו לפניו אמר אלו תולדות לפיכך אלה 

ם והארץ אבל הראשונים לא היו תולדות כיוצא בו אלה תולדות נח ומה פסל דורו של תולדות השמי
ואלה ) שם כה(בני יפת גומר ומגוג וכיוצא בו ) בראשית י(אנוש ודור המבול וקינן וחביריו לפיכך אמר 

ותלד לו את ) שם(' תולדות ישמעאל בן אברם מוסיף על הראשונים ומי הם מה שכתוב למעלה שנא
ואלה המשפטים מוסיף על הראשונים מה שכתוב למעלה ' את יקשן ואף כאן ואלה תולדות וכוזמרן ו

  . שם שם לו חוק ומשפט) שמות טו(
אלו , ישמעאל אומר' ר. ואלה המשפטים): פרשה א, מסכתא דנזיקין(מכילתא משפטים ' ועי

 .מה עליונים מסיני אף תחתונים מסיני, מוסיפין על העליונים
ולא תעלה , ומניין שהיתה סנהדרין גדולה אצל המזבח): פרק ב הלכה ו(י מכות ירושלמ'  עי2

 .ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם, ומה כתיב תמן. במעלות על מזבחי
רבי עקיבא אומר ואלה המשפטים למה נאמר לפי ): רמז שט(ילקוט שמעוני שמות תורה '  עי3

לש ורבע עד שילמדו שנאמר ולמדה את בני שהוא אומר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם שנה וש
או שונים ולא יודעים תלמוד לומר ואלה . יכול למדין ולא שונין תלמוד לומר שימה בפיהם. ישראל

 . המשפטים ערכם לפניהם כשלחן ערוך שנאמר אתה הראת לדעת
כבים אף היה רבי טרפון אומר כל מקום שאתה מוצא אגוריאות של עובדי כו): ב"פח ע(גיטין '  עי4

על פי שדיניהם כדיני ישראל אי אתה רשאי להיזקק להם שנאמר ואלה המשפטים אשר תשים 
 .לפניהם ולא לפני עובדי כוכבים, לפניהם

ם מנין לבעלי דינין של ישראל שיש להם "לפניהם ולא לפני עכו): משפטים פרק ג(תנחומא '  עי5
י ישראל שאסור להזדקק לפניהם תלמוד לומר ם דנין אותו הדין כדינ"דין זה עם זה שיודעים שהעכו

ם כפר "אשר תשים לפניהם לפני ישראל ולא לפני כותים שכל מי שמניח דייני ישראל והולך לפני עכו
כי לא כצורנו צורם ואויבינו פלילים ) דברים לב(' בהקדוש ברוך הוא תחלה ואחרי כן כפר בתורה שנא

ביתו האכילוהו והשקוהו כל מה שרוצה אל תמנעו ד לחולה שנכנס הרופא לבקרו אמר לבני "מלה
וני אמרו לו ממנו כלום נכנס אל אחר אמר לבני ביתו הזהרו שאל יאכל דבר פלוני ואל ישתה דבר פל

לזה אמרת לאכול כל מה שהוא רוצה ולזה את אומר אל יאכל אמר להן החולה הראשון אינו של חיים 
לפיכך אמרתי להם אל תמנעו לו כלומר בין יאכל ובין לא יאכל ימות אבל זה שהוא של חיים אמרתי 

חוקות העמים הבל הוא כי ) ירמיה י(' ם שנא"אל יאכל דבר פלוני שלא יכביד את חוליו וכן חוקות עכו
אבל לישראל נתתי ) יחזקאל כ(וכתיב וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים ומשפטים לא יחיו בהם 

ושמרתם את חקתי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם ) ויקרא יח(' להם מצות וחוקים טובים שנא
ג "ין לפני עוה לישראל אם עשיתם את הדין ואין אתם מזדקק"וחי בהם ואלה המשפטים אמר הקב

) שם(וכתיב ' ואשיבה שופטיך כבראשונה וגו) ישעיה א(ק וישבו בה סנהדרין שנאמר "אבנה לכם בהמ
שמרו משפט ועשו צדקה כי קרובה ישועתי לבא ' כה אמר ה) שם נו(וכתיב ' ציון במשפט תפדה וגו

 .'וגו
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 é Äø Àá Äò Èä Èêé Äç Èà Èê Àì ø Åë Èn Äé é Äk øîåì ãåîìú)áé åè íéøáã( ,à àìêéçàá àìà éúøî6 :äð÷ú éë . ãéî
åúáðâá åäåøëîù ïéã úéá , Éåú ÈáÅð Àâ Äa ø Çk Àî Äð Àå Éåì ïé Åà í Äà øîàðù åîë)ïî÷ì áë á( , àìà åðéà åà

å÷çã éðôî åîöò øëåîá ,ùùá àöé àì ïéã úéá åäåøëî ìáà , Èêé Äç Èà ÀêeîÈé é Äë Àå øîåà àåäùë
 Àê Èì ø Çk Àî Äð Àå Àê Èn Äò)èì äë àø÷éå( ,î éøäøåîà å÷çåã éðôî åîöò øëå ,äð÷ú éë íéé÷î éðà äîå ,

ïéã úéáá øëîðá7 :éùôçì .úåøéçì) ò ãë ïéùåãé÷"á() :â(àáé åôâá íà .äùà éåùð äéä àìù ,
éäåãåçìá íà åîåâøúë .åôâá ïåùìå ,åôðëá ,àåäù úåîë àìà àá àìù ,åùåáì êåúá éãéçé ,

åãâá óðëá :àöé åôâá .ãéâî ,î éåùð äéä àì íàùäìçú , úéðòðë äçôù åì øñåî åáø ïéà
íéãáò äðîî ãéìåäì8 :àåä äùà ìòá íà .úéìàøùé9 :åîò åúùà äàöéå . äñéðëä éî éëå

àöúù ,áåúëä ãéâî àìà ,åéðáå åúùà úåðåæîá áééç éøáò ãáò äðå÷äù10) :ã( ïúé åéðãà íà
äùà åì .ïàëî ,éãáò äðîî ãéìåäì úéðòðë äçôù åì øåñîì åáø ãéá úåùøäùí . åðéà åà

úéìàøùéá àìà ,äéðåãàì äéäú äéãìéå äùàä øîåì ãåîìú ,úéðòðëá àìà øáãî åðéà àä11 ,
ùùá äàöåé àéä óà äéøáòä éøäù ,äàöåé ïéðîéñ äàéáä íà ùù éðôì åìéôàå , øîàðù

 äÈi Äø Àá Äò Èä Éåà é Äø Àá Äò Èä Èêé Äç Èà)áé åè íéøáã (ùùá äàöåé äéøáòä óàù ãîìî12) :ä(éúùà úà .
çôùää) :å(íéäìàä ìà .ïéã úéáì ,åì åäåøëîù åéøëåîá êìîéù êéøö13 : ìà åà úìãä ìà
äæåæîä .äéìò òåöøì äøùë äæåæîä àäúù ìåëé , ú Æì Æc Çáe Éåð Àæ Èà Àá ä Èz ÇúÈð Àå øîåì ãåîìú) åè íéøáã

æé( ,äæåæîá àìå úìãá ,äæåæîä ìà åà øîåì ãåîìú äî àä ,äæåæîì úìã ùé÷ä , äæåæî äî

                                                 
.  ישראל הכתוב מדברבבן. כי תקנה עבד עברי): מסכתא דנזיקין פרשה א(מכילתא משפטים '  עי6

בנלקח מן ' או אינו אלא בעבדו של עברי ומה אני מקיים שם והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם וגו
כי ימכר ) ו"דברים ט(הגוי אבל בנלקח מישראל שומע אני שיהא עובד שש ויצא בשביעית תלמוד לומר 

 אחיך ומה תלמוד לומר שאין תלמוד לומר העברי שהרי כבר נאמר' לך אחיך העברי או העבריה וגו
העברי מופנה להקיש ולדון ממנו גזירה שוה נאמר כאן עברי ונאמר להלן עברי מה עברי האמור להלן 

 .בבן ישראל הכתוב מדבר אף עבד עברי האמור כאן בבן ישראל הכתוב מדבר
ו או אינ. בנמכר בבית דין הכתוב מדבר שהוא עובדו ועובד הבן. כי תקנה עבד עברי: שם'  עי7

ה וכי ימוך אחיך ונמכר לך הרי מוכר עצמו אמור הא "מדבר אלא במוכר עצמו כשהוא אומר ויקרא כ
מה תלמוד לומר כי תקנה עבד עברי בנמכר בבית דין על גניבתו הכתוב מדבר שיהא עובדו ועובד את 

 .הבן
 אליעזר בן יעקב רבי, בגופו יצא, בגופו נכנס, אם בגפו יבא בגפו יצא, ר"ת): א"כ ע(קידושין '  עי8

אליעזר בן יעקב אומר יחידי נכנס יחידי יצא מאי יחידי יצא אמר ' ר' וכו. יחידי יצא, יחידי נכנס, אומר
רב נחמן בר יצחק הכי קאמר יש לו אשה ובנים רבו מוסר לו שפחה כנענית אין לו אשה ובנים אין רבו 

 .מוסר לו שפחה כנענית
אתה אומר בבת ישראל הכתוב . בבת ישראל הכתוב מדבר. אם בעל אשה הוא): שם(מכילתא '  עי9

ל אם "מדבר או אינו אלא בכנענית כשהוא אומר אם אדוניו יתן לו אשה הרי כנענית אמורה הא מה ת
 .בעל אשה הוא בבת ישראל הכתוב מדבר

ל ויצאה אשתו "רבי יצחק אומר מי הביאה שהכתוב מוציאה מה ת. ויצאה אשתו עמו: שם'  עי10
ויצא מעמך הוא ובניו עמו מכלל ) ה"ויקרא כ(' מגיד שהוא חייב במזונותיה ובמזונות בניו שנא. עמו

 .יציאה אתה למד על הכניסה
או אינו אלא בעברית כשהוא . בכנענית הכתוב מדבר. אם אדוניו יתן לו אשה): פרשה ב(שם '  עי11

 .אומר האשה וילדיה תהיה לאדוניה הא בכנענית הכתוב מדבר
אתה אומר לא תצא כצאת העבדים לא תצא בראשי איברים כדרך שהכנענים ) פרשה א(ם ש'  עי12

ו כי ימכר לך אחיך העברי או "ל דברים ט"יוצאים או לא תצא בשנים וביובל כדרך שהעבדים יוצאים ת
 .העבריה מגיד שהיא יוצאה בשש

 .ריואצל הדיינין שימלך במוכ. והגישו אדוניו אל האלהים): פרשה ב(שם '  עי13
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 óà ãîåòîãîåòî úìã14 :òöøîá åðæà úà åéðãà òöøå .úéðîéä ,ìàîù ìù àìà åðéà åà ,
äåù äøéæâì ïæà ïæà øîåì ãåîìú ,åðæà úà åéðåãà òöøå ïàë øîàð , ïÆæ Éà Àêeð Àz òøåöîá øîàðå

 úé Äð Èî Àé Çä ø Åä Çh Än Çä)ãé ãé àø÷éå( ,úéðîéä ïàë óà úéðîéä ïìäì äî15 . ìëî òöøäì ïæà äàø äîå
íéøáà øàùóåâáù  ,ø øîà 'éàëæ ïá ïðçåé ,áåðâú àì éðéñ øä ìò äòîùù úàæ ïæà , êìäå

áðâå , òöøú)ò áë ïéùåãé÷"á( ,åîöò øëåî íàå , ì Åà Èø ÀN Äé éÅð Àá é Äì é Äk  éðéñ øä ìò äòîùù ïæà
íé Äã ÈáÂò) äð äë àø÷éå( ,åîöòì ïåãà äð÷å êìäå ,òöøú . ïéîë äæ àø÷î ùøåã äéä ïåòîù éáø

øîåç ,ð äîúéááù íéìë ìëî äæåæîå úìã åðúù ,á÷ä øîà"ä , íéãò åéäù äæåæîå úìã
úåæåæîä éúù ìòå óå÷ùîä ìò éúçñôùë íéøöîá ,íéãáò ìàøùé éðá éì éë éúøîàå , éãáò

íä ,íéãáòì íéãáò àìå ,åîöòì ïåãà äð÷å äæ êìäå ,íäéðôá òöøé :íìòì åãáòå .ìáåéä ãò , åà
åòîùîë íìåòì àìà åðéà ,ì ãåîìú eá ËL Èz Éåz Àç Çt ÀL Äî ì Æà Lé ÄàÀå  øîå)é äë àø÷éå( , ãéâî
íìåò íéåø÷ äðù íéùîçù ,äðù íéùîç ìë åãáåò àäéù àìå ,ìáåéä ãò åãáåò àìà , ïéá

âìôåî ïéá êåîñ16) :æ(äîàì åúá úà ùéà øëîé éëå .øáãî áåúëä äðè÷á , äàéáä åìéôà ìåëé
íéðîéñ ,øîåçå ì÷ úøîà , íãå÷ äøåëî äîåïéðîéñá äàöåé ïëì , ïéà íðç äàöéå áåúëù åîë

óñë ,úåøòð éðîéñì åúåà íéùøåã åðàù ,øëîú àìù ïéã åðéà äøåëî äðéàù17 : àöú àì
íéãáòä úàöë .ïéòå ïùá íéàöåéù íéðòðë íéãáò úàéöéë ,ïéòå ïùá àöú àì åæ ìáà , àìà

ùù úãáåò ,ìáåéä ãò åà ,ïéðîéñ àéáúù ãò åà ,ì íãå÷ íãå÷ä ìëåäúåøéç , éîã äì ïúåðå
äðéù éîã åà äðéò ,ìáåéáå ùùá íéãáòä úàöë àöú àì àìà åðéà åà , øîåì ãåîìú) íéøáã

áé åè (äÈi Äø Àá Äò Èä Éåà é Äø Àá Äò Èä Èêé Äç Èà Èê Àì ø Åë ÈnÄé é Äk ,åéúåàéöé ìëì éøáòì äéøáò ùé÷î , éøáò äî
ìáåéáå ùùá àöåé ,ìáåéáå ùùá äàöåé äéøáò óà ,àöú àì åäîåíéãáòä úàöë  , àöú àì

íéðòðë íéãáòë íéøáéà éùàøá ,íéøáéà éùàøá àöåé éøáòä ìåëé , åà éøáòä øîåì ãåîìú
äéøáòä ,äéøáòì éøáò ùé÷î ,íéøáéà éùàøá äàöåé äðéà äéøáòä äî , àöåé åðéà àåä óà

íéøáéà éùàøá18) :ç(äéðãà éðéòá äòø íà .äñðëì åéðéòá ïç äàùð àìù :äãòé àì øùà .

                                                 
מקיש דלת למזוזה מה מזוזה מעומד אף דלת . 'והגישו אל הדלת או אל המזוזה וגו: שם'  עי14

אתה אומר לכך בא או ירצענו במזוזה והדין נותן מה הדלת שאינו כשר למצוה כשר לרציעה . מעומד
ה ונתת באזנו ובדלת בדלת את) ו"דברים ט(ל "מזוזה שהיא כשר למצוה אינו דין שתכשר לרציעה ת

ל ורצע אדוניו את אזנו במרצע באזנו אתה "או יעבור באזנו ובדלת ת. נותן אבל אי אתה נותן במזוזה
מעביר ואי אתה מעביר בדלת הא אין עליך לומר כלשון האחרון אלא כלשון הראשון הקיש דלת 

 .למזוזה מה מזוזה מעומד אף דלת מעומד
של ימין הכתוב מדבר או אינו אלא בשל אתה אומר ב. בשל ימין הכתוב מדבר. אזנו: שם'  עי15

 .אזנו מה להלן בימין אף כאן בימין) ד"ויקרא י(שמאל הרי אתה דן נאמר כאן אזנו ונאמר להלן 
ומה אם הכסף שיפה כחו וקונה הכל , שהיה בדין. עד היובל. ועבדו לעולם): שם(מכילתא '  עי16

ל ועבדו "ן שלא תקנה אלא שש הא מה תאינו קונה אלא שש רציעה שאינה קונה אלא עבדים אינו די
רבי אומר בא . ושבתם איש אל אחוזתו) ה"ויקרא כ(ל "או ועבדו לעולם כמשמעו ת. לעולם עד היובל

הא כיצד הגיע היובל יצא מת . ועבדו לעולם עד היובל' וראה שאין העולם אלא חמשים שנה שנא
 .האדון יצא

אתה אומר בקטנה הכתוב . בקטנה הכתוב מדבר. וכי ימכור איש את בתו): פרשה ג(שם '  עי17
הואיל ורשאי בהפרת נדריה רשאי במכירתה מה היפר נדרים קטנה , אמרת, מדבר או אינו אלא בגדולה

. מה להלן כשהיא נערה אף כאן כשהיא נערה, ממקום שבאת. ולא גדולה אף מכירתה קטנה ולא גדולה
ו עד שלא "שהוא רשאי בקידושיה כשהיא נערה קאמרת הואיל ומוציאין אותה הסימנים מרשות אביה 

 .נמכרה
אתה אומר . לא תצא בראשי איברים כדרך שהכנענים יוצאים. לא תצא כצאת העבדים: שם'  עי18

לא תצא בראשי אברים כדרך שהכנענים יוצאים או אינו אלא לא תצא בשנים וביובל כדרך שהעברים 
אין לי אלא עבריה שאינה .  שהיא יוצאה בשנים וביובלמגיד' ל כי ימכר לך אחיך העברי וגו"יוצאים ת
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äùäùàì åì äñéðëäìå äãòéì åì äé ,äéùåã÷ óñë àåä äúééð÷ óñëå . áåúëä êì æîø ïàëå
ãåòéá äåöîù ,íéøçà ïéùåã÷ äëéøö äðéàù êì æîøå19 :äãôäå . úåãôäì íå÷î äì ïúé

úàöìå ,äðåéãôá òééñî àåä óàù ,äì ïúåðù íå÷î àåä äîå , äðåéãôî òøâîù)øôñîá (
]øôñîë[ åìéàë åìöà äúùòù íéðùä åìöà äøåëù àéä ,ãöéë , äúùòå äðîá äàð÷ù éøä

á åìöà 'íéðù ,åì íéøîåà ,äðù ùù óåñì úàöì äãéúòù úééä òãåé , ìë úãåáò úéð÷ù àöîð
äðîä úéùùá äðùå äðù ,á êìöà äúùòå 'íéðù ,äðîä úéùéìù éøä , úåéùéìù éðù ìåè

êìöàî àöúå äðîä) ò àé ïéùåãé÷"á( :äøëîì ìùîé  àì éøëð íòì . äøëîì éàùø åðéà
øçàì ,áàä àìå ïåãàä àì :äá åãâáá .äá ãåâáì àá íà ,ãåòé úåöî äá íéé÷ì àìù , ïëå
äéáà ,äæì äøëîå äá ãâáù øçàî20) :è(äðãòéé åðáì íàå .ïåãàä , åéúçú í÷ åðá óàù ãîìî

åéáà äöøé íà äãòéì ,ì êéøö åðéàå äùã÷÷éíéøçà ïéùåã ,äì øîåà àìà , éì úãòåéî úà éøä
êéîãá êéáà ìáé÷ù óñëá :úåðáä èôùîë .äðåòå úåñë øàù21) :é(åì ç÷é úøçà íà .äéìò :

òøâé àì äúðòå äúåñë äøàù .øáë åì ãòééù äîàä ïî22 :äøàù .úåðåæî :äúåñë .åòîùîë :
äúðò .ùéîùú23) :àé(äì äùòé àì äìà ùìù íàå .äì äùòé àì äìà ùìùî úçà íà , äîå

ùìùä ïä ,åì äðãòéé ,ðáì åàå ,àöúå äðåéãôî òøâé åà ,åì àì äãòé àì äæå ,åðáì àìå , àéäå
äîöò úà úåãôì äãéá äéä àì24 :íðç äàöéå .íéãáòì äáéøù äîî øúåé åæì äàéöé äì äáéø ,

äàéöéä àéä äîå ,ïéðîéñá àöúù êãîìì ,ïéðîéñ àéáúù ãò ãåò åîò ääùúå , ùù åòéâä íàå
ïéðîéñ íãå÷ íéðù ,àöúù åðãîì øáë ,àðù íé Äð ÈL L ÅL Èê Àã ÈáÂòÇå äÈi Äø Àá Äò Èä Éåà é Äø Àá Äò Èä øî) íéøáã

áé åè( ,íðç äàöéå ïàë øåîàä åäîå ,ïäá àöú íéðù ùùì íéðîéñ åîã÷ íàù , øîåà åðéà åà
úåøâáá àìà àöúù ,óñë ïéà øîåì ãåîìú ,úåøâá úàéöé úåáøì ,íäéðù åøîàð àì íàå ,

úåøâá åæ íðç äàöéå øîåà éúééä ,àð êëì ïéãä ìòáì äô ïåçúô ïúéì àìù íäéðù åøî
÷åìçì25) :áé(úîå ùéà äëî .ïéçöåø úùøôá åøîàð íéáåúë äîë , äîì ùøôì éãéáù äîå

                                                                                                                                                 

לא אם אמרת עבריה שאינה . ו ומה אם עבריה שיוצאה בסימנין"ועוד ק. 'יוצאה בראשי איברים וכו
 .'נמכרת בגניבתה לפיכך אינה יוצאה בראשי איברים וכו

הוא תני , ליעדהתני אביי בריה דרבי אבהו אשר לא יעדה מלמד שצריך ): א"יט ע(קידושין '  עי19
ואליבא דרבי יוסי ברבי יהודה דאמר מעות הראשונות לאו לקידושין , לה והוא אמר לה בקידושי יעוד

 .שאני הכא דאמר רחמנא יעדה, אפילו תימא לקידושין ניתנו, רב נחמן בר יצחק אמר. ניתנו
דברי , אי למוכרהכיון שפירש טליתו עליה שוב אין רש, תניא בבגדו בה ):א"יח ע(קידושין '  עי20

  .שוב אין רשאי למוכרה, א אומר בבגדו בה כיון שבגד בה"ר. ע"ר
כשם שאינו מוכרה לשפחות אחר , שמעון בן יוחי' תני ר): פרק א הלכה ב(ירושלמי קידושין ' עי

פעם אחת הוא בוגד בה ואינו בוגד , בבגדו בה, י"מה טעמא דרשב. אישות אף לא שפחות אחר שפחות
מכיון שפירש טליתו עליה עוד , שמעון בן יוחי בבגדו בה' מה מקיימין רבנן טעמא דר. בה פעם שניה

 .אין לאביה בה רשות
וכי מה למדנו על משפט הבנות אלא הרי הוא בא ללמד . כמשפט הבנות): שם(מכילתא '  עי21

 דברי ,ונמצא למד מה זו שארה כסותה ועונתה לא יגרע אף בת ישראל שארה כסותה ועונתה לא יגרע
 .רבי יאשיה

 .הערה הקודמת’  עי22
 .דברי רבי יאשיה, וישכב אותה ויענה) ד"בראשית ל(' עונתה זו דרך ארץ שנא): שם(מכילתא '  עי23
אתה אומר יעד לך או לבנך או . ייעד לך או לבנך או פדה. ואם שלש אלה לא יעשה לה: שם'  עי24

 .אמור אלא בעבריהפדה או אינו אלא שארה כסותה ועונתה אמרת אין דבר 
שהיה בדין הואיל ותצא בימי הנעורים לא תצא . בנעורים. אין כסף. בבגר. ויצאה חנם: שם'  עי25

והדין נותן הואיל ויוצא מרשות . בימי בגרות שאלו לא נאמר אלא אחת הייתי אומר הן הן ימי בגרות
מרשות אדון שנשתנת אב ויוצא מרשות אדון מה יוצא מרשות אב שנשתנת ממה שהיית ואף יוצאה 

לכך נאמר שניהם שלא ליתן . ממה שהיית ואימתי נשתנת ממה שהיית בשעה שהיית נערה ובגרה
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íìåë åàá ,ùøôà :úîå ùéà äëî .øîàð äîì , ú Éåî í Èã Èà L ÆôÆð ì Èk ä ÆkÇé é Äk Lé ÄàÀå øîàðù éôì
 ú Èîeé)æé ãë àø÷éå( ,äúéî àìá äàëä éðà òîåù ,ãåîìúúîå ùéà äëî øîåì  , àìà áééç åðéà

äúéî ìù äàëäá26 . øîàð íàå"ùéà äëî" øîàð àìå "äëé éë ùéàå" , áééç åðéà øîåà éúééä
ùéà äëéù ãò ,ïéðî ïè÷ä úàå äùàä úà äëä ,íãà ùôð ìë äëé éë øîåì ãåîìú , ïè÷ åìéôà

äùà åìéôàå .ãåòå ,ùéà äëî øîàð åìéà ,äå äëäù ïè÷ åìéôà éðà òîåùáééç àäé âø , ãåîìú
äëé éë ùéàå øîåì ,äëäù ïè÷ àìå .ãåòå ,òîùîá íéìôð åìéôà íãà ùôð ìë äëé éë , ãåîìú

ùéà äëî øîåì ,àîéé÷ ïá äëéù ãò áééç åðéàù ,ùéà úåéäì éåàøä27) :âé(äãö àì øùàå . àì
ïéåëúð àìå åì áøà28 .áøà ïåùì äãö , é ÄL ÀôÇð ú Æà ä Æã Éö ä Èz ÇàÀå øîåà àåä ïëå d Èz Àç Ç÷ Àì)ìàåîù à' 

àé ãë .(ãéö ãöä ïåùì äãö øîåì ïëúé àìå ,ä ìôåð ïéà úåéç úãéöù"äìù ìòåôá à , øáã íùå
ãéö äá ,äãåö åìù ìòåôå äééãö åá øáã íù äæå ,ãö åìù ìòåô åäæå . åðåøúô éðà øîåàå

äéì ïîë àìãå åîåâøúë .ãéö ãö ÷ìçá åøáç íçðîå ,åì äãåî éðà ïéàå ,ì ùé íàå úçàá åøáç
ãö ìù ú÷åìçîî , eà ÅNÈp Äz ã Çö ì Çò ÷ìçá åðøáçð)áé åñ äéòùé( , ä Æø Éåà ä Èc Äö)ìàåîù à'ë ë ( ,

 ã Çö Àì ïé Äl Äîeä Èà Èl Äòì Äl Çî Àé  )äë æ ìàéðã( ,äãö àì øùà ïàë óà ,äúéî ãö íåù åì àåöîì ããö àì ,
åéìò øäøäì ùé äæ óàå ,]íå÷î ìëî) [øáã óåñ(àåä áøåà ïåùì :åãéì äðà íéäìàäå  .æé ïî

åãéì , ä Èò Èø Èêé Æì Åà äÆp Ëà Àú à Éì ïåùì)é àö íéìäú( , ïÆå Èà ì Èk ÷é Äc Çv Çì äÆp Ëà Àé à Éì)àë áé éìùî( , äÆp Çà Àú Äî
é Äì àeä )íéëìî á'æ ä ( ,ò éì àåöîì ïîãæîéäì :åãéì äðà íéäìàäå .åéðôìî úàæ àöú äîìå ,

ãåã øîàù àåä ,ÇL Àî ø Çîà Éé ø ÆL Âà Çk ò ÇL Æø à ÅöÅé íé Äò ÈL Àø Åî é Äð Éî Àã Çw Çä ì)ìàåîù à'âé ãë ( , ìùîå
äøåúä àéä éðåîã÷ä ,á÷ä ìùî àéäù"íìåò ìù åðåîã÷ àåäù ä , íéòùøî äøåú äøîà ïëéäå

òùø àöé ,åãéì äðà íéäìàäå ,øáãî áåúëä äîá ,íãà éðá éðùá , âøä ãçàå ââåù âøä ãçà
ãéæî ,åãéòéù øáãá íéãò åéä àìå , äæäìâ àì äæå âøäð àì ,á÷äå"ãçà ÷ãðåôì ïðîæî ä , äæ

íìåñä úçú áùåé ãéæîá âøäù ,åâøåäå ãéæîá âøäù äæ ìò ìôåðå íìåñá äìåò ââåù âøäù äæå ,
úåìâì åúåà íéáééçîå åéìò íéãéòî íéãòå ,äìåâ ââåùá âøäù äæ àöîð , ãéæîá âøäù äæå

âøäð29 :íå÷î êì éúîùå .äîù ñåðéù øáãîá óà . éàååèìå÷ íå÷î äæ ,äéåì äðçî äæ30) :ãé( éëå

                                                                                                                                                 

רבי יונתן אומר ויצאה חנם בבגר אין כסף . ויצאה חנם בבגר אין כסף בנעורים. מקום לבעל דין לחלוק
ן מגיד שהוא יוצא אבל חנן אומר משום רבי אליעזר ויצאה חנם בבגר אין כסף בסימני. בנעורים

רבי נתן אומר הואיל ואמרה תורה תן כסף ובל תתן כסף מה תן כסף עד שלא באו . בגרעון כסף
 .הסימנין ואף בל תתן כסף משיבואו בה סימנין

ואיש כי יכה כל ) ד"ויקרא כ(למה נאמר לפי שנאמר . מכה איש ומת מות יומת): פרשה ד(שם '  עי26
 .ל מכה איש ומת מגיד שאינו חייב עד שתצא כל נפשו"רה תסטרו סטי' נפש אדם שומעני אפי

ל ואיש כי "אין לי אלא שהכה את איש הכה את האשה ואת הקטון מנין ת. מכה איש: שם'  עי27
אין לי אלא איש ואשה שהרגו את האיש . יכה כל נפש אדם להביא את שהכה את האשה ואת הקטן

ה רוצח "ל במדבר ל"הקטן ואת חברתה מנין תוהאיש שהרג את האשה ואת הקטן האשה שהרגה את 
. ל ואיש יכה כל נפש אדם להביא את הקטן"מכה איש שומעני להוציא הקטן ת. הוא לתלמודו בא

ל מכה איש מגיד שאינו חייב עד שיהרוג בן קיימא מכה איש אף "שומע אני אף בן שמונה במשמע ת
ל "טן שומעני אף בן שמונה במשמע תל ואיש כי יכה כל נפש אדם להוציא את הק"הקטן במשמע ת

 .מכה איש מגיד שאינו חייב עד שיהרג בן קיימא
ואשר לא צדה אין אשר לא צדה אלא שלא נתכוון ): פרק כא(מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי '  עי28

 .או השליך עליו כל כלי בלא צדיה' לו כן הוא אומ
כאשר יאמר משל הקדמוני ' ידו וגומהכא ואשר לא צדה והאלהים אנה ל): ב"י ע(מכות '  עי29

במה הכתוב מדבר בשני בני אדם שהרגו את הנפש אחד הרג בשוגג ואחד הרג ' מרשעים יצא רשע וגו
ה מזמינן לפונדק אחד זה שהרג במזיד יושב תחת הסולם וזה "במזיד לזה אין עדים ולזה אין עדים הקב

 .ד נהרג וזה שהרג בשוגג גולהשהרג בשוגג יורד בסולם ונפל עליו והרגו זה שהרג במזי
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ãæé .øîàð äîì ,åâå ùéà äëî øîàðù éôì ,' åìéôà éðà òîåù]úéîäù àôåø) [ àôåøäå éåâ
âøäù( ,íéòáøà úå÷ìîá úéîäù ïéã úéá çéìùå ,åðá úà äëîä áàäå , úà äãåøä áøäå

åãéîìú ,ââåùäå ,ââåù àìå ãéæé éëå øîåì ãåîìú] éåâ ìò àìå åäòø ìò[ , àìå äîøòá åâøäì
åãéîìúå åðá äãåøäå àôåøäå ïéã úéá çéìù ,ïéãéæî íäù éô ìò óàù ,ïéîéøòî ïéà31 : íòî

éçáæî .äãåáò ãåáòì äöåøå ïäë äéä íà ,úåîì åðç÷ú32) :åè(åîàå åéáà äëîå . åðãîìù éôì
äúéîá àìå ïéîåìùúá àåäù åøéáçá ìáåçä ìò , àåäù åéáàá ìáåçä ìò øîåì êøöåä

äúéîá33 .äøåáç äá ùéù äàëäá àìà áééç åðéàå34 :åîàå åéáà .äæ åà äæ åà35 :úîåé úåî .
÷ðçá36) :æè(åøëîå ùéà áðâå .øîàð äîì , åé Èç Æà Åî L ÆôÆð áÅð Éb Lé Äà à Åö ÈnÄé é Äk  øîàðù éôì) íéøáã
æ ãë( ,ùôð áðâù ùéà àìà éì ïéà ,ïéðî åáðâù ñåðéâåøãðà åà íåèîåè åà äùà , øîåì ãåîìú

ååøëîå ùéà áðåâ .ùéà áðåâå ïàë øîàðù éôìå ,ùéà áðåâ àìà éì ïéà ,ïéðî äùà áðåâ , ãåîìú
ùôð áðåâå øîåì ,íäéðù åëøöåä êëì ,äæ äìâ äæ øñçù äî37 :åãéá àöîðå . íéãò åäåàøù

                                                                                                                                                 
. הרג באותה העיר גולה משכונה לשכונה ובן לוי גולה מעיר לעיר] 'מתני): [ב"יב ע(שם '  עי30

ושמתי לך בחייך מקום ממקומך אשר ינוס שמה מלמד שהיו ' תנו רבנן ושמתי לך מקום וגו] גמרא[
 .ישראל מגלין במדבר להיכן מגלין למחנה לויה

ד ואיש כי יכה כל "למה נאמר פרשה זו לפי שהוא אומר ויקרא כ. וכי יזיד איש) שם(מכילתא '  עי31
יכול אף המזיד והשוגג ואחרים והמרפא שהמית והמכה ברשות בית דין והרודה בבנו ' נפש אדם וגו

רעהו להביא את . איש להביא את האחרים. ל וכי יזיד איש להוציא את הקטן"ובתלמידו במשמע ת
על שפיכות ' איסי בן עקיבא אומר קודם מתן תורה היינו מוזהרי. יא את אחריםרעהו להוצ. הקטן

. דמים לאחר מתן תורה תחת שהוחמרו הוקלו באמת אמרו פטור מדיני בשר ודם ודינן מסור לשמים
להרגו בערמה להוציא מרפא שהמית והמכה . להרגו בערמה להוציא חרש שוטה וקטן שאינן מערימין

 .דה בבנו ובתלמידו ואף על פי שהיו מזידין אינן מערימיןברשות בית דין והרו
 .מגיד שמבטלים העבודה מידו ויוצא ליהרג. 'מעם מזבחי וגו: שם'  עי32
עין תחת ) ד"לפי שהוא אומר ויקרא כ, למה נאמר. ומכה אביו ואמו מות יומת): פרשה ה(שם '  עי33

 .יתה לכך נאמר פרשה זווהרי הכתוב מוציאו מכללו להחמיר עליו שיהא במ' עין וגו
או אינו אלא , מכה שיש בה חבורה, אתה אומר; מכה שיש בה חבורה, ומכה אביו ואמו: שם'  עי34

מדת , אינו חייב עד שיעשה בהן חבורה, ומה אם מדת נזיקין מרובה, אמרת; מכה שאין בה חבורה
מכה שיש בה , ואמול מכה אביו "הא מה ת, לא יהיה חייב עד שיעשה בהם חבורה, עונשין מעוטה

 .חבורה
אין לי אלא אביו ואמו אביו שלא אמו ואמו שלא אביו מנין הרי אתה . ומכה אביו ואמו: שם'  עי35

. דן הואיל והמכה חייב והמקלל חייב מה המקלל אחד אחד בפני עצמו אף המכה אחד אחד בפני עצמו
 כל אחד ואחד בפני עצמו לא אם אמרת במקלל שהוא חייב על המתים כחיים לפיכך הוא חייב על

ל "תאמר במכה שאינו חייב על המתים כחיים לפיכך אינו חייב על כל אחד ואחד בפני עצמו שאין ת
רבי יונתן אומר משמע שניהם כאחת ומשמע . אחד מהן דברי רבי יאשיה' ומכה אביו ואמו אלא אפי

א באת אמו אלא להחמיר או רבי יצחק אומר וכי ל. אחד ואחד בפני עצמו עד שיפרוט לך הכתוב אחד
 .ל ומכה אביו ואמו"להקל עליו לא מפני שהוחמר בו הוקל בו ת

אתה אומר בחנק או אינו אלא אחת מכל המיתות האמורות בתורה . בחנק. מות יומת: שם'  עי36
' אמרת זו מדה בתורה כל מיתה האמורה אין אתה רשאי למושכה להחמיר עליה אלא להקל דברי ר

תן אומר לא מפני שהיא קלה אלא מפני שנאמר סתם וכל מיתה האמורה סתם הרי זו יונ' ר. יאשיה
אומר במיתה שנאמרה בידי שמים מה מיתה שנאמרה בידי שמים מיתה שאין בה רושם אף ' ר. בחנק

מיתה שנאמרה כאן מיתה שאין בה רושם מכאן אמרו מצות חנק היו משקעין אותו בזבל עד 
' קשין ברכין וכורך על צוארו זה מושך להלן וזה מושך להלן עד שנפשו יוצאארכובותיו ונותנין סודרין 

 .זה סדר חנק
ל וכי "אין לי אלא איש שגנב את האיש גנב את האשה ואת הקטן מנין ת. וגונב איש: שם'  עי37

אין לי אלא איש ואשה שגנבו את . ימצא איש גונב נפש מאחיו להביא את שגנב את האשה ואת הקטן
ל שם ומת הגנב "האשה שגנבה חברתה ואת הקטן מנין ת. יש שגנב את האשה ואת הקטןהאיש והא

ל כי ימצא איש גונב נפש "להוציא את הקטן להביא את הקטן מנין ת. וגונב איש. ההוא מכל מקום
ל וגונב איש מגיד שאינו חייב עד שיגנוב בר "משמע מביא את הקטן ואת בן שמונה ת. את הקטן' להבי
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åøëîå åáðâù38 ,äøéëî íãå÷ øáë åãéá àöîðå :úîåé úåî .÷ðçá . äøåúá äøåîàä äúéî ìë
íúñ ,àéä ÷ðç39 .ååîàå åéáà ìì÷îì åîàå åéáà äëî ïéá ùéà áðåâå áúëå ïéðòä ÷éñôä ,

àúâåìô åðééä éì äàøðå ,äìì÷ì äàëä ïðéù÷î øáñ øîã ,ïðéù÷î àì øáñ øîå40) :æé( ìì÷îå
åîàå åéáà .øîàð äîì , åé Äá Èà ú Æà ì Ål Ç÷ Àé ø ÆL Âà Lé Äà Lé Äà øîåà àåäù éôì)è ë àø÷éå( , éì ïéà

åéáà úà ìì÷ù ùéà àìà ,ïéðî äéáà úà äìì÷ù äùà ,åîàå åéáà ìì÷îå øîåì ãåîìú ,
íúñ ,äùà ïéáå ùéà ïéá41 ,ìì÷é øùà ùéà øîàð äîì ïë íà ,ïè÷ä úà àéöåäì42 :úîåé úåî .

äìé÷ñá .åá åéîã øîàðù íå÷î ìëå ,äìé÷ñá ,íìåëì áà ïéðáå ,í Èa í Æäé Åî Àc í Èú Éà eî Àb Àø Äé ï Æá Æà Èa 
)æë ë íù( ,àå åéáà ìì÷îáååá åéîã øîàð åî43) :çé(íéùðà ïáéøé éëå .øîàð äîì , øîàðù éôì

ïéò úçú ïéò ,åéøáéà éîã àìà åðãîì àì ,åðãîì àì éåôøå úáù ìáà ,åæ äùøô äøîàð êëì44 :
áëùîì ìôðå .ïìèåáì ìôéå åîåâøúë ,åúëàìîî åìèáîù éìåçì) :èé(åúðòùî ìò . åéøåá ìò

åçëå45 :äëîä ä÷ðå .ù êúòã ìò äìòú éëåâøä àìù äæ âøäé ,ïàë êãîìì àìà , íéùáåçù
äæ àôøúé íà äàøðù ãò åúåà ,åòîùî ïëå ,åúðòùî ìò êìäå äæ í÷ùë ,äëîä ä÷ðå æà , ìáà

äæ íå÷é àìù ãò ,äëîä ä÷ð àì46 :åúáù ÷ø .éìåçä úîçî åúëàìî ìåèá , åà åãé òè÷ íà
åìâø ,éìåçä úîçî åúëàìî ìåèá ïéàåø ,ïéàåù÷ øîåù àåä åìéàë , éìåçä øçàì óà éøäù

                                                                                                                                                 

וכי ימצא . ל כי ימצא איש גונב נפש מאחיו להוציא את הקטן"ונב איש אף הקטן במשמע תוג. קיימא
ל וגונב איש ומכרו וכי יגנוב איש מגיד שאינו חייב עד "איש גונב נפש שומעני אף בן שמונה במשמע ת

 .שיגנב בן קיימא
ל "יגנוב בעדים תמנין שאינו חייב עד ש): פרק כא פסוק טז(מכילתא דרבי שמעון בר יוחאי '  עי38

 .ל ומכרו ונמצא בידו"ומנין שאינו חייב עד שימכור בעדים ת. כי ימצא איש גונב
אתה אומר בחנק או אינו אלא באחת מכל . בחנק. מות יומת): פרשה ה(מכילתא משפטים '  עי39

מיתות האמורות בתורה אמרת זו מדה בתורה כל מיתה האמורה בתורה סתם אין אתה רשאי 
רבי יונתן אומר לא מפני שהיא קלה אלא . מיר עליה אלא להקל עליה דברי רבי יאשיהלמושכה להח

רבי אומר במיתה שנאמרה סתם הרי זו . מפני שנאמרה סתם וכל מיתה שנאמרה סתם הרי זו בחנק
 .בחנק
מה , שהמכה עשה בו שלא בעמך כבעמך, וליתני חומר במכה מבמקלל): ב"פה ע(סנהדרין '  עי40

דתני חדא כותי אתה מצווה , לימא הני תנאי כהני תנאי. קסבר מקשינן הכאה לקללה, לשאין כן במקל
. ותניא אידך אי אתה מצווה לא על קללתו ולא על הכאתו. על הכאתו ואי אתה מצווה על קללתו
דמר סבר מקשינן הכאה לקללה ומר , מאי לאו בהא קמיפלגי. סברוה דכולי עלמא כותים גירי אמת הן

מר , והכא בהא קמיפלגי, דכולי עלמא לא מקשינן הכאה לקללה, לא, ינן הכאה לקללהסבר לא מקש
, אי הכי היינו דקתני עלה ושורו כישראל. ומר סבר כותים גירי אריות הן, סבר כותים גירי אמת הן

 .שמע מינה, אלא שמע מינה בהיקישא פליגי
איש איש אשר יקלל את ) 'ויקרא כ(למה נאמר לפי שהוא אומר . 'ומקלל אביו ואמו וגו: שם'  עי41

 .ל ומקלל אביו ואמו"ת, אשה מנין, אין לי אלא איש', אביו וגו
 .איש להוציא את הקטן): רמז תרנח(ילקוט שמעוני תורה '  עי42
אתה אומר בסקילה או אינו אלא באחת מכל מיתות . בסקילה. מות יומת): שם(מכילתא '  עי43

דמיו בו ונאמר להלן שם דמיהם בם מה להלן ) 'ויקרא כ(אן האמורות בתורה הרי אתה דן נאמר כ
 .בסקילה אף כאן בסקילה

א עין תחת "למה נאמר פרשה זו לפי שהוא אומר שמות כ. וכי יריבון אנשים): פרשה ו(שם '  עי44
ל וכי יריבון אנשים אם יקום בא הכתוב ללמד דברים המחוסרים "עין אבל שבת וריפוי לא שמענו ת

 .בו
ל "שומע אני אף בשוקים ת. ל בחוץ"שומע אני בתוך הבית ת. אם יקום והתהלך בחוץ: שם'  עי45

 .על בוריו, על משענתו
וכי תעלה על דעתך שזה , אם יקום והתהלך בחוץ על משענתו ונקה המכה): ב"לג ע(כתובות '  עי46

ת שבתו יתן ורפא ואי לא מי, קטלינן ליה, ואי מית, אלא מלמד שחובשין אותו, מהלך בשוק וזה נהרג
 .ירפא
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ìâøå ãé úëàìîì éåàø åðéà ,åìâøå åãé éîã å÷æð úîçî åì ïúð øáë àåäå , ãÈé ú Çç Çz ãÈé øîàðù
ìÆâ Èø ú Çç Çz ìÆâ Æø) ãë ÷åñô( :àôøé àôøå .åîåâøúë ,àôåøä øëù íìùé :  

 


