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  יד-א, כא פרק שמות .1
הֵ֙ ( א) לֶּ ֵ֙ ים וְא  טִִּ֔ ְשפָּ ר ַהםִּ ֶׁ֥ ים ֲאשֶּ ִׂ֖ שִּ ֶֽם תָּ ְפנ יהֶּ ה( יב) ...: לִּ ֶׁ֥ יש ַמכ  ִ֪ ת אִּ ִׂ֖ ֹות וָּמ  ֶֽת מֶׁ֥ ( יג: )יּומָּ

רֵ֙  א וֲַאשֶּ ה לֹ֣ דִָּ֔ ים צָּ ִׂ֖ ֱאלהִּ ֹ֣ה וְהָּ מָּ י יָּ֑דֹולְ  אִּ ִּ֤ ֹום ְלךֵ֙  וְַשְמתִּ קִ֔ ר מָּ ֶׁ֥ ּוס ֲאשֶּ ה יָּנִׂ֖ םָּ ֶֽ ֶׁ֥ד( יד) ס: שָּ י־יָּזִּ  וְכִּ
יש ִ֪ הּו אִּ ִׂ֖ ע  ֹו ַעל־ר  ְרגֹ֣ ה ְלהָּ ֑ ְרמָּ ם ְבעָּ ֹ֣ עִּ י מ  ְזְבחִִּ֔ מּו מִּ ִׂ֖ חֶּ קָּ ּות תִּ מֶֽ  ס: לָּ

 
  כג-יט, כ פרק שמות .2

ר( יט) אמֶּ ה' הֵ֙  וַי ִּ֤ ל־מ שִֶּ֔ ה אֶּ ר כ ֶׁ֥ ֹ֣י ת אַמִׂ֖ ל־ְבנ  ל אֶּ ֑ א  ם יְִּשרָּ ֹ֣ ם ַאתֶּ יתִֶּ֔ י ְראִּ יִּם כִִּּ֚ ַמִ֔ ן־ַהשָּ  מִּ
י ְרתִּ ַבִׂ֖ םָּ  דִּ ֶֽםעִּ א( כ: )כֶּ ּון לֶׁ֥ י ַתֲעשִׂ֖ ֑ תִּ י אִּ ה  ףֵ֙  ֱאלִּ֤ סֶּ י כֵֶּ֙ ֹ֣ ב ו אלה  א זָּהִָּ֔ ּו לֶׁ֥ ֶֽם ַתֲעשִׂ֖ כֶּ ח( כא: )לָּ ְזַבֹ֣  מִּ
ה   מָּ י   ֲאדָּ ה־לִּ ֹ֣  ַתֲעשֶּ יו וְזַָּבְחתָּ לָָּ֗ יךֵ֙  עָּ ֵ֙ ת־ע לתֶּ יך אֶּ מִֶּ֔ ת־ְשלָּ ת־צ ֶֽאנְךִׂ֖  וְאֶּ ך אֶּ ֑ רֶּ ת־ְבקָּ ְבכָּל־ וְאֶּ
קֹוםֵ֙  ר ַהםָּ ֹ֣ יר ֲאשֶּ ֹ֣ י ַאְזכִּ ת־ְשמִִּ֔ ֹוא אֶּ יך ָאבֶׁ֥ ִׂ֖ לֶּ ֶֽיך א  ַרְכתִּ ח( כב: )ּוב  ְזַבִּ֤ ם־מִּ נִּיםֵ֙  וְאִּ ה־ ֲאבָּ ַתֲֶֽעשֶּ

י ֶׁ֥ה לִִּ֔ ְבנֶּ א־תִּ ן לֶֽ ִׂ֖ ְתהֶּ ית אֶּ ֑ זִּ י גָּ ִּ֧ ַנְֶׁ֥פתָּ  ַחְרְבךִ֪  כִּ יהָּ  ה  ִׂ֖ לֶּ ֶֽהָּ  עָּ ה( כג: )וְַתַחְֶֽללֶּ ֶׁ֥ א־ַתֲעלֶּ ת וְלֶֽ  ְבַמֲעלִׂ֖
י ֑ ְזְבחִּ ר ַעֶֽל־מִּ ִ֪ ה ֲאשֶּ ֶׁ֥ גָּלֶּ א־תִּ רְ  לֶֽ יו וְָּתךִׂ֖ עֶּ ֶֽ לָּ  פ: עָּ

 
  כג סימן כ פרק יתרו פרשת שמות( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא .3
 .היו המזבח בצד שסנהדרין למדנו. המשפטים ואלה. עליו ערותך תגלה לא אשר

 
  כג פסוק כ פרק יתרו פרשת שמות י"רש .4
 דעת בהם שאין הללו אבנים ומה וחומר קל דברים והרי ... - ערותך תגלה לא אשר

 חבירך, בזיון מנהג בהם תנהג לא, צורך בהם ויש הואיל תורה אמרה בזיונן על להקפיד
 :וכמה כמה אחת על, בזיונו על ומקפיד, יוצרך בדמות שהוא

 
 כב פסוק כ פרק יתרו פרשת שמות יונתן כתר .5

 ׁשִממנו ברזל הרמת ׁשִאם חצובות אותם ִתבנה לא לשמי תעׂשה אבנים ִמזבח וִאם( כב)
 :אותו חיללת האבן על חרב נעׂשה

 
  כב פסוק כ פרק יתרו פרשת שמות י"רש .6

 של ימיו להאריך נברא שהמזבח, חללת ברזל עליה הנפת שאם, למדת הא - ותחללה
, ועוד. המאריך על המקצר שיונף, בדין זה אין, אדם של ימיו לקצר נברא והברזל, אדם

. ומחבל כורת עליו יבא לא לפיכך, שבשמים לאביהם ישראל בין שלום מטיל שהמזבח
 ידי על מדברות ולא שומעות ולא רואות שאינם אבנים ומה וחומר קל דברים והרי

 בין, לאשתו איש בין שלום המטיל, ברזל עליהם תניף לא תורה אמרה שלום שמטילות
 :פורענות תבואהו שלא וכמה כמה אחת על, לחבירו אדם בין, למשפחה משפחה

  יא פרשה דבחדש מסכתא - יתרו ישמעאל דרבי מכילתא .7
 להאריך נברא המזבח, אומר אלעזר בן שמעון רבי היה מכאן'. וגו עליה הנפת חרבך כי

 על המקצר להניף רשאי אינו, אדם של שנותיו לקצר נברא והברזל, אדם של שנותיו
, תבנה שלמות אבנים+ ו כז דברים+ אומר הוא הרי, אומר זכאי בן יוחנן רבן. המאריך
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 ולא רואות לא שאינן מזבח אבני אם ומה ו"ק' דברי והרי. שלום שמטילות אבנים
 הקדוש אמר, שבשמים לאביהם ישראל בין שלום שמטילות על, מדברות ולא שומעות

 לאיש איש בין שלום המטיל, ברזל עליהם תניף לא+ ה/ כז דברים/ שם שם+ הוא ברוך
 משפחה בין לממשלה ממשלה בין לאומה אומה בין לעיר עיר בין לאשתו איש בין

 .פורענות תבואהו שלא כמה כמה אחת על, למשפחה
 פי על אף, מזבח בצד באין שסנהדרין למדין נמצינו. תשים אשר המשפטים ואלה...

נָּס+ כח ב'= א מלכים= א"מ' +שנ, לדבר זכר לדבר ראיה שאין ל יֹוָאבֵ֙  וַיִָּּ֤ הֶּ ל־א ֹ֣ ' הִ֔  אֶּ
ק ִׂ֖ ֶֽיֲַחז  ֹותְבַקרְ  ַו ֶֽחַ  נֶׁ֥ ְזב   :ַהםִּ
  ד פרשה דנזיקין מסכתא - משפטים ישמעאל דרבי מכילתא .8
 תקחנו מזבחי מעם -. לגלות ולא ללקות ולא לדון ולא למות, למות תקחנו מזבחי מעם

, לדבר זכר לדבר ראיה שאין פי על אף; המזבח בצד שסנהדרין למדין נמצינו. למות
נָּס+ כח ב'= א מלכים= א"מ+ ל יֹוָאבֵ֙  וַיִָּּ֤ הֶּ ל־א ֹ֣ ק' הִ֔  אֶּ ִׂ֖ ֶֽיֲַחז   '.וגו ַו
 

  כב פסוק כ פרק יתרו פרשת שמות ן"רמב .9
 את תבנה שלמות אבנים שנאמר כמו, הברזל נגיעת בהם לאסור - עליה הנפת חרבך כי

 בלשון הברזל כאן והזכיר(. ה שם) ברזל עליהן תניף לא(, ו כז דברים) אלהיך' ה מזבח
 אהוד לו ויעש, בסיף יאמר. חרב יקראו כורתות פיות בהם אשר ברזל כלי כל כי, חרב
 ויאמר(, א ה יחזקאל) חדה חרב לך קח, ובאזמל(, טז ג שופטים) פיות שני ולה חרב

 זה וכן(, ט כו שם) בחרבותיו יתץ ומגדלותיך הבנין בו יסתרו אשר וכלפות בכשיל
 :חרב יקראנו אבנים המסתת

 על המקצר יונף שלא מצוה להדור( כאן במכילתא) רבותינו בדברי המצוה וטעם
. השם במזבח בנוי והמקצת באשפתות האבן מן הנפסל ישאר שלא אמר א"ור. המאריך

 אמר והרב. יצליחו אולי כן יעשו עובדיה כי ז"לע מזבח לעשות ממנה ילקח שלא או
, משכית אבן ותהיה צורה בהן לעשות יבאו שלא, הרחקה שהיא( מה ג) הנבוכים במורה

 והוא חרב הברזל היות בעבור, המצוה טעם כי אומר ואני. ז"ע עובדי מנהג כן היה כי
 היורש הוא( ג א מלאכי) השם שנאו אשר עשו והנה. כך נקרא ולכן, העולם המחריב

 כי, ובארץ בשמים כחו הוא והחרב(, מ כז בראשית) תחיה חרבך ועל לו שאמר, החרב
 :'ה בית יובא לא ולכן, גבורתו תראה ובהם, יצליח החרב הדם ובמזלות במאדים

 
 ( נז) מוסר תוכחת חיים דרך פרק - יומא מסכת - הקדוש ה"השל ספר .11

 'ברח', מינן בר ברעהו איש 'חרב' - 'חבר' אז, כברו תוכו שאין רע הוא אם. חבר לך קנה
 תמיד לדבר, עמו דבורך 'רחב', אליך אותו 'חבר'', ה בחר בו, טוב הוא ואם. ממנו

 .תשובה ובהתעוררות שמים ביראת
 

  יד סימן כא פרק משפטים פרשת שמות( טוב לקח) זוטרתא פסיקתא .11
 הרציחה על וללמד, ליהרג ויוצא מידו העבודה שמבטלין מלמד. למות תקחנו מזבחי עם

 :ללקות ולא לדון לא. למות תקחנו מזבחי מעם: העבודה את שדוחה
 

 יד פסוק כא פרק משפטים פרשת שמות יונתן תרגום .12
 ַגֵבי ַעל וְמַׁשֵמׁש הוא ַכֲהָנא ֲאִפיּלו ִבְנִכילו ְלִמְקְטֵליה ַחְבֵריה ַעל ְגַבר ִיְרַׁשע ַוֲארום( יד)

א ְוִתְקְטִליֵניה ִתְסבוֵניה ִמַתָמן ַמְדְבִחי יפָּ ַסיָּ  :בְּ
 יד פסוק כא פרק משפטים פרשת שמות יונתן כתר .13

 ִמׁשם ִמזבחי גבי על ומשמש הוא כהן אפילו בנוכלות להרגו חברו על איש ירשע וכי( יד)
 :בחרב ותהרגוהו ִתקחוהו



 
  יד פסוק כא פרק משפטים פרשת( הארוך הפירוש) שמות עזרא אבן .14
 רק. מקלט ערי והם, מקום לך ושמתי כתוב ששם, הראשון הפסוק הפך זה הנה. מזבחי
 ורצה כהן אפילו, אמרו וקדמונינו. יומת יואב עשה כאשר מזבחי על אפילו שינוס המזיד
 :יומת מזבחי עבודת לעבוד
  לד-כח, ב פרק א מלכים .15

הֵ֙ ( כח) ָאה וְַהְשֻמעָּ ֹ֣ ב בָּ י ַעד־יֹואִָּ֔ ֹ֣ ב כִּ הֵ֙  יֹואָָּ֗ י נָּטָּ ֹ֣ ה ַאֲחר  י ֲאד נִּיִָּ֔ ֶׁ֥ ֹום וְַאֲחר  לִׂ֖ א ַאְבשָּ ה לֹ֣ ֑ נָּס נָּטָּ  וַיִָּּ֤
ל יֹוָאבֵ֙  הֶּ ל־א ֹ֣ ק' הִ֔  אֶּ ִׂ֖ ֶֽיֲַחז  ֹותְבַקרְ  ַו ֶֽחַ  נֶׁ֥ ְזב  ד( כט: )ַהםִּ ְך וַיַֻגַּ֫ לֶּ ֹ֣ ה ַלםֶּ י ְשלמ ָ֗ ֹ֣ ס כִּ ִּ֤ ל יֹוָאבֵ֙  נָּ הֶּ ל־א ֹ֣  אֶּ

ה' הִ֔  ִׂ֖ מ  צֶּל וְהִּ ֹ֣ חַ  א  ֑ ְזב  ח ַהםִּ ה וַיְִּשַלַ֨ הּו ְשלמ ֹ֜ ת־ְבנָּיִָּּ֧ ע אֶּ ִ֪ ן־יְהֹויָּדָּ ר בֶּ אמ ִׂ֖ ְך ל  ֶׁ֥ ֹו ל  א( ל: )ְפַגע־בֶֽ  וַיָּב ַ֨
הּו ל ְבנָּיָֹּ֜ הֶּ ל־א ֹ֣ ר' הָ֗  אֶּ אמֶּ יו וַי ַ֨ לָֹּ֜ ר א  ְךֵ֙  כ ֶֽה־ָאַמִּ֤ לֶּ ֵ֙ א ַהםֶּ ר׀ צ ִ֔ אמֶּ א וַי ֶׁ֥ י לִׂ֖ ֹ֣ ה כִּ ב ָא֑מּות פ ֹ֣ שֶּ  וַיַָּ֨
הּו ְךֵ֙  ְבנָּיִָּּ֤ לֶּ ֵ֙ ת־ַהםֶּ ר אֶּ ֹ֣ בָּ ר דָּ אמ ִ֔ ר ל  ֶׁ֥ בֶּ ב כ ֶֽה־דִּ ִׂ֖ ה יֹואָּ ֶֽנִּי וְכ ֶׁ֥ נָּ ר( לא: )עָּ אמֶּ ֹו וַי ִּ֧ ְך לֹ֣ לֶּ הֵ֙  ַהםֶָּ֗  ֲעש 
ר ֹ֣ ר ַכֲאשֶּ בִֶּ֔ ֹו דִּ ׀ ּוְקַבְר֑תֹו ּוְפַגע־בִׂ֖ תָּ יר ֹ֣ י וֲַהסִּ ֹ֣ ם ְדמ  מָָּ֗ רֵ֙  חִּ ְך ֲאשֶּ ַפֹ֣ ב שָּ י יֹואִָּ֔ ַלַ֕ עָּ ל מ  ַעִׂ֖ ית ּומ  ֶׁ֥  ב 
ֶֽי יב  ( לב: )ָאבִּ שִּ ֹו' הַ֨  וְה  מֹ֜ ת־דָּ ֹו אֶּ ר ַעל־ר אשָ֗ ֹ֣ ע ֲאשֶּ ַגֹ֣ ים פָּ נָּשִּ ֶֽי־ֲאֲ֠ ְשנ  ים בִּ קִַּ֨ ים ַצדִּ ִּ֤ מּוֵ֙  וְט בִּ ֵ֙ םֶּ  מִּ

ם ֹ֣ ב וַיַַהְרג  רֶּ י ַבחִֶּ֔ ֶׁ֥ ד וְָאבִּ וִִּׂ֖ א דָּ ע לֹ֣ ֑ ר יָּדָּ ִּ֤ ת־ַאְבנ  ן־נ רֵ֙  אֶּ א בֶּ ֹ֣ ל ַשר־ְצבָּ א ִ֔ ת־ יְִּשרָּ א וְאֶּ ֶׁ֥ שָּ ן־ ֲעמָּ בֶּ
ר תֶּ א יִֶּׂ֖ ֶׁ֥ ֶֽה ַשר־ְצבָּ בּו( לג: )יְהּודָּ ִּ֤ םֵ֙  וְשָּ יהֶּ אש ְדמ  ב ְבר ֹ֣ אש יֹואִָּ֔ ֹו ּוְבר ֶׁ֥ ם ַזְרעִׂ֖ ֑ ד ְלע לָּ וִִּ֡  ּוְלדָּ

ְלזְַרעֹו ֹו ּוֲ֠ יתַ֨ ֹו ּוְלב  ֹום יְִּהיֶֶּׁ֥ה ּוְלכְִּסאֹ֜ לִ֪ ם שָּ ִׂ֖ ם ַעד־עֹולָּ ֶׁ֥ עִּ ַעל( לד': )הֶֽ  מ  הּוֵ֙  וַיַָ֗ ע ְבנָּיֵָּ֙ ֹויָּדִָּ֔ ן־יְהֹ֣  בֶּ
ֹו הּו וַיְִּפַגע־בִׂ֖ ֑ ת  ר וַיְמִּ ֶׁ֥ ב  ֹו וַיִּקָּ יתִׂ֖ ֶֽר ְבב  ְדבָּ  :ַבםִּ

 
  יד פסוק כא פרק משפטים פרשת שמות בחיי רבינו .16

 מכילתא) ל"רז מדרש והוא, עבודה ועובד כהן אפילו" מזבחי מעם: "פירש ל"ז י"ורש
 פרק מכות במסכת ל"רז אמרו כבר המזבח בקרנות יואב שהחזיק ומה(. ד פרשה נזיקין

, גגו אלא קולט ואינו קולטות שקרנותיו סבור שהיה שטעה( א, יב מכות: )הגולין הן אלו
 אין כי סבור שהיה או. בקרנותיו תפש והוא מזבחי מעל ולא", מזבחי מעם: "שנאמר
" למות תקחנו: "לשון וזהו, דין בית פי ועל ובהתראה בעדים בהורג אלא מדבר הכתוב

 .קולט שיהא סבור היה מלכות פי על בנהרג אבל, ובהתראה בעדים אלא ממיתין ואין
 

  יד פסוק כא פרק משפטים פרשת שמות הירש ר"רש .17
 עקרונות שני, כביכול, כאן אין. לפושע הגנה נותן אינו היהודי המזבח'. וגו מזבחי מעם

 הכנסיה כגון, הדדית בביקורת זה אל זה והמתייחסים זה את זה וממתיקים המגבילים
, הגדול הדין בית, בישראל" משפט"ה מקום. באלה וכיוצא והמשפט החסד, והמדינה

 הוא - במזבח שטופח העיקרון(. כב, כ לעיל' עי) החרב תונף לא שעליו, למזבח סמוך היה
 מספר נעדר החנינה משפט מושג כל. הסנהדרין לפני הגשמה לידי שבא העיקרון
. לאדם ולא, הוא לאלהים - בישראל והמשפט החוק. היהודית המדינה של החוקים

; האדם לשרירות מקום בו נותר ולא, ודקדוקיו פרטיו כל על לנו ניתן האלוהי החוק
 משום הדין גזר של לפועל בהוצאתו שאין הרי, פלילי פושע על מוות דין זה חוק גזר ואם

, התחשבות - רבת כפרה עצמה היא אלא, בנסיבות בהתחשב להמתיקה שאפשר חומרא
 גבי - על הקרב שהקרבן כשם היא כפרה -, הפושע כפרת, הארץ כפרת, הכלל כפרת

 את שיקריב אחר כהן אין ואפילו, המזבח ליד הכהן יעמוד ואפילו. הוא כפרה - המזבח
 כדין בו ולעשות למשפט להביאו תקחנו מזבחי מעם - רצח אשמת בו ותפגע, הקרבן

 .וכתורה
 

  ו-ה, ט פרק בראשית .18



ְך( ה) ם וְַאַ֨ ִּ֤ ְמכֶּ ת־דִּ יכֶּםֵ֙  אֶּ ת  ש ְלנְַפש ֶֽ ְדר ִ֔ ַיֶׁ֥ד אֶּ ה מִּ מּו כָּל־ַחיִָּׂ֖ ֑ ְדְרשֶּ ד אֶּ ַיֹ֣ ם ּומִּ ֶָֽאדָָּ֗ יַדֵ֙  הָּ יש מִּ ֹ֣  אִּ
יו ש ָאחִִּ֔ ְדר ִׂ֖ ש אֶּ ֶׁ֥פֶּ ת־נֶּ ֶֽם אֶּ ֶָֽאדָּ ְךֵ֙ ( ו: )הָּ ם ש פ  ם ַדֹ֣ ֶָֽאדִָּ֔ ם הָּ ִׂ֖ ֶָֽאדָּ ֹו בָּ מֹ֣ ְך דָּ ֑ פ  ם כִּי יִּשָּ לֶּ ֹ֣ ים ְבצֶּ  ֱאלהִִּ֔
ה ִׂ֖ שָּ ֶֽם עָּ ָאדָּ ת־הָּ  :אֶּ

 
  ז, ב פרק בראשית .19

ר  ( ז) ים' הַ֨  וַיִּיצֶּ ם ֱאלהִֹּ֜ ֶָֽאדָָּ֗ ת־הָּ רֵ֙  אֶּ פָּ ה עָּ מִָּ֔ ֲאדָּ ֹ֣ ן־הָּ ח מִּ יו וַיִַּפֶׁ֥ ִׂ֖ ת ְבַאפָּ ים נְִּשַמֹ֣ ֑ י ַחיִּ ֶׁ֥ ֶֽיְהִּ ם ַו ִׂ֖ ֶָֽאדָּ  הָּ
ש ֶׁ֥פֶּ ֶֽה ְלנֶּ  :ַחיָּ

 
 ז פסוק ב פרק אשיתבר פרשת בראשית יונתן כתר .21

 ומארבעת המקדש בית ממקום עפר ויקח יצרים בשני אדם את אלהים יי ויברא( ז)
 נשמת בנחיריו ויפח ולבן שחור אדום ובראו העולם מימי מכל ויבלול העולם רוחות

 :אוזנים ולשמע עינים למאור מדברת לרוח האדם בגוף נשמה והיתה חיים
 

  ז פסוק ב פרק בראשית פרשת בראשית י"רש .21
 תהא שם שימות מקום שכל, רוחות מארבע האדמה מכל עפרו צבר - האדמה מן עפר

 אדמה מזבח( כא כ שמות) בו שנאמר ממקום עפרו נטל אחר דבר. לקבורה קולטתו
 :לעמוד ויוכל כפרה לו תהיה הלואי אמר, לי תעשה
  ז פרק נזיר מסכת( וילנא) ירושלמי תלמוד .22

 בו וברא המזבח ממקום הוא ברוך הקדוש נטל אחד תרווד מלא פזי בן יודה רבי אמר
 דכתיב הוא הדא עמידה לו ותהא המזבח ממקום ייברא הלואי אמר הראשון אדם

 מזבח[ כא כ שמות] וכתיב האדמה מן עפר האדם את אלהים' ה וייצר[ ז ב בראשית]
   מזבח כאן אף מזבח להלן שנאמר אדמה מה לי תעשה אדמה
  א פרק ויקרא אלשיך .23

 על יהיה', ה בחר כן על, ממנו נפרד אשר מקורו אל האדם יתחבר זה ידי שעל ולהיות
 אל הזה העולם התחברות מקום הוא שם אשר, השמים שער במקום הוא אשר המזבח
 כי על, אדמה מזבח יהיה ונצטוינו. לארץ למטה העליון שפע יורק משם כי, העליון
( ט יד רבה בראשית) ל"ז שאמרו כמו, עצמה אדמה ומאותה האדמה מן עפר האדם

, להורות. כפרתו תהיה שנברא ממקום אמרו שלא לב בשום והוא. נברא כפרתו ממקום
, עליונה קדושה עם חיבור בה אשר מאדמה אותו לברא יתברך כונתו היתה, מאז כי

 זר כמו לו יהיה לא כי. חטא כאשר ממנה שכפרה, הקדושה אל להתקרב שוב יקל למען
. קדושה שם לקנות תקל וגם, הוא הקדושה חבור ממקום אדמתו כי, מחטאתו לשוב

 כי, כאמור, אדמתו אל לרמוז, יקריב כי אדם אם כי, יקריב כי איש נאמר לא זה ולרמוז
 :נברא כפרתו ממקום

  א עמוד כא דף בתרא בבא מסכת בבלי תלמוד .24
, ָעל ְדָעל ֵכיָון - ַׁשַבְׁשָתא ,ָגִריס ְוָלא ְדַדִייק( ההוא) מֹוְתִביָנן: ָאַמר ִמְנַהְרְדָעא ִדיִמי ַרב

 ָזָכר ָכל ִהְכִרית ַעד ִיְׂשָרֵאל ְוָכל יֹוָאב ָׁשם ָיַׁשב ֳחָדִׁשים ֶׁשתׁשֵ  ִכי( "יא א"מ, )ִדְכִתיב
? ָהֵכי ַעַבְדָת  ַטְעָמא ַמאי[ ב"ע שם, ]ֵליה ָאַמר, ָדִוד[ְד  ְלַקֵמיה( ]לגבי) ָאָתא ִכי", ֶבֱאדֹום

" ֵזֶכר" ַאָנן ְוָהא, ֵליה ָאַמר". ַעָמֵלק ָזָכר ֶאת ִתְמֶחה( "כה דברים, )ִדְכִתיב, ֵליה ָאַמר
? ַאְקִריתון ָהיִכי ֵליה ָאַמר, ְלַרֵביה ַׁשְייֵליה, ָאַזל. ַאְקִריון" ָזָכר" ְלִדיִדי, ֵליה ָאַמר? ָקִריָנן
, ֵליה ָאַמר, ְלִמְקְטֵליה( ובעא) ַסְפִסיָרא ָׁשַקל"[. ֵזֶכר"( ]"עמלק ָזָכר את תמחה)" ְלהו ָאַמר

 ַׁשְבֵקיה, ֵליה ָאַמר". ְרִמָיה' ה ְמֶלאֶכת עֹוֶׂשה ָארור( "מח ירמיה, )ִדְכִתיב, ֵליה ָאַמר? ַאַמאי
". ִמָדם ַחְרבוֹ  מֹוֵנעַ  ְוָארור( "שם, )ְכִתיב( הא, )ֵליה ָאַמר, ְבָארור ְוִליקום ַגְבָרא ְלַההוא

 :יהַקְטלֵ  ָלא, ְדַאְמִרי ְוִאיָכא, ַקְטֵליה, ְדַאְמִרי ִאיָכא


