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The Rambam in his introduction to the Sefer 
HaMitzvot lays out the principles that guided his 
choices as to which Mitzvot to enumerate in his 
counting of the Torah’s 613 Mitzvot.1  In many 
instances, he uses it as a platform to elucidate the 
rationale for why he rejects some of the 
constituents of his predecessors’ counts.  The 
Rambam in Shoresh Dalet postulates that anytime 
the Torah generically enjoins one to uphold that 
which the Torah demands or desist from that 
which the Torah prohibits or restricts then that 
commandment is not qualified to be counted 
amongst the 613 Mitzvot of the Torah.2  He cites 
that in violation of this principle there are those 
that mistakenly count Kedoshim Tihiyu ( קדושים
 as one of the 248 positive commandments of (תהיו
the Torah.3  The Sifra says that the Torah’s 
requirement of Kedoshim Tihiyu means that you 
should separate yourselves (פרושים תהיו)4 which 
the Rambam understands to mean that you 
should remove yourselves from those despicable 
things that God has previously commanded you to 
avoid.5  In other words, Kedoshim Tiyihu is 
synonymous with saying “keep my Mitzvot.”6  The 
decisive factor in justifying this determination for 
the Rambam is that this Mitzvah (קדושים תהיו) 
does not add anything we did not know 
beforehand and therefore it is simply conveying 
that you will be holy if you follow that which God 
has prescribed. 
 

                                                 
שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, שלש מאות וששים דרש רבי שמלאי:   1

וחמש לאוין כמנין ימות החמה, ומאתים וארבעים ושמונה עשה כנגד איבריו של 
 )מכות כג:( אדם

השרש הרביעי שאין ראוי למנות הציוויים הכוללים התורה כולה. הנה יבואו בתורה   2
צוויין ואזהרות אינן בדבר רמוז אבל יכללו המצות כולם כאילו יאמר עשה כל מה 

זהרתיך ממנו או לא תעבור דבר ממה שצויתיך שצויתיך לעשות והזהר מכל מה שה
בו. ואין פנים למנות הצווי הזה מצוה בפני עצמה. שהוא לא יצוה לעשות מעשה 

שיהיה מצות עשה ולא יזהיר מעשות מעשה מיוחד שיהיה מצות לא תעשה,  מיוחד
וזה כאמרו (משפטי' כג) ובכל אשר אמרתי אליכם תשמרו. וכאמרו (קדושים יט) את 

תשמורו, ואת משפטי תעשו (אח"מ יח) ושמרתם את משמרתי (ס"פ אח"מ) חקותי 
  )ש דורם ש"ספר המצוות לרמב( ..ורבים כאלה.

(קדושים יט) מצוה מכלל מצות  קדושים תהיווכבר טעו בשרש הזה גם כן עד שמנו ...  3
  )שם( ..עשה.

וידבר ה' אל משה לאמר דבר אל בני ישראל ואמרת אליהם קדושים תהיו מלמד   4
שהפרשה נאמרה בהקהל ומפני מה נאמרה בהקהל מפני שרוב גופי תורה תלוים 

  )קדושים א,א - ורת כוהניםת -ספרא ( קדושים תהיו פרושים היובה 
ולא ידעו כי אמרו קדושים תהיו, והתקדשתם והייתם קדושים (שם כ וסוף שמיני), ...  5

הם צוויין לקיים כל התורה. כאילו יאמר היה קדוש בהיותך עושה כל מה שצויתיך 
בו ונזהר מכל מה שהזהרתיך ממנו. ולשון ספרא קדושים תהיו פרושים תהיו. רוצה 

. ובמכלתא (דכספא) דלו מן הדברים המגונים כלם שהזהרתי אתכם מהםלומר הב
אמרו ואנשי קדש תהיון לי איסי בן יהודה אומר כשהקדוש ברוך הוא מחדש מצוה 

רוצה לומר כי זה הצווי אינו צווי עומד בעצמו אבל לישראל הוא מוסיף להם קדושה. 
קדוש. ואין הפרש בין הוא נמשך אחר מצוה שנצטוו בה ומקיים הצווי ההוא יקרא 

התראה שנאמר שזה מצות עשה . אמרו קדושים תהיו או אילו אמר עשו מצותי
מחוברת אל המצות הרמוז אליהם שנצטוינו לעשותם כן לא נאמר בקדושים תהיו 

ספר המצוות ( ..והדומים לו שהוא מצוה כי לא צוה לעשות דבר זולת מה שידענו.
  )ש דורם ש"לרמב

יכם זו קדושת כל קלמען תזכרו ועשיתם, לעשות זכרון כמעשה: והייתם קדושים לאל  6
המצות אתה אומר זו קדושת כל המצות או אינו אלא קדושת ציצית אמרת במה ענין 
מדבר בקדושת כל המצות. רבי אומר זו קדושת ציצית אתה אומר זו קדושת ציצית 

The Ramban in his glosses notes that the 
Rambam’s missive was targeted at the Bahag 
 who enumerates in his count of the (בעל הלכות)
positive commandments of the Torah (#168), “You 
shall sanctify yourselves and you will be holy 
 While the Ramban  7”.(והתקדשתם והייתם קדושים)
agrees with the Rambam’s principle with regards 
to Kedoshim Tiyihu, he thinks that the Rambam’s 
censure of the Bahag is misplaced.  The Ramban 
in defense of the Bahag notes that the Bahag 
never counted Kedoshim Tiyihu as a positive 
commandent, but rather V’Hitkadishtem and the 
Rambam erroneously conflated the two 
commands.8  Kedoshim Tiyihu is a generic 
command, but V’Hitkadishtem is a specific 
mandate to “avoid defiling oneself with all the 
teeming things that creep upon the earth.”9  
Eschewing contamination through consumption 
therefore accomplishes a particular positive 
commandment that according to the Bahag is 
deserving of enumeration.10  The Mitzvah of 
V’Hitkadishtem enhances the restriction against 
consuming impermissible creatures similar to the 
way that the positive commandment of Shabbaton 
augments the requirement to desist from Melacha 
on Shabbat.  While declaring the Bahag’s position 
defensible, the Ramaban notes the inconsistent 
application of this principle by the Bahag in other 
instances.11 
 
Despite the differences in the particulars, the 
consensus view, unlike that of the Bahag, is that 
Kedoshim Tiyihu is not a specific mitzvah, but 
rather a generic command.  Even given its status 
as a non-discrete Mitzvah, one might consider 

ר קדושים תהיו (ויקרא יט ב) הרי קדושת או אינו אלא קדושת כל המצות כשהוא אומ
כל המצות אמורה הא מה ת"ל והייתם קדושים לאלהיכם זו קדושת ציצית מגיד 

  )פיסקא קטו ס"פ שלחלשון הספרי (שהציצית מוספת קדושה לישראל: 
ם ָּבֽם:  7 ם וְנְִטֵמֶת֖ ַּטְּמאּ֙ו ָּבֶה֔ ץ וְֹ֤לא ִתֽ ֶרץ ַהּׁשֵֹר֑ ם ְּבָכל־ַהֶּׁש֖ ֵתיֶכ֔ ֹ֣ י  ַאל־ְּתַׁשְּקצּ֙ו ֶאת־נְַפׁש י ֲאִנ֣ ִּכ֣

נִייֶכ֒ם קֵ יְקֹוָ֘ק ֱאֹלֽ  י ָק֖דֹוׁש ָא֑ ים ִּכ֥ ם ְקדִֹׁש֔ ם וְֹל֤  וְִהְתַקִּדְׁשֶּת֙ם וְִהיִיֶת֣ ֵתיֶכ֔ ֹ֣ א ְתַטְּמאּ֙ו ֶאת־נְַפׁש
ׂש ַעל־ ָהָאֶֽרץ ֶרץ ָהרֵֹמ֥ י  )מד-מגויקרא יא,( :ְּבָכל־ַהֶּׁש֖ ים ִּכ֛ ם ְקדִֹׁש֑ ם וְִהיִיֶת֖ ְתַקִּדְׁשֶּת֔ וְִה֨

ק ֱאֹל   )ויקרא כ,ז( :יֶכֽםקֵ ֲאִנ֥י יְקָֹו֖
ואמנם בעל ההלכות לא מנה קדושים תהיו אבל מנה [אות קסג] והתקדשתם והייתם   8

, לא ימנוקדושים. והקדושה באמת להיות פרושים. ואשר הם כלל למניעות כלן 
קדושים תהיו, ושמרתם את מצותי (אמור כב), ושמרת ועשית את מצותיו, ושמרתם 
את כל המצוה אשר אנכי מצוך היום (עקב יא) ועוד כל המצוה תשמרון לעשות (שם 
ח), שמור את כל המצוה (תבוא כז), ושמרת ועשית אותם (שם כו) ורבים כן בתורה. 

ושים היא מצוה להיותם קדושים מליטמא אבל אמרו יתעלה והתקדשתם והייתם קד
באכילת השרצים והרמשים בייחוד כאשר מפרש (שמיני יא מד) והתקדשתם ולא 
תטמאו את נפשותיכם בכל השרץ הרומש על הארץ. ואם כן הפורש מאכילתם 

  )ם שורש ד"ן לספר המצוות לרמב"הרמב תהשגו( .מקיים מצות עשה מיוחדת בהן
י יְקֹוָ֘ק ֱאֹלֽ   9 י ֲאִנ֣ נִייֶכ֒ם קֵ ִּכ֣ י ָק֖דֹוׁש ָא֑ ים ִּכ֥ ם ְקדִֹׁש֔ א ְתַטְּמאּ֙ו ֶאת־וְֹל֤  וְִהְתַקִּדְׁשֶּת֙ם וְִהיִיֶת֣

ֶרץ ׂש ַעל־ ָהָאֽ ֶרץ ָהרֵֹמ֥ ם ְּבָכל־ַהֶּׁש֖ ֵתיֶכ֔ ֹ֣   )דמויקרא יא,( :נְַפׁש
ותאמר לי והלא אמרת (ש"א עמ' מ: וש"ו קלא:) כי בעל ההלכות לא ואל תשתבש ... 10

ימנה לאו הבא מכלל עשה, כן הדבר בלאוין שאין בהן מצוה כגון כל צפור טהורה 
תאכלו שאין לאוכל מן הצפור הטהור שום מצוה אבל המצוה היא על הטמאה והיא 

אבל באה במנין.  בה לאו וכיון שכבר נמנע /נמנה/ ממנה בלאו אחר מפורש בה אינה
שהם  ו"טהעשה הנאמר בפרישה מהן והוא מצוה נמנה הוא כעניין בשבות דשבת וי

וכן ענוי דיום הכיפורים כי בהשמרנו מן  נימנין בעשה והמלאכה בהם בלא תעשה
ם נשמר מהן בלאו ונקיים מצות עשה נאמר בהן הלאו נקיים מצות עשה. וכן בשרצי

בעצמן והתקדשתם. וזה דעת ההלכות שלא מנה הנזכרים למעלה וכיוצא בהן 
  )ם שורש ד"ן לספר המצוות לרמב"הרמב תהשגו( …ונתכוון בזה למה שהזכרנו

אבל ראיתי עוד שמנה [אות קעו] וערפכם לא תקשו עוד (עקב י). וכן מנה [אות רפב]  11
יח כיוצא בזה המצות לא תסור מכל הדברים אשר אנכי מצוה אתכם (תבוא כח) והנ

  )שם( ..עשה הרבה גם במצות לא תעשה שלא מנה.

Parshat Acharei Mot-Kedoshim 
A Personalized Torah 
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whether the Torah is conveying something unique 
by articulating the command in a shroud of 
holiness.   
 
As noted above, the Rambam ascribes no 
significance to Torah’s choice of wording and he 
sees it simply as a reformulation of the 
requirement to keep all the Mitzvot which if one 
does do they will be called holy (קדוש).  He 
equates it with the obligation of “You shall be a 
holy people onto me (ואנשי קדש תהיו לי)” by keeping 
the Mitzvot.12  Rashi on Chumash quotes the 
same Sifra as the Rambam in his explanation of 
Kedoshim Tiyihu, but then appends his own 
addendum “that you should distance yourself from 
illicit relations and sin ( הוו פרושים מן העריות ומן
 For Rashi, the Kedusha is specifically  ”.(העבירה
correlated with illicit relations ( שכל מקום שאתה מוצא
 An individual who  13.(גדר ערוה אתה מוצא קדושה
overcomes their base instincts in these matters is 
Kadosh, separated and distinct.  Kedusha is found 
in making choices in the most mundane areas of 
life; it is the ability to exercise mind over matter, 
spirituality over physicality.  Before launching into 
his own view of the interpretation of Kedoshim 
Tiyihu, the Ramban rejects Rashi’s explanation on 
the technical grounds that the Sifra does not 
actually say that which Rashi attributes to it.14  
Rashi portrays a unified statement as to the 
association between Kedusha (separation) and 
Erva (illicit relations), but in reality it is a synthesis 
of two different statements of the Rabbis, one 
found in Torat Kohanim (Sifra)4 and the other in 
Vayikra Rabba.13  The Midrash Chazal in the Sifra 
simply states that in order to be holy one must be 
separate without ever defining that which one is 
distancing themselves from. 
 

                                                 
ֶלב ַּתְׁשִל֥כּון אֹֽתֹו: 12 לּו ַלֶּכ֖ ה ְטֵרָפ֙ה ֹ֣לא תֹאֵכ֔ ר ַּבָּׂשֶד֤ י ּוָבָׂש֨ ֶדׁש ִּתְה֣יּון ִל֑ ֹ֖ שמות ( וְַאנְֵׁשי־ק

ואנשי קודש תהיון לי.  :ע"פ המכלתא דר"י משפטים מסכת כספא פרשה כ )כב,ל
איסי בן יהודה אומר, רבי ישמעאל אומר, כשאתם קדושים, הרי אתם שלי. 
. איסי בן גוריה אומר, כשהמקום מחדש מצוה על ישראל, הוא מוסיף להם קדושה

נאמר כאן קדושה ונאמר להלן קדושה, מה להלן אסורין באכילה, אף כאן תהא 
 :הרמב"ן בהשגותיו לסה"מ חולק ומסביר שהיא הבטחה ולא מצוה  אסורה באכילה.

י סגולה אבל ואנשי קדש תהיון לי (משפטי' כב) הבטחה לא מצוה, כעניין והייתם ל...
(יתרו יט). וזהו מדרשו של איסי בן עקביה  ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש

שאילו לפירוש הרב היה לו לומר כשישראל עושין  שאמר הוא מוסיף להם קדושה.
מצוה מוסיפין לעצמן קדושה, וכן לרבי ישמעאל שדרש שם כשאתם קדושים אתם 

  ...שלי הבטחה מיעודי התורה הוא
א"ר יהודה בן פזי מפני מה נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים אלא ללמדך שכל  13

ואתיא כהדא דר' יהודה בן פזי  מקום שאתה מוצא בו גדר ערוה אתה מוצא קדושה
מפני אמר רבי יהושע בן לוי ...דאמר כל מי שהוא גודר עצמו מן הערוה נקרא קדוש

מה נסמכה פרשת עריות לפרשת קדושים אלא ללמדך שכל מקום שאתה מוצא גדר 
, אשה זונה וחללה וקדשתו כי את ערוה אתה מוצא קדושה ואית ליה קריין סגיין

יך הוא מקריב, אלמנה וגרושה וחללה זונה וגו' ולא יחלל זרעו, והדין דבר קלחם אל
  )ויקרא רבה פרשת קדושים כד,ו(אל כל עדת בני ישראל. 

הוו פרושים מן העריות ומן העבירה, שכל מקום שאתה מוצא גדר  -קדושים תהיו  14
בתורת כהנים (פרשה א ב) ראיתי סתם, אבל . לשון רש"יערוה אתה מוצא קדושה, 

. וכן שנו שם (שמיני פרק יב ג), והתקדשתם והייתם קדושים כי קדוש פרושים תהיו
אני, כשם שאני קדוש כך אתם תהיו קדושים, כשם שאני פרוש כך אתם תהיו 

  )יקרא יט,בון "רמב( פרושים:
, כי אחרי אזהרת פרטי הדינין בכל משא וזה דרך התורה לפרוט ולכלול בכיוצא בזה 15

אמר בכלל ומתן שבין בני אדם, לא תגנוב ולא תגזול ולא תונו ושאר האזהרות, 
יס בעשה היושר וההשויה וכל לפנים משורת (דברים ו יח), שיכנ ועשית הישר והטוב

The Ramban, in what has become one of his most 
famous pieces, then offers his own interpretation 
of the Torah’s command of Kedoshim Tiyihu in 
light of the Sifra’s comment.  He proposes a 
tripartite of principles through which to understand 
the Torah’s usage of general statements exhorting 
one to abide by the Torah’s guidance.  The first of 
which is that the Torah is limited in its ability to 
address every possible permutation that one 
might encounter and it therefore it has to bring 
general principles to bear in order to capture those 
circumstances that fall outside of the particular 
cases directly mentioned in the Torah.15  
Secondly, he notes that just because something is 
allowed according to the precepts of the Torah 
does not mean that it is necessarily the right 
activity to engage in.  Here he coins the phrase, 
Naval Birshut HaTorah ( רהונבל ברשות הת ), a 
person can be a degenerate without ever violating 
a single Torah law.16  As he notes, one could be 
gluttonous, decadent and inebriated while only 
consuming Kosher meat and wine.  The particular 
laws of the Torah do not necessarily guarantee a 
sterling character or good judgment.  Along come 
the general statements like Kedoshim Tiyihu to tell 
Bnei Yisrsael that they must not only abstain from 
that which the Torah explicitly prohibits, but they 
must also eschew unnecessary and unbecoming 
excesses even in those areas and activities that 
the Torah permits.17  As the Sifra indicates, 
Kedusha is defined as separating, but for the 
Ramban that means distancing oneself from 
overindulgence in that which is permitted rather 
than simply rejecting that which the Torah 
restricts.18  These two concepts combine to create 
the third and overarching principle which is that 
the Torah contains not only a “letter of the law,” 
but also a “spirit of the law.”  The Ramban, based 
on Chazal, terms this requirement to abide by the 

וכן הדין לרצון חבריו, כאשר אפרש (שם) בהגיעי למקומו ברצון הקדוש ברוך הוא. 
, ועוד אסר המלאכות בלאו והטרחים בעשה כללי שנאמר תשבות, בענין השבת

  )שם( אפרש זה (להלן כג כד) בע"ה:
והענין כי התורה הזהירה בעריות ובמאכלים האסורים והתירה הביאה איש באשתו  16

ואכילת הבשר והיין, א"כ ימצא בעל התאוה מקום להיות שטוף בזמת אשתו או נשיו 
ר הרבות, ולהיות בסובאי יין בזוללי בשר למו, וידבר כרצונו בכל הנבלות, שלא הוזכ

לפיכך בא הכתוב, אחרי שפרט  :איסור זה בתורה, והנה יהיה נבל ברשות התורה
. ימעט האיסורים שאסר אותם לגמרי, וצוה בדבר כללי שנהיה פרושים מן המותרות

במשגל, כענין שאמרו (ברכות כב א) שלא יהיו תלמידי חכמים מצויין אצל נשותיהן 
מצוה ממנו. ויקדש עצמו מן היין כתרנגולין, ולא ישמש אלא כפי הצריך בקיום ה

במיעוטו, כמו שקרא הכתוב (במדבר ו ה) הנזיר קדוש, ויזכור הרעות הנזכרות ממנו 
בתורה בנח ובלוט. וכן יפריש עצמו מן הטומאה, אף על פי שלא הוזהרנו ממנה 
בתורה, כענין שהזכירו (חגיגה יח ב) בגדי עם הארץ מדרס לפרושים, וכמו שנקרא 

(במדבר ו ח) בשמרו מטומאת המת גם כן. וגם ישמור פיו ולשונו הנזיר קדוש 
מהתגאל ברבוי האכילה הגסה ומן הדבור הנמאס, כענין שהזכיר הכתוב (ישעיה ט 
טז) וכל פה דובר נבלה, ויקדש עצמו בזה עד שיגיע לפרישות, כמה שאמרו על רבי 

זאת הכללית, באלו ובכיוצא בהן באה המצוה ה חייא שלא שח שיחה בטלה מימיו:
אחרי שפרט כל העבירות שהן אסורות לגמרי, עד שיכנס בכלל זאת הצוואה הנקיות 

, כמו שאמרו (ברכות נג ב) והתקדשתם אלו מים ראשונים, והייתם בידיו וגופו
כי אף על פי שאלו מצות קדושים אלו מים אחרונים, כי קדוש זה שמן ערב. 

שנהיה נקיים וטהורים ופרושים מהמון מדבריהם, עיקר הכתוב בכיוצא בזה יזהיר, 
  )שם( :בני אדם שהם מלכלכים עצמם במותרות ובכיעורים

  קדש עצמך במותר לך (יבמות כ.) 17
ן "הרמבדברי לקחת את מיוחד גדול וצורך יש  היום עולם של שפע שבו אנו גריםב 18

 This Ramban is something that should be taken to heart as it isללב 
all too relevant in the world of abundance that we live in today 
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spirit of the law as being “within the line of the law 
 This does not mean that one  ”.(לפנים משורת הדין)
can dispense with the particular laws as long as 
they abide by the spirit of the law.  Rather, one 
must uphold the precepts of the Torah while also 
demonstrating behavior, character and choices 
that meet the standards found in the general laws 
of the Torah.  The Torah demands an integration 
of the letter and spirit of the law to foster 
individuals who are holy (קדושים תהיו) and who do 
that which is right and just (ועשית הישר והטוב), by 
separating from the excesses and the despicable 
behavior of the masses while engaging in conduct 
becoming of a representative of the Holy God ( כי
 .(קדוש אני ה' אלוקיכם
 
The Achilles heel of the Ramban’s explanation is 
that it proposes a one size fits all approach to the 
Torah’s demands on the individual.  This seems to 
be an untenable position as the Gemara in 
Berachot tells us, “just like their faces are different 
so too are their minds, character and thoughts 
disparate.”19  How can the Torah prescribe a 
single solution for a multitude of individuals?  This 
question is enhanced by the Shla HaKadosh who 
takes issue with the Ramban’s thesis with the 
following challenge -- if the Torah is requiring that 
one act within the line of the law (לפנים משורת הדין), 
then why does that not become the line of the law 
 Citing a story in the Gemara,20 he  .(שורת הדין)
questions how a judge or a court of law could 
possibly compel someone to act in a generous 
manner (מדת חסידות) that is a higher standard than 
the letter of the law ( נים משורת הדיןלפ ).  Isn’t it the 
job of the court to enforce the law?  In order to 
resolve this seeming contradiction, he then 
suggests the Torah’s letter of the law is an 
objective standard, a common denominator that 
can be followed by everyone irrespective of their 
nature or character.  It is the minimum that God 
expects from each individual.  On top of that, the 

Torah builds a subjective layer that is custom-
made for each individual.  Obviously, the Torah is 
unable to literally create a tailor-made Torah for 
each person, therefore the Torah resorts to 
generalities like Kedoshim Tiyihu that extend the 
base law for each individual.  The general precept, 
as the Ramban suggests, establishes a Lifnim 
M’Shurat HaDin, but that then becomes the letter 
of the law for each individual according to their 
persona and character – their strengths and their 
weaknesses.  He then adds that there is still an 
additional concept of Leman Telech B’Derech 
Tovim (למען תלך בדרך טובים) which is a level or a 
goal we might ask a person to strive towards, but 
is not subsumed in the letter of the law and is not 
enforceable in a court of law.  The litmus test to 
determine whether something is one’s 
personalized letter of the law or something that is 
beyond the letter of the law is to assess if the 
remainder of the world were to have such a 
disposition and demeanor would the Torah then 
expect that standard of behavior from everyone 
else as well.   
 
The greatness of this approach is that each 
individual now has a personalized set of goals 
from the Torah.  While you can look to others for 
inspiration, you can never look to others to justify 
your poor choices or behavior.  You must be your 
own person whose standards are customized for 
the individual that you are and whose bar is 
always rising.  The challenge of course is that we 
can’t now just carry out a pre-prescribed set of 
laws and then assume we have accomplished that 
which God expects from us.  We must think, 
contemplate and continuously grow to meet the 
expectations that God has set for us under our 
letter of the law and to rise to meet our personal 
challenge of Kedoshim Tiyihu. 
 
Shabbat Shalom

 

                                                 
שאין דעתם דומה זה אוכלוסי ישראל אומר: ברוך חכם הרזים.  תנו רבנן: הרואה 19

  )ברכות נח.(. לזה, ואין פרצופיהן דומים זה לזה
ל ואזיל בתריה דמר שמואל בשוקא דבי דיסא, אמר ליה: מצא רב יהודה הוה שקי 20

אמר  -בא ישראל ונתן בה סימן מהו?  -אמר ליה: הרי אלו שלו.  -כאן ארנקי מהו? 
אמר ליה: לפנים משורת הדין. כי הא דאבוה דשמואל  -תרתי?  -ליה: חייב להחזיר. 

שתא, לפנים  אשכח הנך חמרי במדברא, ואהדרינהו למרייהו לבתר תריסר ירחי
והא רבי ישמעאל ברבי יוסי זקן ואינו לפי כבודו  :)בבא מציעא כד(משורת הדין. 

רבי ישמעאל ברבי יוסי לפנים משורת הדין הוא דעבד. דתני רב יוסף: והודעת  -הוה! 
זה ביקור חולים,  -זו גמילות חסדים, (אשר) ילכו  -זה בית חייהם, את הדרך  -להם 
אשר ..זו לפנים משורת הדין. -זה הדין, אשר יעשון  -זו קבורה, ואת המעשה  -בה 

זו לפנים משורת הדין. דאמר רבי יוחנן: לא חרבה ירושלים אלא על שדנו  -יעשון 
אלא אימא: שהעמידו דיניהם על דין  -אלא דיני דמגיזתא לדיינו?  -בה דין תורה. 

רבה בר בר חנן תברו ליה  )בבא מציעא ל:(תורה, ולא עבדו לפנים משורת הדין. 

הנהו שקולאי חביתא דחמרא. שקל לגלימייהו, אתו אמרו לרב. אמר ליה: הב להו 
. יהיב להו אמר ליה: אין, למען תלך בדרך טובים -ה: דינא הכי? אמר לי -גלימייהו. 

גלימייהו. אמרו ליה: עניי אנן, וטרחינן כולה יומא, וכפינן, ולית לן מידי. אמר ליה: 
. אמר ליה: אין, וארחות צדיקים תשמר -אמר ליה: דינא הכי?  -זיל הב אגרייהו. 

וי"ל דלא מייתי קרא דאשר יעשון אלא במקום שאחרים חייבין ... )פג. בא מציעאב(
כמו במראה דינר דאחרים דבעו למילף חייבים ור' חייא דלא בעי למילף  והוא פטור

וכן בעובדא דרבי ישמעאל דזקן ואינו  ולפנים משורת הדין שילם כמו אחריםפטור 
והכא בשמעתין דהדרינהו כבודו הוה ועשה לפנים משורת הדין כמו אחרים לפי 

בתר תריסר ירחי שתא כ"ע פטורים לכך לא מייתי קרא הכא ומ"מ משום לפנים 
אבל בסוף האומנין (שם)  משורת הדין בעי ליה לאהדורי כיון שאינו מתחסר ממונא

נים משורת הדין אין משום לפ ועשו לו הפסד גדולבהנהו שקולאי ששברו לו החבית 
 ד"ה לפנים משורת הדיןבתוס' ( .לו להפסיד לכך מייתי קרא למען תלך בדרך טובים

  )כד:שם 


