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 גי:די תומש ,חלשב תשרפ .1
ֹּיַו ֹל םֹוּ֔יַה ֙םִיַ֨רְצִמ־תֶא םֶ֤תיִאְר רֶׁ֨שֲא יִּ֗כ םֹוּ֑יַה םֶ֖כָל הֶׂ֥שֲעַֽי־רֶׁשֲא הָ֔וֹהְי תַ֣עּוׁשְי־תֶא ּ֙ואְרּו ּו֗בְּצַיְתִה ּ֒ואָ֒ריִּת־לַא ֘םָעָה־לֶא הֶׁ֣שמ רֶמא֨  א֥
 :םָֽלֹוע־דַע דֹו֖ע םָ֥תֹאְרִל ּופִ֛סֹת

 
 זט:זי םירבד ,םיטפוש תשרפ .2

ֹל ֘קַר ֹלְו ֒םיִסּוס ֹוּ֣ל־הֶּבְרַי־אֽ ֹל םֶ֔כָל רַ֣מָא ֙הָוֹהיַֽו סּו֑ס תֹוּ֣בְרַה ןַעַ֖מְל הָמְיַ֔רְצִמ ֙םָעָה־תֶא ביִׁ֤שָי־אֽ  :דֹוֽע הֶּ֖זַה Vֶרֶּ֥דַּב בּוׁ֛שָל ןּו֗פִסֹֽת א֣

 
 חס:חכ תומש ,אבת יכ תשרפ .3

ֹל Yְ֔ל יִּתְרַ֣מָא רֶׁ֣שֲא Vֶ֙רֶּ֨דַּב ֒תֹוּיִנֳאָּֽב ֘םִיַ֘רְצִמ | הָ֥וֹהְי Yְ֙ביִֽׁשֱהֶֽו  ןיֵ֥אְו תֹו֖חָפְׁשִלְו םיִ֥דָבֲעַֽל Yיֶ֛בְיֹֽאְל םָׁ֧ש םֶּ֨תְרַּכַמְתִהְו ּהָ֑תֹאְרִל דֹו֖ע ףיִ֥סֹת־אֽ
 :הֶֽנֹק

 
 א הכלה ה קרפ הכוס ימלשורי .4

 ופיסות אל םויה םירצמ תא םתיאר רשא יכ )די תומש( .1 רמאנש םירצמ ץרא בושל אלש לארשי ורהזוה ומוקמ י"בשר ינת
 םירצמ 'ה ךבישהו )חכ םירבד( .3  .דוע הזה ךרדב בושל ןופסת אל םכל רמא 'הו )זי םירבד( .2  .םלוע דע דוע םתוארל
 הרזעל םירצמ םידריה יוה )אל והיעשי( 'אנש רושא ךלמ בירחנס ימיב תחא .1 ,ולפנ ןתשלשבו ורזח ןתשלשבו  .תוינאב
 רשא ברחה התיהו )במ והימרי( חרק ןב ןנחוי ימיב תחאו .2 'וגו רשב םהיסוסו לא אלו םדא םירצמו )םש( הירתב ביתכ המ
 ... עשרה סונייגורט ימיב .3  .'וגו םכתא גישת םש הנממ םיארי םתא

 
  י קרפ ןירדהנס ימלשורי .5

 :ץראה תא שובכלו איטמקרפל הרוחסל תא רזוח ,רזוח תא ןיא הבישיל ,דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל

Moses said to the people, “Don’t be afraid! Stand firm and see the Lord's salvation that He will wreak 
for you today, for the way you have seen the Egyptians is [only] today, [but] you shall no longer 
continue to see them for eternity.” 
 

Only, he may not acquire many horses for himself, so that he will not bring the people back to Egypt in 
order to acquire many horses, for the Lord said to you, "You shall not return that way anymore." 
 

And the Lord will bring you back to Egypt in ships, through the way about which I had said to you, 
“You will never see it again.” And there, you will seek to be sold to your enemies for slaves and 
handmaids, but there will be no buyer. 
 

Rabbi Shimon Bar Yochai taught: God warned the Jewish nation to not return to the land of Egypt… 
[Yet] they returned three times and fell three times. (1) Once in the days of Sancherev the king of 
Assyria, as is stated (Isaiah 31), Woe to those who go down to Egypt for aid… Following that, it is 
written, Now the Egyptians are men and not God. (2) Once in the days of Yochanan Ben Kereyach 
(Jeremiah 42), The sword that you fear will overtake you there in the land of Egypt. (3) In the days of 
Torginos [Torninus / Trajan] … 
 

You shall not return that way anymore, for dwelling you may not return, but you may return for sales, 
business and to conquer the land. 
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 :אנ ףד הכוס ילבב .6
 והלוכו ייבא רמא … לארשי לש ןדובכב האר אל םירצמ לש אירדנסכלא לש ןוטסולפויד האר אלש ימ רמוא הדוהי יבר אינת
 והניאו דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל )זט ,זי םירבד( ארק יאהא ירבעדב םושמ ושנעיא ט"מ ןדקומ סורדנסכלא והנילטק
 … ותא רודה

 
 זט:זי םירבד ,םיטפוש תשרפ ן"במר .7

 תומש( םלוע דע דוע םתוארל ופיסות אל םויה םירצמ תא םתיאר רשאכ יכ )א"ה ה"פ הכוס ימלשורי( וניתובר ךרד לעו ...
 םירצמה ויהש ינפמ ,תאזה הוצמה םעטו…דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אלש םכל רמא 'הו ריכזה השמו ,הוצמ ,)גי די
 ץרא השעמכו ושעת אל הב םתבשי רשא םירצמ ץרא השעמכ )ג חי ארקיו( רמאש ומכ דאמ 'הל םיאטחו םיער םינענכהו
 :םצראב ונחנא בשנ אלש םירצמב ריהזהו .... םהישעממ לארשי ודמלי אלש 'ה הצר הנהו ,'וגו ןענכ

 
 א תוא קת הוצמ ךוניח תחנמ .8

 םירצמב רודל רוסא םלועלד אוה כ"הזג קר םירצמ המואב 'ילת וניאו דמוע רוסיאב םלועלד רבחמה ברהו מ"רה 'דב ...
  ... םירצמ םש ןיא םא וליפא

 
 טש ןמיס םיארי .9

 ...רתומ תוצרא ראשב לבא םירצמל לארשי ץראמ בושל אלא בותכה רסא אלש ”הזה ךרדב“ ביתכדמ ל׳׳יו
 
 .חל אמוי ׳סמ א׳׳בטירה ישודיח .10

 יוצק לכב םיחדנ תויהל ונילע רזגנש הזה ןמזב לבא ,םתמדא לע ןייורש לארשיש ןמזב אלא אוהה רוסיאה ןיאש רתוי ןוכנהו
 ... אוה דחא ץראל הצוח לכ ץראה

 
 םיטפוש תשרפ ,זט:זי םירבד ,שריה ר׳׳שרה .11

 רבד לש ופוסבו םירצמב היולת לארשי ץראש הדיעמ וזכ העיסנ רשאכ רקיעב ,םירצמל הכילהה תא הרותה תרסוא ךכיפל ...
  םשמ הדיריה התייה ,לארשי ץראב תידוהיה הנידמה תמייק התייה דוע לכ ... םירצמל לארשי ץרא דובעש תא םורגת

It is taught in a baraisa that Rabbi Yehuda says: One who did not see the great synagogue of Alexandria 
of Egypt never saw the glory of Israel … What is the reason that they were punished and killed? It is 
due to the fact that they violated the prohibition with regard to Egypt in this verse You shall henceforth 
return no more that way (Deuteronomy 17:16), and they returned. 
 

And according to the opinion of our Rabbis, of blessed memory, the verse, for as you have seen Egypt 
today, you shall not see them ever again (Exodus 14:13), is a commandment rather than a promise, and 
it is to that verse that Moses refers when he states here: Hashem has said to you, “you shall no longer 
return on this road again.” And I have already elucidated [the Exodus verse] there … the reason for 
this commandment is that the Egyptians and the Canaanites “were exceedingly wicked and sinful toward 
Hashem,” as it stated, like the deeds of the land of Egypt, in which you dwelt, you shall not do, and like 
the deeds of the land of Canaan, etc. (Leviticus 18:3). And so God desired that Israel not learn from 
their evil deeds … And He warned that we should not dwell ever again in the Egyptian’s land. 

According to the words of the Rambam and the author of the Sefer Ha’Chinuch, the prohibition is 
perpetual. And it’s not dependent on the Egyptian nation, rather it’s a Torah decree that forever forbids 
dwelling in Egypt even if no Egyptians live there ...  

The more correct [approach] is that the prohibition isn’t applicable except when Israel is living in their 
Land. But today, when it has been decreed that we be scattered to all corners of the world, all lands 
outside the Land of Israel are [considered] one… 
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 םע … .ןאכ רסאנש המ הזו – םירצמל תומדוקה תודיריה לע הרזח התוויה איה ןכש ,טלחומ רוסיאב הרוסא םירצמל
 תובר תוידוהי תוליהק ובשייתה םינש תואמ ךשמב ןכאו ,םירצמל בושל םיידוהי םילוגל רתומ היה תידוהיה הנידמה תליפנ
 .םירצמב

 
 ומ ואל תוצמ ,ם׳׳במרהל תווצמה רפס .12

 ןופיסות אל ורמא אוהו םינוגמה םהיכרדב ךלנ אלו םהישעממ דומלנ אלש ידכ םלועל םירצמ ץראב ןוכשמ ונריהזהש
 .דוע םתוארל ופיסות אל םויה םירצמ תא םתיאר רשא ישילשהו ... םימעפ שלש הזב הרהזא לפכנ רבכו .דוע הזה ךרדב בושל
 .תרחא ץראל רובעל וא הרוחסב הב תכלל רתומ לבא ... הרהזא אוהש הלבקה האב ,רופס אוהש םירבדהמ הארנהש פ"עא
 .ץראה שובכלו איטמקרפל רזוח התא לבא רזוח התא יא הבישיל )קלח קרפ ףוס ןירדהנס( ימלשוריב ורמא רואבבו

 
 ח הכלה ה קרפ תומחלמו םיכלמ תוכלה ,הרות הנשמ ם׳׳במר .13

 ואל לע ןיקול ןיאו  .םש עקתשהל אלא רוסא ןיאו ;תורחא תוצרא שובכלו ,היטמקרפלו הרוחסל םיירצמ ץראל רוזחל רתומ
 לע םיירצמ ץרא לארשי ךלמ שבכ םאש יל הארייו .השעמ וב ןיא ,עקתשהלו בשיל בשחי םאו ;אוה רתומ ,הסינכה תעבש הז
 ןילקלוקמ הישעמש ינפמ ,םייוג דיב איהו הב ןוכשל וא ,םידיחי הל בושל אלא הרות הריהזה אלו ;תרתומ איהש ,ןיד תיב יפ
 .)ג,חי ארקיו( "...םיירצמ ץרא השעמכ" רמאנש תוצראה לכמ רתוי

 
 םלועל םירצמ ץראב ןוכשל אלש ,קת הוצמ ךוניחה רפס .14

 יכרדב תכלל ונתוכזל ,םדימ וידסחב ונלאגו םשמ ונאיצוה אוה ךורב לאהו ,םיאטחו םיער םירצמ ישנאש יפל .הוצמה ישרשמ
 םינגמה םהיכרדב ךלנ אלו ,םהיתופיעס דמלנ אלש ידכ ,םכותב אמטהל דוע בושנ יתלבל ,ונילע לודגה ובוטב הצרו ,תמאה
 תובקנו םירכזב ןמז לכבו םוקמ לכב הז רוסיא גהונו ... המלשה ונתרות לצא

 
 ז תוא ז הכלה ה קרפ םיכלמ ׳לה ,ם׳׳במרה לע ז׳׳בדר .15

 רזוח התא לבא רזוח התא יא הבישיל ימלשוריב אתיאדכ עקתשהלו םש רוגל דריל אלא הרות הרסא אלש םעט ןתיל שיו

The 46th prohibition is that we are forever forbidden from living in the land of Egypt. [The purpose of 
this prohibition is] so that we should not learn from their heresy nor come to imitate their behavior, 
which the Torah considers wicked. The source of this prohibition is G‑d's statement: You must never 
again return on that path … This prohibition is repeated three times in the Torah, … and although the 
plain meaning of third verse is that it is a promise, Oral Tradition tells us that it is actually a prohibition. 
However, one may go there in order to do business or to pass through to another land. The Jerusalem 
Talmud says clearly: you may not return there to live, but may return there to do business and trade or 
to conquer [another] land. 
 

It is permissible to return to Egypt to conduct business and commerce or to conquer other lands. The 
prohibition is only against residing permanently there. One does not get lashes for violating this 
prohibition, since when he entered the country he was permitted to do so. Then, when he planned to 
dwell there permanently, he was not actually committing an act. And it appears to me that if an Israelite 
king conquers Egypt with the permission of the Court, it would be permitted to live there. The warning 
against returning was said for individuals or to live there when [Egypt] is in the hands of the non-Jews 
since their deeds are more corrupt than all the other nations ... as it says, as the doings of the Land of 
Egypt (Levit. 18:3). 
 

… The source of this commandment is because the people of Egypt are evil and sinners. And God, 
blessed be He, took us out from there and redeemed us, in His kindnesses, from their hand to give us 
merit, to walk in the ways of truth. And in His great goodness upon us, He wanted that we not return 
again to become defiled among them, so that we not learn from their agendum and that we not walk in 
their disgusting ways, in view of our perfect Torah... And this prohibition is practiced in every place 
and at all times ... 
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 ןאכ ןיא ועקתשנ כ"חאד ג"עאו הרוחסל אלא עקתשהל ודרי אל הלחת םידרויה לכו ץראה שוביכלו איטמקרפלו הרוחסל
 עמשמ ןכו .הז רוסיאל וששח אל תומוקמה ראשב תונוזמה חויר טועימו לוטלטה חרוט ינפמו אמלעב ארוסיא אלא ואל
 'וכו הז ואל לע ןיקול ןיאו בתכש ואל רוסיא אכיאד עמשמ ןושלה ףוסמש אלא הב בשיתהל רוסא בתכש וניבר ןושל תלחתמ
 ל"יו .םירצמב עקתשנ ירהש וניברל ישקית ת"או .יתבתכ רשאכ םישרפמ ויה םינושארהש רשפאו השעמ וב ןיאש םושמ
 םש יתעבקו הדמללו הרות דומלל הבורמ ןמז םש יתבשיתנ ינא םגו ,םירשלו ךלמל אפור היהש תוכלמה יפ לע היה סונאד
 :םילשוריל יתאב בושו רתומ אנווג יאה יכו הבישי

 
 )ג"ע ןמיס( 'ד קלח ז"בדרה ת"וש .16

 ינש בוט םוי תושעל בייח ןמז רחאל רוזחל ותעדש יפ לע ףא ,וינבו ותשא םע דחי ץראל ץוחל לארשי ץראמ ותריד רקועה
 םעטה הז לע ירהש ,םש רודל לארשי ץראל רוזחל וניתעד ונלוכ ירה ,ןכ אל םאש ,רוזחל ותעד ןיאכ בשחנש ,תוילג לש
 דוע םתוארל ופיסות אלו ,דוע הזה ךרדב בושל ןופיסות אל הרמא הרותהש יפ לע ףא ,םירצמב םירד ונאש המב םיכמוס ונא
 ץראל ךלנ ונידי אצמת רשאכו ,םש רוגל אלא תותימצל ןאכ עקתשהל וניתעדב ןיאש ןויכמש םושמ אלא ,םלוע דע
 .הז רוסיא לע םירבוע ונא ןיא ןכל ,לארשי

 
 ה קרפ חרפו רותפכ רפס .17

 היה החולש תרגאב ומש םתוח היה ל"ז ם"רהשכש ,ל"זמב ם"רה לש וינב ינבמ דחא ל"ז לאומש ר"ה יפמ םירצמב יתעמשו
 ירהש םש דומעל חרכומ היה ל"ז ברה אמש ,המחנ יצח ךרד ול יתרמא .ינולפ םיואל השלש םוי לכב רבועה בתוכה ,םייסמ
 ...םירצמ ךלמל אפור היה

 
  דְַמלּו אֵצ – חספ לש הדגה .18

 ... םָׁש רּוגָל אָּלֶא םִיַרְצִמְּב ַעֵּקַּתְׁשִהְל ּוניִבָא בֹקֲעַי דַרָי ֹאלֶׁש דֵּמַלְמ - םָׁש רָגָּיַו
 

 הז רורמ – חספ לש הדגה .19
 אָצָי אּוה ּוּלִאְּכ ֹ]ומְצַע תֶא תֹואְרַהִל – דרפס חסונ[ ֹומְצַע תֶא תֹואְרִל םָדָא בָּיַח רֹודָו רֹוּד לָכְּב
 ... םִיַרְצִּמִמ

 
 

And he resided there - [this] teaches that Ya'akov, our father, didn't go down 
to settle in Egypt, but rather [only] to reside there… 
 

In every generation, one is obligated to see himself as if he left Egypt. 
 

…When I was in Egypt, I heard from Rambam’s grandson that the Rambam used to sign his letters as 
“this writer transgresses three prohibitions every day.” 
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