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1 Exodus – Chapter  31 פרק לא - שמות 
 14 You shall keep the Sabbath, for it is holy for you. 

He who profanes it shall be put to death: whoever 
does work on it, that person shall be cut off from 
among his kin 

ש  יד י ֹקדֶּ ת כִּ ת ַהַשבָּ ם אֶּ תֶּ ַמרְׁ ּושְׁ
ל  י כָּ ת כִּ יהָּ מֹות יּומָּ לֶּ ַחלְׁ ם מְׁ כֶּ וא לָּ הִּ
ש  פֶּ ה ַהנֶּ תָּ רְׁ כְׁ נִּ ה וְׁ אכָּ לָּ ּה מְׁ ה בָּ ֹעשֶּ הָּ

יהָּ  ב ַעמֶּ רֶּ קֶּ וא מִּ  :ַההִּ

 

2 Ezra  - Chapter 10 פרק י - עזרא 
 3 Now then, let us make a covenant with our God to expel 

all these women and those who have been born to them, 
in accordance with the bidding of the Lord and of all who 
are concerned over the commandment of our God, and 
let the Teaching be obeyed. 4 Take action, for the 
responsibility is yours and we are with you. Act with 
resolve!” 5 So Ezra at once put the officers of the priests 
and the Levites and all Israel under oath to act 
accordingly, and they took the oath. 6 Then Ezra rose 
from his place in front of the House of God and went into 
the chamber of Jehohanan son of Eliashib; there, he ate 
no bread and drank no water, for he was in mourning 
over the trespass of those who had returned from exile. 7 
Then a proclamation was issued in Judah and Jerusalem 
that all who had returned from the exile should assemble 
in Jerusalem, 8 and that anyone who did not come in 
three days would, by decision of the officers and elders, 
have his property confiscated and himself excluded from 
the congregation of the returning exiles. 9 All the men of 
Judah and Benjamin assembled in Jerusalem in three 
days; it was the ninth month, the twentieth of the month. 
All the people sat in the square of the House of God, 
trembling on account of the event and because of the 
rains. 

ית ֵלאֹלֵהינּו ( ג) רִּ ת בְׁ רָּ כְׁ ה נִּ ַעתָּ וְׁ
ם  ד ֵמהֶּ ַהנֹולָּ ים וְׁ שִּ ל נָּ יא כָּ הֹוצִּ לְׁ
ַות  צְׁ מִּ ים בְׁ ַהֲחֵרדִּ י וְׁ ַבֲעַצת ֲאֹדנָּ

ה שֶּ ה ֵיעָּ ַכתֹורָּ ( ד) :ֱאֹלֵהינּו וְׁ
נּו  ר ַוֲאַנחְׁ בָּ יָך ַהדָּ לֶּ י עָּ קּום כִּ

ְך ֲחַזק ַוֲעֵשה מָּ ם ( ה) פ: עִּ ַויָּקָּ
ַבע אֶּ  א ַוַישְׁ רָּ זְׁ ים עֶּ ֵרי ַהֹכֲהנִּ ת שָּ

ֵאל ַלֲעשֹות  רָּ שְׁ ל יִּ כָּ ם וְׁ יִּ וִּ ַהלְׁ
ֵבעּו שָּ ה ַויִּ ר ַהזֶּ בָּ ם ( ו) :ַכדָּ ַויָּקָּ

ים  ֱאֹלהִּ ֵני ֵבית הָּ פְׁ לִּ א מִּ רָּ זְׁ עֶּ
ן  ן בֶּ נָּ הֹוחָּ ַכת יְׁ שְׁ ל לִּ ְך אֶּ ַוֵילֶּ
ם לֹא  חֶּ ם לֶּ ְך שָּ יב ַוֵילֶּ יָּשִּ לְׁ אֶּ
י  ה כִּ תָּ ם לֹא שָּ ַכל ּוַמיִּ אָּ

ַאבֵ  תְׁ המִּ ( ז) ס: ל ַעל ַמַעל ַהּגֹולָּ
ִּם  ַל ירּושָּ ה וִּ יהּודָּ ירּו קֹול בִּ ַוַיֲעבִּ
ֵבץ  קָּ הִּ ה לְׁ ֵני ַהּגֹולָּ ֹכל בְׁ לְׁ

ִּם לָּ רּושָּ ר לֹא ( ח) :יְׁ ֹכל ֲאשֶּ וְׁ
ים ַכֲעַצת  ת ַהיָּמִּ ֹלשֶּ שְׁ יָּבֹוא לִּ
ל  ֳחַרם כָּ ים יָּ ֵקנִּ ַהזְׁ ים וְׁ רִּ ַהשָּ
ַהל  קְׁ ֵדל מִּ בָּ הּוא יִּ כּושֹו וְׁ רְׁ

ההַ  ל ( ט) ס: ּגֹולָּ צּו כָּ בְׁ קָּ ַויִּ
ִּם  ַל רּושָּ ן יְׁ יָּמִּ נְׁ ה ּובִּ הּודָּ ֵשי יְׁ ַאנְׁ
ש  ים הּוא ֹחדֶּ ת ַהיָּמִּ ֹלשֶּ שְׁ לִּ
בּו  ש ַוֵישְׁ ים ַבֹחדֶּ רִּ שְׁ עֶּ י בְׁ יעִּ שִּ ַהתְׁ
ים  ֱאֹלהִּ חֹוב ֵבית הָּ רְׁ ם בִּ עָּ ל הָּ כָּ
ר  בָּ ים ַעל ַהדָּ ידִּ עִּ ַמרְׁ

ים מִּ שָּ  ּוֵמַהּגְׁ

 

3 Nechemiah – Chapter 13 פרק יג - נחמיה 
 15 At that time I saw men in Judah treading 

winepresses on the Sabbath, and others bringing 
heaps of grain and loading them onto asses, also 
wine, grapes, figs, and all sorts of goods, and bringing 
them into Jerusalem on the Sabbath. I admonished 
them there and then for selling provisions. 16 Tyrians 
who lived there brought fish and all sorts of wares 
and sold them on the Sabbath to the Judahites in 
Jerusalem. 17 I censured the nobles of Judah, saying 
to them, “What evil thing is this that you are doing, 
profaning the Sabbath day! 18 This is just what your 
ancestors did, and for it God brought all this 
misfortune on this city; and now you give cause for 
further wrath against Israel by profaning the 
Sabbath!” 19 When shadows filled the gateways of 

ה ( טו) יהּודָּ י בִּ יתִּ אִּ ה רָּ ֵהמָּ ים הָּ מִּ ַביָּ
ים  יאִּ בִּ ת ּומְׁ תֹות ַבַשבָּ ים ּגִּ כִּ ֹדרְׁ

ֹעמְׁ  ֲעֵרמֹות וְׁ ַאף הָּ ים וְׁ ים ַעל ַהֲחֹמרִּ סִּ
א  ל ַמשָּ כָּ ים וְׁ ֵאנִּ ים ּותְׁ בִּ ן ֲענָּ ַייִּ
ת  יֹום ַהַשבָּ ִּם בְׁ ַל רּושָּ ים יְׁ יאִּ בִּ ּומְׁ

ד יִּ ם צָּ רָּ כְׁ יֹום מִּ יד בְׁ עִּ אָּ ( טז) :וָּ
ל  כָּ אג וְׁ ים דָּ יאִּ בִּ ּה מְׁ בּו בָּ ים יָּשְׁ ַהֹצרִּ וְׁ
ה  הּודָּ ֵני יְׁ בְׁ ת לִּ ים ַבַשבָּ רִּ ר ּוֹמכְׁ כֶּ מֶּ

 ִּ לָּ ירּושָּ ה ֵאת ֹחֵרי ( יז) :םּובִּ יבָּ רִּ אָּ וָּ
ע  רָּ ר הָּ בָּ ה ַהדָּ ם מָּ הֶּ ה לָּ רָּ ֹאמְׁ ה וָּ הּודָּ יְׁ
ים  לִּ ַחלְׁ ים ּומְׁ ם ֹעשִּ ר ַאתֶּ ה ֲאשֶּ ַהזֶּ

ת ת יֹום ַהַשבָּ שּו ( יח) :אֶּ ֲהלֹוא ֹכה עָּ
ֵלינּו ֵאת  ם ַויֵָּבא ֱאֹלֵהינּו עָּ ֲאֹבֵתיכֶּ
יר ַהזֹאת  עִּ ַעל הָּ ה ַהזֹאת וְׁ עָּ רָּ ל הָּ כָּ

ם  ַאתֶּ ֵאל וְׁ רָּ שְׁ רֹון ַעל יִּ ים חָּ יפִּ מֹוסִּ
ת ת ַהַשבָּ ַחֵלל אֶּ י ( יט) פ: לְׁ הִּ ַויְׁ

ֵני  פְׁ ִּם לִּ ַל רּושָּ ֲללּו ַשֲעֵרי יְׁ ר צָּ ַכֲאשֶּ
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Jerusalem at the approach of the Sabbath, I gave 
orders that the doors be closed, and ordered them 
not to be opened until after the Sabbath. I stationed 
some of my servants at the gates, so that no goods 
should enter on the Sabbath. 20 Once or twice the 
merchants and the vendors of all sorts of wares spent 
the night outside Jerusalem, 21 but I warned them, 
saying, “What do you mean by spending the night 
alongside the wall? If you do so again, I will lay hands 
upon you!” From then on they did not come on the 
Sabbath. 22 I gave orders to the Levites to purify 
themselves and come and guard the gates, to 
preserve the sanctity of the Sabbath. 

תֹות  לָּ רּו ַהדְׁ גְׁ סָּ ה ַויִּ רָּ ֹאמְׁ ת וָּ ַהַשבָּ
חּום ַעד ַאַחר  תָּ פְׁ ר לֹא יִּ ה ֲאשֶּ רָּ ֹאמְׁ וָּ
י ַעל  תִּ ֱעַמדְׁ ַרי הֶּ עָּ נְׁ ת ּומִּ ַהַשבָּ

יֹום ַהשְׁ  א בְׁ ים לֹא יָּבֹוא ַמשָּ רִּ עָּ
ת ֵרי ( כ) :ַהַשבָּ ים ּוֹמכְׁ לִּ ֹרכְׁ ינּו הָּ לִּ ַויָּ

ִּם ַפַעם  לָּ ירּושָּ חּוץ לִּ ר מִּ כָּ מְׁ ל מִּ כָּ
ם יִּ תָּ ה ( כא) :ּושְׁ רָּ ֹאמְׁ ם וָּ הֶּ ה בָּ ידָּ עִּ אָּ וָּ

ד  גֶּ ים נֶּ ם ֵלנִּ ם ַמדּוַע ַאתֶּ ֲאֵליהֶּ
ם  כֶּ ַלח בָּ שְׁ נּו יָּד אֶּ שְׁ ם תִּ ה אִּ ַהחֹומָּ

ן  תמִּ אּו ַבַשבָּ יא לֹא בָּ ֵעת ַההִּ  ס: הָּ
יּו ( כב) הְׁ ר יִּ ם ֲאשֶּ יִּ וִּ ה ַללְׁ רָּ ֹאמְׁ וָּ

ים  רִּ עָּ ים ַהשְׁ רִּ ים ֹשמְׁ אִּ ים ּובָּ ַטֲהרִּ מִּ
ת ַּגם זֹאת  ת יֹום ַהַשבָּ ַקֵדש אֶּ לְׁ
ֹרב  ַלי כְׁ ה עָּ חּוסָּ י ֱאֹלַהי וְׁ ה לִּ רָּ כְׁ זָּ

ָך דֶּ  :ַחסְׁ
 

4 Babylonian Talmud - Tractate Bava Batra 8b  תלמוד בבלי - 
  : (ח)מסכת בבא בתרא 

 What authority is involved [in collecting for charity]? — 
As was stated by R. Nahman in the name of Rabbah b. 
Abbuha, because the collectors can confiscate valuables  
for a charity contribution even on the eve of Sabbath.  Is 
that so? Is it not written, I will punish all that oppress 
them, even, said R. Isaac b. Samuel b. Martha in the 
name of Rav, the collectors for charity? — There is no 
contradiction. The one [Rav] speaks of a well-to-do man, 
the other of a man who is not well-to-do; as, for 
instance, Rava compelled R. Nathan b. Ammi to 
contribute four hundred zuz for charity. 

דאמר רב נחמן ? מאי שררותא
לפי  :אמר רבה בר אבוה

שממשכנין על הצדקה ואפילו 
: והא כתיב? איני. ש"בע
ופקדתי על כל + 'ירמיהו ל+

יצחק בר ' ואמר ר, לוחציו
שמואל בר מרתא משמיה 

לא ! על גבאי צדקה' ואפי: דרב
הא דלא , הא דאמיד: קשיא
כי הא דרבא אכפיה ! אמיד

ושקיל מיניה , לרב נתן בר אמי
 .ארבע מאה זוזי לצדקה

 

5 Ibid - Tractate Ketubot 86a  (פו)מסכת כתובות  -שם. 
 It was taught in a Tannaitic source: What case are we 

dealing with here (when the court can administer no more 
than 39 lashes)? This is a case of prohibitions.  But positive 
commandments, as in a case where we say to him build a 
Sukkah and he does not, or take a Lulav and he does not, 
we beat him until his soul departs. 

במה דברים אמורים : תנינא
אבל , במצות לא תעשה -

כגון שאומרין , במצות עשה
, לו עשה סוכה ואינו עושה

מכין אותו , לולב ואינו עושה
 .עד שתצא נפשו

 

6  Ibid - Tractate Shabbat 88a  (פח)מסכת שבת  -שם. 
 “And they stood under the mount”  R. Abdimi b. Hama 

b. Hasa said: This teaches that the Holy One, blessed be 
He, overturned the mountain upon them like an 
[inverted] cask, and said to them, 'If you accept the 
Torah,all is  well; if not, there shall be your burial.' R. 
Aha b. Jacob observed: This furnishes a strong protest 
against the legality of the Torah.  Said Rava, Yet even 
so, they re-accepted it in the days of Ahasuerus, for it is 
written,” [the Jews] confirmed, and took upon them” 
[etc.]:  [i.e.,] they confirmed what they had accepted 

אמר רב , ויתיצבו בתחתית ההר
: אבדימי בר חמא בר חסא

מלמד שכפה הקדוש ברוך הוא 
ואמר , עליהם את ההר כגיגית

אם אתם מקבלים : להם
שם  -ואם לאו , מוטב -התורה 

אמר רב אחא . תהא קבורתכם
מכאן מודעא רבה : בר יעקב

אף על פי : רבאאמר . לאורייתא
הדור קבלוה בימי , כן

+ אסתר ט+דכתיב . אחשורוש
קיימו , קימו וקבלו היהודים
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long before. מה שקיבלו כבר 

 

7 Maiminides (Mishneh Torah)- Laws of Repentance 
Chapter  5, Halakha 4 

 הלכות תשובה -ם"רמב
 הלכה ד, פרק ה

 Were God to decree that an individual would be 
righteous or wicked or that there would be a quality 
which draws a person by his essential nature to any 
particular path [of behavior], way of thinking, attributes, 
or deeds, as imagined by many of the fools [who 
believe] in astrology - how could He command us 
through [the words of] the prophets: "Do this," "Do not 
do this," "Improve your behavior," or "Do not follow 
after your wickedness?" 
[According to their mistaken conception,] from the 
beginning of man's creation, it would be decreed upon 
him, or his nature would draw him, to a particular 
quality and he could not depart from it. 
What place would there be for the entire Torah? 
According to which judgement or sense of justice would 
retribution be administered to the wicked or reward to 
the righteous? Shall the whole world's Judge not act 
justly! 

אילו האל היה גוזר על האדם 
להיות צדיק או רשע או אילו 
היה שם דבר שמושך את 
האדם בעיקר תולדתו לדרך מן 
הדרכים או למדע מן המדעות 
או לדעה מן הדעות או למעשה 
מן המעשים כמו שבודים 
מלבם הטפשים הוברי שמים 

ידי היאך היה מצוה לנו על 
הנביאים עשה כך ואל תעשה 
כך הטיבו דרכיכם ואל תלכו 
אחרי רשעכם והוא מתחלת 
ברייתו כבר נגזר עליו או 
תולדתו תמשוך אותו לדבר 

ומה , שאי אפשר לזוז ממנו
מקום היה לכל התורה כולה 
ובאי זה דין ואיזה משפט נפרע 
מן הרשע או משלם שכר 

השופט כל הארץ לא , לצדיק
 יעשה משפט

 

8 Babylonian Talmud - Tractate Yevamot 106a תלמוד בבלי –  
 .(קו)מסכת יבמות 

 A halizah under coercion and a letter of divorce [given] 
under coercion are sometimes valid and sometimes invalid, 
the former when the man [ultimately] declared, 'I am 
willing', and the latter, when he did not declare, 'I am 
willing'. For it was taught: He shall offer it teaches that the 
man is coerced.  It might [be assumed that the sacrifice may 
be offered up] against his will, it was, therefore, expressly 
stated, In accordance with his will.  How then [are the two 
texts to be reconciled]? He is subjected to pressure until he 
says, 'I am willing'. And so you find in the case of letters of 
divorce for women: The man  is subjected to pressure until 
he says, 'I am willing' 

חליצה מעושית וגט  
זימנין כשר  -מעושה 

הא דאמר , וזימנין פסול
הא דלא אמר , רוצה אני

: דתניא; רוצה אני
יקריב /+ א/ב "ויקרא כ+

מלמד שכופין  -אותו 
? יכול בעל כרחו, אותו

? הא כיצד, לרצונו: ל"ת
כופין אותו עד שיאמר 

וכן אתה מוצא ; רוצה אני
כופין אותו , בגיטי נשים

 .רוצה אניעד שיאמר 

 

9 Maimonides (Ibid) – Laws of Divorce, Chapter 2 הלכות גירושין  -ם "רמב
 פרק ב 

 When a man whom the law requires to be compelled to 
divorce his wife does not desire to divorce her, the court 
should have him beaten until he consents, at which time 
they should have a get written. The get is acceptable. This 
applies at all times and in all places. Why is this get not 
void? For he is being compelled - either by Jews or by 
gentiles - [to divorce] against his will [and a get must be 
given voluntarily]. Because the concept of being compelled 

מי שהדין נותן שכופין 
רש את אשתו ולא אותו לג

בית דין של , רצה לגרש
ישראל בכל מקום ובכל 
זמן מכין אותו עד שיאמר 
רוצה אני ויכתוב הגט והוא 

ולמה לא בטל גט ... גט כשר
זה שהרי הוא אנוס בין ביד 

שאין , גוים בין ביד ישראל
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against one's will applies only when speaking about a 
person who is being compelled and forced to do something 
that the Torah does not obligate him to do - e.g., a person 
who was beaten until he consented to a sale, or to give a 
present. If, however, a person's evil inclination presses him 
to negate [the observance of] a mitzvah or to commit a 
transgression, and he was beaten until he performed the 
action he was obligated to perform, or he dissociated 
himself from the forbidden action, he is not considered to 
have been forced against his will. On the contrary, it is he 
himself who is forcing [his own conduct to become 
debased]. With regard to this person who [outwardly] 
refuses to divorce [his wife] - he wants to be part of the 
Jewish people, and he wants to perform all the mitzvot and 
eschew all the transgressions; it is only his evil inclination 
that presses him. Therefore, when he is beaten until his 
[evil] inclination has been weakened, and he consents [to 
the divorce], he is considered to have performed the 
divorce willfully. 

אומרין אנוס אלא למי 
שנלחץ ונדחק לעשות דבר 
שאינו מחוייב מן התורה 

י שהוכה עד לעשותו כגון מ
שמכר או נתן אבל מי 
שתקפו יצרו הרע לבטל 
מצוה או לעשות עבירה 
והוכה עד שעשה דבר 
שחייב לעשותו או עד 
שנתרחק מדבר שאסור 
לעשותו אין זה אנוס ממנו 
אלא הוא אנס עצמו בדעתו 

לפיכך זה שאינו . הרעה
רוצה לגרש מאחר שהוא 
רוצה להיות מישראל רוצה 
הוא לעשות כל המצות 

להתרחק מן העבירות ו
ויצרו הוא שתקפו וכיון 
שהוכה עד שתשש יצרו 
ואמר רוצה אני כבר גרש 

 .לרצונו

 

01 Ibid - Book of Commandments  
Positive Commandment 176 

 ם "ספר המצוות לרמב
 מצות עשה קעו

 Commandment 176 commands the appointment of 
judges and officers who will compel the following of the 
commandments of the Torah and return those who 
have strayed from the path of truth against their will.  
They will command the good and warn against doing 
bad, and will establish fences against violators so that 
the commandments of the Torah and its prohibitions 
will not be left to the will of every individual. 

ו היא שצונו "והמצוה הקע
למנות שופטים ושוטרים 
שיכריחו לעשות מצוות התורה 
ויחזירו הנוטים מדרך האמת 
אליה על כרחם ויצוו לעשות 
הטוב ויזהירו מן הרע ויעמידו 
הגדרים על העובר עד שלא 

היו מצות התורה ואזהרותיה י
 צריכות לאמונת כל איש ואיש

 

00 Joshua – Chapter 7, verse 1  פסוק א ,פרק ז- יהושע 
 The Israelites, however, violated the proscription: Achan 

son of Carmi son of Zabdi son of Zerah, of the tribe of 
Judah, took of that which was proscribed, and the Lord 
was incensed with the Israelites. 

ם  ֵאל ַמַעל ַבֵחרֶּ רָּ שְׁ ֵני יִּ ֲעלּו בְׁ מְׁ ַויִּ
ן  י בֶּ דִּ ן ַזבְׁ י בֶּ מִּ ן ַכרְׁ ן בֶּ כָּ ַקח עָּ ַויִּ
ם  ן ַהֵחרֶּ ה מִּ הּודָּ ַמֵטה יְׁ ַרח לְׁ זֶּ

ֵאל רָּ שְׁ ֵני יִּ בְׁ ק בִּ קֹוָּ ַחר ַאף יְׁ  :ַויִּ

 

02 Midrash Aggadah - VaYikra 26 ויקרא פרק כו - מדרש אגדה 
 “They will stumble over one another”  -Over the sins of 

the other.  This teaches that all of Israel is bound one to 
another 

בעון  ”.וכשלו איש באחיו“
מלמד שכל ישראל , אחיו

 ערבים זה בזה

 

 


