
 בתורה המסח חג / חמיאלחיים

 חמישה מתוכם בחרנו מרובים. וענייניו במקרא פעמים הרבה נזכר הפסחחג
 החג עדיני בהוראת המורה של לצרכיו ביותר קרובים שהם משנה נושאיעשר
 ולהסתפק המסגרת את להגביל צורך היה הזה הצימצום לאחר גם אך הספר.בבית

 בלבד. ה ר ו ת הבפסוקי
 השיעור את לארגן המורה על מקל משנה נושאי לפי וסידירם הפסוקיםריכון
 עברו שכבר התלמידים ביותר, אינטנסיבית עצמית בעכורה תלמידיו אתולשתף
 כהכנה התורה פסוקי בלימוד מיוחד T"3y עתה ימצאו שמות, ספר על לכןקודם
 המיחודיות האפשרויות צוינו 12, בעמ' ב, ל.מעינות" בהקדמה החג.לקראת
 דעות הצגת תוך בתורה שונים ממקומות הפסוקים ריכוז ידי על למורההניתנות

 השונים. בדורות הפרשנים ודעות והמדרש התלמודחכמי
 בסוגריים ההערות הפרשניות. הדעות לעינוד מדריכות הערות הוספנוהפעם

 השונות. ולגישות לשיטות הסבר בתוספת ולעיתים שאלות בצורת לעיתים ניתנותי
 להשתמש לו מאפשר  זה שחיבור הזרכים משת' באחת לבחש יוכלהמודה

 שיעיינו תלמידיו את ולבקש פרשנית בעיה או שאלה בהצגת לפתוח יכול הון יבהן
 להתחיל גם אפשר אך והסברתם. תשובתם את לפיהן ויסדרו הפרשניםבדעות
 הקושי את למצוא התלמידים ישתדלו כן ~אחרי השונים הפרשנים בדעותבעיון
 להסבירה. באו שהפרשנים הבעיה אתאו

 התלמידים של מרובה עצמית עבודה מאפשר שלפנינו בצורה החומרסידור
 בפסח הפרטים : )לדוגמה החג ענייני להסברת הפרשנים של הגישות ציון :כגון

 דעות לפי בפסוקים והסתירות השרות יישוב י מצרים( ניצול ענייןמצרים,
  12 עמוד )עי' הפרשנים כדעות ורעיונות השקפות מציאת י פרשניים דיוקים ;הפרשנים

- 1 הערה 14 פמ' דןהערה - 22 הערה 20 עמוד  רמב"ן;   בעל הסברות הירש; 
 ועוד(. 6 הערה 38 עמוד עי" ה', ועבודת מצרים יציאת , nDDn לענייןהחינוך

רגל

 - - - -שמר כג-קטנותו טת 8ן1ה: ל'נ סאג ך*לימושלש
 ירסן(  כ4לשמות

 פומים4 )שלש זמייו תלת אווקלוסי1.
 גבובי ווי' פיסים. : י . שר

 כה. כב,
 )יפנין. קדמי : ס לו ק 1 1 א2.

 1נ1. הה.ה יבומי ייראב.עו

 שמח. אתה )הרננם( שנשלשתם ישמי. :חוקתי
 השנה. לחדשי ראשוז הוה כי ממנו החל : ע " ב א ר3,
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 ל א י מ מח.

 התגתקופת
 זרע ש"?י 9צ1ת ת"י :שים שקעת מקטרג סטית5ת-סג

 שמי( "ם ---- ביזוים :pR1 "-מ סיייב2 "דשממעד

 זרסף אקר מצית תאבי :9'םזיעת עטר ספציתית-סג
 ש( יי' )שם 9י?ךש: :זאפ היסב יחךש י קיסיבז חרשלמיזד

 שסח סע9"* ין ליש ישר י5ר9זה לראשוןמחדש
 :9י60 יןעת יץ סטית סג ס1ה לאדש 09 זזי ובשקהלץ6:
 -. תאפלו:סרית

 ה--ד( כהטיקיא -- -- -. :שטן ~?ns לץ "?ה ןסקי9סם .- --

 נחדש 9?ב,ם 59ךץ למאסם פשית בשקה 99דור-9עי יל-מסה :הדור
 זקר-לס זחך9זה זמי"ד1": 5ת-סיפח בל-!?ך5ל האש, לאטר:סראשת
 : אתו 48ש, ויקל-ס?ששע וקל-סק(ט ונאד. אתו 8"שו הערבלם 9ץ סןהז"ךש
 פךאשון 5ת-ה09ח !!4שnpea 1: לחשת !?ך5ל 5ל-9גי מעהקדור

 א-ו( ט, )גמ~בר 9י4י--- 9799ר ס"רנ!ם 9יו לחדש י'ם זעי9חר9ץ"

 החב ח פ 1 קת

 האביב. בתחילת חג לעשות שתשמור טז( נלפסוק : 1 " מב ר1.
 והחושים. השנים עיבורי ידי על האביב בחודש שיהיה שמור : ד נ ר 1 םס
 פירוק לבשל וראשון אב-בכור לשון אביב באביהי בו מתמלאת שהתבואה : י " ש ר2.
 - בבישולה. מתבכרת שהתבואה הביכור חדש : י " ש ר3.
 "אניב. יבורך נו "שר האביב חודש  למועז : 1 נ ד ז פס
 ולמעלה. שעות משש : י " שר
 420 הערה 19 עמ' )עי'4.
 שעסוקים שם על ח ס פ נקראו והלילה הראקדן טוב יום ערב : י נ ו ק ז ת5.
 42 הערה 13 עמ' להלן )ע" המצוה חג נקרא ואילך ראשון מליל החג שאר אבל כה שנקראבקרבן

 ימים. של שבוע הוא: דבר שם - שבעת שנאמר מקום כל רש"י:6,
 חודש במועד כמו וההודאה התמילה הם הרגלים מכמנה אמנם כי : ו נ ר ו ם ס7.
 מזג כסי תמה הקציר הצמת כי וכלזיוה המזולה. על ההושאה האניב על לאל התפילההאביג
 ישמר-לגו קציר חוקות שכזעות כאמת: השיה עד הגיב מתהלתהתן
 עמו הקרבן והיה לבעלים, ,שדה ביכורי כמקריב האביב על הודאה העומר היה כד( ה,מימיה
 הקציר מוב על הוואה הקציר תג והיה יום. יום להמילה וכרון הספירה והיתה העתיר. עללתמילה

 האסיף. טוב על האסיףוחג
 מועדו מה ב(, כח' בתמיד)במדבר ד ד מוע במסחונאמר מועדו נאמר גמרא:8.
 השכת. אח פסח( קרבן )הקרבת דוחה בפסח האמור סוערו אף השבת את דוויה נתמירהאמור

 סו.()פסחים
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ט- בהורה המסחתג

 ופסיקה 4:: "ח מדש לס קקי 89ריקה קראשיןובחדש
 ליאשי, 9?ם :שול: סצנת :יים שועת סג 5:ה לחדש ים??י

 ס:-.ח כה )שם -- -- --ושדא-קדש
 ט,)שם -- -- -- עקרא-קדש 5?4'זי21'ים

 ט"
 לחדש וי 5לס'4 4: שלחח O~vvl סיייבט "ת-חדש?מורש
 ק 40 תירם ל:יה2ו: סי?ב:ם הלסיף ה ה1ז'"ףסירב

 ?אר "ן !דשה,ל".
 v?41-5לי

nt?W :שפישל( :9'ם(

 לא 5לסי4 4: "זרת 5?9'ז' ולילם סאות תאחל :9יםשקת
nVVDשם : ?לאקה( 'Qg, )ו 

 ג ת ה ת וו 21קו
 י( ים)שטת -- -- -- יללס'9ם ל':1 סג אתו--ולסם
)שמ)תע,ח לי:: סג ס?ן'ז'--ובחם

 יח( לד, %ו כ,)שם -- -- -- 1bye סטצות2ית-סג

 Rbl~1לא-:לץ
 כק ל, )שס משסח: 5ג :4ח

 ואם העומר מנחת את בו להקריב לאביב ראוי שיהא שמור בואו מקודם : י " ,ט ר9.
 השנה. אם עבר --לאו

 החושים עיבורי ע-י האביב חורש גיתן שיהיה השגחה בהתמדת יטמור : ו 1 ר ד פס
 החמה. שני עם הלכנה שני בהם שיכמסוהנשמם

 שהחמשת שם " "אמב 5תן נקרא ן מ חמש האמת חיש את המתןח1ק11י:
 ב. אבי ה ר ע ,ש ה כי לא(: ס, )שמוח כדכתיב שעורים והם בו מתבשלות אביבשנקראו

 ממצרים בצאתם אביב בו שהיה בעבור כן נקרא : ע - ב א ר10.

 חנהמצוח- בערב ספורנו:11.
 לטלק החזקוע רוצה קושי )אעה ח' ס פ אועשית קאי ה ליל חיבת : חזקוני12,
 415 הערה 31 עמ' ולהלן 5 הערה 12 עמ' לעיל ות,בפירושו?

nlDmהחג 

 יק קדם חנא אונקלום:1.
 גהצתם שהק-בו כמו פסח קרת הקטבו בממן "ד י" : מתתיהו בן יוסףנ
 ימיט שבעת המצוה חג מתהל טץ עעם מסת שקתאש מה העם את מהדחעמ

 ג( י, מ"ג, היהורים)קדמומוות
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 ו( בג, )ויקוא ל.:--- ספצית סג פזה לקדש 'ים קערובסיעה

 יו( כ", )במובר - - - ג ס פזה למךש ',ם ??רובסידה

 ה( סו, רוביים "לליף ל': "זדתם "?ביז'.נ'ים

 איהר
 סו( בג.)שסגה 1: ריקם קני ןלא-פראו - --

 יו( )שס.שם, ::: הייך 5ל-9;י קל-זכירף2 פדיה נשנה 9?9ים?לש

 מלאכה בכל עצור שביעי מה אי עצורין, ימים ששת אף עצדר שבישי מה : א ר מג3.

 השביעי - ח ר צ ע י ע י ב ש ה ם ו י ב 1 לומד תלמוד מלאכה, בכל עצורין ימים ששחאף
 יח( גתגיגה מלאכה. בכל עצורין ימים ששה ,ואין מלאכה בכלעצור
 ; המלאכר מן עצמך עצור : י " שר

 -, - - ומשתה מאכל של כנופיא אחרדבר

 שתהיו והמעם עצרת, עליהם עוד והשביעי מצות תאכל ימיה ששת וטעמו: : ן " ב מר
 -. - - המצית לאכול לפניו עוונעצרים
 שעברה הימים בשאר עצמך שעצרת הדברים מן בו עצמך עצור : י נ 1 ק זח

 ה י אר

 קרמירתיוה יתחוון ולא אונקלוס:1.
 הערה )ע" עולות לי תביאו -- ברגלים פס לראות כשתבואו : י " ,טר

 וזה כק. ל4 לשמות יראוו לא ופגי כמו ריקם פני יראו לא גי חיככו רבים :ראב"ע 4"
 ה' פני את )שמואל( וברחה והעד: נראים. הם ה' בית אל הבאים כי נכוןאיננו

 כמו טו( טז, נדברים ' ה י נ ם ת א ך ר 1 כ ז ל כ ה א ר י גם בב( א, א')שמואל
 ה" י נ פל

 הוואה בהם לתת השדה מן מעשיו על )הרגלים( כולם והנה ט0 )לפסוק : ן " ב מר
 רעבה ונפש שוקקה נמש להשביע הארץ מן לחם ומוציא שמים חוקות שומר שהואלאלהים
 טוב.מלא

 אליו יבואו מלפניו פרס יום עבדיו המםרנס האדון שהוא "' האדון פני את מעםוזה
 לפני, כמו י נ פ אל והנה יצורם, מהלראות
 הכל, ממנו כי האסיף ועל הקציר ועל האביב ועל החירות על להודות : 1 נ ר 1 מ ס2.

 שמפורש כמו לראות בעלותך ארצך את איש יחמוד שלא - שלו והארץ : ם " ב ש ר3.
 י, נשמת תשאב"מ

 כום"
 את זכורך כל יראה בשנה פעמים שלש

 מפניך גוים אוריש כי ים ימו ישראל אלהי ה' האדוןפגי
 בעלויך ארצך את איש יחמוד ולא גבולך אתוהרחבתי

- .- וילראות  -  יסעף צבאות ה'  הארון  הנה דשה רכיה ום 
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15 בתירה המסחתג

-
 ב( ,י.)שם 1: ריקם פני 1לא-!דאו

 "לסי :: ןאי11 טת-פנים ?ל-,כידן! :דיה בשלה פ91יםשלש
 איש !לא-1bnh ית-,?יף9 ,סדסוחי יקנין גלם וי-אוריש,9דטל8:

-~hx 

 עלסיטך?ף"י
 טלס'י :: ית-פלי לדאית

 בץ!ה: ~O'DS קלש
 בג--כד( לד,)שם

 נלקים ילהיט :: ית-פנים קל-,כנדד :דיה ב?;ה 9?יימ,ושלקש
 :ד, ?ומנת ויש : י'4ם :: ית-?;' !ךיה ,לא - - - סטצ,ת ?סג ,9סר"?י

 סויג( סו, )יני'ם ;ס,-לראי "?ר טלסיץ ::?;ךות

 דיורין. ומכניס ריורין ~W'Sl - היה הלשון את מוצא שאתה מקוט בכל לג( י, )ישעיה ה4 ר אם
 -- -- -נ ה:ססדים ענחגימ מנהיג על ן י ו א יאמר : 1 1 ר 1 םם

 לפסו ובהיראותם

 גרים כי הארץ לי כי כאמרו: הקרקע, אדון כן גם והוא רבה נתי המקביל כעבדהם
 האמד ע, "מ, ,היה ראף -:--,שהה ט(( כש מקרא עמד' אתם1ת1שגיפ

 האדק. ביבול והאסיףהקציר,

 טוים, ראףת עולת להביא עליהם מצוה : י " ש ר4.

 נטכן. הזכרים כל ; י " ש ר5.

 ו4 הערה דרמב"ן ראב"ע )ע" השם לסף סק: כס נלשמות : ע ראב"6.

 ו ה י ב ל כ ל ן וו א ל ו כענק הסבלם בדב-ם ענתמך המסת : ו נ ספורנ
 ח4 מה,)בתעית
 -- -- -- הטבע מן למעלה אשר הרוחמים בענחנים ישראל ענהף מסדר : 1 רנ 11 ם8.
 הטבעיים בדברים אליך ממנו הנמשך הטוב על להמות זכורך כל יראה כן אםאטר
 ישראל אלהי הוא כאשר עולם לתת ממס והנמשך ישראל ארץ הואבאשר

 קובע אני לכך המיד, לפני ליראות יכול ואינך הסחירה מבית רחוק ואתה : י 'ט" ר9.
 בו4 יט סעס נתינת מה וכו' אוריש כי מאי כן לא ראם חכמים: )שפתי הללו רגלים שלווטלך

 בלבם שיעלה אף הארץ, יחמדו שלא השכףם בלב אימה אשלח כך כל י ע " ראב10.
 415-14 עמ' ב' "מעעית" עוד עי' ראיה )לנושא מלתמה.יו

 המב" ובדג השכתות בחג תאמר שלא ד1ק11י:,1.
 אתה ושמחת בהם כחץ

 המגות בחג אבל לרגל עמו בנו להעלות אדם תתב יד( ק סו, )דברים ובו/ ר ת ב 1 ך נ ב1
 כל יראה בשנה פעמים שלש נאמר: לכך בו חייב האב כוורן כתיב שמחהשאין

זכורה
 ושלמים מרובות עולות יביא מרובין ונכסים הרכה איכלין לו 'טיש מי : י וו" רר12.
 ה4 )חגיגהמרובים.
 לבריות* "וא ויצטיך לו אשר כל שיתן לא : 1 נ ר נ פם
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 מצרים ח םפ
 יקמו סי;2 לאדש בקשר, לאמר ,?דיל יל-קל-n?r יוד. השה()לקיחת

 np?1 ן 9?ה בליית ס9,ת וים-:?עט ": לית ?ה 4 ~9זת-טבת ז ?ה טישלסם

 ס י ר צ ת ח םפ

 ללדה בעשור שיקחוהו חות בראש היום דברו רש"י:4

 ק פרשה בוא, דר"ח מכילתא)ע"1

 -- -- י- ססח=ס שחטו עשר בארבעה ממצחם ישראל שאו שכוים) : א ר מג

 היה. ביטבת חמישי ממצרים( )שיצאו היום ואותו -- בכורות לקו ומכערת יצאו עשרובחמשה
 שאו פסהיהם לקחו שעברה בשבת ונמצא פסחיהם שחטו ברביעי כן ואם : ת ו פ ס 1ת
 במדרם כדאמרינן גדול, גם בו שנעוסה לסי הגדול, ,סבת אותו קורין כן ועל לחודש. בעשורהיה

 ישראל אצל העולם אומות בכורות נהקבצו שבת באותה פסחיהם כשלקחו בא( פ' רבה)שמות
 אצל הלכו כצרים. בכורי שיהרוג לה", מסח "זבח להם: אמרו ? כך עושים הע למהושאלום

 מהם והרש מלחמה בכורות ועשו רצה ולא ישראל, שישלפו ממנו לבקש פרעה ואלאבותיהם

 כבכוריהם". מצרית *למכה דכתיב; ההואהרבה,
 )סבת מבעשור מקחו מצרים במסח רודות? לפסה מצרים פסח בץ מה : ה נ ש מ2.

 טז"
 ה( ט, )פסחים -- --- -- פסח( לשת זה -- אומר)רש"י:

 )שם( זמה בל מקחו וזרות ומסח מבעשור מקחו מצרים פסה -- הזה דר"קמכילתא

 בעשור המסח מקח כמן ראשתה מצוה ישראל בו שעשו לפי הי, שבת יום : י נ 1 ק זח

 - הגמל. שבתנקרא

 כמותה אדם של שלותו לעשות אלא לוקחיםז הע כלן וכי דריי: מכילתא3.

 (QV) מא:( )קידושין כמותו אדם של שלוחו אמרומכאן

 לבית". ישה ת"ל: לכולן אחד שה יכול מרובים שהיו הרי אחת, למשמחה : י " 'ט ר4.
 שם( מכילתא)לפי

 בשף יאכל לא הפפה נף אתו, בבית יחד לאכול רעלות אחד ביה משפחות : ם "רשם

 יאכל. אהד בבית לבית, ,מה דכתיבבתים,
 . : י ג 1 ק ז ח5.

 ובית, בית בכל מצרים( )של יראתם למצוא

 האיתים עבדות השפלת עי היא ההוגשה -- noDn עזי, ננ.א,ר החזקתי שי יורנו יב,שים
 כפומבי(. מצריםשל

 ויבוא לאוכלו יכולים שאין ד " א ה ש מ ת ו י ה מ מועטים יהיו ואם : י " ש ר6.

 ולמשוך להתמעט יכולים עליו שכמגו שאחר ללמד מדרש: בו יש ועוד - - - נותרלידי

 יתמעטו משה, מהיות ולהתמעט ידיהם למשוך באו אם אך אתר, שה על ולהימנות היסגוידיהם
 משנשחט. ולא בחתם בהיותו קיים השהבעוד

 ורבנן - - - שייסחט עד ממנו ידיהן אח ומושכיו נימנין סט,: בפסחים הגמרא לשוןוזה

 בחיים(. השה בעוד )רש"י: דשה מהיותה משה" _מהיותסברי
 התועלת ענין - מהיות שלם, משה היהנות מכדי - משה מהיות : ה ל ב ק ה ו ב ת כה

 לגבר. אית הנאה מה שתרגומו: כב( ב' )קהלת לאום" הוה *מה הוה כמלת.והבעה
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 יה  על-5יה: ילטו9 8 אכלי לקי קיש nWD1 ז 99כסת אל-ביתי סירב 'UIVהוא
  we':  יי1-סיייס11 ין-סך4שיס זךם :ף:ה un?-v זכרס9יפי1

 ג-ה( יב,)שמות

 צאן זקם וקת1נ: 9קכו "לסם. לאיר וו :ידטל יקל-זזיי מקהנ,נ,קךא
 כא( שם, )שם . ס9קח לשקטי?9??חמי?ם

 כחשבת. : י " ש רד.

 שוחטים שאין - כוית לאכול יכולים שאינם )והזקן(, והקטן החולה יצאו : א ה ל י כ מ8.

 )שם(עלידמ.
 אכלו, לפי משה-איש מהיות הבית ימעט ואםמשךחכמה:

 הרגיל אכלו לפי איש אם כי גטה, אכילה לאכול לבלי יזהרו מועטים הכית שבני אפילוילוסר:
- ושכנו הוא ולקחתמ,אלא . - -  

 אסרג על תגנח תרגום:3
 לקיחתה. בדמי שנסו לאותם )רע"כ: למנוייו אלא )הפסח( נאכל ואים : ה נ שמ
 וה אץ ולומד המצרי מן להישמט טום בעל לקתת היהודי יוכל שלא : י ג 1 ק 1 ת10.

 ב1 זכר תמים נאמר לכך חקה והכה מום בעל הש שהר עי" להקדד מין לבםהשי
 להציל בידם יכולת שאק כשתראו מהם, לירוא אין אעפי"כ לעבודתם, אותו שמטקרים ה, נ,ט

יראתם.
 כישנה. ימנולד כלומר שזה, בן קרוי שנתו כל : י " ש ר11.
 o~y. ושה ד( ין, )וברים 21נאמר שה, קרוי עז שאף מזה, או מנה או : י - ש ר12.
 בידוע כי מעלה, של בפרוסה ה' אותו צוה כאמר תקצר הזאת הפרוסה : ן " רמב13.
 צוה "כאשר ככתוב הדבר תכלל העמן כל אותם ולימד כמרס הכל לישראל משה להםשאמר

 עשוק כן משה אתה'

 אל *וכרו ג( יב, )שמות :אמר לעיל שבכתובים. ה"סתירה" את לחשב מ,טתדליםלהמפרשימ
 נקי .לי יצן 1אע1 ע7ת''שראי"מ

 השם בצתי שהחני, הרבה פרסים שהא' 1ע11 ישראי.
 כאן(.הושמטו
 משה מפי יצא הדבר -- ם אליה ויאמר דתי בית שעשאן מלמד מכילתא:14.
 )לאמר( והזקמם לזקוים לאמר משה מסי הדבר אומר: עגתן ר' יאשיה; ר' וכרי ---לישראל

 יא( פרשה )שם ישראל.לכל
ץ ב אר  -נתן ר' )כדעת לקהל יאמרו ישראל( מקני והם : ע 

 אלע אספו והם ישראל זקני לכל משה קרא כי בכלל הפרשה זאת הוכיר אבל : ן " כ מר במכילתא"

 בתשם אל העור מן הצא משכו ישראל: עדה כל אל אמרו מז העםי
 לכל משה ויקרא יהיה יאקרה רבי לועת והנה -- לחודש מבעשור למשמרה לכםלהעה
 ויהיה לקהל יאמרו הם ענתן רכי דעת ועל שטירמה כפי העם כל אלי שיאסמו  ישראלוקר

 לה4 המערם ההמם -- ישראל בני עדת כל אלדברו
 ה"ה הללחה מטת אמ ישראל עדת כל אל ערו כמב ~עלחזקוני:

 בשחיטתם, יקלקלו פן להדטסוח לא אכל לוקמפ )אלא( רק היתה לא השחיטה ומצות ישראללכל
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 ל א י מ חח,18

 במצרים שיעשו הפסח חג על גלאהרן למשה ציוה ניסן ר"ת ביום : ל א נ ב ר בא
-ולדורות'  - -  כמו ההיא המצוה ישראל עות לכל מיד אמר ע"ה רבנו שמשה ספק ואין 

 את משה שהגיר הכתוב סיפר לא מאשר להיפלא ואין ובר, ממנה השמיט ולא ה'שציתנו

 עשוק כן מעוה את ה' צוה כאשר הכתוב: בדברי זה דבר נכלל רמב"ן )לפי ישראל, לכלהמצוה

 בני אל דבר לאמנה משה אל ה' וידבר נער: המצח ככל הממ
 ה' רבד על משה יעבור שלא בידוע כי להם, כמוה שמשה הכתוב יסמר ייא ג א ר שי

 לא וגר לכם וקחו משכו הזאת הפרשה ואמנם ":בא, לא מי זיכר אלקים ה'ואם
 לזקנים מעצמו לצ11ת משה ראה אבל ה" צ-ה אשר המטה משה שעבר לטשבצ
 על הדם ובנתינה ובשחיטתו בלקיחתו ראעךנה יתחילו והם -- -- -- הזאת בטצוה יזרזיזסהס

 העם בעיף יהיה אולי משה חשש ולכן מסוכמם, היותר הדברים הע שהם המזוהה, ועלהמוטקוף
 לעיגיהס מצרים תועבה את גובח הן טשי האלה הדבתם לעשותקשה
 פרסי ושאר מהמצחה ולא מהאכלה, דבר אתהם דבר לא ולבן גה יםקל1ולא

 המצו-
 הלשתף מורך שאתו אחת, לסערה וקחת "משכו לפרש מתקשים)המפרשים

 להרעסיהנלליאומרמשכו שאע גר וקחו לו שיש נץ משכו מכילתא:15.
 (QV) במצוה. והידבקו ורה מעבודהמדיכם(

 :שן לנע זקת משכו :מדרש
-. 

 * אמר הפסח לשתוס למשה הקיה  שאמר  בשעה
 מצרים של אלהיהם שהצאן יודע אחה אי ללשות יבול חני  היאך הוה  הרבר  העילי  רביןפשה:
 הגבח את ::כח הן בג(: ", )שמש שנאמרהו

 מצריב'
 ויא לעמיהם

 לעיניהם, מצרים אלהי שישחטו עד מכאן יוצאיו ישראל אין חייך הקב"ה: א"ל ו. נ ו ל ק םי

 של בכוריהם הכה הלילה שבאותו שעשר, מצונו וכן כלום. מירים אלהי ומאין להםשאודיע

 ואלהיהם הרוגים יואותו רואים המצריב והיו ואכלוי פסהיהם ישראל שחטו בלילה ובומירים

 ג( טז, רבה /שמות כלום. לעשות יכולים היו ולאשחוטים

 מן יקח ט שין מי _- וקחו משלת ימשוך צאן ט שיש מי -- משכורש"י:
השוק.

 מצוה. 'טל צאן לכם וקחו טוכבים מעבודת 'דיכם משכו -- -- -- 1: יב, י'ט-יוע"

 שם( מכילתא)לפי

 תועבת מ נשה בארץ מהם מאד רחוק צאנם העה בעבי משכו שאמר מתכןרמב4ן:
 צא" רעה כלמצחם

 -, -- -- למשפחותיכם אותם קחו : לכס 1קח1 ואמר:

:valptnאליך ומשכמי מגמת צאן לכם וקחו למשפחותעם עצמכם את משכו 
 ד,41 )שופלם וגר קישון נחלאל

 של אלציהם של 9נם בברת  בנת3 עו או בבבש  המגץ יך  מירטם היה : יצחקעקות

 תרת ו,טסוי בזה יעם עד רגע כמו הדבר התהמך איך המצרים, ויכירו יראו ועתהמצרים.

 מטתו וככרעי שיו חיש וליקד לאלהים מצרים להם גדרו אויר בערר יד ירימו עבדיםעבודת

 ושמט יבוא יומו להצילן יום לאל ואין ב(  יט, כלים )פשיה ימים  זבלוות לעינידם אותויאסור

 תאכל -- -- -- מזחה כל תל דלת כל על צו"ים דמע וקול בצהףמ השמש בעי לפסואותו
 כל את לאכול עלע יכרו וכנען ארעי ובדרך קרבוז ועל כרעיו עי ראשו -- -- --- לכלגלף

 ההמיך  בעיני וקצף בזען ובדי -- -- -- ישרף וטרוף והנותר הבקר אור עד --י --. --בשרו

 --. -- --המצרי
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9ן בתדרה הפסח11ג

 לאדש '701י ??י חך9?ה לד *1 יישמרת יעם ןה:ה ממום( וביקור)משמרת
 ו( שם, )שם - - -סנה

 - - -)שחיטה(
 פיז ודת-)שךטייי קמי פלו! אתו 1?סס,

 :( שכ' )שם יי.סעך4!ם

 )על- סי!,,ת על-?מי זנמנ, מן-מדם )1?ח, המזוזות( על הדםלמתן

WPT~n2( יב' )שם ' 1! וקם אתי יקר-יא?לי סלמכם על י! 

 אמרי תר צחן לכם וקחו משכו לן=אן ממח למ מכילתא:א.
 שמא הש לקימן אן וא' מצרים תועבת את נזבח הן רמת  למישראל

 הק מרשה נשם בשחיטתה ידלס אתם במשיכתו לכםעושה

)שם( וסחיטה. קודם ימים ארבעה אותו מבקרים והיו הכתוב ממד--

 שחיטה. קודם ימים ארבעה ממום ביקור לטעון ביקור,, לשון זה : י וט"ר

 היהורם בכתי וב!ף בבושת קשורה יראתם את המצרים שיראו כוי : י 1 ו ק ז חדו.
 שמצוה ללמדך ה ז ה ש ד ת ל כתוב כאן שהרי לדבר וראיה לה. מושיע ואק צועקתהשמעוה

 טסח. לאוהו רק נהגה לאזאת
)שם( כמוהו אדם של שלותו לעשות אלא אותוז שיוחסין כלן וכי : לתא כי מ18,

 לעיניהם מצרים תועבת את נזבח הן סשה שאי כעדחזקוגי:
 ה, המות יטקלונוולא

 סטועכש אעו הפםת-- ושחטו הע"ה: לו אמר כ"
 חק תמפה ולא טמעה%א

 בהערה המכילתא לדעת בהמשך ישראל' עדת קהל כל לפירוט: הסבר מהןמהלן
"!8 

 קהל כל אתו ושהטו שנאמר; כתות, בשלש נשחט המסח משנה:9!.

 ח" מ"תעא% ", לתה מנה יש-: חשיי nvyl ,יי -- ישרהעין
 חוכהם. יר בו מצאים שכולם חתר פסח אלא לישראל להם אק שאם תא: ילמב

 אלא זאת אם עשיתי לא לומר הדבר חברו על להטיל יהוה שום עכל שלא : י נ 1 ק זח

 שותפינ יהיו כולם כי הדבר, עשהאהד
 שמשיא. בין אוגקל1ם:20.
 נח.()פסחים למערב. שימשא דמתחיל טעיינא : א ר מג
 שבע בהתילת היום עריכת הלילה. לעריבת היום עריבת בין שעות יו : י " שר
 הלילה. בתחילת הלילה ועריבה ערב צללי ינטו מכישעות
 ממלאכתם, כאים כשפועלים העם, אטימת בשעת י: נ 1 ק זח

 בזה( ונחלקו הדם נהיגת מקום הכתוב פירש)לא

 לומר תלמוד מבהוץו אלא אינו או מכפנים אומר אהה - מבפנים : א ת ל י כ מ1ג

 אומר: נתן ר' שמעון; ר' דגרי לאחרים, הנראה ולא לי הנראה - הדם אתוראיתי

 לכם הוט והיה לומר: הימור מבחוץ? אלא אעו או מבמףם "ממר אתה --מבפמבע

 ת ו אל
- - .  

 המצרים שיהו כדי מבחוץ, לעולם ועמר: יצתק ר' לאות; לאחרים ולא לאות לבט
 0 מרעף נשם מתהתכעג ומעיהםרואים
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 יל-ם95קיף 1ק1?סם י9י-יטךו! מנם ושביסס שיזב חוצתיירטם

4 ב אר  שישחטו להראות המזוזות שתי ועל המשקוף על הדם נתינת כי אמרו ורבים : ע 
 שיסקלון יפתרו ולא  עליהם פהדע נפל ככר כי בפרהסיא מצריםהרעבת

  שסגרו  במתר אם בי  הרם  הושם לא והוה  החצר. בשער  הים(  )נתינת זה היה בו היהואילו

 יצא לא ואיש ללילה, סמוך שהוא אום, יראה שלא הערבים בין שחסו והם החצר.שער

 המצריים כי חצרו שער יהד כל וסגרו ממצרים( )כצאתם לדרכם שהלכו בקר, עד ביתומפתח
 שישובו.חשבו

 ויהיה בכית, האוכל )איש( כל בעד ר ם ו כ ת 1 י ה ל המשקוף על הום להיות הטעםרק
 ורמב"ן(. רשב"ם 25 הערה ךעי' שיראנו למשחיתסימן
 מפרש הוא לראב*ע )כניעך לבויון שם נתק 'ראתם דם כולם ידאו עכשיו : י נ ז ק זח

 יצתק בר' מבחוץ ביחןשהרם
 בתוכו,  דרים שאיך  הבקר  ובבית  החבו  מבבית  ומזחות משקוף על ולא : י " ש ר22. במכילתא"

 - בהם אותו יאכלו אשר הבתים על )רש"י: חבורות בשתי נאכל שהפסח מלמד : א ר מג
- 1 ת ו א שנים, - ו ל כ א י דכתיב: בתים כשני אחר מסח אוכלים אדם בגי שנימשמע  הר, 

 פו,( )מסחים -שנים.בתים

- הפרטתם האישים לא הם עמו אח עליהם כונן שהבורא היסודות : ש ר י ה ו, ש.ר'  -  

 פרמה הבית בתוך דק ם, למלה בחר בהם -- המשטחות -- ישראל גתי אםמ

 קרבן יאכל ובקרבם והמוווה  הטהפקוף על להינתן הקרבן דם על ולכן לשלימות. קיהידיסע
 יסודות: שיי  כולל ת י ב ה  מושג  הבהימ. את  המממלים  הט  והמויזות  המשקוףהפמח.

 הטבע כיחות כלסי הגופיית וההפתגרות  מזה מעבר הן.וטית החברה כלפי  הסוציאליתההמתגרית
 ממסלות הסוציאלית, המפרירה' המחיצה את הגג. - השניה החומותי - הראשונה מזה.מעבר

 משיעבוד המשתחרר העבו מגבוה(; שמשקיף )מה המשקוף - הטבעי היחסה ואתהמזוזות,
 ההקמות נגר יתברך המורא ע"י והגנה תסות ולמשקוף: למזוזות זוכה המשמחה בןמצרים,

 בדם למצוא אפשר כזה סמל הבורא. לעבודת מהותו בכל שהתמסר אחרי והטבע, האוםכוהות

 כוהות ממגעי האדם את ימלמ לא  והבג האויב'  מר ";טועה התויות שקי והמשקוף.  המווזותעל

 לעבודתו. המהמסרים את הגג והחת החומות בתוך השותר הוא יתברך הבורא -הטבע
 כא(. מרשת 1' שגה ליכוביץ לנחמה השבוע בפרשת לעיון גליו:ות)עי'

 ושיהט ה ס ו ק ם א ה ך 1 ת ב )גומה( עוקה שהזקק הכתוב מגיר : א ת ל י כ מ23.
 אסקופה אלא סף ואיןכתוכה,

- - 
ל  אלא סף אין אומר: עקיבא רבי ישמעאל; רכי דברי 

 יא( פ' )שם - - -כלי

 האסב וסבלו השער בסף אותו שוהסים היו הפסח כי אומרים ויש :דאב-ע
 -- -- המזוזות אל ויגיעובו

 שוחטים. היו --ועליו -- -- כלי הוא כי אמרוואחרים --
 כסר, וטבילה אווב כאגודת ,שתהיה הדם בנתינת ביאור הפר,צה בזאת והוסיף : ן " ב מר
 לעתה שכל ללמד הדם, מן ולקחו : סתם נאמר שם אבל בפשוש למעלה נאמרשלא

 בח1  לפמוק  )בפירוו1 ק ל כ טעתה דם קבלת ושכל כאגורה שתהא סתם כתורההאמורה
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 עד- ייסח-פיתי ויש סלאו לא ואטם ב9ו*2 אטי מן-מדם 95ז1!תטל-זמי
 כב( שם. )שם נ2:גקר

 ?לי- מזה ח פליה "2 טת-סבשר זאכל, ומרור( מצה עם הפסח)אכילת
 ?ן?ל ובקל )חumo 55 "ל-תאכלו 'קיהו: ?ל-?לי'מ21 סצנתוטשו5
a:e~1ןלא-תמסירו 1ן: ןעל-קךבו על-מרזיו ראשו 1! ים-?ל'-טש וי ו Uvv -ד? 
 בסה אשר בדם וטבלתם ממר: כבר מלא טשרז למה מכילהא:א.

 לזמר: תלמוד בכולם, אחת טבילה אני שומע בדם( )וסבלתם הדם מן ולקחו אומר: שהואלפי

 טבלה -- הזה כל " -- ת 1 ז ו ז מ ה סחי ואל ף י ק ש הם אל ם געת הו
 רש"י( ועי')שם;

- -- ל"ע צדק בץ מבין או לחי "שמת רש" משרמה מןו : מכילתאם. ך -  

)שם(

 עליהם. יגנו כמווזות אשר דדם סימני כי : ם " כ שר
 שנאמר כמו שם שמורים שיהיו המשקוף על הדם בנת'גת נצטט זה בעבור כי : ן " ב מר

 למשחית. נגף בכם יהיהולא
 י'( פ')שם טלפים. ולא קרנים, ולא עצמות, ולא גיוים ולא ; א ת ל י כ מ26.
 בבהיהם. מצותם אדם בני שכל בשעה : י נ 1 ק ז ח27,
 את צלו )ולכן ללכת הנחפז מאדם ומהירות חפזון ררך אכילה עניני כל : ם " ב ש ר28.

 קרבו(, ועל כרעיו על צלוי היה ולכן האש עלהנשר

 יראתם. את אוכלים שאתם וידעו מצרים של בחוטמם ונודף דולך ריחו שיהא : י נ ו ק זח
 אחת בבת ומרור( ומצה פסח )רש"י: כורכן שהיה הלל על עליו אמרו : א ר מ ג29.

 קטו.( )פסחים יאכלוהו. ומרורים מצות על שנאמר:ואוכלן

 תתהם. את לוימררו זכר מר לאכול וצוה : י " שר

 שיהא חובו שאינו ללמד ם ע אמר ולא - - - יאכלוהו מרורים עם ובמצות : 7 " ב מר
 - ואוכלן ארת בבתבורכן

 המצות אבל הכשר אכילת עם אלא במרורים מצוה שאין - -

 עצמן. בפני אפילו תאכלו מצות בערב וצוהחזר
 ם ע וציוה וחזר ומצות. הבשר את ואכלו למעלה נמשך מצות כי שנאמר נכוןויותר

 הנזכר. לביבר -- יאכלוהומרירים

 או: ומתוק, חשוב ככר עם ולא ומר רע דבר עם שיאכלודו יען דרך זה כל :ח1ק11י

 זכר מר יסב תירות. הצלה, עבדות, -- אתת בבת נאכל הכל שיהיה כדי מר עשב עמויאכלו

 שלא לחימת זץ n1SD עיהמ פסח הממה שבשעת להצר זכר פסתלוימררה

 שנגאלה עד להחמיץ הבצקהמסיק
 יטה צלוי לומר האט מן תסלקוהו אל צליתו בעת בבתיכם יבוא מצרי אם : י נ 1 ק ז חל3.
 ידי שעל אחר: פירוש מהם. היראו שלא נאמר יראה,לכך מתוך תאמרו כך וכל נא, הואיעדחן
 נותר. לידי בא ונמצא ומתתו בו קצה ארם של נפשוכן

 לומר הלמוד משן? משקץ שאר מים, אלא לי אץ במים, אומר: רבי גמרא:וב

 מאן )פסחים מקוב. מכל -- ל ש י ב מובשל
 יקרא אש צלי גם כי במים מבושל שהוא ו".ושו: התואר, שם -- נכשלראב"ע:
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 ל א י מ חח.22

 את, תאכלו זקקה א: "שרפ, e~a גו ?ו-יקר עגי ןסנתר איקר
 יסויים וי

%ק"רים  IO?O~J 9ן וקקזין אתו ,אכלנים ולדקם ומאום וביקום noe 4" ל':: הוא 
 ז4-יא( יב,)שם

 באש הפסח את ויבשלו יג(: לה, )רכהי*כ ואכלת, ובשלת ז(: טז, )וברים כוכתיבמבושל
כמשפט.
 צלי אם כי סתר דבר נראה יהיה טן במיס מבושל תאכלוהו אל מכם בבקשה : י נ 1 ק זח
 כגלוי.אש

 יש שבמים הבישול שעיי ועוד באש, כמו במים כך כל לבשל ממהר שאינו אחר:מירוש
 חפזון, מסעם כך וכל נותר לידי וכא בבשרמירורים
 ממנו תאכל אל תעשה: לא עליו הוסיף כאן עשה במצות עליו גזר למעלה : י " ש ר32.

 אש, צלי אםכי

 לאכול ושרים מלכים בגי דרך שכך לסי דתקא' צלי לאכלו שנצטוחו וזה : ך ו נ י חה
 לחירות שיצאנו לזכרון הפסח שאוכלים ואנו - - - ומוטעם סיב מאכל שהוא למי צליבשר
 מלבד ושרות, חירות דרך באכילתו להתנהג לנו וראי ראוי קרוש ועם כהניס ממלכתלהיות

 לג( בקדירה, שיהכשל עד לשהות יכלו ולא ממצרים שיצאו החפזון על יורה הצליומאכילת
 מצרים(; )של יראתם שהוא ניכר שיהיה שלם, כולו צלייה בשעת אפילו : י נ ו ק ז ח33.
 ושמא חמזון דרך זה אין מאכל מיני שני ממגו יעשה ואם כאתת כולו יצלוהו אחר:מירוש

 נותר, לידייבוא
 המחרת, לצורך להותיר בדרך ללכת שדעתם אדם בני דרר אין : י 2 1 ק י ת34,

 עשר. ששה אור עד נשרף שאינו מגיד ? ר ק ב ד ע לומר תלמוד מה : א ת ל י כ מ35.
 )פסוקים ם ה ב ה ש ע י א ל ה כ א ל מ ל כ - אומר הוא הרי צריך; איני אומר! ישמעאלרי
 היא. מלאכה מעין שריפה כה( כח, במדבר ז-תן בג, ניקראמז,

- - ז ש.חה פעם בקר עד ת"ל מה י י * שר  -  דהו השחר מעלות כאכילה שאסור 

 משמעו.לפי
 נבקר ממנו והנותר תדרשו; וכך ממחרה, אלא טוב ביום נשרף זס::'נו למד אחר: מדרשועוד
 ותשרפנו. תעמוד וכני בקר עדראשון
 שאינם ושרים מלכים כדרך הוא ylyn ממו, להותיר 'סלא שנצטוינו וזה : ך ו נ י חה
 שואיך כדגר שישרף ממנו תיתר מאם אמר, כן ועל יום, אל מיום מתבשילם להותירצריכים
 מעניות יתכרך השם גאלנו ~מן שבאותו בלב ולקבוע לזכור זה והל אדמה, מלכי כדרך בוחפץ

 ב( גין, ולגדולה. למלכות וזכינו חורין בניונעשינו
 בזיון. דרך ;ה כל ת1ק11י:36,
 לכדו. מצרים מסח : ע " ב א רד3.
 כבוד. דרך אותם שאוכלים קדשים כשאר לא אבל ובזיוו, הול ררך כלומר : י נ 1 ק זח
 יתברך באל מסומק בלתי בטחון על להורות -- -- -- לדרך מזומ:יס : ו פורנ ס38.
 נלא, בכית בעודם לדרך עצמם מבעיםבהיותם

 פילגש י- קאי 1 ל כ א 1 א מצות החמץ על אבלתו ות מ מפרשם ויש : י נ ו ק ז ח9מ
 ממצרים. תצאו כחפצן שהרי אחרו פירוש מהירות, דרך מצות הזה כלילה יאכלוגם
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 לא ן?ום 41 חוקה טז-ם?79 טן-ס4זת יא-ת41יא ,4 לטוי אסר29,ת
 סו( שם )שסמ99רו-בוא.

 ג ל ד מ ה א ב ק ה ש והפסיחה הוילוג שם על ח, ס פ קרוי הוא הקרבן : י " ש ר40,

 וכו'. מצרים בתי מגין ישראלבתי
 העכו"ם. שבכהי בכורות יהנ,ת ישיאי בית 1';יה '1י1 שהמיאךרשג.ס:

 - - - אחת בחבורה : י - ש ר41.
 שאם וללמד כמשמעו אחד בבית אלא אינו או

 אשר ם תי ב ה לזמר: תלמוד לביתר יכנסו שלא גשמים וירדו בתצר אוכלים והייהתתילו

 מקומות, בשני אוכל שהאוכל מכאן ז(, )יב, בהם אותויאכלו

 סו( פ, שם מכילתא)עמ"י
  הוצאה ולשון )פירוש: חוצה הבשר מן תוציא לא - והעד מצרימי כפסחראב*ע:

 הנכוה והוא אחת בחבורה אמרו דל והכמינו לחבורה( ולא הגית עלוופל
 אדם בני דרך אלא חמזון דרך זה שאין לרעהו, איש מנות ממנו ישלתו ולא : י נ 1 ק זת

 איש תצאי יא יאתם כהסב יכל המשהית. בהם יטע ס, נמי: או י הסערנה עלהקבועים
 צקה עד ביתומפתה
 תרת בן שועשעו ומסף מצ-4 תסי לצר שכתת מה ד מצץ משרשי : ך ו נ י ח ה2ג
 המיה באהואותיס

 עי-
 ארץ, מלכי נדרך להנץ מציאוהו גיא האבורה גמקום :אכל שיהב

 ישלחו גדולה סעודה יכיף בעה הארץ ודלת שלהם עם ברוב בהיכלם נאכל להם המוכןשכל
 ז( לים, אצלם, חידוש שהוא לפי לריעיהם מנוה לחוץממנה

 בחמזון. אכילתו כדרך : ם " ג ש ר43,
 דבר חפוץ. ררך ענחנו בל כי איחור' לידי תבואו שלא המות ממגו להוציא : י נ 1 ק זח
 חלוקת על איש יקסיד שלא לך כתב חלקו ליחול אתר לכל וראוי בחגורה נאכל שהוא לפיאחר:

 לשגרו. וכמןהעצם
 בו נשבור אם גפיו* הסטה טעם שקהא כדי השובע על נאכל להיות היה דינו אתר:רבד

 וגרגרן. כרעבתן נראהעצם
 ויועצי מלכים לבני כבוד שאין - - - מצרים ניסי לזכור המסוה משר"ח : ר 1 ג י הה
 הרעבים. "עם לעניי אם כי ככה לעשוה יאות לא כגלבים, ולשברם העצמות לגררארץ.
 ושגה שנה ובכל קדוש, וגוי כהנים ממלכת העמים, כל סגולת להיות בואנו בתחילת כןועל

 ומתוך שעה. באותה בה שעלינו הגדולה המעלה בנו המראים מעשים לעשות לזו ראוי הזמן,באותו
 לעולם. הדבר כנפשוהונו נקבע עושים שאנחנו והלמתןהמעשה
 אלה כל לעשות יתברך השם אותנו יצוה ולמה ועומר, דגרי על לתפוש בני תחשובואל

 מהכמה לא כי זרעינוז מפי יישכח ולא במחשבתנו הובר יעלה אחד בזכרון הלא הנס' אותולזכרון

 אזנך והטה זאת שמעה גינה אם בני ועתה כן. לדבר תשיאך הנוער ומחשבת זה, עלהתפשני
 ובמצתת. בתורה להועיל אלמדךושמע,

 בהם עוסק שהוא מעשיו אחר תמיד מחשבותיו וכל ולבו פעולותיו, כפי נפעל האדם כידע

 יעוץ חם היום, כל רע דק לבו מחשבות יצר וכל בלבבו נמור רשע ואסילו רע, וחם טובאם
 ינ8ה מיד שמיפ, לשם שלא ואפילו ובמצוות,  בתורה בהתמוה 1poy1 השתזלוהו ויפיסדוחו
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 י א י ס "ח.%
 קל-בו- 11 סססח רשת זאת - - - באכילתו( והרשאים בפסח)החייבים

 יקי" אם 1אפייו הלבבות. ;משכים הפעויוה אתרי כי הרע, היצר ימית לעשיו ובברה הטובאי
 חמיי עסקו גל אס באמת רעה, גאומ;ות ומיהו המיך שהכריחן משי ורד תאמי נאייןדובק שי נדברים המיז יעסוק אן)י אם ובמצפת, נתנדה "rD ותמים, ישר ויגבו נמור ?ויקאזם
 הובר י11ן כי גמוי, רשע לאיות יכו מצעקת הזמניו מן יזמן ישוב אימדה, באותה היוםכל

 שאמרנו. כמו פעןי~תיו. בפי ;פעל אום שכיואמת

 תורה ימם הרבה יפיכך ישראל יוכרת המקום רצה יברנה וכרום חכמים אמרן כןועי
 לוו להיטיב עסקינו. כי בהן ויהעת מחשגותי;ו כל בהן יההסיס כוי בו:( )מכותומרית

 עד. יהב וו~נים סוגים להייה (D'~yD אנו הסיבות ההעויות מתנך כיגאהריתנו,
 fi'i'Y1 בסתתו nt~ra ין שיש מי בי מג:(: )מנחות באמדם זה קל לבוכה וכדובודשן

 תמירות מצית שאלו יפי יהסא, שיא יו מובסה ביאשו ותפיל.ןבבודו
 תסיד. גהו ונפעי

 יבסי"ך ואל תמשכס. לא ואתה תמשך אחריהם כי ועסקך, מלאכתך מה יאה וט רא"לבן
 בתענוג יפעמים אתיג כי יש "פסן מה איהים, גאמ~;ת ותמיס שים לבי היות אחרי יומי,יסרך
 שאין הדברים באיו 1כי1צא צהוה, ולדבר דיציס Oy י"תיוצץ ונרהיב~ת, בשוקיםא;שיס
 הם ימשנוני ומדוע ממתניהם, עבה קטני הם, כמו יגב יי גס היא וחמאות, nl~mw עליהםמביאיו
 אח ואהה הרעיהם. כוס כך מתזך שתן רבים בישתם, תילנו פן מתיהם הישמי בני, אלאהרי"ס.
 מצרים ניסי וגירת בעניין המ?11ת ריגוי nvsn עייך יקשה אל זה דעתך ואחר הציי.נפשך
 ח(, )כ. שאמדנו. כמו דובר, אל נתבע) נסס עסקינו גונזה בי גתוזת;1. נזוי ;מוזטחם

 יותן ר ראשיתי רני נביי מובר הכתוב רויות 1ב5סח מטריפ בפס" מכילתא:44.
 סו( פ' )שם מובר. הכתוב מצרים בפסחאומר
 שר

 11. פרש" יהם ;אמרה 1 ס י ; ב ד " י ב : י -
 והמו:" המשקוף דבר היניר יא ~הנה ח. 1 ר 1 ד " ס פ ת ק 1 " יפרש השייםהפס", יאבי שבו עשר "משה ליל שהוא שסויים ייל מב( ונפסוק שהזכיר בעבור : ע . ב אר
 מירים. בפסח הזכירו כנר כי ומרורים. מצות על הנבירולא

 ב םר
- 1 

 ויעשו גסותה כתיג שהרי היבר, כן רש.י. ישון :ו, טרשה נאמיה בניסן בי"ד :
 להקיים בגין היה כן יאמ ועגזיהם. הס ש;.מ1ל1 עמהם יקמו "' צוה כאשר ישראל בזיכל

 ס כ י ה 1 ה ש ד ת ה ורשת כ'  המעם אבי ה. ל י ל " ' 1 ח ב י ה י 1 קונס הזאת"פרשה
 אבל "ליי". בחרי ויהי ינה הכתוב וסמך - - - הווש בראש;אמרה
 - - - דפסה הנקת יהשיים יאשון יעז-1 ":ר זה וכשהשייט הבטהתס. יהם שקי.מ יומר"טעם

 ב1י 1 ש יע 1 ואמר מצרים, פסת אחר' ;אמרה דורות nOD1 הפרשה :את כ' אמיוראנ.ן
 - - השניה בשה שעשו ר ב ד ס ח ס פ עי י א ר שי

-  
 בכל ;צסמ לא כי שיגוש וזה

 - - - הארץ ~בפסחי מגייס בפס" איא האיודפרש'~ת
 הו, ימעלה האמורות המצתת אמנם כי והמקום, הא~כייס בענין ת 1 י 1 ן י : 1 נ ר 1 פס
 שת' ועי המשקוף עי שאה מעון לוויות פסח אין 1.ל באמרם יו~רות נהוו לא איהמשתי

 גהיוון. ;אכל ואינוהמנוזות
 לא דישתמו ישראל בר כל : א1נקל1ס45.

 זכוי
 נזה.
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 ב ת,- בי45: יאבל יז אתי ומלתה 9?ת-3סף _י'ש וגל-?9ד בו: לא-יאגל1?ר4

 ור טי415 ןק'-:גזר א: את, :4שו :שראי קל-"דת _-- : ב, לא-'אעל א1?ק'ר
n?plשבח ןה:ה לעשתי ,?דב ןטז ח קל-זקר ל, 9ט,ל ל': 99ח? rle~ -זקל 
 מ;-כהן מ:-מה, DV) ,DW :ו: בי לא-יאבלץרל

 במשמע. מומר ישראל ואהד גוי ושחד שבשמיא לאבינו מעשיו שנתנכרו : י * שד
 סו( שם, מכילתא)עי'

 בו יאכל שלא ראוי כן ועל מצרים, :ים. לזכור - - - זו מצוה משרשי : ך 1 נ י חה

 השכינה טמי תחת לחסות הזמן באותו שבאנו לזכרון וכן לאות אותו עושין שאנומשומד,

 הכלל מן שיצא מזה הפך שהוא למי ממנו שנאכיל ראוי אק והאמונה. התורה כבריתונכנסנו

 ה( )יז' באמצה,וכפר

 - - - בפסח מלאכול הבעל( )את מעכבתו עבדיו שמילת מגיד : א ת ל י כ מ46.

 ומלתה ת"ל ומה בפסח, מלאכול מעכבתו עבדיו מילה אין אומר אליעזר רבי יהושע. רבידברי

 ? רשאי שהוא ולדאכילם למולם רצה שאם אומר אתה מנין ערלים עגדז לפניו שהיו הרי זאותו

 לטמור'רי( בר--הע------ יאבל ואו אותו  לומ:ומלתהלשד
 ימהולא למך וטכיר--מהמייה תושב--=יישבי רש"י:וג
 מהע ו=עתי מהול ערמ כין אמ בו: יאכל לא וכל.ערל וממח שיקם
 רמ"ח. )עמ שכיר או תושבוהוא

 כמשפט השה על שום לא אס בפסח יאק לא שכי 1 מישרא! -- מושבראב,ע:

 העחעכל
 וקחו משכו (ימר: שדש לו -- שמר? למה -- עות כל מכילתא:ט,

 אף למשפחה א4 כשר אים מצתם שפסה כשם ע, למשםחותיכפ, צאןלכם

 תלמוי -- למשבחה אלא כשר %9 דיותפסס
 ישראל עדה כל לומר:

-- 
 שפסח ממד

 י ' בערבוביא. באדורות
 הפסח, לעשות וריבים מצוה בני כל : ע " כ אר
 מורג עמך יהג"ר וארי ס: 1 ל אונק49.

 יו אותו ומלתה נאמר: כבר ולרורות )פירוש: מצרים בארץ ך ת א סעי :ראב"ע
 בק.יאכל

)שם( בפסח. מלאכול מעכבהו זכרים שמילת מגי : מכילתא50.

 בשיעבוד במצרים גתתים שחז ישראל אלו ק יה )משלי נפשו מרה יודע לב : ש ר ד מ51.
 האלהים א"ל עמהם. לאכול המצרים סאו פסת לעשות הקב"ה עליהם וגור לצאת שבאווכען
 זה יתערב לא ובשמחתו נפשו מרת עדע לב הף בה יאכל לא נכר בן כלח"ו

 א( יס, רבה)שמות

 נכר מכו נלמד ואינו לערלות מומר שאינו מילה מחמת אחיו שמתו את להביא : י " שר

 בו. יאכללא
 כדרך. במדבר הילודים כמו נימולו שלא ישראל על : ע " כ אר
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 ל א י מ תח.26

 ת ך ך 1 כ ב ת כמ

 יאדם rlv~ e~lyp קל-1UV ,ו,קייי קלה בלעה בארץ-ם?ך,ם ןזעירת'
 'ב( שם. )שם :!: ח;' ! ?קטים -nvgi 2 יקבכם ילקי-מיסיעד-9סקה

 על- ס'וב טרעה מטלר ט?ך)ם r~vv קל-9כ,ר סלה ר: * כאיה סה1י):סי
 ל:יה 9ךלה ):ךפ 59קה1: ?כיר ,קל סבורו קלית חקר ס?4' 4כ,ר  עד;9איי
 חיו-קם אקר ס"ת ;י-אין ~?n:ly ?יעה ool ng?y' וקל-י?1,ם ןול-"??'י יהנא
 כס-ל( ש4 )קם : ש8ת

 בכורות ת כמ

 ואתגליתי. : ס ו ל ק נ 1 .או,
 -י - - זעם אלא עכרה אין במצרים, עברתי אני. גוחןמכילתא:

 השלית, זה על יוכל שלא לעפי נהיכ אפלס : ו נ ר ו פס

 שהרי כוכבים עכורת לשון אלהים לפרש ואין - - - ם י ר צ מ י ר ש : י 21 ק ז ת2.
 . - - - חיים רוח בו שאין בדבר )שפטים( יסורים לומד נופלאינו

 נמוח, היה אבן של צלם - מנה זה משתים שמטים )שפטים-רבים( : א ה ל י כ מ3.

 פסתיהם, את אוכלים כשהיו : ם " ב ש ר4. " מרשה נשם, נמם(, )או הררה נעשה היה מתכת ושל נרקב היה עץושל
 היה, אילו רשב"ם:5.
 בבור יכניסם הסהר בכיה ביום בריחיים הטוחנים השבויים כי יפת אמר : ע " ב א ר6.

 במו הוא ושה ה(. ךא, ם י י ח י ר ה ר ח א ר ש א וזהו הבור. פי על הריתיים וישימובלילה
 הסהר.בבית

 זו עלינו הביאה יראתנו המירים: יאמרו שלא ? חטאה מה בהמה וכי : א ה ל י כ מ7,

 קשה לעצמה; שעמדה יראתנו קשה הפורעות; חח עלינו שהביאה יראתנו קשההמורעמת:
 מיאג( )שם, פורענות. בה שלטה שלאיראתה
 עבדע בתי על מחזר יו שהיה מלמד עבית, כך ואחר החילה היא רש"י:8.

ומעמידם.
 ומעמזן מצרים בחי כל ועל עכדז בתי על מחזר שפרעה -- : תא המכיל לשוןחהו

 )שם( ממקומה אחדאחד

 נראה ,ה שהרי פיחה טעת וכף ת בי ן)אי
 ביץ אלא ככורות? שם אשר-4ךן בתים ,דם היו לא וב: אומר: גתן רבי : מכילתא9. כגהרה"

 מבחקות היום ואותו בכיתו ומעמידו איקונין לו עושים היו -- מהון לאחד מת הככור~בהיה
 )שם( הקבורה. כעם להם קשה היום אוהו והיה -- ונחרותומדקות

 בטה קתי שבמת יי -- בכי שם אץ בכייסן שם ישרשעים
 הכיב יבר הרת על כ"ע: אר
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27 בשרה הפסחייג

v!~el9"'90': קיני לירי 9' ין-סיךץ ושימם יוסי על-סים 9?ר:ם 
 יג( שפל)שט

 ידם יכלר 9?1:ם וטךץ קל-לכור :: ומחרג ?שימנו סךעה 9י-סקודהמס'
 סו( י4 )שם - - - 4ס?הוסד-ככור

 ישראל בתי עלפסיחה
 וקסס-י טת-2070 ןךייס' ום 8ים חטר סלמים זל יאת 1 י4ם סדםןס:ה

 9?ך:ם 9טךז 9סימ' ן ?ס?ס'ת ;4ף 94ם ןלא-,סדה זזלתם
 ינ( יב,)שם

 . והולכים. מהים כולנו פעולה לשון ! י נ ו ק ז ה10,

 ישראל בתי עלפסיחה
 פ"ק)שם לאוה, לאחרים ולא לאות לכם לאות, לי ולא לאות לכם : א ת ל י כ מ1.

 עצמו האלוה בשחיטת הרעה מדרשם ישראל( )בני שבו כי - - - : ה ל כ ק ה ו ב ת כה

 ודאגה מחד שום האוהב גלב ייכנס לכלי הוא השלימה האהבה אות והנה אותו. עובדים היואשר

 רצונו. מעשות הימנע לבלי ויסתכן בכפו נפשו ישים אבל הנאהב, רצון למלא סכנהמאיזו

 ישיחו ולא גריל בפירסום לעיניהם המצרים של האלוה בזביתוה פעולות ג' שיעשו ה' ציוהלכן
 כב4 )ח, משה כמאמד להשמירם, עליהם ויקומו המצרים אף שיחרה העצומה הסכנה עללב

 קולות בקולי לביתם אותו הביאם עד וברתובות בשוקים המצווה מלמלא תמנעו לא זה כלעם

  משפחוה משמתוה גווע זבעסק בכנופיה noen ישחטי כן על יתר המצרים. מן ייראוולא

 נפש לדאבון ימרממוהו אכלם בעת כך אחר ועוד בזה. די ולא משונאיהם, יפחדו ולאבמירסוסי

 יאכלו עתה כי המצרים וידעו עובר כל לעיני והמצווות הבתים משקופי על מדמו בתתםהמצרים,

 זאת בכל הנה ישראל. בני בתוך ולנקום וכרמחים בחרבות עליהם לבוא ירצו הלא יראתםאת

 בו והידבקם התשובה שלימות על נפלא אוה וכוה בלבבם, מורך יהיה ולא קונם רצוןיעשו
 ורה. כעבודה כומרים והיותםיתברך,
 זכות את )אראה דמא וכות ית ואחמי : ן ת נ ו י ם ו ג ר ת42

 הדם"
 עסזקים יראתם לראות עימ את אני נותן הקב"ה: אמר אלא לתניו, גלוי הכל : י " שר

 עליכם. אני ופוסחבמצותי
 עליכם. ואיתום : ם 1 ג ר ת3.

 ת* יגן כן עפות כצפרים שנשר: oS1fi~ %ב פמהה אעמכילתא:

 מ,ה4ר"שק ףשעש והמליט פסה והציל גנון ירושלם עלצבאות

 ישראל בס בתי על מדלג שהקב"ה טעתה ופ אלא יפסחתי חקיי אלאומר:
 ---- -- עליכם ומסחתי ~מה "ק ר -: ----מצחם

 ה-

 בשך מצף שזה

 קל ולא דם "פי עליכם -- עליכם ופסחתי לומר: תלמוד תנצל? אם '2ומ5 ישראל, ופלביתו

 )שם( ' , --. --- --המצרים

 -- -- -- והמלתירשיי;
 לבוף  ישדחל מבתי ורה מרלג -- ופסחתי  וקפיצה. דילוג לשון מנדדה כל אומרואב

 זה. בתוך זה שרוים ווה.ומצרים

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ג, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ט



 ל א י מ חח.

 ס9וי,ת !קי-?ט' על-ס9?קיף 5ת-סלם קרטה 5ת-t'1SD לוגף ::!עבר
 כק שם. נשם ?"ף; יל-קטי9ם יבא 5 סט?ס'ת )טן )לא על-סקסה ::יקמח

 ק9?ב)ם ?גי-!?ך8ל על-9טי 99ח 4?ר ל': הוא זוח-קסחו)בטרקם
 בו( שם, )שש ),?יסוו: לזם ),קד ס"יל ןטת-קמיני 5ת-מ?1,ם9;151

 מצריםיציאת
 ק,מ, )'איר שלה י ויטהין ימיה),קךא

 ומ- 8 1ם-5טם ?9' ותוף ?אוי

 כ, ", י חלמם ח ב ז מ ה ל ע 1 ח ם וים מה י ת ע ופם וגי: ק זח
 והצלה המה לשץ לטרשו בון עהר : והקבלההכמב

- '  
 הצל, בתעו ואח כאמרה

 קרבן וכן צורך, ללא כך כל ית""ש הנורא אח להגשים לט מה כי וקפיצה, ופלוג לשוןולא
ק המסח, ושחסו ססש בשם הקרא בחגתעשה  ים הפסח,אק תג גבח 
 והצלה. הגנה חמלה,ל,טת
 בכם. משחית יהיה לא הנגף שד"ל:4.

 יב:  יפמוק כחוב לכן קורם שררי  הבחוגים, את ל"שש המפרשים מנסים גזצד לבלפיס
 א ל 1 הפסוק: של בסומו ואילו וכר ה' ועבר זה: פסוק בהחילת וכן ה' אני וכו'ועברתי

 ת4 י ח ש מ ה ן תי
 לממחה למיעל לחבלא ישבוק ולא : ס 1 ל ק נ 1 א5,
 לבוא. יכולת לו יתן ולא י " ,טר
 רשות, לו נתן כאילו עיחנו ואם ברשותו המשחית --והנה -- -- יףחנו לא : ע " ב אר

 -- -- -- הנגף בעת בעולם המשחית המלאך והוא המשחית, יתן לא וטעם : ן " ב מר
 יב4 ומפסוק זה מסוק מחתילת n~lbe )כפי המכה הוא הקב"ה כי במצרים, המשחיתלא

 ולא אני מצרים כארץ נעכרתי רמיע שאמת זך,חזקות:
 מלאכי ועמו למצרים ירד בכברו בעצמו הוא אלא במקומה מלאך ישלח שלא החם ך א למ

 להשהיתם.משחית
 למשחלף תהרה להשחתה: שם גם משח"( השם )את ומצאמהו :: והקבלההנהב

 למשחית נגף ען השחתה יו כהמר לק, כא, )שם משחיה "רשיףמקאלגז0
 ישראלה ככתי ההשחתה את יתן לא לפרש: יש מףלפי

 שהשם ובעבור חמלה, כמו והטעם ה4 לא, ףשעיה והמלים nleD מצאע : ע " ב א ר6,
 43 גהעיה הסירושיפ סיטרה פסח השה נקרא -- השה דם כעכור ישראל בכורי עלחמל

 עשה כן והמשחיה התמימה. רגלו על יישען הפוסח כי פסח, מגזרת שהוא אמרוהגאון
 השחיתו. ולא העברי שכנו בית על ופסח מצרים בית בכורישהשחית

 תצךיםיציאת

 היכן שרוי, סשה היכן מצרים ארץ בכל ושואל מחור מרעה שהיה מגיד : א ת ל י כ מ1.
 י"ג( פ' )נטם שרוהאהרן
 מחחרין שס: המכילתא נבלשון גצטחינו: כך משח לו אמר רמב*ן(: ~פי א ה ל סכי2.
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29 ,, , 1 ,; ב יי ס ס ,, ג,ו

 ואקר קח, גם-b~le1 נם-צאנ?ם ?ד?ו9טן: 5ת-:: ז?די ייני !?ך5י*?גי
 ולכודודים

 וסדק"
 9ן-קטךץ ישיסם יוסר על-הסם 9?נ:ם :יסיק 6: נם-אין

 יא-י:( יי.,שמזת : בסים ??נ' קריי'

 ?בד ? סלעיים 11לי יעף יקש-באית o~vy19 nps~ 1 ?וי-,?ך5ינקעי

 מבים וכי כקר, עד ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם שנאמר:( כפרהסיה אלא לצאה שלאאנו

 מצרים. כל לעיני רמה ביד אלא נצא לא כלילה, שנצאאנחנו
 יא(. י, )עי' הגברים : ש"י ר3.
 הטף. : י - ש ר4.
 -- דברתם כאשר - כדברכםמ
 ומה ב"כוברכם" נכלל שניהם לדעת מה וראב"ע; רש"י לפי המסוק חלוקת תהיה)מה
 דברתם"ז4מ"כאיטר

 כשאמרי ,א שאמרתם כמו הכל כדכדכם:רש"י:
 אשלח לא בטל -- אף

 ק, ש)שט
 ובקרכם צאנכם מל ה; ה )שם ההולכים ומי מי כ"

 הה ק בקרכם גם צאוכג גם - ה ק חםיצג
 )שםקכ; והטה עחש בעעו חי דברהם?-מאתה כאשרמ

ל שלשת ךך שלט כדברכם:ראב"ע: ע ש  כקו 

 ה, את עבוד יינו אפתל קשתמברבם
 עמוהט4 ילך מקא דברתס:וש כאשרגם
 ם ערמם בהאך כפל ועולות זבחים בידינו תתן אתה גםטיפ

 46 הערה ראב"ע )ע"אתק
 פאת"שמט שעט כוברכם--סטה ה' את עבדו לכו ממתרמכ"ן;

 הע את לעבוד למדבר ללכת המצים אתם כיאליה
 הפורעטת, מעלי שתכלה עלי התפללו : א ת ל כי מ6.

 בכוה שאף אמות שלא עלי ההפללו , י ש"ר

 וכעםראב"ע:
 ג~

 כה: ק יציל ראב"ע ע" משה. לו אמר כאשר :בחים להם שנתן

 בעדך. להקריב ועולות זבחים בידינו ליחן חייב אתה גם -- בידנו תתן אתהגם

 נסשותעמ על ותתפללו תם בר ו כאשר אלהעם לה' הזבחו כמר : מנ"ןר

 עמכם. אותי גם תזכירוו בחרב, או מדבר אתכם יסיעשלא
 המלכון כל שלוס המלך ברכת בכלל בי ממלכתו, ואח אותו שיברכוומשוטה

 אותה תברכו וגם : ם " ב שר
 בם נסעו עץ וכהרף -- -- -- מיל ועשרים מאה לסוכות מרעמסם : הא יל מב?.

 כנמי על אתכם ואשא ד( יט, )שמות שנאמר מה לקץ לסוכות מרעמססישראל
 קץ כ )שם ם. י ר שנ

 ומעלה, עשרים מבן רש"י:8,

 עתר. או הם כמו הם כי הנשים, להזכיר צורך ואק הגברים חכר : ע אב"ר
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 יו--לה( וט, גשם ?אד: יקזה.וסד ל"ר וצאן סטם עלה רבו 11ם-?ךב9שף9:

 ים( שם, )שס - - - יהט9ס89 :?ל. ולא קטלוגם וי-גרשי - --

 :?א. מזה ס'ים קעתם 1:ס' קלה יאית ן"ןוע קנה ?יקם 11 9קו):"י
 : 9?ך:ם 9ט?ץ ::ול-י?א.ת

 זיךים לי: טוה היא-סמיה י?ך,ם מטךץ יהיייים י1 ל:: הוא יזריםליל

 נ א ר9.
- 
 שזה. מעשרים יתרת שהנא : ע

 יכיס(, )בכיים ס).אין נ~ייאין : 1ס אסקל10.
 נים. של אומות תייובת : י . שר
 עייהמ. שנאספו דאספס~ף וה6 עמהם, שהתערב מזרים מששי : ; " ב אר
 תערובת לשון : מ . ב שר
 דמקום עיבבן יא שמן שהנכן שמביון הבת~ב סויד : א ת ל י כ מ:1.

 כהרי
 )שם( ע'1.

 ישים היו לא כ' )פירוש: יצאו לא  דשם אל  ?עקדם בעגור נ' יד~ז'ע :דאב"ע
 יליהם. שגור הקז שהטע ידלהיגאל(

 ושימורים ' לה שימירים כתוב 1( האלה: הקשים את לישב משהרלים)המפרטים
 נ.י". לכל  תימורים הוה הלילה הוא הכתוב: מתקשר סיגי ג( ישראל, י בולכל

 מגריס. מאי, יהונ.אס הכמתהו ,קיים ין ומשה שמר הקב.ה שהיה : י . ש ר12.
 ובמו. לה', הוא שימירים ליל שהוביר  בגבור הפשט ורן ע,ראב.ע:
 שמרם  ביבורשהשם כ'דסעם :יאה יווריתס, ישראל בני לכישימורים

  לנגוף בחיבם אל לבוא המשחית יתן ולא לא'( שימירים לייקהו:
 לרוריתם. ישראל בני לבל שימירים הלילה ~ה שיהיה ציווה( שה'  הוה ד,')ד דוא עודו:צוה
 הוה. בלילה  ומרורים ומצות משסמו ול הפסח אכילתוהמים
 יויו רק  ייטיי טלא 1(. ה, )שיה-ש החרסות י שימר במים איתי ממרשיםויש
 ממצרים. בצאתם השם יבוריתימסרו
 ישואל בני אח להשיא דליה ינה מצפה הקב-ד היה אביהם סימות : שב-פר
 דג נו לחוו היייה יזה שמציים ,וורוהם שימורים ייי הוא ולישראל שהבטיחם, כמוממצרים
 כמשמטו.דפסה

 יא4 לו, )בראשית הרבי את שמר ואביו כמו  המתוה ,שון -ש'מ~דיב
 הוה בלילן שיוצגתן הגלית יליהם יגור הית מן גרבר את )ה'ן להם שמר כי : .ןרמב

 מיד. הקץבבוא
 שיוציאו לילה ומגפה  שומר שהוא לה', הוא  שיפורים ייי סימו:או

 - - - מים להוגיאם ראוית שיהיי לות מצפה שהקב.הבצרים מארי
 וראייים מוסוים ישראל את מצא לא אבל - - - לה.גיאם מצפה טניהספורוו:

 שהעב-ה ז-י כימרת הוא חמר הפז ב' ומצמה משמר הוה וזעתה הלילה אות. יריגעולה
 צקי. אתמהשג
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 מא-יוג( שם''שם 3': ?ייחם 3זר4יי4ל-44י

 ה,ץ'א :י 4אוק ו' - --
~vDnvr 

 ק)שסוהימ - - -

 ח שם, ונס ססייב14: שחדש ייננים שסםס'ים

 ס( שם,נשם : יט?י?ם ס ה41חף חן"ה ינדשי

 סו( כ4)שם : לטזך,ם :VRSוי-בו

 ית( לה)שם : יי?ךןם :יאפ יטייב יחדש4י

 א( סו,)דברים י 6י ?:לה ייזו,ם שיסר :: ה,ייחד סי4יב ~Vlh וי - --

 1כ1/ המשתית יתן ולא שנאמר כענין המזיקים מן ובא משומר : י * ש ר13.

 כלומר ק לה הוא ממצרים להוציאם שם ל שמור שהיה הלילה שזה :רמב*ן

 ובאכילת לפסו בו לעבור אותר שישמרו לדורונכם ישראל בני לכל שימורים -- לשמומקודש

 את ת ר וושמ '(: יה )שמות ,תאמר כמו לשמו והודאה הלל ולתת הנסים וזכירתהמסח

 האבינ תודש את שמור "מרלברשהק: השה;המוקה
 נק "א שמרם שהשם לה/ הוא שימורים ליל טעם מ אמרח(ע"ע

 מצרינ מארץ להוציאם שאמר בעטר נטן ויען בהעם, אל למאהמשמת

 להוציאם שעצל כדי המוחחית בידי יפלו ,טלא ב"י על שמר ה' לפרש: אפשר)לראב"ע

 וטסה משמר שיה ימו -- ם י ר שימו לא' הזה הלילה הוא רנו: ו פסממצרים"

 העתירה, ישראל לגאולת ומצפה משמר הוא כן במצרים גלותם ימי כל ישראללגאולת

 ימל עידץ זעק l~RAl במק ממרם -- לדוריס ישראל בנילכל
 עא אר מ"ח יסג חמיהן במי במקמטיו אומר Yr~ns ר ש: השם מאש ההיאמפי
 במש"ק ימי מששה למיה( יש": מא המטמר 4ל -- שטחםלל

 שגמלכם חסד רי להם: אמר כך אלא זדש? באסה עחרם המט לא 1ז : רש"י14.

 אומר: הוא וכן גשמית ולא יינה ולא המה לא -- לצאה כשר שהוא במודש אתכםשהוציא

 למן כשר שהמ חזש -- ת ו ר בבוש חסירים וחיאמ
 האמב ממצא בעת שנה ככל תעשו ככה נמצא שהאמב וה,בומן היה וכאשר , ערחב.

 ישדאגגארן
 שמור לפיכך האביב, בחודש ביציאתכם הלבנה חודש שיהיה קרה השנה בזאת : ו ג ר ו פם

 החש ,ה העשו שבו באביב ההודש זה לעולם שיהיה באופן הנאנה עיבורי ועשו הזה היוםאת

 1 ילה ל ך.., יא צ הו הכתובים: את ליישב משתדלים המפרשים מצרים? יציאה היתה)מתי

 שם"מיל
 הסםח ממחרה ג: ע וכמבר יוצאיסי "תם היום דו ע,

iSRS'לא ואתם כב(: ים )שמות אומר הכתוב והרי בלילה לצאת יכלו כיצד ועוד 

 עו ביתו מפתח 8יוצתצאו
 בקר"

 בלילי גםין לך ועגך : אונקלים15.
 ב ר ע כ אלא 1 ל א ג נ לא ממערם ישראל כשמאל טחם הכל אמ א"ר : א ר מ%
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ג3
 "םי%י"..

 ?ו9:,ן 9' - --
~RR 

 1( שם'יביים : *י 9?1,ם 9יךץ

 שקקם :: 89"בתז'
~Pvvt "?1fa-ושם 9יף-9וך!ם: 5ךיה 9!ד "ודים יקית ין?ד4 לזקה 9:דיפים :: הקיא ליבויים ;,וע "?ר ?ת ,: )" 

 גדול רכושב
 'RS~ מזן156.

 טחי()געשית 1: לדול בך?ש

 ביוש תשעאולאיםייא לילה, ממצרים אלהיך ה' הוציאךשממו:
 הפס" ממחרתשממר:

 ום/
 )ברב"

 ק,

 וכף ישראל גי יצאו הפסח ממחרת ה: לג )במדבר שנאמר יצאו? בעם והלא : י ' שר

 ולאהרז למעה ויקרא לא(: יב, )שמוח לצאת ת 1 'ס ר פרעה להם נתן שבלילה לסיאלא
 וכו'.לילה
 מרעה, ת ו ש ר מתחת הוציאך - לילה : ע " כ אר

 הסברג מדרך .- לילה ולאהרן למש" ויקרע לא: ע, שטמ 1"ת"עוע'

 המלוכה מקום שהיתה במצרים רק ישראל עם רעמסס בארץ ט"ו בליל הע לא ואהרן משהכי
 רשות להם ונתן הלילה, בחצי השם נמצות ביתם מפתה הם יצאו והנה טרעה, שםשהיה
 ישראל. להוציא לרעמסס פרעה עבוי עם משה הלך והנה השם. לעבורת ישראל שילכופרעה
 לצאת התלו והנה סרסאות. שש רעמסס ובין - - - מצרים בין יש כי היוםוידוע
 ההורה גדרך לילה ועודנו השחר עמוד בתחילת שיצאו מישראל היו והנה - - -בבוקר
 קהל כי ביום בו יצאו רחוקים שהם והאחרים מצרים. אל קרובים היו ואלה השמש, ורוחעד
 הן הוציאך כתוב: כן על טרסאוח. משמתה סופה עד רעמסס מתתילת יש ועתר היה.רב

ק -- - יוצאים אתש היום אחר: וב ע לילה. ממצריםאלהיך -  

 סטצרים איהיך ה' 1wlsln שאסר: מכה"ג יא" ע, לשטתרטב.::
 טצאימי יקראו פרען שמטרם כימעתלילה,
 רבים כי גיס, רעפסס שהיא מצוים, מארץ בללה ממצרים שיצאו אומרים ויש -- ----
 הכתוב גן נטן ואיננו ברעמ0ס. אחיהם עם ונאספו בלילה ויצאו מצרים בעיר יושביםטהם
 אתחם שמו ר, ק ב עד ביתו ח ת ם מ איש תצאו לא ם ואת QQ): ףמאמר
 בלילהי הבתים מן כלללצאת

 סכת )רוש"י: דסצרים, חמוון --- חפזון מאי סבר עיריה בן אלעזר ר' : דא גס16.
 למהר נהרו יום שעלהבכורים

 ד"טראל חפזון -- תפוון מאי סער עקיבא ורבי לושלחם"
 נקר(. עד לצאת ל"א שמעו לא)רש*י:

 לו(: יב, )שמות אומר הוא שק המצרים, 'טל אלא היה שלך לא והפזת :רש"י
 זכו/ העם על מצריםותחנק

 היה העוני חפען אותו תמורת כ? הוא )מצות( הלחם חמות להזכיר והמעם : 1 נ ר 1 םס
 ל11צוה אבלם והפכתי כעציו הגאולה חפתן אח"כלך

 נזולברכזש

 מצריננ את וינצלו *י(: יכ, )שמות שנאמר כמו נוול בטמון ר'צ"י:1.
 שיעבודנו שכר וגי; ק ,ה
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ע בהורה הפם"חג

 סיכו לא סלכע וי ןס:ה 9?ך,מי לג'ני סלם-ם!ה ית-מןוסמי
 לשוטם וץמלה ;סכ* ו?ל' זל'-וקד 6 שיקה ויללת n???fp "ץה1 ,קילהךיקס8:

 1,'טרבנ( )שמות 9?ך?ם: "t~vls-ית 1על-ק1ט'9םעל-ן2'9ם

 מהם שישאלו ישראל את מפייסים היו שמצריים סלא דבר היה גם ! ע " ב א ר2,
 הטלת אנשי משפט הפך ומ י( ים )שמש וישאילום טעםתה

 יצאו לקחם ושמלות וזהב כסף מימם: מם לכם יעמקו הם מ חוקותי:3.
 יקב.  גרה --צאה יר( סו, קברים עבד הינקת  רוגמת גרול, ש כ1 רכ

 ממתכם, על נוטף סממת ריקם אלא וכקרכם, וצאנכם ממתכם ריקם הכתנה אע : ל ו"ט

 ע"ה שם )שם, ך נ א צ מ לו תעניק הענק ריקם השלחנו לא "רש
 מצריח בעיני הזה העם חן את  י1תתי  מטתיט4ירתיי ערהפדמש
 בשנת ההוריה שתי על נאמרת ריקם מלת ואמנם תו, אשה ושאלה אח"כואמר

 ממתטפח )שסות(הכזהחקם המותך אל ריקם תבאי אלמממו, חי הכמה פ( א, יות ה' י נ ב י ש ה וריקם הלכהי לאה מ אניטון
 בהערה חזקומו רעת -- 3 1, בתערה מצדים יצול נעמן הפרשתם לדעת מעתה לב)שים

 -- 11 בהערה וחזקוף; רשב"ם שוב -- 9 בהערה מפורמו 7 בהערה ושדיילי רשב"ם --4

 16 בהערה חזקותיו לדעהתוספת
-- 

 -- 17 ובהערה רשב"ם
 כדעת אברבנאל חננאל, רבנו גמרא,

 וכגו שד"ל וגי בהערהחזקתי
  והזכיר ונקבה. זכרים ו ל א ש ויי ב( יא, )שמות אחר במקום הנה : ראב"ע4. יעקב"

 וכסף זהב תכשיט בלי מהזכרים יותר השכנות מאת לשאול הנשים מנהג בי  עתההויבית
 -- -- והבנות הבףס צוארי עללשום

 שאל טו: bYn. הן את ונתתי שחף וחיט" גמרה במנהרשב"ם: ---

 למןנ ותשמ פשט דקר זי ט, מ "הים ך ת נחל גויס ואתנהממני

 תכשיטים לשאול רמלות שהנשים בהתה' הכתוג שדיבר אלא שאלו הזכרים אף : י ג 1  ק 1ת
 -" -- -- האנשים מןעתר

 עוה לשוב שלא להם אמרו לא הם כי החבולה, מעשה ,ה שהיה ספק אץ :שד"ל
 ישאל מכי להחתר מזת על שהוא זוע ה ל א ש לשון גם ולשוב. ימים שלשת דרך ללכתאלא
 -- -- -- ה' מאת תחבולה ואת כי והאמת -- -- -- יג(( כב, שמות -- רעהו מאתאיש
 מלבד כי להתפתל, יעה עיקש ועם ריקם, ממצרים ישראל יצאו שלא וצדק במשפט רצהוה'
 אצלם  ממחים ודו הנה והשתדבב הבילים בשכר  סרך  עבורת וענדום למצרים ,הנשתעבדו מהכל

 436 עמ' להלן )וע" -- -- -- והבתים והצדות עמהם להוציא יכולים היו  שלאהממלמליס
 בבית, אתה גרה שהיא מאוחה רפ"י:5.
 להם. היתה  אחוזה כי : ע * כ אר
 ביכה על אותם ושמתם במדבר שתחתו החג לכבוד תכשיסין : ב"מ ש ר6,

 במדבר. לי שתחוגו החג לכבוד : זניחוק
  ותרוק:ת. אונקל1ס:7,
 א"ר ויקנו הנה  להחדר  תתבים  וועדו השאלה  ירך מהם י4הובלו אעמ"י 1 ו 1 ר ר פס
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 ?לי- ךעותה 89ת ,יקה דעהוא 9שת 8יש ן,?שלי1 סים ישזי' 8ד9ר-;א
'h'% :uapt דיל*1 ק4'שמקה ום 9?ך'טו, יעיון קלם ?ת-קן ::11 עטן; 

 באוחר מהו כאשר אמנם כי שללכם, את ולשלול בכם להילחם אחריכם ברדפם ברין הכל אתכך
 ב% כמנהג לנרדמים הרודפים שלל כל מידה כנגד מידה בדין היה נלחם, ה' כיהמלחמה
מלחמה.
 למשה: הקביה ליה אמר בקשה, לשון אלא נא אין ינאי ר' דבי אמרי : גמרא8,
 שלא זהב, וכלי כסף כלי ממצרים שאלו מכם בבקשה לישראל: להם ואמור לך ממךבבקשה
 בח4 ק"מ י", טה  שראשיה אותם  1111 ועבווס )אציהם( צחק אותושמר

 ימי ט: אמש בהפ. קים לא ע( שג )שם נוול ברכוש יצאו כןואחרי
 מוצקףז -- אדם גני לו אומרים והיו האסורים בכית חבווט שהיה לאדם ם1טל . בעצמושנצא
 הוציאוני מכם, כעקשה - להם ואומר הרבה, ממון לך ונותנים האסורים מבית למתראותך
 ס(  )ברבות בלום,  מבקש  יאעיהיום
 ב4 בז, בראשית ראב"ע )עי' ה ת ע הוא כי א, נ פירשהי כבר : ע " ב אר
 מכל שילבו.להם מאחי בדבר שהות אין כי פרעה, באחי עכשיו דבר וגי: קחז

 -- --זגל
 גמורה מתנה לשם רשב"ם:9. ---
 בעמץ גדול ברכוש יצאו כן ואתרי הקדה שיש מהתזקוני:

 כד מתג" נעמק %אשאלה

 שיה-

 י, -- -- אחח"ם לרחף להומם מצרע

 הע המכות יהרי מלמר אלא ? לישראל ריעים להם היו מצרים וכי : גי חזקו10.
 כליהם. להם להשאיל ישראל ואוהביםכריעים
 (nwe עי שלא תיקפ ושחתים ביהם ישראל שהף"ו גמעם חוקני:-:1.
 כק. מ" )בראשית ה ב 1 ז ת א י י 1 כדכתיב במצרים נחלוה לישראל להם הע שהריעמהם,
 ה9נ חן את ונתתי  לסשה שהמיח מה  המובמהוקהם פסד דאג"ע:2נ

 מ( ג,)שמות
 בהם מוסימים אבל המכות על אותם ,טונאים מצרים אנשי היו 'טלא : ן " רמב13.
 אתכם שיחתן הוא וראה המס, עושים גם הרעעים אנח" -- לאמר בעימום חן ונושאיםאהבה
ךהאלהים -  

- -  "- 
 עליהם הבאות והנפלאות הגדולות המכות את המצרים כראות כי -- -- .-- :: ל " רש
 ורב, מושיע אלקים להם שיחן ישראל מעלת להכיר התחילו ישראל, אודות על משהיובר

 דוך בן אמנח ני כמוהם. אדם בני ישראל ושגם עמהם, עושים שהיו דחמס להביןוההחלה
 רע pae1 כמוחם, אדם בני אינם המדוכאים שהעניים להם נראה בהצלחה, השרויים אדםבני

 אז שימלותם, ממצולות מעט לעלות האומללים כשיתחילו אבל מכאובם. על מכאובבהוסיפם
 -. - - אותם ולאהוב עליהם ולרחם להחשיבם המצליחיםישחילו
 משה. כבוד מפני אותם משאילים מהם רבים היו כי : ע דאב"14.
 מאד גדול המכות המצרים( )על עליהם המביא משה האיש וגם - - - : ן " ב מר
 - - ריבו ואנשי מרעה עמדי כעיני מצרים ארץבכל

_ 
י להשיש הרבו שכמח רגו: ו מס
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35 בירה הפסתחג

 יא,ב-ק)שם ty?? :150?0 8?וי-סך%ה pyg' סיוגם ?יקץיאר

 :סב יוי' ?e-ן9ף ייווזם e~vn מיה ודאר ?שייוני-,?ך8ל
 5ת-9זך,מו1: ):נילי )!זאלומיו י?ך)ם הזויגי סים ית-מז ;מן נ:ידללת:

 יה-לו( 'ב,)שסות

 מצררר. עם ראב"ע:15י
 העמקרי ובהי -- -- --רמב"ן:

 וישמוט עליכם ה' ירא שאמת* אחף
 מ 40 ה "ם רוה מקוצר משה אל שמעו ולא איי וש( ההטת
 לנביא. הוא נאמן כי בראותם געי:יהס מאדנחגרל

 מצרים, עם - העם בעיני כי אומריםויש לה"
 לו ודיבר משה כנגד לבו את אימץ השם כי עבדיו, ובעיני ה ע ר ס בעיני אמרולא
 וה כל בי שונאו, אל אדם כבא לו וישתחווה אליו שיבוא ה' רצה כי פעמיים, עתה כהוגןשלא

 מצרים בעיזי העם חן את ה' ויחן קעולפחמ לחה,יאמלהומיה
 אתן ואני אומר היה אבל ה' ונחן יאמר לא ההבטחה בזמן עתה כי ההשאלה, חןהוא
 נה4 וה' מע"הנאמד בשעה ולמטה העם חןאח

 רמצרים, כרחם בעל דאמרי איבא כרחפו בעל שהשאילום מלמד אמי א"ר ! א ר מ ג16.

 סט )ברכות משוק. )משוס וישראל כרדם בעל דאמריטמכא
 חים טול אחר, אומר אתה להם, נותמם היו מהם שואלים הע שלא מה אף : י " שר
 העם4 חן את נתן וה' בהרגשת חשאילום על החזרה מתפרשת )בזהולך

 כא(: ג )שמות כדכתיב במתנה להם לתת -- העמ חן את נחןרשב"ם:

ש ישחל לשהכל, מיי .- וישאיל1ם מצרים בעיני העם תןונתתי  
 ב: 'א, ם " ריטב וע" היתה. ומתנה שאילתם השלימו המשאילים, ומצרים"שואלים

 ת4 ב, )חהלים  2חלתך מ"ת ואדעך, ממס שאל נמו גמודה, מהנה לטם -- 1 אי ש יו
 רש"ק. ץנן וווקתו אונקלוס;17.
 ויהנצלו וכדכתיב: בנותיהם ועל בניהם על ונתנו שאלו מלבושיהם טוב עדיים ; ם " כ שר

 זן לג, )שמות חורב מהר עדיים את יסראלבני
 לו: אמרו מוקדוה אלכסנדרוס לפס ישראל עפ לדון מצרים כס באו אחת פעם :גמרא

 זישאייוש-מן מצרים בעיי ~Qy הן את :הו וך שסה תאהף
 וארת ואלך רשות לי תע לחכמים: ססיסא כן גביהא אמר ממץ. שנטלהם תהב כסףלס
 אמו ההורה, פן לו: אמרו דא"ה? VK'1a אחם מהיכן להן: אמד -- -- -- אלנסגדרוםלפץ
 כנ 1מ1'טב מ(: יב, )שמות שנאמר התורה, מן אלא רא"ה לכם אביא' לא אני אףלהן:

 - שנה מאות וארבע שנה שלשים כמצרים ישבו אשרישראל
 להן אמר שנה. מאות וארבע שנה ,טלשים ששיעבדתם ריבוא ,טשיט י2ל עבודה ,סכר לנותנו

 בדקו זמה להם ,תן ימים. שלשה זמן לנו הנו לו: אמרו תשובה: לו החוירו מוקדוףאלכסנדרוס
  וסנה ואותה וברבו נטועות כשהן וכרמיהן זרועות כשהן יטדותיהן מיחו מיד תשובה. מצאוולא

 היתה.,פיעית
 -- -- -- התורה מז ברא"ה היו,באים מצרים רבני בען למירק איבא :מהרש-א
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 מאת איש שישאלו להם זיוה הקב"ה שהרי תשובה, להם יש גופיה והכא מענתנא כןאם

 שישאלו להם זיוה  שהקב"ה אמרו מצרים  שבני וי"ל יוהב.  בטף בלי רעותה מאת  ואסהרעהנ
 צא.( )סנהזרין שואל, כדין השאלה שוב החוירואבל

 למצרים' והניאו לקטו יוסף שבעולם וזדב כסף כל שמואל: אמר יהורה רבי אמר ; א ר מג
 דעלזהו 'שראי וכש;,1 - - - י~(. מז, )ביאשיח המצא דנסף גי את יוסף ויפקסש:אמר:
 מצרים מלך שישק בא רחבעם; עד מונח והיה - - - מצרים את וינצלו שנאמר:עמהן,
 שישק עלה רחבעם למלך החמישית בשנה ויהי כה-בו(: יד, א' )מלכים שנאמר מרחבעם,ונטלו
 בוש מלך זרח בא המלך; בית אוצרות ואת ה' בית אוצרות את ויקח ירושלים על מצריםמלך

 עמון בני באו  טברימיד; כן להררימין ושיגרו כוש מלך  מזרח ונשל~הו אסא בא משישק;ונסקו
 קיט.( )פסחים ברומי. מונח ועדיין ישנים מיד ונטלוהו רומתם גאו - - -וגסלום

 ידידות מתוך ואלה שימהרו כדי אלה כטחנות, אותם כיבדו : תהיהו מ בן דסףי
 ברשע, בהם שנהגו ומתחרטים בוכים והטצרים יצאו והם להם, רוחשים ,טהע שכמם,של

 ע( כ" ספר היהוףם)קדמוךות

 שמא יה, כב, ]שית במש האירה ה ל א ש כ ץ ה ל שא ין תננאל:רבנו
 יתן הוא כרוך והקדוש במתנה מהם יטישאלו לישראל דף שצעה אלא להחתר, מנת עלשאלה
 דיה אכל ושלזם, מס הקב"ה בה שיצוה דעת גמבת זה ואין להם. ~יתנו דמידים בעימ חןלהם
 סוף ולשתיה המלאכה לשכר ואין ערוך, לה אין להם וטעשו העבודה שהרי להם, מותרהדבר

 1טגאמר בהענקה ח"ב ,כהוא  ,סמם שש אדונט את שעבד כעבד הוא הורה דין והלאותכלית,
 ריקם: תשלחגו לא מעמה חפשי תשלמו וכי ירק, ש,יכ-ם
 המרש תן עה ית ל ומיקבה מגרך מצאנה לו תעיקהענק
 שנה. ועשר מאתים של ישראל עבודת אצלםשהיתה
 בם שהמחו הכברים וכליהפ בתיהם חלף היתה וזהב כסף כלי שאלת : כגאל ר בא
 אחריהם.ישראל

  und Gott  ,80זMonatschrilt  1%8 האדוך מאמדו בסוף  החג"ך "זקר יעקבבנו

2888. ;924,  ludentums, 6.  Wissenschaft  und Geschichte  :Iuer ישראל בן של בלבו 
 ישרחל בן אנא אילו פלא ממום כזה היה לא ביותר. מריס זכרונות קוטור מצרי השםהיה
 שנצטוינו במצתת כנגדו לנהוג שלא לנכות לו ה,טב ואילו האומה אבות כמשעבד המצריאת
 לא וכי כמורו לו לאהבתם לגר צדיתי כאשר אהכד, ארחש הלמצרי כיצד? "הא הגר.על

 ובמתנות כריעים סוף סוף אתכם שלתו הן אומרת: התורה אכל במצרים?" אבותינונשמעבדו

 ריקם" תשלחפו "לא אשר עברי בעבר לנהוג אתם שנצטחתם כשם בכם תהגו זהב וכלי כסףכלי
 המצרי ששן ומבען בארצי". הית גר מ מערי תהענ "לא ד( כ4 )דבדים ולק יד, טה)רבדים
 להם: ולזמר לכך לעודדם ישראל מצתה לגן חמתה פי על משאילם היה ולא ראותמרחיק
 וה פרירה  בומלת מתנה מאתגם נשאל כריעים,נעזככם

 תש"ט(, בא, ט' ליבוביץ לנחמה השבוע בטרשת לעען גליונות)9י'

 שהשאילום מה ישראל נטלו בוין כי אמת, הן משיבים: יש כב( ג, )לשמות : ל " דש
 ה' יצווה איך אבל והקרקעות; המטלטלים משם בנסעם ביום הניחו ואשר בהם, השתעבדו אשרהמצרים

 לכנון ילמדו מזה כי ישראל, בגי בלב ורע קשה רושם עושה היה הזה הציתי והלא - רמיה?מעשה
 עקבהז מעשה שיצתם בלא עמו, את להעשיר יכול ה' היה לא וכי מעלליהם; וישחיתותרמית

דעת-מכללת הרצוג

www.daat.ac.il

מתוך: "מעיינות" ג, מאסף לעניני חינוך והוראה, עורך: חיים חמיאל, ירושלים תשכ"ט



זן בתורה הסםחתג

 יב,יה( לשט מאד. קנד קק,ה 15 וב"ר וצאן נסם ע"ה ובןגם-לרב

 הבניםשאלות
 טת-הלבדה '?טוטם יפי ""?י לום :: 'מז "?י אל-סטוץ וי-סבא,ומה

 זנח-?סח ן"טרמם : 2 לום סבאת האבדה 9ה 1 9וי?ם "לקם וי-יאורי ןה:ה :סבאת

 עמהם, הרעים מעלליהם והגירו המצרים יד תחת שסבלו מה שסבלו ישראל כי אניאומר

 משה, אליהם ריכר כאשר המצרים מן ושאלו אותו קיימו וכאשר הזה המעשה על גצטתכאשר

 ה' ב' כנפשם  נרשם בהפך, אכל ועקבה, מרמה למעשה היתר צד שום כלל בנפשם גרשםלא

 עשו לא ישראל בני אמנם כי רעיהמן על והמתאכורים הרעים ויעניש כפעלו לאישישיב

 היו לא בניהם, איכלת  ומארץ ממציקיהם להתרחק  תשוקתם מדוב ואולי מלבם, הוההדגר
 ה'. בשם להם המן2ר מבהימס אותם ציתה שנן משי עשוהו אמ:מ הוה. לובר כלימתעויו'ס

 ידי ועל וייטיב. יושיע רוח דכאי ואת עתלד, אנשי שונא ה' כי הוא, בנפשם שנרשם מהוהנה
 בידם, חילם ויתן נקמתם ינקום ה' אחרים ידכאו הצלחתם כעת הס גם שאם בנפשם, נרשםזה

 הוא, זה לכל והעד ה'. ויפרם היו עבוים כי שיזכרו פעמים. כמה משה אה"ב שהזהירםוכמו

 היתה ה' מאת כי מבארת התורה לו( יב' ג; יא, )שמות מקומות בשלשה למסה וגם כאן גפבי

 המצרים בי ישראל, בזי שהכירי כיזמי. שהשאילום, נאופן מציים בעיזי העם הו אתלתה

 הטעם ומן נס, ידי על האל מרצון לא אם חמדתם, כלי להם משאילים היו לא אותםהשונאים

 לא מ למדך משה כדבר עשו ישראל ובגי ל" טכ, למה ק משדשהם

 המעשה כי כה אם והתכאר' ומושיעם. מנהיגם מצתת לעשות אלא כה עשו והתעוררותםמלבם

 בהפך אבל תפשם, לבם ומפסיו מיק היה לאהזה
- ר  

 ובאהבת ה' כיראת לבם את מחזק היה

 ה' מאת סיבה ישראל בעתי היה חהבם כספם השאילום שהמצרים זה גם כי -- -- --הצדק

 דרכם להשחית כלל מזה 'תילמדו אפשר היה ולא לאלו, טוב ,חכר זלהת חלו את ישלהע

וסעלליהנה
 קמנה % עם בתשם לפר עמם שעלו רב ערב של : 1 נ ר 1 פ ס48

עשאלות נ ב ה  

~yo)
 הערה וע" ג-2 הערה -- הבמם שאלת

 אתת חבורה המשפחה כל בראותם הבמם, שאלת וטעם כד( )לפסוק : פ"ע ראה 8"

 ושכיר וערל ותושב ניר ובן בו תצברו לא ועצם קרבו ועל כרעע על ראשו תמים נצהאוכלים

 אתהנה דים במו המנהג זה ואץ בו יאכללא
 דברים, בכמה טובים הימים מהצאר המשונה : ם " ב ש רצ,

 עת שהוא לטי בניסן בט*ז עומר - העתים אחר הולכות עבודות שאר ז י נ ו ק 7ח
 שהוא שכלולב מינים ר' חסימו קציר עת שהוא לפי בסיון בששה הלתם שהי שעוריה;קציר

 ? טיבה מה בניסן שביניר זו עבורה אבל - פירות' אסיפתעת

 שהוא הקרבנות שאר זמן תוך ולא הקרבנות כשאר קדש מקרא ביום שאינה ! ו נ ר 1 פס

 כמו ישראל לכל אחד קרכן יסמיק לא ולמה הערבתם, בין של המיד עד שתר שלמתפיו

 ציבור. קרבנותבשאר
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 ל א י מ הש38

 ןסת-סטינו ר ית-9?י,ם 9;91י י9?י!ם וסי-!?ו4ל על-וט' קקה 4?ר לי:הוא
- 94צ,ל  -  -  

 כה-מ( יכו נשתות

 למאסי ליז :: ?וה 6 :ה 48ב~ר ?אמר סה.א מים ?יוו'ןסנדט
 ח( ינ )שמות - :היקרום

 בניסה ט"ו כליל : י 1נ ק 1 חמ
 זה מצוה עושים אר נס אותו ולזכרון חזקוני:4.

 כשיקיש שהריןקשר צ*, ששכר לכם הזאת העבורה מהמרמר:
 צ4 שט אתרם או עסק עח אשבל הוא פסח זבח ואמרתם שלחסמל

 אצה דץ ש9אלי
 כוח למצרם לתת הקב-ה ראה מה בך: לו האמר לשאול עדע שאעו חזק1ני:5.
 ועד שתחמץ עד שם להעמידע בעו הרי 'להחמיץ אבותעו בצקת שהספיק קודם מארצםלגרקנו
 מצה פסח מצתת לקיים עלי שקיבלתי זה בעבור לדגר: תשובה לדרךז צידה להםשיכינו

 ממצרים. בצאתי הנסים לי ה, עשהומרור
 וכך כך שעשיתי כיון : כלומר סיבה, בהוראת היא אם - ר 1 ב ע ב המלה הוראת)מהי

 ולא הכתוב סתם עוד מסתתיו; שאקים כוי לי עשה ה' - תכלית הוראתה: או ה' לי עתהלבן
 ה'(. שעשה הרבד מהו מירש לא וכן מהו בעבורמירש
 הללו. ומרור מצה פסח כגון מצוותיו שאקיים )כדי( כעבור : י " ש ר6.

 וה המוך: להיותו ראוי היה וה, בעבור מיי - מרינוס רבי אמרראב"ע:
 נוה מהם אחד אץ דעהי ולפי לרעתה כמוהו רבים והביא לה ה' שע11הבעבור

 בעבור מצות אוכלים אנו אין כי מחשבתו, הפך הפסוק וטעם חיים, אלקים דברי נהפוך איךכי
 ל ב א י א ל ו המצה אכילת שהוא  העבודה, ת א 1 ר 7 כ ע נ זה, נעבוד פירוש רקזה.
 ממצרים. שהוציאנו עד אותות הסם לנו עשה ה', לנו שצוה  המצית חחלת שהוא ז,תמ

 את ך ציא ו ה ב יב(: ה )שמוח ככתוב לעבדה )אלא( רק ממצרים הוציאם לאוהטעם
 =ת=ימ=יי, הנה ההר על האלהים את  חעבדוו ממצריםאעם
 לאלהיה לכם להיות מצרים מארץ אהבם הוצאתי אשרמע:

 החת העבתה את עובד אני במצץ %ם שעשהאל זה, בעבורלעב"ם:

 בה ונשמחה נמלה -- פעה לראש שהתתי י 9 עשה אשר השם זהתז
 רואה שאתה זה לו  תגיד - - - ממברים  בצאתי לי ה, n~yv זה בעבוד ; ן * ב םד
 ממצרים בצאתך לך ה' שעשהבעיניך

- - - 
  בצאתי לי ה' עשה  וה לבך והגדת הפסוק(: )של שיעורו שוהיהוייתכן

 לי, ה' עשה ונך כך כאומר: ם, י ר צ ממ

 היית לא שם הייה שאילו לך ולא לי ה' עשה לומר רשע לבן תשובה רמז : י " ש ר7.
 ליגאל,כדאי

 ישאול יניע שאיו לבן תריי וה ובו כיומר ושן, ינן השנה ויו פרש.י :ח1ק1:י
 ך. ל ולא י ל כ15מר רשע, לבן השובה זו שאף נלמד י לומתיבת
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% בת11ה התם,,חב

 י?" 9י-!?5י4ןס:ה
 יד 4ח!ק "לץ: !יפרץ 'מה-.אתוו לאמר: 9סר

 "ם,ז( )שב . מבית-ש4ד'טי: סי?ך!ם "הו4'ינ,

~vv?-4!ה חקר 11 !סס?קט'ם !מסקים ט הסית מה לאמר ימי י?"וי : 
 קוורום : )י4'4" וי?ך)פ יסךעה החטט אקדים לגט ,שיך" אתקמט:"לסיט
 אותת : המז ס"ה:9:ד

~'D?bt 
 ויגל-ביתו יסךעה ב9?ך,ם ן וךעים ?ילים

:w?eאשר 5ת-האוץ לט לסת אקט סייא ימען 9?ם ה41'א זאוסט 
 י-נ)( ו, )יבי.נ . ליבמינו:ג?וע

 דורות ופסחחג
 י~( יב, )שמש . :יס?ה, עיים "קת לייס'?ם, ל': סג אתם !סקסם tlh~O ל9ס ו ס"ה סייםןס:ה

 ת? זא מה ושואל: ומוחם שאלתו להעמיק יודע שאינו טפש הינוק :ה : רש"י8.

 שאלה זאה הרי וגו, והמשפטים והחוקים העוות מה כ(: ו, )דברים אומר הוא אחרובמקום

 הבם.בן
 רך שאין מה בו, יאכל לא ושכיר תושב ערל, נכר, בן רואה שהוא לפי ן י דו ק זח

 אחרים.במועדים
 והבהמה הבן פדיית אבל טעם שמענו כבר 'מצה ועל פסה על ת זא מה : אחרדבר

 שמענו.לא
 ובו/ זובח אני בהמתנו ובכורי ככורינו שהציל כן על : י נ 1 ק , ה9.

 פרנו השם כי ואמרת: אדם, בם בינות עלינו העול :ה למה הטעם : ע ' ב א ר10.

 הנר!! בנר כי שנו את ייראה אזה:, התבים זחה הסבו, ואח יזו עשה והיה עכרם,מנית

 למוצאיהם. הם חתם מציתיו כי להחיותינו, לנו ייטיב ועוד לנו היטיב הואכי
 שאמר ובמה המצתת בטעם כך כל שמדקדק מדבר הכתוב הכם בבן : י נ 1 ק זה

 מלכות עול עליו קיבל אלקינו ה' שאמר דכען הכלל, מן שגמו הוח?א לאאתכם

 העתודה מה האיר אבל המתה בשעת שלר שלא משט החס דקאמר ואתישמיש
 עת. שאעה דמשמע הענתה אל המץ מן stsy מושא שמט שם י4ףר ולא לכםמאת
 מומת. עדות שהוא העיני החלק : ד נ ר 1 םס

 המעשק החלק ספורנו:11י

 נח4 נעי מצתת הסמיקו ולא ספורגו:12.

 מאהב המכתן השתלמדת לקמת יכולים התנו לא שבעבדותנו ובהעת ן 1 נ ר ספו13.
 השלמות. אותה בה לקנות שנוכל הארץ אל אותנו ולהביא להורשנו לעשותהפליא

 וב ז ר דו . ח ס ופחג

: לדוחות וכר ע"ה ראב"ע:4

 לדורות, "י: רשן,

 המסח, חג הוא ראב"ע:3.

 עולם חוקת לומר: תלמוד. שנתם דורות מיעוט אף שומע מכילתא:*.
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 חמיאלת.40.

 יו( שפ )שס, עילם": משת יליטי?ם נ!הן 5ת-סיום יזסךטם - --

 יסק-יף 1 סטה 5ת-היבריוסךטם
 ון14'י

 יל- 8 וי-סבא, !ק:ה : עד-ענים
 15את: שת-ק"בןה ,?יךסם 9 דבר כעזר יזם :: ,ט1 "?רס5וץ

 כי-כה( שם,)שם,
 זסך'ם.,.11 סטת סיזך,ם :ואסם ישר ס!ה"ו 5ת-5'יםקיר

 ג( יג,)שם

 ~Y8y אטר ןס:בוסי ןססיי 1ס5"י' !כסטי מענווי יי-5וץ :: סי-:סימו!ק:"
 : ס!ה כמדש !1 כיאת טח-ס"בןה נעבדה ידוש סיב ;כת 5ךץ ,ף לסתלמכסיף

 ה( שם,)שם

 י( שס,)שפ וו: :מירה 9:יים לסועדה ס,את ית-סמרה!ולסרט

 זו כי מושכותיכם בכל אמר ולא לדורותינם עולם חקת ואמרראב"ע:
 בארו, תלויההמצוה
 ממלאכה. : י " ש ר5.
 לכך המגינה על אלא המלאכה על ת ק ו מ 1 ת ו ר ו ד נאמר שלא לפי ן י " ש ר6,
 אלא נאמרה לדורוה לא יע'טה לא מלאכה כל גהרת תאמר שלא כאן ושנאוחזר
 הדוהלאותו
 nOD שחיטת זמן שהוא יעד של שעוה לשש קודמת שאדר השגתה ,יתהא ! ם " ב שר

 ולמעלה.משבע
 )זט ,ש( (pleD הפסח ושחסו אל שב הוה הדבר %ת ראב"ע:ג
 לרורות4 חעב אעה זה לפסוק סמוך האמורה המזחות יטתי ועל המשקוף על הדםנתעת

 .-. -- noDn ושחסו למעלה שאמר עצמו הפסח דבר הוארמב"ן:
 לא --

 -" -- -- בכך נצטט בלבד מצחם בפסח כי ב"ב( ~p7DD לו הסמוך הדמםמתן
 עתד מסח אלא גמרבר נהחמגו ולא לארץ בבשתם זו מצוה הכחוב תלה : י " ש ר8.
 הדיבוה מי על השנית בשנהשעשו
 סעק הר פסח עליך יקשה ואל בארץ. חלתה הפסח שחיטת כי פירש עתה : ע " ב אר

ק -- -- במדבר אחר פסה עשו ולא היתה עלתה מצוהכי -  

 "4 ה )שמות תו' הארץ אל אתכם והבאתי הבר? והעל : רש"י9.
 יום. בכל מצרים יציאת שמוכירים למד : י " ש רסו.
 עבדיהם. היו כאילו אותם מעבידים שהיו ענדים, מבית וטעם ראב"ע;11,
 אל תבאו כי והיה למעלה: :אמר כבר והלא -- פסח של רש"י:12.
 והיה נאמר ראשתה בפרשה כה, שנתחדש דבר בשביל ושנגהו 5זר ולמה כה( )ע, ץ רהא
 מן עצמו שהוציא מוכר הכתוב רשע גבן -- לכם הזאה העבורה מה במכם אליכם יאמרוכי

 אגדה בדברי אתה לו שתפתח מלמוך והכתוב לשאול. עדע שאעו בבן לבנך והגדת וכאןהכלל
 הלב. אתהמושכים
 מצות תאכל ימים מבעת הסמוך: לפסוק )קושרו : ע " ב אר

 ואומר"
 העבודה, היא זאת

 לשנה. משנה ר,ט"י:3נ,
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 ור-במי: סיב-שיגן ןלא-:ליז ים-זיסי*1. על-ססץלא-טזסה
 י"( כס)שם

 ןיא-:ליז בס-91סי, ו! על-ססץלא-משמט
-ehl 

 17: מלסח פג זנח
 כה( יו.)שם

 לין: 9סח18 ה?ך9ים בין לחדש זקר 9אך9קה סךאשון9תדש
 ה( כנ,שיקוא

 4יז פזה שמדש קרר-יום 9חך9ןה 9!: קמו?ד1 טת-סרסת יני-לקרטל.1נ7שו

 ה,()פסחים קים. חמץ ועותן הסס" תשפט לא גמרא:11,

 החמץ. שתבער עד טיסן בי.ו הפס" את תשחט יא : י . שר
 ומיורים. משת עי הנאכי הפסח חב זג" הוא : ן . ב אר
 - - שחיסה ומן קוום שיהיה חמץ ביעור על יורשו שירצה ממנו תשן ולא : 1 . ג מר
- pllyn ימי אבל אותו. יאוכל אפיין ויא התורה מן לחו בו אין פס" בערב "מץ נעודג'  -  
 הנמנע החבורה מבי יאפו ran יהא שלא ~עי-נו "הם,. עי הפס" אח לשו"ב אוררה"וא
 תשא. כי בפישה רש.י כהב וכן השמיסה. בשעת הפסםע1

 מוג. שהוא תמים שה הוא י רחב-ע15.
 יאימויין. "דק והא נקר עד ממנו תותירו ויא בו כתיב "פסח, : ם . ב שר
 לא"י או יוורק או לש"ט אשרה קיס. "מץ ועזתן הפסח את תשהס יא : י . ש ר16.
 "ברי".יבמי
 רגי  *יד - - -  תוטה ביא עובר החמץ על הפס" את השוחט : א ר מ ו היפי
 - - - "בורה מגוי יאפי או לןווק או ישתנס האלץ שיהא עו afin אינו יקיש בןטמעון

 סו.()פסחים
 אפוריו. רש.י;17.
 פסח. ששמו קיבן הקרבת רש-י:18.
 שי הזב" שהיה "זמן עט מכתן ידורוה neDn :כח :מן שיהיה - - - : 1 ; ר 1 פס
 ועיבוריהם דין יבית מסור :ה שיהיה סיבה "יא בכין הייי" אותן בפצי שעשית פסיגהאותה

 באביב. שיהיה פסה של הלבנה "ייוש שיקביו זה עי הקבלה WRQ1 -ו"שבונפ

 פס" אס 11ע1 ויא שנחן בשבת, ימיות עשר ארבעה "ל אחת פעם : א ר ס ג9נ
 יאוו אם "שבת אס שהה פסת אפ שיווע אגס יש כיוס אמוג: יאר. אס השבת אתדוהה
 יודי ימת  גלים לי: טמרי - - - טיס הבבלי יהלל יגבל טעלה יש יחי אים  להם:אמרו
 וזאיר בפסח פוערו ואמר - - - להם: אמר לאוז אם השבת את דוחה הפסתאם
 האמור מועדו אף חיבת את רוחה בחמיי האמור  מועדו מה ל( בה, )בסיגר בחמיו ו ר י 1מ

 השגת. את רוחהבפסח
 עתה קרבנות, כשאר היה ולא אהד יום אלא  והג לא מפרים שפסח לפי : ם . ב שר
 מצרים. מהמח ולא לרורוח מ?ןה געיקר שי?שוהי  להית הופרך המטכןבשוכנה

  גישיית מתח.לה ;?סו: שיא בעגור ה:1  ימצוה שהוגרך .יתבן א( ,לפסוק : .ןרמב
 ה יחן אשר האר, אל תבאו גי והיה יכותב: באר, איא דורותפסה
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 חמיאל ח.-42

 מקח 51:1ר יול: 5"שי לול-9??9'י"1 פכל-rtq'1 9ט"ד, אוו תקשוסעךב!ם

 לחדש ',ם קיר קחך9קה 9ךאשון טת-סקסת נ!"ש, a~np?a: לאשת ,?ך5ל"ל-ק;'
 ב-ה( ס, )במובר ~ - - - סלי 9יד5ר סערס.ם9':

 fgla ן:9רסה סקסה לנשית :סבל לא-ק:ה 91דךד 9ה,ר חשי-הואאייש
 סהוא: קריש !?א סלא, ממקדו מקייב לא :: זרמן 9י 9"9יהמסוא

 יק ט,)במדבר
 ס:( כח, )במובר 21: ל': פסח לאדש 'ים עיר ק8ך9עה לראשוןינחדש

 קקח 111סס : - - - 5לס'ף ל': 9סח ןק?יס 21 ליציב טת-מדש?מור

 ץ9ען - - ?ם: ?מי י?9ן :: ,9סר 4?ר סלקים ,בירכת צאי! 5לס'ד,לי:

 חס" הזאת העבודה את ושמרתם דבר כאשרלבם
 תת כקו ע,

ר יניאך כי והיה שמממר  העתד" אח ועבדת הכנעני ארץ אל 
 שתהיה כדי אותו שיעשו וציוה הקב"ה רצה ועכשיו ה( ים )שם הזה חודש בהזאת
 לבניהם הרואים האבות מן להם נעתק ולאבותיהם להם שנעשו והנסים גאולתםוכר

 אל תבואו כי והיה תחילה: אמר והנד אחרוץ לדור וכמהם לכמהםובמחם
 דעת ועל בסובר בה שנהנו צצה ועכשיו לדורות. לארץ בחוצה נוהגת זו מצוה שאקלזמר האר'"

 לא חמץ והשבתת שבעה המצות חג אבל -- -- בלבד וו כשנה אלא אותה עשו לארבותעו
 דורותיכם ל בהם: נאמרה וככר מקום בכל המהגת העף תוגת שהן בו שנדע לומרהוצרך
 יו4 ים )שם עולםחוקת

 הפסח את כן גם יעשו הנשיאים וחממת למילואים בשמעי שעשו מה מלבד : רנוםפ1
 -" -- -- שקיימו המצוה שמחת בשביל ממם יפסדושלא

 משפטיו חהי בו צר תמש, שה -- שבמפו מגית %ו --  חקיתיו ספרי:0מ
 וביעור מצה -- גוסו על ושלא קרבה ועל כרעיו על ראשו אש, צלי -- מפו שעי מצתת אלו--
 ורמכ"ט' רשיי )ע"חמץ.

 מעשה. בשעת והזהירם חזר -- : י " ש ר21.

 לחם שאיו אעפ"י למעתיקים חיזוק וה גם הערבים,, .בין הזכיר ולא : ראב"ע22.
 טזנפנה שהוא נתאמה בלבד עם רק הערבים בע פה הכתוב הזכיר שלא ממה )פירוש: --צורך
 אמורק מ' ילקוט ע" ולמעלהן 'טעות --.משיעם

 ואם העומר מנחת את בו להקריב לאביב ראף שיהא שמור בואו מקודם : י " ש ר23.
 השנה. את עבר -לאו

 ממצרים. גצאתם אביב בו שהיה כעבור האביב( )הודש כן נקרא : ע " ב אר
 והשנים. החדשים עיבורי ע"י האביב חווש ניסן שיהיה השגחה בהחמדה שמור : 1 נ ר ו םם
4 ש ר24.  . ה4 יב, )שמות תקחו העזים ומן הכבשים מן שנאמר : ' 

 הפמח. לחיוב : ע " ב אר

 ובקרך צאן הכתוב אמר ומה הצאן ומן הכבשים מן אלא בא אתו הפסת)הרי
 לתניכם. ובקר לסטת צין ספרי:25.
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43 ב,וורה ,,פסי,11ג

 קחסד ,ת-סקסם ל,ב5 תוקל לא ליקרו(: קואע,ן סרם ש?ךב חוה "?יס9?ר 9ן- ןלא-:יין - -- יו ,מי לל 9?ך,ם 9טרץ 4אתף גת-ייםטןלרח
 %לחי :: %?ר-ן,5ר ים-"ל-ביק,ב 9י ?z~l; 'נמן %לי'4 %?ר-::??ךיף

 ילון

 הורה מן קורשיא ונכסת ענא בני מן אלהיך ה' קרם פסחא ותבוס :א1נקלום
 כוי חגיגה ממנו מביאים מרובה חבורה הפסח על נמנו שאם לחגעה, תזבח : ,ב"יר
 השובע, על נאכלערהא

 לשלמים. : ב"ע אר
 בקר ובני ועמם ואילים ובקר וכאן כבר הזכור השה והוא בפסח צתה -- -- -- : ן " ברם
 ובני כבשים ובקר צאן מדגובפסתיאזהושאמר: הש--וט בעם חממלחן
 המסח ויבשלו אמר: כך ואחר אלמים שלשת ובקר לפדית ה%עזים
 -. - - בישלו והשלמים הקרשים כמשפם ס( לה, )דה"בוגו'

 אמר: כאילו ויהיה הריבוי 1' שם שיחסר לומר לוי, שמעון, ראובן, 'כטעם : ל א נ ב ר כא

 המאמר הרחיב האמנם שקרם, במה שהתבאר למי בקיצור הפסח עניין זכר כן אם הנה ובקר.וצאן

 -י - - שמה שיזבחו חגיגה שלמיבביאור
 מצרימי פסח עם זה נעשה שלא אעפ"י חגיגה לקרבן : נו ר 1 פס

 צאתה סם אח והמצה הפסה אמלח ע"י : י " ש ר6ב,
 האביב חודש rot1 שעיה בשבל שתעשה שנה ועשור חודש עיבור שבכל : נו מורס
 מצרים. nwr גויביל הוא שוהתמכור

 טעה. בכל ראב"ע:27.

 כיוס בגרב כתב: לכך -- -- -- דורות במסח למותיר אוהרה רש"י:א.
 ימים, לשני שנאכלת עטה ולמד מדבר, הכתוב י.ר בחמגה אחר: דבר ו 1 ו ש דאה

 בשר .-- המקרא משמעות וכן מדברי הכתוב הראשון טוב בעם כאן האמור ן 1 ראש הו

 בארבעה היא נאכלת אבל קתי של בקרו עד הרעען טוב בעם ילע לא כערב תזבח אשרחמנה

 עשר. ובחמישהעשר
 הפסח, בשר שונא ב"ע: אר

 rD~i שבשטת מזשט יע בעץ עת יתו שעש" הבשר מן למקר לץ שלא :רמב"ן

 כלל הפסח ושתיטת עשר ארבעה עם הזאת בפרשה הזכיר לא כי -- -- -- הלילה והואהנזכרים

 . - - - עליו המצה ואכילת אכילתו כלומר בלילה, הפסח עשייה הזכיראבל
 והם בערב תזבח אשר הבשר מן ילין ולא שארש עזהתא

 -" -- -- עשר ארבעה במם וכהוא לבוקר הקיםהערב

 יעשה לא -- מקדש ובטלת מזבח בטלת נעשה מצרים שהמח אעפ"י : ו נ ר 1 פ ם9נ

 לדורוה.כן
 ל כ תא היכם ו מושב בכל רכיב מוש אלא יבמה לשאר דףן טא וגי: ק וח

 וכו;  לזבוח תוכל לא ק,תימיימה פמ ה"תיאשראףמצות
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 חמיאלח..14

 ,ג?יסיו 9י?ך,מ"ו: לאמד מיוד ס?שש ?~R ?ודב טת-nosv מזוה קםקמי.
 ,אקי'י31: זק??ס נבקר ,קוית בז, טלהיף :: ,9סר 4?י ושקיםזשניס

 א--ן( ט")דברים...

 מכל אתה השמש וכבוא na~r אץ בערב אומר: Yvln1 ר ספרי:0מ

 מצריה מארץ צאתך  מילר מלוי

 וכבוא זכחהה ממאה  שטת משש -- בערב ח*קע: זממם שלשה הר :רש"י

  השרפה, למת הצא עתר נעשה נלומד שיפה אתה צאתך ומועד תאכלהו,השמש

% מ פסח, אל שב -- ממצרים צאתך מועדראב"ע: %  הצע שח 

 עם דבק ואינם ממצרים( יצאת בו כי האביב הודיט למועד סו: בג, כוטמות יעז ממצריםיצאו

 ש. מ ש הכבוא

 פירוקו אח אברבנאל האחד, פירושם את וריסב"ם רמב"ן ראב"ע, רש"ה מנמקים)במה

 לי"טבז( באו קושי איזה -- השלישיי את וח,קוניהעתי

 בישול. קרוי הוא ,באף איר צלי זהו : י " ש ר31.

 ק י' ך וזמש יכף באש הפסח את ויבשלו עה בא,ראב"ע:

 ץ. שכלו שמ -- ת ובשלמזמי

 הפס"רמב"ן:
 יא ומטת אש צ4 שם ירש מכר וכשלת מם מעי ק:

 באש. ובשלת כן אם במים מבושלבשל

  צלקרשב"סג

 הראשות מום שיעשה -- חמנה שלמי על זהאברב1אל:

 עגביטו אשכלותיה הבשילו כמו ממם אוץ המת "וןחזקוגי:
 אמה בחלב גדי תבשללא

 אל למת חטר ביףט )שהע שף של לבין -- בבקר ופנית רש"י:ג3.

 פסחים רה"י מז חגיגה  )מפרה טוב יום מוצאי וטל ליל לינה שטעון ומלמד לחתום(מחוץ
 צ"ה"

 החול וביום חג(, )ביום הוא כאוטר לאהליהם הפירוש כי אומרים: ויש ::ראב"ע

 בתול. ארצו אל ילך  ,משם לירושלים  סביב לאהליך והלבתלארצם

 המסח, ימי כל )בירושלים( להתעכב צריך אינך -- בבקר ופנית ! ם " ב שר

ך כולה והאכילה השלמים ובישול המכח אכילת אחר : ל א נ ב ר בא -  - - -  

- -  

 זה שכל

 למר רתח לאהליך, והלכת בבוקר ופנית שלך משם וראשץ מטהת

 ישעץהמרי
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 בתירה הפסחח2

 ביןמה
 דור:תזלפסח מצריםפסח

 ו 1 מבעשורמקחו-
 ועל המשקוף על אזוב כאגודת הזאהטעון-

 ז המזוזותשתי

 ו אחר בלילה 2 בחמזוןנאכל-
 3, היום כל -תימוצו : א ר מ ג ה י ס ל 1-

-
 שבעה כל נוהג

 לזה זהדומים

 ; והעזים( )הכבשים הצאן מן-

-
 1 5 שחיטה לפני ימים ד' ביקור טעון

 ; בלילה .נאכלים-

 בוו תשברו לא עדם-

 ו בו יאכלו לא ושביר תושב גבר בן ערל-

-1PM 6. ומבושל נא נאכל 
 צח( ססחיס וגמראנמשנה

 זורית ופסח מצר'ם פסח ב'1מה

 ויקחו- הזה לתודש בעשור צ,ק מיבא-----המם גמרא:ה
 מבעשוה מקחו רורות מסח ואק מבעשור מקחוזה

 נאכל אחר שין כחפזון נאכל הו או - בהמון אושו זאכלהס קרא: דאמר : גמרא2,

בחפזון.

 בלבד. לחודש בט"ו הראשון כיום נוהג חמץ איסור3,

 ופכח היום, בל וחימוצו דורות, לפסח הדין והוא אחד לילה קאמר, הכי : א ר מ ג4.
 לילה נסי דורות דטסד הדין והוא אחד בלילה כתפוון ונאכל : י " ש ר שבעה. כל נוהגרורות
 פסח : חננאל ו רבנ וטבעה. כל דורות ופסח היום כל נוהג חימומו ספרים ומסחאחד

 יום אלא נוהג ןינו מצרים  רחימוץ יורות, ~OD" דא"ן והוא מצתו וכן אחד לילה טהגמצעם
 וחמץ דר4 ע, )שמות יוצאים, אתם היום  חמץ יאכל לא שממרואתה
 בבתיכם ימצא לא שאור ימים שבעת שממר: " כל ניב וצותפא

 ע4הסיע

 הם הזה בהורש הזאת העכורה את ועבדת מימ גמרא:ב
 כוה. וה חודדש עבודות כל ,סידו ה(יג,

 27ם4 ת ד ב מוע בגמדא נטזרבו כולס6.
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 י א ' מ ה"י44
 החגקרבן

 ה( בג.עיקוא ! - - - :ט'20 קלעת 2': "?ה;ןקול9קם

 ז4י-9"ר ירים בי: ע"ה יקה והקרבסם -: - - הראשון4י1ם
, 

n?Jf 
 בלולה 6ית ושחתם : ?9ם :היו קשיים ?!ה ובי ?לשים ןשבקה טסדוטול

'gy~ סקסי ל?9ש מ"?ה ?שרין ז?רין תטשו: ?חיל ??ימם 1ש4י לקר ??ינים*?ה 
 יעלת "?ר סביר עלת טיבר "לזם: לביר אלד מקאת '?זיר ס?9ז'ס:?שלעת
 ריס-;ימס "?ה ?סם :9ים זיעת לזים מ"ש1 קטלה : טת-איה מושו יסט9'ד
 יה--גו( כח. )במיכר : ותפו נטשה מסעיד על-עולתלית

מצות
 סו( יב,)שמות - - - י אא9לו משות :9'םשפעת

 ה";קרנן
 שאין יך, יומי נאןז לאמרן ~ימה ש"ס בפישה האמ~ריס המוספין הם רש"י:1.
1'Dolanזה. את זה מעבביפ 
 הבא - ואייים פרים אין יאס אייים הנא פרים אין אם - מקום מכי - ם ת ב ר ק ה1
מבשים.
 נמלאבה יהיאסי לא - לה' אשה יהקריב חו הימים שבעת כי שיהיו יאמר : ז . ב מ ר2.
 - - מיוחות בפרשה יהוכירו עתיד הוא כי האשה, פירש ויא ושביקי,כראשון

-  על ;וסף גינוי קרבן בהה כהיות כי יומני הו, המועז "יי שאין יה~ויע : 1 נ ר 1 פס 
 ספק. ביי החג מניי הוא מקרא-קוש בינם כמוההמיר
 פט.(. :בחים ועי' - התמי עולת )שהיא תדירא עית יהא : ס 1 ל ק ; 1 א3.
 רצונו. ועשה שאמר הקג.ה ישי רוח גהת ח( )יפסוק : י . ש ר4.

 ציתמ
 חמו עייו תאכל יא תימווי~מר: מצות.במשמע, כל אני שומע מכייתא:1...

- ;( סו, )דבריפ ת 1 צ מ 1 י ל ע ל כ א ת ס י מ י ת ע בש  ייזי הבא דבר איא אמרתי לא 
 יהכוסמין והשעורים הכטיפ הם: ~א.,1 התן( )מיני המסים המשת אלו :הו ואינה וחמץ,מצה

 המץ לידי באים שאין והש~משמין, והקסני~ה ~הפרגון ~הדוהן האורו יצאו ~שיפנן שיעיושבולת
 סרהבן. לידי אלאומצה
 סו( יב, )שמות 1 י נ א מ ת 1 צ מ ס י מ י ת ע ב ש אמר אחו כתוב : א ת י י כמ
 שוי יתקיימו כיצד ה(, סו, )דבריפ מצות תאכל ימים ששת אומר אחווכחוג

 רשות :' מה הבלי, עי יקמו סכיי מן מונא ושא היה בכיי הזה השביעי הללוזמקראות
 יה( יב,  )ימית לייר  תליון - רשות הראשון לילה אי ישיח  השנעי מה אי ישות. כיאף

 - מצית תאבלו בערב לחורש יום עשר בארבעהביאשין
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ז4 בתרה הס'סחחג

 יק oe~ )שפ - - -סיך,ם Y~e ית-4יא,תי?ם* s'Da~in ס"ה מום קיום ?' ית-ס%צ,ת2י?טןמם

 קלסו יום ?4 ס"ת "אלי, ז?ךב לקדש ',ם ועי ?VY?"קראשן6
 יח( שם, )שפ . בקרב: יחדש1??ר'ט6

 נ( שב,עוב פע'ת: ~h?N מ,?נת'9סזזלל

 העומר(, הקרבת )לאחר החדש מן ששה - - - אחר: דבר - - - תובה קבעוהכתוב

 ת( פ' )שם הישן. מן -שבעה

 ומרורים מצות על לומר תלמוד רשות, הראשון לילה אף יכול מסיים: רח גמוב
 לוזר: תלמוד ממזו קיים המקדש גית שאין כזמן קיים המקדש שביה בנמן אלא לי איןיאכלוהו.
 תובה. קכעו הכתוב - מצות תאכלונערב

 ח( מז, )דברים מצות תאכל ימים ששת אומר: הוא אתר ובמקוםרשעי:
 חמץ. 'אכל שלא ובלבד מצה לאכול הגבה שאינו פסח של שביעי עללמד

 % מץ, -- מצות תאכל ימים שבעת noDn י ממר "מראב"ע:
שעך ש  

 חימויי לזי יבואו שלא : י " ,צ ר%.
 הקציר, מימות שמורות המצות להיות ציוה הגה : ע " ב אר
 לזכרון. הזה ביום לאוכלם : ם " ב שר
 -. - - דורות לדורי מצה אכילה מכם הפסוק שלא ממרשים יש : י נ ו ק זח
 חימוץ. המתנת בלי מהירות על המורות : 1 רנ ו םם
 שתאמרו ונסעם: הנבואה. זו היתה החודש בחחילח כי יצאו, לא ועריו : ע " ב א ר3,

 לדורותיכם.כן
 היו שלא קיבוץ, געשה אחר שביום בעצמו' הזה ביום - הזה היום בעצם : ו נ ר 1 מס

 לילותיהם. עם ימים כמה בטבע אליומספיקים
 יחדיו. שהיה כמות וקהל קהל כל : 12 ד 1 ם ם4.
 ._ הראשון. כחודש : ע " ב א ר5.

 לילות - ם י מ י שנאמר לפי ימרס? שבעת נאמר כבר והלא נאמר, למה ; י " ש ר6.
 וכו האחר יום עד לומר: תלמודמנין,

 ששת כן רשן מצות תאכלו מושבותיכם בכל %ז ראב"ע:ק
 תזכור, למען -- תיוב רק מלאכה, תעשהימים

 נשחטיס' סלחם שם שאין בגבולין אסילו : ם " ב שר
 בכל ביה כתיב לארץ בחוצה בע בארץ בץ מהגת ראינה מצוה 'שהיא לפי : קוניחז

 י4 ע, ע, הם" ם תיכ ו דור ל שא כיב ש ת ס פ גמ אבל תיכפו ו ב ש ומ
 בארץ. אלא נוהג שאיןלפי
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 על- ?99לסם"! ?דית 9 9?4יסם 8 :ס9ץ 9רם ית-49קי סזם1,?א
 יי( שס' נשםק?9ם!!:

 9י-גרשו ס9ץ לא 9י טצות ?גת יי?ך,ם ה41יאי 4?י 4ת-ס4וק1יויאפו
 לס( שם, )שם ?סם: לא-זשו 11ם-4?ה יטתטסטט :ולו ולאיטיך,ם

 שלעת 5ת נילי אצית : - - - ס"ת האטל :9ים'ן9עת

 מדש ימיעד 4וימד ט4?ר וצותו! האטל :9ים ז9?ת מ?6ר סטצ1תאת-סג

 סו( נו, )שמות - - -סיקינ

--  "לש למוקד יו'טף 4?י יצות תאטל :9ים 99עת 
 יח( יד, )שם - - -ס44'ב

 ו( ננ,)ויקיא אאולי: סתות סיים זיקת - --

--  -  יו( כ",,במובר נלוי: מצות :9ים שלעת 

 "ימרץ. כוי לשהות ":יתום יא המצריים : י . ש ר8.

 עריגותיהס(. )שארית אצותהוו מוהר : ס 1 , ק נ 1 א9.
 רש.י(. ועי' - יג. )שם, ומיוי מצה שיויי איו : א ת י י כמ
 ry. כלי : ע . כ אר
- - הבגק נו שנותנים הכלי הוא : פ . ב שר  .- 

 בשמלותם. יצרורוה וכי המפה ת"ת האפיקומן יתת D~lyn נהוו לכך ":קוני:0!.

 ערג 1גפ ואמר: ככר והרי בהמה, שם היתה יא וכי אומר: והן רבי : מכילתא!1.
 מהבנים שהיו איא שכמפז על הלמוילומר ומה וכקר, וצאן אהס עלהרב
 רש.י( ועי' שמי ,שם, המשת.את

 ממכריס. שמאיו שיים סעפים ה'ו "מוריש : ע . כ אר
 7ש

- 
 ?עמיסו כך כל חמורים אנותעו שהיו ,ו שמין אוהבו שהוא וסי ראכ.ןן ולקעת : ל

 ההמורים, עי הנון,ם ואח שכמם עי עץכיי
 בסוכות שהנו ע1nlew 1 ולא שאור בו היה ממציים שהוציאו הבצק דנה ; ע . ב א ר12.

 י,(. פסוק - כסכות ויחנו מרעמסס ויסעו בחוג: בן יפני)כי
 גדיך יאמץ סרס אותו ואיו - - - שויסת המצוה מסני מצות 1h1R שאפו : ן . ב מר
 רבותי!ו. הוגיי קיה ישעה שפ שבאו בסוכותאו

 ! י . ש )ר יאשיה רבי וברי מלאכה בעשית שאסוי מוען שי ה1ל1 עי יימן : א ר מ ן3!.

 שומריהן הוא תעשה לא אזהרת תשמור וכל ר 1 מ ש ת ת 1 צ מ ה ג " ת א ביה לדוש'
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49 בתורה הפסחחג

- -  ושזיו וי ע;י1ו לסם סצנת האסל-וליו11' :9ים זיעת-
 1( ט,,)יביש - - - סין!ס סטוץ:?א(

 ה( שם, )שם -- - א?רת11 ס?1יזי וביום מצ,תוז תאבל :9'םששת

 עץ המצות את ושמרתם טרה אטש כשמר חננאל: רבנו המאמוק
 שמזהך צרכך ימס  שבעת שבל  ללמרך אלא ליב למה יתשמור המצות חגאת

 יחל)ח)עה
 מע תא מצות--:---ים האכל  ימים  שבלת ביב  מםראב.3:
 חמה תאכל ל% יסים שבעת  חמ"מהרשק----למה"מבהיטהקה

 --. -- בעש : חזק1ני4ה
 סצחש יצקת לכתן הבא הקרק בלל מטה וסגל --

 ודבק ישמן בחן שגלושה לעיסה פרט : רא גס15.

 שאטתעו משום -- אהד טעמה. משף -- ממצה האלכסגדרוני:סילון
 החמיץ. שלא בצק גילולי אתם ולקחו האמל מגדר עצא בחסזץ נהגו האלהים כדבר לדרךכשיצאו

 הרף תבועת החג( חל שבה האביב, לתקופת אף למתכתן זמן שבאותו -- הצעיוהלעס
 צרכה כל עדיין נתבשלה שלא וה לתבאוה עדיין, הגיע לא הקציר זמן קמה, בשדות בשלהאינה

 המבע, שמכין טיבה, לתקתה סימן - החמיז שלא המורן רומה להתבשל, מה ומן בעודוחומרת
 השנתיות. צרכיו מהנות אח האנושי המין כשכיל ובשפע, רמבהביר

 ת נ ת מ הוא החמיץ שלא מטן זה: מיריש גם נאמר הקודש כתכי את המפרשיםולמי
 המהנה, עם ההכרחי אה לכרוך שואף האדם כי אמנות. מעשה הוא החמץ טב4ה

 -- האביב שתג ומאחר וטעית לרך בטבע והגס הקשה את תר 1 נ מ א ב להפוך כה-צותולמד
 להשתמש ממרמם יר תנים הקשתים הע"ה ףיף לס 1 ע ה ת לבריא ר זב משמש----
 מען התוק התקץ בהט עשק שלטה לא ההאתה מ שעף, כל ללא שהן כמו הטבעבמשות
 בו שיש החיים אורח מצוצות את ולהבעיר לשוב שנה ככל רצה הוא  ו:הוג  לזיןהנחואים
 הקרמתקק לחת וכבור הערצה ולעורר והעצרה החג בחופש להשתמש ופרישות, קידושהמשום

 מפשר כמעת הקו את "שתת וק וחסכון במועם הסתפקות שלחיים

 , -- -- -- מקטמם4=

 במצרים. שנתענו העתי את שמזכיר לחם : י " שר
 בחסזץ 'שיצאו לזכור צעה כי להגיד, עוני לחם וצהיהה במצה הזכיררמב-ן:

 וכן דברים, לעמי תרמוו והנה. -- לחץ ובמים צר בלחם במצרים היו כי וכר ק נ ו עוהוא
 עוד שההיה שיאמר או דחפיה כל דמצרים בארעא אהבהנא אכלו די עמא לחמא האאמרו:
 רבותעה שהוכיז כמו -- -- -- ,הי כלחםעשתה
 שתחמץ ער עיסתם להשהות מנאי להם היה ושלא בעתתם אוכלים שהע להם : 1 נ ר 1 פס
 אצים. נוגשיםמפס

 קאי לעיל אלא האחרים מבלל  השביען  יום את  להוגיח אומר אעו -- : י נ 1 ק 1 ח06
  מצות. תאכל ואילך משם הנשארים הימים ששת וכל לאהליך והלכת בבקר ופףת קאמר:והכי
 41 הערהיע"

  נ3ירים שיהי  והטים  עליהם עוד  רהשבייי מצות תאכל ימים ששת ומעמו : ן " ב מ ר17.
  המצוג.  ל1כולליגו
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 ל א י מ הח,50

 חמץאיסור

 קיץ קל-א9י וי סקסיים קאר ח?ויתוו ן קואש,ן לזם 8ד - --
 סו, 'ב, )שמות ס?4ז': עד-'ום סיאשז קאם 9,?ך8ל ססיא ס"ש1;?וסה

 ס4קש 1;?ךסה 9ס9?ת* זל-אסל יי 099'?טר wsmt לא יאר שייםזיעת
 ים--ב( יב')שמות - - - תאגלו לא 6 שי-ססיות : 1 סטךז זבח 1? פ4ר ,יךשל 49דתססיא

נשם ס9ץל: !ש9י ,לא - --
 יג"

 ץ ת חאיסור

 בבתיכם, ימצא לא שאור ימים שבעת כתיב: כתיבי, קראי תרי אכת אמר : א ר גם!.

 שבעת בתוך אחת שעה אפילומש"י:
 הימיי

 המשת בים ומע:אך
 שעה מ שהה הף ש"י: )ר מבתעמ, שאיתשכ"1

 אח"
 עשר ארבעה ות --לר מצד? הא

 ארבעה דהחע קאמד 'טבעה לכי קףדם ראשץ -- הראשון האי כרחך רעל : י ' ש ילבייר

(1VY-- -- -- בארבעה בראשון 'כנאמר: ראשות שנקרא "ד מצעו תנא: ישמעאל רבי דבי 
 הן ד: )פסחים יח(, )שמותייב, לחודוט יוםע,טר

 בעם -- כפסח החמץ את מבערץ שאץ משמע -- בהם יעשה לא מלאכה כל טח פסוקקער
 ובעםהראשון

 ראשון, קרוי מוקדם ומצינו השבעה, לפני שהוא לפי ראשון וקרוי טוב, יום מערב : י " שר השביש"

 של ראשון אלא אינו או נולדת. אדם הלפני - ד ל 1 ת ם ד א ן ו ש א ר ה ז( טו' )איובכמו
 קיים. חמץ ועדיין הפסת תשחט לא - ץ מ ה ל ע ט ח ש ת א ל לומר: תלמודז'?

 ב,ח-- שמש" השביעי גיזם אלהים ויכל מחש ושהראב"ע,
 -- מבתיכם שאור תשביתו הראעען בעם וככה מלאכתו כלתה כבר השביעי הים נכנסכאשר
 מהבתים. השאור כל נשבת כבר הראשת העםכהיכנס
 אף-מפורר אומרים: וחכמים שרפה; אלא חמץ ביעור איל אומר: 'הווה רבי  וווגו מ2.

 א( ב,  )פמתים לים. מסיל או  לרוחוערה
)פטמים להשגיתו. יכול שאהה דבר בכל -- תשביתוגמרא:

 אצל שהוא נכרי של חמצו יצא שברשותך' גבולך אף ברשותך ביתך מה : י " ש ר3. בז"

 אחרעה. עלץ קיבל ולאישראל
 שיחמץ. דבר כל -- מחמצת מחמיץ; שהוא -- שאור : עראב"

 שאור, אכילת על אזהרה ; י - ש ר4.

 שהוא נר הוסיף ובכאן כרת חייב מישראל חמץ אוכל כל כי הזכיר וכבר : ע " ב א ר5.
 תושב(. גר שאיננו - אחרת, מעיר הבא ישראל גר ולא )פירוש: צדקנר

 תערובתו. את להביא ; י 4 ש ר6.

 לדורות תעשו וככה - ץ מ ח ל כ א י א ל ו בהחילה הזכיר ד( )לפסוק : ע " ב א רד.
 שיצאתם. ביום שעשיתםכמו
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51 בתירה הפסחחג

--  -  
 1ן?ף8: ?ול ?אר יפ :לא-:רוה ססץ ?ף ולא-ודיה

 ז( שם,)שם

 ג-ד( סו, )דנריפ - - - - ייים19ק89ת קקל-יולי ואי יף ולא-ירויה 9י - - - ססז ?עיילא-תאצל

 ממלאכה ושביתה קודשמקרא
ושים

 וראשי
 ל9ם: :ץ?ה ?ביו א ה ?קל-91ש1 :י9ל טעי 8ף 9סם לא-:ץ?הייגאלה ול- ל9ם טקךא-קדש-!סדה 1 ס?9יעי וביים ! 9קדא-קדש 1

 טז( יב,)שמות

ן ג א ד8.  - - - בשכה לסני מלאכה יעשה שלא בשעריך ימר  התיאי זה על בי : ע 
 ך. ל ב ג ל כ ב סים תה רשותו שהוא  במקום המז בשיריך(  שיגור  )חור יאכל שלא בפסחוככה
 הפסח על קאי יו על מלת )מירוש: הפסח שחיטת בעת חמץ טמצא שלא *ל: ראג9.
 . הקודם(.שבפסוק

 א צ מ י י א ל אמה בתחילה כי נבולך גבל יראהו שלא השאור כמעות וביאר : ן א כ מר
בבתיכם

 בלבד. אחד עם חימוצו איסור היה מצרים שפסח אעפ"י : 1 נ ר 1 פס
 מצרים. בפסח הוצרך לא קוה אעפ"י : 1 נ ר ד ם ס10.

 ממלאכה ושביתה קודשפקרא

 מצרעת 'ציאת יום הוא : ע - ב א ר1.

 נח)שם, נקיה, ובכסות ובמשתה במאכל כבדהי : מכילתא4
 ובסוונ רשתייה  לאבילה  קררון אוהו קרא דבר, שם מקרא ש"י:ר

 fi~b במ מקרא, קרח ושבת חדש יס ה, משלה תוט ירשר-ל:

  המם טהה קורש ומקרח י לחש העמ  אמטת  u~ls  מקרא מ וחמקורש,
nD'D~Vאשר כמח איפה לפייס מורה קרא ושרש האג יבבי יימר  יושה של 
 מוטה----י- תהו העם לא,המאמפת רששה רועים מליא עליויקרא
 דאב3.

- 
 פרעה מביעת עם הרא השביעי והעם : ע

 הוה  ורום בעצמ  וקראתס  )בשבועות(: השסה האחרים ברגלים גם נוכר ממלאכה)שביתה

 ט9 ב4 )קרח חעשה לא עבודה מלאכת כל פם טדהמקת-שוש
 ומום לה( שם, )שם תע?ו לא עבווה מלאבח בל קווזן מקרא הרישיך בים)במוכיח(:

 ל( וחג  לשם תעשח. לא יבורה פלאכת בל --  לכם יהיה קורש מקראהשמעי
 אהרים. ידי על אפילו *י: ש ר4.

 מלאכה כל בהם  בתוב ra  הבייורים ויום שבת  מיום תוז המוורים בנל ו ע -ראב

 בפסח בין מקום ובכל נפש. אוכל להוציא והתנה אמר. לבדו במסח רק עבווה(, מלאכת כל)אלא

 לא מלאכה כל לומד: קצרה דרך אוחו היה הסוכוה וחג הזכרץ יום נץ בעצרתגץ

 )עמ וכהו יאכל ששר אך ולומר להאויך יצטרך שלא עבודה, מלאכת כל )מירוש: ו ש עת

 410הערה
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 ל א י מ חח.ב5

 ס'יכ - - - 4מ1"דם: אלם הלי--?דאו ו קדש 9קך5י :ן מיידיטלה
 Dlta - - - מ"ש,: לא "מדה קל-?,א"ת ,?ם ,?ד: 9קךא-קדש?יאשזן

1vl~yaי-ה( נ:, ),יקיא מאש,: לא 1 "לדה ול-??א"ת 9קךא-קדש 

 ישראל, האלו האחרים שאם זה הכתותי ולא אחרימי ע"י אפילו פירש"י : ן " ב מר
 אותו מטעה שאס אלא ידו על תעשה שלא במלאכתו מוזהר אני ואין עליה מוזהרין עצמםהם

 אחתם מם -- -- -- מכשול תתן לא עור ולפני משום יק טהרביסר
 שבת מש ומ טנ כעם לא כ% D"~y של פיאט על במה מחיים אם ין עכרםח"ו
 47 הערה מע" -- -- -- שלנו האמירה עם מדבריהם שבות בה שישאלא

 תעשו לא עבודה מלאנת שמס: 'מם מל כמב "ע רשב"ם:3

 הי כ א ל מ ל כ כתוב הכיפורים תום בשבת אבל נסוט אוכללמעוסי

 בזמנעעה יתהון דתערעון קדיש מערעי : ם ו ל ק נ 1 א6.
 א9 - קודש מקראי אותם תקראו אשר ה: )פקקרשב"ם:

 א ר ק כמו: הוא זמן קביעת לעצן מועדים וטאצל קריאה לוטת כל קודש, זמני אותםתזמנו

 ההרגות, וכן סו( א, )איכה מועדעלי

 הספקרמב"ן:
 ב"

 ופסקם קמים קלם הה מש שקע קדש, מקראי פעם
 כסרהסיא העם לקדש מועד בעם האלהים בבית להיקבץ ישראל על היא מצוה כי אותהלקדש

 ט קוד א מקר והנה -- -- י- משתה יום אותו גקיה.ולעשות בכסות לאל והללבהמילה
 מכון על תה הקרואיה' יאכלו כן ואחרי העדה קרואיממון
  ואתקלוס העוה. קרואי נהם שיתקבצו שם שנקראים המקומות קראיה, מ ל וע ציוןהר

 עם בס מארע "וו הימיש באחרית אהבם יקרא אשר מלטןעשי
 חנקה יהא סיא כיוסה :קיר, וננסות ובמשתה במאכי אכעס אמרו ,רו.י קמש, תעשושיאיעו
 לקודש מחול ובמלבוש במאכל לשנות קוש כל מקרא להם תעשה אבל הימים שאר כחוקאצלך
 אונקלוס. דעת זהוגם

 שלהן' כבסלה כיס חסרון שיש וצורך עכודה לכם החשובות מלאכות אפילו : י " ש רד.
 האבד. דברכגון

 האבד דבר מלאכה העשה לא הכתוב שיאמר מעם מה כי נכון, איננו )לרש"י( : ן " כ מר
- - מק"ו המלאכות שארויבואו  -  - והשימושים המלאכות כל הוא כולל ה ד ו ב ע ולשון 
- - - נלבד האבל בדבר מקום בשום משמש זאינו --  ה ד 1 נ ע ה כ א ל 22 פירוש אבל 
 ה א ג ה ת כ א ל מ היא גמש באוכל שהיא ומלאכה - - - נפש אוכל לצורך שאינה מלאכהכל
 ה ש ע י א ל מלאכה כל תחילה שאמר המצות בתג כי בהורה מתבאר וזה עבודה. מלאכתלא

 לכם.עאר יעשה לברו הוא נפש לכל יאכל אשר אך ליש התרךלכם
 מלאכה כל לטי העשו לא עבודה מלאכת כל ושמר קצר ימם ישםבל

 בהן. מותר נפוט שאוכל ויהודיע נמש אוכל,טאיננה
 בהם יפרש ולא ה מ א ל מ ל כ טובים ימים שאר מכל באחר לעולם הכתוב יאמרולא
 10(. העדם )דע" זה על ילמד עבווה מלאכת כי :פש אוכלהיתד
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53 בתורה הםםחחג

 : ס"שי לא "ללהב ול-ללאקת יקרא-קדש הואשוןניזם
 ית( כח,)במובר

 לא עלדה על-ויאית לסם ולה סקךא-קדש מ?ןיץ'ובהם

 בה( שם, גשם :ס"שי

--  -  9יאעהי;: פאסה לא שלסיף לי: "?דת ס?ןיץ'9 וביים 
 ח( טז,)וברים-

 אמורה מועד של בחולו המותר האבו דבר כגון לכם, הצריכה מלאכה אסילו : י " ש ר8.

 טוב.כיום
 - - - והטעם - - - המלאכה באיסור הראשון היום הזכיר ולא : ".ן ב מ ר9.
 הרגלים בשלש ללכת ישראל כל שחייבין והשמחה הראייה להוכיר )אלא( רק עתה בא לאכי

 - - - שם ויח;) ה' יבחר אשר המקם איהאיה
 )שמשמע מלאכה כל שאמר ובמקום עביה מלאכת כל והטעם ראב"ע;0ה
 "וא נטש לכל יאכל אשר אך כתת שש(שם טש% %שמדיאטהדהר
 לכה יעשהלבדו

 שכי מסף מטף מלאכה תעשה כמן"אמר-=--לא ה"רארמב"ן;
 סתם ה כ א ל מ והזכיר עבודה. מלאכת כל בו לומד הוצרך ולא :פש אוכל בסירוש בוהתיר
 אשר מלאכה העשה לא הכתנה -- הכיפורים וסם בשבת שנאמר כמו מלאכה, כל אמרולא

 עליה.ה;הרתיך

 ח; שי בשמע' ה שי ין ;שי; יהברך האי יעבוות יחד; ישיאי בו ;עציו :ספורדי
 כלל קדוש השביעי היה לא זה לולא כי מלאכה, העשה ולא היום אותו נקדש לפיכךהמצות
 קודש. מקרא 'חלו הישביעי שאק דסונות בחג ~rfiJy 'נקואכמו

 בהערה רמב.ן קושית)עד
"9 

י"י,-ת נ ה) מלניאלה;,'מ","י7ס)דו
ר-----4----------ד------------ז

 -------- ז-------------י------חד------------- ' ' יה
 ך,ד-י-*ך*-:"--4;,י

 ןן ןז
4 , _4 ,,י4:ע,בב-ש-4ך*-1  1"

 . ךה-ח-ן
 17לי

 ,נ-מ ,יז,". )1-ן ךן-א.-ליית,-ציית-"ז-ף

*זן,
רות

- 
 ב.,ו,ת ןהס'?סןה י-ל - והוות-?-ןיות נ - יא 5-ליוה.?1-ך
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