
 באפרשת

 שהיה אני שומע לאמר* מצרים בארץ אהרן ואל משה אל יי'ריאמר
 בארץ משה אל יי' דבר ביום ויהי אומר כשהוא ולאהרן למשההדבר

 משה אל לומר תלמוד מה א"כ * לאהרן ולא הדבר היה למשה כו( ד )שמותמצרים
 , לדברות כלל אהרן היה כך לדברות כלל משה שהיה שכשם מלמד אלא . אהרןואל

 הדברות מכל אהרן ממעט נמצאת . משה של כבודו מפני עמו נדבר לא מהומפני
 למה אהרן ואל משה אל אחר דבר , אפשר שאי מפני מקומות משלשה חוץשבתורה
 אין , א( ז )שם לפרעה אלהים נתתיך ראה משה אל יי' ויאמר אומר שהוא לפינאמר
 אהרן הקיש אהרן ואל משה אל לומר תלמוד מנין אהרן לפרעה דיין משה אלאלי

 אומר היה משה מה , לפרעה דיין היה אהרן אף לפרעה דיין היה משה מהלמשה
 אס שומע * אהרן ואל משה אל ד"א , ירא ולא דבריו אומר אהרן אף ירא ולאדבריו
 כו( ו )שם ומשה אהרן הוא אומר כשהוא במעשה קודם הוא במקרא הקודםכל
 את אלהים ברא בראשית אומר אתה בזה כיוצא . כזה זה שקולין ששניהםמגיד

 . במעשה קורם הוא במקרא הקורם כל אני שומע * א( )בראשית הארץ ואתהשמים
 שקולין ששמהם שכיד ד( ב )שם ושמים ארץ אלהים יי' עשות ביום אומרכשהוא
 אלהי אברהם אלהי אביך אלהי אנכי ויאמר אומר אתה בדבר כיוצא . כיה והכאחד
 כשהוא , מחברו חשוב הוא בדבר הקורם כל אני שומע ו( כ )שמות יעקב ואלהייצחק
 מב( כו )ויקרא אברהם בריתי את ואף יצחק בריתי ואף יעקב בריתי את ווכרתיאומר

 : מ"ט יג ה ירמיה בהם אין והדבר המקרא לשון הדבר.2
 בסיני במצרים הרי התש ע"פ כאן מוסיף בא'צ לאהרן. רלא3

 סיני בהר משה את ה' דבר ביום אומר הוא הרימניין
 מאוה"מ אליו וידבר משה אל ויקרא הה"א מנייןבאוה"מ
 כלי צ"ל זכו" כלל 4 וא-צ: וכל, מכל אהרן ממעטנמצא

 .Lewy חוש aber wort 8,ט ,5.א.ס.א נסמוך, ובןלדהרות
 אהרן אל ה' וידבר ח' י' ויקרא . וכו' משלשה 6 .8:ה38
 אתה אהרן אל ה' ויאמר א י"ח קרח תשת אל ושכריין

 לא בארצם אהרן אל ה' ויאמר ח כ ושם אביך, וביתובניך
 ואני ח פסוק ג"כ דחושב אלא בא"א פירש וכן ז"רתנחל,
 דנשיאות הדברר כי וכתב וכו' משמרת את לך נתתיהנה
 כחרא התנא להו חשים תרומה דשמור ודבור המקדשעון
 למנותו אין ומו' דבארצם דהפטוק כתב סט דף בשכ"טאבל
 מפיק וע"כ משה ידי על היה הזה דהדגור שלשה הנךנין

 לך אהרן אל ויאמר כז ד שמות במקומו ומעייל זהפסוק
 דהרי הזה בפירוש גם לפקפק ויש המדברה משהלקראת
 אהרן אל ה' וידבר דהמאמר מבואר קלד צד במדברבספרי
 דהתהלת מנקן וא"כ משה ע"י היה וכו' לך נתתי הנהואש

 איפשר שאי מפני קאמר היאך ועוד ידו על היתה לאהפרשה
 שתוי פ' לענין להקשות יש כן וכמו ואיפשר איפשרוהרי
 וברש"י קטו: זבחים ועיין משה ע"י היתה דלא ליה מנאיין

 דהכוונה במ"ע שפ' כמו נראה ע"כ וקבל ד"ה שםותוספות
 משה אל פתאם ה' ויאמר ד-ו יב במדבר האמירותלשתי
 כאשר כז ד שמות ועוד וכו' שמעו ויאמר וכו' אהרןואל

 וספרי ט צד במדבר ספרי ועיין השכ"ט בשם כברהבאתי
 רבה ובמדבר ופ"ז כאן ה סימן ותנחומא ורנא רמז צדזוטא
 1 דף דרשב"י מכילהא ירא. ולא 10 ה: סימן ופרשה
 שופטים פרשת תנאים רמדרש שם ושכ"ט ז פרשהתנחומא

 פ"ח דבחדש מסכתא מלקמן וכו'. ד"א - קיא: דף סויח
 אשגרת וכו" כל 11 : אומר רבי כהג' דהעקר קצתמשמע
 באינך וכן מחברו חשוב במקרא הקודם דבל לומר ורצהלשון

 גם ס"ה ולאהרן[ למשה ן הדיבור כלפש קפ רמז ט2
 ן לשניהם דבור שיהיה מ ן ולמשה לאהרן ד אבללפש
 אל ט 3 ן ח' דם מצרים[ בארץ ן וגו' ה' כ ן יכשהואכ

 הייבר( )א הדבור היה ילא אי ן הדיבור טבל ןמשה
 בשמן 1[אטמ א *מרןמ"ק 4טאלא ןלירן
 ן מדבר ד ן היה מ דמ לא[ 5 ן בס' וכן כלולאנפית
 אק ושאפשר, ן 6טלפי ן אהרן את אב ןרנמצא
 ן ח' א [ ת"ל תץ' אל 7 ן שהרן א אהרן[ ואל ןשאיפשטר
 ן בס' תע י9 אטכס 9היה[ 8טמקישן ומ'ןכראה

 וכן א' כ בס/ וכן אמר אט [ ח' אנ1כמפ ג[ בפ' ויה ן ומהם
 ד"א 1 ואינו מ בק בפ' ולא ן בס' וכן ואעו אטפ 10 ןבס'
 ח'( )אכ יכול אומר ר' אכמ וכו'[ ד"א ן ח' כו אני[וכו'
 ם ת"לן12 ח'[אטכמ ט הוא[ כלן טיבול 11 וכו'כל

 כאחתש'העמ' וכו' כיוצא ן בזה ט? ן מח' זהכזה[ ןללמדך
 אכ ן בדבר כיוצא מ הענין, בכל כווכן כיוצא אכ ן ח' נוהס'[
 ן הענין בכל וכן ת"ל אכמ 14 ן ח' אד הוא[ 13 ן וגו'אלהים

 ויאמר[ ן בזה כ ן ח, אכ כאחד[ ן ח' מ כזה[ זה כאחד15
 אלהי אנכי מ ן וגו' אברהם א ן האל ג' ד אנכי[ ן ח'אד

 וט' אני א 16 ן ח' כ וכו'[ אברהם אלהי ן וגו'אברהם
 ת"ל, במעשה קודם הוא במקרא הקודם מ ן במקרא ל ןת"ל
 ח'( )מ וע' יעקג אכמ 17 ן ת"ל ק~' במעשה הקודםכ

 ן יצחק בריתי את ואף במקרא וכן ל ן שמגיד( )אמגיד

 : במקרא מגיה בא"א ביבר' 16 : מ"ע שתיהן, את הכותב והניח הן נוסחאות שתי כזה.זה
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 א רשה בכא דפםהאמסכת2

 אמך ואת אביך את כבד אומר אתה ברבר כיוצא כאחד. שקולין ששלשתןמגיד
 איש אומר כשהוא במעשה(4 קודם הוא במקרא הקודם כל אני ולשומע יכ( כב)שמות
 אומר אתה בדבר ושכיוצא כזה. זה שקולין ששניהם מביד כ, ים )ויקרא תיראו ואביואמו

 קודם הוא במקרא הקודם כל שומעני ו( יד )במדבר וגו' יפונה בן וכלב נון בןויהושע
 כאחת(י שקולים ששנ' מגיד יב( לב )שם נון בן ויהושע יפונה בן כלב זולתי ת"ל במעשה6

 בתוך אלא אינו או לכרך חוץ אומר ארמדה לכרך דוץ מצרים.בארץ
 דכרימ והלא כס( ט )שמות וגו' העיר את כצאתי משה אליו ויאמר אומר כשהואהכרך
 נדבר שלא היא דין החמור דבור לעיר חוץ אלא משה התפלל לא הקלה תפלה ומהק"ו
 מלאה שהיתה מפני הכרך בתוך עמו נדבר לא מה ומפני לכרך חוץ אלאימו

 כשרות הארצות כל היו ישראל ארץ נבחרה שלא ועד וגילולים. שיקוצים10
 ירושלם נבחרה שלא עד הארצות, כל יצאו ישראל ארץ משנבחרהלדברות
 ישראל ארץ יצאת ירושלם משנבחרה למזבחות כשרה ישראל ארץ כלהיתה
 אשר במקום אם כי תראה אשר המקום בכל עולזתך תעלה פן לך השמרשנאמר
 ראויה ירושלם היתה עולמים בית נבחר שלא עד ינ( יב )דברים אלהיך ד7'יבחר

 ואומר וגו' בציון ה' בחר כי שנאמר ירושלם יצאת עולמים בית משנבחר לשכינה16
 ישראל כל היו אהרן נבחר שלא עד יג-יר( קלם )תהלים ער עדי מנוחתיזאת

 לפני הוא עולם מלח ברית שנאמר ישראל כל יצאו אהרן משנבדר לכהונהכשרים
 רוד נבחר שלא עד יג( כה )שם אחריו ולזרעו לו והיתה ואומר יט( יח )במדברה'
 הלסו שנאמר ישראל כל יצאו דוד משנבחר למלכות כשרים ישראל כלהיו

 רן תאמר אם ה( יג ב' )ד"ה וכו' לדוד הממלכה נתן ישראל אלהי יי' כי לרעת לכם20
 לארץ כחוצה עמהם שנדבר פי על אף לארץ בחוצה עמהם שנדבר הנביאים אתאני

 ן וגו' אביך אב ן בזה זה כ "', אס כאחד[ ן ששניהם ך1
 וגו' מגיד א ן אמווגו' א 3 ן ח' מ הס[ [ ח' אר המוסגר2

 וכלב א 4 ן ח' ד המוסגר מאחתן כס כוהן וכו'ןזה גוכיוצא
 ן בלתי במק': זולתי[ 5 ן וגו'ת"ל אני ש' א ן ח' מ וגו'[ ןוגו'
 וכו' אתה ח'ן6 אס כאתתן ן נ'הקניוי מ יפונהן ן וגו' יפונהא:

 ויאמר 7 ן בט' וכן תוך ד ן ח' דם אבל פ גם ב"הלכרך[
 ן אם ומה אט ן מה מ 8 ן אטב רק וגו'[ ן ח' ט משה[אליו
 ד משה[ ן נתפלל אטמ ן הקל תפלת' א ן הקל כ קלה,למפ
 כל לא דפ וכו'[ דין ן חמור דם ן לכרך אטכס ן ח'פ

 וגילולים[ 10 לפין אטכס ן תוך דברןר מפניןמ א 9 ןשכן
 קלב תלים המבירי וכן מ 11 ן ושקוצים גלולים ל ן ח,כמ

 ט ן קלב תהלים ילקוט וכן ח' כ כל[ 12 ן יעד אט ןלדבור
 וכן יצתה כ יצאה, א ן להקרבה כשרות המקומות כלהיו

 כל א ן המקומות כל יצאו ט ן בסמוך וכן יצאתה מבסמוך,
 במקרא: ן 3י ח'( )רלמ וגו' עילותיך אדכלמ 13 ןארץ
 ~היך[ ה' 4נ ן וגו' במקום אכ ן ח' בו ~היך[ וכו' כי ןמקש
 ן ח' ר וגו'[ ן יצאה ט 15 ן ח' ט עולמים[ וכו' היתה ן מרק

 אטב 17 ן וגר עד וגומא כ עד[ עדי 16 1 ח, אכמואומר[
 ן לעבודה שם המכירי וכן רשיז,מ בחיי ור' קלב D~filelח

 א ן וגו' עילם כ ן ח' כ ח',שנ'[ א ישראל[ וכו'משנבחר
 ן ח' כ ואומר[ ן וגו' לו א ח', ב:מ ה'[ לפני 18 ן היאךט

 חשוב במקרא הקודם כל אני שומע משלים בא"א אמך.1
 ותוספתא מ-ט, פ"ו כריתות זה כל עיין כאחת. 5 :מחברו
 ח, פרשה יתרו מכילתא קדושים, ריש ת"כ הט"ו, ת"דשם

 יב. שם ובנלי ע"ג, עז חגיגה ירוש' קעו, צד גמדברספרי
 ס"א פל"ו רבה ויקרא מט"ו, פ"א רבה בראשית לב.,ותמיד
 ד, רמז סוף בראשית ילקוט פי"ח, מדר"א פ"ה, שמואלמדרש
 תהלים המכירי ילקוט ג, דף בראשית פ"ז תקיא,וישעיה

 וגילולים. 10 וסי"ט: סי"ד בראשית ב' תנהומא סי"ט קב.מ'
 פ"זי ס"ת כאן תנתומא ס"ה, ופט"ו ס"ה פיעב רבהשמות
 גמשך אבל עד להיות ראוי היה ועד- - סט: דףוש"ט
 במצרים שכינה נמצאת ולמה התנחומא כלשון שקדםלמה

 וברגינו עה"ח התוספות בגעלי וכן וכו', שלא עדללמדך
 להודיעך רז"ל דרשו בא"מ שכינה ששרתה ומה שכתבבחיי
 שופטים הנאים ומדרש מ"ע עיין וכו', א"י נבהרה שלאשעד
 : קעה פיסקא שם וספרי מח"ל ולא מקרבך קיא( )צד סויח
 יצאה ירושלם משננחרה לשכינה ראויה צ"ל וכו'. כשרה12
 עולמים בית נבחר שלא עד וגו' בציון ה' בחר כי שנ'א"י
 וכו', השמר שנ' וכו' משנבחר למזבחות כשרה ירושלםהיתה
 א"י כל היתה ירושלם נבחרה שלא עד בחיי ר' ולשוןא-צ.
 עד לדבור א"י כל נפסלה ירושלם משנבחרה לדבורכשרה
 לדבור כשרה ירושלם היתה עולמים בית נבחרהשלא

 מנוחתי זאת שכתוב הוא ירושלם יצתה עולמים ביתמשנבחר
 עד התנחומא גרסת וכן וכו' אהרן נבחר שלא עד עד,עדי
 נסתלק ירושלם משנבחה לצבור וכו' ירושלם נבחרהשלא
 שם' ושכ"ט פ"ז ועיין משובשת. הנוסחא ספק ובלי מא"יהדבור
 שם המכירי וילקוט קלב, שוח"ט תתפג, רמז תהליםילקוט

 בהיי ורבינו ישיח"ט אטכמה ן וגו' כהנת ברית אחריוא
 ישר' על לדוד הממלכה את נתן ישראל אלו ה' אני כי כ ואם, ישראל על הממלכה ה' נתן כי מ ן וגו' ישראל א 20 ןראוין

 מן 1 את[ 21 ן הנביאים אותן תאמר מ ן ואם אט ן ח' ט וגו'[ ן ממלכה במקרא: ן הממלכה בשוח"ט וכן הממלכה את ד ןואם
 1אע"פ ח'ןאכ ט בח"ל[ וכו' בחוץןאע"פ מ שלון רמו יחזקאל ילקוטוכן
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 א פרשה בנא דפמחאממכת

 כה וגומר נשמע ברמה קול יי' אמר כה שנאמר אבות בוכות אלא עמהם נדברלא
 )ירמיה וגו' ייי נאם לאחריתך תקוה ויש מדמעה ועיניך מבכי קולך מנעי יי'אמר
 עמהם נדבר לא אבות ובזכות לארץ בחוצה עמהם שנדבר פי ארעל והא יד-טז(לא
 ואומר ב( ח )דניאל אולי אובל על הייתי ואני שנאמר , מים של טהור במקוםאלא
 אל יי' דבר היה היה ואומר ד( י )שם חדקל הוא הגדול הנהר יד על הייתיואני

 ונדבר בארץ עמו נדבר אומרים ויש ג(, א )יחזקאל ככר נהר על הכהן בוזי בןיחזקאל
 עמו שנדבר היה בארץ עמו שנדבר היה יי' דבר היה היה שנאמר לארץ בחוצהעמו
 ג )יחזקאל הבקעה אל צא קום אומר הוא הרי אומר צדוק בן אלינור ר' היה , לארץחוצה
 יונה ויקם שנאמר לארץ בחוצה נגלית השכינה שאין תדד , כשרה שהבקעה מגידכב(

 אנה נאמר כבר והלא . בורח הוא יי' מלפני וכי ב( א )יונה ה' מלפני תרשישהלברוח
 תגחני ידך שם גם וגו' שחר כנפי אשא וגו' אתה שם שמים אסק אם . וגו' מרוחךאלך
 וכתיב י( ד )וכריה הארץ בכל משוטטים המה יי' עיני וכתיב ז-י( קלט )תהליםוגוי
 יחבאו אם וכו' בשאול יחתרו אם ג(. סו )משלי וטובים רעים צופות יי' עיני מקוםבכל
 וע' צלמות ואין חשך אין ב-ד(ואומר ם )עמום וגו' בשכי ילכו אם וגו' הכרמלבראש
 שהכוים נגלית השכינה שאין מקום לארץ בחוצה לי אלך יונה אמר אלא כב(, לד)איוב
 לי אלך אמר מרבו שברח כהן לעבד פשל . ישראל את לחייב שלא הן תשובהקרובי
 כיוצא כניות לי יש רבו לו אמר , אחרי לבא יכול רבי שאין מקום הקברותלבית
 קרובי שהגוים נכלית השכינה שאין מקום לארץ לחוצה לי אלך יונה אמר כך .בך

 שנאמר בך כיוצא שלוחין לי יש הקב"ה לו אמר ישראל את לחייב שלא הןתשובה

 בח"ל נקברה דרחל פ' ובז"ר לי נתברר לא וכ'. כה שנ'1
 בח"ל עמה שדבר משמע קולך מנעי ה' אמר מהואמר
 פ"א . לראיה דומה הנדון אין אבל בבה"מ פ' זהוכעין

 שיגאלם והבטיחם ישראל על רחמים מבקשים היושהאבות
 דחוק זה וגם . מ"ע ע"ז, שינבאו לנביאים לצוות הוצרךוע"כ
 שכר יש כי דמתרגם שט בירמיה ההגי על מעירונשרי

 על ג"כ להעיר וראוי אבהתך לעובדי אגר אית ארילפעולתך
 בזכות לי נראה ה' מרתק הפרשה בתחלת שפ' שם וש-יפ'

 להם ידועה שהיתה אגדה איזו על מיוסד דהדרש ונראהאבות
 ת-י ב"ה: מ"ק בארץ. עמו שנרבר 7 וצ"ע: מאתנוונעלמה
 ה' דף אבות למס' מתיחה ומאירי ורד"ק ורש"ייהזקאל
 וכי 10 : שלו ר' יחזקאל ילק' שהבקעה' 9 : שסערןהוצאת
 אמר 15 : שם המכירי וילקוט יונה ריש ילקוט . וכו'מלפני
 פדר-א ע-נ י סנהדהיז ירושלמי ס-ח ויקרא תגחומאיוגה
 ס-ט: דף ש"ט סל"ד י"ח שוח"טתשובה. קרובי 18 : עוזרים פ' כנוות צ"ל אולי כסיותי 17טעי:

 מ ן קול שנ' כןמ ן עמהן נדבר לא בח-ל נ' ם עמהם[1
 מבכי קולך מגעי ה' נשמר כה בניה על מבכה רחלנשמע
 תקוה ויש מבכי קולך מנעי ה' אמר כה נשמע בו וי"א,וגו'

 וגו' לאחריתך תקוה ויש וגו' מבכי אכ 2 ן וי"אלאחריתך
 ח' אס אתת[ ונזכות ן וט' ואעפ-י ד וא'[ ת"א 3 ןוי"א

 4א עמהן נדבר ולא כ ובזכות[ ן בזכות ט ן יחזקאל ילק'וכן
 יחזקאל: וילק' מ ן טהרה יחזקאל: יילק, אטכס 4 ןבזכות
 הנהר כ ן נהר על הייתי אני ט 5 ן א רק_ ואומר[ ן המיםעל
 היה ן ך רק ואומר[ ן ח' ט חדקך[ הוא הגדול ן היה היהוגו'
 ן וגו' הכהן כ ן וגו' בוזי אל 6 ן וגו' ה' ד 1 ח' ט ב[בפ'

 וי"א ן על כשדים בארץ במקרא: ן נהר אל ט ן ח' מהכהן[
 שנ'[ ן חוצה כ 7 ן בח"ל"'בארץ א ( ח' מ ט[ ש' כשרהוכו'
 ן וכו' ר"א היה בארץ עמו שנדבר היה היה שג' ט 1 ח,א

1,1

15

 בח"ל עמו שנדבר היה היו א 1 ח' אכ ה'[ דבר היההיה
 ט בר', אכ ן אליעזר ר' כ ן ח' ד היה[ 8 ן אלעזר ר'היה

 הוא ן וגו' נ' א ה'[ ן וגו' תרשישה דכ 10 ן חוצה נגלה אב ן שכינה א ן לדבור כשרה יחזקאל: ילק' 9 ן וגו' הבקעה א ןבר
 אשא אהה מ ן אלךליזכו' אנה אמר וגו' אתה ט ן אשא וט' שמים אכ ן ח, ט וגו,[ 11 ן לברוח יכול יונה והמכיריבורח[מ

 ן משוטטות דטמ המשוטטות, כ 1 אכ רק וכתיג[ 12 ן ח' ך ג[ בפ' וגו' ן וגו' ידך א ן וכו' עיני תנחני ידך שם שחר כנפיעל
 יחבאו אם וגו' בשבי ילכו אם א ן בסמוך וכן אב רק וגו'[ ן ח' מ וגו'[ צלמות וכו' רעים ן וגו' ה' א: 13 ן אכ רקוכתיב[
 חוץ, מ חוצה. אב ן ח' וק לי[ 15 1 א רק ואומר[ ן בכולן וכן ח' ד וגו'[ 14 ן בסמוך וכן יחבאו ואם במקרא ן וגו' הכר'בר'
 קרובים ד 16 ן ח' ט טז[ ש' הס' בעמ' ישראל וכו' שהגוים ן תגלית שורה השכינה ד ן שכינה א ן ח' אט מקוס[ ן לחוצהט

 ן ממנו ומכירי מ מרבו[ ן אמר לכהן שהיה לעבד משל משלו א ן כהן של לעבדו למה"ד משל ומכי' כס ן קרובים א ןלתשובה
 כ 17 ן ח' ד לי[ ן הקגרות לבית לי אברח א ן ואמר כ ן אחריו לבוא יכול רבו שאין הקברות לבית לו והלך ומכי' מ וכו'[אמר
 מחוץן וקבחוצה, אבל ל וכן מח(ןלחוצה[ כך[ אכמותךן18 בך, כיוצא ככמותך ן כנעניים מ ח,, רכ כניות[ רבוןומכ'
 ן הרבה שלוחין מכי' מ ן המקום א 19 ן לתשובה קרובין ך ן שכינה כ ן קרובים שהגוים וגו' חוצהא
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 א פרשה בנא רפמחאממכת4

 כבור תבע אחי הם בנים שלשה אומר אתה נמצאת 1 הים אל גדולה רוח הפילויי'
 ולא הבן כבוד תבע ואחד . הבן כבור ולא האב כבוד תבע ואחד . הכן וכבודהאב
 לא ארח ומרינו פשענו נחנו שנאמר הבן וכבור האב כבוד תבע ירמיה . האבכבור
 לב( לו )ירמיה דברים עליהם נוסף ועוד שנאמר נבואתו נכפלה לכך מב( ג )איכהסלחת

 וגו צבאות אלהי ליי' קנאתי קנא שנאמר הבן כבוד ולא האב כבוד תבע אליהו5
 דמשק מדברה לדרכך שוב לך אליו ה' ויאמר שם נאמר ומה יד( יט א')מלכים
 לנביא תמשח שפט בן אלישע ואת ישראל על למלך תמשח נמשי בן יהוא ואתונומר
 כבוד תבע יונה . בנבואתך איפשי שאי אלא תחתיך לנביא לומר תלמוד שאיןתחתיך
 אל יי' דבר ויהי (4 כתיב מה וגו' לברוח יונה ויקם ,כשנאמר האב כבוד ולאהבן

 אומר נתן רבי , שלישית לא עמו נדבר שנית א( כ )יונה לאמר שנית יונה10
 וכן . הים אל והטילוני שאוני אליהם ויאמר שנאמר בים עצמו לאבד אלא ינה הלךלא

 ועתה אומר הוא מה כמשה , ישראל על עצמם נותנים היו . והנביאים האבותתמצא
 את ככה אם לב(. לב )שמות כתכת אשר ממפרך נא מחני אין ואם חטאתם תשאאם

 בדוד סו( יא )כמדבר ברעתי אראה ואל בעיניך חן מצאתי אם הרוג נא הרגני ליעושה
 ובבית בי ידך נא תהי עשו מה הצאן ואלה העויתי ואנכי חטאתי אנכי הנה אומר מהו15

 : ישראל על נפשם נתנו והנביאים האבות מוצא אתה מקום בכל הא כר( ב )שמואלאבי
 ודבר ויצא שנאמר ישמעאל רבי דברי מיד. אליהם ואמור צא 1לאמר

 את משה וישב שנאמר דבר והשיבני אליהם ואמור צא אומר אליעזר רבי לד( לד)שמות
 יא( ט )יחזקאל דבר משיב הכדים לבוש האיש והנה ואומר ח(. יט )שם יי' אל העםדברי

 כשלוחי לא הקב"ה שלוחי לה(. לה )איוב הננו לך ויאמרו וילכו ברקים התשלח ואומר20
 התשלח אלא כן אינו לפניך אבל שולחיהם אצל לחוור צריכין ב"ו ששלוחי ודםבשר

 או', גמצ' א ן ח' מ הים[ אל ן וא' גדולה אכ1
 ן ח' מ [ ח שי וכו'בנבואתך נמצאת ן אמר נמצאתהכ

 [ הם ן נביאים ו אבל שכ"ה ירמה 10 גם כ-ה [בנים
 ולא מכ, אכ ן ח' א האב[ וכו' וכבוד 2 ן היומכי'
 הבן א ן האב כבוד הבע ולא כ ן הבן כבודתבע
 ן וגו' פשענו א ן ח' א שנ'[ 3 ן ירמיהוגו'
 מכ' אכר 4 1 ח' ש"ג וא', כ מכ' סלחת[ לאאתה
 ן יוסיף וק אבל ל גם כ"ה %סף[ 1 ח' א שג'[ ןלפיכך
 ן כבור תבע ולא מב, אכ 5 1 וגו' אכ , ח מכ'רירים[

 ד וגו'[ ן ח' דט [ אלהי ן וגו' קנאתי אכ ן ויאמר שכ'כ
 )ל עוג לו מכ' חסל אד כתיבןוס[ מה מהןט אכח'ן6

 ירמיה ילק' פמ"ו נ"ב אדר"נ : מ"ח יבמות . נמצאת1
 דף ל - פכ"ט פס"ר אבל שם יונה המכירי ילק' שכהר'
 כדאיהא לסלוח לך והיה סלחת. 4 : הם בנים ארבעהקלח
 יבמות שלישית. לא 10 כמדותך: סלחת לא שם רבתיבאיבה
 איש הלשון האבות. 12 פי"ט: וסדרע"ר על ד"ה ותוספ'שם

 : ט"ז גרבות כדאיחא לגי אלא אנות קורין ראיןמדוקדק
 ובמ"ע אבות במקום משה סגיה ובא"ב י"ר פ-אושסחות
 ברורה: ראיתו ואין ע"ב ע"ז דף י"ח לשח"ט מקוםמראה
 לקמן וכו'. צא 17 פ"א: דשירה מס' לקמן מכילתא במשה'-
 . והשיבני 18 וחזקות: סט דף ש"ט עיין פ"נ דבחדש מס'יתרו

 ספרי לאמי טלי על עור ועיין זפ-ב פ"ר סוף שםמכילתא
 וכו'. הבדים. 19 ט"ו: פ"ב רבה ודברים וש"ג וק-ג ה' צדבמדבר
 א"א: במקרא, הוא כאשר וכו' משיב במתניו הקטת אשרצ"ל

 שפט[ ן וא' נמשי אכ 7 ן ח' מכ, מדברה[ ן ואת וגו' לדרכך אכ אכ( רק אליו[ ח'ןה' מכ' לך[ וכו' ויאמר ןח'(
 ן הבע מכ'נ' אכמ 9ולא[ ן שיונה ולפי מ איפשרו ח'ןאכ א אלא[ ח"ן מכ' אטב איז(לנביא[ 8א ן ינו' ג'ל

 מכ' ט ן ח' כס לאמר[ 10 ן שוב( נ' מכ' בו, )ט לו נאמר מה מכ' סמל שנ'ויהי, דכ אבל א כ"ההמוסגר[
 ן עצמו את אכ 11 ן יונתן ר' ד אבל מכ' פ גם כ"ה נתזן ר' ן 1by נדבר לא שלישית ט שלישית, עמו נדבר ולא אכ ןולא
 וכו' במשה ן על נפשם נתנו( )א נותנים והנביאים שהאבות מוצא אתה מכ' אכמ 12 ן וגו' נ' א הים[ 1 וגוי שאוניכ

 וכו' מספרך ן אם מ ן ככה ואם וגו' חטאתם מכ' כ 13 ן ח' מ ועתה[ ן ח' מ מה[ ן ח', א טז[ שישראל
 ן ח' מק הנה[ ן ח' מכה מ מהו[ 15 ן ח' מ ברעתי[ וכו' אם ן בדוד וגו' לי כ 14 ן במקרא וכ"ח ואם ל ן ח' מכתבת[

 מכ' כ שהאבותן מס' טח'ןכ האוכו'[ 6נ וגו'ן בי תהיןמק חטאתי מ הא1 וגו' חטאתי כ הנהן האלהים אל דוד ויאמרכ
 לס ן וכה"א מ שנ'[ ן להם כמ ן אמור א ן ודבר ויצא שנ' דבר ישמע מיד אליהם אמור לאמר ט 17 ןנותני'
 מ הס'[ ע"מ יא ש' למי וכו' פ"ר יגי'ו העם אכ 19 1 ח, אטכמ אטכמלהמןדבר[ 18 ן ישראל בני אלודבר
 הסטר קסת אשר הבדים וקל ן וגו' הבדים א 1 וגו' לבוש כ 1 ח'1כהנה ד יהנה[ 1 כח' ואומר[ 1ח'

 המן עמ' י ש' 1ג1' וכו' שלוחי ן לא שלוחיך מ ח ן וגו' ייסכו כ א ן ח' כ ואומר[ 20 ן וגו' ובר( משיב ג' )לבמתניו
 ן ח' א אלא[ ן לפניך הגליון ועל , שלוחיך אבל כ ן שלוחיהם אצל כ ן ששליחי כ 21 ן ח'מ
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5 א פרשה בבא רפמחאמסכת

 מהלכין שהן מקום בכל דהמו ויאמרו וילכו %א כן נאמר לא וישובו וילכוברקים
 ואת השמים ושת שלא שנאמר מה לקיים שליחותך עשינו ואומרים לפניךנמצאים

 פובות גזרות גוור כשהקב"ה אומר יאשיה ר' כד(, כג )ירמיה ה' נאם מלא אניהארץ
 והנה שנא' לפניו מחוירים ra הרעה ועל לפניו מחזירים הטובה על ישראל עלורעות
 ישראל אלהי וכבוד וכתיב ב( ט )יחזקאל וגו' העליון שער מררך באים אנשיםששה
 באוני אמר ולאלה וגו' העיר בתוך עבור אליו ה' ויאמר ואומר הכרובים מעלנעלה
  ומלאו הכית את טמאו אליתם ויאמר וגומר. ונשים וטף ובתולה בחור זקןונאמר
 למדנו כמא הרעה על שנצפוו אלו שליחותן ועשו ואלו אלו יצאו ג-ז( )שםוגומר

 והנה שנאמר שליחותו שהחויר למדנו הטובה על שנצטווה ווה שליחותןשהחזירו
 אח בו בו שומע שאתה בקול לאמר אומר עזאי בן שמעון וגו'. הבדים לבושהאיש
 שלשים שכל עמי מדבר הוא שבזכותם להם ואמור צא לאמר אומר עקיבא רילמר.

 כל תמו כאשר ויהי שנא' עמו מדבר היה כ"א ישראל על כועס שהיה שנהושמונה
 אמר סו-יוק ב )דברים לאמר אלי ה' וידבר המחנה מקרב למות המלחמהאנשי
 משה עם ולא דבריו. על כמוסיף אלא רבי דכאי על כמשיב איני עזאי בן שמעוןר'

 ישראל בוכות אלא דבר לא כולם הנביאים עם אלא ישראל בוכות מדבר היהבלבד
 ויהי ימים שבעת מקצה ויהי וכתיב בתוכם משמים ימים שבעת שם ואשבשנאמר
 ירמיהו אל יי' דבר ויהי ימים עשרת מקץ ויהי וכתיב טו-טו( ג )יחוקאל וכו' יי'דבר
 המקוכם לפני מתרעם שהיה נריה בן בברוך מוצא אתודה וכן ז(. מב )ירמיהוגו'

 תלמידי מכל אס נשתניתי מה נ( מה )שם מכאובי על יגון יי' יסף כי לי נא אויאמרת
 אליהו שמש אלישע הקודש. רוח עליו ושרתה משה שמש יהושעדקנכיאיכט,
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 תתקכד: רמז איוב ילקוט בה', בחרא בבא וכו" וישובו1
 - גה: שבת וכו'. לבוש האיש10

 יתרו לקמן זה כעין בקול.

 ויקרא ת-כ וכו'. שלשים שכל 11 ידבר: משה ד"הפ"י
 בבא בבלי ע"ג, סו תענית ירושלמי בחוקותי וסוף יג בפרק
 שם רפ"י ל., תענית שם, ורשב"ם רגמ"ה ופ' קכא',בתרא
 פכ"ג רבה אליהו פ"א, מע"ר טו:, קטן מועד עב.,יבמות
 יג, למסוק ב פרשה שהש"ר פריעדמאן(, ליוצאת קמהדף

 ילקוט ע"ב, עג דף פט"ו מ"ר ע"ב, נ דף החדש פ'פדר-כ
 מגר ת"א וכן העם במקרא המחנה. מקרב 13 שמט:ירמיה
 משריחק: מגו ת"י אבלעמא

 ח"ן אכ וילכו[ 1 א רק כן[ ן וגו' וילכו כ ן וגו' ברקים א1
 נ' א לפניךן ן הן א נמצאים[ 2 ן הולכין א ן ח' דהא[

 ר ה,[ נאם ן וגו' הארץ כ 3 ן שליחוכו כ ן או' א ןמצויין
 ההקצר ואיוב שמט  יחזקאל ט גם כ"ת אומר[ יאשיה ר' ןח'

 ט ן ח' אט  ורעושן  טובות ן כשהמקום אב ן ת' ראבל
 אכ 5 ן אותו א ן הרעות א ן אותו אט לפניו[ 4 ןתמות
 כ 6 ן ח' ך וכבוד[ ן ח' א ז[ ש' ונא' וכו' וכת' ן וגו'באים
 ן וכת' כ וגו', ל ואו'[ ן במקרא וכ"ח הכרוב ל ן וגו'נעלה
 ובחורןא ד 7 ן זקן וגו' באזני אמר ולאלח וגו' העם אלין2ד
 יצאון הבית כ ן אלים אלהים,ק ו ח"ן כ וגו'[ וכו' וטף ןטף
 ן שהחזיר מציגו כ ן הטוב א 9 ן החזירו שלא למדנו יחזק'וילק'

 בקוו לבוש כ וכו'[ לאמר ן ח' אט לאמר[ ן שטח בן כ 1 שממן ר' ט ן משיב נ, א הבדים[ ן איש ד 10 ן שליחתן שהחזירוא
 מ שבזכותכם, ל ן אמור א ן ח' ט לאמר[ ן לימד א 11 ן ח' אד אתן ן ח' אט ב[ בפ' בו ן שאת א ן בקו ד ן למד שומעשאת

 כעסן שכס ירמיה ילק' וכן מ ן על הקב"ה שכעס כ 12 ן כל מצינו וכן מ ן ל"ה ק ל"א, 1 ן היה כק ן בזכותן אטבבזכותכם,
 ח'( )מ וגו' המלחמה כס 13 ן לאמר אלי ה' דבר ויהי וגו' תמו א ן משה עם ירמיה ילק' וכן אטכס ן דבור היה לאמ

 וגו' למות ל ויאמר(, איתא שם ומכירי כג ושיו"ט שהש-ר קוכן ויאמר למות ד ן לאמר אלי ה' דבר ויהי : ירמיה ם ןוידבר
 עקיבאן ר' ט ן ח' א עזאי[ בן 14 ן בדבר( א הדבור, ירמיה )ט דבור היה אלי נ' ירמיה ילק' אט לאמר[ ן ח' מ אלין ןוידבר
 ירמיה ילק' טכמ ן אלא( עמו נ' כ עמו, ג' )ט גמר בלבד טכס ירמיה ילק' 15 ן יש' של בזכותן עמו נדבר משה א ן לאמ

 הנביאים כל( נ' )אמ שאר עם( )אמ אף אלא אטם אלא, עמם נדבר לא הנביאים כל ילשאר כ וכו'[ R~a ן ישראל שלבזכותן
 רןדטמשומםן כ וגו'ןמשמים[ ימים חלא ד חדש% כ שנ'[ ישראלן16 של בזכותן אלאןאטכ ח'( )מ עמהן נדברלא

 וכו' ויהי ן ח' מ סח-ד[ עד ואומרןוכתיב אבלאיקח,ןש ל וכן לאמרןוכתיב[ אלי ה' טס ואומרן17 "'1ט אטכמוכתיב[
 מכאובי כ ן וגו' ה' א ן ח' ירמיה ט יגון[ ן ואמר ירמיה ט אמרתי, אד 19 ן הב"ח ט הק', א 1 ח' טכ וגו'[ 18 ן ח' וקימים[

מ גמיםןאטכ ט 20 ן מתלמיי יןכק ים" ט נשפהןאא ח'ןא ארכתרןמש  חח מש"כ י ויתןל משה 
מ וגי תר אפשע א ן עליהיש א טכ ן תר   ן תרת אבהו 
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 א פרשה בנא דפםחאממכת6

 באנחתי יגעתי . הנביאים תלמידי מכל אני נשתניתי מה הקודש רוח עליוושרתה
  )במדבר הרוח  סליהם  ותניח שנאמר נבואה אלא מנוחה ואין וט' מצאתי לאומנוחה

 רוח עליו ונחה ואומר פו( ב ב' )מלכים אלישע על אליהו רוח נחה ואומר כו(יא
 אשר הנה ה' אמר כה אליו תאמר כה משיבו המקים מה וראה בא ב( יא )ישעיהייי

 נבואה אלא גדולות ואין תבקש אל כדולות לך תבקש ואתה וגומר הורם אני בניתי6
 קרא ואו' ד( ח ב' )מלכים אלישע עשה אשר הכדולות כל את לי נא מפרהשנאמר
 נריה בן ברוך אמר ג( לב )ירמיה ידעתם לא וכצורות בדולות לך ואגידה ואענךאלי
 כל אל רצה מביא הנני כי מה מפני רועה אין צאן אין אם סייג אין כרם איןאם
 ה'. מה )שם שם תלך אשר המקום אל לשלל נפשך את לך ונתתי וגו'בשר

 ישראל. של בזכותן אלא מתנבאים הנכיאים שאין מוצא אתה מקום בכל הא10
  החרש את הראה משה אמר ישמעאל רבי . ונומר לכס הוה ההרשפוישהא

 עקיבא רכי . לדורות החודש את ומובעין רואין היו כזה להם ואמרלישראל
 1 כאצבע כלן את המקום והראהו משה כהן שנתקשה דברים משלשה אחד זהאומר

 המנורה מעשה ווה כיו"ב . כס( יא )ויקרא הטמא לכם וזה אומר אתה ברברכיוצא
 )שמות המוכח על תעשה אשר וזה שנאמר משה נתקשה כשחיטה אף וי"א ד( ח )במדבר15

 אלא עמו נדבר לא משה עם שנדבר הדברות כל והלא אומר יוחאי בן שמצון רי לח(כם
 ר' בלילה החדש והראהו כיום עמו מדבר היה וכיצד בלילה הראהו והחדש ,ביום

 ניסן זה הוה החדש בחשכה, החדש והראהו חשכה עם ביום עמו נדבר אומראליעור
 בצאת האסיף חכ אומר כשהוא השנה מחדשי אחד אלא אינו או נימן וה אומראתה

 ן מכל נשתניתי מה ואני ירמיה אטט ן עליו הק' רוח ב1
 כ ן  מנוחה ט 2 ן וגו' באנחתי א ן מתלמידיכ

 בס', וכן ט רק ואומר[ ן3 ח' טכ וגו'ן ן לא ליומנוחה

 ן דמלכים לפסוק קודם דישעיה הפסוק ירמיה בילקוט ן שכ'א
 ן ח' ט הנה[ 4 ן אלישע ועל. אליהו על ה' רוח נחהד

 אט רק תבקש[ אל אן רק ואתהןוגו'[ וגו'5כאני
 ירמיה ורד"ק ברש"י וכ"ה נבואות ירמיה ם ן וגו'( נ')א
 1 וגו' הגדולות ר ן ח' ט נא[ ן ספרו כ 6 ןמה

 ן וגו' ואענך א 7 ן ח' רט וא'[ ן קרא וגו' אשרא
 אמרן ח"ן ירמיה ט ידעתם[ ולאןלא טכלק ן ואגידכ

 למה סייג נטן( אין)א כרם אטב וכו'ן ן8אס ח'אכק
 וגו.ן 9 ן ח' ט מה[ מפני ן למה רועה כן( נ' )א איןצאן
 אל ן נפשך ונתתי ד ן ה' נאם בשר כל על במקיא 1 ארק

 במקראעל המקומותן כל את כ ן ח' ירמיה ט וכן טוכו'[
 ן אטכמח' וגו'ן ן ח' א א[ 11 ן לשללוגו' א ןכלהמקומות

 הרא"ם ג' ן א' כ אומר, אש ן ישמעאל ר' אמרטפ
 הראה מ ן הראה למשה הב"ה א"ל אומר ישמעאלר'
 ן ח' כ לישראלן 12 ן ואמר החדש את לישראללהם

 ן רואים תהו ט ן וקבעו ראו כזה מ ן ח' ק להם[ואמר
 בהן משה ח'ןט דם דבריםןבהן[ מב' ח'ןק א אומרן13

 ברר-ק וכו'. אמר 7 שם: ת"י וכן וכו'. מנוחה ואין2
 וכצ-ל הקב"ה לו אמר שם ברש"י וכן הקב"ה אמר ג'ירמיה
 ירושלמי כרם. אין אם 8 ח"ג: עיין אמר מלת למחוק ישאו

 אסתר ס"ז פייא ויק"ר מ"ג פמ-ב ב"ר ע"ב כ"חסנהדרין
 ש"ט לדורות. 12 ט"ו: פתיתתא רבה ורות סי"א פתיחתארבה
 לאחר עד נראה לא שמולדו לפי חזקוני ' שנתקשה 13 ע:דף
 מהצות שלשים ועד הפייט יסד וכן מאד דק והיה שעותי"ח
 ידע שלא לפי שנתקשה פ"א כתב עוד בחוצות. נכרלא

 לצר או צפון לצד היא הלבנה כשפגימת אם יתקדשאימתי
 עיין באצבע כאלו המקום צ"ל וכו'. כולן את :--המקוםדרום
 ות"כ נ-ט צד במדבר וספרי רכ"ג צד דברים תנאיםמררם
 הקשו. לפרש שכתב מה וחזקוני רש"י ועיין ב ב פרש'שמיני
 ולשון י יח פרק צו ת"כ וכו'. הדברות כל 16 : למשהשהיה
 מן , צותו ביום  וכן בתיב משה  אל ה' דבר דביומרש"י
 במד"ר מי"ג פ"א ויק"ר ערד ועיין , ה' צרה אשרהירם
 נוסחאוה ב' מביא בד"ל וכן בח"ג עיין בלילה 17 : סי"בפ-כ
 פליגי בהא ור-ע דר"י כתב ובסהתו"ה : ביום כחג'ונראה
 למשה ר"ע ולדעת לישראל החדש תיראה הצווי היהדלריי
 שא"א ישמעאל ר' גדעת מחזיק ור"ש החדש הראהעצמו

 מחזיק ור"א ביש עמו דבר דהא החדש את למשהשהראה
 רש-י: עיין . וכו' ר"א - : לי נהירא ולא ר"ע.בדעת

 ן ח' אטבמפש החדש[ את ן בו וקובעין אב כן,וקובעין
 ו כולו כ ח'ו אטכס אתן למשהן המקום אט והראהןא

 משהן ח'ןנתקשה מ אף[ אומרן15 אתה נ' א? ח', לכםןכיו"בןד בווזה כיוצא הממרה מעשה וזה בוןט כיוצא אטב14
 , עזאי בן נ"א נ' ל עזאי בן מ רשב"י[ וגו'ן16 המזבח אתןא ך ח'ןעלן כ אשרןתעשה[ הדבר וזה ת"לןוק כ ח'[ט

[1byאט וק אהחדש, 17 בון מ ח., ד]נדבר[בלילה[ טס ח"ן אטכמש היה[ ן כיצד אט ן לו הראהו החדשהזה 
 בחשכהן אתהחדשן אכ ן ח' מ ביותן 18 ן ר'אלעזר ד ן אליעזר א'.ר ש ן ביום נ"א ל וכן ביום אטע אבל שגם
 משאר אלא מ ח"ן סט וכו'ניסזן אתה 19 זה[טח'ן ן בחשיכה אעם ן חשכה עם טפש לבנ"א, וכן משחשיכהמ

 ן כצאת 1 ן וחג ל וכן במקרא ן שנה כ ן חדשים בשאר אלא פ ן חדשי משאר אחד אלא שחרשי,
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 א פרשה בנא דפםחאמסכת

 וה אי וראה צא אמרת לב4 לד )שם השנה תקופת האסיף וחג סו( כג )שמותהשנה
 תשרי אלא מוצא ארזנה א" שביעי וקרוי בו יוצאה ושנה ותקופה אסיף בו שישחדש
 וכר לדבר ראיה שאין פי על ואף ניסן וה ראשון תשרי זה ששביעי שלמדתלאחר
 ראש שניסן מגיד חדשים. ראש : 1( ג )אסתר נימן חדש הוא הראשון כחדשלדבר

 א )מלכים ישראל על שלמה למלוך השני החדש הוא ת"ל למלכים אף ומניןלחדשים
 טו( טו )דברים המכות וחג השבוצות וחג המצות דג רעיי[ לרגלים אף ומנין א(ו

 אף אומרים יצחק ור' נתן ר' ולרגלים. למלכים לחדשים ראש שנימן למדיןנמצינו
 לירקות ולא לנטיעה ולא ליובלות ולא לשמטין ולא לשנים לא אבל בתיםלשכירות

 י-יא( לא )שם וגו' ישראל כל בכא וגו' השמיטה שנת כמועד שמם שכע מקץשנא'
 כב( לר )שם השנה תקופת האסיף וחג טו( כג )שמות השנה בצאת האסיף וחגואומר

 לכם הזה החדש ולירקות: לנטיעה וליובלות לשמיטים לשנים לך האמור הואזה
 אלא אינו או הראשון אדם בו מנה ולא לכם אומר אתה הראשון אדם בו מנהולא
 מה הא אמור. לגוים ולא לכם הרי לכם הוא ראשון אומר כשהוא לגוים ולאלכם
 והגוים ללבנה מונין שישראם למדין נמצינו הראשון אדם בו מנה ולא לכם לכםת"ל

 לאביהם עיניהם ארז מגביהים יום לשלשים אחת אלא לישראל דיים יקאלחמה.
 מימן לוקה וכשהלבנה לחמה מינים שהם לגוים רע מימן לוקה וכשהחמהשבשמיכם.

 במורח לוקה כשהחמה אומר מאיר ר' ללבנה. מונים שהם ישראל של לשונאיהםרע
 כשהמולוות אומר יאשיה ר' מערב. ליושכי ר? ם*מן במערב מורח ליושבי רעמימן
 אומר יונתן ר' מערב. ליושכי רצ סימן במערב מזרח ליושבי רע מימן במורחלוקים
 השמים ומאותות תלמודו אל הגוים דרך אל ה' אמר כה שנאמר לגוים נתנו ואלואלו

 כ(. י )ירמיה תחתואל
 חזקוני ועיין ז.. בבלי- ע"ד, נו השנה ראש ירוש' וכו'. וחג1

 שיש 2 כג: דשמות הכתוב קודם לד רשמות הפסוקשמביא
 האסיף חג גו שיש החזקוני ולשון בח"ג עיין וכו'.בו

 ראש למלוך' וכו' ת"ל 5 וכו': יוצאה שהשנה חשנהותקופת
 מלכות דמקיש בגמרא ומפרש יוחנן דרן מימרא ב:,השנה
 כפ' הוא מסורס דמקרא דס"ל משום מצרים ליציאתשלמה

 הוא הזיו בחדש וכו' שלמה למלך רביעית בשנהרש"י.שמ
 וכו'. נתן ר' 7 נפק: דקרא מגופיה המשט לפי אבלוכו'

 ע"ד נו ירושלמי אומרים יש בשם ח"א פ"א ר"התוספתא
 בתוספ' כמבואר זו לשנה באומר וכו" לשכירות 8 ז.:בבלי

 הוא זה 11 : בירושלמי יונה ר' וכרמפרש ז: הבבליומביאה
 ובהעתק לך אומר הוא לזה הזה מגיה ובא-צ כצ"לובו"

 אומר הוא לזה הזי; החדש שנא' וגורס לעיל גםרד"ל.מגיה
 שהיתה ונראה בחזקתי עיין וכו'. בו מנה ולא 12 וכו':לך

 גבי ולקמן הראשון לאדם ולא לכם כתב דכאן להפךגרסתו
 מאדם אבל ראשון הוא ואילך מכאן כהב לכם הואראשון
 במלכים ת"י על מקום ומראה תשרי עכשיו ועדהראשון
 ועיין קדנואה ירחא ברושיה דעתיקא בירחא האתניםבירח
 תנא בשם מב. סנהדרין וכו'. דייט לא 15 בהשמטות:מ"ע
 מאיר ר' 17 לגמרי: הברייתא כוונת שם נשתנה אבל ר"ידבי
 פי-ז: פדר"א כט', שם בבלי ה"ו. פ"ב סוכה תוספתאוכו'.

 פש איזהון2 חנט ט וראה[ ח'ןצא כ בון וכו' אמרת1
 השנה תקופת א וכו'[ ותקופה ן האסיף חג אטם ן ואסיףחג

 ן יוצאה ושנה( )כ השנה ותקופת טכ ן וכו' ותקופהאסיף
 בחרש א ן אין אב ן תשרי זה אומר הוי שביעי מ ן קרויט

 )אב הוא ניסן תשרי ששביעי אכש 3 ן בתשרי ט ןתשרי
 זה ן השנה ראש זח ניסן תשרי שניעי שחדש ט ן ראשוןזה(

 ן לחדש כ 5 ן אע"פ ט ן ראשון זה ניסן כ [ ח' כבפ"בן
 בני לצאת שנה בת"פ ויהי ט ן ואף כ שאף, א ן מניןטב

 6 ן ח' כ! ישראלן על ן למלך טס ן החדש הוא וגו'ישראל

 ולרגלים מ ן ח' ט ולרגלים[ וכו' נמצינו 7 ן השבועות חגאכ
 מ א', כ אומר, טק ן נתן ור' יצחק ר' אטכס ןולמלכים

 אטכמ ן לשנים ולא ד ן לשכור א לשכר, כ 8 ןאומ'
 א ן ח' ט יא[ ש' לירקות וכו' שנ' 9 ן ויובלות ד ןלשמיטים
 וגו' ן לראות נ' א ישראל[ ן ח' כס וגו'ן ן בבוא וגו'במועם
 א ן ח' רט השכהן בצאת וסו, וחג ן חג אס 10 ן ח' מבח"ב[
 ולא לשנים לא לך ד ן זהו אטכמ 11 ן חג אמ ן כצאתמ

 לנטיעה ן לנטיעות ליוב' מ ן ולשמיטים א ן ויובלותלשמטין
 רמב"ן וכן ולא[ 12 ן 1 רק הזה[ החדש ן וגו: אולירקות[
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 כשהיאן או'( )א אמור ולגוים לכם או ולא,אכ לכם או מ לאן כ ח"ן אטם הראשוזן וכו' לאןאהה אדכ אבל הבראשיתח
 כ ן לא ארכ ולא[ לכם 14 ן ח' מ הא[ ן משמע ד הרי[ ן וגו'. נ' א לכם[ ן ח' ק הראשו1ן וכו' ראשון ן אמיר נ' ד לגוים[13

 4א[ ן אחת 4א ללבנה מונין שהן לישראל ט ן ישראל א ן ולא אטמ 15 ן ללבנה וישראל לחמה מוכין שהגוים אטכמ ןנמצאנו
 ן קר4 לניתאי רע אטכ [ *שר4 רע מ 17 ן שמטן מ ן יא ת ~ט משחמה א 16 ן ח' ד אה ן לל א' ן שמת מ ן ךדכ
 ר ן עשיהו ר' מר במערב וכש' א וכר[ במערב 18 ן כשחמה ט ן ר א אומר[ ן אומר ר' ד ן שמיין מ ן מיין שישרןאט
 ן וא' תחתל ל 21 ן ח' ,ןמ וכר[ ומאותות ן וגר תלמדו כ ן מו' אל הגתם א ן ח' ק ן ואל 20 ן נתן ר' טמ 19 ן יוסיר'

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 ב פרשה בנא הפסחאמפכת8

*...*4*  
 ת"ל חרשים לשאר מנין שנים חרשים מיעוט שומעני חדשים. ראש

4 , "ןפי  שתא לפי נאמר למה השנה לחדשי לכם הוא ראינתן השת: לחדשי 
 לאורב הממח את שמור א( " יברש פסח ועשא האבע חדש את ששרימר
 שעכרו הרי בומנו אביב שיבא ארר את יבר כיצד הא בוסנו אביב שיבא לפסחאביב

 אם הא אומר ישמעאל ר' היה נימן, את יעברו שומעני בזמנו אביב בא ולא אדר או:6
 אומר יונתן רי לכם. הוא ראשון תורה ואמרה שני ניסן עושה אתה נמצאת כןאמרת
 ארר. זה אומר הוי זה זה ואי מעכר אתה לאכיכ הממוך חדש האכיכ חדש אתשמור
 והדין מעכר אתה חדש חרש את שמור אומר כשהוא מעבר מכמה שמענו לאאכל
 ממנויה אחד שנה אף ממנויו אחד ההדש מה מתעברת ושנה מתעבר וחרש הואיל:ותן

 חדש חדש את שמור ת"ל בה משלשים אחד שנה אף בו משלשים אחד חדש מה אי10
 מי"ב אי הדש אף בה מיגב אי שנה מה אי בה משלשים אחד מעבר אתה ואי מעבראתה
 אתה ואי מעכר אתה לחדש יום ו( כג )ויקרא וגוי הזה לחדש יום עשר ובחמשה ת"לבו

 הא הרקיע באמצע הלבנה כבר כן אמרת אם הא אומר יצחק ורי בו מי'יב אןמעבר
 והשנה מתעבר והחדש הואיל הראשון כלשון אלא האחרון כלשון לומר עליךאין

 עבורו תוספת אין חדש מה ממנויה אחד השנה אף ממנויו אחד החדש מה מתעברת15
 וטומאה הואיל אומר ירמיה רבי בסוף. אלא עיבורה תוספת אין שנה אף בסוףאלא

 משלשים פחות אין אביב אף יום משלשים פחות אין טומאה מה מעכב ואביבמעכבת

 חרשימן וכו' מנין ן ג' פרשה ל ח,. אפק ב'[ פרשה1
 לכם[ הוא ראשון 2 1 ח' אב חדשים[ לשאר ח'[סיס
 למה, הוא ד ן ח' א השנה[ וכו' ראשון ן ח'כ

 פסח[ ועשית 3 ן מלפישנ' ן ח' מ למהןנאמר[ לכםטס
 ן וכו' ואביב לאביב חדש את שמור פ ן וגו' ד "',אטכ
 ן ח' מ בזמנו[ אביב שיבא ן האביב ואת ט 4 ן ח' מאת[
 ן וכו' שומע שעברו הרי א ן שיבא כדי כ [ עיביא
 ר"ח שיעברו דם בש"ט, גם ע"ה וכוץ יעברו ן לא כ5

 ניסן זה הזה החדש ת"ל ניסן ש ניסן[ ן ח' כ את[ ןניסן
 וקמט אבל שכ כ"ה ישמעאל[ ר' ן ניסן אחרואין
 ן ח' מ נמצאהן 6 ן ח' מ הא[ ן ישמעאל ר' נ"א ל שמעון,ר'

 לחדשי לכם ןכ שנים ל ב', וק שני[ ח"ן אטכאתה[
 ן ח' מ כ חדש[ ן ח' ק 1 האניב[ 7 ן נתן ר' ד ןחשנה
 אדרן חדש זה ח'( )ט ואיזה מעבר את אט סמוךןאמכ

 ן העיבור מ מעבר[ 8 ן ח' מ זה[ ן ח' כס אומרןהוי
 סו[ ש' בסוף וכו' והדין ן העינור הא חדש מ ן אתאט

 ממתוייו". ט חדשן והחדשןט אטכ נתוןן א ח'ן9מ
 ן משגוייה )לא'( אחת לב ן ממנוייו כ ןממונוייה

 ן משלשים החדשןכ טאוןאכ אכת,, אי[ ן10 ממנוייהא
 וכו' ת"ל ן ח' ט בה[ ן אהד ט ן אחת כ [ ח' אטבו[

 ואיןן 11כ ן ואי משלשים אחד מעבר אתה ט [מל'בה[אח'
 אטכ חין ד אחד[ ן אט:או ן משלשים אחד שנהטמעבר

 גיסן ויהיה רגלים שני שבו ותשרי סיון היינו שנים.1
 חדשים לכ' תמוז וכן וסיון לאייר מ"א ז"ר. לרגליםר-ה

 וחוקוני פ"י ועיין וכ"ג מ"ע , תקופות מונין ויהיושאחריו
 בשול גזמן הפסח שיעשו וכו'. לאביב 3 קצח: צדוספרי
 על נדונין שבו מפני בפסח ההבואה בשול ויהיההתבואה
 חג את ד"ה פ"כ משפטים פ' לקמן ועיין בה"מ.התבואה,
 ומדרש קכז פ' דברים וספרי סב צד במדבר וספריהמצות
 ח"ב סנהורין תוספתא שם ות"י פט( )דף א' ט"ו וםתנאים
 וסנהדרין וכא' ז. ר"ה ובבלי ע"ד יה שם וירושלמיה"ז
 המכילתא מביא מ"ז פ"ו לעדיות בסי' והראב"ד : ויגיא:
 : ט"מ אלא דאינו ונראה יונתן ר' במקום יוחנן ר' וגו'שלנו

 י: וברכות : יב שם בבלי הי"א שם תוספתא שני- ניסן6
 ע"ג לו ופסחים ע"ד יח סנהדרין וירושלמי : נוססחיס
 כשעור רק יעבר שלא דסד"א ' וכו' לא אבל 8חזקוני:
 : יום י"א והיינו הלבנה שנת על החמה שנת שלהיתרון

 שם וירושלמי ח"ח שם תוספתא .  מעבר אתה חדש10
 ובבלי לילקוט( האחרון בקונטרס הג' לעיין ע"ג נאונזיר

 שדרשו כעין וכו" ובחמשה ת"ל 12 ה.: ומגילה יא.סנהדרין
 נרתנין ימים שני הוצרך אם יכול ה"נ י פרק אמורבת"כ
 ועיין בלנד אחד יום אלא לי אין יום וג'ל ימים שנילו

 הנראה על מעמעמין דצ"ל )נראה ע"ג נח ר"הירושלמי
 יעברו אם וכו" אם הא 13 : טז ראה תנאים ומדרשלעברו(
 ודאי וזה הרקיע באמצע כשהלבנה ר-ח יהיה מי"באחד
 - ר'יונתן; לדרשת וא"צ בסוף. 16 לעשות: ראויאין

 דטמאים וכו'. טומאה מה 17 : הפסח את מעכבת.וטרמאה
 יום: שלשים והיינו שני לפסחנדחים

 חג 1 וכו'[ הזה ן בחמשה ט ובט"ו, 1 ן ח' א בו[ וכו' ת-ל ן בה אב 12 ן ח' ך אחד[ ן החדש כ ן בו ט ן עשרמשגים

 ן לבנה אכט כברן נמצאת ט אמרן יצחקןט ר' אטל ן ח' כ אחד[ ואיןן13 כ ן ח' ט ןוגו'[ ימים שבעת חגז'ימים,ק
 אחד[ 15 ן ושנה א ן ח' ט ממנויה[ וכו' הואיל ן ראשון אטכ ן בלשון כ ן אחרון אכט ן בלשון כ 14 ן רקיעא

 וגו' אתוספת ן טה' אף[ 16 החדשן אכ כומהן ן ממשייה אלכ כאינהן אחד[ שנהן ןא ממנוייו [כ אינוכ

 ן ח' כ יום[ וכו' אף ן ח' א יום[ ן מתעכבת".מתעכב כ מתעברת".מתעבר, ם 17 ן ח' א אומר[ ן ' ירמיהר'

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



9 ב-ג פרשה בנא רפסהאמסכת

 י( יג )שמות במוערה הזאת החקה את ושמרת ת"ל ובא אביב חל כי אפילו אויום.
 מוניע: אתה ואי מוסיף אתהבמוצרה

 אומר יאשיה רבי אחר. נימן יעשה שלא השנה לחדשי לכם הואראשון
 לכם הוא ראשון ת"ל שכירושלם הגדול דין בכית אלא השנה את מפכרים שאיןמנין

6 וגו': ישראל ערת כל אלדברו

 ג , שיפן מרבתים שניהם וכי אומר ישמעאל רבי ישראל. עדת כל אל דברו רא-י"יה
 ומה יג( לא )שם לאמר ישראל כס אל הכר ואתה נאמר ככר וההא היי

 באימה לשמוע אזנו מרכין אהרן היה מדבר משה כשהיה אלא דברו לומרתלמוד
 שניהם וכי אומר יאשיה ברי אחי ר' הקב"ה. מפי שומע כאלו הכתוב עליוומעלה
 16 כיון אלא דברו ת"ל ומה ישראל בני אל דבר ואתה נאמר כמר והלא היומרבתים

 והדבור אהרן של מימינו ואיתמר משמאלו ואלעזר מימינו אהרן היה מעברשמשה
 לאהרן כבוד חולק היה משה אומר יוחאי בן ר"ש מדברים. שניהם כאלו מביניהםיוצא

 מכיניהם יוצא והעבור למדני ואומרלו למשה כביד חולק היה ואהרן למדניואומרלו
 : מדברים שניהםכאלו

 א, טז ראה תנאום במדרש הוא כאשר ביחל צ"ל חל' כי1
 נראה במועדה' 2 : זמנו קודם אביב בא אם ור"ל ש"יועיין
 פסח לעשות יכול דאינו דייק ימימה מימים הכתובדסוף
 משוס המאמר כל מוחק הגר"א ראשון' 3 שנה:קודם
 אם מיירי דלעיל ואפשר שני ניסן ואין לעיל דרשודכבר
 ניסן גם לעבר יכול אם בא לא אביב ועדיין אדר עברוכבר
 א"נ אדר במקום ניסן לעבר יכול אם למתחלה מייריוכאן
 מקראות לשני ששייך דרש בכל התנא דרך דגן לומהיש

 זכו" ת"ל 4 דרשב"י: במכילתא לתרץ צריך וכןלכופלו
 מה דורש עצמו דמלכם משמע מפ"ז אבל קדרשסמוכין
 פ"ב סנהדרין תוספתא כב., ר"ה עיין לדורות. אף ג"דאתם
 סג. ברכות א, טז ראה תנאים ומדרש ה"ה פ"ב ומגילהה"ג

 הנוסחאות שנוי לענין עיין וכו'. עדת 5 : כו' יא:,סנהדרין
 רד"ה' הרב והערת ג יב דרשב"ימכילתא
 על הכוונה קצת ולדעת האריך הרא"ם וכו'. דגר7
 צדד ובמ"ע ב( ז לשמות אצוך אשר כל את תדבר אתההפסוק
 אשר כל נשרע אלינו תדבר ואתה הפסוק על דהכוונהלומר
 כי לפרש' הכוונה כי ספק אין אגל כד( ה )דברים ה'ידבר
 ע"י לא אתה ממלת במכילתא שם שדורש וכמו יב לאתשא
 ולפנינו מדבור אהרן כאן ממעט כן שליח ע"י ולאמלאך
 היה וע"כ תמליל ואנת שם ת"י אבל בת"א וכ"ה דברשם
 בפסיקתא וכו'. אלא 8 בכאן: הנוסחאות כרוב תדברלפניו
 אינו וכו'. כאלו 9 : י ש' דברו ער אלא מן השמיטזוטרתי
 וגורס הזאת הקושיא מכח מגיה ובמ"ע דפתח במאימסיים
 המשך הוא למ"ז המאמר וכל וכו' והלא דבר לשניהםוכי
 וכ"ז דלעיל במיוצא לה סגי ולא בפתיחא לעיל שאמרממם
 עליהם ומעלה( ת"ל ומעלם גרס עא דף בשכ"ט אבלדוחק
 סט בדף כי להעיר ראוי אבל מדברים שניהם כאלוהכחוב
 היה דלמשה הראיה ואחר דפתיחא המכילתא לשוןמעתיק
 משה אל ה' דבר ביום ויהי הכתוב מן לאהרן ולאהדבור
 אזנו נוטה אהרן 4שק-41ש לאהרן ולא קרי הוי למשהמוסיף
 לשמות בש"ט איתא זה וכעין במקומו בת"י הוא וכןושומע
 ואהרן משה אל לאמר לו היה אהרן ואל משה אל מגיב
 נוטה היה ואהרן למשה היה שהמאמר ללמדך אלאוכו'

 מ ב[ ש' אתה וכו' או ן אומ' כ או[ ן ח' מ מונע[ וכו' או1
 וגו'ן החוקה אכ ן ביחל ל ן חל א חיל, !בו כ חל[ כי ןח'

 2 [ מוסיף אתה ימימה מימים למוערה ל ן למועדהבמקרא
 ן ח'( )טס את ואין את שסיף אטכ [ ח,1 אכבמועדה[
 וכו' לכם ן ח' כ לכם[ ן וגו' הוא א 3 ן גורע דטמוגיע[
 ן שלא אומר רבי מ ן ח' מ השנה[ לחרשי ן ח' כןהשנה[
 ן אתם(ש' )א אתה מגיז אכ 4 ן יווניה שני[א אבכםאחר[
 עות[ 5 ן לא( )ותו וגו' לכם א ן גדול א ן ח' כ דין[ ן איןא

 ח" כמ וגומר[ ן חז סק וגו'[ ישראל ן בני נ'ומק
 ערת מ ן בני נ' וסק עדת[ ן ב פרשה כ ח', א ג[6
 ן וגו' נ' אטכ ישראל[ ן והלא שניהם וכי ישמעאל ר'אמר

 ברש"י נוס' ובקצת כש כ"ה דבר[ 7 ן מדברים היואטכפש
 עתו תדבר אתה נוס'ברש"י ובקצת תדבר ואתה ארטפאבל
 ן ת"ל מה ישראל בני עדת כל אל דבר ואתה נאמר מ ןלא(

 ט ן משה שהיה כיון אטכמש 8 ן וגו' א ח', טכלאמר[
 ן ח' אטכס הכתוב[ ן ומעלים אכ 9 ן ח' מ לשמוע[ ןאזניו
 איט ן הקדש מפי אט ן מפי ח'( )אכ שניהן שומעיןאכש
 אל תדבר ך ן ח' מ היו[ ן מדברים היו אטכש 10 ןבר
 מ ן ח' כ1 דברו[ וכו' דבר ן ת"ל ומה תדבר א ן ישראלכל
 11 משהן שהיה כיון אטכמפש ן ר מ אלא[ ת"לן מהאלא

 כאלו ן שניהם מבין " 12 ן הדבור והיה אטפ ן בשמאלוט
 כ"ה שניהם[ ן ונראה נ' מ מביניהם[ ן ח' ט מדברים[וכו'
 שניהם מבין יוצא כאלו אפ ן הג' וק שלשתן, כ ש,גם
 ן יוחי ב"ר ר'ישמעאל כ ן שמעון ט ר"ש[ ן שלשתן( מפי)א
 ג' ד למדני[ ן ח' דם לו[ 13 ן ח' א היה[ ן ח' מ יוחאי[בן

 ן ח' רט לו[ ן ח' אט היה[ ן מביניהם יוצאוהדבור

 ונר' ע"א לה דף זה פסוק על בפ"1 איתא וכן לשומעאזנו
 משה כשהיה כאן ולגרוס הממחאות שתי לצרף דיש ואפשר אגדה מדרש מאיש לקוחים המתרגם דברי זנם והט"ו הש"טדדברי
 כאלו הכפוג עליו ומעלה וכו' מרכין היה מדבר הקב"ה וכשהיה מדברים שניהמ כאלו וכו' הכתוב עליו ומעלה וכו'מדבר
 או רש"י פי על כן גרס ואולי וכו' חולק היה משה דברו ת"ל ומה וגורס כ"ז מוחק בא"צ וכו'- אלא 10 : הקב"ה מפישומע
 מובן אינו וכו'. ממינו 11 יאשיה: בר' אחאי דר' התירוץ אחר ישמעאל ר' דברי ג' ובשכ"ט וא"נ לקמן עיין אחר,מטעם
 קאי לא דבאמת בסהתו"ה שכתב כמו ונראה קיימים ואביהו גדם עדיין דהא ועוד מצרים בארץ הכא בעו מאי ואיתמרדאלעזר
 דברו מלת לפרש בא דרשב"י עור שכתב מה אבל וכו' החיה זאת וכו' אל דברו שמיני שבפ' דברו אמלח רק שכאן אפסוקכלל
 : עמו דהדין אפשר אבל כך כל מוכרח אינו ב סו ויקרא זביםשבפ'

www.daat.ac.il * דעת - אתר לימודי יהדות ורוח



 נ פרשה בכא דפסחאחסכת10

 הובר". הרכר תשורלחדש לאמר ישראל עדת כל אלדברו
 כעשור ולקיחה בר"ח היה הדיבר אומר אתה . כי"ח ושחיטה 1 בעשורולקיחה
 לכם הזה החדש ת"ל בי"ד ושחיטה כעשור ולקיחה הדיבר אלא אינו או בי"דושחיטה
 הראשון כלשון אלא האחרון כלשון לומר עליך אין הא בר"ח הדבר היה אימתידברו

 הדיבר אומר יאשיה ב"ר אחא ר' . בי"ד ושחיטה בעשור ולקיחה בר"ח הדיבר6
 הדבר אלא אינו או כן אומר אתה עשר בארבעה ושחיטה בעשור ולקיחהבר"ח
 לאמר ת"ל שאין לאמר ישראל ערת כל אל דברו ת"ל בי"ד ושחיטה בר"חולקיחה
 בר"ח הדיבר . כראשון אלא האחרון כלשון לדון לך אין הא הענין להפסיקאלא

 כעשור ולקיחה בר"ח הדיבר אומר הגלילי יוסי רבי . בי"ד ושחיטה בעשורולקיחה
 בעשור ושחיטה ולקיחה בר"ח הדיבר אלא אינו או כן אומר אתה . בי"ד ושחיטה10

 הא . הכתוב כל את עקרת כן אמרת אם יום י"ר עד למשמרת לכם והיה לומרתלמוד
 וכומר: לדון עליךאין

 ארבעה ללקיחה כשר שהוא עשירי אלא לי אין ו. ח ק י ו ה ו ה ש ד ח ל ר ו ש עכ
 כשר שהוא י"ד . ללקיחה כשר לשחיטה כשר שאינו עשירי ומה ק"ו אמרת מניןעשר

 שאינו עשירי אם ומה ק"ו אמרת מנין י"ג ללקיחה. כשר שיהא דין אינו לשחיטה16
 ללקיחה כשר שיהא דין אינו לשחיטה קרוב שהוא י"כ ללקיחה כשר לשחיטהקרוב
 עשר: לשנים עשר לאחרוה"ה

 מבעשור תקחו מצרים שפסח דורות פסח להוציא ה ו ה ש ד ח ל ר ו ש עב

 לחדש[ [ "' רכס לחדש[ בעשור לאמר ן בני נ' וקט עדת[1
 2םמבעשורן ן ד רק הזה[ ן בכולן וכן הדבור דטכמ ן ח'א

 אט בי"ד[ וכו' אתה ן עשר בארבע ט עשר, בארבעהאכמ
 ן הדבר או א ן הדיבור או בארבעה כ 3 ן ח' כ היה[ ן ח'מ
 בי"ד[ וכו' הא ן אימתי הא א ן ח' א דברו[ 4 ן מבעשורט
 ן בלשון כ ן ח' דט לומרן ן ח' מ ש'יב[ וגו' וכו' הא ן ח'ט
 א ן אחאי ר' ל ן עשר בארבעה אכ 5 ן אחרון".ראשוןאכ
 א 7 ן ח' ט כן[ וכו' הדבר ן בר' אכ בר, ט ן אחי ר'טכ
 וגו' עדת כ ן בגי נ' וסק עדת[ ן אלא ת"ל שאין דברות"ל

 בארבעה ושחיטה בעשור ולקיחה בר"ח הדבר דבר כלאלא
 אין ט ן בס' וכן ח' וק לאמר[ ן אלא לאמר ת-ל שאיןעשר
 אב ן ה' ט כראשיכן וכו' הא ן הענין את אכ 8 ן אלאת"ל
 [ וכו' הדבור ראש בלשון כ ן הא' כלשון ל ן אחרוןבלשון
 11 ן בעשרה כ ן ח' ט כן[ וכו' הדיבר 9 ן ראשון בלשוןא

 אם וגו' למשמרת ט ן וכו' אם הא ח'( )כ וגו' .שנשמרתאכ
 כ ח'ן12 ט וכו'וגו'[ ח'[טהכתב[הא ט rn"Ipתאמר
 כלשון אלא א וגו'[ ן ראשון בלשון אלא אחרון בלשוןלומר
 ן לכם ויקחו ק ן ח' א הזה[ ן בעשור ג פרשה כ 13 [אחרון

 אט ט ן מ,שכשר ן עשר ארבעה אב ן העשירי ט ן מה מ14
 כ ומה[ ן מה מ ן שיוכשר כ ן ח' כ אינו[ ן שיהא הואוין
 מ ן עשר שלשה אף א ן כשר כ קרוב[ 16 ן ח' טס OR] ןח'

 שיוכשר, כ שכשר, א שהוכשר, ט ן הוא דין אטכס ןשקרוב
 "' דכ הזק 18 ן ולי"א לי"ב ולשניםןט אמכ 17 ן שיכשרמ

 בעשור מדכת' בעשור. ולקיחה הדיבר 3 היה: צ"ל הזה.1
 בלא יקחו א-נ לחדש בעשור ויקחו כתיב ולא ויקחולחדש
 שם ותוספ' פו: ושבת ממאי ד"ה ותוספ' ו: פסחים ועייןוי"ו,
 6 החרש: אל דברו מדהסמיך דברו. לכם - וכתיב:ד-ה
 גם שידברו ללמדך בעש.'ר דכתיב והא בר"ח. ולקיחההדבר
 שיקחו א"נ מהר"מ בשם ש-י לקח, שלא מי יש אםבעשור
 יקחו שלא ללמד בא דבעשור א"נ וזי"נ ז-ר עשור, עדמר"ח
 דוד וחסדי סהתו"ה לקחת, יוכלו לכן קודם אבלאח-כ

 כבדברי דצ"ל ואפשר דוחק זה וכל פ"א פסחיםבתוספתא
 סמוכין דורש דת"ק דורשין משמעות אלא ביניהם ואיןת"ק
 : הסמוכה הערה ועיין לאמר, מלת דורש יאשיה בר' אחיור'
 למשמרת לכם והיה דכתיב והא בעשור' ושמיטה ולקיחה0נ
 חוזר ואח"כ למשמרת הבשר ויהיה אותו שישרטו היינווכו'

 לקמן ועיין ש"י בעשור, הערבים בין תהיה דהשחיטהומפרש
 תרצנו כבר רי וה וכו' ת"ל מהדר מאי קשה לפ"ז אבלס"ה

 כל היינו הכתוב כל את עקרת דא-כ לומר ודוחק הזההכתוב
 מפרש וסהתו"ה ובמ"ט בש"י, שמפרש כמו האחריםהכתובים
 בדיעבד גם עשר ארבעה דשחיטת מנין ללמד בא גדריה
 עשר בארבעה ושחיטה לקיחה דצ"ל ואפשר דוחק וג"זמעכב
 בעשור הדבר גם להגיה צריך לפ"ז אבל מתרץ שפירוע-ז

 להגיה קשה אבל כלל קם מת לא בעשור דאל"כ בר-חבמקום
 דדברי דנראה הוא בפרט לזה שמתנגד ומה טעמים מכמהכן
 מסופק דהת"ק מדויק בסרר זא-ז נשנו וריה-ג ור"עת-ק
 וע"כ השחיטה לענין וריה"ג הלקיחה לענין ור-א הדברבזמן
 הפי אם אף לפנינו שהוא כמו הנוסחא לפרש אלא לנואין

 ז"ר מבעשור, לקח לא מאם מניד עשר ארבעה 13דחוק:
 היאך כשר בדיעבד אם רק הוא הספק דאם הבינותי ולאוזי"נ
 מאותו הק"ו מכח גי"ד נכשיר אם דממ"נ ק"ו זה עלשייך
 שיקח גזה"ב ואם בי"ד לבתחלה גם נכשיר בעצמוהק"ו

 ש-ט ובעל בי-ד גם כשי דבדיעבד לן מנא בעשורלכתחלה
 וכאן אח"כ מדבר זמן בכל פ"ד מהכשר דמה א"נ אבל לדורות מלת כשר אחר מוסיף כן ועל זו בקושיא דהרגישנראה
 וצ"ע' מבעשור מקחו פוסל דרשב"י ובמכילתא מפ"ם דמיירימשמע
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11 ג פרשה בנא רפסחאממכת

 : ומן כל מקחו דורותופסח
 מכא[ כמותו אדם של שלוחו לעשות אלא לוקחין היו כלן וכי . ם ה ל ו ח ק יו
 כמותו: אדם של שלוחואמרו

 עויב ושה כשבים שה שנאמר וטלה גדי שה בכלל . ת ו ב א ת י ב ל ה ש ש יא
 לבית למשפחותם שנאמר למשפחות אלא אבות לבית אין אבות לבית ד( יד)דברים
 אחד שה אני שומע אחד אב לבית משפחות עשר שהיו והרי ב( א )במדבראבותם
 לבית: שה הויל .לכולם
 על נסנין שלעולם ללמדך הכתוב בא ה ש מ ת ו י ה מ ת י ב ה ט צ מ י מ או
 ר' שהוא. כמות הפמח את יניח שלא בלבד שישחט עד ממנו ידיהם ומושכיןהפסח

 וטפלה טפלה עיקר לעשות שלא הראשונה מחבורה אחד שם שיהא בלבד אומריהודה
 :ציקר
 ארם רוצה שאם אומר אתה מנין אומר עקיבא ר' . ו נ כ ש ו א ו ה ח ק לו
 אתה מנין אומה ישמעאל ר' ושכנו הוא ולקח שנאמר רשאי שהוא יחידי פסחולעשות
 ושכנו הוא ולקח שנאמר רשא. שהוא פמחו צל אחרי' למנות אדם ירצה שאםאומר
 הכתוב דבר ביתו אל הקרוב ת"ל שבשרה שכנו אלא אינו או שכככו שכנו אנישומע
 מקום: מכל שכנו אומר יוחאי בן ר"שכהווה

 כל מונה הי"א פ"ח ובחופפתא ב"ה פ"ט פסחים  ומן. כלנ
 ועיין שם נשנה לא זה חלוק אבל ופ"ר פ"מ ביןהחלוקים
 : ורש"י וש"ט ופ"ז ות"י צו. פסחים ובבלי מ"הלקמן

 מא. שם ובבלן ע"א סב קדושין ירושלמי כמותו.3
 תעיט צד וס"ז דר"ש ומכילתא ז' פרשה לקמןועיין
 ליתא וכו' שומעני בדפ"ר כאן הנוסף עזים. 4 וש"ט:ופ"ז
 גרס דלא נראה הש"י וכן וש-ט בת"ז לא וגם הספריםבכל
 שכל ר-ל אחד לכל שה אני שומע צ-ל לה גרסינן ואילה
 עשר ג' הגר"א . ובו עשר 6 סהתו"ה: לעצמו, שה יביאאחד
 היה שאם מגין להפך הפ"ז ג' וכו' אני שומע ובמקוםבתים
 וכו' ת"ל אחד בפסח שיוצאים אחד לנ"א משפחותעשר
 למשפתה אנות לבית שה בחיי ר' ולשון ורש-י ת-יועיין
 לגולם אחד שה יכול מרובין המשפחה בני היו ואםאהה
 שהיה ואפשר הילקוט ג' עיין . לבית 7 לבית: שהת"ל
 ועיין ' פח מפסחים לקוח דהוא ואפשר במכילתא כןלפניו

 שיתמעט ימעט דורש . שישחט עד 9 : דרשב"ימכילתא
 שיתמנו וכו' ולקח ואז ידיהם את שמשכו ע-יהבית
 מ"ג פ"ה פסחים ופי"א הפרשה בסוף לקמן ועייןאחרים

 העקר לרעתי כי ואף ורש"י פט. בבלי ח"ג פ"זותוספתא
 : דלקמן הג' מפגי שבכאן הג' לדחות אין פי"א דלקמןכהג'
 הדפ' ג' מקיים ובמ"מ הילקוט בג' ' תפסתי וכו' כלבר10

 מחבורה אחד שם היה לא דאב כלומר חוץ כמו ובלבדומפרש
 ובלבד לומה לו היה לעיל גם לפ"ז אבל נמנין איןהראשונה
 ועיין דחוק עכ"פ הלשון אבל כן ג' באמת ובכי"משיניח
 צט. בבלי ע"א לו ירושלמי ה"ז פ"ז פסחיםתוספתא
 , זו מלה מוחק בא"א . ושכנו 13 : דרשב"יובמכילתא

 ג' לפי וכ"ח ושכנו ר"ע בדברי ג' לא בילקוטוכן
 ראין ר"ע ויסבור וכו' רשאי שאינו מגיה ובא"צהמ"ח
 זו לג' ראיה וקצת נראה וכן היחיד על הפסח אתשוחטין

 ומדרש קל"ב פ' דברים טפרי ועיין דרשב"י המכילתאמן
 דיכול משמיענו דר"י מהר"מ בשם פ' ובשב-י וצט.צא. ובבלי ע"א ל"ו וירושלמי מ"ז פ"ח פסחים ה ט"ו שםתנאים
 מביא אינו ובפ"ר וא"נ שכנים אינם אפילו אחריםלמנות

 ן ח, בו כמותון וכו' כמכאן ן כמכל בכל'1,אמ
 אבות[ [ ח' א אבות[ לבית 4 ן חכמים אמרו א3
 ן ח' מ ג'[ בפ' שה ן וגדי טלה א ן שה נ'ט

 ן שה ת"ל לכולן אחד שה אני שומע נ' 1עזים[
 א 6 ן משפחות אלא אט2 ן ח' אס ב'[ בפ' אבות5
 אבות נ' ארב לבית[ 7 ן אבות נ' 2 לבית[ ןהיו
 בנו על ושוחט מביא שאדם מלמד לבית שה ד"א נ'ט

 בי, מדעתן בין הכגענימ ושפחתו עבדו וע-י הקטניםובתו
 ולא הגדולים ובתו בנו ע"י שוחט אינו אבל מדעתןשלא
 , מדעתן אלא אשתו ע"י ולא העברים ושפחתו עבדוע"י
 אכ 9 ן לעולם שה ללמדך כ ן ח' א2 משה[ מהיות8
 כל אטכ ן שיניח בלבד אג ן ובלבד לטס ן ידיהםאת

 שהיה. ט 'ט, גם כ"ה שיהא[ ן ובלבד טלמפש 10 ןשהוא
 , ראשונה אט ן אחד אדם מ ן ח'( )נ יהא שלא דנפאבל
 וכו' ושכנו 12 ן טפילה ועקר עקר טפילה כ ן ח' פשלא[
 שאם כמק וכו'[ שאם ן ישמעאל ר' כק ן ח' מאומר[
 עמו כ ח'. )ק עמו אתרים למגות ח'( )מ אדם ירצה אם()מ

 נ' )מ ושכנו הוא ולקח ת"ל רשאי שהוא פסחו עלאחרים(

 שאם אומר( אהה נ' )כק מניין רע"א ישמעאל( ר'דברי
 רשאי שהוא יחידי פסחו לעשות אדם רוצה( )ק ירצה אם()מ
 ן הסמוך( דבור ושכנו במלת מתחיל )מ ושכנו הוא ולקתת"ל
 טת"לן 13 ה'[ א ירצה[ וכו' יצהןאדם רוצהןא אדםל

 15 ן ת-ל אם עמון ג' א למגות[ ן רוצה ט 14 ן ח' טושכנו[
 ן ת"ל בשוה שכנו או בביתו כ1 וכו'[ שכנגרו,שבגגו קשבגגון
 או'ן ן ח' מ יוחי[ בן 16 ן שבשרו אב שבצדו, טשגשרה[

 הכתוב דבר ביתו אל חקרוב ת"ל ומה נ' מ מקום[ ן ח'ט

0

10

15

 בשם כן מביא אבל רשאי פסחו על אחרים למנות רצה דאם הדרשה אלא מביא אינו בש-ט וכן ישמעאל ר' שיטתאלא
 אפשה . מקום מכל 16 : מובנים בלתי ודבריו גייגער החכם בזה שכתב מה צג דף ח"ד נחמד ואוצר ת"י ועייןר"ע
 ואמר בהווה הכתוב שדבר אלא מ"מ שכנו ביתו אל הקרוב בקצור מביא ובת"ז דורש וי"ו ואות מ-מ שכנו ושכנודצ"ל
 אלא מ"מ שכגו ושכנו התל לגגו הקרוב יכול או ביתו אל הקרוב ת"ל ממש קרובו יכול הקרוב הש"ט ולשון ביתו אלהקרוב
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 ד פרשה בנא רפסחאמסכת12

 שלא שחטו ואם למנוייו שישחטנו מנין אלא מכסת אין . ת ו ש פ נ ת מ כ מב
 שנה . תכוסו אכלו לפי איש ת"ל , כשר שיהא אני שומע . מצוה על עברלמציו
 אלא לי אין איש שנאמר לפי נאמר למה נפשות במכמת ד"א לפסול הכתובעליו
 מביא משמע ריבה נפשות במכמת לומר תלמוד מנין אנדרוגינוס טומטום אשהאיש

 לפי איש לומר תלמוד כזית לאכול יכולין שאינן הקטן ואת החולה את ומביא אלו את6
 : עליהן שוחטין שאין כוית לאכול יכולין שאינן והקטן החולה יצאואכלו

 שתמר כארם זה הוא מורמי לשון אומר יאשיה רכי . ה ש ה ל ע ו מ ו כת
 שנמנים ללמדך הכתוב בא אומר ישמעאל רבי , השה על וה: טלה לי כוםלחבירו

 כמות הפמח יניח שלא ובלבד שישחט עד ממנו ידיהם את ומושכים הפסחעל
 בחי: מדבר הענין במי אומר יצחק רבי . שהוא10

 להוציא . תמים . עוים ושה כשבים שה שנאמר וטלה גדי שה בכלל . ה ש רפרשה
 אלא לי אין ה נ ש בן . ונקבה ואנדרוגינוס טומטום להיציא . וכר מום:כעל

 לבא כשרה חמורה עולה אם ומה ק"ו אומר ישמעאל רבי היה מנין שאו כל שנהבן
 רבי שנתו כבן שנתו כל לבא שיוכשר דין אינו קל שהוא פסח . שנתה ככת שנתהכל

 שיהא דין אינו כשר שתחלתו שה כשר מופו פסול שתחלתו איל ומה אומר הכלילי יומי16
 : כשרמופו

 אומר אתה . עצמו בפני ומוה עצמו בפני מוה 1 העוי' ומן הכבשיםמן
 בפני מוה י( א )ויקרא קרבנו הצאן מן ואם ת"ל כאחת משניהם שיביא אלא אינו אוכן

 להביא כשרה חמורה עולה אם ומה וחומר קל דברים והרי עצמו בפני ומוהעצמו

 אבל אטכ ן למנויו אטע 1 "' אטכס נפשות[ 1 ןבהיה
 ן וכשר המצוה על כעובר יהא אני שומע מ וכו'[ ואםאם

 ן ח' מ אכלו[ לפי ןאיש ח' ם מצוה[ ועברןעברעל2אכ
 אטם ן וטומטום אכ 4 ן שינה כס ן ח' כ תכוסו[ ן יהיהכ

 ן ח' מ את[ 5 ן ומביא כ מביא[ ן ואנטרוגינס כ ןואנדרוגינוס
 וכו'[ יצאו 6 ן ח' אט איש[ ן יכול שאין ט ן את גם ומביאמ

 ן שוהטין אין אטכ ן שאין ט ן אין יכו' החולה אמרו מיכןא
 לאכול יכולין שאינן ר'החולה:והקטן אמר מכאן מ וכוץשאין
 זה וכו' תכוסו 7 ן ח' סו עליהן[ ן עליהם שוחטין שאיןכזית
 מ וכוץ אומר יאשיה ר' ן ח' אכמ השה[ על ן ח' בז ח'[ש'
 כ ן פרסי א תריסי, כ ן כאדם הוא פורסי לשון אומרר'

 וכו~ממנו[ ומושכים ן ח' טכ את[ 9 ן ח' מ זה[ 8 ןהאומר
 שלא ובלבד ט ן שהוא כל הפסח את שיניח ובלבד אכ ן ח'מ

 מ במי[ 10 ן ח' מ שהוא[ וכו' ובלבד ן הפסח אתיגיחו
 ן שה תמים נ' ט שה[ ן ה' פרשה ל 11 ן חיתום א ןבפירוש

 ן בן ק כל[ 13 ן ואנטרוגינס כ ואנדרגינוס. ם 12 ן וגדיכ
 כ 14 ן להביא אם ן חמורה שהיא ט ן ח' מ אם[ [ מהאכמ
 שנתו ן ח' 1 לבא[ ן שיכשר מ ן כל להביא שיגשיר ט ןשנהו
 שתחלת ט ן ח' א איל[ ן מה ם 15 ן שנתו כבן ג' אבפ"ב[
 הכשבים איכק 17 ן פסח ט שה[ ן וסופו כ ן פסולשנהו
 יביא אלא מ 1 ח' ט שיביא[ 18 ן ח' טס כן[ וכו'אתה
 העזים מן או הכבשים מן מ מ קרגע[ ן אם מ ןכאחת
 א ן חן מ דברים[ ן מזה או א 19 ן וגו' נ' אכלעולה,
 ן חמורה שהע ט ן ח' אוכק אם[ 1 עולה מה מ ןהדברים

 דצ"ל נלמד כולן ומדברי המ"ח ג' ועיין בהווה הכתובשדבר
 הכתוב דבר ביתו אל הקרוב ת-ל ומה מ-מ ר"שבדברי
 גריסין ת"ק דברי עדיין אבל בא"צ הגיה וכןבהווה
 והגר"א ביתו אל הקרוב מן שבשדה שמנו יליף דאיךבאור
 שבשדה הג' אבל שבשדה במקום כג'יחאלקוט שבצדוגורס

 אני שומע מלות למחוק יש ואולי ע"יהמכדרשג"ימאומתת
 אני שומע ג-כ להגיה אפשר המכדרשב"י וע"פבתחלה
 או שבצדו שכגו להוסיף ויאפשר שבגט שכע שבשדהשכנו
 קודם( קרוב הקרוב שיהא לענין )פ' מנין שבחצרו(שכנו
 בדברי מגיה וכמהתו-ה קח: ב-מ ועיין ביתו אל הקרובת"ל
 מ-ה מסחים זכו" למנוייו שלא 1 : מ"מ במקום ממשר"ש
 ' טא בבלי ע"א ל"צ ירושלמי ה"ב פ-ג תוספתאמ"ג

 וא"צ: אלו מלות מוחק בא-צ במכסת' ד"א 3חזקוני:
 ל-ה ירושלמי ה-י פ"ח טספהא מ"ז פ"ח פסחים . אשה4

 הקטן. 5 מוחק: בא"צ -במכסת. וע"ב: ע-א צא בבליע-ד
 : דרשב"י מכילתא ועיין הגר"א ג' וכן הזקן רש-יוג'
 לב שם בירושלמי אבל רבי, מא. פסחים בבלי יאשיה ר'7

 אלא ג/ דלא מ-ח ג' ועייז ומושכיך. 9 : כלפנינוע-א
 חזינן דהרי עמו הדין ואולי שישחט עד הפסח עלשנמגין
 עד אלא דאינו מודה ונמגין אבל שיזרוק עד מושכיןדלר"ש

 : בכלל 11 מכדרשב"י. ועיין מזה זה ללמוד איןשישחטוא-כ
 : ט"ו פ.ע ביר הי"ג פ"ח תוספתא מ"ר פ"אבכורות

 טומטום. - ע"ר: לו וירוש' הי"א פ-ח תוספהא מוט בעל12
 . מא בכורות ז ג' פרשה נדבה ת"כ ח"ז פ"ז בכורותתוספתא
 קונסט' דפ' ג ועייז ללדתו שלמה שנה ריל שנתו. כל 13גז.:
 פרה תוספתא ה"נ ג פרק תזריע ת"כ ועיין כצ-לואולי
 רמ"ג צד ס*ז : מז נדה : כז בכורות : יח ערכין ה"זפ"א

 כשר שאינו וכו'. פסול שתחלתו 15 : כאן וחזקוניוראם-ע
 שניה: משנח יום שלשים שיכנסועד

 ן לבואאכמפ
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13 ד פרשה בנא ומחאמסכת

 הכבשים מן ת"ל מה הא . אחד ממין לבא שיוכשר דין אינו קל שהוא פסח אחרמין
 עצמו! בפני ומוה עצמו בפני מוה הטויםומן

 העוי' ומן הכשבים מן אלא יבוא שלא דורות פמח להביא . ם כ ל ה י הו
 לייי מטח וזבחת שנאמר לפי נאמר למה תקחו אומר יאשיה ר' אליעור ר'דברי
 או כן אומר אתה . לחגיגה ובקר לפסח צאן ב( סו )דברים ובקר צאןאלהיך
 אבל מצרים פמח זכר תמים שה מקיים אני ומה , בפסח זה ואהד זה אחד אלאאינו
 תקחו ת"ל שאין תקחו העוים ומן הכבשים מן ת"ל . ומזה מוה יביא דורותפטח
 ר' רבתי . העזים ומן הכשבים מן אלא דורות פמח יביא שלא תקחו ת'לומה

 זה אהד אלא אינו או כן אומר אתה לחגיגה ובקר לפמח צאן אומר יונתן ר'יאשיה
 יביא דורות פמח אבל . מצרים פסח וכר תמים שה מקיים אני ומה בפמח והואחד
 שעבדת כעבודה ה( יג )שמות הזה בחדש הזאת העכורה את ועכרת ת"ל ומנהמזה

 לחגיגה ובקר לפמח צאן אומר אליעזר רבי , יונתן ר' דברי לדורות עשה כךבמצרים
 פמח וגו' תמים שה מקיים אני ומה . בפמח זה ואחד זה אחר אלא אינו או כן אומראתה

 )שם לך לחק הזה הדבר את ושמרתם ת"ל , ומזה מזה יביא דורות פמח אבלמצרים
 צאן אלהיך ליי' פמח וובחת לומר תלמוד מה כן אם אמור דורות פמח הרי כד(יב

 ליי' פכח וובחת אומר אחד כתוב אומר עקיבא ר' . לחניכה ובקר לפמח צאןוכקר
 שני יתקיימו כיצד תקחו העוי' ומן הכבשים מן אומר אחד וכתוב ובקר צאןאלהיך
 זה ירי על וה ומותרין וה כנכד זה כתובים שני בתורה מדה וו אמרת הללומקראות
 לכם וקהו משכו לומר תלמוד ביניהן ויכריע שלישי כתוב שיבא עד במקומןמתקיימין

 בחגיכה אומר ישמעאל ר' לפמח. בקר ולא לפמח צאן הפסח. ושחטו למשפחותיכםצאן

 שלפנינו הג' לפי וכו' והיה 3 קו: צד ספרי ' עצמו גפני2
 שבפסוק לכם יהיה המ"ח ג' לפי. אבל דורש ו'פסוק
 ועיין הכתוב כסדר יאשיה ור' ר"א דרשות ויהיו דורשה'

 ראה ספרי יאשיה. ר' 4 : הי"ט פ"ח פסחיםתוספתא
 ע: פסחים צ( )צד ב' ט"ו שם תנאים מדרש קכ"טט'

 דברי 8 : ושכ"ט פב: שם ובבלי מ"ו פ"זמנחות
 אליעזר ר' 12 : במ"ח ליתא וכן מיותר ' יאשיהר'

 צ"ל לעיל אליעזר ר' דבמקום ונראה פי"א לקמן עייןוכו'.
 : הלל דרשת ע"א לב פסחים ירושלמי . ר"ע 16 אחר:תנא
 קרבן עוד דיש מוכח תפסח מדכתיב . וכו' הפסח ושחטו20
 שמענו דלא ודוחק ז"ר לחגיגה' בקר א"כ חגיגה והיינואחר
 קראי תרי מדכתיב פ' ובש"י חגיגה מצרים בפסחשהיה

 נראה ויותר צאן ללשון שה מלשון מדשינה פ'ובבה"מ
 כלל נחית ולא האחד על מכריעין הכתובים דשנידס"ל
 דלא לר"י שמצינו כמו מצרים לפסח דורות פסח ביןלחלק
 בזה: לחלוק כללנחית

 שיבש יין אט ן שאפשר דין כ ן כ"ש לא הקל פסח מ1
 מזה העזים מ 2 ן הכשבים א [ "' ד הא[ ן כמין ןמין
 אס והיה[ 3 ן וגו' א בפ"ע[ ומזה ן לא( )ותועצמו
 כן[ וכו' אתה ן ח' כ ובקר[ צאן 5 ן יגש אטכס ןיהיה
 ן מזה ואחד( )א אחד מזה אט 6 ן אחד או כס ן ח,ט
 ן לפסח שגה בן זכר ט ן ח' מ זכר[ ן וגו' זכר כ ן מהכ
 ן וצאן בקר יביא מ ן לפסח טל 7 ן בפסח וגו' זכרא
 תקחו ן יאשיה ר' דברי הקחו העזים ט ן הכשביםאס
 ן ת"ל אלא א ת"ל, אלאמה כ 8 ן ח' אכמ הא'[בפעם
 ן וכו' אלא יביא שלא דורות פסח להניא אכמ וכרןשלא
 1 א rwn] ן הכבשים ומן העוים מן מ ן הכבשיםוכק

 ןא"א בקר[טח' ן נתן 9דר' ן ר'יאשיה[מח' דברי ןתקחו
 ן מזה . . מזה כ: ן בפסח תה זה או מ ן אחד ש אכ ן ח' טכן[

6

10

 ן וצאן בקר יביא מ ן ופסח ט ן וגו' ח',אנ' זכר[טכמ10
 מזה א אחדן או אכמ 13 ומהן וכו' לחגיגה ט צאןן נ, א אור'ןאומר[ ח'ן מ יונתן[ ר' דברי 12 ן וגו' אג, הזאת[11

 ן הזאת העבורה את ושמרת מ ן ושמרת ט ן ת"ל וגו' דורות א 14 ן מצרים לפסח ט ן ח' טס וגו'ן ן מזהואחד
 ובשר ק 16 ן איגו' ח', כ וכו'[ לה' ן וזבחת מקיים אני ומה מ 15 ן וגו' הזה כ ן ח' רטש לך[ לחק ן ח' כהדבר[
 כ ן כתובים אט ן הכתובים מ 18 ן ח' טמ תקחו[ ן הכשבים אד 17 ן ח' ט אלהיךן לה' ן וגו' פסח אכ ןלחגיגה
 ד ן ומתקיימין אטכ 19 ן ח' כ ג'[ זהבפ' ן סותרין ט ן מתקיימין זה את זה סותרין כתובים מ ן זה אמרת כא'מתוגים

 וכו'ן צאן ן ח' מ צאן[ 20 ן ח' א ת"ל[ ן השלישי אכט ן הכתוב אטכ ן כתוב יבא במקומן שיתקיימועד
 וכו' ולא לחגיגה ובקר לפסח צאן ט 1 יר' א ח', ט וכו'[ למשפחותיכם ן ח'כ
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 ה פרשה בנא דפסחאמסכת14

 כשהוא עצמו בפסח אלא מדבר אינו או כן אומר אתה , מדבר הכתוב בפסחהבאה
 ובקר צאן אלהיך ליי' פצח ווכחת ת"ל ומה אמור עצמו פסח הרי זכר תמים שהאומר
 הכתוב הצאן כמן הכקר מן הבא בזבח אומר רבי , מדבר הכתוב בפסח הבאהבחגיגה
 לשלמים: פמח ומותר לשלמים שלמים מותר אמרו מכאן שלמים זה זה זה ואימדבר

 פמח של לקיחתו הכתוב הקדים מה מפני וכו' ת ר מ ש מ ל מ כ ל ה י ה י ה פרשה6
 ואעבור אומר הוא הרי אומר חרש בן מתיא רבי היה ימים ארבעהלשחיטתו

 הקב"הלאברהם שנשבע שבועתו הכיע ח(* טז )יחזקאל דורים עת עתך והנה ואראךעליך
 נכונו שדים שנאמר שיגאלו כדי בהם שיתעמקו מצות בירם היה ולא בניו אתשיגאל
 שתי הוא ברוך הקדוש להם נתן מצות מכל ערום ז( )שם וגו' ועריה ערום ואת צמחושערך

 ואראך עליך ואעכור שנאמר שיגאלו כדי בם שיתעמקו מילה ודם פמח דם מצות10
 אין מבור אסיריך שלחתי בריתך בדם את כם ואומר ו( )שם וגומר בדמיךמתבוממת

 שאין ימים ד' לשחיטתו פסח של לקיחתו הכתוב הקדים לכך יא( ט )זכריה בומים
 של בידם היה לא וכי אומר ברבי הקפר אליעזר רבי מעשה ידי על אלא שכרנוטלין
 על ולא * העריות על נחשדו שלא בהם כדאי העולם כל שאין מצות ארבעישראל

 העריות על נחשדו שלא ומנין לשונם את שנו ולא . שמם את שנו ולא הרע לשון16
 היה שלא ישראל של שבחן להודיע י( כד )ויקרא ישראלית אשה בן ויצאשנאמר
 כלה אחותי נעול גן בקבלה מפורש ועליהם . הכתוב ופרטו ומרמסו וה אלאביניה'
 אומר נתן וחי . הנקבות אלו חתום מעין נעול גל . הזכרים אלו נעול כן יב( ד)שה"ש

 נעול כל נעול כן אחר  חכר .  הארוסות אלו חתום מעין שול גל . הנשואות אלו נעולגן

 מדברן ן ח' ט כן[ אומר אתה ן הפסח עם הבאה מ1
 ן ח' מ זכר[ 2 ן עצמו בפני אלא 1ודכ ן ח'טס

 מומה מהן ט ן שנה בן זכר ט ן וגו'כזכר

 אלהיך[ לה' ן ח' א וכו'[ לה' ן וזבחת מקייםאני
 הבאה מ 3 ן 1ג1' אלהיך כ ן ה' ד וכו'[ אלהיך ן ה'מ
 הצאן מן ט ן בא שהוא אטכס ן יגח א ן הפסחעם
 ן ח' טכס ג'[ בר' זה 4 ן הצאן ומן אב ן הבקרומן
 ן עשר ארבע עד ט ח,, אדם וגו'[ 5 ן וכו' הפסח מותרמ

 לשחיטתו קודם אטכס 6 ן הקב-ה מ ח', דהכתוב[
 הוא הרי ן מתיה אט ן ח' מ היה[ ן ארבעת( )אארבעה
 ואראה, מ ן וגו' ואראך אט 7 ן ח' טכ אומר[ ן ח' דאומרן

 סק ן שמעה אסכל ן שנשבע עת הגיע מ ן ואו'2
 בידם[ ן גואל שהוא אטכמ 8 ן אבינו לאברהם אטב ןהב"ה
 ן שיתגאלו בהוןכ א ח', מ בהם[ דשיעסקון להםןמ

 וגו'[ ן וגו' צמח א 9 ן מכל עריה וגו' נכונו כ ן ח' משנ'[

 ן המצות מ ן המצות מן עריה %ט ן ח' מ ערום[ ן ח'נזמ
 פסח מצות מצ" %ט 10 ן הב"ה טק הק/ א ן ונתןאט

 בהן אט ןן שנ' מילה מ ן ח' כ דם[ ן מילהומצות

 נראה ולא י"ר בחגעת דמ~רי משמע מ-ח ג' לפי . בפסח1
 צאן מפרש שם ובת"י ט-ו בחגיגת דמ"רי דס"ל משמעאלא
 דבור הוא פסח דוזבחת וט-ל ט-ו חגיגת על שניהםובקר
 ע"ג מ' הרומות ירושלמי ' וכו' אומר ר' 3 : עצמובפגי
 : ז זבחים : ע פסחים בבלי ע"ד מן שקלים ע"א לבפסחים

 פ"ג: מנחותט'
 וכו'. מותר 4 וא"צ: ומן מגיה בא"א כמן' -

 דם 10 הכרח: ואין במ"ח וכ"ח וכו' פסח מותר מגיההגר"א
 פסוק פ"א שהע"ר ס"ה פי-ט מ"ג עי"ז שמ"ר וכו'.פסח
 ס"א פ"ו ר' רות ישנה אני ב' פסוק פ-ג יב ופ' וכו' שחורהה'

 פי-ז פס"ר ע-ב( ס"ג )דף ז' פסקא מ-ז( )דף פ-הפדי-כ
 פדר"א שם המכירי וילק' ס-ה קי"ד שוח-ט ע-ב( מ-ו)דף

 המכילתא שהעתיק ואברבנאל כאן וחזקוני ורש-י ופ"זפכ"ט
 ס"ה פל"ב ויק"ר וכו'. אליעזר ר' 13 שנוייח: בקצתדכאן
 י"ב פסוק על פ"ד שהש"ר וכן קפרא( בר בשם ר"ה)ושם
 ומכ"ט. מכ"ח פ"א שמ"ר וכו'. ארבע 14 פ"ג: דף פ"יפדר"כ
 מדות ג' אלא מונה אינו ס-כ פי"ג ושם סכ"ב פ"כבמד"ר
 תנחומא אחרים דברים ג' בזכות פמ"ח פדר"א וכןטובות
  פינחס  הרה"ג ר'  %מור רב-ז רמז נשלה ילקוט סט"זבלק
 _וקכ"ד קכ"ג )דף ופכ"ד ספכ"ג ר' אליהו תשע"גר'

 יומא י"ז י"ג פרק אחרי ת"כ 131" גז 17 : פרידמא1(הוצאת

 ן ח' כס וגו'[ 11 ן וגו' עליך א ן ח' ט וגו'[ וכו'שנ'
 ן הקב"ה מ ח', כן הכתוב[ 12 ן ח' ט וכו'[ מבור ן ח' אבו וכו'[ שלחתי ן וגו' בריתך כ ן וגם אט [ "' אואומר[

 ן ואין מ ן שאינם כ ן ארבעה ימים א ן ארבע ט ן שחיטתו( (rw לשחיטתו קוים אטכ ן לשחיטה ם ן הפסח לקיחתט
 ארבע ט ומי[ וכי ן ח' אטכמ ברבי[ ן איתא שמות פרשת אבל ח' ט הקפר[ ן מח' הקפר[ ן מאלעזר אכ ן עלהמעשה אטב13

 ולא ן להן ט ן כולו נ' טכ העולם[ ן ח' כ כל[ ן ארבעה מ 14 ן שלש א ן ישראל[ של ן היו שאיזם ישראלי של בידן היומצות
 ן אלא היו ט ן וגו' ישראלית א ן הישראלית ד ן וגו' אשה כ 16 1 רע א 15 ן לשון על נחשדו ילא אמכ ן ח' בו העריות[וכו'

 ן גן שנ' ק ן יפרש א ומפורש. כ: מפורשן ועליהם ן עליהם כ ן ח' אט ופרטו[ ן ח' כמ ןופרסמו[ ופרסמה בלבד זו %ט17
 ן ח' כמ חתום[ מעין 18 ן הנקבות אלו נעול גל הזכרים אלו נעול גן נעול גל נעול גן אט ן יגו' כ ח', מ כלה[אחותי
 ן יגל אכ ן ח"א טכ א', ר' ק ד"א[ ן ארוסות א ן ח' מ חתוסן מעין ן ח' אכ נעולן גל ן מעין נעול גן ט ן גל י 19 ן נתן ר'טס
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15 ה פרשה בנא רפמחאמסכת

 לומר תלמוד זה את זה אוהכין והיו הרע לשון על נחשדו שלא ומנין ביאות שתיאלו
 מוצא אתה ואי חדש עשר שנים בידם היה כבר כב( ג )שמות משכנתה אשהושאלה
 שנאמר כירידתן שמייחמן כשם שמם שנו שלא ומנין חכרו על שהלשין מהםאחד
 ויתילדו ואו' לוי שמעון האוכן בעלייתן מייחמן כך ב( א )שם ויהורה לוי שמעוןראובן
 יברך רע מכל אותי הגאל המלאך ואו' יח( א )כמרבר וכו' אבותם לבית משפחותםעל
 כי שנ' לשונם את שנו שלא ומנין סו( מח )בראשית וגו' שמי בהם ויקרא הנעריםאת
 יג( ה )שמ' וגו' עלינו נקרה העברים אלהי ויאמרו ואו' יב( מה )שם אליכם המרברפי

 לקיחתו הקדים מה ומפני יג(. יד ובראשית העברי לאברם ויגד הפליט ויבאואומר
 כנגד שקולה ו וע" במצרים בע"ו שטופין ישראל שהיו לפי ימים ד' לשחיטתו פסחשל
 הכתוב יחד כד( טו )במדבר בשבבה נעשתה הערה מעיני אם והיה שנא' המצותכל

 4א אינו או ע"ז אומר אתה ורה עבודה וה וה ואי עצמו בפני ענין ואמרה הואתהמצוה
 כל באו וגו' תעשו ולא תשגו וכי אומר כשהוא סתם בתורה האמורות מצות מכלאחת

 עול פורק המצות כל על העובר מה בכולן יכששקולה אחת מצוה על ללמדהמצות
 עול פורק שהוא מצות כל על לעובר ומנין ברית.(4 לעבור שנא' כתורה פניםומגלה ברירי ומפר עול פורק אחת מצוה על העובר אף כתורה פנים ומנלה בריתומפר
 ואין יא( כס )דברים אלהיך ה' בברית לעברך שנא' בתורה פנים ומבלה בריתומפר
 מהו ידיכם משכו להם אמר סט( כח )שם וגו' הכרית דברי 4ה שנא' תורה 4אברית
 מקוצר משה אל שמעו ולא אומר הוא הרי אומר כתירא בן יהורה ר' כמצותוהדבקו
 רכך זכר כן לך נולד שמח ואינו טובה בשורה מתכשר שהוא אדם לך יש וכי וגו'רוה

 ופ-כ ט"ו מ"ג ובמד"ר לעיל שהש-ר וכן שם ויק"רעה.,
 ובמד-ר ס"ה קבב ושוח"ט משובש( הלשון )וכאןסכ"ב

 אלו נעול גל הארוסות אלו נעול גן להפך דורשושהש-ר
 בשם כאן דאיתא ומאי שם במ"ר אסר שינוי ועודהנשואות

 פ"כ פדר"כ ג"כ הוא וכן נתן ר' שם על בשהש"ר מביאד"א
 ישרן עם הקנ"ה שכרת וכו'. ברית ומפר 14 פג.: דף סגס'

 כעין שהיא שם הספרי וגרסת קטו דף במדבר ספריועיין
 וכו' המצות כל על לעובר ומנין גרס דלא כאן המ"חגרסת
 על לעובד ומנין דצ"ל ואפשר נכונה יותר אלהיך ה'בברית
 לעובר ומנין אלהיך ה' בברית לעברך ff~' וכו' המצותכל
 ואין בריהן לעבור ff~' וא' עול פורק שהוא אחת מצוהעל

 דברי עד אומר אתה מן מוחק והגר"א וכו', אלאברית
 דף כח יא שם ומ"ח נד פ' וברים ספרי ועיין וגו'.הברית

 ע"ב: לח נדרים וירושלמי וגוסו

 הרעשנ' רעןט ולאנחשדוןא בשות 1ט ח, א"כ אלו[1
 היו כ ן וכבר מ ן וגו' משננתה כ 2 ן שנ' אכמ ןושאלה
 ן באחר אטם 3 ן ח' מ אתה[ ן ואין אטכס ןגידו
 ן שמם את אטכ ן שינו ולא ט ן את כס על[ ן ח' כמהם[
 בעלייתן כךמיחסן בירידתן א ' שמיחסיז כמ ן שכשםאטכמ
 ושמעון ט 4 ן ח' כ:כמ שנ'[ ן ויתילדו שנ' שמעוןראובן
 משפחותם בו 5 1 ויהילרו שנ' ולוי כ ן ויתילדו שנ'בעלייתן דכי ן מיוחסין היו מ ן מיחסין כך לוי מ ן כך לוי כ ןכך
 עלו ששם עדות לישראל יה שבטי שנ' זנות בהם היהולא

 שלא בישראל מעיד שמי הב"ה אמר יה שבטישבטים
 שר לאיש שמך מי לשונם חלפו ולא בזנות במצריםנטמאו
 מדברים  שהיו  מכאן נצים  עברים אבשים שני  וגו'ושופט

5

10

16

 משפחותם וכו'ןאכמ ומפני אליכם המדבר פי כי שנ'עברית
 שבטי שבטיס עלו ששם שנ' זנות בהם היה ולא וגו' רע א ן וגו' כ ח'. ד וגו'[ וכו' מכל ן המלך( המלאך)א ואומ' וגו'( נ'1מ
 מי שנ' לשונם "לפו א ן ח' מ אליכם[ וכו' ומנין 6 ן וכו' ומנין נזנות במצרים נסמאו שלא ישראל על מעיד שמי הק' אמריה

 א ואומר[ 8 ן וגו' א ח', מ וכו'[ ח'ןנקרה מ ויאמרו[ וכו'ן7 פי כי שנא' עברית מדברים שהיו מיכן וגו' ושופט שר לאיששמך
 מצות( )ט המצות אטכמ 10 ן ככל שקולה אט ן לע"ז ט ן ארבעת א ן לשחיטה טכ ן ח' מ מסחן של 9 ן וגו' הפליט אכ ן ח'נ

 זה ענין ק ן מצוה ד ן המצוה מן א 11 ן ח' מ בשגגהן ן יחד וגו' נעשתה נ ן וגו' העדה א ן המצוה כתוב חרה העדה ט ןשבתורה
 חיטן אחה"ס  ע"ון12 זו  אומר CKIt-y  זה זו[כאומר ואיוו  והןמ וה ואיזה אוןא: ע"ז זו עצמה[םעצמהבפניןכמ
 ח' א וגו'[ ן משה ביד היכם ה' צוה אשר המצות כל את wYn ס ן וגו'  חשיו כ ן ח'  אטבם  מחסל 1  שבתורה  מצות מ ןהאמור

 שג' וכו' פורק ן יחידית מ אחה[ ן ח' מ בהורה[ 14 ן ח' ט בעולזן ששקולה ן ח' ארכ המוסגר ן ללמדך טכ 13 ן באו הרימ

 אכפ 16 ן ח' אכ שיואן ן המצות אכ ן ח' כ! אלהיךן וכו' ומנין 15 ן ברית ומ' ב' פ' ומגלה ט לענרך שנ' וכו' טלעברך[
 אט ן ח' אטמ וכו', כ וגו'[ 19 ן ח' מ יריכמן ן ח' טס וע'[ 17 ן ח' טכ אלהיךן ה' ן שנ' אחת מצוה על והעוברבתורה

 ן מוציאו רבו ך ן שמחהו זכר בן לך יולד שנ' ד וכו'[ דולר ן ח' ט טובה[ ן טובות בשורות מ ןשמתבשר
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 ה פרשה בנא דפםחאמסכת16

 אלא פ( ו )שמות משה אל שמעו ולא נאמר למה כן אם שמח ואינו לחירותמוציאך
 השליכו עיניו שקוצי איש אליהם ואומר שנ' ורה מעבורה לפרוש בעיניהם קשהשהיה
 ואעש וכו' שמוע אבו ולא בי וימרו ואומר ז( כ )יחזקאל תטמאו אל מצריםובגלולי
 אל ויצום אהרן ואל משה אל ה' וידבר הה"ד ח-ט( )שם וגו' החל לבלתי שמילמען

 : ורה מעבודה לפרוש צום יג( ר )שמות ישראל בני6

 וגו' צאן לכם וקחו משכו שנאמר לפי נאמר למה כומשמרר: לכםוהיה
 להן אמר כב4 ח לשם ונו' מצרים תועבת את נזבח הן רכינו למשה ישראל לואמרו
 למשמרת לכם והיה : בשחיפתו מה יודעים אתם במשיכתו לכם עושה שהוא הנםמן

 עשר ארבעה עד שמרהו אומר אתה עשר בארבעה ושחטהו עשר ארבעה עדשמרהו
 עשר בארבעה ושחטהו ומשכהו עשר ארבעה עד שומרהו או עשר בארבעה ושחטהו10

 האחרון כלשון לדון עליך אין הא חובה הכתוב קבעו יום עשר בארבעה בראשוןת"ל
 : עשר בארבעה ושחטהו עשר ארבעה עד שמרהו הראשון כלשוןאלא

 קודכם ימינם ארבעה אותו מבקרין שהיו הכתוב מביד כםמשמררן כעככםוהיה
 מה בתמיד שמירה ונאמרה בפסח שמירה נאמרה התמיד על דן אתה מכאןלשחיטה

 האמורה שמירה אף שהיטה קודם ימים ארבעה אותו מבקרין בפמח האמורה שמירה16
 מששה פוחתים אין אמרו מכאן שחיטה קורם ימים ארבעה אותו מכקריןבתמיד
 השנה ראש של טובים ימים ולשני לשבת כדי הטלאים מלשכת המבוקריןפלאים
 כעשור מקחו מצרים שפסח דורות פסח להוציא למשמרת לכם והיה לעולם.ומוסיפין
 : זמן כל מקחו דורותופסח

 מ אלא[ ן ח, א משה[ אל ן ולא ת"ל מה אטכס ן וא"כ א1
 ~יהב[ ואומר ן אומר הוא וכן אטכס ן ח' כ בעיניהם[ 2 ןח'
 ן וגו' מצרים א ן וגו' כ ח', מ וכו'ן ובגלולי 3 ן ח'כס

 שמוען ן הה"ד במדבר ישראל בית בי ד ן ח, אטכמואומר[
 וגו'[ ן וידבר היא הדה שמי למען ואעש בי מ ן אלי נ. א ח'כ
 משכו ות"א סו וכו' הה"ד ן ח' ק הה"ד[ 4 ן בס' וכן ח'ט

 ן וגו' ישראל א 5 ן על ך ן וגו' ויצום כ ן וכו' לכםוקהו
 וגו'ןאטכמלפי למשמרת להפרישםן6א מ ח'ן מצום[
 אט לו[ 7 ן אמרו לכם( נ, )אכ וקחו אטכמ ן אומרשהוא
 נזבח כ ן משה נ, אכ רבנו[ ן משה נ' מ למשה[ ן ח,כמ
 ן ח' ך מה[ ן ואתם כ ן במשיכתן ט 8 ן ח' טל להן[ ןוגו'

 אבל ח יג לפ' הכוונה הרפוס ולגרסת כצ"ל וכו" ולא בי3
 שם יחזקאל רש"י ועיין יותר, נכונה וט ח מפ'הראיה
 הגיהו ומ"ע מ"מ וכן ובה"מ בוי"נ וכו'. או 10ורד"ק:
 המ"ח גרסת לפי אבל וצ"ע פ"נ לעיל עיין נעשורושחטהו

 עד דילמא הוא הספק בט"ו ושחטהו המהר"מ גרסת הואוכן
 והלשון עשר בארבעה הוא דהכוונה ראיה מביא וע"זבכלל
 דאשגרה ואפשר מדוקדק אינו עכ"פ חובה הכתובקבעו
 וש"ג: קפח דף ספרי התמיד' על 14 פ-ח: ןמלקמןהיא
 לחדש יום עשר ארבעה עד למשמרת צ"ל למשמרת.18
 פליג וכו'. ופסח 19 המ"ח: ג' ועיין דייק הזה דמלתהזה
 בקור מעון אינו דורות דפסח וס"ל צו., פסחים הבבליעל

 שוחטיהו עשר ארבעה עד שומרהו או עשר בארבעה שוחטיהו יום עשר ארבעה עד למשמרת כ ן וגו' לכם א ן בשחיטתןט
 וכו' אתה ן ושחשתו אק ן שחטויו ט ן י"ד עד ושמרותו בי"ד שוחטותו ך ן שימרוהו א שמרוזיו, ק 9 ן וכו' אומר אתהבארב"ע
 ושוחטתו ומושכתו עשר ארבע' עד שומרהו עשר בארבעה שוחטתו עשר ארבעה עד שומרהו או כ וכו'ן או 10 ן ח' אטםבי"ד[

  ושהטהו ומשכהו עשר ארבעה עד שמרהו אלא אינו או טס ת"ל, עשר ארבעה עד ושימרוהו שחטוהו או א ת") עשרבארבעה
 הכת' כ ן וגו' אכ ח', ט יום[ ן קבעו לחדש עשר בארבעה הראשון בחרש ת"ל מ ~נ ן ת"ל עשר( בחמשה בארב"ע נ')מ

 שמרהון 12 ן ראשון בלשון אלא אחרון בלשון כ ן אחרון...ראשון א ן ח' טמ בי"דן ושחטהו וכו' הא ן ח' ק הא[ חובה ןקבעו
 לשחיטתו אטם 14 ן ח' א אותו[ ן וגו' למשמרת א ן דפסחים הגמ' מעתיק ט וכו'[ והיה 13 ן ושחטוינו אק ן שימרוהו א ח',ק
 ט ימים[ ן האמור אט ן אמורה מ 15 ן בתמיד שחיטה נאמרה בפסח שחיטה כ ן ונאמרה ק ן נאמר".ונאמר טמ ן לשחיטתןב
 נאמר התמיד על דן אתה מכאן נ' ר שחיטה[ ן לשחיטתו אטם לשחיטתה כ 16 ן לשחיטתו אטב ן ח' מ שחיטה[ קודם ןח'

 מבקרין בתמיד האמורה שמירה אף שחיטתו קודם ימים ארבעה אותו מכין במסח האמורה שמירה מה שמירה נאמר ובפסחשמירה
 עלסן עד מוסיפיזןמ ש:פ 18 ן שני כ ושני, טש ן בלשכת טמ ן המבוקרת ט ן מבוקרין כ 17 ן לשחיטתן קורם ימים ד'אותו
 ן בכל אט:מ 19 ן מבעשור אט:מ ן הזה לחרש מ למשמרתן לכם'היה
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17 ה פרשה בכא דפטחאמסכת

 כמותו אדם של שלוחו לעשות אלא אותו שוחטין כלן וכי * ו ת ו א ו ט ח שו
 אני ומה בשבת. בין בחול בין אותו ושחטו כמותו. אדם של שלוחו אמרומכאן
 אף או הפסח משחיטת חוץ מלאכות בשאר יד( לא )שמות יומת מות מחלליהמקיים

 אף או השבת. מן חוץ הימים כל בשאר אותו ושחטו מקיים אני מה הא פסחבשחיטת
 ב( ט )במחכר במועדו הפסח את ישראל בני ויצשו לזמר תלמודבשבת

 בשבת ואפילי
 יאשיה ר' לו נם שמענו. לא עדיין הוה ממשמע יונתן ר' לו נם יאשיה רבידברי
 אם ב. כח )שם וכו' לחמי קרבני את אליהם ואמרת ישראל בני את צו אומר הואהרי
 בני כבשים שני השבת וביום נאמר כבר והלא * השבת את שידחה התמיד עלללמד
 במועדו כאן נאמר שוה גזירה ולדון להקיש אלא במועדו ת"ל ומה ט( )שםשנה
 כל אותו ושחטו : שבת דוחה כאן אף שבת דוחה להלן מה במועדו להלןונאמר
 פמח אלא לישראל להם אין שאם אומר אתה מנין אומר אליעזר ר' ישראל עדתקהל
 ל ה ק כל ו ת ו א ו ט ח ש ו וכו': אותו ושחטו ת"ל חובתן ידי בו יוצאין שכולןאחד
 הערבים בין וישראל: ועדה קהל כתות בשלש נשחט הפסה אמרו מכאן ישראלעדת
 חמה משתחשך יכול בערב אי ו( טז )דברים בערב ת"ל חמה דמדומי עם אנישומע
 כיצד הא הענין הפסיק צאתך מועד ת"ל ואכלת ובשלת השמש כבא אי השמש כבאת"ל

 שומע בערב הפמח את תזבח שם אומר הוא הרי אומר ר' משהשכה, ואכלתובשלת
 ולמעלה שעות משש ממצרים ישראל יצאו אימתי ממצרים. צאתך מועד ת"ל כשמוצואני
 ראיה מנין אומר נתן ר' מא( יב )שמות וכו' יצאו הזה היום בעצם ויהי אומר הואוכן
 לדבר, וכר לדבר ראיה שאין פי על אף ולמעלה שעות משש שהוא הערביםלבין
 ערב צללי ינטו כי היום פנה כי לנו אוי בצהרים ונעלה קומו מלחמה עליה קדשושנא'

 ה מגי זי-נ ובעל מ"ג לעיל ועיין השחיטה קודם ימיםד'
 ועיין וא"צ הבבלי עם המכילתא להתאים כדי ס"סלהוציא
 צד ספרי וכו'. כאן אף 10 פ"ג: לעיל מכאן' 2מ"מ:
 ע"ב לד פסחים ירושלמי אחד. פסח 11 קפ"ט: וצדס-א
 ה-ה פ-ז תוספתא ועי' עת: בבלי וכן נתן ר' בשם ע-דולה

 פסחים וכו'. בשלש 13 נתן: ר' בשם מא: קדושיןובבלי
 וכו'. שומע 14 סד: בבלי ח"י פ"ג תוספתא מ-הפ-ה

 ופ' וא"נ טז שורה אומר רבי עד אני שומע מן מוחקבא"ש
 לזמר תלמוד דערב ערב אומר דהייתי וכו' דמדומיעם

 ובסתתו-ה ש-י ולמעלה שעות משש בערב דווקאבערב
 דבין ליה דאית וכמאן החמה הנץ עם חמה דמדומי עםפ'

 כפ' אלא וא-נ היום של וערב אתמול של ערב ביןהערבים
 מן וילפינן לשקיעה סמוך תייגו חמה דדמדומי ומ-עהו-י
 וכת"י יום עוד עדיין אם כשר שקיעה לאחר דאףבערב
 כהלכה דאינו הרגיש לא בבה-מ וכן ובזי"נ שמשתאביני
 במכילתא ב-ש לשיטת זכר כאן דנשאר ונראה במ"עעיין

 העם אסיפת בשעת הערבים בין פ' והחזקוני ע"שדרשב"י
 ועיין זו הלכה לפי ג"כ דהיינו ממלאכתן באיםכשפועלים

 צד וס"1 משובש( שם )והלשון ו' ט"ז דברים תנאיםמדרש
 בא-א נתן' ר' 18 : ורא"ם ורמב"ן וראג"ע וברש"ירנ-ח

 ן ח' טס אותו[ שוחטיןן היו אב ן וגו' ג' כ ח', ט אותו[1
 ן ובין א ן חכמים אמרו א ן ח' טכס כמותו[ וכר מכאן2
 אכ ן המלאכות כל כ מלאכות, כל ט ן ומחלליה ד 3 ן מהכ

 טמ [ ח' א אף[ ן אני מה פסח ובשחיטת כ וכו'[ או ןפסח
 הימים בשאר מ ן ומה אטם 4 ן אפילו( נ' )ט אלא אינואו
 ח', אטט בשבת[ אף או ן ח' ט ת"ל[ וכו' או ן משבתחוץ

 ר' לו אמר ד 6 ן אפילו אטכס ן ח' ט ת"ל[ 5 ן ובשבתכ
 ר' לו נם כ ן זה טמ ן אומר יונתן ר' ט ן וכו' ועדייןנתן

 יונתן ר' לו נמו א ן שמענו לא מניין זה שמע מהיונתן
 מ אליהמן ואמרת 7 ן יושיה ר' לו נמו א ן זה שמעמה
 ינו'[ [ ח' אכ לחמי[ ן במועדו להקריב תשמרו לחמי מ ןח'
 ן כבר הרי מ ן שדוחה מ שתדחה, דטכ ן למד ט 8 ן ח'ט
 ל במועדו[ ן ת"ל מה א"כ מ 9 ן וגו' ל ח', כ שנה[בני
 לירון מופנה מ וכו'[ אלא ן גז"ש ממנו לדון מוחנה נ"אנ'

 ט ן כאן ובנאמר כ ן ח' ק ג"ש[ ן לדון אטע ן ג..שממנו
 ן כאן."להלן וק 10 וכו'ן ושחטו השבת את דוחה כאןנאמר

10

16

20

 כל א ן ח' ט ישראלן וכו' כל ן גס' וכן השבת אתאכמ
 אכ ן ח' ד אומר[ אליעזר ר, ו ח' כ ישראל[ עדת 11 ןוגו'

 ישראל[ וכו' ושחטו ן קהל כל מ ח', טכ וגו'[ ן ח' מ ושחטו[ ן חובתו ק ן ח' מ בו[ ן בלבד אחד מ יחידי, אטכ 12 ןאלע'
 14 ן עדה כ ן כתים כס 13 ן ינו' וכל ישראל[ וכו' כל ן וגו' כל א ן ח' מ כל[ ן ח' א אותו[ ן ח' טמ אותו[ ושחטו ן ח'ק

 [ ח' ארב כיצד[ הא ן ממצרים צאתך אס ן ח' מ ת-ל[ ן ח' ט ואכלת[ וכו' ת-ל ן או טמ 15 ן ח, אדט בפ"ב[ חמה ן אםט
 ן ואימתי מ ן כשומעו כ כמשמעו, אטמ 17 ן וגו' הפסח א ן ח' ט אתן ן שומע וגו' תזבח כ ן שחשכה מי כ משתחשך, מ16

 ולמעלןן כשהואןכ א ח'ן19 מ רןראיה[ מ וגו'[טח'ןוגו'[ וגו'ןיצאו הזה אכ 18 ן ולמעלן אלוןאכ ד מח',ישרן[
 [ נטו ט ן יים מ ן ח' אטכמ לנו[ וכד' קדשו ן אכ רק שנ'[20
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 ה-ו פגשה בנא דפמחאמסכת18

 ואהרון אחרון ראשון להשית הכתוב בא אומר יוחאי כן שמעון רבי ~ff ו)ירמיה
 בתירא בן לאכילתו בצרב לצלייתו השמש כבוא לשחיטתו ממצרים צאתך מועדראשון
 לאכילתו. ערב תן לשחיטתו ערב תן שחטהו הערבים כיןאומר

 מבידהכתוב בסף אשר ת"ל בכלי בין ביד בין אני שומע הדם מן ולקחו רתר~ומ?וה
 שנאמר אסקופה אלא סף ואין בתוכה ושוחט האסקופה בצד חוקק שעוקה [ ' "[ פ'6

 דברי ד( ו )ישעיה המשים אמות וינועו וכתיב ח( מכ )יחזקאל וכוי מפי את מיפםבתתם
 והמזרקות והמזמרות והספים שנאמר כלי אלא סף אין אומר עקיבא ר' ישמעאל.ר'

 נ(: ו א' )מלכים וגו'והכפות
 או מבפף' ימר אתה מכם" השיקוף. ועל המוווות שתי עלונתנו

 טמעאל י ר' דברי לאחרים הנראה ולא לי הנראה הדם את וראיתי רכל מבחק אלא אעו10
 לכם הדם והיה ת"ל מבחוץ אלא אינו או מבפנים אומר אתה מבפנים. אומר נתןר'

 המצריים שיהו כדי מבחוץ לעולם אומר יצחק ר' לאות, לאחרים ולא לאות לכםלאות
 מתחתכין: ומיעיהןרואין
 יצא לא לוה וה הקדים אם אני שומע המשקוף. ועל ת ו ו וו מ ה י ת ש ל ע ו נ ת נו

 למדין נמצינו יצא. לזה זה הקדים אם הא המווזות שתי ואל המשקוף אל והכעתם ת"ל16
 אומר ישמעאל ר' המדוזות. ושתי המשקוף במצרים לאבותינו היו מזבחותששלשה
 המזוזות: ושתי והמשקוף הסף היוארבע'

 יאכף אשר הבתש על אלא לי אק בהם. אותו יאכלו אשר הבתיםעל

 מקום: מכל 'טם אתם אטד הכתים על ת"ל ממן בהם "?מם "טשו בתים בהםאוי
 טלפים: ולא קרנים ולא עצמות ולא גידים לא בשר הבשר: אתיאכלו20

 לראשון אחרון מ ן והשוות ט להשוות, כטק להשות, א1
 ט ממצרים[ ן לראשון אט 2 ן לאחרון אט ן לאחרון~ראשון
 א 3 ן הערבים בין נ, ט לאכילתו[ ן לשחיטהן ט ן ח,בס

 אטכס ן ותן גטכם ן לשחיטה טס ן לשחיט' א ןשסטותו
לאכילה.
 וחוקק, 5לשעוקה ן ח' ט הכתוב[ ן ונתנו אג' הדם[)ו(4

 עושה שהיה ש עושה, היה שעוקף פ וחוקק, שעוקרוק
 ט שנ'[ ן אין אכ [ האיסקופה אט ן חוצץ שעוקה אכעוקה,

 מ 7 ן ח' רטמ וגו'[ ן רספיי 6 ן בתתם ובה"א מ ןת'
 פ וכן במקרא ן הסיפות נ ן והספים אומר כשהואהספימ,אכ
 וגו'[ והכפות 8 ן סגור זהב והמוז' והכפות והמזר' ב ן'הספות
 המשקוף[ ועל ן וגו' המזוזות א 9 ן ח' א והכפוה[ ן ח'טס
 אטב בפ-ב[ הנראה 10 ן ח' ט מבפנים[ אומר אתה ן ח'ם
 אתה ן בפנים ד ן יונתן ר' אטב 11 ן שמעון ר' ד ן ח'מ

 מ לאות[ לכם 12 1 מ_ח' בפ"ר[ מבפגים ח', ט מבפנים[אומר
 דהמצרים, המצרי, ק ן לעולם[מח' ן קח' ג[ לאותבפ ןה'
 המשקוף[ ועל 14 ן מתחתנין כ מתהפכים, מ 13 ן מצרייםמ

 המזוזות[ וכו' ואל 15 1 ח' כס לא[ ן אם[2ח' ןו-וגו',אכח'
 ן להם ר לאבותינו[ ן16דשלשן נמצאנו כח,כ וגו',אד
 ט והמשקוף[ 17 ן שמעון ר' דט פש, גם כ"ת ישמעאל[-'

 אלא אטכס ן אין וגו' יאכלו כ 18 ן והאסקופה כ'משקוף,
 סק ן20בשר[ ועל א ן יושבים ספ 19 ן אוכלין שהיוכתים
 ועצמות אס ן גידים ולא אכלס ן עצמות גידים ולא ט ן,'

 שנזכר ומה מסורס דהכתוב וכו'. להשית 1 : יונתן ר'מגיה
 שנזכר ומה לשחיטה צאתך מועד היינו ראשון הואאחרון
 קלט פ' דברים ספרי ועיין לאכילה בערב היינוראשון
 דתזבח לר"ש רס"ל ונראה ט. וברכות י ות תנאיםומדרש
 וכנגד ואכילה וצלייה הפסח עשיית אלא שחיטה דוקאלאו
 שחטהו ג' הגר"א שחטהו. 3 זמנים: ג' ג"כ נאמרואלו
 גן רלרעת רמפרש נראה וכו' תן ומוחק ערבים שניויו

 של וערב אתמול של הערב בין היייו הערבים ביןבתירה
 אבל יא: זבחים דבריו עלאי דר' בריה עולא וכדמפרשהיום
 הערבים בין זו גרסא ולפי שלפנינו הגרסא לדחות הכרחאין
 משתחשך: שמתחיל וערב היום מחצות שמתחיל ערבהיינו

 כלי 7 סף: וערך עקה ערך ערוך עיין וכו'. שעוקה 5)ו(
 פסחים ירוש. ועיין כר"ע שם ות"י ות"א פי"א לקמןוסו"
 פ"נ ועיין ר"י כדעת ות"י מבחוץ לעולם. 12 ע"ד:לו
 : ע"ג לו פסחים ירושלמי וכו'. ששלשה 16 : וראב"ע טוש
 תרגם יג פרשה לקמן אבל בהון ודדמכין ת"י וכן ישנים.19
 פ"ז במכילתא לקמן בח"ג ועיין תמן שרון דאתון בתייאעל

 פרט בהם אותו יאכלו אשר ת"ל מה א-כ מוסיףוהגר"א
 וכו'. גידים לא 20 : רש"י ועיין ומרפסת אכסדרא שערלגיח
 לה וירושלמי פד. פג' שם בבלי ומי"א מ-י פ"זפסחים
 ת"כ מקומות בכמה דורש וכן ע"א בו וסנהדריןע"ב
 ג' פרשה ח' ד' פרק שמיני ט"ו י"ס פרק ה"ה ג' פרשהצו
 ריש רנראה וצ"ע וש"ט פ"ז ועיין ע"ח פ' דברים ספרית"י
 דעצמות איתא פו. דבזבחים דינים וחלוקי שונות שיטותכאן

 או מכנסן אם בין מחלק מ"ת פ"י ובתרומת מותריםקדשים
 מיירי רמתני דמפרש ע"ד T"b שם בירושלמי ועייןמשליכם
 א הערה קלו צר בגרבר ספרי ועיין והסחוסין מפיםבראשי
 מדין עצמות ממעט ה-ה ג' פרשה צו דבת"כ קשהועוד
 ישרפו רגידין דעצמות בהריא נשנה מ"י פ"ז ובפסחיםנרתר
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19 ו פרשה בנא דפסחאממכת

 אקרא אני בקר עד ממנו תותירו לא לומה תלמוד הלילה כל אני שומע ה ו ה ה ל י לב
 תחום ליתן אלא הכתוב בא לא נאמר למה בקר עד תשרופו. באש משווהנותר
 ובחים ואכילת פסחים אכילת אמרו מכאן השחר. עמוד וה וה דה ואי בקר. שללבקרו
 עד מצותן אחד ליום הנאכלי' כל השחר עמוד שיעלה עד מצותן ואיברין חלביםוהקמר
 5 ולעשות העביר' מן אדם להרחיק כדי חצות עד אמרו מה ומפני השחר, עמודשיעלה

 והעמידו בדין מתונין הוו אומרים שהיו הגדולה כנמת אנשי דברי ולקיים לתורה.מייב
 לילה להלן ונאמר לילה כאן נאמר אומר אליעור ר' . לתורה מייב ועשו הרבהתלמידים

 חצות: עד כאן אף חצות ער להלןמה
 אש: צלי תנוראלא של חרמו צלי ולא אסכלה. צלי ולא שפוד צלי ולא אש. יצל

 10 המבושל מן הצלוי אלא אינו או החי מן הצלוי אומר אתה החי. מן הצלוי אשצלי

 מצות על אש צלי  החי: מן הצלוי אש צלי ח('ל מה הא אש. צלי אם כיהויל
 ואי בכופו האמורה המצוה מן חוץ מצות שתי הכתוב לו הומיף יאכלוהו מרוריםו
 : בו תשברו לא ועצם זה זהזה

 מצה אש צלי הפסח שמצות הכתוב מכיר מרורים, על ת ו צ מ ו ש א י לצ

 עצמות ובין מוח בהם שיש עצמות בין לחלק אפשרוהיה
 כדתביא דבר לכל כבשר הוא הרי דמות מוח בהםשאין

 קדשים משאר פסח דין נשתנה ובזה ה"י פ"ו שםבתוספתא
 זמן לאחר אף בשבירה המוח לחלוץ יכול אין דפסחמשום
 מדרבנן שרפה וצריכין מרי כרי דס*ל נאמר אואיסורו
 בבנלי שמביא הבריתא אבל נוהר ששמשו עצמותמשום
 מעצמות חוץ שרפה טעונים אין קדשים עצמות דבל פג:שם
 ובין לרנב"י ובין זה דרך על לפרש א"א התקלה מפניפסח
 שם בתוספ' ועיין מיושב אינו התקלה מפני הלשון ובידלר'
 הטעם ראין לפרש נראה והיה מאם דחוק ופרושם אמורד"ה
 ום-ל עצם שבירת לידי יבא שלא אלא נותר משוםכלל
 כשר בין דהחלוק לומר יש א"נ שבירה לענין יעקבכר'

 שלא אחד באבר ולא כולו שנפסל בזבח אלא אינוופסול
 בבלי ה-ט שם בהוספתא ריב-ג של בנו ישמעאל ר'כדעת
 וכן מוח או בשר בו באין אף שבירה דאסור ג"כ וס"לפד:
 נותר מדין גידין ממעט שם דבת"כ סתירה יש גידיןלענין

 לאוכלן יכול שאין גגידין וע"כ ישרפו דגידין תניאובפסחים
 כבשר הגידין דכל ס"ל רב אמר דר-י פג: פסחים ועייןמיירי
 ור"ל דר"י פלוגתא להקשות שסופן ובגידין צואר מגידיחוץ
 ע"א לה שם ירושלמי הרכין בגידין פליגי וכן .פד

 העמור בסוף דר"ל ש' מחלפא )ובמקום ע"א בווסנהדרין
 להדיא איתא ה-ח פ-ו ובתוספתא יוחנן( דר' ש' מחלפאצ"ל

 קאי הרכים )ומלת כבשר הן הרי הרכין והגידיםוהעצמות
 ממנו והנותר ג' הגר"א וכו'. אקרא אני 1 : אעצמות(ג"כ
 : ע"ג ב' ברכות ריש ירושלמי השתר עמוד עדהיינו וכי" לבקרו 3 אקרא: אני מלות ומוחק הדפ' אג' בקרעד
 אכילת ליתא בבלי במשנת ולפנינו וכו'. אמרו מכאן-

 ע-א ג ירושלמי עיין איתא ירושלמי במשנת אבלפסחים
 דא"י אמוראי ג' היו זבחים אכילת דגם ונראה ט.בבלי

 2 ן ח' מ אקרא אני ן ח' ק בקר[ עד ן ולא במקרא:1

 תשרופו[ באש ן וגו' נ' א בקר, נ'עד דכ ממנו[ ן הנותראט
 לא בקר[ עד ת-ל מה מ ן תשרף כ תשרוף, חלטא
 שללילה בקר[מ של קבעך ג, א חלליתן[ מ הכתוב[בא
 ממודים מ ן ח' ם ואברים[ וכו' והקטר 4 ן אב רק בפ-ג[זה
 5 ן ביום אכ ן ח' כ:מ השחר[ וכו' יעלהןכל ואימוריסןכא
 אמרו אט ן ח. כ חצות[ וכו' ומפגי ן למה אט ולמה,מ

 [ ח' אכ אנשי[ 6 ן ה. אכ אדט[ ן ה' אכט כדי[ ןהכמים
 ר' וגו' תלמידים א 7 ן דברים שלשה אומרים כ טא

 בלילה מ ן אלעזר ר' מ ן ח' ט חצות[ וכו' א"א ןאליעזר
 עד להלן האמור לילה מה אכ 8 ן הזה בלילה . . .הזה
 ן ח' א צלי[ ן התנור צלי ך ן אסכלא ט איסכלה, כ 0 ןוכו'
 א אשן צלי אלא ן של חרס צלי ולא פ של, חרס ולאט
 ט בן בפ' הצלוי 1 אס רק אשן צלי 10 ן ח' כ אש[ ןח'
 אטב המבושל[ מן ן ח' דכ הצלוי[ ן צלי אלא ט ןח'

 ט אש[ וכו' הא ח"ן אמ אמ[ כי 11 ן במבושל וקכמבושל,
 על ג' מפ וגו., נ' )ב ומצות אטכלמפ וכו'[ על ןח'

 המצותן ט ן שבגופו מהמצוה מ 12 ן וגו'( על נ' אמרורים,
 אטע ן אכ רק ג[ בש' זה ן זו זו מ 13 ן 1WQ ג' אהאמורה[

 ן ח' מ הכתוב[ ן לס רק מרורים[ על 4י ן ח' מ ט[ ןעצם
 מעשה כ"ח וכו'[ צלי ן פסח כס ן ח' א אומר[ וכו'שמצות
 נ' )מ צלי ח'( )ק מצה רטכמ אבל נו מ-ע ופה-מנסים

 כל שם הירושלמי מפ' כדמוכח לפנינו דליתא אףבמשנה
 חד ומתרץ אחד ליום הנאכלים כל ובין זבחים אכילת בין הפרש מה ליה דקשיא משום קלים קדשים אחד ליוםהנאכלים
 דהירושלמי שכתב אלא בנוהתו-ה הירושלמי דברי כן פ' וכבר תודה והיינו קלים בקדשים וחד ואשם חטאת כמו קדשיםבקדשי
 המדעי בפירוש ברכות וריש ושכ"ט פ-ז ועיין זבחים ואכילת הג' היתה עצמה דבמשנה אלא וא"צ דמכילתא הברייתא עלקאי
 כר"א סותם דפסחים פ"י וסוף ג אות לעיל בנסמן עיין חצורץ' 8 בליליה: מצרים בארץ ועברהי דצ"ל כתב בא"אליליה. להלן ונאמר - עזריה: בן אלעזר ר' מגיה בא-א אליעזר' ר' 7 : פ-ב נ"א אדר"ג פ-א אבות כנה"ג. אנשי 6 : אלבעק שלוםלר'
 ושכ"ט: ופ-ז פי"ג לקטן ועיין ר"א דעת אחר נמשך ות-י כר-ע דמותם  משמע דמגילה ת"ב בסוף אבל קב' שם בבליעיין
 תנור דהיינו לומר אפשר היה הדפ"ר גרסת ולפי ועה. עד. שם ובבלי ע-א לד וירושלמי מ-ב פ"ז פסחים תנור. של חרכו9

 מלת לעיל מוחק ובא"צ המ"ח גרסת פי על הגהתי אש. צלי 10 : ליה מיבעיא שם ובירושלמי עה. שם בבלי וגרפושהסיקו
 ושב-ט: ופ"1 דר"ש ומכילתא ולקמן ע"ב לד וירושלמי מא. פטחים המבושל. מן הצלוי - למטה: שייך אש צלי ולפ"זאלא
 לכאן דהועתק נראה אבל כלום מלמדנו אינו ובאמת בו תשברו לא ועצם עד המאמר כל מוחק בא-צ וכו'. על אש צלי11
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 1 פרשה בנא דפמחאמסכת20

 בפסח חובתן ידי יוצאין הן ומרור מצה להם אין שאם אומר אתה ומניןומרור
 בפמח חובתן ירי יוצאין הן ומרור מצה להם שאין בוסן אלא לי אין יאכלוהו.ת"ל
 הואיל דן אתה הרי ומרור. במצה חובתן ירי יוצאין פסח להם אין אם כךיכול

 מצה להם אין שאם כמו למדת הא עשה. מצות ומרור ומצה עשה מצותוהפסח
 במצה חובתן ידי יוצאין פסח להם אין אם כך בפמח חובתן ירי יוצאין הן ימרור5

 ואין שבע אכילת נאכל הפסח אמרו מכאן יאכלוהו ומרורים מצות על ד"אומרור.
 שבע: אכילת נאכלים וברורמצה

 החי % לח"ב מבושל ובשל י: אלא נא אק נא ממנו תאכלואל
 ועל החי על לח"ב אלא אעו ש המבהדל ועל החי על לת"נ: שמר אתה המבחדל.ועל

 ועל החי על לחייב מכושל ובשל ת"ל מה הא אש. צלי אם כי ת"ל ביותר המבושל10
 :המבושל
 ר' היה מנין. המשקין כל שאר מים אלא לי אין ם י מ ב ל ש ו ב מ ל ש בו
 שאר בבישול אסורין הן הרי טעמן מפיבין שאינן מים אם הוא ק"ו אמרת אומרישמעאל
 אלא לי אין אומר עקיבה ר' בבישול. אטורין שיהו הוא דין טעמן מפיבין שהןהמשקין

 1 ן ומרוראש(
 ומרורי

 ומצה )כ ומצות אש צלי נ' ובק
 חובתן ידי יוצאין הן ומרור מצה להם אין שאם הכת'מגיד
 מ ן לו ט ן ח' ט אומר[ אתה ן אש( צלי ת-לבמסח

 ידי יוצאין פסח להם אין יכול מ וכו'[ אין 2 ןשיוצאין
 אין שאם ומניין כן וכו', ד-א יאכלוהו ת"ל במצהחובתן
 כשם יכול נס':: מע' וכו', במצה חובתן ידי יוצאין פסחלהם
 אין אם כך בפסח י"ח יוצאין הם ומרור מצה להםשאין
 שאם בזמן אב 1 וכו' הרי ומרור במצה י"ח יצאי פסחלהם

 א [ אין נ' ול ח';מסח[ אב יכול[ 3 1 אין ק ח', ולאין[הן[
 הרי ן יאכלוהו ת-ל נ' א ומרור[ ן ח' ד חובתן[ ידי ןיצאו
 סב הא[ ן מצה ד ומצוון 4 ן ח' א ו[ שורה ומרורוכו'

 רק הןן 5 ן ח' נסים מעשה טבק כמו[ ן אם נסים:מעשה
 כק ומרור[ 6 ן מצה ק ן יוצאין הם נס': מד ן נס' ומע'כ

 יאכלוהו ר-א נס' מע, אטב [ יאכלוהו ת-ל 1' גס'ומע'
 שובע נס' ומע' כ ן ח' ק על[ ן הפסח יאכלוהו ד-א סמכאן,
 8 ן ומרורים א ד ן ח' ט וכו'[ ואין ן אין כ ן בס'וכן

 וכו' על ן ח' כ:כמ המבושל[ וכו' אתה 9 ן ח' ממבושל[
 ן ביותר המבושל על ש-ג החי, ועל המבושל על א ם,ביותר[

 שהוא החי מ ן ח' מ הא[ ן ח' א המבושל[ וכו' ת"ל10
 ל ן במים טלמ ן ח' כוט מבושל[ ובשל 12 ןמבושל
 ר' אמר מ וכו'[ היה ן משקין מ [ ח' מ כל[ ןבשאר

 אם[ ן היא א ח', מ הוא[ ן ח' טכס אמרתן 13 ןישמעאל
 הרי מ ן טעמן את אב ן שאין טס ן מה מ אם, ומהאכה
 ן משקין לס ן המשקין כל ט 14 ן ח' מ בבשול[ ן אסורהוא
 דין ן טעמו את א טעמן, את כ ן מגיפין ק ן ומפיגיןטמ
 ן שיהיו א ן כ"ש לא מ דין, אינו כןהוא[

 גם הועתק ולכן סו צד שט ספרי עיין בהעלותך,מפרשת
 כאן הכתוב לשון כי בש-ט הוא וכן דשם הסטוקכאן
 נוסחאות שתי וכו'. אין 2 וכו': על ומצות אש צליהוא

 שאס ומגין דג' הילקוט ג' היא האחת בכאן נתערבונוסחאות
 המפרשים אחזו זו ובג' וכו' כך יכול במקום וכו' להםאין

 אין אם ומרור מצה לאכול דחייב פשוט זו ג' לפיוהפירוש
 ומרור מצה לו אין אם פסח לאכול שחייב כמו פסחלו

 ומעשה נ"נ מ=ע בסה"מ הרמב"ם נ" היא השנייהוהפסחא
 בכי-מ גם זו לג' זכר ונשאר בנו אברהם לר' ס-ו דףנסים
 שהיתה הנוסחא ולפי המפרשים מעיני ונעלמה קונסט'ודפ'
 נאכל ואינו עצמו בפני מצוה אינו דמרור הרמב-ם פ'לפניו
 דכתיב משום עצמה בפני מצוה רמצה אע"פ הפסחבלי
 עה"ח הרמב-ן הלכה לענין עמו והסכים תאכלוימצותבערב
 דהלכה נאמר אם אף המכילתא בלשון כלל יצדק לא זהופ'
 וממעט ומרור מצה בין כלל מחלק אין במכילתא דהריכך

 תאכלו דבערב להכתוב כאן זכר ואין יאכלוהו מןשתיהן
 התוספתא ומלשון כך אינו הלכה לענין דאף ובאמתמצות
 משמע זה את זה מעכבין אין והפסח והמצה החזרת פ"וסוף
 הרמב"ם על השיג וגדין קב. פסחים ועיין שויןרכולן

 הרמב"ם מפי ונטה נסים מעשה בסי השואל הבבלי דניאלר'
 לפסח שוין ומחר מצה דבודאי והוא לעצמו פ' לוויבחר
 אבל ומרור מצה לאכול צריך פסח לו אין ראם זהלענין
 פסח אכל ולא ומרור מצה מצות קיים דאם משתנה דינןבזה
 שלמד הוא וזה שני פסח לעשות וחייב פסח ממצות נפטרלא

 הוא דהפסח יאכלוהו שלא אפשר אי כלומר יאכלוהוממלת
 פסח מצות שקיים מי להפך אגל לו טפלות והןהעקר
 וא"ב לגמרי פסח ממצות נפטר ומרור מצה מצות קייםולא

 ובפ"ז הזה וכפ' השגייה כג' דהעקר ונראה שני פסחלעשות
 אין אם בפסח דיוצא בקצור אלא מביאים אינםוש"ט
 למדת אם מגיה בא-א וכו'. למדת הא 4 ומרור: מצהכאן
 מן הלמוד הדפ' גרסת לפי ובו" ד"א 6 : וא-צ וכו'שאם
 השנייה הג' ולפי וכו' מצות על מדכתיב בהעלותך דפ'הפסוק
 דגאכל משמע בסוף יאכלוהו מהכתיב ממקומו כאןנלמד
 ע"ג לג ירושל' ה-ג פ"ה תוספתא שבע' - : בה-מ ,לבסוס

 פסחים הגמ' לפי צורכו כל צלוי שאינו מפרש ברש-י אבל לברט בן ודונש וראב-ע ות-י ת-א וכן ' חי 8 : וקיט ע.ו'בבלי
 על - : גבר ד-ה תוספות גג. ערובין ועיין צורכו כל בשל שלא נא מפרש דרשב"י ובמכילתא ע"ב לד הירושל' דעת וכן1::א.
 שהוא מצד אחד שתים וחייב צרכו כל נתבשל שלא לפי חי שהוא מבושל דהיינו בס'התו-ה שפ' מה וכו'. המבושל ועלחקי

 : דרשב"י ומכילתא לקמן ועיין מבושל ובשל מדכתיב ביותר. 10 : ש"י ועיין וא-נ דוחק אלא אינו מבושל שהוא מצד וג'חי
 : אקספרד כ"י ג' ועיין שכ"ט וכן בשר של טעמי מפיגין שאין פ-ז ולשון טעמו מא. בפסחים רש"י ג' טעמן.13
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21 ו פרשה בנא רפסחאמסכת

 אקרא אני אומר ר' המשקין. שאר להביא מבושל ובשל ת"ל מנין משקין כל שארמים
 לי אין שיכול מכושל ונשל נא לומר תלמוד ומה אש. צלי אם כי ממנו תאכלואל
 ובשל ת"ל מנין יום מבעוד ומבושל נא תאכל בבל שהוא צלי באכול שהוא בשעהאלא

 ואכלת וכשלת שנאמר צלי אלא בשל אין של ב ו יום. מבעוד עליו לחייבמבושל
 6 וכרודים כמירות כשלו והקדשי' כמשפט כאש הפמח את ויכשלו ואומר ז4 טז)דברים

 מן הנודר אומר יאשיה ר' היה מכאן יכ(1 לה ב' )ד"ה העם בני לכל ויריצוובצלחות
 לשלוק הראוי אומר הייתי נאמר למה וכו' אש צלי אם כי בצלי: אמורהמבושל
 קרבו ועל כרעיו על ראשו וגו': אש צלי אם כי ת"ל יצלה לצלות הראויישלוק
 מקולם: אומר ר' עקיבא, ר' הכרי וברתוך

 10 יהא אני שומע מצוה על עבר הותיר אם הא בקר. עד ממנו תותירוולא

 תשרופו. באש ממנו והנותר אקרא אס תשרופו באש בקר עד ממנד והנותר ת"לכשר
 מה אחר דבר בקר. של לבוקרו תחום ליחן הכתוב בא אלא נאמר למה בקרעד

 בסתם שם גשנה הח"ק ודעת שם פסחים בבלי משקין. שאר1
 ולכאורה ות"י ע"ג כס ירושל' ועיין רבי בשם ר"עודרשת
 אש צלי אם כי מן דעשה ללאו אלא קרא איצטריך דלאנראה
 ירוש'לדע"ב: מא: בבלי וכו'. ומבעוד חזקוני; ועייןנפקא

 המאמר כל מוחק ובא"צ נדחקו המפרשים וכו'. אין ובשל4
 ובשל ות"ג חי אלא נא אין אחר ח ש' הק' בע' לעילוגורסו
 על לחייב מבושל בצלי. אסור וכו' מכאן זכת אלא ובשלאין
 אלא אינו או והמבושל הצלי על לחייב א-א והמבושלהצלי
 והמבושל הצלי על לחייב וכו' כי ת-ל ביותר הצלי עללחייב
 אחרים פנים כמו דהוא המפרשים פ' שלפגינו הג' ולפיע"כ
 לפרש אפשר והיה וכו' ובשל ד"א להיות ראו היהולפ-ז
 מכאן המלות ויהיו הכתוב כל והולך ומבאר רכי מדברידכ"ז
 כתב וגשכ"ט המסדר מן הוספה וכו' יאשיה ר'אמר

 מדבריו להכריע ואין צלי אלא ובשל אין סבר ורביבפשיטות
 ג' לפניו שהיתה או עצמו מרעת שפירש הוא פירושאם

 אומר( רגי דהוא וטפר ד"א הג' לפניו נזדמנה )אוליאחרת
 להביא ומבושל יום מבעוד אחר שמוסיף הילקוט ג'ולפי
 ליה דקשיא הוא דההמשך לומר אפשר היה משקיןשאר
 פ"ז ועיין צלי הוא סתם דבשל ומתרץ במים נאמר למהא"כ

 אבל שלפנינו הג' ליישב וב"ז ושב"י דרשב"יומכילתא
 צלי להגיה הכרח רואה אני אין אולם הגר"א כהגהתגראה
 ט"ז דברים תנאים מדרש ועיין ביותר מבושל במקוםביותר

 צלי אלא ובשל אין דפה המאמר ג"כ שמביא צב( )דףז'
 כהגהת כן סוברת מכילתא דסתמא ראיה קצת ג"כ וזהוכו'

 צלאו לחייב בא דהכתוב ג"כ שפ' חזקוני ועייןהגר-א
 מכאן 6 שלפנינו: המכילתא ע-פ הם ודבריו בשלוואח"כ
 כן אלו צ"ל ' הייתי' 7 : ע"ג לט ירושלמי מט. נדריםוכו'.
 כגון וסו" לשלוק הראוי - הש"ט: כגי שהייתי אוהייתי
 הראוי הש"ט ולשון מפרשים ושאר זי-נ וכרעיוראשו

 משקין[ ששור דיהבי~ו ן ד:משקין אב ן ח' מ כימן1
 ממנו טכ ן תאכל ם 2 ן אני אקרא מ ן משקין ל ן ח'מ
 ן מוכם כי ובשל נא ממנו מ וגו', ממנו א שוננם, כינא
 3 ן ומבושל א? ן ח' א:מ ובשל[ ן ח' טס נא[ ן מהאט
 מ ן אכול בקום והוגה באכול א ן בשעה שבשלו אלאמ

 שהוא ן אכול ק ן מנין יום מבעוד צלי אכול בקוםשהוא
 ת"ל ט ן וכו' ומבושל נא שהוא ובשעה אדב וכו'[בבל
 משקין שאר להביא מבושל יום מבעוד עליו לחייבובשל
 ן בשל לי אין מ ן במים נ' כ מבושל[ 4 ן וכו'ובשל
 ן ח' מ כמשפט[ ן ח' בו העם[ וכו' באש 5 ן וגו' ואכלתא
 א בצלי[ 7 ן ה' מ ayn] וכו' ובדודים ן וגו' כמשפטא
 לבשל ט ישלוק[ לשלוק ן שהייתי ש ן כ רק וגו'[ ן אשנ'

 ן כ רק וגו'[ ן לצלי ד ן והראוי א ח', מ הראוי[ 8 ןיבשל
 ן ח' ם קרבו[ ועל ן וגו' ראשו א ח', דב קרבו[ וכו'ראשו

 ר, אממש מקולס[ר'[ רע-א ~יעזר ר' דברי ט ן בר מ9

 אם אני שומע ס וכו'[ וגו'[הא ממנו א ן לא וק 10 ן~יעזר
 הותיר אמ הא ש ן כשר יהא אגל המצוה על עובר יהאהותיר
 הותירו[עבר[ 1 כשרן ויהא המצוה על כעובר יהא אנישומע
 אדטכ ש, רק תשרעו[ וכו' ת"ל 1נ שומען אבל הלטכ

 ת"ל מ וגו'(, ממנו )אב בקר עד ממש תותירו לאת"ל
 ממט ן ח' מ תשרופו[ וכו' אני ן תשרופו באש ממנווהנותר
 ט 12 ן למה בקר עד וגו' ממנו א ן בקר עד נ' דכ בןבפ'
 לבקר תחום מ ן ליתן שאמרנו זהו מ וכו'[ אלא ן לילמה

 לפרש צריך ולפ"ז ישלוק והדקים הכרעים כגוןלשלוק
 היה איך קשה עוד בלשון מונח זה דאינ ומלבד אש צלי אם כי אצל כרעיו על ראשו הכתוב הסמיך למה כמו הוא נאמרדלמה
 אינו כרעיו על דראשו חסר דהעיקר ועוד וכר תאכלו אל בסתם אמרה שהתורה אחרי מתר ממנו דקצת הדעת עלעולה
 אש צלי אם כי ממנו תאכלו אל אקרא אני בתהלה שהקשה וכמו רבי מדברי זה דגם דאפשר נראה ע-כ אח"כ אלאמזכיר
 שהייתי לפי ומהרר מיותר אש צלי אם כי א-כ מבושל ובשל גא ממנו תאכלו אל לכתוב ההכרח שהיה דמאחר להפך ומקשהחוזר
 לפי הפירוש יהיה זה וכעין יחד ובשול צלי אם כי התורה אסרה דלא הילקוט( ג' )לפי יצלה לצלות יבשל לבשל הראויאומר
 ואח"כ צלאו או בשלו ואח"כ שלקו אלא תורה אסרה דלא סובר והייתי שלוק הוא דנא רבי דדעת לפרש ואפשר השנייההג'
 ונשול צלי אם כי התורה אסרה ולא עצמן כפני מותרים עשייה אופני דבל הכחנה יהיה הגרסאות שתי נרכיב אם וכןבשלו
 ביותר מבושל אם כי התורה אסרה לא דדילמא לעיל דאמר הא דהיינו אחר פירוש אש. צלי אם כי לכתוב הוצרך ע"כיחד

 לשני ששייכים המדרשים לכפול התנא ודרך צלי כמו מותרת הילקוט( ג' לפ' בשול )וכן שליקה אבל מבושל ובשלמדכתיב
 הוא וכן מקולס אומר ישמעאל ר' ר-ט דברי תוך הוך הגירסא ע"א לד פסחים ובירושלמי בח-ג עיין וכו'. ר-ע 9מקראות:
 ובעמן הגר"א הגיה וכן מקולס גדי קורהו ר-ט תוך תוך קוריהו ישמעאל ר' להפך הגירסא עד. בבלי אכל דרשכ-יבמכילהא

 רש-י מביא וכן הכברא דמתרגמינן עשויות צאן חמש לו ומדמין תוכבר ששונים ויש תוך ערך שכתב בערוך עיין ברתוך
 : פ-ו ולעיל רש-י עיין תחום. 12 : שבגמרתנו תוך תוך הג' במקום קלונימוס ר' בשם הזה והפ' הגירסאבפסחים
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 ו-1 פרשה בנא דפסחאמסכת22

 צריך אינו אומר ישמעאל רבי עשר. ששה אור ער נשרף שאינו מגיד בקר עדת"ל
 בקר עד ח('ל ומה היא מלאכה מעין שריפה בהם יעשה לא מלאכה כל אומר הואהרי
 יונתן ר' י"ז, אור עד אלא נשרף שאינו מגיר בשבת להיות עשר ששה אור חל אםאלא
 דוחה נותר שריפת אין טוב יום דוחה נפש אוכל שכל במקום אם ומה צריך אינואומר

 שריפת תהא שלא דין אינו השבת את דוהה נפש אוכל מקצת שאין מקום טוב* יום6
 יצחק רבי בקר. של לבוקרו תחום ליתן הכתוב בא בקר עד ת"ל ומה אותו דוחהנותר
 יום דוחה שריפתו אין ימצא ובבל יראה בבל שהוא חמץ אם ומה צריך אינואומר
 ומה לשרפו טוב יום ידחה שלא דין אינו ימצא ובבל יראה בכל שאינו נותר .טוב

 שאמרנו. לענין בקר עד לזמרתלמוד
 הכתוב בא אומר הגלילי יומי ר' דרכים. כיוצאי אותו תאכלווככה rw ה10

 ואכלתם מזורוין: שיהיו דרכים יוצאי על התירה מן ארץ דרך ללמדם ן , שןפן
 כשהואאומר חפזוזישראל אלא אינו או כן אומר אתה מצרים, חשוון וה כחפווןאותו
 מקיים אני מה הא אמור ישראל חפזון הרי ז( יא )שמות לשונו כלב יחרץ לא ישראל בניולכל

 אותו ואכלתם אומר קרחה בן יהושע רבי מצרים. חפוון דה בחפזון אותוואכלתם
 כי אומר כשהוא מצרים חפזון אלא אינו או כן אומר אתה ישראל, חפוון זה בחפזון16

 ישראל. חפוון זה בחפזון לומר תלמוד ומה אמור. מצרים חפוון הרי ממצריםגורשו
 זכר לדבר ראיה שאין פי על אף שכינה חפזון וה אומר אליעזר רבי משום חנןאבא

 ואומר ח( ב )שה"ש הגבעות על מקפץ ההרים על מדלג בא וה הנה דורי קוללדבר*

 ן ח' מ בקר[ עד 1 ן ר"א מ ד"א[ ן השחר עמוד זה זהואי
 ן ושרפה מ 2 ן לאור טס ן אלא אטבם עד[ ן ח' מנשרף[
 ן הבקר ט ן ח' כ ומה[ ן הוא ט [ ח' כ מלאכה[ ן ח' ממעין[

 ן ח' מ מגיד[ ן ח' טמ אור[ ן שאם טמ ן ח' מ אלא[3
 מ מה-ד[ עד יונתן ר' ן לאור טמ ח', כ אור[ עד ן אינומ
 ט ן יו"ט את אטכ 5 ן יו"ט את גט: ן אט2ח' אם[ 4 ןח'

 אטכ ן ח' אכ ומה[ 7 ן השבת את אטכ אותו[ 6 ן שבתדוחה
 ן ובל אכ ן ח' ט לשורפו[ וכו' נותר 8 ן יו"ט את אכ ןובל
 מה. הא אטב ן יו"ט את דוחה שרפתו תהא שלאאכ

 ק ארץ[ ן ל[רימדך אטכס 11 ן ביוצאי טכ 10)ז(
 א ח', טמ כן[ וכו' משרידה 12 ן ח' מ הלתוריה[ מן ןח'
 חפדז[ ן כח' אינו[ ן מצריכם הפזון אומר ושראוהכ
 ן ה' ט יחרץן ~Fa ן וגו' ישראל כ 13 [ של נוסףמ

 אמור[ ן דישראל ט ן של נ' מ חפזון[ [ רקאמ לשונו[כלב
 בחפזוזן ת"ל מה הא בחפזוןןאט מקיים אני ומה ח'ןממ
 ן ח' טמ אותון ואכלתם ן ה' ד קרחה[ בן 14 ן ת"ל מה הא2
 חפזון, כ כזן ן ח' טמ כן[ אומר אתה ן ח' ט בחפזון[!1

 ן מה הא אטבם ן מצרים מ ממצרים[ 16 [ יש' חפ' זהש
 אטכס 17 ן ח' ר זה[ ן בחפזון אותו ואכלתם ה-לאטכ
 18 ן ר'~עזר משם וק ן ר'~יעזר משום אומר חנין( )אכזנן

 מדלג מ וגו', אד ח', 2 הגבעות[ וכו' מדלג ן קול שנ'מ

 וכן בקרים שני ולשונו דרשב"י מכילתא עשר. ששה אור1
 הנא בשם כד: שבת בבלי ע-א לה פסחים ע"ג ד שבתירוש'
 בלילה דנשרף משמע המכילתא שיטת לפי אבל חזקיהדבי
 המכילתא ובשיטת בש"י וכזהקשה כתיב הבקר עד דהאוקשה
 צפרא עד מניה ודאישתייר מדמתרגם אבל ת-י גםהולך

 דם-ל משמע תוקרון בנורא דשיתסר ובאורחאתצנעיניה
 דט"ל לומר אפשר ולפידיה ט-ו של בוקרו היינו בקרדעד
 א"א וא"כ ילפינן ממ"א ביו"ט קדשים שורפין דאיןדהא

 דמפרש ואפשר קשה המכילתא על אבל הלילה קורםלשרפו
 שלפניו הלילה כל והיינו השני הבקר שיאור קודם הבקרעד

 נשרף שאינו הכתוב מגיד בקר עד ת"ל מה ד"א השיטולשון
 את דסותר מדוקוק אינו עשר ששה אור דהיינו שני בקרעד

 אלא 3 : ופ"ז ומ-א וחזקוגי רפ"י ועיין דבור כדי בתוךעצמו
 ידחה לא בס-ז לפעמים רק שחל שבת דמשום דס"דוכו'.
 יכול שאינו ט"ו של בוקרו עד והנותר הכי ודורש שרפתוזמן

 ז"ר ועיין זמנו לאחר תשרפו השבת מחמת בלילהלשורפו
 הירושלמי כשיטת שלא וזה י-ז' אור עד -ושב"י:

 שורפין אין לר"י דגם משמע ופסחים שבתדבירושלמי
 שהיה קדשים והיינו זמנן שעבר בקדשים אלא בלילהקדשים

 : עב יבמות בבלי ועיין שרפן ולא לשורפן שהות כנרלו
 יכול היה שלא אף להו קרי זמנו עבר נמי דכאן לומרודוחק
 ד"ה שם יבמות תוספ' עיין ושבת יו"ט מחמתלשורפן
 כגון היינו בלילה קדשים שורפין דאין דהא וס"לשלא.
 מאכילה שנפסלו אחר מיד אותן שורפין שאיןשלמים
 י"ב פרק צו ת"כ עיין השלישי יום של לילהבהגיע
 * מ"י פ"נ פסחיםעיין

 : ורש"י טוב שכל זוטרתי, פסיקתא וכו'. כיוצאי 10)ז(
 משם שובח הרי כלומר אמיר.  ישראל  חפוון הרי13

 פי"ג לקמן דוגמתו ועיין אחר באופן לפרש אפשר אי כאן כך אינו זה לשון משמעות הרוב דע-פ ואף חפזון להם היהטלא
 שלא יחרץ לא וע-כ לצאת נחפזים שהיו ומוכיח בניחותא פ' ובש-ט בפ-ז שם ראה פרשה בספרי כן ומפורש משארותם:ד"ה
 וכשהוא צ-א( )וף ג' ט"ז דברים תנאים מדרש וג' וכו' הרי ממצרים יצאתם בחפזון כי אומר כשהוא מגיה וגא"צתעכבו

 מצרים חפזון זה ממצרים יצאו בחפזון כי ת-ל מה הא אמור ישראל חפזון הרי להתמהמה יכלו ולא ממצרים גורשו כי,ומר
 ת"י וכן שכינה. 17 : תע-ו רמז ישעיה ילקוט ט. ברכות ועיין ומשובש וכו' חנין אבא ישראל חפזון זה אומר קרחה בן."י

 : ע דף ופס"ר מז דף החדש פ' ופדר"כ א' לפסוק מ"ב ושהש-ר ס-ו פי"ט רבה ועיין עלמא מארי דשכינת:מהילו
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23 פר בנא דפסחאמסכת

 לא כי ת"ל בחפזון יהא לפא לעתיר אף יכול ט( )שם כתלנו אחר עומר זההנה
 הוא פסח יב(: נב )ישעיה וגו' יי' לפניכם הולך כי תלכון לא ובמנוסה תצאובחפוון
 שמים: לשם מעשיו כל שיהיולייי

 למקום. ממקום שעובר כמלך אומר יהודה רבי מצרים. בארץועברתי
 בם ישלח שנאמר זעם אלא עברה אין במצרים. ויראתי עברתי אני נותן אחרדבר
 ההוא היום וכו' עברה יום יכואומר מט( עת )תהלים וצרה וזעם עברה אפוחרון

 ם(: יג )ישעיה וא' אף וחרוז ועברה אכזרי בא יי' יום הנה ואומר טו((4 א)צפניה
 ויי לומה תלמוד שליח. ידי על או מלאך ידי על אני שומע בכור כלוהכתי

 שליח: ידי על ולא מלאך ידי על לא מצרים בארץ בכור כלהכה
 במצרים והם אחרים ממקומות אפילו מצרים בארץ בכור כלוהכתי

 וגומר בבכוריהם מצרים למכה ת"ל מנין אחרים במקומות הם אפילו מצריםובכורי
 ראשית במצרים בכור כל ויך ת"ל מנין ולוד פוט כוש חם בכורי י( קלו)תהלים
 נא(: עת )שם חם באהליאונים

 הפורענות התחילה ממנו תחלה בעבירה שהתחיל מי ה. מ ה ב ד ע ו ם ד אמ
 ככ( ז )בראשית וכו' האדמה פני על אשר היקום כל את ויסח אומר אתה בדברכיוצא
 יא(:4 יט )שם במנורים הכו הבית פתח אשר האנשים ואת אומר אתה בדבריככיוצא
 בדבר כיוצא ד(, ידי )שמות חילו ובכל בפרעה ואככדה אומר אתה בדברכיוצא
 אתה בדבר כיוצא סו(. יג )דברים וגומר ההיא העיר יושבי את תכה הכה אומראתה
 אף  תחלה(4 בעכרה שדתחיל יתאבר כו( ה )במדבר יריכה ונפלה בטנה וצבתהאומר
 הפורענות התחילה ממנו תחלה בעברה שהתחיל מי בכור כל והכיתי אומר אתהכאן

 3 תע-ו: ישעיה ילקוט ט"ו פי"ט שמ"ר וכו'. לעתיד1
 יא פרשה לקמן ועיין פסח לשם מגיה בא"צ שמים.לשם
 ויררש' ח"ב כ"ג פסחים ותרספתא קנו פיסקא דבריםוספרי
 ובבלי זבחים ריש ומשנה מ"ב פ-ה פסחים ע"ד לאשם
 לוקין כולן אחד וברגע אחת ובהעברה כמלך. 4 ז.':שם
 ואפ"ה לשליחתו מוכנים שהכל כמלך מפרש ובז"ירש"י
 ידי רעל לר"י דס"ל המ"ע ידעת בעצמו לפעמיםעובר
 ות"י: 91"ט ופ"ז פי"א לקמן ועיין כמלך דורש ולכךמלאך

 ש"ט: ש"ז סיד יז פרשה שמ"ר וקמא. קטו. ב"ב עברתי.5
 כאן בא"צ הגיה זה וע"פ פי"ג לקמן עיין וכו'. מלאך8
 וכו' והכיתי ת"ל וכו' אני שומע בכור כל הכה וה' שנילפי
 הוכווה אין אחד דמכתוב פ' ובמ"ע ובמ"פ לקמן בח"גועיין
 הפסוק מסוף הוא והראיה וא"נ חברו על ומלמד אחד כלובא
 : שליח ידי על לא ה' אני רש"י ולשון וש"ט פ"זועיין
 וכו'* חם 13 : רש"י ש"ט פ"ז ובו/ ממקומות אפילו10

 וכו'. שהתחיל מי 14 תת-כ: תהלים ילקוט ס"ז כאןתנחומא
 ג"ח רלו צד וס"ס כב צד נמדכר ספרי פ"א בשלחלקמן
 תנחרמא ס"ג ופי=א מ"ג ופ"י ס"ט פ"א שמ"ר מ"חפ"נ

 וכו'ן יכול ן וגו' כתלנו א 1 ן ח' מ כתלנו[ וכו' ואומר ןוגו'
 ר ת"ל[ ן חפזון ד ן יחיה א ן ח' ט אף[ ן לעתיר ואףאכ
 ן ח' כס וגומר[ וכו' ובמנוסה. ן .וגו' תצאו אטע 2 ןשנ'
 ן לשום אכמ ן מעשיהם ופק ן שיהו וק 3 1 ח' טהואו
 מ ן ח' מ אומרן ר-י ן וגו' מצרים כ 4 ן וגו' נ' וקשמים[
 ח"ן דם פ, גם כ"ה יראתי[ 5 ן עובר שהוא אטכס ןכאדם
 כמ וצרה[. ן וגו' עברה א 6 ן ואין לס ן מצרים בארץמ
 ואומר 7 ן כ רק וגו'[ ן וגו' היום א ן ח' דפ המוסגר ןח'
 ח"ן מ וגו'[ אף וחרון ן וק'ח' יי'[ ן ח' אט וגו'[ וכו'הנה
 א ן המלך כ ן כל א ט. רק בכור[ כל 8 ן וגו' ועברהכ

 10 ן השליח ט ן וגו' כ ח', אדש מצרים[ בארץ 9 ןהמלאך
 ק ן ואפילו אט ן ח' אדב מצרים[ בארץ ן ח' מוהכתי[

 א אפילו[ ן בכורי מ 11 1 מ רק במצרים[ והם 1במקומות
 ן ח' מ מנייח ן ממקומות א ן שהן אטב והם, מ ן ח'טכס
 מ חם[ ן ובכורי אטכ 12 ן ח' אטכלמ וגו'[ ן שנאמרט
 ן וגו' בכור כ ן ח' ד ולוד[ פוט ן ופוט אמכ ן וכוש ד ןח'

10

16

20

 התחלתן ד מתחלת, רש"י: ן ממנה כ ן ח' ם! תחילה[ ן בכולן וכן משהתחיל כ עדן מ 14 ן וגו' במצרים א ן וגו' ב דבמצרים[
 כ ח"ן א וגו'[ וכו' כיוצא ן הענין, תוכז רק פד רמז בראשית בילקוט מעתיק כ שורה הפורענות עד מכאן וכו.[ כיוצא15
 ממנו תחלה בעברה שהתחיל מי בהמה עד מאדם היקום מ ן וכו' כיוצא הפור' התח' ממ' תחלה בעברה משהתחיל וגו'יקום

 מ ן וא' כיוצא הפ' התח' ממ' תח' ב' משהת' וגו' הבית כ ן נו כיוצא א ן ח' ד המוסגר 16 ן וכו' כיוצא הפורענותהתהילה
 וגו' תח' בעב' משהת' וגו' בפרעה כ 17 ן כיוצא וגו' תחלה בעברה שהתחיל מי וגו' בסנורים א ן קטן ועד למגדולבסנורים
 וגו' תכה כ 18 ן כיוצא וגו' התחיל פרעה בפרעה א ן ח' כ אתה[ ן כיוצא וכו' בעבירה התחיל פרעה חילו ס ן וכו'כיוצא
 וגו' בטנה אכ 19 ן כיוצא וגו' בעבירה שהתחיל מי וגו' יושבי א ן כיוצא בהמתה כל ואת העיר מ ן וכו' כיוצא וגו'משהת'

 כלן את כ ן ח' מ אומר[ אתה 20 ן וכו' אתה כן ואף וגו' בעברה אכ ן ח' ד המוסגר ן אבר בעבירה שהתחיל מי אבר( מ)ג
 בעב' משהתחיל כ ן ח' א הסורענות[ התח' ממגו ן וכו' והלא בעברה תהלה שהתחיל וגו'( נ' )ל בכור ילק 1 וא' ל אבכור[
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 ז פרשה בנא דפםחאמסכת24

 תחלה לוקה בעבירה שהתחיל מי מעוטה פורענה מדת אם ומה וחומר קל דבריםוהלא
 שמרובה: טובה למד' וחומרקל

 טה זה מששם שפטי יה אני שפטים אעשה מצרים אלהיובכל
 ומצרם שתאמר חררה געש" מתכת ושל נרקבת שתה עץ ושל נמסת היתה אבןשל

 ד( לג )במדבר שפטים ה' עשה ובאלהיהם בכור כל בהם ה' הכה אשר את מקברים6
 שפטים שופטי שפוט שפטים אומר נתן ר' נמסית עץ ושל נרקבת אבן שלוי"א

 ועובדיה דרכים בארבעה לוקה שע"ו למדין נמצינו נשרפים נגדעים נבקקיםנרקבים
 כן לומר ודם לכשר איפשר שאי מה יי' אני ובמכפה, בהשחתה במכהבשלשה

 מעוטה פורענות מדת ומה וחומר. קל דברים והלא מהם נפרע אני בשבועה יייאני
 וכמה: כמה אחת על מרובה טובה מדה ועשה לעשו' הקב"ה אמר10

 לאות: לאחרים ולא לאות לכם לאות. לי ולא לאות לכם לאות. לכם הדםוהיה
 אשר הבתים על נאמר כבר והלא נאמר למה שם אתם אשר מ י ת ב ה לע
 ת"ל מנין בהם יושבים שהיו בתים בהם שיאכלו בתים אלא לי אין בהם אותויאכלו
 מקום: מכל שם אתם אשר הבתיםעל

 מה ידע שנ' לפניו נלוי הכל והלא אומר ישמעאל ר' היה ם. ד ה ת א י ת י א רר16
 )תהלים ממך יחשיך לא חשך כם ואומר כב( ב ודניאל שרא עמיה ונהוראבחשוכא
 וחם נגלה אני עושים שאתם מצוה בשכר אלא הדם. את וראיתי ומיל ומה יכ(קלט
 ינן כן עפות כצפרים שנאמר חיים אלא פמיהה אין עליכם. ופמהתי שנאמרעליכם
 את ראיתי ו ד"א ה(: לא )ישעיה והמליט פסוח והציל גנון ירושלם על צבאותיי'

 ההוא המקום שם אברהם ויקרא שנאמר יצחק של עקדתו דם אני ריאה ם הד20

 אס[ ן מה אס ן הדברים והריןא אט 1 ן וכו' דברים והריוגו'
 מי הפזרענות התחילה ממנו ט ן הפורענות אטב ן ח'מ

 בעבירה מ ן ק"ו וגו' בעברה אכ ן ק-ו בעברהשההחיל
 ן למדת ט למדה. כלס 2 ן ק"ו הפורענות התהילהממנו
 אכ 3 ן מרובה שהיא אט מרובה, ל המרובה, מ ן הסוגט

 ד 4 ן זו כ ן ח' ט שפטים[ ן ח' כוס ה'ן אני ן וגו'מצרים
 א ן נימוח היה ד אבל פש וכן נמסת[ היתה ן אבן שלצלם
 ן מרקבת אט ן נרקב ר ן היה ד ח', מ היתה[ ן שלטכס
 כ חלודה, אטלס ן נעשה ט נעשה, היה ד 1 שלאטכס
 את 5 ן וכה"א מ 1 כבדפוס וש וחררה, חלודה פחרדה,
 א ן ח' מ בכור[ וכו' גת ן וגו' לכ ח', וק שפטים[וכו'
 שפוט ן של כ ושל[ מרקפתן היתה א מרקבת, ם 6 ן וגו'את
 מקוים ט 7 ן נרככיס שופטים .כ ן שפטי טלמ ן ח'טס

 ט ן ח' ט דרכים[ ן ח' ט בארבעה[ ן לקתה ע"נ מ ןנגרעים
 כמגפה, א ומגפה, מ ן בהשחת א יבהשתהה, כ 8 ןרברים

 עיין חררה. 4 : פ-ד וירא ילקוט ס-ו בשלח סי-דוארא
 חררה הג' דגם וא"צ הילקוט כג' חלודה מגיה ובא"אבח"ג
 כלומ' וכו'. שנ' - מתכת: חתיכת דנעשית והכמנה לפרשהיש

 במ"א. מפורש כבר הלילה בחצי ויהי בפ' כתוב דלאאע"ג
 מוכח מתרככין ומדמתרגס ת"י וכן וכו'. נתן ר' 6 :מ-ע
 שקתב ומה nOb לליל בפיוט וכן ופ"ז ש"ט ועיין כי"מכג'

 ובפר' כאן פעמים ב' שפסים מדכתיב דדייק כאןבסהתו-ה
 כבפנים אכל בשמי מניה בא"צ בשבועה. 9 : א"נמסעי
 בשבועה השכ"ט ולשון בפ"ז וגם הנוסחאות בכל הואכן

 כר"ג סתמא לאחרים. ולא 11 : מהם נפרע בעצמישאני
 גם צ"ל יושבים' 13 : ור-שי פי-א לקמן ועיין פ"ולעיל
 : כאן כמו יושבים לעיל צ"ל או פ"ו לעיל כמו ישניםכאן
 דמא זכות ית ואחמי יונתן תרגום וכן מצוה. בשכר17
 ומילה פסח דם דהיינו מפרש פ דף ובש-ט ורש-י פ"זועיין

 ש"ט חיים. 18 : בת"י מפורש וכן לאות מחט תתנושנתערבו
 : פי"א לקמן ועיין פ"ו ד"א' 19 : ורש"ישם

 אכ ן מה מ אם, ומה ט אמ, מה אב ן הדברים א ן ח' ד דברים[ והלא ן יהרי אכמ 9 ן שאפשר כ ן ח' מ ה'[ ן במגפהט
 הרמן לכם מ 11 שמרובה הטובהןאטכ מוקא המקוםןטכ נ, א המקוםןועשהן כס ח'1 א הקב"ה[ אמרהפורעפתן10

 א כבר[ ן מ דק am] אתם אשר 12 ן ח' ט בס"ה[ לאות ן ח' מ בפ"ג[ לאות לכם ן ח' כ גפ"ג[ לאות ן ח' ט בפ-ב[ לאותלכם
 מ בתים[ ן אותו אוכלין שהיו כ אותו(, נ' )ם שאוכלין טמ אותו, אוכלין שהן א ן ח' כ בהם[ אותו 13 ן שג' לפי מ ן ועל א ןח,
 ח' ד שג'[ ן ח' ט הכל[ ן ח' אמ היה 15 ן מקום בכל ב 1 ועל א מן, וק על[ 4! ן שישנין ש וכן ישנים, טלמ ן שהן אט ןח'
 כ ממך[ ן ח' אמ ממך[ וכו' ואומר ן ח' טכ ואומר[ ן שריה ק שרי, ט ן וגו' אכ ח', מ פרא[ וכו' ונהורא ן בחשוכה כמ16
 ן וט' כ והמליט[טוכו', ה'וכו' וגו'ן19 עפות חסותןא ואיזןטמ אבלם אחתן18 מצוה אט ן ח' ט הדם[ ן מה טמ ן17וגו'
 ן ח' מ ההוא[ ן וגו' המקום א ן שם את טכ ן דם את כ 20 ן ח' ט אני[ וכו' וראיתי ן ח' אדב פ, גם כ"הד-א[
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25 ז פרשה בנא דפסחאמסכת

 א' )ד"ה וגו' וינחם יי' ראה ובהשחית אומר הוא ולהלן כד( כב )בראשית וגו' יראהיי'
 השה::4 לו יראה אלהים ה' יכשנאמר יצחק של עקדתו דם ראה ראה מה סו(כא

 שהב"ה וממעתי אלא ופסחתי תקרי אל אומר יאשיה ר' ם, כ י ל ע י ת ח ם פו
 ההרים על מדלג בא וה הנה דודי קול שנאמר במצרים בניו בתי עלמדלג
 ופסחתי אומר יונתן רבי וגומר. כתלנו אחר עומר זה הנה ואומר ח( ב)שה"ש
 ישראל של ביתו בתוך מצרי שהיה הרי המצרים על חם אים ואני חם אני עליכםעליכם
 שהיה הרי המצרים. על ולא חם אני עליכם עליכם ופסחתי ת"ל בגינו ינצל אנישומע
 בהכותי למשחית נגף בכם יהיה ולא ת"ל בגללו ילקה אני שומע המצרים בביתישראל
 מצרים בארץ בהכותי ד"א במצרים: הוא הווה אבל הווה אינו בכם מצריםבארץ
 זמן: לאחר הוא הווה אבל הווה אינו מצריםבארץ
 אתה לוכרון לך שהוא יום אותו. וחבותם ן ו ר כ 1 ל ם כ ל ה ו ה ם ו י ה ה י הו
 הזה היום את וכור העם אל משה ויאמר אומר כשהוא זהו אי שמענו לא אבלחוגגו.
 מרעמממ וימעו אומר כשהוא שקול הדבר עדין ג( יב )שמות וגומר ממצרים יצאתםאשר
 ביד ישראל כני יצאו הפסח ממחרת הראשון לחרש יום עשר כחמשה הראשוןבחדש
 אלא יצאו לא והם י"ס בלילי הפסח את ישראל בני אכלו אימתי ג( לג )במדבררמה
 עצמו: טובכיום

 חגיגה טעון שהוא ראשון טוב יום אלא לי אין י' י ל ג ח ו ת ו א מ ת ו ג חו
 ו( יג נשמות ליי' חג השביעי וביום מצות תאכל ימים שכעת ת"ל מנין האחרון טוביום

 מה עם יפה נקשר אינו וכו'. אינו בכם 9 פ"ז: יאשיה. ר'3
 יהיה ולא ת"ל וצ"ע מא עצמו בפני דמאמר ונראהשלמעלה

 דלקו ודורש וכו'. למשחית נגף בכם יהיה ולא : נגףבכם
 לעיל שאמר כמו ובמגפה בהשחתה במכה מכותבשלשה
 ומכילתא וש"ט הפץ מן קצת נראה וכן ועברתיבד"ה

 נשמטו וכו' אינו בכם דהמלות ג-כ אפשר אבלדרשב"י
 מדכתג אחרת ג' לפניו שהיתה משמע רש"י מלשון כיממקומן
 מצרי שהיה הרי במצרים הוא הווה אבל נגף בכם יהיהולא

 אבל נגף בכם יהיה ולא ת"ל ימלט יכול ישראל שלבביתו
 מצרי של בביתו ישראל שהיה הרי שבבתיכם במצריםהווה
 זה ולפי נגף בכס יהיה ולא ת-ל כמותו ילקה אנישומע
 לעיל שייכים וכו' הווה אינו בכם המלות כי קצתמשמע
 דהמק' ופסעתי מן ודורש מקוטעים יאשיה ר' דדבריואפשר
 בני בתי בתוך מובלעים שהיו ישראל בני בתי עלמדלג
 מובלע שהיה מצרי דנית יגף בכם יהיה ולא ומןמצרים
 מן יליף יונתן וא' בגינו ניצול אינו ישראל בני בתיבתוך

 ישראל של ביתו בהוך שהרא מצרי על חס דאינוופסחתי
 מצרי של ביתו בתוך ניצול דישראל נגף בכם יהיה ולאומן

 של ננייד ישרן דאם ודורש אהד דבור דהוא פ'ובסהתו-ה
 הווה אבל נגף בכם יהיה ולא מדכתיב ניצול דישראלמצרי

 בארץ הפ"ז לשון זמן' לאתר 10 : ילקה והמצריבמצרים
 הא נגף גבן יהיה לא מצרים בארץ כלומר תוכחה .זומצרים
 במקומות כלומר הש"ט לשון וכן געצמכמ הזהרוכמ"א
 עצמו' 16 : יעד פ' סוף ועיין עצמכם על הזהרואחרים
 וכן הם-ח בג' תפסתי וגו'. שבעת 18 : דרשב-ימכילתא
 דברים על הכוונה הדפוס ג' ולפי עצמו מסברת בא-צהגיה

 בעם ה' וכשהשחית כ ן אומר הוא וכן מ ן ח, טכס וגו'[1
 וכו' מה 2 ן ח' מבס וגו' ן ה'ראה א וכהשחיתראהןבמק':

 המוסגר ן ראה יצחק מ [ ח' דטמ 2[ בפי ראה ן ח' קהשה[
 א שהמקום, סב 3 ן ח' מ אלהים( ן ח' אט: ה'[ 1 ח'ול

 ב"ה בניו[ 4 ן הקב-ה שהיה פ המקום, שהיה מכשהמקום,
 בא ט ן וגו' בא אב ן ממצרים ק ן ישראל בם ד פ,גם
 א ן ח, א ואומר[ 5 ן ח' מ וגו'[ וכו' על ן וכו' זההנה
 אטכס ן ואיני אטכלמ ח"ן ט בן בפ' עליכם 6 ן וגו'עומד
 ט ן המצרי אפ ן בתוך מצרי נכנס מ וכו'[ הרי ןמצרים
 ן ח' ט ב[ בפ' עליכם ן מבנינו א ח', דם בגינו[ 7 ןבביתו

 המצרי'(ן )אל מצרים על חס ואיני( )אכלם איניאטכלמ
 מצרים של ביתם בתוך מובלע ישראל של ביתו שהיהש
 ישראל של ביתו אפילו נגף בכם יהיה ולא מן דורש פוכן
 בתוך אטם מצריים, של בתוכם כ 8 ן המצרים בתיבין
 מבגיגו, א בגינו, טכ בגללו[ ן מצרי של בביהו( )טביתו
 ן ח' וסק מצרים[ וכו' למשחית ן וגו' נגף אל ן מבינומ

 ן במצרים אלא א ן ח' מ אבל[ ן אין א 9 ן ח' מלמשחית[
 על ל המצרים, על וק ן הווה במצרים ט ן מ רקהוא[

 מ אבל[ ן מ רק מצרים[ בארץ 10 ן ח' ט ד"א[ ןהמצריים
 ן וגו' אכלכם 11 ן אדטכח' הווה[קח'ןהוא[ ןח',טקאלא

 לזכרון, לכם הזה היום והיה ת"ל וגו' 1 ח', ט אותו[וחגותם
 יום איזה חוגגןכ ד ן12 לכם אט ח'ןלךן ק וגו'ןאותו[ל
 )ט וגף זכור אטע ן ח' מ העם[ וכו' ויאמר ן כשהואהוא

6

10

16

 ט רמה[ וכו' בני ן וכו' אימתי הפסח כ 14 ן ח' מ הראשון[ בח' וכו' ויסעו ן וכו' ממחרת אומר אטע ן ח' מ וגו'[ 13 ן עדייןח'(
 דטכ מ, שבעת[ אחרוף מ 18 ן שטעון ראשון יום מ 17 ן ולא מ ן הם א ן ח' א אדל ן ח' אמכם בני[ 15 ן וא' א ה',מ

 ן אלהיך נ' ך לה'[ ן וגו' מצות א ן עצרת ד חג[ ן ח' כ וכו'[ וביום ןששת
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 ז-ח פרשה בבא דפסחאמסכת26

 אתה הרי מנין מועד של חולו חגיגה טעוני' שהם ואחרון ראשון טופ יום אלא ליאין
 מקרא קרוי מועד של וחולו קדש, מקרא קרויין ואחרון הראשון טוב ויום הואילדן

 טעונין הן הרי קדש מקרא ' קרואי שהן ואחרון הראשון טוב יום על למדת אםקדש
 וחומר קל ועוד חגיגה שיטען הוא דין קדש מקרא קרוי שהוא מועד של חולוחגיגה

 חגיגה טעונין הן הדי מקודשין ולאחריהם לפניהם שאין ואחרון הראשון יו"ר אם ומה6
 אם ולד"א חגיגה טעון שיהא הוא דין ולאחריו לפניו מקורש שהוא מועד שלחולו
 חולו חגיגה טעונים הן הרי חגיגה טעונים ולאחריהם לפניהם שאין והאחרון הראשוןיו"ט
 אומר הגלילי יומי ר' חגיגה(4 שיטעון הוא דין חגיגה טעון ואחריו שלפניו מועדשל
 הפסה ימי ו' להביא סו( סו )דברים אלהיך ליי' תחוג ימים שבעת אומר הואהרי

 מא( כג )ויקרא ליי' חג אותו וחנותם אומ' כשהוא בחג אלא מדבר אינו או חגיג' שיטענו10
 שיטענו הפסח ימי שבעת להביא ליי' תחוג ימים שבעת מקיים אני ומה אמור. חגהרי

 דורות מיעוט אני שומע לדורותיכם או לדורות הדבר שינהוג לדורותיכםחגיגה:
 : תחגהו עולם חקת ת"לשנים

 ["ש-וטה
 גי[ אס שומע תאכלו, מצות ימים שבעת

 לא יל במשמע מצ"
 מצה ליח הבא דבר אלא אצרתי לא 0 ט"ו )דברם חמץ עלע תאכל ' ן ' ש' ~"15

 שועל כמבולת והכומס" ושחטרים ההרים הם ואלו המעץ חמשת אלו מ וה שיוחמץ
 ומצה חמץ לידי באין שאין והשומשמין והקטניות והפרגין והדוחן האורז יצאוושיפון
 קדרה מעשה אף אני שומי תאכלו, מצות ימים שבעת סרחון: לידיאלא

 אינו או כן אומר אתה הראשון טוב יום עם . ם י מ י עת ב ש : לחם ת"לבמשמע
 ועשריכם האחר יום עד אי ועשרים האחד יום עד ת"ל הראשון טוב ליום חוץ אלא20

 : תאכלו מצות ימים שכעת ת"ל לעשרים ממוךאוציא

 כ 2 ן שטעונין מ ן והאחרון ט ! הראשון א [ ח, א שב[1
 ן ראשון אטש 3 ן ח' ט קדש[ ן ואחרון ראשון טכס ןיו"ט
 4 ן שטעון מ ן קרוי ר ן שהוא ד 1 שקרויין מ ן ותאחסןכ

 טבל ן שקרוי מ ן כפול ט ו[ שורה מועד וכו'שהוא
 טכ טוב[ ן ח' מ ין-ט[ אם ן מה מ ח', כ ומה[ 5 ןשיטעון

 אטבם 6 ן ח' מ הן[ הרי ן והאחרון אטכ ! ראשון מ ןר
 ל ח', ומק המוסר ן שיטען אמ שיטעון, סכם ןשמקודש

 יו"ט[ ן ח' א חגיגה[ וכו' הרי ן וכו' שאין א' י"ס אםמא
 מועד א ן טעונין ולאחריהן שלפניהן מועד ט 8 ן יוםט
 הרי 9 ן חגיגה חג שיטען א ן דין ושאחריהם שלפניהםחג
 לה' א ן להביא ח'( )ט וגו' תחוג סב ן ח' ד אומר!הוא
 אותו א ן שבעה כל חגיגה שטעוז[מ ט שיטעון. כ ן10וגו'
 ן הרי אותו תחוגו השביעי בחדש ימים שבעת לה' מ ןוגו'
 12 ן וגו' אב ח', טס לה'[ ן ת-ל מה( )מ ומת אסובב11

 ח'. כ! און וכו'לדורותיכם
 ן אמרה טב 15 ן במשמעו ק ן מצה כל ט:מ 14)ח(

 במדבר ספרי עיין וכו'. ריה"ג 8 : פי-ז לקמן ועיין ח'ש"ז
 מוסב ימים שבעת דריה-ג שכתב סהתו"ה ועיין קצגדף

 וכו'. פעמים בשלש אלהיך לה' תחוג ימים שבעתלמטה
 במדבר ספרי עיין לרהי-ג מיוחד זה סגנון כי יפה כווןואולי
 ב"ר שם שרשמתי המקומות על להוסיף ויש יד. הק' גדף
 ועוד אשה על ורכב רחים יחבול לא דדורש ס-זפ"כ

 גדי תבשל לא כ ופ מכשפה גבי פי"ז משפטיםמכילתא
 ומכדרשב"י: צדקעח במדבר ספרי לדורות. 12 אמו:בחלב
 ב. פרשה ריש לעיל שגים'13

 יח: שורה קצג צד במדבר ספרי סרחון. לירי 18)ח(
 דעתי לפי וא"צ במ-ח וכ"ה עוני לחם מגיה בא"צ לחם.19

 עיין אילפס מעשה היינו קדרה ומעשה אימעוט עצמודמלחם
 כס ירושלמי הל"א פ"א פסחים תוספתא ומא. לו.פסחים
 וחגותם לעיל וכתיב הואיל וכו'. חוץ 20 שכ-ט: פ-זע-ב
 הראשון ביום אך אח"כ כתיב וכן ראשון יום שהואאותו
 20 הראשון: מיו"ט חוץ הם ימים הז' כי לטעות מקוםויש
 סמוך 21 פסחים: ריש וירושל' פא דף שכ"ט פ"ז וכו'.ת-ל

 ואין המפרשים. בכלל עד ולא דעד כ"א יום היינולעשרים'

 ן זהו ואי מ 16 ן חמץ לידי באןמ שהוא אטבם בדברןכ
 טס הם[ ואלו ן החטין המינין חמשת הן ואלו א ן אלו וחמץ מצה לידי בא שהוא הוא( )א דבר זה ואי אכ ן ח' נו זה[ זהואי
 מ ן שאינן אכמ ן והקטנית ק ן והקטניות והשומשמין אט:מ ן והפרגון ד ן והשיפון אט 17 ן וכוסמין שעורים חטין כ ןח'
 מצות נ' אטמ ימים[ ן עוני לחם מק 19 ן מצות תאכל כ וגו'ן מצות א וחמץן18 מצה אכ ן טח' אלא[ וכו' חמוזןלירילידי

 ן ח' אכ הראשון[ ן מיו"ט ט 20 ן הראשון ירט עם אומר כ ן ח' אטמ כן[ אומר אתה ן ח' א טוב[ ן מצות תאכ' נ' כתאכלו,
 ן תאכל כ ן ת"ל וא' לעשר' מ ן מוציא ט 21 ן ח' א ועשרים[ וכו' אי ן ואי ט: ן וגו'( נ' )א לחדש ועשרים א: ן ח' מת-ל[
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27 ח פרשה בכא דפטחאמסכת

 רשות הימים ושאר חובה הראשון לעשות דו ל כ א ת ת ו צ מ ם י מ י ת ע בש
 הראשון לעשות אלא אינו או רשות הימים ושאר חובה הראשון לעשות אומראתה
 מצות תאכלו בערב לחדש יום עשר בארבעין בראשון ת"ל חובה הימים ושאררשות
 לעשות ראשון כלשון אלא האחרון כלשון לומר עליך אין הא חובה. קבעוהכתוב
 5 אומר אחד כתוב תאכלו מצות ימים שבעת רשות: הימים כל ושאר חוכההראשון

 יתקיימו כיצד מצות תאכל ימים ששת אומר אהד וכתוב תאכלו מצות ימיםשבעת
 מה הכלל על ללמד הכלל מן מוצא ויצא היה בכלל הוה השביעי הללו מקראותשני

 ת"ל רשות הראשון לילה אף רשות השביעי מה או רשות כלן אף רשותשביעי
 כלשון לומה  צליך אין  הא  חובה קכעו הכתוב לחדש יום עשר כארבעהכראשון
 16 הכלל על ללמד הכלל מן מוצא ויצא בכלל היה השביעי הראשון כלשון אלאהאחרון

 אומר אחר וכתוב ששה אומר אחד כתוב ד"א רשות: כולן אף רשות שכיעימה
 : הישן מן שבעה החדש מן ששה אלא הללו מקראות שני יתקיימו כיצרשבעה

 או טוב יום מערב אומר אתה טוב יום מערב וגו', הראשון ביוםאך

 הם-ח ג' ועיין כא יום אוציא מגיה ובא"צ כן משמעהלשון
 ואחד לעשרים סמוך וצ"ל בכאן נתערבו נוסחאות שתיואולי
 מכילתא ועיין ואחד עשרים אוציא או אוציא מלתבלי

 בגרסת תפסתי לעשות. וכו' שבעת 1 יח.: וערכיןדרשב-י
 דמכאן לעשות הפ' ואין מהר-ס בשם רש"י הגיה וכןהמ-ח
 קאמר תטעה שלא אלא חובה הראשון לילה דרקשמעינן
 לילה אלא חובה שבעה כל לעשות הכתוב בא לאכלומר
 גרס לא ובם-ח הראשון לילה לעשות מהר"מ וגרסתהראשון
 יותר מתוקן זה ולשון וכו' הראשון לילה רק לעשותכלל

 הקודם עם דמחובר הישנה הנדסחא לפי פירשרבמ"ם
  ראשון מיו"ט חוץ ימים שבעת  שמא התנא מסופקדמתחלה
 ואחרי בכללו ט"ו ויום  גורב לאכול  שחייב  משה חוזהיינו

 בפרט הכתוב הוציאו למה כן אם בכלל ראשון דיוםשהוכיח
 כפירוש משמע הלשון אין אבל חובה דבערב לומר כרחךעל
 דעד משמע וכו' בערב בראשון ת-ל מדקאמר שהריהוה

 דלא ועוד זה מכתוב ראיה להביא אדעתיה סליק לאהשתא
 על הדרש כל נשנה ששם יז בפרשה לקמן כן לפרשיתכן
 המאמר כל מגיה ובא-צ מצות תאכל ימים דשבעתהפסוק
 ושאר חובה הראשון לעשות עשר בארבעה בראשוןוגורס
 ששת ת"ל חובה ימים שאר אף אלא אינו או רשותהימים
 מתקיימין כיצד וכו' שבעת אומר וכ"א מצות תאכלימים
 חובה. 4 להפך: דילמא כלומר וכו'. אינו או 2וכו':

 פרק פסחים תוספתא ופי-ז י פרש' לקמן דרשב"י,מכילתא
 וכו'. מוצא ויצא ד לז: קדושין וקכ., כח: בבלי לד, הלכהב

 ג, יא פרק אמור ת"כ ש"ט, פ"ז ח, טז דברים תנאיםמדרש
 מן שיצא דבר קורא דאיך מהמיה זה והדרש קב',פסחים
 אחד דבכתוב הכלל את סותר והוא הכלל על ללמדהכלל
 שרוצה גרש"י ועיין ששה. השני ובכתוב שבעהאומר

 ת"כ ובסהתו-ה השכל. אל הדרש את ולקרב הדברלהסביר

 אתה 2 ן לילה מ מ[לעשותן רק תאכלו[ מצות ימים שבעת1
 מ לעשות[ ן לעשות או אב ן ימים ל ן ח' טס רשות[וכו'
 ט וכו'[ יום ן וגו' עשר א ן בארבע ט 3 ן ראשון מ ןח'
 א 4 ן וגו' ל מ, רק מצות[ תאכלו בערב ן ח' כ לחדש[ ןח'
 א ן בלשון אכ ן ח' טס רשות[ וכו' הא ן הכת' קבעוטנ

 תאכלו[ וכו' שבעת ן ת' א: כל[ 5 ן כראשון אלא ר ןאחרון
 תאכל ימים ששת אומר אחד וכתוב כ ן תאכל כ ן ח'דטמ

 ח"ן מ תאכלו[ מצות 6 וגו'ן ימים שבעת אומרמצ'וכת'אחד
 ח'[אט אטכס המקראותןהזה[ שתי כ ח'ן7 ט וכמהללו[כיצד
 ן כולו הכלל חוטט אטד מוצא[ ן מוציא ל בכללן היהכס
 עשר א ן9 ו_הראשונה שביוגין איןאטמק כס כלן ד8

 יום[ ן הכתוב קכעו וגו' עשר בארבע ט ן הכת' קבעונערב
 זכו הא ן הכת' קבעו כ ן וגו' נ' ל ח', כס לחרש[ ן ח'כ

 אחרון. אכ 10 ן ח' ט האחרון[ כלשון ן ח' בו רשות[כולן
 הכלל[ וכו' השביעי ן ח' מ הכללן על וכו' כלשון ןראשון

 חוץ נ' מ רשות[ כולן 11 [ אכ רק מוצא[ ן יצא אכ ן ח'ק
 ימים".ששת שבעת אומר[מ מאיר ר' ש הראשון[ד"א[מלילה
 אכ ן נתקיימו כ ח"ן ט אלא[ וכו' כיצד 12 ן אתר כ ןימים
 ושבעהן אטכס ח"ן אכש ואלא[ ח' כ הללו[ כתוביםמ
 ח"ן כ אתה[ ן שאור תשביתו הראשון מ ן ח. דטכ וגו'[13

 ן ח' מ מעיו"ט[ ן ח' ט יו"ט[ מערב וכו'אתה

 השאר חובהו הראשון לעשות 4~7-[4ן הללו מקראות שני מתקיימין כיצד מגיה ובא"צ האריכו, עה"ח יהודה ובמנחת שםאמור
 חובה שהוא ראשון יום בין הפרש שיש ללמדנו הכתוב והוציאם האתרוגים ימים ששת על קאי ימים דששת א-כ פירשרשות
 לפרש אפשר אי אבל היו בכלל ימים ששת להגיה וצידד יהודה במנחת לפרש רוצה זה וכעין רשות שהן האחרונים ימיםלששת
 הוא השביעי ויום הראשונים ימים שש דתכם ימים דששת רס"ל להדיא יוצא דמשם קב. בפסחים המובאה ובברייתא בת"ככן

 דהדרש לומר 4שק-ן4ש לנו אין כן על הגר"א דרך על להגיה אפשר אי ושם הראשונים ימים ששת על ללמוד הכלל מןשיצא
 ואעפ-כ הראשונה בהשקפה הישרה הסברא מן שרחוקים מדרשים לפעמים שמצינו כמו הכלל מן יוצא בעצמו הואשלפנינו
 פטרים  ירושלמי  הישן.  Wien Rntinomie, hermeneutische  Die  ;Schsvarz:  12 1913 ; .5 ד6 ועיין ובמקומם, בזמנםנדרתם
 כאן וש-ט ופ"ז שם מ-ת ר"ש, בשם קלד פיסקא דברים ספרי רשב"א, שם על ה הלכה יב פרק אמדר ת"ב הלל,  בשט  ע-אלג

 ששה עוד יאכל הראשון יום מלבד דהיינו לאהלך והלכת בבקר ופנית לזה קודם שאמר מה על קאי ימים דששת פירשולפ"ז
 .פסחים וכו' מעיו"ט 13 שם! ת"כ סהתו"ה ועיין הפשטנים. מן קצת תפשו זה ובדרך שם ת"י פירש וכן החוש מן מצותימים
 סוף ומרכיב ריף"ג בדברי חסרון ובשב-ט פ-1 ועיין יוסי, ר' הגירסא ריה-ג ובמקום ר-ע שם הגירסא יונתן ר' ובמקוםה.,

 : א"ע דרשת עם חלק אךדבריו
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 ח פרשה בנא דפםחאמסכת28

  תשחט לא כה( לד )שמות ובחי דם המץ על תשחט לא ת"ל עצמו טוב ביום אלאאינו
 כבר הרי צריך אינו אומר יונתן רבי ישמיאל רבי דברי קיים חמץ ועדיין הפסחאת

 לומר תלמוד מה הא היא מלאכה מעין שריפה בהם יעשה לא מלכה כלנאמר
 שאור תשביתו הראשון ביום אומר הגלילי יומי רבי טוב יום מערב שאורתשביתו

 לומר תלמוד עצמו טוב ביום אלא אינו או כן אומר אתה טוב יום מבערב מבתיכם6
 אומר אתה בשריפה מבתיכם שאור תשביתו אומר יומי רבי חלק. ביוםאך

 באכילה אמור וחמץ באכילה אמור נותר דן אתה הרי דבר בכל %א אינו אובשריפה
 תוכיח נכלה הרי בשריפה %א יהא לא חמץ אף בשריפה %א שאינו נותר על למדתאם

 באכילה אמור שהוא אע"פ חמץ על תוכיח היא בשריפה ואיבה באכילה אמורהשהיא
 על למדת אם בהנאה. אמור והמץ בהנאה אסור נותר הפרש אמית בשריפה יהא לא10

 יוכיח הנסקל שור והרי בשריפה אלא יהא לא חמץ אף בשריפה אלא שאינונותר
 לא בהנאה אמור שהוא אע"פ חמץ על יוכיח הוא בשריפה ואינו בהנאה אמורשהוא
 למדת אם כרת עליו חייבין וחמץ כרת עליו חייבין נותר הפרש אמרת בשריפה.יהא
 שור של חלב והרי בשריפה. אלא יהא לא חמץ אף בשריפה אלא שאינו נותרעל

 שחייבין שאע"פ חמץ על יוכיח הוא בשריפה ואינו כרת עליו שחייבין יוכיח הנמקל15
 לשונות מד' כאחת לשונות ארבעה אדון הפרש אמרת בשריפה. יהא לא כרתעליו

 אמור וחמץ גרם. והזמן כרת. עליו וחייבין בהנאה ואמור באכילה אמור נותרכאחת.
 שאע"פ תוכיח נבלה תאמר ואל גרם, והומן כרת עליו וחייבין בהנאה. ואמורבאכילה
 אמור שהוא שאע"פ יוכיח הנמקל שור ולא 1 בהנאה אמורה אינה באכילהשאמורה

 כרת עליו שחייבין שאע"פ יוכיח הנמקל שור חלב ולא * כרת עליו חייבין אין בהנאה20
 שוה שהוא דבר אלמוד מדבר דבר ואדון מדבר דבר אלמוד אלא גורם הזמןאין
 דרכים בארבע' שוה שהוא דבר אלמוד ואל דרכים בר' ששוה מדבר דרכיםבד'

 אלא שאינו נותר על למדת אם בשלשה או בשנים או אחד בדרך שוה שהואמדבר
 אתה מבור בתירה בן יהודה ר' לו אמר בשריפה* אלא יהיה לא חמץ אףבשריפה*

 ישרוף ולא לו ישב אור מצא לא אם הא עליו מקל אלא ואינך עליו מחמיר שאתה25

 וכו': שרי מי עצמו ביו"ט ואי שם בגמרא ומפרש חלק6 א ן החמץ מ ן וחמץ הפסח אטכ 1 עי ט אש 2 1 יים ט1

 בשריפה - הילקוט: כג' ריפודה מגיה הגר-א יוסי. ר'- ת"ל מ ן ה' אד הא[ ושריפהן וכלנןמ אט 3 ן והלאטכס
 כו:~והבבלי יבבלי ע"גטץ:גבתנן2 ריה"ג ן ח' א שאור[ וכו' מערב 4 ן תשביתו הראשוןביום
 אם 8 ש"ט: ועיין דרשב"י, המכילתא אחר בלשונונגרר ח"ן מ מבתיכם[ שאור ן מ רק הראשון ביום ן ח' ט כן[וכו'
 נוסחאות: שתי נתערבו הדפ' ובג' בח"ג עיין וכו'.למדת כן[ ן ח' מ כזן וכו' אתה ן מעיו"ט מאל ן ת' כ טבחיכם[5

 או וכו' שאור ן יהודה ר' סט ן א רק ביום[ 6 ן מעיו-טאכ
 דם בפ"ב[ דןןבאכילה הריני מ ח"ן א ח'1הרי[ כ בשריפה[ ח'ן7 מ בשריפה[ וכו' ח'ןאתה מ ח'ןמבתיכם[ ט אלא[אינו
 אכ רק הרץ ן על נ' א אף[ ן ח' ר על[ ן ח' מ בד[ ש' בשרפה וכו' אם ן ח' ט אמן 8 ן בשריפה אף1המץ גשריפה נותר מהנ'
 א בשרפה[ וכו' אף ן ואיט בכרת שהוא נותר ט 14 ן השור א ן ח, כ יד[ ש' בשרש וכו' שור והרי 11 ן אסורה שהיא א9

 ן אדין א ן באחת לשוטת ארבעה הדין כ ן ח' ר הפרש[ 16 ן אע"פ טבק ן אמרת וגו' חמץ א 15 ן ח' טכ שש ןוגו'[
 וחמז ן בכולן וכן גורם ט ן ובהנאה ד בהנאה[ ואסור 17 ן ה' אטכ כא'[ לש' מד' ן לשונות ד' מ ן ארבעת א ארבע,ט
 ן אף ק אין[ 21 ן שאסור ט ן אסור אין ט ן ח' כ אסורה[ וכו' באכילה ן אסורה שהיא כ ן שאסור ט 19 ן ח' א גרם[וכו'
 1 שוה שהוא אטכ ן דברים בארבע ט ן בארבעה אכ 22 ן אלמד אטכ ן אדין א מדין, כ ן אלמד אטכ ן ח, אטכ אלא[ ן גרםאכ
 בשלשה ולא פשנים ולא אחד בדרך ולא( )א לא שוה שאינו מדבר אדכ 23 ן דברים ט ן אלמד ולא אטכ ן דברים בארבעהט
 ואינךן 25 ן ה' א בתירה[ בן ן ליה ט ח', ד לו[ 24 ן ח' ט בשרפהן וט' אם ן ח' ק אם[ ן דרכים( בג' ולא דרכים בב' ולא)ר
 rwsnI(n מ חלאם[ ט ח'ןהא[ ד אתהןעליו[ איאט

 ח"ן מ לוןלו[ דג,
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29 ח פרשה בבא דפמחאממכת

 משהביעה בשריפה. כילויו מצות הכיצור שעת תגיע שלא עד אומר הוי הזה בלשוןאלא
 יטליא וכל יראה בבל שהוא בדבר אומר רבי דבר. בכל כילויו מצות הכיעורשעת
 בשריפה, אלא מוצא אתה אין ימצא, ובל יראה בכל שהוא דבר הוא זהואי

 תאכל לא ת"ל במשמע חמץ כל אני שומע ונכרתה. חמץ אוכל כלכי
 6 מחמשת והו הוא זה ואי ומצה חמץ לידי בא שהוא דבר אלא אמרתי לא חמץעליו

 והפרגין והרוחן האורו יצאו שיפון שועל שבולת והכוממי' והשעורים החטיןהמינין.
 אין ונכרתה מרהון, לידי אלא וחמץ מצה לידי באין שאין והקטניותוהשומשמין
 שומע מיעיראל. עקיבא: רבי דברי מרדה ההיא הנפט הפסקה: אלאהכרתה

 מקום בכל 0 כב )פק' י" אף מלפף ת"ל אחר לעם לה ותלך מ"צראל. תכרתאף
10 : רשותישהוא

 בדין שהיה לעולם ואזהרתו שבעה ענשו השביעי* יום ע.ד הראשוזמיום
 ענשו שעשה החלב על למרת אם כרת עליו חייבין והמץ כרת עליו חייב והחלבהואיל

 השביעי יום עד הראשון מיום ת"ל כאזהרתו ענשו יעשה החמץ על אף יכולכאזהרתו
 תאכלו. לא מחמצת כל ת"ל שמענו לא אזהרה שמענו עונש לעולם ואזהרתו שבעהשענשו

 כדעת בתירה בן יהודה רבי דעת וכו'. בלשון אלא1
 מכילתא ועיין ד, עמוד כח פסחים בירושלמיחכמים
 ובשעת ג"כ יהודה ר' שיטת יב: הבבלי ולפידרשב"י.
 רשעת משמע כאן המגילתא ומן דבר בכל השבתתוביעורו
 אבל שש בתחלת והיינו לישרף הזמן משהגיע היינוביעורו
 מן איסורו זמן משהתחיל ביעורו דשעת מירש שם ירש

 בשרפה השבתתו הזה הזמן וקודם ולמעלה שעות מששהתורה
 שאין שש בתחלת היינו ביעירו דבשעת להיפך שם פ'ור"ת

 היינו שש ולאחר דבר בכל מצותו מורבנן אלאהשבתתו
 כנותר בשרפה השבתתו התורה מן שאיסורו שבעמתחלת
 יהודה ר' דהא הגירסא בעיקר לפקפק יש לדעתיאבל
 לרבנן להו דשמע קאי דאדרננן ומשמע קאמראימתי
 צריך וא"ב אימתי להו וקאמר דבר בכל דהשבתתווקאמרי
 הגרסא לפי אבל בשרפה השבתתו ביעורו בשעת אבללגרום
 קאמר עצמו איברי וכי קאי אהיכי יהודה ר' קשהשלפנינו
 כאשר נגרוס אם אף להבין יש הגמרא וקושיתאימתי
 ללקט חמישית שעה לו דנתנו דאמר ארבא דמקשהכתבנו
 בכל לבער יגול איסורו זמן וקודם לר-י שמעינן והאעצים
 זמן קודם לבער יכול הרי שהות לו נתנו אמאי וא"כדבר

 מסכמת דבבלי הברייתא תהיה נכונה השערהגו ואםאיסורו
 וכו'. אומר רבי 2 דרשב-י: והמכילתא הירושלמיעם

 כל מוחק בא-צ וכו'. כל כי 4 ע-ד: כח שםירושלמי
 ש"י לעיין המפרשים שהאריכו האריכות כל ואחריהמאמר
 סוף יסוף כלום הועילונו לא ומ-ס( 11"ר מהר-םבשם
 משום המינין מחמשת אלא מצה הוה דלא ידעינןאריכא
 הראיה וא-כ מינין חמשה אלא חמוץ לידי באיםדאינם
 המאמר למתוק נרצה לא ואם הררוש על מערכה אלאאינה
 מבעל מקום מראה כעין יהוא לומר אלא לנו אין וכלמכל

 כלומ' הפרשה בריש הדרשה אל שרומז בעצמוהמכילתא

 כולו כ ן ח' כ מצות[ הגיען מ ן לא1אככלשוןןטזה;א
 ן כולויו כ 2 משתגיען כילוי,אטכמ 1 כילויין, ט כיליון,מ
 ן ובבל מ ן יראה בל אכ ן דבריו ט ן כילוין ט כיליון,מ
 ן ח' מ ימצא[ וכו' הוא ן אי א ן ח' ט ימצאן וכו' ואי3

 ן שרטה א: זהן אין מ מוצא[ וכו' איפוא בלק דבבל[
 לידי מ ן וחמץ מצה אכ 5 ן ח' מ ונכרתה[ ן מחמצת אט4

 וכו')מקצר(כרת מינין חמשת 14 חמץ מצה ט ומ'ן חמוץחמוץ;ק
 וחמץ4ו מצה לידי בא שהוא דבר הוא אכ ן וכו' הכרתהאין

 אלו זהו ואי מ חטים(ן )א החטין הן( ואלו ג' )כ מיניןחמשת
 ן סרחון לידי אלא וגו' חטים א 6 ן חמשת ק ן המיניןחמשת
 והפרגון ר ודוחזן אורז ט ושבולתן מ והשיפוזן שועל ושבולתכ
 באין שאינן מ ן ח' ד והקטניות[ ן ושומשמין מ 7 1 פרגיןמ

 ן ונכרתה א 9 ן ח' מ ר-ען דברי 8 ן ונכרת א ן חמוץלידי
 רשותי[ שהוא 0נ ן ח' ומק אני[ ן עם אל אכ ן ח' מלה[
 א רשוהו, הוא ק רשותי. הוא כ ברשותי, הוא ט שאני,מ
 כב ח'ן12 מ לעולם[ וכו' שהיה ועדן א נו [ רשותיהיא
 שענשו החלב א [ ח' דכ כרת[ וכו' וחמץ ן חייגיןככ

 ם:כ 13 ן לעולם ואזהרתו ענשו חמץ אף לעולםואזהרתו
 א ן עיגשו אטש 14 1 בטהרתו ט ן חמץ אף ט: 1באוהרהו

 וגו'. מחמצת א ן מנין אזהרה מ ן ואזהרהכפ

 ואחרים זקנה לימי יגיע עדנ שימות מפרשים ויש אבדון,  שהוא הכרת סל י: י באיז נטע; אמים יכ התש" :הב:י:ט אלא מצה ראין להודיענו לחמץ מצה שסמיכות לעילאמרנו
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