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**א?"
 ארעם קודש מקרא השביעי וביום קודש מקרא הראשון ביים -ו

 קרויין שהם והאחרון הראשון יו"ט 4א לי אין נקיה ובכמות יבמשתה במאכל מ , שןפ[
 אותם תקראו אשר ה' מועדי 4ה ב( כב )ויקרא ת"ל מנין מוער של חולו קודשמקרא
 : קודשמקראי

 אמור שהוא האחרון יו"ט אלא לי אין 1 ם ה ב ה ש ע י א ל ה כ א ל מ לכ5
 יו"ט אלא לי אין . קודש מקרא הראשון ביום ת"ל מנין הראשון יו"ט מלאכהבעשיית
 המצות חג את ת"ל מנין מועד של דולו מלאכה בעשיית אמורין שהם והאחרוןהראשון
 אם צריך אינו אומר יונתן רבי * יאשיה ר' דברי מקום מכל סו( כנ )שמותתשמור
 אמורים הם הרי לאחריהם ולא לפניהם לא קדושה שאין והאחרון הראשוןיו"ט

 ימי ששת כמלאכה שיאמר דין אינו ולאחריו לפניו קדושה שיש חוש"מ במלאכה10
 על יוכיחו הם במלאכה ומותרים ולאחריהם לפניהם קדושה שיש יוכיחובראשית
 בששת אמרת אם לא במלאכה מותר ולאחריו לפניו קדושה לו שיש שאע"פחוש"מ
 בו שיש בחוש"מ תאמר במלאכה מותרין לכך מוסף קרבן בהם שאין בראשיתימי
 מומף קרבן בהם שיש יוכיחו חדשים ראשי והרי במלאכה אמור יהא לכך מוסףקרבן

 יהא מומף קרבן בו שיש שאע"פ מועד של חולו על יוכיחו הם במלאכה ימותרים15
 במלאכה מותרין לכך קודש מקרא קרויין שאין בר"ח אמרתי אם לא במלאכהמותר
 למדנו הא במלאכה אמור יהא לפיכך קדש מקרא קרוי שהוא מועד של בהולותאמר
 : במלאכה אמור שהוא מועד של חולועל

 לא חברך תשה לא אתה תעשה לא בהם. יעשה לא מלאכהכל
 חכרך יעעמ ולא אתה התעה לא אלא אעו ש כן שמר אתה מלאכתך עי יידה20

 וכל למדת הא ב( לה )שמות וגו' מלאכה תעשה ימים ששת ת"ל מלאכתך גויויעשה

 קצר: במדבר וספרי דרשב"י מכילתא עיין ארעש 1)ט( השביעי א ן ח' דם וכו'ן וביום , וביום במקרא: 1)ט(
 הסמוכה: בשורה קודש עד מכאן מוחק הגר"א יכי'. אין 5 כבדתו ד פש, גם כ-ה ארעם[ ן ח' ט קודשן מקרא ןוגו'

 מכילתא ח. טז שם תנאים מדרש נקאת(ה,:ברים ן בכסות ט ן וכסות ומשתה מ ן ובמשקה א 2 ן קדשהוט
 חוש"מ ד"ה שם חגיגה תוספות ועיין וש-ט, כאןדרשב-י אשר 3 ן קרואין טכ ן ח' מ שהם[ ן ואחרון ראשוןטס
 דששת וכשם וכו'. ששת ת"ל 21 קטן: מועד רישירא-ש בהם[ 5 ן וגו' אותם ט ן וגו' תקראו א ן ח' מ אותם[וכו'

 וביום קדש מ ן ראשון מ 6 ן שאסור מ ן וא' ר א ח',ד
 ן אסור שהוא ט ן ואחרון ראשון מ 7 ן קדש מקראהשגיעי

 אם[ ן ח' כ צריך[ וגו' תשמור א 8 ן קרש מקרא השביעי וביום קדש מקרא הראשון ביום שנ' נ' ד מלאכתן ן שאסוריןמ
 וכן מלאכה בעשיית אטכ ן בס' וכן מלאכה בעשיית מ 10 ן ולאחריהם אס ן ח' אס לא[ ן ואחרון ראשון ן 9 ן אתכ

 ן מותרים והם א 11 ן אסורין שיהו ט אסיר, שיהא אכש ן הוא דין מ ן ולאחר'( )א ולאחריהם לפניהם חט ןבכולן
 לפניהן קדושה שיש אע-פ מלאכה בעשיית שמותרין חוש-מ ט 2; ן ח' א במלאכה[ וכו' הם ן והם מ ן למלאכהמ

 אסכם 13 ן ר מ אמן ן מלאכה בעשיית מותר יהא מ ן מותר שיהא כ ן ח' :מ לו[ ן אע-פ כנ, ןולאחריהן
 ן מותרי' כ 15 ן ח' ד יוכיחו[ ן הרי מ ן הוא ט ן ח' א: מוסף[ 14 ן ח' ט בון ן מותר טמ ן בסמוך וכןלפיכך
 ם ן הן( נ' )א לפיכך אטכמ ן שאינן אטכס 16 ן אע-פ כס ן לחולו מ ן והן טמ ן ח' א במלאכהן וכו'הם

 כ ן לחולו מ 18 ן ח' ט במלאכה[ וכו' הא ן ח' ט יהא[ ן ח' ד לפיכך[ ן שקרוי מ ן קרואין שהן כ 17 ןמותר
 מלאכתך יעשה גוי אבל ט וכו'[ גוי יעשה ולא ן בהם ק אתהן 19 ן מלאכה בעשיית שאסור מ ן שאסור א 1שיהא
 )ר-ן: אלא אינו או מלאכתך גוי יעשה ולא צ.: ב"מ מקובצת בשטה ר"ן ט וכו', ת-ל מלאכתך גוי יעשה לא אלא אינואו
 7(4ן אומר הורהרה מלאכתך גוי יעשה ולא רמב"ן גרס וכן וכו' ת"ל מלאכתו הגוי( )ר"ן: גוי יעשה י(4ן ח'( אלאאינו

 אתה 20 ן מלאכתו גוי יעשה ולא חברך יעשה ולא אתה תעשה לא או מלאכתך גוי יעשה ולא חברך יעשה ולא אתהתעשה
 גוי עושה אבל מלאכתך גוי יעשה ולא חברך א ן ח' ד יעשה[ ן ח' וק אלא[ אינו ן ח' א כןן וכו' אתה ן ח' ב מלאכתך[וכו'
 יהיה השביעי וביום מלאכתך תעשה מ ן וכו' ר'יונתן ר'יאשיה דברי מלאכתך גוי יעשה אבל וגו' ימים ט 21 ן מלאכתואת
 ן וכו' אתה תעשה לא הא קיג עמ' ויראים רמב"ן כמ אבל ד רק וכו'[ למדת הא ן ח' רמב"ן וגו'[ ן קדשלכם
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31 ט פרשה בנא דפטחאממכת

 דברי מלאכתך גוי יעשה ולא חכרך יעשה ולא אתה תעשה לא בהם יעשה לאמלאכה
 לקדשו השבת יום את וכור נאמר כבר והלא צריך אין אומר יונתן ' ר יאשיהרבי
 במלאכתך הכוי מלאכת על מוזהר אתה אין חמורה שבת אם ומה ק"ו דבריםוהלא
 ה כ א ל מ ל כ ת"ל במלאכתך הכוי מלאכת על מווהר תהא שלא הוא דין הקליו"ט
 6 במלאכתך חברך מלאכת על מוזהר שאתה טוב יום אסא לי אין , ם ה כ ה ש ע י אל

 הישכת במלאכתך חברך מלאכת על מווהר אתה הקל יו"ט אם ומה ק"ו מניןשבת
 כמלאכתך.(4 חכרך מלאכת על מוזהר שתהא הוא דיןחמורה
 עבודה כל ואין יו"ט דוחה נפש אוכל כל . ש פ נ ל כ ל ל כ א י ר ש א ךא
 מקצת שבת דוחה נפש אוכל מקצת שאין במקום אם ומה בדין שהיה יו"טדוחה
 10 דוחה עבודה שכל דין אינו יו"ט שחה נפש אוכל שכל מקים השבת את דוחהעבודה

 דוחה עבודה כל ואין יו"ט דוחה נפש אוכל כל נפש לכל יאכל אשר אך ת"ליו"ט
 עבודה כל שאין במקום אם ומה נותן והדין שבת דוחה נפש אוכל מקצת ויהאיו"ט

 לא כן גוי ע-י בין חברך ע-י בין עצמך בין תעשהימים
 ק וק רי"ד בשם ר"ג ס' א"ת יוסף ברכי הכל, כולליעשה
 יעשה ימים ששת סו לא רשמות הפסוק הביא לאאמאי
 ייקהל דפ' הכתוב אבל כג ויקרא מציין ובמ"עמלאכה
 ריעשה מכאן דיליף והילקוט המ"ח גרסת ולפימוקדם
 ובסהתו-ה הכתוב. מן ראיה זו מאי קשה מלאכתוהגוי

 מדשינה הוא דהלמוד כתב הרמשן גרסת אחרשנמשך
 שאתה משמע יעשה ללשון תעשה מלשון לשונוהכתוב
 שהנכרי מה אבל בשבילך מלאכה הנכרי שיעשה תגרוםלא

 אמת. ואינו מחודד דרך וזה מותר עצמו בשבילעושה
 דדברים הכחוג על הכוונה הילקוט גרסת דלפי פירשובז"ר
 אבל מלאכה תעשה לא וגו' ימים ששת עצרת גבי חטו
 מלאכת דבל הכחוב מן דאיה להביא לו היה יותר זהלמי

 כן ובאמת אמור בא' פעמים כמה שנאמר תעשו לאעבודה
 במקום אבל הילקוט גרסת אחר שנמשך א הגר גרסתהוא

 ובמ"ע וכו' עבודה מלאכת כל ת"ל מגיה ויקהל דפ'הפסוק
 דברי קודם ומוסיף הדפוס נוסת עם הרמב"ן נוסחמרכיב

 ולא חברך יעשה ולא אתה תעשה לא אומר אתה יאשיהר'
 ולא חברך יעשה ולא אתה תעשה לא או מלאכתך גוייעשה
 אתה תעשה לא הא וגו' ימים ששת ת"ל מלאכונו גוייעשה
 תקרא על והכוונה מלאכתו. גוי יעשה אבל חברך יעשהולא
 כל מן ראיה להביא לו היה דיותר קשה אבל עצרתדגבי

 לקמן ועיין כתבנה כאשר אמור נפ' תעשו לא עבודהמלאכת
 הלכות ריש עוז המגדל ולשון יונתן רבי בדבריהגרסא
 יעשה ולא אתה בהם תעשה לא במכילתא ה"נ יו-טשביתת
 בין מלאכהך הכותי יעשה ולא חברך( במקום )וטיסבדברך

 ן נתן ר' כ 2 ן הגוי כ ן מלאכתו גוי יעשה אבל רמב"ן:1
 תעבוד ימים ששת נאמר כבר רמם-ן: ן צריך אינואם

 השבת ט ן אומר הוא הרי טס ן הלא א ן מלאכתך כלועשית
 ימים ששת לקדשו כס ן וגו' השבת אל ן וכו' דבריםוהרי
 אתה[ אין ן ח' טמ אם[ ן הדברים א ן והרי אכמ 3 ןתעבוד

 כמלאכתך רמב"ן: במלאכתך[ ן גוי ד ן אתה אי ט ן אינוד
 לקמן אבל במלאכתך ט בכולן, מ וכן יותר( מעתיק)ואינו
 ת"ל[ ן נכרי ל גוי, וק ן יהא ד תהא[ 4 ן כמלאכתךבכולן
 אלא ד ן הקל נ' אב יו"ט[ ן ח' ק ומה[ וכו' אין 5 ן ררק
 חטיפן שבגתים )ומה וכו' הקלאםיו"טהקלשאתהמוזהריו"ט
 הוא דין חמורה שבת א? וכו'[ מנין שבת 6 ן כמלאכתךא

 השסגר ן אתה הרי מ ן ומ' אם הוא ודין מ ומ'[ ק"ו ןוכו'
 א 8 ן כמלאכהך א ן וכו' אך שכן כל לא חמורה מ 7 ן ח'1

 א 9 ן ח' ט בפ"ב[ כל ן יו"ט את א ן ח' ט יאכלן ן וגו'שכל
 ן ח' מ יב[ ש' יו"ט וכו' שהיה ן בכולן א? וכן יו"ט אתט:

 ן אף נ' ק שבת[ ן השבת את אטב ן מה אכ ן ח' ?שהיה[
 ן יו"ט את ם 11 ן עבודה כל שתהא אטב ן יו-ט את ם10
 נפש כ ן ח' ט נפש[ לכל ן ח' א ירט[ וכו' ר:-רן10
 ן יהא א ולא, כן ויהאן 12 ן שכל כ א[ בפ' כל ןוגו'

 שמקצת כמו הגליון: על נ' מ שבת[ ן השבת אתאטכס

 למדת הא - ובהשמטותיו: ש-י ועיין בשבת, ביןביו"ט
 : רמא ס' טובים ימים שבה-ל וב-ה וכו', תעשה לא הא הספרים כגרסת להגיה יש או וכל, במקים לכל להיות צריך וכו'.וכל
 כמלאכתך דצ"ל נראה במלאכתך ובמקום ברית בן דוקא משמע וכו' ובנך אתה תעשה לא דקרא בסיפא וכתיב לקדשו'2

 על מוזהר שהוא כמו ישראל בשביל הגוי מלאכת על מוזהר דאינו לומר ורצה הגרסאות לשתי לדעתי אחת הכוונהאבל
 קתני דמאן אליבא מפורש ואינו ד"ח מלאכה כל במלות מתחיל זה ולפי ת"ל מלת מחקו ומ-ע במ"מ ת"ל. 4 עצמו:מלאכת

 חברך מלאכת על מוזהר אתה חקל יו"ט אם אמרת חברך יעשה שלא מניין שבת וגורס וכו' ת"ל במקום מגיה ובא"צלה,
 תעשה ]לא בהם יעשה לא מלאכה כל ת"ל ]ומה[ ולהגיה הדפוס גרסת לקיים נראה ולי שכן. כל לא חמורה שבתבמלאכתך

 אין זה ולפי הגוי מלאכת על מוזהר דאינו וס"ל יאשיה רבי על פליג יונתן ורבי וכו' לי אין מלאכתך[ חברך יעשה ולאאתה
 והא להיפך מפורש אחר דבמקום כן לדרוש אפשר דאי הפירוש דכאן בעלמא כמו משמעו אין יונתן ר' ברבריצריך
 ועיין וא-צ, כל מלת מוחק הגר"א וכו'. כל ואין 8 יונתן: דר' אליבא דהוא אפשר שבות לנכרי דאמירה בש-סרפש-ט
 ולב"ה ראיה עולות אפילו לב-ש כאן וממעט יט', ובבלי ע"ב סא ביצה וירושלמי ה-י פ-ב חגיגה ותוספתא מ"ד פ"עביצה
 וק-ק ונדבות נדרים אמילו קרבי שלמים אבל קרבין אינן לב"ח ונדבות נדרים של עולה דוקא שם ולרשב"א ונדבותנדרים
 היה להדיוט אלא נפש אוכל שאינו מה גאסל דלא כלומר לגבוה הוא נעשה אבל נעשה אינו לכם דדרשו דב"הלטעמא
 הבאים שלמים 4שום4ש קרבי לא לב-ה גם דברייתא דלתנא שם יוסף ר' שהביא והראיה עולה אפילו לגבוה להתירלהם
 כולי נדבה בשלמי כי יען יו"ט מחמת הבאים שלמים נקט סמיכה דמשום לומר דיש הירושלמי למי ראיה אינה יו-טמחמת
 אמור. בפ' רחב-ן כך, כל טורח בהם שאין דברים לומר רצה וכו'. מקצת 12 : מעיו"ט לסמוך דיגול מודועלמא
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 ט פרשה בבא דפטחאמסכת32

 דין אינו שכת דוחה עבודה שמקצת כמקום יו"ט דוחה נפש אוכל כל יו"טדוחה
 עבודה מקצת וגו' נפש לכל יאכל אשר אך ת"ל שבת דוחה נפש אוכל מקצתשיהא
 : שבת דוחה נפש אוכל מקצת ואין שבתרוחה

 בפשות בהמה נפשות אף אני שומע . ו' ב ו ש פ ב ל כ ל ל כ א י ר ש א ךא
 דברי לאחרים ולא לכם לבהמה ולא לכם לכם לומר תלמוד במשמע אחרים6

 משמע במשמע בהמה בפשות אף נפש לכל יאבל אשר אך אומר ריה"ג ישמעאלר'
 אשר אך אומר ר"ע . חלק אך לומר תלמוד אחרים נפשות ומביא בהמה נפשותמביא
 אחרים נפשות ומביא בהמה נפש מביא משמע במשמע בהמה נפש אף נפש לכליאכל
 אתה ואי הבהמה על מוזהר שאתה לחלוק. ראית מה לאחרים ולא לכם לכםת"ל

 : הגוי על מרוהר10
 אמרו מכק פסול לית תביאש עד'טלא וימרהו המצות. אתושמרתם

 . מיתה חייב והאוכלו ישרף סידוק פטור והאוכלו ישרף שיאור בצוק תלטושתפח
 וזה זה וחכ"א רייהודה דברי בזה זה מדקיו מידוקשנתערבו חגבים כקרני שיאוראיזהו

 ן מה א ן ח' מ ב[ ש' שבת וכו' והדין ן אותו דוחהעבודה
 השבתן את אטכ ן מקום אטכ ן בסמוך וכן יו"ט את גככ1

 ן וגו' שכל א ן השבת את טכ 2 ן ת' א שבת[ ובו'אינו
 ק וכו'[ לכל ן מקצת יאכל אשר אך וגו' לבדו הוא נפשו
 וגו' יאכל אשר אך ת"ל ט עבודה, מקצת אך ת"ל מ ןח'
 א ן השבת את אבק 8 ן ואין יו-ט את דוחה 1פש אוכלכל
 נ' )כ השבת אח אטכ ןאין

 ת""
 מ יאכל[ אשר אך 4 ן

 נפש כס ן ח' טס וגו'[ ן 1ג1' יאכל כ ן וגו' אשר א ןח'
 ן א( )בפ' לא ט ן ח' אכ ב[ בפ' לכם 5 ן תפש טמ ןבהמה

 יכול בהמה מ [ נפש אף מ ן וגו' א ח', ט נפשן לכל6
 אחרים ונפשות בהמה נפש' כ 7 ן ח' א משמע[ ן אחריםנפש
 ן וגו' א ח', כ נפש[ לכל 8 ן ח' מ יאכל[ אשר אך ןת"ל
 אחרים נפש אף יכול במשמע מ ן נפשות אכ ן ח' טאף[

 9 ן אחרים ונפש ט וכו'[ ומביא ן נפשות אכ ןבמשמע

 הבהמה מ ן לחלק ומהןטמ אס [ ח. אטכס ב[ בפ'לכם
 ט 10 ן יאין אטש ן מוזהר ואין כ ן בהמה 1 ןלהחיותה
 מזוגותה הבהמה אבל עליך מזונותם אין שהגויםהגוים
 הבא, מ ן ח' אכמ עד[ ן תביאם שלא שמרם ם 11 ןעליך

 12 ן אומר אתה מכאן פיסול מ ן הפסול לבית ם ן תביאומ

 כ ן בכולן וכן שאור וסק ן בצונין א ן תכנה אכתלטוש[
 כרתן חייב אטמ ן ואוכלו אכ ן סדוק ט ן ואוכלו אאוכלו,

 ן סדקין כ ן וא' מ שערותיו[ וכו' איזהו ן ואיזהו כ13

 דורש ולבדו דאך הדפ' גרסת לפי בבה"מ פירש וכו'. ת"ל2
 מעוטין מתרי וחד משובשת נוסחא אלא דאינה נראהאבל
 ואין יו"ט דוחת כאו"נ הילק' ג' ולפי לבדו או אך אודורש
 אלא להתיר מקום דאין ה"ק שבת דוחה נפש אוכלמקצת
 לך לומר אך ת"ל הגר"א וגר' אסור הכל או מוהר כולואו
 ולדעתו גטהתו"ה וכן הילקוט( )כגרסת וכו' נפש אוכלכל

 וכו'. ריה"ג 6 תשמורו: שבתותי את אך הפסוק עלהכוונה

 משמעות רק ור"ע ריה"ג בין אין שלפנינו הגרסאלפי
 אוסר דריה"ג פליגי כא' ביצה הבבלי לס? אבלדורשין
 לבהמה מתיר ור"ע לאחרים( גם הרי"ף גרסת )ולפילכלבים
 ומה וכו' רע"א ריה"ג דברי מגיה ובא"צ לאחריםואוסר
 פ-ב ביצה ובתוספתא דרשב"י מכילתא ועיין מוחק.שבגתים

 דןסור מ"ח פ"א דחלה משנה סתם וכן ישמעל כר' סותםה"ו
 ום"ד ע"א מא שם וירושלמי מ"ט פ"א ביצה ועייןלנהמה.
 כמ"ר ברם ובמקום שם וט-ס ע"ב סב שם וירושלמימ"א
 ליה ?ריכא בכלל בהמה נפשות כמ"ד ואפילו צ"לוכו'

 נפש דלכל פירש"י כאן שמביא חזקוני ועיין וכו'.מתניתא
 היינו לכלבים ולא לכם דאמרינן דהא וכתב לבהמהאף

 מוכה הגמרא מן אבל מזונותיו אחר לחזור שיכולמשום
 הגר"א עד. 11 היא: דתנאי דפלוגתא אלא דאינולהדיא
 פ"נ פסחים ובו" פטור 12 מלבי-ס(: )כ-י עד מלהמוחק
 דקאמר ופטור מח. בבלי ע"ב, ל ירושלמי ומ-ה,מ"ד
 אבל מיחייב, חיובי בודאי מלקות אבל מכרת דר"לנראה
 בין פלוגתא כאן דיש מקומות בכמה בפשיטות נקטבגבלי
 עיין לית* במלקות אפילו נוקשה חמץ ולר"י ע"יר"מ
 דשאור הברייתא ופירשו יג', ופסחים גג. ומנחות בג:חולין
 לר"מ' אתאן דסיפא בארבעים והאוכלו לכלבו ונותנוישרף

 אבל לר"י דר"מ שיאור היינו לכלבו דנוהנוומציעתא
 דשיאור אמתניתין דקאמר לרב שמעינן ע-ב לבירושלמי
 דווקא לאו דישרף  משמע לכלבו להאכילו ומותרישרף

 לכלבו דנותנו לפרש הגדול הדוחק ומלבד הוה הדרך על הברייתא גם לפרש נמנע אין וא"ב לבערו דחייב ר"ל4שים4ש
 שיאור דלר"י בידם היה דסימן משום וע"כ דר-מ אליבא דסיפא לומר עוד הכריחום מי קשה לריי דר-מ שיאורהיינו
 משמע לגמרי דפטור וס"ל ר-י בדברי פטור ממלת כן שהוציאו ואפשר מאתנו נעלם לדבר והמקור במלקותאינו

 כס דף ע"ש תערובות לענין דאמוראים פלוגתא מצינו בזה בכיוצא אבל ור"י ר"מ בין בזה פלוגתא מצינו כסהובירושלמי
 בשם לא ר' אלעזר ר' בשם ירמיה ר' דצ-ל לפ-ז ונראה קו( )דף ירושלמי בשרידי הגרסא ועיין וכו' שילקה מהו דעמור
 מדמפרש פ' וכו' זה ואמור וכו' על דתני לוקה[ אינו ללקות אף אמרה דר' 1מלתיה ליקה אינה ללקות )אף לקיש בןר"ש
 היינו רמיתה וא"צ כרת מגיה בזי"נ מיתה' - : לוקה אינו ללקות אף דבתערובות רס"ל מוכח סיעור זה דברייתא דעירובויב
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33 ט-י פרשה בנא הפסחאמסכת

 ושמרתם שערותיו: שעמדו כאדם פניו שהכסיפו כל שיאור איוהו מיתה חייבהאוכלו
 שאין כדרך המצוות את ושמרתם אלא כן תקרא אל אומר יאשיה ר' : ת ו צ מ ה תא

 עשה לידך מצוה באה אם אלא המצוה את מחמיצין אין כך המצה אתמחמיצין
 את הוצאתי ביום: אלא יצאו שלא מגיד וגו' הזה היום בעצם כי מיד:אותה
 מלאכי צמאות אלא אינו או כן אומר אתה ישראל צבאות אלו . ם כ י ת ו א בצ

 מה הא . אמור השרת מלאכי צכאות הרי יי' צבאות כל יצאו אומר כשהואהשרת
 ישראל. צבאות אלו צבאותיכם את הוצאתית"ל

 כל נאמר כבר והלא נאמר למה לדורותיכם הזה היום אתושמרתם
 משום שהם דברים מלאכה משום שהם דברים אלא לי אק בהם. יעעמ לאמלאכה
 חורו ואף 'אבות משום ומק דברים להביא תה הים אז ושמרתם ת"ל ממןשבות
 קרויין האחרון ויום הראשון ויום הואיל נותן והדין שבות משום אמור יהא מוערשל

 והאחרון הראשון יו"ט על למדת אם קדש מקרא קרוי מועד של ודולו קדשמקרא
 קרוי שהוא מועד של חולו אף שבות משום אמורין הן הרי קדש מקרא קרואיםשהן
 וגו', שבתון השביעי וביום שבתון הראשון ביום שבותת"ל משום אמור יהא קדשמקרא

 האחד יום עד חובה: קבעו הכתוב וגוי יום עשר בארבעה בראשון ,תף14,יה
 מצותתאכלו ימים שבעת אומר שהוא לפי ת"ל מה בערב לחדש יעשרים , ש[פי
 הלילות: את לרבות וכו' ועשרים האדד יום עד ת"ל מנין לילות ימים אלא ליאין

 מק יאה בל 1"ל4"בלימצא. לי ין ימצא, לא שאור ימיםשבעת
 חמץ ימצא וככל יראה ככל טחי 'אאור 4א 4 אק צולך ככל יראהלךעשור לאחיל
 וחמץ לחמץ שאור הקיש ז(. יג )שמות שאור לך יראה ולא חמץ לך יראה לא ת"למנין

 ענין הפסיק שכבר לפי כן פירש וכו'. מחמיצין 3כרת:
 שם וברש"י 1:, מגילה לג., ויומא ראב"ע ועיין ש"י,המצות
 והיה ד"ה פ"ז לעיל ביוס' אלא יצאו 4 עה"ח: כאןורש"י
 א סו שם תנאים ומדרש קכ*ח פ' דברים ספרי וכו',היום
 אדר"נ יד פרשה לקמן ישראל. צבאות 7 ט.: ברכות צ()דף
 מלאכה לענין כאן דושמרתם כ"ל וכו'. ת"ל 10 פמ"ד:נ"ב
 ורמב"ן. הפרשה ריש עיין וכו'. שבות - רש"י: ועייןנאמר
 מהכשב ס"ד מנין' לילות 17 פ"ח: לעיל חובה. 15)י(
 לענין הכתובים דגם אומר והייתי בכלל הלילות איןימים
 ורא"מ ברש"י ועיין היום אלא כוללים אינם יראהבל

 חמכילחא פי על שלפנינו המכילהא לפרש ורוצהשהאריך
 שהקשה חזקוני ועיין כן. לפרש יתכן לא דעתי ולפידרשב.י

 ותירץ השביעי יום עד הראשון מיום לעיל כתיב רהאג"כ
 בניסן ותרגם המקראות פיסוק כאן שינה ובת"יבדוחק.

 יתמסר וברמשא פסחא ית תכמון לירחא יומיןגארביסר
 דעשרין ברמשא ליוחא וחר דעשרין יומא עד סטיריתיבלון
 הפסוק תחלת ומושך  ומשמע ע"כ חמיעא תיבלוןוירין

 למטה נמשכין וכו' בערב ומלות שלפניו לפסוק וכו'בראשון
 שעובר מנין פירש מנין. יראה בל 18 וסהתו"ה: מ"עועיין
 ודוחק המפרשים' לאווין, שני א"כ ויהיו יראה בל משוםגם

 לפי נאמר למה ימצא לא להיות וצריך בכאן וחסרוןונראה
 ימים שבעת גבולך בכל שאור לך יראה ולא אומרשהוא
 ו-ז"פ( מנין ימצא בל יראה בל אלא לי אין ד( טו)דברים
 שאור אלא לי אין בבתיכם ימצא לא שאור ימיםשבעת
 20 צא: דף דברים הנאים מדרש ועיין וכו', עוברשהוא
 ז: ביצה קלא, פיס' דברים ספרי ובו"הקיש

 ן ואיזהו אט איזה, כ ן כרת ט ח', א מיתה[ ן אוכלו אב1
 פסחים הלכ' או"ז המצות, מ כןן ן תקרי סמק 2 ן שנכספוא

 אטכ 3 ן המצות ד ן ח' מ את[ ושמרתם ן כאןרמס:
 דבר בא או"ז: ן המצוה( )כ המצות את יחמיצו לאאו"ז:
 רק וגסן 4 ן ירך על או"ז: אטכ ן בא דכ באת, אט ןמצוה
 צבאות אילו אומר אכ ן ח' מןמ כןן אומר אתה 5 [א

 ן אלו צבאות ת"ל ט ן מצ' מא' ה' א 6 ן אינן א ןישראל
 א 9 ן וגו' כ ח', דם לדורותיכם[ 8 ן צבאותי מורע א7

 11 ן וגו' היום אכ ן להביא ושמרתם ט 10 ן ב בפ'ודברים
 ויו"ט אטכס ן מאסור ד שבות[ ן בו נ' מ ח', דאסור[
 אס 12 ן קרוי ט ן ואחרון( )אס והאחרון ראשון( )מהראשון
 ראשון יו"ט מ ן וכו' הן והאחרוןהרי הראשון ויו"ט דוכו'[

 והאחרון[ ן וכו' חש"מ אף שבות משום בהם שאסורואחרון
 מ קדש[ וכו' שהוא ן ח' ט שהואן ן מ רק אף[ 13 ן ח'ט
 ן שאסור( לט אסור שיא דין אינו דטכ וכו'[ יהא 14 ןח'

 כ. רק וגו'[ ן ח' דמ וכו'[וביום
 ן ח' וק וגו'[ ן ח' מ וגו'[ יים ן חן אטכ יום[ 15)י(
 למה בערב לחדש וגו' לחדש א 16 ן הכתוב קבעואטכ
 כ 17 ן שנ' לפי ם ן נאמר למה אמכם ן ה' ט בערב[ ןנאמר
 18 ן לפרש מ לרגות1 ן ח' דטמ וגו'[ ן ח' מ יום[ ןולילות

 4א א ן בבתיכם ימצא טס 1 ת' כ ימצא[ לא ן וגו' שאורא

6

,11 

15

20

 יראה וצל אמ ן ימצא בבל ט ן ימצא בל משום שהןדברים
 וכו'[ ולא 20 ן מנלן חמץ ט ן וצל אטכמ ן בל אכ ן ח' שהוא[ןא ן ר אטכ גבולך[ בכל ן ח' ך לך[ ן ילא ל 19 ן מגלן יראה בלט
 ן על נ, א הקיש[ ן גבולך בכל שאור טמ ן ח'א
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 1 פרשה בנא דפסחאמסכת34

 מחמשת זה מה ימצא ובבל יראה בבל זה אף ימצא ובבל יראה בבל זה מהלשאור
 אני שומע גבולך בכל שנ' לפי נא' למה בבתיכם . המינין מחמשת וה אףהמינין

 של חמצו יצא . ברשותך גבולך אף ברשותכם בתיכם מה בבתיכם ת"לכמשמעו
 של חמצו יצא ברשותו אינו אבל לבערו שיכול פי על אף נכרי ברשות שהואישראל

 אבל ברשותו שהוא פי על אף מפולת עליו שנפלה ורמץ ישראל ברשות שהוא נכרי6
 ובכבולין שבעה בבתים ללמדך אלא בא לא או בא לכך אומר אתה לבערו יכולאינו

 בגכולים אף שבעה בתים מה ונומ' ככולך ככל שאור לך יראה ולא ת"ללעולם.
 4א לי אין חמץ אוכל כל כי שנא' לפי נאמר למה מחמצת אוכל כל כישבעה:
 יאמר שלא ער ונכרתה מחמצת אוכל כל כי ת"ל מנין שאור כרת עליו שחייביןחמץ

 מחמיץ שהוא שאור כרת עליו חייבין לאחרים מחמיץ שאינו חמץ אם מה ברין, לי יש10
 יהו לפיכך לאכילה ראוי שהוא בחמץ אמרת אם לא כרת עליו שחייבין צין איתלאחרים
 ת"ל כרת עליו חייבין יהו לא לפיכך לאכילה ראוי שאינו בשאור תאמר כרת עליוחייבין
 שאינו השאור אם מה לחמץ ק"ו השאור את אני אקרא ונכרתה מחמצת אוכל כלכי

 אם לא כרת עליו שחייבין הוא דין לאכילה שראוי חמץ כרת עליו חייבין לאכילהראוי
 מחמיץ שאינו בחמץ תאמר כרת עליו חייבין לכך לאחרים מחמיץ שהוא בשאור אמרת16

 אוכל כל כי ונכרתה חמץ אוכל כל כי ת"ל כרת עליו חייבין יהו לא לפיכךלאחרים
 אין ה ת ר כ נ ו : שמענו לא לא ואם כתובין שני שיאמרו ער וגו' ונכרתהמחמצת

 זה יאף( )כ אף בכולן( וכן בל )אב יראה בבל זה אטכ1
 ן ימצא בבל זה ואף( )ג אף ימצא בבל זה ומה יראהבבל
 ן ביתך מה ורמב"ן: רש-י אטכמ ן כשמעו א כשמועו, כ3

 מ אבלן ן יכול שהוא רמנ"ן: אטכמ 4 ן ברשותךאטכמ
 מ ן ללמד אטכמ 6 ן ח' ד אבל[ ן וחמץ ברשותו א 5 ןח'

 וגו'[ וכו' בכל ן לא ח',אדמ ט ולא[ 7 ן ולגבולין מ ןלבתים
 ן נכתים אט ן ימים שגעת גגולך אס ן ח' ט וגו'[ ן ח'כ
 , אומר שהות לפי אטכ ן ונכרתה מחמצת אט ח"ן מ אוכל[8

 ו ח' א עליו[ 9 ן ח' ט ybn] אלא לי אין ן ונכרת חמץא
 ח"י מ 10טומהןאם[ ן ועד מ ח', וק עד[ ן ח' טונכרתה[

 ן שמחמיץ א שמחמץ, טמ ן אחרים ד ן אחרים את מחמץמ
 מ ן ח' מ עליו[ ן חייבין שיהו אכמ ן הוא דין אטכמ11

 אטכ יהו[ ן ח' א לפיכך[ ן ח' מ כרת[ וכו' לפיכך ןשראוי
 אני אטכ 3נ ן ח' מ לפיכך[ ן תאמר אם כ תאמר[ 12 ןח'

 ד אמן ן ומה ט ן חמץ א ן וק-ו לשאור מ וכו'[ את ןאקרא
 שאינו וק שראוי[ ן ראוי שהוא אכ 14 ן שאור מ ן ח'מ

 שיהו אכ ן בכרת שיהא הוא דין מ ן טחמץלאכש"כ ןראוי
 כרת[ וכו' לכך ן מחמץ כ ן שמחמץ מ 15 ן לא אם ט ןחייבין
 לפיכך[ 16 ן מחמץ כמק ן לפיכך טכ ן ח' א לכך[ ן ח'מ
 חמץ מ 1 ח' א ונכרתה[ חמץ וכו' כי [ ח' וק יהו[ ן ח'וק

 מחמצת ט 17 ן ונכרת טכ ן מחמצתעדוכו' א ן עד האמכרתה
ך מ לי מם ן נשמח כ ( י אכ מר[ ן ערעד  אטכ ן 
 ן תכרת ט ן ח' א מכרתה[ ן ח' א שמעט[ לא ן לאוואם

 דברים וספרי ובמכורשב"י פי"ה סוף לקמן עיץ וכר. יצא3
 ברשות נכרי של חמצו ממעט ה: פסחים בבלי וכן קלא,פ'

 אחריות עליו בקבל יראה בל לענין מרבה אבל לך מןישראל
 ע"ר כח פסחים ירושלמי הוא וכן גיח. לו בייחדופוטר
 סתמא נשנה דילן במכילתא אגל עה"ח, ורמב"ן רש-יועיין
 לחמץ לה ומדמי ישראל ברשות נכרי של בחמץדפטור
 נכרי ברשות ישראל של חמצו ובענין מפולת עליושנפלה
 אירה4ש הכ"א פ"א פסחים דבתוספתא פלוגתא, דישנראה
 באתי לא שוכבי לו ואמר חמצו על לישראל שהלוהדנכרי
 ולהפך הפסח לאחר דמותר מכור הוא הרי הפסחקודם

 אצלו הרהינו בדלא וע"כ אסור לעכו-ם שהלוהבישראל
 ס"ה חו"מ הל' פ"ד דהרמב"ם ואע"ג פשיטא דאל"כתיירי
 מן אבל שכתבתי. כמו נראה הפשט לפי כן מפרשאינו

 ישראל ביד נכרי של בחמצו הדין איך להוכיח איןהרישא
 חחמץ נאסר לא ואעפ"כ התוספתא לפי דעובר לומרדיש
 ולענין שם בירוש' יונה ר' כסברת הוא נכרי של דחמצומשום

 וכדמפרש הבבלי ג' דלמי עיון מקום יש מ"ג פ-במשגתנו
 נפרש אם וכן יהתוספתא על כשחלוק גובת דלמפרעשוביי

 רב4ש פירוש לפי אבל דתוספת4ש בגוונכם מייריומשנתנו
 לענין ממשנתנו להוכיח ושין תוצלו בהרהינודמיירי
 להפך במשגתנו דגורס הירושלמי גירסת לסי הוא וכןדיננו
 בבלי דברייתא ר"מ יחלוק וכן מותר, ובסיפא אסורברישא
 אצלו בהרהינו דמיירי הפירוש ולפי המכילתא עלל"א.
 בפרטים להאריך צורך ואין כהמכילתא דלא דברייתאסיפא
 וגרסתו דפסחים פ"ק ורא-ש ה"ב מחו"מ פ"ד רמב"םיעיין
 ור"ן הענין, רק מעתיק דאינו נראה אבל במכילתאמשוגה
 לן4ן דאיסור כלומר וכו'. בבתים 6 הלכורה: חדושישם

 לא אסור אבל שבעה אלא ינהוג לא בבתיכם והאמורימצא
 הפסח עליו שעבר בחמץ לעולם ינהוג בגבולין האמוריראה
 מפורש ושם ראה בפרשה וכו' לך יראה ולא נאמרלכך

 הזה בפירוש קצת לפקפק ויש  ושב"יי מ"ע ימים,דשבעת
 בתים מה ומלות לעולם במקום אחד יום דמגיה הגר"א כהגהת דצ"ל אפשר כן על כלל כאן הוזכר לא הפסח עליו שעברדחמץ
 שנתחמץ היינו דמחמצת להפך איתא מג' ופסחים ובברייתא דרשב"י, מכילתא וכו" שאור 0! פי"ז: סוף לקמן ועיין מוחק,וכו'
 : ח פרשה סוף לעיל וכו'. אין 17 רש"י: ועיין אחר דברמחמת
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ab י פרשה בנא רפםחאמסכת

 *י שמע חצרך מערת ר'עקצא: דברי מדדה ההיא הנפוט הפסקה: 4אהכרתה
 : הטמע ההוא מקום בכל "' אף מלפף ת"ל אחר לעם לה ותלך "אראל מערתהכרע

 אף הכרם את '%הבט" צרן משראל מעשה עמוא לפי הארל רח אז וב נרכ
 הכר"מ את להבים 'כצרן בשראל מעעה 'טהש מקוםבכל

 חמץ יכל כל מ שנאמר לפי נאמר למה תאכלו לא מחמצתכל
 מחמצת כל ת"ל ממן תערוטק אלו אלא לי ין מכרתה מחמצת שכל כל כיבכרתה

 לפני ואכלת שנא' לפי נאמר למה מצות תאכלו מושכותיכם ככל תאכלו:לא
 לירושכם שני מעשר שהעלה הרי כג4 יד )דברים ויצהרך תירושך רכנך מעשר אלהיךה'

 נאכל שאינו זה יצא מושבותיכם בכל ת"ל מצה משום חובתו ידי בו יצא אנישומע
 שאינן אלו יצאו מצות תאכלו מושבותיכם בכל ת"ל בבכורים ולא נזיר ברקיקיולא תודרי בחלות ולא מנחות בשירי ולא הפנים בלחם עמא יצא שלא ומנין מקום.בכל
 והדובשמבם האמפכנין ומביא אלו ארע אני מוציא משמע מושכותיכם בכלנאכלין

 דברי עוניתי לחם שאינן אלו כייצאו עוני לחם ת"ל ואשישה משרת וחלותוהאמקריטין
 ולא ביין לא ילוש שלא עוני לחם ת"ל ומה שני ובמעשר בם יוצא וחכ"א ישמעאלר'

 בם יוצא אומר אליעזר ר' מכולן. הוא מקטף אבל המשקים כל בשאר ולאבשמן
 לשה אשתו השנה ימות כל עני של לחמו מה אלא עוני לחם ת"ל ומה שניוכמעשר

 הוא הרי אומר הכלילי יומי ר' בתנור. מסיק והוא לשה היא כאן אף בתנור מסיקוהוא

 הפי' ואין מוכח ומשם מב דף במדבר ספרי וכו'. מעשה4
 באזהרה דהן מנין. תערובתן 6 כאן: רש"י שהביןכמו

 מנין אזהרה עונש הרי ונכרתה וכו' שנ' לפי מגיהוהגר-א
 מנין תערובתן הם אלא לי אין תאכלו לא מחמצת כלת"ל
 מכילתא דפסחים פ"נ ריש ונשנה פ"ח סוף לעיל ועייןוכו',

 עירבובין כל ות"י מג', בבלי ע-ד, כס ירושלמידרשב"י,
 הגוף חובת דהא דפשיטא וכו'. למה 7 תיבלון: לאדמחמע
 רא"ם ועיין אחר לענין הכתוב דרשו לז: קדושין ועייןהוא

 בבי לתרי דפלגינהו והא וכו'. ומנין וכו' ת"ל 9שהאריך;
 ביחוד תנאים כמה מחלוקת היתה מ"ש דעל משוםאכשר
 וכו' ת"ל גרסו דלא הספריים ולגירסת וש"י, בה"מועיין
 פ"א ותוספתא מ"ה פ"ב פסחים ועיין יותר. מתוקןהלשון
 )ובמקום ולח. וע"ב ע"א לו פסחים , דרשב"י מכילתאת"ל,
 ולמחוק וכו' הלקוח לגרוס יותר נראה בכסף הלקוחחלה

 חשים ולא מנחות' בשירי 10 ע"ב: כט וירושלמימלתחלה(
 ועיין הרבה, שמן בהם דאין משום בשמן נלושין כאלולהו

 תודה נחלות - תודה: חלות לענין לת: ובבלי שםירושלמי
 בבכורים. 11 מ"ו: פ-א לחלה ראשונה משנה בפ' עייןוכן"
 ע"ב: כט שם ירוש' לו., פסחים רם, דף ס"ז דרשב"י,מכיל'
 אמאי שם הקשו ירוש' וכן לח:, פסחים בבלי אלו. יצאו-
 הנ"ל ס"1 ועיין ממושבות.  נזיר ורקיקי תודה חלות ממעטלא
 כמו לפרש אין האספגנין' 12 ר: הלכה יא פרק  אמורית"כ

 ורקיקי לעיל הזכיר דהא אספגנין רקיקים אוגקלוסשתרגט
 ה"לא א פרק ובתוספתא רכה, שבלילתו לחם הוא אלאנזיר
 כך אחר מיד אבל בחמה נעשין ובין באור נעשין ביןמחלק
 בפערם דהיא ואפשר באספגנין יוצאין דאין סותמםדה"לב
 : ע"ד גז חלה וירוש' לז', בבלי ועיין לשון. אשגירתהשנית

 קל, פיסקא ספרי ואשישה. - מחבת: של הרגום משרת'13
 ובתוספתא ע"ב כט לו:.ירוש' פסחים בבלי צא, דף דגריםמ"ת
 אינם אינך אבל וכו'. ביין 14 אשישה: מלת חסרה ה"לבשם
 ירושל' צא. דף דברים מ"ת מכדרשב"י, ועיין עשירה,מצה
 דקורא הבבלי סוגית על גדולה ותימה ולו., לה. ובבלישם
 ושמן יין והלא מחמיצין דאין וס"ל פירות מי ושמןליין
 פירות מי דין להפ ואין שמכשירין הן משקין שבעהנכלל
 ומכדרשב"י' צא דף דברים מ"ת וסו" לשה 17 : עניןלשום

 ישרן מעדת אני ולק ן ח' ט מזידה[ ן הפסק ך ן הכרת א1
 ן עם אל אטכס ן מעדת ונכרת א 2 ן ותלך( )ל תלךתכרת

 ס וכו'[ שהוא ן ח' אכ שהוא[ [ ח' ל אני[ ן ח' אט ה'[אני
 ן ח' מ הארץ[ 3 ן הוא ברשותי מקוס ט ן רשותו הוא ק ןאני
 א ן ח' א בישראל[ ן מעשה עשה שהוא ק ן הארץ נ' מלפי[
 ר מקומן 4 ן ח' כ וכו'[ אף ן ח' א אף[ ן ח' ר את[ ןצורך

 שהוא לפי כ צורךן5 א ח"ן מ צריך[ ח"ן ולח'ןהמוסגר
 מ אוכל[ ן ח' מ כי[ 6 ן ח' אט ונכרתהן חמץ וכו' כי ןאומר
 תאכלו כ 7 ן תערובתו חמץ 4א ט גמור, חמץ 4א פש ןח'
 תירושך[ ן וגו' דגנך אכ 8 ן אומר שהוא לפי אטכ ן מקוםמכל
 ה' לפני משום יצא מ 9 ן והרי א ן ח' טס ויצהרך[ ן ח'ט

 ידי ן בה ד ן יוצא אטב ן בלחה-פ ולא בו יוצא שאיןומנין
 ת"ל ן מצוה כן ן ח' א י[ ש' יצא וכו' ידי ן ח' טכשחובתו[

 יוצאןששאיט שאין ןטכ ן10טמנין ח' טפשוכממקום[
 ן בלחה"פ ולא הלחם בשתי ולא במעשר לא מצה משוםיוצא
 הלחם בשתי לא א ן בלחה"פ ולא הלחם שתי משום לאכ
 מ נאכליזן ן12 שאין כ ננ ן ורקיקי תודה מ נלחה"פןולא

 את אכ ן ח' אטט אני[ ן מושבות כוס ן מוצא ט ןנבללין
 )א האסקריסין ואת הדבשנין ואת הספגנים( )אהאיספגנין

 הסופגין את מ ן הדובשנין ואת הסופגנין את ט ןוהאיסקריטין(
 ן מסרת א המסרת, ט המשרת, וחלתןמ א0:כמ 13 ןוהדבשין
 א ן גהם טמ 14 ן ר מ עונין ן ח' מ אלה ן ח' דהמוסגר
 אלא ח'[טמשקין כלנר בשמזן15 לא לאילושןוקאלא
 ר ימות[ ן ח' טכ אלא[ ן ח' ס לחם[ 16 ן בהן ט ןמקטף

 ט 17 ן לשה ואשתו ההנור את מסיק הוא מ וכו'[ אשהו ןח'
 בתנור[ ן ח' א לשה[ ן אשהו אכמ היא[ ן לשה אשתו מצהאף
 ן ח' ר הגלילי[ ן ההנור את מ [ ח'ד
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 י--יא פרשה בבא דפסחאמכת36

 אף אני שומע ג( סו )דברים מצות תאכל ימים שבעת חמץ1 עליו תאכל לישאומר
 בשמחה. אלא נאכל שאינו זה יצא עוני לחם ת"ל במשמע שנימעשר

 אומר שתן ר יאשר" ר דברי ישראלים רכל[ לאמר משר: מ" 1.דבר יאפרשת: %יהם ויאמר מד: שעשאן מלמד ישר% וקני לכל משהויקרא
 זה אחד יאשיה ר' לו נם ישראל לכל לאמר והזקנים לזקנים לאמר משה מפיהדבר6

 לאמר משה מפי היו שכולן שבתורה הדברות מכל הזה הדבר נשתנה מה זהואחד
 %א אליהם ויאמר ת"ל ומה ישראל לכל לאמר משה מפי הדבר כאן אף ישראללכל

 לך שנאמר לוקנים כבוד חלק משה למשה אמר הקב"ה וכן לזקנים כבוד חלקשמשה
 זקני כל את ויאספו ואהרן משה וילך וכתיב טז( כ )שמות וגו' ישראל וקני אתואספת

 כט(1 ד )שם ישראל,י1
 הגלילי יומי רבי לו שאיו מי וקחו לו שיש מי משכו צאן לכם וקחומשכו

 ללמדך הכתוב בא אומר ישמעאל רבי במצוה והדבקו מע"ז ידיכם משכואומר
 הפמח את שיניח ובלבד שישחט עד ממנו ידיהם את ומושכין הפכח על נמגיןשלעולם

 במשיכה. נקנית שהיא דקה בהמה על ללמדך הכתוב בא אומר יצחק ר' שהואכל
 שומע מצוה עברעל לשמו שלא שחטו אבל לשמו שישחטנו מצוה הפסהושחטי15
ט1

 שלא הזבחים כל אמרו מכאן לפסול הכתוב עליו שנה לכם וקחו משכו ל
 החטאת. ומן הפמח מן חוץ לבעלים חובה לשום על שלא אלא כשרין לשמןנובחו
 ך ן וגו' ימים אט ן וגו' חמץ כ ן ח' דם חמץן וכו'לא
 מעשר אטכמ זהו ן משמע ט ן במעשר כס 2 ןתאכלו

 בשמירה' אלא מ ןשני
 ן הדבור טפ 4 ן מגיד אטכמפ ן וגו' ישראל כ 3)יא(
 עדת כל' 4 דברו שנ' ישרן לכל משה מ ן יצא נ' ךהדבר[
 וא' ורמג"ן פ גם כ"ת לכלן לאמר ן יאשיה ר' דבריישרף

 מ בפ"א[ לאמר ן בס' ט וכן הרבור נ:שפ 5 ן לישרן ד ןד
 לו נמו כ ן ח' דם לאמרן ן וזקנים ורמב"ן: אטכמפ ן ח'ש

 הדבורו מכל ט ן6 ח' טמ וכו'זה[ וכו'ןאחד אחדר'אומר
 שכולן ן מפי הדבר( )אכ הדבור שבתורה הדברות שכלאטב
 לישר4 ק [ לישר4 ר ישר4ן לכל 7 ן משה מפי הדבר בגוכו'[
 נוסף ול ח', ק ת"ל[ ומה ן הדבור ט ן ואף א ן אףלאמר
 זקני לכל ת"ל מ ן ת"ל מה כ ן וגו' לאמר( )לויאמר
 אט ן משה א 8 ן וכו' לך שנ' לזקנים כבוד לחלוקישראל

 ; ח' אטם וגו'[ 9 ן חלוק לו אמר הקנ"ה( )אכ הב"סכ
 ואהרן משה( וילך שנ' נ. )א משה עשה יכן אט וכו'[וכתיב
 בני זקני במקרא: ן וגו' סל א ן וגו' ויאספו כמ ןויאספו
 נסן וכן ח' כ ה'ןמי[ ך ה'ןצאן[ כ צאן[ לכם 11ישרק

 אטלפ ן והדביקו כ ן ידיכם מע"ז מ ן ח' ד ידיכם[12
 הפסח על למנין העולים כל על ללמד ד ן למצוות כמבמצות,
 עד ממנו ידיהם את ימושכין גמני1 שלעולם ללמדך מ ןוכו'

 ט ן בלבד א ן ח' ט את[ ן מושכין ל 13 ן יצחק ר'שישחט
 ד ח', מ הכתוב[ 14 ן שהוא כמות הפסח את יניחשלא
 15 ן שתהא טכ ן שנקגיה מ ן הבהמה ם ן ללמד אט ןהפסח

 אבל אטכ ן ח' מ אבל[ ; שישחטוהו א ן את נ' רושחסון
 ת"ל מ ן כשר יהא אטכמ 16 ן יכול ט ן המצוה ט ןאם

 שנזבחו אטכלמ ן ח' אטכ לכם[ ן הוא פסח זבחואמרתם
 משום( כ לשום, )א לשם לבעלים עלו אטכמ 17 ן לשמןשלא

 : ישראל זקני שנ' מוסיף זוטרתי בפסיקתא ב"ד' 3)יא(
 נזכרו שלא בין הזקנים שנזכרו בין כלומר וסו" זה אחד5

 הם טויס ישראל ובין זקנים ניז א"נ ישראל, לכלהדבור
 המלות אלה מחקו וא"א ובא"צ זי"נ' משה, מפי שמעווכולם
 הפסח' חקת זאת המתחיל דבור טו פרש' לקמן ועייןלגמרי'

 לשון שהיה קצת משמע עמו תעזוב עזוב ד"ה פ"כומשפטים
 ומה הגיה מהר"מ ת"ל' ומה 7 יאשיה: ר' בפי מורגלזה
 ובד"פ חכמים במדרש הוא וכן ישראלה, זקני לכלת"ל

 ואדרבה להגיה וא"צ וגו" לאמר ת"ל ומה הגירסאליוורנו
 ישראל לכל דובר מאחר ומקשה שלפנינו להגירסאהיתרון
 ומהרץ לבד להם הדבור היה כאלו פיהם ויאמר כתיבמדוע
 וברמב"ן הזה הכבוד היה מה נזכר ולא לזקנים כבודשחלק
 וזאת ישראל כל אליו אספו והם לזקנים קרא שמשהפירש
 משמע וכו' זה דבור נשתנה מה מדקאמר אבל כבודם.היהה

 כמו ישראל לכל ואח-כ לזקנים דבר דבתחלה רש"יכפירוש
 להם היתה דבזאת לפרש אפשר היה כן ואם הדברות,בשאר
 נפעם היה דהדבור כאן גם לומר אפשר אבל יתירה.מעלה
 אלא אינו וכו' נשתנה מה דקאמר והא ביחד לכולםהזאת
 כאן אף אמצעי ידי על היו לא הדברות דשאר דכמולותר
 בשערת בהכמ עיניו שגתן 1-היינו לזקנים כבוד דחלקוהא

 במכילתא דמפרש וכמו לבד להם הדבור היה כאלוהדבור
 כבוד 8 שכה: דף וס"ז קלד דף וש"ט פ"ז ועייןדרשב"י,
 במכילתא לו. שאין 11 וש"ג: צג במדבר ספרי עייןוכו'.

 ורש"י: קלה צד טוב ושכל פ"ז ועיין ר"ע, בשםדרשג"י
 דרשב"י ובמכילתא מ"ב פט"ז רבה ה פרש' לעיל מע"ז.12

 ובס-ז הקמר, אלעזר ר' הרא"ם וגרסת אליעזר, ר'בשם
 הזה הפירוש ואחרי כלפנינו קלו דף ובש"ט יוסי, ר'בשם
 שבנו: וש"ט ג פרשה לעיל וכו" שלעולם 13 ת-י:נמשך
 ע"ב, ס קדושין ירושל' דרשב"י, מכילתא וכו'. במשיכה14
 על כאן מקום מראה בהשמטותיו מ"ע ובעל שם, וש"טפ"ז

 לכם וקחו למשפחותיכם עצמכם את משכו שפירשהחזקוני
 הזה דרך ועל קישון נחל אל אליך ומשכתי דוגמתצאן
 פסיקתא לשמו. 15 משכו: מלת ישמעאל ר' כאן גםפירש
 באפס וכו'. משכו רץ-רן 16 קלה: דף טוב שכלזוטרתי,
 הגיה וכן הוא, פסח זבח ואמרתם לומר תלמוד הגיהצדק

 דרשב"י. מכילתא ועיין תנאים, במדרש הוא וכןמהר"ס
 ן והחטאת מ ןחובה
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 שכתורות דהלקיחורע כל למד חורתה מכאן . ב 7114 רן ד ו ג 4י כמ ת ח ק לו
 שאינדס מהן באחת והכתוב לך ופרט מרעכם בתורה לקיחות ונאמרוהואיל
 אזוב ולא אזוב : אכודות אלא שאינם שבתורה הלקיחות לכל אני פורט כך אבוד'אלא
 לווי: שם מליו שיש אזוב כל ולא מדברית אוו' ולא כחלית אזו' ולא רומי אווי ולאיון

 שעוקה הכתוב מגיד בסף אשר טבילה: כדי בדם שיהא בדם,וטבלתם
 וכו' מפי את מפם בתתם שנא' אסקופה 4א סף אין בתוכה ושוחט האסקופה בצדחוקק

 עקיכא רכי ישמעאל ר' דברי ד( ו )ישעיה הספים אמות וינועו וכתוב ח( מג)יחזקאל
 נ.. ד )מ"א והמומרות והספים שנאמר כלי אלא מף איןאומר
 ת"ל ממחוץ אלא אינו או מכפנים אומר אתה מבפנים ף ו ק ש מ ה 4 ם ת ע כ הו
 מבפנים אומר יונתן ר' ישמעאל רבי דכרי לאחרים ולא לי הנראה הדם אתוראיתי
 ולא לאות לכם , לאות לכם הרם והיה ת"ל מבחוץ אלא אינו או מכפנים אומראתה

 ומעיהם רואים המצרים שיהו כדי מבחוץ אלא כי לא אומר יצחק רבי לאותלאחרים
 4ה 1 הקדט אם אף שמע המזווות שתי ו4 מהמשקוף והכעתםמתחתים:

 נמציע יצא לו י הקדים אם הא המשקוף ועל המיית שתי על ונתר ת"ל יצאלא
 אטר הדם מן וכו: תטתימעתתלמדיםיטלשהמובחועהיולאכותעובמצריםהמעקוף

 הרם מן ת"ל )עמה בסף אשר בדם וטבלתם נאמר כבר והלא נאמר למה שדבסף
 ת"ל לכולם אחת טבילה אני שומע ונתנו הדם מן ולקחו אומר שהוא לפי בסף(4אטר

 מדלא זו בהגהה לפקפק דיש יהודה בשבות העיר כברשובל
 ואמרתם הפסוק על לקמן הדרש וכפל המכילתא בעלחזר
 פסוקיכם שני על מוסב אחד שדרש בכ"מ כדרכו פסחזבח
 שישחטנו לכתחלה דמצוה הראיה בתחלה דחסרה נראהע"כ
 אחר ממקום הועתק דהמאמר משום דהטעם ואפשרלשמו
 ושחטו לכם וקחו משכו ת"ל בסוף להיות וצריךלכאן
 תוספתא קכח, פיסקא דברים ספרי ועיין וכו'. שנההפסח
 לקיחות 2 ז: זבחים ע"ד, לא שם ירושלמי פ*ג,פסחים
 לענין אמנם ז"ר' ולולג מצורע אדומה פרה סתם.בתורה
 פרק בת"כ אך כן, שדרשו מצאנו לא ' 1 יד ויקראממרע

 וכורכן וכו' ארז נוטל עושה הוא כיצד בסתם שונה הא
 ויח 1 יט חקת פרה וגבי הכתוב מן ראיה מבלי הלשוןבשירי
 לענין אלא וקטו קנו צד בספרי לקיחה דרשו דלאמשמע

 מ-ט מי"א פרה תנן ובסירוש אגד לענין לא אבל קלחיםג'
 כשליכין שהיו איזוב וגבי דטבילה באיזוב מעכב אינודאגד
 שיהיו בדי כורכן למה מא: ניגמא תניא הפרה שריפתלהיך
 כובד* בהן שיהיו כדי אומר ראב"ש רבי, דברי באגודהכולן
 ילפינן אי ליה דמספקא ריב"א בשם שכתבו שם בת"יועיין

 בפיר' אגד לענין הלמוד מצינו ולא דמצרים איזובמאגודת
 4, סו פרק אמור בה"כ להדיא איתא דשם סוכה גביאלא

 ויג. יא: סוכה ועיין זה' לענין וחכמים ח"י ביןפלוגתא
 ה"י פ"ע ותוספתא כז., מנחות לג., וסוכה מצות ד"הותוספ'
 ג' להצריך לאיזוב איזוב רק מדמין אינן דרבנן דברסוף

 : דרשב"י מכ' ועיין אגודה, מצרים פסח גבי מדותיוקלחים
 מ"ז פי"א פרה ועור וש"ג, קנו צו במדבר ספרי לווי.4

 : ורש-י סב: חולין טז א פרש' מצורע ת"כ מ"ו פי"דנגעים
 קם צד במובר ספרי ועיין המספג, ולא טבילה. כדי5

 ופירש קל דקדוק מחמת הפירוש זה דחה ובש"י צג:.וזבחים
 זה בכלי הזייה מכדי פחות קבל אם למעט רבא רחוקבדרך
 תפסתי חוקק' 6 : וא"נ וערבן אחר בכלי הזייה מכדיופחות
 אהלות עיין לפרש, יש חוצץ הגרסא גם אבל מ"חבגרסת
 ו פרשה לעיל כ-ז עיין וכו'. נמצינו 14 ה: משנה טופרק

 ן לקיחות רב ן לכל מ , דן אטב ן לכם נ' וק ולקחתם[1
 ונאמרו[ ן ונאמר ט 2 ן אגודות אלא שאינן נ' זלשבתורה[

 שבתורה' דכ ן הלקיחות ד [ ח, לקיחותוכו'אני[א ן כל נ'דכ
 אלא שאינן כ ן אגודה שהיא י1 וכו'[ שאינה ן ח' כמלך[

 ן ח' דם כך[ ן אזוב נ' ך אטד'[ 3 ן אני פורט אףאגודת
 ן איזוביון א ן אגוד' ק אגודת, טכלמ ן לקיחות ר ן כלארב

 1 מדברי ולא כוחלי ולא מ ן רומית ט ן כוחלית..'רומי א4
 אס 5 ן לווי שם כל מ [ לו אטכס ן ח' ט כוחלי[ אזובולא
 ן וחוקק ל 6 ן ח' מ הכתוב[ ן שיהא כדי כ ן בסף אשרבדם
 ן איסקופה ט ן שאין מ ן "איסקופה אטכ ן "וצץ איטכקחוקקן
 כ ן טפם את ר ן נתתם כ ן ח' ט טו[ ש' וכו' עד וכו'שד'
 ן ואומר א וכתי', מ 7 ן ח' מ וגו'[ ן תחת ד את[ ן וגו'ספם
 א ן והספות במקרא: ן הספים אכש 8 ן וגו' הספיםאב

 ן והמזרקות( )כ והמזרקים והמזמרות כמ ן וגו'והמזמרות
 א 10 ן בס' וכן ח' מ מבפנים[ וכו' אתה ן וגו' המשקוף א9

 לאות ן ח' מ לכם[ ן ח' א מנפנ'[ א' אתה 11 ן וא'הדם
 לב ן מצריים שיהו אמ ן נאמר מ כי[ 12 ן ח' ד א[בפ'

 ועל 14 1 מ רק המזוזות[ וכו' ואל 13 ן מעיהם כ ןהמצריים
 במצרים[ ן ששלשה מ 15 ן לא נ' א לזה[ ן וגו' דהמשקוף[

 המזוזוה ושתי המשקוף ן הדם מן וגו' לאבותינו כק [ ארק
 והמשקוף הסף ארבעה אומר ר'ישמע4 א וכו'[ ן ח' טוכו'ן
 16 ן המזוזותושתי

~noa 
 דפ המוסגר ן אכ רק עודן ן ח' ט

 וגו'ן נ' א ח', רכ ונתנו[ ן ולקחתם כ ן שנ' לפי מ 17 ןח'

 קאמר ד(4ן מה מפני בצ"ע הניח בש"י וכו'. שהוא לפי17

10

16

 יות, דמשמע דס"ד זה פסוק נקט ונתנו ולקחו דכתיב דמשום ואפשר צ"ל רכן מגיה ובא"צ וכו', וטבלתם אומר שהואלפי
 כשחרז; ונתינתהי(קיחרש
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 : רכילה הגעה כל על בטף אשר הדם מן המזוזות שתי ואל המשקוף אלוהגעתם
 לחבל למשחית רשות משנתנה ממד בקר ער ביתו מפתח איס תצאו לאואתם
 )ישעיה וגו' בעדך דלתך ומגור בחדריך בא עמי לך שנא' לרשע צדיק בין מבחיןאינו
 )יחזקאל ורשע צדיק ממך והכרתי מתערה חרבי והוצאתי אליך הנני ואומר כ(כו

 כב(, לכ )שמות כבודי בעכור והיה ואומר ח( כא5
 מוצא אתה וכן טוב בכי וצא טוב בכי הכנם לדרך כשתצא ללמדך . ר ק כ דע
 וישכם ג( כב )כראשית בבקר אברהם וישכם ארץ בדרך נהגו והנביאיםשהאבות
 כבקר יהושע וישכם ד( לד )שמות כבקר משה וישכם יח( כח )שם בבקריעקב

 והלא ק"ו דברים והלא יב( סו )ש"א בבקר שאול לקראת שמואל וישכם א( ג)יהושע
 ארץ בדרך נהגו העולם והיה שאמר מי של רצונו לעשות שהלכו והנביאים האבות10

 שואגים הכפירים ואו' כ( קד )תלים לילה ויהי חשך תשת וכה"א עאכ"ו אדם בנישאר
 ואילך מכאן ונומר יאםפון השמש תזרח ואומר וגו' ילקוטון להם תתן ואומרלטרף
 וגו'. יי' מעשיך רבו מה ואומר ערב עדי ולעבודתו לפעלו אדםיצא

 עובר שהוא כמלך אומר יהורה רבי וכומר. מצרים את לנגוף ה'ןעבר
 זעם אלא עכרה אין כמצרים ויראתו עברתו הוא נותן ה' ועבר ולד"א למקום טמקו166

 וכת' סו( א )צפניה ההוא היום עברה יום וכת' מם( עת )ההלים וגו' בם ישלחשנ'
 אעבור כי ממפר כרמים ובכל וכת' ט( יג )ישעיה וגו' ועכרה אכזרי בא ה' יוםהנה

 יו((. ה )עמום ה' נאםבקרבך
 שנאמר לפניו וידוע גלוי הכל והלא אומר ישמעאל ר' היה ם. ד ה ת א ה א רו

 יגו'ן ל ח', וכס בסףן וכו' ואל 1 ולבכולםן 1אחה[מח'
 א ן ח' ט בסף[ וכו' מן ן ועל ט ן ח' מ המזבות[ שתיואל
 בקר[ וכו' איש 2 ן כו' כל על טבילה הגעה על וגומאהדם
 א ן שנתנה מי כ ן נתנה שמרשות מגיד א ן וגו' אכ ח',ד
 ן למלאךן3טאיז[קבן לחבל כ ח"ן ט לחבל[ למלאךןטס
 ח"ן ט ש'1[ וכו'בקר ואומר 4 ן ח' מ וגו', אטכ וכו'ןוסגור
 חרבי א ן ח' כואומר[

 א 5 ן ח' כמ וכו'[ והכרתי ן וגו.
 לרש ואתם ח'( )ל ואומר כבודי דל ן ללמדך וגו'כבודי
 ללמדך אפןכמ 6 ן ללמדך כצודי רמב"ן: ללמדך, וגו'תצאו
 באבות מוצא ר ן טוב בכי ויוצא טוב בכי נכנסשתהא

 )א נוהגין והנביאים אבות שהיו אט ד ן נהגוהראשונים
 בבקר 8 ן וישכם שכ' אט ן בד"א כן נוהגין היו מ ןנהגו(
 וישכם ן ח' א בבקר[ משה וכו' יעק' וישכ' ן ח' מ א[בפ'

 והלא ן הרברים א ן והרי אטכס 9 ן ח' ט בבקר[יהושע
 ד ן אבות דטמ 10 ן מה מ אם, ימה אט ומה, לכ בןבפ'

 אק של[ ן רצון אט ן הולכין שהיו מ הלבו, אב 1ונביאים
 ש'חן הס' ע' הקל וכו' והיה שאמרן למי כ ן שלמקום מ ןח'
 מ ואומר[ ן אומר וכן מ ן אדם כל שאר עאכ"ו ט 11 ח"ןא
 ן וכו' תזרח אכלם מאל ולבקש לטרף מ 12 ן ינו' טכח',

 כ יאספון[ ן ח' כ ואומר[ ן ח' ט וגו'[ ן ח' טכואומר[
 וכו' ולעבודתו ן ח' מ וכו'[ ולעבודתו 13 ן ח' טמ וגו'[ ןח'

 ן עשירי בחכמה כלם ה' ט ן ח' כ ערב[ עדי ן ח' טערב[
 ד-א ט ן ח' ר המוסגר 15 ן למלך מ ן ח' טכס וגו'[14

 אחר באיזוב שנשאר ממת ולא בסף אשר מדכתיב טבילה.1
 חובה ת-כ וכן דייק הדס דמן פירש ובמ"מ והזייה, הזייהכל

 ת"כ ז:, מנחות AS;, זבחים שם, סהתו"ה עיין ט, ח גפרשה
 נעבור 5 רש"י: ועיין קנד צד במדבר ספרי ט, ג פרקמצורע
 רמז מלכים ילקוט רנד, צד ס"ז ח, פ' דר"י ברייתאכבודי.
 מלוו-ן מוחק בא"צ וכו'. ללמדך 6 ס': קמא בבאקפט,
 ללמדך וגו' תצאו לא ואתם ד"א וגורס הדפ"ר שבג'ואומר
 שמאחר שכתב היא אחת דדרשה דס"ל משמע רש"יומלשון
 רשות ולילה לרשע וכו' מבחין אינו וכו' רשותשנתנה

 בשמר דמתחלה ודעתו הרמב"ן עליו טען וכברלמחבלים
 וספקלטוריכם במצריכם עבר שהקב"ה לפי רשומהמשנתנה
 דרך לשנורר רשאי כשדכם אין דלפיכך אמר ואח"כלפניו
 מקייט ובמ"ע חיות של זמנן שהוא לפי בלילה ולצאתהעולם
 לכאן אחר ממקום הועתק דהמדרש וכתב הדפוסגרסת
 ללמדך ובמלות לנו הונח לא בזה אבל הוא דכןהאפשר
 בקר( עד ד"א )או בקר עד זצ"ל אחר מדרש לדעתנומתחיל
 תלוים הפירושים ששני שכתב בסהתו"ה ועיין וכו'.ללמדך
 יאשיה דלר' ז, בפרשה לעיל יונתן ור' יאשיה דר'בפלוגתא
 לא ישראל בבית המצרי היה ואם דלוג מענין הואופסעתי
 זה ומטעם מגחין שאינו מפני כלל הבית אל המשחיתנכנס
 הוא דופסעתי יונתן בר' השני והפירוש לצאת, יכלו לאג"כ
 והבחין נכנס היה ישראל בבית מצרי וכשהיה חייםמענין
 שיצאו רק המשחית מפני אינו יצאו שלא הטעם לדעתווע"כ
 שם, קמא בבא תעניתי:, ב' פסחים הכנס' - טוב:בכי
 וכו'. וישכם 7 מ"ב: פצ"ב רבדה בראשיהם צא.,חולין

 מוחק מהר"מ וכו'. ואומר 13 שנ': ד"ה ד. פסחיםתוספות
 ז: פרשה לעיל וכו'. כמלך 14 בא"צ: וכןזה

 ן ח' מ ה'[ נאם וכו' 1ג1' ן וכו' ט ה'[ נאם וכו' שנ' 16 ן ואין מ ן מצרים על ט ן ח' מ ויראתו[ ן וראתי עברתי אנינותן
 טכ ז[ ש' הס' בע' לעולה וכו' שנאמר ן לפניך כ ן ח' טכס ויגוע[ ן ח' ט אומרן וכו' היה ן הכל והכל אומר שמעון ר' מ15
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39 יא-יב פרשה בנא דפסחאמסכת

 ממך יחשיך לא חשך גם ואומר כב( ב )דניאל שרי עמיה ונהורא בחשוכא מהירע
 מלה הוא עושים שהם מצות בשכר אלא הדס את וראה ת"ל ומה הב( קלט)תלים
 כצפרים שנאמר חיים אלא פסיחה ואין הפתח על ה' ופסח שנאמר עליהם והםעליהם
 את וראה ד"א ה,1 לא )ישעיה והמליט פסוח והציל גנון ירושלם על ה' יגן כןעפות
 יראה ה' ההוא המקום שם אברהם ויקרא שנא' יצחק של עקדתו דם הוא רואההדם

 עקדתו דם ראה ראה מה סו( כא א' )ד"ה ראה כעם ובהשחית וכת' יד( כב)בראשית
 ח(. כב )בראשית לעולה השה לו יראה אלהים שנא' יצחקשל

 הקל מצרים פסח דם אם ומה ק"ו דברים והלא יתן ולא הפתח על יי'ופסח
 המשחית יתן ולא בו נאמר לדורות נוהג ואינו ובלילה ביום נוהג ואינו לשיה אלאשאינו
 ונוהגת ובלילה ביום ונוהגת מיוחדין שמות עשרה בה שיש חמורה שהיאמזווה

 שנאמר עונותינו גרם מי אלא המשחית יתן שלא וכמה כמה אחת עללדורות
 ביניכם טבדילים היו עוטתיכם אם כי וכתיכלה כה( ה )ירמיה וגו' אלה הטוולעונותיכם

 כ(. נט )ישעיה משמוע פנים מכם המתירו וחטאתיכם אלהיכםרבין
 הכבשים טן אלא יביא שלא דורות פמח להביא ה. ז ה ר ב ד ה ת א ם ת ר מ שו

 ולקחו אומר שהוא לפי נאמר למה ולבניך לך לחק ר'אליעור: דברי העויםמן
 הנשים. ולא האנשים ולבניך לך לחק ת"ל במשמעו הנשים אף אני שומע הדםמז
 מביאתזלארץ ץ לעטרה הכתוב תלה הארץ אל תבאו כי והיה ,ף*
"4'= ' 

 ח( ו )כמות וט' הארץ 4 אתכם והבאתי דבר והיכן דבר כאשר ולהלל 4-
 בים ותה דבר והון ככ( טו )טם שבתק "' דבר אעם הוא ש' אתה בדברכיצא
~wwn'וט' אקרש בקרעי לאמר י" דבר אשר הוא ימר אתה בדבר כיצא וט 
 כדבר כיוצא מג( ם )שמות וגו' ישראל לבני שטה ונועדתי דבר והיכן ג( י)ויקרא
 אימתי את דבר והיכן כה( יא )דברים דבר כאשר יי' יתן ומוראכם פחדכם אומראתה

 לג: מגחות ובו" שלא 11 11: מלה מוחק בא-צ מיוחוין'10
 הפילין מהלכות פ"ה רמב"ם ע"ד, טו פאה ירושלמי יא.,ע"ז
 בפסח דדוקא אמינא דעתך דסלקא דורות. 14 ד:הלכה
 הנשים. 16 : מ"פ בפניהם יראתן ששוחט להראות כןמצרים
 היתה לא העבודה דעדין משום איצטריך מצרים פסחלענין

 שהבין יראה ובש"יגכהנים,
~hd" 

 משוכנו צריכא לדורות
 מזריקה נשים ונתמעטו אהרן בני וזרקו כתיב דכברדאע-ג
 ונשים הנס באותו היו הם שאף מפני כשרים פסח דגמיס-ד

 לו.: וקדושין ז"ר ועיין חובה,בראשון
 פי על במדבר שעשו ופסח ומ" מניאהן 7נ)יב(
 זו דברייתא בתחלה כתב וברא"ם ראב"ע ועיין היה,הדבור
 דמאי דאפשר כהב ואח"כ מא צד במדבר הספרי עלחולקת
 כך כל שנשתהו היינו מדבר ישראל בגנות בספרידקאמר
 לו שמיני דמלואים מכילתא וכו'. בקרובי 20 : ה דף בישעיה המכירי ילקוט זה בל עיין וכו'. דבר והיכן 18במדבר:
 מדרש נב, פיסקא דברים ספרי פחדכם. 22 קטו:זבחים

 ן ח' כ ואומר[ ן ח' כס וכוט וכהורא 1 ן ח' כ שנ'[ ןוגו'
 וק 2 ן וגו' ממך כ ן ח' מ ממך[ וכו' ואומר ן ואמ'וק

 עליהם 3 ן מצוה כ ן לשכר הגליון ועל לש"ת כ 1לשכר
 ן חיים ק חיים, כ חיסה, מ ן פיסוח אין כ ן ח' כמ א[בפ'
 יצחקן וכו' שנ' 5 ן ח' דכ ד"א[ ן 1ג1' כ ה', מ וכו'[ כן4
 כ לעולה[ 7 ן ליתא במקרא בעם[ 6 ן 1ג1' אברהם כ ן ח'מ
 בו 9 ן דם מה מ ן והרי טכס 1 מ רק יתן[ ולא 8 ן ח'מ

 כתי' ט ן אתת לשעה מ ן שעה לפי אט ן אלא היהשלא
 ונוהגת ן מיוחדת ט ן ח, אטכס שהיא[ 10 ן לא א ן יתןלא
 א ן לא א 11 ן בסמוך וכן נוהגת, כ ונוהגין, 1 א[בפ'

 ן ח' אד המוסגר 12 ן ומי אטכמ מין אלא ן וגו'המשחית
 עונותיכטן 1 מ רק אמן ן ואומר טכ 1 ט רק וגו'ן ן עונותנוכ
 ן וגו' ט ח', כמ וכו'[ ביניכם ן וגו' מבדילים המה א 1 ח'מ

6

10

15

20

 דורותן ן וגו' הזה א 14 ן מכם פנים במק': ן לבין במק':13
 אטכ ן ח, ט אנט ן ונתנו הדם מ ן ח' א הדם[ מן 16 ן שנ' לפי מ ן עולם עד ולבניך בז ן דכתיב ט אליעזרן ר' דברי 15 ן ח'א
 ח" א יג[ שורה מב עמור הלילה וכו' ולא ן לא אבל ט ן במשמעמ

 כ וגו'[ ן הארץ על מ 18 ן לארץ תכנסו שבשבילה נ' מ ולהלן[ ן הזאת טכ ן לכם ה' יתן אשר הארץ מ ן תבא ט 17)יב(
 הששי כוכח ן קדש שבת שבתון כמ ן בכולן וכן הוא בו כיוצא ישעיה המכירי וילקוט טס 9י ן וגו' נשאתי אשר ט ח',מ

 ונקדש שם לך ונועדתי מ 21 ן ח' טכמ וגו'[ ן ח' ש"ג כש, לאמר[ ן בכולן וכן הוא בו כיוצא כ 20 ן וגו'( ג' )טמוהכינו
 ן לכם דבר כאשר וגו' ה' ל והיכן, וגו' אלהיכם ה' ט ן ח' כמ וכו'[ יתן 22 ן ח' ט וגו'[ ן ח' כ וכו'[ לבני ןבכבודי
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 יב פרשה בנא דפסחאמקת40

 כי אומר אתה בדבר כיוצא כז( כג )שמות וגומר העם כל את והמותי לפניךאשלח
 אוריש כי דבר והיכן כ( יב )דברים לך דבר כאשר וגו' גבולך את היאלהיךירחיב
 מיכ( גבולך ארע ושתי ואומר כד( לד )שמות גבולך את והרחבתי מפניךגוים
 כיוצא לא( כג )שם וגו'סוף

 בדב-

 ו( סו )דברים לך דבר כאשר ברכך אלהיך ה' כי
 האמירך וה' אומר אתה בדבר כיוצא יד( 7 )שם העמים מכל תהיה ברוך דבר והיכז6

 כיוצא ה( יט )שמות מגולה לי והייתם דבר והיכן יז( כו )שם מגולה לעם לו להיותהיום
 ולא לראש ה' ונתנך דבר והיכן יט( כו )דברים וגומר עליון ולהתך אומר אתהבדבר
 לי והייתם דבר והיכן יט( כו )שם דבר כאשר קדוש עם ולהיותך יג( כח )שםלזנב

 )שמות ירכו על חרבו איש שימו ה' אמר כה בו כיוצא יכ כו( כ )ויקרא וגו'קדושים
 אומר אתה בדבר כיוצא יט,(* כב )שם יחרם לאלהים ווכח דבר והיכן כו( לב10

 ואדברה השמים האזינו דבר והיכן ב( א )ישעי' דבר ה' כי ארץ והאזיני שמיםשמעו
 ה' פי כי יחדיו בשר כל וראו ה' כבוד ונגלה אומר אתה כדבר כיוצא א( לבדברים
 בדבר כיוצא לס( לב )דברים הוא אני אני כי עתה ראו דבר והיכן ה( מ )ישעיהדבר
 דבר והיכן ים-כ( א )ישעיה וגומר ומריתם תמאנו ואם ושמעתם תאבו אם אומראתה

 המות בלע אומר אתה בדבר כיוצא כה( כו )ויקרא וגו' נוקמת חרב עליכם והבאתי15
 כיוצא לם( לב )דברים וגומר ואחיה אמית אני דבר והיכן ח( כה )ישעיה וגו'לנצח
 במותי על ירכיבהו דבר והיכן יד( נח )ישעיה וגו' ה' על תתענג אז אומר אתהכדבר
 וגומר אשר היום הוא ה' נאם ונהייתה באה הנה בדבר כיוצא יג( לב )דברים וגויארץ

 אומר אתה בדבר כיוצא מב( לב )דברים מדם דצ. אשכיר דבר והיכן ח( לט)יחזקאל
 ו( כו )ויקרא בארץ שלום ונתתי דבר והיכן ד( ד )מיכה וגוי גפנו תחת איש וישכו20

 מיעקב וירד דבר והיכן יח( א )עובדיה וגו' שריד יהיה ולא אומר אתה בדברכיוצא
 וגו' שרה את קד פ וה' אומר אתה כדבר כיוצא יט( כד )כמדבר וגו' שרידוהאביד

 ק ן ח' טס המכירי וכו'[ והמותי ן ח' כ וכו'[ לפניך1
 מ וכו'[ את ן ח' ט אלהיך[ ן ח' כ וכו'[ ה' 2 ן הגויםכל
 טכ גבולךן את והרחבתי 3 ן ח' ט לךן וכו' כאשר ןח'
 [ ח' מ המכ' וגו'[ וכו' ואומר [ כ רק ואומר ן וגו' דח',

 ~היך ה' ח'ןכמ וק כי[ ן ח' טג וגו'[ 4 ן ח' םזכ וכו'[מים
 לי וכו' כיוצא 5 ן וה"ר וגו' ברכך ט ן וה"ד ברכך ח'()מ

 דט וכו'[ להיות ן ח' מ היום[ 6 ן ח' ישעיה המכיריסגולה[
 נ' )ט היום האמרת ה' את דבר והיכן דטכ 1 וגו' ל ח',כ

 ולא ן ח' כס וגו'[ ן והיכן וגו' כל על עליון ט 7 1וגו'(
 המכ' ט וגו'[ קדושים וכו' ולהיותך ן וגו' ט ח', מםלזנב[
 ן ח' כמ וגו'[ 9 ן וכו' ח'( )ק לי והייתם ואומר דכתח',

 לה ג' שם בילק' אבל מג רמז שופטים וילק' מ רקהתוסגו
 כז לב תשא כי עמ'הס'ש'וורש"י כאחד וכו' זאב קודםלקמן
 וכו' כיוצא 12 ן ח' כ ואדברהן ן ח' טכס דבר( ה' כי11

 אמית ואני אחד לקמן זו לבבא וג' כאן ח' המכירי הוא[אני

 עה, פיס' דברים ספרי דבר' כאשר 2 מה: דף שםתנאיט
 במדרש הוא וכן וכו'. ברוך 5 נב: דף שם תנאיםמדרש
 : בעיר אתה ברוך קטו פיס' בספרי אבל פא דף שםתנאים

 הוא רמן וא"ב, זי"ב מהר"מ, בא"א, הגיה כן וכרי. והייתם6
 זה מוחק במ"ע וכו'. ונתנך דבר והיכן 7 תבא: כיברש"י
 וע"כ עליון ולתתך למקרא מאוחר וכו' ונתנך מקרא כייען
 עם ולהיותך ואומר עליון ולתתך אומר אתה בו כיוצאגורס
 7,4-[4ם הספרים גרסת כך בשביל להגיה אין הקשהיפה כי ואף קדושים לי והייתכם דגר והיכן דבר כאשרקדוש

 והיכן להיות ראוי היה ובאמת מלעיל היא לשוןאשגרת
 ו יא תנאים במדרש הוא כאשר וכו' למעלה רק והייתעשה
 וכו'. שימו - שם: תבא כי רש"י קדושים. 9 גז:דף

 רבדה ושליהו ועיין מג, שופטים ילקוט וכן תשא כירש"י
 ומדרש שכס פיטקא דברים ספרי ואחיה. 16 יז: דף דפרק
 צפור לעיט כתיב לזה וקודם באה. 18 רג: צד שםתנאים
 דכתיב ממה הראיה מביא זה ועל לאכלה נתחיך וכו' כנףכל

 שם דברים סמרי ועיין בשר. תאכל וחרבי וכו' חציאשכיר

 וכו' אם 14 ן ח' מ דבר[ 13 ן ח' מ כ וכו'[ וראו ןואהיה
 מ ן ח' כמ וגו'[ נוקמת ן ח' ט נוקמת[ 15 ן ח' כיב וגו'[ ן דבר ה' פי כי עד וגו' תמאנו מ ן אם טכ ואסן ן ח' רושמעתם[
 ח"ן טכס וגו'[ דברן18 ה' פי כי וגו'עד ה' על מ ח'ן17 מ בפ"ב[ ארפאןוגו' ואני מחצתי ואחיה כ ח"ן כ וגו'[ 16ובלע[
 לבירת שריד טמ ן לא מ 21 ן וא' גארץ ט ן תאנתו רתחכם ואיש גפנו ט 20 ן וה"ד ח'( )ט אלהים ה' טכ ן וגו' ונהיתהמ

 ן אמר כאשר שרה ט ן מעיר שריד מ ן ח' ט וגו'[ שריד 22 ן דבר ח'( )מ והיכןעשו
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41 יב פרשה בנא דפמחאמסכת

 ארתות בדבר כיוצא יט( יו )שם וגו' אשתך שרה אבל אמר והיכן א( כאשראשית
 ארז יי' כרת שההוא ביום דבר והיכן א( כא )שם וגו' לשררה יי' ויטשאומר
 ואת בניכם ארז ומכרתי אומר ארזנה בדבר כיוצא יח( סו )שם וגו' בריתאברם
 כיוצא כה( ט )בראשית וגומר כנען ארור ויאמר דבר והיכן ח( ד )יואל וגו'בנותיכם
 וגו' ראיתם אשר כי אמר והיכן טו( יו וגו')דברים לא לכם אמר ויי' אומר אתהבדבר
 והיכן כה( מה וגו')ישעיה כאחד ירעו וטלה זאב אומר אתה בדבר כיוצא יג( יד)שמות
 אשר הגוים מן אומר  אתה כרכר כיוצא ו( כו )ויקרא הארץ מן רעה חיה והשכתידבר
 אז אומר אתה בדבר כיוצא ג( ז )דברים בם תתחתן לא אמר והיכן א( יא ייי)מ"אאמר
 ב( טו )ויקרא הכפורת על אראה בענן כי והיכזאמר יב( ח וכו')מ"א אמר יי' שלמהאמר
 )מלאכי מנלה עושה אני אשר ליום צבאות יי' אמר לי והיו אומר אתה בדברכיוצא

 אשר כל והיה אומר אתה כדבר כיוצא ה( יט )שמות מגלה לי והייתם אמר והיכן יז(ג
 בו כיוצא ו( כח )דברים הארץ עמי כל וראו אמר והיכן ה( ג )יואל וכומר בשםיקרא
 אלהינו ליי' הנסתרות אמר והיכן כא( סו יי')ישעיה אמר הלויים לכהנים אקח מהםוגם
 הכתוב תלה וגו' הארץ אל תבאו כי והיה אומר אתה כאן אף כח( כט )דבריםוגו'

 ולהלן, לארץ מביאתן הזאתלעבודה
 ביתה ישראל נתכשרו רעה בשורה בניכם אליכם יאמרו כיוהיה

שעה

 ,טס-

 באותה "אראל ירו נתב ןבה בשורה אומרים ואט להשתכח עתידה התורה
 למה וגו' וישתחוו העם ויקוד שנאמר להם בנים ובני בנים לראות עתידים שהןשעה

 מחמשים אחד וי"א מחמשה אדד ישראל בני עלו וחמושים שנאמר משוםהשתחוו
 עלו מאות מהמש אחד ולא העבודה אומי נהוראי ר' עלו מאות מחמש אחדוי"א

 וישרצו פרו ישראל ובני וכתיב ו( טו )יחזקאל וגוי נתתיך השדה כצמח רבבהשנאמר

 עיין וכו'. כרת 2 גג: צד הנאים ומדרש שלבפיסקא
 ירי על היתדה לאברהם דההבטחה ס"ה פנ"ג רבהבראשית
 לאברהם דבר כאשר שפירש א כא וירא רש"י ועייןדבור,
 והשבתי 7 : זה יירשך לא אליו ה' דבר והנה מגיהובא"פ
 4ב פרק ב נוסחא ובאדר"נ א, ב פרק בחוקותי ת"כעיין

 והשבתי דהכתוב מאיר ר' בשח אימא דשם ביותרמבואר
 כהנים מהם מי פירש וכו'. הנסתרות 13 הנחש: עלקאי

 מ"ע בעל ה' % המכגתא על שרומז "ה'יוכו'הנסתרות
 הגלות בטעם רמז המקרא כי לדעתו שהכוונהבהשמטותיו

 הנסתר וענין התורה דברי כל נשרת לקיים בדבר הנגלהכי
 ישראל את הקב"ה הגלה כי פז:, בפסחים שאמרו כמוהוא
 וכו'. אף 14 גריס: עליהם שיתוספו כדי האומותלבין

 כאשר וכו' אומר אתה כאן אף וצ"ל ת"ד עד מוחקהגר"א
 בילקוט שכ'. 18 ווי"נ: ש"י וכו', והבאתי דבר והיכןדבר
 וכן ווי"נ, בש"י הגיה ועס"ז שנא' ליתא וויניציאהדמום
 בלי וכו' ויקוד בנים ובני וכו' בשורה יא קלו דףבש"ט
 דלפי בזי"נ כתב ועוד המדרשים' שני בין החבור מלתשום
 כך ואחר ויקדו למה מפרש דבתחלה לומר יש הדפוסגרסת
 עד שנא' מן מוחק ובא"צ  דוחק. וזה השתחיו  למהגזפרש
 ד"א ויעשו וילכו המתחיל דבור קודם לקמן וגורססה"ד
 מן מוחק ובמ"ע הם-ח. גרסת ועיין וכו', למה וגו'ויקוד
 למה וישתחוו העם ויקוד וילכו קודם לקמן וגורס וכו'למה
 הבניכם ובשורת הגאולה בשורת על ויקוד רש"י ועייןוכו',
 להגיה ודי אחר טעם נמי קאמר אורחא דאגם אפשר זהולפי
 כאן המדרש כל כי לומר צירר במ"פ אבל וסו" למהד"א

 מה כן גם מביא פ"א בשלח בפרשה כי יען מאוחרתהוספה

 לך יולדת אשתך מ ן יולדת נ' ט אשתך[ ן דבר רם אמר[1
 כ וגו'[ וכו' את ן ח' ט דבר[ ן דבר כאשר לשרה כוס 2 ןבן
 גנותיהסן ואת בניהם כ ח'ן מ ח'[וט'[ ט וגו'[ ברית 3 ןח'
 כיוצאן עבו כנען חלט כס בפ"ב[ וגו' 4 ן והיכן בניכםט
 ן דבר דט אמר[ ן והיכן ח'( )ט וגו' תוסיפון לא טכלמ5
 )ל מצרים את ראיתם כלס ן מצרים את ראיתם כאשרמ
 ח"ן מ וכו'[ רעה 7 ן ל רק וגו'[ ח"ן כמ כאחד[ 6 ן וגו'(נ'
 בהםןאמר[ תבא( )מ תבואו לא ה' טס 8 ן ח' טכ הארץ[מן
 בערפלן לשכון אמר "'[מ פכ היאמר[ ולאן9 ל דברןר

 והיכן צבאות מ [ כ רק סגלה[ וסו, צבאות 10 ן דבר ךאמר[
 דברן ד אמר[ 11 ן כיוצא כהנים ממלכה לי תהיו ואתםאמר
 ה' בשם מ 12 ן והיכן וגו' בשמי הנקרא כל ט וכו'[והיה
 כ! והיעז, אקח כ 13 ן וגו' הארץ דבר[ט דטמ אמר[ ןוהיכן
 וגו'[ דברן14 [ט ללוים ח'ןבמ': מ וכו'[ וגו'ןהלוייםלכהנים
 מ וה'[ או' אתה ן ואף כ ן ח' ט סה"דן עד אף ן ח'טכס

 הארץן י אתכם והבאתי דבר והיכן מ ולהלזן וכו' וגו' ןח'
 ן שעתידין היא טובה מ ן ח' מ עתידהן 17 ן ח' בו אליכסן16
 לראות כ 18 ן ח' ט עתירין[ וכו' ישראל ן תורה עתידהט

 שנין ן ח' כןכמ להם[ ן בנים להם להיות שעתידין מ ןלהם
 כ ישראל[ ן שנ' לפי ט 19 ן ח' טכ וגו'[ ן ח' מ טה-ד[עד

 לא מאות חלט ט לא[ולא[ חלל סג עלו[ 20נ'עלון
 ואומר טכ ן ח' כ וגו'[ נתתיך ן ח' ט נתתיך[ 21 ןעלו

5
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 יב-ינ פרשה בנא רפםחאמסכת42

 מחמש אחר אומר ואתה אחד ככרם בנים ששה יולדת אחת אשה שהיתה ו( א)שמות
 קוברין שהיו אחיו את איש ראו לא שנאמר אפלה ימי בשלשת מתו ואימתי עלומאות
 במפלתם. ושמחו אויבים ראו שלא ושבחו והודומיתיהן

 שונאידם היו ראויין אומר הכלילי יומי רבי ליי'. הוא פסח זבהואמרתם
 זבח ואמרתם שנא' פסחו את שבהם האחרון שגמר עד במצרים כלייה ישראל של6

 האלו הנמים ושומע שרואה מי שכל ללמדך העם ויקוד פסה: אשר לה' הואפמח
 וכו' לחתנו משה וימפה אומר הוא וכן לשכח צריך במצרים לישראל הכ"השעשה
 ה-י4, יח )שמות ה' ברוך יתרו ויאמר יתרוויחר

 וכי עשו, וי לעשייה: ושכר להליכה שכר ליתן ישראל בני ויעשווילכו
 ה ו צ ר ש א כ : עשו כאלו עליהם מעלה לעשות עליהם משקבלו אלא עשי כבר10

 להם שאמרו שכשם ישראל של שבחן להודיעך ו ש ע ן כ ן ר ה א ו ה ש מ ת אה'
 כ.* עשו ואהרן משה אף אלא עשו כן ת"ל מה אחר סבר עשו. כן ואהרןמשה

 אמר כה משה האמר שאמר לפי נאמר למה לה הל בחצ ייה עמרטיה
 ודם לבשר אפעל שאי ד( יא ששות וטמר יוצא אם הילה כחצית ה, יג י ש[נם

 היודע אומר בתירה בן יהודה רבי חלקו יוצרו כאן אכל לילה של חציו על לעמור16

 טכ בנים[ ן ח' טכ האשה,אחת[ ם וט'ן1 יישרצו כ ןובגי
 ן דכתיב ל ן כתיב וק שנ'[ ן בשלשה מ 2 ן יאת טכ ןח'

 טמפלתם ן מאויביהם ן יראום כ ן אתמתיהן 3טכ ןטולא
 ה'ן כ לה'[ 1 "' ט לה'[ וכו' ואמרתם 4 ( וששו כ ןוישישו
 יגמור,ד ט 5 ח'( כלייה)מ ישראל היו טכס ח"ן כהגלילי[
 ר ן ח' מ ואמרתם[ ן ח' ר שר[ ן ה' מ שבהם[ ן מהםאחד
 דפ 6 ן ללמדך זבח ט ללמדך, חץ )כ הוא פסח עתכ
 7 ן שעשה נסים ט ,שכמפ ן כבפטם 'ט אבל ששימע,מי

 צריך מכם ן חייב מ ן ח' ,טס אבל פער גם ב"הבמצרים[
 ום אגל פער גם כ"ה עה"קק ן זף( )בדג והודאה שנחליחן
 מ יתרט תחד ח'ן8 טמ שומרןו%'[ ל סף, וק שף,כ
 דאיתא מה כאן ל מ הק ן ח' וק הק וכף ויאמר ןח'

 ולמד" וישתחוו וז"ל השנתים 4"ים4ן מעתיק ואינילעיל
 מחמק" וכרהשתחץ

 וכף נבראי ר' מאות מחמש אחד ""א

 שכ' אפלה וכו' בכרס ששה יולדת אשה וכר ובבתנחתיך
 ן במפלתן וששו אויביהם ראו שלא ושבחו והודו אחיו וכו'לא
 10 ן להליכה ושכר לעשייה ט ן וגו' כ ח', ר ישראל[ בני9

 לעשות ן שקבלו שכיון מ שקבלו, מכיון כ שקבלו, מכאןבז
 המקוס, עליהם והעלה ט ן ח' מ לעשות[ ן ח' כ עשו[ כןוכו'
 עשו[ וכו' את 11 ן וגו נ' וק עשו[ ן הכתוב עליהם העלהמ
 ח'ן,ש ד ישראל[ להודיעןשל אהרןןטכמ ואת ח'ןטד
 ח'[כמ ח'[אף[,ט וק עשט [ תיל כשה 12 שאמרןמ

 עשה כן טכ [ןשאף
 )כ הלילה ארנ:כ ן בכור כל הכה וה' הלילה מ 13יט(

 ן הלילה בחצי כ 14 ן או' שהוא לפי ט חלקון יוצרו וגו'(נ'
 וכי ש"ג מ, כ"ה אפשר[ שאי ן ח' מכם וגו'[ יוצאאם

 אם אלא דכש מכאן, אלא ט ן חציה ד 15 ן ש וב-האפשר,
 מ חלקו[ וכו' ר-י ן נמחק והשאר אבל גורס א וכן אלא, זכן,

 משל אומר בתירה בן יהודה ר' א ן ורגעיו שעותיושיודע
 וכי לחלקו רוצה והוא אדם ביד אחת( מלה נמחקה)וכאן

 ובפ"ז וכו'. העם ויקוד להפסוק זכר אין ושם כאןשנאמר
 יתרו ויאמר אחר ח' ש' לקמן אבל כאן המדרש כל מעתיקאינו
 על להודות האדם שצריך מיכן וישתחוו העם ויקד גרסוכו'

 על השתחוו מה על וישתחוו העם ויקוד ד"א טובה,בשורה
 המצרייכם בהם יראו שלא כדי נשפלה ימי בשלשתשקברו
 ושלא לפנינו כמו הגירסא היתה לפניו שגם ונראהוישמחו.
 טובה דבשורה הדרש תוכן הביא הדרשות שתי ביןלהפריד
 שמורץ H~D, בשלח לקמן עיין וכו'. בנים ששה 1לקמן:
 פה דף פ"י פדר"כ ס"ט, פקודי תנחומא מ"ח, פ"ארבה
 בא-א הגיה וכן ובו" שנ' 5 פ"ה: בראשית אגדתע"ב,
 נמשכורע וכו' ואמרתם ומלות היא דטעות כתב במ"עאבל

 הגידה וכן הם-ח בגירסתה כהטסתי וכו'. ויקוד 6 :למטרה
 העם ויקוו קלז דף וש"ט בפ"ז הוא וכן עצמו מסברתבא-צ

 והוא טובה, בשורה על להודות האדם שצריך מכאןוישתחוו
 פסח זבח ואמרתם במת מביא לזה וקוום דלעילהמדרש
 נסים בפ-ז וכן הנסים. - ששומע: למי למרנו וגו' לה'הוא

 שעשה נסים שם ש"ט וכן במצרים, אבותינו את ה'שעשה
 נסים לגרוס נראה יותר כשבים במצרים, לישראלהקב"ה
 מצרים מלת מוחק וכן מצרים. בלי לישראל הקב"השעשה
 נאמר מר"ח והלא וכרי. וכי 9 נדי: ברכות ועייןבא"א,
 שיא: דף זוטא ספרי וכו'. משקבלו 10 רש"י: לשוןלהג,
 שכשם מגיה בא"צ וכו'* שכשם - ד: דף ספרי שבחן*11

 משמע וכן מחקו בא"צ ד-א. 12 וא"צ: וכו', למשהשנאמר
 איתא ברמב"ן גם אבל עשו כן ומהו דז"ל לה ג' לאדרש"י
 סוף כשדורש ד"א בלשון משתמש דהתנא בש"י שכתבומה

 שהיו לפי דם-ו וכו'. משה אף - הבינותי: לאהכתוב
 דרשב"י. מכילתא עיין פטורין, במצוהעסוקין
 בש"ט הוא וכן המ"ח בגרסת תפסתי וכו'. הלילה 13)יג(
 מוחק שבגתים ומה וכו' היודע חלקו 'וצרו הא"צוגרסת
 שהברייתות אלא ד-א כמו וכו'הוא נאמר דלמה כתבובמ"ע

 הוא שכן נניח אם גם אבל זו במלה השתמשו לאהעתיקא
 דרשב"י מכילתא ג:, ברכות ועיין תקון. צריך שאח-כוהלשון
 פי"ח רבה שמות ס"ג, ופמ"ג ס.ם פ"י רבה בראשיתכאן,
 הלשון ודכאן סג דף פ-ז פדר"כ פו, דף פי"ז פס"רט-א,

 סי-ז כאן ב ס"ט,תנחומא לך ולך ס"ז כאן תנחומאמשובש(
 מ' ריב"ב. 15 עג: לך לך ילקוט פכ"ז, פדר"א מי"א,ושם

 ולריב"ב מה זמן הגלגל העמיד דלת"ק הש"י הביאוהררב*ז
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43 ינ פרשה בנא רפסחאממכת

  מה לילה להלץ ונאמר לילה כאן נאמר אומר אליעור רבי חלקו. הוא ועונותיושעותיו
 מלאך ידי על שומעני ר ו כ ב ל כ ה כ ה י' י ו : חצות עד כאן אף הצות ערלהלן
 הכה וה' : שליח ידי על ולא מלאך ידי על לא בכור כל והכתי ת"ל שליח ידי עלאו
 במקומות שהן מצרים ובכורי אחרים ממקומות אפילו ם י ר צ מ ץ ר א ב ר ו כ בכל

 6 ולוד ופוט כוש חם ככורי י( קלו )תלים בבכוריהם מצרים למכה ת"ל מניןאחרים

 מבכור נא(: עת )שם חם באהלי אונים ראשית במצריכם בכור כל ויך ת"למנין
 אומר ככוריכאתה שהוא פרעה על ללמדך הכתוב בא סאו כ על היושבפרעה
 כשהוא בכור שהוא בנו על ללמד אלא בא לא או בכור שהוא פרעה עלללמדך
 ללמדך הכתוב בא פרעה מבכור ת"ל מה הא אמור בנו הרי כסאו על היושבאומר
 10 בעבור ואולם אומר הכתוב ועליו הבכורות מכל נשתייר והוא בכור41 שהוא פרעהעל

 עליו מצרים של לבן לפתות בשביל היראות מכל נשתייר צפון בעל העמדתיךזאת
 מה שבויין וכי השבי בכור עד כג(: יב )איוב ויאכרם לגוים משגיא אומרהוא
 יראתנו קשה הפורענות את עליהם הביאה יראתנו אומרים השבויין יהו שלא אלאחטאו
 גזירות שכל ללמדך ד"א הפורענות בנו שלטה שלא יראתינו קשה עצמה עלשעמדה
 16 )משלי ינקה לא לאיד שמח שנא' בהם שמחין השבויין היו ישראל על כוור פרעהשהיה

 צר אמרה אשר יען אדם בן וכתיב יי( כד )שם תשמח אל אויבך בנפול וכתיב ה(יו
 צור עליך הנני צבאות יי' אמר כה לכן וכתיב ב( כו )יחזקאל וגו' האח ירושלםעל

 אפילו אלא כלכד שבויים ולא נ( )שם לגליו הים כהעלות רכים גוים עליךוהעליתי

 פלוגתת כעין היא דהפלו1תא ואפשר זה לנס צורך היהלא
 מליו נחלק ולריב"ב ולרבנן חלקו יוצרו דלת"ק לעילרבנן
 מוכן היה "Tr~-ה הלילה הברייקה דמשעת המ"ק דעתא"נ
 אלא אינו זה וכל חלקו. יוצרו באמרו שכוון הוא וזהלחלק

 מגירסות לגמרי כאן משוגה אקספרד כ"י דגירסתהשערה,
 הת"ק דברי לבאר 4א נא לא ריב"ג זו גירסא ולפיהספדים

 ואולי בשלמות הגירסא לפנינו אין כי חבל אבל משל ידיעל
 מ"ח, גירסת ועיין לזה דומה או וכו' ביד השערה חוטצ"ל
 הפ"ז גרס זה וכעין כלל פלוגתא כאן אין זו גירסאולפי
 ולשון ועונותיו שעותיו שיודע הכל יוצר אם כי החצהומי

 על לעמוד לאדם לו אפשר וכי חלקו יוצרו ד דףוהזהיר
 4וי41ש כחצות( ודצ"ל בחצות נאמר כבר והלא לילהחצות
 ובו" והיודע בתומר ריב"ב וכו' לילה נאמר חלקויוצרו

 ועושתיו שעותיו צ"ל ואולי מ"ח גירסת ע.ין ועונותיו'1
 וירושלמי ה"נ פ"א ברכות תוספתא עיין ורגעיו,ועתותיו

 וכו' כאן מה צ"ל וכו'. להלן מה - 1.: ובבלי ע-ד בשם
 לכאן: פ-ו מלעיל הועתק והמאמר וא"צ, וזי"נ א"אלהלן,

 לעיל וכו'. חם T~D 5: לעיל עיין וכו'. מלאך ע"י לא3
 והזהיר בס' גם ליתא המוסגר וכו'. לא או 8 ז:מרשה
 במכ' איתא אבל לה גרסו לא ורא"ם מש"י וכן וש"ט,ופ"ז

 עצמה' על וכו' קשה 13 מה: דף פדר"כ ועייןדרשב"י,
 המ"ח פי על הוספתי ד-א' 14 מלקמן: אשגרה דוהאפשר
 שלא ועוד שמחין שהיו רש"י ולשון וללמדך מגיהובא"צ
 של בגו ר"א בשם נאמר הזה הטעם דרשב"י ובמכילתאוכו'

 תנחומא ה', רף והזהיר ת"י, עיין וכוץ שמח 15ריה"ג:
 פסח: של למערבית בפיוט וכן סי"ח ב' הנחומאס"ז,

 ועינותיון ' שעותיה ט 1 ן וכו' שעותיו היודע אבל לכוונואיפשר
 כאןעד אף וכו' ת"א אליה ר' ט הין זדטכועתותיוןהוא

 מה אט ן לילה חצות ו חצות, ד בפ"ג[ לילה ן ח' מתצוה[
 אט בכורן כל 2 ן להלן האמור לילה כאן..'אף האמורלילה
 המלאך א וטין ע"י אני בכור כל והכיתי שנ' לפי בסרח'ןמ

 לכך מ ן3 ע"י ולא מלאך ע"י לא ק וכו'[ ע"י ן".השליה
 שליח[ וכו' לא ן ח' א בכור[ כל ן בבור כל הכה וה'נאמר
 מצריה[ בארץ 4 ן ח' מ בכור[ וט' וה' ן השליח ח'ןןאטכמ
 ן וגו' ד בבכוריהם[ ן שג' פ 5 ן בכורי מ ן וגו' א ח',טכ
 מבמור בארז בכור א 6 ן ולוד כוש פוט ט ן ובכוריא

 באהלי ן וגו' ד וגו', ראשית ואומר כ וכו'[ ראשית ןוכו'
 רק ללמדןהמוסגר כ ן ר רק כסאו[ על היושב 7 ן ח' מחם[
 ג' ט גא[ ן בא אינו או א 8 ן ח' וט בכור[ וכו' אתה ןאוט

 ח"ן ו ללמד,10עלפרעה[ ןאט ח' 1 הא[ כשהואן9הכתובןא
 בעבור אומר הוא ועליו רש"י: ן עליו אט ן פרעה אוהוא[

 העמדתיך א 11 ן אומר הוא כס ן סוף בים כחי אתהראיתך
 ן ח' כ של[ ן לפחות כדי מ ן ובשביל כ ן היראיות א ןוגו'
 יראתסן אומר נו 13 ן וגו' משגהןאויאבדם כ 12 ן עליהםר
 כ ן לעצמה א עצמן, ר 14 ן יראתן ד ן עליו ר ן הביאמ

 פרעהן גוזר כ 15 ן מ רק הפורענותןד"א[ את טכס ןנהם
 ן ח' מ השבויין[ ן שבויין א ן שמחין בהן היו השבוייןט
 לקיים עמהם לקו לסיגך בהם מ ן בהם שמחין היו שבוייןכ
 ט ן ואומר ט וג', א 16 ן אומר הכתוב ועליהן ט ן שנ'מה

 מ 1ג1'[ ן וכו' הנני אומר מהו וגו'( נ' )א האח אט 17 ן ח' א צר[ ן וכתיב וא' צור כ ן וכשב ט וכן א וכתיב[ ן 1ג1'תשמח
 והעליתי ן ולא גוי ם ולא, וגו' גזים כ ן וגוי עליך א 18 ן אליך אדכמ ן הנני ה' אדני במקרא: ן ה' כמ צבאות[ וכו' לכן ןח'
 ן היו נ' ט שגויים[ ן ח' מ לגליוןוכו'
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 ינ פרשה בנא ומחאמסכה44

 מה בהמה וכי בהמה בכור כל ו השפחה: בכור עד שנאמר ושפחותעברים
 יראתנו קשה הפורענות את עלינו הביאה יראתנו המצרים יאמרו שלא אלאחטאת

 שלטה שלא יראתנו לוטה לעצמה שעמדה יראתנו קשה הפורענות את עלינושהביאה
 פורענות.בה

 שעות בשלש לעמוד מלכים דרך שכן שתות בשלש אני שומע ה ע ר פ ם ק יו6
 עבדיו וכל הוא הוא: לומר תלמוד ושרות שרים ע"י אני שומע לילה אי לילהת"ל
 ומעמידן מצרים בתי כל ועל עבדיו בתי כל על מחזר שפרעה מגיר ם י ר צ מ ל כו

 וגו' כדולה צעקה והיתה שנאמר כענין ה ל ו ד ג ה ק ע צ י ה ת ו : ממקומו אחראחד
 בתים שם היו לא וכי אומר נתן ר' מת שם אין אשר בית אין כי ו(: יא)שמות

 איקונין לו עושין היו מהן לאחד מת הבכור שהיה כיון אלא בכורות שם אין אשר10
 כיום להן קשה היום אותו והיה ונורת ונדקת נשחקת הלילה ואותו בביתוומעמידה
 דרך נכנמין הכלבים והיו בבתיהם מקוברים המצרים שהיו אלא עוד ולאהקבורה
 היום אותו והיה בהם ומתעתעין כוכיהן מתוך הככורות את ומוציאין ומחטטיןהכוכין
 הקבורה, כיום להםקשה

 מצרים ארץ בכל ושואל מהור פרעה שהיה מגיד ולאהרן למשהויקרא15
 משה י אמר עמי מתוך צאו קום ויאמר שרף: אהרז רכז שרף משההלז

 ן בכור ער מ ן ח' כ השפחתן וכר שר ן ח' אק שנץ1
 שלא אטמ ן חטאה ,~כ 2 ן הרחים אחר אשר ר אהשפחה
 ח" )א אומרים המצריים יהב( )אטהיו

 ן ח' כ יאמרק ן
 על כס 3 [ ד רק הפורענתק תר קשה ן זה ד ח/ מאח[

 ע"ב פח דף פס"ר וכן וכר שלטה ולא לעצמה זממשעצמה,
 בהן כ 4 ן שלט מ ן בפסם כמו ע"ב סח דף בפדר"כאבל
 שעות מ ן לילה פרעה טכ 5 ן הפורקדת אטמ ן הפורענותאת

 וכר לעמוד ן המלכים ט ן ח' כ שעול וכר שכן ןכדרך
 תיק זף [ מי כ 6 ן שלש עד ט [ בשלשה ד [ ח' משעמק

 ג"כ לקרא אפשר אבל ושדות שדים א ן עף שומע אומ
 וכרן וכל הוא ת"ל ש"ג אבל כ, כ"ח וכף[ הואברי"ש,ת"ל

 שסה אטכמפש [ ד' מ וכל ן ח' דב מצרים[ תל7
 עבדה כל בחי א ן ח' דם בטא[ כל ן מגזיר כמ ןמרעה
 כ ן מצרים ארץ כ ישראל ד מצרימן ן כלמצרים בתיועל

 בפ-א[ גדולה ן ואחד אחד כל אט 8 ן והעמידן ט ןומעמידי'
 ד וגו'[ ן ותהי טכ [ ח' א וגו'[ וכו' כענין ן במצרים נ'אט
 ן נתן ר' היה( נ' )א וגו' בית אב 9 ן במצרים מ ח',ט

 ן בכור שם היה שלא בית שם היה ט ן ח' ט מת[ וכו'אשר
 היוהבכורות שלא בכורות,כ שם היו שלא מ שנין10 אשם[
 שהיה מכיון ט ן מת נ' ק שם[ ן בכור בהט היו שלא אבהם,
 ן ח' ט עושה,לו[ היה בכורןאטכי מכיוז,א א מתן מהןלאחד
 כ ן ביתו בתוך אטמ ן ומעמית ד 11 [ שלו איקוניןאטכס

 ה דף והזהיר בס' נשמט זה טעם הפורענות' וכו' יראתנו קשה2
 ואפשר ב' ותגחומא ס"ז ותנחומא ופ"ז קלה, דף בש"טוכן

 שפת וכו'. שלא יראתנו קשה 3 מלעיל: אשגרה אלאדאינו
 שילטו התנחומא ולשון הילקוט גירסת עדיפא ועכ"פיתר

 ותנחומא פורענות, ן )[ בהם שלטה שלא קשה יראתנויאמרו
 יראתנו קשה אומרים יהיו שלא קצרה לשון תפש בפ"זוכן הפורענותי את בה שלט שלא יראתנו קשה יאמרו שלאב'

 וכן זה מוחק בא"צ לילה. אי 6 ת-י: ועיין לעצמה,שעמדה
 והזהיר בס' אבל קלח דף וש"ט ובפ"ז ס"ז בתנתומאליתא
 זמריט מיני ע"י בז"ר פירש ושרות. שרים - : איתא הדף

 יכול איתא ובתנחומא שריו את ששלח דס"ד פירשובמ"מ
 כתב ובמ"ע ונכון מרכבה מיני ע' פירש ושרות שדה ידיעל

 שדה האדם בני ותענוגות ושרות שריס היה הגירסאדעיקר
 ת"ל והזהיר: אבל ש"ט גם הוא כן מצרימ' בתי 7ושדות:
 עבדיו גתי על מתחזר פרעה שהיה מגיד עבדיו וכלהוא
 ואחד אחד ומעמידן ישראל בתי כל על מתחזרין ועבדיוהוא
 סד:, דף ז פסק' פרר-כ וכו'. נתן ר' 9 פ"ז: ועייןוכו',
 ליל בפיוט וכן והזהיר וס' וש"ט פ"ז פז:, דף יז פסק'רס"ר
 לכל ראשית איקונס נשחק להדק לה' שמורים ליל דפסחשני

 הגירסא בפדר"כ וכן בח"ג עיין הבוכין. דרך 12אונם:
 וכ"ח בפס-ר וכצ"ל הביבין דרך דצ"ל ונראה הכוביןורך

 ובבעלי ובחזקוני לעיל בנסמן ועיין דרשב"י,במכילתא
 ונבאו נחטט כוכם דפסח שני ליל בפיוט וכן עטתהוספות

 תמן הוה דלא דמצראי ביתא תימן הוה לא ארום ת"יוכן
 ב' תנחומא ותנחומא, וש"ט פ"ז שרוי. 16 מאית:בכור

 אטכמ ן שקברום מ 12 ן אותו( שקברו )כ קברוהו היום( אותו כאלו בעיניהם קשה נכפל )כ היום אותו באלו בעיניהןקשה
 כ הבוכין[ 13 ן ומחטטין לשם נאין נלביש ד ן בתיהם בתוך ח'( )אטכ מתיהם קוברים מצריים( מ מצרים, )אכ המצרייםשהיו

 ס! בוכיהן, כ ן ח' ק כוכיהן[ מתוך ן בנציהן בתוך אותן ומוציאין מ ן מחטטין אכ ן המוכין זש הכובים, ט הביכין, אהבוכים,

 )ט קברוהו היום אותו כאלו בעיניהם היה וקשה אט שקברום, כיום בעיניהם קשה( נ'  )ש והיה מש [ המתים א ןכוביהן
 ן ומשאל( )א ומשאיל מחזיר אכ ן ח' מ ושואל[ ן לילה ולאהרן אט 15 ן קוורום היום אותו כאלו בעיניהם קשה ב 14 [קוורום(
 [ ח' כ בפ"ג[ משה ן וגו' א מ, רק עמי[ מתוך ן איכן א 16 ן ח' א מצרים[ ארץבכל
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45 יג פרשה בנא הפסחאממכת

 ער ביתו מפתח איש תצאו לא ואתם שנאמר בפרהסיא אלא לצאת שלא אנומוזהרין
 מעל לך פרעה לו ויאמר אומר שהוא לפי נאמר למה ולאהרן למשה ויקרא ד"אבקר
 אלא פניך ראות עוד אוסיף לא דברת ובזמנו דברת יפה דברת כן משה ויאמרוכו'
 ולירד בראשם להיות עתיד שסופך אלא אלה ת"ל שאין אלי אלה עבדיך כלוירדו

 5 למלכות כבוד חלוק לו אמר הב"ה וכן למלכות כבוד חלק שמשה מלמד אלאבראשונה
 מצינו וכן למלכות כבוד לחלק צום פרעה אל ויצום אהרן ואל משה 4 יי' וידברשנא'
 וכן טז( מא )ברא' פרעה שלום את יענה קהים שנא'בלעדי למלכות כבוד שחלקביוסף
 אליהו וכן כ(. מח )שם המטה על וישב ישראל ויתחזק שנא' למלכות כבוד חלקיעקב
 )מ"א אחאב לפני וירץ מתניו וישנם אליהו אל היתה ה' ויד שנא' למלכות כבורחלק
 16 לתרע נכוכינצר קרב באדין שנ' למלכות ככוד חלקו ועזריה מישאל חנניה וכן מו(1יח
 למלכותו כבוד חלק רניאל וכן כו(1 ג )פניאל ואתו פוקו עלאה אלהא די עבדוהיוגו'
 כא(: ו )שם וגו' מלכא עם דניאל אדין וגו' זעיק עציב בקל לדניאל לבובא וכמקרביהשנא'

 נלך ובזקנינו בנערינו אמרתם ואתם ההולכים ומי מי אמרתי אני צאו קומוויאמר
 מקננו ירוגם אמרתם ואתם יוצכ ובקרכם צאנכם רק אמרתי אני עמי מתוך צאוקומו
 16 ועולות ובחים בידינו תתן אתה גם אמרתם:. אתם קחו בקרמם בם צאנכם גם עמנוילך
 כדי עלי התפללו אותי גם וברכתם ולכו: דברתם כאשר קחו בקרכם גם צאנכםגם

 הפורענות. ממנישתכלה
 אמרו כי בבהלה: לצאת אותם טורדין שהיו מגיד העם על מצריםותחזק

 והיו מצרים בארץ בכור כל ומת אמר משה משה ככזרת לא אמרו מתיםכלנו

 דף ש"ט פ"ז, בפרהסיא. 5 ורא"ם: רש"י והזהיר, ס'סי"ט,
 המכילתא שהביא רמב"ן ועייז פ"י, פי"ה רבה שמותקלט,
 המכיל' מן בין שלפנינו המכיל' מן בין משונה ולשונוכאן

 יט סמן נ' ותנחומא התנחומא כלשון טא אגלדרשב"י
 ס"ט: פ"י שם רש"י עיין דברת. ושמנו 3 מי"ג:ושוח"ט

 בכל כלפנינו אבל נכונה יותר הילקוט גרסת שסופך.4
 נוסחאות שתי מלמד' אלא 5 קלט: דף בש"ט וגםהספרים

 שלא למלכות. כבוד - : משתיהן אחת למחוק וצריךהן
 ופ' כאן תנחומא וש"ט פ"ז ה4 דף והזהיר ס' אתה, לואמר
 משה אל ה' וידבר מה ראה ישמעאל ר' אמר מ"גוישלה
 למלכות ד כב: לחלוק למדם פרעה ואל ובו' ויצום אהרןואל
 מ"ג, פ"ז מט"ו, ס"ה שמ"ר צח., מגחות קב', זבחיםועיין
 וכו'. וגם אמרתם 14 קעח: ילק'וארא טו', דף פ"בפדר"כ
 ות-י קלט ש-ט פ"ז, ס-ז, החף ועיין והזהיר, בסי גםכ"ס
 ריה"ג של בנו דר"א מדות והב דמללהון היכמא דילי מןדברו

 בבהלה' 18 זפ-ז: ש"ט ס'הזהיר, ת"י, הפורענזש 17מדהא:
 כגזרת לא רש"י לשון וכו'. כגזרת 19 והזהיר: ש-ט,פ"ז,

 דכ בקר[ וכו' איש 1 אפילו כ ח', ט אלא[ ן נצא שלא כ1
 למשה ויקרא 2 ן וגו' ניחו א ן ח' מ וכו'[ מפתח ןוגו'

 פרעהן לו אומר שהיה לפי ח'ןד מ ח'ןלאהרן[ אולאהרן[
 ט ן וגו' נ' א בס"א[ דברת ן ח' דכמ וגו'[ 3 ן שנ' לפימ

 שאין ן וא' ג' א וגו', כ ח', ך אלי[ 4 ן ובזמנה אכבזמנו,
 אטכמש ן שסופו ט טחך, א ן ח' ט אלה[ ן ח' א אלא[וכו'
 ולירד ן בראשונה( )אט בראשם לירד לרדח( );שעתיד

 ומלמד ט ן ה' אט מלמד[ ן ה' מ אלא[ 5 1 1 רקבראשונה[
 חלק הקב"ה מ ן חלוק או' הקב"ה אכ ן חולק משהשהיה
 ן אל מ ן וגו' ויצום אכ 6 ן ח' ק למלכותן וכו' וכן ןשנ'

 7 ן שכן ד ן לחלוק כס ן פרעה ואל ישראל בני אלבמקרא:
 יעקב גבי מצינו ובן כ ן וגו' יענה א ן ח' דככלעדה
 וכן שחלק יעקב( באבינו )א ביעקב מציגו וכן אטם ןשחלק
 בכולזן וכן שחלק בליהו מצינו וכן כ ן ח' ט שנ'[ 8בכולו,

 1 לקראת דט לפני[ וגו'ן מתניו אכ ח', ר אליהו וכו' ויד9
 נורא אתון לתרע נבוכדנצר קרב כר וגו' מישך שדרך נפקין בארין ר ן מתניו וישנס נ' ק שנ'[ ן למלך כ ח"ן א וכו'שנץ חלקו10
 טכ 12 1 ח' א שנן ובו' ח'ןחלק טכ וכו'[ עבדוהי וכו'ן וכן נורא אתון לתרע א ן וכו' עבדוהי גגו ועבד תישך שדרך ואמרעגה

 אט ן וגו'( נ' )כ מליל מלכא עם רניאל אדין ח'( )מ לדניאל כמ ן ח' א לדניאלן ן לגובה אטב ן וכמקרביא מובמקרביה,
 ן ח' ט ויאמר[ 13 ן חיי ח'(לעלמין )ט מלכא מליל מלכא אט ן דניאל אדין אומר הוא( ומה )א מהו וגוץ זעיק )אזעק
 ן ישראל בני גם אתם גס צאו מ ן וגו' א ח'( ט עמי[ מתוך 14 ן וגו' ג' א וגו', ט נלך[ ן אומרים ט אמר', א ן ח' מאני[
 וכוץ אתם ן אומר אתה ט 15 ן גם ט ן ח' ך המוסגר ן גם אומרים יאתת א ן אומרים ט ן בקרכם גם צאנם מ ן ח' ט גם, מרק[
 מה קהו ועולות( זבהימ א וע', נ' )ך נידע אדט ן שורעכם כ 4ערץוה[ ן וכו' כאשר בידע תתן אתה גם שדגרתם מה ואףמ

 18 ן ממנו טכ מעלי, ד ממני[ 17 [ עד כ ח', אדם כדי[ ן ח' כ עלי[ ן יהתפללו אד ן וכזע התפללו וגו. ולכו כ 16 ןשדברתם
 19 ן ח' אטם בבהלה[ ן אוהו כ ן אתם טרודין מ ן אותן וטורדין אותן מבהלין אט ן וגו' נ' א ח', מ העם[ על ן וגו' מצריםכ

 חמשר; ארבעה %' היו א 1 ט, א ח', טס מצריב[ בארץ ן ומת גזר שמשה כ ן בגזרת לא זטכ ן כמדת ולא ד ן ח' טמתים[
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 ינ פרשה בנא מפסחאממכת46

 יודעין היו לא והם שבהם הככור אלא מת אין בנים ה' או ד' לו שיש מי שכלמבורין
 פרמם והב"ה בסתר עשו הן אחרים מרווקים ככורים וכולן בעריות חשודותשנשותיהן
 ב"ה הקדוש במתר העושה מועטת פורענות מדת אם ומה ק"ו דברים והריאותיר.
 וכמה. כמה אחת על מרובה טובה מדהמפרסמו

 המפיקו ולא העימה את שלשו מניד יחמץ מרם בצקו את העםוישא5
 בוערה תנור כמו מנאפים כולם אכתיב לבא לעתיד מוצא אתה וכן שנכאלו עדלחמצה
 וגו' מיין חמת שרים ההלו מלכנו יום חומצתו עד בצק מלוש מעיר ישבותמאופה
 אלא אינו או כן אומר אתה ומרור מצה שיורי אלו משארותם ו-ז(: זוהושע
 אני ומה אמור פסחים שירי הרי בקר עד ממנו תותירו לא אומר כשהוא פסחיםשירי

 בשמלותם צרורות ומרור: מצה שיורי אלו בשמלותם צרורות משארותם מקיים10
 רב ערב ובם נאמר כבר והרי בהמה שם היתה לא וכי אומר נתן רבי שכמםעל
 המצוות. את מחבבין ישראל שהיו אלא שכמם על ת"ל ומה ובקר וצאן אתםעלה

 הוא הרי במצרים משה להם אמר מה וכי משה כדבר עשו ישראלובני
 ממצריכו וישאלו ישראל: כס עשו וכן וגו' וישאלו העם באזני נא דבראומר

 חביב-7 והיתך: והכמורה אלא ושמלות ת"ל שאין ושמלות והב וכלי כסף כלי15
 זוהב. מכסף יותרעליהם

 עד השאילני לומר המפיק לא כמשמעו וישאילום וכו' העם חן את נתןוה'

 שכל[ 1 ן וכו' והן הותרה מת מהם ואחד מהם לאחדבנים
 מהן לאחד נ' ט בנים[ [ כא' או[ ן כל מ ן ח'ט

 שבהם[ ן אינו מ ן וכו' הבכור hd~h4 מת אחד היהדרש
 1 חשודות היו מ ן שנשיהן אטב 2 ן ח' א היו[ ן ח'כ

 אחריתכן ר ן בכורות כולן והיו אטבם ן העריות עלאטכס
 3 ן בגלוי פרסמו( )כ פרסמן והקב"ה( )מ והמקוםאטכמ

 הפורענותן אטכ ן ח' מ אם[ ן מה כמ ן הכברים א ן והלאמ
 מפרסמה( )א מפרסמו אטכס 4 המקום אס מעוטהאטכס

 ן מדת כ ן מרובה הטוגה למדת ק"ו אס וכו'[ מדה ןבגלוי
 וכו' העיסה שלשו בצקו מ ן וגו' בצקו א ן וגו' העם כ5

 שנגאלון לחומצה,עד כש לחמץ, מפ 6 [ שפיקה מ הספיק,ר
 מאופתן ובו כולם ן אומר מהו אטכ דכתיב[ ן את ט ן ח'ר
 ד מהמעיר מערי,א כ ח', ט וישבותןמעירן ן7ט ררק

 ח"ן מ וכו'ן וט'[שרים ט ח'. א וכו'[ מלכיו[החלו [ק יוםוכתיב
 אומר אתה ן שירי כמש שיירי, אסק 8 ן ח' כ וכו'[חמת
 של אלא א ן ומרור מצה שיירי אומר א ן ח' טסבז[

 אטכמ ן אמורים אט ן פסח דש ן וגו' בקר א 9 ןפסחים
 שירין אטכמ [ ד רק בשמלותם[ צרורוה ת"לן10 מההא
 היה ששת ן היה ח'ןאטכמ ד וכין רקד[ שכמם[ על11
 רב א ן והלא אטכמ ן בהמות( )פ:1 בהמה להם היו()פ
 כמ ן מאד כבד מקנה מ וגו', ט ח:, כ ובקר[ וצאן 12 ןוגו'
 מלמדן מ אלא[ ן אטמףצר'בש' ת.לןת"ל[ מה אלאש

 לישר4ן משה אט 1 ט רק משה[ כדבר ח'ן18 דםישראל[
 אכח'ויש4ון ח', דט וא'[ וישקו 14 ן הנה מ מהו, קהרי[

 מכילתא והזהיר, ס' טוב, שכל זוטרתי, פסיקתא הוא,משה
 דף ופס"ר סד;, דף פדר"כ עוד ועיין יוהי. בז שמעוןדר'
 ועיין t1Dp כאן וילקוט ורכו:, קעת. דף ושוח"ט וקצו:,פז:

 ואפשר הג' מכל בכאן דמשונה אקספרד כ"י גירסתהיטב
 כמו הותרה מלת וס' קצת תקון שצריכה אף עקריתדהיא
 מועט: דבר אלא דאינו מותרים היינו דע"ז כלומרויתרה

 דברים תנאים ומדיש קכז, דף במדבר ספרי רכר. והרי3

 משמע לחמצה הספיקו ולא גרסינן אי וכו" ולא 5 יח:כי
 תמוצו מצרים דפסח דהא צ"ל וא"ב שתחמץ היהשברצונם

 אבל שלאתריו והלילה עשר ארבעה היינו אחד יוםנוהג
 מנת על שלשו לפרש אפשר לחמץ הספיקה ולא הגירסאלפי

 עיין החמיצה, לא כן פי על שאף הגס והיה יכלו ולאלאמותה
 דלא ועל שתרגם שם יונתן עיין וכו" ישבות 07התו"ה:
 ממצרים מסקיהון גיום להון דאתעבידו וגבורן גיסןאדכירו
 וכו' מלכנו יום והסיום חמע לא עד לישא מילשמעידן
 הרי 9 וש"ט: בפ"ז ועיין בש"י, ומוחקו בתנחומאליתא
 וכו" מצה 10 כן: לפרש אמשר דלא מנה נשמע כלומ'וכו"
 ירושלמי תרגום אבל אצוותהון, מותר ואונקלוס הרי.וכן

 ומרור מצה שיורי בחיי ר' ולשון וצ"ע, פסחיהוןומותר
 פסיקתא ועיין מובן' ואינו תותירו ולא שנ' פסח שיוריוי"א

 ותנחומא רש"י וכו'. מחבבין 12 קם: דף טוב ושכלזוטרתי
 וכן מגיה נמ"ס וכו'. וכן 14 טוב: ושכל נוטרתיפסיקתא
 דאם וכו'. שאין 15 : נראה ואינו משה על דקאי ופירשעשה
 פירש יהודה ובשבות שמלות. וחומר קל השאילום וזהבכסף

 הלשון דאין ואפשר שמלות על נצטוו ע-(4ן שהרידמקשה
 שמלות, כאן דמתיב ממה למדנו מה לגמר רצה אלאמדוקדק

 וישאילום התנחומא ולשון דרשב"י המכילתא מן נראהוכן
 דלפי וכו'. חביבה - וכו': שהכסות למה ושמלותוכו'

 הוא וכן הילקוט גירסת ועיין אותן, מונה הואחשיבותן

 אטכ 15 ן וגו' ממצרים כ ן בני ח' כ ח', דמ ישראל[בני
 וכו' את 17 ן חביב( אחרון אחרון נ' )ט הזהב ומן הכסף מן אטכמש 16 ן שהכסות מכאן 4שי(4ש ט ן שמלות ת"למש

 אלה ג' ואינם ישמעאל ר' דברי נ' אדכ כמשמעו[ ן כשמועו אכ ן ח' כ וישאילום[ ן ח' מ וישאילום[ וגו' ן ח' ךוישאילום[

 ן לו נ' אכ לומר[ ן הספיקו ד ן לקמןהמלות
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47 ינ-יר פרשה בנא דפמחאמסכת

 י% משלשת בם האמינו אומר הכלילי יומי ר' ישמעאל ר' צברי לו ונותן מוציאשהוא
 ועכשיו נחשדו לא באורה והם באפילה שהיינו בשעה אם מה אומרים שהיוהאפילה

 השאילני לו אומר והיה עליהם שרתה הקרש רוח אומר יעקב כן %יעזר ר' נחשדין.הן
 על ושפכתי שנ' הקרש רוח %א חן ואין לו ונותן מוציא והלא פלוני במקום המונחכלך
 מה אלא וישאילום לומר צריך אין אומר נתן ר' י(. יב )וכריה וגו' חן רוח דודבית
 לך טול לו אומר והיה פלוני חפץ לי תן לו אומר היה אותם משאילים היו שאלושלא
 ובטלה נתט2 שלהם זרה שעתדה מלמד מצרים את וינצלו ט: כיצא*אחר

 בעדי ותבואי ותגרלי שנאעתרבי מצרים מבזז גדולה הים ,טבעת ומרן התחלתה תרהה
 ביזת זו בכסף נחפה יונה כנפי ואומר . הים ביזת זו עדיים מצר'.ם : בזו זן בצדי'גדיים.
 עם היכם בזת זו לך נעשה זהב תורי דגיכם בזת זו חרוץ כירקרק ואברותיהמצריכם
 מצרים. בזת וו הכסףנקודות

 יום ארבעים מהלך משה של קולו הולך פרסה מיל ארב' מהלך פיסה י ן , שןפן ועשרים מאה לסכות מרעממם מכתה מרעממם ישר% בני ויסעוף

 בראשות ועוד טוב, ושכל זוטרתי פסיקתא דרשב"י,במכילתא
 ובו" דברי 1 מי"א: פ"נ רבה שמות מי"א, ס"סרבה

 במשמעו הפ"ו לשון אבל הנוסחאות רוב אחרנמשכהי
 היו"ט  לשון  וכן ממפיק היה לא  וישאילום( )צ"לוישאלום
 בא ישמעאל דר' ולפרש הדפ' גירסת  לקיים  אפשר  זהולפי
 לפרש בא הספיק דלא דקאמר והא כמשמעו כאן דחןלומר
 שהוא כמו הנכונה הגירסא כן פי על ואף וישאילוםמלת
 ג סימן יד פרש' רבה שמות וש"ט, פ"ז משלשת. - :בפגים

 קלו: דף דרשב"י במכילתא נמצא וכן והלה, כמו והלא.4
 דלרבי ט:, בברכות הפלוגתא כעין פלוגתתמ וכו" נחן ר'5

 לכחש רצו שהמצריים דמצרים בע"כ יעקב בןאליעזר
 שע"ז 7 : וש"ט ס"ז ועיין מ"מ דישראל, בע"כ 1ת1ולרבי
 נשתיירו והרי ורקינו שתרגומו וינצלו מאי ואל"כוכו'.
 דהדורש פי' במ"מ אבל ומ"ע ש"י וזהב כסף אלילילהם
 ס"ד פס"ז רבה בראשית כמו הגרעון על המלה מתרהזה

 : זררץ עבודתם על קאי דויגצלו ממרש כן ועל מ"גופע"ד
 מלשון אבל העגל, ממט שעשו בא"א פירש לתחלתה.8

 בן משמע לא הכל את ונטלו כבתחלה וחזרה מ"חהתנחומא
 דפירש מה אבל ז"ר עיין להתירה. שחזרה פשוטוהפירוש
 מ4שכ[יה שנשתברה זרה עבווה דאמר כמאן דס"לדצ"ל
 הכא אסורה דאמר לר"י דאמילו ליתא מא: ע"זמותרה,
 N~hd אינה דהפלוגתא ע"ד מב בירושלמי כדאיתאמודה
 והכא סוחר ד"ה לכליין להחזירן עתיד אינו אס אבלבסתם
 בבבלי כן גם זו לסברא וזכר דמי להחזיר עתירכאינו
 והכוונה בסיסן על בעומדין מא: שמואל דמתרץ מהוהיינו

 כדמפרש לכליין להחזירן שעתידין כמו בסיסן עלדבעומדין
 נדחקו, והמפרשים בירושלמי מחנייה דר' אבא יודןר'

 קמא: דף וש"ט רץנתומא וכו'. גדולה 8 טוב: שכלןועיין
 הגי' קב דף דברים רבספרי מ"ח גירסת עיין וכו'* תורי10
 Hoffmann-~Jubelschrift .5 260 ועיין לפנינו,כמו

 ן ח' יב לזמריה המכירי וילק' מ הגלילי[ ן נותן שהוא ד1
 כזכמ 2 ן וכו' עכשיו עשו לא באפלה ומה אומ' שהיו בםד

 בשעל ט ן ח' המו מ אש ן ומה ט ן אר שתא א ןאילה
 באפלהןטמאפלהן3החאח'ןנחשוץ[ והם שהיגאפלהמ

 ר' ימיהאפלום מהאמיטבהםמשלשה אכעושע,משדען
 ח"ן והמכ' אטכממש יעקגן בן ן אלעזר ר' המכירי: ןאליה
 טכ ושאןלהרח'ן4 ישראלןד על שרתןא אט שרה,כ
 ט ן לך מתח הוא פרף ום בם כלו א [ חפצך מ בלו,ק
 ן על התתי ך ן והלה אטם והוה ד והלא[ ן לך המתחכ
 יושב חקבמק"ועל חןועלירושלםרוחחןוט-רוחחחכ ד5

 וכו'[ אינו ן נתן ור' א ן ותחמנים אט ח', נו וגו'ן ןירושלם
 ט ן שאלגם ד 6 ן ומ' מה השאיטם אלא כך צריך אינוד

 והואו כוח'ןמ הואילו[ וכן א [:יה, וכך להןןטאותו,א
 ן מגיד אטכס 7 ן ואחר מיד ולך טול א ן לכם טלו[
 א 8 ן ובטולה נחוכה כ ן נישוכה מ נתכה, ם ן שהעטרהט

 ותרבי[ ן מזו ד מצרים[ מגזת ן לכתחלה ט ן וחוזרתטכס
 בזת ן עדי ט 9 ן זו בעדי ח'( )א וגו' וחבאי אכ ן ח'ס
 ן ח' ם בזת[ ן ח' ד זו[ ן ח' אטב ואומר[ ן ח' דכ א[במ'
 מצרים".הים מ ן ח' ד זו[ ן ח' ט חרוץ[ ן ואפרוחיה ט10

 מהלך קט לסוכות ט ן ח' ר סכתה[ מרעמסס 12)יד(
 מיל ושלשים nhdb אכמ ן וכו' הולך פרטהושרבעיכם

 ארבעים א ארגעה, מ ארגע, ק "', כ אונ'[ 13 ן ח'(:)א

 בשלה ריש המכילתא בשם ברא"ם הוא וכן היה, מיל ועשרים מאה רש"י ולשון בח"ג עיין וכו/ ועשרים מאה 13)יד(
 ומ"ח ככי"מ דגורס משמע מילין ותלחין מאה לסוכות פילוסין מן ישראל בני ונטלו איתא ובת"י חוזרין, שאינן וראובד"ה
 4שרבעיבט לסוכות מרעמסס במכילתא דאיתא ממה ראיה ומביא מילין קס להיות וצריך סופרים דמעות המפרש עליווכתב
 מהלך לסוכות מרעמסס וויניציאה דפוס הילקוט גירסת כן אבל כן ליתא ולפנינו פרסה ארבעים משה של קולו מהלךפרסה
 זוטרתי הפסיקתא לשון אבל פרסה ארבעים לסוכות מרעמסס התנחומא גירסת וכן פרסה מ מהלך משה של קולו הולך שרטהמ

 דפרסה הך והיינו מיל תקב מהלך לסוכות דמרעמסס איתא קמא עדף קמד דף בש"ט הוא וכן פרסה. קל מהלך מרעמססאמרו
 במכילתא הוא וכן פרסה, ארבעים מהלך ]מיל[ קס מהלך לסוכות מרעמסס להיות צריך הילקוט גירסת דלפי ונראה מיליןד

 מחזיק ובמ"ע יום למלת ליתא ראשון דפוס בילקוט אבל לפנינו כמו יום ארבעים וכו' קולו והיה שם גורס ואח"כדרשב"י
 ארבעים מהלך מיל ועשרים מאה הא"א וגירסת לגמרי מוחק פרסה מיל 4ערבעז-ה מהלך והמלות מיל' ועשרים מאהבגירסת
 ארגעים משה של קולו הולך פרסה הוא מילין ד מהלך מיל קס לסוכות מרעמסס גורס במ"מ אבל וכו'. קולו הולך והיהפרסה
 מאה דהעיקר ונראה וכו' משה של קולו הולך כיו"ב נשרים וכו' ישראל בגי נסעו עין וכהרף ועשרים מאה מגיה ובא"צפרסה
 לרעמסס ונתקבץ מצרים ארץ בכל הולך קו* שהיה לומר רצה וכו'. קולו הולך 3נ דרשב"י: במכילהא הוא כאשר מילוששים
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 יד פרשה בנא ומחאממכתט4

 והיה וכו' חפניכם מלא לכם קחו אהרן ואל משה אל יי' ויאמר כתוב שהרי תתמהואל
 שאין אבק אם ומה ק"ו דברים והרי ח-ם( ט )שמות מצרים ארץ כל עללאבק
 ישרף בבי גמעו עין כהרף להלך שדרכו לקול ק"ו יום ארבעים מהלך הלך להלךדרכו

 ד(: יט )שם וכו' נשריכם כנפי על אתכם ואשא שנאמר מיה לקיים למוכותמרעמטם
 דברי יז( לג )בראשית סוכתה נסע ויעקב ככתיב היו ממש מוכות ה. ת ו כ ום
 באיתם ויחנו ממוכות ויסעו שנאמר מקום אלא סוכות אין אומרים וחכמים אליעוררבי

 אלא מוכות אין אומר עקיבא רבי מקום. מוכות אף מקום איתם מה ו( לג)במדבר
 להבה אש ונוגה יומם ענן מקראיה ועל ציון הר מכון על ה' וברא שנאמר כבודענני
 ת"ל מנין לבא לעתיד לשעבר אלא לי אין ה( ד )ישעיה חופה כבוד כל על כילילה
 ראשם על עולם ושמחת ישובון ה' ופדויי ואומר וכו' מחורב יומם לצל תהיהומוכה
 בסופו: ד-4י לו נותן מתחלהו למד שצריך לפי מוכוחה אומר נחמיה רבי י( לה)שם
 מטתו הנה שנאמר ישמעאל רבי דברי ריבוא כששים י ל כ ר ף ל א ת ו א מ ש שכ

 שלו שהשלום מי של מטתו הנה ז-ח( כ )שה"ש וגו' מביב גבורים ששיםשלשלמה
 כן על וגו' מלחמה מלומדי חרב אחוזי כולם ישראל מגבורי גבורים ריבואששים
 משכבותם על ירננו בכבוד חמימים יעלזו וכתיב יד( כא )במד' ה' מלחמות במפריאמר

 מלכיהם לאמור ואומר ככוים נקמה לעשות בידם פיפיות וחרב בכרונם אלרוממות
 מטף לבד ה-ט(: קמט )תלים וגו' הדר כתוב משפט בהם לעשות ואומרבזיקים
 ווקנים. טף מנשים לבד מטף לבד אומר יונתן ר' וקטנים מנשיםלבר

 ג[ שורה להלך וכו' הולך ן הלך א ן הפרסה מ ן ח, אמיל[
 רק וגו'[ ן אומר הוא הרי תתמה אטב 1 ן ח' ט יום[ ן ח'מ
 א ן והלא כ ן וא' נ' א מצריחן ן וגף דב וכו'[ על 2 1אב

 ן בסמוך וכן להלוך כ 3 ן ח' ט ק"ו[ וכו' ומה ןהדברים
 ן ח' מ בני[ ן באו א נסעו[ ן יהלך א הולך, 1 ח', קהלך[

 דב' היו א ן ח' דכמ היו[ 5 ן ח' טס וגו'[ ן מוכהה מ4
 סכותה מ ן שנ' טכ ן ח' מ דכתיב[ ן וכו' ויעקב שנ'ר"א
 הכבודן כ 8 ן סוכתה אף מ 7 ן וגו' באיתם מ 6 ן וגו'ויצן
 על במקראו ן מקדש ק מקראיה[ ן ר רק לילה[ וכו'וברא

 יומם 10 ן ולעתיד כ ן ואין אט 9 ן ונוגה יומם וכו'כלמכון
 ן מחורב ח' א ח', כוס וגו'[ מחורב ן ח' כ וגו'[וכו'

 לזמרן 11כ ן וגו' אטכ ח', ד וכו'[ ושמחת ן ח' טואומר[
 גתחילתו א ן לה גיתן בתחילתה ס לו, ניתן בתחלתוט
 שלין 12 ן כסופו כ בסופה, מ ן ח' כ הא[ ן ונותן כק ןתתן
 שנק ן ח' מ ר"ל דברי ן ששים אטכמש ן וגו' נ' א ח',ך

 הנה ן ח' מ וגו'[ סביב ן וגו' כ ח', אט וכו'[ ששים 13 ןכח'
 ד ן העולם והיה שאמר מי של ט ן מטותיו מ ן ח' דמטתה
 א ן ח' מ כולם[ ישראל מגבורי ן וששים ך 4י ןהשלום
 ן וגו' כ ח', ט וגו'[ וכו' מלומדי ן וכו' כן על וגו'חרב
 אט וכתיב[ ן ח' מ ה'[ ן וגו' בספר כ 15 ן ח' מוגו'[
 רוממות וגו' חסידים כ ן ח' מ משכבותם[ וכו' יעלזו ןח'
 משכבותם[ על ירננו ן רוממות וגו' ירגנו א ן לעשות וגו'4
 ח' ד בגוים[ וכו' וחרב ן לעשות וגו' בגרונם א 16 ן ח'ט

 פ"ב דבהדש מסכתא יהרו מכילהא ע"ג, לב פסחיםירושלמי
 פי"א רבה שמות לא, פסוק באן ות"י גז, דף דבריםמ"ת
 בשם מסעי ילקוט סי-ד, וארא תנחומא ט"ו, וי"טס"ה

 מהלך ומצרים מקודם דצ"ל כתב בא"א והרי. 2שוח"ט:
 כעין ממש. 5 מ"ע: וכהרף, דצ"ל נראה כהרף. 3 יום:מ
 בשמות חלוף יא: סוכה ובבבלי הי"א, יז פרק אמור ת"כזה

 וכו': שם קרא כן על מפורש ושם סוכתה. -האומרים:
 ומגיה ר"ע אחר חכמים דברי גרס בא"צ וכו'. ואכ"א6

 וכו' לשעבר אלא לי אין לצל תהיה וסוכה שנ' ר"עבדברי
 סוכות רע"א ס"ט התנחומא מלשון אבל וכו', ופדויית"ל
 וסוכה לעיל וכן כבוד כל על כי שנאמר כענין עגניםאלו
 בעתיד' שהוא דורש תהיה דמלת משמע ירמם לצלתהיה
 דסוכות רס"ל לשיטתינו ור"ע ז פסוק פ"א שהש"רועיין
 התכמימ דעת 4א מביא אינו זוטרתי ובפסיקתא כבודענני

 ר"ע דעת עם החכמים שיטת להתאים רוצה קמא דףובש"ט
 המאורע שם על כן נקרא אבל הוא מקום שםובאמת
 סוכות עשו או כבוד ענגי עליהם חפו לשם באודכאשר
 של דעתו עם התעמים דעת מרכיב בת"י וכן ר"א'כרעת
 בא"א חופה. 9 פ"י: פמ"ח רבה בראשית ועייןר"ע,
 שם ת"י ~וכן וכו'. ושמחת 10 וגו': תהיה וסוכהמשלים
 יג:. יבמות בסופו. 11 רישיהון: על מטל תהי יקרוענן

 מ"ג פ"נ ס"ת פס"ה רבה בראשית ע"א, ג שםירושלמי
 רמז 9ם ילקוט שם, ומכירי ט, תהלים שוח"ט ס"ס,פ"פו
 במ"ח ליתא וכן למחוק יש ישמעאל' ר' דברי 12תרמה:
 ובמקום וא"צ. מוחק צדק באיפת רבוא. 14 בא"צ: מוחקוכן

 ובשיר הכמים במדרש הוא כאשר מטותיו לגרוס נראהמטתו
 פ"ט דשירה מסכת ועיין ס"ד' ו פסוק ג פרשה רבההשירים
 מוחק בא"צ מנשים' לבד 18 ששים: תוסמ'ד"ה קט:ויבמות
 לבד רע"א ישמעאל ר' דברי מקטנים לגד וגורסמנשים

 לאסורן וגו' בטים( נ' )א נקמה אכ ן ח' ט בידם[ וכו'וחרב
 ן 1ג1' נהם כ ן ה' ט וגו'[ וכו' ואומר 17 ן ח' מ ואומר[. וכו' ואומר ן לעשות וגו' בזיקים( נ' )א מלכיהם אכ ן ח' טואומר[
 ר'ישמע4לק-1 דברי רבא ועשרים מאה אומר יונתן ר' מ ן טף נ, אטב מנשים[ ן נשים 18.ד ן ח' מ וגו'[ הדר ן ח' אהדר[
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49 יד פרשה בנא דפטחאמסכת

 אומר עק.כא רכי ישמעאל. רבי דברי רבוא ועשרים מאה וגו' רב ערב םוג
 מקנה ובקר וצאן רבוא: וששים מאות שלש אומר נתן ר' רבוא. וארבעיםמאתים
 יד( פו יברא' גדול ברכוש 'צאו כן ואחרי לאברהם הקב"ה אמר עליהם מאדכבד
 וזהב. כסף ממלאן אני ממצרים יציאתןעם

 וכן שנגאלו ?ד להכצה המפיקו ולא העימה את שלשו מגיד הבצק אתמאפי
 וכו' מלכנו יום חמצתו עד בצק מלוש מעיר ישבות אומר מהו לבא לעתיד מוצאאתה
 יב( ד )יהזק4 תאכלנה שעורים ועוגת שני חררה אלא עוגות אין כות עו ד-ה,: ז)עמום
 להם נעשה גדול נם יג( יז א' )מלכים בראשונה קמנה עוגה משם לה עשי אךוכתיב
 ממצרים כורשו כי המן: להם שירד ער יום שלשים ממנה שאכלו זובחררה
 1C'Y לא צדה וגם שנגאלו: עד להתמהמה יכלו ולא ה"ל מאליהם אנישוס?

 לבד הגברים מטף לבד הגברים , להגיה צידר ובבה"מוכו'
 מנשים לבד הגברים גרס ואח-כ וקטנים מטף לבדמנשים
 כשש קמא דף הש-ט לשון ועיין הקטנים. מטף לבדוזקנים
 ישמעאל ר' דברי רבוא ששים דהיינו רגלי אלףמאות
 הגברים אומר וכשהוא זכרים קטנים מטפי לבד מטףלבד
 דלקמן הפלוגתא כאן גם מפרש זה פי ועל לנשיםפרט
 במספר דעות שלש כאן ונשנו בכאן חסרון דאיזה קצתונראה
 דעות לשלש כאן גם נפלגו זה ולעומת ישראל מןהיוצאים
 היינו מטף דלבד ישמעאל לר' ס"ל ואולי רב הערבבמספר

 הגברים סובר ור-ע קב כולן בין כן ואם רגוא ששים כןגם
 בהן כיוצא מטף ולבד רבוא ס כן גם שהיו מנשיםלבד
 חוץ דהגברים ס"ל יונתן ר' או נחן גר' רם כולן ביןוא"ב
 ועולה כולן כנגד מטף ולבד קפ דהיינו וזקניםמנשים
 דרשב-י במכילתא עיין וכו'. שלש ioe 2 כולןמספר
 ישרן כמספר שלשה ועבדים גרים שהיו וגם רב מןדדורש
 רב דורש ישמעאל דר' קמא דף בש"ט מירש זהוכעין
 כפלים כפלי היינו גם דורש ור"ע קכ היינו מגבריםכפלים
 לזה וקרוב שס שהן דוגם ויו גם דורש יונתן ור' רמשהם
 היה רב הערב דלר"י מפרש ובבה"מ יהודה בשבותפירש
 מטף דנדים סבר ור"ע קכ הכל בין הייגו ישראלכמספר
 רב וערב קכ הגברים עם שהן רבוא ם כן גם היווזקנים
 ס היו וזקנים דנשים ס"ל נתן ור' רמ הכל בין שהןכמותן
 סך כמותן רב וערב קכ הכל בין נמצא הטף כן וכמורבוא
 הזכרים רק חושב אינו דר"י מפרש ובמ"ס שם.כולן

 והערב רבוא קב הרי הקטנים בן וכמו רבוא ס היושהגדולים

 אבכ וכו'[ מטף לבד ן יוחנן ר' ד ן גרס( לא שבגתים)ומה
 מגשים לבד ח,( )אב מנשים מטף לבד ריבוא וששיםמאה
 עלה ט ח', כ וגו'[ 1 ן קטנים( וטפי מנשים )כ וקטניםטף

 ד מאותן שלש ן פש וכן יונתן ר' מ 2 ן עלה אאתם,
 מקנה ן צאן אס ח', ט יצאז[ [ פש גם כ"ה וכבפניםמאתים,
 טכ ן המקום אמר זה על מ 3 ן וגו' כ ח', דם מאד[כבד
 לאברהם אט ן הק' א הב"ה, ק ן הב"ח, )ט המקום אמרעליה
 ח"ן מ ממצרים[ 4 ן יציאתם עם ישראל בר יצאו כ ןאבינו
 הספיקה מ הספיקן ד ן וגו' נ' א הבצק[ 5 ן מסולאיןכ

 אומרן מהו ן ח' ד מוצא[ אתה 6 ן לחומצה אטכ ןלהחמיץ
 מלוש כ יום, וגו' מעיר אד ן וישבות ט ן שנ' מ ח,,דכ
 עוגותמצותן י ח'ןל ט 1ג1'ן ן ח' מ וגו'[ וכו' עד ן יוםוגו'
 ן ואומר גטכלמ 8 ן וגו' שעורים א ן תאכל ר ן ועוגותט
 רקמן זו[ וגו'ן9 כ"א רק אךןבראשתה[ ר ח', טכאך[
 ן ח' ד יום[ שלשים [ לחם נ' ד ממנה[ ן אוכלין שהיואט
 ת"ל[ ן מאליהם מ,יכול 10 ן וגו' נ' א ממצרימן ן ח' דלהם[
 ן ח' מ להם[ עשו לא ן ח' א על, מ עד[ ן לא ט ן שנ'ד

 הגברים אלא חושב אינו נתן ור' רב. הערב מספר וכמספרן רבוא רמ הרי רבוא ס פעמים ד הזקנים ומספר הקטניםומספר
 רבוא שס הרי ת"י, עיין מחומשים היינו עלו דוחמושים הדרש פי על מהגדולים אחד כל כנגד היו קטנים דחמשה וס"לוקטנים
 גירסתנו לפי גם אבל מסלאן, להיות דצריך אמטר זה ולפי כי-מ גירסת עיין ממלאן' 4 : לעיל הערה ועיין כמותן' רבוערב
 בכורות עיין ז"ר. וזהב, כסף טעונות שהיו דמשמע דורש מאוד כבד ומלת בתרשימם ממולאיבנ! כדאשכחן כך ההכוונהאפשר

 הספיקו ולא לשו בתנתומא וכו'. מגיד 5 יד: דף בובער הוצאת זוטא שה"ש פ-ז, ש-ט, סי-א. פ"ג רבה שמות ט:, פרכותה:,
 וב-ה שלשים. 9 : כלפנינו ופיז בש"ט אבל פי"ג דלעיל ברייתא העתיקו אשגרה וע"י העיקר דכן לומה נוטה ובמ"עלאפות,
 אבל ס"ד, ת"ג רבה שמות לח., קדושין ,2, 15,1 בקדמוניות הכהן יוסף וכן ופ"י, פ"ה ומדע-ר קמב, דף וש"ט פ-זתנחומא,
 פכ"ה רבה שמות וכן וש"ט גפ"ז הוא וכן סעודות. ואחת ששים וכו' יום הל-א ממנו אכלו פ"א דויסע מסכת לקמןמכילתא

 אכלו דצ"ל מגיה שם ובם-כ סעודות ושתים ששים שילה דא-ר יום ל-א וכו' אליעזר ר' ז פסוק פ"א רבה השירים ובשירס"ד,
 ואחח ששים שילה דא"ר תתקפג( רמז שה"ש בילקוט שהוא כמו שלשים הגירסא לפניו שהיתה )משמע ושלשים אחדממנה
 בסעודה וכלין בניסן סו של הבוקר מן הסעודות מתחילין ואחת ששים הגירסא ולפי פעמים ששים איהא כאן ובתנחומאסעודות

 מפרש באן וש"ט בע"ז אבל א טז בשלח והא"ע רש"י עיין לאגול. בערב להם היה שלא על שהרעמו בשחרית באייר טושל
 של הערב מן הסעודות דמונים משמע המן ירד בבוקר ובסו באייר לטו הנכנס בלילה החררה מן שאכלו לפי סעודות מאשהן
 עצמו את סותר והפ"ז באייר' עשר בששה אלא המן ירד דלא משמע הכתוב דמפשט מדוקדק אינו זה מנין אבל בניסן.טו

 הוא ומן באייר, עשר בששה להם ירד דהמן בפירוש כתב אבל כאן כמו בניסן טו ליל מן הסעודות מונה בשלח פרשתדלקמן
 כן על התרעמו למה קשה זה ולפי באייר: טו של הערב לסעודת גם החררה להם דהספיקה כתב גחיי ור' קי. דף שםבש"ט
 ומר בו שיצאו יום מוגה דמה רק הדבר בגוף חלוק אין יום לא או ל של המנין ובענין סעודות סא מהגירסא דהעיקרנראה
 מליהם גרשו שהמצריים כלומר וכו'. מאליהם 10 יום: מ הגירסא יד דף בובער הוצאת זוטא ובשה"ש בת"י ועיין חושב.אינו
 או הם-ח כגירסת שנגאלו על לגרוס נכון יותר זה פירוש ולפי ובה-מ. ז"ר הקץ, כלה הרגע באותה כי וכו' יכלו ולאת"ל

 דיציאתם רמ"ד פירש ובמ"מ קאי' אמצרים להתבהמה יכלו ולא דהאי סובר הזה רהרורש וכתב במ"ע פירש וכןכשמאלו
 סוף לקמן ודוגמתו הראשון כפירוש ונראה משנגלו וכו' ולא ת"ל בידם הרשות להשאר רוצים היו ואם רצונית היתהממצריב
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 ואין למדבר נצא היאך למשה אמרו שלא עד ישראל של שבחן להציעלהם
 וקראות והלוך כקבלה מפורש ועליהם משה אחר והלכו האמינו אלא לדרך צדהלנו

 וגו'. ליי' ישראל קדש כך על נטלו שכר מה ב( ב )ירמיה וגו' לאמר ירושליםבאזני
 שנה מאות וארבע שנה שלשים אומר אחד כתוב וכו'. ישראל בניומושב

 יתקיימו כיצד יג( סו )כראשית שנה מאות ארבע אותם וענו ועבדום אומר אחד וכתוב5
 רבי הכתרים. כין גוירה נכורה יצחק נולד שלא עד שנה שלשים הללו מקראותשני
 ודור אומר אחד וכתוב שנה מאות ארבע אותם וענו ועבדום אומר אדד כתובאוטר
 עושין אם ב"ה הקרוש אמר אלו כתיבין שני יתקיימו כיצד טו( )שם הנה ישוכורביעי
 לשנים, כואוים אני לאו ואם לדורות כואלם אניתשובה

 גושן וכארץ כנען ובארץ מצרים בארץ ישבו אשר ישראל בניומושב)'1
 בו כיוצא המלך לתלמי שכתבו הדברים מן אחד וזה שנה מאות וארבע שנהשלשים
 ויכל כראם, ונקוביו זכר ובדמות, בצלם אדם אעשה בראשית, כהא קהים אליוהתכו
 כקרוביה שרה ותצחק שפתם, שם ואבלה ארדה הכה השביע., כיום וישבות הששיביום

 ן יוצאין אנו אטכס ן ך רק עד[ ן הקב"ה נ' ך להודיע[1
 האמינו[ 2 ן לירך צדה( )א מחיה בידינו ואין אט ן במרברכ
 אטכמ ן אחרי אטכמ ן להם נ, א והלכו[ ן בו נ'אכ

 ן ח' וק וגו'[ ן אס רק לאמר[ 3 ן ה' נ' ל וקראת[ ןעליהם
 , ט רק וגו'[ ן נאמר לכך נ' ד ליי'[ ן ח' ד כך[ על ן ומהכ
 מ בפ"א[ שגה ן וכו' וכת' אחר א ן וכד' כ ן ח' טס וגו'4
 הא מ ן ה' ט שנה[ ן אחר כ ן ח' מ אומר[ וכו' וכת' 5 ןח'

 מ 6 ן ח'( )כ הללו כתובים אטב ן וכו' שלשיםכיצד
 אם כיצד הא מ 8 ן אמר כס ן וגו' אותם כ 7 ןגזרתבין
 יעשון ט עשו. אכ ן ח' אטט הקב"ה[ אמר ן הללועשו,אטכ

 א ישרק 0נ בת"ב אני ג4ם בסמוך[א וכן אני גולם טבמ9
 מ ן גושן ובארץ ארבע' בארץ במצר' א ן במצרים קו ןח'

 מ בפ"א[ שנה 11 ן וכו' שלשים מקומות שאר עםבמצרים
 א 12 ן ח' כ אליו[ וכו' כיוצא ן מהדברים מ ן זה אכמ ןח'
 ועמא ן ונקבה תמכ ן בכולן וכן אעשה בו כיוצא א ן לומ

 שם ן בששי...בשביעי אכמ 13 , בראם ב': תנחומאבראו,
 שרהןשרה[כשבן ותכחש ח'ןא כ ח'ןשפתם[ אכיפתם[

 קמם דף ט השי ולשון וכו'. הקשה כי ויהי ד"ה יחפרשה
 יגרש כלה שנ' כענין אותו שיאפו עד להתמהמה וכו'שומע
 ראשון בדפוס רק וליתא מחקו בא-א עד. 1 מזה:אתכם
 הדפוס גירסת מקיים במ"ע ליי'. 3 להגיה: הכרח איןאבל
 אבל דכצ"ל ונראה להם, עשו לא צידה וגם לכךנאמרוגורס
 ורש"י ותנחומא וש"ט זוטרתי בפסיקתא וגם הנוסחאותבכל

 וילקוט פה דף י"ז פרק תדב"א ועיין ליתא ורמב"ןוראפ-ע
 עולם סדר סי-א, .פי"ח רבה שמות וכו'- כתוב 4ירמיה:
 זוטרתי, פסיקתא תנחומא, פמ"ח, אלעזר דר' פרקי פ"ג,רבה
 ילקוט ת"י, לב, מדה ריה"ג של דר"א מדות לב טוב,ושכל
 רביעי דדור ליה ומשתמע וכו'. עושין אם 8 עז: לךלך

 רענן. זית לשנים, לאו ואם יתו אס יהודה היינומיצהק
 לאו ואם לשנים וכו' תשובה עושים אם להגיה צידדובש"י
 דור לאו ואם לארץ מיר יכנסו יזכו אם דהיינולדורות
 משה ובני מצרים מיורדי קהת כי מצרים מיורדירביעי
 מ-ט' פ"ב בעדיות והרמב"ם הראפ-ד כפירוש לארץנכנסו
 ה"ה-ו: ט פרשה אחרי ות"כ הי"ד פ"א שם תוספתארעיין
 מסכת ט', בבלי ע"ד, עא מגילה ירושלמי וכו'. ומושב10

 תנחרמא ת"ח, פ"א תורה ספר מסכת ת"ז-ח, ס"הסופרים
 יג שם הירושלמי ולשון מי-ט שם ב' תנחומא סכ"ב.שמות
 מונה בבבלי אבל ס-ת במס' וכ-ה בפרט וב-ה שינודברים

 ה( כד )שמות ישרן בני זאטוטי את וישלח שהוסיף ע"יטו.
 גם איתא סופרים ובמס' יא( )שם ישראל בני זאטוטיואל
 זאטוטי ואל שנוסף ידי על יד מוגה כך אחר אבל יגכן

 סופרים תקוני יח מן אשגרה אלא דאינו נראה דבריםמי.ה
 בא"צ וכו'. ובארץ - שונות: נוסהאות ב' בתנחומא וכן א'משמונה ובנ"א דברים מעשרה אחד זה איתא ובתנחומא האריךובמ-ס
 מדרך כי וכו'. אלהים 12 : כנען ובארץ מצרים בארץ סופרים ובמס' והירושלמי הבבלי פי על ארצות ובשאר במצריםמגיה
 רבים לשון דאלהים המינין שאלו שכבר לפי וטעמו הן רשויות דשתי יאמרו שלא רש"י ולדעת תחלה השם את להזכירהכבוד
 המין ישאר לא פעמים כמה הפועל דבהקדס השם בהקדם רק מכרעת אינה זו ותשובה ס-ט פ"ה ב"ר ברא דכתיב להםוהשיבו
 )פירוש הקב"ה ידי על הבריאה בראשית כמו נסמך הוא בראשית כי הפירוש מן להוציא דבאו לומר יש עוד מ"ע.והמספר,
- ~Schriften Nad~gelassene Geiger ,י[ .5 51 עיין קדום, חומר דהיה לטעות יש זה פירוש דלפי וראב"ע(רש"י  אעשה 
 משמע בראם' ונקוביו - ובדמות: בצלם האדם את אלהים ויברא ב' בתנחומא אבל וס"ס, מ"ג פ"ה רבה בראשית וכו'.אדם
 ציון אך מי"א פ-ח רבה בבראשית משמע וכן ויכל קודם הזה השינוי עמביא בירושלמי הוא וכן כז א שבבראשית אפסוקדקאי
 מביאיכ:( סופרים ובמסכת בבבלי שובל שב:(. מהרז"וו בפירוש ועיין ב, ה בבראשית שהוא כמו בראם ונקבה זכר שםהכתוב
 ומוסיף תורה ספר במסכת הוא וכן בראו. ונקבה זכר הבבלי ולשון שבפ"ה אפסוק קאי כן ואם דויכל הפסוק אחר הזההשינוי
 יח. בערובין כדאיתא פרצופין דו יחידי שנבראו הכוונה זה ולפי שבפ"ה הפסוק על הכוונה כי להודיע בראם כתבו ולאבבבלי
 גיר' לפי אבל פרצופין, דו היינו ונקבה דזכר המלך לתלמי דפרשו היה השינוי דעיקר לומר יש והמכילהא הירושלמי לפיוגם
 D"O: פ"י רבה בראשית וכו'. ויכל - מ-ח: גירסת ועיין זה, לשינוי טעם מה צ"ע אותם במקום בראם שכתבו דשנוכי"מ

 צחק אברהם אבל הקב"ה עליה הקפיד ולכן לקרוביה הצחוק ספרה ששרה בקרוביה. - פ"י: פל"ח רבה בראשית וכו'. הבה13
 סי"ז: פמ"ח רבה בראשית ועיין המחשבה על יתכן לא לאמר מלת כי לדבר טעם עוד נותן ובבה"מ מגילה. רש"יבלבו,
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 במו ואת אשתו את משה 1.קח אכום, עקרו וברצונם שור הרגו באפם כילאמה
 להאיר אותם להיך יי חלק אשר נשאתי, מהם אחר חמור לא ארם, נושא עלוירכיבם
 ההלים צעירת ואת לו וכתבו לעבדם. לאומות צויתי לא אשר לו ושתכו העמים,לכל

 שנה. מאות וארבע שנה שלשים ישראל בניומושב
 שהגיע שמכ.וז מכיר שנדה מאורע וארבע שנדה שלשים מקץ יויה

 אבינו אברהם עם המקום נדבר בנימן עשר הבחמשה עין כהרף המקום עכבן לאהקץ
 לכשרו אבינו אברכה אצל והשררו מלאכי באו בנימז עשר כחמשה הכתרים(יבין

 הבתרים כין גורה נכורה בנימן עשר שבחמשה ומנין יצחקקו נולד בנימן עשרוכבחמשה
 י" צבאות כל יצאו הוה היום בעצם ויהי וכה"א לכלן אחד קץ מקץ מהישש

 עמימת ככיפול מעףעכדק 1ט"טראל ומן כל מוצא שרט" וכן השרוץ מלאכי4וי
 )שמות הספיר לבנת כמעשה רגליו ותחת ישראל אלהי את ויראו שנ' עמהםמשועבדת

 צר לו צרתם ככל ונאמר לטוהר השמים וכעצם אומר הוא מה וכשנגאלו י(.כד
 אנכי עמו ואענהו יקראני ת"ל מנין יחיד צרת ציבור צרת אלא לי אין ט(. מכ)ישעיה
 )כראשית יומף את י"י ויהי ואומר אותו, יוסף אדני ויקח ואומר סו(, צא )תליםבצרה
 ככ(. ז ב' )שמואל ואלהיו גוי ממצרים לך פרית אשר עמך מפני ואומר כ-כא(,לט
 כים זהבה צרה בים ועכר שנאמ' בים ישראל עם עכרה זרה עבודה אומר אליעזרר'
 כזיכ מקרא אלמלא אומר ר'עקיבא מיכה. של צלמו וה וה זה וא. יא(, י )וכריהגלים
 בכל מוצא את וכן פדית. עצמך הקב"ה לפני ישראל אסרו ככיכול לאמרו אפשראי

 סופרים ומסכת וירושלמי בבלי הוא וכן כצ"ל, וכו'. שור1
 שינוי רק היה לא הדפוס גיר' לפי אבל תורה. ספר.ומסכת
 מצרים שעבדוהו השור על רמז כאן כי משער ובמ"עהזה. לשינוי טעם מאי וצ"ע ס"ה פצ"ח רבה בראשית ועייןאחד,
 :Br(ill -ו"פכ עיין במבטא. לו דומה ואבוס אפיםהנקרא
 Geschichte jadische fCr blidier ,ש5ט ,ו 5;145
 Sd~riften ,עי .525

~adigelassene 
fieiger: 2 נושא 

 ובמ"ע השינויים, לשתי אחד דטעם נראה וכו'. חמריכו'
 עובדים שישראל 4וומריבם הדור ליצני שהיו לפימשער
 קמח: פיסקא דברים ספרי עיין להאיר. - חמור:לצורת

 לומר יטעה שלא לעבדם. - זו: מלה מוחק בא"א לאומות.3
 מפורש צעירת. - וצ"ע: שם ספרי ועיין להיות, צויתילא

 ובירושלמי שמה, ארנבת תלמי של שאשתו מפניבבבלי
 לארנבת תאר הוא שעירת הגירסא ולפי תלמי' שלשאמו
 מסיים D~b בתנחומא ובו" ומנין 8 : :ט0ן6סך8 יוןבלשון
 שלשים מקץ ויהי מלביות משעבוד להגל עתידין בגיסן.בסו
 בראשית פ"ה, רבה עולם סדר ועיין לכולם' אחד קץנטנה
 ר"ה בתוספ. אגל הפסח פרס איתא )ושט סי"ב פמ"הרבה
 מי"א, פי"ח רבה שמות סי"ב, פ"נ פסח( ג' אלא ד"הי-א'
 בחג דנתבשר איתא שם בר"ח אבל כא' דף ז פיסקאפס"ר
 ובפ"ז שם בתוספ' ועיין בחג, שהיה הראשון למועדואמר
 ט: פרשה לעיל וכו'. מלאכי 10 ורש-י: קמר דףוש-ט
 ספרי א, פרשה דויסע מסכת לקמן וכו'. זרה עבודה16

 סוכה ירושלמי א, א דברים תנאים מררש פב, צדממדבר
 ופמ-א מ"ב שכ"ד רבה שמות קג:, סנהדרין בבלי ע-ג,נד

 צח:, דף פי"א פדר"כ סב-ו, פט"ז רבה במדברס"א,
 )בשם סט"ז וראה יוסי( ר' )בשם ס.יד תשא כיתגחומא

 עד שופטים ילקוט קא, שוח"ט אליעזר(, בר' יהודהר'

 ךבמ[אדכ ל משק ושן2 ד ישי[ ח, אכת לאמה1
 אשר העמים לכל להאיר אלה' ה' חלק אשר כע-בלעבדם שיי לא אשר ט מתא נשאי א ן מר ~שאי כ ןחשר
 להאירן ן ח' א אותם[ ן צעירת ואת כע"ב השמים כלתחת
 צארי אשר מ 1 ח' ך לט כרכו 1 א ן העמיס על כ 3 ן ח'מ

 א ן ש,לרת כ ן ה' כס ,~[ משעו ן לאבק כ ןלעבדס
 מצ' באר' ישבו אשר ישראל א 4 ן ומושב לו כתבוהרגמם
 וגו'ן ד ח', כ וכו'ן שלשים ן שלשים גושן ובא' כנעןובאר'
 וארבע 5 ן המלך לתלמי שכתבו הדברים מן וא' נ' אשנה[
 6 ן הגיע שהזמן ר ן שכיון טס ן וגו' א מ, רק שנה[וכו'

 אכ ן ח' אטב המקומן ן ח, ד המוסגר ן הכתוב דהמקום[
 מ ן לבשרו לאברהם השרת ד 7 ן בס' וכן אברהםאבינו

 ן ח' מ בגיסן[ ן ח' ר המוסגר 8 ן שרה את לבשרהמלאכים
 אדכ עשר[ שבחמשה ומנין ן ח' ט הבתריםן וכו'ומנין

 וכן ן וגו' נ' א שנה, שלשים נ' כ מקץן 9 ן עשרבחמשה
 ח', ר השרתן וכו' כל ן ההוא מ הזה[ ן ח' ר אומר[הוא

 ן מקום בכל מוצא ס ן ח' ט השרת[ וכו' אלו 10 ן וגו'אכ
 ן ח' ר משועבדת[ 11 ן ח, אטע כביכול[ ן זמן שכלאטכ
 ן וגו' אט ח', ד וכוץ כמעשה ן וגו' א ח', כ וכו'[ותחת
 ן שנ' מ ן ח' א ב[ בפ' צרת 13 [ בכל ואימר חטכם12

 ן וגו' אכ ח', ט בצרה[ וכו' עמו ן ח' ס ואענהו[יקראני
 הסהר( בית אל ויתנהו נ' )א אותו אט ן וגו' יוסף כ14

 חסר. אליו ויט יוסף ט ן ויהי וכתיב כמ ן ויהי אומרומהו

10

16

 דט לך[ ן וגו' אלך ן מפני וגה-א אטכס 15 ן וט' יוסףכ
 ב"ג[ וה ן צלם כ 17 ן ח' אכש גלים[ וכו' והכה ן ה' ט מיכה[ וכו' ר-א 16 ן אלהיו ד ן וט' כ וכו'[ גוי ן ח' ט ממצרים[ ן)ח'
 ן שכל אט שבכל, כ ן ח' ק פדית[ ן המקום אטכמ ן אמר ט ן ח' מ כביכולן 18 ן כתוב הדבר אילולי אט ן ח'מ
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 יד-סו פרשה בנא דפםחאמפכת52

 הנכלה שנ' עמהם שכינה למצרים גלו עמהם, שכינה גלחה כביכול ישראל שגלוכקום
 למענכם שנ' עמהם שכינה לבבל כלו כו(, ב )ש"א במצרים בהיוהם אביך בית %נגליתי
 בעילם כמאי ושמתי שנ' עמהם שכינה לעילם גלו יד(, מג )ישעיה בבלהשולהתי
 מבצרה בנדים חמוץ מאדום בא זה מי שנ' עמהם שכינה לאדום גלו לה(, מם)ירמיה
 ארן אלהיך י"י ושב שנ' עמהן חוורת שכינה כביכול לחוור וכשבהידין אז. מב)ישעיה
 )שה"ש כלה מלבנון אתי ואומר ושב, אלא והשיב אומר אינו ג( ל )דבריםשבותך

 כביכיל כלה מלבנון אתי ת"ל ומה עולה היא ללבנון והלא באה היא מלבנון וכי ח(ר
 עולים, ללבנון ואת אני גלינו41 מלבנון ואתיצאני
 יהושע רבי דברי . להגאל עתידין ובו נשלו בו , י י ל א ו ה ם י ר ו מ ש ל יל
 אלא נגאלים אין לבא לעתיד נכאלו. בו אומר אליעזר רבי ליי' הזה הלילה הואשנאמר
 הוא לישראל חק כי מה מפני ד( פא )תלים וגומר שופר בהואש תקעו שנאמרבתשרי

 לאברהם הב"ה שאמר הלילה הוא אלא ליי'. הזה הלילה הוא לומר תלמוד ומהוגוי
 נ עין כהרף הב"ה עכבן לא הקץ וכשהגיע כניך את גואל אני הזה בלילה אברהםאבינו

 בו. להשתמר צריכין שכלישראל מגיד להורותם, ישראל בני לכלשמורים

 תהה ואתם במוף. ומלל בתחלה פורט בסוף. ושרט יתחלה "לל "היא מ, , שןפן פרשנות ש הפסח חקת ואת אהרן ואל משה אל 7 ויאמרי
 בר אל תדבר אשר הדברים שלה פרט. ס יט )שמות קדחה ופי כהחם ממלכתלי

 זאת פרט. אדומה פרה אליך ויקדו כלל כ( יט )כמדבר התורה דקת זאת כלל.ישראל
 שבפרט. מה אלא בכלל אין ופרט כלל פרט. בו יאכל לא נכר בן כל בלל הפמחחוקת
 יונתן ר' יאשיה. ר' דברי מדבר. הכקוב דורות ובפסח מצרים בפסח הפסק חוקתזאת

 א ן ח' דכ כביכול[ ן ח' ד ישראל[ ן גלו כ ן ח' ט מקום[1
 גלתה למצרים נ ן ח' ד גלהש ן גלה( )א גלתה שנינהט
 אביך אט ן וגו' נגליתי כ ן לבית מ 2 ן גלת בכולן לקמןוכן
 וגו'ן נ' א בבלה[ ן שלחתי אב 3 ן ח' מ בהיוהס[ ן גלווגו'
 )א וכשהוא וגו'ן5אט א ח', טכס וכו'[ חמוץ שמתין4ט

 ן ולכשעתידין ? ן שכינה וכשחוזרין מ שכינה,וכשהן(.חוזרין
 ד שבוהך[ את ן ח' טכ אלהיך[ ן והשיב א ן ח' דםחוזרת[

 דה' ושב אלא כן אומר א 6 ן וגו' נ' כ ורחמך, נ' אח',

 והשיב כ ן נאמר לא והשיב מ ן ח' ט והשיב[ ן וגו'אלהיך
 בה' ושב ט ן ושב אלא כן אומר אינו שבותך את אלהיךה'

 וכו'כלה[ ומה ן מה אט ן בא הוא וק ן ח' מ באה[ 7 ןאלהיך
 א ן ח' מ כביבול ן ח' אטם בלה[ ן ת"ל מה אלא כ [ "'ד
 מ ן ללבנון עולין אט ן מ רק המוסגר 8 ן כביכול אלאט
 שמורים הזה מ 10 ן בו אט ובו[ ן ח' כס לה'[ 9 ן עוליןאנו
 עתידין ובתשרי מ ן שמורים נ' א ח', כ לה'[ ן אליעזרר'

 ן נגאלין נ' ק בתשרי[ 11 ן לעתיד אבל אטכ ן שנ'להגאל
 חגנו ליום בכסא שופר ט ן בכסא ג' א שופר[ ן ח' מוגו'[

 ועיין פל"ד נ"א נתן דר' אבות התנה, תהלים תקעת.זכריה
 literarischen der Jahrbuch-1מ5ןאGesells(haft 15ח[

 ילקוט עיין למענכפ Frankfurt 2 .8 ,א ,5.761909
 ועיין מלגנון, מגיה בא"ע ללבנון. 8 קלו: מזמורתהלים
 וספרי פ"ר שמואל ומדרש פ"נ ועמלק מס' בשלחלקמן
 הוא וגו' לה' מגיה בא"צ וכו'. ליל 9 פג: דףבמדבר
 בתנחומא הוא וכן לה', וכו' שנא' לקמן ומוחק הזההלילה
 ראש וכו'. ר"א 10 הפסוק: מסוף הדרש פנים כל ועלס"ט
 הפירוש זה ולפי עתידין המ"ח גירסת צריכין' 14ורש"י: ת"י קמו, דף ש"ט זוטרתי, פסיקתא תנחומא, יא:,השנה
 יא:. השנה ראש המזיקין, מן עא המשומר לילהשהוא
 הנוסחאות בכל אבל ורש"י' דרשב"י מכילתא up:~פסחים
 הכונה וא"ב להשתמר צריכין שם ש"ט וכן צריכין,הגירסא
שהאריך. ובמ"ע מ"פ, רמם-ן, ראב"ע, ועיין לדורות. סכנהאוקבע
 עע-( תוספת הכלל אין כלומר וכו'. בכלל אין 19)טו(
 וא"נ* אחר באופן שפירש נראה ס=י התגתומא ובעלהפרט,
 כי ודומיהן חקה כמו דבורים דרשינן דלא לומר באואולי
 קמם ספרי ועיין סתריהן. שבא למה ומבוא הצעה אלאא-גן

 : קמח דף ש"ט זוטרתי,מסיקתא

 כק המקום, אס [ הזה נ' ד הלילה[ ן ח' מ אלא[ ן ת' כס לה'[ ן ח' ט הוא[ [ ח' אטכס וגו'[ 12 ן ח' מ וגו'[ הוא ןמפני
 עכב כ עכבון ד ן לבא לעתיד נ' ד בניך[ ן הזה[דח' הלילה ח' א אברהמן ן ח' כ אבינו[ ן ח' טס אברהם[ אבינוהקב"הן13

 עתידין. ישראל מ ן ח' דכ לדורותם[ 14 ן עין כהרף אפילו אטם ן המקום א ן ח' טמ הב"ה[ ןהמקום
 מ ן ח' ך שהוא[ 16 ן פרשה ט ן ח' ד הפסח[ חקת זאת ן קמה דף ושכ"ט פ"ז ועיין ואהרן. משה אל במקרא: 15)טו(
 כלל ן ה' ד בו[ יאכל לא 19 ן תמימה אדומה אכ 18 ן ר רם ישראל[ בני אל ן ח' ד קדוש[ וגוי 17 ן פורט ויש מ ןשכולל
 ן נתן ר' ש ן דורות ופסח א 20 ן שפרט ט ן ח' מופרטן
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