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פרשה יד-סו

כקום שגלו ישראל כביכול גלחה שכינה עמהם,גלו למצרים שכינה עמהם שנ' הנכלה
נגליתי %ביתאביךבהיוהםבמצרים (ש"א ב כו),כלו לבבל שכינה עמהם שנ' למענכם
שולהתי בבלה (ישעיה מגיד) ,גלו לעילם שכינה עמהם שנ' ושמתי כמאי בעילם
(ירמיה מם לה) ,גלו לאדום שכינה עמהם שנ'מי זה בא מאדום חמוץ בנדים מבצרה
יאלהיך ארן
(ישעיה מבאז.וכשבהידין לחוורכביכול שכינה חוורת עמהן שנ' ושבי"
שבותך (דבריםל ג) אינו אומר והשיב אלא ושב ,ואומר אתי מלבנון כלה (שה"ש
ר ח)וכי מלבנוןהיא באה והלאללבנוןהיא עולה ומה ת"לאתימלבנון כלהכביכיל
יצאני ואתמלבנון גלינו41אני ואתללבנוןעולים,
ליל שמורים הו א ליי ,בו נשלו ובו עתידין להגאל דברי רבי יהושע
שנאמר הוא הלילה הזהליי' רבי אליעזר אומרבונכאלו .לעתיד לבאאין נגאלים אלא
בתשרי שנאמר תקעו בהואש שופרוגומר (תלים פא ד) מפני מהכי חק לישראל הוא
וגוי ומה תלמוד לומר הוא הלילההזהליי' .אלא הוא הלילה שאמר הב"ה לאברהם
אבינו אברהם בלילה הזהאני גואל אתכניך וכשהגיע הקץ לא עכבן הב"ה כהרףעיןנ
שמורים לכל בני ישראל להורותם ,מגיד שכלישראלצריכין להשתמרבו.
פן שן,מ ,ויאמר  7אל משה ואל אהרן ואת חקת הפסח ש פרשנות
י"היא"לל יתחלה ושרטבסוף .פורט בתחלה ומללבמוף .ואתם תהה
לי ממלכת כהחםופי קדחה (שמותיט ס פרט .שלה הדברים אשר תדבר אל בר
ישראלכלל .זאת דקת התורה (כמדבריטכ) כללויקדואליך פרה אדומה פרט .זאת
חוקת הפמח בללכלבן נכר לאיאכל בו פרט.כללופרטאיןבכלל אלא מה שבפרט.
זאת חוקת הפסק בפסח מצרים ובפסח דורות הכקוב מדבר .דברי ר'יאשיה .ר'יונתן

.

 1מקום] ט ח'ן כ גלון ישראל] ד ח'ן כביכול] דכ ח'ן א
ט שנינה גלתה (א גלה)ן גלהשד ח'ן נ למצרים גלתה
וכן לקמן בכולןגלתן  2מ לביתן כנגליתיוגו'ן אט אביך
וגו' גלון בהיוהס] מ ח'ן  3אב שלחתין בבלה] א נ' וגו'ן
ט שמתין 4חמוץ וכו'] טכס ח' ,א וגו'ן5אט וכשהוא (א
הלילה הזה ומוחק לקמן שנא' וכו' לה' ,וכן הוא בתנחומא
וכשהן).חוזריןשכינה ,מוכשחוזריןשכינהן ? ולכשעתידיןן
ס"ט ועל כל פנים הדרש מסוף הפסוק 10 :ר"אוכו' .ראש
חוזרת] דם ח'ן א והשיבןאלהיך] טכ ח'ן את שבוהך] ד
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ח' ,א נ' ורחמך ,כ נ' וגו'ן  6א אומר כן אלא ושב דה'
ורש"י 14 :צריכין' גירסת המ"ח עתידין ולפי זה הפירוש
אלהיך וגו'ןוהשיב] ט ח'ן מ והשיב לא נאמרן כ והשיב
שהוא לילה המשומר עא מן המזיקין ,ראש השנהיא.:
פסחים  ~:upמכילתא דרשב"י ורש"י' אבל בכל הנוסחאות
ה'אלהיך את שבותך אינו אומר כן אלא ושבן ט ושב בה'
הגירסא צריכין ,וכן ש"ט שם צריכין להשתמר וא"ב הכונה
אלהיךן 7באה] מ ח'ן וק הוא באן אט מהן ומה וכו'כלה]
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שהאריך.
ד"'] כ אלא מה ת"לן בלה] אטם ח'ןכביבול מ ח'ן
א
הכלל תוספת עע)-
(טו) 19אין בכללוכו' .כלומראין
ט אלא כביכולן  8המוסגר רק מן אטעולין ללבנוןן מ
הפרט ,ובעל התגתומא ס=י נראה שפירש באופן אחר וא"נ*
אנועוליןן  9לה'] כס ח'ןובו] אט בון  10מ הזה שמורים
ואולי בא לומר דלא דרשינן דבורים
תריכהמןו.חקה ודומיהןכי
ן
ר' אליעזרן לה'] כ ח' ,א נ' שמוריםן מ ובתשרי עתידי
ס
ועיין ספרי קמם
א-גן אלא הצעה ומבוא למה שבא
להגאל שנ'ן אטכ אבל לעתידן  11בתשרי] ק נ'נגאליןן
מסיקתא זוטרתי ,ש"ט דף קמח:
וגו'] מ ח'ן שופר] א ג' בכסאן ט שופר בכסא ליום חגנו
מפנין הוא וגו'] מ ח'ן  12וגו'] אטכס ח' ] הוא] ט ח'ן לה'] כס ת'ן אלא] מ ח'ן הלילה] ד נ' הזה ] אס המקום ,כק
הקב"הן 13אבינו אברהם] טס ח'ן אבינו] כ ח'ן אברהמן א ח'הלילה הזה]דח'ןבניך] ד נ' לעתיד לבאן ד עכבון כ עכב
המקוםן הב"ה] טמ ח'ן א המקוםן אטם אפילו כהרףעיןן  14לדורותם] דכ ח'ן מ ישראלעתידין.
(טו)  15במקרא :אל משה ואהרן.ועיין פ"ז ושכ"ט דף קמהן זאת חקת הפסח] ד ח'ן ט פרשה ן  16שהוא] ך ח'ן מ
שכוללן מ ויש פורטן 17וגוי קדוש] ד ח' ן אלבני ישראל] רם רן  18אכ אדומה תמימהן  19לא יאכל בו] ד ה'ןכלל
ופרטן מ ח'ן ט שפרט ן  20א ופסח דורותן ש ר' נתןן

זכריה תקעת .תהלים התנה ,אבות דר' נתן נ"א פל"דועיין
ח] 1-literarischen Gesells(haftמ5ןאJahrbuch der 15
, 1909, 5.76א  2 Frankfurt 8.למענכפ עיין ילקוט
תהלים מזמור קלו 8 :ללבנון .בא"ע מגיה מלגנון ,ועיין
לקמן בשלח מס' ועמלק
פ"נ .ומדרש שמואל פ"ר וספרי
במדבר דף פג 9 :ליל וכו' בא"צ מגיה לה' וגו' הוא
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מצרים פס ד',רי;,מזין רז"ל
בהם מצרים הברב מרמראיןליא"א
פסכ)
"נםלו רבי יאשיה אחרזה ואחד
" וככל מהפטיו תעשו אותו (כמדבר ט
בכלחקותיו
ככל חוקותיו וככל
פסח מצרים ובפסח דורות הכתוב מדבר ומה תלמודיםב
אה
ז
.
ם
י
א
משפטיו אלא בא הכתוב ללמדבו דברים המחוס-יםבו .בן צקיבא אומר חוקה
ם-אדד ישראל משומד
וו
האמורה בפמחאינה אלאבגופו :כל כן נכר לא יאכל לב
ואחרכוי במשמצ ש ':כלבן נכרערל לב (יחזקאל מד ט) :וכל עבד איש איןלי
אלא צבה איש עבד אשהוקטן מנק רז"ל מקנת כס" מכל מקוס :ומלתה אותו
או יאכל בו ,כאו יאכל בו) 4רבו מגיר שמילת עבדיו מעכבתו מלאכול בפמח
כאן או ונאמרלהלן או מה
איןלי 4אמילתעבדיו מילתוכהיושיןהרי אתהדן
להלן מילת וכ-י' אףכאן מילתוכרים ומהכאן מ'לת עבדיו א"להלן מילתצכריו
יא
דברירביאליצזר רבי ישמעאל אזמר אין מילת מבדנ
ום-מעכבתו מלאכל בפסח ומה
ת"ל ומלתה אותו אז יאבל בוה-י שהיולפניו עכר'ם ער'לים שין אתה אומר שאם
שהוא רשאירז"ל ומלתה אותו אז יאכל בווכןמצינושהוא
רצהלמולןולהאכילן
"
ס
פ
ב
.
ב
ר
אליעזר אומראינו
רשאילקייםלו עכדימ ערלים שנאמר וינפשכן אמתךוהנר.
רשאילקייםלו עבריםערלים שנאמר ומלתה אותו .אםכן מה ת"לוינפשבן אמתך
והגר ,לומרלךה-י שלקחו רבו צרב שבת עםחשכה ולא הם2יקלמולו ,עד שהחשיך

"

4ללמר וכו' .מירש ללמד על פסח דורות ,מצוות שלא
נאמרו בפרשה  11ונאמרולעיל בפסת מצרים ,ז"ר .ובמ"ח
גרס המחוסרין כאן ונראה דכצ"ל ובראב"ע תפס רעתרבי
יונתן ~ noeaמצרים מדבר והשיגעליו הרמב"ן אבלאינו
מביא המכילתא ובמכילתא דרשב"י מפרש גם כן דבפסח
מצרים מדבר כר'יונתן ומרבה פסח דורות מחוקה כעין
שמרבה ר'יונתן מן ככל חוקותיו .ועיין תוספתא פסחים
פ-חהי"א עד סוף המרק וש"ט ובתנחומאס-י השמיט דעת
ן ספרי זוטא דף רנת5 :בגופו .אפשר
ר'יאשיה,ועיי
דאיסי סובר גם כן כר'יאשיה ומפרש דהוצרך לכתוב ככל
מצוות האמורות
חוקותיו משוס דגכלל חוקהאינן
4וכן~4ן על גופו ,ועיין
בגופוועלבז הוצרך לרבות מצוות שאיל
ספרי דף סו' ובסהתו"ה מפרש וחוקה האמורה נפסח אינה
אלא גומה היינו מה שכתוב בפרשה עצמה ועלכן הוצרך
לכתוב בפסחשני על מצוות וכו'ולאישאירו ממנועד בקר
וכן מפרשדבריאיסיבן יהודה בפסחיםצח - :.משומד ובו"
וכן ת.י תפסשתיהלשוניתאבל ת"א רק נרישרף דאיסתלק
פסחים צו ,.יבמות עא ,.פסיקתא זוטרתי ושכל טוב דף קמו
ותנחומא,ועיין רש"י ורמכ"ן 7 :וקטן .י"ס דלא ג' קטן
ושין ש"י ;0 :אף כאןוכו' .דמילת זכרים מעכבהנמי
מאכילה,עיין מכילתא דושנתי .וביבמות ע 4מקשה דאיך
משכחת לה בבניו דאתנייהו בשעת אכילה ולתנייהו בשעת
עשייה וליכא למימר דנולדוביןעשייהלאכילהרעד שמונה
לאהוי ערל וכשוכח גם מן הירושלמי שבת ע"ש שנאמרו
ן שכל טוב דף קמו ופסיקתא זוטרתי'
כמההירוצים ,ועיי
ועיין ר"י בכור שור עה"ח שמביא בשם ר' יהושע דמילת
עבריומעכבין אותו מלאכול בתרומה ור"א פליג אבלמילת
זכריו ד"ה מעכבין אותו דכתיב המול לו כל זכר ,וכן
האברבנאל עה"ת מניא פלוגתא זו דר-י ור"ע 14 :שנ'
וינפש וכו" לקמן יתרו מ"כ ,משפטים פרשה ג ,יבמות מת,:
ירושלמי ריש הערל - :ר'אליעזר .בא"צ מגיה ר"ע:

.

 1ט אלא מצרים פסח וכו'ן מצרים בפעם ב] א ח'ן 2
בכלן דכ ובכלן תעשו אותו] דכ ח'ן ט יעשון אותו] מ
ח'ן נם וכו' משפסיון כס ת'ן אנימו לון אחד זה ואחר
זה] רכש ח'ן  3ובפסח דורות] ש ח,ן ד בכל...ובכלן
 4א משפטיו העשו אותו ,ט משפטיו יעשוןבו] דש ח'ן
מ ללמדון אט מחוסריםן מ המחוסרים כאןן א ר' אסי,

דכ רביאיסין איסי וכו' בגופו] מ ח,ן אט עקגיא ,ש
יהודהן 5אינהןצ ח'ן בגופו] ש ,ר גופה ,כ גופיה ,אט
ל גופו ןט וכלןמ אחדגוי ואחר משומר במשנוען6טכ
משמע ן כ שנ' כל ערל לאיאכל בון אט כה אמר ה'
(א נ' אלהים) כלן ך והלןערל לב] ק ח'ן אט לב וערל
בשר וגו'לאיבא(ט לאיבואו אל מקרשי) ן וכל] א ח'ן
מ כלןאיש] כ ח,ןמ איש ומקנת כסףן 7עבד בפ"ב] ד
מ רן אשה] מ ח'ן  8אז יאכל בו] דכ ח'ן המוסגר רק
א ] רבו] ט ח' ,ק נ'רבי אומר ] מ מעכבין אותון ר

לאכלן  9אכק עבדים".זכרים 1מהריני דןן  10מילתן מ
ח'וכן בס'ן טס זכריוף'זכריו] אט מה 1 ,או מה ,כקאי
מהן דכ להלן".כאןן אב עבדים'..עבדים ן  11דברי] ך
ח'ן ר' ישמעאל] ד ח' ,מ ר' שמעוןן אכ עבדיםן ם
מעכבין אותון ד לאכלן2נ אז יאכלבון רב ת' 1אט 4א
הרין מ שהיו לון ט עבריו ר וערלים א ומניןן אתה
אומרן סט ה'ן  13כ רוצהן אטם למוהלןן :מלהאכילןן
בפסח] ר ח'ן שהואן ד ח'ןבון ד ךרבו ,כ נ' אז שכל
בו רבוןוכן] רק מן  14א לקיימו לון ר ערלים עבדיםן

י י

עבדים ערלים שנא' וינפש בן אמתך והגרן  15לו עברים]
ס ח'ן א שנ' וינפש וכו' (ומה שבנחים חטר)ןאותו] דנ'אזיאכלבון  16והגר]כ :ח'ן לומרלך] אטכס אלאןהרי] טמ ח'ן
רגו] מ ח'ן ט מערבן עם חשכה] ט ח'ן אס למהלו ,טכ למוהלון אט עד שחשכהן קשיחשיךן

10

15
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לכך נאמר וינפשבן אמתך והגר ד"א ומלתהאותו אזיאכלבו למה נאמר להביא את
שנתקיימהבו מצות מילה אפילו שעה אמתאפילו שחזר הבשר וחפה את העטרה
אינו מעכבו מלאכל לא בפסח ולא לאכל בתרומה* על זה נמנו רבותי' כלוד ואמרר

איןחוצץלטומאה.
,
ו
ב
,
י
ו
נ
ה
תושב ושכיר לא יאכל
תושב וה בר תושב .שכירוה רבי
אליעזר אומר תושב ושכיר לאיאכל בולמה נאמרלדוןמן הפסחעל התרומה לפסול
בה את הערל עד שלא יאמר ישליבדין ומה פסח הקל* פסל בו אתהערל .תרומה
חמורהאינודין שיפסול בה את הערל לא אם אמרת בפמח שמיעטבו הכתובזמן
אכילהולאוכליו ,לכך פסלבו אתהערל .תאמר בתרומה שריבה הכתובומן אכילהה
לאוכליה אינודיןשנפסול בה אתהערלת"ל תושב ושכירבפמח תושב ושכירבתרומה.
 .מה,
מופנה להקישולדון מיש נאמר תושבושכיר בפסח ונאמר תושכושכיר בתרומה
כאן פוסל בו את הערל אףלהלן פומל בו את הערל,רבייצחק אומר תושכ ושכיר
לאיאכל בו למה נאמר והלא כבר נאמר כלכן נכר לאיאכל בו ,אבל אם היה ערבי
מהולוגבעוני מהול שומעאנייוכשר לאכל בפמח ת"ל תושבושכיר לאיאכלבו.
בבית אחד יאכל .בחבורה א' הכתוב מדבר .אתה אומר בחכורה א' או
אינו 4א בכית אחד כמשמעו כשהוא אומרעל הכתים אשריאכלו אותו בהם האלמדנו
שהיא נאכל בבתים הרבה הא מה ת"ל בכית אחדיאכל בחבורה אחת ,מכאן אמרר
 1אז יאכל בו] כ ח'ן למה נאמר] ד ח'ויאפילו] ט כפין
אפילו בפ' ב] אטכמש אע"פ ן שחזר] א שהותר ן מ
וחופהן את] ר ח'ן ט עטרהן  3ב מ מעכבתו (כ מעכבו)
לא לאכל,ד לאכלן לא] דם ח']לאכל בפ'ב] כ"ה גם ש,
אבל דטכ ח'ןטועלןבלוד] אבדורן 4אטכסאינון 5תושב
ושביר לא יאכלבו] רק טןקהגרן תושב]קח'ןכ ותושבן
לא יאכל בו] דכמ ח'ן מלירוןןמן] א אתןעל התרומה]
 6דב בתרומהן  7את] דכח',עד וכמג"ש שו'יא] מח'ן
אט במה אםן ט גהן  8כ שתפסל ,אט שיפסלןבו] אט
ח'ן  9ט לאוכלין ,א לאכלון אב:לפיכךן הכתוב] ך ח'ן
 10לאוכליה] א נ' הואיל ורבה הכתוב זמן אכילתה דין
הוא שלא ניפסלן ט שלא יפסולן כ שאין ת"לן תושב
ושכיר בפסח] צט ח'ן  11ד יאפנהן ט אלא מופנהלהקיש
ולדון הימנהגז"ש מהתושבושכיר האמורבפסחפסל בו את

הערל אףשכיר ותושב האמור בתרומה פסל בו את הערלן
מופנה וכו'] א מה תושב ושכיר האמור בפסח פסל בו את
הערל אף תוש' ושכ' האמור בתרומה פסל בו את הערלן
מ מה כאן פסל את הערל אף להלן פסל את הערלן  12ד
להלן'..כאז,ט אמרן 13לאיאכל בו] רק אט] א וכלן לא
יאכלבון מ ח'ן אבל וכו']בו הרי שהיהערבימהול שומע
אנייהא אוכל בפסח ת"לן 14אטוגבנוני:מהול] דכ כשרן
אטט יהא כשר לאכיל בפסחן לא וב ] רק א ,כ וגו'ן
 15ט לחבורהן אתה וכו' א'] טס ח' ,א נ' הכתוב מדברן כ
מה אתה וכו'ן  16אינו אלא] אטכ ח"ן א כשמועו]הא] כס
פש ח'ן הא למדנו] ד וגומעאנין דו מ שנאכלן מ ומה
ת"לן יאכל] כמכש ח'ן אחת] אנוכש נ' הכתוב מדברן

 2שחזר וכו' .משמע דרצה לומר אפילו חפה כל העטרהאו
או רובה ואפשר דמודה .דמדרבנן אסור ער"ה ואפשר
דאפילו מדרבנן קאמר וכן מורהלשון התוספתא יבמות פ"י
ה"ב משוך ומי שנולד מהול הרי אלו אוכלין וכהגירסא
בגמרא מחיבי דמקשה אדר"ה ואףעלגב דצריך למול אינו
מעוכב לאכול בתרומה ובירושלמי שם ח ע"ד מחלק לחד
הבשרמאליו 4 :לטומאה.
מאן דאמרבין מושךבידיםאוחזר
הגר"א מגיה לתרומה ,ובז"רפירשלענין זה דאםנגע שרץ
בעטרה הרי הוא כנוגע בגופו ,ודוחק' ובמ"ע פירשדלענין
טבילהאיתמרוכאותהששגינובתוספתאדמקואותדאבר ובשר
המדולדליןאינן חוצצין לטבילה וקמ"ל כן גםלענין ערלה
שסופה לחתוך אבלאין הנדון דומה לראיה ואפשר דהדברים
ככתבם ולענין טומאה ממש קאמרוכי הא דתניא בתוספתא
דאהלות פי"ד ה"ו והובא בבבא בחרא כ .דעכו"ם שישב
בחלון ממעט וחוצץ בפני טומאת מת משא"כ בישרן דמקבל
טומאה וע-כ אינו ממעט וקמ"ל בגר שמל אףעל גב שחזר
הבשר דינו כישראל גמור ואינו ממעט כמו דאמרינןלענין
תרומה דחפוי הבשראינופוסל הכהן מתרומה,ועייןחזקונין:
 5גר תושב .תנחומא שאינו עובד עבודה זרה 7 :עדוכו'.
לפי דעת בעל מדות סופרים הוספהוראיותיואינן ראיות:
 10אינו ובו" בא"צ מגיה יכול שלא נפסול ,ובמ"ע מחזיק
בגירסת הילקוט 11 :מה כאןוכו' .ירושלמי ריש הערל
ובבלי שם ע ,.תנחומא ,פסיקתא זוטרתי ,שכל טוב דף קמו:
 13כלבן וכו" צריך להיות כל ערל לא יאכל בו ,א"צי
ועיין פ"ז רש"י ורא"ם - :אבל .במ"ע מגיה עלפי רש"י
אלא ומשםאין ראיה דאינומעתיק מלה במלה ובא"צ מגיה
יכול 14 :ת"ל .בבלי יבמות שם 15 :בחבורה וכו' .כן ת"י
ות"א,ועיין פסחים כ"ז מי"ג (ולכאורה היה אפשר לומר
דמשנתינומיירי כב'חבורות של ב'פסחים אבל בבבלי שם
פירש בב' חבורות של פסח אחר) ,תוספתא פ"ו הלכהיא
ירושלמי לה ע"ב ובבלי פו' ,מכילתא דרשב"י ,תנחומא מיי
פסיקתא זוטרתי ,ש"ט דף קמו ,ושיטת הירושלמי משונה
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הפסח נאכל בשני מקומות ואין נאכל בשתי חבורות רבי שמעון בן יוראי אומרבשני
מקומותכיצדהיו בתוך הבית ובקעהעליהםהקירהויוצאים לחוץ היו כחצרוירדו
כשמים עליהם ונכנסו בתוך הבית נמצאו אוכליו אוכלין אותו בשני מקומות :ל א
תוציא מן הבי ת מן הכור חוצהוכו'רוץ לחכורה אתהאימר חוצהחוץלחבורה
אואינו אלארוץ לבית ת"ל רוצה חוץלאכילהו .הא אם הוציא עבר על מצוה שומע
אני יהא כשר והדיןנותן הואיל ושלמים קדשיםקלים והפסח קדשיםקלים אם למדת
על שלמים אםהוציאןלהוץ פטלן אף הפסח אם הוציאו~להוץ פסלו הא מה ת"ל
לא תוציאמז הבית מן הבשר חוצה חוץ לחבורה :ען א תוציא מן הבית מן
הב שר חוצה בבשר הכתוב ברבר אתה אומר בבשר או אחר בשר ואחר עצם
פסל ת"ל לא תוציא מן הכיתוכו' בבשר הכתוב מרבר,
ועצם לא תשברו בו ,למה נאמר והלא ככר נאמר ואכפו את הכשר
בללה הולפי האמר ואכלו את הבעזה הבשר ~אחצה לעצם אתה אומר הבשר
שחוצה לעצם או אינו אלא הבשר שבתוך העצם .הא מהאנימקיים ועצם לא תשברו

.

משיטת הבבלי דלפי הירושלמי ר"ע להוסיף על דבריר-י
בא ומתיר אף במה שר"י אוכר ולא זו בלבד 4שעם4ש לפי
הסוגיא שם קצת ראיה דלריי אסור גב' חבורות ומותר
בשני מקומות ולר"ש אף כב' חבורות מותר אבל המכילתא
שלנו כשיטת הבבליוכולה כא"ש.ועיין גירסה הש"ט דגרם
דברי רשם-י ואף דגוסחא זו נראה בהשקפה ראשונה כאלו
היא הגהה אין לדחותה לגמרי ,ומצינו מגגון זה בספרי
במדבר דףקיז שורה כב 3 :לא תוציא .בתנחומא קושר
מאמר זה עם מה שלפניו וגורס בשני מקומות אם כן מה

ת"ל לא תוציא ולכאורה מוכרח הוא דמאחר דפסח נאכל
בשני מקומות א"כ כל החבורה יכולה לעקור את מקומה
ולהוציא את הפסח ואינו אסור אלא ליחיד להוציא חלקו
חוץ לחבורה אגל באמתאינו כן דאף דדרשינן חוצה חוץ
למקום אכילתו בשביל זה לא נעקר הלשון מן הבית לגמרי
ועייןמכילתא דרשב"יות-ימן ביתאמן בפראבר מחבורתא
ואפשר דלפי דעה זו אם הוציא תזז לבית עובר בשתים
משום לא תוציא מן הבית ומשום חוצה .ועייןירושלמי
פסחים לה ע"ב רבאימיבעי הוציא מחבורה לחבורה כשני
זיתים (צ"ל בשני בתים כהגהת הק-ע) חייב שתים משום
וכו' ואפשרויצריך להגיה עלפי זה מה דאיתא קודם לכן
א-ריודן מיכן שאם הוציא חוץ לחבורה שהוא מתחייב א"ר
מנא אמר קרייא לא תוציא חוצה ואנןאמרין אם הוציא חוץ
לחבורה שהוא מתחייב לא כלשכן חוץ לגיח ונראה דמאמר
ר'יודן צריך להיות אחר ר' מנא וצריךלהיות חוץ לחבורה
לה
ןמבית לביתן שהוא מתחייב [שתימן7 :פסלו .יר
ו'שלממייותר.
ע-ג .בבלי פה ,.מכילתא דרשב"י קנג - :הא וכו
א-צ ,ואפשר דשייך לעיל שורה ה אחר חוץ לאכילתו:
 9בבשר וכו' .במ"ע משער דכל הברייתא משובשת וצר ך
להיות לא תוציא וכו' ועצם לא תשברו בו בכשר וכו' אחד
כשר ואחד עצם פסול ת"ל וכו' בכשרויליףדהאיועצם לא
לא תשברו קאי  N ~ h dתושא דהיינו בכיור אבל בפסול
אינו עובר משום שבירת עצם נדאיתא בתווןפתא פסחים פ"ו
ובבלי פג .ופד ,:אבל בכל הספרים הגירסו כלפנינו ולשון
התנחומא מן הבשר שגהוצה לעצם ולאמי :שבתוך העצם
ואינו מבואר אהיכי קאי ונראה דיש כאןאיש חסרון וקאי
אמה שדרינו אח"כ דהכתוב ואכלר את הבשר בבשר וכבתוך
העצם מדבר 11 :למה וכרי הגר-א מגיה בו למה - :והלא
וכו' הזה .מיותר ,א"צ.

מכאןוכו'] אדב ומה(?מה)אנימקייםעלהנהית אשריאכלו
וגו' (אד אותו בהם) מכאן וכו'ן  1טואין הפסת נאכלןל
שואינו ן אכמואין (אאין) אוכליו (כ אוכלין)אוכלין
אותו בשתי חבורות (אב בשני מקומות)ן וק בשנין ר"ש
וכו'] מ דברי ר' ישמעאל כיצד וכו' 1, ,דברי רשב-י
שרשב"י אומרכיצדנשני מקומותכגוןשהיון  2בתוךהביתן
כן הוא גם ש אבל ר בבית אחד ן אכשקירה ,ש הקורה
עליהןן טויצאו .אסקייצאיןן אט לחצרן מש אוהיו מצ
שהיו)ן  3אכ עליהם גשמיםן כ ונכנסין ,אטפשנכמיןן
טפ בבית ,אכמש להוך הביתן נמצאו] כ"ח גם ש ,אגל
ר נמצאןאוכליו] דט ח'ן מ נשתי ן ט ולאן  4דכמ
הבית וגו' (כס ח')ן ט ומן הבשרןוגו'] ט ח'ן אתהוכו.
לחבורה מ ח'ן אתה וכו ,לאכילתו] ט ח'ן חוצה] כ ח'ן
א אומר לא תוציאמן הנית מן הנשר חוצ' הא אם וכו'ן
5או וכו' לאכילתו] כ ח'ן כ מוציאן ט המצוהן  6מודין
הוא פסח קדשים קלים ושלמים קדשימ קליםן מ השלמיםן
אכ שלמימןט ופסחןאטכמ שאםן  7ט הוציאון ט פסלון
פסלן]וכלנ'יכול,ק נ'יאכלן א שאםן כהוציאןן כ פסלון
פסלו] ק נ' יאכלןהא וכו' לחבורה] מ ח'ן 8מן הבית וכו'
חוצה] ט ח' ן מן הבשר] כ ח' ן מן הבשר חוצה] טכס
ח'ן א מן וגו'ן  9אתה וכו' וגו'] מ או אינו אושא בבשר
ובעצם ת"למז הבשר בבשרן א אומר בבשר הכתוב מדבר
או ן  10פסל] א ח'ן ט ולאן מן הבית] כ ח'ן אטהבית

מןהבשר נ'וגו') בבשרן  11נאמר בפ' א] כ נ' בון12
"כ:ח' .כ וגו'ן א הזה בשר שבתוך העצם או
(]
בלילה הזה
בשר שבחוצה לעצם ומהאני וכו'ן לפי וכו' הבשר] טכס
ח'ן מ בבשרן ל שחוץוכן בס' ,מ שבחוץ ,כ שבחוצהן
אתה וכו' לעצם] נ!?מ ח'ן  13ט? או בשרן מ בבשרן ל
והאן טכמ ומהאנין

5

10
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מסבת דפסחא בבא

רשה טו

בו עצםשא.ן בו בשר או עצם  w~wבו בשר תלמוד לומר ועצם לא תשברו בוכ.ן
הקל
שישבו בשרבין שאין כו בשר :בו ולא בשאר קרשים שהיהברין ומה אם
"
ס
פ
הרי הוא עוברעליו משום ועצם לא תשברו כו קדשים חמורים אינודין שיהא עובר
עליהם משום בל תשברוכו הא מה ת"לבו כו ולא בשארקדשים.
כל עדת יעוראל .למה נאמר לפי 'מהש אימר משבו וקחו לכם צק
למשפחיתיכםוגו'יכול כשם שפסח מצריםאינו כשר אלא למשפחה אף פסחרירית
אינו כשר אלא למשפחה ת"ל כל צרת ישראלמניד שרמחדירות באבצרכוכ.'.
מיד
וכי יגור אתך גר וחשה פמח לה' ,שימצאניכיון שנתגייר יעשה
"
ם
פ
ת"ל והיה כאזרה הארץ מה אורח בי"ד אף גר בי"ד .רכי שמעוןכן אלצור אימר הרי
שנתגיירכיןשויפמח,ם שום?אני יעשהפם"שוית"לוהיהכאורההארץמהאורחהארץ
ער שלא עטה את הראשון יעשה את השני ,כר גר כל שלא עטה את ה-אטון יעשה
השני :המול לו כלנזכר ואז יקרב לעשותו מגיד שמילתוכרים מצככ'תו מלאכל
בפסח אוןלי אלא מילתוכרים מילת עכד'םמנין הרי אתהדן נאמר כאן או ונאמר
להלן אז מהלהלן מילתעכדי'אףכאן מ"לת ?בדי'ומה כאןמילתוכריםאףלהלןמילת
ר'יונתן אומראיןמילת וכרים מעכבתו מלאכולבפמחומה ת"ל
זכרים דברי ר'
ירבלעשותו4אהרי שהיולפניו שתימצותמצותפסחומצותמילה
תק
מי
שז
יא
המוללוכלזכרו
איני מרצאיזו מהם תקרים כשהוא אומר המוללו כל וכרואז יקרב לעשותו תקדים
מצות מילה למצות הפסח רבינתן אומר שאין ת"ל המול אלא להביא את העבד

לי

 1א בוביןשישבין שיש בו בשרוביןשאיןבו בשר ת"לן
מ בעצם :רב שיש',.שאיןן או וכו' בשר] מ ח'ן מ
ישברון ר בו עצם שיש וכו'ןבין] ט ח'ן 2בין שאין
וגו'] ד ח'ן אוביןן אטב כל הקדשים ( :קדשים)ן אבס
מהן אם] מ ח'ן כ הפסחן 3עליו]בו ח'ן אטבם משום
בל תשבור ן אכמ שיעבר עליהם משום בל תשבור ן ט
שיעבורעליו הא מה וכו'ן  4הא מה] אס ח'ן בו בפ' ב]
א:מ ה'ןאבמ כל הקדשים(מ קדשים)ן 5ט וכלןאטמ
ישראל יעשו אותון מ שנ'ן צאן] מ ח'ן  6למשפחותיכם]
ארטב ח'ן וגו'] רק אןיכול] רק מ ] אינו וכו' אלא] מ
ח' ובן בסטיךן אטבם כךן  7אט :ר)4ןיהא כשרן ט
למשפחותן עדת] מ ח' ן אט ישראל יעשו אותון מגיד
וכו'] מ אפילו בערבוביאן ט שפסח נאכל בעירבוביאן בא]
אב ח' 1כ בערבויהן  8ועשה פסח] רק אטן לה'] רק אן
כיון] ר ח'ן 1כשנתגיירן  9אטב הגרןבן אלעזר] ך ח'ן
אוהרין  10הארץ בפ' ב] רק טן  ;1עד] אטם ח'ן ט
יעשהן כך וכו' השני] ט ח'ן מ אף הגרן גר] אב רוכל]
מ ח'ן הראשון] נ נ' כך ן  12אס את השנין ואז וכו'
לעשותו] רק אן א זכוריו ,טסזכריון מ מלעשות הפסחן
' 13א זכוריו'..עבדיון טמ זכריו...עבדיוןמילת בפ' ב]
מ ח'ןהרי אתהדן] מה'ן מ ת"ל אז לג"ש מהוכו'ן נאמר
כאן אז] ט ח'ןאז]ר ח'וכן בס'ן טנאמרן 14מילת] מ ח'
וכזבכולןןמןעבדיו".עבדיו] דבאי מהן ד להלן".כאןן ט זכריו".זכריו ,א וכורין".זכוריןןלהלזן ט כאן]  15מ דברי רבי
אליעזר ר' ישמעאל אומראין וכו'ן ט רע"אן א זכוריןן טמ זכריון מ מלעשות הפסחן מלאכול בפסח] ב ה'ן  16ואז וכו'
אלא] רכ ח'ןאלא] מ ח'ן ט אלא שאםהיוןהרי וכו' זכר] ק ח'ן מצות בפ' ב] מ ח'ן  17אואינו 1 ,אינו ,ליאורין וטכס
איזהן מהם] ט ח'ן מ תקרוםוכן בס' ,כוליקדים ,א יקרוםן נ המול לכםן כל זכר] כ ח'ן ואז וכו' לעשות] רק אןתקדים]
ב נ' לגםן טל הקדיםן  18כס פסחן טאין ת"לן מ מה ת"ל כל זכר ואז יקרב להביאן לו] ל נ' וגו'ן

 1ת"ל ועצם וכו' .לפי גירסת הגר"א הלמוד מן בו ולפי
גירסת המדרש חכמים מן קרא רועצם לא ישברו בו דכתיב
גבי פסח שני אבל צריךעיון דהא אצטריך לגופו דאסור
שבירת עצם נוהג בפסחשני.ועיין ספריזוטא דףרם ובג"ש
וירושלמי פסחים לה ע"א ות"י וגרמא לא תתברון למיכל
מה דבגוויה ועיין רש"י ומסתימת הלשון משמע דע"כ לא
מספקאליה לתנא דמכילתא אלא אם עובר גם בשיש מוח
בעצם אבל לא עלה על דעתו לומר דהאיסור דוקא ביש בו
בשר מבחוץ או מבמנים אבל נולדה מחלוקתם בזה בין
האמוראים דאיכא למ"ר דהאסור דשבירת עצם דוקא בעצם
שיש בו בשר 2 :בז' הגר"א מגיה לפי הגהתו לעיל ד"א
מכילתא דרשב-י ותנחומאס-י 7 :בערבובי'.
בו 4 :קדשים-
שאין צריך ליקח למשפחות וכן ת-י ,תוספתא פסחים פ"ח,
בבלי צו ,.תנחומא .ממיקפא זוטרתי ,שכל טוב דף קמז:
11עד .בא-צ מוחק מלתעד ומלתכל לקמן ואפשר דבמקומ
עד צ"ל כל:
כך וכו' .תנחומא ,פסיקתא זוטרתי ,שכל
טוב דף קמז- ,ספרי דף מז וש"ג ;5 :דברי ר' ישמעאל.
סותר דברי עצמו לעיל ד-ה וכל עבד וכו' ,ובבה-מ מגיה
דברי ר' יהושע ר' ישמעאל אומראין וכו' ובמ"פ מגיו-ה
ר'יאשיה במקום ר' ישמעאל ,ועיין גירסת המ"ח .ובש"י
מביא גשם מהר"מ דגורס דברי ר"א ר' ישמעאל אומר ולו
נראה רצריךלהיותדברי ר'יהושע או דברי ר"ע ר'ישמעל
אומר 16 :שתי מצות' משנה פסחים סוף פרק ג ,ירושלמי
שם ל ע-ב ,תנחומא,ש"ט קמח18 :שאין ת"ל .מפרש בש"ט
דמצי למימר ימולכלזכריוונראה דדורשמרכתיבל משמע
דהמילהצריכה שתהא באופן שלאיצא עלירה לחרותויליף
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שטבללפני רבוויצאלבןחורין מעשהבבלוריא שטבלו מקצתשפחותי'לפניה ומקצתן
לאחריה ובא מעשהלפני חכמים ואמרו את שטבלו לפניה בנות חורין לאחריה
משועברות ואעפ"כ שמשוה עדיום מותה,
וכל צרל לא יאכל בה למהנאמרוהלא כברנאמר כלקנכרלאיאכל
בו אכל ישראל ערל שומע אף יהא כשר לאכל בפסה ת"לוכל ערל לאיאכל כח
תורה אחת יהיה לאזרח ,למה נאמר והלא ככר נאמר ותה כירח
הארץ ומה ת"ל תורה אחת
לירחלפי עהוא אומרוכיימר אתך גר וכשה פטם
א.ןלי אלא פסח שהטוהבו את הגר לאורח שאר כל מצות שבתורהמנין ת"ל תורה
א"תיהיה לאזרחולגר בא הכתובוהטוה את הכר לאזרה בכל מצות שבתורה.
. ,וידבר י"אל משהומי קדש לי כל בכור ץ אחת משלש עשרה
פן שן טןמדית שהתורה נדרשת בהם מכלל שהוא צריך לפרטו ופרט
לכללו קטן  4כל בכיר פטר כל רחם תר כלל אחר וכרש ואחד שהם"
נקטת
צריך
במשמע כל הככיר אשריולדוכו ,פרטיצאי נקבות ממשמעאני אקרא את הכלל מה
ה"ל את הפרט שאםאניקירא את הכלל אבל לא את הפרט שומעאני כלשיולד
ראשוןבין וכר בין נקבהיהיה בכיר ה"ל כלהבכירוגוי הזכרוכרים אכל לא נקבית
אני אקר' את הפרט מה ת"ל א :הכלל אם קוראאני את הפרם ולא את הכלל שומע
אני כל זכרשיולדבין שהוא פותח רחםוביןשאעיפותח רחםיהיהבכירת"ל קדשלי
בל בכרעד שיהאזכרופותחרחםלקיים מה שנא'כל פטר רחםליוכל מקנךתוכר.

"י

מנה דאם מל וטבל קודם רבו שיוצא לחרות - :כ)הבי~ו.
במ"צ מגיה להוציא כלומרואינו מעכב מאחר דיצא לחרות
ן ח"ג לקמן במלת ויצא 1 :מעשה וכו' .יבמות מו,.
ועיי
מסכת גרים פ"ב ,מכילהא דרשב"י ועייןגירסתהרי"ף
ורז"ה ורמב"ן שם ובתוספות חד מן קמאי יבמות שם וגרסת
הרמב"ן שם ויצא לבןחורין וג' התוספ' שם 4א שיצא בן
חורין 4 :והלא וכו' .בא"צ מגיה לפי שנ' כל וכו' ובמ"ע
מגיה לקמן שיכול ישראל מומרוגוי הוא דלא יאכל אבל,
ועיין גירסת מדרש חכמים 5 :ישראל וכו" וכן ת"י ופירש
ערל בכ"מ לדעתרש"י שמתואחיו מחמת מילהעיין רש"י
עה"ת ופסחים כת ,:רש"י ותוספ' שם ד"ה ערל ,פסחיםצו:.
 9שבתורה .ספרי במדבר דף מז
(טז)  12אחד זכרים וכו' במשמע' הגר"א מוחק אלו
המלות 13 :יצאו נקבות ממשמע' הגר"א מוחק 18 :לקיים
וכוס הגל"א מגיה ובה"א,עיין מדרש תנאים דברים טו יט
דף פז וברייתא דר"י פיסקא ט ושם הוסיף בבא שלישית
אי פטר רחם יכול אפילו יצא אחר יוצא דופן וכן הוא
_בברייתא דבבלי בכורותיט ,.ופירש רש"י שם דמדת הכלל
וכצריך לפרט ולהפךקאי אשתי בבות האחרונות אבל הבבא
הראשונה היא במדת כלל ופרט ולפי הגירסא שלפגינו
במכילתא ומ"ת א"א לפרש כן'ועייןתוספות שם ד"ה כיצד
וראב"ד לת"כ' ולענין החלוקשבין כלל ופרט ובין כלל
שצריך לפרט אפשר דקורא כלל ופרט אם הכלל הוא הסוג
העליון כמו מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן דהפרט הוא סוג
התחתון להכלל אבל מלת זכראינו כמו סוג התחתון למלת
בכור וכןיש לומרלענין וכמהו בעפר חולין פח ,:שקורא
אותו ג"כ כלל הצריך לפרט ,וצ"ע:

 1טמש שיצא ,ל יצאן אטמשבןן מ בבלוריאהגיוריתן
דב ומקצתן  2ט אמ'ן שטבלו] כ נ ,מקצת שפחותיהן כ
ושטבלו לאחריה ן אט ולאחריה ,מ ושלאחריה ן  3מ
משועבדין אע"פשהיו משמשות אותהןאט אעפ"כן אטב
היו משמשות (אב משמשותהיו) אותהן  4וכל עד מה"ד]
נ :ח'ן וכק כלן לאיאכל בו] מ ה'ן  5אבל וכו'] מ הרי
שהיה ישראל ,אב אלא (כ אבל) אםהיה ישראלן ד פסחן
א.כק כלן  6א לאזרח וגו'ן טוהרין  7הארץ] מ ח'ן ט
מהת"לןא הורה וגו'ן מלפי שנ'ןא כין ס אתכם ןועשה
פסח] רק מ]  8כ שהוא שוהן א שהשוון בו] א ח'ן אתן
ך ח'ן אטכס המצותן שבתורה] מ ח'ן 9יהיה וכו' ולגר]
כ :ת'ןולגרן אר ה,ן טסלכלן אטע המצותן ט האמורות
במפורדה.

(טז)  10וידבר וכו' וגו'] מ ח'ן אט ויאמרן אל משה]
כק ח'ן וגו'] כ ח',אטל לאמרן כל] כ ח'ן א בכור וגו'ן

זו]וק יהא]ט אחד]כ מן י"ג]אטמן המדות ן  11כ
הן 1דכ בכלל .אט כללן מ שצריךן וטכ לפרטן ק פרט,
מ ומפרטון  12מ שצריךן טל לכללן פטר וכו'] אט ח,ן
כל] ד תןוגו'] מ ח' ,כבבני ישראלן מ אחת'..ואחתן
 13במשמע] דכמ ח'ןיולד] כ ח,ןוגו'] מ הזכר ,ט נוסף
הזכרן פרט] מ ח'ן א יצאן מ אקרא אנין אט (ומהן 14
את] טמ ח'ן אטם קוראאנין כ שקוראאנין מ ולאן 5נ
הן א וביןן הבכור] א נ'
 Paזכר וכו'] מ אף הנקבה יהי
אשריולד ן וגו' הזכר] ד ח' ,כ ח' הזכר ן מ ת"ל את
הפרטזכרים ולא נקבות אקרץאנין א ולאןכ הנקבותן  16מה וכו' הפרט] ט ח'ן אם ומהן א שאםן אם וכו'הכלל] כ ח'ן
אט אבל לאן  17ך כל שהוא זכרןזכר] א ח'ןשיולד] דכמ ח'ן ט:מביןןיהיה בכור] מ ח'ן  18בכורן א נ' סרט וגו'ן
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באד ם ובבהמה את שיש לו באדם יש לו בבהמה יצאו הלוים שאין להם
באדםאין להם בבהמה ד"א הקישבכור אדםלבכיר בהמה ובכור בהמה לבכור אדם
מה הבהמה הנפלים פיטמים בה את הבכירה אף האדם הנפלים פוטרים בו את
הבכורה ומה בכיר אדם אתה רשאיליחנולו בכל מקים שירצה אף בכור בהמה
אתה רשא"ליתנולו בכל מקום שירצה.לפי שהיאאימר והבאתם שמה עולותיכםוגו'
ובכורות בקרכם וצאנכם (דבריםיבו) שומעאני אפילו היא במקום רחוקיהיהעליו
חובק להביאו לבית הבחירה ת"ל באדם ובבהמה הקיש בכור בהמהלבכיר אדם מה
בכוראדם אתה רפא*ליתנולכהן בכלמקים שירצה אףבכור בהמה אתה רשא.ליתנו
לכהןבכל מקום שירצה ומהבכיר אדם אתה מטפל בו שלשיםיום אףבכיר בהמה
אתה ממפל בו שלש'יום,
.
פ
ל
'
ה
ל
לי הוא ,למה נאמר שהיאאומרהוכרתקדיש אלה.ך הקדישו שתקבר
שכר
י אם הקדשתו מוקדש ואם לא הקאשו אונו מיקדש ת"ל לי היא מכלמקים
א
הא מה ת"ל הוכר תקדישהקדישולקבלשכר .כיוצאבו אתה אימר וביערעליה הכהן
עצים בבקר בבקר (ויקראו) למה נאמר והלא כברנאמרולבניןא.ןדי בער (ישעי' מ
סו) הא מה ת"לוביער עליה הכהן עציםכדי שתקבל שכר כ-וצא בו את הכבש אחד
תעשה בבקר למה נאמר והלא כבר נאמרוח*יתו איןדי עולה הא מה ה"ל את הכבש
י מקדש ושכנתי בקוכם (שמות כה ח)
אחד תעשה בבקרלקבל שכר כיוצא בו ועשול
)
ד
כ
למה נאמר והלא כבר נאמר הלא את השמים ואת הארץאני מלא (ירמיה כג
הא
מה ת"ל ועשולי מקדשכדי לקפל שכר עלהעש.יה .ככר שכתותלמידים ביכנהולא
הלמידיו
אמר להם מה דברים ה,.קלכם ב.בנה
שבת שם רבי יהושע

וכשבאי

אצלי

מ בכור פטר רחם הא עדן ליוכו']כ ח'ן וכל וכו'] ט ח'.
איגו' ן  1מ לויםן 2אין] מ ולאן אטב ולא (ט לא)
יהיה  3 1אכמ בהמהן מה] ט נ' בכורן מ נפליםן כ
מ"ח' ,ך בון את] ד ח'ן ט מן הבכורהן
הטפליםן בה] כס
אף] ט נ' בכורן האדם] כ ח' ,אטם אדםן מ נפלים ,כ
טפליםן בו] מ ח' ,א באבו את] ט ח'ן 4אטב מלאט
כמ ליתנו לכהןן שירצה] א ח'ן מ שתרצה וכן בכולןן

4 1ור 1-שיש וכו' .ספרי צדקלח ,ובסהתו"ה כתב דהשלש
דרשות הם על שלשה מקומותכי מן הפסוק אך פדה תפדה
את בכור האדם ואת בכור הבהמה הטמאה תפדה (במדבר
יח טו) דורש לפטור הלוים ומכאן דורש שהנפלים פוטרים
גם באדם והא דרשאיליחן בכור בהמה בכל מקום שירצה
דורש מן באדם ובבהמה בתחלת הפ' במדבריחטו אבל מה
שאמר דמטפל בו דורש מן כן רזעשוק לשורך 1משפטים
כב כט) 10 :שלשיםיום.עיין כל זה ספרי במדבר דף קלח
מ"ת
ועיין פסיקתא זוכרתי ,שכל טוב דף קמט 13 :שכר-
דברים טויט ודף פז) ,ספרי דגרים פיס'קפי ,ת"כ בחקתי
פרשה ח ,נדריםיג ,.פסיקתא זוטרהי ,שכל מוג דף קמח
וקמטוקנ ,ושאלתותריש בא19 :העשייה' מדרש תנאים שם,
שכל טוב דף קמח - :שגתו זכו" תוספתא סוטה פ"ז ה"ט,
ירושל' חגיגה עהע"ד ,בבלי שם ג' ,אדר"נ נמחא אפי"ח,

בכור] כ ח' ן  5אט:מ לכהןן מ לפי שנ'ן וגו' וכו']בו
ח' ,אד וזבחיכם (א נ' וגו') ן  6בכורות וכו'] כ ח'ן מ
שאפילון טכ חובהעליו ן אס יהא בחובהעליו ן  7א
ביתן מ אלביתן אד :אדם...בהמהן  8דכ אדם את (ר
ח') נותנו וכן ך בס'ן מ בהמה כן ומה בכור וכו' ן  9ט
מהן אתהן ר ח' וכן בס'ןבון ך לווכן בס'ן  10אתה] כ
תהא ,א תהי ןא בה ן  11מ שנ'ן לה' אלהיך] רקבז) מ
ש"טמקודש,
תקדיש שומע אף אם הקרישו מקודש ואםן טכ כף שתקבלן  12ק אםהקדישון הקרן,
ן נ'יהאן מוקרש]
ובן בסן אט:מ ואם לאו אינוןל הקדשתון א מקודשן 13הזכר] ט ח"ן תקדיש] א נ'לה'4היךן הקדישו]אח"
אטכ חין אטבם
כדי 1אטמ ח') שתקבלןוקכיוצא גואתה תצוה אומרןבו] מ בדברן  14עצים וכו'] ר ח' ,כ וגו'(בבקר בבקר] מ ח'ן ט והרין
 15הא] מ ח' ,כ והאןעצים] רק א 1כדק ארס ח' 1כ שיקבלן מ שהקבל בון אטכס ניוצא בדבר (אטב גו) אתה אומרן וק
ואת 1ומק האחד וכן בס 16 ].תעשה בבקר] ד ח'ן ט והרין הא] מ ח'ן  17וק האחד למה נאמרן תעשה בבקר] ויק א ,כ.
וגו'ן אטכס כדי (אטם ח') שתקבל (מ נ' בו)ן אב כיוצא בו א"אן ט מקדש שתקבל שכר(ותולא)ן ושכגתי בתוכמן רק אן
 18למהנאמר] מח'ןוהלא] ךט ח'ן ב נאמרהשמיםכסאי1ג'1ן הלאןקח'ן מלא] א נ'נאםה'ן כ והאן מ ומהן  19כדל אמח).
א:מ שתקבל (מ נ'בו)ן עלהעשייה] רק דן כבר וכו'] מ כיו"ב אמר ר"א בן עזריה הקהל האנשים והנשים והטף וכי טף
זה יודע וכו'ן  20ט וכן ילקוט ירמיה רמז צ-ה התלמידים ,אל תלמידיםן אם :דבר חדש (ילקוטירמיה :דבר חדוש)ן
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אמרולו אחריך רבי אמר להםומ .שבת שם אמרולו ר' אלעזרכן עור.ה אמר להם
אפשר ששבת שםריאלעזרבן עור,ה ולא חדש לכם דבראמרולורבי כלל וה דרש
אחם נצבים היום כלכם טפכם נשיכם(דבר'כס ט)וכי מה טףוהיודע להבין כין טוב
לרע אלאליהן שכר למביא.הם לרבות שכר עושירצוני לקיים מה שנאמריי' חפץ
למען צדקווגו'(ישע'מבכא) אמר להםאי זה דבר חדשיהרעל זההריניככן שבעים
שנה ולא זכיתי לדבר וה בלש היום אשריך אברהם אבינו שאןעורבן עוריהיצא
מחלציךאין הדוריתום שרבי אלעזרבןעזריהשרוי בתוכו אמרולו רביעוד כללזה
דרשלכן הנה ימ.ם באים נאםיי ולא יאמרעודחייי וגו' (ירמיה סו יד-סו) למה
הדבר דומה לאהד שהיה מתאוה לבניםוגילדהלו בת נידר בחייה חזרונולדלובן
הניח את הבתוהיה נידר בחיי הבן רב* שמעדןבן יוחא* אומר למה הדבר דומה
לאהד שהיה מהלך בדרך ופגע בו ואבנ.צל מס .:וה"ה מתנה נם.ם שנעשולו כואב
פכע בו אריוניצל הימנו הניח מעשה ואב והיה מגנה נמים שנעשו לו בארי כ.וצאבי
דרש ויקרא שם המקום ההוא בית אל (בראשית כה יט) עבר שם הראשוןונתקיים
השני כיוצא בו ררש ולא יקראעיד את שמך אברהם (שםיו ה) עבר שם הראשון
ונתק-ים השני כיוצא בו דרש שרי אשהךוגו' (שם טו) עבר שם הראשוןונתקיים השני
כיוצא בו דרש ויאמר לא יעקב יאמר עוד שמך וכו' (שם לב כח) שם הראשון
נתקייםלו ושם השני נקומףלו יצחק לא נשהנה שמו שנקראמפ .הב"ח ושלשה הם
שנקראומפ .הכ"ה יצחק ושלמה ויאשיה ביצחק מהי אומר אבל שרה אשתךיולד,ת

.

 1ט מין ט רבי כשעמיעזר כשבל אח"כ כבפגיכם ן  2ט
ילקוטירמיה רצ"ה1 :אחריךרבי' בתוספתא שם וכן בבלי
וירושלמי הלשון מתלמידיך אנו ומימיך אנו שותים ,וכאן
אי איפשרן כ שום דבר ן רבי] דכ וילק' ירמיה ח' ,א
נדאה דהכוונה דאיןריאין לדבר קוום שיפתח הוא .ובוי"נ
דבר ן כלל זה דרש] ילקוט ירמיה ח' ן  3ב היום וגו'
פירש כל מה ששמענוכברשמענוממך 7 :עוד וכו' .ילקוט
טפכםן לאט כולכם וגו' טפכםן א טפכם וגו'ןוכי] ילקוט
שם ,תוספתא ברכות ס"א הי"ב ,ירוש' שם ד ע"א,בבלייב:
 16שם הראשון .בי"ג ובא'.צ מחקומלתעבר שבדפ"רע"פ
ירמיה ח'ן מה] רק אב]זה] ך היהן כ להבחיןן בין] מ
הילקוט וכן נראה,ועיין חלופיגירסאות וכן הוא בתוספתא
ח' ן  4מורען לרע] ילקוטירמיה נ'וכן הקהל את העם
שם וירושלמי ובבלי ועוד מוחק בא"ב המלות כיו"ב דרש
האנשים הנשיט והטף ן אטבם שכר בנים לאבות ן אב
שורהיב ושורה טזוהניח כיו"ב דרש שורהיד ולא אדע
עושהן כ  yDnוגו' ן  5וגו'] ט ח' ,מיגדילן אמר וכו'
טעמו 17 :ושלשה הם .ירושלמי שם ,בראשית רבה סמ"ה
בתוכו שו' זן מ ח'ן אט איןןילקוט ירמיה :חדושןיתר
מ"ח ,פרקי דרבי אליעזר פל"ב ובפדר"א מונה ששה ,וכן
ן אגדת בראשית פ"סה.
ילקוט בראשית מ"ה ומלכים ר,ועיי
עלזה] אטע ח'ן אכ והריאני ,ט והלאאנין אט שמנים]
'
ר
י
,
'
ח
6
א
ל
ר
ז
ע
ל
א
ה
י
ר
ז
ע
7
ן
ן
כ
אברהם] א ט
כ
בן
ואיןן א שאלטרן וק בתוכה ן רבי] ט ח'ן אמרו וכו'] מ
עוד דרש ראב"ע הנהימיםן ט כלל אחרן  8נאם ה'] מ ח'ן רם לאן  2יאמר וגו'ן אט שמרון ט ה' אשר העלה אתגני
יש' וגו' ,אם ה' אשר העלה (א נ' אתבני יש' מארץ מצרים) כי אםחי ה' (מ חי ה' כפול) אשר העלה ואשר הגיא (א
נ' וט')ן אם:מ משלו (2מ ח' ,א מושלו) משל למה"דן  9ט נולדה ,כ וילדהן אט:מוהיה (טהיה)טדרן אטם בחיי הבתן
חזר] אטמ ח,ן ט נולדןלו] מח'ן  10מ והניחן את] דם ח'ן אומר] א ח'ן אטכ מושלו (ם ח') משל למה"ד (כ ח')ן  11א
והוצל ,ט נוצל ,כ ונוצל ,מ וניצלן ממנו] ד ח' ,אם מידון ט היהן דבוהיה מספר(כהולך ומספר) מעשה זאבן  12פגע
וכו' זאב] א ח'ן לאריה ולן בס'ן טס חור (מ ח') ולען מ הארין ב ונוצלן מ ממנוןוניצל הימנון ט ח'ן כ שכח מעשה
זאבוהיהן טוהגיח  Q~D1שנעשו לו בזאבן מ הניח הזאבן דכ והיה מספר (כ הולך ומספר) מעשה ארי (? נ' מגע בו נחש
ונוצל ממנו שכח מעשה שניהם והיה הולך ומספר מעשה נחש אף כך יש צרות רהאהרו%ר :משכחות דהראשו%ו-ת)ן כיוצא
וכו' השני ש'ידן אם ח'ן  13במק' :את השםן ההוא] רט ח'ןו ויתקיים ? ,מתקיים 14,מב שם השני וכן בכולןן מדרשון
אטכס לאן את] רק כן טשמךעודן טמאברםוהיה שמך אברהםן א אברם וגו'ן מ ראשוה 15,א שם השני וכן בס'ן כיו"ב
וכו' השגי] מ ח'ן אט ייאמר ה' אל אברם שרין א אשתך לא תקרא 1ג'1ןוגו'] וק ח'ן ד נתקייםן  16דרש] מ ח'ן ד ולא
(ל לא) יקרא שמך עוד יעקב וגו'ן כ יעקג וגו'ן וגו'] טמ ח'ן רכס עבר שם (ר ח') הראשוןן שם] אט ח' ן  17כס
ונתקייםן ד נתקיים השנין אטמ והשנין כ שםן כ נתייכףןכ ר'יצחק אומר לאן מ לפי שנקרא שמון אטמ שלשהן הם] א
כס ח' ן  18אטמ נקראו שמם (אט ח')ן ?ל הקב"ה ,א הק'ן יצחק ,ק ויצחקן מהו] מ ח'ן אטכ אשתך וגו'ן יולרר:

.

1)1
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טס
מסכת דפסחא בנא
לךבן וקראתשמי יצחק (שםידיט) בשלמה מהו חומר הנהבןנולדלך הואיהיה איש
מנוחהוהניחוהי לו מכל אוב.ו מסכיככי שלמהיהיה שמו ושלום ושקטאתן על ישראל
כימ.ו (דה"א כב ח) ביאטיהו מהו אומר הנה בן נודד לבית דוד יאשיהו שמווגו
(מ"איכ כ) ויש אימרם אף ישמעאל בכויםמצינושמותיהן שלצדיקים ומעש.הםגלוים
למקום ער שלאנוצרו שכ' בטרם אצרך בבטןידעהיךוגו'('רמ.ה א ה)מצ-נושמ.תיהן
של צדיקים שמוחיהן של רשעיםמנין ה"לדורו רשעים מרחםוגוי (ההלים נחה).
ויאמר משה אל העם וכור את היום הוה אשר יצאתם ממצריםוכו'אין
לי אלא שמוכמים יציאת מצרים ב.מים כלילות מנין שנאמר למען הזכר אתיום
צאהך מגרץ מצרים כל ימיחייך (דברים סו ב) ימיחייך ה-מ-מ כל ימי חייך הלילות
כדבריבןזומאוהכס-םאומרים ימ'ח.יך כעולם הוהכלימיחייךלהביא לימית המשיח:
אמר להם בן זומא ע'תידים ישראל  NL/Wלהוכור יציאות מצריבם לעת-ד לביא
שנאמרלכן הנה ימים באים נאםיי
י ולא יאמרעודחייי' אשר העלה אחבני ישראל
ממצריםכ .אם הייי' אשר העלה את ישראל מארץצפון (ירמיה טז יד-טו) ר'נתן
אומר אשר העלה ואשר הביא מכיד שטוכירים יציאת מצר-ם לעתיד לבוא ומנין
שאומריםבריך אההיי' אלהינ .ואלהי אבותינו אלהי אברהם אלהי יצחקואלהי יעקב
שנאמר ויאמרע.ד אלהים אל משה כה האמר אלבני ישראל ה' אלהי אבותיכם אלה.
אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב (שמיתג טו) ומנין שהן מברכין על המזן שנאמר
ואכלה ושבעת וברכת (דברים הי)זו ברכה ראשינה עלהארץוו ברכה שנייה הטיבה
זו ירושלם שנאמר ההר הפוב הזהוהלבנון (שםג כה) חשרנחןלך שבמלנו כל טוב
ר' חייא בר נחמני אמר משים רבי ישמעאל הרי הוא אומר ואכלת (שבעת מה זה
פרשה טז

וכו'] מ ח'ן  1מ הוא אומר וכן בס'ן הנה וכו' מסביבון ר
 :ח'ן א והואן הוא וכו' מסביב] ט ח'ן  2מ מנוחהכי

וכו'ן ושלום וכו'] רק ? ן  3לביתן כ לבןן וגו'] אט?מ
ח'ן  4כ מצאינו ששמותםן אטט שמותםן  5אטכס לפני
המקוםן ידעתיך] אר ח'ן וע'] טס ח'ן אטכמ הא (כס
ח') למדנון כס שמותם ,א ששמותןן  6אטעצדיקיםגלוים

 6מרחם .במאירעין צידד לומר דאולי כל הסדור נשתרבב
לכאן ושייך למטה אחר דרשת בן זומא7 :איןלי וכו'.
משנה סוף פ"א דברכות ,ותרספתא שם פ"א ה"י ,ספרי
דברים פיס' קל ,פסיקתא זוטרתי ,שכל טוב דף קמט
 11אמר להם ובו" תוספתא שם ,ירושלמי דע"א ,בבלייב:
 14ומנין וכו' .אין לו המשך למה שלמעלה ,ובמ"ע כתב
דמביא כאן לראיה דלא נעקר יעקב לגמרי דהרי חותמין
באלהי יעקב אבלעדיין קשה מה שהביא אח"כ מה ענינו
לכאן על כן נראה רכל אלו הדרשות באו.יחד בקובץ אחד
ועל כן הביאם אגב
גררא דפלוגתתבן זומא וחכמים,ועייז
מ"ע 16 :כה תאמר וכו'.עיין חזקוני בפרש' שמות במקומו
שם7 :נ ומנין וכו' .בתוספתא שם בקצתשינוי דמן ואכלת
ושבעת וברכתיליף ברכת הזמון ומן 4וו-ע ה'אלהיך ברכת
ן ד-ס שם'
הזן וכן הוא בירושלמי.יא ע"אוגבלי מח ,:עיי
והנוסחא במכילתא היא כדעת רבי שמביא הבבלי בברייתא
ש"מ דפליג וס"ל דברכת הזמון מן גדלו נפקרת 19 :זו
ירושלם .בא"א מגיה זו בונה ירושלכ - :::שגמלנו וכו"
זו ברכת הטוב והמניב וכן הוא להדיא בתוספתא וירושלמי
וגבלי בדברי ת"ק אבל רבי פליג וס"ל דהטוב ומטיב ביבנה
תקנוה ודורש אשר נתן לך משנתן לך לרבות ברכת המזו
לפניה 20 :ושבעת' ב4ן"4ה משלים וברכת על הטובה:

(אכ גלוים למני המקום)ן שמותיהזן אטכמ ח'ן מ שנ'ן
וגו'] טטמ ח'ן  7ד העם וגו'ן ט זכור וגו' ,כ ה.ום וגו'ן
הוה] ט ח'ן א הזה וגו'ן  8אלא] א? ח'ן כס מזכיריםן
מצרימן א? נ' אלאן אט?מ ת-לן כ תזכור וגו' ן  9ר
צאתך וגו' ן א מצרים וגו' בלילות מדבריבן זומא ן מ
עאחך כלימיחייך כל להביא הלילותן כק בימים ן כ
יחייךן מ ח"ן
בלילותן 10ב:בדברי,בן] טח']מ העולס,ימ
טכ את ימותן 12לכן] כס ה"מ באיםלאיאמר אשר העלה
ר' גתן וכו'ן אט באים וגו'כי אםן ר לאן כ עוד וגו'כי
אםןבני] ד ח'ן  13במקרא :מארץ מצריםן גטחי ה' אשר
העלה,ואשרהביא(א נ'וגו')מגידשאיןמזכירין(אשמזכירין)
וכו'ן כבנייש'ן מ ר' נתן אומרכי אם העלה ואשרהביא
מגידן 14מגיד] ר ח'ןומנין עד מה"ד] מ ח'ןאטמנייזן
 15אכ שהן או'ןואלהי אבותינט א ח'ן כ אברהם שנ'ן  16שנ'] ט ח'ן א כענין שנ'ן ד ישראל וגו'ן ? תאמר וגו'ן  17א
יעקבוגו'ן אט שמברכיןן  18א ושבעתוגו'ן אט טובהן  19טכ זה בונה ירושלםן אשרנתן לך] כ כפולן רשגמלםן  20ט
אמר ר"ח בר נחמני משום ר' ישמעאלן כ ב"רן ושבעת] כ נ' הטובה ,א נ' וברכת ,ט נ' וברכת הטובהן
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מחוסר אשרנחןלךבין מדה ט.בה למדה פורענותאיןלי אלאמזון שהואפעוןברכה
לאחריולפניומנין היה ר' ישמעאל אומר קל וחומר הוא מק כשאכל ושבע הרי היא
טעון ברכה כשהוא תאב לא כלשכן .רבינתן אומרהרי הוא אומר כבואכם העירכן
המצאון אותו בטרם יעלה הבמתה לאכלכ -לא יתכלו העם עד בדאוכי הואיברך
הזבחוכו' (ש"א טיכ) רבי יצחק אומרהרי היא אימר ועבדהם אתיי' אלהיכם ובמך
את לחמך ואת מימך (שמית.כד כה) אימתי הוא לדמך עד שלאאכלתואיןלי אלא
אכילתמז.ן שטעון ברכהלפנ.ו ולאחריו תורהמנין ר' ישמעאל אומר קל וחומר ומה
אםכוון שהואהיי שעה טעון ברכהלפניו ולאחריו תירה שיש בה עוקם הבאדין הוא
שתטעין ברכהלפניה ולאחריהר'יהודהבןבתירהאומר הריהואאומר ואכלת ושבעת
מה וה מחומר טובהזו תורה הכתיבכי לקח טובוכו' (משלי ד ב) .ר'חנינאבןאחי
ר' יהושע אומרהרי הוא חומרכי שם ה' אקרא הבו בודל לאלהינוכ .שם השם אקרא
זה המברך הבוכודללאלהינו אלוהעונים אחריו ומההןעונים אחריו ברוךיי המבורך
לעולם וכשהוא קורא בשמו יהועונין אחריו בשכמל"ך .וכן דוד חומרגדלוליי'אתי
ונרשמה שמויחדיו (תהלים לד ד) רבי אומר וכרצדיק לברכה (משליי ז) כשהוא
מוכ-ר את הצדיק צדיקחי העולמים שנ'צדיקה'בכל דרכיווגו'(תלים קמה ז) לברכה
אמן :לא יאכל חמץ לעשות את המאכיל כאוכל אואינו אלא לגמרו כהנאה
כשהוא אומר לא תאכלעליו חמץלמדנו שאסור בהנאה הא מה ת"ל לאיאכל חמץ
לעשות את המאכיל כאוכל רבתירבי יאשיה רבי יצחק אומר אינו צריך ומה אם
שרציםקלים עשה בהם את המאכיל כאוכל חמץ חמ.ראינודין שנעשהבו אתהמאכיל
 1מדה טובה וכו' .בתוספתא שם בשם ר"מ ודורש מדכתיב
 1אטב מדת (א מרות) הטובובין (אט בין) מדת (א
אשרנתן לך ה'אלהיךדיינךבכלדין שדנךבין מדה טובח
מדות) הפורענות (ט פורענות)ן אלא] ד נ' ברכת ן דט
ן גירסת הדפוס ואפשר
וכו' ,וכ"ה בבלי - :אלאוכו'.עיי
'
ח
]
ה
כ
ר
ב
ו
י
נ
פ
ל
ה
כ
ר
ב
ןן 2
ן
ן
ו
י
ר
ח
א
ל
ו
אב
ט
המזון
מניי
דצ"ל אכילת המזון 2 :ר' ישמעאלוכו' .בירושלמי מביא
אומרן א 2ר אמרתן כ הוא אם כששכלן הוא] ך ח'ן
כן בשם רבי ובתוספתאיליף מדכתיב אשר נתן לך משנתן
לך ובבבלי מביאכן בשםרבי כדאיתא לע'הע'יט3 :ר'נתן
מה] אט אםןהריהוא] כהוא הרין דלשובע טעוזן 3אט2
וכויר'יצחקוכו'.בבליוירושלמי,ובירוש' הלשון צריךתקון
ק"ושהוא תאב לאכול (ט נ' רבי אומר א"צהרי הוא אומר
קצת 5 :וברךוכו' .בבבלי מוסיף א"ת ובירך אלא וברך:
ואכלתושבע'ובר'זו ברכתהזןעלהארץזו ברכתהארץהטוגה
 7ר' ישמעאל וכו' .כן הואבבלי אבל ירושלמי בשם רבי:
זהבונהירושלםוכח"אבהרהטוב אשרנתןלךזההטובוהמטיב
 !0מה זה וכו' .בא"א מגיה מהו הטובה - :טובהוכי"
בבבלי דורש טובה הטובה11 :כי השםוכו' .נראה דמכאן
איןלי אלא לאחריולפניומגיין ת"ל אשרנתן לך משעה
למד ברכת התורה וכ"ה'בירושלמי שם כתוב בתורה ברכה
שניתן לך ואינו גורס דברי ר' נתן) הרי הוא אומרן א
לפניה וכו' מה כתיב בה לפגיהכי שם וכו'.ועייןיומאלז,.
'
נ
ח'ן כ בבואכם העיר וע'ן כבואכם] ד אלן  4א אותו
ספרי דברים פיסקא שו ,מדרש תנאים שם לב ג (דף קפו)
בבלי ברכותמה 14 :.ר'אומרוכו' .יומא שם בחלוף שמות
וגו'ן במקרא :יאכל ן  5אומרן כ ח'ןהרי הוא אומר] ד
האומרים 15 :לברכה .בא"א מגיה דצריך להיות כבילקוט
ח'ן אלהיכם] ד ח'ן וברך וא'] כ וגו'ן  6ואת מימך] א
תן לו ברכה 17 :למדנו וכו' .בא"צ מגיה שהוא מותר
ט ח'ןכ תאכלנון  7אכילת] אטב ח'ן אטכ שהואטעוןן
בהנאה אבל מירושלמי פסחים כח ע"ג יוצא להדיא דא"א
א לפניה ולאחריהן כ ואחריון תורה וכו' ולאחריו] א ח'ן
להגיה כן !9 :שרצים קלים וכו' .ת"כשמיני פרק י"ב ה"א
טכ היה ר' ישמעאלן ט או' אמרת ק"ון כ מהן  8אם] ט
ח'ן טשהואצורךחיי העולם הזהן כ שאינו אלאחיי שעה
הרי הוא טעוןן כ ואחריו תורהמניין שבןחיי העולם דין] א וטרהן אט שהשחיי העוה-ב (אעילם)ן ט אישדיןן  9טכ
שיטעון,אשתטען] טלפגיוולאחריון הרץ ט ח'ן א ישבעת וברכת ,ל ושבעת וגו'ן ט ושבעת וברכת מהו הטובהזו תורהן
 10טובהןדנ'אלאן קוהכתו' או'כין אטכ שנ'ן אטב טוב נתתי לכם (כ ח') וגו' (א ח') ן א ר' חמיהן  11הרי הוא
אומר] ד ח' ] כי שם וכו'לאלהינון רק א ] שם השם] אסכל שם רח' ן  12ט אחר המברךן אחריו בפ' בן אטב אחר
המברךן ט המבורך וגו'ן אלכ לעולם ועדן  13אכ אחריו ואומ' ברךן דוד] ט נ' הואן ליכה"אגדלון דודאומר] ומ ח'ן
 14ונרוממה וכו'] ט ח' ,כ וגו'ן איחדווגו'ן  15טמזכירחיוכו'ן אעילםן שנ'] א ח'ןוגו'] א ח'ן ט דרכיותן לו ברכהן
 16אמן] ט ח'ן במקרא:ובזל:ילאן את] מ ח'ן כאוכל] כ נ' אתה אומר לעש' את המאכיל כאוכלן אב בהנייהן  [ybn 17מ
ח'ן אט הא למדנון אטכ שהוא אסורן הא] מ ח' ן  18ומה] ט ח' ן אכמ מהן אם] מ ח' ן  19חמץ] ך נ' שהואן אב
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כאוכל הא מה ת"ל לאיאכל חמץ לא באהכתיב אלא לאכרו בהנאהרבייומיהכלילי
אומר לאיאכל חמץה-וםמגיד שלא אכלו ישראל מצה במצרים אלאיום אחדבלבד.
היום אתם*עצאים בחדש האביב שאקרףל חדש האכ:גלא חדש
 R1nWכטחא לכם לא חמה קשה ולא מטפיםוכן הוא אומרכעעועניהירים ביההכוציא
אמירים בכושרות (תהלים מח ל) שאין ת"ל בכושרות מה ת"ל בכושרות אלא חדש
שהוא כשר לכם לא חמה קשהולא כשמים ר'יונהן אומר בכושרותאלו בוכיםואלו
משוררים מצרים בוכים שנחמר ומצרים מקברים (במרכרלג ד) וישראל משוררים
שנאברקול רנה וישועה באהלי צדיק.םים-ן ה' רוממה (ההליםקיח סו-טו) שהב"ה
מהרומם על מצריםרבינחן אומר בכישרות כמעש .הכשרות שלהם וכן ה.א אומר
במראות הצובטות (שמות לח ח) ריאלעזרבן עזריה אומר בוכות אברהם אבינו
ר את דבר קדשו את אברהםעבדו ואומרויוציא עמו
הוציאם ממצרים שנאמר כייכ
בששון ברנה (תהלים קה מב-מג)רבישמעיןבן יוחאי אומר בזכות המילה הוציאם
הב"ה שנאמר ואעבורעליך ואראך מתכוממת בדמיךוגו' (יחוקאל טו) ד"אבוריוות
יצאו ישראל ממצעם שנאמרכי בחזקיד הוציאיי' אתכם מארץ מצרים ד"אבזריזות
עצמןיצאו ישראל ממצרים שנאמר וככה תאכלו אוהו מתניכםהבוריםוגו' רבי חומר
מושיביחידים ביתה מוציא אמורים כמושרות אך מיררים שכנו צחיח' מורריםהיו
אלא שנוהכ עמהם בהכשרותוכןהיא אומר ואומר חליהם איש שקוציעיניווכו' וימרו
בי ולא אבו לשמועלי איש שקוציעיניו לא השליכו ואתגלולי מצרים לא עובו וגעש
למעז שמי לבלתי החללעיניהבוים גשר המה בהוכם גשר נודעתי על.הם לעיניהם
החמורן כ שיעשהן בו את] וק כזאתן בו] כס ח'ן ט בו
מן הא מהוכו'ן  1לילאוכן בס'ן חמץ] אכ נ' האן  3כ
יוצאים וגו'ן טס ת"ל בחדשן  4לכם] ד ח'ןילק' תהלים
תשצה :גשמים קשיםן וכן וכו' גשמים]כ :ח'ן אכ אלהים
מושיבן מושבןמושיב וכו'ביתה] מ ח'ן כיחידיםוגו'ן
א ביתה וגו'ן 5שאין וכו'גשמים] מח"ן מה ת"לבכושרותן
אכ ח 6 1,ר'יונתן] וכ"ה שח ,אבלוק וילקוט תהלים :ר'

יבמות קיד 1 :בהנאה .בבלי פסחים כא ,:תנחומא מי"א,
פסיקתא זוטרתי ,שכל טוב דף קנ 2 :יום וכו' .פסחים
פ-ט מ"ד ,תוספתא פ"ח כ"א ,ירושלמי לז ע-א ,בבלי כח,:
צו ,:תנחומא סי-א ,פסיקתא זוטרתי ,שכל טוב שם' ועיין
ספרי במדבר דף ג אותיד ובא"צ מגיה שלא נאסרו בחמץ
אלא וכו' וא"צ 6 :גשמים .מכילתא דרשב"י ,ספרי דברים
פיס' קכח ,תנחומא סי-א ,ש-טדףקנג ,רש-י - :ר'יונתן
וכוי מכילתא דרשב"י ,ש"ט שם ,תנחרמא ,וכן דורש
בנוטריקון מדר"כ פ"ב דףיב 9 :ר נתן וכוי  D*Vשם:

בתן 1ט מוציאאסירים בכושרותן 7משוררים] וק שוחקיםן
א מצריים ,ד שבמצריםן בוכים וכו' ומצרים] מ ח'ן ט
מצריםן א :מקבריט וגו' ,טמקברים את אשר הכה וגו
ישין  8כ וישועה וגו'ןימין ובז'] אםכ ח' ,דינו'ן לס
שהקב"ה ,אטע שהמקום ן  9ט המצרייםן א
בהכשרו~
הכשר
במעשה הכש'ן בכושרות] מ נ' בכשרותןילקוט תהלים
כ הצמאות וא'ן אט הצובאות אשר צבאו פתה אוה"מ (א צבאו וגו')ןאבינו] מ ח' ,ט אביהםן  11אטכ הוציא המקום את
ישראלן מ הוציאם המקוםן את] מ ח'ן כ קדשו וגו'ןעבדו] א ח 1,ואימר] אטבם רן ט ויוצא ן  12ברנה] אטח ,.כמ
וגו'ן אטב הוצגכן מ יצאון  13הב"ה וכו' ממצרימן מ ח'ןל הקב-ה ,כ המקוםן אט המקום את יש' ממצריםן אכ מתבוססת
אומרן  ;4ט מארץ מצריםןכי] אכמ ח' ןאכ הוציאנו ה'וגו'(א ממצרים) ןאתכמ]
וגו'ןט ואראך וגוך ק ר"א ,אטכ רבי
ח'ן אתכם וכו'] ט ח'ן מ ממצריםן במקרא וכן ל אלהיכם מזהן 5נ וק עצמון ישראל] דם ח'ן ממצרים] מ ח'ן כ אותו
מ
וגו'ן וככה] מנ'יצאון מ אותו אלקים מושיב יחידים וכו'ןחגורים] א ח'ןחגורים וגו'] ט ח'ןרבי אומר] וכ"ה אבל דם
אלהים מושיבן מושיב וכו'צחיחה] ט ח'ן כ יחידים וגו' סורריםהיו וכו'ן א ביתה וגו' היו אלאן מוציא וכו'
ד-אן  16אכ
בכושרות] מ ח'ן מ אףן צחיחה] מ ח'ן  17טס שנהגן כ שניהג עצמם בהכשרותן מ בכשרותן ד אליכםן ט להן ,כ להםן
אעיניו וגו' ואעשן טמעיניו השליכו ואעש למען ,דעיניו השליכו ובגלולי מצרים אל תטמאו(יק נ' ואומר לשפוך חמתי
עליהם להפיצם במדבר) ואמר וימרון  18כ לשמוע וגו' ואעשן לי] במקרא וכן ל אלין במקראוכן ל את שקוציעיניהםן
עזבו] נ' ואומר וכו' ארץ מצרים כאשר הוא במקראן  19לבלתי וכו' בהכשרות] מ ח'ן אטכ ההל (א נ' וגו') אך סוררים
ל
סוררים (ט ח')היון ק אשר וגו'אליהםן
 10הצובאות.עיין רש-י ויקהל לח לח - :אברהם .מכיל'

דרשנ"י 12 :רשב-י וכו'.לעיל פרשה ה 14 :מארץ מצרים'
במקרא מזה ,ונראה דאינו 4א אשגרה והרכיב שני מקראות

יע
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להוציאם מארץ מצרים (יחוקאל כ ז-ט) אךסוררים מורר םהיו אלא שנוהכ עמהם
בהכשרות :היו מ א תמיוצאימ שאין ת"ל בחדש האכיכמגיד שהשנה שיצאו
ממצרים אינה צריכהלעבר.
בה
י אל ארץ הכנעני בארץ שכע'עממ.ם הכקוב מדבר
 .,והיהכייביאךי
ש,,ף
.4
פו י אהה אדמתכן אואינו אלא בארץהיעממין הכתוב מרברהרי אתה אוטר
נאמר כאץ כיאה ונאמר להלן ביאה מהלהלן כארץ ה'עממין שהןו' במקים אחר
הכתוב מדבר אףכאן בארץ ה' עממץ שהןז'הכתוב מדבר ר'יומיהגלילי אומר אשר
נשבעלאבוי:יך לתתלך למה נאמרלפי שהוא ממרולקחת מראשיתכלפרי האדמה
שומעאני כל הארצות במשמעהרי אתהדן נאמר כאן שבועה ונאמר להלן שבועה
מהלהלן בארץ ה' עמסים שהםז' במקום א' אףכאן בארץ הי עמסים שהםוי במקום
א' רייאשיה אומר נאמרכאן ארץ זכת חלב ודבש ונאמרלהלן ארץ זבת חלב ורבש
מהלהלן בארץ ה' עממים שהן ו'.כמקום א' אף כאן בארץ ה' עממים שהן שבעה

ישרי
ל 4

כנראה מח"ג1 :אך .גירסת המ"ח אף,ודן הוא בתרגום
השבעים ואמשר שהדרש הוא עלפי מסורה זו,עיין בבאור
לספרההלים מאתעצבי פ'היות ,אבל איש מוכרח :מהיום
וכו' .באיפת צדק מגיה ד"א היום ,ועיין פסיקתא זומרתי
ושכל טוב דף קנ:
(יז)  4בארץוכו' .הרבה פירושים נאמרובברייהאזו
ה
ת
י
ה
צריכה-
ובכללםיש להזכיר פירוש הרמשך עלההייה שכהב דרכי
(יז)  4ה'] א נ' אלהיךן אטב הכנעני וגו'ן ט הכנעני
יאשיה ממעטארץ שניעממים וריהשג ממעט גם עבר הירדן
החתי והאמוריוהפריזין אטט חמשת עממים (אב העממים,
וא-נ דארץ שני עממים היינו עבר הירדן והעיקר כהשערת
ט נ' שהן שבעה במקום אחר)ן ק ז' ,לס שבעהן מדברן
המאירעין דעיקר הדרש בפרשהכי תבא והועתק לכאן 4א
שעדיין צרב מדוע לא למד בפשיטותביאה דכתיב בבכורים
א ח' ן  5אתה אומרכן] סט ח'ן א אומר בארץ הכנעני
מביאה דכתיב בפי ואתתנן ו א ואפשר משום דפי בכורים
אואינוןב אומר בארץ חמשת העמסים הכת' מדברן כן]
נאמרה אחר שכבר כבש עברהירדןוהיה עולה על הדעתה
וק ח' ן אינו] אט מ מדבר ן אכ שגעת העממים (א
כי באמרוכי תבאהיינו רק ארץ ה עממים 9כיליף מכאן
,
ח
העמים)ן ט חמשתהעממיםן הכתובמדבר] אטכמ ןהרי
דהם ה כאןוו במקרם אחר בפ'ואתחנןדאף דאינו מונה כאן
אלא ה עבר הירדן בכלל שהרי האמורי בעבר הירדן היה
אתה אומרן לס ח' ,אטבהרי אתהדןןהרי]ו ח'ן  6א
ולגירסת מ"ח דגורס מה להלן בארץ שבעה עממים אף כאן
ונאמרה וכו' ונ'ן אט מה ביאה האמורה (א אמורה) להלן
בארץ שבעה עממים' באמתיש לומה דכוונתו לפ' ואתחנן
(א ח')ן ה'] ק ז'ן אטכ חמשת העממיםוכן טכבכולןן מ
והעתיק הדרשלכאןיעןכיהתנאים האתרים מביאים דרשתם
בארץ שבעה עממים אף כאן בארץ שבעה עממים ריה"ג ן
מכאןולפי גירסתכי"מ כולהו ס"לדאיןמביאין בכורים 4א
אט שבעהן וטכ אהד וכן טכ בטלן,ל א' וכן בכולןן 7
מארץ חמשה עממים ומשמעותדורשיןביניהן .ועיין רש"י
שהסביר דעת התיק וכתב דאף עלפי דאינו מונה אלא ה
הכתוב מדבר] מזב ח'ן אט אףביאה האמורה כאןן א שהן
כלז במשמע שכולם בכלל כנעניואחת ממשפחות כנען לא
שבעהוגנ'ריה"גוכו'ןשהן וכו' מדבר] כן ה;,ז'] טנ' במ'א'ן
נקרא לה שם אחר 4אכנעני.ועיין משנה סוף מ"ב דבכורים
הכתון.מדברן כ!כ ח'ן  8לתת לךן אטם ח;,מ מה ת-ל.ן מ
וירושלמי שם סד ע"כ ומכילתא דרשכ"י וספרי דברים פיס'
רצט ושא ומדרש תנאים דברים בו ב (דף קעא) 7 :ריה,ג
לפי שד'ן אומר] א ח"ן כ מראשיתוגו'ן א האדמה וגו']ן9
הארצות] אדטכ המירותןשבועה...שבועה] קז'
וכו' .באיפת צדק גורס כאן ר'יאשיה.ולקמןר'יוסיהגלילי
...ז'ן 10
וגורסבדבריריה,ג מה להלן בארץ ה עממים אף כאן בארץ
מ מה להלן בארץ חמשה אף כאן בארץ חמשה עממים ר'
ה עממים ומותק המלות שהןז כמקום אחר וכן נראה משום
דמצינו דריה'ג ממעם עבר הירדן שאינו זבת חלב ודבש.
יאשיהן אט מה שבועה האמורות (א אמורה) להלןן ה'] ט
ועייןג'מיח דגם למי גרסא זו ריה,ג ס*ל דבארץ ה עממים
ח'ן א העמיםוכן בס'ןבו  yatוכן מס'ןן  11ארץ בפ"אן
הכתוב מדבר - :אשרנשבעוכו' .נראה דצריךלהיות אשר
מ ח'ן חלב] בת"א] וק ח'ן ודבש בפ"ב] כ ח' ן  12אט
נשבע ה' לאבותינולתתלנו כדכתיב בפ'בכוריט דעלה קאי,
מה ארץ זבת חלב ודבש האמור להלן ן מ מה כאן ארץ
מ"ע 9 :הארצותוכו' .הגמיא מגיה כל הארץ אבל במדרש
תנאים קשה להגיה כן דשם איתאד"א מארצך שומעאני מכל
שבעה עממים אףלהלן בארץ שבעה עממים אשר וכו'ן אף
הארצות במשמע הרי אתה רן נאמר כאן ביאה ונאמר להלן
.ביאה מה ביאה שנאמר להלן להוציא שאר כל הארצות וכו' משמע דבא ללמד שאם יכבשוגם שאר ארכותשפטורים מכפורים
וכדפירש המו"ל שם ואסג דקשה דהרי מיד אחרכן ממעט שאר ארצות מן אשר ה'אלהיךנותן:לך וגו" לפי הנוסחא דשם א"א
לפרש באופן אחר אבל אפשר דהדרשה שלפנינו משונה מן הדרשה דשםולפי זה נכון להגיה הארץ ובא למעט עבר הירדן אבל
לפי הגההזו צריך למחוק מלות שהםז במקום אהר דלשון שומעאני משמע דלא קאי כן לפי הממקנא ועל כלפנים משמע
וגם הדרשה שלפנינו קאי אסלת ארצך שבסוף הפסוק 12 :שהן וכו' .הגר,א מוחק אלו המלות כמו שכתבתי לעיל וצריך
להיות דס"ל רהאמורי שבכאן הוא שהיה בארץ ישראל ולא בעבר הירון ,רמב*ן' אבל קשה דהא כתיג זבת חלב ודבש גבי
שש עממים (שמות ג ח) ורמשןתירץ דהוסיףהפריזי לענין טובה ורחבה אבל דן4ש לענין זנת חלב ודבש .אבלתירוץ

 1ק בהוציאם ן סוררים בפ' ב] ך ח'ן כ שניהג עצמם
בהכשרות]אט שנהגן 2איוצאיםוגו']מיוצאים בחלשהאביב
מה ת"ל בחרשן כוכ ת"ל חדשן האביב] א ג' ומה ת"ל
בחדש האביבןבז אלא מגידן  3בה] דכמ ח'ן אטכס לא

5

10
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מפכת דפמחאבנא

פרשה יז

במקום גהר :אשר נשבע לאבותיך וה-כן נשבע לאבותיך באברהםהואאומר
ביום כהוא כרת ה' את אברם ברית לאמרוגו'(בראשיתסויח)ביצחק מה הוא אוכר
גור בארץ הואת וגו' (שםכו.ג) ביעקב הוא אומר הארץ אשר אתדר שוכבעליהלך
אתמה (שם כח יח :ועבדת מות העבודה הזאת בחדש הוה כעמדה
שעבדת במד-ם כך ש2הל ורותדברי ר'
"ל מצה במשמעו ת"ל לא תאכלעליר
מהכ
שבעת ימים תאכל מצות שומעאני
י
חמץ שבעתימים תאכלעליו מצות לא אמרתי אלא דברים שכאיםלידי מצה וחמק
ואי זהוה זה דמשתהמינין החטים והשעירים והכוסמים ושבולת שועל ושיפון יצאו
אורוודוחןוהפרגון והשומשמין והקטניותשאיןבאיןלידי מצהוחמץ אלאלידיסרחון:
שבעתימים תאכל מצו ת לעשות הראשון חובה ושארהימים רשות אואינו
אלא לעשור :הראשון רשור:והאחרון חוכרה ת"ל בראשון בארבעה עשריום לחדעו
בערב הכחוב קבעו חובה האאיןעליך לומרכלשין האחרון אלא כלשון הראשון:
שבעת ימים תאכל מצות .כתוב אחר אומר שכעתימים וכתוב אחד אומר
ששתימים (רברי' טו) כיצדיתקיימושני כתובי' אלו השביעי הזה ה.ה בכלל יצאמן
הכללללמד על הכלל מהשכיעי רשות אףכולן רשותאי מהשכיעי רשות אףלילה
בארבעה עשריום הכתוב קכעו חובה האאיןעליך לומר'
הראשוןרשות ת"ל בראשון
כלשון האחרון אלא כלשון הראשוןלילה הראשון חובה ושאר כל הימים רשות
השביעי הזהמן הכלל יצאוכו' .ד"א כתוב אחד אומר ששתימיםוכתוב אחד אומר
שכעתימים כיצדיתקיימו שני מקראות הללו אלא ששהמן ההדש ושבעהמןהישן:
וביוב) והשביעי הכ ליי' למה נאמר לפי שהוא אומר וחגותם אותו חגליי:
איןלך אלאי"ס הראשון שהואטעון חגיגהיום טוב האחרוןמנין ת"לוביוםהשביעי
חגליי'איןלי אלאי"ט ראשוןואחרון שהן טעוניןחגיגהחולו של מועדמניןהרי אתה
יאינן

ן
וכו' אחר] ט ח' ,א וגו'ן  1וק אחד] םהיכן .א
לאבותיך] אטב ח'ן מ לאבותםן א מהו אומרן  2כ ה'
וגו'ן א אברם וגו'ן וק אברהםן לאמר וגו'] ד ח'ן וגו']
מ ח'ן מה] כס ח'ןאומרן א ח,ן  3וגו'] דם ח'ן אטב
מה הואו טוהארץן לךאתננה] מח' ,אדכ וגו' 4 1בחדש
הזה] ד ח' ,כ 1ג '1ן  5טס כןן ד ר' נתןן  6ד האכ*ן

זה לאשייך אפסוקיז שם וצזל דס*ל וזבת חלב ודבש לא
ן גירסת מדרש חכמים שגורס כאן בארץ
קאי אכולהו.יעיי

5:

לעיל

פרשה ד:

6

ראיה

~fib

משמע

וא"צ9 :סרחון.לעיל פיח17 :הראשון.לעיל פיח19 :הישזי
לעיל פ"ח:

שומע וכו' חגיגה עמי הס' ש'ז] טאינו מעתיק רקמציין
רמז רן אכמ במשמען  7שבעת וכו' מצות] דב ח' ,א וגו'ן א אמרן כ הבאיםן אם דבר שהוא באן מ לידי חמץואי זה
אלו חמשתהמיניןן א והמץ אלו חמשתן  8וה בפ'גן כ ה'ןהחטים עד מה"ד] מ ח'ן א ואילוהוהחיטיןןא שיבולתן אכ
השיפוןן  9א האורז והדוחןן אכ והפרגיןן כשאינן לחמץ] כח'ן10דתאכלון מ האכלעליון לעשות] מ לילהוכן בס' ןא
רשות אתה אומרלעשות הראשון חובה ושאר הימים רשותן כ רשות אתה אומר כן הואאינו וכו'ן או וכו' חובה]א ח'ן  11כ
ובאחרוןןוהאחרון חובה] מ ח'ן ב עשר וגו' קבעו הכת'ןיום] מ ח'ן לחדש] רק אן  12א בערב וע'ן הכתוב] כ נ' מדברן
א קבעו הכת'ן הא וכו' הראשון] מ ח'ןכ בלשון...בלשוןן אכ אחרון...ראשוןן א ראשון שבעתימים תאכל מצות לעשות
הראשון חו' ושאר הימים רשות שבעת וכו'ן  13שבעת וכו' מצות] מ ח'ן אימים הא' מצ'ן  14אכ ששתימים האכל מצותן
מ הכתובים הללושביעיןאלו] א ח'ן כ הללון הזה] אכמ ח'ן מ בכלל ה הן אכ יצא מוצאן  15רשות בפ' ג] כ ח'ן  16כ
הראשונהן בראשון]ד ח'ן א עשר וגו'בערב תאכלו מצותןיום] ך ח' כ וגו'ן אב קבעו הכתובןאין וכו' הראשון] מ ח'ן
 17אכ בלשון אחרון אלא (כ ולא) בלשון ראשון השביעי היה בכלל יצא מוצאמן הכלל ללמד על הכלל מהשביעי רשות אף
 ,ח'ן  18ד"א] ך ח'ן א ששהןימים] א ח'ן מ שבעת ימיפ"ששתימיםן  19א שבעהן
כולן רשות ד"א (כ ח') וכו'ן כל]כ
ימים] א ח'ן כ באיזהיתקיימוןכיצד וכו' אלא] מ ח'ן אככעובין ששהן מ'ששהימים מןן  20מלפי שכ'ן  21אכמאין
מ ראשוןן ךמעיןן משטעוןן ךכ ה,לשבעתימים תאכל מצותן 22לה'] רקאן ראשון] א ח,ן א האחרוןן כמ שטעוניןן
לי
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דןהואילוי"טה-אשיןוהאחרוןקרוייןמקראקרשוחולו של מועדקרוי מקרא כךש אם
למדת עלי"ס הראשון והאחרון שהםקרויים מקרא קרש שהםטעוניםחנינה אףחולו
של מוער שרגאקרוי מקרא קדש דין הואשיטעוןחנינה ועורק"ו ומה אםיום טוב
ראשוןואחרוןשאין קדושה לאלפיהםולא לאחריהםהןטעונין חגיגה חולו של מורד
ן הואשיטעוןחגיגה ד"א אם יום טוב הראשוןוהצהרון 6
שיש קרושהלפרוולאחריודי
שאין קדושהלפניוולאחריוואקפעוניןחניגה לפניהם ולאחריהםהרי הןטעיניןחכיכה
חולו שלמוער שהואטעוןחגיגהלפניו ולאחריו לאדין הואשיטעוןחכיכה או כל זנק
שיש חככהיש מצהכלופן שא"ןחגיגה אין מצה ת"ל מצותיאכל אק שבעת הימים:
מצות יאכל את ץןבעה הימים למהנאמר לפי שלא למדם על החמץ
ששוא אמור  WWbשעות ולמעלהממן שהוא אמור טעחם שעות ולמעלה ת"ל מצוז א
יאכל את שבעתהימים מכאן היהרבי יהודה אומר בשלשה פרקיםבודקין את החמץ
אור ארבעה עשר ובארבעה עשר בשחרית ובשעתהכיעור:
ולא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור הקש חמץלשיר ושיר
לחמץ מה זה בבל יראה אףזה בבל יראה מה זה בבל ימצא אף בבל ימצא כה
15
מ מחמשת המשק אףזה מחמשתהמעיק:

 6שאיןוכר .צ"ל 'שאין טעותן חגיגה וכו' 7 :חגיגה
גרסת הם-ח ונראה
לעיל פרשה ז 9 :אתשבעת ובו"
עיידןייק,עייןמכילתה,
והעיקר כהגירסא שבפנים ומלת את
דרשג"י ונראה דררשה זו אליבא דר"ש והוה איסור עשה
דלר"י נפקאלן חמץ לפניזמנו מן לא תאכלעליו דכתיב
גבי קרבן פסח בפרשה ראה וחמץ לאחר זמנו מן ולא יאכל
ן ירוש' פסחים בז ע"ג וכח ע"דומפ'
חמץ בפ'באיגג.עיי
באן דלר"ש אית מאן דס"ללסני זמנו מוברי תורה ואית
מאן רס-ל מדבריהם אבל לר"מ לכ"עלפני זמנואינו אלא
מדבריהם כדמפרש התם כז ע"ג משא"כ לר"י דלא זו
בלבד דיש בו לא תעשה אלא ועובר גם כן בעשה מדכתיב

י

ואחרוןןוחולו וכו' קדש] כ ח'ן אם וכו'] מ מה ירט ראשון
ואחרון שקרוין מקרא קדש טעונין חגיגה אף חולו של
מועדקרוי מקרא קדש טעון חגיגה ועודן 2על] א ח ,,ד
שלן א שימטן כ הןןטעונים] כ ח'ן אהריהן טעוניםן
שהם וכו' קדש] ק ח'ן אף] דב ח,ן  3שהוא] ד ח'ן א
שיטעןן אב עודן כ מהן ומה] אם ח' ן  4אב הראשון
והאחרוןן א שאין לפני' ולאח' מקודשיןן לא] מ ח'  1מ
ולאחריהםן אבהריהןןהן] מ ח'ן א מועד שלפניו ואחריו
מקודשדיןוכו'ן  5כ ואחריון אמשיטעןן אועודק"ו וכו'
כפולן ד"א וכו' חגיגה בפ'ב ש"ז] מ ח'ןאסן קואתן6א
לשאיןלפני' ולאחר'טעונין חגיגההריוכ לאלפניהן ולא
לאחריהםן לפניהם וכו'חגיגה בפ' א ש' ז] כ ח' ן  7א
מועד שלפני' ואחר' טעון חגיגהן כואחריון לא] אבקח'ן
א שיטעןן מ או שומעאני כלן או] א ואו' ן  8אטכס
ואם (אט אם)אין חגיגהן טכ תיל מצות יאכל (ט נ' את
שבעת הימים) למה נאמר וכו'ן אתששבעתהימים] ך ח'ן 9
מצות וכו'] מ לאיראהלךחמץלמהוכו'ן את שבעתהימים]
רה
.ן  10א ולמעלןן אכמ ומנייןן אט? ולמעלןן מ תזל
לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור מכאןן  11את שבעת
הימים] דב ח ],אטכ ר'יהודהבןבתירה (ט בתירא)ן  12ם
ארבע,טובארבע]אטמ שחריתן  13ולא וכו' שבעה ש"ז בע'
הס'] ט ח"ן מ לאן א לך שאור"'לך חמץן כ לא יראה וגו'
הקיש הכתי ן ולא יראה לך שאור] ך ח' ן אכמ שאור
לחמץ והמץ לשאורן  14אכ בלוכן בכולןן מ בבל יראה
ובבל ימצא אף זה בבל יראה ובבל ימצא ן  15כ מינין"'

שבעת ימים תאכלעליו מצות ולא חמץ .ועיין בבלי כח
דקאמר לר"י תלתא קראיכתיבי לא יאכלחמץ וכל מחמצת
לא תאכלו ולא תאכלעליו חמץ ואין כן שיטת הירושלמי
אלאלפני זמנו ותוך זמנו מחד קרא נפקא מן לא תאכל
עליוחמץויעיףמנה ומידלאחרעשיית הפסח אסורבאכילת
חמץ עד עבור הפסח' ואגב אורחא שמעינן דצדק הר"ר!
גמה שפירש בדברי ר'גידל דהמקרש בחמץ משש שעורץ
ן תוספ' דףו :ד"ה משש אבל
למעלההיינו מסוף שש.עיי
לא מטעמיה ולדעתו החדוש הוא משום דהוה חמץ נוקשה
אבל בירושלמי מפורש דהחדוש הוא לר"מ דאית ליה וחמץ
למני זמנואינו אלא מדרבנן 11 :מכאן וכו' .פסחים פ"א
מ"ג ,ובראה דהנוסחא משובשתובין לפי הירושלמיכז ע"ג
ובין לפי הבבליי
 :הכתוב דמצות יאכלאינו בכלל שלשת
הפסוקים שהם כנגד שלש בדיקות דמצריך ר' יהודה ע"כ
ך להשלים ולא יראה לך וכו' מכאן וכו' ואפשר
נראהויצרי
דר-ל כנגד שבעתימים שאור לא ימצא בבתיכם דכתיב
לעיל פי-ביט ושתי פעמים לא יראה כאן או כדמפרש
בירושלמי כנגד ג'פעמים דכתיב לא יראהגבי שאורוהיינו
שתיפעמים בה' בא ופעם אחת בפ' ראהולפי הבבלי כולתו
משלשת פסוקים דפ' באיליףוהם אךביום הראשון תשביתו
שאור מבתיכם בפסוק טו ושבעת ימים שאור לא ימצא
בבתיככ:ז פסוק יט והכתוב דכאן ועיין עוד מה שהביא
בירושלמי שם כן ע-ג רבנן דקטרין בשם ר' אבהואין חו
דשפחתששין שמא גררה חולדה וכר' יהודה חוששין ופירשו המפרשים דקאי
על ר' יהודה דברייתא שהובאה קודם לזה במעשה
ביתרמון שהטילה נפללבור דשמעינן מנה דס"ל דדרךחולה וברדלס
להיותגוררין אמנם אףכי בהשקפה ראשונה משמע כן אחרי העיון נראה דליתא דאדרבה הסברא נותנת דלשיטת ר'יהודה
בברייתא יותריש להקל וכןדייק בבבלי דלר-י יש לנו להקל אפילוחזיגן דשקלה מאחר דיש לתלות דאכלתיה על כן אינו
נראהבעיני
כהשערה רחוקה אם נאמר דקאי אר"ידירן וס"ל דמלבד מן הסמך בכתוב טעם הדבר משוט דחוששין וע"כ צריך
בדיקה אחרבדיקה וא"ת א"כלר-ילעולם ניחוש וא"באין לדבר סוף כמו שאמרו במתניתין יש לומר דר-י לא חש לפירכא
זו כמו דם-ל נריש יומא דאשה אחרתמתקינין לו שמא תמות ולא חש לתשובת חכמים דאם כןאין לדבר סוף אףכישן ס"ל
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בכל נבולך למה נאסר לפי שנאמר שאור לא ימצא בבתיכם שומע אנו
כשמועו ת"ל בכלבבולך יכא"כ למה נאמר בבתיכם) 4מהביתך כרשותך אףככולך
ברשותךיצאחמצו של ישראל שהוא ברשותככרי אע"פ שהואיכול לבערו אכלאינו
ברשותויצא חמצו שלנכרי שהוא כרשות ישראל יחמץ שנפלה עליו מפולת אע"פ
שהוא כרשותו אבל אינו יכול לבערו אתה אומר לכך בא אואינו בא אלא ללמד
בגבולין שבעה ובבתים לעולם ת"ל לא יראה לך שאור בכל גכולך שבעתימים מה

בכבולין שבעה אף בבתיםשבעה.
והגדת לבנך .שומעאני מראש חדש ת"ל ביום ההואאי ביום ההואיכול
מבעודיום ת"ל בעבור זה בשעה שיש מצהומרור מונחיםלפניך עלשולחנך :בעכור
זה עשה ה'לי למה נאמר לפי שהוא אומר מה העבודה הזאת לכם אלא והבן רשע
הוא שהוציא את עצמומן הכללולפי שהוציא את עצמו מן הכלל אף אתההיציאהו
מן הכלל בעבורזה עשהיי'לי בצאתי ממצריםלי ולאלדולפי שהוצאת ,את עצמך
מן הכלל אלוהיית שם לאהיית נשל.
וה"ה לך לאות על ידך זה כרך אחד של ארבע פרשיות והדיןנותן הואיל
ואמרה תורה תןתפיליןביד תן תפילין בראש מה בראש ארבע טוטפות אף ביד
ארבע טוטפות תלמודכומרוהיהלך לאות עלירך כרך אחד של ארבע פרשיותיכול
כשם שביד כרך אחד כך כראש כרך אחדוהדיןנותן הואיל ואמרה תורהתןתפילין
בידתןתפילין בראש מהבידכרךאדד אף בראשכרך אחד ת"ל לטוטפות לטוטפות
הרי ארבע טוטפות אמורות או יעשה ארבעכימין של ארבע פרשיות רמץ ולזכרוןבין
עיניךכיס אחד של ארבע פרשיות :על ידך על כובה שליד אואינו אלא עלידך
כמשמעוהדיןנותן הואיל אמרה תורה תןתפליןביר הןתפלין בראש מה בראש על
דהתורה נתנה גבול וקץ לדבר וע"כ צריכין אנו לחוש ולא
יותר,ועייזיפ"ע פסחיםט 7 :.שבעה.לעיל פרשהי 9 :על

מיניןן 1ד למה נ'8בבתים שומעןאני] ר ח'ן 2מ כמשמעון
ף
ק כשומעון המוסגר אד ח'ן אדב מה גבולך ברשותך א
שולחנך .בא"צ מוחק זה וא"צועיין פסיקת
אאלז.וטרתי- :
ישאינו ברשותויא 14מ שיכולן 4
א
ביתך וכו'ן 3אגו
בעבורזה .בא"א מוחק שתי מלותאלו13 :נג עיין לקמן
סוף פרשהיח ופסיקתא ווטרתינ  14מרך רכו' .בפיז וש"ט
גוי]  5אבל] א ח'ן אכמלאבאן מ ללמדבבתיםובגבולין
וף קנה כתב דלכך כתיב י]4ורץ חסר ולפנינו ליתא כן:
לעולםן 6כלךוגו'ן לך] א ח"ן בכל וכו'ימים] ד יגו'ןא
 18ת"ל וכו' .ספרידברים פ'לה ,מררש תנאים ו ח (דף בז)
א
מה בגבולךן מ מה בתים"'גבוליןן  8אט לבנך ביום ההו
מנחות לד ,:סנהדרין ד ,:זבחיםלז .:ודעת רש"י בסנהדרין
(אג'וגו')]שומע] מ יכולןאיביוםההוא] ט ח"ןאי] כ אתה
דבפ' והיה אם שמוע לטטפות כתיב מלא אבל בתוספ' שם
ומנחות כתבו דבשום מקום אינו כתיב מלא בסוף רק דבפ'
או'ן יכולן אטב שומעאנין  9אכמ שמצהן אט השולחנן
והיהכי יביאך כתיב וי"ו באמצע היינו ולטוטפת .ועיין
 10עשה ה'לי] ד ח'ן מ לפי שנ'ן אלא] לס ח'ן זה] ט
שיטות שונות במנחתשי סוף פרשת עקב ובחלופי גירסאות
ח'ן  11הוא] אטכס ח'ן א מן הכלל וכפר בעקר אמור לו
כאן ולפי הגירסא שבפנים היה אפשר לפרש דרק שתי
בעבור וכו'ן ולפי וכו' הכלל] טס ח'ן אתה] כ ח'ן ט
פעמים דורש וחד כתיב לגופיה וכן צריך לפרש לפי גירסת
תוצפו ,כס הוציאון  12ט אמור לו בעבורן בצאתי וכו'
כי"ג וכן נראה שמירש בש"ט דף קנט אף כי מה שכתב
ולמה לפטמת חסר שניווי"ן ללמד על הפלה של ראש
י
לי] אטב ח'ן בצאתי ממצרים] מ ח'ןלך] אטם לוןולפ
שצריכה שיהיו ד' פרשיות בד' בתים אינו מובן וב"ב .אבל
כו' הכלל] אטבם ח"ן  13מ ואםהיית,ט היהוכן בס' ,אכ
לפי גירסת המ"ח משמע דדורש מדכתיב הרי פעמים חסר
הייתה וכן בס'ן  14לך] מ ח'ן עלידך] כ ח' ,ד וגו'ן
לבסוף והר מלא והיינו ד ,וכן הוא לפי פירוש ר ה בספרי
ארבע וכו',אכ זהי
דברים פ-לה ובמכילתא דרשב"י כאן אבל צריךעיון בגי',
בראש
רק מן  15ט תורה תןתמילין בראש
ע"ש 20 :כיס וכו' .שכל טוב דף קנה ,והמו-להגיה בטעות
...בידן מ ותןן ט בידךן 16והיה] יק זמהןק ידכה!כ
ך
ד
י
בכרךבמקוםכיס- :על גובה וכו'* ספרי שם ,מדרש תנאים
וגו'ן כרך]קידך ושל] א עלן מ טוטפותןיכול] אבק ח"ן
יכול וכו'] מ אי מה ביד כרךן  17כמ אףןאחד בפי ב] ט
אחתן כ התורהן  18מ ותןן ב כך ,אכ ת"ל לטטפת (כ לטוטפות) לטוטפות לטוטפותהרי ,מ ת"ל לטוטפותביןעיניך לטוטפת
לטוטפת לטוטפותהרין  19ם אזן ארבע בפ' א] ך ח'ן ט לזכרוןן  20א פרשותן ך ידכהן מ ירך זה גובההירן אכיו א"א
על גובה שליד או וכו'ן מז אוידךן אכ עלידך כשמועון ד עליד ן  21הדין] מ ,אדטכ והדיןן אטכ תפלין בראש
אי
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בובה של ראש אף ביד על גרבה שליד
 .ר'ליעזר אומרצלידךעל גובה שליד אתה
אומרעל נובה שליד אואינו אלא צלידכמשמיו ת"ל והיהלך לאותצל ידכהלך
לאותואינה אותלאחרים .ר'יצחק אומר צלגובה שליראואינו4אעלידך כמשמעו
ת"ל ושמתם אתדברי אלה על לבבכם (דברים יא יח) לא אמרתי אלא דבר שהוא
מכוון כנגד הלבואיזהו דבר שהואמכוון כננה הלב וה גובה שליר :עלידך זה
שמאל אתה אומרזה שמאל או אינו אלאימיןאףעלפי שאין ראיה לדבר וכר לדבר
שנ'אףידייסדה ארץוימים טפחה שמיםוכו'(ישעיה מחיג) ואנמר ידהליתד תשלחנה
וימינה להלמותעמלים(שופטים ה כו) האאינויד בכל מקום אלא שמאל ר'נתן אומר
וקשרתם וכתכתם מה כתיבהבימין אף קשירהבימין אבאיומי החרם אומר מצינו
שהימיןקרויהיד אע"פשאין ראיה לרבר וכר לדבר שנא'וישלח ישראל אתידימינו
(בראשית מחיד) ומה ת"ל עלירך להביא את הגידם שיהא נותן בימין :והיה לך
לאות על ידך ולטוטפות בץ עימך כלru1וטליד מדתן אתוטל ראעו בראש
מכאן אמרו מצותתפילץ מהתא מתן מק שליד ואח"כמתן טל ראט ומהתא שלץ
חולץ את של ראש ואח"כחולץ את שליד r':a:עיניך על גוכה של ראש אתה אומר
גובה של ראש אואינו אלאביןעיניך כשמועו ת"לבנים אתם לה' אלהיכםוכו' מהבין
עיניכם האמורלהלן על גוכה של ראש אףכיןעיניך האמורכאן על גוכה של ראש,
ר'יהורה אומר הואיל ואמרה תורה תןתפיליןביר תןתפילין בראש מהביד מקוכם
שהואראוי להסמאבנגע אחד אף כראש מקום שהואראוי ליטמאכנגע אחד.

.

מכילתא דרשביי ,מנחות לז ,:פסיקתא זוטרתי ,שכל טוב
דף קנה וקנט ,מסרוהשיר דףו ,תנחומאס"יד3 :לאחרים'
פסיקתא זוטרתי ושכל טוב דףקנה 4 :ת"ל ושמתם וכו'.
וכ"ה בגמרא שם ובברכותיג ,:ושכל טוב דף קנט ,אבל
בספרי ומדרש תנאים הלמודמןוהיו הדברים האלה וכו'על
לבבך ונראה דהעיקר כגירסת המכילתא ,ובס' והזהירדףו
נראתה שרצה לכלול שני הכתובינ:מ ונשתבשה ז-הנוסתכם:
 6שמאל וכו" ספרי דברים שם ,מדרש תנאים ,מכילתא
דרשב"י ,מנחות לו ,:פסיקתא זוטרתי ,שכל טוב דף קנה:
 8ר'נתן .וכ"ה בספרי ,מדרש תנאים ובגמרא4 9 :וב,4
יוסי וכו' ,בספרי ומררש הנאים ר'יוסי ,ובגמרא ר'יוסי
החורם או החרום (רש"י) ועוד נרמחאותאחרותי  rwבשטה
מקובצת שם ר"י החרס או ההרס על שם מקום ,ועיין מה
שכתב הרב רד"ה בהקדמתו למדרשתנאים דף ]]]ץ 10 :שנ'
וכו' .במקרא לא כחיביד ובכי"מ וילקוט ליתא מלה יד
אבל לפי זה אינו מובן מה זו ראיה ,ובספרי ומ"ת ובגמרא
וד"ל הראיהמן וירא יוסףכי ישית אביוירימינו וכןנכון:
 11ומה ת"לוכו' .כלומר א"כ הנהה בשמ 4לאו מהבא נפקא
אלא ממקום אחר (ואולי בר'נחן) ועל ידכה דכתיב (או על
ידך לפי גירסת הילקוט) בא ללמד דגידם נוהן בימין
והלשון דחוק,ועיין בגמרא שם לז' 12 :כל זמן וכו' .ספרי
ומדרש תנאים שם ,מנחות לו ,:ספר והזהיר דף ז ,.תנחומא
ס"יד .ס"ז ש ur-דף קם מס' תפילין 15 :מה ביז עיניכם
וכו' .מנחות לז ,:מכילתאדרשב"י ,ש"ט דףקנה ,מס'הפילין
 ;8בנגע אהד .ספרי ומדרש תנאים שם וגמ'יפירוש בנגע

תן תפ'בירן מ ותןן מ מהתפלין של ראש על גובה הראש
אףשלידעלגובהשלירן  1ט שבראש"'שבירן מ ר'4עזרן
עלידך] אטב ח' קיד]על] מ זה ]אתה וכו'יד 1סוט ח"ן
 2אט 1או עלידךן מ אלאידךן אב כשמועוןעלידכה]
רק ך ן אטם לך (א ח') היא לאות ן  3כס לאות ולא
לאחרים (כ נ' לאות)ן ט לאוהןידן אכ נ' אתה אומר על
גובה שליד ן פן או עלהיד כמשמעו ן אכ או עלידך
כשמועון דידכהן מידך ממש ת"לן  4על לבבכם] כ ח'ן
 5כמכוין וכן בס'ןואיזהו וכו' הלב] ט ח"ןדבר וכו' הלב]
מ ח'ן דבר שהוא] ד ח'ןזה] כ ח'ן ך ידכהן  6אתהוכוח
טס ח'ן מ אלא עלהימין ן  7שנ'] אטכס ח,ן ק ארץ
וגו' קורא אני עליהם וגו' ואומר ,כ ארץ וגו' ] וע'ן טמ
ח'ן ואומר] ט ואלן 8וימינה להלמות עמלים] ך וגו' ,ט
ח' ,א להלמות וגו'ן אטלסאיןן ד ר'יונתןן  9א וכתבתם
וקשרתםןקי קשירה".כתיבהן אבאיוסי התרמן א ח'ן ט
ר'יוסי ן אבא וכו'בימין ש'יא] מ ח'ן החרמן ד ח' ,ט
החרום ן  ;0ט קורא הידן ט ואע"פן שנ'] אטכ ח'ן ל

שנ' ויראיוסףכיישיתאביוירימינון יד] אטכ ח'ן א
ימינו וישח וגו'ן טכימינו וגו'ן  11דידכהן קלהביאםן
ט הגיזם 1קבימיןנותןןלךן מ ח'ן  12על וכו'] כ ח'ן
ולטוטפ' וכו'] דטכ ח' ,אל וגו'1זמן] ט נ'שתפליןן לס
ששלן כ ביד ושל ראש בראשן את] מ ח'ן ק אתתפילין בראשן  13אטב את שלוכן בס' ]'  14אתן מ ח'ן חולץ בה' בן ד
ח'ן את] אדא ח'ן אתה וכו'] מ ח'ן אטכ אומר על ן  15אט או עלביןעיניך כמשמעו (א כשמועו)ן ק כשמעון אטכ
אלהיכם לא תתגודדו וגו' (א ח')ן מ ת..ל לא תשימו קרחהביןעיניכם למתןביןעיניכם] וק בעיניכם ,אעיניכםן  16מ גובה
הראשןבין] כ כאןן מעיניכםן האמור כאן על] יל ח'ן מ בגובה ן  17תןתפיליןבידן ט ח'ן מ ותןן מ מקום שראוי וכן
בס'ן 18מ ~ RnUוק בס'ןאחט וק ח'ןאחר בפ' ב] מ אחרןן

6

10

16
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למען תהיה תורת ה' בפיך לטה נאמרלפי שכאמרוהיהלך לאו
אני אף
עשהתש
ימדת על
אם
ומל
הגשים במשמעוהדיןנותןהואילומזוזה מצות עשהותפילין מצות
מזוזה שהיאגוהכתבנשים כבאנשיםיכול אףתפיליןינהגו בנשים כבאנשים ת"ללמען
תהיה תורתה'בפיך לא אמרתי אלאבמי שהואחייב בתלטוד תורה מכאן אמרו הכל
חייביןבתפיליןחוץמנשיםועברים,מיכל בתכושי היתה מנחתתפלין ,אשתו שליונה
היתה עולה לרנלים ,פבי עבדו של רבן גמליאל היה מניח תפילין :ולזכרוןבין
עיניך למען תהיה תורת ה בפיך מכאן אמרו כלהמניהתפלין כאלו קורא בתורה
וכל הקורא בתורה פטורמןהתפילין.
ושמרת את החוקה הואת למועדה למה באמר לפישבאמרוהיהלךלאותעל
ידך שומעאני אף הקטנים במשמע והדיןנותן הואילומווזה מצות עשהותפילין מצות
עשה אם למדתעלמדוזה שהיאנוהגתבקטניםכבגדוליםיכול אףתפיליןינהגובקטנים
כגדולים הויל ושמרת ארז החוקה הואת לא אמרתי אלא במי שיודע לשמורתפילין
מכאן אמרו קטןהיודע לשמורתפיליןהריהואעושהלותפילין :ושמרת את החוקה
הזאתדו חוקתתפילין אתה אומרזו חוקתתפילין אואינו אלא חוקתכלהמצות אמרת
בטיהענין מדברבתפילין :מימים ימימה למה נאמרלפי שהוא אומרוהיהלך לאות
שומעאני אףהלילות במשמעוהדיןנותןהואיל ומזווה מצות עשהותפילין מצות עשה
אכו למדתעל מזוזה שנוהגתבלילות ככימים יכול אףתפיליןנוהכין בלילות כבימ.כם
ת"ל מימיםימימהבימים אתהנותז ולאבלילות .ד"א מימיםימימה למה נאמר לפי
שהוא אומר והיהלך לאות שומע אני אף שבתות וימים טובים במשמע והדין נותן
הואילומזוזה מצות עשהותפילין מצות עשה אכם למדת על מזוזה שנוהגת ב?בתורז
 1א בפיך וגו'ן אטלפי שהוא אומ'ן כ לאותוגו'ן טס
והיה לאות עלידךן  2כ) הנשים והטף כמשמעוןכ במזוזהן
 3מ המזוזה ן מ שנוהגתן ט כאנשים ,כ באנשים ,ק
ובאנשיםן כבאנשים] מ ח' וכן בס'ן ך נהגו ן 4חייב] א
ח'ן מ שחייבן אמרו] מ נ' הכלחייביןן 5בתפילין] אדט
כש בתלמודתורהן  6כס לרגלן אס לזכרוןן  7כעיניך
וגו'ן למען וכו'] ק ח'ןבפיך] מ ח' ,א בוגו'ן כל] ד ח'ן
 8ט מתפילין ן  9הזאת] מ ח'ן למועדה] מ ח' ,כ וגו'ן
אטבלפי שהוא אומרן שנ']יק נ' ושמרת את החוקהן
לך] בו ח'ןעלידך] בם ח'ן  10לידכהן במשמע] ך ח'ן
11וק שהוא נוהגן מ שנוהגתן אטכ ובגדוליםן מכגדולים
וכן בס'ןנו התפליןןינהגו] ט ח'ן  12אטכ ובגדוליםן
א הזאת למועדהן כ החוקה וגו'ן לא אמרתי] מ ח'ן אט
כמש שהואיודע ן ש יודע לשומרה מכאן וכו' ן  13ט
אמ' חכמיםן אככט כל קטןן אככ שהוא יודען כ את
תפיליון מתפיליון הרי הוא] לס אביון אכ ת"זן טהרי
זה אביו ן א עשה ן  14דהזארץ] מ ח' ן זו חוקת] כ
הקת זו ,ט זו מצותן אתהוכו'] טמק ח'ןזו חקת תפילין]
ו ח' ,ל כוןמ כחקתןכלןדת'ן5גאעניןןמ שנולך
מ ה'ן 16אניאףהלילות] כח-ן מ עשה מה מזוזה נוהגתן
 17אטכ שהיא נוהגתן כ בלילהן יכולן ט ח'ן אטכס
ןבלילות (ם
יגהצון  18טכסואין (טס ומה להרהרהיות
בלילה)ן מ ימימה פרט לשבתות וי"ט שהיהבדין הואילן
 20מ למדת במזוזהן אטכ שהיא שהגתן

אחד דביר בנגע אחד בשערלבן וראש בשער צהוב לאפוקי
ביןעיניך דאיכא שער דגבותובעי שער צהוב ואיבא בשר
ובעי שער לבן ,רפ"י 4 :מכאן אמרו ובו" ברכות פ"נ
מ"ג ,תוספתא קדושין פ"א ח"י ,ירושלמי ברכות ד ע"ג
וע-ב ,ערשין כו ע-א ,קדושין מא ע"ג ,בבלי גרבות כ,:
קדושיןלד .פסיקתאזוטרתי שכל טוב דףקנה ומס'תפילין:
 5מיכל וכו' .ירוש' ברכות ד ע-ג ,ערובין כו
ע"א ,בבלי
ערובין צו ,.מס' תפילין שם7 :המניח תמילין וכו' .ברוקח
הל' ברכות סימן שסט ובאור זרוע הל' תפילין סימן תקצר
מביאים המכילתא בזה הלשון כל המניחתפילין פטור מן
התורה ומפרשין דלאו פטור ממש קאמר אלאמעליןעליו
כאלו שונה בתורה ,אבל ברא"ש הל'תפילין ס' כט הגירסא
כקורא בתורה .ועיין שוח"ט א וסוף מס'תפילין ופסיקתא
זוטרתי והערת המו"ל שם8 :פטור וכו'.עיין ברא-ש שם
שכתב בשם ר' שמואלחפני דלית הלבתא כברייתאזו דהא
כמה רבנן קשישי דתורתן אומנתן ומנחי תפילין ומברכי
עליהן' ורב' יונה בפרק ב דברכות כתג דאין כוונת
המכילתא לפטור שלאיגיחם בשעת קריאת שמע ותפלה
4ורם4ש דאון חייב להניחם כל היום 9 :ושמרת וכו'.
מכילתא דרשב"י .לשון הפ"ז ושמרת וכו' הזאת מה בא
ללמדנו למדנועל הקטנים שפטורין מן התפילין שנ' ושמרת
וכו' הזאת מי שמחויב בחוקים חייב בתפילין ולא הקטן
מיכן אמרו וכו' וזהו כמו מדרש חדש 13 :קטן וכו' .שכל
טוב דף קבה ,ספר והזהיר דף חי ,וספרי זוטא דף רפם:
 15בתפילין .סותם כריה"ג ,אבל ר"ע ס"ל דבחוקת הפסח
מדבר .בבלי ערובין צו ,.מנחות לו ,:ברכות מד ':ועיין
מכילתא דרשב"י ,ירושלמי ברכות ד ע"ג ותרגום יונתן,
ודעת ת"י כריה"ג ,אגל בתרגוםירושלמי תרגם מן אלין
יומין לאליןירטין ונראה דסובר דבחוקת הפסח משתעי:
 18ימימהבימים וכו' .בא"צ מוחק ימימה ועוד מוחק ד"א
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ובימיםטוביםיכול אףתפיליןינהכו בשבתות ובימים טובים ת"למימים ימימה יצאו
שבתותוימיםטובים .ר'יאשיה אומרמימיםימימה הואילומווזה מצות עשהותפילין
מצות עשה אם למדתעלמוווה שנוהכת בשבתותובימים טובים יטל אףתפילין כן
ת"ל מימיםימימה .ד"אמימיםימימהישימים שאתהנותןוישימים שאין אתה נותן
יצאו שבתותוימים טובים ,ר'יצחק אומר הואיל ושבתקרויה אותותפיליןקרויין אות
לאיתן אותבתוך אות אויתן אות בתוך אות ולאמרת תדחה שבת שהיאקרויה אות
וכריתלתפילין שאיקקרויין אלא אותכלבד .ר'אליעזר אומר הואיל ושבתקרויה אות
ותפיליןקרויין אות לאיתן אות בתוך אותאויתן אותבתוךאותיר אמרת תדחה שבת
שחייבין עליה כרת ומיתתביתדין לתפילין שאינןחייבין עליהן לא כרת ולאמיתת
ביתדין .ד"א מימיםימימה מגיד שאדםצריך ובדוק אתהתפילין אחתלשנים עשר
חדש נאמרכאןמימיםימימה ונאמרלהלן ימיםתהיהכאולתו(ויקרא כה כס) מהימים
האמורלהלןאין פחות משנים עשר הדש אףימים האסוריםכאזאין פחותמשניםעשר
חדשדברי בית הלל בית שמאי אומרים אינו צריך לבדקן שלמית שמאיהוקן אומר
אלותפלין של אבי אימ'*
'
ה
סו*"?* יח יהיה כי יב אך אל ארץ הכנענה דכה כתן 'אתקרא הארץעל
ן]
] קסמן דם מה טחה כמן אלאככן טחטמע כתן שישרף נשמץ לארץ עמר
נט ט]י
ופעהמפגיהם אמר  4הקב"ה אתה פצת מפה כף אף אף אקרא הארץעל שמךואתן
1א"שוימיםן יכול] מ ח'ן אטלמקוימיםן מ ימימה
פרט לשבתות ושטדברי ר'יאשיה ר'יצחק וכו'ן 2מימים
וכו'ימימה ש' ד בפ' ב] ל ח' ן אבימימה למה נאמר
לפי שהוא אומר והיה לך לאות שומע אני אף שבתות
וימים טובים במשמעוהדיןנותן הואילןימימה וכו'ימימה
ש' ד בפ' ב] ט ח'ן א המעזהן  3אב שהיא נוהגתןכ
בתפלין ן א תפלץינהגו בשבי ובופט ת"ל גימ'ימימה
יצאו שבה' וימ' טו'ן  4ט שאין  5מקרוין א קרואהוכן
בס'ןותפיליןקרוין אות] מ ח'ן א קרואותוכן בכולןן 6
וק לתוך בפ"בן כ בתוך האותן המוס' ד ח'ןט לא תדחהן
מ שקרויהן  7כשאיןקרויותן טשאיןקרוין אות וברית
אלאן ט ר'אליהן  8כ קרויהןאויתןאות בת'אותן א ח'ן
ט לא תדההן כ את השבתן  9משחייבין ן כתפיליןן
עלי
י עליהן מרת
קאינן ,כס שאיןןעליהן] כ ח' ,דעליון מ
ומיתתן  10מ ד"א ושמרת את החקהמימיםן אב תפלין,מ
תפיליון אחת] מ ח'ן ט פעם אחדן כ לשתיםן  11מימימ]
אכמ ח']ימימה] ט ח'ן מ מה להלן שנים עשר חדש אף
כק שמם תו ']ן ט אט שף תן בס'ן ק לא שיתן א
ימימהן כ האמור בכאןן  13חדש] כ ח'ן ט אומר ,אכמ

מימים ,ולשון החנחומא ס"יד וטפר והזהיר דף 4יכול אף
בלילותכן ת"למימיםימימה ולאלילותיכול אף בשבתות
וימים טובים כן ת"למימיםימימה ישימים שאדם נותן
וישימיםשאין אדםנותן אלוהז שבתותוימיםטוביםועיין
בנסמן לעיל וירושלמיערוגין בו ע"ג ושכל טוב דףקנה:
 4ד"אמימיםימימה .בא"א ומ"ע מוחק אלו השלשה מלות
ובא"צ מוחק לעיל מן מימים שורה א עד ד"א שורה ד
י הגהתו של בעל Nttha
ועיין לשון ההנחומאלעיל .ולפ
עדיין קשה דלא חדש ר' יאשיה כל
ו.ם ואפשר לותר דשתי
לשונות הן והניח הכוהב את שתיהן ובפסיקתא זוטרתי
מצאתי כלשון זה :ד"א למועדה יש מועד שמניח תפילין
ויש מועד שאינו מניח תפילין יצאו שבתותוימים טובים
שאינןצריכין אות בהוך אות ,מימים ימימה ,יצאו לילות
שאינן זמןתפיליןע-כ .ואףכי נראה דלא הקפיד להעתיק
המכילתא בלשונה ממש וחבר גם כן שתי דרשות לאחת
מכל מק" אפשרלפי זה להגיה נאופן אחר ולוארריריך
לפיוח ברברי ר' יאשיה למוערה הואילוכי' ה"ל למועדה
שאתה נותן ויש מועדשאין וכו' 10 :ביתדין.
יש מועד
ן גירסת המ"ח
שכל טוב דף קנו 11 :מה ימים וכו' .עיי
וכ"ג גירסת התוספות מנחות מב ד"ה תפילין3 :נ דברי
וכו' .ברא-ש הלכותתפילין ס"לא גורס להפך דברי ב"ש
ב-ה אומרים אין צריך בדיקה ומדברי שמאי הזקן מוכח
דהעיקר כגירסתנו אבל אינו מוכרח דבירושלמי ערובין
בו ע-א מביא בזה פלוגתאבין רבי ורשב"ג דרבי טבירא
אץןמ אמר יטמאין 14טס אמ.4
ליהדצריכין בדיקה ורשב-ג סובר ראינןצריכין ומסייכם
הלל הזקן אומר אלו מאבי אימא .וכ"ח ברמב"ם סוף פ"ב
אומ'ףןחג)~  15הק מ ח /ט ר אלהיךן כהכנעי וגףן ק
מהל'תפילין וס"מג ה"תוחזקוני כאן ,ובתוספ' מנחות שם
שקרא ,וט שנקראן  16ק עשאהן עשה] מ ח'ןכנעח אט
הגירסא כמולפנינו וכ"ה מכילתאדרשנ"י .ותנהומא ס"יד,
ח'ן 17ד,פנהןלו] מ  ,טיקהן אטכהמקוםן אפייתהן
ספר והזהיר דףח ,.ובפסיקתאזוטרתי ושכל טוב דף קסם:
ט מפףעמין א מפיהםן כמ נצ"ן אף] ד ח'ן אט את
 14שלאבי ובו" ברא"ש שם אבי אביאימא ,ובפ-זשלאבי
אבא ,ובתגחומא של בית אבי אימא ,ובספר והזהיר של בית
אימא.
לח)  17ופינה וכר .בירושלמי שביעית לו ע"ג איתאכן על גרגשאימורויכ".ה ףק"ר פ"ט ס"ה דברים רבה פ"ה ס"יד .ועיפן
ועיין תגחומא ס"יב ,פ"ז וש-ט דף קנו
תזספי'גיטין מו' ד"הכיון ובתוספתא שבת פ"ז ה"כה מסופרכן על

י

10

16
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דפםחאב:א

פרשה יח

לך ארץיפה כארצךואיזוזו זו אפריקא וכה"אוכנעןילד אתצידון בכורו ואת תר:
(בראשיתי סו) וכתיבויענובני חת את אברהם לאמרלושמענואדניוגו' (שם ככ ד-ה)
אמר להם הקב"ה אתם כבדתם ארזידידי אףאני אקרא הארץ על שמכם ואתן לכם
ארץיפה כארצכםירואיזווווואפריקי )):כא שר נשבע לךוהיכן נשבעלך והבאתי
אתכם אל הארץ אשר נשאתי אתירי (שמות  1ח) :ולאבותיךוהיכן נשבעלאבותיך
באברהםכתיב.ביוםההוא כרתה'את אכרםבריתלאמר(ברא:ית טו יח)ביצחקעקיב
נור בארץ הגאתוגוי (שםכוכן ביעקבכתיב הארץ אשר אתה שוכבעליה (שם כח):
ונתנה לך שלא תהאבעיניך_כירושת אבות אלא תהאבעיניך כא~והיוםנתונהלך.
והעברת כל פ טר רח ם אין העברה אלא הפרשהוכן הוא אומר והעברתם
את נחלתולבתו(כמדברכזח) שמעוןבןעזאי אימר והעברת מה ת"ללפי שהוא אומר
כל אשריעכור תחת השבט(ויקראכז לב) שומעאניאףהיתום בסכמעוהדיןנוהןומה
אם בעל מוםשאינו כשרלכבימזבדהריהואנכנסלדירלהתעשריתום שהוא כשרלגבי
מזבח לאיהא נכנםלריר להתעשרוהרי הלקוחיוכיח שהוא כשרעלגבי המזבחואינו
נכנם לדיר להתעשר הואיוכיחעל היתום אףעלפי שהוא כשר עלגבי המזבח לאיהא
'

.

נכנםלריר להתעשר לא אם חמרת בלקוח שאינונולד ברשותו לכךאינו נכנם לדיר
להתעשר תאמרכיתום שנולד ברשותו לכךיהא נכגם לדיר להתעשר לאיכיתי מן
הדין נאמר כאן עברה
להלן עברה מה עכרה האמורה כאן אין קדושה חלה
עליו %אבחיי אמו אף עברה האמורהלהלןדין הוא שלא תהא קדושה חלהעליו %א
יא
רנ
בחיי אמואי מהכאן זכו
םם-אףלהלן וכרים ת"ל כל אשריעבור והחר :השבט אהד
:
ע
מ
ש
זכרים ואחד נקבות במ
וכל פטר שגר בהמהאין פטר שכר בהמה אלא
הארץן  1םואיזה זהןזו בת"ג] כס ח']קאפרקיא,אטכמ
אפריקיןל שג']כילד וגו' וכתיבןבכורו] מ ח'ן  2וכתיב]
אט ח,ן מ ויעשון ך חת וגו' שמענון מ חת שמענוןוגו')
טס ח'ן  3להם] מ ח'ן אטכ המקוםן אטכ את הארץן
יפה] מ ח'ן המוסגר ד ח'ן ואי זוזו] ט ח'ן כאשר וכו'
] כ! ח' ן אואיכזן לך בפ' ב] ד לו ,א ח'ן א שנ'
ידי
והבאתי ן  5אל] כ אתן אשר וכו'] דב וגו'ן א נשאתי
וגו'ן ולאבותיך] וסק כאשר נשבע לאבותיךן אכ היכןן
לאבותיךן דכ "' ,ט לאבותן  6א מה הוא אומר ,וק הוא
כתיב .ט הוא אומרן כ ה' וגו']ו אברהם]ברית לאמר] א
ח' ,ד וגו'ן לאמרן מ ח'ן אט מהו אומרן כ כתיבכי לך
לזרעך וגו' ן  7וגו'] טמ ח'ן אטם ביעקב מהו (מ ח')
אומרןעליהן ט ח' ,אל נ ,וגו' ,כ וגו'ן  8ט אלאיחי,
מ אלא תהין אטכ אותו היוםן אטמ נהנהן  9כל וכו'] א
טמ ח'ן כ רחם וגו'ן ט עברהן א אומר ואלבני יש'
תרבר לאמ'אישכיימותובןאיז וגו'ן  10מ נחלתן
לבתו] מ ח'ן שמשן וכו' במשמע ש'כ] מ ח'ן אט והעברת
כל פטר רחם (א נ' לה')ן 11כ יעבור וגו'ן  12אאינון א
טכ עלגגי המזבח (כ מזבה)ןהריהוא] ד ח'ן הוא] כח"ן
ד להתעשר לדירןיתום וכו' להתעשר בש' טו] כ ח'ן  13אט על גבי המזבחדין הוא שיכנסןיוכיחןנ :ח'ן  14א יתוםן ט
שאע"פן  15כ בלוקחן אטכ שלא 1טכ לפיכךן לכך וכו' ברשותו] א ה'ן  16לכך] ט ח'ן תאמר וכו' להתעשר] כ כפולן כ
ן וכו'ן ל מה כאןו א האמורה להלן]
לפיכך לא יהאן א לריבךן  17וק עבודה-עבורה ,ל העברה..העברהן ובק מה להלןאי
 18אובק אף עברה (קו עבודה) האמורה כאן,וגז ת מה להלן..
 .אף כאןן טל להלןאין קדושהןעליו] ד ח' ן  19א און
להלן] ככאןן תחת השבט] ד ח'ן כ אחת".ואחתן  20וכמק כלןאין וכו' בהמה] מ ח'ן כ אלא כל ששיגרתון

לי

ן ערךמלין לראפאפורט ערך 4ופריק4ן:
 1ושפריקה*עיי
3על שמכם .בזה ינחמנו מביא גירסא אחרת בשם מהר"מ
נגאריויגורס דבר אחר על שם שכבדו 4ור :אברהםוכו'.
ג ח ,ויקרא רבה פ"יז ס"ה,
ועיין תורת כהנים אחרי פרק י
חזקוני ,מכילתא דרשב"י ,ראב"ע וז"ר ,וצ"ע 7 :עליה'
לעיל פרש'יז ,רש"י ,תנחומא ס"יב ,פסיקתא זומרתי ושכל
טוב שם8 :היום וכו' .רש"י ,תנחומא ס"יב ,פ"ז ,ש"ט
דף קנו 9 :הפרשה .וכן ת"י ותפרש כל פתח ולדא,ועיין
רש"י ,תגחומאס"יב ,פ"ז ,ש"ט דףקנו18 :בחיי אמו.עיין
לקמן פרש'משפטים פ"יט ותורת כהנים אמור ריש פרש'ח
ספרי דברים פיס' עז ,מדרש הנאיםיב כו (דףנד) ,בכורות
ס"ט מ"ר ,תוספתא שם פ"ז ה"ו ,בבלי שם גז ,.חולין לח:
ושמעוןבן עזאי נקט בפשיטות דיתום כשר לגבי מזבח
אבלאינו קדוש בבכורה ויליף מעשר בהמה מבכור' וכן
נראה דעת המשנה דלא שנינויתום בשום דוכתא בהדי הנך
ן בתוספות יו"ט בכורות פ"ט מ"ר
דאסורין לגגי מזבח.עיי
ומה שתרץ הר-י קורקוס אליבא דהרמב"ם דיתוםהוי נכלל
יוצא דופן משום דאי אפשר לצמצם תירוץ זה לאשייך
אליגא התנא דמשנתנו דהאלענין מעשר בהמה שונה יתום
בהדייוצא דופן והא דפשיטאליה לבןעזאי דיתום אינו
קדוש בבכורה אפשר משום דלא מקרי פטר רחם 19 :אחד
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ששאתו אמויהא פטורמן הבכורה והבאאחריואינו בכור :אשריהיהלךלהוציא
ארן המוכר עובר בהמתולבוי משמעמוציאאני את המוכר עובר בהמתולגוי ומביא
אניואת הלוקחעובר בהמתו שלנוי ת"ל אשריולד בבקרךובצאנך שברים סו יט4
להוציא את הלוקח עובר בהמתו שלגוי :הוכרים לה' מכאן היה ר'יומי הבלילי
אומר רחל שלא בברהוילדהשני וכריםויצאושני ראשיהם כאחת שניהם לכהן שנ'
הזכרים לה'וחכמים אומריםאי אפשר אלא אחדלו ואחדלכהן.
'וכל פטר חמור תפדה כשה ,בשהולאבעגל ולא בהיה ולא בשהותה ולא
בטריפהולאבכוי ולא בכלאים ,ופטר עמור תפדה בשה (שמות לר כ) למה נאמר
לפי שנאמ' אך פרה תפדה (במדבריח טו) שומעאני כל בכור בהמה טמאה כמשמע
ת"לכל פטרחמור תפדה בשה פטר חמור אתה פודהואי אתה פודה כל בכור בהמה
טמאה .ועדיןאניאומר פטר חמור תפדה בשה ושאר בהמה טמאהככמותוכלים ת"ל
עוד במקום אחר ופטר חמור תפדה בשה פטר חמור אתה פודהואי אתה פודה בכור
שאר בהמה טמאה אםכן מהת"ל אך פדה תפדה %א אםאינועניןשפודין בכור בהמה
טמאהתנהועניןשמקדישין בהמה טמאהלבדקהביתופודין אותה מהקדשבדקהבית:
ואם לא תפרה וערמתו ,מכאן אמרו מצותפדייה קודמת למצותעריפה ,ד"א ואם
לא תפדה וערפתו אםאין אתהמורהויורפהוהואיל ואברהנכסיכהן אףנכסיךיאבדו
ומנין שאסור בהנאה נאמרכאןעריפה ונאמרלהלןעריפה מהלהלן אמור בהנאה אף
וכו' .תנחומא שם 1 :פטורוכו' .כלומר לרבות כל ששגרתו
אמו ואפילו נפלדאינו בכור ואעפ"כ פוטר הבא אחריו מן
הבכורה ,ולשון רש"י ששגרתו אמו ושלחו בלא זמנוללמדך
שהוא קדוש בבכורה לפטור את הבאאחריו .אבל בלשון
המכילתאאי אפשר לפרשכן אלא הכוונה דכולל גםנפלים
ולא דקאי דוקא אנפלים,ועייןבכורותג.ומכילתא דרשב"י
ואפשר דצ"ל כגירסת הם-ח פוטר במקום פטור אבל לפ"ז
והבא אחריו בכור מיותר ובתנחימא גורם ג"כ פטור ועיין
ספרי במדבר דף קלה אבללשון הפ"ז וכל פטר שגר בהמה
ששגרתו בהמה ולא יוצאדופן .וכן הוא ש"ט דף קנו ואין
להחליטאיך היתה גרסתם2 :עובר .בא"צ מוחק זה וא"צ:
 4להוציאוכו' .בכורותריש פ"ב ,תוספתא שם ,תנחומא
סימןיב ,פסיקתא זוטרתי ,שכל טוב דף קנו6 :לכהן.
בכורות פ*ב מ"ו ,תוספתא פ"ב ה4ז ,בבלייז ,:פסיקרע4ן
זוטרתי ,שכל טוב דףקנו ,ובתנחומא משמיט דעת החכמים:
 8ככלאים' בכורות פ"א ס"ה ,תוספתא פ"א ה"יג וה"יד.
מכילתא דרשם-י ,בבלי יב' ,תנתומא ,פ"ז ,ש"ט דף קנז:
 9שומעאני וכו' .כפשוטא דקרא וכרעתפילוןויוסף הכהן
ן דור דור ורורשיו ח"א צד גג וגם -טת0א
רהקראים ,עיי
נ.17א . 5.26,ו913: Recht 11,נ

talmudica, Wien

menta

 14בדקהבית.עיין בח"ג ונמשכתי אחר גירסת מ"ח,וכעין

והגירסא הישגה תמצא לקמן פרשה משפטים פ"כ ד"ר:-
את חג המצות תשמור .ולשון התנחומא משונהכאן דמעתיק
ד"א אתה פודהו ולא שאר בהמה טמאה ומאי פדה תפדה
פדה פ"ח בלבד הפדה שמקדישין את הבהמה טמאה לע"ה
ופודין וכו',ועיין פ-ז ושצ'ט דףקנז וספרי במדבר דףקלט
ומכילהאורשב"י 15 :מכאןוכו' .בכורות פ"א מ-ד תנחומא
שם ,פ"ז וש"ט דף קנז 16 :הואילוכו' .נסורותי ,:תנחומא
 S~Dוש"ט :דו להלן ובו" בעגלה ערופה,בכורות ט;וי,:

 1ששגרתו] ק נ'שעברתון מ פוטרן  2אח] ט ח'ןלגוי]
וק נ' אשריולדן וק במשמעה מוציא אתזה ומביא וכוץ
אני] רק  1וכן בס'ן א מביאן  3ת"ל וכו' גוי] כ ח'ן ט
וצאנך הזכרן 4הגלילי] מ ח'ן 5א רחילו ,נ! רחלהןשני]
כ ג'ילדיםן אטם כאחדן כ באחת ן  6טל א .אפשר
לצמצםן מ אפשרלומרכןאלאן 7וקככלןוכל] מ ח'ן מ
ופטר]בשה בפ'ב] ט חלא לא בעגל]כלאבחייהן 6ק
בטרופהן אכמתבכלאים.-בכוי(א בכור)ןולא בכלאים] ט
ח'ן ל וכל פטר ן9אטלפי שהוא אומרן תפדה] מ נ'בשה
את בכור הבהמה הטמאהן אלכ תפדה וגו'ן א כל בהמה
ל פטר,אדטכ ופטרן תפדהוכו'
ת"לן  10כל פטר] בו,ליכ
טמאה] מ ח'ןפטר] ד ח' ,ט בכוו כואיז]אחמוראת פודה
שאר בהמה ט' בכמתוכו'ן מ פודה שאר בכור]  11ועדין

וכו'] ם! או פטר חמור וכו' ,ו ד"א כל פטר חמור תפדה
בשהיכול כל פטר חמור אתה פודה בשה ושאר וכו' וכלים
ת"ל אך א"כ מה ת"ל וכו' ,ק ד"א כל פטר חמור תפדה
בשה כל פטר חמור -1~4ודהפודה ואי אתה פודה כל בכור
בהמה טמאה אלא בכסות וכלים ד-א פטרחמור תפדה בשה
ושאר בהמה טמאה בכסותוכלים א"כ מה ת"ל וסו/כ ד"א

ופטר חמור תפדה בשה פטר חמור אתה פודה ואין אתה
פודה שאר בהמה טמאה בכסותוכלים אגב מה ר"1-ום אך

פדה תפדה ד"א ופטר חמור תפדה בשה ושאר בהמה טמאה
בכסותוכלים א-כ מה ת"לאך.ןתפדה]_מ ח"ן ם שאר בכור
בהמה] מ בהמות טמאותן א וכלים א"כ למה נא' ת"ל אך
פדה תפדה וגו' 4א אםאינועניןן  12עוד בת"א] מ ח'ן תפדה בשה] מ ח'ן ט בכור המורן 13אך] וק ח'ן תפדה]ל ח'ן 4א]
דם"'] מענין לבכור שאר בהמהןבכור] ד ח'ן 14ענין] טח'ן לבדק] מלביתן טופודןמהקדשן בדק] וק ח'ן  15וכק אםן
מצותוכו'וערפתו] טח'ן ד"א] מ ח'ן דטכ אםן 16אתה]:אט ח'ן טיערפהו] טואיבד כהןאתממונויאבדוומנייןן אטכ שהוא

6

10

16
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כאן אמור בהנאה :וכל בכור ארם כבניך תפרה למה נאמר לפי שהוא אומר
ופדוייומבן חדש תפדה (במדבריח סו) כלל בערכך כסף חמשת שקלים פרטכלל
ופרםאין בכלל %א מה שבפרט וכשהוא אומר כל ככוראדםבבניךתפדהחורוכלל
או כלל בכלל הראשון אמרתלאו אלא כלל ופרט וכללאי אתהדן אלאכעין הפרט
מה הפרט מפורש בנכסים המטלטלים שאין להם אחריות וגופן ממון אףאניאיני
מרבה אלא נכסים שאין להם אחריותונופן ממון מכאן אמרו בכלפודיו בכורי ארם
חוץ מעבדים ושטרות וקרקעות והקדשות וכרבי אומר בכל פודין בכורי אדם חוץ
משטרותיה ד"א כל בכור אדם ככניך תפדההרישהיולו חמשה בכורות מחמשנשים
מנין שחייב לפדות אתכולן ת"לכלבכוראדםבבניךתפדה :וכל ככורבני אפדה
מנין אם לא פראואביו הוא יפדה את עצמו ת"ל וכל בכורבני אפדה .ר'יומיהגלילי
אומרהיאיל ואמרה תורה פדה אח בנך ולמד אתבנך תורה אכו למדת על תלמוד
תורה שאם לא למרו אביו הוא מלמר לעצמו כך אכם לא פראואביו הוא פורה ארע
עצמו לא אם אמרת בתלמוד תורה שהוא שקול כנכד הכל שאם לאלמדו אביו הוא
מלמד לעצמו 'תאמר בפדיה שאינה שקולה כנגד הכל לכך אם לא פדאואביו הוא לא
יפדה את עצמי .והרי המילהתוכיח שאינה שקולה כנכד הכל ואם לא מלואביו הוא
מל ארע עצמו כך אכם לא פראואכיו הוא יפרה ארעעצמו .לא אבם אמרתבמילה
שחייביןעליה כרת שאם לא מוואביו הוא מל אתעצמו תאמר בפדיה שאיןחייבין
אסורן אט מה עריפה האמורה(א אמורה)להלןן א אסורה
וכן בס'ן אט אף עריפה האמורה (א אמורה) כאן ן  1כ
כאןנמי אסורהן איטמק כל] תודתן ומ:כק ח' 1כס לפי
שכ'ן  2כ מבן וגו'ן כ בערכך ב'עו' כ' הק' פרטן  3טס
כשהוא]טוכל1אדם] מחובבניך] אב ח']  4בכלל] מכלל,
ל ככללן מ ראשוז1ק ואמרת:וכלל] כח"ן אכאיןןא הפרט
לומר לך מה פרטן  5בנכסים] כ נ' אףן א מיטלטלין ,מ
המיטלטלין ,ט ומטלטלין1שאין להם אחריות] מ ח'ןוגופן
ממון] אטכ ח'ן ט אף הכללכן מכאן וכו'ןאני] מ ח'ן
אגאניאיןלי אלא נכסים מטלטליןן  6מ אלא כיוצא בזה
מכאן בכל וכו'ןוגופן ממון] אדכ"'] בכל] ד נ' מקוםן
טס בכורן  7טמן העבדיםן מ וקרקעות ושטרותן המופגר
ד ת'ןחוץ משטרות] רק מן 8ד"א] רק אט] א וגל1בבניך

תפדה] מק ה'ן הרי] אטכ ח'] אטכהיון חמשה] ד ח'ן
א חמשת ] 9מנין] אטכ ח'] א היו ,טחייב ,כוחייבן
ת"לוכו' הפדה]בו ח']אוכל]אדטן הח'ן מ בניךן
בבניך תפדה] כ ח'ן טכ ד"א וכל (ב כל) ן  10אומנין
ואםן ק רבי אומר מכאז אתה אומר וכל בכור וכו'ן אביון
ק ח'ן הוא]  1ח'] מ שחייב לפדות ן את] א ח'ן אוטכק
כלן  11ט בניך"עניךן אבניך תורהן אם] ב ג' לאן אם
וכו' ת-ת! א ח'ן כ על ד"תן  12ס אבא] מ שחייב ללמד
את עצמון אטכ מלמד הואן אטכ את עצמו ן אביו] ט
ח'ן טחייב לפרות את עצמון אכ יפדהן  13לא וכו'] מ
וה"ה לברית מילה וכל שמצות האב על הבן שוכם לא עשה
אביו יעשה הוא לעצמו מכאן אמרוחייב למול וכו'ן אטכ
מלמד הוא את עצמון  14אטב לפיכךן הוא] אטכ ח'ן 15
אטבמילהן ואם לא] א שלאן טכ שאםן אט מל הואן 16
כ ימולן כיפדה הואן אם]ו ח'ן  17א מל הואן

תוספתא פ"א ה"יז ,מכילתא דרשב"י ,ירושלמיקדושין סג
ע"א ,תנחומא ,פ"ז וש"ט 1 :למה וכו' .ספרי במדבר קלט:
 7והקדשותוכו' .כלשון המשנה בכורות פ"ח מ-חוכן הוא
בפ-ז וש-ט אבל בספרי שם ליתא וכן תנחומא כאן ופירש
בגמרא שם ולא הקרשות בכל אלוונראה דאינו 4א אשורה
ושמעתי] .ועיין ת-י ודגריואינן אלא תימה כאשרהעיר
במ"ע8 :הריוכו' .קדושין כס .:ושם מביא הכתוב דשמות
לד כ כל בכור בניך תפדה .ועיין מכילתא דרשב"י וש"ט
דף קנו 10 :ת-ל וכל וכו' .איןלהבין .ונראה דצריך
להיות וכל בכור אדם בגניך תפדה מניין וכו' ת-ל וכל
בכור אדם בבניך תפדה' וכן הוא בפ"ז ד-א וכל בכור אדם
בבניך לרבות מי שלא פדאואביו שהוא פודה את עצמו
(ומלת ד-א אפשר דהוסיף מעצמויעןכי מקורם לזה הביא
ציון המקרא לסמוך אליו המאמר בכלפודין בכורי אדבש
וכו') .ועיין מכילתא דרשב-י כאן ושמות לד כ וירושלמי
קדושין מא ע"א :אדם תפדה וצ"ל וכל בכור אדם תפדה
אבל צ"ע באיזה אופן נפל השבוש בנוסחת המכילהא ראי
אפשרלומר דהכתוב וכלבכורבני אפדהאין לוענין לכאן
כלל ומן התנהומא נראה ג"כ שהיתהגירסתו משונה משלנו
רז"ל כל בכורבניך היו לו חמש נשים וכו' ובכרו זכריכבז
חייב לפדותן פטר רחם אמר רחמנא בכורותהן לכהן ולא
לנחלה ולמה הוצרךהנתוב*מר כל בכורבניך תפדה לומר
שאם לא מדאו אביו הוא חייב לפדות את עצמה ונראה
דאיזה חסרון בדבריו דמתחלה דורש הכתוב לענין חמש
נשים ואחר כך מקשה ולמה הוצרך הכתוב וכו' ולכאורה
היה אפשר לומר דהגירסא העקרית היתה כל בכור אדם
בכבונ'יך תפדה למה נאמר לפי שנ' כל בכורבגי אפדה הרי
ו כלומר מאחר דכתיב וכל בכורבני אמדה מלקא דעתך
דאין צריך פדיון רק אם הוא גם בכור לאביו אבל קשיה
להגיה בן ובמכילתא דרשב"י אדרבהיליף דחייב לפדוו-ע
את כולןמזוכל בכורבני אפדהע-כ אפשר לומרדהיתה הג'
וכל וכו'בבניך תפדה למה נאמר והלא כבר נאמרוכל בכור
בני אפדה הריוכו'ולפילשוןהתנח'קרובלומרדהיתה גרסתו
וכו' בבניך תפדה הרי וכו' כולן ת-ל וכל גבורבני אפרה
ומנין אם לא פדאו וכו' ת"ל וכל ככור אדם בבניך תפדה
ואיך שהיתה הגירסא עכ"פ נראה דהלמוד לפדות את עצמו
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עליה כרתלכךאם לא פראואביו הוא לאיפדה אתעצמו אמרת הפרשואדוןבנין אב
מכין שלשתן לאהרי מילה כהרי תלמוד ולא הרי תלמוד כהרי מילה ולאזהוזה
כהריפדייה ולאהריפדייה כהרי והווה הצד השוה שבהן שהוא מצות האבעלהבן
אם לא עשהלו אביו יעשה הוא לעצמו אף כל שהיא מצות האסעלהבן אםלא עשה
לואדיו הואיעשהלעצמו מכאן אמרו טן התורהחייב אדם למול את כס ולפדותו
וללמדו תורה וכלמרו אומנותולהביאו אשה .ר'עקיבא אומר אף ללמדושייט ,רבי

0

אומר אףישובמדינה.

והיהכי ישאלך בנך מחר,יש מחרעכשיוויש מחר לאחרומן :מחר לאמר
מה ואת הרי מהר לאחרומן מחר יהיה האות הזה (שמות ח יט* הרי מחר עכשיו
יתמחראנכינצבישםיז פ)הרי מחרעכשיו) 4מהריאמרובניכם
אשרלכנציונוה(הי'הואשועתנכוב(כדד,ברהירםי סי
מהר לאחרזמן :מה העדות והחקים והמשפטים
ו
נ
י
א
ש
ד
ח
א
ו
תם
ד
ח
א
ו
ו כ) נמצאת אומר ארבעהבנים הם אחד חכם ואחד רשע
יודע
לשאול .חכם מה הוא אומר מההעדותוהחוק.ם והמשפטים אשר צוה ה'אלהיכואותנו
אף אתה פתחלו בהלכות הפסח אין מפטירין אחר הפמח אפיקומן .רשע מה הוא
אומר מה העבודה הואת לכם לכום ולאלו ולפי שהוציא ארז עצמומן הכלל וכפר
בעיקר אףארזיה הקהה אתשיניו ואמורלו בעכורוה עשה ה'לי בצאתי ממצריבם
(שמותיב ח)ליולאלך אלוהיית שם לאהייתנכאל ,רוכם מה הוא אומר מה וא-ז
הוא מן כל בכור אדם בבניך ונראה דדורש כאלו כתיב
תפדה שתי פעמים כל בכור אדם תפדה וכל בכור בניך
תפדה .ועיין מכילתא דרשב"י אבל בש"ט דף קנח נראה
שהבין דדרשינן תפדה תימדה2 :מבין שלשתן וסו" צ"ל

מבין שניהם ולקמן צ"ל כהרי מילה הצד השוה וכו' ומה
שבנחים נמחק .ולפי הגירסא שבפנים צ"לדמבין שלשתן
יליף לשאר מצות האב על הבן כמו ללמדו אומנותדחייב
ללמדלעצמווכן נראה שהבין הח"ז אףדאינו מעתיק בכאן
לשון המכילתא אלא כותב וכן אמרוחייב אביו למול וכו'
ולהשיאו אשה ואם לא עשה לואביו אחת מכל אלה חייב
הוא בעצמו לעשותם וכן הוא בש"ט דף קנח וז"ל ולאזו
בלבד (ר"ל מצותפדייה) אלא כל שהוא מצות האב על
הבן וכו' יעשה הוא לעצמו מכאן אמרוחייב אדם וכו' אשה
לא עשה לו אביו וכו' אבל אי אפשר לפרשכן איילפינן
פדייה בעצמה ע-יבנין אב וע"כ מגיה בא"צלעיל וגורס
ת"ל וכל בכורבני אפדה במקום אמרת הפרש ודברי התנח'
בכאן שמביא דילפינן תלמוד הורה בק"ו מפדיון תמוהין:
 5מכאן וכו' .תוספתא קדושין פ"א ה"יוירושלמי שם ס"א
ע"אובבלי כט' ,ובמשנה שם ה"ז ואגב אורחא למדנו מן
התוספתא ומן המכילתא כאן דהעיקר כגירסת הירושלמי
במשנה דג' בתחלה כל מצות האב על הבן ואח"כ כל מצות
הבן על האב 7 :ישובמדינה .דרך ארץ ,ז"ר 8 :לאחר
זמף תנחומא ס"יג ,פ"ו וש"ט דף קנח 13 :ארחנו .במקרא
כתיב אתכם וידועה קושית העולם דאיזה חלוקבין שאלת
החכם והרשע ולפי הגירסא שלפגינו ניחא וכן הוא בסדר
הגדה להרמב"ם אותנו כמו כאן וכ ה ירושלמי פסחים לז
ע"ד ובתרגום השבעים והוולגאטא,עיין מ"מ ומ"ע14 :אין
וכו' .ר"ל עדמעין מפטירין שהיא -1הלכה האחרונרה ,מ"ע
בשם אחרים ובירושלמי לז ע"ד הגירסא הפוכה ועל שאלת
החכם התשובה בחווקיד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים
ועל שאלת הטיפש מבש התשובה אף 4שר-ן למדו הלכות
הפסח שאין מפטירין וכו'אפיקומון שלאיהא עומדמחבורה
ן בח"ג
זו ויכנס לחבורה אחרת 15 :מן הכלל וכו' .עיי
ולשון הירושלמי שם אף אתה אמור לו בעבור זה:

 1אטבלפיכך]אביו] ט ח'ןהואן אטכ חלא"דין ,טאדע,
כועדייןן אב] א ח ,ן  2כראיוכן בס'ן כ כראין ט
תלמוד תורהן ט לאהרי תורה] א לאוהרין א לא זהן 3
א לא]כ שהז]אטכ כל שהוא]כ הנזכך שאמחא
כ לאיעשהלו אביו]אכ הוא יעשהן אףוכו'
שאם]לו] דח"
לעצמו] אח"כ הבןכן אמ]קויעשהן 5ק אמרהמזהתורה]
א ת'ן טחייב אדםמן התורהן  6כ ולשאתלו אשהן מאף
להשיטו בגהר ן  8כ בנך וגו'ן בו מחר לאמרן מ שהוא
עכשיון מ שהוא אחר זמןן כ למתר לאמרן מחרלאמר]וק
ח' ]  9במקראוכן ל למחריהיהן האות הזה] ק ה'ן ט
לעכשיון  10המוסגר אד ח'ן טאני נצב על ראש הגבעהן
 11מ להלן הוא אומר מה ן והחקים והמשפטים] כ ח'ן
והחקים] מ ח' ן ר החקיםן אשר וכו'] רק מ ,א וגו'ן
במקרא :ה.אלהינו אתכםן  12מ אומר כנגד ארבעה בנים
דברה תורהן אטכס ואחד (א אחר) טפש ואחד (אב אחד)
רשען א אתךן  13אד החקיםן והמשפטים וכו'] א ח'ן פ
והמשפטים וגו'ן והמשפטים] ס ח'ן לכ אתכםן  14פתח
וכו'] טס אמורלו (מ ח') כהלכות הפסח ואמור לו אין
וכו'ן כ כהלכות ן א מהלכות הפסח אמורלו הפסחאין
מפטירין אפיקנמן ן אין וכו'] כ ח' ן מ אפיקומון ,ק
אפיקומיןן רשע וכו'] אטכס ג'הבבא דטפש קודם רשען
מה הואן א ח'ן  15לכם ולא לו] אכמ ח,ן ולאלון כן ח"ן
אטכמ לסי ן את] א ח.ן אכמ הכלל (אב ג' אף) אתה
הוציאו מן הכלל ואמור (א אמור) לון ט כפרן  16ט אתה
תוציאו מן הכלל ואמורן אתה] ק נ' אמור לון זה] כ ח'ן
לי וכו' ממצרים] כ ח'ן בצאתי וכו'ן א ח'ן ממצרים] ט
ח' ן  ;7ט ולא לו ן ם היה".היהן כ טיפס ן א טיפש
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דפמחאבנא

פרשה יה

ואמרתאליו בחוזקידהוציאנו ה' ממצרים מביתעברים.ושאינויודעלשאול את פתח
לו שנא' והכרתלבנךביום ההואוגו' .ד"א מה העדותוהחוקים ר'אליעזר אומרמנין
אתה אומר שאם היתה חבורה של חכמים או של תלמידים שצריכים לעסוק בהלכות
פסח עד חצותלכך נאמר מה העדותוגו'י
ויהיכי הקשה פרעה לשלחנו ,שומעאנימאליו ת"לויחוק ה' את לב פ-עה:
ויהרכ ה' כל בכור מכאן אמרווובחין בכורי בהמהכנגדבכירי בהמהופודיןבכורי
ארםכנגדבכוריאדם :והיה לאותוכו /כארבעה מקומותמזכיר פרשתתפילין קדש
ליוהיהכייביאך שמעוהיה אם שמוע מכאן אמרו מצותתפילין ארבעפרשיותשליד
הם כרך אחד ארבע פרשיות של ראש הם ארבע טומפת ואלוהן קדשלי והיהכי
יביאך שמעוהיה אם שמוע כותבן כמדרן ואם לאכותבן כמדרןהרי אלויגנזו
חמלת מסכתא דפסהא והיתה הרוחה
 4עדהצות.נראה דנקטעד הצותמשום דה"אלטעמיה דס"ל
דומן אכילת פסח עד חצות אבל בש"י מביא בשם מהר"מ
דיש ספרים דלא גרסו עד חצות ,ועיין תוספתא פסחים
פ"י ה"יא וה"יב 5 :ת"ל וכו' .הנחומא ס"יג ,פ"ז וש"ט
רף קנח,וכן ת"י 6 :מכאןוכו' .בתנחומא משובש.,זובחים
בכור בהמה כנגד בכור אדם ופודין בכור אדם כנגד בכור
בהמה .וכן משובש תחלת המאמר בס' והזהיר דף ו ,וכן
משובש בקצת נוסחאות של פ"ז אבל בש"ט דף קנח על
נכון 10 :כוהבן וכו' .מנחות לד,:וידועה פלוגתת רש"י
ור"ת'ועיין בתוספות שם ד"ה והקורא שכתבו דמן המכיל'
שלפנינו משמע כפי' רש"י ועודפי,שלישי שם להראב"ד
שפירש דמה שאמרו בגמרא כאן מימינו של קורא קאי
אברייתא דקדשליוהיהכייביאךמימין שמעוהיה ושכנר
שמוע משמאל והויות באמצע כדעת ר'האי והא דקאמר
והקורא קורא כסדרן אפרשת שמע והיה אם שמוע נאמר
שהוא כסדרהקורא בתורהמימין לשמאל והפירוש הזה הוא
היותר פשוטלדעתי בלשוןהגמרא ומן התימה על המפרשים
ביאו אלא דעת רש"י ור"ת ולא הרגישו
והפוסקים שלא ה
כי דעת הראב"ד היא משונה משתיהן והיא דעהשלישית.

לאמר מה זאתן  1כיד '%1ן ה' וכו'] ט"']מניתענדים]
אם ח'ן כסמי שאינויודע לשאלן 2שנ'ן כ ח'ןא לבנך
וגו'ןביום ההוא וגו'] כמ ח'ןוגו'] ט ח'ן ד"א] א ח'ן
והחקים] דב ח ] ,איהחקים והמשפטים וגו' ן מנין אתה
אומר] מ ח'ן  3ם אמהיון ט חבורה שלתלמידיחכמים
צריכיםן או של תלמידים] מ ח'ן אבתלמידי חכמיםן א
ט פריכים להיותיושביןועוסקין ,כצריכים לעשותן טכ
כהלכת ן  4אנכס הפסחן עד חצות] מ ח'ן אט העדות
והחקים והמשפט' וא ח') וגו' ן וגו'] כ ח' ,מ והחקיםן
 5לשלחנך אט ח' 1 ,לשלטנון  6ל בכור וגו' ,אט בכור
בארץ מצרים וגו' (ט ח')ן מ בכורעלכןאני זובחן פו
אמרו חכמיםןזובחין] מגותניןן מ ופדיוןן  7אדם בפ1ב]
א בהמהן כמ לאות על ידכהן אט לאות עלידך וגו' (ט
ח')ן טכ בארבעןמזכיר] אמ ח' ,דמזכיריןן  8סלי כל
בכורן ט שמעיש' כ שמוע תשמעוןתפילין] דא'ן ארגע
וכו' אחד] ט חקקליד ,כ על ידף אחד] אנ'של]כ
י כל בכורן 10
כרך אחת ארבע פרשהן כעל ראשן טל
טיביאך ה'ן כ כותבי',ט וכוהבזיכ"ה או"ז ה-ת סימן תקנח] אטכס ואם כתבן שלא כסדרןן איגניזון  11א מסכתא דססח
ואית בה פרשיתא יח וסימגיהון מצריאהדין לאומר וכה למינטר למיסב מיכולתא לשובעה יומין קודם לארבעת עשר ותיקדש
ותיעולבליליא מפלוסיו פסחה ותקדש ארעא דמעאלנא חזק ואית כרו ':מסכתא הלכות תסו.
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